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សរវីរុសនៅអាម្ររិក-
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រី សុចាន់

ភ្នំ ពៃញៈ  ក្រុមអឺរ៉ុប (Team 
Europe) កំពុងកៀរគរថវិកា 
ចនំនួ ៤៤៣ លាន អរឺ៉ ូជា ជនំយួ 
ឥត សណំង នងិ ប្រក ់កម្ច ីដើម្របី 
អនុវត្ត ការងារ ជាមួយ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
នឹង ការ រាត ត្របាត ជាសកលន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ខណៈ  លោក វង 
សូត រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសង្គម កិច្ច 
បា នប្រប់  រដ្ឋមន្ត្រ ីអាស៊ាន  ឲ្រយ  ធ្វើ - 
ការ ឆ្លើយតប ជា ចា ំបាច ់ទៅ នងឹ 
កិច្ច គំាពារ សង្គម ឱ្រយទាន់ ព្រល វ្រ លា  
ដល់  ជនក្រកី្រនិង ក្រ ុមជន ងា យ-  
រងគ្រះ ក្នងុ បណ្តា  ប្រទ្រស អាស៊ា  ន 
ដ្រល រងផល ប៉ះពាល់ ពី ជំងឺ - 
កូវីដ ១៩។...តទៅទំព័រ  ២

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈលោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី
ហ៊ុន ស្រន កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ បាន 
ជបួ សន្ទនា តាម ទរូសព័្ទ  ជាមយួ 
លោកណរិន ្រដា មូ៉ឌី នាយក -  
រដ្ឋ មន្ត្រី ឥណ្ឌា ដើម្របីពិភាក្រសា គា្នា  
អពំកីារ រមួ គា្នា ប្រយទុ្ធ ប្រឆាងំ ន ឹង 
ជំងឺ កូវីដ១៩ទំនាក់ ទំនង ទ្វ្រ ភា គី 
នងិ បញ្ហា តបំន ់មយួ ចនំនួ។ ន្រះ 
បើ តាម ស្រចក្ដ ីប្រកាស  ពត័ម៌ាន  
របស់ ក្រសួង ការបរទ្រស និង 
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 
កាល ពី ម្រសិល មិញ។

បើ តាម ក្រសួង ការ បរទ្រស 
នាយករដ្ឋ មន្ត្រី ឥណ្ឌា ណ រិន 
្រដា មូ៉ឌី បាន កោត សរសើរ លោ ក  
ហ៊ុន  ស្រន និង រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា  ចពំោះ ការ គ្រប ់គ្រង បាន 
យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ  លើ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩ 
ដ្រល ជា គំរូ មួយ សម្រប់ ពិភព - 
លោក។ ចំណ្រក លោក ហ៊ុន 
ស្រន ក៏ បាន គោរព  ដល់ កិច្ច ខិត ខំ  
ប្រងឹ ប្រងរបស ់ឥណ្ឌា  ក្នងុ ការ- 
ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ព្រម ទំា ង 
ចូលរួម រំល្រក ទុក្ខ ចំពោះ ការ- 
ស្លា  ប ់  ន្រ ពលរដ្ឋ ឥណ្ឌា ជា ច្រើន  
ដោយ សរ ជំងឺ កូវីដ១៩។

ក្រសួង ការបរទ្រស ថ្ល្រង ថា៖ 
« សម្ត្រច និងឯក ឧត្តម នាយ ក - 
រដ្ឋមន្ត្រីបាន...តទៅទំព័រ  ៤

កៃុង សៅ ប៉ូឡូៈ ល្របឿន ន្រ-      
វី រុសរា តត្របាត កូរ៉ូណ  នៅ  ថ្ររ 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  នៅ ទូទាំងអាម្រ - 
រិកឡាទីន  ជា ទី ដ្រល ចំនួន អ្នក-  
ស្លាប ់បាន កើន ឡើង ជាង ៧ មឺនុ 
នាក់  ខណៈ ដ្រល អឺរ៉ុប គ្រង 
បើក ព្រំដ្រន ខាង ក្រ របស់ ខ្លួន 
ឲ្រយ  បរទ្រស ច្រញ- ចូល នៅ ក្នុង   
ខ្រ កក្កដា  ខាង មុខ ន្រះ ។ 

យោង តាម តួ ល្រខ សរុប - 
របស់  AFP ដ្រល ត្រវូ បាន ច្រញ 
ផ្រសាយ ដោយក្រសួង សុខា- 
ភិបាល ជាតិ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា    
អាម្រ រកិខាង ជើង  នងិ ខាង ត្របងូ  
នៅ ត្រ ជា ចំណុច កណ្តាល ន្រ - 
វិបត្តិ សុខ ភាព ... តទៅទំព័រ ១២ 

លោកសថ្រតឲ្រយពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅ
ល្រខ០៦៩៥១៦៩៩៩ឬខមមុិនចូលផ្រចស្នងការនគរបាលភ្នំព្រញពីការផ្ដល់ស្រវាសធារណៈមិនល្អ

 វ៉ន  ដា រ៉ា   

 ភ្នំ ពៃញៈ  លោ  ស  ថ្រត  អគ្គ- 
ស្នង ការ រង នគរ បាល ជាតិ  និង 
ជា ស្នង ការ នគរ បាល រាជ ធានី-  
ភ្នំ ព្រញ  ប្រប់ ប្រជា ពល រដ្ឋ នៅ 
រាជ ធានី   ភ្នំព្រញ ឱ្រយ  រាយ ការណ៍ 
ទៅ ហ្វ្រស បុក៊ ស្នង ការ នគរ បាល- 

រាជ ធាន ីភ្ន ំព្រញ  ឬ ខល ទៅ ក្រមុ 
ការងារ ប្រត ិកម្ម រហស័  ប្រសនិ- 
បើ នៅ មាន ស្រស សល់ មន្ត្រី 
តាម បណ្តា ការ ិយលយ័ ជនំាញ  
ខណ្ឌ  និង ប៉ុស្តិ៍ ទាំង  ១៤  ក្នុង 
រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ អនុ វត្ដ កាងារ 
មិន បាន ល្អ ជូន ដល់ ពល រដ្ឋ ។  

 លោក ស្នង ការ បាន សរស្ររ 

លើ ហ្វ្រស ប៊កុ របស ់លោក ផ្ទាល ់
និង ថ្ល្រង ជា មួយ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍  
កាល ពមី្រសលិ មញិ ថា  បើ នៅ មាន 
មន្ត្រី តាម បណ្តា ខណ្ឌ  និង ប៉ុស្តិ៍ 
ណ បម្រើ  ប្រជា ពល រដ្ឋ  និង 
ផ្តល់ ស្រវា សធារ ណ: ផ្រស្រង ៗ  
ជូន ប្រជា ពល រដ្ឋ មិន បាន ល្អ  
សូម ខមមិុន (Comment)  ចលូ 

ផ្រច  « ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល 
រាជ ធាន ីភ្ន ំព្រញ »  ឬ ទនំាក ់ទំនង 
មក ល្រខ របស់ ក្រមុ ការងារ ព័ត៌- 
មាន  និង ប្រតិ កម្ម រហ័ស នគរ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នំព្រញ ត្រ ម្ដង ។ 

 លោ ក ថ្ល្រង ថា ៖ « ប្រ សិន បើ 
នៅ មាន ស្រស សល់ មន្ត្រី  តាម 
បណ្តា ការិ  ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ រោង ចក្រ ផលិត ស្រ បៀ រថ្មី 
មយួ របស ់ក្រមុហ៊នុ  Vattanac Brew-
ery Co., Ltd ដ្រល មាន តម្ល្រ វិនិយោគ 
៨៧លាន ដលុា្លា  រត្រវូ បាន ក្រមុប្រកឹ្រសា អភ-ិ
វឌ្រឍន ៍កម្ពជុា (CDC) បានសម្រច ច្រញ 

វញិ្ញា បនបត្រ ចុះ បញ្ជ ីផ្លវូ ការ កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី
១០ ខ្រមិថុនា ឆា្នាំ២០២០ កន្លង មក ។ 

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន របស់ CDC 
បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា គម្រង ដ្រល បានអនមុត័  
ន្រះ មាន ទតីាងំ  ស្ថតិនៅ  សងា្កាត ់ព្រកឯង 
ខណ្ឌ ច្របារអំពៅ រាជធានី ភ្នំព្រញ ដោយ 
អាច បង្កើត ការ ងារ បាន ៨៩៩កន្ល្រង ។

អ្នក នា ំពាក្រយ ក្រសងួ ឧស្រសាហកម្ម វទិ្រយា-  
សស្រ្ត បច្ច្រក វទិ្រយា នងិ នវានវុត្តន ៍លោក 
ហ្រង សុខគង់ បានប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ថា ន្រះ ជា រោងចក្រ  
ផលិត ស្រ បៀរ ថ្មី មួយ ទៀត របស់ ក្រុមហ៊ុន 
Vattanac Brewery Co., Ltd បនា្ទាប ់
ព ីក្រមុហ៊នុ ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ នៅ ក្នងុ 

រោង ចក្រ ផលិត ស្របៀ រទី ១  ដ្រល 
កំពុង ផលិត ស្របៀ រមា៉ាក ល្របីៗ ជា ច្រើន 
ដូច ជា Tiger, Heineken និង Black 
panther ជា ដើម ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « រោង ចក្រ ថ្មី ន្រះ នឹង 
ចលូ រមួ ចណំ្រក យ៉ាង សខំាន ់ ក្នងុ ការ ជយួ  
ពង្រឹង សមត្ថភាព ...តទៅទំព័រ ៨

រោងចក្រស្របៀរតម្ល្រ៨៧លានដុលា្លារទទួលការអនុញ្ញាតពីCDC

បៃមូលគៃប់មិនទាន់ផ្ទះុ ពីបុរសម្នាក់ដៃលទុកសមៃប់ការកមៃសាន្ត
សមត្ថកិច្ច ចង្អុលទៅ   គ្រប់ មិនទាន់ផ្ទុះ ជាច្រើនគ្រប់នៅ លើដើមឈើ ដ្រល ចង ដោយ បុរស មា្នាក់ រស់នៅ ក្នុង ភូមិទំនប់ដាច់  ឃុំអូរ៣- 

ជាន់ ស្រុក អូរជ្រ  ខ្រត្ត បនា្ទាយមានជ័យ  សម្រប់ទុកជាការកម្រសាន្ដរបស់គាត់ ...(ព័ត៌មនពិស្ដារ ទំព័រ ៤)។ រូបថត CMAC 

លាភ រដ្ឋា និង  ធន់ អៀងឡៃ 
សុទ្ធតៃ មាន ទំនុកចិត្ត ក្លាយ ជា 
មា្ចាស់ បៃក់លាន ...ទំព័រ ១៥

កៃសួងបរិស្ថាន សហករជាមួយនឹង 
WCS ធ្វើជំរឿន បៃចាំឆ្នាំ បង្ហាញ ថា 
ចំនួនសត្វត្មាតថយចុះ...ទំព័រ ២

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មាន ជាតិ 
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ការធ្វើជំរឿនប្រចំាឆ្នាំបង្ហាញ
ថាចំនួនសត្វត្មាតថយចុះ

រី សុចាន់

ព្រះវិហារៈ កៃសួង បរិស្ថាន   
សហការ  ជាមួយកៃសួង កសិក ម្ម  
អង្គការ សមា គម អភិរកៃស សត្វ- 
ពៃ បៃចំា កម្ពជុា(WCS)និង អ ង្គ-
ការ ផៃសៃង ទៀត   ព ី ថ្ងៃ ពធុ   បាន ធ្វើ 
ជំរឿន សត្វ ត្មាត បៃចាំ ឆ្នាំនៅ  ៤ 
កន្លៃង ក្ន ុង ថ្ងៃ  តៃ ១ ដោយ រក - 
ឃើញ ថា ចំនួន សត្វ ត្មាត មាន កា រ - 
ថយ ចុះ  បើ ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នា ំមុន ។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខា - 
ធកិារ នងិ ជា អ្នក នំា ពាកៃយ កៃស ួង 
បរិស្ថាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ថា ចំនួនសត្វ ត្មាត 
នៅ ឆ្នា ំ២០២០មា ន ១១៩ កៃបា ល 
គឺ មាន ការ ថយ ចុះ ១៨កៃបាល 
បើ បៃៀប ធៀប នងឹ ជរំឿន ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៩ ដៃល មាន សត្វ ត្មាត 

ទាំង៣ បៃភៃទ ១៣៧កៃបាល ។ 
ក្នុង ចំណោម  ត្មាត ទាំង ១១៩ 
កៃបា   ល នោះ ត្មា តភ្លើង មាន ១១ 
កៃបាល ត្មាត ផៃះ មាន ៧១កៃបា ល 
និង ត្មាត ត្នាត មាន ៣៧កៃបាល ។ 
សត្វ ត្មាត ទំាង១១៩កៃបាល នោ ះ 
មាន នៅ ដៃន  ជមៃក សត្វ ពៃ 
ឆៃប សរុប ចំនួន ៣៤កៃបាល គឺ 
ត្មាត ភ្លើង៣កៃបាល ត្មាត ផៃះ២ ២  
កៃបាល នងិ ត្មាត ត្នាត  ៩ កៃបាល ។ 
សត្វ ត្មាត នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ សៀម បា៉ាង មាន  ៨១ កៃបាល 
គឺត្មាត ភ្លើង ៤ កៃបាល ត្មាត ផៃះ 
៤៩ កៃបាល និង ត្មាត ត្នាត ២៨ 
កៃបាល។ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
សៃ ពក មាន ត្មាត ភ្លើង  ៤ កៃបាល 
ហើយ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ  
អង្កៃងមិន មានវត្ត មានត្មាត ទៃ ។

 លោក ភក្តៃ  ដៃល បាន ចូលរួម  

បើក ពធិ ីធ្វើ ជរំឿន ត្មាត កាល  ព ីថ្ងៃ 
ពុធ នៅ សហ គមន៍ ដង ផ្លតិ  ឲៃយដឹង  
ថា  ការ ធ្វើ ជំរឿន សត្វ ត្មា តបាន ធ្វើ  
ឡើងនៅ ៤ទីតំ ង   ផៃសៃង គ្នារួម មាន  
នៅ   ដៃន ជមៃក សត្វ  ពៃ សៀម- 
បា៉ាង  ក្នងុ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃ ងនៅ អាហារ- 
ដ្ឋាន ត្មាតចំណុច វា ល  បឹង ទាល់ 
ស្ថិត នៅ សហគមន៍ ពៃ អណ្តងូ 
ដង ផ្លតិក្នងុ ដៃន ជមៃ ក សត្វ ពៃ ឆៃប 
ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ វិហារ នៅ ដៃន ជមៃក  
សត្វ ពៃ សៃព ក ខៃត្ត មណ្ឌល 
គរិ ីនងិ នៅ សៃ អង្កៃង ក្នងុ តបំន ់
សៃសន នៅ ស្ទឹង តៃ ង ។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា សត្វ ត្មាត 
៣៤កៃបាល បាន ចុះ មក សុសីត្វ- 
គោ ងាប់ ដៃល ជា ចំណី រៀបចំ 
បន្ថៃ ម ដោយ  WCS កៃម ការ- 
ឧបត្ថម្ភ គទំៃ ព ីគមៃ ង   ពៃ ឡង ់
បៃតង (Greening Prey 
Lan g)។ ចំនួន នៃះមិន ទាន់ 
រាប់  បញ្ចូល ពីលទ្ធផល ជំរឿន  
នៅ តំបន់ ផៃសៃង ទៀត នៅ ឡើយ  
ទៃ។ ជរំឿន កាលព ី ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០- 
១ ៩នៅ ទតីងំ ដដៃ ល នៃះ មាន 
សត្វ ត្មាត ចំនួន ៤៤កៃបាល ។

បើ តមលោក ភក្តៃ លទ្ធផ ល   
ជំរឿន សត្វ ត្មាតនៅឆ្នា ំមុនបងា្ហា  ញ 
ថា កម្ពជុា មាន សត្វ ត្មាត ទាងំ  ៣ 
បៃភៃទ ចំនួន១៣៧កៃបាល ហើ យ  
តំបន់ ដៃល មាន សត្វ ត្មាត ចៃើន 
ជា ងគៃ គឺ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ - 

ពៃ សៀម បា៉ាង ក្នងុ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃ ង 
នងិ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ឆៃប ក្ន ុង  
ខៃត្ត ពៃះវហិារ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«សត្វ ត្មាត ជាបៃភៃទ សត្វ កមៃ 
និង កំពុង ស្ថិត ក្នុង ហានិ ភ័យ 
ខ្ពស់ក្នុង ការ បាត់ ពូជ នៅ លើ 
ស កល លោក ខណៈ ចំនួន សត្វ   
ត្មាត នៅ តៃបន្ត មាន ការ ធ្លាក ់ចុះ 
ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ និង ក្នុង កមៃិត 
មយួ គរួឲៃយ ពៃយួ បារម្ភ ទោះប ីជា 
រាជ រដ្ឋាភបិាល តម រយៈ កៃសងួ 
បរិស្ថាន  សហ ការជា មួយ អង្គ - 
ការ  ដៃ គូនានា ខិតខំ បៃឹង បៃង 
ការពារ  និង អភិរកៃស ក៏ដោយ »។

លោក  បន្ត ថា ដោយ សរ តៃ 
សត្វ ត្មាត ជាសត្វ កមៃ ជិត ផុត ពូ ជ 
អស់ ពីលើពិ ភព លោក ហើយ 
កម្ពជុា  តៃវូ បាន គៃដឹង ថា  នៅ មា  ន 
សល់ សត្វ ត្មាត ចៃើន ជាង គៃ នោះ 
កៃសួង បរិស្ថាន  បាន សហការ 
ជា មួយ អង្គការ WCS បាន អនុ - 

វត្ត សកម្ម ភាព អភិរកៃស  នៅ តម 
តំបន់ ការ ពារ ធម្មជាតិ នានា ត ម - 
រយៈ ការផ្តល់ ចំណី បន្ថៃម និង 
ការពារ សមៃបុក ពង កូន។ 

លោក ភក្តៃ បាន អំពាវនាវ 
ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋឱៃយ ចូល រួម 
អភរិកៃស នងិ ការពារ សត្វ ត្មាត ឱៃយ 
បាន គង់ វងៃសដោយ  បញៃឈប់ សកម្ម - 
ភាព បរ បាញ់ ឬ ការ ជួញ ដូរ សត្វ - 
ពៃ។ លោក ថា សត្វ ត្មាត ជា ស ត្វ-  
ស្លូត និង ជាអ្នកដៃល សមា្អាត 
បរិស្ថាន   ដោយ សុី គំរង់សក- 
សព សត្វ ផៃសៃង ទៀត ជាអាហារ ។ 
លោក ថា ៖ «(ការ អភរិកៃស ត្មាត) 
វាជាការ ថៃរ កៃសា មរតក ធម្ម ជាតិ 
ដ៏ មាន តម្លៃ មហា សល សមៃ ប់ 
កម្ពជុា និង ពិភព លោក ទំាង មូ ល 
ជាតម្លៃ សមៃប់ ការ អភិរកៃស ជីវ- 
ចមៃុះ និង ការ ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ - 
ទៃសច រសមៃប់ ទៃសច រណ៍ 
ធម្ម ជាតិ បង្កើត មុខ របរ ផ្តល់ 

ចំណូល ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ »។ 
លោក កៃន សៃររីដ្ឋា នាយក 

អង្គការ WCS បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធថា នៅ ក្នុង  
តំបន់ ទី ១ នៅ ខៃត្ត ពៃះវិហារ គឺ 
មាន លទ្ធ ផល វិជ្ជមានដោយ ស រ  
មាន  កំណើន សត្វត្មាត  គួរឱៃយ កត-់ 
សមា្គាល់ ។ «នៃះ ជា ដំណឹង ល្អ 
មួយ  សមៃប់ រយៈ ពៃល ពៃកឹ មិ ញ  
(១០   មិថុនា)ដៃល យើង   បាន 
អង្កៃត មើល»។ លោក ថ្លៃងថា 
ការ កើន ឡើង នៃះ គ ឺដោយសរ 
ការ ចុះលៃបាត រួម គ្នា រវាង សហ- 
គ មន៍ និង មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស និង 
មាន ការ ថៃទំា បាន ដិត ដល់ ជា ង  
ពៃល កន្លង មក។ លោក សៃរី 
រដ្ឋា ថ្លៃង ថា៖ «និយាយ រួម ទៅ 
វាជាឱកាស មួយ សំណាង ដៃរ 
ដៃល យើង អាច រកឃើញ សមៃបុក 
របស់  ត្មាត   ហើយ យើង ការពារ 
បាន ទាន់ ពៃល... »៕

តពីទំព័រ១...នៅ ក្នុង  សៃចក្ដី បៃ-
កាស ព័ត៌មាន   របស់ សហភាព អឺរ៉ុប 
បៃចាំ កម្ពុ ជា  កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
បាន  បញ្ជាក់ ថា ថវិកា ចំនួន ៤៤៣ 
លាន  អឺរ៉ូ ជាជំនួយ ឥត សំណង និង 
បៃក ់កម្ច ីដៃល បៃមលូ ដោយ  កៃមុ អរឺ៉បុ 
នៃះ គឺ ដើមៃបី អនុវត្ត ការ  ងារ ជាមួយ បៃ-
ទៃស កម្ពជុា ក្នងុ ការ បៃយ ុទ្ធ  បៃឆងំនងឹ  
ការ រាត តៃបាត ជា សកល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដើមៃបីកាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះពាល់ សង្គម 
សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ សរ 
ជំងឺ នៃះ។ 

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន បញ្ជាក់ ថា 
អឺរ៉ុ ប នឹ ង ធ្វើ ការងារ ជា មួយ បៃទៃស 
កម្ពុជា  ដើមៃបី គំទៃ ដល់ការ ស្ដារ ខឿន- 
សៃដ្ឋ កិច្ច និងការ បង្កើត ការងារ។ ការ - 
គំទៃ របស់ កៃុមអឺរ៉ុប  នឹង រួម ចំណៃក  
ពងៃឹង វិស័យ សំខាន់ៗ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច  
ដៃល ក្នុងនោះ  រួម  មាន ការ វិនិយោគ 
សធរណៈ ដើមៃប ីការ អភវិឌៃឍ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
បៃសិទ្ធ ភាព ថាមពល និង ការ ស្ដារឡើង  
វិញ ដៃល គិត គូរ ពីប រិ ស្ថាន។       

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក វង សូត រដ្ឋ- 

មនៃ្តី កៃសួង សង្គម កិច្ច អតីត យុទ្ធ ជន 
និង យុវនីតិ សមៃបទា  បាន ថ្លៃង បៃប់  
រដ្ឋមន្តៃ ីអាស៊ាន  ទទលួ បន្ទកុ សខុមុាល- 
ភាព សង្គ ម នៅ ក្នុង  កិច្ច បៃជុំពិ សៃស 
តម បៃព័ន្ធ Online ស្តី ពី ការ កាត់- 
បន្ថយ ផល ប៉ះពា ល់ ដោយ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩លើ កៃុម ជន ងាយ រង គៃះ ក្នុង 
តំបន់ អាស៊ាន កាល ពី ថ្ងៃទី ១០ ខៃ 
មិថុនាថា ៖ «ជំងឺកូវីដ១៩ បាន វិវត្ត   
មក ដល់ លឿនហើយ បាន និង កំពុង រីក   - 
រា ល ដល ពីវិស័យ មួយ ទៅ វិស័យ 
មួយ ដៃល យើង ចាំបាច់ តៃូវ មានការ- 
ឆ្លើយ តប ឱៃយ ទាន ់ពៃល វៃលា »។ នៃះ បើ 
យោង តម គៃហទំព័រ  កៃសួង សង្គម-
កិច្ច កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១០  មិ ថុនា ។ 

លោក វង សូត បន្ថៃមថា រហូត មក 
ទល់ ពៃល នៃះរាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
បាន  នងិ កពំងុ កណំត ់អត្ត សញ្ញាណកម្ម  
គៃួសរ ពល រដ្ឋ កៃីកៃក្នុង អំឡុង ពៃល 
មាន ការ រាត តៃបាត នៃ  ជំងឺ កូវីដ  ១៩ 
ដើមៃប ីឧបត្ថ ម្ភ សច ់បៃក ់ទាងំ នៅ តបំន ់
ជន បទ នងិ ទបីៃ ជុ ំជន តម រយៈ វធិន- 
ការ  ជំនួយ សង្គម។ លោក បានបន្តថា 

រាជរដ្ឋាភិ បាល  មាន ការ ប្តៃជា្ញា បន្ត 
អនុវត្ត រាល់ កម្មវិធី គំពារ សង្គម ទាំង-
ឡាយ ដៃល មាន សៃប់ មិន ឱៃយ ខកខាន 
និង ទាន់ ពៃល វៃលា ដោយ បៃើ បៃស់ 
យន្តការ អង្កៃត រហ័ស ស្តពីី ផល ប៉ះពាល់   
នៃជំងឺ កូវីដៃ ១៩ លើអ្នក ទទួលផល  
នៃ កម្មវធិ ីឧបត្ថម្ភ សច ់បៃក ់នងិ កៃមុ- 
គៃសួរ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «រាជរដ្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពជុា បាន នងិ កពំងុ រៀប ច ំដក ់
ឱៃយ អនវុត្ត នៅ ក្នងុ ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០ ២០ 
នៃះនវូ កម្មវធិ ីជនំយួ សង្គម សដំៅ ជយួ 
សមៃួល ជីវភាព បៃចាំ ថ្ងៃ នៅ ក្នុង អំឡុ ង-  
ពៃល នៃ វិបត្តិ ដោយសរ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
និង កៃុម ជន រង គៃះជូន ដល់ គៃួ សរ 
បៃជាពលរដ្ឋ កៃីកៃដៃល មាន បណ្ណ- 
សមធម៌ ទូទាំង បៃទៃស ដោយ ផ្តោត 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ បន្ថៃម ដល់ កុមារ 
អាយុ កៃម៥ឆ្នាំ ជន ពិការជន ចាស់ 
ជរា អាយ ុចាប ់ព ី៦០ ឆ្នា ំឡើង នងិ អ្នក- 
ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ នៅ ក្នុង គៃួសរ 
កៃីកៃទាំង នោះ ទៀត ផង »។

លោក តូច ចាន់នី អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួង សង្គម កិច្ច បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា បាន និង កំពុង គិតគូរពី 
ផលប៉ះពាល់ ដោយ រៀបចំ ផ្ទៃរ សច់- 

បៃក់ ដល់ ជន កៃីកៃ ងាយ រងគៃះ  ឬ 
អ្នក កៃីកៃ ដៃល មាន បណ្ណ សម ធម៌  
ដៃល  រងផល ប៉ះពាល់ ដោយ សរ ជំងឺ- 
កូវីដ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «រដ្ឋាភិបាល 
តម បៃទៃស នីមួយ ៗ  គឺ បាន ចាប់ ផ្តើម 
ពិចារណា ពីផលប៉ះ ពាល់គឺរដ្ឋា- 
ភិបាល បាន បញ្ចៃញ ថវិកា សមៃប់ 
គំទៃ ដូចជា នៅ បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃ សុី 
បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល មាន ចំណូល តិច 
ហ្នងឹ  រដ្ឋាភបិាល គ ឺ មនិ យក ថ្លៃភ្លើង ៥០ 
ភាគរយឱៃយ បង់ តៃ ៥០ ភាគរ យទៃ» ។ 

លោក  សន  ជ័យ  នាយក បៃតិបត្តិ 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណនៃយៃយភាព សង្គម 
កម្ពុ ជា ថ្លៃង  ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា កៃុម- 
ជន ងាយ រងគៃះ  និង អ្នកកៃីកៃ បំផុត 
អាច ជា ជនចំណាក សៃុកដៃល អាច 
មក   រស់  នៅ តំបន់ សំណង់  អនាធិប-
តៃយៃយ  ឬ តំបន់ ដៃល មិន ទាន់ មាន 
របៀប រៀបរយ នៅ ទកីៃងុ នងិ នៅ តបំន ់
ជនបទ ដច់ សៃយា ល។ ដើមៃបី ជួយ 
ពួកគៃ រដ្ឋាភិ បាល អាច តម ដន 
បន្ថៃម ទៅ  លើ ទិន្នន័យ ដៃលបាន មក 
ពី ការ  បៃមូល អត្តសញ្ញាណ ជនកៃីកៃ 
ជាមួយ នឹង ឃុំ សងា្កាត់។ 

