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SME Bank ផ្តល់ កម្ច ីលើក ដំបូង ឲ្យ អតិថិជន 
តាម រយៈ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា និង ការ ធានា រ៉ាប់ រង  ពី សុវណ្ណភូមិ ឡាយហ្វ៍ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារ សហគ្រាស 
ធនុ តចូ នងិ មធ្រាយមកម្ពជុា (SME 
bank) ដ្រាល ជា ធនាគារ គ្រាប-់ 
គ្រាង ដោយ រដ្ឋ មាន ដើម ទុន  
១០០ លាន ដលុា្លារ សម្រាប ់ផ្តល ់

កម្ច ីឲ្រាយ សហគ្រាសខ្នាត តចូ នងិ 
មធ្រាយម បាន  ប្រាកាសជា ផ្លវូ ការ ព ី
ការ  ទទួល បាន អតិថិជន ដំបូង 
គ្រា  ចាប ់តាងំ ព ីប្រាកាស ជា ផ្លវូ ការ 
កាល ខ្រា ម្រាសា ។ 

អតិថិ ជន ដំបូង គ្រា ន្រាះ ទទួល 
បាន កម្ច ីព ីធនាគារ កាណាឌ ីយ៉ា  

និង ទទួល បានការ ធានា រ៉ាប់ រង 
អាជវីកម្ម ព ីក្រាមុ ហ៊នុ ធា នា រ៉ាប-់ 
រង  សវុណ្ណ ភមូ ិឡាយហ្វ ៍ នៅ  ក្នងុ 
គោល   បណំងដើម្រាប ីពង្រាកី អាជវី- 
កម្ម ដំឡើង  រុឺម៉ក កង់បី ឲ្រាយ បាន  
ទូទាំង ប្រាទ្រាស។

លោក Dexter Tan អគ្គនា-

យក  ធនាគារ  SME Bank 
បាន ថ្ល្រាងថា សហហរិញ្ញ ប្រាបទាន  
នឹង ជួយ ផ្តល់ ភាព ងាយ  ស្រាួល 
ដល់  សហគ្រាស ធុន តូច  និង 
មធ្រាយម នៅ កម្ពជុា   ទទលួ បាន កម្ច ី 
ពង្រាីកអាជីវកម្ម របស់ ពួកគ្រា ។  

លោក  បាន ថ្ល្រាងថា៖ «ន្រាះ ជា 

អតថិជិន លើក ដបំងូ របស ់យើង 
ហើយ វា ចាំបាច់ ណាស់ ដ្រាល 
អតិ ថិជន ត្រាវូ  មាន ការ ធានារ៉ាប់- 
រង  អាជីវកម្មដើម្រាបី ស្ថិរភាព អាជីវ -  
កម្ម របស់ ពួកគ្រា។ អ្វី ដ្រាល អតិ-
ថជិន ទទលួ បាន នៅព្រាលន្រាះ  វា ជា 
គំរូ សម្រាប់ ...ត ទៅ ទំព័រ  ១០

ពល រដ្ឋអឺរុ៉ប ជាង 
ពាក់ កណា្តាល 
មិនព ញ្ចិត្តនឹង
ស មគ្គភីាព   ក្នងុ 
អំឡុងកូវីដ១៩ ទ្   

អាជា្ញាធរជាតិ- 
អប្សរបន្តព្- 
មានអ្នកលក់ដី
នៅតំបន់អង្គរ

អ្នកជំនាញជំរុញ យុវ ជន 
ពងឹ្ងសមត្ថភាព ផ្នក្ 
បច្ចក្វិទ្យាដើម្បីតាម  
ឲ្យ ទាន់សម័យ កាល 

កៃុង បៃ៊ុ ច សៃលៈ  ការ ស្ទង់ - 
មតិ មួយ នា ព្រាល ថ្មីៗ ន្រាះបាន 
បងា្ហាញ កាល ពី ថ្ង្រា អងា្គារ ថា   
ជាង ពាក់ កណា្តាល ន្រា ពល រដ្ឋ 
សហ ភាព អឺរ៉ុប (EU) នៅ ត្រា 
មិន សប្រាបាយ ចិត្ត ចំពោះ សាម - 
គ្គភីាព  ដ្រាល ត្រាវូ បាន គ្រា បងា្ហាញ 
ក្នុង អំឡុង ការ ឆ្លង រលដាល ន្រា 
វីរុសផ្លូវ ដ ង្ហើម  កូរ៉ូណា  ទោះ បី 
ចំនួន ន្រាះ  ទាប ជាង កាល ពី-     
២ ខ្រា កន្លង ទៅ ក្តី។ 

ខណៈដ្រាល ៥៣ ភាគ រយ ន្រា 
អ្នក ឆ្លើ យ  តប នៅ ទូទាំង អឺរ៉ុប 
មិន ព្រាញ ចិត្តនោះ មាន  ៣៩ 
ភាគ  រយ ក្នុង ចំណោម ពួក គ្រា 
មាន អារម្មណ ៍សប្រាបាយ ក្នងុ ការ- 
ស្ទងម់ត ិ ដ្រាល ត្រាវូ បាន ឧបត្ថម្ភ- 
ដោយ សភា អឺរ៉ុប  និង ត្រាូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង កាល ពី ចុង ខ្រា មិថុនា។  
ការ ឆ្លើ យ ជា វិជ្ជមាន  ដ្រាល ត្រាូវ 
បាន ពិន្ទុ កើន...តទៅទំព័រ  ១២

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  អាជា្ញា ធរ ជាតិ អប្រាសរ 
កាល ពថី្ង្រា ទ១ី៥  កក្កដា  បាន បន្ត 
ព្រាមាន ចាត់ វិធាន ការ  ផ្លូវ ច្រាបាប់ 
ចំពោះ អ្ន កប្រា កាស លក់ ដូរ ដីធ្ល ីក្នងុ 
តបំន ់រមណ ីយ ដា្ឋាន អង្គរ  ដោយ- 
សារ តំបន់ ន្រាះ មាន សា្ថា នីយ បុ- 
រណ វត្ថុសំ ខន់ ៗ  ដ្រាល ត្រាូវ ការ- 
ពារ ក្នងុ កម្រា ិតខ្ពស ់បផំតុ  ប៉នុ្ត្រានៅ 
ត្រា មាន សកម្ម ភា ពពុះ ដីលក់ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់  ថ្វី បើ អាជា្ញា ធរជាតិ 
អប្រាសរ ធា្លាប់ បាន ហាម  និង ប្ដងឹ ទៅ 
តុលា កា រក៏ដោយ ។

លោក  ឡុង  កុសល  អ្នក នាំ- 
ពាក្រាយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រាសរ បាន 
បញ្ជាក់  ប្រាប់ ភ្នពំ្រាញ បុ៉ស្ដិ៍ ពីម្រាសិល- 
មិញ ថា  សកម្ម ភាព លក់ ដូរ ដីធ្ល ីក្នងុ  
តំបន់ រមណីយ ...តទៅទំព័រ ៤

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពៃញៈ អ្នក ជំនាញ មក ពី អង្គ- 
ការ សង្គម សុវីលិ  រដា្ឋាភ ិបាល  នងិ 
យុវ ជន ជិត ២០០ នាក់  បាន ជួប 
ជុំ គា្នា តាម រយៈ វីដ្រាអូអន ឡាញ  
កាលពី  ថ្ង្រាទី ១៥  កក្កដា  ដើម្រាបី 
ជជ្រាក ពិភាក្រាសា គា្នា ជុំវិញ ប្រាធានបទ 
«ការដោះ ស្រាយ...តទៅទំព័រ ៥

ក្នងុ រយៈ ព្លជិត  ២ខ្ កម្ពជុា ទទួល  អ្នក ដំណើរ ពី បរទ្ស ជាង ២មឺុន នាក់ 
ខន សា វិ 

ភ្នពំៃញ ៈ ក្នងុ រយៈព្រាល ជតិ ២ 
ខ្រា មកន្រាះ កម្ពុជា ទទួល បាន 
អ្នកដំណើរ តាម ជើងហោះហើរ  
ជា ជនជាត ិបរទ្រាស នងិ ខ្ម្រារ ជាង  
២ មុឺន នាក់ ដ្រាល ភាគច្រាើន ជា 
ជន ជាតិចិន ខណៈ មន្ត្រាី ខង 

អាកាសចរសុីវិល រំពឹងថា នៅ 
ក្នុង ខ្រា កក្កដា ន្រាះ កម្ពុជា នឹង 
មាន អ្នក ដំណើរ កើន លើស ពី   
២ មុឺន នាក់ ។ 

លោក ជា អូន រដ្ឋល្រាខ ធិការ  
និង ជា អ្នកនាំ ពាក្រាយ អាកាស - 
ចរសុវីលិ បាន ប្រាប ់ភ្ន ំព្រាញប៉សុ្តិ៍  
កាលពី ថ្ង្រា ម្រាសិលមិញ ថា ជា ធម្ម តា  

កម្ពុជា ទទួល បាន អ្នក ដំណើរ 
មកពី ក្រាប្រាទ្រាស តាម ជើង- 
ហោះហើរ គឺជា មធ្រាយមពី  ១ មុឺន 
៥ ពាន់ នាក់ ទៅ ២ មុឺន នាក់ ក្នុង 
១ ថ្ង្រា បុ៉ន្ត្រា ចាប់តំាងពី កើត មា ន 
វិបត្តិ កូ វីដ ១៩ មក បាន ធ្វើ ឱ្រាយ 
អ្នក ដំណើរ ថយចុះ យ៉ាង ខ្លាំង  
គឺ ក្នុង ១ថ្ង្រា ស្ទើរ ត្រា គា្មាន ជើង- 

ហោ ះហើរ មកពី ក្រា ប្រាទ្រា ស   
សោះ ក៏មាន  ។ 

លោក  បន្ត ថា បើ គិត ចាប់ពី 
ខ្រាកុម្ភៈ រហូត ដល់ ចុងខ្រា ម្រាសា 
តួល្រាខ អ្នកដំណើរ សរុប ប្រាហ្រា ល 
៣  ខ្រា ន្រាះ គឺមាន ប្រាហ្រាលពី  ៦ 
ពាន់ ទៅ ៧ ពាន់ នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ 
ហើ យ នៅក្នុង...តទៅទំព័រ  ៤

អ្នក ដំណើរ ពៃល មកដល់ ពៃលាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខៃមិថុនា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហ្រាង ជីវ័ន

សូមអាន របាយការណ៍ 
ពិសៃស នៅខាង ក្នុង



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ លោកហង់ជួនណារ៉ុន
រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង
កីឡាអះអាងថាកម្ពជុាបានដើរ
លឿន១០ឆ្នាំទៅមុខនៅក្នងុការ-
អនុវត្ដការអប់រំឌីជីថលក្នងុវិស័យ
អប់រំដោយបានប្រកា្លាយវិបត្ដិកូវីដ
១៩ ទៅជាកាលានុវត្ដភាពបង្កើត
ការអប់រំឌីជីថលដើម្របីរក្រសាគុណ-
ភាពសមធម៌បរិយាប័ន្ននិងការ-
អប់រំព្រញ១ជីវិតជូនដល់សិស្រសា- 
នុសិស្រស។
លោកហង់ជួនណារុ៉នថ្ល្រងប្រប

ន្រះ តាមរយៈស្រចក្ដីប្រកាស
ព័ត៌មានចំនួន២ គឺការដាក់ឱ្រយ
ដំណើរការកម្មវិធី ទូរស័ព្ទអ៊្រប
(App) «ការអប់រំពីចមា្ងាយ»
ក្រមកិច្ចសហការរវាងក្រសួង
អប់រំ និងក្រសួងប្រសណីយ៍ និង
ទូរគមនាគមន៍និងស្រចក្ដីប្រកាស
អំពីកម្មវិធី«CellcardFreeData
DistanceEducationPro-
gram»កាលពីថ្ង្រទី១៥-១៦ខ្រ
កក្កដា។លោករដ្ឋមន្រ្ដីថ្ល្រងថា៖ 
«យើងបានដើរលឿន១០ឆ្នាំទៅ
មុខនៅក្នងុការអនុវត្ដការអប់រំឌីជី-
ថលក្នងុវិស័យអប់រំនៅកម្ពជុា»។
លោកបន្ដថា ការអប់រំឌីជីថល

ក្នងុបរិបទឧស្រសាហកម្ម៤.០មាន
សារៈសំខាន់សម្រប់កម្ពជុាក្នងុការ-
បោះជំហានឱ្រយកា្លាយជាប្រទ្រស
ដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងរដា្ឋា-
ភិបាលឌីជីថលព្រះផ្ន្រកទំាងអស់
ន្រះត្រវូការអ្នកជំនាញជាច្រើនដើម្របី

បំព្រញការង រ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ
ឆ្លាតវ្រទំាងអស់នោះ។លោកបន្ថ្រម
ថា៖«ដើម្របីឱ្រយមានស្រដ្ឋកិច្ចប្របឌី- 
ជីថលលុះត្រត្រមានការអប់រំប្រប
ឌីជីថល។កម្ពជុាអាចប្រកា្លាយវិបត្ដិ
កូវីដ១៩ទៅជាកាលានុវត្ដភាពក្នងុ
ការបង្កើតការអប់រំឌីជីថល ដើម្របី
រក្រសាគុណភាពសមធម៌បរិយាប័ន្ន
និងការអប់រំ ព្រញ១ជីវិតជូនដល់
សិស្រសានុសិស្រស»។
លោករដ្ឋមន្រ្ដីលើកឡើងថាក្នងុ

ដំណើរកំណ្រទម្រង់វិស័យអប់រំ
ស្របតាមចក្ខុវិស័យន្រះ ក្រសួង
អប់រំបាននិងកំពុងរៀបចំមូលដា្ឋាន
គ្រះឹសម្រប់ការអប់រំឌីជីថលដោយ 
ឆ្លើយតបជាមួយយុគសម័យបច្ច្រក- 
វិទ្រយាដោយការធ្វើកំណ្រទម្រង់ 
គ្រះឹសា្ថានអប់រំនិងកំណ្រទម្រង់ការ-
បណ្ដះុបណា្ដាលគ្រូដោយធ្វើយា៉ាង-
ណាឱ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់មាន
សមត្ថភាពខ្ពស់ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាមុន
នឹងច្រករំល្រកបន្តទៅដល់សិស្រសា-
នុសិស្រសដ្រលជាធនធានមនុស្រស
ជំនាន់ថ្មី។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌-

មានខាងលើឱ្រយដឹងថាកម្មវិធី
«CellcardFreeDataDis-
tanceEducation»ជាកម្មវិធី
មួយដ្រលគំាទ្រដល់កម្មវិធីអប់រំ
តាមទូរស័ព្ទដ្រមានឈ្មោះថា«ការ-
អប់រំពីចមា្ងាយ-DistanceEdu-
cation»។កម្មវិធីន្រះនឹងផ្ដល់ជូន
ដល់សិស្រសានុសិស្រស បុគ្គលិកអប់រំ
និងសាធារណជនទំាងអស់ដ្រល
កំពុងប្រើប្រស់បណា្ដាញទូរស័ព្ទ

របស់ក្រមុហុ៊នCellcardអាចប្រើ-
ប្រស់អុីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្ល្រ
ជារៀងរាល់ថ្ង្រ ចាប់ពីម៉ាង៦ព្រកឹ
ដល់ម៉ាង១១ថ្ង្រត្រង់។ស្រចក្ដីប្រ-
កាសដដ្រលឱ្រយដឹងថាអ៊្រប«ការ-
អបរំ់ពីចមា្ងាយ-DistanceEduca-
tion» នឹងផ្ដល់ជាវីដ្រអូន្រការ-
បង្រៀនសម្រប់កម្មវិធីសិក្រសា
របស់ក្រសួងអប់រំចាប់ពីថា្នាក់ទី៩
ដល់ថា្នាក់ទី១២ដ្រលជាជំហាន
សំខាន់មួយក្នងុការផ្ដល់ស្រវាអប់រំ
ឌីជីថលនិងការអប់រំពីចមា្ងាយ។
លោកIanWatsonនាយក-

ប្រតិបត្តិន្រក្រុមហុ៊ន Cellcard
ថ្ល្រងថា៖«កិច្ចការន្រះជាកម្មវិធី
ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍មួយន្រ 
ក្រមុហុ៊នCellcardក្នងុការចូលរួម
ចំណ្រកជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាជួយគំាទ្រដល់ការសិក្រសារបស់
សិស្រសានុសិស្រសហើយក្នុងនាម 
ក្រមុហុ៊នសូមជម្របថាCellcard
នឹងនៅទីន្រះដើម្របីជួយដល់ការ-
សិក្រសានិងការងរនៅថ្ង្រអនាគត»។ 
លោករស់សុវាចាអ្នកនំាពាក្រយ

ក្រសួងអប់រំឱ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថា
ក្រសួងអប់រំ បាននិងកំពុងសហ-
ការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្របី
ជំរុញការអប់រំប្របឌីជីថលដល់
សិស្រសានុសិស្រសនៅកម្ពជុា។លោក

ថ្ល្រងថា៖«ជាក់ស្ត្រងកិច្ចសហការ
រវាងក្រសួងអប់រំ និងក្រុមហុ៊ន
Cellcardក្នងុការដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់
កម្មវិធី «CellcardFreeData
DistanceEducation»បាន
ចូលរួមលើកកម្ពស់ការរៀន និង
បង្រៀនអនឡាញដ្រលស្របនឹង
ការឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់សា្កាត់
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។កិច្ច-
ការន្រះ ជាផ្ន្រកមួយន្រចក្ខុវិស័យ
ការអប់រំប្របឌីជីថលរបស់ក្រសួង
អប់រំដ្រលបានចងក្រងក្នងុផ្រន- 
ការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ 
២០១៩-២០២៣»។
លោកសុវាចាបញ្ជាក់ថាដោយ

ការសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌-
មានក្រសួងអប់រំបានធ្វើការផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយការបង្រៀនតាមបុ៉ស្តិ៍ទូរ-
ទស្រសន៍អប់រំថ្មី«ទទក២»និងបាន
បង្កើតវ្រទិកាឌីជីថលចំនួន ៣
សម្រប់ផ្តល់ស្រវាសិក្រសាពីចមា្ងាយ
តាមរយៈបណា្ដាញYoutubeផ្លវូ-
ការរបស់ក្រសួងwww.youtube.
com/moeys ទំព័រហ្វ្រសបុ៊កផ្លវូ-
ការរបស់ក្រសួងwww.face-
book.com/moeys.gov.kh,
និងមជ្រឈមណ្ឌលសិក្រសាអ្រឡិចត្រូ-
និករបស់ក្រសួងwww.elearn-
ing.moeys.gov.khផងដ្ររ៕
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

មណ្ឌល គិរីៈ លោកសា្វាយសំ-
អា៊ាងអភិបាលខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
បានថ្ល្រងថាអាជា្ញាធរថា្នាក់ខ្រត្ត
កំពុងធ្វើការកំណត់ព្រំដីព្រលាន-
យន្តហោះថ្មីដ្រលមានផ្ទ្រក្រឡា
ប្រមាណ៦០០ហិកតាស្ថិតនៅ
ឆ្ងាយពីក្រុងស្រនមនោរម្រយជាង
២០គីឡូម៉្រត្រ ខណៈព្រលាន-
យន្តហោះចាស់គ្រងនឹងអភិវឌ្រឍ
ធ្វើជាសួនសាធារណៈ។
ការលើកឡើងយា៉ាងដូច្ន្រះគឺជា-

ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នក-
កាស្រតកាលពីម្រសិលមិញ នៅ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី
«វឌ្រឍនភាពនិងទិសដៅការងរបន្ដ
របស់រដ្ឋបាលខ្រត្ដមណ្ឌលគិរី»
ដ្រលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នក-
នាំពាក្រយរាជរដា្ឋាភិបាលនាទីស្តី-
ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។លោកសា្វាយ
សំអា៊ាងបានលើកឡើងថាកន្លង
ទៅខ្រត្តធា្លាប់មានព្រលានយន្ត-
ហោះចាស់រួចមកហើយតំាងពី
សម័យរំដោះឆ្នាំ១៩៧៩។ប៉ុន្ត្រ
ដោយសារត្រប្រភ្រទព្រលាន-
យន្តហោះនៅក្នុងដំណាក់កាល-
នោះវាល្រងស័ក្តិសម នឹងសា្ថាន-
ភាពនាព្រលបច្ចុប្របន្ន ព្រះត្រ
មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញ
ច្រើនហើយផ្ទ្រដីក៏តូច។
លោកបន្តថាព្រលានយន្ត-

ហោះចាស់គឺនៅសល់ដីប្រមាណ
១៩ហកិតាប៉ណុ្ណោះខណៈដ្រល
គម្រងព្រលានយន្តហោះថ្មីបាន
ត្រៀមដីដល់៦០០ហិកតា។
លោកថា ចំពោះព្រលានយន្ត-
ហោះចាស់គឺទកុសម្រប់អភវិឌ្រឍ
ធ្វើសួនច្របារសាធារណៈជាជំហានៗ 

ទៅតាមលទ្ធភាពកញ្ចប់ថវិកា
របស់ខ្រត្ត បនា្ទាប់ពីបានសិក្រសា
ដោយក្រសួងរៀបចំដ្រនដីដ្រល
ត្រវូរក្រសាទតីាងំន្រះសម្រប់ធ្វើការ
អភិរក្រសព្រឈើ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វា(ព្រលាន

ចាស់)មិនអាចចតយន្តហោះ
បានទ្រគួបផ្រសំទៅនឹងកតា្តាប្រជា-
ពលរដ្ឋរសន់ៅជុវំញិយើងកប៏ាន
បញ្រឈប់ការហោះហើរទៅតាម
អនសុាសន៍របស់សម្ត្រចនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងទកុទតីាងំព្រលាន
ន្រះធ្វើជាសួនច្របារហើយរក
ទីតាំងថ្មី។ទីតាំងថ្មីន្រះគឺឃ្លាតពី
ក្រុងស្រនមនោរម្រយទៅឃុំស្រន-
មនោរម្រយស្រុកអូររាំងប្រមាណ
២២គីឡូម៉្រត្រដ្រលវាជាការងរ
មួយក្នុងការពង្រីកព្រលានយន្ត-
ហោះខា្នាតធំនៅក្នុងស្រុកនិង
ខា្នាតអន្តរជាតិដោយអាស្រ័យ
ទៅលើការសកិ្រសារបស់អ្នកបច្ច្រក-
ទ្រសនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ»។
លោកជុកជំនោរអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានប្រប់ភ្នំ-
ព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថាមន្ត្រី
ជំនាញកំពុងបន្តការសិក្រសាលើ
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ព្រលានយន្ត-
ហោះថ្មីន្រះដោយភា្ជាប់ជាមួយ
នឹងគម្រងអភិវឌ្រឍន៍ផ្រនការម្រ
ន្រវិស័យទ្រសចរណ៍នៅក្នុងខ្រត្ត
ភាគឦសាន។លោកបន្តថានៅ
ព្រលគម្រងទាងំន្រះដណំើរការ
ក្នុងព្រលខាងមុខនឹងធ្វើឲ្រយខ្រត្ត
ទាំងមូលមានការអភិវឌ្រឍគ្រប់-
វិស័យជាពិស្រសវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ស្របព្រលដ្រលខ្រត្តន្រះ
មានសកា្តានពុលខាងវសិយ័ទ្រស- 
ចរណ៍ប្របអ្រកូទ្រសចរណ៍។
លោក...តទៅទំព័រ  ៨

អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងកំណត់ពេំដី
ពេលានយន្តហោះថ្មីមានផ្ទេដី៦០០ហិកតា

រដ្ឋមន្តេីអប់រំ៖កម្ពជុបាន
បេក្លាយវិបត្តិកូវីដ១៩ទៅជ
ករអប់រំបេបឌីជីថល

ក្មេង បេសុ ម្នាក់ កំពុង រៀន តាម អន ឡាញ នៅ ក្នងុ ផ្ទះ ពីខេ មុន ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នពំេញៈ លោក ស ខៃង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង 
មហាផ្ទៃ បាន ណៃនំា ឲៃយ កៃមុ ជំនាញ រវាង 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុរៀបចំ លិខិត បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្តឲៃយ 
បាន រួចរាល់ ដើមៃបី ដាក់ ដំណើរការ ការ តភ្ជាប់ 
ទិន្ន ន័យ រវាង បៃព័ន្ធ ទិន្ន ន័យ អគ្គនាយក- 
ដា្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម និង បៃព័ន្ធ ផ្លាស់ប្ដរូ 
ទិន្ន ន័យ (CamDX) សមៃប់ បមៃើដល់ 
ការចុះ បញ្ជ ីអាជីវ កម្ម តាម ថ្នាល បច្ចៃក វិទៃយា 
ព័ត៌មាន (IT Platform)។

ការណៃនំា នៃះ បានធ្វើ ឡើង កាលពី 
មៃសិល មិញ នៅ អំឡុង ពៃល  លោក ស ខៃង 
បាន អញ្ជើញ ដឹក នំា កិច្ច បៃជំុ ស្ដាប់ របាយ-  
ការណ៍ ស្ដពីី ការបញ្ចលូ ការងារ ត ភ្ជាប់ ទាញ- 
យក ទិន្នន័យ ទំាង នៃះ នា ទីស្ដកីារ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ ដៃល មាន មន្តៃពីាក់ ព័ន្ធ ជា ចៃើនរូប 

ចូល រួម។ លោក ស ខៃង បាន ថ្លៃង យ៉ាង- 
ដូច្នៃះ ថ៖«ការ រៀបចំ លិខិត បទដា្ឋាន គតិ - 
យុត្ត គួរ តៃរៀបចំ ជា អនុកៃឹតៃយ ពៃះ 
ការរៀបចំ បៃកាស អន្តរ កៃសួង នឹង នំាឱៃយ 
មាន បៃកាស ចៃើន ដោយ សរ ទិន្នន័យ 
របស់ អគ្គនាយក ដា្ឋា ន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម 
នឹង តៃវូ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ទិន្នន័យ កៃសួង 
ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ នានា របស់ រដ្ឋ ជាចៃើន 
ទៀត»។ លោក បន្ថៃ មថ ការ គៃប់គៃង នូវ 
កម្មវិធី នៃះ គឺ គួរតៃ ធ្វើជា សៃចក្ដីពៃង 
អនុកៃតឹៃយ ដើមៃបី ពងៃកី វិសលភព  អនុវត្ត 
ក្នងុ កៃបខ័ណ្ឌ រាជរដា្ឋាភិបាល ទំាងមូល តៃ - 
ម្ដង សៃប ពៃល ដៃល លោក បាន វាយ តម្លៃ 
ខ្ពស់  ចំពោះ វឌៃឍនភព  នៃ ដំណើរការ ភ្ជាប់ 
ទិន្ន ន័យ រវាង អគ្គនាយក ដា្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ - 
កម្ម និង កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុនៃះ ។

បៃព័ន្ធ  CamDX គឺជា ថ្នាល សមៃប់ 
ផ្លាស់ប្ដរូ ទិន្ន ន័យ មាន លក្ខណៈ ឯក ភវូប - 

នីយ កម្ម និង យក លំនំា តាម កម្មវិធី ស្តង់ដា 
ដៃល បៃទៃស អៃ ស្ត ូនី បាន បៃើបៃស់។ នៃះ 
បើតាម បទ បងា្ហាញ បន្ថៃម  ពី មន្តៃជីាន់ខ្ពស់ 
នៃ អគ្គនាយក ដា្ឋា ន អត្តសញ្ញាណ កម្ម ដៃល 
បង្ហាះ  លើ  គៃហទំព័រ់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ។

តាមរយៈ បទ ពិសោធជោគជ័យ របស់ 
អៃ ស្ត ូនី ក្នងុ ការរៀបចំ រដា្ឋាភិបាល បៃប E-
Government ការភ្ជាប់ ទិន្ន ន័យ នៃះ មាន 
ចំណុចពិសៃស៥ រួមមាន ការ បៃើបៃស់ 
ទមៃង់ បៃព័ន្ធ អៃកូ សីុ ស្ទៃ ម ផ្ដល់ សុវត្ថភិព 
ខ្ពស់  ក្នងុការ ផ្លាស់ប្ដរូ ទិន្នន័យ មិន ជៃៀត- 
ជៃក ការគៃប់ គៃង ទិន្នន័យ របស់ ស្ថា ប័ន 
មា្ចាស់ ទិន្ន ន័យ មាន បៃព័ន្ធ តាមដាន មើល 
ការ បៃើបៃស់ តៃ មិនអាច មើល ខ្លមឹសរ នៃ 
ទិន្ន ន័យ និង ការ អនុ លោម តាម គោល - 
ការណ៍ ផ្លាស់ប្ដរូ ទិន្ន ន័យ តាម ទមៃង់ API។ 
នៃះ បើតាម   កៃសួង មហា ផ្ទៃ ។

លោក កង ស ខន អគ្គនាយក  នៃ អគ្គ-

នាយក ដា្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម លើក ឡើង 
ក្នុង អង្គ បៃជំុ នោះ ថ ការ ភ្ជាប់ ទិន្ន ន័យ 
(Cam DX) បាន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ពី កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុដាក់ សំណើមក 
កាន់រ ដា្ឋា ភិ បាល  ដើមៃបី ឲៃយ អគ្គនាយក ដា្ឋាន 
អត្តសញ្ញាណ កម្ម ទទួល ការផ្ដល់ កិច្ច- 
សហការ ជាមួយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច ក្នងុការ- 
បង្កើត កៃមុការងារ អន្តរកៃសួង ដោយ មាន 
ការចូល រួម គំាទៃ ពី កៃមុហុ៊ន ឯកជន។

លោក  បន្តថ មក ដល់ពៃល នៃះ បនា្ទាប់ 
ពី មានការ ភ្ជាប់ បៃព័ន្ធ ទិន្នន័យ  ជា មួយ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម មាន 
កៃមុហុ៊ន ជាង ១០០ហើយ ដៃល តៃវូ បាន 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច ដាក់សំណើ ផ្ទៀង ផ្ទាត់  
អត្ត សញ្ញាណ អ្នក ស្នើសំុ ចុះបញ្ជ ីកៃមុហុ៊ន។ 
បុ៉ន្តៃ លោក ថ នៃះគៃន់តៃ ការ អនុវត្ត 
សកលៃបង របស់ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង អគ្គ - 
នា  យកដា្ឋាន អត្តសញ្ញាណ កម្ម តៃបុ៉ណ្ណោះ 

ពោលគឺ មិនទាន់ ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ ជា - 
ផ្លវូការ នៅឡើយ ទៃ ដោយ សរ  តៃ កៃមុ - 
ការងារ តៃវូ រៀបចំ បទដា្ឋាន គតិយុត្ត ិជាក់ - 
លាក់ ជាមុន សិន។

