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ក្រុមបាល់ទាត់TiffyArmyFC(ទ័ព)
ពង្រឹងទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីប្រជ្រងយក
ចំណាត់ថ្នាក់ល្អ...ទំព័រ១៥

ខ្ស្រភាពយន្តខ្ម្ររខ្នាតធំរឿងប្រមាញ់-
ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបើកសម្ពោធពិធី-
ក្រុងពាលីនៅចុងខ្រកក្កដា...ទំព័រ១០

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

ACU នំាខ្លនួ ឧកញ៉ាសង ថន   ទៅ សាក សួរ ពាក់ ព័ន្ធ ករណី ពុក រលួយ រឿង ដី ធ្លី 
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បាត ់ដបំងៈ អង្គភាព ប្រឆាងំ- 
អពំើពកុ រលយួ (ACU) កាល- 
ពី ល្ងាចថ្ង្រទី២៧ ខ្រមិថុនា បាន 
នាំខ្លួន ឧកញ៉ា  សង ថន ដ្រល 
កាន់កាប់ ដី  ប្រមាណ៥ពាន់ ហិក- 
តា ឬ ស្មើ ១ ភាគ ៤ ន្រ ផ្ទ្រដ ីក្នងុ 

ស្រុក គាស់ ក្រឡ  ទាំង មូលទៅ  
សាកសួរ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី ពុក- 
រលួយ រឿង ដីធ្លី នៅ ស្រុក  ន្រះ ។

ស្រប ព្រល ជាមួយ គា្នា ន្រះ 
លោ ក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រ ន 
ក៏ បានច្រញ អនុក្រឹត្រយ បញ្ចប់  
មុខ តំណ្រង លោក  ម៉ា សុ ចាន់ 
ជា អភិបាលន្រ គណៈ អភិបា ល 

ស្រុក គាស់ក្រឡ ផងដ្ររដ្រល 
សង្គម សុីវិលដាក់ ការ សង្រស័យ 
ថា ករណី ន្រះ អាច  មាន ជាប់ - 
ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ គា្នានឹង រឿង 
ដ្រល ACU បាន រក ឃើញ ។

ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍ បាន ព្រយាយាម 
ទាក់ទងលោក ឱម យុិន ទៀង 
ប្រធាន  ACU និង លោក យុិន 

ទៀង ពុទា្ធា រិ ទ្ធ ជំនួយការ ផ្ទាល់ 
របស ់លោកដើម្រប ីបញ្ជាក ់បន្ថ្រ ម  
អំពី ករណី ន្រះ ប៉ុន្ត្រ ទូរស័ព្ទ ចុច 
ចលូ មនិ មាន អ្នក ទទលួ ខណៈ 
លោក  នួន បូ ផល  អនុ ប្រធាន 
ACU បាន បដិស្រធ ផ្តល់ បទ- 
សមា្ភាស ។

លោក ងួន រតនៈ អភិបាល 

ខ្រត្ត បាត់ ដំបង ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
បុ៉ស្តិ៍  កាលពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា លោ ក 
បាន ដឹង ថា ACU បាន នាំខ្លួន 
លោ ក ឧ កញ៉ា របូ ន្រះទៅ សាក សរួ 
ករណ ីពកុរលយួ ក្នងុ រឿង ជម្លោះ 
ដធី្លតីាមរយៈ ពាក្រយប ណ្តងឹ រប ស ់
ប្រជា ព ល រដ្ឋ។ ប៉នុ្ត្រ លោកមនិដងឹ 
ថា ឧ កញ៉ា ...តទៅទំព័រ  ២

រដ្ឋមន្ត្រសុីខាភិ- 
បាលរំឭកឲ្រយប្រ- 
យ័ត្នកូវីដខណៈរក
ឃើញថ្ម ី១១នាក់

អ្នក សា្លាប់ដោយសារ 
ជំងឺកូវីដមាន ចំនួន 
៤៩៥ ២៨៨នាក់ 
នៅ លើ ពិភព លោក 

កម្ពជុា នំាច្រញ 
កង់ ៥ខ្រឆ្នានំ្រះ 
មាន តម្ល្រ   សរុប ជិ ត 
២០០ លាន ដុលា្លារ

ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង សុ- 
ខាភិ បាល លោក  ម៉ម  ប៊ុនហ្រង 
បាន រំឭក ពលរដ្ឋ កុំឲ្រយ ភ្ល្រច ការ- 
ពារ ខ្លនួ ព ីជងំ ឺក ូវដី ១៩  ខណៈ  នៅ 
កម្ពជុា ទើប បាន រក ឃើញ អ្នក ជងំ ឺ
នាំ ចូ លថ្មីពី ខាង ក្រ ១១ ករណី  
ក្នងុរ យៈ ព្រល ២ ថ្ង្រ      ដោយ លោក 
បានបញ្ជា ក់ថា  ការ មិន បាន 
អនុវត្ត វិធី ការ ពារ ខ្លនួ ឱ្រយ បាន ត្រមឹ- 
ត្រូវ  គឺមា ន ហានិ ភ័យ ខ្ពស់ ក្នុង 
ការ ឆ្លង ជំងឺ  ដ្រល គ្រូព្រ ទ្រយ មាន 
ការ ពិបាក ក្នងុការព្រយា បាល ន្រះ ។ 
      ថ្ល្រង នៅ ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកាស 
មួយ កាល ពី ម្រសិល មិញ លោក  
ម៉ម  ប៊ុនហ្រង បាន ជំរុញ ឱ្រយ 
ពលរដ្ឋ បន្ត ប្រកាន់ យក ការ រស់- 
នៅ ធម្មតា តាម ប្រប គន្លង ថ្មី គឺ 
ការ សមា្អាត ដ្រ ការ ពាក់ មា៉ាស់  ឬ 
ប្រើ ក្រមា ខ្ទប ់មាត ់នៅ ព្រល ក្អក ឬ 
កណ្ដាស់ និ ង ...តទៅទំព័រ ៤

កៃុង បា៉ារីសៈ  យោង តាម 
ចំនួន សរុប ច្រញពី  ប្រភព ផ្លូវ-
ការដ្រល បាន ចង ក្រង ដោយ 
AFP  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា  វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណ 
ប្រភ្រទ ថ្ម ីដ ៏ចម្ល្រក មយួ ន្រះ   បាន 
សមា្លោប់ មនុស្រស យា៉ាងតិច ចំនួន 
៤៩ ៥ ២៨៨ នាក់  ចាប់ តាំង ពី  
វ ីរសុ ប្រភ្រទ ថ្ម ីន្រះ បាន ផ្ទុះឡើង 
នៅ ក្នុង...តទៅ ទំព័រ ៩

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការ នាំ ច្រញ កង់ ពី 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ 
ក្នងុ រយៈ ព្រល ៥ ខ្រ  ឆា្នា ំ២០២០ 
មាន តម្ល្រ សរបុ  ជតិ ២០០ លន 
ដុល្លោរ  កើនឡើង ២៦ ភាគ រយ 
បើ ធៀប នងឹ រយៈ ព្រល ដចូ គា្នា ឆា្នា ំ
២០១៩ ខណៈ ទផី្រសារ អរឺ៉បុ មាន  
ចំណ្រក  ទីផ្រសារ ប្រមាណ ៦០ 
ភាគ   រយ ន្រ ការ នាំ ច្រញ សរុប ។

ទនិ្ននយ័ អគ្គនាយកដា្ឋាន គយ 
និង រដា្ឋាករ កម្ពុជា  ច្រញ ផ្រសាយ 
កាល ពចីងុ សបា្តាហ ៍មនុ បង្ហាញ 
ថា ចាប់ ពី ខ្រ មករា មក ដល់ ខ្រ 
ឧសភា ឆា្នា ំ២០២០ កម្ពជុា បាន 
នំា ច្រញ កង ់ទៅ កាន ់ទផី្រសារ អន្តរ- 
ជាត ិក្នងុ តម្ល្រ សរបុ ១៩៧ លន 
ដុល្លោរ កើន   ២៦ ភាគ រយ ធៀប 
នងឹ រយៈ ព្រល ដចូ គា្នា ឆា្នា ំ២០១៩ 
ចំណ្រក កង់ ដ្រល នាំ ច្រញ មាន 
ចនំនួ សរបុ ៨៧៦ ៦១២គ្រឿង 
កើន ឡើង  ១៩ ភាគ រយ។

ទិន្នន័យ ខាង លើ  ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថា 
ការ នាំ ច្រញ កង់  ទៅ  ទីផ្រសារ អឺរ៉ុប 
មាន ចំនួន ៤៩៥ ៣៤១គ្រឿង 
ស្មើ នឹង តម្ល្រ ១១៩  លន ដុល្លោរ 
ទៅ អាម្ររកិ មា នចនំនួ  ២២៣- 
៩១២ គ្រឿង ស្មើ នងឹ តម្ល្រ  ៤៤ 
លន ដុល្លោរ... តទៅ ទំព័រ ៧

CPP សម្រចផ្អាកប្ររព្ធពិធីរំឭកខួប៦៩ឆ្នាំ
ន្រការ បង្កើត បក្រសដោ យ យកឱកាសន្រះដើម្របីដោះស្រយផលវិបាកជំងឺកូវីដ

នៀ ម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ គណបក្រស ប្រជាជន- 
ក ម្ពជុា (CPP) បា ន សម្រច 
ផ្អាក ការ ប្ររព្ធ ពធិ ីរឭំក ខបួ ៦៩ 
ឆា្នា ំ ន្រ ការ បង្កើត បក្រស ន្រះដោយ 
យក ឱកាស ន្រះដើម្របី  ប្រមូ  ល ផ្ដុំ 
ការ ខតិ ខ ំដោះ ស្រយ ផល វិបាក  

ន្រ ជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈ   បក្រស ន្រះ 
កា លពីម្រសិលមិញ  បាន សម្ពោធ 
អគារ សា្នាក ់ការ កណ្ដា ល   ថ្ម ីដ្រល 
ចណំយ ការ សាង សង ់អស ់ជាង 
៣០  លន ដលុ្លោរ។ ន្រះ បើ តាម 
សារ លិខិត របស់ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន ស្រន ប្រធាន 
គណបក្រស ប្រជាជន កម្ពុជា។

ក្នងុ លខិតិ ចុះ ថ្ង្រទ២ី៨ មថិ ុនា 
ម្រសិល មិញ លោក ហ៊ុន ស្រន 
បាន ថ្ល្រង ថា ចាប់ តំាង ពី  បដិ សន្ធ ិ 
នៅ ថ្ង្រ ទី ២៨ មិថុនា ១៩ ៥ ១ 
មក គណក្រស ន្រះបាន ប្រកា ន់ -  
ខា្ជាប់ នូវ គោល បំណង របស់ ខ្លួន  
នោះ គឺ ការ ប្រមូល កមា្លោំង គ្រប់ 
ជន ជាតិ កម្ពជុា  ដ្រល មាន ឧត្ដម - 

គតិ ស្រ្នហាជាតិ មាតុភូមិ ស្រឡា ញ់ 
លទ្ធ ិប្រជាធិប ត្រយ្រយនិង សន្ត ិភា ព 
ដើម្របី រួម កមា្លោងំ គា្នា រំដោះ ប្រជា ជា តិ 
ឲ្រយ ផុត ពី ការ ឈ្លោន ពានការ ត្រ ួត  ត្រ 
ការ ជិះ ជាន់ ធ្វើ បាប គ្រប់ ប្រប - 
យា៉ា ង ការពារ សមទិ្ធផល សង្គម 
និង កសាង ប្រទ្រស កម្ពុជា មួយ 
ឯករាជ្រយ...តទៅទំព័រ  ២

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន និង ថ្នាក់ ដឹកនំា គណបកៃស បៃជាជនកម្ពជុា ជាចៃើនរូបទៀត នៅ ក្នងុ ពិធី សម្ពោធអគារសា្នាក់ការកណ្ដាលថ្ម ីកាលពីមៃសិលមិញ។ រូប FN 
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ACU នំា ...
តពទីពំរ័ ១...របូ នៃះ តៃវូ បាន 

បញ្ចូន ទៅ ទីណា នោះ ទៃ ពៃះ 
នៃះ  គជឺា សមត្ថ កចិ្ច របស ់ACU 
ខណៈ ដៃល ខៃត្ត ក ៏កពំងុ សុើប- 
អ ង្កៃ ត ករ ណ ីជម្លោះ ដធី្ល ីនៃះ ដចូ 
គ្នា។ លោក ថា ៖ «នៃះ ជាកា រ   - 
ស ៃវជៃវ របស់ អង្គភាព ដៃល 
បាន រកឃើញ ប៉ុន្តៃ ជាក់ ស្តៃង 
កន្លង មក និង បច្ចុបៃបន្ន នៅ ក្នុង 
រឿងនៃះ វា មាន ករណី ទំនាស់ ដីធ្ល ី
ជាមួយ បៃជាពលរដ្ឋ។ ខៃត្ត កំពុ ង 
ធ្វើការ វាស់ វៃង ដី ខ្លះ ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ហើយ តាម ជាក់ ស្តៃង 
(សង ថន) គត ់បាន កានក់ាប ់
ដ ីធ ំនៅក្នងុ សៃកុ នៃះ»។ លោក 
ងនួ រតនៈ  ថ្លៃង  ថា ឧកញ៉ា  សង 
ថន បាន កាន់កាប់ ដី  បៃមាណ ៥ 
ពាន់ ហិកតាឬ ស្មើ១ភាគ៤នៃ ផ្ទៃ ដី 
ក្នងុ សៃកុ គស់ កៃឡ  ទំាង មូល ។

ចំណៃក ករណី ដកតំ ណៃ ង 
លោក ម៉ា ស ុចាន ់ជា អភបិាល 
នៃ គណៈ អភិបាលសៃុក គស់ - 
កៃឡ លោក រតនៈ  មិនអាច បញ្ជា ក់ 
បានទៃ ថា មាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជា - 
មួយនឹង ករណី ឧ កញ៉ា  សង ថន 
នោះ ឬ អត់  បុ៉ន្តៃ លោកថា ការដ ក- 
តំ ណៃ ង ម ន្តៃ ីណា មួយរបស់ មន្តៃី  
រដ្ឋា ភិបាល គឺជា រឿង ធម្មតា។

លោក សុីម គូ ពលរដ្ឋ មា្នាក់  
ដៃល កំពុងមាន ជម្លោះ  ជាមួយ 
ឧ កញ៉ា សង ថន  ក្នុងចំណោម 
ពលរដ្ឋ ជាចៃើន គៃួសារបៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញថា វា 
ជា  រឿង យុត្តិធម៌   ដៃល ពលរដ្ឋ 
អាចនឹងទទួល បានបើ លោក 
ស ង ថន ពិតជា តៃវូ  បាន សៃវ - 
ជៃវ ព ីករណ ីពកុរលយួ រឿង ដធី្ល ី
នៅ សៃុក គស់កៃឡ ពិត មៃន ។ 
លោកថា ដបំងូ ឡើយ តបំនន់ៃះ  
គឺជា ដីពៃមិនមាន មនុសៃស រស់ - 
នៅ នោះទៃបុ៉ន្តៃ កៃយមកបនា្ទា ប់-  
ពី រដ្ឋាភិបាល បាន បង្កើត ជា សៃ ុក 
ក៏មាន  ពលរដ្ឋ ដៃល មិនមាន ដី 
សមៃប់ បង្ក បង្កើន ផលបាន ម ក  
រស់នៅ និង កាន់កាប់  ដី ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់ សមៃប់ ចិញ្ចឹម ជីវិត។ 
លោ ក បន្ត ថា សៃប់ តៃមាន 

ឈ្មោះ សង ថន របូនៃះ រមួមាន 
មន្តៃី ដៃន ដី  អះអាង ថា ពលរដ្ឋ 
រំលោភ ដី លោកសង ថន ទៅ - 
វិញ។ «ដី នៃះ គឺជា ដី សមៃបត្ត ិរប ស់ 
រដ្ឋដៃល ខ្ញុ ំតំាងពីដើម មក រស់ នៅ  
សៃុក គស់កៃឡ នៃះដៃ ល ជា 
តំប  ន់ សមៃប ទា នសង្គមកិច្ច សមៃ ប់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ហើយក៏ បាន ដូរ 
មកជា សៃកុ គសក់ៃឡ កាលព ី 
ឆ្នាំ ២០០២។  ពលរដ្ឋ ក៏បាន 
ចូល មក រស់  នៅពៃល គ្មោន ដី បង្ក - 
បង្កើន ផល ហ្នងឹ ជាយូរ ឆ្នា ំហើយ ។ 
បៃជា ពលរដ្ឋ កាប់ឆ្កា  របណ្តើរ  
ដំ ដុះ បណ្តើរ សៃប់ តៃ  ឧ កញ៉ា 
ស ង ថនហ្នឹង ក៏បាន កាយ កៃ - 
វាត់ ព័ទ្ធ  យកតៃ ម្តង»។

លោក យិន ម៉ៃង លី មន្តៃី 
សមៃប សមៃលួ សមាគម  អាដ - 
ហុ កខៃត្ត បាត់ ដំបងរំពឹង ថា ករ  ណី 
នៃះ ACU នឹង រក យុត្តិធម៌ ជូន 
ជន ស្ល ូតតៃង់។ «ឥឡូវ នៃះ ខ្ញុ ំបា ន 
ទទួល សារ ជាចៃើន  ពី បៃជា ពល រដ្ឋ 
ដៃលមាន ជម្លោះ ដីធ្លី នៃះ គត់ 
បង្ហាញ នូវ ក្តី សបៃបាយ រីករា យ ។ 
ចំពោះ ខ្ញុ ំជា អង្គការ សង្គម សីុវិ ល  
វិញខ្ញុ ំមិន ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ ថា AC U 
លោកមាន ឯកសារ ចៃបាស់ លា ស់  
ប៉នុណាដៃរ ពៃះ ករណ ីនៃះស្ថ ិត 
ក្នងុ ដណំាក ់កាល សុើប អង្កៃត។ 
កប៏៉ ុន្តៃយើង ចង ់ឲៃយ អាជា្ញា ធរ មា ន 
សមត្ថកិច្ចអនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់ ដៃ ល 
កំណត់  ហើយ បើសិនជា រក ឃើ ញ 
ថា អ្នក ណា មាន កំហុស មាន 
ភ័ស្តុ តាង យើង ធ្វើទៅ តាមផ្លូវ 
ចៃបាប់ ទៅ»។ បន្ថៃម ពីនៃះ លោ ក 
ម៉ៃង ល ីសងៃសយ័ ថា ករណ ីដក- 
តំ ណៃង  អភិបាល សៃកុ គស់ កៃ ឡ 
អាច មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ ណី  
បៃពៃតឹ្ត អពំើពកុ រលយួ  រឿង ដធី្ល ី
របស ់ឧ កញ៉ា សង ថន ។ លោក 
អះអាង យ៉ាង ដូច្នៃះពៃះ តៃ ការ - 
ដក ត ំណៃ ង នៃះ បាន កើត ឡើង 
សៃបពៃល តៃមួយ។មៃយ៉ាង លោក 
អភិបាល សៃុក រូបនៃះ ទើបតៃ 
បាន ឡើ ងកាន់ តំណៃង បាន ២ 
ឆ្នា ំប៉ណុោ្ណោះ  ដៃល តាមចៃបាប ់បើ 
គ្មោន កំហុស ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៃ លុះ តៃ 
ផតុ អាណត្តទិើប មាន ការ បញ្ច ប ់
មុខ តំណៃង ៕

តពីទំព័រ ១...សន្ត ិភាពសៃរី ភា ព 
បៃជា ធបិតៃយៃយ អពៃយ កៃឹត នងិ 
វឌៃឍភាពសង្គម។ ការ រួប រួម នៃះ 
ធ្វើ ឡើង  ដោយ មនិ បៃកានឋ់ានៈ 
ជវី ភាព ដើម កណំើត ជាត ិជនំឿ 
សាសនា និង អតីត កាល។

លោកហុ៊ន សៃនបន្ត ថា ចា ប់  -  
តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៧៩ មក  ដៃល 
មាន រយៈ ពៃល៤១ ឆ្នា ំបនា្ទាប ់ព ី
បាន សង្គៃះ ជាតិ ពី របប បៃល័ យ - 
ពូជ សាសន៍ បុ៉ល ពត គណ ប កៃស 
នៃះ បាន ឆ្លង កាត់ ឧបសគ្គ រាប់ មិ ន- 
អស់តៃ ក៏ សមៃច  បាន នូវ សមិ ទ្ធ - 
ផល បៃវត្តសិាស្តៃ យ៉ាង ចៃើន និ ង 
បាន ធ្វើឲៃយ កម្ពជុា  បាន សន្តភិាព  
ពៃញ លៃញ មាន ឯកភាព ជាតិ 
និង ឯកភាព ទឹក ដី។ គណបកៃស នៃះ   
ក៏ កំពុង ឈាន ទៅ មុខ បៃក ប  ដោ យ  
ភាព ជឿ ជាកល់ើ មាគ៌ា សន្តភិា ព 
បៃជាធិប តៃយៃយ និង អភិវឌៃឍ។ 

លោក ថា គណបកៃស នៅ គៃប់ 
លដំប ់ថា្នាកត់ៃង បៃរព្ធ ពធិ ីរឭំ ក  
ខួប  នៃ ការ បង្កើត បកៃស នៃះ ជា រៀ ង- 
រាល់ ឆ្នា ំដើមៃបី  ចង ចំា នូវ គុណូប ការៈ  
របស ់យទុ្ធជន យទុ្ធនារ ីនងិ អ្នក 
ស្នៃ ហា ជាតិ គៃប់ ជំនាន់។ ប៉ុន្តៃ 
ឆ្នាំ នៃះ មិន មាន ការ បៃរព្ធ ពិធី 
រឭំក នៃះ ទៃ។ លោក ហ៊នុ សៃន 
ថ្លៃង ថា៖ «ប៉ុន្តៃ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
អាសៃ័យ ដោយ សភាពការណ៍ 
ជាត ិតៃវូ បៃឈម នងឹ ការ លបំា ក 
ថ្មី ដ៏ ធំ ដៃល បណា្ដាល មក ពី ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដៃល កំពុង រាត តៃបាត 
ជា សកល នៅ គៃប់ បៃទៃស នោះ 
គណៈ អចិនៃ្តយ៍ នៃ គណៈ កមា្មោ - 
ធិការ កណា្ដាល បាន សមៃច 
ផ្អាក ការ បៃរព្ធ ខួប កំណើត គណ - 
បកៃស នៅក្នុង ឆ្នាំ នៃះ សិន ដើមៃបី 
បៃមូល ផ្ដុំ ការ ខិត ខំ ជម្នះ ដោះ-  
ស ៃយ នូវ ផល វិបាក នៃះ»។

លោក ហុ៊ន សៃន ក៏ បាន សរ - 
សៃរ នៅទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
លោក ថា ចាប់ តំាង ពី ថ្ងៃ បដិ សន្ធ ិ - 
មក គណបកៃស បៃជាជន កម្ពុជា  
បាន ឈរ នៅ ខាង បៃជាជន ផៃសា រ-  
ភា្ជាប់ រួម សុខ ទុក្ខ ជាមួយ បៃជា ជ ន 

ពុះពារ ជម្នះ គៃប ់ឧបសគ្គ ហា៊ាន 
ធ្វើ ពលិកម្ម ឥត រួញរាដើមៃបី កម្ព ុជា 
មាន ឯករាជៃយ សន្ដ ិភាពសៃរី ភាព 
បៃជាធិប តៃយៃយអពៃយ កៃឹត និ ង 
វឌៃឍន ភាព សង្គម។ កម្ពុជា បាន 
បៃ កា្លោយ  ពី វាល ពិឃាត  នៃ រប ប 
បៃល័យ ពូជ សាសន៍ ពី សម រភូ មិ 
នៃ សង្គៃម ដ ៏រា៉ា ំរ៉ៃព ីការ បៃក បា ក ់
ជាតិ និង គំនរ ផះ ផង់ ទៅ ជា ទឹក ដី 
សន្តភិាព ឯក ភាព សៃរីភាព បៃជា - 
ធិប តៃយៃយ នីតិរដ្ឋ និង អភិវឌៃឍ  
លើ គៃប់ វិស័យ។

គណបកៃស នៃះ  បាន អនុវត្ត ដោ យ  
ជោគ ជ័យ  នូវ ដំណើរ ការ សន្ដិ - 
ភា វូបនីយកម្ម បៃទៃស ជាតិតា ម- 
រយៈ គោល នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ 
ដៃល បាន បញ្ចប់ ទាំង សៃុង  នូវ 
សង្គៃម ដ៏ រា៉ាំរ៉ៃ បង្កើត បាន សន្ដិ - 
ភា  ព ពៃញ លៃញ  នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស ជា លើក ដំបូង ចាប់ ពី 
ចុង ឆ្នា ំ១៩៩៨ មក។ នៃះ បើ តា ម 
សារ របស់ លោក ហ៊ុន សៃន។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «គណបកៃស 
បៃជាជន កម្ពជុា បៃកាន ់ខា្ជាប ់នវូ 
បៃព័ន្ធ សៃដ្ឋកិច្ច ទីផៃសារ  ខិត ខំ ជំរុ ញ 
ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច ឲៃយ មាន 
កំណើន ខ្ពស់ បៃកប ដោយ ចីរភា ព 
ផៃសា រភា្ជាប់ នឹង ការ បៃង ចៃក ធន ធា ន 
បៃកប ដោយ សម ធម៌ និង ការ- 
គៃប ់គៃង បរសិា្ថាន នងិ ធន ធាន- 
ធម្មជាតិ បៃកប ដោយ និរន្តរភាព » ។

