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កីឡាករជើងខ្លាំងទម្ងន់ស្រាល
៣គូត្រាូវប៉ះគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី
សន្សំប្រាក់លាន...ទំព័រ១៥

ក្រាុមអ្នកជំនាញសិលាចារឹកផ្ដើមបញ្ជ្រាប
មហាជនឲ្យស្គាល់ច្បាស់ប្រាវត្តិកំណើត
ន្រាការប្រាើពាក្យសុវណ្ណភូមិ...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានជាតិ

កម្ពជុានំាចេញទំនិញទៅអាមេរិក
ក្នងុឆមាសទី១មានតម្លេ$២,៧៥ពាន់លានកើនជាង២៣%

គេះរំាងស្ងតួធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ដំណំាសេវូជាង៤មឺ៉នហិកតានៅក្នងុខេត្តមួយចំនួន

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ការនាំចេញទំនិញ
ពីកម្ពជុាទៅកាន់ទផីេសារអាមេរកិ
មានតម្លេបេមាណ២,៧៥ពាន់
លានដុលា្លារសមេប់រយៈពេល
៦ខេដោយសារកណំើនខ្ពសន់េ

ការនាំចេញផលតិផលទាកទ់ង
នឹងការធ្វើដំណើរដេលកម្ពុជា
ទទលួបានបេពន័្ធអនុគេះពន្ធ
ពីអាមេរិក។នេះបើយោងតាម
ទិន្នន័យការិយាល័យពាណិជ្ជ-
កម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។
ទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យ

ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានឲេយ
ដងឹថាការនាចំេញទនំញិរបស់
កម្ពុជាទៅកាន់ទីផេសារអាមេរិក
នៅក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០
សមេចបាន២,៧៥ពាន់លាន
ដុលា្លារកើន២៣,០៥ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

កាលពីឆ្នាំមុនដេលមានចំនួន
ជិត២,២៤ពាន់លានដុលា្លារ។
ទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាការ-

នាំចលូមកវញិរបស់កម្ពជុាមាន
តម្លេ១៤៤,៦លានដលុា្លារធ្លាក-់
ចុះ៤៥,៤៣ភាគរយធៀបនងឹ
រយៈពេល...ត ទៅ ទំព័រ  ១០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋលេខាធិការ-
កេសងួសខុាភបិាលលោកសេី
ឱវណ្ណឌីនបានឲេយដឹងថាជំងឺ
គេនុឈីកបានផ្ទះុរាលដលដល់
១៥ខេត្តនៅកម្ពជុាដេលទាម-
ទារឲេយបង្កើនការបេុងបេយ័ត្ន
ខ្ពស់និងតេូវលុបបំបាត់ជមេក
មូសខា្លាដើមេបីទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលដលបន្ថេមទៀតខណៈ
អ្នកសងេស័យឆ្លងជំងឺនេះបាន
កើនដល់ជិត២០០០នាក់។
លោកសេីឱវណ្ណឌីនដេល

ជាអ្នកនាពំាកេយកេសងួសុខាភ-ិ
បាលផងនោះបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីមេសលិមញិថាតាម
របាយការណ៍សេវជេវនិង
តាមដនពីកម្មវធិីជាតិបេយទុ្ធ-
នឹងជំងឺគេុនឈាម នេមជេឈ-
មណ្ឌលជាតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺ
គេនុចាញ់បរាសតិសាស្តេនងិ
បាណកសាស្តេតេមឹថ្ងេទី៥ខេ
សីហាគឺមានករណីសងេស័យជំងឺ
គេុនឈីកកើនដល់១៧០០
ករណ។ីលោកសេីបន្តថាករណី
ជំងឺនេះគឺបានកើតឡើងក្នុង
ខេត្តចំនួន១៥ទូទាំងបេទេស
ដោយខេត្តខ្លះមានចេើនករណី
ចំណេកខេត្តខ្លះមានតេឹមតេ
ព១ីទៅ២ករណីទៅតាមតបំនន់េ
ខេត្តនីមួយៗ។...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ:ស្តេីខ្មេរ២រូបដេល
បង្កើតកម្មវិធីទីផេសារអេឡិច-
តេនូកិថ្មមីយួ«WeMall»ដេល
បច្ចុបេបន្នមានផលិតផលជាង
៦០០បេភេទដក់លក់និងទើប
នឹងឈានជើងចូលទីផេសារអេ-
ឡចិតេនូកិដេលកពំងុរកីចមេើន
របស់កម្ពជុាបានប្តេជា្ញាលើកស្ទយួ
ផលិតផលក្នុងសេុក។
WeMallតេូវបានបង្កើត

ឡើងដោយសេ្តីខ្មេរ២របូគឺកញ្ញា
ទូចសុជាតិតានិងអ្នកសេី
ហា៊ាងអូមយួដេលបានបេកាស
ដក់ឲេយដណំើរការជាផ្លវូការកាល
ពីថ្ងេទី១ខេសីហាឆ្នាំ២០២០។
កញ្ញាទូចសុជាតិតាសហ-

សា្ថាបនិកWeMallបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍ថា
ការបង្កើតទីផេសារអេឡិចតេូនិក
ក្នងុគោលបណំងដើមេបីលើកស្ទយួ
ផលិតផល...តទៅទំព័រ  ៩

កៃុង សៃអ៊ូលៈ ផ្លូវហាយវេ៉
សំខាន់ៗ ជាចេើនកន្លេងនៅ
ទទូាងំរដ្ឋធនីសេអ៊លូតេវូបាន
បិទជាបន្តបនា្ទាប់កាលពីថ្ងេ-
ពេហសេបតិ៍ ខណៈភ្លៀងធ្លាក់
យា៉ាងខា្លាំងបានបង្កឲេយកមេិត-
ទឹកទន្លេហាន នៅក្នុងទីកេុង
សេអ៊ូលកើនឡើងខ្ពស់។
យោងតាមប៉ូលិសនិងមន្តេី

កេុងសេអ៊ូលបានឲេយដឹងថា
ចំណេកផ្លូវ...ត ទៅទំព័  រ  ១២

មន្តេស៉ីខាភិបាល
ឲេយបេយ័ត្នជំងឺគេន៉
ឈីកខណៈកំព៉ង
កើតនៅ១៥ខេត្ត

ផេសារអេឡិចតេនិូក
WeMallប្តេជា្ញា
រួមចំណេកលើក-
ស្ទយួផលិតផលខ្មេរ

ផ្លវូហាយវេសំ៉ខាន់ៗ
នៅកូរ៉េខាងតេបូងតេវូ
បិទដោយសារជំនន់
ទកឹភ្លៀងធ្លាកខ់ា្លាងំ

ផ្លៃមៀន ប៉ៃលិន អាចនឹងតៃវូបាននំាចៃញទៅចិន នៅចុងឆ្នា២ំ០២១
អាជីវករអង្គុយលក់ផ្លេមៀននៅផេសារកណ្ដាលនាពេលកន្លងមក។កម្ពុជារំពឹងថាអាចនឹងធ្វើការនាំចេញផ្លេមៀនប៉េលិនទៅ

ទីផេសារបេទេសចិននៅចុងឆ្នាំ២០២១ឬដើមឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ...(ព័ត៌មនពិស្ដារ ទំព័រ ១០)។រូបថតហុងមិនា

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈគេះរាំងស្ងួតបាន
ធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដំណំសេូវជាង
៤មឺុនហិកតាក្នងុខេត្តបាត់ដំបង
បនា្ទាយមានជយ័នងិបណ្ដាខេត្ត
មួយចំនួនទៀតខណៈបេភពទឹក

មួយចំនួននៅតេបន្តគោករីងធ្វើ
ឲេយមានការលបំាកដល់អាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋាននិងមន្តេីជំនាញពាក់-
ព័ន្ធក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍បូមទឹក
ជួយសង្គេះសេូវទាំងនោះជូន
ដល់បេជាកសិករ។
លោកកេវវីទីបេកឹេសាជាន់ខ្ពស់

គណៈកមា្មាធិការជាតិគេប់គេង
គេះមហន្តរាយបេប់ភ្នំពេញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីមេសិលមិញថាដំណំ
សេវូដេលរងផលប៉ះពាល់ដោយ-
សារគេះរំាងស្ងតួទំាងនេះភាគ-
ចេើនជាសេូវបង្កើនរដូវដេល
កសិករបានធ្វើការដំដុះកាលពី

អំឡុងចុងខេឧសភានិងខេមិថុនា
ឆ្នាំ២០២០។បេជាកសកិររពំងឹ
ថាសេវូទំាងនោះនឹងអាចបេមូល
ផលក្នងុខេសីហាឬខេកញ្ញាខាង-
មុខបុ៉ន្តេដោយសារការបេបេួល
អាកាសធតុ របាយទឹកភ្លៀង
បានធ្លាក់ដោយកន្លេងនិងមិន

ទៀងទាតធ់្វើឲេយតបំន់មយួចនំួន
ជួបបេឈមនឹងគេះរាំងស្ងួត
ពសិេសនៅខេត្តបាត់ដបំងនងិ
ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
លោកវីបញ្ជាក់ថា៖«នៅពេល

នេះដំណំសេវូជាង៤មឺុនហិកតា
នៅទូទំាងបេទេស...តទៅទំព័រ  ២



តពីទំព័រ១...កំពុងប្រឈម
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារ
កង្វះទឹកស្រចស្រពខណៈដំណំា
ស្រវូប្រមាណជាង៥០០០ហិក-
តាទៀតបានរងការខូចខាត
ទាំងស្រុង»។បើតាមលោក វី
ខ្រត្តដ្រលមានដំណំាស្រវូរងផល-
ប៉ះពាលច្រើនជាងគ្រគឺខ្រត្ត
បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យ
និងខ្រត្តកំពង់ធំ។
យ៉ាងណាក៏ដោយក្នងុអឡំងុ

ព្រលន្រះប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុង
ទទួលរងឥទ្ធិពលព្រយុះ SIN-
LAKUដ្រលធ្វើឲ្រយមានភ្លៀង
ធ្លាក់ច្រើនក្នុងតំបន់មួយចំនួន
ជាប់ជួរភ្នំដងរ្រកនិងខ្ពង់រាបឦ-
សាន។ប៉ុន្ត្រប្រជាកសិករនិង
មន្ត្រីពាក់ពន័្ធមយួចនំនួក្នងុខ្រត្ត
បាត់ដបំងនងិបន្ទាយមានជយ័
អះអាងថា ដង់សុីត្រទឹកភ្លៀង
មានកម្រិតទាបនិងធ្វើឲ្រយមាន
ក្ដីព្រួយកង្វល់ជុំវិញបញ្ហាកង្វះ
ទឹកស្រចស្រពដដ្រល។
លោកឈឹម វជិរាប្រធន

មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និង
ន្រសាទខ្រត្តបាត់ដបំងថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាគ្រះរាំងស្ងួតន
ប៉ុន្មានសបា្ដាហ៍ចុងក្រយន្រះ
បានធ្វើឲ្រយដំណាំស្រូវចំនួន
១៧៩៨១ហិកតារបស់ប្រជា-
កសិករនៅស្រុកបវ្រលស្រុក
ថ្មគោលនងិស្រកុបាណន់ជបួ
ប្រឈមផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ខណៈដណំាំស្រវូប្រមាណជាង
១០០០ហិកតាទៀតបានរង
ការខូចខាតទាំងស្រុង។ប៉ុន្ត្រ
ប្រជាកសិករបាននំគ្នាដាំដុះ
ស្រវូសា្ដារឡើងវិញលើផ្ទ្រដីដ្រល
បានរងការខូចខាតដោយគ្រះ-
រាំងស្ងួតទាំងនោះ។លោកថ្ល្រង
ថា៖«កាលពីថ្ង្រពុធភ្លៀងបាន
ធ្លាក់នៅផ្ន្រកខ្លះន្រស្រកុថ្មគោល
និងស្រកុបវ្រលបុ៉ន្ត្ររបាយដង់-
សីុត្រទឹកភ្លៀងនៅមានកម្រតិទាប
នៅឡើយហើយវានៅត្រជាក្ដីព្រួយ-
កង្វល់សម្រប់យើងក្នងុកិច្ចអន្ត-
រាគមន៍ជយួបមូទកឹសង្គ្រះស្រូវ
ដ្រលកំពុងជួបប្រឈមខ្វះទឹក
ស្រចស្រពទាំងនោះ»។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកបា៉ាង

វណា្ណាស្រដ្ឋប្រធនមន្ទរីកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទខ្រត្ត
បន្ទាយមានជយ័ក៏ឲ្រយដងឹដ្ររថា
កាលពី២សបា្ដាហ៍មុនដោយ-

សារត្រគ្រះរំាងស្ងតួបានអូស-
បន្លាយរយៈព្រលវ្រងព្រកធ្វើឲ្រយ
ដំណំាស្រវូរបស់ប្រជាកសិករនៅ
ស្រុកមង្គលបុរី និងក្រុងសិរី-
សោភណ័ចំនួន៣០៣០ហិកតា
បានរងការខូចខាតអស់ទាំង-
ស្រងុហើយនៅព្រលន្រះដំណំា
ស្រវូចនំនួ៦៦០០ហកិតាទៀត
ក្នងុស្រកុមង្គលបរុកីពំងុរងផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ នឹងឈានទៅ
ខចូខាតទាងំស្រងុបើគ្មានភ្លៀង
ធ្លាក់គ្រប់គ្រន់ដើម្របីជួយសង្គ្រះ
ទ្រនោះ។លោកថា៖«នៅព្រល
ន្រះយើងសង្រឃឹមលើទឹកភ្លៀង
ធ្លាក់ពីលើម្រឃដើម្របីជួយសង្គ្រះ
ស្រវូទាងំនោះព្រះប្រភពទកឹ
ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកន្រះត្រូវ
បានគោករងីស្ទើរប្រះក្រហ្រង
អស់ទៅហើយ»។
ចំណ្រកលោកប៉្រនវណ្ណរិទ្ធ

ប្រធនមន្ទរីកសិកម្មខ្រត្តកំពង់-
ធំក៏ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹក
ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថាគិតត្រឹមថ្ង្រទី
៥ខ្រសហីាការបង្កបង្កើនផល
ស្រូវរដូវវស្រសារបស់ប្រជា-
កសិករខ្រត្តកំពង់ធំបានចំនួន
២០៧០៣៨ហិកតាស្មើនឹង
៩៧,០៦ភាគរយន្រផ្រនការ
ផ្ទ្រដីដំាដុះ២១៣៣០០ហិក-
តា។តួល្រខន្រះមានការថយចុះ
បើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈព្រល
ដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំមនុគឺមានការ
ថយចុះចនំនួ៨២៦០ហកិតា។
លោកបន្តថា៖«គ្រះរាំងស្ងួត
នព្រលកន្លងមកន្រះបានធ្វើ
ឲ្រយប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវបង្កើន
រដូវចំនួន១៦៣៥៤ហិកតា
ក្នងុនោះ៤៥៤ហកិតាបានរង
ការខូចខាតទាំងស្រុង»។
ភាពរំាងស្ងតួត្រវូបានគ្រព្រយា-

ករថានឹងកើនឡើងកាន់ត្រ
ខា្លាំងនៅសបា្តាហ៍ន្រះក្នុងតំបន់
មួយចំនួននៅជំុវិញដងទន្ល្រស្រ-
កុងទន្ល្រស្រសាននិងទន្ល្រស្រ-
ពកក្នងុភាគឦសានន្រប្រទ្រស
កម្ពជុា។ន្រះតាមរបាយការណ៍
គណៈកម្មការទន្ល្រម្រគង្គ(MRC)
ដ្រលត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយបន្ត
ដោយទភីា្នាក់ងារពត័ម៌ានកម្ពជុា
AKPកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍។
របាយការណ៍បន្តថាយោង-

តាមលទ្ធផលន្រការព្រយាករ
បងា្ហាញថាភាពរំាងស្ងតួខា្លាងំនឹង
រីករាលដាលដល់តបំនធ់ំៗ មយួ
ចំនួនន្រខ្រត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរី
ស្ទឹងត្រងនិងខ្រត្តក្រច្រះ៕
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គ្រោះរំាងស្ងតួ...គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើម
ពិនិត្រោយលើស្រោចក្ដពី្រោងច្រោបាប់ថ្មចំីនួន៣
ខនសាវិ

ភ្នពំេញៈលោកហ្រងសំរិន
ប្រធនរដ្ឋសភាកម្ពជុាកាលពី
ថ្ង្រម្រសិលមិញបានដឹកនំកិច្ចប្រជំុ
គណៈកមា្មាធិការអចិន្រ្តយ៍រដ្ឋ-
សភាដោយសម្រចទទួលយក
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ចំនួន៣ប្រគល់
ជូនគណៈកម្មការជំនញរដ្ឋ-
សភាយកទៅពិនិត្រយនិងសិក្រសា
និងធ្វើរបាយការណ៍ត្រឡប់មក
គណៈកមា្មាធិការអចិន្រ្តយ៍វិញ។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ទំាង៣នោះ

រួមមានស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីី-
ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រស់និង
ការចាត់ច្រងលើទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ
និងស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីីការ-
គ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មដ្រល
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ទំាង២ន្រះត្រវូ
បានប្រគល់ជូនគណៈកម្មការ
ស្រដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនគរនិង
សវនកម្មពិនិត្រយនិងសិក្រសា។
ចំណ្រកស្រចក្ដីព្រងច្របាប់

មួយទៀត គឺស្ដអំីពីការអនុម័ត

យល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពី
ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ន្រក
ច្របាប់ក្នងុវិស័យព្រហ្មទណ្ឌរវាង
កម្ពជុានិងប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
ត្រវូបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការ-
នីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ន្ររដ្ឋសភា។
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍មិនអាចសំុការបញ្ជាក់បន្ថ្រម
ពីលោកឡ្រងប៉្រងឡុងអ្នកនំ-
ពាក្រយរដ្ឋសភាជំុវិញស្រចក្ដីព្រង
ច្របាប់ទំាង៣ន្រះទ្រដោយសារ

មិនមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីីការ-

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រស់និងការ-
ចាត់ច្រងលើទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋនិង
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីីការគ្រប់-
គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មគឺត្រូវ
ទ្រសឹ្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័ត
កាលពីដើមខ្រកក្កដា។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីីការគ្រប់-

គ្រងការប្រើប្រស់និងការចាត់-
ច្រងលើទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋគឺមាន

១២ជំពូកនិង៩០មាត្រដ្រល
រៀបចំឡើងដើម្របីពង្រឹងក្រប-
ខ័ណ្ឌច្របាប់រចនសម្ពន័្ធសា្ថាប័ន
និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសា្ថា-
ប័នក្នងុការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្ត-ិ
រដ្ឋ។ក្នងុនោះមានដីធ្លីក្រមដី
ភ្នំសមុទ្របាតសមុទ្រក្រម-
បាតសមុទ្រឆ្ន្ររសមុទ្រអាកាស
កោះទន្ល្រព្រក បឹងព្រឈើ
ធនធនធម្មជាតិមជ្រឈមណ្ឌល-
ស្រដ្ឋកិច្ចវប្របធម៌ មូលដា្ឋានការ-
ពារប្រទ្រសសំណង់ផ្រស្រងៗដ្រល
បានកំណត់ថាជារបស់រដ្ឋ។
ចំណ្រកស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីី

ការគ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្ម
វិញមាន១២ជំពូកនិង៩៧មាត្រ
ដ្រលគ្រប់គ្រងលើវិស័យកាសីុ-
ណូនិងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មដទ្រ
ទៀតយ៉ាងតឹងរឹុងនិងប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ច្របាប់ន្រះ
កំណត់ចំនួនទុនវិនិយោគអប្រប-
បរមាសម្រប់អាជីវកម្មកាសីុណូ
ការកំណត់តំបន់ដ្រលគួរអនុញ្ញាត
ឬមិនអនុញ្ញាតឲ្រយមានល្រប្រងពា-
ណិជ្ជកម្មការពង្រងឹសមត្ថភាព
សា្ថាប័ននិងការបំពាក់នូវបច្ច្រក-
ទ្រសសមស្របក្នងុការត្រតួពិនិត្រយ
ជាប្រចំាលើដំណើរការរបស់ប្រ-
តិបត្តិករល្រប្រងន្រះព្រមទំាងមាន
វិធនការតឹងរឹុងចំពោះការលាង
សមា្អាតប្រក់និងហិរញ្ញប្របទាន
ភ្ររវកម្មផងដ្ររ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំ-

ពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រប់
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ម្រសិលមិញថាស្រច-
ក្ដីព្រងច្របាប់មួយទៀតស្ដីអំពី
ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធ-ិ
សញ្ញាស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញ
ទៅមកផ្ន្រកច្របាប់ក្នងុវិស័យព្រហ្ម-
ទណ្ឌរវាងកម្ពជុា និងកូរ៉្រខាង-
ត្របូងដូចដ្រលកម្ពជុាបានធ្វើជា-
មួយបណា្ដាប្រទ្រសជាមិត្តទំាង-
អស់ក្នងុកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងទប់-
សា្កាត់បទល្មើសឆ្លងដ្រន។
លោកថា៖«ជាទូទៅ!ក្នុង

វិស័យព្រហ្មទណ្ឌគឺមានការជួយ
គ្នាទៅវិញទៅមកផ្ន្រកច្របាប់ដូច-
ជាការផ្ទ្ររទណ្ឌតិ និងការធ្វើ-
បត្រយាប័នទប់សា្កាត់និងបង្ក្រប។
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះដើម្របីពង្រងឹ
កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារផ្ន្រកព្រហ្ម-
ទណ្ឌដូចជាទប់សា្កាត់បទល្មើស
ឆ្លងដ្រនក្នងុនោះមានការសហ-
ការគ្នាក្នងុការស្រវជ្រវដើម្របី
បង្ក្របបទល្មើសឆ្លងដ្រន និង
ការផ្លាស់ប្ដរូព័ត៌មាននិងឯកសារ
គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្របីដំណើរ-
ការតាមនីតិវិធីទៅតាមផ្លវូច្របាប់
របស់ប្រទ្រសរៀងៗខ្លនួ»៕

កិច្ចបេជំុគណៈកម្មាធិការអចិនេ្តយ៍រដ្ឋសភាពីមេសិលមិញ។រូបថតរដ្ឋសភា
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មនុស្ស២នាក់តូ្វចាប់ឃំុខ្លនួរឿងតវ៉ាដោះល្ង រុ៉ង ឈុន ក្សួង វប្បធម៌ អនុញ្ញាត ឲ្យ រោង ភាព យន្ត បើក ឡើង វិញ
 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  មនុសៃស ២ នាក់ តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  និង 

បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ពាក់ ព័ន្ធ នងឹ ការ ទទួល ផៃន- 
ការ ព ីខាង កៃ  ដើ មៃប ីធ្វើ ការ តវ៉ា ឲៃយ មាន ការ ដោះ- 
លៃង លោក   រ៉ុង  ឈុន   ដៃល តុលា ការ បាន 
សមៃច ឃុំ ខ្លួន កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  
រឿង ពៃំ ដៃន ។ 

 លោក  ឆយ  គឹ ម ខឿន   អ្នក នាំ ពាកៃយ អគ្គ ស្នង- 
ការ នគរ បាល ជាតិ   បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កា ល ពី មៃសិល មិញ ថា  មនុសៃស ២ នាក់ ដៃល តៃូវ 
ចាប់ ខ្លួន  រួម មាន ឈ្មោះ  ទុំ វុទ្ធី  អតី ត សមា ជិក 
គណៈ កម្ម ការ បៃតិ បត្តិ  ខៃត្ត ស្វាយ រៀង នៃ អតីត 
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាត ិ នងិ ឈ្មោះ  ឈ ួ ផៃង   តៃូវ 
បាន សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន   បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ 
តាម នតី ិវធិ ី  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ញុះ ញង ់បង្ក ឲៃយ មាន 
ភាព វកឹ វរ ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សន្ត ិសខុ សង្គម  តាម មាតៃ   
៤៩៥  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។ 

  លោក ថ្លៃង  ថា ៖  « អត់ មាន រឿង អី កៃ ពី ទទួល 
បញ្ជា ពីមៃ នៅ  កៃ បៃទៃស មក ដោះ លៃង   រ៉ុង   
ឈនុ  ទៃ ។  មាន ឯក សរ   មាន សឡំៃង សៃលួ បលួ 
ណាស់ នៃ ការ ទទួល បញ្ជា  បាន ន័យ ថា   បាន 
 រៀប ច ំផៃន ការ ប៉នុ បង៉ ធ្វើ សកម្ម ភាព តៃ ម្ដង។  មនិ 
មៃន ចៃញ ពី ឆន្ទៈ អី ឯ ណា ទៃ » ។ 

  លោក បន្ត ថា  កៃ ពី នៃះ  មាន  មនុសៃស ២ នាក់ 
ទៀត តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច អប់ រំ  ហើយ ឲៃយ តៃ ឡប់ 
ទៅ ផ្ទះ វិញ។   អ្នក ទាំង ២នាក់ នៃះ មាន ស្តៃី  ឈ្មោះ  
ឈិន   សុវ ណា្ណា  មុខ របរ កម្ម ករ រោង ចកៃ   និង 
ឈ្មោះ  អ៊ុក  សំ អូន  អតី ត   ចៅ សង្កាត់ ដង្កា នៃ 
អតីត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ។ 

  លោក   គជុ   គមឹ ឡងុ  អ្នក នា ំពាកៃយ អយៃយ ការ អម 

សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ   មិន អាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក ់ព ីករណ ីចាប ់ខ្លនួ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ញុះ ញង ់ 
បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។   ចំ ណៃក លោក   ជិន   
មា៉ាលនី   អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌បាន ថ្លៃង  ថា  
ជា ទិដ្ឋ ភាព ចៃបាប់   បើ សមត្ថ កិច្ច រក ឃើញ ថា មាន 
ធាតុ ផៃសំ គៃប់ គៃន់ ដៃល បញ្ជាក់ ថា សកម្ម ភាព 
របស់ បុគ្គល ណា មា្នាក់ បង្កើត បាន ជា បទ ល្មើស 
នោះ  អ្នក បៃពៃឹត្ត បៃឈម មុខ នឹង បទ ចោទ ទៅ 
តាម ចៃបាប់ កំ ណត់ ។   បុ៉ន្តៃ អ្នក សៃ ី  ចក់   សុភាព  នា-   
យិ កា មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា  ថ្លៃង ថា  
សិទ្ធិ ក្នុង ការ បៃ មូល ផ្ដុំ ដោយ សន្តិ វិធី តៃូវ បាន 
ធានា  ដោយ ចៃបាប់ ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ។   អ្នក សៃី 
ថ្លៃង  ថា៖   « ការ វយ បក លើ ពល រដ្ឋ ដៃល អនុវត្ត 
សទិ្ធ ិរបស ់ពកួគៃ ដោយ សៃប ចៃបាប ់ក្នងុ ការ ធ្វើ ការ 
បៃមូល ផ្ដុំ ដោយ សន្តិ វិធី នោះ  គឺ ធ្វើ ឲៃយ ខូច ដល់ 
តួនា ទី របស់ កម្ពុ ជា ក្នុង ការ គោរព សិទ្ធិ មនុសៃស   
ហើយ វ រឹត តៃបិត បុគ្គល មិន ឲៃយ ចូល រួម ក្នងុ សង្គម » ។   

  លោក   រ៉ុង   ឈុន  បៃធាន  សហ ភាព  សហ ជីព  
កម្ពជុា   និង ជា តំណាង កៃមុ បៃកឹៃសា ឃា្លា ំមើល កម្ព ុជា  
តៃូវ បាន ចៅ កៃម ស លា ដំ បូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
សមៃច ឃុំ ខ្លួន បណ្ដោះ អា សន្ន   កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
ដោយ ចោទ បៃកាន់ ពី បទ ញុះ ញង់ ឲៃយ មាន ភាព វឹក វរ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សង្គម  តាម មាតៃ   ៤៩៤   និង   ៤៩៥   
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ។   

ការ ចោទ បៃកាន់ នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី លោក 
បាន ចុះ ទៅ ជួប ពល រដ្ឋ នៅ ឃុំ តៃពាំង ផ្លុង   សៃុក 
ពញា កៃក   ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ  ហើយ  ពល រដ្ឋ អះ អាង ថា  
កម្ពជុា បាត់ ដី ទៅ វៀត ណាម ។   ប៉នុ្តៃ គណៈ កមា្មោ ធ ិការ- 
ចមៃុះ កិច្ច ការ ពៃំ ដៃន ចៃនចោល ការ លើក ឡើង 
នៃះ  ហើយ ចាត់ ទុក ថា  ជា ការញុះ ញង់  និង បំភ័ន្ត 
ស ធារ ណ មតិ ជាតិ   និង អន្តរ ជាតិ ៕ 

