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 ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹង
ចាបផ់្ដើមកម្មវធិីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់ដល់
គ្រួសារក្រីក្រដ្រលមានជាង៥៦មុឺន
គ្រួសារឬស្មើប្រមាណ២លាន៣ស្រន
នាកន់ៅថ្ង្រទី២៤ខ្រមថិនុាខណៈដ្រល
មន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការស្រង់អត្តសញ្ញាណ

គ្រួសារក្រីក្រនៅត្របន្តធ្វើ។
លោកហុ៊នស្រនបានសរស្ររបង្ហោះ

នៅលើហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកកាលពីថ្ង្រ
ម្រសិលមិញថាការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ
១៩នៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើឱ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាយ៉ាងខ្លាងំ
ហើយបានធ្វើឱ្រយពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវ-
បានផ្អាកពីការងារជាពិស្រសពលរដ្ឋ
ក្រីក្រនៅតាមជនបទដច់ស្រយល

មួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខតម្ហូប- 
អាហារ។លោកសរស្ររថា៖«រដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាបានខិតខំរិះរកវិធីនានាដ្រលអាច
ធ្វើបានដើម្របីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រកី្រក្នងុសា្ថានភាពចាបំាច់ន្រះ។នៅថ្ង្រ
ពធុទី២៤មថិនុាខងមុខន្រះយើងនងឹ
ប្រកាសដក់ឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវ
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់ជូនគ្រសួារក្រកី្រ
និងងាយរងគ្រះក្នងុអំឡុងព្រលប្រយុទ្ធ

នឹងជំងឺកូវីដ១៩»។
យោងតាមអនុក្រឹត្រយចុះហត្ថល្រខ

ដោយលោកហ៊ុនស្រននៅថ្ង្រទី១២
មិថុនាដ្រលទើបត្រឃើញផ្រសព្វផ្រសាយ
កាលពីម្រសិលមិញបញ្ជាក់ថាគ្រួសារ-
ក្រកី្រនៅទបី្រជុជំនក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ
នងិទបី្រជុំជនក្ររាជធានីភ្នពំ្រញគឺក្នុង
មួយគ្រសួារន្រគ្រសួារក្រកី្រកម្រតិ១និង
កម្រិត២ទទួលបាន...តទៅទំព័រ  ៤

Torino និ ង  Parma ស្មើគ្នាក្នុង 
ជំនួប បើក ឆាកSerie A ក្រោយ ពី 
ផ្អាក សកម្មភាព៣ខ្រោ...ទំព័រ ១៥

កាហ្វ្រោ គថ្លង់  Socials Coffee អប- 
អរ ខួប ២ ឆា្នាំ ជា មួយ យុទ្ធនាការ រក ថវិ កា  
ជួយ អង្គការមូលនិធិចក្ខុខ្ម្រោរ  ...ទំព័រ ១២

ព័ត៌មានកីឡាជីវិត កម្សាន្ត

រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសចាប់ផ្តើមផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភ
ដល់ជនក្រកី្រប្រមាណ២លាន៣ស្រននាក់ចាប់ពីថ្ង្រទី២៤ខ្រមិថុនា

ម្រធាវីស្មគ័្រចិត្តពី
គណៈម្រធាវីនឹងចូល-
រួមដោះស្រយការ-
កកស្ទះសំណំុរឿង

AHFProducts
នឹងបង្កើនសមត្ថ-
ភាពផលិតទ្វ្រដង
នៅប្រទ្រសកម្ពជុា

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩នៅអាម្រ-
រិកឡាទីននិងតំបន់
ការីបី៊នកើនឡើង
ជាង២លាននាក់

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈម្រធាវីស្មគ័្រចតិ្ដរបស់
គណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពជុាប្រមាណពី៣០០ទៅ
៤០០នាក់នឹងចូលរួមដោះស្រយ
ការកកស្ទះសណំុំរឿងដ្រលកពំុង
មានជិត ៤មុឺនករណី តាមរយៈ
ការផ្ដល់ម្រធាវីជួយការពារសិទ្ធិ
ដល់ជនត្រវូចោទឬជនជាប់ទោស
តាមច្របាប់តម្រូវឱ្រយមានម្រធាវី។
ន្រះបើតាមលោកវ៉ាពិសីប្រធាន
នាយកដ្ឋានការពារក្តីជនូជនក្រកី្រ
ន្រគណៈម្រធាវី។
លោកវ៉ាពិសីបានថ្ល្រងប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍...តទៅទំព័រ  ២

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ AHF Products 
ដ្រលជាក្រមុហ៊នុផលតិកា្តារកងុ- 
បា្លាក្រនងិកា្តារបន្ទះមានមលូដ្ឋាន 
នៅប្រទ្រសអាម្ររកិនងឹពង្រកី
ចងា្វាក់ផលតិកម្មរបស់ខ្លនួទ្វ្រដង 
នៅកម្ពុជាខណៈក្រុមហ៊ុនន្រះ
គ្រងនឹងបិទរោងចក្រនៅក្នុង
ទីក្រុងសា៊ាងហ្រប្រទ្រសចិន។
ក្រុមហ៊ុនAHFProducts

បានប្រកាសថារោងចក្រផលតិ
កា្តារកងុបា្លាក្រនងិកា្តារបន្ទះរបស់
ខ្លនួនៅក្នងុក្រងុព្រះសហីនុនងឹ
បង្កើនចងា្វាក់ផលិតកម្មទ្វ្រដង
ដើម្របីបម្រើអតិថិជនអន្តរជាតិ
របស់ខ្លួន។...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃុង ម៉ុង តៃ វី ដៃ អូៈ យោង-
តាមចំនួនសរុបរបស់AFP
ផ្អ្រកលើតួល្រខផ្លូវការបានឲ្រយ
ដឹងថា អាម្ររិកឡាទីននិង
តំបន់ការីប៊ីនកាលពីថ្ង្រសៅរ៍
មានករណីឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើម
ករូ៉ណូាជាង២លាននាក់ដោយ
ប្រទ្រសប្រសុីល មានករណី-
ឆ្លងវរីសុន្រះជាងពាក់កណា្តាល
ន្រករណីឆ្លងទាំងអស់ន្រះ។
វីរុសផ្លូវដង្ហើមន្រះ កំពុងឆ្លង

រាលដលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅ
ក្នងុតបំន់ន្រះជាតបំន់ដ្រលផ្ទុះ
ឆ្លងវីវុសន្រះ មានអ្នកឆ្លងជាង
២០០៧៦២១នាក់។
ប្រសុីល ជាប្រទ្រសធំជាង

គ្របំផុតនៅអាម្ររិកឡាទីន
មានចំនួនករណីឆ្លងនិងអ្នក-
សា្លាប់ច្រើនបនា្ទាប់ពីអាម្ររិក។ 
ប្រទ្រសន្រះបានកត់ត្រករណី
ឆ្លង១០៦៧៥៧៩នាក់និង
អ្នកសា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ
១៩ចំនួន ...តទៅទំព័រ ១១

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊ុន សៃន, លោករដ្ឋមន្តៃកីៃសួង ការពារជាតិទៀ បាញ់ និង មន្តៃ ីរដា្ឋាភិបាល ជាចៃើនរូបទៀត នាពៃល កន្លងមក ។ រូបថតFreshNews

លោកហុ៊នស្រនរំឭកពីការតសូ៊យកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្របីរំដោះកម្ពជុាពីរបបខ្ម្ររក្រហម
នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោកហ៊ុនស្រនរំឭកពីការ-
តស៊ូយកជវីតិធ្វើជាដើមទនុក្នងុការរដំោះ-
កម្ពជុាច្រញពីរបបខ្ម្ររក្រហមខណៈដ្រល
ក្រសួងការពារជាតិបានរំឭកអំពីប្រវត្តសិាស្ត្រ
ន្រះនៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ ជាចំណុចចាប់ផ្ដើម
ន្រដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រះជាតិ
កាលពីថ្ង្រទី២០ខ្រមិថុនាឆា្នាំ១៩៧៧។

លោកហុ៊នស្រនបានសរស្ររនៅលើទំព័រ- 
ហ្វ្រសប៊កុរបស់លោកកាលពីថ្ង្រសៅរថ៍ា៖
«ថ្ង្រទី២០ខ្រមថិនុាគឺជាខបួលើកទី៤៣ឆា្នា ំ
(២០មិថុនា១៩៧៧-២០មិថុនា២០២០) 
ន្រថ្ង្រដ្រលខ្ញុំសម្រចចិត្តដោយការឈឺ-
ចាប់យកជវីតិធ្វើដើមទនុដើម្របីតស៊ូរំដោះ-
ប្រជាជនកម្ពជុាច្រញពីរបបប្រល័យ-
ពូជសាសន៍បុ៉លពត។ទោះបីព្រលន្រះខ្លនួ 
ខ្ញុំនិងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននូវ

ស្រចក្តីសខុត្រខ្ញុំមនិដ្រលភ្ល្រចនវូទកឹភ្ន្រក
រាប់មុឺនរាប់ស្រនតំណក់នៅព្រលដ្រលខ្ញុំ
ឈានជើងច្រញពីមាតុភូមិចោលប្រជាជន-
កម្ពុជាដ្រលកំពុងរងគ្រះពិស្រសចាក-
ច្រញចោលភរយិដ៏កម្រសត់ដ្រលកពំងុមាន
ផ្ទ្រពោះ»។លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំអត់មានជម្រើស 
ឲ្រយល្អជាងន្រះទ្រព្រះយើងមិនអាចសំុការ-
អាណិតពីពួកបុ៉លពតបានឡើយ។ជម្រើស 
ប្រកបដោយគ្រះថា្នាក់...តទៅទំព័រ ៥



តពីទំព័រ១...កាលពីថ្ងៃអា-
ទិតៃយមៃសិលមិញថា គណៈមៃធាវី
បានឯកភាពសហការជាមួយ
កៃសួងយុត្ដិធម៌ដើមៃបីចូលរួមដោះ-
សៃយបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿង
នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-
ខៃត្ដ។ ប៉ុន្ដៃកៃុមមៃធាវីស្ម័គៃចិត្ត
របស់គណៈមៃធាវី នឹងចូលរួម
ជួយតៃទៅលើសំណុំរឿងបទ-
ល្មើសឧកៃដិ្ឋបទល្មើសមជៃឈិមនិង
សំណំុរឿងអនីតិជនតៃប៉ុណ្ណោះ។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងក៏បាន

ចៃញសៃចក្ដីជូនដំណឹង ដើមៃបី
ជៃើសរីសមៃធាវីស្ម័គៃចិត្ដរបស់
យើងបន្ថៃមដើមៃបីចូលរួមដោះ-
សៃយបន្ទាន់ពៃះមៃធាវីនៅ
តាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខៃត្ដ
ទាំង២៥មានចំនួនមិនគៃប់-
គៃន់។ពៃលខ្លះក្នុង១ថ្ងៃយើង
ធ្វើសវនការ១០រឿងក្ដី។ដូចនៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពៃញក្នុង
១ថ្ងៃបើកសវនការរហូតដល់
ជាង១០រឿងក្ដីក៏មានដៃរ»។
បើតាមលោកពិសី នពៃល

កន្លងមក គណៈមៃធាវី ក៏បាន
ចូលរួមជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការដោះសៃយសំណុំរឿង
នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-
ខៃត្ដផងដៃរ ដោយជួយការពារ
សិទ្ធិដល់ជនតៃវូចោទឬជនជាប់-
ទោស ដៃលជាជនកៃីកៃគ្មាន
លទ្ធភាពរកមៃធាវី។លោកឱៃយដឹង
ថាគិតចាប់តំាងពីខៃមករារហូត
មកដល់ចុងខៃមិថុននៃះមៃធាវី
ស្ម័គៃចិត្ដនៃគណៈមៃធាវីបាន
ចលូរមួជយួការពារសទិ្ធិដល់ជន-
តៃូវចោទឬជនជាប់ទោសបាន
ជិត៣០០០ករណីរួចហើយ។
លោកបន្តថាគណៈមៃធាវីមាន
មៃធាវីស្មគ័ៃចិត្ដជាង២០០នក់។
បច្ចបុៃបន្នមានការិយាល័យ នៅ
ទូទំាង២៥ សាលាដំបូងរាជធានី-
ខៃត្ដ។ លោកថា៖«ប៉ុន្ដៃក្នុងការ-
សហការបន្ថៃមជាមួយកៃសួង
យុត្ដិធម៌លើការអនុវត្ដយុទ្ធនការ
ដោះសៃយការកកស្ទះសំណុំ-
រឿងនៃះគឺយើងតៃូវជៃើសរីស
មៃធាវីស្ម័គៃចិត្ដបន្ថៃមទៀត។
ដចូ្នៃះមៃធាវីយើងអាចកើនឡើង
រហូតដល់ពី៣០០ទៅ ៤០០
នក់សមៃប់ចូលរួមអនុវត្ដយុទ្ធ-
នការនៃះ»។លោកពិសីថាការ-
សហការគ្នានៃះ គឺខាងសាលា-
ដំបូងរាជធានី-ខៃត្ដជាអ្នកស្នើសំុ
មៃធាវីពីគណៈមៃធាវីហើយគណៈ-
មៃធាវីនឹងចាត់តាំងមៃធាវីស្ម័គៃ-
ចិត្ដទៅជួយតាមការស្នើសំុនោះ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំពាកៃយ

កៃសួងយតុ្ដិធម៌ថ្លៃងកាលពមីៃសិល-
មញិថាការចលូរមួពីគណៈមៃធាវី
និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគឺសំខាន់

ណាស់ក្នងុការពន្លឿនដំណើរការ
នីតិវិធីសំណំុរឿងពៃះថាសំណំុ-
រឿងមួយចំនួនបើគ្មានមៃធាវីទៃ
គឺមិនអាចដំណើរការទៅបានទៃ។
ជាពិសៃសសំណំុរឿងដៃលចៃបាប់
តមៃវូដូចជាសំណំុរឿងបទឧកៃិដ្ឋ
និងសំណុំរឿងអនីតិជន។
លោកថ្លៃងថា៖«បៃសិនបើមិន

មានមៃធាវីគឺមិនអាចដំណើរការ
សវនការនំឱៃយស្ទះនតីិវធិីនងិធ្វើ
ឱៃយកកស្ទះសណំុំរឿង។ដចូ្នៃះការ-
ចូលរួមគៃប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាន
គណៈមៃធាវីមនៃ្ដីនគរបាលយុត្ដ-ិ
ធម៌និងមន្ទីរពិសោធន៍គៃឿង-
ញៀនជាដើមគឺមានសារៈសំខាន់-
ណាស់ក្នុងការចូលរួមពន្លឿន
ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ។
ពៃះថាការកកស្ទះសំណុំរឿង
នៃះមិនមៃនពាក់ព័ន្ធតៃការងារ
របស់មនៃ្តីតុលាការតៃប៉ុណ្ណោះទៃ
គឺទាមទារឲៃយមានការចូលរួមពី
មនៃ្ដីដៃលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត»។
ទាក់ទិននឹងបច្ចបុៃបន្នភាពនៃការ-

អនុវត្ដយុទ្ធនការរបស់កៃុមការ-
ងារទាំង៤លើការអនុវត្ដយុទ្ធ-
នការដោះសៃយការកកស្ទះ
សំណុំរឿងនៅសាលាដំបូងរាជ-
ធានី-ខៃត្ដលោកមា៉ាលីនឱៃយដឹង
ថាកៃមុការងារកំពុងធ្វើការបូក-
សរុបលទ្ធផលទូទាំងបៃទៃស។
ពៃលធ្វើរួច នឹងតៃូវបៃកាសនៅ
បំណាច់ខៃនៃះជាសាធារណៈ
តៃម្ដង។
លោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ដៃីកៃសួង

យុត្តិធម៌បានបៃកាសបើកយុទ្ធ-
នការដោះសៃយការកកស្ទះ
សំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូង
រាជធានី-ខៃត្ដកាលពីថ្ងៃទី១៨
ខៃឧសភាកៃយពីរកឃើញមាន
សំណុំរឿងពៃហ្មទណ្ឌដៃលនៅ
សៃសសល់មិនទាន់បានចាត់-
ការសរុបជិត៤មុឺន។ លោក
រដ្ឋមន្ដៃីរំពឹងថាតាមរយៈយុទ្ធន-
ការនៃះនឹងអាចកាត់បន្ថយការ-
កកស្ទះសំណុំរឿងបានបៃមាណ
ពី៥០ទៅ៧០ភាគរយក្នុង
រយៈពៃល៦ខៃខាងមុខ។
គណៈមៃធាវីកាលពីថ្ងៃទី១៧

ខៃមថិនុកប៏ានចៃញសៃចក្ដីជនូ-
ដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្ដល់មៃធាវី
ជយួការពារក្ដីក្នងុយទុ្ធនការនៃះ
និងបានអំពាវនវដល់សមាជិក
គណៈមៃធាវី និងមៃធាវីកម្ម-
សិកៃសាទាំងអស់ឲៃយចូលរួមជួយ
ការពារសិទ្ធិជនតៃូវចោទឬជន-
ជាប់ចោទសៃបទៅតាមចៃបាប់
តមៃូវឱៃយមានមៃធាវីដោយអនុវត្ត
តាមអភិកៃមរបស់កៃសួងយុត្តិ-
ធម៌ក្នងុយទុ្ធនការនៃះគឺ«លឿន
តៃឹមតៃូវ យុត្តិធម៌ និងគ្មានអំពើ
ពុករលួយ»៕
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លោក ប្រាក់ សុខុន  អំ ពាវ នាវ ប្រាទ្រាស ខ្រាស្រាក្រាវាត់-ផ្លវូស្ដារស្រាដ្ឋកិច្ចវិញ ម្រាធាវី ស្មគ័្រាចិត្ត ពី គណៈម្រា ធា វី 
នឹង ចូល រួម ដោះ ស្រាយ...រីសុចាន់

ភ្នំពេញៈរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស
លោកបៃក់សុខុនបានអំពាវ-
នវដល់រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសនៃ
បៃទៃសខៃសៃកៃវាត់នងិផ្លវូចនំនួ
ជាង២០បៃទៃសឱៃយរិះរកមធៃយោ-
បាយដើមៃបីបង្កើតបរិយាកាស
អណំយផលដើមៃបីសា្តារសៃដ្ឋ-
កិច្ចឡើងវិញ កៃយវិបត្តិជំងឺ
កូវីដ១៩ខណៈសា្ថានភាពបៃ-
ទៃសមួយចំនួនបានធូរសៃល
ពីជំងឺនៃះ។ការអំពាវនវរបស់
លោក បៃក់ សុខុនបានធ្វើ
ឡើងក្នុងកិច្ចបៃជុំជាន់ខ្ពស់ក្នុង
កៃបខណ័្ឌកចិ្ចសហបៃតិបតិ្តការ
អន្តរជាតិនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមខៃសៃ-
កៃវាត់និងផ្លូវស្តីពីការបៃយុទ្ធបៃ-
ឆំងជំងឺកូវីដ១៩ដោយសាមគ្គីភាព
តាមរយៈបៃព័ន្ធវីដៃអូ(Video
Conference)កាលពីថ្ងៃទី
១៨ ខៃមិថុន។ កិច្ចបៃជុំនៃះ
ផ្តួចផ្តើមឡើងដោយបៃទៃស
ចនិនងិដកឹនំដោយលោកវា៉ាង
យីទីបៃកឹៃសារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្តៃីការ-
បរទៃសចិន និងចូលរួមដោយ
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសមកពី២៦
បៃទៃសដៃលជាដៃគកូចិ្ចសហ-
បៃតិបត្តិការគំនិតផ្តួចផ្តើមខៃសៃ-
កៃវាត់និងផ្លូវ។
លោកបៃក់សខុនុតៃវូបាន

ដកសៃង់សម្ដកី្នងុសៃចក្តីបៃកាស
ព័ត៌មានកៃសួងការបរទៃស
កាលពីថ្ងៃទី១៩ថា៖ «ខណៈ
ដៃលសា្ថានភាពជំងឺកូវី១៩
កពំងុធរូសៃលនៅតាមបៃទៃស
មួយចំនួននៅលើពិភពលោក
វៃលានៃះជាពៃលតៃូវចាប់ផ្តើម
រិះរករបៀបនងិធានឱៃយបាននវូ
មធៃយោបាយដើមៃបីបង្កើតបរិយា-

កាសអំណយផលសមៃប់
ការសា្តារសៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
កៃយជំងឺកូវីដ១៩រាតតៃបាត
កន្លងផុត»។
លោកបៃក់សខុនុថ្លៃងបន្ត

ថា៖ «ទីផៃសារដៃលកំពុងរីក-
ចមៃើននិងបៃទៃសកំពុងអភិ-
វឌៃឍនម៍ានសារៈសខំាន់ជាអ្នកផ្គត-់
ផ្គង់ផងនិងជាទីផៃសារផង។ការ-
ធានបាននូវការតភា្ជាប់ដៃល
គ្មានរបាំងក្នុងចំណមយើង
ទាំងអស់គ្នានឹងជួយពងៃឹង
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់យើង»។
លោក បៃក់ សុខុនក៏បាន

អំពាវនវដល់រដ្ឋមនៃ្តីជាង២០
បៃទៃសនៃះចាំបាច់តៃូវពងៃឹង
សមត្ថភាពដើមៃបីដោះសៃយ
វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនៃះ
តាមរយៈការផ្លាស់ប្តរូបទពិសោធ
និងជំនញបច្ចៃកទៃស ការ-
ចៃករលំៃកឧត្តមា្មានវុត្តន៍ហើយ
និងរិះរកការសិកៃសាសៃវជៃវ
និងអភិវឌៃឍរួមគ្នាលើថា្នាំពៃយោបាល
និងវា៉ាក់សាំង។ «ក្នុងន័យនៃះ
កម្ពុជាគំទៃដល់ការបង្កើតឱៃយ

មានគំនិតផ្តចួផ្តើមវិថីសុខភាព»។
លោកបៃក់សុខុនថ្លៃងថា

ក្នុងនមជាបៃទៃសដៃលមាន
ជនំឿមតុមាំលើពហុភាគីនយិម
និងជាតួអង្គសកម្មនៅក្នងុកៃប-
ខ័ណ្ឌកិច្ចសហបៃតិបត្តិការខៃសៃ-
កៃវាត់និងផ្លូវកម្ពុជាអំពាវនវ
ឱៃយមានការចូលរួមកាន់តៃសុី-
ជមៃបន្ថៃមទៀតពីតួអង្គរដ្ឋ និង
តួអង្គមិនមៃនរដ្ឋទាំងអស់នៅ
ក្នងុបណា្តាកម្មវធិីកចិ្ចសហបៃត-ិ
បត្តិការខៃសៃកៃវាត់ និងផ្លូវដើមៃបី
បំពៃញឱៃយគ្នាទៅវិញទៅមកជា-
មួយគោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកប-
ដោយចីរភាពឆ្នា២ំ០៣០របស់
អង្គការសហបៃជាជាតិ។
លោកថ្លៃងថា៖«បៃសិនបើ

គ្មានកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនិង
សាមគ្គីភាពអន្តរជាតិទៃយើង
មិនអាចឈ្នះការបៃយុទ្ធបៃឆំង
នឹងជំងឺរាតតៃបាតនៃះទៃ។ការ-
ធ្វើនយោបាយណាមយួទៅលើ
ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតតៃបាតឬ
ការលៃងលៃបៃងស្តីបនោ្ទាសដក់
គ្នាគឺបានតៃមឹតៃកាត់បន្ថយនវូ

កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងអន្តរជាតិ
បៃឆងំនងឹជងំឺរាតតៃបាតសកល
នៃះតៃប៉ុណ្ណោះ»។
លោកវា៉ាងយីតៃវូដកសៃង-់

សម្ដីដោយគៃហទំព័រកៃសួង
ការបរទៃសចិនកាលពីថ្ងៃទី
១៩ខៃមថិនុបានថ្លៃងក្នងុកចិ្ច-
បៃជុំនៃះថា ចិនតៃៀមខ្លួនធ្វើ-
ការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើមៃបី
ធ្វើឱៃយគំនិតផ្តួចផ្តើមខៃសៃកៃវាត់
និងផ្លូវកា្លាយជាគំរូនៃកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការសខុាភិបាលការសា្តារ
ឡើងវិញ និងការរីកចមៃើន និង
បើកអនគតភ្លឺសា្វាងសមៃប់កិច្ច-
សហបៃតិបត្តិការខៃសៃកៃវាត់និងផ្លវូ។
លោក វា៉ាង ថ្លៃងថា៖«បៃ-

ទៃសចនិនងឹផ្តាតលើការគំទៃ
ដល់បណា្តាបៃទៃសក្នុងការបៃ-
យុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩
នងិការបន្តការអភវិឌៃឍសៃដ្ឋកចិ្ច
នងិសង្គមនងិពចិារណាជាវជិ្ជ-
មានដល់តមៃូវការរបស់ដៃគូ
ខៃសៃកៃវាត់ និងផ្លវូក្នងុការអភិវឌៃឍ
និងការបៃើបៃស់វា៉ាក់សំាង។
បៃទៃសចិនក៏នឹងពិភាកៃសាអំពី
ការបង្កើតផ្លូវលៃបឿនលឿន
សមៃប់លំហូរមនុសៃស និង
ទំនិញឆ្លងកាត់ពៃំដៃនជាមួយ
ដៃគូខៃសៃកៃវាត់និងផ្លូវ»។
លោកគនិភាបៃធានវទិៃយោសា្ថាន

ទំនក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជ-
បណិ្ឌតៃយសភាកម្ពជុាបានថ្លៃងថាជំងឺ
កូវីដ១៩គឺជាគៃះមហន្តរាយ
សកលដៃលធ្វើឱៃយមានផលប៉ះ-
ពាល់ដល់គៃប់បៃទៃសទាំងអស់
ស្ទើរតៃគៃប់វិស័យ។ ជាពិសៃស
នោះវសិយ័សៃដ្ឋកចិ្ចសង្គមទទលួ-
រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ។អ្វីដៃល
ជាតមៃូវការចាំបាច់សា្តារសៃដ្ឋកិច្ច
ឡើងវិញ៕

លោកបេក់សុខុនរដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេស។រូបថតកៃសួងការបរទៃស
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ក្រសួងបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលអប់រំ- 
ឌីជីថលក្នងុវិទ្រយាល័យព្រះសី៊ស៊វត្ថិ