លោកបន្តថា ត ួអង្គ អ្នក ជយួ សមៃប- 
សមៃួល ទៅដល់ កៃុម ងាយ រង គៃះ 

នៃះ គឺអាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន និង អង្គការ 
សង្គម  សុវីលិ ដៃល ធ្វើការ នៅមលូ ដ្ឋាន 
ដើមៃបី បញ្ជា ក់ អត្ត សញ្ញាណ របស់ ពួកគៃ 
ហើយ រដ្ឋាភិបាល តៃូវ រក មធៃយា បាយ 
ដើមៃបី ផ្តល់ នូវ សៃវា គំពារ សង្គម។ 
លោក ជយ័ ថ្លៃង ថា៖ «ពៃល វៃលា នៃះ 
គឺពួក គៃ តៃូវ ការ មៃន ទៃន នូវ សៃវា 
សង្គម មួយ ចំនួន។ អ៊ីចឹង  ការ ផ្តល់ នូវ 
សៃវាគំពារ សង្គម ដល់ ពួកគៃ ដើមៃបី 
ឱៃយពួក គៃអាច បៃើ បៃ ស់ យន្ត ការ នៃះ 
ដើមៃប ីទៅរ កសៃវា សធ រណៈ នៅ មលូ- 
ដ្ឋាន បាន យា៉ាងងាយ »។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍រមួ របស ់អាស៊ាន 
បញ្ជាក់ ថា រដ្ឋមន្តៃី អាស៊ាន ទាំង១០ 
បាន ប្តៃជា្ញាចិត្ត ធនាឱៃយ មាន ការ ទទួល 
បាន នូវការ គំពារ សង្គម ចំពោះ ជន- 
កៃីកៃ និង ជន ងាយ រងគៃះ ឱៃយ បាន 
ទាន់ ពៃលវ ៃ លា និង បៃងចៃក ថវិកា 
សធរណៈ ឱៃយ បាន សមសៃប សមៃប ់
ចំណាយ ក្នុង សង្គម។ សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ៍ រួម បញ្ជាក់ថា៖ «យើ ង សូម  
ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត បៃង ចៃក ការ ចណំាយ ជាស- 
ធរណៈ ឱៃយ បាន គៃប់ គៃន់ ដៃល ធនា 
នូវនិរន្ត រភាព  សុខុមាល ភាព សង្គម 
បណា្តាញ សុវត្ថិភាព សង្គម និង ការ- 
ផ្តល់ កិច្ច គំ ពារ សង្គម»៕

សត្វ ត្មាត ចោម រោម សីុ សត្វ គោ ដ្រល គ្រ ដាក់ ធ្វើ ជា ចំណី ក្នងុ ពិធី ធ្វើ ជំរឿន ត្មាត ពី ថ្ង្រ ទី ១១  មិថុនា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សត្វ ត្មាត ចោម រោម សីុ សត្វ គោ  ជា ចំណី ក្នងុ ពិធី ធ្វើ ជំរឿន ត្មាត ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ក្រមុអឺរុ៉បកំពុងកៀរគរថវិកា...
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ក្រសួងការងារកំណត់ព្រលចរចាប្រក់- 
ឈ្នលួអប្របបរមាកម្មករនៅខ្រក្រយ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ លោក អុិត សំហៃង រដ្ឋ- 
មន្តៃ ីកៃសួង ការងារ  និង បណ្តះុ បណ្តាល- 
វិជ្ជា ជីវៈ បៃកាស ពី កាល វិភាគ នៃ ការ- 
ចរចា បៃក ់ឈ្នលួ អបៃប បរ មា ផ្នៃក វាយ- 
ន ភណ្ឌ កាត់ ដៃរ  និង ផលិត សៃបៃក ជើង 
សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល កំណត់ថានឹង  
ចាប់ ផ្តើម នៅ ខៃ កៃយ  ខណៈ សហ- 
ជីព បារម្ភ ពី ភាព តាន តឹង ជងឆ្នាំមុន 
ក្នងុ អឡំ ុងពៃល ចរចា កៃម ហៃត ុផល 
ជំងឺ កូ  វីដ ១៩ ។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ រប ស ់កៃសងួ ការ- 
ងារ  និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក អុិត សំហៃង 
កាល ពី ថ្ងៃទី១០ មិថុនា   បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
យោង តាម ចៃបាប់ កំណត់  កិច្ច ចរចា 
បៃក់ ឈ្នួល សមៃប់ ឆ្នាំ២០២១ នឹង 
ចាប់ ផ្តើម នៅ អំឡុង ខៃ កក្កដា ខាង មុខ 
ដើមៃបី បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃលួ ដល់ ភាគី 
ន ីមយួៗ អាច ពភិា កៃសា គ្នា ជ លក្ខណៈ- 
ផ្ទៃ ក្នុង ។

សៃចក្តី ជូន ដំ ណឹង ដដៃលបាន បន្ត 
ថា បនា្ទាប់ ម ក  សមៃប់ ខៃសី ហា គឺ ភាគ ី
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ចាប់ ផ្តើម បៃជុំ ពិភាកៃសា 
បៃក់ ឈ្នលួ  អបៃប បរមា ជ លក្ខណៈ ទ្វៃ- 
ភាគ ីនងិ តៃ ីភាគ ីខណៈ កៃសងួ ការងារ 
សមៃចយ ក ខៃ កញ្ញា  ក្នងុ ការ បើក កិច្ច- 
បៃជុកំៃមុ បៃកឹៃសា ជត ិបៃក ់ឈ្នលួ ដើមៃប ី
សមៃច បៃក ់ឈ្នលួ អបៃប បរមា ថ្ម ីដៃល 
នឹង តៃូវ យក ទៅ អនុវត្ត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១ 
ខៃមករា នៅ ឆ្នាំ បនា្ទាប់។

កៃសួង ការងារបាន បញ្ជាក់ ក្នងុ លិខិត 
ថា«គៃ ប់ភាគី ទាំង អស់តៃូវ បៃើ បៃស់ 
ទិន្នន័ យ ផ្លូវការ សៃ បចៃបាប់  និង កា រ- 
សៃវជៃវ បៃប វិទៃយា សាស្តៃ ដោយ យោង 
លើ លក្ខណវិនិច្ឆយ័ បៃប សង្គម( សា្ថាន- 
ភាព គៃសួា រ អតៃ អតិ ផ រណ និង ការ- 
ចំណ យ ក្នងុ ការ រស់ នៅ)និង លក្ខណ- 
វិនិច្ឆ័យ បៃប សៃដ្ឋ កិច្ច( ផលិត ភាព 
ភាព បៃកួត បៃជៃង របស់ បៃទៃស សា្ថាន- 
ភាព ទីផៃសារ និង កមៃិត ចំណៃញ របស់ 
វិស័យ)ដៃល មាន ចៃង ក្នុង ចៃបាប់ »។ 

ក្នុង នោះ  កៃសួង បាន បន្ថៃម ថា ចំ- 
ពោះ បនា្ទាត់ ភាព កៃីកៃ ក៏ តៃូវ យក មក 
បៃើ បៃស់ ក្នុង ការ បូក បញ្ចូល ជមួយ 
លក្ខណវនិចិ្ឆយ័ ទាងំ នៃះ ផង ដៃរ  ដើមៃប ី
បានធ្វើ ជ មូល ដា្ឋាន ក្នុងការ ពិភាកៃសា  
សមៃប សមៃលួ ផ្ទៃក្នងុ និង ទទួល បានជ 
គោល ជំហរ រួម មួយ ដៃល គៃប់ ភាគី 
ទាំង អស់អាច ទទួល យកបា ន។ 

ចាប់តំា ងពី ឆ្នា២ំ០១៤មក រាជ រដា្ឋា- 
ភិបា ល កម្ពជុ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ គោល- 
នយោ បាយ ដំឡើង បៃក់ ឈ្នួល អបៃប- 
ប រមាដល់ កម្មករ និ យោ ជិ ត ក្នងុ វិស័យ- 
វាយ ន ភណ្ឌ កាត់ ដៃរ និង ផលិត សៃបៃក- 
ជើង ជ រៀង រាល់ ឆ្នា ំហើយនៅក្នុង 
ឆ្នាំ២០២០ នៃះ បាន ឡើង ដល់ ១៩០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ ខៃ។

លោក បា៉ាវ សុីណ  បៃធាន សម្ព័ន្ធ- 
សហ ជីព ចលនា កម្មករ កម្ពុជ បាន 
លើក ឡើង ថា រដូវ កាល ចរចា បៃក់- 
ឈ្នលួ សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២១ នឹង មកដ ល់ 
នៅ ខៃ កៃយ  ដៃល មើល តាម សា្ថាន- 
ភាព ការច រចានឹង កាន់ តៃ តាន តឹង ជង 
ឆ្នាំមុ នៗទៅ ទៀត សៃប ពៃល មាន 
ផល ប៉ះពា ល់ ពីជំងឺកូ វីដ១៩ ។

លោក បាន បញ្ជាក់  ថា៖«យើង ទំា ង-  
អស ់គ្នា  បាន ដងឹ យ៉ាង ចៃបាស ់ហើយ ថា 
ការ ចរចា កន្លង មក បើ ទោះបី ជ គ្មាន 
ហាន ិភយ័ អ្វ ីកដ៏ោយ ក ៏ភាគ ីនយិោ ជក 
តៃ ងតៃ ត្អូញ ត្អៃរពី ផល វិបាក នានា 

របស់ ពួកគៃ ដៃរ។ ដូច្នៃះ ការ ចរចា នៅ 
ក្នុងឆ្នាំ នៃះវារឹត តៃ តាន តឹង ជង ឆ្នាំ- 
មុ នៗបំផុត » ។

យ៉ាង ណ លោក សីុណ បានលើក-  
ឡើងថា  ក្នុង នាម តំណង សហ ជីព     
១ រូ ប លោក សូម សាទ រ និង តៃៀ ម- 
ខ្លួន ចូលរួម ក្នុង ដំណើរ ការ នៃ កិច្ច- 
ពភិាកៃសា នៃះ ខណៈ លោក រពំងឹ ថា ភាគ ី
សហ ជពី នងឹ ជបួ ពភិាកៃសា គ្នា ក្នងុពៃល 
ខាង មុខ  ដើមៃបី កំណត់ កៃុម សៃវ ជៃវ 
ស្វៃង រក តលួៃខ រមួ មយួ តាម លក្ខណៈ 
វិ ទៃយា សាស្តៃ ស មៃ ប់ដា ក់លើ តុ ចរ ចា។  
  លោក  កាំង  ម៉ូនីកា  អគ្គ លៃខា ធិការ 
រងសមា គម រោង ចកៃ កាត់ដៃរ នៅ កម្ពជុ  
GMAC បាន បៃប់ ភ្នពំៃ ញបុ៉ ស្តិ៍ ពីមៃសិល- 
មញិ ថា ទសៃសន វសិយ័ របស ់នយិោ ជក 
ក្នុង វិស័យ កាត់ ដៃរ គឺមិនតៃឹ មតៃ នៅ 
កម្ពុជ ទៃ តៃ ពិភព លោក ទាំង មូល 
កំពុង  ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន ភាព ដ៏លំ បាក និង 
ភា ព មិនបៃក ដបៃ ជ ហើយនៃះ ជកា រ- 
ពិត ដៃល គៃប់ គ្នាបាន ឃើញ និង បាន 
ជួប បៃទះ ដោយ ផ្ទាល់ ផ ង។

លោ កថា៖ «សៃបគ្នា នៃះដៃរធ នាគរ 
ពិភព លោក ក៏បាន ពៃយា ករថា  សៃដ្ឋកិ ច្ច 
ពិ ភព លោកក្ន ុងឆ្នា២ំ០ ២០នៃះ អាច 
នឹងថយ ចុះជង ៥ភា គរ យ។ក្ន ុងសា្ថាន- 
ភាព បៃប នៃះ ការ ពភិាកៃសា ណ មយួអ-ំ 
ពីកា រ ដំ ឡើង បៃក់ ឈ្នួល  គឺមិ នមា ន 
ភាព សមសៃ បទាល់ តៃសោះ » ៕

លោក អិុត សំហេង ក្នងុកិច្ចបេជំុកាលពីថ្ងេ១ មិថុនា ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

សម្ដ្រចព្រះសង្រឃនាយកនន្ទង៉្រត
ឲ្រយព្រះម្រគណផ្រសឹកសង្រឃលួនសុវ៉ាត

ខន   សា វិ 

 ភ្នពំេញ ៈ គណៈ សងៃឃ នាយក នៃ ពៃះ- 
រាជ ណ ច កៃ កម្ពជុ   បាន បៃ កាស គ ំទៃ 
សៃច ក្ដី សមៃច របស់ ថៃរ សភា ខៃត្ត 
សៀម រា ប   ដើមៃបី ឱៃយ ចាប់ ផៃសឹក ពៃះ តៃជ- 
គុណ  លួ ន  សុ វា៉ាត ដៃល កំពុង រង ការ- 
ចោទ បៃកាន់ ថា បាន សៃព មៃថុន ធម្ម 
ជ មួយ ស្ដៃី ភៃទ ។  ការ បៃកាស របស់ 
សា្ថាប័ន កំពូល សងៃឃ នៃះ  សៃប ពៃល 
ពៃះ តៃជ គណុ  ល ួន ស ុវា៉ាត  ជ សងៃឃ ធ្វើ 
សកម្ម ភាព ខាង ការ ងារ សង្គម បាន  
បដិ សៃធ ការ ចោទ បៃ កាន់ នៃះ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃទី ១០  ឧសភា  សម្ដៃច 
ពៃះ សងៃឃនា យក នៃ ពៃះរា ជ ណ ចកៃ- 
កម្ពុជ  ន ន្ទ  ង៉ៃត បាន ចៃញ បៃកាស 
បៃគៃន ទៅ កាន់ ពៃះ មៃគណ ទាំង ២៥ 
រាជ ធាន ី- ខៃត្ត ថា  ការ សមៃច របស ់ថៃរ- 
សភា នៅ ខៃត្ត សៀម រាប គឺ មាន តមា្លា- 
ភាព   យុត្តិ ធម៌  និង តៃឹម តៃូវ តាម ពុទ្ធ- 
វិន័យ ហើយ គណៈ សងៃឃ នាយ កឯ ក- 
ភាព ទាំង សៃុង ឱៃយ ពៃះ តៃជ គុណ លួ ន  
សុ វា៉ាត  ល ចាក សិកា្ខា បទ ពី ភៃទ បព្វ ជិត ។   
បុ៉ន្តៃ មក ដល់ ពៃល នៃះ  បុគ្គល  លួ ន  សុ វា៉ា ត 
ពុំទាន់ បាន ចៃញ មុខ មក អនុវត្ត តាម 
សៃច ក្ដី សមៃច របស់ ថៃរ សភា ខៃត្ត 
នោះ ឡើយ  ពោល គ ឺបាន គៃច ខ្លនួ បា ត ់
តៃ ម្ដង ។   ផ្អៃក លើ មូល ដា្ឋាន នៃះ  គណៈ - 
សងៃឃ នាយក ស្នើ ឱៃយ ពៃះ មៃគណ គៃប់ 
រាជ ធានី - ខៃត្ត ទូទាំង បៃទៃស  ចូល រួម 
សហ ការ ជ មួយ អាជ្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង 
ដៃន សមត្ថ កិច្ច របស់ ខ្លួន   ដើមៃបី អនុ វត្ត 
នវូ សៃច ក្ដ ីស មៃច របស ់ថៃរ សភា ខៃត្ត 
សៀម រាប ឱៃយ បាន មុឺង មា៉ាត់  និង មាន  
បៃ សិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ។  

 ការ បៃ កាស របស់ គណៈ សងៃឃនា- 
យក នៃះ  សៃប ពៃល ពៃះ តៃជ គុណ   
លួ ន  សុវា៉ាត  បាន បញ្ជាក់ ថា   ពៃះ អ ង្គ 
កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ទី កន្លៃង មាន សុវត្ថិ- 
ភាព មួយ  ដើមៃបី ភៀស ខ្លួន ពី ការ តាម 
ចាប់ ផៃសឹក   ខណៈ ពៃះអ ង្គ បាន ចាត់ ទុក 
ការ ចោទ បៃកាន ់ថា  ពៃះ អង្គបាន សៃព- 
មៃថុន ធម្ម ជ មួយ ស្ដៃីភៃទ គឺ ជ រឿង 
នយោ បាយ  ដៃល បង្កើត ឡើង ពី អ្នក- 
ស្អប់ ពៃះអង្គ   ដៃល បាន រៀបចំ ឱៃយ មាន 

ការ កាត់ តរូបភាព  និង សំឡៃង  ដើមៃបី 
មួលបងា្កាច់  និង លប ពណ៌ ពៃះ អង្គ ។ 

ពៃះ អង្គ  លួ ន   សុ វា៉ាត   ដៃល ធា្លាប់ 
ទទួល បាន ពាន រងា្វាន់ ពី អន្តរ ជតិ ក្នុង 
នាម ជ អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស បាន 
សរសៃរ បង្ហោះ នៅ តាម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ថា   
ការ ចោទ បៃកាន់ នៃះ  គឺ ដោយ សារ 
ពៃះអង្គ គឺជ សកម្ម ជន ដ៏ លៃបី ឈ្មាះ 
មា្នាក់ នៅ ក្នុង បៃទៃស  និង កៃ បៃទៃស 
ក្នុង នាម ជ អ្នក ធ្វើការ ងារ សង្គម ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង រឿង ដីធ្ល ី សិទ្ធ ិមនុសៃស  នយោបាយ   
នងិ ការ ពារ ពៃ ឈើ ជ ដើម   ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នក មាន អំណច មួយ ចំនួន ក្ដៅ កៃហាយ 
និង មិន សបៃបាយ ចិត្ត ។  

 កាល ព ីថ្ងៃទ ី៣  មថិនុា  ថៃរ សភា ខៃត្ត 
សៀម រាប បាន ចៃញ បៃកាស មួយ ថា  
ថៃរ សភា ខៃត្ត បាន បើក កិច្ច បៃ ជុំ  និង 
សា្ដៅប់ វីដៃអូ សារ សំឡៃង សន្ទនា រៀប- 
រាប់ ពី សៃចក្ដី ស្នៃហា យ៉ាង សុី ជមៃ 
រវាង ភិក្ខុ  លួ ន  សុ វា៉ាត  ជ មួយ ស្ដៃី ជ 
មា្ដៅយ និង កូ ន សៃី  ពៃ ម ទាំង បាន សា្ដៅប់ 
កណំត ់ហៃត ុបភំ្ល ឺរបស ់ក ូន សៃ ី១ របូ   និង  
បាន សន្មត ថា  ពៃះ អង្គ លួ ន  សុ វា៉ាត ពតិ ជ 
បាន សៃព មៃថុន ធម្ម ជ មួយស្ដៃី ភៃទ 
ពិត បៃកដ មៃន  ដៃល ទោស កំហុស នៃះ    
គឺ តៃវូ តៃ ល ចាក សិកា្ខា បទ ជស ងៃឃ ។ 
បៃសិន បើ នៅតៃ បន្ត ស្លៀក សៃបង់ ចីវរ 
ទៀត  គឺ ចាត់ ទុក ថា  ពៃះអង្គ  លួ ន សុ វា៉ាត   
បៃ ពៃតឹ្ត ក្លៃង ភៃទ ដៃល សមត្ថ កចិ្ច ពាក-់ 
ព័ន្ធ តៃវូតៃ ចាត់ វិធា ន ការ  ទៅ តាម ផ្ល ូវចៃបាប់ ។ 

 លោក  សុឹង   សៃន ករុណ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សមា គម អាដ ហុក បាន លើក- 
ឡើង ថា តាម សតៃយា នមុត័ នៅ ក្នងុ ចៃបាប ់ 
គឺ ករណី ចោទ បៃ កាន់ នៃះ   គួរ តៃ ធ្វើ   
ការ សុើប អង្កៃត ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លស់   
មុន មាន សៃច ក្ដី សមៃច ឱៃយ ផៃសឹក ពៃះ-  
អ ង្គ  លួន   សុវា៉ាត ហើយ ថៃរ ស ភា ខៃត្ត 
សៀម រាប មិន គួរ ជឿ លើ វី ដៃ អូ ដៃល ជ 
ការ សន្ទ នា មួយ ដៃល តៃូវ បាន បង្ហោះ 
ឡើង ពី ជន អនា មិក នោះ ទៃ ។ 

  លោក  សឹុង  សៃន ករុណ  បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « អ៊ ីចងឹ !   ការ សមៃច នៃះ គ ឺធ្វើ ឡើ ង  
លឿន ពៃក នៃះ តាម អ្វី ដៃល យើង  
មើល ឃើញ   ហើយ គួរ ធ្វើ ការ ងារ ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ លស់  ចាំ សមៃច » ៕ 
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នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា...
តពីទំព័រ ១ ...អរគុណ គ្នា ទៅ 

វញិ  ទៅ មក ចពំោះ ការ យក ចតិ្ត- 
ទុក ដាក់ និង សមៃួល ដល់ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ តៃឡប់ ទៅ សៃុក វិញ  
នៃ ពលរដ្ឋ រៀង ខ្លួនដៃល ជាប់ 
នៅ បៃទៃស មួយ ទៀត។ យន្ត - 
ហោះ១ គៃឿង  នឹង ដឹក ពល រដ្ឋ 
និង និសៃសិត កម្ពជុា ចំនួន  ៦០ នា ក់  
ព ីឥណ្ឌា មក កម្ពជុា វញិ នៅ ថ្ងៃ ទ ី 
១២ ខៃ មិថុនា នៃះ ហើយ ពលរ ដ្ឋ 
ឥណ្ឌានងឹ បាន តៃឡប ់ទៅ សៃកុ  
វិញ តាម ជើង យន្ត ហោះនៅ ពៃ ឹក  
ថ្ងៃ ទី ១១ខៃ មិថុនា   និង ១ ជើង 
ទៀត នៅថ្ងៃ ទី១៩ខៃ មិថុ នាដៃល  
មាន ចំនួន សរុប២៨០នាក់  » ។

នាយករដ្ឋ មន្តៃី ទាំង ២ បាន 
ថ្លៃង  ថា ការ ស្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច  នៅ 
កៃ យ កូវីដ១៩ទាម ទារ ឲៃយ មា ន 
កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ  និង ការ - 
សមៃប សមៃួល ជា អន្តរ ជាតិ កា ន់- 
តៃ ខ្លាំង ជាង មុន។ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ទាំង ២ ក៏ បាន ប្ដៃជា្ញា បន្ត ពងៃឹង  
និង ពងៃីក សហបៃតិបត្តិការ  
ទ្វៃ ភាគី ឲៃយ កាន់ តៃ សុី ជមៃ។

លោកមូ៉ឌីបាន ចាត់ ទុក កម្ព ុជា 
ថា  ជា ផ្នៃក សំខន់ មួយ  នៃ 
នយោបាយ ធ្វើ សកម្មភាព ឆ្ពោ ះ- 
ទៅ ទិស ខង កើតរបស់ ឥណ្ឌា ។ 

លោក ហុ៊ន សៃន ក៏ បាន សរ - 
សើរ   ចំពោះ តួនាទី លើ ឆក អន្តរ - 

ជាតិ   និង គំទៃ ដល់ ឥរិយាបថ 
មនសុៃស ធម ៌នងិ សមត្ថភាព រប ស ់
ឥណ្ឌា ក្នងុ ការ ផលិត ថា្នា ំពៃទៃយ ដៃ ល 
បាន ផ្គត់ ផ្គង់ ដល់ បៃទៃស ចំនួន 
១៣០ នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ២ ខៃ 
ចុង កៃយ នៃះ។ «ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ទាំង២ បា ន ប្តៃជា្ញា បន្ត ពងៃឹង 
សហ  បៃត ិបត្ត ិការ តបំនក់្នងុ នោះ 
រួម មាន កៃប ខ័ណ្ឌ  ASEA N - In-
dia និង មៃគង្គ-គង្គា ។ ពាក់  ព័ន្ធ 
នឹង សហ បៃតិ បត្តិការ ផ្នៃក 
វបៃបធម៌ និង បុរាណ វិទៃយា ឯក- 
ឧត្តម នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ម៉ូឌី បាន 
សម្តៃង ការ ពៃញ ចតិ្ត ចពំោះ ការ 
ទុក ចិត្ត ឱៃយ ឥណ្ឌាធ្វើ ជា សហ បៃធា ន 
នៃ គណៈ កមា្មាធិការ សមៃប សមៃ ួ ល 
អន្តរ ជាតិ ដើមៃបី ស្តារ និ ង អភិវឌៃឍ 
បៃសទ ពៃះវិហារ របស់ កម្ពជុា » ។

កៃសួង ការ បរទៃស ឥណ្ឌា  ក៏ 
បាន ចៃញ សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌ - 
មា នបៃហាក់បៃហៃល គ្នា កា ល- 
ព ីថ្ងៃ ពធុ ដោយ បាន លើក ឡើង 
ពី ការ សមៃប សមៃួល  ក្នុង ការ- 
ធ្វើ មាតុភូមិ និវត្តន៍  នៃ ពលរដ្ឋ 
បៃទៃស ទំាង ២។ «លោក នាយ ក - 
រដ្ឋ មន្តៃ ីបាន សម្ដៃង នវូ ការ ប្ដៃជា្ញា  
ក្នុង ការ ពងៃឹង បន្ថៃម ទៀត នៃ 
ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ កម្ព ុជាដៃល 
ជា សមាជិក ដ៏ សំខន់ មួយ  របស់ 
អាស៊ាន ដៃល មាន ទនំាក ់ទនំង 

ផ្នៃក អរិយធម៌និង វបៃបធម៌ ជា មួ យ 
ឥណ្ឌា។ ថា្នាក ់ដកឹនា ំបាន ពនិតិៃយ 
មើល ការ អភិវឌៃឍ ជា ដៃគូ ដ៏ ស្វា - 
ហាប់ រវាង បៃទៃស ទំាង ២រួម មា ន 
កម្មវិធី កសង សមត្ថភាព ស្ថតិ 
កៃ ម កៃប ខ ណ័្ឌ នៃ កិច្ច សហ បៃ តិ - 
បត្តកិារ បច្ចៃក ទៃសនិង សៃ ដ្ឋ កិ ច្ច  
ឥណ្ឌា នងិ គមៃង មាន ឥទ្ធពិល 
ភា្លាមៗក្ន ុង  កៃបខ័ណ្ឌ សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ មៃ គ ង្គ-Ganga»។

យោង តាម អង្គការ សុខភាព 
ពភិពលោកបៃទៃស ឥណ្ឌា មា ន 
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  ចំនួន  
២៧៦ ៥៨៣ នាក់ គិត ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ទ ី៣០  ខៃ មករា រហតូ ដល ់ថ្ងៃ 
ទ ី១០ ខៃ មថិនុា ដៃល ក្នងុ នោះ 
មាន  ៧ ៧៤៥  នាក់  បាន ស្លាប់ ។ 
ចំពោះ កម្ពជុា កៃសួង សុខ ភិបា ល 
បាន បញ្ជាក់ ថា មិន មាន ករណី 
ជំងឺ នៃះថ្ម ីទៃគិត តៃមឹ ម៉ោង ៨ ពៃ ឹក 
មៃសលិ មញិ ដោយ ចនំនួ សរបុនៅ 
តៃឹម  ១២៦ នាក់  ដដៃល  ប៉ុន្តៃ 
១២៥  នាក់ បាន ជា សះ សៃបើយ  
ហើយ មា្នាក់ កំពុង សមៃក ពៃយា បា ល   
និង គ្មាន អ្នក ស្លាប់ ពី ជំងឺ នៃះ ទៃ ។

