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SMEBankកើនទុនជិតដល់$១៥០លាន
ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ: ធនាគារសហគ្រាស
ធុនតូចនិងមធ្រាយមកម្ពុជា(SME-
Bank)ដ្រាលជាធនាគារគ្រាប់គ្រាង
ដោយរដ្ឋបានពង្រាីកទុនរហូតដល់
ជិត១៥០លានដុលា្លារដើម្រាបីផ្តល់នូវ
ឥណទានមានការប្រាក់ទាបក្នុងការ-

ជំរុញការអភិវឌ្រាឍសហគ្រាសធុនតូច
និងមធ្រាយមក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជា
ផ្ន្រាកកម្មន្តសាលនិងសិប្រាបកម្មក្រាច្ន្រា។
លោកត្រាតាំងប៉ប្រាធានសម្ព័ន្ធ-

សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិង

មធ្រាយមកម្ពុជា(FASMEC)បានថ្ល្រាង
ក្នងុសន្និសទីសារពត័៌មាននៅទសី្តីការ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រាីកាលពីថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍ថា
ដើមទុនរបស់ធនាគារSMEបានកើន-
ឡើងពី១០០លានដល់ជិត១៥០

លានដុលា្លារនាព្រាលបច្ចុប្រាបន្នន្រាះ។
ធនាគារSMEBankកើនឡើង

ដោយសារការចលូរមួទនុរវាងសា្ថាបន័
រដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ដោយភាគី
នមីយួៗចលូរមួទនុចនំនួ៥០ភាគរយ
ដ្រាលស្មើនងឹទកឹប្រាក់៥០លានដលុា្លារ
អាម្រារិកនិងបានដាក់ឲ្រាយដំណើរការ
កាលពីដើមខ្រាម្រាសា...តទៅទំព័រ   ៩

   ធនាគារឯកជនបង្កើនការចលូរួម

បាញ់ថ្នាសំម្លាប់វីរុសកូរូ៉ណា
អ្នកជំនាញខ្ម្រារនិងចិនព្រាលបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់វីរុសកូរ៉ូណានៅខ្រាត្តព្រាះសីហនុកាលពីថ្ង្រាទី៥ខ្រាឧសភា។ពួកគ្រានឹងបន្តបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់វីរុសកូរ៉ូណានៅ

តំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រាុងសៀមរាបនាថ្ង្រាន្រាះ...(ព័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ៥)។រូបថតរដ្ឋបាលខ្រាត្តព្រាះសីហនុ

តុលាការយោធាផ្តនា្ទាទោសអតីតយោធា២នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នងុម្នាក់ៗ ១៦ឆ្នាំរឿងជ្ើសរើសទ័ពខុសច្បាប់
គឹម  សរុំ 

ភ្នពំៃញៈតុលាការយោធាកាលពីម្រាសិល-
មិញបានប្រាកាសសាលក្រាមផ្តនា្ទាទោស
អតតីយោធា២នាក់ឲ្រាយជាប់ពន្ធនាគារ
ក្នុងមា្នាក់ៗ ១៦ឆ្នាំក្រាមការចោទ-

ប្រាកាន់ពីបទ«បង្កើតដោយខសុច្រាបាប់
នូវកងកមា្លាំងប្រាដាប់អាវុធ» ប្រាព្រាឹត្ត
ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០១៨
នៅខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ និងនៅ
រាជធានីភ្នំព្រាញ។
បើតាមលខិតិសន្នដិា្ឋានរបស់ម្រាធាវី

ជនជាប់ចោទទំាង២នាក់ន្រាះមានឈ្មោះ
សខុប៊នុសឿនអាយុ៦៤ឆ្នាំនងិឈ្មោះ
រ័ត្ន ច័ន្ទមន្នីអាយុ៤៧ឆ្នាំជាអតីត-
យោធានៅកងអន្តរាគមន៍ល្រាខ១។
លោកឧត្តមស្រានយីទ៍ោសរសារ៉្រាត

អ្នកនំាពាក្រាយតុលាការយោធាបានប្រាប់

ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍ពីម្រាសិលមិញថានៅថ្ង្រាទី
៧ខ្រាឧសភាលោកចៅក្រាមប៉ោក
បន៉ប្រាធានក្រាមុប្រាកឹ្រាសាជនំុំជម្រាះបាន
ប្រាកាសសាលក្រាមនៅចំពោះមុខ
ជនជាប់ចោទថាក្រាយពីបានជំនុំ-
ជម្រាះនិងក្រាយពីបានសា្តាប់ចម្លើយ

របស់ជនជាប់ចោទទាំង២នាក់ និង
ស្រាចក្តីសន្និដា្ឋានរបស់ម្រាធាវីការពារ
សិទ្ធិឲ្រាយជនជាប់ចោទ រួមនឹងស្រាចក្តី-
សន្និដា្ឋានរបស់តំណាងអយ្រាយការអម-
តុលាការយោធាមក ក្រាមុប្រាកឹ្រាសាជំនំុ-
ជម្រាះយល់ឃើញថា...តទៅទំព័រ  ៦

៤ខ្មន្ត្ីឧទ្យានុរក្សនិង
សហគមន៍ចុះល្បាតព្-
ឡង់៥១១លើកបង្កប្
បទល្មើសបាន៣៩៩ករណី

UNអំព វនាវសុំ ជនួំយ
៤,៧ពន់លានដុលា្លារ
បន្ថម្ ដើម្បីប្យុទ្ធប្-
ឆំងជំងឺឆ្លងរាតល្បាត 

វ៉ន  ដារ៉ា 
 
ភ្នំពៃញៈ នៅក្នុងរយៈព្រាល៤ខ្រា

ឆ្នាំ២០២០មន្ត្រាីឧទ្រាយានរុក្រាសនងិប្រាជា-
សហគមន៍ព្រាមទាំងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
បានចុះល្រាបាតការពារនិងអភិរក្រាសធនធាន
ធម្មជាតិក្នងុខ្រាត្តទាងំ៤ន្រាតបំន់ដ្រាន-
ជម្រាកសត្វព្រា ព្រាឡង់បានចំនួន
៥១១លើក និងបង្ក្រាបបទល្មើសធន-
ធានធម្មជាតិបានចំនួន៣៩៩ករណី។
លោកន្រាត្រាភក្ត្រារដ្ឋល្រាខាធិការ

និងជាអ្នកនាំពាក្រាយ...តទៅទំព័រ ៤

បរុ ីញវូ យក៉ៈអង្គការសហប្រាជាជាតិ
កាលពីថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍បានច្រាញ
ស្រាចក្តីអំពាវនាវថ្មីមួយសុំជំនួយ
ចំនួន៤,៧ពាន់លានដុលា្លារបន្ថ្រាម
ដើម្រាបី«ការពារអាយុជីវិតមនុស្រាសជា
ច្រាើនលាននាក់នងិទប់សា្កាត់ការឆ្លង-
រាលដាលន្រាវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា
ប្រាភ្រាទថ្មីដ៏ចម្ល្រាកនៅក្នុងប្រាទ្រាស
ដ៏ផុយស្រាួយមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង
ពិភពលោក»។...តទៅ ទំព័រ  ១២

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

អនាគតនៃវិស័យអប់រំរបស់ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា

សូមអាន របាយការណ៍ពិសៃស នៅខាង ក្នុង
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

គួរពន្រាយារការផាកឆៀកឡាននិងបណ្ណបើកបរថ្មីក្នងុអំឡុងមានកូវីដ១៩

ពាកៃយ ចាស់ បុរាណ  តៃង តៃ 
ដំណាល តៗ គ្នា «ចុះ ទឹក កៃពើ 
ឡើង លើខ្លា ចលូ ពៃ បន្លា ចលូ- 
ផៃសារ ប៉លូសិ!» ឃ្លា នៃះ យក មក 
បៃើន ពៃល ស្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន 
គឺ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង   ជំងឺ រាត តៃបាត កូវី ដ ១៩ 
និងការ  រឹត បន្តងឹ ចៃបាប់ ចរាច រណ៍ 
រួម ទំាង ការធ្វើឆៀកធ្វើ ស្លាក លៃ ខ 
ធ្វើ បណ្ណបើកបរ ថ្ម ីនងិ ការ ផាក- 
ពនិយ័ ជា ដើម ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ 
គៃះ ថ្នាក់ ចរាច រណ៍ នៅទូទំាង-  
បៃទៃស ។ 

តៃ នៅ ពៃល អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរា - 
ចរណ៍ ក្នងុ សប្តាហ៍ ទី ១ឃើញ ថ  
មាន ការ បៃទំាង បៃទើស គ្នា មនុ សៃស 
បៃរ ជា ខ្លាច ការ ផាក ពិន័យ ខុស- 
ចៃបាបជ់ា លយុ ចៃើនៗ លៃង ខ្លា ច  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ដៃលជា ជំងឺ កាច ស - 
ហាវ  កំពុង រាត តៃបាត ជាសកល 
មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺនៃះ ដល់ ទៅជា ង  
៣,៧ លាន នក ់ ហើយ មាន អ្នក- 
ស្លាប់ ជិត  ៣០ មុឺន នក់ ដៃរ ។ 
តៃ សមៃប់ ទិន្នន័យ នៅ សៃុក 
ខ្មៃរ  មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ ១៩ 
នៃះ តៃ ១២២ នក់ បុ៉ន្តៃ បន ជា -  
សះ សៃបើយ ជិត អស់ ហើយ ហើ យ  
ក៏គ្មាន អ្នក ស្លាប់ ដៃរ។ 

៣ សប្តាហ៍ ហើយ  គ្មាន អ្នក- 
ឆ្លង ថ្មី ទៃ តើមក ពីការ គៃប់ គៃង 
ការ ឆ្លង ជំងឺ និង គ្មាន អ្នក ស្លាប់ 
ដោយសរ ជំងឺ កូវី ដ ១៩ នៃះប ន   
ល្អ បន ជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បៃរ ជា នំ- 
គ្នា លៃង ខ្លាច ជងំកឺវូដី ១៩? តៃ 

ផ្ទយុ ទៅ វញិ បៃជាពលរដ្ឋ នគំ្នា 
ផ្អើល ភ្លូក ទឹក ភ្លូក ដី ទៅធ្វើឆៀក 
ឡាន ធ្វើ បណ្ណបើកបរ ថ្មី ទាំង 
ស្លាក លៃខ ផ្ទៃរ កម្ម សិទ្ធ ិយាន- 
យន្ត នៅ មុន ថ្ងៃ ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត 
ចៃបាប់ ទី ១ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០ ២ ០ 
ហើយម ក ទល់ ពៃល នៃះ ក៏ នៅ 
តៃមាន អ្នក ធ្វើ ចៃើន បន្ត កន្ទុយ 
គ្នា ឥត ឈប ់ឈរ ។ ការ ដៃល ទៅ 
ធ្វើ ដូចទឹក បក់ ទំនប់ ដូច្នៃះ  គឺមា ន  
ហានិភ័យ ខ្ពស់ ណាស់  ចំពោះ 
កា រ ឆ្លង តាម ផ្លូវ ដង្ហើម ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ដៃល មនិ គរួ បង្កើត ឲៃយ មាន 
ពៃតឹ្ត ិការណ៍ ២ ក្នងុ ពៃល ដំណា ល 
គ្នា នោះ ទៃ។ 

ជាក់ ស្តៃង កៃសួង មហា ផ្ទៃ ប ន  
បៃកាស ក្នងុ ការ ចាប់ ផ្តើម មុន កា រ  - 

អនុវ ត្តចៃបាប់ ចរាចរណ៍ ថ្មី  ដៃល 
មាន ការ ផាក ពិន័យ គុណ ៣  ឬ 
គុណ ៤ នៃ តម្លៃ ចាស់តំាង ពីជា ង   
១ ខៃ មុន ដើមៃបី ឲៃយអ្នក បើកបរ 
យា  ន យន្ត ដៃល មិន មាន លក្ខ ណ- 
សមៃបតិ្ត គៃប់ គៃន់ ក្នុង ការ បើក- 
បរ មាន ឱកាសមក ធ្វើ ឆៀក ថ្មី 
បណ្ណបើកបរ ថ្ម ី ឬ ក៏ធ្វើស្លាក លៃ ខ 
ថ្ម ី ទៅតាម ដំណើរ ។ តៃឥរិយាប ថ 
របស់ អ្នក បើកបរ មួយ ចំនួន វិញ  
មិន បន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ 
កា រ ផៃសព្វ ផៃសាយ របស់ កៃសួង 
សធា រណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន 
នងិ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ ទៃ បើទោះ- 
បី ជាផៃសព្វ ផៃសាយ គៃប់ រូប ភាពទំា ង 
ចៃបាប់ និង ទំាង សរ អប់រំ មាន តា ម- 
រយៈកាសៃ ត  វិទៃយុ  ទូរទ សៃសន៍ តា ម 
ព័ត៌មាន អន ឡាញបណា្តាញ សង្គ ម 
ហ្វៃស ប៊កុ  នងិ  Messenger។ 
ជាង នៃះ ទៅទៀត កៃសួង ស ធារ-  
ណកា រធ្វើ ការ តៃតួ ពិនិតៃយ លក្ខ ណៈ 
បច្ចៃក ទៃស យាន ជនំិះ (ឆៀក)
ចលត័ កម៏ាន ពថី្ងៃ ទ៤ី   ដល ់ថ្ងៃទ ី
៨ ឧសភា  ហើយ ការ ដាក ់ពា កៃយ 
ធ្វើ ឆៀក ហ្នងឹ ក៏មាន នៅ តាម អន- 
ឡាញ បន ទៀត  https://-
techinspection.mpwt.
gov.kh ។ រី ឯពលរដ្ឋ មួយ ចំនួ ន  
ដៃល មាន កាតព្វកចិ្ច តៃវូ បពំៃញ 
តមៃវូ ការ ចាបំច ់សមៃប ់យាន- 
យន្ត របស ់ខ្លនួ ចា ំដល ់ពៃល ទកឹ 
ជិត ដល់ ចៃមុះ ជិត ដល់ កាល- 
កណំត ់នងិ ថ្ងៃ អនវុត្ត ចៃបាប ់បន 
នំគ្នា ស្វះស្វៃង រក ទៅធ្វើ ឆៀក 
ធ្វើ បណ្ណបើកបរ ថ្ម ីនងិ ធ្វើ ស្លាក- 
លៃខ ថ្មី កន្លៃង ខ្លះ ក៏បន ដាក់ 
គមា្លាត សង្គម ដចូ នៅ ផៃសារ ទនំើប 
អីអុន តៃ កន៏ៅ តៃណៃន លាយ- 
ឡំគ្នា ជាមួយ អ្នក ទៅផៃសារ ។ រីឯ 
កន្លៃង ខ្លះ គឺឈរ បញ្ជៃៀត គ្នា តៃ ម្ត ង 
លៃង ខ្វល់ ពីការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១ ៩ ។  

ដូចគ្នា នៃះ ដៃរ  គឺ នៅ ពៃល 
បៃតិ បត្តិការ របស់ បូ៉លិស ផាក 
នៅ តាម ដង ផ្លូវ នៅ តាម បណា្តា 
បុ៉ស្តិ៍ ផាក ពិន័យ មួយ ចំនួ ន ធំ ទំា ង 
មន្តៃ ីបូ៉លិសទំាង អ្នក បើកបរ យា ន -  
យន្ត ចុះមក បង ់លយុ នៅ អង្គយុ 
និង ឈរ នៅជិតៗ គ្នាមិន បន ពា ក់  - 
មា៉ាស់ ការ ពារ  ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ  ១៩ 
នោះទៃ  ទៅ តាម អ្វី ដៃល រាជ  - 
រដា្ឋា ភិបល បន ដាក់ ចៃញ វិធា ន- 
ការ ណៃន ំកុឲំៃយ នៅជុំៗ  គ្នា ចៃើន 
ដៃលទំាង អង្គការ សុខ ភា ព ពិភ ព- 
លោកទំាង កៃសួង សុខ  ភបិ ល 
កពំងុ តៃ ពៃយួ បរម្ភ ទៅ លើការ- 
ចម្លង រលក ថ្ម ីរបស់ មៃ រោ គ កូវីដ- 
១៩ នៃះ ដៃល កម្ពុជា ងាយ នឹង 
រង គៃះ ដោយ សរ ភាព ផុយ- 
សៃួយ នៃ ការ ចម្លង ក្នុង សហ- 
គមន៍ ក្នុង ទៃង់ ទៃយ ធំ ។ 

គតិ ចាប ់ពថី្ងៃទ ី៣០ ខៃមៃស  
មក ដល ់ថ្ងៃ នៃះ បើតាម ទនិ្ននយ័ 
រប ស់ នយកដា្ឋាន ដឹក ជញ្ជនូ ផ្លវូ- 
គោក នៃ កៃសងួ សធា រណ ការ 
បន បងា្ហាញ ថ ក្នងុ ១ ថ្ងៃៗ   មាន 
យាន យន្ត ពី៣ ពាន់  ទៅ ៤ ពាន់ 
គៃឿង ជា មធៃយម បន ចលូ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស 
(ឆៀក) នៅ ទូទាំង បៃទៃស ។ 
រឯី មា្ចាស ់យាន យន្ត ព ី៥៥០ ទៅ  
៦០០ នក់ ជា មធៃយម បន មក 
ធ្វើ បណ្ណបើកបរ នៅ ផៃសារ អីុអន 
១ និ ង អីុអន ២ ។ រីឯ យាន យន្ត 
ល្មើ ស  តាំង  ពីថ្ងៃទី ១  ដល់ ៦ ខៃ 
ឧសភា   មាន ចំនួ ន ១២ ៧ ៣ ២  
គៃឿង ដៃល មាន រថ យន្ត ២ ៨ ១ ៧ 
គៃឿង  និង ម៉ូតូ ចំនួន ៩ ៩១៥ 
គៃឿង ។ នៃះបើតាម របយ ការ ណ៍ 
របស់ អគ្គស្នង ការ នគរ បល ជាតិ   ។ 
ការ ដៃល មន្តៃី នរគបល បៃឹង- 
បៃ ង  ក៏ មាន រងា្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត 
ជា ភាគ រយ នៃ ទឹក បៃក់ ផាក- 

ពិន័យ នៃះ ដៃរ គឺ ៧០ ភាគ រយ 
បន ទៅ មន្តៃនីគរ បល ចរាច រ ណ៍ 
ឈរ ជើង ផា្ទាល់ និង ២៥ ភាគ ប ន  
ទៅ អង្គភាព នគរ បល ពាក ់ពន័្ធ 
និង មាន តៃ៥ ភាគ រយ ទៃចូល រដ្ឋ។ 

ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាច រណ៍ នៃះ 
មាន ផល ប៉ះពាល ់មយួ ផ្នៃក ទៅ 
លើវិធាន ការ នៃការ ទប់ ស្កាត់ 
ការ ចម្លង  ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ដ៏កាច- 
សហា វ  ដៃល កពំងុ តៃរតឹ បន្តងឹ 
ទៅ លើការជ ួបជុគំ្នា ដចូ ជាការ- 
ធ្វើឆៀក រថ យន្ត ស្លាក លៃខ 
បណ្ណបើកបរ ថ្មី និង កន្លៃង ប៉ុ ស្តិ៍ 
គោល ដៅ ផាក ពិន័យ ជា ដើម   
ពៃះ រដ្ឋមាន ការ ចំណាយ ថវិ កា 
ជាតិ ចៃើន ទៅ លើអ្នក ជំងឺកូវីដ- 
១៩   ដៃល កៃសងួ សខុ ភបិល 
បន ថ្លៃង ក្នុង សន្និ សីទកាសៃត 
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថ ក្នុង អ្នក ជំងឺ 
កូវី ដ១៩ មា្នាក់ ចំណាយ ពី ដើម 
ដល់ ចប់ ទៅ ផ្ទះវិញ នៃការ ពៃយា       - 
ប ល ជា មធៃយ ម ២ ០០០ ដុលា្លារ  
ហើយ បរទៃស វិញ គឺឡើង ដល់ 
២  ៥០០ដុលា្លារ  ជា មធៃយម  
អាសៃយ័ ទៅ លើរយៈ ពៃល ការ- 
ស្នាក ់នៅហបូ ចកុ នងិ ចណំា យ 
ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ កូវីដ ១៩ ។  

ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយ  ដំណោះ- 
សៃយ អន្តរកាល រកៃសា គមា្លាត 
សង្គម បៃឆំង នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩ 
នៃះ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ គួរ តៃ មាន 
លក្ខខណ្ឌ បន្ធ ូរបន្ថយ ចំណុច ខ្លះ 
កុំឲៃយ ជាន់ គ្នា ទៅ នឹង វិធាន ការ 
ឆ្លើយ តប ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល 
រាជ រដា្ឋាភិបល បន ដាក់ ចៃញ 
រួច ហើយ នោះ គ ឺទ១ី- រាល ់ការ- 
ផាក ពិន័យ នៅនឹង កន្លៃង ទាំង 
មន្តៃ ីសមត្ថកិច្ច អនុវត្ត ចៃបាប់ទំា ង 
អ្នក តៃូវ បង់ ពិន័យ គឺ តៃូវ ពាក់- 
មា៉ាស ់ទាងំ អស ់គ្នា។  ទ២ី-ពនៃយារ 
ការ ផាក ពិន័យ នៅ នឹង កន្លៃង 
បុ៉ស្តិ៍ គោល ដៅ ចំពោះ បណ្ណឆៀ ក  
ឡាន និង បណ្ណបើកបរ ដើមៃបី 
ផ្តល ់ឱកាស ឲៃយ អ្នក បើក ធ្វើ បណ្ណ 
ទំាង នៃះ រយៈ ១ ខៃកំុឲៃយ បៃ ជៃៀ ត  
គ្នាទៀត។ ទី៣-កៃសួ  ង  សធា - 
រណការ គួរ តៃ បង្កើត ការ ដាក់ 
ពាកៃយ ណាត់ ជួប តាម អន ឡាញ 
ឬ ក៏ចាប់ យក លៃខ រៀង ដើមៃបី 
កំណត់ ម៉ាង ពៃល ជាក់ លាក់ 
ឲៃយ សម ីខ្លនួ មា្ចាស ់យាន យន្ត ទៅ 
ធ្វើកុំឲៃយ ជាន់ ពៃល គ្នា  ឬ ក៏ 
សមៃុក ទៅ ធ្វើដំណាល គ្នា  ដូច 
ការ ណាត់ជួប ទៅ ធ្វើវីស  ទៅ 
បរទៃស ដៃរ។ ទី៤- កៃសួង 
សធា រណការ  បង្កើត កន្លៃង ធ្វើ 
បណ្ណ ទាំង នៃះ ឲៃយ បន ចៃើន 
កន្លៃង ជាង ហ្នងឹ ដើមៃបី រកៃសា គមា្លា ត 
សង្គម នពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ៕  

ចូល រួ ម ផ្តល់ យោ បល់ តាម 
រយៈ  soprach.ton g@
phnompenhpost.com

រថយន្ត រង់ ចំា ធ្វើ ឆៀក នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ សែន សុខរាជ ធានី ភ្នពំែញ  កាលពីសប្តាហ៍មុន  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

នគរបាលផាករថ-
យន្តនិងមូ៉តូបាន
ជាង១២ពាន់គ្រាឿង
ក្នងុរយៈព្រាល៦ថ្ង្រា

ខន   សា វិ  

 ភ្នំពែញៈ  លោក  ឆយ  គឹម- 
ខឿន  អគ្គ ស្នងការ រង និង អ្នកន-ំ  
ពាកៃយ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បល ជាតិ 
បន បញ្ជាក់ ថ  ក្នុង រយៈ ពៃល ៦ 
ថ្ងៃ នៃ ការ រឹត បន្តងឹ ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍  
គ ឺមន្តៃ ីន គរ បល បន ផាក ពនិយ័ 
យាន យន្ត ល្មើស ចៃបាប ់ចរា ចរណ ៍
ជាង ១២ ពាន់ ( ១២ ៧៣២)  
គៃឿងក្នុង នោះ មាន ម៉ូតូ ចំនួន     
៩ ៩១៥ គៃឿង នងិ រថ យន្ត ចនំនួ 
២ ៨១៧ គៃឿង ។   

 លោក   ឆយ   គឹម ខឿន   បន 
ថ្លៃង ព ីមៃសិល មញិ ថ  សមៃប ់អ្នក- 
បើក បរ ម៉ូតូ ដៃល ល្មើស ចៃបាប់  គឺ 
ភាគ ចៃើន មិន ពាក់ មួក   បំពាន 
ស្លាក សញ្ញា  និង អត់ មាន ស្លាក- 
លៃខ   រី ឯ  អ្នក បើក បរ ឡាន វិញ  
មិន ពាក់ ខៃសៃ កៃវាត់ គ្មាន បណ្ណ - 
បើក បរ  និង បៃើ បៃស់ ទូរ ស័ព្ទ ។  
លោក បន្ត ថ   ការ ផាក ពិន័យ 
ទាំង នៃះ  គឺ បង្ខំ ពល រដ្ឋ ឱៃយ រាង- 
ចាល  និង ងាក មក គោរព ចៃបាប់ 
ចរា ចរណ៍  ។   

 លោក ថ ៖« កង កមា្លាំង នគរ- 
បល ជាតិ   នៅ តៃ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត បន្ត 
អនុវត្ត   ពងៃឹង ចៃបាប់ ចរាច រ ណ៍ ផ្លូវ- 
គោក ...ដើមៃបី ចាប់ បង្ខំ ឱៃយ អ្នក- 
ដៃល មិន គោរព ចៃបាប់  ងាក មក 
គោរព ចៃបាប់ ទាំង អស់ គ្នា  ហើយ 
យើង សងៃឃមឹ ថ  អ្នក បៃើ បៃស ់ផ្លវូ 
មួយ ចំនួន ដៃលមាន ទមា្លាប់ មិន 
គោរព ចៃបាប់  ងាក មក ភា្ញាក់ រឭក    
ចូល រួម អនុ វត្ត ចៃបាប់ ទំាង អស់ គ្នា» ។   

 លោក បនថ្លៃង ថ   អគ្គ ស្នង 
ការដា្ឋាន នគ របល ជាត ិនងឹ ខតិ ខ ំ
អប់រំ ណៃ នំ ដល់ នគរ បល 
ចរាចរ ណ ៍ ឱៃយ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ឱៃយបន 
មុឺង មា៉ាត់   តៃឹម តៃូវ  មាន តមា្លាភាព   
ដោយ គ្មាន ការ រីស អើង  តៃូវ 
បៃកប ដោយ កាយ វិការ ទន់ ភ្លន់ 
សុភាព រាប ស។   

 យោង ទិន្ន ន័យ ពី គណៈ កមា្មា- 
ធិការ ជាតិ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ 
ផ្លូវ គោក បន បញ្ជាក់ ថ  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៦ ថ្ងៃ ក្នងុ ខៃ  ឧសភា នៃះ  នៅ 
ទូទំាង បៃ ទៃស មាន ករណី គៃះ- 
ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ កើត ឡើង ចំនួន 
៣៦ លើក  បណា្តាល ឱៃយ ស្លាប ់១៩ 
នក់  និង របួស ធ្ងន់ សៃល ចំនួន 
៣៩ នក់ ។   យោង តាម  គៃហ- 
ទំព័រ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បល ជាតិ 
អះអាង ថ  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៦ ថ្ងៃ 
មក នៃះ    គៃះ ថ្នា ក ់ចរា ចរណ ៍នៅ 
ក្នុង ភ្នំពៃញ គឺ បន ថយ ចុះ  និង 
គ្មាន អ្ន ក ស្លាប់ ឡើយ៕



វ៉នដារ៉ា

 ឧត្តរមានជ័យៈ  យោធា កម្ពជុា-
ថៃ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី៥   ខៃ ឧស ភា  
បាន ពៃម ពៃៀង គ្នា បញៃឈប់ ការ- 
សាង សង ់ផ្ទះ  នងិ របង លសួ នៅ 
ក្នងុ ទឹក ដី រៀង ៗ  ខ្លនួ ដៃល នៅ ជតិ 
តំ បន់ ស  នៅ ចំណុច  កៃបៃរ មា ត់- 
ចៃក  ទ្វារ  អន្តរ ជាតិ ជាំ  តាម 
បណ្ដោយ ពៃំ ដៃន នៃ បៃ ទៃស 
ទងំ ២ ដៃល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ភមូ ិ ជំា  
ឃំុ  តៃពំាង បៃ ិយ៍  សៃកុ  អន្លង់   វៃង  
ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ ។ 

   លោក  តូច  រ៉ា  នាយ សៃនា- 
ធកិា ររង  យោធ ភមូ ិ ភាគ  ទ ី ៤  នងិ  
ជា  បៃធាន ការិយា ល័យ ទំ នាក់- 
ទំនង កិច្ច ការ ពៃំ ដៃន បៃ ចាំ ចៃក 
ពៃំ ដៃន អន្តរ ជាតិ ជាំ  បាន  ថ្លៃង 
បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃ- 
ហ សៃបតិ៍  ថា  កៃយ  ពី មា ន  ការ - 
ផ្ទុះ  ទំនាស់  នៅ ចំណុច គោល- 
ដៅ ចាស់ ដៃល ជា ចំណុច បៃទញ- 
បៃទង់តាម  ពៃដំៃន  កម្ពជុា -ថៃ មៃ- 
បញ្ជា ការយោធ ភ ូម ិភាគ ទ ី៤  បាន  
ចៃញ បញ្ជា ឲៃយ មាន  កចិ្ច បៃជុ ំពភិា កៃសា  
បនា្ទាន់ ភា្លាមៗ  ដើមៃបី ស្វៃង រក ដំ- 
ណះ សៃយ រវាង ភាគ ីទងំ ២ ។   
បញ្ហា ដៃល បាន  កើត ឡើង  ពៃះ 
ភាគី ថៃ ឃើញ ពល រដ្ឋ   កម្ពុជា ១ 
គៃសួារ បាន សាង សង់  ផ្ទះ ជា បៃ- 
ភៃទ សណំង ់រងឹ នៅ លើ ដ ីកម្ពជុា 
ចមា្ងាយ  បៃហៃល ជាង ១៥០- 
ម៉ៃតៃ  ពី ចំណុច ស  ហើយ  ភាគី 
ថៃ  ររំង ឲៃយ បញៃឈប់ ការសាង- 
សង់  ដោយ ភាគី ថៃ បាន ដាក់ 
កមា្លាំង យោធា មក ធ្វើ របង លួស 
នៅ លើ ទឹក ដី គៃ ដៃល នៅ ជិត  
តំ បន់ ស  នោះ ដៃរ ។ 

 លោក  រ៉ា  ថ្លៃង ថា  ភាគី ថៃ បា ន  
លើក  ឡើង  សុំ ឲៃយ  ខាង  កម្ពុជា 

ផ្អាក  ការ   សាង  សង ់ ខាងបង ប្អនូ 
ពល រដ្ឋ កម្ពុជា ក៏បាន ផ្អាក រួច- 
ហើយ  ពៃះ ខាង ភាគី យោធា- 
កម្ពុជា សុំ ឲៃយ មាន ការ យោគ - 
យល់  ពល រដ្ឋ ក្នុង ការ  ផ្អាក ការ- 
សាង សង់ ហើយ  ។    

 លោក  រ៉ា   ថ្លៃង  ថា៖  «កៃយ- 
ព ីបាន បៃជុ ំពភិា កៃសា ជា មយួ ភាគ ី
ថៃរចួ មក  ខា ង ភា គ ីថៃ ក ៏គៃ ដក- 
ចៃញ តាមការ  ឯក ភា ព គ្នា ។  គៃ 
ស្នើ យើង កំុ  ឲៃយ  សាង សង់ សណំង ់
នៅកៃបៃ រ បនា្ទាត់ ពៃំ ដៃន ទៀត  
ហើយ គៃ ក៏ បាន តៃឡប់ ទៅ វិញ  
ដោយ  រើ របង បនា្លា លួស អី ទៅ 
វិញ  អស់ ហើយ   តាំង ពី យប់ ថ្ងៃ 
ដៃល កើត ហៃតុ នោះ តៃ ម្ដង  
កៃយ បញ្ចប់ ការ ពិភា កៃសា  » ។  

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  ពៃល 
និយាយ មិន តៃូវ គ្នា ទើប ភាគី ថៃ 
បាន បៃើ កមា្លាងំ គៃ  ២ កៃមុ  បមៃុង 
គប សង្កត់ មក ភាគី កម្ពុ ជា នៅ 
មាត់ ចៃក កៃបៃរ មាត់ ចៃក ទ្វារ អន្តរ- 

ជាត ិជា។ំ   តាម លៃណ ដា្ឋាន កៃបៃរ 
ខៃសៃ កៃវាត់ ពៃំដៃន គៃ នោះ  ថៃ  ក៏ 
បំពាក់ បនា្លា លួស ដោយ បៃើ កមា្លាងំ  
ហើយ ដាក់ កមា្លាំង នៅ តៃង់ សៃ 
តាម លៃណដា្ឋាន របស់ គៃ  តៃ ម្ដង  ។  

 លោក បន្ដថា ៖«គៃ បៃប ់ខ្ញុ ំថា  
គៃ បៃើ កមា្លាំង ២ កៃុម  មក  បៃ- 
ហៃល  ៤០ ទៅ ៣០ នាក់។   ខ្ញុំ ក៏ 
មនិ នយិាយ  អ្វ ីចៃើន ដៃរ។  យើង 
បៃើ វិធី សន្តិ  វិធី និយាយ  គ្នា » ។  

 លោក  ជា  ពិសិដ្ឋ   អ្នក  នាំ- 
ពាកៃយ  រដ្ឋ បាល សាលា  ខៃត្ត  ឧត្តរ- 
មា ន ជយ័  បាន  បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា  
បញ្ហា ទំនាស់ ការ សងសង់ សំ- 
ណង ់នៅ តាម ពៃ ំដៃន នោះ  កង- 
កមា្លាំង យោធ ភូមិ ភាគ ទី ៤ បាន  
ដោះ សៃយប ញ្ចបជ់ា ម ួយ  ភាគ ី
ថៃហើយ  មិន មាន បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ 
នោះ ទៃ ។  

 លោក ថ្លៃង   ថា  ៖ « រឿង នៃះ 
ខាង កង កមា្លាងំ យោធា ភមូ ិភាគ 
ទី ៤  គត់ បាន បៃជុំ ពិភា កៃសា  គ្នា 

ជា មយួ ភាគ ីថៃ  បាន ពៃម ពៃៀង  
ឯក ភាព រើ របង បនា្លា លួស  ចៃញ  
វិញ អស់ ហើយ។   ករណី នៃះ មិន- 
មាន ជា បញ្ហា បៃឈម មុខ ដាក់ 
គ្នា អ្វីទៃ។  បញ្ហា  នៃះ  កៃយ ពី 
យើង  ឃើញ មាន ការ រយ របង- 
បនា្លា លួស  ថ្ម ី  កង កមា្លាងំ  យោធ ភូ មិ 
ភាគ ទី ៤  ក៏ បាន បៃជំុ ដោះ សៃយ 
បញ្ចប់ ហើយ   » ។ 

 លោក  ពិសិដ្ឋ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
ទក់ ទង នឹង បច្ចបុៃប ន្ន ភាព  សា្ថាន-  
ភាព ចរ ចរ  ណ៍ចៃញ ចូល តា ម 
ចៃក  អន្តរ ជាតិ ជាំ  និង ចៃក  អូរ- 
សា្មាច់  ក្នុង  ខៃត្ដ ឧត្ដរ មាន ជ័យ  
គមឺាន សកម្មភាពដកឹ ទនំញិ ជា 
ធម្ម តា រ វាង បៃទៃស ទំង ២។  
ឯបង ប្អនូ ពល ករ ខ្មៃរ នៅ តៃ មាន 
ការ ធ្វើ ដំណើរចៃញពី ថៃ មក 
កម្ពុជា ជា រៀង រល់ ថ្ងៃ ដដៃល  
ដោយ ក្នងុ ១ថ្ងៃ មាន ពល ករ ខ្មៃរ 
 ចៃញពីបៃទៃស ថៃ បៃហៃល ពី  
៥០  ទៅ ១០០ នាក់ ៕   

ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

នៀមឆេង
ភ្នំពេញៈទីភា្នាក់ងារ សារ ព័ត៌ - 

មាន  Reuters  បាន រយ ការ ណ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ ថា គណៈ កម្ម - 
ការ អឺរ៉ុប  នឹង ដាក់  កម្ពុជា និង 
បៃទៃស ១១ ផៃសៃង ទៀត ទៅ ក្នងុ 
បញ្ជី  «រដ្ឋ    មាន ហានិភ័យ ផ្នៃក- 
ហរិញ្ញវត្ថ ុ» សមៃប ់សហ ភាព- 
អឺរុ៉បដោយ សារ តៃ  ភាព ខ្វះ ចនោ្លាះ   
ក្នងុការ បៃឆំង នឹង ការ លាង លុ យ- 
កខ្វក់  និង ហិរញ្ញបៃបទន ភៃរវ ក ម្ម។ 

