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ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

លោក បៃក់ សុខុន និង លោក ភីធើ សីុចាតូ នៅក្នងុ ពិធី សម្ពោធ ការ ិយាល័យនៃស្ថានទូតហុងគៃបីៃចំាកម្ពជុា កាលពីមៃសិលមិញ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម
ជំរុញឱ្រយផ្រសារទំនើប
យកផលិតផលក្នងុ
ស្រកុដាក់តំាងលក់

ការបោះឆ្នោតប្រ-
ធានាធិបតីអាម្រ-
រិក ស្ថតិក្រមការ- 
គំរាមកំហ្រងន្រ 
ភាព ច្របូកច្របល់

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កេសងួ ឧសេសាហកម្ម 
វទិេយា សាស្តេ បច្ចេក វទិេយា នងិនវា-  
នុវត្តន៍  បានជំរុញ លើក ទឹកចិត្ត 
ឱេយ ម្ចាស ់ផេសារ ទនំើប ទាងំ អស ់នៅ  
កម្ពុជាជួយ  គាំទេ ផលិត ផល 
ក្នុង សេុក ដេល មន ស្តង់ ដា 
អនាម័យ គេប់គេន់  ក្នុង ការ- 
យក ទៅ ដាក់ តាំង លក់  ក្នុង ផេសារ 
របស់ពួក គេ  ។ 

ការ អពំាវនាវ នេះ បាន ធ្វើ ឡើង  
ក្នុង កិច្ច បេជុំពិគេះ យោបល់ 
រវាង កេសួង ឧសេសាហកម្ម ជា- 
មយួនងឹ   តណំាង ផេសារទនំើប  នៅ 
កម្ពជុា  កេម បេធាន បទ« ការ- 
ជំរុញ  និង លើកកម្ពស់ ផលិត- 
ផល ខ្មេរ»...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃុងវ៉ាសុីន តោនៈ  បេជាជន 
អាមេរិក កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  បាន 
ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នោត មយួ ដេល នា-ំ 
ឱេយ បង្កើន ការធ្វើ បេជាមតិ ទៅ 
លើ លោក ដូណាល់ តេំ  និង 
តំណេង បេធានា ធិបតី របស់ 
លោក  ដេល គូ បេជេង បកេស 
បេជាធិប តេយេយ និង ជា អ្នកនាំ - 
មុខ  គឺ លោក ចូ បេ ដិន  បាន 
ជំរុញ ឱេយ កេុម អ្នកគាំទេ បញ្ចប់  
ដើមេបី«សា្តារ បេជាធិប តេយេយ 
របស់ យើង ឡើង វិញ »។

អាមេរកិ កាន ់តេ បេក បាក ់នងិ 
កំហឹង ចេើន ជាង  ពេល ណាៗ 
ទៅទៀត ចាប់ ...តទៅទំព័រ  ១២

ព្រមព្រៀងនិងអនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់៣ក្នងុដំណើរទស្រសនកិច្ចផ្លវូការ
 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្ន ំពៃញៈ  លោក  ភីធើ សីុចាតូ    

រដ្ឋ មនេ្ត ីការ បរ ទេស   និង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  នេ បេទេស ហុង គេី  បាន 
សម្ពោធ បើក ការិ យា ល័យ  សា្ថាន- 
ទូត បេចាំ  កម្ពុជា ជា ផ្លូវការ   និង  
បាន ចុះ ហត្ថ លេខា  កិច្ច ពេម- 

ពេៀង  និង អនុ សេសរ ណៈ នេ ការ- 
យោគ យល់ គា្នោ ចំនួន ៣ ក្នុង 
ដំណើរ ទសេស នកិច្ច របស់ លោក 
នៅ កម្ពជុា កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ មេសិល- 
មិញ។  បេមុខ ការ ទូត កម្ពុជា  
លោក  បេក់  សុខុន  អរ  គុណ ដល ់ 
ហុង គេី  ដេល កា្លា ហាន គាំទេ 
កម្ពជុា លើ បញ្ហា បេពន័្ធ អន ុគេះ 

ពន្ធ  EBA  និង ចាត់ ទុក ហុង គេី 
ជា មិត្ត ដ៏ ជិត ស្និទ្ធ ។ 

 រដ្ឋ មន្តេី  ការ បរទេស  និង 
ពាណិជ្ជ ក ម្ម  ហុង គេី  កាល ពី ថ្ងេ 
អង្គារ  ទី ៣  ខេ វិច្ឆិកា  បាន បើក- 
សម្ពោធ ការយិា លយ័ សា្ថាន ទតូ  
របស់ ខ្លួន បេចាំ កម្ពុជា ជា ផ្លូវ ការ  
និង បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ ឯ ក- 

សារ សហ បេតិ បត្តិ ការ   រួម មន  
កិច្ច ពេម ពេៀង ស្តី ពី សេវា ដឹក- 
ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ អាកាស ចរណ៍  
រវាង រាជ រដា្ឋា ភបិាល នេ ពេះ រាជា- 
ណាចកេ កម្ពជុា  និង រដា្ឋា ភិបាល- 
ហុង គេី,  អនុសេស រណៈ នេ ការ- 
យោគ យល់ គា្នោ ស្តី ពី ការ គេប់- 
គេង ធន ធាន...តទៅទំ ព័រ ៦ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយក រដ្ឋម ន្តេ ី
ហ៊ុន សេន បាន អំពាវ នាវ ឱេយ 
គេប់  តួអង្គ ពាក់ព័ន្ធ តេូវ ផ្លាស់ប្តូរ 
របៀប ផលិត របៀប កេច្នេ របៀ ប 
ធ្វើ អាជវីកម្ម របៀប បរភិោគ នងិ 

ការរស់នៅ ដើមេបី ពងេឹង បេព័ន្ធ 
សេបៀង ដេលមន ទសិដៅ គាទំេ 
ដល់ របប អាហារ សុខភាព ឱេយ កា ន់ -  
តេ រឹងមំខណៈ បញ្ហា សេបៀ ង  កំពុ ង 
ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ដោយ ទឹ ក-  
ជំនន់និង ការរំខាន ដោយ កា រ រាត  - 
តេបាត ជាស កលនេ ជំងឺ កូ វីដ ១  ៩។

ការអពំាវនាវ  របស ់លោក នា- 
យ ក រដ្ឋ មន្តេ ីនេះធ្វើឡើង កាល ព ី 
ថ្ងេទី២ ខេ វិច្ឆិកា ដើមេបី ចូល រួម 
អប អរសាទរ ក្នងុឱកាស បេរព្ធ 
ទវិា ជាត ិអាហារបូត្ថម្ភលើក ទ ី៧ 
ដេល នឹង បេពេឹត្ត ទៅ នៅ  ថ្ងេទី ៦ 
ខេវិច្ឆិកា កេម បេធានបទ 

«ការពងេងឹ បេពន័្ធ សេបៀង ដើមេប ី
របប អាហារ សុខភាព»។ 

លោក ហ៊ុន សេន  ថ្លេងថា 
ទិវា ជាតិ អាហារូបត្ថម្ភតេូវបាន 
បេរព្ធ ធ្វើ ឡើងជា រៀងរាល់ឆ្នោំ 
ក្នុង គោលបំណង ផេសព្វផេសាយ 
អប់រំ និង...តទៅទំព័រ  ៤

លោកហុ៊នស្រនអំពាវនាវឱ្រយពង្រងឹប្រព័ន្ធស្របៀងដើម្របីគំាទ្រដល់ 
របបអាហារសុខភាពឱ្រយកាន់ត្ររឹងមំាក្នងុការរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍមូលធនមនុស្រស

ព័ត៌មានជាតិ
កេសួង បង្ហាញ វិធាន ការ 
លើ កេមុ ហុ៊ន និង អ្នក បើក- 
បរ រថយន្តធុនធ្ងន់...ទំព័រ ២

សេដ្ឋកិច្ច

កិច្ច ពេមពេៀង ភាពជា ដេ គូទូលំ- 
ទូលាយ នឹងជួយ កម្ពជុា ពងេកី  
ទី ផ្សារ បន្ថេមនៅ ជបុ៉ន  ...ទំព័រ ៨

ជីវិតកម្សាន្ត

ខ្សេភាពយន្តជបុ៉ន១៣ 
រឿង នឹង ចាក់បញ្ចាងំ ក្នងុ 
មហោសេព ...ទំព័រ  ១៤

អន្តរជាតិ

ភាព ជាក់ស្ដេង នេចលនា  
មិនចូលបក្សសម្ពន័្ធរបស់ 
បេទេសអាស៊ាន...ទំព័រ ១១



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

មុំ គន្ធា

ស្ទងឹត្រែងៈស្ថា នីយ សៃ វជៃវ  
និ ង ផលិត កូន តៃ ីពូជ ដ៏ធំ ទី៤ នៅ 
កម្ពុជា  និងជា ស្ថា នីយ ធំ ដំ បូ ង 
នៅខៃ ត្ត ស្ទឹងតៃង បាន ចាប់- 
ផ្តើម  សង សង ់នៅដើម សបា្តាហ ៍
នៃះ លើ ផ្ទៃ ដី ជាង ១០ ហិកតា 
ដោយ បៃើ  ថវិកាហិរ ញ្ញបៃបទាន  
ធនាគារ ពិភពលោក(WB)
ជាង ១លាន ដុ លា្លា រ និងថ វិ កា 
បដិ ភា គ រាជ រ ដ្ឋា ភិ បាល  ហើយ 
គៃង បញ្ចប់ នៅ ចុង ឆ្នាកំៃយ។ 
   លោក ទំ នីរ៉ូ បៃធាន ខណ្ឌ- 
ជ ល ផល ស្ទឹ ង តៃ ងបា ន បៃប់  
ភ្នំ ពៃ ញប៉ុ ស្តិ៍ មៃសិលមិញ ថា នៃះ 
ជា ស្ថានី យ សៃវ ជៃ វ និងផលិត 
កូនតៃីពូជ ធំ ដំបូង សមៃប់ខៃត្ត 
នៅ ភាគឦសនដៃល អាច នឹង 
ជួយ ផ្គត់ ផ្គង់ ដល់ ពលរដ្ឋ នៅ គៃប់  

ខៃត្ត ជុំវិញ ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង ។
តាម លោកនីរ៉ូ  ពិធីកៃុ ងពា លី  

ស ងស ង់ ស្ថា នី យ នៃះបា ន ធ្វើ 
ឡើ ង  នៅ ចណំចុអ ូរខ្ល ុង   ភមូ ិ-ឃុ ំ 
ស ម ឃួ យ   សៃកុសៃ ស ន  ខៃ ត្ត 
ស្ទឹ ង តៃង  លើផ្ទៃ ដី ជាង ១០ 
ហិក តា  កាល ពីថ្ងៃ ទី២  វិ ច្ឆិ កា 
ដោយ បៃើ ថវិ កាហិរ ញ្ញ បៃប ទា ន 
(WB)ជាង១ លា នដុលា្លា រ 
កៃម  អធិ ប តី ភា ព លោក  ឆៃង  
ផៃន អគ្គ នា យ ករ ង រដ្ឋ បា ល 
ជល ផ លនិ ង ជា នាយ កគមៃ ង 
មៃគ ង្គហើយគៃងបញ្ចប់នៅ 
ពាក់កណ្ដាលឬចុងឆ្នាំកៃយ។

លោក  ទំ  នីរ៉ូ  បញ្ជាក់ថា៖ 
«សមៃប់ ខៃត្ត ក្នុ ង ភូមិ ភាគ- 
ឦស ន មិន ដៃល មាន ស្ថានីយ 
នៃះ ទៃ  ទោះបីជាយើង  សងសង់   
ក្នុង  ខៃត្តស្ទឹង តៃ ង  តៃ វិស ល- 
ភាព នឹ ង ជួ យ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទៅ ដល់ 

បណ្ដា ខៃត្ត ដៃល នៅ ជុំវិញខៃត្ត 
ស្ទឹង តៃ ងនៃះ ។  ស្ថានី យ នៃះ  
មានបៃ យោ ជន៍ សំ ខា ន់ ២គឺ 
បៃយោជ ន៍ដ ល់ ធម្ម ជាតិ បរិ- 
ស្ថាន  ដៃល យើង អាច សៃវជៃវ 
ពពី ូជ តៃ ីសខំា ន់ៗ  ដៃ ល នៅ មាន 
ក្នងុ ទកឹ ដ ីខៃត្ត ស្ទ ឹងតៃ ង  ហើយ 
យើង អាចប ង្កាត ់វារចួ លៃង ចលូ 
ក្ន ុង  បងឹ ធម្ម ជាត ិវញិ ដើមៃប ីបង្កើ ន 
ផល តៃី ឡើង វិញ។បៃយោ ជ ន៍  
មួ យទៀ តគឺ ការ លើកត ម្កើង 
សៃដ្ឋកិ ច្ច  ក្នុង គៃួសរ ការ ធ្វើ វារី- 
វបៃបកម្ម  នងិ ជរំញុ ឱៃយ មាន ការ ធ្វើ 
វារ ីវបៃបកម្ម ឱៃយ បាន ខា្លាងំ ក្នងុ តបំន ់
នៃះ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការពឹង អា- 
សៃយ័  ចៃើន ពៃក លើ ធម្ម ជាតិ »។ 
    លោក  ឆៃង  ផៃន  អ គ្គនា យក - 
រ ងរ ដ្ឋ បា លជ ល ផល  និ ង ជា 
នាយ ក គមៃ ង មៃ គង្គ បា ន ថ្លៃង  
ក្នុង ពិធី កៃុង ពា លីស   ង សង់ 

ស្ថា នីយ នោះ ថា  នៅ ពៃ ល ប ង្កើត 
បា ន ស្ថា នីយ នៃះ រួ ច [យើ ង] អា ច 
ផ្ទៃ រប ច្ចៃ ក ទៃ ស ឱៃយដល់ កសិក រ 
ទាំ ង កា រ ផលិ ត កូ ន តៃី និ  ង កា រ- 
ចិញ្ចឹ ម  ដោ យ ផ្តា តសំ ខាន់ លើ 
កសិ ក រឱៃយ កា្លា យជា គៃូ  និ ងជា  
ភា្នា ក់ ង រផៃស ព្វ ផៃសា យ  វា រីវ  បៃបក ម្ម 
ទៅកាន់មូ ល ដ្ឋាន ។            

លោក ប ន្តថា  ទំា ងកា រ ផ លិត 
កូន តៃី  កា រផ លិ តតៃី សច់   
ការរៀ ប ចំ កន្លៃ ង ភា្ញាស់ពូ ជតៃ ីសំ- 
ខាន់ៗ នៅ ស្ថានី យ នៃះ   ក៏អា ច 
ប ំពៃ ញ តមៃវូ ការ ន ិង ផ្គ តផ់្គ ង ់ក ូន 
តៃី សមៃ ប់ ខៃ ត្ត នៅ ភូ មិ ភា គ- 
ឦស ន នៃះផង ដៃ រ ។ 

នៅ ក ម្ព ុជាមា ន ស្ថានីយបៃបនៃះ 
  ចនំនួ៤ (ទឹកសប៣និងទឹកបៃ១) 
រួមមា ន   ក្នុង ខៃត្ត ពៃវៃង ខៃត្ត 
កណ្ដា ល   ខៃ ត្ត ពៃះសី ហ នុ  និងកំពុង  
ស ង់ ក្នុង ខៃត្ត ស្ទឹ ង តៃងនៃះ៕

ស្ថានីយស្រាវជ្រាវនិងផលិតកូនត្រាធំីទី៤បង្កើតឡើងនៅស្ទងឹត្រាង

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំ្រែញ: កៃសួង ស ធា រណ ការ 
និង ដឹក ជញ្ជនូ បាន ជូន ដំណឹងពី  
វិធាន ការ តឹង រឹុង ដល់ មា្ចាស់ កៃមុ- 
ហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន  មា្ចាស់ រថ យ ន្ត 
ធុន ធ្ងន់  និង អ្នក បើក បរ រថយន្ត 
ធុន ធ្ងន់  បនា្ទាប់ ពី កៃសួង រក ឃើញ 
មាន ករណី មិន ទា ន់ អនុ វត្ត បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ ចៃបាប់  និង លិខិត បទ- 
ដ្ឋាន គតិ យុត្ត  ខណៈ សង្គមសីុវិល  
គាំទៃ ចំណត់ ការ នៃះ ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង រប ស់ កៃ- 
សួង កាល ពី ចុង ខៃ តុលាដៃល  
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី ថ្ងៃទី២ 
 វិច្ឆកិា ឱៃយដឹ ង ថា  ដើមៃបី ពងៃងឹ ការ- 
អនុវត្ត បទ បៃបញ្ញត្តិ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី 
ផ្លវូ ថ្នល ់ នងិ លខិតិ បទ ដ្ឋាន គត-ិ 
យុត្ត ពាក់ ព័ន្ធ ឱៃយ កាន់ តៃមាន បៃ- 
សិ ទ្ធភា ព  ខ្ពស់ ក្នុង ការ ការពារ 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់  និង 
ស្ពាន ឱៃយ បាន ជាប់ រឹង មាំ គង់ វងៃស  
និង ធន់ ជាប់ តាម អាយុ កាល- 
បច្ចៃក ទៃស សង សង់  កៃសួង 
សមូ ណៃនា ំដល ់មា្ចាស ់កៃមុហ៊នុ 
ដកឹ ជញ្ជនូ មា្ចាស ់រថយន្ត ធនុ ធ្ងន ់
និង អ្នក បើក បរ រថយន្ត ធុន ធ្ងន់ 
តៃវូ អនុវត្ត តៃមឹ តៃវូ និ ង មឺុងមា៉ាត់ 
តាម បទ បៃប ញ្ញ ត្ត ិដូច មាន ចៃង ក្នងុ 
មាតៃ ២៦ នៃ ចៃបាប់ ស្តពីី ផ្លវូថ្នល់។ 
   សៃចក្ដី ជូន ដំ ណឹង បន្ត ថា  
ក្នុងក រណី នៅតៃ  បណ្ដាយ ឱៃយ 
ដឹក ជញ្ជូន ឬ ផ្ទុក ទម្ងន់ លើស ពី 
២០ ភាគ រយ បៃ ធាន ស្ថា នីយ - 
ជ ញ្ជីង អច ល័តឬ បៃធាន កៃុម- 
ជញ្ជងី ចល័ត តៃវូ ចាត់វិធា នកា រ  
តាម បទ បៃបញ្ញត្ត ិដូច មានចៃ ង ក្នងុ 
មាតៃ ៦០នៃ ចៃបា ប ់ ស្តពី ីផ្លវូ ថ្នល ់
ដៃល ក្នងុ នោះ តៃវូ ដក បណ្ណ បើក- 

