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ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : ក្រមុ ហ៊នុ  Khmer  Fre-
sh  Milk  ដ្រល កំពុង វិនិយោគ លើ 
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម គោ យក ទឹកដោះ 
១កន្ល្រង នៅ លើ ផ្ទ្រ ដី ទំហំ  ៣០០ 
ហិកតា ក្នុង  ខ្រត្ត តាក្រវ គ្រងនឹង 
ចាប់ ផ្តើម ពង្រីក ការ ច្រក ចាយ ផលិត - 
ផល ទឹក ដោះ គោ ខ្លួន ទៅកាន់ ផ្រសារ 
ទំនើប ធំៗ ទំាង អស់ នៅ ក្នងុ រាជធានី- 
ភ្នំព្រញ នៅ សប្តាហ៍ខាង មុខ ន្រះ ។

Khmer  Fresh  Milk   ជាក្រមុហ៊នុ  
នៅ ក្នងុ ស្រកុ ដ្រល បន បណ្តាក ់ទនុ 
១០ លាន ដុលា្លារ លើ ការ  វិនិ យោគ  
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម គោ យក ទឹក ដោះ  
(Kirisu Farm)...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ថ្ងេសុកេ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ លេខ ២៧៤៨ / តម្លេ  ១២០០    រៀល
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ម្ទេសខ្មាំងធ្លាក់ពីជមេើសជាតិ-
សកលមកសាងសា្នាដេនៅគុន-
ខ្មេរវិញ...ទំព័រ១៥

ចម្លាក់ជីកដីនៅពេសហគមន៍នៅ
សៀមរាបកំពុងតេទាក់ទាញទេសចរ
ក្នុងសេុកចូលថតសេលហ្វ៊ី...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មនកីឡាព័ត៌មនជាតិ

ពលរដ ្ឋ កំពុងធ្វើ កិច្ចការ ផ្ទះ  នៅ លើអគារអង្គរជ័យ ដេល ចាស់ទេឌុទេម  កាលពីថ្ងេ ពុធ។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នករស់នៅអគារ
ចសប់រម្ភខណៈ  
ក្រោងុមិនទាន់មាន 
ដំណោះស្រោយ

កូនស្រោភី្លោះលោក  
ប្រោយុធ ចន-អូច 
ប្តងឹមនុស្រោសជាង១០០
ន ក់ពីបទបរិហារក្រោរ្តិ៍ 

អោម  ប៊ុនធឿន 

 ភ្នពំេញ:  ពលរដ្ឋ  រស ់នៅ លើ អគារ 
អង្គរជ័យ ដ្រល ចាស់ ទ្រុឌ ទ្រម  
ស្ថិត  នៅ កាច់ជ្រុង មហា វិថី ព្រះ មុនី- 
វង្រស  ក្រង មហា វិថី កម្ពុ ជា ក្រម  ក្នុង 
ខណ្ឌ ៧ មក រា  បន បង្ហាញ ក្ដី បរម្ភ 
ពគី្រះ ថ្នាក ់ ក្រយព ីមាន ការ រប្រះ 
ដំុ ថ្មមក លើ ថ្ន ល់។  បុ៉ន្ត្រ មន្ត្រ ីសា លា- 
រាជធា ន ី ភ្នពំ្រញ  ឲ្រយដងឹថ  រដ្ឋ បល- 
ក្រុង  មិន ទាន់ មាន គម្រង ដោះ- 
ស្រយទ្រ  ក្រ ត្រ ពី ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន   
និង ជំរុញ ឲ្រយ ពលរដ្ឋ ...តទៅទំព័រ ២

កេងុ បាងកកៈ  កនូ ស្រ ីភ្លាះ របស ់
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ថ្រ  ប្រយុធ  
ចាន -អូ ចា  កំពុង ប្តឹង មនុស្រស ជាង 
១០០ នាក់  ជុំ វិញ ការ ចោទ ប្រកាន់  
ពី បទ  បង្ហាះ ការ អតា្ថាធិ ប្របាយ របស់ 
ពួក គ្រ បង្ខូច ក្ររ្តិ៍ ឈ្មោះ  នៅ លើ 
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វ ផ្រសាយ សង្គម ហ្វ្រស ប៊ុក ។ 

 ម្រធាវ ីដើមបណ្តងឹ លោក អាភ ីវ៉ាត  
កាន់ ថង  កាល ពី ថ្ង្រពុធ  បន ប្តឹង ពី 
បទ បង្ខចូ ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះ  នៅ ប៉សុ្តិ៍ ប៉លូសិ 
ណង លើង  តំណង ឲ្រយ ដើម- 
បណ្តឹង គឺ លោក ស្រីថន យ៉ា  និង 
នីតថ ចាន -អូ ចា ។ 

 លោក បន និយយ ថ  កូនស្រី 
ភ្លាះ ទាំង ២ នាក់ នោះ  បន ជួល 
លោក ឲ្រយ ចាត់ ...តទៅទំព័រ  ១១

មន្ត្រោី៖ ក្នងុឆ្នា២ំ០២០កម្ពជុាបត់បង់ចំណួលរួម
 ពីវិស័យទ្រោសចរណ៍ក្នងុរង្វង់៥០០០លានដុលា្លោរដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

អោម ប៊ុនធឿន 
 
ភ្នពំេញៈ លោក ទិត ចនា្ថា រដ្ឋល្រខា - 

ធិការ ប្រចាំ ការ  ន្រ ក្រសួង ទ្រសច រណ៍ 
បន អះ អាង ថ ដោយ សារ ត្រ វិបត្តិ ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ 
កម្ពជុា  បត់ បង់ ចំណូល រួមពី  វិស័ យ  ទ្រ ស  - 
ចរណ៍ ក្នុង រង្វង់ ៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។ 

លោកទិត ចនា្ថា បនអះអាង ប្រប ន្រះ 
នៅ ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌ មាន ស្ដីពី 
«សា្ថាន ភាព វិស័យ ទ្រស ចរណ៍ក្នងុ អំឡុ  ង 
ព្រល ន្រការ រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ »    
ដ្រល ធ្វើ ឡើង នៅសាល ស្ររីភាពន្រ 
ទីស្ដីការ គណៈ រដ្ឋ មន្ដ្រី  ពី ម្រសិល មិ ញ  ។ 

លោក ទិត ចនា្ថា ថ្ល្រង ថ៖ «ក្នុង ១ 
 ឆ្នាំ វិស័យ ទ្រស ចរណ៍ របស់ យើង រក- 

ចំណូល បន ប្រមាណ ៦ ពាន់លាន ដុលា្លារ   
ដ្រល រាប់ ទាំង ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ជាតិ  និង 
អន្តរ ជាតិ ប៉ុន្ត្រ ដោយ សារ យើងបត់ 
ទ្រសច រ អន្តរ ជាតិ ទៅ យើង អាច បត់ 
ទំាង ទ្រសចរ ជាតិអង្កាល់ ពីយើង សិ ក្រសា 
ផល ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ ព្រលដបំងូ នោះ ក្នងុ 
រង្វង់ ៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណ លោក ចនា្ថា   បញ្ជាក់ 

ថ ដោយសារ ត្រ ទ្រសចរ ជាតិ មាន 
សកម្ម ភាព ឡើង វញិ ធ្វើ ឲ្រយ កម្ពជុា អាច 
សា្តារវិស័យ ទ្រស ចរណ៍ ឡើង វិញ បន 
ក្នងុ រង្វង់ ពី ៥ ០០ទៅ ១ ០០០លាន ដុលា្លារ  វិញ 
ចាប់ ពីព្រល ន្រះ រហូត ដល់ ចុង ឆ្នា ំ។ 

បើតាម លោក ទិត ចនា្ថា  នៅ ដើម ឆ្នាំ  
២០២០ចនោ្លាះ ពី ខ្រ មករានិង កុម្ភៈ កម្ពជុា  
នៅ មាន សកម្មភាព...តទៅទំព័រ  ៤

មុំ គន្ធា

ភ្ន ំពេញៈ  ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ជាត ិប្រក ់ឈ្នលួ 
អប្រប បរមា  ន្រ ក្រសួង ការងរ និង បណ្តះុ- 
បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ នឹង ធ្វើ ការ ប្រកាស ពី តួ- 
ល្រខ ន្រ ប្រក ់ឈ្នលួ ដ្រល ត្រវូ ដឡំើង ជនូ 
កម្មករ និយោ ជិតផ្ន្រក វយ នភណ្ឌ កាត់- 
ដ្ររ  ផលិត ស្រប្រក ជើង និង  សមា្ភារសម្រប់ 

ធ្វើ ដំណើរ  សម្រប់ ឆ្នាំ ២០២១  នៅ ថ្ង្រទី 
១០  ខ្រ កញ្ញា  សប្តាហ៍ ក្រយ ន្រះ ។ 

 បនា្ទាប់ ពី ចប់ កិច្ច ប្រជុំ ត្រី ភាគី នៅ ថ្ង្រ 
ដំបូង របស់ ក្រុម ប្រឹក្រសា ជាតិ ប្រក់ ឈ្នួល 
អប្រប បរមា  កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ម្រសិល មិញ ន្រះ  លោក  អិុត  សំហ្រង  រដ្ឋ- 
មន្រ្តី ក្រសួង ការងរ និង ជា ប្រធាន ក្រុម- 
ប្រកឹ្រសា ជាតិ ប្រក់ ឈ្នលួ បន  មាន ប្រសាសន ៍

ថ  ក្នុង កិច្ច ពិភា ក្រសា  លើក ទី១ ន្រះ គឺ 
ផ្តាត សំខាន់ ទៅ លើ បទ បង្ហាញ អំពី  
ទនិ្ន នយ័ សខំាន់ៗ  ទាក ់ទង នងឹ លក្ខណៈ 
វនិចិ្ឆយ័ ទាងំ ផ្ន្រក ស្រដ្ឋ កចិ្ច  នងិ សង្គម កចិ្ច 
ក្នុង ការ កំណត់ ប្រក់ ឈ្នួល អប្របប រមា 
ដ្រល ក្នុង នោះ ក្រុម ប្រឹក្រសា ជាតិ បន 
ពនិតិ្រយ ទាងំ ផ្ន្រក ស្រដ្ឋ កចិ្ច  ផល ប៉ះពាល ់
ន្រ កូវីដ ១៩  បញ្ហា ការងរ របស់ កម្មករ 

ហើយ និង បញ្ហា សង្គម កិច្ច ទាក់ទង នឹង 
បញ្ហា សុខ ភាព  ប្រក់ ចំ ណូល របស់ 
កម្មករ ផង ដ្ររ ។ 

 លោករដ្ឋ មន្ត្រ ីថ្ល្រង  ថ   ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ជាត ិ
ប្រក់ ឈ្នួល អប្រប បរមា បន លើក យក 
បញ្ហា ទាំង អស់ ន្រះ មក ធ្វើ ការ ថ្លឹង ថ្ល្រង 
វិនិច្ឆ័យ ដ្រល មាន នៅ ក្នុង ច្របាប់ ស្តីពី 
ប្រក់ ឈ្នួល អប្របបរមា...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ចំនួនប្រោក់ឈ្នលួដំឡើងឲ្រោយកម្មករកាត់ដ្រោរនិងផលិតស្រោប្រោកជើងនឹងប្រោកាសនៅថ្ង្រោទី១០កញ្ញា



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈព្រះអង្គម្ចាស់ក្រសត្រយ៍ិ
មហាចក្រីសុិរិនថន បានបន្ត
ផ្ដល់ជំនួយ៥ឆ្នាំទៀតសម្រប់
អភិវឌ្រឍវិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយា
កពំង់ឈើទាលនៅខ្រត្តកពំង់ធំ
នងិវទិ្រយាស្ថានបច្ច្រកវទិ្រយាកពំង-់
ស្ព។ឺន្រះបើតាមស្រចក្ដីប្រកាស-
ព័ត៌មនរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជា
ប្រចាំប្រទ្រសថ្រ។
កិច្ចព្រមព្រៀងជួយវិស័យអប់រំ

ន្រះ ត្រូវបានចុះហត្ថល្រខា
កាលពីថ្ង្រទី២កញ្ញានៅទីក្រងុ
បាងកករវាងឯកអគ្គរាជទូត-
កម្ពុជាប្រចាំប្រទ្រសថ្រលោក
អ៊ូកសោភ័ណតំណាងឲ្រយ
លោកហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
និងលោកដនប្រម៉ាត់វីណ្រ
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសងួការបរទ្រសថ្រ។ជនំយួ
ន្រះមនយៈព្រល៥ឆ្នាំចាប់ពី
ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ដល់ខ្រ
កញ្ញាឆ្នាំ២០២៥។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មនរបស់

ស្ថានទូតបញ្ជាក់ថា «គម្រង
ព្រះរាជឧបត្ថម្ភដល់ព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាលើវិស័យអប់រំ
បានកើតច្រញពីការព្រះរាជតម្រះិ
ផ្ដួចផ្ដើមដ៏ថ្ល្រថា្លារបស់ព្រះអង្គ-
ម្ចាស់ក្រសត្រយ៍ិក្នងុគោលបំណង
ចូលរួមអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធអប់រំប្រ-
កបដោយគុណភាពសម្រប់
យុវជនកម្ពុជាប្រៀបដូចជា
អំណោយប្រកបដោយចីរភាព
ដល់ប្រជាជនកម្ពជុាជាមតិ្តនងឹ
គ្នាជាយូរអង្វ្រងមកហើយ»។
ស្ថានទូតបញ្ជាក់ថា៖ «ការ-

អនុវត្តគម្រងព្រះរាជឧបត្ថម្ភ
កន្លងមកបានជំរុញទំនាក់ទំនង
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុានិង
ព្រះរាជាណាចក្រថ្រឲ្រយកាន់ត្រ
ល្អប្រសើរជាពសិ្រសបង្កើតឲ្រយ
មនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទំាង
ផ្ន្រករដ្ឋ ឯកជននិងប្រជាជន
ព្រមទាងំបង្កើតឲ្រយមនការអភ-ិ
វឌ្រឍធនធានមនុស្រសជំនាន់ថ្មីតាម-
រយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់
សិស្រសនិស្រសិតនិងមន្ត្រីរាជការ

កម្ពជុាចំនួន២១២៤កន្ល្រងចាប់
ពីឆ្នាំ២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០២០
ដើម្របីរួមចំណ្រកក្នងុការអភិវឌ្រឍ-
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»។
លោកបុចិសៀងនាយកវទិ្រយា-

ស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកំពង់ឈើទាល
នៅខ្រត្តកំពង់ធំបានឲ្រយដឹងពី
ម្រសិលមិញថាជំនួយរបស់ព្រះ-
អង្គម្ចាស់ក្រសត្រិយ៍មហាចក្រី
សុិរិនថនបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី
ឆ្នាំ២០០០ដោយការសងសង់
វិទ្រយាល័យកំពង់ឈើទាល។
ព្រលនោះភាគីកម្ពជុាបានផ្ដល់
ទីតាំង រីឯភាគីថ្ររា៉ាប់រងសង់
អគរនិងសម្ភារសិក្រសារោងជាង
និងបណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូបច្ច្រក-
ទ្រសកសិកម្ម។ប៉ុន្ត្រនៅឆ្នាំ
២០១៥វិទ្រយាល័យន្រះបានប្រ-
កា្លាយទៅជាវិទ្រយាស្ថាន។
លោកថាវិទ្រយាស្ថានន្រះចាប់-

ផ្ដើមទទួលនិស្រសិតនៅឆ្នាំ២០១៦
ដ្រលមកទល់ព្រលន្រះមន
និស្រសិតជាង១០០នាក់បាន
បញ្ចប់ការសិក្រសា និងបណ្ដះុគ្រ-ូ
បច្ច្រកទ្រសកសិកម្មប្រមណ
៤០នាក់។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
គោលបណំងន្រកចិ្ចព្រមព្រៀង
គម្រងព្រះរាជឧបត្ថម្ភន្រះគឺ
ដើម្របីឲ្រយភាគីទំាង២ធ្វើកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តកិារអភិវឌ្រឍវិទ្រយាស្ថាន-
បច្ច្រកវទិ្រយាកពំង់ឈើទាលនងិ
វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកំពង់ស្ពឺ
ឲ្រយប្រកបដោយចីរភាព។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភន្រះ

ស្ថានទូតថ្រប្រចាំកម្ពុជាបាន
ថ្ល្រងប្រប់តាមអីុម្រលកាលពី
ម្រសិលមិញថា៖ «យុវជនគឺជា
អនាគតប្រកបដោយចីរភាព
សម្រប់កម្ពុជា។អនុស្រសរណៈ
ន្រការយោគយល់គ្នាន្រះមន
សរៈសំខាន់សម្រប់ការកសង
និងថ្ររក្រសាហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
វិទ្រយាស្ថានទំាង២ន្រះ។លើសពី
ន្រះទៀតវាផ្ដល់ឱកាសជាច្រើន
ដល់សិស្រសនិស្រសិតតាមរយៈការ-
ហាត់ការ និងអាហារូបករណ៍
កម្រិតឧត្តមសិក្រសា»៕

តពីទំព័រ ១...ចូលរួមគិតគូរ។
កាលពីថ្មីៗ ន្រះនៅអគរដ្រលមនអាយុ

កាលប្រមណ៧០ឆ្នាំន្រះបានរប្រះជ្រុះ
ផ្ន្រកខ្លះន្រសំណង់មកលើផ្លូវត្រសំណាង
ល្អមិនបង្កគ្រះថា្នាក់ដល់មនុស្រសឡើយ។
ន្រះបើតាមពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្រទី២កញ្ញា។
លោកឃុំ រស្មីជាតំណាងពលរដ្ឋនៅ

អគរនោះបានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាពលរដ្ឋ
កពំងុមនការបារម្ភយ៉ាងខា្លាងំចពំោះសវុត្ថ-ិ
ភាពដោយខា្លាចមនគ្រះថា្នាក់ជាយថា-
ហ្រតុណាមួយកើតឡើង[ខា្លាចបាក់អគរ]។
លោករស្មីបានថ្ល្រងថា៖«ការពិតយើង

បារម្ភជាងអស់លោកថា្នាក់ដកឹនាំធំៗ ដ្រល
គិតចំពោះពួកយើងទៅទៀតប៉ុន្ត្រដូចថា
ផ្ទះយើងនៅហ្នឹងទៅហើយវាទាល់ហើយ
មិនដឹងថាទៅស្នាក់នៅកន្ល្រងណាទ្រថ្ង្រ
មុនមនភ្លៀងបានរប្រះធា្លាក់ថ្មជញ្ជាងំនងិ
ពិតានជាច្រើនដុំទៀតផង»។
បើតាមលោករស្មី អគរនោះមនជាង

១០០បន្ទប់ និងមនពលរដ្ឋរស់នៅ៦៥
គ្រួសរក្នុងនោះភាគច្រើនមកស្នាក់នៅ
តាំងពីឆ្នាំ១៩៩០ត្រអ្នកខ្លះនៅពីឆ្នាំ
១៩៨០កម៏ន។រឯីបរិស្ថានក្នងុអគរនោះ
កខ្វក់ជះក្លនិមនិល្អគ្រប់ព្រលហើយបន្ទប-់

ទឹកប្រើរួមគ្នាពិបាករស់នៅណាស់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «បងប្អូនភាគច្រើន

ចង់ផ្លាស់ប្តូរលំនៅច្រញពីទីនោះប៉ុន្ត្រក្នុង
លក្ខខណ្ឌមួយសមស្របទើបឯកភាពគ្នា
ដូចថាយើងចុះច្រញក្នងុតម្ល្រមួយដ្រលអាច
យកលុយទៅទិញកន្ល្រងថ្មីបាននៅអ៊ីចឹង
ទៅមិនចង់បានអ្វីហួសហ្រតុព្រកទ្រ»។
  លោកបន្ថ្រមថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិន

អាចរកដណំោះស្រយអ្វីល្អទ្រមនត្រពងឹ
លើអាជា្ញាធរឬថា្នាក់ដឹកនាំខាងលើជួយ
ទើបអាចរកច្រកច្រញបាន។
រឯីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដ្រលរស់នៅទីនោះ

ជិត៣០ឆ្នាំគឺលោកហួសសុគនា្ធាបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រ២កញ្ញាដ្ររថា
លោកនិងក្រុមគ្រួសរបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
ជាខា្លាំងពិស្រសព្រលភ្លៀងម្តងៗគឺត្រង
មនថ្មពិតានធា្លាក់មកទាំងដុំៗ។
លោកថា៖«ខ្ញុចំងឲ់្រយមនការជយួដោះ-

ស្រយឲ្រយបានឆប់ៗ អាចថាដូចការដោះ-
ស្រយនៅអគរប៊ុលឌីងក៏បានឬក៏ថា
មនកន្ល្រងមួយដោះដូរឲ្រយពួកខ្ញុំអាចទៅ
រស់នៅធ្វើការងារប្រកបរបររកសុីអីបាន
ក៏ល្អដ្ររ»។
ចំណ្រកបុរសវ័យ៦៥ឆ្នាំម្នាក់ដ្រលថា

បានមករស់នៅក្នុងអគរនោះតាំងពីឆ្នាំ

១៩៩០គឺលោកជ័យជាបានឲ្រយភ្នំព្រញ
ប៉ុស្តិ៍ដឹងថា បើមនការសម្រួលណា
មួយលោកចង់បានជាថវិកាសមរម្រយ
ដ្រលអាចយកទៅទិញដីធ្វើផ្ទះ និងទិញ
របស់ប្រើប្រស់ផង។
លោកថា៖«ប្រសិនបើមនការសម្រួល

ឲ្រយទៅនៅកន្ល្រងផ្រស្រងខ្ញុំមិនព្រមទ្រខ្ញុំ
សុំត្រថវិកាមួយក្នុងទំហំសមរម្រយខ្ញុំច្រញ
ហើយព្រះអាហ្នឹងកាលណាយើងមន
ថវិកាយើងចង់ទៅឆ្ងាយក្រុងក៏បានជិត
ក្រុងក៏បានអ្របៗ ហ្នឹងក៏បានស្រួលជាង
លំនៅដ្រលគ្រប្តូរឲ្រយ»។
ទាក់ទិននឹងបញ្ហាន្រះ លោកម៉្រត

មសភក្តី អ្នកនាំពាក្រយរដ្ឋបាលរាជធានី-
ភ្នំព្រញបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពថី្ង្រ២កញ្ញា
ថា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញនៅមិនទាន់
មនគម្រងថានងឹធ្វើយ៉ាងណាដើម្របីជួយ
សម្រួលដល់ពលរដ្ឋនៅទីនោះទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«អ្វដី្រលសំខាន់

ចម្របងនាព្រលន្រះមន២ចំណុច ទី១គឺ
ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីស្ថានភាពន្រភាពចាស់-
ទ្រឌុទ្រមន្រអគរថាវាដល់កម្រិតហើយ
ពលរដ្ឋមិនគួរស្នាក់នៅបន្តទៀតទ្រ។យើង
ការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋក្រងលោព្រល
មនឧបទ្ទវហ្រតអុកីើតឡើង។ទី២ចលូរមួ
គិតជាមួយគ្នាដ្រលជាទូទៅយើងផ្តល់
អាទភិាពជូនដល់បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋក្នងុ
ការផ្តល់គំនិតឬក៏ជ្រើសរីសន្រការដោះ-
ស្រយណាមួយក្រពីពួកគត់បានពិគ្រះ
បានឯកភាពគ្នាហើយទើបយើងគិតគូរ
យកមកដោះស្រយរួមគ្នាបន្តទៀត»។
កាលពីចុងខ្រមុនអភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញ

លោកឃួងស្រងបានអញ្ជើញពលរដ្ឋដ្រល
រស់នៅលើអគរនោះជិត១០០នាក់ឲ្រយមក
ពិភាក្រសាដើម្របីរកដំណោះស្រយណាមួយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អ្វីដ្រលជាគោល-

បំណងពិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
គឺមិនទុកឲ្រយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ
ក្នុងទីតាំងន្រះជាមួយការប្រឈមមុខនឹង
ហានិភ័យខ្ពស់ប្របសព្វថ្ង្រន្រះទ្រ»៕
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អ្នករស់នៅអគារចស់បារម្ភខណៈក្រងុមិនទាន់មាន...

អគារចាស់តាមមហាវិថីពេះមុនីវងេស កេងផ្លវូកម្ពជុាកេម។ រូបហុងមិនា

រាជវង្រសថ្របន្តផ្ដល់ជំនួយ
ជួយវិទ្រយាស្ថាននៅខ្រត្ត២

ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងភាគីកម្ពជុា-ថេនៅបាងកកថ្មីៗ នេះ។ រូបស្ថានទូតកម្ពុជា



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ ជន សងស្យ័  ៦នាក ់ក្នងុ 
ចំណោម ៩នាក់  ត្ូបាន តុលាការ 
ឃុំខ្លួន ក្នុង ពន្ធនាគារ  ខណៈ ៣ 
នាក់ បញ្ជូន ទៅ មណ្ឌល បន្សាប 
គ្ឿង ញៀន  ក្យពី សមត្ថកិច្ច 
ឃាតខ់្លនួ មនសុស្ ចនំនួ ១០១នាក ់ 
ក្នុង ក្លិប ខារ៉ាអូខ្  Go១៨  នៅ 
សង្កាត់ ផ្សារ ដ្ប៉ូទី១  ខណ្ឌ ទួល- 
គោក  កាលពី ថ្ង្ទី២៦  សីហា  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការរក្សា ទុក  ជួញដូរ  
និង ប្ើប្ស់ គ្ឿង ញៀន។

លោក គជុ គមឹ ឡងុ   អ្នកនាពំាកយ្ 
សាលា ដំបូង រជធានី ភ្នំព្ញ  ថ្ល្ង 
ពី ម្សិលមិញ ថា  មនុស្ស  ៩នាក់ ក្នុង 
ចំណោម ១០១នាក់  ត្ូវបាន- 
បញ្ជូន  មកដល់ តុលាការ កាលពី 
ថ្ង្ទី១  ខ្កញ្ញា។  លោក មុត ដា រ៉ា  
ព្ះរជអាជ្ញារង ន្ សា លា ដំបូង 
រជធានី ភ្នំព្ញ  បានចោទ ប្កាន់ 
ចំនួន ៦នាក់  ពី បទ ជួញ ដូរ  ចាត់- 
ច្ង ឲ្យ ប្ើប្ស់  និង សមគំនិត 
ក្នុង អំពើ ជួញ ដូរ គ្ឿង ញៀន។ រីឯ 
៣នាក់ ទៀត ចោទ ប្កាន់ ពីបទ- 
ប្ើប្ស់ គ្ឿង ញៀន។

លោក ថា ៖«ក្យពី សាកសួរ  
ពួកគាត់ ទាំង៩នាក់ ន្ះត្ូវ បាន   
លោក មុត ដា រ៉ា  បញ្ជូនទៅ ឲ្យ ចៅ- 
កម្ សុើបសរួ លោក  អឹមុ វណ្ណៈ  បន្ត 

នីតិវិធី។ លោក អឹុម វណ្ណៈ បាន- 
សមច្  ឃុខំ្លនួ ៦នាកក់ាលព ីថ្ង ្ទ ី២  
ខ្កញ្ញា។ រីឯ ជន សង្ស័យ៣ នាក់ 
ដ្ល ជប់ បទ ចោទប្ើ ប្ស់   
គ្ឿងញៀន ត្ូវបាន  បញ្ជូន ទៅ 
មណ្ឌល អប់រំ  ដើម្បី ធ្វើការ បន្សាប 
គ្ឿង ញៀន»។

លោក សាន សខុ សហីា  អ្នកនំា- 
ពាក្យ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល រជ- 
ធានី ភ្នំព្ញ ថ្ល្ង ពី ម្សិលមិញ ថា  
មន្ត្ ី នគរបាល ការិ យា ល័យ ព្ហ្ម- 
ទណ្ឌ កម្តិ សល្  ន ្ស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាល រជធានី ភ្នំព្ញ  បាន- 
បញ្ជូន  ជនសង្ស័យ ទៅ សាលា- 
ដំបូង  កាលពី ព្ឹក ថ្ង្ ទី៣០  ខ្ 
សីហា  ដើម្បី សាកសួរ  និង ធ្វើការ- 
ចោទបក្ាន ់ជ ផ្លវូការ  ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ករណី ខាង លើ។

លោក បន្តថា មនសុស្ ចនំនួ ៩ នាក ់ 
ន្ះ  មាន  ទី១-ឈ្មោះ  Huang  
Fei Xiong ភ្ទ ប្ុស  អាយុ 
៣០ឆ្នាំ  ជនជតិ ចិន  ទី២-ឈ្មោះ 
Huang Fei Hao ភ្ទ ប្ុស  
អាយុ ២៣ឆ្នាំ  ជនជតិ ចិន  ទី៣ 
ឈ្មោះ  Lin Kang Lai ភ្ទ ប្ុស  
អាយុ ៤៧ឆ្នាំ  ជន ជតិ ចិន  ទី៤- 
ឈ្មោះ Zhang Jin Wei  ភ្ទ 
ប្ុស  អាយុ ៣០ឆ្នាំ ជនជតិ ចិន  
ទ៥ី- ឈ្មោះវ ីសាល បតុ ្ ភទ្ ប្សុ  
អាយុ ៤១ឆ្នាំ  ជន ជ តិ ខ្ម្រ   ប្ធាន  