ខន  សាវិ

ភ្នំពេញ ៈ  កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ 
កៃសួង វបៃប ធម៌ និង វិចិតៃ  សិលៃបៈ 
បាន បៃកាស អនុ ញ្ញាត ឱៃយ រោង ភាព- 
យន្ត  នងិ រោង សម្តៃង សលិៃបៈ  បើក- 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញកៃយ ពី រដ្ឋា - 
ភិ បាល  បៃកាស បិទ តាំង ពី ពាក់- 
កណា្ដោ ល ខៃ មីនា  មក  ប៉ុន្តៃ មា្ចាស់ 
រោង ភាព យន្ត  និង រោង សម្ដៃង 
សិលៃបៈ ទំាង នៃះ  តៃវូ ដក់ ពាកៃយ ស្នើ - 
សុំ  មុន បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន  បញ្ជាក ់
ថា ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ រោង ភាព យន្ត  
និង រោង សម្ដៃង សិលៃបៈ បើក ដំណើ រ - 
ការ ឡើង វិញ នៃះ គឺ ដើមៃបី ជួយ សមៃ ួល 
កា រ លំ បាក ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច និ ង លើក- 
ទឹក ចិត្ត ដល់ កៃុម សិលៃបៈ ក្នុង ការ-  
អភិ រកៃស  និង លើក ស្ទយួ វបៃប ធម៌ ជាតិ ។ 
បុ៉ន្តៃ មុន បើក ដំណើរ ការ  មា្ចាស់ រោង-  
ភាព យន្ត  និង រោង សម្ដៃង សិលៃបៈ  
តៃវូ  តៃ ដក់ ពាកៃយ ស្នើសំុ  និង ចុះ អនុ - 
សៃសរណៈ យោគ យល់ គ្នា ជា មួយ 
កៃសួង វបៃប ធម៌ ដោយ តៃូវ រៀប ចំ 
ខ្លនួ ឱៃយ រួច រាល់  ដើមៃបី ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត  អនុ - 
វត្ត តាម លក្ខ ខណ្ឌ តមៃូវ សុវត្ថិ ភាព  
តាម គោល ការណ ៍ស្ដង ់ដបៃត ិបត្ត ិ
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ និង តៃូវ ឈរ លើ 
គោល ការណ៍ ស្ម័គៃ ចិត្ត  ក្នុង ការ-  
ទទួល ខុស តៃូវ  និង ចូល រួម សហ- 

ការ ជា មួយ មនៃ្តី កៃសួង ដៃល តៃូវ 
ពិនិតៃយ តាម ដន ការ អនុ វត្ត គោល- 
ការណ៍ ស្ដង់ ដ បៃតិ បត្តិ ។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ 
កៃសងួ វបៃប ធម ៌នៃះសៃប ពៃល  ដៃ ល 
កៃសួង សុខា ភិ បាល  បាន រាយការ - 
ណ ៍កាលព ីថ្ងៃ មៃសលិមញិថា អ្នកជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩ ចំនួន  ៨ នាក់ បន្ថៃមទៀត 
តៃូវ  បាន ពៃយា បាល ជា សះសៃបើយ 
ដៃល បានធ្វើឱៃយ អ្នកជា សះសៃបើយ 
សរបុ កើន ដល ់ ២១០ នាក ់នងិ អ្នក 
នៅសល់ កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 
ចនំនួ  ៣៣នាក ់ក្នងុចណំម អ្នក- 
ឆ្លង សរុប ចំនួន  ២៤៣ នាក់ ។ 

ក្នុងចំណម អ្នកជា សះសៃបើយ 
ទំាងនៃះគឺមាន ជនជាតិខ្មៃរ ចំនួន  ៥   
នាក ់ក្នងុនោះ ៣ នាក ់ជា កង កមា្លា ំង 
មួក ខៀវ  របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជា តិ 
ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ មកពី បៃទៃស 
មា៉ាលី និង ២ នាក់ ទៀត  ជា អ្នកជំងឺ 
មកពី បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី ដៃល 
ពួកគៃ តៃវូបាន អនុញ្ញាតឱៃយ ចាក ចៃ ញ 
ពី មណ្ឌល សុខភាព ចាក់អងៃ បនា្ទា ប់ 
ព ីការធ្វើ តៃស្ដ លើក ទ ី២ អវជិ្ជមាន ។  
ចំណៃក អ្នកជា សះសៃបើយ ៣ នាក់ 
ទៀត គឺមាន ជនជាតិ ឥណា្ឌា មា្នាក់ 
អាយុ  ៣២ឆ្នាំ ធ្វើដំណើរ មកពី 
ឥណា្ឌា និង ស្ដៃី ជនជាតិ ឥណ្ឌូនៃសុី 
អាយុ ៥៣ ឆ្នា ំ ធ្វើដំណើរ មកពី ឥណ្ឌ ូ- 
នៃសីុតៃវូបាន អនុញ្ញាតឱៃយ ចាក ចៃ ញ 
ពី មន្ទីរពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ - សូ វៀត 

កៃយពី ធ្វើតៃស្ដ លើក ទី ២ អវិជ្ជមា ន  
និង មា្នាក់ទៀត ជា មន្តៃជីាន់ខ្ពស់ ស្ថា ន-  
ទូត សហរដ្ឋអាមៃរិកដៃល ទទួល កា រ- 
ពៃយាបាល នៅក្នុង ស្ថានទូត ផ្ទាល់  ។ 

កាលពី ថ្ងៃទី ៥ សីហា ស្ថានទូត 
អាមៃរិក បា នបង្ហោះ នៅ លើ ហ្វៃ ស-  
ប៊ ុក  របសខ់្លនួ ថា នៅក្នងុ ស្ថានទូត គឺ 
មានតៃ មន្តៃ ី៤ នាក ់ប៉ណុ្ណាះតៃវូបា ន  
ធ្វើតៃស្ដ វិជ្ជមាន ជំងឺ កូ វីដ បនា្ទា ប់ពី 
ពួក គៃ ធ្វើដំណើរ ពី អាមៃរិក  តៃឡប់ 
មកកាន់ កម្ពជុា វិញហើយ  តៃ ូវ  បាន  
ដ ក់ ឱៃយនៅ ដច់ដោយ ឡៃ ក យ៉ា ង- 
តឹងរុឹង ។ ស្ថានទូត នៃះ បញ្ជាក់ ថា 
មិនមាន ការឆ្លង នៅក្នុង សហ- 
គមន៍ នៃ ស្ថានទូត នោះទៃ ។ 

មន្តៃី កៃសួងសុខាភិបាល ធា្លាប់ 
បញ្ជាក់ថា គិត តៃឹម ខៃកក្កដ រាល់ 
ករណ ីឆ្លង ដៃល រកឃើញ នៅ កម្ពជុា 
គឺ សុទ្ធតៃ នាំចូល ពី កៃបៃទៃស 
ហើយ ភាគចៃើន អ្នកធ្វើដំណើរ 
តាម ជើងហោះហើរ មកពី បៃទៃស 
មា៉ាឡៃសុី  និង ឥណ្ឌូនៃសុី ។ 

បុរស ជនជាតិខ្មៃរ ចំនួន ២នាក់ 
ដៃល ទើប ធ្វើដំណើរ តៃឡប់ ពី បៃទៃ ស 
មា៉ាឡៃសុី មក កម្ពុជា វិញ  កាលពី ថ្ងៃ 
ទី ២៣  កក្កដ បាន រត់គៃច ចៃញពី 
កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ ខៃត្ត ពៃ - 
វៃង នៅ ថ្ងៃទី ៣ សីហា និង តៃូវបាន 
អាជា្ញាធរ នាំខ្លួន  មក ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
វញិ នងិ តៃវូ ផកពនិយ័ ឱៃយធ្វើ ច តា្តាឡ-ី  
ស័ក ចំនួន១៤ ថ្ងៃ បន្ថៃមទៀត៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការងរ  និង 
បណ្តុះបណា្ដោល វិជា្ជាជីវៈ  បាន ឲៃយ- 
ដឹងថា  និសៃសិត ជយលាភី ជិត 
៥០នាក់  គៃង នឹងទៅ បន្ត ការ- 
សកិៃសា នៅ បៃទៃស ជប៉នុ នា ពៃល 
ខាងមុខ។  លោក ហ៊ុន មា៉ា ណៃត  
បៃធាន យុវជន របស់ គណបកៃស 
បៃជាជន កម្ពជុា  ចាតទ់កុ នសិៃសិត 
ដៃល ទទលួបាន អាហា របូករណ ៍
ទាងំ នៃះ  ជា ធនធាន ដ ៏មាន សកា្តា- 
នុ ពល សមៃប់ កម្ពុជា  ក្នុងការ រួម- 
ចំណៃក រុញចៃន សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
សង្គម ឲៃយ កាន់តៃ រីក ចមៃើន។

បើ តាម បណា្ដោញ សង្គម ហ្វៃស- 
ប៊ុក របស់ កៃសួង ការងរ  និង 
បណ្តុះ បណា្ដោល វិជា្ជាជីវៈ  ដៃល 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ  កាលពី ថ្ងៃទី៥  
ខៃ សីហា  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  និសៃសិត 
ដៃល គៃង នងឹ ទៅ បន្ត សិកៃសា នៅ 
បៃទៃស ជប៉ុន នា ពៃល ខាងមុខ 
មាន ចនំនួ ៤៨នាក។់  ពកួគៃ បាន- 
ទទួល ជយលាភី នូវ អាហា រូប- 
ករណ៍ JDS  និង ជយលាភី នៃ 
អាហា រូបករណ៍ MEXT។ 

លោក ហ៊ុន មា៉ាណៃត  បៃធាន 
យវុជន របស ់គណបកៃស បៃជាជន- 

កម្ពជុា  ក្នងុ ឱកាស អញ្ជើញ ចលូ រមួ   
សំណៃះ សំណាល និង ផ្តាំផ្ញើ 
ដល់  បៃក្ខភាព និសៃសិត ជយលាភី  
នៅ សណា្ឋាគរ ភ្នពំៃញ  ដៃលមាន 
ការចូល រួម ពី មន្តៃី រដ្ឋាភិបាល  
នសិៃសតិ ជាប ់ជយលាភ ី នងិ អតតី 
និសៃសិតអា ហា រូបករណ៍ ចំនួន 
១២១ នាក់  ពី មៃសិលមិញ  លោក 
ថ្លៃងថា  នសិៃសតិ  ដៃល ទទលួ បាន 
អាហា រូបករណ៍  ចៃញ ទៅ សិកៃសា 
នៅ ជប៉ុន នោះ  គឺជា ធនធាន ដ៏ 
មាន  សកា្តានពុល សមៃប ់កម្ពជុា ។ 
ធនធាន បៃបនៃះ  សមៃប់ ជាការ- 
រួម ចំណៃក រុញ ចៃន សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង សង្គម ឲៃយ កាន់ តៃ រីកចមៃើន 
បន្ថៃម ទៀត។

លោក ហ៊ុន មា៉ាណៃត  ដៃលជា 
អគ្គមៃបញ្ជាកា រង កង យោធពល- 
ខៃមរភូមិន្ទ  និង ជាមៃបញ្ជាការ 
កងទព័ ជើងគោក ផង នោះ  លោក 
ក៏បាន ណៃនាំ ដល់ និសៃសិត ជយ- 
លាភ ីទំាងអស់តៃវូខតិខ ំបៃងឹ បៃង   
រៀនសតូៃទទលួយក បទពសិោធ   
ព ីបៃទៃស ជប៉នុ  ដៃល ឈានមខុ គៃ  
រកីចមៃើន ខាង បច្ចៃក វទិៃយា។ លោក   
ជំរុញ ឲៃយ និសៃសិត ជយលាភី ចាប់- 
យក ឲៃយ បាន  ដើមៃបី មក អភិវឌៃឍ 
បៃទៃស កម្ពុជា ឲៃយ កាន់តៃ ជឿន- 

លឿន បន្ត ទៀត។ 
បៃធាន យុវជន រូបនៃះ បញ្ជាក់ 

ថា ៖«ប្អនូៗ ដៃល ទទលួ បាន អា ហា-  
របូករណត៍ៃវូ ខតិខ ំបៃងឹបៃង រៀន- 
សូតៃ ឲៃយ បាន ១២០%  ដោយ 
១០០ %  សកិៃសា នៅ ក្នងុ ថា្នាក ់ នងិ 
២០% ទៀត  សិកៃសា ស្វៃងយល់ 
បន្ថៃម ទៀត ពី បរិយកាស នៅ 
ខាង កៃ»។

លោក បន្ថៃមថា ៖«ដោយ តៃូវ 
ចៃះ  បង្កើន នូវទំនាក់ ទំនង  និង 
មិត្តភាព ជាមួយ បណា្ដោ និសៃសិត 
ដទៃ ទៀត  នងិ ឆ្លៀត ឱកាស ធ្វើជា 
អគ្គ រាជ ទូត របស់ កម្ពុជា  ក្នុងការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ នូវ វបៃបធម៌  ក៏ដូចជា 

អរិយធម៌  ពៃមទាំង តំបន់ ទៃស- 
ចរណ៍  ដៃលមាន សកា្តានុ ពល 
ដ៏សមៃបូរ បៃប របស់ កម្ពុជា  ដើមៃបី 
លើក ជាតិ របស់ យើង»។

កៃសួង ការងរ  បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា  អាហារូបករណ៍ កម្មវិធី  
JDS  បាន ចាប់ផ្តើម ផ្តល់ ដោយ 
រដ្ឋាភបិាល ជប៉នុ  នៅ ឆ្នា២ំ០០០  
ដោយ មាន និសៃសិត សរុប ៤១៦ 
នាក់ សមៃប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញាបតៃ 
ជានខ់្ពស ់ នងិ ថា្នាក ់បណ្ឌតិ  ចនំនួ 
២នាកជ់ារៀងរាល ់ឆ្នា។ំ  បច្ចបុៃបន្ន  
មាន និសៃសិត ដៃល កំពុង បន្ត 
ការរស់នៅ បៃទៃស ជប៉ុន ចំនួន  
៨៥៧ នាក់។ ចំណៃក អាហា- 

រូបករណ៍ របស់ កៃសួង  អប់រំ 
(MEXT)បាន ចាប់ផ្តើម ផ្តល់ 
ដោយ រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន នៅ ឆ្នាំ 
១៩៩៣  ដៃលមាននសិៃសិត ជាង 
១  ១០០ នាក ់ ដោយមាន ចាប-់ 
ពី  កមៃិត កម្មករ ជំនាញ  រហូត- 
ដល់ ថា្នាក់ បណ្ឌិត។ 

កៃសួង ការងរ  បាន  បញ្ជាក់ 
ទៀត  ថា ៖«ចាប់ពី ឆ្នាំ១៩៩៣  
រហូតដល់ បច្ចុបៃបន្ន  និសៃសិត 
កម្ពជុា ដៃល បាន ចៃញទៅ សកិៃសា 
នៅ បៃទៃស ជប៉ុន មាន ចំនួន 
ចៃើន ពាន់ នាក់  បើ រាប់បញ្ចូល 
ទាងំ វគ្គ ខ្លីៗ  មយួចនំនួ ផង នោះ។  
រីឯ និសៃសិត ដៃល បាន តៃឡប់ មក 
ក្នុង បៃទៃស វិញ  កំពុង បមៃើ 
ការងរ ក្នុង ស្ថាប័ន សៃវជៃវ  
ស្ថាប័ន រដ្ឋ  អង្គការ កៃ រដ្ឋា ភិ- 
បាល  និង វិស័យ ឯកជន  ដៃល 
ធនធាន ទាំងនៃះ បាន ជួយ អភិ- 
វឌៃឍ បៃទៃស  កសង សៃដ្ឋកិច្ច- 
ជាតិ ឲៃយ កាន់តៃ រីកចមៃើន ឥត 
ឈប់ ឈរ»។

តំណាង និសិៃសត ជយលាភី 
អាហារូបករណ៍  លោក សំ 
សុភាព  បានលើក ឡើង ពី ការ- 
ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត របស ់ខ្លនួ  នងិ តណំាង 
ឲៃយនិសៃសិត ដទៃ ថា  ពួក គៃ  នឹង 

យក ចណំៃះ ដងឹ  នងិ បទពសិោធ  
ល្អៗ ដៃលទទួល បាន ព  ី ការ- 
សិកៃសា  នៅបៃ ទៃស  ជប៉ុន  មក 
ចលូរមួ ចណំៃក អភវិឌៃឍ បៃទៃស- 
ជាតិ បន្ថៃម ទៀត។

លោក សុភាព បានថ្លៃងថា ៖ 
« តំណាង និសិៃសត ជយលាភី អា- 
ហា របូករណ ៍ JDS  នងិ  តណំាង 
និសៃសិត ជយលាភី អាហា រូប- 
ករណ ៍ MEXT  ថ្លៃង អណំរ គណុ 
យ៉ាង ជៃលជៃ ជនូ ចពំោះ ឯក- 
ឧត្តម បណ្ឌិត  ហ៊ុន មា៉ាណៃត  
ដៃលបាន រៀប ច ំពធិ ីជបួ ជុ ំបៃកប- 
ដោយ ភាព រីករាយ  និង ស្និទ្ធ- 
ស្នាល នៃះ ឡើង»។ 

យវុជន ស ំសភុាព  បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖« [ខ្ញុំ] ប្តៃជា្ញាចិត្ត ថា នឹង យក 
ចណំៃះ ដងឹ  នងិ បទពសិោធ ល្ៗអ  
ដៃល ទទលួបាន ព ីបៃទៃស ជប៉នុ 
មក ចូល រួម ចំណៃក អភិវឌៃឍ 
បៃទៃស ជាត ិ ដៃល កពំងុតៃ មាន 
ការ អភិវឌៃឍ សៃប់  កៃម មាគ៌ា 
ដឹក នាំ  និង ម្លប់ សន្តិភាព របស់ 
សម្តៃច តៃជោ នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
[ហ៊នុ សៃន] ដៃលបាន បៃកា្លាយ 
បៃទៃស ព ីបាតដៃ ទទៃ  រហតូ ស្មើ 
មុខ  ស្មើ សិទ្ធិ  ទាំងក្នុង តំបន់  និង 
ក្នុង សកល លោក»៕

និស្សិតជិត៥០នាក់គ្ងទៅប ន្តការសិក្សានៅជបុ៉ន តូ្វចាត់ទុកជាធនធានមានសកា្តានុពល

និសេសិតគេងទៅសិកេសានៅជបុ៉នជួបលោកហុ៊ន ម៉ាណេត ថ្ងេ៥សីហា។រូប Hun Manet's fb



  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុកៃ ទី៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   www.postkhmer.com៤

 កៃុមហ៊ុន អ៊ី ដិ ន បៃ៊ី ដ អៃ ស៊ា ផាត នើ ស៍ អិ ល ធី ឌី ជា តំណាង សៃបចៃបាប់ នៃ ម្ចាស់ ម៉ាក ដូចជា 
MARTELL, ABSOLUT, JAMESON, HAVANA CLUB, JACOB’S CREEK, 
GEORGE WYNDHAM, និង PERRIER-JOUËT យើងខ្ញុំ សូម ធ្វើការ បៃកាស ដោយ 
សៃចក្តីសោមនសៃស រីករាយ ចំពោះ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដៃល បានចៃញ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ចៃកចាយ 
ផា្តាច់មុខ ចំពោះ ផលិតផល ម៉ាក ខាងកៃម។ ទាក់ ទង  ទូរស័ព្ទ ៖ +855 69936674។  កៃុមហ៊ុន 
ភើ ណូ ដ រី ខាដ ( ខៃ ម បូដ ) ឯ . ក តៃូវបានតៃងតាំង ដោយ កៃុមហ៊ុន Martell Mumm Perrier 
Jouet, The Absolut Company AB, Irish Distillers International Limited, Havana 
Club International S.A., និង Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd ក្នុងការ ធ្វើជា 
អ្នក ចៃកចាយ ផា្តាច់មុខ តៃមួយគត់ របស់ ខ្លួន ក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា និង ជា ម្ចាស់ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ចៃកចាយ ផា្តាច់មុខ ។ 

Martell គជឺា បៃភៃទ សៃ ក ូញាក ់ដៃលមន 
អាយកុាល ចណំាស ់ជាងគៃ បផំតុ ។ ជាមយួនងឹ 
ការពៃញចិត្ត និង ភាពជាក់លាក់ របស់ កៃុម 
គៃួសរ Martell រយៈពៃល ៣០៥ ឆ្នាំ កូ ញាក់ 
Martell គឺជា ម៉ាក សៃ អន្តរជាតិ នាំមុខគៃ 
ក្នុងចំណោម  ម៉ាក សៃ លៃបីឈ្មោះ របស់ កៃុម 
ហ៊ុន Pernod Ricard ។

 បង្កើតឡើង នៅក្នុង ឆ្នាំ ១៨១១ ទីតាំង ផលិត សៃ Maison Perrier-Jouët ជាទី តាំង 
ផលតិ មយួកន្លៃង ក្នងុចណំោម ទតីាងំ ផលតិ សៃ សម បា៉ា ញ ដៃលមន បៃវត្តសិស្តៃ ដ ៏យរូលង ់
និង មន លក្ខណៈពិសៃស ជាងគៃ របស់ បៃទៃស បារាំង ។ សៃ សម បា៉ា ញ នៃះ ជា បៃភៃទ សៃ 
ទំពាំងបាយជូ របស់ បៃទៃស បារាំង ដ៏ លៃបីឈ្មោះ ដោយមន ក្លិន ឈ្ងុយ នៃ ផា្កា ហើយ បង្ហាញ ពី 
រសជាតិ សុទ្ធ នៃ បៃភៃទ ទំពាំងបាយជូ Chardonnay ។ 

 Havana Club ជា បៃភៃទ សៃ ដៃល 
លក់ដច់ បំផុត នៅលើ ពិភពលោក គុណភាព 
ខ្ពស ់មនតៃ មយួគត ់នងិ មន បៃភពដើម មកព ី
បៃទៃស គយុបា ។ សៃ ម៉ាក នៃះ តៃវូបាន ផលតិ 
ដោយ មោទនភាព នៅក្នុង បៃទៃស គុយ បា 
ដៃល សមៃបូរទៅដោយ បៃភៃទ ដី កំអៃល ភ្នំភ្លើង 
កៃស ់ហើយ ពោរពៃញ ទៅដោយ ជវីជាត ិដៃល 
ធ្វើអោយ រាល់ ការដំដុះ នៅលើ ដី កោះ ដូចជា 
ផ្លៃឈើ បន្លៃ ថ្នាំជក់ និង អំពៅ បៃកបដោយ 
គុណភាព ខ្ពស់ ។

Absolut គឺជា បៃភៃទ សៃ វ៉ូដ កា ដៃល 
តៃូវបាន ផលិតឡើង តាម វិធីសស្តៃ បៃប 
បៃពៃណី បុរាណ របស់ ជនជាតិ ស៊ុយ អ៊ៃត ។ 
សៃ ម៉ាក នៃះ តៃូវបាន ផលិត ចៃញពី បៃភព 
តៃមយួ ប៉ ុណា្ណាះ ( បៃទៃស ស៊យុ អ៊ៃត ) នងិ បាន 
នាំចៃញ ទៅកាន់ បៃទៃស ជាចៃើន នៅលើ 
ពិភពលោក ។ 

 សៃ Jacob’s Creek តៃវូបាន បង្កើតឡើង 
ដំបូង នៅ ក្មុង ឆ្នាំ ១៩៧៦ ហើយ តៃូវបាន 
ដកឈ់្មោះ តាម ដងអរូ មយួ ដៃល ហរូ កាត ់តបំន ់
ជៃលង ភ្នំ Barossa ដៃលជា តំបន់ ផលិត 
ទំពាំងបាយជូ ដ៏ លៃបីលៃបាញ នៅ បៃទៃស 
អូស្តាៃលី ខាងតៃបូង ។ សៃ Jacob’s Creek 
បាន រកៃសា កៃរ ្តិ៍ ឈ្មោះ អស ់រយៈពៃល ១៦៥ ឆ្នា ំនៃ 
បៃពៃណី ផលិត សៃ ហើយ ទទួល បាន 
ជ័យលាភី កោតសរសើរ ជា បន្តបនា្ទាប់ នៅក្នុង 
ការបៃកួត សៃ ជា លក្ខណៈ អន្តរជាតិ ។ Jameson គឺជា បៃភៃទ សៃ វី ស្គី ដៃល 

ផលតិឡើង ព ីគៃប ់ធញ្ញជាត ិសទុ្ធ ចៃើន បៃភៃទ 
ផៃសៃងៗ គ្នា រួមទាំង ពោត និង សៃូវ សឡី នៃ 
បៃទៃស អ៊ៀ កឡង់ ដៃល បាន តៃំ និង មិនទាន់ 
តៃំ ជា មៃសៃ ។ សៃ ម៉ាក នៃះ តៃូវបាន បង្កើត 
ឡើង នៅក្នងុ ឆ្នា ំ១៨៧០ ហើយ ជា បៃភៃទ សៃ 
វី ស្គី របស់ បៃទៃស អ៊ៀ កឡង់ ដៃល នាំ មុខគៃ 
នៅលើ ពិភពលោក នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន ។ 

 ការសម្តៃង នូវ ការគោរព ដឹងគុណ និង កៃរ្តិ៍-
ដំណៃល របស់ ស្ថាបនិក របស់ខ្លួន គឺ លោក  
George Wyndham ។ សៃ ម៉ាក George 
Wyndham ជា បៃភៃទ សៃ ដៃល ខា្លាំង មំមនួ 
និង ជំនួយ ដល់ថមពល ។ 
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នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោក Eldeen 
Husaini ឯក  អគ្គរាជ ទូតម៉ា- 
ឡេស៊បីេចា ំកម្ពជុា រពំ ឹង ថា សម 
យទ៊្ធ យោធា រមួគ្នា ជាមយួ កម្ពជុា  
អាច កើត ឡើង ឆ្នា ំកេយ ហើយ 
វគ្គសិកេសា យោធា កេម កម្មវិ ធី 
កិច្ច សហ បេតិ បត្តិការ   ការពារ  
ជាត ិម៉ាឡេ ស៊ ី(MDC P) អាច 
តេវូ បាន នំាមក ផ្ទាល់ ដល ់សកិា្ខា- 
កា ម កម្ពុជា ។

លោក  Eldeen Husaini 
បាន បង្ហាញ ព ីផេន ការ នេះ អឡំងុ 
ពេល ជបួ ជ៊ ំពសិាអា  ហារ ថ្ងេ តេង ់
ជាមួយ អតីត និសេសិត  និង អ្នក-  
ចូល រួម មក ពីកម្ពុជា ដេល ទៅ 
ទទលួ  ការ បណ្តុះ បណ្តាល ផ្នេក 
យោធាកេ ម  កម្មវិធី  MDCP 
នៅ បេទេស ម៉ាឡេស៊ី ។ កម្មវិធី 
នេះ  នងឹ បន្ត ផ្តល ់សមេប ់កម្ពជុា 
នៅ ឆ្នា ំបន្ត បនា្ទាប ់ទៀត។ បច្ចបុេបន្ន 
នេះ កិច្ច សហ បេតិ  បត្តិ ការ ផ្នេក 
យោធា រ វាង បេទេស  ទាំង ២  ពិត 
ជា ល្អ ណស់។  ប៉៊ន្តេ មន រឿង 
ចេើន តេវូ ការ ធ្វើ ឲេយ បេសើរ ឡើង។ 
លោក ថ្លេង បនា្ទាប់ ពីជជេក ជា-
មយួ ឧត្តម សេនយី ៍យោធា កម្ពជុា 
ថា ៖«ទោះ បីមន កិច្ច សហការ 
បេត ិបត្តកិារ  នងិ កចិ្ច ពេម ពេៀងក ៏

ដោយ ក៏ខ្ញុំ នៅ តេ ឃើញ សកា្តា- 
ន៊ពល សមេប់ ធ្វើ ឲេយ យើង រីក- 
ចមេើន  កាន់ តេ បេសើរ ទៀត។ 
នៅ ពេល នេះ យើង មន ផេន- 
ការផ្តល ់វគ្គ សកិេសា បន្ថេ ម  ហើយ 
យើង ក៏ បាន រៀប ចំ ផេន ការ  ធ្វើ 
សម យ៊ទ្ធ   យោធា រួម គ្នា  ជាមួយ 
កម្ពជុា។ ខ្ញុ ំនងឹ ស្នើ ឲេយ មន សម- 
យ៊ទ្ធ នេះ  ទៅ កា ន់ រដ្ឋា  ភិបាល 
កម្ពុជា  បនា្ទាប់ ពី លោក  ឧត្តម- 
សេន ីយ ៍    បាន ណេនា ំខ្ញុ ំថា  យើង 
តេូវ ធ្វើ យ៉ាង ណ»។ លោក បន្ត 
ថា៖«សម យ៊ទ្ធ យោធា តេូវ បាន 
គេរ ំពងឹ ទក៊ ថា នងឹកើ តឡើង នៅ 
កម្ពជុា ឬ ក ៏អាច នងឹ ធ្វើ ឡើង នៅ 
ម៉ាឡេសី៊ នៅ ឆ្នា ំកេយដោយអា-  
សេ័យ លើការ ពិភា កេសា គ្នា។ អ្វី  
ដេល  យើង បាន រៀប ចំផេនការ  
រចួ ហើយ គឺថា   យើង នឹង នំាគេ ូបណ្តះុ-   
បណ្តាល របស់ យើង ទៅ កម្ពុជា 
ដើមេបី ជួយ  សមេួល  ឲេយ មន  វគ្គ- 

សកិេសា នៅ កម្ពជុា។ យោធា អាច មក  
សា្ថានទូត របស់ យើង  ហើយ យើង 
អាច រៀប ចំ ការ  សិកេសា នេះ  ឲេយ»។ 
លោក Eldeen Husaini បន្ថេមថា 
វគ្គសកិេសា កេម កម្មវធិ ីMDCP តេវូ 
បាន ផ្តលឲ់េយ  យោធា កម្ពជុា  ចាប ់តាងំ 
ពី ឆ្នាំ  ២០០២  មក។ អំឡុង ពេល 
នោះ យោធា កម្ពជុា ចនំនួ១៣៨ របូ  
បាន ទៅ ទទលួ ការ បណ្តុះ បណ្តាល  
នៅ  ម៉ាឡេ  ស៊ី។ ប៉៊ន្តេ មន បញ្ហា បេ-
ឈម មួយ ចំនួន   ក្នុង  ការ  បេសេ័យ 
ទាក់ ទង  គ្នា   អំឡុង ពេល សិកេសា នៅ  
ម៉ាឡេស៊ី។ ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា 
លោក គតិ អពំ ីការ ផ្តល ់វគ្គ សកិេសា នៅ 
សា្ថាន  ទូត ម៉ាឡេស៊ី  បេចាំ កម្ពុជា។ 