កាល ពី មៃសិល មិញ ដៃរគណ - 
បកៃស បៃជាជន បាន ដក ់សម្ពោ ធ  
ឲៃយ បៃើ បៃស់  អគរ សា្នាក់ ការ 
កណា្ដាល ថ្ម ីរបស់ គណបកៃស ដៃ ល  
មាន កម្ពស់៥ជាន់ សាង សង់ 
ឡើ   ង ចំណាយ ថវិកា ជាង ៣០  
លាន ដុលា្លោរ។ លោកហុ៊ន សៃ ន 
បានថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ២២ ខៃ 
មថិនុាថា ថវកិា ជាង  ៣០ លាន 
ដុលា្លោរ នៃះ គឺ ជាការ ចូលរួម រប ស់ 
សមាជិក បកៃស គៃប់ លំដប់ ថា្នាក់ ។ 
លោកថា ទីសា្នាក់ការ  កណា្ដាល  
របស ់ គណបកៃស បៃជាជន តាងំព ី
ថា្នាក់កណា្ដាល រហូត ដល់ ថា្នាក់ 
ខៃត្ត  ធ្វើ សមៃប់  ការ គៃប់ គៃង ពី 

៥០ ឆ្នា ំ១០០  ឆ្នា ំទៅមុខ។ លោ ក 
ថាបកៃស បាន វិនិយោគ ទុន  ទៅ លើ  
ការរៀបចំ ហៃដ្ឋារចនា សម្ព ័ន្ធ និ ង 
ការបណ្ដះុ បណា្ដាល ធន ធា ន មនុ សៃស 
ដើមៃបី ដឹក នំាក្នងុ រយៈពៃល វៃង ។

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃធាន វិទៃយ - 
សា្ថាន បៃជាធិប តៃយៃយ កម្ព ុជា ថ្លៃ ង  
ថា អគរ ដ៏ ធំ ស្កមឹស្កៃ របស់ គណ - 
បកៃស បៃជាជន កម្ពុជា បង្ហាញ ពី 
ភាព ស្ដកុ ស្ដម្ភ ភាព សមៃបូរ សបៃបា យ 
ផ្នៃក ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ 
គណ  បកៃស បៃជាជន ។ លោក ថា 
ទីសា្នាក់ ការ របស់ គណបកៃស 
បៃជា  ជន  មិន មៃន មាន នៅ តៃ 
ភ្នំពៃញ ទៃ ដៃល មាន ភាព ស្ដុក- 
ស្ដម្ភ សមូៃប ីនៅ ថា្នាក ់មលូដ្ឋាន  ក ៏
មាន ភាពស្ដុក ស្ដម្ភ ដូច គ្នា គឺ 
ស្ដុក  ស្ដម្ភ ជាង អគរ សាលា ឃុំ 
មណ្ឌល សុខភាព ឬ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
របស់ រដ្ឋ ទៅ ទៀត ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖ «នៃះឆ្លុះ បញ្ចាងំ មយួ ទៀត 
បៃមាណ ១៥ ឆ្នា ំមនុ  យើង ធា្លោប ់
ឮ ពាកៃយ ស្លោក មួយថា រាស្តៃ មា ន 
មុន រដ្ឋ ឥឡូវ យើង ឈាន ដល់ 
ដំណាក់ កាល មួយ ទៀត គឺ គណ - 
បកៃស មាន មុន រដ្ឋ»។ 

លោក ថា សៃប ពៃល ជាមួយ 
នឹង ការ អភវិឌៃឍ បកៃស បកៃស កាន់- 
អំណាច ក៏ គួរ តៃ ធ្វើ ឲៃយ មាន ភា ព 
បៃសើរ ឡើង  ដល ់អគរ សាលា 
ឃុ ំនងិ មណ្ឌល សខុភាព  ដើមៃប ី
បំពៃញ តមៃូវ ការ របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ផង ដៃរ ។ «ទាល់តៃ រដ្ឋា - 
ភិបាល បាន បំពៃញ តៃមឹ តៃវូ តា ម - 
តួនាទី ដូច មាន ចៃង ក្នងុរដ្ឋ ធ ម្មនុ  ញ្ញ 
ទើប បៃជាពលរដ្ឋ មាន ទនំកុ ចតិ្ត 
គំទៃ និង បោះ ឆ្នាត គំទៃ គណ - 
បកៃស កាន់ អំណាច នៅក្នុង ការ 
អភវិ ឌៃឍ ទៅ មខុ ទៀត ជា ពសិៃស 
ធានា បាន នូវ ការ អភិវឌៃឍ ដៃល  មិ ន -  
មាន ការ រសី អើង  មាន យតុ្ត ិធម ៌
ការ បៃង ចៃក ធន ធាន  នៃ ការ រីក- 
ចមៃើន នៃះ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ មិ ន - 
មៃន អ្នក មាន ចៃះ តៃ មាន អ្នក 
កៃ ក៏ ចៃះ តៃ កៃ ទៅ ហើយ គ្មោន 
អ្នក ណា ខ្វល់»។

លោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយ - 
សា្ថា ន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌតិ ៃយសភា កម្ពជុា ថ្លៃង ថា 
ការ សមៃច ផ្អាក បៃរព្ធ ខបួ  ៦៩ 
ឆ្នាំ នៃះ គឺ ជា រឿង តៃឹម តៃូវ   ដើមៃបី 
ចូលរួម ទប់ សា្កាត់ លទ្ធភាព  នៃ 
ការ ចម្លង ជំងឺកូវីដ១៩ និង ដើ មៃប ី 
សនៃសំ ធន ធាន។ ចំពោះ ការ សម្ពោ ធ 
សា្នាក់ ការ កណា្ដាល របស់ គណ - 
បកៃស បៃជាជន វិញ លោក ថ្លៃង 
ថា វា ជារឿង សាមញ្ញដៃល គណ- 
បកៃស មយួ តៃវូ មាន ទសៃសន វសិយ័ 
វៃង ឆ្ងាយ ក្នុង ការ ដឹកនាំ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ការ រិះ - 
គន់ លើ ការ សាង សង់ សា្នាក់ ការ 
នៃះ ដោយ បៃៀបធៀប ទៅ នឹង 
អគរ   របស់ រដ្ឋ មិន តៃឹម តៃូវ ទៃ  
ពៃះ សា្នាក់ ការ កណា្ដាល រប ស់ 
គណបកៃស បៃជាជន  ឬ សា្នា ក់ ការ 
តាម ខៃត្ត សាង សង ់ឡើង ដោ យ 
ថវិកា របស់ បកៃស មិន មៃន បៃើ ថវិ កា 
រដ្ឋ ទៃ ចំណៃក អគរ រដ្ឋបាល 
 រប ស់ រដ្ឋ គឺ បៃើ  ថវិការ ដ្ឋ ។  ជា    កា រ  ពិ  ត  
គណបកៃស មួយ  តៃូវ តៃ  បង្ហាញ 
ពីភាព រឹង មំា របស់ ខ្លនួបើ គណ ប កៃស 
មួយ មិន មាន ទំាង អគរ បកៃស ផ ង  
តើ ឲៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ទៅ ផ្ញើ វា ស នា   
ជាមួយ យ៉ាង ដូចម្ដៃច» ។

លោក មាស នី អ្នក វិភាគ 
បញ្ហា សង្គម  ថ្លៃង ថា លោក មនិ 
អាច ធ្វើអតា្ថាធិបៃបាយ  លើ ការ- 
ដកឹនា ំរបស ់គណបកៃស បៃជាជន 
ឬ ការ សម្ពោធ អគរ ថ្មី នៃះ ទៃ។ 
លោក គៃន់ តៃ លើក ឡើង ថា 
ការ បង្ហាញអគរ ស្កមឹស្កៃ  បង្ហា ញ  
ពី ភាព មាន បាន របស់ គណ បកៃស ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«មាន ការ ជជៃ ក 
គ្នា ចៃើន ដៃរ។ អ្នក ការ ទូត បរទៃ ស 
ខ្លះ  នយិយ ថា  នៅក្នងុ បៃទៃស 
បៃជា ធិបតៃយៃយ  គៃ មិន ធ្វើ ការ 
បង្ហាញ អី   ជា អគរ ធំៗ ទៃ។ គៃ 
ឃើ  ញ ការ ធ្វើ បៃប នៃះ មាន នៅ តៃ 
ក្នុង បៃទៃស ចិន និង បៃទៃស កូរ៉ៃ- 
 ខាង ជើង  ដៃល បកៃស ហ្នងឹ បា ន ធ្វើ 
អគរ របស់ បកៃស ធំៗ ដើ មៃបី បង្ហា ញ  
ដល់ ពលរដ្ឋ របស់ ខ្លនួ ឯង» ៕

CPP សម្រេចផ្អាក ប្រេរព្ធ ពិធី រំឭក ខួ ប ...



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ លោក សេង សវុណ្ណារ៉ា  
អតីត អនុរដ្ឋលេខាធិការ កេសួង 
យុត្តិធម៌  និង បក្ខពួក ៣នាក់ ទៀត  
តេវូបាន ចៅកេម សុើបសរួ សាលា- 
ដំបូង រជធានី ភ្នំពេញ  ចេញ ដីកា 
ឃុំខ្លួន ជាបណ្តោះ អាសន្ន  ដោយ 
ចោទ បេកាន់ ចំនួន ៤ បទល្មើស  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករណី រំលោភ យក ដី 
រដ្ឋ បេមាណ ១០០០ ហិកតា  នៅ 
ខេត្ត មណ្ឌលគិរី។

លោក គុជ គឹម ឡុង  តំណង 
អយេយការ អម សាលា ដំបូង រជ- 
ធានី  ភ្នំពេញ  ថ្លេងថា  លោក សេង 
សុវណ្ណារ៉ា  និងគូកន ៣នាក់ ទៀត  
រួមមាន ឈ្មោះ  វ៉ាន់ សុធា  អាយុ 
៣៦ ឆ្នា ំ ប៉ ូចយ  អាយ ុ៣៤ ឆ្នា ំ នងិ  
ឈ្មោះ សុីន ប៉ូ  អាយុ ៥៩ ឆ្នាំ  ជា 
បេជា កសកិរ នៅ ភមូ ិកោះ មេយើ ល លើ  
ឃុំ ណង ឃី លិក  សេុក កោះ ញេក  
ខេត្ត មណ្ឌល គិរី  តេូវបាន កមា្លាំង 
នាយកដ្ឋាន សន្តិសុខ ផ្ទេក្នុង  នេ 
អគ្គស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
ឃាត់ខ្លួន នៅ រសៀល ថ្ងេទី ២៦ 
មថិនុា។ ការឃាត ់ខ្លនួនេះ  កេយ- 
ពី តេូវ បានកោះ ឲេយចូល ទៅ ឆ្លើយ 
បំភ្លឺ ករណី ពាក់ព័ន្ធ ការរំលោភ- 
យក ដ ីរដ្ឋ បេមាណ១ ០០០ ហកិ តា  

នៅ ភមូ ិអ ន្តេះ  ឃុ ំអរ បនួ លើ  សេកុ 
កោះ ញេក  ខេត្ត មណ្ឌល គរិ។ី  នៅ 
ថ្ងេទ២ី៧  មថិនុា  លោក សវុណ្ណារ៉ា  
នងិ គកូន តេវូបាន កមា្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច  
បញ្ជូន ខ្លួន ទៅ កាន់ សាលា ដំបូង 
រជធានី ភ្នំពេញ  ដើមេបីចាត់ វិធាន- 
ការ បន្ត ទៅ តាម នីតិវិធី ចេបាប់។ 

លោក គឹម ឡុង  ថ្លេងថា ៖«នៅ 
លា្ងាច ថ្ងេទ២ី៧ ខេមថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០  
កេយ បញ្ចប់ ការសាក សរួ  តំណង  
អយេយការ អម សាលា ដំបូង រជ- 
ធានី ភ្នំពេញ លោក សេង  ហៀង  
បានសមេច ចោទ បេកាន់ លោក 
សេង សុវណ្ណារ៉ា  និង គូកន ក្នុង 
មា្នាក់ៗ ចំនួន ៤បទល្មើស  រួមមាន 
បទឆ បោក មាន សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស ។   
បទ រំលោភ យក ទេពេយ សមេបត្តិ សា- 
 ធា រ ណៈ របស ់រដ្ឋ។បទ សម្លតុ គរំម-  
កំហេង មិនឲេយ ប្តឹងផ្តល់  និង បទ- 
កាន់កាប់ អាវុធ ដោយ ខុស ចេបាប់» ។

  លោក បន្ថេមថា ៖«ហើយ តេវូបាន   
លោក ចៅកេម សុើបសួរ  សុង  
ប៉ុណ ្ណារិទ្ធ  សមេច ចេញ ដីកា 
បង្គាប់ ឲេយឃុំ ខ្លួន ក្នុង ពន្ធនា គារ ជា 
បណ្តោះ អាសន្ន  ដើមេបី រង់ ចាំ ការ- 
ជំនុំ ជមេះ នៅ ពេល កេយ»។ 

យោង តាម បទចោទ ទាំង៤ 
ខាងលើ នេះ  លោក សេង សុ-
វណ្ណារ៉ា  និង...តទៅទំព័រ ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ រជ រដ្ឋា ភិបាល 
កំពុង ស្វេង រក បេ ភព ថវិកា  ដើមេបី 
រៀបច ំសា្ថាប នា ហេដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ 
ផ្លវូ ចំនួន ៣៨ ខេសេ ក្នងុ កេងុ សៀម- 
រប ឡើង វិញ  ឱេយ ដូច ទៅ នឹង កេុង 
ពេះ សីហនុ ដេល ទើប  បានធ ្វើផ្លូវ 
រួចដើមេបី លើក ស្ទួយមុខមាត់  បេ- 
ទេស  ជាតិ នៅ លើឆក អន្តរ ជាតិ 
និង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទេស ចរ  ។ 

នេះ បើយោង តាម ការ លើក- 
ឡើង របស ់ លោកស៊នុ ចានថ់លុ  
រដ្ឋ មន្តេី កេសួង សាធា រណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន ក្នុង ពេល ដឹក នាំ 
កិច្ច បេជុំ ពិភា កេសា ជា មួយ លោក 
ទៀ  សហីា  អភ ិបាល ខេត្ត សៀម រប  
លើ ការងរ ពាក ់ពន័្ធ  នងឹ ការ សកិេសា   
គមេង អភិ វឌេឍន៍ ហេដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ក្នុង កេុង សៀម រប  ខេត្ត 
សៀម រប កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៧  ខេ 
មិថុនា  ឆ្នាំ២០២០។ 

លោក ស៊ុន  ចាន់ថុល  បាន- 
ថ្លេង ថា  ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ 
ក្នុង កេុង សៀម រប ដល់ ពេល  
ដេល តេវូ សកិេសា រៀប ចផំេន ការ- 
មេ ដើមេបី ធ្វើ ការ ជួស ជុល និង កេ- 
លម្អ ឡើង វិញ  ដូចផ្លូវក្នុង កេុង 
ពេះ សីហនុ  ឱេយ ស័ក្តិ សម ជា ទី- 

កេុង ទេស ចរណ៍  ដើមេបី លើក- 
ស្ទយួ មខុ មាត ់បេ ទេស ជាត ិ នៅ 
លើ ឆក អន្តរ ជាតិ  តាម រយៈ 
ភ្ញៀវ ទេស ចរអន្តរ ជាតិ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«រជ រដ្ឋា- 
ភិបាល  កំពុង សិកេសា ស្វេង រក 
បេភព ថវកិា  ដើមេប ីអន ុវត្ត គមេង 
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ៣៨ខេសេ 
នេះ។  ខេត្ត សៀម រប  ជា ប៉ូល 
សេដ្ឋ  កិច្ច ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ 
កម្ពុជា  និង ជា តំបន់ ត ភា្ជាប់ ផ្លូវ-  
សេដ្ឋ កិច្ច បាត់ ដំបង -សៀម រប» ។

លោក បន្ដ ថា  គមេង ផ្លូវ មេ 
ចំនួន ៣៨ ខេសេ  សរុប បេវេង 
បេមាណ  ៩៨,៣៤ គីឡូម៉េតេ  
ក្នងុ នោះ រមួ មាន ផ្លវូ ២ គន្លង មាន 
បេ វេង បេមាណ ៤៤ គីឡូ ម៉េតេ  
និង ផ្លូវ ៤ គន្លង  មាន បេវេង 
បេមាណ ៥៤ គឡី ូម៉េតេ។  លាត- 
សន្ធឹង ក្នុង សង្កាត់ ទាំង ១២  
របស់ កេុង សៀម រប និង មួយ 
ផ្នេក ស្ថិត នៅ សេុក បាគង ក្នុង 
គមេង អភិ វឌេឍន៍ ហេដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ក្នុង កេុង សៀម រប។

រដ្ឋមន្តេី រូបនេះ  លើក ឡើ ងថា  
បច្ចុបេបន្ន  គមេង ដេល កេសួង 
កំពុង ជួស ជុល  កេ លម្អ ឡើង វិញ 
ក្នងុ កេងុ សៀម រប  រមួ មាន  គមេង   
ផ្លូវ វង កេុង  ផ្លូវ ខេត្ត លេខ 2SR3  

បេវេង ១៤,៩៥ គឡី ូម៉េតេ  បបំេក 
ពី ផ្លូវ ជាតិលេខ ៦  តេង់ គីឡូ ម៉េតេ 
លេខ ៣០៨ + ៨៣០ដល់ គីឡូ- 
ម៉េតេ ៣១៩+៦០០  កេល កៅ ស៊ ូ 
DBST  និង ផ្លូវ ខា្នារ ចាស់ (វិថី 
សម្តេច ជា  សុីម ) បេវេង ៤,៦០ 
គឡី ូម៉េតេ  បន្ត ពផី្លវូ ៧ មករ  ចាប ់ព ី 
ផ្លូវ លេខ  2SR3  ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ផ្លូវ 
ខេត្ត លេខ  265F  ជា ដើម។

អភបិាល ខេត្ត សៀមរប លោក 
ទៀ  សហីា  ថ្លេង ថា  គមេង រៀប ច ំ  
សា្ថាបនា ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ 
ទាំង  ៣៨ ខេសេ ជា បណ្តុំ បណ្តោញ ផ្លូវ- 
មេ យ៉ាង បេ ទាក់ កេឡា ក្នុង កេុង 
សៀម រប។ ផ្លូវទាំងនេះ នឹង ជួយ 
សមេួល ដល់ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ 
ពល រដ្ឋ  កដ៏ចូ  ជា ភ្ញៀវ ទេស ចរ   ក្នងុ 
ខេត្ត សៀម រប កាត ់បន្ថយ ពេល-  
វេលា ក្នងុ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ នងិ ចរចរ    
ទំនិញ គេប់ បេភេទ។  កាតប់ន្ថយ 
ការ កក ស្ទះ និង គេះ ថា្នា ក់ចរ ចរណ ៍
ពេម ទាំង លើក កម្ពស់ សោ ភណ- 
ភាព ទកីេងុ សៀម រប ឱេយ សក័្ត ិសម 
ជា ទ ីកេងុ ទេស ចរណ ៍វបេប ធម ៌ នងិ 
បេ វត្តិ សាស្តេ របស់ កម្ពុជា។

លោកបាន ថ្លេង ថា ៖«ខេត្ត 
សៀមរប  គ ឺជា ខេត្ត ទេស ចរណ ៍
វបេប ធម ៌ នងិ បេវត្ត ិសាស្តេ  ហើយ 
សា្ថាន ភាព ហេដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ 

ជា ចេើន តេវូ ធ្វើ ការ ជសួ ជលុ  នងិ   
កេ លម្អ ឡើង វញិ។   គមេង ខេសេ- 
ផ្លូវ មេ ទាំង ៣៨ ខេសេ  ដេល បាន-  
សិកេសា  នេះ  គឺជា សរស េឈាម  
និង ជា បេះ ដូង របស់ ខេត្ត  ដើមេបី 
កំណើន សេដ្ឋកិច្ច  ទេសចរណ៍  
និង សោ ភណភាព របស់ ខេត្ត» ។

លោក ហា៊ាង សុទា្ធាយុត្ដ  អ្នក- 
នាំពាកេយ  កេសួង សាធា រណ ការ  
នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ បានថ្លេង កាលព ី
ថ្ងេមេសិល មិញ ថា  បច្ចុបេប ន្ន នេះ  
កេសួង សាធារណការ និង រដ្ឋ- 
បាល ខេត្ត សៀមរប  កំពុង 
ពភិាកេសា   គា្នា លើ ផេនការ មេ នេ ការ- 
រៀប ច ំហេដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ទាងំ 
៣៨ ខេសេ ឡើង វិញ។  លោកថា 
ជំហាន បនា្ទាប់  នឹង ស្នើ គោល- 
ការណ៍ ទៅ រដ្ឋាភិបាល ដើមេបី គិត-  
គូរ លើការ ផ្ដល់ ថវិកា ក្នុង ការ- 
អនុវត្ដ គមេង តេម្ដង។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖«ឥឡូវ យើង 
កពំងុ សកិេសា លើ ប្លង ់មេ។ ចពំោះ 
ការ ងរ បនា្ទាប ់យើង តេវូ ពភិាកេសា 
លើ រឿង ថវិកា។  ដូច្នេះ កេយ 
ការ បេជំុ ពិភាកេសា គា្នា  យើង ឃើញ 
ថា  ផ្លូវ មាន ៣៨ ខេសេ  មាន បេវេង 
ជាង ៨៩ គីឡូម៉េតេ  ដេល តេវូ សា្ថាប- 
នា ឡើង វិញ  ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ ផ្លូវ ក្នុង 
កេុង សៀម រប នេះ សា្អាត»៕ 

ថ្ងេចន្ទ ទី២៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ផ្លវូ៣៨ខ្ស្ក្នងុកុ្ងសៀមរាបនឹងតូ្វស្ថាបនាឡើងវិញ តុលាការសម្ចឃំុខ្លនួលោកស្ងសុវណ្ណារា៉ា
និងបក្ខពួក៣នាក់ទៀតករណីរំលោភយកដីរដ្ឋ
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
ហុ៊ន សៃន បានចៃញ សៃចក្ដ ីណៃនំា 
និង សំណូមពរ  ៦ចំណុច ក្នុង 
ទិវា អន្តរជាតិ  បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៦ 
ខៃ មថិនុា ខណៈ កម្ពជុា  បាន ដតុ- 
បំផ្លាញ គៃឿង ញៀន ជិត  ៥០០ 
គីឡូកៃម  ដៃល បង្កៃប បាន។

ក្នុង សារ លិខិត   មាន កមៃ ស់  
៦ទំព័រ លោក ហ៊ុន សៃន បាន 
កោត សរសើរ   និង ថ្លៃង អំណរ - 
គុណ ដល់អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ  អង្គ - 
ការ  និងអ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់  
ដៃល រួមចំណៃក ដល់ ការ បង្កៃ ប 
ទប់ សា្កាត់ ពៃយាបាល និង អប់រំ 
ពលរដ្ឋ ឲៃយ ចៀសឲៃយឆ្ងាយ ពីគៃឿ ង  - 
ញៀន។ លោក បញ្ជាក ់ថា អ្នក- 
បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន គឺ ជា ជន- 
រង គៃះ  ដៃល តៃវូ ការ ពៃយាបាល 
ចំណៃក អ្នក ជួញ ដូរតៃវូ តៃ ផ្ដនា្ទា - 
ទោស យ៉ាង តងឹ រុងឹ។ លោ ក   បន្ត 
ថា បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ននិា្នាការ នៃ ការ- 
ផលិត  និង ចរាចរ គៃឿង ញៀន 
កើន ឡើង  អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង គៃឿង ញៀន  នៅ តៃ 
បន្ត កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ បៃង បង្ការទប់  - 
សា្កាត់ និង បង្កៃប យ៉ាង សកម្ម  

នូវ រាល់ ការប៉ុន ប៉ង របស់  កៃុម-  
ឧកៃិដ្ឋជន  ក្នុង ការ បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស នៃះ។ លោក បាន ថ្លៃង  ថា ៖ 
«ជាង នៃះទៅ ទៀតក្នងុ កាលៈ  - 
ទៃសៈ  ដៃល បៃទៃស ជាត ិរបស ់
យើងក៏ ដូច ជា បណ្ដា បៃទៃស 
ស្ទើរ តៃ ទាំងអស់ នៅ លើ ពិភព- 
លោ ក  បាន និង កំពុង ជួប បៃទះ 
នូវ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺឆ្លង ដ៏  
កាច សាហាវ គឺជំងឺ កូវីដ១៩រាជ  - 
រដា្ឋាភិបាលបាន បង្កើន ការ យក-  
ចិត្ត ទុកដាក់  កាន់ តៃ ខ្លាំង ថៃម- 
ទៀត  ទៅ លើ ការងរ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆងំ គៃឿង ញៀន ដើមៃប ីបង្ការ 
និង ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រោគ និង 
ជំងឺ ផៃសៃងៗ  ពិសៃស ជំងឺ កូវីដ 
១៩ទាំង ក្នុង ចំណោម អ្នក បៃើ - 
បៃស់ និង អ្នក ញៀន គៃឿង ញៀន 
និង ទំាង ពី អ្នក បៃើ  និង អ្នក ញៀ ន 
គៃឿង ញៀន ទៅ អ្នក ដទៃ នៅ 
ក្នុង  សហគមន៍ផង ដៃរ»។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  បាន ធ្វើ- 
ការ ណៃនា ំនងិ សណំមូ ពរចនំ ួន  
៦ចំណុច  រួម មាន ពងៃឹង ការ- 
អនុវត្ត ការងរ របស់  អាជា្ញាធរ ឲៃយ 
កាន់ តៃ មាន បៃសិទ្ធភាព និង 
ការ  អប់រំ  អំពី ផលប៉ះ ពាល់ នៃ 
គៃឿងញៀនលើ សង្គម នងិ ការ- 
ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី១៩។ អាជា្ញាធរ តៃវូ 