សន្តសិខុ  ទ៦ី- ឈ្មោះ  Ngoc Giau 
ភទ្ ស្ ី អាយ ុ២០ឆ្នា ំ ជនជត ិវៀត- 
ណាម  ទី៧ -ឈ្មោះ  យា៉ាយ វុធថា  
ភទ្ ប្សុ អាយ៣ុ៤ឆ្នាជំនជត ិខ្មរ្  
ទ៨ី -ឈ្មោះសៅ សខុ គា  ភទ្ ប្សុ  
អាយ ុ១៩ឆ្នា ំ ជនជត ិខ្មរ្  នងិ ទ៩ី-
ឈ្មោះ ទិត្យ ចាន់ កក្កដា  ភ្ទ ប្ុស  
អាយុ ២២ឆ្នាំ  ជនជតិ ខ្ម្រ។

លោក បន្ថម្ថា  សមត្ថកចិ្ច បាន- 
រឹបអូស វត្ថុតាង ដូចជ  ដប ថា្នាំ ទឹក 
ចំនួន ១៩ដប  សង្ស័យ ជ សារ- 
ធាតុ  ញៀន  ដប ថា្នាំ ពណ៌ ផ្កា ឈូក 
១៤ដប  ដប ថា្នាំ ទឹក មា៉ាក  Rel deil 
១ដប  មស្ៅ កម្ ពណ ៌ស ថា្លា  ២៧- 
កញ្ចប់ តូច  ថា្នាំ គ្ប់ ពណ៌ ប្តង 
២៣កញ្ចប ់តចូ  ដប ថា្នា ំចម្ុះ ពណ ៌
មាន អកស្រ ចនិ ៦៣ដប  មស្ៅ កញ្ចប ់
មា៉ាក  Sidomuucul binary 
stawlna ពណ ៌បត្ង ១៦កញ្ចប ់
តូច  មស្ៅ កញ្ចប់ ពណ ៌ត ្២០កញ្ចប់ 
តូច  ម្សៅ កញ្ចប់ រូប ផ្ល្ឈើ  ១០- 
កញ្ចប់  កញ្ចប់ ថា្នាំ រូប ផ្ល្ ប៉ាម ពណ៌ 
ខៀវ  ៦កញ្ចប់  និង ថា្នាំ គ្ប់ ពណ៌ 
ក្ហម ៥គ្ប់។

លោក ថា ៖«យើង បាន បញ្ជនូទៅ 
តុលាការ ទាំងអស់ ហើយ  គឺ ទាំង 
មនសុស្ ៩នាក ់នងិ វត្ថ ុតាង ទាងំ អស ់
ហ្នឹង  ត្ តុលាការ សម្ច យា៉ាង- 
ណា  ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទ្  អាស្័យ លើ 
តុលាការ ចាត់ច្ង តាម ច្បាប់»៕

ថ្ង្សុក្ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

UNៈ វិបត្ត ិកូវីដ  នឹង ធ្វើ ឲ្យ ការ លុប បំបាត់  ភាព អត់ ឃ្លាន និង កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ ដើរ ថយ ក្យ
ខន សា វិ

ភ្ន ំពេញៈ អង្គការ សប្ៀង អាហារ 
និង កសិកម្ម របស់ អង្គការ សហ-  
ប្ជជតិ(FAO)បាន លើក ឡើ ង  
ថា ប្ទ្ស កម្ពុជ និង ប្ទ្ស 
នៅ  ក្នងុ តំបន់ អាសីុ និង បា៉ាសីុហ្វកិ  
បា ន ជួបប្ជុំគា្នា តាម ប្ព័ន្ធ វីដ្អូ 
ដើម្បី ពិភាក្សា រៀបចំ ផ្នការ 
ឆ្លើយ តប និង សា្ដារ ការងរ ឡើង- 
វិញ ស្ដីពី បញ្ហា រត ត្បាតន្ ជំងឺ     
កូ វីដ ១៩  និង  កា រ អត់ ឃា្លាន។

FAO លើក ឡើង ថា នៅព្ល 
ការ រតត្បាត ជំងឺ កូ វីដ បន្ត គំរម- 
កំហ្ង អាយុជីវិត  និង ជីវភាព 
របស់ ប្ជពលរដ្ឋ នៅ ទូទំា  ង តំប ន់  
អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក វា បានធ្វើឱ្យ 
ដើរ ថយក្យ នូវ ការ ប្យុទ្ធ - 
បឆ្ងំ ដើមបី្ បញ្ចប ់ភាព អត់ ឃា្លាន 
និង ការខ្វះ អាហា  រូប ត្ថម្ភ។

អង្គការ  FAO បាន បញ្ជាក់ នៅ 
ក្នុង ស្ចក្ដី ប្កាស ព័ត៌មាន មួយ  
ច្ញ ផ្សាយ កាល ពី ថ្ង្ទី ១ កញ្ញា  
ថា តំបន់ អាសុី  និង បា៉ាសុីហ្វិក  
ដ្ល មាន ចំនួន ប្ជជន ជង 
ពាក់ កណា្ដាល ន្ ចំនួន ប្ជ ជន 
ខ្វះ អាហារូប ត្ថម្ភ  នៅ ក្នុង ពិភព- 
លោ ក នងិ បញ្ហា ជងំ ឺក ូវដី១៩ នឹង 

ធ្វើ ឱ្យចំ នួន ប្ជជន ជួប ការអត់ - 
ឃា្លាន នៅ អាសុ ីខាង តប្ងូ ត្វូបាន 
គ្ រំពឹងថា  នឹង កើន ឡើង  ជិត១ 
ភាគ ៣ គឺ កើន ដល់ ៣៣០ លាន 
នាក់  នៅក្នងុ ឆ្នា២ំ០៣០  ជ ឆ្នា ំដ្ ល 
ពិភពលោក កំណត់ ដើម្បី លុប- 
បំបា ត់ ភាព អត់ ឃា្លាន  និង ការខ្វះ 
អាហា រូបត្ថម្ភ គ្ប់ ទម្ង់។

ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង បញ្ហា ន្ះ 
កចិ្ចបជ្ុ ំលើក ទ៣ី៥ ន ្សន្នសិទី 
ប្ចាំ តំបន់  អាសុី  និង បា៉ាសុីហ្វិក  
របស់ អង្គការ  FAO ដ្លមាន 
ការចូលរួម ពី តំណាង មកពី រដា្ឋា - 
ភិបាល កម្ពុជ និង ប្ទ្ស ចំនួន 
៤៥ផស្្ង  ទៀត ជ សមាជិក របស់ 
អង្គការ ន្ះគឺ បាន ធ្វើឡើង ចាប់ពី 
ថ្ងទី្១ដល់ ថ្ងទី្៤កញ្ញា  ដើម្បី ពិនិ ត្យ 
ឱ្យបាន ដិតដល់  នូវ សា្ថាន ភាព បច្ច ុ- 
ប្បន្ន ន្ សន្ដិសុខ ស្បៀង រួមទាំង 
ផលប៉ះ ពាល់  ដ្ល បង្ក ឡើង ពី 
ការ រីក រលដាលន្  ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
ទៅលើ ប្ព័ន្ធ ចំណីអាហារ។

លោក Jong-Jin Kim តំណា ង  
FAO ប្ចំា តំបន់ អាសីុ  និង បា៉ាសីុ - 
ហ្វកិ   ថ្លង្ ថា ការជួប ប្ជំុ ន្ះ ដើ ម្បី 
ប្មូល ផ្ដុំ មនុស្ស  និង គំនិ ត ដើម្បី 
ដា ក ់ចញ្ វធិានការ សមប្ ់ផល- 
ប្ យោជន៍ ទាំង អស់គា្នា។ លោក 

ថា៖«ពួក យើង ត្ូវត្ ទទួល យក 
នូវ អ្វីដ្ល ស្ថិតនៅ ខាង មុខ យើង 
ហើយ ទទួល សា្គាល់ ថា ពិភព លោ ក  
នងិ តបំន ់របស ់យើងបាន ផ្លាស ់ប្ដរូ 
ហើយ។ ពួកយើង ត្ូវ ស្វ្ងរក វិធី 
ថ្មី ដើម្បី ឆ្ពោះទៅរក និង ធានាបាន 
នូវ សន្ដិសុខ ស្បៀង ជ និរន្តរ៍ ក្នុង 
ពល្ កពំងុ ប ្ឈម នងឹ បញ្ហា ការ- 
រតត្បាត ទាំងពីរ ន្ះរួមទាំង ការ- 
ត្ៀ ម សម្ប់ ការ គំរម កំហ្ង 
ដ្ល  អាច កើត  ឡើង  និង វិ វត្ត នៅ 
ព្ល ខាង មុខ»។

ក្នងុ  សុន្ទរកថា  របស់ លោក វ្ ង 
សា ខុន រដ្ឋ មន្ត្ី ក្សួងកសិ ក  ម្ម 
រុកា្ខា ប្មាញ់ និង ន្សាទ  ថ្ល្ង  ថា 

វិស័យ កសិកម្ម តូ្វ បាន គ្ទទួល- 
សា្គាល ់ថា  ជ ឆ្អងឹ ខ្នង ន ្ការអភវិឌឍ្ 
ស្ដ្ឋ កិច្ច  របស់ ប្ទ្ស កម្ពជុដ្ ល 
បាន ចូល រួម ចំណ្ក ២០,៨ ភាគ- 
រយ ដល់ ផលិត ផល ក្នងុសុ្ក សរុ ប 
កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។ លោក បន្ត 
ថាភាព កី្ក្ នៅ កម្ពជុ បាន ថ យ - 
ចុះ ព៥ី៣ភាគរយ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០ ០៤ 
មក នៅត្មឹ ១៣,៥ ភាគ រយ  ក្នងុ 
ឆ្នាំ២០១៤ ហើយ ត្ូវ បាន គ្ 
រំពឹងថា ឥឡូវន្ះ  គឺ ស្ថតិ នៅ ក្ ម 
១០ភាគ រយ។ ប៉ុន្ត្ លោក បន្តថា 
កម្ពុជ នៅត្ ប្ឈម បញ្ហា មួយ- 
ចំនួន  នៅព្ល ខាង មុខ ដូចជ 
កមា្លាំង ពលកម្ម  បាន ចាក ច្ញពី 

វិស័យ កសិកម្មទៅ ស្វង្រក ឱកា ស  
ការងរ ថ្មី  ជពិស្ស នៅ ទីក្ុង 
ដល្ តម្វូ ឱយ្ ធ្វើ យន្តកម្ម កស ិកម្ម 
ដើម្បី ស្វ្ងរក ដំណោះ ស្យ 
សមប្ ់បញ្ហា ធា រ សាស្ដ ្នងិ ទកឹ 
និង ដើម្បី ក្លម្អ ហ្ដា្ឋារច នា - 
សម្ព័ន្ធ  ក្នុង ការធានា ដល់ ការ- 
កើន ឡើង  ផលិតភាព និង ផលិត - 
កម្ម។ លោក ថា៖«ការចលូ ទៅក្នងុ 
ទីផ្សារ ក៏ នៅត្ ជ បញ្ហា ដ៏ ធំ មួយ 
សម្ប់ កសិករ ខា្នាតតូច។ មាន 
តមូ្វការ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្ប់ 
បង្កើត ឱ្យមាន បរិយាកាស ពាណិ -  
ជ្ជកម្ម ឱ្យ កាន់ត្ ល្អប្សើរ មួយ 
សម្ប់ កសិករ គឺ តាមរយៈ ការ - 
ធ្វើ កសិកម្ម  តាម កិច្ច សន្យា  ដ្ល 
ផ្ដល ់ផល បយ្ោជន ៍ឱយ្ គា្នា ទៅវញិ 
ទៅមក និង ការផ្ដល់ ព័ត៌មាន អំពី 
ទីផ្សារ ឱ្យ កាន់ត្ ប្សើរ រួម ទាំង 
ការ សម្ប សមួ្លបញ្ហា  ទីផ្សារ 
កសិ កម្ម » ។

បើ របាយ ការណ៍ នៅក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩របស ់រដា្ឋា ភបិាល បង្ហា ញ 
ថា កម្ពុ ជមាន កមា្លាំង ពលកម្ម 
បម្ាណ ១០លាន នាក ់ក្នងុ នោះ 
នៅក្នុង វិស័យ កសិកម្ម មាន ចំនួន 
ជង ៤ លាន នាក់។ 

យោង តាម ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ 

អាសុី (ADB) បាន ព្យាករថា 
ផលប៉ះពាល់ ស្ដ្ឋ កិច្ច ដោយ - 
សារ ការ រតតប្ាត  ន ្ជងំ ឺក ូវដី១៩ 
ជស កល គឺ កំពុង ធ្វើឱ្យ  ប្ជ - 
ពល  រដ្ឋ កម្ពុជ ជច្ើន នាក់ ធា្លាក់ - 
ចូ ល ទៅក្នុង ភាព ក្ី ក្ ហើ យ  
ប្ជ ពលរដ្ឋ ប្មាណ  ៣៩ មុឺន  
នាក់  នឹង បាត់បង់ ការ ងរ ធ្វើ នៅ 
ត្ឹម ឆ្នាំ ២០២០ ន្ះ។

បុ៉ន្ត ្នៅក្នងុ សា្ថាន ភាព ដ៏ លំបា ក  
ដោយសារ វិបត្តិ  ន្ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
រដា្ឋា ភិបាល ប្កាសថា កម្ព ុជមា ន 
ស្បៀង គ្ប់គ្ន់ និង ធានាថា  
នឹង មិន ទុកឱ្យ  ប្ជ ពលរដ្ឋ ណា 
មា្នាក់ តូ្វ សា្លាប់ ដោយ សារ អត់- 
អាហារ ឡើយ ។ 

រដា្ឋាភិបាល  កម្ពុជ ថ្ម ទាំង 
បាន បក្ាស អនវុត្ត កម្មវធិ ីឧបត្ថម្ភ 
សាចប់ក្ ់ដល ់គ្សួារ ក្កី ្ នងិ 
ងយ រងគ្ះ បំផុត នៅក្នងុ អំឡុ ង  
វិបត្តិ កូ វីដ១៩ និង បាន ជំ រុញឱ្យ 
ពលរដ្ឋ បាត់បង់ ការងរ ងក មក 
ចាប់ ផ្ដើម មុខរបរ កសិកម្ម ដើម្បី 
ជួយ ស្ដ្ឋ កិច្ច គ្ួសារ  និង ស្ដ្ឋ - 
កចិ្ច ជត ិដើមប្ ីបង្កើន ការនា ំចញ្ 
ទៅ ក្ ប្ទ្ស និង ដើម្បី កាត់ - 
បន្ថយ ការនាំ ចូល បន្ល្ ត្ី សាច់ 
ពី ប្ទ្ស  ខាង ក្៕

ពល រដ្ឋ កេកីេ ១គេសួារ ក្នងុ ខណ្ឌ មាន ជ័យ កំពុង បេះ កញ្ឆេតយកទៅ លក់ ។ រូប រង្សី

ឃំុខ្លនួមនុស្ស៦នាក់រឿងគ្ឿងញៀន ៣នាក់ បញ្ជនូ ទៅ មណ្ឌល
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មន្ត្រ ី៖ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០កម្ពជុា បាត់ បង់ ចំណូល ពី វិស័យ ...
តពីទំព័រ  ១...នៃ ទៃសច រណ៍ 

អន្តរ ជាតិ បាន មយួ ចនំនួ ប៉នុ្តៃ ចាប់ 
ពី ខៃមី នា រហូត មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន 
គឺមាន ការប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង មៃន ទៃន 
មាន ន័យ ថា ការ បិទ ជើង ហោះ ហើរ   
ការ រតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដណំើរ ឬកក៏ារ- 
អនុវត្តវិធាន ការ ផៃសៃងៗ  ដើមៃបី ទប់ - 
ស្កាត់ ការ រីក រាលដា ល នៃជំងឺ កូវីដ 
១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ទៃសចរ អន្តរ ជាតិ 
មក កាន ់កម្ពជុា មា ន នៅសល ់តចិ- 
តួច ស្ទើ រតៃបាត់ ទាំង សៃុង ។ 

លោក ចនា្ថា ថ្លៃង ថា ៖«បច្ចុបៃបន្ន 
ទៃសច រ អន្តរ ជាតិ  មក កាន់ កម្ពុជា 
មាន តៃ  បៃភៃទ ជាទៃសច រ ធុរកិច្ច 
មាន ន័យ ថា ធុរ ជន ដៃល មក ធ្វើ 
ធុរកិច្ច នៅ ក្នុង ពៃះរាជា ណាចកៃ- 
កម្ពជុា ប៉ណុ្ណោះ ចពំោះ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
អន្តរជាតិ ធម្មតា មិ ន មាន ទៃ»។

លោក ចនា្ថា  លើក ឡើង ថា ផល- 
ប៉ះពាល់ ដៃល កើត ឡើង ខ្លាំង នៅ 
ខៃមីនា និង ខៃមៃ ស  ធ្វើឲៃយ សណា្ឋា - 
គារ ផ្ទះ សំណាក់ ភោជនីយ ដា្ឋាន 
និង សៃវា ទៃស ច រណ៍ ស្ទើរតៃ ៩០ 
ភាគ រយ  តៃវូ បាន ផ្អាក ជាបណ្តោះ- 
អាសន្ន ដោយ សរ ការ ទប់ ស្កាត់ 
ការ រកី រាល ដាល នៃ កវូដី ១៩ ពៃះ 
គា្មាន ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ប៉នុ្តៃ បច្ចបុៃបន្ន 

ទោះប ីថា ទៃសចរណ៍ អន្តរ ជាត ិនៅ 
មិន ទាន់  មាន សកម្មភាព ចៃើន តៃ 
ទៃសចរ ផ្ទៃ ក្នុង(ទៃសចរ ជាតិ) 
មាន សកម្មភាព ល្អ បៃសើរហៃតុ នៃះ 
សណា្ឋាគារ ផ្ទះ សណំាក ់ ភោជនយី- 
ដា្ឋាន បៃមាណ ៣០ភាគ រយ  បាន 
បើក ដំណើរ ការ វិញ នៅ ទូទំាង- 
បៃទៃស និង កំពុង តៃតៃៀម បើក 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ផង ដៃរ»។ បើតាម លោក  ចនា្ថា ក្នងុ 
ថ្ងៃឈប់ សមៃក សង ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ 
ក ន្លង មក  មាន ទៃសចរ ក្នុង សៃុក 

ទៅគៃប់ ទិស ទីទាំង អស់នៃ កម្ពុជា 
មិន ថា  តំបន់ ណា ឡើយ សរុប 
បៃមាណ ១ លាន កន្លះ ក្នងុ នោះមា ន 
បៃមាណ ១ មុឺន ៤ ពាន់ នាក់ ជាជន 
បរទៃសដៃល ស្នាក ់នៅ កម្ពជុា បា ន 
ធ្វើដំណើក មៃសាន្តជាមួយ ទៃសចរ 
ជាត ិផង ដៃរ ។ សកម្មភាព នៃះធ្វើ ឲៃយ 
មាន ការ ស្នាក់ នៅ ទទួល ទាន និង 
ទសៃសនា   ដៃល ធ្វើឲៃយ កម្ពុជា ទទួល 
បាន  ចំណូល ចរន្ត សៃដ្ឋ កិច្ច បៃមា ណ  
១០០ លានដុលា្លារ អា មៃរិក ក្នុ ងថ្ងៃ 
ឈប់ សមៃក ៩ ថ្ងៃ នោះ ។   

លោក រដ្ឋលៃខ ធិការ កៃសួង 
ទៃសច រណ ៍បញ្ជាក ់ថា ពៃល វៃលា 
ដៃល ទៃស ចរ មាន សកម្មភាព ពៃញ- 
លៃញ ឡើ ងវ ិញនៅមនិ ទាន ់បៃក ដ  
ទៃ ពៃះស្ថតិ នៅ ក្នងុ សៃណា រយីោ 
មួយ ចំនួន ទី១ បើវា៉ាក់ សំង មាន 
បៃសទិ្ធភាព ការ បៃើបៃស ់បាន មនិ 
មាន ប៉ះពាល ់ចៃើន ហើយ ធានា ថា  
អាច ពងៃកី បាន នោះនៅ ឆ្នា ំ២០ ២ ២ 
ទៃស ចរណ៍ កម្ពុជា អាច ដំណើរ ការ 
បៃសើ រឡើង វិញ បាន ទោះ បី មិន បា ន 
ស្មើឆ្នាំ ២០១៩ ប៉ុន្តៃ អាច កាន់ តៃ 
បៃសើ រឡើង។ មយួវញិ ទៀត លោក 
ចនា្ថាថ្លៃង ថា៖«បើវា៉ាក់ សំង នៅ មិន- 
ទាន់ ចៃបាស់ លាស់ ហើយ អាច អូស- 
បនា្លាយ យូរ ជាង នៃះ អ៊ីចឹង  ការ - 
តៃឡប់ មក វិញ នៃ ភ្ញៀវ ទៃសច រ 
 អន្តរ ជាតិអាច នឹង យឺត ជាង នៃះ » ។ 

លោក ទៀ គីឡៃង បៃធាន សមា - 
គម មគ្គុទៃ្ទស ក៍ទៃសច រណ៍ ភាស 
ចិន-កម្ពជុា នៅ ខៃត្ត សៀម រាប  បៃ ប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ពី មៃសិល មិញ ថា វិបត្តិ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើឲៃយ ប៉ះពាល់ 
ដលក់ារងារ មគ្គទុៃ្ទសក ៍ទៃសចរណ ៍
ទាងំ សៃងុ ពៃះ ពកួ គាត ់ភាគ ចៃើន  
មនិ មាន ការងារ អ្វផីៃសៃង ឡើយ កៃ 
ពី នាំភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ អន្តរ ជាតិ 
ទៅ កមៃសាន្ត ទីនានា។ លោកថ្លៃង  

ថា ៖« មគ្គទុៃ្ទស ក ៍ទៃសច រណ ៍ ដើមៃបី 
ដោះសៃ យ បញ្ហាចំពោះ មុខ បាន 
បង្ខំ ចិត្ត ទៅ រកការ ងារធ្វើ បណ្តោះ- 
អាសន្ន តៃ ភាគ ចៃើន រក អត់ បាន 
ដោយ សរ មគ្គុទៃ្ទសក៍ គៃប់ ភាស 
នៅ ខៃត្ត សៀមរាប មាន ចំនួន ចៃើន 
រហូត ដល់ ជាង ៥ ពាន់ នាក់ ហៃតុ- 
នៃះ  ការ ទៅរក ការងារ ទំាង អស់ គា្នា 
យើង ពិបាក ដៃរ តៃ មាន មួយ ចំនួន 
តូច អាច រក ការងារ ធ្វើ បាន ដើមៃបី 
ដោះសៃយ ជីវភាព បៃចាំ ថ្ងៃ ក្នុង 
គៃ លំបាក នៃះ »។ 

លោក គីឡៃង បញ្ជាក់ ថា ពៃល 
នៃះ មនិ ទាន ់អាច ធ្វើ អ្វ ីបាន ទៃ មាន 
តៃ រង់ ចាំ ដល់ កូវីដ បាត់ ទៅ វិញ ទើប 
អាច រក រៀប ចំទីផៃសារ ឡើង វិញ បាន ។

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ កៃសួង ទៃស - 
ច រណ៍បាន រៀបចំ គោល នយោ បា យ  
ទៃសចរណ៍ ពិសៃសមួយ សមៃប់ 
ដោះ សៃយ នូវ បញ្ហា  បើសិន  ជា 
ជងំ ឺកវូ ីដ១ ៩ នងឹ នៅ បន្តយរូ ពៃល 
នោះ កម្ពុជា នឹង បៃើវិធីមួយ ហៅ ថា 
ដើរ ចនោ្លាះ កណា្តោល  មាន ន័យ ថា 
ទទួល យក ទៃសច រអន្តរ ជាតិ  ប៉ុន្តៃ 
តៃូវធានា ថា ទៃស ចរ អន្តរ  ជាតិ  
ទាំង អស់ ចូល មក ស្ថិត ក្នុង ការ - 
គៃប់ គៃង មួយដៃល មិន ឲៃយមាន 
ហានិ ភ័យ រីក រាល ដាល បាន ៕ 

លោក ទិត ចន្ថា នៅ ក្នងុ សន្នសីិ ទ កាសែត ពីមែសិល មិញ។ រូបថត ហុង មិនា

តុលាការឃំុខ្លនួ 
បុរសម្នាក់ រឿង 
សម្លាប់មនុស្រស 
កាលពី១០ឆ្នាមុំន

គឹម សារុំ

ពោធិ៍សាត់ៈ ស លា ដំបូង ខៃត្ត - 
ពោធិ៍ សត់ ពី ថ្ងៃ ទី ២  កញ្ញា  បាន 
ឃុំ  ខ្លួន បុរស មា្នាក់ ភា្លាមៗ បនា្ទាប់ ពី 
សមត្ថ កចិ្ចចាប ់បញ្ជនូ ដល ់តលុា- 
កា រ ករណ ីកាប់ យវុ ជនមា្នា ក់ស្លាប់ 
នៅ ភូមិ កំរៃង  ឃុំ  ស្វា យ ស សៃុ ក 
កៃគរ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់  បៃ ពៃឹត្ត 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១០ ។

លោក  ឧត្ដម សៃនីយ៍ តៃី  ម៉ូ  
លដីា  ស្នង ការ រង  នគរ បាល ខៃត្ត 
ពោធិ៍ស ត់  បាន ឲៃយដឹង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា   បុរស តៃូវ ចោទ  ឈ្មាះ  
ណាត  ដា  អាយុ ៣០ ឆ្នាំ រស់ នៅ 
ភមូ ិ- ឃុ ំ- ខងលើ  តៃវូ បាន តលុា- 
ការ  ខៃត្ត បញ្ជនូ ទៅ ឃំុ   នៅ ពន្ធ នា- 
គារ ខៃត្ត ហើយ ។ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ 
បាន ជន នៃះ នៅ ថ្ងៃ ១  កញ្ញា  តាម 
ដីកា ចុះថ្ងៃ ១៤  ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០ ១០។

លោក បន្ត ថា  បនា្ទាប់ ពី បញ្ជូន   
ដល់ តុលា ការ  នៅថ្ងៃ ទី ២  កញ្ញា  
ភា្លាមក៏ តៃូវ អយៃយការ អម ស លា- 
ដំបូង ខៃត្ត បើក សវនា ការ ជំនំុ ជមៃះ 
ភា្លាមៗ ដៃរ  ហើយ បាន ចោទ បៃ- 
កាន់ ពី បទ មនុសៃស ឃាត ដោយ- 
ចៃត នា ដូច ក្នុង ដី កា បងា្គាប់ ឲៃយ 
ចាប ់ខ្លនួ  ចៃញ  ដោយ លោក ចៅ- 
កៃម សុើប សួរ  ថោង  អុល  នៃ ស- 
លា ដំបូង ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់  ។

លោក  ឡាំ  ជឿន  នាយ នគ រ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ ស្វាយ  ស   បៃប់ ពី 
មៃសិល មិញ ថា ក រណីសមា្លា ប់ មនុសៃស 
នៃះ  កើតពីជម្លាះក្នុងពៃលមាន 
ពធិរីាកំមៃសាន្តបណុៃយពនូភ្នសំៃវូនៅ
ភូមិ កំរៃង តំាងពីយប់ថ្ងៃទី១ មករា 
ឆ្នាំ ២០១០  មក ។    

លោក បន្ត ថា  ជម្លាះ នៃះ កើត- 
ឡើង  រវាង យុវជន ២កៃុម  ប៉ុន្តៃ 
កៃុម បង្ក  បាន យក ចបកាប់  និង 
ដបំង វាយ  នងិ កាប ់យវុជនឈ្មាះ  
ជៃកូ  អាយុ ២០ឆ្នា ំ(២០១០) ស្លាប ់
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ ដោយមាន 
ឈ្មាះ ណាត  ដា ជាជនដៃដល់ 
តៃពួកគៃបានគៃចខ្លួន។ 