ទីភា្នាក់ ងារ ព័ត៌មាន ដដៃល 
បញ្ជាក់ ថា បៃទៃស ដៃល នឹង 
តៃូវ ដាក់ ក្នុង បញ្ជី នៃះ ដៃរ នៅ ថ្ងៃ 

ពៃហសៃបតិ៍ មៃសិល មិញ  ក៏ មាន 
បៃទៃ ស មីយា៉ា ន មា៉ា ផង ដៃរ ។

លោក Christian Wigand 
អ្នក នាំ ពាកៃយ គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប 
ផ្នៃក យុត្តធិម៌   សមភាព និង នីតិ រដ្ឋ 
មិន បាន ឆ្លើយ តប  មក  ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ដៃល បាន សរួ តាម អុមីៃល 
ទៃ គិត តៃឹម ម៉ាង ចៃញផៃសាយ 
កាសៃត កាល ពី  យប់ មិញ ។

កាលពី ខៃ  កុម្ភៈឆ្នា២ំ០១៩ កម្ពជុា  
តៃវូ បាន ដាក់ ក្នងុ បញ្ជ ីបៃផៃះ សា- 
ជាថ្មដីោ  យ  កៃមុ ការ  ងារ បៃតិបត្ត-ិ 
ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ Financial Ac-
tion Task Forc e  (FATF) 

ដៃល ការ សមៃច  បៃប នៃះ តៃូវ- 
បា ន កម្ពជុា ចាត់ ទុក ថា មិន យុត្តធិ ម៌ ។

ទោះយា៉ាងណា  កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃ កំពុង ពៃយាយាម ធ្វើ  ឲៃយ កម្ពុជា 
អាច ចាក ចៃញ ពី បញ្ជ ីបៃផៃះ នៃះ 
ដោយ បាន ពៃង សៃចក្ដី ពៃង- 
ចៃបាប់ ចំនួន ២ រួម មាន   សៃចក្តី - 
ពៃង ចៃបាប់ ស្ត ីពី ការ បៃឆំង ការ- 
សមា្អាត បៃក់  និង ហិរញ្ញ បៃបទន- 
ភៃរវ កម្ម នងិ សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់
ស្តី ពី ការ បៃឆំង ការ រើក សាយ- 
ភាយ ហិរញ្ញបៃបទន អាវុធ  មហា- 
 បៃល័យ។កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ សបា្ដា  ហ៍- 
មុន លោកស  ខៃង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 

មហា ផ្ទៃ បាន ដឹកនាំ កិច្ច បៃជុំ  
អន្ដរ កៃសួង  ដើមៃបី ពិនិតៃយ ឆ្លង 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប ់ ទំង ២នៃះ 
មុន នឹង បញ្ជនូ ទៅ ទីស្ដកីារ គណៈ - 
រដ្ឋ មន្តៃ។ី លោក ស ខៃង ថ្លៃង ថា 
ការ ដៃល កម្ពជុា តៃវូ បាន ដាក់ ក្ន ុង  
បញ្ជ ីបៃផៃះ  ឬ ជា បៃទៃ  ស  មាន 
ហានិភ័យ ខ្ពស់ ជា ហៃ តុ មួ យ   
 ធ្វើ  ឱៃយ អ្នក វិនិ យោគ  ជា ចៃើន មា ន-   
ការ រ រៃកសមៃប់ ការ ធ្វើ វិនិ យោ គ 
នៅ កម្ពជុា។ លោកថា សៃចក្ដ ីពៃង- 
ចៃបាប់  ទំង ២នៃះ ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប នឹង ការ វិវត្តសង្គ  ម ផ ង  
និង ដើ មៃបី ឲៃយ  សៃប ទៅ នឹង  បទដា្ឋាន- 

 អន្តរ ជា តិ ដៃល តមៃូវឲៃយ កម្ពុជា 
មាន យន្ត កា រ ជាក់ លាក់ ផង។ 
លោកថា កម្ពជុា តៃវូ តៃ វិវឌៃឍ ខ្លនួ  
ឲៃយ ផុត ពី បៃទៃស ក្នងុ បញ្ជ ី បៃផៃះ 
តាម រយៈ ការ បង្កើត ចៃបាប់  ទំង ២ 
នៃះ  ឲៃយ  ចៃញ ជា របូ រងដើមៃបី ផ្តល ់
ទំនុក ចិត្ត ដល់ អ្នក វិនិយោគ ។

លោក ងី ច័នៃ្ទផល រដ្ឋលៃខា - 
ធិការកៃសួងមហាផ្ទៃដៃល សមៃ ប-   
សមៃលួ កិច្ចបៃជំុ ធ្វើ សៃចក្ដ ីពៃ ង-  
ចៃបាប់ នៃះ ថ្លៃ ង ពី មៃសិល មិញ  ថា 
សៃចក្ដពីៃង ចៃបាប់ តៃវូ បាន ពិនិ តៃយ 
រួច រល់  ហើយ កៃសួង កំពុង រៀប ចំ   
បញ្ជនូទៅ ទីស្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី 

ដើមៃប ីសមៃច។«យើង បាន ខិត- 
ខំ ធ្វើ ការ ជា ចៃើ ន ក្ន ុងកៃបខ័ណ្ឌ 
ការ ងារ របស់ អង្គ ការ សហ បៃជា - 
ជាតិយើង អត់ មាន បង្អង់ ទៃ... »។

លោកបិុច ពិសី បៃធាន អង្គការ- 
តមា្លាភាព កម្ពជុា ថ្លៃង ថា៖«វា ជា 
ការ ប៉ះ ពាល់ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ   បៃសិន- 
បើ EU ដាក ់កម្ពជុា ទៅ ក្នងុ បញ្ជ ី
រដ្ឋ ដៃល បង្ក ហានិភ័យ ផ្នៃក- 
ហរិញ្ញវត្ថ។ុ ពៃល បៃទៃស យើង 
តៃវូ បាន ដាក់ នៅក្នងុ បញ្ជ ីបៃផៃះ 
វា បាន បងា្ហាញ សញ្ញា ថា បៃទៃស 
នៃះ ងាយ រង គៃះ ខា្លាំង ទៅ នឹង 
ការ លាង សមា្អាត បៃក់»៕

Reuters រាយការណ៍ថា គណៈ កម្មការ អឺរុ៉ប នឹង ដាក់ កម្ពជុា និង ប្រទ្រស ១១ ទៀតក្នងុ បញ្ជ ី«រដ្ឋ មាន ហានិភ័យ ផ្ន្រក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ»

ទណ្ឌតិ៨៤នាក់ត្រវូបានស្នើឲ្រយផ្តល់ការប ន្ធរូប ន្ថយ  
និងលើកល្រងទោសក្នងុពិធីបុណ្រយវិសាខបូជា
វ៉នដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ទណ្ឌិត៨៤នាក់  សៃី 
៨នាក់ក្នុង ចំណម ទណ្ឌិត សរុប 
២៧៣ នាក់  សៃ ី២៤នាក់ដៃល បាន-   
ស្នើសុំ លើកលៃង ទោស  តៃូវ បាន 
កៃសងួ យតុ្ដធិម ៌ធ្វើ សណំើ  ដាក់ ជូន 
បៃមខុ រជ រដា្ឋា ភបិាល  ដើមៃប ី ពនិតិៃយ 
ទលូ ថា្វាយ ពៃះ មហាកៃសតៃ ផ្ដល ់ការ- 
ប ន្ធរូ បន្ថយទោស នងិ លើក លៃង- 
ទោស ក្នុង ពិធីបុណៃយ វិសាខ បូជា  
ខណៈ បៃទៃស កម្ពុជា  និង បណា្ដោ 
បៃទៃស កាន់ ពៃះពុទ្ធ សាសនា 
ទទូងំ ពភិព លោក បាន បៃរព្ធ ពធិ-ី 
បុណៃយ នៃះ  នៅ ថ្ងៃទី៦  ឧសភា ។ 

លោក ជិន មា៉ា លីន  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ  និង ជា អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ- 
យតុ្ត ិធម ៌ ថ្លៃង  ព ីថ្ងៃទ៦ី  ឧសភា  ថា   
កៃយ ពី កិច្ច បៃជុំ គណៈ  កម្មការ- 
ជាតិ  ពិនិតៃយ បញ្ជ ីស្នើសំុ បន្ធរូបន្ថយ- 
ទោស  និង លើកលៃង ទោស ដល ់
ទណ្ឌិតក្នុង ឱកាស ពិធី បុណៃយ 
វិសាខ  បូជាឆ្នាំ ២០២០  អង្គ បៃជុំ 
បាន សមៃច ធ្វើសំណើ ដាក់ ជូន 
បៃមខុ រជរដា្ឋាភបិាល  ដើមៃបី ពនិតិៃយ 
នងិ សមៃច ទលូ ថា្វាយ ពៃះ មហា- 
កៃសតៃ ក្នុង ការផ្តល់ ការ អនុ គៃះ 
នងិ បន្ធរូ បន្ថយ ទោស ដល ់ទណ្ឌតិ 
សរុប ៨៤នាក់។ ក្នុង នោះ  មាន 
សៃ៨ីនាក់  នៃ ទណ្ឌតិ សរបុ  ចនំនួ 
២៧៣ នាក់  សៃី២៤ នាក់  ដៃល 
បាន ស្នើ សុំបន្ធូរ បន្ថយ ទោស។ 

លោក ថា ៖«ការផ្តល់ ការអនុ គៃះ - 
ទោស ដល់ ទណ្ឌិត ទំង ៨៤នាក់ 
នោះ  រួមមាន  បន្ថយ ទោស  ៦ខៃ  
ចំនួន ៣៤នាក់ សៃី៣នាក់។បន្ថយ   - 
ទោស ៩ខៃ  ចំនួន ២១នាក់  សៃ១ី- 
នាក់។ បន្ថយ ទោស ១២ ខៃ  ចំនួន 
១៩  នាក់ សៃ២ីនាក់  និង លើក  លៃង-   
ទោសចំនួន ១០នាក់ សៃ២ីនាក់» ។

រល់ ឆ្នាំ  រដា្ឋាភិបាល រៀប  ចំ ឲៃយ  
មាន ការបន្ធរូបន្ថយ  និង លើក លៃង - 
ទោស ដល ់ទណ្ឌតិ  ៣ដង  ក្នងុ ១ឆ្នាំៗ   

ដោយ ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពិ ធី បុណៃយ ចូល- 
ឆ្នាំ  ថ្មី បៃ ពៃណី ជាតិ ខ្មៃរ  បុណៃយ- 
វិសាខបូជា និង បុណៃយ អំុទូក បណ្ដៃត    
បៃទបី  នងិ សពំះ ពៃះខៃ ។  កាល ព ី
ពិធី បុណៃយ ចូលឆ្នា ំថ្ម ីបៃពៃណី ជាតិ- 
ខ្មៃរ  ឆ្នា ំ២០២០នៃះ  ទណ្ឌតិ ១៥៥- 
នាក់  តៃូវ បាន ពៃះ មហា កៃសតៃ បន្ធូរ- 
បន្ថយ   និង លើក លៃង  ទោស តាម 
សំណើ រជ រដា្ឋាភិបាល ផង ដៃរ។ 

លោកនា យក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីហ៊នុ សៃន  
កាលព ីថ្ងៃ បណុៃយ វសិាខ បជូា បាន- 
សរសៃរ នៅលើហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
លោក ថា  ថ្ងៃ១៥កើត  ខៃ ពិសាខ  
ឆ្នា ំ ជតូ  ទោសក័  ពស២៥៦៣  ដៃល   
តៃវូ នងឹ ថ្ងៃទ៦ី  ឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០ 
គ ឺជា ថ្ងៃ បណុៃយ វសិាខបជូា  ដៃល ជា 
ថ្ងៃសីល ផង ដៃរ។ មិនថា  តៃ នៅ 
កម្ពជុា ទៃ  គ ឺនៅ ថ្ងៃនៃះ ពទុ្ធ សាស- 
នកិ ជន ទទូងំ ពភិពលោក ក ៏បាន- 
នាំគ្នា បៃរព្ធ ពិធី បុណៃយ សាស នា 
ដ៏សំ ខាន់ ខាង លើនៃះ ផង ដៃរ។

លោកហុ៊ន សៃន បន្ដថា ៖« បុណៃយ  - 
វសិាខបជូា  គជឺា ពធិបីណុៃយ សាសនា   
ដស៏ខំាន ់បផំតុ ក្នងុ ចណំម បណុៃយ  
សាសនា ដទៃៗ  ទៀត ពី ពៃះ ពិធី- 
បុណៃយនៃះ  គឺ បាន បងា្ហាញ នូវ ការ- 
គោ រព  រំឭក នឹក ដល់ ពៃឹត្តិការណ៍ 
ធំៗ ៣ នៃ សម័យកាល របស់ ពៃះ- 
សមា្មាសម្ពុទ្ធ សមណ គោតម  គឺ ថ្ងៃ 
ដៃល ពៃះអង្គ ទៃង់បាន បៃសូត 
បាន តៃស់ ដឹង  និង ជាថ្ងៃ ចូល- 
បរិនិពា្វាន។ ពៃឹត្តិការណ៍ ទំង៣ 
នៃះ  គឺ កើតឡើង ចំថ្ងៃ ១៥កើត  ខៃ 
ពៃញ បូណ៌ មី  ដៃល មាន ពៃះ ចន្ទ 
ពៃញ វង់  ក្នុង ខៃ ពិសាខ  ដូចគ្នា 
ខុស តៃ ឆ្នាំ តៃ ប៉ុណ្ណោះ»។

លោក រឭំក ថា កាល ព ីថ្ងៃទ១ី៥  ធ្ន ូ 
ឆ្នា១ំ៩៩៩ អង្គការ សហ បៃជា  ជាត ិ
បៃកាស ទទលួ សា្គាល ់ «វសិាខ   បជូា» 
ជា ពិធី បុណៃយ សាស នា អន្តរជាតិ  
ដៃល បុគ្គ លិក ធ្វើ ការ  និង សាធា- 
រ ណជន អាច បៃរព្ធ ធ្វើ បាន នៅ 
ទូទំង ពិភព លោក ទៀត ផង ៕

យោធាកម្ពជុា-ថ្រ  ព្រម ព្រៀង គ្នាបញ្រឈប់ការសាងសង់
សំ ណង់ជិត តំ បន់ស តាមបណ្ដោយ   ព្រ ំដ្រន រៀងៗខ្លនួ

យោធាថេធ្វើរបងលួសនៅជិតតំបន់បេទាញបេទង់តាមពេំដេនជាមួយនឹងកម្ពជុា។ រូបថត សហ ការើ



តពទីពំរ័១...ក្រសងួបរសិ្ថាន 
បាន ឲ្រយ ដឹង កាលពីម្រសិល មិញ  
ដោយ យោង លើ របាយ ការណ៍ 
ស្តី ពី ការ គ្រប់ គ្រង  និង អភិ រក្រស 
តំបន់ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ  ព្រ- 
ឡង់ របស់ ក្រសួង បរិស្ថាន ថា  
បទ ល្មើស កាប ់ឈើ  នងិ ទន្ទ្រន 
ដី ព្រ ខុស ច្របាប់ ចំនួន ៣២ ករ ណី  
ត្រវូ បាន កសង សណំុ ំរឿង  នងិ 
បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ ដើម្របី ដំណើ រ-  
ការ នីតិ វិធី  ហើយ  បាន ធ្វើ កិច្ច ស ន្រយា 
អប់រំ ណ្រ នំា ចំនួន៤២ករណី ដ្រ ល 
មាន មនសុ្រស ពាក ់ពន័្ធ ជតិ  ១០០  
នាក់ ។ លោក ថ្ល្រង ថា  ក្នុង ការ- 
ចុះ ទប់ ស្កាត់ និង បង្ក្រប បទ ល្មើ ស 
នៅ ក្នងុ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រព្រ- 
ឡង ់លើ ទហំ ំផ្ទ្រ ដ ីជាង ៤៣  មុនឺ 
ហកិ តា ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិសស្ត្រ ខ្រត្ត 
កំពង់ ធំ  ព្រះ វិហារ  ស្ទឹង ត្រង  
នងិ ក្រច្រះ  មន្ត្រ ីឧទ្រយា នរុក្រស  នងិ 
ប្រជា សហ គមន៍  តំបន់ ការពារ 
ធម្ម ជាតិ បា ន រឹប អូស វត្ថុ តាង ជា-
ច្រើន ក្នុង នោះ  រួម មាន  រឹប អូស 
រណា រយន្ត បាន ចំនួន ១៩៣  
គ្រឿង រថ យន្ត២ គ្រឿង  គោ យន្ត  
៣៤  គ្រឿង  ម៉តូ ូ ២៥គ្រឿង  នងិ 
រឹប អូស ឈើ ដ្រល ជន ល្មើ ស  កា ប់   
បំផ្លាញ បាន ១៧៩ ម៉្រត្រ គុ ប   និ ង 

ឈើ ហុប និង ឈើ ដំុ១៦ ៥កំណា  ត់   ។ 
លោក ថ្ល្រង ថា  នៅ ក្នុង អំឡុង 

ន្រ ការ ទប ់ស្កាត ់នងិ បង្ក្រប បទ- 
ល្មើស រយៈ ព្រល ៤ ខ្រ ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រះ កមា្លាំង មន្ត្រី ឧទ្រយា - 
នុរក្រស ក៏បាន បំផ្លា ញ រុះ រើរោ ង- 
អនា  ធិបត្រយ្រយ ក្នុង តំបន់ ដ្រន- 
ជម្រក សត្វ ព្រ ព្រឡង់  បាន 
ចំនួន៣៤  រោង  និង បាន ដក ហូ ត 
កាំ ភ្លើង ក្រច្ន្រ ដ្រល ប្រើ ប្រស់ 
សម្រប់ ការ បរ បាញ់ សត្វ ខុស- 
ច្របាប់ បាន ចំនួន ២៩ ដើម  និង 
បាន ដោះ អនា្ទាក់  ចាប់ សត្វព្រ 
បាន ចំនួន  ៧២៤អនា្ទាក់ ។ 

លោក ន្រត្រ  ភក្ត្រ  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ន្រះ គឺ ជា កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង  ប្រង 
របស ់មន្ត្រ ីឧទ្រយា នរុក្រស នងិ សហ- 
គមន៍ ន្រ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  
ក្នុង ការ ការ ពារ និង អភិ រក្រស ធន- 
ធានធម្ម ជាតិ ក្នុង តំបន់ ព្រឡង់ 
ឲ្រយ  បាន គង់ វង្រស សម្រប់ មនុស្រស 
រាប់ ជំនាន់ ទៅ មុខ ទៀត »។

លោក បន្ត ថា ទោះ បី ជា មាន 
ការ ចុះ ទ ប់ ស្កាត់ និង បង្ក្រប ទំា ង  - 
យប់ ទាំង ថ្ង្រ ពី សំណាក់ មន្ត្រី  
ឧទ្រយា  នុរក្រស  និង សមា ជិក ន្រ 
សហ គមន៍ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជា តិ 
ក៏ បទ ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ 

ទ្រង ់ទ្រយ តចូ  ដចូ ជា ការ លប- 
លួច កាប់ ឈើ  ការ ទន្ទ្រន រាន 
យក ដី  ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ការប រ- 
បាញ់  និង ការ ដាក់ អនា្ទាក់ សត្វ- 
ព្រ  នៅ ត្រ បន្ដ កើត មាន ។ 

បើ តាម លោក ភក្ត្រ មាន 
កតា្តា  ផ្រស្រងៗ ដ្រល ជំរុញ ឲ្រយ មាន 
បទ ល្មើស ទាំង ន្រះកើត ឡើង  
ក្នងុ នោះ មាន  កតា្ដា ជវី ភាព របស ់
ប្រជា សហ គមន៍  ដ្រល ធា្លាប់ ត្រ 
ពងឹ  អាស្រយ័  ទៅ លើ ផល  អន-ុ 
ផល ព្រ ឈើ  នងិ ការ ទាក ់ទាញ  
និង ការ ញុះ ញង់ ពី សំណាក់ 
ក្រមុ  ឈ្មញួ ទចុ្ចរតិ  គ ួប ផ្រសំន ឹ ងច-ំ 

នួន មន្រ្ដី ឧទ្រយា  នុរក្រស ដ្រល បាន 
ឈរ ជើង នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ នៅ 
មាន កម្រិត នៅ ឡើយ ។ 

លោក  ភក្រ្ដា   ថ្ល្រង ថា  កមា្លាំង 
មាន សមត្ថ កិច្ច ន្រ រាជ រដា្ឋា ភិបា ល 
កម្ពុជា មាន ការ តាំង ចិត្ត ខ្ពស់ 
ក្នុង   ការ ទប់ ស្កាត់  និង បង្ក្រប 
យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់ ប្រឆំ ង នឹង បទ- 
ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ដ្រល 
កើត ឡើង ស្រប តាម ច្របាប់ នានា ។  
លោក បន្ត ថា  រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
កម្ពជុា  ក្រ សងួ បរ ិស្ថាន  នងិ ដ្រ គ ូ
អភ ិវឌ្រឍ នប៍ាន យក ចតិ្ដ ទកុ ដាក ់
ខ្ពស់ លើ ការ រៀប ចំ  និង ពង្រឹង 

យន្ដ ការ គ្រប់ គ្រង ការ ផ្ដល់ មធ្រយា   - 
បាយ  ឧបករណ៍ សមា្ភារ  ក៏ ដូច- 
ជា ការ ជួយ លើក ស្ទួយ ជីវ ភាព 
របស់ ប្រជា សហ គមន៍ មូល ដា្ឋា ន 
បន្ថ្រម ទៀត តាម រយៈ ការ បង្កើត 
មុខរ បរ ថ្មី  បង្កើត ស្រដ្ឋ កិច្ច នៅ 
មូល ដា្ឋាន បង្កើន ចំណូល ការ ជំរុ ញ 
ទ្រសចរណ៍ ធម្ម ជាតិ ជា ដើម   
ដើម្របី ធានា ប្រសិទ្ធ ភាព ន្រ ការ - 
ងារ គ្រប ់គ្រង ការពារ នងិអ ភ ិរក្រស 
តំ បន់ ព្រ ឡង់ ។ 

លោកស្រ ីថី តំណាង   បណា្ដា ញ  
សហគមន៍ ព្រឡង់ប្រចាំ ខ្រត្ដ 
ក្រច្រះ  បាន ឲ្រយ ដឹងថា ទោះបី 
មន្រ្ដ ីឧទ្រយានរុក្រស  នងិ សហគមន ៍
បាន រួម គ្នា ទប់ស្កាត់ ការ កាប់ 
ទន្ទ្រន រកុ រាន ដពី្រ នងិ ការ កា ប ់
ឈើ  បាន ជាច្រើន ករណី ក៏ដោ យ 
ក៏នៅត្រ មាន ករណី ពលរដ្ឋ 
ចណំាក ស្រកុ មក ពខី្រត្ដ ផ្រស្រងៗ 
កពំងុ មាន សកម្មភាព លចួ ចលូ 
ទៅ ទន្ទ្រនរកុរាន យកដពី្រ ក្ន ុង  
តបំន ់ព្រ ឡង ់ទៅ ធ្វើ ជា កម្ម សទិ្ធ ិ
និង មានក រណី កាប់ ឈើ ក្នុង ព្រ - 
ឡង់ ទ្រង់ ទ្រយ តូច នៅឡើយ ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖«បច្ចបុ្របន្ន យើ ង 
ឃើញ មាន ពល រដ្ឋ ជា ច្រើន  ពួក - 
គត់ មក ពី ខ្រត្ដ ផ្រស្រង ៗ  ចូល មក 
ទន្រ្ទាន កាប់រុនរាន ដី ព្រនៅ តា ម   
ខ្រត្ដ  ក្នុង តំបន់ ព្រ ឡង់ នៅ 
ឡើយ  ។ ចពំោះ ករណ ីកាប ់ឈើ 

ក៏មាន ដូចគ្នា ទោះបី ជា កាប់ 
លក្ខណៈទ្រង់ ទ្រយ តូច ដឹក 
ដោយ ម៉ូតូ និង គោយន្ត កន្រ្ត 
ក៏ដោយ ប៉ុន្ដ្រ បើ មិន ទប់ ស្កាត់ 
សកម្មភាព ន្រះ និង ធ្វើ ឲ្រយ ព្រ- 
ឈើក្នុង ព្រ ឡង់ បាត់ បង់ មិន - 
ខាន ។ ដចូ្ន្រះ ទោះប ីសកម្មភាព 
តូច តាច ក៏ត្រូវ ត្រ ទប់ ស្កាត់ ឲ្រយ 
បាន ដ្ររ »។ 

បើ តាម លោក ភក្ត្រ បច្ចុប្របន្ន 
ក្រសួង បរិ ស្ថាន  បាន និង កំពុង 
សហ ការ អន ុវត្ត គម្រង ការពារ 
និង អភិ  រក្រស តំបន់ ដ្រន ជម្រក 
សត្វ ព្រព្រ ឡង់ ជា មួយ គម្រ ង  
ព្រ ឡង់ ប្រតង  គំ ទ្រថ វិកា 
ដោយ  USAID  របស់ អាម្ររិក  
សម្រប់ រយៈ ព្រល៥ឆ្នាំ (២០ - 
១៨-២០២៣)  ក្នុង ទំហំ ទឹក - 
ប្រក់  ២១ លាន ដុលា្លារ ។

 លោក បន្ត ថា គម្រង ព្រ ឡ ង់  
ប្រតង  មាន គោល  បណំង ធ្វើ ឲ្រយ 
ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ អភិ រក្រស  ជីវ-
ចម្រុះ  នងិស្ថាន ភាព ប្រពន័្ធ អ្រក-ូ  
ឡូសុី  ព្រម ទាំង  បង្កើត ឲ្រយ មាន 
និ រ ន្ត រភាព និង សមធម៌ ន្រ កា លា   -  
ន ុវត្ត ភាព ផ្ន្រកស្រដ្ឋ កចិ្ច  ជវី ភា ព 
សហ គមន៍ និង ទុន ធម្ម ជា តិ 
សម្រ ប់ ការ វិនិ យោគ ឡើង វិញ  
នៅ ក្នុង ដ្រន  ជម្រក សត្វ ព្រ  
«ព្រ   ឡង់» និង តំបន់ កា រពារ ធម្ម - 
ជាតិ  ជុំ វិញ តំបន់ ព្រ ឡង់៕  

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

៤ខែមន្តែីឧទែយានុរកែស...

បុរសម្នាក់ត្រវូមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសឃាត់ខ្លនួព្រលចុះល្របាត។រូបថត ក្រសួង បរិស្ថាន 



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

CPPដាក់ចេញផេនការជាបេចំាបេឆំាងព័ត៌មានក្លេងកា្លាយនិងញុះញង់
 រី   សុ ចាន់ 

 ភ្នំពេញៈ  គណបកៃស បៃជា ជន កម្ពុជា   
បាន ដាក ់ចៃញ ផៃន ការ ក្នងុ ខៃ នៃះ  នងឹ 
បន្ត តាម ដាន ជាប់ ជា បៃចាំ  និង ធ្វើ ការ 
វាយ បក ទាន់ ពៃល វៃលា នូវ រាល់ ព័ត៌- 
មាន ក្លៃង កា្លាយ   ញុះញង់  អុច អាល   
បង្ក ឱៃយ មាន ការ ភាន ់ចៃឡ ំ  បភំតិ បភំយ័ 
បៃជា ជន   និង ការ ធ្វើ វិទ្ធ ងៃស នា ខាង- 
នយោ បាយ  និង សៃដ្ឋ កិច្ច  ក្នងុ ដំណាក់- 
កាល ដៃល បៃទៃស ជាត ិកពំងុ បៃយទុ្ធ- 
បៃឆងំ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  
ដៃល ឈាន ទៅ ដល ់ការ បង្កើត ឱៃយ មាន 
ចលា ចល នៅ ក្នុង សង្គម ជាតិ។

 ក្នងុ ឯក សារ ជំនួយ សា្មារ តី ស្ត ីពី ចណំចុ 
សខំាន ់មយួ ចនំនួ នៃ សភាព ការណ ៍ខៃ 
មៃសា  និង ទិស ដៅ ការងារ ឃោស នា 
អប់រំ   ខៃ ឧសភា   ចុះ  ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ ឧស ភា  
គណ បកៃស បៃជា ជន  បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖   
 « ពួក អគតិ ក៏ នៅ តៃ ចិញ្ចឹម គំនិត ឆក់ យក 
ឱកាស ដៃល បៃទៃស ជាតិ កំពុង តស៊ូ 
បៃ យុទ្ធ ជា មួយ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ធ្វើ ការ 
ឃោស នា អកុ សល ឆ្លៀត កៃង ចំ ណៃញ 
ខាង នយោ បាយ   ដោយ មិន ខ្វល់ ពី 
សុខ ទុក្ខ របស់ បៃ ជា ជន ឡើយ » ។ 

 គណ បកៃស នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  
កាល ពី ខៃ មុន   គណ បកៃស  បាន ធ្វើ ការ 

វាយ បក បាន ទាន់ ពៃល វៃលា បៃកប 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ទៅ លើ រាល់ ព័ត៌- 
មាន ក្លៃង កា្លាយ  ដៃល  « ពកួ ជន អគត»ិ  
បាន បៃឌិត ឡើង ក្នុង បំណង បំភិត- 
បំភ័យ បៃជា ជន  និង ធ្វើ ឱៃយ សង្គម ជាតិ 
មាន ចលា ចល ។  គណ បកៃស នៃះ បាន 
អះអាង ថា   បៃ ជា ជនកម្ពុជា បាន  និង 
កំពុង សកម្ម ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។  មក ដល់ ពៃល នៃះ   
គណ បកៃស បាន គៃប់គៃង សភាព- 
ការណ៍ យ៉ាង ណៃន ក្នុង ដៃ  ដោយ សារ 

រាជ រដា្ឋាភិ បាល មាន  ភាព វៃ ឆ្លាត ដាក់ 
ចៃញ នូវ គោល ការណ៍ ជា យុទ្ធ សាស្តៃ  
សម សៃប  ទាន់ សភាព ការណ៍  និង 
ឆ្លើយ តប បាន ទាន់ ពៃល វៃលា ។   គណ- 
បកៃស នៃះ  អះអាង ទៀត ថា  បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  
ជីវ ភាព សង្គម នៅ តៃ ធានា បាន បៃកៃតី-  
ភាព  ដំណើរ ការ សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ តៃ មាន 
និរន្ត រ ភាព។   រាជ រដា្ឋាភិ បាល មិន បាន 
បិទ សៃដ្ឋ កិច្ច ទៃ  គៃន់ តៃ រឹត បន្តឹង លើ 
ផ្នៃក មួយ ចំនួន ប៉ុណ្ណោះ ដើមៃបី ធានា 
បាន ការ ទប់ សា្កាត់ មិន ឱៃយ មាន ការ ឆ្លង 

ជំងឺ កូវី ដ ១៩ ។   
 នៅ ក្នងុ ខៃ នៃះ  គណ បកៃស បៃជា ជន ក ៏

បាន ដាក់ ចៃញ ផៃន ការ ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ  
និង ពនៃយល់ បៃជា ជន កម្ពុជា ឱៃយ បាន 
យល់ ដឹង ពី ចៃបាប់ ស្តីពី ការ គៃប់ គៃង 
បៃទៃស ជាតិ ស្ថិត ក្នុង ភាព អាសន្ន 
ដៃល  ទើប អនុ ម័ត  និង ចៃញ ជា ចៃបាប់ 
នាពៃលថ្មីៗ កន្លង មក នៃះ ។   

 លោក   សុខ   ឥសាន   អ្នក នំា ពាកៃយ 
គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពុ ជា  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃ ញ ប៉ុ ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា   
ការ គៃប ់គៃង សភាព ការណ ៍ទាងំ នៃះ គ ឺ
ធ្វើ ឡើង ទៅ តាម យន្ត ការ ដៃល មាន 
សៃប់ ដូច ជា គណៈ កម្មការ បៃតិ កម្ម 
រហ័ស របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល   យន្ត ការ 
អន្តរ កៃ សងួ ដៃល ដកឹនា ំដោយ កៃសងួ 
ពត័ម៌ាន   នងិ មាន ការ ចលូរមួ ព ីកៃសងួ 
ការបរ ទៃស  និង  កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  ។ 

 នៅ ពៃល សួរ អំពី វិធី សាស្តៃ ផៃសព្វ ផៃសាយ  
និង វិធី សាស្តៃ ពនៃយល់ ចៃបាប់ នៃះ ដល់ 
ពល រដ្ឋ   លោក   សខុ  ឥសាន  បាន ថ្លៃង 
ថា៖  « យើង មិន អាច និយយ មុន បាន 
ទៃ  ព ីពៃះ បៃទៃស យើង មនិ ទាន ់បាន 
បៃកាស ដាក់ ក្នងុ ភាព អាសន្ន នៅឡើយ » ។ 

 លោក   ផុស   សុវណ្ណ   អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃ- 
សួង ព័ត៌ មាន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី 
ថ្ងៃ ពុធ ថា  ករណី  ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌ មាន 

ក្លៃង កា្លាយ ដៃល មាន មូល ដា្ឋាន នៅ ក្នុង 
បៃទៃស  មាន ការ ថយ ចុះ។  ចពំោះ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ ចៃញ ពី   
មូល ដា្ឋាន នៅ កៃ បៃ ទៃស  កៃសួង ព័ត៌- 
មាន បាន អប់រំ បៃជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ យល់ ពី 
បៃភៃទ ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ  ផៃច(Page)   
ឬ គណ នី (Account)  ក្លៃង កា្លាយ ។ 

 លោក   គិន  ភា  បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ រា ជប ណិ្ឌតៃយ- 
សភា កម្ពុជា  និង ជា អ្នក វិភាគ បញ្ហា 
នយោ បា យ    បាន ឲៃយ ដឹង  ថា  ក្នងុ បណា្តាញ 
ទំនាក់ ទំនង សង្គម  មាន  ការ លៃច- 
ចៃញ នូវ ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ ជា ចៃើន ។  
ព័ត៌ មាន ទាំង អស់ នៃះ មិន តៃឹម តៃ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ គណ បកៃស បៃជា ជន ទៃ   តៃ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខុ មាល ភាព បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ  បញ្ហា សៃដ្ឋ កិច្ច   បញ្ហា សង្គម  
បញ្ហា នយោ បា យ  និង បញ្ហា ផៃសៃងៗ 
ទៀត  ជា ដើម។  ទដិ្ឋ ភាព ពត័ ៌មាន ក្លៃង- 
កា្លាយ មាន ចៃើន  មាន ទាងំ ជងំ ឺកវូដី ១៩  
រឿង EBA ការ បៃឌិត រឿង នយោ បាយ 
ផៃសៃងៗ   ឬ ហា និភ័យ សៃដ្ឋ កិច្ច ផៃសៃងៗ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖   « ពត័ ៌មាន ក្លៃង កា្លាយ 
ហ្នឹង វា ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ខា្លាំង ណាស់ 
សមៃប់ សុវត្ថ ិភាព   សមៃប់ សន្ត ិសុខ  
សមៃប់ ស្ថរិ ភាព សង្គម ក៏ ដូច ជា នយោ- 
បាយ សមៃប់ បៃ ទៃស កម្ពុជា » ៕

សមាជិក CPPបេរព្ធខួប ៧មករាលើក ទី ៤១នៅ កោះពេជេកន្លងមក ។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នកជំនាញចិន១កេមុមកពីអង្គការសង្គេះមេឃពណ៌-
ខៀវនឹងបាញ់ថ្នាសំមា្លាបវី់រុសកូរូ៉ណានៅខេត្តសៀមរាប

