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កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
ខេម ចាន់ និង វ៉ាន់ វឿន អាច 
មាន បេៀប  ដើម្បីឈ្នះ បាន 
បេក់ លាន ...ទំព័រ  ១៥

អង្គការ សិល្បៈខ្មេរ អមតៈបេ- 
កាស រើស សំណេរ អត្ថបទ 
ល្ខោន រឿង ...ទំព័រ ១៤

ផ្សារភាគហុ៊នក្លាយ-
ជាប្ភពទុុនដ៏សំ-
ខាន់ទល់នឹងកូវីដ១៩
សម្ប់អាជីវកម្ម

ចិននិងEUពិភា ក្សា-
គ្នាជំុវិញកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តកិរប្យុទ្ធ-
ប្ឆំាងជំងឺរាតត្បាត

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំុពៃញៈ អគ្គនាយកគណៈកម្មការ
មូលបត្រកម្ពុជា(SECC)លោកស៊ូ
សុជាតិបានឲ្រយដឹងថាទីផ្រសារមូលធន
បានកា្លាយជាជម្រើសន្រប្រភពមូល-
ធនថ្មីសម្រប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដ្រល
កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងអាជីវកម្ម
នាអំឡុងការ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កៃងុ ប៉ៃកាងំៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ-ី
ចិនលីក្រឈាងបានពិភាក្រសាតាមទូរ- 
សព័្ទជាមយួប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉បុ
លោកស្រី អ៊ុស៊ុឡា វ៉ុនឌឺរលីយ្រន
កាលពីថ្ង្រពុធដោយភាគីទាំង២
សម្ត្រងការប្រ្តជា្ញាចពំោះការបង្កើនកចិ្ច-
សហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធ-
ប្រឆាំងជំងឺរាតត្របាត...តទៅ ទំព័រ ១២

ទិដ្ឋភាព បៃជាពលរដ្ឋ នំាគ្នា សមៃកុ យករថយន្ត ទៅ ធ្វើឆៀក នៅ មជៃឈមណ្ឌលតៃតួ ពិនិតៃយ លក្ខណៈបច្ចៃក ទៃស យានយន្ត  ខណ្ឌសៃន សុខ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ    ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ពលរដ្ឋសមុ្កទៅប្ឡងយកបណ្ណបើកបរនិងឆៀករថយន្ត

 ខន   សា វិ 

 ភ្នំ ពៃញៈ ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជនូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ង្រ
ម្រសិលមិញថាប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នា
សម្រុកទៅប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ
និងយកយានយន្តទៅត្រួតពិនិត្រយ
បច្ច្រកទ្រស(ឆៀក)ចាប់ពីថ្ង្រ២៩

ដល់ថ្ង្រទី៣០ខ្រម្រសាមានការ-
កើនឡើងច្រើនជាងថ្ង្រធម្មតាខណៈ
រដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យ
បទល្មើសចរាចរណ៍តាមអនុក្រឹត្រយថ្មី
ចាប់ពីថ្ង្រទី១ឧសភាន្រះទៅ។
ក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់

តាមទំព័រហ្វ្រសប៊ុកថាគ្រប់មណ្ឌល
ត្រួតពិនិត្រយលក្ខណៈយានយន្តទាំង-

អស់នងឹធ្វើការពីថ្ង្រចន្ទដល់ថ្ង្រអាទតិ្រយ
ចាបព់ីថ្ង្រទី៣ខ្រឧសភាតទៅខណៈ
មន្ត្រីបានលើកឡើងថា ពលរដ្ឋដ្រល
បានទៅប្រឡងយកបណ្ណបើកបរនិង
យកយានយន្តទៅត្រួតពិនិត្រយបច្ច្រក-
ទ្រសយានយន្តមានការកើនឡើង។  
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញមន្ទរីសាធារណ- 

ការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំព្រញក៏

បានបញ្ជាក់តាមទពំរ័ហ្វ្រសប៊ុកដ្ររថា
កាលពីថ្ង្រទី២៩ម្រសាពលរដ្ឋបាន
ទៅប្រឡងយកបណ្ណបើកបរមានការ-
កើនឡើងជាង៣ដង បើប្រៀបធៀប
ទៅថ្ង្រផ្រស្រងទៀត។
មន្ទីរបានឲ្រយដឹងទៀតថា៖«មានប្រ-

ជាពលរដ្ឋបានមកប្រឡងយកបណ្ណ-
បើកបរនៅអង្គភាព...តទៅ ទំ ព័រ ៦

កើនឡើងលើសថ្ង្ធម្មតាខណៈចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍តាមអនុកឹ្ត្យថ្មី ថ្ងន្្ះ

ជនបរទ្ស២នាក់ពាក់ព័ន្ធគ្ឿងញៀនជិត៦០គីឡូនឹងត្វូបញ្ជនូទៅតុលាករ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ:សមត្ថកិច្ចមន្ទីរប្រឆាំង
គ្រឿងញៀនគ្រងនឹងបញ្ជូនជន-
សង្រស័យដ្រលជាជនបរទ្រស២នាក់ប្តី
ប្រពន្ធទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
នៅថ្ង្រទី១ខ្រឧសភាន្រះពាក់ព័ន្ធការ-
ជញួដរូនងិក្រច្ន្រគ្រឿងញៀនជតិ៦០
គីឡូក្រមបនា្ទាប់ពីត្រូវឃាត់ខ្លួននៅ

ថ្ង្រទី២៩ខ្រម្រសានៅសង្កាត់ចោម-
ចៅខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ។
លោកឡឹកវណ្ណៈនាយកមន្ទរីប្រឆំាង

គ្រឿងញៀនន្រអគ្គស្នងការនគរបាល-
ជាតិបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ពីម្រសិល-
មញិថាសមត្ថកចិ្ចជនំាញមន្ទរីប្រឆាងំ
គ្រឿងញៀនន្រអគ្គស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលជាតិគ្រងបញ្ជនូជនសង្រស័យ 
២នាក់ប្ដីប្រពន្ធមកសាលាដំបូងរាជ-

ធានីភ្នំព្រញនៅថ្ង្រទី១ខ្រឧសភា
ឆា្នាំ២០២០បនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបាន
បញ្ចប់ការសាកសួរ។
លោកបន្តថាសមត្ថកចិ្ចជនំាញបាន

បើកប្រតបិត្តកិារនៅថ្ង្រទ២ី៩ខ្រម្រសា
បានបង្ក្របករណីក្រច្ន្រជួញដូរសារ-
ធាតុញៀនខុសច្របាប់ដោយបានឃាត់-
ខ្លួនម្រខ្លាងផលិតក្រច្ន្រគ្រឿងញៀន
ជាជនបរទ្រស...តទៅទំព័រ  ៦

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ អង្គការសហប្រជាជាតិ
ប្រកាសជំហរគំទ្រជិតស្និទ្ធដល់រដ្ឋា-
ភបិាលកម្ពជុាក្នងុការពង្រកីរបៀបវារៈ
ន្រកិច្ចគំពារសង្គមដើម្របីការពារក្រុម
ងយរងគ្រះដចូជាកម្មករក្នងុវសិយ័

ក្រប្រព័ន្ធ និងពលករចំណាកស្រុក
ដ្រលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្នងុអំឡុងព្រល
ដ្រលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិន្រការរាត-
ត្របាតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
កាលពីម្រសិលមិញលោកម៉មប៊ុន-

ហ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួសខុាភបិាលនងិ
ជាប្រធានក្រុម...តទៅទំព័រ  ៤

UNប្កសជំហរគំទ្ដល់រដ្ឋាភិបាល
ក្នងុករពងី្ករបៀបវារៈន្កិច្ចគំពារសង្គម
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សិស្សានុសិស្សកម្ពជុាជាច្ើននាក់មិនអាចទទួលបានកម្មវិធីអប់រំតាមអ្ឡិចតូ្និក
Joshua Purushotman 
and Leakhena Khat

ភ្នំពេញៈ សិសៃសា នុសិសៃស 
បៃមាណ ជា២លាន នាក់ នៅតាម 
ជនបទ មនិអាច ទទលួបាន កម្មវធិ ី
សកិៃសា ពចីមា្ងាយនងិ ការសកិៃសា  តាម-   
អៃឡិចតៃូនិក  បនា្ទាប់ពី សាលា-  
រៀន ទូទាំង ពៃះរាជា ណា ចកៃ-    
កម្ពុជា តៃូវបាន បិទទា្វារ ក្នុង ពៃល   
ជំងឺ កូវីដ ១៩  កំពុងរាត តៃបាត ។ 
កម្ម វិធី សិកៃសា នៃះ តៃូវបាន ដាក់ឲៃយ 
ដណំើរការ នាពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ដោយ 
រដា្ឋាភិបាល។

ទំាង នៃះ ដោយសារ ពកួគៃ គ្មាន 
ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន សមៃប់ ការ- 
សកិៃសា តាម អៃឡចិ តៃនិូក។ កៃមុ- 
គៃួសារ របស់ ពួកគៃ ក៏ មិនបាន 
បំពាក់ ថាស ផ្កាយ រណប សមៃប់ 
ការសិកៃសា ពី ចមា្ងាយ ដៃលអាច ឲៃយ 
ពួកគៃ ទទួលបាន ការផៃសព្វផៃសាយ  
បៃបនៃះ ផង ដៃរ។

នៅ ពៃល ស្នើសុំ ការបំភ្លឺ បន្ថៃម 
អពំ ីតលួៃខ នៃះ  លោក រស ់ សវុាចា   
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា  មិនផ្តល់ អតា្ថាធិបៃបាយ 
យល់សៃប នឹង តួលៃខ ខាងលើ  
ឬក៏ បាន បដិសៃធ នោះ ទៃ។ 

លោក  បៃរជា ថ្លៃងថា កៃសងួ អបរ់ ំ
មិនទាន់ មាន ផៃនការ ណាមួយ 
នៅឡើយ ដើមៃបី ជយួ សសិៃស នសិៃសិត 
នៅ តាមតបំន ់ជន បទ ឲៃយទទលួ បាន   
កម្មវិធី សិកៃសា របស់ ខ្លួន តាម រយៈ 
ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន  ឬ ទូរទសៃសន៍។ 

លោកសវុាចា ថ្លៃងថា ៖«កៃ សងួ    
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  ជំរុញឲៃយ 
សសិៃស ដៃល មនិទាន ់មានលទ្ធភាព   
រៀន តាម ទរូសព័្ទ ដៃ  នងិ ទរូទសៃសន ៍ 
សកិៃសា លើ កម្មវធិ ីរៀន របស ់កៃសងួ   

ជាមួយ អ្នក មាន ទូរស័ព្ទដៃ  និង ទូរ- 
ទសៃសន។៍ ក្នងុ នយ័នៃះ គៃសួារ ណា  
ដៃលមិន មាន ទូរ ទសៃសន៍  កៃសួង 
អប់រំ  យុវជន និង កីឡា លើក ទឹក- 
ចតិ្ត ឲៃយមើល ទរូទសៃសន ៍ជាមយួ  អ្នក 
ជិត ខាង តិច ជាង ១០ នាក់ ហើយ 
អនុវត្ត ការថៃរកៃសា សុខ ភាព    តាម- 
កៃសួង សុខាភិបាល  ដូចជា រកៃសា 
គមា្លាត  សវុត្ថភិាព ដើមៃបី ទសៃសនា   កម្ម- 
វិធី  សិកៃសា របស់ ទូរទសៃសន៍ ទទក២»  ។

ប៉ុន្តៃ លោក សៃី  អ៊ុក ឆយ៉ាវី  
បៃធាន សមាគម គៃូ បងៃៀន 
កម្ពុជា  ឯករាជៃយ លើកឡើងថា   
ទាំង នោះ មិនល្អ គៃប់ គៃន់ ទៃ។ 

លោក សៃី ឆយ៉ាវី  ថ្លៃងថា ៖  
« តាម ពតិ ទៅ  សសិៃសា នសុសិៃស នៅ 
តាម  ជនបទ មិនមៃន សុទ្ធតៃ គត់ 
មាន ទរូទសៃសន ៍ទំាង អស់ ទៃ។ យើង   
ឃើញ ហើយ សូមៃបីតៃ ខ្ញុំ នៃះ ដៃល 
ខ្ញុំ ជាគៃូ បងៃៀន  ផ្ទះ ខ្ញុំ ក៏អត់ មាន 
កុពំៃយទូរ័  អតម់ាន ទរូទសៃសន ៍១គៃឿង   
ដៃរ។ ចុះ ទមៃ ំបៃជា ពលរដ្ឋ ខ្លះ ដៃល  
គត ់អតម់ាន លយុ  គត ់ខបំៃងឹ រក 
១ថ្ងៃ រស ់១ថ្ងៃ ទាងំ តៃដរ នោះ   រឿង  
អី គត់ មាន ទូរទសៃសន៍?”។ 

លោក សៃីបន្ថៃម ថា ៖«ចំពោះ 
ការសិកៃសា ពី ចមា្ងាយ  ដៃល កៃសួង 
កំពុងតៃ ខិតខំ ពៃយាយម  ដើមៃបីឲៃយ 
សិសៃស ទទួលបាន ការសិកៃសា នោះ  
យើង ឃើញ ថា មិនទទួល បាន 
ផល ជោគជ័យ ទៃ។ ពៃះ អី 
សិសៃសា នុសិសៃស ជាចៃើន ដៃល 
គត់ មិនបាន ទទួល ហើយ គត់ ក៏ 
អតម់ាន ពៃលវៃលា ក្នងុ ការសកិៃសា 
ផង ដៃរ។ ពៃះ អី ដោយសារ 
ជីវភាព កៃីកៃ របស់ ឪពុក មា្តាយ  
កតា្តា ជីវភាព របស់ គត់ គឺ សំខាន់ 
បំផុត  គត់ អត់មាន អារម្មណ៍ ក្នុង 
ការសិកៃសា ទៃ»។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុំ គិតថា  
ទោះ  បីជា កៃសួង ខិតខំ បៃឹង រក វិធី- 
សាស្តៃ រៀន ព ីចមា្ងាយ យ៉ាង ណា ក្ត ី 
ប៉នុ្តៃ ការទទលួ ចណំៃះ ដងឹ គ ឺសសិៃស    
មនិអាច ទៅ ទទលួ ចណំៃះ  ដងឹ មនិ 
បាន ២០ភាគរយ ផង។ នៃះ ជាអ្វី 
ដៃល   ខ្ញុ ំគតិ  ពៃះសា្ថានភាព របស ់ 
បៃជា  ពលរដ្ឋ គត់ កៃីកៃ  ដល់ អ៊ីចឹង 
ទៅពៃល ខ្លះ ទោះបី មើល តាម ទូរ- 
ទសៃសន៍  គត់ អត់ មានពៃល នឹង 
មើល  ក៏ ពួកគត់ មិនមាន អារម្មណ៍ 
ក្នុង ការ មើល ដៃរ។ ហៃតុ អី បាន ខ្ញុំ 
នយិយ បៃបនៃះ  ពៃល រៀន ព ីចមា្ងាយ   
ដចូតៃ ដកឹ គោ មើល កនុអ្វ ីដៃល គត ់   
អត់ ចៃះ នៅតៃ អត់ចៃះ ដដៃល»។

កាលព ីថ្ងៃទ១ី៤  ខៃមនីា  រដា្ឋាភ-ិ 
បាល បានបញ្ជាឲៃយ បិទ សាលា 
ទំាង  អស់  ចាប់ពី មតៃ្តយៃយ សិកៃសា  
រហូតដល់ ឧត្តមសិកៃសា ចំពៃល 
មាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ រាត តៃបាត។

មៃ រៀន ពី ដំបូង  តៃវូបាន ដាក់ឲៃយ 
ដំណើរ ការ សិកៃសា នៅតាម អន- 
ឡាញ។ កាលពី ថ្ងៃទី១៩  មៃសា  
កៃសួង អប់រំ  បាន ចុះហត្ថ លៃខា 
លើ អនុសៃសរណៈ យោគយល់ ជា- 
មួយ កៃសួង ព័ត៌មាន  ដើមៃបី ចាក់- 
ផៃសាយ ការបងៃៀន ដល់ សិសៃសា-  
នុសិសៃស  ដៃលមិន មាន ទូរស័ព្ទ 
សា្មាតហ្វូន ក្នុងការ ទទួលបាន- 
កម្មវិធី សិកៃសា ពី ចមា្ងាយ តាមរយៈ 
ទូរទសៃសន៍។  កម្មវិធី សិកៃសា នៃះ  គឺ 
ចាក់ផៃសាយ នៅលើ ប៉សុ្តិ៍ ទរូទសៃសន៍  
ទទក២  ដៃល ទើបតៃ បង្កើត ឡើង ។

សិសៃសា នុសិសៃស  ដៃល រស់នៅ 
តបំន ់ជនបទ អាច មើល ការផៃសាយ 
កម្មវិធី អប់រំ តាមរយៈ ទូរទសៃសន៍ 
ផ្កាយ រណប  Decho TV  ឬ DTV 
ដៃលជា របស់ កៃុមហ៊ុន បណា្តាញ 
ឌីធីវី កម្ពុជា  ជាបុតៃ សម្ព័ន្ធ នៃ 
កៃុមហ៊ុន ផ្កាយ រណប ថៃ សុីន។ 

លោក ផសុ សវុណ្ណ  អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន ព័ត៌មាន  និង 
សោតទសៃសន៍  នៃ កៃសួង ព័ត៌មាន  
ថ្លៃងថា  ផ្អៃក លើ ជរំឿន ឆ្នា២ំ០០៨  
គៃួសារ ចំនួន ២លាន ៤សៃន មាន 
ទូរទសៃសន៍ ក្នុង ពៃះរាជា ណាចកៃ 
កម្ពុជា។ 

លោក បន្តថា  ការផៃសព្វ ផៃសាយ 

ប៉ុស្តិ៍ ទូរទសៃសន៍ នៅ កម្ពុជា  គឺ 
តាមរយៈ ទរូទសៃសន ៍ផៃសាយ លើ ដ ី 
ដៃល បៃើបៃស ់បៃកង ់សមៃប ់
ផៃសព្វ ផៃសាយ  ឬ ហៅ ថា  free to air 
បៃភៃទ មួយ ទៀត ខៃសៃកាប  និង 
បៃភៃទទូរទសៃសន៍ តាម ផ្កាយ- 
រណប ។ ទោះយ៉ាងណាបៃភៃទ 
ចនំនួ ២ ដបំងូ   មនិអាច បៃើ បៃស ់ 
បានទៃ នៅ តាម  តំបន់  ជនបទ  
ហើយ មានតៃ ទូរទសៃសន៍ ផ្កាយ- 
រណប ប៉ុណ្ណោះ ដៃល មាន ការ- 
បៃើ បៃស់ យ៉ាង ចៃើន។ 

លោក សវុណ្ណបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ដៃរ ថា ៖«ទាក់ទង ទៅនឹង ជនបទ 
ទាល់តៃ មាន  Decho TV ទើប 
មើល  ឃើញ វាជា ការ ជាក់ ស្តៃង។ 
ក ៏ប៉នុ្តៃ យើង បានពងៃកី ការផៃសាយ 
ហ្នងឹ មនិមៃន តៃមឹតៃ កមៃតិ ផៃសាយ 
តាម ផ្កាយរណប ទៃ  គឺ យើង បាន- 
បញ្ចលូ ទៅ តាម ទរូទសៃសន ៍ខៃសៃកាប 
គៃប ់រាជធាន ីខៃត្ត ទាងំ ២៥។ ប៉នុ្តៃ 
គៃនត់ៃ នៅ ខៃត្ត ខ្លះ  តបំន ់ឆ្ងាយៗ 
នៅតាម មលូដា្ឋានភមូឃិុ ំមយួ ចនំនួ   
ហ្នងឹ  កន្លៃង ខ្លះ កអ៏ត ់បាន គៃប ់ពៃញ   
ដៃរ ខៃសៃកាប  មានតៃ បពំៃញ បន្ថៃម 
ដោយ  Decho TV  នៃះ»។ 

លោក សុវណ្ណ  បន្តថា  បច្ចុបៃបន្ន  
បៃភៃទ ទូរទសៃសន៍ ផ្កាយ រណប 
ដៃល បាន ចុះបញ្ជ ីមានបណ្ណ ចនំនួ 
៧ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  តៃមាន 
ទរូទសៃសន ៍៣ ប៉ណុ្ណោះ ដៃល ដណំើរ- 
ការ បានជាប់ លាប់  ពោល គឺ  DTV, 
Skyone  និង OneTV។ 

អ្នក នាពំាកៃយ នៃ នយិតករ ទរូគម- 
នាគមន៍ កម្ពុជា  លោក  អឹម វុតា្ថា  
បានថ្លៃង ថា  បច្ចបុៃបន្ន  មានទរូសព័្ទ 
ចល័ត ចំនួន ២០ លាន គៃឿង  ឬ 
សុីមកាត កំពុង តៃូវបាន បៃើបៃស់ 
នៅ កម្ពុជា ដៃលមាន រួម បញ្ចូល 
បៃព័ន្ធ 2G 3G  និង 4G។

ទោះ យ៉ាងណា  លោក បន្ថៃមថា  
ចំនួន នៃះ មិនមាន ន័យថា  បៃជា- 
ជន  កម្ពុជា ចំនួន ១៦ លាន នាក់ 
សទុ្ធតៃ មានទរូសព័្ទ ចលត័ នោះ ទៃ  
ដោយសារ មនុសៃស មា្នាក់ អាច មាន 
ទូរស័ព្ទ លើស ពី ១ គៃឿង។ 

លោក បន្តថា  គៃនត់ៃ បៃហៃល  
៥៣ ភាគរយ នៃ ផ្ទៃ បៃទៃស  តៃូវ 

បាន គៃបដណ្តប់ ដោយ  អុីន ធឺ- 
ណិត លៃបឿន លឿន។

លោក ថា ៖«អុីន ធឺណិត គឺ មាន 
តៃ នៅក្នងុ តបំន ់ពាណជិ្ជកម្ម ធំៗ  ទៃ 
ប៉ុន្តៃ លទ្ធភាព នៅតាម ជនបទ នៅ 
មាន កមៃតិ។ ការគៃប ដណ្តប ់តបំន់   
សៃវា របស ់បៃទៃស យើង 4G  យើង 
មានតៃ បៃមាណ ៥៣ ភាគរយ នៃ ផ្ទៃ 
បៃទៃសទៃ។ អ៊ីចឹង គឺ តំបន់ ឆ្ងាយ 
ដាច់ សៃយល មិន អាច មាន»  ។

ចៃបាស ់ណាសទ់ាងំ នៃះ ប៉ះពាល ់ 
សិសៃស និសៃសិត យ៉ាងចៃើន សន្ធឹក- 
សនា្ធាប់  ដៃលសិកៃសា តាម អៃឡិច- 
តៃូនិក  នៅតាម តំបន់ជនបទ ផង ដៃរ ។ 

បៃធាន ទីផៃសារ កៃុមហ៊ុន ឌីធីវី 
កម្ពុជា  លោក សំ បា៉ាវងៃស  សំភ័ណ  
ថ្លៃង ថា  ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ២០០៨  
ដល ់បច្ចបុៃបន្នកៃមុ ហ៊នុ របស ់លោក  
បានដំឡើង ថាស ផ្កាយ រណប 
ចំនួន ៩០០ ០០០ គៃឿង ទូទាំង 
ពៃះរាជា ណាចកៃ។ ក្នុង នោះ  
ចំនួន  ៨០ភាគ រយ ឬ ស្មើថាស 
ផ្កាយ រណប  ៧២០ ០០០ គៃឿង  
តៃូវបាន ដឡំើង នៅតាម ជនបទ។ 

លោក ថា ៖«[៩០០០០០]  វា 
ទាងំ កៃងុ ទាងំ ជនបទ  វា លាយឡ ំ
គ្នា  ពៃះថា យើង នៅ គៃប់ ទី- 
កន្លៃង យើង ទទលួបាន  [ការផៃសព្វ- 
ផៃសាយ] ទាំងអស់ មិនថា ក្នុង កៃុង 
មិនថា ក្នុង ទី ជន បទ។ ទោះបី- 
យ៉ាង នៃះ ក្តី  ភាគចៃើន ទៅតាម- 
ជនបទ  ហៃតុអី បាន ថា តាម ជន- 
បទ។ ពៃះ គត់ មើល ខៃសៃកាប 
អត់ ឃើញ  ខៃត្ត មួយចំនួន វាចូល 
ទៅ បៃហៃល នៅ ក្នុង ទី រួមខៃត្ត 
ចូល បៃហៃល ជា២០ ឬក៏ ១៥ 
ភាគរយ ដៃល គៃ បៃើ  ហើយ ៨០ 
ភាគរយ  គឺ វា កៃពី តំបន់ បៃជុំ- 
ជន។ នយិយ រមួទៅ  កៃព ីតបំន ់
ទីរួម ខៃត្ត ១៥  ឬ ក៏១០ គីឡូ គៃ  
បៃើ ផ្កាយ រណប ហើយ»។

ទោះបី ជាយ៉ាង នៃះ ក្តី  ក៏ សៃវា 
ទូរទសៃសន៍ ផ្កាយរណប អាច រក 
បាន យ៉ាងចៃើន ទៅតាម ជនបទ ។ 
ថាស នីមួយៗ មានតម្លៃ៨៥ 
ដុលា្លារ  បូក ទាំង តម្លៃ សមៃប់ 
សៃវាកម្ម ដំឡើង។ ប៉ុន្តៃ មិនដូច 
សៃវា ទូរទសៃសន៍ ខៃសៃកាប ទៃ  អ្នក- 
បៃើទរូទសៃសន ៍ផ្កាយ រណប មនិ តៃវូ 
បង់ តម្លៃ បៃចាំ ថ្ងៃ ឡើយ។ 

ទាក់ ទងនឹង ករណី នៃះដៃរ  
សមៃប ់ គៃសួារ ជាចៃើន មនិអាច 
មានលទ្ធភាព ជាវ សៃវា បៃបនៃះ  
ឬ សូមៃបីតៃ ទិញ ទូរទសៃសន៍ ក៏មិន 
អាច ដៃរ ។ សៃ្តវីយ័ចណំាស ់ ឃមឹ 
យឿន   វយ័ ៦៦  ឆ្នា ំ រសន់ៅ ឃុខំា្វាវ  
ខៃត្ត តាកៃវ  ជា ឧទាហរណ៍។ 

ស្តៃីរូបនោះ  ពៃលនៃះ កំពុង 
មើលថៃ ចៅ ចំនួន ៥នាក់  គឺ ៣ 
នាក់ កំពុង សិកៃសា ថា្នាក់ ទី២  ទី៣  
និង ទី៥។ ប៉ុន្តៃ ពៃលនៃះ ពួកគៃ 
មិន អាច សិកៃសាបាន  ពីពៃះ 
អ្នកសៃី  មិន មាន ទូរទសៃសន៍ ។ 

អ្នកសៃនីយិយថា ៖«ខ្ញុ ំឮ ក្មៃងៗ  
និយយ ថា  ពួកគៃ អាច សិកៃសា 
តាម  ទរូទសៃសន ៍បាន  តៃ ខ្ញុ ំអតម់ាន 
ទូរទសៃសន៍ ១ គៃឿង ផង។ ខ្ញុំ មិន 
ដឹង បញ្ជូន ចៅៗ របស់ ខ្ញុំ ឲៃយទៅ 
រៀន  សូតៃ ទីណា ទៃ»។

ស្តៃដីដៃលបន្ត ថា  ចៅ មយួ ចនំនួ   
របស់ គត់ ទៅមើល ទូរទសៃសន៍ 
ជាមួយ អ្នក ជិត ខាង។ ប៉ុន្តៃ ពៃល 
ខ្លះ មា្ចាស ់ទរូទសៃសន ៍ចលូចតិ្ត មើល 
កម្មវិធី កមៃសាន្ត ជាង  ឬ មិន បើក- 
ទូរទសៃសន៍  ដើមៃបី សនៃសំ ភ្លើង។ 

អ្នកសៃី ឃឹម យឿន បា ន- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ សោកសា្តាយ  
ហើយ ពៃួយ បារម្ភ ថា  ចៅ របស់ ខ្ញុំ 
យូរៗ ទៅ នឹង មិន ចៃះ អកៃសរ ។ ខ្ញុំ 
អាក ់អន ់ចតិ្ត  ហើយ មាន កង្វលថ់ា  
ពួកគៃ មិន អាច សិកៃសា បាន ទៀត  
ពីពៃះ ខ្ញុំ គឺ គ្មាន លុយ»។ 

នៅ ពៃល សួរថា  តើ អ្នកសៃី  
នងឹ ធ្វើ អ្វ ី បៃសនិបើ សាលារៀន 
តៃូវបិទ បន្ត ទៀត អ្នកសៃី ឆ្លើយ 
ថា  នឹង តៃូវតៃ ស្វៃងរក លុយ 
ដើមៃបី ទិញ ទូរទសៃសន៍ ១គៃឿង  
ពីពៃះ សៃ្តីវ័យចំណាស់នោះ 
ថា   មិនចង់ ឲៃយ ចៅៗ បោះបង់ 
ការសិកៃសា។ 

យោងតាម វិទៃយាសា្ថាន ស្ថិតិ- 
ជាតិ នៃ កៃសួង   ផៃនការ  ក៏បាន 
បា៉ាន ់បៃមាណថាក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧   
កម្ពជុា មានគៃសួារ ចនំនួ ៣លាន   
៤សៃន  ដោយ ២លាន ៧សៃន 
រសន់ៅ តាម ជនបទ។  វទិៃយាសា្ថាន 
នៃះ មិនបាន ផ្តល់ តួលៃខ ចំនួន 
សិសៃស និសៃសិត រស់នៅ ទីជន បទ 
នោះ ទៃ។ 