លោក  ឡំា  ជឿន បន្ត ថា   កៃយ 
មក សមត្ថ កិច្ច   បាន ធ្វើ កំណត់- 
ហៃតុ  បញ្ជនូ ទៅ  សលា ដំបូងខៃត្ត  
ទើបចៃញ  ដី កា ឲៃយតាម ចាប់ ខ្លួន 
ជនដៃដល់ មក ផ្តនា្ទា ទោស ។ 
លោក ថា  តាម ចម្លើយ ជន តៃវូ ចោទ 
ថា បនា្ទាប់ ពី សមា្លាប់ ជនរងគៃះ  
របូគៃបាន រត ់ទៅ សងំរំស ់នៅ ក្នងុ 
ភូមិ កំពង់ចម្លង លើ  ឃំុ តាកៃបី  សៃកុ 
កំរៀង  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ហើយ ពៃល 
លចួ ចលូ សៃកុ វញិ  ក ៏តៃវូ សមត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ ខ្លួន បានតៃ ម្តង ៕
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ក្រសួងអប់រំបានកំណត់យកថ្ង្រទី២១ខ្រធ្នូជាកាលបរិច្ឆ្រទន្រការប្រឡងបាក់ឌុប
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
កំណត់ យក ថ្ងៃទី២១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ 
ជា កាល បរចិ្ឆៃទ នៃ ការ បៃឡង សញ្ញា បតៃ 
មធៃយម សិកៃសា ទុតិយ ភូមិ(បាក់ ឌុប) 
សមៃ ប់ ឆ្នាំ សិកៃសា២០១៩-២០២០ 
ដោយ បាន ដាក់ចៃញ នូវ វិធាន ការ មួយ 
ចំនួន ដើមៃបី  ឲៃយ ការរៀប ចំ ការបៃឡង នៃះ  
បៃពៃឹត្ត ទៅដោយ រលូន មាន គុណ ភាព 
និង ក្នុង ស្មារតី ចូលរួម បង្ការ ទប់ស្កាត់ 
ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩។

សៃចក្តី ណៃនំា  ដៃល ចុះហត្ថ លៃខា 
ដោយ លោក  ហង់ ជួន ណា រុ៉ន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង អប់រំ ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃទី ២ 
ខៃ កញ្ញា ឲៃយ ដឹង ថា ដោយសរ តៃ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ សលា រៀន ទូទំាង បៃទៃស  
សមៃច បិទទា្វារ បណ្តោះ អាសន្ន ហើយ 
ការ បៃឡង ក៏តៃវូ បាន ពនៃយា រពៃល។ ដោយ 
មើល ឃើញ ពី ស្ថាន ភាព នៃ ការរីក រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ នៃះ ស្ថតិ ក្នងុស្ថាន ភាព អាច 
គៃប់ គៃង បាន  ហើយ ក៏ ទទួល បាន គោល- 
ការណ៍ អនុញ្ញាត ពី រាជ រដា្ឋាភិបាល កៃសួង 
អប់រំ សមៃច កំណត់ យក ថ្ងៃទី ២១ ធ្ន ូជា 
កាលបរិច្ឆៃទ ជាក់លាក់ ក្នងុ ការបៃឡង 
សញ្ញាបតៃ មធៃយមសិកៃសា ទុតិយភូមិ។

សៃចក្តណីៃនំា  បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ថ្ងៃទី 

១៧ខៃធ្នពូៃល រសៀលបៃជំុ ណៃនំា គណៈ  - 
មៃបៃយោគ ទូទំាង បៃទៃស  គណៈ កម្ម ការ 
អបៃបមាទ ទូទំាង បៃទៃស និង បៃធាន មណ្ឌ ល 
សំណៃរ របស់ កៃសួង នៅ រាជធានី ភ្ន ំពៃញ ។ 
នៅ ថ្ងៃទី១៨ខៃធ្ន ូគណៈ មៃបៃយោគ ទូទំា ង 
បៃទៃស បៃចំា រាជ ធានី-ខៃត្ត បៃជំុ ណៃនំា 
គណៈកម្មការ អបៃបមាទ ទូទំាង បៃទៃស  
ដឹក ហិប វិញ្ញា ស ទៅ ផ្ញើ នៅ អាជា្ញាធរ 
ដៃនដី  តាម រាជ ធានី-ខៃត្ត»។ ចំណៃក  
បញ្ជ ីឈ្មាះ បៃក្ខជន បៃឡង  តារាង បៃពៃតឹ្ត 
ទៅ នៃ វិញ្ញាស បៃឡង  បទ បៃបញ្ញត្ត ិបៃឡង  

ប្លង់ បន្ទប់ ស្លាក លៃខ បន្ទប់  នៅតាម បន្ទប់ 
បៃឡង  និង ឯកសរផៃសៃងៗទៀត  នឹង តៃវូ 
បិទ នៅ ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ ធ្ន ូ។ កៃសួង អប់រំឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ដំណើរ ការ កំណៃ នឹង បៃពៃតឹ្ត ទៅ  
ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៤ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខៃធ្ន ូនៅ 
តាម មណ្ឌល កំណៃ បៃមូលផ្តុ ំ ក្នងុ រាជធានី 
ភ្នពំៃ ញហើយ ការផ្ទៀង ផ្ទាត់ កំណៃ វិញ្ញា - 
ស និង ការបៃកាស លទ្ធផល បៃឡង  អា ច 
នឹងតៃវូ បន្ត រហូត ដល់ ពាក់ កណា្តោល ខៃ 
មករា ឆ្នា ំ២០២១។

លោក ហង់ ជួន ណា រុ៉ន បានធ្វើ ការ - 

ណៃ នំា ពី ការបៃឡង យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា មុន ថ្ងៃ  
បៃឡង មក ដល់ បៃធាន មន្ទរីអប់រំ  រាជធានី - 
ខៃត្ត តៃវូ ធ្វើ សំណើ   មកកាន់ កៃសួង អប់រំ 
ដើមៃបី រៀបចំ មណ្ឌល បៃឡង តៃ១  ក្នងុ 
គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា តៃ១ ហើយ តៃូវ ធ្វើ 
ការបៃង ចៃក ឲៃយ ដាច់ពីគ្នា  រវាង មណ្ឌល 
បៃឡង ថា្នាក់ វិទៃយា សស្តៃ និង មណ្ឌល 
បៃឡង ថា្នាក់ វិទៃយា សស្តៃ សង្គម។ 

លោក បន្តថា កៃពីនៃះនៅតាម មណ្ឌ ល 
បៃឡង គឺ តៃវូ រៀបចំ បៃក្ខជន បៃឡង ចំនួន 
២៥នាក់ក្នងុ ១ បន្ទប់ ហើយ ១ មណ្ឌ ល 
តៃវូមាន បន្ទប់ ចាប់ពី ២០ ទៅ ២៥បន្ទប់ 
លើក លៃង តៃ ខៃត្ត  ដៃលមាន ចំនួន បៃក្ខ - 
ជន តិច ដៃល អាសៃយ័ ទៅ តាម ស្ថាន ភាព 
ជាក់ស្តៃង។ លោក បញ្ជាក់ថា៖« រៀបចំ 
បន្ទប់ បៃឡង បមៃងុ ចំនួន ២បន្ទប់ បន្ថៃម- 
ទៀត  ក្នុង ១មណ្ឌលដោយ១បន្ទប់ 
សមៃ ប់ បៃក្ខ ជន  ដៃលមាន កម្តៅ លើសពី 
៣៨ អងៃសា សៃ និង១បន្ទប់ ទៀត សមៃប់ 
បំពាក់ សមា្ភារ ចំាបាច់ សមៃប់ សង្គៃះ បឋ ម ។ 
តៃវូ សហការ ឲៃយ បាន ជិតស្នទិ្ធ ជាមួ យ មន្ទរី 
សុខាភិបាល រាជធានី-ខៃត្ត និង ការិ       យ  ល័យ 
សុខាភិបាល សៃកុ បៃតិ បត្ត ិដើមៃបី វាស់ 
កម្តៅ និង ផ្តល់ វិញ្ញាប នបតៃ បញ្ជាក់ សុខ - 
ភា ព ជូន ដល់ បៃក្ខជន នៅពៃល បៃក្ខជន 
ពិនិតៃយឈ្មាះ មុន ដំណើរ ការ បៃឡង » ។

លោក បិុច រតនា បៃធាន មន្ទរីអប់រំ  

ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី 
មៃសិលមិញ ថា ខៃត្ត របស់លោក បាន បៃជំុ 
តៃៀម រួចជាសៃច  ដើមៃបី បើក ដំណើរការ 
សលា ទូទំាង ខៃត្ត នៅ ថ្ងៃទី៧  ខៃ កញ្ញា  
ដៃល ផ្តៅត សំខាន់ ទៅលើ ការសិកៃសា របស់ 
សិសៃសានុសិសៃស ថា្នាក់ទី ៩  និង ថា្នាក់ ទី១២ ។ 
ចំពោះ ការបៃឡងក៏ ដូចគ្នាដោយ ខៃត្ត បា ន  
តៃៀម មណ្ឌលបៃឡង ចំនួន៣រួច ជា សៃ ច  
ដៃលមាន ២០បន្ទប់ ក្នុង ១ មណ្ឌល 
សមៃ ប់ បៃក្ខជន បៃឡង ថា្នាក់ ទី១២ ដៃ ល 
មាន  បៃក្ខ ជន បៃឡង ជាង១៤ ០០ នាក់ ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា៖« ក្នងុ ដំណាក់ កាល នៃះ 
យើង ចាប់ ផ្តើម រៀន រំឭក ពី មៃរៀនខ្លះៗ ពី 
ឆមាស ទី២ទៅឡើងវិញពី ពៃលនៃះរហូ ត 
ដល់ ចុងឆ្នា ំហើយ យើង តៃៀម ពី ដើមខៃ ធ្ន ូ
ដល់ ថ្ងៃទី២១  ខៃ ធ្ន ូដៃ ល តៃវូ បៃឡង នៃះ 
ដើមៃបី ពងៃងឹ ស្មារតី សិសៃស »។

ដោយសរ តៃ ការសិកៃសា ក្នងុ ពៃល នៃះ 
មាន រយៈ ពៃល ខ្ល ីជាង ឆ្នា ំធម្មតាលោក បិុច 
រតនា លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ សិសៃសា នុសិសៃស 
ទំាង អស់សូមឲៃយ មានការ ខិតខំ បៃងឹ បៃ ង 
រៀន សូតៃ បន្ថៃម ទៀត និង ថៃរកៃសា សុខ ភា ព 
ជា ចមៃបង ដោយ ចៀសវាង ពី ជំងឺឆ្លង  ដោ យ  
លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា ការថៃរកៃសា សុខភា ព 
បានល្អ នឹង អាច ឲៃយសិសៃសានុ សិសៃស  ឆ្លង ផុ ត  
បាន យ៉ាង ងយ ក្នងុ កា របៃឡង  នា ពៃល 
ខាង មុខ នៃះ៕

សិសេស ចូល បេឡង បាក់ ឌុប នៅ វិទេយា ល័យ ពេះ សីុ សុវត្ថ ិ ពី ឆ្នា ំ២០១៨។ រូបថត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

មន្ត្រីយោធាបាញ់កំាភ្លើង៤គ្រប់ត្រវូបញ្ជនូទៅទីបញ្ជាការអាវុធហត្ថ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: មន្តៃី កងរាជ អាវុធហត្ថ 
ខណ្ឌទួល គោក កាល ពី មៃសិលមិញ 
បាន បញ្ជូន   មន្តៃី យោធា មា្នាក់ ទៅ 
បញ្ជាការដា្ឋាន កង រាជ អាវុ ធ ហ ត្ថ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ដើមៃបី សកសួរ 
តាម នីតិវិធី ចៃបាប់បនា្ទាប់ពី បាន បា ញ់ 
ចំនួន ៤គៃប់  ទៅលើ ហាង ផឹកសុី 
មយួ កន្លៃង  នៅ ស ង្កា ត ់បងឹ កក ់ទ១ី 
ខណ្ឌទួល គោក ដោយ មន្តៃី  រូប នៃះ 
មិន បញ្ជាក់ ពី មូល ហៃតុ។ 

លោក ឡុង វិ ចិ តៃ មៃបញ្ជាការ 
កងរាជអាវុធហត្ថ ខណ្ឌ ទួលគោក 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា ខា្មាន់ - 
កាភំ្លើង ដៃល បាញ ់រះ ចនំ ួន ៤គៃប ់
នៅ ខណ្ឌទួល គោក  កាលពី ពៃឹក 
ថ្ងៃទី២  ខៃ កញ្ញា  តៃូវ កមា្លាំង 
កងរាជ អាវុធហត្ថ សៃវជៃវ ចាប់  
ខ្លួនបាន នៅ ខណ្ឌ ចៃបា រ អំពៅ នា 
លា្ងាច ថ្ងៃ ដដៃល ។  

លោក បញ្ជាក់ថា៖«យើង  បាន 
បញ្ជូន ខ្លួន ទៅ បញ្ជាការដា្ឋាន កង-
រាជ អាវធុ ហត្ថ រាជធាន ីភ្ន ំពៃញដើ មៃបី  
បន្ត នីតិវិធី ចៃបាប់ រួចរាល់ ហើយ នៅ 
ថ្ងៃទី៣ ខៃកញ្ញា ។ ការ បាញ់ នៃះ   
មិន បង្ក ឲៃយ មាន របួសស្នាម ទៃ។ 
ករណនីៃះ ហសួ ព ីដៃន ស មត្ថ ក ិច្ច  ខ្ញុ ំ
ហើយ ខ្ញុំ មិន អាច និយយ អ្វី ចៃើន 
ជាង នៃះ ទៃ»។

លោក រ័ត្ន សៃ៊ាង មៃ បញ្ជាការ 

កងរាជ អាវុធហត្ថ រាជធានី ភ្នំ ពៃញ  
បាន បដិសៃធ ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ  
ជុំវិញ ករណី នៃះ ដោ យ លោក បាន 
បង្វៃរ សណំរួ  ឲៃយ ទៅ  សរួ លោក អៃង 
ហុី អ្នក នាំពាកៃយ កងរាជ អាវុធហត្ថ 
លើ ផ្ទៃ បៃទៃស។ ប៉ុន្ដៃ លោក អៃង 
ហុ ីមនិ អាច ទាក ់ទង សុ ំការបញ្ជាក ់
ជុំវិញ ករ ណី នៃះ បានទៃ  កាល ពី 
មៃសិល មិញ ដោយ   ទូរស័ព្ទ លោក មិន 
អាច ទាក់ ទង បាន ។

បើ តាម Fresh News រាយ- 
ការណ ៍ព ីមៃសិល មញិ ថា ខា្មាន ់កាភំ្លើង 
តៃូវ អាវុធហត្ថ ខណ្ឌទួលគោក  
ចាប់ខ្លួន បាន នៅ សង្កាត់ ពៃក ឯង 
ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ ដៃល មាន ឈ្មាះ 
វណ្ណៈ ជាម ន្ដៃី យោធា  នៅ កៃសួង 
ការពារ ជាតិ។ ក្នុង នោះ  សមត្ថ កិច្ច 
ដកហតូ បាន អាវធុខ្ល ីមយួ ដើម មា៉ាក 
Glock និង រថ យន្ដ ១គៃឿង  របស់ 
ជន សងៃស័យ ផង ដៃរ។ 

មិន អាច សុំ ការ បញ្ជាក់ ពី លោក 
ឈុំ សុជាត អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ការពារជាតិ   ជុំវិញ ករណីនៃះ បា ន 
ទៃកាល ពីមៃសិល មិញ ដោ យ ទូរ ស័ ព្ទ   
របស់ លោក មិន មាន អ្នក ទទួល ។  

លោក លីម សុខលី បុគ្គលិក 
រដ្ឋបាល បៃចំា ហាង យីហោ សីុ កនៃ ត 
ឈ ័រ(SINGATURE)នៅ សង្កាត ់
បឹងកក់ ទី១ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា ហៃតកុារណ ៍ផ្ទុះអាវធុ នៃះ បាន 
បង្ក ឲៃយ មានការ ភា្ញាក់ផ្អើល នៅវៃលា 

ម៉ាង បៃ មា ណ ៤ទៀបភ្លឺ ឈាន 
ចូល ថ្ងៃទី២ ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 
នៅ មុខ ហាង របស់ លោក។

លោក បន្តថា មុន ពៃល កើត- 
ហៃតុ បុរស ខាង លើ នៃះ បាន ទៅ 
ចូល ផឹកសុី នៅ ហាង របស់ លោក 
តា មធម្ម តាប៉នុ្ដៃ លោក មនិ បា ន ដ ឹង    
ថា  មានរឿង អ្វី នោះទៃ សៃប់តៃ 
បរុស នោះ ដក កាភំ្លើង ព ីច ង្កៃះហើ យ  
អា ម៉ៃ បញ្ចូល គៃប់ រួច ដាក់ លើ តុ។ 
ពៃល ឃើញ បៃប នៃះ មៃការ ហាង 
លោក បាន ដើរទៅ សួរនាំ និងបាន 
ស្នើសុ ំឲៃយ បរុស  របូ នោះ យក កាភំ្លើង 
ទកុ វញិ ពៃះ ការធ្វើ បៃបនៃះ ធ្វើ ឲៃយ 
ភ្ញៀវ ដទៃ មានការ ភ័យ ខា្លាច។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖« កៃយ មក 
បុរស នោះ បាន ឲៃយ បុគ្គលិក ហាង 
គិតលុយ  រួច ចាក ចៃញ ពី ហាង ខ្ញុំ 
បាន មួយ សន្ទុះ កៃយ មកសៃប់ - 
តៃ  គត់ ជិះ ម៉ូតូ តៃឡប់ មក វិញ និង 
បាន ដក កាំភ្លើង បាញ់ ទៅលើ ផ្ទាំង 
យីហោ នៅ ខាង មុខ ហាង ចំនួន ៤ 
គៃប់ តៃម្ដង ទើប ជិះ គៃច ខ្លួន បាត់ 
បុ៉ន្ដៃ មិន បង្ក ឲៃយ មាន អ្នក របួស ទៃ» ។

លោក បាន  បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ អត់ 
ដងឹ គត ់មានរឿង អ្វ ីជាមយួ នរណា 
ទៃ ពៃះ នៅក្នុង ហាង មិន មាន 
ទំនាស់ ជាមួយ នរណា ទៃ ខ្ញុំ គិតថា 
បៃហៃល គត ់ខងឹ នរណា មកព ីណា 
ហើយ សៃវឹង ផង ក៏ បាញ់ បៃប នៃះ 
តៃ ម្ដង»៕
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តពី ទំ ព័រ១...ដើ មៃបី ធ្វើ ការ  ពិ- 
ចារណា ។ 

 លោក   អុតិ  សហំៃង  បាន ថ្លៃង 
ដូច្នៃះ ថា៖   «ថ្ងៃ នៃះ ខ្ញុ ំមាន សុទិ ដ្ឋនិិ យម 
ក្នុង ការ ពិភាកៃសា គ្នា  ហើយ ខ្ញុំ 
ឃើញ ភាគី នីមួយៗ បាន យល់ ពី 
អ្វី ដៃល ជា ស្ថាន ភាព នៃ ការ លំ- 
បាក ជា សកល រួម ទាំង កម្ពុជា 
យើង ដៃរ ពី កូវីដ ១៩ដៃល ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម- 
ជាតិ យើង។   យើង ក៏ មាន ឆន្ទៈ 
ក្នុង ការ ជជៃក ពិភាកៃសា គ្នា ដោយ 
ស្មារ ត ីទទលួ ខសុ តៃវូ រមួ ក្នងុ ការ- 
ដោះ សៃយ ពី បៃក់ ឈ្នួល អបៃប- 
បរមា នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ដៃរ » ។ 

 លោក បាន លើក ឡើង បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ថា   ជំហរ នៃ ភាគី នីមួយៗ 
មិន ទាន់ បាន កំណត់ យ៉ាង ណា 
នៅ ឡើយ ទៃ ដៃ ល ជា ធម្មតា  អ្នក- 
ស្នើ សុំ តៃង តៃ ចង់ បាន ចៃើន តៃ 
អ្នក ផ្តល់ ឱៃយ តៃង តៃ ពិនិតៃយ លទ្ធភាព 
ក្នងុ ការ  ផ្តល ់ឱៃយ សម រមៃយ ។  ដចូនៃះ 
ភាគី ទាំង ៣នៃះ នឹង បន្ត ពិភា កៃសា 
គ្នា បន្ត ទៅ ទៀត ។ 

 លោក រដ្ឋ មនៃ្តី បានថ្លៃងថា ៖    
« យើង បាន សមៃច កំណត់ កិច្ច - 
បៃជុំ បន្ត របស់ កៃុ ម បៃឹកៃសា ជាតិ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ៩  ហើយ នឹង បញ្ចប់ 

សមៃច លទ្ធ ផល លើ បៃក់ ឈ្នលួ  
សមៃប់ កម្មករ និយោ ជិត វិស័យ 
វាយ នភណ្ឌ កាត់ ដៃរ   ផលិត- 
សៃបៃក ជើង និង សមា្ភារសមៃប់  
ធ្វើ ដំណើរ នៅ ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ កញ្ញា 
សបា្តាហ៍ កៃយ នៃះ  មុន បុណៃយ ភ្ជុ ំបិណ្ឌ  
បុ៉ន្តៃ ក្នងុ រយៈ ពៃល នៃះ  ជា លក្ខណៈ 
បច្ចៃក ទៃស   កៃសួង បាន រៀប ចំ 
ទី កន្លៃង ដើមៃបី ជូន ភាគី នីមួយ ៗ  
អាច បៃើ បៃស់ ទី តាំង របស់ 
កៃសួង ដើមៃបី បៃ ជុំ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ 
ខ្លួន  រក ជំហរ ឯក ភាព ជា ភាគី នី- 
មួយៗ  ឬ ជា ទ្វៃ ភាគី ឬ អាច ជា តៃ-ី  
ភាគី ដើមៃបី យើង អាច រក ដំណោះ- 
សៃយ ឃើញ ដោយ សុខដុម- 
រមនា ។  ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  យើង នឹង 
 រក ឃើញ លទ្ធ ផល មួយ សមៃប់ 
បង ប្អូន កម្មករ និយោ ជិត មុន 
បុណៃយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ »  ។ 

 បៃ ធាន សម្ព័ន្ធ សហ ជីព ជាតិ   
លោក  ហ្វា  សលី   បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍មៃសិល មិញ  បនា្ទាប់ ពី 
ចប ់កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ ថា  លោក នៅ តៃ 
មាន ក្ត ីរំពឹង ថា កម្មករ នឹង ទទួ លបាន 
នវូ ការ ដឡំើង បៃក ់ឈ្នលួ  ទោះ ប ី
ជា ចៃើន ឬ តិច ក៏ ដោយ ពីពៃះ 
លោក សង្កៃត ឃើញ ថា គៃប ់ភាគ ី
មាន សុច្ឆន្ទៈ ក្នងុ ការ ជជៃក ពិភាកៃសា 
ពី បៃក់ ឈ្នួល អបៃប បរ មា នៃះ ។ 

 លោក បាន បៃប់ ថា ៖   « សមៃប់ 
ភាគ ីសហ ជពី នងឹ ធ្វើ ការ ជបួ ជុ ំគ្នា 

ម្តង ទៀត នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ដើម សបា្តាហ ៍
កៃយ នៃះ ដើមៃបី កំណត់ តួ លៃខ 
មយួ ក្នងុ ការ បៃ ជុ ំតៃ ីភាគ ីនៅ ថ្ងៃ ទ ី
៩ ន ិង ទ ី១០  ជា ហៃត ុដៃល ខ្ញុ ំរំពឹង 
ថា នឹង មាន ការ ដំឡើង ទោះជា តចិ 
ឬ ចៃើន ក ៏ដោយ ។  ខ្ញុ ំគតិ ថា   បៃក ់
ឈ្នួល អបៃប បរ មា ថ្មី របស់ កម្មករ  
ន ិយោ ជតិ នៅ ឆ្នា ំ២០២១ គ ឺអាច 
មាន ចំនួន មិន កៃម  និង មិន 
លើស ១៩៥ ដុល្លារ អា មៃរិក ទៃ   
ដោយ សរ កាល ពី ឆ្នាំ មុន បៃក់ 
ឈ្នលួ អបៃប បរ មា កើន ឡើង តៃ បៃ- 
មាណ ៨ ដុល្លារ ប៉ុណោ្ណោះ  ហៃតុ- 
នៃះ   ហើយ យើង មិន រំពឹង ថា អាច 
នឹង ឡើង បាន ខ្ពស់ នោះ ឡើយ » ។ 

 ចំណៃក លោក   បា៉ាវ  សុី ណា  
បៃធាន សម្ព័ន្ធ សហ ជីព ចលនា 
កម្មករ ក៏ មាន សុទិ ដ្ឋិ និ យម  លើ 

ការ ចរចា បៃក់ ឈ្នួល សមៃប់ 
កម្មករ និយោ ជិត លើក នៃះ ផង 
ដៃរ ។ 

 លោក  កប៏ាន ថ្លៃង ឲៃយ ដងឹ ទៀត 
ថា ៖   « អ្វី ដៃល យើង ដឹង គឺ ស្ថាន- 
ភាព នៅ ឆ្នានំៃះ គ ឺខសុ ព ីឆ្នាំ មនុៗ 
ដោយ សរ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បញ្ហា ជងំ ឺ
កូវីដ ផង  ការ ដក បៃព័ន្ធ អនុ- 
គៃះពន្ធ ២០% ពី កម្ពុជា ផង   
ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល សំខាន់ តាម ការ- 
ស្តាប់  និង ការ ធ្វើ បទ បង្ហាញ ពី 
តំណាង កៃសួង ការងរ  យើង 
សងៃឃឹម ថា   ផល វិជ្ជមាន នឹង មាន 
ដោយ សរ ភាគី ទាំង ២ហក់ 
មាន សញ្ញា មួយ ដៃល គិត អំពី 
ស្ថាន ភាព លំបាក  របស់ កម្មករ 
 ដូ ច គ្នា » ។ 

 ជា មួយ គ្នា នៃះ ដៃរ  លោក  អាត់- 

ធន់  បៃធាន សហ ភាព ការងរ 
កម្ពុជា  ក៏ បាន លើក ឡើង ដៃរ ថា  
មូល ហៃតុ ដៃល តៃូវ ឱៃយ មាន ការ- 
ដំឡើង បៃក់ ឈ្នលួ ជូន កម្មករ ដូច - 
ជា តមៃវូ ការ ក្នងុ គៃួសរ ដៃល បាត់- 
បង់ ចំណូល និង ការងរ  តមៃវូ ការ 
រស់ នៅ  កាន់ តៃ មាន បន្ទុក ធ្ងន់ 
ជាង មុន ដៃល ពៃល មុន កម្មករ រក 
ចណំលូ បាន ចនោ្លាះ ព ី ២៣០ ទៅ 
២៤០ ដុល្លារ ក្នុង ១ខៃ  ប៉ុន្តៃ 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ រោង ចកៃ ជា ចៃើន 
តៃូវ បាន ពៃយួរ កម្មករ បាត់ បង់ 
ការងរ  ខណៈ ដៃល អតិផរ ណា 
កើន ដល់ ៣.១%   ឯ អាហរ ក៏ 
មាន តម្លៃ កើន ឡើង ផង ដៃរ ។ 

 លោក   អាត ់  ធន ់ កប៏ាន បន្ថៃ ម 
ឲៃយដឹង ទៀតថា  ៖  «កៃយ ពី កិច្ច- 
ពិភាកៃសា នៃះ យើង ដូច ជា មាន 
សងៃឃឹម ចៃើន ថានឹង មាន តួ លៃខ 
ដៃល អាច ចរចា  ប៉ុន្តៃ ស្ថាន ភាព 
នៃះ   ដៃរ ខាង ភាគី កៃុម ហ៊ុន បាន 
បង្ហាញ ជំហរ ថា  បញ្ហា កូវីដ នៅ 
បន្ត ពៃល យូរ និង រង់ចាំ ស្តាប់ ថា 
តើ រាជ រដ្ឋាភិ បាល នឹង រកៃសា អ្នក- 
វិនិយោគ បាន យ៉ាង ណា  ដៃល 
ខាង ភាគី និ យោជក ស្នើ  ឱៃយ មាន 
ការ បៃយ័ត្ន បៃយៃង លើ ការ ដ ំឡើង  
បៃក ់ឈ្នលួ នៃះ  ហើយ ខាង ភាគ ី
និយោ ជក ក៏ មិន ទាន់ បាន លើក- 
ឡើង ពី តួលៃខ ណា មួ យ របស់ 
ពួក គៃ ផង ដៃរ » ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា   ភាគី 
សហ ជីព កាល ពី ពៃល ថ្មី កន្លង 
មកនៃះ  បាន កំណត់ តួលៃខ 
របស់ ខ្លួន រួច ហើយ សមៃប់ ធ្វើ 
ការ ស្នើ សុំ ដំ ឡើង បៃក់ ឈ្នួល 
ជនូ កម្មករ នយិោ ជតិឆ្នា ំ២០២១ 
គឺ ១១.៥៩ ដុល្លារ អា មៃរិក ។ 

 ខណៈសមា គម រោង ចកៃ កាត់- 
ដៃរ នៅ កម្ពុជា ធា្លាប់ បាន ឲៃយ ដឹង 
ផង ដៃរ ថា  សមា គម កំពុង បញ្ចលូ 
ទិន្ន ន័យ ទៅ ក្នុង លក្ខណវិនិ ច្ឆ័យ 
បៃប សៃដ្ឋ កិច្ច មុន ពៃល ឈាន 
ទៅ ដល់ ការ កំណត់ តួ លៃខ ណា - 
មួយ ក្នងុ ការ ដំ ឡើង បៃក់ ឈ្នលួ ។   

 សមា ជិក នៃ កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ 
បៃក់ ឈ្នលួ អបៃប បរមា សរុប ចំនួ ន 
៤៨ នាក ់ដៃល ក្នងុ នោះ  មាន មក 
ពី សហ ជីព ចំនួន ១៦នាក់   និយោ- 
ជក ចំនួន ១៦នាក់   និង រាជរដ្ឋាភិ- 
បាលមាន  ចំនួន ១៦ នាក់ ។  ទោះ 
យ៉ាង ណាក៏ ដោយ រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
កម្ពុជា បាន ដក់ ចៃញ នូវ គោល- 
នយោ បាយ ដំឡើង បៃក់ ឈ្នួល 
ដល ់កម្មករ នយិោ ជតិ   ក្នងុ វសិយ័ 
វាយ នភណ្ឌ កាត់ ដៃរ ផលិត 
សៃបៃក ជើង នងិ សមា្ភារសមៃប ់ធ្វើ 
ដំណើរ រៀង រាល់ ឆ្នាំ ដៃល រហូត 
ដល ់ពៃល នៃះ  បៃក ់ឈ្នលួ អបៃប- 
បរ មា កម្មករ នយិោ ជតិ នៅ កម្ពជុា 
ឆ្នាំ ២០ ២០  មាន ចំនួន  ១៩០ 
ដុល្លារ   ក្នុង ១ ខៃ ៕ 

ចំនួន...