នៀម ឆេង 

សៀមរាបៈ អង្គការ សង្គៃះ 
មៃឃ ពណ៌ ខៀវ  នៃ សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមានិត ចិន  នឹង បាញ់ ថា្នាំ 
សមា្លាប ់ វីរុសកូរូ៉ណានៅ តំបន់ 
សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន ទៀត  នៅ ក្នងុ 
កៃុង សៀមរាប  នា ថ្ងៃនៃះ  ក្នុង 
បៃសកកម្ម ១៥ ថ្ងៃ  របស់ ខ្លួន  
បនា្ទាប  ់ពី បាន បំពៃញ បៃតិបត្តកិារ 
បាញ់ ថា្នានំៅ ខៃត្ត- កៃងុមួយ ចំនួន 
រួចមក ហើយ ដៃរ នោះ។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត សៀម រាប  បាន- 
ជូន ដំណឹង កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា  
កៃុម ការងារ នៃ អង្គការ សង្គៃះ 
មៃឃ ពណ៌ ខៀវ  ដៃល មក ពី 
បៃទៃស  ចិន  នឹង បាញ់ ថា្នា ំសមា្លាប់ 
វីរុសកូរូ៉ណា  នៅ ទីតំាង មួយ-  
ចំនួន  ក្នងុ កៃងុ សៀម រាប  នៅ ថ្ងៃ 
សុកៃ នៃះ។ ទីតំាង ដៃលនឹង តៃូវ 
បាញ់ ថា្នា ំនោះ  រួម មាន នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ   
បង្អៃក ខៃត្ត សៀមរាប  ផៃសារ ចាស់  
និង តំបន់ ផាប់ សៃ្ទីត  សាលា- 
គរុកោសលៃយ  និង វិកៃឹតការ ខៃត្ត  
និង បុរី បៃមិបៃយ៍ិ ហើយ ចុង កៃយ    
នឹង បាញ់ ថា្នាំ សមា្លាប់ មៃរោគ នៅ 
ផៃសារ លើ ធំ ថ្ម។ី

កៃុម អ្នក ជំនាញ ស្ម័គៃ ចិត្ត ចិន 

ចំនួន ១០រូប មក ពី អង្គការ សង្គៃះ   
មៃឃពណ៌ ខៀវ  ឬ Blue Sky 
Rescue Organization-BSR 
បាន មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា  
កាល ពី យប់ ថ្ងៃទី ២៨  មៃសា  ក្នងុ 
បៃសកកម្ម បាញ់ ថា្នា ំសមា្លាប់ មៃរោគ 
កូវីដ១៩  រយៈ ពៃល ១៥ ថ្ងៃ។ 
បៃសកកម្ម នៃះ តៃវូ បាន សហការ 
សមៃប សមៃួល ដោយ វៃទិកា 
សម្ពន័្ធ សង្គម សីុវិល។ ពួក គៃ បាន- 
នំា មក ជាមួយ នូវ ជំនួយ ជាឧប- 
ករណ៍  និង សមា្ភារ  រួម មាន មា៉ាសីុន 
បំភាយ ឧស្មន័ ចំនួន ២០០គៃឿង  

មា៉ាស់ វៃជ្ជសាស្តៃ ចំនួន ២៨មឺុន បន្ទះ  
និង សម្លៀក បំពាក់ ការពារ មៃរោគ  
៩០០ឈុត  ដៃល គិត ជាទឹក បៃក់ 
បៃមាណ ១  លាន ២៨ មឺុន យន់  ឬ 
បៃមាណ ជាង ១៨  មឺុន ដុលា្លារ។

បើ តាម វៃទិកា សម្ព័ន្ធ សង្គម- 
សីុវិល កៃមុ ជំនាញការ ទំាង ១០ រូប  
ក៏ បើក ការបណ្តះុ បណា្តាល ដល់ 
កៃមុ ជំនាញ ការ កម្ពជុា របស់ កង- 
ពល តូច លៃខ ៧០  អំពី វិធីសាស្តៃ 
ការពារ  បងា្ការ  ទប់សា្កាត់  និង បាញ់ 
សមា្លាប់ មៃរោគ ផង ដៃរ។

កៃមុ អង្គការ...តទៅទំព័រ ៦

អ្នកជំនាញខ្មេរ-ចិនបាញ់ថ្នាសំមា្លាប់មេរោគនៅខេត្តពេះសីហនុថ្ងេ៥ឧសភា។រូប   រដ្ឋបាលពៃះសីហនុ



តពីទំព័រ ៥...បានបាញ់ថ្នាំ
សម្លាប់មេរោគកវូដី១៩នៅខេត្ត
កេងុចនំនួ៣រចួហើយដចូជានៅ
កេុងភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និង
ខេត្តពេះសីហនុ។នៅទីកេុងភ្នំ-
ពេញកេមុការងារបានបាញ់នៅ
សាលារៀនជម្ពវូន័ដេលមនការ-
ធ្វើចត្តាឡីស័កកម្មករកាលពី
ពេលថ្មីៗ នេះនៅមន្ទរីពេទេយបង្អេក
ពោធិ៍ចិនតុងមន្ទីរពេទេយបង្អេក
សម្តេចឪ-សម្តេចម៉េមណ្ឌលសខុ-
ភាពចាក់អងេមន្ទីរពេទេយបង្អេក
មនជយ័ផេសារចេបារអពំៅទសី្តកីារ-
គណៈរដ្ឋមន្តេីកេសងួការបរទេស
និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ
និងកន្លេងមួយចំនួនទៀត។
នៅខេត្តកណ្ដាលកេុមការងារ

បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅ
បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរកេសផេសារតខ្មៅ
ថ្មីផេសារតខ្មៅចាស់នងិសនួកមុរ
នៅកេុងតខ្មៅផេសារសា្អាង។
កាលពីថ្ងេទី៥ឧសភាកេុម-

ការងារនេះបានទៅដល់ខេត្ត
ពេះសីហនុ និងបាញ់ថ្នាំនៅទី-
តងំ៤កន្លេងរមួមនមន្ទរីសខុាភិ-
បាលមន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តពេះ-
សីហនុសាលាខេត្តពេះសីហនុ
សណ្ឋាគារមួយកន្លេងដេលជា
ទីតំងពេយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
នងិក្នងុបរវិេណផេសារលើ។កេពី

បាញ់ថ្នាំ កេុមអ្នកជំនាញក៏បាន-
បើកវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលផេសព្វ-
ផេសាយស្តីពីការបងា្ការនងិទប់សា្កាត់
ការរកីរាលដលនេជងំឺកវូដី១៩
នៅតមសហគមន។៍នេះបើតម
រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ។
រដ្ឋបាលខេត្តពេះសហីនុបញ្ជាក់

ថ៖«តមការណេនាំរបស់កេុម-
ស្ម័គេចិត្តអង្គការសង្គេះមេឃ
ពណ៌ខៀវចិនបានឱេយដឹងថការ-
ចុះបាញ់ថ្នាំនាពេលនេះនៅតម
ទីតំងមួយចំនួនគឺតេូវបេើបេស់
ថ្នាំដោយក្នុងទឹក១៦លីតេ តេូវ
បេើបេស់ថ្នាំ៨គេប់ សមេប់
លាយបាញ់កន្លេងដេលមនជំងឺ
កូវីដ១៩។ដោយឡេកនៅតម
ទសីាធារណ:ឬកន្លេងធ្វើការគឺក្នងុ
ទកឹ១៦លតីេតេវូដក់ថ្នាំ៤គេប។់
ក្នងុការបាញ់នៅតមបន្ទប់ធ្វើការ
នមីយួៗតេវូឱេយបគុ្គលកិចាកចេញ
ជាមុនសិនកេយបាញ់រួចទុក
រយ:ពេលពី២០ ទៅ៣០នាទី
ទើបអាចចូលបមេើការងារវិញ»។
វេទកិាសម្ពន័្ធសង្គមសុវីលិបាន-

បញ្ជាក់ថកេុមអ្នកជំនាញការ
គេងនងឹបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ
កវូដី១៩នៅតមបណ្ដារាជធាន-ី
ខេត្តសរុបចំនួន១១ រួមមន
រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាល
តកេវពេះសីហនុ កំពង់ឆ្នាំង
សៀមរាបពេះវិហារកំពង់ធំ
កំពង់ចាមនិងតេបូងឃ្មុំ៕
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ប្រធានប្តរូវ្រនឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសាពិគ្រះនិងផ្តល់យោបល់គ្រងស្នើបង្កើតច្របាប់ផ្ទ្រក្នងុ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈបេធានប្តរូវេននេឧត្តម-
កេុមបេឹកេសាពិគេះនិងផ្តល់យោ-
បលន់ងិជាសមជកិនេសា្ថាប័ននេះ
មកពីគណបកេសសំបុកឃ្មុំសង្គម
បេជាធិបតេយេយ លោកម៉មសូ-
ណង់ដូ គេងស្នើបង្កើតចេបាប់ផ្ទេ-
ក្នងុមយួសមេប់ឧត្តមកេមុបេកឹេសា
ដើមេបីការពារកុំឲេយមនការបញ្ចប់
មុខតំណេងសមជិកដទេទៀត
កេយលោកសុខសុវណ្ណ វឌេឍ-
នាសាប៊ុង បេធានគណបកេសខ្មេរ
កេក តេូវបានបញ្ចប់មុខតំ-
ណេងពីសា្ថាប័ននេះពាក់ព័ន្ធការ-
បំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។
ការស្នើបង្កើតចេបាប់ផ្ទេក្នុងនេះ

នឹងតេូវលើកយកទៅពិភាកេសា
ជាមួយសមជកិគណបកេសនយោ-
បាយជាង១០បកេសទៀតនាថ្ងេចន្ទ
សបា្តាហ៍កេយក្នងុកចិ្ចបេជុំបេចាំ
ខេឧសភាដកឹនាំដោយលោកមម៉
សូណង់ដូសមជិកឧត្តមកេុម-
បេឹកេសាពិគេះនិងផ្តល់យោបល់
ដេលជាបេធានប្តូរវេននេឧត្តម-
កេុមបេឹកេសាពិគេះនិងផ្តល់យោ-
បល់សមេប់កិច្ចបេជុំនោះ។
លោកបេប់ពីមេសិលមិញថ៖

«យើងបេជុំនេះដើមេបីបង្កើតចេបាប់
ផ្ទេក្នុងមួយកុំឲេយមនបញ្ហាដក

សមជកិផេសេងទៀតដេលវាដតិ-
ដមដដេលៗដោយយើងមនិចង់
ឲេយបញ្ហានេះកើតមនម្តងទៀត។
ទាកទ់ងទៅការងាររដ្ឋបាលការងារ
អី ដេលយើងតេូវធ្វើចេបាប់ផ្ទេក្នុង
មួយឲេយយើងគោរពទំាងអស់គា្នា
កុំឲេយប៉ះពាល់ដល់កតិ្តិយសឧត្តម-
កេមុបេកឹេសាហើយក៏ដចូជាប៉ះពាល់
ដល់កិត្តិយសសម្តេចដេរ»។
កាលពីថ្ងេទី៤ ឧសភាលោក

សាយឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទី បាន-
ចុះហត្ថលេខាក្នុងពេះបរមនាម
នងិតមពេះរាជកេតឹេយតេស់បងា្គាប់
ដេលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋ-
មន្តេីហ៊ុនសេនបានបញ្ចប់មុខ-
តំណេងលោកសុខសុវណ្ណ វឌេឍ-
នាសាប៊ងុបេធានបេតភិូគណបកេស
ខ្មេរកេកពីសមជិកឧត្តមកេុម-
បេឹកេសាពិគេះនិងផ្តល់យោបល់។
លោកសូណង់ដូបន្តថកិច្ច-

បេជុំ នឹងមិនពិភាកេសាគា្នា ដើមេបី
ស្វេងរកខុសតេូវជុំវិញការដក-
តំណេងលោកសុខសុវណ្ណ វឌេឍ-
នាសាប៊ុងនោះទេ គេន់តេមន
គោលបណំងពភិាកេសាគា្នាស្វេងរក
ចំណុចខ្វះចនោ្លាះដេលកើតមន
កន្លងមកដើមេបីកេតមេូវកំហុស
សមេប់សមជកិឧត្តមកេមុបេកឹេសា
ដទេទៀតឲេយបន្តសកម្មភាពរបស់
ខ្លួនបានរលូននិងតេឹមតេូវ។

លោកថ៖«ចេបាស់ណស់ករណី
នេការដកតណំេងឬបញ្ចប់តណំេង
លោកសុខសុវណ្ណវឌេឍនាសាប៊ុង
នេះគឺបានជះឥទ្ធពិលដល់សម-
ជកិដទេទៀតក្នងុការចុះធ្វើការងារ
របស់ខ្លួន បើមិនមនតិចក៏មន
ចេើនដេរ។ដចូ្នេះបានខ្ញុំថចាំបាច់
តេូវតេមនចេបាប់ផ្ទេក្នុងនេះ»។
ការស្នើនេះ គេន់តេជាការ-

ស្នើឡើងរបស់លោកតេម្នាក់ក្នុង
នាមជាបេធានប្តូរវេនដឹកនាំកិច្ច-
បេជុំបេចាំខេឧសភា។ប៉នុ្តេលោក
រពំងឹថសណំើនេការបង្កើតចេបាប់
ផ្ទេក្នុងសមេប់ឧត្តមកេុមបេឹកេសា

ពិគេះនិងផ្តលយ់ោបល់នឹងមន
ការគំាទេពីសមជិកមកពីបកេស
ដទេទៀតដើមេបីឲេយចេបាប់នេះលេច
ជារូបរាងឡើងក្នុងពេលឆប់ៗ។
លោកសេងសុខេងសមជិក

ឧត្តមកេមុបេកឹេសាពគិេះនងិផ្តល់
យោបល់ ពីគណបកេសសញ្ជាតិ-
កម្ពជុាបេបព់ីមេសិលមញិថលោក
ពុំទាន់ទទួលបានរបៀបវារៈនិង
ការកំណត់នេអង្គបេជុំបេចាំខេ
របស់ឧត្តមកេុមបេឹកេសានោះទេ។
ទោះយ៉ាងណ លោកយល់ថ
ការស្នើបង្កើតចេបាប់ផ្ទេក្នុងពិត
ណស់នឹងមិនអាចធ្វើបាននោះ

ទេ។ពេះតួនាទីរបស់សា្ថាប័ន
នេះគឺសមេប់តេតមដន
ការអនុវត្តចេបាប់តេប៉ុណ្ណោះ។
លោកថ្លេងថ៖«ចំពោះការបំ-

ពេញការងាររបស់ឧត្តមកេមុបេកឹេសា
នេះ គឺធ្វើឡើងតមចេបាប់បញ្ញត្តិ
បើសិនជាសមជិកឧត្តមកេុម-
បេកឹេសានមីយួៗបពំេញតមភារកចិ្ច
ហ្នងឹទាងំអស់ខ្ញុំគតិថដចូជាមនិ
មនអ្វីតេូវពេួយបារម្ភនោះទេ។
ពីពេះការបំពេញការងាររបស់
ឧត្តមកេមុបេកឹេសាគឺចលូរមួចណំេក
ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុប-
បំបាត់ភាពមិនបេកេតី»។
លោកសួងសុភ័ណ្ឌបេធាន-

គណបកេសអណំចខ្មេរលើកឡើង
ពីមេសិលមិញថ កន្លងទៅសា្ថាប័ន
ឧត្តមកេមុបេកឹេសាមនចេបាប់ជាចេើន
បានចេងយ៉ាងចេបាស់រចួទៅហើយ
ដូច្នេះការស្នើបង្កើតចេបាប់បន្ថេម
ទៀតនេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេ។
បុ៉ន្តេក្នងុនាមជាបេធានគណបកេស-
នយោបាយលោកសាទររាល់
ចេបាប់ទាងំឡាយណដេលបង្កើត-
ឡើងក្នងុនយ័បមេើផលបេយោជន៍
បេជាពលរដ្ឋហើយមិនប៉ះពាល់
ដល់ផលបេយោជន៍ជាតិ។
លោកថ្លេងថ៖«សា្ថាបន័ឧត្តម-

កេមុបេកឹេសាបង្កើតឡើងហាកដ់ចូ
តកក់េហល់ហើយមនលក្ខណៈ

ផយុសេយួសមូេបីតេការតអាណត្តិ
នៅពេលកេយៗទៀតក៏មនិទាន់
មនអ្វីចេបាសល់ាស់ដេរ។សា្ថាបន័នេះ
វាបេឈមខា្លាងំពេះវាអាចនៅបាន
ក្នងុពេលដេលរដ្ឋាភិបាលតេវូការ។
ប៉ុន្តេវាអាចនឹងបេឈមខ្ពស់ក្នុង
ការបញ្ចប់មុខតំណេងនៅពេល
រដ្ឋាភិបាលឈប់តេូវការដេរនេះ
គឺជាការមើលឃើញជាក់ស្តេង»។
លោកឈឹមផលវរណុបេធាន-

លេខាធកិារដ្ឋានឧត្តមកេមុបេកឹេសា-
ពិគេះនិងផ្តល់យោបល់បេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍មេសលិមញិថការបេជុំ
បេចាំខេរបស់ឧត្តមកេុមបេឹកេសា-
ពិគេះនិងផ្តល់យោបល់គឺជា
សិទ្ធិអំណចរបស់បេធានប្តូរវេន
នមីយួៗដេលផ្លាសប់្តរូគា្នាជាបេចា-ំ
ខេដេលមនសទិ្ធិកណំត់របៀបវារៈ
និងកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់
ទៅតមសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។
លោកបា នបញ្ជាក់ថ៖«នេះ

ជាសិទ្ធិរបស់បេធានប្តូរវេន
ពេះសា្ថាប័នមួយគឺតេូវតេមន
បេធានហើយបេធានលេខា-
ធិការដ្ឋានគេន់តេយន្តការ-
រដ្ឋបាលក្នុងការរៀបចំឲេយការ-
កោះបេជុំនេះ ដំណើរការ។
ឯការបញ្ចេញទសេសនៈទៅលើ
បរបិទណមយួគរួតេសរួគណ-
បកេសនយោបាយ»៕

លោក ម៉ម សូណង់ដូ នាពេល កន្លង មក ។ រូបថតភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍

តុលាការយោធាផ្តន្ទាទោសអតីតយោធា២នក់...
តពីទំព័រ ១...យោងតមចម្លើយ

សាកេសីនងិតមចម្លើយសារភាព
របស់ជនជាប់ចោទកាលពីថ្ងេ
ជនំុជំមេះទី២៨មេសា២០២០
តុលាការយោធាសមេច
ផ្តនា្ទាទោសជនជាប់ចោទម្នាក់ៗ 
ឲេយជាប់ពន្ធនាគារ១៦ឆ្នាំពីបទ
«បង្កើតដោយខុសចេបាប់នូវកង-
កម្លាងំបេដប់អាវធុតមមតេ
៤៦៣នេកេមពេហ្មទណ្ឌ»។
លោកសារ៉េតថ្លេងថ៖«លោក

ចៅកេមផ្តល់សិទ្ធិឲេយជនជាប់-
ចោទប្តងឹទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្ត
ទៀតបានបើជនជាប់ចោទមិន-
សុខចិត្តនឹងសាលកេមនេះ»។
លោកមេធាវីតូ វីរៈមេធាវី

ការពារសិទ្ធិឲេយជនជាប់ចោទ
បានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិល-
មិញថលោកមិនអាចទទួល
យកបានទេចំពោះការផ្តនា្ទាទោស
នេះ។ចពំោះថតើតេវូប្តងឹសារ-
ទុក្ខទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ឬយ៉ាង-
ណនោះគឺលោកតេវូរង់ចំាការ-
ពិភាកេសាជាមួយកូនក្តីរបស់លោក
សិន។លោកថ្លេងថ៖«បើពួក-
គាត់មិនសុខចិត្តនឹងការផ្តនា្ទា-
ទោសនេះពកួគាត់អាចប្តងឹទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍ទៀតបាន»។

លោកម៉េនហុងពេះរាជអា-
ជា្ញារងនិងជាតំណងអយេយការ
បានថ្លេងបេប់អ្នកសារព័ត៌មន
កាលពីមេសិលមិញថសាលកេម
ដេលបានបេកាសផ្តនា្ទាទោស
ជនជាប់ចោទម្នាក់ៗ ១៦ឆ្នាំនេះ
មនលក្ខណៈសមរមេយពីពេះ
ទោសរបស់ជនជាប់ចោទនៅ
មតេ៤៦៣នេកេមពេហ្មទណ្ឌ
គឺតេូវជាប់ពន្ធនាគារពី១៥ឆ្នាំ
ទៅ៣០ឆ្នាំ។លោកលើកឡើង
ថវាមនភ័ស្តុតងជាក់លាក់
ពិតមេនក្នុងការផ្តនា្ទាទោស
ជនជាប់ចោទ។ប៉នុ្តេដោយសារ

តុលាការយល់ថលោកសុខ
បុ៊នសឿនមនវ័យចំណស់អាយុ
៦៣ឆ្នាំនិងលោករ័ត្នច័ន្ទមន្នី
មនវយ័៤៧ឆ្នាំហើយពកួគាត់
សុទ្ធតេមនជំងឺទើបតុលាការ
សមេចផ្តនា្ទាទោសតេមឹ១៦ឆ្នាំ។
លោកថ៖«អ៊ចីងឹតលុាការដក់
ពួកគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាសមល្មមនឹង
ពេលវេលារបស់ពកួគាត់ហើយ
ហើយខាងខ្ញុំអយេយការគា្មៅនអី
ជំទាស់ទេ»។
បើតមលោកម៉េនហុងចំពោះ

ដើមបណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីមនចំនួន
៧រូបដេលជាជនរងគេះមិន

បានទាមទារសំណងទេដោយ-
សារពួកគាត់យល់ឃើញថ
ការជេើសរីសទ័ពនេះជាទង្វើ
ខុសចេបាប់។ ដូច្នេះពួកគេជាជន-
រងគេះក៏តេូវបានតុលាការ
អនុញ្ញាតមិនឲេយជាប់ទោសដេរ។
លោកថ៖«កាលពួកគាត់ប្តឹង

មិនទារសំណងពីពេះជនជាប់-
ចោទជេើសរីសទ័ពខុសចេបាប់»។
តមកំណត់ហេតុរបស់តុលាការ

ជនជាប់ចោទទាងំ២នាក់បាន
ជេើសរីសទ័ពនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ស្ពឺ និងរាជធានីភ្នំពេញ
ចាប់តំងពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៦
ដល់ខេមិថុនាឆ្នាំ២០១៨។
តមលោកតូ វីរៈ ជាមេធាវី

ការពារសិទ្ធិឲេយជនជាប់ចោទ
ឈ្មៅះប៊ុនសឿនធា្លាប់បេប់ភ្នំ-
ពេញប៉សុ្តិ៍ថកនូក្តីលោកបាន
សា្គាល់ឈ្មៅះរត័្នច័ន្ទមន្នីជាចេើន
ខេ។លុះដល់ឆ្នាំ២០១៦គាត់
តេវូបានលោកចន័្ទមន្នីបេប់ថ
គេ(រ័ត្នច័ន្ទមន្ន)ីតេវូការជេើស-
រីសមនុសេសដើមេបីចូលកងទ័ព
ហើយចំពោះមនុសេសដេលជេើស-
រីសនោះតេវូយកលុយដេរដើមេបី
រត់ការចូលក្នុងកេបខ័ណ្ឌកង-
យោធពលខេមរភូមិន្ទ៕

ជន ជាប់ ចោទពេល បេកាស សាល កេម នៅ តុលាការ   យោធា ។ រូបថតFN

ក្រមុអ្នកជំនាញចិន...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
ប្រៃ � ន� ្រៃ ប់�្រៃ ង  � រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុប្រៃ � ន �្រៃ ប់�្រៃ ង � រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុប្រៃ � ន �្រៃ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ សា� ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្រៃដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្រៃដ�  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្រៃសោ ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រៃ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន្ធ   �្រៃហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

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

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

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រ៉ា , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគន�   
អ្ន កបក�្រៃ  

 ប៊ុន  ផល្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រ៉ា សុី

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រៃស�្រៃ �លអក� � វិរុទ្ធ 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រៃករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រៃករច� �្រៃ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រៃក  ផ្រៃសោ យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រៃ � ន�្រៃក� យ� �្រៃតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រៃ � ន�្រៃក� យ� �្រៃត

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

ប្រៃ � ន�្ន ្រៃករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រៃ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រៃករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រៃ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រៃ � នគណន្រៃយ្រៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រៃ�  និងរច� �្រៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិ� ល័យខ្រៃត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រៃ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រ ជ ធ នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រកំីពុងស្រវជ្រវ ករណីសកម្មជនថាមានការកាប់ឈើ
  ខន សា វិ 

 ពោធិ៍សាត់ៈ សកម្ម ជន ការ- 
ពារ ពៃ ឈើ បាន អះ អាង ថា ពួក-  
គៃ បាន រក ឃើញ ទីតាំង កាប់- 
បំផ្លាញ ពៃឈើ ចំនួន ២ កន្លៃង 
នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  ដៃល ស្ថិត 
ក្នងុ តំបន់ ជួរ ភ្ន ំកៃវាញ និង នៅដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ ឱរ៉ា ល់  បន្ទាប់ 
ពីចុះ លៃបាត ពី ថ្ងៃទី ២៨  ខៃមៃ សា 
ដល ់ថ្ងៃទ ី៤  ខៃ ឧសភា  ។ ក ៏ប៉នុ្តៃ 
មន្តៃី បរិ សា្ថាន បញ្ជាក់ ថា ករ ណី 
នៃះ មន្តៃី កំពុងចុះសៃវ ជៃវ ។ 

 លោក ហៃង  សៃស់  ដៃល អះ- 
អាង ថា  បាន ចុះ ទៅ ឃើញ ផ្ទាល ់
អពំ ីបទ ល្មើស ពៃឈើ នៃះ  បាន 
បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពថី្ងៃព ុធ 
ថា  ទី តំាង កាប់ ឈើ ទំាង ២ កន្លៃង 
នៃះ គឺ ស្ថិត នៅ តំបន់ កៃ ចុះ ពៃះ 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្ន ំឱរ៉ា ល់ 
និង តំបន់ វាលថ្ម ធំក្នុង ជួរ ភ្នំ កៃ- 
វាញ  ក្នុង នោះ  ឃើញ មានឈើ 
ដៃល គៃ កាប់ ផ្ដួល  អារ ចៃៀក 
នងិខ្លះ ជា ឈើ រជ កលុ ដៃល ជា 
បៃភៃទ ឈើ ដ៏ ល្អ ជាង គៃ ។ 

 លោក បន្ត ថា  តំបន់ ទំាង ២ នៃះ  
គឺ ឃើញ មាន រថ យន្ត បា៉ា កុង បៃ- 
ហៃល ១៥ គៃឿង  រួម ទាំង គោ- 
យន្ត រប ់រយ គៃឿង ផៃសៃងៗ ទៀត 

ដៃល កៃមុ កម្មករ សុ ីឈ្នលួ កាប-់ 
ឈើ បាន បៃើ បៃស ់សមៃប ់ដកឹ 
ឈើ ដៃល អារ ចៃៀក រចួ យក ទៅ 
លក់ ឱៃយ មៃការ ឈ្មោះ  កោះ  សុ ភី 
ហៅ ហំុ៊  ហយ  ដៃល គៃសា្គាល់ ថា 
ជា ទា ហាន ផ្កាយ ២  និង ឈ្មោះ 
ហាយ  ថងុ  ហៅ ថា តា ថងុ  ដៃល 
ជា អ្នក រកសុី ឈើ ដ៏ លៃបី នៅ ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សាត់ ។ 

 លោក ថា ៖« កៃុម កម្មករ តៃូវ- 
បាន គៃ ជួល ឱៃយ កាប់  ហើយ អារ- 
ចៃៀក ដើមៃប ីដកឹ យក ទៅ ឱៃយគៃ គ ឺ
ក្នុង ១ម៉ៃតៃគុ ប  គៃ ឱៃយ ថ្លៃឈ្នួ ល 
៤០ មុឺន រៀល  ហើយ បៃសិន បើ 
កម្មករ មាន មា៉ាសុីន  បៃង និង 

បាយ ទឹក លើ គៃ គឺ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ 
គុប បាន ថ្លៃឈ្នួល តៃ ១៥ មុឺន 
រៀល ទៃ ។ អ្នក ជួល កម្មករ ហ្នឹង 
គឺ ឈ្មោះ តា ថុង  និង មួយ ទៀត 
ឈ្មោះ កោះ សុ ភី ។ ពួកគៃ ទំាង- 
២នៃះ  ថៃមទាំង បាន អះអាង 
បៃប់ ខ្ញុំ ទៀតថា គាត់ បាន បង់- 
លុយ ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត  រប់មឺុន ដុល្លារ 
ដើមៃបី ជា ថ្នូរ រកសុី កាប់  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន ឈើ » ។ 

 យ៉ាង ណា ក្ដី លោក  ហាយ 
ថុង  ហៅ តា ថុង បាន បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ពុធ ថា លោក  
បាន ឈប ់រកសុ ីកាប ់ឈើ យរូ ឆ្នា ំ
មកហើយ ។ លោក បន្ត ថា  កន្លង 

មកគឺ លោក ធ្លាប់ ចូលទៅ កាប់ 
ឈើ ដឹក តាម ម៉ូតូ មកឱៃយ កៃុម- 
ហ៊នុ ទៃ ីភាព ប៉នុ្តៃ បន្ទាបព់ ីកៃមុ- 
ហ៊ុន  បិទ មក លោក បាន ផ្អាក ពី 
មុខ របរ នៃះ ។ 

 លោក ថា ៖« ខ្ញុំ អត់ មាន ដៃប៉ូ 
ទិញ ឈើ អី ផង  ហើយ រល់ ថ្ងៃ 
ខ្ញុ ំនៅតៃ ផ្ទះ ចញិ្ចមឹ កៃប ី អត ់មាន 
ធ្វើ អី ផង អ្នក និយ យ ចៃះតៃ និ- 
យយ បង្កាច់  វា ពិបាក អ៊ីចឹង ។ 
ប៉ុន្តៃ កាល មុន ខ្ញុំ ធ្លាប់ ធ្វើការ 
ជាមួយ កៃមុហុ៊ន ទៃ ីភាព យូរហើយ 
 ដលព់ៃល កៃមុ ហ៊នុ បទិ ទៅ ខ្ញុ ំក ៏
លៃង រកសុី នៅតៃ ផ្ទះ  ទៅ ចង 
កៃបី អ៊ីចឹង ទៅ » ។ 

 ចំណៃក លោក  បា៉ាន់  មរកត 
បៃធន មន្ទរី បរ ិសា្ថាន ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់ បាន បដិសៃ ធ ចំពោះ ការ- 
ចោទ បៃកា ន ់ដៃលថា  មន្តៃ ីបាន 
ទទួល សំណូក សូក បា៉ាន់ ពី កៃមុ- 
ជន ល្មើស ពៃឈើ ។ប៉នុ្តៃ លោក 
បាន បញ្ជាក់ ថា  បន្ទាប់ ពី ទទួល 
បាន សៃច ក្ដរី យការណ ៍ភា្លាម គ ឺ
លោក បាន ចាត់ មន្តៃី ឱៃយ ចុះ ទៅ 
ពិនិតៃយ ទី តំាង ទំាង នៃះ តំាង ពី  ល្ងាច 
ថ្ងៃទី ៥  ខៃឧសភា ។ 

 លោក ថា ៖« ឥឡូវ យើង អត់ 
ទាន ់បាន ដងឹ ហើយ ឥឡវូ យើង 
បាន ចុះទៅ មើល តើ មាន ករណ ី

កាប់ ឈើ ហ្នងឹ អត់ ពៃះ កន្លងមក 
ធ្លាប់ មាន ការ ចោទ អ៊ីចឹង ដៃរ  
ប៉នុ្តៃ ការពតិ អត ់មាន ទៃ  ដោយ- 
សារ យក រឿង ចាស់ មក ចោទ បៃ- 
កាន់ ។ទីតាងំ ដៃល គាត់ រយការ- 
ណ៍ ថា កាប់ ឈើ ហ្នងឹគឺ ស្ថតិ នៅក្នងុ  
តបំន ់ពៃ ជៃៗ  ណាស ់ជតិ ដល ់
ខៃត្ត កោះ កុង សូមៃបី ខ្ញុ ំក៏ មិន ដៃល 
បាន ទៅ ដល់  ពៃះ តៃវូធ្វើ ដំណើរ 
ឆ្លង ជៃ លង ភ្នំ ហើយ តៃូវ ធ្វើ ដំ- 
ណើ រ ដៃក តាម ផ្លវូ ២-៣ យប់ » ។ 

 លោក បានបន្ថៃម ថា  ខាង 
មន្តៃី បរិសា្ថាន  មិន អាច ឆ្លៀត 
ពៃល ទៅ ឃុ បឃិត ជាមួយ កៃុម 
ជនល្មើស ដើមៃប ីបើកដៃ ឱៃយ កាប-់ 
ឈើ បៃបនៃះ ទៃ ពីពៃះ កៃុម 
មន្តៃី បរិសា្ថាន បាន ធ្វើ ការងរ 
យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជា មួយ អង្គការ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត សត្វពៃ  និង អង្គ ការ 
អភិរកៃស អន្តរជាតិ នៅក្នុង តំបន់ 
ជួរ ភ្នំ កៃ វាញ  ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា  លោក នឹង 
រយ ការណ ៍ទៅ កៃសងួ បរសិា្ថាន 
ន ពៃល ខាង មុខ កៃយ ពី ទទួល 
បាន ព័ត៌ មាន ចៃបាស់ ពី កៃុម មន្តៃី 
២ ទៅ ៣ កៃុម  ដៃល បាន ចុះទៅ 
សៃវ ជៃវ អំពី ការ ចោទបៃកាន់ 
នៃះ  នៅ ពៃល ពួក គៃ តៃឡប់ 
ចៃញពី ពៃ វិញ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: ស ត្វ  ទនៃសោង ១ 
ហ្វងូ  តៃវូ បាន កៃមុ ការងរ សៃវ- 
ជៃវ សត្វពៃ នៃ អង្គ ការ មូល និធិ- 
សកល សមៃប ់អភ ិរកៃស ធម្ម ជាត ិ
(WWF)បៃទះ ឃើញ កាល ពី 
ចុង ខៃ មៃសា កន្លង ទៅ នៅ ក្ន ុង- 
 ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្ន ំពៃច ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ក៏ប៉ុន្តៃ មន្តៃី និង អ្នក- 
ជំនញ បាន បង្ហាញ ក្ដី បារម្ភ ពី 
ការ តាម បៃ មាញ់  និង ការ បាត់- 
បង់ ពៃ ឈើ ដៃល ជា ជមៃក របស់ 
សត្វ ពៃ ។ 

លោក ទៃព អ សា្នា រ ិទ្ធ បៃធ ន 
កចិ្ចការ សា ធរ ណៈ នងិ គៃប ់គៃង 
ព័ត៌មាន នៃ អង្គការ(WWF)
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា ការ- 
បៃទះ ឃើញ សត្វ ទនៃសោង១ហ្វងូ  
នៃះ គឺ នៅពៃលកៃមុ ការ ងរ អង្គ- 
ការ WWF កំពុង ចុះតាម ដាន 
និង បៃមូល ព័ត៌ មាន ស្តីពី សត្វ 
ពៃ នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃ ក សត្វ ពៃ 
ភ្នំ ពៃចកាល ពី ចុង ខៃ មៃសា 
ដៃល តបំន ់នៃះស្ថតិកៃមការ- 
កា រពារ និងគៃប់ គៃងដោយមន្ទីរ - 
បរិ សា្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី និង 
មានការគំាទៃ  ពីអង្គ ការ WWF ។ 
    លោក បន្ត ថា អ្នក វទិៃយា សាស្តៃ 

ខាង សត្វ ពៃ របស់ អង្គ ការ WWF 
បាន អះ អាង ថា សត្វ ទនៃសោង 
ទាងំ នៃះ  មាន បៃមាណ ជតិ ១០ 
កៃបាល  ក្នងុនោះ រប ់បញ្ចលូ ទាងំ 
ទនៃសោង វ័យ ជំទង់ ១ កៃបាល  និង 
ទនៃសោង បា ធំ ១ កៃបាល ផង ។  
ភា្លា មៗ នោះ អ្នក វិទៃយា សាស្តៃ 
បាន តាម ដាន សកម្ម ភាព ហ្វងូ- 
សត្វ ទនៃសោង រ ត់ ដៃល ទំ នងជា 
បណា្តាល មកពី  ពួកវា ផ្អើល  ហ្វូង 
សត្វ  ដទៃ ទៀត ឬ ដោយ ផ្អើល នឹង 
វត្ត មាន របស់ អ្នក តាម ដាន និង 
សៃវ ជៃវ សត្វ ពៃ។ 

លោក ទៃព អ សា្នា រិ ទ្ធ បញ្ជាក់ថា៖ 
«ការថត បាន នូវ រូបភាព វីដៃអូ 
ដោយ ទូរស័ព្ទដៃ មួយ នៃះ បាន 
តមៃវូ ឲៃយ សមាជិក កៃមុ សៃ វ ជៃវ  
អត់ ធ្មត់ និង បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ 
បផំតុ  ដើមៃបី ធន សវុត្ថ ិភាព ផ្ទាល ់
ខ្លួន  និង អាច ផ្តិត បាន នូវ ភ័ស្តុ- 
តាង បញ្ជាក់ ពី វត្តមាន រប ស់  សត្វ 
នៃះ នៅ ក្នងុ តបំន ់កា រពា រធម្មជា តិ  
ដៃល សមៃបូរ ដោយ បៃភៃទ ជីវ- 
ចមៃុះ របស់ កម្ពុ ជា មួយ នៃះ» ។

ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក អ សា្នា រិ ទ្ធ  បាន 
អះ អាង ថា សត្វ ទនៃសោង ទំាង នៃះ 
កពំងុ រង ការ គរំម កហំៃង ព ីការ- 
ដាក់ អន្ទាក់ កាប់ ពៃឈើ ការ- 
កាប់ទន្ទៃន ដី ពៃ និង គៃះ រំង- 

ស្ងួត ជា ដើម។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា 
លោ កថា  មន្តៃី អង្គការ  WWF 
និង មន្តៃី បរិ សា្ថាននឹង បន្ដ សហ- 
ការ ការ ពារ ធន ធ ន ធម្ម ជាតិ ទំាង- 
នៃះ ដោ យ អំពាវ នវ ឲៃយ មាន ការ- 
ចលូរមួ បន្ថៃម ព ីសហ គម ន ៍ នងិ 
ម ជៃឈដា្ឋា ន ទូទៅ ផង ដៃរ។   

លោក កៃវ សុភ គ៌ បៃ ធន- 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌ លគិរី 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា មន្តៃី  
ឧ ទៃយា នុ រកៃស បៃចាំ តំបន់ ភ្នំ ពៃច 
នងិ មន្តៃ ី ជនំញ អង្គការ WWF 
បានរួម គា្នា ចុះ លៃបាត និង សៃវ- 
ជៃវ  នៅក្នងុ តំ បន់នោះ ក៏ បៃទះ- 
ឃើញ ហ្វូង សត្វ ទនៃសោង កំពុង 
រត់ បៃ ដៃញ គា្នា នៅ ក្នុង ពៃភ្នំ- 

ពៃច។ កៃមុ ការ ងរ កពំងុ បារម្ភ 
ខា្លាច មាន កៃុម ពៃ នពៃ ដៃញ 
តាម បៃមាញ់ សត្វ ទាំង នៃះ។

លោក បន្ត ថា សត្វ ទនៃសោង 
ទាំង នៃះ  ជា បៃភៃទ សត្វ ពៃ 
កមៃ ដៃល ពិភព លោក  បារម្ភ ពី 
ការ ផុត ពូជ ពី ផៃ នដី។ ដោយ- 
ឡៃក កម្ពុជាក៏ កំពុង មាន បញ្ហា 
បៃ ឈម និង គំរម កំហៃ ង ពី ការ- 
បាញ់ សមា្លាប់ ដោយ ពៃ នពៃ 
ការ កាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ  និង 
ការ កាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ ដៃល ធ្វើ 
ឲៃយ បាត់ បង់ ទីជមៃក របស់ សត្វ 
ពៃ គៃប់ បៃភៃ ទផងដៃរ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ឥឡវូ នៃះ 
យើង បាន បង្កើន ការ កា រពារ 

បន្ថៃម ទៀត កៃយ ពី លៃច- 
វត្តមាន សត្វ ទនៃសោង ទាំ ង អ ស់ 
នៃះ។ ក្នុងនោះ យើង បាន សហ- 
ការ ជា មួយ ដៃគូ អភិវឌៃឍ ន៍ន ន 
និង បៃជា សហ គមន៍ មូល ដា្ឋាន  
ជួយ ការពារ សត្វ ពៃ និង ការ- 
ពារ  ការ កាប់ ទន្ទៃន ពៃ ឈើ»។ 

តាម របាយ ការ ណ៍ រប ស់ 
អង្គការ  WWF បាន ឲៃយ ដឹង ពី 
ថ្ងៃមៃសិលមិញ ថា សត្វ ទ នៃសោ ង 
(Bos javanicus) ជា បៃភៃទ 
សត្វ ស្ថិតក្នុង អមៃបូរគោ សា ទិស 
មាន មាឌធំ កមា្លាងំ ខា្លាងំ ហើយ 
ធន់ នងឹ អា កា ស ធ ត ុ។ សត្វ នៃះ 
ទនំង ជា ពជូ សត្វ ដៃល ផ្តល ់ដើម 
កំណើត ដល់ ពពួក គោ សាទិស 
សៃុក ក្នងុ តបំន ់អាសុ ីអាគ្នៃ យ។៍ 

របាយ ការណ៍ ដដៃលឲៃយ ដឹង 
ផងដៃរថា  អ្នក វទិៃយា សាស្តៃ បាន 
លើក ឡើង ថា សត្វ ទនៃសោង ជា 
សត្វ ចណំ ីមយួ បៃភៃទ ដ ៏សខំាន ់
របស ់សត្វ ខា្លាធ ំតៃ ថា ចនំនួ នងិ 
ការ រស់រ ន របស់ សត្វ ទនៃសោង 
កពំងុ ទទលួរង កា រគរំ មកហំៃង 
ដោយ ការ បរបា ញ់ ការដាក់- 
អន្ទាក់  ការ បាត់ ប ង់ ទី ជមៃក 
ដៃល បណា្តាល មក ពី ការ កាប់- 
ពៃ ខុស ចៃបាប់ និង ការ ទន្ទៃន 
យកដីពៃ ៕

រថយន្តដឹកឈើក្នងុព្រៃខ្រៃត្តពោធិ៍សាត់ពីថ្ង្រៃ២ឧសភា   ។ រូបថត សកម្មជនបរិសា្ថាន

ហ្វងូសត្វទន្រៃសោងដ្រៃលប្រៃទះឃើញក្នងុខ្រៃត្តមណ្ឌលគិរី  កន្លងមក។ រូបថត WWF

ប្រទះឃើញសត្វទន្រសោង១ហ្វងូ ត្រមន្ត្របីារម្ភពីការតាមប្រមាញ់



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការជួសជុលឡើងវិញនៃ
កំពង់ផៃទៃសចរណ៍អន្តរជាតិដៃល
ស្ថតិនៅតបំន់ឆ្នៃរសមទុៃក្នងុខៃត្តកៃប
នាពៃលនៃះសមៃចបានបៃមាណ
ជាង៣០ភាគរយហើយខណៈការ-
សាងសង់គៃងនឹងបញ្ចប់ទាំងសៃុង
នៅចុងឆ្នាំ២០២០នៃះ។នៃះបើតាម
អភិបាលខៃត្តកៃប។
ថ្លៃងបៃប់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងៃពៃ-

ហសៃបតិ៍លោកកៃនសតា្ថាអភិបាល
ខៃត្តកៃបបានឲៃយដងឹថាគមៃងជសួ-
ជុលកំពង់ផៃទៃសចរណ៍ដៃលមាន
តម្លៃបៃមាណ១លានដលុា្លារនៃះកពំងុ
ដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនដោយ
ការសាងសង់ដល់ពៃលនៃះបានជាង
៣០ភាគរយហើយនិងគៃងបញ្ចប់
ក្នុងខៃធ្នូឆ្នាំ២០២០។លោកបន្តថា
កពំង់ផៃនៃះនងឹចលូរមួចណំៃកយ៉ាង-
សខំាន់ក្នងុការជយួលើកកម្ពស់កមៃតិ
ជីវភាពរបស់បៃជាជននៅក្នុងតំបន់
តាមរយៈការបង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវ- 
ទៃសចរពីបៃទៃសជតិខាងនងិបៃជា-
ជនក្នុងសៃុកឲៃយធ្វើដំណើរមកកមៃសាន្ត
ក្នុងខៃត្តកៃបនិងអាចបង្កើនការលក់
ផលិតផលសមុទៃបានកាន់តៃចៃើន។
លោកថ្លៃងថា៖«បច្ចបុៃបន្នយើងកពំងុ

សាងសង់កំពុងផៃស្តង់ដាទៃសចរណ៍
មួយដៃលអាចអនុញ្ញាតឲៃយនាវា
ទៃសចរណ៍ទំនើបៗ ផ្ទុកអ្នកដំណើរពី
២០០-៣០០នាក់ពីបៃទៃសជិតខាង
ចូលមកចតបាន»។

កំពង់ផៃនៃះតៃូវបានរដា្ឋាភិបាល
សាងសង់ឡើងនាអំឡុងដើមទសវតៃសរ៍
ឆ្នាំ៩០ដើមៃបីបមៃើដល់ការបៃើបៃស់
របស់សហគមន៍ក្នងុតបំន់តៃប៉ណុ្ណោះ។ 
នៃះបើតាមលោកកៃនសតា្ថា។
លោកលើកឡើងទៀតថាពៃលនៃះ

អាជា្ញាធរខៃត្តក៏កពំងុរៀបចំផៃនការមៃ
ដើមៃបីអភវិឌៃឍតបំន់ទៃសចរណ៍ជាចៃើន
ដូចជាតំបន់ឆ្នៃរការកសាងហៃដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធនិងកន្លៃងសា្នាក់នៅ។
របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខៃត្ត

កៃបបានឲៃយដងឹថាកាលពីឆ្នា២ំ០១៩
ខៃត្តជាប់មាត់សមុទៃនៃះទទួលបាន

ភ្ញៀវទៃសចរសរបុ១,៧៤លាននាក។់ 
យោងតាមលោកម៉មទូចបៃធាន

មន្ទរីសាធារណការនងិដកឹជញ្ជនូខៃត្ត
កៃបបានឲៃយដងឹថាកពំង់ផៃដៃលស្ថតិ
នៅកៃបៃរកោះទនៃសាយនៃះ មានទំហំ 
៣៤០០ម៉ៃតៃការ៉ៃនិងតៃូវបានជួស-
ជុលដោយកៃសួងសាធារណការ។
លោកសៃីឆយសុីវលីនបៃធាន

សមាគមទីភា្នាកង់ារទៃសចរណ៍កម្ពជុា
បានបៃប់ថាខៃត្តកៃបមនិតៃមឹតៃមាន
ឆ្នៃរសមុទៃសា្អាតនិងបរិសា្ថានសៃស់-
បំពៃងដោយមានតំបន់ពៃកោងកាង
ប៉ុណ្ណោះទៃប៉ុន្តៃទីនោះក៏មានអាហារ

សមុទៃសៃស់ៗទៀតផង។លោកសៃី
បន្តថានៅពៃលមានកពំងផ់ៃនងឹមាន
ការរៀបចំដំណើរទសៃសនកិច្ចតាមផ្លូវ
សមុទៃទៅកាន់ទីនោះជាមិនខាន។
លោកសៃីបន្ថៃមថាខណៈចនំនួភ្ញៀវ- 

ទៃសចរកពំងុធា្លាក់ចុះនៅគៃប់ទកីន្លៃង
លើពិភពលោកដៃលរួមទាំងកម្ពុជា
ដៃរនោះពៃលនៃះកៃសងួទៃសចរណ៍
កម្ពុជាក៏កំពុងរៀបចំនូវគោលនយោ-
បាយទៃសចរណ៍ថ្មីៗបន្ថៃមទៀតក្នុង
ការពងៃឹងភាពទាក់ទាញជាពិសៃស
ការរកៃសាអនាមយ័នងិការកណំត់តម្លៃ
សៃវាកម្មទៃសចរណ៍ជាដើម៕

កំពង់ផែទែសចរណ៍ខែត្តកែបនឹងរួចរាល់នៅចុងឆ្នាំនែះ

BUSINESS

www.postkhmer.com

GunungCapitalកំពុងចរចាចង់វិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ GunungCapitalរបស់
បៃទៃសមា៉ាឡៃសុីដៃលជាកៃុមហ៊ុន
គៃប់គៃងការវនិយិោគទៅលើការជលួ
ទៃពៃយសកម្មនងិដកឹជញ្ជនូលើដីគោក
កពំងុស្ថតិក្នងុការចរចាដើមៃបីទញិយក
ភាគហ៊ុនបៃហៃល ២០ភាគរយនៅ
គៃឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅក្នុងបៃ-
ទៃសកម្ពុជា។
យោងតាមបៃពន័្ធពត័ម៌ានរបស់បៃ-

ទៃសមា៉ាឡៃសុីBernamaដៃលរាយ- 
ការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធបានឲៃយដឹងថា
ថា្នាក់គៃប់គៃងរបស់កៃុមហ៊ុនតៃូវបាន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងការពិភាកៃសាលើ
សំណើវិនិយោគលើធនាគារពាណិជ្ជ
មួយដៃលមានគុណវុឌៃឍិនៅកម្ពុជា។
កៃមុហ៊នុGunungCapitalកពំងុ

ស្ថិតក្នុងការចរចាដើមៃបីទិញភាគហ៊ុន

ជាង ២០ភាគរយនៅក្នុងធនាគារ
ពាណជិ្ជមយួនៅកម្ពជុាដចូដៃលបាន
រាយការណ៍ដោយអត្ថបទព័ត៌មាន
ហើយកៃុមហ៊ុននៃះក៏បានឲៃយដឹងថា
ថា្នាក់គៃប់គៃងរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុង
ការពិភាកៃសាក្នុងការចូលរួមភាគហ៊ុន
ជាមួយនឹងគៃឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយ។
កៃុមហ៊ុនបន្តថាភាគីទាំង២កំពុង

ស្ថតិក្នងុការពភិាកៃសាពីលក្ខខណ្ឌតមៃវូ
គុណភាពនិងបរិមាណផៃសៃងទៀត
ដូចជាការគៃប់គៃងដៃលបានដាក់
ដោយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជា។
Bernama តៃូវបានដកសៃង់សម្តី

នៅក្នុងឯកសារនៅផៃសារហ៊ុនBursa
Malaysia ថា៖ «ក្នុងដំណាក់កាល
នៃការវាយតម្លៃនិងពិភាកៃសានៃះកៃមុ-
ហ៊នុមនិអាចបញ្ជាក់ពីចនំនួជាក់លាក់
នៃតម្លៃទុនវិនិយោគដៃលចូលរួមនៃះ
បានឡើយ»។កាសៃតបន្តថា៖«នៅ

ពៃលបញ្ចប់ការវាយតម្លៃលើសំណើ
នៃះ លទ្ធផលដៃលរំពឹងទុកពីការ-
វិនិយោគនោះរួមមានការផ្តល់អត្ថបៃ-
យោជន៍យ៉ាងខា្លាំងដល់កៃុមហ៊ុន។
បនា្ទាប់មក ថា្នាក់គៃប់គៃងនឹងស្វៃងរក
ការចលូរមួភាគហ៊នុយ៉ាងហោច២០
ភាគរយដើមៃបីទទួលបានឱកាសវិនិ-
យោគចៃើនបំផុត»។
កៃមុហុ៊នGunungមិនបានឆ្លើយ-

តបអីុមៃលរបស់កាសៃតភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍
ទៃកាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ខណៈដៃល
លោកសៃីជាសរិីអគ្គនាយកិាធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពជុា(NBC)ក៏មនិអាចទាក់-
ទងសុំការអតា្ថាធិបៃបាយបានដៃរ។
កាសៃតBernamaបានរាយការ-

ណ៍ទៀតថាកៃមុហុ៊ននៃះក៏កំពុងស្វៃង-
រកសកា្ដានុពលនៅក្នុងវិស័យធនាគារ
តាមរយៈការចុះបញ្ជីលើកៃមុហ៊នុផៃសារ
មូលបតៃកម្ពុជាផងដៃរ។

កាសៃតនៃះបន្តថា៖«ជមៃើសនៃះ
ចៃបាស់ណាស់ជាយទុ្ធសាស្ដៃរយៈពៃល
វៃង។ទោះយ៉ាងណាការវាយតម្លៃ
ដៃលមនិទាន់បញ្ចប់នៃសណំើនៃះនងឹ
តមៃូវឲៃយមានការយល់ពៃមជាចាំបាច់
ពីអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជា»។
គិតតៃឹមឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាមាន

ធនាគារពាណជិ្ជ៤៦ធនាគារឯកទៃស 
១៥និងគៃឹះសា្ថានមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ៨២
បៃតិបត្តិករឥណទានជនបទ ២៤៨
កៃមុហ៊នុភតសិនៃយា១៥នងិកៃមុហ៊នុ
ផ្ដលស់ៃវាទទូាត់២០។កម្ចនីៅធនាគារ
បានកើនឡើង២៤,៥ពាន់លាន
ដលុា្លារកាលពីឆ្នាំមនុខណៈបៃក់បញ្ញើ
មានបៃហៃល២៥,៥ពាន់លានដលុា្លារ។ 
ចំណៃកបៃក់កម្ចីនៅគៃឹះសា្ថានមីកៃូ-
ហិរញ្ញវត្ថុមាន៧,២ពាន់លានដុលា្លារ
និងបៃក់បញ្ញើមាន៣,៩ពាន់លាន
ដុលា្លារ។នៃះបើតាមNBC៕LA

ទិដ្ឋភាព ភ្ញៀវ ទេសចរកំព៊ង លេង កមេសាន្ត នៅ តំបន់ ឆ្នេរ សម៊ទេ ខេត្ត កេប កាល ពី ពេល ថ្ម ីៗ  នេះ ។ រូបថតហុងមិនា

PCLនឹងចុះបញ្ជីក្នងុ
ផែសារមូលបតែកម្ពជុា
ក្នងុពែលឆប់ៗនែះ

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ PestechCambodia
Ltd(PCL)ដៃលជាកៃុមហ៊ុនបុតៃ-
សម្ព័ន្ធរបស់កៃុមហ៊ុនមានមូលដា្ឋាន
នៅបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី Pestech In-
ternationalBhdគៃងនងឹចុះបញ្ជី
នៅផៃសារមលូបតៃកម្ពជុា(CSX)ក្នងុ
ពៃលឆប់ៗនៃះ។
លោកPaul LimPayChuan

អគ្គនាយកនិងជានាយកបៃតិបត្តិ
កៃមុហ៊នុPestechតៃវូបានដកសៃង់
សម្តីដោយTheEdgeWeekly
ដៃលជាកាសៃតរបស់មា៉ាឡៃសុីកាល-
ពីថ្ងៃអងា្គារថា កៃុមហ៊ុនបានកំណត់
កៃមុវនិិយោគនិសខំាន់ៗ របស់ខ្លនួនងិ   
ការបោះផៃសាយលក់មលូបតៃកម្មសទិ្ធិ
ជាលើកដំបូង(IPO)ដៃលបានស្នើ
ឡើងតាងំពីខៃកមុ្ភៈឆ្នាំ២០១៦ថាគរួ
តៃសមៃចបានតៃឹមពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ
២០២០នៃះ។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងតៃូវការពៃល

វៃលាតៃឹមតៃូវដោយសារយើងកំពុង
ពៃយាយមទទលួកៃមុហ៊នុឧសៃសាហកម្ម
ជាចៃើនដៃលអាចផ្តល់តម្លៃបន្ថៃមដល់
បៃតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងនៅ
បៃទៃសកម្ពុជានឹងដើមៃបីកា្លាយជាកៃុម
វនិិយោគនិជាជាងគៃន់តៃជាវនិយិោ-
គិនផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុធម្មតា»។
លោកបានបន្ថៃមថាបច្ចុបៃបន្នឯក-

សារកពំុងតៃូវបានបញ្ចប់ហើយIPO
កំពុងរង់ចំាការអនុម័តសា្ថាពរ។គោល-
បំណងដ៏សំខាន់របស់IPOមិនមៃន
គៃន់តៃបៃមូលមូលនិធិនោះទៃប៉ុន្តៃ
ថៃមទាងំបង្កើនមខុមាត់របស់កៃមុហ៊នុ   
Pestech(Cambodia)ផងដៃរ។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងជឿថាកៃុម-

វិនិយោគិនសំខាន់ៗទំាងនៃះអាចជួយ 
យើងឲៃយរីកចមៃើននៅក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជានិងតំបន់ឥណ្ឌូចិន។ យើង
សងៃឃមឹថារកៃសាភាគហ៊នុ៨០ភាគរយ
នៅក្នុងកៃុមហ៊ុនPestechនៅពៃល
បញ្ចប់ការចុះបញ្ជីនៃះ»។
មន្តៃីរបស់កៃុមហ៊ុនផៃសារមូលបតៃ

កម្ពុជា(CSX)កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍
បានបញ្ជាក់ថា កៃុមហ៊ុននៃះនឹងចុះ-
បញ្ជីលើផៃសារហ៊ុនក្នុងពៃលឆប់ៗ។
នៅពៃលចុះបញ្ជី កៃុមហ៊ុនPes-

tech តៃូវបានរំពឹងថានឹងមានតម្លៃ
បៃហៃល៦០លានដុលា្លារ។កៃុមហ៊ុន
គៃងនឹងបៃមូលទុនថ្មីមានចំនួនមិន
លើសពី១០លានដលុា្លារ។នៃះបើតាម
កាសៃតTheEdge៕LA 



តពទីពំរ័ ១...លោកបន្តថាក្នងុចណំោម
ទុនជិត១៥០លានដុលា្លារនោះការបន្ថែម
ដើមទុនថ្មីពីគែឹះស្ថានធនាគារនិងគែឹះស្ថាន
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុទាំង៣៣ចំនួន$៤៧លាន
ដែលធ្វើឲែយទុនពីវិស័យឯកជនបានកើន
ដល់បែមាណ៩៧លានដុលា្លារ។ធនាគារ
ដែលបន្ថែមទុនធំៗ មានPrinceBank
បានបន្ថែមទនុចនំនួ១០លានដលុា្លារនងិ
ធនាគារវឌែឍនៈបានបន្ថែមទុន២០លាន
ដុលា្លារ។
លោកថ្លែងថា៖«បច្ចុបន្ននែះគែឹះស្ថាន

ធនាគារនិងគែឹះស្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន
៣៣ បានបរិច្ចាគបែក់ជួយដល់ធនាគារ
SMEបានរហតូដល់៩៧,៥លានដលុា្លារ
ហើយដចូ្នែះធនាគារSMEយើងមនិមែន
មានដើមទនុ១០០លានដលុា្លារទែគឺវាកើន
ដល់ជិត១៥០លានដុលា្លារហើយ»។
សហគែសធុនតូច និងមធែយមអាចខ្ចី

បែក់ចនំនួ២០មុនឺដលុា្លារសមែប់ទនុបង្វិល
និង៣០មុឺនដុលា្លារសមែប់ទុនវិនិយោគ
ដែលអតែការបែក់អតិបរមា៧ភាគរយ
ក្នុង១ឆ្នាំ និងមានរយៈពែលសងតែឡប់
មិនលើសពី៤ឆ្នាំ។
លោកតែតាំងប៉អះអាងថាបើទោះជា

ធនាគារSMEនែះមិនទានអ់ាចផ្តល់សែវា-
កម្មដល់អតិថិជននៅពែលនែះបុ៉ន្តែសហ-
គែសធុនតូចនិងមធែយមអាចធ្វើការដាក់
ពាកែយស្នើសុំកម្ចីពីគែឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំង
៣៣ដែលជាដែគូសហបែតិបត្តិការរបស់
ធនាគាររបស់រដ្ឋនែះ។
លោកថ្លែងថា៖«តំណាងឲែយសមាជិក

សហគែសធុនតូចនិងមធែយមខ្ញុំសូមស្នើ
ឲែយពងែីករយៈពែលសងតែឡប់ឲែយដល់
រយៈពែល៦ឆ្នាំដើមែបីឲែយមា្ចាស់សហគែស
មានពែលវែលាគែប់គែន់»។
លោកសយសូនីអនុបែធាននាយក-

បែតបិត្តិនែគែឹះស្ថានមីកែូហរិញ្ញវត្ថុបែសក់
បានឲែយដឹងក្នុងសែចក្តីបែកាសព័ត៌មាន
កាលពីថ្មីៗ ថាឥណទានសហហិរញ្ញបែបទាន
ទែទែង់សហគែសធនុតចូនងិមធែយមគឺជា
បែភែទកម្ចីដែលបែសក់បានចូលរួម
សហការជាមយួSMEBankដើមែបីជរំញុ

ការអភិវឌែឍសហគែសធុនតូចនិងមធែយម
ក្នុងវិស័យអាទិភាព រួមមានផ្នែកកម្មន្ត-
សលនងិសបិែបកម្មសមែប់ជនំសួឲែយការ
នាំចូលបមែើសែចក្តីតែូវការក្នុងសែុកនិង
បង្កើតឱកាសការងារ។
លោកថ្លែងថា៖«ចំពោះសហគែសធនុតចូ

នងិមធែយមដែលមានតមែវូការដើមទនុអាច
ដាក់ពាកែយស្នើសុំកម្ចីកែមគមែងសហ-
ហិរញ្ញបែបទាននែះនៅគែប់សខាបែសក់
ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត»។
ទន្ទមឹនងឹនែះធនាគារពែនីស៍(PRINCE

BANK)ក៏បានបែកាសចលូរមួក្នងុគមែង
សហហិរញ្ញបែបទានក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់
សហគែសធនុតចូនងិមធែយមនៅកម្ពជុា។
នែះបើតាមចែញក្តីបែកាសព័ត៌មានចែញ
ផែសាយកាលពីខែមែស។
សែចក្តីបែកាសបានឲែយដងឹថា៖«គមែង

សហហិរញ្ញបែបទាននែះនឹងផ្តល់នូវលទ្ធ-
ភាពឲែយSMEទទលួបានទនុបន្ថែមសមែប់
បង្កើនទែពែយសកម្មឬបែក់បង្វិលរបសខ់្លនួ។
សមែប់សហគែសធុនតូច និងមធែយម
ដែលមិនមានលក្ខណសមែបត្តិគែប់គែន់
ក្នុងការស្នើសុំតាមរយៈគមែងនែះ លោក
អ្នកនៅតែអាចដាក់ពាកែយស្នើសុំឥណទាន
អាជីវកម្មពីធនាគារពែីនស៍បានដែរ»។
លោកឈាឡាយហុីបែធាននាយកដា្ឋាន

សហគែសធុនតូចនិងមធែយមនែកែសួង
ឧសែសាហកម្មវទិែយាសសែ្តបច្ចែកវទិែយានវា-

នវុត្តន៍បានថ្លែងក្នងុសន្និសទីសរពត័៌មាន
នែះថា ការផ្តល់ឥណទានរបស់ធនាគារ
SMEនែះគឺបានផ្តោតលើវសិយ័អាទិភាព
សំខាន់ៗ រួមមានវិស័យកម្មន្តសលសែវា-
កម្មកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។
លោកបានថ្លែងថា៖«បើទោះជាធនាគារ

SMEតែវូបានដាក់ឲែយដណំើរការជាផ្លវូការ
កាលពីដើមខែមែសប៉នុ្តែធនាគារនែះមនិ
ទាន់អាចបែតិបត្តិការភា្លាមៗ នោះទែបើ
តាមខ្ញុំដឹងធនាគារនែះគែងបែតិបត្តិការ
ជាផ្លូវការបែហែលនៅក្នុងខែសីហាខាង-
មុខនែះ»។
កែសួងនែះធា្លាប់ស្ទង់មតិមា្ចាស់អាជីវកម្ម

៧១ដោយរកឃើញថាសហគែសធនុតចូ
និងមធែយមតែវូការជំនួយសមែប់ការសែវ-
ជែវការអភវិឌែឍសែវាការវែចខ្ចប់បច្ចែកវទិែយា
ធនធានមនសុែសហរិញ្ញវត្ថុការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
ពន្ធដារនិងការលម្អស្តង់ដាអនាម័យ។
កែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាន

កណំតថ់ាសហគែសធនុតចូសដំៅទៅដល់
សហគែសអាជីវកម្មគែប់បែភែទដែល
មានផលរបរបែចំឆ្នាំចប់ពី២៥០លាន
រៀលឬមានចំនួននិយោជិតពី១០នាក់
ទៅ៥០នាក់។ចំណែកសហគែសធុន
មធែយមសំដៅដល់សហគែសអាជីវកម្ម
គែប់បែភែទដែលមានផលរបរបែចំឆ្នាំ
ចប់ពី៧០០លានរៀលឬមានចំនួននិយោ-
ជិតចប់ពី៥១នាក់ដល់១០០នាក់៕

ទីក្រុង  េ្រហ្វង ហ្វឺ តៈ ទិន្នន័យ
ផ្លូវការបានបងា្ហាញកាលពីថ្ងែ
ពុធថាចំនួនរថយន្តថ្មីតិចជាង
៦១ភាគរយដែលតែូវបានចុះ-

បញ្ជីឲែយធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដង-
ផ្លូវក្នុងខែមែសធៀបនឹង
រយៈពែលដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំមុន។
ចំនួនតែឹមតែ១២០៨៤០

គែឿងជាទិន្នន័យទាបបំផុត
បែចំខែដែលទទួលបានពី
អាជា្ញាធរដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក
(KBA)ចប់តាំងពីការរួបរួម
បែទែសអាល្លឺមង៉់នៅឆ្នាំ១៩៩០
ខណៈដែលវធិានការដើមែបីទប-់
ទល់ការរាលដាលនែវីរុសកូរ៉ូ-
ណាដែលធ្វើឲែយការលក់រថយន្ត
ធា្លាក់ចុះជាបន្តបនា្ទាប់។
ទោះបីយ៉ាងណា វិបត្តិការ-

លក់របស់អាល្លឺមង៉់មនិអាកែក់
ដូចការលក់របស់បែទែសអង់-
គ្លែសនិងបែទែសអុីតាលី
ដែលធា្លាកច់ុះដល់៩៧ភាគរយ
ឯណោះ ហើយនៅបែទែស
បារាំងការលក់ធា្លាក់រហូតដល់
៨៩ភាគរយ។

លោក ReinhardZirpel
បែធានសហពន័្ធបែទែសផលតិ
រថយន្តអន្តរជាតិ (VDIK)
បាននិយយថា៖«ខែមែសជា
ខែដំបូងបំផុតបងា្ហាញឲែយឃើញ
ពីទហំំពែញលែញនែផលវបិាក
បណា្តាលមកពីវីរុសកូរ៉ូណា
សមែប់ទីផែសាររថយន្ត»។
លោកបន្ថែមថា៖«តមែូវការ

របស់អ្នកបែើបែស់សមែប់
រថយន្តថ្មីស្ទើរដែលដលួរលំទៅ
ហើយក្នុងរយៈពែលនែភាព-
មិនចែបាស់លាស់ដ៏ធំនែះ»។
សែបជាមួយការលក់នោះ

ផលិតកម្មរថយន្តបានធា្លាក់ចុះ
៩៧ភាគរយក្នងុខែមែសដែល
ផលតិតែមឹតែ១០៩០០គែឿង

ប៉ុណោ្ណោះ។នែះបើតាមអង្គការ
ផលិតរថយន្តក្នុងសែុកVDA។
VDAបានឲែយដឹងថាការ-

ផលិតរថយន្តទទួលរងការលំ-
បាកបផំតុជាងពែលណាចប-់
តាំងពីការបង្កើតសធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩។
ជាងមួយឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងែទី

៣០ខែមែសបែទែសអាល្លឺមង់៉
ផលតិរថយន្តតែមឹ១លានគែឿង
ដោយធា្លាក់ចុះ៣៨ភាគរយ
ធៀបរយៈពែលដូចគា្នាឆ្នាំមុន។
គណៈរដ្ឋមន្តែីដឹកនាំដោយ

អធិការបតីAngelaMerkel
និងកែុមហ៊ុនឧសែសាហកម្មរថ-
យន្តមិនបានពែមពែៀងគា្នា
កាលពីថ្ងែអងា្គារនៅឯសន្និសីទ

ស្តីពីវិធានការសង្គែះសមែប់
វិស័យសំខាន់នែះដែលផ្តល់
ការងារដល់បែជាជន៨០០-
០០០នាក់ក្នងុសែដ្ឋកចិ្ចធំបផំតុ
របស់អឺរ៉ុប។
កែុមហ៊ុន Bossesបាន

អំពាវនាវឱែយមានគមែងគាំទែ
«សច់បែក់់ប្តូររថយន្តថ្មី»
សែដៀងនងឹផែនការដែលបាន
ដាក់ចែញក្នុងកំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញ-
វត្ថុឆ្នាំ២០០៨-២០០៩ដើមែបី
គាំទែដល់បំពាក់បច្ចែកវិទែយា
ជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
បរិស្ថានបុ៉ន្តែអ្នកសែដ្ឋកិច្ចអ្នក-
នយោបាយនិងអ្នកបរិស្ថាន
ចតទ់កុមនិជោគជយ័ក្នងុការ-
អនុវត្តកន្លងមក៕AFP/RR
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ចិននំាចែញកើនឡើង៣,៥ភាគ-
រយដ៏គួរឲែយភា្ញាក់ផ្អើលក្នងុខែមែសា

ទកី្រងុ ប៉្រ កាងំៈតួលែខផ្លវូការ
ចែញផែសាយនៅថ្ងែពែហសែបតិ៍
ឲែយដឹងថាទិន្នន័យនាំចែញ
របស់បែទែសចិនកើនឡើង
៣,៥ភាគរយក្នងុខែមែសកន្លង
ទៅនែះបើទោះបីផលប៉ះពាល់
ទូទាំងសកលបណា្តាលមកពី
ការរីករាលដាលនែវរីសុករូ៉ណូា
ប៉នុ្តែអ្នកវភិាគពែមានអពំីកមែសាយ
នៅពែលខាងមខុនែះដោយសរ
ទីផែសារសខំានៗ់ ទទលួរងគែះ
ពីការធា្លាក់ចុះនោះ។
អ្នកតាមដានសភាពការណ៍

បាននិយយថាការគំរាមកំហែង
រួមគា្នានែសង្គែមពាណិជ្ជកម្ម
ដែលកែបែថ្មីជាមយួសហរដ្ឋ-
អាមែរកិក៏អាចបណា្តាលឲែយមាន
បញ្ហាផងដែរ។
យោងតាមទិន្នន័យពីរដ្ឋ-

បាលគយការនាំចលូបានធា្លាក់
ចុះ១៤,២ភាគរយក្នុងរយៈ-
ពែលដូចគា្នាធៀបឆ្នាំមុនដែល
ធា្លាក់ចុះចែើនជាងធៀបនឹងខែ
មីនាចុងតែីមាសទី១។
ទីកែុងប៉ែកាំងបានឲែយដឹងថា

ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យខា្លាំង
ចំពោះការទប់ស្កាត់ការរីករាល-
ដាលនែវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងបែ-
ទែសហើយអាជីវកម្មនិងរោង-
ចកែជាចែើនបានវលិទៅដណំើរ
ការវិញបនា្ទាប់ការបិទដំណើរ
ការប៉ុនា្មានខែចុងកែយនែះ
ដើមែបីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល។
លោកLouisKuijsអ្នក-

សែដ្ឋកចិ្ចបែចំសកលវទិែយាលយ័
Oxford បានកត់សមា្គាល់ថា៖
«ការនាំចែញក្នុងខែមែសតែូវ
បានរុញចែនដោយអ្នកនាំ-
ចែញដែលប៉ះប៉ូវចំពោះការ-

ធា្លាក់ចុះក្នងុតែីមាសដបំងូដោយ-
សរផលលំបាកនែការផ្គត់ផ្គង់
នាពែលនោះ»។
អឡំងុពែលខែមករានងិកមុ្ភៈ

ដែលជាពែលវែលាផ្ទុះឡើង
វីរុសកូរ៉ូណាឈានដល់កមែិត
ខ្ពស់បំផតុក្នងុបែទែសចនិការ-
នាំចែញបានធា្លាក់ចុះយ៉ាងខា្លាងំ
រហូតដល់១៧,២ភាគរយ។
អ្នកនាងIrisPangបែធាន

អ្នកសែដ្ឋកិច្ចសមែប់បែទែស
ចិននែធនាគារ ING បាន
និយយថាកតា្តោសកា្តោនុពល
ផែសែងទៀតគឺការនំាចែញសមា្ភារ
បរកិា្ខារពែទែយរបស់បែទែសពែល
ពិភពលោកជាប់ផុងក្នុងវិបត្តិ
ការរីករាលដាលនែវីរុស។
អ្នកនាងPangឲែយដងឹដែរថា

ផលិតកម្មនែបំណែកសមែប់
ហែដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ5Gក្នងុចងា្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់អាសុី នឹងបន្តផងដែរ
ហើយដោយហែតុថាទាងំនែះ
តែវូបានចងភា្ជាប់ទៅនងឹគមែង
ដែលរៀបចំឡើងដោយរដា្ឋាភិ-
បាលដែលពកួគែទទលួរងផល
ប៉ះពាល់តិចតួចដោយតមែូវ-
ការទីផែសារក្នុងតំបន់នែះ។
ប៉ុន្តែទោះបីជាការកើនឡើង