វរសេនយីឯ៍ក ស៊ន៊ ចរំនី ជា 
សមជកិ យោធា  នៅ ខេត្ត កពំង-់  
ស្ពឺ បាន ចំណយ ពេល ២ឆ្នាំ គឺ   
ពី ឆ្នាំ  ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០១ ៧ 
ដើមេបី រៀន វគ្គ សិកេសា ផ្នេក វិស័យការ-  
ពារ។ គត់ បាន ថ្លេង អំណរ គ៊ណ 

ដល់   រដ្ឋាភិបាល  កម្ពុជា  និង ម៉ា- 
ឡេសី៊ ដេល ធ្វើ ឲេយ មន កិច្ចសហ- 
បេតិ បត្តិ ការ នេះ។ លោក ថ្លេង 
ថា៖ «វគ្គ នេះ បាន ផ្តល់ ចំណេះដឹង 
ដល ់ខ្ញុ ំផ្នេក ការ ទតូ នងិ  កចិ្ច បេត-ិ
បតិ្តការ ផ្នេក  យោធា រវាង  អនព៊ន័្ធ 
យោធា  នៅ សា្ថាន ទូតនីមួយៗ។ 
វគ្គ នេះ បាន បងេៀន ខ្ញុ ំអពំ ីអ្វ ីដេល 
ជា វសិយ័ ការពារជាត ិនងិ អ្វ ីដេល  
បេទេស  នមីយួៗ តេវូ ធ្វើ ដើមេបី រកេសា 
សន្តភិាព  រវាង បេទេស មយួ  នងិ 
បេទេស មួយ ទៀត»។

លោក គិន ភា បេធាន វិទេយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិនេ 
រាជ បណ្ឌិតេយ សភា កម្ពុជាបាន 
លើក ឡើ ង ថា វា ជា គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម 
ដ ៏ល្អ មយួ  ដេល ទតូ ម៉ាឡេស៊ ី ស្នើ 
ឲេយ មន សម យ៊ទ្ធ យោធា រ វាង 
ម៉ាឡេ ស៊ី និង កម្ពុជា។ «ខណៈ 
កម្ពជុា  នងិ ម៉ា  ឡេស៊ ីជាសមជកិ 
អាសា៊ាន ដចូ គ្នា  សម យទ៊្ធ យោធា 
រួម  គ្នា បង្ហាញ   ពី កិច្ច  សហ បេតិ  - 
បត្តិ ការ និង  សាមគ្គី ដ៏ ល្អ ក្នុង សន្តិ- 
សខ៊ តបំន ់នងិ សន្តសិខ៊ ទេ្វភាគ ី 
រវាង បេជាជាតិ ទំាង ២។  សម យ៊ទ្ធ 
យោធា រួម គ្នា  អាច ជួយ ធ្វើ ឲេយ បេទេ ស 
ទំាង ២ទទួល បាន នូវឧត៊្ត ម ន៊វ ត្ត ន៍ 
ពី គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  នៅ ក្នងុ  ការ - 
ងរ សន្ត ិសខ៊ ជាត»ិ។ លោក ថា 
កិច្ច សហ បេតិបត្តិ ការយោធា 
រវាង បេជា ជាត ិទាងំ ២ មន កមេតិ 
មធេយម នា ពេល  បច្ចុបេបន្ន នេះ។ 

អឡំងុ ពេល ទសេសន កចិ្ច របស ់
នាយក រដ្ឋមនេ្តមី៉ាហាធៀ ម៉ហូា- 
ម៉ាដ មក កម្ពុជា នា ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ 
មន៊  បេ ជា ជាត ិទាងំ ២បាន ទទលួ 
សា្គាល ់ថា  កចិ្ច សហបេតបិត្តកិារ 
ផ្នេក  វិស័យ  ការ ពារ   ជាតិ តេូវ ការ  
ពងេងឹ បន្ថេម ទៀត  តាម រយៈ  ការ- 
បណ្តុះ  បណ្តាល នងិ ចេក រលំេក 
ព័ត៌ មន។ សេចក្តីថ្លេងការណ៍ 
រមួ រវាងកម្ពជុា នងិ ម៉ា ឡេស៊ ីដេល 
បាន ចេ ញ កាល ពី ពេល នោះ បាន   
ឲេយ ដងឹ ថា មេដកឹ នា ំ បេទេស ទាងំ 
២បាន លើក ទឹក ចិត្ត មនេ្តី របស់  
ខ្លនួ ឲេយ ស្វេង រក   វធិ ីថ្មីៗ  ដើមេបីអភ-ិ 
វឌេឍកិច្ច  សហ បេតិបត្តិការ នេះ។ 
ការ សមេប សមេ ួល កាន់ តេ បេសើរ  
ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ សន្តស៊ិខតេវូ តេ បង្កើត   
ឲេយ មន ឡើង រវាង បេ ទេស ទំាង ពីរ។  
សេចក្ត ីថ្លេង ការណ៍ រួម បញ្ជាក់ថា៖   
«ថា្នាក ់ដកឹនា ំក ៏បាន គសូ  បញ្ជាក ់
នវូ សារៈ សខំាន ់នេ កចិ្ច សហបេ-
តបិត្ត ិការ ណ ៍ ផ្នេក  សន្តសិខ៊  រវាង 
បេទេស ទាងំ ២នេះ ជាពសិេ ស  
ការ រកេសា សន្ត ិស៊ខនិង ស្ថរិ ភាព លើ   
បញ្ហា  បេឈម  សន្ត ិសខ៊ នងិ ការ- 
គំរាមកំហេង នៅ ក្នុង តំបន់ »។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី ហ៊៊ន 
សេន  បាន ថ្លេង កាល ព ីពេល ថ្មីៗ  
នេះ ថា កម្ពុជា សា្វាគមន៍ ចំពោះ 
បណ្តា បេទេស  ទាំង អស់ ដេល 
មន  បណំង  ចង ់មក ធ្វើ  សម យទ៊្ធ  
ជា មួយ យោ ធាកម្ពុជា ៕

តពីទំព័រ ១...លោក សេ ីបញ្ជាក ់ 
ថា៖« របាយ ការ ណ៍ លើក ម៊ន 
នោះ យើង មន ១២ ខេត្ត ទេ តេ 
លើក នេះ  ថេម ខេត្ត ចំនួន ៣ទៀ ត 
គឺ ខេត្ត កំពង់ ធំ បាត់ ដំបង និង 
ខេត្ត កណ្តាល។ខ្ញុំ ស៊ំ ជូន ឈ្មោះ 
ខេត្ត ទំាង ១៥នេះ គឺមន ស្ទងឹតេង  
កំពង់ ធំ បាត់ ដំបង  ប៉េ លិន 
ពោធិ៍ សាត់ ឧ ត្ត រ មន ជ័យ  កំពត 
តេបូង ឃ្មុ ំតាកេវ ពេះ សីហន៊ ពេះ- 
វិហារ ខេត្ត កណ្តាល បនា្ទាយ- 
មន ជ័យ កំពង់ ចាម និង ខេត្ត 
សៀម រាប» ។ 

លោក សេី  បាន បន្ថេម ថា 
ចំពោះ ១ ៧០០ ករណី  សងេសយ័ 
នេះ កម្មវិធី ជាតិ បេ យ៊ទ្ធ នឹង ជំងឺ 
គេ៊ន ឈាម  កំព៊ង វិភាគ ដោយ- 
យក ចិត្ត ទ៊ក ដក់ ហើយ តាម 
លទ្ធ ផលថា  បនា្ទាយ មន ជ័យ 
ខេត្ត ឧ ត្ត រ មន ជ័យ ពេះ វិហា រ 
សៀម រាប ស្ទងឹ តេង  ពេះ សីហន៊  
និង បាត់ ដំបង ដេល ធ្វើ តេស្ត 
លើ អ្នក សងេស័យ ទាំង នោះ  បាន 
រក ឃើញ អ្នក មន ជងំ ឺគេន៊ ឈ ីក 
ដល់ ទៅ ៧២,៤០ ភាគរ យ។

លោក សេ ី បាន សង្កត់ ធ្ង ន់ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំសូម បញ្ជាក់ ថា យើង រក ឃើញ 
៧២,៤០ ភាគ រយ ដេល នេះ ជា 
ចនំនួ ខ្ពស ់ដេរ ហើយ ដេល បង- 
ប្អនូ បេជា ពលរដ្ឋ ទាងំ អស ់សមូ 
មេតា្តា យក ចតិ្ត ទក៊ ដក ់ក្នងុ ការ- 
ការពារ ខ្លនួ ពីពេះ យើង មន រដូវ 
ភ្លៀង ធា្លាក់ មក ហើយ  ដេល កកើត 
មូស ក៏មន ចេើន ផង ដេរ »។

ទោះយ៉ាង ណក្ដី  លោក សេី 
ឱ វណ្ណឌី ន បាន បញ្ជាក់ ថា ក្នុង 
ចំនួន នេ អ្នក សងេស័យ សរ៊ប ទាំង 
១  ៧០០ ករណីនោះ គឺ  ភាគ- 
ចេើន  បាន ជា សះ សេបើយ  និង 
បាន វិ លតេឡប់ ទៅផ្ទះ វិញ ហើយ 
ដោយ នៅស ល់ តេមួ យចំ នួន 
ប៉ណ៊្ណោះដេល កពំង៊ ទទលួ ការ- 
ពេយា បាល ជាពិ សេស ករណី រក- 
ឃើញ ថ្មី។ 

បើ តាម  លោក សេ ីឱ វណ្ណឌី ន 
ករណ ីសងេសយ័ នេ ជងំ ឺគេន៊ ឈ ីក 
នេះ  មនកា រ កើនឡើ ងជាពិសេស  
នៅ ខេត្ត សៀមរាប  កើន ព៤ី៦៧ 
ក រណី  ដល់ ៦៧៤ ករណី , ខេត្ត 
កំពង់ ចាម  កើន ពី១៤៦ ករណី  
ដល ់២៨០ ករណ,ី ខេត្ត កណ្តាល 
កើនព ី១៤២ ករណ ីដល ់១៦៤ 
ករណី  និង ខេត្ត បនា្ទាយ មន ជយ័ 
កើន ព២ី១១ ករណ ី ដល ់២២៧ 
ករណី ។ ចំណេក ខេត្ត មួយ ចំ- 
នួ នទៀត  មន ការ កើន ឡើង  
តចិ តចួ បផំត៊  ខណៈ ខេត្ត ខ្លះ មនិ 
ទាន់ម ន ការកើ នឡើង  ករណី 
ស ងេស័យ  នេះ។ 

តាម សេចក្ត ីបេកា ស ពត័ម៌ន 
របស់ កេសួង ស៊ខា ភិ បាល កាល-  
ពី ថ្ងេទី២៣  កក្កដ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា ជំងឺ គេ៊ន ឈី ក បាន កើត - 

ឡើង ដំបូង បំផ៊ត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
១ ៩៥៣ នៅ ទ្វីប អា ្រហ្វិក និង 
ធា្លាប់ បាន រកឃើ ញ ដំបូង នៅ 
កម្ពុជា ដោយ វិទេយា សា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ- 
កម្ពុជា កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៦១  និង 
នៅ ឆ្នា ំ២០១១ ។ កេសួង ស៊ខា- 
ភិ បាល បាន ដឹង ទៀត ថា ជំ ងឺ 
គេ៊ន ឈី ក គឺជា ជំងឺ បង្ក ឡើង 
ដោយ វីរ៊ស ឈី ក ហើយ ចម្លង 
តាម រយៈ មូស ខា្លា ញី ខំា  ជា- 
ពិសេស ខា ំនៅ ពេល ថ្ងេ។ រោគ- 
សញ្ញា ជំងឺ នេះសេ ដៀង នឹង ជំ ងឺ 
គេ៊ន ឈា ម ដេរ ដោយ គេន់ តេ 
អ្នក ផ្ទុក ជំងឺ គេ៊ន ឈី ក មន អា- 
កា រ ក្តាខ្ល ួន ឡើង កន្ទលួ កេហម 
និង  ឈឺស នា្លាក់  រាង កាយ ។

ជំងឺ គេ៊ន ឈី កមិន បណ្តាល 
ឲេយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អាយ៊ ជីវិត នោះ 
ទេ  ដោយ វា នឹង ជា សះសេបើ យ 
ក្នុង អំឡុង ពេល ១ស បា្តាហ៍  ឬ 
យូរ ជាង នេះ ដោយ គេន់ តេ ធ្វើ 
ឲេយ អ្នក ជំងឺ មន អា ការ ឈឺ សនា្លាក់ 
ដេជើង យូរ ឆ្នាំ។ ប៉៊ន្តេ បេសិន - 
បើ អ្នក ជំងឺ ឈី ក កើតក្នុង អំឡុង 
ពេល មន ជងំ ឺផេសេង ទៀត ដចូ ជា 
ជំងឺ គេ៊ន ឈាម  គេ៊ន ចាញ់  នឹង 
អាច ធ្វើ ឲេយ ប៉ះពាល់ ដល់ អាយ៊ 
ជីវិត បាន។

លោក សេី ឱ វណ្ណឌី ន បាន 
បន្ថេម ថា ការ បាញ់ ថា្នាំ សម្លាប់ 
មសូ  នងិ ដក ់ថា្នា ំអា បេ ត គអឺាច 
ការពារ ពី ការច ម្លង ជំងឺ ឈី កបា ន  
តេជា ង៣៣ភា គរយ ប៉៊ណ្ណោះ  
ខណៈ  វិធាន ការ បំបាត់ ជមេក 
មូស ខា្លា និង ការ គេង ក្នុង ម៊ង 
គឺអាច ការពារ ពី ជំងឺ នេះ រហូត 
ដល់ ទៅ ៦ ៦ភាគ រ យ។ 

លោក  បូ  សា វី ពលរដ្ឋ រស់- 
នៅក្នុង ខេត្ត សៀមរាប  បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉ស៊្តិ៍ កាលព ីមេសលិ- 
មិញ ដេរ ថា កូន របស់ លោក  
៣នាក ់ក្នងុ ចណំម កនូ ៥នា ក ់
បាន ឆ្លង ជងំ ឺគេន៊ ឈ ីក ក្នងុ ពេល 
តេម ួយខ ណៈ លោក កពំង៊ បារម្ភ 
ពី ការឆ្លង ទៅស មជិ ក គេួ សា រ 
បន្ត ទៀត ពេះ ជំងឺ នេះ ឆ្លង ពី 
មន៊សេស ម្នាក់ ទៅ មន៊សេស  ម្នាក់ 
ទៀ ត យ៉ាង ឆ ប់រ ហ័ស ។

លោក  សា វី ដេល បាន នំា 
កូនទៅ ពិនិ តេយ ពេយាបា ល ជំងឺ ឈី ក 
នៅ ពេទេយ ឯកជ នបា នប ញ្ជាក់ 
ថា ៖ «កូន ក្មេង  មិនដឹង វា ទៅ 
លេង នៅ ណ នៅឯ ណី ទេ ពេះ  
មន ភ្លៀង ធា្លាក ់ដ ីក ៏សើម ហើយ 
ជ៊ំវិញ ផ្ទះក៏មន ពេ មន ស្មោ- 
អី។ មន អ្នក មក ពេទេយ ចេើន  
ដេរ ថា ឈឺ ឈី ក ដូច គ្នា ហើយ 
ជ៊ំវិញ ផ្ទះ របស់ខ្ញុំ ក៏មន អ្នក ឈឺ 
ឈី ក ដេរ។ អា ជំងឺ នេះ វា ឆ្លង 
លឿន មេន ដចូ្នេះ យើង តេវូ រកេសា 
អនា ម័យ និង សម្អាត ផ្ទះ សំបេ ង 
ពេះ ការបា ញ ់ថា្នា ំមសូ មនិ មន 
បេសិ ទ្ធភាព  បាន យូរ  ទេ»៕
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លោក ឃួង ស្រេង  ឲ្រេយ ម្ចាស់បុរី សហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពង្រេងឹសន្តសុិខ
សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំ ពេញ:  នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ ពិភា កៃសា 
ស្ដីពី ការ គៃប់គៃង បុរី ក្នុង រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៥   ខៃ សហីា  លោក  
ឃួង  សៃង  អភិ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
បាន បៃប ់ឲៃយ ម្ចាស ់បរុ ីនៅ ក្នងុ រាជ ធាន-ី 
ភ្ន ំពៃញ ទំាង អស់  តៃវូ តៃ ពងៃងឹ កិច្ច ស ហ ការ 
ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច ឲៃយ បាន ល្អ បន្ថៃម ទៀត   
ដើមៃបី ការ ពារ សន្ដិ សុខ  សុវត្ថិ ភាព និង 
សណ្ដាប ់ធា្នាប ់ជនូ ព ល រដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ  
មលូ ដ្ឋាន ខ្លនួ។  ក្នងុ នោះ លោក  ក ៏បាន 
ស្នើ ផង ដៃរ  ដល ់ម្ចាស ់បរុ ី តៃវូ មន ឡាន 
ពន្លត់ អគ្គិភ័យ គៃប់ៗ គ្នា ក្នុង ការ បង្ការ 
គៃះ អគ្គិភ័យ នៅ ក្នុង បុរី ។   

 លោក   ឃួ ង  សៃង   បាន ថ្លៃង  ថា  បច្ច ុបៃបន្ន 
នៅ រាជ ធា ន ីភ្ន ំពៃញ មន សណំង ់បរុ ីជា 
ចៃើន   ហើយ មន លក្ខ ណៈ រស ់នៅ ដច ់
ដោយ ឡៃក   ខណៈ កន្លៃង ខ្លះ មន  ភាព 
ស្មុគ ស្មាញ កើ ត ឡើង បទ ល្មើស មួយ 
ចនំនួ   ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ ភាគ ីសមត្ថ កចិ្ច   
និង ម្ចាស់ បុរី តៃូវ មន កិច្ច សហ ការ ល្អ 
ជា មួយ គ្នា ទ្វៃ ដង   ដើ មៃបី ប ង្កើ ន ភាព កក់-  
ក្តៅ ជនូ ដល ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ 
ក្នុង បុរី ។ 

 លោក បាន ណៃ នាំ ដល់ ម្ចាស់ បុរី តៃូវ 
ពងៃឹង ការ គៃប់ គៃង សន្តិ សុខ បន្ថៃម 
ទៀត លើ បញ្ហា ការ តៃៀម បង្ការ ពន្លត់ 
អគ្គិ ភ័យ   ការ បំពាក់ កាមៃ រា៉ា សុវត្ថិ ភាព  
តៃ ូវ មន បៃ ព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ ទាន់ ហៃតុ ការ  ណ៍  
២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង   មន ចៃក ចៃញ- 
ចូល តៃមឹ តៃវូ   ការ គៃប់ គៃង ស្ថតិិ បៃ ជា-  
ព ល រដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ ក្ន ុ ង បរុ ីខ្លនួ   ហើយ 

តៃវូ មន សន្ត ិសុខ យាម កាម ជា បៃ ចំា។   
លោក    សៃង   ថ្លៃង ថា ៖ « ម្ចាស់ បុរី 

ធំៗ  នៅ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  តៃវូ មន ឡាន 
ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ គៃប់ៗ គ្នា  ហើយ រដ្ឋ បាល 
រាជ ធា នី យើង   នឹង ស្នើ ទៅ រាជ រដ្ឋា ភិ បាល   
ដើមៃបី ផ្ដល់ ការ អនុ គៃះ ពន្ធ នាំ ចូល 
ឡាន អគ្គិភ័យ ទាំង នៃះ ក្នុង ការ បង្ការ 
គៃះ អគ្គិភ័យ នៅ ក្នុ ង  បុរី។   យើង 
ឃើញ កន្លង មក   មន បុរី មួយ ចំនួន 
បាន ធ្វើ ជា គរំ ូល្អ ហើយ   គ ឺបរុ ី ប៉ៃង   ហតួ  
និង នៅ កោះ ពៃជៃ  តៃង បាន ចៃញ ឡា ន 
ទឹក មក ជួយ អន្ត រាគ មន៍ នៅ ខាង កៃ  នៅ  
ពៃ ល មន គៃះ អគ្គភ័ិយ កើត ឡើង ម្តងៗ » ។ 

 លោក   ស  ថៃត   អគ្គ ស្នង ការ រង  និង 
ស្នង ការ នគ របាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន ថ្លៃង ព ីថ្ងៃ ទ ី៥ ខៃ សហីា ថា  បៃសនិ 

នៅ តាម បុរី នីមួ យ ៗ  មន សន្ដ ិសុខ សុវ ត្ថ-ិ 
ភាព   នងិ សណ្ដាប ់ធា្នាប ់ល្អ   គ ឺអត ិថ ិជ ន 
នឹង នាំ គ្នា សមៃុក ទៅ ទិញ ផ្ទះ ក្នុង បុរី 
នោះ រស់ នៅ ចៃើន ជាក់ ជា មិន ខាន   
ពៃះ បៃ ជា ពល រដ្ឋ គតិ ថា  បរ ិយា កាស 
នៅ ក្នុង បុរី នោះ អាច ធានា សុវត្ថិ ភាព 
ផ្ទាល់ ខ្លនួ  និង ទៃពៃយ ស មៃបត្ត ិពួក គត់ បា ន 
ល្អ  ដៃល ជា ទី ទុក ចិត្ត ។ 

 លោ ក បញ្ជាក់ ថា៖ « បើ បុរី យើង សុ វត្ថ-ិ  
ភាព   បរ ិស្ថាន ស្អាត  នរ ណៗ ក ៏ គៃ ចង ់
ទៅ រស់ នៅ ដៃរ   ពៃះ គ្មាន ចោរ លួច   
ចោរ គស់ ផ្ទះ គត់។   រី ឯ បុរី ខ្លះ ដៃល 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ទៅ ផៃសារ តៃ បន្ដិច   ហើយ មក 
វិញ   ចោរ លួច លុយ   លួច មស បៃក់ 
អស ់អ៊ ីចងឹ គ្មាន នរ ណ គៃ ចង ់ទៅ  រស-់ 
នៅ ទៃ។  ដចូ្នៃះ ចណំចុ នៃះ  យើង ទាងំ- 

អស់ គ្នា តៃវូ ធ្វើ រួម គ្នា  ទើប ការ ងរ សន្ដ-ិ 
សុខ   សុវត្ថ ិភាព ហ្នងឹ បៃពៃតឹ្ត ទៅ បាន ល្អ » ។  

លោក   លឹម   សុខា រស្មី  បៃ ធាន 
នាយក ដ្ឋាន គៃប ់គៃង សន្ត ិស ុខ ឯក ជន 
នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
បាន ឲៃយ ដងឹ នៅ ថ្ងៃ ទ ី ៥ ខៃ សហីា ថា  នៅ 
រាជ ធានី  ភ្នំ ពៃញ មន កៃុម ហ៊ុន ផ្ដល់ 
សៃវា សន្តិ សុខ ឯក ជន កំពុង ដំណើរ- 
ការ ចនំនួ ១៩១ កៃមុ ហ៊នុ   ដោ យ ម ន 
ភា្នាក់ ងរ សន្ត ិសុខ ឯក ជន ចំនួន  ៦ ៣៨៨ 
នា ក់ ស្មើ នឹ ង   ១ ៤៣៦ គោល ដៅ។  
ដោយ ឡៃក សហ គៃស គៃឹះ ស្ថា ន  
៨៨២  គៃឹះ ស្ថា ន  មន ភា្នាក់ ងរ សន្តិ- 
សុខ ឯក ជន ចំនួន   ៥  ៦៨០ នាក់  ស្មើ 
នឹ ង  ៨៨២គោល ដៅ។ 

 លោក បន្ត ថា   កៃុម ការ ងរ ទទួល 
បាន ទិន្ន ន័យ បុរី នៅ ក្នុង រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី សុំ ចៃបាប់ នៅ 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ មន 
ចំនួន ១៥២ បុរី   ប៉ុន្តៃ កៃុម ការ ងរ បាន 
ចុះ ជាក់ ស្តៃង បាន តៃឹម តៃ  ១ ២៥  បុរី 
បុ៉ណ្ណោះ  ដោយ មន បុរី មួយ ចំនួន   បា ន  
បោះ បង់ គមៃង   និង មួយ ចំនួន ទៀត 
កំពុង សង សង់ មិន បាន បៃើ បៃស់ 
ភា្នាក់ ងរ សន្ដិ សុខ ឯក ជន ។   នៅ ក្នុង 
ចំនួន ១២៥   បុរី នៃះ  មន ចំនួន ខ្នង ផ្ទះ 
ចំនួន   ៧០ ១៦២ ខ្នង   នៅលើ ផ្ទៃ ដី  
៣ ៧៩១ ហិក តា  និង មន ភា្នាក់ ងរ 
សន្តិ សុខ ឯក ជន ចំនួន  ១ ១៨២ នា ក់  
កំពុង ថៃ រកៃសា សន្ដិ សុខ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ភា្នាក់ ងរ សន្តិ- 
សុខ ឯក ជន នៃះ  បាន ចូល រួម យា៉ោង 
សកម្ម ក្នុង កិច្ច ការ ពារ   ថៃ រកៃសា សន្តិ- 

សុខ  សុវត្ថិ ភាព   ស ណ្ដា ប់ ធា្នាប់ សង្គម   
និង ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ  អាយុ ជីវិត បៃ ជា ពល រដ្ឋ   
នៅ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។   សមិ ទ្ធ ផល 
ទាងំ នៃះ  បាន ធ្វើ ឲៃយ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំតៃ ង តៃ 
យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់គ ំទៃ   គ ំពារ នវូ វសិយ័ 
សន្តិ សុខ ឯក ជន   ជា ពិសៃស ភា្នាក់ ងរ 
សន្តិ សុខ ឯក ជន  ដៃល ជា កម្លាំង 
ជនំយួ ដ ៏ស ំខា ន ់ដល ់កម្លាងំ នគរ បាល- 
ជាតិ   ក្នុង ការ រួម ចំ ណៃក ថៃរ កៃសា  សន្តិ- 
សុ ខ សុវត្ថិ ភាព   សណ្ដាប់ ធា្នាប់ ជូន 
សង្គម ជាតិ » ។ 

 តំ ណ ង បុរី   ប៉ៃង  ហួត  ម្នាក់  ដៃល សុំ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ បាន  ធ្វើ បទ បង្ហាញ 
នៅ ក្នុ ង វិធី នោះ ថា  បុរី   ប៉ៃង  ហួត  មន 
ទសៃស នៈ វិ ស័ យ វៃង ឆ្ងាយ  ដោយ បាន 
គិត គូរ ពី សន្ដ ិសុខ   សុ វត្ថភិាព  និង អនា- 
មយ័ ជា ចមៃបង។   បរុ ី ប៉ៃ ង  ហតួ  នៅ មន 
គមៃង អភ ិវឌៃឍន ៍ជា ចៃើន   ជា ពសិៃស 
ការ ចលូ រមួ ក្នងុ កចិ្ច ការ សង្គម មន ុសៃស- 
ធម៌  និង កិច្ច ការ បរិ ស្ថាន ជា ដើម ។

  លោ ក ថា ៖ « សន្ដិ សុខ យើង នៅ ក្នុង 
បុរី  ប៉ៃង  ហួត  គឺ សុទ្ធ តៃ មន ជំនាញ   
វជិា្ជា ជវីៈ  នងិ ការ អបរ់ ំបា ន ចៃបាស ់លាស ់ 
អ៊ី ចឹង កា រ  មន សន្ដិ សុខ ល្អ គឺ ជា ការ- 
ផ្ដល ់ទនំ ុក ចតិ្ត   ភាព កក ់ក្ដៅ ដល ់អតថិ-ិ 
ជន រស ់នៅ ក្នងុ បរុ ីយើង ។   លើស ព ីនៃះ   
យើង ពិនិតៃយ សុ ខ ភា ព គត់ តាម រយៈ 
ការ ពិនិតៃយ ទឹក នោម រក គៃឿង ញៀន 
និង ជួស ឈាម គត់ រក មៃ រោគ ផៃសៃងៗ 
ទៀត។   កៃ ពី នៃះ  យើង បាន ដក់ កា- 
មៃ  រា៉ា  សុវត្ថិ ភាព តាម ចៃក ចៃញ ចូល   
និង រថ យន្ត ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ   ដើមៃបី ការ ពារ 
គៃះ អគ្គិភ័យ ជា យ ថា ហៃតុ » ៕ 

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោក សៃ ីជូ បុ៊នអៃ ង  
រដ្ឋ លៃខា ធិការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
នងិ ជា អន ុបៃធាន អចនិៃ្តយ ៍  នៃ 
គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង អំពើ ជួញ ដូរមនុសៃស  ថ្លៃ ង 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា បើ  ទោះបី 
ជា  មន បញ្ហាបៃឈម ដោយ ជំងឺ- 
កវូដី ១៩ ក ៏ដោយ ក ៏សកម្មភាព 
បៃឆំងការជួញ ដូរ មនុសៃសក្នុង 
រយៈ ពៃល ៦ខៃ   ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ   
បាន បន្ត យា៉ោង សកម្មដោយ បា ន 
បង្កៃ ប អពំើ ជញួ ដរូ មនសុៃស បាន 
៧៩ករណី។