លោកគិន ភាបៃធាន វិទៃយា ស្ថា  ន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ រាជ- 
បណ្ឌ ិតៃយសភា កម្ពជុា  ថ្លៃង ថាការ 
កោត សរសើរ របស់ ឥណ្ឌា ចំពោ ះ   
កិច្ច បៃងឹ បៃង ទប់ស្កាត់ កូវីដ ១ ៩   
របស ់កម្ពជុា គ ឺជា រឿង ជាក ់ស្ដៃ ង 
ពៃះ មក  ទល ់ពៃល នៃះ កម្ពជុា 
ពិត ជា បាន  ជោគ ជ័យ ក្នុង  ការ 

ទប់ ស្កាត់ ការ រាល ដាល ជំងឺ នៃះ ។ 
ចំពោះ កិច្ច សន្ទនា តាម ទូរស័ព្ទ 
នៃ ថា្នាក់ ដឹកនាំ ទាំង ២ លោក ថា 
វា បង្ហាញ  ពី ការ  ឲៃយ តម្លៃ ខ្ពស់ លើ 
កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ រវាង បៃទៃ ស 
ទាំង ២ ខណៈ ដៃល ជំនួប ផ្ទាល់ 
មិន អាច ធ្វើ ទៅ បាន ក្នុង អំឡុង- 
ពៃលនៃ កូវីដ១៩។ «ឥណ្ឌា គឺ ជា 
បៃទៃស លោក សៃរី តៃ ១ គត់  
នៅ ក្នុង ពិភព លោក  ដៃល មាន 
ទំនាក់ ទំនង បៃកៃតី ជាមួយ រដា្ឋា - 
ភិបាល កម្ពជុាកៃយ ឆ្នា ំ១៩ ៧ ៩ 
ពៃល កម្ពុជា បាន រំដោះ ពី របប- 
ខ្មៃរ កៃហម។ មាន តៃ ឥណ្ឌា ទៃ ដៃ ល 
ទទួល ស្គាល់ រដា្ឋាភិបាល បៃជា - 
មានិត កម្ពជុា។ អី៊ចឹង បើ យើង មើ ល  

ទំនាក់ ទំនង កម្ពុជា ឥណ្ឌា គឺ ជា 
ទនំាក ់ទនំង មយួ ដៃល មនិ ធា្លាប ់
មាន  កង្វល់ នៅក្នងុ ពៃល ណ មួ យ 
នៃ បៃវត្តិសស្តៃ»។ លោក បន្ត 
ថា បើ ទោះ ជា មាន ទំនា ក់  ទំនង 
ទំាង ផ្នៃក អរិយធម៌ និង វបៃប  ធម៌ រវា ង 
បៃទៃស ទំាង ២ មា ន យូរ  លង់ មក 
ហើយ ក្ដលីោ ក យ ល់  ថា ទំនាក់ - 
ទំន ង ទ្វៃភាគី នៅ មា ន  កមៃតិ នៅ 
ឡើយ។ «ទំនា ក់  ទំនង កម្ពជុា- 
ឥណ្ឌា  មិន ទាន់ ដ ល់ កមៃ ិ ត យុទ្ធ - 
ស  ស្តៃ  គៃប់ ជៃងុជៃ យ  បើ ធៀ ប 
នឹង បៃទៃស ផៃសៃងបុ៉ន្តៃ ជា ទំនាក់ - 
ទំនង មួយ  ដៃ ល មាន ភាព រីក ចមៃើន 
ក្នងុ ទិដ្ឋ ភាព នយោ បាយ ផងក្ន ុង 
ទិដ្ឋភាព យុ ទ្ធ សស្តៃ និង ក្ន ុង ទិដ្ឋ-

ភាព សៃ ដ្ឋ កិច្ចផង។ បើ និយាយ ពី  
ទំនាក់ ទំនង ទ្វៃភាគីគៃ តៃង សម្ល ឹ ង 
មើល ទៅ លើ ផល បៃយោ ជ ន៍ ទៅ - 
វិញ ទៅ  មក។ ឥណ្ឌា ចង់ ពងៃកី 
ឥទ្ធពិលក៏ ដូច ជា  សកា្ដា នុពល សៃដ្ឋ - 
កចិ្ច របស ់ខ្លនួ ក្នងុ តបំ ន។់ កម្ពជុា 
ក៏ មាន ទិស ដៅ កំណត់ ផល- 
បៃយោ ជន៍ រប ស់ ខ្លនួ ដូច គ្នា»។ 
លោក បន្ត ថា កម្ព ុជា ពិសៃស គ ណ - 
បកៃស បៃជា ជន នៅ មាន អារ ម្ម  ណ៍ 
ដក់ ជាប់ នូវ អ្វ ីដៃ ល  ឥណ្ឌា ធា្លាប់ បា ន 
គទំៃ ខ្លនួ  ដោយ ឥណ្ឌាបាន  គំទៃ 
រដា្ឋា ភិបា ល បៃជា មានិត កម្ពុជា 
ខណៈ ដៃល  បៃទៃស លោក ខង- 
លិច ផៃសៃង ទៀតគំទៃ ចលនា ខ្មៃរ  
កៃហម និង ចល នា តៃីភា គី ៕

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រឥីណ្ឌា ណរិន ្រដា មូ៉ឌី (ស្តា)ំ។ រូប រងៃសី  និង AFP

CMACនិងអាជ្ញាធរប្រមូលយកគ្រប់មិនទាន់ផ្ទះុ៣០គ្រប់ពីបុរសម្នាក់ដ្រលយកមកទុកនៅផ្ទះសម្រប់ការកម្រសាន្ត
សុទ្ធ គឹម សឿន

បនា្ទាយមានជ ័យៈ  មជៃឈ មណ្ឌល   
សកម្មភាព កំចាត់មីន កម្ពុជា 
(CMAC) និង អាជា្ញាធរខៃត្ត 
បនា្ទាយ មានជ័យ  បាន ចុះទៅ 
បៃមូល យក គៃប់មីន  និង គៃប់ 
យទុ្ធភណ្ឌ មនិទាន ់ផ្ទុះ ចនំនួ ៣០ 
គៃប់ ពី បុរស វ័យ៤៨ឆ្នាំ មា្នាក់  
រស់ នៅ ភូមិ ទំនប់ ដាច់  ឃុំ អូរ- 
៣ជាន់  សៃុក អូរជៃ។  មន្តៃី 
អះអាងថា  បុរស រូបនៃះ បាន- 
ទិញ ពី អ្នកភូមិ  និង ដើរ រីស ពី 
កន្លៃង ផៃសៃងៗ យកមក រកៃសា ទុក 
ក្នុងផ្ទះ សមៃប់ ការកមៃសាន្ត។

លោក ហៃង រតនា  អគ្គនាយក 
មជៃឈមណ្ឌល សកម្មភាព កំចាត់- 
មនី កម្ពជុា  ព ីមៃសលិមញិ បដសិៃធ 
ធ្វើ អតា្ថា ធិ បៃបា យ ជុំវិញ រឿង នៃះ  
ដោយ អះអាងថា កពំងុ ជាប់រវល ់
បៃជុំ។ ប៉ុន្ដៃ លោក ឲៃយ ដឹង លើ 
គណនីហ្វៃស បុ៊ក  របស់លោក  ពី 
មៃសិលមញិ ថា  នៅ ថ្ងៃទ ី១០ មថិនុា  
នៅ ភូមិ ទំនប់ ដាច់  ឃុំ អូរ ៣ជាន់ 
សៃុក អូរជៃ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជយ័  មាន គៃសួរ មយួ បាន បៃមលូ  
គៃប់មីន បៃឆំង មនុសៃស  និង 
សណំល ់ជាត ិផ្ទុះ ព ីសង្គៃម យក- 
មក រកៃសាទុក នៅផ្ទះ ដោយ ចង- 

ពៃយួរ នៅលើ ដើម អម្ពិល សមៃប់ 
កមៃសាន្ត អារម្មណ ៍លៃង។ គៃប ់មនី  
ទាំងនោះ មាន ចំនួន ៣០ គៃប់  
ហើយ គៃប់មីន ភាគចៃើន នៅ 
មាន  បៃសិទ្ធភាព ផ្ទុះ។

លោករតនា បញ្ជាកថ់ា ៖«ហសួ   
វាចា នឹង ថ្លៃង ជាមួយ គំនិត ដ៏ 
គៃះថា្នាក់ បំផុត នៃះ  ហើយ អាច 
បៃកប មខុរបរ ដើរ សុឈី្នលួ ដោះ- 
មនី ផង ដៃរ។ បៃជាពលរដ្ឋ របូនៃះ 
តៃវូ បៃឈមមខុ ចៃបាប ់ហាមឃាត ់
ការបៃើបៃស ់នងិ រកៃសាទកុ គៃប-់ 
មនី ផង  បៃឈមមខុ ចៃបាប ់អាវធុ- 
ជាតិ ផ្ទុះ ផង។ មើល រូប រាង អ្នក- 
បៃពៃតឹ្ត សៃបៃក ដណ្តប ់ឆ្អងឹ!  ករណ ី

នៃះ សំណង ណស់  ដៃល 
មិនទាន់ ផ្ទុះ  ឬ គ្មាន ក្មៃងៗ លៃង  
ពៃះ វា ងយ ផ្ទុះ ណស់»។

លោក ហៃង រតនា  ក៏បាន- 
អពំាវនាវ បៃជាពលរដ្ឋ ទាងំអស ់
រមួគ្នា ការពារ សវុត្ថភិាព ព ីគៃប-់ 
មីន។  បៃសនិបើ ឃើញ អ្នកណ 
មា្នាក់ បៃើ បៃស ់ ឬ រកៃសាទុក គៃប់- 
មីន  តៃូវ តៃរាយការណ៍ មក 
សមត្ថ កចិ្ច  អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន  ឬ 
កង កមា្លាំង នគរបាល  ឬ កមា្លាំង 
សុីមា៉ោក់ ជា បនា្ទាន់។ 

មៃឃុំ អូរ បីជាន់  លោក  តុល 
ស រិន  បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី 
មៃសិលមិញ ថា  គៃប់មីន  និង 

គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ 
ចនំនួ  ៣០ គៃប ់ តៃវូបាន អាជា្ញា ធរ  
និង មជៃឈមណ្ឌល សកម្មភាព- 
កចំាត ់មនី កម្ពជុា  ចុះទៅ បៃមលូ- 
យកមក រកៃសាទុក កន្លៃង មាន 
សុវត្ថិភាព  បនា្ទាប់ពី បុរស មាន 
សតិ មិន គៃប់ មា្នាក់  ឈ្មាះ កា 
សខុ នតិ  អាយ ុ៤៨ឆ្នា ំ ដៃលមាន 
កូន ក្នុង បន្ទុក ចំនួន ៤នាក់  និង 
ភរយិា បានបៃមលូយក ព ីកន្លៃង 
ផៃសៃងៗ គ្នា  ដើមៃបី យកមកតាំង 
ក្នុងផ្ទះ របស់ ខ្លួន។

លោក បន្តថា  បុរស រូបនៃះ 
មានមុខ របរ ជា អ្នកដើរ រីស 
អៃតចាយ  នងិ ដើររក ឃ្មុ ំនៅក្នងុ 
ពៃ យកទៅ លក ់នៅ ផៃសារ។  គត ់
បាន បៃទះ ឃើញ គៃប់មីន 
នៅតាម ផ្លូវ  ឬ គត់ បាន ទិញ ពី 
អ្នកភូមិ  ខណៈ ដើរ ទិញ អៃត- 
ចាយ។ គត ់បាន បៃមលូ ម្ដង ២  
ឬ ៣ គៃប់  ហើយ យកមក 
រកៃសាទុក ក្នុង ផ្ទះ របស់ ខ្លួន។ 
លើស ពីនៃះ  គត់ បាន យក 
គៃប់ ទាំងអស់ នៃះ ទៅ ចង ពៃយួរ 
នៅ ដើមឈើ ខងមុខ ផ្ទះ គត់ 
លៃង ជាការ កមៃសាន្ដ ផង ដៃរ។ 
លោក ថា  អាជា្ញាធរ  និង មន្តៃី 
CMAC  ស្នើសុំ បៃមូល គៃប់ 
ទាំងនៃះ  ដោយបាន ជូន លុយ 

គត់ ៣មុឺន រៀល ជា ថ្នូរ ដៃល 
គត់ បាន ទិញ ពី អ្នកភូមិ ក្នុង 
១គៃប់ តម្លៃ ១ពាន់ រៀល។ 
បុរស រូបនៃះ យល់ពៃម បៃគល់ 
មក ឲៃយ អាជា្ញាធរ។

លោក តុល សរិន  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« កន្លងមក អាជា្ញាធរ ធា្លាប់បាន- 
ផៃសព្វផៃសាយ អបរ់ ំពលរដ្ឋ ក្នងុ មលូ- 
ដា្ឋាន នៃះ  ដោយសរ ធា្លាប់ មាន 
អ្នក គៃះថា្នាក់ ដោយសរ គៃប់- 
មីន នៃះ។ ជាក់ស្ដៃង ករណីនៃះ  
យើង ពិបាក នឹង បនោ្ទាស គត់  
ដោយ សរ គត់ ជា មនុសៃស មាន 
សតិ មិន គៃប់។ ដូច្នៃះ គត់ មិន 
ដឹង អំពី ផល គៃះថា្នាក់ ទៃ  ទើប 
យើង បាន ទៅ បៃមូល គៃប់ ទាងំ- 
នៃះ យកមក ទុក  ហើយ អប់រំ  
ណៃនាំ កៃុម គៃួសរ គត់ កុំ ឲៃយ 
គត់ យក គៃប់មីន មក ទុក ក្នុង 
ផ្ទះ បៃប នៃះ»។

លោក សៃស វបិលុ  អធកិាររង 
នគរបាល សៃុក អូរជៃ ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមញិ ថា  លោក បាន ចុះទៅ 
ជាមួយ អង្គភាព  CMAC ដៃរ  
ដើមៃបី ចុះទៅ បៃមូល គៃប់ ទាំង 
៣០គៃប ់នៃះ ព ីបរុស មា្នាក ់ដៃល 
មាន សតិ មិន គៃប់។  គៃប់ ទាំង- 
នោះ រួមមាន  បៃភៃទ  K58 មីន 
បៃភៃទ 69  B-40  និង គៃប់មីន 

បៃឆំង មនុសៃស ជាតិ មួយចំនួន 
ទៀត។ គត់ បៃកបមុខរបរ ជា 
អ្នកដើរ រីស អៃតចាយ  និង ទិញ 
សមា្ភារ ចាស់ៗ  ព ីអ្នកភមូ ិ ក្នងុ នោះ  
គត់ បាន បៃមូល ទិញ គៃប់មីន 
ពី អ្នកភូមិ ថៃមទៀត ផង។

លោក ឲៃយដងឹថា  កន្លងមក  នៅ 
សៃុក អូរជៃ ក៏ធា្លាប់មាន ពលរដ្ឋ 
គៃះថា្នាក់  ដោយសរ គៃប់មីន  
និង គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ 
ផងដៃរ។  អាជា្ញាធរ បាន អប់រំ  ណៃ - 
នាំ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ចៃះ បៃុង បៃយ័ត្ន  
ចពំោះ ការគៃះ ថា្នាក ់ដោយ គៃប-់ 
មីន  ហើយ បៃសិនបើ បានជួប- 
បៃទះ គៃប ់យទុ្ធភណ្ឌ មនិ ទាន់   ផ្ទុះ 
ទាំងអស់ នៃះតៃូវ បៃញាប់  រាយ- 
ការណ៍ មក សមត្ថកិច្ច ជា បនា្ទាន់ ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«គៃប់មីន 
ទាំងអស់ នៃះ ភាគចៃើន មានតៃ 
សមៃបក  ហើយ នៅមាន បៃសទិ្ធ ភាព  
តៃ គៃប់ ដៃល បៃឆំង រថ កៃះ 
ប៉ុណ្ណោះ។ កៃពី នៃះ  មានតៃ 
សមៃបក  បនា្ទាបម់ក គត ់បាន យក- 
ទៅ ចង ពៃយួរ នៅ ដើមឈើ ខងមុខ 
ផ្ទះ គត។់ ពៃល យើង សរួ គត ់ទៅ  
គត់ ឆ្លើយ ចង លៃង កមៃសាន្ដ  គត់ 
ថា  ហ្នឹង វា លៃង ផ្ទុះ ហើយ  អ៊ីចឹង 
គត់ យកមក ចង លៃង ដាក់តាំង 
មុខផ្ទះ គត់»៕

គ្រប ់មិនទាន់ផ្ទុះដ្រលអាជ្ញាធរប ្រមូលពីបុរសមា្នាក់យកមកទុកនៅផ្ទះ  ។ រូបថត CMAC
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ឃុត សុភចរិយា 

បន្ទាយមានជយ័ៈ ប្រធាន មន្ទរី សខុាភ-ិ 
បាល ខ្រត្ត បន្ទាយ មានជ័យ  លោក ឡ្រ 
ច័ន្ទសង្វាត  និយាយថា  ចំនួន អ្នកស្លាប់ 
ដោយ សង្រស័យ ពុល ស្រ ថា្នាំ ចិន ស្រ នៅ 
ខ្រត្តន្រះ បានកើន ឡើង ២នក ់បន្ថ្រម ទៀត  
គិត ត្រឹម ព្រឹក ថ្ង្រទី១១មិថុន  ដ្រល ធ្វើ  ឲ្រយ 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ សរុប កើន ដល់ ៦ នក់។

លោក ឡ្រ ច័ន្ទសង្វាត  ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ព ីម្រសិលមញិ ថា  ជនរងគ្រះ ឈ្មោះ  
វ៉ាន់ ឆ្រ  អាយុ  ៣៣ឆ្នាំ  និង មិត្តរួម ការងរ 
របស់ គាត់ មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ ហួន ជាតិ  
អាយុ ៤៤ឆ្នាំ  ដ្រលមាន អាការក្អួត ចង្អោរ  
ឈកឺ្របាល  ចកុពោះ  វលិមខុ នងិ ថប ់ដង្ហើម  
ក្រយព ីទទលួ ទាន ស្រថា្នា ំចនិស្រ តាងំ- 
កយួ  កាលព ីថ្ង្រទ៩ី មថិនុ នោះ  ត្រវូបាន- 
បញ្ជូន ទៅ ព្រយា បាល នៅ មន្ទីរព្រទ្រយ បង្អ្រក 
ក្រុង ប៉ោយ ប៉្រត នៅ ថ្ង្រទី១០ មិថុន ។

លោក ប្រប់ថា ៖«នៅ ល្ងាច ថ្ង្រពុធ 
[ទី១០] ពួក គាត់ ទាំង២ ត្រូវបាន បញ្ជូន 
ទៅកាន់ មន្ទីរព្រទ្រយ មិត្តភាព កម្ពុជា- ជប៉ុន 
មង្គលបុរី ភា្លាមៗ  បន្ទាប់ ពី ពិនិត្រយ ឃើញ 
ចង្វាក ់ប្រះដងូ របស ់ពកួគាត ់ លោត ញាប ់
ខុស ប្រក្រតី។ ដោយ អាការធ្ងន់ធ្ងរ ព្រក  
ពកួគាត់ ទាងំ២ ក ៏បាន ស្លាប់ នៅព្រកឹ ថ្ង្រទ ី
១១  ខ្រមថិនុ  ឆ្នា២ំ០២០ ន្រះ ទៅ។ ការ- 
ស្លាប ់ របស់ ពួកគាត់ ទាំង២  ធ្វើឲ្រយ ចំនួន 

អ្នក ស្លាប់ ដោយ សង្រស័យ ជា ករណី ពុល 
ស្រ ថា្នាំ ខាងលើ ន្រះ កើន ដល់ ៦នក់  
ខណៈ ២៧នក ់ផ្រស្រងទៀត  កពំងុ ស្ថតិក្នងុ 
ការ ពិនិត្រយព្រយា បាល  ដោយ ក្រុម គ្រូព្រទ្រយ 
ជំនញ ខ្រត្ត បន្ទាយ មានជ័យ នៅ ឡើយ» ។

អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត បន្ទាយ មានជយ័ ម្រសលិ មញិ  
ច្រញ បម្រម ដល់ អាជីវករ  ក៏ដូចជា 
ពលរដ្ឋ  ដ្រល ចលូចតិ្ត ទទលួទាន ស្រ ថា្នា ំ
ចិន ស្រ តាំង កួយ  បញ្រឈប់ សកម្មភាព ន្រ 
ការទញិលក ់ ចរាចរណ ៍ នងិ ទទលួ ទាន ស្រ 
ថា្នាំ ចិន ស្រន្រះ ជាបណ្ដោះ អាសន្ន  ដើម្របី 
ចៀសវង ផលប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព  
នងិ អាយ ុជវីតិ។ ទន្ទមឹនងឹ ន្រះ   សមត្ថ កចិ្ច 
ជនំញបានចុះ ប្រមលូ របឹអសូ  ស្រ ថា្នាចំនិ-  
ស្រ តាំង កួយនោះ  ពី លើ ទីផ្រសារ ទាំងអស់ 
នៅក្នងុ ខ្រត្ត ន្រះ  មករក្រសា ទកុ ជា បណ្ដោះ-
អាសន្ននៅ មន្ទីរ ពិសោធន៍ សខា កាំកុង- 
ត្រូល  ខ្រត្ត បន្ទាយ មានជ័យ  ដើម្របី រង់  ចាំ 
ការ ធ្វើត្រស្ត រក សរធាតុ គី មី ផ្រសំ ក្នុង ស្រ 
ន្រះ ដ្រល ត្រូវបាន សង្រស័យ ថា នំ ឲ្រយ ពុល ។

លោក សន វជិា្ជាសរា៉ាវធុ  ប្រធាន សខា 
កាំកុង ត្រូល  ខ្រត្ត បន្ទាយ មានជ័យ  ប្រប់ 
ពី ម្រសិលមិញថា ៖«គិត ត្រឹម ម៉ោង ១១ ព្រឹក 
ថ្ង្រទី១១  ខ្រមិថុន   ក្រុម ការងរ យើង 
បានរឹបអូស ស្រ ថា្នាំ ចិន ស្រតាំង កួយ  ពី 
លើ ទផី្រសារ ក្នងុ ក្រងុ ប៉ោយប៉្រត ចនំនួ ៣៥០ 
យួរ  ដ្រលក្នុង ១យួរ មាន ១២ដប  និង ក្នុង 
១ ដប ចំណុះ ០,៥ លីត្រ»៕

តពីទំ ព័រ ១...យាល័យ ជំនញ  
ខណ្ឌ  និង ប៉ុស្តិ៍ ណា  ដ្រល អនុ វត្ត 
ការងរ  និង បម្រើ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ មិន 
បាន ល្អ។  ដូច ជា មិន ទទួល ពាក្រយ- 
បណ្តឹង  ប្រើ ប្រស់ សម្តី  និង កាយ វិការ 
មិន សម រម្រយ  ទទួល ឯក សរ ពី ប្រ ជា- 
ពល រដ្ឋ ទុក យូរ ជ្រុល មិន ធ្វើ ជូន ប្រជា- 
ពល រដ្ឋ។ សូម ជួយ  រាយ ការណ៍ មក 
កាន់  ផ្រច« ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ-  
ធានី ភ្នំ ព្រញ »  ឬ ក៏ ទំនក់ ទំនង មក 
ល្រខ ក្រុម ការងរ ព័ត៌ មាន  និង ប្រ  តិ - 
កម្ម រហ័ស  ន្រ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល 
រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ  តាម រយៈ ល្រខ ទំនក់- 
ទំនង  ០៦៩ ៥១៦ ៩៩៩» ។ 

  លោក  ស  ថ្រត  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  មួយ - 
រយៈ ព្រល កន្លង មក ន្រះ  មន្ត្រី តាម 
បណា្ដោ ការិយា ល័យ ជំនញ  អធិការ 
នគរ បាល  ខណ្ឌ ទាំង  ១៤  និង ប៉ុ ស្តិ៍ 
នគរ បាល រដ្ឋ បាល  ទាំង អស់  ក្នុង រាជ- 
ធានី ភ្នំព្រញ  បាន ធ្វើ ការ ងរ ប្រ ចាំការ  
២៤  ម៉ោង ក្នងុ  ២៤  ម៉ោង  ទទលួ ពាក្រយ 
បណ្តឹង របស់ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ  ប្រើ  ប្រស់ 
សម្ត ី និង កាយ វិការ មិន សម រម្រយ  ជា ពិ-  
ស្រសបា ន  ផ្តល ់ស្រវ សធា រណៈ  បាន 
លឿន  និង  ឆប់ រហ័ស ក្នងុ ការ ធ្វើ សៀវ- 
ភៅ ស្នាក ់នៅ  ( ក២ )   សៀវ ភៅ គ្រសួរ  
(ក៤)  និង អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ 
សញ្ជាតិ ខ្ម្ររ  ជូន ប្រជា ពល រដ្ឋ  មាន 
លក្ខ ណៈ ល្អ ប្រសើរ  ទាន់ ព្រល វ្រល  
ទទួល បាន ការ សទរ  និង កោត សរ- 

សើ រ ព ីស ំណាក ់ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ផង ដ្ររ  ។  
លោក បាន បញ្ជាក ់បន្ថ្រម ថា  ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ  រីក- 
រាយ នឹង ទទួល យក រាល់ ខំ មិន របស់  
ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ។

 លោក  សុឹង  ស្រន ករុណា  អ្នក នំ- 
ពាក្រយ សមា គម ការពារ សិទ្ធិ មនុស្រស  
អាដ ហុក  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា   កន្លង មក ក៏ 
មាន ពល រដ្ឋ ធា្លាប់ ជូន ដំណឹង និង ផ្ដល់ 
ព័ត៌ មាន ចំពោះ មន្រ្ដី អ សកម្ម ប្រប ន្រះ  

ដល់ ថា្នាក់ ដឹក នំ ដ្ររ   ប៉ុន្ដ្រ នៅ មិន ទាន់ 
ឃើញ មាន ចំណាត់ ការ តាម ផ្លូវ ច្របាប់  
ចំ ពោះ មន្រ្ដី ទាំង នោះ ឡើយ ។   

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖« ទោះ ជា យា៉ោង ណា 
យើង នៅ ត្រ រង់ ចាំ មើល ចំណាត់ ការ 
កណំ្រ ទម្រង ់ន្រះ ទៀត  ព្រះ យើ ង មនិ 
ទាន់ មាន ភាព ជឿ ជាក់ ទៅ លើ ការ- 

អនុវត្ដ ន្រះ បាន ល្អ ប្រសើរ ទ្រ។  កន្លង 
មក យើង ក៏ ឃើញ ថា  ស្ថាប័ន ផ្រស្រង ៗ  
មាន ការ ប្រកាស លើ ការ ក្រ ទម្រង ់ប្រប- 
ន្រះ ដ្ររ  បុ៉ន្ដ្រ ការ ក្រ ទម្រង់ នោះ នៅ ត្រមិន  
ទាន់ ឃើញ មាន ភាព ល្អ ប្រសើរ  » ។ 

 រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ លោក  ស  
ខ្រង  កាល ពី ដើម ខ្រ ឧសភា  កន្លង ទៅ 
ន្រះ  ក្នុង ព្រល លោក ធ្វើជា អធិប តី ក្នុង 
ពធិ ីបញ្ចុះ ខណ្ឌ សមីា ព្រះវ ិហារ  នងិ ឆ្លង 
សមទិ្ធ ផល នន នៅ វត្ត ស្នាយ សរ ស្ថតិ 
នៅ ភូមិ ព្រខា្លា  និង ភូមិ ពោធិ៍ សបាង  
ឃុ ំរាប  ស្រកុ ពារាងំ ខ្រត្ត ព្រ វ្រង   ក ៏បាន 
ណ្រ នំ ឲ្រយ មន្ដ្រី ចៀស វង ដច់ ខាត 
ចំពោះ ការយក ទោស ព្ររ៍  ដោយ កត់- 
សមា្គាល់ អ្នក ណា មាន មតិ មិន ស្រប ថា 
គ្រ ជា ខា្មោងំ សត្រវូ  មនិ ត្រវូមាន ទស្រសនៈ 
ន្រះ ទ្រ ។