វិញនាពែលនែះដែលជាសញ្ញាណ
នែការតែឡប់ទៅកាន់ភាពវិជ្ជ-
មានសមែប់ការនាំចែញក្នងុឆ្នាំ
នែះ អ្នកវិភាគមិនរំពឹងចំពោះ
និនា្នាការនែះមានរយៈពែលយូរ
អង្វែងនោះទែពែះដែគូពា-
ណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ របស់ចិន
បានធា្លាក់ក្នុងវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ច
ហើយកំពុងជាប់ខ្លួនក្នុងវិបត្តិ
កូវីដ១៩ដែលតែូវការពែល
បន្ថែមទៀត៕AFP/RR

SMEBank...
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អាហារដែលធ្លាប់តែសមែប់អ្នក-
មានស្តុកស្តម្ភនៅបរទែសពែលនែះ
មានការពែញនិយមក្នុងចំណោម
បែជាជនកម្ពុជាវ័យក្មែងដែលមាន
ជីវភាពធូរធរ។គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ
២០១៤មកការនាំចូលពងតែីកាវី-
យ៉ា(caviar)បានកើនឡើង១៧,៨
ភាគរយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើន-
ឡើងនែតមែូវការអាហារគុណភាព
ខ្ពស់ហើយវាក៏បង្ហាញផងដែរពី
ការកើនឡើងអ្នកមានជីវភាពធូរធរ
របស់បែជាជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី។
លោកBernardMatterអគ្គ-

នាយកកែុមហ៊ុនCaviarandTra-
ditionsCaviarបានឲែយកាសែត
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ដឹងថាភាគចែើននែ
អតិថិជនរបស់លោកគឺជាកូនចៅ
នៅក្នុងគែួសារធូរធរ ដែលតែង
ស្វែងរកអាហារមានរសជាតិពិសែស
នៅពែលធ្វើដណំើរកមែសាន្តឬទៅសកិែសា
នៅបរទែស។
នៅកែមកែមុហ៊នុAsiaGourmet

(Cambodia)Co Ltdកែុមហ៊ុន
Caviar&Traditionបានចលូមកក្នងុ
ទីផែសារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧និង
កា្លាយជាកែុមហ៊ុនចែកចាយពងតែី
មា៉ាកComptoirduCaviarផ្តាច់មុខ
នៅតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍និងចែកចាយ
សែសំបា៉ាញBollingerផ្តាច់មុខ
នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
អតិថិជនរបស់Caviar&Tradi-

tionsសុទ្ធតែបានទទួលសា្គាល់ពី
កែរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏លែបីលែបាញនែពងតែីមា៉ាក
Comptoir duCaviarនែះបើ
យោងតាមលោកMatter។
ដូច្នែះនៅពែលដែលកែុមហ៊ុន

Caviar&Traditionsចាប់ផ្តើមនាំ
ផលិតផលដែលមានបែភពពិត
បែកដមកពីទីកែុងបា៉ារីសវាទទួល
បានការគាំទែយ៉ាងឆប់រហ័សក្នុង
ចំណោមបែជាជនកម្ពុជាដែលមាន
ជីវភាពធូរធរ។
លោកMatterបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

«នៅពែលយើងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
ដំបូងយើងតែូវតែអត់ធ្មត់ ពីពែះ

យើងពិតជាបានចាប់ផ្តើមពីចំណុច
សនូែយ។បញ្ហាបែឈមចមែបងគឺមនិមែន
ថាបែជាជនមិនសា្គាល់អំពីពងតែី-
កាវីយ៉ានោះទែប៉នុ្តែផ្ទយុទៅវញិការធ្វើ
ទីផែសារផលិតផលឲែយបានតែឹមតែូវទៅ
ដល់អតិថិជន។
ការកុម្ម៉ង់យកទៅតាមគែហដ្ឋាន

មានបែហែល៧០ភាគរយនែអាជីវ-
កម្មរបស់កែមុហ៊នុCaviar&Tradi-
tionsដូច្នែះកែុមហ៊ុនតែងតែបណ្តុះ-
បណ្តាលបុគ្គលិកឲែយចែះពីរបៀប
រៀបចំមុខម្ហូបដ៏ពិសែសនែះ។
កែុមហ៊ុនទទួលបានកំណើនបែមា-

ណ៤០ភាគរយក្នុងអាជីវកម្មកាលពី

ឆ្នាំមុនដែលភាគចែើនដោយសារតែ
ការច្នែបែឌិតថ្មីនែគំរូចែកចាយនិង
ជរំញុឱែយមានទនំាកទ់នំងរវាងគា្នានងឹគា្នា
ក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅដល់
អតិថិជនជាដើម។
ខណៈកែុមហ៊ុនCaviar& Tradi-

tions សម្លឹងទៅរកការបន្ថែមសែ
សំបា៉ាញទៅក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹង
ជមែើសបន្ថែមលោកMatterបាន
សង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្តាតចមែបងរបស់
លោកគឺផ្តល់ជូននូវអ្វីដែលពិសែស
សមែប់អតិថិជនរបស់លោក។
លោកMatterលើកឡើងថា៖«អ្វីៗ 

បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពែល

ប៉នុា្មោនឆ្នាំចងុកែយនែះហើយបែទែស
កម្ពជុាមនិដចូកាលពមីនុទែ។ជារៀង-
រាលថ់្ងែរសជាតិកានត់ែពសិែសហើយ
អតិថិជនរបស់យើងមានការយល់ដឹង
កាន់តែចែើនឡើងៗ»។
កែុមហ៊ុនក៏ផ្តល់ជូននូវផលិតផល

ជាចែើនបែភែទដើមែបីបង្កើនបទពសិោធ
ខងផ្នែកអាហារក្នុងនោះក៏មានបារី
គុយបាចានដក់ពងតែីកាវីយ៉ាសា្លាប-
ពែពិសែសសមែប់ទទួលទានពងតែី
កាវីយ៉ាជាដើម។
ពងតែីកាវីយ៉ាមានតម្លែថ្លែដោយ-

សារតែវាជាពងតែីកមែហើយមនុសែស
ជាចែើនចាត់ទុកវាជាអាហារបែណីត

នៅលើពិភពលោក។ 
វាមានតម្លែចាប់ពី៣៥ដុល្លារ

សមែប់ពងតែីកាវីយ៉ា របស់តែី
baerii២០កែមមានបែភពមកពី
បែទែសប៉ូឡូញ រហូតដល់៣៨៩
ដុល្លារសមែប់ពងតែីកាវីយ៉ា
របស់តែី belugaដ៏លែបីលែបាញ
មកពីបែទែសអុីរ៉ង់។
កែុមហ៊ុនCaviar&Traditions

កំពុងសម្លឹងមើលការលក់សែសំ-
បា៉ាញBollingerឲែយបានរហូតដល់
១៥០០ដបនៅក្នងុឆ្នានំែះ។សា្តាបទ់ៅ
ដូចជាចំនួនតិចតួចប៉ុន្តែបើផ្អែកលើ
ការផលិតមានចំនួនកំណត់ដូច្នែះវា
មិនមែនជាចំនួនតិចនោះទែ។
«សែសំបា៉ាញBollingerកមែិត

ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដើមែបី
ធនាបាននូវគុណភាពដែលតែូវ
ផលិតយ៉ាងតិច៨៥ភាគរយពីផ្លែ
ទំពាំងបាយជូរគុណភាពខ្ពស់និង
ទំពំាងបាយជូរគុណភាពខ្ពស់បំផុត»។ 
លោកMatterបានបន្តថា៖«មាន

រឿងមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតដែលនាំ
អ្នកចែញពីពែលវែលនិងការពិត
ហើយនាំអ្នកទៅកាន់កន្លែងដ៏រីក-
រាយបផំតុហើយមយួក្នងុចណំោម
នោះគឺសែសំបា៉ាញនិងពងតែីកា-  
វីយ៉ា»៕

គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤មក ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថា ការនាំចូលពងត្រីកាវីយ៉ាបានកើនឡើងជាលំដាប់។ 

លោក Bernard Matter(ឆ្វ្រង)និងលោក Gregoire Serrell។ កំប៉ុងពងត្រីកាវីយ៉ា របស់ត្រី beluga ។ 

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងែសុកែទី៨ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០
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ក្រុងឡុងដ៍ៈ  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី 
អង ់គ្ល្រស លោក  បរូសី  ចន សនុ 
កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ  បាន ប្រឈម មខុ 
ជា មយួ សណំរួ យ៉ាង ស្វតិ ស្វាញ  
នៅ ក្នុង សភា  ខណៈ លោក 
កពំងុ ពចិារ ណា ផ្រន ការ « ទលូ-ំ 
ទ ូលាយ » មយួ  ដើម្រប ីបន្ធរូ បន្ថយ 
ការ បទិ ប្រទ្រស ដោយ សរ ជងំ-ឺ 
កូវីដ ១៩ ។ 

 នៅ ថ្ង្រ ទ ី២  ក្រយ ព ីប្រទ្រស 
អង ់គ្ល្រស  បានកើនឡើង លើ ស   
អុីតាលី ដ្រល ជា ប្រទ្រស  នៅ 

អឺរ៉ុប រង ការ ប៉  ះពាល អាក្រក់ 
បផំតុ  ដោយ សរ វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ ចម្ល្រក ន្រះ   
លោក បូរីស  ចន សុន  បាន ប៉ះ- 
ទង្គិច ទល់ មុខ ផ្ទាល់ ជា លើក- 
ដំបូង របស់ លោក  ជា មួយ ម្រ- 
បក្រស ប្រឆាំង ធំ  ដ្រល បាន ជាប់- 
ឆ្នោត ថ្មី  គឺ លោក គី  ស្តារ មឺរ 
របស់ គណ បក្រស ពល ករ  នៅ 
អឡំងុ ព្រល សរួ សណំរួ នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី  ដ្រល បាន ផ្តល់ឱ  កាស 
ឲ្រយ ក្រុម សមា ជិក សភា សួរ 

លោក  បូ រីស ចន សុន  នៅ ក្នុង 
សភា ជាលើកដំបូង ។ 

 ចំណុច សំខាន់ មួយ ចំនួន  
ដ្រល បាន លើក ឡើង  រួម មាន 
ការ បង្ហាញ របស់ លោក  បូ រី ស  
ចន សុន  ដ្រលនៅ ថ្ង្រអាទិត្រយ     
រដ្ឋាភិ បាល នឹង បញ្ជាក់ ឲ្រយ បាន 
ច្របាស់ លាស់ អំពី យុទ្ធ សស្ត្រ 
របស ់ខ្លនួ  ដើម្រប ីបន្ធរូ បន្ថយ ការ- 
បិទ ប្រទ្រស របស់ ខ្លួន  និង 
មហចិ្ឆតា  ចង ់ឃើញ ការ ធ្វើ ត្រស្ត  
ដើម្របី ស្វ្រង រក អ្នក  ឆ្លង  ជំងឺ កូ -        

វ ីដ១៩  ឲ្រយ បាន រហតូ ដល ់ចនំនួ 
២០មឺុន នាក់ ក្នុង ១ ថ្ង្រ  នៅ ចុង 
ខ្រ ឧសភា ន្រះ ។  

លោក  បូ រីស  ចន សុន  ត្រូវ 
បាន គ្រ រំពឹង ថា  នឹង ដឹក នាំ កិច្ច - 
ប្រជុ ំគណៈ រដ្ឋ មន្ត្រ ី នងិ កចិ្ច ប្រជុ ំ
បនា្ទាន់  COBRA  ដើម្របី បើក ផ្លូវ 
ឲ្រយ មាន ការ ចូល រួម ឲ្រយ បា ន      
ច្រើ ននៅក្នុង ការ ប្រកាសផ្រន- 
ការ  នៅ ថ្ង្រ អាទតិ្រយ  ក្នងុ ការ បន្ធរូ- 
បន្ថយ ការ បទិ ប្រទ្រស អង ់គ្ល្រស 
ដោ យសរវីរុស ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ មន្ត្រី ក្រសួង - 
ការ បរ ទ្រស  បាន ថ្ល្រង កាល ពី 
ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ថា  ប្រទ្រសកូរ៉្រ- 
ខាង ត្របូង កំពុង ស្វះ ស្វ្រង ដើម្របី 
ដឹក នាំ ការ ពិភាក្រសា សកល អំពី  
ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង វីរុស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូរ៉ូណា ប្រភ្រទ ថ្មី  ដោយ 
បាន ចាប់ ផ្តើម កិច្ច សហការ 
ពហជុាត ិនៅ អង្គការ សហប្រជា- 
ជាតិ  និង អង្គការ អន្តរ ជាតិ ២ 
ផ្រស្រង ទៀត  នៅ ខ្រ ន្រះ ។ 

ដើម្រប ី ទទលួ  ស្គាលជ់ា សកល 

ចំពោះ ការឆ្លើយតប ទៅ នឹង 
ជំងឺរាតត្របាតកូវីដ ១៩  ក្រុង- 
ស្រអ៊ូល     កំពុងជំរុញ    ឲ្រយ បង្កើត 
ក្រុមមិត្តនៅក្នុង អង្គការ សហ- 
ប្រជាជាតិ   អង្គការសុខភាព 
ពិភពលោក (WHO)  និង  
អង្គការ អប់រំ វិទ្រយាសស្ត្រ  និង  
វប្រប ធម៌ អង្គការ សហ ប្រជាជាតិ 
(UNESCO)។ 

ក្រ ុងស្រអ៊លូ   ខតិខ ំប្រងឹ ប្រង 
ប្រើប្រស់ ក្រុម ន្រះ ជា វ្រទិកា 
ដើម្របី ជំ រុញ ឲ្រយ មាន សមគី្គភាព 

នៅ ក្នុង ការ ធានា ដល ់ សន្តិសុខ 
គាំពារ សុខភាព អន្តរជាតិ  នៅ 
អង្គការ សហប្រជា ជាតិ  កិច្ច- 
សហប្រតិបត្តិ ការ នៅ ក្នុង ការ- 
ប្រយុទ្ធប្រឆាំង ជំងឺ ឆ្លង សកល 
នៅ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព - 
លោក  និង ការ អប់រំ សុីវិល អំពី 
សមគ្គី សកល នៅអង្គការ 
UNESCO។ 

មន្ត្រី រូប នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា  
ការបង្កើត ក្រុម មិត ្តនៅ អង្គការ - 
សហ ប្រជា ជាតិ  ត្រូវ បាន រំពឹង 

ទុក ថា  នឹង ត្រូវ ចាប់ ផ្តើម នៅ 
សបា្តាហ៍ ក្រយ ន្រះ ។ 

មន្ត្រីដដ្រ ល ន្រះ បាន ថ្ល្រង    
ថា ៖ «ប្រទ្រស ប្រហ្រល ៣០ 
បាន បង្ហាញ បណំង របស ់ពកួ គ្រ 
រួចហើយ ដើម្របី ច ូល  រួម ជាមួយ 
ក្រុម មិត្ត ន្រះ  នៅអង្គការ សហ- 
ប្រជាជាតិ  ដោយ បាន បញ្ជាក់ 
ថា  ក្រមុន្រះ  គ្រង រៀបចជំនំបួ 
លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន នៅក្នុ ង 
ក្រុង ញូវ យ៉ក  នៅ សបា្តាហ៍ - 
ក្រយ ន្រះ»៕ Yonhap/PSA  

លោកបូរីសចនសុនចាកច្រញពីសភាកាលពីថ្ង្រទី៦ខ្រឧសភា។Xinhua

លោកស្រីកាងក្រយុងវ៉ាថ្ល្រងក្នងុអំឡុងវីដ្រអូខុនហ្វើរិនកាលពីថ្ង្រ៦ឧសភា។Yonhap

លោកបូរីសចនសុន ត្រវូសភាចោទសួរអំពីយុទ្ធសាស្រ ្តទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩

កូរ៉្រខាងត្របូងកំពុងស្វះស្វ្រងរកតួនាទីដឹកនំាកិច្ចពិភាក្រសាសកលស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

សិង្ហបុរីៈ  ខណៈ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
កពំងុបន្ត ជាឧបសគ្គ យ៉ាង ខា្លាងំ  
ដល់ ផ្ន្រក ជាច្រើនន្រ ពិភព - 
លោក  ប្រទ្រស ចនិ  នងិ សងិ្ហ បរុ ី 
បាន  នងិកពំងុ ធ្វើ ការ ជា មយួ គា្នោ 
យ៉ាងជិត ស្និទ្ធ  នៅ ក្នុង ការ- 

ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម - 
កូរូ៉ណា បណា្តាល ឲ្រយ មនុស្រស 
ស្លាប់ អស់ជា ច្រើន នាក ់ ន្រះ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  រដ្ឋាភិ បាល 
ចនិ  នងិ សង្គម កាក បាទ ក្រហម 
ចិន  បាន បរិចា្ចាគ  មា៉ាស់ ការ ពារ 

ចំនួន ៦២មឺុន  បន្ទះ  ដើម្របី ជួយ 
នៅ ក្នុង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹង ប្រង 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល សិង្ហ បុរី  ក្នុង 
ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង  រាល ដល 
ន្រជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។ 

 ដោយ បាន ថ្ល្រង នៅ ឯកន្ល្រង 
ពធិ ីប្រគល ់មា៉ាស ់នោះ  ឯក អគ្គ-
រដ្ឋ ទូត ចិន ប្រចាំ នៅ ប្រទ្រស - 
សិង្ហបុរី  លោក ហុង  ស្រសា៊ាវ យុង 
បាន ថ្ល្រង ថា  រដ្ឋាភ ិបាល សងិ្ហ បរុ ី 
សង្គម កាក បាទ ក្រហម  សហ-
គមន៍ អាជី វកម្ម ផ្រស្រង ៗ   និង 
ប្រជា ជន ន្រប្រទ្រស ទាំង ២  
បាន ផ្តល ់ការ គាទំ្រ យ៉ាង សខំាន ់ 
ចពំោះ ប្រទ្រស ចនិ  នៅ ក្នងុ ការ- 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងវី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម - 
កូរ៉ូណា  ដ្រល បាន បង្ហាញ អំពី 
មិត្ត ភាព ដ៏ ស្មោះ ត្រង់  រវាង 
ប្រជាជនន្រ ប្រទ្រស ទាំង ២ ។ 

លោក ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ចិន  
បាន បន្ថ្រម ថា ៖ « យើង មាន 
ទនំាកទ់នំង យ៉ាង សុ ីជម្រ  នងិ 
ស្មោះ អស់ ពី ដួង ចិត្ត » ។ 

 កាល ព ីថ្ង្រ ទ១ី  ខ្រ កមុ្ភៈ កន្លង-
ទៅ  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី សិង្ហ បុរី-
លោក  លី  ស៊ាន  លុង  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ប្រទ្រស ចិន  កំពុង 
ធ្វើ ការងរ ទាំង អស់ តាម ដ្រល 

ខ្លួន អាច ធ្វើ ទៅ បាន  ដើម្របី ទប់- 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង  រាល ដល ជំងឺ កូ - 
វីដ១៩  ហើយ បាន សម្ត្រង ការ-  
ជឿជាក់ ថា  ប្រទ្រស ចិន  និង 
ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀត  នឹង ធ្វើការ 
ជា មួយ គា្នោ  ដើម្របី យក ឈ្នះ ជំ ងឺ- 
រា តត្របាតន្រះ  ។ 

នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីសងិ្ហ បរុ ីក ៏បាន 
បញ្ជាក ់ថា  វ ីរសុ ន្រះ  មនិគោរពជន- 

ជា តិណា ឬជាតិសសន៍ ណា  
ទ្រ  ហើយ ស្ថាន ការណ៍ ជំងឺ កូ - 
វីដ១៩  គួរ ត្រូវ បាន គ្រ មើល- 
ឃើញ ថា  ជា បញ្ហា សុខ ភាព 
សធារ ណ ៈមួយ   មិន ម្រន ជា    
បញ្ហា  ការទូត   ជាតិ សសន៍   ឬ   
បញ្ហា អន្តរ ជាតិទ្រ គឺ បញ្ហា រួម  
ដ្រលយើង ទំាងអ ស់ គា្នោ  ត្រូវ - 
ដោះស្រយ៕  Xinhua/SK

សិស្រសវិទ្រយាល័យជាន់ខ្ពស់កំពុងសិក្រសាក្នងុបន្ទប់១នៅទីក្រងុវូហាននៅភូមិភាគកណ្តាលខ្រត្តហឺបីុ។AFP

ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីកំពុងនំាគ្នាពាក់ម៉ាស់ការពារប្រឆំាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។AFP

ចិននិ ង សិង្ហបុរី សហការ គ្នាទប់ទល់
ឧបសគ្គនានា ស្រប ព្រលផ្ទះុជំងឺកូ វីដ១៩



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

អតី ត ទាហាន២ នាក់នៃកងកម្លាងំ
ពិសៃសអមៃរិក តៃូ វបានច ប់ខ្ ួន  ពី បទ 
ធ្វើ រដ្ឋ បៃហារន វ៉ៃណៃសុ៊យអៃឡា

ក្រុង ការ៉ា កាសៈ  បៃធា នា-
ធិបតី លោក  នី កូ ឡាស  ម៉ាឌូ រ៉ូ 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  
បៃទៃស វ៉ៃណៃ ស៊ុយ អៃឡា  នឹង   
កាត់ទោស ជន ជាតិ អាមៃរិក ២ 
នាក់  ដៃល រង ការ ចោទ បៃកាន់  
នៅ អំឡុង ពៃល កិច្ចបៃឹងបៃង 
ពៃយា យាម ឈ្លានពាន បៃទៃស 
នៃះមិនបានសមៃច   ខណៈ 
អាមៃរកិ  បាន ប្តៃជា្ញា « បៃើ បៃស ់
គៃប់ មធៃយា បាយ តាម លទ្ធភាព  
ដៃ លអាចធ្វើ បាន  ដើមៃបី នាំ ពួក- 
គៃ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះវិញ ។ 

 បៃទៃស វ៉ៃ ស៊ុយ អៃឡា  បាន 
បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ខ្លួន 
បាន ចាប់ ខ្លួន អតីត ទា ហាន ២- 
នាក់  នៃកងកម្លាំង ពិសៃស 
អាមៃរិក   ដៃល តៃូវ គៃសងៃស័យ ពី 
បទ ពៃយា យាម ទម្លាក់ លោក  នី កូ 
ឡាស  ម៉ាឌូ រ៉ូ  នៅ ក្នុង បៃតិបត្តិ- 
ការ មយួ  របស  ់ បកៃស បៃឆងំ គាទំៃ 
ដោយ អាមៃ រិក ។ 

 លោក  ន ីក ូឡាស  ម៉ា ឌរូ៉ ូ បាន 

ថ្លៃង ឲៃយដឹងថា៖« ពួក គៃ  គឺ ជា  
អ្នកទោស   ដៃលតៃូវ  បា ន  ចាប់- 
ខ្លួន ពៃលកំពុងធ្វើ សកម្ម ភាព    
បាន សា រភាព  ហើយ តៃូវ បាន 
កំពុង វ ិនិច្ឆយ   ទោស ដោយ អគ្គ - 
មៃធាវី សាធា រណ រដ្ឋ របស់ តុលា- 
ការ សុ ីវលិ នៃវ៉ៃណៃស៊យុ អៃឡា  
ហើយ នី តិវិ ធី នោះ  នឹង តៃូវ មន  
ការ ធា  នា  យា៉ាង ចៃើ ន  និង ម ន  
ភា ព យុត្តិ ធម៌ » ។ 

មៃដឹក នាំ របស់ បៃទៃស អា-
មៃរិក ខាង តៃបូង    ដៃ ល  ញំា ញី 
ដោយ វិបត្ត ិ បាន អះ អាង ថា  ជន-  
ជាតិ អាមៃរិក ទាំង ២ នាក់ នោះ  
មន ឈ្មោះ ថា  ឡូគី  ឌៃន ម៉ៃន  
នងិ អាអុរី៉ាន  ប៊រឺរ ី កពំងុតៃវូ បាន 
« កាត់ ទោស ទៅ តាម នីតិវិធី 
របស់ តុលា ការ » ។ 

លោក  ម៉ាឌូ រ៉ូ  បាន បង្ហាញ 
លិខិត ឆ្លង ដៃន របស់ លោក  
ឌៃន ម៉ៃន  មន វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ  និង 
លោក  បឺ៊ររី  វ័យ ៤១ ឆ្នា ំ នៅ តាម- 
ទូរ ទសៃសន៍ រដ្ឋ ៕ AFP/SK

UNអំពាវនាវសំុជំ នយួ$៤,៧ពាន់ល នបន្ថៃម...
តពទីពំរ័ ១.. .ទកឹ បៃក ់នៃះ គ ឺ

ជា  ចំនួន នៃ២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ដៃល អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
បាន អំពាវនាវ   នៅ ពៃល ខ្លួន 
បាន ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ ផៃន ការ ឆ្លើយ- 
តប មនសុៃស ធម ៌សកល របស ់ខ្លនួ  
កាល ព ីថ្ងៃទ២ី៥  ខៃ ម ីនា  ហើយ 
រហូតមកទល់ ពៃល នៃះ  ខ្លួន 
បាន ទទួល ទឹក បៃក់ បៃហៃល 
ពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះ  ។ 

  អគ្គ លៃខា ធិការ រ  ង  អង្គ ការ - 
សហ បៃជា ជាតិ  ទទួល បន្ទុក 
កិច្ច ការ មនុសៃស ធម៌  គឺ លោក-
ម៉ាក  ឡូវ ឃុក  បាន ថ្លៃង នៅ- 
ក្នុងសៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ ថា៖ 
«ឥទ្ធពិល គៃះ មហន្ត រយ  នងិ 
ភាព ជៃួល ចៃបល់ » នៃ ការ ឆ្លង 

វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណដ ៏  ចម្លៃក 
នៃះ  « នឹង ធា្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង 
បណ្តា  បៃទៃស កៃ ីកៃ បផំតុ  នៅ- 
ក្នុង  ពិភព លោក » ។ 

 លោក   ឡូវ ឃុក  បាន ពៃមន 
ថា ៖«បច្ចុបៃបន្ន   បៃសិន បើ យើង 
បាន ចាត់ វិធាន ការ  យើង គួរ តៃវូ- 
បាន រៀប ចំ សមៃប់ ការ កើន- 
ឡើង នៅ ក្នុង ជម្លាះ ដ៏សំខាន់ 
មួយ  ដូច ជា  ការ សៃកឃ្លាន 
អាហារ  នងិ ភាព កៃ ីកៃ   នងិ ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ អំពី ការគំរមកំ- 
ហៃងព ី គៃះ ទរុ្ភកិៃស កានត់ៃ ចៃើន 
ឡើង បន្ថៃម ទៀត » ។ 

 ទឹក បៃក់ ចំនួន  ៦,៧ ពាន់-
លាន ដុលា្លារ ទាំង មូល  តៃូវ- 
បានគៃ រំពឹង ថា  នឹង យក ទៅ 

ចំណយ លើ គមៃង ឆ្លើយតប 
មនុសៃស ធម៌  រហូត ដល់ ខៃធ្ន ូខាង - 
មុខ នៃះ ។ 

 គមៃងថវិកានោះ  បាន 
ផ្តល់អាទិ ភាព ទៅ ឲៃយ បៃទៃស 
បៃហៃល ចំនួន ២០  នៅ ក្នុង-
នោះ   មនបៃទៃស ខ្លះ មន  
ជម្លាះ  ដូច ជា  បៃទៃស អាហ្វ - 
ហា្គានី សា្ថាន និង សុី រី ជា ដើ ម  ។ 

កា រអំពាវ នាវ សុំជំនួយ ជា ថ្មី 
នៃះ បាន កើត ឡើង  ខណៈ ដៃល 
បៃទៃស ចំនួន ៩ ថៃម ទៀត  តៃូវ 
បន្ថៃម ទៅ ក្នុង បញ្ជី  មន ដូចជា 
បៃទៃស  បៃណំង ជីប៊ូទី  លីបៃរី- 
យា៉ា  មូ៉ហៃសំបិ៊ក  បា៉ាគីសា្ថាន  ហ្វលីី- 
ពីន  សៀរ៉ាឡៃអូន  តូហ្គា និង 
បៃទៃស ហៃសុីម បាវ៉ៃ។ 

យោង តាម UN បាន ឲៃយ ដងឹ ថា 
មូលនិធិ ទាំង នៃះ  នឹង តៃូវ បាន 
បៃើបៃស់  ដើមៃបី ទញិ បរកិា្ខា រពៃទៃយ   
ស មៃប់ ធ្វើ តៃស្ត  និង ពៃយាបាល 
អ្នក ជំង ឺ ផ្តល់ កន្លៃង លាង ដៃ      
ធ្វើ យទុ្ធនា ការ ផ្តល ់ពត័ ៌មន  នងិ 
បង្កើត ការដកឹជញ្ជនូ តាម យន្ត- 
ហះជា លក្ខណៈ មនុសៃស ធម៌ 
ទៅ អា្រហ្វកិ   អាសុ ី នងិ អាមៃរកិ 
ឡាទីន ។ 

អង្គ ការ នៃះ  ក៏ មន បំណង 
បង្កើត កម្មវធិ ីថ្មីៗ  ទៀត  ដើមៃប ីធ្វើ 
ឲៃយ ល្អបៃសើរ ដល់ ការ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង អសន្តិសុខ សៃបៀង  
ដៃល កំពុង កើនឡើង ដោយ- 
សារ វិបត្ត ិសៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល បង្ក  ឡើង 
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕ AFP/SK

លោក អង់ តូ នី ញូ៉  ហ្គយុ តឺរ្រស កំពុង ថ្ល្រង នៅ អំឡុង ព្រល ធ្វើ សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន មួយ    នៅ ទី សា្នាក់ការ អង្គការ  សហប្រជាជាតិ   នៅ  ក្នងុ  ទី ក្រងុ ញូវយ៉ក។ AFP

លោក   នី កូ ឡាស  មា៉ាឌូ រូ៉  បង្ហាញ លិខិត ឆ្លងដ្រន របស់ ពលរដ្ឋ អាម្ររិក ២នាក់។ AFP
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វិចិត្រសាលស្រអាតបើកការប្រកួតប្រជ្រងថតរូប
ត្រប់តាមសា្នាដ្រគំនូរដើម្របីលើកស្ទួយសិល្របៈខ្ម្ររ

ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ :   មិនខុស ពី អាជីវ- 
កម្មដទៃ ដៃល តៃូវ ផ្អាក ដំណើរ-
ការ   វិចិតៃសាល  «សៃអាត»  
កំពុង ពៃយាយាម រិះរក វិធីសាស្តៃ 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបី  ផ្តល់ សៃវាកម្ម   
ទសៃសនីយភាព  និង ភាព សបៃបាយ 
រកីរាយ ជា ការ   រកៃសាទនំាក ់ទនំង 
ជាមយួ អតថិជិន  នងិបណ្ដា  អ្នក 
ស្នៃហា សិលៃបៈ    ។ 

វិចិតៃសាល នៃះ បាន បង្កើត 
សកម្មភាព   ដូចជា  វីដៃអូ និយាយ  
ពី សិលៃបៈគំនូរ របស់ វិចិតៃករ 
ចៃើន របូ  ការបង្ហោះ  របូគនំរូ  នងិ 
អត្ថន័យ របស់វា  ក៏ដូចជា  កម្មវធិ ី
បៃកួតបៃជៃង ផៃសៃងៗដើមៃបី ឲៃយ 
អ្នក សៃឡាញ់ សិលៃបៈ អាច ចូល 
រ ួម បាន នៅតាម ផ្ទះ ។ 

សកម្មភាព នៃះ ជាសា្ពាន 
សមៃប់ ឲៃយ អ្នកចូលចិត្តគំនូរ 
អាចផៃសារ ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ 
សិលៃបករ  ស្វៃងយល់ពី បទពិ-
សោធ បច្ចៃកទៃស គូររូប  និង 
គមៃង ថ្មីៗ   ដៃលនឹង តៃៀមចៃញ  
ពីបណ្ដា  សិលៃបករ ទាំងនោះ ។

សៃអាត  ឆាលៃង   (#sraartch-
allenge) គឺជាការ បៃកួត បៃ-
ជៃង លើការ បៃើបៃស់វត្ថ ុផៃសៃងៗ  
ជាមយួ នងឹ ក្ត ីសៃមើ សៃ មៃ របស ់
អ្នក  ដើមៃបី  ធ្វើតៃប់ តាម រូប គំនូរ 
ណមួយ  ដៃល អ្នកសៃឡាញ់ 

ពៃញចិត្ត ។
អ្នកនាង Cecile Eap  ស្តៃី 

ខ្មៃរ -បារំាង   ជាសា្ថាបនិក វិចិតៃ- 
សាល  បានឲៃយដឹង ថា ៖«នៅ 
ពៃល  ការ ចៃញ ទៅ ធ្វើ ទសៃសន- 
កចិ្ច  នៅ វិចិតៃសាល ដោយ ផ្ទាល់  
មិន តៃវូ  បាន អនុញ្ញាត   ដូចកន្លង  
មក  យើង បាន បង្កើត ការបៃកួត- 
បៃជៃង នៃះ ឡើង  សមៃ ប់ អ្នក 
ដៃល សៃឡាញ់ សិលៃប ៈ  ទំាងឡាយ  
ដៃល មាន គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ខ្ពស់  
ពៃះ ការ បៃកួត នៃះ ជា គំនិត ច្នៃ- 
បៃឌិត ថ្មី  របស់ បុគ្គល នីមួយៗ 
នៅតាម ផ្ទះ »។ 

ជាមួយក្តី សៃឡាញ់ យា៉ាង 
ជៃល ជៃ  លើ វិស័យ សិលៃបៈ  
នាង បានបៃប់ ថា  នាង ពៃយាយាម  
រិះរក សកម្មភាព ថ្មីៗ ដើមៃបី ផៃសារ- 
ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ អ្នក- 
ទសៃស និកជន  នៅ ពៃល ដៃល 
វិចិតៃសាល កំពុង បិទ។

សៃអាត  ឆាលៃង គឺ កម្មវិធី  
មាន ទមៃង់ ដូច ទៅ នឹង   សកម្មភាព 
ផ្ដចួ ផ្តើម  ដោយ សារមន្ទរី Getty 
ជាកន្លៃង បៃមូលផ្តុ ំសា្នាដៃសិលៃបៈ  
និង ការ សៃវជៃវ  របស់  J. 
Paul Getty Trust។ 

អ្នកនាង បាន រៀបរាប់ថា៖ 
«ដើមៃបី ចូលរួម ការ បៃកួត នៃះ  
លោកអ្នក គៃនត់ៃ ចលូ ទៅ កាន ់
ផៃក របស់ សៃអាត  រួច ជៃើស- 
រីស រូបគំនូរ ពីសា្នាដៃ វិចិតៃករ 

ណមយួ  ហើយ ចរូ សៃមើ សៃមៃ  
និង ធ្វើ តៃប់ តាម  រូប គំនូរ នោះ  
បនា្ទាប់ មក ថតរូប នោះ ភា្ជាប់- 
ជាមួយ រូបដើម រួច ផ្ញើ មកកាន់  

ពួកយើង  ឬ អាចផុស នៅ លើ 
ផៃក របស់ សៃអាត  ដោយគៃន់- 
តៃ វាយ  #sraartchallenge 
ជាការ សៃច »។ 

ការ បៃកួត បៃជៃង នៃះ  នឹង 
បញ្ចប់ នៅ ចុង ខៃ  ឧសភា  រូបភាព  
ដៃល មាន បៃជាបៃិយ ភាព ជាង 
គៃ  ចំនួន ៣  នឹង ទទួល បាន 
រង្វាន់  Sip and Paint មានតម្លៃ  
បៃហៃល  ២៥  ដលុ្លារ  នៅ  សៃ-
អាត  រួមជាមួយនឹង រង្វាន់ ផៃសៃងៗ 
ជាចៃើន ទៀត ដូចជា  ផ្ទាំងគំនូរ 
កៃណត់  រូបគំនូរ  សៃ  និង 
សមា្ភារ ផៃសៃងទៀត ពី និសៃសិត 
មកព ីសាកល វទិៃយាលយ័  ភមូនិ្ទ- 
វិចិតៃ សិលៃបៈ ។

អ្នកនាង  Cecile បាន ឲៃយ ដងឹ 
ទៀតថា  ការបៃកួតបៃជៃង នៃះ  
ទើប  តៃ ចាប់ផ្តើម   តៃ មាន អ្នក 
ចូលរួម ចៃើន  ពៃមទាំង មាន 
របូថត   ជាចៃើន  តៃូវបាន ថត  រចួ 
បង្ហោះ នៅ លើ ហ្វៃសប៊ុក ផៃក 
របស់ សៃអាត កាល ពី ពៃល  
ថ្មីៗនៃះ ។

វិចិតៃសាល ដៃល  សម្ពាធ   
ដំណើរការ កាលពីខៃតុល ឆា្នាំ 
២០១៩ នៃះ ក ៏មានគមៃងនងឹ 
បើក ដំណើរការ សាជាថ្មី  នៅ  
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៩ ខៃ ឧសភាស្អៃកនៃះ 
បៃសិន   បើ មិនមាន ករណី ឆ្លង ថ្មី 
នៃជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