សុទ្ធ គឹម សឿន

ឧ ត្ត រ មានជ័យ : សត្វ ទនៃសោង 
ឈ្មោល ១ កៃបាល ដៃល គៃ បៃទះ 
ឃើញ ងាប់ ក្នងុ សភាព ស្អយុ- 
រលួយ នៅ ដៃន ជ មៃ ក ស ត្វ ពៃ - 
សងៃឃ រុក្ខ វ័នកៃុង សំរោង  ខៃត្ត - 
ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ កាលពី ថ្ងៃទី២  ០ 
ខៃ មិថុនា តៃវូ បាន យក ម ក រៀ ប- 
ចំពិ ធីប ងៃសុកូលកាល ពីមៃសិ លមិញ 
ខណៈ បៃធាន ពៃ សហ គមន៍ នៃះ  
និង មន្តៃី ថា ការ ងាប់ នៃះ គឺ ជា 
ស្នាដៃ ពៃនពៃ លួច បាញ់ ។

រដ្ឋ លៃខា ធិកា រ និង ជាអ្នក- 
នាពំាកៃយ កៃស ួង បរ ិស្ថា ន លោក  
នៃតៃ ភក្តៃ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  កៃមុ ការងារ ចមៃះុ ដឹកនា ំ
ដោយ ពៃះ ភិក្ខុ  ប៊ុន ស លួត 
ពៃះ មៃគ ណ ខៃត្ត ឧ ត្ត រមាន ជ័យ 
និង ជា បៃធាន ពៃ សហគមន៍ 
សងៃឃ រុក្ខ វ័ន  ដោយមា  ន ការ ចូល- 
រមួ ព ីមន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស នងិ អាជា្ញា- 
ធរ ពាកព់ន័្ធ  មាន ម ន្តៃ ីន គ រ បា ល 
និង ទា ហាន បាន ពិនិតៃយ  ខ្មោច សត្វ 
ទនៃសោងនៃះ ។តាមកា រស ន្នដិ្ឋាន 
សត្វ ទនៃសោង  នៃះ បាន ងាប ់ជាង 
១០ ថ្ងៃ ហើយ  ដោ យស រតៃូ វ 
គៃ ប់កាំភ្លើង របស់ ពៃ ន ពៃ  
ហើយមា ន បាក់ ឆ្អងឹ ជំនី  រចំនួ ន 
២កាំ នៅ ផ្នៃក ខាង ឆ្វៃង ។

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថា នៃះ ជា 
ស ត្វ ទនៃសោង ទី៦ហើយ  ដៃល 
តៃវូបាន គៃ បាញ ់សមា្លាប ់ក្នងុ ពៃ 
សហ គមន៍ សងៃឃ រុក្ខ វ័ន ក្នងុ រ យៈ- 
ពៃល៦ ខៃ  ចុង កៃយ នៃះ។ សត្វ  
ទនៃសោង ទី៥  ដៃល បាន រក ឃើញ 
កាលព ីថ្ងៃទ ី២៤  ខៃឧសភា នងិ 
បាន ងាប ់ដោយ ការជាប ់អនា្ទាក ់

រប ស់  ពៃន ពៃ កៃយពី ការ- 
ខិត ខំ ជួយ សង្គៃះ ជីវិត  ពី គៃូ- 
ពៃទៃយ សត្វ  ខណៈ ទនៃសោង ញី 
ឈ្មោល ៤ កៃបាល  ផៃសៃង ទៀតបាន  
ងាប់ ដោយ ការ ជាប់ អនា្ទាក់ និង 
ដោយ សរ អនា្ទាក់ ឆក់ កាល ពី 
ដើម ឆ្នាំ ២០២០។

លោក នៃតៃ  ភក្តៃ  បញ្ជាក់ 
ថា៖«យើង តៃវូតៃ បន្ត សុើប អង្កៃត 
ស្វៃងរក ជន ខិល ខូច ដៃល បៃ- 
ពៃឹត្ត បទ ល្មើស បរបាញ់ សត្វ 
ដក់ អនា្ទាក់ សត្វ  ហើយ សូម 
ស្នើសំុ បងប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល 
បានដឹង ព័ត៌ មាន ពី ជន បំផ្លាញ 
សត្វ ពៃ  សូម ជួយ ផ្តល់ ការ- 
សហ ការ  នងិ ផ្តល ់ពត័ ៌មាន ដល ់
សមត្ថ កិច្ច ដើមៃបី អនុវត្ត ចៃបាប់» ។

លោក បាន សម្ដៃង ការ សោក-  
ស្តាយ ចពំោះ ការ បាត ់បង ់សត្វ- 
កមៃ ដោយ សរ ស្នាដៃ កៃុម 
ពៃន ពៃ គ្មោន ក្ត ីមៃតា្តានៃះ   ហើយ 
បាន ជរំញុ ឲៃយ ស ម ត្ថ កចិ្ច ពាក ់ពន័្ធ 
បន្ត សហ ការ គ្នា បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 
រឹត ប ន្តឹ ង  កា រអនុវត្ត ចៃបាប់ និង 
តៃូវ តៃួត ពិនិតៃយ ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត់ 
បំផុត ចំពោះ ពលរដ្ឋ ដៃល ចូល 

ពៃរក អនុ ផល ពៃ ឈើ ផៃសៃ ងៗ 
ដើមៃបី កុំ ឲៃយ ពួក គត់ លួច លាក់ 
អាវុធ ពិត ឬ អាវុធ កៃច្នៃ  អនា្ទាក់ 
ចូល ក្នុង ពៃ បៃ ពៃឹត្ត បទ ល្មើស 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ។

ពៃះ តៃជ ពៃះ គុណ ប៊ុន ស- 
លួត ពៃះ មៃគ ណ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន- 
ជ័យ និង ជា បៃធាន ពៃ សហ- 
គមន ៍សងៃឃ រកុ្ខ វន័ មាន សងៃឃដ ីកា 
ពី មៃសិ ល មិ ញ  ថា  ខ្មោច សត្វ ទនៃសោង 
នៃះ តៃវូបាន ដឹក មកកាន់ទីស្នាក់- 
ការ ស ហគ មន៍ ពៃ សងៃឃ រុក្ខ វ័ន 
ហើយ  ដើមៃបី ធ្វើ ពិធី បងៃសុ កូល  - 
ឧ ទ្ទ ិស  ក ុសល តាម បៃប ពទុ្ធ សស- 
នា នៅថ្ងៃទ ី២១ មថិនុា មនុ នងឹ 
កប់ ទន្ទឹម ផ្នូរ ទនៃសោង ដៃល បាន 
ងាប់ កាលពី ថ្ងៃទី ២៤ ខៃ ឧសភា 
កន្ល ង ទៅ ។

ពៃះអង្គ បន្ដ ថា សត្វ ទនៃសោង 
នៃះ  តៃូវបាន គៃ បាញ់ តៃូវ បាក់- 
ឆ្អងឹ ជនំ ីរចនំនួ២កា ំហើ យ បាន 
ពៃយា យាម រត់ គៃច ពី កៃុម ពៃន- 
ពៃ មក ដៃក ងាប់ កន្លៃង កើត- 
ហៃតុ នៃះ។សកម្ម ភាព  លួច បរ- 
បាញ់ សត្វ និង ការដក់ អនា្ទាក់ 
ចាប់ សត្វ នៅតៃ បន្ត កើត មាន 

ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ ហើយ អនា្ទាក់ 
គឺជា ឃាត ករ លាក់ មុខ បន្ត សមា្លាប ់
សត្វពៃ ជា រៀង រាល ់ថ្ងៃ។ រឯី មន្តៃ ី
ឧ ទៃយា នុ រកៃស និង សហ គមន៍ តំបន់ 
ស ងៃឃ  រុ ក្ខ វ័ន បាន បង្កៃប និង 
ទប់ ស្កាត់ ជា ហូរ ហៃ។ 

ពៃះអង្គ បញ្ជាក់ ថា៖ «សត្វ- 
ទនៃសោង ជា បៃភៃទ សត្វ កមៃ ជតិ 
ផុត ពូជ នៅលើ ពិភព លោក ហើ យ  
ចំពោះ កម្ពុជា យើង នៅ សៃ ស - 
ស ល់  ខ្លះ ។ អ៊ីចឹង បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទាងំ អស ់គ្នា តៃវូ ចលូរមួ ការ ពារ 
ន ិង អភរិកៃស សត្វពៃ ឲៃយ បា ន គង-់ 
វ ងៃស  យើងទាំ ងអ ស់គ្នា   គួរ តៃ 
បញៃឈប់ ការ ជួញ ដូរ សត្វពៃ សូមកុ ំ
បរិ ភោគ សច់ សត្វ ពៃ និង កុំ 
បរបាញ់ និង ចាប់ សត្វ ពៃ បន្ត- 
ទៀត»។

បើតាម លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ 
ចាប់ តំាង ពី ខៃមករា ដល់ ខៃមិថុនា 
នៃះ មា នសត្វ ទនៃសោង យា៉ា ងហោច  
ណាស់១ ០កៃបាល  តៃូវបាន បៃ- 
ទះឃើញ ងាប ់ក្នងុ តបំន ់ការ ពា រ 
ធ ម្មជាតិ របស់ កម្ពុជា  ក្នុ ង នោះ 
១កៃបាល រក ឃើញ ងាប់ ដោយ 
ជាប់ អនា្ទាក់ នៅក្នុង ខៃត្ត កំព ង់- 
ស្ពឺ។ រីឯ ៦កៃបាល(ឈ្មោល  
៣កៃបាល និង ញី ៣ កៃបាល) 
ងាប់ ដោយ ជាប់ អនា្ទាក់ ក្នុង ដៃន 
ជមៃ ក ស ត្វ ពៃ  សងៃឃ រកុ្ខ វន័  ខៃត្ត 
ឧ ត្ត រ មាន ជយ័  នងិ ២ កៃបាល ងាប ់
ក្នុង តំបន់ ជាប់ នឹង ដៃនជ មៃក 
សត្វពៃ ភ្ន ំពៃច  ដោយ ស រ ការ- 
បា ញ់ ស មា្លា ប់ និង កូន ទនៃសោង- 
ញី១ កៃបាល  រក ឃើញ ងាប់ ក្នុង 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  លំផត់ 
ខៃត្តម ណ្ឌលគិ រី ដោយ សរ 
ជាប់ អនា្ទាក់ ដៃរ ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ អបរ់ ំ យវុជន 
និង កីឡា  កំពុង រៀប ចំ បង្កើត 
«មជៃឈ មណ្ឌល សមៃប ់ការ អបរ់ ំ
ឌីជី ថល  និង ការ អប់រំ ពី ចមា្ងាយ » 
នៅ ក្នុង បរិ វៃណ វិទៃយា ល័យ ពៃះ- 
សុ ីសវុត្ថ ិ ដៃល ពធិ ីបើក ការ ដ្ឋាន 
ជួស ជុល អគរ តៃូវ ធ្វើនៅ ពៃឹក 
ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃ មិថុនា នៃះ  កៃម 
អធិ បតីភាព  លោក  ហង់ជួន  
ណារ៉ុន រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំ 
សៃប តាម ចក្ខុ វិស័យ របស់ កៃ- 
សួង នៃះថា « ដើមៃបី ឱៃយ មាន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច បៃប ឌីជី ថល លុះ តៃ តៃ មាន 
ការ អប់រំ បៃប ឌី ជី ថល »។ នៃះ 
បើ តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
របស់ កៃសួង អប់រំ ។

តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ដៃល បាន 
ចៃញ ផៃសោយ ព ីថ្ងៃ ១៩  ខៃ មថិនុា 
ឆ្នា ំ២០២០   កប៏ា នឲៃយដងឹ ដៃរថា 
កៃ ពីធ្វើជា អធិប តី បើក ការ ដ្ឋាន 
ជសួ ជលុ នងិ កៃ លម្អ អគរ មជៃឈ- 
មណ្ឌល នៃះ  លោករដ្ឋមន្តៃ ីក៏ ធ្វើ 
ស ន្ន ិសីទ សរ ព័ត៌ មាន ជំុវិញ ការ 
បង្កើត មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ  ផង ដៃរ ។

សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌មាន នៃះ 
ថា « ការ អប់រំ ឌីជី ថល ក្នងុ បរិបទ- 

ឧសៃសោហ កម្ម ៤.០ មាន សរៈ- 
សំខាន់ សមៃប់ ពៃះរា ជា ណា- 
ចកៃ កម្ពជុា  ក្នងុ ការ បោះ ជហំាន 
ឱៃយ កា្លាយ ជា បៃ ទៃស ដៃល មាន 
សៃដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថ ល  និង រដ្ឋា ភិបា ល 
ឌីជីថល  ដោយ សរ ផ្នៃក ទំាង អស់ 
នៃះ តៃវូ ការ អ្នក ជំនាញ ជា ចៃើន 
ដើមៃបី បំ ពៃញ ការ ងារ  និង គៃប់- 
គៃង បៃ ព័ន្ធ ឆ្លាត វៃ ទាំង អស់ »។

កៃសួង អប់រំ  បាន បញ្ជាក់ ថា  
សៃប តាម ចក្ខ ុវិស័យ នៃះ  កៃសួង 
អបរ់ ំបាន នងិ កពំងុ រៀប ច ំមលូ- 
ដ្ឋាន គៃឹះ សមៃប់ ការ អប់រំ ឌីជី- 
ថល  ឱៃយ ឆ្លើយ តប ជាមួយ យុគ- 
សម័យ បច្ចៃក វិទៃយា  តាម រយៈ 
ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ គៃឹះ ស្ថាន- 
សិកៃសោ  និង កំណៃ ទមៃង់ ការ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល គៃូ ដោយ ធ្វើ 
យា៉ាង ណា ឱៃយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ មាន 
សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ ខាង បច្ចៃក វិទៃយា- 
 មុន នឹង ចៃក រំលៃក បន្ត ទៅ ដល់ 
សិ សៃសោ នុ សិសៃស  ដៃល ជា ធន- 
ធាន មនុសៃស ជំនាន់ ថ្មី ។ 

សៃច ក្ដ ីបៃ កាស ព័ត៌ មាន ដដៃល 
ថា  ការ អប់រំ ឌីជី ថល(Digital- 
Education) គឺ ជា ការ បៃើបៃស់  
បៃ កប ដោយ នវា នុវត្ដ ន៍នៃ ឧប- 
ករណ៍  និង...តទៅទំព័រ ៦ 

សហគមន៍សង្រឃបង្រសុកូលឲ្រយសត្វទន្រសោងទើបងាប់ថ្មី

សត្វទនេសោងដេលបេទះឃើញងាប់   ក្នងុជមេកសត្វពេសងេឃរុក្ខវ័ន។ រូប កៃសួងបរិស្ថាន

វិទេយាល័យពេះសីុសុវត្ថ ិដេលមានការអប់រំឌីជីថល។ រូបថត ហុង មិនា



តពីទំព័រ១...ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ១២ម៉ឺន
រៀលក្នុង១ខ្រា។ចំពោះសមាជិកមា្នាក់
ក្នុងគ្រាួសារក្រាីក្រានៅទីប្រាជ៉ំជន ក្នុង
រាជធានីភ្នពំ្រាញគឺកម្រាតិ១ទទួលបាន
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ៥២ពាន់រៀលក្នុង១ខ្រា
រីឯសមាជិកមា្នាក់ក្នុងគ្រាួសារក្រាីក្រា
កម្រាតិ២ទទលួបានប្រាកឧ់បត្ថម្ភ៣៦
ពាន់រៀល។អន៉ក្រាឹត្រាយបន្តថាចំណ្រាក
សមាជិកមា្នាក់ ក្នុងគ្រាួសារក្រាីក្រានៅ
ទីប្រាជំ៉ជនក្រារាជធានីភ្នពំ្រាញគឺទទួល-
បានប្រាកឧ់បត្ថម្ភ៤ម៉នឺរៀលក្នងុ១ខ្រា
ហើយសមាជិកក្នុងគ្រាួសារក្រាីក្រា
កម្រាិត១នងិទទលួបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ចនំួន២៨ពាន់រៀលសម្រាប់សមាជកិ
មា្នាក់ក្នុងគ្រាួសារក្រាីក្រាកម្រាិត២។ ជន
ងាយរងគ្រាះដចូជាកម៉ារចាប់ពីអាយ៉
៥ឆ្នាំច៉ះជនពិការមន៉ស្រាសចាស់អាយ៉
ចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងនិងគ្រាួសារមាន
សមាជិកផ្ទកុជំងឺអ្រាដស៍ទំាងនៅទីប្រាជំ៉-
ជនក្នងុនិងក្រារាជធានីភ្នពំ្រាញគឺទទួល-
បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាប្រាចាំខ្រាស្មើៗគ្នា
គឺក្នងុមា្នាក់ទទលួបានប្រាក់៤ម៉នឺរៀល
សម្រាប់អ្នកក្រាីក្រាកម្រាិត១និង២៨
ពាន់រៀលសម្រាប់អ្នកក្រាីក្រាកម្រាតិ២។
អន៉ក្រាឹត្រាយបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រាួសារ

ក្រាកី្រានងិជនងាយរងគ្រាះនៅជនបទ
គឺក្នុង១គ្រាួសារក្រាីក្រាកម្រាិត១និង
កម្រាិត២ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ៨
មឺ៉នរៀលក្នងុ១ខ្រាខណៈជនរងគ្រាះ
ដូចជាក៉មារមានអាយ៉ចាប់ពី៥ឆ្នាំច៉ះ

ជនពិការមន៉ស្រាសចាស់អាយ៉ចាប់ពី
៦០ឆ្នាំឡើងនងិគ្រាសួារមានសមាជកិ
ផ្ទុកជំងឺអ្រាដស៍គឺអ្នកស្ថិតក្នុងគ្រាួសារ
ក្រាកី្រាកម្រាតិ១ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
២៤ពាន់រៀលនងិអ្នកស្ថតិក្នងុគ្រាសួារ
ក្រាីក្រាកម្រាិត២ទទួលបានប្រាក់១២
ពាន់រៀលក្នុង១ខ្រា។
ក្រាសួងផ្រានការឲ្រាយដឹងថាការធ្វើបច្ចុ-

ប្រាបន្នភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រាួសារ
ក្រាីក្រាគិតត្រាឹមថ្ង្រាទី១ខ្រាមិថ៉នាដើម្រាបី
ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្នងុ
អំឡុងព្រាលការរីករាលដលជំងឺកូវីដ
១៩គឺបានរកឃើញជាង៥៦មឺ៉នគ្រាសួារ
ឬស្មើប្រាមាណ២លាន៣ស្រាននាក់។
លោកថ្រាងបញ្ញាធនអគ្គនាយក

ផ្រានការន្រាក្រាសងួផ្រានការបានប្រាប់
ភ្នំព្រាញប៉៉ស្ដិ៍ពីម្រាសិលមិញថាតួល្រាខ
ពលរដ្ឋដ្រាលត្រាវូកណំត់អត្តសញ្ញាណ
ជាគ្រាួសារក្រាីក្រាទាំងន្រាះត្រាូវបាន
ក្រាសួងផ្រានការបញ្ជូនទៅឱ្រាយក្រាសួង
ស្រាដ្ឋកិច្ចរួចហើយដើម្រាបីកំណត់អំពី
ទំហំទឹកប្រាក់ដ្រាលផ្ដល់ជូនគ្រាួសារ
ទាំងនោះ។ លោកបន្តថាការស្រាង់
ស្ថតិិចនំនួពលរដ្ឋក្រាកី្រាគឺនៅត្រាបន្តធ្វើ
ចាប់តាំងពីថ្ង្រាទី១មិថ៉នាមកហើយ
នៅចង៉ខ្រាន្រាះនងឹធ្វើបច្ចបុ្រាបន្នភាពអពំី
ចំនួនសាជាថ្មីដើម្រាបីឱ្រាយបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ជំហានបន្តនៅក្នុងដើមខ្រាកក្កដខាង
ម៉ខ។លោកបញ្ជាក់ថាក្រាសួងផ្រាន-
ការជាអ្នកកំណត់ចំនួនពលរដ្ឋក្រាីក្រា

រីឯក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នក
កំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ហើយក្រាសួង
សង្គមកិច្ចអតីតយ៉ទ្ធជននិងយ៉វនីតិ-
សម្រាបទាគឺជាអ្នកប្រាគល់ប្រាក់ផ្ទាល់។
លោកបន្តថា៖«ចំនួនគ្រាួសារដ្រាល

កណំត់អត្តសញ្ញាណក្រាកី្រាគមឺានការ-
កើនឡើងនៅក្រាយពីថ្ង្រាទី១មិថ៉នា
ប៉៉ន្ត្រាយើងអត់ទាន់ប្រាើទ្រាដោយសារ
ទំហំថវិកានិងការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់
ហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាជំហាន»។
ចំណ្រាកលោកមាសស៉ខស្រានសាន

អ្នកនំាពាក្រាយក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ចក៏មិនប្រាប់
អំពីទំហំទឹកប្រាក់ដ្រាលត្រាូវឧបត្ថម្ភ
ដល់គ្រាសួារពលរដ្ឋក្រាកី្រាទាងំជាង៥៦
ម៉នឺគ្រាសួារនោះដ្រារ។លោកថា៖
«ចំនួនទំហំទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺសម្ដ្រាចនឹង
ប្រាកាសនៅថ្ង្រាទី២៤ខ្រាមិថ៉នា»។

ក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ចធា្លាប់បញ្ជាក់ថា
រដ្ឋាភិបាលបានត្រាៀមថវិកាបម្រាង៉សម្រាប់
ចាយវាយនៅក្នងុអឡំងុព្រាលជងំឺកូវដី
១៩គឺមានចំនួនចាប់ពី៨០០លាន
ដ៉លា្លារទៅ២ពាន់លានដ៉លា្លារដើម្រាបី
ជួយរក្រាសាលំនឹងអាជីវកម្ម ក្នុងវិស័យ
មួយចំនួនជួយសម្រាលបន្ទុករបស់
ក្រាម៉កម្មករ និងពលរដ្ឋដ្រាលក្រាកី្រាងាយ-
រងគ្រាះខណៈលោកមាសស៉ខស្រាន-
សានធា្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
កាលពីព្រាលថ្មីៗ ន្រាះថាទឹកប្រាក់បម្រា៉ង
ទំាងនោះត្រាវូបានរដ្ឋាភិបាលចាយអស់
ជាង១ពាន់លានដ៉លា្លារហើយ។
ក្រាពីការប្រាកាសចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី

ឧបត្ថម្ភសាចប់្រាក់ដល់គ្រាសួារពលរដ្ឋ
ក្រាីក្រាលោកហ៊៉នស្រានក៏បន្តអំពាវ-
នាវឱ្រាយពលរដ្ឋត្រាូវប្រា៉ងប្រាយ័ត្នអំពីជំងឺ

ឆ្លងកូវីដ១៩គឺត្រាវូប្រាើប្រាស់មា៉ាស់ពាក់
ការពារឧស្រាសាហ៍ដស៉លាងសមា្អាតដ្រា
ជាមួយសាបូ៊អាល់ក៉លឬជ្រាលសមា្លាប់
ម្រារោគ។លោកបន្តថាចំពោះក្រាម៉ហ៉៊ន
និងអ្នកគ្រាប់គ្រាងនៅតាមទីកន្ល្រាងដ្រាល
មានការប្រាមលូផ្តុំមនស៉្រាសច្រាើនដចូជា
ផ្រាសារផ្រាសារទំនើបសណ្ឋាគរភោជនីយ-
ដ្ឋានហាងកាហ្វ្រាជាពិស្រាសគ្លនិីកនិង
មន្ទីរព្រាទ្រាយព្រាយាបាលទាងំរដ្ឋនងិឯកជន
ត្រាវូមានទកឹអាលក់ល៉នងិមា៉ាស់ដើម្រាបី
ឱ្រាយអតិថិជនប្រាើប្រាស់ដើម្រាបីទប់សា្កាត់
ការឆ្លងរាលដលជំងឺកូវីដ១៩ពីមា្នាក់
ទៅមា្នាក់។
កាលពីថ្ង្រាម្រាសិលមិញក្រាសួងស៉ខា-

ភិបាលបានប្រាកាសថាគ្មានអ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩ថ្មីទៀតទ្រាប៉៉ន្ត្រាមានអ្នកជំងឺ
មា្នាក់ទៀត បានជាសះស្រាបើយដ្រាល
បានធ្វើឱ្រាយចំនួនអ្នកជាសះស្រាបើយកើន
ដល់១២៧នាក់ក្នងុចណំោមអ្នកឆ្លង
សរ៉បទាំងអស់១២៩នាក់ដ្រាល
ត្រាវូបានរាយការណ៍នៅកម្ពជុា។
ទោះយ៉ាងណក្រាសួងស៉ខាភិបាល

បានអំពាវនាវឱ្រាយពលរដ្ឋបន្តប្រាង៉ប្រាយ័ត្ន
ជាប់ជានចិ្ចគឺត្រាវូសម្រាបខ្លនួតាមការ-
រស់នៅប្រាបគន្លងថ្មីដ្រាលត្រាូវប្រាកាន់
យកការអន៉វត្តវិធានការការពារខ្លួន
ឱ្រាយបានខា្ជាប់ខ្ជួនដូចជាលាងសមា្អាត
ដ្រាឱ្រាយបានញឹកញាប់ត្រាូវពាក់មា៉ាស់ឬ
ក្រាមានៅព្រាលចំាបាច់ឬនៅព្រាលកណ្ដាស់
ឬក្អកត្រាវូអន៉វត្តគមា្លាតស៉វត្ថភិាពសង្គម
នងិបគ៉្គលដើម្រាបីការពារក៉ឱំ្រាយមានរលក
ទី២ន្រាការឆ្លងនៅក្នុងប្រាទ្រាស៕
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ស្ត្រីម្នាក់អូសរទ្រះអ្រតចាយខណៈកូនម្នាក់ដើរតាមនិងកូនម្នាក់ទៀតជិះរទ្រះ។រូបមិនា



តពទីព័ំរ១ ...នងិទកឹភ្នែកនោះហើយ
ដែលនាំមកនូវសែចក្តីសុខនិងការ- 
រីកចមែើនរហូតសព្វថ្ងែនែះ»។
រដ្ឋមន្តែីកែសួងការពារជាតិលោក

ទៀបាញ់កាលពីថ្ងែសៅរ៍បានបែរព្ធ
ពធិីរឭំកខបួ៤៣ឆ្នាំនែដណំើរឆ្ពោះទៅ
រកការសង្គែះជាតិដឹកនំាដោយលោក
ហ៊នុសែនកាលពីថ្ងែទី២០មថិនុាឆ្នាំ
១៩៧៧។ការរំឭកនែះធ្វើឡើងនៅ  
តំបន់កោះថ្មX១៦ឃំុទន្លងូសែកុមែមត់
ខែត្តតែបងូឃ្មុំដើមែបីរឭំកបែវត្តិសាស្តែនែ
ការចាកចែញរបស់លោកហ៊ុនសែន
នងិយទុ្ធមតិ្ត៤នាក់ទៀតរមួមានលោក
នុចថន,ញឹកហួន,សានសាញ់,និង
វ៉ាប៉ោអៀនឆ្ពោះទៅបែទែសវៀតណាម
ដើមែបីសុំជំនួយមកវយលើកែុមខ្មែរ-
កែហមដឹកនាំដោយប៉ុលពត។
លោកថ្លែងក្នុងពែលនោះបែប់ឲែយ