លោក បញ្ជាក់ថ ការទាញ យក ទិន្នន័យ 
ពី អគ្គនាយក ដា្ឋាន អត្តសញ្ញាណ កម្មនៃះ ក៏ 
មានការ តមៃឹម ដៃន កំណត់ មួយ ចៃបាស់ - 
លាស់ ដៃរ ដោយ មិនអាច បៃើបៃស់ ឱៃយ 
លើស ពីអ្វ ីដៃល បាន ឯកភពគា្នា នោះទៃ 
ហើយ   រាល់ ការស្នើសំុ ដៃល លើស ពីនៃះ គឺ 
តៃវូមាន ការឆ្លងកាត់ ការពិភកៃសាគា្នា ជា មុន- 
សិន។ លោក បន្ត ថ ៖«សំុឱៃយ មាន ការ រៀបចំ 
លិខិតបទដា្ឋាន គតិយុត្ត ក្នងុ កមៃតិ ណាមួយ 
ឬ អាចជា បៃកាស អន្តរកៃសួង មុននឹង ឈា ន 
ទៅ ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ  ការភ្ជាប់ ទិន្នន័យ នៃះ 
និង សំណើមួយ ចំនួន ទៀត ដើមៃបី គំាទៃ ឱៃយ 
ដំណើរការ ភ្ជាប់ ទិន្នន័យ នៃះ បាន បៃពៃតឹ្ត 
ទៅ  ដោយ ជោគ ជ័យ»៕

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

កំ ពង់ ឆ្នាំងៈ  អ ភិ បាល សៃុក 
រលា ប្អៀរ   លោក   យ៉ង់  សៅ វុឌៃឍី  
បាន  ឲៃយ ដឹង  ថ  លំ នៅ ឋាន បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ ចំនួន ១៤៧ គៃួ សរ   
ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ បា៉ាត ឡាង   ឃុំ   
កៃងំ លាវ   សៃកុ រលា ប្អៀរ   ដៃល 
កង ទ័ព អាកាស   បាន ធ្វើ របង 
 ហ៊មុព ័ទ្ធ នោះ  គ ឺ  ជា ដ ីសធារ ណៈ   
របស់ រដ្ឋ  ស្ថិត នៅ ក្នុង គមៃង  
សមៃប់ ការ អភិ វឌៃឍ ពៃ លាន- 
យន្ត ហោះ ខៃត្ត កំ ពង់ ឆ្នាំង ។ 

 លោក  សៅ វុ ឌៃឈី  បាន ថ្លៃង ឲៃយ 
ដងឹ ថ ៖ « ការ នា ំគា្នា ទៅ ដាក ់ញត្ត ិ
សុ ំឲៃយ កៃ សងួ ដៃន ដ ីនគរ ូប នយី- 
ក ម្ម  នងិ សណំង ់ ចៃញ បណ្ណកម្ម-  
សិទ្ធ ិ របស់  អ្នក ភូមិ ទាំង នោះ គឺ 
មិន អាច ទៅ រួច នោះ ទៃ   ពៃះ 
កន្លង មក អ្នក ភូមិ ទាំង នោះ ទទួ ល-  
បាន ដំ ណះ សៃយ ដី ធ្ល ីពី រាជ- 
រដា្ឋា ភិ បាល ម្ដង រួច មក ហើយ » ។ 

 លោក   សៅ វុឌៃឍី  បាន បន្ត ថ   
កាល ពី ថ្ងៃ ២៧ តុលា    ឆ្នា ំ ២០១២  
បៃ មខុ រាជ រដា្ឋាភ ិបាល   បាន ចៃក 
បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ ជូន បៃ ជា ពលរដ្ឋ 
ក្នុង  តំបន់  ជុំ វិញ ពៃ លាន យន្ត- 
ហោះ រួច ហើយ  និង បាន បៃ- 
កាស រកៃសា ទុក ផ្ទៃដី ទំហំ ១ ៤១៥ 
ហិក តា  សមៃប់ អភិ វឌៃឍ 
ពៃលាន យន្ត ហោះ  កៃំង លាវ 
នា ពៃល អនា គត   ប៉ុន្តៃ ពល រដ្ឋ 
មួយ ចំ នួន  នៅ តៃ បន្ត ចូល រស់- 
នៅ អាសៃ័យ ផល ក្នុង ទី តាំង ដី 
ពៃ លាន យន្ត ហោះ នោះ បន្ត 
ទៀត   ក្នុង គោល បំណង កាន់- 

កាប់ ជា លក្ខណៈ ឯក ជន  ដៃល 
បង្ក ឲៃយ មាន ភព រាំង ស្ទះ ដល់ 
ដំណើ រកា រ អភិ វឌៃឍ របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល ។   

 ទោះ ជា បៃប ណា ក៏ ដោយ  
អ្នក សៃី  អ៊ុង   ឡុំ  អា យុ ៥០ ឆ្នាំ  
ដៃល អះអាង ថ  ផ្ទះ ដៃល គាត់ 
កំពុង រស់ នៅ សព្វ ថ្ងៃ  ស្ថិត ក្នុង 
ភូមិ បា៉ាត ឡាង   ឃុំ កៃំង លាវ 
នោះ  តៃវូ បាន កៃមុ ទា ហាន កង- 
ទ័ព អា កាស ធ្វើ របង ព័ទ្ធ ផង ដៃរ 
នោះ  បាន ឲៃយ ដឹង តាម រយៈទរូសព័្ទ 
ថ  ពួក គាត់ គា្មាន ដី សៃ នៅ  
កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត   សមៃប ់បង្ក- 
បង្កើ ន ផល ចិញ្ចឹម ជីវិត នោះ ទៃ   
បៃ សិន បើ ដី សៃ  និ ង ដី លំ នៅ- 
ឋាន របស់ ពួក គាត់ តៃូវ បាន 
អាជា្ញា ធរ   ដក ហូត ទៅ វិញ ទាំង- 
អស់ នោះ ។ 

 អ្នក សៃី ថ្លៃង ថ ៖ « គៃួសរ ខ្ញុំ 
រស់ នៅ  និង អា សៃ័យ ផល លើ  

ទី តាំង ដី នៃះ តាំង ពី ឆ្នាំ ១ ៩៨៦ 
មក ម្លៃះ៉ ហើយ គា្មាន ដី សៃ ឯ ណា 
ផៃសៃង ទៀត   ដើ មៃប ីបង្ក ប ង្កើន ផល 
ចិញ្ចមឹ ជីវិ ត ទៃ   បៃ សិន បើ អា ជា្ញា-  
ធរ ដក ហូត ទាំ ង អស់ នោះ » ។ 

 ចំ ណៃក លោក   គឹម   ចាន់ ថន   
អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ  ដៃល ដី សៃ  និង ដី 
ល ំនៅ ឋាន របស ់គាត ់កត៏ៃវូ បាន 
កមា្លាំង កង ទ័ព អាកាស  ដៃល  
បៃ ចា ំការ ក្នងុ ត ំបន ់ពៃ លាន យន្ត- 
ហោះ កៃងំ លាវ ធ្វើ របង ហ៊មុ ពទ័្ធ 
ដៃរ នោះ   បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង តាម- 
រយៈទូរស័ព្ទ ដៃរ ថ  ដើមៃបី សុវ ត្ថិ- 
ភព នៃ ការ រស ់នៅ  សមៃប ់ កនូ 
ចៅ ជំ នាន់ កៃយ   គាត់  ស្នើ សុំ 
ឲៃយ កៃ សួង ដៃន ដី   ចុះ មក ពិនិតៃយ 
ដោយ ផ្ទាល់   ហើយ ផ្ដល់ ដណំះ- 
សៃយ   និង ផ្ដល់ បណ្ណ   កម្ម សិទ្ធិ 
សៃប ចៃបាប់ ដល់ ពួក គាត់ ។   

 លោក ថ្លៃង ថ ៖ « កន្លង មក 
អាជា្ញា ធរ បាន ផ្ដល់ បណ្ណកម្ម- 

សទិ្ធ ិដល ់ពល រដ្ឋ មយួ ចនំនួ  នៅ 
ក្នុង ឃុំ កៃំង លាវ រួច រាល់ ហើយ  
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ពួក យើង ដៃល 
រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ ពៃ លាន យន្ត- 
ហោះ នៃះ  មិន ទាន់ បាន ចៃញ 
បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ ឲៃយ ទៃ » ។    

 លោក   ចាន់ ថន   បាន បន្ត ថ   
កន្លង មក អាជា្ញា ធរ បាន បៃប់ 
ពកួ គាត ់ ដៃល បាន រស ់នៅ  នងិ 
អាសៃ័យ ផល ក្នុង តំបន់ នៃះ  ថ 
អាច រស់  នៅ  និង អា សៃ័យ ផ ល 
បន្ត ទៀត បាន   រហូ ត មាន ការ- 
សមៃ ច ថ្ម ីពី រដា្ឋាភិ បាល  អាជា្ញា ធរ 
នឹង រៀប ចំ ដំ ណះ សៃ យ ជូន 
តាម ភព ជាក់ ស្ដៃង ។ 

  លោក   ល ី  សភុ    បៃ ធាន មន្ទរី 
ដៃន ដី   នគ រូប នី យក ម្ម  និង  
សំណង់ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  បាន 
ថ្លៃង ថ  អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ក ំពង ់ឆ្នាងំ   
កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ   បាន ចាត់ ឲៃយ 
មន្តៃី ជំ នាញ ពាក់ ព័ន្ធ  ចុះ ធ្វើ ការ 
សៃវ ជៃវ  និង ពិនិតៃយ មើល 
ស្ថាន ភព រស់ នៅ ជាក់ ស្ដៃង 
របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ទំាង នោះ  ដើ មៃបី 
សមៃប សមៃលួ ដ ំណះ សៃ យ 
លើ ករណី នៃះ ។     

 លោក ថ្លៃង ថ ៖  « ដី លំ នៅ- 
ឋាន  និងដី សៃ ដៃល អ្នក ភូមិ  
ក ំពងុ រស ់នៅ  នងិ អាសៃយ័ ផល 
នោះ   គឺ ពិ ត ជា ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ទីតាំង ដី សធារ ណៈ  របស់ រដ្ឋ   
ដៃល រកៃសា ទុក សមៃប់ អភិ វឌៃឍ 
ពៃ លាន យន្ត ហោះ កៃងំ លាវ ។   
ករណី នៃះ  អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  
ក ំពងុ ដ ំណើ ការ ដ ំណះ សៃយ 
តាម នី តិ វិ ធី ហើយ » ៕ 

គឹម  សា រុំ  
 
 ភ្នំ ពេញៈ សលា ឧទ្ធរ ណ៍ 

បាន បើក សវនា ការ កាល ពី 
មៃសិល មិញ លើ សំ ណុំ រឿង ជួញ- 
ដូរ  គៃឿង ញៀន ដៃល សលា ដំ-  
បូង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ កាត់ ទោស 
ឲៃយ បរុស ជន ជាត ិឡាវ មា្នាក ់ជាប-់ 
គុក ១ជីវិត  និង ប្ដី បៃ ពន្ធ វៀត- 
ណាម ២ នាក់ ជាប់ គុក ២០ ឆ្នាំ ។ 

  កៃយ ពី សួរ ដៃញ ដោល ជន- 
ជាប់ ចោទ ទាំង ៣នាក់ នៅ ក្នុង 
សវនា កា របៃ មាណ ជា ២ ម៉ា ង 
រចួ មក   លោក  ហា៊ាន  រទិ្ធ   ត ំណាង  
មហា អយៃយ ការ បាន ធ្វើ ការ សន្និ- 
ដា្ឋាន ដោយ យោង តាម ចៃបាប់ 
តៃួត ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន   មាតៃ 
៣៣ ថ្ម ីចៃង ថ  គៃឿង ញៀន ចាប-់ 
ព ី៣០០ កៃម ឡើង ទៅ តៃវូ ផ្តនា្ទា- 
ទោស ពី ២០ ឆ្នាំ ទៅ ៣០ ឆ្នាំ  ឬ 
១ ជីវិត តៃ ចំពោះ ជន ជាប់- 
ចោទ មា្នាក់ ក្នុង ចំ ណម ២នាក់  
តៃូវ បាន រក ឃើញ ចំនួន គៃឿង 
ញៀន លើស ពី ៣០០ កៃម   ដចូ្នៃះ 
មនិ អាច បន្ថយ ទោស តាម ការ- 
ស្នើ សុំ របស់ ជន ជាប់ ចោទ បា ន 
ទៃ ដោយ តំ ណាង មហា អយៃយ- 
ការ   សូម តម្កល់ សល កៃម នៅ 
ដដៃល  ចំណៃក ជ ន ជាប់ ចោទ 
២ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  ទុក ឲៃយ  កៃមុ បៃ ឹកៃសា  
ពិ ចារ ណា តាម ចៃបាប់ ។   នៅ ក្នុង 
បន្ទប ់ សវនា ការ សលា ឧទ្ធរណ ៍ 
ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មាះ  បុ៊ន  ណាក ់
លូត  បាន សរ ភព តាម រយៈ 
អ្នក បក បៃ ភស វៀត ណាម ថ 
គាត់ ជា មា្ចាស់រ ថយន្ត   មា៉ាក មៃរ- 
សុើដៃស ពណ៌ ខ្មា ហើយ បាន 
ឲៃយ មិត្ត ភក្ត ិខ្ចី មិន ដឹង ថ  ក្នុង  រថ- 
យន្ត នោះ មាន គៃឿង ញៀន ទៃ 

ពៃលសងវិញ។ 
 ជន ជាប់ ចោទ ថ្លៃង  ថ ៖   « ខ្ញុំ 

ទទួល យក កំហុស នៃះ  តៃ សូម 
តុលា ការ បន្ថយ ទោស ដល់ ខ្ញុំ 
ខ្លះ  ផង ដើមៃបី ខ្ញុ ំ មាន ឱកាស ចៃញ 
ទៅ មើ ល មា្តាយ  ចាស់ ជរា » ។   

 ខណៈ ជន ជាតិ វៀត ណាម 
២នា ក់ ប្តី បៃ ពន្ធ  ក៏ បាន សុំ ឲៃយ 
តុលា ការ ដោះ លៃង ពួក គៃ ។ 

 កៃយ ជំ នុំ ជមៃះ លោក  សៃី 
ចៅ កៃម  ចាន ់ មា៉ា ឌ ីណា  បៃធាន 
កៃុ មបៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ ថ្លៃង ថ   
សល ដី កា នៃះ បៃ កាស នៅ ថ្ងៃ 
ទី ២៧ កក្កដា ។     សំណុំ រឿង នៃះ 
តៃូវ បាន សលា ដំបូង  រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ បៃកាស សល កៃម នៅ 
ថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃ តុលា  ឆ្នាំ ២០ ១២ 
ផ្តនា្ទា ទោស  ឈ្មាះ   ប៊ុន  ណាក់ 
លូត  ជន ជាតិ ឡាវ  ដាក់ ពន្ធ នា-  
គារ ១ ជវីតិ  នងិ ពនិយ័ បៃក ់៦០ 
លាន រៀល  ចោទ បទ ជួញ ដូរ 
គៃឿង ញៀន ខសុ ចៃបាប ់។   ឈ្មាះ 
ជឿង   បាញ់ លុង  និង  ឈ្មាះ 
ឌីញ  ធីថ័រ   ( ប្ដី បៃ ពន្ធ) ដាក់ 
ពន្ធនា គារ  មា្នាក់ ២០ ឆ្នាំ  និង 
ពិន័យ បៃក់ មា្នាក់ៗ ៤០  លាន 
រៀល។  ខណៈ មា្នាក់ ទៀត កំ ពុង 
លាក់ ខ្លួន  ឈ្មាះ រ៉ៃត  ចាន់ ធា 
ដាក់ ពន្ធនា គារ ២៣  ឆ្នាំ  និង  
ចៃញ ដី កា បងា្គាប់ ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច 
តាម ចាប់ ខ្លួន ។  យោង តាម 
កំណត់  ហៃតុ សលា ឧ ទ្ធរ ណ៍  
បាន ឲៃយ ដឹង ថ  មនៃ្តីន គ  របាល 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មីនា   ឆ្នាំ 
២០១១ បាន ចាប ់ខ្លនួ ជន ជាប-់ 
ចោទ ទាំង ៣នាក់ នៅ ក្នុ ង ខណ្ឌ 
ទួល គោក  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  រឹ ប-  
អសូ គៃឿង ញៀន មៃ ត ំហ្វ តា មនី 
ជាង ២ គី ឡូ កៃម ៕ 

លោកសខេងណេនំាឲេយកេមុជំនាញតភ្ជាប់ទិន្នន័យសមេប់បមេើដល់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទេយា

មន្តេី អះអាងថពលរដ្ឋនៅតំបន់ពេលានយន្តហោះកំពង់-
ឆ្នាងំគឺនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នងុគមេងអភិវឌេឍន៍

សាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាកាជមេះរឿងក្ដី
គេឿងញៀនលើជនជាប់ចោទ៣នាក់

ពលរដ្ឋ នៅ តំ បន់ ពេលាន យន្តហោះកំ ពង់ ឆ្នាងំតវ៉ារឿង ដីធ្លកីន្លង មក ។ រូបថត សហ ការី
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ អគ្គ លៃខាធិការ នៃ 
អគ្គលៃខាធកិារដា្ឋាន កៃមុបៃកឹៃសា- 
ជាតិ កម្ពុជា  ដើមៃបី កុមារ  លោក- 
សៃញី៉ៃប សភុាព  បង្ហាញ ក្ដបីារម្ភ   
ចំពោះ អំពើ កៃងបៃវ័ញ្ច ផ្លូវភៃទ 
លើ កមុារ តាម បៃពន័្ធ អីនុធណឺតិ  
ដោយសារ មយួរយៈ ចងុកៃយ 
កុមារ ភាគ ចៃើន កាន់ ទូរស័ព្ទ  ឬ 
នៅ ជាមយួ អុនី ធ ឺណតិ  ដើមៃបី សកិៃសា   
តាម បៃពន័្ធ អន ឡាញ ប៉នុ្ដៃ កៃ ព ី 
សកិៃសា មនិដងឹ កមុារ បាន បៃពៃតឹ្ត 
អ្វីខ្លះ តាម បៃព័ន្ធ អុីធឺ ណិត។

លោក សៃីញ៉ៃប សុភាព  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីមៃសលិមញិ ថា  លោក- 

សៃី មានការ បារម្ភ ចំពោះ អំពើ 
កៃងបៃវញ័្ច ផ្លវូភៃទ លើ កមុារ តាម- 
បៃព័ន្ធ អុីនធឺណិត  ពៃះ កុមារ 
ភាគចៃើន បាន កាន ់ទរូសព័្ទ សា្មាត- 
ហ្វនូ  ដើមៃបី ធ្វើការ សកិៃសា តាម បៃពន័្ធ  
អុីធឺ ណិត។ ប៉ុន្ដៃ គៃ មិនដឹង ចៃបាស់  
ថា  កៃពី ការរៀនសូតៃ ពួក គាត់ 
បាន បៃពៃឹត្ត អ្វី ដៃល ងយ ចាញ ់- 
បោក ជនខិលខូច មួយ ចំនួន ។

លោក សៃី បន្តថា  កៃុម ការងរ 
អគ្គលៃខាធកិារដា្ឋាន កៃមុបៃកឹៃសា- 
ជាត ិកម្ពជុា  ដើមៃប ីកមុារ  ដៃលមាន 
សមាសភាព ជំនាញ  ពី អន្តរ- 
កៃសួង  បាននិង កំពុង ពិភាកៃសា 
ដាក់ចៃញ នូវ ផៃនការ មួយចំនួន 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ...តទៅទំព័រ ៥

តពទីំព័រ ១...ខៃ ឧសភា  មាន អ្នកដំណើរ 
សរុប បៃហៃល ១ មុឺន   ៧ ពាន់ នាក់ និង 
ខៃមិថុនា  មាន អ្នក  ដំណើរ បៃហៃល ២ មុឺន 
នាក់ ខណៈ នៅក្នុង ខៃកក្កដា នៃះ លោក 
រំពឹងថា នឹង អាចមាន អ្នកដំណើរ កើន ដល់ 
២ មុឺន ៥ ពាន់ នាក់ ឬ ទៅ ដល់ ៣ មុឺន នាក់ ។  

លោក ថា ៖« ឥឡវូនៃះ មានតៃ អ្នកដណំើរ 
( ជនបរទៃស ) ដៃល គៃ តៃឡបម់ក ធ្វើការ- 
ង រ  វិញ ឬ និសៃសិត ខ្មៃរ មក ផ្ទះ ប៉ុណ្ណោះ មិន 
មៃន អ្នក ទៃសចរ ទៃ មិន ដូច ពីមុន មាន អ្នក - 
ដំណើរ ជា អ្នកទៃសចរ   ចូលមក ចៃើន ក្នុង 
១  ថ្ងៃៗ ។ ចំនួន អ្នកដំណើរ នៅពៃលនៃះ 
ទាប ណាស់ ពៃះ បើ បៃៀប ធៀប ចំនួន 
 អ្នក ដំណើរ ក្នុង ១ខៃ  គឺ ខៃ ៥  និង ខៃ ៦ គឺ 
ស្ទើរតៃ ស្មើ ចំនួន អ្នក ដំណើរ ក្នុង  ១ថ្ងៃ  
កាល ពី ពៃលមុន ( មុន កើត ជំងឺ កូ វីដ )» ។ 

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោកសៃី យក់ សមៃបត្តិ 
រដ្ឋលៃ ខាធិការ  កៃសួង សុខា ភិបាល បាន 
បញ្ជាក់ ថា បើ គិត ចាប់តាំងពី ថ្ងៃទី ២០   ខៃ 
ឧសភា  គឺ នៅពៃលដៃល រដា្ឋាភិបាល  អ នុ - 
ញ្ញាត ឱៃយ អ្នកដំណើរ មកពី បៃទៃស ចំនួន ៦ 
រួមមាន សហរដ្ឋ អាមៃរិក បារាំង អាល្លឺ ម៉ង់ 
អីុតាលី អៃ សៃបា៉ា ញ និង អីុរ៉ង់  អាច ចូល 
កម្ពជុា  មកដល់ ថ្ងៃទី ១៥  ខៃកក្កដា គឺ  
មា  ន  អ្នកដំណើរ សរុប ជាង  ២ មុឺន នាក់ 
ក្នុងនោះ ភាគចៃើន ជា ជន ជាតិ ចិន  ដៃល 
តៃឡប់ មក បំពៃញ ការ ងរ វិញ និង និសៃសិត 
ខ្មៃរ ជិត ១ ពាន់ នាក់ ។ 

សារព័ត៌ មាន  េ្រហ្វស ញូ វ  បាន ដក  សៃង់ 
សម្ដ ីលោកសៃ ី យក់ សមៃបត្ត ិចុះផៃសាយ ថា ៖ 
« ទោះបី ជាមាន អ្នក ដំណើរ ពី កៃ បៃទៃស 
ចូល មក កម្ពុជា កើន ឡើង ពី១ ថ្ងៃ ទៅ  ១ ថ្ងៃ 
កដ៏ោយ នងិ មាន ជើង ហោះ ហើរ ពៃល យប ់
ក្ដ ីកៃមុមន្ដៃ ីសខុាភបិាល របស ់យើង នៅតៃ 
បន្ដធ្វើ ការងរ ធ្វើតៃស្ដ ពៃញ ២៤ ម៉ាង 
ដោយ មិន រួញរា ឡើយ មិន ថា ថ្ងៃ  ឬ យ ប់ 

កណា្ដាល អា្រធា តៃ នោះទៃ គឺតៃូវ ធ្វើ ឱៃយ 
ហើយ និង យក ចិ ត្ដ ទុកដាក់ ខ្ពស់ ដើមៃបី ការ - 
ពារ ទប់ សា្កាត់ ការ  រីក រា ល ដាល កូ វីដ ១៩»   ។ 

ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២០   ខៃ ឧសភា មក រដា្ឋាភិបា ល 
បាន រឹតបន្តឹង បន្ថៃម  ចំពោះ អ្នកដំណើរ មក 
ព ីកៃ  បៃទៃស ទាងំអស ់ដោយ តមៃវូ ឲៃយ ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ថ្ងៃខណៈ ដៃល ជំងឺ  កូវីដ 
ភាគចៃើន គឺជា ករណី នាំចូល ។ 

កម្ពុជា បាន រកឃើញ ករណី ឆ្លង សរុប  

១៦ ៦ នាក់ កៃយ ពី និសៃសិត ខ្មៃរ  មកពី 
អារា៉ាប៊ី  សា អូ៊ឌីត មា្នាក់ តៃូវបាន កៃសួង 
សុខា  ភិបាល  បៃកាស នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា  
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង ធ្វើឱៃយ ចំនួន និសៃសិ ត 
ទាំង ៨០ នាក់ មកពី បៃទៃស នៃះ ចូល មក 
កម្ពុជា  កាលពី ថ្ងៃ ទី ១០   ខៃ កក្កដា កើន 
ដល់ ២៥ នាក់ តៃូវបាន ធ្វើតៃស្ដ វិជ្ជ មាន ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន បាន សរសៃរ នៅលើ 
ហ្វៃ ស ប៊ុ កនៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ មៃសិល មិញ ដៃរ 
ថា ពលរដ្ឋ តៃូវ ឧសៃសាហ៍ លាង សមា្អាត ដៃ  
ជាមួយ សាប៊ូ ជៃ ល សមា្លាប់ មៃរោគ ឬ ទឹក- 
អាលក់លុ នងិ តៃវូ ពាក ់មា៉ាស ់ ការពារ ឲៃយ បា ន  
ល្អហើយ មនិតៃវូ ធ្វៃស បៃហៃស ដោ យ    សារ 
តៃ កម្ពុ ជា មាន ករណី ឆ្លង ទាប នោះទៃ ។

លោក សរសៃរ ថា៖« ទកីន្លៃង ធ្វើ អាជវីកម្ម 
តូចធំ  រួមទាំង ផៃសារ រដ្ឋ និង ឯកជន តូប លក់ 
អី វ៉ាន់ តូចធំ ដៃប៉ូ ចៃក ចាយ ហាង កាហ្វៃ 

ភោ ជនីយ ដា្ឋាន ការ ដា្ឋាន សំណង់ ទី កន្លៃ ង  
កាត់ សក់ ផ្ទះសំណាក់ សណា្ឋា គារ កាសីុ ណូ  
ដៃល បាន អនុញ្ញាត ធនាគារ និង កន្លៃ ង 
ប្តរូបៃក់ តូច ធំ គ្លនិីក តូចធំ គ្លនិីក ធ្មៃញ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ រដ្ឋ និងមន្ទីរពៃទៃយ ឯកជន តៃូវតៃ មាន 
ជៃ លទកឹ អាលក់លុ នងិ មា៉ាស ់ សមៃប ់ផ្តល់ 
ជូន អតិ ថិជន ឬ កៃុមគៃួសារ អ្នកជំងឺ ដើមៃបី 
ទបស់ា្កាត ់ការរកី រាល ដាល ចម្លងរោគ ព ីមា្នាក ់
ទៅ មា្នាក់ ហើយ តៃូវ បន្ត ធ្វើតាម ការណៃនាំ 
រប ស់ កៃសួងសុខាភិបាល គៃប់ ពៃល » ។ 

ថ្វ ីដៃបតិ រដា្ឋាភបិាល បាន បញ្ជាក ់ថា កម្ពជុា 
នៅតៃ បៃឈម ហានិភ័យ ទៅនឹង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ព ីកៃបៃទៃស ក្ដ ីប៉នុ្តៃ កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៥  
ខៃ កក្កដា លោក ហ៊ុន សៃន បាន ចៃញ 
អនកុៃតឹៃយ បៃកាស ជា ផ្លវូ ការ ឱៃយ មន្តៃរីាជការ 
និយោជិត កម្មករ បាន ឈប់សមៃក នៅ 
ថ្ងៃទី១៧  ដល់ ថ្ងៃទី ២១  ខៃសីហា  ខណៈ 
លោក ធា្លាប ់លើកឡើងថា ការឈប ់សមៃក 
សង ចលូឆ្នា ំនៃះ គ ឺអាចមាន រយៈពៃល ៩ ថ្ងៃ 
បើ បូក ទំាង ថ្ងៃ សៅ រ៍ អាទិតៃយ ចំនួន ៤ ថ្ងៃ ទៀត ។ 

ជាមួយ គា្នានៃះ កៃសួង ការងរ  និង បណ្ដ ុះ- 
បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ  កប៏ាន ចៃញ បៃកាស មយួ 
ដៃរ ថា រោងចកៃ  នងិ សហគៃស ទាងំ អស ់
តៃូវបាន បៃក់ ឈ្នួល សមៃប់ កម្មករ ដៃល 
តៃវូ ឈប ់ សមៃក ព ីថ្ងៃទ ី១៧  ដល ់ថ្ងៃទ ី២១ 
ខៃសីហា ប៉ុន្តៃ ចំពោះ រោងចកៃ  និង សហ- 
គៃស ដៃល មិនអាច ឱៃយ កម្មករ ទាំង អស់ 
ឈប់សមៃក ពៃម គា្នា ក្នុងពៃល តៃមួយ  
បាន គឺ ខាង និ យោជក តៃវូតៃ រៀបចំ បៃង-  
ចៃក  ឱៃយ កម្មករ បាន ឈប់សមៃក តាម កាល-  
បរិ ច្ឆៃ ទ នៃះ ដោយ ផ្លាស់ប្ដូរ វៃន គា្នា ។

សៃចក្ដីបៃកាស សរសៃរ ថា ៖« ក្នុងករណី 
មានការ ពៃមពៃៀងគា្នា  រវង កម្មករ និ យោ- 
ជិត សា មុី និង និ យោជក ឬ មានចៃង ក្នុង 
បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នងុ របស ់រោង ចកៃ សហគៃស 
ឬ អនុ សញ្ញា រួម ។ ការឈប់ សមៃក នៃះ  
អាច អនុវត្ត នៅពៃល ណាមួយ ផៃសៃង ទៀត 
ដៃល ខុសពី ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក ដូច មាន 
កំណត់  នៅក្នុង បៃកាស នៃះ »៕

តពីទំព័រ១...ដា្ឋាន អង្គរ នៅ តៃ កើត- 
មាន  បើទោះ បី ជាថ្ម ៗី នៃះ  អាជា្ញា ធរជាតិ- 
អបៃសរា បាន  បៃកាស ហាម ឃាត់  និង 
អនុវត្ដ វិធាន ការ ចុះ បិទ ទី តាំង លក់ ដូរ 
ដីធ្លី  មួយ ចំនួន ក៏ ដោយ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« បញ្ហា ដៃល យើង 
នៅ តៃ ឃើញនោះ គ ឺថា  បគុ្គល នងិ ឈ្មញួ 
លក ់ដរូ ដធី្ល ីមយួ ចនំនួ នៅ តៃ មក បន្ត លក-់ 
ដូរ ដីធ្លី នៅ តំបន់ នៃះ ដដៃល ។យើង ក៏ 
បានចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ប្ដឹង 
បគុ្គល ទំាង នោះ ទៅ  តលុាកា រមយួ ចនំនួ 
រួច  ហើយ ដៃរ »។ 

បើ តាម លោក កសុល អ្វ ីដៃល អាជា្ញា- 
ធរ ជាតិអបៃសរា មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ នោះ 
គឺ  បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល មក ពីខៃត្ដ ផៃសៃងៗ   
មិន មៃន ជាពល រដ្ឋ  រស់ នៅ ក្នុង ខៃត្ដ 
សៀម រាប បាន នា ំគា្នា មក ទញិ ដ ីទកុ ដើមៃបី 
សាង សង់ ទី លម្ហៃ  ឬទិ ញ  ទុក លក់ យក 
ចំណៃញ ទៃ។ បុ៉ន្ដៃ ទិញរួចបៃ រជា ខាត បៃ- 
យោជន៍  ទៅ វិញ ពៃះ ដី នៅ តំបន់ រម- 
ណីយ ដា្ឋាន អង្គរ  ទោះបី ជា ទិញ ហើយ ក៏ ចៃបាប់  
មិន អនុ ញ្ញាត  ឱៃយ  ធ្វើ អ្វី បាន ទាំង អស់ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុ ំសមូ អពំាវ នាវ 