ការ បើកដំណើរ ការ វិចិតៃ- 
សាល  ឡើង វញិ  នងឹ រៀបច ំឡើង 
ដោយ វិចិតៃករ ចំណន ៗ  ជា 
ចៃើន រូប ដោយមានការ ច្នៃ បៃឌិត 
ថ្មីៗ ផងដៃរ  ជាមួយនឹង ការ- 
រៀបចំ កម្មវិធី ដាក់តាំង បង្ហោញ  
គំនូរ  និង ការ គូរ គំនូរ ដោយ 
ផ្ទាល ់  នៅលើ កៃវកាហ្វៃ  ដបទកឹ  
សៃបៃកជើង  បៃអប់ ដាក់ វ៉ៃនតា  
សមៃបក ទូរស័ព្ទ ជាដើម ។

សា្ថាបនកិ ដៃល មាន ឆន្ទៈ ផ្ដល ់
ឱកាស ឲៃយ សលិៃបករ ខ្មៃរបញ្ចៃញ 
សា្នាដៃ នៅ វិចិតៃសាល សហ-
សម័យ រូបនៃះ ក៏ បាន បង្ហោញ 
គោល ជំហរ ទៅថ្ងៃ មុខថា ៖«បច្ច-ុ
បៃបន្ន យើងគៃន់តៃ ជា   វិចិតៃ-
សាល មួយ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 

ប៉ណុ្ណោះ  យើង សងៃឃមឹថា  យើង 
អាច កា្លាយជា ផ្នៃកមួយ នៃការ-
អភវិឌៃឍ សលិៃបៈ កម្ពជុា  នងិជរំញុ 
ឲៃយ មនសុៃស គៃប ់គ្នា  កានត់ៃ សា្គាល ់
ចៃបាស់ អំពី វបៃបធម៌ ដ៏ អសា្ចារៃយ 
របស់ ខ្មៃរ  ដៃល កំពុង តៃឡប់ 
មក មាន ពន្លឺ  ប នា្ទាប់ ពី តៃូវ បាន 
បំផ្លាញ ចោល នា អតីតកាល ។ 
យើង ក៏ រំពឹង ថា  សកម្មភាព 
របស់ យើង នឹង ផ្លាស់ ប្តូរ គំនិត   
និង ជួយ ឲៃយ បៃជាជន ជួយ ថៃ-
រកៃសា វបៃបធម៌  ក៏ដូច ជាបៃតិក-
ភ័ណ្ឌ  ជាតិផងដៃរ »។

សៃអាត មាន ទតីាងំ នៅ ជតិ 
សារមន្ទរីជាត ិ នងិ ពៃះបរមរាជ- 
វាងំ  នៅ លើ បណ្ដាយ វថិ ីសធុា-
រស ។ សមៃប់ ព័ត៌មាន លម្អិត 
សូមចូល ទៅ កាន់ ហ្វៃសប៊ុក- 
ផៃក  @sraartstudio ឬ  
អីនុសា្តាកៃម  @sraart_stu-
dio ឬចូលទៅកាន់  វៃបសាយ 
www.sraarstudios.com 
ឬខលទៅកាន់ លៃខ ០៨១ 
៤៦១ ៧១១៕ការ បេកួត ថត តេប់តាមគំនូរ នឹង បញ្ចប់   នៅ ចុង ខេ ឧសភា ខាង មុខ នេះ ។ រូបថត សហ ការី

អ្នកចូលរួមគេន់តេ  រៀបចំ ស្ទីលថត រូបទៅតាម គំនូរ  ដេល ខ្លួន សេឡាញ់ រួច បង្ហោះ រូបថត ជាមួយ #sraartchallenge  ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ២រោច ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ 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 នូវ ទំនាស់ 
បណ្តាល  មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  - 

សុខ   ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹក     ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ គួរអា ន 
សៀវ ភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាផៃសៃងៗបានចៃើន ។ 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 ល្អបៃសើរ 
ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មិត្ត។    រីឯ     ប  ញ្ហា 
ស្នៃហា វិញ គួរមានអធៃយាសៃ័យគ្នា  និង អត     ់    ធ្មត់ច ំ- 
ពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    នាថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួបបញ  ្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 ធម៌ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តោង យក  
ការ   បៃងុ បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំណៃកឯបញ្ហាស្នៃហា - 
គូស្នៃហ  ៍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   បានទទួល 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   គឺ 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   ល្អិនបង្កើតបាននូវ សម្ព័ន្ធស្នៃហ៍ ដ៏ 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 ។

ជយលាភី  កំណាពៃយ រឿងលៃខ១ កញ្ញា លឹម ផាន់ណា និង លៃខ២  លោក វងៃស សុភាជ ឆ្នាមុំន។ រូប សហ ការី

ប្រកួតត្រងនិពន្ធពានរង្វាន់ព្រះនាង
ឥន្ទ្រទ្រវីឆ្នា២ំ០២០ចាប់ផ្តើមហើយ

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នំពៃញៈ ការបៃកួត  ជៃើស- 
រសី សា ្នាដៃ តៃង នពិន្ធ បៃលោម-  
លោក រឿងខ្លី និង កំណពៃយ  
សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០  បាន ចាប-់  
ផ្តើម     ទទួល   យកនូវ បៃក្ខ ភាព-    
បៃកួតបៃជៃង ហើយ ខណៈ  
ពាក ៃយ  ទទួលសា្នាដៃ បៃកួត   តៃូវ-    
ផតុ  កណំត ់រហតូ ដល ់ថ្ងៃទ ី ៣១ 
ខ ៃ   ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២០    នៃះ    ជា- 
មួ យ       បៃធន បទ  សរសៃរ  សៃរី ។

លោក កុក រស់ ជាបៃធន-   
នាយក  ដា្ឋាន ការអាន នងិ សៀវ- 
ភៅ   នៃ កៃសងួ វបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ- 
សិលៃបៈ    មាន បៃសាសន៍ ថា ៖« នៃះ    
គឺជា ការបៃកួតបៃជៃង ដើមៃបី 
ចមៃញ់ ជៃើសរីស យក មា្ចាស់- 
ជយ លាភ ីផ្នៃក បៃលោម លោក-  

និង  កំណពៃយ រឿង ខ្លី  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០២០   នៃះ  ដៃល  បាន រៀបចំ 
ដោយ  កៃសងួ  វបៃបធម ៌នងិ  វចិតិៃ-  
សិលៃបៈ ដៃល សហការ ជាមួយ 
សមា គម អ្នកនិពន្ធ ខ្មៃរ សាកល- 
វិទៃយា   ល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពៃញ និង  
រាជ បណ្ឌិតៃយ  សភា កម្ពុជា  »។ 

  ការបៃកតួបៃជៃង កាល ព ីមនុ 
តៃងតៃ  មាន ការកណំត ់បៃធន-  
បទសមៃប់ ការតៃង និពន្ធ ទាំង 
បៃលោម លោករឿងខ្លី និង  
កណំពៃយ  តៃ   ពៃល ២-៣ឆ្នា ំ ចងុ-  
កៃយ  នៃះ  បាន ប្តូរ មក ដាក់  
បៃធន  បទ  សៃរ ីវញិ  ដោយ សារ 
ពៃល  បៃឡង បៃក្ខ ជន  ចូលរួម 
បៃកួត  គឺតៃង និពន្ធ មិន  សូ វ  តៃូវ 
ឬ  សៃប  តាម បៃធន បទ ហើ យ 
ក៏ ជា  ផល លំបាក មួយ ចំពោះ-   
កៃុម  គណៈកម្មការ វាយ តម្លៃ រក 

មា្ចាស ់ជយលាភ ី ដៃរ ខណៈ ការ- 
ឈប់  ទទួល សា្នាដៃ បៃកួតនៅ - 
តៃឹម    ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ។

បៃធន នាយកដា្ឋាន ការអាន 
និង សៀវភៅបាន  បន្ត ថា ៖ «     ការ - 
បៃកួត ឈរ  លើ  គោល ការណ៍  
សំខន ់   ៣ មាន  អត្ថ ន័យ-  
(សច្ចធម ៌សលី ធម ៌នងិ  គណុ- 
ធម ៌) អត្ថរបូ(   វធិ ីតៃង រចនា បទ័្ម 
និង   សិលៃប៍ សភ័ណ ) និង 
អត្ថរស  (បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ពី  
ការអប់រំ ការអភិវឌៃឍ និង  រកៃសោ 
តម្លៃ   អត្តសញ្ញាណ ជាតិ ) ។ ឯ 
លក្ខខណ្ឌ វញិ ក ៏មាន  ៣ ចណំចុ 
ដៃរ គ ឺអក្ខរាវរិទុ្ធ   តាម វចនានកុៃម 
ខ្មៃរ  (សម្តៃច  ជួន ណត)-  
អកៃសរ  វាយ  កុំពៃយូទ័រ (Font 
យូនីកូត Khmer OS Metal 
Chrieng ,ទហំ ំ១២ ឬ សរសៃរ 
ដោយ ដៃ ក៏ បាន ) និង ខ្នាត 
កៃដាស A4 ចនោ្លាះ  ១៥-៣០ 
ទពំរ័ ទាងំ  នពិន្ធ បៃលោមលោក 
និង កំណពៃយ រឿង ខ្លី ។  ឯ  ការ- 
ចមៃញ់ ជមៃុះ យក  បៃក្ខ ភាព   
នឹង ធ្វើ  ៣ ដំណក់កាល   ដើមៃបី  
រីសរក  ជើង ខ្លាំង ចុង កៃយ  ។ 
ហើយ  អ្វី ដៃល ពិសៃស នោះ ឆ្នាំ 
នៃះ    បៃក្ខជន មា្នាក់ អាច មាន 
សទិ្ធ ិដាក ់សា្នាដៃ ២ បាន គ ឺសា្នាដៃ 
បៃលោមលោក    ១ និង សា្នាដៃ 
ផ្នៃកកំ ណពៃយ រឿង   ១  ដៃរ»។ 

 ចំណៃក ជយលាភី នឹង តៃូវ 
ជៃើស  ពី លៃខ១ ដល់ លៃខ ៣ 
មាន ទាំង បៃលោមលោក និង 
កំណពៃយ គឺ បាន ពាន រងា្វាន់១ 
អម  ដោយ ទឹក បៃក់  រងា្វាន់ និង   
ការ ផ្តល់ រងា្វាន់ លើកទឹកចិត្ត ក៏ 
ទទលួ   បាន   បណ្ណ សរ សើរ១ អម   
ដោយ  ទឹក បៃក់ រងា្វាន់ ៕ ជយលាភីកំណាពៃយរឿងលៃខ៣ លោក មឿន សំណាង ឆ្នាមុំន។  សហការី 



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

TV5 នឹង បើក ការ ប្រកួតដណ្តើម ពានវិញ នៅ សប្តាហ៍ន្រះ
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ   ការ បៃកួត ពាន 
រង្វាន់ TV5 Boxing Knock 
Out Series ក្នុង ទម្ងន់ ៦៣,៥ 
គឡីកូៃម  នងឹ បើក ដណំើរការ- 
បៃកួត វគ្គ ពាក់ កណ្តាល ផ្តាច់- 
ពៃត័ៃ នៅ លើ សង្វៀន ប៉សុ្តិ៍ លៃខ 
៥ នា ថ្ងៃសៅរ៍ នៃះ ដោយ ក្នុង 
នោះ កីឡាករ  សោម  វិឆ័យ តៃូវ  
ប៉ះ   ពុយ  វណ្ណៈ  ហើយ   រិន  
សារ័ត្ន   តៃូវ ជួប  វ៉ៃន ហុង ជីវ៉ុង 
ដើមៃប ីបៃជៃង យក កៅ អ ីវគ្គ ផ្តាច-់ 
ពៃ័តៃ ។ 

យ៉ាងណក៏ ដោយ ការ ជួប 
ប៉ះ គ្នា រវាង សោម  វិឆ័យ   របស់  
ក្លិប វិបុល ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃន ជ័យ 
នងិ ពយុ  វណ្ណៈ  មក ព ីក្លបិ ឃ្លាងំ- 
មឿង កឡីា គ ឺ គតិ មក ដល ់ពៃល 
នៃះ  នៅ មិន ទាន់ ចៃបាស់ នៅ 
ឡើយ   ពៃះ អាច មាន រឿង 
ចមៃូង ចមៃស  ដោយ សារ តៃ 
ពុយ វណ្ណៈ ទើប បាន ដក ពាកៃយ 
ឈប់បៃកួត   នៅលើ សង្វៀន   
CNC  ដោយលើក មលូ ហៃតថុា  
ឈ ឺដៃ  ប៉នុ្តៃគៃ បៃរជា  មាន ឈ្មោះ 
មក បៃ កួត ក្នុង វគ្គ ពាក់ កណ្តាល 

ផ្តាច ់ពៃត័ៃនៃះ ទៅ វញិ។  ហៃត ុនៃះ 
ពយុ វណ្ណៈ អាច  បៃឈម ទៅ នងឹ  
បទ ល្មើស ក្នងុ កចិ្ច សនៃយា ជា មយួ 
CNC ។ ចំពោះ  ដំណោះ សៃយ 
យ៉ាង ណ នោះ  មិន តៃូវ បាន 
មន្តៃី ទទួល ខុស តៃូវ  បៃដាល់  
នៅ សង្វៀន TV5 ទមា្លាយ ឲៃយ ដងឹ 
នៅ ឡើយ ទៃ។  

ប៉នុ្តៃលោក រាជ  សផុៃន  មន្តៃ-ី  
ព័ត៌មាន  និង ជា គណៈកម្មការ 

សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ បាន  
នយិយ ថា ៖«គតិ មក ដល ់ពៃល 
នៃះ  ពយុ  វណ្ណៈ  តៃវូ ឡើង បៃ កតួ 
ដោយ គ្មោន បញ្ហា អ្វី ទៃ  ហើយ 
ចំពោះ  រឿង នៃះ អ្វីៗផៃសៃងទៀត 
គ ឺ សាមខី្លនួ  ជា អ្នក ដោះ សៃយ 
ខ្លួន ឯង» ។   

កីឡាករ សោម  វិឆ័យ  អាច 
មាន លទ្ធភាព ចៃើន  ក្នុង ការ- 
ឈ្នះ កៅ អីទៅ  វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ   

បើទោះ បីជា ពុយ  វណ្ណៈ  មិន 
អាច មក បៃកួត   ឬ មក បៃ កួត ក៏ 
ដោយ ។  បៃភព មួយ សុំ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះបៃប់ ថា   ពុយ  
វណ្ណៈ  ទំនង មិនបាន ហ្វឹក ហាត់ 
ជាប់ លាប់ ទៃ  ដោយ ជាប់ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ មន្តៃី នគរបាល  នៅ ខៃត្ត 
សៀម រាប  ហើយ ការ  បៃ កតួ នៃះ  
ក៏ បៃឈម នឹង សង្វៀន  CNC  
ដៃល សុ ំដក ខ្លនួ  ដោយ អះអាង 

ថា ឈ ឺ ប៉នុ្តៃ បៃរជាមក បៃ កតួនៅ  
សង្វៀន TV5 បាន ។ 

លោក  ឡុង  វិបុល  គៃូ បង្វឹក 
របស់  សោម  វិឆ័យ បៃប់  ថា ៖ 
« សោម  វិឆ័យ  មាន ភាគ រយ 
ខ្ពស់ក្នុង ការ ដណ្តើម កៅ អី វគ្គ 
ផ្តាច ់ពៃត័ៃ  ដៃល បៃក ់រង្វាន ់អម 
ចនំនួ ៤ ០០០ ដលុា្លារ» ។ លោក 
បន្ថៃម ថា៖ « សមត្ថភាព របស់  
សោម  វិឆ័យ  អាច ឈាន ទៅ 
ដល់   ពៃះ ហ្វឹក ហាត់ ជា បៃចាំ  
ហើយ បៃក្ខភាព ដៃល តៃូវ ប៉ះ 
នោះ  មិន មៃន ជា ឧបសគ្គ ធំ 
នោះ ឡើយ» ។ 

នៅ មនុ ឡើង មក ដល ់វគ្គ ១/២ 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៃះ សោម  វិឆ័យ  
បាន យក ឈ្នះ ផន  រះ  ដោយ 
ពិន្ទុ រួច  បន្ត ឈ្នះ   គង់ សំបូរ  និង  
បាន  ឈ្នះ  រឿម  វណ្ណៈ  នៅ ក្នុង 
ការ បៃកួត ជមៃុះ ដំណក់កាល  
ទ ី៣។  ចណំៃក  ពយុ វណ្ណៈ បាន  
ឈ្នះ  លីន សុខឈុន  រួចបន្ត 
ឈ្នះ  សូតៃ ខៃវិន   ហើយ បៃកួត 
ជមៃុះ លើក ទ ី៣ បាន  ឈ្នះ   ឡងុ  
បៃន លឿន។

 សមៃប់ ការ ជួប គ្នា រវាង  រិន 
សារ័ត្ន  និង វ៉ៃន  ហុងជីវ៉ុង  គៃ  

មាន ជនំឿ ថា   សារត័្ន  មាន បៃៀប  
ខណៈ ដៃល  ហុងជីវ៉ុង  ភាគ- 
ចៃើន ខ្ជី ខ្ជាក្នុង ការ ហ្វឹក ហាត់  
ហើយនៅ ក្នុងការ បៃកួត វគ្គ- 
ជមៃុះ រិន  សារ័ត្ន  បាន ឈ្នះ  
សល់ ពិសិដ្ឋ  ឈ្នះ  អ៊ុង  កំសត់  
នងិ  ឈ្នះ ខ ំ សាបាន។  ចណំៃក  
ហុងជីវ៉ុង  វិញ នៅជុំទី១  ឈ្នះ  
សុខ  សុវណ្ណ  ជុំទី២ ឈ្នះ  
សោម  សុីថៃ  និង ជុំទី៣  ឈ្នះ  
ណម  ម៉ូរា៉ាក់  ដោយ ពិន្ទុ ។

  កីឡាករ វ៉ៃន ហុងជីវ៉ុង  បាន  
បៃប់  ថា ៖« មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ 
៥០ ភាគ រយ  ប៉ុន្តៃ ឡើង ទៅ ដឹង 
តៃ វ៉ៃ ចំណៃក  រឿង ចាញ់ ឬ ឈ្នះ  
មិន ហា៊ាន និយយ មុន ទៃ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណ   កីឡាករ វ៉ៃន 
ហុងជីវ៉ុង  ល្អ ជង្គង់  និង ចាស់- 
វសៃសា ជាង  ប៉នុ្តៃ បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
យទុ្ធ សាស្តៃ បៃ កតួ  មនិ សវូ ឆ្លាត  
ពៃម ទាំង បៃ កួត មិន សូវ កាច 
សាហាវ នោះ ឡើយ  ផ្ទុយពីនៃះ 
រិន សារ័ត្ន  ជាកីឡាករ ខ្ចី វសៃសា 
ជាង  ប៉ុន្តៃ វ៉ៃ មាន យុទ្ធ សាស្តៃ 
ចៃញ ចូល លឿន ពៃម ទាំង ទឹក- 
ចិត្ត បៃ កួត កា្លាហាន ជាង  គឺ វ៉ៃ  
មិន បៃចាំ ឡើយ ៕

ពុយ វណ្ណៈ តេវូ បេឈមជាមួយ សោម វិឆ័យ នៅ ក្នងុការ បេកួត វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ពេត័េ នៅ  TV5។ រូបថត សហ ការី

ជើង ខ្លាងំ ទំាង៦ ត្រវូប៉ះគ្នា ត្រ វណ្ណៈ និង ល្វ្រ អាចចាញ់
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ កឡីាករលដំាប ់ជើង 
ខ្លាំង របស់ កម្ពុជាចំនួន ៦នាក់ 
តៃូវ បាន ដាក់ ឲៃយ បៃកួត គ្នា  នៅ 
លើ សង្វៀន CNC នាពៃឹក ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ដោយ ក្នុង នោះ សួន 
ចាន់នី (សូតៃ ប៊ុនធី) តៃូវ 
សងសកឹ ឡងុ សណំង ចណំៃក 
ជើងខ្លាំង ជំនាន់ ថ្មី ឈឿង ល្វៃ 
ផៃសង សំណង ប៉ះជាមួយ ឡៅ 
ចន្ទៃ ហើយ រឿម វណ្ណៈ ដាក់ 
ឲៃយ បៃកតួ ជនំសួ ឡងុ ជនិ ដោយ 
រូបគៃ តៃូវ បៃ ឈម ជាមួយ ជើង- 
ខ្លាំង វ័យក្មៃង មុឺន មៃឃ។

សមៃប់ ការ បៃកួតទាំង ៣ គូ 
ដ៏ គួរ ឲៃយចាប់ អារម្មណ៍នៃះ  តៃូវ 
បាន បៃភព តាម ដាន សកម្មភាព  
បៃ កួត បៃដាល់ បៃចាំ សបា្តាហ៍  
ហា៊ាន ទសៃសន ៍ទាយ ថា   ឡៅ  ចន្ទៃ  
អាច នងឹ ឈ្នះ  ឈឿង  ល្វៃ  ហើយ 
មុនឺ  មៃឃ  ក ៏អាច នងឹ ឈ្នះ  រឿម  
វណ្ណៈ  ក្នុង ភាគ រយ ខ្ពស់ បំផុត 
ដចូគ្នា   ប៉នុ្តៃ សមៃប ់  សនួ  ចានន់ ី 
ដៃល ឡើង សង សកឹ ជា មយួ  ឡងុ  
សំណង  នោះ អាច នឹង មាន 
ការ បៃទាញ បៃទង់ គ្នា ខ្លាំង  មុន 
នឹង ដឹង លទ្ធផល ។ 

លោក  សនួ  ប៊នុ សតូៃ  គៃ ូបង្វកឹ  
និងជាឪពុក របស់  សួន  ចាន់ នី 

បាន និយយ ថា ៖« កូន របស់ ខ្ញុំ 
កំពុង ហ្វឹក ហាត់ តៃៀម បាន ល្អ  
ដើមៃបី បៃ កួត សង សឹក  ដោយ 
សងៃឃឹម  និង មាន ទំនុក ចិត្ត ថា  
នងឹ យក ឈ្នះ បាន វញិ ។   ចណំៃក 
កាល លើក  មុន បៃ កួត ចាញ់ ក្នុង 
លក្ខណៈ បៃ ផិត បៃ ផើយ  គឺ ពិន្ទុ 
៣ ទល ់២ ប៉ណុោ្ណោះ  ចណំៃក ជនំបួ 
លើក នៃះ  ខ្ញុ ំគតិ ថា  ៦០ ភាគរយ  
គ ឺឈ្នះ  ដោយ បៃើ ស្នៀត វ៉ៃ ឆ្ងាយ  
និង ស្នៀត កៃង  ដោយ យើង 
សមៃួច ឲៃយ បាន ល្អ» ។ 

ចណំៃក  លោក  ឡងុ  សាលវន័្ត  
គៃូ បង្វឹក   ឡុង  សំណង  បាន 
និយយ ថា ៖ «បៃ វត្តិ បៃ កួត គ្នា 
របស ់កឡីាករ ២ នាក ់នៃះ  គ ឺ ឡងុ  

សំណង  ធ្លាប់ ឈ្នះ  ២ លើក  គឺ 
នៅ ការ បៃ កួត ជើង ឯក ជាតិ ឆ្នាំ 
២០១៩ ម្តង  នងិ កាល ព ីសបា្តាហ ៍
មនុ ម្តង  ប៉នុ្តៃ តៃមឹ ពនិ្ទ ុទាងំ បៃ ផតិ- 
បៃផើយ មៃន» ។  លោក បន្ត ថា ៖ 
«ឡុង  សំណង  ក៏មាន ចំណុច 
ខៃសាយ ចាញ់ បៃៀប កៃបាច់ កៃង 
របស់  សួន  ចាន់ នី ដៃរ  ប៉ុន្តៃ បើ 
ឱប ជាប ់ឡើង ជង្គង ់វិញ  សណំង  
វ៉ៃ ជង្គង ់បាន លឿន ជាង  នងិ មាន 
បៃៀប ជាង  ហៃតុ នៃះ ខ្ញុំនៅ តៃ  
មាន សងៃឃមឹ៧០ ភាគ រយ ថា  ឡងុ  
សំណង នឹង  ឈ្នះ » ។ 

ចំពោះ  កីឡាករ  ឈឿង  ល្វៃ  
ដៃល ទើប តៃ សាង បាន ភាព- 
លៃបីលៃបាញ ក្នុង រយៈ ពៃល មួយ 

ឆ្នាំ នៃះ ពិត ជា មាន មហិច្ឆតា ធំ  
សុ ំសាក កមា្លាងំ  នងិ បច្ចៃកទៃស 
ជា មយួ ជើង ចាស ់លៃប ីឈ្មោះ  ឡៅ  
ចន្ទៃ  ប៉ុន្តៃ បៃ ភព ជា ចៃើន បាន 
ហៅ គ ូនៃះ ថា  ឈឿង  ល្វៃ  ឡើង 
កំដ រឆក  ឬ តួ សមៃប់ ចាញ់ 
ប៉ុណោ្ណោះ   ពៃះ បើ បៃៀប ធៀប 
បទ ពិសោធ ជា មួយ  ឡៅ  ចន្ទៃ 
គឺ នៅ ខ្ចី ជាង ឆ្ងាយ ណស់ ។

 យ៉ាងណ កដ៏ោយ យោង តាម 
គណៈកម្មការ ផ្គូ ផ្គង  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ថា ៖ «ការ ផ្គ ូផ្គង ដាក ់
ឲៃយ បៃ កួត គ្នា នៃះ  ដោយ សារ  
ឈឿង  ល្វៃ  ចាប់ ផ្តើម ឡើង ជា 
លំដាប់  ដោយ មួយ រយៈ នៃះ  វ៉ៃ 
ឲៃយ ជើង ចាស់  លួន  សុខ ខៃង  
សន្លប់ ធំ  និង វ៉ៃ ស្មើ ជា មួយ ជើង 
ខ្លាំង  វងៃស  វិឆ័យ  ផង ដៃរ» ។  

កីឡាករ ឈឿង  ល្វៃ   ដៃល ពី 
មុន បៃើ ឈ្មោះ  ឡុង  វ៉ៃ  កាលរូប 
គៃ  នៅ ក្លបិ សាលវន័្ត កឡីា  គ ឺធ្លាប ់
ឈ្នះ ជើង ឯក រង  ពី ការ បៃកួត  
ជៃើសរសី ជើង ឯកថា្នាកជ់ាត ិ ឆ្នា ំ
២០១៩ ហើយ ជំនួបនៃះ គៃ  
បាន និយយ ថា៖ «ខ្ញុំ  សបៃបាយ 
ចិត្ត  ពៃល បាន បៃ កួត ជា មួយ 
ជើង ខ្លាំង  មាន បទ ពិសោធ ល្អ  
ហើយ បើ ចាញ ់ ក ៏មនិ អ ីដៃរ  គ ឺខ្ញុ ំ
ធនា វ៉ៃ អស ់ព ីសមត្ថភាព  ដើមៃបី 
អនាគត» ៕

ការ ប្រកួត ការពារខ្រស្រ ក្រវាត់ របស់ 
Joshua អាចនឹង  ធ្វើ មិនបិទទា្វារ 

កេុង ឡុងដ៍: អ្នក រៀប ចំ  ផ្គូផ្គង 
ឲៃយ  Anthony Joshua បាន 
និយយ ថា  ការ បៃកួត ការ ពារ 
ខៃសៃ កៃវាត់ របស់អ្នក បៃដាល់    
ជើង ឯក ពិភពលោក រូប នៃះ នា  
ពៃល ខង មុខ បៃហៃល ជា មិន 
តៃូវ បាន រៀប ចំ ឡើង  ដោយ 
បទិទា្វារ នោះទៃ បើ ទោះ ប ីជា មាន 
វិបត្តិ កូរ៉ណ ក៏ ដោយ ។     

លោក  Eddie Hearn កពំងុ 
ពិចារណ រឿង ផ្លាស់ ទីកន្លៃង 
សមៃប ់បៃកតួ រវាងអ្នក បៃដាល ់
សញ្ជាត ិអងគ់្លៃស    Joshua នងិ 
Kubrat Pulev របស ់ប៊លុហា្គារ ី
ដៃល ដបំងូ ឡើយ គៃង នងឹ ធ្វើ 
នៅ បៃទៃស អងគ់្លៃស ក្នងុ កឡី- 
ដា្ឋាន របស់ កៃុម  Tottenham 
Hotspur នា ថ្ងៃ ទ ី២០ ខៃ កក្ក ដា  
ខង មុខ នៃះ ។

តៃ ការ បៃកួត  នៅ កៃុង ឡុងដ៍ 
នៃះ តៃវូ បាន ផ្អាកដោយ ឥត មាន 
ពៃល កំណត់ ដោយសារ ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ វរីសុ ខង លើ ហើយ 
លោក  Hearn មាន បណំង ផ្លាស ់
ទីតាំង ទៅបៃទៃស នៅ តំបន់  
មជៃឈិម បពូា៌ា វញិ បៃសនិ បើ ទសៃស- 
និក ជន តៃូវ បាន អនុញ្ញាតឲៃយ 
ចូល មើលនៅ ទីនោះ ។

Joshua សព្វ ថ្ងៃ កំពុងគៃង  

ខៃសៃ កៃវាត់ទម្ងន់ ធ្ងន់៤ សា្ថាប័ន 
ផៃសៃង គ្នា WBA, IBF, WBO 
និង IBO កៃយ បាន ឈ្នះ អ្នក 
បៃដាល ់សញ្ជាត ិអាមៃរកិ Andy 
Ruiz ដៃល រៀប ចំ ឡើង នៅ 
សង្វៀន  នាបៃទៃស អារា៉ាប៊ ីសា- 
អ៊ូឌីត កាល ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ មុន ។

លោក Hearn បាន  នយិយ 
ទៅ កាន់ វៃបសាយ  Boxing 
Social  ថា ៖ «បៃសនិ យើង មនិ 
អាច រៀប ច ំនៅ កន្លៃង ដៃល បាន 
គៃង ទុក ទៃ យើង តៃូវ តៃ ស្វៃង 
រក កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី អាច 
ធ្វើ ឲៃយ ការ បៃកួត ដ៏ ធំនៃះ អាច 
ដំណើរ ការ ទៅ បាន » ។ 

អ្នក ផ្គូរផ្គង វ័យ ៤០ ឆ្នាំ រូបនៃះ  
បន្ត  ថា ៖ «ខ្ញុំ គិត ថា  បៃទៃស  
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ឬ អៃមី រា៉ាត- 
អារា៉ាបរ់មួ តៃៀម ខ្លនួ ១០០ ភាគ 
រយ  ដើមៃប ីរៀប ច ំពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ 
ក្នងុ ខៃ កញ្ញា ឬ តលុា ។ បើសរួ ខ្ញុ ំ
ថា  ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ បៃកួត រវាង   Josh-
ua នងិ Pulev បៃពៃតឹ្ត ទៅ ដោយ 
អត់ មាន អ្នក មើល ឬ? ខ្ញុំ ឆ្លើយ 
ថា ទៃ ពៃះ ខ្ញុ ំចង ់ឲៃយ វាកើត ឡើង 
ដោយមាន អ្នកទសៃសនា ដូច្នៃះ 
ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ គៃប់ យ៉ាង  ដើមៃបី ឲៃយ  
បៃកដ ថា  កម្មវិធី នៃះនឹង មិន 
បិទ ទា្វា រ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះ តារា    សម្តេង  និង ចមេៀង 
ចូលចិត្ត ចេៀង  Cover   បទ    ពី  ដើម    បង្ហោះ   តាម  
YouTube  មាន  រាង    សេ លូន  ស្អាត  កញ្ញា ឌី 
សូនិតា្តា សេប់ តេបង្ហើរ សរ ហួស  ចិត្ត   មួយ  ឃ្លា- 
ដោយ    ការ ជាប់ មន្ទិល  សងេស័យ ថា នាង ចង់ បាន   
ប្តី  គេ  តេ រឿង រា៉ាវ នោះ  បាន ស្ងប់   ទៅ  វិញ ហើយ  
កេយ   ពី ភាគី ចោទ បេកាន់នាង  បាន  សមេួល -  
បញ្ចប ់ រឿងដោយសន្តិ វិធី មក នោះ ។   

 ពេះតេ  តេូវ គេ  ចោទ បេកាន់  សេស់ៗគ្មាន  
ហេតុ ផលចេបាស់ លាស់ តេ សមី ខ្លួន នោះ ក៏ បាន 
ដឹង  ខ្លួន  ទាន ់ ថេម សុំ ទោស    គួប ផេសំ  តារា  សម្តេង     
សេី ជា ថៅ កេ  ហាង សមា្អាង ការ និង  ហាង លក់  
ផលិ ត ផល សមា្អាង កាយ  កញ្ញា ឌី សូនិតា្តា ដេល 
មហាជន ភាគ ចេើន ស្គាល់ នាង តាម រយៈ ការ ថត 
សេប៉ត សម្តេង រួម គ្នាជា តួ «Bro &Sis»ជា  មយួ នងឹ 
តារា សម្តេង បេុស លោក អាឡិច ហេសូរា៉ា នោះ ក៏ 
បាន ពេម តេជាក់   ចិត្ត បញ្ចប់ រឿង តេឹ ម នេះ ផង     
ដេរ  ។ តេ ដោយផ្ញើ  សរ ខ្លះ ដល ់   មនសុេស ដេល ចលូ- 
ចិត្ត ម៉េមិនល្អ ឬ សងេស័យ ខ្វះ ការ ពិចារណា   មក 
លើ រូប នាងក្តី និង អ្នក សិលេបៈ ផេសេង ទៀត ក្តី  
ជាពិសេស  សិលេបការិនី មិន ទាន់ មានគូ តេ 
ម្តង រមេង រង ទង្វើ មនិ សម រមេយ នេះ ទើបនាង  
បង្ហោះ  សរ សង្ខេប សច់ រឿង ដេល បាន 
កើត   មក លើ ខ្លនួ  ទកុគេនជ់ា មេរៀនតប-  
ឲេយគេ វិញ  ។ 

ខណៈ កញ្ញា ឌ ីសនូតិា្តា ក ៏ សរ សេរ  
ថា៖ « យីអើ!គេឆាត មក ទាំង - 
យប ់មង៉វើយ!  មខុ ប៉នុអនូ កាដងុ 
ហ្នឹង អី ចង់បានប្តីគេ?  ប្តី កៀរ-  
ហ្នឹង ជើង  នៀក  បើ សមេច 
ចតិ្ត ថា យក  មេន  កាដងុអើយ 
កាដុង ប៉ះជាន់ដាន ចោរវើយ! 
ឯង     បង្អួត ប្តីវិញ លូវ ហ្នឹង! ត េ - 
មិនអីទេ អា អ្នកឆាត ម ក ហ្នងឹ !   
យាយ  សេួល បួល  ដេរ បើ 
ខ្លាំង  ដាក់អី មុន ហ្នឹង - 
ហេស  ហ េ កាដុង 
មិន  ទុកដេរ! 
បេ ុស ៗ  - 
ដេល    មាន 
បេពន្ធ     បើ  - 
ខ្លាច  បេពន្ធ យល់ ចេឡ ំ   ពេល 
ឆាត  មក   ហើយ  លុបចោល ផង-  
ចាស!ពេះ   បេ ពន្ធ  សមយ័  ឥឡវូ   
ណា មិន គិតរឿង ឆាត មាន ន័យ 
យា៉ាង  ម៉េច ទេ  ឲេយ តេ ឃើញ   ឆាត 
មួយ សេី ដឹង ត េដំបងហើយ 
(បណា្តាំ  កា ដុង  ណាចាស!)»។

យា៉ាង ណា ក៏ មិន មាន ការ-   
បញ្ជាក ់ ឲេយ ចេបាស់ ថា ជាអ្នក ណា 
ដេល   ចោទ  នាង ថា ចង ់បានប្ត ីគេ 

នោះ ទេ  ដោយ សរ   ខង  អ្នក- 
ចោទ បេកា ន់  បាន បន្ទន់ - 

ឥរិយាបថ ទាន់ ពេល -  
ទំនង  ជា ដឹង  ខុស នោះ 
ទើប  នាង មិន ចង់ គស់ 
កកាយ ឲេយ វេង ឆា្ងាយ 
ដោ យ    សេីសេស់-  

កញ្ញា  ឌី សូ និតា្តា  
បំភ ្លឺ ថា៖ « ពេះ 
តេ  គេ និយាយ 
សេួល  ជាមួយ 
ខ្ញុំ ហើយ រឿង 