គែប់កែសួងសា្ថាប័នកងយោធពល-
ខែមរភូមិន្ទ និងរដ្ឋបាលរាជធានីខែត្ត
ផែសព្វផែសាយអពំីដណំើរជាបែវត្តិសាស្តែ
របស់លោកហ៊ុនសែន និងសមមិត្ត
ក្នងុការចាប់ផ្ដើមរំដោះជាតិនែះ។លោក
ថាលោកហុ៊នសែនបានអនុញ្ញាតឲែយ
មានការសែវជែវបន្តអំពីបែវត្តសិាស្តែ
ខ្មែរកែហមនិងការសង្គែះជាតិចងកែង
ជាឯកសារបែវត្តសិាស្តែដែលមានការ- 
ទទួលសា្គាល់ថា្នាក់ជាតិនិងធ្វើការផែសព្វ-

ផែសាយអំពីបែវត្តិសាស្តែនែះ។ការធ្វើ
ដូច្នែះដោយសារតែបែភពបែវត្តសិាស្តែ
មួយចំនួនមានភាពលម្អៀងនិយាយមិន
អស់សែចក្ដីខ្លះមិននិយាយហើយខ្លះ
និយាយលើកកម្ពស់ថ្វដីែរបស់ខ្លនួហសួ
ពែក។លោកបែប់ឲែយកែុមសែវជែវ
បន្តសែវជែវបែវត្តិធ្វើដំណើរនែះនៅ
ឡកុនញិនងិឡងុយា៉ោវពីថ្ងែទី២១ខែ
មិថុនាឆ្នាំ១៩៧៧ដល់ថ្ងែទី១២ខែ
ឧសភាឆ្នាំ១៩៧៨នៅលើទឹកដីវៀត-
ណាមដើមែបីពងែងឹភ័ស្តុតាងនែដំណើរ
រដំោះជាត។ិលោកបានឲែយកែមុការងារ
រៀបចំពែតឹ្តកិារណ៍បែវត្តសិាស្តែនែះជា
គំរូសមែប់ការបង្កើតទីតំាងបែវត្តិសា-
ស្តែសំខាន់ៗផែសែងទៀតដែលរួមចំណែក
ក្នុងការចូលរួមរំដោះជាតិ។លើសពី
នែះទៀតតែវូរៀបចំកែមុការងារថែរកែសា
ទីតាំងបែវត្តិសាស្តែទាំងនែះ។លោក
ស្នើឲែយវៀតណាមជួយកសាងផ្លូវបែវត្តិ-
សាស្តែនែះនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាម។
កែពីអនសុាសន៍ដែលបានលើក-

ឡើងលោកទៀបាញ់ ក៏សម្ដែងការ-
សោកសា្ដាយចពំោះអ្នកដែលតែវូបាន
អញ្ជើញឲែយចូលរួមការរំឭកដល់ពែតឹ្តិការណ៍ 
បែវត្តសិាស្តែនែះតែបែរជាមិនមកចូល-
រមួ។«ដូច្នែះការចូលរួមអបអរសាទរក្នងុ
រយៈពែល១ថ្ងែមិនប៉ះពាល់ធុរកិច្ចមិន
ប៉ះពាល់ដល់មខុតណំែងតនួាទីឬកចិ្ច- 

ការដែលវធ្វើឲែយបាត់បង់អ្វីដែលមាន
សារៈសំខាន់នោះទែ។ដោយឡែកអ្នក
ដែលមិនទទួលបានការអញ្ជើញនោះ
ជារឿងផែសែង»។លោកទៀបាញ់ថ្លែង
ថាកម្ពជុានងិវៀតណាមតែងជយួគ្នា
ក្នងុគែមានអាសន្នហើយមិត្តភាពនែះ
មិនអាចបំបែកបំបាក់បានទែទោះបី
លោកតែងឃើញមានមនុសែសមួយ
ចំនួនតែងពែយាយាមបំបែកបំបាក់មិត្តភាព
នែះក្តី។«ដូច្នែះយើងកសាងអ្វីដែលជា
តឹកតាងចែបាស់លាស់ថាគ្មានទែគ្មាន
ជាដាច់ខាតគ្មានការបំបែកបំបាក់បាន 
ទែកូនចៅឬក៏ក្មួយៗ ជំនាន់កែយៗ
តែូវដងឹចែបាសគ់្មានទែការបែកបាក់ពែល   
លំបាកយា៉ោងណាក៏ដោយគឺកម្ពុជា

វៀតណាមនៅតែរួបរួមជាមួយគ្នា។
មូលហែតុបែវត្តិសាស្តែ មូលហែតុ
ភូមិសាស្តែគឺនៅជាប់គ្នា។ដូច្នែះការ-
ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមានដាច់-
ខែសែរយៈទែ»។ក្នងុគមែប់ខបួ៤៥ឆ្នាំនែ
ពែឹត្តិការណ៍បែវត្តិសាស្តែនែះដែល
នឹងធ្វើនៅថ្ងែទី២០ខែមិថុនាឆ្នា២ំ០២២ 
លោកទៀបាញ់គែងនងឹរៀបចពំធិី
នែះក្នុងទែង់ទែយធំដោយមានការ
អញ្ជើញសែដ្ឋី អ្នកមានទែពែយសមែបត្តិ
ឧកញ៉ោនិងមន្តែីថា្នាក់ធំៗមកចូលរួម
ដើមែបីដឹងពីគុណអ្នកដឹកនាំនិងអំពី
ដំណើរចាកចែញទៅរំដោះជាតិ។
លោកផែងពងែសរា៉ាសុីនាយកមជែឈ-

មណ្ឌលឯកសារខែត្តពែវែងបានថ្លែង

ថាដើមែបីបងា្ហាញពីបែវត្តិសាស្តែនែការ
ចាប់ផ្ដើមដំណើររំដោះជាតិនែះមជែឈ-
មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្កើត
«មជែឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្ម»តាម
គំនិតរបស់នាយឧត្តមសែនីយ៍ណឹម
សុវត្ថិ ទីបែឹកែសាពិសែសលោកទៀ
បាញ់និងជាអគ្គនាយកនែអគ្គនាយក-
ដា្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទែស
កែសួងការពារជាតិជាមួយនឹងលោក
ឆំងយុនាយកមជែឈមណ្ឌលឯកសារ
កម្ពុជា។
លោកពងែសរា៉ាសីុថ្លែងថា«មជែឈមណ្ឌល 

ឯកសារកោះថ្ម»រៀបចំដាក់តំាងពិព័រណ៍
បងា្ហាញពែលវែលាជាបែវត្តសិាសែ្តមួយ
ដែលមានរូបភាពចំនួន១០៧សន្លឹក
របូគនំរូចនំនួ៣៦ផ្ទាងំនងិផែនទីចនំនួ
៦ផ្ទាំង។ការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍នែះ
ធ្វើឡើងនៅក្នងុបន្ទប់ចំនួន២នែសាលា
បឋមសកិែសាប៊នុរា៉ានីហ៊នុសែនកោះ- 
ថ្មស្ថតិនៅក្នងុភូមិកោះថ្មឃំុទន្លងូសែុក
មែមត់ខែត្តតែបូងឃ្មុំតាមការស្នើសុំ
របស់លោកសៅសុខាអគ្គមែបញ្ជា-
ការរងនែកងយោធពលខែមរភូមិន្ទ
ដោយមានការយល់ពែមពីលោកហង-់ 
ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្តែីកែសួងអប់រំ។
ឯកសារដែលមានដាក់តំាងនៅមជែឈ-

មណ្ឌលនែះរួមមានឯកសារដែលយក
ចែញពីឯកសារខ្មែរកែហមឯកសារ
អាមែរិកនិងឯកសារវៀតណាមនិង
រូបភាពទាំងឡាយផ្តើមចែញពីអ្នក-
ថតរូបនិងគូររូបចំនួន៥រូប៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈកែសួងទែសចរណ៍
កម្ពុជា ឲែយដឹងថាអាសា៊ានកំពុង
ពិចារណាលើការជំរុញឲែយមាន
ការធ្វើដំណើរក្នងុតំបន់ឡើងវិញ
ខណៈដែលវិបត្តិនែការរាតតែបាត
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឲែយប៉ះពាល់
ដល់ភា្នាក់ងារទែសចរណ៍នៅកម្ពជុា
ហើយភ្ញៀវទែសចរបានធា្លាក់ចុះ
រហូតដល់បែមាណ៩០ភាគរយ។
កាលពីថ្ងែទី១៩ខែមិថុនាឆ្នាំ

២០២០ បណា្តាបែទែសអាសា៊ាន
បើកកិច្ចបែជុំរួមគ្នាក្នុងកែបខ័ណ្ឌ
សហព័ន្ធសមាគមការធ្វើដំណើរ
អាសុី(FATA)តាមរយៈបែព័ន្ធ
VideoConferenceដើមែបី
ពិភាកែសាលើការបើកពែដំែនឡើងវិញ 
សមែប់ទែសចរណ៍ក្នងុតំបន់អាសា៊ាន។
តាមទំព័រហ្វែសបុ៊កកែសួងទែស-

ចរណ៍ឲែយដងឹពីថ្ងែទ២ី០មិថុនាថា
កិច្ចពិភាកែសានែះ ក៏លើកឡើងពី
គោលនយោបាយក្នុងការជំរុញ
ការធ្វើដំណើររបស់ទែសចរក្នងុសែុក  
រវងបែទែសអាសា៊ានកដ៏ចូជាការ
លើកទឹកចិត្ត និងផែនការជំរុញ
ការផែសព្វផែសាយដើមែបីឲែយមានការ
ធ្វើដំណើរក្នុងអាសា៊ានផងដែរ។
លោកថោង រដ្ឋសក្តិអគ្គនា-

យកអភិវឌែឍន៍ទែសចរណ៍និង

សហបែតិបត្តិការអន្តរជាតិ នែ
កែសួងទែសចរណ៍ដែលចូលរួម
ក្នុងកិច្ចបែជុំនែះបានបែប់ភ្នំពែញ-
ប៉សុ្ដិ៍កាលពីថ្ងែអាទតិែយថាតណំាង
បែទែសនីមួយៗបានលើកឡើង
អំពីគោលនយោបាយនិងវិធាន-
ការពិសែសមួយចំនួនរបស់បែទែស
រៀងៗ ខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះដំណើរនែ
ការបើកពែំដែនឡើងវិញនៅមិន
ទាន់មានភាពចែបាស់លាស់នៅ
ឡើយទែ។ «បែទែសអាសា៊ាន
ទាងំអសគ់ត់គែន់តែថាឲែយមាន
ផែនការរបៀបវរៈជាមនុសិនក្នងុ
ការធ្វើដំណើរក្នងុតំបន់នែះគែន់
តែថាការបើកពែំដែនឬលម្ហនែ
ជើងអាកាសនៅមិនទាន់មាន
បែទែសណាមួយជាក់លាក់បាន
បែកាសនៅថ្ងែណានៅឡើយទែ»។
លោករដ្ឋសក្តិបានបញ្ជាក់ថា

កម្ពុជាពុំដែលបិទពែំដែនជាមួយ
បែទែសជិតខាងឡើយហើយក៏
មិនដែលហាមឃាត់ភ្ញៀវទែស-
ចរមិនឲែយចូលមកកម្ពុជានោះ 
ដែរ។ប៉នុ្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជា  
គែន់តែតមែូវឲែយភ្ញៀវទែសចរ
អន្តរជាតិដែលមកកម្ពជុាតែវូមាន
លិខិតធានារា៉ាប់រងសុខភាពយា៉ោង-
តចិ៥មុនឺដលុា្លារនងិតម្កល់បែក់
ចំនួន៣ពាន់ដុលា្លារសមែប់សែវ-
កម្មផែសែងៗពាកព់ន័្ធកូវដី១៩អម

ជាមួយលិខិតបញ្ជាក់អវិជ្ជមាន
COVID-19ពីសំណាក់អាជា្ញាធរ
សុខាភិបាលរបស់បែទែសនែ 
ភ្ញៀវទែសចររូបនោះដែលមាន
សុពលភាព៧២ម៉ោងតែបុ៉ណ្ណោះ។
បើតាមលោក រដ្ឋសក្តិចាប់ពី

ខែមករាដល់ខែមនីាឆ្នាំ២០២០
ភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិចូល
កម្ពជុាមានចំនួន១,១៦លាននាក់
ហើយបើបែៀបធៀបនឹងរយៈ-
ពែលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩
មានការថយចុះ៣៨ភាគរយ
ខណៈក្នងុអំឡុងពែលតែមីាសទី២
នែះចំនួនភ្ញៀវទែសចរមានការ
ធា្លាក់ចុះខា្លាងំដល់ទៅ៩០%។
លោកសែីឆយសីុវលីនបែធាន

សមាគមទីភា្នាក់ងារទែសចរណ៍
(CATA)ក៏បានលើកឡើងអំពី
សា្ថានភាពទីភា្នាក់ងារទែសចរណ៍
នៅកម្ពជុាផងដែរថា៩៥ភាគរយ
នែបែតិបត្តិករទែសចរណ៍បាន
ផ្អាកអាជីវកម្មសែបពែលដែល
ជំងឺកូវីដ១៩បន្តរាតតែបាត។
លោកសែីថា ចំណែកបែតិបត្តិករ
ទែសចរណ៍៥%ទៀតនៅកម្ពុជា
កំពុងខិតខំបង្កើតសកម្មភាព
ផលិតផលថ្មីដើមែបីទាក់ទាញ
ទែសចរក្នងុសែកុក្នងុនោះទែសចរ
វ័យជំទង់កំពុងពែញនិយមក្នុង
ការឡើងភ្នំនិងបះតង់៕

លោកហុ៊នសែនរំឭក...

លោកហុ៊នសេនពេលនិយាយទៅកាន់ជនភៀសខ្លនួមកពីភូមិភាគបូព៌ាក្នងុឆ្នាំ
១៩៧៧។រូបថតមជែឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អាស៊ានកំពុងពិចារណាការជំរុញឲែយមានការធ្វើដំណើរ



តពីទំព័រ៣...បច្ចេកវិទេយាឌីជីថល
ក្នងុការបងេៀននងិការរៀនកដ៏ចូ
ជា ការគេប់គេងលើការបងេៀន
និងការរៀន។ក្នុងន័យនេះ ការ-
អប់រំតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិក
(E-Learning) ជាបេព័ន្ធនេការ-
អប់រំតាមបេបឌីជីថលមួយបេប
ដេលមានមូលដ្ឋានចេញពីការ-
អបរ់ំផ្លវូការនងិបេើបេស់ធនធាន
អេឡិចតេូនិកជាជំនួយ។
ជាមួយនេះដេរសេចក្ដីបេកាស

ព័ត៌មានបានឱេយដឹងទៀតថាការ-

អបរ់ំពីចមា្ងាយ(DistanceLear-
ning)ជាវិធីសាសេ្តមួយដេល
សិសេសអាចទទួលបានការអប់រំ
សមេប់អភិវឌេឍសមេបទាទាំង៤ គឺ
ពទុ្ធិសមេបទាបំណិនសមេបទាកាយ-
សមេបទានងិចរយិាសមេបទាដោយ
ពំុចំាបាច់មានវត្ដមាននៅសាលារៀន
ឬជបួជាមយួគេូដោយផ្ទាល់ឡើយ។
បើតាមកេសួងអប់រំគេឹះសា្ថាន
សិកេសាមួយចំនួនផេសារភ្ជាប់កម្មវិធី
«អប់រំពីចមា្ងាយ»ជាមួយនឹង«បេ-
ព័ន្ធនេការសិកេសាតាមបេបចមេុះ»
(Blended Learning)ឬដេល
ផេសារភ្ជាប់ជាមួយបេព័ន្ធគេប់គេង

ការសកិេសា(LearningManage-
mentSystem)។
ដោយផ្អេកលើបទពិសោធដេល

ទទលួបានពកីារអនុវត្ដកម្មវធិីអបរំ
តាមបេពន័្ធឡេឡចិតេនូកិនាពេល
កន្លងមកនិងផ្អេកលើតមេូវការ-
សមេប់បន្តអនុវត្ដនៅពេលអនាគត
កេសួងអប់រំនឹងអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធសមេប់ការអប់រំឌីជីថល
និងការអប់រំពីចមា្ងាយផងដេរ។នេះ
បើតាមសេចក្ដីបេកាសដដេល។
ចំណេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សមេប់ការអបរ់ំឌជីីថលនងិការ-
អប់រំពីចមា្ងាយដេលកេសួងអបរ់ំនងឹ

អភិវឌេឍនោះមាន១.ហេដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធសមេប់គេប់គេងទិន្នន័យ
នេការអប់រំឌីជីថលដោយផ្ដោត-
លើការរៀបចំបង្កើតមជេឈមណ្ឌល
ទិន្នន័យ(Data ceter)។ ២.
សកម្មភពផលិតវីដេអូនេការ-
បងេៀនដោយរួមបញ្ចលូនូវការ-
បញ្ជាេបវិធីសាសេ្ដបងេៀនបេបថ្មី
និងការឆ្លើយតបចំពោះការអប់រំ
បរិយាប័ន្ន(ការអប់រំពិសេស)។៣.
ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធសមេប់ផលិត-
វីដេអូនេការបងេៀនដោយផ្ដោត-
លើការបង្កើតស្ទូឌីយោសមេប់
ផលិតវីដេអូបងេៀននិងមាតិកា

ឌីជីថលដទេទៀត និងស្ទឌីូយោខ្នាត
ធំសមេប់វេទិកាអប់រំ។៤.វេទិកា
ឌីជីថលសមេប់ការអប់រំតាមបេ-
ព័ន្ធអេឡិចតេូនិកនិងបេព័ន្ធគេប់-
គេងការសិកេសាដោយផ្អេកលើ
បរិបទនេការអប់រំនៅកម្ពជុា។
លោករស់សវុាចាអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងអប់រំបានបដិសេធធ្វើអតា្ថា-
ធិបេបាយបន្ថេមពីការបង្កើតមជេឈ-
មណ្ឌលនេះ កាលពីមេសិលមិញ
ដោយលោកបេប់ឱេយរង់ចាំទទួល
ព័ត៌មានបន្ថេមពីលោកហង់ជួន
ណារុ៉នដេលធ្វើសន្និសទីសារពត័-៌
មាននៅពេឹកថ្ងេចន្ទនេះ៕
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី�េសេង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
ប្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុប្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុប្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
ម៉េគុណមករា

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បេក់សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី� 
ណេមវណ្ណៈ

កា រីនិពន្ធ   គ្ហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆេង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ៉នដ រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�
អ្ន កបក� ្ 

ប៊ុនផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី

កា រីរូបថត
ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរងេសី
អ្ន ក�្សម្ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្ ធា ន�្ន ្កផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន ្ករចនា ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្ករចនា �្  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ក្  ផ្� យ ពា ណិជ្ជ កម្ម 
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�េត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�េវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

ប្ ធា ន�្ក� យកា �្តស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្ ធា ន�្ក� យកា �្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្ ធា ន�្ន ក្រដ� ប ល និង ធនធា នមនុស្�
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�ប ល  និងធនធា នមនុស្�
�ុិលសោ ភ

នា យិកា ហិរញ� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉េង
ប្ ធា នគណ�្យ្យៈេស៊េនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្�  និងរចនា គ្ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�្ត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០ម៉េតេ)ភូមិ�េកតា ឡុង
ស��ត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦ស��ត់សា�យដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ស្វែងយល់ពីការបើកអាជីវកម្មនិងការបង់ពន្ធប៉ាតង់
គឹម សា រុំ

ការធ្វើជំនួញឬធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មរបស់កេុមហ៊ុនសហគេស
គឺមា្ចាស់កេមុហុ៊នឬសហគេស
តេូវចុះបញ្ជីតាមចេបាប់ពន្ធដរ
ដើមេបីបង់ពន្ធ រីឯមា្ចាស់តេូវបាន
ទទួលសា្គាល់សិទ្ធិសេបចេបាប់ពី
សា្ថាបន័ពន្ធដរ។ជារឿយៗពល-
រដ្ឋតេងឮពាកេយថាបា៉ាតង់និង
ការបង់ពន្ធ ប៉ុន្តេបេហេលជា
មិនទាន់បានយល់ន័យឲេយសីុ-
ជមេទេ។ជុវំញិបញ្ហានេះភ្នពំេញ-
បុ៉ស្តិ៍បានសមា្ភាសជាមួយលោក
មេធាវីសួន វីរៈបញ្ញាបេធាន
ការិយាល័យមេធាវីជីជីអន្តរជាតិ
ដេលមានខ្លមឹសារដូចខងកេម៖
 ក-តើ ពាក្យ ថា  ប៉ា តង់  និង 
Patent ជា ភាសា អង់ គ្ល្ស 
ខុស គ្នា ដូច ម្្តច  ?
ពាកេយ“បា៉ាតង់”ក្នុងការពិភ-

កេសានេះមិនមេនជាសិទ្ធិពិសេស
ដេលបញ្ជាក់លើការបង្កើតអ្វី
មួយថ្មីក្នុងនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ដេលភសាអង់គ្លេសសរសេរ
ថាPatentនោះទេ។ចំពោះការ-
បង្កើតអ្វីមួយថ្មីពាកេយបច្ចេកទេស
ចេបាប់ហៅថាបេកាសនីយបតេ-
តក្កកម្ម។ចណំេកឯពាកេយបា៉ាតង់
ដេលយើងបេើក្នងុចេបាប់ពន្ធដរ
នោះគឺសដំៅទៅលើសកម្មភព
ពាណិជ្ជកម្មដេលសេបចេបាប់
មានការចុះបញ្ជីតេឹមតេូវ និង
បានបង់ពន្ធរួចជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ហើយសា្ថាប័នពន្ធដរនឹងចេញ
វិញ្ញាបនបតេមួយហៅថា«បណ្ណ-
បា៉ាតង់»។

ខ-ពន្ធ ប៉ាតង់ ជា អ្វី តើ តម្ូវ 
ឲ្យ បង់ នៅ ព្ល ណា?
ពន្ធបា៉ាតង់ គឺជាពន្ធបេចំាឆ្នាំ

ដេលតេវូបានកំណត់លើសកម្ម-
ភពអាជីវកម្មដោយផ្អេកលើ

បេភេទអ្នកជាប់ពន្ធ(Tax-
payer)និងកមេិតផលរបរ
(Turnover)។
សមេប់សហគេសចាស់

តេូវបង់ចាប់ពីថ្ងេទី១ខេមករា
ដល់ថ្ងេទី៣១ខេមនីាជារៀង-
រាល់ឆ្នាំ។
សមេប់សហគេសថ្មីតេូវ

បង់ដំបូងរយៈពេល១៥ថ្ងេ
កេយបើកអាជីវកម្មឬកាល-
បរិច្ឆេទនេការចុះបញ្ជីកេសួង-
ពាណិជ្ជកម្ម។
ចំពោះអាជីវកម្មដេលចាប់-

ផ្តើមដំបូងក្នុងអំឡុងពេល៦ខេ
នេដើមឆ្នាំនោះតមេូវឲេយបង់-
ពេញ១ឆ្នាំនវូពន្ធបា៉ាតង់ចពំោះ
អាជវីកម្មដេលចាប់ផ្តើមក្នងុអឡំងុ
ពេល៦ខេចុងឆ្នាំ តមេូវឲេយបង់
តេពាក់កណា្តាលតេប៉ុណ្ណោះ។

 គ-តើ អ្នក ណាខ្លះ ដ្ល ជា ប់ 
ពន្ធ ប៉ា តង់?
ក)អ្នកជាប់ពន្ធតូច គឺជា

សហគេសឯកបុគ្គលឬសហ-
កម្មសិទ្ធិមានកមេតិដេលផល-
របរក្នុង១ឆ្នាំបាន២៥០លាន-
រៀលដល់៧០០លានរៀល។

ឬផលរបរ៣ខេជាប់ក្នុង១ឆ្នាំ
បាន៦០លានរៀលឡើងទៅ
[2]ហើយតេូវបង់ពន្ធបា៉ាតង់
អ្នកជាប់ពន្ធតូចចំនួន«៤០០-
០០០រៀល»ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ខ)អ្នកជាប់ពន្ធមធេយមគឺ

សហគេសដេលមានផលរបរ
ក្នងុ១ឆ្នាំបាន៧០០លានរៀល
ទៅ៤០០០លានរៀល។ក្នុង
នោះដេរអង្គការដេលចុះបញ្ជី
ជានីតិបុគ្គល ការិយាល័យតំ-
ណាងក៏តេូវបានចាត់ទុកជា
អ្នកជាប់ពន្ធមធេយមដេរហើយ
តេូវបង់ពន្ធបា៉ាតង់ចំនួន ១-
២០០០០០រៀលក្នុង១ឆ្នាំ។
គ)អ្នកជាប់ពន្ធធំគឺសហ-

គេសដេលមានផលរបរក្នុង
១ឆ្នាំលើសពី៤០០០លាន
រៀល ដោយសហគេសនោះ
បានចុះបញ្ជីវនិិយោគមានគេប់
លក្ខណៈ។ពន្ធបា៉ាតង់គឺ៣-
០០០ ០០០រៀល(ផលរបរ
ចាប់ពី៤០០០លានរៀល
ដល់១០០០០លានរៀល)
៥០០០០០០រៀល(ផលរបរ
លើសពី១០០០០លានរៀល

ឡើង)។
ឃ-តើ អ្នក ជា ប់ពន្ធ ត្ូវ ទៅ 

បង់ ពន្ធ ប៉ា តង់ នៅ កន្ល្ង ណា?
អ្នកជាប់ពន្ធធំ តមេូវឲេយបង់

នៅនាយកដ្ឋានគេប់គេងអ្នក-
ជាប់ពន្ធធំអ្នកជាប់ពន្ធមធេយម
ឬតូចតមេូវឲេយបង់តាមសាខ
ពន្ធដរខេត្ត/ខណ្ឌដេលសហ-
គេសនោះតាំងនៅ