កិច្ច ប្រជំុក្រមុ ប្រកឹ្រសា ជាតិ ប្រក់ឈ្នលួអប្របបរមា។ រូបថត កៃសួង ការងរ
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្កានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធន៍
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹង ទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
(រ្សីុដ្នណាញ) មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) 
ភូមិព្កតាឡុង សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសមេឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕



មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រឈើខ្រត្តរតនគិរីត្រវូបានប្ដរូតំណ្រងក្រយមានរឿងមិនប្រក្រតី

ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ចា ងហា�  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន្ធ  

សំ រិទ� 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន្ធ  

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

ផ ក់ សា� ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ�  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

�្ន េករចន �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ� 

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

កៃវ  ពុទ� ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ � ន�េកចា យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ� ី, 087 888 854
�េ � ន�េកចា យ� �េត

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ�  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 រត ន គិរី:  មន្តៃី រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត- 
រតន គិរី ម្នាក់ តៃូវ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរតំ ណៃង  
កៃយ ពី មន្តៃី ថ្នាក់ កៃម បាន ចោទ- 
បៃកាន់ រឿង ភាព មិន បៃ កៃតី ក្នុង ការ- 
 បៃង ចៃក បៃក ់លើក ទកឹ ចតិ្ត ជាង ៣០០ 
លាន រៀល ដល់ មន្តៃី កៃម ឱ វាទ ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ដី សមៃច របស់ 
លោក  កៃវ  អូម៉ាលី សៃស  បៃតិ ភូរាជ រដ្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា ទទួល បន្ទុក ជា បៃ ធាន 
រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ នៃ កៃសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា- 
បៃ មញ ់ នងិ នៃសាទ  ដៃ ល ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ទទលួ បាន នា ពៃល ថ្ម ីកន្លង មក នៃះ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថ   លោក  កៃប  កត់  តៃូវ បាន 
ផ្លាស់ ចៃញ ពី នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃ- 
ឈើ ខៃត្ត រតន គរិ ី  ឲៃយ ទៅ បមៃើ ការងារ នៅ 
មជៃឈ ម ណ្ឌល សៃវ ជៃវ  វាយ តម្លៃ ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ   និង ការ ប៉ះពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  
សង្គម   និង បរិសា្ថាន នៃ វិទៃយា សា្ថាន សៃវ- 

ជៃវ  និង អ ភិវ ឌៃឍ ន៍ ពៃ ឈើ- សត្វ ពៃ ។ 
 លោក  កៃវ   អូ ម៉ាលី សៃស  និង លោក  

កៃប  កត់  មិន អាច ទាក់ ទង សុំ ការ អតា្ថា- 
ធិបៃបាយ បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ។

លោក   សយ   សូ ណា  បៃធាន មន្ទីរ- 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមញ់   និង នៃសាទ ខៃត្ត 
រតន គិរី បាន ឲៃយដឹង  ថ  ករណី នៃះ គឺ ជា 
ការផ្ទៃរ តំណៃង ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ពី 
សំណាក់ សាមី ខ្លនួ   ដោយ លោក   កៃប   កត់   
ចង់ ផ្លាស់ ប្ដូរ តួនា ទី ទៅ បមៃើ ការងារ នៅ 
វិទៃយា សា្ថាន សៃវជៃវ  និង អភិ វឌៃឍន៍ ពៃ- 
ឈើ- សត្វ ពៃ ដៃល នៅ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
កៃសួង កសិ កម្ម   រុកា្ខា បៃ មញ់  និង នៃ សាទ ។ 

 លោក  សូណា  បាន ឲៃយ ដឹង ថ  លោក  
កៃប   កត់   មន បញ្ហា ទាក់ទង ជា មួយ ការ- 
បៃង ចៃក បៃ ក់ រងា្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត មន្តៃី 
ខ្លះ  គ ឺបៃក ់លើក ទកឹ ចតិ្ត នៃះ សមៃប ់តៃ 
មន្តៃី ចូល រួម បង្កៃប ប ទ ល្មើស ពៃ ឈើ  
ហើយ មន្តៃី ខ្លះ ដៃល អត់ បាន ចុះបង្កៃប 
បទ ល្មើស គាត ់ចៃ ណៃន   ឬ មនិ ពៃញ ចតិ្ត 

ការ បៃងចៃក បៃក ់នៃះ  ដចូ្នៃះ មន្តៃី ទាងំ- 
នោះ  គាត់ ក៏ បាន ប្ដឹ ង ទៅ ថ្នាក់ លើ  ហើយ 
ថ្នា ក់ លើ បាន ចុះ មក សៃវ ជៃវ ដឹង ការ- 
ពិត ហើយ ។ 

 យោង តាម លិខិត របស់ មន្តៃីរ ដ្ឋ បាល 
ពៃ ឈើ ខៃត្ត រតន គរិ ីដៃល មន សា្នាម ផ្ដតិ 
មៃដយ ចំនួន   ៥នា ក់ ចុះ ថ្ងៃ ទី២៦  ខៃ 
សីហា  ដៃ ល  ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី 
មៃសិល មិញ ឲៃយ ដឹង ថ   បៃក់ លើក ទឹក ចិត្ត 
មន្តៃី ( បៃក់ អបៃបហារ ) ដៃល ថ្នាក់ ជាតិ 
បាន ទម្លាក់ មក ឲៃយ លោ ក   កៃប   កត់   
សមៃប់ បៃង ចៃក ដល់ មន្តៃី កៃម ឱវាទ 
នោះ  តៃវូ បាន លោក  កៃប  កត ់ បៃង ចៃក 
គា្មាន គោល ការណ៍ ចៃបា ស់ លា ស់  គា្មាន 
តម្លា ភាព   មន ចតិ្ត ចង្អៀត ចង្អល ់ជា មយួ 
ម ន្តៃី កៃ ម ឱ វា ទ ដោយ បៃ កាន់ បក្ខពួក- 
និយម ។ 

 យោង តាម លិខិត ដដៃល នៃះ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថ៖   «យើ ង ខ្ញុំ សូម លើក យក ករណី 
ចៃក បៃក់ រងា្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត  គឺ ខណ្ឌ 

រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ទ ទួ ល បា ន បៃ ក់ ជាង   
៣០០ លាន រៀល ព ីថ្នាក ់ជាត ិ ដើមៃបី លើក- 
ទឹក ចិត្ត មន្តៃី  ដោយ លោក  កៃប  កត់  
ធ្វើការ បៃង ចៃក តាម ទនំើង ចតិ្ត របស ់ខ្លនួ   
ដោយ មន មន្តៃី ខ្លះ បាន ចៃើ ន  ខ្លះ បាន 
តិច  និង ខ្លះ មិន បាន ទទួល សោះ។  បើ 
ធ្វើការ បា៉ាន់ បៃមណ ចំនួន បៃក់ ដៃល បា ន 
បៃង ចៃក ដល់ មន្តៃ ីសរុប ទំាង អស់  ២៤ នាក់   
ចំណាយ អស់ មិន ដល់  ១០០ លាន 
រៀល ទៃ  តើ ចំនួន បៃក់ ដៃល នៅ សល់ 
ជាង   ២០០ លាន រៀល ទៀត បាត់ ទៅ 
ណា  ឬ លោក  កៃប   កត ់ រកៃសា ទកុជា របស ់
ខ្លួន ម្នាក់ ឯង ? » ។  លិខិត ដដៃល នៃះ 
ក៏បា ន បងា្ហាញ នូវ ការ  មិន ពៃញ ចិត្ត   និង 
មិន អាច ទទួល យក ការ ដឹក នាំ  ក៏ដូច ជា 
ការ បៃង ចៃក បៃក់ រងា្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត 
របៀប លោក  កៃប   កត់    និង ទាម ទារ រក- 
យុត្តិ ធម៌   និង ផ្ដល់ ភាព កក់ក្ដៅ ដល់ មន្តៃី 
កៃម ឱវាទ នៃ ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
ខៃត្ត រតន គិរី ទាំង អស់ គា្នា ៕  

មុំ គន្ធា

កំពង់ចាមៈ មន្ទីរ វបៃបធម៌  និង 
វចិតិៃ សលិៃបៈ ខៃត្តកពំង ់ចាម  បាន- 
ស្នើ ឱៃយ ម្ចាស ់ភោជនយីដ្ឋាន ស្មា- 
ទន្លៃ  រុះរី រូប សិបៃបនិម្មិត  តួប៉ម 
បៃសាទ នគរ បាជ័យ  ដៃលធ្វើ- 
ឡើង អំពី សោ្នា  ហើយ ពុះ តួប៉ម 
បៃសាទ ញៃក ចៃញ ជា២ ចណំៃក  
ដៃលខុស នឹង ទៃង់ទៃយ ដើម។  
ម្ចាស ់ភោជ នយី ដ្ឋាន នៃះ មនិ បាន- 
ជំទាស់ ឡើយ ដោយ តៃៀម រូប 
សិបៃបនិម្មិត ថ្មីមួយ ទៀត សមៃប់ 
ជំនួស ផង ដៃរ។

លោក  សឹង ភារំុ  បៃធាន មន្ទរី- 
វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ ខៃត្ត- 
កពំងច់ាម  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ី
ថ្ងៃទី២  កញ្ញា ថ  ខាង មន្ទីរ- 
វបៃបធម៌  សហការ ជាមួយ មន្ទីរ- 
ទៃសចរណ ៍ខៃត្ត  នងិ នគរបាល- 
បៃតិកភណ្ឌ  បានចុះ ពិនិតៃយ គំរូ 
បម៉ បៃ សាទ នគរបាជយ័  ដៃល 
ធ្វើ អំពី សោ្នានៃះ ជាមុន សិន  មុន 
ពៃល ដៃល ខាង មន្ទរី សមៃច ឱៃយ 
ធ្វើ ការ រុះរី ចៃញ។

លោក ឲៃយដងឹថ  កៃយព ីកៃមុ 
ការងារ ចុះតៃួត ពិនិតៃយ ឃើញ រូប 
សិបៃបនិម្មិត តួប៉ម បៃសាទ នគរ- 
បាជ័យ  ដៃលបាន ដក់ តាំង នៅ 
ភោជ នយីដ្ឋាន ស្មា ទន្លៃ នៃះ រចួ មក  
ឃើញថ  វា ជាបៃភៃទ រូប សិបៃប- 
នមិ្មតិ តបួម៉ បៃសាទ នគរបាជយ័  
មនសណា្ឋាន ខសុ នងឹ ទមៃង ់ដើម  
រចនាប័ទ្ម ខ្មៃរ ដោយ យក គំរូ តួប៉ម 

បៃសាទ នគរបាជយ័ មក ពុះ ញៃក  
ចៃញ ជា២ ចំណៃក  ទៅ វិញ។

បៃធាន មន្ទីរ រូបនៃះ បញ្ជាក់ថ  
ដោយហៃតុ ផល នៃះ ហើយ ទើប 
មន្ទរី បានស្នើ ឱៃយ ម្ចាស ់ភោជ នយី- 
ដ្ឋាន ស្មា ទន្លៃ  លោក ប៉ៃង ឈុន  
ធ្វើ ការ សហការ យ៉ាង មុឺងម៉ាត់ 
ក្នុង  ន័យ ការពារ  ថៃរកៃសា  អភិរកៃស  
និង លើក តម្កើង សមៃបត្តិ បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ វបៃបធម៌ ជាតិ  ឱៃយមន ភាព- 
ឧត្តុង្គ ឧត្តម  និង ជាកៃរដំណៃល 
របស់ ជាតិ  ដោយ រុះរី រូប សិបៃប- 
នមិ្មតិ តបួម៉ បៃសាទ នគរបាជយ័ 
នៃះ ទាំងសៃុង ក្នុង រយៈពៃល ៣ 
ថ្ងៃ  ចាប់ពី ថ្ងៃទី១  ខៃកញ្ញា ទៅ។

លោក  ភារុំ  ថ្លៃងថ ៖« ខ្ញុំបា ន- 
កំណត់ ឱៃយ គាត់ រុះរី តួ ប៉ម សិបៃប- 
និម្មិត នៃះ ចៃញ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ 
ថ្ងៃ  គឺ ពីថ្ងៃ ទី១  ដល់ ថ្ងៃទី៣  ហើយ 
ខ្ញុំ នឹងចុះ ទៅ ពិនិតៃយ មើល កន្លៃង 
នោះ ម្តង ទៀត។ ជាមយួ គា្នានៃះ ដៃរ  
ខាង ម្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន នោះ  
យល់ពៃម រុះចៃញ  ប៉ុន្តៃ គាត់ នឹង 
ដករ់បូ ថ្ម ីជនំសួ វញិ ដោយ សៃដៀង  
នឹង រូប នៅ កោះបាលី  ដៃល មិន- 
មៃន ជារូប ទាក់ទង នឹង របស់ ខ្មៃរ 
ដូច លើកមុន ទៀត ឡើយ»។

មន្ទីរវបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ 
មន ការ សរសើរ ពី ការ ច្នៃបៃឌិត 
ផៃសៃងៗ ក្នុង ភោជ នីយ ដ្ឋាន ស្មា- 

ទន្លៃ ។ ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល មិន សម រមៃយ 
និង អាកៃក់ មើល នោះ  គឺ ការ ពុះ- 
ញៃក តបួម៉ បៃសាទ នគរ បាជ័យ 
ជា២  ដោយសារ នៃះជា ពៃលឹង- 
ជាតិ  ជាវបៃបធម៌ ជាតិ ខ្មៃរ  ដៃល រដ្ឋា- 
ភ ិបាល ខ្មៃរ កពំងុ យកចតិ្ត ទកុ ដក ់  
ក្នងុ ការជសួជលុ បៃសាទ នានា។ 
ប៉ុន្តៃ បៃរជា គាត់ មិន ទាន់ យល់ 
ចៃបាស ់ព ីចណំចុនៃះ បៃរ ជា ធ្វើ ខសុ    
ពី ទមៃង់ ដើម របស់ បៃសាទ ។

ភោជនីយដ្ឋាន ស្មាទន្លៃ បាន- 
បង្កើត នវូ របូ ភាព ច្នៃ បៃឌតិ ជាចៃើន  
សមៃប់ ដក់តាំង បងា្ហាញ  និង 
សមៃប់ ឱៃយ ភ្ញៀវ អាច ចូលមើល- 
កមៃសាន្ត  និង ថត រូបភាព ផៃសៃងៗ  

ដៃល ក្នុង នោះ មន រូប ភាព សិបៃប- 
នមិ្មតិ តបួម៉ បៃសាទ នគរបាជយ័  
ដៃល ធ្វើឡើង អំពី សោ្នា  ហើយ ពុះ 
តួប៉ម បៃសាទ ញៃក ចៃញ ជា២- 
ចណំៃក ផងដៃរ។ ភោជនយីដ្ឋាន 
ស្មា ទន្លៃ នៃះ  ស្ថិតក្នុង ភូមិ ទី២  
សងា្កាត់ វាលវង់  កៃុង កំពង់ ចាម  
ខៃត្ត កំពង់ ចាម។

ទាកទ់ង នងឹ ការ ស្នើ ឱៃយ មន ការ- 
រុះរី តួប៉ម សិបៃបនិម្មិត នៃះ  លោក  
ប៉ៃង ឈុន  ដៃល ជាម្ចាស់ ភោជ- 
នយីដ្ឋាន ស្មា ទន្លៃ   បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃទី២  កញ្ញា ថ  
លោក កំពុង  ធ្វើ រូប ភាព ថ្មី សមៃប ់ 
ដក់ ជំនួស  រូប ចាស់ ដោយ  សារ 
លោក មិន ចង់ ឱៃយ មន បញ្ហា អ្វី ធំ 
កើត មន ឡើង ទៃ។ ណាមួយ 
លោក គៃន់តៃ ចង់ធ្វើ ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ឬ ភ្ញៀវទៃស ចរ សបៃបាយ  
ទាំងអស់ គា្នា  ដោយ មិន ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ អ្នកណា ម្នាក់ ឡើយ ។

លោក បៃប ់ដចូ្នៃះថ ៖«ខ្ញុ ំមន 
អារម្មណថ៍  សោក សា្តាយ  ដោយ- 
សារ តៃការយក ទៅ ធ្វើ ការ ពនៃយល ់ 
ធ្វើ ការបក សៃយ ផៃសៃង គា្នា  ហើយ 
កន្លៃង ខ្ញុំ ជាកន្លៃង ឯកជន តូច 
មួយ  ដៃល ខ្ញុំ ចូលចិត្ត កៃច្នៃ 
ផៃសៃងៗដើមៃបី តមៃូវ ចិត្តខ្លួន ឯង 
ផង  និង សមៃប់ ធ្វើ ឱៃយ អ្នកដទៃ 
សបៃបាយ ផង»។ 

លោក  ប៉ៃង ឈុន   បញ្ជាក់ ថ  
នៅពៃល នៃះ លោក កពំងុ ពៃយា យម  
ធ្វើ រូប ថ្មី ដៃល មិន ប៉ះពាល់ ទៅ 
ដល់ អ្នក ណា ទៀត ឡើយ៕

មន្ទរីវប្របធម៌ខ្រត្តកំពង់ចាមប្រប់ឲ្រយមា្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានស្មៅទន្ល្រ
រុះរីរូបសំណាកតួប៉មប្រសាទនគរបាជ័យដ្រលពុះញ្រកជា២

ភ្ញៀវទេសចរចូលកមេសាន្តលេងក្នងុភោជនីយដ្ឋានទន្លេ នៅខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងេទី២៣ សីហា។ រូប Yousos Apdoulrashim



BUSINESS

www.postkhmer.com

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,380 17,380 17,300

2 GTI 3,440 3,440 3,440 3,440

3 PAS 14,700 14,700 14,700 14,700

4 PEPC 3,280 3,200 3,280 3,190

5 PPAP 11,580 11,680 11,680 11,540

6 PPSP 2,270 2,300 2,300 2,270

7 PWSA 5,940 6,080 6,080 5,940

កាលបរិច្ឆេទ: ៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ជបុ៉ន  ស្នើ ឲ្យ កម្ពជុា ពន្លឿន ការ បើក ច្ក ពំ្ដ្ន ស្ទងឹបត់ ដើម្បី សមួ្ល ការ ដឹក ជញ្ជនូទំនិញ  
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ វិនិយោគិន ជប៉ុន បាន ស្នើ 
ឲេយ  រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ពន្លឿន ការ បើក 
ចេក  ពេំ ដេន ស្ទឹង បត់-បាណង អៀង   
ជា មួយ នឹង បេទេស ថេ ដើមេបី ជំរុញ ការ 
ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លង កាត់ ពេំដេន ឲេយ 
បាន កាន់ តេ បេសើរ ។

ការ ស្នើបេបនេះ បានធ្វើ ឡើង  ក្នងុ កចិ្ច- 
បេជុ ំគណៈ កម្មាធកិារ ចមេុះ កម្ពជុា-ជប៉នុ 
លើក ទី២០  កាល ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ។

លោក Ikegaya Haruhiko 
បេធាន កេុម ហ៊ុន   Yusen Logistics 
Cambodia បាន ថ្លេង ថា  សព្វ ថ្ងេ  នេះ 
បញ្ហា កក ស្ទះ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  ទនំញិ ឆ្លង 

កាត់ ពេ ំដេន ប៉ោយ ប៉េតតេវូ  ឲេយ ចំណាយ  
ពេល ចេើន  ទៅ លើ បេប បទ ពន្ធ គយ  
ដេល វា  ជះ ឥទ្ធ  ិពល យ៉ោង ខ្លាងំ ដល់សកម្ម- 
ភាព ដឹក ជញ្ជនូ ទំនិញ ឆ្លង កាត់ ពេ ំដេន។ 
លោក ថ្លេង ថា៖« យើង សមូ សណំមូ ពរ  
ចំនួន២ ដល់ រដ្ឋា ភិបាល   កម្ពជុា គឺ ការ បើក  
ដណំើរ ការ សា្ថាបន័ គយ  នៅ ចេក ពេ ំដេន 
ស្ទងឹ បត ់នងិ ផ្តល ់សេវា កម្ម ពន្ធ គយ នៅ  
តាម ពេ ំដេន ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង »។ 

ទន្ទឹម នឹង នេះ  វិនិយោគិន ជប៉ុន  ក៏ 
បាន  ស្នើ ឲេយ កម្ពជុា ធ្វើ ការកេ លម្អ ហេដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ នានា តាម ពេំ ដេន កម្ពុជា 
ជា មួយ បេទេស វៀត ណាម ផងដេរ។

លោក  ស៊នុ ចានថ់លុ រដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ  
សាធារណការ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ បានថ្លេង  

ក្នងុ កចិ្ច បេជុ ំដោះសេយ បញ្ហា បេឈម  
នៅ តាម ចេក ពេដំេន កម្ពជុា-វៀតណាម 
និង កម្ពុជា-ថេ កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥  ខេ 
សីហា  ថា  កេសួង កំពុង ពងេីក ការសាង - 
សង ់នងិ លើក កម្ពស ់គណុភាព ហេដ្ឋា- 
រចនា សម្ពន័្ធ ដកឹ ជញ្ជនូ ផ្លវូ គោក ផ្លវូដេក  
និង  ផ្លូវ ទឹក កម្ពុជា ឲេយ កាន់ តេ បេសើរ 
ថេម  ទៀត  ដើមេប ីអាច  បេកតួ បេជេងជា-  
មួយ បេទេស នៅ ក្នុង តំបន់។ 

លោក ថ្លេង ថា៖« កេសងួ កពំងុ ធ្វើ ការ 
ជា មួយ បេទេស ថេ  ដើមេបី អនុញ្ញា តឲេយ 
រថយន្ត ដឹក ទំនិញ ចរាចរណ៍ តាម ពេ ំដេន 
នៅ  ចេក ទ្វា រស្ទឹង បត់ -បានណងអៀន 
បណ្តោះ អាសន្ន ។ ការ ធ្វើ បេប នេះ គឺ  
ដើមេបី កាត ់បន្ថយ ការ កក  ស្ទះ នៅ ពេ ំដេន  

អន្តរជាតិ ប៉ោយ ប៉េត  ពេម ទំង ធ្វើ ការ 
ជាមួយ  វៀត ណាម   ដើមេបី ដោះ សេយ 
ការ កក ស្ទះ នៅ ពេំ ដេន បាវិត   »។

កម្ពជុា បាន នា ំចេញ ទនំញិ ដេលមន  
តម្លេ ជិត ៨០០ លាន ដុលា្លារ ទៅ កាន់ 
ទីផេសារ បេទេស ជប៉ុន  ដោយ ធា្លាក់ ចុះ 
តចិ តចួ   ក្នងុ ឆមសទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ បើ 
ធៀប នងឹ ឆមស ទ ី១ឆ្នា ំមនុ។ ការ ធា្លាក ់
ចុះ នេះ  គឺ  ដោយ សារ ការ រាត តេបាត  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ដេល   ជះ ឥទិ្ធពល អវិជ្ជមន 
ដល់ សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ និង សកល-  
លោក ។ នេះ បើ តាម ទិន្នន័យ Jetro។

 ទិន្នន័យ ពី អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម កេ- 
បេទេស របស ់ជប៉នុ (Jetro)  បាន ឲេយ 
ដឹងថា កម្ពុជា បាន នាំ ចេញ  មុខ ទំនិញ 

ផេសេងៗ  មក កាន ់បេទេស ជប៉នុ ក្នងុ   តម្លេ 
៧៩១,៦៦ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆមស ទី 
១ ឆ្នាំ នេះ  ធា្លាក់ ចុះ ០,២១ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង រយៈពេល ដូចគ្នា កាល ពី 
ឆ្នាំមុន ដេល មន តម្លេ   ៧៩៣,៣៨ 
លាន ដុលា្លារ។ ចំណេក កម្ពុជា  នាំ ចូល 
ទំនិញ ពីជប៉ុន ក្នុង  តម្លេ ២១៨,៦១  
លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ៣៩ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង រយៈពេល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ 
មុន ដេល មន  ២៥៦ លាន ដុលា្លារ។

យោងតាម ទិន្នន័យ CDC គិត តេឹម 
ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៩ នេះ បាន ចុះបញ្ជ ី
គមេង វិនិយោគ ជប៉ុន ចំនួន ១៤១ 
គមេង ដេល មន ទុនវិនិយោគ ២,៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា រំពឹង ថា នឹង 
មន  ផលិត   ផល កសិកម្ម របស់ 
ខ្លួន   បន្ថេម ទៀត  តេូវ បាន នាំ  ទៅ   
ទីផេសារ បេទេស កូរ៉េ ខង តេបូង   នា 
ពេល ខង មខុ បនា្ទាប ់ព ីតណំាង 
សមគម អ្នក ផលិត ចំណី អា-
ហារ កម្ពជុា (CFMA) បានជបួ  
ពិភាកេសា ជា មួយ តំណាង កេុម-
ហ៊នុ  Hyundai Agro (Cam-
bodia)Co.,Ltd  ដើមេប ីពភិាកេសា 
ពី ឱកាស នាំ ចេញ ផលិត ផល 
មួយ ចំនួន ទៅ បេទេស កូរ៉េ ។

បេពន័្ធ បណា្តោញ សង្គម ផ្លវូ ការ 
របស់ សមគម អ្នក ផលតិ ចណំ ី
អាហារ កម្ពជុា  បាន ឲេយ ដងឹ ថា ក្នងុ 
គោល បណំង ជរំញុ ការ នា ំចេញ 
ផលតិ ផល កម្ពជុា  ទៅ កាន ់ទផីេសារ   
ករូ៉េ ឲេយ បាន កាន ់តេ ចេើន កាល ព ី
ថ្ងេ ទី ២ ខេ កញ្ញា សមគម អ្នក- 
ផលតិ ចណំ ីអាហារ  កម្ពជុា បាន 
ជបួ ជាមយួ  នងឹតណំាង កេមុហ៊នុ 
Hyundai Agro (Cambo-
dia) Co., Ltd នៅ ការិយ - 
ល័យ របស់  KOTRA បេចាំ នៅ 
កម្ពុជា។ សមគម អ្នក ផលិត 

ចំណី អាហារ កម្ពុជា នឹង ធ្វើ ការ 
ជា មួយ កេុមហ៊ុន Hyundai 
Agro (Cambodia) Co., 
Ltd ឲេយ បាន ខ្លាំងកា្លា ដើមេបី ជួយ 
ឲេយ ផលិតផល ខ្មេរ បាន ទៅ ដល់ 
ទីផេសារ កូរ៉េ។

មន ផលិត ផល មួយ ចំនួន 
តេូវ  បាន លើក យក មក ពិភាកេសា 
ក្នងុ ពេល នោះ មន ដចូ ជា ទកឹតេ ី
ទឹក សុីអីុវ មេច កាហ្វេ ផលិត- 
ផល  ពី ទឹកមត់ តេចៀកកាំ និង 
សា្វាយចន្ទី ជា ដើម ។

លោក ង៉េត វុធធឿន ជំនួយ 
ការ  បេធាន គេប់ គេង កេុមហ៊ុន  
Hyundai Agro (Cambo-
dia) Co., Ltd បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ 
ថា កេុមហ៊ុន  Hyundai Agro 
(Cambodia) Co., Ltd ពិត- 
ជា មន មទន ភាព និង ក្តី រីក-
រាយ  ក្នងុ ការ នា ំចេញ ផលតិ ផល 
កម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផីេសារ   ករូ៉េ ដេល 
ជា ទីផេសារ មួយ មន តមេូវការ 
ខ្ពស ់ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម ។ លោក  
បន្ត ថា ទោះ ជា យ៉ោង ណា  នេះ 
គេន់ តេ ជា ជំនួប   ដំណាក់ កាល 
ដំបូង   ប៉ុណ្ណោះ។