នោះ ជមេះ ក្ត ី
សៅ  ហ្មង រួច 
ហើយ ទើប 

ខ្ញុំ  មិន និយាយ អ្វី 
ទៀត បេសិន-   
និយាយ  គឺ វា វេង 
ឆា្ងាយ ខ្លាំង ណាស់ 
បង!។ មេយ៉ាង  ទៀត 
បេសនិ  បើ  រឿង នេះ  
គេ មនិ មក  សមេួល 
ដោយ សេួល នោះ 

ទេ នាង    ខ្ញុកំ ៏មនិ សខុ -  
ចិត្ត  ឲេយ ចប់   តេឹម នេះ - 
ដេរ ហើយ សេួល មិន 
សេលួ នាងខ្ញុ ំអាច  Live  

ហ្វេសប៊ុក បរិយាយ ឲេយ - 
ណាណី ទៀត ផងដេរ។   
មិនមេន  តេឹម  តេ បក - 
សេយ   ជា មួយ  នឹង សរ- 
ព័ត៌មាន នោះទេ  ចំពោះ 
រឿង តេូវ គេចោទ ខ្ញុំ គ្មាន  
ហេតុផលដូច្នេះ  »៕ 

កញ្ញា ឌី សូនិត្តា បំភ្ល ឺរឿង 
អ្នកចោទ នាង ចង់ បានប្ត ីគេ  
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តារា សម្តេង និង ចមេៀងសេរីាង សេលូន  ឌី សូនិតា្តា 
ហួសចិត្ត រឿងចោទ នាង ចង់បនប្តគីេ ។ ហ្វេសប៊ុក 

ខេសេ បេយុទ្ធ Lewandowski របស់ Bayern បេជេង យកបល់ ជាមួយ Hakimi របស់  Dortmund។ AFP

លីក កំពូល អាល្លម៉ឺង់ នឹង ចាប់ 
ផ្ដើម នៅ ពាក់ កណ្ដាល ខេ នេះ

កេុង ប៊េរឡំាង : កេប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល របស់ អាល្លឺម៉ង់ Bun-
desliga នងឹ ចាប ់ផ្ដើម ឡើង វញិ  
នៅ ពាក់ កណា្តាល ខេ ឧសភា 
កេយ លោក សេី អធិការ បតី 
Angela Merkel នងិ ថា្នាក ់ដកឹ- 
នា ំរដ្ឋ គេប ់របូ កាល ព ីថ្ងេ ពធុ បាន 
ផ្ដល ់ការ អនញុ្ញាត ឲេយ ដណំើរ ការ 
ឡើង វញិបាន តេ  តេវូបេកតួ  បទិ 
ទា្វារ កេយ អាក់ ខន អស់ ជា - 
ចេើន សបា្ដាហ៍ ដោយសរ តេ  
ការ រើក រាល ដាល វើរុស កូរ៉ូណា។   

កេយ មាន ការ អនញុ្ញាត របស ់
អ្នក នយោ បាយ នេះបាន ធ្វើ ឲេយ 
លកី កពំលូ របស ់អាល្លមឺង៉ ់កា្លាយ- 
ជា លីក ទី ១ ក្នុង  ចំណោម កេប 
ខណ័្ឌ លេប ៗី    បេចា ំតបំន ់អរឺ៉បុ ទាងំ 
៥ ដេល ចាប់ផ្ដើម តេឡប់ ទៅ 
កាន់ វាល សៅ្មា វិញ ។

« ការ បេកួត  នឹង តេូវ ធ្វើ ទៅ 
តាម ចេបាប ់ដេល បាន អនមុត័ » ។ 
នេះ ជា ការ ថ្លេង របស់ លោក សេី 
Merkel នៅ សន្និ សីទ កា សេត 
ក្នងុ កេងុ ប៊េរឡាងំ ដោយ  សដំៅ 
ទៅ ដល់ គមេង របស់ លកី បាល-់ 
ទាត់ អាល្លឺម៉ង់ (DFL) ដេល 
ធ្វើ ឡើង សមេប់ ឲេយ Bundes-
liga ចាប ់មាន សកម្ម ភាព ឡើង 
វិញ ជាមួយ នឹង កីឡដា្ឋាន ទទេ 
ស្អាត ហើយ កីឡាករ ទាំង អស់  
តេូវ ធ្វើ តេស្ត ទៀង ទាត់ ។

 ជាមយួ គ្នា នេះ ការ យល ់ពេម 
នេះធ្វើ ឡើង កេម លក្ខខណ្ឌ 
ដេល គោរព តាម គោល ការណ៍ 
ចេបាប់ រឹត បន្តឹង  ដេល  មាន ការ- 

តេង តាំង មន្តេី តេួត ពិនិតេយ ខង 
អនាមយ័  ក្នងុ កេមុ នមីយួ ៗ  ដើមេប ី
ការ ពារ ការ ឆ្លង នេ វើរុស នេះ ។ 

ខង អ្នក គេប់ គេង លីក នឹង 
សមេច ព ីពេល វេលា ពតិ បេកដ  
នេ ការ ចាប ់ផ្ដើម បេកតួឡើង  វញិ  
នៅ ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍   តេ មាន សេចក្ដ-ី 
រាយ ការណ ៍ថា នៅ  ចងុសបា្ដាហ ៍ 
ខេ ឧសភា ព ីថ្ងេទ ី២៣  ដល ់ថ្ងេទ ី
២៤ ទំនង ជា ថ្ងេ  ដេល តេូវ បាន 
ជេើស រើស ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្ដើម ឡើង 
វិញនេះ  ។ 

តាម ពិត នៅ អាល្លឺ ម៉ង់  គេ 
ឃើញ មាន កេុម ជាចេើន បាន 
តេឡប់ ទៅ  ហ្វឹក ហាត់ វិញ  តាំង 
ព ីថ្ងេ ទ ី៦ ខេ មេសមក ម្លេ៉ះ ប៉នុ្តេ 
ការ ហ្វកឹ ហាត ់នោះបាន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ គោរព តាម ចេបាប់ គមា្លាត 
សង្គម យា៉ាង តឹង រុឹង  ខណៈ 
កីឡាករ ទាំង អស់  មិន តេូវ បាន 
អនុញ្ញាតឲេយ ដូរ ផ្លាស់ ទីលាន 
ហាត់សម ឡើយ  ហើយ មុន 
ការបេកួត កីឡាករ គេប់ រូប នឹង 
តេូវ អនុវត្ត គោល ការ ណ៍ នៅ    
ដាច់ ដោយ ឡេក សិន ។  

នៅ ក្នុង កិច្ច ពេម ពេៀងដេល 
តេវូ បានពេង  ដោយ រដា្ឋាភបិាល 
មួយ បាន លើក ឡើង  ថា ៖« ការ - 
ចាប ់ផ្ដើម មាន សកម្មភាព បេកតួ 
ឡើង វញិ តេវូ តេ មាន ការ ដាក ់ឲេយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡេក ពី គ្នា រយៈ- 
ពេល ២ សបា្ដាហ៍ ជាមុន  សិន 
ហើយ កន្លេង ដេល អន ុវត្ត នតី ិវធិ ី
នេះ បាន តេឹម តេូវ សមរមេយ  គឺ ជំរំ 
ហ្វឹក ហាត់ នេះ តេ ម្ដង » ។ 

សមេប ់អ្នក នយោបាយ របស ់
អាល្លមឺង៉ ់មាន ជនំឿ ថា ការ ចាប ់  
ផ្តើមបេកួត ឡើង វិញទាំង នៅ 
កេបខ័ណ្ឌ  ទី ១ និង ទី ២  ដើមេបី 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ខូច ខត 
សេដ្ឋកចិ្ច  សមេប ់ក្លបិ ទាងំ ៣៦  
នេះជា រឿង អាច ទទលួ យក បាន ។ 
នេះ បើតាម ការ បង្ហោញ បន្ថេម 
នៅ ក្នុង សេចក្ដី ពេង នោះ ។  

លើស ពី នេះ ទៀត បើ តាម 
សេចក្ដី រាយ ការណ៍ របស់ សរ-
ពត័ ៌មាន ជាចេើន  បាន ឲេយ ដងឹ ថា  
កេុម ទាំង ៣៦ នៅ លីក កំពូល 
ទាំង ២ កំពុង តេ ស្ថិត នៅ មាត់- 
ជេះ  នេ ការ កេស័យ ធន ហើយ 
ហើយ លីក កំពុង តេូវ  ការ យា៉ាង- 
ខ្លាំង ដើមេបី ស្ដារ មក វិញ នូវ ទឹក- 
បេក់ ចំនួន  ៣០០លាន អឺរ៉ូ 
(៣២៥ លាន ដលុា្លារ) ដេល នងឹ 
អាច បាន មក ពីការ ចុះ  កុង តេ 
ជាមួយ ទូរទសេសន៍  បេសិន បើ  
ក្លបិ  តេវូ បាន អនញុ្ញាតឲេយ បេកតួ 
បញ្ចប់  រដូវ កាល ទាំង សេុង ។

តាម រយៈ ការ បេកតួ ចនំនួ ២៥ 
លើក នៅ មុន  កេប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga តេូវ បាន ផ្អាក ដោយ- 
សរ ជងំ ឺកវូើដ១៩គ ឺកេមុ Bayern 
Munich បាន ឈរ នៅ លើ កពំលូ 
តារាង ដោយ មាន ៥៥ពិន្ទុ និង 
តាម ព ីកេយ ដោយកេមុ Dort-
mund មាន៥១ពិន្ទុ កេុម RB 
Leipzig មាន ៥០ពនិ្ទ ុនងិ កេមុ  
Monchengladbach  មាន 
៤៩ពនិ្ទ ុខណៈ នៅ សល ់៩ បេកតួ 
ទៀតទើបបញ្ចប់៕ AFP/VN

តារា សម្តេង និង ចមេៀង រាង 
សេលូន កញ្ញា ឌី សូនិតា្តា ។
 រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍
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របាយការណ៍ពិសេស

អនាគតនៃវិស័យអប់រំ
របស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
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ចាប់តំាងពីប្រទ្រសកម្ពជុាបានបិទ
សាលារៀនដោយសារការរីករាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩មកអ្នកផ្តល់
ការអប់រំ និងគ្រូក៏កំពុងជួបបញ្ហា
ប្រឈមដូចសិស្រសានុសិស្រសដ្ររ។
ពួកគ្រគួរត្រគិតពីរបៀបទាក់ទង
ជាមួយសិស្រសហើយគិតថាតើសម្ភារ
ដ្រលពួកគ្រផ្អាកប្រើប្រស់អាចនៅ
ប្រើការបានហើយតើថា្នាក់រៀននៅមន
សភាពដើមដ្ររឬទ្រ?។
កញ្ញាស្រ៊នុសុវណ្ណសហសា្ថាបនិក

កម្មវិធីផ្តល់ការអប់រំតាមអនឡាញ
របស់ក្រុមហុ៊នEdemyបានឲ្រយ
កាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថាទោះបីមន
បញ្ហាប្រឈមការសិក្រសាតាមអន-
ឡាញ (e-learning)នៅត្រមន
ដំណើរការដដ្រល។
ក្រមុហុ៊នរបស់កញ្ញាកំពុងឆ្លើយតប

ទៅនឹងការរាតត្របាតជំងឺកូវីដដោយផ្តល់
ឲ្រយគ្រូ និងសិស្រសនូវកម្មវិធីសិក្រសាតាម
ឌីជីថល«Tesdopiត្រស្ត១២»។
«ខ្ញុំគិតថាការបញ្ចលូបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌- 

មនវិទ្រយាជាមួយនឹងការអប់រំបានជួយ
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រការបង្រៀនជួយ
គ្រូឲ្រយផ្តោត និងបង្កើនទំនាក់ទំនង
របស់ពួកគ្រជាមួយសិស្រសបានកាន់ត្រ
ប្រសើរ»។

កញ្ញាបន្ថ្រមថា៖«វ្រទិកាអនឡាញ
អនុញ្ញាតឱ្រយមនក្របខ័ណ្ឌផ្អ្រកលើ
សម្ភារ ក៏ដូចជាសិស្រសានុសិស្រសដ្រល
អាចទទួលបានព័ត៌មន។ទោះជា
យ៉ាងណានៅក្នងុថា្នាក់រៀនជាធម្មតា
គ្រូអាចមើលឃើញកាយវិការរបស់
សិស្រសឬអាចសួរសំណួរពួកគ្រដើម្របីធ្វើ
ឲ្រយប្រកដថា វត្ថបំុណងន្រការសិក្រសា
ត្រវូបានឆ្លើយតប»។
កម្មវិធី«Tesdopiត្រស្ត១២»ជួយ

ដោះស្រយបញ្ហាន្រះដោយអនុញ្ញាត
ឱ្រយគ្រូអាចជួយពួកគ្រក្នុងការដោះ-
ស្រយចន្លោះប្រហោងន្រការរៀន-
សូត្រ និងផ្តល់ការបង្រៀន១ទល់១
តាមរយៈអនឡាញ»។
ចាប់តំាងពីការផ្ទះុឡើងន្រជំងឺកូវីដ

មកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយម្ររៀនជាង៧០០នៅលើ
ទំព័រហ្វ្រសបុ៊ករបស់ខ្លួនសម្រប់
សិស្រសានុសិស្រសចាប់ពីថា្នាក់បឋមរហូត
ដល់ថា្នាក់វិទ្រយាល័យ។
ដើម្របីបានទៅដល់សហគមន៍នៅ

តំបន់ជនបទដាច់ស្រយលដ្រល
ពិបាកទទួលកម្មវិធីប្របឌីជីថល
ក្រសួងក៏បានផ្តួចផ្តើមដើម្របីលើក
កម្ពស់កម្មវិធីអប់រំពីចម្ងាយដោយ
បង្កើតទូរទស្រសន៍ជាតិកម្ពុជាទី២ឬ

TVK2។
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាចំនួនទូរស័ព្ទ-

ដ្រគឺមនច្រើនជាងចំនួនប្រជាជន
ហើយមួយរយៈចុងក្រយន្រះទូរស័ព្ទ
ត្រូវបានគ្រប្រើប្រស់យ៉ាងទូលំទូ-
លាយជាប្រភពផ្តល់ព័ត៌មននំាមុខ
ទូរទស្រសន៍បុ៉ន្ត្រនៅតាមជនបទប្រជា-
ជនប្រមណត្រពាក់កណា្តាលបុ៉ណ្ណោះ
ដ្រលប្រើប្រស់វាជាប្រចំា។
លោកPhilipWhiteនាយក

សាលាអន្តរជាតិហ្រសាយអិនភ្នពំ្រញ
នៅជិតផ្រសារទូលទំពូងថ្ល្រងថាបរិយ-

កាសបច្ចបុ្របន្នកំពុងបង្កើនល្របឿនការ-
សិក្រសាតាមឌីជីថល បុ៉ន្ត្រលោកសង្កត់
ធ្ងន់ថា លោកមិនបានចាត់ទុកវាជា
«ដំណះស្រយដើម្របីបង្កើនការ-
ចូលរួមរបស់សិស្រសនះទ្រ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នងុនាមជាអ្នកផ្តល់

ការអប់រំវាត្រងត្រសំខាន់ក្នុងការ-
ស្វ្រងរកមធ្រយាបាយថ្មីៗដើម្របីលើក
កម្ពស់ការបង្រៀនការសិក្រសារបស់
សិស្រសនិងការប្រស្រយ័ទាក់ទងរបស់
ឪពុកម្តោយ»។
លោកWhiteដ្រលបានមកកាន់

ប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុឆ្នា២ំ០១៣បាន
បន្តថាបនា្ទាប់ពីសាលាដ្រលមិនស្វ្រង-
រកប្រក់ចំណ្រញមួយន្រះបានផ្អាក
ការសិក្រសាកាលពីថ្ង្រទី១៦ខ្រមីនាគ្រូ
របស់ពួកគ្របានផ្លោស់ប្តរូបទពិសោធ
ការបង្រៀនក្នងុថា្នាក់មកបង្រៀនប្រប
ឌីជីថលវិញ។
សាលាអន្តរជាតិហ្រសាយអិនភ្ន-ំ

ព្រញមនបន្ទប់ពិសោធន៍Infini-D
LearningLabត្រមួយគត់នៅ
អាសីុ។បច្ច្រកវិទ្រយាច្ន្រប្រឌិតបាន
ផ្លោស់ប្តរូថា្នាក់រៀនទៅជាយនស-
ម្រប់ទំនាក់ទំនងខណៈកំពុងក្រខ្រ
បទពិសោធទៅនឹងវត្ថបំុណងសិ-
ក្រសាពិស្រសៗរបស់គ្រូនីមួយៗ។
«យើងនឹងបន្តរកវិធីដើម្របីបង្កើន

គុណភាពអប់រំ និងការចូលរួមរបស់
សិស្រសនិងឪពុកម្តោយបុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនជឿថា
ការសម្លងឹមើលអ្រក្រង់ព្រញ១ថ្ង្រគឺជា
មគ៌ាល្អបំផុតនះទ្រ»។
លោកWhiteបានបន្ថ្រមថា៖

«សិស្រសានុសិស្រសជាច្រើនកំពុងត្រ
បំព្រញការងារបានយ៉ាងល្អជាមួយ
ការសិក្រសាតាមអនឡាញដោយ
មនសា្មារតីល្អបើទោះបីសិស្រសគ្រប់
គ្នាមិនបានចូលរៀននៅក្នងុសា-
លារៀនក្តី»៕

ខណៈជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ផ្រស្រងៗកំពុងដំណើរការជាធម្មតា ជំងឺកូវីដ១៩
បានចូលមកដល់ធ្វើឱ្រយពិភពលោកមនភាព-
ច្របូកច្របល់យ៉ាងខា្លោងំ។
គិតត្រមឹខ្រកុម្ភៈ វីរុសដ៏កាចសាហាវមួយន្រះ

បានរីករាលដាលទៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្ល្រងមិនថាភូមិ
ដាច់ស្រយលទីក្រងុទ្រសចរណ៍ និងរដ្ឋធានី
នានានៅគ្រប់ទ្វបីរាប់ចាប់ពីទ្វបីអាសីុដល់ទ្វបី
អឺរុ៉ប និងអាម្ររិកដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ជីវិត
ប្រជាជននិងស្រដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
វីរុសកូរូ៉ណាដ៏រាតត្របាតន្រះបានគំរាមកំហ្រង

ដល់អាយុជីវិតមនុស្រសធ្ងន់ធ្ងរជាងវីរុសអ្របូឡា
និងជំងឺសារស៍ទៅទៀតដ្រលធ្វើឱ្រយមនចំណាត់-
ការបនា្ទាន់ពីវិស័យសុខាភិបាលនៅជំុវិញពិភព-
លោកដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហ្រងពី
ជំងឺដ៏រាតត្របាតន្រះ។
ករណីជំងឺកូវីដ១៩ន្រះក៏បានកើតឡើងនៅក្នងុ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្ររ។ បុ៉ន្ត្រកម្ពជុាបាន
ចាត់វិធានការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្របាតន្រះបាន
យ៉ាងល្អរហូតមកដល់ព្រលន្រះ។
ការចាត់វិធានការទាន់ព្រលវ្រលារបស់រដា្ឋា-

ភិបាលតាមរយៈការហាមប្រមមិនឲ្រយប្រជាជន
បំផ្លោស់ទីរួមជាមួយយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់-
ដឹងនៅទូទំាងប្រទ្រសអំពីជំងឺកូវីដ១៩បានជួយ
ទប់សា្កាត់វីរុសន្រះកំុឲ្រយរីករាលដាលយ៉ាងមន
ប្រសិទ្ធភាព។នៅកម្ពុជាមនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-
១៩ ចំនួន១២២នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្របើយ
សរុបចំនួន១២០នាក់ចំណ្រកអ្នកកំពុងសម្រក
ព្រយាបាលនៅសល់ត្រ២នាក់បុ៉ណ្ណោះ។
ទោះយ៉ាងណាជំងឺរាតត្របាតសកលន្រះបាន

ធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់ពី
វិស័យកាត់ដ្ររ រហូតដល់ទ្រសចរណ៍ និងលក់
រាយ។អាកាសយនដា្ឋានសណា្ឋាគរមន
សភាពស្ងប់សា្ងាត់រោងចក្រកាត់ដ្ររមួយចំនួន
បានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះ-
ពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុា។
វិស័យអប់រំឯកជនក៏គ្រចមិនផុតពីផលប៉ះ-

ពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ន្រះដ្ររដោយ
សាលារៀនត្រវូបានបិទទា្វារដើម្របីទប់សា្កាត់ការ-
រីករាលដាលជំងឺន្រះ។
សាលារៀនឯកជនមនការបារម្ភអំពីការ-

ចំណាយសម្រប់ប្រតិបត្តកិារខណៈចំណូល

ថយចុះ។ការចំណាយលើថ្ល្រជួលអគរថ្ល្រ
ប្រក់ខ្របុគ្គលិក និងការចំណាយផ្រស្រងៗបាន
គំរាមកំហ្រងដល់ការរស់រានមនជីវិតន្រសាលា
ឯកជនជាច្រើនក្នងុអំឡុងព្រលវ្រលាដ៏លំបាក
ន្រះហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ការសិក្រសារបស់សិ-
ស្រសានុសិស្រសផងដ្ររ។
បុ៉ន្ត្រទោះយ៉ាងណាខណៈបច្ច្រកវិទ្រយាកាន់ត្រ

រីកចម្រើនហើយមនុស្រសភាគច្រើនអាចប្រើប្រស់
បានវាបានផ្តល់ភាពងាយស្រលួសម្រប់ការ-
សិក្រសាតាមអនឡាញក្នុងនះមនកម្មវិធី
Zoom,YouTube,Google,Classroom
និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដ្រលជួយបំព្រញបន្ថ្រម

ការសិក្រសានៅសាលា។
ទោះយ៉ាងណាបច្ច្រកវិទ្រយាប្រហ្រលមិនម្រនជា

ដំណះស្រយល្អគ្រប់គ្រន់សម្រប់វិស័យន្រះ
ទ្រ។តើការបង្រៀនតាមអនឡាញប្របណាដើម្របី
កំុឲ្រយបាត់បង់គុណភាពអប់រំ?
បញ្ហាប្រឈមនៅត្រមនច្រើន។ឧទាហរណ៍

ការប្រើបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលសិស្រសានុសិស្រសនៅ
តាមជនបទប្រហ្រលមិនអាចមនបច្ច្រកវិទ្រយា
នះគ្រប់គ្រន់ដូចសិស្រសនៅក្នងុទីក្រងុទ្រ។
ក្រពីន្រះនៅមនបញ្ហាន្រការភា្ជាប់អីុនធឺណិត

ឲ្រយមនស្ថរិភាពជាពិស្រសនៅតាមបណា្តាខ្រត្ត
ដាច់ស្រយល។
វិធីសាស្ត្រគរុកោសល្រយ ក៏ត្រវូការផ្លោស់ប្តរូពី

របៀបន្រការបង្រៀននៅក្នុងថា្នាក់មករបៀប
បង្រៀនតាមអនឡាញវិញ ដូច្ន្រះគ្រូ និងសិស្រស
ត្រវូត្រច្រះសម្របខ្លនួទៅនឹងការវិវឌ្រឍថ្មីន្រះ។
អ្វដី្រលពិបាកបំផុតនះគឺការតាមដានព្រល-

វ្រលារបស់សិស្រសដើម្របីពិនិត្រយមើលថាតើពួកគ្រ
រៀនសូត្រតាមកាលវិភាគកំណត់ និងសិក្រសា
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដ្ររឬទ្រ?។
ប្រសិនបើសិស្រសក្រកី្រនៅក្រថា្នាក់រៀនក្នងុ

រយៈព្រលយូរនះពួកគ្រអាចខកខានទទួល-
បានអាហារព្រលព្រកឹដ្រលផ្តល់ដោយគិតថ្ល្រពី
អង្គការស្របៀងអាហារពិភពលោកដ្រលគំទ្រ
ដោយរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុម៉ាងសិក្រសា។
កុមរកម្ពជុាប្រមណ២៦០០០០នាក់នឹង

ខកខានទទួលបានអាហារព្រលព្រកឹដោយឥត
គិតថ្ល្រន្រះខណៈសិស្រសរាប់លាននាក់ទៀតកំពុង
ទន្ទងឹរង់ចំាដើម្របីបានជួបជំុមិត្តភក្តិលោកគ្រ-ូ
អ្នកគ្ររូបស់ពួកគ្រនៅក្នងុថា្នាក់រៀនវិញ៕ 

តើយើងត្រៀមខ្លនួសម្រប់ការសិក្សាតាមប្របឌីជីថលហើយឬនៅ?

ការបង្រៀនប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិតជួយចាប់ផ្តើមវិស័យអប់រំឡើងវិញ

 លោក Philip White នាយកសាលា អន្តរជាតិ ហៃសាយអិន ភ្នពំៃញ។  

 ជាទូទៅសិសៃសនៅតំបន់ជនបទមិនសូវទទួលបានបច្ចៃកវិទៃយាចុងកៃយដូចសិសៃសនៅក្នងុទីកៃងុទៃ។ 



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ | www.postkhmer.com/special-reportប៉ុស្តិ៍ សិក្សាអប់រំ C



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ | www.postkhmer.com/special-reportD ប៉ុស្តិ៍ សិក្សា អប់រំ

ភាពជឿនលឿននៃផ្នៃកបច្ចៃកវិទៃយា
បានផ្លាស់ប្តរូសង្គមរបស់យើងយ៉ាង
ចៃើន។តាមរយៈការបៃើបៃស់អីុន-
ធឺណិត និងឧបករណ៍ចល័ត ព័ត៌មាន
អាចរកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដៃលធ្វើឲៃយ
ការសិកៃសាកាន់តៃមានភាពងាយសៃលួ
ជាងមុន។
ការវិវឌៃឍនៃះជំរុញឲៃយមានការផ្លាស់ប្តរូ

យ៉ាងលឿនដៃលមិនធ្លាប់មាន។ចំណៃះ-
ដឹងនិងជំនាញដៃលកំពុងបងៃៀនអាច
នឹងមិនមានតមៃវូការនាពៃលអនាគត។
ដូច្នៃះបៃសកកម្មដ៏សំខាន់របស់សាលា
គឺរៀបចំឱៃយសិសៃសតៃៀមខ្លនួសមៃប់
ពៃលអនាគត។
សាលាអន្តរជាតិសិង្ហបុរី(SCIA)

ចៃករំលៃកសមត្ថភាពសតវតៃសរ៍ទី២១
ហើយក៏បងៃៀនឲៃយសិសៃសកា្លាយជា
អ្នកសិកៃសាដោយខ្លនួឯង។ការសិកៃសា
ដោយខ្លនួឯង(SDL)តមៃវូឲៃយចៃះ
ស្វៃងយល់ដោយខ្លនួឯង និងបន្តរក
ការរីកចមៃើន។គៃូនៅសាលាSCIA
ណៃនំាសិសៃសឱៃយអនុវត្តSDLតាមរបៀប
ដៃលសមសៃបតាមអាយុរបស់សិសៃស។
តាមរយៈការបងៃៀននៃះសិសៃសបណ្ដះុ
ការសៃលាញ់ការរៀនបង្កើនភាពជា
មា្ចាស់ការនៃការលូតលាស់និងបង្កើន
ការតៃៀមខ្លនួសមៃប់អាជីពនាពៃល

អនាគត។
SDLតៃវូបានអភិវឌៃឍតាមរយៈការ-

កសាងបរិយកាសសិកៃសាបៃបសហ-
បៃតិបតិ្តការដៃលតមៃវូឲៃយគៃូធ្វើជា
ទីបៃកឹៃសាចៃើនជាងលក្ខណៈផ្លវូការ។
ការដាក់ដំណើរការកម្មវិធីសិកៃសា

នៅផ្ទះ(HBL)បច្ចបុៃបន្ននៃះដោយសារ
ការបិទសាលាគឺជាឱកាសមួយសមៃប់
សិសៃសក្នងុការអនុវត្តកម្មវិធីSDL។
កម្មវិធីសិកៃសានៅផ្ទះរបស់សាលាSCIA

តៃវូបានរៀបចំឡើងដោយទាក់ទាញ

តាមរយៈកម្មវិធីផៃសៃងៗដូចជាClass
DojoនិងMicrosoftTeams។
គៃបូងៃៀនមៃរៀនតាមរយៈវីដៃអូដៃល
បានថតទុកការបងៃៀនដោយផ្ទាល់
និងការដាក់កិច្ចការឲៃយសិសៃសធ្វើ។
គៃូជំរុញ និងដឹកនំាបទពិសោធនៃ

ការសិកៃសារបស់សិសៃសជួយសមៃលួដល់
គំនិតផ្តចួផ្តើមក្នងុការរៀនហើយក៏
ទទួលពិគៃះយោបល់ផងដៃរ។
សិសៃសអនុវត្តតាមកាលវិភាគកម្មវិធី

HBL។ថ្នាក់មត្តៃយៃយនៅសាលាSCIA

គៃនិូទានរឿងគួរឱៃយទាក់ទាញ។ថ្នាក់
បឋមសិកៃសានិងវិទៃយាល័យគៃូផ្នៃកវិទៃយា-
សាស្តៃថតបងា្ហាញការធ្វើពិសោធនិង
ណៃនំាសិសៃសឱៃយអនុវត្តនៅផ្ទះដោយ
ខ្លនួឯងដោយសុវត្ថភិាព។
គៃូផ្នៃកកីឡាផ្តល់លំហាត់បៃណ

បៃចំាសបា្តាហ៍ដើមៃបីឱៃយសិសៃសបន្តមាន
ភាពសកម្ម។នៅពៃលដៃលគៃូដើរតួជា
អ្នកសមៃបសមៃលួ ពួកយើងសង្កៃត
ឃើញថសិសៃសជាចៃើនមានភាពជា
មា្ចាស់ការនិងភាពទទួលខុសតៃវូកាន់តៃ
ខ្ពស់ក្នងុការសិកៃសា។
ក្នងុពៃលដៃលសាលាផ្អាកដំណើរការ

នៃះ គឺជាពៃលដៃលចំាបាច់បំផុតដៃល
ពួកយើងតៃវូរួមគ្នាជាសហគមន៍តៃមួយ។ 
ក្នងុរយៈពៃលជាចៃើនសបា្តាហ៍មកនៃះ
បុគ្គលិករបស់សាលាSCIAរកៃសាទំនាក់-
ទំនងយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយសិសៃស និង
ឪពុកមា្តាយដើមៃបីជួយពួកគៃក្នងុការ-
ផ្លាស់ប្តរូមករៀនកម្មវិធីHBL។
បន្ថៃមពីលើនៃះលោកBrenton

Tohពៃទឹ្ធបុរសផ្នៃកបឋមសិកៃសានៅ
សាលាSCIAចៃករំលៃកគន្លះឹមួយចំនួន
ដូចខាងកៃម៖

  បង្កើតទមា្លាប់ឱៃយកូនរបស់អ្នកមាន
រចនាសម្ពន័្ធក្នងុការរៀនសូតៃនៅផ្ទះ។
ពិភាកៃសាជាមួយគត់ពីរបៀបដៃលគត់

ចង់រៀនសូតៃ។រៀបចំកន្លៃងជាក់លាក់
នៅផ្ទះសមៃប់ឲៃយគត់បំពៃញកិច្ចការ
ជាបៃចំា។

 ដាក់កំណត់ពៃលវៃលាជាក់លាក់
ដៃលកូនរបស់អ្នកអាចបៃើបៃស់កំុពៃយូទ័រ
បាន។បៃប់ពួកគត់ពីការរំពឹងទុករបស់
អ្នក។គោលការណ៍ណៃនំាសាមញ្ៗញ គឺ
មិនឲៃយលើសពី៤ម៉ាងក្នងុ១ថ្ងៃសមៃប់
សិសៃសថ្នាក់បឋមសិកៃសា និងមិនឲៃយ
លើសពី៥ម៉ាងសមៃប់សិសៃសធំ។

 អនុញ្ញាតឲៃយកូនរបស់អ្នករៀនដោយ
ឯករាជៃយ។វាអាចសាមញ្ញដូចជាអនុ-
ញ្ញាតឱៃយពួកគត់ដោះសៃយលៃបៃងផ្គុំ
រូបភាពដោយខ្លនួឯង។បងៃៀនឲៃយ
ពួកគត់ស្វៃងរកដំណោះសៃយ។ កំុ
ផ្តល់ចម្លើយភា្លាមៗ។ភ្ញោចគំនិតពួកគត់
ដោយផ្តល់ពៃលវៃលាឱៃយពួកគត់គិត។
ការតៃៀមខ្លនួសមៃប់ពៃលអនាគត

មានន័យថតៃវូមានភាពរឹងមំាជម្នះ
រាល់ការលំបាក និងចៃះដោះសៃយ
ជាមួយភាពមិនបៃកដបៃជា។ខណៈ
ដៃលសាលាអន្តរជាតិSCIAបានផ្អាក
ការបងៃៀននៅសាលាដោយសារជំងឺ
កូវីដ១៩សាលាជឿជាក់ថសិសៃសានុុ-
សិសៃសនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធដ៏
មានតម្លៃមួយ គឺការកា្លាយជាអ្នករៀន-
សូតៃដោយខ្លនួឯង៕

សាលា អន្តរជាតិ SCIA - សហគមន៍ អ្នកសិក្សា ដោយ ខ្លនួឯង

បុគ្គលិកសាលា SCIA សហការជាមួយឪពុកម្តាយដើមៃបីផ្តល់ការអប់រំមនគុណភាពខ្ពស់។
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វិទៃយាសា្ថានCamEdBusiness
Schoolដៃលមានមូលដា្ឋាននៅ
រាជធនីភ្នពំៃញមានបាវចនា១គឺ
«បណ្ដះុបណ្ដាលនិសៃសិតដៃលមាន
គុណភាពខ្ពស់សមៃប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពជុា»។
អស់រយៈពៃលជិត២០ឆា្នាំមកហើយ

វិទៃយាសា្ថាននៃះបានបណ្ដះុបណ្ដាល
និសៃសិតពោរពៃញដោយសកា្ដានុពល
ជាមួយជំនាញទូលំទូលាយផ្នៃក
គណនៃយៃយនិងហិរញ្ញវត្ថុដៃលសព្វថ្ងៃ
ពួកគៃជាអ្នកកាន់ការងារនៅក្នងុវិស័យ
សាជីវកម្មនានារាប់ចាប់ពីធនាគរ
រហូតដល់កៃមុហុ៊នគណនៃយៃយលៃបីៗ
ទំាងក្នងុសៃកុនិងអន្តរជាតិ។
ភាពជោគជ័យរបស់វិទៃយាសា្ថាន

CamEd គឺកំពុងផ្តល់នូវវគ្គសិកៃសា
ដៃលសៃបតាមតមៃវូការទីផៃសារបច្ច-ុ
បៃបន្ននិងផ្តល់ការអប់រំល្អបំផុតសមៃប់
និសៃសិតដៃលមានទៃពកោសលៃយដើមៃបី
ឲៃយពួកគៃមានសមត្ថភាពដ៏ស័ក្តសិម
ក្នងុការចូលទៅបមៃើការងារនៅក្នងុ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំារបស់កម្ពជុា
ដៃលកំពុងមានតមៃវូការខ្ពស់ដើមៃបី
គំទៃដល់អាជីវកម្មដៃលកំពុងរីក-
ចមៃើន ដូចជាឧសៃសាហកម្មខា្នាតតូច
និងមធៃយមឬកៃមុហុ៊នធំៗជាដើម។
បរិញ្ញាបតៃផ្នៃកគណនៃយៃយ និង

ហិរញ្ញវត្ថុ (Honours) រយៈពៃល៤
ឆា្នាំឬBA របស់វិទៃយាសា្ថាននៃះ គឺជា
បរិញ្ញាបតៃដៃលអនុញ្ញាតឱៃយនិសៃសិត
សិកៃសាទំាងកមៃិតបរិញ្ញាបតៃផ្នៃក
គណនៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសិកៃសា
សញ្ញាបតៃជំនាញអ្នកបច្ចៃកទៃសផ្នៃក
គណនៃយៃយ (CAT)ហើយថៃមទំាង
អាចបន្តសិកៃសាថ្នាក់គណនៃយៃយករ
ជំនាញ(ACCA)ជាមុខវិជា្ជាដៃលជួយ
ហ្វកឹហ្វនឺនិសៃសិតដៃលបញ្ចប់ការសិកៃសា
សមៃប់អាជីពបៃកបដោយវិជា្ជាជីវៈ
នៅក្នងុឧសៃសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
«យើងអាចនិយយបានថយើងជា