ទោះប ីយ៉ាងនៃះ ក្ត ី នពិន្ធនា យក  
ភាសាអង់គ្លៃស នៃ បន្ទប់ ព័ត៌-  
មាន នៃ អង្គការ យណូៃស្ក ូ លោក  
Roni Amelan លើក ឡើងថា  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧  ពៃះរាជាណា-
ចកៃ កម្ពជុាមាន សសិៃសានសុសិៃស  
បៃមាណ ៣,៣៣លាន នាក់  
សិកៃសានៅ សាលា ក្នុង មត្តៃយៃយ  
បឋម  អនុ វិទៃយា ល័យ  និង វិទៃយា-
លយ័។ ៧៧ ភាគរយ ឬ បៃហៃល  
២,៥៦ លាន នាក ់ក្នងុ ចនំនួ នោះ  
រស់នៅ តាមតំ បន់  ជនបទ។

លោក បានប ញ្ជាកថ់ា ៖«បៃប 
នៃះ  យើង បា៉ានស់ា្មាន ថា  សសិៃសា- 
នសុសិៃស បឋម  នងិ អនវុទិៃយាលយ័ 
ចំនួន  ១,២៣លាន នាក់  ប៉ុ- 
ណ្ណោះ  [ក្នុង ចំណម មធៃយម 
៣លាន នាក់] នឹង ទទួលបាន- 
ផលបៃយោជន៍ ពី កម្មវិធី សិកៃសា 
តាម អៃឡិចតៃូនិក  និង ការ- 
សិកៃសា ពី ចមា្ងាយ ដៃល ជាគំនិត 
ផ្តួចផ្តើម របស់ កៃសួង អប់រំ»។

នៃះ មាននយ័ ថា  សសិៃសា នសុ ិសៃស  
បៃមាណ២,០៧លាននាក់នឹង 
មិនបាន ទទួ ល   ការសិកៃសាតាម 
អៃឡិចតៃូនិក៕

បកបេដោយ ជិន ណាន 

សិសេសចេញពីរៀន នៅសាលាជនបទ នាពេលកន្លងមក  ។ រូបថត AFP
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ច្បាប់ស្តីពីការគ្ប់គ្ងប្ទ្សក្នងុភាពអាសន្នតូ្វប្កាសឲ្យប្ើដោយប្មុខរដ្ឋស្តទីី
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញ ៈចៃបាប ់ស្ដពី ីការ គៃប ់ គៃង បៃ-
ទៃស ជាតិ ស្ថិត ក្នុង ភាព អាសន្ន  តៃូវ 
បាន  បៃកាស ឲៃយ បៃើ ជា ការ បៃញាប់ 
ដោយ បៃមុខ រដ្ឋ ស្ដីទី  ប៉ុន្តៃ មាន តៃ 
ឥសៃសរជន ៣ រូប ប៉ុណ្ណោះដៃល អាច 
កណំត ់ថា ស្ថានភាព ណា ដៃល តៃវូ  បៃើ  
ចៃបា ប់ នៃះ គឺ នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីបៃធានរដ្ឋ-  
សភា  និង បៃធាន ពៃឹទ្ធ សភា ។

ចៃបាប ់ ស្ដ ីព ីការ គៃប ់គៃង បៃទៃ ស ជាត ិ 
ស្ថតិ ក្នងុភាព អាសន្ន តៃវូ បាន អនុម័តឲៃយ  
បៃើ   ជា ផ្លវូ ការដោ យ បៃមុខ រដ្ឋ ស្ដ ីទី លោក 
សយ ឈុំ ដៃល ជា បៃធាន ពៃឹទ្ធសភា 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ។ ចៃបាប់ នៃះ មាន ៥ 
ជំពូក និង១២មាតៃ កំណត់ បៃប បទ 
នីតិវិធី និង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ដាក់ បៃទៃ ស  
ក្នុង ភាព អាសន្ន។ ការបៃកាស ឲៃយ បៃើ 
នៃះធ្វើ ឡើង   ជា ការ បៃញា ប់។

មាតៃ៤ នៃ ចៃបាប់ នៃះ  នឹង តៃូវ បៃើ- 
បៃស ់តៃ ក្នងុ ករណ ី បៃជាជាត ិបៃឈម 
មុខ នឹង គៃះថា្នាក់  ដូច ជា បង្ក ឡើង 
ដោយ សង្គៃម ឬ ការ ឈ្លាន ពាន ពីកមា្លាងំ  
បរទៃស, គៃះ អាសន្ន បនា្ទាន់ ចំពោះ 
សុខភាព សធា  រណៈ  បណា្តាល មក ពី 
ការ ឆ្លង រាល ដាល នៃ ជំងឺ, ភាព វឹកវរធ្ងន់ធ្ងរ  
ដល់ សន្តិសុខជាតិ និង សណា្តា ប់ ធា្នាប់ 
សធារណៈពៃម ទាងំ គៃះ   មហន្តរាយ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល គំរាម កំហៃង ឬ អាច បង្ក 
គៃះ  ថា្នាក់ រីក រាល ដាល  ដល់ កមៃិត 
ទទូាងំ បៃទៃស។ ចៃបាប ់នៃះ មាន វធិាន-  
ការ  ជាក់ ស្ដៃង ១១ចំណុច ហើយ 
រដា្ឋាភិបាល  អាច នឹង ដាក់ ចៃញវិធាន- 
ការ ដទៃ ទៀត  ដៃល សម សៃប និង ចំា-  
បាចដ់ើមៃបី ឆ្លើយ តប ចពំោះ ភាពអាសន្ន 
នោះ។ វិធា នការ ដៃល ដាក់ ចៃញ រួម- 
មាន ហាម ឃាត ់ឬកមៃតិ សទិ្ធ ិសៃរភីាព 
ក្នងុ ការ ធ្វើ ដណំើរ ការជបួជុឬំការបៃមលូ- 

ផ្តុំ មនុ សៃស , ការធ្វើស កម្មភាព ការងរ 
ឬម ុខ  របរ,មនិឱៃយ បគុ្គល ចៃញ ពីលំ នៅ- 
ឋាន ឬ ទីសំណាក់ ណា មួយ ។

ក្នុង ករណី ដៃល បៃទៃស តៃូវ បាន 
បៃកាស ដាក់ ក្នងុ ភាព អាស ន្ន ដោយមូល- 
ហៃត ុជងំ ឺរាត តៃបាត  រដា្ឋាភបិាល នងឹ ដាក ់
ចៃញ  វធិាន ការ ចត្តាឡសីក័ ឬការ ដាក ់
ឱៃយ នៅ ដោយ ឡៃក ក្នុង ករណី គៃះ- 
អាសន្ន បនា្ទាន ់ ចពំោះ សខុភាព សធារ-
ណៈ បណា្តាល មក ពី ការ ឆ្លង រាល ដាល 
នៃ  ជំងឺនោះ។

កៃ ពី  នៃះ  ក៏ មាន វិធានការ ផៃសៃ  ង- 
ទៀត ដចូ ជា ការ ធ្វើ កណំៃ ន នងិ ជម្លៀស 
ពលរដ្ឋ ដើមៃបី ឆ្លើយតប ចំពោះ ភាព- 
អាសន្ន,កំណៃន ដក ហូត គៃប់ គៃង 
និងចាត់ ចៃង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ និងសៃវា 
ដៃល មា ន ភាពចាំបាច់,ការកំណត់ ថ្លៃ 
ទនំ ិញ នងិសៃវាការ បទិ ទតីងំ សធា- 
រណៈឬឯកជនណាមយួដៃល មា ន ភាព- 
ចាំបាច់,ឃា្លាំមើល និ ង តម ដាន គៃប់ 
មធៃយោបាយដើ មៃបី  ទទួល បាន ព័ត៌មាន 
តម រយៈ បៃពន័្ធ ទនំាកទ់នំង ទរូ គមនា- 
គមន៍ គៃប់ រូបភាព ក្នុង គោល បំណង 

ឆ្លើយ តបចំពោះ ភាព អាសន្ន។ រដា្ឋា-
ភបិាល  ក ៏អាច ហាម  ឃាត ់ឬកមៃតិការ- 
ចៃក ចាយ ឬការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌មាន 
ដៃល អាច បង្ក ឱៃយ មាន ការ ភយ័ ខ្លាច ដល ់
សធារណជន ឬ ចលា ចល ឬ ដ ៃលនា ំ
ឱៃយ ខចូ ខត ដ ល ់សន្តសិខុជាត ិឬ ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ការ ភាន់ ចៃឡំ អំពី ស្ថានភាព នៃ 
ភាព អាសន្ន។

ចៃបាប ់នៃះកណំត ់ទោស អ្នក មនិ គោរព 
វិធានការ ដាក់ ចៃញ ដោយ តៃូវ ជាប់ 
ពន្ធនាគារ ព ី១ ខៃ ទៅ ១ឆ្នា ំនងិ ព ី១ឆ្នា ំ
ដល៥់ ឆ្នាបំៃសនិ បើ បង្ក ចលាចល ជា- 
សធារណៈ។ ប៉នុ្តៃ អ្នក រារាងំ  ដៃល ទង្វើ 
របស ់ខ្លនួ  បង្ក ឲៃយ មាន ចលាចល ជា ស-
ធារណៈ នងិ សន្តសិខុ ជាត ិ បៃឈមជាប ់
ពន្ធនាគារពី ៥ ឆ្នាំ ទៅ ១០ឆ្នាំ។ មន្តៃី 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ដៃល បៃពៃឹត្ត តម ទំនើង- 
ចិត្ត ខុស ពី គោល បំណង នៃ ចៃបា ប់  
នៃះក៏តៃូវ ទទួល ទោស ផង ដៃរ ។

លោក អ៊ ូចន័្ទ រត័្ន អត ីត តណំា ង រាស្តៃ 
ខៃត្ត តកៃវ នៃ អតី ត គណ បកៃស បៃឆំង 
ថ្លៃង ថា ជា ការ ល្អ ហើយ ដៃល កម្ពុជា  
បង្កើត ចៃបាប ់នៃះ ឡើង ។ ទោះ យ៉ាង ណា 

លោ  ក ថា ចៃបាប ់នៃះ មនិ បាន ចៃង ព ីការ-   
ការពារ សិទ្ធិ របស់ ពលរដ្ឋកៃ ពី ចៃង 
អពំកីារ ហាម ឃាត ់ឬ កមៃតិ សទិ្ធ ិ  ហើយ 
ចៃបាប ់នៃះ  បាន ផ្ដលស់ទិ្ធ ិអណំាច  ចៃើន 
ដល់ រដា្ឋាភិបាល។ លោកមាន ក្ដី បារម្ភ 
ទៅ លើ ការ អនុវត្តចៃបាប់ ដោយ សរ តៃ 
លោក សង្កៃត ឃើញ ថា ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់
នៅ កម្ពុជា ពៃល ខ្លះមាន ស្ដង់ដា២ឬ 
ដាក់ សមា្ពាធ លើ មតិ បៃឆំ ង ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជា ទូទៅ ចៃបាប់ នៃះ  
ជា រឿង ល្អ ហើយ ដៃល យើងតៃវូ ឲៃយ មាន 
ដើមៃប ីជា ឧបករណ ៍សមៃប ់កាលៈ ទៃសៈ 
ណា មួយ ចាំ បាច់ ដៃល បៃទៃស យើង 
តៃវូ បៃឈម។  ប៉នុ្តៃ អ្វ ីដៃល យើ ង នៅតៃ 
ពៃួយ បារម្ភ គឺ ការ យក ចៃបាប់ នោះ ទៅ 
គាប សង្ក ត់ សិទ្ធិ សៃរីភាព របស់ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ  ឬ ក៏ មតិ បៃឆំង។ នៃះ ជា ការ- 
ពៃយួ  បារម្ភ របស់ ខ្ញុ ំក្នងុ នាម ជា អ្នក នយោ-  
បាយ។ បើ ការ អនវុត្ត មាន តមា្លាភាពមាន 
ទំនុក ចិត្ត ពីបៃជាពលរដ្ឋ  សហគមន៍ ជាតិ 
និង អន្តរជាតិ អាហ្នឹង អត់ អីទៃ »។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង    សៃរីភាពនៃ ការ ផៃសព្វ-
ផៃសាយព័ត៌មាន លោក មឿ ន ឈន- 
ណារិទ្ធ បៃធាន  វិទៃយោស្ថាន  កម្ពុជា  
សមៃប់   ការ  សិកៃសា  ផ្នៃក សរ ព័ត៌មាន 
ថ្លៃង ថា សមៃប់ លោក ជា អ្នក បៃកប 
អា ជីព សរ     ព័ត៌មាន លោក មាន ការ- 
ពៃួយ  បារម្ភ ខ្លះ  ចំពោះ ការ អនុវត្ត ជាក់- 
ស្ដៃង។ លោក ថា បើ អ្នក  សរ ព័ ត៌  មាន 
បៃពៃតឹ្តខសុ  ក្នងុ ការ អន ុវត្ត សទិ្ធសិៃរភីាព 
របស ់ខ្លនួ គរួ សុ ំឲៃយ មាន ការ កៃ តមៃវូ នងិ 
សុ ំអភ ័យ ទោស។ ប៉នុ្តៃ បើ អត្ថបទ នោះ 
មាន ចៃតនា ទុច្ចរិត  មាន ន័យ ថា ការ- 
ផៃសាយ នោះមាន ចៃតនា បង្ក អសន្តសិខុ- 
ជាត ិប៉ះ ពាល ់ដល ់ស្ថរិភាព នយោ បាយ 
និង សណា្តា ប់   ធា្នាប់ សធារណៈ អាហ្នងឹទុក    
ឲៃយ តុលាការ គាត់ អនុវត្ត តម ចៃបាប់ ។ 
ប៉នុ្តៃ បើ ខសុ បៃប វជិា្ជាជវីៈ ដៃល មនិ មៃន 

ជា ចៃតនា របស់ អ្នក  ស រ ព័ត៌ មាន គួរ- 
តៃ អនុវត្ត តម គោលការណ៍ បញ្ចៃញ 
មតិ និង សៃរីភាព សរព័ត៌ មាន»។

សៃដៀង គា្នា នៃះលោក ណុប  វី នាយក   
មជៃឈ មណ្ឌល  កម្ពុជា   ដើមៃបី  បៃព័ន្ធផៃសព្វ-  
ផៃសាយ  ឯករាជៃយ  CCIM យល ់ថាបៃ សនិ 
បើ បៃទៃស តៃូវ បាន បៃកាស ដាក់ ក្នុង 
ភាព អាសន្ន លោក ថា បៃព័ ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ   
បៃហៃ ល មិន អាច ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន 
ដៃល  ខ្លនួ គតិ ថា ជា ការ ពតិ ខណៈ ដៃល 
សិទ្ធិ របស់ ពលរដ្ឋ ក៏ តៃូវ បាន កមៃិត។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នំា ពាកៃយ- 
កៃសួង យុត្តិធម៌ ថ្លៃង ថា បៃទៃស ជា- 
ចៃើន  មាន ចៃបាប់ នៃះរួច ហើយ  ហើយ 
វធិានការ ដៃល គៃ បាន ដាក ់ចៃញ  ក ៏មនិ 
ខុស ប្លៃក ឆ្ងាយ ពី អ្វី ដៃល មាន ចៃង នៅ 
ក្នងុ ចៃបាប ់នៃះដៃរ   រមួ ទាងំ សទិ្ធ ិក្នងុ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន។ លោក ថា សៃរី-
ភាព សរព័ត៌មាន មិន មៃន ជា សិទ្ធ ិដាច់-  
ខត នោះ ទៃ។ លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖ 
«ការ ដៃល យើង មាន ចៃបាប់ នៃះ គឺដូច 
នឹង បៃទៃស បៃជាធិបតៃយៃយ ជឿន លឿន 
ផៃសៃង ទៀត ដៃរ គឺយើង មាន ឧបករណ៍ 
គៃប ់គៃន ់ក្នងុ ដៃ រប ស ់យើង បាន នយ័ 
ថា បើ បៃទៃស យើង ស្ថិត ក្នុង ភាព- 
អាសន្ន គឺយើង មាន ចៃបាប់ ក្នុង ដៃ ជា - 
សៃ ច  ក្នុង ការ គៃប់ គៃង បៃទៃ ស របស់ 
យើ ងដចូ បៃទៃ ស  បៃជា ធបិតៃ យៃយ ជឿន- 
លឿន ឯទៀត ដៃរ»។ 

លោក ជិន  មា៉ាលីន បញ្ជាក់ ថា មាន 
តៃ ឥសៃសរជន  ៣រូប ប៉ុណ្ណោះដៃល អាច 
កណំត ់ថា តើ បៃទៃស ជាត ិស្ថតិ ក្នងុ ភាព- 
អាសន្ន ធ្ងន់ ធ្ងរ បៃប ណា ហើយ ដល់ 
កមៃិត តៃូវ ស្នើ សុំ ទៅ ពៃះ មហាកៃសតៃ 
ដាក់ បៃទៃស ក្នុង ភាព អាសន្ន ឬ អត់។ 
ឥសៃសរ ជ ន ទាំង  ៣ រួម មាន នាយក  រដ្ឋ- 
មន្តៃី បៃធាន រដ្ឋសភា និង បៃធាន 
ពៃឹទ្ធសភា៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ស្ទឹង តេងៈ តុលាការ ខៃត្ត 
ស្ទឹង តៃង បាន  សមៃច ចោទ- 
បៃកាន់ មនៃ្តី យោធា ឋានៈ ឧត្តម- 
សៃនីយ៍ ទោ មា្នាក់ ឈ្មោះ ចាន់ 
សំអាត តម   បញ្ញត្ដ ិនៃ ចៃបាប់ ពៃ - 
ឈើ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឈូស ឆ យ  
ដី ពៃ រដ្ឋ ជិត ៧០ ហិកត ប៉ុន្ដៃ 
តលុាការ បាន សមៃច អនញុ្ញា ត ឲៃយ 
ជន ជាបច់ោទ របូនៃះនៅ កៃ ឃុ ំ 
កៃម ការ តៃួត ពិនិតៃយ របស់ 
តុលាការ ដោយ សរ ជនជាប់- 
ចោទ  មាន ជំងឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ ។  

លោក យ៉ា ណារិន  បៃធាន 
សលា ដំបូង ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  
បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  
កាលពថី្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ មៃសលិ មញិ 
ថា កៃយ ចៅកៃម សុើប សួរ  
បាន  បញ្ចប់ ការ សក សួរ មនៃ្តី 
យោធា   ឈ្មោះ ចាន ់សអំាត រចួ  

កាលពី ថ្ងៃ ពុធ  ទី ២៩ ខៃមៃស  
បាន សមៃច ចោទ បៃកាន ់ តម 
ទោស បញ្ញត្ដ ិនៃ ចៃបាប ់ពៃ ឈើ  ។ 
ប៉ុន្ដៃ តុលាការ  សមៃច ឲៃយ ជន- 
ជាប់ ចោទ រូបនៃះ នៅ កៃ ឃុំ 
កៃ ម ការ តៃួត ពិនិតៃយ របស់ 
តុលា ការ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« ការ  
ដៃល តុលាការ យើង  សមៃ ច ឲៃយ 
គាត់ នៅ កៃ ឃុំ  កៃម ការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ របស់ តុលាការ នៃះ  គឺ 
ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង បញ្ហា សុខ- 
ភាព របស ់គាត ់។ យើង សមៃច 
ដោះ លៃង គាត់ ឲៃយ នៅ កៃ ឃុំ  
កាលពី  ថ្ងៃ ទី២៩ ខៃ មៃស ។ គា ត់ 
មាន សខុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ ដោ យ  សរ 
គាត់ វះពោះ ហើយ និង ប្លា ក នោ ម 
កៃពះ អី គឺ នៅ កៃ ទាំងអស់ ។ 
ដូច្នៃះ យើង មិន អាច ដាក់ គាត់ 
នៅ ក្នងុ ហ្នងឹ បាន  (ពន្ធនាគារ ) 
តៃដាក់ នឹង គឺ ស្លាប់ ហើយ »។ 
លោក  ណារិន បន្ត ថា ៖«ប៉ុន្ដៃ 

កាល ពថី្ងៃ ទ ី២៩ ខៃមៃ ស នោះ 
គឺ យើង បាន ចោទ បៃកាន់ គាត់ 
ហើយ ។ ចោទ បៃកាន ់គាត ់ត ម 
ចៃបាប់ ពៃ ឈើ  »។ ប៉ុន្ដៃ ទោះ ជា - 
យ៉ាងណាលោកណារិន មិន  បា ន 
បញ្ជាក ់ថា  ការ ចោទ បៃកាន ់ត ម 
ចៃបាប់ ពៃ ឈើ នៃះ  ស្ថិតក្នុង 
មាតៃ ណាមួយ នោះទៃ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៣ ខៃ មៃស  
សមត្ថ កចិ្ច ចមៃុះ  ខៃត្ដ ស្ទងឹ តៃង  
កៃម ការ បញ្ជា របស់ អភិបាល- 
ខៃត្ដ ស្ទឹង តៃង  បាន ឃាត់ ខ្លួន 
លោក ចាន់ សំអាត រួច បញ្ជូន 
ទៅ  តុលាការ   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ឈូស ឆយ ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ ជិត  
៧០ ហកិត  នៅ ភមូ ិសៃ ឡៅ  ឃុ ំ
អន្លង់ ជៃ  សៃុក ថា ឡា បរិ វា៉ាត់ ។

លោក  ប៊ី វណ្ណី  មនៃ្ដី សមៃប - 
សមៃលួ សមាគម អាដហុក  បៃចំា  
ខៃត្ដ  ស្ទឹងតៃង  សោក ស្ដាយ 
ចំពោះ ការ អនុវត្ដ នីតិវិធី ចៃបាប់ 

របស់ តុលាការ  ដៃល សមៃច 
ឲៃយ ជន ជាប់ចោទ ជា មនៃ្ដី  ស្ថិត 
នៅ កៃឃុបំៃប នៃះ។ លោកថា 
ការ  អនុវត្ដ បៃប នៃះ  គឺ ខ្វះ ភាព- 
យុត្ដ ិធ ម៌ ចំពោះ ការ អនុវត្ដ នីតិវិ ធី 
ចៃបាប់  រវាង មនៃ្ដមីាន អំណាច  និ ង 
បៃជាពលរដ្ឋធម្មត ពៃះ កន្ល ង- 
មក  ចំពោះ ពលរដ្ឋធម្មត  ពៃល 
ធ្វើ ខសុ  គ ឺតៃង តៃ តៃវូ បាន ឃុ ំខ្លនួ  
មិន មាន ការ លើកលៃង នោះទៃ ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖«រឿង នៃះ  
បង្ហាញ ថា ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ គឺ 
មាន ភាព ធរូសៃល  ចពំោះ មនៃ្ដ ី
ធំៗ  ដៃល បៃពៃឹត្ត បទល្មើស គឺ 
យើង ឃើញ ថា តុលាការ មិន- 
មាន ឆន្ទៈ ក្នុង ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់  
ឲៃយ បាន តឹង រុឹង និង មាន ភាព- 
សុកៃឹ ត នោះទៃ។ ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ 
ការអនុវត្ដ ចៃបាប់ ចំពោះ ពលរដ្ឋ  
គឺ មាន ការ ឃំុ ខ្លនួ ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។ 
ដចូ្នៃះ យើង ឃើញថា ការ អនវុត្ដ 

ចៃបាប ់នៃះ  គ ឺមាន ស្ដងដ់ា២ រវាង 
មនៃ្ដី  និង ពលរដ្ឋ  »។

លោក វណ្ណី បាន ទាម ទារ ឲៃយ 
តុលាការ  មាន ការ អនុវត្ត ចៃបាប់  
ឲៃយ  បាន  ស្មើ ភាព គា្នា ទាងំ មនៃ្ត ីន ិង 
ពលរដ្ឋ។ លោក បន្ដថា បៃស- 
ស  ន៍ និង គោល នយោ បា យ 

របស់ លោ ក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី  
ហ៊ុន សៃ ន គឺ ធា្លាប់ បាន លើក- 
ឡើង ថា បៃស ិន  បើ មនៃ្ដី រាជការ 
ណា ដៃលបៃ ពៃឹ ត្ដ  ខុសចៃបាប់ 
នោះ គឺ តៃូវ អនុវត្ដ ទៅ តម នីតិ- 
វធិ ីចៃបាប ់នងិ ពៃមាន ដ ក  តណំៃង 
ផង ដៃរ ៕

លោក  សាយ ឈំុ បេធាន ពេទឹ្ធ សភា  ។ រូបថត សហ ការី

ឧត្តមស្នីយ៍យោធាម្នាក់ដ្លឈូសដីព្រដ្ឋតូ្វតុលាការចោទប្កាន់ត្ឲ្យនៅក្ឃំុ

មន្តេ ីយោធា ដេល ឈូស ឆាយ ដី ពេ រដ្ឋ ជិត ៧០ ហិក តា   ។ រូបថត េ្រហ្វសញូវ
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តពីទំព័រ ១...ការងារ អន្តរ កៃសួង 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩ បាន ដឹកនាំ 
កិច្ច ពិភាកៃសា ជាមួយ អង្គការ ដៃគូ នានា 
ជាង២០ ដៃល ស្ថតិក្នងុ ចង្កោម អង្គ ការ 
សហ បៃជា ជាតិ (UN) នា ទីស្តីការ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ។

លោកសៃ ីPauline Tamesis អ្នក - 
សមៃបសមៃលួ អង្គ ការ សហ បៃជា ជា តិ  
នៅ កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ក្នុងឱកាស នោះ 
ថា ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ នៃះ កំពុង ពងៃ ីក 
វិសមភាព ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សង្គ  ម 
និង សៃដ្ឋកិច្ចហើយ រឹតតៃ បង្កើន ផល - 
ប៉ះពាល់ ខ្លាងំ ទៅដល់ កៃមុ ងាយ រង គៃះ 
ដចូជា ស្តៃ ីកមុារ យវុជន មនសុៃស ចាស ់
កម្មករ នៅ ក្នងុ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច កៃ បៃព័  ន្ធ 
សៃប ពៃល ដៃល ពួកគៃ ទាំង នោះ រក - 
បៃក់ កមៃ បាន ទាប សៃប់ ទៅ ហើយ ។ 
លោកសៃី បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ សូម កោត- 
ស រសើរ រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃល បាន ចាត់ - 
វិធានការ សារពើពន្ធ ជា កញ្ចប់ ឧ ប ត្ថម្ភ 
ទំ ហំ ធំ ដៃល បងា្ហាញ នូវ ការពងៃីក     
ការ ចណំាយ យ៉ាងចៃើន លើ កចិ្ច គាពំារ 
សង ្គម។ អ.ស.ប រំពឹងថា នឹង ធ្វើការ 
ជ តិស្នទិ្ធជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្នងុការ ពងៃកី 
របៀប វារៈ នៃះ ដើមៃបី ការពារ កៃមុ ពល រដ្ឋ 
ងាយ រងគៃះ ផៃសៃងៗ ទៀត ដូចជា កម្មករ  
ក្នុង វិស័យ កៃ បៃព័ន្ធ និង ពលករ 

ចំណា ក សៃកុ ដៃល ធ្វើ មាតុ  ភូមិ និវត្តន៍»។
វិធានការ គំាពារ សុខ ភាពនិង ការ គំា-

ពារ សង្គម  ក្នងុ បៃទៃស ដទៃ បាន បងា្ហា ញ 
ថា មាន សារៈសំខន់ ជា សារវន្តមិន តៃ ឹម- 
តៃ ក្នងុ កាលៈទៃសៈ ទប់ទល់ ចំពោះ វីរុ ស 
និង ផ្តល់ សន្តិសុខ លើ បៃក់ចំណូល 
សមៃប់ កៃុមមនុសៃស ដៃល ងាយ រង- 
ផលប៉ះពាល់ ខ្លាំងជាងគៃ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ប៉នុ្តៃ ក ៏ជយួ ធានាថា សៃដ្ឋ កចិ្ច  អាចនងឹ 
ធន់ ទៃំ ចំពោះ វិបត្តិ ក្នុងពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
និង ក្នងុ ពៃល អនាគត ផងដៃរ។ នៃះ បើ - 
តាម ការអះអាង របស់ លោកសៃ ីPaul ine 
Tamesis។ លោកសៃ ីបន្ថៃមថា វិធា ន - 
ការ សារពើពន្ធ ទាំងនៃះ បើ តៃូវបាន 
រៀបចំ ឡើង គឺជា កា រវិ និ យោ គ  ក្នុងការ 
ផ្លាស់ប្តូរ បៃព័ន្ធ សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ 
រយៈ  ពៃល វៃង និង ជា  ការឆ្លើយតប 
ជាបនា្ទាន់ ដៃល ជួយ ឲៃយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
ដោះ សៃយ បានល្អ បៃសើរនូវ បញ្ហា 
បៃឈម ផៃសៃង ៗ ។  បើទោះជា កម្ពុជា 
ពុំទាន់ ឃើញ សញ្ញា ចៃបាស់លាស់ អំពី 
ការឆ្លង ក្នងុ សហគមន៍ ក៏ដោយក៏ សា្ថា ន - 
ភាព នៃះអាច បៃបៃលួ យ៉ាង ឆប់រ ហ័ស 
ដៃល តមៃវូ ឲៃយ កម្ពជុា តៃៀម ខ្លនួ ជាសៃ ច 
និង បនៃសា៊ាំ ការឆ្លើយតប ទៅតាម សា្ថាន - 
ភាព នូវ ការគំរាមកំហៃង នៃ ការឆ្លង ឆ ប់  - 
រហ័ស ទូទាំង សហគមន៍ ខណៈ ដៃល    