ង-ក្នងុ ករណី ដ្ល មាន អាជីវ- 
កម្ម ច្ើន ប្ភ្ទ ក្នុង កន្ល្ង 
ត្មួ យ  តើ ត្ូវ បង់ ពន្ធ ប៉ា តង់ 
ដូច ម្ត្ច ?
១)អ្នកជាប់ពន្ធដេលមាន

អាជីវកម្មចេើនកន្លេងតេូវបង់
ផេសេងៗទៅតាមអាជីវកម្ម(ឧ.
សណា្ឋាគារនៅសេនសខុហាង
លក់សម្លៀកបំពាក់នៅទួល-
គោក)
២)អ្នកជាប់ពន្ធដេលមាន

អាជីវកម្មចេើនតេនៅកេម
អាជីវកម្ម១នោះតេវូបង់តេមួយ
តេប៉ុណ្ណោះ។(ឧ.សណា្ឋាគារ១
ក្នុងនោះមានមា៉ាសេសាភោជ-
នីយដ្ឋានក្លិបហាត់បេណ)
៣)អ្នកជាប់ពន្ធដេលមាន

សាខ រោងចកេ ឃ្លាំងរោង-
ជាង ដេលបមេើអាជីកម្មតេ
មួយក្នងុរាជធានីខេត្តកេងុតេ-
មួយនោះបង់ពន្ធតេមួយទេ។
៤)អ្នកជាប់ពន្ធដេលមាន

សាខរោងចកេឃ្លាំង រោង-
ជាង តេមិនស្ថិតនៅក្នុងរាជ-
ធានីខេត្តកេុងតេមួយនោះ
រដ្ឋតមេូវឲេយបង់ពន្ធនីមួយៗនេ
ទីតាំងស្ថិតនៅ។

ច-ក្នុង ករណី ដ្ល មិន បន 
បង់ ពន្ធ ប៉ា តង់ នោះ ត្ូវ ទទួល 
ទណ្ឌ កម្ម ប្ប ណា?
គួរចំណាំថាពន្ធបា៉ាតង់តេូវ

បង់ចាប់ពីថ្ងេទី១ខេមករារហូត
ដល់ថ្ងេទី៣១ខេមនីាជារៀង-

រាល់ឆ្នា។ំតេបើមនិបានបង់តាម
ពេលកំណត់នោះមា្ចាស់អាជីវ-
កម្មតេវូពនិយ័បកូ១០%នេពន្ធ
តេវូបង់នងិបកូ១,៥%នេការ-
បេក់បេចំាខេដេលមិនបានបង់។
ក្នងុករណីជូនដំណឹងហើយមនិ
បានបង់នោះពិន័យមិនមេន
១០%ទៀតទេគឺ២៥%[3]។
មេយា៉ាងទៀតបើមា្ចាស់អាជវីកម្ម

មិនបានដក់លិខិតបេកាស
ពន្ធទេ គឺពន្ធបន្ថេមស្មើ៤០%
នេពន្ធតេូវបង់បូកការបេក់
១,៥%[4]។

ឆ-តើ មា្ចាស ់អាជវីក ម្ម អាចយក  
បណ្ណ ប៉ាតង ់ទៅ តម្កល ់ខ្ចបីក្ ់ព ី
ធនាគ រ បន ដ្រ ឬទ្?
បណ្ណបា៉ាតង់មានតម្លេចំពោះ

មា្ចាស់អាជីវកម្មដេលមានឈ្មោះ
ក្នុងបណ្ណបា៉ាតង់តេប៉ុណ្ណោះ
មាននយ័ថាកេពីមា្ចាស់បណ្ណ-
បា៉ាតង់ មិនអាចយកបណ្ណបា៉ា-
តង់នោះទៅដក់តម្កល់ឬខ្ចី
លុយពីធនាគារបានទេ។

ជ-តើ ក្នុង ករណី ណា  ដ្ល 
មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម ដ្ល បន ចុះ 
បញ្ជ ីម្តង ហើយ  ត្វូ តម្ ូវឲយ្ ចុះ 
បញ្ជី ពន្ធ ប៉ាតង់  ជា ថ្មី?
មា្ចាស់អាជីវកម្មដេលបង់ពន្ធ-

បា៉ាតង់រចួហើយតេតមេវូឲេយបង់
ម្តងទៀតក្នុងករណី៖
១)ផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មថ្មី
២)ផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មទៅ

រាជធានីខេត្តថ្មី
៣)ការផ្លាស់ប្តូរមា្ចាស់អាជីវ-

កម្ម
ប៉ុន្តេក្នុងករណីដេលមា្ចាស់

អាជវីកម្មថ្មីរកេសាអាជវីកម្មឲេយនៅ
ដដេល ឬការផ្លាស់ប្តូរទៅឲេយ
ឪពុកមា្តាយកូនបេពន្ធ ឬអ្នក-
ស្នងសេបចេបាប់នោះពុំចាំបាច់
តមេវូឲេយមានការចុះបញ្ជីបា៉ាតង់
ថ្មីនោះទេ៕

លោក ម្ធាវី សួន វីរៈបញ្ញា កាលពីកន្លងមក។ រូបថតសហការី

កែសួងបង្កើត...
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ការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មី
នៅសៀមរាបសម្រចបានជិត៣០ភាគរយ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈការសាងសង់ព្រលាន
យន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាប
ថ្មីដ្រលមានតម្ល្រ៨៨០លាន
ដលុា្លារបានបញ្ចប់ជិត៣០ភាគ-
រយហើយខណៈក្រុមហ៊ុន
អភិវឌ្រឍន៍មួយន្រះបានអះអាង
ថាដំណាក់កាលទី១ន្រះនឹង
រួចរាល់តាមការគ្រងទុកនៅ
ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២៣។
លោកសុិនចាន់ស្ររីវុតា្ថា

អ្នកនាំពាក្រយរដ្ឋល្រខាធកិារដ្ឋាន
អាកាសចរសុីវិល(SSCA)
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពី
ថ្ង្រអាទិត្រយ បនា្ទាប់ពីការពិនិត្រយ
ដល់ទីកន្ល្រងដោយលោកម៉ៅ
ហាវណា្ណាល់រដ្ឋមន្ដ្រីទទលួបន្ទកុ
SSCAកាលពីថ្ង្រទី១៥មថិនុា
ថាគម្រងន្រះបានបញ្ចប់ការ-
សាងសង់២៥ភាគរយហើយ
ន្រដណំាក់កាលទ១ីនៅក្នងុច-ំ
ណោមនោះការសាងសង់គ្រឹះ
សម្រប់សា្ថានយីអ្នកដំណើរបាន
បញ្ចប់ជិត៩៨ភាគរយហើយ
ខណៈផ្លូវរត់ប្រវ្រង៣៣០០
ម៉្រត្រក៏ជិតបញ្ចប់ផងដ្ររ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«យើង

មើលឃើញថាទោះបីជាក្រុម-
ហ៊ុនអភិវឌ្រឍន៍ន្រះបានជួបនឹង
បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុង
អឡំងុព្រលន្រការរកីរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ពួកគ្រនៅត្រ
ប្ដ្រជា្ញាចិត្តចំពោះគម្រងដ្រល
បង្ហាញការរកីចម្រើនខា្លាងំបផំតុ
មួយន្រះ»។

លោកបានបន្តថាការរកីរាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩បានបង្អាក់
ការងរន្រះកាលពីខ្រម្រសា
ដោយសារក្រមុអ្នកជនំាញមយួ
ចនំនួមនិអាចធ្វើដណំើរត្រឡប់
ពីប្រទ្រសចិនមកកម្ពុជាបាន។
ទោះយ៉ៅងណាព្រលន្រះក្រុម-
ហ៊ុនបានបង្កើនការងរព្រល
យប់ដើម្របីសម្រចបានតាមការ-
គ្រងទុក។លោកលើកឡើង
ថា៖«តាមផ្រនការពួកគ្រនឹង
បញ្ចប់នៅខ្រមនីាឆ្នាំ២០២៣។
ខ្ញុំគតិថាគម្រងន្រះនងឹដណំើរ-
ការតាមការគ្រងទុកដោយ-
សារពួកគ្របង្កើនការងរដើម្របី
ប៉ះប៉ូវផលប៉ះពាល់ដោយសារ
ការពន្រយារព្រលកាលពីខ្រម្រសា
ព្រះជងំឺកវូដី១៩ប៉ះពាលដ់ល់
លំហូរការងររបស់ពួកគ្រ»។
ព្រលានយន្តហោះថ្មីន្រះត្រវូ

បានសាងសង់លើផ្ទ្រដី៧៥០
ហកិតានៅស្រកុសទូ្រនគិមនា
ជាយក្រងុសៀមរាប។គម្រង
ន្រះនឹងត្រូវសាងសង់ជា៣
ដំណាក់កាល។ ក្រុមហ៊ុននឹង
វនិយិោគ៥០០លានដលុា្លារក្នងុ
ដណំាក់កាលដបំងូនងិដណំាក់-
កាលទ២ីដ្រលនងឹអនញុ្ញាតឲ្រយ
យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរធុន
មធ្រយមដូចជាយន្តហោះBoe-
ing737និងយន្តហោះAir-
busA320ចុះចតបាន។ទឹក-
ប្រក់៣០០លានដុលា្លារផ្រស្រង-
ទៀតនឹងត្រូវល្រទុកសម្រប់
ដំណាក់កាលទី៣។
កាលពីខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៧

កិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ន្រះ
ត្រវូបានចុះហត្ថល្រខារវាងរដ្ឋា-
ភបិាលកម្ពជុាជាមយួក្រមុហ៊នុ
YunnanInvestmentHol-
dings, Ltdដ្រលគ្រប់គ្រង
ដោយរដ្ឋរបស់ប្រទ្រសចិន។
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះផ្ដល់ដល់
ក្រុមហ៊ុនចិននូវសិទ្ធិផ្ដាច់មុខ
ក្នងុការគ្រប់គ្រងនងិដណំើរការ
ព្រលានយន្តហោះន្រះក្នងុរយៈ-
ព្រលសម្របទាន ៥៥ឆ្នាំស្ថិត
ក្រមផ្រនការសាងសង់ប្រត-ិ
បត្តិការផ្ទ្ររ(BOT)។
កាលពីថ្ង្រទី១៩ខ្រមិថុនា

លោកម៉ៅហាវណា្ណាល់បាន
ប្រគល់ផ្រនការម្ររបស់ព្រលាន
យន្តហោះន្រះដល់លោកLu
Weiប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភបិាល
ក្រុមហ៊ុនAIAIសម្រប់ការ-
ទទួលយកលើលក្ខណៈបច្ច្រក-
ទ្រសនៅក្នុងផ្រនការម្រន្រះ។
លោកLuបានឲ្រយដងឹថ្មីៗ ន្រះ

ថាដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាពិស្រសSSCA
គម្រងសាងសង់ន្រះនឹងត្រូវ
បញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅថ្ង្រទី១៤
ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២៣។បច្ចុប្របន្ន
ក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការជិតស្និទ្ធ
ជាមួយក្រុមបច្ច្រកទ្រសរបស់
SSCAដោយផ្ដាតការយក-
ចិត្តទុកដក់លើការដំឡើងឧប-
ករណ៍បច្ច្រកទ្រសនងិការរចនា
ប្លង់ព្រលានយន្តហោះន្រះ។
តាមលោកចានស់្ររវីតុា្ថាតាម

រយៈការសិក្រសាព្រលានថ្មីន្រះ
អាចទទលួអ្នកដណំើរ៧លាន
នាក់នៅក្នងុដណំាក់កាលដបំងូ
ន្រការអភិវឌ្រឍជាមួយនឹងផ្លូវរត់
ប្រវ្រង៣៣០០ម៉្រត្រនងិអ្នក-
ដំណើរ១០លាននាក់នៅក្នុង
ដំណាក់កាលទី២មានផ្លូវរត់
៣៦០០ម៉្រត្រក្នុងឆ្នាំ២០៣០
និង២០លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ
២០៥០សម្រប់ដណំាក់កាល
ទី៣ជាមួយនឹងផ្លូវរត់ប្រវ្រង
៤០០០ម៉្រត្រ៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ:រោងចក្រអគ្គិសនី
ដើរដោយប្រងខ្មៅតម្ល្រ៣៨០
លានដលុា្លារដ្រលមានអានភុាព
សរបុ៤០០ម្រហា្គាវា៉ាត់ក្នងុស្រកុ
លា្វាឯមខ្រត្តកណា្តាលដ្រល
គ្រងដក់ឲ្រយដំណើរការដំណាក់-
កាលដំបូង១០០ម្រហា្គាវា៉ាត់នឹង
ត្រវូពន្រយារព្រលបន្តទៀតដោយសារ
ឧបសគ្គន្រការសាងសង់បណា្តាល
មកពីកវូដី១៩ប៉នុ្ត្រការពន្រយារ-
ព្រលន្រះនឹងមិនប៉ះដល់ការ-
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនោះទ្រ។
លោក វិចទ័រ ហ្រសូនាអគ្គ-

នាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋានថាម-
ពលន្រក្រសួងរ៉្រនិងថាមពល
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាដណំើរការ
សាងសង់រោងចក្រអគ្គសិនីដើរ
ដោយប្រងខ្មៅនឹងបន្តពន្រយារ-
ព្រលរហូតដល់មានការបើក
ឲ្រយហោះហើរឡើងវញិ។លោក
បន្តថាការពន្រយារព្រលន្រះនឹង
មនិធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត-់
ផ្គង់អគ្គិសនីនោះទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងពន្រយារ-

ព្រលទៀតព្រះអ្នកបច្ច្រកទ្រស
ពីប្រទ្រសហា្វាងំឡង់នងិអាល្លមឺង់៉
មិនអាចហោះហើរមកយើងបាន
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ខ្ញុំគិត
ថានៅខ្រក្រយ(កក្កដ)អាច
មានការហោះហើរឡើងវញិដចូ្ន្រះ
អ្នកបច្ច្រកទ្រសរបស់ហា្វាងំឡង់
និងអាល្លឺម៉ង់អាចមកវិញ»។
លោកបន្តថា៖«សព្វថ្ង្រន្រះ

ការផ្គតផ់្គង់យើងលើសតម្រវូការ
ហើយ បើការសាងសង់វាចប់
ដក់ដំណើរបានក៏យើងមិនទាន់

បញ្ឆ្រះវាដ្ររព្រះរោងចក្រដើរ
ដោយប្រងថ្ល្រដើមផលតិយើង
វាខ្ពស់ជាងវារីអគ្គសិនីយើងគ្រន់
ត្រទកុត្រៀមសម្រប់ព្រលមាន
តម្រូវការអគ្គិសនីខ្ពស់នៅរដូវ-
ប្រំងត្រឆ្នាំក្រយវាមិនមាន
កង្វះអគ្គិសនីទៀតទ្រឥឡូវវារី-
អគ្គិសនីចាប់ផ្តើមកើនទកឹព្រញ
អាងហើយ»។
តម្រវូការប្រើប្រស់ថាមពល

អគ្គសិនីនៅកម្ពជុាមានកណំើន
ជាមធ្រយមចនោ្លាះពី១៦ទៅ១៨
ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំលើកល្រងត្រ
ក្នងុឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ដ្រល
មានកំណើនជាគំហុករហូត
ដល់២៥ភាគរយ។បច្ចុប្របន្ន
កម្ពុជាអាចផលិតថាមពល
អគ្គិសនីបានចនោ្លាះ៧០ទៅ
៨០ភាគរយន្រតម្រូវការប្រើ-
ប្រស់សរុប។ន្រះបើយោង-
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសងួ
រ៉្រនិងថាមពល។
របាយការណ៍ក្រសងួរ៉្រនងិថាម-

ពលបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦
ដល់ដណំាច់ឆ្នាំ២០១៩ការវនិ-ិ
យោគលើវិស័យអគ្គិសនីមាន
តម្ល្រសរបុ៦,១ពាន់លានដលុា្លារ
ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាងំពតីម្រវូការកើន
ឡើងន្រវិស័យថាមពលក្នុងរយៈ-
ព្រលប៉ុនា្មៅនឆ្នាំចុងក្រយ។
របាយការណប៍្រចាឆំ្នាំ២០១៨

របស់អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា
(EAC)បង្ហាញឲ្រយឃើញថា
កម្ពុជាបានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលអគ្គិសនីដល់ ២៨៧០,-
៦៥ ម្រហា្គាវា៉ាត់នៅឆ្នាំ២០១៩
កើនពី២៦៥០,២៦ម្រហា្គាវា៉ាត់
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨៕LA

សកម្ម ភាព ថ្នាក់ ដឹក នំា  SSCA ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ការដ្ឋាន   សាងសង់   ពៃលាន 
យន្តហោះ អន្តរជាតិ ថ្ម ីកាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ មិថុនា។ រូបថតសហការី

រោងចក្រអគ្គសិនីនៅលា្វាឯម
កំពុងប្រឈមខ្វះអ្នកជំនាញ
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កាតា ាផ្អាកទិញយន្តហោះាាា
ថ្មីាាាាដល់ាក្រោយាឆ្នាំា២០២១

AHFាProductsានឹងាបង្កើនាា...

ទកី្រងុ ដហូាៈ កៃមុហ៊នុ អាកាស- 
ចរណ៍ Qatar Airways នៃ 
បៃទៃស កាតា បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ខ្លួន នឹង មិន ទិញ យន្តហោះ ថ្មី 
នៅ ឆ្នាំ២០២០ និង ២០២១  
នោះ ទៃ ដោយ ពនៃយា រការ បញ្ជា 
ទិញ ជាមួយ កៃុម ហ៊ុន  ផលិត 
យន្តហោះ Boeing របស ់អាមៃរកិ 
និង Airbus របស់ អឺរ៉ុប។ 

កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ ក្នុង 
តំបន់ ឈូង សមុទៃ ពៃ រៃស៍ ដៃល 
ហោះ ហើរ ទៅ កាន ់គោល ដៅ  ជាង 
១៧០ ដៃល មាន យន្ត ហោះ 
សរុប ២៣៤  គិត តៃឹម ខៃមីនា 
បាន ទទួល រង ដោយសារ ការ បិទ  
អាកាស យាន ដ្ឋាន និង ការ ហាម - 
ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ដៃល តៃូវ 
បាន ដក់ ចៃញ  ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
ការរីក រាល ដល នៃ កូ វីដ១៩។

សមាគម ដកឹ ជញ្ជនូ ផ្លវូ អាកាស  
អន្តរ ជាត ិបាន ឲៃយដងឹ កាល ព ីខៃ 
មៃសា ថា ចរា ចរណ ៍ ផ្លវូ អាកាស 
ក្នងុ តបំន ់មជៃឈិម បពូ៌ា នងិ អា ្រហ្វកិ 
ខាង ជើង  នឹង ធ្លាក់ ចុះ ជាង  
ពក់ កណ្តាល ក្នុង ឆ្នាំនៃះ។ 

លោក Akbar al-Baker 
នាយក បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន 
អាកាស ចរណ ៍Qatar បាន បៃប់   

ថា ៖«យើង បាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់
កៃុម ហ៊ុ ន ទាំង២គឺ Boeing និង 
Airbus រចួ ហើយ ថា យើង នងឹ មនិ  
ទទលួយក យន្តហោះ ណមយួ ក្នងុ   
ឆ្នាំ នៃះ ឬ ឆ្នាំ កៃយ  នោះ ទៃ » ។  

លោក បន្តថា ៖«រាល់ យន្តហោះ  
ផៃសៃង ទៀត ដៃល យើង បាន បញ្ជា  
ទិញ ដៃល  តៃូវបាន រំពឹង ជញ្ជូន 
មក ឲៃយ យើង ក្នុង រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ 
ឬ ៣ឆ្នាំ ខាង មុខនោះ  ពៃល នៃះ   
នឹង តៃូវ ពនៃយា ររហូត   ដល់ រយៈ- 
ពៃល យូរ ជិត ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ »។ 

លោក និយាយ ថា បៃសិន បើ 
ចរាចរណ ៍កើន ឡើង ដល ់កមៃតិ 
ខ្ពស ់ជាង ការរពំងឹ ទកុ  យន្ត ហោះ  
ដៃល តៃូវបាន ពនៃយា រអាច តៃូវ 
បាន ទទួល យក មក វិញ ឆប់។

កៃមុហ៊នុ នៃះ ឲៃយ ដងឹ ថា បច្ចបុៃបន្ន   
ខ្លួន កំពុង តៃ បមៃើ ការ ហោះ ហើរ   
ដល ់គោល ដៅ សខំាន ់ ៗ  បៃហៃល  
៤០ ប៉ុណ្ណោះ ។

កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ 
Qatar កំពុង បៃឹង ជម្នះរួច ជា- 
សៃច ទៅហើយ ចពំោះ អស្ថរិភាព  
ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល បាន បង្ហាញ ពី 
ការខាត បង ់៦៣៩ លាន ដលុា្លារ 
រយៈពៃល ១ ឆ្នាំ ដល់ ខៃមីនា  ឆ្នាំ 
២០១៩៕ AFP/ RR

ត ព ីទពំរ័ ១...ផៃនការ ពងៃកី 
ផលតិ កម្ម នៃះ  ធ្វើ ឡើង បនា្ទាបព់ ី
កៃមុហ៊នុ គៃង  នងឹ បញៃឈប ់ការ- 
ផលិត នៅ  ទីកៃុង សៀង ហៃ  ។  
នៃះ បើ  តាម ទសៃសនា វដ្តី Hard-
wood Floors ដៃល  ចុះ ផៃសាយ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ។ 

ទសៃសនា វដ្ត ីនៃះ  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា 
រោង ចកៃ នៅ ទីកៃុង សៀង ហៃ 
បាន ទិញ ភាគ ហ៊ុន មួយ ផ្នៃក នៃ 
អាជីវកម្ម របស់  LM Flooring  
ដៃលជា កៃមុហ៊នុ ផលតិ កមៃល  
ឥដ្ឋ សមៃប់ ទីផៃសារ នៅ បៃទៃស  
កាណដ អឺរ៉ុប អូស្តាៃលី និង 
អាសុី  ហើយ អតិថិជន របស់ 
កៃមុ   ហ៊នុ AHF Products នងឹ   
បន្ត ទទលួ បាន សៃវាកម្ម ព ីរោង- 
ចកៃ នៅ កម្ពុជា។

លោក Brian Carson បៃ-
ធន និង នាយក បៃតិបត្តិ របស់ 
AHF Products បានថ្លៃង ថា៖ 
« បនា្ទាប់ ពី ពិនិតៃយ យុទ្ធ សាស្តៃ 
អាជីវកម្ម ឡើង វិញ យើង បាន 
សមៃច ចតិ្ត ដ ៏ពបិាក ក្នងុ ការ បទិ 
រោង ចកៃ  នៅ ទីកៃុង សា៊ាងហៃ។  
លោក បាន បន្តថា៖ «មៃ ដឹក នាំ 
សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន នឹង  តៃូវ ផ្ទៃរ 
ទៅ កាន់ រោង ចកៃ នៅ បៃទៃស 

កម្ពជុា  ដើមៃប ី  ពងៃកី កៃមុ ការងរ 
នៅទីនោះ បន្ថៃម ទៀត »។ 

លោក ឃាង ភារមៃយ  អ្នក នាំ- 
ពកៃយ សាលា ខៃត្តពៃះសីហនុ  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា កៃមុ- 
ហ៊ុន AHF Products ដៃល 
បាន ចុះ បញ្ជ ី នៅ កម្ពជុា  ជាកៃមុ-
ហ៊នុ  Fine  Flooring  (Cam-
bodia)  Co., Ltd បាន  សង ់ 
រោង ចកៃ លើ ផ្ទៃ ដ ី៨ ហកិតា ក្នងុ 
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស កៃុង  
ពៃះ   សីហនុ  ដោយ បាន  ចាប់ ផ្តើម    
បៃតិ  បត្តិ ការ នៅ ឆ្នាំ ២០១៧។ 
លោក ថ្លៃងថា៖ «ការ បង្កើន 
ចង្វាក់ ផលិត កម្ម  នឹង ផ្តល់ បៃ-
យោជន៍ ដល់   កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  
កម្ពជុា តាម រយៈ ការ  បង ់ពន្ធ  នងិ 
ជួយ បៃជាពល រដ្ឋ មាន ការងរ 
ធ្វើ  កាន់ តៃ ចៃើន  »។

យោង តាម ទសៃសនាវដ្ត ីHard 
wood Floors ក្នុង រយៈ ពៃល  
១២ ខៃ ចុងកៃយ  AHF បាន 
បង្កើន សមត្ថ ភាព ផលិត របស់ 
ខ្លួន ចំនួន ៣ ដង   មក ហើយ នៅ 
កម្ពុជា ។ កៃុមហ៊ុន ក៏ មាន  ផៃន - 
ការ  នងឹ បង្កើន សមត្ថភាព ទ្វៃដង 
បន្ថៃម ទៀត នៅ ក្នងុ តៃមីាស ទ១ី  
ឆ្នាំ ២០២១   ខាង មុខ ៕LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ ការ នា ំចៃញ ផលតិ- 
ផល កសកិម្ម  របស ់ កម្ពជុា  ក្នងុឆ្នា ំ
២០២០ តៃូវ រំពឹង ថា នឹង កើន  
ដល់ ជាង ៥ លាន តោន  ខណៈ    
ក្នុង រយៈពៃល  ៥ ខៃ កន្លង មក 
សមៃច   បាន  ជាង ១,៩ លាន 
តោន កើន ជាង  ៧ ភាគរយធៀប 
នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩  ។ នៃះ បើ យោង តាម  
លោក ងិន ឆយ អគ្គ នាយក 
នៃ  អគ្គនាយក ដ្ឋាន កសិកម្ម នៃ 
កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ 
និង នៃសាទ។

ទនិ្ននយ័   កៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ បាន ឲៃយ 
ដឹង   ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ការ នាំ 
ចៃញ ផលតិ ផល កសកិម្ម សរបុ 
ពី  កម្ពុជា ទៅ  ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ 
មាន  ចំនួន  ៤,៨៧ លាន តោន 
ក្នងុ នោះ  ជាង ៤ លាន តោន  តៃវូ 
បាន នាំ  ទៅ  កាន់ បណ្តា បៃទៃស 
អាសា៊ាន ចនំនួ ៤៣០ពនត់ោន 
ទៅ បៃទៃស ចនិ ២៦១ ពនត់ោន  
ទៅ  ទផីៃសារ អរឺ៉បុ នងិ  ១៣៥ ពន ់
តោន  ទៅ  បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត។ 

បៃទៃស  ទទលួ ទញិ កស ិផល 

ព ីកម្ពជុា មាន  ជាង  ៦០  ក្នងុនោះ  
ទផីៃសារ សហភាព អរឺ៉បុ មាន  ១៧ 
មខុ តបំន ់អាសា៊ាន មាន  ៤២មខុ 
និង  បៃទៃស ចិន  ២៦  មុខ ។ 

