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ស្ថាបនិកសូហ្វតិនី្នសកម្ពុជាជំរុញ
ឲ្យអត្តពលិកខំរកមេដាយកំុចាំ
ដល់ឆ្នាំ២០២៣...ទំព័រ១៥

កេុមBBANDហ្វារពន្លឺសិល្បៈចេញ
វីដេអូចមេៀងដំបូងដើម្បីទាក់ទាញ
អារម្មណ៍ទេសចរក្នុងសេុក...ទំព័រ១៤

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

អាជ្ញាធរនឹងដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជង៥០០គីឡូនៅថ្ង្រទិវាប្រយុទ្ធប្រឆំាងគ្រឿងញៀនអន្តរជតិ
 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំ ពៃញ:   លោក ម៉ក់ ជីតូ
អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ
ទទួលផែនគែឿងញៀនបាន
បែប់ភ្នំពែញបុ៉ស្តិ៍កាលពីមែសិល-
មិញថា អាជា្ញាធរជាតិបែយុទ្ធ-

បែឆាំងគែឿងញៀនគែងដុត
បំផ្លាញគែឿងញៀនជាចែើន
បែភែទចំនួនសរុបជាង៥០០
គីឡូកែមនៅថ្ងែ២៦ខែមថិុនា
ឆា្នាំ២០២០ នៅមជែឈមណ្ឌល
កោះពែជែតែវូនឹងថ្ងែទិវាបែយទុ្ធ-
បែឆំាងគែឿងញៀនអន្តរជាតិ។

លោក ម៉ក់ ជីតូ បានឲែយដឹង
ថាលោកកែគឹមយ៉ានឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ដែីនិងជាបែធានអាជា្ញាធរ-
ជាតិបែយុទ្ធបែឆាំងគែឿង-
ញៀនធ្វើជាអធិបតីតំណាង
រាជរដ្ឋាភិបាល។
លោកថ្លែងបន្តថាកម្មវធិីនែះ

តែូវបានរៀបចំតូចល្មមដែល
នឹងមានអ្នកចូលរួមបែមាណ
ជាង ២០០នាក់ ដោយសារ
មនិអាចបែមូលផ្ដុំគ្នាចែើនបាន
ក្នុងអំឡុងពែលបង្ការជំងឺឆ្លង
កូវីដ១៩ក្នុងឆា្នាំ២០២០នែះ។
លោកជីតូថ្លែងថា៖«កម្មវធិី

នែះជារៀងរាល់ឆា្នាំតែូវបានធ្វើ
ឡើងយ៉ាងអធិកអធមដែលជា
ឱកាសបង្ហាញពីការយកចិត្ត-
ទកុដក់ខ្លាងំចពំោះការបង្កែប
គែឿងញៀន។ក្នងុនោះអាជា្ញាធរ
ជាតិបែយុទ្ធបែឆាំងគែឿង-
ញៀនចង់...តទៅ ទំ ព័រ ៤

មនុស្រស១១នាក់ស្លាប់
និង២៨នាក់របួស
ដោយសរអគ្គ-ិ
ភ័យរយៈព្រល៦ខ្រ

វិស័យឯកជនកម្ពជុ
ស្វាគមន៍ការចងឲ់្រយ
មានជើងហោះហើរ
ជមួយថ្រឡើងវិញ

អង្គការសហប្រជ-
ជតិៈក្ម្រងជិត២៦០
លាននាក់មិនបាន
ចូលសលារៀន

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

ភ្នំពៃញៈ រយៈពែល៦ខែឆា្នាំ

២០២០ នែះ ករណីគែះអគ្គិ-
ភ័យបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆា្នាំ
មុនចំនួន២៦២លើកនិងបាន
បណា្ដាលឲែយជនរងគែះ១១
នាក់សា្លាប់ និង២៨នាក់ទៀតរង-
របួសដោយភាគចែើននែករណី
អគ្គិភ័យតែវូបានកើតឡើងដោយ
ទសូែសែឆ្លងចរន្តអគ្គសិនី។នែះបើ
យោងតាមការអះអាងរបស់មន្តែី
នគរបាលជាន់ខ្ពស់មា្នាក់នៅនា-
យកដ្ឋានបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យ
នែកែសួងមហាផ្ទែ កាលពី
មែសិលមិញ។
លោក នែត វនា្ថា បែធាន

នាយកដ្ឋានបង្ការនងិពន្លត់អគ្គ-ិ
ភ័យកែសួងមហាផ្ទែបានបែប់
ភ្នំពែញបុ៉ស្តិ៍ថានៅក្នុងឆមាសទី១
ឆា្នាំ២០២០នែះ គែះអគ្គិភ័យ
បានកើតឡើងចំននួ៦៩១លើក
នងិបណា្ដាលឲែយមានជនរងគែះ
១១នាក់សា្លាប់ និង២៨នាក់
ទៀតរងរបួសធ្ងន់ និងសែល
ពែមទាំងបានបង្កការឆែះខូច-
ខតផ្ទះអស់ចនំនួ៥១៩ខ្នងតបូ
២២៥តូប និងឧបករណ៍បែើ-
បែស់មួយចំនួនធំ។ ខណៈ-
កាលពីឆមាសទី១ឆា្នាំ២០១៩
មានគែះ...តទៅទំ ព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈវសិយ័ឯកជនកម្ពជុា
សា្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណង
របស់បែតបិត្តកិរផែសារទនំើបនៅ
បែទែសថែចំពោះការចង់ឲែយ
មានការចាប់ផ្ដើមជើងហោះ-
ហើរឡើងវញិជាមយួបណា្ដាបែ-
ទែសនៅCLMV(កម្ពជុាឡាវ
មយី៉ានម់ា៉ានងិវៀតណាម)ដើមែបី
បើកដំណើរការអាជីវកម្មជាថ្មី
ដោយអះអាងថាអណំាចទញិ
របស់បែទែសទាំងនែះគឺមាន
កមែិតខ្ពស់។
យោងតាមកាសែតបាងកក-

ប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ងែពុធដែលបាន
ដកសែង់សម្ដីរបស់លោកសែី
MayureeChaipromprasit
អនុបែធានបែតិបត្តិជាន់ខ្ពស់
ផ្នែកទផីែសារនៅកែមុហ៊នុSiam
Piwatថា...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃងុ ប៉ារសីៈទីភា្នាក់ងររបស់
អង្គការសហបែជាជាតិបាន
ថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយ
កាលពីថ្ងែអង្គារថាក្មែងជិត
២៦០លាននាក់មិនបានចូល
សាលារៀនកាលពីឆា្នាំ២០១៨
ហើយអង្គការនែះបានស្តី-
បនោ្ទោសទៅលើភាពកែីកែ និង
ការរីសអើងជុំវិញគ្មានសម-
ភាពការអប់រំដែលតែូវបាន
កំពុងកើនឡើងដោយសារ
ការផ្ទុះវីរុស...តទៅទំព័រ១២

នាយករដ្ឋមន្ត្រី៖រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជនូ
សច់ប្រក់$១២៥លានដើម្របីច្រកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណ២លាន៣ស្រននាក់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញ ៈលោកនាយករដ្ឋមន្ដែី
ហុ៊នសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាល
បានបញ្ចូនសាច់បែក់ចំនួន១២៥
លានដលុា្លារទៅកាន់គោលដៅ
សមែប់ក្នងុរយៈពែល៥ខែរួច-

ហើយដើមែបីចែកជូនបែជាពលរដ្ឋ
ដែលមានជីវភាពកែកីែនិងងយ-
រងគែះជិត៦០មឺុនគែសួារដែល
មានមនសុែសបែមាណ២លាន៣
សែននាក់ក្នងុអំឡុងពែលមាន-
ការរាតែបាតនែជំងឺកូវីដ១៩។
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែង

យ៉ាងដចូ្នែះនៅក្នងុពធិីបែកាស
ជាផ្លវូការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែក់
ជូនបែជាពលរដ្ឋមានជីវភាព
កែកីែនិងងយរងគែះក្នងុអំឡុង-
ពែលមានការរាតតែបាតនែជំងឺ
កូវីដ១៩កាលពីថ្ងែមែសិលមិញ
នៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំ-

ពែញ។លោកហ៊នុសែនថ្លែង
ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់-
ផ្តលជ់នំយួសង្គមមនិមែនយក
កែដសទៅឲែយបែជាពលរដ្ឋទែ
គឺយកសាច់បែក់ទៅឲែយបែជា-
ពលរដ្ឋតែម្តង។ ដូច្នែះភាពមាន-
មារយទរបស់...តទៅទំព័រ  ៦ 

គ.ជ.ប ចាប់ផ្តើមបំផ្លាញ សន្លកឹឆ្នាតចាស់ជាង ២២លានសន្លកឹ 
សន្លឹកឆ្នាតចាស់ជាង២២លានសន្លឹកពែលតែូវបានគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប)ចាប់ផ្តើមបំផ្លាញ-

ចោលកាលពីថ្ងែមែសិលមិញ...(ព ័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ២)។រូបថតហា៊ានរងែសី
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គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញសន្លកឹឆ្នោតចាស់ជាង២២លានសន្លកឹ
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ គណៈ កម្មា ធិការ- 
ជាតិ រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នាត  ហៅ 
កាត់ ថា គ.ជ.ប. កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ បាន ចាប់ ផ្ដើម បំផ្លាញ 
សន្លកឹ ឆ្នាត ចាស់ៗ   ជាង២២ 
លាន សន្លកឹ ដោយ តៃវូ បៃើ ពៃល 
៦ ថ្ងៃ ទៅ លើ សន្លឹក ឆ្នាត ដៃល 
តៃូ វបាន បៃើ បៃស់ រួចសមៃប់ 
ការ បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ ២០១២ឆ្នាំ 
២០១៣  ឆ្នាំ២០១៤ និង ឆ្នាំ 
២០១៧  បនា្ទាប ់ព ីបាន រកៃសា ទកុ 
តាម ចៃបាប់ កំណត់។

លោក  ទៃព  នីថា អគ្គ លៃ- 
ខាធិ ការ  គ.ជ.ប. បាន ថ្លៃង ថា 
នៃះ ជា លើក ទី៤ ហើយ  ដៃល  
គ.ជ.ប. បំផ្លាញ សន្លកឹ ឆ្នាត 
ចាស់ៗ ដៃល បាន បៃើ រួច ហើយ 

គិត ចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៩៨  មក ។ 
ការ បំផ្លាញ លើក ទី ១ ធ្វើ ឡើ ង 
នៅ ឆ្នា ំ២០០៥  ដៃល ជា សន្លកឹ- 
ឆ្នាត បាន បៃើ សមៃប ់ការ បោះ- 

ឆ្នាត  ជៃើស តាំង តំណាង រាស្តៃ 
ឆ្នាំ ១៩៩៨ និង បោះ ឆ្នាត ឃំុ- 
សង្កាត់ ឆ្នាំ២០០២។

ការ បផំ្លាញ សន្លកឹ ឆ្នាត លើក 

ទី២  ធ្វើ ឡើង នៅ ឆ្នា ំ២០០៩  ទៅ 
លើ សន្លឹក ឆ្នាត ដៃល បាន បៃើ 
សមៃប់ ការ បោះឆ្នាត  ជៃើស- 
តាំង តំណាង រាស្តៃ ឆ្នាំ ២០០៣ 
និង បោះ ឆ្នាត ឃុំ  សង្កាត់  ឆ្នាំ 
២០០៧។  ចំណៃក ការ បំផ្លាញ 
លើក ទី៣  ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ ២០១៤ 
ដៃល មន សន្លឹក ឆ្នាត នៃ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ជៃើស តំាង តំណាង - 
រាស្តៃ ឆ្នា២ំ០០៨  និង បោះ ឆ្នាត  
ឃុំ សង្កាត់  ឆ្នាំ២០១២។

លោក បានបន្ត ថា ការ បផំ្លាញ 
សន្លកឹឆ្នាត ចាស់ៗ នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
តាម ចៃបាប់ស្ដីពី ការ រៀបចំ  និង 
ការ បៃ ពៃតឹ្ត ទៅ នៃ គ.ជ.ប. មតៃ 
៤២  ចំណុច២៧ ដៃល តៃូវ ឲៃយ 
គ.ជ.ប.បំផ្លាញ សន្លកឹ ឆ្នាត 
ចោល  បនា្ទាប់ ពី បាន រកៃសា ទុក 
តៃមឹ តៃវូ រយៈ...តទៅទំព័រ ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្ម ការ ទី ៧ នៃ រដ្ឋ សភា 
សហ ការ គាំ ទៃ ជា មូល ដ្ឋាន បច្ចៃក ទៃស ក្នុង 
ការ បង្កើត  APP E-Learning ដល់ កៃ សួង 
អបរ់ ំ យវុជន  នងិ កឡីា  ដើមៃប ីបន្ត លើ ការ ជរំញុ  
និងផ្តល់ សមៃប់ការ អប់ រំ ឌីជីថល ដល់ 
សិសៃសា នុ សិសៃស ឱៃយ កាន់ តៃ មន បៃសិទ្ធ ភាព  
ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ ដ៏លំ បាក នៃ ការ រីក រាល- 
ដលជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ។

ការ បន្ត លើ ការ ជរំញុ នងិ ផ្តល ់ការ អប ់រ ំឌជី-ី 
ថល ដល់ សិសៃសា នុ សិសៃស នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង កិច្ចបៃជុំ  រវាង លោក  ហ៊ុន ម៉ានី បៃ ធាន 
គណៈ កម្ម ការ អប់រំ  យុវជន  កីឡា  ធម្មការ - 
កិច្ចការ សាសនា  វបៃបធម៌  និង ទៃសចរ ណ៍ នៃ 
រដ្ឋសភា (គណៈ កម្ម ការ ទី ៧  នៃ រដ្ឋ សភា)  និង 
លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង អប់រំ  
យុវ ជន  និង កីឡា  នៅ ទី ស្ដី ការ កៃសួង អប់ រំ  
កាលពី ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃ មិថុនា។ 

កៃយ ជនំបួ បៃជុ ំ ក្នងុ ថ្ងៃ ដដៃល  លោក ហ៊នុ  
ម៉ាន ី បាន សរសៃរ នៅ លើ ហ្វៃស ប៊កុ ផ្ទាល ់ខ្លនួ 
របស់ លោក ថា  ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ លំបាក  ការ អបរ់ ំ  
មនិ មៃន ជា រឿង ដច ់ដោយ ឡៃក ដៃល តមៃវូ ឱៃយ 
កៃសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន  នងិ កឡីា ធ្វើ ការ តៃ ម្នាក ់ឯង   
នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ជា រឿង របស ់សង្គម  ហើយ តៃវូ ការ  
ការ ចូល រួម ពី សំណាក់ គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ។

លោក   ថា ៖« ថ្ងៃនៃះ  យើង ទាងំ អស ់គា្នា  បាន- 
បៃជុ ំគតិ គរូ  ពភិាកៃសា  នងិ ផ្តល ់ធាត ុចលូ បន្ថៃម 
រមួ គា្នា  លើ គមៃង ការ បង្កើត ឱៃយ មន ជា  APP- 
E-Learning  របស ់កៃសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន  នងិ 
កឡីា  ដើមៃប ីធ្វើ យ៉ាង ណា ជរំញុ ឱៃយ ការ ផ្តល ់ការ- 
អបរ់ ំឌជីថីល ដល ់សសិៃសា ន ុសសិៃស កាន ់តៃ មន 
បៃសទិ្ធ ភាព»។ លោក បន្ដ ថា ៖«ទន្ទមឹ នងឹ ការ- 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង ទាំង អស់  យើង ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  
អាណា ពៃយា បាល សសិៃសា នសុសិៃស ទាងំ អស ់នងឹ 
បន្ត ចូល រួម គាំ ទៃ រាល់ ចំណាត់ ការ នានា និង 
សហ ការ អនុ វត្ត តាម ការ ណៃ នាំ របស់ កៃសួង 

ជា បន្ត បនា្ទាប់»។
គណៈ កម្ម ការ ទី ៧ នៃ រដ្ឋសភា បាន បង្ហាញ 

តាម រយៈ កចិ្ច បៃជុ ំ ថា  គណៈ កម្មការ នៃះ  បាន- 
ធ្វើ  ការ សហ ការ គា ំទៃ ជា មលូ ដ្ឋាន បច្ចៃក ទៃស 
ក្នុង ការ បង្កើត ជា APP  របស់ កៃសួងដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប នូវ សំណូម ពរ របស់ កៃសួង អប់រំ ។

គណៈ កម្ម ការ ទី ៧ នៃ រដ្ឋ សភា  លើក ទឹក ចិត្ត  
អាណា ពៃយា បាល គៃប់ៗ រូប បន្ត ផ្តល់ ការ យក-  
ចតិ្ត ទកុ ដក ់ណៃ នា ំកនូៗ ឱៃយ ស្វយ័ សកិៃសា នៅ ផ្ទះ  
នងិ តាម រយៈ មធៃយា បាយ អន ឡាញ នានា សៃប-  
តាម ការ ណៃ នាំ របស់ កៃសួង អប់រំ ផង ដៃរ ។

លោក រស ់សវុាចា  អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ អបរ់ ំ 
យុវជន  និង កីឡា  ថ្លៃង ពី ថ្ងៃពុធ ថា  កៃ សួង 
អប់រំ   ផ្តោត លើ ការ លើកកម្ពស់ ការ អប់រំ តាម- 
បៃប ឌីជី ថល  ដូច មន ចៃង នៅ ក្នុង ផៃន ការ 
យទុ្ធ សាស្តៃ វសិយ័ អបរ់ ំ ២០១៩-២០២៣  នងិ   
នៅ ក្នុង ផៃន ទី បង្ហាញ ផ្លូវ គោល ដៅ អភិ វឌៃឍន៍ 
បៃកប ដោយ ចរី ភាព ឆ្នា ំ២០៣០ ស្ត ីព ីការ អបរ់ ំ
នៅ កម្ពុ ជា ។ ការអប់រំ តាម បៃប ឌីជី ថល មន 
គោល ដៅ ចូល រួម ជាមួយ រាជ រដ្ឋា ភិបាលក្នុង- 
ការ លើក កម្ពស់ គុណភាព មូល ធន មនុសៃស 
សមៃប់ ចូល រួម អភិ វឌៃឍសៃដ្ឋ កិច្ច ឌី ជី ថល។

 លោក ថា ៖«ជាក ់ស្តៃង  កៃសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន 
នងិ កឡីា បាន លើក កម្ពស ់កចិ្ច សហ ការ ដៃល 
មន សៃប ់ជា មយួ គណៈ កម្មការ ទ៧ី នៃ រដ្ឋ សភា  
និង គៃប់ តួ អង្គ ពាក់ ព័ន្ធ  ដើមៃបី បង្កើន វិសាល- 
ភាព  និង បៃសិទ្ធ ភាព ការ អប់រំ ឌីជី ថល ដោយ 
ផ្តោត លើ ការ គា ំទៃ បច្ចៃក ទៃស សមៃប ់បង្កើត  
App E-learning  របស ់កៃសងួ អបរ់ ំ យុវ ជន  
និង កីឡា ជូន សិសៃសា នុសិសៃស»។

លោក ហង់ ជួន  ណារ៉ុន   ថ្លៃង ក្នុង សន្និ សីទ 
សារ ព័ត៌ មន នៃ ការ បើក ការ ដ្ឋាន ជួស ជុល 
និង កៃលម្អ អគារ « មជៃឈ មណ្ឌល សមៃប់ 
ការអប់រំ   ឌីជី ថលនិង ការអប់រំ ពី ចម្ងាយ » 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២  មិថុនា នៅ វិទៃយា ល័យ ពៃះ សុី-  
ស ុវត្ថ ិ ថា  សសិៃស នៅ តាម សា លា រៀន ចណំៃះ ដងឹ   
ទូទៅ របស់ រដ្ឋ ទាំង អស់ មន ៣លាន នាក់ ។  
ក្នុង ចំណោម សិសៃស ៣លាន នាក់ នៃះ សិសៃស 
បៃមណ ១,៥លាន នាក ់ប៉ណុោ្ណោះ ដៃល ទទលួ- 
បាន សៃវា  ការ សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ ឌីជី ថល 
(អនឡាញ )។  ឯ សសិៃស ១,៥លាន នាក ់ទៀត 
ដៃល មិន ទទួលបាន ការ សិកៃសា ពៃញ លៃញ  
ពកួ គៃ តៃវូ ពងឹ ទៅ លើ ការ សកិៃសា តាម សៀវ ភៅ 
គោល សិកៃសា របស់ កៃសួង អប់រំ៕

គណៈកម្មការទី៧នៃរដ្ឋសភាគំាទៃជាមូលដ្ឋានបច្ចៃក-
ទៃសផ្តល់ការអប់រំតាមបៃបឌីជីថលដល់កៃសួងអប់រំ

តំណាងគណៈកម្មការទី៧នេរដ្ឋសភានិងកេសួងអប់រំពិភាកេសាបង្កើតបេព័ន្ធអប់រំបេប ឌីជីថល  ថ្ងេទី២៣មិថុនា។ រូប រដ្ឋសភា

កៃសួងការងារបៃកាសបើកបៃក់ឧប-
ត្ថម្ភដល់កម្មករពៃយួរការងារជាង១មឺ៉ននាក់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការងរ  និង 
បណ្តុះបណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ  បៃកាស 
ផ្តល់បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ កម្មករ 
និយោជិត ដៃល បន្ត ពៃយួរ ការងរ 
បៃមណ ១មុនឺ ២ពាន ់នាក ់ សមៃប់   
ជុំ ទី៧  ខណៈ លោករដ្ឋមន្តៃី  អុិត 
សហំៃង    ស្នើ ឲៃយ  មន្តៃ ី បន្ត យក ចតិ្ត- 
ទុក ដក់ ដោះសៃយ នូវ ការទាម ទារ  
របស ់ពលរដ្ឋ  នងិ  កម្មករ នយិោ ជតិ 
ឱៃយ កាន់  តៃ មន បៃសិទ្ធភាពក្នុង 
អំឡុង   ពៃល កូ វីដ ១៩។

លោក  អិុត សំហៃង  រដ្ឋមន្តៃី- 
កៃសងួ ការងរ  នងិ បណ្តុះ បណា្តាល   
វជិា្ជាជវីៈ ថ្លៃង ក្នងុ កចិ្ចបៃជុ ំ  គណៈ  កម្ម- 
ការ សមៃប់  ដោះសៃយ បញ្ហា កូដ- 
កម្ម  បាតុកម្ម នៅតាម គៃប់ មុខ- 
សញ្ញា (គ.ក.ប) នៅ ថ្ងៃទី២៣ 
មិថុនាថា គ.ក.ប. គៃប់ កមៃិត រួម- 
ទំាង រាជ ធានី -ខៃត្ត  តៃវូ បន្ត យក ចតិ្ត 
ទកុដក ់ដោះសៃយ នវូ អ្វ ីដៃលជា 
បញ្ហា នៃ ការទាមទារ របស់ពលរដ្ឋ  
នងិ កម្មករ នយិោជតិ ឱៃយ កាន ់តៃ មន   
បៃសិទ្ធភាព  និង ស័ក្តិសិទ្ធ ិភាព ។

លោក បន្តថា  រាល ់ករណ ីកដូកម្ម  
បាតុកម្ម ដៃល កើតឡើង នៅតាម 
ភមូសិាស្តៃ ណាមយួ  គណៈ បញ្ជា- 
ការ ឯកភាព  និង គណៈកម្មការ 
សមៃប់ ដោះសៃយ បញ្ហា កូដកម្ម  
បាតុកម្ម នៅគៃប់មុខ សញ្ញា   តៃូវ - 
ទទលួ  ខសុតៃវូ ដកឹនា ំដោះ សៃយ 
រាល់ ករណី ជាក់ស្តៃង នីមួយៗ។

លោក ថា ៖«ជាពសិៃស តៃវូ  កា្តោប ់
នូវ មូលហៃតុ នៃ បញ្ហា  ភ័ស្តុ តាង 
និង មុខសញ្ញា ជន ឱកាស  និយម 
ដៃល ញុះ ញង់  ឬ ធ្វើ សកម្មភាព 
ខសុ  ចៃបាប។់ តៃវូ ខតិខ ំការពារ សន្ត-ិ 

សខុ  សវុត្ថភិាព ជនូ សហជពី បង ប្អនូ   
កម្មករ និយោជិតដៃល ធ្វើ កូដ កម្ម  
បាតុ កម្ម សៃប ចៃបាប់។ ក្នុង ករណី 
មន អពំើ ហងិៃសា  តៃវូ ចាតវ់ធិានការ 
តាម នីតិវិធី កសាង សំណុំរឿង 
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ»។

សៃចក្ត ីជូនដំណឹង រប ស់ កៃសួង- 
ការងរ ចុះ ថ្ងៃទី២៣ មិថុនា  ឲៃយ 
ដងឹថា  មន កម្មករ នយិោជតិ ចនំនួ 
១២ ៧៦០នាក់  នៃ រោងចកៃ  សហ- 
គៃស ទាងំ ៣៤  នៃ វសិយ័ កាតដ់ៃរ  
នងិ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ដៃល ទទលួ- 
បាន ការអនុញ្ញាត ពៃយួរ ការងរ  នឹង 
ទទលួ បៃកឧ់បត្ថម្ភ ទៅតាម ការក-ំ 
ណត់  ដៃល នឹងតៃូវ ទទួលបាន 
សមៃប់ ជុំ ទី៧ នៃះ។ 

កៃសួង  បន្តថា សមៃប់ ជុំ ទី៧  
ការ ផ្តល ់ជនូ នៅតៃ តៃវូបាន បៃង ចៃក   
ជា៣ផ្នៃក ដដៃល  គ ឺសមៃប ់ការ ពៃយួរ   
កចិ្ចសនៃយា ការ ងរ រយៈ ពៃល ៧ទៅ 
១០ថ្ងៃ  ទទួលបាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
បៃមណ  ១៥ដុលា្លារ។ ឯ ការពៃយួរ 
កិច្ច សនៃយា ការងរ រយៈ ពៃល ១១ 
ទៅ ២០ថ្ងៃ  ទទួលបាន បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ បៃមណ ៣០ដុលា្លារ  និង 
ការពៃយួរ កិច្ច សនៃយា ការងរ រយៈ- 
ពៃល២១ ថ្ងៃ ដល១់ខៃ  ទទលួបាន 
បៃក់ឧបត្ថម្ភ  ៤០ដុលា្លារ។

លោក ហៃង សួរ  អ្នកនំាពាកៃយ 
កៃសួង ការងរបៃប់ ពីមៃសិល មិញ 
ថាការ បើក   បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ជូន កម្មករ 
រហូត ពៃលនៃះ  គឺមន កម្មករ   
បៃមណ ១៦៩ ១៦១នាក ់ហើយ។  
ក្នងុ នោះ     រដ្ឋបាន បើក បៃកឧ់បត្ថម្ភ 
ជនូ កម្មករដៃល តៃវូបាន ពៃយរួ ការ ងរ   
ដោយ ចំណាយ ថវិកា បៃមណ 
១៥ ៩២០ ៤៧៥ ៥៣០ រៀល  ឬ 
បៃមណ ៣,៩លាន ដុលា្លារ៕

សន្លកឹឆ្នោតចាស់ៗដេលគ.ជ.ប យកមកបំផ្លាញពីមេសិលមិញ។ រូប ហ៊ាន រងៃសី
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សួស យ៉ាមី

ភ្នពំេញ ៈ លោក សៃកីយុ ពសិ ី
អនុ បៃធាន លៃខា ធិកា រដ្ឋាន អចិ - 
នៃ្តយ៍នៃ អា ជ្ញាធរ ជតិ ទទួ ល - 
បន្ទុក កិច្ច ការ ពៃំដៃន បាន ថ្លៃង 
ថា  ការ កំណត់ ពៃំ ដៃន  ដៃល នៅ 
សៃស សល់ ជ មួយ   បៃទៃស   វៀត  - 
ណាម  ថៃ និង ឡាវ គឺមាន ភាព- 
ស្មគុ ស្មាញ ខា្លាងំ  ទាងំ លក្ខណៈ- 
បច្ចៃក ទៃស និង ឯកសរ ផ្ល ូវ ចៃបា ប់ 
ខណៈ ដៃល បច្ចុបៃបន្ន   ការ បោះ- 
បង្គោល ពៃដំៃន គោក ជមួយ វៀ ត - 
ណាម សមៃច បាន ចំនួន  ៣១ ៥ 
បង្គោល លើ ចនំនួ សរបុ  ៣៧១  
បង្គោលដៃល នឹ ងស្មើ ៨៤% ។ 

លោក សៃ ីកុយ ពិសី បាន ថ្លៃ ង 
បៃប នៃះ នៅ ក្នុង កិច្ច សមា្ភា ស  ន៍ 
ផ្តាច ់មខុ ជ មយួ កា សៃត ភ្ន ំពៃញ-  
ប៉សុ្តិ៍។ លោក សៃ ី ឲៃយ ដងឹ ទៀត ថា  
ចំណៃក ការ បោះ បង្គោល ពៃដំៃ ន  
ជ មយួ ឡាវ សមៃច បាន ចនំនួ  
១២១  បង្គោល លើ ចនំនួ សរបុ  
១៤៥  បង្គោល ស្មើ នងឹ  ៨៦ % 
និង  ជមួយ ភាគី ថៃ កម្ពុជ-ថៃ 
បាន ស្វៃង រក នងិ កណំត ់ទតីាងំ 
បង្គោល ពៃ ំដៃន ចាស់ដៃល បោះ  - 
ដោយ គណៈ កមា្មាធិការ ចមៃុះ 
បារាំង-សៀម នៅ ក្នុង សម័យ 