មនិ ដងឹ ថា ការ រាត តៃបាត នៃះនងឹ បញ្ច ប ់
នៅពៃលណា។ ដចូ្នៃះ សៃបពៃល ដៃល 
ហានិភ័យ នៃះ  មិនទាន់ ចប់ នៅឡើយ  
លោកសៃី Tamesis ចង់ ឲៃយ កម្ពុជា 
តៃូវ បន្ត តៃៀមខ្លួន និង កៃលម្អ វិធី ដៃល 
អាចឆ្លើយតប នឹងជំងឺ  កូ វីដ ១៩ ដើមៃបី 
អា ចប ញៃឈប់ ឬ ពនៃយឺត ការឆ្លង វីរុស នៃះ 
រួមទាំង អាច កាត់ បន្ថយ ឲៃយ នៅ កមៃិត 
អបៃបបរ មា នូវ ផល ប៉ះពាល់ ខង សុខ -   
ភា ព សង្គម និង សៃដ្ឋ កិច្ច។ 

លោកសៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖«យើង សងៃឃឹម 
ថា អ្វីៗ នងឹ ល្អ ឡើងវញិ ប៉នុ្តៃ តៃវូ តៃៀម 
សមៃប់ ករណី ធ្ងន់ធ្ងរ។ លើស ពីនៃះ 
ផល លំបាក ខង សង្គម  និង សៃដ្ឋកិច្ច 
ជាពិសៃស ការកើនឡើង  នៃ ភាព គា្មាន 
ការងារ ធ្វើ នងិ ភាពកៃកីៃទនំងជា កាន-់  
តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង ដោយសារតៃ របាយ 
បៃក់ ចំណូល នៅ កម្ពុជា ឃើញ ថា  
បៃជា ជន ជាចៃើន រស់នៅ ជិត បនា្ទាត់   
នៃ ភាពកៃកីៃ។ សា្ថានភាព នៃះក ៏កានត់ៃ 
មាន ការ លំបាក ថៃម ទៀត  ដោយ សារ 
តៃ បៃព័ន្ធ គាំពារ សង្គម របស់ កម្ពុ ជា 
ទើបតៃ ចាប់ផ្តើម វិ វត្ត និង លូតលា ស់» ។

លោក ម៉ម បុ៊ន ហៃង បាន សាទរ ចំពោះ 
អង្គការ សហ បៃជាជាតិ ដៃល បាន 
ចលូ រមួនងិ សហការគា្នា យ៉ាង ស្អតិល្មតួ 
ក្នុងការ បងា្កោរ ទប់សា្កោត់ និង ឆ្លើយ តប 

ពៃ មទាងំ ការ កាត ់បន្ថយ ផលប៉ះ ពាល ់
នា  នា  ដៃល កើតមាន ឡើង ពី ការ រាត-  
តៃបា ត ជាស កល នៃ ជងំ ឺនៃះ។ លោក ថា 
កម ្ពុជា  បាន តៃៀម ខ្លួន រួច ជា សៃច  
ចពំោះ ការ រាតតៃបាត នៅក្នងុ សហគមន ៍
ដៃល អាច កើតមានឡើង ជាយថា ហៃតុ ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា៖«ទោះបីជា សា្ថានភា ព   
ជងំ ឺក ូវដី១៩នៅ បៃទៃស ក កម្ពជុាមា ន  
ល ក្ខណៈ ធូរសៃបើយ ខ្លះ ហើយក៏ ដោយ 
ក៏ រាជ ដ្ឋា ភិ បាលនៅតៃ បន្ត រកៃសា នូវ វិធា ន  - 
ការ ជាចៃើន ដៃល កំពុង អនុវត្ត បៃកប 
ដោយ ភាព មុងឺ មា៉ាត ់នងិ ហ្មត ់ចត ់បផំតុ 
ដើ មៃបី ទប់ សា្កោត់ ការរីក រាល ដល ជាថ្មី 

ម្តង ទៀត »។
ដើមៃបី ទប់សា្កោត់  ផលប៉ះពាល់ ពី  ជំងឺ  

កូវីដ   ១៩ រដ្ឋាភិបាល បានផ្តល់ កញ្ចប់ 
ថវិកា ចំនួន ៣០លាន ដុលា្លារដល់ មូល- 
នធិ ិសង្គៃះបនា្ទាន ់របស ់កៃសងួ សខុ- 
ភិបាលហើយ បន្ថៃម ពីនៃះ រដ្ឋា - 
ភិបាល ក៏បាន តៃៀម ថវិកា ចនោ្លាះ ពី 
៨០០លាន  ដល់ ទៅ២ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ អាមៃរកិ ដើមៃប ីសង្គៃះ សៃដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពុជា ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ- 
សារ តៃ ការរីក រាល ដល នៃ  ជំងឺ  កូ វីដ- 
១៩ ក្នុង ពៃល ខង មុខ។ នៃះ បើតាម 
លោក  ម៉ម ប៊ុន ហៃង ៕

កិច្ច ប្រជំុ រវាង មន្ត្រ ីកម្ពជុា និង ក្រមុ ទី ភ្នាក់ ងារ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ ។ រូបថត ហុង មិនា 

UN ប្រកាសជំហរ  គំាទ្រ ដល់ ...
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ពលរដ្ឋ១៤៣គ្រសួារសំុអាជ្ញាធរក្រងំយូ៉វជួយទារលុយពីក្រមុឈ្មញួទិញដី
 សុទ្ធ  គឹម សឿន 

 កណ្ដាល:  បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
១៤៣ គៃួសារ   បាន អំ ពាវ នាវ 
ដល់ អាជា្ញាធរ  ឃុំ កៃំង យ៉ូ វ 
សៃកុ សា្អាង  ខៃត្ត កណ្តាល  ជយួ 
អន្ត រាគមន៍ ដើមៃបី ឲៃយ ឈ្មួញ បង់ 
លុយ ថ្លៃ ទិញ ដី របស់ ពួក គៃ 
ដៃល នៅ សល់  កៃយ ពី បង់ 
តៃឹម ២០ ភាគ រយ ដំ បូង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ 

 ពល រដ្ឋ ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម  
១៤៣ គៃួសារ  ថ្លៃង ដោយ សុំ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  ពួក គៃ បាន នាំ គ្នា លក់ ដី 
ដៃល ធ្លាប់ អាសៃ័យ ផល ចាប់- 
តាំង ពី ឆំ ១ ៩៩២ដៃល មន ទំ ហំ  
សរុប បៃ មណ ជាង ១០០ហកិ តា  
ទៅ ឲៃយ កៃុម ឈ្មួញ ១កៃុម (មិន 
សា្គាល់ អត្ត សញ្ញាណ ) ដៃល 
បាន មក ចរ ចា ទិញ ដី ពល រដ្ឋ ក្នុង 
តម្លៃ សមរមៃយ ។  បៃជា ពល រដ្ឋ 
យល ់ពៃម លក ់ក្នងុ មយួ ហិកតា 
ចាប់ ពី  ៤ ទៅ  ៦មុឺន ដុល្លារ  
ដោយ បៃគ ល ់ តៃ លយុ កក ់ ២០ 
ភាគរយ នៅ ដណំកក់ាល លើក 
ទី១ កាល ពី ពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ 

 លោក បន្ត ថា  ដោយ ពួក គៃ 
បាន សនៃយា រយៈ ពៃ ល ១ ខៃ 
បនា្ទាប់  នឹង បៃគល់ បៃក់៤០ 
ភាគ រយ បង្គៃប ់ឲៃយ បាន  ៦០ ភាគ- 
រយ ដៃល ជា ដំណក់ កាល ទី២  
និង ១ ខៃ កៃយ ទៀត បៃគល់ 
លុយ ផ្តាច់ គៃប់ ១០០ ភាគ រយ 
តៃ ម្តង ជា ដំណក់ កាល ទី៣។  
ប៉ុន្ដៃ ចាប់ តាំ ង ពី បៃគល់ លុយ 
លើក ទី១ មក  កៃុម ឈ្មួញ មិន 
ទាន់ បាន បៃគល់ លុយ តាម  
កិច្ច សនៃយា ទៃ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ អត់ 
សា្គាល ់ពកួ អ្នក ទញិ ដ ីខ្ញុ ំទៃ គៃ ថា  
គៃ តណំង កៃមុ ហ៊នុ ១ ធ ំណស់  
ហើយ គៃ ទិញ ដី នៃះ ស មៃប់ ធ្វើ  
រោង ចកៃ  ហើយ ពួក ខ្ញុំ ក៏ យល់-
ពៃម  លក់ ឲៃយ ពួក គត់ តៃម្ដង។  
ឥឡូវ នៃះ  ខ្ញុំ មិន ដឹង ទៅ ទារ 
លយុ ប ង្គៃបព់ ីណ មក ទៃ ពៃះ 
ពួក ខ្ញុំ បាន ផ្ដិត មៃ ដៃ ផ្ទៃរ សិទ្ធិ 
កាន់ កាប់ ដីធ្លី ឲៃយ គៃ រួចហើយ      
ខ្ញុំ សូម អំពាវ នាវ ឲៃយ អាជ្ញាធរ    
ជួយ អន្ត រាគ មន៍ បញ្ហា ពួក ខ្ញុំ  
នៃះ ផង » ។  

ពល រដ្ឋ ម្នាក់ ទៀត ក៏ សុំ មិន  
ប ញ្ជៃ ញ ឈ្មោះ ដៃរ  បាន នយិាយ 
ថា  រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ  កចិ្ច- 

សនៃយា បាន ផុត កំណត់  បើ គិត 
រយៈ ពៃ ល អ្នក លក ់មនុ  នងិ លក ់
កៃយ ខ្លះ ផតុ កណំត ់ជាង កន្លះ 
ឆ្នា ំទៅ ហើយ  បៃរ ជា កៃមុ ឈ្មញួ 
មិន តៃឹម តៃ មិន បាន បៃគល់ 
លុយ  តា ម  កិច្ច សនៃយា ទៃ  ថៃម- 
ទំាង បញ្ចះុ តម្លៃ ដី ក្នងុ ១ហិក- 
តា១ មុឺន ដុល្លារ ទៀត ផង ។  
លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ពួក ខ្ញុំ ពៃួយ- 
បារម្ភ ខ្លាំង ខ្លាច នៅ ពៃល ដៃល 
ពួក ខ្ញុ ំយល់ ពៃម បញ្ចះុ តម្លៃ ហើយ  
ឈ្មួញ នៅ តៃ មិន ពៃម បៃ គ ល់  
លុយ គៃប់  ហើយ ខ្លាច បាត់ បង់ 
ដីធ្លី ដោយ សារ ឈ្មួញ អាច នឹង 

យក ដីធ្លី របស់ ពួក ខ្ញុំ ទៅ លក់ 
បន្ត ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន ផៃសៃង ទៀត  ពី 
ពៃះ ពួក ខ្ញុំ បាន ផ្តិត មៃ ដៃ លើ 
លិខិត ទិញ លក់ ផ្តាច់ ដី  និង 
លិខិត ផ្ទៃរ សិទ្ធិ កាន់ កាប់ ដីធ្លី រួ ច 
ទៅ ហើយ » ។ 

 លោក  លន់  លង  មៃ ឃុំ 
កៃងំ យ៉ ូវ បាន ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ ព ីមៃសិល មញិ ថា  កៃមុ ឈ្មញួ- 
ក ណ្តាល ( អ្នក គួ ក ជៃ ដី មិន 
សា្គាល់ អត្ត សញ្ញាណ) បាន និង 
កំពុង ដើរ ទិញ ដី ចំនួន ជាង  
១០០ ហិក តា ដៃល ជា ដី អាង- 
ទឹក របស់ រដ្ឋ មួយ ឈ្មោះ« អាង 

ទឹក ទួល ព ន់រៃ» ពី បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ចំនួន១៤៣  គៃួសារ កំពុង 
អាសៃ័យ ផល។  ដី របស់ រដ្ឋ នៃះ 
គ្មោន ចៃញ ចៃបាប់ ឲៃយ បុគ្គល ណ 
ម្នាក់ ទៃ  បុ៉ន្ដៃ ពល រដ្ឋ អាច អាសៃ័យ- 
ផល  ធ្វើ សៃ រដូវ បៃងំ ជា លក្ខណៈ 
គៃួសារ។  លោក បន្ត ថា   ពួក- 
គត់ បាន អា សៃ័យ ផល ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ១ ៩៩២ មក  ប៉ុន្ដៃ 
អាជា្ញា ធរ មិន  បាន ចៃញ បណ្ណ កម្ម- 
សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន ទៃ ។  ក្នុង អំឡុង 
ពៃល ធ្វើសៃ ចម្កា រ នោះ   មន 
ឈ្មួញ ១ កៃុម បាន មក បញ្ចុះ- 
បញ្ចលូ នងិ ចរចាឲៃយ ពលរដ្ឋ ផ្ដតិ 
សា្នាម មៃដៃ ល ក់  ទៅ ឲៃយ ខ្លួន ក្នុង 
មួយ ហិកតា បាន តម្លៃ  ៤មុឺន 
ដុល្លារ  ប៉ុន្ដៃ កៃុម ឈ្មួញ បាន 
បៃគល់ លុយ ឲៃយ ពល រដ្ឋ តៃឹម តៃ  
២០ ភាគ រយ សិន ។  ពួក គត់ 
ទទួល បាន លុយ២០ ភាគរយ 
នៃះ រយៈ ពៃល ជិត ១ឆ្នាំ ហើយ  
ដោយ មិន ទាន់ បាន ទទួល 
លុយ ប ន្ថៃម ទៀត ទៃ  ខណៈ 
ពល រដ្ឋ បាន ផ្ដិត សា្នាម មៃដៃ 
បៃគល់ ដី ទៅ ឲៃយ កៃុម ឈ្មួញ 
រួចរាល់ ទៅ ហើយ។  ឥឡូវ នៃះ 
ពួក គត់ ចា ប់ ផ្ដើ ម  ពៃួយ បារម្ភ 
ដៃល ឈ្មួញ បៃើ លៃបិ ច មិន បៃ- 

គល់ ឲៃយ លុយ គៃប់ ចំនួន  ប៉ុន្ដៃ 
បៃរ ជាយ ក ដី ពួក គត់ ទៅ លក់ 
ឲៃយ អ្នក ផៃសៃង វិញ ។ 

 លោក  លន់  លង  បញ្ជាក់ ថា ៖  
« ខ្ញុ ំនងឹ ពភិាកៃសា ជា មយួ ថា្នាក ់លើ  
សនិ  តៃ មនិ ដងឹ ដងឹ ដោះ សៃយ 
យា៉ាង ណទៃ  ពៃះ ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន 
បៃប់ ទៅ ពួក គត់ ថា  កុំ លក់ ដី 
ហ្នឹង ឲៃយ ឈ្មួញ  ឬ កៃុម ហ៊ុន ពី 
ឆ្ងាយ  បៃ យ័ត្ន ចាញ់ បោក គៃ  
ពៃះ ពួក គៃ អ្នក រកសុី បៃប នៃះ  
គឺ គៃ លៃបិចៗ ខ្លាំង ណស់  ប៉ុន្ដៃ 
បើ ចង់ លក់  អាជា្ញា ធរ មិន ហាម- 
ឃាត់ ទៃ  គឺ លក់ ឲៃយ ទៅ ពល រដ្ឋ 
ក្នុង មូល ដ្ឋាន យើង ទៅ ល្អ ជាង  
ដី ហ្នឹង គ ត់  អាច ទិញ លក់ បាន  
ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ មិន ឯក ភាព ចៃញ ប្លង់   
រឹង ឲៃយ ទៃ » ។ 

 លោក  គុណ  គឹម  មៃភូមិ 
តៃពាំង គោ ក្នុង ឃុំ កៃំង យ៉ូ វ  
បាន ថ្លៃង ព ីមៃស ិល មញិ ថា  ដបំងូ- 
ឡើយ ដី នៃះ ជា អាង ស្ដុក ទឹក 
សមៃប់ បៃើ បៃស់ ក្នងុ ឃំុ  បនា្ទាប់ 
មក នៅ ឆ្នាំ ១៩៩០ អាជា្ញា ធរ 
បាន បង្កើត បៃឡាយ ស្ដុក ទឹក 
វិញ  ដោយ បង្វិល ដី អតីត អាង- 
ទកឹ នៃះ ទៅ  ឲៃយ ពល រដ្ឋ បៃើ បៃស ់
នៅ ឆ្នាំ ១៩៩២៕

សាលាឃំុ ក្រាងំ យូ៉វ ស្រាកុ សា្អាង  ខ្រាត្ត កណ្ដាល។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

CCFដ្រលជួយក្ម្រងរើសសំរាមកំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំ្រាញៈ អង្គ ការ មូលនិធិ កុម រ 
កម្ពជុា (CCF ) ដៃល ជួយពល រដ្ឋ 
កៃ ីកៃ  នៅ តាម សហ គមន ៍រើស-  
សំរាម កំពុង បៃឈម  នឹង ការ ខ្វះ- 
ខត ហរិញ្ញវត្ថ ុ ខណៈ ដៃល ម្ចា ស ់ 
ជំនួយនៅ កៃ បៃទៃស  កំពុង 
ជួប  នឹង វិបត្ត ិ ដោយ សារ ការ  រាត - 
តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវើដ ១៩  ។

លោកហូយ លង ហ័ន (Ho  y  
Leanghoin)បៃធន កម្មវិធី 
ទំនាក់ ទំនង សហគមន៍ នៃ អង្គ ការ 
CCF  ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ ថា បច្ច ុបៃបន្ន  
CCF កំពុង ផ្ដល់ ជំនួយ គំ ទៃ ដ ល់ 
ពលរដ្ឋ កៃ ីកៃជាង៣ពាន់ គៃ ួសារ 
ហើយ បើទោះជា មនសបៃបុរ ស- 
ជន  នៅ កម្ពុជា មួយ ចំនួន បាន 
ជួយ ឧបត្ថម្ភសៃបៀង ខ្លះៗ  ប៉ុន្ដៃ  
CC F នៅតៃូវការ ជំនួយ បន្ថៃម 
ជាចៃើន ទៀត  ដើមៃបី អាច បន្ត គំ ទៃ 
ដល់ ពលរដ្ឋ កៃកីៃបាន ក្នងុ កា លៈ  - 
ទៃសៈ ដៃល កំពុង មន ការរើក - 
រា ល ដល នៃ  ជំងឺ កូវើដ ១៩ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ក្នុង ពៃល 
វិបត្ដិ កូវើដ១៩នៃះ យើង បាន 
ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ នៅ កម្ពុជា  ជិត  
៤ ពាន់នាក់ នៅ ក្នងុ សហគមន៍ ។ 
នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ CCF 
មនិ មន ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូើដ ១៩ 
កើតឡើងឡើយ ។ CCF  សងៃឃឹ ម  

ថាបៃទៃស កម្ពជុា អាច   ជោគ ជ័ យ  
នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង  
ជំងឺ កូវើដ ១៩ នៃះ។ CCF នៅ 
កំពុង តៃវូ ការ ជំនួយ ពីសបៃបុរ ស- 
ជន មក ព ីគៃប ់ ផ្នៃក ទាំង ក្នងុ នងិ 
កៃ បៃទៃស ។ តមៃវូ ការ ចំា បា ច់ 
បំផុត សមៃប់ ពួកយើង គឺ ជា 
សៃបៀ ង អាហារ និង អង្ករ»។

បើ តាម CCF« សម ជិកស ហ - 
គ មន៍ របស់ យើង ភាគ ចៃើន  ជា 
អ្នក រើស សំរាម  ហើយ បច្ចុបៃបន្ន 
មិន មន  អ្នក ទិញ សម្ភារកៃច្នៃ រប ស់  
ពួកគៃទៃ។ ជា លទ្ធ ផល  មន 
ស មជកិ សហគមន  ៍ជាចៃើន គ ឺ
បាត់ បង់ ចំណូល ។ យើង  កំពុង 
ស្វៃង រក អ្វ ីគៃប ់យា៉ាង  ដៃល ពកួ- 
គៃ តៃវូ ការ ដើមៃបី ឆ្លង កាត់ ដំណ ក់- 
កាល នៃះ  រួម មន អង្ក រ អាហារ  
និង ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ចំពោះ កន្លៃ ង 
ជួល សា្នាក់ នៅ របស់ ពួក យើង  
បុ៉ន្តៃ តមៃវូ ការ ដៃល សំខន់ បំផុ ត   
នោះ គ ឺអង្ករ »។ ទោះ បយីា៉ាង ណ 
CCF បញ្ជាកថ់ា  វបិត្ដ ិជងំ ឺកវូើដ- 
១៩នៃះ  ក៏បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃជាជន 
កម្ពជុា សាម គ្គ ីគ្នា ផងដៃរ ។ ជា ក់ - 
ស្ដៃង ក្នងុ រយៈ ពៃល បៃឈម នងឹ 
វបិត្ដ ិកវូើដ ១៩ CCF បាន ទទលួ 
អំណោយ ជា ការ ឧបត្ថម្ភ ជាចៃើ ន  
ពីសបៃបុ រសជន នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
នោះ រួមមន អង្ករ ជាង ៤,៥ 
តោន ចំណីអាហារ បៃង ឆ 

និង ទឹក បរិសុទ្ធ ជាដើម ។ 
 អ្នកសៃី  ម៉ៃង  រឹម អាយុ ៤៩ 

ឆ្នាំ ជា សៃ្ដី មៃម៉ាយ មន សៃុក 
កំណើត នៅខៃត្ត ពៃ វៃងដៃល  
មន  កនូ ៥ នាក ់  ក្នងុ បន្ទកុ បាន  
មក សំុ ឲៃយ  CCF ជួយហើយ CC F  
បាន ចាប់ ផ្ដើម ជួយ ផ្ដល់ ជំនួយ 
និង ឲៃយ កូនៗអ្នកសៃ ីបាន ចូល រៀន  
តាំង ពី៧ឆ្នាំ មុន រហូត មកដ ល់ 
បច្ចុបៃបន្ន ។ 

អ្នក សៃី ឲៃយ ដឹង ថា៖«ពៃះ តៃ 
ខ្ញុ ំជាសៃ្ដមីៃម៉ាយហើយ មន ក ូន  
៥នាក់ ក្នុង បន្ទុក មន ជីវភា ព 
លំបាក ពៃកទើប មក សំុ ឲៃយ  អង្គ ការ 
CCF ជយួ ។ បច្ចបុៃបន្ន ខ្ញុ ំ នងិ កនូ 
តូចៗ កំពុង រស់នៅ សហគមន៍ 
ដៃល អង្គការ ឲៃយ រស់ នៅ ស្ទឹង- 
មន  ជ័យ។ អង្គការ មិន បាន យ ក  
ថ្លៃ ផ្ទះ ហើយ បាន ផ្ដល់ អង្ករ  ឲៃយ 
ខ្ញុ ំរាល ់ខៃទើ ប តៃ  ខៃ នៃះ មនិ ទាន ់
ទទួលបាន មិន ដឹង យា៉ាង  ម៉ៃច- 
ដៃរ »។ អ្នក សៃី រឹម បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ជាទូទៅ ក្នុង ១ខៃៗ អង្គការ 
បាន ផ្ដល ់អង្ករ ដលអ់្នក សៃ ី២០ 
គីឡូកៃម និង សម្លៀក បំពាក់ 
សៀវភៅ ដល់ កូនៗ អ្នក សៃផីង- 
ដៃរ។ កៃពី នៃះ នៅពៃល មន 
រដូវ បុណៃយ ទាន ធំៗ  អង្គការ ក៏- 
បា ន  ផ្ដល់ ជាថវិកា ដល់ អ្នកសៃី 
សមៃបទ់ៅ លៃង សៃកុ កណំើត 
ផង ដៃរ ៕   



តពីទំព័រ១...ផ្តល់បណ្ណបើកបរ
យានយន្ត និងមកប្តរូពន្យារប័ណ្ណ នៅ
មណ្ឌលប្តូរពន្យារបណ្ណបើកបរនៅផ្សារ- 
ទំនើបអីុអនទី១ និងអុីអនទី២មាន
ចំនួន៥៨៣នាក់កើនជាង៣ដង
ធៀបនឹងថ្ង្ធម្មតា»។
ជាមួយគ្នាន្ះក្សួងសាធារណការ 

និងដឹកជញ្ជូន ក៏អំពាវនាវមន្ត្ី និង
ប្ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ រក្សាគមា្លាត
តាមការណ្នំាពីមន្ត្ីផ្ទាល់ព្លមក
ទទួលស្វាបណ្ណបើកបរនិងបន្តរក្សា
ភ្ជាប់គោលការណ៍អនាម័យ ពាក់
មា៉ាស់ឲយ្ត្មឹត្វូតាមការចាំបាច់ដើមប្ី
ការពារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ទាំងអស់គ្នា។
លោកឈួនវ៉ន់អ្នកនំាពាក្យក្សួង

សាធារណការ និងជាអគ្គនាយក 
ដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកបានបប្់ភ្នំព្ញ-
ប៉សុ្ដិ៍មស្លិមញិដរ្ថាតាមការសង្កត្
ឃើញជាក់ស្ដង្គឺក្នងុរយៈព្លបុ៉នា្មាន
ថ្ង្ចុងក្យន្ះ ពលរដ្ឋបាននាំគ្នា
ទៅប្ឡងយកបណ្ណបើកបរនងិយក
រថយន្តទៅត្តួពនិតិយ្បច្ចក្ទស្នៅ
តាមមណ្ឌលនៅទទូាងំប្ទស្គឺមាន
កើនឡើងច្ើនមិនធា្លាប់មាន។
លោកថា៖«ខ្ញុំមិនទាន់មានតួល្ខ

ច្បាស់ទ្បុ៉ន្ត្អ្វដ្ីលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌-
មានពីតាមមណ្ឌលមួយចំនួន ដ្ល
ក្នុង១ថ្ង្ធ្វើ(ត្ួតពិនិត្យបច្ច្កទ្ស

យានយន្ត)១៣០គ្ឿងឡើងទៅដល់ 
ទៅ២៥០ឬជិតទៅដល់៣០០គ្ឿង
អ៊ីចឹងទៅ។ ហើយមណ្ឌលនៅខ្ត្ត
ឆ្ងាយៗ ខ្លះមិនមានសោះ ឬ២-៣-៤
គ្ឿង ឥឡូវកើនដល់៤០គ្ឿងទៅ
ដល់៥០គ្ឿង»។
កាលពីថ្ង្មស្លិមញិលោកសខង្

រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងមហាផ្ទ្ និងប្ធាន
គណៈកមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភពចរា- 
ចរណ៍ផ្លវូគោកបានលើកឡើងថាការ- 
រឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍តាមរយៈការ- 
បង្កើនប្ក់ផកពិន័យគឺមិនម្នជា
ការឆ្លៀតឱកាសរកបក្់នងិធ្វើបាបពល-
រដ្ឋឡើយ។លោកលើកឡើងប្បន្ះ
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់ដ្លថា
ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ន្ះគឺកាន់ត្ដាក់-
បន្ទុកទៅលើពលរដ្ឋស្បព្លដ្ល
កពំងុជបួវបិត្តិសដ្្ឋកចិ្ចគ្សួារដោយ-
សារផ្ទុះឡើងជំងឺកូវីដ១៩។
ប៉ុន្ត្នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំពិនិត្យស្ចក្ដី

ព្ងស្ចក្ដីណ្នាំមួយនៅទីស្ដីការ
ក្សួងមហាផ្ទ្លោកសខ្ងបញ្ជាក់
ថា វិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកន្ះគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងភព-
អាសន្នន្គ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍ ដ្ល
មានកំណើនយា៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ
កន្លងទៅដោយបានបណ្ដាលឱយ្មាន
អ្នកសា្លាប់របួសពិការនិងបង្កឱ្យមាន
កមុា រកពំ្រមួទាងំវនិាសពត្់ប្ស

ក្នុងគ្ួសារ ស្បព្លប្ទ្សជាតិ
បានចាកផុតពីភ្លើងសង្គ្មមាន
សន្តិភពនិងការអភិវឌ្ឍ។
លោកបានបន្តថាក្សួងមហាផ្ទ្អគ្គ-

ស្នងការឬអង្គភពនគរបាលចរាចរណ៍
ដ្លដឹកនាំនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិន
ចង់បានប្ក់ពីពលរដ្ឋនោះទ្ ផ្ទុយ-
ទៅវិញន្ះគឺជាការថ្រក្សាប្ក់ និង
ថ្រក្សាសុវត្ថិភពជូនពលរដ្ឋទៅវិញទ្។  
លោកថា៖«សមត្ថកចិ្ចនងឹមនិឃាត់

ដំណើរបងប្អូនជនរួមជាតិ ដ្លធ្វើ
ដំណើរប្កបដោយការគោរពច្បាប់
ដើមប្ីសរួនាំរកឯកសារនោះទ្។បង-
ប្អនូអ្នកត្មឹត្វូគឺអាចធ្វើដណំើរបាន
ដោយរលូន លើកល្ងត្បានធ្វើ
ដណំើរដោយបពំានចប្ាប់តង្់ចណំចុ
ណមួយដូចជាមិនពាក់មួកសុវត្ថិភព
ឬបំពានភ្លើងសញ្ញា ទើបសមត្ថកិច្ច
ឃាត់មនិឱយ្ធ្វើដណំើរហើយចាប់ផ្ដើម
សួរនាំរកឯកសារ»។

  លោកបន្ថម្ថា៖«សូមកំុមានទស្សនៈ 
ថានគរបាលឆ្លៀតយកឱកាសន្ះធ្វើ- 
បាបប្ជាជនន្ះគឺជាភរកិច្ចដើម្បី
ប្ជាជនហើយទាល់ត្ឃាត់គ្ប់
អ្នកដំណើរទោះគោរពច្បាប់ និងមិន
គោរពច្បាប់ ដើម្បីសួរនាំរកឯកសារ
នោះទើបថាជាវិធានការរដ្ឋបាល»។
យោងតាមអនុក្ឹត្យថ្មីន្ការផក-

ពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍គឺអ្នកបើក-
បរយានយន្តដោយគ្មានបណ្ណបើកបរ
ឬក្នងុរយៈពល្ដកហតូទកុពយ្ួរទកុឬ

ទុកជាមោឃៈ គឺត្ូវពិន័យចំនួន១
លាន២សន្រៀលសមប្់រថយន្តធនុ
ស្ល និង២លាន៤ស្នសម្ប់
រថយន្តធុនធ្ងន់។
ការបើកបរប្ើប្ស់បណ្ណបើកបរ

ហួសសុពលភព ត្ូវពិន័យ១ស្ន
៨មុនឺរៀលសមប្់រថយន្តធនុសល្
និង៣ស្ន៧មឺុន៥ពាន់សម្ប់រថយន្ត
ធុនធ្ងន់ហើយចំពោះការបើកបរប្ើ-
ប្ស់បណ្ណបើកបរមិនត្ឹមត្ូវតាម
ប្ភ្ទយានត្ូវពិន័យ១ស្ន៨មុឺន
រៀលនងិពនិយ័ចនំនួ៣សន្៧មុនឺ៥
ពាន់រៀលសម្ប់រថយន្តធុនធ្ងន់។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញលោកនាយក-

រដ្ឋមន្ត្ីហុ៊នស្នបានលើកឡើងតាម
រយៈហ្វ្សបុ៊កដ្រថាដើម្បីចៀសវាង
ការផកពិន័យប្ជាពលរដ្ឋគឺតូ្វត្មាន
បណ្ណបើកបរហើយរថយន្តគឺត្វូត្មាន
ការត្ួតពិនិត្យបច្ច្កទ្សយានយន្ត
ឱ្យបានត្ឹមត្ូវតាមច្បាប់។

 រដា្ឋាភិបាលបានត្ៀមកមា្លាងំ៣៩១៩  
នាក់ ដើម្បីដាក់ពង្យនៅទូទាំង-
បទ្្សដើមបី្រតឹបន្តងឹចប្ាប់ចរាចរណ៍
តាមអនុកឹ្ត្យថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយគ្ះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ជាអតិបរមា។ កាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ ករណីគ្ះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍បណ្ដាលឱយ្មានអ្នកសា្លាប់ចនំនួ
១៩៨១នងិរបសួចនំនួ៦១៤១នាក់
ដ្លកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០១៨
ដ្លមានអ្នកសា្លាប់ចំនួន១៧៦១
នាក់និងរបួសចំនួន៤៧៧០នាក់៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្សុក្ទី១ែខឧសភឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ឪពុកម្តាយសិស្សព្មទទួលយកនូវការបញ្ចះុ
តម្ល្សិក្សា១៥ភាគរយពីសាលាផារ៉ាហ្គន

 ខនសាវិ

ភ្នំពេញៈក្ុមឪពុកមា្ដាយ
សិស្សនៅសាលាអន្តរជាតិផ-
រា៉ាហ្គនបានឯកភពគ្នាទទលួ-
យកការបញ្ចះុតម្ល្សិក្សាពីខាង
ភ គីសាលាចនំនួ១៥ភគរយ
ដ្លការព្មព្ៀងទទួលយក 
ដំណោះស្យន្ះធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីមានការជួយសម្ប-
សម្លួពីកស្ងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡា។
លោកក្ងណរុនឪពុក

សសិស្រៀននៅសាលាផរា៉ាហ្គន
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ពីថ្ង្ទី
៣០ខ្ម្សាថាក្ុមឪពុក-
មា្ដាយរបស់សិស្សជាង ២៨០
គ្ួសារបាននាំគ្នាបោះឆ្នាត
ទទួលយកដំណោះស្យពី
ភគីសាលាដល្បានសមច្
បញ្ចះុតម្ល្សិក្សាតាមអនឡាញ
ចំនួន១៥%។
លោកបន្តថា៖«ធម្មតាការតវា៉ា

មិនបាន១០០%ទ្អ៊ីចឹងវា
ទាមទារឱ្យមានការសម្ប-
សម្ួលគ្នា។អ៊ីចឹង!យើងក៏
សម្ចទទួលយកទៅ១៥
ភគរយហ្នងឹ។ការទទលួយក
ន្ះគឺខាងក្មុឪពកុមា្ដាយបាន

នាគំ្នាធ្វើការបោះឆ្នាតត្ឹមត្វូ
និងព្មព្ៀងគ្នាទទួលយក»។
កាលពីថ្ង្ទី២៧ខ្ម្សា

ក្មុឪពកុមា្ដាយសសិស្រៀននៅ
សាលាអន្តរជាតិផរា៉ាហ្គនបាន
លើកគ្នាតវា៉ានៅខាងមុខសាលា-
រៀនន្ះដោយទាមទារឱ្យបញ្ចះុ-
តម្ល្បង្ៀនតាមអនឡាញក្នងុ
ព្លកំពុងកើតមានជំងឺកូវីដ
១៩ចំនួន៣០%សុំឱ្យរក្សា
តម្ល្សកិស្ានៅដដល្បនា្ទាបព់ី
សាលាទើបសម្ចដំឡើងថ្ល្
៨ភគរយសមប្់ឆ្នាំសកិស្ាថ្មី
ឆ្នា២ំ០២០-២០២១សុំពនយ្ារ
ព្លចុះឈ្មាះចូលរៀនដ្ល
សាលាដាក់កំហិតបិទបញ្ចប់
ត្មឹចងុខ្មស្ានងិសុំពង្ងឹ
គុណភពបង្ៀនឡើងវិញ
បនា្ទាប់ពីមានការធា្លាក់ចុះក្យ
ក្ប្ឈ្មាះសាលាហ្សាមា៉ាន
មកជាសាលាផរា៉ាហ្គន។
លោកក្ងណរុនបញ្ជាក់

ថាកយ្ពីការតវា៉ានៅព្កឹថ្ងទ្ី
២៧ខ្ម្សាមិនទទួលបាន
ការឆ្លើយតបនងិដណំោះសយ្
ពីខាងភគីសាលាគឺនៅព្ល
លា្ងាចថ្ង្ដដល្ក្មុឪពុកមា្ដាយ
បានទៅជបួជាមយួលោកហង់
ជនួណរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្កីស្ងួអបរ់ំ

ហើយក្យមកលោករដ្ឋមន្ត្ក៏ី
បានទទួលសំណើនោះទៅសម្ប-
សមួ្លជាមួយភគីសាលា។
យោងតាមលិខិតរបស់ក្សួង  

អប់រំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ង្៣០
ម្សាថាក្ពីការបញ្ចុះតម្ល្
សិក្សាតាមអនឡាញចំនួន
១៣%ខាងភគីសាលាក៏
ទទួលបានសំណើរបស់ក្ុម
ឪពកុមា្ដាយចនំនួ៣ទៀតដចូជា
មនិដឡំើងតម្ល្សកិស្ាឆ្នាំ២០២
០-២០២១សមប្់សសិស្គ្ប់
កមិ្តពន្យារព្លបិទបញ្ចប់
ការចុះឈ្មាះចូលរៀននិងការ-
ពង្ឹងគុណភពសិក្សា។
លោកក្ងណរុនបញ្ជាក់

ថាក្ុមឪពុកមា្ដាយមិនទាន់
ទទលួបានការបញ្ជាក់ផ្លវូការពី
ភគីសាលាអន្តរជាតិផរា៉ាហ្គន
នៅឡើយទ្និងកំពុងរង់ចំាសា-
លាន្ះច្ញលិខិតជាលាយ-
លក្ខណ៍អក្សរបញ្ជាក់អំពីការសម្ច  
ចំពោះដំណោះស្យន្ះ។
ភ្នំពញ្ប៉សុ្ដិ៍មនិអាចសុំការ-

បញ្ជាក់ជុំវញិបញ្ហាន្ះពីលោក
អា៊ាងសផុល្លត្បធ្ានកតិ្តិយស 
សាលាអន្តរជាតិផរា៉ាហ្គនបាន
ទ្ដោយទរូសព័្ទរបស់លោកពុំ
មានអ្នកទទួល៕

ជនបរទ្ស២នាក់...
តពីទំព័រ១...២នាក់ប្ដីប្ពន្ធ។
ជនសងស័្យដល្ត្វូបានចាប់ឃាត់

ខ្លួនមានឈ្មាះLEEKWANFUK
ភ្ទប្ុសជនជាតិចិន (ហុងកុង)
ត្ូវជាប្ដីជនសង្ស័យឈ្មាះ THET
THETHLAINGភ្ទសី្ជនជាតិមី-
យា៉ាន់មា៉ាខណៈដល្សមត្ថកចិ្ចរបឹអសូ
ថា្នាំញៀនជិត៦០គីឡូក្ម។
លោកឡឹកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថា៖«យើង

បានសាកសរួជនសងស្យ័ទាងំ២នាក់
ន្ះរួចរាល់ហើយដោយកំពុងរៀបចំ
សំណុរំឿងបញ្ជនូទៅតលុាការនៅថ្ងទ្ី
១ខ្ឧសភន្ះដើម្បីឲ្យតុលាការ
ចាតច់ង្តាមនតីិវធិីចប្ាប។់ក្ពីន្ះ
សមត្ថកិច្ចជំនាញយើងនៅត្បន្តស្វ-
ជ្វរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ ទៀត
ចាប់យកមកផ្តនា្ទាទោសតាមច្បាប់»។
បើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរ

ប្ឆំងគ្ឿងញៀនន្អគ្គស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលជាតិក្នងុការបង្កប្ន្ះ
សមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសវត្ថុតាងមួយ
ចំនួនរួមមានសារធាតុញៀនប្ភ្ទ
អិចសា្តាសុីបម្ាណ១៤០០០០គប្់
ស្មើនឹងជាង៥៧គីឡូក្មនិង
មា៉ាសុីនផលិតក្ច្ន្២គ្ឿង។
បច្ចុប្បន្នវត្ថុតាងត្ូវបានបញ្ជូនមក

មន្ទីរប្ឆំងគ្ឿងញៀនដើម្បីបន្តការ-
សុើបអង្កត្តាមចាប់ម្ខ្លាង និង
អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗទៀត៕

ពលរដ្ឋសមុ្កទៅប្ឡង...



ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ   ក្រសងួ អប ់រ ំ  យវុ ជន 
នឹង កីឡា បាន សម្រច លុប 
ច្រញ  និង ក្រ តម្រវូ ខ្រស្រ ឃ្លបី វីដ្រ អូ  
ប ង្រៀន របស់ លោក សាស្ត្រ ចារ្រយ   
ឡុង   សារិន  តាម អន ឡាញ 
ដល់ សិស្រសា នុសិស្រស ត្រង់ ចណំចុ 
ប្រៀប ធៀប រវាង ព្រះ សង្រឃ គណៈ- 
មហា និ កាយ  និង ព្រះ សង្រឃ  គណៈ- 
ធម្ម យុត្តិ ក និ កាយ   ដ្រល បង្កើត 
ឲ្រយ មាន អធិ ករណ៍ ឡើង ។   

 ការ សម្រច លុប ច្រញ  និង ក្រ- 
តម្រូវ នូវ ខ្លឹម សារ ន្រ ឃ្លីប វី ដ្រ អូ 
បង្រៀន នូវ ម្ររៀន ន្រះ  បាន ធ្វើ 
ឡើង បន្ទាប់ ពី គណៈ សង្រឃ នយក   
គណៈ មហា និ កាយ   ន្រ ព្រះ រាជា- 
ណា ចក្រ កម្ពុជា   បាន ច្រញ 
លិខិត ១ ច្របាប់  ជូន លោក  
ហង ់ជនួ  ណា រ៉ ុន រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រ សងួ 
អប់រំ   យុវ ជន   និង កីឡា  ស្តពីី  «កា រ - 
ណ្រ នំ ដល់ សាស្ត្រ ចារ្រយ   ឡុង   
សារិន  បង្រៀន  នៅ ក្រុម ហ៊ុន  
E-School Cambodia  ដ្រល 
ការ បង្រៀន របស់ លោក សា ស្ត្រ- 
ចារ្រយ រូប ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
តម្ល្រ ព្រះ សង្រឃ គណៈ មហា- 
និកាយ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ » ។

 ផ្ន្រក មយួ ន្រ ការ ពន្រយល ់របស់ 
លោក សាស្ត្រ ចារ្រយ   ឡងុ   សារនិ  
នៅ ក្នុង ឃ្លីប វីដ្រអូ  បង្រៀន មុខ- 
វិជា្ជា ត្រង ស្រច ក្តី ស្ដីពី« ទស ជា- 
តក»   កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៣  ខ្រ 
កក្កដា   ឆ្នាំ ២ ០១៩  ដ្រល ទើប 
ត្រូវ បាន យក មក ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
តាម បណា្តាញ សង្គម ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក 
សា ជា ថ្មី ឡើង វិញ  នោះ   បាន 
លើក ឡើង អំពី ការ ប្រតិ បត្តិ 
វិន័យ របស់ ព្រះ សង្រឃ គណៈ- 
មហា និ កាយ  និង ព្រះ សង្រឃ 
គណៈ ធម្ម យតុ្ត ិក នកិាយ  មក ធ្វើ  
ការ ប្រៀប ធៀប គ្នា ។   

 ក្នុង ឃ្លីប វីដ្រអូ  នោះ  លោក  
សារិន   បាន លើក ថា ៖ « ព្រះ- 
សង្រឃគណៈ ម ហា នកិាយ   ពាក-់ 
ស្រប្រក ជើង  ប្រើ ទូរស័ព្ទ X-plus  
នងិ មាន អង្គ រក្រស ទៀត   ដល ់ព្រះ- 
សង្រឃ គណៈ ធម្ម យុត្តិ កនិ កាយ   
វិន័យ តឹង   សម័យ មាន លុយ 
ហើយ កាន់ លុយ មិន បាន  ដើរ 
[និមន្ត ] លើ ផ្លវូ កៅ សូ៊  ផ្លវូ សីុ ម៉ងត៍  
ក៏ មិន ប្រើ ស្រប្រក ជើង ដ្ររ » ។      

 លោក បាន បន្ត ថា ៖ « ព្រះ- 
សង្រឃ គណៈ ធម្ម យុត្តិ ក និកាយ   
ព្រល បិណ្ឌ បាត   និមន្ត ត្រង់ ទៅ 
មុខ  បើ យើង មាន សទ្ធា ដាក់ 
បាត ្រ និមន្ត ព្រះ អង្គ គង់   នោះ ទើ ប 
ព្រះ អង្គ គង់ ប្រស សត្វ ។   ត្រ 
ព្រះ សង្រឃ គណៈ មហា និកាយ  
សមូ សម្ដ្រច សង្រឃ ព្រះ អង្គ ជ្រប 
ផង  មិន ដឹង ថា  ព្រះ សង្រឃ ក្ល្រង- 
កា្លាយ ឬ មិន ក្ល្រង កា្លាយ ទ្រ   ទ្វារ 
យើង មនិ ទន ់បើក ផង   ទៅ ដល ់

មុខ បន្ទប់ ហើយ   មិន ប្រមាថ ទ្រ   
ត្រ ជា ការ ពិត ហា៊ាន ដាក់ ជីវិ ត   
ព្រះ ធ្លាប់ ឃើញ ត្រ មនិ ដងឹ ទៅ 
ចាប ់យ៉ាង ម៉្រច  ហើយ ន្រះ ខ្ញុ ំសមូ 
និយ យ ការ ពិត ទូល ដល់ សម្ដ្រច 
ព្រះ សង្រឃ រាជ ដើ ម្របី រក្រសា សា ស ន » ។ 

 ការ ពន្រយល់ របស់ លោក   សារនិ   
ដោយ លើក យក ចំណុច អវិ ជ្ជ- 
មាន របស់ ព្រះ សង្រឃ គណៈ- 
មហា ន ិកាយ ត្រ មា្ខាង មក ប្រៀប- 
ធៀប ប្រប   ន្រះ   អាច បង្ក ឲ្រយ មាន 
កា រ ជះ ឥទ្ធ ិពល មនិ ល្អ ដល ់ផ្នត-់ 
គំនិត របស់ ពុទ្ធ បរិស័ទ  ចំពោះ 
ការ ប្រតិ បត្តិ ព្រះ ពុទ្ធ សាស ន 
នៅ ក្នុង សង្គម ខ្ម្ររ ន ព្រល បច្ចុ- 
ប្របន្ន   និង អន គត   និង ត្រូវ បាន 
គណៈ សង្រឃ នយក ន្រ ព្រះ រាជា- 
ណាច ក្រ កម្ពុជា ចាត់ ទុ ក ថា  ជា 
ការ បន្តុះ បង្អាប់ ដល់   ព្រះ សង្រឃ 
គណៈ មហា និ កាយ  « ដ ល់ 
បាតាល » និ ង លើក តម្កើង ដល់ 
ព្រះ សង្រឃ គណៈ ធ ម្ម យុត្តិ កនិ- 
កាយ  « ដល ់កពំលូ»    ដ្រល ផ្ទយុ 
ទៅ នឹង ភាព ពិត ជាក់ ស្ដ្រង ន 
ព្រល បច្ចុ ប្របន្ន ។  ន្រះ បើ យោ ង 
លខិតិ របស ់គណៈ សង្រឃ នយក 
ន្រ ព្រះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា   ជនូ  
ចំ ពោះ លោ ក   ហង់ ជួន   ណារ៉ុន   
រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រ សងួ អបរ់ ំ  យវុ ជន  នងិ 
ក ីឡា    ចុះ ថ្ង្រ ទ ី២៨  ខ្រ ម្រសា  ឆ្នា ំ 
២០ ២០ដ្រល ភ្ន ំព្រញ បុ៉ស្តិ៍ ទទលួ- 
បាន កាល ពី ព្រឹក ម្រសិល មិញ ។ 

 ក្នុង លិខិត នោះ   សម្ដ្រច ព្រះ- 
សង្រឃ ន យក   នន្ទ  ង៉្រត  និង  
សម្ត្រច ព្រះ មហា សង្រឃ រាជ  ទ្រព  
វង្រស  បាន គសូ បញ្ជាក ់ថា ៖« ការ- 
លើក ឧទ ហរ ណ៍រ បស់ គត់  
[ឡុង  សារិន ]   ថា ព្រះ សង្រឃ 
គណៈ ធ ម្ម យតុ្ត ិកនកិាយ ប្រព្រតឹ្ត 
វិន័យ តឹង រុឹង ដូច លោក ធុ តង្គ  
មិន  កាន់  លុយ ទោះ  ក្នុង សម័យ 
គ្រ មាន លុយ ក៏ ដោយ  មិន ប្រើ 
ទរូសព័្ទ  នងិ មនិ ពាក ់ស្រប្រក ជើង 
ជា ដើម  ហើយ ប្រើ សម្ដី ឡក- 

ឡាយ បន្តុះ បង្អាប់  នឹង ដាក់ 
បន្ទាប  ព្រះ សង្រឃ គណៈ មហា - 
និកា យ ស្មើ ដោ យ បព្វ ជិត   គ្មាន 
វិន័យ  ប្រព្រឹត្ត ធូរ រលុង ប្រស- 
ចាក ធម៌ វិន័យ របស់ ខ្លួន ហាក់- 
ដូច ជា  អាក្រក់ ណាស់ ពិបាក 
នងឹ គោរព ។  ការណ ៍ន្រះ គណៈ- 
ស ង្រឃ ពទុ្ធ សាស ន កម្ពជុា យល ់
ឃើញ ថា  ការ បង្រៀន របស ់សា- 
ស្ត្រចារ្រយ រូប ន្រះ ត្រង់ ចំ ណុច 
ប្រៀប ធៀប ព្រះ សង្រឃ ទំង ២ 
គណៈ  គ ឺគ្មាន មលូ ដា្ឋាន  នងិ ពតិ 
ជា ខ្វះ សុចរិត ភាព  ខ្វះ ការ ស្រវ- 
ជ្រវ សុី ជម្រ  គ្មាន វិជា្ជា ជីវៈ  ជា 
គ្រូប ង្រៀន គ្មាន យុត្តិ ធម៌  គ្មាន 
សច្ចធម៌  ការ សន្និដា្ឋា ន ខុស 
សា្ថាន ភាព ពិត  ផ្ទុយ នឹង គោល- 
ការណ៍ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
ស្ដពី ីសខុ ដមុ នយី កម្ម សាស ន  
ដ្រល គណៈ សង្រឃ មហា និ កាយ 
ពំុ អាច ទទួល យក បាន ឡើយ » ។  

 ជុំ វិញ ករណី ន្រះ  លោក   អ៊ុយ   
ប៊ុន តារា  អគ្គ នយក ក្រុម ហ៊ុន  
E-School Cambodia  បាន 
ឆ្លើយ តប តាម លិខិត មួយ ច្របាប់ 
ប្រគ្រន សម្ត្រច ព្រះ មហា សង្រឃ- 
រាជ គណៈ មហា និកាយ   នៅ ថ្ង្រ 
ទ២ី៨  ខ្រ ម្រសា  ឆ្នា២ំ ០២០ ថា  
ក្រុម ហ៊ុន មាន ការ សោក សា្ដាយ 
ចំ ពោះ អ្វី ដ្រល បាន កើត ឡើង 
ន្រះ ។   ប៉នុ្ត្រ លោក  ប៊នុ តារា   បាន 
គូ សបញ្ជាក់ ថា ៖ « ក្រុម ហ៊ុន 
យើង បាន មើល ហើយ មើ ល 
ទៀត  សា្ដាប់ ហើយ សា្ដាប់ ទៀត  
នវូ  អត្ថ នយ័  វ ីដ្រ អ ូនោះ   ឃើញ ថា   
ការ ពន្រយល ់រប ស ់លោក សាស្ត្រ- 
ចារ្រយ   [ ឡុង   សារិ ន ]  មិ ន បាន 
បន្តុះ បង្អាប់ ព្រះ ពុទ្ធ សាស ន  
ដ្រ ល ជា សាស ន របស់ រដ្ឋ ន្រ 
យើង នោះ ទ្រ ។   ផ្ទុយ ទៅ វិញ 
លោក គ្រ ូច ង ់លើក តម្កើង ក្រើន- 
រឭំក  ជ្រម ជ្រង ព្រះ ពទុ្ធ សាស ន  
ឲ្រយ បាន រឹង មាំ និង ទទួល បាន 
ការ គោរ ប្រ ត ិបត្ត ិព ីស ំណាក ់ពទុ្ធ- 

សាស នកិ ជន ទៅ វញិ ទ្រ ។  ជាង 
ន្រះ ទៅ ទៀត   មុន ព្រល លើក- 
ឧទ ហរណ៍  មក ប្រៀប ធៀប 
លោក បាន សូម អភ័យ ទោស 
ដល់ សម្ដ្រច ព្រះ សង្រឃ រាជ ជា 
មុន ផង ដ្ររ » ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ?   

 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ការ បក- 
ស្រយ របស់ អគ្គ នយក ក្រុម- 
ហ៊ុន ន្រះ  មិន ត្រូវ បាន គណៈ 
សង្រឃ នយក  ទទួល យក នោះ 
ឡើយ  ដោយ អះ អាង  ខ្លឹម សារ 
ន្រ ការ បក ស្រយ នោះ មនិ បាន 
ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីភាព ខសុ ឆ្គង របស ់
លោក ឡុង  សារិន  និង ស្នើឲ្រយ 
រដ្ឋម ន្ត្រ ី ក្រសងួ  អបរ់ ំ យវុ ជន  នងិ 
កីឡា  ធ្វើ ការណ្រ នំ ដល់ សាស្ត្រ- 
ចារ្រយ រូ ប ន្រះ ឲ្រយ ក្រ តម្រូវ នូវ ការ- 
បង្រៀន របស់ ខ្លួន ត្រ ង់ ចំណុច  
ប្រៀប ធៀប ន្រះ  និង ច្រញ សុំ- 
ទោស ព្រះ សង្រឃ  នងិ ពទុ្ធ បរ ិសទ័ 
ជា សាធ រ ណៈ  ។ 

 លោក   ឌី   ខាំ បូ លី   អ្នក នំ- 
ពាក្រយ ក្រ សួង អប់រំ  យុវ ជន  និង  
កឡីា  បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  
ក្រយ ពី ទ ទួល បាន លិខិត ពី 
គណៈ សង្រឃ នយក    ស្ដី ពី សំ- 
ណើ ខា ង លើ ន្រះ   ក្រសួង បាន 
សម្រច លុប ចោល  និង ក្រត ម្រ ូវ  
ឃ្លបី វដី្រអ ូប ង្រៀន របស ់លោក គ្រ ូ 
ឡុង សារិន   លើ ចំ ណុច ប្រៀប- 
ធៀប នោះ ជា ថ្ម ីឡើង វិញ ។ 

 លោក ថ្ល្រង ថា  លោក   ឡុង  
សារិន   ជា សាស្ត្រ ចារ្រយ   ចូល- 
នវិត្តន ៍មា្នាក ់  ដ្រល កពំងុ បង្រៀន 
នៅតា ម សាលា ឯក ជន   និង   
ថ ត វី ដ្រ អូ សម្រប់ ក្រុម ហ៊ុន   E-
Schoo l Cambodia  ដ្រល ជា 
ដ្រ គូរ បស់ ក្រ សួង អប់រំ  យុវ ជ ន 
នងិ កឡីា   សម្រប ់ក ម្ម វ ិធ ីសកិ្រសា 
ពីច មា្ងា យ   ដ្រល ជួយ គំ ទ្រ ដល់ 
វិស័យ អប់ រំ   ក្នុង ការ ជួយ ពង្រឹ ង 
គុណ ភាព ចំណ្រះ ដឹ ង ដល់ 
សិស្រស ក្នុង អំឡុង ព្រល កម្ពុជា 
កំពុង ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង  ជំងឺ កូវីដ- 

១៩   ដ្រល សិស្រស មិន អាច មក 
រៀន នៅ តាម សា លា បាន ។   

 លោក ខំាបូលី  ថ្ល្រង ថា ៖ « ឃ្ល ីប  
វ ីដ្រ អូ បង្រៀន នោះ   មនិ បាន ឆ្លង- 
កាត់ ការ ត្រួត ពិនិត្រយ ពី ក្រសួង 
អប់ រំ  យុវ ជន  និង កីឡា ឡើយ   
ជា ហ្រតុ ធ្វើ ឲ្រយ មាន អធិ ករណ៍ 
ន្រះ។   ក្រ សួង សូម សម្ដ្រង ការ- 
សោក សា្ដាយ ចំពោះ ខ្លឹ ម សារ 
មយួ ផ្ន្រក ន្រ វដី្រអ ូប ង្រៀន របស ់
លោក គ្រូ  ឡុ ង  សារិ ន  ដ្រល  
ចំ ណុច មួយ ចំនួន ន្រ ការ បក- 
ស្រយ របស់ គត់  អាច ជះ ឥទ្ធ-ិ  
ពល ដល់ ផ្នត់ គំនិត ពុទ្ធ បរិស័ទ  
និង យុវជន ទូទៅ  ដ្រ ល   ប្រ ណិ- 
ប័ត ន៍ព្រះ ពុទ្ធ សាស ន»។     

លោក ខាបំលូ ីថ្ល្រង ទៀត ថា៖ 
«ក្រ សួង នឹង លុប ចោល  និង ក្រ- 
តម្រវូ ឃ្លបី វីដ្រ អូ បង្រៀន របស់ 
លោក គ្រូ  ឡុង  សារិន  លើ 
ចំណុច ប្រៀប ធៀប នោះ ជា ថ្មី 
ឡើង វិញ   ហើយ ខិត ខំ ពិនិត្រយ ពិ-  
ច័យខ្លឹម សារវី ដ្រ អូ ប ង្រៀន ផ្រស្រ ង  
ទៀត ឲ្រយ បាន ល្អ  ដើម្របី ជា ប្រ- 
យោជ ន៍ដ ល់ សិស្រសា នុ សិស្រស  និង 
សាធរ ណ ជ ន ទូ ទៅ» ។   

 ជា មួយ គ្នា ន្រះ  លោក  ឈត  
ប៊ុន ថង  សាស្ត្រ ចា រ្រយ ផ្ន្រក 
សង្គម វិជា្ជា ន្រ វិទ្រយា សា្ថាន ទំនក់- 
ទំនង អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា ន្រ រាជ- 
បណ្ឌិត ្រយសភា  បាន ថ្ល្រង ថា   ជា 
ទ ូទៅ ការ លើក យក ត ថ ភាព ពតិ 
នៅ ក្នងុ សង្គម មក ធ្វើ ការ ពន្រយល់ 
បក ស្រយ  រម្រង ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល ់
ដល ់ផល ប្រ យោជន ៍  នងិ  ស្រច- 
ក្ដី ថ្ល្រ ថ្នូរ របស់ បុគ្គល ឬ សហ- 
គមន៍ ណា មួយ ជាក់ ជា មិន 
ខាន។  ទោះ យ៉ាង ណា  កំហុ ស 
ឆ្គង នោះ មិន  មាន ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ   
រហូត ដល់ មា ន ចំ ណាត់ ការ ផ្លូវ- 
ច្របាប់   ដ្រល នំ ឲ្រយ មាន ការ- 
ឈាន ដល ់ការ ដាក ់ទោស ទណ្ឌ 
នោះ ទ្រ ។ 