លោក សៃ ី  មន បៃសសន៍បៃប ់
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ថា៖ «បើ និយាយ ពី ការ- 
បង្កៃប ក្នុង រយៈពៃល ៦ខៃ ដូច គ្នា 
ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ យើង ធ្វើ បាន ចៃើន 
ជាង មុន ១ ករណី គឺ ចំនួន ៧៩ 
ករណ ីកើន ព ី៧៨ ករណ ី។ ក្នងុ នៃះ  
អំពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស យើង បង្កៃប 
បាន  ២៩ករណី មន ជន សងៃស័យ  
៣៦ នាក ់ដៃល មន ជន បរទៃស ៣ 
នាក។់ ក្នងុ ចណំម ២៩ករណ ីនៃះ 

មន ជន រងគៃះ១៩០ នាក់»។
លោក សៃីបន្ត ថា៖ «ចំណៃក 

ករណី ជួញ ដូរ ផ្លូវ ភៃទ ឆ្នាំនៃះ ការ - 
បង្កៃប មន ការ ថយ ចុះ១៦ករណ ី
ដោយ សរ តៃ ឆ្នាំ នៃះ  សៃវា កមៃសាន្ត 
តៃូវ បាន ផ្អាក ចៃើន ដូច្នៃះ ឆ្នាំនៃះ  
បង្កៃប បាន  ៥០ករណី ធៀប នឹង  
៦ ខៃ  ឆ្នា ំមុន  ដៃល មន ៦៦ករណី ។ 
ក្នងុ នៃះ មន ជន សងៃស័យ ចនំនួ  ៦ ៧ 
នាក់ ដៃល ១៤ នាក់  ជា ជន បរទៃស ។ 
ចំណៃក ជន  រងគៃះ មន  ចំនួន 
៩៧នាក់»។

លោក សៃី ជូ ប៊ុន អៃង បន្ត ថា 
ការជួញ ដូរ ដោយ ការ នាំ ចៃញ មិន 
មន ចៃើន ទៃ  ដោយ សរ តៃ មន 
ការ បិទ ចៃក ពៃំដៃន ពី បៃទៃស ជិត- 
ខាង និង ការ បិទ ជើង យន្ត ហោះ ។ 
ប៉ុន្តៃ ទោះ បី ថៃ បិទ ចៃក ទា្វារពៃំដៃន  
ជាមួយ កម្ពុជា ក្នុង វិធានការ ទប់- 
ស្កាត់ ការ ចម្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ ក៏ - 
ដោយ ក៏ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ជិត ១ពាន់ 
នាក ់បាន  ចាញ ់ បោក មៃខៃយល ់  ដោយ 
ពៃយាយាម ចូល ទៅ បៃទៃស ថៃ ប៉ុន្តៃ 
តៃូវ បាន ថៃ ចាប់ បញ្ជូន មក វិញ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖ «ពួកគត់ 

(អ្នក ដៃល ថៃ ចាប់ បញ្ជូន មក វិញ) 
គឺ ជា ជន រងគៃះ ដោយ សរ អំពើ 
ជួញ ដូរ  ហើយដោយ សរ គត់ ចាញ់- 
បោក មៃខៃយល់ យក ទៅ លក់។ ពួក- 
គត់ មិន អាច រក ការងរ អី បាន ទៃ 
បាន តៃឹម តៃ ចំណយ លុយ ឲៃយ មៃ - 
ខៃយល់។ គៃ បៃប់ ថា  យក ទៅ ឲៃយ 
និយោជក ប៉ុន្តៃ ពៃល ចូលទៅដល់  
មិន បាន ផល ទៃ គត់ ក៏ បណ្ដាយ 
ទៅ តាម យថាកម្ម គឺ គត់ តៃូវ បាន 

គៃ ចាប់  និង បញ្ជូន មក វិញ»។
លោក សៃី  បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ 

ពលរដ្ឋ ពិចារណ  កុំ ឲៃយ ចាញ់ បោក  
គៃ ពៃះ ពៃល នៃះ  ការ ផៃសង ពៃង 
អាច ទទួល បាន តៃឹម តៃ ការ ខាត- 
បង់ បៃក់ កាស ប៉ុណ្ណោះ។

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  លោក 
ស ខៃង ដៃល ជា បៃធាន គណៈ- 
កម្មា  ធិការជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
អំពើជួញ ដូរ មនុសៃស  កាល ពី មៃសិល- 

មិញ  បាន  ធ្វើ ជា អធិបតី ក្នុង កិច្ច - 
បៃជំុ គណៈ កម្មា ធិការ ជាតិ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង អំពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស  បៃចាំ 
ឆ មសទី១  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «សូម 
កៃុម ការងរ អនុវត្តចៃបាប់ បន្ត 
តាម ដន សៃវ ជៃវ ស្វៃង រក មៃ-  
ខៃយល ់ជញួ ដរូ មនសុៃស  នងិ លៃបចិ- 
កល ថ្មីៗ  ដើមៃបី បង្កៃប ឲៃយ បាន 
ទាន់ ពៃល វៃលា។ លើស ពី នៃះ 
ទៅ  ទៀត គៃប់ អង្គភាព សមត្ថ កិ ច្ច 
គបៃបី ពងៃងឹ វិន័យនិង សៃចក្ត ីថ្លៃ - 
ថ្នរូ របស ់កង កម្លាងំ បញ្ចៀ ស ឲៃយ 
បាន ការ បៃពៃតឹ្ត ខុស ឆ្គង នឹង វិន័ យ 
កៃម សលីធម ៌វជិា្ជា ជវីៈ បទ បញ្ជា 
ដៃល នំា ឲៃយ បៃឈម នឹង កា រ ដក់ 
ទោស ទណ្ឌ ជាយ ថា ហៃតុ » ។

លោក បាន ផ្ដល់ អនុសសន៍  
ដល់ កៃុម ការងរ បៃឆំង ការ- 
ជួញ ដូរ មនុសៃស និង អាជា្ញាធរ ពា ក់ - 
ព័ន្ធ ឲៃយ ចង កៃង  និង ចៃក រំលៃក 
ទិន្នន័យ ជា បៃព័ន្ធឲៃយ ម ន លក្ខ ណៈ 
រលូន និង ជា ទិន្នន័យ រួម ថា្នាក់ ជា តិ 
ដៃល ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា ជាពិសៃ ស សមៃ ប់  

ចៃក រំលៃក ជា មួយ អន្តរ ជាតិ។
លោក  ស ខៃង បាន ស្នើ ឲៃយ 

មន ទំនាក់ ទំនង  ឲៃយកាន់ តៃ ល្អ 
ថៃម ទៀត ជាមយួអង្គភាព ពាក-់ 
ពន័្ធ ដើមៃបី ឲៃយ ការ បៃមលូ ទនិ្ននយ័  
អំពី ការ ផ្តនា្ទាទោស អំពើ ជួញ ដូរ 
មនុសៃស តៃូវ បាន បញ្ចូន យា៉ោង- 
លឿន   មក អគ្គលៃខាធកិារដ្ឋាន  
នៃគណៈ កម្មាធកិារ បៃឆងំ ការ- 
ជួញ ដូរ មនុសៃស។ 

លោក បន្ត ថា៖ «គៃប់ កៃសួង 
ស្ថាបន័ អង្គភាព ទាងំ ថា្នាក ់ជាត ិ
និង ថា្នាក់ កៃមជាតិ គបៃបី បន្ត 
ចូល រួម សហការ និង គំទៃ  
អនុវ ត្ត គោលន  យោបាយ និង 
វិធានការ ទាំង ឡាយ របស់ រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល ឲៃយ បាន មឺុង ម៉ោត់ដើ មៃបី 
ជម្នះ នូវ រាល់ ឧបសគ្គ និង ភាព- 
បៃឈ ម ទំាង ឡាយរកៃសា សន្ត ិភា ព 
ស្ថិរភាពនយោបាយ សៃដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមទប់ ទល់ នឹង សភា ព - 
ការណ៍ ដៃល វិវត្ត ឥត ឈប់ ឈរ  
និង បៃធាន ស័ក្តិ ទាំង ឡាយ 
ដៃល  ប៉ះ ពាល់ ដល់ បៃជា ជន 
និង បៃទៃស ជាតិ យើ ង»៕

លោក ឃួង សេង អភិបាល រាជ ធានី ភ្ន ំពេញក្នងុ កិច្ច បេជំុគេប់ គេងបុរី  ។ រូបថត សលាកៃុង

កិច្ច បេជំុ  របស់ មន្តេ ីបេឆំាង ការ ជួញ ដូរ មនុសេស មេសិល មិញ   ។ រូប Sar Kheng Facebook

ក្នងុ រយៈ ព្រេល  ៦ ខ្រេ ដើម ឆ្នា ំ២០២០សមត្ថ កិច្ច បង្ក្រេប អំពើ ជួញ ដូរ មនុស្រេស បាន ចំនួន ៧៩ ករណី



សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរាប: មន្ត្រីជំនាញអា-
ជ្ញាធរជតិអប្រសរាបានកំណត់
ព្រលជួសជុលប្រសាទដំរី-
ក្របនៅលើភ្នំគូល្រនដ្រល
ស្ថិតក្នុងភូមិអន្លង់ធំឃុំខ្នងភ្នំ
ស្រុកសា្វាយលើខ្រត្តសៀមរាប
ដើម្របីធ្វើឲ្រយល្អប្រសើរឡើងវិញ
ដោយត្រូវប្រើព្រល៤ខ្រគិត
ចាប់ពីថ្ង្រទី២០ ខ្រកក្កដាដល់
ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០បនា្ទាប់
ពីរងការខូចខាតខា្លាងំដោយកត្តា-
មនុស្រសនិងអាកាសធាតុ។
លោកឈានរដា្ឋាប្រធានស្តទីី

នាយកដា្ឋានអភិរក្រសប្រសាទ-
ក្រឧទ្រយានអង្គរន្រអាជ្ញាធរ-
ជតិអប្រសរាបានថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថាគម្រងអភិរក្រស និង
ជសួជលុប្រសាទដ្រលត្រវូប្រើ
រយៈព្រលរហូតដល់៤ខ្រន្រះ
(២០កក្កដា-៣១ខ្រធ្នូឆ្នាំន្រះ)
គឺលោកជអ្នកដឹកនាំធ្វើដោយ
ផ្ទាល់ដើម្របីលើកកម្ពស់តម្ល្រ
ប្រសាទឲ្រយផុតពីគ្រះថា្នាក់។
អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាសម្រច
ពង្រឹងខឿនដ្រលពុកផុយនៅ
ជុវំញិតួបម៉ជសួជលុខ្លាងទ្វារ-
ខាងកើតរៀបភ្ជតិពង្រឹងសា្នាម
ប្រះតូចធំនៅលើជញ្ជាំងនិង

ជួសជុលដំបូលដ្រលពុកផុយ។
  លោកបន្តថាប្រសាទដំរី-
ក្របរងការខូចខាតខា្លាងំដោយ
កត្តាទកឹភ្លៀងនងិរកុ្ខជតិដ្រល
ធ្វើឲ្រយគ្រឹះស្រុតផ្ន្រកខាងលិច
បណ្តាលឲ្រយមានសា្នាមប្រះតូច
ធំជច្រើនកន្ល្រងនិងផ្ន្រកខ្លះ
មានឫសឈើចាក់ចូលជញ្ជាំង
ធ្វើឲ្រយប្រះកាន់ត្ររីកធំឡើង។
បញ្ហាសំណើមក៏ធ្វើឲ្រយផ្ន្រកខឿន
ប្រសាទពកុផយុខា្លាងំនងិផ្ន្រក
កណ្តាលខចូមធ្រយម។ក្រពីន្រះ
ការខូចក៏ដោយសារកត្តាមនុស្រស
ផងដ្ររដោយមានករណីលួច
បំផ្លិចបំផ្លាញក្របាច់ក្រឡោត

ខ្ពស់នៅលើជញ្ជាំងហោជង
ផ្ត្ររនងិជកីកកាយគ្រឹះខាងក្នងុ
ប្រសាទធ្វើឲ្រយលនំងឹប្រសាទ
មានការប្រប្រួល។
លោកឈានរដា្ឋាបានបញ្ជាក់

ថា៖«នៅសម័យមុនមានការ-
សកិ្រសាស្រវជ្រវដោយជនជតិ
បារាំង និងជនជតិខ្ម្ររដ្រល
មានលោកE.Aymonierចុះ
សិក្រសាកាលពីឆ្នាំ១៩០៤,លោក
E.Lunetកាលពីឆ្នាំ១៩១១,
លោកH.Pamentierកាល-
ពីឆ្នាំ១៩២៧,លោកP.Du-
pontកាលពីឆ្នាំ១៩៣៨,
លោកE.Hansenសកិ្រសាបន្ត

នៅឆ្នាំ១៩៦៩និងចុងក្រយ
ន្រះខ្ញុំជអ្នកសិក្រសាបន្តចាប់ពី
ឆ្នាំ២០០៩ រហូតមកដល់ឆ្នាំ
២០១៥អាជ្ញាធរជតិអប្រសរា
សហការជមួយមូលនិធិបុរាណ-
វិទ្រយានិងអភិវឌ្រឍន៍ភ្នំគូល្រន
ដ្រលហៅកាត់ថា(ADF)បាន
ធ្វើកំណយស្រវជ្រវនិង
សិក្រសាផ្រនទីហានិភ័យរហូត
ឈានដល់ការលើកគម្រង
ជួសជុលប្រសាទន្រះ»។
លោកបន្ថ្រមថាប្រសាទន្រះ

ធ្វើអំពីឥដ្ឋដ្រលមានតួប៉ម៣
សង់នៅលើខឿនត្រ១ មាន
កំព្រងព័ទ្ធជំុវិញហើយក៏ជប្រ-
សាទមួយក្នងុចំណោមប្រសាទ
ជច្រើនដ្រលស្ថតិក្នងុរចនាបទ័្ម
គូល្រនក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ-
ជ័យវរ្ម័នទី២(គ.ស.៨០២-
៨៥០)ដ្រលជការចាប់ផ្តើម
ន្រអរយិធម៌អង្គរ។ប្រសាទន្រះ
មិនសូវខុសប្ល្រកពីសម័យមុនៗ
ទ្រគឺប្ររមុខទៅទិសខាងកើត
និងមានទ្វារបញ្ឆោតចំនួន៣
ប្លង់បាតមានរាងការ៉្រ។
លោកឡងុកសុលប្រធាន-

នាយកដា្ឋានផ្រសព្វផ្រសាយនិងជ
អ្នកនាំពាក្រយន្រអាជ្ញាធរជតិ-
អប្រសរាមិនអាចសុំការបញ្ជាក់
បន្ថ្រមជុំវិញករណីន្រះទ្រកាល-

ពីម្រសិលមិញដោយសារទូរស័ព្ទ
របស់លោកពុំមានអ្នកទទួល។
ក៏ប៉ុន្ត្រតមរបាយកាណ៍

របស់អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាដ្រល
បានបង្ហាញពីថ្ង្រទី៣០ខ្រ
កក្កដាថា លោកគឹមសុធិន
អគ្គនាយករងបានដកឹនាំក្រមុ-
ការងរបច្ច្រកទ្រសបានរៀប-
ចពំធិីក្រងុពាលីកាលថ្ង្រទី២៨
ខ្រកក្កដាដើម្របីអភិរក្រសនិងជួស-
ជុលប្រសាទដំរីក្របឲ្រយល្អប្រ-
សើរឡើងវិញក្នុងបំណងទក់-
ទញភ្ញៀវទ្រសចរ និងថ្ររក្រសា
ទុកឲ្រយកូនចៅជំនាន់ក្រយ។
របាយការណ៍បន្តថាដោយ

ពិនិត្រយឃើញប្រសាទន្រះកំពុង
ប្រឈមគ្រះថា្នាក់ចំពោះមុខ
អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាបានដាក់
ច្រញនូវគម្រងអភិរក្រស និង
ជួសជុលត្រង់ចំណុច ពង្រឹង
ខឿនដ្រលពុកផុយនៅជុំវិញ
តួប៉មជួសជុលខ្លាងទ្វារខាង
កើតរៀបភ្ជិតនិងពង្រឹងសា្នាម
ប្រះហ្រកតចូធំនៅលើជញ្ជាងំ
និងដំបូលនិងជួសជុលដំបូល
ដ្រលពុកផុយដោយត្រូវចំ-
ណយព្រល៤ខ្រចាប់ផ្តើម
ពថី្ង្រទី២០ខ្រកក្កដានងិបញ្ចប់
នៅថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០
ខាងមុខ៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន្ធ � យក

ចូសហូពូរ៉ូសុត�្រន
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រី និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រីនិពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុ�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា�ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច�  
ម៉្រគុណមករា

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
ប្រក់សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទ�,ហុងរស្មី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

� រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជ ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិ� ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីត ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដា រា�,សួស�៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផលា្លា,�្រតកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌី�៉ា,សយរា�សុី
� រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វ�រុទ្ធ 
ព្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករច� ក្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីត ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ ពា ណិជ� កម� 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជ ,012717404
JessaPiastro,092445983

�្រ � ន�្រក� យ� �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ � ន�្រក� យ� �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ�
ព្រ�្រសុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
�ុិល� ភ

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា�ងត ំង�៉្រង
�្រ � នគណន្រយ្រ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុី�៉ា,វង់អូន

� រ�� ល័យ�្រត្ត សៀមរា ប
សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីស�្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកត ឡុង
សង�ត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង�ត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ពិធីក្រងុពាលីជួសជុលប្រសាទដំរីក្រប ពីចុងខ្រមុន។ រូបអាជ្ញាធរជតិអប្រសរា

អាជ្ញាធរជតិអប្សរាកំណត់ព្លជួសជុលប្សាទដំរីក្ប

នៀម ឆ្រង

ភ្នពំ្រញៈ ទីភ្នាក់ងរស្វ៊សីសម្រប់
ការអភិវឌ្រឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការ(SDC)តមរយៈអង្គការស្វ៊សី
ខន់ថាក់នឹងបើកវគ្គបណ្ដះុបណ្តាល
ជំនាញទ្រសចរណ៍ដល់យុវជន

សិស្រសនិស្រសិតនិងអ្នកបម្រើការ
នៅក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍និង
បដិសណ្ឋារកិច្ចនៅក្នុងខ្រត្តភគ-
ឦសាន៥ដោយគ្រងចំណយ
ថវិកាជង៩លានដុលា្លារ។
ក្រសួងទ្រសចរណ៍និងអង្គការ

ស្វ៊សីខន់ថាក់បានចុះអនសុ្រសរណៈ-

យោគយល់គ្នា១កាលពីរសៀល
ថ្ង្រពុធដើម្របីផ្ដល់ការបណ្ដះុបណ្តាល
វិជ្ជាជីវៈហៅកាត់ថាTVETសម្រប់
វិស័យទ្រសចរណ៍ដល់យុវជន
នសិ្រសិតនងិអ្នកបម្រើការក្នងុវសិយ័
ទ្រសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
នៅខ្រត្តគោលដៅចនំនួ៥រមួមាន
ខ្រត្តក្រច្រះស្ទឹងត្រង រតនគិរី
មណ្ឌលគិរី និងខ្រត្តព្រះវិហារ។
កម្មវធិីបណ្ដុះបណ្តាលន្រះស្ថតិក្នងុ
កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍ជំនាញ ដំណក់-
កាលទី២មានរយៈព្រល៤ឆ្នាំ
ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ដល់ឆ្នា២ំ០២៤។
ន្រះបើតមក្រសួងទ្រសចរណ៍។
ការចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រស-

រណៈន្រះបានធ្វើឡើងក្រមអធបិត-ី
ភពលោកថោងខុន រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងទ្រសចរណ៍និងលោកស្រី
NaddiaOttigerនាយិការងទី-
ភ្នាក់ងរស្វ៊សីសម្រប់ការអភិវឌ្រឍ
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
លោកបា៉ាក់សុខុម រដ្ឋល្រខា-

ធិការក្រសួងទ្រសចរណ៍ថ្ល្រងថា
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ជំនាញដំណក់-
កាលទ២ីន្រះធ្វើឡើងចពំ្រលវ្រលា
នងិស្របតមផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត
អភវិឌ្រឍន៍ធនធានមនសុ្រសក្នងុវសិយ័
ទ្រសចរណ៍របស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍
ជពសិ្រសលើការជរំញុការបណ្ដុះ-
បណ្តាលជំនាញថ្មី និងបន្ថ្រមក្នុង

វសិយ័ទ្រសចរណ៍បដសិណ្ឋារកចិ្ច
នងិការធ្វើដណំើរ។វគ្គន្រះនងឹផ្ដល់
ចណំ្រះដងឹនងិជនំាញនងិដើម្របីជ
ច្រកសម្រប់បន្តការសកិ្រសាជនំាញ
វជិ្ជាជវីៈទ្រសចរណ៍បន្ថ្រមនងិព្រញ
១ជីវិត។ក្រពីយុវជននិស្រសិត
និងអ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យ
ទ្រសចរណ៍គម្រងន្រះក៏នឹងចូល-
រួមពង្រឹងសមត្ថភពមន្ត្រីជំនាញ
របស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍ទំងថា្នាក់
ជតិនិងថា្នាក់ក្រមជតិផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«សម្រប់គម្រង

ជំហានទី២ផ្តាតសំខាន់លើការ-
អភិវឌ្រឍជំនាញថ្មី និងការអភិវឌ្រឍ
ជំនាញបន្ថ្រមការជំរុញទីផ្រសារការងរ
ការពង្រងឹសហគ្រនិភពក្នងុវិស័យ
ទ្រសចរណ៍និងការអនុវត្តបច្ច្រក-
វិទ្រយាក្នងុការអប់រំនិងបណ្ដះុបណ្តាល
ស្របតមផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់
នាយកដា្ឋានបណ្ដះុបណ្តាលជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈទ្រសចរណ៍។
បើតមស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

របស់SDCយុវជនដ្រលងយរង-
គ្រះប្រមាណ១២០០០នាក់រមួ
ជមួយបុគ្គលិកដ្រលមានជំនាញ
ទបនិងគ្របូណ្ដះុបណ្តាលបុគ្គលិក
និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងក្រមុ-
ហុ៊នជង៩០០នាក់នឹងទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីរយៈព្រល
៤ឆ្នាំន្រះ។ថវកិាដ្រលត្រវូចណំយ

ក្នងុកម្មវធិីបណ្ដុះបណ្តាលន្រះមាន
៨,៣លាន្រហ្វង់ស្វ៊សីឬប្រមាណ
៩,១៤លានដុលា្លារ។
ស្រចក្ដីប្រកាសបន្តថា៖«បុគ្គលិក

ដ្រលមានជំនាញទបប្រមាណ
១៧៤០នាក់នឹងទទួលបានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីបណ្ដះុបណ្តាល។
ចំណ្រកមា្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ផ្ន្រកបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រូបណ្ដុះ-
បណ្តាលនៅមន្ទរីទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត
គ្រូបណ្ដុះបណ្តាលអ្នកវាយតម្ល្រ
តមសហគ្រសប្រមាណ១៧០
នាក់ក៏នឹងទទួលបានការពង្រឹង
សមត្ថភពផងដ្ររ»។
ក្រសួងទ្រសចរណ៍បញ្ជាក់ថា

ក្នុងគម្រងអភិវឌ្រឍន៍ជំនាញ
ជំហានទី១ក្រសួងបានធ្វើការជមួយ
ទីភ្នាក់ងរ SDCនៅខ្រត្តក្រច្រះ
ស្ទឹងត្រងនិងព្រះវិហារដោយ
បានបណ្ដុះបណ្តាលយុវជនលើ
ជំនាញទ្រសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារ-
កិច្ចក្នុងកម្មវិធីសិក្រសាព្រញម៉ាង
១៦០រូបបណ្ដះុបណ្តាលអ្នកធ្វើការ
ក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍៣៨៩រូបប្រជ-
សហគមន៍ទ្រសចរណ៍៤៨០រូប
គ្របូង្គោលនិងអ្នកវាយតម្ល្រគ្រូបង្គោល
ចំនួន៩១រូបព្រមទំងបានវាយ-
តម្ល្រអ្នកជំនាញទ្រសចរណ៍តម-
រយៈយន្តការវាយតម្ល្រការសិក្រសា
ពីមុនចំនួន១១៦៧រូប៕

SDC នឹង បើក វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល  ជំនាញ ទ្ស ចរណ៍ដោយគ្ង ចំណយ  ជង$៩លាន 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,400 17,400 17,200

2 GTI 3,060 - 3,060 3,060

3 PAS 15,000 14,960 15,000 13,480

4 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,680

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

6 PWSA 5,720 5,660 5,720 5,660

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋ-
មន្តេី កេសួង សាធារណការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  បាន អះ អាងថា  ការ បើក ចេក 
ពេំ ដេន ស្ទឹងបត់ - បាន ណង អៀន  នឹង 
ជំរុញការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង ដេនរវាង 
បេទេស កម្ពុជា ថេ ឲេយ កាន់តេ មាន   
ភាព ល្អ បេសើរ ថេមទៀត ។ 

ការ ថ្លេង នេះ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ដណំើរ 
ទសេសនកិច្ច របស់ លោក ទៅ ពនិតិេយ វឌេឍន-  
ភាព នងិ បច្ចេក ទេស នេ ការ សាង  សង ់
អគារ រដ្ឋបាល និង ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
នានា នៅ ចេក ពេំដេន កាល ពី ថ្ងេពុធ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ បើក ចេក ពេ-ំ 
ដេន  ចំណុច ស្ទឹង បត់ - បានណង អៀន 
នឹង បើក ឱកាស យ៉ាង ទូលំ ទូលាយ  
ដល់ កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ អន្តរ ជាតិ  

ការ វិនិយោគ  ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង- 
ដេន  ការ បង្កើត ការងារ ធ្វើ  និង ការទាក់-  
ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ សំដៅ លើក កម្ពស់ 
សេដ្ឋ កិច្ច គេួសារ  និង សង្គម ជាតិ នេ 
បេទេស ទាំង២»។

លោក បន្តថា ជាមយួ គា្នា នេះ កេសងួ 
កំពុងខិត ខំ រិះ រក នីតិ វិធី  ដើមេបីបើក ចេក 
ស្ទងឹ បត ់នេះ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ក្នងុ ការ-   
សមេួល ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លង 
កាត់  ចេក ពេំដេន ។ លោក ថ្លេង ថា៖ 
«យើង នងឹ សាងសង ់ផ្លវូ សមេប ់តេតួ- 
ពិនិតេយ  ឡាន ដឹក ទំនិញ ចេញ-ចូល ជា 
បណ្ដោះ អាសន្ន សនិ ។ យើង នងឹ ខតិខ ំ
ធ្វើ ការ ជាមួយ ភាគី ថេ បើក ចេក នេះ 
ដើមេបី  បញ្ចៀស ការ កកស្ទះ នៅ ទល់ - 
ដេន របស់ យើង »។

លោក បន្ថេមថា បច្ចបុេបន្ន ការ  កសាង  
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នានានៅ ចេកទា្វារ  

ពេំ ដេន នេះ  សមេច  បាន  ៥ ភាគ រយ 
ហើយ  ដេល ការ សាងសង នេះ មាន 
ការ  យឺត ជាង ផេនការ ចំនួន ២ខេ  ប៉ុន្តេ 
កេុម ហ៊ុន សាងសង់ ធានាថា  នឹង 
សាងសង់ ចប់ តាមផេនការ ។

បើ តាម លោក ចាន់ ថុល ការ សាង- 
សង់  គមេង នេះ តេូវ បាន ចំណាយ 
ថវិកា បេមាណ ២៦,៨៥លានដុលា្លារ 
ជា គមេង ឥណទានទភីា្នាកង់ារ សហ- 
បេតិបត្តិការ អភិវឌេឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច បេ-
ទេស  ជិត ខាង  (NEDA)។ 

ចេកពេំដេន ស្ទឹង បត់  តេូវ បាន បើក 
ការដ្ឋាន សាងសង់ និង តភា្ជាប់ ទៅ ផ្លូវ- 
ជាតិ លេខ  ៥  កាលពី អំឡុង ខេ មេសា  
ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល មកដល់ ពេល នេះ 
មិនទាន់ បើកដំណើរការ នៅឡើយ ទេ ។

លោក ឈួ វិចិតេ បេធាន កេុម ហ៊ុន 
តបំន ់សេដ្ឋ កចិ្ច ពសិេស Sanco Cam- 

bo Investment Group Co Ltd 
ដេល ស្ថតិ នៅ កេងុ ប៉ាយប៉េត  បានន-ិ 
យយ ថា ចេ ក ពេំ ដេ ន ថ្មី នេះ នឹង ដើរ 
តួនាទី យ៉ាង សំខាន់ ដល់ ការ នាំ ចេញ 
ទំនិញ រវាង បេទេស ទាំង ២ ។

លោក ថ្លេងថា ៖ « បច្ចបុេបន្ន យើង កពំងុ 
បេឈម នឹង បញ្ហា កក់ ស្ទះ ចរាចរណ៍ 
នៅ  ចេកពេំដេន អន្តរ ជាតិ  ប៉ាយប៉េត 
ដេល វា មាន ការកកស្ទះ យ៉ាងខា្លាងំ  ដល ់
ការដឹក ទំនិញ ។ បេសិនបើ ចេក  នេះ 
តេូវបាន បើក វា នឹង ជួយ សមេួល ដល់ 
ការដឹកជញ្ជូន របស់ វិស័យ ឯកជន ក៏ 
ដូចជា កេុមហ៊ុន ខ្ញុំ » ។