អាណា និគម បារាំង បាន ចំនួន  
៤៥ បង្គោលក្នងុ ចំណោម បង្គោ  ល  
សរុប  ចំនួន ៧៣បង្គោលស្មើនឹ ង  
៦២ %។ លោក សៃ ីពិសី បន្ត ថា 
ការ កំណត់ ពៃំសីមា ដៃល នៅ 
សៃ ស សល់ ជ មួយ បៃទៃ ស ទំាង  
៣  ថៃ ឡាវ និង វៀត ណា មគឺមា ន 
ភាព ស្មគុ ស្មាញ ខា្លាងំ រួម មាន  ទំា ង 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស និង ឯក សរ 
ផ្ល ូវ ចៃបាប។់ លោក សៃបី ញ្ជាក ់ថា 
ការ បោះប ង្គោល ពៃំដៃន  ដៃល 
នៅ សល់ រវាង កម្ពជុ-វៀត ណា ម 
និង ឡាវ គឺពិបាក ដូច គ្នាទំាង ផៃ ន  - 
ទី និង បច្ចៃក ទៃសនៅ ក្នងុ ការ គូស   
ចម្លង ផៃន ទីដោយសរ តៃ កម្ពជុ  
នឹង បៃទៃស ទាំង ២ បៃើ បៃស់ 
ផៃន ទីខា្នាត ១ លើ ១០០ ពាន់។

លោក សៃីថា ៖ «ផៃន ទី នៃះ 
បោះ ពុម្ព យូរ ហើយ ពៃល យក ទៅ 
បោះ នៅលើដី ជក់ ស្តៃង យើ  ង  
អត់ អាច អនុវត្ត កើត ទៃ ពៃះ នៅ  
លើផៃន ទី និង នៅ ទីតំាង ជក់ ស្តៃ ង 
វា  អត ់ដចូ គ្នា។  ចណំៃក ថៃ វញិ គ ឺ
យើង រុក រក បង្គោល ចាស់បច្ច ុបៃប  ន្ន 
នៅ សល់ ២៨ បង្គោល ទៀត ដៃ ល  
យើង មិន ឯកភាព គ្នានៅ លើទី តំា ង 
ពៃះវា ខុស ពីទីតាំង ដើម »។

លោក សៃី បន្ត ថា ការ កំណត់ 
ពៃដំៃន នៃះ  វា ក៏ទាក់ ទង នឹង ឯក- 

សរ  ពាក់ ព័ន្ធ នានា ផង ដៃរដូច ជ 
សៃចក្ត ីសមៃច របស់ អគ្គទៃ ស - 
ភិបាល ឥណ្ឌ ូចិន និង ឯក សរ ផៃសៃ ង ៗ  
ដោយ ភាគី នីមួយៗតៃវូ យក ឯក- 
សរ នោះ មក ធ្វើ ជអំណះ អំណា  ង។ 
«អ៊ីចឹង ផៃន ទីហ្នឹង  ដក់ ថា ជ 
របស់ គៃ  ប៉ុន្តៃ ភាគី កម្ពុជ យើង 
មា ន ឯក សរ មយួ ទៀត ដៃល ថា 
ជ របស់ យើង ដូ ច នៃះ  វា តៃវូ ការ 
ពៃល វៃលា និង តៃវូ ជជៃក គ្នារ ក- 
ដំណោះ សៃយ »។

លោក សៃី កុយ ពិសី បាន 
ថ្លៃង ទៀត ថា រាជ រដ្ឋា ភិបាល  
បាន បំពៃញ បៃសកកម្ម កំណត់ 

ពៃដំៃន  នៃះ បន្ត ពី ពៃះ ករុ ណា  ពៃះ - 
បា ទ  សម្តៃច ពៃះ នរោត្តម សីហ នុ 
ពៃះ បរមរតន កោដ្ឋ កៃ យ  ពី 
ពៃះ អង្គដ ណ្តើម បាន ឯក រាជៃយ 
ពីបា រាំង ។ លោក  សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឆ្នា១ំ៩៩៣ បញ្ជា ក់ 
ថា ផៃន ទី យើង  ខា្នាត ១ លើ ១០ ០ 
ពាន់ បោះពុម្ព ដោយ កៃុម ភូមិ- 
ស ស្តៃ ឥណ្ឌូ ចិន ធ្វើឡើង នៅ 
ចនោ្លាះ ឆ្នា ំ១៩៣៣ ដល់ ១៩៥ ៣ 
នៃះ គឺជ មូល ដ្ឋាន ចមៃបង ដៃល 
រដ្ឋា ភិបាល តៃូវ យក មក ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា ពៃំដៃន» ។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ទៀត ថា ពៃល 

ទទួល បាន ឯក រាជៃយពី បារំាង ពៃះ  - 
ករុណា ន រោត្តម  សីហនុ បាន 
យកផៃន ទីទៅ ដក់ តម្កល់ នៅ 
អង្គការ សហបៃ ជជ តដិើមៃប ីឲៃយ 
អន្តរ ជតិ ទទួល ស្គោល់ ពៃដំៃ ន 
បច្ចបុៃបន្ន របស់ កម្ពជុ។ «មាន ន័ យ 
ថា  បារំា ង បៃគល់ ពៃដំៃន ឲៃយ យើ ង  
បុ៉នណា គឺ យើង យក បុ៉ណ្ណងឹ យើ ង 
អត់ មាន ទៅទាមទារ លើស ពី នៃះ 
ទៃ ហើយ សម័យ ពៃះក រុណា 
អត់  ទាន់ បាន បោះប ង្គោល ទៃ 
អ៊ចីងឹ រដ្ឋាភ ិបាល បន្ត បៃសកកម្ម 
រប ស់ លោក(ពៃះ បរមរតន កោដ្ឋ) 
គឺ យក ផៃន ទីនោះ ឲៃយ ចៃញ ជ 
បង្គោល នៅលើ ដីជក់ ស្តៃង » ។ 

លោក សៃពិីសី បន្ថៃម ថា លោ  ក- 
សៃមីាន មោទ នភាព ចំពោះ កិច្ច  - 
ការ កំណត់ ពៃំ សីមា នៃះ ពៃះ 
កាល ពីមុន ពៃំដៃន ជតំបន់ ធ្វើ 
សឹក សង្គៃម  និង តៃវូ បាន បោះ - 
បង់ ចោល ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន  តំបន់ 
ពៃំដៃន មាន ការ អភិវឌៃឍ ចៃើន 
ដូចជ  ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ថ្ន ល់ 
មាន បៃជជន រស់ នៅ ចៃើនដៃ ល 
កាន់ តៃ ធ្វើឲៃយ ពៃំដៃន រឹង មាំ។

ទាក់ទិន នឹង ការ អភិវឌៃឍនៅ 
តាម  ពៃំដៃន នៃះ កាលពី ឆ្នាំ  
២០ ១៥ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  
ហ៊ុន សៃន   បាន ចៃញ សរាចរ 

មួយ  ហាមឃាត់ បៃជ ពលរដ្ឋ 
ទាំង អស់  មិន ឲៃយ ជួល ឬ លក់ ដី  
នៅ តាម ខៃសៃ បនា្ទាត់ ពៃំដៃន  ឲៃយ 
ទៅ បៃជ ពលរដ្ឋ នៅ បៃទៃស ជិត - 
ខាង ដូចជ  វៀតណាម ឡាវ នងិ 
ថៃ គឺដើមៃបី រកៃសា ការពារ នូវ សិទ្ធិ 
កាន់កាប់ ដីធ្ល ីនិង ផល បៃយោ ជន៍ 
សៃប ចៃបាប់និង លើក កម្ពស់ ជីវ - 
ភា ព រស់នៅ របស់ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
នៅ  តាម បណោ្តោយ ពៃដំៃន  ពៃម - 
ទាំង ជួយ សមៃួល ដល់ ការងារ 
កណំ ត ់នងិ បោះ បង្គោល ខណ្ឌ- 
សមីា សដំៅ រកៃសា ការពារ ឲៃយ បា  ន 
នូវ បូរណភាព ទឹកដី  និង អធិប - 
តៃយៃយ ជតិ។

កាល ពីខៃ តុលា ឆ្នា ំ២០ ១ ៩ 
នៅ ក្នុង ឱកាស ចុះ ហត្ថលៃខា  
ទទួ  ល ស្គោល់  ជផ្លូវ ការ  នៃការ- 
បោះ បង្គោល ពៃំ ដៃន ជមួយ 
វៀត ណាម លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី    ថ្លៃង ថា ៖ «រាជ រដ្ឋា ភិបា  ល 
កម្ពជុ នងឹ បៃកា្លាយ ខៃសៃ ពៃដំៃន 
កម្ពុជ-វៀត ណាម ក៏ដូច ជ 
ពៃំដៃន កម្ពុជ ជមួយ ឡាវ និង 
ថៃ ឱៃយ ទៅ ជពៃំដៃន អន្តរ ជតិ 
ពិត បៃកដ ដើមៃបី បញ្ចប់ នូវ បាតុ - 
ភាព ពៃដំៃន រួមគ្នា បៃកា្លាយ តំប ន់ 
ពៃដំៃន ឱៃយទៅ ជ តំបន់ គ្មា ន ភា ព - 
ភ័យ ខា្លាចទៅ ...តទៅទំព័រ ៤

មន្ត្រ៖ី ការ កំណត់ ព្រ ំដ្រន ដ្រល នៅ សល់  មាន ភាព ស្មគុ ស្មាញ  ទំាង ឯក សរ និង  បច្ច្រកទ្រស 

លោក សេ ីកុយ ពិសី    ពេល ផ្តល់ សម្ភាសន៍។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម 
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អាជ្ញាធរនឹងដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀន៥០០គីឡូនៅទិវាប្រយុទ្ធ...
តពីទំ ព័រ ១...បង្ហាញ សារ មួយ ចំ- 

នួន ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ សារ ធាតុ ញៀន  
និង ជះ ឥទ្ធិ ពល ទៅ លើ បុគ្គល   គៃួ សា រ   
និង សង្គម ជាតិ » ។ 

 លោក   ម៉ក់   ជី តូ  បាន ឲៃយ ដឹង ផង- 
ដៃរថា  ក្នងុ រយៈពៃល តៃមឹ  ៦ ខៃ ឆ្នានំៃះ  
ការ បង្កៃប គៃឿង ញៀន  ជា លក្ខណៈ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ មាន ចៃើន ករណី  ជា ពិ សៃ ស 
ការ  បង្កៃប ចំ កន្លៃង កៃ ច្នៃ  នងិ មៃ ខ្លោង 
ជញួ ដរូ ធំៗ  តៃ ម្ដង   ហើយ  ការ ចាប ់ នងិ 
រឹប អូស បាន ភាគ ចៃើន  នាំ ចូល មក ពី 
វៀត ណាម   ចិន   និង ថៃ ។ រីឯ ខាង ឡាវ 
ហាក ់ប ីដចូ សា្ងាត ់ហើយ  ពៃះ អាជា្ញា ធរ 
ឡាវ   សហ ការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ កម្ពុ ជា 
បាន យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ។ 

 លោក  ជី តូ ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ទៀត  ថា   
អាជា្ញា ធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង គៃឿង- 
ញៀន   បាន ដាក ់ចៃញ វធិាន ការ ថ្មីៗ  ជា 
ចៃើន   ដើមៃបី បង្កៃប   ទប់ សា្កាត់ កា រជួ ញ-  
ដូរ   និង ការ ផ លិត  គៃឿង ញៀន គៃប់ រូប- 
ភាព។   ក្នងុ នោះ កម្ពជុា នៅ តៃ បន្ត សហ- 
ការ ជា មួយ បណា្ដាបៃទៃស ជិត ខាង 
ដដៃល   ដើ មៃបី  ទប់ សា្កាត់  និង បង្កៃប  
ទី តំាង កៃ ច្នៃ  ឬ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ឆ្លង- 
ដៃន   ជា ពិសៃស ការ លួច នាំ ចូល តាម 
ផ្លូវ ទឹក  និង ផ្លូវ អា កាស។ 

លោ ក   វីុ   សំ ណាង   អភិ បាល ខៃត្ត កំព ង់- 
ស្ពឺ បាន ថ្លៃងឲៃយ ដឹង កាល  ពី មៃសិល មិញ 
ដៃរ ថា រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ក៏ រៀប ចំ 
កម្ម វិធី នៃះដៃរ   ប៉ុន្ដៃ តៃូវ រៀប ចំ ជា មួយ 

អាជា្ញា ធរ ជាតិ បៃ យុទ្ធ បៃឆំ ង គៃឿង- 
ញៀន នៅ មជៃឈ មណ្ឌល កោះ ពៃជៃ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង បៃ រព្ធ កម្ម- 
វធិ ីនៃះ ជា រៀង រាល ់ឆ្នា ំ  ប៉នុ្ដៃ ឆ្នា ំនៃះ ខៃត្ត 
ក ំពង ់ស្ព ឺ ខៃត្ត តា កៃវ   នងិ ខៃត្ត កណា្ដាល  
គឺ តៃូវ មក ចូល រួ ម ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង គៃឿង ញៀន ផ្ទាល់ នៅ 
កោះ ពៃជៃ  រីឯ បណា្ដា ខៃត្ត ផៃសៃងៗ ទៀត  
គៃ ធ្វើ តាម តំ បន់ គៃ  ឧ ទា ហរណ៍ ថា  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ខៃត្ត សៀម រា ប  និង 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជយ័  គៃ ធ្វើ ជា មយួ គ្នា ទៅ  
ហើយ ខៃត្ត ផៃសៃងៗ ដៃល នៅ ជាប់ ៗ  គ្នា 
គៃ  ធ្វើ រួម គ្នា អ៊ីចឹង ដៃរ » ។ 

 លោក  អំ   សំអាត   បៃ ធាន ផ្នៃក ឃ្លោំ- 
មើ ល និង ការពារ សិទ្ធិម នុសៃស នៃ អង្គ- 
ការ ល ីកា ដ ូ( LICADHO) បាន ថ្លៃងឲៃយ 
ដឹង កាល  ពី មៃសិល មិញ ដោយ ទទួល 
សា្គាល់  ការ បង្កៃប របស់ សមត្ថ កិច្ច  
ហើយ ក៏  ជំរុញ ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច រក យុទ្ធ- 
សាស្តៃ បន្ថៃម ក្នុ ង ការ  បង្កៃប ទ្វៃដង 
ទៀត   ដោយ សារ ប ទ ល្មើស គៃឿង- 
ញៀន នៅ តៃ បន្ត កើត មាន។  ជា ពិ សៃ ស 
ហូរ ហៀ រដល់ ទី ជន បទ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ  មា ន 
ការ ពៃយួ បារម្ភ ខា្លោងំ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ដូច យើង ដឹង 
សៃប់ ហើយ  ភាព ចង្អៀត ណៃន នៃ ពន្ធ- 
នា គរ   គឺ អ្នក ទោស ភាគ ចៃើន   កើត 
ចៃញ ពី បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន  បញ្ហា 
នៃះ គឺ យើង មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ ខា្លោំង។   
យើង ទទួល សា្គាល់ ហើយ   កា រ បង្កៃប 

ធ្វើ រាល់ ថ្ងៃ   ប៉ុន្ដៃ យើង គួរ រក វិធី សា ស្តៃ 
បៃប ណា   ដើមៃបី បង្កៃប ទីតាំង ផលិត   
 ទី តាំង ជួញ ដូរ ធំៗ ដៃល ជា ឫស គល់ 
បៃភព នៃ គៃឿង ញៀន ហ្នឹង » ។ 

 តា ម របាយ ការណ ៍រប ស ់មន្ទរី បៃឆងំ 
គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ បាន ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  
លទ្ធផល អនុ វត្តចៃបា ប់ បង្កៃប បទ ល្មើស 
គៃឿង ញៀន ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១   ខៃ មក រា  
ដល់ ថ្ងៃ ទី២៣   ខៃ មិថុ នា ឆ្នាំ ២០ ២០ 
នៃះ មាន ចនំ ួន    ៥ ១៧២ករ ណ ី ដោយ 
ឃត់ មនុសៃស ចំនួន ១០ ២១៣នាក ់ 
( សៃី  ៦៣ ១ នា ក់) ក្នុ ង នោះ មាន ជន- 

បរទៃស  ១៣ ៨នាក់ ( សៃី ២១ នា ក់) 
ដៃ ល មា ន   ៧ ស ញ្ជាតិ។  ក្នុង ចំ ណោម 
៥ ១៧២ករ ណី  មាន ការ ជួញ ដូរ  រកៃសា ទុក   
កៃ ច្នៃ  ចាត់ ចៃង  និង ដាំ ដុះ  តៃូ វ បាន 
សមត្ថ កិច្ច ប ង្កៃ ប ចំនួន   ៣ ២៦៧ ករ ណី  
និង ឃត់ មនុសៃស ចំនួន ៦ ១៥២ នាក់ 
( សៃី  ៤៨០នាក់ )   រី ឯ អ្នក បៃើ បៃស់ 
ចនំនួ៤ ១៦១ នាក ់( សៃ ី១៥១ នាក ់) ។   
ដោយ រឹប អូស សារ ធាតុ ញៀន គៃប់ 
បៃភៃទ ចំនួន ជាង ២៥៧ គី ឡូ កៃ ម  
និង   ៨២៣កញ្ចប់ តូច    កញ្ឆា ចំនួន  
១៨១ ៩៤២ ដើ ម  និង ជា ង២ ៦៦ គីឡ-ូ  
កៃ ម  និង សមា្ភារ មួយ ចំនួន ទៀត ៕ 

សកម្ម ភាព ត្រៀម ដុត បំ ផ្លាញ គ្រឿង ញៀន  ឆ្នា ំ២០១៩ នៅ កោះព្រជ្រ។ រូបថត ហុង មិនា

មន្ត្រី៖ការកំណត់...
តពីទំព័រ ៣...ជា តំបន់ ដៃល មា ន  ជីវ ភា ព  

ធូរ ធារ និង ជា តំបន់ មាន ការ អភិវ ឌៃឍ សុ ខ - 
ដុម នីយ កម្ម រុង រឿង តរៀង ទៅ» ។ 

លោក វ៉ា សាម៉ៃត  ពល រដ្ឋ រស់ នៅ ខៃត្ត 
សា្វាយ រៀង បៃ ប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា លោក 
សបៃបាយ ចតិ្ត នៅពៃល ដៃល រដា្ឋាភ ិបាល 
បាន កំណត់ ការ បោះ បង្គាល  ពៃំដៃន 
បាន ចនំនួ ចៃើន នងិ ស្នើ ឲៃយ ពន្លឿន ដើ មៃប ី 
ឲៃយ ឆប់ បាន បញ្ចប់ ការ កំណត់ ពៃដំៃន  ។  
« ការ បោះ បង្គាល ពៃ ំដៃន នៅ ពៃល នៃះ 
គឺល្អ ណាស់ ខ្ញុសំ បៃបា យ  ចិត្តពៃះបើ ផ្ទះមួ យ  
មាន របង តៃមឹ តៃវូ យើង អាច ការ ពារ បា ន 
យើង លៃង ភ័យ លៃង បារម្ភ អ្នក ជុំវិញ 
យើង ដណ្តើម ឈ្លោន ពាន។  ខ្ញុំ ជំរុញ ឲៃយ 
រដា្ឋា ភិបាល ធ្វើ ឲៃយ សមៃច ឆប់ពៃះ កា  ល- 
ណា ធ្វើ ហើយមាន បៃជាជន យើង ចង់ ទៅ  
មើ ល ចង់ ដឹង គៃ ធ្វើពៃ ំដៃន យ៉ាង ម៉ៃច » ។  

លោក សៃ ីកុយពិសី ថ្លៃ ងថា រដា ្ឋា ភិបា ល 
មាន ឆន្ទៈ មុត មាំ ក្នុង ការ ជំរុញ ការ ងរ 
ពៃដំៃន នងិ ចង់ បញ្ចប់  ការ បោះ បង្គាល  
ពៃ ំដៃន  ឲៃយ បាន រួច រាល់ នៅកៃម ការ - 
ដឹក នាំ របស់ លោក  ហ៊ុន សៃន គឺ ធ្វើ 
យ៉ាង ណា ឲៃយការ គូស  ផៃន ទីនៅ លើ 
កៃដាស តៃវូ គ្នា ជាមួយ នឹង ទីតំាង  ដី ជា ក់- 
ស្តៃង។ «យើ ង  មិន អាច ទុក បៃទៃស 
យើង ឲៃយ អត ់ របង ល្ហល្ហៃវ បាន ទៃ គចឺា-ំ 
បាច់ តៃវូ តៃធ្វើ របង ការ ពារទំាង បង្គា ល 
ពៃ ំដៃនខៃសៃ ពៃដំៃន នងិ បៃជាជ ន យើ ង 
ចង់ បាន ពៃំដៃន មួយ សៃុះ សៃួល គ្នា 
និង  សុខសន្តិ  ភាព »៕ 



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  អគ្គ នា យក ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ   
នៃ កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  បាន សមៃច រំកិល 
ផៃន ការ នៃ ការពងៃកី ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ពន្ធ នា គារ  ទៅ ឆ្នា ំបនា្ទាប់ ទៀត  ដោយ សារ 
តៃ ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ លើក- 
លៃង តៃ  ពន្ធ នាគារ នៅ ខៃត្ដ កំពង់ ចាម តៃ 
មួយ បុ៉ណ្ណោះ   ដៃល បច្ចបុៃបន្ន ធ្វើ បាន ជាង  
៨០ភាគរយ ។ នៃះ បើតាម  លោក  ចាន់  
គឹម សៃង  អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន 
ពន្ធ នាគារ  ។

លោក  ចាន់  គឹមសៃង  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ ទី ២៣ មិថុនា ថា  ផៃន ការ 
សក ម្ម ភាព សមៃប់ អនុ វត្ដការ កសាង 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ក្នងុ ពន្ធនាគារ  ឆ្នាំ 
២០២០  គឺ  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ  
បាន លើក គមៃង រួច រាល់ អស់ ហើយ ។  
បុ៉ន្ដៃ ពៃះ បញ្ហា  ការ រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ  
១៩ ដៃល បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច 

និង ដ ល់ ថវិកាដូច្នៃះ គមៃង នៃះ នឹង រំកិល 
ទៅ ឆ្នា ំខាង មុខ ទៀត   ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ឆ្នា ំនៃះ  យើង ខិត ខំ ឱៃយ  
ហើយ ចំពោះ ការ សាង ស ង់ ថ្ម ីពន្ធ នាគារ 
ខៃត្ដ កំ ពង់  ចាម  ពៃះ ពន្ធ នាគា រនៃះ យើង 
សាង សង់ ជិត រួច រាល់ ហើយ ។ ការ សាង- 
សង់ ពន្ធ នាគារ ថ្មនីៅ ខៃត្ដ កំពង់ ចាម នៃះ  
ពៃះ ថា  ពន្ធនាគារ ចាស់ របស់ ខៃត្ដ កំពង់ - 
ចាម ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ទឹក ដី ខៃត្ដ តៃបូង ឃ្មុ ំ ដៃល 
បាន កាត់ ចៃញ ពីខៃត្ត កំពង់ ចាម ។ កៃ ពី 
គមៃង ខៃត្ដ កំព ង់ ចាម គមៃង សាង សង់ 
នៃះគឺ តៃវូ រំកិល  ទៅ ឆ្នា ំបនា្ទាប់ » ។ 

លោក ចាន់ គឹមសៃង បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ កសាង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ពន្ធនាគារ បន្ថៃ ម នៃះ រឿង ចំពោះ មុខ គឺ 
ដើមៃបី ដោះ  សៃយ បញ្ហា ភាព ចង្អៀតណៃន 
ក្នងុ ពន្ធនាគារ  និង ការ កៃ លម្អ ពន្ធ  នាគារ  
ឱៃយ មាន លក្ខណៈ ស្ដង់ដ ដើមៃបី ធានាថា 
មាន ផាសុកភាព ខៃយល់ អាកាសល្អ  បៃព័ន្ធ 
ទឹក និង អនាម័យ គៃប់ គៃន់ ដល់ ជន ជាប់-  

ទោស ។  លោក បញ្ជាក់ ថា  តាម រយៈ ការ -   
រំកិល គមៃង សាង សង់ ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ ពន្ធ នាគា រ ទៅ ឆ្នា ំខាង មុខ នៃះ  
គមៃង ថ្មីៗ  មួយ ចំនួ នដូច ជាគមៃង 
ពងៃកី ពន្ធនា   គារពៃស បន្ថៃម ចំនួន  ១,៥  
ហិក តា  គមៃង សាង សង់ ពន្ធ នាគារ  
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ថ្មី មួយ ទៀត  ដៃល  
សាលា រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  បាន ផ្ដល់ ដី ឱៃយ  
រួច រាល់  និង គមៃង សាងសង់ ពន្ធ នាគារ 
ថ្ម ី ក្នងុ ខៃត្ដស្ទងឹ តៃ ង  គឺ តៃវូ រំកិល ពៃល 
ទៅឆ្នា ំខាង មុខ ទៀត   ដោយ សារ តៃ បញ្ហា 
ថវិកា ដៃល កើត ឡើង  មក ពី ការ រីក រាល- 
ដល  នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖« បុ៉ន្តៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ- 
នៃះ  រាជរដ្ឋា ភិបាល  នៅ តៃ បន្ត ដោះ- 
សៃយ  លើ គមៃង ជួស ជុល ថៃ ទំា គឺ  
រដ្ឋា ភិបាល នៅ ផ្ដល់ ឱៃយ លើ គមៃង នៃះ 
ដៃល មាន៧ពន្ធ នា គារ កំពុង បន្ត ជួស - 
ជុល  ថៃទំា »។

លោក  ស  ខៃង  ឧប នាយក រដ្ឋ  មន្ដៃ ីរដ្ឋ- 

មន្ដៃ ីកៃ សួង មហា ផ្ទៃ  ថ្លៃង ក្នងុ ពៃល ធ្វើ ជា 
អធិប តី  ដឹក នំា កិច្ច បៃ ជំុ ឆ្លង ផៃន ការ សកម្ម- 
ភាព បៃ ចំាឆ្នា២ំ០២០ របស់ អគ្គ នាយ ក- 
ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ  នៅ ថ្ងៃ ទី ២៣ មិថុនា  នៅ 
ទីស្ដ ីការ កៃសួង មហាផ្ទៃ ថា អង្គ ភាព ពាក់- 
ព័ន្ធ នានា  កំពុង យក ចិត្ត ទុកដក់  ដើមៃបី 
ពងៃងឹ រដ្ឋ បាល សាធា រណៈ ឱៃយ មាន សមត្ថ -  
ភាព បំពៃញ ការ ងារ មាន បៃ សិទ្ធ ភាព ។ 
លោក បាន ស្នើឱៃយ  អង្គភាព និង អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន  ពា ក់  ព័ន្ធ ខិ ត ខំ បៃងឹ បៃង ពងៃងឹ គុណ- 
ភាព អង្គ ភាព  តាម រយៈ គុណ ភាព មន្តៃី  
ដោយ បៃងឹ បៃង ពងៃងឹ ការ អនុ វត្ត តួនាទី  
និង ភារ កិច្ច របស់ ខ្លនួ ផងដៃរ ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖« ថ្វ ីដៃបិត តៃ យើ  ង  មិន អាច  អនុ វត្ត តាម  
ផៃន ការ សកម្ម ភាព បាន ទំាង សៃងុ  បុ៉ន្តៃ  
ផៃ ន  ការសកម្មភាពនៃះ  ចាត់ ទុក ជា 
ផៃនទី សមៃប់ បងា្ហាញ ផ្លវូ នា ឆ្នា ំបន្ត  បនា្ទាប់  
ហើយ សមៃប់ បញ្ហា បៃឈម នានា  យើង  
ស ងៃឃឹម  ថា  អាច ដោះ សៃយ បាន  នៅ ឆ្នាំ 
កៃ យ  និង ឆ្នា ំបន្ត បនា្ទាប់ ខាង មុខ »៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ សមាគម រោងចកៃ កាត់ដៃរ 
នៅ កម្ពជុា ហៅ កាត់ ថា GMAC ស្នើ ឲៃយ 
កៃសួង ការងារ និង បណ្តះុ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ 
ពនៃយា  រពៃល ការចរចា បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរ មា 
ផ្នៃក វាយ ន ភណ្ឌ កាត់ដៃរ និង ផលិត 
សៃបៃកជើង សមៃប់ ឆ្នា២ំ០២១ ដោយ តៃវូ 
យក បៃក់ ឈ្នលួ ចាស់  ដដៃល  ដោយ  
សំអាងថា វិស័យនៃះកំពុង រង ផល ប៉ះ ពា ល់ 
ខា្លាងំ  និង ស្ថតិក្នងុ ភាព ផុយ សៃយួ  ខណៈ 
ដៃល មាន ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

GMAC បាន លើក ឡើង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ី
ថ្លៃង ការណ៍  ចុះ ថ្ងៃទី២៣  ខៃ មិថុនា ថា 
ស្ថតិ ក្នងុ កាលៈទៃសៈ នៃះ វិស័យ វាយ ន ភ ណ្ឌ 
កាត់ ដៃរ និង ផលិត សៃបៃក ជើង កំពុង មាន 
ភាពផុយ សៃយួ និង មាន ភាពមិន ចៃបាស់ - 
លាស់ ក្នងុ ការវិល តៃឡប់ មក រក សភាព 
ដើម វិញ ក៏ដូចជា ការធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង 
វិញ  នឹងតៃវូ ចំណយពៃល យូរ។ GMAC 
ថា ក្នងុពៃល បច្ចបុៃបន្ន ដៃល មាន ការ រាត - 
តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ មាន រោងចកៃ 
យ៉ាងចៃើន  នៅក្នងុ វិស័យកាត់ ដៃរ សម្លៀក- 
បំពាក់  និង សៃបៃក ជើង  បាន និង កំពុង ពៃយួរ 
កា រងារ កម្មករ  និង មាន រោងចកៃ មួយ ចំនួ ន 
កំពុង បិទ ទា្វារ ដូច្នៃះ យន្តការ គំាទៃ នានា គឺ 
ជា វិធាន ការ ចំាបាច់ ដើមៃបី ជួយ រកៃសា លំនឹង  
នៃ វិស័យ នៃះ។ GMAC បញ្ជាក់ ថា៖ 
«GMAC បាន យល់ ឃើញ ថា ការ ចរចា 
បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរ មា ថ្ម ី សមៃប់ ឆ្នា២ំ០ 
២ ១ខាង មុខ គួរ តៃវូ បាន ពនៃយារ ពៃល ។ បៃ ក់- 
ឈ្នលួ អបៃបបរ មាក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ គួរ បន្ត 
សុពល ភាព អនុវត្ត រហូត ដល់ វិស័យ នៃះ 
អាច តៃឡប់ ទៅ រក សភាព ដើម វិញ »។