 លោក   ប៊ុន ថង   បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖ « កំ ហុស ឆ្គង របស់ លោក 
សាស្ត្រ ចារ្រយ   ឡុង   សារិន  អាច 
សុំ ទោស គណៈ សង្រឃ នយក  
ជា សាធ រ ណៈ   ឬ  ជា លាយ លក្ខ- 
ណ៍អក្រសរ  និង ធ្វើ ការ ក្រ ត ម្រូវ 
ដោយ បង្រៀន មុខ វិជា្ជា នោះ 
សាជា ថ្មី  ដោយ លើក យក 
ចំណុច មួយ ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត 
មក ធ្វើ ការ ប្រៀប ធៀប ។   ប្រ សនិ 
បើ ករណី ន្រះ   មាន ការ ដាក់ ទោ ស-  
ទណ្ឌ បង្ខំ លើរូ ប កាយ  ដាក់ ពន្ធ- 
នគ រ  ឬ បញ្ចប់  អា ជីព វិជា្ជា ជីវៈ 
នោះ វា នឹង ប៉ះ ពាល់ ដល់ សា្មារ តី 
របស់ គ្រូ ប ង្រៀន ផ្រស្រង ទៀត  និង 
ធ្វើ ឲ្រយ គ្រ ូបង្រៀ ន ទំ ងអ ស់  មិ ន 
អាច បញ្ច្រញ សមត្ថ ភាព  និង 
ទ្រព កោស ល្រយ ក្នងុ ការ បង្រៀន 
របស ់ខ្លនួ ឡើយ   ហើយ វា នងឹ ធ្វើ 
ឲ្រយ ប្រព័ ន្ធ អ ប់ រំ ចុះ ខ្រសាយ » ៕ 
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ចា ង��ងនិងអគ��យក
លី �្រស្រង
និពន��យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតម្រន                           
�េ� ន�េប់�េង� រ�និពន�

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ� ន�េប់�េង� រ�និពន�

សូ វិសា ល
អនុ�េ� ន�េុមអ្នកយកព័ត៌� ន

� ក់ សា៊ា ងលី
� រ�និពន�រងព័ត៌� ន� តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

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

� រ�និពន�រងព័ត៌� ន�េដ�កិច�
រា� ន់ រីយ 

� រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ
ប្រ  ក់ សា យ

� រ�និពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ា ន់ រិទ្ធា   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌� នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

� រ�និពន��េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆ្រង  

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា� , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខ្រង សុខគន្ធា   
អ្នកបក�េ

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

� រ�រូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

ហា៊ា ន រង្រសី
អ្នក�េស�េ�លអក��វិរុទ�

�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្នេករច� ទំព័រ

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

�្នេករច��េហ�ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម្ម

�្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 
 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241

ហ៊ុន ចា ន់ណ្រត, 017 578 768
ប្រ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ� ន�េកចាយ��េតស្តីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ� ន�េកចាយ��េត

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

�េ� ន�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

�យិ�ហិរ��វត�ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉្រង
�េ� នគណ�េយេយៈ េ�៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្នកព័ត៌� នវិទេ�និងរច��េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន
� រិយា ល័យ�េត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា ឡុង
សង�  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សង�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងអប់រំសម្រចលុបឃ្លបីបង្រៀនក្រយគណៈសង្រឃប្រតិកម្ម

លោកសាស្តេចារេយឡុងសារិនបងេៀនភាសាខ្មេរ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក
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ការលក់ផលិតផលសុខភាពមួយចំនួនកំពុងធ្លាក់ចុះ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ អាជីវកម្មលក់ទំនិញតាម
អនឡាញនិងតាមដងផ្លូវមួយចំនួន
ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថា
ការលក់ទឹកអាល់កុលជេលលាងដេ
នងិម៉ាស់បានធា្លាក់ចុះក្នងុរយៈពេល២
សបា្តាហ៍ចងុកេយនេះខណៈកេសងួ
សុខាភិបាលកម្ពុជាបានបេកាសថា
រហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មន
ករណីថ្មីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាឡើយ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាកេសងួសខុាភ-ិ

បាលនៅតេអពំាវនាវឲេយបេជាជនរកេសា
ការធ្វើអនាម័យនិងរកេសាគម្លាតដើមេបី
ការពារកុំឲេយមនការឆ្លងវីរុសនេះ។
ចាប់តាំងពីមនការរីករាលដាល

ជងំឺកវូដី១៩ជាសកលកាលពីចងុឆ្នាំ
មនុមកវាបានផ្តល់ឱកាសឲេយអ្នកលក់
ផលតិផលការពារសខុភាពមយួចនំនួ
ដូចជាអាល់កុលទឹកជេលលាងដេ
នងិម៉ាសក់្នងុទកីេងុភ្នពំេញទទលួបាន
ភាពកាក់កបពីអាជីវកម្មនេះយ៉ាង-
ខា្លាងំប៉នុ្តេក្នងុរយៈពេលចងុកេយនេះ
សកម្មភាពលក់ដូរពួកគេហាក់មន
ការថយចុះជាបន្តបនា្ទាប់។
អ្នកសេីសេីលក្ខណ៍ជាអាជវីករលក់

ទំនិញតាមអនឡាញបានឲេយដឹងថា
អ្នកសេីមននៅសល់ទឹកជេលលាង
ដេបេមណ១០០០ដបនៅក្នុងស្តុក

ដោយសារលក់មិនចេញចាប់តាំងពី
ពាក់កណា្តាលខេមេសាមក។អ្នកសេី
បន្តថាកាលពីខេមនុអ្នកសេីលក់ទកឹ
ជេលសម្លាប់មេរោគចំណុះ២៥០
មលិ្លលីតីេអស់បេហេល២០០ដបក្នងុ
១សបា្តាហ៍ក្នងុតម្លេ៨ដលុា្លារក្នងុ១ដប
ប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្នទឹកជេលលាងដេចំណុះ
១០០មិលី្លលីតេ ក្នុង១ដបតម្លេ៣

ដុលា្លារលក់មិនចេញទាល់តេសោះ។
អ្នកសេីថ្លេងថា៖«ខ្ញុគំតិថាទកឹជេល

លាងដេខ្ញុំលក់មិនចេញនៅពេលនេះ
អាចមកពីអ្នកទិញមិនទាន់បេើអស់
ហើយក៏អាចដោយសារការឆ្លងកូវីដ-
១៩នៅសេុកយើងធូរសេលដេរ»។
អ្នកលក់ទំនិញ១រូបទៀតសុំមិន

បញ្ចេញឈ្មោះបានឲេយដឹងថាកាលពី

ដើមខេមេសាម៉ាស់២០០បេអប់លក់
អស់ក្នងុរយៈពេល២ថ្ងេប៉ណុ្ណោះប៉នុ្តេ
នៅពេលនេះម៉ាស់នងិទកឹជេលលាង
ដេលក់មិនចេញទេ។
លោកថ្លេងថា៖ «ទឹកជេលជាង

២០០ដបលក់អត់ចេញហើយសព្វ-
ថ្ងេនេះខ្ញុំក៏ផ្អាកនាំចលូម៉ាស់មយួរយៈ
សនិដេរពេះលក់អត់ដាច់។ខ្ញុំយល់

ថាបេជាជនភាគចេើននយិមលាងដេ
ជាមួយសាប៊ូជាជាងការចំណាយ
លុយទិញអាល់កុលនិងជេលលាង-
ដេហើយមេយ៉ាងគាត់កាត់បន្ថយការដើរ
ចេញកេផ្ទះផងដេរ»។
ទន្ទមឹនងឹនេះបគុ្គលកិផ្នេកលក់នៅ

ផេសារទនំើបកេវនមិលសាខាកេបេរផេសារ
កាប់គោក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានី-
ភ្នំពេញបានឲេយដឹងថាមួយរយៈនេះ
ទឹកជេលលាងដេនិងទឹកអាល់កុល
ហាក់មិនសូវលក់ដាច់ទេដោយ១ថ្ងេ
លក់មិនដល់៥០ដបផង។អ្នកសេី
ថ្លេងថា៖«ខ្ញុំសង្កេតឃើញថា១ខេចងុ- 
កេយនេះលក់អត់សូវដាច់សោះ
បេហេលជាដោយសារសា្ថានភាពជំងឺ
កូវីដ១៩ធូរសេលក៏មិនដឹង»។
កេសួងសុខាភិបាលបានឲេយដឹងថា

គិតតេឹមថ្ងេទី៣០ខេមេសាកេសួងពុំ
បានរកឃើញមនករណីឆ្លងថ្មីនេជំងឺ
កូវីដ១៩ទេខណៈអ្នកជាសះសេបើយ
កើនដល១់១៩នាក់ក្នងុចណំមអ្នក-
ផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩សរុប១២២នាក់។
ទន្ទមឹនងឹនេះកេសងួពាណជិ្ជកម្មក៏

កំពុងធ្វើការបងេ្កាបការចរាចរផលិត-
ផលសម្លាប់មេរោគរមួមនអាលក់លុ
ទកឹជេលលាងដេនងិម៉ាស់ក្លេងកា្លាយ
ដេលគា្មោនលិខិតបញ្ជាក់គុណភាព
និងលិខិតអនុញ្ញាតឲេយនាំចូលពីកេ-
សួងសុខាភិបាលផងដេរ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេ-
ភាគីរវាងកម្ពជុានងិវៀតណាម
បានកើនឡើងជាង១៥ភាគរយ 
នៅក្នងុរយៈពេល៣ខេដបំងូឆ្នាំ
២០២០បើទោះបីរដា្ឋាភិបាល
នេបេទេសទាំង២កំពុងបេយុទ្ធ- 
បេឆំងនឹងការរីករាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
យោងតាមទនិ្ននយ័ពីកេសងួ

ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាទហំំពាណ-ិ
ជ្ជកម្មរវាងកម្ពជុានងិវៀតណាម
សមេចបានជាង៧៣២លាន
ដុលា្លារក្នុងតេីមសទី១ឆ្នាំនេះ
កើនឡើង១៥,២០ភាគរយបើ
ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគា្នាកាល- 
ពីឆ្នាំមុន។
បើទោះបីជាទហំំពាណជិ្ជកម្ម

រវាងបេទេសទាងំ២បានបង្ហាញ
ពីកំណើនគួរឲេយកត់សម្គាល់
ប៉ុន្តេការនាំចេញរបស់កម្ពុជា

ទៅកាន់វៀតណាមបានធា្លាក់ចុះ
បន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលនេះ។ 
ទនិ្ននយ័បានបង្ហាញថាការ-

នាំចេញរបស់កម្ពុជាសមេច
បានជាង៦២លានដលុា្លារធា្លាក់
ចុះ០,២៨ភាគរយបើធៀបនងឹ
រយៈពេលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ខណៈការនាំចូលរបស់កម្ពុជា
មនចំនួនជាង៦៦៩លាន
ដុលា្លារ។
លោកសា៊ាងថេអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងពាណិជ្ជកម្មបេប់ភ្នំ-
ពេញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍
ថាការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-
១៩បានធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ការ-   
នាំចេញរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុង
ពេលនេះ។លោកបន្តថាទោះ-
បីយ៉ាងណាទិន្នន័យដេលជាក់-
លាក់នេការនាំចេញពីកម្ពុជា
គឺមនតេទិន្នន័យចេញពីអគ្គ-
នាយកដា្ឋានគយនិងរដា្ឋាករ
ប៉ុណ្ណោះដេលមនការកត់តេ

លម្អតិ។លោកថ្លេងថា៖«កវូដី-
១៩បានធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់
ការនាំចេញរបស់យើង»។
រដា្ឋាភិបាលនេបេទេសទាំង-

២បានសនេយថានឹងជំរុញទំហំ
ពាណជិ្ជកម្មទ្វេភាគឲីេយកើនដល់
៥ពាន់លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំនេះ
ខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
រវាងបេទេសទាងំ២គតិតេមឹខេ
តលុាឆ្នាំ២០១៩សមេចបាន
៤,៤ពាន់លានដុលា្លារកើន-
ឡើង១៣,៨ភាគរយ។
លោកលមឹហេងអនបុេធាន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
ឲេយដឹងថាការកើនឡើងទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំង
២គឺបានឆ្លះុបញ្ចាងំពីកិច្ចសហ-
បេតបិត្តិការពាណជិ្ជកម្មល្អរវាង
រដា្ឋាភិបាលនិងរដា្ឋាភិបាលពេម-
ទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យ
ឯកជនក្នងុការសមេបសមេលួ
ឲេយមនលំហូរពាណិជ្ជកម្មឆ្លង-

កាត់ពេំដេនរវាងបេទេសទាំង
២ក្នុងអំឡុងពេលការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩នេះ។
លោកបានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំជឿ

ថាទហំំពាណជិ្ជកម្មនេះនងឹបន្ត
កើនឡើងបន្ថេមទៀតនៅពេល
អនាគតតាមរយៈការជំរុញឲេយ
មនការបង្កើតឡើងនូវតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(SEZ)ទ្វេ-
ភាគីតាមបណ្តាយពេំដេន»។
លោកបន្តថាការនាំចេញពី

កម្ពុជាទៅកាន់ទីផេសារបេទេស
វៀតណាមបានធា្លាកច់ុះតចិតចួ
នៅពេលនេះទនំងមកពីវធិាន-
ការរឹតបន្តឹងតាមពេំដេនរវាង
បេទេសទាងំ២ដេលជាវធិាន-
ការរាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបន្តថា៖«ការនាំចេញ

យើងពិតជាមនការថយចុះ
ពេះយើងមិនឲេយមនការនាំ-
ចេញវត្ថុធាតុដើមនេផលតិផល
កសិកម្មមួយចំនួនទៅវៀត-

ណាមកាលពីថ្មីៗ នេះ»។
បើយោងតាមគេហទំព័រVi-

etnamplus រហូតមកដល់
ពេលនេះបេទេសវៀតណាម
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ផែនការ នា ំចែញ  ផលតិ ផល ទកឹ 
មាត់ តែចៀកកាំ ពី កម្ពុជា ទៅ   បែទែស ចិន  
ដែល  រំពឹង ថា នឹងអាច កើត ឡើង  ផ្លូវការនៅ 
ចងុ ឆ្នា២ំ០២០ នែះ  អាច នងឹ តែវូ ពនែយា រពែល  
ខណៈ ដែល នតីវិធិ ីនងិ ការ បពំែញ ពត័ម៌ាន 
ដែល ភាគ ីចនិ បញ្ជនូ មក  នៅ មាន ភាព ស្មគុ- 
ស្មាញ ជា ចែើន ។ នែះ បើ  តាម មន្តែ ីជានខ់្ពស ់ 
កែសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បែ មាញ់ និងនែសទ។ 

លោក ងិន ឆយ អគ្គ នាយក នែ អគ្គ-
នាយក ដ្ឋាន កសកិម្ម  បាន បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល  ពីថ្ងែ ពែហសែបតិ៍ ថា ផែនការ នាំ ចែញ 
ផលិត ផល ទឹកមាត់  តែចៀកកាំ ទៅ កាន់ 
ទីផែសារ បែទែស ចិន ជា ផ្លូវ ការ  នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០២០ នែះ  បែហែល ជា មិន អាច ធ្វើ ទាន់ 
ពែលវែលា  ទែ ពែះ ឯកសរ ដែល អាជា្ញាធរ 
ចនិ   ផ្ញើ  មក ឲែយ  កម្ពជុា បពំែញ  គ ឺមាន ភាព ស្មគុ- 
ស្មាញ ដែល ទាម ទារ ឲែយ មាន ការ សិកែសា 
បន្ថែម  ទៀត ។ លោក បន្ត ថា ម៉ែយាង ទៀត 
ពត័ម៌ាន  មយួ ចនំនួ ដែល កែសងួ    បញ្ចលូ    ទៅ 
ឲែយ ផ្នែក ឯកជន ជួយ បំពែញ ក៏ មិន ទាន់ មាន 
លក្ខណៈ គែប ់ជែងុ ជែយ តាម ការ ចង ់បាន 
នោះ  ដែរ ។ លោក ថ្លែង ថា៖  « មក ដល ់ពែល 
នែះ យើង មនិ ទាន ់ដងឹ ថា បែប ណា  ទែ ពែះ 
ការ បំពែញ សំណួរ  នៅមិន ទាន់ ចប់ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក ងនិ ឆយ  បញ្ជាក ់
ថា កែុម ការ ងារ ជំនាញ របស់ កម្ពុជាកំពុង 
ខិត ខំ យ៉ាង ខ្លាំង ដើមែបី   ជំរុញ ការ ងារ នែះ ឲែយ 

បាន លឿន ពែះ   ចិន គឺ ជា ទីផែសារ ទឹក មាត់ 
តែចៀកាំ ធំ ជាង គែ លើ ពិភព លោក ។ 

មក ដល ់ពែល នែះ  កម្ពជុាមាន ផលតិផល  
កសិកម្ម   ៤ មុខ គត់ ដែល តែូវ បាន អនុញ្ញាត  
ជា ផ្លូវការ ឲែយ នាំ   ទៅ  បែទែស ចិន រួមមាន  
ពោត  ដំឡូងមី  អង្ករ  និង ចែក  ខណៈ  កំពុង 
ចរចានា ំចែញ ផលតិ ផល ផែសែងៗ ទៀត មាន 
ដូច ជា ទឹក មាត់ តែចៀកកាំ  ស្វាយ  មែច  
សែកា នាគ  តា ង៉ែន  និង ដូង កែអូប ។

លោក  ណាង  សុធី  បែធាន សហព័ន្ធ 
សមែបកុ តែចៀក កាំ កម្ពុជា បាន បែប់ ថា បើ 
តាម ព័ត៌មាន ដែល លោក  ដឹង  គឺ ការ នាំ 
ចែញទឹក មាត់ តែចៀកាំ ជា ផ្លូវ ការទៅ ចិន 
នឹង មិន  កើត មាន នៅ ក្នុង   ឆ្នាំ នែះ ទែ ពែះ 
លក្ខខណ្ឌ ដែល អាជា្ញាធរ ចិន កំណត់ មកគឺ 
មាន ភាព តឹង រុឹង និង ស្មុគស្មាញ ចែើន។ 
លោក បាន បន្ត ថា  បើ ទោះ ជា កម្ពជុា បពំែញ 
ឯកសររួច រាល់ក៏   កម្ពុជា  តែូវ មាន កិច្ច ការ  
ជា ចែើន ទៀត  តែូវ ធ្វើ ដែរ ។

លោកនយិយ  ថា៖ « ខ្ញុ ំមនិ រពំងឹ ថា ការ នា ំ
ចែញ ទឹក មាត់ តែចៀកកា ំជា ផ្លូវ ការ  ទៅ បែ-
ទែសចិន  អាចកើត ឡើង នៅ ចុង ឆ្នាំ ទែ  » ។ 

លោក បន្ត ថា ក្នុង នាម សហ ព័ន្ធ  លោក 
ពិត ជា ចង់ ឃើញ ផលិត ផល ទឹកមាត់  
តែចៀក កាំ កម្ពុជា តែូវ បាន  នាំ ចែញ ជា 
ផ្លវូការ ទៅ កាន ់បែទែស ចនិ ណាស ់បើ ទោះ 
បី ជា បច្ចុបែបន្ន  មាន ការ នាំ ចែញ កែ ផ្លូវ ការ 
ខ្លះ  ទៅ កាន់ ទី នោះ  ហើយ ក៏ ដោយ ។  លោក 
ថ្លែង ថា  ៖ « នៅ ពែល មាន ទផីែសារ បែទែស ចនិ 

ជា ផ្លូវ ការ  វា នឹង ជួយ  ធ្វើ ឲែយ អ្នក ចិញ្ចឹម កាន់ 
តែ មាន ទំនុក ចិត្ត  ហើយ ការ សមែិត   សមែំង 
គុណ ភាព និង   តម្លែក៏ អា ចមាន ស្ថិរ ភាព ល្អ  ដែរ»។

ទាក់ ទង នឹង ទីផែសារ ទឹក មាត់ តែចៀក កាំ  
នា ពែល   នែះ លោក សុធី   អះអាង ថា ការ- 
រីក រាលដល នែ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲែយ 
ទីផែសារ ទឹក មាត់ តែចៀកកាំ  កម្ពុជា  ទទួល រង 
ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ដំណំ។

លោក  លើក ឡើង ថា បច្ចុបែបន្ន សមែបុក 
តែចៀក កាំ មិន ទាន់ សមា្អាត  មាន តម្លែ ជា 
មធែយម ៦៥០   ដុលា្លារ  ក្នុង  ១  គីឡូ កែម រីឯ 
សមែបុក ដែល សមា្អាត រួច  មាន តម្លែ ចនោ្លាះ ពី  
១ ៥០០  ដុលា្លារ    ដល់  ៣ ០០០ដុលា្លារ 
អាសែយ័ ទៅ លើ គុណភាព ។ លោក  នយិយ 
ថា៖ « កូវីដ  បាន ធ្វើ ឲែយ ការ លក់ ធា្លាក់ ចុះ ជិត 
៥០ ភាគ រយ ចណំែកតម្លែ ធា្លាក ់ចុះ ក្នងុ រង្វង ់
១៥  ភាគ រយ  ធៀប នឹង មុន ពែល  ការ  ផ្ទុះ- 
ឡើង របស់ កូវីដ ១៩ ។ 

គុណភាព សមែបុក តែចៀក កាំ កម្ពុជា តែូវ 
បាន គែ ទទួល ស្គាល់ ជា អន្តរជាតិ ថា  មាន 
គុណភាព ល្អ  ពែះ កម្ពុជា  មាន តំបន់ 
ធម្មជាត ិចែើន  ដោយ  មនិ សវូ មាន ឧសែសាហ-
កម្ម ធំៗ  ដែល បញ្ចែញ ផែសែង នាំ ឲែយ សមែបុក 
តែចៀក កាំ  មិន ល្អ ។

លោក  សំ សិរីរតន៍ រដ្ឋ លែខធិការ  
កែសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  កន្លង មក បាន នយិយ 
ថា ការ ទទួល បាន កិច្ច ពែម ពែៀង នាំ ចែញ 
ទឹក មាត់ តែចៀកកាំ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
បែទែស ចនិ នងឹ ផ្តល ់អត្ថបែយោជន ៍យ៉ាង- 
ចែើន សមែប់ កម្ពុជា  ពែះ ចិន គឺ ជា 
បែទែស ដែល មាន តមែូវ ការ   ទឹក មាត់ 
តែចៀក កាំ ចែើន ជាង គែ លើ ពិភព លោក   ។ 
លោក    ថា៖  «  ចនិ ជា ទផីែសារ ធ ំ នងិ មនិ ចែះ រងី 
ស្ងួត សមែប់  ទីផែសារ ទឹក មាត់ តែចៀកកាំ» ។

យោង តាម កា រចុះ ផែសាយ របស់ ភ្នំពែញ-  
ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦  បានឲែយ ដឹង ថា 
តម្លែ  ពាណិជ្ជកម្ម សមែបុក តែចៀក កាំ នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក តែូវ បាន បា៉ាន់ បែមាណ 
ថា  មាន ចនំនួ ៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ។ 
ចនិ គ ឺជា ទផីែសារ ធ ំជាង គែ  ខណៈ ឥណ្ឌនូែសុ ី 
និង មា៉ាឡែសុី  គឺ ជា បែទែស ផ្គត់ផ្គង់ ឈាន 
មុខ គែ ក្នុង ពិភព លោក ។ 

បើ  តាម បែធាន សហពន័្ធ សមែបកុ តែចៀក 
កាំ កម្ពុជា តែ ចៀកកាំ កម្ពុជាក្នុង ១ ឆ្នាំ មាន 
តម្លែ ពី ៥០ ទៅ ១០០ លាន ដុលា្លារ ៕ LA
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ទី កេ៊ង ប៉េកាំង ៈ  កែុមហ៊ុន អាកាស- 
ចរណ ៍របស ់បែទែស ចនិ  បាន ឲែយ ដងឹ ថា  
ពកួ គែ បាន ទទលួ រង ការ ខត បង់ យ៉ាង- 
ខ្លាំង បំផុត  ក្នុង អំឡុង តែីមាស ទី ១  ឆ្នាំ 
នែះ  នៅ ពែល បែទែស ស្ថតិ   ក្នងុ សង្គែម  
បែឆងំ នងឹវរីសុ ករូ៉ណូា  នងិ បាន ពែមាន  
អំពី ការ ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ បន្ថែម 
ទៀត នៅ ពែល ខង មុខ។ 

កែុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍  China  
Southern  Airlines  កែុមហ៊ុន អា-

កាសចរណ៍  China  Eastern  និង 
កែុម  ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍  Air China  
បាន  បងា្ហាញ ការ ខត បង់ រួម គ្នា ជិត  ២ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ចាប់ ពី ខែ មករា ដល់ 
ខែ មីនា  នៅ ពែល ការ ធ្វើ ដំណើរ ក្នុង 
សែកុ  តែវូ បាន បិទ  ជា ពិសែស អស់ រយៈ- 
ពែល ជា ចែើន សបា្ដាហ៍  និង ការ ត ភា្ជាប់ 
អន្តរ ជាតិ ក៏ តែូវ បាន កាត់ បន្ថយ ដើមែបី 
ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល ដល   វីរុស នែះ ។ 

China  Southern  ជា កែុម ហ៊ុន 

អាកាស ចរណ ៍ឈាន មខុ គែ របស ់អាសុ ី 
បាន ខត បង ់ចនំនួ  ៧៤៣ លាន ដលុា្លារ  
កែុម ហ៊ុន មួយ នែះ បាន ឲែយ ដឹង នៅ ក្នុង 
សែចក្ដី បែកាស ព័ត៌ មាន មួយ ផ្ញើ ទៅ 
ផែសារ ហ៊ុន ហុង កុង ដែល កែុម ហ៊ុន នែះ 
បាន ចុះ បញ្ជី ភាគ ហ៊ុន។  កែុម ហ៊ុន 
អាកាសចរណ ៍ Air China  បាន ខត- 
បង់  ៦៧៨ លាន ដុលា្លារ  និង កែុម ហ៊ុន  
China  Eastern  បាន ខត បង់  
៥៥៥  លាន ដុលា្លារ ។ 

មុន ពែល វីរុស នែះ កើត ឡើង  កែុម- 
ហ៊នុ ទាងំ ៣ នែះ  មាន កណំើន អាជវីកម្ម 
យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ សរ អតិថិ ជន ជាតិ 
ចិន មាន ការ ធ្វើ ដំណើរ ចែើន ។ 

 កែុម ហ៊ុន អាកាសចរណ៍  China  
Southern  បាន ឲែយ ដឹង ថា ៖ « នៅ ក្នុង 
ទសែសនៈ មនិ ចែបាស់ លាស់ នែ ការ អភវិឌែឍ  
នងិ ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន ់ធ្ងរ ដោយ សរ តែ 
កូវីដ ១៩  លើ ឧសែសាហ កម្ម អាកាស-
ចរណ៍ សុីវិល  វា តែូវ បាន រំពឹង ថា  លទ្ធ- 

ផល បែតិបត្តិការ របស់ កែុម ហ៊ុន នៅ 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០  នឹង ទទួល រង 
ផល  ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង »។  

Cirium  ជា កែុម ហ៊ុន ពិ គែះ យោ-
បល់ ការ វិភាគ អាកាសចរណ៍  បាន ឲែយ 
ដឹង   ថា៖ « ការ ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ 
ឡើង  វិញ សែដ្ឋ កិច្ច អាច នឹង មាន ការ- 
បែងុ  បែយត័្ន មយួ ចនំនួ  ប៉នុ្តែ ឧសែសាហ- 
កម្ម នែះ ជា រមួ នៅ តែ  រងឹ មា ំក្នងុ ដណំាក-់ 
កាល ដ៏ ស្ងៀម ស្ងាត់ »៕AFP/LA
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ផ្សារភាគហុ៊នកា្លាយជាប្ភព...
តពី ទំព័រ ១...រីក រាល ដល  

កូវីដ១៩ ។
លោក ស៊ូ សុជាតិ  បាន ថ្លែង 

បែប នែះ ក្នុង អំឡុង ការ ចុះ បញ្ជី 
សញ្ញាបណ្ណ សជីវ កម្ម ផ្លូវការ 
របស់ កែុម ហ៊ុន RMA Cam-
bodia នៅលើ កែុម ហ៊ុន  ផែសារ 
មលូ បតែ កម្ពជុា (CSX) កាល- 
ពី ថ្ងែ ពែហសែបតិ៍។

លោក ថ្លែង ថា៖ « បើ តាម ការ- 
ពិត  ពែល នែះ ជា ពែលវែ លាដ៏ 
ស្ងប់ស្ងាត់  សមែប់  ទី ផែសារ ភាគ- 
ហ៊ុន  ប៉ុន្តែ វា មិន ស្ងាត់ សមែប់ 
យើង ឡើយ...យើង នៅតែ មាន 
កែមុ ហ៊នុមកចុះ បញ្ជ។ី   បែឈម  
នងឹស្ថាន ការ ណន៍ែះ បាន ជរំញុ 
ឲែយ កែុម ហ៊ុន ជា ចែើន  ផ្អា ក បែតិ-
បត្តកិារ  ។ ខ្ញុ ំពតិ ជា រកី រាយ ដែល 
RMA Cambodia  សមែចចតិ្ត 
ចុះ បញ្ជី នៅ ថ្ងែ នែះ»។  

លោក ថ្លែង ថា ៖« ការ រកីរាល- 
ដល កវូដី ១៩ បានបងែៀនពកួ- 
យើង នូវ មែរៀន ដ៏ល្អ មួយ ស្ដីពី 
បែភព ទុន  ដែល មាន សរៈ សំ-
ខន ់បផំតុ។  បើ អ្នក ពងឹ ផ្អែក លើ 
បែភព ទុន  មាន បែភព តែ មួយ  
អ្នក នឹង តែវូ បែឈម នឹង បញ្ហា ជា-  
ចែើន មិនខន។  ដូច្នែះ មូល និធិ 
បែមូល បាន ពី ផែសារ ហ៊ុន   គឺ ជា  
ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម នែ បែភព ទុន  
សមែប់ កែុម ហ៊ុន» ។