បង្កើន សកម្មភាព បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
គៃឿង ញៀន ដោយ អនវុត្ត ផៃន- 
ការ ភមូ ិ«ស» គ ឺភមូ ិគ្មាន គៃឿង- 
ញៀន។ ដើមៃបី សមៃច បាន ភូមិ 
«ស» នៃះលោក បៃប់ ឲៃយ អាជា្ញាធ រ  
បៃកាន់ ខ្ជាប់ នូវ ពាកៃយស្លាក«៣កំុ 
១ រាយការណ៍» ដៃល មាន ន័ យ 
ថា អាជា្ញាធរ មិន តៃវូ ជួញដូរកំុ ចៃ ក - 
ចាយ កំុ ធ្វើ ខ្នង បង្អៃក កំុ ឃុប ឃិ ត 
និង កុំបៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន។ 
លើស ពី នៃះ  អាជា្ញាធរ មិន តៃូវ 
អន្តរាគមន៍ កុំ រារាំង ការ អនុវត្ត 
ចៃបាប់ចំពោះ ឧកៃិដ្ឋ ជន គៃឿង-  
ញៀនទោះជា សាច់ ញាតិ មិត្ត - 
ភក្ត ិក៏ ដោយហើយ មិន តៃវូ លើ ក - 
លៃង  ឬ បន្ធូរ បន្ថយ កា រអនុវត្ត 
ចៃបាប ់ឡើយ។ ប៉នុ្តៃ ពលរដ្ឋ ទាងំ- 
អស ់តៃវូ ចលូរមួ រាយការណ ៍អ ំព ី
មុខសញ្ញាឬ បទ ល្មើស គៃឿង ញៀ ន ។

កាល ពី ថ្ងៃ  ២៦ មិថុនាអា  ជា្ញា ធ រ- 
ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀ ន  
បាន ដុត បំផ្លាញ គៃឿង ញៀន  ជា - 
ចៃើន បៃភៃទ សរបុ ជាង  ៤៧៧ 
គីឡូ កៃម ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ 
មជៃឈមណ្ឌល កោះ ពៃជៃ។ ការ- 
ដុត បំផ្លាញ នៃះ  ធ្វើឡើង  កៃម 
បៃធាន បទ «ការ យល់ ដឹង ចៃបា ស់ - 
លាស ់ នា ំឲៃយ មាន ការ ថៃទា ំមាន 
បៃសិទ្ធ ភាព»៕

តពីទំព័រ១...តៃវូរ កៃសាគ មា្លាត សុវត្ថ ិភាព បុគ្គល  និង 
សង្គម  ខណៈ លោក អះ អាង ថា  គៃ ូពៃទៃយ ពិបាក ក្នងុ 
ការ សង្គៃះ ជីវិត អ្នក ជំងឺ ដៃល ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោករ ដ្ឋ មន្តៃ ី បញ្ជាក់  ថា ៖« ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ នៃ ជំងឺកូ-
វីដ ១៩ នៃះគឺ យើង មិន តៃវូ មើល រំលង ទៃ ដោយ សារ 
រី រុស កូ វីដ ១៩ នៃះ វ៉ៃ លុក ផ្លវូ ដង្ហើម សា ហាវ ណស់ 
ធ្វើ ឱៃយ មនុសៃស ពិបាក ដក ដង្ហើម  រហូត ដល់ តៃដរ ខៃយល់ 
ដោយ ខ្វះ អុក សីុហៃសៃន៊ ដៃល កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ ក៏ ពិបាក 
នឹង ជួយ សង្គៃះ ឱៃយ ផុតពី សៃចក្ដ ីសា្លាប់ ។ជៃះ- 
មរណៈ ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន ភាព 
គួរ ឱៃយ ពៃយួ បារម្ភ ណស់ នៅ លើ សកល លោក... » ។ 

 រីឯ  អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក WHO បញ្ជាក់ 
ដៃរ ថា មក ទល់ ពៃល នៃះពំុ មាន អ្នក ណ អាចកំណត់ 
ចៃបាស់ ថា ជំងឺ កូ វីដ ១៩   ឆ្លង នៅ កន្លៃង ណ ឡើយ។  
បុ៉ន្តៃ គៃ ដឹង ថា បុគ្គល គៃប់រូប គឺ អាច ឆ្លង ជំងឺ នៃះ  
គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ គៃប់ ពៃល វៃលា  និង គៃប់ ទី កន្លៃង។  
   WHO បាន លើក ឡើង ថា  « យើង មិន ទាន់ ដឹង 
បាន អំពី វីរុស កូ វីដ ១៩ នៃះ  មាន អត្ត ច រិ ត បៃប ណ  
និង នៅ កន្លៃង ណ នៅ ឡើយ តៃ អ្វ ីដៃល យើង អាច 
ដឹង បាន នោះ  គឺ ការ ចម្លង របស់ វា បណ្ដា ល មក ពី 
ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់ ទៅនឹ ង តំណក់ ទឹក មាត់ តូចៗឬ 
ទឹក រំអិល ផ្លវូ ដង្ហើម របស់ អ្នក ផ្ទកុ វីរុស កូ វីដ ១៩...
ហានិ ភ័យ ក្នងុ ការ ចម្លង វីរុស ដ៏ កាច សា ហាវ នៃះ គឺ 
មាន ខ្ពស់ នៅ ពៃល បុគ្គល ចល័ត ធ្វើ ដំណើរ ពី កន្លៃង 
១ ទៅ កន្លៃង ១ដោយ ភ្លៃច  ឬ មិន បាន អនុ វត្ត វិធាន- 
ការ ការ ពារ ខ្លនួ » ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  កៃសួង សុខភិ បាល បាន 
បៃកាស ថា  មាន ជន ជាតិ ខ្មៃរ ២ នាក់ មាន អាយុ ពី ១៥ 
ដល់ ២៣ ឆ្នា ំតៃវូ បាន ធ្វើ តៃស្ដ វិជ្ជមាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 

និង បាន បញ្ជនូ ទៅ ពៃយា បាល នៅ មណ្ឌល សុខ ភាព 
ចាក់ អងៃ កៃម  បនា្ទាប់ ពី ធ្វើ ដំណើរ មក ពី បៃទៃស 
មា៉ាឡៃ សីុ  ពី ថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា  ក្នងុ ចំណោម អ្នក ដំណើរ 
១០៧ នាក់ ដៃលមាន ជន ជាតិ មា៉ាឡៃ សីុ ២ នាក់ ផង។ 
    ចំពោះ អ្នក ធ្វើ តៃស្ដ អវិជ្ជ មាន ១០៣ នាក់ ជា ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  តៃវូ បាន ឱៃយធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក នៅ មណ្ឌលជម្ព-ូ    
វន្ត ១ និង តៃវូ ដឹក បន្ត ទៅ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក នៅ មណ្ឌល 
តម បណ្ដា ខៃត្ត ដៃល ពួក គៃ រស់ នៅ បុ៉ន្តៃ ជន ជាតិ 
មា៉ាឡៃ សីុ ២ នាក់ តៃវូ សា្នាក់ នៅ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក នៅ 
សណ្ឋា គរ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ។ 

ករណី នៃះ ដៃរ កាលពី ថ្ងៃទី ២៧  មិថុនា កៃសួង 
សុខភិ បាល ក៏ បាន រាយ ការណ៍ ករណី នំា ចូល ជំងឺ 
កូវីដពី ឥណ្ឌ ូនៃសីុ ៩ ករណី បន្ថៃម ផង ដៃរ  ក្នងុ នោះ 
មាន ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ៨ នាក់  និង ជន ជាតិ ឥណ្ឌនូៃ សីុ មា្នាក់  
បនា្ទាប់ ពី អ្នក ទំាង នៃះ បាន ធ្វើ ដំណើរ តម ជើង ហោះ 
ហើរ ចៃញពី ឥណ្ឌ ូនៃសីុ  មក ដល់ កម្ពជុា  ពី ថ្ងៃទី ២៥ 
មិថុនា  ដៃល មាន អ្នក ដំណើរ សរុប ៤០ នាក់ ក្នងុ នោះ 
មាន វៀត ណ មមា្នាក់  និង ឥណ្ឌ ូនៃសីុ ១៥ នាក់ ។ 

គិត តៃមឹថ្ងៃមៃសិល មិញ កម្ពជុា បាន ពៃយាបា ល  អ្នកជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ជារហូត ដល់ ១២៩ នាក់  និង  គ្មាន អ្នក សា្លាប់ទៃ  
ក្នងុ ចំណោ ម ដៃល  រ កឃើញឆ្លង១៤១ នា ក់ ៕ 

នាយករដ្ឋមន្ត្រីណ្រនំា៦ចំណុចក្នងុទិវាអន្តរជាតិប្រឆំាងគ្រឿងញៀនរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិ...

អ្នកដំណើរពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានភ្នពំេញកន្លងមក។ រូប ជីវ័ន



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វីងផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នករត់មូ៉តូកង់បីនិងមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍
 រាប់រយ គៃួសារ ដៃល រង ផលប៉ះ - 

ពាល់ ដោយ ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺកូ -  
វដី ១៩ បានទទលួ ជនំយួ ហរិញ្ញវត្ថ ុពី 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង !

 អ្នកបើក រុមឺក៉ កង ់៣ នងិ ម គ្គ ុទៃ្ទ សក ៍
ទៃសចរណ៍ បៃមាណ ៧០០ គៃួសារ 
បានទទលួ ជនំយួ ហរិញ្ញវត្ថ ុព ីវ ីង ដើមៃប ី
ដោះសៃយ តមៃូវការ បៃចាំថ្ងៃ របស់ 
ពកួគៃ ខណៈពៃលដៃល មានការ រាត-
តៃបាត នៃ ជងំកឺ ូវដី ១៩  ដៃល បណ្តាល 
ឱៃយមាន វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច ទូទាំង សកល 
រួមទាំង កម្ពុជា ផងដៃរ ។ ទឹក បៃក់ 
ដៃល ទទលួបាន ពសី បៃបរុ សជន នានា 
សរបុ បានបៃមាណ ២១ ០១៦,៧០ 
ដុល្លារ ។ 

« ការទទលួបាន បៃកឧ់បត្ថម្ភ ៣០ 
ដលុ្លារ  គ ឺបញ្ជាក ់ឱៃយឃើញថា  កៃមុហ៊នុ 
វី ង បាន យល់ យ៉ាងចៃបាស់ អំពី ក្ត ីលំ បាក 
របស់ យើង ។ ចំនួន ទឹកបៃក់ នៃះ អាច 
ជួយ ឱៃយ យើង ទិញ អង្ករ  និង ចិញ្ចមឹ កូន ៗ  
របស់ យើង រយៈពៃល ១ខៃ ក្នងុ អំ- 
ឡុងពៃល ដ៏ លំបាក នៃះ ។ វា ជា ការ  - 
លើកទកឹ ចតិ្ត ហើយ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ ៍ថា 
យើង មិន ឯ កោ ទៃ » នៃះ បើតាម ការ - 
ឲៃយ ដឹង ពី លោក កន កាន ដៃល មាន 
រ បរជា អ្នករត ់រុមឺក៉ កង ់៣នៅ ក្នងុ ទកីៃងុ 
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ចិញ្ចឹម គៃួសារ របស់ 
គាត់ ។ លោក បាន បន្តថា  លោក ក៏ 

កពំងុ ជបួ វបិត្ត ិក្នងុ ការសង បៃកក់ម្ច ី នងិ  
គៃប់គៃង ចំណយ បៃចាំថ្ងៃ ផង ដៃរ ។ 

 ទោះប ីជាមាន ហាង កាហ្វៃ ភោ ជនយី-  
ដា្ឋា ន  និង ផៃសារ ជាចៃើន នៅក្នុង ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ នៅ បន្ត ដំណើរការ យ៉ាង ណ 
ក្ត ីកគ៏ៃ នៅសង្កៃតឃើញថា  បៃជាជន 
ចៃញ ទៅ កៃ នៅតៃ មានចំនួន តិច 
ជាង  មុន  ហើយ ពួកគៃ បាន បាត់ បង់ 
ស្ទើរ តៃ ទាងំសៃងុ នវូ ភ្ញៀវទៃសចរ  នងិ 
អ្នកដំណើរ ដទៃ ទៀត  ដៃលជា ផ្នៃក 
មយួ ដ ៏សខំាន ់នៃ អតថិជិន របស ់អ្នក- 
បើក ម៉ូតូ កង់ ៣ និងម គ្គ ុទ្ទៃសក៍ ទៃស-
ចរណ៍ ទូទំាង បៃទៃស ។ 

 លោក រស ់ សគុន្ធ  ជា អ្នករត ់ម៉តូ ូកង ់
៣ដៃល បានមក ទទួល មូលនិធ ិពី វី ង 
នៅ ការិយល័យ ភ្នពំៃញ បាន ឲៃយ ដឹ ងថា ៖ 

« មុនពៃល មាន ជំងឺកូ វីដ ១៩  ខ្ញុ ំអាច 
រក បៃក់ ចំណូល បាន ជាម ធៃយម ២៥ 
ដុល្លារ ក្នុង  ១ថ្ងៃ ។ ដូចជា កាលពី 
មៃសលិ មញិ  ចាបត់ាងំព ីពៃកឹ រហតូដល ់
យប់  ខ្ញុំ ទទួលបាន ម៉ូយ តៃ មា្នាក់ គត់ 
ហើយ ខ្ញុំ តៃូវ ចំណយ លើ ថ្លៃ អាហារ 
ផង  និង ថ្លៃ សាំង បន្ថៃមទៀត » ។ 

 ចាប់តាំងពី ដំណើរការ « គំនិត ផ្តួច-
ផ្តើម គាំទៃ សហគមន៍ ដៃល ជួប វិបត្តិ 
ខ្វះខាត ដោយ ជងំ ឺក ូវដី ១៩» មកដល ់
ពៃលនៃះ  មាន អ្នករត ់រុមឺក៉ កង ់៣ចនំនួ 
៥០៦ នាក់  និង ម គ្គុ ទៃ្ទ សក៍ ទៃសចរ-
ណ៍ ចំនួន១៨៥ នាក់ ហើយ  ដៃល 
បានមក ការិយល័យ កណ្តាល របស់ 
វី ង នៅក្នុងទីកៃុង ភ្នំពៃញ  និង ការិ-
យល័យ វី ង នៅខៃត្ត សៀមរាប ដើមៃបី 

ទទួល ជំនួយ ។ ថវិកាទាំងនោះ 
តៃូវបាន វៃរ ចូល ទៅ ក្នុង  គណនី វី ង      
រ បស ់ពកួគៃ ដៃល ពកួគៃ អាច ប្តរូ យក 
អង្ករ នៅតាម ដៃគូ សហការ វី ង តាម-
រយៈ  មុខងារ  WingPay  QR ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វ ីង បាន មាន បៃសា-
សន៍ថា ៖« ខ្ញុំ សូម ថ្លៃងអំណរ គុណ 
យ៉ាង ជៃលជៃ ចពំោះ ដៃ គ ូអាជវីកម្ម 
និង បុគ្គល ទំាងឡាយ ដៃល បានរួម ចំ-
ណៃក ក្នុង បុព្វហៃតុ សង្គម នៃះ ។  ខ្ញុំ 
ជឿ ជាក់ថា  ការផ្តល់ ជំនួយ ទាំងនៃះ 
នងឹ  អាចជយួ កាតប់ន្ថយ បន្ទកុគៃសួារ 
របស់  អ្នក ក្នងុអំឡុង ពៃល ដ៏ លំបាក 
នៃះ។ វី ង  និង ដៃគូ របស់ យើង នឹង នៅ 
ជាមួយ អ្នក  និង កៃុមគៃួសារ របស់ 
អ្នក ។ សូម រកៃសា ភាពរឹងមាំ  និង រកៃសា 
សុវត្ថិភាព » ។  

 បុគ្គលិក វី ង ភា្នាក់ងារ វី ង អតិថិជន វី ង 
ពៃមទាំង បុគ្គលិក កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ -        
គៃុប នងិ  ដៃគ ូដទៃ ទៀត បាន ផ្តចួផ្តើម 
បង្កើត កម្មវិធី សបៃបុរសធម៌ នៃះ ឡើង 
ក្នងុ គោលបណំង ដើមៃប ីជយួ ដល ់អ្នក- 
បើក រុមឺក៉ កង ់៣ នងិ ម គ្គ ុទៃ្ទ សក ៍ទៃស-
ចរណ៍  ដៃល កំពុង ជួប វិបត្តិ ខ្វះខាត 
ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់តាំងពី ខៃមៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០  មក ។ 

 លោក មា៉ា នូ  រា៉ា ចាន់ បាន បន្ត ទៀត 

ថា ៖« ក្នុងនាម ជា កៃុមហ៊ុន សៃវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុ ចល័ត ធំជាងគៃ នៅ កម្ពុជា   
វី ង ចាត់ទុក ការកៀរគរ ធនធាន និង 
សបៃបុរ សជន  ដើមៃបី ជួយ សហគមន៍ 
របស់  យើង ក្នុងអំឡុងពៃល ដ៏ ពិបាក 
នៃះ ជា ការទទួលខុសតៃវូ របស់ យើង 
ទំាង អសគ់ា្នា ។ យើង តៃ មា្នាក ់អាចជយួ 
បា នប ន្តិ ចបន្តួច ប៉ុន្តៃនៅពៃលដៃល 
យើង រួម គា្នា  នោះយើង នឹង អាច 
ធ្វើបាន កាន់តៃ ចៃើន » ។ 

 ជំនួយ ឧ បត្ថ ម្ភ ដៃល បាន ផ្តល់ជូន 
ដល់ សហគមន៍ នាពៃលនៃះ គឺមាន 
ការជួយ គាំទៃ ពី ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ។ វី ង 
នៅតៃ បន្ត ទទួល ជំនួយ ពី សបៃបុរស- 
ជន ទំាងឡាយ រហូតដល់ ពាក់កណ្តាល 
ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០  ដៃល  លោក- 
អ្នក អាច ចូលរួម វិភាគ ទាន តាម រយៈ 
ភា្នាក់ងារ វី ង ជិត ៨០០០ កន្លៃង 
ទូទាំងបៃទៃស ឬ តាមរយៈ កម្មវិធី    
សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង តាមរយៈ គណនី បៃក់-
រៀល តាមរយៈ លៃខ ០៣២  ១០ ០០០ 
និង ដុល្លារ អាមៃរិក តាមរយៈ លៃខ 
០៣៣ ១០០០០ ៕ 

 អ្នករត់ម៉ូតូកង់៣ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍រាប់រយនាក់ទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីវីង។   
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តពទីពំរ័ ៣...គកូនអាចនងឹ បៃឈម    
ការផ្ដនា្ទាទោស ជាប់ ពន្ធនា គារ យ៉ាង 
តចិ ៥ឆ្នា ំក្នងុ ករណ ីតលុការ រកឃើញ    
ថា  គាត ់ពតិជា បានបៃពៃតឹ្ត បទល្មើស  
ដចូ ការចោទ បៃកាន។់ ពៃះ ក្នងុ បទ- 
ឆបោក មាន សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស   គាត់ 
នឹង បៃឈម ការផ្ដនា្ទាទោស ជាប់- 
ពន្ធនាគារ ព ី២ឆ្នា ំទៅ ៥ឆ្នា ំ តាម បញ្ញត្ត ិ  
មាតៃ ៣៧៩ នៃ ចៃបាប ់កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
ខណៈ បទសម្លតុ គរំាម កហំៃង មនិឲៃយ 
ប្ដងឹផ្ដល ់ កត៏ៃវូ បៃឈម ការផ្ដនា្ទាទោស 
ជាប់ ពន្ធនាគារ រយៈពៃល ពី ២-៥ឆ្នាំ  
និង  ពិន័យ ជាបៃក់ ពី ៤លន រៀល 
ដល ់១០លន រៀល ផងដៃរ  តាម បញ្ញត្ត ិ
មាតៃ ៦០៧ នៃ ចៃបាប់ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។

ឯ បទកាន់ កាប់ អាវុធ ដោយ ខុស- 
ចៃបាប ់ គាត ់នងឹ តៃវូ បៃឈម ការផ្ដនា្ទា- 
ទោស ជាប់ ពន្ធនាគារ ពី ៦ខៃ ដល់ 
៣ឆ្នាំ  និង ពិន័យ ជាបៃក់ ពី ១លន 
រៀល ដល់ ៦លន រៀល  តាម បញ្ញត្តិ 
មាតៃ ៤៩០ នៃ ចៃបាប់ កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  ខណៈ បទរំលោភ យក ឬ ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ទៃពៃយ  សមៃបត្តិ សាធារណៈ 
របស ់រដ្ឋតៃវូ ផ្ដនា្ទាទោស ២ឆ្នា ំទៅ ៥ ឆ្នា ំ 
ឬ/ និង តៃូវពិន័យ ជាបៃក់ ពី ៣លន 
រៀល ដល ់៣០លន រៀល តាម បញ្ញត្ត ិ 
មាតៃ ២៦២ នៃ ចៃបាប់ ភូមិ បាល។

សូម បញ្ជាក់ថា  កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៣  ខៃសហីា  ឆ្នា ំ២០១៩  បនា្ទាប-់ 

ពី ផ្ទុះ រឿង អាសៃូវ ពាក់ព័ន្ធ ករណី 
រលំោភ យក ដរីដ្ឋ  បៃមាណ ១០០០ 
ហកិតា  នៅ ភមូ ិអន្តៃះ  ឃុ ំអរបនួ លើ  
សៃុក កោះញៃក  ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  
លោកឧប នាយករដ្ឋមន្តៃី  ស  ខៃង  
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ  បាន ចៃញ- 
សៃចក្ដី បៃកាស ដក លោក សៃង  
សវុណ្ណារា៉ា  ដៃលកាល នោះ  ជាអន-ុ 
រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង យុត្តិធម៌  ពី 
សមាជកិ កៃមុ ការងារ ថា្នាក ់ជាត ិចុះ- 
ជួយ មូលដា្ឋាន ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី។  
នៅ ថ្ងៃទ២ី៤  ខៃសហីា  ឆ្នា២ំ០១៩  
ពៃះមហាកៃសតៃ  ពៃះបាទ សម្តៃច 
ពៃះបរមនាថ  នរោត្តម  សីហមុនី  
បានចៃញ ពៃះរាជកៃឹតៃយ បញ្ចប់ 
មុខតំណៃង របស់ គាត់  ពី អនុរដ្ឋ- 
លៃខាធកិារ កៃសងួ យតុ្តធិម ៌ តាម- 
សំណើ ទូល ថា្វាយ របស់ លោក 
នាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន។

លោក គៃើង  តុល  សកម្មជន 
ការពារ ពៃ ឈើ ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី 
គាំទៃ ចំពោះ ការសមៃច ឃុំខ្លួន  
លោក សៃង  សុវណ្ណារា៉ា  ជាបណ្តាះ- 
អាសន្ន។ លោក ថ្លៃងថា  កៃ ពី ជាប់- 
ពាក់ ព័ន្ធ ករណី រំលោភ បំពាន យក 
ដីពៃ អភិរកៃស របស់ រដ្ឋ បៃមាណ 
១០០០ ហិកតា នោះ  បុគ្គល រូបនៃះ  
ក៏មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធករណី រំលោភ 
យក ដពីៃ សហគមន ៍របស ់ជនជាត-ិ 
ដើម ភាគតិច  ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  
ជាចៃើន  រយ ហិកតា ផង ដៃរ៕

 រី  សុ ចាន់ 

 ភ្នំពេញ ៈ  លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  បាន  ស្នើ ដល់ 
បៃ ទៃស ក្នុង អា សា៊ាន  ដាក់ ចៃញ 
សៃណ រីយ៉ូ  ដើមៃបី បើក ការ ធ្វើ ដំ- 
ណើរ ឆ្លង កាត់ពៃដំៃន ជា បណ្តើរ ៗ   
នងិ បៃត ិបត្ត  ិការ ពាណជិ្ជ កម្ម ក្នងុ 
តំបន់   និង សា្តារ វិស័យ ដៃល រង 
ផល ប៉ះ ពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ដោយ សារ 
កូវីដ ១៩ ឡើង វិញ ។     លោក 
អះអាង ថា   អា សា៊ាន ទទលួ បាន 
ជោគ ជ័យ ក្នងុ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆងំ 
នឹង ជំងឺ នៃះ បើ បៃៀ បធៀប នឹ  ង 
តំបន់ ផៃសៃងៗ ទៀត ។   ការ ស្នើ 
របស់ លោក   ហ៊ុន   សៃន  ធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ កំពូល អាសា៊ាន 
លើក ទី ៣ ៦  កៃម មូល បទ    
ភាព ស្អតិ ល្មតួ   នងិ ការ ឆ្លើយ តប 
ដៃល ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ បៃព័ន្ធ 
វដីៃ អ ូ(Video Conference)   
នៅ វមិាន សន្ត ិភាព កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
២៦ មិថុនា ។ 

 លោក   ហ៊ុន  សៃន   ថ្លៃង បន្ត 
ថា   ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩  

បាន បង្ក ឱៃយ មា ន បញ្ហា បៃឈម 
មួយ ចំនួន ដៃល មិន ធា្លាប់ មាន 
ពីមុន មក   ដូច ជា បញ្ហា សុវត្ថិ- 
ភាព សុខ ភាព សាធារ ណៈ  ការ- 
បងា្អាកក់ារ បៃមលូ ផ្តុ ំ ន ិង ដណំើរ- 
ការ នៃ ចងា្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ សក ល  ក៏ 
ដូច ជា ផល ប៉ះ ពា ល់ យ៉ាង ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ចំពោះ សង្គម   និង ការ ធា្លាក់- 
ចុះ នៃ សៃដ្ឋ កចិ្ច សកល លោក។   