ដល់ ពល រដ្ឋ ពិសៃស ពលរដ្ឋ ដៃល រស់- 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ដ ឆ្ងាយ ៗ   សូម កំុ ឱៃយ ចាញ់ បោក 
ឈ្មញួ មក  ទិញ ដី ក្នងុ តំបន់ រមណីយ ដា្ឋាន- 
អង្គរ ។បើ ចង់ មក ទិញ ដីក្នុង ខៃត្ដ សៀម- 
រាប គួរ សាកសួរ ពី បៃភព ដីនោះ ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ លាស់ សិន ថា  តើជា ដី ស្ថិត  ក្នុង 
តំបន់ រមណីយ ដា្ឋាន អង្គរ  តំបន់ ការពារ 
បៃតិក ភណ្ឌ ពិភព លោក ដៃរ ឬ យ៉ាង ណា? 
បើ ស្ថិត នៅក្នុង តំបន់ ទាំង នៃះ សូម កុំ 
ទិញ ឱៃយ សោះ »។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃក ក្កដា អាជា្ញា ធរ- 
ជាតិ អបៃសរា បាន ពៃមាន ជា សា ធារណៈ 
លើ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ ខ្លួន  ថា ៖ « បុគ្គល 
ដៃល បៃកាស លក់ ដូរ ដីធ្លី ក្នុង តំបន់ 
រមណី យ ដា្ឋាន អង្គរ ដៃល ជា បៃតិក- 
ភណ្ឌពិ ភព លោក អាច នឹង បៃឈម វិធាន- 
ការ  ផ្លូវ ចៃបាប់ បៃ សិន បើ មិន បញៃឈប់ »។

ជា មួយ នៃះ  អាជា្ញា ធរ ជាតិអបៃសរា ក៏ 
បាន អពំាវ នាវ ដល ់មា្ចាស ់គណន ីហ្វៃស- 
ប៊ុក  Choch  Choub និង បុគ្គល ផៃសៃង 
ទៀត ផង ដៃរ  ខណៈ  ហ្វៃស ប៊ុកទាំ ងនៃះ 
កំពុង បៃកាស លក់ ដីធ្លី ក្នុង តំបន់ រម- 
ណយី ដា្ឋាន អង្គរ  នងិ បាន រឭំកឱៃយ បញៃឈប ់
សកម្ម  ភាព នៃះជា បនា្ទាន់ ។  ក្នុង ករណី 
មិន ពៃម បញៃឈប់ សកម្ម ភាព ទៃ  អាជា្ញា ធរ- 

ជាតិ អបៃសរា នឹង ចាត់ វិធាន ការ ទៅ តាម  
ផ្លូវ ចៃបាប់ ជា ធរ មាន ។

ទន្ទមឹ នឹង នៃះ អា ជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា បាន  
អំពាវ នាវ  ដល់ សាធា រណ ជន ដៃល មាន 
បំណង ទិញ ដីធ្លី ក្នុង តំបន់ នៃះ កុំទិញ ឱៃយ 
សោះ ហើយ បើមាន ចម្ងល ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
ការ គៃប់ គៃង ដីធ្ល ីក្នងុ តំបន់ រម ណីយ ដា្ឋាន- 
អង្គរ  សូម ទាក់ ទង មក កាន់ អា ជា្ញាធ រ- 
ជា តិអ បៃសរា  តាម រយៈ លៃខ ទូរស័ព្ទ  
០៩២ ៨៩ ៩៩  ៦៦ ។

បើតា មអា ជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា  ដីធ្លី ក្នុង 
តបំន ់រមណយី ដា្ឋាន អង្គរ  គជឺា តបំន ់មាន 
សា្ថា នីយ បុរាណ វត្ថុសំ ខាន់ៗ ដៃល តៃូវ- 
ការ កិច្ច ការពារ កមៃិត ខ្ពស់បំ ផុត(ក្នុង 
តំបន់១) និង ជា តំបន់ សមៃបូរ សំណល់- 
បរុាណ វត្ថ ុ ដៃល តៃវូ ការពារ ទប ់ទល ់នងឹ 
នឹង ការ បៃើ  បៃស់ ដីធ្ល ីផ្តៃស ផ្តាស  និង ការ- 
អភិ វឌៃឍ មិន សម សៃប(ក្នុង តំបន់ ២)។ 

អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា បាន ឲៃយដឹង ថា  
ការ លក់ ទិញ ដីធ្លី ក្នុង តំបន់ នៃះ  គឺផ្ទុយ 
នឹង  ពៃះរាជកៃឹតៃយ លៃខ ០០១ ន.ស ចុះ 
ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ ឧសភា  ឆ្នា១ំ៩៩៤  ស្តពីី 
ការ កំណត់  និង ការ ចាត់ ចៃង គៃប់ គៃង 
តបំន ់សៀម រាប អង្គរ  នងិ សៃចក្ត ីសមៃច 
លៃខ  ៧០  សសរ  ចុះ ថ្ងៃ ទ ី១៦  ខៃ វចិ្ឆកិា  

ឆ្នាំ ២០០៤  រប ស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  ស្តី ពី 
ការ កណំត ់បទ ដា្ឋាន នៃ ការ បៃើ  បៃស ់ដធី្ល ី
នៅ តំបន់ ១ និង តំបន់ ២ ។

លោក សួស ណា រិន មន្ដៃី អង្កៃត នៅ 
សមា គម សិទ្ធិ មនុសៃស  អាដ ហុក បៃចាំ 
ខៃត្ដ សៀម រាប បានលើ កឡើង ថា ការ- 
ទញិ -លក ់ដធី្ល ី នៅ តបំន ់គៃប ់គៃង ដោយ  
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា ភាគ ចៃើន កើតឡើ ង 
រវង តៃភា គីអ្ន កទិ ញ  និង អ្នក លក់។ 
ចំណៃក អាជា្ញា ធរ ភូមិ-ឃុំ និង សៃុក មិន 

ដៃល ឃើញ មាន ការ ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ 
លិ ខិតទិញ -លក់ នោះ ឡើយ ។ 

លោក  ថា ៖ «យើង ចាត់ ទុក ថា  ការ- 
លក់ ដូ រដីធ្លី នៅ តំបន់ រមណីយ ដា្ឋាន- 
អង្គរគឺជា ការ ខុស ចៃបាប់ ។សង្គម សីុវិល 
យើង មនិ គាទំៃ ចពំោះ ការ ទញិ -លក ់ដធី្ល ី
នៅ តំបន់ នៃះ ទៃ។បើ បុគ្គល ណា នៅ តៃ  
បន្ត ទិញ លក់ ដី ធ្លី នៅ តំបន់ នៃះ ទៀត 
អាជា្ញា ធរ គួរ តៃ មាន វិធាន តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ កុំ 
ឱៃយ បញ្ហា នៃះ រឹត តៃ រីក រាល ដាល »៕

អាជ្ញាធរជតិ...

ផ្ទះ ពល រដ្ឋ ក្នងុ តំបន់ អាជ្ញា ធរ អបេសរា  តេវូ បាន គេ ដាក់ លក់ តាម អន ឡាញ  ។ រូបថត អាជា្ញាធរ អបៃសរា

មានក្តបីា រម្ភពីការកេងបាេវ័ញ្ច
ផ្លវូភេទលើាកុមារបេើទូរស័ព្ទ
សិកេសាតាមបេព័ន្ធអនឡាញ

ក្នងុារយៈាពេលាជិតា២ាខេាកម្ពជុា...

អន្តរកេសួងប េជំុពីផេនការឆ្លើយតបកា  រកេងបេវ័ញ្ចផ្លវូភេទកុមារថ្ងេទី១៥-១៦កក្កដានៅកោះកុង។ CNCC

ឥឡូវ នេះ មាន តេ អ្នក ដំណើរ 
ជន បរទេស ដេល គេ តេឡប់ មកធ្វើ 
ការ ងារ វិញ  ឬ និសេសិត ខ្មេរ មក ផ្ទះ 
បុ៉ណ្ណោះ មិន មេន អ្នក ទេស ចរ ទេ មិន   -  
ដូច ពី មុន  មាន អ្នក ដំណើរ  ជ អ្នក-  
ទេសចរ ចូល មក ចេើន ក្នុង ១ថ្ងេ ៗ
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តពីទំព័រ ៤...រាល់ អំពើ កៃង- 
បៃវ័ញ្ច ផ្លូវភៃទ លើ កុមារ តាម- 
បៃពន័្ធ អន ឡាញ នៃះ។ ក្នងុ នោះ 
កៃុមការងារ បានដាក់ ចៃញ 
ផៃនការ សំខាន់ៗ មួយចំនួន  
ដើមៃបី យកទៅអនុវត្ត សមៃប់ 
ទប់ស្កាត់ បទ ល្មើស ទាំងនៃះ ឲៃយ 
មាន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់។

លោក សៃ ីញ៉ៃប សភុាព  បាន- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«ចំណុច សំខាន់ 
ដៃល យើង កំពុង គិតពិចារណា 
នៃះ  គឺ ពងៃឹង អភិបាលកិច្ច 
មូលដា្ឋាន  ដោយ ធ្វើការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ព ីផលប៉ះពាល ់ទាងំអស ់
នៃះ ឲៃយ អាណាពៃយាបាល  ឬ ឪពកុ 
មា្ដាយ គាត ់បានដងឹ  ហើយ តាម- 
ដាន សកម្មភាព កូន ឲៃយ បាន- 
ចៃើន ជាង មុន»។ 

លោកសៃ ី បានបន្តថា ៖« ជាក់-  
ស្ដៃង  ក្នុង អំឡុងពៃល ជំងឺ កូ វីដ 
នៃះ  គឺ ក្មៃងៗ រៀន តាម អន- 
ឡាញ  ហើយ បៃព័ន្ធ វា ទូលំ- 
ទូលាយ ណាស់។ បើ យើង 
សិកៃសា សៃវជៃវ តាម មៃរៀន  គឺ 
វា ផ្ដល់ ផលបៃយោជន៍ ចៃើន 
ប៉ុន្ដៃ យើង ខា្លាច គាត់ មិន រៀន- 

សូតៃ  ហើយ បៃរ ទៅ ជា បៃពៃឹត្ត 
រឿង ផៃសៃង ដៃល ពាក់ព័ន្ធ អំពើ 
កៃងបៃវ័ញ្ច ផ្លូវភៃទ។ ដូច្នៃះ 
បញ្ហា នៃះ  គជឺា រឿង ដៃល តៃវូតៃ 
យកចិត្ត ទុកដាក់ បន្ទាន់»។

លោក James McCabe 
នយក បៃតិបត្តិ អង្គភាព ការ- 
ពារ កុមារ(CPU) បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសលិមញិ ថា  ជា វធិានការ  ដើមៃប ី
ទប់ ស្កាត់ អំ ពើ កៃងបៃវ័ញ្ច ផ្លូវ- 
ភៃទ លើ កុមារ តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ នៃះ  អាណាពៃយាបាល 
តៃូវតៃ តាមដាន ពី សកម្មភាព 
កូនៗ របស់ ខ្លួន តាមរយៈ ការ- 
សង្កៃត សកម្មភាព ប្លៃកៗ របស់ 
ពួក គាត់។ ប៉ុន្ដៃ បៃសិន មាន 
បញ្ហា អ្វីដៃល គួរ ឲៃយ កត់សមា្គាល់  
ឪ ពកុ មា្ដាយ តៃវូតៃ បៃញាប ់រាយ- 
ការណ ៍ ឬ ប្ដងឹ សមត្ថកចិ្ច ជនំញ 
ដៃល នៅ ជិត បំផុត។

លោក បន្តថា  ក្មៃងៗ ភាគចៃើន 
ដងឹ ព ីរបៀប បៃើបៃស ់អុនីធណឺតិ  
ឬ បៃព័ន្ធ អន ឡាញ។ ដូច្នៃះ ពួក- 
គៃ ងាយសៃួល នឹង ចាញ់កល- 
លៃបិច ជនខិលខូច មួយចំនួន  
ហើយ សមត្ថកិច្ច ជំនញ  និង អ្នក- 

ពាក់ព័ន្ធ តៃូវ ដឹង ឲៃយ បាន ចៃបាស់ ពី 
សកម្មភាព កូនៗ  និង លៃបិចកល 
របស់ ជន ខិលខូច ដៃលមាន 
បណំង មនិល្អ មកលើ អនតីជិន។ 
ពិសៃស អាណាពៃយាបាល តៃូវតៃ 
ធ្វើការ សហការ ជាមួយ មន្តៃី 
ជំនញ ឲៃយ បា ន ជិតស្និទ្ធ  ដើមៃបី 
បង្កៃប បទល្មើស ទាំងអស់ នៃះ ។

លោក បានបញ្ជាកទ់ៀតថា ៖ 
« CPU មាន មោទនភាព ដៃល 
បានកា្លាយជា ដៃគូ យ៉ាង ជិត- 
ស្និទ្ធ ជាមួយ នគរបាល កម្ពុជា  
ដើមៃបី ការពារ កុមារ  និង សៃវ- 
ជៃវ លើ បទល្មើស ទាក់ទង 
កុមារ។ ជាពិសៃស បទល្មើស 
អន ឡាញ ទៅលើ កុមារ  យើង 
តៃូវតៃ ចូល រួម  ទាំងអស់ គា្នា  
ដើមៃបី សុខ សុវត្ថិ ភាព របស់ 
កុមារ។ បទ ល្មើស ដៃល កើត- 
ឡើង មកលើ កុមារ មាន ទំហំ ធំ- 
ធៃង នៅលើ សកលលោក  ប៉នុ្ដៃ 
សមៃប់  CPU  ដៃល កំពុង 
ធ្វើការ នៅ កម្ពជុា  គ ឺឆ្នានំៃះ យើង 
រកឃើញ ចំនួន ៩ករណី  ដៃល 
បាន កើតឡើង លើ កុមារ តាម- 
បៃព័ន្ធ អន ឡា ញ»៕

 តពីទំព័រ ១...គមា្លាត ការ ងារ របស់ យុវ 
ជន ដៃល មាន ភាព ធន់ នៅ ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល កូ វីដ ១៩  និង កៃយ ពៃល» ។

ក្នងុ ការ ជជៃក ពភិា កៃសា នោះ  កៃមុ អ្នក- 
ជំនញ បាន ជំរុញ ឲៃយ យុវ ជន ព ងៃឹងសមត្ថ - 
ភាព ឲៃយ បាន ខា្លាងំ បន្ថៃម ទៀត ក្នងុ ជនំញ 
បច្ចៃក វទិៃយា ដើមៃបី ដើរ ឲៃយ ទាន ់សមយ័ កាល 
ដៃល កពំងុ វវិត្ត យ៉ាង ឆប ់រហ័ស សៃប ពៃល 
ពិភពលោក  ក៏ដូច ជា  កម្ពជុា កំពុង ជួប បៃទះ 
នូវ របត់ ថ្ម ីមួយ នៃ យុគ សម័យ កូ វីដ ១៩ ។

លោក សៃ ីជា  សៃរី អគ្គ ន យិកា បច្ចៃក- 
ទៃស នៃ ធន គារ ជាតិ កម្ពជុាបាន លើក ឡើង 
ក្នុង វៃទិកា ពិភាកៃសា នោះ ថា បន្ទាប់ ពី ផ្ទុះ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ បានធ្វើ ឲៃយ ការធ្វើ ពា ណិ ជ្ជ- 
កម្ម ន ន  បៃពៃឹត្ត ទៅ តាម បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ- 
ណិ ត  ខណៈ  អាជី វកម្ម មួយ ចំនួន បាន បិទ- 
ទា្វារ ជា បន្ត បន្ទាប់ ។លោក សៃ ីបន្តថា ពៃល 
នៃះ បៃសនិ បើយវុជ ន មនិ ចៃះ អភវិឌៃឍ ខ្លនួ 
ដើរ ឲៃយ ទាន់ សម័យ កាល នោះ ទៃ  ពួក គៃ 
អាច  បៃ ឈម នឹង ក ង្វះ ការ ងារ ។

លោក សៃ ី បន្ត ថា៖«យវុជន  តៃវូ សកិៃសា 
នងិ ស្វៃង រក ចណំៃះ ដងឹ បន្ថៃម ទៀតដើមៃប ី
ដើរ ឲៃយ ទាន់ សម័យ កាល  និង ការ វិវត្ត របស ់
ពិភព លោក ពៃះ ជំនញ របស់ យើង មិន 
គៃប់ គៃន់ ទៃ។ សំខាន់ មិន មៃន ថា ខ្ញុ ំចៃះ ទៃ 
គឺ ខ្ញុ ំមាន គំនិត គំាទៃ ដៃល គាត់ ចៃះ ទំាង- 
អស់ ពៃះ យើង ធ្វើ អ្វី ក៏ ដោ យ  យើង ចៃះ 
តៃ មួយ ជៃុង ក៏ មិន កើត ដៃរ។ សមៃប់ 

យវុជន យើង  ក្នងុ ការ សៃបូ យក ចណំៃះ- 
វិជា្ជា ថ្មី ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ កាល ៈទៃសៈ 
បច្ចុបៃបន្ន ហ្នឹង» ។

លោក  កាន ច័ន្ទ មៃតា្តា រដ្ឋ លៃខាធិ- 
ការ កៃសួង បៃ សណី យ៍  និង ទូរ គមន- 
គ មន៍បាន លើក ឡើងដៃរថា  យុវជ ន ទំាង- 
អស់ មិនគួរ ផ្តាត តៃ លើ ជំនញ កមៃិត 
ទាប ដៃល ភាគ ចៃើន បៃើ បៃស ់នវូ កមា្លាងំ 
នោះ ទៃ  តៃគួរ តៃ ងាក មក ចាប់ យក ជំនញ 

ដៃល មិន បៃើ បៃស់ កមា្លាងំ កាយ ក្នងុ នោះគ ឺ
ងាក មក បៃើ បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា ពៃះ 
កំពុង មាន តមៃូវការ ក្នុង ទីផៃសារ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖«វិធី សស្តៃ 
របស់ យើង គឺ តៃូវតៃ ជំរុញ ឲៃយ យុវ ជន  
តៃូវ រៀន រៀន ទាំង យ ប់ រៀន ទាំង ថ្ងៃ 
ទោះ ក្នុង កាលៈ ទៃស ៈណា មិន អាច អត់ 
រៀន បាន ទៃ ពៃះ យុវ ជន យើង បៃកប- 
ដោយ កមា្លាំង និង បញ្ញា។ បុ៉ន្តៃ យើង តៃវូ 

រៀបចំ បៃប ណា ដើមៃបី ឲៃយ គាត់ មាន ឱកាស 
ក្នងុកា រ រៀន សូតៃ ក្នងុ ការ បៃង នវូ ជនំញ 
ដើមៃបី ចាប ់យក នវូ ទីផៃសារ ការងារ  ចាប់យក 
ចំណូល ណា ដៃល សៃ បតាម ការ វ ិវ ត្តនៃ 
សង្គម សៃដ្ឋ កិច្ច» ។

តាម របាយ ការណ៍ សង្ខៃប របស់ UNDP  
បន្ទាប ់ព ីកចិ្ចបៃជុ ំបាន ឲៃយ ដងឹ ថា ២ភាគ- 
៣ នៃ  ពលរដ្ឋ កម្ពុជា សរុប គឺ មាន អាយុ 
កៃម ៣០ឆ្នាំ ខណៈអតៃ អ្នក អត់ ការ- 
ងារ ធ្វើ គឺមាន កមៃតិ ទាប បំផុត ដោយ ក្នងុ 
នោះ  ស្តៃ ីមាន បៃ មាណ ០,២ ភាគ រយ ហើយ 
បុរស មាន បៃ មាណ ០,៣ ភាគ រយ ។ 

ទោះ ជា បៃប នៃះក្ដ ីUNDPបាន លើក- 
ឡើង ថា អតៃ អ្នក អត់ ការងារ ធ្វើ  មាន 
កមៃតិ ទាប នោះ  មនិ មៃន ជា ឧទា ហរណ ៍
ដៃល តៃវូ បងា្ហាញ អពំ ីគណុ តម្លៃ នៃ ការ ងារ 
ទៃ ពៃះ ៨៥ ភាគ រយ នៃ អ្នក មាន ការងារ 
ធ្វើគឺ ស្ថិត ក្នុង ក មៃិ ត ជំន ញ ទាប ដោយ 
បៃើ បៃស ់នវូ កមា្លាងំ។ រឯី ៥១ ភាគ រយ នៃ 
ការ ងារ នៅ កម្ពុជា គឺជា ការ ងារ ងាយ រង- 
គៃះនិងគា្មាន បៃក់ បៀ វតៃសរ៍ ទៀង ទាត់។  

UNDP  បានលើក ឡើង ទៀត ថា ការ- 
បៃងចៃ ក រវាង បៃព័ន្ធ អប់រំ បច្ចុបៃបន្ន  និង 
ទផីៃសារកា រងារ  ជា ពសិៃស ការ រអាករ់ អលួ  
នៃ ការ បង្កើត ថ្ម ីក្នងុ បច្ចៃ កវទិៃយា ន បច្ចបុៃបន្ន  
មានភាព មនិ សុចីងា្វាក ់គា្នា ហើយទសៃសន- 
វិស័យ ការ ងារ ក៏នៅមិន ចៃបាស់ លាស់ ។

UNDP  បញ្ជាក់ ថា៖«ការ មក ដល់ នៃ 

ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដៃល មាន ស្ថាន ភាព អា- 
កៃកធ់្វើ ឲៃយ យវុជន ទទលួរង ផល ប៉ះ ពាល ់
យ៉ាង ចៃើន ពី វិបត្តិ នៃះ ជាមួ យនឹង ការ- 
ជា ប់គាំ ង រួម ប ញ្ចូ ល ទាំង ការ រំខាន ដល់ 
ការ សិកៃសា និង ហ្វឹក ហាត់ ការ ងារ។ ការ- 
ងារ  និង អត្ថ បៃយោ ជន៍ ផៃសៃងៗ តៃូវ  បាន 
បាត់ បង់ ហើយ ពិបាក ក្នុង ការ ស្វៃង រក 
ការ ងារ ថៃម ទៀត» ។

កញ្ញា  យ៉ាន  សុខ អៃង   ដៃល បាន ចូល-  
រួម ក្នុង កិច្ច ពិភា កៃសា នៃះ ដៃរ  បាន បងា្ហាញ 
ការ យល់ ឃើញ ថា វា ពិត ជា មាន សរៈ- 
សំខាន់ ណាស់ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ យុវ ជន 
តៃូវ ពងៃឹង ស មត្ថ ភាព បន្ថៃមក្នុង កាលៈ- 
ទៃសៈបៃប នៃះ។កញ្ញា បន្ត ថា ការ ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភាព បន្ថៃម ក ៏អាច ជា ឱកាស មយួ 
ក្នុង ការ ទទួល បាន ការងារ កាន់ តៃ បៃ- 
សើរ ហើយ ចៀស វាង នវូ ហាន ិភយ័ នន  
សៃប ពៃល ដៃល កៃមុ ហ៊នុ ជា ចៃើ ន កពំងុ 
បៃ ឈម នងឹ ការ កាត ់បន្ថយ បគុ្គ លកិ  នងិ 
បិទ ទា្វារ នោះ។

កញ្ញា  បានបញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ ចាប់ អា- 
រ ម្មណ៍ នូវ ការ ជំរុញ ឲៃយ យើង តៃូវ អភិ វឌៃឍ 
សមត្ថ ភាព ការ ងារ  ទៅ ថ្ងៃ មុខ បន្ត ទៀត 
ហើយ ចណំៃះ ដងឹ ដៃល យើង តៃវូ អភវិឌៃឍ 
ខ្លួន ហ្នឹង គឺ ការច្នៃ  បៃឌិត  ការ បង្កើត ថ្មី 
ផ្នៃក ភា ស បរទៃ ស ហើយ និង ចំណៃះ- 
ដឹងលើ ផ្នៃក បច្ចៃក វិទៃយា ដៃល តៃូវ ចៃះ ឲៃយ 
ខា្លាំង ដៃរ» ៕

អ្នកជំនាញជំរុញយុវជនពង្រងឹសមត្ថភាពផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីតាម...

យុវសិស្សកម្ពជុាក្នងុថ្ងប្្ឡងបាក់ឌុប កាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

មានក្តបី រម្ភពីការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លវូភ្រទលើ
កុមារប្រើទូរស័ព្ទសិក្រសាតាមប្រព័ន្ធ...
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃសួង កសិកម្ម  រកុ្ខាបៃមាញ ់ 
និង នៃសាទ  និង កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  
បាន  សមៃច បដសិៃធ សណំើរបស ់កៃមុ- 
ហ៊ុន មួយ ដៃល សុំ នាំ ជៃូក រស់១លាន 
កៃបាល ចូល កម្ពុជា។ ករ បដិសៃធ នៃះ ធ្វើ- 
ឡើង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នៅ ទីស្ដីករ កៃសួង 
កសិកម្ម   ពី មៃសិល មិញ  តាម អនុសាសន៍ 
របស់ លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន  
ដៃល ជំរុញឲៃយ កសិករ ខិតខំ ចិញ្ចឹម សត្វ  
ហើយ រឹតតៃបិត ករនាំ ចូល សត្វ។

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម  រុក្ខា បៃមាញ់  
និង នៃសាទ  លោក វៃង សាខុន  និង រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម  លោក បា៉ាន 
សូរស័ក្តិ  ពី មៃសិល មិញ  បាន បៃជុំ ពិភាកៃសា 
អំពី បច្ចុបៃបន្ន ភាព នៃ ករ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
សត្វ ជៃកូ សាច់  ដូចជា ករ នំាចៃញ  នំា ចលូ  
នងិ នា ំឆ្លង កត ់បៃទៃស កម្ពជុា  កររតឹតៃបតិ  
ឬកត់ បន្ថយ បរមិាណ នា ំចលូ  នងិ វធិាន- 
ករ ទប់ សា្កាត់ ឲៃយ ខាង តៃ បាន ករ នាំ ចូល 
សត្វ ខុស ចៃបាប់។  នៃះ បើ តាម សារ របស់ 
លោក វៃង សាខនុ  ដៃល បាន សរសៃរ នៅ 
លើ ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក ពី មៃសិល មិញ។ 

លោក វៃង សាខុន   ថ្លៃងថា  កិច្ច បៃជុំ 
នៃះ ធ្វើឡើង តាម អនសុាសន ៍របស ់លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  ដៃល បាន- 
ជំរុញ ឲៃយ បៃជាកសិករ បន្ត ខិត ខំ ចិញ្ចឹម 
សត្វ បន្ថៃម ទៀត  ដូច ជា ជៃូក  មាន់  ទា  

និង តៃី  ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ ឲៃយ តមៃូវ ករ គៃួសារ  
ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក  និង ធ្វើ ករ នាំ ចៃញ  និង 
ជាពិសៃស រឹត តៃបិត ករ នាំ ចូល សត្វ។

ករ ពិភាកៃសា លើ បញ្ហា នៃះ លោក ថា ៖ 
«ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ផលិត ភាព ផលិត- 
កម្ម ចញិ្ចមឹ សត្វ ក្នងុ សៃកុ  ធានា បរមិាណ 
ផ្គត ់ផ្គង ់ឲៃយ ទផីៃសារ ក្នងុ សៃកុ បៃកប ដោយ 
គុណភាព  និង សុវត្ថិភាព  និង ចូល រួម 
លើក កម្ពស់ កមៃិត ជីវភាព របស់ អ្នក- 
ចិញ្ចឹម  ពងៃីក សក្តា នុ ពល វិនិយោគ លើ 
ករបង្កើត កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម សត្វ  រោង- 
ចកៃ ផលិត ចំណី សត្វ  ករបៃើ បៃស់ 
វត្ថធុាត ុដើម ក្នងុ សៃកុ  នងិ បង្កើត ករ ងារ 
នៅ មូលដា្ឋាន ផ្ទាល់»។

លោក តាន់ ផន់ណារ៉ា  បៃតិភូ រជ- 
រដា្ឋាភិបាល ទទួល បន្ទុក អគ្គនាយក នៃ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន សខុភាព សត្វ  នងិ ផលិត- 
កម្ម សត្វ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍   
ថា  រដ្ឋ មន្តៃ ីទាងំ ២ បាន សមៃច បដសិៃធ 
សំណើ សុំ របស់ កៃុមហ៊ុន  ប៊ី  វ៉ាយ  ជី  
វើលវ៉ាយ ដ៍ គៃុប  ដៃល សុំ នាំ ចូល ជៃូក 
១លាន កៃបាល ព ីកៃ បៃទៃស មក ផ្គត ់ផ្គង ់
ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក  និង នាំបន្ត ទៅ បៃទៃស 
វៀតណាម។ លោក ថ្លៃង ថា  ករ បដសិៃធ 
នៃះ ក៏ ធ្វើ ឡើង តាម អនុសាសន៍ របស់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ផង ដៃរ។

លោក មាន បៃសាសន ៍ថា ៖«ឯក ឧត្តម 
ទាំង ២បាន បដិសៃធ  ហើយ បាន លើក 
ជា យោបល ់ទៅ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំហើយ ថា មនិ 

អនុញ្ញាត ទៃ។ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ យើ ងឲៃយ នាំ - 
ចូល ៦៣០០ កៃបាល[ក្នុង ១ ថ្ងៃ]ដើមៃបី 
បង្គៃប់ អ្វី ដៃល យើង ខ្វះ ខាត។ បើ កល- 
ណា ឲៃយ ទៀត វ នឹង ប៉ះ ពាល់ ដល់ កសិករ  
កៃមុហ៊នុ  ឬ កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ សត្វ ផៃសៃងៗ ។ 
អ៊ីចឹង អ្វី  ដៃល កៃសួង កំពុង ធ្វើ  គឺ គាំទៃ 
អនសុាសន ៍របស ់សម្ដៃច  គ ឺយើង ពចិារ- 
ណា កត ់បន្ថយ ករ នា ំចលូ  ហើយ យើង 
ពងៃងឹ ករចញិ្ចមឹ តៃ ី នងិ សត្វ  នងិ ដា ំបន្លៃ 
ជា ដើម  ដើមៃបី ឲៃយ បង ប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
របស់ យើង មាន ករងារ ធ្វើ»។

លខិតិ ស្នើ សុ ំដៃល ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ ទទលួ- 
បាន  គឺ កៃុមហ៊ុន  ប៊ី វ៉ាយ  ជី  វើល វ៉ាយដ៍ 