លោក  ងន  សងំ អគ្គ នាយក 
កែុម ហ៊ុន RMA Cambodia 
បាន  ឲែយ ដឹង ក្នុង អំឡុង  ពែល ចុះ 
បញ្ជី នែះ ថា  កែុម ហ៊ុន បាន ធ្វើ 
បែតិ បត្តិការ អាជីវ កម្ម នៅ ក្នុង បែ- 
ទែស កម្ពុជា តាំង ពីឆ្នាំ ១៩៩២  
ក្នុង ឧសែសាហ កម្ម ផែសែងៗ និង 
បាន កា្លាយ ជា ដែគូ អាជីវ កម្ម ដ៏ 
ល្អ  មួយ សមែប់   កម្ពុជា។

លោក បន្ថែម ថា ៖ «  ជាមួយ 
នងឹ ការ រកី ចមែើន  RMA Cam-
bodia កំពុង រួម ចំណែក ដល់ 
ការ អភិវឌែឍ សែដ្ឋ កិច្ច  កម្ពុជា។ 
នៅ ពែល នែះ វា កា្លាយ ជា របត់ ថ្មី 
មួយ  របស់ កែុម ហ៊ុន  ក្នុង វិស័យ 
ឯកជន  ដែល បាន ចុះ បញ្ជ ីស-
ធារណៈ នែ ការ ចែញ លក ់ សញ្ញា 

បណ្ណ សជីវកម្មលើ CSX»។
លោក សងំ បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន 

រងច់ា ំការ ចុះ បញ្ជ ីនែះ ជា យរូមក 
ហើយ ។ ការ ចុះ បញ្ជី  មិន គែន់ 
តែ  នាំ យក មុខ មាត់ ល្អ សមែប់ 
កែុម ហ៊ុន  ប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្តែ ថែម 
ទាំង  លើក កម្ពស់  ការ អភិវឌែឍ  
ផែសារ មូល បតែ   កម្ពុជា ផងដែរ ។  
នែះអាច បង្កើន ទំនុក ចិត្ត កែុម- 
វិនិយោ គិន សធារណៈ  ហើយ 
វា ជាការ ចូលរួម ចំណែក ដើមែបី 
អភវិឌែឍ សែដ្ឋ កចិ្ច ជាត ិ »។ លោក 
បន្ថែម ថា បែក់ ចំណូល  របស់ 
កែុម ហ៊ុន RMA Cambodia 
មាន បែហែល  ៣០០ លាន ដុ-
លា្លារ បែចាំ ឆ្នាំ  និង  មានបុគ្គលិក   
៦៥៤នាក់ ។  

លោក ហងុ សខុហរួ  អគ្គនា- 
យក  CSX បាន ឲែយ ដងឹថា RMA 
Cambodia បែមូលមូល និធិ 
បែហែល  ២០ លាន ដលុា្លារ នងិ កា្លាយ- 
ជា កែុមហ៊ុន ឯកជន ដំបូង គែ 
កែពី ធនាគរ  និងគែឹះស្ថាន ហិរ- 
ញ្ញវត្ថុ  ដែល បាន ចុះបញ្ជី សញ្ញា - 
បណ្ណ  សជីវកម្ម  លើ ផែសារ ហ៊ុន នែះ ។  

លោក ថ្លែង ថា ៖ « ការ ចុះ បញ្ជ ី
នែះ កា្លាយ ជា បែភព មូលនិធិ 
រយៈ ពែលវែង ថ្មីមួយ សមែប់ 
កែមុ ហ៊នុ  ដើ មែបរីកីចមែើន បន្ថែម 
ទៀ ត  នងិ ធ្វើ ពពិធិកម្ម អាជវីកម្ម 
របស ់ខ្លនួ ។  ការ ចុះ បញ្ជ ីនែះ  នងឹ 
បង្កើន  ទំនុក ចិត្ត  បន្ថែម ទៀត ពី 
កែមុ វនិយិោ គនិ ហើយ ក ៏ទទលួ 
បាន ការ លើក ទឹក ចិត្ត ផ្នែក 
ពន្ធដរ ពីរដ្ឋា ភិបាល ផងដែរ។ 
ខ្ញុំ សងែឃឹម ថា ជាមួយ នឹង ការចុះ  
បញ្ជ ីបែកប ដោយ ជោគជយ័ នៅ 
ថ្ងែ នែះ  កែមុ ហ៊នុ នែះ នងឹ ពចិារ- 
ណា  ការចែញ លក់ មូល បតែ 
កម្មសទិ្ធ ិ ដើមែប ី អាច ឲែយ  វនិយិោ គនិ 
សធារណៈ   ក្នុងបែទែស កម្ពុជា 
ចូលរួម  ជាមួយ នឹង កំណើន 
របស់ កែុមហ៊ុន»។ 

គតិតែមឹ ខែ មែស CSX បាន 
ទទួល   កែុម ហ៊ុនចុះបញ្ជី  ១០  
ក្នុង  ចំណម នោះ  ៥  ជា សញ្ញា 
បណ្ណ សជីវ កម្ម  និង  ៥ ទៀត ចុះ 
បញ្ជី ជាមូលបតែ៕  LA 

ការនំាច្ញទឹកមាត់ត្ចៀកកំាជាផ្លវូការ
ទៅប្ទ្សចិនអាចពន្យារដល់ឆ្នាំក្យ

សកម្មភាព កេម៊ កម្មករ កំព៊ង សម្អាត សមេបុក សត្វ តេចៀក កំា។ រូបថត ហែង ជីវ័ន



ធនាគារព្រីនស៍បានដាក់ឲ្រយ
ដំណើរការកម្មវិធីផ្តល់ស្រវាធនាគារ
តាមទរូសព័្ទថ្មីដើម្របីធានាថាអតថិជិន
របស់ខ្លួនបន្តទទួលបានបទពិសោធ
ស្រវាធនាគារឌីជីថលល្អបំផុតនិង
មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុង
វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាដ្រលកំពុង
រីកលូតលាស់។
ផលតិផលចុងក្រយរបស់ធនាគារ

ព្រីនស៍ដ្រលត្រូវបានដាក់ឲ្រយដំណើរ
ការកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍សបា្តាហ៍មុន
គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្របី
សម្រចឲ្រយបាននូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន
ក្នុងការកា្លាយជាធនាគារឌីជីថលល្អ
បំផុត។
យោងតាមស្រចក្តបី្រកាសពត័ម៌ាន

របស់ធនាគារបានបញ្ជាក់ថា៖«ធនា-
គារភាគច្រើននៅកម្ពុជាមានកម្មវីធី
ផ្តល់ស្រវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដ្រ
ធម្មតាដចូជាស្រវាផ្ទ្ររប្រក់ពីគណនី
មួយទៅគណនីមួយទៀតនិងស្រវា
ពិនិត្រយមើលសមតុល្រយ [រួមនឹងស្រវា
ផ្រស្រងទៀត)។មានត្រធនាគារមួយ
ចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដ្រលមានសម្ទុះ
ខា្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីផ្តល់
ស្រវាតាមទូរស័ព្ទដ្រហើយធនាគារ
ព្រីនស៍គជឺាធនាគារមយួក្នងុចណំម
ធនាគារទាំងនោះ។ប្រើប្រស់កម្មវិធី
PrinceBankAppនោះលោកអ្នក
អាចធ្វើប្រតបិត្តកិារស្រវាធនាគារបាន
ច្រើនយ៉ាងនៅគ្រប់ព្រលនិងគ្រប់
ទីកន្ល្រង»។
កម្មវិធីផ្តល់ស្រវាតាមទូរស័ព្ទដ្រ

ចងុក្រយបផំតុន្រះគឺភា្ជាប់មកជាមយួ
នូវលក្ខណពិស្រសៗជាច្រើនដូចជា
ការបង្កើតគណនីសន្រសំថ្មីគណនីចរន្ត
និងគណនីធនាគារអាទិភាពតាម
តម្រវូការរបស់អ្នកហើយគណនីបញ្ញើ
មានកាលកំណត់ប្រកបដោយភាព-
ងាយស្រួលជាមួយនឹងជម្រើសដ្រល
អ្នកចង់បាននិងទូទាត់វិក្កយបត្រ

របស់អ្នកបានគ្រប់ព្រលវ្រលាគ្រប់
ទីកន្ល្រងដូចជាបញ្ចូលទឹកប្រក់
ទូរស័ព្ទអុីនធឺណិតទូរទស្រសន៍កម្មវិធី
កម្រសាន្តស្រវាសាធារណៈនិងធានា-
រ៉ាប់រង។
លើសពនី្រះទៀតអ្នកប្រើប្រស់

អាចត្រួតពិនិត្រយបណ្ណឥណពន្ធ
របស់លោកអ្នកកាន់ត្រងាយ-
ស្រួលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដ្ររបស់អ្នក
ផ្ទាល់អាចស្នើសុំបណ្ណឥណពន្ធឬ
បណ្ណឥណទានតាមរយៈទរូសព័្ទដ្រ
មានភាពបត់ប្រនក្នុងការផ្អាក
ដំណើរការបណ្ណរបស់អ្នកជា
បណ្តោះអាសន្នឬដាក់
ដំណើរការបណ្ណជាថ្មីម្តង
ទៀតនិងផ្លាស់ប្តូរល្រខ
សមា្ងាត់បណ្ណនិងអ្នកអាច
ស្នើសុំសៀវភៅមូលប្រប-
ទានបត្រថ្មីពីគ្រប់ទីកន្ល្រង
ហើយអាចជ្រើសរសីសាខា
ណាមួយដើម្របីទទួលយក។
ការប្រើប្រស់កម្មវិធីន្រះ

អតិថិជនរបស់ធនាគារ
ព្រីនស៍អាចផ្ទ្ររប្រក់ភា្លាមៗ
ទៅកាន់កាបបូអ្រឡចិត្រូនិក
បាគងណាមួយជាមួយកម្មវិធី
PrinceBankAppរបស់យើង
ហើយរីករយនឹងការទូទាត់ដោយ

គា្មានសាច់ប្រក់ដោយគ្រន់ត្រធ្វើការ
ស្ក្រនដើម្របីទូទាត់ដោយផ្ទាល់នៅតាម
ហាងទំនិញជាដ្រគូ។  
ធនាគារព្រីនស៍គ្រងនងឹផ្តាតលើ

មា្ចាស់អាជវីកម្មជាពសិ្រសសហគ្រស
ខា្នាតតូច និងមធ្រយមនិងផ្តាតលើ
អ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
ដោយប្រើកម្មវិធីស្រវាធនាគារតាម
ទូរស័ព្ទដ្រថ្មីន្រះដ្រលអាចជួយ
សម្រលួដល់ស្រវាកម្មធនាគារដ្រល
កំពុងដំណើការ។
កម្មវិធីស្រវាធនាគារតាមទូរ-

ស័ព្ទដ្រន្រះកើតឡើងត្រមួយសបា្តា-
ហ៍ប៉ណុ្ណោះបនា្ទាបព់ីធនាគារព្រីនស៍
បានដាក់ឲ្រយដំណើរការបណ្ណឥណ-
ពន្ធ និងបណ្ណឥណទានរបស់ខ្លួន

ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រការផ្លាស់-
ប្តូរដ៏ធំរបស់ធនាគារព្រីនស៍
ដើម្របីលើកកម្ពស់ធនាគារ
ឌីជីថលរបស់ខ្លួននៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
«គោលបណំងដសំ៏ខាន ់

មួយរបស់មា្ទាស់ភាគហ៊ុន
គឺយើងចង់កា្លាយជាធនា-
គារឌីជីថលល្អបំផុតនៅ
កម្ពុជាក្នុងរយៈព្រល៣
ទៅ៥ឆ្នាំខាងមខុ។បច្ច-ុ
ប្របន្នយើងអាចនយិយ
បានថាយើងគឺជាធ-
នាគារឌីជីថលដ្រល
រីកលូតលាស់លឿន
ជាងគ្របំផុតនៅ

កម្ពុជាហើយយើងកំពុងខិតខំដើម្របី
កា្លាយជាធនាគារឌីជីថលល្អបំផុតនៅ
កម្ពុជានាព្រលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«យើងបានវិនិយោគ
យ៉ាងខា្លាំងលើវិស័យឌីជីថលនិង
បច្ច្រកវិទ្រយាធនាគាររបស់យើង
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨មកហើយ
រហូតមកដល់ព្រលន្រះយើង
នៅត្របន្តធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងលើ
ចំណុចសំខាន់ៗដើម្របីសម្រច
គោលដៅរបស់យើង»។
លោកស្រី JENNIFERLEE

CHEAULINប្រធានផ្ន្រកឌីជីថល
និងបច្ច្រកវិទ្រយាន្រធនាគារព្រីនស៍
ថ្ល្រងថា៖«ក្នុងនាមជាធនាគារឌីជី-
ថលគឺយើងធ្វើលើសពីកម្មវិធី និង
បច្ច្រកវិទ្រយាធនាគារហើយទាំងអស់
ន្រះគឺជាផ្នត់គំនិតរបស់យើងនិង
របៀបដ្រលយើងរៀបចំអាជីវកម្ម
អតិថិជននិងខ្លួនយើងដើម្របីពន្លឿន
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងនិងរក្រសានូវភាព-
ទន់ភ្លន់ដើម្របីដោះស្រយចំណុច
ខ្វះខាតរបស់អ្នកប្រើប្រស់និងផ្តល់
បទពិសោធន៍ដ៏អសា្ចារ្រយ។
សម្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមទាក់-

ទងតាមរយៈល្រខ១៨០០២០
៨៨៨៨៕  

កម្មវិធីសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដេថ្មីបំផុតរបស់
ធនាគារពេីនស៍បង្ហាញពីទំនើបកម្មបេព័ន្ធឌីជីថល

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី១ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០

 វិស័យធនាគារwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

ធនាគារ ព្រីនស៍ មានបំណងក្នុងការកា្លាយជាធនាគារឌីជីថលល្អបំផុតនៅកម្ពុជា ដើម្របីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។  

Ad
ve
rt
o
ri
Al



WORLD

www.postkhmer.com

ក្រុងយ៉ាំងហ្គោនៈ  ក្រុម ជំ-
នាញ សិទ្ធិ មនុស្រស របស់ អង្គ ការ 
សហ ប្រជា ជាត ិ បាន ថ្ល្រង កាល- 
ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  យោ ធា មី យ៉ាន់ ម៉ា 
ត្រូវ ត្រត្រូវ បាន  សុើប អង្ក្រត  
ទៅលើ  លទ្ធភាព « ឧក្រិដ្ឋ កម្ម 
សង្គ្រម  និង ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ប្រឆាំង 
មនុស្រសជាតិ » ខ ណៈ  ជម្លោះ ជា- 
មួយ ក្រុម ឧទ្ទាមនៅ ក្នុង ភាគ 
ពា យព្រយន្រប្រទ្រស មី យ៉ាន់ម៉ា   
កាន់ ត្រខ្លោំងឡើង។ 

 យោធា មី យ៉ាន់ ម៉ា  បាន  ជាប់   
នៅ ក្នុង សង្គ្រម សុី វិល យ៉ាង 
បង្ហូរ ឈាម កាន់ ត្រ ខ្លោំងឡើង  
ប្រឆាំង កង កម្លោំង អារ៉ាកាន 
(AA)  ជា ក្រមុ បះ បោរ មយួ  បាន 
ប្រយុទ្ធ ដើម្របី ស្វ័យ ភាព បន្ថ្រម 
ទៀត សម្រប់ អ្នក កាន់ ពុទ្ធ សា- 
សនា ភាគ តិច នៅ រដ្ឋ រ៉ាក់ ឃីន ។ 

 មនសុ្រស មយួ ចនំនួ  បាន សា្លោប ់ 
និង រប់ រយ នាក់ ផ្រស្រង ទៀត 
រងរបួស  និង មនុស្រស ប្រហ្រល 

១៥០០០០ នាក់  បាន រត់- 
ភៀស ខ្លួន ច្រញ ពី ផ្ទះ សំប្រង 
របស់ ពួក គ្រ  ចាប់ តាំង ពី ការ- 
ប្រយទុ្ធ គ្នា  បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល ព ី
ខ្រ មករ  ឆា្នាំ ២០១៩ ។ 

 ទំង ភាគី យោធា  និង ក្រុម - 
អ្នក បះបោរ  បាន ចោទ ប្រកាន់ 
គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ពី បទ រំលោភ 
សិទ្ធិមនុស្រស  នៅ ក្នុង នោះ រួម- 
មន ការ សម្លោប់ អ្នក បើក រថ-
យន្តរបស់  អង្គការ សុខ ភាព- 
ពិភព លោក   ដ្រល បាន ដឹក- 
ជញ្ជូន សំណាក  ធ្វើ ត្រស្ត វី រុស - 
ករូ៉ូណា កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ។ 

 អ្នក រយ ការណ៍ ពិស្រស  
អង្គការ សហ ប្រជា ជាត ិជតិ ចប ់
អាណត្តិរបស់លោក ស្រី នៅ       
មី យ៉ាន់ ម៉ា ន្រះ គឺ លោក ស្រី 
យ៉ាង ហុី  លី  បាន ថ្ល្រង  ថា ៖         
« យោ ធា   បាន បន្ត ការ វាយ - 
ប្រហារ កាន់ត្រខ្លោំង ឡើងនៅ 
ក្នុង រដ្ឋរ៉ាក់ឃីន »៕AFP/SK  

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី - 
ការ បរទ្រស អាម្រ រិក លោក 
ម៉្រក៍ ប៉ុម ប៉្រអូ  បាន ថ្ល្រង កាល-
ពីថ្ង្រ ពុធ ថា  អាម្រ រិក  មិន បាន 
ឃើញ ម្រដឹក នាំ កូ រ៉្រ ខងជើង 
លោក គីម  ជុង អ៊ុន  ស្រប ព្រល 
មន ការ  បា៉ាន់ សា្មាន កាន ់ត្រ ខ្លោងំ 
ឡើង ថា  លោក គីម  ជុងអ៊ុន 
អាច នឹង ឈឺ ធ្ងន់   ប៉ុន្ត្រ អាម្រ រិក 
បាន បន្ត ឃ្លោំ មើល យ៉ាង យក-
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ចពំោះ អ្វ ីកពំងុ កើត 
ឡើង នៅ ក្នុងប្រទ្រសន្រះ ។ 

អ្នក ការ ទូត កំពូល របស់ អា-
ម្ររិក  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ សារ-
ព័ត៌មន  Fox  News  នៅ ក្នុង 
បទ សម្ភាស មួយ ថា  លោក មិន 
បាន និយយ បន្ថ្រម ច្រើន ចំ-
ពោះ អ្វី ដ្រល លោក ប្រធា នា-
ធិបតី ដូ ណាល់  ត្រំ  បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ទក់ ទង ទៅ-
នឹង របាយ ការណ៍  អំ  ពី សុខ ភាព 
ជំងឺ របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន 
នោះ ទ្រ ។  លោក ដូ ណាល់  ត្រំ 
បាន ថ្ល្រង ថា  លោក ជូន ពរ ឲ្រយ 

ម្រដឹក នាំ កូរ៉្រ ខង ជើង មន   
សខុ ភាព ល្អ  ប៉នុ្ត្រ លោក មនិ ចង ់
អតា្ថា ធិប្របាយ  បន្ថ្រម ទៀត ទ្រ  ។ 

 លោក ប៉មុ ប៉្រអ ូ បាន ថ្ល្រង ថា៖ 
« យើង មិន បាន ឃើញ លោក 
គមី  ជងុ អ៊នុ នោះ ទ្រ » « យើង មនិ 
មន ព័ត៌ មន ណា មួយ  បាន 
រយ ការណ ៍នៅ ថ្ង្រ ន្រះ ទ្រ  យើង 
កំពុង ឃ្លោំ មើល បញ្ហា ន្រះ  យ៉ាង 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ដោយ បាន 
តាម ដាន ទៅ នឹង អ្វី ដ្រល កំពុង 
បន្ត  មិន ម្រន គ្រន់ ត្រ តាម ដាន 
លោក ប្រធាន គីម  ជុង អ៊ុន ត្រ 
ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ   ត្រទូទំង កូ រ៉្រ - 
ខងជើង ទំង មូល » ។ 

លោក ម៉្រក៍  ប៉ុម ប៉្រអូ  ក៏ បាន 
បញ្ជាក់ ថា  គ្រះ ថា្នាក់ ចំពោះ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខង ជើង  កើត - 
ច្រញ ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  របប 
ប្រទ្រស កុម្មុយ នីស្ត មួយ ន្រះ  
បានបញ្ជាក់ ថា  ខ្លួន មិន មន  
ករណ ីឆ្លង វ ីរសុ ផ្លវូដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា 
ប្រភ្រទ ថ្មី  ត្រូ វ បា នអះអា  ង ទ្រ   
ប៉ុន្ត្រ មន ការ សង្រស័យ ជា ច្រើន 

ថា  ករូ៉្រ ខង ជើង  អាច នងឹ កពំងុ 
បទិបាងំ អពំ ីការ ផ្ទុះ ឆ្លង  ម្រ រោគ- 
កូ រ៉ូ ណា ន ្រះ ។ 

 លោករដ្ឋមន្ត្រីកា រ ប រទ្រស 
ម្រក ៍ ប៉មុ ប៉្រអ ូ បាន ថ្ល្រង ថា៖ « គ ឺ
មន គ្រះ ថា្នាក់ ពិត ប្រកដ  
ដ្រល ថា អាច នឹង មន គ្រះ - 
ទុរ្ភិក្រស  ដូច ជាការ កង្វះ ស្របៀង- 
អាហារ  នៅ  កូ រ៉្រ ខង ជើង ផង- 

ដ្ររ» ។ « យើង កំពុង ឃ្លោំ មើល 
ហ្រតុ ការណ៍ ទំង នោះ  យ៉ាង- 
យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ ព ីព្រះ ពកួ គ្រ 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ  ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ពិត- 
ប្រកដ  ទៅល ើ ប្រសក កម្ម របស ់
យើង ដ្រល បានកំណត់ ថា     នឹង   
ត្រូវ ប ំបា ត់ កម្ម  វ ិធី អា វុធ  នុយ  - 
ក្ល្រអ៊្ររ ឲ្រយ អ ស ់ប្រទ្រស ករូ៉្រ ខង- 
ជើង        ន្រះ៕ Yonhap/SK

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិកលោកម៉្រក៍បុ៉មប៉្រអូកំពុងថ្ល្រងសុន្ទរកថាទៅកាន់
ក្រមុអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នងុទីក្រងុវ៉ាសីុនតោន។រូបភាពYonhap

USនៅតែបន្តតាមដនទោះបីមានអ្វីកើតឡើងនៅកូរ៉ែខាងជើងក៏ដោយអ្នកជំនាញUN៖យោធ មីយ៉ាន់មា៉ា
មានទោសពីបទរំល ភសិទ្ធិមនុសែស

ក្តីសងែឃមឹក្នងុការបែយុទ្ធបែឆំាងវីរសុកើនឡើងខណៈកែមុអ្នក-
វិទែយាសាស្តែអាមែរិកសា្វគមន៍ការសាកលែបងបែើបែស់ថ្នាទំៅលើអ្នកជំងឺ
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ ក្រុម អ្នក- 

វទិ្រយា សាស្ត្រ អាម្ររកិ  កាល ព ីថ្ង្រ 
ពធុ  បាន សាទរ ចពំោះ ការ ទម្លុះ- 
ទម្លោយ ប្រក ប  ដោយ  សកា្តានុ- 
ពលនៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
ការ ឆ្លង រីក រល ដាលវី រុស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា ប្រភ្រទ ថ្ម ីដ ៏ចម្ល្រក 
ខណៈការ ព្រយា បាល សាក ល្របង 
មួយ បាន បង្ហាញ ក្រុម អ្នក ជំងឺ 
ដ្រល ឆ្លើយ តប នឹង ថា្នាំ ប្រឆាំង 
វរីសុ  ដោយ  ធ្វើ  ឲ្រយ មន ក្ត ីសង្រឃមឹ 
ជា សកល ថា ន ឹង  វលិ ត្រឡប ់ទៅ 
រក សភាព ធម្មតា វិញ  ទោះ បី ជា 
មន ចំនួន អ្នក សា្លោប់ កាន់ ត្រ 
ច្រើន ឡើង  និង  ព័ត៌ មន ស្រដ្ឋ - 
កិច្ច  ធា្លោក់ ចុះ យ៉ាង អាក្រក់ ក្តី ។ 

 ព័ត៌មនឱសថ ព្រយា បាល     
គ្រប់ គ្រន់  ដើម្របី ជំរុញ ឲ្រយ មន 
ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នៅ លើ សារ ពត័-៌
មន Wall Street  ក្រយ 
ទិន្នន័យ  បាន បង្ហាញ អំពី ការ- 
ឆ្លង រីក រល ដាល វី រុស កូ រ៉ូ ណា  
បាន ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ កិច្ច អាម្រ រិក 

ធា្លោក ់ចុះ យ៉ាង អាក្រក ់បផំតុ  ក្នងុ 
រយៈ ព្រល ១ទស វត្រសរ៍  ហើយ 
ប្រទ្រស អាល្លឺ ម៉ ង ់  បាន ព្រយាករ  
អំពី ស្រដ្ឋ កិច្ច  ធា្លោក់ ចុះ ធំ  បំផុត 
របស់ ខ្លួន  ចាប់ តាំង ពី     សង្គ្រម 
លោក លើក ទី ២មក ។ 

 នៅ ក្នងុ ការ សាក ល្របង ន្រ ការ- 
ព្រយា បាល ទទួល បាន ជោគ ជ័យ 
ដបំងូ ប្រឆាងំ ជងំ ឺដ្រល បាន ផ្តាច ់
ជី វិត មនុស្រស ជាង ២២៦០០០ 
នាក់ ន្រះ   ថា្នាំ ព្រយា បាល ជំងឺ 
ប្រភ្រទ ប្រឆាងំ វ ីរសុបាន បង្ហាញ 
ថា  ក្រុម អ្នក ជំងឺ បាន ជា សះ- 
ស្របើយ ឡើង វិញ  ប្រហ្រល ៣០ 
ភាគ រយ  លឿន ជាង   ការព្រយា  - 
បាល  អ្នក ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ត ។ 

លោក អ្រន តូ នី  ហ្វូសុី  ជា អ្នក- 
សិក្រសា រោគ រត ត្របាត ជាន់ខ្ពស់ 
រប ស់  អាម្ររិក  ដ្រល បាន ត្រួត- 
ពនិតិ្រយ ការ សកិ្រសា នោះ  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ ក្រុម អ្នក កាស្រត  នៅ ឯ 
ស្រត វិមន ថា៖ « ទិន្នន័យ នោះ 
បាន បង្ហាញ ថា  ថា្នាំ ប្រឆាំង វី រុស 

មន សារៈ សំខន់ យ៉ាង ច្របាស់ - 
ក្រឡ្រត  មន ប្រ សិទ្ធភាព វិជ្ជ - 
មន  នៅ ក្នុង ការ បន្ធូរ បន្ថយ  
ព្រល វ្រលា  ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ ជា សះ - 
ស្របើយ ឡើង វិញ »។ 

លោក ហ្វ ូសុ ី បាន ប្រៀប ធៀប 

ទៅ នឹង ការ រក ឃើញ ក្រុម វី រុស 
ដំបូង  ដ្រល បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព 
នៅ ក្នុង ខ្លួន មនុស្រស  ទោះ បី ជា 
មិន ទទួលបាន ជោគ ជ័យ ច្រើន 
ក្តី  បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង វី រុស - 
HIVក្នុង ទសវត្រសរ៍ ឆា្នាំ ១៩៨០  ។

លោក ហ្វូ សុី  បាន ថ្ល្រង ថា  
ការព្រយា បាល  បាន ជាប ់ទក ់ទង 
ជា មួយ មនុស្រស ចំនួន ១០៦៣ 
នាក ់នៅ ទ ូទងំ ទ ីតាងំ ចនំនួ ៦៨ 
កន្ល្រង នៅ អាម្ររិក  ប្រទ្រស - 
អឺរ៉ុប  និង អាសុី  បាន បង្ហាញ ថា 

«ថា្នាំ ព្រយា បាល មួយ  អាច ទប់ - 
សា្កាត់ វី រុស ន្រះ បាន » ។ 

ថា្នាំ ប្រឆាំង វីរុស ន្រះ  មិន បាន 
យក ទៅ ព្រយា បាល ជំងឺ អ្រ បូ ឡា  
និង មន ការ សិក្រសា តិច តួច   ជាង 
ន្រះ  ដ្រល បាន ច្រញ ផ្រសាយ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  ដោយ 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក  
បាន រក ឃើញ ផល ប៉ះ ពាល់ 
មន កម្រិត   នៅ ក្នុង ចំណម 
ក្រុម អ្នក ជំងឺ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង           
វូ ហាន ន្រប្រទ្រស ចិន  ជា ទី 
ដ្រល ជំងឺ ន ្រះ បាន ឆ្លង ដំបូង 
កាល ពីច ុង  ឆា្នាំ ២០១៩  ។ 

មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ របស់ អង្គការ - 
សុខ ភាព ពិភព លោក  គឺ លោក 
ម៉្រ ឃើល  រី   អា ន  បាន បដិស្រធ 
មិន បញ្ជាក់    ពី ការរក ឃើញ     ថ្មី 
បំផុតកាលពី   ថ្ង្រពុធ ទ្រ     ដោយ 
បាន ថ្ល្រង ថា  លោក មិនទន់  
ត្រួត ពិនិត្រយ ទៅ លើ ការ សិក្រសា 
នោះ  ឲ្រយ   បាន  ចប ់សព្វ គ្រប ់ទងំ- 
ស្រុង នៅឡើយ  ទ្រ ៕ AFP/SK 

ប្រជា ជនដើរនៅក្នុងសង្កាត់ហាសុីឌីកន្រក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ង្រទី២៩ខ្រម្រសាស្របព្រលមានការបន្ធូរបន្ថយការបិទ។AFP