លោក ថ្លេង  ថា៖  « នេះ គេន ់តេ 
ជា ជំនួប  លើក ដំបូង ប៉ុណ្ណោះ 
ដោយ  Hyundai Agro (Ca- 
m bodia) Co., Ltd នឹង យក 
ទៅ សិកេសា ពី គុណភាព ស្តង់ដ 
នងិ គរំ ូបា៉ោន ់ផេសេង ៗ  មនុ នងឹ យក 
ទៅ ពភិាកេសា បន្ត ជា មយួ អ្នកបញ្ជា- 
ទិញនៅ បេទេស  កូរ៉េ »។

លោក បន្ថេម ទៀត ថា នៅ 
ពេល  មន កេមុហ៊នុ បញ្ជាទញិ ព ី
បេទេស ករូ៉េ  ទើប កេមុហ៊នុ លោក  
ធ្វើ ការ ងារ បន្ត ទៀត ជា មួយ   អ្ន ក 
ផ្គត ់ផ្គង ់នៅ កម្ពជុា ។ លោក បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖  « ខ្ញុ ំគតិ ថា នៅពេល 

ខង មខុ ឆប ៗ់   នងឹ មន ផលតិ- 
ផល កម្ពុជា ជា  ចេើន តេូវ បាន នាំ 
ទៅ បេទេស កូរ៉េ ដោយ   គេន់ តេ 
តេូវ ការ ពេល វេលា ដើមេបី ពិនិតេយ 
លើ ស្តង់ដគុណភាព និង  ភូត- 
គម អនាម័យ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

ទោះប ី យ៉ោង ណា ក្នងុ នាម ជា 
កេុមហ៊ុន ឈាន មុន គេ ក្នុង ការ - 
នាំ ចេញ ផលិត ផល កម្ពុជា ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ បេទេស កូរ៉េ លោក 
វធុធឿន បាននយិយ   ថា ទន្ទមឹ 
នងឹ ការ  ខ ំស្វេង រក ឱកាស ពងេកី  
ទីផេសារ ផលិត ផល កម្ពុជា ទៅ 
បេទេស កូរ៉េ នោះ កេុមហ៊ុន វិនិ-

យោគ នងិ បេជាកសកិរ   ដដំុះក ៏
តេូវ គិត គូរ ឲេយ បាន ខ្លាំង ផង ដេរ 
ទៅ លើ ពូជ និង គុណភាពផលិត-  
ផល របស់ ខ្លួន ឲេយ សេប តាម ការ- 
ចង់ បាន របស ់បេទេស អ្នក បញ្ជា- 
ទញិ  ។  លោក បន្ថេម   ថា ៖ «ខ្ញុសំមូ 
ឲេយ បេជា កសិករ ក៏ ដូច ជា អ្នក- 
ផលិត ទំង អស់ តេូវ រៀបចំ ផលិត - 
ផល របស់ ខ្លួន  ឲេយ សេប តាម ស្តង់- 
ដសមេប់ នាំ ចេញ ពេះ កូរ៉េ 
ជា បេទេស ដេល មន តមេូវ ការ 
ស្តង់ដអនាម័យ ខ្ពស់ ខ្លាំង »។

ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ទក ់ទង 
តំណាង សមគម អ្នក ផលិត 
ចំណី អាហារ កម្ពុជា បាន ទេ  
កាល  ពី មេសិល មិញ ។ 

បច្ចបុេបន្ន កម្ពជុា នងិ ករូ៉េ កពំងុ 
ខតិ ខ ំជរំញុ ការ ចរចា ស្ត ីពពីាណ-ិ 
ជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី ជា មួយ គ្នា 
ដោយ កិច្ច បេជុំ ជុំ ទី ២ តេូវ បាន 
បញ្ចប់ កាល ពី ថ្ងេ មេសិល មិញ ។ 

លោក ឡុង ឌី ម៉ ង់ ឯក អគ្គ- 
រាជទតូ កម្ពជុា បេចា ំនៅ បេទេស 
កូរ៉េខង តេបូង បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ថា បច្ចបុេបន្ន លោក កពំងុ ធ្វើ 
ការ យ៉ោង ជតិ ស្នទិ្ធជា មយួសម- 
គម អ្នក នាំ ចូល ទំនិញ បេទេស  

ករូ៉េ (KOIMA) ដើមេប ី ជយួជរំញុ 
ការ នាំ ចេញ ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ 
កាន ់បេទេស ករូ៉េ ឲេយ មន កាន ់តេ 
ចេើន បន្ថេម ទៀត ខណៈ បច្ចបុេបន្ន    
ផលិត ផល ម្ហូប អាហារ ដេល 
កម្ពុជា  កំពុង នាំ ចូល   កូរ៉េ មន 
ដូច ជា ផ្លេសា្វាយ គល់ ស្លឹក គេ 
និង ស្លឹក កេូច ជា ដើម ។ លោក 
បន្ថេម ថា កូរ៉េ ជា ទីផេសារ ធំ ប៉ុន្តេ 
មន  ការ រឹត តេបិត ខ្លាំង ។

លោក បេប ់  ថា៖ «  ផលតិ ផល  
ដេល សមគម  អ្នក ផលិត ចំណី 
អាហារ កម្ពជុាលើក យក ពភិាកេសា  
រក ទី ផេសារ នេះ  សុទ្ធ តេ មន តមេវូ- 
ការ ខ្ពស ់នៅ ករូ៉េ ហេត ុនេះ  ខ្ញុ ំគតិ 
ថា វា អាច នឹង ទៅ រួច ក្នុង ពេល 
ឆប់ៗ។ ទោះ យ៉ោងណា  កម្ពុជា 
ក៏ តេូវ គិត គូរ ពី   គុណភាព  អនា-
ម័យ  និង ការ វេច ខ្ចប់ ផង ដេរ»។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ទំហំ ពា-
ណិ ជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី  បេទេស ទំង- 
២ មន តម្លេ ជាង ១ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ កើន ជាង  ៣៦ ភាគរយ 
ធៀប នឹង ៧៥៦  លាន ដុលា្លារ 
កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៨ ។ នេះ បើ 
តាម ទនិ្ននយ័ ព ីសា្ថាន ទតូ កម្ពជុា 
បេចាំ នៅ បេទេស កូរ៉េ  ៕ 

កម្ពជុា រំពឹង ថា នឹង មាន ផលិតផល អាហារ បន្ថម្ ទៀត  នំា ទៅ កូរ្៉

កសិករ កំព៊ង បេមូល ផ្លេ ស្វាយ យក ស្តកុ ទ៊ក លក់ ឲេយ ឈ្មញួ។ ហេង ជីវ័ន
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វិស័យសាធារណៈន័រវែស   
មានឱនភាពលើកដំបូងក្នងុ២៥ឆ្នាំ

សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចនិងការងារនៅអាមែរិកមានសម្ទះុ   
ឡើងវិញបុ៉ន្តែក្នងុលែបឿនយឺតៗជាងការរំពឹងទុក

ទីក្រុងអូស្លូៈ ការិយាល័យ 
ស្ថតិ  ិនៃ បៃទៃស នរ័វៃស  កាល ព ី
ថ្ងៃ ពុធ បាន បង្ហាញ  នូវ ឱនភាព 
សាធារណៈ ជា លើក ដំបូងក្នុង 
តៃមីាស ទ ី២ឆ្នា ំនៃះ  ក្នងុ រយៈពៃល  
២៥ ឆ្នាំបណ្តាល មក ពី ហិរញ្ញវត្ថុ  
រង ផល ប៉ះពាល់នៃ ការ រីករាល- 
ដាល វីរុស កូរ៉ូណ។ 

បៃទៃសដៃល ជា អ្នក ផលតិ បៃង    
នងិ ឧស្មន័ ធបំផំតុ ក្នងុ តបំន  ់អរឺ៉បុ  
ខាងលចិ បាន ពើប បៃទះ  នវូ គណន ី
របស់ ខ្លួន  ធា្លាក់ ចុះ ពណ៌កៃហម  
ក្នងុ ខៃ មៃសា ដល ់ខៃ មថិនុា  ដល ់
- ៨៣ពាន់ លាន កៃូណឺរ  (ជិត  
-៨ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ -៩, ៤៦  ពាន-់ 
លាន ដុលា្លារ ) បនា្ទាប់ពីកត់ តៃ  
អតិរៃក ចំនួន ២២ពាន់ លាន 
កៃូណឺរ នៅ តៃីមាស ទី ១ ។

ស្ថតិ ិនោះបាន បង្ហាញ ថា ការ 
ធា្លាក់ ចុះ នៃះ រួម ចំណៃក ពី ការ 
ធា្លាក់   ចំណូល បៃង ពៃម ជាមួយ  
ភាគលាភ តចិ ទាប នងិ ចណំលូ  
ពន្ធ  ខណៈដៃល ការ ចណំយ បាន  
កើន ឡើង ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ  ផល-  

ប៉ះពាល ់សៃដ្ឋកចិ្ច  បណ្តាល មក 
ព ី ការ រកី រាល ដាល នងិ ដោយសារ  
ការ ផ្តល ់ផល បៃយោជន៍ ដល ់អ្នក  
គ្មាន ការ ងរ ធ្វើ កើន ឡើង ។ 

អ្នក ជំ នាញសៃដ្ឋកិច្ច នៅ ឯ ភា្នាក់- 
ងរ  សិ្ថត ិ លោក Pal Sletten បាន 
និយាយ ថា៖« វិស័យ សាធារណៈ  
បាន ការ ពារ វិស័យ ឯកជន  ពី ការ 
ធា្លាក់ ចុះ  គំហុក ក្នងុ ចំណូល  ជាតិ»។   

ភា្នាក់ងរ ស្ថិតិ នោះ ឲៃយ ដឹង ថា 
អតរិៃក សាធារណៈ របស ់នរ័វៃស 
មាន ជាមធៃយម ១០,៧ ភាគរយ 
នៃ   GDP  ចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០០២ ដល ់
២០១៩ ចំណៃក ឱនភាព នៅ 
តៃីមាស ទី២  បង្ហាញ  ថា មាន 
១០,៣ភាគរយ នៃ  GDP។ 

ទោះ យា៉ាងណ បៃទៃស នរ័វៃស  
អាច ពឹង ផ្អៃក លើ មូល ធន ទៃពៃយ 
សមៃបត្តិ អធិបតៃយៃយ ដ៏ ធំ របស់ 
ខ្លនួ  ដៃល មាន តម្លៃ ជាង ១ពាន-់ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ  (៩៨៦  ពាន-់ 
លាន អរឺ៉ ូ)នងិ បាន វនិយិោគ ក្នងុ 
ភាគហ៊ុន  សញ្ញាបណ្ណ  និង 
អចលន ទៃពៃយ៕ AFP/RR

តពី ទំព័រ ១... នឹង មាន រោង ចកៃ កៃច្នៃ  
ទឹក ដោះគោ សៃស់ផ្ទាល ់ខ្លួន ផង ដៃរ។

លោក  ជ ីសលិា  សហ សា្ថាបនកិ កៃមុហ៊នុ  
Khmer Fresh Milk បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា  នៅ ពៃល នៃះ 
កៃុមហ៊ុន លោក បាន ចៃក ចាយ ផលិត ផល 
ទឹកដោះ គោសៃស់ យា៉ាអួរ សៃស់  និង ប៊័ រ 
នៅ ផៃសារ ទនំើប បាយន័ ក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ រចួ 
ហើយ ហើយ កៃមុហ៊នុ គៃង នងឹ ពងៃកីការ  
ចៃក ចាយ ន្ថៃម ទៀត នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ ។

លោក ថ្លៃងថា៖ « ផលិត ផល របស់យើង 
បាន តាំង លក់ នៅ ផៃសារ ទំនើប បាយ័ន រួច 
ហើយ កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ។ ដោយ មាន 
ការ គំទៃ កាន់ តៃ ចៃើន ពី អតិថិជន យើង 
នឹង ពងៃីក ការ ចៃក ចាយ ផលិត ផល របស់ 
យើង បន្ត ទៀត នៅ តាម ផៃសារ ទនំើបៗ ដចូជា 
ផៃសារ ឡាកគ់ ីអីអុន  នងិ មា៉ាកៃ ូជា ដើមនៅក្នងុ 
សបា្តាហ៍ ទី ២ ខៃ កញ្ញា នៃះ »។ 

លោក  ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា កសិដា្ឋាន គិរីសួគ៌  
(Kirisu Farm)  មាន ចក្ខុ វិស័យ នាំ យក 
ទឹក ដោះ គោ សុទ្ធ ពី ធម្ម ជាតិ  ផលិត តាម 
បច្ចៃក ទៃស កសិកម្ម ទំនើប និង ការ កៃច្នៃ 
ចណំ ីអាហារ តាម ស្តងដ់ា អនាមយ័ លដំាប ់
ពិភពលោក មក ទីផៃសារ កម្ពុជា ។

លោក បន្ត ថា៖ « ផលិត ផល របស់ យើង 
មាន រស ជាតិ ឆ្ងុយ ឆ្ងាញ់   នឹង លក់ ក្នុង តម្លៃ 
សមរមៃយ ឬ ទាប ជាង តម្លៃ  ទីផៃសារ បន្តិច »។

បច្ចុបៃបន្ន កសិដា្ឋាន Kirisu Farm មាន 
សមត្ថ ភាព ផលិត ទឹកដោះ គោ សៃស់  បាន 
ចនោ្លាះ ព ី៥ ០០០  ទៅ  ៦ ០០០  លតីៃ ក្នងុ 
១ ថ្ងៃ ហើយ នងឹ អាច ផលតិ បាន  ១០ ០០០ 
លីតៃ ក្នុង ១ ថ្ងៃ នៅ ពៃល ដៃល ដំណើរ ការ 

ផលិត កម្ម ពៃញ លៃញ ។
លោក  វៃង  សាខនុ  រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ កស-ិ

កម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់  និង នៃសាទ ក្នុង អំឡុង 
ពៃល  ទសៃសនកិច្ច កសិដា្ឋាន  Kirisu Farm  
កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ  បាន នយិាយ ថា  គមៃង  
វិនិយោគ នៃះ បាន ចូល រួម ចំណៃក ក្នុង ការ- 
លើក  កម្ពស់ ផលិតផល ក្នងុ សៃកុ និង បង្កើត 
ឱកាស ការ ងរ ដល់ បៃ ជាពល រដ្ឋ កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃងថា៖ «គមៃង នៃះ នងឹ ជយួ នា ំ
យក បច្ចៃក វិទៃយា ទំនើប  ទាន់ សម័យ  វៃ ឆ្លាត  
និង  ចុង កៃយ មក បៃើ ក្នុង ការ ចិញ្ចឹម  និង 
ផលិត ទឹក ដោះ  ដើមៃបី ធានា បាន នូវ គុណ- 
ភាព  និង សុវត្ថិ ភាព ដល់ អ្នក បរិភោគ »។ 

លោក បន្ថៃម  ថា ៖ «គមៃង ពិត ជា បាន 
បំពៃញ ឲៃយ ខៃសៃ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយ សៃប តាម ឆន្ទ ៈនងិ គោល នយោ បាយ 
របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  ក្នុង ការ ជំរុញ 

អភិវឌៃឍ វិស័យ កសិ-ឧសៃសាហ កម្ម ជា មួយ 
វិស័យ ឯក ជន  ដើមៃបី   បង្កើន តម្លៃ បន្ថៃម   និង 
កាត ់បន្ថយ ការ នា ំចលូ ផលតិ ផល ទកឹ ដោះ  
ធានា បាន នូវ អាហា រូបត្ថម្ភ ដល់  ់ កុមារ »។

យោង តាម លោក គួច សុខលី នាយក- 
ចាត់ ការ ទូទៅ  កៃុមហ៊ុន Khmer  Fresh  
Milk កៃុមហ៊ុន បាន នាំ ចូល គោ សមៃប់ 
ផលិត ទឹក ដោះពូជ Holstein heifers 
ចនំនួ  ៥៦០ កៃបាល ព ីអសូ្តាៃល ី ក្នងុ នោះ គោ 
ចនំនួ  ៣០០ កៃបាល  កពំងុ ផលតិ ទកឹ ដោះ ។ 
ជាមធៃយម គោ  ១ កៃបាល អាច ផលតិ ទកឹ ដោះ 
បាន ចំនួន ២០ លីតៃ ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។ 

កៃ ព ីកសដិា្ឋាន Kirisu Farm  នៅកម្ពជុា  
បច្ចបុៃបន្ន មាន កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ គោ យក ទកឹ- 
ដោះ ចំនួន ២ កន្លៃង   ទៀត ដៃល កសិដា្ឋាន 
ទាងំ  ២  មាន សមត្ថភាព ផលតិ ទកឹដោះបាន   
បៃមាណ  ២ ០០០ លីតៃ ក្នុង  ១ ថ្ងៃ ៕LA

ទកី្រងុ វ៉ាសុនីតោនៈ ធនាគរ 
កណ្តាល អាមៃរិក បាន ឲៃយ ដឹង 
កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច    
នងិ  ការ ទទលួ បាន ការងរ ធ្វើ បន្ត 
កើន ឡើង ក្នុង រដ្ឋ   ជា ចៃើន នៅ 
អាមៃរកិ  ប៉នុ្តៃ  វា បាន ដណំើរការ 
យឺត   ខណៈ ការ ចំណយ  ទូទៅ 
នៅតៃ ដាច់ ឆ្ងាយ ពីកមៃិត មុន 
ការ រីក រាលដាលកូវីដ ១៩។ 

ការ ស្ទងម់ត ិផ្តាត លើ លក្ខខណ្ឌ  
សៃដ្ឋកិច្ច  របស ់ធនាគរ កណ្តាល  

អាមៃរិក បាន បង្ហាញ ថា៖« ការ 
កើន ឡើង នៃ កម្មករ ដៃល តៃូវ 
បាន បញៃឈប ់ព ីការងរ ជា អចនិៃ្តយ ៍ 
ខណៈ តមៃវូការ នៅតៃ ទនខ់ៃសាយ  
ជា ពសិៃស នៅក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម 
សៃវាកម្ម  រង គៃះ ខា្លាំង»។

 ពៃល អ្នក ធ្វើ គោល នយោបាយ    
របូយិវត្ថ ុរៀប ច ំសមៃប ់កចិ្ច បៃជុ ំ
បនា្ទាប ់របស ់ពកួ គៃ នៅ ចងុ ខៃ នៃះ  
របាយ ការណ៍បាន បង្ហាញ ថា 
កមា្លាងំ  សៃដ្ឋកចិ្ច មនិ  ឃើញ វលិ មក  

រក ភាព ខា្លាងំ  ដចូ ដៃល  អ្នក សៃដ្ឋកចិ្ច  
ខ្លះ ពៃយាករនោះទៃ។ 

យោង តាម ទនិ្ននយ័  ដល ់ថ្ងៃទ ី
២៤ខៃ សីហា   នៃ សៀវភៅកំណត់-  
ហៃតុ  របស់ ធនាគរ កណ្តាល 
បង្ហាញ ថា  រូប ភាព ចមៃុះ   និង  
ភាព មនិ ចៃបាសល់ាស ់នៅតៃ បន្ត 
កើត មាន   ពៃល ដៃល វរីសុ ករូ៉ណូ   
បន្ត បង្ក ផលប៉ះពាល ់ដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច   
ធំបំផុត របស់ពិភពលោក នៃះ  
ដៃល  ជាង  ១៨៥ ០០០ នាក់  
បានសា្លាប់ ដោយសារ ជំងឺនៃះ។ 

ខណៈដៃល របាយ ការណ៍ នៃះ   
បាន បង្ហាញ ថា  កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច   
បន្តមាន ក្នងុ បៃទៃស   « ជា ទទូៅ 
ការទទួល បាន គឺ មធៃយម   និង 
សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ចនៅតៃ បន្ត 
ស្ថិត នៅកៃម បនា្ទាត់  មុន ការ-  
រីក រាល ដាល កូវីដ១៩។ 

ធនាគរ កណ្តាល ឲៃយដឹងថា 
ការ លក ់ផ្ទះ នងិ រថយន្ត នៅតៃ ខា្លាងំ  
ប៉នុ្តៃ  តាម រដ្ឋ ជា ចៃើនកត ់សមា្គាល ់ 
ឃើញ កំណើន យឺត   នៅឡើយ 
ហើយ ការ ចណំយជាទទូៅស្ថតិ  

នៅឆ្ងាយ  ពី កមៃិត មុន កើត មាន 
ការ រីក រាលដាល នៅឡើយ។ 

ការ ស្ទង ់មត ិនោះ បាន បង្ហាញ  
ថា៖« ការងរ បាន កើន ឡើង  ក្នងុ 
ចំណោម រដ្ឋ ជាចៃើន ជាមួយ ការ -  
កើន ឡើង  ក្នុង ឧសៃសាហ កម្ម ។ 
ទោះ បី ជាយា៉ាង ណ  កៃុង  ខ្លះ 
រាយ  ការណ ៍ ព ីកណំើន ការងរ យតឺ   
នងិ ការ ជលួ ការងរ មនិ ទៀងទាត ់ 
កើន ឡើង »។ 

  ក្នុង តំបន់  ញូវយ៉ក  កំណើន 
បាន  ជាប ់គងំ សមូៃប ីការ រកី រាល- 
ដាល នៃ  វីរុស បាន ស្ងប់់ ក៏៏ដោយ 
ហើយ អាជីវកម្ម ជាចៃើន បាន 
បើក  ឡើង  វិញ ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 

ក្នងុទកីៃងុ  Chicago  ការងរ 
និង ផលិតកម្ម  បាន កើន ឡើង 
យា៉ាងខា្លាំង ប៉ុន្តៃ  ការ ងើប ឡើង 
ពៃញ លៃញ មនិ តៃវូ បាន គៃ រពំងឹ 
ឡើង រហូត ដល់ ឆ្នាំ កៃយ។ 

 កាល ព ីខៃមនុ អាកាសចរណ ៍
អាមៃរិកបាន បៃកាស ថា ខ្លួន 
កាត់ បុគ្គលិក ១៦ ០០០ នាក់ 
នៅខៃ កៃយ៕ AFP/RR អគារ  ធនាគារ កណ្តាល អាម្ររិក  នៅ ទីក្រងុ វ៉ាសីុនតោន។ រូបថត AFP

KirisuFarmគែងចូលផែសារទំនើបធំៗ...

លោក វ្រង សាខុន អំឡុង ព្រល ទស្រសនា Kirisu Farm កាល ពី សប្តាហ៍មុន។ រូបថត សហ ការី

ចិនចែញវិធានការកាត់បន្ថយ
ឧបសគ្គទាក់ទាញការវិនិយោគ

ក្រងុប៉្រកាងំៈ កៃមុអ្នក ជនំាញ 
បាន  ឲៃយ ដងឹថា  បៃទៃស ចនិ បាន  
ចាត់ វិធានការ  មួយ ចំនួន ដើមៃបី 
បើក ចហំបន្ថៃមទៀត ក្នងុ   វសិយ័ 
ផលតិ កម្ម របស ់ខ្លនួ ដល ់កៃមុហ៊នុ  
បរទៃស  មកកាន់ ទី ផៃសារ ដ៏ ធំ    និង 
ទាកទ់ាញ  ការ វនិយិោគ  បរទៃស 
សមៃប ់ បណ្តាក់ទុន ថ្មី ៗ  ដើមៃបី 
ជំរុញ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក ។ 

លោក  Wang Peng អនុ- 
បៃធាន មជៃឈ មណ្ឌល  ចនិ សមៃប ់ 
ការ អភវិឌៃឍន ៍ឧសៃសាហ កម្ម ពត័ម៌ាន  
ដៃល ជា កៃមុ បៃកឹៃសា យោបល់ មាន  
មលូដា្ឋាន នៅ ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ  បាន  
ឲៃយ ដងឹថា  បញ្ជ ីអវជិ្ជមាន ឆ្នា ំ២០២០  
សមៃប់  ការ វិនិយោគ បរទៃស  
បាន  លបុ ចោល ការ កមៃតិ មលូធន 
សមៃប ់កៃមុ វនិយិោ គនិ បរទៃស  
ក្នងុ ការ ចលូ រមួហ៊នុ ក្នងុ ពាណជិ្ជ-
កម្ម  រថយន្ត  ហើយ បាន លបុចោល   
បទ បៃបញ្ញត្ត ិដៃល ហាមឃាត ់ ការ- 
វិនិយោគ បរទៃស  នៅ ក្នុង ការ- 
បបំ្លៃង នងិ ការ កៃច្នៃ រ៉ៃ វទិៃយសុ កម្ម   
និង ការ ផលិត ឥន្ធនៈ នុយក្លៃ អ៊ៃរ ។

លោក Wang ថ្លៃង ថា ៖«  ការ 
លុបចោល ការ កមៃិត មូលធន  
ឬ  ការ បន្ធរូបន្ថយ បទបៃបញ្ញត្ត ិលើ  
បញ្ជ ីអវជិ្ជមាន  បង្ហាញ កចិ្ច ខតិខ ំ
បៃងឹបៃង របស ់ បៃទៃស  ចនិ  ក្នងុ  
ការ បើកចហំ បន្ថៃម ទៀត នវូ វសិយ័  

ថ្មីៗ   ដៃល អាច ទាក់ទាញ  ជា បន្ត-  
បនា្ទាប ់នវូ ធនធាន អន្តរជាត ិ ដើមៃបី  
បង្ហូរ ចូល ទៅ ក្នុង  ឧសៃសាហកម្ម 
ផលិត កម្ម ដៃល លាត សន្ធឹង 
ដ៏ធំ របស់ ជាតិ »។

លោក បៃធានា ធបិត ីសុ ីជនីភងី 
កាល ពថី្ងៃ អង្គារ បាន អពំាវនាវ ឲៃយ 
មាន កចិ្ចខ ិតខ ំបៃងឹ បៃង ក្នងុការ 
លើក កម្ពស ់ការ កៃ ទមៃង ់   កានត់ៃ 
សុជីមៃ   នងិ បន្ត សមៃច   ឲៃយបាន  
ការ បើក ចំហ  កាន់តៃ ខ្ពស់  ដើ  មៃបី  
ផ្ដល់  សម្ទុះ ដ៏រឹងមាំ សមៃប់ ការ  
បង្កើត គំរូ  ការ អភិវឌៃឍថ្មី  មួយ  ។  

ខណៈដៃល ធ្វើ ជា អធបិត ីក្នងុ  
កិច្ច បៃជុំ លើកទី  ១៥ នៃ គណៈ-
កមា្មា ធកិារ កណ្តាល សមៃប ់ កណំៃ 
ទមៃង់  ជារួម កាន់តៃ សុី ជមៃ  
លោក សុី បាន បញ្ជាក់ ថា ការ- 
បង្កើន លៃបឿន  ក្នុង ការ បង្កើត គំរូ  
ការ អភិវឌៃឍថ្មី មួយ  ដោយ បង្ហាញ  
ការ ចរាចរ២  ដៃលចាប់យក  
ទផីៃសារ ក្នងុ សៃកុជា ទផីៃសារ សខំាន់  
ខណៈ ដៃល អនុញ្ញាត ឲៃយ ទីផៃសារ 
ក្នងុសៃកុ នងិ ទ ីផៃសារ បរទៃស ជរំញុ  
គ្នា ទៅវញិ ទៅ មក  គ ឺជា ការ សមៃច  
ចតិ្ត ជា យទុ្ធសាស្ដៃ ដៃល បាន ធ្វើ 
ឡើង សៃបជា មួយ នឹង ការ ផ្លាស់ប្តូរ  
នៅ ក្នុង ដំណក់  កាល អភិវឌៃឍន៍   
បរិសា្ថាន  និង លក្ខខណ្ឌ របស់ 
បៃទៃស ចិន៕ LA



«ផ្ទះនំខេក&នំប៉័ង»បង្ហាញពីភាពជាសហ-
គេិនកម្ពុជាវ័យក្មេងដ៏ជោគជ័យថ្មីមួយទៀត   

 អាហារនិងភេស្ជជៈwww.postkhmer.com 
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 ក្លាយខ្លួនជា សហគ្រិន វ័យក្ម្រង ដ៏ 
ជោគជ័យ  វា ជា ក្តី ស្រ ម្ររបស់ មនុស្រស 
ជាច្រើន ប៉ុន្ត្រ ក្នុងនាម ជា សហគ្រិន 
វយ័ក្ម្រង វា មនិម្រនជា រឿង ដ្រល ងាយ-
ស្រួល នោះទ្រ គឺ វាទាមទា រឲ្រយ មាន 
មហិច្ឆតា ខ្ពស់ ភាព ឆ្លាត វ្រ កមា្លាំងចិត្ត 
ដើម្របី បង្កើត អ្វីមួយ ដ្រល ថ្មី និង ករ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្ត  ជម្នះ រាល់ ឧបស គ្គ ដើម្របី 
សម្រច ឲ្រយ ដល់ គោលដៅ  និង ទទួល 
បានជោគជយ័  ហើយ មនិម្រន គ្របគ់្នា 
សុទ្ធត្រ អាចធ្វើ បាន នោះទ្រ ។  