លោក   ហ៊ុន   សៃន   ថ្លៃង ថា ៖ 
« កា រឆ្លើយ តប រួ ម  និង សាម គ្គី- 
ភាព ជា សកល លើ មូល ដា្ឋាន 
ពហុ ភាគី និយម   ជា ពិសៃស 
កៃម កៃប ខ័ណ្ឌ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ  ពិត ជា មាន ភាព- 
ចំាបាច់ មិន អាច ខ្វះបាន ក្នុង 
កមៃិត តំបន់អាសា៊ាន  ពិត ជា 
មាន មោទ ន ភាព ដៃល  បាន 
ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃ- 
ឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩   នៃះ  បើ បៃៀប- 
ធៀប នឹង តំបន់ ផៃសៃងៗ ទៀត» ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖   « អាសា៊ាន 
មាន កាល នុវត្ត ន៍ថ្មី ក្នុង ការ- 
ពងៃឹង ខៃសៃ ចងា្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង 
តំបន់ របស់ ខ្លួន។   នៃះ គឺ ជា កិច្ច- 

ការ ចាំបាច់ ចំពោះ មុខ  ដោយ ខ្ញុំ 
យល់ ឃើញ ថា  ការ តភា្ជាប់ ខៃសៃ- 
ចងា្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង តំបន់ នឹង  
អាច ឱៃយ អាសា៊ាន សមៃច  នូវ សកា្តា-   
នុ ពល រ បស់ ខ្លួន  ខណៈ បណ្តា- 
បៃទៃស អាសា៊ាន ទាំង ១០ មាន 
ឧត្តម ភាព បៃៀប ធៀប   ( Com-
parative advantage)   
ផៃសៃងៗ គា្នា » ។ 

 លោក បន្ត ថា៖   « លើស ព ីនៃះ  
ខៃសៃ ចងា្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង តំបន់ នឹង 
អាច ឱៃយ បៃទៃស សមា ជិក អាសា៊ាន 
មាន លទ្ធ ភាព ផ្គត ់ផ្គង ់គា្នា ទៅ វញិ- 
ទៅ មក  ហើយ បៃ កា្លាយ អាសា៊ាន 
ទៅ ជា តំបន់ មួយ ដៃល អាច ពឹង-  
ផ្អៃក លើ ខ្លួន ឯង បាន។   ការណ៍ 
នៃះ មិន មៃន មាន ន័យ ថា អាសា៊ាន 
នឹង កាត់ ផ្តាច់ ខ្លួន ពី ខៃសៃ ចងា្វាក់ 
ផ្គត់ ផ្គង់ សកល នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ   
វាជា ការ លើក កម្ពស់ ភាព បៃកួត- 
បៃជៃង របស់ សហ គមន៍ អាសា៊ាន 
នៅ លើ ឆក អន្តរ ជាតិ » ។ 

 លោក   គិន   ភា  បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ រា ជប ណិ្ឌតៃយ- 
សភា កម្ពជុា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 

បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  អាសា៊ាន 
គៃប់គៃង ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បាន ល្អ ជាង គៃ   បើ បៃៀប- 
ធៀប ជា មយួ តបំន ់ផៃសៃង ទៀត។  
អាសា៊ាន គួរ តៃ មាន វិធាន ការ 
ជាក់ លក់  ហើយ បើក ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ពៃ ំដៃន ជា បណ្តើរៗ 
ដើមៃបី ឱៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច ដំណើរ ការ 
ឡើង វញិ   ប៉នុ្តៃ តៃវូមា ន វធិាន ការ 
បងា្កា រ នងិ ឆ្លើយ តប ចៃបាស ់លស ់
ចពំោះ កវូដី ១៩។   អាសា៊ាន មាន 
ការ ចំាបាច់ តៃូវតៃ ពិនិតៃយ មើល 
ឡើង វិញ ទៅ លើ កា រដោះ ដូរ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ផ្ទៃ ក្នុង ។   លោក    ភា  
ថ្លៃង ថា៖  « កន្លង មក នៃះ  យើង 
ឃើញ ថា  អាសា៊ាន គាត់ ផ្តាត 
ខា្លាំង ទៅ លើ ទីផៃសារ កៃ តំបន់   
ប៉ុន្តៃ គាត់ ភ្លៃច គិត ដល់ មនុសៃស 
៦០០លន នាក់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
របស់ ខ្លួន ។   ដល់ ពៃល យើង 
មាន វិបត្តិ ទៅ  ភាព អាសៃ័យ 
នៃការ នាំ ចៃញ របស់ យើង ខា្លាំង 
ពៃក ទៅ លើ ទីផៃសារ កៃ តំបន់ ហ្នងឹ 
ធ្វើ ឱៃយ យើង ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង » ៕ 
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ ធា នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន�  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ �ីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
�ៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េកចា យកា �េត

នូ ចា ន់ធី, 096 999 2828
យឹម � សនា , 015 814 499

បេ ធា ន�្ន េករដ� ប ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�ប ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល � � 

� យិកា ហិរ�� វត្ថ ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េ�៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុ� រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គឹម សារុំ 

ជា ទូទៅ  រាល់ ការ ឃាត់ ខ្លនួ ជន 
ណា ម្នាក់ យើង តៃង តៃ ឃើញ 
សមត្ថ កិច្ច បៃមូល យក ភ័ស្ដុ- 
តាង មក ជា មយួ ផង  មនដចូ ជា 
អាវុធ  រថ យន្ត  ម៉ូតូ  ទូរ ស័ព្ទ  និង 
គៃឿង អលង្ការ ផៃសៃងៗ ជា ដើម 
។ល។ ចុះ មន មូល ហៃតុ អ្វី ដៃរ 
បាន ជា សមត្ថ កិច្ច តៃូវ បៃមូល- 
ភ័ស្តុ តា ងបៃប នៃះ? ជុំវិញ 
ករណី នៃះ   ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ បាន 
សម្ភាស ជា មួយ លោក មៃធាវី  
លី  កុសល  ដៃល មនការិ យា- 
លយ័ ផ្ទះ លៃខ ៤៥Eo ផ្លវូ លៃខ 
៩ កៃមុ៥ ភូមិ តៃពំាង ថ្លងឹ សង្កាត់ 
ចោម ចៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  
រា ជធានី ភ្នពំៃញ  ដៃល មន ខ្លឹម- 
សា រ ដូច ខា ង កៃ ម៖  

ធម្មតា  នៅ ពេល ចាប់ ជន- 
សងេស័យ ណា ម្នាក់  ឬ កេុម ណា 
មួ យ  សមត្ថ កិច្ច តេង តេ បេមូ ល- 
វត្ថតុាង មក ជាម ួយផ ង  តើ  ដើមេប ី

បេ យោជន៍ អ្វី ដេរ ?  
ទាក់ ទង នឹង ការ បៃមូល វត្ថុ- 

តាង របស់ សមត្ថ កិ  ច្ច  គឺ មន 
បៃយោ ជន៍ ក្នុង កា រសុើប អង្កៃត 
ការ ចោ ទបៃកាន់  របស់ សមត្ថ- 
កចិ្ច   ឬ តលុា ការ  ជា  ពសិៃស ក្នងុ 
គោល ដៅ ស្វៃងរក តមៃុយ  នៃ 
បទ ល្មើស  ឬការ សៃវជៃវ  រក 
ជន ល្មើស  ឬ កុំឲៃយ វត្ថុ នោះ កា្លាយ 
ជា  ឧបករ ណ៍ សមៃប់ ការ បៃពៃតឹ្ត 
បទ ល្មើស នោះ សាជា ថ្មីទៀ ត  ។ 
មៃយ៉ាង វិញ ទៀត  ការ បៃ មូល វត្ថុ- 
តាង  គឺ ដើមៃបី ស្វៃង រក ធាតុ ផៃសំ  
នៃ បទ ល្មើស  អាច ជា ភ័ស្តុ តាង 
ដាក់ បន្ទុក  ឬ ភ័ស្តុ តាង ដោះ- 
បន្ទុក  ដើមៃបី ធានា បាន នូវ ការ- 
ស្វៃង រក ការ ពិត  និង យុត្ត ិធម៌ ។ 

 ជា ទូទៅ យើង សង្កេត ឃើញ 
ថា  វត្ថុតាងខ្លះ គឺ ជារ បស់ មន 
តម្លេ  ដូច ជា រថយន្ត  ម៉ូតូ  
ទូរស័ព្ទ ឬ គេឿង អលង្ការ ជា 
ដើម ...តើ សម ត្ថកិច្ចខាង ណា 
ជា អ្នក គេប់ គេង ?  

យោង តាម មតៃ  ១១៣  នៃ 
កៃម នីតិវិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ  នៅ 
ពៃល ណា ដៃល មន ការ ឆៃក- 
ឆៃរ  គឺ  សមត្ថ កិច្ច តៃង តៃ មន 
ការ ដក ហូត នូវ វត្ថុ ដៃលម ន 
ការពាក់ ព័ន្ធ  ឬ  វត្ថ ុដៃល មន ការ- 
សងៃស័យ ទៅ នឹង ការបៃ ពៃតឹ្តប ទ- 

ល្មើស  ដូចជា  ម៉ូតូ  ឬ  រថ យន្ត  
ជាដើម  នោះ  ហើយ នៅ ពៃល 
ដៃល មន ការ រឹប អូស យក វត្ថុ  
ដៃល តៃូវ បាន ឆៃក ឆៃរ ទាំង - 
នោះ  និង ដៃល បាន រក ឃើញ 
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ  នោះ  គឺ 
សមត្ថ កិច្ច  តៃូវ នាំ មក រកៃសា ទុក 

នៅ ទី តាំង  ឬ កន្លៃង របស់ គាត់  
និង  តៃូវ រាយ ការណ៍ មក កាន់ 
តណំាង អយៃយ ការ សនិ  ដើមៃបី ឲៃយ 
តំណាង អយៃយ ការ ធ្វើ ការ បៃមូល- 
ភ័ស្តុ តាង  និង  ធ្វើ របាយ ការណ៍  
បញ្ជនូ ម កកាន់ សា លា ដំបូង ខៃត្ត-  
កៃុង  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ។  ចំណៃក  
អ្នក ដៃល តៃូវ គៃប់ គៃង វត្ថុ តាង- 
នោះ  គឺ ខាង តុលា ការ ជា អ្នក- 
គៃប់គៃ ង ។ 

និយាយ រួម  នៅ ពៃល ចាប់ 
បាន ភ័ស្ត ុតាង  ពីជន ជាប់សងៃស័យ   
នៅ ពៃល បងៃ្កាប បទ ល្មើស  
នោះ  វត្ថ ុតាង ទាងំនោះ  តៃវូ បាន 
សមត្ថកិច្ចន គរបា លយុត្តិធម៌  
ជាអ្ន កដកហូត  និង រ កៃសាទុក  
វត្ថុតាង  រួច រាយការ ណ៍  និង 
បញ្ជូន ភ័ស្តុតាង ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ 
ទំាងនោះ  ម ក កាន់ តុលាការ   
ដើមៃបី សមៃច រកៃសា ទុក វត្ថុ ទាំង- 
នោះទៅ  តាម ផ្លវូចៃបា ប ់ដើមៃប ីសុើប- 
អង្កៃត បន្ត ។(សូមរង់ចំាអានវគ្គ 
បន្ដនៅសប្ដាហ៍កេយ)

តើការប្រមូលភ័ស្ដតុាងន្របទល្មើសមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា?

លោកមេធាវី លី កុសល  កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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កម្ពជុាចង់ឲ្យជើងហោះហើរពីជបុ៉នបើកឡើងវិញក្នងុព្លឆាប់ៗ

កម្ពជុានំាច្ញកង់៥ខ្...PPAPប្តជ្ា្ញាពងឹ្ងប្តិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ

ធូ វិរៈ

 ភ្ន ំពេញ : សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា (CCC) 
និង សភា ពាណិជ្ជ កម្ម ជប៉ុន នៅ កម្ពុជា  នឹង 
បញ្ជនូ លខិតិ ស្នើ ឲយ្ ក្មុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ 
ជប៉ុន  (All Nippon Airways- ANA)  
បើក បត្បិតិ្ត ការ ហោះ ហើរ តង្ ់មក  កម្ពជុា 
នៅ មុន ព្ល កំណត់  ដ្ល គ្ង ធ្វើ ឡើង 
ក្នងុ  ខ ្កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០  ដើមប្ ីជរំញុ ឲយ្វនិ-ិ
យោគិន ជប៉ុន មក វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
អំឡុង ន្ វិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩  ជា សកល ។ 

ការ ទទូច ន្ះ ត្ូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង ជំនួប 
កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន នៅ ទីក្ុង ភ្នំ ព្ញ 
រវាង លោក គតិ  ម៉ង្ បធ្ាន សភា ពាណជិ្ជ- 
កម្ម កម្ពុជា  ជាមួយ  ប្ធាន សមាគម ធុរ កិច្ច 
ជប៉ុន នៅ កម្ពុជា (JBAC)  លោក Kanda 
Yogo ដ្ល ទើប នឹង ត្ង តាំង ថ្មី។

លោក  លឹម  ហ្ង  អនុ ប្ធាន សភា 
ពាណិជ្ជ កម្ម ប្ប់ ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្ 
អាទិត្យ ថា  ភាគី ទាំង ២គ្ង  នឹង ផ្ញើ លិខិត ផ្លូវ- 

ការ មួយ ច្បាប់ ទៅក្ុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍  
ANA ក្នងុ គោល បណំង ស្នើ សុ ំឲយ្ ក្មុហ៊នុ 
ន្ះ ប្តិ បត្តិ ការ ជើង ហោះ ត្ង់ មក កម្ពុជា 
នៅមុន ព្ល កំណត់  ដើម្បី រួម ចំណ្ក ក្នុង ការ-  
ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន ជបុ៉ន មក វិនិយោគ នៅ 
កម្ពជុា បន្ថម្ ទៀត ។ លោក ថ្លង្ថា៖«យើង 
នឹងចុះ ហត្ថ ល្ខា លើ ញត្តិរួម គ្នា ដើម្បី ស្នើ 
ឲយ្ ក្មុ ហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ ANA   ជប៉ ុន បន្ត 
បត្បិត្តកិារ ជើង ហោះ ហើរ តង្ ់មក  កម្ពជុា 
ឲយ្  បាន ឆប ់ ព្ះ ការ ពនយ្ារ ន្ះ បាន ធ្វើ ឲយ្ 
ស្ទះ ដល់ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ អ្នក វិនិ យោគ 
ជប៉ុន មក វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា ខណៈ    ការ- 
ហោះ  ហើរ ឡើង វញិ ន្ះ នងឹ ផ្ដល ់បយ្ោជន ៍
យ៉ាង ខា្លាំង ដល់ វិស័យ ទ្សច រណ៍  វប្បធម៌  
និង ធុរ កិច្ច រវាង  កម្ពុជា  និង ជប៉ុន  »។ 

លោក បន្តថា ក្នុង ជំនួប នោះ ភាគី ទាំង ២ 
ក៏  បាន ពិភាក្សា ស្វ្ង រក វិធាន ការ  ក្នុង ការ- 
ទាក ់ទាញ ការ វនិយិោគ បរទស្ បន្ថម្ ទៀត 
មក កម្ពុជា  ផង ដ្រ  ។

លោក  លឹម ហ្ង បន្តថា នា ព្ល ន្ះ 

ភាគី ជប៉ុន សន្យា ថា  នឹង ជួយ ជំរុញ ឲ្យ ការ- 
ចរចា កិច្ច ព្ម ព្ៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្រី រវាង 
កម្ពុជា  និង ជប៉ុន និង ការ អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ឌីជីថល ក្នុង ព្ល អនាគត។

អ្នក ស្ ី ឆយ  សុវី លនី  បធ្ាន សមាគម 
ទភីា្នាក ់ងារ ទស្ចរណ ៍កម្ពជុា  បាន ស្វាគមន ៍
ឲ្យ មាន ការ ហោះហើរ ឡើង វិញ តាម ផ្លូវ- 
អាកាស មក កម្ពុជា ដើម្បី រួម ចំណ្កស្តារ  
វិស័យ ទ្សចរណ៍ កម្ពុជា ឲ្យ ងើប ឡើង វិញ 
បនា្ទាប់ ពី រង ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង។

លោក ស្ី និយយ   ថា៖«យើង គួរ ឲ្យ មាន 
បត្បិត្តកិារ ហោះ ហើរ ឡើង វញិ  ដោយ  មនិ 
គួរ  រង់ ចាំការ រលាយ បាត់   ជំងឺ កូវីដ១៩ អស់ 
ពផីន្ ដ ី ទើប មាន សកម្មភាព ហោះ ហើរ  ទ្ 
ព្ះ វធិាន ការពារ របស ់បទ្ស្ នមីយួៗ ក ៏
មាន បទ ពិសោធខ្ពស់ រួច  ហើយ»។ 

យោង តាម រដ្ឋ លខ្ា ធកិារដ្ឋាន អាកាស- 
ចរសុី វិល  វិបត្តិ ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន   ធ្វើ ឲ្យ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម ជើង ហោះ មក កម្ពុជា  
ធា្លាក់ ចុះ  ៩៨ភាគ រ យ ៕ LA

ត ពី ទំព័រ ១...ទៅ    អង់គ្ល្ស 
មាន ចនំនួ ១២៥ ៦០២ គ្ឿង 
ស្មើ នឹង ២៥ លាន ដុលា្លារ  ទៅ  
ជប៉ុន  មាន ៣៣៨ គ្ឿង 
ស្មើនឹង ៩៤ ១៣៧ ដុលា្លារ 
ចំណ្ក  គោល ដៅ ផ្ស្ង ទៀត 
មាន   ចំនួន ៣១ ៤១៩ គ្ឿង   
ស្មើនឹង ជាង ៨ លាន ដុលា្លារ ។ 

លោក លមឹ ហង្ អនបុធ្ាន 
សភាពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា កាល- 
ពី ថ្ង្ អាទិត្យ បានប្ប់ ភ្នំព្ញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ភាព អំណោយ ផល ន្ 
ច្បាប់ វិនិយោគ និង ភាព សម្បូរ 
កមា្លាងំ ពល កម្ម វយ័ ក្មង្  បាន ធ្វើ 
ឲយ្ កម្ពជុា ទាក ់ទាញ បាន នវូ  ការ- 
ចូល មក បណ្តាក់ ទុន លើ រោង - 
ចក្  ដំឡើង កង់ ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 
លោក បន្ត ថា សម្ប់ កំណើន 
នាំ ច្ញ កង់ ពី កម្ពុជា  ព្ល ន្ះ 
ក៏ ទទួល   ឥទ្ធិ ពលការ រីក រាល - 
ដល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ផង ដ្រ  ។ 

លោក នយិយ ថា៖  «ការកាត-់ 
បន្ថយ គមា្លាត នងិ ការ ប្ើ បស្ ់
មធ្យាបាយ ធ្វើ ដំណើរ សធារ-
ណៈ ដើមប្ ី ទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  គឺ ជា មូល ហ្តុ   មួយ 
ដល្ ធ្វើ ឲយ្ កណំើន ន ្តម្វូ ការ 
ប្ើ ប្ស់ កង់ កើន ឡើង ជា លំ-
ដប់ នៅ ព្ល ន្ះ »។ 

មិន មាន ទិន្ន ន័យ ពី ចំនួន រោង-  
ចក្ ដំឡើង កង់ នៅ កម្ពុជា    នោះ 
ទ្ ប៉ុន្ត្  យោង តាម លោក លឹម 
ហ្ង រោង ចក្ ដំឡើង កង់  នៅ 

កម្ពជុា  ភាគ ច្ើន ជា ការ វនិយិោគ    
របស ់វនិយិោគនិ មក ព ីកោះ តវ្ា៉ាន ់
នងិ មាន ទតីាងំ   ក្នងុ តបំន ់សដ្្ឋ-
កិច្ច ពិស្ស ក្ុង បាវិត ។

កាលពី ឆ្នា២ំ០១៩ កម្ពជុា  នា-ំ 
ច្ញ  កង់ ទៅ ទីផ្សារអន្តរ ជាតិ 
ក្នងុ តម្ល ្ស្មើ  ៤១៨លាន ដលុា្លារ 
កើនឡើង ២៦,២៨ ភាគ រយ  
ធៀប នងឹ ឆ្នា២ំ០១៨ ដល្ មាន 
ចំនួន ៣៣១ លាន ដុលា្លារ។

លោក  លមឹ ហង្ អះអាងថា 
ការ នាំ ច្ញ កង់ ពីកម្ពុជា ទៅ ទី-
ផស្ារ អន្តរ ជាត ិនងឹ មាន កណំើន 
បន្ត ទៀត  ខណៈ បច្ចបុប្ន្ន ននិា្នាការ  
ន ្ការ ប្ើ  កង់ នៅ   បណ្តា បទ្ស្  
រកី ចម្ើន កពំងុ មាន សម្ទុះ កាន-់ 
ត ្   ខា្លាងំ។  លោកថ្លង្   ថា៖ « ននិ្នា- 
ការ ន ្ការ នា ំចញ្ កង ់នងិ មាន 
សញ្ញា វិជ្ជមាន កាត់ ត្ ខា្លាំង  នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ន្ះ ធៀប នឹង ឆ្នាំ មុន » ។

គ្ ហ ទំព័រ  Bike-EU.com    
ដល្ ជា គហ្ ទ ំពរ័ ឯក ទស្ ផ្នក្  
ឧស្សា ហកម្ម កង់  បាន ឲ្យ ដឹង ថា  
កម្ពុជា  កា្លាយ ជា  ប្ទ្ស ផ្គត់ ផ្គង់ 
កង ់ឈា នម ុខ គទ្ៅ  ទផីស្ារ អរឺ៉បុ  
ចាប់  ់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧  ដោយ  
បាន វា៉ាដច់ កោះ ត្វា៉ាន់ ដ្ ល  
កាន់ តំណ្ង ន្ះ ក្នុង  រយៈ ព្ល 
ជាង ២ទសវត្ស រ៍ ។ Bike-EU.
com បងា្ហាញ ថា ឆ្នាំ ២០១៧  
កម្ពជុា  នា ំចញ្ កង ់ជាង  ១, ៤២ 
លានគ្ឿង   កើន   ៩ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង  ឆ្នាំ ២០១៦៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ កំពង់ ផ្ស្វយ័ត ភ្នំ - 
ពញ្  (PPAP)  ដល្ ជា ក្មុ- 
ហ៊ុន  ចុះ បញ្ជី នៅ ផ្សារ មូល បត្ 
កម្ពុជា  (CSX)  បាន ប្ដ្ជា្ញា  នឹង 
លើ ក កម្ពស់ បត្ិបត្តិការ អាជីវ-
កម្ម របស់ ខ្លួន  ក្នុង អំឡុង ព្ល 
វ្លាដ៏ ពិបាក  ដ្ល បណ្តាល  ពី 
វបិត្ត ិសខុភាព សកល តាម រយៈ 
ការ កាត ់បន្ថយ ការ ចណំយ និង 
ការ ពនយ្ារ ពល្ ការ វនិយិោគ ណ  
ដ្ល មិន មាន ភាព បនា្ទាន់  ។

លោក ហុី បាវី អគ្គ នាយក  
PPAP  បាន ឲយ្ ដងឹ ក្នងុ កចិ្ច បជ្ុ ំ
បច្ា ំឆ្នា ំកាល ពថី្ងស្កុ ្ថា  ការ- 
រកីរា លដល   ជំងឺ កូវីដ ១៩ កពំងុ 
ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ បន្ថយ ល្បឿន   
សកម្មភាព អាជវីកម្ម នៅ ទទូាងំ  
ពិភព លោក ព្ម ទាំង  ប្ទ្ស 
កម្ពជុា  ផង ដ្រ ។ លោក   ថ្លង្  ថា ៖   
« នៅ ក្នុង ស្ថា ន  ការណ៍ បច្ចុប្បន្ន 
កម្ពជុា នងិ បណ្តា បទ្ស្ នានា   
លើ ពិភព លោក សុទ្ធ ត្ កំពុង 
ប្ឈម នឹង វិបត្តិ ន្ះ។ PPAP 
នៅត ្បន្ត ជហំរ ដ ៏រងឹ មា ំ  ក្នងុ ការ- 
កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះពាល់  ដល់ 
អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន»។  

លោក បន្ត  ថា បុគ្គលិក ទាំង- 
អស់  កំពុង ប្កៀក ស្មា គ្នា ដើ ម្បី  
កាត់ បន្ថយ ការ ចំណយ មិន 
ចាំបាច់  និង ទប់ ស្កាត់  ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ណ មួយ  ដោយ សរ វីរុស 

កូរ៉ូណ។
លោក បាវី  បាន អះអាង    ថា ៖ 

« ថ្មីៗ ន្ះ យើង បាន ដក់ ឲ្យ ដំ-
ណើរ ការ នូវ វិធាន ការ ឆ្លើយតប 
ចំនួន ដូចជា  ការ ក្ តម្ូវ ផ្ន-
ការ អាជីវ កម្ម ឆ្នាំ ២០២០ ការ- 
កាត់ បន្ថយ ការ ចំណយ មិន ចំា- 
បាច ់នងិ ពនយ្ា រពល្ ការ វនិយិោគ  
ដ្ល មិន ចាំ បាច់ នៅ ព្ល ន្ះ 
តាមរយៈ ការ ផ្ដោត ការ យក ចតិ្ត- 
ទុក ដក់ ទៅ លើ គមង្ សខំាន ៗ់   
ដើម្បី គំទ្ កំណើន  »។ 

  របាយការណ៍  ប្ចាំ ត្ីមាស 
ទី១  ឆ្នាំ   ២០២០ របស់  PPAP 
បាន ឲ្យ ដឹង ថា ប្ក់ ចំណូល 
សរុប របស់ PPAP  មាន ចំនួន  
៧ ៦០៣ ៨៧៧ ដុលា្លារ ។