បរ  និង ពៃយួរ ទុក ចំនួន ២ឆ្នា ំ។ ឃាត់ 
យាន ជំនិះ ទុក ១ឆ្នា ំ ដោយ រកៃសា 
ទុក នៅ  ទីតំាង ណ មួយ សម សៃប  
ហើយ មា្ចាស់ យាន យន្ត តៃូវ 
ទទួល ខុស តៃវូ លើ ការ លើក ដក់ 
ទំនិញ  និង បង់ ថ្លៃ ឈ្នួល កន្លៃង 
ទ ុក ដ ក ់ថៃទា ំទនំញិ នងិ យាន- 
ជំនិះ ដោយ ខ្លួន ឯង និង បញៃឈប់ 
អាជវី កម្ម ដកឹ ជញ្ជនូ របស ់កៃមុ- 
ហុ៊ ន ចំនួន ១ ឆ្នាកំ្នងុ ករ ណី ទទួល 
រង នវូ  ការ ពនិយ័ អន្តរ ការណ ៍ ម្តង 
រចួ ហើយ នៅតៃ  បន្ត បៃពៃតឹ្តល្មើស។  
  សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង បន្ថៃម ថា 
មា្ចាស់ កៃមុហុ៊ន ដឹកជ ញ្ជនូ  មា្ចាស់- 
រថ យន្ត ធុន ធ្ងន់ និង អ្នកបើ កប រ 
ដៃល រង ការ ព ិន ័យ  តៃ ូវ  សហ ការ 
ជាមួ យ មន្ទីរ សធារណ កា រនិង  
ដឹកជ ញ្ជនូ រាជធា នីខៃ ត្ត  ក្នងុ ការ- 
លើ កដក់ ទំនិញ និង បង់ ថ្លៃ ឈ្នលួ 
កន្លៃង ទកុដក ់ថៃទា ំទនំញិ នងិ 
យាន ជំនិះ ដោយ ខ្លួន ឯង  រហូត 
មាន ការ សមៃច ជា ថ្មី។ ប៉ុន្តៃ 
 អាច មាន សិទ្ធ ិប្តងឹ តវា៉ា សៃប តាម 
នីតិ វិធី ដូច មាន ចៃង ក្នុង បទ- 
បៃបញ្ញត្ត ិមាតៃ៤ ៧នៃ ចៃបា ប ់ស្តពី ី

ផ្លូវ ថ្នល់ ។
លោក  សុិន  ច ន្ធី  បៃ ធាន  

សមា គម ភ័ ស្ដុ ភា  រក ម្ម  កម្ពុ ជា 
(Cam b o dia Logistic As-
sociations)បានថ្លៃ ង កាល  ព ី
មៃសិល មិញ ថា   លោក គាំទៃ ចំ- 
ណ ត ់កា រនៃះ   ប៉នុ្ដៃលោ ក អពំាវ- 
នា វដ ល់ ម នៃ្តជំី នាញ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ឱៃយមាន ត មា្លាភា ព  យុ ត្តធិម៌  ដោយ 
ម ិនតៃវូ គ ិត ព ីបក្ខ ពកួ  នងិ មនិ គរួ 
លើ ក លៃង ចំ ពោះ អ្នក មាន លុ យ 
ឬគា្មា ន លុយ អន្ត រាគ ម ន៍ទៃ។ 

 លោក បា នគាំ ទៃចំ ពោះ ការ - 
អនុវ ត្តចៃបា ប់បៃ ប នៃះ ដើ មៃបី  
ចូ លរួ ម ថៃ រ កៃសាផ្លូវ ថ្នល់ដៃ ល 
រាជរ ដ្ឋាភិបា លខិ តខំ ចំណយ  
ថ វិកា ជួស ជុ ល និង ស ង ស ង់ 
ជា រៀងរា ល់ឆ្នាំ ។  ជា ពិ សៃ ស 
ចលូ រ ួម កាត ់ប ន្ថយបញ្ហាគៃះ- 
ថា្នា ក់ច រា ចរ ណ៍នៅ លើ ដងផ្លូ វ 
នា នា ពៃះ ប ញ្ហា ច រាច រ ណ ៍ នៃះ 
គឺ ទា ម ទារ ឱៃយ មា ន ការ ចូល រួ ម  
ទាំង អ ស់ គា្នា។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ អនុ - 
វ ត្តចៃបា ប់ នៃះ  គឺមិ ន ប៉ះពាល់ ដ ល ់ 

កា រ ដឹ កជញ្ជូ ន ទៃ  ពៃះ បើ ដឹក 
លើ សទ ម្ង ន់  គឺលើស តៃឹ ម តិច - 
តួ ចទៃ អ៊ី ចឹង វាអ ត់ចំណៃ ញ  អី- 
ចៃើ ន អ៊ី ចឹ ងយើ ងង កម កគោ- 
រព ចៃបាប់ វិ ញល្អជាង ។ រី ឯសមា - 
ជិ កដឹក ជញ្ជូន ពួក ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំតៃ ង- 
តៃបៃ ប់  ឬប  ងៃៀ  ន អ្នកបើក- 
បរយើ ង ល្អណស់។ដូច្នៃះខ្ញុ ំស្នើ 
ឱៃយអ ន ុវត្ត ចៃបា ប ់ស្មើៗ គា្នា ពោ ល គ ឺ
មិនតៃវូ ដោះលៃ ង អ្ន កនៃះហើយ   
ទៅ ចាប់ អ្នក នោះ ទៃ» ។ 

លោក  គឹម  បញ្ញា  នាយ ក អង្គ- 
ការ មូល និធិ បង្ការ របួស អាសុី 
បៃចាំ កម្ពុជា(AIP) បាន គាំទៃ 
ចំណត់ ការ របស់ កៃសួង ស- 
ធារ ណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន នៃះ  
ប៉នុ្ដៃ លោក ជរំញុ ឱៃយ កៃសងួ  គរួ- 
តៃ កោះ ហៅ តំណង កៃុម ហ៊ុន 
ដឹក ជញ្ជនូ មក បៃជំុ បៃប់ ពី វិធាន- 
ការ  នងិ ដោះ សៃយ បញ្ហា ដៃល 
នៅ សៃស សល់ ក៏ ដូច ជា ផ្ដល់- 
អនុ សសន៍ ណៃ នាំ ជុំវិញ កា រ - 
ដឹ ក ជ ញ្ជូ ន ទំនិញ របស់ កៃុម ហ៊ុន ។

លោក ថា៖  «ការដឹក លើស 
ទម្ងន់ នៃះ  គឺ វា មាន ហានិ ភ័យ 
ខ្ពស់បំ ផុត ក្នុង ការ បង្ក គៃះ- 
ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ ដល់ អ្ន ក រួម- 
ដណំើរ លើ ដង ផ្លវូ  ជា ពសិៃស គ ឺ
ធ្វើ ឱៃយ ខូច ខាត ហៃដ្ឋារ ចនាស ម្ពន័្ធ 
ផ្លូវ ថ្នល់។  បៃសិន បើយើង បាន 
ណៃនាំ ហើយ  ប៉ុន្ដៃ កៃុមហ៊ុន 
នៅតៃ មិន អនុវត្ត ទៃ  គឺ  ស្ថាប័ន 
ជំនាញ តៃូ វតៃ ដក អាជា្ញា ប័ណ្ណ  
ពី កៃមុហុ៊ន ដឹក ជញ្ជនូ ហើយ ដក- 
ហូត រថយន្ត ទុក មិន ឱៃយ ធ្វើ ចរា- 
ចរណ៍ បន្ត ទៀត ក្នុង រយៈ ពៃ ល  
កំណត់ ណ មួយ  ពៃះ ជា ការ- 
ពៃមាន ដល ់កៃមុ ហ៊នុ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ផៃសៃងៗ ទៀត» ៕

ក្រាសួងបង្ហាញវិធានការលើក្រាមុហុ៊ននិងអ្នកបើកបររថយន្ដធុនធ្ងន់ក្រាសួងបរិស្ថានពង្រាងឹការបញ្ជ្រាបកម្មវិធី
សិក្រាសាបរិស្ថានពីថ្នាក់មត្ត្រាយ្រាយដល់ថ្នាក់១២

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នពំ្រែញៈ  លោក  សយ  សំ អាល់  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង បរិស្ថាន បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នុង សន្និ បាត បៃ ចាំ ឆ្នាំ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ដោយ បាន 
ដក់ ចៃញ នូវ យុទ្ធ សស្តៃ បន្ត 
សហ ការ ជា មួយ កៃសួង ពាក់- 
ព័ន្ធ ២ ដើមៃបី ពងៃឹងភាព ស្និទ្ធ- 
ស្នាលក្នុង ការ បញៃ្ជាប កម្ម វិធី 
សិកៃសា ស្ដី អំពី បរិ ស្ថាន សមៃប់ 
ទិស ដៅ ការងរ ឆ្នាំ ២០២១  
ដល់ សិសៃសា នុសិសៃស  ចាប់ ពី 
ថា្នាក់ មត្តៃ យៃយ រហូត ដល់ ថា្នាក់ ទី 
១២  ពៃះ ការ អប់ រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព ីបញ្ហា បរសិ្ថាន ជា ច ំណចុ គន្លឹះ 
ដោះ សៃយ  បញ្ហា បៃ ឈម មយួ 
ចំនួន ដូច ជា  ការងរ គៃប់ គៃង 
សំរាម  សំណល់ រឹង  និង ទឹក- 
កខ្វក់ ទី បៃ ជុំ ជន នៅ កម្ពុជា ។   

 នៅ ក្នុង « សន្និ បាត បូក សរុប 
លទ្ធ ផល ការងរ បរិស្ថាន ឆ្នាំ 
២០២០  និង លើក ទិស ដៅ 
ការងរ ឆ្នាំ ២០២១ »  នៅ ទីស្តី- 
ការ កៃសួង បរិស្ថាន កាល ពមីៃសលិ- 
មិញ  លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី បាន បៃកាស 
ដៃ គូ សហ ការ ជា មួយ កៃសួង 
អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា  និង 
កៃសួង ឧសៃសា ហកម្ម  វិទៃយា- 
សស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  និង នវា- 
នុវត្តន៍ ។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង ថា ៖ « យុទ្ធ-  
សសៃ្ដ  និង គោល នយោ បាយ 
បនា្ទាប់  តៃូវ ធ្វើ ការ ជាប់ ជា មួយ 
កៃសងួ អបរ់ ំទាក ់ទង ទៅ នងឹ កម្ម- 
វិធី សិកៃសា ដើមៃបី បញ្ជាៃប កម្ម វិធី 
សិកៃសា ស្ដី អំពី បរិ ស្ថាន ចាប់ ពី 
ថា្នាក់ មត្តៃយៃយ រហូត ដល់ ថា្នាក់ ទី 

១២  យើង តៃវូ តៃ ធ្វើ កចិ្ច ការងរ 
នៃះ ។  យើង ក៏ តៃូវ  សហ ការ ជា- 
មយួ កៃសងួ ឧសៃសា ហ ក ម្ម  វទិៃយា- 
សស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  និង នវា- 
នុវត្តន៍  ពៃះ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ផល ប៉ះ ពាល់ បរិស្ថាន  គឺ យើង 
តៃវូ ពងឹ ផ្អៃក ខ្ពស ់ទៅ លើ បច្ចៃក- 
វិទៃយា  និង វិទៃយា សសៃ្ដ ខ្ពស់ ។  
ដូច្នៃះ  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ-  
ពាល់  យើង តៃូវ ធ្វើ ការងរ នៃះ  
ដើមៃប ីបៃើ បៃស ់នវូ បច្ចៃក វទិៃយា ថ្ម ី
វិទៃយា សសៃ្ដ ថ្មី  បច្ចៃក ទៃស ថ្មី  
ដើមៃបី ជួយ កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ បរិ ស្ថាន » ។  

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបាន បញ្ជាក ់ថា  
ការ ងរ គៃប់ គៃង សំរាម  សំណល-់ 
រឹង  និង ទឹក កខ្វក់ ទីបៃ ជុំ ជន នៅ 
កម្ពុជា  នៅ មាន បញ្ហា បៃឈម 
មួយ ចំនួន  បើ ទោះ បី កន្លង មក 
កៃសងួ  បាន ខតិ ខ ំកសង កៃប- 
ខ័ណ្ឌ គោល នយោ បាយ  ចៃបាប់  
និង គតិ យុត្ត ជា ចៃើន គួរ ឱៃយ កត់- 
សមា្គាល់ ក៏ ដោយ ។  បញ្ហា បៃឈម 
មួយ ចំនួន  ពៃះ  ហៃតុ ថា  សង្គម- 
ជាតិ កម្ពុជា មាន ការ វិវឌៃឍ លឿន  
ជា ពិសៃស  កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ជីវ ភាព បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្ពស់ 
បាន ជំរុញ ឱៃយ មាន កំណើន ការ- 
បៃើ បៃស ់ចៃើន  (mass con-
sumption)  កំណើន បៃជា ជន  
និង ការ ពងៃីក តំបន់ កៃុង  និង     
ទី បៃ ជុំ ជន ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ស មត្ថ- 
ភាព បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង ដៃល មាន 
សៃប់ មិន អាច រា៉ាប់ រង បាន ។   
លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន ឱៃយ ដឹង ថា   កៃ- 
សួង ក៏ បាន ជួយ អន្ត រា គមន៍ 
ដល់ កៃុង  និង សៃុក ដៃល មាន 
បញ្ហា បៃ...តទៅ ទំ ព័រ ៥

សកម្មភាពថ្លងឹរថយន្តនៅខ្រែត្តកំពង់ចាមពីខ្រែកញ្ញា។ រូបថត កៃសួងសធារណការ
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តពីទំព័រ១... លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ជាសាធារណៈឱ្យបានទូលំទូលាយនៅ
ទូទំាងប្ទ្សអំពីសារៈសំខាន់ន្សន្ដសុិខ
ស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភក្នងុការរួមចំណ្ក
អភិវឌ្ឍន៍មូលធនមនុស្សបង្កើនប្សិទ្ធភាព
ការងារជំរុញកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនិងវឌ្ឍន-
ភាពសង្គម។លោកបន្ថម្ថាការធ្វើឱ្យ
ប្សើរឡើងនូវសា្ថានភាពសន្ដសុិខស្បៀង
និងអាហារូបត្ថម្ភសម្ប់ជនគ្ប់រូបគឺជា
កត្ដាមិនអាចខ្វះបានដ្លទាមទារឱ្យមាន-
ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់តមរយៈការ-
បង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម
សុខាភិបាលអប់រំអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទឹក-
សា្អាតនិងអនាម័យគំាពារសង្គមនិងវិស័យ
ពាក់ព័ន្ធនានា។«ឈរលើការរីកចម្ើនផ្នក្
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាបានធ្វើឱ្យប្ជា-
ពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តរូរបៀបរស់នៅនិងឥរិយាបថ
ក្នងុការបរិភោគចំណីអាហារដ្លការផ្លាស់- 
ប្តរូទំាងន្ះមានឥទ្ធពិលជាវិជ្ជមានលើ
សា្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់ប្ជាជន»។
ខណៈដ្លរដា្ឋាភិបាល កំពុងយកចិត្ត-

ទុកដាក់ដោះស្យបញ្ហាកង្វះអាហា-
រូបត្ថម្ភកង្វះមីកូ្សារជាតិនិងបញ្ហាថយ-
ចុះអត្បំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះ-
មា្តាយត្១មុខគត់លោកថាបញ្ហាធាត់
និងលើសទម្ងន់ក៏មាននិនា្នាការកើនឡើង
ដ្រ។ ដូច្នះ្ការធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវសា្ថាន-
ភាពសន្តសុិខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ
សម្ប់ជនគ្ប់រូបគឺមិនអាចខ្វះបាន។
លោកថា៖«របបអាហារមិនល្អនឹងការធ្វើ

លំហាត់ប្ណមិនគ្ប់គ្ន់ គឺជាកត្តា
ហានិភ័យន្បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ
និងធ្វើឱ្យបាត់បង់ប្ព័ន្ធការពាររាងកាយ
ប្ឆំាងនឹងជំងឺគ្ប់ប្ភ្ទ។ការទទួលទាន
អាហារដ្លមានថាមពលខ្ពស់ជាតិខា្លាញ់
ស្ករឬអំបិលច្ើននិងបរិភោគបន្ល្ផ្លឈ្ើ
មិនគ្ប់គ្ន់គឺជាហ្តុផលចម្បងបណ្តាល-
ឱ្យមានជំងឺមិនឆ្លងនានា»។
តមរយៈការគំាទ្និងដោះស្យបញ្ហា

ទំាងន្ះរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្ញកម្មវិធី
ជំនួយសង្គមដូចជាឧបត្ថម្ភសាច់ប្ក់ជូន
ស្ត្ីមានផ្ទ្ពោះ និងកុមារអាយុក្ម២
ឆា្នាក៏ំដូចជាឧបត្ថម្ភសាច់ប្ក់ជូនគួ្សារ
កី្ក្និងងាយរងគ្ះក្នងុអំឡុងព្លជំងឺ
កូវីដ១៩ផងដ្រ។ជាមួយគា្នាន្ះ កុ្ម-
បឹ្ក្សាសា្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជន- 
បទក៏បានដាក់ច្ញយុទ្ធសាស្ត្ជាតិស្តពីី
សន្តសុិខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលើកទី
២ឆា្នា២ំ០១៩ដល់ឆា្នា២ំ០២៣ផងដ្រ។
ន្ះបើតមសារលិខិតលោកហុ៊នស្ន។
លោកសី្RudinaVojvodaប្ធាន

ផ្នក្ទំនាក់ទំនងន្អង្គការយូនីស្ហ្វបាន
សាទរចំពោះសារលិខិតរបស់លោក ហុ៊ន
ស្នដ្លបានអំពាវនាវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
ពងឹ្ងប្ព័ន្ធចំណីអាហារសម្ប់របប
អាហារដ្លមានសុខភាពល្អនៅក្នុង
ប្ទ្សកម្ពជុា។លោកសី្បន្ថម្ថាវិបត្តិ
កូវីដ១៩មានផលប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅលើអាហារូបត្ថម្ភតមរយៈការលំបាក
ខាងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លបានជះឥទិ្ធពល
ទៅលើសា្ថានភាពគួ្សារនីមួយៗខណៈ
អ្នកជំនាញពិភពលោកព្យាករថាសូម្បី- 

ត្នៅក្នងុស្ណរីយូ៉អភិរក្សក៏ដោយក៏ផល- 
ប៉ះពាល់របស់វាអាចកើនឡើងនូវអត្ប្- 
វា៉ាឡង់របស់កុមារអាយុក្ម៥ឆា្នាំទៅ
ដល់១៤,៣%នៅក្នងុប្ទ្សដ្លមាន
ប្ក់ចំណូលមធ្យមនិងទាបដូចជាប្ទ្ស
កម្ពជុា។«ដំណោះស្យមួយចំនួនដ្ល
អាចចូលរួមបន្ធរូបន្ថយនូវផលប៉ះពាល់
ន្អាហារូបត្ថម្ភក្នងុព្លវិបត្តិកូវីដ១៩
គឺការការពារការទទួលបានរបបអាហារ
មានជីវជាតិសុវត្ថិភាព និងតម្លស្មរម្យ
ដ្លគួរត្ជាមូលដា្ឋានគឹ្ះសម្ប់ភាព-
ប្សើរឡើងនិងឆ្លើយតបនឹងCOVID-19។
អាហារូបត្ថម្ភល្អប្សើរនំាឱ្យមានភាពធន់
ប្សើរជាងមុនក្នងុព្លមានអាសន្នដូច-
ជាវិបត្តិកូវីដ១៩និងគ្ះទឹកជំនន់។លើស-
ពីន្ះកម្ពជុាចំាបាច់តូ្វផ្តល់អាទិភាពនិង
ពងី្កការអន្តរាគមន៍បងា្ការនិងការព្យាបាល
ចំពោះកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ»។បន្ថម្ពីន្ះ
លោកសី្ថាការលើកកម្ពស់របបអាហារ
ដ្លមានតម្លស្មរម្យសម្ប់សហគមន៍
ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ខា្លាងំទៅ
លើស្ត្មីានផ្ទ្ពោះនិងកុមារអាយុក្ម២
ឆា្នាំខណៈភ័ស្តុតងបងា្ហាញថាការវិនិយោគ
ក្នងុរយៈព្ល១០០០ថ្ង្ដំបូងគឺជាការវិនិ-
យោគដ៏ល្អបំផុតដ្លប្ទ្សនានាអាចធ្វើ
ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពការយល់ដឹង
និងការអភិវឌ្ឍជាទូទៅនិងសុខុមាលភាព
របស់កុមារ។«យូនីស្ហ្វប្តជ្ា្ញាធ្វើការយា៉ាង-
ជិតស្នទិ្ធជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុានិងដ្គូ
ដទ្ទៀតដើម្បីពងឹ្ងប្ព័ន្ធអាហារូបត្ថម្ភ
និងធ្វើឱ្យប្កដថាកុមារគ្ប់រូបអាចទទួល- 
បានអាហារសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ»៕

សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំពេញៈ បុរសមា្នាក់តូ្វបាន
នគរបាលបឆ្ាងំគ្ឿងញៀនន្
អគ្គស្នងការដា្ឋាននគរបាលជាតិ
បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ- 
ព្ញពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការ-  
លួចលាក់និងជួញដូរគ្ឿងញៀន 
ជាង៧គឡីកូម្បនា្ទាបព់ីសមត្ថ-
កិច្ចបង្ក្បនៅភូមិម័ល សងា្កាត់
ដង្កាខណ្ឌដង្ការាជធានីភ្នពំញ្
កាលពីថ្ង្ទី១វិច្ឆិកាខណៈជន-
សង្ស័យកំពុងច្កចាយ។
លោកឡកឹវណ្ណៈនាយកមន្ទរី-

ប្ឆាំងគ្ឿងញៀនន្អគ្គស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលជាតិថ្ល្ងពី
ម្សិលមិញថាមន្ត្ីជំនាញន្មន្ទីរ
ប្ឆាំងគ្ឿងញៀន បនា្ទាប់ពី
បញ្ចប់ការសាកសួរ បានបញ្ជូន
ជនសង្ស័យឈ្មោះជាចាន់ដារា៉ា
ភ្ទប្ុសអាយុ៣៥ឆា្នាំជនជាតិ
ខ្ម្រ ទៅសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នពំញ្នៅថ្ងទ្៣ីខវ្ចិ្ឆកិាដើមប្ី
ឱ្យតុលាការចាត់ច្ងតមនីតិវិធី
បន្តតមច្បាប់។
លោកថាជនសង្សយ័ត្វូបាន-

សមត្ថកចិ្ចឃាតខ់្លនួរមួទាងំគ្ឿង- 
ញៀនប្ភ្ទម៉្តំហ្វ្តមីន
(ICE)ជាង៧គីឡូក្មខណៈ
បុរសរូបន្ះកំពុងធ្វើសកម្មភាព

ដកឹជញ្ជនូតមផ្លវូដើមប្ីចក្ចាយ
ឱ្យបក្ខពួករបស់ខ្លួន។សមត្ថកិច្ច
កំពុងធ្វើការស្វជ្វតមចាប់
ខ្លួនបក្ខពួកបន្ថ្មទៀត។
លោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថា៖«តម-

នីតិវិធីរបស់យើងគឺនៅបន្តតម-
ដាននងិស្វជវ្រកជនសងស័្យ
ដ្លពាក់ព័ន្ធបន្ថ្មទៀតប៉ុន្ដ្ខ្ញុំ
មនិទាន់អាចបងា្ហាញលទ្ធផលនៅ
ពល្ន្ះបានទដ្ោយរងច់ាំការ-
បង្ក្បជោគជ័យសិន។ធម្មត
ករណីជួញដូរគ្ឿងញៀន គាត់
មនិអាចធ្វើមា្នាកឯ់ងបានទ្គឺត្វូ-
ត្មានបក្ខពកួទៀតអ៊ចីងឹបក្ខពកួ
គាត់ក៏មិនរួចខ្លួនពីច្បាប់ដ្រ»។
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជ-

ធានីភ្នពំញ្លោកគជុគមឹឡងុពី
មសិ្លមញិបញ្ជាកថ់ា៖«យើងបាន-  

ទទលួសណំុំរឿងហ្នងឹពីសមត្ថកចិ្ច
ហើយ។លោកសាយណរូា៉ា[ព្ះ-
រាជអាជា្ញារង]កពំងុធ្វើការសាកសរួ  
ប៉នុ្ដ្បើមានអ្វីបប្្លួខ្ញុំនងឹជមប្- 
ជូននាព្លក្យទៀត»។
លោកជឹមសុីថាអធិការនគរ-

បាលខណ្ឌដង្កាឱ្យដឹងពីម្សិល-
មិញថា កមា្លាំងសមត្ថកិច្ចលោក
បានចូលរួមក្នុងប្តិបត្តិការន្ះ
ដ្រ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«កមា្លាំង
ពកួខ្ញុំដកឹនាំដោយលោកអធកិារ-
រងទទលួបន្ទកុគ្ឿងញៀនសហ- 
ការជាមួយមន្ត្ីជំនាញខាងមន្ទីរ
បឆ្ាងំគ្ឿងញៀនដើមប្ីបង្កប្
ករណីន្ះប៉នុ្ដ្របាយការណ៍នងិ
សណំុំរឿងខ្ញុំអត់សវូដងឹចប្ាស់ទ្
សរួទៅមន្ត្ីជនំាញយើងទើបដងឹ
ករណីន្ះច្បាស់»។

តមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរ-
ប្ឆាំងគ្ឿងញៀនន្អគ្គស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលជាតិ ឱ្យដឹងពី
ម្សិលមិញថាដោយអនុវត្តតម-
បញ្ជាលោកនាយឧត្តមស្នីយ៍
ន្តសាវឿន អគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិ កមា្លាំងជំនាញមន្ទីរ-
ប្ឆាំងបទល្មើសគ្ឿងញៀន
(ក១១)ដកឹនាំដោយលោកជាវ
តុលា នាយករងមន្ទីរ និងលោក
សង្ឃនុណងនាយការយិាលយ័  
ពម្ទាងំមានការសមប្សម្លួ
ពីលោកសាយណូរា៉ា ព្ះរាជ-
អាជា្ញារងន្សាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នំព្ញ បានសុើបអង្ក្ត និង
បង្កប្ករណីជញួដរូគ្ឿងញៀន
មួយនៅទីតំងខាងលើន្ះ។
បើតមរបាយការណ៍ដដ្ល

សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជន-
សង្ស័យមា្នាក់ឈ្មោះជាចាន់ដារា៉ា
ភ្ទប្ុសអាយុ៣៥ឆា្នាំជនជាតិ
ខ្ម្រ។ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបាន-
ដកហតូវត្ថតុងរមួមានសារធាត-ុ
ញៀនបភ្ទ្ម៉្តំហ្វ្តមនី(ICE)   
ទម្ងន់៧,៦២២គីឡូក្មនិង
សមា្ភារមយួចនំនួទៀត។បនា្ទាប់មក   
ជនសងស្យ័នងិវត្ថតុងត្វូបាន-
កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសា- 
លាដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញដើម្បី
ចាតក់ារបន្តតមនតីវិធិីចប្ាប៕់

សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញៈ ឱសថខសុចប្ាប់នងិផលតិ-
ផលក្លង្កា្លាយទទូៅសរបុ៥៤០,៧តោន
នងឹត្វូកស្ងួមហាផ្ទ្នងិកស្ងួយតុ្តិធម៌
ដុតបំផ្លាញចោលនៅព្ឹកថ្ង្ទី៥ វិច្ឆិកា
បនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចន្គណៈកមា្មោធិការ
ប្យុទ្ធប្ឆាំងផលិតផលក្ល្ងកា្លាយ
បង្ក្បបានជាបន្តបនា្ទាប់។
ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានរបស់គណៈ-

កមា្មោធកិារបយ្ទុ្ធបឆ្ាងំផលតិផលក្លង្- 
កា្លាយដ្លបង្កគ្ះថា្នាក់មានហានិភ័យ
ខ្ពស់ដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម
(គ.ប.ផ.ក)ន្ក្សួងមហាផ្ទ្ចុះថ្ង្ទី
៣វចិ្ឆកិាឱយ្ដងឹថាលោកកើតរទិ្ធរដ្ឋមន្ត្ី
ក្សួងយុត្តិធម៌នឹងអញ្ជើញដុតកម្ទ្ច
ឱសថខុសច្បាប់ចំនួន៧,៧តោន និង
ផលតិផលក្លង្កា្លាយ៥៣៣តោនសរបុ
ចនំនួ៥៤០,៧តោនដល្កមា្លាងំសមត្ថ-
កចិ្ចចម្ុះន្គណៈកមា្មោធកិារបានបង្កប្
និងរឹបអូសនាព្លកន្លងមក។
បើតមសច្ក្ដបីក្ាសពត័ម៌ានដដល្

កម្មវធិីន្ះនងឹមានការចលូរមួពីសណំក់
ថា្នាក់ដឹកនាំក្សួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គ-
ទតូនានាអាជា្ញាធរដ្នដីនិងវសិយ័ឯកជន   
ជាច្ើនរបូ។ការកម្ទច្ចោលឱសថខសុ- 
ច្បាប់និងផលិតផលក្ល្ងកា្លាយន្ះត្ូវ-
បានអនវុត្តតមការបងា្គាប់របស់តលុាការ
ដ្លនឹងប្រព្ធពិធីនៅថ្ង្ទី៥ ខ្វិច្ឆិកា
នៅម៉ាង៨:៣០នាទីព្ឹក នៅសងា្កាត់

ដង្កាខណ្ឌដង្ការាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកតន់សុខវិជា្ជា ប្ធានល្ខា-

ធកិារដា្ឋានន្គ.ប.ផ.ក.ថ្លង្ថាផលតិផល   
ទាំងន្ះត្ូវបានកមា្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្ុះ
ន្គណៈកមា្មោធិការ បង្ក្បនិងរឹបអូស
នាពល្កន្លងមក។លោកថ្លង្ថា៖«យើង   
បានជនូដណំងឹរចួរាល់ហើយអ៊ចីងឹពត័ម៌ាន   
លម្អិតសូមមើលក្នុងស្ចក្ដីជូនដំណឹង
នោះទៅ។ផលិតផលន្ះគឺយើងបាន-
បង្ក្បជាបន្តបនា្ទាប់ ប៉ុន្ដ្ខ្ញុំមិនអាច
បញ្ជាក់ប្ប់ពីព្លវល្ាចប្ាស់លាស់ថា
តើបង្ក្បចាប់ពីព្លណមកទ្ពោល
គឺយើងបង្ក្បជាហូរហ្មក»។
ប្ធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិន-

កម្ពុជា លោកឡីសុភាព និងជាប្ធាន
សមាគមអ្នកលក់ឱសថកម្ពុជា គាំទ្
ចណំតក់ារន្ះព្ះជាការបងា្ហាញពីការ- 
អនវុត្តចប្ាប់របស់អាជា្ញាធរពាក់ពន័្ធក្នងុការ- 
ប្យុទ្ធប្ឆាំងផលិតផលក្ល្ងកា្លាយ។
លោកថាបើអាជវីកររកសុីមនិស្មោះតង្ ់ 

ក្ងបន្លំគុណភាពបរិមាណនិងតម្ល្
ហួសហ្តុ អាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកប្ើប្ស់
ឬអ្នកទទួលស្វារងគ្ះធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។
លោកសភុាពថា៖«ខ្ញុំគតិថាអាជវីករឬ

អ្នកដល្នាចំលូទនំញិនានានៅលើទីផស្ារ  
គួរត្នាំគា្នារៀនសូត្ពីច្បាប់ និងក្ម-
សលីធម៌ឱ្យបានច្ើនដើម្បីពួកគាត់មាន
ចណំ្ះដងឹនងិយល់ដងឹពីផលប៉ះពាល់ន្ 
ការលកដ់រូទនំញិមនិសប្ចប្ាបទ់នំញិខចូ-   
គុណភាពនានាទៅឱ្យអ្នកប្ើប្ស់»៕
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លោកហុ៊នសែន...

បញ្ជនូបុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគែឿងញៀនជាង៧គីឡូទៅតុលាការ

កម្ទែចផលិតផលក្លែងកា្លាយនិងឱសថខុសចែបាប់ថ្ងែស្អែក

ជនសងេស័យជួញគេឿងញៀនចាប់ខ្លនួថ្ងេទី១វិច្ឆកិានៅភ្នពំេញ។រូបមន្ទីរប្ឆាំងគ្ឿងញៀន



ថ្ងៃពុធ ទី៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

នៅ   សុី វុត្ថា 

 កែបៈ  អា ជ្ញា ធរ ខៃត្ត កៃប  បាន 
សមៃច បង្កើត កៃុម ការងារ- 
ចមៃុះ មួយ ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ 
ចពំោះ ការ ចោទ បៃ កាន ់លើ ជន 
មយួ ច ំននួ ដៃល មាន ទមា្លាប ់មនិ 
ល្អ ក្នុង ការ ស្វៃង រក ចំ ណូល 
ដៃល  មិន បៃ កៃតី ដោយ បៃើ 
កន្ទៃល កៃល នៅ កៃម ដើម- 
ឈើ សាធារ ណៈ តា ម តំ បន់ឆ្នៃរ   
ហើយ បាន បង្ក ទៅ ជ បញ្ហា រវាង 
អ្នក ជួល  និង អ្នក ទៃស ចរ ពៃះ 
តៃ តម្លៃ។ 

  លោក  សោម   ពិសិដ្ឋ   អភិ បាល- 
ខៃត្ត កៃប   បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា   កន្លង មក  នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
មួយ នៃះ  មាន ទមា្លាប់ មិន ល្អ  
ដោយ មាន ជន ឆ្លៀត ឱ កាស 
កៃល កន្ទៃល នៅ កៃម ដើម- 
ឈើ  និង ទារ លុយ ពី ភ្ញៀវ ទៃស ចរ- 
ជតិ   និង អន្តរ ជតិ  ដៃល ម ក 
លៃង កមៃសាន្ត នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សណ្តាប់- 
ធា្នាប់   និង របៀប រៀប រយ ល្អ ។ 

 លោក   ពិសិដ្ឋ   បានថ្លៃង ថា ៖   
« កៃយ ពី បាន រៀប ចំ   យើង 
ឃើញ ថា   មាន ការ កាត់ បន្ថយ 
បណ្តើរៗ   យើង តៃវូ ផ្លាស់ ប្តរូ ផ្នត់- 

គំនិត  មនុសៃស  ទមា្លាប់ របស់ 
មនុសៃស   ហើយ មៃយ៉ាង ទៀត   អ្នក 
ដៃល នៅ ទី នោះ  សុទ្ធ សឹង តៃ ជ - 
អ្នក រស់ នៅ យូ រមក ហើយ ៗ  បាន 
កាន់ កា ប់ ផ្ទៃ ក្នងុ របស់ គាត់ ដោយ 
អ្នក ខ្លះ ដណ្តើម ដើម ឈើ គា្នា » ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា៖   « បច្ចបុៃប ន្ន នៃះ   
យើង តៃូវ តៃ កាត់ បន្ថយ ទមា្លាប់ 
អាកៃក់ ហ្នឹង បន្តិច ម្តងៗ   ជក់- 
ស្តៃង យើង បាន បង្កើត នូវ កៃុម   
ការងារ ចមៃុះ មួយ របស់ ខៃត្ត 
ដើមៃបី ចុះ ធ្វើ សណ្តាប់ ធា្នាប់ ជ 
បៃចាំ  ទាំង នៅ ថ្ងៃ បុណៃយ ទាន 
ធំៗ  និង នៅ ថ្ងៃ ធម្មតា  ដើមៃបី 
កាត់ បន្ថយ ឱៃយ បា ន នូវ ការ យក 

លុយ ភ្ញៀវ ពី ជន ឆ្លៀ ត ឱកាស។   
យើង មាន កៃុម ការងារ មួយ ដើរ 
តៃួត ពិនិតៃយ មើល ជ បៃចាំ   ប៉ុន្តៃ 
បន្ទាប់ ចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ មើល  យើង 
ឃើញ ថា   មិន ទទួល បាន ព័ត៌- 
មាន ជុវំញិ ជន ឆ្លៀ ត ឱកាស មយួ 
ចនំនួ តចូ ហ្នងឹ នោះ ទៃ  យើង នងឹ 
បន្ត តាម ដាន ពនិតិៃយ មើល បន្ថៃម 
ទៀត   ប៉ុន្តៃ រហូត មក ដល់ ពៃល 
នៃះ យើង មិន មាន ឃើញ ទារ 
លុយ ពី ភ្ញៀវ   ដំឡើង ថ្លៃ  ឬ មាន 
ជម្លាះ ពី អ្នក លក់  និង អ្នក ទិញ 
នោះ ទៃ » ។  លោក  ថ្លៃង ថា  កៃមុ 
ការងារ តៃូវ ធ្វើ សកម្ម ភាព តៃួត- 
ពិនិតៃយ ជ បៃ ចាំ  ពៃះ ខៃត្ត កៃប 

មាន បៃ ជ ពល រដ្ឋ  នងិ ភ្ញៀវ ទៃស- 
ចរប រទៃស ជ រៀង រាល់ ថ្ងៃ  មិន 
ថា សៅរ៍ ឬ អាទិតៃយ នោះ ទៃ  នៅ 
ពៃល មាន ធាតុ អាកាស ល្អ  និង 
ផ្លូវ ថ្នល់ មិន តៃូវ បាន កាត់ ផ្ដាច់ ។ 

  អ្នក សៃី  ហៃង   សុី យ៉ូ ង  មា្ចាស់ 
អាហា រដា្ឋា ន  ១កន្លៃង  នៅ ឆ្នៃរ 
កៃប   បាន ថ្លៃង ដោយ បាន 
សម្តៃង ការ គាំទៃ ចំពោះ អាជ្ញា- 
ធរ ដៃល បាន ដាក ់ចៃញ ផៃន ការ 
ណៃ នំ អា ជីវ ករ ទាំង អស់   ឱៃយ 
មាន សណ្តាប់ ធា្នាប់   អន ម័យ 
និង កុំ ឱៃយ មាន ការ លក់ ចំណី- 
អាហារ ផៃសៃងៗ ក្នុង តម្លៃ ខ្ពស់ ។  

 អ្នក សៃី ថ្លៃង ថា ៖ « អាជ្ញា ធរ 
បាន  ណៃ នំ   មិនឱៃយ  លក់ ម្ហូប- 
អាហារ ក្នុង តម្លៃ ថ្លៃ នោះ ទៃ    
ហើយ ឱៃយ មាន អន មយ័ ល្អ   នងិ 
បៃើបៃស់ សម្តី និយាយ ជ មួយ 
ភ្ញៀវ ឱៃយ ល្អ     ដើ មៃបីទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ-  
ទៃស ច រ ឱៃយ មក លៃង កាន់ តៃ 
ចៃើន»។  

លោក   យន់   ផល្លី   មន្តៃី អាដ- 
ហុក បៃចំា ខៃត្ត កៃប    ថ្លៃង ថា បាតុ- 
ភាព មួយ ចំនួន បាន កើត ឡើង  
ដចូ ជ អា ជវីក រ បាន យក កន្ទៃល   
ឬ តង ់ផៃសៃងៗ  ដាក ់កៃល កៃម 
ដើម ឈើ  ដើមៃប ីបាន លយុ ព ីភ្ញៀវ 
តម្លៃ ចាប់ ពី១ ០ -២០ ដុល្លារ ៕ 