គៃុប  នាថ្ងៃ ទី៩ កក្កដា  បាន  សរសៃរ 
លិខិត ទៅ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុន 
សៃន  ដោយ ស្នើ សុំ នាំ ចូល ជៃូក រស់១ 
លាន កៃបាល ក្នុង ១ ឆ្នាំ មក ផ្គត់ផ្គង់ ទី ផៃសារ 
នៅ កម្ពុជា  និង នាំ ចៃញ ទៅ វៀតណាម។ 
កៃុម ហ៊ុន លើក ឡើង ថា  ករនាំ ចូល នៃះ 
ដើមៃបី ធានា សន្តិសុខ សៃបៀង  និង បង្កើត 
ករងារ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ  ចូលរួម កត់- 
បន្ថយ ភាព កៃកីៃ។ កៃមុហ៊នុ ក ៏នងឹ ឧបត្ថម្ភ   
សាច់ ជៃូក ដល់សា្ថាប័ន មួយចំនួន ដូច ជា 
សាលា ពិករ ភ្នៃក  និង គថ្លង់ ភ្នំពៃញ ថ្មី  
មន្ទីរ ពៃទៃយ  និង អង្គភាព កង ទ័ពជើង គោក ។

កៃមុហ៊នុបន្ត ថា  សណំើ សុ ំនា ំចលូ នៃះ  

បើ ទទួល បាន ករ អនុញ្ញាត  នឹង នាំ ចូល 
តាម  ចៃក ពៃំដៃន ភ្នំដី  ចៃក ទា្វារ ពៃំ ដៃន 
មា៉ាឡៃ  និង ចៃក ទា្វារ ពៃំដៃន អូរសា្មាច់។ 
ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន ក៏ បញ្ជាក់ ដៃរ ថា  ករ នាំ- 
ចូល នៃះ គៃន់តៃ ជា ករ សាកលៃបង 
ប៉ណុ្ណោះ  ហើយ កៃមុហ៊នុ នងឹ បងព់ន្ធ  នងិ 
អាករ តាម ចៃបាប់ កំណត់។

លោក  ស៊ៃនុ ពៅ  បៃធាន សមាគម អ្នក- 
ចិញ្ចឹម សត្វ កម្ពុជា  សម្ដៃង ករ តៃក អរ 
ចំពោះ ករ សមៃច បដិសៃធ ករ នាំ ចូល 
ជៃកូ នៃះ ។  លោក ថ្លៃងថា ៖«អនុ សាសន ៍
និង ករអនុវត្ត នៃះ តៃឹម តៃូវ ។ មូលហៃតុ 
អី បាន ជា ខ្ញុំ ថា តៃឹម តៃូវ  គឺ ដើមៃបី បៃទៃស- 
ជាត ិ កសកិរ  នងិ បង ប្អនូ ដៃល អត ់ករងារ   
ធ្វើ  ហើយ ងាក មក ធ្វើ ករក្នងុ វសិយ័ ចញិ្ចមឹ  
សត្វ  និង កសិកម្មនៃះ គឺ ល្អ មៃន ទៃន»។

លោក បន្ត ថា ៖«ក្នងុនាម សមាគម  ខ្ញុ ំ
សូម អរគុណ ដល់ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ 
ដៃល មិន ឲៃយ នាំ ចូល ពៃះ ករ នាំ ចូល 
នៃះ មិន តៃឹម តៃ ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
តម្លៃ ទៃ  វ ថៃម ទាំង នាំ មក ជាមួយ ជំងឺ 
និង ធ្វើ ឲៃយ កសិករ អត់ករងារ ធ្វើ»។

លោករដ្ឋ មន្តៃី វៃង សាខុន  លើក ឡើង 
ដៃរ ថា  កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បើកកិច្ច បៃជុំ 
មួយ នៅ ចុង ខៃ កក្កដា នៃះ  ដើមៃបី ពិនិតៃយ- 
មើល លទ្ធភាព ផលិត ចំណី សត្វ  និង ករ- 
បញ្ចុះ តម្លៃ អគ្គិសនី សមៃប់ ករ ផលិត 
ចំណី សត្វ  តាម អនុសាសន៍ របស់ លោក 
នាយករដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន៕

ក្រសួង២ បដិស្រធសំណើ របស់ក្រមុហុ៊នមួយសំុនំាជ្រកូ១លានក្របាលចូលកម្ពជុា

ជេកូ ដេល  ឈ្មញួ នំា ចូល ពី បេទេស វៀត ណាម   មក  ខេត្ត ស្វាយ រៀង ពី ឆ្នា ំមុន។ រូបថត សហ ករើ
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ADB ថា កម្ពជុាប្រឈមការបាត់ការងារ៣៩មឺ៉នកន្ល្រងឆ្នានំ្រះដោយសារកូវីដ
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ 
អាសុី ADB ពៃយាករថា កម្ពុជា 
បៃឈម   បាត ់បង ់ការងារ ចនំនួ៣៩ 
មុឺន កន្លៃង នៅឆ្នាំ ២០២០  ដោយ- 
សារ ការ រាត តៃបាត សកល នៃ ជំងឺ- 
កវូដី១៩។ ប៉នុ្តៃ សា្ថាបន័ នៃះ អបអរ 
ដល់ កម្ពុជា ចំពោះ ការ ឆ្លើយ តប 
ទៅ នងឹ វបិត្ត ិនៃះ  នងិកម្មវធិ ីឧបត្ថម្ភ 
សាច់ បៃក់ ជូន គៃួសារ កៃីកៃ និង 
ងាយ រង គៃះ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩  ហើយ 
ខ្លួន ក៏បាន ផ្តល់ បៃក់ កម្ចី ចំនួន 
២៥០ លាន ដលុា្លារ ដើមៃបី សា្តារ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ឡើង វិញ។ 

ADB កាល ព ីសបា្ដាហ ៍មុន  បាន- 
អនុម័ត បៃក់ កម្ចី ចំនួន ២៥០ 
លាន  ដុលា្លារ  សមៃប់ កម្ពុជា   ក្នុង 
ការ  ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ រាត តៃបាត 
សកល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ការ- 
សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ។

ក្នងុ កចិ្ច សម្ភាស នជ៍ាមយួភ្នពំៃញ-  
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ លោក សៃី 
Sunniya Durrani-Jamal  
នាយក បៃតិបត្តិ នៃ ធនាគារ អភិ- 
វឌៃឍន៍  អាសុីបៃចាំ កម្ពុជា  ថ្លៃង ថា  

កម្ចី  សមៃបទាន នៃះ នឹង មន រយៈ- 
ពៃល ២៤ ឆ្នា ំបកូ រមួ ទាងំ រយៈ ពៃល 
អនុគៃះ ៨ ឆ្នាំ។ កម្ចី នៃះ នឹង មន 
អតៃការ បៃក ់១ ភាគរយ ក្នងុ ១ឆ្នា ំ
ក្នុង រយៈ ពៃល អនុគៃះ  និង មន 
អតៃ ១,៥ ភាគរយ នៅ ដំណាក់- 
កាល បនា្ទាប់។

លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា  កៃ ព ីកម្ច ី
នៃះ ADB នឹង ផ្ដល់ ជំនួយ ឥត សំ- 
ណង ដល់ កម្ពុជា ក៏ ដូច ជា  ជំ នួយ 
បច្ចៃកទៃស សមៃប ់កម្មវធិ ីឧប  ត្ថម្ភ   
សាច់ បៃក់ ជូន គៃួសារ កៃី កៃ  និង 
ងាយ រង គៃះ។ បនា្ទាប់ ពី កម្ចី នៃះ 
តៃូវ បាន អនុម័ត  កម្ពុជា នឹង មន 
លទ្ធ ភាព ទទួល ការ គាំទៃ ជំ នួយ 
បច្ចៃកទៃស ក្នងុ ទឹក បៃក់  ៥លាន- 
ដុលា្លារ  ក្នុង កម្មវិធី បៃឹកៃសា គោល- 
នយោបាយ  សមៃប់ សា្ដារ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ឡើង វិញ ពី វិបត្តិ កូវីដ ១៩។

លោក សៃីមន បៃសាសន៍ ថា ៖ 
«កម្ពុជា កំពុង បៃឈម នឹង បញ្ហា 
បៃឈម ដៃល មិន ធ្លាប់ មន បង្ក 
ដោយ កូវីដ១៩។ ដំណើរ ធ្លាក់ ចុះ 
នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ កម្ពុជា នឹង ដាក់- 
សម្ពាធ លើកៃុម មនុសៃស កៃីកៃ  និង 
ងាយ រង គៃះ  ហើយ  ADB បា៉ាន-់ 
បៃមណ ថា  កវូដី១៩  នងឹ នា ំដល់ 
ការ បាត់ បង់ ការងារ ចំនួន ៣៩ មុឺន 

កន្លៃង នៅ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ»។
លោក សៃ ីបន្ត ថា ៖«ជងំ ឺកវូដី ១៩  

នឹង ធ្វើ ឲៃយ មន ភាព ងាយ រងគៃះ 
កាន់ តៃ ខ្លាំង សមៃប់ ពលរដ្ឋ កៃីកៃ  
ដោយ សារ តៃ ពួក គៃ មន បៃភព ចំ- 
ណូល មន កមៃិត។ ការ គាំពារ 
សង្គម មន សារៈ សំខន់ ណាស់ 
ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក កាន់ តៃ ធំ 
នៃ ភាព កៃីកៃ ហើយ យើង សូម 
អបអរ ដល់ រដា្ឋាភិបាល ដៃល បាន- 

ដាក ់បញ្ចលូ ទកឹ បៃក ់៣០០ លាន 
ដលុា្លារ ទៅ ក្នងុ កម្មវធិ ីឧបត្ថម្ភ សាច-់ 
បៃក ់ នៃ គោល នយោបាយ ឆ្លើយ- 
តប របស់ ខ្លួន»។

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា  ការ គាំទៃ 
ផ្នៃក ថវិកា របស់ ADB  នឹង ផ្ដាត 
ទៅ លើ ធុរកិច្ច  គៃួសារ  និង បុគ្គល  
ដៃល   រង ផល ប៉ះ ពាល ់ខ្លាងំ ព ីវបិត្ត ិ
នៃះ  ដោយ ផ្ដាត ការ យក ចិត្ត- 
ទុកដាក់ ពិសៃស ទៅ កៃុម មនុសៃស 

កៃី កៃ  និង អ្នក ងាយរង គៃះ។ 
ADB  នងិ ដៃ គ ូ អភវិឌៃឍន ៍ដទៃ ទៀត 
នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ   រដា្ឋាភិបាល 
ដើមៃបី ពងៃឹង ការអនុ វត្ត កម្មវិធី 
ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ ជូន  គៃួសារ 
កៃីកៃ និង ងាយ រង គៃះ ។

លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«រឿង មួយ 
ដៃល យើង សា្វាគមន៍ យ៉ាង ខ្លាំង 
ដល់ ការ រៀបចំ កម្មវិធី របស់ រដា្ឋា- 
ភិបាល  គឺ ថា  កម្មវិធី នៃះ បាន- 
បញ្ចលូ សមស ភាព គៃសួារ កៃ ីកៃ។ 
នៃះ មន នយ័ ថា ពលរដ្ឋ ដៃល បាត-់ 
បង់ បៃក់ ចំណូល ភា្លាមៗ ដោយ- 
សារ តៃ កូវីដ១៩  អាច ទទួល បាន 
ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ»។

លោក សៃី បា៉ាន ់បៃមណ ថា  ការ 
ចំណាយ បៃចាំ ខៃ សមៃប់ កម្មវិធី 
ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ ជូន គៃួសារ 
កៃីកៃ  និង ងាយ រង គៃះ  នឹង មន 
តមៃូវ ការ សាច់ បៃក់ លើស ពី ២៥ 
លាន ដុលា្លារក្នុង ១ ខៃ  ដោយ សារ 
តៃ ចំនួន អ្នក ដៃល នឹង ទទួល បាន 
ការ ឧបត្ថម្ភ នៃះ នឹង កើន ឡើង។ 
ធនាគារ  ADB  ក៏ តៃៀម ខ្លួន ជួយ 
ដល់ កម្ពុជា បន្ថៃម ទៀត បៃសិន បើ 
បញ្ហា នៃះ កើត ឡើង។

លោក មស សុខសៃន សាន្ត  
អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 

ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លៃង ថា  ព័ត៌មន លម្អិត  
អំពី កម្ចី  ២៥០លាន ដុលា្លារ នៃះ  
នឹង បញ្ចៃញ នៅ ពៃល កៃសួង ចុះ 
ហត្ថលៃខ ជាមយួ  ADB នា ពៃល 
ឆប់ៗ នៃះ។

លោក  យង់ គិមអៃង  បៃធន 
មជៃឈមណ្ឌល បៃជាពលរដ្ឋ ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍន៍  និង សន្តភិាព  ជឿ ជាក់ ថា  
កម្ចី នៃះ មន សារៈ សំខន់ ណាស់ 
ក្នុង ការ ជួយ សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
ឡើង វញិ  និង ជួយ ឲៃយ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ 
អាច រួច ផុត ពី ភាព កៃីកៃ។ ប៉ុន្តៃ 
រឿង ទាំង នៃះ អាច សមៃច បាន 
ដរាប ណា កម្ចី នៃះ តៃូវ បាន បៃើ- 
បៃស់ តៃឹម តៃូវ។

លោក មន បៃសាសន ៍ថា ៖«កម្ច ី
នៃះ តៃូវ តៃបៃើ បៃស់ បៃកប ដោយ 
តម្លាភាព  និង មន បៃសទិ្ធភាព ទៅ 
លើ គោល ដៅ។ តៃូវ តៃ មនការ ធ្វើ- 
សវនកម្ម តាម ដាន ដោយ ភា្នាក់ងារ  
ឬ ដោយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ដទៃ ទៀត។ 
បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ វា នឹង ធ្វើ ឲៃយ បំ- 
ណុល កាន់ តៃ កើន ចៃើន ឡើង  
ហើយ សៃវា  ឬ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
មិន បាន ធ្វើ ដោយ បៃសិទ្ធភាព។ 
ដូច្នៃះ  តៃូវ មន យន្តការ តាមដាន  
ហើយ គោល ដៅ អាទិភាព តៃូវ តៃ 
កំណត់ ឲៃយ បាន ចៃបាស់»៕

លោកសេ ីSunniya Durrani-Jamal នាយកបេតិបត្ត ិ ADB (ឆ្វេង)នៅក្នងុ

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀងកម្ច ីកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត  ADB

ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត  បាន ចាប់ ដៃគូ ជាមួយកៃមុ-
ហុ៊ន  មរកត ថិ កណឡ ជី  បង្កើត បៃវត្ត-ិ
សាស្តៃ ថ្ម ីមួយទៀត ដើមៃបី ជួយ ដល់ 
សា្ថាប័ន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុ និង ធនាគារ ក្នងុ 
ដំណើរ ការបៃមូល បៃក់កម្ច ីដៃល អាច 
ជួយ កាត់បន្ថយ ការចំណាយ លើ បៃតិ-
បត្តកិារ របស់ ពួកគៃ ។ 

 តាមរយៈ ភាពជា ដៃគូ នៃះ  ឥឡូវនៃះ 
គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុនិង ធនាគារ 
អាច បៃមូល ការបង់បៃក់ កម្ច ីរបស់ ពួក-
គៃ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ អៃកូហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់  
វី ង ដោយ បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ ស្នលូ ធនាគារ 
របស់ កៃមុហុ៊ន មរកត ថិកណឡ ជី ដៃល 
អាច ធនាបាន នូវ ភាព ងាយសៃលួ និង 
ការគៃប់គៃង ការចំណាយ បាន យ៉ាង 
មន  បៃសិទ្ធភាព ។ 

ជាមួយគា្នានៃះដៃរ អតិថិជន របស់ 
គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុនិង ធនាគារ 
អាច ជៃើសរីស វិធី សង បៃក់កម្ច ីរបស់ 
ពួកគៃ បាន យ៉ាង ងាយ តាមរយៈ ភា្នាក់-
ងារ វី ង ដៃល នៅកៃបៃរ ផ្ទះ ឬ តាមរយៈ 
កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វ ូន វី ង ដ៏ ទំនើប ដៃល កំពុង 
ធ្វើ បៃតិ ប ត្ត ការ ២៤ ម៉ាង និង ៧ ថ្ងៃ ក្នងុ ១ 
សបា្តាហ៍ ។ 

 លោក ឃួន សុ ភ័ ទ្ទ អគ្គនាយក 
កៃមុហុ៊ន មរកត ថិ កណឡ ជី បាន មន 
បៃសាសន៍ថា ៖« ខ្ញុ ំជឿជាក់ថា ភាពជា 
ដៃគូ ជាមួយ ធនាគារ ឯកទៃស វី ង និង 

ជួយ ឱៃយ អតិថិជន របស់ យើង អាច ផ្តល់ 
សៃវា ដល់ អតិ ជន របស់ ពួកគៃ បាន 
កាន់តៃ ល្អបៃសើរ ។ ឥឡូវនៃះ អតិថិជន 
ទំាងឡាយ អាច បង់បៃក់ កម្ច ីរបស់ ពួក 
គៃ ជាមួយ ភា្នាក់ងារ វី ង ដោយ មិនចំា 
បាច់ ទៅ បង់ នៅ សាខ ធនាគារ ឬ គៃះឹ-
សា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុណាមួយ ក៏បាន ។ 
នាពៃល បច្ចបុៃបន្ននៃះ  មន ភា្នាក់ងារ វី ង 
ជិត ៨០០០ កន្លៃង ដៃល កំពុងដំណើរ 
ការ នៅ ទូទំាងបៃទៃស ។ ចាប់ពីពៃល 
នៃះ ទៅ គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុនិង 
ធនាគារ អាច ផ្តាតលើ ការផ្តល់ បៃក់ 
កម្ចី ដល់ អតិថិជន ថ្មី ដៃល អាចជួយ 
បង្កើន ផលិតភាព កាន់តៃ បៃសើរ ជា - 
ជាង ចំណាយពៃល ទៅលើ ការបៃមូល 
បៃក់កម្ច ី» ។ 

 ដោយបាន បង្កើតឡើង នា ឆ្នា ំ២០១៥ 
កៃមុហុ៊ន មរកត ថិ កណឡ ជី ជា អ្នក 
ផ្តល់ សៃវា បៃព័ន្ធ ស្នលូ ធនាគារ នៅក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពជុា ។ ហើយ នាពៃល បច្ច-ុ
បៃបន្ននៃះ មរកត  កំពុងផ្តល់ សៃវា ដល់ 
គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុនិង ធនាគារ 
ចំនួន ៤៥ សា្ថាប័ន នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពជុា  និង មី យ៉ាន់ ម៉ា ។ ធនាគារ ឯក-
ទៃស វី ង និង  មរកត ថិ កណឡ ជី  មន 
គោលបំណង ដូចគា្នា ក្នងុការ បៃើបៃស់ 
បច្ចៃកវិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល សមៃប់ 
ការផ្លាស់ប្តូរ សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ 
កម្ពុជា ជាពិសៃស ការលើក កម្ពស់      
បរិ យ ប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថ ុដោយ រាប់ ចាប់ពី 
បៃព័ន្ធ ស្នលូ ធនាគារ  រហូតដល់ ធនាគារ 
ចល័ត ។ 

 លោក ម៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត បាន មនបៃសាសន៍ថា ៖  
« នៅ វី ង យើង បាន ប្តៃជា្ញាចិត្ត ក្នងុការ 
ធនា ឲៃយ បាន ថា អតិថិជន របស់ យើង 
នឹង ទទួលបាន ដំណោះសៃយ ហិរញ្ញ-
វត្ថ ុបៃកបដោយ ភាពងាយសៃលួ ឆប់-
រហ័ស និង មន សុវត្ថភិាព ។ ការធ្វើ 
សមហរណកម្ម បៃព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ     
របស់ វី ង និង មរកត ថិ កណឡ ជី  គឺជា 
មធៃយាបាយ មួយ ដៃល អាច ជំរុញ ការ-
បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ 
យើង ដើមៃបី ផ្តល់ ជា បៃយោជន៍ ដល់ 
បៃជាជន ដៃល រស់ នៅតាម ខៃត្ត  ជនបទ 
ពៃមទំាង សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា 
ធនាគារ ផងដៃរ ។ បៃជាជន របស់ យើង 

មិនចំាបាច់ ធ្វើដំណើរ ឆ្ងាយ ដើមៃបី សង 
បៃក់កម្ច ីរបស់ ពួកគៃ ទៃ  ខណៈដៃល 
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុអាច កាត់បន្ថយ ការ 
ចំណាយ លើ បៃតិបត្តកិារ របស់ ពួកគៃ 
ផងដៃរ » ។ 

 ដោយ មើលឃើញ ពី បញ្ហា បៃឈម នៃ 
គៃះឹសា្ថាន មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ 
ក្នងុការ គៃប់គៃង  និង បៃងចៃក ឥណ-
ទាន កៃមុហុ៊ន មរកត ថិ កណឡ ជី 
ដៃល តៃវូបាន បង្កើតឡើង នា ឆ្នា ំ២០១៥ 
បានផ្តល់ ជូន កម្មវិធី តាមដាន បៃក់កម្ចី 
និង ដំណើរការ គណនៃយៃយ ដៃលមន 
នៅលើ បណ្តុ ំតៃមួយ សមៃប់ គៃះឹសា្ថាន 
មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ តៃម្តង ។ 
មូលដា្ឋាន ទំាងនៃះ ក៏តៃូវ បានដាក់ 
បញ្ចូល បៃើបៃស់ នៅក្នុង ទិន្នន័យ 
ការិយល័យ ឥណទាន ដៃល អាចជួយ 
សមៃូល ដល់ ដំណើរការ នានា  និង 
ការធ្វើ សៃចក្តសំីរៃចចិត្ត លើ បៃក់កម្ច ីឲៃយ 
បាន កាន់តៃ ឆប់រហ័ស ។ 

 ក្នងុនាម ជា ធនាគារ ចល័ត ឈានមុខ 
គៃ នៅ កម្ពជុា  វី ង បានផ្តល់ ភាពងាយ 
សៃួល ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា គៃប់រូប 
ក្នងុការ ទទួលបាន សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅ ទូទំាងបៃទៃស តាមរយៈ បច្ចៃកវិទៃយា 
ចុងកៃយ នៃ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង 
រួមទំាង មន បណា្តាញ ភា្នាក់ងារ វី ង ជិត 
៨០០០ កន្លៃង នៅ គៃប់ សៃកុ និង ខៃត្ត នៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ៕ 

វីងនិងមរកតថិកណឡជីសហការគ្នាដើម្ីបសម្រលួការប្រមូលប្រក់កម្ចីរបស់មីក្រហិូរញ្ញវត្ថុនិងធនាគរ
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� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �្រាស្រាង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតម្រាន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

� ក់ សា៊ា ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វង្រាស សុខ្រាង, ព្រា ុំ  ភ័ក្រា ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉្រា គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្រា  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណ្រាម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

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

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដ រា� , សួស  �៉ោ មី,
ធូ វីរៈ,  ខ្រាង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �្រាត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌី�៉ោ , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រាង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រង្រាសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�្រាក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុក្រា ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រាម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណ្រាត, 017 578 768
ប្រា  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េក� យកា សេតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យកា សេត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ព្រា�្រា  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល ស ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉្រាង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េ�៊្រា ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�៉ោ , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រា អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រាច

ហុ៊ន �្រាន(ផ្ល វូ៦០�៉្រាត្រា ) ភូមិ�្រា  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�្រា  ក្រា  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះល្រាខ៦២៩ ផ្ល វូល្រាខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
ក្រា ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អូស្ត្រាលីតាមរយៈUNDPផ្តល់ថ្រាប្ល៊តិ១៧០០គ្រាឿងដើម្រាបីធ្វើឲ្រាយប្រាសើរប្រាព័ន្ធគំាពារសង្គម
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋា ភិបាល អូស្ត្រាលី  
តាម រយៈកម្ម វិធី អភិវឌ្រាឍន៍ សហ- 
ប្រាជាជាតិ (UNDP)  បាន ផ្ដល់ 
កំុព្រាយូទ័រ ថ្រាប្ល៊ិត (Tablet)  ចំនួន 
១៧០០ គ្រាឿង  រួម នឹងក ញ្ចប់ កម្ម វិធី 
(software) ដល់ ក្រាសួង ផ្រាន ការ  
ដើម្រាបី  ជួយ ធ្វើ ឱ្រាយ ប្រា ព័ន្ធ គំា ពារ សង្គ ម 
នៅ  កម្ពុជា កាន់ ត្រា មាន ភាព ល្អ-  
ប្រា សើរ  ខណៈ ការ ប្រាមូល ទិន្ន ន័យ 
គ្រាួសារ ពល រដ្ឋ ក្រាីក្រា ជំហាន ទី ២   
ត្រាវូ បានបញ្ចប់  នៅ ត្រាមឹ  យប់ ថ្ង្រា ទី 
១៥  ខ្រា កក្កដ  ។ 

 យោងតាម ស្រាច ក្ដ ីប្រាកាស ព័ត៌ - 
មាន រួម កាល ពីថ្ង្រា ទី ១៥  ខ្រា កក្កដ  
ស្ដពីី ការ ផ្ដល់ ថ្រាប្ល៊តិចំនួន  ១៧០០  
គ្រាឿង  និង ក ញ្ចប់ កម្ម វិធី (software)  
ដល់ ក្រាសួង  ផ្រានការ ន្រាះ បង្ហា ញ  ថា  
ថ្រាប្ល៊តិ ទំាង ន្រាះ  នឹង ជួយ ឱ្រាយ មន្ទរី 
ផ្រាន ការ រាជ ធានី  ខ្រាត្ត  ក៏ដូច ជា ឃំុ 
ស ង្កាត់ អាច ចុះ ឈ្មោះ គ្រាសួារ ដ្រា ល 
ត្រាវូ មក ទទួល បណ្ណ ស ម ធម៌ ថ្ម ី កាន់ - 
ត្រា លឿន ដើម្រាបី ឱ្រាយ ពួក គ្រា  អាច ទទួ ល- 
បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់ ឱ្រាយ បាន ឆាប់ ។ 

លោកឆាយ  ថន  រដ្ឋ មន្ត្រា ីក្រាសួង 
ផ្រាន ការ  បាន ថ្ល្រាង ក្នងុពិធីប្រាគល់-
ទទួល ថ្រាប្ល៊តិ នៅក្រាសួងផ្រានការ 
នៅ ថ្ង្រា ទី ១៥  ខ្រា កក្កដ  ថា  កម្ពជុា  
ក៏ដូច ជា សក ល លោក ទំាង មូល ដ្រារ  
គឺ  រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ជា ពិស្រាស ចំពោះ គ្រាសួារ 
ក្រាកី្រា ។  ដើម្រាបី  ជួយ សម្រាលួ ដល់ ជីវ- 
ភាព រស់ នៅ របស់ ប្រាជា ជន  រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល  បាន សម្រាច ជួយ ឧបត្ថម្ភ 
ជា សាច់ ប្រាក់ ជូន គ្រាួសារ ក្រាីក្រា  
ដ្រាល មាន បណ្ណ សមធម៌ ។  បុ៉ន្ត្រា នៅ 
មាន គ្រាសួារ ក្រា ីក្រា ខ្លះ  អវត្ត មាន ពី 
ការ ចុះ ឈ្មោះ ទទួល បណ្ណ សម ធម៌  
ហើយ គ្រាសួារ ខ្លះ ទៀត ទើប ធា្លាក់ ខ្លនួ 

ក្រា ដោយ សារ បាត់ បង់ ចំណូល  
បណ្តាល មក ពីវិ បត្តកូិ វីដ១៩។

លោក រដ្ឋ មន្រា្ដី ថ្ល្រាង ថា ៖« ដើម្រាបី 
ពន្លឿន ការ ចុះ ឈ្មោះ ក្រាមុ គ្រាសួារ ក្រា ី- 
ក្រា ទំាង ន្រាះ  នៅ តាម ឃំុ -សង្កាត់ 
បន្ថ្រាម ទៀត  ក្រាសួង ផ្រាន ការ បាន 
ស្នើ សំុកំុព្រាយូ ទ័ រ Tablet  ចំនួន១៧ ០ ០ 
គ្រាឿង ពី អង្គ ការ  UNDP ។  ខ្ញុ ំសូម 
ថ្ល្រាង អំណរ គុណ  ដោយ ស្មោះ បំផុត  
ចំពោះ UNDP និង រដ្ឋា ភិបាល 
អូស្ត្រាលី  ដ្រាល បាន រួម ចំណ្រាក 
គំាទ្រា តាម រយៈ ការ ផ្តល់ នូវ ថ្រាប្ល៊តិ 
ទំាង ន្រាះ ដល់ ក្រាសួង »។

លោក  Nick  Beresford  តំណ ង  
UNDP ប្រាចំា ប្រាទ្រាស កម្ពជុា  ថ្ល្រាង ថា  
រដ្ឋា ភិបាល អូស្ត្រាលី  និង  UNDP  
បាន ផ្តល់ Tablet  ទំាង ន្រាះ  ដល់ 
ក្រាសួង ផ្រាន ការ  ក្នងុ គោល ដៅ ជួយ 

ដល់ ការ ពង្រាកី វិសាល ភាព  ន្រា ប្រាព័ ន្ធ 
គំាពារ សង្គម  ដើម្រាបី ធានា ថា  គ្រាសួារ 
ដ្រាល បាន ចុះ ឈ្មោះ ទទួល បាន 
បណ្ណ សមធម៌  អាច ទទួល បាន ការ- 
ឧបត្ថម្ភ សាច់ ប្រាក់ ។ លោក ថ្ល្រាង ថា ៖ 
« វាជា ការ ចូល រួម ធ្វើ ឱ្រាយ កិច្ច ការ គំា - 
ពារ សង្គម របស់ អង្គ ការ សហ ប្រាជា- 
ជាតិ កាន់ ត្រា ធំទូលាយ  និង កសាង 
ភាព ជា ដ្រា គូជា មួយ អង្គការ GIZ 
ដើម្រាបី ជួ យ ដល់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ព ុជា  
ក្នងុ ការ កសាង នូវ ប្រាព័ន្ធ កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ គ្រាសួារ ក្រា ីក្រា  តាម ប្រា ព័ន្ធ 
ឌីជី ថល ព្រាញ ល្រាញ មួយ »។

 ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត អូស្ត្រា លី ប្រាចំា  កម្ព ុជា 
លោក  Pablo Kang  ថ្ល្រាង ថា  រដ្ឋា - 
ភិបាល អូស្ត្រាលី  មាន មោទ ន ភាព  
ដ្រាល ការ គំា ទ្រា  ក្នងុ  រយៈ ព្រាល១០ 
ឆា្នា ំចុង ក្រាយ ន្រាះ  រាប់ បញ្ចលូ ទំាង 

ការ ឧបត្ថម្ភ  Tablet ទំាង ន្រាះ បាន 
ជួយ កសាង កម្ម វិធី កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ   គ្រា ួសា រ ក្រាកី្រា  ឱ្រាយ កា្លាយ ជា 
ប្រាព័ន្ធ ពិត ប្រាកដ មួយ របស់ កម្ពជុា ។  
ការគំាទ្រាន្រាះ  កា្លាយ ជា ប្រាព័ន្ធ គោល 
សម្រាប់ ជួយ សម្រាលួ ដល់ ការ អនុ - 
វត្ត កម្ម វិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ ប្រាក់ របស់ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា  ជូន គ្រា ួសារ 
ងយ រង គ្រាះ ក្នងុ អំឡុង ព្រាល ន្រា 
វិបត្ត ិកូវី ដ ១៩ ។ លោក ឯក អគ្គ រដ្ឋ - 
ទូត ថ្ល្រាង  ថា ៖«   ក្នងុ ព្រា ល ជា មួយ គា្នា 
ន្រាះ  វា ក៏ បាន ផ្តល់ ការ ឧបត្ថ ម្ភ គំា ទ្រា 
ដល់ ប្រាជា ពល រដ្ឋ ក្រា ីក្រា បំ ផុត នៅ 
កម្ពជុា  ដោយ ប្រាើ លក្ខណវិនិច្ឆយ័ 
ប្រាកប ដោយ តមា្លាភាព ដ្រាល ន្រាះ ជា 
លទ្ធ ផល មួយ ដ៏ប្រាសើរ ប្រាក បដោយ 
សម ធម៌ កើត ច្រាញ ពីការ អនុ វត្ត កម្ម - 
វិធី សហ ប្រាតិ បត្ត ិកា រ អភិ វឌ្រាឍន៍  រវា ង 