ការ រីក រាល ដល  ន្ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បាន ធ្វើ ឲ្យ ចំនួន កាណូត 
ដកឹ  អ្នក ដណំើរ នា ព្ល ថ្ម ៗី  ន្ះ 
ធា្លាក ់ចុះ  ប៉នុ្ត ្សកម្ម ភាព អាជវី- 
កម្ម ផ្ស្ងទៀត របស់ PPAP គឺ 
នៅ  ដំណើរការ ដដ្ល។

បក្ ់ចណំលូ សរបុ នៅ រយៈ-  
ពល្ ៥ខ ្ដបំងូ   ឆ្នា ំ២០២០  បាន 
ធា្លាក់ ចុះ ប្ហ្ល  ៣ភាគរយ 
ធៀប នឹង រយៈពល្ ដូច គ្នា កាល- 
ព ីឆ្នា ំ២០១៩។ ក្នងុ នោះ បក្-់ 
ចំណូល បាន មក ពី កាណូត ដឹក 
អ្នក ដណំើរ  នងិ ការ ចរាចរ របស ់
អ្នក ដំណើរ បាន ធា្លាក់ ចុះ គួរ ឲ្យ 
កត់ សមា្គាល់  ខណៈ   ដ្ល ការ- 
ដឹក   ជញ្ជូន ទំនិញ  និង ប្ង- 

ឥន្ធនៈ  ឧស្ម័ន ធា្លាក់ ចុះ   ចំនួន  ៤ 
ភាគរយ ប៉នុ្ត ្ការ ចរាចរកងុតនឺរ័  
បន្ត ការ កើន  ១៥ ភាគរយ ។

លោក Jong Weon Ha  
អនុ ប្ធាន ក្ុម ហ៊ុន ផ្សារ មូល - 
បត្ កម្ពុជា  (CSX) បាន ឲ្យ 
ដឹង  ថា របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 
PPAP  បងា្ហាញ ថា អាជីវ កម្ម 
របស ់ពកួ គន្ៅ ត ្ល្អ ទោះ ប ីជា 
ការ រីករាល ដល ជំងឺ  កូវីដ១៩  
ក៏ ដោយ ហើយ ប្ហ្ល   មើល 
ឃើញ កំណើន នៅ ត្ីមាស  
បនា្ទាប់  ដោយសរត្ អាជីវ កម្ម 
នាំចូល នាំ ច្ញ ជាមួយ បណ្តា 
ប្ទ្ស ផ្ស្ង ទៀត មាន សរៈ- 
សំខាន់ ចំពោះ ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។ 

លោក លើក ឡើង ថា៖ « បក់្- 
ចំណ្ញ ក្នុង ១ភាគ ហ៊ុន របស់  
PPAP គឺ នៅ ត្ ខ្ពស់ ខា្លាំង ក្នុង 
ចំណោម  ក្ុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជី 

របស់ យើង។ ខ្ញុំ  មាន សុទិដិ្ឋ - 
និយម យ៉ាង ខា្លាំង លើ អាជីវកម្ម 
នៅ ពល្អនាគត របស ់PPAP 
ដ្ល ស្ថិត នៅ ក្ម  ស្ដ្ឋ កិច្ច  
កំពុង រីក ចម្ើន ដ៏ រហ័ស     របស់ 
កម្ពុជា »។

តម្ល្ ភាគ ហ៊ុន របស់ PPAP 
មាន ភាព រឹងមំា កាល ពី ខ្ មករា  
ឆ្នា២ំ០២០ ដោយ ស្ថតិ ក្នងុ តម្ល ្
ជាង ១២ ០០០ រៀល ប៉នុ្តប្ាន  
ធា្លាក ់ចុះ បម្ាណ ១៣ ភាគ រយ 
កាល ពី ចុង ខ្ កុម្ភៈ ដោយ សរ 
ត្  ការ បារម្ភពី  ជំងឺ កូវីដ១៩។ 
តម្ល្  នៅ ត្ ទាប រហូត ដល់  ខ្  
មស្ មនុ ពល្ វា ចាប ់ផ្ដើម  ស្ទុះ 
ងើប ឡើង វិញ។ កាល ពី ចុង ខ្ 
ឧសភា   តម្ល ្ភាគ ហ៊នុ   បាន ងើប 
ឡើង វញិ  ១០ ភាគ រយ ក្នងុរយៈ- 
ព្ល  ២ខ្  ។ ន្ះបើ តាម ទិន្ន-
ន័យ  ពី CSX៕  LA 

ទិដ្ឋ ភាព នៅ  កន្លេង លើ កដាក់ ទំនិញ របស់ កំពង់ ផេ ស្វយ័ត ភ្នពំេញ  ។ ជីវ័ន



១. សម្រាប់ វិនិយោគិន 
 ការធ្វើ ពិពិធ កម្ម ៖ វិនិយោគិនអាច 

វិនិយោគ និង ជួញដូរ បាន ទៅលើ 
ឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ជាច្រើន ដូចជា  
មូល ប ត្រ កម្មសិទ្ធិ ( ភាគហ៊ុន ) មូល- 
ប ត្រ បំណលុ ( សញ្ញា បណ្ណ សាជវីកម្ម ) 
គម្រង វិនិយោគ រួម កិច្ចសន្រយា គម្លាត 
ថ្ល្រ រូបិយប័ណ្ណ លោហធាតុ មនតម្ល្រ 
ប្រង ឆៅ និង កិច្ចសន្រយា គម្លាត ថ្ល្រ ខុ ម៉ូ - 
ឌីធី ( ផលិតផល កសិកម្ម ) និង ស ន្ទ- 
ស្រសន៍ ទីផ្រសារ (Market Index) 
ជាដើម ។ 

 ផល ត្រាឡប់ មកវិញ (Return)៖ 
វិនិយោគិន មូល ប ត្រអាច ទទួលបាន 
នូវ ផល តបស្នង មកវិញ ដូចជា ចំ-
ណ្រញ មូលធន (Capital gain) 
ភាគលាភ (Dividend) ការប្រក់ 
(Interest) ទៅតាម ប្រភ្រទ ផលិត-
ផល ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រល ពួកគ្រ បាន 
វិនិយោគ ហើយ បច្ចុប្របន្នន្រះ លោក-
អ្នក អាច វិនិយោគ បាន ទៅលើ មូល -   
ប ត្រ កម្មសិទ្ធិ ចំនួន៦ និងមូល ប ត្រ 
បំណុល ចំនួន៧ដ្រល បាន ចុះបញ្ជី 
លក់ នៅ ផ្រសា រមូល ប ត្រ កម្ពុជា ។ 

 សន្ទនីយភាព ខ្ពស់ (High Li-
quidity)៖ សន្ទនីយភាពសំដៅ ដល់ 
ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ បំ ប្ល្រង ទៅជា 
សាចប់្រក ់។ វនិយិោគនិ នៅក្នងុ ទផី្រសារ 
មូល ប ត្រ ដ្រល បាន ទិញ ភាគហ៊ុន ឬ 
សញ្ញា បណ្ណ អាចធ្វើ ការលក់ មូល ប ត្រ 
របស់ខ្លួន វិញ បាន គ្រប់ព្រល នៅក្នុង 
ទីផ្រសារ ដើម្របី ទទួលបាន សាច់ប្រក់ 
ត្រឡប់ មកវិញ នៅព្រលដ្រល ពួកគ្រ 
ត្រូវការ ។ 

 ទទួលបាន ព័ត៌មាន ប្រាកបដោយ 
សមធម៌ ៖ ក្រុមហ៊ុន បោះផ្រសាយ លក់ 
មូល ប ត្រ ជា សាធារណៈ ទាំងអស់ ត្រូវ 
ផ្តល់ និង បងា្ហាញ ព័ត៌មន ទាន់ព្រល 
ដល់ សាធារណជន ក៏ដូចជា វិនិយោ-
គិន ទូទៅ នូវ របាយការណ៍ ទាន់ព្រល 
ព័ត៌មន អំពី សកម្មភាព អាជីវកម្ម និង 
អភិបាលកិច្ច សាជីវកម្ម និង របាយ-
ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ខ្លួន ទៅតាម 
ព្រលវ្រលា កំណត់ ដ្រល ត្រូវបាន 
ត្រតួពនិតិ្រយ ទទលួសា្គាល ់នងិ អនញុ្ញាត 
ដោយ និយត ករ មូល ប ត្រ ( គ . ម . ក .) 
ដ្រល សាធារណជន និង វិនិយោគិន 

អាច ជឿ ទុកចិត្តបាន ។ 
 ការលើក ទីក ចិត្ត ពន្ធដារ ៖ វិនិយោ-

គនិ មលូ ប ត្រ ត្រវូ ទទលួបាន ការបន្ថយ 
ពន្ធ កាត់ ទុក ៥០% លើ ការប្រក់ និង 
/ ឬ ភាគ លាភ  ដ្រល បានមកពី ការ - 
កាន់ កាប់  មូល បត្រ រដ្ឋ មូល ប ត្រ 
កម្មសិទ្ធិ និង មូល ប ត្រ បំណុល ។ 

២. សម្រាប់ ក្រាុមហ៊ុន បោះផ្រាសាយ 
(Issuers)

 ការពង្រាីក ប្រាតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ៖ 
តាម រយៈ ទីផ្រសារ មូល ប ត្រ ក្រុមហ៊ុន 
បោះផ្រសាយ នឹងមន លទ្ធភាព បង្កើន 
ដើមទុន របស់ខ្លួន ដោយ ទទួលបាន 
ដើមទុន ទៅតាម តម្រូវការ និង មន 
រយៈព្រល វ្រង ដ្រល អាចមន លទ្ធភាព 
ក្នងុ ការ ពង្រកី ប្រតបិត្តកិារ អាជវីកម្មតាម 
រយៈ ការ បង្កើន ផលិតកម្ម ទំនិញ / ស្រវា-
កម្ម និង / ឬ ទិញ អាជីវកម្ម ផ្រស្រងៗ ដើម្រប ី 
ពង្រីក ទំហំ ក្រុមហ៊ុន និង បង្កើន ការ- 
ប្រកួត ប្រជ្រង នៅលើ ទីផ្រសារ ផងដ្ររ ។ 

 ទទួលបាន ក្រារ្តិ៍ឈ្មោះ ៖ ក្រុមហ៊ុន 
បោះផ្រសាយ នងឹ ត្រវូបាន សាធារណជន 
ទូទៅ សា្គាល់ បាន យ៉ាង ទូលំទូលាយ 
តាមរយៈ ការបោះ ផ្រសាយ លក ់មលូ ប ត្រ 
ជា សាធារណៈលើកដំបូង (IPO) 
ពពី្រះថា គ . ម . ក . ផ្ដល ់ការ  អនញុ្ញាត 
ឱ្រយ ចុះបញ្ជី ដល់ ក្រុមហ៊ុន ណា ដ្រល 
មន ភាព រឹងមំ ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
មនគុណ វុឌ្រឍិ គ្រប់គ្រន់ ត្រប៉ុណ្ណោះ 

ដ្រល ធ្វើឱ្រយ សាធារណជន ទទួល- 
សា្គាល់ ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះ កិត្រយានុភាព និង 
ប្រសិទ្ធភាព ន្រ ការ គ្រប់គ្រង បានល្អ 
ប្រសើរ របស់ ក្រុមហ៊ុន ។ 

 យុទ្ធសាស្ត្រា ចាកច្រាញ ៖ សា្ថាបនិក 
ក្រុមហ៊ុន ឬ ភាគ ហ៊ុ និក អាច លក់ 
ភាគហ៊ុន របស់ខ្លួន ១០០% នៅលើ 
ទីផ្រសារ ដើម្របី ចាកច្រញ ពី ទីផ្រសារ និង 
ទទួលបាន សាច់ប្រក់ ទាំងអស់ ។ 

 ការទាក់ទាញ បុគ្គលិក ដ្រាលមាន 
សមត្ថភាព ខ្ពស់ ៖ ក្រមុហុ៊ន បោះផ្រសាយ 
ជា ក្រមុហុ៊ន ដ្រលមន ភាពខ្លាងំ និង 
រឹងមំ ព្រមទំាង មនការ ទទួលសា្គាល់ 
ពីសា ធារ ណ ជន ទូទៅ តាមរយៈ ការធ្វើ 
IPO ដ្រលមន ភាព ទាក់ទាញ ដល់ 
នាយក ប្រតិបត្តិ ឆ្នើមៗ និង បុគ្គលិក 
ដ្រលមន សមត្ថភាព ខ្ពស់ និង ជំនាញ 
ឱ្រយចូល រួមជាមួយ ក្រមុហុ៊ន បាន ច្រើន ។ 

 ការលើក ទកី ចតិ្ត ពន្ធដារ ៖ ក្រមុហ៊នុ 
បោះផ្រសាយ ត្រូវ ទទួលបាន ការលើក 
ទឹកចិត្ត ពន្ធដារ ដោយ បន្ថយពន្ធ លើ 
ប្រកច់ំណូល ៥០% ន្រ ពន្ធ លើ ប្រក់ 
ចំណូល ត្រូវ បង់ ក្នុង រយៈព្រល ន្រ ការ - 
ទទួលបាន ការលើក ទឹកចិត្ត ពន្ធដារ ។ 

៣. សម្រាប់ ប្រាព័ន្ធ ស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិ 
 កំណើន ស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិ ៖ ក្រុមហ៊ុន 

បោះផ្រសាយ អាច ជំរុញ ការវិនិយោគ 
បន្ថ្រម របស់ខ្លួន តាមរ យៈ ការបង្កើន 
ទុន ពី ទីផ្រសារ មូល ប ត្រ សម្រប់ 
អនុវត្តគម្រង វិនិយោគ ដ្រលមន 
ផលិតកម្ម ខ្ពស់ ដ្រល អាចឈាន ទៅ 
ដល ់ការបង្កើន មលូធន នងិ នាឱំ្រយមន 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ។ 

 ការអនុវត្ត គោលនយោបាយ នានា 
របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល ៖ តាមរយៈ ទផី្រសារ 
មូល ប ត្រ រាជរដា្ឋាភិបាលអាចដាក់ 

ច្រញ នវូ គោលនយោបាយ នានា របស ់
ខ្លួន ជាក់ស្ត្រង ដូចជា ការធ្វើ ឯកជនូ- 
បនីយកម្ម ស ហ គ្រស រដ្ឋ រួមមន ៖ 
រដា្ឋាករទកឹ ស្វយត័ ក្រងុភ្នពំ្រញ កពំងផ់្រ 
ស្វយ័ត ក្រុងព្រះសីហនុ និង កំពង់ផ្រ 
ស្វយ័ត ភ្នំព្រញ ជាដើម ។ 

 បង្កើត ការងារ ៖ ទន្ទឹមនឹងន្រះ 
នៅព្រល ក្រុមហ៊ុន បោះផ្រសាយ ទទួល 
បាន ទុន បន្ថ្រម សម្រប់ ពង្រីក ប្រតិ-
បត្តិការ អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន តម្រូវការ 
បគុ្គលកិ ស ម្រ ប ់បពំ្រញការងារ បន្ថ្រម 
គ ឺពតិជា មនិអាច ខ្វះ បាន  ដ្រលជា ផ្ន្រក 
មួយ ក្នុងការ ជំរុញ កំណើន ភាព មន 
ការ ងារ ធ្វើ នៅក្នុង ស្រុក ក៏ដូចជា 
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ទាំងមូល ផងដ្ររ ។ 

 ការប្រាមូលផ្តុំ ទុន ៖ អ្នកមន ទុន តិច 
ក៏ អាច វិនិយោគ នៅក្នុង ទីផ្រសារ មូល ប- 
ត្រ បានដ្ររ ដ្រល វា ផ្តល ់លទ្ធភាព ដល ់
ក្រុម អ្នកមន ទុន តិច អាច កៀរគរ និង 
ប្រមូលផ្តុំ សម្រប់ វិនិយោគ ។ ដូច្ន្រះ 
ទុន តិច ត្រូវបាន ប្រមូលផ្តុំ សម្រប់ 
អ្នកត្រវូការ ទនុ នៅក្នងុ ទផី្រសារ មលូ ប ត្រ 
ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ចរន្ត សាច់ប្រក់ មន ភាព- 
រសរ់វើក ជាជាង ការ ទកុ សាច ់ប្រក ់នៅ 
មួយកន្ល្រង ឬ វិនិយោគ ជាមួយ ទ្រព្រយ 
ដ្រល គ្មោន ផលិតកម្ម ដូចជា មស  
ព្រជ្រជាដើម  ៕ 

រៀបរៀង ដោយ ៖ គណៈកម្មការ មូល - 
ប ត្រា កម្ពុជា   នាយកដា្ឋាន ស្រាវជ្រាវ 
បណ្តះុបណ្តាល អភិវឌ្រាឍន៍ ទីផ្រាសារ  
មូល ប ត្រា និង ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ 
 អីុម្រាល ៖ edu@secc.gov.kh 
 ទូរ ស័ព្ទ ល្រាខ ៖ 023 885 611
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ប្រធានបទទី២៖អត្ថប្រយោជន៍ន្រទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជា 

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិ ក្នងុពិធីប្រាគល់ប្រាក់រងា្វាន់ដល់លោកស្រា ីសោម នី ជយលាភីល្រាខ២ ក្នងុកម្មវិធីប្រាកួតជួញដូរភាគហុ៊ន។

ថ្ង្រាចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ អ្រាសុីលីដា នៅផ្រាសារមូលបត្រាកម្ពុជា កាលពីថ្ង្រាទី២៥ ខ្រាឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ 

ទផី្រាសារ មលូ ប ត្រា គជឺា សរស្រាឈាម ដ ៏សខំាន ់សម្រាប ់ស្រាដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ
ទាំងមលូ ដ្រាល ក្រាុមហ៊ុន បោះផ្រាសាយ លក់ មូល ប ត្រា នងិ វិនយិោគិន 
ជា អ្នកដើរ តួនាទី ស្នូល ។ គ្រាប់ ប្រាទ្រាស ទាំងអស់ នៅលើ សកល- 
លោកត្រាងត្រា ផ្តោត ការយកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងខា្លាំង ក្នុងការ បង្កើត 
និង អភិវឌ្រាឍទីផ្រាសារ ន្រាះ ដើម្រាបី ធានាបាន នូវ ការអភិវឌ្រាឍ ប្រាព័ន្ធ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុប្រាកបដោយ ភាពរងឹមា ំនងិ ចរីភាព ក្នងុទសិដៅ រក្រាសាបាន 
នវូ ស្ថរិភាព មា៉ាក្រាូស្រាដ្ឋកចិ្ច ។ ដចូ្ន្រាះការអភវិឌ្រាឍ ទផី្រាសារ មលូ ប ត្រា នងឹ 
នាំមក នូវ អត្ថប្រាយោជន៍ ជាច្រាើន ដូចតទៅ ៖ 
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ក្រុងមីអាមីៈ  អាមេរិក បាន 
កើន ឡើង ករណី ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណាបេភេទ ថ្ម ីដ ៏ចម្លេក  
ចំនួន ២,៥ លាន នាក់  ខណៈ 
កចិ្ច ខតិ ខបំេងឹ បេង នានា  ដើមេប ី
បើក បេទេស មហា អំណាច 
សេដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក ឡើង វិញ  
គ ឺជា ឧបសគ្គ យ៉ាង ខ្លាងំ  ដោយ- 
សារ ការ ឆ្លង ថ្មី បាន កើន ឡើង  
នៅ ក្នុង រដ្ឋ មួយ ចំនួន  ដូច ជា  
រដ្ឋហ្វ្លរី ដា ជាដើម ។ 

ការ ឆ្លង រាល ដាល ក៏ បាន 
កើនឡើង  នៅ ក្នងុ ផ្នេក ខ្លះ របស ់
ពិភព លោក  ដេល បាន បើក 
បេទេស ឡើង វិញ  ហើយ ជាក់-
ស្តេង  សខុភ ិបាល សាធារណៈ  
បាន ជរុំញ ឲេយ មាន ការ បេរព្ធ ពធិ-ី 
បុណេយ Global Pride  ទេង់-
ទេយ ធំ តាម អន ឡាញ កាល-

ពីថ្ងេ សៅរ៍   រយៈ ពេល ៥០ ឆ្នាំ 
កេយ ពី ការ ដង្ហេ កេបួន ដំបូង 
ដើមេបី សិទ្ធិ LGBT  ( ភេទ ដូច គ្នា ) 
នៅ ក្នុង ទី កេុង ញូវ យ៉ក ។ 

 ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ អា- 
មេរិក បាន នាំ មុខ ពិភព លោក    
ដោយ បាន និយយ រៀប រាប់  
អំពី ចំនួន សរុប សកល ជិត-
៩,៩លាន នាក់  ចាប់ តាំង ពី  
រីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា មួយ នេះ  
បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល ពី ចុង ឆ្នាំ-
២០១៩  នៅ ក្នុង បេទេស ចិន ។ 

យោង តាម ចនំនួ សរបុ ដោយ 
សាកល វិទេយាល័យ Johns-
Hopkins  បាន ឲេយ ដឹង ថា  
កាលពី ថ្ងេ សៅរ៍ កន្លង ទៅ  តេ 
អាមេរិក មួយ ប៉ុណ្ណោះ  បាន 
កត់តេ អំពី ករណី ឆ្លង ថ្មី ជាង 
៤៣០០០ នាក ់។  បច្ចបុេបន្ន  អ្នក-

សា្លាប់ នៅ អាមេរិក  បាន លើស 
ចំនួន ១២៥០០០ នាក់  ដោយ 
មាន បេហេល ១ ភាគ ៤  នេ 
ចំនួន សរុប ជាង ៤៩៥០០០ 
នាក់ នៅ លើ ពិភព លោក ។ 

 ភាព តាន តឹង រវាង ការ បើក 

សេដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ  កិច្ច ខិត ខំ 
បេឹង បេង  បាន ជំរុញ នៅ ក្នុង 
បេទេស អាមេ រកិ  ដោយ លោកដ ូ
ណាល់  តេំ  និង សុខភិ បាល 
សាធារ ណៈ  គ ឺជា បេភព មយួ នេ 
កិច្ច ពិភាកេសា៕AFP/SK

ក្រុងប៊្រុចស្រលៈ  កេុម អ្នក ការ ទូត បាន 
ថ្លេង កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍ ថា  បេទេស អឺរ៉ុប មិន 
អាច យល់ ពេម ទៅ លើ ការ ចុះ បញ្ជី របស់ 
«កេុម បេទេស មាន សុវត្ថិភាព » ចេញ 
ពីកន្លេងកេុម អ្នក ធ្វើ ដំណើរ  អាច ទៅ 
ទេសចរណ៍ នៅ បេទេស អឺរ៉ុប នៅ ខេ កក្កដា 
ខង មខុ នេះទេ  ដោយ មាន កេមុ បេទេស ជា 
សមា ជិក មួយ ចំនួន  តេូវ ការ ពេល វេលា 
ចេើន បន្ថេម ទៀត  ដើមេប ីសមេច ចតិ្ត ចពំោះ 
បញ្ហា នេះ ។ 

 បនា្ទាប ់ព ីកចិ្ច ពភិាកេសាបាន ប៉នុា្មាន ថ្ងេ   កេមុ 
បេសិត ពិសេស របស់ បេទេស អឺរ៉ុប កាល-

ពថី្ងេ សកុេ  បាន យល ់ពេម ស្នើសុ ំឲេយ ចុះ បញ្ជ ី
បេទេស ចំនួន ១៤   ទៅ កាន់  រដា្ឋាភិ បាល 
បេទេស របស់ ពួក គេ  ដោយ មាន អាមេរិក 
ជា ទី ដេល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បេភេទ ថ្មី 
ដ៏ចម្លេក មួយ នេះ  នៅ តេ កំពុង ឆ្លង រាល-
ដាល  នៅ តេ មិន តេូ វគេ បាន  រាប់ បញ្ចូល  ។ 

 បេទេស កេ ូអាសីុ  ដេល បច្ចបុេបន្ន បាន ធ្វើ 
ជា បេធាន វិល ជំុ របស់ អឺរុ៉ប  បាន ស្នើ ឲេយ 
បេទេស មួយ ចំនួន  តេូវ មាន បេតិកម្ម នៅ 
តេមឹ ថ្ងេ សៅរ៍ ទី ២៧  ខេ មិថុនា  ដោយ មាន 
ក្តសីងេឃឹមអំពី   បញ្ហា   នេះ    អាច  បានបោះ ឆ្នាត  
នៅ ក្នងុ ចំណម បេទេស  សមាជិក២៧ ។ 

 បេភព អឺរ៉ុប មួយ បាន ថ្លេង បេប់ កាសេត 
AFP ថា ៖« កិច្ច ពិភាកេសា នៅ តេ បន្ត ធ្វើ នៅ 
ឡើយ  ដេល នឹង បន្ត ធ្វើ ឡើង រហូត ដល់ 
ថ្ងេចន្ទ នេះ » ។ 

 បេភព នោះ បាន បន្ថេម ថា៖« គ្មាន ការ- 
បង្ហាញ ឲេយ ឃើញ អំពី  ថា តើ បញ្ហា នេះ  នឹង 
លើក យក មក ពិភាកេសា នៅ កន្លេង ណា 
នោះទេ  ប៉នុ្តេ បេធាន អរឺ៉បុ នៅ តេ មាន សងេឃមឹ 
ចេើន  ក្នុង ការ លើក យក បញ្ហា នេះ  ដើមេបី 
បោះ ឆ្នាត នៅ ថ្ងេ ចន្ទ នេះ » ។ 