GMAC សងៃឃឹម យ៉ាង មុត មំា ថា ការ - 
ចរចា បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរ មា ថ្ម ីសមៃប់ ឆ្នា ំ
២០២១ នឹង តៃវូផា្អាក ជា បណ្តាះ អាសន្ន 
រហូត សា្ថាន ការណ៍ នៃវិ ស័យ នៃះ មាន ភាព 
បៃកៃតី ឡើង វិញ។ ការ បង្អង់ ការ ចរចា បៃ ក់ 

ឈ្នលួ អបៃបបរមា នឹង ជាយន្ត ការ មួយ ក្នងុ 
ការ គំាទៃ ឲៃយវិស័យ នៃះឲៃយ នៅប ន្ត មាន ជីវិត 
រស់ នៅ ក៏ដូច ជាការ រកៃសា ការ ងារ សមៃប់ 
បង ប្អនូ កម្មករ និយោ ជិត យ៉ាង ដូច្នៃះ ដៃរ ។

កាល ពីថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មិថុ នា ឆ្នា ំ២០២ ០ 
កៃសួង ការ ងារបាន ចៃញ សៃច ក្ត ីជូន ដំណឹ ង 
មួយ ស្ត ីពី កាល វិភាគ នៃ ការ ចរចា បៃក់- 
ឈ្នលួ អបៃបបរ មា ផ្នៃក វាយ នភណ្ឌ កាត់ ដៃរ 
និង ផលិត សៃបៃក ជើង សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២ ១   
ដៃល គៃង នឹង ចាប់ ផ្តើម ពី ខៃ កក្កដ ដល់ 
ខៃ កញ្ញា ។

លោក ហៃង សួរ អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង 
ការងារ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍កាល ពីថ្ងៃ 
អងា្គារ ថា បុគ្គល គៃប់ រូប មាន សិទ្ធ ិក្នងុ ការ- 
សម្តៃង មតិ បុ៉ន្តៃ គៃប់ គា្នា តៃវូ អនុវត្ត តាម 
យន្តការ ដៃល មាន ចៃង ក្នងុ ចៃបាប់។ លោក 
បន្ត ថា ការ ចរចា បៃក់ ឈ្នលួ សមៃប់ ឆ្នា ំថ្ម ី
នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ ទៅ តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ដោ យ 
គា្មាន ការ ពនៃយា រពៃល នោះ ឡើយ ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖«ចៃបាប់ តមៃវូ ឱៃយ មាន ការ ជួប 
បៃជំុ គា្នា ដូច្នៃះ យើង តៃវូ តៃជួប បៃជំុ គា្នា ។ 

ចៃបាប់ មិន បាន និយយ ថា បៃក់ ឈ្នលួ   តៃវូ តៃ 
ឡើង ជា រៀង រាល់ ឆ្នានំោះ ទៃ គឺអាច ឡើង 
អាច រកៃសា ដដៃល ឬ អាច ថយ អា សៃយ័ 
លើ បមៃ បមៃលួ នៃ លក្ខណៈ វិនិច្ឆយ័ ទំាង 
៧នៃ ការ កំណត់ បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរ មា »។

លោកបា៉ាវ សីុណ បៃធាន សម្ពន័្ធ សហ -  
ជីព ចលនា កម្មករ កម្ពជុាបាន បៃប់ ភ្ន ំពៃ ញ - 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ទី២៣ មិថុនា ថា ក្នងុ 
ដំណក់ កាល នៃះ ការ ចរចា ដំឡើង បៃក់- 
ឈ្នលួ សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២១ គឺបៃក ដណ ស់ 
នឹង ស្ថតិ ក្នងុ ភាព តាន តឹង ជាង  ពៃល ណ ៗ  
ទា  ំង អស់។ បុ៉ន្តៃ លោក ថ្លៃង ថា GMAC 
គួរ ចូល តុច រ ចាពៃះ ស្ថតិ ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ  
នៃះ គៃប់   ភាគី ទំាង អស់ សុទ្ធ តៃ ទទួល រង 
ផល ប៉ះ ពាល់។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«បើ  ទោះ បី យើង 
ពិបាក យ៉ាង ណ ក៏ដោយ  ក៏ភា គី ទំាង- 
អស់ តៃវូ មាន ភាព ស្មាះតៃង់ បងា្ហាញ ពី 
ផល ប៉ះ ពាល់ រវា ង គា្នា ទៅវិញ ទៅ មកដៃល 
ជាការ ពិនិតៃយ មើលទៅ រកល ទ្ធភា ព ជំុវិញ ការ- 
ជជៃក គា្នា បើទោះបី យើង ដឹង ថា កំពុង រង 

ផល ប៉ះពា ល់។ ដូច្នៃះ គួរ ចូល តុជជៃក គា្នា 
ទៅ ថា តើ លទ្ធភាព របៀប ម៉ៃច មិន មាន 
លទ្ធភាព របៀប ម៉ៃច ដោយ អាច ជជៃក  គា្នា 
ដោយ ភាព ស្មាះ តៃង់»។ លោក សីុណ 
បារម្ភ ថា ក្នងុ ពៃល ខាង មុខ កម្មករ និយោ- 
ជិត នឹង រឹតតៃរង គៃះ បន្ថៃម ទៀត បើសិន 
ជាបៃក់ ឈ្នលួ  អបៃបបរ មាស មៃប់ ឆ្នា ំថ្មី 
មិន តៃវូ បាន ដំឡើង ហើយ បៃក់ អត្ថបៃ- 
យោជន៍ ផៃសៃងៗ  ក៏តៃវូ បាន កាត់។ លោក 
ស្នើ ឲៃយកៃសួង ការ ងារ  គួរ ពិ ចារ ណ ផ្តល់ 
បៃក់ អត្ថ បៃយោជន៍ ផៃសៃងៗដូច ដើម វិញ 
ដល់ កម្មករដើមៃបី ពួក គាត់អាចគៃច ផុត 
ពីការ លំបាក ផ្នៃក ជីវភាព និង បំណុល ។

ចាប់ តំាង ពីឆ្នា២ំ០១៤មករាជ រដ្ឋា ភិបា ល 
កម្ពជុា បាន ដក់ ចៃញ នូវ គោល នយោ បា យ 
ដំឡើង បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរមា ដល់ កម្មករ 
និយោ ជិត ក្នងុ វិស័យ វាយ នភណ្ឌ កាត់ ដៃរ 
និង ផលិត សៃបៃក ជើង ជារៀង រាល់ ឆ្នាំ 
ហើយ នៅ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ បៃក់ - 
ឈ្នលួ អបៃបបរ មា របស់ កម្មករ បាន ឡើង 
ដល់ ១៩០ដុលា្លារ ក្នងុ ១ខៃ ៕

លោក វ៉ាន់ សូ៊អៀង បេធាន សមគម រោង ចកេ កាត់ ដេរ នៅ កម្ពជុា   នាពេល កន្លងមក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

គម្រោងពង្រោកីហ្រោដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធពន្ធនាគារត្រោវូរំកិលដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

GMACស្នើឲ្រោយក្រោសួងការងារពន្រោយារការចរចាប្រោក់ឈ្នលួអប្រោបបរមា

តពទីពំរ័ ២...ពៃល ៦ ឆ្នា ំ សមៃប ់ការ- 
បោះ ឆ្នាតជៃើ សតំាង តំណង រាស្តៃ នងិ 
៣ ឆ្នា ំសមៃប់ ការ បោះ ឆ្នាត ឃំុ សងា្កាត់។ 
ការ បំផា្លាញ នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ ការ កាត់ 
ហើយ វា តៃូវ ការ រយៈ ពៃល ៦ ថ្ងៃ គិត 
ចាប់ ពីថ្ងៃ ពុធមៃសិល មិញ តទៅ ។

លោក ទៃព នីថា  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ពិត ណស់ ការ បំផា្លាញ សន្លឹក ឆ្នាត 
ដៃល បៃើ បៃស ់ហើយ  គជឺា ការ អនវុត្ត 
តាមការ កំណត់ នៃ ចៃបាប់ និង នីតិវិ ធី 
ដៃល កំណត់ ដោយ គ.ជ.ប. ហើយ 
ពៃម ជា មួយ នៃះ  ក៏ ជា ការ រួម ចំណៃក 
ផង ដៃរ  ក្នងុ ការ សនៃសំ សំចៃ ថវិកា ចំណយ 
សមៃប់ ការ ថៃ រកៃសា ការ ពារ ពៃះ ថា  
គ.ជ.ប. តៃវូ បន្ត ថៃ រកៃសា ការពារ សន្លកឹ- 
ឆ្នាត ដៃល បៃើ រួចក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត 
ឆ្នា២ំ០១៨ នងិ ឆ្នា២ំ០១៩បន្ត ទៀត»។ 
  លោក  នុត  សុខុម  អនុ បៃធាន  
គ.ជ.ប.បាន ថ្លៃង  ក្នងុ ពិធី បំផា្លាញ សន្លកឹ- 
ឆ្នាត ថា គ.ជ.ប. កំពុង ប ន្ត បៃងឹ បៃងធ្វើ- 
ការ ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង ដល់ ការ- 
ពនិតិៃយ  នងិ ចុះ បញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត សមៃប ់
អ្នក ដៃល មាន ឈ្មាះ ក្នងុ បញ្ជ ីបោះឆ្នាត  
ជាង ៨ លាន នាក់  និង អ្នក  គៃប់អាយុ១៨  
ឆ្នាំ ដៃល តៃូវ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ថ្មី។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ ំបៃងឹ ធ្វើ ការ បោះ- 
ឆ្នាត ឲៃយ មាន តមា្លា ភាព  សៃរី  យុត្តិ ធម៌ 
ឲៃយ ទទួល យក បាន ជា ការ បៃសើរ ។ 
អ្វីដៃល ខំ ធ្វើ ទាំង អស់គា្នា របស់ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ គឺ ចំណុច នៃះ»។ 

កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ អង្គ ការ ខុម- 
ែ្រហ្វល ដៃល ឃ្លាំមើល ការ បោះ ឆ្នាត 
នៅ កម្ពុជា បាន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស- 
ព័ត៌ មាន អំពី ការ ឃ្លាំ មើល ការ ចុះ បញ្ជី 
បោះ ឆ្នាត នងិ ស្នើ ដល ់គ.ជ.ប. ពនិតិៃយ 
លទ្ធ ភាព ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត សមៃប ់
ពលករ កម្ពុជា ដៃល ធ្វើ ការ នៅ កៃ- 
បៃទៃស។ 

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក នុត  សុខុម  ថ្លៃង ថា  
កិច្ច ការ នៃះ  មិន ទាន់ អាច ធ្វើ បាន ទៃ 
ហើយ គ.ជ.ប. ដៃល ជា សា្ថា បន័ អនវុត្ត- 
ចៃបាប ់ បពំៃញ សកម្ម ភាព នានា តៃ តាម 
ចៃបាប់ កំណត់ ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោក បានបន្តទៀតថា  កិច្ច ការ 
ដៃល  គ.ជ.ប កពំងុ ធ្វើ  គ ឺធ្វើ យ៉ាង ណ 
មិន ឲៃយ មាន បាតុភាព កៃយ ពៃល បោះ- 
ឆ្នាត។ ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង ដល់ 
ដំណើរ ការ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត នៃះ  
លោក ស្នើ ដល ់បៃទៃស ជប៉នុ តាមរ យៈ 
អង្គ ការ  JICA ឲៃយ ជួយ ដល់  គ.ជ.ប. 
បន្ថៃម ទៀត។

មន្តៃ ីគ.ជ.ប. ថ្លៃង ថា បើ ទោះ បី ជា ការ- 
បោះ ឆ្នាត អាណត្ត ិ កៃយ នៅ វៃង ឆ្ងាយ 
ហើយ  សា្ថាប័ន រៀប ចំ ការ បោះឆ្នាត 
ហាក់ ដូច ជា  ស្ងប់ សា្ងាត់ ក៏ ដោយ ក៏ 
គ.ជ.ប. កំពុង បៃងឹ បៃង លើ ការ ងារ ស្នលូ 
ជាចៃើន ទំាង ផ្ទៃ ក្នងុ  និង ការ ចុះឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាត ដៃល បាន ពនៃយារ ពៃលដោយ- 
សារ បញ្ហាកូវីដ១៩ បុ៉ន្តៃនឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ នៅ ខៃ តុលា ដល់ ខៃ ធ្ន៕ូ

គ.ជ.បចាប់ផ្ដើម
បំផ្លាញសន្លកឹឆ្នោត
ចាស់ជាង២២...



តពីទំព័រ១...អគ្គិភ័យកើត
ឡើងចំនួន៤២៩លើក និង
បណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្ះ
១០នាក់ស្លាប់នងិ៤៦នាក់ទៀត
រងរបួសធ្ងន់និងស្ល។
លោកបានថ្លង្ឲយ្ដងឹទៀតថា៖

«មានកត្តា៣យ៉ាងដ្លបង្កនិង
ជំរុញឲ្យកើតមានគ្ះអគ្គិភ័យ
ឡើង។ក្នងុនោះបង្កឡើងពីកត្តា
ផ្ទុះឆ្លងចរន្តអគ្គសិនី៤១%កត្តា
ប្ើបស្់ភ្លើងដោយខ្វះការប្ងុ-
ប្យត័្ន៣៩%និង២០%កំពុង
ស្ថិតក្នុងការសុើបអង្ក្តស្វ-
ជ្វនៅឡើយ»។
លោក វនា្ថាបានថ្ល្ងឲ្យដឹង

បន្តថា នៅក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០ន្ះកមា្លាំងនគរបាល
ផ្នក្បង្ការនងិពន្លត់អគ្គិភយ័នៅ
ក្នុងក្បខ័ណ្ឌទូទាំងប្ទស
បានច្ញប្តិបត្តិការជួយអន្ត-
រាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យ
ជូនប្ជាពលរដ្ឋនិងវិស័យឯក-
ជនដោយទទលួបានជោគជយ័
បានចំនួន៥៧៣លើក ប្ើ-
បស្់ទឹកអស់១២៣៨រថយន្ត
ស្មើនឹង៥៣៩២ម៉ត្្គបុហើយ
អាជា្ញាធរមលូដ្ឋាននងិប្ជាសហ-
គមន៍ច្ញជួយពន្លត់ទាន់ព្ល
វល្ាបានចនំនួ១១លើកខណៈ
ករណីភ្លើងឆ្ះធំៗ ដល្មនិអាច
គ្ប់គ្ងបានចំនួន៥០លើក។
ទន្ទឹមនឹងន្ះលោកវនា្ថាបាន

លើកឡើងផងដ្រអំពីបញ្ហាប្-
ឈមរបស់មន្ត្ីនគរបាលផ្ន្ក
បង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យផងដ្រ
ថា៖«បច្ចុប្បន្នយើងនៅខ្វះឧប-
ករណ៍ប្ើប្ស់សម្ប់បង្ការ
និងពន្លត់អគ្គិភ័យ ដូចជាខ្វះ
ជណ្ដើរខ្ពស់ៗ សមប្់បំពាក់លើ
រថយន្តបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យ
ខ្វះសម្លៀកបំពាក់ការពារកម្តា
សម្ប់ពាក់ចូលទៅពន្លត់អគ្គិ-
ភ័យនិងសង្គ្ះជនរងគ្ះ
ខ្វះដបខ្យល់ SCBA សម្ប់
ពាក់ចូល ពន្លត់អគ្គិភ័យទ្ង់-
ទយ្ធំ»។ជុំវញិគ្ះអគ្គិភយ័
ន្ះផងដ្រ លោក ស្ង ចិនា្តា
អធិការស្ុកសមគ្គីមានជ័យ
ខ្ត្តកពំង់ឆ្នាងំកពំងុធ្វើការសវ្-
ជវ្រកមលូហត្ុឲយ្បានចប្ាស-់
លាស់ផងដ្រ ក្យពីអ្នកភូមិ
បានប្ទះឃើញសពស្ត្ីមា្នាក់
ឈ្មោះជាថនអាយុ៥៦ឆ្នាំឆ្ះ
ស្លាប់នៅកប្រ្រោងចាំចមា្ការរបស់
គាត់ដល្ស្ថតិនៅក្នងុភមូិក្ងំ-
កន្ទ្ោលឃុំពាមស្ុកសមគ្គី-
មានជយ័ខត្្តកំពង់ឆ្នាងំកាល-
ពរីសៀលថ្ង្ទី២១ខ្មថិុនាឆ្នាំ
២០២០។លោកបានថ្ល្ងថា៖
«រហូតមកទល់ព្លន្ះ យើង
នៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាន
ទ្ថាករណីន្ះជាករណីឃាត-
កម្ម ឬគ្ះអគ្គិភ័យនោះបង្ក
ឡើងដោយជនរងគ្ះខ្លួនឯង
ឡើយបើទោះយើងពនិតិយ្ឃើញ
ទព្យ្សមប្ត្តិរបស់គាត់ទាងំអស់
មិនបាត់បង់ក្ដី»៕

តពទីពំរ័១...រដ្ឋាភបិាលទើប
នំាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាព
មានសច់ប្ក់ដើម្បីច្កជូន
ប្ជាពលរដ្ឋដ្លនឹងតូ្វចាប់-
ផ្តើមនៅបុ៉នា្មោនថ្ង្ខាងមុខហើយ
ខ្ក្យន្ះក៏នឹងត្ូវបើក
ថ្មទៀត។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«ឯកឧត្តមអនូពន័្ធមនុរីត័្នបាន
បញ្ជាក់ប្ប់ខ្ញុំថាបានបញ្ជូន
រួចទៅហើយចំនួន១២៥លាន
ដុលា្លារអាម្រិកសម្ប់រយៈព្ល
៥ខ្។ពិតម្នត្ខ្ញុំនិយយ
នៅក្នុងន្ះផ្តល់ជូន២ខ្ម្តងៗ 
ប៉ុន្ត្យើងបានបញ្ច្ញសច់-
ប្ក់រួចស្ចទៅហើយដើម្បី
ទៅកាន់គោលដៅក្នងុទំហំដ្ល
និយយជាប្ក់ដុលា្លារគឺ១២៥
លានដុលា្លារ»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីបាន

ពន្យល់ថាព្ះប្ក់ឧបត្ថម្ភ
នឹងត្ូវបើកផ្តល់ដល់ពលរដ្ឋ
នៅក្នងុសបា្តាហ៍ទី៤ន្ខ្នីមួយៗ
ដោយក្នុង១ខ្ៗត្ូវចំណយ
ប្មាណ២៥លានដុលា្លារ
ហើយក្នុងដំណក់កាលទី១
ន្ះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់រយៈ-
ព្ល២ខ្ម្តងដើម្បីអនុវត្ត។
លោកហ៊ុនស្នក៏បានលើក

ឡើងដ្រថាន្ះគឺជាជំនួយសង្គម
នៅព្លមានវិបត្តិន្ជំងឺកូវីដ-
១៩ដោយមិនម្នជាការចិញ្ចមឹ
របស់រដ្ឋជាអចិន្្តយ៍នោះទ្
ហើយប្ជាពលរដ្ឋដ្លមាន
លទ្ធភាពអាចប្កបអាជីវកម្ម
ឬការងរបានគួរត្បន្តសកម្ម
ភាពរបស់ខ្លនួដោយមិនតូ្វពឹង
អាស្័យត្ទៅលើប្ក់ឧប-
ត្ថម្ភន្ះទ្។
លោកបន្ថ្មថា៖«រាជរដ្ឋា-

ភិបាលរៀបចំកម្មវិធីន្ះឡើង
សម្ប់ផ្តល់ជំនួយនៅក្នងុព្ល
មានវបិត្តិន្ជងំឺកូវដី១៩ដោយ
ការបើកផ្តល់នឹងត្ូវធ្វើឡើង
ក្នុងរយៈព្ល២ខ្ម្តងនៅជុំទី
១នឹងតូ្វធ្វើឡើងសម្ប់ខ្
មិថុនា១លើកនិងខ្កក្កដ
១លើក។រាជរដ្ឋាភិបាលនឹង
បន្តតមដននិងធ្វើការវាយតម្ល្
អំពីសភាពការណ៍និងផលប៉ះ-
ពាល់ជាកស់្តង្ន្ជងំឺកូវដី១៩
ន្ះបន្តទៀត»។លោកបន្តថា៖
«បើសនិជាសភាពកា រណ៍និង
ផលប៉ះពាល់នៅត្បន្តអូស-
បនា្លាយនឹងមិនមានភាពល្អប្សើរ
កម្មវធិីជនំយួសង្គមន្ះនងឹត្វូ
បានអនុវត្តក្នងុជំុថ្មីសម្ប់រយៈ-
ព្ល២ខ្បន្តទៀត។ត្បើផល
ប៉ះពាល់ជងំឺកូវដី១៩មានភាព

ធូរស្បើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹង
បញឈ្ប់កម្មវធិីជនំយួសង្គមមយួ
ន្ះហើយបង្វរ្ថវិកា(នៅសល់)
ទៅវិយោគលើកិច្ចការចាំបាច់
នានាដើម្បីស្តារកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
ឡើងវិញ»។
យោងតមអនុកឹ្ត្យចុះហត្ថ-

លខ្ាដោយលោកហ៊នុសន្
កាលពីថ្ង្ទី១២ខ្មិថុនាឲ្យ
ដឹងថាគ្ួសរក្ីក្ដ្លស្ថិត
ក្នងុកម្តិ១នងិកម្តិ២នៅ
តមទីប្ជុំជនក្នុងរាជធានី-
ខ្ត្ត ក្នងុមួយគួ្សរៗ នឹងទទួល
បានបក្ឧ់បត្ថម្ភចនោ្លាះពី១២
មុនឺរៀលក្នងុ១ខ្ឬអាចទទួល
បានច្ើនជាងន្ះយោងទៅតម
លក្ខខណ្ឌន្គួ្សរនីមួយៗ ដូច-
ជាមានកូនច្ើនក្នងុបន្ទកុជន-
ពកិារចាសជ់រានងិគ្សួរមាន
សមាជិកផ្ទកុជំងឺអ្ដស៍ជាដើម។
ក្សួងផ្នការបានឲ្យដឹងថា

ការធ្វើបច្ចប្ុបន្នភាពកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណកម្មគ្ួសរពលរដ្ឋ
ក្កី្គតិត្មឹថ្ងទ្ី១ខម្ថិនុា
ដើមប្ីទទួលបានប្ក់ឧបត្ថម្ភពី
រដ្ឋាភបិាលក្នងុអឡំងុពល្ការ
រីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩គឺ
បានរកឃើញជាង៥៦មុឺន
គ្ួសរឬស្មើប្មាណ២លាន
៣ស្ននាក់។

នៅក្នងុពធិីកាលពមីស្លិមញិ
លោកហ៊នុសន្កប៏ានណន្ាំ
ឲ្យគ្ប់រាជធានី-ខ្ត្ត បន្តចុះ
ស្ង់ស្ថិតិពលរដ្ឋក្ីក្ជាបន្ត
ផងដរ្បើទោះជាក្នងុពល្ន្ះ
ពលរដ្ឋខ្លះមិនទាន់ធា្លាក់ក្នុង-
ស្ថានភាពក្កី្ប៉នុ្ត្ក្នងុករណី
វិបត្តិកូវីដ១៩មិនទាន់បញ្ចប់
ពលរដ្ឋនៅត្អាចបឈ្មនងឹ
ភាពក្ីក្ក្នុងព្លខាងមុខ។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្ធាន

វិទ្យាស្ថានប្ជាធិបត្យ្យកម្ពុជា
សទរចពំោះចណំតក់ាររបស់
រដ្ឋាភិបាលដ្លសម្ចផ្តល់

កញ្ចប់ថវិកាជួយទ្ទ្ង់ដល់
ជវីភាពរបស់បជ្ាពលរដ្ឋដ្ល
កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩។លោកថ្ល្ងថា
ការចាត់វិធានការជួយដល់ប្ជា-
ពលរដ្ឋ គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់
រដ្ឋាភិបាល ដ្លជាការធានា
ដល់ស្ចក្តីសុខសុវត្ថិភាព
សុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋ
ដ្លមានច្ងក្នុងច្បាប់។
លោកបានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍

ពីម្សិលមិញថា៖«ជំនួយដ្ល
រដ្ឋាភបិាលបានផ្តល់នងិកពំងុ
ផ្តល់ឲ្យន្ះគឺជាទុនមួយដើម្បី

ឲយ្បជ្ាពលរដ្ឋអាចដោះទាល់
បានមួយរយៈដើម្បីមានលទ្ធភាព
មួយចំនួនក្នងុការប្យុទ្ធប្ឆងំ
នឹងកូវីដ១៩ន្ះ»។ទោះយ៉ាង-
ណលោកចង់ឃើញដំណើរការ
ន្ការស្ង់ស្ថិតិពលរដ្ឋក្ីក្
ក្នុងព្លន្ះត្ូវបានធ្វើឡើង
ប្កបដោយតមា្លាភាពនិងភាព
តឹ្មតូ្វដើម្បីធានាថាការចាយ-
វាយថវិកាជាតិក្នុងព្លន្ះ
ចំគោលដៅនិងមានប្សិទ្ធភាព
ទៅកាន់ពលរដ្ឋដល្កពំងុមាន
តម្វូការចាំបាចច់ៀសវាងកើត
មានអំពើអយុត្តិធម៌៕

ឃុតសុភចរិយា

ពោធិ៍សាត់ៈក្ុមមន្ត្ីឧទ្យានុរក្សស្នាក់
ការអូរសោមន្ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្វាញ
ខាងត្បូងនិងមន្ត្ីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វ
ព្បានបទ្ះឃើញគនំរសច់សត្វខ្ទងី១
ក្បាលក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្វាញ
ខាងត្បូងស្ថិតក្នុងស្ុកវាលវ្ងដ្លមាន
ស្លាកស្នាមជាប់អនា្ទាក់របស់ព្នព្។
លោកវា៉ាយសរីមប្ធានកងល្បាតន្

ស្នាក់ការបរិស្ថានអូរសោម ប្ប់ភ្នំព្ញបុ៉ស្តិ៍
នៅថ្ង្ពុធថាក្នុងអំឡុងព្លចុះល្បាតព្
២ថ្ង្គឺនៅថ្ង្ទី២២-២៣ខ្មិថុនាក្ុម
ការងររបស់លោកដល្មានការចលូរមួពី
ក្ុមបរិស្ថានន្អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្
(WildlifeAlliance)បានប្ទះឃើញ
គំនរសច់សត្វខ្ទីងដ៏កម្១ក្បាលនៅ
ចំណុចឫស្សីជ្ំស្ថិតក្នុងភូមិឆយលូក
ឃុអំរូ-សោមស្កុវាលវង្។«យើងបាន
ប្ទះឃើញសត្វខ្ទីងន្ះនៅរសៀលថ្ង្
ទី២៣ខ្មិថុនា។វាត្ូវបានជនប្ព្ឹត្ត
បទល្មើសពន្លះយកសច់អស់មយួភាគធំ
នងិកាត់យកស្នង្ទាងំគូ។សណំកសច់
ស្ប្កគ្ងឆ្អឹងក្បាលស្មងជើងនិង
គ្ឿងក្នុងដ្លជនសង្ស័យបានបន្សល់
ទុកនៅកន្ល្ងកើតហ្តុមានទម្ងន់សរុប
២៨០គីឡូក្ម»។
លោកសរីមបន្ថ្មថា៖«នៅជាប់ស្មង-

ជើងន្សំណកសត្វខ្ទីងនោះយើងបាន
រកឃើញខ្ស្អនា្ទាក់ដ្លធ្វើពីខ្ស្្រហ្វាងំកង់
ដ្លបញ្ជាក់ថាសត្វខ្ទងីដ៏កម្១ក្បាលន្ះ

បានជាប់អនា្ទាក់់ក្ុមប្មាញ់សត្វព្»។
ក្ុមល្បាតបានប្មូលសច់សត្វខ្ទីង

ន្ះដុតកម្ទ្ចចោលនៅនឹងកន្ល្ងហើយ
កំពុងស្វជ្វស្វង្រកជនល្មើសមកផ្តនា្ទា-
ទោសទៅតមច្បាប់។
ន្ះគឺជាសត្វខ្ទងីទី២ហើយដ្លតូ្វបាន

គ្សមា្លាប់នៅក្នងុរយៈព្ល២ខ្ចុងក្យ
ន្ះ។កាលពីខ្ឧសភាកុ្មឧទ្យានុរក្សដ្ន
ជម្កសត្វព្ព្ះរកាបានប្ទះឃើញសត្វ
ខ្ទីងព្ញវ័យ១ក្បាលអាយុប្ហ្ល៥ឆ្នាំ
ត្ូវបានព្នបាញ់សមា្លាប់ដោយបន្សល់
ទុកត្ក្បាលនៅក្នុងដ្នជម្កសត្វព្
ព្ះរកាក្នុងខ្ត្តព្ះវិហរ។សត្វខ្ទីងជា
បភ្ទ្សត្វកម្ដល្ត្វូបានចុះក្នងុបញ្ជី
កហ្មIUCNថាជាបភ្ទ្សត្វពង្យ

រងគ្ះថា្នាក់ជាសកលនៅឆ្នាំ១៩៨៦។
លោកន្ត្ភក្ត្រដ្ឋល្ខាធិការនិង

ជាអ្នកនំាពាក្យក្សួងបរិស្ថានបានសម្តង្
ការសោកស្តាយយ៉ាងខា្លាំងចំពោះការបាត់បង់
សត្វខ្ទងី១កប្ាលន្ះនងិបានថ្កាលទោស
ចំពោះកុ្មជនល្មើសដ្លត្ងលួចប្ពឹ្ត្ត
បទល្មើសដក់អនា្ទាក់សត្វព្នងិបរបាញ់
សត្វព្ដ៏កម្ប្បន្ះ។
លោកបានថ្ល្ងឲ្យដឹងថា៖«អនា្ទាក់និង