 ដោយមាន ចំណង់ ចំណូលចិត្ត ចង់ 
បង្កើត អាជីវកម្ម ខ្លួនឯង និង មាន 
ចណំង ់ចណំលូចតិ្ត ធ្វើ ន ំខ្រ កទើប ធ្វើ ឲ្រយ  
បងប្អូន ស្រី ២ នាក់  កំពុង ចាប់ដ្រគ្នា 
បើកហាង ធ្វើ នំ ខ្រ ក ជាមួយនឹង 
ចក្ខុវិស័យ អាជីវកម្ម វ្រងឆ្ងាយ ដ្រល 
បង្កើតបាន នូវ អាជីវកម្ម មួយកំពុង 
ទទួល  បាន ជោគជ័យ ។   

 ច្រញព ីក្ត ីស្រឡាញ់ នងិ ករចង់ មាន 
អាជីវកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន បាន ជំរុញ ឲ្រយ 
បងប្អូន បង្កើត ២ នាក់ បើកហាង នំ -   
ខ្រ ក « ផ្ទះ នំ ខ្រ ក & នំបុ័ង » សាខា ទី ១ 
ស្ថិតនៅ ផ្លូវ កម្ពុជា ក្រម រាជធានី- 
ភ្នំព្រញ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ត្រឹម រយៈ- 
ព្រល ដ៏ ខ្លី អាជីវកម្ម មួយ ន្រះ ត្រូវបាន 
ពង្រីក រហូតដល់ ៦ សាខា ដោយផ្តល់ 
ឱកស ករងារ ដល់ ប្រជាជន ខ្ម្ររ ជាង 
៦០ នាក់ ។  

 ហាង លក់ នំ ខ្រ ក របស់ ពួកគ្រ មាន 
លក ់ន ំខ្រ ក គ្រប ់តម្រវូករ សម្រប ់ពធិ ី
ខួបកំណើត មង្គលករ និង កម្មវិធី 
ផ្រស្រងៗ ទៀត ដ្រល កំពុង ទាក់ទាញ 
តម្រូវករ ពី បណ្តា ខ្រត្ត មួយចំនួន 
ដូចជា ខ្រត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ និង 
ខ្រត្តកោះកុង ជាដើម ។ 

 កញ្ញា ធា វួ ច អ្រង ជា សហគ្រិន 
វ័យក្ម្រង និង ជា មា្ចាស់ អាជីវកម្ម « ផ្ទះ -  
ន ំខ្រ ក នងិ នបំុង័ » បាន ឲ្រយ ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
ដឹងថា ៖« ខ្ញុំ បើកហាង នំ ខ្រ ក ន្រះ ឡើង 
គឺ ដោយសា ត្រ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ខាង ករ- 
រចនា ម៉ូដ នំ ខ្រ ក សា្អាតៗ  និង ប្ល្រកៗ 
ម្រយ៉ាងវញិទៀត ខ្ញុ ំអត ់ចលូចតិ្ត ធ្វើករ ឲ្រយ 
គ្រ ខ្ញុំ ចូលចិត្ត រកសុី ខ្លួនឯង ។ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៦ បងស្រី ខ្ញុ ំ នងិ ខ្ញុ ំបាន ទៅ រៀន 
ធ្វើ នំ ខ្រ ក បន្ថ្រម នៅ ទីក្រុង បាងកក 
ពីព្រះ ខ្ញុំ ចង់បាន បទពិសោធ និង 
របៀប ធ្វើ នំ ខ្រ ក ជាក់ស្ត្រង » ។ 

 កញ្ញា វ ួច អ្រង នងិ បងស្រ ីរបសគ់ត ់

បានក្លាយ ជា សហគ្រិន ស្ត្រី វ័យក្ម្រង ដ៏ 
ជោគជ័យ ដ្រល បាន បង្កើត យីហោ 
ផ្ទាល់ខ្លួន  និង ទទួលបានឯករាជភាព 
ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ ផងដ្ររ។  

 យោងតាម គ្រហទំព័រ អន្តរជាតិ 
Food and Wine ច្រញផ្រសាយ ក្នុង 
ខ្រមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ បានឱ្រយដឹងថា 
៨៥%  ន្រ អ្នក ដ្រល រៀន មុខ វិជា្ជា ធ្វើ     
នំ ខ្រ ក នំដុត នៅ វិទ្រយសា្ថាន ធ្វើ ម្ហូប 
សហរដ្ឋអាម្ររិក  គឺជា ស្ត្រី បើ ប្រៀប- 
ធៀប ទៅនឹង៥០ភាគរយ  ន្រ អ្នក- 
ចុះឈ្មោះ ចូលរៀន ទាំងមូល ។  

 យោងតាម សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ 
អន្តរជាតិ ដ្រលជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ធនា-
គរពិភពលោក បាន រាយករណ៍ ថា ៖ 

« ស្វ្រងយល់ ពី ឱកស សម្រប់ សហ-
គ្រស ខា្នាតតូច  និង មធ្រយម ដ្រល គ្រប់-
គ្រង ដោយ ស្ត្រី នៅ កម្ពុជា » ភាគច្រើន 
ន្រ អាជីវកម្ម ប្របន្រះ ត្រូវបាន ដំណើរ-
ករ ដោយ ស្ត្រី ។ 

 របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៩ បាន 
បងា្ហាញ ថា ៖« ករពតិ ស្ត្រ ីដ្រលជា មា្ចាស ់
អាជីវកម្ម ភាគច្រើន នៅក្នុង ប្រទ្រស    
( មាន ៦១ ភាគរយ ) ខ្ពសជ់ាង បណ្តា 
ប្រទ្រស អាសា៊ាន ជាច្រើន » ។ 

 បច្ចុប្របន្នន្រះ ស្ត្រី វ័យក្ម្រង កម្ពុជា 
កំពុង ចាប់ផ្តើម ប្រកួតប្រជ្រង នឹង 
វជិា្ជាជវីៈ ដ្រល គ្របគ់្រង ដោយ បរុស  នងិ 
ក្លាយជា សហគ្រិន ដូចជា កញ្ញា វួ ច- 
អ្រង ជាដើម ហើយមិន ត្រឹមត្រ ដើម្របី 

ជោគជ័យ ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ ថ្រមទាំង 
ដើម្របី ពង្រីក អំណច ស្ត្រី ផងដ្ររ ។ 

 កញ្ញា វ ួច អ្រង ថ្ល្រងថា ៖« តាមពតិទៅ 
ខ្ញុំ មិន ចូលចិត្ត ធ្វើករ ឲ្រយ គ្រ ទ្រ គឺ ខ្ញុំ 
ចូលចិត្ត មាន អាជីវកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន ។ 
មុនព្រល ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ធ្វើ នំ - 
ខ្រ ក ន្រះ គឺ ខ្ញុំ មាន  តូប មួយ លក់ កហ្វ្រ 
និង ត្រ ប្រតង » ។ 

 កញ្ញា បន្ថ្រមថា ៖« នំ ខ្រ ក របស់ខ្ញុំ 
ផ្តោត  សខំាន ់លើ រសជាត ិម៉ដូ នងិ តម្ល្រ 
ប៉ុន្ត្រ អ្វីដ្រល ពិស្រស បំផុត សម្រប់      
ន ំខ្រ ក របសខ់្ញុ ំគ ឺរសជាត ិនៅខាងក្នងុ ។ 
ហើយ  ចំពោះ ម៉ូដ វិញ គឺ ខ្ញុំ ត្រងត្រមាន 
ម៉ូដ ថ្មីៗ ជានិច្ច ។ ហាង នំ ខ្រ ក របស់ខ្ញុំ 
មាន ៤ រសជាតិ គឺ តយ ដូង សូកូឡា   

ទរុ្រ ន នងិ ស្ត្រ ប៊្រ រ ីហើយ រសជាត ិដ្រល 
ទទួលបាន ករគំទ្រ ច្រើនជាងគ្រ គឺ 
រសជាតិ តយ ដូង » ។ 

« ហាង ខ្ញុំ មានលក់ នំ ខ្រ ក គ្រប់ ទំហំ 
ដ្រលមាន តម្ល្រចាប់ពី ៥ដុល្លារ ឡើង 
ទៅ  ហើយ ន ំធ ំបផំតុ ដ្រល យើង ធា្លាបធ់្វើ 
ជូន អតិថិជន គឺមាន ទម្ងន់ ប្រហ្រល 
៣០ គីឡូក្រម ។ ចំពោះ តម្ល្រ វិញ គឺ 
សមរម្រយ ដ្រលមាន ចាប់ពី តម្ល្រ ៥ 
ដុល្លារ ឡើងទៅ » ។ 

 បច្ចុប្របន្ន  តម្រូវករ នំ ខ្រ ក កំពុងត្រ 
ព្រញនិយម ម្រយ៉ាង គឺ ដោយ សារ 
ប្រក់ចំណូល គ្រួសារ មានករ កើន- 
ឡើង ដ្ររ ខណៈ មានករកើនឡើង 
ន្រអ្នកប្រ ើប្រស់បណ្តាញ សង្គម  និង 
ករធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម តាម អុីន ធឺណិ ត 
បានធ្វើឱ្រយ អាជីវកម្ម របស់ កញ្ញា វួ ច- 
អ្រង កន់ត្រ មានករ រីកចម្រើន ។ 

 កញ្ញា បានលើកឡើងថា ៖« បច្ចុប្របន្ន 
ប្រជាជន កម្ពុជា មានករ ព្រញនិយម  
នំ ខ្រ ក ច្រើន ធៀប នឹង រយៈព្រល ១០ 
ឆ្នាំមុន ខ្ញុំ មើលឃើញថា  មានភាព- 
ខសុគ្នា ខា្លាងំ ជាពសិ្រស ន ំខ្រ ក សម្រប ់
កម្មវិធី ខួបកំណើត » ។  

« ខ្ញុំ ក៏ ត្រងត្រ ឡាយ លក់ តាម ហ្វ្រ ស- 
ប៊ុ ក ដ្ររ ហើយ អតិថិជន ប្រមាណ ៥០ 
ភាគរយ សា្គាល់ ហាង របស់ខ្ញុំ តាមរយៈ 
ករ ឡាយ របស់ខ្ញុំ »។ 

 កញ្ញា វួ ច អ្រង  បានលើកឡើងថា ៖   
«ជីវភាព ប្រជាជន កន់ត្រ ប្រសើរ និង 
មាន កម្មវិធី ផ្រស្រងៗ កន់ត្រច្រើន ជា - 
ពិស្រស ពិធី ខួបកំណើត ដ្រល សុទ្ធ- 
ត្រមាន តម្រូវករ នំ ខ្រ ក ។ ជាទូទៅ 
កម្មវិធី អ្វីមួយ បើ មាន នំ ខ្រ ក នឹងធ្វើ ឲ្រយ 
ពិធី នោះ កន់ត្រ រីករាយ  និង ពិស្រស 
ទ្វ្រឡើង » ៕ 

នំខេករសជាតិតយដូងមានការពេញនិយមជាងគេ។ 

កញា្ ធា វួចអេង មា្ទាស់ហាងនំខេក«ផ្ទះនំខេក & នំប័ុង» កំពុងរចនានំខេកជូនអតិថិជន។    

ហាងនំខេក«ផ្ទះនំខេក & នំប័ុង» មាន៦សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។  

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០
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លោកមេធាវីអាភីវ៉ាតកាន់ថងដាក់ពាកេយប្តងឹបរិហារកេរ្តិ៍នៅបុ៉ស្តិ៍បូ៉លិស។BKP

លោកសីុជីនភីងនិងលោកវ៉ា្លាឌីមៀរពូទីន(មុខគេស្តា)ំថតរូបរួមគ្នា។AFP

តពីទំព័រ១...វិធានការតាម
ផ្លវូចប្ាប់បឆ្ាងំអាខោនហ្វស្-
ប៊ុកប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
ជាង១០០ជាពិស្សប្ព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគ្ហទំព័រធ្វី-
ធើរ ជុំវិញការបរិហារក្រ្តិ៍ស្ថិត
នៅកម្ចប្ាប់ពហ្្មទណ្ឌនងិ
ការរំលោភច្បាប់ឧក្ិដ្ឋកម្ម-
ព័ត៌មានវិទ្យា។វានៅមិនទាន់
ដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកណាបាន
តាមដានអាខោននោះនៅ

ឡើយទ្។
លោកអាភីវា៉ាតកាន់ថងបាន

ថ្ល្ងថា ប៉ូលិសនឹងពិចារណា
ថា តើអ្នកនយោបាយមួយ
ចនំនួបានគាទំ្បទឧក្ដិ្ឋនោះ
តាមរយៈការច្ករំល្កព័ត៌-
មានបង្ខូចក្រ្តិ៍ឈ្មោះកូនភ្លោះ
នោះដ្រឬទ្។
អតិថិជនរបស់លោកបាន

កពំងុទទចូឲយ្នាំយកក្មុអ្នក-
ប្ព្ឹត្តបទល្មើស មកផ្តនា្ទា-

ទោសទៅតាមចប្ាប់ហើយនងឹ
មិនត្ូវសម្បសម្ួលណា-
មួយជាមួយគ្ជាដាច់ខាត។
លោកម្ធាវីអាភីវា៉ាតកាន់-

ថងបានបន្ថម្ថាលោកឧត្តម-
ស្នីយ៍ប្យុធ ចាន-អូចា
មិនបានធ្វើរឿងអ្វីមួយជាប់-
ពាក់ព័ន្ធជាមួយការដាក់ពាក្យ-
បណ្តឹងនោះទ្។
លោក ក៏បានកត់ត្ និង

បានទាត់ចោលការអះអាងជា-

ច្ើននៅក្នុងការបង្ហោះលើ
បណា្តាញសង្គម។
ជាឧទាហរណ៍ លោកបាន

ទាត់ចោលការអះអាងមួយ
ដ្លកូនស្ីភ្លោះរបស់លោក
ប្យុធ បានបង្វ្រទៅនាម
តក្លូរបស់មា្តាយពកួគ្ដើមប្ី
គច្ចញ្ពីករណី១ដល្ជាប់
ទាក់ទងការចោទប្កាន់លាង-
សមា្អាតប្ក់ប្ឆាំងនឹងលោក
ប្យុធ៕BKP/SK

កេងុវ៉ាសីុនតោនៈស្ថានទូត
ចិននៅអាម្រិកកាលពីថ្ង្ពុធ
បានស្នើឲ្យភាគីអាម្រិកលុប-
ចោលការរឹតត្បិតមិនតឹ្មតូ្វ
របស់ខ្លនួទៅលើអ្នកការទូតនិង
បុគ្គលិកស្ថានកុងសុ៊លចិន។
ស្ថានទូតចិនបានថ្លង្នៅក្នងុ

ស្ចក្តីថ្លង្ការណ៍មួយថា៖
«ដោយមានការដោះសទៅ-
វិញទៅមកអាម្រិកបានដាក់
ការរឹតត្បិតមិនតឹ្មតូ្វផ្ស្ងទៀត
និងដាក់បម្មទៅលើអ្នក-
ការទូត និងបុគ្គលិកស្ថានកុង-
សុ៊លចិន»។
ស្ថានទូតចិនបានថ្លង្ថា៖

«បញ្ហោន្ះបានបំពានទំាងសុ្ង
ទៅលើកិច្ចប្ជំុនៅទីកុ្ងវីយ្ន
ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត និង
កិច្ចប្ជំុកុ្ងវីយ្នស្តីពីទំនាក់-
ទំនងស្ថានកុងសុ៊លហើយ
ប្ទ្សចិនបានប្ឆំាងចំពោះ
ការរំលោភកិច្ចប្ជំុនោះ យ៉ាង
ដាច់អហង្ការ»។
ស្ថានទូតចិនបានថ្លង្ថា៖

«ខ្លនួក៏បានប្ឆំាងផងដ្រ ចំ-
ពោះការវាយតម្ល្ប្កាសដោយ
ខ្លនួឯង អំពីការបើកចំហនិង
ស្រីភាពរបស់ភាគីអាម្រិក។
ប្ទ្សចិនជានិច្ចកាលបាន
គំាទ្ និងផ្តល់ភាពងយសួ្ល

ជាចំាបាច់សម្ប់អ្នកការទូត
បរទ្ស និងបុគ្គលិកស្ថាន-
កុងសុ៊លនៅក្នងុនោះរួមមាន
អ្នកមកពីអាម្រិកដើម្បីអនុវត្ត
តួនាទីផ្លវូការរបស់ពួកគ្»។
ស្ថានទូតចិន បានបន្ថម្ថា៖

«យើងបានស្នើឲ្យភាគីអាម្រិក
ក្តមូ្វកំហុសរបស់ខ្លនួឡើង-
វិញតូ្វលុបចោលការសម្ច-
ចិត្តន្ះផ្តល់ការគំាទ្ និងផ្តល់
ភាពងយសួ្លសម្ប់អ្នក-
ការទូត និងបុគ្គលិកស្ថានកុង-
សុ៊លចិននៅអាម្រិកដើម្បី
បំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគ្ឲ្យ
បានល្អផងដ្រ»។

រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សអាម្រិក
លោកម៉្ក៍ប៉ុមប៉្អូបានថ្ល្ង
កាលពីថ្ង្ពុធថា ក្សួងការ-
បរទ្សអាម្រិក «បានបង្កើត
យន្តការមួយដ្លតមូ្វឲ្យ
មានការយលព់ម្សមប្់ក្មុ
អ្នកការទូតចិនជាន់ខ្ពស់នៅ
អាម្រិកដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច-
នៅតាមបរិវ្ណសកលវិទ្យា-
ល័យនិងជួបជាមួយមន្ត្ី-
រដា្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់»។
លោកបានថ្ល្ងថា៖«ព្ឹត្តិ-

ការណ៍វប្បធម៌មានមនុស្សជាង
៥០នាក់ចលូរមួត្វូរៀបចំដោយ
ស្ថានទូតចិន»៕Xinhua/SK

កេុងប៉េកាំងៈ ប្ធានាធិបតី
ចនិលោកសុីជនីភងីបានថ្លង្
កាលពីថ្ង្ពហ្សប្តិ៍ថាលោក
បានត្ៀមខ្លួនរួចជាស្ច
ដើម្បីធ្វើការជាមួយសមភាគី
រុស្សុីរបស់លោកគឺលោកវា៉ា្លោឌី-
មៀរពូទីនដើម្បីចូលរួម
កិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងជាមួយ
សហគមន៍អន្តរជាតិ ក្នុងការ-
ការពារជ័យជម្នះសង្គ្ម-
លោកលើកទី២យ៉ាងអង់អាច
កា្លោហាន ភាពត្ឹមត្ូវ និង
យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។
នៅក្នុងសរឆ្លើយឆ្លងមួយ

ជាមួយលោកពូទីនដើម្បី
បរ្ព្ធខបួលើកទី៧៥ន្ជយ័-
ជម្នះសង្គ្មលោកលើកទី២
លោកសុីបានហៅថ្ង្បរ្ព្ធខបួ
ស្ដៀងគា្នាលើកទី៧៥នោះថា
ជាជ័យជម្នះន្សង្គ្មតស៊ូ
របស់ប្ជាជនចិន ប្ឆាំង
ការឈ្លោនពានរបស់ជប៉ុននិង
សង្គ្មសហភាពសូវៀត

ប្ឆាំងជប៉ុនបានទទួលជ័យ-
ជម្នះចុងក្យ ន្សង្គ្ម
លោកប្ឆាំងហា្វាសុីស(លទ្ធិ-
ផ្តាច់ការ)។
លោកបានថ្ល្ងថា នៅក្នុង

សង្គ្មនោះដ្លបានរាល-
ដាលកាន់ត្ធំឡើងនៅទូទាងំ
អាសុី អឺរ៉ុបប្ទ្សអា្រហ្វិក
នងិនៅតបំន់មហាសមទុ្កង-
កមា្លោំងយោធានិងជនសុីវិល
ជាង១០០លាននាក់នៅក្នុង
ប្ទ្សជាប់ពាក់ពន័្ធទាងំអស់
នៅលើពិភពលោកបានរង-
របួសឬស្លោប់នៅក្នុងសង្គ្ម
នោះដោយបានខាតបង់គួរឈ-ឺ
ចាប់យ៉ាងខា្លោំងនៅក្នុងប្វត្តិ-
សស្ត្របស់មនុស្សលោក។
លោកបានបន្ថម្ថាចនិនងិ

រុស្សុី បានគោរពចំពោះសមរ-
ភមូិសខំាន់រៀងៗ ខ្លនួនៅអាសុី
និងអឺរ៉ុបបានតស៊ូធ្វើពលិកម្ម
សច់សស្់ឈមសស្់ដើមប្ី
ប្ទ្សជាតិ៕Xinhua/SK

កូ នស្រី ភ្លោះ លោកប្រយុធចាន-អូចា ប្តឹង មនុស្រស ជាង ១០០ ន ក់... 

លោក សីុ ថា ចិនត្រៀមខ្លនួរួច ដើម្របី
ធ្វើការ ជាមួយ រុស្រស៊ីក្ន៊ងការការពារ 
ជ័យជម្នះ សង្គ្រមលោក លើកទី២

ចិន ស្នើ ឲ្រយ អ ម្ររិក លុបចោលកា រ រឹតត្របិតមិនត្រមឹត្រវូ 
ទៅលើអ្នក កា រទូ ត  និងបុគ្គលិក ស្ថានកុង សុ៊ល ចិន

រដ្ឋមន្តេីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉េក៍បុ៉មប៉េអូកំពុងថ្លេងនៅក្នងុសន្នសីិទសរព័ត៌មានបេចំាសប្តាហ៍របស់លោកនៅកេសួងការបរទេស។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ទ័ព អាកាស សីុ រី  ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង មី សីុល អីុ ស្រាអ្រាល មក លើ ក្រាងុ ដាម៉ាស។ AFP

ទ័ព អាកាស សី៊រី បាញ់ ទម្លាក់មី-
សី៊ល អី៊ស្រាអ្រាល ជាច្រាើនគ្រាប់

ក្រាុង ដាម៉ាសៈ  ទី ភ្នាក់ ងារ-
សារព័ត៌មាន   រដ្ឋ សា ណា  បាន 
និយាយ ថា  ទ័ព អាកាស សុី រី 
បាន បាញ់ ទមា្លាក់ មី សុីល ជា- 
ចៃើន គៃប់  ដៃល បាន បាញ់ 
ដោយ យន្ត ហោះ ចមៃបាំង អុី-
សៃអៃល  ទៅ លើ មូល ដ្ឋាន 
ទ័ពអាកាស មួយ កន្លៃង  នៅ 
កណា្តាល ទី កៃុង សុីរី  នៅ ក្នុង ការ - 
វាយ បៃហារ របស់ អុីសៃ អៃល 
បៃប នៃះ  ជា លើក ទី ២ នៅ 
សបា្តាហ៍ នៃះ ។ 

 ទីភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌មាន រដ្ឋ 
សា ណា  បាន និយាយ លើក-
ឡើង អំពី បៃភព យោធា មួយ 
ថា៖« យន្ត ហោះ ចមៃបាំង  របស់ 
សតៃូវ អុីសៃ អៃល  បាន បាញ់ 
មីសុីល មួយ ចំនួន  នៅ ពៃល-
ល្ងាច   សំដៅ ទៅ លើ មូល ដ្ឋាន 
ទព័ អាកាស T4  ហើយ ទព័ ការ- 
ពារ ដៃនអាកាស របស់ យើង  
បាន បាញ់ ទមា្លាក់ មី សុីល អស់ 
ជា ចៃើន គៃប់ » ។ 

 កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស 

សុរី ី មាន មលូ ដ្ឋាន នៅ អង ់គ្លៃស  
បាន អះ អាង ថា  ការ វាយ បៃហារ 
នោះ  បាន សំដៅ ទៅ លើ មូល-
ដ្ឋាន ទ័ព អាកាស  នៅ ក្នុង ខៃត្ត-
ហ៊ូម  ដោយ បាន និយាយ ថា   
អុសីៃ អៃល « ទនំង ជា » ទទលួ- 
ខុស តៃូវ ចំពោះ ការ វាយ បៃហារ 
ផ្លូវ អាកាស របស់ ខ្លួន ។ 

 យោង តាម កៃុម ឃ្លាំ មើល 
សទិ្ធ ិមនសុៃស បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ការ- 
វាយ បៃហារ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  គ ឺជា 
លើក ទី ២ ហើយ នៅ សបា្តាហ៍ 
នៃះ  កៃយ ពី ការ វាយ បៃហារ 
របស ់អុសីៃ អៃល កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  
បាន បង្កឲៃយ ជន សុ ីវលិ មា្នាក ់ កង-
កមា្លាំង រដ្ឋាភិ បាល ៣ នាក់  និង 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត យុទ្ធ ជន បរទៃស ៧ 
នាក់ ផៃសៃង ទៀត  សា្លាប់ ។  

កា រវាយ បៃហារ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ  បាន ចំ ទៅ លើ ទី តាំង យោ-
ធា សុី រី  នៅ ភគ ខាង តៃបូង កៃុង 
ដមា៉ាស  និង ទី តាំង ផៃសៃង ទៀត  
ដៃល ជា របស់ ទាហាន គាំទៃ 
ដោយ អុីរ៉ង់៕ AFP/SK  

ក្រាុង វ៉ាសុីនតោនៈ  រដ្ឋការ 
របស់ លោក តៃំ  បាន ស្នើ ឲៃយ រដ្ឋ 
ទាំងអស់ របស់ អាមៃរិក តៃៀម 
ចៃក វា៉ាក់ សំាង ការពារ ជំងឺ ១៩ 
ជា សកា្តានុ ពល តៃឹម ថ្ងៃទី ១ ខៃ 
វិច្ឆិកា  រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ មុន ការ- 
បោះ ឆ្នាត បៃធានា ធិបតី។ 

អ្នក លក ់បោះ ដុ ំ McKesson 
Corp មាន មូលដ្ឋាន នៅ កៃុង - 
ដឡាស មាន កិច្ច ពៃមពៃៀង 
មួយ ជា មួយនឹង  រដ្ឋាភិបាល 
សហពន័្ធ  ហើយ នងឹ ស្នើសុ ំការ- 
អនុញ្ញាត  ដើមៃបី បង្កើត មជៃឈ- 
ម ណ្ឌល ចៃកចាយ   នៅ ពៃល 
វា៉ាក់ សាំង អាច តៃូវ ផលិត បាន  ។     

លោក រ៉ូ ប៊ឺត  រៃដ ហ្វៀល ដ៍ 
បៃធាន មជៃឈមណ្ឌល គៃប់គៃង 
នងិ បងា្ការ ជងំ ឺឆ្លង ( CDC)បាន 
ថ្លៃងថា  រដ្ឋ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង លិខិត 
មយួ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៧  ខៃ សហីា 
ថា៖ «ពៃលវៃល ធម្មតា  ដៃល 
តៃូវ ការ  ដើមៃបី ទទួល បាន ការ - 
អនុញ្ញាត ទាំង អស់ នៃះ  គឺ ជា 
ឧបសគ្គ យា៉ា ង ធំ ចំពោះ ភព- 
ជោគ ជ័យ នៃ កម្ម វិធី សុខ ភព 
សាធារណៈ ជា បនា្ទាន់ នៃះ »។   

 មជៃឈមណ្ឌល គៃប់គៃង  និង 
បងា្ការ ជងំ ឺឆ្លង បាន ស្នើ សុ ំជនំយួ 
របស់ អ្នក ក្នុង ការ បង្កើន លៃបឿន 
ការ ដក់ ពាកៃយ សុំ បង្កើត មជៃឈ- 

មណ្ឌល ចៃក វា៉ាក់ សាំង»។ 
លោក រៃដហ្វៀល ដ៍  បាន ស្នើ 

ឲៃយ រដ្ឋ ទាំង អស់ ពិ ចារណា ពី 
តមៃូវ ការ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ មជៃឈ មណ្ឌល 
ទាំង នោះ  អា ច ដំណើរ ការ បាន 
ពៃញ លៃញ តៃឹម ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ 
វិច្ឆិកា  ខាង មុខ នៃះ» ។ 

CDC  បាន ផ្តល់ ឲៃយ រដ្ឋ ទាំង- 
អស់ នូវ ឯកសារ ដៃល ផ្តល់ ព័ត៌- 
មាន លម្អិត អំពី ផៃន ការ ចៃក 
វា៉ាក់សាំង  ដោយ បាន  បន្ថៃម ថា  
ពួកគៃ  ក៏ តៃូវ បាន អនុម័ត ថា ជា 
វា៉ាក់សាំង មាន អាជា្ញាប័ណ្ណ ឬ 
ស្ថិត នៅ កៃម សិទ្ធិ បៃើ បៃស់ 
ក្នុង សា្ថាន ភព គៃ អាសន្ន ។

យោង តាម ឯកសារ នោះ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  អ្នក ទទួល ទំាង អស់ 
បៃហៃល ជា តៃូវ ការ ដូស ទី២ 
មួយ ទៀត រយៈពៃល ២-៣ 
សបា្តាហ៍  កៃយ ពី ទទួល បាន 
ដូស ទី១ ។    