តពី ទំ ព័រ ២...ឈម ខ្លាំង ក្នុង 
ការ គៃប់ គៃង សំរាម   សំ ណល់- 
រឹង ដោយ ក្នងុ នោះ បាន ផ្តល់ ឡ ដុត 
សំរាម ខ្នាត តូច  រថ យន្ត ដឹក 
សរំាម  ធងុ សរំាម    នងិ   ម៉ ូត ូ ក ង ់៣ 
ដឹក សំរាម ជ ដើម ។   

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង  ថា ៖« ទោះ- 
ជ យា៉ាង ណ ក្ត ី ធន ធាន មនសុៃស 
នៅ រដ្ឋ បាល ថា្នាក ់កៃម ជត ិនៅ 
តៃ ជ បញ្ហា បៃឈម  ធមំយួ  ដៃល 
យើង តៃវូ បន្ត ចូល រួម ដោះ សៃយ 
បន្ថៃម ទៀត ។  កៃសួង បរិ សា្ថាន 
ក៏ បាន ជំរុញ  និង ចូល រួម  ធ្វើ 
ទំនើប កម្ម បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង 
សរំាម  សណំល ់រងឹ  ដោយ គតិ- 
គូរ គៃប់ ជៃុង ជៃយ  ពី ដើម  ខៃសៃ 
ដល់ ចុង ខៃសៃ ដោយ ចាប់ ផ្តើម 
ពរីាជ ធាន ីភ្នពំៃញ មនុ ហើយ នងឹ 
បន្ត អនុ វត្ត ការ ងារ នៃះ នៅ តាម 
ទីបៃ ជំុជន សំ ខន់ ៗ  មួយ ចំនួន ទៀត »។ 

 លោក  រស់  សុវា ចា  អ្នក នំ ពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល- 
មញិ ថា  បរសិា្ថាន សាល រៀន ល្អ  
ជះ ឥទ្ធិ ពល វិជ្ជ មាន លើ ការ រៀន  
និង បងៃៀន ។ កៃសួង អប់រំ  
បាន បញ្ចូល ខ្លឹម សារ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ បៃើ- 
បៃស់ បា្លាស្ទកិ  និង ការងារ បរសិា្ថាន 
ទទូៅ ចលូ ក្នងុ កម្ម វធិ ីសកិៃសា  នងិ 
បញ្ជៃប ខ្លមឹ សារ ពាក ់ពន័្ធ ចាប ់ព ី

កមៃិតមត្តៃយៃយ  សិកៃសា  ហើយ កៃ- 
សួង ទាំង ២  នឹង បន្ត កិច្ច សហ- 
ការ លើ ការ ងារ បរិ សា្ថាន ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« កៃសងួ អបរ់ ំ 
បាន  និង បន្ត អនុ វត្តកម្ម វិធី 
សិកៃសា ស្តី ពី បរិ សា្ថាន  និង លើក- 
ទឹក ចិត្ត សិសៃសា នុសិសៃស គៃប់- 
កមៃិត សិកៃសា ឱៃយ សៃ ឡាញ់  និង 
ចលូ រមួ ថៃ រកៃសា  ការ ពារ បរ ិសា្ថាន 
សាល រៀន »។ 

 លោ ក  ផៃ  បុ៊ន ឈឿន  រដ្ឋ លៃខ- 
ធិការ បៃចាំ ការ កៃសួង បរិសា្ថាន  
បាន បងា្ហាញ របាយ ការណ៍ ក្នុង 
សន្និ បាត កាល ពី មៃសិល មិញ  ដៃរ 
ថា កៃសងួ បរសិា្ថាន បាន ចលូ រមួ 
រៀប ចំបៃ ព័ន្ធ ថ្មី សមៃប់ គៃប់- 
គៃង សំរាម រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  
បាន បំពាក់ ឡ ដុត សំរាម ចំនួន  
១៦ទី តាំង សំខន់ៗ  បាន រៀប- 
ចំបណ្តុះ បណ្តាល បច្ចៃក ទៃស  
និង សិកា្ខា សា ល  ដល់ កៃងុ  សៃកុ  
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ការ យល់ ដឹង  
ស្ត ីពី ការ គៃប់ គៃង សំរាម  សំណល់ - 
រឹង  ទី បៃ ជុំជន  និង ការ កាត់- 
បន្ថយ សំណល់ បា្លាស្ទិក ដល់ 
សាធារ ណ ជ ន  និង រាជ ធានី  ខៃត្ត 
គោល ដៅ។  លោក  ថា ៖« កៃសងួ 
ក៏ បាន ជំរុញ  និង អនុ វត្ត លិខិត 
បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្ត លើ ការងារ 
វាយ តម្លៃ ហៃតុ ប៉ះ ពាល់ បរិ សា្ថាន 
និង ចុះ ជំរុញ ការ បៃមូល មូល- 
និធិ បរិ សា្ថាន  និង សង្គម »៕ 

ក្រសួង...អាជ្ញាធរក្របបង្កើតក្រមុការងារពិនិត្រយភាពមិនប្រក្រតីតាមឆ្ន្ររ

អ្នក ទែសចរ  អង្គយុ លើកន្ទែលក្នងុ តំ បន់ឆ្នែរកែប។ រូបថត នគរបាល



តពីទំព័រ១...ទឹករវាងក្រសួងធនធាន
ទឹកនិងឧតុនិយមរបស់កម្ពុជាជា-
មួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទ្រហុងគ្រី និង
អនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់គ្នាស្តី
ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ
កសិកម្ម រវាងក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទរបស់កម្ពជុាជា-
មយួនងឹក្រសងួកសិកម្មហងុគ្រ។ីន្រះ
បើតាមក្រសួងការបរទ្រស។
លោក ប្រក់ សុខុនបានថ្ល្រងក្នុង

សន្និសីទសារព័ត៌មានថា ដំណើរ
ទស្រសនកិច្ចរបស់ លោក ភីធើ សីុចាតូ
មកកម្ពុជាក្នុងព្រលដ្រលពិភពលោក
ប្រឈមនឹងការរីករាលដាលន្រជំងឺ
រាតត្របាតកវូដី១៩នងិកពំងុមានបញ្ហា
ប្រឈមយ៉ាងខ្លាងំខងស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម
នោះពតិជាឆ្លុះបញ្ចាងំពីការប្ត្រជា្ញាចតិ្ត
ដ៏មុតមាំរបស់លោកក្នុងការពង្រឹង
បន្ថ្រមទៀតនវូចណំងមតិ្តភាពនងិកចិ្ច- 
សហប្រតិបត្តិការជិតស្នទិ្ធរបស់ប្រទ្រស
ទាំង២។លោកថាកម្ពុជាក៏មានការ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្តដូចគ្នាដ្ររ។
លោកមានប្រសាសន៍ថា៖«ដណំើរ

ទស្រសនកិច្ចរបស់សម្ត្រចត្រជោនាយក-
រដ្ឋមន្រ្តី នៅទីក្រុងប៊ុលដាប៉្រសចំនួន
២ដងនិងដំណើរទស្រសនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ
របស់ឯកឧត្ដមJanosAderប្រធា-
នាធិបតីហុងគ្រីមកកាន់រាជធានី-
ភ្នពំ្រញកាលពីឆ្នាំមនុការបើកការយិ-
ល័យតំណាងសា្ថានទូតហុងគ្រីនៅ

ភ្នពំ្រញនងិការចុះហត្ថល្រខលើឯក-
សារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគីចំនួន៣ 
លើវិស័យគ្រប់គ្រងទឹកកសិកម្ម និង
ស្រវាកម្មអាកាសដ្រលនងឹប្រព្រតឹ្តទៅ
នៅថ្ង្រន្រះ គឺជាសក្ខីភាពដ្រលបាន
កើតច្រញពីការប្ត្រជា្ញាចិត្តរួមគ្នា»។
ប្រមខុការទតូកម្ពជុាបន្តថាទនំាក-់

ទំនងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំ និងកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការដ្រលបន្តរីកចម្រើន រវាង
ប្រទ្រសទាំង២គឺផ្អ្រកលើមូលដា្ឋាន
គតិយតុ្តដ៏រងឹមា។ំប្រទ្រសទាងំ២ត្រង
ឈរលើគោលការណ៍ច្របាប់អន្តរជាតិ
ដ្រលមានច្រងក្នងុធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ និងត្រងត្រប្រកាន់
យកជំហរក្នងុការពង្រងឹបន្ថ្រមនូវពហុភាគី
នយិមដោយគោរពអធបិត្រយ្រយរបស់
រដ្ឋនីមួយៗ។ ហុងគ្រីគឺជាមិត្តដ៏ជិត-
ស្និទ្ធមួយរបស់កម្ពុជា។ ហុងគ្រីបាន
ផ្តល់នូវជំនួយនិងការគំទ្រមកដល់
កម្ពុជានៅព្រលដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជា
កំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ បនា្ទាប់
ពីងើបផុតពីភ្លើងសង្រ្គាមន្ររបបខ្ម្ររ-
ក្រហម។ទ័ពមួកខៀវហុងគ្រីបាន
បញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រមឆត្ររបស់
អាជា្ញាធរបណ្តោះអាសន្នន្រអង្គការ
សហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា ហៅកាត់-
ថា អ៊ុនតាក់។ន្រះបើតាមការលើក-
ឡើងរបស់លោកប្រក់សុខុន។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖ «ជំហររបស់

ហងុគ្រីលើការដកប្រពន័្ធអនុគ្រះពន្ធ
EBAគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀត
ដ្រលសរបញ្ជាក់អំពីមិត្តដ្រលយល់ពី

សា្ថានភាពរបស់កម្ពជុាហើយកា្លាហាន
ក្នងុការគំទ្រកម្ពជុាឱ្រយទទួលបានយុត្តិធម៌ 
ដើម្របីឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ
ប្រកបដោយសន្តិភាពនងិការអភិវឌ្រឍ
ប្រកបដោយចរីភាព។ចពំោះការខតិ-
ខំប្រឹងប្រងទាំងអស់ន្រះ ខ្ញុំសូមអរ-
គុណឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី និងប្រទ្រស
ហុងគ្រី»។
បើតាមលោកប្រក់ សុខុនព្រះ-

ករុណាព្រះមហាក្រសត្រនឹងយងព្រះ-
រាជដំណើរទស្រសនកិច្ចផ្លវូរដ្ឋទៅប្រទ្រស
ហុងគ្រីនៅឆមាសទី២ឆ្នាំ២០២១ឬ
ឆមាសទី២ឆ្នាំ២០២២ដ្រលជាព្រតឹ្ត-ិ
ការណ៍សខំន់មយួដើម្របីអបអរសាទរ
ខួបលើកទី៦៥ន្រទំនាក់ទំនងការ-
ទូតរបស់ប្រទ្រសទាំង២។ក្រពីជួប
ជាមួយលោក ប្រក់សុខុន លោក
ភីធើសុីចាតូបានជួបជាមួយលោក
វ្រង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទដោយភាគី
ទាងំ២បានពភិាក្រសាគ្នាកចិ្ចសហប្រត-ិ
បត្តិការលើវិស័យកសិកម្ម និងវិស័យ
ពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត។ លោក សាខុន
បញ្ជាក់ថាក្នងុឆ្នាំ២០២០កម្ពជុាបាន
នាំអង្ករច្រញទៅប្រទ្រសហុងគ្រីបាន
ចំនួន១៨៣៩តោននិងថា្នាំជក់បាន
១១៨តោន។ ប៉ុន្ត្រលោករំពឹងថា
ទនំាក់ទនំងពាណជិ្ជកម្មនងឹកើនឡើង
ខ្លាំង បនា្ទាប់ពីចុះហត្ថល្រខលើអនុ-
ស្រសរណៈន្រការយោគយល់គ្នា។ ន្រះ
បើតាមលោកវ្រងសាខុន។
លោកភីធើសុីចាតូ ក៏បានជួប

ពិភាក្រសាការងារជាមួយលោកបា៉ាន-
សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
លោកសួសយ៉ារា៉ាសមាជិកសភា
ព្រមទាំងបានចុះហត្ថល្រខលើកិច្ច-
ព្រមព្រៀងនិងអនុស្រសរណៈរវាង
ប្រទ្រសទាំង២ក្រមអធិបតីភាព
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រននៅ
វិមានសន្តិភាពនៅព្រលរសៀល។
ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រស

ទាំង២បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំបូងនៅ
ថ្ង្រទី២០ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៦ប៉ុន្ត្រ
ទំនាក់ទំនងន្រះត្រូវបានរំខននៅក្នុង
របបខ្ម្ររក្រហម ពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់
១៩៧៩។ បនា្ទាប់ពីខ្ម្ររក្រហមដួល
រលំនៅឆ្នាំ១៩៧៩ប្រទ្រសទាំង២
បានភា្ជាប់ទនំាក់ទនំងការទតូឡើងវញិ
ដោយហងុគ្រីបាននាំយកនវូជនំយួជា- 
ច្រើនប្រភ្រទមកជយួកសាងសន្តិភាព
និងស្ថិរភាពនយោបាយកម្ពុជា ដ្រល
បានបើកផ្លូវដល់ការអភិវឌ្រឍ។ ន្រះបើ
តាមទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។កាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ថា្នាក់ដឹកនាំកំពូលន្រ
ប្រទ្រសទំាង២គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រននិងប្រធានាធិបតីហុងគ្រី
លោក JanosAder បានបំព្រញ
ទស្រសនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទ្រសហុងគ្រី
នងិមកកម្ពជុាដើម្របីពង្រងឹទនំាក់ទនំង
ប្រទ្រសទំាង២ដោយព្រលនោះហុងគ្រី
បានបងា្ហាញជហំរគទំ្រកម្ពជុាក្នងុការ-
រក្រសាប្រព័ន្ធអនុគ្រះពន្ធEBAដ្រល
សហភាពអរឺ៉បុបានផ្អាក២០ភាគរយ
កាលពីខ្រកុម្ភៈ។

អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមុ៉ងហ្រ 
បានថ្ល្រងថា ដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់
លោកភីធើសុីចាតូនិងការចុះហត្ថ-
ល្រខលើកចិ្ចព្រមព្រៀងទាងំន្រះគឺជា
ផ្ន្រកមួយន្រការពង្រឹងទំនាក់ទំនង
រវាងប្រទ្រសទាំង២។លោកថា៖«វា
ជារឿងល្អហើយដ្រលកម្ពុជាមាន
ចំណងទាក់ទងខ្លាំងជាមួយសមាជិក
របស់សហភាពអរឺ៉បុមយួទៀត។ប៉នុ្ត្រ
វាជាការរំពឹងទុកខ្ពស់មួយប្រសិនបើ
ចំណងទាក់ទងន្រះត្រូវបានគ្រគិតថា
នឹងធ្វើឱ្រយកម្ពជុាមានមុខមាត់ល្អលើឆក
អន្តរជាតិជាពិស្រសនៅព្រលដ្រល
ប្រទ្រសហុងគ្រីមានទំនាក់ទំនងតឹងត្រង 
ជាមយួEUពាក់ពន័្ធនងឹការមនិគោរព
តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋរបស់សហភាព
អឺរុ៉ប»។លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយាសា្ថាន 
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌិត្រយ-
សភាកម្ពជុាថ្ល្រងថាដណំើរទស្រសនកចិ្ច
ន្រះបងា្ហាញពីការលើកកម្ពស់កចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការមួយកម្រតិទៀតរវាងប្រទ្រស
ទំាង២។លោកថា៖«ករណីEBAបើ
ទោះបីបានជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យ
ការគំទ្ររបស់ហុងគ្រីគឺជាជោគជ័យ
របស់កម្ពុជាខងផ្ន្រកសា្មារតី។ វាក៏
បងា្ហាញដ្ររថាការសម្រចរបស់គណៈ-
កម្មការអឺរ៉ុបគឺមិនធ្វើឡើងតាមរយៈ
ការឯកភាពឯកច្ឆន្ទក្នងុចំណមសមា-
ជិករបស់ខ្លួនទ្រ ប៉ុន្ត្រធ្វើឡើងក្រម
ប្រទ្រសណាមួយប៉ុណ្ណោះ មិនបាន
បងា្ហាញជំហរទំាងមូលទ្រចំពោះវិធាន-
ការលើកម្ពុជា»៕

ហុងគ្រ.ី..
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ធនាគារ ព្រី នស៍ គាំទ្រ បុព្វហ្រតុ សប្បុរសធម៌ ដ៏ ថ្ល្រថ្លា 
ធនាគរព្រីនស៍ដ្រលជាសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកបានគំទ្រដល់ប៉ុស្តិ៍យុទ្ធនាការសង្គ្រះជនរងគ្រះដោយទឹកជំនន់

នៅឯសា្នាកក់ារកណា្តោលរបសខ់្លនួកាលពីថ្ង្រពធុសបា្តាហ៍មនុ។ប្រធាននាយកប្រតបិត្តិធនាគរព្រីនស៍លោកហ៊ន់សុរចនា
(រូបទី៤រាប់ពីសា្តាំ)លោកប៊ិនដ្រវិនអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិន្រធនាគរព្រីនស៍(រូបទី៣រាប់ពីសា្តាំ)និងគណៈ-
គ្រប់គ្រងបានសា្វាគមន៍លោកJamesOngនាយកប្រតិបត្តិកាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍និងបានបងា្ហាញការប្ត្រជា្ញាចិត្តគំទ្រដល់
យទុ្ធនាការន្រះ។ដចូ្ន្រះសម្របអ់្នកដ្រលមានបណំងចលូរមួបរចិា្ចាគអាចធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយស្ក្រនQRកដូរបស់
ធនាគរព្រីនស៍នៅក្នុងទំព័រទី៣ន្រកាស្រតភ្នំពញប៉ុស្តិ៍ដ្រលច្រញផ្រសាយនៅថ្ង្រន្រះ៕



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្ស្ង

� រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូពូរ៉ូសុតម្ន

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  
សូវិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់សា�ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្សសុខ្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

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

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្ក់សា យ

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

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

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្ង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រា៉ា,
សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្ងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្តកីឡា ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
� រ�រូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្សី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្ភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្ត,017578768
ប្ជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្វពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ�
�្ជ្សុជា តិ

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

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្ង
�េ � នគណនេយេ�ៈេស៊្នវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

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

ជា ន់ទី៧ន្អគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០ម្៉ត្)ភូមិ�្កតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្ន�្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ភាពយន្តឯកសារបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន២
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ខ្ស្ភាពយន្តឯក-
សាររបស់បណ្តាញសហគមន៍
ព្ឡង់មយួដល្មានចណំង-
ជើងថា«CambodiaBurn-
ing»បានឈ្នះពានរង្វាន់ចនំនួ
២គឺ«EarthPhoto2020»
និង«DronePhoto2020»
ពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារភាពយន្ត
PulitzerCenterន្សហរដ្ឋ-
អាមរ្កិសមប្់ឆ្នាំ២០២០។
ន្ះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់
បណ្តាញសហគមន៍ព្ឡង់។
ខ្ស្ភាពយន្តន្ះត្ូវបាន

ផលិតករខ្ស្ភាពយន្តឯកសារ
ជនជាតិអង់គ្លស្មា្នាក់គឺលោក
SeanGallagherបានចុះថត
នងិផលតិឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ
២០២០ក្នងុគ្ដល្គាត់បាន
ចុះធ្វើការសិក្សាស្វជ្វនិង
កត់ត្អំពីវិបត្តិអាកាសធាតុនិង
បញ្ហាបរិសា្ថាននៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពជុាហើយបានពនិតិយ្ឃើញ
សកម្មភាពន្ការកាប់និងដុត
រុករានព្ឈើនៅក្នងុតំបន់ដ្ន-
ជម្កសត្វព្ព្ឡង់។