ក្រងុត្រអ្ររង៉់ៈប្រធានាធបិតី
អុីរ៉ង់លោកហាស្រសាន រូហានី
កាលពីថ្ង្រពុធបានថ្ល្រងប្រប់
អាម្ររិកថាខ្លួន«មិនគួរមាន
ផ្រនការប្រឆាំងប្រទ្រសអុីរ៉ង់ 
ជារៀងរាល់ថ្ង្រនោះទ្រ»ស្រប-
ព្រលមានភាពតានតឹងថ្មីរវាង 
គូសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះ
ឈូងសមុទ្រនោះ។
ក្រងុត្រអ្ររ៉ង់និងក្រងុវា៉ាសីុន-

តោនមានជម្លោះពាក្រយសម្តីជុំ-
វិញឧប្របត្តិហ្រតុជាបន្តបនា្ទាប់កាល-  
ពីឆា្នាំមុន បានជាប់ពាក់ព័ន្ធជា-
មយួកងកមា្លោងំរបស់ពកួគ្រនៅ
ក្នុងដ្រនទឹកឈូងសមុទ្រមាន
ជម្លោះនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
ការប្រឈមមុខដាក់គ្នា នៅ

ដ្រនសមុទ្រចុងក្រយបំផុត
របស់ពួកគ្របានកើតឡើង
កាលពីថ្ង្រទី១៥ខ្រម្រសានៅ
ព្រលអាម្ររកិបានថ្ល្រងថាទកូ
អុីរ៉ង់ចំនួន១១គ្រឿងបាន
រំខាននាវារបស់ខ្លួនជាច្រើន
គ្រឿងនៅក្នុងអ្វីដ្រលខ្លួនបាន
ពិពណ៌នាថាជាដ្រនសមុទ្រ
អន្តរជាតិន្រ«ឈូងសមុទ្រ
ប្រទ្រសអារា៉ាប់»។

ប្រធានាធបិតីអាម្ររកិលោក
ដូណាល់ត្រំបនា្ទាប់មកបាន
ថ្ល្រងនៅក្នុងគ្រហទំព័រធ្វីធើរថា
លោកបានច្រញបញ្ជាឲ្រយកងនាវា
អាម្ររិក«បាញ់ពន្លិចនិងបំផ្លោញ
រាល់ការរំខានណាមួយនិង
នាវាប្រដាប់អាវុធតូចៗ របស់ប្រ- 
ទ្រសអុីរ៉ង់ទាំងអស់ប្រសិនបើ
ពួកគ្រ រំខានដល់នាវារបស់យើង
នៅឈូងសមុទ្រទៀតនោះ»។
ប្រធានាធបិតីអុរីង៉់កាលពីថ្ង្រ

ពុធបានឆ្លើយតបវិញថា៖«អា-
ម្ររិកគួរដឹងថាឈូងសមុទ្រ
ន្រះត្រូវបានគ្រហៅថាជា

តំបន់ឈូងសមុទ្រព្ររ្រស៍ មិន-
ម្រនជាឈូងសមុទ្រទីក្រងុញូវ-
យ៉កឬឈូងសមុទ្រទីក្រុងវា៉ា-
សុីនតោននោះទ្រ»។
លោកប្រធានាធិបតីហា-

ស្រសាន រូហានីបានថ្ល្រងនៅក្នុង
សុន្ទរកថាតាមទូរទស្រសន៍មួយ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ថា៖«ពួកគ្រត្រូវត្រយល់អំពី
សា្ថានការណ៍ឲ្រយបានច្របាស់នងិ
ប្រទ្រសឆ្ន្ររសមុទ្រដ្រលបាន
ការពារផ្លូវទឹកន្រះអស់រយៈ-
ព្រលរាប់ពាន់ឆា្នាំមកហើយ
នោះ»៕AFP/SK

តពីទំព័រ១...កូវីដ១៩។
លោកលី បានថ្ល្រងថា ក្នុង

ការប្រឈមនឹងការរាលដាល
ន្រជំងឺរាតត្របាតជាសកល
ប្រទ្រសចនិនងិសហភាពអរឺ៉បុ
(EU)កំពុងគំទ្រ និងជួយគ្នា
ទៅវិញទៅមក។
លោកលីក្រឈាងបានថ្ល្រង

ថានៅក្នងុកាលៈទ្រសៈបច្ចបុ្របន្ន
ន្រះ ប្រទ្រសចិនកំពុងត្រៀម
សហការជាមួយEU ដើម្របី
ឈានទៅរកសា្មារតីន្រសាមគ្គី-

ភាពក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្រយ
មានការផ្លោស់ប្តរូទៅវញិទៅមក
នងិសហការគ្នាទៅលើការទប-់
សា្កាត់និងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរាត- 
ត្របាតនងិទៅលើការសា្តារស្រដ្ឋ- 
កិច្ចឡើងវិញ។
លោកបានថ្ល្រងថា EUនឹង

បន្តផ្តល់ការធានាសន្តិសុខ
ដល់ប្រជាជនចិនដ្រលកំពុង
រស់នៅអឺរ៉ុប។
លោកលី ក្រឈាង បាន

បញ្ជាក់ថា វីរុសន្រះ គ្មាន

ព្រំដ្រនទ្រ ហើយប្រទ្រសចិន
និងសហភាពអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវ
គំទ្រដល់ការទំនាក់ទំនង-
ពហុភាគីនិយម។
លោកលី បានថ្ល្រងថា EU

បានឆ្លើយក្នុងភាពវិជ្ជមាន
ទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា
របស់អង្គការសហប្រជាជាជាតិ
និងអង្គការសុខភាពពិភព-
លោក(WHO)ដើម្របីអនុវត្ត
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអន្តរ-
ជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ
រាតត្របាតន្រះ។
លោកលីបានបន្តទៀតថា

ប្រទ្រសចិនត្រៀមធ្វើការងារ
ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្របី
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុង
ការស្រវជ្រវអភិវឌ្រឍន៍ និង
ផលិតវា៉ាក់សំាង ថា្នាំ និងភា្នាក់-
ងាររោគវិនិច្ឆ័យនិងផ្តល់ការ-
គំទ្រដល់កន្ល្រងទាំងឡាយ-
ណាដ្រលមានប្រព័ន្ធថ្រទាំ-
សុខភាពសាធារណៈនៅ
ខ្រសាយនោះ។
ចំណ្រកខាងលោកស្រីវិញ

លោកស្រី វ៉ុនឌឺរលីយ្រន បាន
ថ្ល្រងថាចាប់តាំងពីមានការ-

ផ្ទុះការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩មក
សហភាពអរឺ៉បុនងិប្រទ្រសចនិ
បានបន្តសហការយ៉ាងជិត-
ស្និទ្ធ ដើម្របីជម្នះការលំបាក
ទាំងអស់ន្រះ។
លោកស្របី្រធានគណៈកម្ម-

ការអឺរុ៉បអុ៊សុ៊ឡាវុ៉នឌឺរលីយ្រន
បានថ្ល្រងថាការឆ្លើយតបទៅនឹង
ជំងឺរាតត្របាតជាសកលន្រះ 

ត្រវូការសាមគ្គីភាព និងកិច្ចការ
សម្របសម្រលួពីប្រទ្រសទំាង-
អស់នៅក្នងុពិភពលោក។
លោកស្រីបានថ្ល្រងថាសហ-

ភាពអឺរ៉ុប បានត្រៀមពង្រឹង
កិច្ចសហការជាមួយប្រទ្រស
ចិនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ
រាតត្របាតន្រះ សា្តារការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាបណ្តើរៗ

និងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា
អន្តរជាតិទៅលើការស្រវជាវ
និងបង្កើតវា៉ាក់សំាង និងថា្នាំ
សម្រប់ព្រយាបាលជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលរហូតមកទល់ព្រល
បណា្តាលឲ្រយឆ្លងដល់មនុស្រស
ជាង៣លាននាក់និងជាង២០
មុឺននាក់សា្លោប់នៅទូទំាងសកល-
លោក៕Xinhua/PSA 

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រទី១ែខឧសភាឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

អីុ រ៉ង់ថា  USគួរតែ កំុ រៀបចំផែនការ បែឆំាង ខ្លនួ  
សែបពែលមានភពត នតឹង ន ឈូង សមុទែ

ចិននិងEUពិភកែសាគ្នាជំុវិញកិច្ចសហបែតិបត្តកិារ...

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរុ៉បលោកស្រីអុ៊សុ៊ឡាវុ៉នឌឺរលីយ្រនធ្វើសន្នសីិទកាស្រតអំពីវីរុសកូរូ៉ណា។រូប AFP

វិស្វករចិនធ្វើការក្នងុបន្ទប់ពិសោធន៍ន្រមន្ទរីព្រទ្រយ១នៅក្រងុប៉្រកំាង។AFP

លោកហាស្រសានរូហានីនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។AFP



កម្មវិធីទូរស័ព្ទជំនួយកុមារគថ្លង់រៀនពាក្យនិងភាសាសញ្ញា
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ : ចំណោមកុមារជាច្រើន
ដ្រលតម្រូវឲ្រយរៀននៅផ្ទះសិស្រសមាន
ពកិារភាពគថ្លង់រឹតត្រប្រឈមនងឹឧប-
សគ្គក្នុងការសិក្រសានិងទំនាក់ទំនង។
ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការន្រះ

អង្គការគ្រសួារថ្មីដ្រលបានអនវុត្តកម្ម-
វិធីអប់រំពិស្រសសម្រប់កុមារមានកង្វះ
ញាណដឹងអស់រយៈព្រល២៥ឆ្នាំមក
ហើយនោះបានដាក់ឲ្រយដណំើរការនវូ
កម្មវិធីរៀនសូត្រប្របបរិយាបន្នតាម
ទូរស័ព្ទដ្រឈ្មោះថា«ពាក្រយនិងរូបភាព»
(WordsandPictures)កាលពី
សបា្ដាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅន្រះ។
កម្មវិធីសា្មោតហ្វនូ«ពាក្រយនិងរូបភាព»

មិនត្រឹមត្រតម្រូវសម្រប់កុមារមាន
បញ្ហាគថ្លង់នោះទ្រថ្រមទាំងជួយឲ្រយ
ក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្ដិ បងប្អូននិង
មនសុ្រសទទូៅរៀនសតូ្រពីភាសាសញ្ញា
កម្ពុជាផងដ្ររ។
អ្នកនាងជូលៀតអ្រស្ត្រជាអ្នក-

គ្រប់គ្រងគម្រងនិងទំនាក់ទំនង
មា្ចាស់ជំនួយនៅមូលនិធិគ្រួសារថ្មី
បានឲ្រយដឹងថាអង្គការបានធ្វើកិច្ចការ
ជាមួយគណៈកមា្មោធិការភាសាសញ្ញា
កម្ពជុានិងវិទ្រយាសា្ថានជាតិសម្រប់ការ-
អប់រំពិស្រសដើម្របីធានាថាកម្មវិធីសា្មោត-
ហ្វូនន្រះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់
ការអប់រំកុមារមានបញ្ហាគថ្លង់។
អ្នកនាងបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ឲ្រយ

ដងឹថា៖«វាពិតជាសំខាន់ណាស់ដ្រល
យើងធ្វើការបង្កើតនិងក្រច្ន្រធនធាន
ដើម្របីជួយដល់កុមារមានតម្រូវការ
ពសិ្រស។យើងជឿថាបច្ច្រកវទិ្រយាដើរ
តួយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាព
អប់រំ និងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ
មានកង្វះញាណដឹងទាំងន្រះ»។
រឿងរ៉ាវដ្រលនាំឲ្រយមានការបង្កើត

កម្មវធិីសា្មោតហ្វនូ«ពាក្រយនងិរបូភាព»
ដើមឡើយច្រញពីអ្នកជំនាញផ្ដល់
ប្រឹក្រសាមា្នាក់នៅព្រលដ្រលនាងបាន
ជួបកុមារពិការភាពសា្ដាប់មិនឮមា្នាក់
ឈ្មោះទីណា។
កុមារទីណានិងឪពុកបានប្រប់

នាងពីផលលបំាកក្នងុការទនំាកទ់នំង
ជាភាសាកាយវកិារដោយគ្រសួារន្រះ
ពុំច្រះប្រើភាសាសញ្ញា។ក្រយមក
កុមារទីណាបានមកកាន់សាលារៀន
អប់រំពិស្រសន្រអង្គការគ្រួសារថ្មី
ដ្រលត្រូវបានផ្ទ្ររការគ្រប់គ្រងជូនរដ្ឋ
កាលពីខ្រកក្កដាឆ្នាំមុន។
អ្នកនាងជលូៀតអ្រស្ត្រអ្នកគ្រប-់

គ្រងគម្រងនិងទំនាក់ទំនងមា្ចាស់
ជំនួយបានឲ្រយដឹងថា៖ «នៅសាលា
ទីណា បានរៀនភាសាសញ្ញាកម្ពុជា

ហើយក្រមុគ្រសួារគាត់ក៏ត្រវូរៀនភាសា
ន្រះដ្ររ។នៅព្រលទនំាកទ់នំងដោយ
សញ្ញា កាន់ត្រយល់គា្នាសុីជម្រវា
ធ្វើឲ្រយផ្លូវអារម្មណ៍និងសុខុមាលភាព
កុមារកាន់ត្រប្រសើរឡើង»។
បទពសិោធក្នងុគ្រួសាររបសក់មុារ

ទីណាបានធ្វើឲ្រយអង្គការគ្រួសារថ្មី
បង្កើតកម្មវធិសីកិ្រសាទនំើបតាមទរូសព័្ទ-
ដ្រដើម្របីផ្ដល់ឲ្រយក្រមុគ្រសួារមានសមា-
ជិកពិការភាពចាប់យកភាសាសញ្ញា
ដ៏ត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមក៏ដូចជាលើក-
កម្ពស់ការយល់ដឹងពីភាសាសញ្ញា
កម្ពុជាផងដ្ររ។
កម្មវិធីទូរស័ព្ទន្រះត្រូវបានអភិវឌ្រឍ

ដោយវិទ្រយាសា្ថានបើកទូលាយដោយមាន
ទម្រង់ស្រដៀងនងឹវចនានកុ្រមរូបភាព

ដើម្របីជួយឲ្រយកុមារអាចចាប់បានពីភាសា
និងពាក្រយព្រចន៍ប្រើប្រស់ប្រចាំថ្ង្រក្នុង
បរិបទកម្ពុជាជាង៥០០ពាក្រយ។
ក្រពីផ្ដល់ការអប់រំប្របកម្រសាន្ត

កម្មវិធីពាក្រយនិងរូបភាពក៏មានបញ្ចលូ
នូវសំឡ្រងនិងរូបភាពភាសាសញ្ញា
កម្ពជុានិងសញ្ញាអាម្ររិកដើម្របីសម្រលួ
ដល់ការទំនាក់ទំនងរវាងកុមារមាន
ពិការភាពគថ្លង់។
អ្នកនាងជូលៀតអ្រស្ត្របានឲ្រយ

ដឹងថា៖«ដោយសារត្រសា្ថានភាពបច្ច-ុ
ប្របន្នតម្រូវឲ្រយសិស្រសរៀននៅផ្ទះដូច្ន្រះ
យើងក៏ពន្លឿនការដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់
កម្មវិធីទូរស័ព្ទន្រះឡើងជាពិស្រស
សម្រប់ក្ម្រងមានពិការភាពអាចចាប់
យកភាសាសញ្ញារៀនពាក្រយអងគ់្ល្រស

និងខ្ម្ររពីកម្មវិធីន្រះ»។
អ្នកប្រើប្រស់អាចទាញពីGoogle

PlayនិងApplestoresដោយឥត-
គិតថ្ល្រ ហើយក្រយព្រលពីដាក់
ដំណើរការលើទូរស័ព្ទរួចកម្មវិធីមិន
តម្រូវឲ្រយភា្ជាប់អីុនធឺណិតទៀតទ្រ។
អ្នកនាងអ្រស្ត្របានបន្តទៀតថា៖

«ក្រពីកុមារមានពិការភាពគថ្លង់កម្ម-
វិធីន្រះក៏មានប្រយោជន៍សម្រប់គ្រសួារ
មានកូនតូចឬពុំមានពិការភាពផង
ដ្ររ។អ្នកប្រើប្រស់ក៏អាចស្វ្រងយល់
ពីភាសាខ្ម្ររអង់គ្ល្រសនិងភាសាសញ្ញា
ខ្ម្ររនិងសញ្ញាអាម្ររិក»។
ទោះជាទើបត្រដំណើរការបានបុ៉នា្មោន

សបា្ដាហ៍អ្នកនាងអ្រស្ត្របានឲ្រយដឹងថា
កម្មវិធី«ពាក្រយនិងរូបភាព»ស្ថិតក្នុង

ចំណាត់ថា្នាក់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏ព្រញ-
និយមទាំង៣នៅGooglePlay
Storeកម្ពុជា។
អ្នកនាងបានបន្តទៀតថា៖«យើងក៏

ទទលួបានមតិសាទរពីមាតាបតិានងិ
អ្នកប្រើប្រស់ជាច្រើនជាពិស្រស
គ្រសួារដ្រលមានកនូមានពកិារភាព។
ពួកគ្រសប្របាយចិត្តដ្រលទទួលបាន
មធ្រយាបាយបច្ច្រកវិទ្រយាសម្រួល
ដល់ការទំនាក់ទំនង»។
ដើម្របីទាញយកកម្មវិធី «ពាក្រយនិង

រូបភាព»សូមចូលទៅកាន់ http://
onelink.to/krousarthmey។
ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមទំនាក់ទំនងអង្គការ
គ្រួសារថ្មីតាមរយៈអីុម្រលpr@
krousar-thmey.org៕

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ «ពាកេយ និង រូបភាព» មាន ភា្ជាប់ សំឡេង រូបភាព ភាសា សញ្ញា កម្ពុជា និង ភាសា សញ្ញា អាមេរិក  ជំនួយដល់  ការ រៀន  របស់កុមារ។ រូបថតMelissaRaynaud

កុមារ នៅអង្គការ គេសួារ ថ្ម ី  បេើបេស់ ឧបករណ៍ជំនួយ ការ សា្ដាប់ ។ រូបថតហុងមិនា    លោក គេ ូបង្ហាញ  វចនានុកេម ពាកេយ និងរូបភាព ដល់សិសេស។ រូបថតMelissaRaynaud
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ថ្ងៃ  ១០កើត ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល ្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ធ្លាក់ចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក    ់ ជាពិសៃស ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់ - 
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  

សុខ  ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹក    ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ  គួរអា ន 
សៀវភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាផៃសៃងបានចៃើន ។ ការ - 
និយាយ  ស្ត ីគបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ 
លាភសកា្ការៈ ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

 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 ន់   ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល សា្វាគមន៍  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  ។     

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម  ៌ ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា     គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសីមធៃយម ។ ការ និយាយ ស្តី  តៃូវ 
បាន  គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ 
លោក  អ្នក មាន ទំនោរខង ផ្នៃ ក - 
បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ផៃសៃងៗបានល្អ។  

ថ្ងៃ នៃះ  អ្នកមាន សមត ្ថ ភាព ខង  ទំនាក់ ទំនង ល្អ-  
បៃសើរ ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មតិ្ត។    
រឯី     ប  ញ្ហា ស្នៃហា វញិ គរួមានអធៃយាសៃយ័គ្នា  នងិ 
អត     ់    ធ្មត់ច ំពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    ថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួប-  
បញ  ្ហា      ស្មុគ សា្មាញ   ចៃើន បន្តិចនៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ   ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តោង យក  
ការបៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

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 - 
សកា្ការ ៈ  វិញ  នឹង បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចិត្ត  ន ងិ គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ   លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ  ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តាម  ទឹកចិត្ត  សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

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 ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា គ ូស្នៃហ ៍មាន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍ ល្អ   ។    

រាស ី សៃតុចុះ។ សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណ្តាល 
ឲៃយ    ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចពំោះ  សៃចក្ត ីពៃយាយាម  

ក   ៏    មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន      នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃ ហា 
ចៃើន      ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។

សកម្មភាព អ្នក និពន្ធ ផ្នៃក សំណៃរ លោ្ខោន រឿងកាល ពី ឆ្នា ំ២០១៩  កន្លងមក ។ រូបថត សហ ការី

អង្គការសិល្បៈខ្មរ្អមតៈប្កាស
រើសសំណ្រអត្ថបទល្ខោនរឿង

ប៉ាន់  រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ដោយសារ  ទមៃង់ 
លោ្ខោន នយិាយ សងឹ តៃ លៃង សវូ 
ឃើញ មាន សម្តៃងនៅ  លើឆក - 
សលិៃបៈ   ហើយ នោះ ទើប  អង្គការ  
សលិៃបៈ    ខ្មៃរ អ មតៈ  បានបៃកាស   
ជៃើស រសី សណំៃរ អត្ថ បទ រឿង  
សមៃប ់ ដឡំើង ជា លោ្ខោន  ដៃល  
ជា   គោល បំណង ចង់ លើក ទឹក-  
ចតិ្ត  អ្នក នពិន្ធ   ជនំាន ់កៃយ នងិ 
ផៃសព ្វផៃសោយ   ឲៃយ មហាជន គៃប់-   
សៃទាប់ កាន់ តៃ    ជៃប ចៃបាស់  ពី 
វិស័យ  សិលៃបៈ មួយ   នៃះ។ 

បៃសិន បើ លោក អ្នក ជា អ្នក- 
នពិន្ធ ឬ ជាអ្នក មាន បណំង  ចង ់
ប ងា្ហាញអំ ពី សាច់ រឿង របស់ ខ្លួន  
តាម  រយៈ លោ្ខោននោះ នៃះ គ ឺជា   
ឱកាស  ល្អ បាន មក ដល ់ហើយ 
ដោយ  គៃន់ តៃ លោក អ្នក រួស- 
រាន់   ដាក់ ស្នើ សុំសា្នាដៃ និពន្ធ ថ ្មី - 
របស ់ លោ ក អ្នក ជាសាច់ រឿង 
ពៃញ    កៃម បៃធនបទ «ការ- 
បងា្ហាញ   អត្តសញ្ញាណ៖ ពួក គៃ  
នងិ  ពកួយើង» ។ ចពំោះ អត្ថបទ 
ដៃល  តៃូវបាន ជៃើសរីស  នឹ ង  
ទទលួ  បៃក ់រងា្វាន់  ឧបត្ថម្ភ ចនំនួ 
៤០០ ដលុា្លារ  ហើយ ក ៏  តៃវូ បាន-  
យក   ទៅ ប ងា្ហាញ  ជា លោ្ខោន អា ន 
(staged reading) នៅ  ក្នុង  
រដូវ   វ បៃប ធម៌  ដៃល រៀបចំ ដោយ-  
អង្គ ការ សិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ ។

 តាម សៃចក្ត ីបៃកាស  ពត័  ម៌ាន    
នៃ គៃហ ទពំរ័ អង្គការ សលិៃបៈ  ខ្មៃរ 
អមតៈ បាន ឲៃយ ដឹង ពី លក ្ខខណ្ឌ 
ន ៃ ការស្នើ សុំ ដាក់សំណៃរ អត្ថ- 
បទ លោ្ខោន រឿង នៃះ   ថា ៖ «ការ- 
ជៃើស  រសី អត្ថ បទ រឿង  សមៃប ់
ដឡំើង ជា លោ្ខោនរឿង។   សណំៃរ 
នោះ  គឺ តៃូវ ជា អត្ថ  បទ រឿងដៃល   
សរ សៃរថ្ម ីមនិ ធ្លាប ់ដឡំើង ការ-  

សម្តៃង   ពី  មុន មក  ហើយ សាច់- 
រឿងទាក់ ទង នឹង ការ បងា្ហាញពី  
« អត្ត សញ្ញាណ ៖  ពួក គៃ និង 
ពួក  យើង»  យា៉ាង  ចៃើនមាន  
២០ទពំរ័ នងិ មាន ត ួអង្គ សម្តៃង 
យា៉ាង   ចៃើនតៃឹម ចំនួន    ៥នាក់ ។     
បៃក ្ខជនមា្ចាស់ សំណៃរ  នឹង   តៃូវ 
ជៃើស រីស  ចនោ្លាះ ពី  ២ ទៅ  ៤ 
នាក់  ខណៈ លោ្ខោន នៃ អត្ថ បទ  
រឿង  នងឹ តៃវូ ដាក ់សម្តៃង  នៅក្នងុ   
កម ្ម វិធី រដូវ វបៃបធម៌  ដៃល នឹង 
បៃពៃឹត្តទៅ  នៅ  ខៃ តុលា និង ខៃ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០  នៅ រាជធនី 
ភ្នំពៃញ។ 

ចណំៃក ឯ  បៃក្ខ ជន  ជយ លាភ ី 
នឹង  ទទួល បាន បៃក់ លើក ទឹក- 
ចិត ្ត  ចំនួន  ៤០០ដុលា្លារ តៃ 
សមៃប់  អ្នក ដៃល ធ្លាប់ ទទួល 
ឱកាស នៃះ ពី មុន មក ក៏ មិន 

អាច  ដាក ់ពាកៃយ បាននោះ ទៃ។  ឯ 
កាល បរចិ្ឆៃទ   ផតុ កណំត ់ នៃ ការ- 
ទទលួ ពាកៃយ  សណំៃរ លោ្ខោន រឿង 
នៃះនឹង តៃូវ បន្ត រហូត ដល់ ថ្ងៃទី 
២៤ ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០»។ 

សមៃប ់ការ  ដាកព់ាកៃយ  ស្នើ សុ ំ
អត  ្ថ បទ  នពិន្ធថ្ម ីរបសល់ោក អ្នក 
វិញ អាច ដាក់ តាម រយៈ  www.
cambodianlivingarts.org/
wp -content/uploads / 
2020 /04/application_-
for-new-writing_final.
docx  ឬ ធ្វើ ការ ទាក់ទង តាម 
រយៈ សារ អៃឡិចតៃូនិក  មាន 
ឈ្មាះ ថា chandaly@cam-
bodianlivingarts.org  និង 
អាច ទាក់ ទង បាន  តាម រយៈ  
លៃខ  ទ ូ រស័ព្ទ   ០៨៦ ៨៩៥- 
៥៥៦ ៕

តួសម្តៃង លោ្ខោន រឿង  ពៃល ហាត់សម កាលពី ឆ្នា២ំ០១៩ ។ រូប សហ ការី



ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រមុLazio អាច ជួបសុបិន អាក្រក់ ដូចឆ្នា ំ ១៩១៥
ក្រុង រ៉ូម:  រដ្ឋ មនៃ្តី កីឡារបស់ 

បៃទៃស អីតុាល ីកពំងុមាន មន្ទលិ 
ជុំ វិញ ការចាប់ ផ្ដើម ឡើង  វិញ 
សមៃប់  កៃប ខ័ណ្ឌ   Serie A 
ដូច្នៃះ ធ្វើ ឲៃយកៃុម Lazio ដៃល 
កំពុង មាន ឱកាស  បៃជៃង ពាន  
បារម្ភ ថា បៃវត្តសិាស្តៃ អាច កើត 
ឡើង ចៃដំៃល ចពំោះ ខ្លនួ ម្ដង ទៀត 
ដៃល រារាងំ កៃមុ មនិ ឲៃយ ឈ្នះ ពាន 
Scudetto (ពាន លីក អាជីព 
របស់អីុតាលី) ជាលើក ទី ២។   

ប៉ុន្តៃ ដោយ មាន បៃធាន ក្លិប 
របស់ ខ្លួន  លោក Claudio 
Lotito  ជា កមា្លាំង ជំរុញ  ចិត្ត ដ៏ 
សំខាន់  នោះ វា នឹង  ធ្វើ ឲៃយ កៃុម  
មាន មូល ដ្ឋាន នៅ  កៃុង រ៉ូម  មួយ 
នៃះ នៅ តៃ រំពឹង ថា  លីក បាល់- 
ទាត់ អីុតាលី នឹង ចាប់ ផ្ដើម  វិញ 
បើ ទោះ ជាមាន ការ រាត តៃបាតពី 
វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី នៃះ ក៏ដោយ ។ 

បញ្ហា បៃឈមនោះ គ ឺថា  ពាន  
Scudetto ហាក ់កពំងុ ស្ថតិ នៅ 
ចុង ដៃ របស់ Lazio ហើយ 
តៃជាមួយ គ្នា ការ ភ័យ ខា្លាច ពី 
សុបិនអាកៃក់ ដៃល ធា្លាប់ កើត 
ឡើង តាងំ ព ី១០៥ ឆ្នា ំមនុ ដោយ 
ពៃល នោះ  អីតុាល ី សមៃច ផ្អាក 
ការបៃកួត  ពៃះ កើត សង្គៃម  
លោក លើក ទី ១ ក្នុង ខៃឧសភា 

ឆ្នាំ ១៩១៥ ហើយ   បៃគល់ ជើង 
ឯក ឲៃយ ទៅ កៃមុ   Genoa ទាងំមាន 
ការ តវា៉ា ពី Lazio  ដៃល ចង់ ឲៃយ 
មាន ការ កាន់ កាប់ ពាន រួម ។  

ងាក មក បច្ចបុៃបន្ន វញិ រដវូកាល 
នៃះ កៃមុ ដៃលមាន រហសៃសនាម 
ថា  ឥនៃ្ទីកំពុង ឈរ  លំដប់ ទី ២ 
ក្នុង តារាង ពិន្ទុ ដោយ តាម ពី 
កៃយ   កៃមុ សៃះ បង្កង ់Juven-
tus តៃ១ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ មុន នឹង  
កៃប ខ័ណ្ឌ  Serie A បៃកាស 
ផ្អាក នៅ ថ្ងៃ ទ ី១០ ខៃ មនីា កន្លង 
ទៅ ។    