លោក ងិន ឆយ បាន ថ្លៃង 
ក្នងុ  សន្ន ិសទី សារពត័ម៌ាន  មយួ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ថា ការ នាំ- 
ចៃញ ផលតិ ផល កសផិល កម្ពជុា  
សរបុ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ រពំងឹ ថា នងឹ  
កើន  ដល់ ជាង  ៥ លាន តោន 
ពៃះ គៃន់ តៃ ក្នុង រយៈ ពៃល  ៥ 
ខៃ   កម្ពជុា បាន នា ំចៃញកសផិល  
ទៅ កៃ បៃទៃស ចនំនួ ១,៩ លាន  
តោនរួច ទៅ ហើយ ដោយ មាន 
កំណើន  ៧ ,៣៥ភាគ រយ  ធៀប   
ទៅ នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា ឆ្នាំ មុន 
ដោយ ការ នាំ ចៃញ អង្ករ  មាន 
កំណើន ខ្ពស់ ជាង គៃ ។ 

លោកថ្លៃង   ថា៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា កា-រ 
នាំ ចៃញ  ឆ្នាំ នៃះ នឹង មាន ចំនួន   
លើស ពី  ៥ លាន តោន » ។ 

តាម លោក ងិន ឆយ ចំនួន 
នា ំចៃញ  ៤,៨៧ លាន តោន នៃះ  
គឺ ជា តួលៃខ ផ្លូវ ការ ប៉ុន្តៃ  ការ នាំ- 
ចៃញ កៃ ផ្លូវ ការ  គឺ  មាន ចំនួន 
ចៃើន  ថៃម ទៀត ។ 

លោក   បន្ថៃម ថា វិស័យ កសិ-
កម្ម នៅ កម្ពជុា  កំពុង មាន ការ រីក- 

ចមៃើន  ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន  រដ្ឋាភិ-
បាល កំពុង ផ្តល់ អាទិភាព ខ្ពស់។

ទោះ យា៉ាង ណ លោកបញ្ជាក ់ 
ថា ទន្ទឹម នឹង កំណើន  នាំ ចៃញ 
នៃះ អ្នក ដំ ដុះ  ក៏ មិន តៃូវ ភ្លៃច ពី 
ការ  ដ ំដុះ បៃកប ដោយ លក្ខណៈ  
ស្តង់ ដ និង អនាម័យផង ដៃរ។ 

លោក ប៊នុ ទនួសុមី៉ណូ បៃ-
ធន មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់ 
នងិ នៃសាទ ខៃត្ត កណ្តាលបាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល  ព ីមៃសលិ- 
មញិ  ថា បើ ទោះ ប ីពៃល នៃះ ខៃត្ត 
កណ្តាល មិន មាន ផ្ទៃ ដី ដំ ដុះ 
ចៃើន សមៃប់  អភិវឌៃឍវិស័យ 
កសកិម្ម ប៉នុ្តៃ លោក គតិ ថាតាម 
រយៈ គោល នយោបាយ របស់ 
រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត 
នងិ ពងៃងឹ ឯករាជៃយ ផ្នៃក កសកិម្ម  
ទិន្នផល កសិផល កម្ពុជា នឹង 
កើន   ឡើង ខ្ពស ់ ។ លោកនយិាយ   
ថា ៖  «  ការ ជរំញុ នងិលើក ទកឹ ចតិ្ត  
របស់ រដ្ឋាភិបាល និង កៃសួង 
កសិកម្ម  ខ្ញុ ំគិត   ថា ការ បង្កបង្កើន- 
ផល  វិស័យ កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា 
នឹង កើន ឡើង ខ្ពស់ ជាង មុន   »។ 

ការ ធ្លាក់ ចុះ ផ្ទៃ ដីកសិកម្ម ក្នុង 
ខៃត្ត កណ្តាល  ពៃល នៃះ  ដោយ- 
សារ តបំន ់ខ្លះតៃវូ បាន កាត ់ចលូ 

រាជធនី ភ្នំពៃញ តំបន់ កាន់ តៃ 
ចៃើន បាន  កា្លាយ ជា  លំនៅឋាន 
នងិ ការ  សង ់ពៃលាន យន្ត ហោះ 
អន្តរ ជាត ិភ្នពំៃញ  ជាដើម ។  នៃះ 
បើ តាម លោកទួន សុីម៉ូណ។

លោក  វៃង សាខុន រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួ កសកិម្ម ធ្លាប ់បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល  ពី ខៃ ឧសភា 
ថា លោក នងិ មន្តៃ ីជនំាញកពំងុ  
ខតិ ខ ំ លើក ទកឹ ចតិ្ត នងិ បង្ក ភាព 
ងយ សៃលួ ដល ់អ្នក វនិយិោគ ឬ   
បៃជា កសកិរ ក្នងុ ការ  ពងៃកី ការ- 
ដ ំដុះ ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម បើទោះ  
ប ី លោក ទទលួ សា្គាល ់ថា កម្ពជុា 
នៅ មាន  កង្វះ  បៃពន័្ធ ទកឹ សមៃប ់   
សៃច សៃព  ក៏ ដោយ ។ លោក 
បន្ត ថា វសិយ័ កសកិម្ម  កពំងុ ដើរ 
តួនាទី  សំខាន់ នៅ ក្នងុ ការ  លើក- 
កម្ពស់ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ 
ខណៈ  បៃទៃស ជា ចៃើន  កំពុង 
ជួប បៃទះ នឹង វិបត្តិ កង្វះ អាហារ  
ដៃល បណ្តាល មក ពី  កូវីដ ១៩ ។

  តាម លោករដ្ឋ មន្តៃ ី ការ ពងៃកី 
វិស័យ កសិកម្ម   នៅ ពៃល នៃះ គឺ 
មិនមៃន  ផ្តាត តៃ  លើ ការ ដំ ដុះ 
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ  ក ៏បាន ផ្តាត ទៅ  
លើ ការ  ធ្វើ វារវីបៃបកម្ម  នងិ   ចញិ្ចមឹ 
សត្វ ផង ដៃរ៕ LA

ការានំាាច្រោញាកសិផលាកម្ពជុាាានឹងាាលើសាពីា៥ាលានាតោនា



លោកGuillaumePerdonបាន
ថ្លែងថា«អនាគតនៅតែមានគែន់តែ
វាជាអនាគតដែលខុសពីអ្វីដែលយើង
បានរំពឹងទុក»។កាសែតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
បានធ្វើការជបួសមា្ភាសជាមយួនាយក-
បែតិបត្តិរបស់ធនាគារបែដប៊ែង
ខែមបូឌាហើយបានស្វែងយល់ពីមូល- 
ហែតុដែលធនាគារអរឺ៉បុមយួនែះជឿថា
បែទែសកម្ពុជានឹងអាចជម្នះក្នុងការ-
សមែបទៅនឹង«ភាពបែកែតីបែបថ្មី»
នែះបើទោះជានឹងមានបញ្ហាបែឈម
មួយចំនួននាថ្ងែខាងមុខក៏ដោយ។
ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសកលនែការ-

រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ធនាគារ
បែដប៊ែងខែមបូឌាបានរកែសានូវជំហរ
យ៉ាងរឹងមាំលើការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន
ចំពោះសែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមរយៈ
ការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សដើមែបី
ជួយគាំទែអតិថិជនចាស់ខណៈពែល
ដែលយើងនៅតែបន្តផ្តល់ជូននូវកម្ចី-
ពាណិជ្ជកម្មថ្មី។
លោកPerdonបានបញ្ជាក់ថា៖

«ទោះបីជាយើងរពំងឹទកុថានងឹទទលួ
បានការកើនឡើងយ៉ាងវិជ្ជមានសមែប់
ផលបតែកម្ចីរបស់យើងនៅក្នុងឆា្នាំ
២០២០ក្តី ក៏សមិទ្ធផលនែះគឺអាច
បានតែឹមតែពាក់កណ្តាលនូវអ្វីដែល
យើងបានគែងទកុសមែប់ឆា្នានំែះ»។
ទោះបីជាតែូវបនា្ទាបនូវផែនការរបស់
ខ្លួនក៏ដោយធនាគារបែដប៊ែងខែម-  
បូឌានៅតែរពំងឹទកុថានងឹធ្វើការប្តែជា្ញា-
ចិត្តយ៉ាងរឹងមាំទៅលើការផ្តល់កម្ចីថ្មី
ហើយមានទនុគែបគ់ែន់សមែប់តមែវូ
តាមគោលដៅកែបែរបស់ខ្លួន»។
លោកPerdonទទួលស្គាល់ថា៖

«វាជាការពិតណស់ដែលយើងចាប់-
ផ្តើមពីមូលដា្ឋានទាបជាងគូបែជែង
របស់យើងជាចែើន។យើងមានអតែ
លូតលាស់ខា្លាំងដោយសរយើងជា

តួអង្គថ្មីនៅក្នុងទីផែសារ។ក៏ប៉ុន្តែចំណុច
ដែលចែបាស់នោះគឺធនាគារបែដមាន
មហចិ្ឆតានៅក្នងុការបន្តចាបយ់កអតែ
កើនឡើងតួលែខ២ខ្ទង់នៅក្នុងវិស័យ
ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿននៅ
កន្លែងដទែទៀត»។
«ការផ្តល់កម្ចីទាំងមូលបែកដជា

មានការយឺតយ៉ាវទាំងក្នុងវិស័យ
ធនាគារនងិមកីែហូរិញ្ញវត្ថុ។វសិយ័នែះ
ទទួលបានការកើនឡើងពី១៥ទៅ
២០ភាគរយធៀបនងឹឆា្នាមំនុនៅប៉នុា្មាន
ឆា្នាំចុងកែយនែះប៉ុន្តែការលូតលាស់
នែះនឹងមានការថយចុះចែើននាពែល
អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ»។
ខណៈដែលលោកPerdonសម្លឹង

ឃើញឱកាសសមែប់ការផ្តល់កម្ចីថ្មី
លោករំពឹងទុកជាមុនថានឹងមានការ-
កែសមែួលមួយចំនួនទៅលើយុទ្ធ-
សស្តែដែលធនាគារនានាធ្វើការជា
មួយអតិថិជនថ្មី។ «យើងមិនបាន
ផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនែការផ្តល់
កម្ចីរបស់យើងនោះទែប៉ុន្តែស្ថានភាព

សែដ្ឋកចិ្ចបច្ចបុែបន្នបានធ្វើឲែយយើងផ្តោត
ការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុន។យើង
តែវូតែបែកដថាអតថិជិនថ្មីមានសម-
ត្ថភាពនិងភាពជម្នះដើមែបីសមែបទៅ
នឹងលក្ខខណ្ឌទីផែសារនិងនិនា្នាការថ្មី»។
សមែប់បែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ច

កំពុងរីកចមែើនដូចកម្ពុជាភាពរន្ធត់
អន្តរជាតិកមែិតនែះជះឥទ្ធិពលយ៉ាង
ខា្លាងំនងិរហស័។ធនាគារពភិពលោក
បានធ្វើការបា៉ាន់ស្មានថាការរីកលូត-
លាស់សែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងមាន
លែបឿនយឺតបំផុតគិតចាប់តាំងពី
ទសវតែសរ៍ឆា្នាំ៩០ដោយបង្ហាញអតែ
លូតលាស់នងឹធ្លាក់ដល់រវាង-១ភាគ-
រយនិង-២,៩ភាពរយនែផលិតផល
ក្នុងសែុកសរុប(GDP)។
នៅក្នុងឆា្នាំ២០១២ វិស័យទែស-

ចរណ៍កាត់ដែរនិងសំណង់រួមបញ្ចូល
គា្នាមានទំហំ៧០ភាគរយនែកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយវិស័យទាំង៣
នែះកំពុងជួបបែទះនូវភាពមិនបែកដ
នាពែលបច្ចុបែបន្ន។ចំនួនភ្ញៀវទែសចរ

អន្តរជាតិមិនងយនឹងវិលតែឡប់
មកវញិបានចែើននោះឡើយរហតូទៅ
ដល់រដវូកាលឆា្នាំ២០២១/២២យ៉ាង-
ឆាប់បំផុតខណៈពែលដែលវិស័យ
កាតដ់ែរកពំងុតែជបួបែទះនងឹតមែវូការ
ធ្លាក់ចុះដោយសរអ្នកបែើបែស់នៅ
សហរដ្ឋអាមែរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
កាត់បន្ថយចណំយរបសខ់្លនួ។ចណំែក
ឯវសិយ័សំណង់វញិភាពមនិបែកដនងឹ
កើនឡើងដោយមិនអាចចៀសផុត
ឡើយដោយសរតែការធ្លាក់ចុះនែ
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទែស(FDI)។
លោកPerdonផ្តល់មតិថា៖«ទោះ-

បីជាផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺកូវីដ១៩
នៅកម្ពុជាមិនសូវជាគួរឲែយកត់សមា្គាល់
យើងអាចមើលឃើញផលវិបាក
នៅក្នងុសែដ្ឋកចិ្ចរចួទៅហើយ។ចណំចុ
នែះមានន័យថាទីផែសារការងរ
ស្ថិតនៅកែមហានិភ័យនិងការកើន
ឡើងយ៉ាងរហ័សនូវអតែនែការអត់
ការងរធ្វើ នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
ផលបតែការផ្តល់កម្ចីទាំងនៅក្នុង

វិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។
ដើមែបីកាតប់ន្ថយផលប៉ះពាល់សែដ្ឋកចិ្ច
ឲែយដល់កមែិតអបែបបរមា រដា្ឋាភិបាល
បានចាត់វិធនការយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ហើយយើងយល់ថាគំនិតផ្តួចផ្តើម
របស់រដា្ឋាភិបាលពិតជារួមជាជំនួយ
នៅក្នុងស្ថានភាពនែះ។ការបនា្ទាប
សមាមាតែលក្ខខណ្ឌតមែូវនែបែក់
តម្កល់របស់ធនាគារជាតិបង្កើតជា
សន្ទនីយភាពនៅក្នុងបែព័ន្ធហើយ
មលូនធិិធនាឥណទានថ្មីនងឹជយួកាត-់ 
បន្ថយហានិភ័យសមែប់ធនាគារ»។
«ដចូដែលអ្នកបានរពំងឹទកុធនាគារ

បែដធ្វើការបត់បែនទៅតាមពែល
វែលា។ យើងបានសមែបអាជីវកម្ម
របស់យើងឲែយកាន់តែមានបែសទិ្ធភាព។ 
យើងពិនិតែយយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើ
របៀបដែលយើងដំណើរការដោយ
អនុវត្តនូវបច្ចែកទែសឌីជីថលថ្មីកាត់
បន្ថយភាពពងឹផ្អែកលើបណ្តាញសខា
ធ្វើការណែនាំដោយជោគជ័យនូវ
ការធ្វើការពីចមា្ងាយកដ៏ចូជាការបង្កើត
ផលិតផលនិងសែវាកម្មមិនមែន
ហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលយើងគែង
នឹងបើកដំណើរការដំបូងនៅក្នុងខែជា
បនា្ទាប់»។
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការ

ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកPer-
donជឿជាក់ថាធនាគារបែដនិង
បែទែសកម្ពុជាតែៀមខ្លួនជាសែច
ដើមែបីទប់ទល់នឹងបញ្ហាបែឈមនានា
ដែលនងឹលែចឡើងនាថ្ងែមខុ។ស្តងដ់ា
អន្តរជាតិរបស់យើងផ្តល់ការការពារ
ទៅដល់អតថិជិនដាក់បែក់បញ្ញើរបស់
យើង។ដូចគា្នានែះដែរ វាក៏ធនានូវ
សន្ទនិយភាពរបស់យើងដែលនែះ
ជាចំណុចខា្លាំងរបស់យើងក្នុងនាមជា
អ្នកផ្តល់កម្ចី។
 «យើងក៏សូមជួយជែមជែង

កម្ពជុាក្នងុការចាបផ់្តើមឡើងវញិឲែយ
បានឆាប់រហ័សផងដែរនៅពែល
វិបត្តិនែះកន្លងផុត។ភាពអត់ធន់
របស់បែទែសនិងបែជាជនកម្ពុជា
នឹងជួយឲែយបែទែសនែះជម្នះបាន
នូវគែលំបាក។និយយរួមយើង
មានសទុដិ្ឋនិយិមនងិមានមោទន-
ភាពនៅក្នុងការធ្វើអ្វីគែប់យ៉ាង
តាមដែលអាចធ្វើបានដើមែបីជួយ
កម្ពុជាឲែយតែឡប់មកទទួលបាន
កំណើនវិជ្ជមានវិញឲែយបានឆាប់
តាមដែលអាចធ្វើបាន»៕

ធនាគារ ប្រេដ ជ្រេមជ្រេង កម្ពុជា សម្រេប់ ការវិល 
ទៅកាន់ ភាព រីកលូតលាស់ វិញ យ៉ាង ឆាប់រហ័ស

លោក Guillaume Perdon បាន ថ្លែងថា៖«អនាគត នៅតែមានគែន់តែ វា ជា អនាគត ដែល ខុសពី អ្វីដែល យើង បាន រំពឹងទុក »។ 

យុទ្ធសាស្រេ្តន្រេការសា្តារឡើងវិញ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងែចន្ទទី២២ែខមិថុនាឆា្នាំ២០២០

ប៉ុស្តិ៍កូវីដ១៩ 
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្រភព រដ្ឋាភិ-
បាល មួយ  បាន ថ្ល្រង កាល ពី-
ថ្ង្រអាទិត្រយ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ-
ខាងជើង  បាន បន្ត បញ្ជូន   ទា- 
ហាន ក្រុម  តូច ៗ   ទៅ កាន់  ប៉ុស្តិ៍ -  
ការ ពារ ព្រំ ដ្រន  ដើម្របី បង្កើន     
ការ ត្រួត ពិនិត្រយ  និង ថ្រទាំផ្លូវ  
ស្រប ព្រល មាន ការ ព្រួយបារម្ភ 
ជា ច្រើន ថា  ខ្លួន  អាចគំរាម- 
កហំ្រងដោយ ប្រើ ប្រសស់កម្ម- 
ភាព   យោ ធា  ប្រឆាំង ប្រទ្រស 
កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង ។ 

 ប្រភព នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រ-

ទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន បញ្ជូន  
ទាហាន  ជា ច្រើន ក្រុម  ដ្រល 
មាន មនុស្រស ចាប់ ពី ៥ នាក់ ឡើង 
ទៅ  ដោយ មាន ប៉្រល  កណ្តៀវ 
ទៅ កាន់ ប៉ុស្តិ៍ ត្រួត ពិនិត្រយ តូច ៗ  
ជា ច្រើន កន្ល្រង  នៅ ក្នុង តំបន់ - 
គ្មាន យោធា  ដ្រល បាន ពុះ ច្រក 
រវាង កូ រ៉្រ ទាំង ២។ ប៉ុន្ត្រ ក្រុង-
ស្រអ៊ូល  មិន បាន មើល ឃើញ 
វិធាន ការ នោះ ថា  ជា វិធាន ការ 
មួយ  ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ  ល្អ  ដល់ ការ - 
គរំាម កហំ្រង សកម្ម ភាព យោ ធា  
របស់ ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង  ។ 

 នៅ ក្នុង ការ មិន ព្រញ ចិត្ត អំពី 
ខិត ្តប័ណ្ណ ឃោសនា  ដ្រល បាន 
បង្ហោះ ច្រញ ពី ប្រទ្រស កូ រ៉្រ-
ខាងត្របូង នោះ   កូ រ៉្រ ខាង ជើង 
បាន គំរាម ដក់ ពង្រយ កង- 
កមា្លាំង ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ឧស្រសា ហកម្ម រួម  ដ្រល បាន បិទ 
នៅ ព្រល បច្ចុប្របន្ន  នៅ តាម ព្រំ- 
ដ្រន ទី ក្រុងក្រស ុង   និងតំបន់ ភ ្នំ 
គុម ហា្គាង  របស់ខ្លួន  ដ្រល ជា 
តំបន់ ទ្រសចរ ណ៍  នៅ ឆ្ន្ររ- 
សមុទ្រ ភាគ ខាងកើត របស់ ខ្លួន   
ហើយ ក្រ លម្អ ប៉ុស្តិ៍ ឆា្មាំ ការ ពារ    
ព្រំ ដ្រន ឡើង វិញ  ដ្រល បាន 
ផ្លាស់ ប្តូរ ឲ្រយ មាន កិច្ច ព្រមព្រៀង 
កាត ់បន្ថយ ភាព តាន តងឹ  កាល- 
ពី ឆា្នាំ ២០១៨ កន្លង ទៅ ។ 

ប្រភព ដដ្រល នោះ  បាន ថ្ល្រង 
នៅ ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ អនា មិក ថា ៖ 
«ប៉ុស្តិ៍ ឆា្មាំការ ពារ ព្រំ ដ្រន  និង 
ប៉ុស្តិ៍ ត្រួត ពិនិត្រយ ជា ច្រើន កន្ល្រង  
ជាក់ ស្ត្រង  គឺ ជា កន្ល្រង សម្រប់  
បម្រើ ឲ្រយ  ផល ប្រយោជន៍ន្រ  
វិស័យ យោធា របស់ប្រទ្រ  ស 
កូ រ៉្រខា ង  ជើង ៕ Yonhap/SK

ក្រុងអាឌីសអាប្របាៈ  មជ្រឈ - 
មណ្ឌល  គ្រប ់គ្រង  នងិបង្ការ  ជងំ ឺ
ឆ្លង   អា្រ ហ្វិក (Africa  CDC)  
បាន ថ្ល្រង ថា  ចំនួន  ករណី ឆ្លង 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩  នៅ ទ ូទាងំ ឧបទ្វបី 
អា្រហ្វិក  បាន កើនឡើង  ដល់  
២៨៦១៤១ នាក់  កាល ពី 
រសៀល ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

 មជ្រឈ មណ្ឌល  គ្រប់ គ្រង   និង 
បង្កា រ ជំងឺ ឆ្លង  អា្រហ្វិក  ដ្រល  
កំពុង  ធ្វើ បច្ចុប្របន្ន ភាព ស្ថាន - 
ការណ៍ ចុង ក្រយ បំផុត របស់ 
ខ្លួន  បាន ថ្ល្រង ថា  ចំនួន   ករណី 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ ទូ ទាំង 
ទ្វីបអា្រហ្វិក  កាល ពី រសៀល    
ថ្ង្រ សុក្រ បាន កើន ឡើង ពី ចំនួន 
២៧៥៣២៣ នាក់  រហូត ដល់ 
ចំនួន ២៨៦១៤១ នាក់ កាល-    
ពី រសៀល ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ គ្រប់ គ្រង ជំងឺ  និង 
ការ ការ ពារ នៅទ្វីប អា្រហ្វិក  ក៏ 
បាន ប្រកាស ថា   ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់
សរុប ដោយ សរ ការ ឆ្លង រាល - 
ដល ន្រ ជំង ឺកូ វីដ ១៩  កាល ពី 
ថ្ង្រ សុក្រ បាន កើន ឡើង ចាប់ ពី  

៧៣៩៥ នាក់  រហូត ដល់ ចំនួន 
៧៦៩៣ នាក់  កាល ពី រសៀល 
ថ្ង្រ សៅរ៍ កន្លង ទៅ ។ 

មជ្រឈ មណ្ឌល  គ្រប់ គ្រង   និង 
បង្ការ  ជំងឺ ឆ្លង   អា្រ ហ្វិក  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ- 
ណា ប្រភ្រទ ថ្ម ីដ ៏ចម្ល្រក  ន្រះ  បាន 
ឆ្លង រីក រាល ដល រហូត ដល់ 
ប្រទ្រស អា្រហ្វកិ ចនំនួ ៥៤     នងិ  
មនុស្រស ប្រហ្រល ១៣២៤១២ 
នាក់ ដ ្រល ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
បាន ជា សះ ស្របើយ នៅ ទូ ទាំង 
ទ្វីប អា្រហ្វិក  ។ 

មជ្រឈ មណ្ឌល ន្រះ   ក៏ បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ស្រប ព្រល ការ ឆ្លង 
រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ យ៉ាង 
ឆាប់ រហ័ស  នៅ ទូ ទាំង ទ្វីប អា- 
្រហ្វិក   ជា ក្រុម ប្រទ្រស អា្រ ហ្វិក   
ដ្រល មាន     អ្នកឆ្លង   ច្រើន ជា ងគ្រ  
នោះ មាន អា្រហ្វិក ខាង ត្របូង  
អ្រហ្រសុីប  នី ហ្រស្ររី យ៉ា  ហា្គា ណា  
និង ប្រទ្រស អាល់ហ្រស្ររី  ដោយ 
បានបន្ថ្រមទៀត    ថា តំបន់  អា- 
្រហ្វិកភាគ ខាង ត្របូង     ប ច្ចុប្របន្ន 
ន្រះ  ក៏ ជា តំបន់ប៉ះពាល   ់ខា្លាំង ពី  
ជំងឺ  កូវីដ១៩៕ Xinhua/SK

ក្រងុតលុសាៈ  ប្រធា នា ធបិ ត ី
អាម្រ រិក លោក ដូ ណាល់  ត្រំ  
បាន វិល ត្រឡប់ កាល ពី ថ្ង្រ-
សៅរ៍ទៅ កាន់ កន្ល្រង មួយ ក្នុង 
ចំណោម កន្ល្រង ចូល ចិត្ត របស់ 
លោក  ដ្រល ជា យុទ្ធ នា ការ 
ប្រមូល ផ្តុំ មួយ  ដោយ ផ្គើន នឹង 
ជំងឺ ឆ្លង រាត ត្របាតកូវីដ ១៩  និង 
ការ វាយ ប្រហារ ក្រុម គូ បដិបក្ខ 
ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ របស់ លោក  
នៅ ឯ កន្ល្រង ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ  
ដ្រល មាន ហ្វូង មនុស្រស រួម ច្រើន 
មនិតចិ ជាងព ីការ សន្រយា ជាមយួ 
លោក ។ 

 កា រជួប ជំុ  នយោ បាយ ដ៏ស្មាះ- 
ត្រង់ របស់ លោក ដូណាល់ ត្រំ  
ដើម្របី ប្រមូល ផ្តុំ ឃោសនា ជា- 
ច្រើន  នៅ ក្នុង រដ្ឋ អូក ឡាហូមា៉ា  
នៅ ក្នុង ការឃោស នា ដំបូង 
របស់ លោក រយៈ ព្រល ៣ ខ្រ  
ប្រធា នា ធិប តី របស់ គណបក្រស 
សធារណ រដ្ឋ  បាន ស្វះ ស្វ្រង រក 
សំឡ្រង គំទ្រ ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង 
យុទ្ធ នា ការ ឃោស នា បោះ- 
ឆ្នាត របស់លោក  ដ្រល កំពុង 
ប្រឈម នឹង  វិបត្តិ សុខ ភាព  និង 