ពានរង្វាន់ទំាង២ន្ះតូ្វបាន
ប្កាសដោយគណៈកម្មការវិនិ-
ច្ឆ័យន្មជ្ឈមណ្ឌលPulitzer
Centerកាលពីអំឡុងខ្សីហា
ឆ្នាំ២០២០នៅក្នុងទីក្ុង
Massachusettsសហរដ្ឋអា-
ម្រិក។ន្ះគឺជាការលើកទឹក-
ចិត្តបន្ថម្ទៀតដល់កុ្មការងរ
ល្បាតព្ន្បណ្តាញសហគមន៍
ព្ឡង់នៅក្នុងការពង្ឹងការ-
ងរចុះល្បាតព្ទប់សា្កាត់បទ-
ល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
តាមរយៈកិច្ចសហការរួមគា្នាជា-
មួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសា្ថា-
ប័នជំនាញ។
កាលពីថ្ង្ទី២ វិច្ឆកិាលោក

SeanGallagherបានសរ-
ស្រសារមួយនៅក្នុង Face-
bookPageផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
លោកថាកុ្មល្បាតន្បណ្តាញ
សហគមន៍ពឡ្ង់ដល្ភាគ-
ច្ើនជាកសិករនិងជាប្ជាពល-
រដ្ឋក្នុងតំបន់ព្ឡង់បានរួមគា្នា
បញ្ឈប់រថយន្តដឹកឈើដ្ល
ត្វូបានកាប់ថ្មីៗ នៅក្នងុព្ឡង់
ក្នុងប្ទ្សកម្ពជុា។ ពួកគ្ធ្វើ
ដំណើរដោយម៉ូតូល្បាតព្

ដ្លនៅជាប់នឹងដីសហគមន៍
របស់ពួកគ្ពិនិត្យមើលការកាប់
ឈើនិងបរបាញ់សត្វព្ខុស-
ច្បាប់។លោកបានបន្តថា៖«ព្-
ឡង់ដ្លមានផ្ទ្ដីសរុបជាង
៣៥០០គីឡូម៉្ត្ការ៉្ជាតំបន់
ព្ប្តងដ្លរងការគំរាម-
កំហ្ងបំផុតនៅអាសុី»។
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងទ្ី

២២ខ្តលុាកន្លងទៅថ្មីៗ ន្ះ
កុ្មបណ្តាញសហគមន៍ព្ឡង់
ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ EU
Green2020ពីកម្មវិធី EU

GreenWeekន្ប្ទ្ស
ដណឺមា៉ាកផងដ្រ។
ទោះជាប្បណក្ដីលោក

នត្្ភក្ត្រដ្ឋលខ្ាធកិារនងិ
ជាអ្នកនាំពាក្យក្សួងបរិសា្ថាន
មិនបានសម្ដង្ការសាទរចំពោះ
ដំណឹងន្ការផ្តល់ពានរង្វាន់
ន្ះទ្។ផ្ទុយទៅវិញលោក
បានចាត់ទុកសកម្មភាពន្ការ-
ដើរថត និង«ការសម្ដ្ងធ្វើជា
អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិ»
របស់ក្ុមន្ះថាជាការឆ្លៀត
ក្ងចំណ្ញពីការលះបង់របស់

អ្នកការពារនិងអភិរក្សធនធាន-
ធម្មជាតិពិតប្កដ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

ការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្ម-
ជាតិនៅកម្ពជុាគា្មានជំងឺតួឯកទ្។
អ្វីដ្លពួកគ្ធ្វើគ្ន់ត្ដើម្បី
ផលប្យោជន៍កុ្មខ្លនួនិងមិន
គួរឱ្យកោតសរសើរឡើយព្ះ
ពួកគ្គ្ន់ត្រៀបចំគម្ង
ដើម្បីទទួលការគំាទ្ហិរញ្ញវត្ថុ
និងអនុវត្តតាមការចង់បានរបស់
មា្ចាស់ជំនួយខ្លះបុ៉ណ្ណោះ»។
ជាមួយគា្នាន្ះលោកភក្ត្

ក៏បានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចខិតខំបឹ្ង-
ប្ងយ៉ាងពិតប្កដរបស់មន្ត្ី
គ្ប់ជាន់ថា្នាក់ន្ក្សួងបរិសា្ថាន
ដ្លរួមបញ្ចលូទំាងមន្ត្ីឧទ្យានុ-
រក្សនិងសហគមន៍តំបន់ការពារ-
ធម្មជាតិក្នងុការការពារ និង
អភិរក្សធនធានធម្មជាតិដ្ល
កម្ពជុាមាន។អ្នកទំាងន្ះជា
អ្នកការពារនិងអភិរក្សធនធាន-
ធម្មជាតិពិតប្កដដ្លតូ្វ
ផ្តល់ការគោរពនិងលើកទឹកចិត្ត
ជាងកុ្មសកម្មជននយោបាយ
ជ្កក្មសា្លាកសកម្មជន-
ព្ឈើមួយចំនួន៕

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ក្ុមអង្គការសង្គម-
សីុវិលទំាងជាតិនិងអន្តរជាតិព្ម-
ទំាងសមាគមក្នងុសុ្កសរុបចំនួន
៥៧បានចញ្សច្ក្ដីថ្លង្ការណ៍
មួយកាលពីថ្ង្ទី២ខ្វិច្ឆិកាស្នើ
ឲយ្រដ្ឋាភបិាល«បញឈ្ប់ការបបំទិ-
មាត់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសា្ថាប័ន-
សារព័ត៌មាន»បុ៉ន្ត្មន្ត្ីរដ្ឋាភិបាល
ថ្ល្ងថាស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍ន្ះ
មិនឆ្លះុបញ្ចាងំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ធ្វើ-
ឡើងដោយគំនុំ និងដើម្បីផល-
ប្យោជន៍នយោបាយ។
ក្មុអង្គការនិងសមាគមទំាង-

ន្ះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបាន
ធ្វើទុក្ខបុកម្ន្ញលើសា្ថាប័នសារ-
ព័ត៌មានឯករាជ្យ និងអ្នកសារព័ត៌-
មាននៅសា្ថាបន័ទាងំន្ះពម្ទាងំ
ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទមា្លាក់ចោលបទ-
ចោទប្កាន់ដ្លពួកគ្អះអាង
ថាធ្វើឡើងដោយសារ«រឿងនយោ-
បាយ»។ពួកគ្ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ្លគ្មើល-
ឃើញថាបាន«រារាំងដោយគា្មាន
ហ្តុផលដល់ស្រីភាពសារព័ត៌-
មាននងិសរ្ភីាពន្ការបញ្ចញ្-
មតិ»និងស្នើឲ្យផ្ដល់អាជា្ញាប័ណ្ណ
ដល្ត្វូបានដកហតូទៅសា្ថាបន័-
ព័ត៌មានទាំងនោះវិញ។
ស្ចក្ដីថ្លង្ការណ៍របស់អង្គការ

នងិសមាគមទាងំ៥៧បានស្នើឲយ្

ទមា្លាក់បទចោទលើលោក រស់
សុឃិត ចាងហា្វាងសារព័ត៌មាន-
ជាតិខ្ម្រដ្លត្ូវបានចាប់ខ្លួន
កាលពីខ្មិថុនានិងតូ្វបានចោទ-
ប្កាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្ព្ឹត្ត-
បទល្មើសជាអាទិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
បង្ហាះសារនៅលើហ្វ្សប៊ុក។
ចំណ្កអ្នកសារព័ត៌មានមា្នាក់

ទៀតគឺលោកសុខឧត្តមមា្ចាស់-
សា្ថានីយវិទ្យុរិទ្ធិស្ននៅខ្ត្តកំពង់-
ឆ្នាំងត្ូវបានចោទប្កាន់ពីបទ-
ចោទដូចគា្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះ-
ផ្សាយជម្លាះដីធ្លីនៅក្នុងឧទ្យានុ-
រកស្ភ្នំឱរាល។់ក្មុអង្គការដដល្
ក៏ស្នើឲយ្ដោះលង្លោករា៉ាតរត័្ន-
មុនីដ្លជាអ្នកបកប្ឲ្យសារ-
ព័ត៌មានរុស្សុី Russia Today
ផងដ្រ។លោកត្ូវបានចាប់ខ្លួន
ដោយអាជា្ញាធរថ្ហើយត្ូវបាន
បញ្ជនូភា្លាមៗ មកកម្ពជុាកាលពីខ្
ធ្នូឆ្នាំ២០១៨និងត្ូវបានកាត់-
ទោសដកព់ន្ធនាគារកណំត់២ឆ្នាំ
ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរីស-
អើង។ពួកគ្បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាល
ឲ្យប្គល់អាជា្ញាប័ណ្ណដល់សារព័ត៌-
មានអនឡាញTVFBឡើងវិញ
បនា្ទាប់ពីលោកសុវណ្ណរិទ្ធីដ្ល
ជាមា្ចាស់តូ្វបានដោះល្ងកាលពី
ដើមខ្តុលាបនា្ទាប់ពីបានកាត់-
ទោសដក់ពន្ធនាគារ១៨ខ្ពាក់-
ពន័្ធនងឹការរាយការណ៍ប្សាសន៍
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្ន

អំពីផលប៉ះពាល់ន្ជំងឺកូវីដ១៩។
ក្ពីករណីទាំង៤ន្ះក្ុម-

អង្គការដដ្លបានថ្ល្ងថាគិត
ចាប់ពឆី្នា២ំ០១៩មកមានករណី
ស្ដៀងគា្នាន្ះចំនួន៩ទៀត។
លើសពីន្ះមានការដកអាជា្ញា-
ប័ណ្ណពីសា្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្ើន
ទំាងអនឡាញនិងវិទ្យុដ្លផ្សព្វ-
ផ្សាយបន្តការផ្សាយរបស់វិទ្យុអា-
សុីស្រីនិងវីអូអ្ជាដើម។
សច្ក្ដីថ្លង្ការណ៍សរសរ្ថា៖

«នៅបុ៉នា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះ រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពជុាបានអនុម័តនូវច្បាប់
ជាច្ើនដ្លផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យ
មានការបង្កប្ទៅលើប្ព័ន្ធផ្សព្វ-
ផ្សាយឯករាជ្យនិងបណ្តាញសង្គម
និងបានងកទៅប្ើមាត្ក្នងុក្ម-
ព្ហ្មទណ្ឌជាពិស្សមាត្៤៩៤
និង៤៩៥ដើម្បីបំបិទមាត់ការ-
រាយការណ៍និងអ្នករាយការណ៍
ដ្លរិះគន់»។កុ្មអង្គការអះអាង
ថាកម្ពុជាមិនបានគោរពតាម
គោលការណ៍ន្សន្ធិសញ្ញាអន្តរ-
ជាតិស្តីពីសិទិ្ធពលរដ្ឋ និងសិទិ្ធ-
នយោបាយដល្កម្ពជុាបានចុះ-
ហត្ថល្ខាទទួលសា្គាល់កាលពីឆ្នាំ
១៩៩២ដ្លធានាដល់ការប្មូល
និងច្ករំល្កព័ត៌មានដោយគា្មាន
ដ្នកំណត់។ពួកគ្អះអាងថា
វិធានការផ្លូវច្បាប់លើករណីដល្
បានលើកឡើងធ្វើឡើងដោយ
គា្មានគោលបំណងស្បច្បាប់ដូច

ដ្លមានច្ងក្នុងគោលការណ៍-
សន្ធិសញ្ញា។
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំ-

ពាក្យក្សួងព័ត៌មានបានថ្ល្ងពី
ថ្ង្ទី២ខ្វិច្ឆកិាថាក្សួងព័ត៌មាន
នឹងច្ញស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍តប
ចំពោះការចោទប្កាន់ន្ះ។
ចំណ្កលោកជិនមា៉ាលីនអ្នក-

នាំពាក្យក្សួងយុត្តិធម៌ថ្ល្ងថា
ក្ុមអង្គការដ្លច្ញស្ចក្ដី-
ថ្ល្ងការណ៍ន្ះគឺជាក្ុមដដ្ល
ដ្លមាននិនា្នាការប្ឆំងឬមាន
គំនំុគំុកួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយ
យកឱកាសណមួយច្ញស្ចក្ដី-
ថ្ល្ងការណ៍ដើម្បីរិះគន់និងវាយ-
បហ្ាររដ្ឋាភបិាលដោយមនិមាន
មូលដ្ឋានច្បាប់។លោកថ្ល្ងថា៖
«បើយើងមើលលើខ្លមឹសារលម្អតិ
ន្ស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍ន្ះគឺជា
ការចោទប្កាន់ដ្លគា្មានមូលដ្ឋាន
ចប្ាប់ត្ម្ដងគឺជាការចោទបក្ាន់
តាមគំនំុតាមរបៀបវារៈនយោបាយ
របស់គ្។បានជាខ្ញុំសន្នដិ្ឋានដូច្នះ្
ព្ះថា វិធានការច្បាប់ចំពោះ
អ្នកសារពត័ម៌ានលើកក្នងុសច្ក្ដ-ី
ថ្ល្ងការណ៍ន្ះមិនម្នដោយ-
សារត្ការអនុវត្តវិជា្ជាជីវៈជាអ្នក-
សារព័ត៌មានទ្។ វិធានការច្បាប់
ចំពោះអ្នកទាំងអស់ន្ះដោយ-
សារត្អ្នកទាំងអស់ន្ះបាន
ប្ពឹ្ត្តល្មើសនឹងច្បាប់កម្ពជុាមិន-
ម្នដោយសារអនុវត្តសិទ្ធិស្រីភាព

របស់ខ្លនួនងិវជិា្ជាជវីៈសារពត័៌មាន
ទ្»។ស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍ដ្ល
អពំាវនាវឲយ្រដ្ឋាភបិាលដោះលង្
និងទមា្លាក់បទចោទលើអ្នកសារ-
ព័ត៌មានក្នុងករណីខាងលើគឺជា
ស្ចក្ដីថ្លង្ការណ៍មួយដ្លបំពាន-
ចប្ាប់នងិរដ្ឋធម្មនញុ្ញកម្ពជុាព្ះ
រដ្ឋាភបិាលមនិមានសមត្ថកចិ្ចក្នងុ
ការទមា្លាក់ចោលបទចោទ និង
ដោះល្ងជនជាប់ចោទណមួយ
ទ្។ការអំពាវនាវប្បន្ះគឺ
ជាការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាល
បព្្តឹ្តល្មើសចប្ាប។់ក្មុអង្គការ
គួរត្គិតពីប្យោជន៍រួម និង
ប្យោជន៍ជាតិជាជាងប្យោជន៍
ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្យោជន៍នយោ-
បាយ។ន្ះជាការបញ្ជាក់របស់
លោកជិនមា៉ាលីន។
លោកថ្ល្ងបន្តទៀតថា៖«ការ-

ច្ញស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍ដោយ
គំនំុគំុកួនមាននិនា្នាការនយោបាយ
និងគា្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ន្ះវាហាក់-
ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យជនល្មើស
បន្តប្ព្ឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជា
តទៅទៀត។ស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍
ន្ះគួរត្ប្ដូរទិសដៅទៅអប់រំ
មនុស្សឲ្យគោរពច្បាប់ឲ្យបានខា្ជាប់-
ខ្ជួនហើយប្សិនបើបំពានច្បាប់
ត្ូវចូលរួមការពារខ្លួនតាមផ្លូវ
តុលាការ។ន្ះទើបជាការអំពាវ-
នាវមួយដ្លត្ឹមត្ូវនិងស្ប-
តាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ»៕
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តពីទំព័រ ១...(Promoting Khmer 
Products)នៅទសី្តកីារក្រសងួកាល- 
ពីថ្ង្រអង្គារ។
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងឧស្រសាហកម្ម

វទិ្រយាសាស្ត្របច្ច្រកវទិ្រយានងិនវានវុត្តន៍
លោកគមឹទចូបានថ្ល្រងថាការពភិា-
ក្រសាគ្នាន្រះផ្តោតលើការពង្រឹងស្តង់ដា
អនាមយ័នងិបញ្ហាប្រឈមនានារបស់

សហគ្រសធនុតចូនងិមធ្រយមហើយ
ការពភិាក្រសាន្រះក៏នងឹស្វ្រងរកដណំោះ-
ស្រយដើម្របីផ្តល់លទ្ធភាពឱ្រយផលិត-
ផលរបស់សហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមអាចឈានជើងចូលទៅក្នុង
ផ្រសារទំនើបបានដោយជោគជ័យ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការពភិាក្រសាន្រះពតិ 

ជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរកដំណោះ- 

ស្រយបញ្ហានិងការសម្របសម្រួល
ក្នុងការផ្តល់ឱកាសគំទ្រដល់ផលិត-
ផលក្នុងស្រុកពិស្រសវិស័យម្ហូប-
អាហារនិងមិនម្រនម្ហូបអាហារ»។
លោកកត់សមា្គាល់ថាមានផលិត-

ផលក្នងុស្រកុខ្លះត្រវូបានដាក់លក់ក្នងុ
ផ្រសារទំនើបក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញរួចមក
ហើយប៉ុន្ត្រនៅមានបរិមាណតិចតួច
នៅឡើយដូច្ន្រះចាំបាច់ត្រូវមានការ-
សហការគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្របី
ជរំញុលើកកម្ពស់ផលតិផលក្នងុស្រកុ
ឱ្រយរីកចម្រើនឡើងថ្រមទៀត។
លោកថ្ល្រងទៀតថា៖ «ក្នុងនាមជា

អាណាព្រយាបាលរបស់សហគ្រសធនុ
តូចនិងមធ្រយមក្រសួងប្ត្រជា្ញានឹងបន្ត
ពភិាក្រសាជាមយួមា្ចាស់ផ្រសារទនំើបនានា
ដើម្របីឱ្រយបន្ធូរបន្ថយនវូលក្ខខណ្ឌតម្រវូ
ស្តង់ដាសមស្របណាមួយដ្រលអាច
អនុគ្រះឱ្រយសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយម អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់
ក្នុងការនាំយកផលិតផលរបស់គត់
ចូលក្នុងផ្រសារទំនើបនានា»។
លោកថ្រលវាសនាប្រធានផ្ន្រក

បញ្ជាទញិអាហារន្រក្រមុហ៊នុAEON

Cambodiaបានឱ្រយដងឹថាផ្រសារទនំើប
អីុអនបានគំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក
ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជាហើយរហូតមកដល់
ព្រលន្រះមានផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបជាង២០០០មុខត្រូវបានតាំង
លក់នៅផ្រសារទំនើបអីុអនទាំង២នៅ
ទីក្រុងភ្នំព្រញ។
ទោះយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថា៖

«យើងសូមអំពាវនាវឱ្រយមា្ចាស់សហ-
គ្រសទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងគុណភាព
ស្តង់ដាអនាម័យដើម្របីអាចឈាន
ជើងចូលក្នុងទីផ្រសាររបស់យើង»។
ជាមយួគ្នាន្រះលោកឧត្តមតណំាង

មកពីក្រមុហ៊នុមា៉ាក្រូ(ខ្រមបឌូា)បាន
ឱ្រយដឹងថាផ្រសារទំនើបMakroបាន
ចូលរួមជំរុញនិងលើកកម្ពស់ផលិត-
ផលក្នុងស្រុករួចមកហើយដោយកាល-
ពីខ្រកញ្ញាផ្រសារMakroបានចុះអនុ-
ស្រសរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹង
ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មតាមរយៈគម្រង
ជំរុញទីផ្រសារសម្រប់កសិករខា្នាតតូច
(AIMS)ស្តីពីការអភិវឌ្រឍខ្រស្រចង្វាក់
តម្ល្រផលិតផលកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់រាល់ផលតិផលរបសខ់្លនួ
នៅគ្រប់សាខាន្រផ្រសារន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងពិតជាគំទ្រ