 លោក ស ខ្រង  ថ្ល្រង ថា ៖ « ប្រជា ជន 
ឲ្រយ យោបល់ មក ថា  លោក ឯង ធ្វើ ន្រះ 
ខុស  ការងរ ន្រះ នៅ មិន ទាន់ ល្អ ទ្រ សុំ 
ឲ្រយ ជយួ ក្រ លម្អ ជា ដើម  យើង ត្រវូ ទទលួ 
ពាក្រយ ទាំង ឡាយ នោះ យោបល់ ទាំង- 
ឡាយ នោះ  គំនិត ទាំង ឡាយ នោះ ពី 
ពួក គាត់ ។  ប្រជា ជន ច្រះ ជាង យើង 
យើង មិន ច្រះ ដល់ ប្រជា ជន ទ្រ ត្រវូ តំាង- 
ខ្លួន អ៊ីចឹង ។  ត្រ កាល ណា យើង តាំង- 
ខ្លនួ ជា ចៅ ហា្វាយ នយ ប្រជា ជន ហើយ  
អ្ន ក នោះ ខុស ហើយ  ត្រូវ តាំង ខ្លួន ជា 
អ្នក ដ្រល រៀន សតូ្រ ព ីប្រជា ជន ជា កនូ- 
សិស្រស ប្រ ជា ជន » ៕ 
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លោក ស ថេត ឲេយ ពល រដ្ឋ រាយការណ៍... មន្តេសុីខាភិបាលថា ចំនួនអ្នកស្លាប់សងេស័យ   
ពុលសេនៅប ន្ទាយមានជ័យកើន២នក់ទៀត

ប្រសិន បើនៅស្រសសល់ 
មន្ត្រ ីតាម បណ្ដាការិយាល័យជំនញ 
ខណ្ឌ និង បុ៉ស្តិ៍ ណដ្រល អនុវត្តការងារ 
និង បម្រើប្រ ជា ពល រដ្ឋ មិន បាន ល្អ 
ដូចជា មិន ទទួល ពាក្រយ បណ្ដងឹ  ប្រើ- 
ប្រស់ សម្ដ ីនិង កាយ វិការមិនសម- 
រម្រយ ទទួល ឯកសារពី ប្រ ជា ...
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ជា ន់ទី៧ន្អគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០�្៉ត្)ភូមិ�្កតា ឡុង
សងា�ត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សងា�ត់សា�យដង�ុំ
ក្ងុសៀមរប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

កូរ៉េបេកាសឲេយពលករខ្មេរ១៦១៥នាក់ទៅដាក់ពាកេយសំុដកបេក់ធានារ៉ាប់រង
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ មជ្ឈមណ្ឌលអភិ-
វឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សន្សាធា-
រណរដ្ឋករូ៉្បក្ាសឲយ្ពលករ-
ពលការិនីកម្ពុជាដ្លធា្លាប់
បានទៅធ្វើការនៅប្ទ្សកូរ៉្
ប្មាណ១៦១៥នាក់ទៅ
ដាក់ពាក្យស្នើសំុដកប្ក់ធានា-
រ៉ាប់រងដ្លរដា្ឋាភិបាលកូរ្៉បាន
កាត់ទុក ក្នុងអំឡុងព្លដ្ល
ពួកគ្ទៅបំព្ញការងារនៅ
ប្ទ្សន្ះ។
តាមស្ចក្តីប្កាសរបស់

មជឈ្មណ្ឌលអភវិឌឍ្ន៍ធនធាន-
មនុស្សន្សាធារណរដ្ឋកូរ្៉កាល-
ពីដើមខ្មថិនុាបានជនូដណំងឹ
ដល់ពលករ-ពលការិនីដ្ល
ធា្លាប់បានទៅធ្វើការនៅបទ្ស្
កូរ្៉ហើយមិនទាន់បានដាក់ពាក្យ
ស្នើសុំដកបក្់ធានារ៉ាបរ់ងឲយ្
មកបំព្ញពាក្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល
រៀងរល់ម៉ោងធ្វើការ។ស្ចក្តី-
ប្កាសដដ្លបន្តថា៖«សូម
បងប្អនូពលករ-ពលការិនីធ្វើការ-
ពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលឈ្មោះ
នៅក្នងុបញ្ជដីើម្បីដាក់ពាក្យស្នើ-
សុំដកប្ក់ធានារ៉ាប់រងរបស់
បងប្អូនដោយភ្ជាប់មកជាមួយ
នូវលិខិតឆ្លងដ្ន រូបថតមួយ
សន្លកឹនិងសៀវភៅធនាគាររបស់
បងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួន។ប្សិនបើ
គា្មោនឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីន្ះទ្
សមូបងប្អនូពលករ-ពលការនិី
ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈ-

មណ្ឌលរបស់យើងខ្ញុនំោះយើង
ខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យឈ្មោះជូន
បងប្អូន»។
លោកបុិចសុីបា៉ោវបុគ្គលិក

ផ្នក្ធានារ៉ាប់រងន្មជ្ឈមណ្ឌល
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សន្សា-
ធារណរដ្ឋកូរ៉្បានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីម្សិលមិញថាប្ក់ទាំង-
ន្ះគជឺាបក្់ដល្រដា្ឋាភបិាល
កូរ្៉បានកាត់ទុកក្នងុអំឡុងព្ល
ដល្ពលករបានទៅធ្វើការនៅ
ប្ទ្សកូរ្៉ហើយចំនួនទឹកប្ក់
គឺអាស្័យទៅតាមព្លវ្លា
ធ្វើការងាររបស់កម្មករនីមួយៗ។
លោកបន្ថម្ថា៖«ប្ក់ទំាងន្ះ

គ្កាត់ទុកនៅព្លគាត់មាន
បញ្ហាអ្វីទៅហើយអត់មានលុយ

ទិញសំបុត្យន្តហោះត្ឡបម់ក
វិញគឺយើងយកលុយន្ះមក-
វញិមកប្ើបស្់ហើយមយួ-
ទៀតគឺបក្់ដល្ថៅក្បង់ឲយ្
គាត់ប្ចំាខ្ឬប្ក់បំណាច់
ប្ចាំឆ្នាំដ្លបានធ្វើការនៅ
ទៅនោះ។ប្ក់ន្ះពលករអាច
មកទទលួបានទាងំអស់គា្នាមនិ
ថាគាត់រស់នៅខុសច្បាប់មិន
ខសុចប្ាប់អីទ្គឺគ្ទកុឲយ្គាត់
រហូត»។លោកសុីបា៉ោវឲ្យដឹង
ថាគិតត្ឹមដើមខ្មិថុនាឆ្នាំ
២០២០ន្ះមានពលករចនំនួ
១៦១៥នាក់មានឈ្មោះក្នុង
បញ្ជីដើមប្ីដាកព់ាកយ្ស្នើសុំដក
បក្់ធានារ៉ាបរ់ងក្នងុនោះមាន
ពលករបម្ាណពី១០ទៅ១៥

ភគរយប៉ណុ្ណោះដល្បានមក
បំព្ញពាក្យដកប្ក់រួចរល់
ខណៈនៅមានពលករខ្ម្រជា-
ច្ើនទៀតដ្លមិនទាន់បាន
មកទទួលប្ក់ទាំងន្ះ។
លោកបន្ថម្ថាការបក្ាស

ឲយ្ពលករដល្ធា្លាប់ទៅធ្វើការ
នៅប្ទ្សកូរ៉្ មកដកប្ក់-
ធានារ៉ាប់រងន្ះគឺត្ងត្ធ្វើ
ឡើងជារៀងរល់ឆ្នាំ ប៉ុន្ត្នៅ
ត្មានពលករមួយចំនួនមិន
បានដងឹពីពត័ម៌ានន្ះ។ដចូ្ន្ះ
លោករំពឹងថាបងប្អូនពលករ
កម្ពជុាដ្លបានដឹងព័ត៌មានន្ះ
បន្តជយួផស្ព្វផស្ាយនងិរសួរន់
មកបំព្ញពាក្យដើម្បីទទួល
ប្ក់ទាំងន្ះគ្ប់ៗគា្នា។

លោកបន្តថា៖«ការមកដក-
ប្ក់ន្ះគឺមានភពយឺតយ៉ោវ
បន្តចិព្ះអីមានពលករយើង
ខ្លះគាត់អត់ដឹងទ្។យើងសំណូម-
ពរឲ្យពួកគាត់ដ្លធា្លាប់ទៅធ្វើ-
ការនៅប្ទ្សកូរ្៉ ឲ្យគាត់មក
ពិនិត្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍
ដោយគ្ន់ត្ផ្ញើលិខិតឆ្លងដ្ន
មកក្នងុផ្ចក៏បានហើយបើមាន
សល់លុយដ្លមិនទាន់បានដក
គឺយើងប្ប់ត្ឡប់ទៅវិញ»។
លោកនាងតុងអីុមអតីត

ពលករដល្ធ្វើការនៅបទ្ស្
កូរ៉្កាលពីឆ្នាំ២០១៧ប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្ពុធថាលោក
បានខកខានដកប្ក់រយៈព្ល
២ឆ្នាំមកហើយបនា្ទាប់ពីបាន
វលិតឡ្ប់មកកាន់កម្ពជុាវញិ។
លោកបន្តថាដំបូងឡើយលោក
សា្មោនត្មិនអាចទទួលបាន
លុយន្ះត្ឡប់មកវិញនោះ
ទ្ព្ះខកខានរយៈពល្យរូ
ណាស់មកហើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ដំបូងខ្ញុំ

ដឹងដ្រថាគ្មានកាត់លុយខ្ញុំ
ប៉ុន្ត្ខ្ញុំមិននឹកសា្មោនថាកន្លង
មកជាង២ឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅត្
អាចបើកលុយន្ះបានមកវិញ។
ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងបានលុយ
ន្ះមកផង។ក្នងុព្លន្ះប្ក់
ន្ះពិតជាបានជួយខ្ញុំនិងគួ្សារ
បានច្ើនដោយបានជួយដោះ-
សយ្ជវីភពមយួរយៈពល្ខ្លី
នងិអាចសល់លយុខ្លះយកទៅ
ប្កបមុខរបរតូចៗបាន»៕

គឹម  សារុំ 

មណ្ឌលគរិីៈក្មុជនសង្សយ័
៣នាក់ដ្លដើរលួចលុយនៅ
តាមកន្លង្វងីវរ្លយុត្វូសមត្ថ-
កិច្ចបញ្ជូនខ្លួនទៅសាលាដំបូង
ខត្្តមណ្ឌលគរិីថ្ងន្្ះកយ្ពី
សាកសួរចម្លើយរួចរល់ហើយ
កាលពីម្សិលមិញ។ន្ះបើតាម

លោកសូសុវណ្ណ ស្នងការរង
ទទួលផ្នព្ហ្មទណ្ឌន្ស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលខ្ត្តមណ្ឌល-
គិរីបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញ។
លោកសូសវុណ្ណប្ប់ថាក្មុ-

ជនសង្ស័យ៣នាក់ដល្ដើរលចួ
លយុនៅកន្លង្វងីវរ្លយុសមត្ថ-
កចិ្ចបានសាកសរួចប់ហើយកាល-
ពីថ្ង្ទ១ី១មថិនុាហើយត្វូបញ្ជនូ

ទៅសាលាដំបូងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី
នៅថ្ង្ទី១២មិថុនាន្ះ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ពួកគ្ទាំង-

៣នាក់ខ្ញុំបញ្ជនូទៅតលុាការខត្្ត
នៅព្ឹកស្អ្កន្ះ[ព្ឹកថ្ង្ន្ះ]
ហើយ។ចពំោះការសម្ចចោទ-
បក្ាន់យ៉ោងណានោះជាសមត្ថ-
កិច្ចរបស់តុលាការ»។
នគរបាលនាយកដា្ឋានព្ហ្ម-

ទណ្ឌក្សួងមហាផ្ទ្បានធ្វើ-
កណំតហ់ត្ុនងិបញ្ជនូក្មុចោរ
ដើរបន្លំលួចលុយតាមកន្ល្ងវីង
វ្រលុយទៅស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខ្ត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ង្
ទ១ី០មថិនុាបនា្ទាប់ពីតាមចាប់ខ្លនួ
បាន៣នាក់នៅថ្ង្ទី៨ខ្មិថុនា
ក្យពីពួកគ្រត់គ្ចខ្លួនទៅ
ខ្ត្តស្ទឹងត្ង។លោកឧត្តម-
សន្យីតី្៍ជាវវបិលុអនប្ុធាន
នាយកដា្ឋានព្ហ្មទណ្ឌក្សួង
មហាផ្ទ្បប្់ពថី្ងទ្១ី០មថិនុាថា
ជនសង្ស័យទាំង៣នាក់ឈ្មោះ
ហូណាវនីអាយុ៣៧ឆ្នាំផន់រត័្ន

អាយុ៤២ឆ្នាំនិងព្តឃុនអាយុ
៣៥ឆ្នា។ំពកួគ្បព្្តឹ្តបទល្មើស
ជាក់ស្តង្ដោយបានបន្លំលចួលយុ
ពីកន្ល្ងទូវីងនៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរី។
លោកប្ប់តាមចម្លើយជន-

សង្ស័យថាមុនចាប់ខ្លួនថ្ង្ទី៨
មថិនុានៅខត្្តមណ្ឌលគរិីពកួគ្
បានចូលទៅកន្ល្ងវីងវ្រលុយ
១កន្លង្ហើយប្ើលបិ្ចឲយ្គា្នាគ្
ខ្លះធ្វើជាអ្នកផ្ញើលយុ។រឯីបក្ខពកួ
គ្ខ្លះទៀតបានបន្លំចូលក្នុងទូវីង
លចួបានលយុ៥៥០០ដុលា្លារនិង
លយុខ្មរ្២៤លានរៀល។លោក
ប្ប់ថា៖«ពួកគ្ប្ព្ឹត្តនៅ
មណ្ឌលគិរី។ហ្តុដូច្ន្ះហើយ
បើក្ុមជនសង្ស័យប្ព្ឹត្តបទ-
ល្មើសជាក់ស្ត្ងនៅខ្ត្តណាគឺ
យើងប្គល់ឲ្យខ្ត្តនោះវិញ»។
លោកបន្តថាមនុមានការចាប-់

ខ្លនួក្មុជនសងស័្យខាងនាយក-
ដា្ឋានពហ្្មទណ្ឌបានទទលួព័តម៌ាន
ពីមណ្ឌលគិរីថាក្ុមជនសង្ស័យ
បានធ្វើសកម្មភពបន្លំចូលលួច

លុយក្នុងទូវីងវ្រលុយ១កន្ល្ង
នៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរីហើយបាន-
រត់គ្ចខ្លួនពីខ្ត្តមណ្ឌលគិរី។
បនា្ទាប់ពីទទលួពត័ម៌ានភ្លាមកមា្លាងំ
សមត្ថកិច្ចបានច្ញសា្ទាក់ក្ុម-
ជនសងស័្យតាមការផ្តល់ពត័៌មាន
ពីសមត្ថកិច្ចខ្ត្តមណ្ឌលគិរី។
ប៉ុន្ត្ក្ុមជនល្មើសបានគ្ចខ្លួន
ទៅខ្ត្តស្ទឹងត្ងវិញហើយ
សមត្ថកិច្ចតាមចាប់ពួកគ្ដល់
ខ្ត្តស្ទឹងត្ងដោយមានការ-
សហការជាមួយស្នងការនគរ-
បាលខត្្តស្ទងឹតង្នងិសមប្-
សម្ួលផ្លូវច្បាប់ពីអយ្យការអម-
សាលាដំបូងខ្ត្តស្ទឹងត្ងផង។
លោកជាវ វិបុលថ្ល្ងថា៖«គា្នា

គ្មានទាងំអស់៦នាក់ត្ខាង
ខ្ញុំចាប់បាន៣នាក់យកមក
នាយកដា្ឋានខ្ញុំហើយខ្ញុំបាន-
សាកសួរពួកគ្ចប់ហើយ។
ដូច្ន្ះខ្ញុំត្ូវបញ្ជូនពួកគ្ទៅ
ខ្ត្តមណ្ឌលគិរីវិញដើម្បីឲ្យ
ខាងខ្ត្តចាត់ច្ងបន្ត»៕

ពលករ ខ្មេរ នៅ មណ្ឌល បណ្តះុ បណ្តាល តេៀម ចេញ ទៅ ធ្វើការ នៅ កូរ៉េ  កាលពី ខេមករា   ។ រូបថតHRDKoreainCambodiapage

ជនសងេស័យ៣នាក់ដើរលួចលុយនៅកន្លេងវីងវេរលុយតេវូបញ្ជនូទៅតុលាការថ្ងេនេះ

ថ្ង្សុក្ទី១២ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ជនសងេស័យលួចលុយកន្លេងវីងវេរលុយនៅ  មណ្ឌលគិរីចាប់បាននៅស្ទងឹតេង។ រូបប៉ូលិស



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោក ប៉ាន សូរស័ក្ដ រដ្ឋមន្ដ្រី 
ក្រសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម របស ់កម្ពជុា បន ស្នើឲ្រយ 
Huawei ដ្រល ជា ក្រុម ហ៊ុន បច្ច្រក វិទ្រយា 
ឈាន មខុ គ្រ របស ់ ចនិ ជយួ បង្កើន ពាណជិ្ជ- 
កម្ម អ្រឡចិ ត្រនូកិ នងិ ការ ជញួដរូ អនឡាញ 
នៅ កម្ពជុា ដើម្រប ីរមួ ចណំ្រក  សម្រច បន នវូ 
ចក្ខវុសិយ័ របស ់ រដ្ឋាភបិលកម្ពជុា   ក្នងុ ការ- 
 ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រទ្រស ទៅ ជា ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល 
និង ឈាន ទៅ ចាប់ យក កំណើន ថ្មីៗ ។

សំណើ ន្រះ ត្រូវ បន ធ្វើ ឡើង ក្នុង ឱកាស 
ន្រ  ជំនួប ជា មួយ លោក Yao Yuya អគ្គ - 
នាយក ក្រុម ហ៊ុន  Huawei Cambodia 
នៅ ទីស្តី ការ ក្រសួង កាល ពី ល្ងាច ថ្ង្រ ពុធ។

លោក ប៉ាន សរូសក័្ត បន ឲ្រយ ដងឹ ថា រដ្ឋា-  
ភបិល កម្ពជុា បន ប្រកាស ដក ់ឲ្រយ ប្រើ ច្របាប ់ 
ពាណជិ្ជកម្ម តាម ប្រពន័្ធ អ្រឡចិ ត្រនូកិ កាល 
ពី ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង ទៅ  នៅ ក្នុង 
កិច្ច ខិតខំ ប្រឹង ប្រង   ដើម្របី រួម ចំណ្រក ដល់ 
ការ អភិវឌ្រឍ រហ័ស ន្រ ការ ជួញដូរ ពាណិជ្ជ-
កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក និង ការ ទិញ 
ទំនិញ   តាម អនឡាញ នៅ កម្ពុជា។

លោក លើក ឡើង ថា៖ « ក្រសងួ ពាណជិ្ជ-
កម្ម បន  និង កំពុង  អនុវត្ត រួម មាន ការ រៀបចំ- 
លិខិត បទដ្ឋាន គតិ យុត្ត  សម្រប់ អនុវត្ត ច្របាប់  

ស្ដីពី ពាណិជ្ជ កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក 
ការ រៀប ចំ បញ្ចប់ យុទ្ធ សាស្ត្រ ពាណិជ្ជ កម្ម 
តាម ប្រពន័្ធ អ្រឡិច ត្រូនកិ នងិ ត្រៀម រៀបច ំ
គម្រង ថ្ម ីមួយ  ដ្រល ផ្ដោត លើ ការ ជំរុញ ការ- 
ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម តាម ប្រពន័្ធ អ្រឡចិត្រនូកិ ជា 
លក្ខណៈ អាជីវកម្ម និង អាជីវកម្ម សម្រប់ 
ពាណជិ្ជកម្ម ឆ្លងព្រដំ្រន នងិ សម្រប ់ទផី្រសារ 
នៅ ក្នុង ស្រុក»។

លោក Yao Yuya  បន ឲ្រយ ដងឹ ថា ក្រមុ- 
ហ៊ុន  របស់ លោក កំពុង វិនិយោគ  ជា ច្រើន 

លើ ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ទូរ គមនាគមន៍ នៅ 
ក្នងុ  ប្រទ្រស កម្ពជុា នងិ ស្រវា ឌជីថីល ផ្រស្រង 
ទៀត  ដ្រល ន្រះ  ជា កចិ្ច ខតិខ ំប្រងឹប្រងរបស ់ 
ក្រមុ ហ៊នុ ក្នងុ ការ រមួ ចណំ្រក   អភវិឌ្រឍ  ប្រទ្រស  
កម្ពជុា ។ លោក និយាយ ថា៖  « បច្ចបុ្របន្នក្រមុ- 
ហ៊នុ កពំងុ បន្ត ការងារ លើ គម្រង ជា ច្រើន 
សម្រប់ រដ្ឋា ភិបល»។ 

កាល ពី ថ្ង្រទី១០ ខ្រមិថុនា លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន បន អនុម័ត លើ អនុ-
ក្រឹត្រយ ស្តី ពី ការ ចុះ បញ្ជី ...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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តពី ទំព័រ ១...ផលិត កម្ម ក្នុង 
ស្រុកក៏ ដូច ជា  ជួយ បង្កើតការ - 
ងារ ថ្មីៗ ការ ប្រើ ប្រស់ វត្ថុធាតុ- 
ដើម ក្នងុ ស្រកុ នងិ ប្រកច់ណំលូ  
ពន្ធ យា៉ាង ច្រើន សម្រប់ ស្រដ្ឋ-
កិច្ច ជាតិ » ។

បើ តាម លោក សុខគង់ ក្នុង 
១  ឆ្នាំ ៗ  ប្រក់ ចំណូល ពន្ធ  ដ្រល 
កម្ពុជា ទទួល បន ពី ឧស្រសាហ-
កម្ម ផលិត ស្រ បៀរ អាច មាន 
តម្ល្រ  រាប់ សិប   លន ដុល្លារ ។ 

បើ ទោះ បី មិន បន ប្រប់ ពី 
ចំនួន ផលិត កម្ម  ស្រ បៀ រសរុប 
ដ្រល ផលតិ  បន នៅ កម្ពជុា ប៉នុ្ត្រ  
លោក សខុគង ់បន អះអាង ថា 
សមត្ថភាព ក្នុង ការ ផលិត ស្រ- 
បៀ រនៅ កម្ពុជា មាន កំណើន ជា 
លំដប ់សម្រប ់ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ក្នងុ 
ស្រុក និង នាំ ច្រញ ទៅ កាន់ ប្រ-
ទ្រស ជា ច្រើន ពិស្រស   ជប៉ុន។

លោក  ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នកស្រវ- 

ជ្រវ ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ រាជបណ្ឌិត្រយ- 
សភា កម្ពុជា  បន និយាយ ថា  
គម្រង វិនិយោគ លើ រោង ចក្រ 
ស្របៀ   រន្រះ គឺ បងា្ហាញ ពី ភាព- 
 រឹង មាំ និង ទំនុក ចិត្ត របស់ អ្នក វិនិ- 
យោគ ចពំោះ សា្ថាន ភាព នយោ-
បយ និង ស្រដ្ឋកិច្ច   នៅ កម្ពុជា 
ព្រះ មនុ នងឹ   សម្រចចតិ្ត បោះ- 
ទុន វិនិយោគ លើ អ្វ ីមួយ  ក្រមុហ៊នុ 
ត្រង ត្របន ធ្វើ ការ  សកិ្រសាយា៉ាង- 
លម្អិត ពី សា្ថាន ភាព ទីផ្រសារក្នុង 
ស្រុក និង នាំ ច្រញ  រួច  ហើយ ។ 
លោក បន្ត ថា ម៉្រយាង ទៀត ផលិត- 
ផល ស្របៀ រផលិត នៅ កម្ពុជា 
នា  ព្រល ន្រះ កក៏ពំងុ មាន ការនា ំ
ច្រញ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ 
មួយ ចំនួន ផង ដ្ររ ។ 

លោកប្រប់   ថា៖ « ទន្ទឹម នឹង 
កំណើន ន្រ ការ  បណ្តាក់ ទុន លើ 
រោង ចក្រ ផលិត ស្រ បៀ រជា បន្ត- 
បនា្ទាបន់្រះ កម្ពជុា ក ៏ត្រវូ  ខ ំ ពង្រងឹ 

សមត្ថភាព ធន ធាន មនុស្រស ជំ-
នាញ នងិ គណុភាព ផលតិ ផល 
របស ់ខ្លនួ ឲ្រយ បន រតឹ ត្រ ខ្លាងំ ផង- 
ដ្ររ ពិស្រស សម្រប់ ទីផ្រសារ នាំ 
ច្រញ  ទៅ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ » ។ 

ន្រះ ជា គម្រង វិនិយោគ លើ 
រោង ចក្រ ផលិត ស្របៀ  រទី ២ 
ហើយ  ដ្រល  CDC អនុម័ត   ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ ដោយ គម្រង 
វនិយិោគ ទ ី១ ជា របស ់ក្រមុហ៊នុ 
Hanuman Beverages 
Co., Ltd  ដ្រល រោង ចក្រ ផលតិ   
ស្របៀរ និង ភ្រសជ្ជៈ  ស្ថិត ក្នុង 
ស្រុក អង្គស្នួល ខ្រត្ត កណ្តាល 
ក្រម ទុន វិនិយោគ  ១៦០,៦ 
លន ដុល្លារ និង អាចបង្កើត 
ការងារ បន ១ ៥៤៥ កន្ល្រង ។ 

យោងតាម របយការណ៍ ពី 
ក្រសងួ ឧស្រសាហកម្ម វទិ្រយាសាស្ត្រ 
បច្ច្រកវទិ្រយា នងិ នវានវុត្តន ៍ ដ្រល  
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍  ទទលួ បន កាលពី 

ខ្រ ម្រសា បនបងា្ហាញ   ថា នៅ 
កម្ពុជា បច្ចុប្របន្ន មាន  ក្រុមហ៊ុន 
ផលិតស្របៀរ និង ភ្រសជ្ជៈ  
ដ្រល បន  ចុះបញ្ជី នៅ ក្រសួង   
ចំនួន ១០ រួម មាន    ក្រុមហ៊ុន 
Ana Water and Smiler 
Beverage Co.,Ltd ក្រមុហ៊នុ 
Asian Sunrise Co.,Ltd ក្រមុ -   
ហ៊ុន Cambodia Brewery 
Ltd (CBL) ក្រុមហ៊ុន Cam-
brew Ltd ក្រុមហ៊ុន Daun 
Penh Food & Beverage 
Co., Ltd ក្រុមហ៊ុន Khmer 
Beverage Co.,Ltd ក្រមុហ៊នុ 
Far East Import Export 
Co.,Ltd ក្រមុហ៊នុ Kingdom 
Breweries (Cambodia) 
Limited ក្រុមហ៊ុន Media 
G.B Enterprise Co., Ltd 
និង ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh 
Beer Co., Ltd៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :  ក្រុមហ៊ុន ផលិត 
ឱសថ   របសថ់្រ  AVS  Innova-
tion  Co. គ្រង  ពង្រីក ទីផ្រសារ 
ផលិត ឱសថ  និង សមា្ភារ វ្រជ្ជ- 
សាស្រ្ត  នៅ   កម្ពុជា ។ 

លោក អូ៊ក  សោភ័ណ  ឯក អគ្គ-  
រាជ ទូត កម្ពុជា ប្រចាំ ប្រទ្រស ថ្រ 
បនឲ្រយ ដងឹ ក្នងុ ស្រចក្ត ីប្រកាស- 
ព័ត៌មាន ថា ក្រុម ហ៊ុន  AVS  
Innovation របស់ ប្រទ្រស ថ្រ 
គ្រង នឹង ពង្រីក ទីផ្រសារ មក 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ 

ការ ថ្ល្រង ន្រះ  ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង 
ជនំបួ  ជាមយួ  លោក Kampon  
Sriwatakul អគ្គ នាយក ក្រមុហ៊នុ  
AVS  Innovation  នៅ ថ្ង្រ ពុធ ។ 