ស្រដ្ឋ កិច្ច ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  
និង ការ តវា៉ា ប្រឆាំង អយុត្តិ ធម៌ 
ពជូ សសន ៍ ដ្រល បាន ធ្វើ ឡើង  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស   ក្នុង រយៈ ព្រល 
ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

ប៉ុន្ត្រ លោក ដូ ណាល់  ត្រំ  
បាន អះ អាង អំពី ជ័យ ជម្នះ  ជុំ- 
វិញ ការឆ្លង រាល ដល  ដ្រល 
បាន សមា្លាប់ ជន ជាតិ អាម្រ រិក 
ប្រហ្រល ១២០០០០ នាក ់ថា ៖ 
«ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ ងរ ដ៏ អស្ចារ្រយ 
មួយ  ជា មួយ បញ្ហោ ន្រះ » លោក 
ត្រំ  បាន អះ អាង ថា  សូម្របី ត្រ 
សមាជកិ របស ់លោក ៦ នាក ់ជា 
ក្រុម នាំ មុខ គ្រ  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង 
តលុស  បាន ធ្វើ ត្រស្ត រក ឃើញ 
មាន ផ្ទុក ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ផង ដ្ររ ។ 

ព្រតឹ្តកិារណ ៍នោះ  ដ្រល ស្រត- 
វិមាន  បាន សន្រយា ថា  នឹង មាន 
មនុស្រស យ៉ាង ច្រើន មក ចូល រួម  
ចាប់ ពី ១០មឺុន  នាក់ ឡើងទៅ  
ប៉ុន្ត្រ ការ ពិតនោះ   មិន មាន 
មនុស្រស មក ព្រញ វ្រទិកា ដ្រល 
មាន កៅ អ ីចនំនួ ១៩០០០ កៅ- 
អី  ដ្រល លោក ត្រំ  បាន ថ្ល្រង 
សុន្ទរក ថា នោះ ទ្រ  បាន បង្ហោញ 

ថា  ជា កន្ល្រង ផ្ទុះ ហងិ្រសា មយួ  នៅ 
ក្នុងព្រល ដ្រល មាន  ការ ឆ្លង 
រាលដល ជំងឺកូវីដ ១៩  ។ 

 ប៉ុន្ត្រ លោក  ត្រំ  បាន ចាប់-
អារម្មណ ៍កាន ់ត្រ ខា្លាងំ ឡើង  នៅ 
ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្រយ ជោគ វាសនា 
នយោ បាយ របស់ លោក រស់- 

ឡើង វិញ  ក្រយ ពី បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
ប៉ះ ពាល់  យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ អស់ ជា-
ច្រើន សបា្តាហ ៍ ដ្រល ត្រវូ បាន គ្រ 
មើល ឃើញ ថា  បាន បន្ត ធ្វើ ឲ្រយ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ធា្លាក់ ចុះ  ដោយ សរ 
ការ ឆ្លង រាល ដល ន្រ វី រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា  ការ តវា៉ា នៅ 

ទទូាងំ ប្រទ្រស  ជុ ំវញិ អយតុ្ត ិធម ៌
ពូជ សសន៍  ការ បង្ក ឲ្រយ មាន   
ការ ប្រមូល ផ្តុំ  និង ឥស្រសរ ជន 
ផ្រស្រងទៀត  និង ការ រិះ គន់ ជា 
ច្រើន នៅក្នងុ នោះ រមួ មាន  អតតី 
ជនំយួ ការ ជា ច្រើនរបូទៀត   នៅ 
ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង អំណាច របស់ 

លោក ប្រធានាធិបតី។ 
លោក ត្រំ  បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នុង 

ចំណោម ហ្វូង មនុស្រស ១ក្រុម  
ដោយ បាន ថ្ល្រង សុន្ទរ ក ថា 
ប្រឆាំង នៅ ក្នុង ការ ឃោសនា  
ដ្រល លោក បាន ស្រក ខា្លាំង ៗ   
ទៅ លើ គូ បដិ បក្ខរបស់ លោក  
ក្នងុ យទុ្ធ នា ការ រក សឡំ្រង ឆ្នាត 
ឆា្នាំ ២០២០  គឺ ប្រក្ខ ជន មក ពី 
គណបក្រស ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ  គឺ 
លោក  ចូ ប្រ ដិន  ថា  ជា «តុក្កតា 
អស់ សង្រឃឹម មួយ របស់ ក្រុម ឆ្វ្រង - 
និយម »  «ការ នៅ ស្ងៀម ស្ងាត់ 
របស់ មនុស្រស ព្រញវ័យ  គឺ មាន 
សំឡ្រង កាន់ ត្រ ខា្លាំងឡើង មិន 
ធា្លាប់ មាន ពី មុន » ។ 

 លោក  ដូណាល់ ត្រំ  បាន 
ថ្ល្រង ថា ៖«រយៈ ព្រល ៥ ខ្រ ចាប់-  
ពី ព្រល ន្រះទៅ   យើង នឹង យក 
ឈ្នះ លោក  ចូ   ប្រដិន  ដោយ 
ស្ងៀម ស្ងាត់» ។ 

អ្នកចលូ រមួការ  ជបួ  ជុ ំ ជាច្រើ ន    
បាន  ពាក់ មួក   ឬអា វយឺត ពណ៌- 
ក្រហម  ដ្រលបាន សរ ស្ររ ថា     
« ធ្វើ ឲ្រយប្រទ្រស  អាម្រ រកិ អស្ចារ្រយ 
ម្តងទៀត » ៕AFP/SK

បុ៉ស្តិ៍ឆ្មាំការពារព្រដំ្រនកូរ៉្រខាងជើងនៅតំបន់Gaepung។រូបថតYonhap អ្នកធ្វើការផ្ន្រកសុខភាពស្រងមឈូសអ្នកសា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។AFP

កូ រ៉េខាងជើងបន្តបញ្ជនូ ទាហានទៅក ន់បុ៉ស្តិ៍ ពេំដេន ចំននួអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅអា្រហ្វកិឡើងជិត២៩មុឺននាក់

លោកតេ ំរៀបចំ ករជួបជំុកេមុអ្នកគំាទេ ដោយផ្គើននឹងជំងឺរាតតេបាត

លោកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងសុន្ទរកថានៅក្នងុយុទ្ធនាការប្រមូលផ្តុំមួយនៅមជ្រឈមណ្ឌលBOKនៅក្នងុទីក្រងុតុលសា។AFP
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ត ពីទំព័រ ១...៤៩ ៩៧៦     
នាក់ ។ 

មុិក សុិក  គឺ ជា បៃទៃស ដៃល 
រង ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង បំផុត ទី២ នៅ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ  ដោយ មានអ្នក- 
ឆ្លង ១៧០ ០០០ នាក ់ នងិ ស្លាប ់
២០ ៣៤៩ នាក់។ 

កៃុង មិុក សុីកូ  បាន គៃង 
បើកផៃសារ  ភោជ នីយ ដ្ឋាន  និង 
អាជីវ កម្ម ដទៃ ទៀត នៅ ថ្ងៃចន្ទ 
នៃះ  ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ  បាន ពនៃយារ 
ពៃល ១សបា្តាហ៍ ទៀត  ដោយ- 
សរ វីរុស ផ្លូវ ដ ង្ហើម  នៃះ  បន្ត 
ឆ្លងរាល ដល។ 

ចនំនួ អ្នក ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា  នៅ 

បៃទៃស សុីលី  បាន កើន ឡើង 
ជិត ២ ដង  ដោយ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍  មាន  អ្នក ស្លាប់ ៧១៤៤ 
នាក់  នៅ កៃម វិធី សស្ត ៃ 
រាប់ចំនួន ថ្មី   ដៃល រាប់ បញ្ចូល 
អ្នក ស្លាប់ ជា ចៃើន  ដៃល បាន 
បណា្តាល   មក ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក Rafael Araos  នៃ 
កៃសួង សុខ ភិបាល  បាន ថ្លៃង 
ខណៈដៃល  លោក ពនៃយល់ អំពី 
វធិ ីសស្តៃ រាប ់ចនំនួ ថ្ម ីរបស ់រដ្ឋា- 
ភិបាល ថា  ចំនួន សរុប  បាន 
កើន ឡើង ដល់ ៣០៦៩ នាក់ ។ 

នៅ បៃទៃស ប៉ៃរូវិញ  ករណី - 
ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា  បាន កើន ឡើង 

ដល់ ២៥០ ០០០ នាក់  ដោយ 
មាន អ្នក ស្លាប់ ៧៨៦១ នាក់ ។ 
បៃទៃស នៃះ  បាន កត ់ចនំនួ អ្នក- 
ស្លាប ់២០១ នាក ់ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
២៤ ម៉ោង ចុង កៃយនៃះ  ជា 
ចំនួន បៃចាំ ថ្ងៃ ខ្ពស់ បំផុត ទី២ 
តាំង ពី ស្ថានភាព គៃ អាសន្ន 
សុខ ភាព  តៃូវ បាន បៃកាស នៅ 
ក្នុង ខៃមីនា។ 

ចំណៃក នៅ បៃទៃស ចិន វិញ  
កៃុង ប៉ៃកាំង  បាន រាយ ការណ៍ 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ២២ នាក់ កាល ពី   
ថ្ងៃ អាទិតៃយ  កៃយ ពី កិច្ច បៃឹង - 
បៃង ធ្វើ តៃស្ត ទៃង ់ទៃយ ធ ំមយួ 
ដៃល បាន បៃមលូ យក សណំាក 
ជាង ២ លាន នាក់  ជា កិច្ច ខិត ខំ-  
បៃឹង បៃង  ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ - 
ឆ្លង រាល ដល ថ្មី ។  

កៃុម ឆ្លង ថ្មី នៅ ក្នុង កៃុង ប៉ៃ- 
កាំង នៃះ  បាន បង្ក ឲៃយ មាន ការ- 
ភ័យ ខ្លាច កើត ឡើង នៃ វីរុស នៃះ 
នៅ បៃទៃស ចិន  ដៃល បាន នាំ 
យក វីរុស នៃះ ដក់ នៅ កៃម  
ការ គៃប់ គៃង ប៉ុនា្មាន ខៃ ថ្មីៗ នៃះ ។ 

សហគមន៍ ជា ចៃើន នៅ ក្នុង 
កៃងុ នៃះ  តៃវូ បាន បទិ  ដើមៃបី ទប-់ 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដល  នៃ វីរុស 
នៃះ ដោយ កៃមុ អ្នក សៃកុ  តៃវូ បាន  

បៃប ់មនិ ឲៃយ ធ្វើ ដណំើរ  ដៃល មនិ 
ចាំ បាច់  និង បិទ  សលារៀន។ 

ករណី ឆ្លង ថ្មី ដៃល តៃូវ បាន 
រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
រាប់ បញ្ចូល គិលានុ បដ្ឋា កមា្នាក់ 
ជា អ្នក ធ្វើ ការ ផ្នៃក សខុ ភាព ទ១ី 
ដៃល តៃូវ ធ្វើ តៃស្ត រក ឃើញ ឆ្លង 
ចាប់ តាំង ពី ជំងឺ នៃះ  កើត ឡើង 
ជា ថ្មី ១ សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ។

មនុសៃស ជាង ២២០ នាក់ តៃូវ 
បាន ធ្វើ តៃស្ត រក ឃើញ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង កៃុម ថ្មី នៃះ ។

ទ ីភា្នាក ់ងារ សរ ពត័ ៌មាន សុនី- 
ហ ួ បាន រាយ ការណ ៍ថា  អាជា្ញាធរ 
តំបន់  បាន រៀប ចំ កន្លៃង ធ្វើ 
តៃស្ត ជាង ២០០០ កន្លៃង នៅ 
ទៅ ទូ ទាំង កៃុង នៃះ  ដៃល បាន  
យក សំណាក ពី មនុសៃស ជាង 

២,៣ លាន នាក់។ 
ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រាល ដល នៃ   វរីសុ- 

ផ្លូ វដង្ហើម  កូ រ៉ូ ណា ថ្មី បំផុត នៃះ 
បាន កើត ឡើង នៅ  ផៃសារ លក់   
ម្ហូប អាហារ បោះ ដុំ មួយ  ដោយ 
បាន ជំរុញ ឲៃយ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច 
យ៉ោ ង ខ្លាំង ជុំវិញ សុវត្ថិ ភាព នៃ - 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ម្ហូប អាហារ  នៅ ក្នុង 
កៃុង ប៉ៃ កាំង៕ AFP/PSA

ក្រុង គ្ររៈ  បៃធា នា ធិប តី - 
បៃទៃស អៃ ហៃសុីប  បាន ពៃមាន 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា  ការ ចូល 
ឈ្លាន ពាន របស ់កង កមា្លាងំ ល ីប៊ ី 
ដៃល  គាទំៃដោយ   តកួ គ ី នៅក្នងុ  
ទី កៃុង សុីទីនៃ  បៃទៃស លី ប៊ី  
អាច ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ អន្តរាគមន៍ 
យោ ធា អៃហៃសុីប ជា បនា្ទាន់ មួយ  
នៅ ក្នុង បៃទៃស កៃបៃរ ខងមួយ-
នៃះ   នៅ ក្នងុ ការ គាទំៃ សម្ពន័្ធ មតិ្ត 
លោក ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ តារ 
របស់ កៃុង គៃរ ។ 

 ចំណៃក ឯ កៃុង អង់ ការា៉ា វិញ  
បាន ជំរុញ ឲៃយ កង កមា្លាំង ដឹក នាំ 
ដោយ បុរស ខ្លាំង លោក ហា្គាលី-
ហា្វា  ហាហ្វ តារ មាន មូល ដ្ឋាន 
នៅ ភាគ ខង កើត  ឲៃយ ដក ចៃញ 
ពី ទី កៃុង យុទ្ធ សស្តៃ  ដើមៃបី   
ឈន ដល់  បទ ឈប់បាញ ់មួយ    
នៅទីនោះ ។ 

រដ្ឋាភ ិបាល បងៃបួ បងៃមួ ជាត ិ
(GNA) ដៃល ទទួល ស្គាល់ 
ដោយ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
នៅ ក្នុង ទី កៃុង ទៃី ប៉ូលី  បាន 
បើកការវាយ បៃហារ យោ ធា 
ទៃង ់ទៃយ ធ ំ បៃឆងំ កង កមា្លាងំ 
របស់ លោក ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ- 
តារ  កាល ពី ពៃល ថ្មី នៃះ  ដើមៃបី 
បង្កើន ការ គាំទៃ ចៃញ ពី អ្នក- 

គាំទៃ តួក គី របស់ ខ្លួន ។ 
ទ ីកៃងុ សុ ីទ ីដ ៏សខំន ់មយួ នៃះ  

ដៃល លាត សន្ធឹង បៃហៃល 
៤៥០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ  ពី រដ្ឋធា នី ទៃី- 
ប៉ូលី ភាគ ខង កើត  ស្ថិត នៅ 
កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់ កង- 
កមា្លាំង លោក ហា្គាលីហា្វា  ហាហ្វ -  
តារ  ដៃល កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩  
បាន បើក ការ វាយបៃហារ ថ្មី  
យ៉ោង ខ្លាំង កា្លា  ដើមៃបី ដណ្តើម 
យក បៃទៃស ល ីប៊ ីភាគ ខង លចិ 
មកគៃប់ គៃង។ 

 នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា មួយដៃល   
បាន ចាក់ ផៃសាយ តាម ទូរ ទសៃសន៍  
បៃធា នា ធិប តី អៃហៃសុីប លោក-
អាប់ ឌៃល  ហា្វាតតាហ៍  អាល់-
សុី សុី  បាន ថ្លៃង ថា  ទី កៃុង សុី ទី 
គឺ ជា « ខៃសៃ បនា្ទាត់ កៃហម » មួយ   
សមៃប់ បៃទៃស អៃហៃសុីប-
ដោយ បាន លើក ឡើង អំពី តមៃវូ- 
ការចាបំា ច ់  ដើមៃបី ការ ពារ ពៃ ំដៃន  
របស់ ខ្លួន ថា  ជា ទឹក ដី សមៃប់ 
«ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ផ្ទាល់» នៅ 
ក្នុង បៃទៃស លី ប៊ី ។ 

លោកបាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ - 
សៅរ៍ ថា ៖«  បើ សិន  បៃជាជន 
លបី៊ ី  ស្នើ ឲៃយ យើង ធ្វើ អន្តរាគមន ៍
នោះ   យើង  នឹង ធ្វើ តាមសំណ ើ 
រប ស់ពួកគៃ» ៕ AFP/SK

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅអាមេរិក...

លោកប្រធានWHO  ត្រ ្រដូស អា ដ ហាណូម ប្រ ីហ្គយឺ្រស ៊សុ លើកដ្រ ព្រលចាកច្រញពីពិធី១ នៅ ក្រងុហ្រសឺណ្រវ។ AFP

 អ្នក ជំងឺកូ វីដ១៩ (កណ្តាល)កំពុង ពិគ្រះ ជាមួយ គ្រពូ្រទ្រយ។ រូបថតAFP 

លោកសី៊សី៊ពេមានធ្វើអន្តរគមន៍
យោធាផ្ទាល់នៅ ក្នុងបេទេសលីបី៊



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ការប្រាព្ធពិធីអបអរខួប
២ឆ្នាំន្រាហាងកាហ្វ្រាផ្ដល់ការងារដល់
មនសុ្រាសគថ្លង់មនិមានការជបួជុំអធកិ-
អធមរវាងអ្នកនយិមកាហ្វ្រាសហគ្រានិ
សង្គមនិងបុគ្គលិកដ្រាលស្ដាប់មិនឮ
នងិមនិអាចនយិាយស្ដីត្រាមានស្នាម-
ញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់នោះទ្រា។
ជំនួសឲ្រាយកម្មវិធីជួបជុំ ហាងកាហ្វ្រា

SocialsCoffeeអបអរដំណើរការ-
២ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយសកម្មភាព
សប្រាបុរសធម៌ជួយដល់អង្គការភ្ន្រាក។
ក្នងុឱកាសអបអរខបួ២ឆ្នាំន្រាហាង

កាហ្វ្រាសហគ្រាសសង្គមអតិថិជន
ត្រាូវបានផ្ដល់ជូននូវកាហ្វ្រាដោយឥត-
គិតថ្ល្រាជាថ្នូរនឹងយុទ្ធនាការមួយហៅ
ថា«បង់ប្រាក់តាមចិត្ដចង់»ខណៈ
ប្រាក់ចំណូលបានពីការបរិច្ចាគរបស់
អតថិជិនត្រាវូបានប្រាគល់ជនូអង្គការ-
មូលនិធិចក្ខុខ្ម្រារ។
លោកSwapnilDeshmukh

ស្ថាបនិកហាងកាហ្វ្រាSocialsCof-
feeដ្រាលបានបោះបង់ការងារជាអ្នក
គ្រាប់គ្រាងធនាគារមកបើកហាងកាហ្វ្រា
ដោយជួលបុគ្គលិកគថ្លង់កម្ពុជាបាន
ប្រាប់ភ្នពំ្រាញបុ៉ស្ដិ៍ថា៖«ខួបឆ្នាទីំ២ន្រាះ
យើងចង់ច្រាករំល្រាកភាពរីករាយអំឡុង-
ព្រាលជួបវិបត្ដិន្រាះ។នៅតាមហាង
កាហ្វ្រានានាគ្រាបានបញ្ចះុតម្ល្រាត្រាយើង
គិតថាវាជាគំនិតល្អដ្រាលយើងច្រាក-
រំល្រាកអ្វីដ្រាលយើងរកបានមកទៅ-
កាន់អ្នកត្រាូវការវា»។
ស្ថាបនិកសហគ្រាិនសង្គមរូបន្រាះ

បានបន្ដថា៖«ដូច្ន្រាះយើងនឹកឃើញ

យុទ្ធនាការ'Payasyouwish'ជា
អ្វីដ្រាលបានជូនអតិថិជននូវភ្រាសជ្ជៈ
ឥតគិតថ្ល្រាហើយពួកគ្រាបង់ប្រាក់ទៅ
តាមចិត្ដចង់ ពីព្រាះទឹកប្រាក់ដ្រាល
ទទួលបានទាំងអស់ចំនួន២៥០០
ដុល្លារយើងបរិច្ចាគទៅកាន់អង្គការ
មូលនិធិចក្ខុខ្ម្រារ»។
ក្រាពីជម្រាើសកាហ្វ្រាទូទៅហាង

SocialsCoffeeមានបម្រាើភ្រាសជ្ជៈ
GoldenMilkទឹកសូកូឡាក្រាឡុក
ផ្ល្រាប៊័រ ផ្ល្រាប៊័រក្រាឡុកកាហ្វ្រាខ្មៅនិង
ភ្រាសជ្ជៈច្ន្រាប្រាឌិតជាច្រាើនមុខទៀត
រយៈព្រាល២សបា្ដាហ៍ចប់ថ្ង្រាទី២២
ខ្រាឧសភាដល់ថ្ង្រាទី៤ខ្រាមិថុនាឆ្នាំ

២០២០ហាងSocialsCoffeeទាងំ
៤សខាបានបើកយុទ្ធនាការផ្ដល់
ភាពរីករាយដល់អតិថិជនខណៈ
ពួកគ្រាអាចច្រាករំល្រាកនូវវិភាគទាន
ទៅតាមសនា្ដានចិត្ដដើម្រាបីជួយដល់
អ្នកជំងឺភ្ន្រាក។
លោកSwapnilDeshmukh

ដ្រាលបុគ្គលិកហាងកាហ្វរបស់លោក
ភាគច្រាើនជាយុវជនមានបញ្ហាគថ្លង់
បានឲ្រាយដងឹថា៖«អតថិជិនបានចលូរមួ
ចំណ្រាកនូវចំនួនទឹកប្រាក់ខុសៗ គា្នា។
តិចតួចដ្រាលចំណាយប្រាក់១ដុល្លារ
ដោយភាគច្រាើនបង់ប្រាក់ត្រាឹមតម្ល្រា
ភ្រាសជ្ជៈដ្រាលពួកគ្រាទទួល។ប៉ុន្ដ្រា

មានអតិថិជនខ្លះក៏ចំណាយប្រាក់២០-
ដុល្លារសម្រាប់ភ្រាសជ្ជៈ១ក្រាវ។មាន
ភ្ញៀវមា្នាក់បានផ្ដល់ប្រាក់១០០ដលុ្លារ
ហើយគាត់និយាយថាវាធ្វើឲ្រាយគាត់
មានអារម្មណ៍ស្រាឡះចិត្ដព្រាលបាន
ចូលរួមយុទ្ធនាការន្រាះ»។
ដោយហាងកាហ្វ្រាស្ទួយជីវភាព

យុវជនគថ្លង់ន្រាះបោះទីតាំងនៅក្នុង
ធនាគារPPCBankនិងទទួលបាន
ការបង្ហើបពីអគ្គនាយកធនាគារអំពី
ស្រាចក្ដីត្រាវូការរបស់អង្គការដ្រាលជយួ
លើពលរដ្ឋក្រាីក្រាក្នុងការព្រាយាបាលជំងឺ
ភ្ន្រាកលោកDeshmukhក៏សម្រាច-
ចតិ្ដជ្រាើសរសីអង្គការមលូនធិិចក្ខុខ្ម្រារ

ក្នងុការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភដ្រាលទទួល
បានពីអតថិជិនរបស់ហាងSocials-
Coffee។
លោកនយិាយថា៖«យើងជាសហ-

គ្រាសសង្គមបំណងជួយយុវជនគ-
ថ្លង់ហើយយើងចង់ជួយសង្គម។ខ្ញុំ
បានឮអង្គការមលូនធិិចក្ខុខ្ម្រារពីលោក
ចងមសូុនីអគ្គនាយកPPCBank។
អង្គការផ្ដល់ការថ្រាទាំ និងព្រាយាបាល
ជងំឺភ្ន្រាកដល់ពលរដ្ឋក្រាកី្រានៅកម្ពជុា។
ដូច្ន្រាះយើងបានសម្រាចចិត្ដផ្ដល់
ប្រាក់វភិាគទានទាងំអស់ពីយទុ្ធនាការ
ដល់អង្គការមូលនិធិចក្ខុខ្ម្រារ»។
គួររំឭកថាលោកបានរំល្រាចរូបរាង

ហាងកាហ្វ្រាSocialsCoffeeសខា
ដំបូងក្នុងខ្រាវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ក្នុង
បំណងជួយផ្ដល់ឱកាសការងារដល់
មនុស្រាសគថ្លង់។
គនំតិបើកហាងកាហ្វ្រាន្រាះត្រាវូបាន

ស្ថាបនិកSwapnilDeshmukh
ផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្រាយពីលោកបាន
ចូលហាងកាហ្វ្រាមានបុគ្គលិកគថ្លង់
នៅប្រាទ្រាសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ
២០១៧។លោកបានធ្វើការស្រាវ-
ជ្រាវនៅប្រាទ្រាសសិង្ហបរុីនងិអូស្ដា្រាលី
ដោយប្រាទ្រាសទាំងន្រាះមានការជួល
បុគ្គលិកពិការគថ្លង់ ពិការជើងមាន
ត្រាដ្រា និងអាចនិយាយបាននិងខ្លះ
ទៀតជាមនុស្រាសពិការភ្ន្រាក។
ហាងកាហ្វ្រាSocialsCoffeeបើក-

ដំណើរការពីម៉ោង៨ព្រាឹកដល់ម៉ោង
៤រសៀលរៀងរាល់ថ្ង្រាធ្វើការ។
ព័ត៌មានបន្ថ្រាមសំុចូលទៅកាន់ទំព័រ-

ហ្វ្រាសប៊ុក@ilovesocialsឬល្រាខ
ទូរស័ព្ទ០១៦៨៨៨២១៦៕

www.postkhmer.com

កាហ្វេគថ្លង់SocialsCoffeeអបអរខួប២ឆ្នាំជា-
មួយយុទ្ធនាការរកថវិកាជួយអង្គការមូលនិធិចក្ខុខ្មេរ

 បុគ្គលិកហាង កាហ្វេ Socials Coffee ធ្វើការ បេសេ័យ ទាក់ទង ភ្ញៀវ ដោយ ភាសា កាយវិការ ។ រូបថតភ្នំព្រាញប៉ុស្ដិ៍