ផលិតផលក្នុងស្រុកសព្វថ្ង្រផលិត-
ផលក្នុងស្រុកជាច្រើនបានតាំងលក់
រួចទៅហើយនៅផ្រសារMakroហើយ
ផលិតផលមួយចំនួនក៏ទទួលបាន 
ការគំទ្រយ៉ាងខា្លាំងផងដ្ររ»។
លោកហ៊តផ្រងអគ្គនាយកន្រអគ្គ-

នាយកដា្ឋានសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមបានឱ្រយដងឹថាមនុដណំាកក់ាល
ន្រការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩សហ-
គ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមមានចំនួន
៥២១៥៤មលូដា្ឋានប៉នុ្ត្រនៅដណំាក-់
កាលជំងឺកូវីដ១៩មានសហគ្រស
ធុនតូចនិងមធ្រយមបានបិទនិងព្រយួរ
ការងរសរុប១៣៦៩០មូលដា្ឋាន
ដ្រលភាគច្រើនជាសហគ្រសផ្ន្រក
ម្ហូបអាហារភ្រសជ្ជៈនិងបារី។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងចាបំាច់ត្រវូត្រ

ពង្រឹងស្តង់ដាអនាម័យដើម្របីមាន 
ភាពប្រកួតប្រជ្រងទាំងការផលិត
គុណភាពការវ្រចខ្ចប់ដើម្របីចាប់យក
ឱកាសទីផ្រសារអន្តរជាតិ»៕LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈកម្ពុជារំពឹងថានឹង
អាចពង្រីកទីផ្រសារខ្លួនទៅកាន់
ប្រទ្រសជប៉នុព្រមទាងំឱកាស
ទាក់ទាញឱ្រយវិនិយោគិនជប៉ុន
ចូលមកបណា្តាក់ទុនកាន់ត្រ-
ច្រើនពីផលប្រយោជន៍ន្រកិច្ច-
ព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដ្រគូ
ស្រដ្ឋកចិ្ចទលំូទលូាយរវាងរដ្ឋជា  
សមាជិកសមាគមប្រជាជាតិ
អាសុីអាគ្ន្រយ៍និងជប៉ុន(AJ-
CEP-1stProtocol)ដ្រល
ទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត
យល់ព្រមកាលពីថ្ង្រចន្ទ។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជារដ្ឋ-
មន្ត្រីស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានសម្រប់
កម្ពជុាដ្រលបានដកឹនាំគណៈ-
ប្រតិភូការពារស្រចក្តីព្រង-
ច្របាប់ន្រះកាលពីថ្ង្រចន្ទបាន
ប្រប់ថាច្របាប់ន្រះនងឹធ្វើឱ្រយពា-
ណិជ្ជកម្មអាសា៊ាន-ជប៉ុនមាន
ភាពល្អប្រសើរដើម្របីឆ្លើយតប
ទៅនឹងការវិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកតាមរយៈការធ្វើស្ររី-
ភាវូបនីយកម្មលើពាណិជ្ជកម្ម
ស្រវាកម្មបផំ្លាស់ទីរបូវន្តបគុ្គល
និងការវិនិយោគ។លោកបាន
បន្តថាជាមួយគ្នាន្រះវាក៏នឹង
ផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ជាសារវន្ដ

ដល់សង្គមជាតិកម្ពុជាទាំង-
មលូតាមរយៈការជរំញុកណំើន
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិការផ្ទ្ររបច្ច្រក-
វិទ្រយាចំណ្រះដឹងបំណិននិង
ជនំាញថ្មីៗ បន្ថ្រមហើយកម្ពជុា
ក៏អាចប្រមលូចណំលូពន្ធអាករ  
កាន់ត្រច្រើនចូលជាតិ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ក្រយពី

ពធិីសារន្រះចលូជាធរមាននងឹ
ជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគិន
នងិអ្នកធរុកចិ្ចជប៉នុមកវនិយិោគ 
នៅកម្ពុជាកាន់ត្រច្រើនហើយ
លំហូរបច្ច្រកទ្រសនិងបច្ច្រក-
វិទ្រយាកាន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរ។
កម្ពជុានឹងអាចមានកាលានុវត្ត-
ភាពកាន់ត្រច្រើន»។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកស្រវ-

ជ្រវស្រដ្ឋកិច្ចន្ររាជបណ្ឌិត្រយ-
សភាកម្ពុជាបានប្រប់ភ្នំព្រញ
ប៉សុ្តិ៍ថានៅព្រលកចិ្ចព្រមព្រៀង
ស្តីពីភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចទូលំ-
ទូលាយរវាងរដ្ឋជាសមាជិក
សមាគមប្រជាជាតិអាសុីអា-
គ្ន្រយ៍នងិជប៉នុចលូជាធរមាន
កម្ពជុានឹងមានឱកាសកាន់ត្រ-
ច្រើនក្នងុការទាក់ទាញវនិយិោ-
គិនជប៉ុនឱ្រយមកកម្ពុជាបន្ថ្រម-
ទៀតខណៈកម្ពុជាជាប្រទ្រស
មានសកា្តោនុពលច្រើនលើផ្ន្រក
កសិកម្មសម្របូរកមា្លាំងពលកម្ម
ជនំាញពលកម្មមានតម្ល្រសម-

រម្រយព្រមទាំងភាពអំណោយ-
ផលន្រទីតាំងភូមិសាស្រ្តដ្រល
ស្ថតិនៅកណា្តាលតបំន់អាសា៊ាន
និងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជនូងយ-
ស្រួលផងដ្ររ។
លោកប្រប់ថា៖ «បើកិច្ចព្រម-

ព្រៀងន្រះកើតច្រញជារូបរាង
ផ្លូវការខ្ញុំគិតថាន្រះជាឱកាស
សម្រប់កម្ពជុាក្នងុការទាក់ទាញ
វិនិយោគិនជបុ៉នឱ្រយមកបណា្តាក់-
ទុននៅប្រទ្រសកម្ពុជាកាន់ត្រ-
ច្រើនព្រះកម្ពុជាជាសមាជិក

ក្នុងសមាគមអាសា៊ានខណៈ
អាសា៊ានត្រវូគ្រដងឹថាជាទផី្រសារ
ធំ(ប្រជាជនច្រើន)និងមាន
អំណាចទិញខ្ពស់»។
ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកក៏

បានលើកឡើងថាកម្ពជុាក៏ត្រវូ
ខិតខំរៀបចំក្រសម្រលួច្របាប់វិនិ-
យោគរបស់ខ្លួនឱ្រយកាន់ត្រមាន
ភាពទាក់ទាញបន្ថ្រមទៀត។
អ្នកស្រីក្រវមុំអគ្គនាយិកា

ក្រុមហ៊ុនផលិតនំស្រួយលីលី
ដ្រលកំពុងសហការជាមួយ

ក្រមុហ៊នុផលតិនំមកពីប្រទ្រស
ជប៉ុនKamedaSeikaបាន
ប្រប់ថា ច្របាប់ន្រះមិនត្រឹមត្រ
អាចជួយបង្កើនចំនួនវិនិយោ-
គិនជប៉ុនឱ្រយចូលមកកម្ពុជា
ប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងជា
ការបើកឱកាសឱ្រយផលិតផល
កម្ពជុាកាន់ត្រច្រើនមានវត្តមាន
នៅលើទីផ្រសារជប៉ុនផងដ្ររ។
អ្នកស្រីអះអាងថា៖«កិច្ចព្រម-

ព្រៀងស្តីពីភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកចិ្ច
ទូលំទូលាយរវាងរដ្ឋជាសមា-

ជកិអាសា៊ាននងិជប៉នុនងឹជយួ
ឱ្រយកិច្ចសហការនិងទំហំពា-
ណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជប៉ុនកាន់ត្រ
មានភាពល្អប្រសើរ»។
ខណៈបច្ចុប្របន្នផលិតផលនំ- 

ស្រួយលីលីត្រូវបាននាំច្រញ
ទៅប្រទ្រសជាច្រើនមកហើយ
នោះអ្នកស្រីក្រវមុំបានប្រប់
ថាក្រមុហ៊នុក៏មានផ្រនការក្នងុ
ការនាំយកផលិតផលរបស់
ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្រសារជប៉ុននៅ
ព្រលខាងមុខផងដ្ររ។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសងួពាណជិ្ជ-

កម្មលោកសា៊ាងថ្របានប្រប់
ថាច្របាប់ន្រះនងឹអាចប្រើប្រស់
បានលុះត្រត្ររដ្ឋជាសមាជិក
ក្នងុសមាគមអាសា៊ានទាងំអស់
យល់ព្រមអនុម័តជាផ្លូវការ។
ទិន្នន័យពីអង្គការពាណិជ្ជ-

កម្មក្រប្រទ្រសជប៉នុ(Jetro) 
បានឱ្រយដងឹថាក្នងុរយៈព្រល៨
ខ្រន្រឆ្នាំ២០២០ទំហំពាណិ-
ជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពជុាជប៉នុមាន
តម្ល្រសរបុ១៣៤៦លានដលុា្លារ
ធា្លាក់ចុះ៧,៤២ភាគរយធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ
២០១៩។ក្នងុនោះការនាចំ្រញ
ពីកម្ពុជាទៅជប៉ុនមានតម្ល្រ 
១០៤៥លានដុលា្លារនិងការ
នាំចូលវិញមានតម្ល្រ៣០០,
៨៩លានដុលា្លារ៕LA

ក្រសួងឧស្រសាហកម្មជំរុញ...

កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូទូលំទូលាយនឹងជួយកម្ពជុាពង្រកីទីផ្រសារបន្ថ្រមទៅជបុ៉ន

សកម្ម ភាព ម៉ាសី៊ន លើកក៊ងតឺន័រ  ដាក់ លើរថយន្ត នៅ ក្នងុ កំពង់ផេ ស្វយ័ត កេង៊ ពេះសីហន៊។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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ការពង្រងឹប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាការចំាបាច់

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង ពា-
ណិជ្ជកម្ម  ស្នើ ឱៃយ គណៈ កម្មាធិ-
ការ ជាត ិគៃបគ់ៃង កម្ម សទិ្ធ ិបញ្ញា 
(គ.ក.ប.) បង្កើន កចិ្ច ខតិ ខ ំក្នងុ  
ការ លើក កម្ពស់ ការ គៃប់ គៃង 
កម្ម   សិទ្ធិ បញ្ញា ឱៃយ កាន់ តៃ មន  
បៃសទិ្ធភាព  ដើមៃប ីអភវិឌៃឍ បៃពន័្ធ 
កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាតិ និង ឈាន 
ឆ្ពោះ  ទៅ ការ ធ្វើ សមហរ ណកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម ជា អន្តរ ជាតិ ។

សំណើ នៃះ បាន ធ្វើឡើង  ក្នុង 
កិច្ច បៃជុំ  គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
គៃបគ់ៃង កម្មសទិ្ធបិញ្ញា  លើក ទ ី
១០ កាល ពី ថ្ងៃ  អង្គារ ។

 លោក បា៉ាន សរូ សក័្ត ិរដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន លើក- 
ឡើង  ថា  ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់   តៃូវ បន្ត ពងៃឹង បៃព័ន្ធ កម្ម - 
សិទ្ធិ បញ្ញា តាមរយៈ ការ រៀបចំ 
និង អនុវត្ត ឱៃយ មន បៃសិទ្ធភាព 
នវូ  ផៃនការ ការងរ កម្មសទិ្ធ ិបញ្ញា  
៣  ឆ្នា ំ(២០២១-២០២៣) នងិ  
ផៃនការ យុទ្ធសស្តៃ ជាតិ កម្ម-
សទិ្ធ ិបញ្ញា ឆ្នា២ំ០២១-២០២៦ 
ដើមៃប ី  សដំៅ ដល ់ការ អភវិឌៃឍបៃ- 

ពន័្ធ កម្មសទិ្ធ ិបញ្ញា ជាតឱិៃយ  កាន-់ 
តៃ  រឹងមំ និង សៃប តាម ស្តង់ដា 
កម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា អន្តរជាតិ។

លោក  អប់  រ៉ាឌី  បៃធាន នា-
យកដា្ឋាន កម្មសទិ្ធ ិបញ្ញា   កៃសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម  ធា្លាប ់បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ថា អ្នក វិនិយោគ ក្នុង សៃុក 
មន ការ យល ់ដងឹ ចៃើន ជាង មនុ 
ពី កម្មសិទ្ធិ បញ្ញា។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖ «ការ ចុះ បញ្ជ ីម៉ាក ពាណជិ្ជ- 
កម្ម បាន តៃឹមតៃូវ  នឹង ជួយ  ធានា 
មិន ឱៃយ មន ជម្លាះ  និង ការពារ 
ដល ់ម្ចាស ់ម៉ាក ដើម  ជា ពសិៃស 
ធានា ឱៃយ មន ការ បៃកួត បៃជៃង  
ដោយ សៃរី និង យុត្តិធម៌» ។ 

របាយការណ ៍កៃសងួ ពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម  បង្ហាញ ថា  ការ ចុះ បញ្ជី 
ម៉ាក ពាណិជ្ជកម្ម ទាំង កៃុមហ៊ុន 
ក្នងុ សៃកុ  នងិ កៃមុហ៊នុ បរទៃស 
មន   ចនំនួ  ៣ ៨៤១  កាលព ីឆ្នា ំ
២០១៩ កើន ឡើង ២,១៣  
ភាគ រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨  
ដៃល មន  ចំនួន  ៣ ៧៦១ ។  
ក្នុង   នោះ  ការ ចុះ បញ្ជី ម៉ាក  កៃុម- 
ហ៊ុន ក្នុង សៃុក មន ចំនួន  ១- 
៤៤៥  និង កៃុមហ៊ុន បរទៃស   
២ ៣៩៦ ៕ LA

ទីកេុងសុីដនីៈ ធនាគារ កណ្តាល    
អូស្តៃលី   បាន ទម្លាក់  អតៃការ បៃក់    
ដល ់កមៃតិ ទាប បផំតុ ក្នងុ បៃវត្តសិសៃ្ត   
និងពងៃីក  នូវ  កម្ម វិធី ទិញ សញ្ញា បណ្ណ  ដ៏ 
ធ ំរបសខ់្លនួ នៅ ថ្ងៃ អង្គារមៃសិលមញិ ដើមៃបី 
ជួយ   ឱៃយ   សៃដ្ឋកិច្ច ដុនដាប  ដោយ សរ 
ការ រីក រល ដាល វីរុស  រស់ ឡើង វិញ  ពៃល 
ដៃល ខ្លនួ  ងើប ចៃញ ពី ការ  រឹតតៃបិត   ។  

ទោះ  យ៉ាងណ   លោក  Philip 
Lowe  ទៃស ភបិាល ធនាគារ  កណ្តាល 
អូសៃ្តាលី   បាន ពៃមន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ - 
ងើប ឡើង វិញ  នឹង អាសៃ័យ លើ   ការ   បិទ- 
បញ្ចប ់នៃ ការ ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូ   ដៃលកពំងុ 
កើត ឡើង  វញិ ក្នងុ ទផីៃសារ សខំាន ់ដចូ ជា  
អាមៃរិក  និង អឺរ៉ុប ។ 

 ធនាគារ កណ្តាល អសូៃ្តាល ី  បាន  កាត ់
អតៃ ការបៃក់ ពី ០,២៥  ភាគរយ  ដល់ 
ទៅ ០,១០ ភាគរយ   និងប្តៃជា្ញ  ទិញ   
សញ្ញាបណ្ណ  រដា្ឋាភិបាល ក្នុ ងទឹកបៃក់  
១០០ ពាន់  លានដុលា្លារ អូសៃ្តាលី 
(៧០,៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារអាមៃរិក )
នៅ ៦ ខៃ បនា្ទាប់ ទៀត នៃះ  ដៃល មន 
រយៈ ពៃល ពី ៥  ទៅ ១០ ឆ្នាំ  ។ 

  លោក Lowe បាន និយយ ថា  
វិធានការ  តៃូវ បាន រៀប ចំ ឡើង ដើមៃបី 
បនា្ទាប  ថ្លៃ ដើម នៃ បៃក់  កម្ចី    និងជំរុញ  ឱៃយ 
ដុលា្លារ អូសៃ្តាលី    ឱៃយ ចុះ ទាប ដើមៃបី ជំរុញ 
កណំើន ។  ដលុា្លារ អសូៃ្តាល ីបាន ធា្លាក ់ចុះ 
មក  នៅ  តៃឹម ៧០,៤០ សៃន  ពី៧០, 

៥០សៃន   ធៀប ដុលា្លារ  អាមៃរិក  នៅ 
មុនការបៃកាស។

វា បាន កើត ឡើង ពៃល ដៃល ធនាគារ  
កណ្តាល  រពំងឹ ថា  សៃដ្ឋកចិ្ច លតូលាស ់  នៅ 
ក្នងុ តៃ ីមស ទ ី៣ បនា្ទាប់  ព ីអសូៃ្តាល ីបាន 
ធា្លាក់  ចូល ទៅ ក្នុង ការ ធា្លាក់ ចុះ សៃដ្ឋកិច្ច  
លើក  ដំបូង  ក្នុង  រយៈពៃល ៣០ ឆ្នាំ ។ 

លោក Lowe បាន លើក ឡើងពី    
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍   ដៃល បៃកាស ពី 
វិធានការ ថា៖«  សូមៃបី តៃ ធ្វើ បៃប នៃះ  
ការ  ងើប ឡើងវិញ  នៅតៃ តៃូវ គៃ រំពឹង ថា  
នឹង ដូច ពពុះ សប៊ូ និងរីងស្ងួត  និង 
មើល ទៅ នៅតៃ ពឹងផ្អៃក  លើ  ការ គៃប់- 
គៃង វីរុស ឱៃយ បាន ជោគជ័យ »។ 

  អូស្តៃលី   បាន ងើប ឡើង វិញ ពី ផល- 
ប៉ះពាល់ លើក ដំបូង  នៃ ការ  រឹតតៃបិត  
ដោយសរវីរុស   មុន ទីកៃុង   Mel-
bourne ដៃល ជាទី កៃុង ធំបំផុត ទី២  
តៃូវ បាន បង្ខំ   បិទ  ម្តងទៀត ដើមៃបី គៃប់- 
គៃង ការផ្ទុះ ឡើង ជាថ្មី។ 

ប៉ុន្តៃ ទីកៃុង បាន បើក ឡើង វិញ នៅ 
ចុង ខៃ តុលា   បនា្ទាប់ ពី រឹតតៃបិត ជា ចៃើន 
ខៃធ្វើ ឱៃយ មន ក្តី សងៃឃឹម ចំពោះ ការ វិល- 
តៃឡប់ ទៅរក ភាព បៃកៃតី ឡើងវិញ   
ដៃល  អាច រុញ ចៃន ការងរងើប ឡើង 
វិញ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃទៃស។ 

 ភាព គា្មាន ការងរ ធ្វើ  បានកើន ដល់ 
៦,៩ ភាគរយ ក្នុង ខៃ កញ្ញា  ជាមួយ  
បៃជាជន អូសៃ្តាលី ស្ទើរតៃ ១លា ន នាក់   

គា្មាន ការងរ  ធ្វើ និងជា ចៃើន ទៀត  
ទទួលយក  ការ កាត់ បន្ថយ បៃក់ខៃ   ឬ ក៏  
ធ្វើ ការងរ  តិច ម៉ាង  ចាប់ តំាង ពី ការ - 
រីក រល ដាល បានចាប់ ផ្តើម ។ 