 សំណើ សុំ ឲេយ ចុះ បញ្ជី «សុវត្ថិភាព »ទើប 
តេ មាន ចនំនួ ១៤ បេទេស ប៉ណុ្ណោះ  នៅ ក្នងុ 
នោះ រមួ មាន  បេទេស អាល ់ហេសេរ ី អសូ្តេល ី 
កាណា ដា  ហេស៊ក ហេសុី  ជប៉ុន  ម៉ុង តេណេ-
េ្រហា្គា មា៉ារ៉ុក  នូ វេល សេឡង់  រវា៉ាន់ដា  ស៊េប៊ី  
កូ រ៉េ ខង តេបូង  ថេ  ទុយ នេ សុី  និង បេទេស-
អ៊ុយ រូហា្គាយ ។ 

ជា ពិសេស  អ្នក ធ្វើ ដំណើរ មក ពី បេទេស 
ចិន  អាច នឹង តេូវ បាន គេ អនុញ្ញាត ឲេយ ចូល 
បេទេស អរឺ៉បុ  ប៉នុ្តេ ស្ថតិ នៅ កេម លក្ខ ខណ្ឌ  
ដេល កេុង ប៉េកាំង តេូវ ធ្វើ ឲេយ ដូច គ្នា  ទៅ នឹង 
កេុម បេទេស អឺរ៉ុប ដេរ ។ 

ការ ធ្វើ ដំណើរ មិន ចាំបាច់ ទៅ កាន់ 
បេទេស អឺរ៉ុប  តេូវ បាន ហាម បេម  ចាប់-
តាំងពី ពាក់ កណា្តាល ខេ មី នា  ប៉ុន្តេ មាន តេ 
កេមុ បេទេស ជា សមា ជកិ ប៉ណុ្ណោះ  បាន បទិ 
ពេំដេន បេទេស របស់ ពួក គេ  នៅ ក្នុង ការ-
ភាន់ ចេឡំ  និង គ្មាន ការ សមេប សមេួល  
ដោយ សារ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
កាន់ តេ ខ្លាំង ឡើង នៅ ទី  នោះ ៕AFP/SK

តពីទំព័រ១...បេទេស ចិន  
កាល ពី ខេ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 មាន ករណី ឆ្លង ដោយ សារ 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បេភេទ ថ្មី 
យ៉ាង តិច ចំនួន ៩ ៨៧៥ ០៤០ 
នាក់  តេូវ បាន ចុះ ក្នុង បញ្ជី  នៅ 
ក្នុង បេទេសចំនួន ១៩៦  ដេល 
បញ្ហា ទំាង នេះ  មាន មនុសេស យ៉ាង 
តិច ៤ ៩០៣  ៥០០ នាក់  បច្ចបុេបន្ន 
តេូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា  បាន 
ជាសះ សេបើយ ។ 

 ចំនួន សរុប  ដេល បាន បេើ- 
បេស់ ទិន្នន័យ  បាន បេមូល 
ដោយ កាសេត  AFP  ពី អាជា្ញាធរ-  
ជាតិ  និង ព័ត៌ មាន  ពី អង្គការ- 
សុខភាព ពិភព លោក (WHO)  
បេហេល ជា បាន ឆ្លុះ បញ្ចាងំអពំ ី
ការ គណនា តេ មយួ ប៉ណុ្ណោះ  នេ 
ចំនួន ឆ្លង ពិត បេកដ ។ 

 មានបេទេស ជា ចេើន កំពុង 
ធ្វើ តេស្ត រោគ សញ្ញា តេ មួយ  ឬ 
អំពី ករណី ឆ្លង ជំងឺដេលមាន 
លក្ខណៈធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត ។ 

ចាប ់តាងំ ព ីថ្ងេសកុេ កន្លង ទៅ  
មាន អ្នក សា្លាប់ ថ្ម ីចំនួន  ៤ ៣៧២- 
នាក់  និង ករណី ឆ្លង ថ្មី ចំនួន 
១៨១ ០៤៨ នាក់  តេូវ បាន គេ 
កត ់តេ នៅ ទ ូទាងំ ពភិពលោក ។  
បេទេស មួយ ចំនួន ទៀត  មាន 
អ្នក សា្លាប់ ថ្ម ីចេើន បំផុត គឺ បេទេស  
បេសុលី មាន  ៩៩០ នាក ់ បនា្ទាប់ 

ពី បេទេសមិុកសិុក  ដេលមាន 
ចំនួន  ៧១៩ នាក់  និង អាមេរិក 
៥២៣នាក់ ។ 

 អាមេរិក គឺ ជា បេទេស ដេល 
រង ការ វាយ បេហារ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ 
បំផុត ពីជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ មាន 
អ្នក សា្លាប់ សរុប  ១២៥  ២៥៥ 
នាក់  អ្នក ឆ្លង ចំនួន ២ ៤៩២ ២៤៦ 
នាក់  ហើយ មនុសេស យ៉ាង តិច  
៦៧០ ៨០៩ នាក់  តេូវ បាន បេ- 
កាស ថា បាន ជា សះ សេបើយ ។ 

 បនា្ទាប់ ពី អាមេរិក  បេទេស 
ដេល រង ការ វាយ បេហារ យ៉ាង 
ខ្លាំង បំផុត  គឺ បេទេស បេសុីល 
មាន អ្នក សា្លាប់ ចំនួន ៥៥ ៩៦១ 
នាក់  ករណី ឆ្លង ចំនួន ១ ២៧៤ 
៩៧៤ នាក់  បេទេស អង់ គ្លេស 
មាន អ្នក សា្លាប់ ចំនួន ៤៣ ៥១៤ 
នាក់ ករណ ីឆ្លង ៣១០ ២៥០ 
នាក់  បេទេស អុីតាលី មាន អ្នក 
សា្លាប់ ចំនួន  ៣៤ ៧១៦នាក់  
ករណី ឆ្លង មាន  ២៤០ ១៣៦ 
នាក់  និង បេទេសបារាំង មាន 
អ្នក សា្លាប ់ចនំនួ ២៩ ៧៧៨ នាក ់ 
ខណៈករណី ឆ្លង  មានចំនួន 
១៩៩ ៣៤៣ នាក់ ។ 

 បេទេស មាន អ្នក សា្លាប់ ខ្ពស់ 
ជាង គេ បំផុត  ដោយ បាន បេៀប- 
ធៀប នងឹ បេជា ជន១០មុនឺនាក ់
គឺ បេទេស បេល ហេសុិក មាន អ្នក- 
សា្លាប់ ៨៤ នាក់  ៕AFP/SK 

ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅUSកើនឡើងដល់ចំនួន២,៥លានន ក់

ក្រុមប្រទ្រសអឺរុ៉បពន្រយារព្រលការសម្រចចិត្ជំុ-
វិញការបើកព្រំដ្រនប្រទ្រសរបស់ខ្លនួឡើងវិញ

ស្ត្រីម្នាក់កំពុងឈ្លោះជាមួយមន្ត្រីបូ៉លិសនៅអំឡុងព្រលប្រមូលផ្តុំតវ៉ា។AFP

ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាអឺរុ៉បលោកឆាលឡ្រសមីឆ្រល(ស្តា)ំថតរូបជាមួយលោកអាឡិកសន់ឌ័រវូសិុក។AFP

អ្នកស្លាប់ដ យសរជំងឺ-
កូវីដ១៩មានចំនួន...



ក្រុងកូបុិនហាក  : នាយក- 
រដ្ឋមន្ដ្រី ដាណឺម៉ាក លោក ស្រី 
Mette Frederiksen គិត ថា 
ទបីផំតុ  លោក ស្រ ីបាន រក វ្រលា 
ល្អ សម្រប ់ពធិ ីអាពាហព៍ពិាហ ៍
របស់ ខ្លួន ហើយ ត្រ ព្រលន្រះ 
ត្រូវ   ពន្រយារ ជា លើក ទី ៣ ដោយ 
សារត្រ កិច្ចប្រជុំ កំពូល របស់ 
សហភាព អឺរ៉ុប ។ 

គម្រង អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជា 
ច្រើន លើក ច្រើន សា ត្រូវ បាន 
ផ្អាក ដោយសារ វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ 
ហើយ វា មិន សម ណាម្រដឹក នំា 
ពិភពលោក រង នូវការ ប៉ះពាល់ 
ចំពោះ បញ្ហា ន្រះ សោះ ។ 

លោកស្រី Frederiksen 
បាន សរស្ររ   លើ ទំព័រ ហ្វ្រស- 

ប៊ុក អម ដោយ រូប ថត  លោកស្រី 
និង បុរសសង្ហា  បូ   ថា ៖ « ខ្ញុំ ពិត 
ជា កំពុង  ទន្ទឹង រង់ ចាំ វ្រលា រៀប- 
ពិធី មង្គល ការ ជាមួយ បុរស 
សំណព្វ ចិត្ដ ន្រះ ណាស់ »។ 

លោក ស្រី   បន្ដថា ៖ « ប៉ុន្ដ្រ 
ច្របាស់ ណាស់ វា មិន ងយ ស្រលួ  
ឡើយ  ហើយ ព្រល ន្រះ មន 
កចិ្ចប្រជុ ំក្រមុ ប្រកឹ្រសា រៀបច ំឡើង 
នៅ ទីក្រុង ប៊្រុចស្រល  នៅថ្ង្រ 
សៅរ៍ ក្នុង ខ្រ កក្កដា ដ្រល ចំ ថ្ង្រ 
គម្រង អាពាហ៍ ពពិាហ៍ ម៉ាច់ ។ 
បុ៉ន្ដ្រ ខ្ញុ ំត្រវូ ធ្វើ ការ  និង បំព្រញ 
កិច្ចការ ជូន ជាតិ មតុភូមិ ។ ដូច្ន្រះ 
យើង ត្រវូ ផ្លាស់ ប្ដរូ គម្រង ថ្មី 
ទៀត។ មិន យូរទ្រ យើង នឹង 
អាច រៀប ការ ។ ខ្ញុំ ទន្ទឹង រង់ចាំ 

ពាក្រយ  ថា (ព្រម ) ពីបង  បូ (ជា 
អ្នក រង់ចាំ  មន ចិត្ដ អំណត់ )»។ 

កចិ្ចប្រជុវំសិាមញ្ញ  ក្រមុ ប្រកឹ្រសា 
សហភាព អឺរ៉ុប នៅថ្ង្រទី ១៧-
១៨ ខ្រកក្កដា ដ្រល នឹង រៀបចំ  
ក្នុង  ក្រុង ប៊្រុយស្រល ជាមួយ  
វត្ដមន ម្រដកឹ នា ំជា សមជកិ រដ្ឋ 
ទាំង ២៧ប្រទ្រស ត្រូវបាន 
សម្រច  កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន ។ 

វាគឺជា កិច្ច ប្រជុំ លើក ដំបូង  
ដ្រល ម្រដឹក នាំ នៅអឺរ៉ុប បាន 
រៀបចំ ឡើង តាំងពី ពិភព លោក 
បាន ផ្ទុះ ឡើង នូវ វីរុស កូរ៉ូណា 
ប៉នុា្មា ន ខ្រ មនុ ។ អឡំងុ ព្រល កចិ្ច 
ប្រជុំ ម្រដឹក នាំ   នឹង ជជ្រក អំពី 
ការស្រច ស្រង់ ពី វិបត្ដ កូវីដ និង  
ថវិកា  EU ថ្ម៕ី AFP/HR 

www.postkhmer.com

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ   រឿងប្រមញ់ ប្រវត្តិ- 
សា ស្រ្ត   គឺ  ជា ប្រភ្រទ  ខ្រស្រ ភាព-  
យន្ត    ប្រប ប្រវតិ្តសាស្រ្តសមយ័ ថ្ម ី   
បង្ហាញ  ពី អាថ៌កំបាំង  ជា ច្រើន 
ពាក់   ពន្ធ័  នឹង    ការ    បាត់ ព្រះ កាយ  
ព្រះ   បាទជយ័វរ្មន័ទ៧ី  នងិ  រឿង-  
រ៉ាវ     ប្រប ប្រ វត្ត ិសាស្រ្ត ផ្រស្រងទៀត       
នៅ  ក្នងុ សមយ័   មហា ន គរ    ដ្រល 
និពន្ធ   និង   ដឹក  នាំ    រឿង  ដោយ - 
ផលិត      ករ    វ័យ  ក្ម្រង  របស់ ផលិត- 
កម្ម  DL នឹង    ត្រូវ បើក  សម្ពោធ-    
ពធិ   ី   ក្រងុ   ពាល ី នៅ  ចងុ ខ្រ កក្កដា  
ឆ្នាំ   ២០២០ខាង    មុខ   ន្រះ      ខណៈ -  

តាម គម្រងការ  ចំណាយ   ត្រូវ 
ប ្រើ    ទុន ប្រមណ ជាង   ១ លាន-   
ដុលា្លារ ឯណោះ ។ 

តាម លោក  ជិន ជ័យ ណា រ៉ា  
ដ្រល  ជា អ្នកនពិន្ធ   ដកឹនា  ំ ផលតិ  
ខ្រស ្រ  ភាពយន្ត និង អ្នក គ្រប់  គ្រង  
ការ ផលតិ  ទទូៅ បាន   ឲ្រយ   ដងឹ ថា ៖ 
« រឿង   ន្រះ      ជា ប្រភ្រទ កុនដុំ - 
ហើយ     ការ ចណំាយ  បើ ផ្អ្រក  ទៅ 
ល ើ សម្ភារបុរណ  និង  ការ តុប- 
ត្រង  លម្អផ្ន្រក ប្លង់  ពន្លឺ និ ង 
បច្ច្រក  ទ្រស គឺ  ចំណាយ ថវិកា  
ទៅ ដល់ ជាង  ១លានដុលា្លារ  
សម្រប ់ ការផលិត  ហើយ ក៏- 
មន   បណា្តាក្រុមហ៊ុន មួយចំនួន  

បាន  ចូល រួម     ឧប ត្ថម្ភ  ចំពោ ះ ការ 
ផលិត  ន្រះផងដ្ររ  ទើបអាច ធ្វើ 
ឲ្រយ DL អាចផលិត និង ដំណើរ- 
ការ  ទៅបានរលូន ។

អ្នក  គ្របគ់្រង  ការ ផលតិ  ទ ូទៅ  
នៅ  ផលិត កម្ម  DL រូប ន្រះ  ក៏ 
បង្ហើប    ឲ្រយ ដឹង ពី ដំណើរ ដើម  ចម 
ន ្រ ការនពិន្ធ រឿង ន្រះ   ថា៖ «  រឿង  
ដ្រល     យើង  កំពុងត្រ  ផលិតន្រះ 
គឺ  ជារឿង ប្របសម័យ  ដ្រល គ្រ 
នយិាយ ពកី្រមុបរុណវទិ្រយា មយួ  
ក្រមុ បាន ចុះ ទៅស្រ វជ្រវ  នៅ    
តំបន់ អង្គរ រួច ពួកគ្រ ក ៏បាន 
មើល  ឃើញ រូបភាពពី  អតីត - 
កាល  មួយ   ដ្រល ផុស ច្រញពី 
សិលា ចារឹក  ឬ រូប បដិម  ដ្រល 
ជា  កំណាយ    បុរ្រ    ប្រវត្តិ   គ្របា ន  
ឃើញ  ចម្របំាង និង រឿងរ៉ាវ  វប្របធម៌ 
និង   សិល្របៈ  គ្រប់ទម្រង់  ដ្រល 
បាន  ផ្រសារ ភា្ជាប់ គ្នា ដើម្របី  បង្ហាញ 
ឲ្រយ      អ្នកទស្រសនា  បាន  យល ់ដងឹ ព ី 
សិល្របៈ គ្រប់ ទម្រង់ »។  

លោក ជិន ជ័យ ណារ៉ា បាន  
បន្ត  ថា ៖ «ការស្រវជ្រវ  ដ្រល  
មិន បំប្ល្រង  ប្រវត្តិសាស្ត្រ  គឺជាអ្វី 
ដ្រល  DL  ចង់ ផលិត    ព្រះ  គិត   
ថា  ការ យល់    ដឹង     របស់ កូន ខ្ម្ររ  
ចំពោះ  ប្រវត្តិ សាស្ត្រ  សិល្របៈ  
នងិ  អក្រសរសលិ្របិ៍  នៅមនកម្រតិ  
នៅ ឡើយ  ហើយ ការ    ផលតិ កនុ 
ន្រះ   អាច នឹង បង្ហាញ  ឲ្រយ  កូនខ្ម្ររ 

យើង  អាច ឲ្រយ ស្វ្រង យល់ និង  
សិក្រសា   បន្ថ្រម បាន មួយ កម្រិត 
ទៀត  ផង ដ្ររ ។ ម្រយា៉ាង  វិញ ទៀត  
DL ទើបត្របាន បង្កើត ឡើង ថ្មី 
សនា្លាងមិនទាន់មនសា្នាដ្រ ថត-  
កុន នោះទ្រ ហើយ ន្រះ គឺ ជាខ្រស្រ- 
ភាព យន្ត ដំបូង ដ្រល យើង   ចាប់ - 
ផ្តើម  ផលិត»។  

ចពំោះ  តអួង្គ សខំាន់ៗ    នៅក្នងុ 
ការ    ថត កុន ដុំ រឿង  «ប្រមញ់- 
ប្រវត្តិ  សាស្រ្ត»   ន្រះ មនដូចជា  
លោក លាង   ឆ្រ លោក ខាត់ វ្រ 

ហាំង  កញ្ញា   សុិ ន  យូប៊ីន តារ 
ចម្រៀង     ប្រុស   អាន គុណ   កូឡា 
លោក  DJ milk  លោក អ្រង-   
លី ហ៊ួ    និង   តារ     រលក  ថ្មី     ហើយ   
ក៏ មន  ក្រមុតន ្ត្រ ីបុរណ  និង របំា- 
ប្រព្រណីជា ច្រើន រូប ទៀត   ។  

កុន ន្រះដ្ររ  គ្រន់  ត្រ បាន-  
ផុស  រូបថត  ប្រន ណឺរ   ១ ស ន្លឹក 
នងិ   របូ   មន ឈតុ   សម្លៀក  បពំាក ់  
តួ   អ ង្គ  ស្ត្រច  និងព្រះ   មហ្រ សី-    
ប៉ុនា្មាន    សន្លឹក  នា សម័យ អង្គរ  
អម    ដោយ សារ  ថា   «ឆប់ៗន្រះ  

ពធិ  ី ក្រងុពាល ី ខ្រស្រ ភាព យន្ត រឿង    
ប្រមញ់ ប្រវត្តិ   សាស្ត្រ ចង ់ដឹង  
ថា ការ   បាត់ ខ្លួន របស់ ព្រះបាទ 
ជយ័  វរ្មទ័៧ី អាថ ៌កបំាងំ ប្រប ណា  
សូម រង់ចាំ ទស្រសនា ខ្រស្រភាព- 
យន  ្ត  ខា្នាតធំន្រះ    គ្រប់ រោង កុន     
នៅ ក្នុង   ប្រទ្រស  កម្ពុជា  » ភា្លាម  
នោះ ក ៏ មន ការ   បញ្ច្រញ នវូ មត-ិ 
យោបល់ ប្របជា  អនុសាសន៍  
យា៉ាង  ច្រើន សន្ធកឹ   ដើម្រប ីចលូ រមួ 
ផលតិ     កនុមន គណុ  ភាព   ល្អ  លើ  
វិស័យ  ភាព យន្ត ខ្ម្ររ  ៕ 

នាយករដ្ឋមន្ដ្រីស្ដ្រីរបស់ដាណឺម៉ាកMetteFrederiksenអាយុ៤២ឆ្នា។ំរូបថត AFP

លោកជិនជ័យណារ៉ាជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនំាសម្ត្រង។រូបថត សហ ការី

កុនខ្ម្ររខ្នាតធំរឿង«ប្រមញ់ប្រវត្តសិាស្រ្ត»ដ្រលគ្រងចំណាយប្រក់ជាង១លានដុលា្លារ។រូបថត សហ ការី
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ក្រុងតូរ៉ុនតូ :នៅក្នុងទីក្រុង
តូរ៉ុនតូព្រឹត្ដិការណ៍ខ្លីថ្មីមួយ
បានអនុញ្ញាតឲ្រយអ្នកនិយម
យោគៈតាមកម្មវិធី Zoom
រៀងៗខ្លួនដ្រលពិតជារក្រសា
គម្លាតយ៉ាងមនប្រសិទ្ធភាព
ជាថ្នាក់រៀនត្រូវបានបាំងបិទ
ដោយរនាំងបាល់។
ស្ថតិនៅក្រប្ររមត់បងឹអងុតា-

រយី៉ូទល់មខុសណ្ឋាគារHotel
Xមនតង់ពពុះថ្លាប្រមណ
៥០គ្រប់កម្ពស់ជាង២ម៉្រត្រ
និងទំហំជិត៤ម៉្រត្រ និងរួម
ទាងំប្រពន័្ធកម្ដៅដើម្របីផ្ដល់ភាព
កក់ក្ដៅឲ្រយស្ទីឌីយោយោគៈ។
ក្រយបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនតង់-

ពពុះទាងំន្រះត្រវូបានបាញ់ថ្នាំ
សម្លាប់ម្ររោគ។
លោកSteveGeorgiev

អ្នករៀបចំព្រតឹ្ដកិារណ៍ដ្រលនងឹ
បញ្ចប់នៅទី៣១ខ្រកក្កដា
បាននិយយថ៖ «តង់គឺជា
គំនិតឌីហ្រសាញរបស់យើង។
យើងពិតជាបានបង្កើតវាឡើង
នៅកាណដា»។
តង់ពពុះត្រូវបានប្រើប្រស់

ឡើងវិញពីជំនួញមួយផ្រស្រង
ទៀត។លោកនយិយថវាត្រវូ
ប្រើសម្ភារប្រមណ១៤៦ដុំ
និងជិត៨ម៉ាងដើម្របីផ្គុំចូល
គា្នា។លទ្ធផលគឺបង្កើតជាបរិ-
វ្រណធំទូលាយប្រមណ១០
ម៉្រត្រការ៉្រ។
ថ្នាក់រៀនយោគៈបណ្ដោះ-

អាសន្នន្រះដ្រលចាប់ផ្ដើមបើក
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយត្រូវបាន
រៀបចំឡើងដោយLmnts
Outdoor Studioសហការ
ជាមួយស្ទូឌីយោ៦ផ្រស្រងទៀត
ដើម្របីបន្ធូរបន្ថយស្ដ្រសពីការ-
រឹតបន្ដឹង។
លោកGeorgievបាន

និយយថ៖ «មនុស្រសគ្រប់រូប
ពិតជាជួបការលំបាកក្នុងរយៈ
ព្រលប៉ុនា្មានខ្រចុងក្រយន្រះ
និងមិនអាចច្រញក្របាន។
ន្រះបានធ្វើឲ្រយយើងរិះរកវិធី
សុវត្ថិភាពដ្រលអ្នកគ្រប់គា្នា
រីករាយ។នោះជាសកម្មភាព
ហាត់ប្រណជាក្រុមក្នុងបរិ-
ស្ថានដាច់ដោយឡ្រក»។
ក្នងុខ្រត្ដអងុតារយី៉ូជាទដី្រល

ក្រងុតរូ៉នុតូស្ថតិនៅមនការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៣៣៤៧៦-
ករណីនិងបានសម្លាប់មនុស្រស
២៦០៦នាក់ដោយមនអ្នកជា
សះស្របើយ២៨៧១៩នាក់
បើគិតត្រឹមសបា្ដៅហ៍មុន។
អ្នកស្រីនិយយថ៖«តង់-

ពពុះពតិជាស្រស់ស្អាតហើយ
មនក្រស្រភ្ន្រកសិស្រសជាច្រើន

នាក់បានមើលមកខ្ញុំ»។
ទោះបជីាអ្នកស្រីមនិអាចនៅ

ក្រប្ររក្រុមសិស្រសទាំងនោះនិង
ជួយក្រកុនកាយវិការរបស់
ពួកគ្របានវាពិតជាងាយ-
ស្រួលក្នុងការចង្អុលបងា្ហាញ
និងផ្រសារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជា
មួយគា្នា។
ប្រកដណស់សិស្រសទាំង

នោះក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោ-
ជន៍ផងដ្ររ។
ស្ថិតក្នុងតង់ពពុះ ហូល្រន

ហ្វីលផុតជាសិស្រសម្នាក់បាន
នយិយថ៖«ពតិជាអស្ចារ្រយពី
ព្រះខ្ញុំនឹកគ្រយើងប្រស្រ័យ
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រាសីមធ្រយម។មនសមត្ថភាពប្រើ-
កម្លាងំកាយជាងកម្លាងំប្រជា្ញាន្រះ
បណ្ដោលមកពីលោកអ្នកមន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្រក៏មន

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្រតុន្រះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្រះធម៌ឲ្រយច្រើនដើម្របីជម្រះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយយស្តី មិនសូវល្អប៉ុនា្មានទ្រ បញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់ចតិ្តជាធម្មតា។ថ្ង្រន្រះគរួត្រ
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្ន្រហា។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីស្រតុចុះ។ ទឹកចិត្តច្រើនត្រមន
ភាពទោមនស្រសទៅនឹងអំពើអកុសល-
ផ្រស្រងៗអាចមនគ្រះកើតឡើង។
ចំពោះស្រចក្តសី្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍ហាក់

ដូចជា មនភាពព្រងើយកន្តើយបន្តចិគប្របីផ្តល់ភា ព-
កក់ក្តាឲ្រយគា្នាឲ្រយបានច្រើន។ការប្រកបរបររកសីុផ្រស្រងៗ
គួរកំុបណ្ដោយឲ្រយប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាងំព្រកទើប
ជាការល្អប្រសើរ។ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញពិបាក-
ខ្លាងំនិងមិនទទួលផលល្អប្រសើរតាមបំណងទ្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្រយ
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផងត្រងមនគ្រ
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់។ ចំពោះ-
បញ្ហាសុខភាពគឺមិនមនជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងម នគ្រចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខនឡើយ។ចំណ្រកឯ
បញ្ហាស្ន្រហា គូស្ន្រហ៍មនការយល់ចតិ្តគា្នាខ្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្ន្រហ៍ផ្អ្រមល្ហ្រមដ្ររ។