សា្ថាន ទតូ ថេ បេចា ំនៅ កម្ពជុា បាន ឲេយ 
ដងឹថា ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វេភាគ ីរវាង កម្ពជុា 
និង ថេ មាន តម្លេ ជាង ៩ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ  កាលព ីឆ្នា ំមនុ កើនឡើង  ៧,១៤ 
ភាគរយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ  ២០១៨ ៕  LA

តពទីពំរ័១... ក្នងុ សេកុ ដើមេបី ផេសព្វផេសាយ  
ទៅ កាន ់ទផីេសារ អន្តរ ជាតពិសិេស ជរំញុ 
ការ លើ ក កម្ពស់ ផលិត ផល ដេល 
ផលិត   ដោយ ស្តេី ខ្មេរ ។ 

កញ្ញា ថ្លេង ថា៖«សព្វ ថ្ងេ យើង ចងធ់្វើ 
យ៉ាង ណាឲេយ ផលិត ផល ក្នងុ សេកុរ បស់  
យើង មាន ទីផេសារ ល្អ  ដូច ្នេះ  ការ ដក់ 
លក ់ផលតិ ផល ក្នងុ ផេសារ អេឡចិ តេនូកិ 
របស់ យើង នឹង ងាយ សេួល ស្វេង រក» ។

ផេសារ អេឡិច តេូនិកនេះ មាន តាំង- 
លក់ ផលិត ផល ក្នុង សេុក សុទ្ធ ជាង  
៦០០ បេភេទ  រាប់ ចាប់ តាំង ពី ផលិត- 
ផល ពី សិបេប កម្ម ពី ឫសេសី  គេឿង ចមា្លាក់ 
ពីលោហធាតុ  គេឿង អលងា្ការ  ហូល 
ផាមួង  សេបេក ជើង និង កាបូប  ជាដើម  
ដេល បាន តាំង លក់ លើ គេហ ទំព័រ 
WeMall. shop។ 

កញ្ញា កត ់សមា្គាល ់ថា ផលតិ ផល ខ្មេរ 
មាន គុណភាព មិន ចាញ់ ផលិត ផល 
នាំចូល ពី បរទេស ប៉ុនា្មាន នោះ ទេ  ប៉ុន្តេ 
អ្វ ីដេល ជា ឧបសគ្គ សមេប ់អតថិ ជិន  គ ឺ
ការ ពបិាក  រក ទញិ ផលតិផល ទាងំ នោះ។

កញ្ញា នយិយ ថា៖«ខ្ញុ ំឃើញ ថា   ការ- 
ទិញ -លក់ ទំនិញ តាម អនឡាញ មាន 
ការ កើន ឡើង យ៉ាង ខា្លាងំ ។ យើង ជឿ ថា 
ការ ដក់ ផលិត ផល លក់ នៅលើ ផេសារ  
អេឡិច តេូនិកនឹង មានការ គាំ ទេ ចេើន 
ព ីអ្នក ទញិ ទាងំ ក្នងុ សេកុ  ន ិង កេ សេកុ  
ហើយ យើង សងេឃមឹ ថា កេយ ព ីសា្ថានភាព  
ជងំ ឺកវូដី ១៩  ផតុ រលត ់ទៅ នងឹ មាន  ការ- 
បញ្ជា ទិញ ពី កេ បេទេស  ផង ដេរ»។ 

អ្នក សេ ីដេន មា៉ាស ់បេធាន សមាគម 
សបិេបកម្ម ភមូ ិចមា្លាក ់បេក ់ នងិ ជា មា្ចាស ់
អាជីវកម្ម  ដេន មា៉ាស់ សិបេបកម្ម ធ្វើ 
ដោយ ដេ  ស្ថិត នៅ ក្នុង សេុក ពញាឮ  
ខេត្ត កណា្ដោល ដេល មាន ផលិត ផល 
តាំង លក់ ក្នុង  WeMall និយយថា 
ផេសារ អេឡិច តេូនិកនេះនឹង ជួយ ពងេីក 
ទីផេសារ ឲេយ ផលិត ផល របស់  អ្នកសេី ។ 

អ្នក សេី បន្ត ថា គេឿង ចមា្លាក់ ពីសា្ពាន់ 
និង បេក់ មានការ គាំទេ ចេើន ពីអតិថិ- 
ជន  នៅ បេទេស ថេ  រីឯអតិថិជន ក្នុង- 
សេកុ  មនិ ចេើន នោះទេ ៖« ខ្ញុ ំសមូ អពំាវ នាវ  
ឲេយ បេជាជន ខ្មេរ ជួយ គាំទេ ផលិត ផល 
ក្នុងសេុក ឲេយកាន់តេចេើន »៕  LA

 ច្ក ទ្វារ ពំ្ដ្នស្ទងឹបត់ នឹង ជួយ ជំរុញ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគី កម្ពជុា -ថ្ 

 ច្ក ទ្វារ  អីុនធឺណិត  ជាតិ  ដើម្បី សុវត្ថភិាព   និង ចំណូល ជាតិ
ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ កេសួង បេសណីយ៍  និង 
ទរូ គមនា គមន ៍កម្ពជុា កពំងុពនិតិេយ លើ 
សេចក្ដី ពេង អនុកេឹតេយ ស្តី ពី ចេកទា្វារ  
អុីន  ធឺណិត ជាតិដើមេបី  កៀរគរ បេក់ ចំ-
ណលូ នងិ កេ លម្អ  ការភា្ជាប ់អុនី ធណឺតិ 
ឲេយ មាន ភាព ល្អបេសើរ ជាង មុន ។

លោ ក  ជា  វា៉ាន់ ដេត រដ្ឋ មន្ដេី កេសួង 
បេ  សណីយ៍  និងទូ រគមនា គមន៍  បាន  
ឲេយ  ដឹង នៅ ក្នុង កិច្ច បេជុំ មួយ កាល ពី ថ្ងេ 
អងា្គារ ថា កេសងួ បេសណយី ៍ តេវូ បាន 
ចាត់ ឲេយ រៀបចំឲេយ មាន កេបខ័ណ្ឌ គតិ - 
យុត្តចេបាស់លាស់ មួយដើមេបី គេប់គេង 
ចេក ទា្វារ អុីន ធឺណិត ជាតិ ។

លោក ថ្លេង ថា ៖« សេច ក្ដី ពេង អនុ-
កេឹតេយ  នេះ មាន គោល បំណង  កៀរគរ 
ចំណូល ជាតិ  និង ពងេឹង បេសិទ្ធ ភាព 
ក្នងុ ការ ត ភា្ជាប ់ បណា្ដោញ អុនី ធណឺតិ នៅ  
កម្ពុជា ។ កិច្ច បេជុំថ្ងេ នេះ មាន   បំណង  
ទទួល យកធាតុ ចូល ពី បេតិ បត្តិ ករ ទូរ- 
គមនា គមន៍ ទាំងឡាយ ដើមេបី ធ្វើ  ឲេយ 
សេចក្ដ ីពេង អន ុកេតឹេយ នេះ កានត់េ  មាន 
ភាព បេសើរ ឡើង »។ 

លោកក៏ ជំរុញ  ឲេយ មាន កិច្ច  ពិភាកេសា   

លើ បេកាស ស្ដីពី គុណ ភាព   សេវា  ជា-
មួយ បេតិ បត្តិករ  ហើយ សង្កត់ ធ្ងន់ ថា  
កមេ តភា្ជាប់ បណា្ដោញ  នឹង មាន តម្លេ 
តិចដើមេបី ចៀស វាង ការ បង្កើត បន្ទុក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ បន្ថេម លើ បេតិ បត្តិ ករ  តាម 
រយៈ ការ អនុញ្ញាត  ឲេយ កេុម បច្ចេកទេស 
កេសួង ពិភាកេសា  បន្ថេម ជាមួយ  បេតិបត្ត-ិ 
ករ លើ ធាតុ ចូល   និង មតិ របស់ ពួកគេ។  

កាល ពខីេ កមុ្ភៈ  កេសងួ បេ សណយី ៍ 
និង ទូរគមនាគមន៍  មាន ផេនការ នឹង 
អនុម័ត បេព័ន្ធ ចេក ទា្វារ អុីនធឺណិត តេ 

មយួ  ថា្នាក ់ជាត ិ(SIG)ដេល ធ្វើ  ឲេយ ការ- 
គេប់គេង  និង សន្ដិ សុខ អនឡាញ ក្នុង 
បេទេស  កាន់តេ  មាន បេសិទ្ធ ភាព។

ចេកទា្វារ អុីនធឺណិត  គឺជា «ចំណង» 
បណា្ដោញ មួយ ដេល  ត ភា្ជាប់  បណា្ដោញ 
ផេសេង គា្នា  រមួតេ មយួ ។  បេពន័្ធ  SIG  ដេល  
បាន ដឡំើង នៅ ក្នងុ កមេតិ ជាត ិ នងឹធ្វើ  
ឲេយ  បណា្ដោញ ទាងំអស ់ស្វេង រក ការ ភា្ជាប ់ 
ជាមយួ បណា្ដោញ ផេសេង ទៀត នៅ កម្ពជុា 
តាម រយៈ  ចេកទា្វារ តេមួយ ។  

លោក  អុមឹ វតុា្ថា អ្នក នាពំាកេយ កេសងួ 

បេ សណីយ៍ ធា្លាប់ បាន  បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា  បេព័ន្ធ SIG  ជាតិ នឹង  បង្កើត  
បេព័ន្ធ  ចេកចេញ ចូល តេ មួយ សមេប់  
ការ តភា្ជាប់អុីន ធឺណិត បរទេស ទាំង- 
អស់   តាមរយៈ ចេក តេ  មួយ។ 

លោក នយិយ   ថា ៖«  នេះជា គមេង 
ថា្នាក់ ជាតិ មួយ  ដើ មេបី បង្កើត ចេកទា្វារ 
អុីនធឺណិត រួម មួយ   ក្នុង បេទេស  ។  នៅ 
ពេល នេះ  សខំាន ់បផំតុ គ ឺការ គេបគ់េង  
អុនី ធណឺតិ តេវូតេ មាន បេសទិ្ធ ភាព នងិ   
សុវត្ថិភាព សមេប់ ការ បេើបេស់ »។  

លោក បន្តថា  ៖« បច្ចុបេបន្ន មាន ចេក    
ជា ចេើន  ដចូជា VoIP ដេល ជា បណា្ដោញ  
ខេសេ  កាប ទូរគមនា គមន៍  និង កេម 
សមុទេ ។  យើង កំពុង ស្វេងរក  មធេយោ - 
បាយ  ដើ មេបី ផា្លាស់ ប្តូរ បណា្ដោញ នេះ  ទៅ 
ជា  ចេកទា្វារ  ជាត ិតេ មយួ   ដើមេប ីធានា ថា  
យើង អាច គេបគ់េង  ការបេើ អុនី ធណឺតិ  
នងិ ធ្វើ  ឲេយ មាន ភាព កានត់េ ងាយ សេលួ   
និង កាន់តេ  មាន សុវត្ថិ ភាព  »។  

លោក  វុតា្ថា  បាន  ឲេយ ដឹងថា  បេព័ន្ធ   
SIG  ទាមទារ ឲេយ មាន ដោយ សារតេ  ការ- 
កើន ឡើង ចនំនួ បេជាជន  ដេល បេើ បេស់  
អីុន ធឺណិត  ដេល អាច  មាន  ផល វិបាក 
វិជ្ជ មាន និង អវិជ្ជ មាន ៕ LA

WeMall  ប្តជ្ា្ញា- 
លើក ស្ទយួ ផលិត 
ផល ខ្មរ្...

សេវាអុីនធឺណិត តេវូ បាន បេើ បេស់ យ៉ាង ទូលំទូលាយនៅ កម្ពជុា ។ រូបថត ហុង មិនា
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ទីក្រុង ឡុងដ៍ៈ កៃុមហ៊ុន 
ថាមពល ដ៏ ធំ អង់គ្លៃស បាន 
បៃកាស  ឲៃយ ដឹងថា  ខ្លនួ បាន ខាត- 
បង់ សរុប ស្ទើរ តៃ ១៦,៨៥ ពាន់ 
លាន  ដលុា្លារ  បៃចា ំ តៃ ីមាស កន្លង 
ទៅ  នៃះ   ខណៈការ រកី រាល ដាល 
នៃ ជំងឺបាន   បំផ្លាញ តមៃូវការ   
និង តម្លៃ បៃងដៃលទាញ ទមា្លាក់ 
ទៃពៃយ  ដ៏ចៃើនរបស់ កៃុមហ៊ុន ។ 

កៃមុហ៊នុ បាន ឆ្លើយ តប ដោយ  
កាត ់បន្ថយ នវូ ភាគ លាភ  ជា លើក  
ដំបូង  ចាប់តាំង ពី មហន្តរាយ 
ហៀរ បៃង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១០  
ដៃល បំផ្លាញ  នូវ ហិរញ្ញវត្ថុ និង  

កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ  របស់ កៃុមហ៊ុនBP។ 
កៃុមហ៊ុន BP បាន  ឲៃយ ដឹង  

ក្នងុសៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍ ព ីបៃក-់ 
ចំណូល កាល ពីថ្ងៃ អង្គារថា៖ 
« ផល ប៉ះពាល់ នៃ ការ រីក រាល ដាល  
កវូដី ១៩នៅតៃ បន្ត ធ្ងនធ់្ងរ  ដៃល 
បណ្តាល ឲៃយ   បរយិាកាស ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ផុយ សៃួយ  និងបៃឈម »។ 

កៃមុហ៊នុ នោះ បាន បន្ថៃម ថា 
«សម្លងឹ ទៅ ក្នងុ អនាគត  ទសៃសន-  
វិស័យ សមៃប់ តម្លៃ ទំនិញ   និង 
តមៃូវ ការ ផលិត ផល នៅតៃ 
បៃឈម  និង មិន ចៃបាស់លាស់»។ 

កៃុមហ៊ុន ឲៃយ ដឹង ថា ការ ខាត- 

បង់ បៃចាំ តៃី មាស បនា្ទាប់ ពី ការ- 
បង់ ពន្ធ រួច ជិត  ១៦,៨៥ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ បៃៀប ធៀប  ទៅ នងឹ 
បៃក់ ចំណៃញ ដុល  បៃមាណ  
១, ៨២  ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង  
តៃី មាស  ទី ២  នៃ ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក Bernard Looney 
នាយក បៃតបិត្ត ិនៃ កៃមុហ៊នុ នៃះ  
បាន អះអាងថា៖« ជាក់ស្តៃង  
ការ កណំត ់ឡើង វញិ ចពំោះ ការ- 
រពំងឹ ទកុ លើ តម្លៃ  បៃង រយៈពៃល   
វៃង  នងិចណំចុ គៃះ ថា្នាក ់ដៃល 
ជាប់ ទាក់ ទង ផៃសៃង ទៀត   និងការ -  
ចោទ បៃកាន ់ដៃល បាន កើត  ឡើង   
នាំ ឲៃយ មាន  ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង »។ 

សម្លងឹ ទៅ រក ការ សនៃស ំសាច-់ 
បៃក ់ កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន បៃកាស  
ទមា្លាក់ អតៃ ភាគ លាភ បៃចំា តៃ-ី  
មាស ព ី១០,៥ សៃនមក នៅ តៃមឹ  
៥,២៥  សៃនក្នុង ១ភាគហ៊ុន។ 

ទោះប ីជា បៃប ណ  ភាគហ៊នុ 
របស ់BP កើន ឡើង  ៧,៥ ភាគរយ  
ក្នងុ ទ ីកៃងុឡងុដក៍្នងុ ការ ជញួ ដរូ 
តៃឹម ថ្ងៃ តៃង់ ថ្ងៃ អង្គារ។ 

Michael Hewson  បៃធាន 
អ្នក វិភាគ ទីផៃសារ នៃ កៃុមហ៊ុន 
ទីផៃសារ CMCនៅអង់គ្លៃស បាន 
នយិាយ ថា៖«សមៃប ់ពៃលវៃលា   
ជាក់ស្តៃង ពៃលនៃះមាន ការ - 
សន្និដា្ឋាន បន្ត អំពី ស្ថិរភាព នៃ 
ភាគលាភ របស់ BPទល់ នឹង 

កមៃតិ  បណំលុ ចៃះ តៃ កើន ឡើង 
នងិ   ក្ត ីបារម្ភ ជុវំញិ សមត្ថភាព របស ់ 
កៃុមហ៊ុន  ដើមៃបី បន្ត ទូទាត់ បំណុល  
ក្នងុ  ពភិព នៃ  តម្លៃ បៃង  ធា្លាក ់ទាប 
ដចូ នៃះ  ការសមៃច ចតិ្ត កាត ់បន្ថយ   
ការ ចណំយ  តៃវូ បានសា្វាគមន»៍។ 

កៃមុហ៊នុ Royal Dutch Shell 
ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន គូបៃជៃង របស់   
BP ក្នុង  សបា្តាហ៍ មុន  បាន បង្ហាញ    
ការ ខាត បង ់ដលុ  ចនំនួ ១៨ ,១ ពាន ់ 
លាន ដុលា្លារ  នៅ តៃីមាស ទី២ ។

កៃមុហ៊នុBPក ៏បាន ដាក ់ចៃញ  
ផៃនការ លម្អិត    អំពី វិធី  សមៃច  
បាន  នវូ ការ បភំាយ  កាបនូ  ស្មើសនូៃយ   
(Net Zero) សមៃប ់កៃមុហ៊នុ  
នៃះ តៃឹមឆ្នាំ ២០៥០។ 

កៃមុហ៊នុ BP បាន នយិាយ ថា 
រយៈពៃល ជាង ១ទសវតៃសរ៍ 
ខាងមុខនៃះ ផលិតកម្ម  បៃង 
នងិ ឧស្មន័ របសខ់្លនួ តៃវូ រពំងឹ  បន្ថយ   
យា៉ាងហោច  ១លាន បារ៉ៃល ក្នុង 
១ថ្ងៃឬក៏  ៤០ ភាគរយ    ធៀប 
ជាមួយ កមៃិត ឆ្នាំ ២០១៩។ 

Looney បាន និយាយ ថា៖ 
«ទសវតៃសរ៍ ខាងមុខ នៃះ  សំខាន់ 
ណស ់សមៃប ់ពភិព លោក ក្នងុ 
ការបៃឆំង បមៃបមៃួល អាកាស - 
ធាត ុដើមៃបី រញុ ចៃន ការ ផ្លាសប់្តរូ 
ចាបំាចក់្នងុ  បៃពន័្ធ ថាមពល សកល   
ដៃលទាម ទារ ការ ចាត ់វធិានការ 
ពីទាំងអស់ គ្នា »៕ AFP/RR

ក្រមុហុ៊នប្រងBPខាតជិត$១៧ពាន់លានក្នងុ១ត្រមីាស

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ  កម្ពុជា  រំពឹង ថា  នឹង អាច ធ្វើ- 
ការ នា ំចៃញ ផ្លៃមៀន ប៉ៃលនិទៅ ទផីៃសារ 
បៃទៃស ចនិ នៅ ចងុ ឆ្នា ំ២០២១ ឬ ដើម- 
ឆ្នា ំ២០២២ ខាងមខុ  ពោល គ ឺបនា្ទាបព់ ី
ការ នាំ ចៃញ ផ្លៃ សា្វាយ ផ្លូវ ការ ទៅ បៃ-
ទៃស ចិនលៃច  ចៃញ ជា រូប រាង ពិត ។  
នៃះ បើ តាម លោក  ងិន ឆយ អគ្គ- 
នាយក នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន កសិកម្ម  
នៃកៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ។

កាល ពី ដើម ខៃ មិថុនា  កម្ពុជា និង 
ចិន  បាន ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា ផ្លូវការ 
ដើមៃបី  បើកផ្លូវ  ឲៃយ មាន ការ នាំចៃញ 
សា្វាយ  សៃស់ ពី កម្ពុជា  ទៅ កាន់ ទីផៃសារ 
បៃទៃស ចិន  ចំនួន ៥០  មុឺន តោន ក្នុង  
១  ឆ្នាំ ប៉ុន្តៃ  មក ដល់ ពៃល នៃះ ការ នាំ- 
ចៃញ   នោះ  មនិ ទាន ់ កើត ឡើង ទៃ ពៃះ 
សមត្ថភាព (បរិមាណ ផលិត ក្នុង ១ 
ថ្ងៃ) របស ់ រោង ចកៃ សមា្លាប ់មៃរោគ លើ 
ផ្លៃ សា្វាយ នៅ  បៃទៃស កម្ពុជា នៅ មាន 
កមៃិត នៅ ឡើយ ។ 

ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសិទី សារ ពត័ម៌ាន ស្ដពី ី
« វិធាន ការ ជំរុញ ផលិតផល កសិកម្ម 
ទៅកាន់ ទីផៃសារ ពិភព លោក» ដៃល 

រៀប ចំ ឡើង នៅ ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋ មន្តៃី 
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា លោក ងិន 
ឆយ បាន និយាយ ថា ជា មួយ នឹង ការ- 
ខិត ខំ និង កិច្ច សហការ ល្អ រវាង កម្ពុជា 
នងិ បៃទៃស ចនិ លោក សងៃឃមឹ ថា ការ- 
នា ំចៃញ ផ្លៃ មៀន ប៉ៃលនិ ទៅ បៃទៃស ចនិ  
នឹង អាច ចាប់ ផ្តើម នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២១ 
ឬ ដើម ឆ្នា ំ២០២២ ។ លោក បន្ត ថា ការ- 
អសូ បនា្លាយ ពៃល នៃះ គ ឺដោយ សារ តៃ 
អាជា្ញាធរ គយ បៃទៃស ចិន តៃង   ធ្វើ ការ 
ពនិតិៃយ លើ ការ ស្នើ សុ ំនា ំចលូ ផលតិ ផល  
កសិកម្ម  ម្តង ១ មុខៗ គឺ ទាល់ តៃ ចប់ ១ 
ទើប គៃ ចាប់ ផ្តើម ១ ទៀត  ខណៈ 
បច្ចបុៃបន្ន   ការ នា ំចៃញ ផ្លៃ សា្វាយ ព ីកម្ពជុា 
ទៅ ចិន មិន ទាន់ កើត ឡើង នៅ ឡើយ 
ទៃ  ទោះ បី ជា មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង  ជា- 
មួយ គ្នា ហើយ ក៏ ដោយ ។ 

លោក   ថ្លៃង ថា៖« ខ្ញុំ គិត ថា  កៃយនាំ - 
ចៃញ ផ្លៃ សា្វាយ បាន ភា្លាម  ភាគី ចិន នឹង 
ចុះ មក តៃួត ពិនិតៃយ វាយ តម្លៃលើ ផ្លៃ- 
មៀន  ប៉ៃលិន។ អ៊ីចឹង នៃះ ជា ការ បា៉ាន់- 
សា្មោន និង ពៃយាកររបស់  យើង ក្នុង 
ដើម  ឆ្នា ំ២០២១ ខាង មខុ ដោយ យើង 
អាច នាំ ចៃញ សា្វាយ ហើយ បៃហៃល 
ចុង  ឆ្នាំ ២០២១ ឬ ដើម ឆ្នាំ ២០២២ 
យើង  អាច នា ំចៃញ ផ្លៃ មៀន ប៉ៃលនិ   ទៅ 

បៃទៃស ចិន បាន »។ 
លោក បាន   បន្ថៃម ថា កម្ពុជា បាន ផ្ញើ 

របាយការណ៍ វាយ តម្លៃ ពី ហានិភ័យ  
នងិ  សមាសភាព ចងៃ នៅ លើ  ផ្លៃ មៀន 
ប៉ៃលិន ទៅ បៃទៃស ចិន រួចរាល់ អស់- 
ហើយ ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន  ក ៏មាន កៃមុហ៊នុ 
ឯកជន មយួ បានកពំងុ ធ្វើ ការ  វនិយិោគ 
លើ រោង ចកៃ   សមា្លាប់ មៃរោគ និង   វៃច - 
ខ្ចប់ ក្នុង   ខៃត្ត ប៉ៃលិនផង ដៃរ ។

ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន គៃបក់ារ ចុះ មក ពនិតិៃយ  
មើល ភូតគម អនាម័យ របស់ អាជា្ញាធរ 
ចិន តៃ  ធ្វើ ឡើង ម្តង ១ៗ នោះ លោក 
ងនិ ឆយ នយិាយ ថា៖  « ខ្ញុ ំនៅ មនិ ទាន ់
ហា៊ាន ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ថា នៅ កៃយ 
ពៃល កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី 
កម្ពុជា ចិន ចូល ជា ធរមាន តើ យើង 
អាច  ស្នើ សុំ ឲៃយ គៃ មក ពិនិតៃយ ជា កញ្ចប់ 
បាន ដៃរ ឬ យា៉ាង ណ នោះ ទៃ»។

កៃ ពី ផ្លៃ មៀន ប៉ៃលិន ដំណំ ដៃល 
មាន សកា្តានុពល សមៃប់ នាំ ចៃញ ទៅ 
កាន ់បៃទៃស ចនិ មយួ ចនំនួ ទៀត ក ៏តៃវូ 
បាន កៃសងួ កសកិម្ម តៃៀម បញ្ជនូ ទៅ 
ឲៃយ ភាគី ចិន មក ពិនិតៃយ ដៃរ ដៃល មាន 
ដូច ជា មៃច ទឹក មាត់ តៃចៀកកំា ទុរៃន  
ដូង កៃអូប សៃកានាគ ខ្នុរ និង ពោត 
កៃហម ជា ដើម។ 

លោក  ងិន ឆយ បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
« បនា្ទាប ់ព ីមៀន ប៉ៃលនិ យើង អាច ដាក ់
មៃច និង ទឹក មាត់ តៃចៀកកាំ»។

របាយការណ៍ កៃសួង កសិកម្ម បាន 
ឲៃយ  ដឹង ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល ៧ ខៃ   ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ  ផលិត- 
ផល ដណំ ំកសកិម្ម  ជា ផ្លវូការ ទៅ កៃ- 
បៃទៃស បាន ចនំនួ   ២,៦៨ លាន តោន 
កើន ឡើង ៩,០៦ភាគ រយ បើ ធៀប  ទៅ 
នឹង  រយៈ ពៃល ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩។ 
ដោយ ឡៃក ការ នាំ ចៃញ ទៅ បៃទៃស 
ចិន មានចំនួន ២៨៦ ៧៩០តោន។

កម្ពុជា គៃង នឹង ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី ជា មួយ   បៃទៃស ចិន  
ក្នងុ ខៃ សីហា នៃះ ដោយ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កាន ់បៃទៃស ចនិ ដើមៃប ីធ្វើ ជា សាកៃស ីក្នងុ 
ការ ចុះ ហត្ថលៃខា នៃះ ៕  LA

ការនំាច្រញមៀនប៉្រលិនអាចនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំ២០២១

លោក ងិន ឆាយ ក្នងុ ព្រលធ្វើ សន្នសីិទសារព័ត៌មាន កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍។ ហា៊ាន រងៃសី

កម្ពុជានាំច្រញទំនិញទៅ...
ត ពី ទំព័រ  ១...ដូចគ្នា កាល ពី 

ឆ្នាំ  មុន ដៃល មាន ចំនួន ២៦៥ 
លាន ដុលា្លារ  ។

ផលិត ផល ទាក់ ទង នឹង ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ ពី កម្ពុជា  មាន ដូច ជា  
កាបបូ ដៃ  កាបបូ យរួ នងិ  វា៉ាលសី 
តៃូវ បាន រាប់ បញ្ចូល ជា ផលិត- 
ផល ទទលួ បាន បៃពន័្ធ អនគុៃះ   
ពន្ធ ព ីអាមៃរកិ (GSP)កាល ព ី
ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ  ២០១៦។

ផលិត ផល សម្លៀក បំពាក់  
នងិ សៃបៃក ជើង ផលតិ នៅ កម្ពជុា 
មិន ទាន់ រាប់ បញ្ចូល ក្នុង បៃព័ន្ធ 
GSP របស់ អាមៃរិក នោះ ទៃ ។

លោក ខៃន ល ូអគ្គលៃខាធ-ិ
ការ សមាគម រោងចកៃ កាត់ដៃរ 
នៅ កម្ពុជា  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  
ថា ៖ «ការ នាំ ចៃញ សំខាន់ ៗ  
របស ់យើង ទៅ អាមៃរកិ គ ឺនៅ តៃ 
រកៃសា  កំណើន  ល្អ ដូច ជាផលិត- 
ផល សម្លៀក បពំាក ់ សៃបៃក ជើង  
និង ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ »។

ទោះ យា៉ាងណ   លោក  ហៃង  
សរួ  អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ ការងរ  
នងិ បណ្តុះ បណ្តាល វជិា្ជា ជវីៈ បាន  
ថ្លៃង ក្នងុ សន្ន ិសទី  សារ ពត័៌ មាន 
កាល ពីខៃ មុន ថា  ការ នាំ ចៃញ 
ផលិត ផល ក្នុង វិស័យ វាយន-
ភណ្ឌ កាតដ់ៃរ ព ីកម្ពជុា ទៅ  ទផីៃសារ   
អន្តរជាតិ សមៃច បាន  ៣,៧៨ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆមាស ទី  

១ ឆ្នា ំនៃះ  ធា្លាក ់៥,៤  ភាគរយ បើ 
ធៀប    ឆមាស ទី  ១ ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« មូលហៃតុ 
ចមៃបង ដៃល នា ំឲៃយ ថយចុះ នៃះ  គ ឺ
ផលប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដៃល ធ្វើឲៃយ តមៃូវការ និង ការ- 
បញ្ជា ទញិ ធា្លាកច់ុះ ។ ការថយចុះ 
នៃះ មនិមៃន ប៉ះពាល ់តៃ នៅក្នងុ 
វសិយ័ កាតដ់ៃរ នៃះ នៅ កម្ពជុា ទៃ 
គឺជា សកល តៃម្តង » ។