បាន ន័យ ថា  បើ គិត តៃឹម នៃះ 
ក្លិប ដៃល មាន លោក  Simone 

Inzaghi ជាគៃូ បង្វឹក នៃះ មាន 
ឱកាស ល្អ បំផុត ជាង រដូវ កាល 
ណា ទាងំ អស ់ដើមៃបី តាម បៃជៃង 
ឲៃយឈ្នះតំណៃង ជើង ឯក លើក 
ទី៣ ជា បៃវត្តិសាស្តៃ ១២០ ឆ្នាំ 
របស់ ក្លិប កៃយ ធា្លាប់ ធ្វើ បាន 
សមៃច ២ ដង រួចហើយ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៧៤ និង ឆ្នាំ ២០០០ តៃក្ដី- 
សងៃឃឹម នៃះ កំពុង រលាយ បាត់ 
បន្តចិ ម្ដង ៗ   ពៃះ ការ រាល ដល 
ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើមដ៏សៃួច សៃល់ ថ្មី។  

ដូច្នៃះ មិន មាន អ្វី សងៃស័យ ទៃ  
ដៃល Lazio  ជម្នះ ចង់ ឲៃយ ការ- 
បៃកួត  ដណ្ដើម ជើង ឯក នៅ តៃ 
បន្ត បើ ទោះ ជា មាន វិបត្តិ វីរុស 

កូរ៉ូណា ដៃល ឆក់ ជីវិត មនុសៃស 
ជាង ២៧  ០០០ នាក ់ នៅ អីតុាល ី
យ៉ាង ណា ក្ដី  ។ 

លោក បៃធាន ក្លបិ Lotito បាន 
និយយ ដោយ ទទូច ថា  វា ជា 
ផល បៃយោជន ៍របស ់បាល ់ទាត ់
ចៀស វាង ការ ខាត បង់ យ៉ាង-    
ធ្ងន់ ធ្ងរ និង ហានិ ភ័យ ពី ការ - 
កៃស័យ ធន របស់ ក្លិប ទាំង ឡាយ   
ក្នុង លីក ទាំងអស់ ។ 

បរុស វយ័  ៦០ ឆ្នា ំ បាន នយិយ 
ថា៖ « បៃសនិ បើ យើង បញៃឈប ់ វា 
គ្មាន បញ្ហា អ្វ ីសមៃបក់្លបិ ខ្ញុ ំនោះ 
ទៃ ពៃះពកួយើង បាន ទៅ  លៃង 
នៅ  Champions League 
រចួ ហើយ ហើយ ពៃល អត ់បៃកតួ 
អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំក ៏អាច សនៃសំ សចំៃ បៃក ់
បាន ៤ខៃ ដៃរ » ។

គតិ ព ីខៃ កញ្ញាមក  កៃមុ Lazio 
មិន ទាន់ សា្គាល់ ពាកៃយ ថា ចាញ់ 
នៅឡើយ ទៃ សមៃប់  បៃកួត  
ក្នុងលីក ខណៈ  រដូវ កាល  នៃះ 
បាន យក ឈ្នះ ក្លបិ កពំងុ ការ ពារ 
ជើង ឯក Juventus ចំនួន 
២ដង រួច ហើយ ក្នុង លទ្ធផល 
ដូចគ្នា ៣-១  ដោយ  ១ បៃកួត  
ក្នុងលីក  រីឯ ១បៃកួតទៀត នៅ 
Super Cup   (ពាន បើក ឆក 
រដូវកាល)៕ AFP/VN

 ការ ប្រកួត របស់ ក្រុម Lazio (ខៀវ) និង   Juventus កន្លងមក  ។ AFP

បូ៉លិសចង់  រំសាយ រដូវកាលចោល  
បើសនិអ្នកគាទំ្រ  រលំោភច្របាប់ 

ក្រងុ ឡុងដ៍: មន្តៃ ីបូ៉លិស បាល់ 
ទាត់ ជាន់ ខ្ពស់ ចកៃភព អង់គ្លៃស 
១ រូប ចង់ ឲៃយ មាន ការ រំសាយ 
រដូវកាល បៃកួត បាល់ទាត់ ចោល 
តៃ ម្ដង បើ សិន អ្នក គំ ទៃ មិន គោរព 
តាម គោលការណ៍ គមា្លាត សង្គម 
ពៃល បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម វិញ កៃយ 
ពី ផ្អាក ដោយសារ ការ រាត តៃបាត 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក  Mark Roberts បៃធាន 
បូ៉លិសទទួល ខុស តៃវូ បៃកួត បាល់ 
ទាត់  បៃប់ កាសៃត The Daily 
Telegraph កាល ពី ថ្ងៃ ពុធថា  
អ្នក គំ ទៃ  នឹង មិនតៃវូ បាន អនុញ្ញាត 
ឲៃយ ធ្វើ ការ អបអរ នៅ ខាង កៃ 
កីឡដ្ឋានបាន ឡើយ ទំាង មុន និង 
កៃយ  ការ បៃកួត ដោយសារ ថា  
វីរុស នៅ តៃ មាន ការ គំរាម កំហៃង 
ដល់ ពួក យើង ដដៃល។ 

លោក Roberts បៃប់ថា ៖     
« អ្វ ីដៃល យើង មិនចង់ គឺធ្វើ រឿង 
ដៃល  រំលោភ ចៃបាប់ មិន ឲៃយ ចៃញ កៃ 
ផ្ទះ ហើយ ការ ងារ លំបាក កាន់ តៃ 
ខា្លាងំ  ដៃលបៃជាជន   ស្ថតិ ក្នងុ ចៃបាប់ 
នៅ ដោយ ឡៃក  ពី គ្នា បុ៉ន្តៃ  អ្នក គំទៃ 
នំា គ្នា មក ជួប ជំុ នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន  ឬ 
ទីលាន ហ្វកឹ ហាត់ » ។      

លោក មៃ បូ៉លិស រូបនៃះ  បាន 
បន្ត ថា ៖ «អ្វី ដៃល អ្នក អាច ធ្វើ 
បៃសិន បើ ការ បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម ឡើង 
វិញ គឺ ចៃបាស់ ណាស់ ថា បើ សិន 
អ្នក គំ ទៃទំាង ឡាយ មិន គោរព 
តាម ចៃបាប់ រឹត បន្តងឹ នៃះ អី៊ចឹង លីក 
អាច នឹង បញ្ចប់ តៃម្ដង។ ខ្ញុ ំមាន 
បំណង យ៉ាង ខា្លាងំ ក្នងុ ការ ផ្ដល់ កាដូ 
ដល់ អ្នក គំទៃ ក្នងុសា្ថាន ភាព ដ៏ 
លំបាកនៃះ ដូច្នៃះ បើ អ្នក ទំាង អស់ 
គ្នា កាន់ តៃ គោរពចៃបាប់  នោះ វា   
កាន់ តៃ ងាយ សៃលួ ក្នងុ ការ បញ្ចប់ 
រដូវ កាល យ៉ាង បរិបូរ ណ៍» ។

 សមៃប់ការ បៃកួត ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League អង់គ្លៃស  
តៃវូ បាន ផ្អាក ចាប់ តំាង ពី ថ្ងៃ ទី ១៣ 
ខៃ មីនា មក ម៉ៃ្លះ ដោយសារ  ការ -   
ធ្វើ ទុក បុក ម្នៃញពី វីរុស កូរូ៉ណា តៃ 
ទោះ ជាយ៉ាង ណា រដ្ឋ មន្តៃ ីទទួល 
បន្ទកុ វិស័យ កីឡា របស់ ចកៃភព- 
អង់គ្លៃស បាន និយយ ថា ខ្លនួ 
កំពុង ធ្វើ ការ ពិភាកៃសា ជាមួយ នឹង 
គណៈ កម្មការ រៀប ចំ ក្នងុ គោល- 
បំណង ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲៃយ ការ បៃកួត 
បាល់ ទាត់មាន សកម្មភាព ឡើង 
វិញឲៃយ បាន ឆប់ បំផុត  តាម ដៃល 
អាច ធ្វើ បាន ៕ AFP/VN   

ខ្រម ចាន់ និង វ៉ាន់ វឿន អាច 
មាន  ប្រៀប  ឈ្នះប្រក់លាន
   យឺន ពន្លក 

 ភ្នំព្រញៈ  កីឡាករ ខៃម ចាន់ 
នងិ វា៉ាន ់វឿន ដៃល សុទ្ធតៃ ធា្លាប ់
បាន សាង សា្នាដៃ ជូនជាតិ តាម 
រយៈការ ឈ្នះ មៃដយ សំរឹទ្ធ ពី 
ការ បៃកួតសុីហ្គៃម រៀងៗ ខ្លួន 
នោះ តៃវូ បាន គៃមើល ឃើញ ថា 
មាន បៃៀប ជាង  អ្នក បៃដល់ 
កំពុង សាង ភាព លៃបី រិន ដវីត 
នងិ សាន សអំនុ សមៃប ់ការ- 
ឈ្នះ តំណៃង ជើងឯក ក្នុងការ- 
បៃកួត មា៉ារា៉ាតុង ដណ្ដើម បៃក់ 
លាន ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម ក្នុង 
កម្ម វិធី Mas Fight Cambo-
dia នៅ លើ សង្វៀន ថោន នា 
លា្ងាច ថ្ងៃអាទិតៃយ ។

យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ ដោយ សារ 
ការ បៃកួតនៃះ តមៃូវ ឲៃយ ធ្វើ ការ 
ចាប់ ឆ្នាតមុន ការ បៃកួត ចាប់- 
ផ្តើម អ៊ីចឹង រវាង ខៃម ចាន់ និង 
វា៉ាន់ វឿន ក៏ អាច នឹង មាន មា្នាក់ 
ធា្លាក ់នៅ ក្នងុ វគ្គ ជមៃុះ ដៃល មាន 
តៃឹម ៣ ទឹក ផងដៃរ បើ សិនជា 
ពកួ គៃ ចាប ់ឆ្នាត ប៉ះ គ្នា  ប៉នុ្តៃ បើ  

អ្នកទាំង ២ នៃះ ចាប់ ឆ្នាតមិន 
ប៉ះ គ្នា  នៅ វគ្គ ជមៃុះ ទៃ ខៃម ចាន ់
នងិ វា៉ាន ់វឿន អាច នងឹ ឡើង ទៅ 
ជួប គ្នា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដៃល 
បៃកួត តៃឹម ១ ទឹក មាន ៩នាទី 
ពៃះ  រនិ ដៃវតី នងិ  សាន សអំនុ 
សុទ្ធ តៃ ជា កីឡាករ មាន បទ- 
ពសិោធ ខ្ច ីវសៃសា នងិ មាន សមត្ថ- 
ភាព បៃកួត មិនទាន់អាច  ទៅ 
បៃៀប ផ្ទមឹជាមយួ វា៉ាន ់វឿន នងិ 
ខៃម ចាន់ បាន នោះ ទៃ។

យ៉ាងណា ក ៏ដោយ លោក គមឹ  
សៃ៊ុន កុសល  នាយក គៃប់ គៃង 
កម្ម វិធី Mas Fight Cambo-
dia នៅ សង្វៀនថោន មនិ បាន 
គិត ថា ការ បៃកួត នៃះ អាច ដឹង 
លទ្ធផល មុន បៃកួតនោះ ទៃ។

លោក  នយិយ ថា ៖« សមាស- 
ភាព អ្នក បៃ ដល់ ទាំង ៤ នៃះ  គឺ 
សមៃតិ  សមៃងំ ផ្គ ូផ្គង រយៈ ពៃល 
១ ខៃ មក ហើយ ដោយ យើង ផ្តល ់
ឲៃយ  កីឡាករ លៃបី ជំនាន់ កៃយ  
បាន  ប៉ះ ជា មយួអ្នក  លៃបី ជើង ចាស ់ 
ហើយ កីឡាករ ទាំង អស់  ដៃល 
ដក ់ឲៃយ បៃ កតួ  គ ឺមនិ អាច រក បាន 

សមត្ថភាព ខា្លាងំ ដចូ គ្នា បៃហៃល 
គ្នា  ប៉ុន គ្នា ១០០ ភាគ រយបាន 
នោះ  ទៃ  គ ឺវា តៃង តៃ មាន សមត្ថ- 
ភាព លើស ខ្វះ គ្នា បន្តចិ បន្តចួ ប៉នុ្តៃ 
សំខាន់ ជើង ថ្មី បទ ពិសោធ តិច  
តៃ កមា្លាំង ថៃរ ល្អ ជាង  ហើយ 
លទ្ធផល  វា  អាសៃយ័ លើ ការ បៃ 
កួត ឆ្លាត  និង បច្ចៃកទៃស យុទ្ធ 
សាស្តៃ ជាក់ ស្តៃង» ។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះ ខៃម  ចាន ់ បាន 
បៃប់ ថា ៖« ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ 
ចងុ កៃយ នៃះ  ខ្ញុ ំធា្លាប ់ចាញ ់ វា៉ាន ់
វឿន  ម្តង កាល ពីសបា្តាហ៍ មុន  
និង ធា្លាប់ ឈ្នះ ម្តង ដៃរ ។  ចំពោះ  
រិន  ដវីត  ខ្ញុំ ក៏ ធា្លាប់ ឈ្នះ ម្តង ដៃរ  
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  វគ្គ ផ្តាច ់ពៃត័ៃ 
ជើង ឯក ជាតិ  ប៉ុន្តៃ  ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ 
បៃក់ លាន នៃះ  តៃឹម  ៦០ ភាគ- 
រយ ប៉ុណ្ណោះ   ពៃះ ពួក គៃ  សុទ្ធ 
តៃហ្វឹក ហាត់  និង បៃកួត ខា្លាំង 
ដូចគ្នា  មិន អាច យក ឈ្នះ បាន 
សៃួល ទៃ » ។

ទោះ យ៉ាង ណា វា៉ាន់  វឿន  នៅ 
តៃ ចាត ់ទកុ ខៃម ចាន ់ជា កឡីាករ 
ពិបាក យក ឈ្នះ ដោយ បាន 

និយយ ថា ៖ «ខ្ញុំ មិន ទាន់ ហា៊ាន 
រំពឹង យ៉ាង ណា ទៃ   គឺ អាសៃ័យ 
លើ ការ បៃ កួត  ជាក់ ស្តៃង  ពៃះ  
ការ បៃ កួត នៃះ   សុទ្ធ តៃ បៃងឹ បៃង 
អស់ ពី សមត្ថភាព រៀងៗ ខ្លួន  
ពៃះ ជាកិត្តិយស ធំ  និង  ទឹក- 
លុយ ចៃើន  ហើយ ដៃ គូ បៃ កួត  
សុទ្ធ តៃ មិន អាច វាយ តម្លៃ មុន   
បៃ កួត បាន ទៃ  ប៉ុន្តៃ អ្នក ដៃល ខ្ញុំ 
បារម្ភ  គ ឺ ខៃម  ចាន ់ ពៃះ កមា្លាងំ 
បៃ កួត វ៉ៃ ថៃរ មិន ងាយ ធា្លាក់ ចុះ »។ 

ចណំៃក  លោកអាត  សរំទិ្ធ  គៃ-ូ 
បង្វកឹ សាន សអំនុ បាន អះ អាង ថា 
៖ « មលូ ហៃត ុដៃល ហា៊ាន ដក ់ឲៃយ 
កឡីាករ សាន  សអំនុ ឡើង បៃ កួត   

ជា មយួ ជើង ខា្លាងំ នៃះ  ដោយ សារ 
កមៃិត បច្ចៃកទៃស បៃ កួត របស់ 
គៃ  កំពុង ឡើង ខា្លាំង។  ទោះ 
សំអុន បៃ កួត បាន រយៈ ពៃល ខ្លី 
តៃមឹ ១ ឆ្នា ំ ប៉នុ្តៃ ល្អ ដច ់ គ ឺបៃ កតួ 
បាន ២៣ ដង ឈ្នះ ២២   ចាញ់ 
តៃ ១ ដង ទៃ  ក្នុង នោះ ផ្តួល ដៃ គូ 
ឲៃយ សន្លប់ បាន ១៨ ដង  ហើយ 
ធា្លាប ់ឈ្នះ ជើង ខា្លាងំៗ មយួ ចនំនួ 
ដចូ ជា  សឿន  ថៃ សាន ់នងិ មន៉  
វណ្ណី  ជា ដើម »។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  លោក   
អាត  សំរិទ្ធ   បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ការ បៃ កតួ នៃះ  ទោះ ជា បរាជយ័  
ឬ ក៏ ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ  វា ជា 

បទ ពសិោធ  មយួ ដ ៏អសា្ចារៃយ   ពៃះ 
ជបួ បៃ កតួ ជា មយួ ជើង ចាស ់ ជាង  
និង មាន បទ ពិសោធ ល្អ  ដើមៃបី 
ឈាន ទៅ បៃ កតួ បៃជៃង ជា មយួ 
អ្នក ខា្លាំង បាន »។ 

ចពំោះ  កឡីាករ  រនិ  ដវតី ដៃល 
ទើប សន្លប់ កៃម ផ្លៃ កៃង របស់  
ម៉ន  វណ្ណី  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  
នៅ សង្វៀន អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍នោះ 
បាន នយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំហ្វកឹ ហាត ់
បាន ល្អ  ប៉ុន្តៃ មិន ដឹង ថា  ការ- 
បៃកតួ នោះ យ៉ាង ណា ទៃ ។ ខ្ញុ ំមនិ 
ហា៊ាន រំពឹង  មុន ទៃ   ពៃះ គៃ ជា 
កីឡាករ ជើងចាស់  តៃ ខ្ញុំ ដឹង តៃ 
វ៉ៃ អស់ ពី សមត្ថភាព  » ៕

ប្រក្ខភាព ទំាង ៤ រូប ដ្រល នឹង ត្រវូ ប្រកួតដណ្តើម ប្រក់លាន ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម នៅសប្តាហ៍ ទី ៤ ន្រះ។ សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ស្របព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ រូបឆោមក៏
កាន់ត្រស្រស់ស្អាតសច់សខ្ចីតារាកំប្ល្រងស្រី
ដ្រលផសុភាពល្របីជាមយួក្រមុកបំ្ល្រងនាយកយុ
និងឧស្រសាហ៍សម្ត្រងជាដ្រគូនឹងតារាកំប្ល្រងមាឌ
ល្អិតចិត្តធំនាយក្រិន វោហារមាត់ដាចនាង-
ប្រមិប្រយិកពំងុត្រផសុផលុខ្លាងំក្នងុការផ្រសព្វផ្រសាយ
លើទំព័រហ្វ្រសប៊ុកបើករបរលក់ផលិតផលឡ្រ
សមា្អាងកាយតាមអនឡាញនោះក៏ផ្ទុះការកោត-
សរសើរពីមហាជននូវរូបសម្រស់់របស់នាង។
ការល្រចច្រញនវូពាក្រយលាន់មាត់កោតសរសើរ

ពីរបូសម្ផស្រសតារាកបំ្ល្រងស្រីដ្រលមានឈាមជរ័
អ្នកសិល្របៈដ្ររគឺមានឪពុកមា្តាយជាអ្នកសម្ត្រង
ល្ខោនទាំង២នៅសម័យមុនក្រយពីនាង
ប្រិមប្រិយ បង្ហើរសរខ្លី១ឃ្លាដ្រលអមដោយ
រូបថត៤-៥សន្លឹកក្នុងទឹកមុខសប្របាយចិត្តថា៖
«ខ្លាចបងប្អូនភ្ល្រចមុខ»។
រពំ្រចនោះមានអ្នកគាទំ្រចលូទៅចចុ

Likesជាហូរហ្រនិងComment
សរសើរពីសម្រស់របស់តារាកបំ្ល្រង
ស្រីដ្រលកំពុងត្រអភិវឌ្រឍខ្លួន-
ជាតារាចម្រៀងទាងំប្រព្រណីនងិ
សមយ័ដើម្របពីង្រកីទីផ្រសារសលិ្របៈ
ខណៈក៏មានមុខរបរលក់ផលិត-
ផលអនឡាញផងដ្ររ។ភាគច្រើន
ឃើញមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងកត់-
សមា្គាល់លើចំណុចរួមត្រមួយ
គត់គឺភាពប្រប្រួល-
ខ្លាំងន្ររូបសម្ផស្រស
របស់ប្រិមប្រិយ-
ក៏ព្រលយពាក្រយ
សរសើរភា្លាមថា៖
«ស្អាតណាស់!
ស្អាតម្រនទ្រន
ឥឡូវ!មិនអាច
ភ្ល្រចទ្រតារាស្រី
ស្អាតនោះ!អត់
ភ្ល្រចទ្រមនសុ្រស
ល្អ»។
 គ្រក៏-

ឃើញមានអ្នកនិយាយចំអន់-
បង្កប់នយ័សរសើរផងដ្ររថា៖
«ឈប់សិនអ្នកត្រូវផាក-
ពិន័យជាប្រក់២៥០០០
រៀលពីបទផុសរូបស្អាតៗ
មិនក្រងចិត្តអ្នកដទ្រ»។
មយួរយៈចងុក្រយន្រះតារា

កបំ្ល្រងស្រីមានឈ្មោះពតិនាង-
ស្រីនិចហៅនាងប្រិមប្រិយ

មមាញឹកខ្លាំងនឹងអាជីវ-
កម្មលក់ផលិតផល-
សមា្អាងកាយហាក់ធ្វើ
ឲ្រយនាងភ្ល្រចគិតគូរ
រឿងមា្ចាស់ប្រះដូង-
បុរសគូស្ន្រហ៍ខ្ម្ររ
រស់នៅអាម្ររិក
បានសងស្ន្រហ៍
ជិត២ឆ្នាំនោះ
បាត់ហើយ-
មើលទៅ។
ប៉ុន្ត្រនាង

ប្រិមប្រិយ-
ប្រប់ភ្នំព្រញ-

បុ៉ស្តិ៍ថា៖«យើង
ទំាង២នៅរក្រសាសម្ព័ន្ភាព
ត្រមឹជាគសូ្ន្រហ៍ដចូនៅព្រល-
បច្ចបុ្របន្នន្រះសនិចុះគឺថា
ពុំទាន់មានគម្រងអ្វី-
បន្ថ្រមឲ្រយលើសពនី្រះនៅ
ឡើយទ្រ សម្រប់ពួក-
យើងនោះ។នាងខ្ញុំគិត
ថាចង់ប្រើព្រលវ្រលា-
គិតរឿងការងារសិល្របៈ
ឲ្រយច្រើនបន្តចិទាន់មាន-
ឱកាសនងិស្របទៅនងឹ
កាលៈទ្រសៈល្អ»៕

មហាជនលាន់មាត់សរសើរពីរូប-
សម្រស់តារាកំប្ល្រងស្រីប្រមិប្រយិ
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ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

លោក Beckenbauer បន រួច ផុត ពីការ ចោទ បេកាន់ពីបទ អំពើពុករលួយ ទំង FIFA មិនសបេបាយ ចិត្ត។ AFP

FIFAខកចិត្តខ្លាងំចំពោះការ-
បញ្ចប់ក្តរីបស់Beckenbauer

កេងុ ហេសណឺេវ:ការជនំុំជម្រះ-
ក្ដីលើអតីតកីឡាករឆ្នើមក្រុម
ជម្រើសជាតិឥន្ទ្រដី្រកអាល្លមឺង៉់
លកFranzBeckenbauer
ពីបទចោទប្រកាន់អពំើពកុរលយួ
ដ្រលទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍
WorldCupឆ្នាំ២០០៦បាន
បញ្ចប់ទៅដោយអត់មានសល-
ក្រមក្រយមុនន្រះត្រូវផា្អាក
សិនដោយសរការរកីរាលដាល
វីរុសកូរ៉ូណាប៉ុន្ត្រFIFAមាន
ការខកចតិ្តខ្លាងំចពំោះការបញ្ចប់
ក្តីដ្រលគា្មោនដឹងមូលហ្រតុពិត-
ប្រកដប្របន្រះ។
ការវិនិច្ឆ័យក្ដីដ៏យូររហូតដល់

ទៅ៥ឆ្នាំដ្រលធ្វើនៅស្វ៊សីចពំោះ
លកBeckenbauerវយ័៧៤
ឆ្នាំនិងបុរស៣នាក់ផ្រស្រងទៀត
ត្រវូបានពន្រយារព្រលដោយសរ
វិបត្តិសុខភាពហើយលក្ខន្តិកៈ
ន្រដ្រនកណំត់អស់សពុលភាព។
ទោះយា៉ាងណាក្ដីលកBeck-
enbauerដ្រលធ្វើជាប្រធាន
គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួត
បាល់ទាត់WorldCup2006
បានធ្វើការបដិស្រធរាល់ការ-
ចោទប្រកាន់ទាំងឡាយ។
ដោយឡ្រកសហព័ន្បាល់-

ទាត់ពភិពលក(FIFA)បាន
សម្ដ្រងអារម្មណ៍ខកចិត្តដ្រល
ការកាត់ក្ដីន្រះនឹងមិនដំណើរ-
ការទៀតដោយស្ថប័នគ្រប់គ្រង
បាល់ទាត់អន្តរជាតិមយួន្រះបាន
លើកឡើងនៅក្នងុស្រចក្ដីប្រកាស
របស់ខ្លនួយា៉ាងដចូ្ន្រះថា៖«FIFA

ខកចិត្តយា៉ាងខ្លាំងដ្រលការ-
វនិចិ្ឆយ័ក្ដីពាក់ពន័្នងឹព្រតឹ្តកិារណ៍
ប្រកតួបាល់ទាត់ពភិពលកឆ្នាំ
២០០៦នៅអាល្លឺម៉ង់(FIFA
WorldCupGermany
2006)នឹងមិនអាចកើតមាន
ទៀតទ្រដោយសរព្រលន្រះ
ត្រូវរាំងស្ទះដោយព្រលវ្រលា
កំណត់»។
គរួបញ្ជាកថ់ានៅប្រទ្រសស្វ៊សី

នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងនឹង
ការចោទប្រកាន់ក្ល្រងបន្លំត្រវូធ្វើ
ក្នុងរយៈព្រល១៥ឆ្នាំហ្រតុន្រះ
ដោយសរត្ររឿងក្តរីបស់Beck-
enbauerមានតាំងពីឆ្នាំ
២០០៥អ៊ីចឹងតុលាការល្រង
មានយតុា្ថធកិារ(អណំាចច្របាប)់
លើករណីន្រះទៀតហើយ។
យា៉ាងណាក៏ដោយក្នងុស្រចក្ដី

ថ្ល្រងការណ៍ដដ្រលនោះFIFA
បានបន្តទៀតថា៖«ករណីន្រះ
ឥឡូវត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយ
គា្មោនលទ្ផលអ្វីទាំងអស់វាជា
បញ្ហាគួរឲ្រយបារម្ភណាស់មិនត្រឹម
ត្រសម្រប់ផ្ន្រកវសិយ័កឡីាបាល-់
ទាត់ទ្រត្រសម្រប់ប្រពន័្យតុ្តធិម៌
នៅប្រទ្រសស្វ៊ីសផងដ្ររ»។
សហព័ន្បាល់ទាត់ពិភព-

លកបានបន្ថ្រមទៀតថាការ-
ពិតជុំវិញករណីការចំណាយទឹក-
ប្រក់ចនំនួ១០លាន្រហ្វងស់្វ៊សី
(ប្រមាណជាង១០លានដលុា្លារ)
ដ្រលចណុំចសខំន់ន្រការចោទ-
ប្រកាន់ន្រះនឹងត្រូវបានដឹងនៅ
ថ្ង្រណាមួយជាមិនខន។

ស្រចក្ដីប្រកាសរបស់FIFA
បានបញ្ជាក់ថា៖«សម្រប់FIFA
គឺករណីន្រះមិនទាន់បញ្ចប់ទៅ
ដោយច្របាស់លាស់នៅឡើយទ្រ
ដោយសរពកួយើងមនិអាចនងឹ
មនិទទលួយកដ្រលការចណំាយ
នវូទកឹប្រក់ចនំនួ១០លាន្រហ្វង់
ស្វ៊សីត្រវូបានដកពីគណន្រយ្រយ
របស់FIFAយកទៅប្រើប្រស់
ដោយអត់មានបញ្ជាក់ហ្រតុផល
ត្រឹមត្រូវសមរម្រយ»។
លកBeckenbauerធា្លាប់

រួមចំណ្រកជួយឲ្រយអាល្លឺម៉ង់
ឈ្នះពានWorldCupចំនួន
២ដងដោយលើកទី១ក្នុងឆ្នាំ
១៩៧៤ក្នុងនាមជាកីឡាករ
និងឆ្នាំ១៩៩០ក្នុងនាមជាគ្រូ-
បង្វឹកហើយលកត្រូវបានគ្រ
ចោទប្រកាន់ថាបានសូកបា៉ាន់
អតតីនាយកប្រតបិត្តិរបស់FIFA
លកMohamedbinHam-
mamក្នុងឆ្នាំ២០០៥។
ប៉ុន្ត្រលកBeckenbauer

បានបដិស្រធថាគាត់មិនបាន
ចំណាយប្រក់ឲ្រយអ្នកណាមា្នាក់
ដើម្របីទិញសំឡ្រងឆោ្នាតនៅ
ក្នុងគោលបំណងឲ្រយប្រទ្រស
អាល្លឺម៉ង់ទទួលបានសិទ្ិរៀប-
ចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់
ពិភពលកឆ្នាំ២០០៦នោះ
ឡើយខណៈដ្រលព្រលនោះ
ប្រទ្រសរបស់លកឈ្នះប្រទ្រស
អា្រហ្វិកខងត្របូងត្រ១សំឡ្រង
ប៉ណុ្ណោះពោលគឺ១២ទល់នងឹ
១១សំឡ្រង៕AFP/VN
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