លោក បនឲ្រយ ដងឹ ថា ក្រមុហ៊នុ  
ន្រះ  គ្រង នឹង ពង្រីក ទីផ្រសារ ទៅ 
កាន់ ប្រទ្រស កម្ពុជា តាម រយៈ 
ការ នា ំចលូ ផលតិ ផល វ្រជ្ជ សាស្ត្រ 
នងិ នា ំយក លទ្ធ ផល ស្រវ ជ្រវ ថ្មីៗ  
ដោយ សហការ ជា មយួ ក្រមុ ហ៊នុ   
ខ្ម្ររ  ដើម្របី ផលិត  ឧបករណ៍  និង 
សមា្ភារ បរកិា្ខារ ព្រទ្រយ  ប្រប នវានវុត្តន៍  
សដំៅ ឆ្លើយ តប តម្រវូ ការ ទផី្រសារ 
ក្នុង តំបន់  និង ពិភព លោក ។

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង សា្វាគមន ៍ 
ចំពោះ គម្រង ខង លើ»។ 

លោកក៏បន ប្រប់  តំណង 
ក្រុមហ៊ុន   នោះ អំពី សកា្តានុ ពល   
នងិ កាលនវុត្ត ភាព ធរុកចិ្ច  ដ្រល 
កម្ពជុា មាន  សម្របល់ើកទកឹចតិ្ត  
ការវិនិយោគ  ថ្មីៗ ។ 

ក្នងុ ជនំបួន្រះ លោក វ្រជ្ជ បណ្ឌតិ  
Kampon  Sriwatakul  អគ្គ- 
នាយក ក្រុម ហ៊ុន  AVS  Inno-
vation ថ្ល្រងថា បច្ចបុន្ន  ក្រមុ ហុ៊ន  
លោក កំពុង ផលិត ឱសថ  និង 
គ្រឿង  បរកិា្ខារ ការ ពារ   ជំងឺ កូវដី  ១៩  
ដើម្របី ផ្គត់ ផ្គង់ ទីផ្រសារ ក្នុង ប្រទ្រស ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖ «ក្រុម ហ៊ុន 

កពំងុ ស្វ្រងរក   ដ្រ គសូ ហការ នៅ  
កម្ពជុា  ដើម្រប ីពង្រកី សកា្តាន ុពល 
ថ្រម ទៀត  ដោយ យើង ឃើញ ថា 
កម្ពុជា  មាន ធន ធាន ជាច្រើន 
ដ្រល អាច បម្រើ ផលតិ កម្ម របស ់
ក្រុមហ៊ុន ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា   »។  

ឱសថ បណ្ឌិត  ហ្រ លីអា៊ាង 
ប្រធាន អគ្គ នាយក សហគ្រស- 
ផលិត ឱសថ  PPM ដ្រល ជា 
សហគ្រសផលិត  ឱសថ បម្រើ 
ទីផ្រសារ  ក្នុង ស្រុក    និងនំាច្រញ   
ទៅ ប្រទ្រសជាច្រើន ក្នុងតំ បន់  
អា្រហ្វិក និង អឺរ៉ុប បន ប្រប់- 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  កាល  ពថី្ង្រ  ម្រសិលមញិ  
ថា លោក រីករាយ សាទរ  ចំពោះ     
ក្រុមហ៊ុន  បរទ្រស ដ្រល  មាន 
បំណង ពង្រីក  ទីផ្រសារ មក កម្ពុជា    
ដោយ    រួម ចំណ្រក ផ្តល់ ផល- 
ប្រយោជន ៍  ដល ់ ការ បង្កើត ការងារ 
និងការ អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋ កិច្ច  កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង ក៏ ចង់  
សហការ គ្នា ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន 
បរទ្រស ដ្ររ  ប៉ុន្ត្រ សហការ 
ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ បរទ្រស   យើង 
ក៏ត្រូវគិត   ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ច្រើន 
ដល ់ប្រទ្រស ជាត ិយើង ។ យើង 
មិន ចង់ សហការ ត្រឹម ត្រ អ្នក ធ្វើ 
ការ  បោស សរំាម ឲ្រយ គ្រ នោះ ទ្រ។ 
យើង មាន លទ្ធភាព ប្រកួ ត ប្រជ្រង  
ជាមួយ គ្រ  ហើយ យើង ក៏ មាន 
លទ្ធ ភាព សហការ ជាមួយគ្រ 
ផងដ្ររ»។ 

លោក បន ឲ្រយ ដឹងថា  សហ- 
គ្រស ផលិត ឱសថ  ប៉្រ ប៉្រ អឹម 
មាន ផលិតផល ឱសថ  គីណល់  
ជា    ឱសថ ដំបូង គ្រ បំផុត របស់ 
កម្ពជុា   បង្កើត ឡើង ក្នងុ ឆ្នា ំ ១៩៦០   
ហើយ  បច្ចបុ្របន្ន សហគ្រស   លោក 
បន នំា ច្រញ ឱសថ ប្រភ្រទ ន្រះ 
និង  ផលិត ផល  សុខ ភាព ជា ច្រើន   
ទៀត  ទៅ កាន់ ប្រទ្រស  ក្នងុ តំបន់     
អឺរុ៉ប អាសីុ អាគ្ន្រយ៍  និង  អា្រហ្វកិ    
ជាដើម ៕ LA

រោងចក្រស្របៀរតម្ល្រ៨៧លានដុលា្លារទទួល...

ក្រមុហុ៊នឱសថថ្រសម្លងឹរក
ដ្រគូសហការចូលទីផ្រសារកម្ពជុា

ទិដ្ឋភាព  ជំនួប រវាង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា ជា មួយ  ថ្នាក់ ដឹក នំា  Huawei។ សហ ការី

  មន្តៃ ីកៃមុហុ៊ន  AVS Innovation (ខាងឆ្វៃង)ពៃលជួប ទូតកម្ពជុា។ រូបថត សហ ការី

កម្ពជុាស្នើក្រមុហុ៊នរបស់ចិនឲ្រយជួយ
ជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្រឡិចត្រនិូក



តពីទពំរ័៨...អាជវីកម្មតាមប្រពន័្ធ
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានក្នុងគោលបំណង
ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកលើកកម្ពស់បរិ-
យាកាសធុរកិច្ចឲ្រយប្រសើរឡើងនិង
ទាក់ទាញការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។
លោកឡីសភុាពប្រធានសហពន័្ធ

ពាណជិ្ជកម្មតាមអ្រឡចិត្រនូកិកម្ពជុា
បានឲ្រយដឹងក្នុងវ្រទិកាមួយកាលពីខ្រ
មនីាថាពាណជិ្ជកម្មតាមរយៈអ្រឡចិ-
ត្រនូកិបានបើកចហំដល់ពភិពលោក
នូវឱកាសជាច្រើនសម្រប់សហគ្រស 
ធនុតចូនងិមធ្រយម(SMEs)ក្នងុស្រកុ។ 
លោកឲ្រយដងឹទៀតថាខណៈដ្រលអ្នក-
ប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វនូកំពុងកើន-
ឡើងហើយប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងចាប់- 
យកបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី៤មាន
ក្រុមហ៊ុនកាន់ត្រច្រើនឡើងៗកំពុង
ជ្រើសរើសធ្វើឲ្រយស្រវារបស់ពួកគ្រ
អាចរកបានតាមរយៈអនឡាញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ប្រតបិត្តកិរពាណជិ្ជ-

កម្មតាមរយៈអ្រឡិចត្រូនិកនឹងបាន
ទទួលប្រក់ចំណ្រញកាន់ត្រច្រើនបើ
ពួកគ្រប្រតិបត្តិការដោយស្របតាម
ច្របាប់។រដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញឲ្រយក្រមុ-
ហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈអ្រឡិចត្រូ-
និកចុះបញ្ជី»។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រ-

សងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុធា្លាប់មាន
ប្រសសន៍កាលពីមុនថាស្រដ្ឋកិច្ច

ឌជីថីលកពំងុល្រចច្រញជារបូរាងនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានិងកំពុងបង្កើត
ស្រវាថ្មីៗដូចជាការទូទាត់ឌីជីថល
ការកម្រសាន្តអនឡាញនងិពាណជិ្ជកម្ម
តាមរយៈអ្រឡចិត្រនូកិ។លោកបន្តថា
បណ្ដាប្រទ្រសជាច្រើនដ្រលធ្វើបដវិត្តន៍
ឧស្រសាហកម្មទ៤ីភាគច្រើនជាប្រទ្រស
ដ្រលបង្ហាញពីភាពបត់ប្រនក្នុងការ-
ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរស្រដ្ឋកិច្ច។
លោកបន្ថ្រមថា៖«សម្រប់បណ្ដា-

ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ដូចជាកម្ពុជា
បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗកំពុងផ្ដល់ឱកាសក្នុង
ការលោតផ្លាះដំណក់កាលដោយ
ចៀសផុតពីដំណក់កាលអភិវឌ្រឍន៍
តាមប្របប្រព្រណី»។
លោកអនូពន័្ធមនុរីត័្នបានថ្ល្រងថា៖

«នៅក្នុងបរិការណ៍ន្រការធ្វើសកល-
ភាវបូនយីកម្មនងិការធ្វើសមាហរណ- 
កម្មពិភពលោក ពិតណស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាមិនអាចចៀសផុតពីឥទ្ធិពល
បដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី៤បានទ្រ
ដ្រលនោះទាមទារឲ្រយរដ្ឋាភបិាលផ្ដោត
ការយកចិត្តទុកដក់លើការចាប់យក
ឱកាសជាច្រើនព្រមទាងំការគ្របគ់្រង
ហានិភ័យផងដ្ររ»។
កាលពីឆ្នាំមុន រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានសម្រចល្រទុកប្រក់៥លាន
ដុលា្លារក្នុង១ឆ្នាំដើម្របីគាំទ្រក្រុមហ៊ុន
បង្កើតថ្មីផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា៕LA
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HSBC រង ការបណ្តេញ ពី អង់គ្លេស ចំពោះ 
ការគំាទេ ចេបាប់ សន្តសុិខ ហុងកុង របស់ ចិន
ទីក្រុងឡុងដ៍ៈការគាំទ្រ

របស់ធនាគារHSBCដ្រលជា
ស្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុផ្តោតលើទផី្រសារ
ហរិញ្ញវត្ថុនៅតបំន់អាសុីចពំោះ
ច្របាប់សន្តសិខុហងុកងុដ៏ចម្រងូ- 
ចម្រសរបស់ប្រទ្រសចនិមនិត្រវូ
បានសទរក្នុងប្រទ្រស  អង់គ្ល្រស
ដ្រលជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងទី-
ក្រុងហុងកុងនោះទ្រ។ 
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់ប្រក់

កម្ចីដ្រលមានទីស្នាក់ការនៅ
ទកី្រងុឡងុដ៍ន្រះកាលពីសបា្តោហ៍
កន្លងទៅបានបង្ហាញការគាទំ្រ
ចំពោះសំណើច្របាប់ដ៏ចម្រូង-
ចម្រសរបស់ទីក្រុងប៉្រកាំង
សម្រប់ទីក្រុងហុងកុងដ្រល
ក្រុមអ្នករិះគន់បារម្ភថានឹងត្រូវ
បានប្រើប្រស់ដើម្របីកមា្ចាត់ចោល
ក្រុមប្រឆំងក្នុងទីក្រុងន្រះ។
ស្រចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារ 

HSBCបានធ្វើឲ្រយមជ្រឈដ្ឋានធរុកចិ្ច
និងនយោបាយនៅអង់គ្ល្រស
ខឹងសម្របាដ្រលអង់គ្ល្រសបាន
ប្រគល់អតីតតំបន់អាណ-
និគមទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងរប
ស់ចិនវិញក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។
ការសម្រចចិត្តរបស់ធនាគារ  

ន្រះបានរាងំមខុអនុសញ្ញាដ្រល 
ច្រងអំពីការចៀសវាងការអន្តរា-
គមន៍ផ្ន្រកនយោបាយ។
ទោះជាយា៉ាងណលោកPeter 

Wongនាយកជាន់ខ្ពស់់ប្រចាំ 
អាសុីន្រHSBCបានចុះហត្ថល្រខា 
លើញត្តិគាំទ្រច្របាប់នោះ។
ក្រពីនោះធនាគារStand-

ardCharteredដ្រលបានចុះ- 
បញ្ជីនៅទកី្រងុឡងុដ៍ដ្រលផ្តោត   
ជាចម្របងលើទផី្រសារហរិញ្ញវត្ថុតបំន់
អាសុីដ្ររនោះកប៏ានគាទំ្រទកី្រងុ  
ប៉្រកាំងចំពោះច្របាប់ន្រះ។
លោកDavidMadden

អ្នកវិភាគទីផ្រសារនៅក្រុមហ៊ុន
CMCបានមានប្រសសនថ៍ា៖  
«ធនាគារដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ
ចក្រភពអង់គ្ល្រសបានគាំទ្រ
ប្រទ្រសចនិព្រះវាច្របាស់ណស់
ថាពួកគ្រចង់រួមរស់ជាមួយ
ប្រទ្រសមានស្រដ្ឋកិច្ចធំទី២
នៅលើពិភពលោក»។
HSBCបានទទចូថាវធិានការ

របស់ចិននឹងជួយឲ្រយហុងកុង
មានស្ថរិភាពនងិធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកចិ្ច  
ទីក្រុងន្រះដើរតួសំខាន់។
ការគាទំ្ររបស់HSBCបានកើត   

ឡើងបនា្ទាប់ពីលោកLeung
Chun-yingអតតីម្រដកឹនំាហុង-
កុងដ្រលគាំទ្រក្រុងប៉្រកាំងបាន
រិះគន់ធនាគារដ្រលមនិបានគាទំ្រ
ច្របាប់នោះជាសធារណៈខណៈ
ដ្រលទទួលប្រក់ចំណ្រញពីផល-
ប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មចិន។
ទផី្រសារតបំន់អាសុីនៅត្រសខំាន់

ចពំោះHSBCពពី្រះធនាគារ
ន្រះបង្កើតផលចណំ្រញភាគច្រើន  
ក្នុងតំបន់ន្រះ។
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារន្រះ

លោកNoelQuinnបានប្រកាស  
ផ្រនការដើម្របីកាត់បន្ថយការងរ
ចំនួន៣៥០០០កន្ល្រងនៅឆ្នាំ
ន្រះខណៈដ្រលHSBCពង្រឹង
ការផ្តោតលើទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ
អាសុី និងកាត់បន្ថយបន្ទុកពី
សកម្មភាពចណំ្រញតចិតចួនៅ
អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាម្ររិក។
ធនាគារHSBCដ្រលជា

អក្រសរកាត់មកពីពាក្រយ «the
HongKong&Shanghai
BankingCorporation»
មានទនំាក់ទនំងយា៉ាងជតិស្នទិ្ធ
នឹងប្រវត្តិន្រទឹកដីអាណនិគម
របស់អង់គ្ល្រស៕AFP/RR

 មេច កំពត ចាប់ ផ្តើម មាន ទីផេសារ ឡើង វិញ 
ធូវិរៈ

ភ្នំព្រញៈ ការបញ្ជាទិញម្រចកំពត
ដ្រលជាផលិតផលសមា្គាល់ភូមិស-
ស្ត្រ(GI)បានកើនឡើងវិញបនា្ទាប់ពី
ស្ថានភាពជំងឺកូវើដ១៩មានភាពធូរ-
ស្រលបន្តិចខណៈតម្រូវការទីផ្រសារ
នៅតំបន់អឺរ៉ុបបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុង
អំឡុងព្រលមានវិធានការរឹតត្របិត
ការធ្វើដំណើរ។
លោកងនួឡាយប្រធានសមាគម

លើកកម្ពស់ម្រចកពំតប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថាក្រមុហ៊នុ
ដ្រលជាសមាជិកសមាគមបានចាប់-
ផ្តើមកមុ្មង៉់ទញិម្រចកពំតជាបន្តបនា្ទាប ់
បើទោះជានៅក្នុងបរិមាណតិចតួចក៏
ដោយដ្រលន្រះឆ្លុះបញ្ចាងំពីការងើប-
ឡើងវិញន្រទីផ្រសារធៀបនឹងដើមឆ្នាំ
ដ្រលគា្មានការបញ្ជាទិញសោះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសង្រឃមឹថាក្រយ

ពីជងំឺកវូើដមានភាពស្ងាត់នៅប្រទ្រស
បញ្ជាទញិធំៗ ដចូជាអាម្ររកិនងិអរឺ៉បុ
ទីផ្រសារម្រចនឹងងើបឡើងវិញព្រះ
ម្រចកំពតនៅត្រមានសកា្តោនុពល»។
ខណៈការប្រមូលផលម្រចកំពត

បានបទិបញ្ចប់តាងំពីសបា្តោហ៍ទ១ីក្នងុ
ខ្រមិថុនាន្រះតាមការព្រយាករទិន្នផល
ម្រចក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះអាចសម្រច

បានក្នុងរង្វង់៩០តោនខណៈម្រច
នៅសល់ក្នុងស្តុកចនោ្លាះ១២០តោន
ទៅ១៣០តោន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងនៅត្រ

សង្រឃមឹថាការនាំច្រញម្រចកពំតនងឹ
មានបរមិាណប្រហាក់ប្រហ្រលឆ្នាំមនុ
គឺក្នុងរង្វង់៧០តោនក្នុង១ឆ្នាំ»។
លោកSebastien LESIEUR

អគ្គនាយកក្រមុហ៊នុFarmLinkltd
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនដំដុះនិងនាំច្រញ
ម្រចបាននិយាយថាមកដល់ព្រល
ន្រះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបញ្ជា
ទិញម្រចកំពតប្រមាណ៧តោន

ហើយលោកនឹងបញ្ជាទិញ៤តោន
ទៀតក្នុងរយៈព្រល៣ខ្របនា្ទាប់។
លោកបានឲ្រយដឹងថាការនំាច្រញ

របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រចបាន៥តោន
ក្នុងរយៈព្រល៥ខ្រដំបូងឆ្នាំ២០២០
កើនឡើង២តោនបើធៀបនឹងរយៈ-
ព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
ម្រចកពំតត្រវូបានទទលួស្គាល់ជា

ផលិតផលសមា្គាល់ភមូសិស្ត្រពីអង្គ-
ការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពី
ឆ្នាំ២០១០។បច្ចបុ្របន្នតបំន់GIរបស់
ម្រចកំពតមានផ្ទ្រដី២៥០ហិកតា
ស្ថិតក្នុងខ្រត្តកំពតនិងក្រប៕LA

ក្រមុប្រជាកសិករកំពុងសម្រតិសម្រងំគុណភាពម្រចតាមប្រភ្រទ។សហការើ

កម្ពជុា  ស្នើ កេមុ ហុ៊ន របស់ចិន  ...



ធនាគារ ស៊ិនហាន រួមចំណែកជួយអ្នកជួបការលំបាកនៅកម្ពុជា 
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 ការទទួលខ៊សតែូវសង្គមរបស់កែ៊មហ៊៊ន www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ធនាគារ សុនិ ហាន កពំងុ បៃើបៃស ់
យុទ្ធសាស្តៃ ជាចៃើន ដើមៃបី កាត់បន្ថយ 
ការលំបាក ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ដោយសារ វិបត្តិ ជំងឺ     
ក ូវដី ១៩ ហើយ ពៃលនៃះ ម្ចាស ់ភោជន-ី
យដ្ឋាន ក៏ ទទួលបាន អត្ថបៃយោជន៍    
ពី យុទ្ធសាស្តៃ នៃះដៃរ ។

« យើង បាន ណៃនាំ កម្មវិធី «Good 
Spending» ដៃល តៃូវបាន អនុវត្ត 
តាមរយៈ គនំតិ ផ្តចួផ្តើម ដៃល បានដក ់
ចៃញ ដោយ ធនាគារ មៃ របស ់យើង នៅ 
បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង » ។ 

« នៃះ គឺជា វិធីសាស្តៃ មួយ សមៃប់ 
ការបង់បៃក់ ទុកជាមុន សមៃប់ 
អាហារដើមៃបី គាំទៃ ភោជនីយដ្ឋាន 
ដៃល  បច្ចុបៃបន្នកំពុងរ ង ផលប៉ះពាល់ 
ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ សាវ វិបត្តិ ជំងឺ    
រាត តៃបាត កូ វីដ ១៩» ។  

 លោក Lee Taekyung អគ្គនា-
យក ធនាគារ សុិន ហាន ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖«យើង 
សងៃឃឹមថា កម្មវិធី នៃះ នឹង ជួយ ធ្វើឱៃយ 
ភោជនីយដ្ឋាន ទាំងនៃះ នៅតៃ អាច 
ដំណើរការបាន  ទោះ ស្ថិតនៅក្នុង   
ពៃល វៃលា ដ៏ លំបាក នៃះ ក្តី » ។  

 ធនាគារ សុិន ហាន ក៏បានផ្តល់ កម្ចី 
Covid Support និង កម្ចី សមៃប់ 
វិធាន ការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ ឡើងវិញ 
និង បាន អនុវត្ត កម្មវិធី កាត់បន្ថយ ការ-
លំបាក ជាចៃើន ទៀត ។ 

 ម្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន ម្នាក់ ដៃល 
ទទួលបាន អត្ថបៃយោជន៍ ពី កម្មវិធី 
Good Spending Programme 
បាន  ឲៃយ ដឹងថា  ការគាំទៃ នៃះ ពិតជា 
ចាំបាច់ ខា្លាំងណាស់ ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« វា ពិតជា ផ្តល់ 
អត្ថបៃយោជន៍ ចៃើន ដល់ ភោជនីយ-
ដ្ឋាន របស់ខ្ញុំ ។ វា មិនមៃនជា ចំនួន ទឹក- 
បៃក់ ដ៏ ចៃើន នោះទៃ សមៃប់ ធនាគារ 
ធំ ប៉ុន្តៃ វា ឱៃយ ខ្ញុំ បំពៃញ នូវ តមៃូវការ 
ចាបំាច ់មយួ ចនំនួ ដចូជា សមៃប ់បើក 
បៃក់ ខៃ បុគ្គលិក និង ដើមៃបី ដំណើការ 
ភោជនយីដ្ឋាន របសខ់្ញុ ំ។ វា ពតិជា ជយួ 
បំពៃញតមៃូវការ បច្ចុបៃបន្ន របស់ ម្ចាស់- 
ភោជនីយដ្ឋាន បាន មួយចំណៃក » ។  

 ម្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន រូបនៃះ បន្តថា ៖ 
« វា គឺជា ការចូលរួមចំណៃក ដ៏ មន 
អត្ថបៃយោជន ៍ដើមៃប ីជយួ ដលទ់ ីកន្លៃង 
ណា ដៃលមន តមៃូវការ ខណៈ ពៃល 
ដៃល យើង កំពុង រង ផលប៉ះពាល់ ពី 
វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។ 

 លោក សងៃឃឹមថា  កម្មវិធី នៃះ នឹង 

ជំរុញ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ផៃសៃងទៀត ឱៃយ ធ្វើ - 
តាម ។ លោក Lee ថ្លៃងថា ៖« យើង 
បានចាប់ផ្តើម ជាមួយនឹង ចំនួន តិច 
ប៉ុន្តៃ យើង រំពឹងថា  សា្មារតី នៃ ការ ចៃក- 
រលំៃក នងឹ រកី រាលដល ដល ់កៃមុហ៊នុ 
ផៃសៃងទៀត  ហើយ ការប្តៃជា្ញាចិត្ត ជួយ 
ដល់ បៃជាជន គឺ ចំណុច ស្នូល របស់ 
ធនាគារ ។  

 លោក Lee បញ្ជាក់ថា ៖ « ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ គមៃង A Better World 
របស ់Shinhan Financial Group 
តាមរយៈ បៃសកកម្ម Power of Fi-
nance ហើយ យើង មិន តៃឹមតៃ ផ្តោត 
លើ ការទទលួ ខសុតៃវូ សង្គម របស់ កៃមុ-
ហ៊ុន (CSR) ប៉ុណ្ណោះ ទៃ យើង ថៃម- 
ទាងំ បាន ជយួ ដល ់បៃជាជន នងិ សង្គម 
តាម រយៈ ការណៃនា ំនិងផ្តល ់នូវ ផលតិ- 
ផល  និង សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ ទំនើប 
សមៃប់ បៃជាជន កម្ពុជា ផងដៃរ ។ 

 សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដៃលមន មូល-
ដ្ឋាន  នៅ ទកីៃងុ សៃ អ៊ ូល មយួ នៃះកាល- 
ពី ខៃ មុន បាន ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន១៥- 
០០០ដុលា្លារ ដល់ សា្ថាប័ន មួយ ចំនួន 
នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ខណៈ សៃដ្ឋកចិ្ច 
នៅ ទូទាំង ពិភពលោក កំពុង រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ដោយសារ វបិត្ត ិជងំ ឺរាតតៃបាត 
កូ វីដ ១៩ ។ 

 ធនាគារ សុិន ហាន បាន ឧបត្ថម្ភ 
ថវិកា ចំនួន ៧ ០០០ ដុលា្លារ ដល់ 
កៃសួង សុខាភិបាល និង ៨ ០០០ 
ដុលា្លារដល់ សហភាព សហព័ន្ធ យុវ-
ជន កម្ពុជា ( ស . ស . យ . ក ) ដើមៃបី 
ចូលរួមក្នុងការ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រីក- 
រាល ដល វីរុស នៃះ ។  

« ការឧបត្ថម្ភ ថវកិា នៃះ តៃវូបាន ផ្តល ់
ដោយ ធនាគារ មៃ របស់ យើង កៃម 
កម្មវិធី One Shinhan Pro-
gramme របស់ ធនាគារ សុិន ហាន 

កូរ៉ៃ នៅ គៃប់ សាខា ទាំងអស់ របស់ 
យើង  នៅក្នុង បៃទៃស២០  ជុំវិញ 
ពិភពលោក » ។ 

 លោក Lee បន្តថា ៖« ដូចដៃល 
យើង បានដឹង សៃប់ ហើយ ថា អាជីវ-
កម្ម ជាចៃើន បាន ទទួលរង ផលប៉ះ-
ពាល់ យ៉ាងខា្លាំង ដោយសារតៃ ជំងឺ      
កូ វីដ ១៩ ខណៈ មនុសៃស រាប់លាន នាក់ 
នៅ ទទូាងំ ពភិពលោក បាតប់ង ់ការងារ 
និង បៃក់ ចំណូល » ។ 

 ធនាគារ ផ្តល់បៃក់ កម្ចី ធំជាងគៃ 
បំផុត នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង មួយ 
នៃះ  ក៏បាន សហការ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន 
Tada ដៃលជា កៃុមហ៊ុន កក់ សៃវា 
ធ្វើដំណើរ ដើមៃបី ផ្តល់ ភាពងាយសៃួល 
ក្នុងការ ទទួលបាន ផលិតផល របស់ 
ខ្លួន ផងដៃរ។  

« គំនិត ផ្តួចផ្តើម Tada Loan 
Process នាំមក នូវ ភាពងាយសៃួល 

ដល់ អតិថិ ជន របស់ Tada ក្នុងការ - 
ស្នើសុំ បៃក់កម្ចី ពី ធនាគារ សុិន ហាន 
តាមរយៈ បៃព័ន្ធ អៃកូ Tada ។ មន 
ផលតិ ផល កម្ច ីជាចៃើន ដៃល អតថិជិន 
អាចដក ់ពាកៃយស្នើសុ ំតាមរយៈ កម្មវធិ ី
Tada ហើយ សំណើ ពួកគៃ នឹងតៃូវ 
បញ្ជូនទៅ ធនាគារ ដោយផ្ទាល់ ដើមៃបី 
ធ្វើការ វាយតម្លៃ បន្ថៃម » ។ 

 លោក Lee លើកឡើង ព ីភាពជា ដៃគ ូ
នៃះ ថា ៖« បច្ចបុៃបន្ន ធនាគារ អាច ទៅដល ់
អតិថិជន ជាចៃើន តាមរយៈ កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការ ជាមួយ Tada » ។  