បើ តាម  លោក ហៃង សរួ ក្នងុ 
ឆមាស ទី  ១ រោងចកៃ កាត់ដៃរ 
សម្លៀកបំពាក់ និង សៃបៃកជើង 
នៅ កម្ពជុា ចនំនួ ៤៥០ បាន ពៃយួរ 
ការងរ ខណៈ  ៨៣ បាន   បិទ 
ទា្វារ  ចណំៃក រោង ចកៃ   ១០  បាន  
បង្វៃរ ទៅ ផលិត មា៉ាស់ ។

លោក វងៃសី វិសៃសុត រដ្ឋលៃខា- 
ធកិារ បៃចាកំារ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច 
បាន និយាយថា ទោះបី ការនាំ - 
ចៃញ វិស័យ វាយនភណ្ឌ ធា្លាក់ 
ចុះ   នៅ ឆមាស ទ ី ១ ប៉នុ្តៃ ការនា-ំ  
ចៃញ ផលិតផល ពី កម្ពុជា រួម- 
មាន កង់ និង អង្ករ នៅតៃ រកៃសា 
កំណើន ល្អ គួរ ឲៃយ កត់សមា្គាល់ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ « ការនាចំៃញ 
ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ ធា្លាក់ 
ចុះ ទៅកាន់ ទីផៃសារ អឺរ៉ុប មៃន តៃ 
ការនាំ ចៃញ ទៅ អាមៃរិក កើន- 
ឡើង  វញិ ដចូ្នៃះ ទើប ការនាចំៃញ 
នៃះ ធា្លាក់ ប៉ុណ្ណឹង » ៕ LA លោក  Bernard Looney នាយក ប្រតិបត្ត ិក្រមុហុ៊នប្រង BP។ AFP
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 ធនាគារ វឌៃឍនៈ កពំងុ ចាបផ់្តើម អនវុត្ត 
យុទ្ធសាស្តៃ ចំនួន ២គឺ ពងៃកី ហៃដ្ឋារច-
នាសម្ពន័្ធ ឌជីថីល  នងិ ពងៃកី បណ្តាញ 
សាខា ដើមៃប ីក្លាយជា ធនាគារ ផ្ទាលខ់្លនួ 
របស ់អតថិជិន នងិ តៃៀមខ្លនួ សមៃប ់
កំណើន បៃកបដោយ ចីរភាព នៅក្នុង 
វិស័យ ធនាគារ ដៃល កំពុងមាន ករ- 
បៃកួតបៃជៃង ។ 

 ធនាគារ ដៃល បង្កើតឡើង ដោយ 
វិនិយោគិន ក្នុងសៃុក មួយ នៃះបាន 
ចាបផ់្តើម ដកឱ់ៃយ ដណំើរករ កម្មវធិ ីសៃវា 
ធនាគារ ចលត័ ដ ៏ទនំើប នងិ មាន សវុត្ថ-ិ
ភាព ខ្ពស់បំផុត កលពី សបា្តាហ៍ មុន 
ដើមៃប ីជរំញុ ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ធនាគារ 
ឌជីថីល របសខ់្លនួ ឱៃយ កនត់ៃ រកីចមៃើន 
នងិរកៃសា ឧត្តមភាព បៃកតួបៃជៃង របស ់
ខ្លនួ ។  លើសពនីៃះ ទៀត ធនាគារ ដៃល 
មាន អាយុកល ១៧ ឆ្នា ំមួយ នៃះ គៃង 
នងឹ បន្ថៃម សាខា ចនំនួ៤ ទៀត  នៅចងុ- 
ឆ្នា ំនៃះ គ ឺសាខា ប៉ោយប៉ៃត  សាខា ខៃត្ត 
ប៉ៃលនិ  សាខា ខៃត្តកពំងធ់ ំ នងិ សាខា 
ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ 

 ដោយ មើលឃើញ ពី កំណើន នៃ 
តមៃូវករ សៃវា ធនាគារ ឌីជីថល  និង 
ករហូរចូល នៃ បច្ចៃកវិទៃយា លើ ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត ដៃល កំពុង ផ្លាស់ប្តូរ ដំណើរ  
វិ វ ឌៃឍ ន៍ នៃ វិស័យ ធនាគារ ធនាគារ 
វឌៃឍនៈ កំពុង បញ្ជៃប ចូលទៅក្នុង 
បៃព័ន្ធ សៃវា ធនាគារ ឌីជីថល  ដើមៃបី 
ផ្តល់នូវ សៃវាកម្ម កន់តៃមាន បៃសិទ្ធ-
ភាព ជូន អតិថិជន របស់ខ្លួន ដៃល 
កំពុងមាន ចំនួន កើនឡើង ។ 

 លោក ចាន់ កុក ឆ យ  អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ វឌៃឍនៈ បាន មានបៃសាសន៍ថា  ៖ 
« បច្ចុបៃបន្ន សៃវា ធនាគារ ចល័ត គឺជា 
សៃវាកម្ម ដ ៏ចាបំាច ់មយួ នៅក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា ហើយ អតិថិជន ជាចៃើន កំពុង 
បៃើបៃស ់សៃវាកម្ម នៃះ ។ សៃវា ធនាគារ 
ចលត័ នងឹ ក្លាយជា ផលិតផល ដ ៏សខំាន ់
មួយ សមៃប់ យើង » ។ 

« ធនាគារ យើង បាន ពនិតិៃយមើល អពំ ី
តមៃវូករ របស ់អតថិជិន  ហើយ សា្ថាន- 
ភាព បច្ចុបៃបន្ន គឺមាន តមៃូវ ករចង់ ធ្វើ 
បៃតិបត្តិករ ធនាគារ ដោយ គា្មាន 

សាចប់ៃក ់នងិ បៃតបិត្ត ិករដៃល កន ់
តៃមាន បៃសិទ្ធភាព ជាង មុន ដោយ 
មិនចាំបាច់ តមៃូវឱៃយ អតិថិជន មក 
ធនាគារ ទៃ ។ ដចូ្នៃះ យើងទទលួសា្គាល ់
ថា  ធនាគារ ឌជីថីល កនត់ៃ ដើរតនួាទ ី
សំខាន់ ឡើងៗ » ។  

 លោក បន្ថៃមថា ៖« យើង អាច មើល 
ឃើញថា  នៅពៃលដៃល យើង ពងៃីក 
បៃតិបត្តិករ របស់ យើង នោះ ចាំបាច់ 
តៃូវមាន សៃវា ធនាគារ ចល័ត ដើមៃបី 
បៃកួតបៃជៃង បៃកបដោយ បៃសិទ្ធ-
ភាព ជាមួយ ធនាគារ ដទៃទៀត ។  យើង 
ទទួលបាន មតិ តៃឡប់ ជា វិជ្ជមាន ពី 
អតិថិជន របស់ យើង ហើយ 
ចំណុច នៃះ នឹង   

ជយួ ដល ់កណំើន អាជវីកម្ម របស ់យើង 
ជាពិសៃស បណ្តាញ សាខា យើង នៅ 
ខាងកៃ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ នៅពៃល យើង 
ពងៃីក សាខា បន្ថៃមទៀត » ។ 

 កម្មវធិ ីសៃវា ធនាគារ ចលត័ ធនាគារ 
វឌៃឍនៈ តៃូវបាន បង្កើតឡើង ដោយ 
កៃមុករងារ ធនាគារ ឌជីថីល ផ្ទាលខ់្លនួ 
របស់ ធនាគារ ។ កម្មវិធី នៃះ តៃូវបាន 
រចនា ឡើង ដើមៃបី បំពៃញ តាម តមៃូវករ 
របស់ អ្នកបៃើបៃស់ ទាំងអស់ សូមៃបី 
អតិថិជន ដៃល មិនសូវ ពូកៃ បៃើបៃស់ 
បច្ចៃកវិទៃយា ក៏ដោយ ដោយសារ ថា 
កម្មវិធី នៃះ មានមុខ ងារ / របៀប បៃើ 
គួរឱៃយ ទាក់ទាញ និង ងាយសៃួល បៃើ-
បៃស់ ដៃល ជួយ កត់បន្ថយ ពៃល- 
វៃលា បាន យ៉ោងចៃើន ។ 

 មុខងារ ជាចៃើន តៃូវបាន បញ្ចូល ទៅ 
ក្នុង កម្មវិធី នៃះ ដូចជា មុខងារ មើល 
សមតុលៃយ គណនី  ករផ្ទៃរ បៃក់ ករ- 

ទូទាត់ វិក្កយបតៃ សមៃប់ បង់ថ្លៃ 
អគ្គសិនី  និង ទឹក ករជូនដំណឹង ករគៃប់-
គៃង កត  របាយករណ៍ កត ឥណទាន  
និង ករទូទាត់ ពៃមទំាង មុខងារ សំខាន់ៗ  
ជាចៃើន ទៀត ដូចជា ករ បញ្ចលូ ទឹក-
បៃក់ ក្នុង ទូរស័ព្ទដៃ ជាដើម ។ 

« នៃះ គជឺា អ្វដីៃល យើង មាន មោទន-
ភាព ពីពៃះថា កម្មវិធី សៃវា ធនាគារ 
ចល័ត របស់ យើង ពិត ជាមាន ភាព- 
ងាយ សៃលួ  នងិ មាន សវុត្ថភិាព ! យើង 
បាន យកចិត្តទុកដក់ ខ្ពស់ សូមៃបីតៃ 
រឿង តចូតាច បផំតុ នៅពៃលដៃល រចនា 
កម្មវធិ ីនៃះ ឡើង ។ មខុងារ សខំាន ់មយួ 
គឺ ករផ្ទៃរ បៃក់ ។  កម្មវិធី នៃះ មាន 
លក្ខណៈ ផ្ទាល់ខ្លួន សមៃប់ អ្នកបៃើ-
បៃស់  សៃបតាម ពាកៃយ សា្លាក របស់ 
ធនាគារ វឌៃឍនៈ គឺ « ធនាគារ ផ្ទាល់ខ្លួន 
របស់លោក អ្នក » ។ 

 លោក ចាន់ បាន បន្ថៃមថា ធនាគារ 

បាន យកចតិ្តទកុដក ់ខ្ពស ់អពំ ីលក្ខណៈ   
សុវត្ថិភាព ។ 

« សុវត្ថិភាព គឺ សំខាន់ ណស់ ដើមៃបី 
ធានាថា សាច់បៃក់ របស់ អតិថិជន 
គឺមាន សុវត្ថិភាព  ហើយ យើង បាន 
វិនិយោគ បង្កើត កម្មវិធី ដៃលមាន 
សវុត្ថភិាព បផំតុ ។  កម្មវធិ ីសៃវា ធនាគារ 
ចលត័ របស ់យើង បាន ឆ្លងកត ់ករធ្វើ 
តៃស្ត យ៉ោង ហ្មតច់ត ់ហើយ ទទលួបាន 
វិ ញ្ញាប ន បតៃ បញ្ជក់ ពី សុវត្ថិភាព ពី 
កៃុមហ៊ុន  Thales  ដៃលជា កៃុមហ៊ុន 
បច្ចៃកវិទៃយា អន្តរជាតិ លៃបីលៃបាញ ខាង 
ករផ្តល់ សៃវាកម្ម ដំណោះសៃយ 
សុវត្ថិភាព ទិន្នន័យ និង បច្ចៃកវិទៃយា 
ព័ត៌មាន ។ 

 លោក ចាន់  បាន បន្តថា ៖« យើង 
ពៃញចិត្ត ជាមួយនឹង មុខងារ ករពារ 

សុវត្ថិភាព នៃ កម្មវិធី សៃវា ធនាគារ 
ចល័ត របស់ យើង   ហើយ អ្វីដៃល 
សំខាន់ គឺថា កម្មវិធី នៃះ ងាយសៃួល 
បៃើបៃស់  ហើយ តៃូវ ធ្វើឱៃយ អ្នកបៃើ-  
បៃស់យល់ឃើញថា ពិតជា ងាយ- 
សៃួល  បៃើបៃស់ មៃន » ។ 

 លោក ចាន់  បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា ចាំ-
បាច ់ តៃូវអនុវត្ត អភិកៃម សមតុលៃយ 
ក្នុងករ ពងៃីក អាជីវកម្ម មានន័យថា 
សមតុលៃយ រវាង ករពងៃីក បណ្តាញ 
សាខា ជាមួយនឹង ករពងៃីក បច្ចៃក-
វិទៃយា សៃវា ធនាគារ ទូទាត់ ឌីជីថល ។ 

 លោក ចាន់  មានបៃសាសន៍ថា ៖      
« តៃូវតៃមាន សមតុលៃយរ វាង វត្តមាន 
សាខា របស់ យើង ជាមួយនឹង សៃវា 
ធនាគារ ចល័ត នៅតាម បណ្តា ខៃត្ត 
មយួចនំនួ ។  ក្នងុនាម ជា ធនាគារ ដៃល 
បង្កើតឡើង ដោយ កូន ខ្មៃរ  មហិច្ឆតា 
របស់ យើង គឺ ចង់ មាន វត្ត មាននៅ 
ទូទាំងបៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

« ធនាគារ មិនមៃនជា ករវិនិយោគ   
រ យៈ ពៃល ខ្លី ទៃ ។  ក្នុងនាម ជា ធនាគារ 
ក្នុងសៃុក យើង មាន ចក្ខុវិស័យ វៃង- 
ឆ្ងាយ ។ យើង មាន វត្តមាន ដើមៃប ីគោល- 
ដៅ យូរអង្វៃង មិនមៃន រយៈពៃល ខ្លី 
នោះទៃ ។  យើង ជឿជាក់ថា ពៃលនៃះ 
យើង បាន តៃៀមខ្លួន រួចហើយ ។ នៃះ 
គឺជា  ពៃលវៃលា ដៃល យើង តៃូវ បើក 
សាខា ថ្មី បន្ថៃម ទៀតហើយ »៕ 

លោក ចាន់ កុក ឆយ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារវឌៃឍនៈ។   

ស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារ វឌៃឍនៈ ស្ថិតនៅជាន់ទី២ នៃវិមានវឌៃឍនៈ ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ។  



ក្រងុបាងកកៈ  ក្រមុគណបក្រស 
នយោ បាយ  បាន គំាទ្រ  ដល់  
ការ ប្ត្រជ្ញា ចិត្ត  របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រយុធ ចាន-  
អូ ចា  ដើម្របី  ធា នា  ឲ្រយ ធ្វើ វិសោធន - 
កម្ម ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  ខណៈ 
គណៈ កម្មាធិការ សភា  កំពុង 
សិក្រសា អំពី ការ ក្រ ប្រ ច្របាប់ រដ្ឋ- 
ធម្ម នុញ្ញ  ដ្រល បាន ឯក ភាព គា្នា 
ដបំងូ  ដើម្របី ឲ្រយ អង្គភាព សរស្ររ 
ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ 
ឡើង វិញ  ត្រូវ បាន កំពុង បង្កើត 
ឡើង  ដើម្របី រៀប ចំ ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញ ថ្មី មួយ  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ 
បច្ចុប្របន្ន ។ 

 អនុប្រធាន គណបក្រស ប្រជ- 
ធិប ត្រយ្រយ  គឺ លោក នីភីត  អុីន- 
តារ៉ា ស៊ុម បាត់  ដ្រល ជ សម - 
ជិក ម្នាក់ របស់ គណៈកម្មាធិការ 

សភា  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ កាស្រត 
បាង កក ប៉ុស្តិ៍  កាល ពីថ្ង្រ ពុធ ថា  
លោក បាន ជឿ ជក់លើ  លោក 
ឧត្តម ស្រនីយ៍ ប្រយុធ ចាន-   
អូ ចា   ដោយ សារ លោក មន 
ភាពសោ្មាះ ត្រង់  នៅ ក្នុង ការ- 
ជំរុញ ឲ្រយមន ការ  សរស្ររ ស្រ-
ចក្តី ព្រង ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ 
ឡើងវិញ  ដោយ សារ វា ជ 
គោលនយោ បាយ មួយ  ក្នុង 
ចំណោម គោល នយោ បាយ 
សំខាន់ ៗ  របស់ រដ្ឋាភិ បាល ។ 

 « លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រ-
យុធ  ចាន -អូ ចា  បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក នឹង សា្តាប់ គណៈ កម្មាធិ-
ការ សភា  ដ្រល មន សម ជិក 
ចំនួន ៤៩ រូប  មក ពី គណ បក្រស 
ផ្រស្រង ៗ  គា្នា » ។ 

 លោក នី ភីត  អុីន តារ៉ា ស៊ុម-

បាត់ បាន ថ្ល្រង ថា ៖« លោក ក៏ 
បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ទី ភា្នាក់ ងារ ជ 
ច្រើន  ឲ្រយ ប្រមូល មតិ យោ បល់ 
ផ្រស្រង ៗ   ពី ក្រុម អ្នក តវា៉ា និស្រសិត 
និង សាធា រណ ជន ។  លោក 
បាន យក ចិត្ត ទុក ដក់ យ៉ាង- 
ខា្លាំង  ចំពោះ អ្វី  ដ្រល ពួក គ្រ ត្រូវ 
ត្រ នយិយ នៅ ព្រល ន្រះ ។  ន្រះ- 
គឺ ជ កាយ វិការ ដ៏ ទន់ ភ្លន់ មួយ 
របស់ លោក » ។ 

លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ ប្រ-
យុធ ចាន -អូ ចា  កាល ពី ថ្ង្រ-
អងា្គារ  បាន អះ អាង ទៅ កាន់ 
ក្រមុ អ្នក កាស្រត ថា  លោក បាន 
គាំទ្រ ឲ្រយ ធ្វើ វិសោធន កម្ម ច្របាប់ 
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ មួយ  ហើយ  រដ្ឋាភិ-
បាល នឹង បងា្ហាញ  ឲ្រយ មន ការ- 
សរស្ររ ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ 
រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ  ដោយ ខ្លួន ឯង 

ឡើងវញិ  នៅ ក្នងុ កចិ្ច ប្រជុ ំសភា 
នៅ លើក ក្រយ ។ 

លោក ប្រយុធ បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  រដ្ឋាភិ បាល 
នឹង រៀប ចំ ឲ្រយ មន វ្រទិកា នៅ 
ទូទាំង ប្រទ្រស  នៅ ខ្រ ក្រយ  
ដើម្របី ប្រមូល មតិយោ បល់  ពី 
ក្រុម មនុស្រស វ័យ ក្ម្រង ។  ការ ធ្វើ-
វិសោធន កម្ម ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ 
មយួ  គ ឺធ្វើ ទៅ តាម ការ ទាម ទារ- 
១  ក្នុង ចំណោម ការ ទាម ទារ ជ 
ច្រើន  ដ្រល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 
ក្រុម និស្រសិត  ដ្រល បាន រៀប ចំ 
តវា៉ា នៅ ក្នងុ តបំន ់ផ្រស្រង ៗ  គា្នា  នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ។ 

លោកប្រយុធ បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក នឹង ស្វ្រង រក ព្រល  ដើម្របី 
ជបួ ជ មយួ ក្រមុ នសិ្រសិត  នៅ ក្នងុ 
វ្រទិកា មួយ ៕BKP/SK 
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ក្រមុពលរដ្ឋត្រូវជម្លៀសពីតំបន់ទឹកជំនន់កាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រសីហា។Yonhap

ក្រុងប្ររូតៈ  គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី 
លីបង់  កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  បាន 
ប្រកាស  ដក់ ប្រទ្រស ក្នុង គ្រ-
អាសន្ន  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ប្ររូត 
រយៈ ព្រល ២ សបា្តាហ៍  ខណៈ 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ដោយ សារ     
ការ ផ្ទុះ ឃ្លាំង ស្តុក សារ ធាតុ គីមី  
នៅ ឯ កំពង់ ផ្រ ន្រ ទី ក្រុង ប្ររូត  
បាន ផ្តាច ់ជវីតិ មនសុ្រស រហតូ ដល ់
១៣៥ នាក់  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស - 
លីបង់ មួយ ន្រះ ។ 

 ការ ផ្ទុះ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ ២  បាន 
ធ្វើ ឲ្រយ កក្រើក កពំង ់ផ្រ  ន្រ ទ ីក្រងុ 

ប្ររតូ កាល ព ីថ្ង្រ អងា្គារ  នៅ ម៉ាង 
ប្រហ្រល ៦  និង ១០ នាទី យប់  
ដោយ បាន ធ្វើ ឲ្រយ រញ្ជួយ អគារ 
ទាំង អស់  នៅ ទូ ទាំង រដ្ឋធានី 
លីបង់  ដោយ បាន បង្ក ឲ្រយ មន 
ការ ខូច ខាត យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  នៅ 
ក្នុង ទី ក្រុង ប្ររូត ន្រះ។ 

រដ្ឋមន្ត្រ ីសខុាភ ិបាល  គ ឺលោក 
ហាម៉្រដ  សាស់ សាន់  បាន 
ប្រកាស ថា  រហតូ មក ទល ់ព្រល 
ន្រះ  ការ ផ្ទុះ នោះ  បាន បណ្តាល 
ឲ្រយ មនុស្រស ១៣៥ នាក់  សា្លាប់  
នងិ មនសុ្រស ៥ ០០០ នាក ់ផ្រស្រង-

ទៀត បាន រង របួស ។ 
 ការ ដក ់ប្រទ្រស ក្នងុ គ្រអាសន្ន  

នោះ នឹង ស្ថិត នៅ ក្រម ការ គ្រប់- 
គ្រង របស់ យោធា លីបង់  ដ្រល 
នឹង រក្រសា សន្តិ សុខ ក្នុង ទី ក្រុង  ។ 

ពត័ ៌មន បឋម បាន បងា្ហាញ ថា  
សារ ធាតុ គីមី អាម៉ូ ញ៉ូម  បាន 
ស្តកុ ទកុ ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៤  
នៅ ក្នុង ឃ្លាំង ល្រខ ១២  នៅ 
កំពង់ ផ្រ ន្រ ទី ក្រុង ប្ររូត  អាច 
បាន បង្ក ឲ្រយ មន ការ ផ្ទុះ យ៉ាង- 
ខា្លាំងកា្លា  នៅ ទី នោះ ។ 

 គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី  បាន សម្រច-

ចតិ្ត  ឲ្រយ ចាប ់ខ្លនួ រដ្ឋមន្ត្រ ីកពំង ់ផ្រ 
មួយ ចំនួន  ដ្រល ដឹង  និង ជប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ  នៅ ក្នុង ឃ្លាំង ដ្រល 
មន សារ ធាតុ គីមី អាម៉ូញ៉ូម 
ចំនួនជង  ២ ៧០០ តោន  នៅ 
កំពង់ ផ្រ ន្រ ទី ក្រុង ប្ររូត  ។ 

គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី  ក៏ បាន ស្នើ ឲ្រយ 
ក្រសួង ការ ងារ សា ធារណៈ  
ដើម្របី ធានា ឲ្រយ មន សកម្មភាព 
នាំ ចូល  និង នាំ ច្រញ  ទំនិញ    
ឆ្លង កា ត់ តាម កំពង់ ផ្រ  ន្រក្រុង 
ទ្រីប៉ូលី ន្រប្រទ្រសលីប៊ី សិន៕ 
Xinhua/SK

តពីទំព័រ១... ហាយ វ្រ ៉មួយ 
ចនំនួ  មន ដចូ ជ  ផ្លវូ  Dongbu  
Urban Expressway  ផ្លូវ-
Seoul Inner  Loop  ផ្លូវ  Ol-
ympic- daero  នងិ ផ្លវូ Gang-
byeon  Northern  Highway  
ត្រវូ បាន បទិ មនិ ឲ្រយ ធ្វើ ចរចរណ ៍ 
ដោយ សារ កម្រិត ទឹក ទន្ល្រ  នៅ 
ក្នុង ទី ក្រុង ស្រអ៊ូល  បាន កើន- 
ឡើង យ៉ាង ខា្លាំង ។ 

 ខណៈ ភ្លៀង  បាន បន្ត ធា្លាក់ 
យ៉ាង ខា្លាំង  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ធំៗ  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  
និង តំបន់ កណ្តាល  អាជ្ញាធរ 
បាន បើក ទា្វារ ទឹក  Soyang-
River  Dam  និង  Paldang-
Dam  កាល ពី ១ថ្ង្រ មុន ន្រះ  
ដោយ បាន បញ្ច្រញ ទឹក ឲ្រយ ហូរ 
ទៅ សមុទ្រ  តាម ទន្ល្រ ហាន ។ 

ទកឹ ទន្ល្រ កើន ឡើង  ក ៏បាន បង្ខ ំ
ឲ្រយ អាជ្ញាធរ  កាត់ ផ្តាច់ ផ្លូវ ចូល 
ទៅ កាន់ មត់ ទន្ល្រ  នៅ ក្នុង កោះ  
Yeouido  នៅ ទី ក្រុង ស្រអ៊ូល  
និង តំបន់ ផ្រស្រង ទៀត ។ សា្ពាន - 
ចាម ស៊ូ  ដ្រល បាន តភា្ជាប់ ផ្ន្រក 
ខ្លះ  ន្រ ទី ក្រុង ភាគ ខាង ត្របូង និង 
ខាង ជើង  តាម ទន្ល្រ ហាន  ក ៏ត្រវូ 

កាត់ ផ្តាច់ មន កំណត់ដ្ររ ។ 
យោង តាម ទ ីសា្នាក ់ការ វធិាន- 

ការ ទប់ ទល់ សុវត្ថិភាព  និង 
មហន្ត រយ  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ភ្លៀង 
ធា្លា ក់ខា្លាំង ន្រះ   បង្ក ឲ្រយ មន ជំនន់   
នៅ ក្នុង តំបន់ កណ្តាល  ន ្រកូ រ៉្រ 
ខាងត្របងូ  នងិ ក្រងុស្រអ៊លូ   នងិ 
បាន  បណ្តាល ឲ្រយ  មនុស្រស ១៦  
នាក់សា្លាប់ ។ 

រហូត  មក ត្រឹម ព្រឹក ថ្ង្រ ព្រហ- 
ស្របតិ៍ម្រសិលមិញ ន្រះ   មនុស្រស 
ចំនួន ១៦ នាក់  កំពុង បាត់ ខ្លួន 
ដោយ សារ ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាំង 
ដោយ មន ការ ផ្តល់ ដំណឹង ជ- 
មនុ  ខណៈ មនសុ្រស ១៦០០ នាក ់ 
ត្រូវ បាន ជម្លៀស ច្រញ ពី ផ្ទះ 
សំប្រង របស់ ពួក គ្រ  នៅ ក្នុង 
តំបន់  ដ្រល រង ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង 
បផំតុ  ដចូ ជ ខ្រត្ត នៅ ភាគ ខាង- 
ជើង នងិ ខាងត្របងូ គ ឺ ខ្រត្ត Gyeo- 
ngg  និង ខ្រត្ត Gangwon។ 

យោង តាម អាជ្ញា ធរ បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា  រថភ្លើង ចំនួន ៣ ខ្រ្រស  នៅ 
មនិ ទាន ់បាន បើក ដណំើរ ការទ្រ  
ខណៈ ផ្លូវ ថ្នល់ ៣៩ ខ្រ្រស  នៅ ក្នុងតំ- 
បន ់ដ្រល ប៉ះ ពាល ់ ត្រវូ បទិ ដោយ- 
សារ បាក់ ដី៕ Yonhap/SK 

ចំនួនស្លាប់ដោយផ្ទះុឃ្លាំងស្តកុគីមីនៅលីបង់ឡើងដល់១៣៥នាក់និងរបួស៥ពាន់នា ក់

ផ្លូវហាយវេសំ៉ខាន់ៗ នៅ ...