 ឯកសារ ដៃល  បានទៅ  ដល់ 
កៃុងញូវយ៉ក   សុីកាហោ្គោ  ហូ៊- 
ស្តនុ  ហ្វឡីា ឌៃល  ហ្វ៊យីា៉ា  នងិ កៃងុ  
សាមន អានតនូញី៉ ូ    បាន ឲៃយ ដងឹ 
ទៀត ថា៖  « វា៉ាក់សំាង  និង ការ - 
ផ្គត់ផ្គង់ ជំនួយ ចាំបាច់  នឹង តៃូវ 
បញ្ជា ទញិ  នងិ ចៃក ចាយ ដោយ 
រដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ របស់ - 
អាមៃ រិក »៕ AFP/PSA

រដ្ឋទំាងអស់របស់សហរដ្ឋអាម្រារិកត្រាៀមច្រាក  
វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩នៅត្រាមឹថ្ង្រាទី១ ខ្រាវិច្ឆកិា     

លោកស្រាបី្រាធាន សភា អា ម្រា រិក ណានសីុ  ប៉្រាឡូសីុ ធ្វើសន្នសីិទប្រាចំា សប្តាហ៍  ទា ក់ទង  វិធា ន ការ  ទប់ស្កាត់    ការឆ្លង វីរុសកូរូ៉ណា ។ រូប ថត AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ក្រុង សៀមរាបៈ បណ្តុំ រូប- 
ភាព  ចម្លាក  ់ដោយ ការ ជកីដ ីមយួ 
កន្លែងទមែង ់ ជា បន្ទប ់គែង    មន 
គែ  ត ុកៅអ ីនាឡកិា  របូ ចម្លាក ់
ផ្កា ចន្ទ ន៍ និង អាង ទឹក    ដែល   
ស្ថិត នៅ តំបន់ ព ែ សហគមន៍  
គោកតឹង ក្នុង សែុក សូទែនិគម 
ខែត្ត  សៀមរាប បែក ធ្លាយ   ចែញ 
ពី វីដែអូ ឃ្លីប មួយ      នៅ ក្នុង 
បណ្តាញ សង្គម យូធូប     មន-  
ចនំនួ រាប ់លាននាក ់ នែអ្នក ចលូ 
ទសែសនា  នោះកំពុង តែ កា្លាយជា 
តំបន់   ទែសចរណ៍  ឆៀង ចូល  
ថត  សែល ហ្វ៊ ីចលូលែង កមែសាន្ត 
របស ់   ទែសចរ ខ្មែរ  នា រដូវ កាល 
បុណែយ  ភ្ជុំបិណ្ឌ   ឆ្នាំ នែះតែ ម្តង។ 

បើ តាម គណនី ហ្វែសប៊ុក-  
ឈ្មោះ  Leurt Wilderness 
ដែល ជា សមជិក នែ កែុម-  
បណ្តាញ  សង្គម មួយ   ចូល ចិត្ត 
ផលិត  ខែសែ វីដែអូ  បែប់ ពី របៀប 
សងផ់្ទះ តាមបច្ចែក វទិែយា  ឈាន- 
មុខ គែ នៅ ក្នុង បណ្តាញ   យូធូប 
នា ពែល បច្ចុបែបន្ន  បែកបដោយ  
ការ  ច្នែបែឌិត  នានា  ជា ពិសែស 
វីដែ អូ បែប់ របៀប សង់ ផ្ទះ បែប-  
មនុសែស បុរាណ  ដែល កំពុង តែ 
ទាក់ ទាញ អ្នក ទសែសនាយ៉ាង-  
ខ្លាំង  ក៏ បាន បង្ហោះ បង្ហើប បែប់ 
ពី ចំណុច  នែ ចំណប់ អារម្មណ ៍ 
បែជាពល រដ្ឋ ខ្មែរ ទៅលើ កន្លែង 
មន  ចម្លាកជ់កី ដ ី នៅ ក្នងុ សែកុ-  

សូទែនិគម ខែត្ត សៀមរាប  
នោះ ដ ែរ នាពែល ថ្មីៗនែះ ។ 

ចែញ ព ីគណន ីហ្វែសប៊កុ នែះ  
បាន សរ សែរ  សារ អម នឹង រូប- 
ភាព  ពល រដ្ឋ ខ្មែរ ចូល ទៅ ថត រូប 
សែល ហ្វ៊ីលែង  កាល ពី មែសិល - 
មិញ  ថា៖ « រូប ភាព  ទូទៅ របស់ 
បង ប្អនូ អ្នកទសែសនា  ផ្ទះកែមដ ី
នា  បិណ្ឌទី ១  តែូវ ថ្ងែទី៣  ខែ 
កញ្ញា  ឆ្នាំ២០២០ ដែល ពួក-  
គាត់ បានធ្វើ ដំណើរ មក ពី គែប ់ 
បណ្តា    ខែត្ត-កែុង ន ែ ពែះរាជា-   
ណ ចកែកម្ពុជា»។ 

មួយ  រំពែចមក ក៏ មនអ្នក  ចាប-់ 
អារម្មណ៍ យ៉ាង  ចែើន  ចូលទៅ  
ចុច  គាំទែ សែឡាញ់ ចូល ចិត្ត    
នឹង រូប ភាព ដែល មន កែុម- 
ទែស ចរ ខ្មែរ គែប់ វ័យ ចូល ថត-   

លែង  កមែសាន្ត   ហើយ ក៏ មន    
អ្នក  Comment នាំគា្នាចូល 
ទៅលែង   ថា ៖« តោះ! ស្លៀក-  
ពាក់ ដូច  បុរាណ ទៅថតលែង ! 
សូម សរ សើរ អស់ពីបែះដូង 
ចំពោះ គំនិត ច្នែបែឌិតនែះ»។  

 ចំពោះ រូប ភាព នែ ចម្លាក់ដី- 
ដោយ  ការជីក  កែម ដី ដែល 
រំលែច ដោយការ សូនរូប  នងិការ- 
ឆ្លា ក ់  រូប ជាបន្ទប់គែង  មនគែ    
តកុៅអ ីបែៀប ដចូគែហ ដ្ឋាន នែ 
គែសួារ  តែកលូអភជិន   ន ិង  មន 
រូប ភាព ផ្កាភ្ញី លើជញ្ជាំង  នោះ  
មន  ទតីាងំ  នៅក្នងុ ភមូ ិគោក តងឹ  
ឃុំចាន់ស  សែុក សូទែ  និគម   
ខែត្ត សៀមរាប  ដែល កសាង 
ឡើង    ដោយ យុវ ជន  ២នាក់  ជា 
បង ប្អូន នឹងគា្នា រស់នៅភូមិ រកា-  

កំបុត ឃុំតែពាំង ធំ ក្នុង សែុក 
បែ សាទ បាគង ។ 

បើតាម លោក ពាញ សុីថា 
ជា អ្នករចនា នងិដកឹនាកំែច្នែរបូ  
តាម រយៈ ការ ចុះ ផែសាយពី មន្ទីរ-  
ព័ត៌ មន    ខែត្ត សៀមរាប បាន ឲែយ 
ដឹង   ថា លោក   ពុ ំមែន ជា វចិតិ ែករ 
និង  ធ្លាប់  សិកែសា ពី   ចម្លាក់ អីទែ - 
ប៉ុន  ្តែការ ច្នែ  ឆ្លាក ់រូប ភាព  ទាំង-  
នែះ  គឺ ចែះ ត ពី ការ សង ្កែត ពីគា ្នា  
ទៅវិញ ទៅ មកផែសំ នឹង គំនិ ត ថ្មីៗ 
ខ្លួន ឯង ទើប  លែច សមិទ្ធផល    
នែះ    ហើ យ បច្ចែក ទែស  កែច្នែ គឺ 
កើតឡើង ពកីម្លាងំ មនសុែស សទុ្ធ- 
សាធ    បែើ ឧបករណ៍ សាមញ្ញៗ   
សមែប់ជីកកាយដី បែើ បែស់  
កម្លាងំ ពលកម្មសទុ្ធសាធ មន-  
ចំនួន ៩នាក់៕ 

www.postkhmer.com

ក្រុង ប៉្រកាំង : អាផតមិន បែណីត 
២ក្នុង កែុង ប៉ែកាំង  ដែល តែូវ បាន រឹប- 
អូស ពី តារា ភាពយន្ដ លែបី ជែកគី ចាន់ 
នងឹតែវូ ដក ់លក ់ដែញ ថ្លែ សមែប ់តម្លែ 
បែមណ ១០ លាន ដុលា្លារ ដោយ សារ 
បញ្ហោ ជម្លាះ កម្មសិទ្ធិ ។ នែះ បើ យោង 
តាម ឯកសារ តលុាការ ដែលទភីា្នាកង់ារ  
AFP ទទួល បាន ។ 

តារា វាយ តប់  វ័យ ៦៦ ឆ្នាំ ដែល លែបី 
ឈ្មោះ ឈិន ឡុង ជាមួយ   បែជា- 
បែិយភាព ក្នុង រឿង « Rush Hour» 
និង «Police Story » បាន បង្ក បញ្ហោ 
ចមែូង  ចមែស ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ 
ពែល  លោក បាន ចូលរួម ក្នុង អង្គភាព 
បែឹកែសា យោបល់ នយោបាយ កំពូល 

របស់ ចិន  ខណៈ លោក  មន កំណើត 
នៅ  កែងុ ហងុកងុ នងិ  លោក បាន សាង 
កែរ្ដិ៍ ឈ្មោះ លែបី រន្ទឺ ដល់ កែុង ប៉ែកាំង ។ 

លោក ចាន់ និង ភរិយ ចូន លីន 
និង កូន បែុស ចាយសុី ចាន់ បាន រស់- 
នៅ ក្នុង ភូមិ គែឹះ បែណីត ៗ  នែះ តាំងពី 
២០០៧។ ប៉ុន្ដែ ជម្លាះ ផ្លូវ ចែបាប់ រវាង 
កែុមហ៊ុន អចលន ទែពែយ ២បាន ធ្វើ ឲែយ 
អគារ នែះ តែូវបាន រឹប អូស សមែប់ បែើ 
ក្នងុ វសិយ័ យោធ  រចួ ដក ់លក ់ដែញ ថ្លែ  
ទោះបជីា  ឈនិ ឡងុ បាន ប្ដងឹ ឧទ្ធរណ ៍
យ៉ាង ណ ក៏ដោយ ។ 

ឈិន ឡុង បាន ចុះ កិច្ចពែម ពែៀង 
ជាមួយ កែុមហ៊ុន Yujia Real Es-
tate ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៦ ដើមែបី ទិញ 

អាផតមិន ចំនួន ២  ដែល មន ផ្ទែ ដី 
ជាង ១ ២០០ ម៉ែតែ ការ៉ែ ។ នែះ បើ 
យោងតាម សាល កែម តុលាការ ចែញ 
ផែសាយ ក្នុង ខែ កក្កដ ។ 

យោងតាម ការ ចុះ បញ្ជី ឈ្មោះ លើ 
អនឡាញ ដែល  AFPទទលួ បាន តម្លែ 
សមែប ់អាផតមនិ ទាងំ២ របស ់ឈនិ 
ឡងុ មនតម្លែ យ៉ាង តចិ ៧១ ,៩ លាន 
យន់ (១០,៥ លាន ដុលា្លារ)  ដោយ 
ការ ដែញ ថ្លែ ចាប់ ផ្ដើម នៅ ដើម ខែ- 
កែយ ។ 

យោងតាម បញ្ជី ដែញថ្លែ  បាន ឲែយ 
ដឹងថា អចលន ទែពែយ ទាំង នោះ ពែល 
នែះ តែូវបាន វាយ តម្លែ ជាង ១០០ 
លាន យន់ ៕ AFP/HRរូបភាពអគារ អាផាតមិន ដ្រល ធ្លាប់ជា កម្មសិទ្ធ ិរបស់ លោក ឈិន ឡុង ។ រូបថត AFP

ចម្លាក់ដី  មន សិល្របៈសូនរូប ក្របាច់ផា្កាចន្ទន៍ និង ចម្លាក់ តុ កៅអី  ក្របាច់ បុរាណ  ដ្រល កំពុង ផ្ទះុ ការចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាងំ ក្នងុបណ្តាញ សង្គម យូធូប និង ហ្វ្រសបុ៊ក។ រូបថត មន្ទីរព័ត៌មនខែត្តសៀមរាប

ទ្រសចរខ្ម្ររចូលថតស្រលហ្វ៊ថី្ង្របិណ្ឌទី១។ រូប Leurt Wilderness

អាផាតមិនប្រណីត២របស់ឈិនឡុងត្រវូបានរឹបអូសនិងលក់ដ្រញថ្ល្រ

ចម្លាក់ជីកដីនៅព្រសហគមន៍នៅសៀមរាបកំពុងត្រទាក់ទា ញ
ទ្រសចរក្នងុស្រុកចូលថតស្រលហ្វ៊កី្នងុរដូវកាលបុណ្រយភ្ជុបិំណ្ឌ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ២រោច ខៃ ភទៃបទ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ខៃកញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់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 ផៃសៃង ៗ 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 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ 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 អាចនងឹខាត 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 ផង ទើបជាការ  ល្អ បៃសើរ។     

រថយន្តហោះ   បាន កៃវៃលទីលាន រយៈពៃល ៤នាទី ក្នុងពៃល សាកលៃបង ។ រូបថត AFP

ជបុ៉នត្រៀមដំណើរការរថយន្ដហោះដំបូង
អំឡុងឆ្នាំ២០៣០តម្ល្រត្រ៣០មឺុនដុល្លារ

កៃុង តូកៃយូ : ទំនង ជា ការ- 
ហោះ ហើរ ដ៏ ឡូយ អស្ចារៃយ តៃ 
កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន មួយ បាន ឲៃយ 
ដឹងថា ខ្លួន កាន់តៃ ខិត ជិត ការ- 
ផលិត រថយន្ដ ហោះ មៃន ទៃន 
ហើយ កៃយ ពី ធ្វើ ការ ហោះ- 
ហើរ សក លៃបង បានម្ដង ។ 

វដីៃអ ូឃ្លបី ព ីកៃមុហ៊នុ វសិ្វកម្ម  
SkyDrive បាន បងា្ហាញ ថា 
រថយន្ដ ហោះ  តៃូវ បាន  បញ្ជា 
ចង្កតូ ដោយ មនសុៃស ផ្ទាល ់ ដៃល 
បៃើ ស្លាប ចកៃ ចំនួន៨ ដើមៃបី 
លើក តួ រថយន្ដ ដ៏ តូច ចៃឡឹង 
ហោះ ឡើង  កៃវៃល ទីលាន 
ហោះ  ហើរ សក លៃបង ។ 

ប៉នុ្ដៃ ខណៈ វដីៃអ ូឃ្លបី បាន ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្នក គំទៃ រឿង « Blade 
Runner» នងិ រឿង « Back to 
the Future» មាន ភាព  - 
សៃឡាំង កាំង  ដោយ ការ  ធ្វើ 
តៃស្ដ ហោះ ហើរ សក លៃបង  
មាន  លក្ខណៈ ខុស ប្លៃក ពី រថ-
យន្ដ  ហោះ ក្នុងខៃសៃ  ភាពយន្ដ ។

ទោះជាយា៉ាង ណក្ដ ីរថយន្ត- 
ហោះ នៅ  តៃ ជា  វិធន ការ គៃច 
ចៃញ ព ីបញ្ហា កក ស្ទះ ចរាចរណ ៍

ដៃល បណ្តា បៃទៃស ជា ចៃើន 
កំពុង បៃឈម ។ 

កៃុមហ៊ុន បាន កោត សរសើរ  
« ការ បងា្ហាញវត្ដមាន រថយន្ដ- 
ហោះ ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង 
បៃទៃស   ជប៉នុ » នងិ បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា រថយន្ដ ហោះ នៃះ តៃូវ បាន 
ផលិត ក្នុង ទំហំ សមៃប់ មនុសៃស 
២ នក់ និងបាន ហោះ ហើរ 
កៃវៃល ទីលាន រយៈ ពៃល   ៤ 
នទី  ក្នុងពៃល សកលៃបង ។ 

អគ្គនយក SkyDrive លោក 
តូម៉ូហុីរ៉ុ បាន ឲៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្ដី 
ថ្លៃង ការណ៍ កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ 
ថា៖ « យើង ចង់ ដឹង ចៃបាស់ អំពី 
សង្គម  ដៃល រថយន្ដ ហោះ អាច 
កើត មាន ជា រូប រាង  និង ជា 
មធៃយាបាយ ធ្វើ ដំណើរ បៃកប- 
ដោយ ភាព ងាយ សៃួល នៅ លើ 
អាកាស »។ 

កៃុមហ៊ុន  បាន ឲៃយ ដឹង ថា ខ្លួន 
ចង់ ឲៃយ រថយន្ដ ហោះ នៃះ ដណំើរ- 
ការ ក្នងុ បៃទៃស ជប៉នុ នៅ អឡំងុ 
ឆ្នា ំ២០៣០ ដោយ មាន របាយ-
ការណ៍ បាន លើក ឡើង ថា វា 
អាច មាន តម្លៃ រហូត ដល់ ៣០ 

មុឺន ដុលា្លារ  ក្នុង ១គៃឿង ។ 
រថយន្ដ ហោះ មិន មៃន ជា 

ជំហាន  អភិវឌៃឍ ន៍ដំបូង របស់ 
មនុសៃស ឡើយ ។ 

កៃុមហ៊ុន អាល្លឺម៉ង់ មួយ បាន 
ធ្វើ តៃស្ដ តាកស់ុ ីហោះ នៅ ទកឹដ ី
សិង្ហបុរី  កាលពី ខៃ តុលា ដោយ 
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ខ្លនួ រពំងឹ ថា ការ- 
ច្នៃ បង្កើត នៃះ  ដៃល មាន រូបរាង 
ដូច យន្ដហោះ  ្រដូន នឹង ធ្វើ 
បដិវត្ដ ន៍ទៅ លើ មធៃយាបាយ 
ធ្វើ ដណំើរ នៅតាម ទកីៃងុ ដ ៏កក- 
កុញ នន ។ 

កៃមុហ៊នុ Volocopter បាន 
ធ្វើ តៃស្ដ សក លៃបង តាក់សុី 
កអី២ បៃតិបត្ដិការ ដោយ 
ថាមពល អាគុយ នៅ តាម 
បណ្តា បៃទៃស មួយ ចំនួន ជុំវិញ 
ពិភពលោក តៃ ស្ថានភាព 
ចរាចរណ៍ នៅ សិង្ហបុរី  គឺជា 
ចំណុច ស្នូល ដំបូង បំផុត ។ 

កៃមុហ៊នុ ជា ចៃើន ទៀត កពំងុ 
ធ្វើ កចិ្ចការ លើ គមៃង សៃដៀង 
គ្នា នៃះ រួមទាំង Boeing, Air-
bus, Toyota និង  Hyundai 
ជាដើម៕ AFP/HR

សា្លាបចកៃ ៨  សមៃប់ទៃទៃង់តួ រថយន្តហោះ  ដៃល មន ទំហំ  ល្មម សមៃប់ មនុសៃស  ២នាក់។ រូបថត AFP



 បាសេឡូណា: លោក Jorge Messi 
ដែល តែវូ ជា ឪពកុ នងិ ភ្នាក់ ងារ របស ់កឡីាករ 
Lionel Messi បានមាន បែសាសន៍ កាល- 
ពី ថ្ងែ ពុធ ថា លោក យល់ ថា  ជា រឿង ពិបាក  
ដែល កនូ បែសុ របស់ លោក  នងឹ បន្ត លែងនៅ 
កែុម អ្នក មាន បុណែយ  Barcelona  ទៀត។

 តណំាង ឲែយ កឡីាករ ជមែើស ជាត ិអាហែសង-់ 
ទីន Messi បាន ហោះ ហើរ មក ដល់ កែុង 
បាសែឡូណា កាល ពី ពែឹក ថ្ងែ ពុធ នៅ មុន  
ជំនួប ពិភកែសា ជាមួយ បែធាន ក្លិប លោក 
Josep Maria Bartomeu ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ សុំ ចាក ចែញ ពី ក្លិប របស់ កូន បែុស លោក 
នៅ រដូវ ក្ដៅនែះ។

នៅពែល តែូវ អ្នក សារព័ត៌មាន សួរ នាំ ពី 
លទ្ធភព  នែ ការ សា្នាក់ នៅ បន្ត របស់ កីឡាករ 
Messi លោក  Jorge Messi ឆ្លើយ ដោយ 
ខ្លី ថា ៖ « ពិបាក »។ បនា្ទាប់ មក គាត់ តែូវ បាន 
សួរ ទៀត ថា តើ គាត់ ឃើញ ពី អនាគត កូន- 
បែុស ជាមួយ កែុម  Barca យ៉ាង ម៉ែច ដែរ ? 
គាត់ ឆ្លើយ ដដែល ៗ  ថា ៖ « ពិបាក ពិបាក » ។

ពែល តែវូ បាន សរួ ព ីលទ្ធភព ក្នងុ ការ ចលូ-  
រួម ជាមួយ ក្លិប នៅ អង់គ្លែស Manchester 
City គាត់ ថា៖ « គា្មាន អ្វី ទាំង អស់ » ។ មាន ការ- 
លើក ឡើង ថា លោក Jorge Messi  
និយយ គា្នា រួច ហើយ ជាមួយ គែូបង្វឹក របស់  
Man City គឺ លោក Pep Guardiola តែ 
គាត់  បដិសែធ ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន បាន និយយ 
ជាមួយ  Pep  ឬ អ្នក ណា មា្នាក់ ឡើយ » ។

ឪពុករបស់ Messi  សងែឃឹម ថា នឹងអាច 
ដោះ សែយ ភព ទាល់ ចែក រវាង កែមុ Barca 
នងិ កនូ បែសុ  ដែល កពំងុ ធ្វើ ដណំើរ លមឹ ៗ   ទៅ 
រក ការ តស៊ូ គា្នាខាង ផ្លូវ ចែបាប់ដ៏ ថ្លែ និង ជូរ ចត់ 
បើ មិន អាច រក ឃើញ ដំណោះ សែយ សម- 
សែប បាន ទែ នោះ ។ តែ បណា្ដាញ សារពត័ម៌ាន 
ជា ចែើន កាល ព ីល្ងាច ថ្ងែ ពធុ  រាយ ការណ ៍ថា 
ការ ជួប ពិភកែសា នោះ បញ្ចប់ ទៅ ដោយ មិន 

មាន កិច្ច ពែម ពែៀង ណា មួយ ឡើយ ។    
« ការ ជបួ ពភិកែសា គា្នា លើក ដបំងូ រវាង លោក 

Bartomeu និង Jorge Messi បញ្ចប់ ទៅ 
ដោយ មនិ មាន កចិ្ច ពែម ពែៀង អ្វ ីទាងំ អស ់» ។ 
នែះ ជា សែចក្ដី រាយ ការណ៍ របស់  Mundo 
Deportivo កាសែត កីឡា នៅ តំបន់ កាតា- 
ឡាន់ ក្នុង គែហ ទំព័រ អន ឡាញ របស់ ខ្លួន ។

ចណំែក ឯ Marca  កាសែត កឡីា  ១ ផែសែង 
ទៀត បាន ចុះ ផែសាយ បន្ថែម ថា ៖ « កែុម 
Barca អត ់ចរចា រឿង កឡីាករ Messi ចាក- 
ចែញ ឡើយ » ។ បណា្ដាញ សារ ព័ត៌មាន នៅ 
អែសែបា៉ាញ ដទែ ទៀត បាន ផែសព្វ ផែសាយ បញ្ជាក ់
ថា ការ ពភិកែសា នោះ នងឹ មាន បន្ត ហើយ ការ- 
ជុំ គា្នា  ១ ផែសែង ទៀត អាច កើត មាន ឡើង ។ 

Messi វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ  ដក ខ្លួន ពីការ ជួប ជុំ 
ហ្វឹក ហាត់ លើក ដំបូង របស់ កែុម អ្នក មាន 
បុណែយ កាល ព ីថ្ងែ ចន្ទ  សមែប់ ការតែៀមមុន 
រដវូកាល ថ្ម ីខណៈ  របូ គែ កពំងុពែយាយម  ចែញ  
ពី ក្លិប ដែល ខ្លួន ចូល រួម ជាមួយ តាំង ពី អាយុ 

១៣ ឆ្នាំ ។ រូប គែ ក៏ អវត្តមាន ដែរ ពែល  តែស្ត 
រក វីរុស កូរ៉ូណា មុន ការ ហ្វឹក ហាត់ ហ្នឹង ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក្ដី ក្លិបយកែស អែសែបា៉ាញ  
នៅ តែ និយយ ដដែល ៗ  ថា បែធាន កែុម រូប- 
នែះ  នឹង អាច ចាក ចែញ ពី កែុម បាន លុះតែ 
ណា តម្លែ ផ្ដៅច់ កុង តែ ៧០០លន អឺរ៉ូ ( $ 
៨៣៣ លន) តែវូ បាន បង ់គែប ់ចនំនួ ហើយ 
ជហំរ ហ្នងឹ តែវូ បាន គា ំទែ ដោយ កែប ខណ័្ឌ La 
Liga ដែល បែកាស អះ អាង ថា លក្ខន្តកិៈ ក្នងុ 
កុង តែ នោះ នៅ មាន បែសិទ្ធ ភព ។

តែ ខាង Messi  មា្ចាស់ ជយ លភ ីពាន  Bal-
lon d'Or ៦ សម័យ កាល និង មែធាវី ផ្ទាល់ 
ខ្លួន  តវា៉ា ថា ខ្លួន អាច ចែញ ពី ក្លិប ដោយ គា្មាន 
តម្លែ   ខ្លួន នៅ រដូវក្ដៅ នែះ ដោយសារ មាន ខ- 
សនែយា ក្នងុ កងុ តែ  ដោយ ពកួ គែ បាន  អះ អាង 
ដែល ធ្វើ  កាល ព ី ថ្ងែ ទ ី២៥ ខែ សហីា តាម រយៈ 
សារប៊ូរ៉ូ ហ្វែក (burofax) ដែល បែប់ ពី 
ចែតនា ចង់ ចែញ របស់  Messi ផ្ញើ ទៅ ដល់ 
ក្លិប  នៅ ទឹក ដី Camp Nou ៕ AFP/VN

ថ្ងែសុកែ ទី៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នកបែដាល់  ណាត  
សៀកនិន  (ពែជែ  ម្ទែស ខា្មាងំ ) 
ដែល ធា្លាប់ ឈ្នះ មែដាយ សំរឹទ្ធ ពី 
ការ បែកួត  សីុហ្គែមនោះ គឺ គា្មាន 
ឈ្មាះ នៅ   កែុមជមែើសជាតិ 
បែដាល់សកល ឆ្នា ំ២០២០ ទៀត 
នោះ ទែ  ហើយបញ្ហា នែះ តែវូ  មន្តែ ី
សហព័ន្ធកីឡា បែដាល់ សកល 
កម្ពជុា  អះអាង ថា   ម្ទែស ខា្មាងំ  
ខែសាយ ផ្នែក វិន័យ  នំា ឲែយ កមែតិ 
បច្ចែកទែស ធា្លាក់ ចុះ  បែកួត ចាញ់ 
ជើង ថ្ម ីថ្មាង  ងើប មុខ មិន រួច ។

 ទោះ ជា យ៉ាង នែះ ក្តី  នៅ ថ្ងែ 
អាទិតែយ  នែះ  ពែជែ  ម្ទែស ខា្មាងំ  តែវូ 
បាន គណៈ កម្មការ បែ កួត នៅ 
សង្វៀន ថន   ផ្គផូ្គង ឲែយ បែ កួត 
មា៉ារា៉ាតុង ដណ្តើម បែក់លន  ទម្ងន់ 
៦០គីឡូកែម ជា មួយ ជើង ថ្ម-ី 
ថ្មាងចំនួន៣នាក់ ទៀត  ដើមែបី 
សា្តា រមុខ មាត់ ឡើង វិញ ។ យ៉ាង- 

នែះ ក្ត ី បែក្ខភព ទំាង ៣  ដែល ខ្ចី 
វសែសា  និង មាន បទ ពិសោធ តិច 
នោះ គឺ  មាន កមា្លាងំ ល្អ  និង ការ- 
វាយ សមែកុ ខា្លាងំ  ពែម ទំាង មាន 
សមត្ថភព យក ឈ្នះ ជើង ចាស់ 
មួយ ចំនួន ចែើន មក ហើយ  ហើយ 
អ្នក ទំាង ៣នោះ មាន អែលីត  
ឡុង ឡី  មក ពី ក្លបិ ប៉ែន កាត់ គុន- 
ខ្មែរ ,  សំ  អាន   ក្លបិបញ្ជាការ ដា្ឋាន 
ទ័ព ពិសែស  និង  សែក  ចៅ ជូត  
ក្លបិ អង្គរ ជ័យ ខែត្ត សៀម រាប ។