 ធនាគារ សុនិ ហាន ដៃល បាន បៃត-ិ 
ប តិ្ត ការ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា អស់ 
រយៈពៃល១២ ឆ្នាំមកហើយ នោះ 
កំពុង ដំណើរការ គមៃង CSR ដៃល 
រមួ មន ការគាទំៃ ដល ់សហគមន ៍Dail 
ជា អង្គការ អ្នកស្មគ័ៃចតិ្ត ដៃល តៃវូបាន 
បង្កើតឡើង នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង 
ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ ការអប់រំ  និង ផ្តល់ 
ចណំអីាហារ ដល ់គៃសួារ កៃកីៃ នៅក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 វទិៃយាលយ័ ថ្មដ ស្ថតិនៅក្នងុ ចណំម 
សាលា ដៃល ទទួលបាន អត្ថបៃយោ-
ជន៍ ពី ជំនួយ នៃះ ខណៈកម្មវិធី អាហា-
រូបករណ៍ បើក ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ដល់ 
សិសៃស កៃីកៃ នៅតាម ខៃត្ត នានា ។ 

 លោក Lee ថ្លៃងថា ៖« CSR គឺជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ ទសៃសនវិជា្ជា របស់ ធនា-  
គារ សុិន ហាន ពីពៃះ ក្នុងនាម ជា 
ធនាគារ មួយ យើង មិន តៃឹមតៃ យក - 
ចិត្តទុកដក់ លើ បៃក់ចំណៃញ និង 
ការបង្កើន ចំនួន អតិថិជន ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ យើង ក៏បាន យកចិត្តទុកដក់ 
យ៉ាង ខា្លាំង លើ សង្គម ទាំងមូល និង 
ទកុ្ខលបំាក របស ់បៃជាជន ដៃល ពកួគៃ 
កំពុង បៃឈមផង ដៃរ »៕ 

ធនាគារ សុិនហាន ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមការពារការរីក-
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា។  

កម្មវិធី « Good Spending» ជួយគាំទ្ដល់ភោជនិីយដ្ឋានដ្លរងប៉ះពាល់ដោយ 
កូវីដ១៩។

លោក Lee Taekyung អគ្គនាយកធនាគារ សុិនហាន (ខ្មបូឌា) ។  
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ក្រុងអូតាវ៉ាៈ  ទូរ ទស្សន៍ CBC 
បាន រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ង្ ពុធ 
ថា  ប្ទ្ស កា ណា ដា  និង 
អាមរ្កិ  កពំងុ ពភិាកស្ា គ្នា ដើមប្ ី
បន្ត កិច្ច ព្ម ព្ៀង ឆ្លង កាត់ - 
ព្ំដ្ន  ដ្ល បាន រឹត ត្បិត 
ទៅលើ ចរាចរ ណ៍មិន សំខាន់ 
ទាំងអស់  មិន ឲ្យ ហួស ពី ថ្ង្ ទី 
២១ ខម្ថិនុា  ដ្ល បាន រៀប ច ំ
ធ្វើឡើង កាល ពី ខ្ ឧសភា ។ 

 កិច្ច ព្ម ព្ៀង នោះ  នៅ មិន- 
ទាន់ ច្បាស់ នៅ ឡើយ ទ្  ថា តើ 
វា នឹង តូ្វ បន្ត យូរ បុ៉នណាទៀត ។  
បទ្ស្ ទាងំ ២  បាន ឈាន ដល ់
កិច្ច ព្ម ព្ៀង មួយ កាល ពី 
ខ្មីនា  ដើម្បី បិទ ព្ំ ដ្ន ជា- 
បណ្តោះ អាសន្ន  ចំពោះ ការ- 
ធ្វើដំណើរ មិន សំខាន់  ដើម្បី 
ប្យុទ្ធប្ឆាំង ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ ។ 

 កិច្ចព្ម ព្ៀង នោះ ហាម- 
ប្ម  មិន ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរកម្សាន្ត   
ខណៈ ខ្លួន នៅ ត្ បើក ចំហ ព្ំ - 
ដ្ន  ដើម្បី ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង 

ក្ុម បុគ្គលិក សំខាន់ ៗ  ដ្ល 
ឆ្លង កាត់ ព្ំ ដ្ន ទៅ ធ្វើ ការ ។ 

កិច្ច ព្ម ព្ៀង នោះ  ត្ូវ បាន 
បន្ត កាល ពី ខ្ ម្សា  នៅ ត្ឹម 
រយៈ ព្ល ៣០ ថ្ង្  រហូត ដល់ 
ថ្ង្ទី ២១  ខ្ ឧសភា  ត្ូវ បាន 
បន្ត រយៈ ព្ល ៣០ ថ្ង្ បន្ថ្ម-
ទៀត  កាល ពី ខ្ មុន ។ 

នៅ ឯ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន 
ប្ចាំ ថ្ង្ មួយ  កាល ពី ព្ឹក-
ថ្ង្ពុធ  ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី 
កាណា ដា  គឺ លោក  ្រហ្គីស្តៀ- 
្រហ្វី ឡ្ន  បាន ថ្ល្ង ថា  ការ - 
សមប្ សម្លួ ជា មយួ អាមរ្កិ  
កំពុង ធ្វើ ការ ងារ បាន យ៉ាង ល្អ 
បំផុត  និង ការ សន្ទនា នា នា 
កំពុង កើត ឡើង រាល់ ថ្ង្  រវាង 
រដា្ឋាភិ បាល ប្ទ្ស ទាំង ២ ។ 

កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ   នាយក រដ្ឋ - 
មន្ត្ី កាណា ដា  លោកចាស្ទីន  
ទ្ូ ដូ បាន ប្កាស ថា  រដា្ឋាភិ- 
បាល នងឹ អនញុ្ញាត ឲយ្ សមា ជកិ 
គ្សួារ របស ់ពល រដ្ឋ ខ្លនួឆ្លងព្-ំ 
ដ្ន បើចាំបាច់ ៕Xinhua/SK 

ក្រងុរ៉ាម៉ាល់ឡាហ៍ៈ  នាយក-
រដ្ឋ មន្ត្ី បា៉ាឡ្ ស្ទីន លោក  ម៉ូ-
ហាម ម៉្ដ  អុីសហ៍ តាយី កាល-
ពីថ្ង្ ពុធ  បាន ស្នើ ឲ្យ អាល្លឺ ម៉ង់  
ដាក់ សមា្ពាធ ទៅ លើ រដា្ឋាភិ បាល 
អុីស្ អ្ល  ឲ្យ ដក គម្ង 
របស់ ខ្លួន  ដើម្បី បញ្ចូល ទឹក ដី 
បា៉ាឡ្ ស្ទីន ជា ឧប សម្ព័ន្ធ។ 

 សុន្ទរក ថា របស់ លោក ម៉ូ-
ហាម ម៉្ដ  អុីសហ៍ តាយី  បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង កិច្ច ប្ជុំ តាម 
អន ឡាញ មធ្យោ បាយ ៣  ជា-
មួយ រដ្ឋ មន្ត្ី ការ បរ ទ្ស អាល្លឺ-
ម៉ង់  គឺ លោក ហុី កូ  មា៉ាស់ស៍  និង 
សម ភាគ ីហស្ក៊ ដាន ីរបស ់លោក  

គឺ លោក អាមា៉ាន់  សា ហ្វី ឌី ។ 
លោក  ម៉ូ ហាម ម៉្ដ  អុីសហ៍-

តាយី  បាន ថ្ល្ង នៅ ក្នុង សន្និ-
សីទ សារ ព័ត៌ មាន តាម អុីម្ល 
មយួ ថា  កចិ្ច បជ្ុ ំ« ដ ៏មាន សារៈ-
សំខាន់ បំផុត » បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្យ ពី កិច្ច ប្ជុំ  របស់ លោក 
ម៉ូ ហាម ម៉្ដ  អុីសហ៍ តាយី  
ជាមួយ ក្ុម មន្ត្ី អុីស្ អ្ល 
«បាន ផ្តោត ទៅ លើ គម្ង 
ការបញ្ចូល ឧប សម្ព័ន្ធ របស់ 
អុីស្ អ្ល » ។ 

លោក  ម៉ូ ហាម ម៉្ដ  អុីសហ៍-
តាយី  បាន បន្ថ្ម ថា ៖« យើង 
បាន ពន្យល់ អំពី ការ ប្ឆាំង 

របស់ យើង ទាំង ស្ុង  ចំពោះ 
ការ បញ្ចូល ឧបសម្ព័ន្ធ របស់ 
អុីស្ អ្ល  ពី ព្ះ គម្ង 
នោះ  វា បាន គំរាម កំហ្ងយ៉ាង 
ធ្ងន់ ធ្ងរ មួយ  ដល់ ការ បង្កើត  
រដ្ឋបា៉ាឡ្ ស្ទីន  ជា ការ បំពាន 
ច្បាប់ អន្តរ ជាតិ យ៉ាង ច្បាស់-
ក្ឡ្ត មួយ  ហើយ ក៏ បាន 
គំរាម ដល់ សន្តិ សុខ ក្នុង តំបន់ 
ផង ដ្រ » ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី បា៉ាឡ្ ស្ទីន 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ខាង ភាគី 
បា៉ាឡ្ស្ទីន  បាន បើក ទា្វារ ចំហ  
ដើម្បី តាម ដាន នយោ បាយ ពិត  
និង សា្ថាន ការណ៍ ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន 

ផ្អ្ក ទៅ លើ ច្បាប់ អន្តរ ជាតិ ។ 
 យោង តាម ស្ចក្តី ថ្ល្ង-

ការណ៍ បាន ឲ្យ ដឹង ថា  សម្ប់ 
ខាង ភាគី របស់ លោក  លោក-
ហុីកូ  មា៉ាស់ស៍  បាន អះ អាង 
ម្តងហើយ ម្តង ទៀត ថា  ការ - 
បដិស្ធ របស់ ប្ទ្ស អាល្លឺ-
ម៉ង់  ចំពោះ ដំណើរ ការ ការ- 
បញ្ចលូ ឧបសម្ពន័្ធ របស ់បទ្ស្ 
អុីស្ អ្ល នោះ  ដោយ បាន 
ថ្ល្ង ថា  ប្ទ្ស អុីស្ អ្ល 
បាន រលំោភ ចប្ាប ់អន្តរ ជាត ិ នងិ 
សខុ ដមុ រមនា អពំ ីចក្ខ ុវសិយ័  ន ្
ដណំះ សយ្ បទ្ស្ ទាងំ ២  
ដ្ល ប្ទ្ស អាល្លឺ ម៉ង់  បាន 

គំទ្ កន្លង មក ។ 
ចំណ្ក ឯ លោក សាហា្វា ឌី 

វិញ  បាន អំពាវ នាវ ឲ្យ ប្ទ្ស 

ហ្ស៊ក ដានី  ដើរ តួ នា ទី ប្ឆាំង 
គម្ង ការ បញ្ចូល ឧប សម្ព័ន្ធ 
អុីស្ អ្ល ៕Xinhua/SK

លោកចាស្ទនីទ្រូដូកំពុងថ្ល្រងនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មនមួយ។AFP

ស្ត្រីអារ៉ាប់អីុស្រអ្រលនិងប៉ាឡ្រស្ទនីតសូ៊ជាមួយកម្លាងំសន្តសុិខអីុស្រអ្រល។ AFP

កាណាដា និង អ មេរិកបន្ត ពិ-
ភាកេសា អំពីការរឹតតេបិត  ពេំដេន 

នាយករដ្ឋមន្តេី ប៉ាឡេស្ទនី ស្នើ ឲេយ អល្លឺម៉ង់ ដាក់ សម្ពាធ អីុ សេអេល ឲេយ ដកគមេង ឧបសម្ព័ន្ធ 

ក្រុងប៉្រកាំងៈ  ប្ទ្ស ចិន 
បាន ថ្ល្ង កាល ពី ថ្ង្ ពុធ ថា   ខ្លួន 
បាន ឈាន ដល់ «ការ ឯក ភាព  
ជា វិជ្ជមាន »  ជា មួយ នឹ ងឥណា្ឌា  
ជុំវិញ ការ ដោះ ស្យ ភាព - 
តានតឹង  នៅ តាម ព្ំដ្ន រវាង 
ប្ទ្ស ទាំង ២  ជា ទី ដ្ល 
កងកមា្លាំង ភាគី ទាំង ២  បាន 
ប្ឈម មុខ ដាក់ គ្នា  កាល ពី-
ប៉ុនា្មាន សបា្តោហ៍ ថ្មី ៗ  ន្ះ ។ 

ភាព តាន តឹង  បាន ផ្ទុះ ឡើង 
ជាប្ចាំ  រវាង ប្ទ្ស មហា-
អំណាច ក្នុង តំបន់ ទាំង ២  នៅ 
តាម ព្ំ ដ្ន របស់ ពួក គ្ មាន 
បវ្ង្ ៣៥០០ គ ីឡ ូម៉ត្ ្ ដល្ 
មិន បាន កំណត់ ព្ំ ដ្ន ឲ្យ បាន 

ត្ឹម ត្ូវ នោះ ទ្ ។ 
 ទាហាន ជា ច្ើន ពាន់ នាក់  

មក ព ីបទ្ស្ ជតិ ខាង គ្នាបដ្ាប ់
ដោយ អាវុធ នុយ ក្ល្ អ៊្រ ទាំង ២  
េនះ បាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នៅ ក្នុង 
ការ ប្ឈម មុខ ដាក់ គ្នា ចុង- 
ក្យបំផុត  ចាប់ តាំង ពី ខ្ 
ឧសភា  នៅ  តំបន់ ឡា ដាក់ ហ៍ 
របស់  ប្ទ្ស ឥណា្ឌា  នៅ ទល់- 
មុខ តំបន់ ទី ប្  នៅ មុន ចុះ កិច្ច - 
ពម្ ព្ៀង ក្នងុ រយៈ ពល្ ប៉ ុនា្មាន 
ថ្ង ្ថ្ម ៗី  ន្ះ  ដល្ ជតិ ឈាន ដល ់
ដំណះស្យ មួយ  រវាង 
ប្ទ្ស ទាំង ២ នៅអា សុី ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្យ ក្សួង ការ បរ-
ទ្ស  លោក ស្ី ហ៊ួ  ឈុន យីង  

បាន ថ្ល្ង នៅ ឯ សន្និ សីទ សារ-
ពត័ ៌មាន មយួ ថា ៖ « ការ ឯក ភាព 
វិជ្ជ មាន» មួយ  ស្តី ពី ការ ដោះ-
សយ្ បញ្ហា ព្ ំដន្ ចងុ កយ្ 
បំផុត  គឺ ទទួលបាន  លទ្ធ ផល 
ផ្លផ្្កា  បនា្ទាប ់ព ី« ការ ទនំាកទ់នំង 
យ៉ាង មាន ប្សិទ្ធ  ភាព » តាម - 
រយៈ ការ ទូត  និង យោ ធា ។ 

លោក ស្ ីហ៊ ួ ឈនុ យងី  បាន 
ថ្លង្ ថា ៖« បច្ចបុប្ន្ន ភាគ ីបទ្ស្ 
ទាំង ២  កំពុង ចាត់ វិធាន ការ 
យ៉ាង ត្មឹ ត្វូ  ដើមប្ ីបន្ធរូ បន្ថយ 
សា្ថាន ការណ៍  នៅ តាម ព្ំ ដ្ន  
ដ្លពឹ ង   ផ្អ្ក ទៅ លើ ការ ឯក - 
ភាពគ្នាន្ះ » ។ 

ក្ងុ ញវូ ដល្ ី បាន ថ្លង្ កាល- 

ពី ថ្ង្ អាទិត្យ ថា  ប្ទ្ស ទាំង ២ 
បាន យល់ ព្ម « ដោះ ស្យ 
ភាព  តាន តឹង  ផ្ទុះ ឡើង នៅ តាម 
ព្ំ ដ្ន ដោយ សន្តិ វិធី »  ក្យ 
ពី កិច្ច ប្ជុំ កម្ិត ខ្ពស់ មួយ រវាង 
ម្បញ្ជា ការ យោធា  ន្ប្ទ្ស 
ទាំង ២ ន្ ះ ។ 

 ប្ទ្ស ឥណា្ឌា  បាន ថ្ល្ង ថា  
ម្ បញ្ជាការ ន្ប្ទ្ស ទាំង ២  
បាន ឯក ភាព គ្នា ទៅ លើ « ដំ- 
ណះ ស្យ បឋម » មួយ  គឺ 
មាន « សារៈ សំខាន់ »ចំពោះ  
ការទំនាក់ ទំនង រវាង ប្ទ្ស  
ដ្ល មាន ប្ជា ជន ច្ើន ជាង- 
គ្ បំផុត ២  នៅ ពិភព លោក ។ 

នៅ ក្នុង ស្ចក្តី ថ្ល្ង ការណ៍ 
មយួ   ក ្សងួ ការ បរទស្ ឥណា្ឌា 
បាន ថ្ល្ង ថា  ភាគី ប្ទ្ស ទាំង 
២ នងឹ « បន្ត ទនំាក ់ទនំង ការ ទតូ 
និង យោ ធា  ដើម្បី ដោះ ស្យ 
សា្ថាន ការណ៍  និង ធានា សន្តិ - 
ភាព  និង ភាព សុខ សាន្ត នៅ 
តាម តំបន់ ព្ំ ដ្ន » ។ 

ប្ភព ជា ច្ើន  និង សារ ពត័-៌ 
មាន ឥណា្ឌា បាន រាយ ការណ៍ ថា  
ប្ទ្ស ឥណា្ឌា ទំនង ជា បាន ធ្វើ 
សម្ប ទាន តំបន់ ខ្លះ  ទៅ ឲ្យ 
បទ្ស្ ចនិ  ដល្ យោធា រដំោះ 
បជ្ា ជន ចនិ  បាន កាន ់កាប ់ក្នងុ 
រយៈ ព្ល ប៉ុនា្មាន សបា្តោហ៍ ថ្មី ៗ  
ន្ះ  ជា ពិស្ស  នៅ តាម ផ្ន្ក 
ខ្លះ ន្ បឹង Pangong  Tso  និង 
ផ្ន្ក ន្ ជ្លង ទន្ល្ ហា្គាល់ វា៉ាន់  
ដ៏  សំខាន់ នោះ៕ AFP/SK កម្មករធ្វើផ្លវូអង្គយុអំាងភ្លើងនៅជិតការដ្ឋានរបស់ពួកគ្រក្រប្ររភូមិTangtseក្នងុតំបន់ដឡាក់ហ៍ន្រឥណ្ឌាភាគខាងជើង។ AFP

បេទេស ចិន ឈាន ដល់ កា រ  ឯកភាព  គ្នា ជា-
មួយ  ឥណា្ឌា  ជំុ វិញ ភា ពតានតឹងតាមពេំដេន 



ក្រងុកាណូៈ  ប្រភព សន្ត ិសខុ 
នងិ ក្រមុ ពល រដ្ឋ  បាន ថ្ល្រង កាល 
ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ពី 
ការ វាយ ប្រហារ មួយ របស់ ក្រុម   
ជហីាដ នយិម ដ្រល មាន ទនំាក-់ 
ទំនង ជា មួយ ក្រុម រដ្ឋ អ៊ិស្លាម  
ទៅ លើ ភមូ ិមយួ  នៅ  នហី្រស្រ រ ីយ៉ា 
ភាគ ឦសន  បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ៦៩ នាក់ ។ 

ក្រុម យុទ្ធ ជន ដ ្រល  ត្រូវ  បា ន 
គ្រ  ជឿ ថា  មក ពី ក្រុម ប្រឆាំង រដ្ឋ 
អ៊ិស្លាមនៅ ខ្រត្ត ភាគ ខាងលិច 
ប្រទ្រស អា្រហ្វិក (ISW-AP)
បាន បាញ់ រះ ទៅ លើ ក្រុម ពល- 
រដ្ឋ ជា មួយ រថយន្ត ជា ច្រើន-
គ្រឿង  នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ 
ទៅ លើ ភមូ ិជន បទ ហ្វ ីឡ ូ កាល-
ពី ថ្ង្រ អង្គារ ។ 

 ប្រភព ដដ្រលនោះ  បាន 
ប្រប់ កាស្រត AFP ថា  ចំនួន 
អ្នកស្លាប ់ បាន កើន ឡើង ចាប ់ព ី
៥៩នាក ់ ក្រយ មកមានសក- 
សព  ១០ នាក់ បន្ថ្រម ទៀត  ត្រូវ- 
បាន គ្រ រក ឃើញ នៅ ក្នុង តំ បន់ 
ជនបទ នៅ ជុំ វិញ សហគមន៍ 
ចិញ្ចឹម សត្វ ។ 

  មន្ត្រី យោធា ជាន់ ខ្ពស់ មា្នាក់ 
បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ជា ការ  ពិត - 

ណាស់  ពួកគ្រ  បាន សមា្លាប់ 
មនុស្រស  ៦៩ នាក់  ដ យ សក - 
សព ជា ច្រើន បន្ថ្រម ទៀត  ត្រូវ- 
បាន គ្រ រកឃើញ ដ្រក រាយ បា៉ាយ  
នៅ ទីវាល ចិញ្ចឹម សត្វ នោះ » ។ 

លោក អុីប្រ ហុីម  លី ម៉្រន  ជា 
សមា ជកិ មា្នាក ់របស ់ក្រមុ ជ ីវពល 
ប្រឆាំង ជី ហាដ  ដ្រល គាំទ្រ 
ដយ រដ្ឋា ភិបាល បាន ផ្តល់ 
តួល្រខ សរុប ស្រ ដៀង គា្នា ។ 

 លោក  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« សក-
សព ទាំង នោះ  បាន ដ្រក រាយ-
បា៉ាយ នៅ ពាស ព្រញ តំបន់ ធំ 
ល្វឹង ល្វើយ ១កន្ល្រង  ខណៈ 
ក្រមុបះ បោរ  បាន ដ្រញ ចាប ់ជន 

រងគ្រះ  ដយ បាន បាញ់ 
សមា្លាប ់ពកួ គ្រ  នងិ កម្ទ្រច ពកួ គ្រ 
ជា មួយ រថ យន្ត បំពាក់ ដយ 
កាំភ្លើងយន្ត ជា ច្រើន គ្រឿង » ។ 

ម្រ ដឹក នាំ សហគមន៍  ដ្រល 
បាន ស្នើ សុំ មិន បញ្ច្រញ ឈ្មោះ  
បាន ថ្ល្រង ថា  ក្រុម វាយប្រហារ 
ទាំង នោះ  បាន បាញ់ រះ ទៅ លើ 
« បុរស  និង ក្ម្រង » ចំនួន ៦៩ នាក ់ 
ខណៈ ពួក គ្រ  បាន ឃ្វាល គោ- 
ក្របី  នៅ ទឹក ត្រពាំង មួយ ខាង - 
ក្រ ភូមិ នោះ ។ 

ម្រដឹក នាំ នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«ពលរដ្ឋ របស ់យើង   បានភយ័- 
ខា្លាច យ៉ាង ខា្លាំង ៕AFP/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រ ទី១២ ែខមិថុនា ឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រមុអិ៊ស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាមដ្រលត្រងត្របង្កភាពចលាចលនៅនីហ្រស្ររីយ៉ា។AFP

ចំនួន អ្ន កស្ល ប់ពីការ វាយប្រហាររបស់ក្រមុ-
ជីហាដនៅនី ហ្រស្ររីយ៉ាកើនឡើងដល់៦៩នាក់

ចំនួនអ្នកស្លប់ដោយសរវីរុសនៅអាម្ររិកឡាទីន កើនឡើង...
តពីទំព័រ១...សកល ដ្រល មាន      

ជិតពាក់ កណា្តាល ន្រ ចំនួន មនុស្រស 
ស្លាប់ ទាំង ៤១២  ៩២៦ នាក់  និង អ្នក 
ឆ្លង វរីសុ ន្រះចនំនួ ៧,៣ លាន នាក ់ នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក។   

ប្រទ្រស ប្រសុីល  មាន អ្នក ស្លាប់ 
ដយ សរ វីរុស កូរ៉ូណា ជិត៤ មឺុន នាក់ 
ឬ ជាង ពាក ់កណា្តាល ន្រ ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់
សរុប នៅ អាម្ររិក ឡាទីន  ដយ បាន 
កត់ ត្រ ចំនួន អ្នក ស្លាប់  ១ ២ ៧៤ នាក់ 
ក្នុង រយៈ ព្រល ២៤ ម៉ាង ចុង ក្រយ។ 

ទោះ បី ជា វីរុស ន្រះ  បន្ត ឆ្លង រាល - 
ដល នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស ន្រះ ក្តី  ក៏ ក្រុង 
ស្រដ្ឋ កចិ្ច សៅ ប៉ឡូ ូ  បាន ចាប ់ផ្តើម បើក 
ហាង លក់ ទំនិញ ឡើង វិញ  កាល ពី ថ្ង្រ 
ពុធ  ជា ផ្ន្រក ន្រការ  បន្ត សកម្ម ភាព       
ជា បណ្តើរៗ ឡើង វិញ។ 

  ផ្រសារ លក់ ទំនិញ ធំៗ  ត្រូវ បាន បើក - 
ឡើង វិញ នៅ ក្នុង ក្រុង ធំៗ  កាល ពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍  ១ថ្ង្រ មុន ប្រជាជន ប្រ - 
សុីល រៀ បចំ ប្រ រព្ធ ពិធី បុណ្រយន្រ ក្តី - 
ស្រឡាញ់។ 

 ប្រទ្រស  មុិក សុិក  ដ្រល មាន អ្នក - 
ស្លាប់ ដយ សរ ជំងឺ កូវីដ  ១៥ ០០០ - 
នាក់  និង ប៉្ររូ មាន អ្នក ស្លាប់ ជិត ៦ពាន់ 
នាក់  និង អ្នក ឆ្លង ចំនួន ២០៨  ០០០ - 
នាក់  ក៏ កំពុង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង ប្រយុទ្ធ - 
ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ ន្រះ ដ្ររ។

ដយ មាន ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ៤៨៧ - 
នាក ់ ក្រមុ សមាជកិ សភា នៅ ប្រទ្រស- 
បូលីវី  កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  បាន អនុ ម័ត កាល- 
បរិច្រ្ឆទ ថ្ង្រ ទី៦  ខ្រ កញ្ញា  សម្រប់ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ទូទៅ របស់ ប្រទ្រស ន្រះ 
ដ្រល ត្រូវ ពន្រយារ ព្រល ដយ សរ ជំងឺ- 

កូវ ីដ ១៩ ន្រះ ។ 
នៅ កន្ល្រង ផ្រស្រង ទៀត  ក្រុង ម៉្រអាមី 

ដ្រល ពឹង ផ្អ្រក លើ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ 
បាន បើក ឆ្ន្ររ សមទុ្រ របស ់ខ្លនួ  ជាលើក- 
ដំបូង  ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ខ្រ  ស្រប ព្រល 
មាន  ភ័ស្តុ តាង ដ្រល ថា  ទោះ បី ជា មាន 

ករណី ឆ្លង ជិត ២ លាន នាក់  និង ស្លាប់ 
១១២ ០០០ នាក់  ដយ សរ ជំងឺ កូ-
វីដ ១៩ នៅ អាម្រ រិក  និង ស្ថាន ភាព ដ៏ 
អាក្រក់ អាច ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ កិច្ច កាន់ ត្រ 
ធា្លាក់ ដុន ដប។ 

ភា្នាក់ងរ ទ្រស ចរលោក Julie 

Isaacson មាន វ័យ ៦៣ ឆា្នាំ  បាន 
និយយ ថា៖«ខ្ញុំ ទើប ត្រ ចាប់ ផ្តើម 
ស្រក ភា្លាមៗ  នៅ ព្រល ខ្ញុ ំច្រញ ទៅ ដល ់
ឆ្ន្ររ សមុទ្រ  »។  

ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ប្រក ់បម្រងុ ទកុសហ ពន័្ធ  
របស់ អាម្ររិក  បាន រៀប ចំ គម្រង ស្តារ- 
ស្រដ្ឋ កិច្ច US  នៅ ឆា្នាំ ក្រយ ។    

 ទោះ បីជា យ៉ាង ណា ក៏ ដយ  ក៏ 
លោក ប្រធាន សហព័ន្ធ  Jerome 
Powell  បានបញ្ជាក់ ថា  ទស្រសន - 
វិស័យ ន្រះ នៅ ត្រ មិន ទាន់ ប្រកដ - 
ប្រជា  ហើយ ធនាគារ កណា្តាល  និង 
សភា  ត្រូវ ធ្វើ ការ ជា ច្រើន ថ្រម ទៀត 
ដើម្របី ជួយ ទ្រ ទ្រង់ ដល់ ការ ស្តារ ស្រដ្ឋ - 
កិច្ចប៉ះពាល់ដយជំងឺ  កូវីដ ១៩។  