កំាភ្លើងក្ច្ន្គឺជាឃាតករលាក់មុខសមា្លាប់
សត្វព្នៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ង្ ដ្ល
ចាបំាច់ត្វូពង្ងឹការទបស់្កាត់នងិបង្កប្
ឲយ្បានជាបច្ាំនងិហមឃាត់ការយកនវូ
ឧបករណ៍ទាំងន្ះចូលក្នុងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ»៕
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នាយករដ្ឋមន្ត្រី...
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ឃុត សុភច រិយា 

ភ្នពំេញៈ  ស្នងការនគរបាលរាជធានី-
ភ្នពំេញលោកសថេតបានពេមានចាត់-
វិធានការជាថ្មី ចំពោះអ្នកដេលនៅបន្ត
បេើរថយន្តពាក់ស្លាកលេខន.បគ្មាន
ការអនុញ្ញាតតេឹមតេូវ ប៉ុន្តេលោកបាន
រឭំកឲេយអ្នកពាក់ពន័្ធករណីនេះភ្ញាក់រឭក
ដោយខ្លួនឯងដើមេបីបញ្ចៀសបញ្ហា
បេឈមនឹងផ្លូវចេបាប់។
ថ្លេងក្នុងឱកាសចុះតេួតពិនិតេយការ-

បិទឡូហ្គោនគរបាលជាតិ(សញ្ញារាជ-
សីហ៍)លើរថយន្តមួយចំនួនរបស់អង្គ-
ភពនគរបាលនៅស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងេទី២៣
ខេមិថុនាលោកសថេតបានណេនំាដល់
មន្តេីពាក់ព័ន្ធតេូវបេើយានយន្តអង្គភព
ឲេយបានតេឹមតេវូ និងហាមដច់ខាតការ-
យកយានយន្តរបស់អង្គភពទៅបេើជា
លក្ខណៈឯកជនឬបមេើឲេយកេុមគេសួរ
ដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរួមរបស់
អង្គភពនិងស្ថាប័ន។
ទន្ទឹមនឹងនេះលោកសថេតបាន

ពេមានថា៖ «អ្នកបេើបេស់យានយន្ត
ដេលពាក់ស្លាកលេខ ន.ប មិនមាន
ការអនញុ្ញាតតេវូតេដោះចេញជាបនា្ទាន់
បើមិនដូច្នេះទេសមត្ថកិច្ចយើងនឹងចាត់-
វិធានការទៅតាមចេបាប់ដោយគ្មានការ-
លើកលេងឡើយ»។
លោកគង់រតនៈនាយកវិទេយាស្ថាន-

សុវត្ថិភពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចាត់-
ទុកការពេមាននេះថា ជាការពញ្ញាក់-
ស្មារតីដល់អ្នកដេលនៅតេបន្តការបេើ-
បេស់លេខន.បគ្មានការអនុញ្ញាតឲេយភ្ញាក់
រឭកចៀសវាងបេឈមនឹងផ្លូវចេបាប់។
លោកថា៖«យើងគំទេចពំោះសរពេ-

មាននេះប៉ុន្តេយើងចង់ឃើញការចាត់-
វិធានការជាក់ស្ដេងតាមចេបាប់បេសើរ
ជាងការបញ្ចេញសរពេមាននេះ»។
លោកបានបន្តថាវិធានការសំខាន់គឺ

តេវូចាប់យកយានយន្តនោះទុកជាសមេបត្ត-ិ
រដ្ឋ និងតេវូកសងសំណំុរឿងបញ្ជនូជន-
បេពេឹត្តនិងវត្ថុតាងទៅតុលាការ។
បើតាមការកត់សមា្គោល់របស់លោក

រតនៈរថយន្តដេលពាក់ស្លាកលេខន.ប
និងខ.មគ្មានការអនុញ្ញាតនោះជាទូ-

ទៅគឺតេូវបានគេនំាចូលគេចពន្ធហើយ
អ្នកដេលបេើស្លាកលេខន.បនិងខ.ម
ភគចេើនជាមន្តេីក្នុងកេបខ័ណ្ឌនគរបាល-
ជាតិនងិក្នងុកងយោធពលខេមរភមូនិ្ទ។
លោកឆាយគឹមខឿនអ្នកនំាពាកេយ-
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបេប់
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ពីថ្ងេទី២៣មិថុនាថាពេល
នេះកេសួងកំពុងរឹតបន្តឹងការចេញស្លាក-
លេខន.បដល់មន្តេីសមេប់បំពាក់លើ-
យានយន្តដេលមិនមេនជារបស់អង្គ-
ភពនិងកំពុងបន្តចាត់វិធានការលើបុគ្គល
ដេលនៅបន្តបេើស្លាកលេខន.បលើ
យានយន្តផ្ទាល់ខ្លនួគ្មានការអនុញ្ញាត។
លោកគមឹខឿនបញ្ជាក់ថា៖«តលួេខ

យានយន្តដេលបេើស្លាកលេខន.បមាន
ចេបាប់និងគ្មានចេបាប់នោះខ្ញុំមិនមានទេ។
ករណីនេះកេសួងកំពុងណេនំាដល់គេប់-
អង្គភពនងិស្ថាបន័ពាក់ពន័្ធឲេយរតឹបន្តងឹ
និងចាត់វិធានការតាមចេបាប់់ហើយ»។
សេដៀងគ្នានេះ លោកអ៊ុនសុវណ្ណ

អ្នកនំាពាកេយកេសួងការពារជាតិក៏បាន
ថ្លេងដេរថាសមត្ថកិច្ចជំនាញនេកេសួង-
ការពារជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចុះ

សេវជេវ និងបង្កេបករណីបេើបេស់
ស្លាកលេខខ.មនេះបានជាបន្តបនា្ទាប់។
  លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«បុគ្គលដេល
បានបេពេឹត្តបទល្មើសនេះគឺមិនតេឹម-
តេបេឈមការចាប់របឹអសូយានយន្តជា
សមេបត្តិរដ្ឋទេថេមទំាងតេវូចាប់បញ្ជនូទៅ
ឲេយតុលាការផ្តនា្ទាទោសទៅតាមផ្លវូចេបាប់
ផងដេរ»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចនគរ-

បាលជំនាញបានរកឃើញនិងចាប់រថ-
យន្តស៊េរីទំនើបចំនួន៣គេឿងដេលបេើ
ស្លាកលេខន.បគ្មានការអនុញ្ញាតតេមឹ-
តេូវហើយមានការសងេស័យថារថយន្ត
ស៊េរីទំនើបទាំង៣គេឿងនោះ តេូវបាន
គេនាំចូលគេចពន្ធ។នេះបើយោងតាម
លោក ឈួន វ៉ុនអ្នកនាំពាកេយគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកកាលពីថ្ងេ២៣មិថុនា។
លោកបានថ្លេងថាចំណាត់ការរបស់

សមត្ថកចិ្ចជនំាញនៅពេលនេះមនិផ្ដាត
សខំាន់តេលើស្លាកលេខន.បនងិខ.ម
នោះទេបុ៉ន្តេស្លាកលេខធម្មតាដេលក្លេង-
បន្លំក៏តេូវចាប់ផងដេរ៕

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�េសេង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

សូវិស ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ស៊ាងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉េគុណមករា

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា�ន់រីយ

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បេក់ស យ

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
ណេមវណ្ណៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆេង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ៉នដ រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�
អ្ន កបក�េ  

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

� រ�រូបថត
ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា៊ានរងេសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 

�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កេវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

បេ � ន�េក� យ� សេតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ � ន�េក� យ� សេត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ�
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភ

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា៊ាងតា ំងម៉េង
បេ � នគណ�េយេ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នេអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

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

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សងា្កាត់ស្វាយដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តំណាងពលរដ្ឋ៥០នាក់ស្វែងរកដំណោះសែយជម្លោះដីក្នងុសែកុសន្ទកុ
 ខន   សាវិ 

 កំ ពង់ធំ ៈ បេជាពលរដ្ឋមានគ្នា
បេហេល៤០ទៅ៥០នាក់ដេល
តំណាងឱេយពលរដ្ឋជាង១០០
គេួសរ មានទំនាស់ដីធ្លីនៅឃុំ
កេយាសេុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំ
បាននាំគ្នាឡើងមកទីកេងុភ្នំពេញ
ដើមេបីដក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភខទុ្ទកា-
ល័យនាយករដ្ឋមន្តេី និងកេសួង
មហាផ្ទេសេបពេលមានការចោទ
អាជា្ញាធរខេត្តថាបេុងចាប់ពួក-
គត់ដក់ពន្ធនាគរ។ ប៉ុន្តេអភិ-
បាលខេត្តបដិសេធ។
បេជាពលរដ្ឋទាំងនេះបាន

ឡើងមកទីកេុងភ្នំពេញនៅថ្ងេទី
២២និងថ្ងេទី២៣មិថុនាដើមេបី
ស្វេងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ធ្វើបណ្ណ-
កម្មសទិ្ធិដធី្លីសេបចេបាប់ប៉នុ្តេមាន
តេវិមានរដ្ឋសភប៉ុណ្ណោះដេល
ពេមទទួលយកញត្តិរបស់ពួក
គត់ ខណៈខុទ្ទកាល័យនាយក-
រដ្ឋមន្តេី និងកេសួងមហាផ្ទេ គ្មាន
អ្នកចេញមកទទលួញត្តិរបស់ពកួ
គត់ឡើយ។
នៅក្នុងញត្តិនោះសរសេរថា

ពលរដ្ឋមានចំនួន១៤៧គេួសរ
គឺមានទំនាស់ដីធ្លីចំនួន៥១០
ហិកតាជាមួយកេុមហ៊ុនចំនួន៤
គឺកេុមហ៊ុនអានសុភីកេុមហ៊ុន
ហ្គោលដិនកេុមហ៊ុននុភពសុភី
និងកេុមហ៊ុនខេមបូឌាហា្វាម័រ។
ហើយកាលពីថ្មីៗ នេះ អាជា្ញា-
ធរខេត្តបានពេមានចាប់ពួកគត់
ដក់ពន្ធនាគរបេសិនបើមិន
ពេមទទួលយកដីទំាងនោះ៥០%
និងទុក៥០%ទៀតទៅឱេយកេុម-

ហ៊ុន។ ញត្តិបានសរសេរថា៖
«អាជា្ញាធរខេត្ត និងមន្តេីពាក់ព័ន្ធ
បានមកសមេបសមេួលជាមួយ
ពួកយើងខ្ញុំដោយបេើរូបមន្តបេង-
ចេកដីរបស់ពួកយើងខ្ញុំជា២
ចណំេកស្មើៗ គ្នាពោលគឺបើពកួ-
យើងខ្ញុំមានដីចនំនួ២ហកិតាតេវូ
ចេកឱេយកេុមហ៊ុន១ហិកតាទើប
សុខបើពុំដូចនេះទេពួកយើងខ្ញុំ
ទាំងអស់គ្នាបេឈមមុខនឹងផ្លូវ
ចេបាប់ អាចជាប់គុក ជាប់ចេវាក់
ជាក់ជាមិនខាន»។
ពលរដ្ឋទាំងនោះបន្តទៀតថា

ពាកេយសម្ដីរបស់អាជា្ញាធរខេត្ត
បេបនេះ គឺជាការគំរាមកំហេង
និងធ្វើឱេយពួកគត់ពេួយបារម្ភ
យា៉ាងខា្លាំង។លោកសេីជួបសមេបត្តិ
តំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លី
ទំាងនោះបានបញ្ជាក់ថាការពេមាន
របស់មន្តេីថា្នាក់ខេត្តនេះគឺកើត-
ឡើងនៅអំឡុងខេឧសភ និងខេ
មិថុនានេះ។លោកសេីបញ្ជាក់ថា
ដីរបស់លោកសេីដេលមាន

ទំនាស់គឺជាដីសេចមា្ការដេល
គេប់គេងពីដូនតាមក ប៉ុន្តេបាន
អាក់ខានបេើបេស់មួយរយៈ
ហើយទើបបានចលូទៅបង្កបង្កើត
ផលវិញនៅក្នងុឆា្នាំ២០១២។
តំណាងរូបនេះអះអាងថា

សេប់តេនៅក្នុងឆា្នាំ២០១៤
តុលាការបានចេញដីកាកោះ-
ហៅកេុមពលរដ្ឋ ដោយអះអាង
ថាពួកគត់បានចូលកាន់កាប់ដី
របស់កេុមហ៊ុន ដេលទទួលបាន
សិទ្ធិវិនិយោគតំាងពីឆា្នាំ២០០៧។
កេយពីមានដីកាពីតុលាការ
ខាងពលរដ្ឋតេងស្នើសុំកិច្ចអន្ត-
រាគមន៍ពីមន្តេីខេត្ត។
លោកសេីថា៖ «កាលខ្ញុំទៅ

ឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការគឺតុលា-
ការគេបញ្ជាក់ថារដ្ឋបានដក់ដី-
ទាំងហ្នឹងជាដីសមេបទានឱេយកេុម-
ហ៊នុក្នងុឆា្នាំ២០០៧ប៉នុ្តេពកួខ្ញុំជា
បេជាពលរដ្ឋគឺអត់បានដឹងទេ។
ប៉ុន្តេដីទាំងហ្នឹងគឺជាដីដេលធ្វើ
តាំងពីដូនតាខ្ញុំមកហើយអត់

មានឃើញកេុមហ៊ុនធ្វើអីនៅលើ
ដីហ្នឹង»។
កេុមបេជាពលរដ្ឋបាននំាគ្នា

តេឡប់ទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំវិញ
បនា្ទាប់ពីមានមន្តេីមកពីខាងខេត្ត
បានមកសមេបសមេួលឱេយពួក-
គត់នាំគ្នាទៅដោះសេយនៅ
ខេត្តវិញ។
លោកសុខលូអភិបាលខេត្ត

កំពង់ធំបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍
មេសិលមញិដេរថាដីទាងំនោះគឺជា
ដីរដ្ឋដេលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើ-
សមេបទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឱេយកេុម-
ហ៊ុនអស់រយៈពេលជាចេើនឆា្នាំ
ហើយដីពលរដ្ឋនៅក្នុងតបំន់នោះ
ក៏តេវូបានកេមុនសិេសិតចុះវាស់វេង
ហើយដេរ។
លោកបន្តថាកេយមកមាន

កេុមពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូល
ទៅកាន់កាប់ដីរបស់កេុមហ៊ុន
នងិតេវូបានកេមុការងារថា្នាក់ខេត្ត
ចេញដោះសេយតាមរយៈការ-
សមេបសមេលួដោយមានពល-
រដ្ឋភគចេើនបានយល់ពេមទទួល
យកការដោះសេយនោះ ប៉ុន្តេ
មានមួយចំនួនទៀតមិនពេម
ដោយសរមានមេខ្លាងនៅពីកេយ។
លោកបញ្ជាក់ថាគ្មានអាជា្ញាធរ

ណាមួយទៅបង្ខិតបង្ខំ ឬគំរាម-
កំហេងពួកគត់នោះទេ ហើយ
ការដោះសេយបញ្ហាដីធ្លីទាំង-
នោះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈគោល-
ការណ៍ជាក់ស្ដេង គឺដីមានការ-
ដំដុះគឺសមេចបេគល់ឱេយពលរដ្ឋ
៥០%ប៉ុន្តេដីដេលនៅទំនេរនិង
ដីដេលមានការលក់ដូរ គឺតេូវ
ដកហូតទុកជាដីរបស់រដ្ឋវិញ។

លោកថា៖«តាមធម្មតា ទោះ
ជាដីពួកគត់បង្កបង្កើនផលក៏
យើងគ្មានសិទ្ធិឱេយពួកគត់ដេរ។
អ៊ីចឹង!ខាងខេត្តកំណត់ថាតើ
គត់បានធ្វើអីលើដីហ្នងឹហើយដី
ហ្នងឹមានបេវត្តិសវតារយា៉ាងម៉េច
ដើមេបីយើងសុំគោលការណ៍បន្តពី
ថា្នាក់លើទៀត ពីពេះថា្នាក់ខេត្ត
អត់ហា៊ានសមេចទេ»។
លោកសុក រដ្ឋាអ្នកសមេប-

សមេួលសមាគមអាដហុកបេចាំ
ខេត្តកំពង់ធំបានលើកឡើងថា
ខាងអាដហុកទើបបានឃ្លាំមើល
អំពីទំនាស់ដីធ្លីនេះជាបឋមប៉ុ-
ណ្ណោះនងិមនិទាន់បានសុីជមេ
នៅឡើយទេ ហើយកន្លងមក
ពលរដ្ឋទាំងនេះ ក៏ពុំបានដក់
បណ្ដឹងមកខាងសមាគមអាដ-
ហុកដេរ។ លោកថា៖«ការកាន់-
កាប់របស់ពលរដ្ឋហ្នឹង គឺអាច
មានអ្នកខ្លះបានកាន់កាប់ដីតាំង
ពីយូរណាស់មកហើយ ហើយ
អាចមានអ្នកខ្លះទើបចូលកាន់-
កាប់ថ្មីថ្មាងហើយខ្លះទៀតអាច
មានការទិញលក់កាន់កាប់បន្ត
អាហ្នងឹបើពួកយើងមើលទីតំាង-
ភូមិសស្ដេ។ទីតាងំខ្លះក៏តេវូបាន
កាន់កាប់លក្ខណៈបេពេណីខ្លះ
មិនបេពេណីហើយថ្មីៗនេះ ក៏
មានការកើនឡើងបេជាពលរដ្ឋ
អាហ្នងឹជាការងារមយួលបំាកដេរ
សមេប់អាជា្ញាធរ»។លោកចង់
ឃើញទំនាស់ដីធ្លីនេះ ដោះ-
សេយនៅថា្នាក់ខេត្តដើមេបីកុំឱេយ
ពលរដ្ឋមានការពិបាកតេូវធ្វើ-
ដំណើរស្វេងរកដំណះសេយ
នៅថា្នាក់ជាតិទៀត៕
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តពីទំព័រ១... ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ 
ចង់ ស្នើ ឲ្រយ រដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាត 
ឲ្រយ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស មក ពី 
ក្រុម ប្រទ្រស  CLMV ទស្រសនា 
ប្រទ្រស ថ្រ  ដោយ លើក ឡើង ពី 
ចំនួន ទាប ន្រ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ 
ក្នុង បណ្ដា ប្រទ្រស ទាំង ន្រះ។

លោកស្រី  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ភ្ញៀវ  
ទ្រសចរ មកពី ក្រុម ប្រទ្រស ន្រះ 
មាន អណំច ទញិ ខ្ពស ់ នងិ មាន 
ចនំនួ ច្រើន ដ្រល បានទៅ ទស្រសនា 
ផ្រសារទំនើប Siam Center,  
Siam Discovery នងិ Siam 
Paragon ។ មាន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
បរទ្រស ចំនួន  ៤០ ភាគ រយ ន្រ 
ភ្ញៀវទ្រសចរ សរបុ នៅ ក្នងុ ផ្រសារ- 
ទំនើប ទាំង ៣ ន្រះ ហើយ   ៣០ 
ភាគ រយ  ក្នុង ចំណោម នោះ មក 
ពី បណ្ដា ប្រទ្រស ទាំង៤។

លោកស្រី Mayuree ថ្ល្រង 
ថា ៖ « ភ្ញៀវ ទ្រសចរ  មក  ពី ក្រុម 
ប្រទ្រស  CLMV បាន ចំណយ 
ប្រក់ ជា មធ្រយម  ១០០ ០០០ 
បាត ក្នងុ ព្រល មក ទស្រសនា ម្ដង។ 
ពួក គ្រ ចូល ចិត្ត ទិញ អីវ៉ាន់  និង 
ស្រវ ផ្រស្រងៗ ចាប់ ពី សម្លៀក បំ - 
ពាក់  ដល់ គ្រឿង សមា្អាង »។ 

លោកស្រី Voralak Tula-
phorn ប្រធាន ផ្ន្រក ទីផ្រសារ នៅ 
ក្រុម ហ៊ុន The Mall Group 
បាន ឲ្រយ ដងឹ   ថា ដោយ សារ ក្រមុ- 
ហ៊ុន លក់រាយ របស់  ថ្រ ពឹង ផ្អ្រក 
លើ ទ្រសចរណ៍  ក្រុម ហ៊ុន រំពឹង 
ថា ឧស្រសាហកម្ម លក ់រាយ ដ្រល 
មាន តម្ល្រ ៣, ៦ពាន់ ពាន់ លាន 
បាត ន្រះ នឹង ធា្លាក់ ចុះ  អត្រ  ២ 
ខ្ទង់ នៅ ឆ្នាំ ន្រះ ។  

លោកស្រ ីបន្ត  ថា៖ « ប្រហ្រល  
៥០ ភាគរយ ន្រ អតិថិជន របស់ 
យើង  បាន ចាប់ ផ្ដើម ទិញ អីវ៉ាន់ 
ឡើង វញិ  ប៉នុ្ត្រ  ការ លក ់មនិ ទាន ់ 
ស្ទុះ ងើប  វិញ តាម នោះ ទ្រ»។ 

លោក លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន  
សភាពាណិជ្ជ  កម្ម កម្ពុជា   បាន 
សា្វាគមន៍ វិធានការ ន្រះ ដោយ  
វនឹង មិន គ្រន់ ត្រ ជួយ បង្កើន 
សកម្ម ភាព ស្រដ្ឋ កចិ្ច  ក្នងុ ប្រទ្រស  
ថ្រ ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ ថ្រម ទាំង 
នៅ    ប្រទ្រស កម្ពុជា ផង ដ្ររ។

លោក ថ្ល្រងថា៖ « ពិត ហើយ 
ប្រទ្រស   យើង មិន ហាម ឃាត់ 
ជើង ហោះហើរ  ទ្រ។ វ  ជាសញ្ញា 
វិជ្ជមាន បំផុត ក្នុង ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ជើង ហោះ ហើរ ជា ថ្ម ី នងិ ការ បើក  
ដំណើរ ការ ជាថ្មី នូវ សកម្ម ភាព 
អាជីវ កម្ម  ដោយ សារត្រ វ នឹង 
មនិ គ្រន ់ត្រ ផ្ដល ់អត្ថ ប្រយោជន ៍

ដល ់ប្រទ្រសថ្រ ប៉ណុោ្ណោះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ  
ថ្រម ទាំង   កម្ពុជា ផង ដ្ររ   »។  

លោកស្រី ឆយ សុីវលីន 
ប្រធាន សមាគម ភា្នាកង់ារ ទ្រស-
ចរណ៍ កម្ពុជា  បាននិយាយ ថា  
វ    នឹង ជួយ ជំរុញ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ពាណិជ្ជ កម្ម និង ទ្រសចរណ៍ 
រវង ប្រទ្រស ទាងំ ន្រះ  ទោះ ប ីជា 
ការ រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
មនិ ទាន ់ត្រវូ បាន ទប ់សា្កាត ់ទាងំ- 
ស្រងុ  កដ៏ោយ ។ លោកស្រ ី  ថ្ល្រង   
ថា៖ « យើង  មើល ឃើញ ថា ការ - 
រកី រាល ដល ជងំ ឺកវូដី១៩ បាន 
ប៉ះ ពាល ់យា៉ាង ខ្លាងំ ដល ់អណំច  
ទិញ  និង ស្រដ្ឋ កិច្ចជាតិ  ខណៈ 
ដ្រល ម្រដឹកនាំ របស់ ប្រទ្រស 
នីមួយៗ បាន ចាត់ វិធានការ 
យា៉ាង តងឹរុងឹ ដើម្រប ីទប ់សា្កាត ់ការ- 
រីករាល ដល ។ នៅព្រលន្រះ  
សា្ថាន  ការណ ៍ គ ឺកាន ់ត្រ ប្រសើរ។ 
យើង មិន អាច រង់ ចាំរ ហូត ដល់ 
ការ រីក រាល ដល ន្រះ ចប់ ទាំង- 
ស្រុង ទើប ចាប់ ផ្ដើម អាជីវកម្ម 
ឡើង វិញ នោះ ទ្រ ។   យើង នឹង 
សា្លាប ់ ឬ បើ មនិ អ៊ចីងឹ ទ្រ ប្រឈម  
នឹង ការ ក្រស័យ ធន មិនខន  »។  

រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  បាន ចាត់- 
វិធានការ ដោយ តម្រូវ ឲ្រយ មាន 
ការ ត្រួត ពិនិត្រយ ជាមុន នូវ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ជា ចាំបាច់  លើ  ជន- 
បរទ្រស ដ្រល មក ដល់ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ដ្រល រួម មាន ការ ធានា - 
រា៉ាប់រង សុខភាព អប្របបរមា ក្នុង 
ទកឹ ប្រក ់ ៥ មុនឺដលុា្លារ ត្រវូ មាន 
វិញ្ញាបន បត្រ បញ្ជាក់ សុខភាព 
ថា មនិ មាន  កវូដី១៩ នងិ ប្រក-់ 
តម្កល់  ៣ ពាន់ ដុលា្លារ សម្រប់ 
ការ ត្រួត ពិនិត្រយ សុខភាព ។ 

ទិន្នន័យ   ពី សា្ថាន ទូត កម្ពុជា 
ប្រចា ំនៅ ទកី្រងុ បាងកក  បងា្ហាញ  
ថា ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី រវង 
កម្ពជុា នងិ ថ្រមាន តម្ល្រប្រហ្រល   
៣,១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ នៅ  រយៈ- 
ព្រល  ៤ ខ្រ ដំបូង ឆ្នាំ២០២០ 
កើន ១៨, ៣ ភាគរយ ធៀប នឹង 
រយៈ ព្រល ដូចគ្នា  ឆ្នាំ មុន ។

ចំនួន   ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស 
មក ប្រទ្រស    កម្ពជុា បានធា្លាកច់ុះ 
ជាង  ៥៤ ភាគរយ ក្នងុ រយៈ ព្រល  
៤ខ្រ ដំបូង  ដោយ មាន ចំនួន 
ជាង  ១,១ លាន  នាក់ធៀប នឹង   
២,៤ លាននាក់  ក្នុង រយៈព្រល  
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។  ភ្ញៀវថ្រ  
កើន  ឡើង ២១ ភាគរយ ព ីចនំនួ  
១២៧ ០៨៥ នាក់  ដល់ ១៥៣ 
៨១១នាក់។ ន្រះ បើ  តាម ទិន្ន-
ន័យ   ក្រសួងទ្រស ចរណ៍ ៕  LA 

ធូវិរៈ
 
ភ្នពំេញ:ការ នា ំច្រញ ផលតិ ផល ន ំស្រយួ  

លីលី ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ បាន ចាប់- 
ផ្តើម   ល្អ ប្រសើរ ឡើង វញិ ជា បណ្តើរៗហើយ 
ខណៈ   ការ ផ្ទុះ ជងំកឺវូដី ១៩  កាល ព ីចងុ ខ្រ ធ្ន ូ 
ឆ្នា ំ២០១៩  បាន  ធ្វើ ឲ្រយប៉ះ ពាល់ យា៉ាង ខ្លាំង 
ចំពោះ ឧស្រសាហ កម្ម ន្រះ ។ 

លោក ស្រី  ក្រវ  មុំ  អគ្គ នាយិកា ក្រុម ហ៊ុន  
LY LY  Food  Industry  Co.,  LTD  បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ង្រ ពធុ ថា ការបញ្ជា 
ទិញ នំ ស្រួយ  លីលី ពី  អតិថិជន នៅ ក្រ- 
ប្រទ្រស  ចាប់ ផ្តើម មាន ឡើង វិញ  ជា បណ្តើរ ៗ   
ហើយ  តាំងពី ចុង ខ្រ ឧសភា   ។ លោកស្រី 
លើក ឡើង ថា ជាក់ ស្ត្រង  កាល ពី ថ្ង្រអងា្គារ 
ក្រុមហ៊ុន បាននាំច្រញ  ចំនួន  ១ កុងតឺន័រ 
ទៅកាន់ ទីផ្រសារ អាម្ររិក  ហើយ   កាល ពី 
សបា្តាហ ៍មនុ  ក ៏មាន ការ នា ំច្រញ  ១  កងុ តនឺរ័  

ទៅ  កាន់ ប្រទ្រស មា៉ាឡ្រ សុី   ផង ដ្ររ ។ 
លោក ស្រី ថ្ល្រងថា៖«កាលពី អំឡុង  ជំងឺ 

កូវីដ ១៩ ផ្ទុះ ឡើង ខ្លាំង  ការនាំច្រញ  បាន 
ធា្លាក់   ប្រហ្រល  ៥០ ភាគ រយ  ប៉ុន្ត្រ  ព្រល ន្រះ  
ការ  នាំ ច្រញ  បាន ដំណើរ ការ ជាធម្មតា វិញ 
ហើយ ដោយ ភាគ ច្រើន គ្រ  ទញិ  ស្តកុ ទកុ នៅ 
ផ្ទះ សម្រប់ ជា អាហារ ទទួល ទាន »។ 

លោកស្រ ីឲ្រយ ដងឹ ទៀត ថា រោង ចក្រ ផលតិ 
ន ំស្រយួ  លលីទីាងំ  ២   ន្រះ មា ន សមត្ថភាព 
ផលិត នំ សរុប  ៦ ០០០ តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ។ 
ផលតិ ផល ប្រហ្រល  ៦៥ ភាគ រយ  សម្រប ់
លក់នៅ ទីផ្រសារ  ក្នុង ស្រុក  និង    ៣៥ ភាគ រយ  
សម្រប់ នាំ ច្រញ   ។  លោក ស្រី និយាយថា៖ 
« យើង សង្រឃឹម ថា  ក្រយ ចប់ ជំងឺ កូវីដ ១៩   
នឹង អាច មាន ទីផ្រសារ ថ្មី  ៗ  ទៀត  »។  