កេុមបកេសនយោបាយគទំេក រប្តេជ្ញាចិត្ត
របស់បេយុធឲេយធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

លោកប្រយុធចាន-អូចា វិលត្រឡប់ពីការគោរពព្រះបដិមាធ្វើអំពីសា្ពាន់ដ៏ខ្ពស់១ក្រយពីលោកចូលរួមប្ររព្ធខួបលើកទី១៣៣នៅខ្រត្តណាខនណាយុ៉ក។BKP
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ក្រុងកូឡុំបូ : សត្វ ឆ្មា មួយ ក្បាល 
ដ្លត្ូវបាន ឃុំ ខ្លួន នៅពន្ធនាគារធំ  
ន្ប្ទ្ស ស្ីលង្កា ព្ះត្  វា ត្ូវ 
បាន គ ្ចាបប់ាន  លចួ នា ំ  កញ្ចប ់ គ្ឿង- 
 ញៀន និង សុីមកាត ទូរស័ព្ទចូល 
បរិវ្ណ គុក នោះ ទីបំផុត  បាន លួច  
រត់  បាត់ហើយ។ ន្ះបើយោង តាម 
របាយការណ៍ មន្ត្ី  ពីដើមសបា្ដាហ៍។

កាលពី ថ្ង្ សៅរ៍ សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ 
ន្ះ សត្វ ឆ្មា ត្ូវ បាន ប្ព័ន្ធ សុវត្ថិភាព 
ឆ្លាត វ ្បពំាក ់ក្នងុគកុ ចាបប់ាន  ពសីារ-
ធាតុ ដ្ល វា នាំ យក មក ជាមួយ។

មន្ត្ីពន្ធនាគារ Welikada បាន 
ឲ្យដឹង ថា ឆ្មា ន្ះ ត្ូវបាន ភា្ជាប់មក 
ជាមួយ នូវ កូន ថង់ បា្លាស្ទិក  មានផ្ទុក 
សារធាតុ ហ្រ៉ូអីុន  ២ក្ម សុីមកាត 
ចំនួន  ២ និង  Memory ឈីប   ចង 
ភា្ជាប់ នឹង  ក របស់វា។

ប៉ុន្ត្កាលពីថ្ង្ អាទិត្យ វា បាន លួច 
រត ់ ព ីបន្ទប ់ ក្នងុគកុ។ ន្ះ បើយោង តាម 
ការ ចុះផ្សាយ  របស់កាស្ត Aruna។ 

យ៉ាងណាមិញ មិនមាន ព័ត៌មាន 
បន្ថម្  ពអីជា្ញាធរ ពន្ធនាគារ  ថា តើពកួគ ្
នឹង តាម ចាប់សត្វ  ឆ្មា នោះ មក វិញ ឬ 

យ៉ាងណា ឡើយ។ ។
គួរ  ឲ្យ កត់ សមា្គាល់ ផង ដ្រថា នៅ 

ពន្ធនាគារ ដដ្ល ន្ះ មានករណី  គប់   
កញ្ចបថ់ា្នា ំទរូសព័្ទ នងិ ឆ្នាងំ សាក ផ្លាះ 
ជញ្ជាំង   គុក ជាហូរហ្។

ប្ទ្ស ស្ីលង្កា កំពុង ត្  ប្ឈម 
នឹង បញ្ហា គ្ឿង ញៀន ហើយកាល ពី 
សបា្ដាហ៍មុន  ប៉ូលិស ទើបត្ អឹបអូស  
បាន  សត្វ ឥន្ទ្ ីដជ៏នំាញ ដល្ត្វូបាន 
ប្ើប្ស់ ក្នុងការ រត់ពន្ធ គ្ឿងញៀន 
និង ច្កចាយ សារធាតុ នីកូទីន នៅ 
ជាយ ក្ុង កូឡុំបូ៕ AFP

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំ្រញៈ  នាពល្ ថ្មីៗ  ន្ះ  វទិយ្ាសា្ថាន   
ពុទ្ធ សាសន   បណ្ឌិត្យ  ទទួល បាន-   
សណំៅ    ផ្ដាម  សលិា ចារកឹ   ដល្ បញ្ជាក ់  
ពី  ប្វត្តិ ន្ ការ ប្ើ ប្ស់ ពាក្យ ថា-  
«សុវណ្ណភូមិ » និង ជា   ពាក្យ  ព្ចន៍  ប្ជា- 
ពល  រដ្ឋ ខ្ម្រ គ្ប់ ស្ទាប់ វណ្ណៈ   ដឹង  ឮ  ត 
គា្នា   និង  រម្ង   ប្ើ  ប្ស់ ជា  ភាសា   ទាំង   
និយយ  និង សរ ស្រ   តាំង ពី យូរ     មក 
ត្ មិន បាន ដឹង  ច្បាស់ លាស់ ពី សម័យ 
កាល    ណា មួយ   ជាក់ លាក់ នោះ ទ្។ 

កាល ពីលា្ងាច ថ្ង្ពុធ  ទី៥ ខ្ សីហា 
ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង មក  វិទ្យាសា្ថាន ពុទ្ធ- 
សាសន បណ្ឌិត្យ បានទ ទួល សំណៅ-   
ផ្ដាម សិលា ចារឹក វត្ត គិរ  ីស្ដ្ច គង់ ឬ គ្ 
ហៅ ថា សិលាចារឹក សុវណ្ណភូមិ ដើម្បី  

ដាក  ់ តាំង ក្នុង សាលប្ជុំ ពី លោកគ្ូ 
ហ៊នុ ឈនុតង្ ដល្ ជាអ្នកផ្ដាមផ្ទាល ់
និង  មានការអនុញ្ញាតពីលោក ឆយ 
វិសុទ្ធ ប្ធាន  សារមន្ទីរ ជាតិ សម្ប់ 
ផស្ព្វ ផស្ាយ  បន្តទៅ កាន ់សាធារណជន 
ឲ្យ កាន់ ត្យល់ ដឹង ពី ឫសគល់ និង 
សម័យ  កាល កំណត់ ច្បាស់  ន្ ពាក្យ 
ព្ចន៍ ស័ព្ទ  របស់ ខ្ម្រ ដ៏ យូរលង់ ន្ះ  ។ 

 បើ តាម លោក  ស សខុន ីជា បធ្ាន 
វទិយ្ា សា្ថាន ពទុ្ធសាសនបណ្ទាតិយ្  បង្ហាញ 
ព ីចណំាប ់អារម្មណផ៍្ទាល ់ ខ្លនួ កដ៏ចូ ជា 
សម្ប ់  ពល រដ្ឋ ខ្ម្រ ទាំង អស់   ដ្ល 
ក្ុម   អ្នក ស្វជ្វ ផ្ន្ក សិលាចារឹក 
ខ្មរ្  បាន   រក ឃើញ នវូ ផ្ទាងំ សលិាចារកឹ 
វត្ត   គិរី ស្ត្ច គង់ ហៅ វត្ត បឹង នោះ ថា៖ 
«ក្នុង នាម ខ្ញុំ  ជាប្ធាន វិទ្យា សា្ថាន 
ពទុ្ធសាសន បណ្ឌតិយ្  នងិ ខម្ រជនមយួ 

រូប  ផង  ដ្រ    ខ្ញុំ ពិត ជា   សូម  អប អរ សា ទ រ  
ចំពោះកា រ រក ឃើញ  ភ័ស្ដុតាង  ដ ៏មាន 
តម្ល្  ពុំ អាច កាត ់ថ ្ល្បា ន    និង មាន  តម ្ល្ 
ចពំោះ  ខ្មរ្គប្រ់បូ ។  បជ្ាពលរដ្ឋយើង 
ជា ពិស្ស   យុវជន ជំនាន់   ក្យ  ត្ូវ 
ត្   សិក្សា    ស្វ្ងយល់ បន្ថ ្ម លើក-   
កម្ពស  គំ់និត ជាត  ិនិយម ស្ឡាញ់វប្ប-  
ធម ៌ ប្ព្ ណី  ដ្លដូនតា    បន្សល ់  ទុក 
ឲ្យ និង  ជួយផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន ទាំង- 
ន្ះ    ទៅកាន ់ ពិភព លោក ផង ដ្រ   ក្ 
ព ី   បង ប្អនូ ខ្ម្រ  ។   សលិា ចារកឹ ន្ះ  រតឹត្   
បង្ហាញថា កម្ពជុាគ ឺពតិ  ជា មា្ចាស ់ដន្ ដ ី
សុវណ្ណភូមិ   យ៉ាង ពិត ប្កដ និងជា 
មរតក    បព្ណ្ ីវបប្ ធម ៌សាសនា  ដល្ 
ដនូ តា បនស្លទ់កុ ដល ់បច្ច ុបប្ន្ន។ ឯក-   
សារ  ផ្ដាម សលិា ចារកឹ ន្ះ ជា អណំោយ     
លោ ក  ហ៊ុន ឈុន ត្ង ជា អ្នក ស្វ- 
ជ្វ និង ជា សាស្្តាចារ្យ បង្ៀន  នៅ  
សាកល  វទិយ្ាលយ័ មាន ជយ័  ពម្ទា ងំ   
មា ន កា រអនុញ្ញាត ពី លោក ប្ធាន សារ  -  
មន្ទីរផងដ្រ»។ 

លោក ស សុខនី បាន  ឲ្យ ដឹង ទៀត-   

ថា  ៖ « សច្ ក្ដ ីលម្អតិ ស្ដពី ីសលិា ចារកឹ-  
ន្ះ  មាន បោះ ពមុ្ព ផស្ាយ   ក្នងុ  សៀវ  ភៅ 
ទស្សនា វដ្ដីកម្ពុជ សុរិយ ល្ខ៤ ឆ្នាំ 
២០១៩  មាន អត្ថ បទ   សិក្សា   ដោយ-  
អ្នក  សវ្  ជវ្ ផ្នក្ សលិាចារកឹលប្ីៗ  គ ឺ
ទ ី ១  បវ្ត្ត ិ  សលិា  ចារកឹ  នងិ សា្ថាននាម-   
« សវុណ៌្ណ  ភមូ ិ»  ដោយ លោក ប ណ្ឌតិ វង ់
សុធារ៉ា   ទី ២ អំណាន អត្ថបទ និង 
លក្ខណៈ  តួ អក្សរ  ចារឹក  ដោយ  លោក 
ហ៊ុន ឈុ ន ត្ង  និង  ទី ៣ ស្ចក្តីប្  
នងិ  សច្ក្ត ីអតា្ថា ធបិប្ាយ  ដោយ បណ្ឌតិ  
ឆោម គនា្ធា ។   ស ិលា  ចារកឹ  ន្ះ  ត្វូ បាន 
អ្នក ភមូ ិបទ្ះ ឃើញនៅក្នងុទតីាងំវត្ត-  
គរិ ីស្តច្គង ់ហៅ  វត្តបងឹ ដល្ ស្ថតិ នៅ 
ភូមិត្ពំាងខ្ទុ ំឃំុ  សា្វាយ ចចិប  សុ្ក  បរ-  
សដ្្ឋ ខត្្ត កពំងស់្ព ឺតាងំពឆី្នា១ំ៩៩៨ 
មក  ។  វិទ្យា សា្ថាន បារំង  ចុងបូពា៌ា-  
បទ្ស្  បា ន ចុះលខ្ សលិាចារកឹ ន្ះ 
ជា  K.1419  តាមសំណើរបស់ លោក 
ជា សុជាតិ អនុប្ធានការិយល័យ 
អភិរក្ស  ន ្ សារ មន្ទីរជាតិ។  ផ្ទាំងថ្ម - 
ចារកឹន្ះ គ ឺជា  បភ្ទ្    ថ្ម សទ្ាប ់មាន 

រូបរ ង ជាសន្លឹក សីមារៀវ តូច នៅផ្ន្ក 
ខាង ក្ម មាន កម្ពស់ ១ ៣៥ ស.ម. 
ទទឹង   ខាង  លើ ៥៤,៥០ ស.ម.  ទទឹង 
ខាង  ក្ម ៥១,៥០ ស.ម. និង  
កម្ស់ ៧,៥០ ស.ម.។ បច្ចុប្បន្ន 
បនា្ទាប  ់ ពមីាន ការសមប្ សម្លួ យ៉ាង  
ស  កម្ម របស់មន្ត្ីវប្បធម៌ និង គណ-  
សង ្ឃ ខ្ត្ត ព្ះសង្ឃ អាចារ្យ វត្ត និង 
ពុទ ្ធ  បរិស័ទ  បានយល់ព្ម  ដង្ហ្  មក 
ក្ុង   ភ្នំព្ញតម្កល់ទុក នៅ សារ មន្ទីរ - 
ជាតិ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ និង បាន 
បកប្នៅ ឆ្នាំ ២០ ១៩  កន្លង    មក  ។

អ្នកជំនាញខាងសិលាចារឹកខ្ម្រ គឺ 
បណ្ឌិត វង្ស សុធារ៉ា  បានអះអាងថា 
លោកបានរកឃើញសិលាចារឹកបុរណ 
របស់ខ្ម្រមួយ  ដ្ល ចារឹកនៅឆ្នាំ 
៦៣៣  ន្គ្ិស្តសករជ។ ខណៈ 
សិលា  ចា រឹកន្ះ សរស្រថា  «សុវណ  ្ណ-  
ភមូ ិ ស្ថតិ កម្ ការត្តួត ្របស ់ស្តច្ 
ខ្ម្រ  មួយ អង្គ ព្ះនាម ឦ សាន វរ្ម័ន - 
(ទ១ី)» ដល្ បានរ ក ឃើញ នៅ វត្ត គរិ ី
ស្ត្ច  គង់ ហៅវត្តបឹង ន្ះ៕ 

មន្ត្រពីន្ធនាគារ បង្ហាញ កូនថង់ផ្ទកុគ្រឿងញៀន និងសីុមកាត នៅ ក សត្វ ឆ្មា។ រូបថត AFP

សាស្រ្តាចារ្រយសិលាចារឹកលោក ហុ៊ន បុ៊នត្រង បង្ហាញពាក្រយសុវណ្ណភូមិក្នងុ សិលាចារឹក វត្តគិរីស្ដ្រចគង់ ឬហៅ សិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិ។ សហ ការី

បណ្ឌតិ វង់ សុធារ៉ា អ្នកជំនាញសិលាចារឹក និង ប្រវត្តសិាស្រ្តខ្ម្ររ ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

សត្វឆ្មារត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងសី៊មកាតលួចរត់ច្រញពីគ៊កធំនៅស្រលីង្កា

ក្រម៊អ្នកជំនាញសិលាចារឹក
ផ្តើមបញ្ជ្របមហាជនឲ្រយ
ស្គាល់ច្របាស់ប្រវត្តកំិណើត
ន្រការប្រើពាក្រយស៊វណ្ណភូមិ
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ថ្ងៃ  ៣រោច ខៃ សៃពណ៍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៧ ខៃសីហា  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   យ៍ា៉ាងល្អបៃសើរ  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  ់កា រ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត ់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃងៗ 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       មា ន 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 
សខុ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចតិ្ត មាន ការ- 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
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។     

នៅ បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី ទុរៃន ១៣៧  បៃភៃទ តៃូវ បាន ចុះបញ្ជី រួមទាំង ពូជលៃបី មូសាង ឃីង ។ រូបថត AFP

តូបទុរេនបិទតេពលរដ្ឋម៉ាឡេសីុនៅតេ
ជក់ចិត្តទិញទុរេនអនឡាញមិនបារម្ភពីក្លនិ

ប៉ៃតាលងី ចាយ៉ា : នៅពៃល 
ដៃល  ការ បិទទីកៃុង បាន បង្ខំ ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ មា៉ាឡៃសុីជា ចៃើន សម្ងំ 
នៅផ្ទះ សូមៃបីតៃ តូប លក់ទុរៃន 
ដក៏ាកក់ប ក ៏តៃវូ ងាក មក ផៃសោយ 
ក្លិន តាម អនឡាញ ដៃរ។

ទុរៃន ដៃល តៃូវ បាន ដាំ តាម 
តំបន់តៃូពិក នៅអាសុីអាគ្នៃយ៍ 
តៃូវ បាន អ្នក និយម ញ៉ាំ វា ដាក់ 
រហសៃសនម ថា «ស្ដៃច ផ្លៃឈើ» 
ដោយសរ តៃ សច់ពណ៌ មាស 
រសជាតិ ដូច កៃម ទឹកដោះគោ 
ផ្អៃម ឆ្ងាញ់។

ផ្ទុយទៅវិញ អ្នក  ដៃលមិន 
ចូលចិត្ត ផ្លៃ ឈើបន្លា នៃះ  តៃង- 
តៃ  ត្អូញ ពីក្លិន ដ៏ ឆួល របស់វា  
ដោយអ្នកខ្លះបៃដូចវាទៅនឹង 
ក្លិន  ម្ហូប រលួយ ក្លិន ក្អួត ឬ ក្លិន 
សៃមជើងស្អុយ រហូត  មាន 
ការ  ហាម បៃម យកទុរៃន ចូល  
ក្នងុ បណ្តា សណ្ឋាគរ នងិ យាន 
ដឹក ជញ្ជូនសធរណៈទៀតផង  ។

នៅបៃទៃស មា៉ាឡៃសុី ឲៃយតៃ 
ដល់  រដូវ ទុរៃន តូប លក់ ដៃល 
ធ្លាប់តៃ  តមៃៀប  ពៃង ពៃង 
តាមផ្លូវ ឥឡូវ បៃ   ខ្លួន កា្លាយជា 
អាជីវកម្ម អនឡាញ ស្ទើរ តៃ 
គៃប់គ្នា។

ម៉ូតូ និង រថយន្ត ដឹកជញ្ជូន 
ទុរៃន  វៃចខ្ចប់ទៅ ដល់ មុខ ផ្ទះ 
អតិថិជន កៃម  ការ  គៃប់គៃង 
របស់កៃុមហ៊ុន ដូចជា Dulai 
Fruits Enterprise ។

អ្នកគៃបគ់ៃ ង កៃមុហ៊នុលោក 
អៃរីក ចាន  បាន ឲៃយដឹង ថា  ការ- 
លកទ់រុៃន កក អនឡាញ ធ្លាបត់ៃ 
មិនសូវ ជោគជ័យ ពៃះតៃ 
ពលរដ្ឋ មា៉ាឡៃសុី និយម ផ្លៃឈើ 
សៃស់ចៃើនជាង។

ប៉ុន្តៃ  អំឡុងពៃល វិបត្តិ កូវីដ 
កៃុមហ៊ុនរបស់ លោក  បាន ផ្គត់-
ផ្គង់តមៃូវ ការ ដ៏ខ្ពស់ ដោយ 
លោក  ថា៖ «យើង មានការ  កុម្មង់៉ 
រាប់រយ ដង  ជា រៀង រាល់ថ្ងៃ»។

នៅបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ទុរៃន   
មានតម្លៃ   លើស ពី ៦០រីងហ្គីត 
(បៃមាណ ១៤ដុលា្លារ) ក្នុង 
១គីឡូកៃម ហើយ ក្នុង ចំ- 
ណម ទុរៃន ១៣៧បៃភៃទ 
ពូជ  លៃបីៗ តៃូវបានចុះបញ្ជី មាន 
ពូជ មូសង ឃីង ពូជ បន្លាខ្មា 
និង ពូជ បងា្គា កៃហម។

កៃុមហ៊ុន  Top Fruits បាន  
លក់ ទុរៃន វៃចខ្ចប់រួច ជា សៃច 
តាម បណ្តាញ ហ្វៃសប៊កុ ដោយ  
១កញ្ចប ់ទម្ងន ់៣ ខា។ំ អឡំងុ- 
ពៃល បទិ បៃទៃស     ពាក ់កណ្តាល 
ខៃ មីន ក្នុង ១ ថ្ងៃ កៃុមហ៊ុន  នៃះ  
បាន ធ្វើការ ដឹកជញ្ជូន យា៉ាង 
ហោច   ៨០ ដង។

អ្នកគៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន  Tan 
Sue Sian បាន និយាយ ថា  

អតិថិជន ចាប់ផ្ដើម ឃើញ ពី 
អត្ថបៃយោជន៍ នៃ ការ  កុម្ម៉ង់ 
ទុរៃន   ដឹក ដល់ ផ្ទះ។

លោក  និយាយ ថា៖ «យើង 
អតច់ាបំាច ់ខ្វល ់ថា  ទរុៃន ធ្វើឲៃយ ធុ ំ
ក្លិន ឡាន របស់យើង ទៃ។  មាន 
គៃ ខ្ចបដ់កឹ ដលផ់្ទះសៃប់ៗ  ពតិ 
ជា ងាយសៃួល ណស់»។

អ្នកនិពន្ធ Lindsay Gasik 
ដៃលបានស រសៃរសៀវភៅ ជា 
ចៃើន អំពីផលា្លានុផល បាន 
លើក ឡើង ថា ទោះជា  ចប់វិបត្តិ 
កូវីដ ក៏ អ្នក និយមទុរៃន   នឹង នៅ 
តៃ បន្ត  ទិញទុរៃន អនឡាញ។

អ្នកនង បាន លើកឡើង ថា៖ 
«ចាប់ ពីពៃលនៃះ ទៅ ការ- 
លក់ទុរៃនអនឡាញ មានតៃ 
កើនឡើង»៕ AFP

តូបទុរៃន បិទ អ្នក លក់   ងាក មក អាជីវកម្មអនឡាញ។ រូបថត AFP

ទុរៃនវៃចខ្ចប់សៃប់ តៃូវបានដឹកដល់ ផ្ទះអតិថិជន។ រូបថត AFP



ក្រងុប៊ឺណូ: កឡីាករ ប្រណាងំ 
ម៉ូតូ អាជីព Fabio Quar-
tararo កំពុង សម្លឹង មើល នូវ  
ការ មាន ជ័យ ជម្នះ ៣ ដំណាក់- 
កាល បន្ត បន្ទាប់ គ្នា ព្រល ទៅ 
ចលូ រមួ ប្រណាងំ កម្មវធិ ីCzech 
Republic Grand Prix នៅ ឯ 
ក្រុង ប៊ឺណូ ប្រទ្រស ឆ្រក ន ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ចុង សប្ដាហ៍ ន្រះ ខណៈ 
មា្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ កម្ម វិធីន្រះ 
កីឡាករ Marc Marquez 
បន ត្រឹម ត្រ ឈរ មើ ល ក្រ 
ទីលាន ក្រយ ឆ្លង កាត់ ការ វះ- 
កាត់ ដ្រ បក់ ជាលើក ទី  ២ ។

កឡីាករបរាងំ Quartararo 
របស់ ក្រុម ប្រណាំង Yamaha 
ដ្រល ឈរ នៅ ទីកំពូល ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ សរុបន្រ កម្មវិធី  Mo-
toGP ដោយ មាន ៥០ ពិន្ទុ 
ក្រយ បញ្ចប់ បន ២ ដំណាក់- 
កាល  មិន ធ្លាប់ បន ឡើង ទៅ 
ឈរ នៅ លើ វ្រទិកា នៅ ក្រុង 
ប៊ឺណូ ន្រះ ទ្រ ត្រ ជ័យ ជម្នះ  នៅ 
ទីលាន នក្រុង Jerez ក្នុង ខ្រ 
កក្កដា បន ធ្វើ ឲ្រយ កីឡាករ វ័យ 
២១ ឆ្នាំ រូបន្រះ កា្លាយ ជា អ្នក 
កាច់ចង្កូត ម៉ូតូ  ១ រូប ត្រូវបន 
គ្រប់ គ្នា តាម សម្លឹង ដោយ មិន 
ដាក ់ភ្ន្រក នៅ ឯ ទលីានប្រណាងំ 
ចមា្ងាយ ៥, ៤ គ.ម ន ក្រងុ ទ ី ២ 
របស់ ប្រទ្រស សាធរណ រដ្ឋ 
ឆ្រក ន្រះ ។

កីឡាករ Quartararo បន 
និយាយ មុន ការ ប្រណាំង កើត 
ឡើង ថា ៖ « ទីលាន នៅ ប៊ឺណូ 

ន្រះ គឺ ជា ផ្លូវ ប្រណាំង ដ្រល ខ្ញុំ 
ពិតជាចូល ចិត្ត ម្រនទ្រន។ 
យើង  មាន បទ ពិសោធកាល ពី 
ឆ្នាំ មុន ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ យើង ដឹង ថា 
យើង អាច  បើក បរ លឿន  នៅ ទី- 
លាននោះ បន ហើយ ជឿថា 
យើង  ធ្វើ បន  បើ ទោះ ប ីមនិម្រន  
ជា ទ ីលាន ល្អ បផំតុ សម្រប ់ម៉តូ ូ
យើង ក៏ ដោយ » ។ 

កីឡាករ  Quartararo បន 
បន្ថ្រម ថា ៖ « វា ជា រឿង អសា្ចារ្រយ 
ណាស ់ដ្រល បន ទៅ ប្រណាងំ 
នៅ ទ ីនោះ ក្រយ ឈ្នះ បន ២ 
ដំណាក់ កាល ហើយ យើង 
កពំងុ ចង ់ធ្វើ យា៉ាង ណា ឡើង ទៅ 
ឈរ នៅលើ វ្រទិកា នចុង- 
សប្ដាហ៍ ន្រះ។ ក្ដី រំពឹង របស់ 
យើង ទំនង ជា ខ្ពស់ បន្តិច ត្រ 
មិន អី ទ្រ ខ្ញុំ អាច ចាំ បន » ។

ក្រយ បញ្ចប់ ការ ប្រណាំង  
២ដំណាក់ កាល  គឺកម្មវិធី 
Spanish Grand Prix និង 
Andalusian Grand Prix 
នៅប្រទ្រសអ្រស្រប៉ាញ ឃើញថា 
កីឡាករ  Quartararo កំពុង នំ - 
មុខ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ សរុប ១០ 
ពិន្ទុ លើ មិត្ត រួម ក្រុម គឺ អ្នក- 
ប្រណាំង សញ្ជាតិ អ្រស្រប៉ាញ 
Maverick Vinales រី ឯ អ្នក- 
ឈ្នះ កម្មវិធី ប្រណាំង  នៅ ក្រុង 
ប៊ឺណូ ន្រះ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង 
ជា អ្នក មក ដល់ ទី លំដាប់ ទី២  
កាល ព ីឆ្នាមំនុ  កឡីាករ សញ្ជាត ិ
អីុតាលី Andrea Dovizioso 
របស់ ក្រុម Ducati ឈរ នៅ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ៣ ។ 

ចំណ្រក កីឡាករអន្តរជាតិ 
អ្រស្រប៉ាញ Marquez ដ្រល ជា 

មា្ចាស់ ជយ លាភី ឆ្នាំ ២០១៩ 
នៅ ប៊ឺណូ ន្រះ និងជា ជើង ឯក 
ពិភព លោក ៦ សម័យ កាល  
អត ់បន ចលូ រមួប្រណាងំទ្រ  ឆ្នា ំ
ន្រះ ដោយសារ បក់ ដ្រ សា្ដាំ 
ក្រយ មាន ឧបទ្ទវហ្រតុ ដ៏ ធ្ងន់ 
មួយ ក្នុង ថ្ង្រ បើក រដូវកាល 
នក្រុង  Jerez ហើយ បើទោះ- 
ជា ទទលួ ការ វះ កាត ់ដល ់ទៅ ២ 
ដង ក៏ កីឡាករ វ័យ ២៧ ឆ្នាំ នៅ 
មនិ ទាន ់មានភាព រងឹ បុងឹ ១០០ 
ភាគ រយ នៅ ឡើយ ទ្រ ។

មិន ខុស ពី ការ ប្រណំាង ២ 
លើក ដំបូង ដ្ររ ការ ប្រណាំង 
នឹង ត្រូវ រៀប ចំ ដោយ ឥត មាន  
ទស្រសនិក ជន ចូល រួម  ឡើយ 
ដោយ សារ បរម្ភ ពី ការ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដ្រល បន ប៉ះ ពាល់ 
យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ កាល វិភាគ ន្រ 
កម្ម វិធី ប្រណាំង MotoGP នៅ 
ឆ្នាំ ន្រះ ដោយ ក្នុងនោះមាន 
ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង ត្រ ១៣ 
ដំណាក់ កាល  ប៉ុណ្ណោះ ដ្រល 
ត្រូវ បន អះអាង ថា នឹង កើត 
ឡើង រដូវកាល ន្រះ ហើយ 
កម្មវិធី នៅ ក្រ តំបន់ អឺរ៉ុប ទាំង- 
អស់ ត្រូវ រំសាយ ចោល ។

ក្រយ បញ្ចប់ ការ ប្រណាំង 
នៅ ប្រទ្រស ឆ្រក ន ចងុសប្ដាហ ៍
ន្រះ កម្ម វិធី  MotoGP នឹង ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅកាន់  ប្រទ្រស ក្រប្ររ 
ខាងអទូ្រសី ដ្រល នងឹត្រវូ រៀប- 
ចំ ២កម្មវិធី គឺ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៦ ខ្រ 
សីហា ម្ដង និង ថ្ង្រ ទី ២៣ ខ្រ 
សីហា ម្ដង ៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  អ្នក ប្រដាល់ ចាស់ វស្រសា  និង 
ជើង ថ្ម ីកំពុងមានសមត្ថ ភាព ល្រច ធ្លា ៦ 
នក់ នឹង ត្រវូ  ប្រកួតគ្នា ក្នងុ កម្ម វិធី  ភ្រសជ្ជៈ 
បូ៉វ កមា្លាងំ  Wurkz  នៅ លើ សង្វៀន បយ័ន 
ស្ទងឹមាន ជ័យ  ថ្ង្រសៅរ៍ ន្រះ ដោយ ក្នងុ 
នោះ ៤នក់ ត្រវូ ប្រកួត  មិត្ត ភាព ចំណ្រក 
ប្រក្ខភាព ២នក់ ទៀត ត្រវូ ការ ប្រកួត សន្រសំ 
ប្រក់ លាន  ប្រចំា សប្តាហ៍។

 តាម រយៈ ការ ផ្គផូ្គង នោះ  ជើង ខា្លាងំ ជំនន់ 
ថ្មី  ព្រជ្រ  បុ៊នសិទ្ធ   ក្លិប ចលន យុវជន 
១៥៧  ត្រវូ ប៉ះ ជើង ចាស់  ម៉ន  ភិរម្រយ  មក 
ពី ក្លបិ ការិយាល័យ ទី ៥ កង ទ័ព ជើង គោក  
ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ គ.ក្រ ចំណ្រកជើង ចាស់  
អូ៊ច  ធរិទ្ធ    ក្លបិ អាណាចក្រ គុន ខ្ម្ររ ត្រវូ 
ប្រកួត មិត្ត ភាព ជាមួយ ជើង ខា្លាងំ ជំនន់  ថ្ម ី
ឃួន  ឡំា កូសីុន  មក ពី បន្ទាយ មាន ជ័យ  
ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូក្រម។ 

ចំណ្រក ជើង ចាស់  សៀវ  ងុ៉យ  របស់  
សមាគម ប្រដាល់ ខ្រមរភូមិន្ទ  ត្រវូ ប្រកួត  
ជា មួយ ជើង ថ្ម ីជំនន់ ក្រយ  សយ  សុខ  