រាសីមធ្រយម។ថ្ង្រន្រះគួរត្រយកចិត្ត
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្ន្រហា។ចំណ្រក-
ឯការនិយយស្តីមិនសូវមនឥទ្ធិ-
ពលទៅលើអ្នកស្តាប់ប៉ុនា្មានឡើយ

ដណំងឹដ្រលទទលួបានអាចឲ្រយមនការមនិព្រញ-
ចិត្ត គួរត្រយកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌
ផ្រស្រងៗ។ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អខណៈ
ផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញបន្តិចដ្ររ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្របីមនការប្រយ័ត្នឲ្រយខ្លាំង។

រាសីមធ្រយម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមំមនួល្អប៉នុ្ត្រត្រវូត្រចណំយ
ទាងំកម្លាងំកាយនងិចតិ្តច្រើនក្នងុ-
ការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗហើយ

មនលទ្ធផលបង្គរួត្របុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជតិឆ្ងាយត្រងមនគ្រទទលួស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្រ
គ្រនឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដ្ររ។ថ្ង្រន្រះ-
រាល់ការព្រយាយមទាងំឡាយហាក់ដចូមនសភាព
ខ្រសត់ខ្រសាយបន្តិចត្រមិនមនភាពដុនដាបទ្រ៕

រាសីមធ្រយម។ថ្ង្រន្រះមនសមត្ថភាព
ប្រើកម្លាងំកាយជាងកម្លាងំប្រជា្ញា
ន្រះបណ្ដោលមកពីលោកអ្នកមន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្រចិត្តមនការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្រតុន្រះគួរអានសៀវ-

ភៅធម៌ឬស្តាប់ព្រះធម៌ឲ្រយបានច្រើន។ រីឯការ-
និយយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉នា្មានដ្ររត្រវូយកការ-
ប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្រម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមនទឹក-
ចិត្តប្រកបដោយក្តីម្រតា្តាករុណឲ្រយ
គា្នាទៅវញិទៅមកបានយ៉ាងល្អ។រឯី
ស្រចក្តីស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងប្រកប-

ទៅដោយភាពផ្អ្រមល្ហ្រមចំពោះគា្នាផងដ្ររ។ រីឯ-
ការប្រកបរបររកទទួលទានផ្រស្រងៗ បានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីនានាត្រង-
ត្រទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព។ចំណ្រកឯលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។

រាសីស្រតុចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
ត្រវូបៀតបៀនដោយជងំឺបណ្ដោល-
ឲ្រយទឹកចិត្តអ្នកមននូវភាពច្របូក-
ច្របល។់ចណំ្រកឯស្រចក្តីព្រយាយម

ក៏ម នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពនៅក្នងុការ-
បំព្រញនូវការងារត្រវូធ្លាក់ចុះដ្ររគឺខ្វះសមត្ថភាព
សម្រចចិត្ត។ ចំពោះការប្រកបរបររកទទួល-
ទាននានាវញិនងឹអាចខតបង។់ស្រចក្តីស្ន្រហា
ច្រើនត្រខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគា្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការបំព្រញ-
ភារកិច្ចផ្រស្រងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំ្រញការងារ
យ៉ាងស្វាហាប់ទឹកចិត្តមះមុត។ រីឯ-

ការនយិយស្តីធ្វើឲ្រយអ្នកដទ្រព្រញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្រកបរបររកទទួលទានផ្រស្រងៗ នឹងទទួល-
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្រគពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្រង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មនភាពរលូនល្អជាទីគាប់ចិនា្តាសម្រប់គូស្ន្រហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយយស្តីគឺ
ច្រើនត្រពោលនវូពាក្រយពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថបានផលជាទី-

គាប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្ន្រហាវញិគសូ្ន្រហ៍មន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគា្នាលើសពីធម្មតានិងគា្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្រកឯ-
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគាបច់តិ្ត។

រាសីស្រតុចុះខ្លាងំ។គ្រះកាចអាច
នឹងកើតដោយសរសម្តីតោងឲ្រយមន
ការពិចារណឲ្រយបានច្រើនមុននឹង
ច្រញវាចា។ត្រចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហា

គូស្ន្រហ៍ហាក់មនភាពព្រងើយកន្តើយបន្តចិគប្របីផ្តល់
ភាពកក់ក្តាឲ្រយគា្នាឲ្រយបានច្រើន។ចំណ្រកឯការប្រកប-
របររកទទួលទាននានាអាចប្រឈមការខតបង់។រីឯ
លាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាកខ្លាងំក្នងុការ-
ទទួលបានភោគផលនិងគា្មានអ្នកជួយជ្រមជ្រង។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទានផ្រស្រងៗ នឹងបានផល
ល្អប្រសើរត្រកតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចត្រូវយយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមនសមត្ថភាព
ដោ ះស្រយបញ្ហាឬធ្វើការសម្រចចតិ្តផ្រស្រងៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ង្រន្រះ។ចណំ្រកស្រចក្តីស្ន្រហាមន
ការយល់ចតិ្តគា្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីនានាវិញត្រងត្រមនជោគជ័យជានិច្ចដ្ររ។

យោគៈក្នងុតង់ពពុះបង្កើតការចាប់-
អារម្មណ៍នៅប្រទ្រសកាណាដា

ក្រយពីហ្វកឹហាត់រួចតង់ពពុះនឹងត្រវូសម្អាតម្ររោគ។រូបថតAFP

សិស្រសធ្វើចលនាពត់រាងកាយក្នុងតង់ពពុះនៅបរិវ្រណទល់មុខសណ្ឋាគារXក្រុងតូរ៉ុនតូ។រូបថតAFP
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ធនាគារ ជីប មុ៉ង បន្ថែម សាខា ថ្ម ីចំនួន 
 ៤ ទៀត នៅក្នងុ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

រមណីយដ្ឋាន ថ្ងែ បំាងឆតែ រៀបចំ ពិធី អបអរ ទិវា លោកឪពុក  

 ក្លបិ ជិះទូក ក្តោង ថ្ងៃ បំាងឆតៃ បាន សហការ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន  Harvest Craft Beer Co និង Indoguna Cambodia Co.,Ltd រៀបចំ ពិធី 
អបអរ ទិវា លោកឪពុក (Father’s Day) កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខៃមិថុនា ។ ភ្ញៀវ បៃមាណ ១២៥ នាក់  បាន ចូលរួម ក្នងុ ពិធី នៃះ និង រីករាយ ជាមួយ 
ការ ទទួលទាន បន្ទះ សាច់ ស្ទ ឹក Ribeyes - T-Bones និង Tomahawk អម ជាមួយ សៃ បៀរ Pale Ale ដ៏ មានឱជារស ជាតិឈ្ងយុឆ្ងាញ់ ។ 
រមណីយដ្ឋាន ថ្ងៃ បំាងឆតៃ គឺជា រមណីយដ្ឋាន ដ៏ ល្អ បៃណីត សមៃប់ សមៃកល ម្ហៃ ដៃលមាន ទីតំាង ស្ថតិនៅក្នងុ ខៃត្ត កៃប ៕ 

 ខៃមថិនុា គជឺា ខៃ ដ ៏មមាញកឹ សមៃប ់ធនាគារ ជបី ម៉ងុ ដោយបាន 
បើក សាខា ចំនួន ៤ បន្ថៃម នៅក្នុង ខៃ នៃះ ដើមៃបី ពងៃីក សៃវាកម្ម 
របស់ខ្លួន នៅ ទូទាំងបៃទៃស  ហើយ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ សបា្តោហ៍ មុន   
ធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខា លៃនមា៉ាក ២៧១ តៃូវបាន សម្ពោធ  
ដៃលជាសាខា ទី ១១ របស់ខ្លួន និងមាន ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ 
ចាក់អងៃ កៃម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី ភ្នំពៃញ  បនា្ទាប់ ពី ដក់ 
ឲៃយដំណើរការនូវសាខា  ខៃត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម និង សៀមរាប ។ 
វា គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃងរ បស់ ខ្លួន ដើមៃបី ផ្តល់ជូន 
ដំណោះសៃយ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ផលិតផល ធនាគារដោយ ភាព- 
ច្នៃបៃឌិត ខ្ពស់ អាច បត់បៃន បាន ទាន់ពៃលវៃលា បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព ជូន អតិថិជន ៕ 
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SECC ចាប់ ដែគូ ជាមួយ កែមុហុ៊ន រួយ ហ្វែ ង ដើម្ីប អភិវឌ្ឍ ទីផ្សារ ខុ មូ៉ ឌី ធី នៅ កម្ពជុា
 គណៈកម្មការ មលូ ប តៃ កម្ពជុា (SECC) នងិ កៃមុហ៊នុ រយួ ហ្វៃ ង ធាន ហ្វូ អិុនវៃស មុ ិន ឯ . ក ជា កៃមុហ៊ុន ពហុ ផលិតផល របស់ ចនិ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ 

សបា្តោហ៍ មុន បាន ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា« ស្តី ពីការ ពិ គៃះយោបល់ និង ការគាំទៃ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ ទីផៃសារ ខុ ម៉ូ ឌី ធី 
និង ទីផៃសារ អនាគត នៅ កម្ពុជា » ។ ទីផៃសារ នៃះ ក៏ នឹង បង្កើត platform មួយ សមៃប់ លើកកម្ពស់ ការជួញដូរ ផលិតផល កសិកម្ម នៅពៃល អនាគត 
ផងដៃរ។ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយក SECC និង លោក Chen Xin អ្នកគៃប់គៃង ទូទៅ នៃកៃុមហ៊ុន រួយ ហ្វៃ ង ធាន ហ្វូ  បាន ចុះហត្ថលៃខា 
លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា នៃះ ដើមៃបី រួមគា្នា សិកៃសា ពី លទ្ធភាព លើ ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ខុ ម៉ូ ឌី ធី នាពៃល អនាគត ៕ 

ធនាគារ ឯកទែស វី ង និង ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ធ្វើការ រួមគ្នា ដើម្ីប ជំរុញ បរិ យា ប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅ កម្ពជុា

 ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត ធី ត និង ធនាគារ 
កាណាឌីយ៉ា ក . អ បានចុះហត្ថលៃខាលើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការ- 
យោគយល់ គា្នា កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ សបា្តោហ៍ មុន ដើមៃបី ជំរុញ បរិ យ ប័ន្ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ផ្តល់ជូន បៃជាជន កម្ពុជា គៃប់រូប ឲៃយ អាច ទទួល បាន 
ហិរញ្ញវត្ថ ុបៃកបដោយ ភាពងយសៃលួ  សុវត្ថភិាព និងឆប់រហ័ស។ 
កិច្ចពៃមពៃៀង នៃះ នឹង អនុញ្ញាតឱៃយ ធនាគារ ឯកទៃស វី ង  និង ធនាគារ 
កាណាឌីយ៉ា បៃើបៃស់ វៃទិកា ឌីជីថល និង បណា្តាញ ដ៏ ធំ ទូលាយ របស់ខ្លនួ 
ដើមៃបី ផ្តល់ ភាពងយសៃលួ និង សុវត្ថភិាព នៅពៃល អតិថិ ជន  ទទួល សៃវា 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដៃល ធ្វើ ឲៃយ កមៃតិ ជីវភាព រស់នៅ របស់ ពួកគៃ មានភាពកាន់ តៃ 
បៃសើរឡើង ។ អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសៃ បៃធានកៃុមបៃឹកៃសា- 
ភិបាល  នៃ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា និង អ្នកឧក ញ៉ា គិត ម៉ៃង បៃធាន 
កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល នៃ ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ក៏មាន វត្តមាន នៅក្នុង ពិធី 
ចុះហត្ថលៃខា នៃះដៃរ ៕
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Flatiron by Meridian បានបញ្ចប់ ការសាងសង់ គែោង អគារ  នៅក្នងុ ពែល-  
វែលា    ដែលមិនធម្មតា នែះ  និងបាន ចែញ ជា ផ្លែផ្កា និងលទ្ធផល យ៉ាង ពិសែស

 នា ថ្ងៃទី ២២ ខៃមិថុនា  ឆ្នា ំ២០២០ គឺជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ 
កៃមុការងរ អភិវឌៃឍ ន៍គមៃង  Flatiron ដៃល ការងរ ផ្នៃក គៃង អគារ 
ទំាងមូល តៃវូបាន បញ្ចប់ ជា សា្ថាពរ តៃ ក្នងុ រយៈពៃល ១៦ខៃបុ៉ណោ្ណោះ ។ 

Meridian International Holding បាន បៃរព្ធ ពិធី បញ្ចប់ 
ការសាងសង់ គៃង អគារ ដៃល អភិវឌៃឍ ជា អគារ ដៃលមាន មុខងរ 
បៃើបៃស់ ចមៃះុ  និង មាន ទីតំាង ស្ថិតនៅ Phnom Penh City 
Center ។ 

 ពិធី បញ្ចប់ ការសាងសង់ គៃង អគារ នៃះ តៃូវបាន បៃរព្ធ ធ្វើឡើង  
ដើមៃបី ផ្តល់ ជា កិត្តយិស ដល់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទំាង កៃមុការងរ អភិវឌៃឍ ន៍ 
កៃមុហុ៊ន ម៉ាការ ធំ  និង កៃមុហុ៊ន ម៉ាការ រង  ហើយសមាសភាព ភ្ញៀវ 
ចូលរួម ក្នងុ ពិធី នៃះសរុប មាន ចំនួន ៥០នាក់ ។ 

 កម្មវិធី នៃះ ចាប់ផ្តើម ឡើង នៅ ម៉ាង៨:៣០ពៃកឹ  ដោយ ចាប់ផ្តើម ពី 
ការសម្តៃង របំា ជូនពរ ដៃលជា របំា បៃពៃណី ជាតិខ្មៃរ  អបៃសរា រៃ រំា លើ 
កមៃលពៃ ំកៃហម យ៉ាង សៃស់ ឆើតឆយ  នៅ ចំ ខាងមុខ ចៃកចូល បន្ទប់ 

តំាង បង្ហាញ របស់ យើង តៃម្តង ។ 
 បនា្ទាប់ ពីនៃះ គៃប់គា្នា ចាប់ផ្តើម ឡើងទៅ លើ កំពូល អគារ  ដៃល នៅ 

ទីនោះ ពួកគៃ បានចាប់ផ្តើម ពិធីសៃនពៃន តាមបៃប ចិន  និង ពិធី ជា 
និមិត្តសញ្ញា សីុម៉ងត៍ - ប៉ៃល ។ 

«អ្វដីៃល បានចាប់ផ្តើម កាលពី ១៦ ខៃ មុន បានចៃញ ជា ផ្លៃផ្កា ហើយ» 
នៃះ ជា បៃសា ស ន៍របស់លោក T.Chen ដៃលជា តំណាងឲៃយ គណៈ- 
គៃប់គៃង កៃមុហុ៊ន និង បន្ត សុន្ទរកថា ដោយ កៃមុហុ៊ន ម៉ាការ សំណង់ ។ 

 គណៈ គៃប់គៃង Meridian International បាន សម្តៃង ការ- 
ដឹងគុណ ដល់ អ្នក ដៃល ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុការ សាងសង់ នៃះ  និង ទទួលសា្គាល់ 
លើ លទ្ធផល ដ៏ ពិ សៃសមួយ នៃះ ។  នៅពៃល បញ្ចប់ សុន្ទរកថា  ភ្ញៀវ 
ទំាងអស់ ចុះមក ខាងកៃម ដើមៃបី ចូលរួម ពិសាអាហរ ដៃល បានរៀបចំ 
រួចជាសៃច នៅក្នងុ បន្ទប់ តំាង បង្ហាញ ។  ជាថ្ម ីម្តងទៀត  ការ បៃរព្ធ ពិធី 
នៃះ គឺជា សក្ខកីម្ម ដ៏ ល្អ នៃ គោលដៅ សំណង់ សមៃប់ Meridian Inter-
national Holding ៕  
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ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រមុទ័ពពង្រងឹទំាងផ្លវូចិត្តដើម្របីប្រជ្រងយកចំណាត់ថ្នាក់ល្អ
ឈនណន

ភ្នំពេញ: កៃុមបាល់ ទាត់ 
Tiffy Army FC (ទ័ព) បាន 
ពងៃឹងទាំង ទៅ លើ បច្ចៃកទៃស 
គណុ ភាពកម្លាងំ ពៃ ម ទាងំបាន 
សូតៃមន្តបៃះ ពៃំ និងសមធិ 
ពងៃឹង  ផ្លូវ ចិត្ត និងស្មារតី ដើមៃបី 
តៃៀម បៃជៃង យក ឲៃយ បាន លទ្ធ- 
ផលល្អ សមៃប់ការ ដាក់ ឲៃយ 
មន ការ បៃកួត ឡើង វិញ  នៃ 
កៃបខណ័្ឌ លកី កពំលូ កម្ពជុា ឆ្នា ំ
២០២០ ដោយ កៃមុទព័ តៃវូ ប៉ះ 
កៃមុ ណាហ្គាវើល នៅ ថ្ងៃ អាទតិៃយ 
ទី ៥ ខៃកក្កដា ខាងមុខ នៃះ។

លោក តៃម មុឺន អនុ បៃធាន 
សមគម កីឡា បាល់ ទាត់ កង- 
យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ បាន 
ថ្លៃង បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  ថា៖  
«យើងបាន ហ្វឹក ហត់រហូត 
និងបៃកួតសម ដើមៃបី ពងៃឹង 
សមត្ថ ភាព តៃៀម ចូល រួម 
បៃកួត បន្ត នៅលីកកំពូល  
កម្ពុជា ហើយ  យើង បាន ពងៃឹង 
ទៅ លើ ការ គៃប់ គៃង វិន័យ 
សតិអារម្មណ៍ ដើមៃបី ជម្នះ រាល់ 
ឧបសគ្គ ដោយ យើងមន ឆន្ទៈ 
មុតសៃួច ក្នុងការ ប្តៃជា្ញាចិត្ត 

បៃកួត បៃជៃង យក លទ្ធផល 
ឲៃយបាន ល្អ»។

ការ លើក ឡើង របស់ លោក 
តៃម មុឺន តៃូវបាន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី លោក បាន ចូល រួម នៅ 
ក្នុង ពិធី សូតៃមន្ត បៃះពៃំ និង 
សមធ ិនៅ វត្ត សវុណ្ណមនុសីគរ 
សំរោងអណ្តៃត ជាមួយ  ថា្នាក់- 
ដឹកនាំ  គៃូ បង្វឹក និងកីឡាករ  
កៃុមទ័ព ពៃម ទាំង ដៃ គូសហ- 
ការ នានា និងដៃ គូ ឧបត្ថម្ភធំ គឺ 
អគ្គនាយក វិទៃយុ និងទូរទសៃសន៍ 
ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ដោយនៅ ក្នុង ពិធី នោះ 
ពៃះ សងៃឃ ចំនួន ៩អង្គ ដឹកនាំ 
ដោយ សម្តៃច ពៃះសកៃយមុនី- 
កិត្តិបណ្ឌិត ទសៃសនវិជា្ជា រ័ត្ន 
សរឿន បាន សូតៃពៃះបរិត្ត- 
បៃះពៃំ ផ្តល់ឱវាទ និង ឲៃយ អ្នក 
ចូល រួមទាំង អស់  តាំងសមធិ 
ដើមៃបី ពងៃឹងផ្លូវចិត្ត ឲៃយបាន ល្អ 
ផងដៃរ។

ជុំវិញ ការ រៀបចំ ឲៃយមន ពិធី 
សូតៃមន្តបៃះ ពៃំ និងសមធិ 
ដល់ ថា្នាក់ដឹកនាំ គៃូ បង្វឹក និង 
កីឡា កៃុម ទ័ព នៃះ លោក តៃម 
មុនឺ បាននយិាយ ថា៖ «កឡីាករ  
គៃូ បង្វឹក និង ថា្នាក់ ដឹក  របស់ 

យើង ទើប ទទួល បាន ការបៃះ- 
ពៃំពី សម្តៃច រ័ត្ន សរឿន ដើមៃបី 
ឲៃយកីឡាករ យើង មន ភាព 
នឹងនរ នៅ ក្នុងចិត្ត ពៃ មទាំង 
មន ការ តាងំចតិ្ត តាងំ អារម្មណ ៍
គោរពនវូពទុ្ធឱវាទ ដៃល បៃកប 
ទៅ ដោយ វនិយ័នងិ កៃមសលី- 
ធម៌ ពិសៃស មន ភាពសៃឡះ 
នៅ ក្នុង ចិត្ត និង មន ភាព អត់- 
ធន់ ទៅ នឹង ការ ហ្វឹក ហត់ 
ក៏ដូចជា ការ បៃកួត»។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ មុន 
ការ បៃកួត លីកកំពូល កម្ពុជា 
តៃវូបាន ផ្អាក ដោយ សរ ការ រើក- 
រាល ដាល នៃជំងឺ កូវើដ ១៩ នោះ 
កៃុម  Tiffy Army ធ្វើ មិន 
សូវបាន ល្អ ប៉ុនា្មានទៃ ដោយ  
ពកួ គៃ ឈ្នះ បាន ២បៃកតួ ស្មើ ២ 
និងចាញ់ ១ បៃកួត ហើយបាន 
ធា្លាក់ មក ឈរនៅ លៃខ រៀងទី ៧ 
ជាបណ្តោះអាសន្ន គឺ មន ន័យ 
ថា Tiffy Army នៅ ពៃលនៃះ 
មិន  ទាន់  បាន ស្ថិត នៅ ក្នុងកៃុម 
Top6 ដៃលនឹង អាច បៃកួត- 
បៃជៃង យក ពាន នោះ ទៃ។

 គួរបញ្ជាក់ ថា ការ ដាក់ឲៃយ 
បៃកួត លីកកំពូល ឡើង វិញ នៃះ 
គណៈកម្មការ បៃកួត បាល់- 

ទាត់ជាតិកម្ពុជា (CNCC) 
បាន កំណត់ ថា កៃយ ការ 
បៃកួត ជើងទី ១បាន បញ្ចប់ គឺ 
នៅ ជើងទី ២  មន ការកៃ បៃ 
លក្ខខណ្ឌ ដោយយក តៃ កៃុម 
Top6 ទៃ ឲៃយ  បៃកួត គ្នា យក 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ១ លៃខ២ 
និងលៃខ៣  ចំណៃក  កៃុម  ឈរ  
ពី លៃខ ៧ ដល់ ទី ១៣ តៃូវ 

បៃកួត គ្នាជាធម្មតា  គៃន់ តៃ 
បៃង ចៃក ចំណាត់ ថា្នាក់ពីលៃខ 
៧ ដល់ លៃខ ១៣។  

ទោះបីជា យា៉ាង ណា លោក 
តៃម មុឺន បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«គោល ដៅ ទៅមុខ របស់យើង 
គឺ យើង តៃូវ តៃ បៃឹងបៃង ធ្វើ 
ម៉ៃច ជួយ កៃុម របស់ យើង ឲៃយ 
ឡើង ទៅ ដល់ កមៃិត ខ្ពស់  គឺ 

កានត់ៃ ខ្ពស ់កានត់ៃ ល្អ ទៅតាម 
គោលដៅ របស ់យើង។ បើទោះ 
បីជា យើង មិន ទាន់បៃកដ ថា 
យើង នឹង ឈរ នៅ ក្នុងចំណាត់- 
ថា្នាក ់ណា មយួ ប៉នុ្តៃ យើង តៃវូតៃ 
ខំ បៃឹង ឲៃយ អស់លទ្ធភាព ហើយ 
បើ ទទួល បាន ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ 
១ វាកាន់តៃ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យថៃម ទៀត»៕

ពេះសងេឃសូតេពេះបរិត្ត បេះពេ ំដល់ថ្នាក់ដឹកនំា គេ ូបង្វកឹ កីឡាករ និងដេគូសហការ របស់ Tiffy Army។ ហ៊ាន រងៃសី

Bayernបិទរដូវកាលជាមួយនឹងជ័យជម្នះត្រចះត្រចង់
កេងុ ប៊េរ ឡំាង: កៃមុ Bayern- 

Munich ដៃល កា្លាយ ជា ជើង ឯក 
កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga រួច 
ហើយ តាំង ពី សបា្ដាហ៍ មុន នោះ 
បាន ធ្វើ ពិធី អបអរ លើក ពាន 
រង្វាន់ នៃះ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ កន្លង 
ទៅ  ក្នុង កីឡដា្ឋាន  ដៃលអត់ មន 
អ្នក គំទៃ មក ចូលរួម កៃយ 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត ចុង កៃយ នៃ 
រដូវកាល ដោយ ការ  បំបាក់កៃុម  
ម្ចាស់ ផ្ទះ Wolfsburg ៤-០ ។

សមៃប់ ការ បៃកួត បិទ រដូវ-
កាល  នៃះ កៃមុ Bayern បើ ទោះ   
គៃង ជើង ឯក ទៅ ហើយ ក្ដី ក៏ មិន 
បន្ធូរ ជើង ឲៃយ កៃុម គូ បៃជៃង  ដៃរ 
ពោល គឺ លៃង ដូចតៃូវ ការ ពិន្ទុ ចាំ 
បាច ់អ៊ចីងឹ ដោយ តៃមឹ តៃ ៤ នាទ ី
ប៉ណុ្ណោះ ខៃសៃ បមៃើ សញ្ជាត ិបារាងំ 
Kingsley Coman  ជួយ ឲៃយ 
កៃុម ខ្លួននាំ មុខ បាត់ ទៅ ហើយ   
ខណៈ៨នាទី មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ 
ពោល គឺ នាទីទី ៣៧ ខៃសៃ បមៃើ  
Mickael Cuisance  បន្ថៃម 
ការ នាំ មុខ១គៃប់ទៀត។ 