បើ តាម លោក ស្រ ីក្រវ មុ ំជា មធ្រយម ក្នងុ ១ 
ខ្រ  ក្រមុហ៊នុ  នា ំច្រញ ន ំប្រមាណ ៣០កងុ- 
តនឺរ័  ទៅ កាន ់ទផី្រសារ អន្តរជាត ិដ្រល រមួ មាន  

ប្រទ្រស អូស្តា្រលី អាម្ររិក កូរ៉្រ ខង ត្របូង  
មា៉ាឡ្រសុី  និង នូវ្រលស្រឡង់  ជាដើម ។ 

លោកស្រី បញ្ជាក់ ថា៖ «ទីផ្រសារ បរទ្រស 
មាន ការ គំ ទ្រ នំស្រួយ លីលីច្រើន ព្រះ 
ផលិត ផល យើង  មាន រស ជាតិ  ឆ្ងាញ់ និង 
តម្ល្រ សមរម្រយ  ហើយ វ ត្រវូ បាន ផលតិ ច្រញ 
ពីអង្ករ ផ្ការំដួល ។ គុណភាព ផលិត ផល 
របស់ យើង អាច ប្រកួត ប្រជ្រង លើ ទីផ្រសារ 
អន្តរ ជាតិ បាន »។

លោក  ឈា  ឡាយ ហុី  ប្រធាន នាយក- 
ដ្ឋាន  សហគ្រស ធុន តូច  និង មធ្រយម ន្រ ក្រ-
សួង ឧស្រសាហ កម្ម  វិទ្រយា សាស្ត្រ  បច្ច្រក វិទ្រយា  
នងិ នវនវុត្តន ៍ បាន នយិាយ ថា  ការ នា ំច្រញ 
ពាក ់ពន័្ធនងឹ ផលតិ ផល ចណំអីាហារ របស ់
កម្ពុជា  បាន ចាប់ ផ្តើម មាន សកម្ម ភាព ឡើង 
វិញ បណ្តើរៗ ហើយ ។ លោក ថ្ល្រង ថា៖ « អ្វី 
ជា ការ មើ លឃើញ របស់ ខ្ញុំ  គឺ ពិតជា មាន 
សកម្ម ភាព នាំ ច្រញ រីប ឡើងម្រន»៕LA
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ភ្នំពេញៈ អាជា្ញាធរ អគ្គិសនី 
កម្ពជុាបាន អះអាងថា ប្រទ្រស 
កម្ពុជា មិន បាន  ប្រឈម កង្វះ 
ថាម ពល អគ្គិសនី  នៅ ក្នុង រដូវ  
ប្រំង ឆ្នាំ២០២០   ន្រះ ទ្រ ព្រះ 
តម្រូវ ការ ប្រើប្រស់បាន   ថយ- 
ចុះ   ដោយសារ ការ  រាត ត្របាត ជងំឺ 
កូវីដ ១៩  ដ្រល បណ្ដាល  ឲ្រយ រោង- 
ចក្រ នៅ ក្នងុ វសិយ័ ឧស្រសាហកម្ម 
កាត់ ដ្ររ  និង បដិសណ្ឋា រកិច្ច 
មួយ  ចំនួន បិទ ដំណើរ ការ  ។ 

លោក ត្រង  សុខុមាល  នា-
យក  ប្រតិបត្ដិ អាជា្ញាធរ អគ្គិ សនី 
កម្ពុជា (EAC) បាន ថ្ល្រង ក្នុង  
សិកា្ខាសាលា  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ   ស្តី ពី  
ការអនុ គ្រះ  និង លើក ទឹក ចិត្ដ 
ចំពោះ ការ បង់ ថ្ល្រ អគ្គិសនី ក្នុង 
វិស័យ ឧស្រសាហកម្ម និង  កសិ-
កម្ម  ពាណិជ្ជ កម្ម  និង ស្រវ កម្ម  
កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទថា កំណើន តម្រវូ- 
ការ ថាមពល អគ្គសិន ីនៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ
ន្រះ  មិន បាន   កើន ឡើង គួរឲ្រយ កត់- 
សមា្គាល់  ទ្រ  ដោយ សារ  ចងា្វាក់ 
ផលិត កម្ម មួយចំនួន នៅ ក្នុង 
វសិយ័ វយន ភណ្ឌ  កាត ់ដ្ររ នងិ 
ទ្រសចរ  ណ៍  ថយ ចុះ  បនា្ទាប់ ពី 
មាន  ការ ព្រយួរការងារ  បណ្ដាល 
មក ពី វិបត្តិ  ជំងឺកូវីដ ១៩ ។ 

លោក ព្រយាករថា  កំណើន  
តម្រូវការ ថាមពល អគ្គិសនី ឆ្នាំ 
ន្រះ  នឹង ធា្លាក់ មក នៅ ត្រឹម  ២០  
ភាគ រយ ខណៈ  ឆ្នាមំនុៗ   កណំើន 

ជាមធ្រយម  ៣០ ភាគ រយ ។ 
លោក ថ្ល្រងថា៖«  ធម្មតា ព ីមយួ  

ឆ្នា ំទៅ មយួ ឆ្នា ំ កណំើន ថាមពល  
នងិ តម្រវូ ការ  មាន ការ កើន ឡើង  
ប៉ុន្ដ្រនៅ ឆ្នាំ ន្រះ  វ មិន មាន ការ- 
កើន ឡើង ច្រើន  ដូច ឆ្នាំ មុន ៗ   ទ្រ  
ដោយ សារ   វិបត្តិកូវីដ១៩   បាន 
ធ្វើ ឲ្រយ ការ ផលិត  របស់ រោង ចក្រ 
មួយ ចំនួនមាន ការថយ ចុះ  » ។ 

លោក  វិចទ័រ  ហ្រសូនា  អគ្គ នា-
យក ន្រ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ថាម ពល 
ក្រសួង រ៉្រ  និង ថាម ពល បាន  
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា  កម្ពជុាមាន 
តម្រូវការ  ថាម ពល អគ្គិ សនីជា 
មធ្រយម  ជា ង២ ០០០ ម្រហា្គាវ៉ាត់  
ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ប៉ុន្ត្រ តម្រូវ ការ ថាម ពល  
អគ្គិសនី  អាចនឹង  ធា្លាក់ មក ត្រឹម  
១៨០០ ម្រហា្គាវ៉ាត់  នៅ ឆ្នាំ ន្រះ ។  

លោក ថ្ល្រងថា៖ « ជា គោល- 
ការណ៍ នៅ ព្រល   តម្រូវ  ការ ធា្លាក់ 
ចុះ  យើង នងឹ កាត ់បន្ថយ បរមិាណ  

នា ំចលូ មកព ីប្រទ្រស  ជតិខង។ 
ឧទាហរណ ៍យើង ត្រវូ ការ  ១០០ 
ម្រហា្គាវ៉ាត់ យើង អាច យក ត្រ  
៥០  ម្រហា្គាវ៉ាតវ់ញិ  ព្រះ តម្រវូ- 
ការ យើង មានការ ប្រ ប្រួល  ត្រ 
ប្រភព អគ្គិសនីក្នុង ស្រុក យើង 
នៅ រក្រសា បរិមាណដដ្រល »។ 

យោង តាម សមាគម រោង - 
ចក្រ កាត់ ដ្ររនៅ កម្ពុជា (GM- 
AC) រោង ចក្រ ចនំនួ ២៥០ ត្រវូ 
បាន ប្រកាស ព្រយរួ ការងារ  ដោយ- 
សារ ការ រាត ត្របាត ជំងឺកូ វីដ ។  

អ្នក ស្រី  ម៉ា  សុធា  អ្នក គ្រប់- 
គ្រង ផ្ន្រក លក់ ក្រុម ហ៊ុន  Kiri-
rom  Food  Product  Co.,  
Ltd ដ្រល ជា រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ 
ផលិត ផល ពី ផ្ល្រ សា្វាយ បាន និ-
យាយ ថា ទោះជា បច្ចបុ្របន្នក្រមុ- 
ហ៊ុន កំពុង កាត់ បន្ថយ ចងា្វាក់ 
ផលិត កម្ម ដោយ សារ ផុត រដូវ 
ប្រមូល ផល  សា្វាយ ក៏ ដោយ  ត្រ 

រោង ចក្រ នៅ ត្រ ត្រវូ ការនរិន្ត រភាព  
ថាម ពល ដើម្របី រក្រសា គុណ  ភាព 
ដំណប់ សា្វាយ  ដដ្រល ។ 

អ្នក ស្រ ី បន្តថា សព្វ ថ្ង្រ ក្រមុ-
ហ៊នុ   ប្រឈម នងឹ បញ្ហា ដច ់ ចរន្ត 
អគ្គសិ ន ី ជា ញកឹ ញាប ់ដ្រល នងឹ 
ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ចងា្វាក់ ផលិត - 
កម្ម  ។  អ្នក ស្រ ីថ្ល្រងថា៖ «សព្វថ្ង្រ 
នៅ រោង ចក្រ ខ្ញុ ំដច ់ភ្លើង ជា ញកឹ- 
ញាប់  ធ្វើ ឲ្រយ  សមា្ភារ  របស់ រោង- 
ចក្រ ខូចជាញឹក ញាប់»។   

អ្នក ស្រ ីបន្តថា ជា មធ្រយមក្រមុ- 
ហ៊នុ ត្រវូ ចណំយ ជាង ១ ០០០  
ដលុា្លារ ក្នងុ ១ខ្រ សម្រប ់ទញិ ប្រង 
ដើម្របី  បញ្ឆ្រះ មា៉ាសុីន   ភ្លើង  នៅ 
ព្រល ដច ់ចរន្តអគ្គសិន ីម្តង ៗ ។

បុគ្គលិក នៅ សណ្ឋាគរ  Ang - 
kor  Vattanak  Pheap  
Hotel  ដ្រល ស្ថិត  នៅ ក្នុង ក្រុង 
សៀម រាប  បាន ប្រប ់ថា   ការ រាត- 
ត្របាត ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
ប៉ះ ពាល់ វិស័យ បដិ សណ្ឋារកិច្ច 
យា៉ាង ខ្លាំង នៅ ក្នុង ខ្រត្ត សៀមរាប ។  
លោក បន្ត ថា សណ្ឋាគរ របស់ 
លោក មាន បន្ទប់ ចំនួន ៤០  ប៉ុន្ត្រ 
បើកទទួល ភ្ញៀវ   ត្រឹម  ១០   ប៉ុណោ្ណោះ  
ដោយសា  រ គ្មាន លទ្ធ ភាព បង់ ថ្ល្រ   
អគ្គិ សនី ។

លោក និយាយ ថា៖ «សព្វ ថ្ង្រ 
យើង បើក មិន ដល់ ១០  បន្ទប់ 
ផង  នៅ ជាន់ ផ្ទាល ់ដី ។ ប្រសនិបើ 
បើក  ច្រើន បន្ទប់អត់ មាន  លទ្ធ- 
ភាព  បង់ថ្ល្រ ភ្លើង និង ប្រក់ ខ្រ 
បុគ្គលិក  ទ្រ   »៕

អ្នកបច្ចេកទេសកំពុងភ្ជាប់ខេសេបញ្ជនូអគ្គសិនីក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ។ជីវ័ន

ការនំាច្រញរបស់ក្រមុហុ៊នលីលីចាប់ផ្តើមល្អឡើងវិញ

វិស័យឯកជនកម្ពជុាស្វាគមន៍...



សងិ្ហបរុីៈ  ការ ផ្គតផ់្គង ់លនំៅឋាន  
ឯកជន ពី ទីតាំង ដែល បានចុះ 
បញ្ជ ីរចួ រាល ់ ស្ថតិ កែម កម្មវធិ ីដ ី
លក់ របស់ រដ្ឋាភិបាល (GLS)  
សមែប ់ឆមាស ទ ី២  ឆ្នា ំ២០២០ 
តែូវ បាន កាត់ បន្ថយ ដោយ  ការ- 
ពិនិតែយ   លើ ការ ធ្លាក់ចុះ ពី ស្ថាន- 
ភាព កូវីដ ១៩ នៅក្នុង ពិភព លោក ។ 
យោង តាម  កែសងួ  អភវិឌែឍន ៍ជាត ិ
(MND)ដែល  បែកាស  កាលព ី
ពែឹក ថ្ងែ ពុធ។ 

 ការ ផ្គតផ់្គង ់លនំៅឋាន ឯកជន   
ចំនួន ១៣៧០ យូនីត ពី ទីតាំង 
ដែល មាន ក្នងុ បញ្ជ ីចនំនួ ៣ កន្លែង  
មាន  ៤០៥ យូនីត  ឬក៏ ២៣ ភាគរយ   
តចិ ជាង ១៧៧៥ យនូតី  ព ីទីតាងំ  
ដែល អនុញ្ញាត ហើយ  កែម   
កម្មវិធី GLS  ក្នុង ឆមាស ទី១ ។ 

 សរបុ ទាងំ ៨ ទតីាងំ ដែល មាន 
ក្នុង បញ្ជី បមែុង ទុក មាន លំនៅ- 
ឋាន ៥៣០០ យូនតី  ផែសែង ទៀត 
ដោយ ចំននួ ផ្គត់ផ្គង់ នែ លនំៅ ឋាន  

ឯកជន  សមែប ់ឆមាស ទ២ី នងឹ 
មានដល ់៦៦៧០ យនីូត ចែើន  
ជាង  បន្តចិ  ព ីចនំនួ ៦៤៩០ យនូតី  
ស្ថិត កែយ កម្មវិធី  GLS នៅ  
ឆមាស ទី ១។ 

ទីតាំង សណ្ឋាគារ ១កន្លែង  
នៅ  តាមវិថី  River Valley 
ដែល មាន ៥៣០ បន្ទប់ តែូវ បាន 
គែ  បញ្ចូល តាំងពី ឆមាស ទី១  
នែ កម្មវធិ ីនែះ  ហើយបញ្ចលូ ទៅ 
ក្នុង បញ្ជី នាពែលនែះ ដែរ  ។ 

 ប៉ុន្តែ កែសួង អភិវឌែឍន៍ ជាតិ 
បាន កត់ សមា្គាល់ ថា ខ្លួន បាន 
ណែនា ំទតីាងំ ផែសែងទៀត  សមែប់ 
ការ បែើបែស់ ជា តំបន់ ឧសែសា-
ហកម្ម ឬ ក ៏សណ្ឋាគារ  ពែលដែល  
ការធ្លាក់ចុះ ផ្នែក សែដ្ឋកិច្ច  និង 
ទសែសនវិស័យ សែដ្ឋកិច្ច មិន 
បែកដ បែជា បណ្តាល មក ពី 
ការ រីករាល ដល នោះ។ 

សមែប ់ការផ្គតផ់្គង ់លនំៅឋាន 
កែសួង នែះ  បាន ឲែយដឹងថា ខ្លួន 

បាន កែសមែួល ការ កាត់បន្ថយ  
យ៉ាងបែយ័ត្ន បែយែង  ដើមែបី 
ចៀសវាង  ការធ្លាកច់ុះ  ការ ផ្គតផ់្គង់   
ដ ៏មាន សកា្តា នពុល  ក្នងុ រយៈ ពែល  
មធែយម ទៅ រយៈពែល វែង។ 

កែសួង នែះ បាន ឲែយ ដឹងថា៖ 
« ទោះ យ៉ាងណ   យើង រកែសា ការ- 
ជមែើស  ទីតាំង ល្អ ៗ  ជាមួយ ការ- 
ផ្គត់ផ្គង់ បន្ថែម ក្នុង  បញ្ជី បមែុង  
ដែល អ្នក អភវិឌែឍន ៍អាច ផ្តចួ ផ្តើម  
សមែប ់ការ អភិវឌែឍ បែសិន បើ 
ពួកគែ វាយ តម្លែ ថា  មាន តមែូវ- 
ការ  ក្នុងពែលខាងមុខ  »។ 

 អាជា្ញាធរ បាន កត់ សមា្គាល់ ថា 
ខ្លួន បាន ផ្តល់ នូវ ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
សមរមែយក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ ដែល 
បានបញ្ជាក ់ក្នងុ អឡំងុពែល នែះ  
ពែះ  ចំនួន  សរពើភណ្ឌ មិន 
ទាន ់លក ់ចែញ នែ ចនំនួ  លនំៅ ឋាន  
ឯកជន បាន ធ្លាកច់ុះ  ដោយ  កើន- 
ឡើង ចនោ្លាះ ព ីឆមាស ទ១ី នែ ឆ្នា ំ
២០១៩ និងឆ្នាំ នែះ៕ST/RR

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

គម្រោង Arakawa ដំណើរ ការទៅ មុខ យ៉ាង លឿន 
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទោះ បី ការ រីក រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲែយ 
គមែង សង សង់ មួយ ចំនួន 
តែវូ បន្ថយ លែបឿន ឬ ផ្អាក   សង- 
សង់ មួយ រយៈ ប៉ុន្តែ សមែប់ 
គមែង អភិវឌែឍន៍ លំនៅឋាន 
តម្លែ សមរមែយ អារា៉ាខាវា៉ា  (Araka- 
wa Residence)  បែរ ជា មាន 
ដណំើរ ការ ទៅ មខុ កាន ់តែ លឿន  
ទៅ វិញ ។ នែះ បើ យោង តាម 
សហស្ថាបនិក កែុមហ៊ុន  Ar-
akawa Co., Ltd។ 

Arakawa Residence ជា 
គមែង អភិវឌែឍន៍ ខុនដូ តម្លែ 
សមរមែយ ដែល  សងសង់ លើ 
ផ្ទែដី ទំហំ  ១,៣៦ ហិកតា ស្ថិត 
ក្នុង សង្កាត់ ទឹក ថា្លា ខណ្ឌ សែន-
សខុ រាជធន ីភ្នពំែញ។ គមែង 
នែះ  ចែក  ជា ២ ដំណក់ កាល 
ដោយ ដំណក់ កាល ទី ១ មាន 
អគារ កម្ពស់ ២១  ជាន់ ចំនួន 
១០ ស្មើ នឹង ១ ៦៨០យូនីត 
និង ដំណក់ កាល ទី ២ មាន  ៦  
អគារ មាន បន្ទប ់សរបុ ១ ២៨០  
យូនីត ។ បន្ទប់ ក្នុង គមែង នែះ  
មាន ទហំ ំចាបព់ ី២៣  ម៉ែតែ ការ៉ែ 
នងិ មាន តម្លែ ក្នងុ ១ យនូតី ចាប ់
ពី ជិត  ៣មុឺន ដុល្លារ ឡើងទៅ ។

លោក អៀង សុធរា៉ា សហ- 
ស្ថាបនិក កែុម ហ៊ុន  Arakawa 
Co., Ltd ដែល អភិវឌែឍ លំនៅ-
ឋាន អារា៉ាខាវា៉ា បាន បែប ់ភ្នពំែញ- 

ប៉សុ្តិ៍កាល ព ីថ្ងែ ពធុ ថា សកម្មភាព   
សងសង់ របស់ កែុមហ៊ុន   ពែល 
នែះ កំពុង មាន សម្ទះុ ទៅ មុខ យ៉ាង  
លឿន ដោយ កែមុហ៊នុ កពំងុបែើ- 
បែស ់ កម្មករ ទ្វែ ដង បើ ធៀប នងឹ  
មុន ពែល មាន ការ ផ្ទុះ   ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ។  លោក បន្ត ថា ការ  បង្កើន 
លែបឿន នៅ ពែល នែះ គឺ មក  ពី 
កតា្តា ចមែបង ចនំនួ  ២ គ ឺកែមុហ៊នុ 
មាន ធនធន ហរិញ្ញវត្ថ ុគែប ់គែន ់
និង ភាព សមែបូរ នែ កមា្លាំង ពល-
កម្ម (ដោយ សរ ការដ្ឋាន មួយ 
ចំនួនផ្អាក ដំណើរ ការ )។

លោក ថ្លែង ថា៖ « ការ បង្កើន 
លែបឿន សង សង់ នែះ នឹង ជួយ  
ឲែយ កែមុ ហ៊នុ អាច បញ្ចប ់គមែង 
តាម ពែល កំណត់ បែកប ដោយ 
ស្តង់ ដកមែិត ខ្ពស់ »។ 

យោង តាម លោក សុធរា៉ា 
បច្ចបុែបន្ន ក្នងុ ការដ្ឋាន Arakawa  
មាន កម្មករ បែមាណ ២ ០០០ 
នាក់ ខណៈ មុន ពែល មាន ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ មាន កម្មករ បែហែល  
១ ០០០នាក ់តែ ប៉ណុ្ណោះ ។  ការ- 
សងសង់ គែង អគារ   ដំណក់- 
កាល ទី ១ មក ដល់ ពែល នែះ 
ស្ទើ រតែ បញ្ចប់ ១០០ភាគ រយ 
ហើយ នងឹ គែង បើក ឲែយ អតថិ-ិ  
ជន ចូល ស្នាក់ នៅ ក្នុង ចុង ឆ្នាំ 
នែះ  ។ ចំណែក ដំណក់ កាល 
 ទ ី២ ទើប សងសង ់បាន កម្ពស ់ 
២ ជាន់ លើ ដី។ 

ការ លក់ ខុនដូ (យូនីត) ក្នុង 
គមែង ដណំក ់កាល ទ ី១ បាន 

បញ្ចប់ ទាំង សែុង ហើយ  ខណៈ 
ដំណក់ កាល ទី ២ អាច នឹង 
បើក លក់ នៅ ចុង  ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
លោក  សធុរា៉ា  អះអាង ថា៖ « បើ 
ទោះ ប ី ដណំក ់កាល ទ ី២ យើង 
មនិ ទាន ់បើក លក ់ប៉នុ្តែ  បច្ចបុែបន្ន  
មាន អតថិជិន ជា ចែើន បាន មក 
ទាក់ ទង   កែុមហ៊ុន រួច ហើយ » ។ 

អគ្គនាយក កែុមហ៊ុន អចល- 
ន ទែពែយ KW សែន សុខ លោក 
សំ សុខនឿន បាន និយយ ថា 
Arakawa ជា គមែង  ធំ និង  
ទទួល   ជោគ ជ័យ លឿន  ពែះ  
ជា គមែង ខនុ ដ ូ  តម្លែ សមរមែយ ទ ី
១  នៅ ក្នុង រាជធនី ភ្នំពែញ និង 
តែវូ បាន សង ់ឡើង បែកប ដោយ 
គុណភាព បែប ស្តង់ ដជប៉ុន ។ 
តាម ព័ត៌មាន គមែង នែះ មាន 
មនុសែស ជា ចែើន ចាប់ អារម្មណ៍ 
ពែះ នៅ ជតិ កណ្តាល កែងុ នងិ 
មាន តម្លែ ទាប។ លោក   បន្ថែម 

ថា លំនៅឋាន បែប នែះ កំពុង 
មាន តមែវូ ការ ទផីែសារ ខ្ពស ់ពសិែស  
បែជាជន ក្នុង សែុក ។ 

លោក បាន ថ្លែង ថា៖ « នែះ ជា  
គមែង ល្អ បំផុត សមែប់ អ្នក 
មិន មាន បែក់ ចំណូល ចែើន។ 
គមែង បែប នែះ នងឹ មាន ទផីែសារ 
កាន់ តែ ខា្លាំង ដោយ យ៉ាង យូរ  ៥ 
ឆ្នាំ ខាង មុខ» ។

ទិន្នន័យ ពី  កែសួង សែដ្ឋកិច្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ បង្ហាញ ថា នៅ ក្នងុ 
រយៈ ពែល ៤ ខែ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ 
កែសួង រៀបចំ ដែនដី បាន ផ្តល់ 
ការ អនុញ្ញាត លើ សំណើ សុំ សង -  
សង ់សរបុ ទទូាងំ បែទែស ចនំនួ 
១ ៦៤៧គមែង កើន ឡើង 
២២៣គមែង ខណៈ ទំហំ 
តម្លែ វិនិយោគ មាន បែមាណ  
៣០៤៩ លន ដុល្លារ  កើន ឡើង 
២០,៥ភាគ រយ  ធៀប នងឹ រយៈ- 
ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ៕ LA

ទិដ្ឋភាព សំណង់ អគារ ខុនដូតម្លេសមរមេយ Arakawa  ។ រូបថត ហុឹន ពិសី

ទកីេងុហេសនិជនិៈ ការ វនិយិោគ  
និង  កិច្ច សហ បែតិបត្តិការ ពី 
ខាងកែ នៅ ទី កែុង ហែសិនជិន  
(Shenzhen) បាន បន្ត រីក- 
ចមែើន យ៉ាង រហ័ស  ទោះបី ជា 
ការធ្លាក់ចុះ បណ្តាល មក ពី 
ការរីក រាល ដល វីរុស កូរ៉ូណ 
ជាពសិែស ក្នងុចណំម បែទែស  
ដែល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គមែង  
«ខែសែកែវាត ់ និង ផ្លូវ »។ 

មន្តែី  រដ្ឋាភិបាលឲែយ ដឹង ថា  
តម្លែ សរុប នែ ការវិនិយោគ ពី 
បរទែស ក្នងុ ទកីែងុ នែះ  នាពែល 
នែះ មាន បែហែល ១៤៥,១ ពាន ់ 
លន ដុល្លារ អាមែរិក ឈរ នៅ 
លដំបល់ែខ ១ ក្នងុ ចណំម  ទកីែងុ  
សំខាន់ ៗ  របស់ចិន ដីគោក។ 

 តម្លែ កិច្ច សនែយា សរុប រួម នែ 
គមែង វសិ្វកម្ម កែ បែទែស មាន 
ចនំនួ ២០២,៥ពាន ់លន ដលុ្លារ    
ដែល សមែច បាន ចំណូល   ចំនួន 
១៦៨,៩ ពាន ់លន ដលុ្លារ  ស្ថតិ 
នៅ លើ តារាង បញ្ជី របស់ ជាតិ ។

លោក Wang Youming 
បែធន ការយិលយ័  ពាណជិ្ជកម្ម  
កែងុហែសិនជនិ  បាន នយិយ នៅ 
ឯ សន្នសិទី សរពត័ម៌ាន កាល- 
ព ីថ្ងែ អង្គារ  ថា  ការ វនិយិោគ  នងិ 
កិច្ច សហ បែតិ បត្តិការ  ពី ខាង ក ែ 
ក្នងុ ទកីែងុ  ហែសិនជនិ បាន សមែច  
កណំើន គរួ ឲែយកត ់សមា្គាល ់ ទោះ 
បី  ជា មាន ផល ប៉ះពាល់ នែ ការ- 
រីករាល ដល ។  

សហគែស ក្នុង ទី កែុង នែះ  

បាន វិនិយោគ ផ្ទាល់ ទៅ ក្នុង 
សហគែស បរទែស ដែល មិន 
មែន  ជា ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ១៦៨ 
ក្នងុ បែទែស  នងិ តបំន ់ចនំនួ ២៨   
ជាមួយ ការ វិនិយោគ ដែល បាន 
ចុះ កិច្ច សនែយា មាន ទឹក បែក់  
៤,៥៣ ពាន់ លន ដុល្លារ ។ 

ការ វិនិយោគ បរទែស ផ្ទាល់ 
ជាកស់្តែង ព ី សហគែស ក្នងុ តបំន ់
បាន កើន ឡើង ៦១,៧៨ ភាគរយ  
រយៈពែល ពែញ ១ឆ្នាំ ដែល  មាន 
តម្លែ ទកឹ បែក ់៤,០២ ពាន ់លន 
ដុល្លារ ធៀប រយៈ ពែល  ដូចគា ្នា 
ដែលស្មើ នងឹ ៩,៥២ ភាគរយ  នែ  
ការវិនិយោគ របស់ បែទែស ចិន។ 

ភាគចែើន នែ មូលធន បាន 
ទៅ  ដល់  ដែ វិស័យ លក់ ដុំ  និង 
លក់ រាយ ការ ផលិត ការជួល 
និងសែវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម។ 

Yu Jing នាយក រង នែ  
គណៈកម្មការ អភិវឌែឍន៍  និង 
កំណែទមែង់  ទីកែងុ  បាន និយយ 
ថា៖« ទោះបី ជា ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយសរ វីរុស កូរ៉ូណ  និង 
បរិយកាស សែដ្ឋកិច្ច ខាងកែ   
សហគែស ក្នងុ ទកីែងុ ហែសនិជនិ  
នៅតែ បង្កើន លែបឿន ឆ្លងកាត់ 
បាន »។ សកម្មភាព វនិយិោគ របស ់
ទកីែងុ  នៅតែ សកម្ម  នងិ  ទហំ ំនែ 
ការវិនិយោគ នៅ តែ កើន ឡើង។ 

ភាព វិជ្ជមាន  អាច  មើល ឃើញ  
ក្នុង សកម្មភាព  ធុរកិច្ច ជាមួយ 
បែទែស  និង តំបន់  ជាចែើន៕ 
China Daily/ RR

ទិដ្ឋភាព សំណង់លំនៅឋាន   សណ្ឋាគារ  នៅសិង្ហបុរី ។ រូបថត Straitstimes

ក្រោងុ Shenzhen នៅត្រោ 
មាន ការវិនិយោគ ក្តៅ គគុក 

សិង្ហបុរី  កាត់បន្ថយ ការ ផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋាន ពី ឯកជន
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លៃខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 
និងសមៃប់ព័ត៌មានលម្អតិ

089 888 366, 089 888 277 
089 888 377, 089 888 755

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA  សិ្ថត
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់សិ្ថត
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390
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ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ពេកហូរ
 តម្ល្រ:65000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ពេកហូរ
តម្ល្រ:51500ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx18.5m
ទំហំផ្ទះ4.5mx12m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5.5mx17m
ទំហំផ្ទះ5.5mx26m
ទីតំាង:បុរីជីបមុ៉ង២៧១
តម្ល្រ:510000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:130000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.1mx21.5m
ទំហំផ្ទះ4mx14m
ទីតំាងៈចំការដូង
តម្ល្រដាក់83000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.2mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:155000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះ2ល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx27m
ទំហំផ្ទះ9mx15m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេ
តម្ល្រ:1100000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx22m
ទំហំផ្ទះ9mx14m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេ
តម្ល្រ520000ដុល្ល្ររចរចា 

 ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx14m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:330000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC2សម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5.1mx14.2m
ទំហំផ្ទះ5.1mx7.2m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:104000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី8mx23.5m
ទំហំផ្ទះ7mx16m
ទីតំាង:បុរីអង្គរភ្នពំេញ
តម្ល្រ:310000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LAលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ 
ទំហំផ្ទះ:5mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផ្លវូ
ឯកឧត្តមជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:169000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LB
ទំហំដី5mX21.5m
ទំហំផ្ទះ5mX12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផ្លវូមុ៉ងឫទ្ធី
តម្ល្រ:288000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ 
ទំហំដី4.3mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4.3mx16m
ទីតំាង:បុរីវិមានភ្នពំេញ 
តម្ល្រ:124900ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់ 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីវិមានភ្នពំេញ
ផ្លវូឯកឧត្តមជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:219000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC2លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6.3mx15.5m
ទំហំផ្ទះ5.2mx7m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតពេកលៀប
តម្ល្រ:159500ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ 
ទំហំដី4.2mx14m
ទំហំផ្ទះ4.2mx10m
ទីតំាងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:123000ដុល្ល្ររចរចា
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ក្រុងបាងកកៈ  ឧបនា យក រដ្ឋ មន្ត្រី 
លោក ប្រវីត  វង់ស៊ូវ៉ាន់  ដ្រល បាន 
ដឹកនាំ គណ បក្រស ផា ឡាំង ប្រឆា រ៉ាត់ 
(PPRP)  ដ្រល កពំងុ គ្រប ់គ្រង អណំាច  
ត្រូវ បាន គ្រ កំពុង មើល ឃើញ ថា  ជា 

មធ្រយោបាយ មយួ ន្រ ការ ពង្រងឹ សាមគ្គ-ី 
ភាព  នៅ ក្នុង គណបក្រស ក្រុម ចម្រុះ 
យ៉ាង  សខំាន ់  ដ្រល បាន ញំា ញ ីដោយ- 
សារ ជម្លោះ បក្រស  នងិ ដើម្រប ីធានា រដ្ឋាភ-ិ 
បាល  ឲ្រយ នៅ កាន់ អំណាច បាន យូរ 

តទៅ ទៀត  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ  ។ 
 ក្រុម អ្នក សង្ក្រត ការណ ៍នយោ បាយ 

បាន បញ្ជាក់ ថា  លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ 
ប្រវតី  វងស់៊វូ៉ាន ់ នៅ ត្រ ត្រវូ បាន គោរព 
ដោយ ក្រុម យោធា កំពូល ៗ   និង បាន 
រក្រសា ទនំាក ់ទនំង យ៉ាង ល្អ  ជា មយួ ក្រមុ 
គណ បក្រស នយោ បាយ ទាំង អស់ ។  
បញ្ហា ន្រះ  គួរ ត្រ ធា នា ឲ្រយ មាន ការ- 
ឯកភាព គ្នា  នៅ ក្នងុ គណបក្រស ផា ឡាងំ-
ប្រ ឆា រ៉ាត់ (PPRP)  និង ស្ថិរ ភាព 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល ចម្រុះ ។  

 លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ ប្រវីត  វង់-
ស៊ូវ៉ាន់  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  
លោក  នឹង ទទួល យក តំណ្រង ជា  
អ្នក ដឹក នាំរបស់ គណ បក្រស ផា ឡាំង- 
ប្រឆារ៉ាត់  ។ 

 ក្រុម អ្នក កាស្រត នៅ វិមាន រដ្ឋាភិ-
បាល  បាន សួរ លោក ឲ្រយ បញ្ជាក់  អំពី 
ពត័ ៌មាន  ដ្រល បាន រយ ការណ ៍កាល-

ពីថ្ង្រ ចន្ទ ថា  លោក បាន យល់ ព្រម ធ្វើ 
ជា ម្រដឹក នាំ ថ្មី របស់ គណបក្រស ចម្រុះ 
ដ៏សំខាន់ន្រះ  ។  លោក បាន ថ្ល្រង ថា  
តណំ្រង ថ្ម ីន្រះ  មនិ ត្រវូ បាន គ្រ ប្រកាស 
ឲ្រយ ដឹង នៅ ឡើយ ទ្រ  ហើយ បាន កំពុង 
រង់ ចាំ ការ បោះ ឆ្នាត  របស់ ក្រុម សមា-
ជិក បក្រស មួយ ន្រះ ជា មុន សិន ។ 

 គណបក្រស ផា ឡាំង ប្រ ឆា រ៉ាត់  នឹង 
រៀប ច ំមហា សន្ន ិបាត មយួ នៅ ថ្ង្រ សៅរ ៍ 
ដើម្របី ជ្រើស រីស គណៈ កមា្មាធិ ការ - 
ប្រតិបត្តិ ថ្មី មួយ  ក្រយ ពី សមា ជិក 
១៨រូប ក្នុង ចំណោម ៣៤ នាក់  បាន 
លាល្រង ព ីតណំ្រង កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី១  ខ្រ-
មិថុនា កន្លង ទៅ  ជា វិធាន ការ មួយ  
ដ្រល មាន បណំង ចង ់បើក ផ្លវូ ឲ្រយ លោក 
ឧត្តម ស្រនីយ៍ ប្រវីត  វង់ស៊ូវ៉ាន់  កា្លោយ- 
ជា ម្រ ដឹក នាំ ថ្មី  ដោយ បាន ជំនួស 
តំណ្រង ឲ្រយ លោក អូត តា មា៉ា  សា វ៉ាន់-
ណា យ៉ា ណា  ដ្រល បាន កាន់ តំណ្រង 

អស់ រយៈ ព្រល ជិត ២ ឆា្នាំ ។ 
 លោក អតូតា មា៉ា  សាវ៉ានណ់ាយ៉ាណា 

ក៏ ជា រដ្ឋ មន្ត្រី ហិរញ្ញ វត្ថុ ផង ដ្ររ  ហើយ 
បច្ចុប្របន្ន លោក កំពុង ធ្វើ ជា ម្រ ដឹក នាំ 
ស្តីទី  ដោយ រង់ ចាំ ការ បោះ ឆ្នាត របស់ 
គណៈ កមា្មាធ ិការ ប្រតបិត្ត ិថ្ម ីរបស ់បក្រស- 
ផាឡាំង ប្រឆារ៉ាត់។ 

លោកឧបនាយក រដ្ឋ មន្ត្រី   ប្រវីត  
វង់ស៊ូវ៉ាន់ បាន ថ្ល្រង កាល ថ្ង្រ អង្គារ ថា  
លោក ត្រូវ ត្រ ដោះ ស្រយ ជម្លោះ នៅ 
ក្នុង បក្រសន្រះ ។ 

លោក ប្រវីត   បាន ថ្ល្រង ថា៖« ពួក គ្រ 
ត្រូវ ត្រ ផ្រសះ ផ្រសា គ្នា ឡើងវិញ» ។ 

កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ កន្លង ទៅ   មន្ត្រី រដ្ឋាភិ - 
បាលជា ន់ខ្ពស ់   គឺ លោក វី រ៉ាត់-រតនា 
សុីត  បាន ថ្ល្រង ថា  លោក ឧបនាយក - 
រដ្ឋមន្ត្រី   ប្រវីត  វង់់់ ស៊ូវ៉ាន់  បាន 
យល់ព្រម ដឹក នាំ គណ បក្រស ផា ឡាំង - 
ប្រ ឆារ៉ាត ់៕BKP/SK

ក្រុងប៉្រកាំងៈ ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្រសា រដ្ឋ ចិន 
និង ជា រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទ្រស ចិន  លោក  វ៉ាង  
យី  កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន រៀ ប ចំ សន្និ សីទ 
តាម វីដ្រអូ មួយ ជា មួយ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរ ទ្រស 
រុស្រសុី  និង ឥណា្ឌា  ដោយ បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ 
ប្រទ្រស ទាំង ៣ន្រះ   បញ្ជូន សញ្ញា វិជ្ជមាន 
ទៅ កាន់ ពិភព លោក  តាម រយៈ ការ  រួម គ្នា 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដោយ ជំរុញ   
ឲ្រយ មាន ការ អភិវឌ្រឍ ស្រ ដ្ឋ កិច្ច  និង ការ ពារ 
យុត្តិ ធម៌ អន្តរ ជាតិ ។   

លោក វ៉ាង  យី  បាន ថ្ល្រង ថា  ជងំឺកូវីដ ១៩  
បាន បង្ក ការ គំរម កំហ្រង មិន ធា្លោប់ មាន ពី 
មុន ដល់ ជីវិត  និង សុខ ភាព របស់ មនុស្រស 
គ្រប់ ប្រទ្រស ទាំង អស់  ស្រដ្ឋ កិច្ច ពិភព - 
លោក ជាប់ គំង យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ   និង ស្ថិរភាព 
អន្តរ ជាតកិពំងុ ប្រឈម នងឹ ឧបសគ្គ ជា ច្រើន  
មិន ធា្លោប់ មាន ពី មុន មក ។ 

លោក  បាន  ថ្ល្រង  ថា  ប្រទ្រស ចិន  រុស្រសុី  
និង ឥណា្ឌា  គួរ ត្រ ប្ត្រជា្ញា ថ្រ រក្រសា ប្រព័ន្ធ អន្តរ - 
ជាតិ  ជា មួយ អង្គការ សហ ប្រជាជាតិ            
(UN) តាម បទ បញ្ជា សំខាន់ៗ  និង អន្តរ - 
ជាតិ  ផ្អ្រក លើ ច្របាប់ អន្តរ ជាតិ  និង ប្រកាន់- 
ខា្ជាប ់ពហ ុជាត ិនយិម ដើម្រប ីពង្រងឹ  នងិ ធ្វើ ឲ្រយ 
អភិបាល កិច្ច សកល ល្អ ប្រសើរ ឡើង ។ 

លោករ ដ្ឋមន្ត្រីកា រ បរទ្រ ស   បាន ថ្ល្រង ថា  
ប្រទ្រស ទាំង ៣  គួរ ត្រ ប្រកាន់ ខា្ជាប់ សា្មារតី 
បើក ចំហ  សាមគ្គីភាព  ជំនឿ ទុក ចិត្ត  និង 
កចិ្ច សហ ប្រ តបិត្តកិារ ។  ពកួ គ្រ  គរួ ត្រ បង្កើត 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា ឯក ច្ឆន្ទ  រៀប ចំ ផ្រន ការ 

កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ ការ របស់ ពួក គ្រ  និង 
បញ្ជូន សញ្ញា វិជ្ជមាន  ទៅ កាន់ ពិភព លោក ។ 

លោក វ៉ាង  បាន ថ្ល្រង ថា  ចិន  រុស្រសុី និង 
ឥណា្ឌា  គ ឺជា ប្រទ្រស ធ ំទាងំ ៣  ដ្រល ប្រកាន ់
ខា្ជាប់ ឯក រជភាព ជា យុទ្ធ សាស្ត្រ។  ពួក គ្រ 
គួរ ត្រ យល់ ពី សា្ថាន ភាព ន្រ កិច្ច សហ ប្រតិ - 
បត្តិ ការ ន្រះ ឲ្រយ បាន ច្របាស់ ថា  ពួក គ្រ គឺ ជា   
ដ្រ គូ និង ផ្តល់ ឱកាស ទៅ វិញ ទៅ មក  និង 
ចាត់ វិធានការ ច្រញ ពី ទស្រសន វិស័យ ន្រ    
ការ ជួយ ប្រទ្រស ទាំង ៣  ឲ្រយ សម្រច បាន 
ការ អភិវឌ្រឍ  និង ការពារ សន្តិភាព ពិភព- 
លោក  និង ការ អភិវឌ្រឍ ។ 

ពួក  គ្រក៏ គួរ ត្រ យក ចិត្ត ទុក ដក់  និង   
ដោះ ស្រយ ឲ្រយ បាន សមរម្រយ នូវ កតា្  ដ្រល 
ស្មុគ សា្មាញ ក្នុង ទំនាក់ ទំនង ទ្វ្រភា គី  និង  
ការ ពារ សា្ថាន ភាព ទូ ទៅ ន្រ ទំនាក់ ទំនង 
របស់ ពួក គ្រ ។ 

លោក រដ្ឋ មន្ត្រកីារ បរទ្រសសចនិ វ៉ាង  យ ី
ក៏ ជំរុញ ឲ្រយ ភាគី ទាំង ៣  លើក កម្ពស់ ពហុ - 
ភាគី និយម  និង ប្រកាន់ ខា្ជាប់ គោល បំណង 
នងិ គោល ការណ ៍ន្រ ធម្មនញុ្ញ របស ់អង្គការ- 
សហ ប្រជា ជាតិ  និង ធានា ដល់ អំណាច   
និង ប្រសិទ្ធ ភាព របស់ អង្គការ សហ ប្រជា - 
ជាតិ ៕ Xinhua/PSA

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្រព័ន្ធ  ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ រដ្ឋ បាន រយ ការណ៍ 
កាលពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ-
ខាងជើង បាន ពន្រយោរ «ផ្រន ការ 
សកម្ម ភាព យោធា » ប្រឆាំង 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  នៅ ក្នុង 
កិច្ច ប្រជុំ គណៈ កម្មការ យោធា 
មជ្រឈមិ  ក្រម អធបិត ីភាព របស ់
ម្រដឹក នាំ កូ រ៉្រ ខាង ជើង លោក-
គីម  ជុង អ៊ុន  ដោយ បាន លើក 
ជា សំណួរ ជា ច្រើនអំពី បំណង 
របស ់ក្រងុ ព្រយងុ យ៉ាង  ថាតើ មាន  
អ្វខី្លះ   នៅ ព ីក្រយ ការ សម្រច-
ចិត្តន្រះ ?

ការ សម្រច ចតិ្ត  បាន ធ្វើ ឡើង 
គរួ ឲ្រយ ភា្ញាក ់ផ្អើល មយួ  ដោយសារ 
ក ូរ៉្រ ខាង ជើង ត្រវូ បាន គ្រ រពំងឹ ថា  
នឹង ចូល រួម ប្រជុំ ន្រ គណៈ កម្ម-
ការ យោធា មជ្រឈិម  របស់ គណ- 

បក្រស ពល ករ ដ្រលកំពុង គ្រប់ - 
គ្រង អំណាច បច្ចុប្របន្ន  ដើម្របី 
គទំ្រ សកម្ម ភាព យោធា  ដ្រល 
យោធា  របស់ ខ្លួន  បាន គំរម 
ចាត់វិធាន ការ ប្រឆាំង ប្រទ្រស   
កូ រ៉្រខាង ត្របូង  ដោយ សារ មិន 
ព្រញចិត្ត នឹង ខិត្ត ប័ណ្ណ ប្រឆាំង 
ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ  ព័ត៌ មានមជ្រឈិម-    
កូ រ៉្រ ផ្លូវ ការ  បាន រយការណ៍ 
ដោយ គ្មាន ការ និយយ លម្អិត 
ថា  ម្រ ដកឹ នា ំ លោក គមី ជងុ អ៊នុ  
បាន ធ្វើ ជា អធិប តី នៅ ក្នុង កិច្ច- 
ប្រជុំ ដំបូង ន្រ គណៈកម្មការ 
យោធា មជ្រឈិម  តាម រយៈ វីដ្រ អូ 
ខន ហ្វើ រិន កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  
ហើយលោក គីម  បាន សម្រច-
ចិត្ត ពន្រយោរ ផ្រន ការ សកម្ម ភាព 
យោ ធា នោះ ៕Yonhap/SK

លោកប្រវីតវង់សូ៊វ៉ាន់(ស្តាទីំ២)កំពុងថ្ល្រងទៅកាន់ក្រមុអ្នកកាស្រតនៅវិមានរដ្ឋាភិបាល។BKP

លោកគីមជុងអុ៊នធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជំុនៅក្នងុការិយាល័យនយោបាយ។Yonhap

(ពីស្តាទីំ៣)លោកវ៉ាងយីចូលរួមសន្នសីិទតាមវីដ្រអូជាមួយរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសរុស្រសីុនិងឥណ្ឌា។Xinhua

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសចិនអំពាវនាវឲ្រយប្រទ្រសចិន
រុស្រស៊ីនិងឥណ្ឌរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩

លោកប្រវីតវង់សូ៊វ៉ន់ប្ត្រជ្ញាពង្រងឹសាមគ្គភីាពនៅក្នង៊គណបក្រសផាឡំាងប្រឆ រ៉ត់

គីមជុងអុ៊នពន្រយារផ្រនការសកម្ម-
ភាពយោធប្រឆំងកូរ៉្រខាងត្របូង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

តពីទំព័រ ១...ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ - 
ណា បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ ចម្លៃក  នៃះ ។ 

 អង្គការ  UNESCOរបស់ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ មាន 
មលូ ដ្ឋាន នៅ ទ ីកៃងុ ប៉ារសី  បន 
ថ្លៃង ថា  កៃុម ក្មៃង មក ពី សហ-
គមន៍ កៃី កៃ  និង កៃុម ក្មៃង សៃី  
ជន ពិការ  កៃុម អន្តោ បៃវៃសន៍ 
និង ជន ជាតិ ភាគ តិច  គឺ ធ្វើ ឲៃយ 
បត់ បង់ បៃយោជន៍ ដល់ ការ- 
អប់រំ  ផៃសៃង ៗ   នៅ ក្នុង បណា្តា- 
បៃទៃស ជា ចៃើន ទៀត ។ 

 របយ ការណ៍ នះ  បន រក - 
ឃើញ ថា  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ 
«ក្មៃង  និង យុវជន ចំនួន ២៥៨ 
លាន នាក់  មិន តៃូវ បន គៃ 
រាបប់ញ្ចលូ ទាងំ សៃងុ ព ីការ អបរ់ ំ
នះ ទៃ  ដោយ សារ ភាព កៃី កៃ 
ជា ឧបសគ្គ ចមៃបង  មិន បន ឲៃយ  
ពួក គៃ ចូល សាលារៀន » ។ 

 ចំនួននៃះ  តំណាង ឲៃយ ១៧  
ភាគ រយ នៃ ក្មៃង ដៃល មាន អាយ ុ
ចលូ សាលា រៀន ទាងំ អស ់ ពកួ- 
គៃ ភាគ ចៃើន  នៅ ក្នុង បៃទៃស - 
អាសុី កណា្តាល  និង ភាគ ខាង - 
តៃបូង  និងនៅ តំបន់សា ហា  រា៉ា  នៃ  
ទ្វី បអា្រ ហ្វិក  ។ 

 របយ ការណ៍ នះ  បន ឲៃយ 
ដឹង ថា  ភាព មិន ចុះ សមៃុង គ្នា 
កាន់ តៃ អាកៃក់ ខា្លាំង ឡើង  ជា- 
មួយ ការ    ផ្ទុះឡើង  នៃ វិបត្តិ វី រុស 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 
ដ៏ចម្លៃក  ដៃល តៃវូ បន គៃ មើល- 
ឃើញ ថា  មាន សិសៃស ជាង ៩០ 
ភាគ រយនៅ លើ សកល លោក   
បន រង ផល ប៉ះ ពាល់  ដោយ - 
សារ ការ បិទ សាលា រៀន ។ 

 ចំណៃក ក្មៃង មក ពី កៃុម គៃួ- 

សារ  ដៃល មាន មធៃយោ បយ 
អាច បន្ត ការ សិកៃសា  នៅ ផ្ទះ ជា- 
មយួ ឡៃប ថប  តាម ទរូ សព័្ទ  នងិ 
អុីន ធឺណិត  ហើយ សិសៃស ជា 
ចៃើន លាន នាក់ ផៃសៃង ទៀត  
តៃូវបន កាត់ ផ្តោច់ ពី ការ សិកៃសា 
ទាំង សៃុង ។  

 អគ្គ នាយក របស់ អង្គការ  
UNESCO  គឺ លោក សៃី អូ  ្រឌី-
អាហៃស៊ូឡៃ  បន សរសៃរ នៅ  
ក្នុង ទំព័រ មុខ ថា ៖ « បទ ពិសោធ 
មៃរៀន កន្លង មក  ដូច ជា  ជំងឺ 
អៃប៊ូ ឡា  បន បង្ហាញ ថា  វិបត្តិ - 
សុខ ភាព  អាច ធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស ជា 
ចៃើន បោះ បង់ ការ សិកៃសា  ជា-
ពិសៃស  ក្មៃង សៃី  ដៃល មាន 
ជីវភាព កៃី កៃ បំផុត   ពួក គៃ ជា 
ចៃើន មិន ដៃល បន វិល តៃឡប់ 
ទៅ សា លា រៀន វិញ ទៃ » ។ 

របយ កា រណ៍ នះ  បន 
បញ្ជាក់ ថា  នៅ ក្នុង បៃទៃស 

ដៃល មាន បៃក់ ចំណូល ទាប 
នងិ មធៃយម   មនសុៃស ពៃញ វយ័ មក 
ពី កៃុម គៃួសារ អ្នក មាន បំផុត  
មាន ចំនួន ២០ ភាគ រយ  ទំនង- 
ជា បន បញ្ចប់ ថា្នាក់ វិទៃយោ ល័យ  
នៅ តៃ ឹម អាយុ ចាប់ ពី ១៥ ឆ្នាំ   
ចៃើ នជា ង  ៣ដង   នៃ  អ្នក ដៃល 
មក ពី  គៃួសារ អ្នក កៃ ។ 

កៃមុ ក្មៃង ដៃល គ្មាន លទ្ធភាព  
ចូល  សាលារៀន គឺ មាន ចំនួន 
មិន ដល់ ១០ ភាគ រយ  ទំនង ជា 
ទទលួ បន ជនំាញ ការចៃះ អាន 
អកៃសរ ជា អបៃបប រមា  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ១០  ក្នុង ចំណោម បៃ-
ទៃស កៃីកៃ ទាំង នៃះ។ 

អង្គការ UNESCO  បន ថ្លៃង 
ថា  នៅ ក្នុង បៃទៃស កៃីកៃ ចំនួន 
២០  ភាគ ចៃើន នៅ តំបន់ សា - 
ហា រា៉ា នៃ ទ្វីប អា្រហ្វិក  ក្មៃង សៃី 
នៅ តំបន់ ជន បទ  រៀន ស្ទើរ តៃ 
មិនចប់  អនុ វិទៃយោ ល័យ ផង ។ 

ចណំៃក នៅ ក្នងុ បៃទៃស អ្នក- 
មាន  ក្មៃង អាយុ ១០ ឆ្នាំ  ដៃល 
តៃវូ បន គៃ បងៃៀន ភាសា ផៃសៃង 
មយួ ទៀត  កៃ ព ីភាសា កណំើត 
របស ់បន បង្ហាញ ថា  ៣៤ ភាគ- 
រយ ទទួល  បន ពិន្ទុ ទាប ជាង 
អ្នក នយិាយ ភាសា កណំើត  នៅ 
ក្នុង ការ តៃស្ត  អាន ។   

បៃទៃស អា្រហ្វកិចំនួន២    នៅ- 
តៃ  ហាម ក្មៃង សៃី មាន ផ្ទៃពោះ  
មនិ ឲៃយ ចលូ រៀន។ បៃទៃស ចនំនួ 
១១៧  អនុញ្ញាត ឲៃយ ក្មៃងៗ 
រៀបការ   និង បៃទៃស ចំនួន ២០  
មិន ទាន់ ចុះ សន្ធិ សញ្ញា អន្តរ- 
ជាតិ  ដៃល ហាម បៃម ពល កម្ម 
កុមារ ទៃ ។ 

ក្មៃង សៃី បៃហៃល ៣៣៥ - 
លាន នាក់  បន ចូល រៀន នៅ 
សាលារ ៀ នដៃល មិន បន ផ្តល់  
ទកឹ នងិសៃវា អនាមយ័ ដល ់ពកួ 
គ ៃ នះទៃ ៕ AFP/SK

អង្គការសហប្រជាជាតិៈក្្រងជិត២៦០...

លោក  អេម៉ានុយ អេល  ម៉ាកេងុ (កណ្តាល)  និង  អគ្គនាយក UNESCOលោកសេី អូ្រឌី  អាហេស៊ូឡេ(ស្តា)ំ និង  កេមុ ក្មេង ៗ ។ AFP

កងកម្លា ំង  យោធា ហូ៊ ធី  បាញ់មី សីុល បាលី ស្ទកិ  ទៅ លើ  ទី កេងុ  រី យ៉ាដ។ AFP

កេុង រី យ៉ាដៈ  កៃុម ចមៃុះ - 
យោធា ដឹក នាំ ដោយ បៃទៃស-
អារា៉ាប៊ី  សា អ៊ូ ឌីត  បន ថ្លៃង 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា  ខ្លួន បន 
បញ់ ទមា្លាក់  និង បំផ្លាញ យន្ត-
ហោះ្រដូនជា ចៃើន គៃឿង  និង   
ម ីសុលី ជា ចៃើន គៃប ់របស ់កៃមុ 
ឧទា្ទាម ហ៊ូ ធី នៅ ក្នុង បៃទៃស 
យៃមៃ៉ន ដៃល បន បញ់  ទៅ 
លើ ពៃះ រាជា ណាចកៃ អារា៉ាប៊ី - 
សាអ៊ូ ឌីត នៅ ក្នុង នះ មាន 
មីសីុល ១គៃប់  បន បញ់ សំដៅ 
ទៅ លើ រដ្ឋ ធានី រី យា៉ាដ ។ 

 កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូ ធី  គំទៃ ដោយ 
បៃទៃស អុរីង៉ ់ បន ថ្លៃង ថា  ពកួ- 
គៃ នឹង បៃកាស លម្អិត អំពី «ការ 
វាយ បៃហារ ទៃង ់ទៃយ ធ ំ» មយួ  
ទៅ លើ បៃទៃស អារា៉ាប៊សីាអ៊ ូឌតី  
សៃប ពៃលដៃលការ វាយបៃ- 
ហារ កំពុង បន្ត នៅ  ក្នុងបៃទៃស- 
យៃ មៃ៉ ន   ជា ទី ដៃល កៃុម ឧទា្ទាម  
បន ដណ្តើមយ ក ខៃត្ត អាល់- 
ចាហ្វ ភាគ ខាង តៃបូង  មក កាន់ - 
កាប់ គៃប់ គៃង  កាល ពី ដើម ឆ្នាំ-
២០២០ នៃះ ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃុម ចមៃុះ  គឺ 
លោក តរួគ ី អាល-់ មា៉ាល ីគ ី បន 
ថ្លៃង នៅ លើ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
រដ្ឋ ថា ៖« កង កមា្លាំង កៃុម ចមៃុះ  
បន បញ់ ទមា្លាក់  និង បំផ្លាញ 
មីសុី បលី ស្ទិក ១គៃប់  ដៃល 
បន បញ់ ដោយ កៃុម ជីវពល 
ហ៊ូធី  ចៃញ ពី ទី កៃុង សាណា  
ឆ្ពោះ ទៅ ទី កៃុង រី យា៉ាដ  នៅ ក្នុង 
បៃតិបត្តិការ អរិភាព  ដោយ - 
គិតទុក ជា មុន  » ។ 

 កៃុម ចមៃុះ  បន ថ្លៃង ថា  ខ្លួន 
បន បញ់ ទមា្លាក់ « យន្ត ហោះ-
្រដនូ៨ គៃឿង  ដៃល មាន គោល-
ដៅ បៃឆំង ទៅ លើ ជន សុី វិល  
នៅ ក្នុង ពៃះ រាជា ណា ចកៃ អារា៉ា-
ប៊ី សាអ៊ូ ឌីត » និង « មី សុីល ប-
លីស្ទិក ៣ គៃប់ ទៀត  បញ់ 
ចៃញ ពី តំបន់ គៃប់ គៃង សាអា-
ដ  សដំៅ ទៅ លើ ពៃះ រាជា ណា- 
ចកៃ នៃះ » ។ 

 អារា៉ា ប៊ី សាអ៊ូ ឌីត  តៃូវ បន គៃ 
កំណត់ គោល ដៅ ជា មួយ ការ-
វាយ បៃហារ មី សុីល បលីស្ទិក 
រាប់ សិប លើក ៕ AFP/SK

ក្រុមចម្រះុថាមីសីុលជាច្រើនគ្រប់
របស់ក្រមុឧទ្ទាមហូ៊ធីត្រវូបានបាញ់ទម្លាក់
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ហុងរស្មី

ភ្នំពេញ : ខុស ពី កីឡាទូទៅ ដែល 
មើល ឃើញ  កីឡាករ-កីឡាការិនី  នៅ 
លើ  ទលីាន អាច បែដែញ ដណ្ដើម បាល ់
គ្នា  រួម ទាំង ការ ទាញ ឱប និង ឈូស 
ជើង  កីឡា បាល់ ទាត់ ច្នែ បែឌិត ថ្មី នែះ 
តមែូវ ឲែយ អ្នក នៅ លើ ទីលាន ពាក់ ម៉ាស់ 
រកែសា គម្លាត យ៉ាង តិច ២ម៉ែតែ ពី គ្នា  
ទោះ  ក្នុង កាលៈទែសៈ ណា ក៏ដោយ  
និង  មិន អាច គែប់ គែង បាល់ ម្ដង លើស 
ពី ៥វិនាទី ជាដើម ។ 

កែុម គែូ បង្វឹក បាល់ ទាត់ របស់ អង្គ-
ការ ផ្កាយ សមុទែ  Indochina Star-
fish Foundation (ISF) ជា 
អង្គការ សបែបុរស កម្ពុជា ដែល បែើ-
បែស់ ការ អប់រំ និង កីឡា ជា យន 
ផ្លាស់  ប្ដូរ ជីវិត កុមរ បាន បង្កើត លក្ខ-
ខណ្ឌ លែបែង ថ្មី  ជា វិធី បង្ហាញពួកគែ នូវ 
របៀប លែង បាល់ បែប ថ្មី បែកប ដោយ 
សុវត្ថិភាព  ក៏ ដូចជា កែើន រំឭក ពលរដ្ឋ 
ខ្មែរ ពី គោល ការណ៍រកែសា គម្លាត សុវត្ថិ-
ភាព បុគ្គល និង សង្គម ផង ដែរ ។ 