ព្រាះរា ជា ណចក្រា កម្ពជុា និង ប្រាទ្រា ស   
អូស្ត្រាលី ជា ច្រាើន ឆា្នា ំ»។

លោក ថ្រាង  បញ្ញាធន អគ្គ នាយ ក  
ផ្រាន ការ     ន្រា ក្រាសួង ផ្រាន ការ  ក៏ បាន 
ថ្ល្រាង ក្នងុ ពិធី ន្រាះ   ដ្រារ  ថា  រហូត មក 
ដល់ ព្រាល ន្រាះ  គ្រាសួារ ក្រាកី្រា ទំាង- 
ជាង  ៥៦ មឺុន គ្រាសួារ  បាន ទៅ បើក 
សាច់ ប្រាក់ ពី រាជ រដ្ឋា ភិបាល  ដ្រាល 
បាន ឧបត្ថម្ភ   បាន ជាង  ៩០ភាគ រយ 
ហើយ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា  រឿង ដ្រា ល  
សំខាន់ គឺ ការងរ ដ្រាល ត្រាវូ ចុះ អនុវត្ដ 
ប ន្តចំពោះ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា 
ទិន្នន័យ គ្រាួសារ ក្រាី ក្រា ដ្រាលត្រាូវ 
ទទួល បាន សាច់ ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ ក្នងុ 
ជំហាន ទី ២ ឱ្រាយ បាន ទាន់ ព្រាល- 
វ្រាលា។ ពិស្រាស  តាម អ្វដី្រាល បាន 
សម្រាច ពីក្រាសួង ស្រាដ្ឋ កិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុគឺ ក្រាសួង ផ្រាន ការត្រាវូ ផ្ដល់ 
ទិន្នន័យ គ្រាសួារ ក្រាកី្រាជំហាន ទី២ គឺ 
ត្រាមឹមោ៉ោង ៨យប់ ថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រា កក្កដ ។

បុ៉ន្ដ្រា លោក  បញ្ជាក់ថា ៖«ជា លទ្ធ - 
ផ  ល ដ្រាល បាន ទទួល  គិត ត្រាមឹ ថ្ង្រាទី 
១៤ ខ្រា កក្កដ គឺមាន គ្រាសួារ ក្រាកី្រាថ្ម ី 
(ជំហានទី២) នៅ ក្នងុ បញ្ជ ីចំនួន 
៤៦ ១០៥គ្រាសួារ  ។ ក្នងុ ចំណោម 
គ្រាសួារ ក្រាកី្រាថ្មនី្រាះមាន គ្រាសួារ ក្រា ីក្រា 
នៅ ក្នងុ តំបន់ ទីប្រាជំុ ជន ចំនួន ៦ ៨២ ៨ 
គ្រាសួារ ន្រា  គ្រាសួារ ក្រាកី្រា ជំហាន ទី 
២សរុប» ។

សា្ថាន ទូត សាធារណ រដ្ឋ សហ ព័ន្ធ 
អាល្លម៉ឺង់ ប្រាចំា នៅកម្ពជុា  ក៏ បាន 
ច្រាញ ស្រាច ក្ដ ីប្រាកាស ព័ត៌មាន ១ដ្រារ 
កាល ពី ថ្ង្រា ទី ១៤   ខ្រា កក្កដ  ដោយ 
ប ញ្ជាក់ថា ៖«ប្រាទ្រាស អាល្លឺម៉ង់ 
បាន ប្រាកាស ផ្ដល់ ថវិកា ចំនួន ១ 
លានអឺរូ៉ បន្ថ្រាម ទៀត  សម្រាប់ កម្ម វិធី 
អត្ដ សញ្ញាណ កម្ម គ្រាួសារ ក្រាីក្រា 
(IDPoor)  ដើម្រាបី ផ្ដល់ ការ គំា ទ្រា 
បច្ច្រាក ទ្រាស  ដល់ កម្ម វិធី ផ្ទ្រារ ប្រាក់ 
សម្រាប់ ប្រាជា ជន ក្រា ីក្រា »៕

តពទីពំរ័ ១...បញ្ជាក ់ថា៖« ការ- 
រៀប ចំន្រាះ គឺ មិន ត្រាឹមត្រា គិតគូរ 
ដល់ វិស័យ ទ្រាសចរណ៍ ទ្រា សូម្រាបី 
វិស័យ ផ្រាស្រាងៗ ទៀត ក៏ ទទួលបាន 
ផល ប្រាយោជន៍ ពី គម្រា ង ន្រាះ។ 
នៅព្រាល មាន ព្រាលានយន្តហោះ 
ក្នុងព្រាល ខាងមុខន្រាះគឺ នឹង ទាក់ - 
ទាញ ការ ហោះហើរ ត្រាង ់ក្នងុ តបំន ់
គោលដៅ ទ្រាសចរណ៍ មួយ ចំនួន 
នៅក្នងុ ប្រាទ្រាស អាសា៊ាន ផង ដ្រារ» ។

លោក គ្រាើ ង តុលា សកម្មជន 
ការពារ ព្រាឈើ នៅ ខ្រាត្ត មណ្ឌល គិ រី 
បាន សាទរ  ចំពោះ គម្រាង អភិវឌ្រាឍ ន៍ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក៏ដូច ជា ថា្នាក់ - 
ខ្រាត្ត ដ្រាលមាន ផ្រានការ ការពារ ដី 
របស់ រដ្ឋ ដើម្រាបី អភិវឌ្រាឍព្រាលាន - 
យន្តហោះ ថ្មី។ ប៉ុន្ត្រា លោក មើល - 
ឃើញថា បនា្ទាប់ពី មានការ ប្រាកា ស   

ពី គម្រាង ព្រាលានយន្តហោះ ថ្មី 
តបំន ់ទាងំនោះ ក ៏ត្រាវូបាន អ្នកមាន 
អំណច និង អ្នកមាន លុយ ដណ្តើ ម  
កានក់ាបដ់្រាល បង្ក ជា ជមោ្លាះ ដ្រា ល 
ធ្វើ ឲ្រាយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការអភិវឌ្រាឍ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«យើង មិន - 
ដឹង ថា កំហុស ខាង ណ ទ្រា រាល់ - 
ថ្ង្រា ន្រាះ ឃើញថា គ្រាន់ត្រា ដឹងថា 
កន្ល្រាង ណគ្រា ធ្វើ ព្រាលាន យន្ត - 
ហោះ គ្រា ទៅ ចាប់ដី សិន ហើយ 
បាន គ្រា ដោះស្រាយ ហើយ បញ្ហា 
ន្រាះ កើត ច្រាញពី សំណក់ អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន ក៏មាន អ្នកមានអំណច 
ក៏មានដើម្រាបី ឲ្រាយ មាន ជា សំណង់ ហូរ - 
ហ្រា ហើយ ន្រាះ ជា ចំណុច អាក្រាក់ 
មួយ ដ្រាល ធ្វើ ឲ្រាយ មាន ការ រាំងស្ទះ 
គម្រាង ន្រា ការ អភិវឌ្រាឍ»។

បន្ថ្រាម ពនី្រាះ លោក គ្រាើ ង តលុា 

ក៏ រំពឹងថា អាជា្ញាធរខ្រាត្ត  នឹង រក្រាសា 
ព្រាលានយន្តហោះ ចាស់ ឲ្រាយ បាន 
គង់វង្រាស  ដើម្រាបី ជា ប្រាយោជន៍ ដល់ 
សាធារណជន ទូទៅ ចៀសវាង 
យក វា ទៅប្រាើ ប្រាស់ ក្នងុ ប្រាយោជ ន៍ 
ឯកជនខណៈ លោកសង្ក្រាត ឃើញ 
ថាដី មួយ ចំនួន នៅ ទីតំាង ព្រាលា ន  - 
យន្តហោះ ចាស់ ត្រាូវបាន វិស័យ 
ឯក ជន គ្រាប់ គ្រាង។

ប៉ុន្ត្រា លោក សា្វាយ សំ អា៊ាង 
បាន  បញ្ជាក់ ថា ដើម្រាបី ការពារដី ធ្លី  
 ពី ការរំលោភ បំពាន អាជា្ញាធរ ខ្រាត្ត 
រួមជាមួយ សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធបាន 
កាយ ព្រាំ ដី  និង រៀប ចំ កំណត់  ព្រាំ ដី 
ដោយ ដោះស្រាយ បញ្ហា នានា លើ 
ដី ន្រាះ រួចរាល់ អស់ហើយ ដោយ 
រង ់ចាំត្រា ដ្រាគូ វិនិយោគ ឬក៏ មាន 
ទុន  សម្រាប់ អភិវឌ្រាឍ ព្រាលាន យន្ត-

ហោះ ន្រាះ ត្រាប៉ុណោ្ណោះ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា៖«គ្រាន់ត្រា បាន ត្រាៀម 
រៀបច ំការពារ ដ ីទាងំ៦០០ ហកិតា   
នោះ ឲ្រាយ បាន នៅ ទីនោះ នៅព្រាល 
ដ្រាល រដ្ឋាភិបាល មាន ថ វ ិកាវិនិ - 
យោ  គ  គឺ យើង មាន ដី ដើម្រាបី ចៀស - 

វាង ព្រាល អត់ ដី ពិបាក ក្នុងការ- 
អភិវឌ្រាឍ ព្រាលាន យន្តហោះ ន្រាះ។ 
មកដល ់ព្រាលន្រាះ ការគតិ គរូ របស ់
អា កាសចរណ ៍សុវីលិ គ ឺបាន កាយ 
ព្រាដំ ី នងិ រៀបច ំកណំតដ់ោះ ស្រា យ 
បញ្ហា(លើដី)ន្រាះ អស់ ហើយ»៕

ពិ ធី បេគល់  និង ទទួល ថេប្ល៊តិ ចំនួន ១៧០ ០គេឿង កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៥  ខេ កក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបថត ហ្រាង ជីវ័ន

អាជ្ញាធរខ្រាត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងកំណត់...

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រាសុក្រា ទី១៧ ែខកក្កដ ឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

លោក  ស្វាយ សំអ៊ាងក្នងុ សន្ន ិសីទ កាសេត ពីមេសិល មិ  ញ ។ រូបថត ហ្រាង ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,500 17,500 17,280

2 GTI 3,280 3,280 3,280 3,280

3 PAS 15,500 15,600 15,660 15,500

4 PPAP 11,600 11,600 11,600 11,600

5 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,230

6 PWSA 5,600 5,600 5,600 5,600

កាលបរិច្ឆេទ: ១៦ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ការ បេមូល បេក់ ចំណូល 
របស់ អគ្គនាយក ដា្ឋានគយ និង រដា្ឋាករ 
កម្ពុជា  (GDCE)  បាន ធ្លាក់ ចុះ ជាង  
១៦  ភាគរយ នៅ ឆមាស ទី១  ឆ្នាំ នេះ 
ដេលការ ធ្លាក់ ចុះ នេះ បណ្តាល មក ពី   
សកម្មភាព នា ំចលូ នងិ នា ំចេញ ទនំញិ  
បាន ទទួល   រង ផល ប៉ះ ពាល់  ធ្ងន់ ធ្ងរ   ពី 
វិបត្តិ  សុខភាព ពិភព លោក។

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ី GDCE ដេល 
ចេញ ផេសាយ កាល ព ីថ្ងេ ពធុ អគ្គនាយក-
ដា្ឋាន បេមូល ចំណូល ពន្ធ បាន ជាង ១,- 
២៧ ពាន់ លានដុលា្លារ  នៅ ឆមាសទី១  
ធ្លាកច់ុះ១៦, ២ភាគរយ  ធៀប នងឹ រយៈ- 
ពេល ដូចគ្នា  កាល ពី ឆ្នាំ មុន ដេល មាន 
ចំនួន  ១, ៥១៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។

លោក គុណ ញឹម    អគ្គនាយក នេ 

អគ្គនាយកដា្ឋាន គយ នងិ រដា្ឋាករ កម្ពជុា  
បាន ឲេយ ដងឹ ថា ការ ធ្លាក ់ចុះ  បេកច់ណំលូ  
គ ឺដោយ សារ  ការ ធ្លាក ់ចុះ  បេក ់ចណំលូ 
ពន្ធ ពី មុខ ទំនិញ យាន យន្ត  ដេល មាន 
៣១, ៧ ភាគរយ គេឿង  សំណង់  ធ្លាក់ 
២៨, ២ភាគរយ នងិ  បេក ់ចណំលូ ពន្ធ 
បាន ពី បេង ឥន្ធនៈ  កើន ឡើង  ៥,៥ 
ភាគរយ  និង    មុខ ទំនិញ ចមេុះ ផេសេង- 
ទៀត មាន កំណើន   ៣,១ ភាគរយ។

លោក  ថ្លេង ថា៖ « ការ នាំ ចូល មុខ  
ទំនិញ យានយន្ត ដេល ជា បេភព  
ចំណូល គយ  សំខាន់ សមេប់ GDCE 
បាន ធ្លាក ់ចុះ យា៉ាង ខា្លាងំ  ជា ពសិេស នៅ 
ក្នុង តេីមាស ទី២  ឆ្នាំ ២០២០ នេះ » ។ 

លោក បាន ពនេយល់ ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ចណំលូ  ពេល នេះ ពេះ   ទហំ ំពាណជិ្ជ-
កម្ម អន្តរជាតិ ធ្លាក់ ចុះ ដោយ  នៅ ក្នុង 
ឆមាស ទី១  ឆ្នាំ ២០២០  នេះ ការ នាំ- 

ចលូ  ទនំញិ បាន ធ្លាក ់ចុះ  ៩,៤ ភាគរយ 
ខណៈ   តម្លេ នាំ ចេញ ធ្លាក់ ចុះ ០, ៧ 
ភាគរយក្នុង ចំណោម  នោះ តម្លេ នាំ - 
ចេញ ផលតិ ផល កាតដ់េរ បាន ធ្លាកច់ុះ  
៧,៥ ភាគរយ  ប៉ុន្តេ  តម្លេ ផលិត ផល 
សេូវអង្ករ កៅស៊ូ និង កសិផល ផេសេង 
ទៀត សរុបកើន ឡើង១៤,៥ ភាគរយ។  

លោក ហុង វណ្ណៈ  អ្នក សេវ ជេវ 
ផ្នេក  សេដ្ឋកិច្ច នេ រាជ បណ្ឌិត េយសភា- 
កម្ពុជា បាន យល់ សេប ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ 
នេះ  គឺ ឆ្លុះ បញ្ចាំង   ពីសា្ថាន ការណ៍ ពិត  
ដេល  សកម្ម ភាព នាំ ចូល និង  នាំចេញ  
តេូវ  រង ផល ប៉ះពាល់ យា៉ាងខា្លាំង ដោយ- 
សារតេ ការ រីក រាលដាល  ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ខណៈ ដេល ទីផេសារ បរទេស បាន បិទ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ « ទោះជា រដា្ឋាភបិាល  
របស់ យើង  បាន ជំរុញ រកេសា សកម្ម ភាព 
នាំចូល និង នាំចេញ  ជា ពិសេស ជា - 

មយួ បណ្តា បេទេស ជតិ ខាង ក ៏ដោយ ក៏ 
យើង នៅ តេ មើល ឃើញ ថា ទំហំ  ការនំា-  
ចលូ នងិ នា ំចេញ របស ់យើង  ទាប ជាង 
អ្វី ដេល យើង ធ្លាប់ មាន ដោយ សារតេ 
ការ រកីរាល ដាល វរីសុ ករូ៉ណូ។ ការ នេះ  
ពិត ណស់ ប៉ះពាល់ ដល់ ការបេមូល 
បេក់ ចំណូល  របស់យើង ផងដេរ »។  

ទោះ យា៉ាង ណ  លោក លើក ឡើង  
ថា ៖« យើង សងេឃមឹ ថា ជា មយួ នងឹការ- 
បើក ដណំើរ ការ សេដ្ឋ កចិ្ចឡើងវញិ  នងិ  
បណ្តា បេទេស ផេសេង ទៀត  នឹងជួយ 
បង្កើន ការបេមូល បេក់ ចំណូល ពន្ធ  
របស់ យើង នៅ ឆមាសទី២ នេះ »។

យោង តាម GDCE បេភព បេក់- 
ចំណូល សំខាន់ៗ គឺ មុខ ទំនិញ យាន 
យន្ត និង គេឿង  ចកេ  ដេល មាន ចំនួន 
៤២,៤ ភាគរយ មខុ ទនំញិ  បេង ឥន្ធនៈ 
មាន ២១,៦ ភាគរយ ចំណេក    មុខ-

ទំនិញ ចមេុះ  ផេសេង ទៀត  និង សមា្ភារ 
សំណង់ មាន ចំនួន   ៣៤, ៧ ភាគរយ។

លោក គុណ ញឹម  បាន បន្ថេមថា ៖ 
« អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ នឹង 
ខំ ពងេឹង ការ បេមូល បេក់ចំណូល  នៅ 
ឆមាសទី២  ដើ មេបី បង្កើន បេក់ចំណូល  
សមេប់  គំទេ កំណើន សេដ្ឋ  កិច្ច របស់ 
បេទេស  ក្នងុ អឡំងុ ពេល វេលាដ ៏ពបិាក 
ដេលបង្កឡើង ដោយ ជំងឺកូវីដ ១៩»។

កាល ពីឆ្នាំ មុន  កម្ពុជា បេមូល បាន  
បេហេល  ៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើន 
ឡើង  ជាង  ១,៤៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ នេ 
ផេនការ ។ ក្នុង ចំណោម តួ លេខ នេះ គឺ 
ចំនួន ២,២៦ពាន់ លានដុលា្លារ តេូវ 
បាន  បេមូល ដោយ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
គយ និង រដា្ឋាករ និង  ចំនួន ២,៣ពាន់ 
លានដុលា្លារ  តេូវ បាន បេមូល ដោយ 
អគ្គនាយក ដា្ឋានពន្ធដារ ៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ កេុមហ៊ុន សាជីវកម្ម របស់ 
បេទេស ថេ CP ALL គេង  នាំ យក 
ហាង កា ហ្វេលេប ីមា៉ាក Bellinee's មក 
កាន់ ទីផេសារ កម្ពុ ជានា ដើមឆ្នាំ ២០២១ 
ខណៈ កេុមហ៊ុន បាន សម្លឹង ឃើញ ពី 
សកា្តានពុល  នងិ បរយិាកាស អណំោយ- 
ផល សមេ ប់ អាជីវកម្ម  េ្រហ្វន ឆយ 
កាហ្វេ នៅ កម្ពុជា។ នេះ បើ  តាម សា្ថាន - 
ទូត កម្ពុជា បេចាំ នៅ បេទេស ថេ ។

បេពន័្ធ បណ្តាញ សង្គម« ហ្វេសបុក៊» 
ផ្លូវ ការ របស់ សា្ថាន ទូត កម្ពុជា បេចាំ បេ-
ទេស ថេ បានបង្ហាញ ថា ផេនការ  នេះ 
តេវូ បាន បង្ហើប ឲេយ ដងឹ ក្នងុ ជនំបួពភិាកេសា   
រវាង លោក អ៊ ូក សោភណ័ ឯកអគ្គរាជ- 
ទតូ កម្ព ុជាបេចា ំបេទេស ថេ នងិ លោក 
Charahts Likitkunawong ទបីេកឹេសា   
របស់ អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន CP ALL 
កាល ពី ថ្ងេទី១៥ ខេកក្កដា នេះ នៅ 
សា្ថានទូត កម្ពុជា  បេចាំកេុង បាងកក។

លោក Charahts Likitkunawong 
បាន បេប ់ថា  កេមុហ៊នុ CP ALL មាន 
គមេង  នាំ យក កា ហ្វេ លេបី មា៉ាក Bell-
inee's ដេល កំពុង មាន ភាព ពេញ- 

នយិមខា្លាងំ  នៅ ក្នងុ បេទេស ថេ មក កាន ់ 
កម្ពុជា ដេល ជា បេទេស  មាន   គោល- 
នយោ  បាយ វិនិយោគល្អ បេសើរ និង 
មាន កំណើន សេដ្ឋកិច្ច រឹង មាំ។ 

ឯក អគ្គ រាជទតូ កម្ពជុា បេចា ំបេទេស 
ថេ លោក អ៊កូ សោភណ័ បានសា្វាគមន ៍ 
ចំពោះ ផេនការ នេះ ខណៈ កម្ពុជា ជា 
បេទេស  មាន ការទាក់ ទាញ  ខា្លាំង 
សមេប់ ភ្ញៀវ ទេសចរ នងិ ការ ចូល មក 
បណ្តាក់ ទុន ពី សំណក់ វិនិយោ គិន 

បរទេស ។   ជា មយួ គ្នា នេះ លោក ក ៏បាន 
ស្នើ ឲេយ កេុម ហ៊ុន  សិកេសា អំពី ទីផេសារ 
គោលដៅ  ដេគូ បេកួត បេជេង និង 
ទតីាងំ ដេល មាន ភាព ងយ សេលួ ស ម េ ប ់ 
អតិថិជន   នៅ កម្ពុជា ផង ដេរ ។

មន្តេ ីបេចា ំសា្ថានទតូ កម្ពជុា នៅ ទកីេងុ 
បាងកក  បាន  បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ដោយ 
សុ ំមនិ បញ្ចេញ ឈ្មោះ ថា  កេមុហ៊នុ CP 
ALL បាន ចុះ ហត្ថលេខា ជាមួយ កេុម- 
ហ៊ុន ក្នុង សេុក រួច រាល់ អស់ ហើយ 

ដោយ គេង នឹង ចាប់ បើក ដំណើរការ 
នៅ  កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ នេះ ប៉ុន្តេ 
ដោយ សារ តេ ការ រីក រាល ដាល នេ ជំងឺ 
កវូដី១៩ ទើប ធ្វើ ឲេយ មាន ការ ពនេយារ  ទៅ 
ដើម ឆ្នាំ ២០២១ វិញ។

CP ALL ជា កេុម ហ៊ុន ដេល កំពុង 
គេប់ គេង លើ អាជីវកម្ម  ចមេុះ ជា ចេើន 
វសិយ័ ដចូ ជា មជេឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជ កម្ម 
ផេសារ ទនំើប សេវាកម្ម ហរិញ្ញវត្ថ ុការ អបរ់ ំ 
និង  ចំណី អាហារ ជា ដើម ។ មា៉ាក លេបី ៗ  
ទាំង នោះ មាន ដូច ជា 7-Eleven, All 
Cafe, eXta, CP Retailink, 24 
Shopping, Caffe Muan Chon, 
Thai Smart Cared, The Pan-
yapiwat Institute of Manage-
ment និង Makro ជា ដើម ។

លោក លមឹ ហេង អនបុេធន សភា 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
បុ៉ស្តិ៍  កាលពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ថា ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ របស់ វិនិយោគិន ក្នងុ ការ នំា- 
យក  មា៉ាក លេបី ៗ  ពី បរទេស ចូល មក បេ- 
ទេស កម្ពជុា គឺ សុទ្ធ តេ បង្ហាញ ពី ទំនុក-  
ចិត្ត របស់ វិនិ យោគិន  មក លើ ស្ថិរភាព 
នយោបាយ នងិ ភាព រឹង មាំ   នេ កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  ពេះ មុន នឹង យក 

មា៉ាក លេបី ណ មួយ   ពី បរទេស ចូល មក  
កម្ពុជា  វិនិយោគិន តេង ធ្វើ ការ សិកេសា 
យា៉ាង លម្អិត ទៅ លើ សកា្តានុពល វិនិ-
យោគ អំ ណច  ទិញ នៅ ក្នុង សេុក  និង 
សា្ថាន ភាព មា៉ាកេ ូសេដ្ឋកចិ្ច បេទេស  ផង- 
ដេរ ។ លោក បន្ត ថា កន្លង មក សភា-
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា តេង តេ ធ្វើ ការ ផេសព្វ- 
ផេសាយ ជា បេចាំ នៅ តាម ពេឹត្តិការណ៍ 
អន្តរ ជាតិ នានា  ក្នុង បំណង ទាញ យក 
ឲេយ បាន កាន់ តេ ចេើន ពី មា៉ាក លេបីៗ ទំាង- 
អស់ នោះ មក កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «  ពេល មាន កេមុ ហ៊នុ 
Franchise កាន់ តេ ចេើន មាន ន័យ 
ថា បេទេស នោះ មាន ភាព ល្អ បេសើរ 
ទាំង  នយោបាយ និង សេដ្ឋកិច្ច» ។

យោង តាម លោក លឹម ហេង  ការ- 
មក  ដល់ របស់ មា៉ាក លេបីៗ មិន តេឹម តេ 
បង្ហាញ ពី ភាព ល្អ បេសើរ ផ្នេក សេដ្ឋ - 
កចិ្ចរបស់ បេទេស ប៉ណុោ្ណោះ ទេ តេ វា ថេម- 
ទាំង ទាក់ ទាញ បាន អ្នក វិនិយោគ ធំៗ 
មក ជា មយួ ផង ដេរ  ។  មា៉ាក លេបីៗ  លដំាប ់
អន្តរ ជាតិ តេូវ បាន គេ ឲេយ តម្លេ ខ្ពស់ ទៅ 
លើ  គណុភាព រាប់ ចាប ់ព ីការ គេប ់គេង 
គុណភាព ផលិតផល ស្តង់ដា ការងរ 
និង អនាម័យ ផង ដេរ៕ LA

ការ ប្មូល ចំណូល ពន្ធ គយ នៅ ក្នងុ ឆមាស ទី ១ធ្លាក់ ចុះ ជាង ១៦ភាគ រយ 

CP ALL នឹង  យក Bellinee's មក បើក  នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២១

ថតរូប រួម គ្នា រវាង ថ្នាក់ ដឹក នំា ស្ថាន ទូត កម្ពជុា បៃចំា បៃទៃស ថៃ ជា មួយ នឹង អ្នកតំណាង   
មក ពី កៃមុហុ៊ន CP ALL កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ។ រូបថត សហ ការី
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SME Bank ផ្តល់ កម្ច ី. ..