អតិថិជន ខ្លះចំណាយ ២០ ដុល្លារ សមេប់ ភេសជ្ជៈ មួយ កេវ  ដើមេបីជួយ ដល់អ្នកជំងឺ ភ្នេក  ។ រូបថតសហការី លោក Swapnil Deshmukh (ឆ្វេងទី ២) សា្ថាបនិក ហាងកាហ្វេ Socials Coffee  ។ រូបថតភ្នំព្រាញប៉ុស្ដិ៍



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ថ្ងៃ  ២កើត ខៃ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា   នៃះ   
ប ណ្តាល  មក ពី 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។

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន  
ភាព  ទោមនសៃសទៅនឹងអំពើ  អកុសល-     
ផៃសៃងៗ  អាច មានគៃះ   កើត   ឡើង   ។ 
ចំពោះ   សៃច  ក្តសី្ន ៃ ហា វិញ     គូស្នៃហ  ៍ហាក់ 

ដូច  ជា  មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព - 
កក ់ ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ 
គួរ   កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម   នឹង  ហានិភ័យ  ខ្លាងំពៃក ទើប 
ជា   ការល្អ បៃសើរ ។  ចំណៃកឯ លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក - 
ខ្លាងំ  និង មិន ទទួល    ផលល្អបៃសើរតាមបំណង ទៃ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ 
សម ្ត ី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្តទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  - 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត    បៀន       ដល់ រូ បកា យ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  
ដំណើរ  ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មា ន គៃ ចំា ទទួល-   
ស្វាគមន៍    រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខន  ឡើ យ។  ចំណៃកឯ   
បញ ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន កា រ      យល   ់ច តិ្ត   គ្នា  ខ្លាងំ- 
ល្អកូ    ល្អនិបង្កើត នូវ សម្ពន័្ធ ស្នៃហ៍ ផ្អៃមល្ហៃមដៃរ ។    

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ គួរ តៃ យក ចិត្ត 
ទុក  ដាក់ ពីបញ្ហា ស្នៃហា។ ចំណៃក- 
 ឯ ការ និយាយ ស្ត ី មិន សូវ មាន  ឥទ្ធ ិ- 
ពល  ទៅ លើ អ្នក ស្តាប់ ប៉ុនា្មាន  ឡើយ  

ដណំងឹ  ដៃល  ទទលួ បាន អាច ឲៃយ មាន ការ មនិ  ពៃញ- 
ចិត ្ត   គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម ៌ 
ផៃសៃងៗ។  ចំពោះ បញ្ហា សុខ   ភាព  ផ្លូវ កាយ ល្អ - 
ខណៈ      ផ្លវូ ចតិ្ត   ស្មគុស្មាញ បន្តចិដៃរ ។   ការ ធ្វើ ដណំើរ  
ទៅ   កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គបៃបី មាន ការបៃយ័ត្នខ្លាំង ។ 

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ    មា ំមនួ  ល្អ   ប៉នុ្តៃ តៃវូតៃ  ចណំយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ  បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន         លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  - 
 កា ន  ់    ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទលួ ស្វាគមន៍  ប៉នុ្តៃ   
គ ៃ    នឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ-  
រាល  ់  ការ ពៃយាយាម ទាងំ  ឡាយ  ហាក ់ដចូមាន សភាព  
ខៃសត់    ខៃសោយ បន្តិច តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ៕      

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- 
និយា យ   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  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ    បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល- 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល។់  ចណំៃកឯ   សៃចក្ត ីពៃយាយាម   

ក     ៏       មា ន  ការ  ធ្លាក ់ចុះ ខណៈសមត្ថភាពនៅ ក្នងុ ការ-  
បំពៃញ       នូវ ការ  ងារ  តៃវូ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច      ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន            នានា វញិ នងឹ អាចខត 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 - 

កា រ     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- 
ស្មាះ     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។

រាសីសៃតុចុះខ្លាងំ ។ គៃះកាច អាច  
នឹង កើត ដោយសរសម្ត ីតោង ឲៃយ មាន 
ការ  ពិចារណឲៃយ បាន ចៃើន មុននឹង  
ចៃញ វាចារ។ តៃចំពោះ សៃចក្ត ីស្នៃហា 

គូ ស្នៃហ  ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល់ 
ភាព      កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ចំណៃក ឯ ការ បៃកប- 
របរ      រក ទទួល  ទាន នានា  អាច បៃឈម ការ ខត  បង់ ។ រីឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ នឹង ជួប ការ លំបាក ខ្លាងំ ក្នងុ ការ-  
ទទួល   បាន ភោគផល និង  គ្មាន អ្នកជួយជៃមជៃង។ 

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប រប រ    - 
រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង  បាន  ផល   
ល្អ បៃសើរ ត ៃកតា្តា សុ ខ ភាព  ផ្លូវ- 
កាយ   អាច   តៃូវ យាយី ដោយ  ជំងឺ ។  

លាភ        ស  កា្ការៈបាន ដោយធម ៌   នងិ មាន សមត្ថ ភាព         
ដោ ះ      សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចតិ្ត ផៃសៃង ៗ       គ ឺ
បា ន      ល្អ   ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។  ចណំៃកសៃចក្ត ីស្នៃហា        មាន    
ការ   យល ់ចតិ្ត  គ្នា បាន ល្អ   ខណៈ ការ ធ្វើ ដណំើរ       ទៅ 
ទ   ី  នានា  វិញ តៃង តៃ មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ដៃរ ។

ជាង  ១៥ឆ្នាំ លោក កូជី អីុសសុី បាន ថត រូប និង កត់តៃ សៃមដៃ ជាង ៥ ០០០   តាមផ្លូវ ។ រូបថត AFP

ជាង ១៥ឆ្នា ំ បុរសជបុ៉ន ងប់     ងុល
នឹង   ថត រូប  ស្រោមដ្រោ ជ្រោះុ តាមផ្លវូ 

កៃុង តូកៃយូ  : លោក  កូជី 
អីុសសុី (Koji Ishii) មិន 
យល់   ខ្លួន ឯងសះថា ហៃតុអ្វី 
ឲៃយ  តៃ   ឃើញ សៃមដៃ នៅ តាម 
ផ្លូវ  ឯ កៃុង  តូកៃយូ  សៃុកកំណើត   
លោក លោក  តៃងតៃ ឈប់  រួច 
ទាញកាមៃរា៉ា  ថត ទុក ។

អស់ រយៈពៃល ជាង ១៥ឆ្នាំ 
ដៃល  បុរសវ័យ  ៣៩ឆ្នាំ រូប នៃះ 
បាន ថតរូប  និង កត់តៃ យា៉ាង 
ល្អិតល្អន់ អំពី សៃមដៃ ដៃល 
បោះចោល រាប់ពាន់ នៅ តាមដង - 
ផ្លវូ នៃ រដ្ឋធនី ជបុ៉ន  និង នៅ តំបន់ 
ដទៃ ទៀត។

លោក  បាន និយាយ ថា  វា គឺ 
ជា  ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត  ប៉ុន្តៃ ក៏ 
ដូចជា  បណ្តាស ដៃរ។ 

គត់ បៃប់ ទីភា្នាក់ងារ  AFP 
ថា៖ «ខ្ញុរំស ់នៅ ដោយ មាន ភាព 
ភ័យខ្លាច ជានិច្ច  ដោយ គិត ថា 
អាច  នងឹ មាន សៃមដៃ នៅ ចៃក 
ណមយួ  ខ្ញុ ំអាច  ពណន៌ាវា បាន 
តៃឹមថា  វា ដូចជា បណ្តាស »។

មិន មៃន មាន តៃរូប លោក  
នោះទៃ។   ទូទាំង ពិភពលោក  
មាន  វបៃបធម៌    ចង កៃង សៃម ដៃ 

ជា ឯកសរ   រួម ទាំង គណនី 
បណ្តាញ សង្គម ជា ចៃើន  ដចូជា 
ក្នុង  Instagram  Long Lost 
Gloves  និង Lost Glove 
Sightings  ជាដើម ។

សូមៃបី តៃតារា ហូលីវូដ លោក 
Tom Hanks ក ៏បាន ធ្វើឲៃយ អ្នក 
គំទៃ  រីករាយ  នឹង ការ ថតរូបវត្ថុ 
បៃើបៃស់  ដៃលជៃះុ បាត់គូរបស់ 
លោក   ដៃរ។   ថ្មីៗ  នៃះ លោក ក៏   
បាន បង្ហាះ រូបភាព សៃមដៃ  
ពៃទៃយ  តៃ មា្ខាង  នៅពៃល  ដៃល រូប 
លោក  តៃូវ បាន បៃកាស ថា  ឆ្លង 
ជំងឺ   កូវីដ១៩។

ទោះយា៉ាង ណ អី ុសសុ ីគ ឺជា 
អ្នក  ដៃល បាន  បៃឡូក ក្នុង  ការ- 
ថត រូប សៃម ដៃ ជៃុះ តាម ផ្លូវ  ដ៏ 
យូរ អង្វៃង ជាងគៃ  ។

 ចំណប់ អារម្មណ៍នៃះ    ចាប់ 
ផ្ដើម តាងំព ីឆ្នា ំ ២០០៤  កៃយ 
ពៃល ដៃល បាន ឃើញ សៃម 
ដៃ  ពណ ៌លឿង  របស ់កម្មករ មា្នាក ់
ជៃុះ ធ្លាក ់ ជិត ផ្ទះ របស់ លោក។ 

កាលណះ   លោក បានទាញ 
ទូរស័ព្ទ បត់ ដ៏ ថ្មីសនា្លាង របស់ 
លោក យក មក ថតវា  ។ 

លោក   បានរំឭក   បទពិសធ 
គៃនោះថា៖ «  ខ្ញុ ំទទួល អារម្មណ៍ 
ស្លុត  ដូចជា  តៃូវ រន្ទះបាញ់»។

 ចៃើន ឆ្នាំ ចាប់ តាំង ពី ពៃល 
នោះ   មក  លោក បាន ថតរបូ  នងិ 
កត់តៃ ព័ត៌មាន អំពី សៃមដៃ 
ជាង  ៥ ០០០  រមួបញ្ចលូ តាងំព ី
សៃមដៃ ចាក ់របស ់កមុារ រហតូ 
ដល់  សៃមដៃ ថា្លាៗ របស់ នារី ។ 
លោកបាន បៃទះ ឃើញ សៃម  ដៃ  
ដៃលគៃជាន់ នៅ តាម ផ្លូវ  ស្ទះ- 
ជាប ់លូ  ពៃយរួ ជាប ់កោណ ចរាចរណ ៍ 
ឬ បក់ផាត់នៅលើ ឆ្នៃរ  ខៃសោច់ ។

ប៉ុន្តៃ កៃពី ថតរូប   កត់តៃ 
ព័ត៌មាន  លម្អិត អំពី ទីតាំង និង 
សៃមើសៃមៃ រឿង    រា៉ាវ របស់  សៃម- 
ដៃ  លោក  អុីសសីុ មិន បាន  ប៉ះ- 
ពាល់ វា ទៃ។

បុគ្គលិក  បមៃើការ នៅ  ភោជ-
នីយ  ដា្ឋានរូបនៃះ  បាន បន្ត ថា៖ 
«សៃមដៃ    មិន នៅ ទីនៃះ ទៀត 
ទៃ។   ខ្ញុំ សៃមៃ ថា  នរ ណ ដៃល 
នៅ ទនីៃះ  នរណ   បាន ពាក ់វា   ឬ 
ក ៏មាននរណ   មា្នាក ់ចតិ្ត ល្អ រសី វា 
ពី លើ ដី ។  នៃះ  ជា អ្វី ដៃល   ខ្ញុំ ចូល 
ចិត្ត  »៕ AFP

កៃពីថត រូប លោក ចូលចិត្ត សៃមើសៃមៃ ពី ម្ចាស់ សៃមដៃ និង អ្នក ដៃល រើស វ ចៃញ ។ រូបថត AFP
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នាឡិកាឆ្លាតវៃSmartWatchនិងកាសBudsAirNeoតៃវូ
បានដាក់សម្ពោធក្លាយជាផលិតផលAIoTទី១សមៃាប់យុវវ័យ

realme ដៃលជា ម៉ាក ស្មា ត ហ្វូ ន កំពុង រីក-
លូតលាស់ លឿន ជាងគៃ បំផុត នៅលើ ពិភពលោក 
កាលពី ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមិថុនា បាន បៃកាស ជា ផ្លវូការ 
នូវ នាឡិកាដៃ ឆ្លាត វៃ realme Watch និង កាស 
Buds Air Neo ហើយបានបៃកាស ជា ផ្លវូការ ថា 
អាជីវកម្ម AIoT នឹង ចូលមក ទីផៃសារ កម្ពជុា យ៉ាង- 
ពៃញលៃញ ។ នាឡិកា ឆ្លាត វៃ realme តៃវូបាន 
រចនា ឡើង បៃកបដោយ រចនាប័ទ្ម ទំនើប ទាន់សម័យ 
ស័ក្ត ិសមឥត ខ្ចោះ សមៃប់ យុវវ័យ ។ នាឡិកា ឆ្លាត វៃ 
realme Watch មន បំពាក់ នូវ អៃកៃង់ ពណ៌ ថាច់- 
ស្គៃី ន 1.4 អិុញ និង មនកមៃិត បង្ហាញ ខ្ពស់ 
320*320 ភី កសៃ ល រួមជាមួយ នឹង ស ន្ទ សៃសន៍ 
កំហាប់ ភី កសៃ ល ដល់ ទៅ 323 PPI ។ នាឡិកា 
ឆ្លាត វៃ realme Watch   ក៏ជា ជំនួយការ សុខភាព 
ដ៏ ល្អ ផងដៃរ ។ ចំពោះ កាស realme Buds Air 
Neo ជា កាស ស្តាប់ ឥត ខៃសៃ ថ្មី ពិតបៃកដ របស់ 
realme បំពាក់ ជាមួយ អង្គ បំពង សំឡៃង ធំ ជាង 
ជំនាន់ មុន ទំហំ 13mm ។ កាស realme Buds 
Air Neo តៃវូបាន ផលិតឡើង ក្នងុ រចនាប័ទ្ម ការពារ 

ទឹក ដៃលមន វិញ្ញាបនបតៃ ស្តង់ដា IPX4- ។ 
នាឡិកា ឆ្លាត វៃ realme តៃវូបាន ដាក់លក់ ក្នងុតម្លៃ 
69$, កាស Buds Air Neo លក់ ក្នងុតម្លៃ 59$,  
ហើយ ដំុ សក ថ្ម ចល័ត 18W flash charge 
powerbank មនតម្លៃ 22$ ។ ទំាងនៃះ គឺជា ឈុត 
ទី ១ នៃ ផលិតផល AIoT សមៃប់ យុវវ័យ ៕ 
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មៃនូឡាយហ្វ៍ផ្តល់អត្ថបៃយោជន៍ធានារ៉ាប់រង
ដល់កាលកំណត់ដំបូងបំផុតក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា

 កៃុមហ៊ុន មៃ នូ ឡាយ ហ្វ៍  ខៃ ម បូ ឌា  កាលពីដើម ខៃមិថុនា  បានផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ ធានារ៉ាប់រង ដល់ 
កាលកណំត ់ដបំងូបង្អស ់ជនូ ដល ់កៃមុគៃសួរ កម្ព ុជាមយួ ដៃល បាន ទញិ គមៃង « អនាគត ការសកិៃសា របស ់
កូន ខ្ញុំ ជាមួយ មៃ នូ ឡាយ ហ្វ៍ » កាលពី ឆ្នាំ២០១៣ ។ គមៃង « អនាគត ការសិកៃសា របស់ កូន ខ្ញុំ ជាមួយ មៃ - 
នូឡាយ ហ្វ៍ » គឺជា ដំណោះសៃយ ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ដៃល រួមបញ្ចូល គ្នា ទាំង ការការពារ  និង ការ សនៃសំ 
សមៃប ់ការសកិៃសា របស ់បតុៃ ធតីា ក្នងុ កមៃតិ វទិៃយាលយ័ ឬ សកលវទិៃយាលយ័ ។  នៃះ គជឺា ការផ្ដល ់អត្ថបៃយោជន ៍
ធានារ៉ាប់រង ដល់ កាលកំណត់ ដំបូងបង្អស់ ក្នុង បៃវត្តិសស្តៃ នៃ វិស័យ ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត នៅ កម្ពុជា ៕

បុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ហ្វលីីពីនតៃវូបានបៃរព្ធធ្វើឡើងតាមអនឡាញ
 ស្ថានទូត ហ្វីលីពីន បៃចាំរជធានី ភ្នំពៃញ  បាន បៃរព្ធ ខួប លើក ទី ១២២ឆ្នាំនៃ បុណៃយ ឯករជៃយជាតិ របស់ ខ្លួន  កាលពី ថ្ងៃទី ១២  ខៃមិថុនា ។ 

ដោយសរ ការរកី រល ដាល នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ទើប ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ តៃវូបាន ធ្វើឡើង តាម អន ឡាញ ដើមៃបឱីៃយ បៃជាជន ហ្វលីពីនី បៃមណ ៧ ០០០ 
នាក ់ដៃល រសន់ៅក្នងុ បៃទៃស ក ម្ព ុជា អាច ចលូរមួ អបអរ ពធិ ីនៃះ បាន ។  បគុ្គលកិ ស្ថានទតូ  នងិ សមជកិគៃួសរ បាន អមដណំើរ លោកសៃ ីMyca 
Magnolia Fischer ភារធារី ស្ថានទូត ហ្វីលីពីន ក្នុងពិធី បង្ហូតទង់ជាតិ នៅឯ ស្ថានទូត ៕
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Torino និង Parma ស្មើគ្នាក្នងុជំនួបបើកឆាកSerie A
ក្រុង មីឡាន: កៃយ ផ្អាក 

សកម្មភាព រយៈ ពៃល ៣ ខៃ 
ដោយ សារ តៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ  
វីរុស កូរ៉ូណា ឥឡូវ នៃះ  កៃប-
ខ័ណ្ឌ Serie A របស់ បៃទៃស 
អីុតាលី បាន ចាប់ ផ្ដើម ការ- 
បៃកួត បៃជៃង របស់ ខ្លួន ឡើង 
វញិ ហើយ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ចងុ- 
សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ដោយ គូ 
ដំបូង គៃ  គឺ ជា ការ ជួប គ្នា រវាង 
កៃមុ ម្ចាសផ់្ទះ  Torino នងិកៃមុ  
Parma ហើយ លទ្ធផល គ ឺស្មើ 
គ្នា ១-១ ។

ខៃសៃ ការ ពារ សញ្ជាតិ កាមៃរូន 
Nicolas Nkoulou គឺ ជា អ្នក 
រក បាន គៃប់ បាល់ ដំបូង គៃ 
សមៃប ់ការ វលិ វញិ របស ់លកី ទ ី
១ នៃះ កៃយ មន ឱកាស តៃត 
បាល់ ទាត់ ចៃញ ពី ជៃុង បាន 
សមៃច នៅ នាទីទី ១៥ ហើយ 
ក៏ ជាគៃប់ បាល់ នាំ មុខ របស់ 
កៃមុ Torino ផង ដៃរ តៃ នាទទី ី
៣១ ខៃសៃ បមៃើ Juraj Kucka 
ក៏ស៊ុត បាល់ ក្នុង តំបន់ គៃះ- 
ថ្នាក់ បាន សមៃច ឲៃយ កៃុមភ្ញៀវ 
តាម ស្មើ វិញ ១-១។    

សមៃប់ ការ  បៃកួត ដៃល ធ្វើ 
ឡើង ដោយ បទិទា្វារ នៅឯ កឡី-

ដ្ឋាន Stadio Olimpico 
នាកៃុង ទូរីននៃះ តៃឹម តៃ ៣ 
នាទ ី នៃ វគ្គ ទី ២ ពោល គឺ នា ទីទី 
៤៨ ឃើញ ថ កៃុមម្ចាស់  ផ្ទះ 
ទទួល បាន បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃ តៃ គួរ ឲៃយ សោក សា្ដាយ 
ដៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Andrea 
Belotti មិន អាច ស៊ុត បាល់ 
គៃច ឲៃយ ផុត ពី ដៃ របស់ អ្នក ចាំ ទី 

Luigi Sepe បាន ។
បនា្ទាប់ ពីនោះ កៃុម ទាំង ២ 

បាន  វាយ សមៃកុ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ- 
មក  ដើមៃបី ទម្លុះ សំណាញ ់ ទី ឲៃយ 
បាន តៃការ បៃកតួ ដបំងូ  កៃយ 
អវត្តមន  ១០៣  ថ្ងៃនៃះ  បាន 
បញ្ចប់ លទ្ធផល ទៅ តៃឹម តៃ  
១-១ ប៉ុណ្ណោះ។ កៃុម  Torino 
បាន បញ្ចប់ កំណត់ តៃ ចាញ់ ៦ 

ដង ជាប់ ៗ  គ្នា កៃយ ដណ្ដើម 
បាន ១ ពិន្ទុ ជា លើ ក ដំបូង គិត 
តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ មករា មក 
នោះ តៃ ស្ថតិ នៅ ចណំាត ់ ថ្នាក ់ទ ី
១៥ ដដៃល ជាមួយ នឹង ២៨ 
ពនិ្ទ ុរ ីឯ កៃមុ  Parma ហក ់ឡើង 
ទៅ លៃខ ៧   មន ៣៦ ពិន្ទុ ។

មុន  ចាប់ ផ្ដើមបៃកួត កីឡាករ  
ទាងំ ២ កៃមុ នងិ អាជា្ញា កណា្ដាល 

គៃប់រូប  នាំគ្នា មក ឈរ ជា រង្វង់  
ដើមៃបី ធ្វើ ការ គោរព វិញ្ញាណ ក្ខន្ធ 
១ នាទី  ចំពោះ ជនរង គៃះ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល 
បាន ឆក់ ជីវិត មនុសៃស ជាង ៣៤ 
៥០០ នាក់ នៅ  អីុតាលី ហើយ 
ជាមយួ គ្នា នៃះ ដៃរ កៃមុ Torino 
បាន សរសៃរ សារ នៅ លើ  អាវ 
របស់ ខ្លួន សមៃប់ ផ្ញើ ទៅ កាន់ 
បគុ្គលកិសខុា ភបិាល ទាងំ អស ់
ថ ៖ « អរគុណ ណាស់ វីរ បុរស- 
វីរ នារី របស់ យើង គៃប់ រូប » ។ 

លើស ពី នៃះ ទៀត កីឡាករ 
Nkoulou កៃយ រក គៃប់- 
បាល់ បាន គៃ ក៏ បាន លុត ជង្គង់ 
ម្ខាង ដើមៃបី សម្ដៃង ការ គោរព 
ដល់ សព របស់ បុរស សញ្ជាតិ  
អាមៃរិក George Floyd 
ដៃល   បាន សា្លាប់ ដោយសា្នាដៃ 
ប៉ូលិស នៅ រដ្ឋ មីនៃស សូតា 
រហូត ដល់ បង្ក ឲៃយ មន ការ តវា៉ា 
ទូទាំង ពិភពលោក បៃឆំង នឹង 
ភាព អយុត្តិធម៌សង្គម និង ការ -  
បៃកាន់ ពូជ សាសន៍ ។

បើ ទោះ ជា បាន លទ្ធផល តៃមឹ 
ស្មើ ក៏ ដោយ ក៏ គៃូបង្វឹក របស់ 
កៃុម  Torino លោក Moreno 
Longo នៅ តៃ ពៃញ ចិត្ត នឹង អ្វី 

ដៃល កូន កៃុម របស់ លោក 
ធ្វើបានដៃរ ដោយលោក បាន 
ថ្លៃង ថ ៖ « ទមៃង់ លៃង នៃះ 
ផ្ដល់ ឲៃយ ពួក យើង នូវ សញ្ញា ដ៏ ល្អ 
មួយ គឺ ពួក យើង ចាប់ ផ្ដើម 
បៃសើរ  ឡើង វិញ ហើយ ។ យើង 
ពៃញ ចិត្ត ពៃញ ថ្លើម នឹង ទមៃង់ 
លៃង មិន មៃន លទ្ធផល  ទៃ ។ 
យើង បាន លៃង ដោយមន 
សាមគ្គ ីភាព ក្នងុ កៃមុ បើទោះ ជា 
កំពុង បៃឈម នឹង ពៃល វៃលា 
លំបាកក៏ ដោយ ។ យើង គិតពី 
ភាព វជិ្ជមន សមៃប ់បៃកតួ ខាង 
មុខ ទោះ ជា ដំណើរ ផ្លូវ  នៅ វៃង 
ឆ្ងាយ និង លំបាក ក៏ ដោយ » ។

ចំណៃក កៃុម  ការ ពារ ជើង ឯក  
Juventus ដៃល កពំងុ ឈរនៅ 
កពំលូ តារាង មនុនងឹ ការ បៃកតួ 
គំង ដំណើរ នឹង តៃឡប់ មក 
កាន់ ទីលានបៃកួត បៃជៃង វិញ 
នៅ យប់ ថ្ងៃ ចន្ទ ដោយ តៃូវ 
តទល ់ជាមយួ នងឹកៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ 
Bologna ពោល គតឺៃ ប៉នុា្មាន ថ្ងៃ 
កៃយពីរងបរាជ័យ ក្នុង វគ្គ 
ប៉ៃណាល ់ ទ ីកាត ់សៃចក្ដ ីជាមយួ 
នឹងលទ្ធផល ៤-២ របូត  ពាន 
រង្វាន ់ Italian Cup ឲៃយ ទៅ  កៃមុ 
Napoli៕ AFP/VN

សកម្មភាពលោតប្រជ្រងត្រតបាល់របស់កីឡាករក្រមុ Torino (ខោស) និងកីឡាករក្រមុ Parma។ សហ ការី

Mancini ប្រាប់ Balotelli ឆាប់ក្រាខ្លនួ មុនបាត់អាជីព
ក្រុង មីឡាន: គៃូបង្វឹក  កៃុម 

ជមៃើស ជាតិ អីុតាលី លោក 
Roberto Mancini បាន ដស-់ 
តឿន ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Mario Balo-
telli ឲៃយឆប់ ភា្ញាក់ ខ្លួន ឡើង មុន 
នឹង អាជីព បាល់ ទាត់ របស់ ខ្លួន  
សៃច    សៃង់ លៃង បាន បនា្ទាប់ 
ពី មន សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ ថ  
កុង តៃ របស់ គៃ នឹង តៃូវ កៃុម 
Brescia ផ្ដាច់ មុន កំណត់។    