រដា្ឋា ភិបាល  និង ធនាគារ កណ្តាល   បាន 
ដាក់ ចៃញ រួចមក ហើយ នូវ កម្មវិធី 
ចណំយ ជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច ដច៏ៃើនសន្ធកឹ  
ដើមៃបី  កៃបៃ ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ ពៃញ ទំហឹង  
ដោយ បាន  ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស ស្ថិតនៅ លើ 
ផ្លូវ ទៅ រក ឱនភាព ថវិកា  ដល់ កំណត់ - 
តៃ ដៃល មន ២១៣ ,៧ ពាន់ លាន  
ដុលា្លារ អូស្តៃលី នៅ ឆ្នាំ នៃះ។ 

ធនាគារ កណ្តាល ពៃល នៃះ  រំពឹង  ថា  
អតៃ គា្មាន ការងរ ធ្វើ នឹង  ឡើង ដល់  

រហូត កៃបៃរ ៨ ភាគរយ តិច ជាង   ១០ 
ភាគរយ ដៃលបាន ពៃយាករកាល ព ីពៃល 
មនុ ប៉នុ្តៃ សងៃឃមឹថា នងឹ រញុ ចៃន អតៃ 
គា្មាន ការងរ ធ្វើ កាន់តៃ ទាប ។ 

  ធនាគារ កណ្តាល ឱៃយ ដឹង ថា កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច  តៃវូ បាន គៃ រំពឹងថា  នឹង មន ជំុ- 
វិញ ៦ ភាគរយ  នៅឆមសទី ២  ឆ្នា ំ២០២១ 
និង ៤ ភាគរយ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២២។ 

 ទោះ ជា បៃប ណ   លោក Lowe បាន 
នយិយ ថា បៃ ទៃស អសូ្តៃល ី នងឹ   តៃវូ ការ 
ពៃលវៃលា  ខ្លះ ដើមៃបី សមៃច បាន នូវ 
កមៃតិ ទនិ្នផល នៅ មនុ  ការរីក រល ដាល  
ជាមួយ នឹង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ខាង មុខ ដៃល 
រំពឹង ថា នឹង មន ការ កើន ឡើង នូវ បៃក់- 

ឈ្នួល  និង តម្លៃ ដៃល  ធា្លាក់ ចុះ។
លោក បាន បន្ថៃម៖« បើ  ទសៃសនវិស័យ   

ទំាង   ភាព មន ការងរ  ធ្វើ  និង  អតិផរណ   
រូបិយ វត្ថ ុ និង  ការ គំាទៃ ផ្នៃក សរពើពន្ធ  
នឹង តៃវូ បានគៃ តមៃវូ  សមៃប់ ពៃល ខ្លះ»។ 

ការ អន្តរគមន៍   ក្នុង ទីផៃសារ   សញ្ញា បណ្ណ  
ធ្វើ ឱៃយ កម្មវធិ ី ទញិ សញ្ញា បណ្ណ   កាល ពី លើក 
មុនដៃល បាន  បៃកាស   កាល ពី ខៃ មីនា 
និងកៃុម បៃឹកៃសាភិបាល   របស់ ធនាគារ  
បាន លើក  ឡើង  ថា  វា តៃូវ បានរៀប  ចំ  
ដើមៃបី ធ្វើ ចៃើន ទៀត បៃសិន ចាំបាច់»។ 

បៃក់កម្ចី  ទំនង ជា នៅតៃ  ថោក   
សមៃប ់ រយៈពៃល អនាគត  ដៃល  គៃ 
ពៃយាករទុក   ដោយ ធនាគារ កណ្តាល 
មិន រំពឹង ថា កើន ឡើង នូវ អតៃ ការ- 
បៃក់ វិញ សមៃប់ រយៈពៃល យ៉ាង- 
ហោច៣ឆ្នាំ។ 

សៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បាន បង្ហាញ ពី 
សញ្ញា ខ្លះ នៃ ការ ងើប ឡើង វិញ ចាប់ តំាង 
ពីការ ធា្លាក់ ចុះ នៅ ក្នងុ វិបត្ត ិ ដំបូង  បុ៉ន្តៃ  
ការ ផ្លាស់ ប្តរូ តៃវូ បាន ហក់ ឡើង ដោយ  
ការរីករល ដាល ថ្មីៗ  នៃ ការ ឆ្លង នៅ ក្នងុ 
សហរដ្ឋ  អាមៃរិក  និង អឺរុ៉ប  ដៃល បាន 
បង្ខ ំឱៃយ មន ការ ធា្លាក់ចុះ នៅ ក្នងុ សៃដ្ឋកិច្ច 
ធំៗ រួម មន អង់គ្លៃស  និង បារំង ។

បៃទៃស អូសៃ្តាលី គៃប់គៃងជំងឺ រត- 
តៃបាត បាន ល្អ គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់ ដោយ មន 
តៃមឹតៃ ជាង ២៧ ៥០០ករណី  និង មន 
អ្នក ស្លាប់  ៩០៧នាក់៕ AFP/RR

អូស្ត្រលីទម្លាក់អត្រការប្រក់ទាបបំផុតក្នងុប្រវត្តិសាស្ត្រដល់០,១០%

 លោក Philip Lowe ទេសាភិបាល ធនាគារ កណ្តាលអូស្តេលី ។ AFP



ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាគ្រូ-
បង្រៀនប្រចាឆំ្នាំនាថ្ង្រទី៥ខ្រតលុាឆ្នាំ
២០២០ក្រសួងអប់រំយុវជននិង-
កឡីាសមូថ្ល្រងអណំរគណុនងិសដំ្រង
នូវកតញ្ញតុាធម៌យ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងលើសពីន្រះទៀត
សម្រប់កម្លាងំកាយចតិ្តរបស់ពកួគាត់
ដើម្របីលើកកម្ពស់គុណភាពន្រការ-
បង្រៀននិងការរៀនសូត្រសម្រប់
សិស្រសទាំងអស់។
ក្នងុសា្មារតីន្រះរាជរដ្ឋាភបិាលប្ត្រជា្ញា

ពង្រងឹគណុភាពគ្រូដោយលើកកម្ពស់
គណុវឌុ្រឍិនងិប្រកខ់្ររបស់គ្រូ។នៅឆ្នាំ
២០១៥ប្រក់ខ្ររបស់គ្រូមនចន្លាះ
ពី៥០0000រៀលទៅ១២០០-
០០០រៀល។នៅឆ្នាំ២០២០ប្រក់
ខ្រគ្រូបង្រៀនគឺចន្លាះពី១២០០ -
០០០រៀលទៅ២១០០០០០
រៀល។ក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីា

បន្តធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជា-
ពសិ្រសក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ
ដើម្របីរិះរកមធ្រយោបាយដ្រលអាចធ្វើ
ទៅបាន ដើម្របីបន្តបង្កើនប្រក់ខ្រ
គ្រូបង្រៀន។
គុណភាពគ្រូនៅត្រស្ថិតក្នុងចំ-

ណោមអាទិភាពកំពូលរបស់ក្រសួង
អបរ់ំយវុជននងិកឡីាដ្រលបានបង្កប់
នៅក្នងុយុទ្ធសាស្ត្រកំណ្រទម្រង់វិស័យ
អប់រំយុវជននិងកីឡាដ្រលត្រូវបាន
គាំទ្រដោយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ
ដំណាក់កាលទី៤ន្ររាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាអាណត្តិទី៦។យទុ្ធសាស្ត្រចត-ុ
កោណដណំាកក់ាលទី៤បានចាតទ់កុ
ថាការអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រសជា
អាទិភាពទី១។
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹង

ប្ត្រជា្ញាសម្រចឱ្រយបាននូវមុំទី១ស្តីពី“
ការពង្រងឹគណុភាពអបរ់ំវទិ្រយោសាស្ត្រ
នងិបច្ច្រកវទិ្រយោ”ដោយផ្តល់អាទភិាព

លើ១)ការយកចិត្តទុកដក់លើ
គ្រូបង្រៀន ២)ការពង្រីកវិសាល-
ភាពសាលារៀនគ្រប់កម្រិត ៣)
ការពង្រឹងអធិការកិច្ចគ្រប់ជ្រុង-
ជ្រយលើការគ្រប់គ្រងសាលារៀន
៤)ការជំរុញការអប់រំបច្ច្រកទ្រស
នៅមធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ៥)

ការអប់រំបំណិនឱ្រយស្របតាមទីផ្រសារ-
ការងារ៦)ការអភវិឌ្រឍកម្មវធិសីកិ្រសា
និងសៀវភៅសិក្រសាគោលគ្រប់
ជ្រុងជ្រយនិង ៧)ការត្រៀម
ប្រកួតកីឡាសុីហ្គ្រមឆ្នាំ២០២៣។
អត្ថបទន្រះផ្តោតលើទិដ្ឋភាពសំខាន់

ចំនួន២ក្នុងការពង្រឹងគុណភាព

គ្របូង្រៀនក្នងុវសិយ័អបរ់ំយវុជននងិ
កីឡាគឺអាទិភាពន្រកំណ្រទម្រង់
គោលនយោបាយអប់រំក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
សសរស្តម្ភទំាង៥ និងកំណ្រទម្រង់
បណ្តុះបណា្តាលគ្រូនៅតាមគ្រឹះសា្ថាន
អប់រំគ្រូបង្រៀន។

ពង្រឹងគុណភាពគ្រូបង្រៀនតាមយុទ្ធសាស្ត្រកំណ្រទម្រង់វិស័យអប់រំ

សសរស្តម្ភទី១៖ការអនុវត្តផែនការ
សកម្មភាពគោលនយោបាយរបស់គែូ

•បន្តលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀន
នងិនាយកសាលាដ្រលមនសា្នាដ្រ
ជយលាភីនាយកសាលាល្អគ្រូ-
បង្រៀនល្អគ្របូង្រៀនល្អភាសាខ្ម្ររ
ថា្នាក់ទី១គ្របូង្រៀនល្អគណតិវទិ្រយោ
ថា្នាក់ទី១។

•អនវុត្តគោលនយោបាយស្តពីីគន្លង
អាជីពគ្រូបង្រៀន។

•អនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការ-
អភិវឌ្រឍវិជា្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រប់
នាយកសាលានិងគ្រូបង្រៀន។

• បន្តអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង
សមត្ថភាពរបស់គ្រឹះសា្ថានបណ្តុះ-
បណា្តាលគ្រូនិងអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព
គ្រូឧទ្ទ្រស។

• ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននិង
គរុសិស្រសក្នុងការបង្រៀនមុខវិជា្ជា
អប់រំសុខភាពដោយរួមបញ្ចូល
ទាំងការអប់រំសុខភាពបន្តពូជនិង
សុខភាពផ្លូវភ្រទ។

• ពិនិត្រយសនិទានកម្មគ្រូបង្រៀននិង
ជរំញុការប្រងច្រកគ្របូង្រៀនច្រញ
ថ្មីឱ្រយកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាព។

សសរស្តម្ភទី២៖ការពនិតិែយឡើងវញិ
នូវកម្មវិធីសិកែសានិងសៀវភៅសិកែសា
និងកែលម្អបរិស្ថានសិកែសា

• អភិវឌ្រឍសៀវភៅសិក្រសាគោលគ្រប់-
មុខវិជា្ជាគ្រប់ភូមិសិក្រសា។

• ពង្រឹងវិធីសាស្ត្រអំណាននិងវិធី-
សាស្ត្របង្រៀនល្រខនព្វន្តនៅ
បឋមសិក្រសានិងពង្រឹងវិធីសាស្ត្រ
បង្រៀននៅមធ្រយមសិក្រសា។

• បណ្តុះទម្លាប់អាននៅក្នុងថា្នាក់រៀន
និងនៅក្នុងបណា្ណាល័យការប្ររព្វ
ទវិាជាតិអំណានការក្រលម្អបណា្ណា-
ល័យនៅតាមគ្រឹះសា្ថានសិក្រសានិង
ការបង្កើតបណា្តាញបណា្ណាល័យ
ឌីជីថលនៅគ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្រសា
និងសាលាគរុកោសល្រយ។

• ជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយ

អប់រំវិទ្រយោសាស្ត្របច្ច្រកទ្រស វិស្វ-
កម្មនិងគណិតវិទ្រយោឬការអប់រំ
តាមប្របឌីជីថល

• ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្ត
មខុវជិា្ជាអបរ់ំសខុភាពដោយបញ្ចលូ
ការអបរ់ំសខុភាពបន្តពជូនងិសខុ-
ភាពផ្លូវភ្រទ

• សាងសង់ជំនួសនិងជួសជុល
អគារសិក្រសាទ្រុឌទ្រមរៀបចំទឹក-
សា្អាតកន្ល្រងលាងដ្របង្គន់អនា-
មយ័នងិសាងស់ង់បន្ទប់ពសិោធន៍
វិទ្រយោសាស្ត្រនិងបន្ទប់កុំព្រយូទ័រ។

សសរស្តម្ភទី៣៖
ការអនុវត្តអធិការកិច្ច

• បន្តបណ្តុះបណា្តាលអធិការអប់រំ
បន្ថ្រមនិងធ្វើអធិការកិច្ចតាម
កាលកំណត់នៅតាមគ្រឹះសា្ថាន
សិក្រសាទាំង២៥រាជធានី-ខ្រត្ត។

• សុខដុមនីយកម្មឧបករណ៍ការងារ
អធិការកិច្ចដោយបញ្ចូលឧបករ-
ណ៍រងា្វាយតម្ល្រសាលាកុមរម្រត្រី
និងឧបករណ៍ពិនិត្រយតាមដនការ-
គ្រប់គ្រងតាមសាលារៀន។

• ធ្វើអធិការកិច្ចតាមប្រធានបទ
សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកំណ្រទម្រង់
វិស័យអប់រំ។

• ពង្រឹងប្រព័ន្ធអធិការកិច្ចផ្ទ្រក្នុង
ដោយផ្អ្រកលើការធ្វើស្វ័យវាយ-
តម្ល្ររបស់សាលារៀនទៅលើការ-
រៀបចំនងិអនវុត្តការធ្វើអធកិារកចិ្ច
ផ្ទ្រក្នុងជាប្រចាំ។

• អនុវត្តប្រព័ន្ធអធិការកិច្ចផ្ទ្រក្រ
ផ្អ្រកលើការធ្វើអធិការកិច្ចតាមប្រ-
ភ្រទប្រធានបទនិងការធ្វើអធិការ-
កិច្ចជាប្រចាំនៅកម្រិតរាជធានី-
ខ្រត្ត។

• ឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលន្រការធ្វើអធិ-
ការកិច្ចទៅក្នុងការក្រលម្អកម្មវិធី
សិក្រសាការបណ្តុះបណា្តាលនិង
វិក្រឹតការគ្រូបង្រៀន និងការងារ
គ្រប់គ្រងដទ្រទៀត។

• អភិវឌ្រឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកស្តីពី

ការរៀបចំត្រស្តរងា្វាយតម្ល្រ និង
ការវិភាគលទ្ធផលត្រស្ត។

• អភិវឌ្រឍនិងបណ្តុះបណា្តាលអធិការ
អប់រំថ្មីនិងនាយកសាលាស្តីពីប្រ-
ព័ន្ធអធិការកិច្ចផ្ទ្រក្នុងនិងផ្ទ្រក្រ។

សសរស្តម្ភទី៤៖ការពងែឹងរង្វាយ-
តម្លែសិកែសាដូចជាការបែឡងរង្វាយ-
តម្លែថ្នាក់ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិ។
• បន្តពង្រឹងការប្រឡងគ្រប់ប្រភ្រទ
ជាពិស្រសការប្រឡងសញ្ញាបត្រ
មធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិនិងទុតិយ-
ភូមិ។

• ផ្រសព្វផ្រសាយក្របខ័ណ្ឌរងា្វាយតម្ល្រ
លទ្ធផលសិក្រសារបស់សិស្រសកម្រិត
មត្ត្រយ្រយសិក្រសានិងអប់រំចំណ្រះ-
ទូទៅ។

•ពង្រឹងការធ្វើត្រស្តរងា្វាយតម្ល្រថា្នាក់-
ជាតិនៅថា្នាក់ទី៣ទី៦ទី៨និងទី-
១១លើមខុវជិា្ជាភាសាខ្ម្ររគណតិ-
វិទ្រយោនិងរូបវិទ្រយោ។

• អនុវត្តត្រស្តរងា្វាយតម្ល្រលទ្ធផល
សិក្រសារបស់សិស្រសបឋមសិក្រសានៅ
តបំន់អាសុអីាគ្ន្រយ៍សម្រប់សសិ្រស
ថា្នាក់ទី៥។

ព័ត៌មនលម្អិតអានតទៅគ្រហទំព័រ
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សុខ វេងឈ ង  

សមុទ្រចិនខាងត្របូងគឺជាផ្លូវទឹក
មួយដ្រលមានជម្លោះដ្រនទឹកត្រួតគ្នា
អស់រយៈព្រលជាច្រើនទសវត្រសរ៍មក-
ហើយ។ ក្នុងរយៈព្រលប៉ុន្មានឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះ ជម្លោះនៅសមុទ្រចិន-
ខាងត្របូង គឺជារឿងដ៏ក្ដៅគគុកមួយ
រវាងក្រងុប៉្រកាងំនងិក្រងុវា៉ាសុនីតោន
ដោយសារមានការកើនឡើងនូវ
សកម្មភាពរបស់យោធាចិនដើម្របី
ពង្រងឹការកានក់ាប់ដ្រនទកឹតាម«ខ្រស្រ-
បន្ទាត់៩ត្រ» របស់ពួកគ្រ និងរួម-
ជាមួយការបង្កើនសកម្មភាពយោធា
អាម្ររិកដើម្របីធាន «ស្ររីភាពនវា-
ចរណ៍»ក្នងុតបំន់ន្រះ។អ្នកវភិាគមយួ
ចនំនួបានយល់ឃើញថាតបំន់ន្រះគឺ
ជាតំបន់ដ្រលមានភាពតានតឹងជាង-
គ្របំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាតំបន់
ដ្រលពោរព្រញទៅដោយការប្រឈម-
មុខដាក់គ្នា។
ក្រយលោកDonald-Trump

បានឡើងកាន់អណំាចនៅឆ្នាំ២០១៧
ភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាម្ររិកគឺ
កាន់ត្រកើនឡើងជាងមុនព្រះ
រដ្ឋបាលលោកTrumpបានធ្វើការក្រ- 
ប្រគោលនយោបាយមួយចំនួនលើ
ទនំក់ទនំងទ្វ្រភាគីជាមយួចនិដចូជា
ការធ្វើសង្គ្រមពាណិជ្ជកម្មការដាក់-
ទណ្ឌកម្មលើវិស័យបច្ច្រកវិទ្រយារបស់
ចិនការបង្កើនចំនួនប្រសកកម្ម«ស្ររី-
ភាពនវាចរណ៍»ក្នងុសមទុ្រចនិខាង-
ត្របងូការបង្កើនទនំក់ទនំងយោធានងិ
ពាណិជ្ជកម្មជាមួយកោះត្រវា៉ាន់ និង
បញ្ហាសិទ្ធមិនុស្រសនៅហុងកុងជាដើម។
នៅចំណុចកណា្ដាលន្រការប្រកួត-