សេដ្ឋកិច្ច  មហាយកេសចិន បង្ហាញសញ្ញា ងើប ឡើង វិញ 

TSCបង្កើត  ថ្នាលឌីជីថល  ជួយ អភិវឌេឍ កសិកម្ម  
ត ពី ទំព័រ ១...ឲៃយ ធនាគារ 

ផៃសៃងទៀត តៃវូ បង្កើត ឲៃយ ការ ធា- 
នារ៉ាប ់រង អាជវីកម្ម នៃ ឥណទាន 
របស់ ពួកគាត់»។ 

លោក បន្ត ថា រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  ធនាគារ សហគៃស 
ធុន  តូច និង មធៃយមកម្ពុជា បាន 
បញ្ចៃញ បៃក ់កម្ច ីបៃមាណ   ១០  
ភាគ រយ នៃ ដើម ទនុ សរបុ ទៅ ឲៃយ 
សហគៃស ធុនតូច  និង មធៃយម។  
លោកថ្លៃង  ថា៖« ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា 
សហហិរញ្ញបៃបទាន អាច នឹង 
បញ្ចៃញ អស់ នៅ  ចុង ឆ្នាំ នៃះ »។ 

មូល និធិ កៃម គមៃង  សហ -  
ហិរញ្ញបៃបទាននៃះ  មាន ទំហំ ទឹក-  
បៃក ់ ១០០ លាន ដលុា្លារ  ដៃល 
ជា    សហ ហិរញ្ញ បៃប ទាន បដិភាគ 
ស្មើ គា្នា រវាង   SME bank ជា- 
មយួ  នងឹ   គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ នងិ 
មីកៃូ ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៣៣  រួម- 
មាន  ធនាគារ ពាណិជ្ជ ចំនួន 
២៣ ធនាគារ ឯក ទៃស  ២ គៃះឹ- 
ស្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុ ទទលួបៃក ់ 
បញ្ញើ  ៥ និ ង គៃឹះ ស្ថាន មីកៃូ ហិ- 
រញ្ញ វត្ថុ  ចំនួន  ២។ 

សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 
អាច ខ្ចី បៃក់ ចំនួន ២០  មុឺន ដុ-
លា្លារ  សមៃប់ ទុន បង្វិល  និង ចំ-
ននួ ៣០  មុនឺ ដលុា្លារ សមៃប ់ទនុ  
វិនិយោគ  ដៃល មាន អតៃការ- 
បៃក់ អតិបរមា  ៧  ភាគ រយ ក្នុង 
១  ឆ្នាំ  និង  មាន រយៈ ពៃល សង 
តៃឡប់  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៧ ឆ្នាំ ។ 

លោក Raymond Sia Say- 
Guan អគ្គនាយក ធនាគារ 
កាណាឌីយ៉ា បាន និយយ ថា 
ធនាគារ មាន សៃចក្តី រីក រយ  
ដៃល បាន ផ្តល់ កម្ចី ឲៃយ អតិថិជន 
ដំបូង របស់ ខ្លួន ដើមៃបី ពងៃីក 
អាជីវកម្ម របស់ គៃឲៃយ កាន់ តៃ រីក- 
ចមៃើន ថៃម ទៀត ។ លោក បន្ត 
ថា គោល ដៅ របស់ ធនាគារ 
កាណាឌយី៉ា គ ឺនៅ តៃ បន្តគា ំទៃ 
ផ្តល់ កម្ចី ឲៃយ សហគៃសធុន តូច 
និង មធៃយម នៅ កម្ពុជា  ទោះ បី ជា 
ក្នុងអំឡុង ពៃល បៃទៃស កម្ពុជា 

ជួប វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច ក៏ដោយ ។ 
លោក បន្ថៃម ថា៖ «យើង មាន  

មោទនភាព ដៃល ធនាគារ យើង  
បាន ផ្តល់ កម្ចី ឲៃយ បៃជាជន កម្ពុជា ។ 
ទោះជា  សៃដ្ឋ កិច្ច  ថម ថយ ដោ យ -  
សរ វិបត្តិ សុខភាព សកល នៃះ  
ក៏ ដោយ  ធនាគារ យើង នៅ តៃ 
រកៃសា ស្ថិរភាព បៃក់ កម្ចី ដល់ 
អតិថិ ជន   ដើមៃបី ពងៃីក អាជីវ- 
កម្មឲៃយ រីក ចមៃើន  »។

លោក  Tan  Jiak  Hiang  
អគ្គ នាយក បៃតបិត្ត ិ នៃ កៃមុ ហ៊នុ 
ធានា រ៉ាប់ រង អាយុ ជីវិត សុវណ្ណ- 
ភមូ ិ ឡាយហ្វ ៍  បាន ថ្លៃងថា  នៃះ 
ជា កិត្តិយស ណាស់ សមៃប់ 
សុវណា្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍  ក្នុង ការ- 
ចូល រួម គាំ ទៃ គំនិត ផ្តួច ផ្តើម លើ 
គ មៃង ហិរញ្ញបៃប ទាន ទៃទៃង់ 
សហ គៃស ធុន តូច  និង មធៃយម 
តាម រយៈ ការ ផ្តល់ បណ្ណ សនៃយា 
រ៉ាប់ រង នៃ ផលិត ផល ធានារ៉ាប់- 
រង អាយុ ជីវិត លើ ឥណទាន  
ដើមៃបី ការ ពារ ដល់ អតិថិ ជន 
ឥណ ទាន សហ គៃស ធុន តូច  
និង មធៃយម ដំបូង ។  

លោក  បន្តថា ជាក ់ស្តៃងផលតិ-  
ផល នៃះ តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង 
ជា ពិសៃស សមៃប់ មា្ចាស់ អាជីវ-
កម្ម   និង មា្ចាស់ ឥណ ទាន  ទាំង- 
អស់  ដោយ ផ្តល់ ការ ធានា ដល់ 
អតិថិជន ជា មួយ នឹង ការ ធានា 
កម្ម សិទ្ធិ ភាព លើ ទៃពៃយ បញ្ចាំ ។  

លោកថ្លៃងថា៖«ក្នុង ករណី 
មាន គៃះ អកុសល កើត ឡើង 
ក្នុង អំឡុង ពៃល ជាប់ កម្ចី នោះ  
សុវណា្ណា ភូមិ  ឡាយហ្វ៍  នឹង  ធា-
នា សង បៃក ់កម្ច ីដៃល នៅ សល ់
ទាំង អស់ ទៅ ធនាគារ ដោយ- 
ផ្ទាល់   ដូច្នៃះ បន្ទុក ហិរញ្ញ វត្ថុ នឹង 
មនិ ប៉ះ ពាល ់ដល ់គៃសួរ លោក 
អ្នក នោះ ទៃ ។  យើង ពិត ជា មាន 
មោទ ន ភាព ក្នុង ការ ផ្តល់ ជូន នូវ 
បណ្ណ សនៃយា រ៉ាប់ រង ដំបូង នៃ ផលិត - 
ផល ធានា រ៉ាប់ រង អាយុ ជីវិត លើ 
ឥណទាន  កៃម គមៃង សហ- 
ហិរញ្ញបៃប ទាន នៃះ »៕  LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្មវធីិ ថា្នាល ឌជីថីល 
ថ្មី មួយ     ដៃល បង្កើត ឡើង ដោយ 
មជៃឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ ធរុ កចិ្ច ថ្ម ីតៃជោ  
(TSC) នងឹ ផ្តោត លើ ការ  អភវិឌៃឍ   
ខៃសៃ ចង្វាក ់ តម្លៃ ផលិត កម្ម កសិកម្ម    
ដោយ កៃមុអ្នក បង្កើន ជឿថា វា នងឹ 
រមួ ចណំៃក ជរំញុ   ផលតិ កម្ម កសិកម្ម  
លើក ទឹក ចិត្ត យុវវ័យ នៅ ជនបទ  
នងិ សហ គៃស ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម 
ឲៃយ  ចលូ រមួ     បង្កើន ផលតិ ភាព អភ-ិ 
វឌៃឍទីផៃសារ ឈាន ទៅ  កាត់ បន្ថយ  
ភាព កៃីកៃ  និងធានា  សន្ដិ សុខ 
សៃបៀង អាហារ ។ 

លោកសៃី ទី មកររ៉ាវី អ្នក- 
សមៃប សមៃលួ បច្ចៃក វទិៃយា ឌជីថីល   
នៅ មជៃឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ ធរុ កចិ្ច ថ្ម ី
តៃជោ  (TSC) បាន ឲៃយ ដងឹ  ក្នងុ 
សិកា្ខា សលា កាល ពីថ្ងៃទី ១៥ខៃ 
កក្កដា  ថា ការ  រៀបច ំឲៃយ មាន ថា្នាល     
ឌជី ីថល នៃ វសិយ័  កស ិកម្ម  ដោយ  
សម្លឹង ឃើញ ពី សកា្ដានុពល   ក្នុង 
ការ  ផ្ដល ់ផល វជិ្ជ មាន ដល ់វសិយ័ 
សៃដ្ឋកិច ្ច តាម រយៈ ការ បង្កើន 
ផលតិភាព បៃសទិ្ធ ភាព លើ ការ 
ចណំាយ  នងិ បង្កើត ឱកាស ទផីៃសារ   
កាន់តៃទូលំទូលាយ ។

លោកសៃី បន្ត ថា ឌី ជីថល ជា 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ទនំាក ់ទនំង នៅ ក្នងុ 
ចង្វាក់ តម្លៃដៃល អាច ដាក់ បញ្ចូល  
និង បង្កើន បៃសិទ្ធ ភាព ការ បៃើ- 
បៃស ់ធន ធាន ពៃម ទាងំ សមៃប  
ខ្លួន ទៅ តាម ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង 
រហ័ស ទៀត ផង ។ 

កម្ម  វិធី   ឌីជីថល នៃះ  តៃូវ បាន 
អភិវឌៃឍដោយ ទទួលបានការ- 

គាទំៃព ីមជៃឈមណ្ឌល បណ្ដុះ ធរុ កចិ្ច ថ្ម ី
តៃជោ របស់ រដា្ឋា  ភិបាល កម្ពុជា 
តាម រយៈ   Khmer Agriculture- 
Suite (KAS) ដៃល រួម មាន 
កម្មវិធី ឌីជីថល ដោយ បើក ចំហ  
មូល និធិ Challenge Fund 
នងិ យទុ្ធនា ការ ផៃសព្វផៃសាយ ។ នៃះ 
បើ តាម លោក សៃី មកររ៉ាវី។ 

លោកសៃ ីបាន ពនៃយល ់ថា តនួាទ ី
របស ់TSC នៅ ក្នងុ គមៃង SAAM-
BAT គជឺា ការ ផ្ដល ់អណំាច ដល ់
សៃដ្ឋ កចិ្ចជន បទ  តាមរយៈ បច្ចៃក- 
វទិៃយា ឌជីថីល  នងិ ធ្វើ ឲៃយផលតិ  ផល  
កសិ កម្ម ដៃល ផលិត បាន មាន    
លទ្ធ ភាព ខ្ពស ់ចលូ ទៅ កាន ់ទផីៃសារ  
តាម រយៈ បចៃ្ចកវិទៃយា ឌីជីថល ។

លោក សៃ ីបញ្ជាក ់៖«បច្ចបុៃបន្ន 
កៃុម TSC កំពុង ធ្វើ ការងរ លើ 

កម្មវធិ ីថា្នាល ឌជីថីល សមៃប ់ខៃសៃ 
ចង្វាក ់តម្លៃ ផលតិ កម្ម កសកិម្ម ដើ 
មៃបី  បៃមូល ទិន្នន័យ  សមៃប់វិភាគ  
និង ការ ពៃយាករ តាម រយៈ វៃទិកា  
កម្មវិធី  KAS។ ទន្ទឹម នឹង នៃះ វា 
ក៏ ៏ជា ការ បៃមលូ នងិ វភិាគ ទនិ្ននយ័  
បាន ព ីបៃភព ផៃសៃងៗ  តាម មធៃយា- 
បាយ ស្វ័យ បៃវត្តិ កម្ម និង ពាក់- 
កណា្ដាល  ស្វ័យ បៃវត្តិ  កម្ម  ដើមៃបី 
បមៃើ  ជា មូលដា្ឋាន នៃ កម្មវិធី នវា- 
នុវត្តន៍ ណា មួយ  »។ 

លោកសៃី បន្ត ថា KAS គឺ ជា 
កម្មវិធី ឌីជីថល ដោយ បើកចំហ 
សមៃប់ ខៃសៃ ចង្វាក់ តម្លៃ កសិកម្ម  
តាម រយៈ ការ ផ្ដល ់អណំាច បច្ចៃក- 
វិទៃយា   និង នវានុវត្តន៍ ដៃលកំពុង 
  រីក ចមៃើន  ខ្លាងំ  ដើមៃបី ដោះ សៃ យ  
បញ្ហា  បៃឈម  នានា ផ្នៃក ផលតិ   

និង ការ ចៃក ចាយ។  
លោកសៃ ីបាន បញ្ជាក ់ថា KAS 

គឺ ជា កម្មវិធី ផ្កាយរណប ដៃល 
អភវិឌៃឍ ស្ថតិ កៃម កៃមុហ៊នុ ផ្ដល ់  
សៃវា ផៃសៃងៗ ដៃល កម្មវធិ ីរបស ់
ពួក គៃ មាន ដូចជា (កម្មវិធី 
KAS- Fresh, កម្មវិធី KAS-
Market, កម្មវិធី KAS Kon-
tra, និងកម្មវិធី KAS-book) 
នឹង ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ ជាមួយ 
នងឹ កម្មវធិ ីស្នលូ  នានា ដៃលបាន 
លើក ឡើង  នៅផ្នៃកខងលើ។

លោកសៃ ីលើក ឡើង ថា ៖ « វា 
នងឹ ជយួ លើក កម្ពស់ ់ ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ  ឌជី ីថល នៅទ ីជនបទ ដចូជា 
ការ អភិវឌៃឍ  ជំនាញកសិកម្ម  
ការអភិវឌៃឍសហគៃស  និង 
បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជីថល  »៕ LA

ទីកេុង ប៉េកាំងៈ  ទិន្នន័យ ផ្លូវ ការ  នៅថ្ងៃ 
ពៃហសៃសតិ៍ ឲៃយដងឹថា សៃដ្ឋកចិ្ច ចនិ បាន វលិ 
ទៅ រក កំណើន  ក្នុង  តៃីមាស ទី ២  ដោយ ការ 
កើន ឡើង ខ្លាំង ជាង ការ រំពឹង ទុក ។ 

 ផលតិ ផល ក្នងុសៃកុ សរបុ  បានកើនឡើង   
គរួ ឲៃយ ភា្ញាកផ់្អើល ដល ់៣,២ ភាគរយ  ក្នងុតៃ-ី  
មាស ទី២ពីខៃ មៃស ដល់ខៃ មិថុនា។ នៃះ 
ផ្អៃក តាម ការិយល័យ ជាតិ ស្ថិតិ ខណៈ 
ដៃល  កម្មករ   រោងចកៃ នងិកៃមុហ៊នុ វលិ ទៅ 
រក ផលិត កម្ម ជា បៃកៃតី យ៉ាងបៃុង  បៃយ័ត្ន   
បនា្ទាប់  ពី  ការ បិទ បៃទៃស ដ៏ អាកៃក់  ដើមៃបី 
គៃប់ គៃង ស្ថានភាព វីរុស។ 

ទោះបី យ៉ាងណា   ការ លក់ រយ  ដៃល  ជា 
សចូនាករ សខំន ់ នៃ ទនំកុ ចតិ្ត  អ្នក បៃើបៃស ់
ក្នុងបៃទៃស  សៃដ្ឋកិច្ច  ធំទី២របស់ ពិភព-
លោកនៃះ  បាន ធា្លាក់ ចុះ តិច ជាង ការ រំពឹង 
ទុក ដោយ ធា្លាក់ ចុះ តៃឹម  តៃ ១,៨ ភាគរយ  
ប៉ុណ្ណាះ កាល ពីខៃ មុន ធៀប រយៈពៃលដូច 
គា្នា កាលពីឆ្នាំ មុន។ 

វីរុស កូរ៉ូណា  ដៃល បាន កើតឡើង ដំបូង 

នៅ  ទី កៃុង  Wuhan  កាល ពីចុង ឆ្នាំ មុន 
ដៃល បណា្ដាល ឲៃយ បទិ អាជវីកម្ម នងិ បផំ្លាញ   
ការ ងរ រប់ លាន កន្លៃង នៅទូ ទាំង ពិភព - 
លោក  ហើយ ទំនង បណា្ដាល ឲៃយ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភព លោក ធា្លាក់ ចុះ ទៀត ផង។ 

តលួៃខ ផ្លវូ ការ របស ់បៃទៃស ចនិ ល្អ បៃសើរ  
ជាង ១,៣ ភាគរយ  នៃ កំណើន រយៈ ពៃល 
ដចូ   គា្នា  ដៃល ធ្វើ ការ ស្ទង ់មត ិដោយ សរពត័-៌ 
មាន AFP ទោះជា ស្ថតិ ក្នងុ ចណំម  អតៃ  
ទាប បំផុត ក្នុង កំណត់តៃ។ 

តលួៃខ ការយិលយ័ ជាតសិ្ថតិ ិបង្ហាញ  ថា 
សៃដ្ឋកិច្ច ធា្លាក់ចុះ  ១,៦ ភាគរយ  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ដូចគា្នា ក្នុង  ឆមាស ដំបូង  ខណៈដៃល 
អតៃ គា្មាន ការងរធ្វើ នៅទ ីបៃជុជំន  ថយ ដល ់  
៥,៧ភាគរយ  ក្នុងខៃ មិថុនាពី អតៃ  ៥,៩ 
ភាគរយ ក្នុងខៃ ឧសភា។ 

 តលួៃខ ការងរ  នៅតៃ តាមដាន យ៉ាង យក  
ចិត្ត ទុកដាក់ដោយ  អ្នក បញ្ចប់   ការសិកៃសា ពី 
មហាវទិៃយា លយ័  ជតិ ៩លាន  នាក ់ដៃលរពំងឹ 
ថា  នងឹ ចលូ ទៅ កាន ់ទផីៃសារ ការងរ ដៃល មនិ 

ទាន់ ចៃបាស់ លាស់ក្នុងឆ្នាំ នៃះ  ខណៈ   អ្នក- 
វិភាគ និយយ   ថា ភាព គា្មាន ការងរធ្វើ ពិត 
បៃកដ  គឺ ទំនង ជា ខ្ពស់ ជាងនៃះ ។ 

  លោក Tommy Wu  អ្នក សៃដ្ឋកិច្ច នៅ  
កៃមុហ៊នុ  វភិាគ Oxford Econimics បាន 
កត់សមា្គាល់ ក្នុងរបាយការណ៍ កាលពី ខៃ 
មនុ ថា  អតៃ  គា្មាន ការងរ ផ្អៃក តាម ការ ស្ទង ់
មតិ  ទាប ជាង ទីផៃសារ ការងរ ឆ្ងាយ ណាស់  
ដោយ សរ វិធានការ  មិន រប់បញ្ចូល  ចំនួន 
គា្មាន ការងរ ដ៏ចៃើន  នៃ  ជន អនោ្តោ បៃវៃសន៍។ 

 ផលិត កម្ម ឧសៃសាហកម្ម  នៅតៃ បន្ត កើន 
ឡើង  ក្នុង ខៃ មិថុនា កើនឡើង សៃប  នឹង ការ 
រំពឹង ទុក  តៃឹម  ៤,៨ ភាគរយ   កើនឡើង   ពី 
៤,៤  ភាគរយ ក្នុងខៃ ឧសភា។ 

 អ្នក ខ្លះ រំពឹងថា មានតៃ ចិនទៃ  ដៃល ជា 
បៃទៃស មាន សៃដ្ឋកចិ្ច ធ ំ  តៃវូ គៃ មើល ឃើញ 
កំណើន ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ទោះ បី ជា បៃទៃស 
នៃះជា  បៃទៃស ទ ី១  ដៃល វាយ បៃហារដោយ 
វីរុស   ហើយ  ក៏ទំនង ជា បៃទៃស ទី១ ដៃល 
មាន កំណើន    សៃដ្ឋកិច្ច ៕ AFP/RR

ថ្នាក់ ដឹកនំា របស់ សុវណ្ណភូមិ ឡាយហ្វ ៍ផ្តល់ ការ ធានារ៉ាប់ រង ដល់ អតិថិជន  
ទី ១ ដេល ទទួល បាន កម្ច ីពី SME Bank។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

កម្មវិធី ពិគេះយោបល់ លើ ការ បង្កើត ថ្នាលឌីជីថល  សមេប់អភិវឌេឍផលិត កម្ម កសិកម្ម  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ក្រុងដាក្កាៈ  ប៉ូលិស បាន និ- 
យាយ ថា ម្ចាស់ មន្ទីរ ពេទេយ មួយ 
នៅ បេទេស បង់ក្លាដេស  ដេល 
តេូវ ចោទ បេកន់ ពី បទចេញ 
លទ្ធ ផល តេស្ត រក វីរុស កូរ៉ូណា 
អវជិ្ជ មន ក្លេង ក្លាយ រាប ់ពាន ់ ឲេយ 
អ្នកជងំ ឺ នៅ គី្លនកិ ២ របស ់លោក 
តេូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  ខណៈដេល  
លោក ពេយា យាម  រត ់គេច ខ្លនួ ទៅ 
បេទេស ឥណា្ឌា ។   

ករ ចាប់ ខ្លួន នេះ  គឺ ជា ករ- 

បញ្ចប់ នេ ករ តាម ស្វេង រក 
លោក  Mohammad Sha- 
hed  រយៈ ពេល ៩ថ្ងេ  ជុំវិញ 
ករចោទ បេកន់ ពីបទ ចេញ 
លិខិត បញ្ជាក់ ក្លេង ក្លាយ ឲេយ        
អ្នក ជងំ ឺដោយ នយិាយ ថា  ពកួ- 
គេ  គ្មានឆ្លង  វីរុស  ដោយ មិន បា ន  
ធ្វើ តេស្ត ពួក គេ ទេ  ។ 

លោក Shahed  មន អាយុ 
៤២ ឆ្នាំ  គឺ ជា មនុសេស ក្នុង ១២ 
នាក់  ដេល តេូវ បាន ឃុំ ខ្លួន 

ដោយ អាជា្ញា ធរ កល ព ី២ -៣ ថ្ងេ 
កន្លង ទៅ ទាក់ ទិន នឹង ផេន ករ - 
ទុច្ច រិត នេះ ។ 

កេមុអ្នក ជនំាញ  បាន ពេមន 
ថា  ឯកសារ ក្លេង ក្លាយ ទាំង នេះ 
ធ្វើឲេយ  សា្ថាន ភាព វីរុស ដេល 
អាកេក់ សេប់ នៅ ក្នុង បេទេស 
ដេល មន បេជាជន ១៦៨ លាន 
នាក់ នេះ  កន់ តេ អាកេក់ ថេម - 
ទៀត  ដោយ ធ្វើ ឲេយ មន ករ - 
សងេស័យ អំពី ករ ពិត នេ លិខិត 

បញ្ជាក់ ដេល ចេញ ដោយ គ្លីនិក។ 
អ្នក នាំ ពាកេយ កង ពល តូច - 

សកម្ម ភាព រហ័ស លោក វីរសេ - 
នយីឯ៍ក Ashique Billah  បាន 
ថ្លេង បេប់ AFPថា៖ «លោក 
Shahed  តេូវ បាន ចាប់ ខ្លួន    
មក ព ីមត ់ចេងំ នេ ទន្លេ មយួ នៅ 
ពេំដេន ខណៈ លោក ពេយាយាម 
គេច ខ្លួន ទៅ បេទេស ឥណា្ឌា។  
លោក  បាន ស្លៀក សម្លៀក- 
បំពាក់ មូស្លីម »៕ AFP/PSA

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ចកេភព អង់- 
គ្លេស  បាន ដក មន្តេី ជាន់ ខ្ពស់ 
កូរ៉េ ខាង ជើង ម្នាក់  ដេល ពាក់- 
ព័ន្ធ យា៉ាង ជេ ក្នុង ករ ផលិត - 
មីសុីល របស់ បេទេស កុម្មុយ- 
នីស្ត មួយ នេះ  ចេញ ពី បញ្ជី ខ្មា  
ដេល តេូវរង  ទណ្ឌកម្ម បង្ក ក 
ទេពេយ សមេបត្តិ ដទេ ទៀត ។ 

លោក   Ri Pyong-chol  
អនុ បេធាន នេ គណៈ កម្មករ - 
យោធា មជេឈិម នេ គណបកេស - 
ពលករ របស ់ករូ៉េ ខាង ជើង ដេល 

កំពុង កន់ អំណាច  តេូវ បាន 
ដកចេញ ពី បញ្ជី ខ្មា នេះ  ដេល 
តេវូ បាន ធ្វើ បច្ចបុេបន្ន ភាព ថ្មីៗ  នៅ 
លើ វេប សាយ របស់ ករិយា- 
ល័យ អនុវត្ត ទណ្ឌកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ 
( OFSI)  ដេល ជា សា្ថាបន័ មយួ 
នៅ កេម កេសួង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ចកេ ភព អង់ គ្លេស ។ 

OFSI  បាន ថ្លេង ថា  ករ ដក- 
ចេញ ព ីបញ្ជ ីខ្មា នេះ  សេប តាម- 
ករ សមេច ចតិ្ត របស ់សហ ភាព 
អឺរ៉ុប ឲេយ ដក លោក  RiPyong-

chol ចេញ ពី បញ្ជី ទណ្ឌកម្ម 
របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ខេ កក្កដា ឆ្នាំ 
២០១៩  ដោយ មិន បាន ផ្តល់  
ករ ពនេយល់ បន្ថេម ទៀត ទេ ។  

លោក Ri តេូវ បាន ដាក់ ក្នុង 
បញ្ជី ទណ្ឌកម្ម របស់ ចកេភព- 
អង់គ្លេស  ចាប់ តាំង ពី ខេតុលា 
ឆ្នាំ ២០១៧  នៅ ពេល OFSI  
បាន ដាក ់លោក នៅ ក្នុង បញ្ជី 
នោះ  ដោយ និយាយ ថា  លោក 
បាន ដើរ តនួាទ ីយា៉ាង សខំាន ់  ក្នងុ  
ករ ផលិត មីសុីល បាលីស្ទិក 

របស់ បេទេស កូរ៉េ ខាង ជើង ។
លោក  Ri ដេល លេបី ដោយ- 

សារ ករ ទាក់ ទិន យា៉ាង ជេ   
និង យូរ មក ហើយ  នៅ ក្នុង ករ- 
ផលិត អាវុធ នៅ បេទេស កូរ៉េ - 
ខាង ជើង  ថ្មីៗ នេះ  តេូវ បាន 
ដឡំើង ទៅ កន ់តណំេង សខំាន ់
នៅ ក្នុង បកេស ពលករ។ 

លោក Ri   តេូវ បាន តេង តាំង 
ជា អនុបេធាន នេ គណៈកម្ម- 
ករយោធា មជេឈិម  នៅ ក្នុង ខេ - 
ឧសភា៕ Yonhap/PSA 

បុរីញូវយ៉កៈ កេុម បេឹកេសា សន្តសុិខ 
អង្គករ សហ បេជា ជា តិ  កល ព ីថ្ងេអង្គារ 
បាន អនុម័ត សេចក្តី សមេច១  ដើមេបី 
លើក កម្ពស់ តួ នាទី របស់ យុវជន ក្នុង 
សនិ្តភាព  និង សន្តិ សុខ។ 

សេចក្ត ីសមេច ២ ៣៣៥  ដេល តេវូ 
បាន អនុម័ត ជា ឯកច្ឆន្ទ ដោយ កេុម- 
បេឹកេសា មន សមជិក ចំនួន ១៥  បាន 
អពំាវ  នាវ ដល ់ផ្នេក ដេល ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ- 
អស់ ឲេយ ពិ ចា រណា មធេយា បាយ នានា 
ដើមេប ីបង្កើន ករ បង្ហាញ យវុ ជន ឲេយ ចលូ- 
រួម ករ ទប់ សា្កាត់  និង  ដោះ សេយ 
ជម្លាះ  នងិ កសាង សន្តភិាព  នងិ ដើមេប ី
ធានា ឲេយ មន ករ ចូល រួម ពី យុវជន ឲេយ 
បាន ពេញ លេញ  មន បេសទិ្ធ ភាព  នងិ 
បេកប ដោយ អត្ថន័យ ។ 

សេចក្ត ីសមេច នេះ  ជំរុញ ឲេយ បេទេស 
សមជិក អង្គករ សហបេជា ជាតិ ទំាង- 
អស់ ករ ពារ យុវជន ឲេយ រួច ផុត ពី អំពើ 
ហិងេសា នៅ ក្នងុ ជម្លាះ បេដាប់ អាវុធ  និង 
ជំរុញ ឲេយ ភាគី ទំាង អស់ លុប បំបាត់ រាល់ 
ទមេង់ នេ អំពើ ហិងេសា ផ្លូវ ភេ ទ  និង        
ពាក់ ព័ន្ធភេទ  និង ករ ជួញ ដូរ មនុសេស       

ជា ដើម។ 
សេចក្តី សមេច នេះដេរ ជំរុញ ភាគី 

ទាំង អស់ ចូល រួម ចំណេក ទប់ សា្កាត់ 
ជម្លាះ បេដាប់ អាវុធ ដើមេបី ករពារ ជន - 
សុីវិល  នៅ ក្នុង នោះ មន អ្នក ដេល ជា 
យុវ ជន  និង បំពេញ កតព្វកិច្ច របស់ 
ពួកគេ ឲេយ បាន តឹង រុឹង  នៅ កេម ចេបាប់ 
អន្តរ ជាតិ។ 

សេចក្តី សមេច នេះ  អំពាវ នាវ ដល់ 
បេទេស សមជិក ឲេយ ចាត់ វិធាន ករ ឲេយ 
បាន តេឹម តេូវ  ដើមេបី ជំរុញ មន ករ- 
កេលម្អ  ទាងំ  រាង កយ  នងិ ចតិ្តសាស្តេ 
និង ករ ដាក់ បញ្ចូល អ្នក រស់ នៅ វ័យ - 
ក្មេង  ដេល រួច ផុត ពី ជម្លាះ បេដាប់ - 
អាវុធ  និង អ្នក រួច ផុត ពី អំពើ ហិងេសា ផ្លូវ - 
ភេទ  តាម រយៈ ករ ផ្តល់ ឱកស ឲេយ 
ទទួល បាន ករ អប់រំ ករ ឧបត្ថម្ភ សេដ្ឋ- 
កិច្ច  សង្គម   និង ករ អភិវឌេឍ ជំនាញ ។ 

សេចក្តី សមេចដដេល នេះក៏ បាន 
សង្កត់ ធ្ងន់ ពី សារៈ សំខាន់ នេ ករ ផ្តល់ 
ឱកស ឲេយ មនុសេស វ័យ ក្មេង  ពងេឹង  
សា្មារតី បេ ឆំង នឹង ករ ធ្វើ បដិវត្តន៍ 
ឈាន ទៅ រក អំពើ ហិងេសា  និង ករ - 

ជេើសរីស ភេរវករ  ដោយ ករ បង្កើត 
គោលនយោបាយ  នានា សមេប់ 
យុវជន  ជា ផ្នេក ដ៏ សំខាន់ នេ កិច្ច - 
ខិតខំបេឹងបេង បេឆំងភេរវ កម្ម ឲេយ  

ទទួល បាន   ជោគ ជ័យ។     
សេចក្តី សមេច នេះ  លើក ទឹក ចិត្ត 

បេទេស សមជិក ឲេយ ពិចារណា អំពី   
ករ បង្កើន មូល និធិ សមេប់ករអនុវត្ត 

របៀប វារៈ យុវជន សន្តិភាព  និង សន្តិ- 
សខុ នៅ ក្នងុ នោះ មន លទ្ធភាព ទទលួ 
ធនធាន សមេប់ កេុម អង្គករ ដឹកនាំ 
ដោយ យុវជន  ៕ Xinhua/PSA

លោកMohammadShahed(កណ្តាល)ដ្រជាប់ខ្នោះ។AFP

មន្ត្រីដ្រលមើលឃើញគូសរង្វង់ក្រហមគឺលោកRi Pyong-chol។Yonhap

ទិដ្ឋភាពន្រជំនួបរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តិសុខអង្គករសហប្រជាជាតិស្តីអំពីស្ថានករណ៍នៅតំបន់មជ្រឈិមបូព៌ាកលពីថ្ង្រ១៤ខ្រកក្កដាឆ្នោ២ំ០២០។AFP

ម្ចាស់មន្ទីរពេទេយនៅបង់ក្លាដេសតេវូចាប់ខ្លនួពីបទចេញលទ្ធផលតេស្តវីរុសក្លេងក្លាយឲេយអ្នកជំងឺ

ចកេភពអង់គ្លេសដកមន្តេីជ ន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងចេញពីបញ្ជទីណ្ឌកម្មរបស់ខ្លនួ

UNអនុម័តសេចក្តីសមេចដើមេបីលើកកម្ពស់តួនាទីយុវជនក្នងុសន្តិភាពនិងសន្តិសុខ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុងម៉ាកាសារៈ  អាជ្ញាធរ 
បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ បណ្តាល មក ពី 
ជំនន់ នៅ កោះ ស៊ុឡាវៃ សុី របស់ 
បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃសុី  បាន កើន - 
ឡើង  យា៉ាង តចិ ២១ នាក ់ ខណៈ 
អ្នក សៃុក  បាន ពៃយាយាម សៃង់ 
យក ទៃពៃយ សមៃបតិ្ត ចៃញ ពី ផ្ទះ  
ដៃល  លិច ទឹក របស់ ពួក គៃ ។ 

ទឹកជំនន់ ហូរ លឿន នៅ ដៃន - 
ដ ីNorth Luwu  បាន បង្ក ឲៃយ ផ្ទះ 
សមៃបៃង រាប់ រយ ខ្នង កប់ ក្នុង ភក់ 
កៃយ ពី ទន្លៃ ៣  បាន បាក់ 
ចៃងំ ដោយ សរ ភ្លៀង ធ្លាក ់ខ្លាងំ 
ដៃល ចាប់ ផ្តើម តាំង ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។ 

ទី ភ្នាក់ ងារ សៃវ ជៃវ រុក រក 
និង ជួយ សង្គៃះ  បាន និយាយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  បៃជជន ជិត 
១ ៦០០ នាក់  កំពុង ជៃក កោន 
ក្នុង ជមៃក បណ្តាះ អាសន្ន ។ 

ចំនួន ស្លាប់  បាន កើន ឡើង 
ដល់ ២១ នាក់  ដោយ  រក ឃើញ 
សកសព ៦ នាក់ បន្ថៃម  ក្នុង 
នោះ មាន ក្មៃង មា្នាក់  ប៉ុន្តៃ អា- 
ជ្ញាធរ  បាន នយិាយ ថា  មនិ ទាន ់

ចៃបាស ់ថា  តើ មាន មនសុៃស ប៉នុា្មាន 
នាក់ កំពុង បាត់ ខ្លួន នោះ ទៃ ? 