ចំពោះ ការ  ឆ្លង កាត់   មហាស មុទ្រ- 
អាត្លង់ ទិក  សហ ភាព អឺរ៉ុប  បាន ថ្ល្រង 
ថា  ខ្លួន នឹង បើក ព្រំ ដ្រន ខាង ក្រ ឲ្រយ 
បរទ្រស ច្រញ ចូល  នៅ ក្នុង ខ្រ កក្កដ  
ខាង មុខន្រះ ខណៈ ដ្រល ក្រុម ម្រ ដឹក - 
នា ំ បន្ធរូ បន្ថយ ការ បទិ   ដយ សរ វរីសុ 
ន្រះ  ដើម្របី ស្តារ ស្រដ្ឋ កិច្ច   ដ្រល ធា្លាក់ 
ចុះន្រះ ឡើង វិញ ។ 

អ្នកការ ទតូ ជាន ់ខ្ពស ់សហ ភាព អរឺ៉បុ  
លោក ចូ ស្រប បូរ្រលល៍  បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រពុធ ថា  ប្រទ្រស សមា ជកិEU 
បាន សម្រច បើក ព្រំដ្រន  ចាប់ ពី ថ្ង្រ -   
ទី ១ កក្កដ  តទៅ ៕ AFP/PSA 

ប្រជ ជនដើរតាមបណ្តយផ្លវូពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នងុក្រងុសៅបូ៉ឡូក្រយពីប្រសីុលបើកឡើងវិញកាលពីថ្ង្រទី១០ខ្រមិថុនា។AFP
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ក្រុងហ្រសុឺណ្រវ: ប៉ូលិសស្វ៊ីស បាន 
អះអាង កាលពី ថ្ងៃពុធថា ពួកគៃ បាន 
សុើប អង្កៃត ពី កុមារា អាយុ ៨ឆ្នាំ មា្នាក់ 
កៃយ ព ីក្មៃង នៃះ បាន សាក សរួ ថា តើ 
ខ្លួន អាច បៃើ កៃដាស លុយ ក្មៃង លៃង 
ចាយ នៅ ហាង ក្នុង ភូមិ បានឬទៃ? ។ 

សារព័ត៌មាន នានា បាន ចុះ ផៃសាយ 
ថា ហាង និង ប៉ូលិស មានការ ខឹង- 
សមៃបា យ៉ាង ខ្លាងំ លើ ករណ ីនៃះ ដោយ 
ឈ្មោះ របស ់កមុារា របូ នៃះ នងឹ ស្ថតិ ក្នងុ 
កំណត់ តៃ ប៉ូលិស រហូត ដល់ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០៣២ ។ 

កមុារា  ដៃល មនិ តៃវូបាន បង្ហាញ អត្ដ- 
សញ្ញាណ មិន តៃូវបាន ចោទ ពី បទ- 

ល្មើស អ្វី មួយ នោះទៃ ។ កាសៃត 
Basler Zeitung (BaZ) បាន រាយ-
ការណ៍ ថា កៃដាស អឺរ៉ូ ក្លៃងកា្លាយ គឺជា 
កៃដាស បៃក ់ក្លៃង កា្លាយ ផលតិ នៅ ចនិ  
ឬហៅថា « លុយ ឆៃង ម៉ៃង» ដៃល បៃើ 
សមៃប់ ដុត ថា្វាយ ដល់ បុព្វការីជន 
ដៃល បាន ចៃក ឋាន សមៃប ់ចាយ វាយ 
នៅ បរម លោក ។ 

កៃដាស បៃក់ អឺរ៉ូ ឆៃង ម៉ៃង តៃូវបាន 
គៃ បោះ ចោល កាល ពី ដើម ខៃ មីនា 
នៅពធិ ីក្នងុ  ទកីៃងុ  Sissach ក្នងុ តបំន ់
Basel-Landschaft ភាគ ខង ជើង 
បៃទៃស ស្វ៊សី ជា ទដីៃល ្រហ្វងស់្វ៊សី   គ ឺ
ជា រូបិយ ប័ណ្ណ តៃូវបាន បៃើ ជា ផ្លូវ ការ ។ 

នៅ ដណំាច ់ខៃ មៃសា កមុារា  ជា បង- 
បៃុស អាយុ ១០ឆ្នាំ និង កុមារី ផ្ទះ ជិត 
ខង បាន នាំគ្នា ទៅហាង មួយ ក្នុង ភូមិ 
កៃបៃរ តំបន់ Dietgen ជា ទី ដៃល  ប្អូន- 
បៃុស បាន សាក សួរ ថា តើ ខ្លួន អាច 
ចាយ បៃក់ នៃះ បាន ឬទៃ ?។ 

ថ្វីដៃបិតតៃ កៃដាស បៃក់នៃះ រំលៃច 
ចៃបាស់ ថា វាជា កៃដាស បៃក់ ក្លៃង-
កា្លាយ យ៉ាងណា ក៏ដោយ ក៏ បុគ្គលិក 
ហាង តៃូវតៃ ប្ដឹង ប៉ូលិស ដៃរ។ កាល- 
ពីថ្ងៃទី២៨ ខៃ ឧសភា ប៉ូលិស បាន 
ទាកទ់ង ឪពកុ មា្ដាយ ក្មៃង នងិ ចុះ ផ្ទាល់ 
ដល់ ផ្ទះ ពួកគៃ រយៈ ពៃល ៣ម៉ាង  
ដើមៃបី សុើប ករណី នៃះ ៕ AFP/HR រូបតំណាង:កុមារស្វ៊សីប្រើលុយអឺរូ៉សម្របស់្រនឆ្រងម៉្រងរកទិញអីវ៉ាន់។រូបថត AFP

កុមារាស្វ៊សីត្រវូបូ៉លិសសុើបដល់ផ្ទះក្រយកាន់លុយឆ្រងម៉្រងទៅសួររកទិញទំនិញ

ក្រុងហូជីមិញ:ពៃះ តៃជគុណ ហា 
វា៉ាន់ភូង ចៅ អធិការ វត្ដ  សាសៃមសូ 
ក្នុង ខៃត្ដ ដីសណ្ដ មៃគង្គ  កៀនយ៉ាង 
តៃងតៃ មាន ពៃះ ទ័យ ចង់ ជួយ ពលរដ្ឋ 
ក្នុង សៃុក កំណើត ជានិច្ចកាល ។ 

ជាផ្នៃក មួយ នៃ ដៃនដី កម្ពុជា កៃម 
ខៃត្ដ កៀន ហ្គៀង  ក ៏តៃវូ បាន ហៅ ដោយ 
ពលរដ្ឋខ្មៃរ ថា កៃមួន ស ។

ដោយ មើល ឃើញ កមុារ នងិ មនសុៃស- 
ធំ ក្នុង ឃុំ ប៊ីញ អាញ ធ្វើ ដំណើរ តាម 
ដងផ្លូវ សមៃបូរ រន្ធ បាយ ខុម ដុះ ស្មោ ពៃ 
ស៊ប់ទៃុប  និង ឆ្លង កាត់ សា្ពាន រអិល ទៅ 
កាន់ សាលារៀន ពៃះ សងៃឃ  ភូង បាន 
សមៃច សាង សង់ ផ្លូវ ឲៃយពួកគៃ ដើមៃបី 
ងយ សៃួលក្នុងការ  ធ្វើ ដំណើរ ។ 

ពៃះ តៃជគុណ មាន សងៃឃ ដីកាថា ៖ 

«ចរាចរណ៍ ពិបាក ធ្វើ ដំណើរ  ខ្លាំង 
ខណៈ  សាលា បឋម សកិៃសា មាន ចមា្ងាយ 
ជាង៤គឡីមូ៉ៃតៃ  ហើយ  អន ុវទិៃយា លយ័ជាង 
៥គឡីមូ៉ៃតៃព ីបៃជុជំន ឃុ ំ។ ពកួគៃ តៃវូ 
ចំណាយ ពៃល ធ្វើ ដំណើរ ចៃើន »។ 

ពៃះ សងៃឃ ចាប ់ផ្ដើម កសាង សា្ពាន មនុ 
សមៃប់ ត ភា្ជាប់ បៃឡាយ ក្នុង ភូមិ 
សាសៃម  នៅ ឆ្នាំ ២០០៥ ។ ពៃះ អង្គ 
រៀន   ឌហីៃសាញ សា្ពាន  នងិ បាន ហៅ ពទុ្ធ-
បរិស័ទ ជួយ កសាង រួម គ្នា  ដៃល មាន 
ន័យ ថា ការ ចំណាយ លើ ការ សាង- 
សង់ មាន តម្លៃ ទាប ។ 

វា គឺជា សា្ពាន បៃតុង ដំបូង បំផុត ក្នុង 
ភូមិ  ជនជាតិ ខ្មៃរ កៃម នៃះ ។ រហូត 
ដល ់បច្ចបុៃបន្ន សា្ពាន បៃតងុចនំនួ ៤ នងិ 
ផ្លវូ បៃវៃង រាប ់ពាន ់ម៉ៃតៃ  ដៃល មានតម្លៃ 

ជាង ១ពាន់ លាន ដុង (១៧៦លាន 
រៀល ) តៃូវបាន កសាងឡើង  សមៃួល  
ដល ់ការ ធ្វើ ដណំើរ ឆប ់រហស័ នងិ  មាន   
សុវត្ថិភាព ដល់   បៃជាជន ។ 

ពៃះ តៃជគុណ ហា វា៉ាន់ ភូង បៃសូត  
និង ធំធាត់ ក្នុង ភូមិ សាសៃម នៃះ តៃ 
ម្ដង។ មនិ ខសុ ព ីមតិ្ដភក្ដ ិដទៃ ពៃះ សងៃឃ 
តៃូវ  ធ្វើ ការ ងរ នៅ លើ វាល សៃ ដើមៃបី 
ចញិ្ចមឹ ជវីតិ ។ នៅ អាយ ុ១៨ ឆ្នា ំលោក 
បាន សាង ផ្នួស  និង សមៃច និមន្ដ គង់ 
ក្នុង សាសនា ពៃះពុទ្ធ អស់ មួយ ជីវិត ។ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៤ ពៃះ អង្គ ភូង តៃូវ   
តៃងតៃ ជា ចៅអធកិារ វត្ដ  សាសៃមស។ូ 
ពៃះតៃជគុណ គិត ថា ដល់ ពៃល តៃូវ 
សមៃច ក្ដី សៃមៃ កសាង សា្ពាន បៃតុង  
និង ផ្លូវ ក្នុង ភូមិ ហើយ ។ នៃះ ជា ទង្វើ ដ៏ 
បៃពៃ ដៃល ទទួល បាន ការសា្វាគមន៍ 
ទាំង អាជា្ញាធរ និង ពលរដ្ឋ ផង ដៃរ ។ 

គណៈកមា្មោធិការ បៃជាជន ឃុំ បាន 
បរិចា្ចាគ បៃក់ ៣០០លាន ដុង (៥៣ 
លាន រៀល ) សមៃប់ កសាង សា្ពាន ។ 

តាម រយៈ ការ បពំៃញ កចិ្ច ការ សង្គម នៃះ 
ពៃះ តៃជគុណ ភូង និង ពុទ្ធ បរិស័ទបានវៃរ    
បៃក់ ១០០លាន ដុង (ជាង ១៧លាន 
រៀល ) ទៅកាន់ សហគមន៍ វិញ ។ 

ពៃះ សងៃឃ មាន សងៃឃដីកា ថា ទឹក- 
បៃក់  នៃះ តៃូវបាន បង្វិល ទៅ ជួយ ភូមិ   
កៃខៃសត់ ផៃសៃង ទៀត ក្នុង ឃុំ ។

កៃ ពី ការ កសាង ផ្លូវ ពៃះ តៃជគុណ 
និង ពុទ្ធ បរិស័ទ បាន បរិចា្ចាគសៃូវ អង្ករ  
និង សមា្ភារ សិកៃសា ដល់ សិសៃស កៃី កៃ ។

អំឡុង ពៃល វិសៃសមកាល រដូវ ក្ដា ពៃះ- 
សងៃឃ បាន បើក ថា្នាក ់បងៃៀន ភាសា ខ្មៃរ 
ដល់ ពលរដ្ឋ  ២០០នាក់ ក្នុង ភូមិ ដើមៃបី 
អភិរកៃស វបៃបធម៌ ដូន តា ។ 

ពៃះ តៃជគុណ ភូង ក៏ បាន បរិចា្ចាគ 
ដីអារាម  ៣០០០ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដើមៃបី 
កសាង អគរ សាលា បឋម សិកៃសា 
សមៃប់ កុមារ ផង ដៃរ ។

លោក ដាញ សូរីហា្គាយ បៃធាន 
គណៈកមា្មោធិការ រណសិរៃស ដីកៃរ្ដិ៍ នៃ ភូមិ 
សាសៃម បាន និយយ ថា ពៃះ សងៃឃ 

ភូង បាន បង្កើត សាមគ្គីភាព ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ  និង អាជា្ញាធរ ដោយ ការ សាង 
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង ឃុំ ។ 

លោក ង្វៀង ហ៊ូងធួន អនុបៃធាន 
គណៈកមា្មោធិការ បៃជាជន បៃចាំឃុំ 
បាន  និយយថា ពៃះ សងៃឃ កម្ពុជា- 
កៃម  នៃះ ពតិ ជាមាន ទកឹ ពៃះទយ័ ចង ់
អភវិឌៃឍ សហគមន ៍ជនបទ  នងិ បងៃៀន 
ភាសា ខ្មៃរ ដល់ កុមារ ក្នុង វិសៃសមកាល 
នា រដូវ ក្ដា ។ 

ពៃះ សងៃឃ ក៏ បាន លើក ទឹក ចិត្ដ ដល់ 
អ្នក សៃុក ខិត ខំ ធ្វើ ការ ដើមៃបី រួច ផុត ពី 
ជីវភាព កៃី កៃ ផង ដៃរ ។ 

បច្ចុបៃបន្ន ផ្ទះ សំបៃង តៃ ៥២ ក្នុង 
ចណំោម ៤១៨ ខ្នង ប៉ណុោ្ណោះ ក្នងុ តបំន ់
តៃូវ បាន ចាត់ ទុក ជា ពលរដ្ឋ កៃី កៃ ។ 

ពៃះ តៃជគណុ ហា វា៉ានភ់ងូ តៃវូបាន 
បៃគល់ប័ណ្ណ សរសើរ  ជា ចៃើន ចំពោះ 
ការ រួម ចំណៃក ជួយ សង្គម៕ Viet-
nam News/Asia News Net-
work/HR

ព្រះសង្រឃហាវ៉ាន់ភូងចៅអធិការវត្តXaXiemCuក្នុងតំបន់ដីសណ្ដម្រគង្គខ្រត្តកៀនយ៉ាង។រូបថត សហ ការី

ព្រះសង្រឃបានកសាងសា្ពានផ្លវូនិងសាលារៀនសម្រលួដល់ពលរដ្ឋ។រូបថត សហ ការី

ព្រះសង្រឃចិត្ដបុណ្រយកសាង
សាលាបង្រៀនភាសាខ្ម្ររ
ដល់បងប្អនូខ្ម្ររក្រម



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៧រោច ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

រាសសីៃតុចុះ ។ ទកឹចតិ្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព  សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ  ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ ចំពោះសៃចក្តីស្ន ៃ ហាវិញ  - 

គូស្នៃហ ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តិច   គបៃបី 
ផ្តល  ់ ភា ព កកក់្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ការបៃកបរបរ- 
រក   សុីផៃសៃងៗគួរកុំបណ្តាយឲៃយ បៃឈម ទៅ នឹង 
ហានភិយ័  ខា្លាងំពៃក ទើបជាការបៃសើរ ។ ចណំៃក ឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ៕  

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 ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ- 
បៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គូស្នៃហ៍   
អ្នក  យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃច ក្តីស្នៃហាវិញ  តៃូវ មាន សៃចក្តីសន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា បាន ល្អជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

លោក អុិច ចនា្ថា (ឆ្វៃងទី១)កវី តៃង បទ «កណ្តៀវអូនសៃយួ»   តៃវូ កៃសួង វបៃបធម៌ហៅធ្វើកិច្ចសនៃយា។ រូប ហ្វៃសប៊ុក 

កវីបទ «កណ្តៀវ អូន ស្រយួ » រង ការ រិះ - 
គន់    ខ្លាងំ និង ត្រវូ ក្រសួង ហៅធ្វើកិច្ចសន្រយា 
 ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ចមៃៀង  ១ បទ- 
គៃន ់តៃ បាន ឮ ចណំង ជើង ភា្លាម  
ក ៏ ធ្វើ ឲៃយ  មជៃឈដា្ឋាន មហាជ ន ភាគ- 
ចៃើន  ទទួល យកមិន បាន  និង   
ផ្ទុះ ការរិះគន ់ភ្លៃត ចពំោះ ពាកៃយ-   
ពៃចន៍ ដៃល កវី  តាក់ តៃង   មាន 
នយ័ អាស  អាភា ស   នៅ លើគោក 
តៃ ម្តង  ពៃល  គៃ គនា្លាស ់ពាកៃយ-  
ទាំង   នះ លើ  បទ «កណ្តៀវ អូន   
សៃួយ »។

បទ «កណ្តៀវ អូន សៃួយ» គឺ 
ជា ស្នាដៃ របស់ កវី   ឈ្មាះ លោក 
អិចុ ចនា្ថា ដៃល  មាន រហសៃសនាម 
ថា «ទៃវ បតុៃ ខ្មា»  ចៃៀងដោយ 
តារា  ច មៃៀងសៃី កញ្ញា  បរា៉ាមុី 
ហើយ  តៃូវ បាន   តំណង កៃសួង 
វបៃប  ធម ៌នងិ វចិតិៃ សលិៃបៈ  កោះ- 
ហៅ    សរួ នា ំនងិធ្វើ កចិ្ច ស នៃយា  ក ៏
ដចូ ស្នើ ឲៃយ បញៃ ឈប  ់ការ តៃង នពិន្ធ 
បទចមៃៀង ដៃល មាន អត្ថនយ័ 
ប៉ះ ពាល់  ដល ់ សីល ធម៌ សង្គម-  
ផង  ដៃរ កាល    ពី ថ្ងៃ  ទី ១០ ខៃ 
មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ កៃយ ពី 
បង្ហាះនៅតាម Channel- 
YouTube បាន  ប៉នុា្មាន  សបា្តាហ ៍
នះ  ។  ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងព័ត ៌មាន - 

នៃះ លោក ប៉ុក បូរកៃស ដៃល  ជា 
បៃធន   នាយក ដា្ឋាន ផៃសព ្វ ផៃសោយ-  
ភាព   យន្ត និង ទសៃសនី យ ភាព 
ន ៃ     កៃសួ ង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ- 
សិលៃបៈ  ថ្លៃងថា៖ « ពៃលនៃះ 
មា្ចាស  ់បទ « កណ្តៀវ អនូ  សៃយួ» 
បាន  ចូល ទៅដោះ សៃយនៅ-  
កៃសួង  រួច ហើយ ដើមៃបី  បៃជ ុំ 
ពិភាកៃសោ  រក ដំណះ សៃយ   តៃ 
មិនទាន់ ចៃញ លទ្ធ ផល  ផ្លូវការ 
នះ  ឡើយ»។ 

លោក ប៉កុ បរូកៃស ក ៏បន្តដៃរថា 
«      កិច្ចបៃជុំនះ កៃុម បៃឹកៃសោ ព ិ- 
ន័យ និង លើកសរសើរ របស ់ 
កៃសួង មាន គោល ការណ៍ ធំៗ 
ចំនួន ៥ចំណុច ជាវិធន ការ 
ដោះ  សៃយ។ ទី១ អប់រំ និង 
ណៃនាំ ទី២ ធ្វើ លិខិត ពៃមាន  
ជា  លា យ លក ្ខ ណ៍អកៃសរ ទី ៣ លុប 
ឈ្មាះ ជា សិលៃបករ និងបញៃឈប់ 
ឬ ផ្អាកស កម្ម ភាពសិលៃបៈ នៅ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល កណំតណ់មយួ-   
ទ  ី៤ នងិទ៥ី ចាត ់វធិន ការ តាម 
ផ្លវូ ចៃបាប ់បៃសនិ បើស្នាដៃ របស ់
សិលៃបករ ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅ  
ដល  ់សង្គម និង វបៃបធម៌»។

 បទ   ចមៃៀង «កណ្តៀវ អូន-  
សៃយួ» តៃវូគៃដងឹថា ទើប មាន  

រយៈ ពៃល តៃឹម តៃជាង ១ខៃ 
ប៉ណុ្ណោះ កៃយ ព ីខាង កៃសងួ- 
វបៃប ធ ម៌ និងវិចិតៃ សិលៃបៈ បាន 
ចៃញ  នូវ   សៃចក្តី ណៃនាំ ឲៃយ ទប ់- 
ស្កាត  ់ ការ  ចៃក រំលៃក ឬ ផៃសព្វ - 
ផៃសោយ  ខៃសៃវីដៃ អូ សំឡៃង  និង 
ចមៃៀង មាន  ផល  ប៉ះពាលដ់ល ់
វបៃប ធម៌ ខ្មៃរ នះ  សោះ ខណៈ 
កវ ី របូ នៃះ ក ៏បានតៃង បទចមៃៀង 
១បទ ទៀតដៃរ  មាន ចំណង- 
ជើង ថា «សៃណះអងៃ» -  
មាន   អត្ថ នយ័ បៃប អ សលីធម ៌ ឬ 
បៃើពាកៃយ ពៃចន៍ បៃបអ សុរោះ។ 

គៃ ក៏ឃើញ កវី និពន្ធ លៃបី នៅ 
ផលិត កម្ម ហងៃសមាស គឺ លោក 
ល ីសុនីហនួ ដៃល មាន គណន ី
ហ្វៃសប៊កុ ផ្ទាលខ់្លនួ ឈ្មាះ  Lee 
Sinhourn បានបរិយាយ ថា     
កវី រូបនៃះ មាន ការ  ភ្លៃច ចំនួន  ៤ 
ចណំចុ ៖ « ១.មនិយក ចតិ្ត ទកុ-  
ដាក់ អកៃសរ សសៃ្ត ជាតិ  ២. 
មិនស្គាល់ ពី បៃវត ្តិសស្តៃ របស់ 
ខ្លួនឯង  ៣.មិនឲៃយ តម្លៃ លើ ការ- 
អប់រំ  ចំណៃះដឹង វបៃបធម៌បៃពៃ- 
ណី និងទំនៀម ទមា្លាប់ និង ៤. 
មិនយល់ អំពីសភាព ការណ៍ នៃ 
នយោបាយ  ពិភព លោក ដៃល 
ប ៃ បៃួល »៕ 

បទ «កណ្តៀវអូនសៃយួ» ដៃល កំពុងតៃ  រង ការរិះគន់ខ្លាងំ ពី មហាជន និង កៃមុ កវីនិពន្ធ ទៅ លើន័យ ។ ហ្វៃសប៊ុក 
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក លៃងកណ្តាប ់ដៃ 
លាភ រដ្ឋា និង ធន់ អៀងឡៃ 
សុទ្ធ តៃ មានការ ជឿជាក់ ខ្ពស់ 
ក្នងុការ កា្លាយ ជា មា្ចាសប់ៃក ់លាន  
ក្នុងការ បៃកួតមា៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម 
បៃក ់លាន ទម្ងន ់៥៧ គឡូីកៃម 
នៃ កម្ម វិធី  Mas Fight Cam-
bodia នៅ លើ សង្វៀនថោន នា 
ថ្ងៃអាទតិៃយ នៃះ គ ឺអ្នក ទាងំ ២ ហាក ់
មិនបាន ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅលើ 
សមត្ថ ភាព របសប់ៃក្ខភាព២នាក ់
ទៀតគឺ អៃលីត កៃវឡុង និង 
លន់ សៀកឡៃង នោះ ទៃ។

យ៉ាង ណ ក ៏ដោយ ដោយសារ 
ការ បៃកតួ នៃះ តមៃវូ ឲៃយ អ្នកទាងំ 
៤ ធ្វើ ការ ចាប ់ឆ្នាតគ្នា មនុការ- 
បៃកួត វគ្គ ជមៃុះមាន តៃឹម ៣ ទឹក 
ដើមៃបី រក អ្នក ឈ្នះ ទាំង ២នាក់  

ឡើង ទៅ បៃកួត វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ 
ដៃល  តៃូវ បៃកួតគ្នា ៩នាទី ពៃញ 
គ្មាន ឈប់   តាមចៃបាប់ Mas 
Fight នោះ លាភ រដ្ឋា នងិ ធន ់
អៀងឡៃ ហាក់បារម្ភ ខ្លាច ចាប់- 
ឆ្នាតប៉ះ គ្នា នៅ វគ្គ ជមៃុះ ពៃះ 
នងឹ មាន មា្នាក ់ធ្លាក ់មនិ បានឡើង 
ទៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ។  

លាភ  រដ្ឋា  បាន បៃប ់ ថា ៖« នៅ 
ក្នងុ ចណំោម អ្នក ទាងំ  ៣ នាកន់ៃះ  
ទោះ  ខ្ញុំ ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ ១ណ  ក៏ 
ធនា យក ឈ្នះ បាន ដៃរ  ប៉នុ្តៃ បើ 
ប៉ះ  ធន ់ អៀង ឡៃ  វា លបំាក ឈ្នះ 
បន្តិច ពៃះ  គៃ ល្អ ដៃរ ។  ទោះ 
យ៉ាង ណ ខ្ញុំ  នឹង ប៉ះ   ធន់  អៀង 
ឡៃ  នៅ វគ្គ ណ មួយជា មិន ខន  
ប៉នុ្តៃ តាម រយៈ ការ ហ្វកឹ ហាត ់បាន 
ល្អ  និង តាំង ចិត្ត វ៉ៃ យក លុយ ធំ  
ខ្ញុំ សងៃឃឹម ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ  តៃ  
ការ បៃ កួត មាន រយៈ ពៃល ៩នាទ ី

មនិ គតិ ព ីពនិ្ទ ុនោះ  វា អាច ជា បញ្ហា 
មួយ  ដៃល មិន អាច សមៃច 
បំណង  បើ ខ្ញុំ  មិន អាច ផ្តួល ដៃ គូ 
ឲៃយ សន្លប់ បានទៃនោះ» ។ 

លាភ  រដ្ឋា  ជា កឡីាករ លដំប ់
ជនំាញ បៃើ កណ្តាប ់ដៃ  នងិ ស្នៀត 
ទាត់  ដ៏ អសា្ចារៃយ  ហើយ ក្នុង  ទម្ងន់ 
៥៧ គីឡូកៃមនៃះ   រដ្ឋា  ធ្លាប់ 
ចាញ់  តៃ ម៉ន  សាម៉ៃត  និង  វា៉ាន់  
វឿន  ប៉ុណោ្ណោះ។  ចំណៃក  ធន់  
អៀង ឡៃ  ក ៏ មាន សមត្ថភាព  ខ្ពស ់ 
ក្នុង ទម្ងន់នៃះ ដៃរ ដោយ ធ្លាប់ 
ចាញ់  ម៉ន  សាម៉ៃត  ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ទឹក- 
ចិត្ត បៃ កួត ធំ  និង មាន មហិច្ឆតា 
កា្លាហាន ចង់ ឈ្នះ ខ្លាំង។ ធន់  
អៀង ឡៃ  និយយ ថា  មិន ធ្លាប់ 
បៃ កួត គ្នា ទៃ  ប៉ុន្តៃ ធ្លាប់ សា្គាល់ 
កៃបាច ់គនុ  លាភ រដ្ឋា នងិ សងៃឃមឹ 
ឈ្នះ បាន ។ 