របស់  ក្លបិ ដារិទ្ធ ខ័ណ្ឌ ពោធិ ស្រន ជ័យ  ដើម្របី 
សន្រសំ យក ប្រក់ ១លាន  ក្នងុ ប្រភ្រទ ទម្ងន់ 
៥៧ គីឡូក្រម  ហើយ  ការ ជួប គ្នា របស់ អ្នក 
ទំាង ៦ ន្រះ  ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ខា្លាងំ  ដោយ សារ សមត្ថភាព កីឡាករ  ទម្ងន់ 
ស្រល ទំាង ៣ គូ  ន្រះ សុទ្ធ ត្រជា ជើងខា្លាងំ 
និង ប្រ កួត ទាក់ ទាញ បំផុត ។ 

សម្រប់ជំនួប  របស់  ព្រជ្រ  បុ៊ន សិទ្ធ  និង  
ម៉ន  ភិរម្រយ  ត្រវូ បន  លោក  ព្រជ្រ  សុផាន់ 
ជា គ្រ ូបង្វកឹ ប្រប់  ថា ៖ « បុ៊ន សិទ្ធ  ធ្លាប់ ឈ្នះ  
ម៉ន  ភិរម្រយ  ២ លើក ស្មើ ១លើក  ហើយ 
សមត្ថភាព របស់  បុ៊នសិទ្ធ  នឹង បន្ត ឈ្នះ 
ទៀត   ព្រះ កមា្លាងំ នៅ ក្ម្រង  វាយ បន ល្អ 
ជាង  បុ៉ន្ត្រ បច្ចកទ្រស  បទ ពិសោធ  ពិត ជា  
នៅ មិន ទាន់ ល្អ ជាង គ្រ ម្រន »។ 

លោក ព្រជ្រ សុផាន់ បន បន្ថ្រម ថា៖ 
«នៅ ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម ន្រះ បុ៊ន សិទ្ធ  
ឈ្នះ អស់ ទៅ ហើយ  គឺ ចាញ់ ត្រ ១ 
កីឡាករ  រិន  ដ្រវីដ  ១ បុ៉ណ្ណោះ »។  
ចំណ្រក លោក  មា៉ាង  ម៉ន  បន ទទួល 
សា្គាល់ ថា   សិស្រសរបស់លោក ម៉ន  ភិរម្រយ  
មាន ក្របច់ ល្អ  ត្រ កមា្លាំង ស្រុត ចុះ ខា្លាំង  

ដោយ វ័យ ចាស់  បុ៉ន្ត្រ មិន អាច ចាញ់ ដាច់  
ឬ សន្លប់ នោះ ឡើយ ។ 

ចំណ្រក គូ  អូ៊ច  ធរិទ្ធ  និង  ឡំាកូសីុន  
វិញ អតីត កីឡាក ឆ្នើម   ព្រជ្រ  សុផាន់  បន 
ប្រប់ ថា ៖« អូ៊ច  ធរិទ្ធ  មាន ប្រៀប ជាង  
ចាស់ វស្រសា ជាង  និង ល្អ ជាង  ខណៈ ដ្រល  
ឃួន  ឡំាកូសីុន  ពិត ជា ធ្វើ ការ ធ្ងន់ហើយ 
លើក ន្រះ  »។  លោក បន្ត ថា  កន្លង មក  
ឡំាកូសីុន  វ៉្រ ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម   
ហើយ ព្រល ន្រះ ឡើង មក ប៉ះ ជើង ខា្លាំង  
អូ៊ច  ធរិទ្ធ  ទម្ងន់ ៥៧គីឡូក្រម  ពិត ជា 
លំបក ឈ្នះ ហើយ  បុ៉ន្ត្រ ជា ការ ប្រ កួត ដ៏ 
តាន តឹង  មិន អាច ទាយ មុន ទ្រ   ហើយ ក៏ 
មាន ឱកាស វាយ បក បន ដូច គ្នា ។ 

ដោយឡ្រក ការ ប្រកួតគូសន្រសំ ប្រក់លាន 
វិញ ត្រវូបន លោក  ធន់  សុភា ជា គ្រ ូបង្វកឹ 
សៀវ ងុ៉យ បន  ប្រប់ ថា  សៀវ  ងុ៉យ  ធ្លាប់ 
ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រ វាត់ ចំនួន ៤ ហើយ  បច្ចបុ្របន្ន 
ប្រងឹ ហាត់ ឡើង វិញ  ព្រះ ធ្លាក់ ចុះ  មួយរយៈ   
ហើយការ ប្រកួត សន្រសំ ប្រក់លាន  ដ្រល 
ឈ្នះ ១ លើក បន ១ លាន រៀលន្រះ គឺ 
សៀវ ងុ៉យ បន ឈ្នះ ២លើក ហើយ។

  លោក  ធន់  សុភា   បន្ត ថា ៖ «សៀវ  ងុ៉យ  
បន  ឈ្នះ  បន ២ សប្ដាហ៍ ហើយ គឺ  ឈ្នះ  
បឺត  ចិត្រ  និង ឈ្នះ  អ្រ  វា៉ាន់ ចាន់ រាជ  ដោយ  
មាន ២ លាន រៀល ក្នុង ដ្រ រួច ទៅ ហើយ  
អី៊ចឹង បើ  ឈ្នះ  សយ  សុខ  ជា លើក ទី ៣  
នឹង មាន ប្រក់ ៣ លាន រៀល  ខណៈ  សយ  
សុខ ន្រះ មាន សមត្ថភាព មិនទាន់  ល្អ ដូច  
សៀវ  ងុ៉យ  ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ កមា្លាងំ ល្អ ជាង  ហ្រតុ- 
ន្រះ ខ្ញុ ំរំពឹង ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ  »។ 

ចំណ្រក លោក  ឡុង  វិបុល  គ្រ ូបង្វកឹ  
សយ  សុខ  បន និយាយ ថា ៖ « នៅ ក្នងុ 
វគ្គ សន្រសំ ប្រក់ លាន  ន្រះ  សយ  សុខ  ទើប- 
ត្រ បន ចូល រួម ជា លើក ទី ១  បុ៉ន្ត្រ ប៉ះ  សៀវ  
ងុ៉យ   សង្រឃឹម ត្រមឹ ៥០ ភាគ រយ ទ្រ  ព្រះ 
គ្រ ចាស់ វស្រសាជាង»។  សៀវ  ងុ៉យ  ប្រ កួត 
បន១២០ ដង ឈ្នះ ១០០ ចាញ់ ១៥   
ស្មើ ៥ ចំណ្រក  សយ  សុខ  ប្រកួត បន 
៦៦ ដង ឈ្នះ ៥៦  ចាញ់ ៥  ស្មើ ៥ ៕  

សៀវងុ៉យ(ឆ្វ្រង)ត្រវូប្រកួតជាមួយជើងថ្មីសយសុខនៅថ្ង្រសៅរ៍ន្រះ។រូប សហការី

កីឡាករជើងខ្លាងំទម្ងន់ស្រាល៣គូត្រាវូប៉ះគ្នាក្នងុកម្មវិធីសន្រាសំប្រាក់លាន

Man CityទិញយកAke
ពីក្រាមុរួមលីកតម្ល្រា$ ៥២លាន
ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម  Man-

chester City កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ 
បន ប្រកាស ឲ្រយ ដឹង នូវ  ការ ទិញ 
យក កឡីាករ  Nathan Ake ព ី
ក្រុម រួម លីក Bournemouth 
ជាមយួ នងឹ កចិ្ច សន្រយា រយៈ ព្រល 
៥ ឆ្នាំ  ដ្រល ន្រះ ជា ការ នំ ចូល 
សមាជិក ថ្មី ទី ២ មក កាន់ ទឹក ដី 
Etihad ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ទ ីផ្រសារ 
ដោះ ដរូ កឡីាករ បើក ដណំើរ ការ 
ន រដូវក្ដា ន្រះ ។

ក្រុម របស់ លោក Pep 
Guardiola (Pep) ដ្រល 
របតូតណំ្រង ជើង ឯក ក្របខណ័្ឌ 
Premier League  រដូវ កាល 
ន្រះ បន ព្រម ព្រៀង ចំណាយ 
ប្រក់ ៤០ លាន ផោន ($ ៥២ 
លាន ) សម្រប ់តម្ល្រ ន្រ ការ ចុះ- 
ហត្ថ ល្រខាយក ខ្រស្រ ការ ពារ 
កណា្ដាល សញ្ជាតិ ហូឡង់ រូប- 
ន្រះ ហើយ  អាច នឹង ឡើង ដល់ 
ជតិ $ ៥៤ លាន ន  ថ្ង្រ  មខុ  តាម 
លក្ខន្តិកៈ ក្នុង កិច្ច សន្រយា របស់ 
ក្រុម ទាំង២ ។

ការ ផ្ទ្ររ យក កីឡាករ Ake 
ន្រះ កើត ឡើងត្រ ប៉ុន្មាន ថ្ង្រ 
ប៉ុណ្ណោះ ក្រយ ក្លិប យក្រស    ១ 
ន្រះ  ប្រកាស  ពី ការ នំ ចូល ខ្រស្រ- 
បម្រើ សា្លាប របស់ជម្រើស   ជាតិ 
អ្រស្រប៉ាញ   អាយុ ក្រម ២១ ឆ្នាំ 
Ferran Torres ពី ក្រុម Va-
lencia ជា ផ្លូវ ការ  ដោយ  មាន  
កងុ ត្រ ៥ ឆ្នា ំដចូ គ្នា ជាមយួ  នងឹ 
តម្ល្រ ជា បឋម ២០ លាន ផោន 

(២៧លាន ដុលា្លារ ) ។
ក្រយ មាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង 

ន្រះ កីឡាករ Ake វ័យ ២៥ ឆ្នាំ 
ឲ្រយ ដងឹ តាម រយៈ វ្របសាយ របស ់
ក្លិប Man City ថា ៖ « Man 
City គឺ ជា ក្រុម ល្អ បំផុត នៅ 
អង់គ្ល្រស ន ទសវត្រសរ៍ ចុង- 
ក្រយ ន្រះ ។ ការ  ធ្វើ ដណំើរ  មក 
កាន ់ទ ីន្រះ ជា ក្ដ ីសបុនិ របស ់ខ្ញុ។ំ 
ន្រះ ជា ក្រុម ដ្រល ព្រញ ទៅ 
ដោយ កីឡាករ កម្រិត ពិភព- 
លោក ។ គ្រប់ កន្ល្រង ដ្រល 
សម្លងឹ មើល មក ក្រមុ ន្រះ គ្រ នងឹ 
ឃើញ ក្រុម ដ្រល មាន សុទ្ធ ត្រ 
អ្នក ល្រង ល្រប ៗី  ជាមយួ នងឹ អ្នក- 
មាន ទ្រព្រយ សម្របត្តិ ស្ដុក ស្ដម្ភ 
លំដាប់  អន្តរជាតិ  » ។

លោក  Txiki Begiristain 
នយក បល់ ទាត់ ក្លិប Man 
City បននិយាយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
កឡីាករ ថ្ម ីរបូន្រះថា ៖ « កឡីាករ 
Ake ជា ខ្រស្រ ការ ពារ ដ៏មាន 
គុណភាព។ គ្រ ជា កីឡាករ  ជួរ 
មខុ ក្នងុ គ្រ ដ្រលគ្រ នៅ ជាមយួ 
ក្រុម Bournemouth ហើយ 
ខ្ញុំ សប្របយ ចិត្តណាស់  ដ្រល 
យើង សម្រច បន  ក្នុង ការ នំ 
យក រូប គ្រ មក កាន់ ក្លិប ។ គ្រ 
រឹង មាំ និងលឿន ហើយ យើង 
ដឹង ថា គ្រ ជា កីឡាករ ឆ្លាត និង 
ប្រកប ដោយ បច្ច្រក ទ្រស ដ្រល 
វាចា ំបច ់ណាស ់សម្រប ់លោក 
Pep ក្នុងការយកមក ពង្រឹង 
ក្រុម » ៕ AFP/VN

Quartararoចង់ឈ្នះ៣ដងបន្តគ្នា

Quartararo(២០)នំាមុខគ្រក្នងុការប្រណំាងនៅអ្រស្រប៉ាញកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី បាន ស្ម័គ្រោ ចិត្ត ចំណាយ-  
ព្រោល  ដើម្រោប ីថ្រោរក្រោសា នងិ អភរិក្រោស សត្វ ដរំ ី នៅ កម្ពជុា 
នងិ ប្រោព្រោណ ី ហ្មដរំ ីដ្រោល មាន តាងំ ព ី  បរមប ុរាណ 
ខណៈ បច្ចុប្រោបន្ន  នៅ ស្រោស សល់តិច  ក្នុង ខ្រោត្ត ភាគ 
ឦសាន ប្រោទ្រោស កម្ពុជា ក្នុង នាមជា ទូតសុឆន្ទៈ  
តាំង ពី  មាន មូល និធិ  សមា គម អភិរក្រោស ដំរី អ្រោរាវតា្តា 
(Airavata  Elephant Foundation)   បាន 
បង្កើត   កាលពី ៥ឆ្នាំ មុន  ដោយ ផ្ដល់ ឱកាស    ឲ្រោយ 
ភ្ញៀវ  ទ្រោសចរ  ទទួល បាននូវ   ភាព ស្និទ្ធ សា្នា ល  ជា- 
មួយ នឹង  សត្វ ដំរី ចិញ្ចឹម ក្នុង មជ្រោឈ ដ្ឋាន ន្រោ បរិ សា្ថាន    
ព្រោ ធម្មជាតិ ។

យុវតី កូនកាត់ ខ្ម្រោរ-បារាំង   ដ្រោល មាន - 
មា្តាយ ជាតិខ្ម្រោរ និង ឪពុក ជា ជនជាតិ 
បារាំង   សញ្ជាតិ ខ្ម្រោរ នោះ មា៉ារីយ៉ាន ក្ល្រោ 
បច្ចុប្រោបន្ន   ទើប មាន វ័យ ១៧ឆ្នាំ ហើយ 
បាន   ស្ម័គ្រោចិត្ត ធ្វើ ជា តំណាង ទូត សុឆន្ទៈ 
ន ្រោ  សមាគម អភិរក្រោស ដំរី អ្រោរាវតា្តា     តាំង ពី   នៅ 
មាន   វ័យ  ត្រោឹម ត្រោ ១២ឆ្នាំមក - 
ម្ល្រោ៉ះ ។

នា ព្រោល ថ្មីៗ ន្រោះ យុវតី  
មា៉ារីយ៉ាន ក្ល្រោ ក៏  កំពុង   
ត្រោ បង្ហាញ ពី អារម្មណ៍ 
សប្រោបាយចិត្ត  ដ្រោបិត រូប- 
ខ្លួន នឹង   ចូលរួម ជួយ-  
លើក   ស្ទួយ   អភិ រក្រោស  
មរតក  វប្រោបធម៌  ខ្ម្រោរ   
១ទៀត  គឺ ក្រោបាច់គុន 
ល្រោបុក្កតោ   ដោយ បាន 
ខិត ខំ   ហ្វឹក ហាត់ សម  
យ៉ាងសកម្ម ជា មួយ 
នឹង   គ្រោូ និង ក្រោុម - 
សិស្រោស  គុន ល្រោបុក្កតោ  
នៅ ឯ ខ្រោត្ត រតនគិរី ។ 

បើ តាម អ្នកស្រោី ខ្រោ 
ចិនា្តា ឬ  ចិនា្តា ក្ល្រោ- 
ដ្រោល    ជា មា្តាយ  នងិ ជា 
ប្រោធាន  ន្រោ សមាគម 
អភ ិ រក្រោស  ដំរី អ្រោរាវតា្តា   
បាន  បង្ហើប ឲ្រោយ ដឹង ថា ៖ 
«តាម ពិតទៅ   កូន - 
ស្រោី មា៉ារីយ៉ាន មាន 
ចំណូល  ចិត្ត កីឡា  - 
ប្ល្រោកៗច្រោើន ដូចជា  
កីឡា    ជិះ ម៉ូតូ ហោះ 
ហាត់  ការា៉ាត្រោ យូដូ - 
និង គុន ល្រោបុក្ក តោ  ខ្ម្រោរ   
ផង ដ្រោរ   ក្រោ ពី ការ- 
ងរ សលិ្រោបៈជា តារា- 
ម៉ដូ្រោល នងិ ជាទតូ-  
សុឆន្ទៈ ន្រោ អង្គការ 
សមា គម  អភរិក្រោស ដរំ ី
អ្រោរាវតា្តា នោះ»។ 

អ្នក ស្រោី  ចិនា្តា ក្ល្រោ បាន បន្ត 
ថា៖ «ចំពោះ ការ ហាត់ 
ក្រោបាច់គ ុន ល្រោបុក្កតោខ្ម្រោរ- 
របស ់គាត ់នា ព្រោល ន្រោះ  គ ឺ
ដើម្រោបី  សមយុទ្ធ ទុក   ត្រោៀម 
សម្រោប ់ សម្ត្រោង ក្នុង កម្ម- 
វិធី នា នា នៅ ថ្ង្រោ ខាង  មុខ  
ស្រោប  ជាមួយ នឹង ការ ងរ  
ជា   ទូត សុឆន្ទៈន្រោ សមា  - 
គម  អភិរក្រោស ដំរី អ្រោ រាវតា្តា 
នៅ  ខ្រោត្តរតនគិរី ។ 

ម្រោយ៉ាង វិញ ទៀត ការ- 
ស្ម័គ្រោ ចិត្ត ចូល រួម - 
ជាមួយ នឹង កីឡា គុន 
ល្រោបុក្ក តោ ន្រោះ ក៏ ចង់ 
បង្ហាញ ពី សមត្ថ ភាព  
របស   ់ ស្រោ្ត ីខ្ម្រោរ  នាសមយ័ 
បច្ចុប្រោបន្ន  ផង ដ្រោរ ថា- 
យវុត ីឬ ស្រោ្ត ីខ្ម្រោរ  ក ៏មាន 
ភាព រឹង  មំា  និង អាច 
ចូលរួម សកម្ម ភាព  
ជយួ  សង្គម នានា បាន 
ដូច ជា ការ ងរ   បុរស  
អ៊ីចឹង  ដ្រោរ ។  ហើយ 
មា៉ារីយ៉ាន   ក៏ ចង់ យក 
ទម្រោង់ ក្រោបាច់គុន ខ្ម្រោរ   
ល្រោបុក្កតោ  ជាមរតក 
ដូន តាខ្ម្រោរ យើង - 
បង្ហាញ នៅ លើ ឆក 
អន្តរ ជាតិ បា ន-  
សា្គាល់ ពី វប្រោបធម៌ ដ៏ - 
យូរលង់ របស់ ខ្ម្រោរ - 

ទៀតផង-
ដ្រោរ៕ 

យុវតីកាត់ខ្មែរ-បារំាងម៉ារីយ៉ានក្លែ
បន្ថែមឆន្ទៈអភិរកែសកែបាច់លែបុក្កតោ
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ម៉ាត់ យ៉ាមី៉ន ពេយាយមគេប់ គេង បល់ពីការ បេជេង របស់ សំអឿន ពិដោ ពេល រូបគេ លេង ឲេយបឹងកេត។ ហា៊ាន រង្រោសី

ក្លបិធំទំាង៤តែវូប៉ះគ្នាខណៈ
ម៉ាត់យ៉ាមុីនរកបានទែនំថ្មី
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ ក្លបិ ដ្រោល មាន មូល ដ្ឋាន 
រឹង មំា ចំនួន៤ មាន ព្រោះខ័នរាជ- 
សា្វាយរៀង ណាហា្គាវីល វិសាខា 
និង អង្គរថាយហ្គឺរ នឹង ត្រោូវ វិល 
មកជួប គា្នា នៅ លើ វាល ស្មៅ ចុង- 
សបា្តាហ៍ន្រោះ  ដើម្រោបី ប្រោជ្រោងគា្នា យក 
៣ពិន្ទុ សម្រោប់ ការ ប្រោកួត លីក 
កំពូល កម្ពជុា ចំណ្រោក ខ្រោស្រោ បម្រោើ  
មា៉ាត់ យ៉ាមីុន ដ្រោល  ត្រោវូ បាន ក្លបិ 
បឹងក្រោត ផ្តាច់ កុង ត្រោ មុនព្រោល 
កំណត់ នោះ រក បាន ទ្រោនំ ថ្ម ីសម្រោប់ 
ការ វិល  មក កាន់ទី លាន ប្រោកួត 
វិញហើយ។

នៅ ក្នងុការ ប្រោកួត  ប្រោចំា សបា្តាហ៍ 
ទី១១ន្រោះ ក្រោមុ ណាហា្គាវីល នឹង 
ត្រោវូ សា្វាគមន៍ ក្រោមុល្រោខ ១ មិនទាន់ 
សា្គាល់ការ ចាញ់ ព្រោះខ័នរាជសា្វាយ- 
រៀង។ ក្រោុម  ណាហា្គាវីល បាន 
ចាត់ទុក ការ ជំនួបលើកន្រោះ គឺជា 
ការ ប្រោកួត ដ៏ធំ  របស់ពួក គ្រោ ហើយ 
ណាហា្គាវីល បាន បញ្ជាក់ នៅ លើ 
ផ្រោចហ្វ្រោសបុ៊ក របស់ ខ្លនួ ថា ពួក- 
យើង បាន ត្រោៀមខ្លួន រួច ហើយ 
សម្រោប់ ទទួល ភ្ញៀវដ៏ពិស្រោស 
ក្នងុសបា្តាហ៍ន្រោះ។

ចំពោះ ការ វិលមក ជួប រវាង ក្លបិ 
យក្រោស ទំាង ២ ន្រោះ ក្រោមុ មាន ២៥ពិន្ទ ុ
សា្វាយរៀង ត្រោវូការ ឈ្នះ ខា្លាងំ ដើម្រោបី 
រក្រោសា តំបន់កំពូល តារាងពី ការ- 
ប្រោជ្រោង របស់ ក្រោមុ បឹងក្រោត ដ្រោល 
កំពុង ឈរ នៅ ល្រោខ ២ មាន ២៣ 
ពិន្ទ ុព្រោះ នៅ សបា្តាហ៍ន្រោះ បឹងក្រោត 
នឹង ឈ្នះ បាន ៣ពិន្ទ ុដោយគា្មៅន អ្វ ី
ត្រោវូ សង្រោស័យ នោះ ឡើយ ចំណ្រោក 
ក្រោមុ មាន ២១ ពិន្ទ ុ ណាហា្គាវីល ក៏ 
ត្រោវូការ ឈ្នះ៣ពិន្ទ ុដើម្រោបី រក្រោសា ទីតំាង 
ល្រោខ ៣ របស់ពួកគ្រោ ដូច គា្នា។

លោក ជូ សារឿន គ្រោូជំនួយ 
ក្រោុមសា្វាយរៀង បាន ប្រោប់ ថា៖ 
«យើង ពិតជា ចង់ ឈ្នះ ៣ពិន្ទ ុដើម្រោបី 
រក្រោសា តំបន់កំពូល របស់ យើង បុ៉ន្ត្រោ 
ណាហា្គាវីល ជា ឧបសគ្គ ១ ក្នងុ 
ចំណោម ឧបសគ្គ ធំ ទំាង ២ ដ្រោល 
យើង ត្រោវូប្រោឈម សម្រោប់ ការ- 
ប្រោកួតនៅ សល់ ក្នងុ ជើងទី ១ ន្រោះ 
ហ្រោតុ ន្រោះ យើង ត្រោវូត្រោ ខំ ប្រោងឹ ឲ្រោយអស់ 
ពីសមត្ថ ភាព និងល្រោង ដោយ ប្រោងុ- 
ប្រោយ័ត្ន បំផុត សម្រោប់ ការ ប្រោកួត 
លើក ន្រោះ»។

ចំណ្រោក ក្រោមុកំពុង ឈរ នៅ ល្រោខ 
៤ មាន១៩ពិន្ទ ុ វិសាខា ត្រោវូ ទទួល 
ក្រោមុមានមូល ដ្ឋាន នៅ ខ្រោត្ត សៀម- 
រាប អង្គរថាយហ្គរឺ។ អង្គរថាយហ្គរឺ 
ដ្រោល ទើប  ធា្លាក់ទៅ ឈរ នៅ ល្រោខ 
៧ មាន ១៥ពិន្ទ ុនោះ ពិតជា ត្រោវូការ 
ឈ្នះ ខា្លាងំ បំផុត ដើម្រោបី អាច ឡើង 
មកកាន់តំបន់ កំពូល តារាង ទំាង ៦ 
(Top6)វិញ ព្រោះ មានត្រោ ក្រោមុ 
Top6 បុ៉ណោ្ណោះ ដ្រោល  អាច មាន 
សិទ្ធ ិប្រោកួត ប្រោជ្រោង យក ពាន នៅ 
ជើង ទី ២។

លោក អំុ៊ ករុណា ល្រោខាធិការក្លបិ 
អង្គរថាយហ្គរឺ បាន ប្រោប់ ភ្នពំ្រោញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ថា៖ «យើង ត្រោវូប៉ះ ក្រោមុ ខា្លាងំ 
អី៊ចឹង យើង  ត្រោវូ ត្រោ ខំ ប្រោងឹ ឲ្រោយកាន់ត្រោ 
ខា្លាងំ ព្រោះ យើង ចង់ ឡើង មក ឈរ 
នៅ តំបន់ Top6 វិញ។ យើង ដឹង 
ថា វិសាខា ជា ក្រោុមខា្លាំង ដ្រោល 
ជំនួប ៤លើក ចុង ក្រោយន្រោះ យើង 
ឈ្នះ បាន ត្រោ១លើកគត់ និងចាញ់ 
៣ លើក បុ៉ន្ត្រោ យើងនឹង ខំ ប្រោងឹ ឲ្រោយ 
អស់ ពី សមត្ថ ភាព ព្រោះ យើង 
ពិតជា ចង់ ឈ្នះ ៣ពិន្ទ ុហើយ យើង 
បានត្រោៀម ខ្លនួ រួច រាល់អស់ ហើយ 
ដោយសង្រោឃឹម ថា យើងនឹង ទទួល-  
បាន លទ្ធផល ល្អ»។

ដោយ ឡ្រោក ខ្រោស្រោ បម្រោើ  ដ៏ មាន 
សមត្ថ ភាព មា៉ាត់ យ៉ាមីុន ដ្រោល 
ត្រោវូ បាន ក្លបិ បឹង ក្រោត  បញ្ចប់ កុងត្រោ 
មុន ព្រោល កំណត់ កាល ពី ដើម ខ្រោ 
កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២០ បនា្ទាប់ ពី យ៉ាមុីន  
ត្រោវូបានកមា្លាងំ  សមត្ថកិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ 
ទំាង កណា្តាល យប់  នៅ ក្នងុចំណោម 
មនុស្រោស៥២នាក់ (ស្រោ ី១៨នាក់)  
ជំុ វិញ  ការ ប្រោើ ប្រោស់ ថា្នាំ គ្រោវី នៅ 
មណ្ឌល កម្រោសាន្ត ផ្លាយនោះ គឺ ព្រោល 
ន្រោះ រូប គ្រោរក បានទ្រោនំ ថ្ម ីហើយ។

 មា៉ាត់ យ៉ាមីុន បានចុះកុងត្រោ 
ជាមួយ ក្លបិ នគរ បាលជាតិ   កាល- 
ពី ថ្ង្រោ ព្រោហស្រោបតិ៍ ហើយ តាម រយៈ 
កុងត្រោ១រដូវកាលកន្លះ ន្រោះ 
យ៉ាមីុន នឹង  ត្រោូវ បង្ហាញ វត្ត មាន 
សម្រោប់ ការ ប្រោកួត ជើងទី ២ ន្រោ 
លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ ន្រោះ 
រហូត ដល់ ឆ្នា ំ២០២១ ហើយ លោក 
សារ៉្រោត សីុដន នាយក ផ្ន្រោក រដ្ឋបាល 
ក្លបិ នគរបាលជាតិ បាន អះអាង 
ប្រោប់ ប្រោព័ន្ធផ្រោសព្វផ្រោសាយ ក្នងុស្រោកុ 
ថា នឹង ផ្ដល់ ឱកាស ឲ្រោយ យ៉ាមីុន 
បាន  បង្ហាញ សមត្ថភាព  ដើម្រោបី មាន 
ឱកាស ជាប់ ជម្រោើស ជាតិ វិញ៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេសៅរ៍
-គិរីវង់ v ភ្នពំ្រោញ ក្រោន កីឡដ្ឋាន 
គិរីវង់សុខស្រោនជ័យ ៣:៣០
-វិសាខា v អង្គរថាយហ្គរឺ  កីឡ- 
ដ្ឋានព្រោនីស៍ ៦:០០
-ណាហា្គាវីល v សា្វាយរៀង កីឡ- 
ដ្ឋាន សា្តាតចាស់ ៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេ អាទិតេយ
-សូលទីឡូអង្គរ v អគ្គសិនី កម្ពជុា 
កីឡដ្ឋានSRU ៣:៣០
-នគរបាលជាតិ v អាសីុអឺរុ៉ប 
កីឡដ្ឋាន AEU ៣:៣០
-បឹងក្រោត v យុវជន បាល់ ទាត់ជាតិ  
កីឡដ្ឋាន ខ្រោមបូឌាអ៊្រោរវ៉្រោ ៣:៣០

យ៉វតី រាងខ្ពស់សេឡះ  ម៉ារីយ៉ាន ក្លេ   កំព៉ង  
តេៀម  ហាត់ គ៉នលេបុក្កតោ ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

យ៉វតី  តារាមូ៉ដេល ជា កូនកាត់ខ្មេរ-បរំាង 

វ័យ១៧ឆ្នា ំកញ្ញា ម៉ារីយ៉ាន ក្លេ ។

 រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 
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