 មនុសៃស រាប់សិប នាក់  តៃូវ គៃ 
គតិ ថា  តៃវូ បាន ទកឹ ហរូ កចួ យក 
ទៅ ជ មួយ  ប៉ុន្តៃ មាន មនុសៃស 
យា៉ាង តិច ២ នាក់  មិន ទាន់ បាន 
រាប់ បញ្ចូល ទៃ ។  

បៃធន ទ ីភ្នាក ់ងារ សៃវ ជៃវ- 
រកុ រក  នងិ ជយួ សង្គៃះ នៅ កោះ 
ស៊ុឡា វៃសុី ខង តៃបូង  លោក   
Muhammad Rizal  បាន 
ថ្លៃង ថា៖  «ចំនួន មនុសៃស  ដៃល 
បាត់ ខ្លួន  អាច នឹង កើន ឡើង 
ខណៈ មានភមូ ិជ ចៃើនមនិ ទាន ់
បាន រាយ ការណ៍ ទិន្នន័យ ពិត - 
បៃកដ អពំ ីអ្នក សៃកុ  ដៃល បាន 
បាត់ ខ្លួន »។ 

អ្នកសៃី   Putri Nirmala 
Pakaya  ដៃល កនូ សៃ ីអាយ ុ៣ 
ឆ្នាំរបស់គាត ់ កំពុង  តៃបាត់ ខ្លួន  
នោះ បានសមូ  អង្វរ មន្តៃ ីឲៃយ ជយួ 
ស្វៃងរក   កនូសៃ ីរបសគ់ាត  ់ដៃល 
តៃូវ ទឹក ហូរ កួច របូតពី ដៃ របស់ 
ឪពុក នាង  ដោយ សរ ជំនន់- 
ទឹកភ្លៀងនោះ៕ AFP/PSA

តពទី  ំពរ័ ១...ឡើង ជ មធៃយម- 
៥ ភគ រយ   ចៃើន ជង នៅ  ក្នុង   
ខៃ មៃស។ 

ចំនួន បៃហៃល ២ ភគ ៣ នៃ 
អ្នក ដៃល តៃវូ បាន ស្ទង ់មត ិបាន 
ឯកភព ថា  សហភពអឺរ៉ុប 
(EU) គួរតៃមាន ស មត្ថភព 
ឲៃយ ចៃើនជ ង    នៃះ  ក្នុងការ ដោះ- 
សៃយ វិបត្ត ិសុខភព ដូច ជ  ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ នៃះ  ហើយ ៥៦ ភគ- 
រយ  នៃបៃ ជជន អរឺ៉បុ បាន ជឿ ថា  
ស ហ ភពអឺរ៉ុប  គួរ តៃ មានមធៃយា- 
បាយ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ចៃើន ជង 
នៃះ ដើមៃបី អាច យក ជ័យជម្នះលើ   
ផល វិបាក នានា ដ ៃល  បណ្តា ល 
ពីជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ ។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ចៃញ ផៃសាយ - 
ព័ត៌មាន មួយ  លោក បៃធន - 
សភ អឺរ៉ុប  ដាវីដ  សសូលី  
បាន ថ្លៃង ថា៖ «លទ្ធ ផល នៃ ការ- 
ស្ទង់ មតិ នៃះ  បាន បងា្ហាញ 
យា៉ាងចៃបាស់ ថា  ពល រដ្ឋនៃ 
សហភព អរឺ៉បុ  រពំងឹ ទកុ ថា  EU 
នឹង បងា្ហាញ សម គ្គី ភព ចៃើន 
ជង នៃះ ថៃម ទៀត  និង ចាត់- 
វិធន ការចៃបាស់ លាស់ ដើមៃបី 
ជួយ ដល់ ការ ស្តារ ស្ថាន ភព 
សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ ។  ពួក គៃ ក៏ 
ទទួល ស្គាល់ ពី តមៃូវការ ថវិកា 
របស់ EU ចៃើន ជង នៃះ ទៅ   
ទៀត ដើមៃបី ដោះសៃយ ផល - 
ប៉ះ ពាល់ មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន 

ដៃល ជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ  មាន   
ទៅ លើ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម 
របស់ យើង »។  

លោក  ដាវីដ សស សូលី ៖ - 
«នៅ ក្នងុ បរបិទ  នៃ ការ ចរចា អពំ ី
ហិរញ្ញ វត្ថុ នា ពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះ  
សភ គាទំៃ ពល រដ្ឋ ក្នងុ ការ អពំាវ- 
នាវ របស់ ពួក គៃ  ដើមៃបី ឲៃយ EU 
មាន មហិច្ឆតា  និង បៃសិទ្ធ ភព 
បន្ថៃម ទៀត»។ 

លោក បាន ថ្លៃង រយៈ ពៃល      
៤ថ្ងៃ  កៃយ ពី ជំនួប ពិសៃស 
របស់ កៃុម មៃ ដឹក នាំ EU  ដៃល 
នឹង ផ្តាត ទៅ លើ ថវិកា រយៈ - 
ពៃល ៧ ឆ្នាំ  និង ផៃន ការ  ស្តារ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ  ដៃល តៃូវ បាន 

រៀបចំ  ដើ មៃបី ដោះ សៃយ ពី 
សៃដ្ឋកិច្ច ធ្លាក់ ចុះ  ដោយ សរ 
ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ ១៩។ 

ប្លុក ដៃល មាន សមាជិក ២៧ 
បៃទៃស  តៃូវ បាន ចោទ បៃកាន់ 
ពី បទ កំហៃង យក បៃក់ ក្នុង 
កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹ បៃង   ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ  ជំងឺ កូវីដ ១៩  ជ ពិសៃស 
ក្នុង ដំណក់ កាល ដំបូង  នៅ ខៃ 
មីនា  នៅ ពៃល ដៃល មាន ព័ត៌ - 
មាន ផ្ទុះ ឡើង ថា  សមាជិក ខ្លះ 
បាន បញៃឈប់ លំហូរ ទី ផៃសារ តៃ 
មួយ  ដោយ ពនៃយា រពៃល នាំ - 
ចៃញ ថា្នាំ ពៃទៃយ  ហើយ បាន បិទ 
ពៃំដៃន  របស់ សហ ភព អឺរ៉ុប ជ- 
ឯកតោ ភ គី៕ Xinhua/PSA 

ពលរដ្ឋអឺរុ៉បជាងពាក់កណ្តាលមិនពេញចិត្តនឹង...

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរទឹកជំនន់
នៅឥណ្ឌនូេសុីកើនឡើងយ៉ាងតិច២១នាក់

  ក្រមុ ជួយស ង្គ្រះ   ស្រង សា កសពជន រ ងគ្រះ ដោយសារ ទឹកជំនន់។ AFP

លោកប្រធ ន គណៈកម្មការ   អឺរុ៉ប Von der Leyen  ថ្ល្រង       តាមវី ដ្រអ  ូខុន ហ្វើរិន ជាមួយលោកស្រអីធិការ បតីអាល្លម៉ឺង់ អ្រ នជ្រឡា មឺរក្រល។ រូប AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ក្រុង បត់ ដំបងៈ ប្រិយមិត្ត
ខ្ម្ររធ្លាប់ត្របានទស្រសនាខ្រស្រ-
ភាពយន្តបរទ្រសល្របីៗ លដំាប់
ហូលីវូដរបស់អាម្ររិកកុន
បូលីវូដរបស់ឥណ្ឌាកុនចិន-
ហងុកងុកនុករូ៉្រដ្រលមើលទៅ
គឺមានរូបភាពត្រជាក់ភ្ន្រកនិង
មានភាពច្របាស់គ្រប់ឈុតឆាក
នានាមិនថ នៅព្រលយប់ឬ
ព្រលថ្ង្រនោះទ្រដោយសារត្រ
ផលតិកម្មថតកនុគ្រប្រើប្រស់
ប្រភ្រទមា៉ាសុីនថតមានគុណ-
ភាពខ្ពស់មា៉ាកARRI។
ខណៈថ្មីៗន្រះផលិតកម្ម-

ReamPrductionរបស់ខ្ម្ររ
ក៏បានប្រើវាថតកនុខ្នាតធំខ្ម្ររគឺ
រឿង«កម្ម»។
កាលពីរសៀលថ្ង្រទី១២ខ្រ

កក្កដាឆា្នាំ២០២០កន្លងមក
ន្រះក្រុមហ៊ុនដាន់សុីងរ៉្រន-
(DancingRains) ដ្រលជា
ក្រុមហ៊ុនច្រកចាយខងខ្រស្រ-
ភាពយន្តខ្នាតធំដូចជារឿង
«កម្ម»ផលិតកម្ម Ream-
Productionបានរៀបចំ
សិកា្ខាសាលាពិស្រសមួយនៅ
ក្នុងទីតាំងថតកុនផ្ទាល់ខ្លួនគឺ
ថតកុនខ្នាតរឿងដ៏រន្ធត់មួយ-
ន្រះដល់សមទិ្ធករ(ផលតិករ)
ភាពយន្តនៅក្រុងបាត់ដំបង

ខ្រត្តបាត់ដំបងដើម្របីពង្រឹង
ចំណ្រះដឹងរបស់ពួកគាត់លើ
ផ្ន្រកថតខ្រស្រភាពយន្តដោយ
ប្រើប្រស់មា៉ាសុីនថតដ៏ទំនើប
កម្រិតដូចកុនហូលីវូដគឺមា៉ាក
ARRI។
លោកភជិតិឬទ្ធាអ្នកដកឹនាំ

រឿង«កម្ម»និងតំណងច្រក-
ចាយរបស់ARRICambodia
បានលើកឡើងថ៖ «ប្រសិន-
បើទងំអស់គា្នាចលូចតិ្តរឿងកនុ
ហូលីវូដខ្ញុំអាចប្រប់ថគឺមក
ពីគ្រប្រើកាម្ររ៉ាARRIន្រះឯង
ថត។ចពំោះដណំើរការផលតិ-
កុនរឿង «កម្ម»ក្រុមការងារ
របស់យើងសម្រចប្រើកាម្ររ៉ា
ARRIAlexaMiniLFដ្រល
ជាម៉ូដ្រលARRIALEXA
MINIនៅចងុក្រយគ្រដ្រល
ជួយលើកគុណភាពរូបភាព
បានកម្រិតខ្ពស់ ធ្វើឲ្រយយើង
មានភាពងាយស្រួលអាចក្រ-
សម្រួលបានទំងក្រហ្វិកនិង
ការរចនាប្លងផ់្រស្រងៗនាអឡំងុ-
ព្រលប្រើប្រស់បច្ច្រកទ្រស
កាត់តដ្រលជាក្រុមបច្ច្រក-
ទ្រសផ្ន្រករចនារូបភាពយើង-
ចង់បាននូវគុណភាពរូបភាព
និងសំឡ្រងរបស់កុនរឿងន្រះ

ឲ្រយកាន់ត្រល្អប្រណីត»។
ចណំ្រកឯលោកនៅសវុណ្ណា-

រ័ត្នជាប្រធនផ្ន្រករូបភាពន្រ
ផលតិកម្មReamបានបញ្ជាក់
ផងដ្ររថ៖«មូលហ្រតុដ្រល-
ផលិតកម្មReamជ្រើសរើស
យកកាម៉្ររ ARRIមកថត-
នោះមាន៣ចំណុចសំខន់។
ទី១ផលិតកម្មចង់ពង្រងឹគុណ-
ភាពភាពយន្តឲ្រយខ្លាំងដោយ
ប្រើកាម្ររ៉ាលំដាប់អន្តរជាតិ។
ទី២យើងចង់នាំច្រញសា្នាដ្រ
ដ្រលយើងផលិតឲ្រយបានលក់
ច្រញទៅក្រស្រកុដោយសារ
កា រសម្រតិសម្រងំទងំរបូភាព
និងប្រភ្រទកាម្ររ៉ា។ចំណុចទី
៣គឺស្តង់ដាន្ររូបភាពនិងការ-
ងារយើងល្អហើយគឺមិនថជា
ទស្រសនកិជននៅក្នងុស្រកុឬជា
បរទ្រសនោះទ្រគឺពួកគាត់នឹង
ទទួលសា្គាល់»។

កុនខ្នាតធំរឿង «កម្ម»ន្រះ
បានចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅឯ-
ភូមិគ្រឹះមួយស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្ត
បាត់ដំបងកាលពីឆា្នាំ១៩៦០
មកម្ល្រ៉ះ។ហើយសា ច់រឿង
និយាយពីស្ន្រហាដ៏ស្អិតល្មួត
រវាងកំលោះឈ្មោះ វិសុទ្ធ និង
ក្រមុំឈ្មោះលំអងដ្រលបាន
ឈានដល់គម្រប់ខួប១ឆា្នាំ
ដ្រលជាថ្ង្រដ៏មានស្រចក្តីសុខ
របស់កញ្ញាលំអង។
ខណៈនាងក៏លាន់មាត់ នា

ព្រលចុងក្រយនោះផងដ្ររ
ថ៖«ឲ្រយថ្ង្រណក៏ដូចថ្ង្រនោះ
រហូត»។ប៉ុន្ត្រនាព្រលក្រយ
ពីមានវត្តមាននារើមា្នាក់ឈ្មោះ
មាលាដ្រលជាប្អូនស្រីបង្កើត
របស់មា្តាយទីទ្ររបស់លំអង-
បានចូលមកក្នុងថ្ង្រនោះក៏ធ្វើ
ឲ្រយនាងលអំងមានអាការប្ល្រក
ខ្លាងំរហតូដល់របូនាងត្រូវសា្លាប់

ដោយភាពអាថ៌កំបាំង។
កុនរឿង«កម្ម»ដ្រលគ្រង

ចណំយទនុថតចនំនួ៥០មុនឺ
ដុលា្លារន្រះប្រសិនបើសា្ថាន-
ភាពមានអំណោយផលល្អ
នោះផលិតកម្មនឹងអាចយក
កនុរឿង«កម្ម»ន្រះមកបងា្ហាញ
ជូនទស្រសនិកជននៅគ្របរ់ ង-
កុននានាក្នុងស្រុកនៅដើមឆា្នាំ
២០២១ខងមុខន្រះហើយ
ខណៈក្រុមហ៊ុនក៏មាននូវក្តី-
សង្រឃឹមនិងគិតថនឹងអាចនាំ
យកខ្រស្រភាពយន្តន្រះទៅច្រក-
ចាយនៅឯក្រស្រកុ(ប្រទ្រស
ក្រ)ផងដ្ររដោយសារត្រ
ខងផលិតកម្មឈ្មោះReam
Production មានកាម្ររ៉ា
ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
និងទំនើបទន់សម័យឬជា
បច្ច្រកវិទ្រយាចុងក្រយគ្រន្រ-
មា៉ាកARRIន្រះ៕

ក្រុងកូបុិនហាក :ក្រុមហ៊ុនផលិត
ការ៉្រមមួយនៅដាណឺមា៉ាកបាន
និយាយកាលពិថ្ង្រពុធថក្រុមហ៊ុន
នឹងប្ដូរឈ្មោះ «Eskimo»ច្រញពី
ផលិតផលមួយរបស់ខ្លួនបំណង
ការពារដល់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជន-
ជាតិដើមភាគតិចInuitនិងអ្នករស់-
នៅតំបន់ប៉ូលខងជើងដទ្រទៀត។
HansensIsបានឲ្រយដងឹថក្រមុ-

ហ៊ុនធ្លាប់ជំទស់នឹងការប្ដូរឈ្មោះ
ការ៉្រមEskimoត្រក្រយពិចារណ
យា៉ាងហ្មត់ចត់ក៏សម្រចចិត្ដជ្រើស-
រើសឈ្មោះសមរម្រយមួយផ្រស្រងទៀត។
ឈ្មោះEskimoធ្លាប់សំដៅលើ

កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចពី

តំបន់ប៉ូលខងជើងដោយចាប់ផ្ដើ់ម
រងការរិះគន់ដោយជនជាតិដើមភាគ-
តចិ១៤មុនឺនាក់មកពីតបំន់ប៉លូខង
ជើងក្នុងទសវត្រសរ៍ឆា្នាំ១៩៧០។
AajaChemnitzLarsenជាអ្នក

នយោបាយមា្នាក់ក្នុងចំណោម២នាក់
ដ្រលតំណងឲ្រយកោះ្រហ្គីនល្រនក្នុង
សភាដាណមឺា៉ាកបានប្រប់ទភីា្នាកង់ារ
ព័ត៌មានRitzauថ៖ «Eskimo
មានន័យកាន់ត្រអាក្រក់សម្រប់អ្នក
្រហ្គីនល្រន។ដូច្ន្រះខ្ញុំគិតថវាគួរត្រ
មានការគោរពគា្នា»។
លោកស្រីបានសា្វាគមន៍ដល់ទង្វើ

ន្រះនិងលើកទឹកចិត្ដឲ្រយយីហោដទ្រ
ទៀតអនវុត្ដតាម។ប៉នុ្ដក្រមុហ៊នុផលតិ

ការ៉្រមដាណឺមា៉ាកPremierIsបាន
ឲ្រយដឹងថក្រុមហ៊ុនមានបំណងរក្រសា
ឈ្មោះ «KaempeEskimo»ឬ
«GiantEskimo»សម្រប់ការ៉្រម
ឈើស្របសូកូឡា។
្រហ្គីនល្រនជាមួយជនជាតិដើម

ភាគតិច Inuit៥៥០០០នាក់បាន
កា្លាយជាដ្រនដីអាណនិគមរបស់
ដាណឺមា៉ាកក្នុងសតវត្រសរ៍ទី១៨និង
បន្ដរហូតដល់ឆា្នាំ១៩៥៣នៅព្រល
ដ្រនដីន្រះកា្លាយជាខ្រត្ដមួយរបស់
ដាណឺមា៉ាក។
ក្នុងឆា្នាំ២០០៩ ្រហ្គីនល្រនបាន

កា្លាយជាដ្រនដីស្វ័យភាពតាមរយៈ
ប្រជាមតិ៕AFP/HR

កុនខ្មែរដំបូងរឿង«កម្ម»តែូវផលិត-
កម្មReamបែើម៉ាសីុនថតលំដាប់
កុនលែបីៗ ហូលីវូដចិននិងកូរ៉ែថត

ក្រមុ ផលិតករខ្ម្ររ  និង ចាងហា្វាង ផលិត កម្ម    Ream នាថ្ង្រក្រងុ ពាលីកុនរឿង «កម្ម»។ រូបថតសហការើ

លោក េប៉ាយ ឈុនលី (កណ្តាល) ព្រលសាកកាម្ររ៉ា ARRI។ រូបសហការើ

ការ៉្រម ឈើ ស្របសូកូឡា Eskimo នឹង ត្រូវបន ប្ដូរឈ្មោះ   ។ រូបថតAFP

កែមុហុ៊នការ៉ែមដាណឺម៉ាកសុខចិត្តចោលឈ្មោះការ៉ែមរើសអើងកុលសម្ពន័្ធ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១២រោច ខៃ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៧ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន 

ការហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  
ឬ  ស្តាប ់ពៃះ ធម ៌ឲៃយ បាន ចៃើន។    រឯី ការ នយិាយ   ស្ត ីក ៏
មិន  សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក   យល ់ដងឹ 
ពី  ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មិនគួរ- 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  ល្អ បៃសើរ។     

រទៃះរំអិល លើ ផ្លូវ ដ៏ខ្វាត់ខ្វៃង នៅសួន កមៃសាន្ត រមៃង ធ្វើឲៃយ អ្នកជិះ សៃក  យ៉ាងពៃឺពៃួច។ រូបថត AFP

សួនកម្សាន្ដជបុ៉នស្នើភ្ញៀវកំុស្កព្ល
ជិះរទ្ះរំអិលលស់ព្លឹងបង្ការជំងឺឆ្លង

កៃុង តូកៃយូ : វា បៃហៃល ជា 
វីដៃអូ បងៃៀន មិន សមទំនង 
បំផុត មួយ តៃ សកម្មភាព បុគ្គ-
លកិ នៅ ឧទៃយាន កមៃសោន្ដ ជប៉នុ ២ 
នក់ បងា្ហាញ ពី  « របៀប សៃក 
ក្នុង ចិត្ដ » ដើមៃបី ចៀស វាង ការ- 
សយ ភាយ កូវីដ ១៩  ខណៈ 
រទៃះ  រំអិល នៅតៃ ពៃញ និយម 
សមៃប់ ភ្ញៀវ ។ 

ស្ដៃី អ្នក នំពាកៃយ សួន កមៃសោន្ដ  
ហ្វូជីឃៃយូកុ បាន បៃប់ AFP 
កៃយ  វីដៃអូ ជិះ រទៃះ រំអិល ក្នុង 
សម័យ កូរ៉ូណ បង្ក ការ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល តាម អនឡាញ ថា ៖ «ពៃល  
នៃះ អតិថិជន របស់ យើង នៅ 
ស្ងប់ ស្ងាត់ ខណៈ ជិះ រទៃះ រំអិល 
ដ៏ គួរ ឲៃយ ញាប់ ញ័រ »។ 

វដីៃអ ូឃ្លបី បាន បងា្ហាញ ព ីបគុ្គ-
លិក ២នក់  ដោយ មា្នាក់ ពាក់ 
ឈុត  អាវ ធំ និង ចង កៃវាត់ ក 
ហើយ មា្នាក់ ទៀត ពាក់ អាវ យឺត 
ធម្មតា អង្គុយ ផ្អៃក ទៅកៃយ 
ក្នងុ សភាព ស្ងៀម ស្ងាត់  ដោយ ឮ 
តៃ សំឡៃង ខៃយល់  និង រទៃះ អូស 
ខ្លួន ទៅ មុខ ធម្មតា ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ពៃល ពួកគៃ កៃឡាប់ កៃបាល 
ចុះ បគុ្គលកិ មា្នាក ់ក្ដោប សក ់នងិ 
មា៉ាស់  តៃ ពួកគៃ ទាំង ២នៅតៃ 
រកៃសោ ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់  បើទោះ បី 
ជា ពៃឺ ពៃួច អំឡុង ពៃល រទៃះ 
រំអិល បោះ ពួយ កៃឡាប់ កាប់ ផ្ងារ 
យា៉ាង ណ ក៏ដោយ ។ 

ពៃល ចុង បញ្ចប់ បុរស មា្នាក់ 
លើក  របារ សុវត្ថភិាព  ដៃល មើល   
ទៅ ឃើញ ភ័យ ឡើង ញ័រ ជើង ។ 
អ្នក បៃើ បៃស់ បណ្តាញ សង្គម 
មួយ ចំនួន បាន សរសៃរ ពាកៃយ  
សោ្លាក សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
ថា « សៃក ក្នុង ចិត្ដ »។ 

វីដៃអូ ឃ្លបី នៃះ តៃវូ បាន បង្ហាះ  
ដំបូង កាលពី ខៃ មុន ខណៈ ការ - 
រឹត  បន្ដងឹ ដោយសរ វរីសុ ករូ៉ណូ  
តៃូវ បាន បន្ធូរ បន្ថយ និង បើក- 
ដណំើរ  ការ ឧទៃយាន កមៃសោន្ដ ឡើង 

វិញ  ដៃល ស្នើ ឲៃយ ភ្ញៀវ កុំ សៃក  
និង  រកៃសោ គមា្លាត សុវត្ថិភាព ។ 

បៃតិបត្ដិករ ឧទៃយាន កមៃសោន្ដ 
បាន  ឲៃយដឹង ក្នុង វៃបសយ ថា ៖ 
«ថ្វដីៃបិតតៃ គោល ការណ ៍ណៃន ំ
របស ់ ឧទៃយាន កមៃសោន្ដបាន ស្នើ ឲៃយ 
ភ្ញៀវ កំុ និយាយ ឮៗ យា៉ាង ណ ក៏- 
ដោយ ក៏ យើង នៅតៃ ទទួល ការ- 
ត្អូញត្អៃរ ថា វា ពិត ជា លំបាក  ឬ 
ធ្វើ មិន បាន ។ ដូច្នៃះ    Fujikyu 
Highland បាន ផ្ដល់ គំរូ ដ៏ ល្អ 
នៃះ ឡើង »។ 

កៃុមហ៊ុន បាន អះអាង ថា 
អតិថិជន ដៃល ទៃំ អត់ សៃក 
បាន  នឹង ទទួល ការ បញ្ចុះ តម្លៃ 
លើ រូបភាព ដៃល ថត   ពួកគៃ 
ពៃល ជិះ រទៃះ រអំលិ  Fujiyama 
វិល តៃឡប់ តៃឡិន នៅ ក្នុងរយៈ 

កម្ពស់ ជាង ៧១ម៉ៃតៃ ។ 
នៅលើ  Twitter រូបភាព 

វីដៃអូ បាន ផ្ដល់ ការ កមៃសោន្ដ ដល់ 
អ្នក ទសៃសន ក្នុង បៃទៃស ជប៉ុន 
និង ជុំវិញ ពិភព លោក ។ 

អ្នក បៃើ បៃស់ បណ្តាញ សង្គម  
ជប៉ុន មា្នាក់   សរសៃរ ថា ៖ «វីដៃអូ  
[ជិះរទៃះរំអិល លស់ ពៃលឹង 
ហើយបៃឹង អត់សៃក អ៊ីចឹង]   
ពិត ជា កំប្លៃង ណស់ »។

អ្នក ដទៃ ទៀត ដាក់ រូប សើច 
ហួស ចិត្ត នឹង  សំណើ នៃះ  កៃយ 
ពី ការ រឹត បន្តងឹ  អស់ ជា ចៃើន ខៃ ។ 

អ្នក បៃើ បៃស់ Twitter មា្នាក់ 
ទៀត បាន សរសៃរដូច្នៃះ  ថា ៖ 
«សំណៃរ ល្អ បៃចាំ ឆ្នាំ ២០២០ 
សរសៃរ ថា មៃតា្ដោ សៃក  តៃ ក្នុង 
ចិត្ដ »៕ AFP/HR

សម័យ កូវីដ អ្នកជិះ រទៃះរំអិល តៃូវបានស្នើ កុំឲៃយសៃក ។ រូបថត AFP

អ្នក មក លៃង សួនកមៃសាន្ត ពាក់ម៉ាស ់ស្ទើរតៃគៃប់ៗគ្នា។ រូបថត AFP



ក្រុងមីឡាន: សេះ បង្កង់ 
Juventus (Juve) កេុម 
ដេលកំពុង មាន ពិន្ទុ នាំមុខ គេ 
ក្នុងតារាង កេបខ័ណ្ឌ Serie A 
អីុតាលី កំពុង បន្ត ដំណើរ រាង 
រអាក ់រអលួ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ឈ្នះ 
ពានរង្វាន់ លីក ៩រដូវ កាល  
បន្ត បនា្ទាប ់គ្នា ដោយសារ ពកួ គេ  
បាន ខ្ជះ ខ្ជាយ  ឱកាស ដេល ខ្លនួ 
បាននា ំមខុ កេមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ Sas-
suolo ២-០ តេ ចុង កេយ 
បាន តេមឹ ស្មើ ៣-៣  អឡំងុ ការ- 
បេកួត កាល ពី ថ្ងេ ពុធ។

កេុម Juve ពេល នេះ មាន 
៧ ពិន្ទុ នាំ មុខដាច់កេុម លេខ ២ 
Atalanta ដេល ទើប បាន 
បបំាក  ់កេមុលេខ ២ រាប ់ព ីកេម  
Brescia ៦-២ ជាមយួ នងឹ ការ- 
បេកួត នៅ សល់  ៥ លើក ទៀត 
តេ កេមុ ដេល មាន លោក Mau-
rizio Sarri ជា គេូបង្វឹក មួយ 
នេះ សមេប់ ការ បេកួត ៣ ដង 
ចុង កេយ ដណ្ដើម បាន តេឹម 
២ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ។ 

កេយ ទទួល បាន លទ្ធផល 
មិន គួរ ជាទី គប់ ចិត្ត អ្នក ដឹក នាំ 
កេុម  Juve លោក  Sarri បាន 
និយាយ ថា ៖ « គេូប ង្វឹក មា្នាក់ 
តេវូ ការ ភាព នងឹ នរ តេ នៅ ពេល 
នេះ យើង អត់ មាន ទាំងអស់ 
មិនថា ផ្នេក រាង កាយ និង ផ្លូវ- 
ចិត្ត ។ យើង មានពេល  ល្អ ៗ   
ដេល ឆ្លាស់គ្នា ជាមួយ នឹង ពេល  
ដ៏លំបាក ។ វា គួរ តេ និយាយ 
បាន ថា យើង កំពុង បេឈម 

ជាមួយ កេុម ដេល ឈាន ដល់ 
កមេិត កំពូល ដូច ជា កេុម Ata-
lanta និង Sassuolo នេះ។ 
យើង តេូវ តេ ដោះ សេយ បញ្ហា 
ឡើង ចុះ នេះឲេយបាន » ។

សមេប់ ការ បេកួត លើក ទី 
៣៣ នេះ កេុម សេះ បង្កង់ គួរ 
ណាស ់តេ ជាភាគ ីដេល សា្ពោយ  
៣ពិន្ទុ តេឡប់ ទៅ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន 
វញិ កេយ កឡីាករ ទៅ ព ី អាមេ- 
រិក ឡា ទីន  ២ រូប គឺខេសេ ការ ពារ 
បេសុីល   Danilo និង ខេសេ- 
បេយុទ្ធ Gonzalo Higuain 
របស់ អាហេសង់ ទីន មាន ឱកាស 
បំប៉ោង សំណាញ់ ទីសមេច  
មា្នាក់ ១ គេប់ ជួយ ឲេយ កេុម នាំ - 
មុខ ២-០ តាំង ពី ១២ នាទី 
ដំបូង នេ វគ្គ ទី១ ម្លេ៉ះ។

បើ ទោះ តេូវ កេុម ភ្ញៀវ នាំ មុខ 

ដល់ ទៅ ២គេប់ ក៏កេុម  Sas-
suolo មនិបាន បាក ់កមា្លាងំ ចតិ្ត 
នោះ ឡើយ ដោយ បាន ធ្វើ ការ 
សមេុក ជា ញឹក ញាប់ ដើមេបី រក 
ឱកាសស៊ុត បញ្ចូលទីឲេយបាន 
វិញ ហើយ  ទី បំផុត ក៏ធ្វើ  បាន 
សមេច មេន ដោយ កីឡាករ    
Filip Djuricic នៅ នាទីទី ២៩ 
ធ្វើ ឲេយ ចប់ វគ្គ ទី ១ កេុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
តាម ពីកេយ ១-២ ។

កេុម យកេស ទៅ ពីកេុង ទូរីន បើ 
ទោះ បាន Giorgio Chiellini  
ខេសេ ការ ពារ ដ៏រឹង មាំ តេឡប់ មក 
វិញ តេ ក៏ នៅ មាន ភាព ខេសោយ 
សមេប់ តំបន់ ការ ពារ ដដេល  
ដោយ គិត លើ ការ បេកួត ៥ 
លើក ចុង កេយ  ពួក គេ របូត 
គេប់ បាល់ដល់ ទៅ ១១ គេប់ 
ហើយ ហើយ ជាក់ ស្ដេង  វគ្គ ទី  

២ នេ ការ បេកួត នេះ តេឹម តេ ៩ 
ទៅ ១០នាទី ប៉ុណ្ណោះ ក៏ របូត 
គេប់ បាល់  ២គេប់ ដេល 
ស៊ុតដោយកឡីាករ Domeni-
co Berardi នងិ Francesco 
Caputo ដោយធ្វើឲេយ ការ នាំ - 
មុខ ២-០ កា្លាយ ទៅ ជាតាម ពី 
កេយ   ៣-២ វិញ  តេ សំណាង 
ល្អ នៅ នាទីទី ៦៤ ខេសេ ការ ពារ 
ឆ្វេង Alex Sandro ឡើង ទៅ 
តេត បាល់ ជេុង សមេច ឲេយ កេុម 
តាម ស្មើ  ៣-៣ វិញ ។