  យោង តាម ការ ផែសព្វផែសាយ វីដែអូ 
របស់អង្គការ ISF បាន ឲែយ ដឹងថា ៖ 
«យើង ចង ់ឲែយ កឡីា នែះមន សវុត្ថភិាព 
សមែប ់ក្មែង ៗ  នៅតាម ដង ផ្លវូ ។ ដចូ្នែះ 
យើង តែូវ មន វិន័យ ថ្មី  ដូចជា ការ វាស់ 
កម្ដៅ លាង ដែ មុន និង កែយ ពែល 
លែង ពាក់ ម៉ាស់ ដែល អាច សមែក 
ដក ដង្ហើម ទៅ តាម ការស្នើសុំ របស់ 
កីឡាករ គម្លាត ពី គ្នា ២ម៉ែតែ ជា មួយ 
ការ បែង ចែក តំបន់ របស់ កីឡាករ 
នីមួយៗ និង រត់ ពី ចំហៀង (សែដៀង 
នឹង ការ លែង បាល់ ទាត់ មនុសែស ឈើ ) 
គ្មាន ការ ដណ្ដើម បាល់ គ្នា គ្មាន ការ- 
អបអរ ជា កែុម នៅពែល ស៊ុត ចូល អ្នក 
ធ្វើ ខុស វិន័យ  តែូវ ឲែយ នៅ តំបន់ ដាច់ 
ដោយ ឡែក»។ 

ដោយសារ សាលា រៀន តែូវ បិទ ទា្វារ 
កមុរ  នងិ មនសុែស ធ ំខ្លះ ដែល មន ពែល 
ទំនែរ ចែើន នាំ គ្នា លែង បាល់ ទាត់ 
នៅតាម ដង ផ្លវូ ក ៏ដចូជា សនួ ចែបារ នានា  
ដោយ មិន បែកាន់ ខ្ជាប់ នូវ វិធាន ការ 
ការពារ ខ្លួន ឡើយ ។ 

 កញ្ញា ជួប វិច្ឆិកា ជា នាយក បែចាំ 
បែទែស របស់ អង្គការ ផ្កាយ សមុទែ 
បាន និយយ ថា ៖ « កុមរ កម្ពុជា កំពុង 
ស្ថិត ក្នុង គែ លំបាក ។ សាលា រៀន 
ទាំងអស់ តែូវបាន បិទ ដើមែបី រកែសា 
សុវត្ថិភាព សិសែស  តែ ដោយសារ ឪពុក 
ម្ដៅយ ភាគ ចែើន តែវូ ទៅ បពំែញ ការងរ  
ដែល កុមរ តែូវ ចែះ មើល ថែ ខ្លួន ឯង  ឬ 
ចែញ ទៅ លែង បាល់ ទាត់ តាម ផ្លូវ »។ 

ដើមែបី សុវត្ថិភាព បែធាន គែប់ គែង 
កម្មវិធី បាល់ ទាត់ លោក យិន សាមឌី 
បាន បផំសុ គនំតិ ស្នលូ ឡើង  រចួ អភវិឌែឍ 
បទ បញ្ជា ផ្ទែ ក្នុង ជាមួយ គែូ បង្វឹក តាម 
សហគមន៍ របស់ អង្គការ ។ គោល-
ការណ៍ រកែសា គម្លាត សុវត្ថិភាព ដែល 
ទទលួ សា្គាល ់ដោយ អន្ដរជាត ិ តែវូបាន 
យក មក បែើ ក្នងុ បទ បញ្ជា ផ្ទែ ក្នងុ បាល់- 
ទាត ់ថ្ម ីនែះ  រមួទាងំ ការ ពាក ់ម៉ាស ់នងិ 
បមែម ចូល កៀក គ្នា កែម ២ម៉ែតែ ។ 

វា ជា បទបញ្ជា ផ្ទែ ក្នងុ ថ្ម ីសនា្លាង  ដែល 
កឡីាករ នមីយួ ៗ  តែវូ បាន គសូ បរវិែណ 
កំណត់  ជា បែប ផែន លែង ពី ម្ខាង ទៅ 
ម្ខាង ជាជាង ការ រត់ បែដែញ ទៅ ចុះ 
ឡើង ។ អ្នក ល្មើស វនិយ័ នងឹ តែវូ   ដាក ់ឲែយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡែក  ១នាទី ។ 

នៅ ខែ ឧសភា កែុម គែូ បង្វឹក នែ 
អង្គការ បាន បែមូល ផ្ដុំ គ្នា និង សមែច 
ចិត្ដ សាកលែបង បទបញ្ជា ផ្ទែ ក្នុង លែបែង 
ថ្មី ។ អង្គការ បាន ស្នើ ឲែយ សិសែស ដែល 
សែឡាញ់ បាល់ ទាត់ ដាក់  សាក លែបង 
លែង  បាល់ ទាត់ រកែសាគម្លាត សុវត្ថិភាព 
ថ្មី។ កែយពី សមែប ខ្លួន   មួយ  រយៈ   
កុមរ ចាប់ ផ្ដើម ចូល ចិត្ដ លែបែង  ថ្មី នែះ ។ 

កុមរា វឌែឍនៈ អាយុ ១៣ ឆ្នាំ បាន 
និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ ចូល ចិត្ដ បាល់ ទាត់ 
ណាស់ ហើយ ខ្ញុ ំក៏ ពែញ ចិត្ដ លែបែង កីឡា 
បែភែទ នែះ ណាស់ ដែរ ពីពែះ វា បាន 
បងែៀន ខ្ញុំ ពី ការ ធ្វើ ការ ជា កែុម ។ ខ្ញុំ រីក-
រាយ ណាស់ដែល ខ្ញុ ំអាច លែង បាល់ ទាត់ 
ដោយ មន សុវត្ថិភាព ជាង មុន »។ 

កញ្ញា  ជួប វិច្ឆិកា បន្ដថា ៖ « ខណៈ 
នែះ កម្ពុជា មិន មន ករណី ឆ្លង ជំងឺ  
កូវីដ ១៩ ចែើន នោះទែ តែ រាជរដា្ឋាភិ-
បាល  បាន បែកាស ថា ពលរដ្ឋ តែូវ ចែះ 
ការពារ ខ្លួន ចំពោះ រលក ទី២ ។ យើង 
រំពឹង ថា កុមរ  បាន មើល ឃើញ វីដែអូ 
នែះ និងបាន សមែច ចិត្ដ បែកាន់ យក 
នវូ វធិាន ការ សវុត្ថភិាព ។ យើង កពំងុ តែ 
រៀបចំ ដាក់ ឲែយ ដំណើរ ការ ជាមួយ ដែគូ 
របស់ យើង »។

វីដែអូ ផែសព្វផែសាយ  ដែល  បង្ហាះ កាល - 
ព ីខែ ឧសភា  នងិ រលំែច នវូ លែបែង បាល-់ 
ទាត់ រកែសា គម្លាត សុវត្ថិភាព ដំបូង បំផុត  
ទទលួ បាន បែជា បែយិ ភាព  យ៉ាង ឆប-់ 
រហ័ស  ដោយ មន ចំនួន  អ្នក ទសែសនា 
ជាង ១៦មុឺន ដង នៅ  កម្ពុជា។

យោងតាម របាយ ការណ ៍របស ់អង្គ-
ការ  ISF បាន ឲែយដឹងថា វីដែអូ នែះ តែូវ 
បាន ចែក រលំែក នៅ ទទូាងំ ពភិពលោក  
ពីសហរដ្ឋ អាមែរិក  ទៅ ដល់ បែទែស 
លិចតិនសា្ដៅញ ពែមទាំង ទទួល បាន 
ការ កោត សរសើរ ពី សហព័ន្ធ កីឡា 
បាល់ ទាត់ អាសុី ថា ជា គមែង មួយ 
បែកប  ដោយ  « ភាព ច្នែបែឌិត »។ 

លោក Christopher Lantigua 
ជា គែូ បង្វឹក បាល់ ទាត់ ម្នាក់ នៅ កែុង 
ញូវយ៉ក ដែល បាន ឃើញ វីដែអូ ផែសព្វ- 

ផែសាយ នែះ បាន សរសែរ ថា ៖ « នែះ ជា 
ថាមពល នែភាពច្នែ បែឌិត  ការ តាំង- 
ចិត្ដ និង ចែញ ពី សែចក្ដី សែឡាញ់ 
សុទ្ធសាធ  ដោយសារ ភាព ចលាចល 
និង  អស់ សងែឃឹម  បាន បង្កើត ជា ភាព 
សែស់ បំពែង ដែល ចាំ បាច់ សមែប់ 
សុវត្ថិភាព សហគមន៍ »។ 

 អង្គការ ក្នងុ សែកុ មួយ នែះ ទទួល បាន    
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ពី បណា្ដា 
បែទែសនៅ  អាមែរិក និង អឺរ៉ុប ហើយ 
អង្គការ ក៏បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ អង្គការ 
នៅ  ឥណា្ឌា អំពី ការ កែ សមែលួ លែបែង នែះ 
ឲែយ តែូវ នឹង បរិបទក្នុង បែទែស ឥណា្ឌា។ 

យោងតាម របាយ ការណ៍ របស់ 
អង្គការ ISF បាន បង្ហាញ ថា៖ «យ៉ាង 
ណាមញិ អង្គការ ផ្ដៅត សខំន ់លើ ការ- 
ដាក់ ឲែយ ដំណើ រ ការ កម្មវិធី ជាមួយ 
អង្គការ ក្នងុ សែកុ នានា  ដោយ ចាបផ់្ដើម  
ពី ដែគូ ផ្ទាល់ ក្នុង គមែង កម្មវិធី បាល់- 
ទាត់  Football Programme របស់ 
ខ្លួន ដែល ទទួល បាន ពានរង្វាន់ »។ 

 អង្គការ នឹង បើក វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
ពី ចម្ងាយ ដល់ អង្គការ កែ រដា្ឋាភិបាល 
នានា  ដែល មន បណំង ចង ់កែ សមែលួ 
លែបែង កីឡា នែះ  និង  អាច ជួប ពិភាកែសា  
តទល់ សមែប់ អង្គការ នៅ ភ្នំពែញ ។ 

 វីដែអូ ផែសព្វផែសាយ អំពី បាល់ទាត់ រកែសា 
គម្លាត សុវត្ថភិាព មន នៅ ទំព័រ ហ្វែសបុ៊ក  
@isf.cambodia។ ព័ត៌មបន្ថែម 
មន នៅ វែបសាយ របស់ អង្គការ  https: 
//isfcambodia.org/៕ 

អង្គការផ្កាយសមុទ្រផ្ដួចផ្ដើមបាល់ទាត់រក្រសាគម្លាត
សុវត្ថភិាពទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាងំពីអន្ដរជាតិ

កីឡាករតេូវការពេលវេលាដើមេបីស្វេងយល់និងសមេបខ្លួនទៅនឹងការលេងបាល់ទាត់រកេសាគម្លាតសុវត្ថិភាព។រូបថត សហ ការី

កីឡាករតេវូបានវាស់កម្ដៅលាងដេនិងពាក់ម៉ាស់មុនពេលចូលលេង។រូបថត សហ ការី នៅលើទីលានបាល់ទាត់គេប់គ្នាតមេវូឲេយរកេសាគម្លាតពីគ្នា២ម៉េតេ។រូបថត សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ក្រុង  សៀមរាបៈខណៈដែល
តបំន់រមណីយដ្ឋានទែសចរណ៍
បែវត្តិសាសែ្តនិងវបែបធម៌ខ្មែរដ៏
លែបីនែទឹកដីខែត្តសៀមរាប-
កពំងុតែជបួការសា្ងាត់ភ្ញៀវទែស-
ចរបរទែសដោយសារវិបត្តិ
កូវីដ១៩នោះហើយបច្ចុបែបន្ន
ការឆ្លងជំងឺនែះ ក៏មានសា្ថាន-
ភាពសែបើយបណ្តើរៗ ហើយ-
កែុមសិលែបករBBANDរបស់
កែុមសៀកហ្វារពន្លឺសិលែបៈ-
បែចាំនៅកែុងសៀមរាបបាន
ផលិតវីដែអូចមែៀងដំបូងមាន
ចំណងជើងថា«តោះមក-
ទសែសនាកែុងសៀមរាប»ចែញ
ផែសាយតាមបណ្តាញសង្គមនៅ
ថ្ងែទី១១ខែកក្កដឆ្នាំ២០២០
ខាងមុខនែះ។
លោកទែសវិជ្ជាជំនួយការ

ផ្នែកទីផែសារនែអង្គការហ្វារពន្លឺ-
សលិែបៈនៅកែុងសៀមរាបបាន
បង្ហើបពីគោលបំណងនែការ-
ផលិតវីដែអូចមែៀងឈ្មោះថា
«តោះមកទសែសនាកែុងសៀម-
រាប»នោះថា៖«ក្នុងវីដែអូនែះ
កែុមចមែៀងBBAND-ប៊ីបែន
នងឹបង្ហាញពសី្ទលីប្លែករបសវ់ង-់
តនែ្តីខ្មែររីហ្គែ។សមែប់បទ-
ចមែៀង «តោះមកទសែសនា
កែុងសៀមរាប»នែះនិយាយ
ពីយុវជនមា្នាក់ខំបញ្ចុះបញ្ចូល-
សែ្តីជសងែសារខ្លួនឲែយនាងធ្វើ-
ដំណើរជមួយគាត់ទៅលែង-
នៅខែត្តសៀមរាបដើមែបីទទួល-
បានបទពិសោធនិងទសែសនា
បណ្តុំទែសភាពគែបប់ែបយា៉ាង
នៅតំបន់អង្គរដោយជឿជក់
ថារូបនាងនឹងចង់វិលតែឡប់-
មកទសែសនាវិញម្តងទៀត។
ជការពិតទៅនោះអត្ថន័យ

គឺចង់ឲែយមានការចូលរួមពី-
សណំក់កែមុទែសចរក្នងុសែកុ

ខ្មែរយើងមកទសែសនាតំបន់-
រមណយីដ្ឋាននានានៅក្នងុខែត្ត
សៀមរាបឲែយបានចែើនតាម
របៀបថ្មីដែលរកែសាសុវត្ថិភាព-
និងដើមែបីចូលរួមបង្កើតឲែយមាន
ការងរឡើងវិញដែរទៅដល់
កែុមសម្តែងនានារបស់កែុម-
សិលែបករហ្វារពន្លឺសិលែបៈនៅ
ក្នុងខែត្តសៀមរាបដែលកំពុង
តែជួបវិបត្តិអត់ការងរផ្នែក-
អាជីពរបស់ពួកគាត់នោះ។
មែយ៉ាងទៀតការងរសម្តែង-
នានារបស់កែុមសិលែបករហ្វារ
ពន្លឺសិលែបៈ ក៏បានរួមចំណែក
រកបែក់សមែប់មូលនិធិជួយ
ទៅដល់កែុមសិសែសានុសិសែសកែី-
កែកពំងុរៀននៅឯសាលាហ្វារ
ពន្លឺសលិែបៈក្នងុខែត្តបាត់ដបំង-
ជរៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានចនំនួ
ជង១ពាន់នាក់ផងដែរ»។
ជនំយួការផ្នែកទីផែសារនែអង្គ-

ការហ្វារពន្លឺសិលែបៈបានបន្ត
ថា៖ «ហើយការចែញវីដែអូ-
ចមែៀងនែះក៏ចង់បង្ហាញដែរ
ថាកែុមសិលែបៈសៀករបស់-
ហ្វារពន្លឺសលិែបៈមនិតែមឹតែចែះ
លែងសិលែបៈសម្តែងនៅលើ-

ឆកសៀកប៉ុណ្ណោះទែក៏ចែះ
សម្តែងសិលែបៈបែបចមែៀង-
ទៀតផងដែរ។ខណៈចមែៀង
«តោះមកទសែសនាកែុងសៀម-
រាប»នែះគឺជវីដែអូសម្តែង-
ដំបូងរបស់ពួកគែដោយមាន
លោកវឿតវុតជអ្នកចមែៀង
លោកលីវណ្ណថានជបែធាន
កែុមនិងអ្នកនិពន្ធទំនុកចែៀង
កែមុតនែ្តីករនានារមួមានលោក
ឆមសវុណ្ណោរទិ្ធឡាបមា៉ាលីស
រីវណ្ណៈសំពន្លឺសែឡង់ឌីឯ-
តួសម្តែងវិញគឺមានកញ្ញាជួប-
កញ្ញានិងលោកគង់ទីដ»។
លោកទែសវិជ្ជាបញ្ជាក់ឲែយ

ដងឹទៀតដែរថា៖«បនា្ទាប់ពកីារ-
បញ្ចាំងវីដែអូយើងក៏នឹងមាន-
ការបែគំតនែ្តីផ្ទាល់របស់កែុម
ប៊ីបែនដែរ (BBAND live)
តាមយូធូបនិងហ្វែសប៊ុកនៅ
ថ្ងែទី១១ខែកក្កដឆ្នាំ២០២០
ខាងមខុនែះ។ខណៈតណំភា្ជាប់
ទៅកាន់ការផែសាយផ្ទាល់ក៏នឹង
តែវូបានផ្តល់ជនូមនុរយៈពែល
១សបា្តាហ៍។សូមពិនិតែយកន្លែង
និងពិភាកែសាសមែប់ព័ត៌មាន-
ថ្មីៗ»៕
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  ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តបែកបទៅដោ យក្តីមែតា្តា-
ករុណឲែយគា្នាទៅវិញទៅមកបាន
យា៉ាងល្អ។សែចក្តសី្នែហគូស្នែហ៍

ចែះបង្កើតនូវភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគា្នាផងដែរ។
ការបែកបរបររកទទួលទានផែសែងៗ នឹងបានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីនានាតែង-
តែទទួលបានសុខសុវត្ថិភាព។ចំណែកឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលគួរជទីគាប់ចិត្ត។

ទស្រសន៍ទយតាមក្របួនសប្តគ្រះ និងនព្វគ្រះ ន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររ   ដ្រាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប់  ន្រក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ការនិយាយ-
ស្តីបែកបដោយវិចារណញ្ញាណសុខ-
ភាពល្អលោកអ្នកមានសមត្ថភាព
ក្នងុការសមែចកិច្ចការផែសែងៗបាន

ដោយខ្លនួឯងមានឆន្ទៈមោះមុតកា្លាហននិងបែកប-
ដោយឧត្តមគតិ។បែសិនបើជអ្នកបែកបរបររក-
ទទួលទា ននានានឹងទទួលបាននូវផលតបស្នង
យា៉ាងគា ប់ចិត្ត។ចំពោះបញ្ហាស្នែហមានភាពល្អកូ-
ល្អនិនឹងគា្នាយា៉ាងល្អសមែប់សម្ពន័្ធស្នែហ។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ លាភ-
សកា្ការៈចែើនតែបានដោយបុណែយ
លោកអ្នកមានសមត្ថភាពគែប់-
គែន់អាចបំពែញការងរចំពោះមុខ

បានយា៉ាងល្អបែសើរ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនានា
ពុមំា នឧបសគ្គអ្វីឡើយ។ទឹកចិត្តបែកបដោយក្ត-ី
មែតា្តា និងករុណចំពោះមនុសែស និងសត្វ។ការ-
និយាយស្តីចែើនតែមានការតែះិរិះល្អតិល្អន់។ រីឯ
បញ្ហាស្នែហមិនមានការពែយួបារម្ភអ្វឡីើយ។

រាសឡីើងខ្ពសត់ែដែត។លោកអ្នក
មានទឹកចិត្តអង់អាចកា្លាហននៅ
ក្នុងការសមែចកិច្ចការផែសែងៗ 
ដោយសារភាពឈ្លាសវែ។រឯីការ-

បែកបរបររកទទួលទានវិញបានផលចំណែញ
យា៉ាងគា ប់ចិត្ត។ការធ្វើដំណើរដើមែបីបំពែញការ-
ងរតែងមានជោគជ័យ។ចំពោះគូស្នែហ៍មាន
ការយកចិត្តទុកដ ក់នឹងគា្នា។ចំណែកលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលជទីគាប់ចិត្តខា្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការបែកបរបររក-
ទទលួទានផែសែងៗនងឹបានផលល្អ
បង្គួរតែប៉ុណ្ណោះ។ រីឯលាភសកា្ការៈ
នឹងបានភាគផលដោយសារមាន-

ការជែមជែងពីអ្នកដទែ។ការយាតែទៅកាន់
ទីជិតឆ្ងាយនានានឹងទទួលបានការរាក់ទាក់សា្វា-
គមន៍ចែើន។ចំណែកឯសែចក្តីស្នែហទាមទារឲែយ
មានការយលច់តិ្តគា្នានងិចែះអធែយសែយ័គា្នាឲែយបាន
ចែើនទើបជការល្អបែសើរចំពោះសម្ព័ន្ធស្នែហ៍៕

រាសីមធែយម។ថ្ងែនែះមានសមត្ថភាព
បែើកមា្លាងំកាយជងកមា្លាងំបែជ្ញា
នែះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អតែផ្លវូចិត្តមាន
ការហ្មងសៅខ្លះៗ ហែតុនែះគួរអាន

សៀវភៅធម៌ឬសា្តាប់ពែះធម៌ឲែយបានចែើន។ រីឯ
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជល្អបុ៉នា្មោនដែរតែវូយក
ការបែងុបែយ័ត្នខ្ពស់។ ចំពោះបញ្ហាស្នែហវិញ
គូស្នែហ៍របស់អ្នកយល់ពីទឹកចិត្តដូចសព្វដង។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ការបំពែញ
ភារកិច្ចផែសែងៗ នឹងទទួលបាននូវភាព-
ជោគជ័យដោយសារអ្នកនឹងបំពែញ
ការងរយា៉ាងសា្វាហប់ និងមានទឹក-

ចិត្តមោះមុត។ រីឯការនិយាយស្តីធ្វើឲែយអ្នកដទែ
ពែញចិត្ត និងគោរពសរសើរ។ការបែកបរបររក-
ទទួលទានផែសែងៗ នឹងបានការជឿទុកចិត្តពីដែគូ
ពាណិជ្ជកម្មដោយភាពសោ្មោះតែង់របស់អ្នក។
ចំពោះលាភសកា្ការៈមានភាពរលូនល្អគាប់ចិនា្តា។

រាសីមធែយម។មានសមត្ថភាពបែើ
កមា្លាំងកាយជងកមា្លាំងបែជ្ញានែះ
បណ្តាលមកពីមានសុខភា ពផ្លូវ-
កាយល្អតែមានចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ 

ហែតុនែះគរួអានសៀវភៅធម៌ឬសា្តាប់ពែះធម៌ឲែយ
ចែើនដើមែបីជមែះចិត្តមន្ទិល។រីឯការនិយាយស្តី
មនិសវូល្អប៉នុា្មោនទែបញ្ហាស្នែហគូស្នែហ៍យល-់
ចតិ្តជធម្មតា។ថ្ងែនែះគរួតែយកចតិ្តទកុដកទ់ៅ
លើបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។

រាសមីធែយម។ផ្លវូកាយមានការនឿយ-
ហត់ចែើនខណៈលាភសកា្ការៈនឹង
ទទួលបានដោយការខិតខំខ្លួនឯង។
ថ្ងែនែះអ្នកមានសមត្ថភាពខាងទនំាក-់

ទំនងពុំសូវជល្អប៉ុនា្មោនទែតែអាចសា្តារសា្ថានភាព
បា ន។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយដើមែបី
បពំែញកា រងរនងឹទទលួបាននវូលទ្ធផលបង្គរួ។រឯី
ការនិយាយស្តីចែើនតែពោលតាមទឹកចិត្ត ខណៈក្តី
ស្នែហវិញមានការអធែយសែ័យដូចជបែកែតី។

រាសីសែុតចុះ។ការបែកបរបររក-
ទទួលទានផែសែងៗនឹងបានផលជ
ធម្មតាប៉ុន្តែក៏តែូវចណំយកមា្លាំង-
កាយនិងកមា្លាំងចិត្តយា៉ាងចែើន។

ការនយិាយស្តបីែកបដោយក្តគីោរពតែអកសុល
ថ្ងែនែះអ្នកបែទះជនអគតិ។ការធ្វើដំណើរទៅ
កាន់ទីជិតឆ្ងាយអាចមានគែះដល់ខ្លួន។ រីឯ-
សែចក្តសី្នែហគសូ្នែហន៍ងឹមានអារម្មណម៍និសវូ
ល្អទែគឺមានភាពរកាំរកូសខ្វះការអធែយសែ័យ។

រាសឡីើងខ្ពស។់ការនយិាយស្តីគឺ
ចែើនតែពោលពាកែយពិតទៅកាន់
អ្នកផងទាំងពួង។ចំពោះមុខរបរ
រកទទួលទានវិញគឺថាបានផល

ជទីគាប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយ
មានសុវត្ថិភាពល្អ។បញ្ហាស្នែហវិញ គូស្នែហ៍
មានភា ពល្អូកល្អិននឹងគា្នាលើសពីធម្មតានិង
គា្មោនភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណែក
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជទីគាបច់តិ្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាកែយ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផងតែងមានគែ
យកចិត្តទុកដក់សា្តាប់។ចំពោះ
បញ្ហាសខុភាពគឺមនិមានជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយនងឹមានគែចាំទទលួ
សា្វាគមន៍រាក់ទាក់ជក់ជពុំខានឡើយ។ចណំែក
បញ្ហាស្នែហគូស្នែហ៍មានការយល់ចិត្តគា្នាយា៉ាង
ល្អូកល្អិនបង្កើតបានជសម្ព័ន្ធស្នែហ៍បានល្អ។

ក្រមុ សិល្របករBBAND  របស់ ក្រមុ សៀក ហ្វារពន្ល ឺសិល្របៈ  នឹងច្រញ វីដ្រអូចម្រៀងដំបូង    ។ រូបថតសហការី

ក្រមុBBANDហ្វារពន្លឺសិល្របៈច្រញវីដ្រអូចម្រៀង

ដំបូងដើម្របីទាក់ទាញអារម្មណ៍ទ្រសចរក្នងុស្រកុ

ក្រមុ សៀក ហ្វារពន្ល ឺសិល្របៈ សម្ត្រងនៅ សៀមរាប   ។ រូបថតសហការី
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សូហ្វតិន្នសី  ជំរុញ ឲ្យ អត្តពលិក ខំ រកម្ដាយ កំុ ចំា ដល់ ២០២៣
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ស្ថាបនិក និង ជា អនុ- 
បៃធានសហព័ន្ធ កីឡា សូហ្វតិន្នីស 
កម្ពជុា លោក ជា ប៊នុហៃង បាន ជរំញុ 
ឲៃយ កៃមុ អត្តពលកិ  ទាងំ អស ់តៃវូ បង្កើន 
ការ ហ្វឹក ហាត់ឲៃយ បាន ខ្លាំង និង  បៃកួត 
ដណ្តើម ឲៃយ បាន  មៃដាយជូន ជាតិ គឺ 
កុំចាំ ដល់ សុីហ្គៃម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ នៅ កម្ពជុា ទើប ខ ំបៃងឹ ពៃះ 
វា នៅ ឆ្ងាយ ណាស់។

ថ្លៃងនៅ ក្នុងពិធី បិទការ បៃកួត 
កីឡាសូហ្វតិន្នីសជៃើសរើស ជើង ឯក 
ថ្នាក់ ជាតិ លើកទី ៤ និង ពាន រង្វាន់ 
សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខៃង លើក ទី 
៧ ឆ្នាំ ២០២០ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩ 
ខៃមិថុនា លោក ជា ប៊ុនហៃង បាន 
បង្ហាញ ការ  ជឿជាក់ថ កៃុម កីឡាករ 
សហូ្វ ត ិន្ន ីសកម្ពជុា នងឹ អាច ឈានទៅ 
ដណ្តើមយក មៃដាយ មាស  ក្នុងការ- 
បៃកួត កីឡា សុី ហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការងរ សំខន់ 
នៅ ចំពោះមុខ ពៃលនៃះ គឺ លោក ជា 
ប៊ុនហៃង បាន ជំរុញ ឲៃយ កៃុម សូហ្វ- 
តនិ្នសី តៃវូ បន្ត ខ ំបៃងឹហ្វកឹ ហាត ់ពៃះ 
លោក នឹង បញ្ចុះបញ្ចូល  មា្ចាស់ ផ្ទះ 
វៀតណាម ឲៃយ ដាក់ បៃភៃទ កីឡា- 
សូហ្វតិន្នីស ចូល ទៅ ក្នុងការ បៃកួត 

សុីហ្គៃម លើក ទី ៣១ ឆ្នាំ ២០២១ 
ហើយ បើសិនជា សំណើ នៃះ បាន 
សមៃច គ ឺ កៃមុសហូ្វតនិ្នសី កម្ពជុា តៃវូ 
ដណ្តើម ឲៃយបាន មៃដាយ មនុ នងឹ ឈាន 
ទៅ ដណ្តើម ឲៃយ បាន មៃដាយមាស នៅ 
សុីហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣។

លោក ជា ប៊ុនហៃង បាន ថ្លៃង ថ៖  
«បើ ទោះ បជីា នៅ ក្នងុ អឡំងុ វបិត្តកិវូើដ- 
១៩នៃះ យើង ហ្វឹក ហាត់ នៅតាម ផ្ទះ 

តៃ កមៃិតបច្ចៃក ទៃស របស់យើងនៅ 
ដូច ដើម។ ទោះ យ៉ាងណា ខ្ញុំ  សូម 
សំណូម ពរឲៃយ អ្នកទាំងអស់ គ្នា តៃូវ តៃ 
បៃឹង  បៃងហ្វឹក ហាត់ បន្ថៃម ទៀត 
ហើយបើ សិនជា មាន វាសនា យើង 
អាច នឹង បាន  បៃកួតនៅ សុីហ្គៃម ឆ្នាំ 
២០២១ ពៃះ យើង  នងឹបញ្ចុះបញ្ចលូ 
ខង មា្ចាសផ់្ទះ វៀតណាម   ឲៃយ ដាក ់កឡីា 
សូ ហ្វ តិ ន្នី ស គឺ យើង កុំ រង់ចាំ ដល់ ឆ្នាំ- 