វគ្គ ទី ២ កៃុម Bayern ទទួល 
បាន  បាល់ ពិន័យ១១ម៉ៃតៃ 
ហើយ  ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ប៉ូឡូញ Rob-
ert Lewandowski ដៃល ជា 
កឡីាករ រក គៃប ់បាលប់ានចៃើន 

ជាង គៃ  (top scorer) ក៏  ធ្វើ 
បាន សមៃច គៃប់ ទី ៣៤  ដូច្នៃះ 
រូប គៃ ក ៏បញ្ចប់ រដូវកាល ជាមួយ 
នឹង  ពាន អ្នក ស៊ុត បញ្ចូលទី  បាន 
ចៃើន ជាង គៃជាលើក ទី ៥ នៅ 
Bundesliga និង ជាលើក ទី ៣ 
ជាប់ ៗ  គ្នា ។ នាទីទី ៧៩ កីឡាករ 
Mueller បង្ហើយ គៃប ់ជយ័ ជម្នះ 
ចុងកៃយ ឲៃយកៃុមឈ្នះ ៤-០។

ទោះជា រដូវកាល បាន បញ្ចប់  
ទៅ ទាងំ សៃងុ  កៃយ ព ីបាន ចាប ់
ផ្ដើម វញិ បនា្ទាប ់ព ីផ្អាក ជាង ២ ខៃ 
ដោយសរ ការ រាល ដាល នៃ វើរសុ 
កូរ៉ូ ណា ក៏ការ អប អរសមៃប់ 
កៃមុ ជើង ឯកនៃលកី កពំលូ របស់ 

បៃទៃស អាល្លឺ ម៉ង់ មួយនៃះ មិន 
បានធ្វើ ដចូ  រដវូកាល មនុ ៗ  ឡើយ 
ពោល គឺ បៃពៃឹត្ត ទៅយា៉ាង ប្លៃក 
ដោយ កៃមុម្ចាស ់ជើង ឯក តៃវូ ឆ្លង 
ពិធី លើក ពាន រង្វាន់ របស់ ខ្លួន 
ក្នុង កីឡដា្ឋាន ដៃល ទទៃ ស្អាត 
ដោយ គ្មាន កៃមុ គៃ ួសរ អ្នក គំ ទៃ 
ឬ មិត្តភក្ដិ ចូលរួម ឡើយ ។

នាយក បៃត ិបត្ត ិនៃ លកី  បាល-់ 
ទាត់ អាល្ល ឺម៉ង់ លោក Christian- 
Seifert បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សុន្ទរ- 
កថា មុន ពិធី បៃគល់ ពាន រង្វាន់ 
នោះ ថា ៖ « នៃះ គឺ ជា ពៃល វៃលា  
ដ៏ ពិសៃស និង ប្លៃក មួយ។ យើង 
មិន ធា្លាប់ ឆ្លង កាត់ ការ បញ្ចប់ 

រដូវកាល បៃបនៃះ ពី មុនមក  
ឡើយ។ អត់មន អ្នក គំទៃ គ្មាន 
សំឡៃង កញ្ចៃ គ្មាន សំឡៃង អប - 
អរ សទរ ។ នៃះ មិន មៃន ជា  Bun- 
desliga ដៃល យើង ចង់ បាន 
នោះឡើយ តៃ មន Bundes-
liga  តៃមួយគត់ ដៃល អាច ធ្វើ 
ការ បៃកួត  ក្នុង ស្ថាន ភាព បៃប 
នៃះ បាន  » ។

សមៃប ់កៃប ខណ័្ឌ Bundes-
liga កៃយ កៃុម ទាំង ១៨ បាន 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត គៃប់ទាំង ៣៤ 
សបា្ដាហ  ៍របស ់ខ្លនួ ឃើញ ថា កៃមុ 
ជើង ឯក គឺ  Bayern Munich  
ខណៈ  Borussia Dortmund 
ជា កៃុម  រង ជើង ឯក  ហើយ កៃុម 
លៃខ៣ និង លៃខ ៤ គឺ RB- 
Leipzig និង Borussia- 
Monchengladbach រើឯ កៃុម 
តៃូវ កាត់ ឲៃយ ទៅ លៃង លីក ទី ២ 
រដូវកាល កៃយ  មន ២ កៃុម 
តៃូវធា្លាក់ ស្វ័យ បៃវត្តិ គឺ    Dus-
seldorf និង Paderborn 
ខណៈកៃមុ  Bremen តៃវូរង ់ ចា ំ
បៃកួត កាត់ ក្ដី  (Playoff) ជា-
មយួ    កៃមុ លៃខ ៣ នៅ Bundes-
liga 2 ដើមៃបី សមៃច  ថា  កៃុម 
ណា នងឹ មន សទិ្ធ ិបង្ហាញវត្តមន  
នៅ លីក កំពូល៕ AFP/VN

Neuer (កណ្ដាល) លើកបង្ហាញពានរង្វាន់ លីកកំពូលជាមួយមិត្តរួមកេមុ។ AFP 

Man Cityនឹងឈរធ្វើជារបង
ផ្ដល់កិត្តយិសឲ្រយក្រមុជើងឯកថ្មី

កេុង ឡុងដ៍ : លោក  Pep 
Guardiola អះ អាង ថា កៃុម  
Manchester City របស់ 
លោក នងឹ ធ្វើ ជា របង កតិ្ត ិយស ឲៃយ 
កៃុម  Liverpool ដៃល ជា ជើង-
ឯក ថ្មី នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier- 
League ពៃល  ជួប បៃកួត គ្នា នៅ  
សបា្ដាហ៍ នៃះ។

កៃមុ  Liverpool ធានា បាន នូវ 
តំណៃង ជើង  ឯកលីក កំពូល នៃ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស ជាលើក ដំបូង  
រយៈ ពៃល ៣០ ឆ្នាំ កៃយ កៃុម 
Man City ចាញ់ Chelsea   
២-១ កាល ពី២ ថ្ងៃ មុន  ដូច្នៃះ 
ពៃល  ប៉ះ គ្នា នៅ កឡីដា្ឋាន Etihad   
នា យប់ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  លោក  
Guardiola  បៃប់ ថា កៃុម គូ 
បៃជៃង សក័្ត ិសម ទទលួ បាន របង 
កិត្ត ិយស។

គៃូបង្វឹកអៃសៃប៉ាញ  លោក 
Guardiola  បាននិយាយ ថា ៖  
« បៃកដ ណាស់ យើង នឹង ធ្វើ 
បៃបហ្នងឹ ។ ពតិ មៃន យើង នងឹ ធ្វើ 
ជា របង កិត្តិ យស ឲៃយ ពួក គៃ ។ 
យើង នឹងទទួល  Liverpool នៅ 
ផ្ទះ របស់ យើង តាម វិធី ពិសៃស 
ហើយពិត ណាស់  យើង នឹង ធ្វើ 
អ៊ីចឹង ពៃះ ពួក គៃ ស័ក្តិ សម 

ទទួលបាន កិត្តិ យស នៃះ »។
បុរសវ័យ៤៩ ឆ្នាំ    បដិ សៃធ 

រាល់ ការ លើក ឡើង  ដៃលថា 
កៃុម គ្មាន មហិច្ឆតា ឬ ការ  លើក 
ទឹក ចិត្ត ឡើយ  ទោះ ជាឃើញ   
Liverpool ឈ្នះ ពាន លីក លើក  
ទី១៩  ជាមួយ  នឹង កំណត់ តៃ 
សល់  ការ បៃកួត ៧ដង ទៀត។

លោក  Guardiola  បានបន្ត 
ថា ៖ « កៃុម មួយ ដៃល  ឈ្នះ ជើង 
ឯក  ៨ លើក  រយៈ ពៃល៣ឆ្នាំ ចុង 
កៃយ  តៃង មន មហចិ្ឆតាជានិច្ច  
រៀង រាល់ ការ បៃកួត ម្ដង ៗ   គៃប់ 
ការ បៃកួត បៃជៃង  និងនៅ គៃប់ ទី 
កន្លៃង ទាំងអស់ ។ គ្មាន នរណា 
ម្នាក់ ក្នុង បៃទៃស នៃះ អាច 
និយាយ បៃប ហ្នឹង  បាន ទៃ»។

យា៉ាង ណា  សមៃប់កៃមុ Man- 
City នៅ មនឱកាសឈ្នះ ពាន 
ធំៗ រដូវ កាល នៃះ  ដូចជា ពាន  
FA  Cup  ដៃល ពៃលនៃះ បាន 
ឈាន  ដល់ វគ្គ៨ កៃុម ចុង កៃយ 
ខណៈ នៅកៃប ខ័ណ្ឌ  Champi-
ons League ឡើង ដល ់វគ្គ១៦ 
កៃុម ដៃល ការ បៃកួត ជើង ទី ១ 
នៅកៃ ទឹក ដី បាន យក  ឈ្នះ 
កៃុម  Real Madrid របស់ 
អៃសៃប៉ាញ ២-១ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ  តារា ចម្រៀង ស្រី-   
ដ្រល   ផ្តើម ភាព ល្របី ខ្លាំង ស្រូប   
បាន ប្រជា ប្រិយ ភាពនៅ តាម 
បណ្តាញ សង្គម    ច្រើន សន្ធកឹ      នងឹ   
បទ       «ចាក់ ទឹក ដូង»  ពី ស្រទាប់  
យវុវយ័    ជ្រក  នៅ  ទ្រន ំផល ិត កម្ម 
សាន់ដ្រ  កញ្ញា យូរី បាន  ច្រញ  
បទ   ចម្រៀង ថ្មី    មួយ    ទៀត  កាន់ 
ត្រ  ទាក់ ទាញ ប្រិយ មិត្ត  គាំទ្រ- 
ខណ ៈ  ច្រញ  MV បាន ប៉ ុន្មាន ថ្ង្រ 
មក  នោះ  ជាមយួ     ឈតុ  ឆាក  ប្រប 
សិចសុី   និង  សុីអារម្មណ៍   តាម-   
អត្ថ ន័យ  ន្រ បទចម្រៀង ថ្មីមាន 
ចំណង  ជើង  ថា   «  Bae»។
អ្វី      ែដល   ទាក់ ទាញចំណប់  - 

អារម្មណ   ៍ ទ ស្រសនកិជន ខ្លាងំ តាម 
បណ្តាញ សង្គម  ចង ់ចលូ  មើល- 
ក្នុង   Chhannel   Youtube 
នោះ  ត្រង ់ ពាក្រយថា 18 +  ដ្រល-  
មាន  ន័យ កំណត់ វ័យ របស់  អ្នក 
ទស្រសន  មាន វយ័ ចាប ់ព ី ១៨ ឆា្នា ំ
ឡើង  ទើប អាច   ទស្រ សន MV- 
បទ ថ្មី   «  Bae» ន្រះបាន ។ 
ក្រ   ព ី កើន ការ ចាប ់អា  រម្មណ ៍

អ្នក   ទស្រសន   នោះ ក៏ ល្រច ច្រញ  
ការរិះគន់មួយ ចំនួន ជុំវិ ញ ការ-  
ផលិត  បទ    ចម្រៀង សិច   សុីម ួយ 
ន្រះ ផងដ្ររ ដោយមាន  ជា  មតិ-  
លើក  ឡើង   ថា៖ «តចិ ទៀត មាន 
ហើយ18_! ហើយ សង្រស ័យ 
ត ្រ រ  ហ្រ ក ជញ្ជាំង ខ្ទ្រច ទ្រ - 
មើល ទៅ! » នងិ  អ្នក ខ្លះ  
ថា៖  «កាន់ ត្រវិវត្តទៅ 
ហើយ ចម្រៀង មិនដឹង - 
ស្អ ី ជាស្អ!ី   អយូ... ចលូ ចតិ្ត 
ត្រ ង បទ ចងឹៗ ម្ល្រ៉ះ?  នពិន្ធ 
ប្រកៗ ទៅរឿង ជប៉ុន ឯ ណ  
ឆ្កុយ! ការ ច្រញ MV   បទថ្មី  
ន្រះ អាច   ប៉ះ ពាល់  តម្ល្រ  សង្គម  
ជាពិស្រស   នំ ឲ្រយ អារម្មណ៍ - 
ក្រមុ យវុជន  ទៅរកភាព ស្រើប- 
ស្រល តាម ជាមិន ខន ទ្រ 
ចុះ មាន គិតដល់ ចំណុច-   
ន្រះ ទ្រនុង?»។   
ចំណ្រកចំណុចគួរ - 

ចាប់ អារម្មណ៍    ខណៈ  
តារា ចម្រៀង  ស្រីរូប 
ន្រះ     បង្ហាញ  សាច់  - 
ដើម  ទ្រងូ  ធ ំទ្រលកុ- 
ទ្រលន់   ក៏ មាន   សរ-  
សើរ ច្រើន ដ្ររ  ថា ៖ 

«យរូ!ី នងមាន សាចខ់្ច ីដងខ្លនួ 
ស្រឡូន   ដើម ទ្រូង មូលក្លំ  និង 
មាន    ទម្រង់ខ្លួន ពិតជា គួរឲ្រយ-  
ស្រឡាញ់»។ 

 ដោយ  ឡ្រក ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  
ក៏ មិន  អាច ទាក ់ ទង ជាមួយ  
តារា  ចម្រៀង  ស្រីចូល ចិត្ត ល្រង 
ស្ទលី  សចិសុ ីបង្ហាញសាច ់សខ្ច ី  
កញ្ញា យ ូរី បានឡើយ ខណៈ  
ការ ច្រញ  MV បទ «Bae» ន្រះ 
ក៏ ឃើញ ថា  ពិតជា មាន ភាព  ខុស - 
ប្ល្រក    ព ី  អ្វី  ដ្រល នង  បាន  ធ្វើ-  
កន្លង    ម ក ទាងំ  បច្ច្រក  ទ្រស នងិ 
ស្ទីល  ផ្រស្រង ៗ  ។  ជា ពិស្រស  - 
កញ្ញា យូរី    ក ៏បាន សារ ភាព     
ខ្លួន  ឯ ង   តាម ហ្វ្រស ប៊ុក 
ដ្ររ  ថា ៖  « មកលើក - 
ន្រះ  សុំ ទ្រ លុក - 
ទ្រលន ់តចិ   ហើយ  
ថត  ល្រង ល្រង-  
ទ្រ»។ 
 មុន ន្រះ បន្តិច 
ក៏    បង្ក ការ ភា្ ក់- 
ផ្អើល បណ្តា ញ  

សង្គម  ដ្ររ      ដោយ - 
លោក Bmo Trapz     ជា អ្នក -  
និពន្ធ   ទំនុក ច្រៀង ដ៏ ល្របី   និង  

តារា   ចម្រៀង ប្រសុ របូ  សង្ហា កនូ-   
កាត ់ ខ្ម្ររ-ចិន បង្ហើប រឿង  ត្រៀម    
និពន្ធ  បទ   ថ្មី       «Covid-19» 
សម្រប ់   កញ្ញា យូរី ច្រៀង នោះ  
ត្រលោ ក  ប្រប់    ថា៖  «អូ! មិន 
មាន   បទ  នោះ ទ្រ បង! ហើយ-   
សារ   ក្នុង ហ្វ្រសប៊ុក នោះ គ្រន់ 
ត្រ ជា ការ  នយិាយ ល្រង រវាង ខ្ញុ ំ
បាទ និង អ្នក គាំទ្រ ប៉ុណ្ណោះ   
ព្រះ   មួយ រយៈ  ចុង ក្រយ  
ន្រះ ពួក គាត់ក៏  ឆ្ងល់ នឹង ខ្ញុំ ថា 
ហ្រតុ អ្វី  មិន មាន បទ ថ្មី ច្រញ - 
អ៊ីចឹង?  ដូច្ន្រះ  ខ្ញុំ ក៏  ឆ្លើយ ថា 
មាន ត្រ បទ  Covid-19»៕ 

លោក ឡុង សាលវ័ន្ត ( ឆ្វេង) និងលោក ជា រិទ្ធ (សា្តា)ំ ជាប់ជា គេ ូជមេើសជាតិ តេ អេ ភូថង បនធ្លាក់។ ពន្លក

បទ ថ្ម ីរបស់ កញ្ញា យូរី ទក់ទញ អ្នកគំាទេ ខ្លាងំតេង់18+  ។ រូប YouTube

  បទថ្មីយូរីទាក់ទាញខ្លាងំនៅត្រង់
កំណត់វ័យអ្នកគំាទ្រចាប់ពី១៨ឆ្នាំ 

ឡុងសាលវ័ន្តមានដ្រគូថ្មីខណៈ 
អ្រភូថងធ្លាក់ពីគ្រូជម្រើសជាតិ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  លោក ជា រិទ្ធ បាន 
កា្លាយ ជាដ្រគូថ្ម ីរបស់  លោក ឡុង 
សាលវ័ន្ត ដើម្របី រួម គា្នា បង្វកឹ ក្រមុ ធំ 
ជម្រើសជាតិ គុនខ្ម្ររ ក្នងុឆា្នា ំ២០២០ 
បន្ទាប់ពី លោក អ្រ ភូថង បាន 
ធ្លាក់ ច្រញពី គ្រ ូបង្គោល នោះ រីឯ 
ក្រមុ កីឡាករជម្រើសជាតិគុនខ្ម្ររ  
ទំាង ៨នក់  ក៏  បាន ជ្រើស រីស 
 រួច រាល់ ហើយដ្ររ។ 
តាម រយៈ ការ បោះ ឆ្នាត  ដ្រល  

សហព័ន្ធ កីឡា  ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ 
បាន ធ្វើ នៅ នយក ដា្ឋាន អប់ រំកាយ  
និង កីឡា  ន្រ ពហុឡដា្ឋាន ជាតិ 
កាល ពី ថ្ង្រសុក្រ លោក អ្រ ភូថង 
ដ្រល បាន ជាប់ជា គ្រ ូជម្រើសជាតិ 
តំាង ពី ឆា្នា ំ២០១៧ មក នោះ ទទួល 
បាន ការគំា ទ្រ  ត្រមឹ ៤សំឡ្រង  ឈរ 
នៅ ល្រខ រៀង ទី ៣ ផ្ទុយ ពី ន្រះ 
លោក ឡុង សាលវ័ន្ត ដ្រល ជា គ្រ ូ
ជំនួយ តំាង ពី ឆា្នា ំ២០១៧មកដ្ររ 
នោះ ត្រវូ ឡើង ទៅ ធ្វើជា គ្រ ូបង្គោល 
នៅ ឆា្នា ំន្រះ ក្រយ លោក ទទួល 
បាន ៧សំឡ្រងខ្ពស់ជាង គ្រ  រីឯ 
លោក ជា រិទ្ធ ទទួលបាន ៥សំឡ្រង  
ជាប់ជា គ្រ ូជំនួយ នៅ ឆា្នានំ្រះ។
យា៉ាង ណ ក៏ ដោយ នៅ ក្នងុការ 

បោះ ឆ្នាត នោះ គ្រ ូបង្វកឹ ជើង ចាស់ 
ហង្រស សឺុន ព្រមទំាង គ្រូ បង្វឹក 
ជើងថ្មមីានសមត្ថ ភាព ធន់ សោភា 
និង ឡៅ សីុណត បាន សម្រច 
ដក ខ្លនួ  ច្រញ ពី ការ បោះ ឆ្នាត នោះ 
ខណៈ លោក ទ្រស សារិន ដ្រល 

បាន ឈរ ឈ្មាះ ដ្ររ នោះ ក៏ មិន 
បាន បង្ហាញ វត្តមានឡើយ ចំណ្រក 
លោក អាត់ សារា៉ាត់ (អាត់ សំរិទ្ធ) 
ទទួល បាន ការគំា ទ្រ ២សំឡ្រង គឺ 
ឈរ នៅ ល្រខ រៀងទី ៤ ក្រយ គ្រ 
ក្នងុចំណម អ្នកឈរ ឈ្មាះ និង 
មាន  វត្តមានទំាង ៤ នក់។
ជំុ វិញ ការ ដក ខ្លនួ ច្រញ ពី ការឈរ 

ឈ្មាះ ន្រះ លោក ហង្រស សឺុន 
លោក  ធន់  សុភា  និង  ឡៅ  សីុ- 
ណត  បាន   ប្រប់ពី មូល ហ្រតុ  
ស្រដៀង គា្នា ថា   ដោយ សារ ត្រ 
ពួកគាត់  គា្មាន ព្រល គ្រប់ គ្រន់ 
សម្រប់ ក្រមុ ជម្រើស ជាតិ   ព្រះ 
ពួក គាត់ សុទ្ធ ត្រ នៅ ប្រចំា  និង គ្រប់- 
គ្រង ក្លបិ រៀងៗ ខ្លនួ ។  លោក  ធន់  
សុភា  បញ្ជាក់ ថា ៖ «ខ្ញុ ំជា គ្រ ូបង្វកឹ  
នៅ កង យោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ  មាន 
កីឡាករ ច្រើន ណស់  អី៊ចឹង បើ ខ្ញុំ 
ច្រញ មក ធ្វើជា គ្រូ ជម្រើសជាតិ 
នោះ  កូនសិស្រស របស់ខ្ញុ ំនឹង លំបាក  
ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុ ំត្រវូ នៅ ក្នងុ ក្លបិ » ។ 
ចំណ្រក លោក  ជា  រិទ្ធ  ដ្រល ជា 

គ្រ ូថ្ម ី មិន សូវ គ្រ សា្គោល់ នោះ  បាន  
ប្រប់  ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍  ថា  លោក  ជា 
ប្រធន ក្លបិ គុហារ ខ្រត្ត សៀម រាប 
និង  ជា ជំនួយ ការ លោក  ត្រម  មឺុន  
ទទួល បន្ទកុ ការ ងរ ទំនក់ ទំនង 
អន្តរជាតិ ។  បន្ថ្រម ពី លើ ន្រះ  លោក   
ជា អាជ្ា កណ្តាល  ធ្លាប់ ជាប់ ក្នងុ 
កម្រតិ សីុ ហ្គ្រម នៅ ហ្វលីីពីន  កាល  
ឆា្នា ំ២០១៩  ត្រ មា្នាក់ គត់ របស់ កម្ពជុា  
ដ្រល មិន ធ្លាប់ បាន ជាប់ សោះ ។  
បន្ថ្រម លើ ន្រះ  លោក  ជា សាស្ត្រ- 

ចារ្រយ អក្រសរ សាស្ត្រ ភាសា អង់ គ្ល្រស  
គឺ  ជា ធន ធន មួយ  ដ្រល សហព័ន្ធ 
ត្រវូ ការ ចំា បាច់  ត្រ វិជា្ជា គុន របស់ 
លោក នៅ មាន បទ ពិសោធ ខ្ច ី។ 
 លោក  ត្រម  មឺុន  ប្រធន សហ- 

ព័ន្ធកីឡា ប្រ ដាល់ គុន ខ្ម្ររ    បាន 
ថ្ល្រងថា ៖  «គ្រ ូបង្វកឹ ជម្រើស ជាតិ  
ដ្រល ទទួល បាន ការ ទុក ចិត្ត  ពី 
សហព័ន្ធ  ត្រវូ ទទួល ខុស ត្រវូ តាម 
ច្របាប់  និង លក្ខខណ្ឌ របស់ មជ្រឈ- 
មណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹ ហ្វនឺ កីឡា  ក៏ដូច 
ជា ក្រ សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ដើម្របី ខិត ខំ យា៉ាង ណ ឲ្រយ កីឡាករ 
យើង  ទទួល បាន សមត្ថភាព ល្អ  
ប្រកួត ដណ្តើម បាន ជ័យ ជម្នះ ពី 
ឆាក អន្តរជាតិ  តាម គោល ការ ណ៍ 
របស់ ថា្នាក់ ដឹក នំ» ។ 
ចំពោះ   កីឡាករ ជាប់ ជម្រើស- 

ជាតិ  ឆា្នាំ ២០២០ ន្រះ ត្រូវ បាន 
លោក ត្រម មឺុន ប្រប់ថា   គា្មានការ  
បោះ ឆ្នាត ទ្រ  គឺ វាយ  តម្ល្រ តាម 
សមត្ថភាព ពី គណៈ  អចិន្រ្តយ៍ របស់  
សហព័ន្ធ ត្រ ម្តង  ហើយកីឡាករ 
ទំាង ៨ នក់ ដ្រល បាន ជាប់ ជា 
ជម្រើសជាតិ ឆា្នា ំន្រះ រួមមាន ហឹុម  
គឹម រៀង  ទម្ងន់ ៥១ គីឡូក្រម   ខ្រម  
ចាន់  ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម   វា៉ាន់  វឿន  
ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម   ចក់  សាវិន  
(សុខ  សាវិន )  ទម្ងន់ ន៦០ គ.ក្រ  
តាញ់  មករា  ទម្ងន់ ៦០គីឡូក្រម   
ឃុន  ឌី មា៉ា (ឃីម ឌីមា៉ា)  ទម្ងន់ 
៦៣, ៥ គីឡូក្រម   ឡៅ  ចិត្ត្រ  ទម្ងន់ 
៦៣, ៥ គីឡូក្រម   និង ឡៅ  ចន្ទ្រ  
ទម្ងន់ ៧១ គីឡូក្រ ម៕ 
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តារា  ចមេៀងសេ ីសិចសី៊ សាច់សខ្ច ី
នៅ  សាន់ដេ កញ្ញា យូរី ។រូប ហ្វ្រសប៊ុក 
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