សមេប់ ការ  បេកួត បនា្ទាប់  
កេុម  Juve ក៏ រឹត តេ មិនងយ- 
សេួល ឡើយ បើ ទោះ ជា នៅ ទឹក- 
ដី ខ្លួន ឯង ក៏ ដោយ ពេះ តេូវ 
បេឈម ជាមយួ នងឹ កេមុ Lazio 
ដេល ដំបូង ឡើយ ជា កេុម មាន 
សិទ្ធិ បេជេង ជើង ឯក តេ ចាប់- 
តាំង ពី លីក កំពូល ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ កាល ពី ចុង ខេ មុន 
ហាក់ ដូច ជា ធ្លាក់ ទមេង់ លេង 
ជាង មុន ឆ្ងាយ ដោយ ធ្លាក់ ពី 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ២ មក នៅ ទី៣ 
វិញ ហើយ អាចនឹងតេូវ រំកិល 
មក កេម ១លេខ ទៀត បើ- 
សិនជាកេុម   Inter Milan 
បេកួត ឈ្នះកេុម SPAL ។

តេ យា៉ោង ណា លោក Sarri 
បាន និយាយ បន្ថេម ចុង កេយ 
ថា៖ «ពេល នេះ យើង មិន តេូវ 
ខ្វល់ពី លទ្ធផល ពេកនោះទេ 
តេឹម តេ ផ្ដោត អារម្មណ៍លើការ- 
បេកតួ ព ី១ លើក ទៅ ១  លើក  
បាន ហើយ » ៕ AFP/VN

ថ្ងេសុកេ ទី១៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  អ្នក បេដាល់ ជើង- 
ចាស់ និងជើងថ្មី ដេលសុទ្ធតេ 
មានសមត្ថ ភាព ខ្លាំង ក្នុងការ- 
បេកួត ទម្ងន់ ៧១ គីឡូកេម 
មាន ឡុង សុភី ( នី សុភី)
ធឿន ធរា៉ា និង វងេស វិឆ័យ 
ហាក់មាន ការ ខ្លាច ញញើត  
នឹងកណា្តាប់ ដេ ដ៏ ធ្ងន់ របស់ ថេ 
រទិ្ធ ី(ឈនួ រទិ្ធ ី) ខណៈ អ្នក ទាងំ 
៤ តេូវ បាន ជេើស រីស ដាក់ 
ឲេយបេកតួមា៉ោរា៉ាតងុដណ្ដើម បេក ់
លាន នេកម្ម វិធី Mas Fight 
Cambodia នៅ លើ  សង្វៀន 
ថោន នា ថ្ងេ អាទិតេយនេះ។ 

ការ ដាក់ អ្នក ទាំង ៤ឲេយបេកួត 
មា៉ោរា៉ាតងុ ដណ្ដើម បេកល់ាន នេះ 
តេូវបានលោក  ជួប វុតា្ថា ពិធីករ 
បេចាំ សង្វៀន ថោន  និង ជា អ្នក - 
គេប់ គេង បេ វត្តិ បេ កួត កីឡាករ 
ចាត់ទុក ថា ជាការ បេកួត ដេល 

មនិ ធ្លាប ់មានកន្លងមក។ លោក  
និយាយ ថា៖  « សង្វៀន ថោន 
រៀប ចំការ បេកួត បាន  ៣៥ 
សបា្តាហ៍ ហើយ  ក្នុង នោះ បាន 
រៀបចំ កម្ម វិធី ពិសេស  មា៉ោរា៉ាតុង 
ដណ្ដើម បេកល់ាន  ដោយ បេ កតួ 
ជមេុះ តាម រយៈគុន ខ្មេរ ចំនួន 
៣ទឹក  និង យក អ្នក ឈ្នះ  ទៅ 
ជួប  អ្នក ឈ្នះ ដើមេបី បេ កួត យក 
ទកឹ បេក ់៣ , ៤លាន រៀល តាម 
ចេបាប់  Mas  Fight នេះ គឺ ជា 
សបា្តាហ ៍ទ ី១៥  ហើយ ក ៏លើក ទ ី
១  ដេល យើង ជេើស យក កឡីា- 
ករ  លដំាប ់ជរួ មខុ  ទម្ងន ់ធ្ងន ់៧១ 
គីឡូកេម  មក បេ កួត» ។ 

នៅ ក្នងុចណំម អ្នកបេដាល ់
ទំាង៤ នេះ ឡុង សុភី មាន 
បទពសិោធបេកតួចេើនជាង គេ 
(១៤០ដង) ខណៈ ធឿន 
ធរា៉ា និង វងេស វិឆ័យ មាន 
បទពិសោធ បេកួត តេឹម ជាង 
៨០ដង ដូច គ្នា ចំណេក ថេ រិទ្ធី 

ទើប បេកួតបាន តេឹម  ៤៧ដង  
ឈ្នះ ៣៥   ចាញ់ ១១  ស្មើ ១ដង 
ហើយ ធ្លាប់  ផ្តួល ដេ គូ ឲេយ សន្លប់ 
បាន  ១៥ ដង  ប៉ុន្តេ ទាំង ឡុង 
សុភី, ធឿន ធរា៉ា និងភាគី វងេស 
វិឆ័យ សុទ្ធតេ ខ្លាច ភា្លាត់ ស្នៀត  
កេម កណា្តាប់ ដេ ដ៏ ធ្ងន់របស់ 
ថេ រិទ្ធី។

អតីតកីឡាករ ជើង ខ្លាំង  ឡៅ  
សុី ណាត  ជាគេូ ជំនួយ   វងេស  
វិឆ័យ  បានបេប់ថា ៖ «នៅ  ក្នុង 
ចំណម ៣ នាក់  ដេល  វិឆ័យ  
តេូវ បេ កួត ក្នុង សបា្តាហ៍ នេះ  ពិត 
ជា លំបាក ឈ្នះ ណាស់  គឺ ជា 
ឧបសគ្គ ធំ ណាស់ និងតេូវធ្វើ  
ការ ងរ  ធ្ងន់ ណាស់   ពេះ  តាម 
បេវត្តិ បេកួត កន្លង មក  វិឆ័យ  
ធ្លាប់ ចាញ់ សន្លប់ ទាំង ៣ លើក  
កេម កណា្តាប ់ដេ  ថេ  រទិ្ធ ីហើយ  
ធ្លាប់ ចាញ់  ធឿន  ធរា៉ា  ម្តង  និង 
ធ្លាប់ ឈ្នះ  ឡុង  សុភី ម្តង  និង 
ចាញ់ ២ ដង ។  ហេតុនេះ  ខ្ញុំ មិន 

ហា៊ាន រំពឹង ឈ្នះ ចេើន ទេ  ប៉ុន្តេ 
ធនា វ៉េ អស់ ពី សមត្ថភាព  គឺ 
សុី សង ជាក់ ស្តេង » ។ 

ចណំេក  ឡងុ  សភុ ី នងិ  ធឿន  
ធរា៉ា  បាន បេប ់សេដៀង  គ្នា ថា៖  
« ការ បេកួត នេះ មិន អី ទេ  ចាប់ 
ឆ្នាត ប៉ះ  ជាមួយ អ្នកណា ក៏ 
បានដេរ  ប៉ុន្តេ កណា្តាប់  ដេ ធ្ងន់ 
របស់  ថេ  រិទ្ធី  ជា បញ្ហា លំបាក 
ទប់ ទល់  គឺខ្ញុំ  បារម្ភ ខ្លាច ភា្លាត់ 
ស្នៀត ចូល កណា្តាប់ ដេ ដេរ »។ 
យា៉ោង ណា ក៏ដោយ ធឿន ធរា៉ា 
សងេឃឹមឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ តេ 
សុភី គឺ តេងតេ មាន ទមា្លាប់ 
សងេឃឹមតេឹម ៥០ ភាគ រយ មុន 
ការបេកួតចាប់ ផ្តើម។

ចពំោះ ថេ  រទិ្ធ ី វញិ បាន បេប ់
ថា ៖ «នៅ  ក្នុង ចំណម  អ្នក- 
បេដាល់ ទាំង ៣នេះ ខ្ញុំ មិន ធ្លាប់ 
ជួប តេរៀមចេបង ឡុង សុភី 
មា្នាកទ់េ    ចណំេក វងេស  វឆិយ័  នងិ 
ធឿន  ធរា៉ា  ធ្លាប់ ចាញ់ ខ្ញុំ ទាំង- 

អស់  ។   យា៉ោង ណា ក៏ដោយ  ខ្ញុំ 
មិន ហា៊ាន អួត ថា  ឈ្នះ  ឬ យា៉ោង- 
ណា នោះ ទេ   ពេះ ខ្ញុំ នៅ មាន 
បទ ពិសោធ ខ្ចី ជាង ពួក គត់  
ហើយ ចំនួន បេ កួត ក៏ តិច ជាង  
ប៉នុ្តេ ខ្ញុ ំធនា វ៉េ អស ់ព ីសមត្ថ ភាព  
មិន មេន បេកួត លេងៗ  យក តេ 
លុយ នោះ ឡើយ »។ 

ចណំេក លោក  ធន ់ សភុា  គេ ូ
បង្វកឹ របស ់ ថេ  រទី្ធ ីបាន  នយិាយ 

ថា ៖« ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ   
ពេះ កនូ សសិេស ខ្ញុ ំចតិ្ត ធ ំណាស ់ 
និង មាន ស្នៀត សមា្លាប់ ល្អ  គឺ 
កណា្តាប់ ដេ ។  ចំណុច ពិសេស 
របស់  រិទ្ធី  គឺ ចូល វ៉េ ប្តូរ ធ្ងន់ៗ ឲេយ 
ដេ គ ូសន្លប ់ភា្លាមៗ  ប៉នុ្តេ បើ គេ ធ្វើ 
មិន បាន សមេច ទេ   អាច នឹង 
សន្លប់ ខ្លួន ឯង ក៏ ថា បាន  គឺ  
និយាយ ទៅ ១ចាន គោ ក ១ 
ចាន ទឹក» ៕

ប្រក្ខភាពទម្ងន់ធ្ងន់ដ្រលត្រវូប្រកួតដណ្តើមប្រក់លានលើកន្រះ។សហ ការី

កីឡាករជើងខ្លាំងទម្ងន់ធ្ងន់ទាំង៣ហាក់ញញើតនឹងកណ្តាប់ដៃថៃរិទ្ធី

Portoក្លាយជាជើងឯកលីក
លើកទី២៩ជាបៃវត្តសិាស្តៃក្លបិ
ក្រងុលសីបោន: កេមុ Porto 

បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ កេប ខ័ណ្ឌ 
Primeira Liga របស ់បេទេស 
ព័រទុយហា្គាល់ ជាលើក ទី ២៩ 
កាល ពី ថ្ងេ ពុធ ទាំង ដេល ការ - 
បេកួត នៅ សល់ ២ ដង ទៀត 
កេយ បេកតួ ឈ្នះ កេមុ Sport-
ing Lisbon ២-០ ។

កេុម របស់ លោក  Sergio 
Conceicao ចាប់ ផ្ដើម ការ- 
បេកួត សបា្ដោហ៍ទី៣២ ដោយ 
តេូវ ការ តេឹមតេ ១ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
ដើមេប ី កា្លាយ ជា  ជើង ឯក  រដវូកាល 
នេះ ដោយសារ ថា បើទោះ ចប់ 
រដវូ កាល មាន ពនិ្ទ ុស្មើ គ្នា ជាមយួ 
កេុម  Benfica ក៏ ដោយ ក៏ នៅ 
តេ លេខ១ ដេរ ពេះ គិត លើ 
កំណត់ តេ ជួប គ្នា គឺ ល្អ ជាង ។

មា្នាក់ ១ គេប់ ពី កីឡាករ 
Danilo Pereira នាទីទ ី៦៤ 
និងកីឡាករ Moussa Mar-
ega នាទីទី ៩០ បាន ធនា ថា 
កេមុ Porto ជា មា្ចាស ់ពាន រង្វាន ់ 
ដោយ មិន ចាំ បាច់ រង់ ចាំ ដល់ 
ដំណាច់ រដូវ កាល  ឡើយ ពេះ 
មាន  ៨ពិន្ទុ នាំ មុខ ដាច់ លើ កេុម 
ជើង ឯក ចាស់ Benfica ដេល 
គេង ពាន លីក កំពូល នេះ ចេើន 
ជា ង កេុម ណា ទាំង អស់ រហូត 
ដល់ ទៅ ៣៧សម័យ កាល ។

កេុម Porto បាន នាំមុខ កេុម 
Benfica តេ ១ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
ពេល យុទ្ធនាការ នេ ការ បេកួត- 
បេជេង ចាប់ ផ្ដើមមាន ឡើង វិញ 

កេយ   មាន ការ បទិ ទា្វារ បេទេស 
ទប់ សា្កាត់ ការ រាល ដាល នេ វីរុស 
កូរ៉ូណា កាល ពី ខេ មុន តេ កេុម 
គូ បេជេង   ដ៏ ចំណាស់ របស់ ខ្លួន  
ចាប់ ផ្ដើម ទេត ទេត រហូត  
ដល់ មាន ការ  ផ្លាស់ ប្ដូរ គេូបង្វឹក 
លោក  Bruno Lage  ទៀត- 
ផង ។

កេយ សមេច បាន ជោគ - 
ជ័យ  ដ៏ សេស់ បំពេង នេះ ខេសេ- 
ការពារ ចាស់ វសេសោ កីឡាករ 
Pepe បាន នយិាយ ថា ៖ « កេមុ 
តេូវ តេ អបអរនូវ អ្វី ដេល យើង 
ធ្វើ បាន  ហើយ មិន តេឹមតេ ការ- 
បេកួត  នេះ នោះ ឡើយ។ កេុម  
Sporting កំពុង មាន ទមេង់ 
លេង  ល្អ ណាស់ តេ យើង ក៏ ដឹង 
ពី របៀប ថា តើ តេូវ រារាំង ចំណុច 
ខ្លាំង របស់ ពួកគេយា៉ោង ដូច ម្ដេច 
ខ្លះ ។ លទ្ធផល នេះ បាន មក  
ដោយសារ ការ បេឹង បេង ហ្វឹក- 
ហាត់  និង ការ លះ បង់  យា៉ោង 
ខ្លាងំ កា្លា របស ់កឡីាករ ក្នងុ កេមុ។ 
យើង មិន ដេល បញេឈប់ ឡើយ 
សូមេបី ក្នុង ពេល ដេល កំពុង 
គោរព តាម គោល ការណប៍ង្ខាងំ 
ខ្លួន ក៏ ដោយ » ។

រីឯលោក   Conceicao  ថ្លេង 
ថា ៖ « យើង ឈ្នះ ពានរង្វាន់ ១ 
ក្នុង ចំណម ពាន ដ៏ សំខន់់ ៗ  
ក្នុង បេវត្តិ សាស្តេ របស់ កេុម 
Porto ។ ខ្ញុំ សូម បេគល់ ពាន 
នេះ ឲេយ  ភរិយា កូន ៗ  និង ឪពុក 
មា្ដោយ របស់ ខ្ញុំ » ៕ AFP/VN

Juveភ្លាត់ស្មើទោះនំាមុខ២-០មុន

deLigt(ស្ដា)ំរបស់ក្រមុJuveត្រតបាល់ព្រលទាត់ច្រញពីជ្រងុ។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ  ថ្មីៗ  នេះ តារា សម្តេង  សេ ីសេស ់កញ្ញា 
វ៉ាន ់សម្ផសេស អតតីជា បេក្ខនារី  បេឡង  ក្នងុ  កម្ម វធិ ី 
Fresie Girls & Boys ឆ្នាំ ២០១៨ ឬ  ជំនាន់ ទី 
១៧  សម្តេង ក្តី បារម្ភ ចំពោះ គណនី ហ្វេសប៊ុក-  
របស ់ ខ្លួន  តេូវ បានជន មិន ស្គាល់ មុខ យក ទៅ 
ឆត  ទារ សុំ លុយ គេឯង ម្នាក់ ៗ រាប់ រយ ដុល្លារ  ពី 
បណ្តា មតិ្ត ភក្ត ិនៅ ក្នងុ បណ្តាញសង្គម ដោយ   បេើ 
ឈ្មោះ   និង ដាក់ រូប  Profile របស់  នាង តេម្តង ។ 

អតីត បេក្ខនារី ដេល បាន ជាប់   តេឹម វគ្គ  Top 6   
ន េ កម្ម វិធី  Fresie Girls & Boys ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដេល  មនសេុក កំណើត  នៅ សេុក  មោងឫសេសី  
ខេត ្ត   បាតដ់បំង  វយ័  ២១ឆ្នា ំ  របូ នេះ  នៅ តេ សម្តេង   
ក្ត ីបារម្ភ ដដេល  បើ ទោះ បជីា នៅពេល នេះ  គណន ី
ហ្វេស  ប៊ុក  របស់នាង មន ឈ្មោះ ជា  ភាស  អ ង់-
គ្លេស Vann Samphors ដេល តេូវ បាន   ជ ន 
ខលិខចូ មនិ ស្គាល ់មខុ បាន បេើ ជា  វធិ ីសមេប ់ សុ ំ
បេក់ គេ ឯង ដោយ វិធី  បេើលេស ថា ខ្លួន   មនកូន 
តូចឈឺ សមេក នៅ មន្ទីរ  ពេទេយ 
ហើយ ខ្វះ ខាត បេក់ មើល 
ឬពេយាបាល ជំងឺ កូន  ហើយ 
ក ៏  ឆតសុំ ជំនួយ ពី មិត្តភក្តិ 
ស្គាល ់តាម ហ្វេស ប៊កុ   គ ឺសុ ំ
លុយ គេ  ១ លើក ចំនួន   
៥០០ ដុល្លារ និង  ១  លើក  
ទៀត ចំនួន ៦០០ដុល្លារ  
អាមេរិក។    

កញ្ញា វ៉ាន់ សម្ផសេស 
ដេល  ទើប តេ បាន - 
ចូល   បេឡូក ក្នុង វិថី- 
សិលេបៈ នា  ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ  
កេយ  ពី បានបេឡង 
ក្នុង កម្ម វិធី  Fresie  
Girls & Boys 
ឆ្នាំ ២០១៨ និង 
បាន  ពាន រង្វាន់ លួង - 
ចិត្ត លេខ  ៦ ឬ  Top 6  
នោះបាន បង្ហើប បេប់ពី 
ដំណើរ រឿងតេូវ បាន  គេ - 
លួច  គណនី  ហ្វេស ប៊ុក   
ខ្លនួដល ់   ភ្ន ំពេញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា  ៖ 
«កាល២-៣ ថ្ងេមុន នេ 
ខេ  នេះ [ថ្ងេ ចន្ទទី១៣ /
អង្គារ ទី ១៤ ] មន គេ 
យក  គណនី ហ្វេសប៊ុក 
នាង ខ្ញុំ ទៅ ឆត សុំ 
លុយ គេ ម្តង ៥០០ 
ដុល្លារ និង ម្តង ទៀត  
៦០០ ដុល្លារ ដោយ 
បាន យក រូប ភាព ក្មេង 
បេុស  ម្នាក់  មនជំងឺ- 
ហើយ  និយាយ កុហក 
គេ  ម្តង ថា ជា កនូ របស ់

មិត ្ត ភក្តិខ្ញុំ និង ម្តង ថាជា កូន បេុស របស់ ខ្ញុំ  ខណៈ 
ទាំង ដេល រូប នាងខ្ញុំ មិន ទាន់ មន គេួសរ ផង - 
នោះ ។  នា ពេល នេះ នាង ខ្ញុ ំបានយក គណន ី
ហ្វេស ប៊កុ  ដេល បេើ កាល ព ីជាង  ១  ឆ្នា ំ មនុ 
បាន   មក វញិ ហើយ ដោយសរ  បាន ដរូ ទាងំ  
ឈ្មោះ   អាស យ  ដា្ឋាននេ   អុីមេល និង លេខ-  
សម្ងាត់» ។ 

ទោះបី ជា យា៉ាង ណ តារា សេី ដេល ជា 
ម៉ូយ  ថត  MV នៅ ក្នុង ផលិត កម្ម - 

ហងេសមស កញ្ញា វ៉ាន់ សម្ផសេស  
នៅ  តេ មន ការពេួយ  បារម្ភ និង   
មនការ ស្នើ ដល់ អ្នក សិលេបៈ      

ជា  មិត្ត ភក្តិ នាងឲេយ មន ការ - 
បេយ័ត្នខ្ពស់  ចំពោះ គណនី 

ហ្វេសប៊ុក  ខ្លួង ឯង និង របស់ រូប 
នាង  ផង  ដេរ កេង ល មន ការ- 
ប េបេួល ទៀត ទៅ ថ្ងេ មុខ ។  

  កញ្ញា វ៉ាន់ សម្ផសេស  ប ន្លឺ  - 
ឡើង  ថា ៖ «នាងខ្ញុំ នៅ មន 
ការ  បារម្ភ ដដេល ទោះ បី ជា  
នៅ ពេល  នេះ  នាង  ខ្ញុំ បាន  
គណនី  ហ្វេសប៊ុក នោះ-  
មក   វិញ ក្តី ពេះ ខា្លាច ថា 
គេ  យក ទៅ បេើ បេស់ 
នៅ ក្នុង ផ្លូវ  ដេល មិន  ល្អ   
លើស  ជាង នេះ  »។ 

ចំពោះការ ងរ ផ្នេក - 
សលិេបៈ   តារា សេ ី របូ នេះ  

មម ញឹកខា្លាំង  ថត MV 
នងិ  ថត សេបត៉ នានា  កាល ព ី
មុន មន  វិបត្តិ  ដោយ សរ - 
ជំងឺ  កូវីដ១៩ តេ ពេល នេះ 
ការ ង រ ទំាង នោះតេវូ ពនេយារ- 
ពេល និង រង់ ចាំ កេយ-  
ពេល  ធូរ សេបើយ វិញ៕ 

ស្រសី្រស់ វ៉ាន់ សម្ផស្រស បារម្ភ ពី ជន 
លួច  ហ្វ្រសបុ៊ក ខ្លនួឆាតសំុ លុយ គ្រ

តារា សេសីេស់ វ៉ាន់ សម្ផសេស តេវូ គេលួច ហ្វេស បុ៊ក 
យក ទៅ ឆាត សំុ លុយ គេ រាប់រយដុល្លារ ។ រូប ហ្វេសប៊ុក
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សុខ ហៀង របស់ កេមុទ័ព (មុខ)  ពេយាយាមរារំាង ខេសេបមេើជបុ៉ន Yamazaki Kenta របស់បឹងកេត។សហ ការី

ទ័ព ថា ពិបាក ទប់ បឹងក្រត បុ៉ន្ត្រ 
ក្រមុធំ ៣ទៀត  ហាក់ គ្មានសម្ពាធ
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ   កេមុកងយោធ ពល- 
ខេមរភូមិន្ទ (ទ័ព) ដេល កំពុង 
តេវូការ ជ័យជម្នះ ដើមេបី អាច ឈរ 
នៅ តំបន់  Top6 នោះ ហាក់មិន- 
សូវមនទំនុក ចិត្ត ទេក្នងុការ ទប់- 
ទល់ជាមួយ កេមុ បឹងកេត សមេប់ 
ការ ជួប គ្នា នៅចុង សបា្តាហ៍នេះ 
បុ៉ន្តេ  ភ្នពំេញ កេន វិសខា និង 
ណហា្គាវីល ហាក់ គ្មោនសម្ពាធ 
ក្នុងការបេជេងយក ៣ពិន្ទុ ទេ រីឯ 
អង្គរថាយហ្គឺរ ហាក់មិន ទាន់ 
បេកដ អាច  រក បាន ជ័យជម្នះ។

តាម ការ បេកួត៧សបា្តាហ៍ កន្លង 
មកនេះ កេមុទ័ព បាន ធ្លាក់ចេញ 
ពី តំបន់ Top6 ដេល អាច  មន 
សិទ្ធបិេកួតបេជេង  យកពាននៅ 
ជើងទី ២  ដោយពួកគេបានតេមឹ 
ឈរ នៅ លេខ ៧ មន១១ពិន្ទុ 
ហេតុនេះ ការដណ្តើម ៣ពិន្ទ ុ ពេល 
ជួប កេមុ បឹងកេត វ សំខាន់ បំផុត 
ចំពោះ កេមុ ទ័ព។

យា៉ាង ណ ក៏ដោយ លោក ទេព 
ឡុងរចនា គេ ូបង្វកឹ កេមុទ័ព ហាក់ 
មិន រំពឹង ក្នងុការ យកឈ្នះ កេមុ បឹង- 
កេត នោះទេ។ លោក និយាយ ថា៖  
«ធម្មតា ការ រៀបចំ គឺ យើង តេងតេ 
ចង់ ឈ្នះ បុ៉ន្តេ វ អាសេ័យ ទៅ -     
លើ ធនធន កីឡាករ ដេល យើង 
តេូវទទួលស្គាល់ ថា គុណ ភាព 
កីឡាករ  យើង នៅ កេម គេ ពេះ 
គេជា ក្លិប អ្នក មន លុយ ហើយ 
មេយា៉ាង ទៀត ការ បេកួតនេះ តេវូ ធ្វើ 
នៅលើទឹក របស់  កេមុ បឹងកេត  ទៅ 
ទៀត អី៊ចឹង វ មន  ផល វិបាក ចេើន 
ចំពោះ យើង»។

គេ ូបង្វកឹ ជើង ចាស់ រូបនេះបាន 
បន្ត ថា៖  « បើសិន ជាកីឡាករ យើង 

មន អារម្មណ៍ ល្អ ក្នងុ  ការ លេង  គឺ 
បើ ធ្វើបាន ល្អ  យើងអាច នឹង បាន 
លទ្ធផល ស្មើ បុ៉ន្តេ បើពួកគត់លេង 
ដោយ ការ  បាក់ទឹក ចិត្ត យើង ក៏នឹង 
ធ្លាក់ ចុះ ទៅតាម នោះ ដេរ។ យា៉ាង- 
ណក៏ដោយ យើង មិន ទាន់ អស់ 
សងេឃឹម  ក្នងុការ បេជេង យក តំបន់ 
Top6 នោះ ទេ ដេបិតអីយើង នៅ 
សល់ ការបេកួតចេើនទៀត»។ 

ចំណេក លោក គីម ភក្ត ីគេ-ូ 
បង្វកឹស្តទីី របស់ កេមុបឹង កេត មិន 
បានចាត់ទុក ថា ការ ជួប កេមុទ័ព 
នឹងមន ភាពងយសេលួ នោះទេ។ 
លោក បានបេប់ថា៖ «យើង ហ្វកឹ- 
ហាត់រាល់ ថ្ងេ ដើមេបី រកេសា ទំាង គុណ- 
ភាព កម្លាំង កាយសមេបទា និង 
បច្ចេកទេស ពេះ  យើង តេវូ ផ្តាត 
ទៅ លើ កេមុទ័ព ពេះ កេមុ មួយនេះ 
បេើ កម្លាងំខា្លាងំ ដេល យើង តេវូតេ 
លេង ដោយ ការ បេងុបេយ័ត្ន»។

នៅពេលសួរពីទំនុក ចិត្តក្នងុការ- 
យក ឈ្នះកេមុទ័ព លោក គីម ភក្ត ី 
បាន ឆ្លើយតប ថា៖ «យើង មន 
សងេឃឹម  តេ មិនមេន សងេឃឹម ដល់ 
៦០ ទៅ ៧០ ភាគរយ ថា យើងនឹង 
ឈ្នះ គេ នោះ ទេ ពេះនេះ ជា ការ- 
បេកួត គ្នាដេលយើង តេវូតេ ខំ បេងឹ 
បេង ឲេយ អស់ពី លទ្ធភាព ហើយ វ 
ក៏ ជា ការ បេកួត ដ៏ចំាបាច់ ដេល 
យើង  តេូវ បេយ័ត្ន បេជេង  ដើមេបី 
រកជ័យជម្នះ និងធ្វើ ឲេយកមេិត  
ចំណត់ ថា្នាក់របស់ យើងកាន់តេ 
បេសើរ»។ 

កេមុ បឹងកេត ទើបតេ  បេកួត បាន 
៦ដង ដូច កេមុណហា្គាវីល ដេរ 
ហើយកំពុង ឈរ នៅ លេខ ៣ មន 
១៤ពិន្ទ ុតិចជាងកេមុភ្នពំេញ កេន 
១ពិន្ទ ុនិងតិចជាង កេមុ ស្វាយរៀង 
ដេល កំពុង ឈរ នៅលេខ ១ ចំនួន 

៥ពិន្ទ ុហេតុនេះ បើ សិនជា ពួក គេ 
អាចដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទ ុលើកនេះ 
គឺបឹងកេត នឹង អាច ឡើង ទៅ ឈរ 
នៅ លេខ ២ បុ៉ន្តេ មិនមេន សបា្តាហ៍ 
នេះទេ ពេះ លើក នេះ ភ្នពំេញ- 
កេន ហាក់ គ្មោនសម្ពាធក្នងុការ- 
ឈ្នះ ៣ពិន្ទនុោះទេ ខណៈ ពួក គេ 
តេវូ ជួបកេមុ ឈរនៅ បាតតារាង 
នគរបាលជាតិ ដេល ចាញ់ ទំាង ៦ 
បេកួតនោះ។

ជាមួយ គ្នា នេះ  កេមុវិសខា ដេល 
ឈរ នៅ លេខ ៤ មន១៣ពិន្ទ ុក៏ 
អាច ដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទ ុដេរ ពេះ 
លើកនេះ ពួកគេ តេូវ ជួបកេុម ខ្ចី 
បទពិសោធ យុវជនបាល់ ទាត់  
ជាតិបាទី ចំណេកណហា្គាវីល 
ដេល ឈរ នៅ លេខ ៦ មន ១២ពិន្ទ ុ
ក៏នឹង អាច ឈ្នះ បាន ៣ពិន្ទ ុដូច គ្នា 
ដេបិតអី ពួក គេ តេូវ ជួប កេុម បេើ 
កីឡាករខ្មេរសុទ្ធ អគ្គសិនី កម្ពជុា 
តេ កេុម ឈរ នៅ លេខ ៥ អង្គរ- 
ថាយហ្គរឺ នៅមិនទាន់បេកដថា 
អាច ដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទ ុពី កេមុ 
អាសីុអឺរុ៉ប នោះ ឡើយ ៕
កម្ម វិធីបេកួតនៅថ្ងេសៅរ៍
-សូលទីឡូអង្គរ v គិរីវង់ កីឡដា្ឋាន 
អេសអយូ ៣:៣០
-អាសីុអឺរុ៉ប v អង្គរថាយហ្គរឺ កីឡ- 
ដា្ឋានអេអី៊យូ ៣:៣០
-បឹងកេត v ទ័ព នៅកីឡដា្ឋាន 
ខេមបូឌាអ៊េរវ៉េ ៣:៣០
៣បេកួត នៅ ថ្ងេអាទិតេយ
-យុវជន បាល់ទាត់ជាតិបាទី v 
វិសខា មជេឈមណ្ឌល សល បាល់- 
ទាត់ជាតិបាទី ៣:៣០
-អគ្គសិនីកម្ពជុា v ណហា្គាវីល 
កីឡដា្ឋាន អគ្គសិនី កម្ពជុា ៣:៣០
-ភ្នពំេញ កេន v នគរបាលជាតិ 
កីឡដា្ឋាន RSN ៦:០០ 
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