២០២៣ វា នៅ ឆ្ងាយ ណាស់ »។ 
បៃធាន អង្គភាព កីឡា នគរ បាល- 

ជាតិ កម្ពុជា លោក ជា ប៊ុនហៃង 
បានបញ្ជាក់ ថ៖ «បើ ការ បៃកួត សុី- 
ហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២១ មាន  កីឡា  សូ ហ្វ- 
តនិ្នសី   យើង អាច ដណ្តើមយក មៃដាយ 
បាន ហើយ ដល់ សុី ហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដៃល កម្ពុជា ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ យើង 
ធ្វើយ៉ាងណា ដណ្តើម មៃដាយ មាស ឲៃយ 

បាន  អា ហ្នឹង បាន វា ពូកៃ » ។
ការ ហា៊ាន ដាក់ គោលដៅ  ដណ្តើម 

ឲៃយបាន មៃដាយ នៃះ ដោយសរ លោក 
ជា ប៊ុនហៃង មើល ឃើញ ថ វិស័យ 
កីឡា សូ ហ្វ តិ ន្នី ស កម្ពុជា  កំពុង មាន 
ការ រើកចមៃើន ខ្លាំង គួរ ឲៃយ កត់សមា្គាល់  
និងដណ្តើម បាន មៃដាយ គៃប់ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ ដៃល ពួកគៃ បានចូល រួម 
ខណៈការបង្ហាញ វត្ត មាន ជា លើក 
ដំបូង ក្នុងសុីហ្គៃម ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ 
ហ្វីលីពីន កន្លង មក នៃះ កៃុម សូហ្វ - 
តិន្នីស កម្ពុជា ដណ្តើម បាន មៃដាយ 
សំរឹទ្ធ ចំនួន ២ ជូន ជាតិ។

ចំណៃក លោក ជា សៃនវិសៃសុត 
អគ្គលៃខធិការសហព័ន្ធ កីឡា សូហ្វ- 
តនិ្នសី កម្ពជុា បាន ធ្វើ ការ ប្តៃជា្ញាចតិ្ត ថ៖  
« ក្នងុ នាម សហពន័្ធ កឡីាសហូ្វ តនិ្នសី- 
កម្ពុជា សូម ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ថ នឹងបូជា នូវ 
កមា្លាំងកាយ ចិត្ត និងខិតខំ បៃឹងបៃង 
ពងៃងឹ នវូ វសិយ័ កឡីា មយួនៃះ ឲៃយកាន-់ 
តៃ មាន បៃជា បៃិយភាព ភាព លៃបី - 
លៃបាញ និង មាន មោទនភាព ជាតិ 
ទាងំនៅ ក្នងុថ្នាកជ់ាត ិនងិអន្តរជាត ិជា 
ពិសៃសគឺ ជួយ ជំរុញ និង ដាស់ ស្មារតី 
ទឹក ចិត្ត កីឡាករ កីឡាការិនី ឲៃយ មាន 
ភាព ស្វា ហាប់ និង មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង ខ្ពស់ ដើមៃបី  ដណ្តើម យក 
ជយលាភី ជូនជាតិ មាតុភូមិ»៕

លោក ជា បុ៊នហេង (កណ្តាល) ពេលថតជាមួយ កេមុអត្តពលិក  កេយ ការ បំពាក់មេដាយ កាលពី ថ្ងេទី ១៩ ខេមិថុនា។ ឈន ណន

Kane ជួយ Spurs បន្ត ប្ជ្ង យក កៅអីអឺរ៉ុប 
កេុង ឡុងដ៍: ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 

Harry Kane អាចរក បាន  
គៃប់ បាល់ ដំបូង របស់ខ្លួន នៅ 
ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ កៃុម មាន់ 
ខ្នាយ មាស Tottenham 
Hotspur ផ្ដើម មានដង្ហើម ដក 
ជា ថ្មី ក្នុង ការ  បៃជៃង  យក កៅ អី  
សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ Champi-
ons League នា រដូវ កាល 
កៃយ បនា្ទាប ់ព ីមាន ជយ័ ជម្នះ  
២-០ លើ កៃុម West Ham 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

កឡីាករ Kane  មើល ទៅ ដចូ 
ជា ឆ្ងាយ ព ីសមត្ថភាពរបសខ់្លនួ 
ណាស់  បនា្ទាប់ ពីបង្ហាញ ទមៃង់ 
លៃង មនិ សវូ ជា លៃច ធ្លាប៉នុា្មាន 
អំឡុង ការ បៃកួត  លើក  ដំបូង 
របស់ ខ្លួន  កៃយ ខកខន ជាន់ 
ទីលាន  អស់ រយៈ ពៃល ៦ខៃ 
ពៃល ប៉ះ  ជាមួយ កៃុមបិសច 
កៃហម Manchester Unit-
ed កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ តៃ កៃយ 
រក បាន ១ គៃប់ សមៃប់ ការ- 
បៃកួត ទី ២ នៃះ បាន បង្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ នូវ សញ្ញា ល្អ ឡើង វិញ 
សមៃប់ បៃធាន កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិ អង់ គ្លៃស រូប នៃះ ។ 

នៃះ ជា ការ បៃកួត ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
កៃុម ដៃល ដឹក នាំ ដោយ លោក 

Jose Mourinho ស្គាល់ រស- 
ជាតិ ជ័យ ជម្នះ លើក ទី ១ ក្នុង 
ចំណោម ៨លើក ចុង កៃយ 
គិត តាំង ពី ខៃ កុម្ភៈ មក។ កៃុម  
Spurs ប៊ិះ នងឹ មាន គៃប ់បាល ់
នា ំមខុ ទៅ ហើយ  នៅ នាទទី ី៤៥ 
ពៃលខៃសៃ បៃយុទ្ធ   Son He-
ung-min មាន ឱកាស ស៊ុត 
បាល់ បំប៉ាង សំណាញ់ ទី បាន 
យ៉ាង ល្អ តៃ មនិ យក ជា បាន ការ 
ដោយ សរ វើដៃអូ ជំនួយ ការ អាជា្ញា - 
កណា្ដាល បង្ហាញ ថ កីឡាករ 
សញ្ជាតិ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង  ស្ថិត ក្នុង 
ជំហរ កៃ លៃបៃង   (offside)។

តៃ ចុង កៃយ  កៃុមមា្ចាស់ ផ្ទះ 

កប៏ាន កាដ ូដ ៏ពសិៃស ព ីកឡីាករ 
Tomas Soucek នៅនាទីទី 
៦៤ កៃយ ខៃសៃ បមៃើ សញ្ជាតិ 
ឆៃក របស់ កៃុម West Ham 
រូបនៃះ ធ្វើ ឲៃយ ចូលទី ខ្លួន ឯង 
(own goal) ដោយសរ 
ប៉ះកៃង ជើង ពៃល ជួយ ការ ពារ  
បាល់ ទាត់ ចៃញ ពី ជៃុង ខណៈ  
កៃយ មក កឡីាករ Kane វយ័ 
២៦ ឆ្នាំ បាន បន្ថៃម គៃប់ ជ័យ- 
ជម្នះ ចុង កៃយ ឲៃយ កៃុម ឈ្នះ 
២-០ នៅ នាទីទី ៨២ តាម រយៈ 
ការ បណ្តើរ បាល់ ដាច់ ខៃសៃ ការ- 
ពារ ដល់ ទៅ ២ រូប មុន នឹង  ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន យ៉ាង ស្អាត ។

៣ ពិន្ទុ នៃះ បានជួយ ឲៃយ កៃុម 
Spurs មាន ៦ ពិន្ទុ តាម ពី 
កៃយ កៃុម នៅ ទ ីកពំលូ ទាងំ៤ 
(Top 4) និង មាន  ១ ពិន្ទុ តិច 
ជាង  កៃុម ដៃល កំពុង ឈរ នៅ 
លៃខ ៥ Man United ខណៈ 
តំណៃង នៃះ ក៏ នឹង អាច ទទួល- 
បាន សិទ្ធិទៅ លៃង Champi-
ons League រដូវកាល 
២០២០-២០២១ បាន ដូច គ្នា 
ដៃរ បៃសិន បើ  ការ ប្ដឹង ឧទ្ធរណ៍ 
របស់ កៃុម មៃឃខៀវ Man-
chester City ដៃល តវា៉ា នឹង 
បមៃម មនិ ឲៃយ ចលូ រមួ ការ បៃកតួ 
នៅ អរឺ៉បុ ២ រដវូកាល  មនិ ទទលួ- 
បាន ជោគ ជ័យ ។   

និយយ ទៅកាន់ ទូរទសៃសន៍ 
Sky Sports កីឡាករ Kane 
ថ ៖ « ជាខៃសៃ បៃយុទ្ធ អ្វី ដៃល 
អ្នក តៃូវ ធ្វើ គឺ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បើ 
អ្នក ចង់ ជួយ កៃុម ឲៃយ ឈ្នះ ។ 
ពៃល  អ្នក ខន លៃង រយៈ ពៃល 
ជាង ៦ ខៃ វា នឹង មាន អារម្មណ៍ 
ចង់ តៃឡប់ មក កាន់ ទីលាន វិញ 
ណាស់ ។ មៃន អ្នក អាចធ្វើ ការ  
ហ្វឹក ហាត់ ឲៃយ បាន ចៃើន តាម 
ដៃល អ្នក ចង់ តៃ វាមិនដូច គ្នា 
ពៃល លៃងក្នុងការ បៃកួត  ពិត- 
បៃកដ  ឡើយ » ៕ AFP/VN

Kane (លេខ១០) អូសបាល់ទៅសុ៊តគេប់ទី២  ឲេយកេមុ Spurs។ AFP

Djokovic សោកស្ដាយខ្លាងំ 
ក្យ ត្ស្ត វិជ្ជមាន វីរុស កូរូ៉ណា

បេល កេត: Novak Djoko-
vic កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  បញ្ជាក់ ថ 
ខ្លួន ពិត ជា មាន ការ សោក ស្ដាយ  
ពន់ ពៃក កៃយ កា្លាយ ជា កីឡាករ 
វាយ កនូ បាល ់(តៃន្នសី) អាជពី 
ទី  ៤ ដៃល ធ្វើ តៃស្តវិជ្ជមាន វើរុស 
កូរ៉ូណា បនា្ទាប់ ពី បាន រៀប ចំ កម្ម - 
វិធី  បៃកួតសបៃបុរស ធម៌ នៅ តំបន់ 
បាល់ កង់ ។ 

កីឡាករ លៃខ ១ ពិភពលោក 
Djokovic រួមជាមួយកីឡាករ    
Grigor Dimitrov, Borna 
Coric នងិ Viktor Troicki សទុ្ធ- 
តៃ  ឆ្លង ជំងឺ កូវើដ ១៩ កៃយ ពី 
បាន ចូល រួម ក្នុង ពៃឹត្តិការ ណ៍ 
Adria Tour ដៃល មើ ល ទៅ  មិន 
បាន គោរព តាម គោល ការណ៍ 
គមា្លាត សង្គម សោះ ឡើយ។

កឡីាករ វយ័ ៣៣  ឆ្នា ំដៃល គ្មាន  
រោគ សញ្ញា ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ សរសៃរ  
តាម គណនី  Twitter របស់ ខ្លួន 
ថ ៖ « ខ្ញុំ មាន ការ សោក ស្ដាយ  
ណាស់ ដៃល កម្មវិធី បៃកួត របស់ 
ពួកយើង ជា ដើម ហៃតុ ដៃល បង្ក 
ឲៃយមាន គៃះ ភ័យ ។ គៃប់ យ៉ាង 
ដៃល  កៃុម អ្នក រៀប ចំ និងខ្ញុំបាន 
ធ្វើ គ ឺចៃញ ព ីបៃះ ដងូ បរសិទុ្ធ នងិ 
បំណងដ៏  សោ្មាះ តៃង់ » ។ 

កីឡាករស៊ៃប៊ី  ដៃល ឈ្នះ ពាន 
Grand Slam ១៧ដង បន្ត  
ទៀត  ថ ៖ «យើង ជឿ ថ កម្មវិធី   
នោះ បានបំពៃញ តាម នីតិវិធី 
សខុភាព គៃប់ យ៉ាង ហើយ សខុ-
ភាព  នៃ តំបន់ របស់ យើង ហាក់ 
ស្ថិត ក្នុង ស្ថាន ភាព ល្អ ដៃលទី- 
បំផុត ការ មក ជុំ គ្នា  ដោយសរ 
ហៃតុផល មនុសៃស   ធម៌  តៃ យ៉ាង- 
ណា យើង ពិត ជា ខុសមៃន» ។  

កីឡាករ  Djokovic ដៃល 
បៃពន្ធ របស់ ខ្លួន ក៏មានលទ្ធផល 
វិជ្ជមាន ដៃរ លើក លៃង តៃ  កូន 
របស ់ខ្លនួ អវជិ្ជមាន  បាន ជរំញុ ឲៃយ 
គៃប់ គ្នា  ដៃល បាន ចូលរួម ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ តៃូវ ទៅ ធ្វើ តៃស្ត 
ដោយ បាន សរសៃរ បៃប់ បន្ថៃម   
ថ ៖ « បៃសនិ បើអ្នក បាន ចូលរមួ 
កម្មវិធី Adria Tour ឬ  បាន នៅ 
កៃបៃរ អ្នកដៃល មក ចូល រួម ណា 
មា្នាក់ សូមមៃតា្តា ទៅ ធ្វើ តៃស្ត និង 
អនុវត្ត តាម គោល ការណ៍ គមា្លាត 
សង្គម។ សមៃប់  អ្នកដៃល ចូល- 
រួម ការ បៃកួត បៃជៃង ទាំងនៅ 
កៃងុបៃលកៃត និង សដា ទាងំ- 
អស ់យើង នងឹ ធ្វើ ការ ផ្ដល ់ជនូ នវូ 
ថវកិា សខុភាព នាពៃល ខង មុខ 
ដ៏ ខ្លី នៃះ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ពេល ថ្មីៗ នេះ   តារា ច មេៀង 
សេរីបូ កាន ់តេ សេសផ់រូផង ់   រាង តចូ ចេឡងឹ   កពំងុ 
តេ  ជេក   ទេនំផលិត កម្ម  ហងេស មាស  កញ ្ញា  ឈិន 
រតនៈ កានត់េ   ជោគជយ័  លើវថិ ីសលិេបៈ  នងិ ទទលួ- 
បាន បេជាបេយិភាពខ្លាងំ  ព ីបេយិ មតិ្ត ជា  មយួ  នងឹ   
សំនៀង  ធ្ងន់ សេទន់  សេប់ ត េមក  បង្ហោះ  រូបបេប    
បេៀប ធៀប  ពី  អតីតកាល និង  បច្ចុបេបន្ន កាល-   
របស់  ខ្លួន  មាន អម  សារ   យ៉ាង ខ្លី ថា ៖ « អរ គុណ  
សមេប ់  ការ មើល ងាយ!» ធ្វើ ឲេយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ពី 
មហា ជន  ចំពោះ ការ ទមា្លាយ សារក្នុង ចិត្ត នោះ ។  

ទោះជាសារ ខ្លមីេន  តេ វាមាន នយ័ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ី
អតីត   កាល ដ៏ជូរចត់ របស់ តារា ចមេៀង សេី  កញ្ញា 
ឈិន រតនៈ បច្ចុបេបន្ន   វ័យ ២៤ឆ្នាំ ដេល  មាន  - 
សេុក   កំណើត មក   ពី ខេត្ត កំពង់ ចាម  និង  បានផ្ទុះ 
ការ  គាំទេ ខ្លាំង ពី មហាជន  តាំង ពី នាង បាន   បក-  
សេយ  នូវ បទ  ចមេៀងមាន ចំណងជើងថា    - 
«SAXOPHONE បាត ់ ស្នេហ ៍»  នៅ ក្នងុ វគ្គ  The 
Blind Audition Week1នា ពេលចូល រួម-   
បេកតួ     កម្ម វធិ ី  បេឡង   ចមេៀង   លដំាប ់ពភិព លោក  
The Voice Cambodia រដវូ  កាល ទ ី២  របស 
់  ទូរ ទសេសន៍  ហងេសមាស កាល ពី  ឆ្នាំ ២០១៦  
និង ជា បេក្ខ នារី បេជេង យក ពាន  វគ្គ ផ្តាច់ 
ពេ័តេ    ជាមួយ នឹង បេក្ខជន    មា្ចាស់  ពាន  
នាពេល នោះ  ដេរ  គឺ តារា ចមេៀង បេុស 
ហងេស  មាស  មាន  សេកុ    កណំើត នៅ 
ខេត្ត  តេបូង ឃ្មុំ  លោក ថេល ថេ 
ខណៈ នាពេល  បច្ចុបេបន្ន - 
អ្នក  ទាំង ២ 
នៅ លើ ទេ-
នំ តេ  មួយ ។ 

កេយ ពី 
បាន ឃើ ញ     សារ  
នោះ មក  ក៏ មាន 
អ្នក គាទំ េ  ជា ចេើន  
ចូល    ទៅ  Com-
ment លងួ  លោម   
និង  ជួយ លើក  ទឹក 
ចតិ្ត ទៅ ដល ់Idol របស ់ខ្លនួ  
ឲេយ សបេបាយ - ចិត ្ត វិញ មួយ រំពេច 
ថា៖ «ការ- មើល ងាយ គឺ ជា 
កមា្លាំង ចិត្ត បងសេី និង ធ្វើ ឲេយ 
យើង កាន់ តេ មានភាព រឹង មាំ  
តស៊ូ។  

ការ មើល ងាយ របស់ អ្នក - 
ដទេ គឺ ជា  កមា្លាំង ចិត្ត ធ្វើ ឲេយ - 
យើង មាន ថ្ងេ នេះ  និង កមា្លាំង 
ជំរុញ  ទឹក ចិត្ត   យើង  ឲេយ ខំ បេឹង 
ទៅ  មុខ បន្ត ទៀត  តេូវ  អរ-
គុណចំពោះ   ការ   មើល ងាយ  
Idol!»។ 

យ៉ាង ណា ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏ មិន អាច 

ទទួល  បាន ការ បញ្ជាក់ លម្អិត ពី សារ ខ្លី ខងលើ  
ដេល មាន ន័យ ជេ   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង រឿង អតីត កាល  
មុន ឆ្លង  មក ដល់ ពន្លឺ ជោគជ័យ លើ វិថី សិលេបៈ- 
របស  ់តារាចមេៀង សេ ី   មានទកឹដមសនំៀងយ៉ាង 
ពីរោះ សឹង តេពេល បាន ចេញ ចមេៀង   រាល់-  បទ  

មិន  ថា ជា  បទ មនោ  សញ្ចេតនា និង 
បទញាក់កនេ្តាក់អារម្មណ៍ របស់ - 
កញ្ញា ឈិន រតនៈ នោះ ទេ ដោយ- 
សារ ទូរ ស័ព្ទ របស់ នាង  មិន អាច - 
ទំនាក់ ទំនង បាន ឡើយ ។

ដោយ ឡេក  នា មួយរយៈ ពេល  
ចុង កេយនេះ   សង្កេតឃើញ ថា 
កញ្ញា ឈិន  រតនៈ  កាន់តេមាន 

ទីផេសារ នៅ ក្នុងវិស័យ   
សិលេបៈជាងមុន  ជា- 
ពិសេសនោះ នាង 
កាន់តេមាន ភាព- 
មមាញឹ ក នឹង  ការ- 
ចេៀង  នៅ តាម - 
ប៉ុស្តិ៍  ទូរ ទសេសន៍ 
និង នៅ តាមកម្ម- 
វិធី បេគំ តនេ្តី នៅ 
ខេត្តនានា  ផង ។     

បេសិន បើ   ងាក 
មក  តាម  ដាន មើល 

ពី រូប  សម្ផសេសរបស់ 
កញ្ញា វិញ នោះ គឺ ថា 

តារា ចមេៀង សេីមាន 
រូបរា ងតូច  ចេឡឹង   ដេល 
កាន់តេ មាន   រូប សមេស់ 
សេ ស ់សា្អា ត ហើយថេម-  
ទាំង សមេបូរ  ស្ទីល ក្នុង - 
ការ   តុប តេង ខ្លួន ក ៏ កាន់- 
តេ  សុីវិ ល័យ  ឡូយឆយ 
ជាង  មុន    គឺផ្លាស់ប្ដូរ - 
សងឹ តេ ១៨០ ដកឺេទៅ 
ហើយ  ផងដេរ៕  

តារាចមេៀងសេីរាងតូចចេឡឹងកញ្ញាឈិនរតនៈ
បង្ហោះសាររំឭកអតីតកាលដ៏ជូរចត់។រូបថត ហ្វេសប៊ុក

 កញ្ញា ឈិន រតនៈ រំឭក  អតីត កាល 
ដ៏ជូរ ច ត់ ដែល ជំរុញខ្លនួ ជោគជ័យ 
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បេក្ខភាពទំង៤នាក់ដេលតេវូបេកួតម៉ារា៉ាតុងដណ្តើមបេក់លាននៅសង្វៀនថោននាថ្ងេអាទិតេយ។រូបសហ ការី

ម្ចាស់មែដាយ សំរឹទ្ធ អាចប៉ះគ្នា 
តែ ខែម  ចាន់  មន បែៀបជាង 
យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជើង ថ្មី 
ពោរពេញ ដោយ បទពិសោធ 
ខេម ចាន់ និង ហុឹម គឹមរៀង 
ដេល សទុ្ធតេ ធ្លាប ់ឈ្នះ មេដាយ 
សំរឹទ្ធ នៅ សុីហ្គេម ឆ្នាំ ២០១៩ 
នោះ អាច នឹង តេូវ ប៉ះ គា្នា ពេះ 
អ្នក ទាងំ ២ គ ឺជា បេក្ខភាព  ដេល 
តេូវ បេកួត មា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម 
បេកល់ាន ទម្ងន ់៥៤ គឡីកូេម 
ជាមួយ ឃួន ឡាំង កូសុីន និង 
ពេជេ ប៊នុសដិ្ឋ ក្នងុ កម្ម វធិ ីMas 
Fight Cambodia នៅ លើ 
សង្វៀន ថោន ថ្ងេអាទិតេយនេះ។

យ៉ាង ណា កដ៏ោយ  ខេម  ចាន ់ 
តេវូ បាន គេមើល ឃើញ   ថា  មាន 
កមេិត វិជា្ជា គុន  និង សមត្ថភាព  
ពេម ទាំង បទ ពិសោធល្អ  ដាច់ 
ជាង ហុមឹ គមឹរៀង នងិបេក្ខភាព 
២នាក់ទៀត ប៉ុន្តេលទ្ធផល  
ចាញ់  ឬ ឈ្នះ គា្នា  អាច នឹង មាន  
លក្ខណៈ តងឹ តេង បផំតុ  គ ឺ ភាគ- 
រយ នេ ការ ឈ្នះ គា្នា ដោយ ផ្តលួ ឲេយ 
សន្លប់  មាន  តិច ណាស់ ។

  កីឡាករ ជមេើស ជាតិ  ខេម 
ចាន់ ធ្លាប់ បាន ចូល បេកួត 
ដណ្តើម បេក់លាន នេះ ម្តង 
ហើយ ប៉ុន្តេ បាន ចាញ់ពិន្ទុ  វា៉ាន់  
រឿន  នៅ ក្នុង វគ្គ ជមេុះ ប៉ុន្តេ 
ចំពោះ បេក្ខភាពបេកួត លើក 
នេះ  ខេម  ចាន់  តេូវ បាន មជេឈ- 
ដា្ឋាន ជា ចេើន ហា៊ាន ទសេសន ៍ទាយ 
មុន ថា  មាន ភាគរយ ចេើន ជាង 
គេ  ក្នុង ការ ឈាន ទៅ ដល់ វគ្គ 
ផ្តាច ់ពេត័េ  ឬ ដណ្តើម បា នបេក-់ 
លាន  ខណៈ ពេឹត្តិការណ៍នេះ 

តមេូវ ឲេយអ្នកទាំង ៤ ចាប់ ឆ្នាត 
មុនការ បេកួតវគ្គ ជមេុះ មាន ៣ 
ទឹក ហើយ អ្នក ឈ្នះ តេូវ ឡើង 
ទៅ បេកួត ផ្តាច់ ពេ័តេ ដេល 
មានតេឹម ១ ទឹក  ស្មើ ៩នាទី។ 

អតីត អ្នក បេដាល់  ជើងខ្លាំង  
ពេជេ  សផុន ់ ដេល  ជា គេូ បង្វកឹ 
របស ់ ពេជេ  ប៊នុ សដិ្ឋ បាន បេប ់
ថា ៖ « ប៊ុន សិដ្ឋ  ហ្វឹក ហាត់ បាន 
ល្អ   តេទោះជា ចាប ់ឆ្នាត ប៉ះ អ្នក 
ណា ក ៏លបំាក ឈ្នះ ដចូ គា្នា  ពេះ 
សុទ្ធ តេ អ្នក មាន បទ ពិសោធ  
បេកួត យូរ មក ហើយ  ក្នុង នោះ  
ហុឹម  គឹម រៀង  និង  ខេម  ចាន់  គឺ 
កីឡាករ វ័យ ក្មេង ដេរ  តេ ចាស់ 
វសេសា  និង ធ្លាប់ ឈ្នះ មេដាយ 
សរំទឹ្ធ ព ីសុហី្គេម ដចូ គា្នា  ចណំេក  
ឃួន  ឡាំ កូសុីន  វិញ ថ្វី ដេបិត មិន 
សវូ បេ កតួ នៅ ភ្នពំេញ  ប៉នុ្តេ ការ- 
ហ្វឹក ហាត់ ជា មួយ លោក គេូ  
សាន់  សៅ យ៉ាន់  ភាគ ចេើន 
ចេញ ទៅ បេ កួត នៅ សេុក ថេ  គឺ 
ល្អ ណាស់» ។

 ពេជេ សុផន់ បាន បន្ថេម 
ថា៖  «ការ បេកួត ៥ លើក ចុង- 
កេយនេះ ប៊ុន សិដ្ឋ  ឈ្នះ ជា- 
និច្ច  ក្នុង នោះ មាន  ម៉ន  ភីរមេយ , 
សាស្តាេ វុធ  និង  ចាន់  សាន់  
ផង ដេរ  ប៉ុន្តេ ការ បេកួត លើក 
នេះ ខ្ញុំ មិន ទាន់ ហា៊ាន សងេឃឹម 
ចេើន ទេ  គឺ វា អាសេ័យ លើ 
សង្វៀន ជាក ់ស្តេង ។ យ៉ាង ណា 
ក៏ដោយ ប៊ុនសិដ្ឋ ល្អ កណា្តាប់- 
ដេ  និង ទាត់ ជើង កេម  ហើយ 
បើ មាន ឱកាស ល្អ  យើង ផ្តួល 
បាន ភា្លាម ៗ   ប៉ុន្តេ  បើប៉ះ  ខេម 
ចាន ់ក្នងុ  វគ្គ ដបំងូ  គ ឺជាឧបសគ្គ 

ធំ តេ ម្តង  » ។ 
សេដៀង គា្នា នេះ លោក  សាន ់ 

សៅ យ៉ាន់  បេប់ថា ៖ «ឃួន  
ឡាំកូសុីន  ពិត ជា លំបាក ក្នុង 
ការ ប៉ះ អ្នក ទាងំ ៣  ប៉នុ្តេ មនិ មេន 
គា្មាន សងេឃឹម ទេ  គឺ យុទ្ធ សាស្តេ  
យើង នឹង ផ្តល់ ឲេយភា្លាមៗ ពេល 
បេ កួត  ជាក់ ស្តេង ។  ឡាំកូសុីន  
ថ្មី នៅ ភ្នំពេញ   តេ បេ កួត បាន 
ចេើន នៅ ថេ  អ៊ចីងឹ បើបាន ឡើង 
ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ពេ័តេ  ការ ចាញ់  ឬ 
ឈ្នះ  គឺ អស់ ចិត្ត   ពេះ គេ មិន 
ដាក ់ពនិ្ទ ុនា ំឲេយ មាន ភាព អយតុ្ត-ិ 
ធម៌ កើត ឡើង  ប៉ុន្តេ ខ្ញុំ បារម្ភ 
លទ្ធផល បេ កួត នៅ វគ្គ ជមេុះ  ៣ 
ទកឹ  វញិ ទេ  ដេល លទ្ធផល ពេល 
ខ្លះ មិន អស់ ចិត្ត » ។ 

លោក  ម៉ា  វុតា្ថា  ពិធីករ  និង 
ជា អ្នក គេប់ គេង ទិន្នន័យ  កីឡា- 
ករ  នៅ សង្វៀនថោន  និយយ 
ថា៖  «  តាម បេ វត្តិ  និង បទ- 
ពិសោធ  បេ កួត របស់ អ្នក ទាំង 
៤នេះ   ខេម  ចាន ់ នងិ ហុមឹ  គមឹ- 
រៀង  ចាស់វសេសា ជាង មេន  ប៉ុន្តេ 
កេបាច់  និង ស្នៀត បេ កួត ពេម- 
ទាំង កមា្លាំង  របស់ ជើង ថ្មី    ឃួន  
ឡាំ កូសុីន  និង ពេជេ  ប៊ុន សិដ្ឋ  
វិញ  សាង សមត្ថភាព បាន ល្អ 
ណាស់  គឺ ឈ្នះ រៀមចេបង មួយ 
ចំនួន ធំ ដូច គា្នា ។  ហេតុ នេះ  មិន 
អាច ទសេសន៍ ទាយ មុន បាន ទេ  
ទោះ បីជា បទ ពិសោធបេ កួត 
ឃ្លាត ខុស ពី គា្នា ក៏ ដោយ ហើយ 
គណៈកម្មការ ផ្គ ូផ្គង បាន ពនិតិេយ 
ឲេយ មាន សមត្ថភាព បេហាក់-  
បេហេល គា្នា  គេន ់តេ  ខេម  ចាន ់
ចាស់ វសេសា ជាង មេន»  ៕ 
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