សាលាធុរកិច្ចល្អបំផុតមួយនៅក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជាដៃលផ្តាតលើការ-
បណ្ដះុបណ្ដាលជំនាញគណនៃយៃយ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម។អាថ៌កំបំាង
របស់យើង គឺកា្លាយជាសា្ថាប័នដំបូងគៃ
ដៃលផ្តល់ការអប់រំផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុបៃកប-
ដោយគុណភាពដោយយោងតាម
ការទទួលសា្គាល់ជាអន្តរជាតិពីសា្ថាប័ន
មួយចំនួនដូចជាសមាគមគណនៃយៃយ-
ករជំនាញ(ACCA)វិទៃយាសា្ថានChar-
teredFinancialAnalyst(CFA)
អង្គការស្តង់ដាអន្តរជាតិ(ISO) និង
AUNជាដើម។
លោកសៃីសំសុគនា្ធារីនាយិការរង

របស់វិទៃយាសា្ថានCamEdថ្លៃងថ៖
«បុគ្គលិកផ្នៃកបណ្ដះុបណ្ដាលរបស់
យើងមានគៃូ និងសាស្តាៃចារៃយដៃល
មានសមត្ថភាពកមៃិតអន្តរជាតិ។

យើងមានបច្ចៃកវិទៃយា និងបៃព័ន្ធអប់រំ
ខ្ពស់ហើយកៃមុហុ៊នសវនកម្មអន្តរ-
ជាតិលៃបីៗដូចជាPwC,KPMG,EY
និងDeloitteសុទ្ធតៃបានទទួលសា្គាល់
គុណភាពនិសៃសិតរបស់យើង»។
ទោះយ៉ាងណក៏ដោយវគ្គសិកៃសា

តៃ១មិនអាចធ្វើឲៃយសាលាCamEd
កា្លាយជាសា្ថាប័នអប់រំដ៏លៃចធ្លាមួយ

នៅកម្ពជុាបាននោះទៃ។បុ៉ន្តៃការដឹកនំា
ដោយគណៈគៃប់គៃងដ៏រឹងមំាជាមួយ
នឹងចក្ខវិុស័យដើមៃបី«អភិវឌៃឍន៍សហ-
គមន៍គណនៃយៃយនិងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញ
ឲៃយសៃបទៅនឹងមជៃឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ
អន្តរជាតិផ្តចួផ្តើមគំនិតក្នងុនាមជា
អ្នកដឹកនំា និងលើកកម្ពស់ស្តង់ដា
សីលធម៌»បានធ្វើឱៃយវិទៃយាសា្ថាននៃះ

ឈានមុខគៃនៅក្នងុវិស័យនៃះ។
គុណតម្លៃស្នលូរបស់វិទៃយាសា្ថានគឺ

គុណភាពខ្ពស់នៃការបងៃៀនការរៀន-
សូតៃជាប់ជានិច្ចនិងជំនាញការងារ។
ថ្នាក់បរិញ្ញាបតៃជំនាញគណនៃយៃយ

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិញ្ញាបនបតៃអ្នក-
បច្ចៃកទៃសគណនៃយៃយអន្តរជាតិ(BA
+CAT)សៃបតាមតមៃវូការរបស់
សហព័ន្ធគណនៃយៃយករអន្តរជាតិ
កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង
កៃបខ័ណ្ឌគុណវុឌៃឍិជាតិកម្ពជុា។
សិកៃសានៅវិទៃយាសា្ថានCamEd

និសៃសិតនឹងទទួលបានសញ្ញាបតៃចំនួន
២ក្នងុពៃលតៃ១គឺបរិញ្ញាបតៃគណ-
នៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសញ្ញាបតៃ
CATដោយនិសៃសិតមានជំនាញដៃល
និយោជកនិងសហគៃនិតៃវូការ។
«នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការសិកៃសា

ជំនាញគណនៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពជុាវិទៃយាសា្ថានCamEdតៃងតៃមាន
ចក្ខវិុស័យនិងបៃសកកម្មចៃបាស់លាស់។
គោលដៅវៃងឆា្ងាយរបស់យើង គឺ

បណ្ដះុបណ្ដាលនិសៃសិតឲៃយមានជំនាញ
គណនៃយៃយនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាព
ក្នងុជំនាញនៃះសៃបនឹងមជៃឈមណ្ឌល
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានា»។
លោកសៃីបន្ថៃមថ៖«ជាមួយគ្នានៃះ

វិទៃយាសា្ថាននឹងបំពៃញតមៃវូការការងារ
របស់កៃមុហុ៊នក្នងុសៃកុសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
និងអង្គការផៃសៃងៗទាក់ទងនឹងជំនាញ
គណនៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុដៃលបៃកប-
ដោយគុណភាព»។
កម្មវិធីសិកៃសាថ្នាក់បរិញ្ញាបតៃBA

បានបណ្ដះុបណ្ដាលនិសៃសិតដើមៃបី
បមៃើការងារជាគណនៃយៃយករ និង
ហិរញ្ញវត្ថុជំនាញដៃលអាចបៃកួត-

បៃជៃងបានយ៉ាងងាយសៃលួជាមួយ
អ្នកដៃលធ្វើការនៅកៃមុហុ៊នលំដាប់
ពិភពលោក។
សមៃប់និសៃសិតដៃលបញ្ចប់ការ-

សកិៃសាដោយជោគជយ័គអឺាចទទលួ-
បានការងារដៃលមានបៃក់ខៃខ្ពស់
កពំងុរងច់ាំពកួគៃដចូជាគណនៃយៃយ-
ករសវនករអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុអ្នក-
ពិគៃះយោបល់ផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ អ្នក-
បៃកឹៃសាពន្ធដារមន្តៃីវនិយិោគមន្តៃីផ្នៃក
ផ្តល់បៃក់កម្ចីអ្នកវិភាគថវិកាគណ-
នៃយៃយករចំណយហៃរញ្ញិកមន្តៃី
គៃបគ់ៃងហានភិយ័នងិគណនៃយៃយករ
ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។
«និសៃសិតនឹងបញ្ចប់ការសិកៃសាជាមួយ

ចំណៃះដឹងជំនាញការចៃះសមៃបខ្លនួ
កៃមសីលធម៌ និងការធ្វើការជាកៃមុ
ដៃលជួយពួកគៃឱៃយបំពៃញការងារបាន
យ៉ាងល្អទំាងនៅក្នងុកៃមុហុ៊នជាតិនិង
អន្តរជាតិ»។
លោកសៃី សុគនា្ធារីថ្លៃងថ៖«ជាង

៧០ភាគរយនៃការជៃើសរីសបុគ្គលិក
ពីកៃុមហុ៊នធំៗចំនួន៤ គឺកៃុមហុ៊ន
PwC,KPMG,Ernst&Youngនិង
Deloitte គឺពួកគៃជៃើសរីសនិសៃសិត
ដៃលបញ្ចប់ការសិកៃសានៅវិទៃយាសា្ថាន
CamEd»។
ខណៈពៃលដៃលតមៃវូការគណ-

នៃយៃយករ និងទីបៃឹកៃសាហិរញ្ញវត្ថុ
ដៃលមានជំនាញកំពុងបន្តកើន
ឡើងនៅក្នងុឧសៃសាហកម្មធនាគរ
និងហិរញ្ញវត្ថុនោះជមៃើសអាជីព
គណនៃយៃយពិតជាផ្តល់នូវអត្ថ-
បៃយោជន៍ចៃើននិងជាជមៃើសដ៏
ល្អបៃសើរដល់និសៃសិតដៃលមាន
ជំនាញផ្នៃកខាងគិតលៃខ៕

ជំនាញ គណនេយ្យ នៅ វិទ្យាសា្ថាន CamEd Business School 
ដេលមាន ស្តង់ដាពិភពលោក នៅក្នងុ ឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ

វិទៃយាសា្ថាន CamEd ផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាលជំនាញគណនៃយៃយល្អបំផុតនៅក្នងុទីកៃងុភ្នពំៃញ។              និសៃសិតបញ្ចប់ការសិកៃសាអាចទទួលបានការងារមនបៃក់ខៃខ្ពស់។  

លោ កសៃ ីសំ សុគនា្ធារី នាយិការងរបស់វិទៃយាសា្ថាន CamEd ។ 



ចាប់ផ្តើមជាមួយនិស្សិតកម្ពជុាដ្ល
បានសិក្សានៅប្ទ្សអូស្តលី្ក្ម
គម្ងកូឡំុបូក្នងុឆ្នា១ំ៩៥០អាហា-
រូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្លី
គឺជាផ្នក្មួយដ៏សំខាន់និងយូរអង្វង្
ន្ទំនាក់ទំនងទ្វភ្ាគីរបស់អូស្តលី្
ជាមួយប្ទ្សកម្ពជុា។កម្មវិធីអាហា-
រូបករណ៍អូស្ត្លីបន្តក្រដំណ្ល
ដល់ថ្ងន្្ះ។
អស់រយៈព្លជាង២៥ឆ្នាំកម្មវិធី

អាហារូបករណ៍អូស្ត្លីបានផ្តល់
ឱកាសអប់រំនៅកមិ្តក្យឧត្តម
ដល់ប្ជាជនកម្ពជុាដ្លមានទ្ព-
កោសល្យ។ និស្សិតកម្ពជុាជិត៨៥០
នាក់បានបន្តសិក្សានៅប្ទ្សអូស្ត-្
លីក្មកម្មវិធីន្ះ។
អតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍អូស្ត-្

លីដ្លបានវិលត្ឡប់មកប្ទ្ស
កម្ពជុាឥឡូវន្ះកំពុងប្ើប្ស់បទ-
ពិសោធ និងជំនាញដ្លទទួលបាន
នៅក្នុងប្ទ្សអូស្ត្លីដើម្បីជួយ
ប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹង
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ និងជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្ទ្សកម្ពជុា។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្លីប្ចំានៅ

កម្ពជុាលោកPabloKangមាន

ប្សាសន៍ថា៖«អតីតនិស្សិតអូស្តលី្
កំពុងធ្វើគោលនយោបាយជួយជំរុញ
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកសាងទំនាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្ម និងពងឹ្ង
សា្ថាប័នសុខាភិបាលនៅកម្ពជុា»។
ឧទាហរណ៏មួយន្អតីតនិស្សិត

អាហារូបករណ៍អូស្តលី្ដ្លចូល-
រួមចំណ្កក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
សា្ថានការណ៍រាតត្បាតកូវីដ១៩ គឺ

លោកសី្អ្ងឡ្ងសា៊ាដ្លបានបញ្ចប់
ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌតិផ្នក្ជំងឺឆ្លង
ន្សាកលវិទ្យាល័យWestern
Australia។បនា្ទាប់ពីវិលត្ឡប់មក
ប្ទ្សកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ២០១៨
ឡ្ងសា៊ាបានកា្លាយជាជំនួយការ
ប្ធានមន្ទីរពិសោធន៍វិនិច្ឆ័យនៅ
មន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉តរាជធានីភ្នព្ំញ។
ឡ្ងសា៊ាគ្ប់គ្ងមុខងារមន្ទីរ-

ពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លមានសារៈ-
សំខាន់ក្នងុការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺ
រាតត្បាតកូវីដ១៩។លោកសី្ឡ្ង
សា៊ាទទួលសា្គាល់ថា ជំនាញ និងចំ-
ណ្ះដឹងដ្លលោកសី្ទទួលបាន
តាមរយៈអាហារូបករណ៍អូស្ត្លី
ជួយឱ្យលោកសី្ធ្វើការស្វជ្វជំងឺ
រាតត្បាតប្ភ្ទកូវីដ១៩ប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភាព។
ដោយសារត្លទ្ធផលសិក្សាល្ច

ធ្លាក្នងុអំឡុងព្លអាហារូបករណ៍
អូស្តលី្ឡ្ងសា៊ាថ្មីៗ ន្ះបានទទួល
អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថា្នាក់បណ្ឌតិ
នៅសាកលវិទ្យាល័យCurtin,Perth,
WesternAustralia។
រឿងរា៉ាវរបស់ឡ្ងសា៊ា គឺជាឧទា-

ហរណ៍ជាក់ស្តង្មួយដ្លកម្មវិធីអូ-
សា្ការអូស្តលី្កំពុងជួយវិស័យសុខា-
ភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ
រាតត្បាតន្ះ និងរបៀបដ្លកម្មវិធី
ន្ះធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តរូពិតប្កដ
នៅក្នងុជីវិតរបស់ប្ជាជនកម្ពជុា។
ការសម្ចចិត្តរបស់លោកសី្ឡ្ង
សា៊ាក្នងុការពន្យារព្លការចាប់ផ្តើម
អាហារូបករណ៍របស់លោកសី្ដោយ-
សារកាលៈទ្សៈជំុវិញជំងឺកូវីដ១៩
និងបានផ្តល់ឱកាសឱ្យលោកសី្ជួយ

ក្នងុការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងរោគរាត-
ត្បាតន្ះនៅកម្ពជុា។
លោកKangបានបន្ថម្ថាបច្ចប្ុបន្ន

ន្ះមាននិស្សិតកម្ពជុាជិត២៥០០
នាក់កំពុងត្សិក្សានៅសាកល-
វិទ្យាល័យផ្ស្ងៗនៅប្ទ្សអូស្តលី្
តួល្ខន្ះបានកើនឡើង១៥ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈព្លដូចគ្នាកាលពី
ឆ្នាមុំន។ ប្ទ្សអូស្ដលី្នៅត្ជា
ទិសដៅទី១សម្ប់និស្សិតកម្ពុជា
ដ្លចង់ទៅសិក្សានៅប្ទ្សនិយាយ
ភាសាអង់គ្លស្ដោយបង់លុយដោយ
ខ្លនួឯង។
លោកKangបន្ថម្ថា៖«ទំនាក់-

ទំនងរបស់ប្ទ្សអូស្តលី្ជាមួយ
ប្ទ្សកម្ពជុាតូ្វបានបង្កើតឡើង
ដោយការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង
ប្ជាជនប្ទ្សទំាង២ជាច្ើន
ជំនាន់ហើយទំនាក់ទំនងន្ះក៏
កាន់ត្មានភាពរឹងមំាជាងព្ល
មុនដោយសារការផ្លាស់ប្តូរការ-
សិក្សា»។
អាហារូបករណ៍អូស្តលី្បានពន្យារ

ព្លន្ការដក់ពាក្យសំុរហូតដល់ថ្ងទី្
៣០ខ្មិថុនាដើម្បីបន្ធរូបន្ថយបន្ទកុ
ដល់អ្នកដក់ពាក្យទំាងឡាយដ្លរង
ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩៕
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លោកឧកញ៉ាវ្ជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម្៉ង
លីសា្ថាបនិកប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាល
និងជាអគ្គនាយកប្តិបត្តិន្កុ្មហុ៊ន
ម្៉ងលី ជ្. គួច អ្ឌ្យូខ្សិន
(MJQE)ដ្លជាកុ្មហុ៊នម្ន្
មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអ្អាយអាយ
(Aii) និងសាលារៀនអន្តរទ្វីប
អាម្រិកំាង(AIS)បានថ្លង្អំណរ-
គុណដល់សិស្សានុសិស្សឪពុកមា្តយ
និងលោកគូ្អ្នកគូ្ខណៈព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពជុាកំពុងប្យុទ្ធប្ឆំង
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្លជាជំងឺរាតត្បាត
សកល។
ទោះជាយា៉ាងណាលោកឧកញ៉ា

វ្ជ្ជបណ្ឌតិរូបន្ះក៏បានច្ញសារព្-
មានផងដ្រនៅព្លដ្លគឹ្ះសា្ថាន
អប់រំកំពុងតសូ៊ជាមួយនឹងផលប៉ះ-
ពាល់ន្ការបិទសាលារៀនដោយ
លោកបានបញ្ជនូសញ្ញាយា៉ាងច្បាស់ថា
វិស័យអប់រំរបស់ព្ះរាជាណាចក្
កម្ពជុាកំពុងស្ថតិនៅក្នងុដំណាក់កាល
មួយដ៏លំបាក។
«មនុស្សភាគច្ើនបានកាន់ដ្រួមគ្នា

ក្នងុព្លវ្លាដ៏លំបាកន្ះ។ខ្ញុំសូម
ថ្លង្អំណរគុណចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ
ចំពោះការលះបង់និងព្លវ្លារបស់
ពួកគ្។ ពួកគ្នៅត្ខិតខំធ្វើការ
ហើយខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរចំពោះ
ការយោគយល់របស់ពួកគ្ខា្លាំង
ណាស់»។
«ខ្ញុំក៏សូមថ្លង្អំណរគុណផងដ្រ

ដល់ឪពុកមា្តយនិងសិស្សានុសិស្ស។
ខ្ញុំពិតជាសូមកោតសរសើរចំពោះការ-
យោគយល់របស់ពួកគ្ និងវិធីដ្ល
ពួកគ្តសូ៊ក្នងុគ្ក៏លំបាកន្ះ»។
ជាមួយនឹងវិស័យអប់រំដ្លកាន់-

ត្មានភាពតានតឹងលោកឧកញ៉ា
វ្ជ្ជបណ្ឌតិគួចម្៉ងលីបានធ្វើការអំពាវ- 
នាវយា៉ាងអស់ពីចិត្តសំុការយោគយល់
និងការគំទ្បន្ថម្។អំឡុងព្លកំពុង
ជួបវិបត្តិដ្លមិនធា្លាប់មានមកន្ះវា
បានធ្វើឱ្យស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធា្លាក់ចុះ
លោកឧកញ៉ាវ្ជ្ជបណ្ឌតិក៏បានអំពាវ-
នាវដល់មា្ទាស់ផ្ចះជួលអគរនិងឪពុក-
មា្តយឲ្យសម្លងឹទៅ«រូបភាពធំ»។
«សម្ប់អ្នកដ្លមិនទាន់បាន

ចូលរួមដោះស្យសា្ថានការណ៍ន្ះ
រួមគ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱ្យពួកគ្ក្ឡ្ក-
មើលរូបភាពធំជាងន្ះហើយថាតើអ្វី
នឹងរងផលប៉ះពាល់ប្សិនបើគ្មាន
សាលារៀនសម្ប់កូនៗរបស់យើង
នោះ។វានឹងមានផលប៉ះពាល់យា៉ាង
ខា្លាងំទៅលើកូនៗ និងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងលុះត្ត្ប្ជាជនយល់ដឹងអំពី
សា្ថានភាពន្ះកាន់ត្ទូលំទូលាយ»។
«វាតូ្វការព្លវ្លា៣០ឆ្នាំសម្ប់

ប្ព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាដើម្បីមកដល់

ចំណុចន្ះដូចសព្វថ្ង្បុ៉ន្ត្ប្សិនបើវា
ដួលរលំនោះវានឹងមិនអាចស្ទះុងើប
ឡើងវិញឆប់រហ័សនោះទ្។ខ្ញុំបា៉ាន់-
សា្មានថា៨០ភាគរយន្សាលាឯកជន
នៅកម្ពជុាអាចនឹងបិទទា្វារប្សិនបើ

សា្ថានការណ៍ន្ះនៅត្បន្តរយៈព្ល២
ខ្ទៀត»។
លោកព្មានថា៖«សាលារៀនភាគ-

ច្ើនជួលអគរគ្ហើយពួកគ្ពឹង-
ផ្អក្ច្ើនទៅលើប្ក់បង់ថ្ល្ការសិក្សា

ដើម្បីបន្តដំណើរការ។ប្សិនបើមា្ចាស់
អគរមិនអើពើនឹងសា្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ន្ះហើយបដិស្ធមិនជួយទាក់ទង
នឹងតម្ល្ជួលហើយឪពុកមា្តយទាមទារ
ការបញ្ចះុតម្ល្ឬសូម្បីត្មិនបង់ថ្ល្
ការសិក្សានោះសាលានឹងមិនអាច
រស់នៅបានយូរនោះទ្»។
ក្នុងនាមជាសាស្ត្ចារ្យជាវ្ជ្ជ-

បណ្ឌតិសហគិ្ននិងជាសប្បុរសជន
ផងដ្រនោះបុរសសញ្ជាតិខ្មរ្-អាម្រិ-
កំាងរូបន្ះបានលើកឡើងថាប្សិន
បើការព្យាកររបស់គត់កា្លាយជាការពិត
នោះនឹងពិបាកដោះស្យលើបញ្ហា
ន្ះ។
«តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ

សិស្សានុសិស្សប្សិនបើសាលាឯក-
ជនទំាងអស់តូ្វបិទទា្វារ?តាមសា្ថាន-
ភាពនាព្លកន្លងមកសូម្បីត្សាលា-
រៀន១តូ្វបិទទា្វារ ក៏មានបញ្ហាប្ឈម
ជាច្ើនទំាងរដ្ឋាភិបាលក្សួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាសា្ថាប័នអប់រំកមិ្ត
ឧត្តមសិក្សាសមាគមសាលារៀនគឺ
យើងទំាងអស់គ្នាបានតសូ៊ដើម្បីដោះ-
ស្យសា្ថានភាពនោះ»។
«ឥឡូវសាកស្ម្មើលប្សិនបើ

សាលារៀនឯកជនភាគច្ើនតូ្វបាន
បិទទា្វារសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចដោះ-
ស្យជាមួយសិស្សទំាងអស់ដ្លរង
ផលប៉ះពាល់ដោយរបៀបណា?ខ្ញុំ
គិតថាន្ះជាព្លវ្លាដ៏លំបាកមួយ
សម្ប់រដ្ឋាភិបាលឪពុកមា្តយ និង
វិស័យឯកជន»។

លោកបន្តថា៖ «វាពិតជាពិបាក
ណាស់នៅព្លរដ្ឋាភិបាល និង
សា្ថាប័នអប់រំស្នើសំុជំនួយ បុ៉ន្ត្មាន
អ្នកខ្លះបដិស្ធមិនជួយ។វាជាព្ល-
វ្លាដ៏លំបាកសម្ប់យើងនិងអាជីវ-
កម្មតូចតាចដទ្ទៀតហើយនៅព្ល
បញ្ហាន្ះកាន់ត្អាក្ក់ទៅៗនោះ
មនុស្សខ្លះសម្លងឹមិនវ្ងឆ្ងាយហើយ
មិនបានមើលទៅរូបភាពធំជាងន្ះ»។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌតិ ម្៉ងលីបានព្-

មានថា វិបត្តិប្បន្ះនៅក្នងុវិស័យ
អប់រំនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា
ទំាងមូល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វានឹងប៉ះពាល់

យា៉ាងខា្លាងំទៅលើស្ដ្ឋកិច្ចទំាងមូល។
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលិកដ៏
ច្ើនដ្លនឹងបាត់បង់ការងាររបស់
ពួកគ្និងសិស្សានុសិស្សដ្លមិនអាច
បញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគ្បាន»?
ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាន្ះលោក

បានអំពាវនាវឱ្យមានការខិតខំបឹ្ង-
ប្ងរួមគ្នាពីគ្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាង-
អស់ដើម្បីធានាដល់វិស័យអប់រំឯក-
ជនឲ្យអាចទប់ទល់នឹងព្យុះភ្លៀងន្ះ
បាន។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតបន្ថ្មថា៖«វា

ចំាបាច់ណាស់ដ្លមា្ចាស់អគរ និង
ឪពុកមា្តយតូ្វយល់អំពីសា្ថានភាព
ធ្ងន់ធ្ងរន្ះ និងតូ្វឆ្លើយតបតាម
ការជាក់ស្តង្។វាជារឿងល្អប្សិនបើ
រដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយ
ប្ហ្លអាចស្នើសំុថវិកាមួយចំនួន
ជាការការពារដើម្បីឱ្យប្ក់កម្ចីទៅ
សា្ថាប័នអប់រំទំាងន្ះដើម្បីធានាថា
សាលារៀនទំាងន្ះអាចនៅរស់រាន
មានជីវិតបាន»។
សា្ថាបនិកន្មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអ្

អាយអាយ(Aii) និងសាលារៀន
អន្តរទ្វបីអាម្រិកំាង(AIS)ដ្លមាន
សិស្សប្មាណ១៤៥០០នាក់ចាប់តំាង
ពីបើកដំណើរការ តំាងពីឆ្នាំ២០០៥មក
នោះបានលើកឡើងថាចំណង់ចំណូល-
ចិត្តគឺជាអាថ៌កំបំាងន្ភាពជោគជ័យន្
សាលារៀនរបស់គត់។
លោកថ្លង្ថា៖«អ្នកមិនម្នធ្វើការ

នៅក្នងុវិស័យអប់រំដើម្បីស្វង្រកលុយ
នោះទ្អ្នកតូ្វត្មានទឹកចិត្តស្-
លាញ់អ្វីៗ គឺជាការស្លាញ់។តើអ្នក
ស្លាញ់វិស័យន្ះដោយរបៀបណា
តើអ្នកជួយសិស្សានុសិស្សឲ្យរីកចម្ើន 
ដោយរបៀបណា?តើអ្នកចង់ជួយ
ប្ជាជនកម្ពជុាឱ្យប្សើរឡើងដោយ
របៀបណា?វាគួរឲ្យសោកសា្តយ
ណាស់ដ្លព្លខ្លះមនុស្សមួយចំនួន
មិនយល់ពីទឹកចិត្តដ្លយើងមាន
ចំពោះការអប់រំ»៕

លោកឧកញ៉ាវ្រាជ្ជបណ្ឌតិគួចម៉្រាងលីព្រាមានពីអនាគត 
របស់គ្រាឹះស្ថានអប់រំឯកជនអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ

 លោកឧកញ៉ាវៃជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉ៃងលី អរគុណលោកគៃ ូអ្នកគៃ ូសិសៃសានុសិសៃស និងឪពុកម្តយ ខណៈកម្ពជុាកំពុងបៃយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ 

 លោកវៃជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉ៃងលី អំពាវនាវឲៃយភាគីពាក់ព័ន្ធជួយការពារវិស័យអប់រំ។ 

 សាលា Aii និង AIS មនសិសៃសបៃមណ១៤៥០០នាក់ចាប់តំាងពីបើកក្នងុឆ្នា២ំ០០៥។ 



តើលោកអាចប្រ្រប់ខ្ញុំបានទ្រ អំពី
ការផ្តល់ជូនពិស្រសចំនួន២ឆ្ន្រំសិក្រសា
ដ្រលមានតម្ល្រត្រមឹត្រ៥០០០ដុល្ល្ររ
ក្នងុ១ឆ្ន្រំ?
សិស្សានុសិស្សចំនួន១០០នាក់

ដំបូងដ្លចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ
សាលារបស់យើង នឹងទទួលបាន
ការបញ្ចះុតម្ល្ពិស្សពោលគឺបង់
តឹ្មត្៥០០០ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះ
ក្នងុ១ឆ្នាំសម្ប់រយៈព្ល
២ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខ គឺ
ឆ្នាំសិក្សា(២០២០-
២០២១និង២០២១-
២០២២)។សម្ប់
សិស្សដ្លចុះឈ្មោះ
ចាប់ពីព្លន្ះ រហូត
ដល់ខ្សីហាក្នុងឆ្នាំន្ះ
នឹងរីករាយជាមួយការ-
ផ្តល់ជូន

ពិស្សន្ះ។ការផ្តល់ជូនន្ះគឺដើម្បី
ផ្តល់ការអប់រំដ្លមានគុណភាពខ្ពស់
ជាមួយតម្ល្សមរម្យជាពិស្សក្នងុ
អំឡុងព្លមានបញ្ហាស្ដ្ឋកិច្ច។

សាលរៀនមួយចំនួនបានដំឡើងថ្ល្រ
តើសាលInvictusប្រកាន់ជំហរ
ដូចម្ត្រចចំពោះបញ្ហ្រន្រះ?
យើងបន្តប្កាន់ខា្ជាប់នូវការប្តជ្ា្ញា-

ចិត្តរបស់យើងក្នងុការផ្តល់ការអប់រំ
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នងុតម្ល្
សមរម្យមួយសម្ប់ឪពុកមា្តាយនៅ
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ខណៈសាលា
អន្តរជាតិមួយចំនួនបានដំឡើងថ្ល្ក្នងុ
គ្ដ៏លំបាកន្ះសាលាអន្តរជាតិ
Invictusភ្នំព្ញបានជ្ើសរីស
ការបន្ធរូបន្ថយតម្ល្ពី៨០០០ដុលា្លារ
មកនៅតឹ្ម៥០០០ដុលា្លារក្នងុ១ឆ្នាំ។
សិស្សានុសិស្សដ្លមិនអាចមក

រៀននៅសាលារបស់យើងក្នងុរាជធានី
ភ្នំព្ញបាន ពួកគ្ក៏អាចចុះឈ្មោះ
ចូលរៀនតាមអនឡាញwww.invic-
tus.familyជាមួយនឹងតម្ល្តឹ្មត្
៤០០០ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះក្នងុ១ឆ្នាំ។

តើលោកនឹងរៀបចំការសិក្រសាតាម
អនឡាញដ្ររឬទ្រ?

បន្ថម្ពីលើការផ្តល់ជូនការ-
សិក្សាតាមផ្ទះដល់សិ-
ស្សានុសិស្សឥឡូវន្ះ
សាលាអន្តរជាតិ In-
victus ភ្នំព្ញ 
កំពុងផ្តាតលើទស្សនៈ
បង្ៀនតាមអនឡាញ
(virtualcampus)

www.invictus.family
ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការ-

សិក្សានៅផ្ទះព្ញម៉ោងដល់សិស្សា-
នុសិស្សនៅទូទំាងពិភពលោក។
សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ទី
៦ ព្លន្ះអាចចុះឈ្មោះចូលរៀន
ជាមួយកម្មវិធី InvictusFamily
ដើម្បីចូលរួមសិក្សាម្រៀនប្ចំាថ្ង្
តាមកាលវិភាគច្បាស់លាស់ដ្ល
បង្ៀនដោយលោកគូ្-អ្នកគូ្ដ្ល
មានសមត្ថភាព និងបទពិសោធខ្ពស់
មកពីគ្ប់សាខារបស់សាលាអន្តរ-
ជាតិInvictus។
យើងរួមបញ្ចលូគ្នាន្កម្មវិធីZoom

សម្ប់VideoConference និង
GoogleClassroomដើម្បីអនុវត្ត
ម្រៀនរៀននៅតាមផ្ទះ(HBL)។

 
តើលោកមើលឃើញថាវិបត្តិន្រះបាន
ជះឥទ្ធពិលដូចម្ត្រចចំពោះវិស័យអប់រំ
នៅកម្ពជុា?
ន្ះជារឿងថ្មីមួយដ្លផ្តាតសំខាន់
ទៅលើអនាម័យនិងសុខុមាលភាព។
ហើយក៏បង្កើនការយល់ដឹងរបស់
យើងអំពីសារៈសំខាន់ន្ការថ្ទំា
សុខភាព និងការធ្វើការងារជាកុ្ម
ដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាព
សង្គម។សាលាអន្តរជាតិ Invictus
ភ្នំព្ញចូលរួមចំណ្កក្នុងការអប់រំ
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់នៅទីកុ្ង
ភ្នព្ំញ។

ពាក្រយ InvIctusមានន័យថា 
«អង់អាច» ។តើក្នងុអំឡុងព្រលន្រះ
សាលបង្ហ្រញពីអត្ថន័យន្រពាក្រយន្រះ
យ៉្រងដូចម្ត្រច?
កម្មវិធីInvictusFamilyដ្លជា

កម្មវិធីផ្តល់ការសិក្សាតាមផ្ទះគឺប្សូត

ច្ញពីសា្មោរតីន្ពាក្យ «អង់អាច»។
យើងទទួលបានការសាកសួរជាច្ើន
ពីឪពុកមា្តាយនៅតាមបណ្តាប្ទ្ស
ក្នងុតំបន់ដូចជាប្ទ្សសិង្ហបុរីកម្ពជុា
ជបុ៉នត្វ៉ាន់កូរ្៉និងប្ទ្សជាច្ើន
ទៀត។យើងជឿជាក់ថន្ះគឺជា
សករាជថ្មីមួយសម្ប់ការសិក្សាអន-
ឡាញ។ដូច្នះ្យើងនឹងផ្តល់ការសិក្សា
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យផ្អ្កលើកម្មវិធី
សិក្សាខ្មបី៊្ជកមិ្តអនុវិទ្យាល័យ
Cambridgesecondarycurricu-
lumកម្មវិធីប្ឡងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុ- 
វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IGCSE និង
កម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្មបី៊្ជកមិ្តA
Levelនៅខ្សីហាន្ះ។

តើលោកមើលឃើញថាវិបត្តិន្រះបាន
ជះឥទ្ធិពលយ៉្រងដូចម្ត្រចទៅលើ
វិស័យអប់រំជាទូទៅនៅក្នងុតំបន់?
អ្នកផ្តល់ការអប់រំតូ្វប្កាន់ខា្ជាប់ឲ្យ

បាននូវការអប់រំដ្លមានគុណភាព
សម្ប់សិស្សដ្លរៀននៅសាលា-
រៀន ក៏ដូចជាសិស្សដ្លរៀនអន-
ឡាញនៅតាមផ្ទះខណៈតមូ្វការ
សម្ប់ការអប់រំដ្លមានគុណភាព
ខ្ពស់កើនឡើង។

តើបច្ច្រកវិទ្រយានឹងដើរតួនាទីកាន់ត្រធំ
ជាងមុនម្រនទ្រ?តើលោកមើលឃើញ
ការរៀនសូត្រតាមប្របឌីជីថលត្រូវ
បានដាក់បញ្ចលូកាន់ត្រច្រើននៅក្នងុ
ថា្ន្រក់រៀនសាលអន្តរជាតិ Invictus
ដ្ររឬទ្រ?
បច្ច្កវិទ្យាកំពុងដើរតួនាទីយ៉ោង

សំខាន់កាន់ត្ខា្លាងំឡើងៗជាពិស្ស
ក្នងុដំណក់កាលន្ការសិក្សានៅតាម

ផ្ទះ។ទន្ទឹមនឹងន្ះដ្រ ចំណ្ះដឹង
ការតំាងចិត្តនិងការឧស្សាហ៍ព្យាយម
ពីសំណក់គូ្របស់យើងក្នុងការ-
ប្ើប្ស់ការបង្ៀនប្បឌីជីថល
ពិតជាបានរួមចំណ្កដល់បទពិសោធ
អប់រំ ប្កបដោយជោគជ័យសម្ប់
សិស្សានុសិស្ស។

  
ព្រលន្រះតើលោកមានដំបូនា្ម្រនអ្វខី្លះ
សម្រ្រប់សិស្រសានុសិស្រសលោកគ្រូ-
អ្នកគ្រូក៏ដូចជាសហគមន៍ទូទៅ? 
សូមឲ្យយើងបន្តមានសុខសុវត្ថភិាព

និងសុខភាពល្អ។ សូមឲ្យយើងប្ើ-
ប្ស់ឱកាសន្ះរៀនសូត្ឲ្យកាន់ត្
ជោគជ័យ និងរីកចម្ើនទាក់ទង
ទៅនឹងចំណ្ះដឹង និងជំនាញ។ ចូរ
យើងរួមគ្នាបង្កើនគុណតម្ល្វិជ្ជមាន
ដ្លអាចជួយយើងឲ្យមានការរីក-
ចម្ើនទៅមុខ៕   

អញ្ជ្រីញចូលរួមកម្មវិធីសំណ្រះ- 
សំណាលរបស់លោកនាយកសាល
ជាមួយនឹងអាណាព្រយាបាលសិស្រស
នៅថ្ង្រទី15ឧសភាវ្រលម៉្រង12
ថ្ង្រត្រង់ដល់ម៉្រង1រសៀល។ 
សូមធ្វ្រីការចុះឈ្ម្រះតាមរយៈ

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមទាក់ទង
មកកាន់092222868
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សិសៃស១០០នាក់ដំបូងចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា Invictus ភ្នពំៃញនឹងទទួលបានការបញ្ចះុតម្លៃពិសៃសសមៃប់២ឆ្នាសិំកៃសា។  

លោក Clive Swale នាយកសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នពំៃញ ។ 

សាលាអន្តរជាតិinvictus 
ភ្នំពេញផ្តល់ជូនការអប់រំ
ដេលមានគុណភាពខ្ពស់
ជាមួយតម្លេសមរម្យអំឡុង- 
ពេលជួបបេទះនូវភាពមិន
បេកដបេជានេជំងឺកូវីដ១៩
 ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៅ ទូទំាង ពិភពលោកបាន 
នំាមក នូវ ភាព មិន បៃកដ បៃជា 
ដល់ វិស័យ អប់រំ នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា ។ ឆ្លៀត ក្នងុឱកាស នៃះ 
លោក Clive Swale នាយក 
សាលា អន្តរជាតិ Invictus 
ភ្នពំៃញ បានផ្តល់ បទ សម្ភាស 
ជាមួយ កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
អំពី កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង រប ស់ 
ខ្លនួ ក្នងុការ នំាយក ការអប់រំ 
បៃកបដោយ គុណភាពជាមួយ 
តម្លៃ សមរមៃយ មកកាន់ 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ។ 
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