 បែភព ពី គណៈកម្មការផ្គផូ្គង  
ឲែយដឹង  ថា  ក្នងុ ចំណោម បែក្ខភព 
ថ្មី ទំាង ៣ នាក់ នែះ បែសិន  បើ  
ពែជែ  ម្ទែស ខា្មាងំ  មិន អាច យក 
ឈ្នះ បាន នោះ  គឺ អាជីព របស់  
ម្ទែស ខា្មាងំ  ទំនង ជា អស់ បែយិ- 
ភព ហើយ   ពែះ ការ រៀប ចំ នែះ  
គឺ ផ្តល់ ឱកាស ឲែយ  ម្ទែស ខា្មាងំ  មាន 
លទ្ធភព  និង មាន បែៀប ចែើន 
ផង ដែរ  ដើមែបី សា្តា រមុខ មាត់  ក្នងុ 
គុន ខ្មែរ វិញ ម្តង  ខណ ៈបែហែល 

១ឆ្នា ំចុង កែយ   ម្ទែស ខា្មាងំ 
បែ កួត ចាញ់  ញឹក ញាប់   សូមែបី តែ 
អ្នក បែដាល់ ជំនាន់ កែយ  ទើប- 
តែ ឡើង មក ថ្មីៗ   ក៏ ចាញ់ ដែរ  គឺ 
បងា្ហាញ នូវ កមា្លាងំ ធា្លាក់ ចុះ ឆ្ងាយ 
ជាង មុន ណាស់ ។ 

លោក បុ៊យ   សុភ័ណ្ឌ  អគ្គ លែខា- 
ធិការ សហព័ន្ធកីឡាបែដាល់- 
សកល កម្ពជុា  បែប់ ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ 
ថា ៖«  ណាត  សៀកនិន  ឬ  ពែជែ  
ម្ទែស ខា្មាំង នែះ  តែូវ បាន កាត់- 
ចោល ពី កែមុ ជមែើស ជាតិ ហើយ  
នៅ ឆ្នា ំ២០២០ នែះ  ដោយ សារ 
បញ្ហា មិន គោរព វិន័យ  ក្នងុ ការ-   
បែ មូល ផ្តុ ំ និង ហ្វកឹ ហាត់។ កីឡា 
បើ ខែសាយ វិន័យ  និង ហាត់មិន 
បាន ល្អ  គឺ ឡើង បែ កួត ចាញ់   
ហើយ បនា្ទាប់មក   ក្នងុ រយៈ ពែល 
ជិត ១ ឆ្នា ំនែះ  ម្ទែស ខា្មាងំ  បែកួត 
ចាញ់ ចែើន ពែក» ។ 

ចំណែក លោក  អាត់  សំរិទ្ធ  
គែ ូបង្វកឹ  ម្ទែស ខា្មាងំ  បាននិយយ 

ថា ៖ «ម្ទែស ខា្មាងំ  ទើប តែ មក ហ្វកឹ- 
ហាត់ វិញ  ក្នងុ រយៈ ពែល ខ្ល ី ហើយ 
មួយ រយៈ នែះ  ហាត់ មិន បាន ល្អ  
បែ កួត ចាញ់ ចែើន  ចង់ បាក់ ទឹក- 
ចិត្ត  បុ៉ន្តែ សមែប់ សបា្តាហ៍ នែះ  ខ្ញុ ំ
នឹង លើក ទឹក ចិត្ត ឲែយ គែ បែ កួត បាន 
ល្អ  យក ជ័យ ជម្នះ ឲែយ បាន» ។ 

 លោក បន្ថែម ថា ៖« តាម ខ្ញុំ 
ពិនិតែយ មើល  ក្នងុ ចំណោម អ្នក- 
បែដាល់ ៣ នាក់ ទៀត  ដែល តែវូ 
ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ  គា្នា នែះ  គឺ មាន 
កីឡាករ  សែក  ចៅ ជូត  ល្អ គួរ- 
សម  ដែល លំបាក យក ឈ្នះ  បុ៉ន្តែ  
អែលីត  ឡុង ឡី  និង  សំ  អាន  
មិន ជា ឧបសគ្គ ធំ នោះ ទែ ។  ខ្ញុ ំនឹង 
បែងឹ ជួយ អប់ រំ ណែនំា  និង បង្វកឹ 
ឲែយ  ម្ទែស ខា្មាងំ  វិល មក ខា្លាងំ វិញឲែយ 
បាន  ក្នងុ ពែល ឆប់ៗនែះ »។ 

ចំណែក ម្ទែស ខា្មាងំ   និយយ 
ថា ៖ « នែះ ជា ពែល វែល ខ្ញុតំែវូ  
ខំបែងឹ ឡើង វិញ ។  មួយ រយៈ ចុង- 
កែយ នែះ  ខ្ញុ ំមិន សូវ បាន ហាត់  

ដោយ ជីតា ខ្ញុ ំឈឺ   បនា្ទាប់ មក គាត់ 
សា្លាប់  ហើយ បែកួត ចាញ់ ទៅ ចង់ 
បាក់ ទឹក ចិត្ត តែ ម្តង ។  ទោះ ជា 
យ៉ាង ណា  សមែប់ ការ បែ កួត ថ្ងែ 
អាទិតែយ នែះ  គឺ ធានា វ៉ែ អស់ ពី 
សមត្ថភព  ក្នងុ នោះ សងែឃឹម ឈ្នះ  
ដើមែបី សា្តា រមុខ មាត់ ឡើង វិញ  ពែះ 
ខ្ញុ ំចង់ សាង ភព លែបី  នៅ គុនខ្មែរ  
ម្តង ទៀត » ។ 

យ៉ាងណា ក៏ដោយ លោក  សន  

អែលី  គែ ូបង្វកឹ   អែលីត  ឡុង ឡី  
បាន និយយ ថា ៖« កីឡាករ ជើង- 
ថ្មី  ឥឡូវ ល្អ ចែើន  គឺ កមា្លាំង ល្អ  
ហើយ បទ ពិសោធក៏ ល្អ បណ្តើរៗ  
ហែតុ នែះ ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន ក៏ 
លំបាក ឈ្នះ ដែរ ។  ទោះ យ៉ាង- 
ណា  សមែប់ការ បែកួតនែះ ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ហា៊ាន ទសែសន៍ ទាយ យ៉ាង- 
ណា ទែ   គឺ សីុ សង លើ ការ បែកួត 
ជាក់ស្តែង» ៕ 

ម្ទេសខ្មាំងធ្លាក់ពីជមេើសជាតិសកលមកសាងសា្នាដេនៅគុនខ្មេរវិញ

កាតានឹងចូលរួមបេកួតបេជេង
Gold Cup2021 & 2023
មេ៉អាមី: ជើង ឯក អាសុី ឬ 

Asian Cup កែុម ជមែើស- 
ជាតិបាល់ ទាត់បុរស  កាតា តែូវ 
បាន អញ្ជើញ ឲែយ ចូល រួម ការ- 
បែកួត ក្នុង កម្ម វិធី Gold Cup 
នៅ ឆ្នាំ កែយ និង ឆ្នាំ ២០២៣ ។ 
នែះ បើ តាម សែចក្ដី ថ្លែង ការណ៍ 
របស់ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អាមែ-
រិក  ខាង ជើង (CONCACAF) 
កាល ពី ថ្ងែ ពុធ ។

កាតា ដែលនងឹ តែវូ ធ្វើ ជាមា្ចាស-់ 
ផ្ទះ ពែឹត្តិការណ៍ World Cup 
2022  នឹង កា្លាយ ជា បែទែស ទី១ 
ទៅ ពីមជែឈិម បូពា៌ា ដែល នឹង បាន 
ទៅបែកួត បែជែង ក្នុង កម្ម វិធី  
ដែល តែង  មាន រាល ់២ឆ្នា ំម្ដង នែះ 
កែយ មាន កិច្ច ពែម ពែៀង រួម ១ 
រវាង សហព័ន្ធ ទំាង ២  គឺ   CON-
CACAF និង សហព័ន្ធ បាល ់ទាត់ 
អាសុី (AFC)។

តែ កាតា ជា បែទែស នៅ តំបន់ 
អាសុ ីទ ី២ ដែល នងឹ បាន ចលូ រមួ 
ពែតឹ្តកិារណ ៍Gold Cup ដែល ជា 
ការ បែកួត បែជែង បែចាំ ទ្វីប 
សមែប់ កែុម មក ពី តំបន់ CON-
CACAF របស ់អាមែរកិ ខាងជើង 
និង កណា្ដាល ពែម ទាំង តំបន់ 
ការីបបៀន (Caribbean) 
ខណៈ កែមុ ជមែើស ជាត ិ ករូ៉ែខាង 
តែបូង គឺ បែទែស អាសុី ដំបូង គែ 
ដែលតែូវ បាន ផ្ដល់ កិត្តិយស ឲែយ 
ចូល រួមក្នុង កម្មវិធី នែះ ក្នុងឆ្នាំ 
២០០០ និង ឆ្នាំ ២០០២ ។

នែះ មាននយ័ ថា  កាតា ដែល ធា្លាប ់

បាន លែង រចួ ហើយ នៅ បែសុលី 
ក្នុង កម្មវិធី Copa America 
2019 របស ់សហ ពន័្ធ បាល ់ទាត ់
អាមែរិក ឡាទីន (CONME-
BOL) នឹង រួម ជាមួយ ១២ កែុម 
ផែសែង ទៀតរបស់ តំបន់ អាមែរិក 
ខាង ជើង  ដែល បាន កក់ កអី 
របស់ ខ្លួន ទៅ វគ្គ ចែក ពូល តាម- 
រយៈ ការ ទាត់ កម្ម វធីិ លកី សមែប់ 
កែមុ ជមែើស ជាតិ CONCACAF 
Nations League ។

កែុម ជមែើស ជាតិ ទាំង ១២ 
នោះ មាន  កែុម ការ ពារ ជើង ឯក 
មិុកសុិក អាមែរិក កាណាដា 
ហែសាមា៉ាអីុក កូសា្តារីកា គូរា៉ាកាវ 
អែលសាល់វា៉ាឌ័រ គែណាដា  
ហុងឌូរា៉ាស បា៉ាណាមា៉ា មា៉ាទីនិក 
និង ស៊ូរីណាម ។ កម្មវិធី បែកួត 
ដណ្តើម ពាន Gold Cup 2021 
គែង រៀប ចំ នៅ អាមែរិក ពី ថ្ងែ 
ទី២ ដល់ ២៥ ខែ មិថុនា ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បែកួត បាល់- 
ទាត់ កម្មវិធី Gold Cup នែះ 
លោក Victor Montagliani  
បែធាន CONCACAF   ថ្លែង ថា ៖ 
« កែយ ជបួនវូ ពែល វែល ដ ៏តាន- 
តឹង ដែលកើត ឡើង ទាំង ក្នុង 
តំបន់ ក៏ ដូច ជា ពិភពលោក ទាងំ- 
មូល  សងែឃឹម ថា ការ វិល  មក វិញ 
នូវ  ការ បែកួត បាល ់ទាត់ អន្តរជាតិ 
ជា ពសិែស កម្មវធិ ី  Gold Cup ដ ៏
អសា្ចារែយ របសយ់ើង នងឹ អាច ផ្ដល ់
ឲែយ អ្នក គាំ ទែ នូវ ក្ដី សងែឃឹម  និង ភព - 
រីក រាយ បាន ខ្លះ » ៕ AFP/VN

Barca អាចពិបាកឃាត់ Messi

Messiរបស់កេមុBarcaកំពុងដើរនៅលើទីលានកេយចប់ការបេកួតនាពេលកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្មីៗ នេះ  តារា សម្តេង និង ពិធីការិនី ទូរ -  
ទសេសន៍  សេីសេស់កញ្ញា  យ៉េម សេីពេជេ អតីត 
ជា  Freshie Girl ឆ្នាំ ២០១៥  ដេល   កំពុង      មាន   
ទ ផីេសារ  សម្តេង កនុភាគ  តាងំ ព ី គេង តណំេង  តឯួក-  
ស េ ី រឿង « ក ូន កេមុ ំលោក មេឃុ ំ» បេចា ំ ទរូ ទសេសន ៍ 
ប៉សុ្តិ៍   លេខ  ៥  សេប់      តេ  សម្តេងពី  ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ពី  ការ ទទួល បាន កាដូចេើន ជាង រាល់ ឆ្នាំ  នៅ ថ្ងេ- 
បុណេយ  ខួប កំណើត ខ្លួន  នៅ ឆ្នាំ នេះ ។ 

ប៉ុន្តេកា ដូ   ខេសេ ក ១  ខេសេ  ដេល ទំនងជា កាដូ ពី 
មា្ចាស់ ចិត្ត ជូន  សមេប់ លួង ចិត្ត នោះ បេរជា-  
ឃើញ  កញ្ញា យ៉េម សេីពេជេ ថ្លេង អំណរ គុណ    
យ៉ាង  ខ្លី  កំបុិត ឡិត  ជាភាសាអង់គ្លេស ដេល បេ 
សមេលួ   ជា ភាសា ខ្មេរ ថា៖ «អរគណុសមេប ់កាដ ូ
ចាស!» ដេល រំលេច ជា មួយ  នឹ ង រូប ស្ទីកឃើរជា 
សញ ្ញា បេះដូង ។ 

ខណៈ សារ តប នងឹ ម ិត្ត  ភក្ត ិ នានា    នោះ 
នាង បេរ  ជា ឆ្លើយតប   យ៉ាង គួរ សម 
ទៅ វិញ  ថា ៖ « កាដូ  និងនំ  មក ជា  
ហូរ  ហេ  អរគុណ សមេប់ ការ - 
សេឡាញ  ់របស ់អ្នក ទាងំ អស ់គ្នា 
សមេប ់ខ្ញុ ំ សបេបាយ ចតិ្ត ណាស ់
ឆ្នាំ នេះ   ពេះ បាន កាដូ  ចេើន » ។ 

នាពេល កន្លង  មក ថ្មីៗ នេះ 
តារា សេី ម៉ូដេល  និង  តារា 
សម្តេង    កំពុងឡើងកូដ 
កញ្ញា  យ៉េម សេី ពេជេ ក៏   
បាន   បង្ហ ះ របូភាព ជាមយួ 
នងឹ  គសូ្នេហ ៍  ជាចេើន សន្លកឹ  
តាម  បណា្តាញ សង្គម ដោយ 
មាន    អម សារ បញ្ជាក់ ដូច្នេះ 
ថា  ៖ « មា្នាក់ នេះ រញ៉េរញ៉េ - 
ណាស់ រត់ ជុំវិញ ខួរកេបាល គេ 
រហូត  អ៊ីចឹង  នៀក! »  ខណៈ 
ដេល ខ្លួនជា តារា សម្តេង មា្នាក់  
មិន  ទា ន់  ផុត កុងតេ នៅ ឡើយ  
ផង កញ្ញា ក៏   ហ៊ាន   មក បង្ហញ 
មខុ   គ ូស្នេហ ៍  មនិ លាកល់ៀមទៅ  
អ្នក គំ   ទ េ គឺមិនខ្លាចប៉ះពាល់ - 
បេជាបេិយ ភាព សិលេបៈសោះ  ។

តារាសេី ដេល អាច វិវឌេឍ ខ្លួន បាន 
ស្ទើរ   តេ គេប ់ជនំាញ  នៅក្នងុ វសិយ័- 
សិលេបៈ  តាំងពី ដើរ ម៉ូដ រហូត  ជា តួ- 
សម្តេង  និង តារា ថត  ផេសព្វ ផេសាយ-   
ផលតិ ផល  នងិ  ពធិកីារនិ ី ទរូ ទសេសន ៍
រូប  នេះ  ធ្លាប់បង្ហើបបេប់    ភ្នំពេញ-  
ប៉សុ ្តិ៍  ថា ៖  « ចាស !នាង  ខ្ញុ ំពតិ ជា   មាន  
(គសូ្នេហ ៍) ពតិ មេន!  ពកួ យើង  បាន  
សា្គាល ់ គ្នា ជិត ៣  ឆ្នាំ ហើយ  ប៉ុន្តេ ក៏ 
ទើប  តេ ទាកទ់ង គ្នា  បាន ប៉នុា្មាន  ខេ   តេ 
ប៉ុណ្ណោះ  ខណៈ  ពី មុនមក យើង   មិន  - 
ដេល បាន និយយ  រក គ្នា នោះ ទេ  » ។ 

អ្វី ដេល គួរ ឲេយ កត់សមា្គាល់  ដេរ នោះ 

បុរស ជា គូស្នេហ៍ របស់ តារាសម្តេង សេី - 
សេស ់កញ្ញា  យ៉េម សេពីេជេ  គជឺា  អ្នក ធ្វើ 
ការ  មា្នាក់  និង   អតីតធ្លាប់  ជាតារា ចមេៀង 
មា្នាក់ផង ដេរ  ប៉ុន្តេ    ពេល នេះ លោក មិន  

ចង ់ចលូ ក ្នងុ ផលតិកម្ម វញិ  នោះ ទេ  តេ 
ចង់ ធ្វើ   បទ ចមេៀង បេប ឯករាជេយ  ទៅ 
វញិ។  ខណៈ   តារាសេ ីរបូ នេះ  ក ៏ សុ ំ មនិ 
ទាន ់ បញ្ចេញ  ឈ្មាះ  ឬ អត្ត សញ្ញា ណ 
ព ី គូស្នេហ៍ ខ្លួន ចេបាស់លាស់  នៅ - 
ឡើយ   ដេរ   ។

តារាសេី ដេល មាន រូប  សមេស់  
កានត់េ សេសស់ា្អាត  គបួ ផេស ំជាមយួ 
នឹង ទេពកោសលេយ សម្តេង  រូប នេះ  
បាន ឲេយ  ដឹង  ពី ទំនាក់ទំនង រវាង  
គូស្នេហ៍ របស់ ខ្លួន ដូច្នេះ បន្ថេម 
ទៀត  ថា ៖ « ពេល  នេះ ពួក យើង  
គេន់ តេ មើល ចិត្ត គ្នា សិន ទេ  
ហើយ   ចពំោះ រឿង រៀបការ គ ឺមនិ 
ទាន ់ បាន  គិ ត វេង ឆ្ងាយ ដល់ - 

ថា្នាក់  ហ្នឹង នៅ ឡើយ ទេ  ដោយសារ  
ពួក យើង ក៏ នៅ ក្មេងៗ ដូច គ្នា ។ ណា 
មយួ    គត ់ក ៏រវល ់នងឹ ការងរ គត ់ ហើយ  
នាង ខ ្ញុ ំក ៏ជា មនសុេស ដេល ឆ្កតួ នងឹ ការងរ  
ហើយ នៅ ពេល   ទំនេរ ពី ការងរ សម្តេង 

រឿង  ត ិចតួច  ខ្ញុំ ក៏   ឆ្លៀត ថត  MV  មិន ចង់ 
សមេក  នោះ ទេ  ហើយ     នៅពេល បន្តចិ ទៀត 
នេះ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ ដាក់ លក់   ផលិតផល ថេរកេសា - 
សមេស ់  តាម អន ឡាញ   ទៀត  ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើការ 
ឲេយ  ពេញ ទំហឹង   សិន  ទាន់ ពេល  ខ្លួន នៅ ក្មេង-   
ទើប គិតគូរ រឿងនោះ » ។ 

ចំពោះ ភាពអវត្តមាន មុខគូស្នេហ៍ នៅ  ក្នុង 
ថ្ងេ ខួប កំណើត កញ្ញា សេីពេជេ ឆ្នាំនេះ ក៏ 

មិន តេូវ បាន នាង បេប់ដេរ  ៕ 

យ៉ែម សែពីែជែ ទទួលបាន កាដូ  ខែសែ ក
ពី  ម្ចាស់ស្នែហ៍លួងចិត្ត ថ្ងែខួបកំណើត

សុខៗ  សេសីេស់ យ៉េម សេពីេជេ  បន កាដូ ខេសេ  ក ១ 
ខេសេ ពី ម្ចាស់បេះដូងលួងចិត្ត  ។ រូបថត អីុនសា្តាកេម
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ខេសេ បេយុទ្ធ Timothy របស់ ភ្នពំេញ កេន ពេយាយាមគេប់ គេង បល់ពីការ បេជេងរបស់ Jonathan David។សហការី

គែភូ្នពំែញ កែន ថា ស្វាយរៀង 
នឹង គ្មានឱកាស បើសិនបែហែស
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  គេ ូបង្វកឹ  កេមុ ភ្នពំេញ 
កេន លោក សំុ៊ វណា្ណោ បាន ធ្វើ 
ការ ពេយាករពី អនាគត របស់ កេុម 
ពេះខ័នរាជសា្វាយរៀង ក្នងុ រដូវ- 
កាល នេះ ដោយ លោក បាន លើក- 
ឡើង ថា កេមុ មាន មូល ដា្ឋាន នៅ 
ខេត្ត សា្វាយរៀង មួយនេះ អាច នឹង 
បាត់ បង់ ទំាង ការ បេជេង យក ពាន 
លីកកំពូល កម្ពជុា និង ពានរង្វាន់ 
សម្តេច ហុ៊ន សេន បើសិនជា 
សា្វាយ រៀង ហ៊ាន តេ បេហេស នៅ 
ពេល ជួប កេមុភ្នពំេញ កេន និង 
ណាហ្គាវីល។

ការ ពេយាករ របស់ លោក សំុ៊ វណា្ណោ 
គឺ សំដៅ ទៅ ដល់ ការ បេកួត ជើង ទី 
២ នេ លីកកំពូល កម្ពជុា ដេល កេមុ 
ភ្នពំេញ កេន តេវូ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ជួប កេមុសា្វាយរៀង នៅ ថ្ងេអាទិតេយ 
នេះ ពេម ទំាង ការ បេកួត ជើង ទី ២ 
វគ្គ ជមេះុ ៨ កេមុ រវាង កេមុសា្វាយរៀង 
និង ណាហ្គាវីល នៅ សបា្តាហ៍ 
បនា្ទាប់ ខណៈការ បេកួត ជើងទី ១ 
កន្លង មក នេះ កេមុទំាង ២ នេះ បាន 
ស្មើ គ្នា ២-២ នៅ លើ ទឹក ដី ណា- 
ហ្គាវីល។

លោក សំុ៊ វណា្ណោ  បាន បេប់ថា៖ 
«សមេប់ ការ បេកួតសា្វាយរៀងលើក 
នេះ  យើង ក៏ សេក ឃ្លាន ពិន្ទ ុអី៊ចឹង 
បើ គត់បេហេស គត់ នឹង គ្មាន 
ឱកាស ទេ ពេះ អី  សា្វាយរៀង បើ 
សិន គត់ បេហេស ជាមួយកេមុ ខ្ញុំ 
មួយ ហើយ គត់បេហេស ជាមួយ 
ណាហ្គាវីល នៅ ជើងទី ២ ទៀត 
គឺ សា្វាយរៀង នឹង អត់ មាន ឱកា ស 
ទំាង ពានហុ៊ន សេន និង លីកកំពូល  
អី៊ចឹង ខ្ញុ ំគិត ថា ខង គត់ នឹង តេៀម 
១០០ ភាគ រយ ហើយ បុ៉ន្តេ យើង   
លេង ដោយ គ្មាន សមា្ពាធ ទេ»។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក វណា្ណោ 
បាន ទទួល សា្គាល់ ថា ភ្នពំេញ កេន 
លេង មាន ឱកាស បេជេង យក ពាន 
ទៀត ហើយ។ លោក  និយយ ថា៖  
«បើ យើង គិត ពីគមា្លាត ពិន្ទុ នៅ 
ជើងទី ១ វាមិន មាន ការ បេកួត- 
បេជេងយក ពានអ្វ ីទៀត នោះ ទេ 
សមេប់ យើង បុ៉ន្តេ  ជា គោលការណ៍ 
របស់ យើង គឺ គេប់ ការ បេកួត ទំាង 
៥ លើក ក្នងុ ជើងទី ២ នេះ  យើង 
លេង ឲេយ អស់ ពី សមត្ថ ភាព តេ ម្តង 
ដើមេបី តភា្ជាប់លទ្ធផល ឆ្នា ំហ្នងឹ ទៅ 
លទ្ធផល ឆ្នា ំកេយ ទៀត ហើយ 
ក៏ ដើមេបី យើង អភិវឌេឍ នឹង ដុស 
ខតកីឡាករ របស់ យើង ឲេយមាន 
គុណ ភាព សមេប់ ឆ្នាំ កេយ 
ផងដេរ»។ 

យោង តាម លទ្ធផល បញ្ចប់ ការ- 
បេកួត ជើងទី ១ កន្លង មក នេះ បាន 
បង្ហញ ឲេយ ឃើញ ថា ការ បេជេង 
យក ពាន រវាង កេមុ ឈរ នៅ តំបន់ 
Top6 គឺ បឹង កេត និង សា្វាយរៀង 
មាន ភាគ រយ ខ្ពស់ជាងគេ ពេះ 
ពេលនេះ បឹង កេត មាន ៣២ពិន្ទុ 
ឯ សា្វាយរៀង មាន ៣១ពិន្ទ ុខណៈ 
កេមុ ឈរ នៅ លេខ ៣ វិសាខ និង 
កេមុ ឈរ នៅ លេខ ៤ កងយោ ធ- 
ពលខេមរភូមិន្ទ (ទ័ព) មានតេមឹ 
២៣ ពិន្ទ ុហើយ កេមុឈរ លេខ៥ 
ភ្នំពេញ   កេន និងកេុមលេខ ៦  
ណាហ្គាវីល មាន តេមឹ ២២ពិន្ទុ 
ដូច គ្នា អី៊ចឹងគមា្លាត រវាង កេមុ លេខ 
១ និង លេខ ២ ជាមួយ កេមុចំនួន 
៤ ទៀត គឺ ដាច់ ឆ្ងាយ ពី គ្នាចនោ្លាះ 
ពី ៨ពិន្ទ ុទៅ១០ពិន្ទ។ុ

ជាមួយ គមា្លាត ពិន្ទ ុនេះ ដេរ លោក 
មាស ចាន់ណា គេូ បង្វឹក កេុម 
ណាហ្គាវីល បាន និយយថា៖ 
«សមេប់ ណាហ្គាវីល ខ្ញុ ំគិត ថា 
ឱកាស បេជេង យក ពាន នៅ ឆ្ងាយ 

មេន ទេន  ដោយ សារ គមា្លាត ពិន្ទុ 
ខុស គ្នា ឆ្ងាយ ហើយ ការ បេកួតជើង 
ទី២ នេះ យើងលេង តេ ៥ បេកួត 
ទៀត អី៊ចឹង វា ពិបាក មេន ទេន 
សមេប់ កេមុខ្ញុ។ំ ទោះយ៉ាង ណា 
នៅ ជើងទី ២ នេះ មិនមេន តេ កេមុ 
ខ្ញុ ំទេ តាន តឹង គឺ  កេមុទំាង អស់ 
សុទ្ធ តេ តាន តឹង ដោយ សារ នៅ 
Top6នេះ យើង តេវូប៉ះ សុទ្ធតេ 
កេមុខ្លាងំ»។

ចំណេក លោក បេ មករា អ្នក 
ចាត់ ការទូទៅ  របស់ កេមុ បឹងកេត 
ធ្លាប់ បាន និយយ ថា៖ «នៅ ជើង 
ទី ២ នេះ កេមុ យើង មាន បញ្ហតេង់ 
ថា យើង បេកួត នៅ កេ ដី ចេើន 
ដោយ  ៥ បេកួត យើង លេង កេដី  
៤ លើកទៅ ហើយ គឺ ក្នងុ ដី មាន  
តេជាមួយកេមុសា្វាយរៀងមួយ ទេ 
ដូច្នេះ វាជា បញ្ហ ដេរ។ តេទោះ ជា 
យ៉ាង ណា ខ្ញុ ំជឿជាក់ ទៅ លើ កេមុ 
របស់ ខ្ញុំ ទំាង កេុ ម ការងរ និង 
កេមុកីឡាករ ដោយ ខ្ញុ ំជឿ ថា ពួក 
គត់ នឹង បេងឹ  បេង ដើមេបី នំា យក 
ជ័យ ជម្នះ  ជូនដល់  អ្នក គំ ទេ របស់ 
យើង»៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅថ្ងេសៅរ៍
-អង្គរថាយហ្គរឺ v នគរបាលជាតិ 
កីឡដា្ឋាន SRU ៣:៣០
-គិរីវង់ v យុវជន បាទី កីឡដា្ឋាន 
គិរីវង់សុខសេនជ័យ ៣:៣០
-ទ័ព v ណាហ្គាវីល កីឡដា្ឋាន 
សា្តាតចាស់ ៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេអាទិតេយ
-អគ្គសិនី កម្ពជុា v សូល ទីឡូអង្គរ 
នៅកឡីដា្ឋាន អគ្គសិន ីកម្ពជុា ម៉ាង 
៣:៣០
-សា្វាយរៀង v ភ្នំពេញ កេន 
កីឡដា្ឋាន ខេត្តសា្វាយរៀង ៦:០០
-វិសាខ v បឹងកេត កីឡដា្ឋានពេនីស៍ 
ម៉ាង ៦:០០

តារា សម្តេង និងអតីត Freshie Girl ឆ្នា២ំ០១៥ 
កញ្ញា យ៉េម សេពីេជេ ។ រូបថត ហ៊ាន រងេសី 
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