ការកំណត់ ជោគ វាសនា 
របស់ Balotelli ពី សំណាក់ 
កៃមុ នៅ បៃទៃសកណំើតនៃះ គ ឺ
ដោយសារ តៃ កីឡាករ  វ័យ ២៩ 
ឆ្នាំរូប នៃះ អវត្តមន ម្ដង ហើយ 
ម្ដង ទៀត ក្នងុ ការ ទៅ ហ្វកឹ ហាត ់
ជាមយួ កៃមុ ហើយ វា ក ៏មនិ មៃន 
ជាលើក ដំបូង សមៃប់ រូប គៃ 
នោះ ឡើយ ដៃល តៃង តៃ មន 
បញ្ហា រឿយៗ ក្នុង កៃុម ដៃល គៃ 
រួម អាជីព ជាមួយ ។ 

និយាយ ទៅ កាន់ ទូរទសៃសន៍ 
អីុតាលី លោក Mancini បាន 
បៃប់ ថ ៖ « ខ្ញុំ បាន បៃប់គៃ រាប់ 
ពាន់ដង មក ហើយថ កុំ ឲៃយ គៃ 
បំផ្លាញ ទៃពកោសលៃយ របស់ 
ខ្លួន។ ខ្ញុំ ពៃញ ចិត្ត Balotelli 
ណាស់ តាំង ពី គៃ នៅ ក្មៃង ម៉ៃ្លះ 
ហើយ គៃធ្វើ រឿង អសា្ចារៃយ ចៃើន។ 

គៃ មន ទាងំ  កាយ សមៃបទា  មទំា ំ
លៃបឿន លឿន បច្ចៃក ទៃសល្អ 
ហើយ ក្នុង វ័យ ជិត  ៣០ ឆ្នាំ  គៃ 
កំពុង ស្ថិត នៅ ពាក់ កណា្ដាល នៃ 
អាជីព របស់ ខ្លួន ។ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថ 
ថ្ងៃ ណា មួយ គៃ នឹង ភា្ញាក់ ខ្លួន 
ហើយ ធ្វើ ការ កៃ បៃ » ។

លោក  Mancini  ធ្វើ ការ កោះ- 
ហៅ កីឡាករ  Balotelli ឲៃយ 
ចូលរួម ជាមួយ កៃុម ជមៃើស 
ជាតិ  ពៃល បុរស វ័យ ៥៥ ឆ្នាំ 
កាន ់តណំៃង ជា គៃ ូបង្វកឹ ក្នងុខៃ 
ឧសភា ឆ្នា ំ២០១៨ ហើយ មលូ- 
ហៃតុ ដៃល លោក សមៃច ដូច 
នៃះ ពៃះ  លោក  ទុក ចិត្ត ថ្វី ជើង 

របស់ អតីត កីឡាករ របស់ កៃុម 
ហងៃសកៃហម  Liverpool រូប  
នៃះ ដោយសារ ធ្លាប់ រួម ការងរ  
ជាមួយ គ្នា នៅ កៃុម មៃឃ  ខៀវ  
Manchester City និង កៃុម 
ពស់ ធំ Inter Milan ។ 

Balotelli ដៃល បង្ហាញ ខ្លួន 
ជាមួយ អីុតាលីបាន ៣៦ លើក 
ចូលរួម ជាមួយ កៃុម Brescia 
កាល ពី ចុង រដូវ ក្ដា ដោយ ការ- 
ចាក ចៃញ ពី កៃុម  Marseille 
ពៃះ តៃ សងៃឃមឹ ថ នងឹ ដណ្ដើម 
បាន កន្លៃង មួយ ក្នុង  កៃុម របស់ 
លោក Mancini ដៃល តៃវូ មន 
ភារកិច្ច ធ្វើ យុទ្ធនា ការ  បៃកួត 

បៃជៃង នៅ ឯ ពៃតឹ្ត ិការ ណ ៍ Euro 
2020 ដៃល លើក  ពៃល ទៅ ធ្វើ 
នៅ ឆ្នាំ កៃយ ។

កីឡាករ  Balotelli ទោះ បី 
រូបគៃ ជា កីឡាករ មួយ រូប ដៃល 
តៃង តៃមន បញ្ហា ញឹក ញាប់ ក៏ 
ដោយ ក ៏របូ គៃ តៃវូ បាន ចាត ់ទកុ 
ថ មន កមៃិត លៃង លំដប់ 
អន្តរជាតិ ដៃរ។ គៃ បង្ហាញ ខ្លួន 
លើក ដំបូង ជាមួយក្លិបអាជីព   
Lumezzane នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Serie C ក្នុង វ័យ ១៦ ឆ្នាំ មុន 
ពៃល ផ្លាស់ ទៅលៃង នៅ កៃប- 
ខ័ណ ្ឌ កំពូល Serie A ដោយ 
ចូល រួម ជាមួយ នឹង កៃុម Inter 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៧ ដៃល នៅ ទី 
នោះ គៃ បាន រមួ ចណំៃក ជយួ ឲៃយ 
ក្លិប ឈ្នះ ទាំង ពាន រង្វាន់ទាំង  
ក្នុង សៃុក និង  Champions 
League ។

កៃ ព ីកៃមុ ប៉នុា្មាន ខាងលើ គៃ 
ក៏ ធ្លាប់ ពាក់ ឯក សណា្ឋាន របស់ 
កៃមុ AC Milan ២ ដងដៃរ ក្នងុ 
នាម ជា កីឡាករ ពៃញសិទ្ធិម្ដង 
នងិ លក្ខខណ្ឌ ខ្ច ីជើង ម្ដង  ហើយ 
សមៃប ់កៃមុ នៅ បារាងំ មនុ នងឹ 
ចូល រួម ជាមួយ នឹង កៃុម Mar-
seille គៃ គឺ ជា កីឡាករ របស់ 
កៃុម  Nice ៕ AFP/VN

Balotelli (ខៀវ) របស់ក្រមុ Brescia គ្រប់គ្រងបាល់  អំឡុងការប្រកួតកន្លងមក ។ AFP

បារំាងនឹងឲ្រាយមានអ្នកគំទ្រា
ក្នុងកីឡដ្ឋានចាប់ពីខ្រាកក្កដ

ក្រុង បា៉ារីស : កីឡដ្ឋាន បាល់- 
ទាត់ នៅ  បារាំង នឹង បើក ឲៃយ មន 
អ្នក គំទៃវិញ នៅថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ 
កក្កដ  ខណៈ  បៃទៃស  នៅ តំបន់ 
អរឺ៉បុ មយួ នៃះ បន្ត ការ បន្ធរូ បន្ថយ  
វិធនការ ដៃល បាន ដក់ ចៃញ  
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ រីរាល ដល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩។ នៃះ បើ តាមការ- 
បៃកាស   របសរ់ដ្ឋាភិបាល   កាល- 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ចុងសបា្ដាហ៍ ។

តៃ យា៉ាង ណា អ្នក គំ ទៃ ចំនួន 
ចៃើន បំផុតតៃឹម  ៥០០០ នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល  នឹង តៃូវ  អនុញ្ញាត 
ឲៃយ ចូល  ក្នុង កីឡដ្ឋាន ហើយ  នឹង 
អាច  តៃវូ បន្ធរូ បន្ថយ ជាង នៃះ នៅ 
រដូវក្ដា ពៃល  រដូវកាល ថ្មី ដៃល 
គៃង នឹង ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ   
នា ថ្ងៃ ទី  ២២  ខៃ សីហា ។

ដូច្នៃះការ បៃកួត ដណ្ដើម ពាន  
French Cup និង League 
Cup វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ឥឡូវ នៃះ 
អាច មន ទសៃសនិក ជន ហើយ 
ហើយ អ្នក គ ំទៃ ក៏ នឹង អាច មើល 
កៃមុ របស ់ខ្លនួលៃង កម្ដា សាច ់ដុ ំ
មុន រដូវកាល ថ្មី ដៃរ។

 សៃចក្ដី បៃកាស នោះ ឲៃយ ដឹង 
ថ ៖« ការ ពិនិតៃយ ឡើង វិញ បន្ថៃម 
ទៀត នវូ  សា្ថាន ភាព រោគ រាត តៃបាត   

ជាត ិនងឹ តៃវូ ធ្វើ នៅ ពាក ់កណា្ដាល 
ខៃ កក្កដ ដើមៃបី សមៃច ថ តើ 
ការ បន្ធូរ បន្ថយ អាច ធ្វើ ទៅ បាន  
ឬ ទៃ  សមៃប ់ឆមស ទ២ី ក្នងុខៃ 
សហីា ។ យោង តាម ការ វាយ តម្លៃ 
ថ្ម ីនៃ សា្ថាន ភាព រាត តៃបាត  ការ ចាប-់ 
ផ្តើម ឆ្នាំ សិកៃសា ថ្មី អាច តៃូវ បាន 
សម្គាល់ ដោយ ការ បន្ធូរ បន្ថយ 
ថៃមទៀត  នៃ ការ រឹត បន្តឹង » ។

លកី លដំប់ កំពូល ផៃសៃង ៗ   នៅ 
អឺរ៉ុប ដូច ជា កៃប ខ័ណ្ឌ  Bun-
desliga អាល្លឺម៉ង់, La Liga 
អៃសៃបា៉ាញ, Premier League 
អង់គ្លៃស និង Serie A របស់ 
បៃទៃស អីុតាលី សុទ្ធតៃបាន 
ចាប់  ផ្ដើម ការ បៃកួត បៃជៃង   វិញ 
តៃបៃទៃស បារាងំ សមៃច បញ្ចប់  
កៃប ខ័ណ្ឌ Ligue 1  រដូវកាល  
២០១៩-២០២០ ជាផ្លូវ ការ  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មៃសា។

កៃុម   Paris St Germain គឺ 
ម្ចាស ់ជើង ឯក   កៃយ គណៈ គៃប-់ 
គៃងជៃើស យក វិធី នៃះ ខណៈ      
ការធ្វើបៃបហ្នងឹ នា ំឲៃយ លកី កពំលូ 
មួយ នៃះ កា្លាយ ជាលីក ដ៏លៃបី  តៃ 
មយួ គត ់របស ់អរឺ៉បុ ដៃល  រសំាយ 
រដវូ កាល របស ់ខ្លនួដោយសារតៃ  
វី រុស កូរ៉ូណា ៕  AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ   ពី   ខ្លួន ឯង មាន ជំនឿ   ខ្លាំង  លើ   
ភាព  ស័ក្តិសិទ្ធ ិរបស់ យ័ន្ត  ថ្រោ  មក    ក៏ ស្រោប់ ត្រោ  ថ្មីៗ 
ន្រោះ    តារា សម្ត្រោង    ស្រោី រាង ស្ល៊ីម សម្រោបុរ ស្រោអ្រោម  
កំពុង ត្រោ ឡើង កូដ ក្នុង ការ ថត កុន ភាគ កញ្ញា ដួង 
មា៉ានិច ហ៊ាន  មក  បើកមុខ   របរ   លក់ យ័ន្ត ទាំង នោះ  
តាម អន  ឡាញ  រាង ប្ល្រោក ជាង តារា ស្រោ ីផ្រោស្រោងដ្រោល 
ភាគ ច្រោើន គ្រោសកម្ម នឹង    រឿង បើកមុខ  របរ  លក់ 
គ្រោឿង រក្រោសា សម្រោស់ ។ 

  បើ តាម ការ បង្ហោះច្រោញ ពី គណនី ហ្វ្រោសប៊ុក  
ខ្លនួនាង  ថា៖ «បនា្ទាបព់ ីយើងបាន ធ្វើ ពធិ  ីអភសិ្រោក  
យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់  ហ្មត់ចត់  នឹង   ត្រោូវ តាម ក្រោបួន 
យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ដោយព្រោះសង្រោឃ ល្រោបីៗ  នៅ 
ប្រោទ្រោសថ្រោ  ឥឡូវន្រោះ  បងប្អនូ អាចជាវ យ័ន្ត ទាំង 
៣   ប្រោភ្រោទពី  page Doung  Manich  ក៏បា  ន ពី 
Jimmy shop  ដូចដ្រោលបងប្អូន បានជ្រោបថា 
ជន  ជាតិថ្រោ គឺមានជំនឿ និងមានការគោរព 
យ៉ាង  ខ្ជាប់   ខ្ជួន  តាំងពីដើមរហូត មក 
ដល់ បច្ចុប្រោបន្ន  ដូច្ន្រោះបងប្អូន អាច- 
ជាវ បាន  សម្រោប់យ័ន្ត ៣ប្រោភ្រោទ។  
1.យ័ន្ត នាងបក់នាង បោយ ស ម្រោ ប ់    - 
ជួយ  ដល់អ្ន  ក ដ្រោលបើក មុខ  របរ រក-  
សុី  ត្រោូវការ មាន អតិថិ ជន 
មក   ទិញ ផល ិតផល របស់ 
ខ្លួន ឬ ក៏ ចាប់ អារម្មណ៍  - 
ស្រោវា   កម្ម     របស់ ខ្លួន ឲ្រោយ 
ច្រោើនត្រោវូការ ការ លក ់
ដូរ ដាច់  មាន ភ្ញៀវ 
ច្រោើន ។  2.យន័្ត ថង-់ 
មា ស ថង់ប្រោក់ គឺ ទុក 
ស ម   ្រោប ់ ជួយ ទាក់ទាញ  - 
លុយ កាក់ ហូរ   ចូល ឥតទាក់  
សម្រោប ់គ្រោប ់បគុ្គល  ជយួ-  
ដល ់ សណំាង  ខង ផ្ន ្រោក 
លុយ កាក់យ៉ាងល្អ ។ 
3 . យ័ន្ត មហ ស្ន្រោហ៍  
មហសម្រោច  ជយួ-    
ឲ្រោយ មាន គ្រោស្រោឡាញ់ 
ចូល  ចិត្ត ច្រោើន  សម្តីសំដៅ  
មាន  អំណាច គ្រោ ស្ដាប ់ - 
ច្រោើន ជួ យ សម្រោច  នូវអ្វី 
ជា ប ំណ ង    ប្រោថា្នា មុន 
ព្រោល   ច្រោញ  ធ្វើ  កចិ ្ច ការ- 
ងារ  ធ ំៗ អាច សូត ្រោ -  
ដាក់ យ័ន្ត  ហើយ-  
ដាក ់  ជាប់ខ្លួន  ដើម្រោបី 
ឲ្រោយ  សម្រោច   - 

ការ ងារ បាន រ លូន និង ជួយ ការ ពារ   នូវ អំពើ 
ខ្មៅ។ ល។ លោក អ្នក អាច     ជាវ  បាន ពី  page 
Doung Manich  សក សួរព័ត៌ មាន  បន្ថ្រោម  
តាម  រយៈ ល្រោខ ទូរ ស័ព្ទ  070 99 81 91 »។  
 ការ  នឹក ឃើញ មក បើក របរ លក់ យ័ន្ត ថ្រោ-   

ដ្រោល   ជា វត្ថុ  អបិយ  ជំនឿ  ន្រោ    ប្រោជា ជន  ថ្រោ   
នងិ ត្រោវូ កញ្ញា 

ដួង មា៉ានិច-  
ខ្លួន ឯង-  

ផ្ទាល់      ក៏ មាន - 
ជនំឿ  ខ្លាងំ  ក្រោយ   
ព ី បាន ប្រោើ វាមក-  

រហូត ហ៊ាន    ចាប់- 
ផ្តើម   បើក ជា មុខ របរ 

លក់ ដូរ តាម អនឡាញ 
ដោយ  មាន សហ ការ -  

ជា មួយ   នឹង  កញ្ញា ជីមមី  
ទៀតផង  ។ ដើម ចម  ងាក មក ប្រោកប 
របរ ខសុ គ្រោ ន្រោះ កម៏និ ត្រោវូ  បាន កញ្ញា 
ដួង មា៉ានិច  បញ្ជាក់ ប្រោប់ ភ្នំព្រោញ - 
ប៉ុស្តិ៍ ឡើយ ខណៈ ប្រោព័ន្ធ  ទូរ ស័ព្ទ 
ត្រោូវ បាន  បុរស មា្នាក់ ឈ្មៅះ  លោក 
លី ហួរ  អះអាងថាជា ប្អូន ប្រោុស- 
ជ ីដូន  មួយកញ្ញា ដួង មា៉ានិច ជា 
អ្នក   កាន ់ ហើយ ក ៏ជា អ្នក ចាត ់ការ  
ទូទៅ របស់ នាង ទៀត  ផង។ 

លោក លី ហួរ  ក៏ បង្ហើប ប្រោប ់  
តម ្ល្រោ  លក ់យន័្ត ន្រោះ ដ្រោរ ថា៖ «  យន័្ត 
ទាំង   ៣ប្រោភ្រោ ទ ន្រោះ គឺ យ័ន្ត ទី ១-  
នងិ   ទ២ី យើង  លកត់ម្ល្រោដចូគ្នា គ ឺ 

១  តម្ល្រោ ២៨ ដុល្លារ ឯ-    
យ័ន្ត ទី ៣ វិញ   គឺ 
លក១់តម្ល្រោ ៤ ៨ 
ដុល្លារ »៕
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ដួង ម៉ានិច ជឿរឿង យ័ន្ត ថៃ ខ្លាងំ 
រហូតហ៊ាន  បើកជា មុខរបរ លក់ដូរ 

ថ្មីៗ នេះ សេប់ តេ   កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង កញ្ញា ជីមមី 
ងាក មកបើក  បេកប របរ   ថ្ម ីលក់ យ័ន្ត ថេ  ។ ហ្វ្រោសប៊ុក 

សីដក់ ជា បេភេទ កីឡា ១ ក្នងុចំណោម បេភេទ កីឡាទំង ៣៥ ដេលតេវូបន អនុញ្ញាតឲេយបេមូល ផ្តុ។ំ ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍

កៃសួង សមៃច ឲៃយ បៃមូល ផ្តុំ 
ហ្វកឹហត់  នៅ ថ្ងៃទី ១  កក្កដា 
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  ក្រោុមជម្រោើសជាតិ 
កម្ពុជា ទាំង ៣៥ ប្រោភ្រោទកីឡា 
ដ្រោល បាន ត្រោឹម ហ្វឹក ហត់ ជា- 
លក្ខណៈឯក ជន កម្តៅសច់ដុំ 
នៅ តាម គ្រោហដា្ឋាន ដើម្រោបី បងា្ការ 
និងទប់ស្កាត់ការ រីក រាល ដាល 
ដោយជំងឺ កូវីដ១៩ នោះ នឹង 
ត្រោូវវិល  មក កាន់ការ ហ្វឹក ហត់  
ជុំ គ្នា នៅ ថ្ង្រោ ទី ១ ខ្រោ កក្កដា ឆ្នាំ 
២០២០ ខង មុខ ន្រោះ។

ការ អាច វលិ មក កានក់ារ ហ្វកឹ- 
ហត់ ជុំ គ្នា របស់ ក្រោុម ជម្រោើស- 
ជាតិ ន្រោះ គឺ បនា្ទាប់ ពី រាជ រដា្ឋា - 
ភបិាល កម្ពជុា តាម រយៈ  ក្រោសងួ- 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា បាន 
សម្រោច ឲ្រោយមាន ការ ប្រោមូល ផ្តុំ  
ហ្វកឹ ហត ់កឡីាគ្រោបក់ម្រោតិ ទាងំ 
ជម្រោើសជាតឡិើង វញិ បនា្ទាប ់ព ី
បាន ផ្អាក អស់ រយៈព្រោល ៣ខ្រោ 
ដោយសរ វិបត្តិកការរីក រាល- 
ដាល ន្រោ  ជំងឺ កូវីដ១៩។  

យោង តាម លិខិត ស្នើ សុំ ទៅ  
ក្រោ សួងអប់រំ  របស់  លោក  ប៉ុន  
សុខ  នាយក មជ្រោឈ មណ្ឌល ជាតិ 
ហ្វកឹ ហ្វនឺ កឡីា  ចុះ ថ្ង្រោ ទ ី១២  ខ្រោ 
មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០  ហើយ ត្រោូវ 
បាន លោក បណ្ឌិត សភា ចារ្រោយ  
ហង់ជួន ណារ៉ុន ជា រដ្ឋមន្រោ្តី- 
ក្រោសួងអប់រំ  យុវជន  និងកីឡា  
បាន ច្រោញ ស្រោចក្ត ីយល ់ព្រោម  ឲ្រោយ 
មាន ការ ប្រោ មូល ផ្តុំ ហ្វឹក ហត់ ន្រោ 
ក្រោុម ជម្រោើស ជាតិ នោះ គឺ ក្រោុម- 
ជម្រោើសជាតិ ទាំង ៣៥ ប្រោភ្រោទ 

កីឡា នឹង ចាប់ ផ្តើម ហ្វឹក ហត់ 
ពី  ថ្ង្រោទី ១ ខ្រោកក្កដា ដល់ ថ្ង្រោទី 
៣១ ខ្រោធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

 លោក  ប៉ុន  សុខ  បាន ប្រោប់ 
ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍  ឲ្រោយ ដឹង ថា ៖ « ការ- 
ប្រោមូល ផ្តុំ  ឆ្នាំ ២០២០ន្រោះ  មាន 
៣៤ ប្រោភ្រោទ កឡីា នងិ បន្ថ្រោម ក្រោមុ 
កឡីាជន ពកិារ ទៀត  សរបុ ទាងំ- 
អស់ មាន ចំនួន៥១៦ នាក់  ក្នុង 
នោះ មាន កីឡាករ ២៨៥ នាក់  
កឡីាការនិ ី ១០១ នាក ់គ្រោ ូបង្វកឹ  
៩៣ នាក់ និង  អនុរក្រោស ៣៧ នាក់  
ហើយការ ប្រោមូល ផ្តុំ ន្រោះ មាន 
រយៈព្រោល៦ ខ្រោ ដោយចាប់ ពី 
ថ្ង្រោទ ី១ ខ្រោកក្កដា ដល ់ថ្ង្រោទ ី៣១ 
ខ្រោធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០»។

 លោក  ប៉ុន  សុខ  បាន  ឲ្រោយ 
ដឹងទៀត ថា  ប្រោភ្រោទ កីឡា ទាំង 
៣៥ ប្រោភ្រោទ ន្រោះ ត្រោូវ បានប្រោង- 
ច្រោក ជា ៥ ផ្ន្រោក ផ្រោស្រោង គ្នា ទី ១  
ប្រោភ្រោទ កីឡា មាន សកា្តៅនុពល  
មាន ១០ ប្រោភ្រោទ  ដូច ជា  កីឡា 
ត្រោកា្វានដ់(ូWT)  ប៉្រោតង ់ចបំាប ់
សដីក ់ ជជឺតីស៊ ូ  ប្រោដាលស់កល 
គុនល្រោបុក្កតោ ប្រោដាល់គុនខ្ម្រោរ     
សហូ្វតនិ្នសី នងិ  ម៉តូទូកឹ  រឯីទ២ី 
ប្រោភ្រោទ កីឡាមាន ប្រោជាប្រោិយ 
មាន បាល់ទះ និង បាល់បោះ 
ចំណ្រោក កីឡា  អត្តពលកម្ម  និង 
ហ្រោល ទឹ ក  ត្រោូវបាន ចាត់ ចូល 
ជាប្រោភ្រោទចាំបាច់។ 

 ចំណ្រោក ទី ៤ ជាប្រោភ្រោទ កីឡា  
ដ្រោលកំពុង អភិវឌ្រោឍ  និង ជំរុញ   
ដណ្តើម ម្រោដាយ  ក្នុង នោះ មាន 
វាយកនូបាល ់ វសូ៊ ូ កាយសម្ពន័្ធ  

ប្រោណាំង កង់  គុនដាវ  ជិះស្រោះ 
វាយកនូឃ្លលីើត ុ វាយស ី ទ្រោយី៉ា- 
ត្លុង  កីឡាការា៉ាត្រោ  ទូក ប្រោព្រោណី 
និង អន្តរជាតិ  យូដូ  ទូកក្តៅង  
វាយ កូនហ្គោល  បាញ់កាំភ្លើង  
នងិកឡីារា ំ ហើយ ទ ី៥ ជា ប្រោភ្រោទ 
កឡីា ត្រោៀម សម្រោបព់្រោតឹ្តកិារណ ៍
អន្តរជាត ិ មាន  វ៉វូណីាម  ត្រោកា្វានដ់ ូ
(ITF)  សរូនិហ្រោសុកីាបំ៉ ូ  អកុចត្រោង្គ 
និងក្រោុមកីឡាជនពិការ។ 

ជុ ំវញិ ការ ប្រោមលូ ផ្តុ ំន្រោះ  លោក  
វា៉ាត់  ចំរីន  អគ្គ ល្រោខធិការ ន្រោ- 
គណៈកមា្មៅធកិារ ជាត ិអ ូឡា ំពកិ- 
កម្ពុជា   បាន ថ្ល្រោង  ថា ៖« ក្រោសួង 
អប់រំ  ខិតខំ រៀប ចំ  ឲ្រោយ មាន ការ 
ប្រោមលូ ផ្តុ ំហ្វកឹហត ់ឡើងវញិ  គ ឺ
ស្រោប ព្រោល  ដ្រោល ស្ថាន ភាព ជងំ ឺ
ឆ្លង កូវីដ ១៩ ថមថយ  យើង 
គ្រោប់គ្រោង បាន»។

លោក វា៉ាត់ ចំរីន ជា អគ្គ - 
ល្រោខធកិារ គណៈកមា្មៅធកិារជាត ិ
រៀបច ំការ ប្រោកតួ សុហី្គ្រោម លើក 
ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ ផង នោះ 
បាន បន្ថ្រោម ថា៖ «   ការ  ប្រោ មូល ផ្តុំ 
រយៈព្រោល ៦ ខ្រោន្រោះ  គ ឺទាន ់ព្រោល 
វ្រោល ដើម្រោបី ត្រោៀម ការ ប្រោកួត 
អន្តរជាតិ នានា  ទៅ តាម កម្ម វិធី 
របស ់ខ្រោស្រោ បណ្តោយ ន្រោ សហពន័្ធ 
អន្តរជាតិ  ជា ពិស្រោស គឺ គោល- 
ដៅ ចម្រោបងៗ  ឆ្ពោះទៅ សុីហ្គ្រោម  
លើកទី៣១ ឆ្នាំ២០២១  នៅ 
ប្រោទ្រោស វៀតណាម  និង កីឡា 
សុហី្គ្រោម  លើកទ៣ី២  ឆ្នា២ំ០២៣  
ដ្រោល  កម្ពុជា ទទួល ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ  
ជា ប្រោវត្តិ សស្ត្រោ» ៕

តារា សម្តេង សេ ីដេល កំពុង ឡើង កូដ 
ក្នងុ  វិស័យ ភាព យន្ត ភាគ  កញ្ញា ដួង 

ម៉ានិច ។ រូបថត  ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍
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