 ចំណៃក លោក  ធន់  សុភា  

ជាគៃូ បង្វឹក បាន  និយយ ថា ៖ 
«អៀង ឡៃ  ហ្វកឹ ហាត ់តៃៀម បាន 
ល្អ ណស ់ ហើយ ការ បៃកតួនៃះ 
មានតៃ លាភ រដ្ឋា ប៉ុណោ្ណោះ ជា 
ឧបសគ្គ ធំ  ចំណៃក កីឡាករ  
អៃលីត  កៃវ ឡុង  និង  លន់  
សៀកឡៃង  អាច និយយ ថា  
ឈ្នះ ដោយ សុី ផុយ »។ 

លោក បាន  បន្ត ថា ៖« ក្នងុ ករណ ី 
ធន់  អៀង ឡៃ  និង  លាភ  រដ្ឋា  
តៃូវ ប៉ះ គ្នា វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ គឺ ខ្ញុំ 
សងៃឃមឹ   ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ   ពៃះ 
ទាងំ ការ ហ្វកឹ ហាត ់ គោរព វនិយ័  
និងការ ថៃរកៃសា សុខភាព របស់ 
អៀង ឡៃ  ល្អ ណស ់ ហើយ មយួ- 
រយៈ នៃះ  មិន ដៃល ចាញ់ ទៃ  និង 
ទើប  ឈ្នះ  ជើង ចាស់  ឯម  សុធី  
ផង ដៃរ  ប៉ុន្តៃ  ធន់ អៀងឡៃ 
កព៏បិាក ផ្តលួ លាភ រដ្ឋា ឲៃយ សន្លប ់
តៃឹម រយៈ ពៃល ៩នាទី នោះ ដៃរ 

ដោយសារ មាន កមា្លាងំ រងឹ មា ំដចូ 
គ្នា ហៃតុ នៃះ អ្នក ទាំង ២ ក៏ នឹង 
ស្មើ គ្នា ផងដៃរ»។

ចំណៃក  លោក  ស៊ន  អៃលីត  
គៃូ បង្វឹក   អៃលីត  កៃវ ឡុង បាន  
នយិយ ថា ៖« កៃវ ឡងុ  កពំងុ ល្អ  
តៃ នៅ ខ្ចី វសៃសា ជាង  ហើយ ការ- 
ដក ់ឲៃយ បៃ កតួ នៃះ  គ ឺមនិ សងៃឃឹម 

ឈ្នះ ជា ចមៃបង ទៃ  គៃន ់តៃ  ចងឲ់ៃយ  
ប៉ះ ជើង ខ្លាំង ចាស់ វសៃសា  ដើមៃបី 
យក បទ ពសិោធ ។   ទោះ ជា យ៉ាង- 
នៃះ ក្តី  មិន មៃន ឡើង ទៅ ឲៃយ គៃ វ៉ៃ 
នោះទៃ  គឺ ឡើង ទៅ វ៉ៃ គៃ  អស់ ពី 
សមត្ថភាព   ប៉ុន្តៃ បើ ប៉ះ  លាភ  
រដ្ឋា  ឬ  ធន់  អៀ ឡៃ  នៅ វគ្គ ជមៃុះ  
គឺ មិន អាច ឈ្នះ បាន ទៃ» ៕                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

លាភ  រដ្ឋា  និង  ធន់  អៀងឡៃ  សុទ្ធ តៃ មានទំនុកចិត្ត ក្លាយជា មា្ចាស់បៃក់ លាន 

FIFA បានផ្តល់ ពិន្ទុខ្ពស់ដល់  
បៃក្ខភាពរួមគ្នា សុំសិទ្ធិ ដើមៃបី 
រៀបចំWorld Cup 2023 

កេុង មេនឆេស្ទ័រ: សា្ថាប័ន 
គៃប ់គៃង  បាល ់ទាត ់ពភិព លោក 
(FIFA)  វាយ តម្លៃ ការ ដៃញ ថ្លៃ 
រួម គ្នា នៃ បៃទៃសអូសៃ្តាលី និង 
នូវៃលសៃឡង់ សមៃប់ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ បាល់ ទាត់ ពិភព លោក 
នារី  ឆ្នាំ ២០២៣ (Women's 
World Cup 2023) ថា ជា 
ការ ដៃញ ថ្លៃ ល្អ បផំតុ ក្នងុ ការ ធ្វើ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំ ការបៃកួត  ។

FIFA ឲៃយ ដងឹ នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ី
ថ្លៃង ការណ ៍មយួ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ 
ថា  ខ្លួន បាន ទទួល ឯក សារ 
ដៃញ ថ្លៃ  ផ្លូវ ការ ពី គូ បៃជៃង ទាំង 
៣ គ ឺកឡូុបំ៊ ីជប៉នុ នងិ ការ សុ ំធ្វើ 
សហ មា្ចាស់ ផ្ទះរវាង អូសៃ្តាលី 
និង នូវៃលសៃឡង់។

កៃុម បៃឹកៃសា របស់ FIFA នឹង 
សមៃច ថា តើ គ ូបៃជៃង ទាងំ ៣ 
បៃទៃស ណ នឹង បាន សិទ្ធិ ធ្វើ 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ អំឡុង ការ បៃជុំ 
តាមអន ឡាញ របស ់កៃមុ បៃកឹៃសា  
នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៥ ខៃ មថិនុា  ។ របាយ- 
ការណ៍ វាយ តម្លៃ  របស់ សា្ថាប័ន   
ផ្តល ់ការ ដៃញ ថ្លៃ របស ់អសូ្តាៃល ី
និង នូវៃលសៃឡង់ នូវ ពិន្ទុ ជា 
មធៃយម  ៤,១ពិន្ទុ លើ ៥ពិន្ទុ  រីឯ 
ជប៉ុន  មាន៣,៩ ពិន្ទុ ហើយ  
កូឡុំប៊ី បាន ២, ៨ ពិន្ទុ ។

បៃទៃស បៃសុីល  ដក បៃក្ខ- 
ភាព របស់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដោយ និយយ ថា  រដ្ឋា ភិបាល 
មនិ បាន ពចិារណ ថា វា ជា រឿង 
ល្អ ទៃ ក្នុងការ ផ្តល់ នូវ ការ ធនា 

ផ្ដល់ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ក្នុង  ពៃល  ការ រីក- 
រល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ បៃទៃស បារំង 
បាន បបំៃក កណំត ់តៃ ខង មាន 
ទសៃសនិក ជន ចៃើន មើល តាម 
ទរូទសៃសន ៍ហើយ មក ទល ់ពៃល 
នៃះ  តៃូវ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា 
ជា ជំនាន់ ដៃល ទទួល បាន ការ -  
ចាប់ អារម្មណ៍ បំផុត សមៃប់ 
កីឡា បាល់ ទាត់ នារី នៃះ ។

អគ្គ លៃខ ធិការ របស់ FIFA 
លោក  សៃ ីFatma Samoura 
មាន បៃសាសន៍ ថា៖ « គុណ- 
ភាព នៃ  ការ ដៃញ ថ្លៃ ទាងំ នៃះ  ជា 
សក្ខ ីភាព នៃ សម្ទុះខ្លាងំ កា្លា របស ់
កីឡា បាល់ ទាត់ នារី   បង្កើត  ឲៃយ 
មាន ឡើង ហើយ យើង កំពុង 
ទន្ទឹង រង់ចាំ    ធ្វើ ឲៃយ  កីឡា បាល់- 
ទាត់  ស្តៃីឡើង ១កមៃិត ទៀត 
នៅ  ពៃឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ២០២៣» ។

របាយ ការណ ៍នោះ  បន្ថៃមថា 
សណំើ បៃក្ខភាព  ទាងំ ៣ បពំៃញ 
តាម លក្ខខន្តិក តៃ មាន  សំណួរ 
ចំពោះ  បៃទៃស   កូ ឡុំ ប៊ី  ថា តើ 
មាន  ការ គំទៃ ផ្នៃក   ហិរ ញ្ញ វត្ថុ 
ចាំបាច់ ឬ អត់? ដោយ  របាយ-
ការណ៍ លើក ឡើង  ថា  បៃទៃស 
កឡូុបំ៊ ី នងឹ តៃវូ ការ នវូចនំនួ  ទកឹ- 
បៃក់ យ៉ាង ចៃើន នៃ ការ  វិនិ- 
យោគ និង ការ គំ ទៃ ទាំង  ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ   ក្នុង សៃុក និង FIFA 
ដើមៃបធី្វើ ឲៃយ បៃសើរនវូ លក្ខខណ្ឌ 
ដៃល មាន ធៀប នឹង  ភាគី  ២  
ផៃសៃង ទៀត៕ AFP/VN

Joshua និង Fury ពៃម ពៃៀងបង្កើត 
ករបៃកួត ដ៏ ធំ ជាបៃវត្តសិាស្តៃអង់គ្លៃស

កេុង ឡុងដ៍: ជើង ឯក បៃ ដល់ 
ទម្ងន់ ធ្ងន់  ពិភព លោក សញ្ជាតិ 
អង់គ្លៃស២រូប គឺ Anthony 
Joshua និង Tyson Fury 
បាន  យល់ ពៃម ជា គោល ការណ៍ 
ហើយ  ក្នុង  ជួប គ្នា សមៃប់ ការ- 
បៃកួត ដ៏ ពិសៃស  ចំនួន២លើក 
នាពៃល ខង មខុ   ។ នៃះ បើ យោង 
តាម សា្ថាប័ន របស់ អ្នក បៃដល់ 
ទាំង ២ បៃប់ឲៃយ ដឹង ពី ថ្ងៃពុធ ។

លោក   Eddie Hearn អ្នក 
ផ្គូផ្គង របស់ Joshua  ធ្វើ ការ 
ចរចា ជាមួយ សា្ថាប័ន របស់ អ្នក- 
បៃដល់ Fury អស់ ជាចៃើន 
សបា្ដាហ៍ ហើយ លោក  បៃប់ ថា 
ពៃល វៃលា មាន ហើយ ដើមៃបី  ឲៃយ 
អ្នក បៃយុទ្ធ ទាំង ២តទល់ គ្នា  ។ 
ការ ចុះ ហត្ថ លៃខ លើ កិច្ច ពៃម 
ពៃៀងនៃះ  មិន ទាន់ មាន  ទៃ តៃ 
លោក  Hearn រពំងឹ ថា Joshua 
ដៃលគៃង ខៃសៃកៃវាត ់WBA, IBF 
និង WBO   នឹង តៃូវ ជួប ជាមួយ  
Fury មា្ចាស់ខៃសៃ កៃវាត់ WBC 
ដើមៃបី សមៃច  ថា  អ្នក ណ ជា 
ស្ដៃច បៃដល់  ទម្ងន់ធ្ងន់ នៃះ  នៅ 
ឆ្នាំ ២០២១។

 អ្នក ផ្គូ ផ្គង វ័យ ៤១ ឆ្នាំ លោក 
Hearn  បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sports ថា ៖ « យើង កពំងុ បង្កើត 
នូវ ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ អសា្ចារៃយ ។ តៃ 
នៅមាន កិច្ចការ ចៃើន ទៀត តៃូវ 
ដោះ សៃយ ។ យើង កំពុង រក ទី - 
កន្លៃង និង កំណត់ ពៃល ។ យើង 
កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន ភាព ល្អ។ ជា 

គោល ការណ៍ វា ជា រឿង សម- 
ហៃតុ ផល ក្នុង ការ និយយ ថា 
អ្នក បៃដល់ ទាំង ២ បាន យល់- 
ពៃម ចពំោះ ការ បៃកតួ នោះ ហើយ 
គឺ ការ បៃកួត ចំនួន ២ លើក » ។

លោក  Hearn ដៃល បាន 
បង្ហើប   ថា កា រ បៃកួត ទី ១ នឹង 
អាច  កើត ឡើង នៅ ខៃ ក្ដា  នា ឆ្នាំ 
២០២១  បន្ថៃម ថា ៖ « នៅ មាន 
ការងារ ជា ចៃើន  ដៃល តៃវូ ធ្វើ  ក្នងុ 
ចនោ្លាះ ពៃល ហ្នឹង ។ យើង កំពុង 
ធ្វើ ដំណើរ លើ ផ្លូវ តៃូវ ហើយ ខ្ញុំ 
មាន ជនំឿ ថា អ្នក បៃដល ់ទាងំ ២ 
ពៃញ ចតិ្ត  ពៃលដៃល  ពៃតឹ្តកិារណ ៍
នៃះ  នឹង កើត ឡើង » ។   

តាម ការ ផ្គូ ផ្គង ទុក  កីឡាករ 

Joshua វយ័៣០ ឆ្នា ំនងឹ តៃវូ ជបួ 
ជាមួយអ្នក បៃដល់ប៊ុលហា្គារី 
Kubrat Pulev រ ីឯ Fury ដៃល 
មានអាយ៣ុ១ ឆ្នា ំនងឹ  បៃកតួ  ម្ដង 
ទៀត ជាមយួ Deontay Wilder 
របស ់សហរដ្ឋអាមៃរកិ  មនុ ពៃល 
មាន  លៃច ឡើងនូវ ព័ត៌មាន នៃ  
អ្នក បៃដល់ ដៃល បរជយ័ តៃ ១ 
លើក ដូច គ្នា  តៃូវ បៃឈម  ជាមួយ 
គ្នា   នាពៃល ខង មុខ ។

Fury  ដៃ លឈ្នះ រហូត  ដល់ 
៣០លើក (វាយដៃគូ ឲៃយ សន្លប់ 
២១ បៃកួត) ក្នុង ចំណោម ការ-  
ឡើង សង្វៀនទាងំ   ៣១ ដង បាន 
សរសៃរ ផូស្ត តាម គណនី In-
stagram ថា ៖ « ការ បៃកួត ដ៏ ធំ 

បំផុត ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ បៃដល់ 
នៃចកៃភព អង់គ្លៃស ឥឡូវ នៃះ  
បាន ឈានដល់ ការ ពៃមពៃៀង 
ហើយ ចំនួន២ ការ បៃកួត។ Ty-
son Fury ប៉ះ ជាមួយ An-
thony Joshua ឆ្នា ំកៃយ ។ ខ្ញុ ំ
តៃវូ  វាយ       Deontay Wilder ឲៃយ 
បៃក មុខ សិន ហើយ បនា្ទាប់មក  
បៃយុទ្ធ ជាមួយ Joshua» ។

Joshua ដៃល មាន ការ បៃកួត 
សរបុ២៤ ដង ក្នងុនោះឈ្នះ ២៣ 
លើក  (ឈ្នះដោយវាយ ឲៃយសន្លប ់ 
២១ លើក)  នៅ តៃ  មនិលបុចោល     
ការ បៃកតួ ជាមយួ  Pulev ឡើយ 
បើ ទោះ ជាមាន របសួ ជង្គង ់ ពៃល 
ហាត់ រត់ ថ្មី ៗ  នៃះ ៕ AFP/VN

អ្នកបេដាល់ Joshua (ខោស) របស់អង់គ្លេស បេកួតជាមួយអ្នកបេដាល់មិុកសិុក Ruiz Jr កាលពីឆ្នាទំៅ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះមហាជនងាកមកតាមដាន
និងភ្ញាក់ផ្អើល នឹងបណ្តុំរូបថតដ៏ផ្អេមល្ហេម-
បេបជាគូស្នេហ៍យល់ចតិ្តយល់ថ្លើមគ្នារវាងតារា
សម្តេងសេីរាងខ្ពស់កញ្ញាសាឡាត់សេីឡាង
និងបុរសម្នាក់ធ្លាប់លេបីឈ្មោះរឿងធ្វើសកម្មភព
ជួយសង្គមសានដារា៉ាវីតដោយមជេឈដា្ឋានកេ
ហៅរហសេសនាមថា«កេុមយុវជនសំរាម»នោះ
ហាក់បានរំសាយចំណាប់អារម្មណ៍រឿងចចាម-
អារា៉ាមបងា្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍នងឹចាងហា្វាងផលតិកម្ម
LDបាត់ទៅហើយដេរ។
តាមបណ្តុំរូបភពដើរលេងតេ ២នាក់បេកប-

ដោយសេចក្តីសខុខ្លាងំដេលភគចេើនបានទៅ
លម្ហេកាយ នៅតំបន់សមុទេនោះតារាសេីវ័យ
២៥ឆ្នាំសាឡាត់សេឡីាងក៏បង្ហោះសារ
ជា ហរូហេនងិវេងអនា្លាយថា៖«ចេះ
បេើពេលទើបជីវិតមនន័យ។
អង្គុយមើលសមុទេ ជិះទូក
ស្ទូចតេីសា្តាប់សំឡេងទឹកភ្លៀង
វាជាក្តីសុខ ដេលមនុសេស ២
នាក់ចេះចេករលំេកឲេយគ្នា។
មិនតេូវការពេលវេលា
ពេញម៉ោងរបស់នរណា
ម្នាក់មកកេបេរខ្លួនទេ
គេមនពេល រវល់
របស់គេខ្ញុំក៏តេូវការ
ពេលវេលារបស់ខ្ញុំ
តេអ្វីដេលសំខន់
យើងបានចេក
ពេលខ្លះឲេយគ្នា
ដើមេបីចាក់បំ-
ពេញសា្នាម -
ញញឹមនិងផ្តល់-
ភពកក់ក្តាឲេយគ្នា»។
តារាសម្តេងសេី-

សេស់កញ្ញាសាឡាត់
សេីឡាងក៏បញ្ក់ពី
ជមេើសរបស់ខ្លួនសមេប់ក្តី-
ស្នេហ៍ នឹងបុរសវ័យក្មេងលោក
សានដារា៉ាវីតដេលជាសា្ថាបនិក-
កេមុយវុជនសរំាមផងដេរថា៖«ការ-
ជេើសរីសគឺសំខន់ពីមុនខ្ញុំបាន
ជេើសរីសបេគល់ស្ទើរគេប់យ៉ោង-
ដេលជាក្ដីសុខរបស់ខ្ញុំឲេយទៅមនុសេស
ផេសេងកេពីខ្លួនឯង។ តេអ្វីដេល-
តេឡប់មកវិញគឺរបួសដេលឈឺទឹក-
ភ្នេកដេលសេក់តេសមេប់ពេលនេះអ្វី
ដេលខ្ញុំរីសយកគឺក្ដីសុខរបស់ខ្លួនឯង-
សេឡាញខ់្លនួឯងជាងអ្នកដទេ។បើសមូេបី
តេខ្លនួយើងយើងមនិសេឡាញ់ផងតើឲេយ
អ្នកណាមកសេឡាញ់យើងតេពេលនេះ
ជីវិតពិតជាមនន័យទោះធ្វើការចេើន

តេក៏មនក្ដីសុខពេះបានឃើញសា្នាម
ញញឹមពីមនុសេសដេលសេឡាញ់ខ្ញុំ។

កេយពីមនទំនាក់ទំនងស្នេហ៍
នឹងបុរសក្មេងលេបីឈ្មោះរឿងចូល-
រួមធ្វើសកម្មភពជួយសង្គម-
សានដារា៉ាវីតដេលមជេឈដា្ឋាន
ខងកេហៅរហសេសនាមថា
«កេុមយុវជនសំរាម»មក
នោះ កញ្ញាសាឡាត់
សេីឡាងហាក់សា្ងាត់ទី-
ផេសារថតកុនតេមកសកម្ម
នឹងការងារជួយសង្គម
ដូចជាការយកសម្ភារ
សិកេសាចេកដល់សិសេស

កេីកេនៅឯតំបន់ដាច់-
សេយលដេលជាកុមរ
រងគេះនិងជនពិការ
កេយមកក៏ឃើញនាង
បេកាសលក់សៀវភៅ-

យកថវិកាផ្គត់ផ្គង់ដាំកូនឈើ។
តារាសម្តេងសេីរាងសេលូនខ្ពស់

កញ្ញាសាឡាត់សេីឡាង ធ្លាប់លេបី
រឿងបេកធ្លាយថាមនទំនាក់ទំនង
ស្នេហានឹងលោកលៀកលីដាគឺជា
ម្ចាស់ផលិតកម្ម LDហើយតេូវបាន
ភរិយ លោកមនគណនីហ្វេសប៊ុក
ឈ្មោះ «Panhchaka June»-
បង្ហោះសាររៀបរាប់ពីការផិតកេបត់
របស់សា្វាមីខ្លនួជាមយួនងឹតារាសម្តេង
សេីរូបនេះដោយបានទម្លាយថាមន
ទាំងការទិញរថយន្ត និងផ្ទះឲេយនាង
ទៀតផង៕

តារាសម្តេងសេ ីរាង ខ្ពស់សេឡះ កញ្ញា 
សាឡាត់ សេឡីាង។ រូបថតហុងមិនា

សាឡាត់ ស្រឡីាង កាន់ ត្រ ផ្អ្រម- 
ល្ហ្រម     នឹងបុរស  ល្របីជាយុវជន  សំរាម 

សាឡាត់ សេឡីាង កាន់ តេ ស្នទិ្ធ សា្នាល នឹង បុរស  លេប ថីា 

ជា កេមុ យុវជនសំរាម   ។ រូបថតអីុនសា្តាកេម
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បុ៊ន សុធា និង អេលីត ចំរើន នឹង តេវូ បេកួត គ្នា រក អ្នក ឈ្នះ ឡើង ទៅ បេកួត យកខេសេ កេវាត់ មាស។ រូបសហការី

បុ៊ន សុធា រំពឹង ឈ្នះ អ្រលីត ចំរើន 
ឡើងទៅ ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រវាត់មាស
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ កីឡាករជើងខ្លាំង
វ័យក្មេងបុ៊នសុធបានបងា្ហោញ
ការជឿជាក់ថាការពេយាយមហ្វកឹ-
ហាត់យ៉ោងខ្លាងំនឹងជួយឲេយរូបគេ
អាចយកឈ្នះលើអេលីតចំរីន
នៅក្នងុការបេកួតវគ្គពាក់កណា្តាល-
ផ្តាច់ពេត័េនៅលើសង្វៀនPNN
នារសៀលថ្ងេអាទិតេយនេះដើមេបី
បានឡើងទៅបេកួតផ្តាច់ពេ័តេ
ដណ្តើមយកខេសេកេវាត់មសអម
ជាមួយបេក់រងា្វាន់១មឺុនដុលា្លារ
បុ៉ន្តេចំរីនក៏បានប្តេជា្ញាចិត្តនិងខំ-
បេងឹស្វេងរកឱកាសនេះដូចគ្នា។
នៅមុនពេលឡើងមកជួបគ្នា

នៅវគ្គនេះទំាង បុ៊នសុធនិង
អេលីត ចំរីន សុទ្ធតេបានឈ្នះ
ខេសេកេវាត់បេក់អមជាមួយបេក់
រងា្វាន់៤លានរៀលរួចហើយដោយ
ក្នងុនោះអេលីតចំរីនបានផ្តលួ
ថេKompichitតេមឹទឹកទី៣រីឯ
បុ៊ន សុធបានយកឈ្នះ ឃួន
ឡំាងកូសីុន។ចំណេកការបេកួត
លើកនេះកាន់តេសំខន់ពេះ
អ្នកឈ្នះនឹងបានឡើងទៅបេកួត
យកខេសេកេវាត់មសដេលអាច
ជួបជាមួយវា៉ាន់វឿនឬអេណារ័ត្ន
ដោយអ្នកទំាង២នេះ នឹងបេកួត
គ្នានៅថ្ងេទី២១ខេមិថុនា។
បុ៊នសុធបានបេប់កាលពី

មេសិលមិញថា៖ «ខ្ញុំតេៀមបាន
១០០ភគរយទំាងទៅលើកម្លាងំ
បច្ចេកទេសនិងកលលេបិចបេកួត
ហើយការបេងឹបេងនេះធ្វើឲេយខ្ញុំ
មនសងេឃឹមដល់៧០ភគរយ

ក្នងុការយកឈ្នះអេលីតចំរីន។
ខ្ញុំដឹងថាសមត្ថភពនិងបច្ចេកទេស
បេកួតរបស់ខ្ញុំនិងចំរីនបេហាក់-
បេហេលគ្នាទេបុ៉ន្តេខ្ញុំបានតំាងចិត្ត
ថានឹងពេយាយមយកឈ្នះដើមេបី
បានទៅបេកួតដណ្តើមខេសេកេវាត់
មស»។
យ៉ោងណាក៏ដោយសិសេសគណ

មកពីសមគមកីឡាបេដាល់
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ បុ៊ន
សុធបានចាត់ទុកការវាយបេប
ដកថយរបស់អេលីត ចំរីន គឺ
អាចជារឿងលំបាកមួយចំពោះ
រូបគេក្នងុការចូលវាយលុកពេះ
បើសិនជារូបគេជម្នះខ្លាងំក្នងុការ-
ចូលកៀកដើមេបីបានបេើជង្គង់និង
កេងនោះ ក៏អាចនឹងភ្លាត់ស្នៀត
ឬមនគេះថា្នាក់កេមការទាត់
និងម៉ោត់ជាបេយោលរបស់ចំរីន
ផងដេរ។
កូនសិសេសលោកធន់ សុភ

រូបនេះបាននិយយថា៖«ខ្ញុំចូល
ចិត្តវាយជាមួយអ្នកចូលចិត្តវ៉េប្តរូ
បុ៉ន្តេការជួបជាមួយអ្នកមនជំនាញ
វាយដកថយៗដូចអេលីតចំរីន
ខ្ញុំអាចមនការពិបាកចូលវាយ-
លុកដេរ។យ៉ោងណាក៏ដោយខ្ញុំ
នឹងពេយាយមស្វេងរកវិធីសាសេ្ត
ដោះសេយដោយខ្ញុំនឹងបេ-
បេលួបច្ចេកទេសបេកួតទៅតាម
កាលៈទេសៈជាក់ស្តេងនៅពេល
បេកួតលើសង្វៀនតេម្តង»។
វាដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដេល បុ៊ន

សុធបានតេៀមទុកមុនដូច្នេះដេរ
គឺការបេកួតនេះអេលីត ចំរីន
នឹងមិនបេកាន់យកការចូលវាយ

លុកនោះទេពេះរូបគេមនការ
បារម្ភទៅលើស្នៀតកេងរបស់
សុធ។«ខ្ញុំបានតេៀមគេប់បេប
យ៉ោងអស់រយៈពេល១ខេមក
ហើយបុ៉ន្តេខ្ញុំសងេឃឹមតេមឹ៥០ភគ-
រយសិនបានហើយពេះការ-
បេកួតវាអាចនឹងមនការករណី
ភ្លាត់ស្នៀតហើយខ្ញុំឃើញថាបុ៊ន
សុធមនផ្លេកេងល្អ»។
យ៉ោងណាក៏ដោយសិសេសគណ

ក្លបិប៉េនកាក់គុនខ្មេរអេលីតចំរីន
បានបន្ថេមថា៖«បើទោះបីជាគេ
ល្អកេបាច់អីក៏ដោយសំខន់យើង
ពងេងឹគុណភពកម្លាងំរបស់យើង
ឲេយតេល្អទៅ គឺទប់បានហើយ
ហើយគិតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំ
បានពងេឹងរួចរាល់អស់ហើយ
ហេតុនេះខ្ញុំអាចដកថយរួចម៉ោត់
និងទាត់ដោយសងេឃឹមថាខ្ញុនឹំងធ្វើ
បានល្អតេខ្ញុំមិនពេយាយមចូល
វាយកៀកជាមួយគេនោះទេ»។
កីឡាករដេលទើបសាងបាន

ភពលេបីក្នងុឆ្នាំ២០១៩អេលីត
ចំរីនបានបញ្ក់ថា៖«ខ្ញុធំ្លាប់ឈ្នះ
បានខេសេកេវាត់ម្តងកេយឈ្នះ
ម៉នសាម៉េតនៅសង្វៀនOne
TVបុ៉ន្តេខេសេកេវាត់មសនេះមន
លុយចេើនអី៊ចឹងវគ្គនេះវាសំខន់
បំផុតចំពោះខ្ញុ។ំការចាញ់ឬឈ្នះ
យើងនៅមិនទាន់ដឹងទេគេន់តេ
ថាលើកនេះខ្ញុំហាត់ខ្លាងំជាង
ធម្មតាគឺហាត់ពេញ១០០ភគរយ
ហើយលោកគេូស៊នអេលីតក៏
បានជំរុញខ្ញុំធ្វើឲេយមនកម្លាងំចិត្ត
ហាត់កាន់តេខ្លាងំនិងខំបេងឹបេកួត
ឲេយបានល្អ»៕
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