ប្រជ្រងរវាងមហាអំណាចទាំង២ន្រះ
គឺសមាគមប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍
(អាសា៊ាន)ដ្រលមានប្រទ្រសសមា-
ជិកចំនួន៤ (ប្រ៊ុយណ្រ មា៉ាឡ្រសុី
ហ្វីលីពីននិងវៀតណាម) គឺជាភាគី
មានទំនស់ដ្រនទឹកជាមួយប្រទ្រស
ចនិនៅសមទុ្រចនិខាងត្របងូ។ដោយ-
សារតម្រូវការការពារអធិបត្រយ្រយ-
ភាពរបស់សមាជិក និងតម្រូវការទំ-
នក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន រដ្ឋ
អាសា៊ានមួយចំនួនកំពុងរងសមា្ពាធ
កាន់ត្រខា្លោងំឡើងឱ្រយធ្វើការជ្រើសរសី
រវាងចិននិងអាម្ររិក។
តាំងពីការចាប់បដិសន្ធិនៅឆ្នាំ១៩-

៦៧ អាសា៊ានបានខំប្រឹងចៀសវាង
មិនឱ្រយជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ-
ប្រកួតប្រជ្រងរវាងមហាអំណាចពិ-
ភពលោក។សមាជកិទាងំ១០ន្រអា-
សា៊ានក៏ជាសមាជិករបស់ចលនមិន-
ចូលបក្រសសម្ព័ន្ធផងដ្ររដ្រលចលន

ន្រះហាមឃាត់ការចូលរួមបក្រសសម្ព័ន្ធ
យោធាពហុភាគីការធ្វើកចិ្ចព្រមព្រៀង
យោធាទ្វ្រភាគីក្នុងបរិបទជម្លោះរវាង
មហាអំណាចពិភពលោកនិងការ-
អនុញ្ញាតឱ្រយមហាអំណាចប្រើប្រស់
មូលដា្ឋានយោធា ក្នុងបរិបទជម្លោះ
រវាងមហាអំណាចពិភពលោក។
ប៉ុន្ត្របណា្ដារដ្ឋអាសា៊ានមួយចំនួន

ដូចជាប្រទ្រសប្រ៊ុយណ្រ មា៉ាឡ្រសុី
ហ្វីលីពីនថ្រ និងសិង្ហបុរីបានរក្រសា
ទំនក់ទំនងយោធាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជា-
មួយនឹងសហរដ្ឋអាម្ររិក។ នៅឆ្នាំ
១៩៩០សិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាម្ររិក
បានចុះហត្ថល្រខាលើអនសុ្រសរណៈន្រ
ការយោគយល់មួយ ដ្រលអនុញ្ញាត
ឱ្រយយោធាអាម្ររកិប្រើប្រស់មលូដា្ឋាន
ទ័ពអាកាស និងទ័ពជើងទឹករបស់
សិង្ហបុរី។ អនុស្រសរណៈន្រះត្រូវបាន
បន្តនៅឆ្នាំ២០០៥នងិម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ
២០១៩ហើយនងឹត្រវូផតុកណំត់នៅ
ឆ្នាំ២០៣៥។អាម្ររិកបានប្រើប្រស់
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះដើម្របីចុះចតនវា
ចម្របាំងប្រភ្រទ Littoral Combat
Ship-(LCS)និងយន្តហោះឃា្លោំ-
មើលផ្ទ្រសមុទ្រ P-8 Poseidon
ដ្រលប្រើប្រស់ក្នុងប្រសកកម្ម«ស្ររី-
ភាពនវាចរណ៍» របស់ពួកគ្រ។ក្រ- 
ពីន្រះអាម្ររិកក៏ជាប្រទ្រសផ្គត់ផ្គង់
អាវុធដ៏សំខាន់ដល់ប្រទ្រសសិង្ហបុរី
ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឱ្រយសិង្ហបុរីប្រើ-
ប្រស់មលូដា្ឋានយោធារបស់ខ្លនួដើម្របី
ធ្វើការហ្វឹកហាត់ទាហានផងដ្ររ។
រីឯប្រទ្រសថ្រវិញនៅឆ្នាំ១៩៥៤

បានចុះហត្ថល្រខាលើកតិកាសញ្ញា
ក្រុងមា៉ានីលជាមួយអូស្ត្រលី បារាំង
នូវ្រលស្រឡង់ បា៉ាគីសា្ថាន ហ្វីលីពីន

ចក្រភពអង់គ្ល្រសនិងសហរដ្ឋអាម្រ-
រិកដើម្របីបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញា
អាសុីអាគ្ន្រយ៍(SEATO)ដ្រលមាន
លក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងអង្គការសន្ធិ-
សញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង(NATO)។
បើទោះបីអង្គការSEATOបានដួល-
រលំហើយក្តីកតកិាសញ្ញាក្រងុមា៉ានលី
បានបង្កើតឱ្រយមានទនំក់ទនំងយោធា
រវាងថ្រនងិអាម្ររកិដ្រលទនំក់ទនំង
ន្រះត្រូវបានពង្រឹងដោយសកម្មភាព
មួយចំនួនដូចជា ការធ្វើស្រចក្ដីថ្ល្រង-
ការណ៍រួម Thanat-Ruskនៅឆ្នាំ
១៩៦២ការកំណត់ថ្រជា«សម្ពន័្ធមិត្តដ៏
សំខាន់ដ្រលមិនម្រនជាសមាជិក
NATO»របស់អាម្ររកិនៅឆ្នាំ២០០៣
និងការធ្វើស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ចក្ខុវិស័យ-
រួមនៅឆ្នាំ២០១២និង២០២០។
កាលពីឆ្នាំ១៩៦៥ថ្រនិងអាម្ររិក

បានសហការគ្នាសាងសង់មូលដា្ឋាន
ទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពជើងទឹកថ្រ
នៅភូមិU-Tapaoហើយនៅឆ្នាំ
១៩៦៧ភាគីទាំង២បានឈានដល់
ការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ្រលអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយអាម្ររិកប្រើប្រស់មូលដា្ឋាន
ទ័ពអាកាសន្រះជាមូលដា្ឋានយន្ត-
ហោះទមា្លោក់គ្រប់ប្រក B-52ក្នុង-
ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការArchLight,
Barrel Roll, និងMenuដ្រលជា
ប្រតិបត្តកិារទមា្លោក់គ្រប់ប្រកនៅវៀត-
ណាមខាងជើងឡាវនិងកម្ពុជាក្នុង
សម័យសង្គ្រមឥណ្ឌូចិនទី២។មូល-
ដា្ឋានទ័ពអាកាសU-Tapaoក៏បានអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយយន្តហោះចម្របាំងអាម្ររិក
ដ្រលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រមអាហ្វ-
ហា្គានីសា្ថាននៅឆ្នាំ២០០១និងសង្គ្រម
អីុរា៉ាក់នៅឆ្នាំ២០០៣ចុះចតនិងចាក់-

បំព្រញប្រងផងដ្ររ។
អាម្ររិកគឺជាប្រទ្រសផ្គត់ផ្គង់អាវុធ

ដ៏សំខាន់មួយរបស់ថ្រ ហើយបានធ្វើ
សមយុទ្ធជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
តាងំពីឆ្នាំ១៩៨២មកប្រទ្រសទាងំ២
រៀបចំសមយុទ្ធពហុភាគីខា្នាតធំ Co-
braGoldនៅក្នងុឈូងសមុទ្រថ្រជា-
រៀងរាល់ឆ្នាំដ្រលនៅឆ្នាំ២០២០មាន
ការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីឥណ្ឌូន្រសុី
ជប៉ុនមា៉ាឡ្រសុីនិងកូរ៉្រខាងត្របូង។
រីឯប្រទ្រសហ្វីលីពីនវិញគឺជាអតីត

ប្រទ្រសក្រមអាណានិគមរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រលទទួលបានឯក-
រាជ្រយនៅឆ្នាំ១៩៤៦។នៅឆ្នាំ១៩៤៧
អាម្ររិកបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់និង
គ្រប់គ្រងមូលដា្ឋានយោធាមួយចំនួន
នៅហ្វលីពីនីប៉នុ្ត្រនៅឆ្នាំ១៩៩១អា-
ម្ររិកបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងឱ្រយទៅ
ហ្វីលីពីនវិញ។នៅឆ្នាំ១៩៥១ប្រ-
ទ្រសទាំង២បានចុះហត្ថល្រខាកិច្ច-
ព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមក
ដោយបានច្រងថាប្រទ្រសទាងំ២នងឹ
គំទ្រគ្នាប្រសិនបើរងការវាយប្រហារ
ដោយភាគីខាងក្រណាមួយ។
រីឯប្រទ្រសប្រ៊ុយណ្រវិញ មានការ-

ចុះអនសុ្រសរណៈន្រការយោគយល់លើ
សហប្រតិបត្តកិារយោធាជាមួយសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកកាលពីឆ្នាំ១៩៩៤។ប្រ៊យុ-
ណ្រនិងសហរដ្ឋអាម្ររិកបានធ្វើសម-
យទុ្ធទ្វ្រភាគីលើកដបំងូនៅឆ្នាំ២០១៨
និងបានសហការគ្នារៀបចំសមយុទ្ធ
ពហុភាគីCARATBruneiតំាងពីឆ្នាំ
១៩៩៥ ដ្រលមានការចូលរួមពី 
សមាជិកអាសា៊ានផ្រស្រងទៀត។
ថ្មីៗ ន្រះសហរដ្ឋអាម្ររិកបានស្នើ-

ដល់ប្រទ្រសសមាជិកអាសា៊ានមួយ-

ចំនួនអំពីការចុះចតយន្តហោះឃា្លោំ-
មើលផ្ទ្រសមុទ្រ P-8 Poseidon
ហើយមានការរាយការណ៍ថាប្រទ្រស
មា៉ាឡ្រសុីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីបាន
យល់ព្រមអនញុ្ញាតឱ្រយយន្តហោះP-8
ចុះចតនងិចាក់ប្រងនៅក្នងុមលូដា្ឋាន
ទ័ពអាកាសរបស់ពួកគ្រ។សារព័ត៌-
មានReutersបានរាយការណ៍ថា
អាម្ររិកបានស្នើប្របន្រះទៅកាន់
ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុីផងដ្ររត្រលោក
ប្រធានធិបតីJokoWidodoបាន
បដិស្រធ។
ក្នុងចំណោមប្រទ្រសសមាជិកអា-

សា៊ានឥណ្ឌូន្រសុីត្រូវបានគ្រចាត់ទុក
ថាជាប្រទ្រសប្រកាន់យកគោល-
នយោបាយមនិចលូបក្រសសម្ពន័្ធតងឹរុងឹ
ជាងគ្រ។ឥណ្ឌនូ្រសុីគឺជាប្រទ្រសមយួ
ក្នុងចំណោមប្រទ្រសសា្ថាបនិកចំនួន
៥ន្រចលនមិនចូលបក្រសសម្ព័ន្ធ។ បើ
ទោះបីជាឥណ្ឌូន្រសុីបានទិញអាវុធ
ទំនើបៗ  ពីសហរដ្ឋអាម្ររិកក៏ដោយ
ប្រទ្រសន្រះមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀង
យោធាជាមួយអាម្ររិកឬមហា-
អំណាចពិភពលោកណាមួយទ្រ។
ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី មិនមានជម្លោះ
ដ្រនទឹកជាមួយចិនទ្រត្រធា្លោប់មាន
ការប៉ះទង្គិចជាមួយទូកន្រសាទចិន
និងនវាឆ្មាំសមុទ្រចិន។
ក្នុងរដ្ឋបាលផ្ដៅច់ការរបស់លោក

ប្រធានធិបតី Suhartoប្រទ្រស
ឥណ្ឌូន្រសុីបានប្រកាន់យកជំហរ
អព្រយាក្រឹតត្រដោយសារលោកSu-
hartoមានគោលនយោបាយប្រឆងំ
នងឹការរាតត្របាតលទ្ធិកមុ្មយុនសី្តក្រងុ
ហ្រសាការតាទទួលបានការគំទ្រពីប្រ-
ទ្រសលោកខាងលិចជាច្រើនជាពិស្រស
សហរដ្ឋអាម្ររិក។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥
អាម្ររកិបានគទំ្រការឈា្លោនពានទមីរ័
ខាងកើតដោយឥណ្ឌូន្រសុី ហើយក៏
បានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ្រលរួមមានយន្ត-
ហោះចម្របាំងសម្រប់ការឈា្លោនពាន
ផងដ្ររ។ត្រនៅឆ្នាំ១៩៩៩អាម្ររិកបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់លក់អាវុធឱ្រយឥណ្ឌ-ូ
ណ្រសីុវិញដោយសារការសមា្លោប់រង្គាល
ក្រមុបាតុករផ្ដៅច់ខ្លនួទីម័រ។អាម្ររិកបាន
ចាប់ផ្ដើមលក់អាវុធឱ្រយឥណ្ឌូន្រសុីវិញ
នៅឆ្នាំ២០០៥និងបានដកទណ្ឌកម្ម
ចុងក្រយគ្រនៅឆ្នាំ២០១០។
យ៉ាងណាមិញអ្នកវិភាគមួយចំនួន

បានយល់ឃើញថាដើម្របីចៀសវាង
ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រកួតប្រជ្រង
រវាងចិននិងអាម្ររិកប្រទ្រសជាសមា-
ជិកអាសា៊ានត្រូវប្រកាន់យកគោល-
នយោបាយមិនចូលបក្រសសម្ពន័្ធឱ្រយតឹង-
រឹុងដោយយកគំរូតាមប្រទ្រសឥណ្ឌូ-
ន្រសុីបច្ចុប្របន្ន៕

ភាពជាក់ស្តែងនែចលនាមិនចូលបកែសសម្ព័ន្ធរបស់បែទែសអាស៊ាន

លោករដ្ឋមន្តេកីារ បរទេស ចិន វ៉ាង យី (កណ្តាល ) ថ្លេងទៅកាន់កេមុ សមភាគី  មកពី  បណ្តា  បេទេស អាស៊ាន ក្នងុអំឡុង ជំនួប អាស៊ាន-ចិន។ AFP



តពីទំព័រ១...តាំងពីសម័យ
សង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុង
ទសវត្រាសរ៍១៩៧០នងិមានការ-
ភយ័ខ្លាចថាលោកអាចប្រាឆាងំ
នឹងលទ្ធផលន្រាការបោះឆ្នោត
កំពុងធ្វើឱ្រាយមានភាពតានតឹង
កាន់ត្រាខ្លាំងឡើង។
ថ្វីយុទ្ធនាការធ្វើទៅមិនបាន

គគ្រាឹកគគ្រាងក្តី លោកចូ
ប្រាដិនមានវ័យ៧៧ឆា្នោំបាននាំ-
មខុក្នងុស្ទើរត្រាគ្រាប់ការស្ទង់មតិ
ដ្រាលត្រាូវបានជំរុញដោយសារ
មិនផ្លាស់ប្តូររបស់លោកថា
អាម្រារិកត្រាូវការសា្តារសា្មារតី
របស់ខ្លួននិងទទួលយកអ្នក-
ដឹកនាំថ្មី ស្រាបព្រាលមានវីរុស
ផ្លវូដង្ហើមករូ៉ណូាដ្រាលបណា្តាល
ឱ្រាយមនុស្រាសជាង២៣១០០០
នាក់សា្លាប់បាត់បង់ជីវិត។
លោកប្រាដិន បានថ្ល្រាងនៅ

ក្នុងក្រាុង Pittsburgh ន្រារដ្ឋ
ផ្រានសុីលវ៉ានៀ ជាកន្ល្រាង
បោះឆ្នោតដ៏សំខន់មួយដ្រាល
លោកត្រាូវបានចូលរួមដោយ
តារាស៊ុបភើសា្តារLadyGaga
ថា៖«ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើង
កំពុងមកជួបជុំគ្នោ ដើម្រាបីជ័យ-
ជម្នះដ៏ធំនៅថ្ង្រាស្អ្រាក»។ «វ
គឺជាព្រាលវ្រាលាត្រាូវក្រាកឈរ
និងសា្តារលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ
របស់យើងឡើងវិញ»។
ប៉ុន្ត្រាលោកត្រាំមានអត្តចរិត

ផ្គើននឹងការបញ្ចប់ន្រាះ ដោយ
ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុង
ល្រាបឿនមួយយ៉ាងតក់ក្រាហល់
ជាមួយនឹងការជួបជុំមនុស្រាស
យ៉ាងច្រាើននៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៤
កាលពីថ្ង្រាចន្ទដោយបានលើក-
ឡើងពីការអះអាងដដ្រាលៗ 

មិនធ្លាប់មានពីមុនរបស់លោក
សម្រាប់ប្រាធនាធិបតីអាម្រារិក
រូបន្រាះថាការស្ទង់មតិទាំង-
នោះកំពុងត្រាូវបានគ្រាធ្វើឡើង
ដោយបន្លំប្រាឆាំងនឹងលោក។
ក្រាយពីថ្ល្រាងសនុ្ទរកថាស្ទើរ

ត្រាមិនសម្រាកសោះ នៅក្នុង
អំឡុងយុទ្ធនាការ៣ថ្ង្រាចុង-
ក្រាយន្រាះ លោកត្រាំ បាន
បញ្ចប់ត្រាមឹត្រាប៉នុា្មានម៉ាងកាល
ពីព្រាឹកថ្ង្រាអង្គារ នៅក្នុងក្រាុង
GrandRapids ន្រារដ្ឋមី-
ឈីហ្គ្រានកន្ល្រាងត្រាមួយដ្រាល
លោកបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការ
ឃោសនារបស់លោកនៅក្នុង
ឆា្នោំ២០១៦ជាទីដ្រាលលោក
បានយកឈ្នះអ្នកនាំមុខរបស់
លោកគឺលោកស្រាី ហុីលឡារី
គ្លីនតុន។
ទោះបីជាចំនួនស្ទង់មតិមិន

បានល្អក្តីក៏ស្រាដ្ឋីអចលនទ្រាព្រាយ
ន្រាបក្រាសសាធរណរដ្ឋមានវ័យ
៧៤ឆា្នោំរូបន្រាះមិនអស់សង្រាឃឹម
ក្នុងការបោះឆ្នោតដ្រារ។
លោកបានថ្ល្រាងប្រាប់ហ្វូង

អ្នកគំទ្រាដ្រាលបានស្រាកបន្ទរ
ថា«យើងគំទ្រាលោក យើង
គំទ្រាលោក»នោះថា៖«យើង
នឹងទទួលបានជ័យជម្នះដ៏
អសា្ចារ្រាយនៅថ្ង្រាស្អ្រាក»។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«យើង

នឹងធ្វើឱ្រាយកា្លាយជាប្រាវត្តិសាស្ត្រា
ម្តងទៀត»។
ខណៈថ្ង្រាអង្គារ គឺថ្ង្រាបោះ-

ឆ្នោតផ្លូវការនោះជាការពិត
ណាស់ប្រាជាជនអាម្រារកិបាន
ធ្វើការបោះឆ្នោតជាច្រាើន-
សបា្តាហ៍ហើយ។
ដោយមានការពង្រាីកការ-

បោះឆ្នោតតាមប្រាអប់សំបុត្រា

ដើម្រាបីការពារប្រាឆាំងជំងឺរាត-
ត្រាបាតកូវីដ១៩ មនុស្រាសជិត
១០០លាននាក់បានធ្វើការ-
ជ្រាើសរីសរបស់ពួកគ្រា។
លោកចូប្រាដិន មានសម្ទុះ

ខ្លាំងក្រាយពីមានការចង្អុល-
បង្ហាញថាក្តីរំភើបអបអររបស់
បក្រាសប្រាជាធិបត្រាយ្រាយក្នុងការ-
បោះឆ្នោតអាចធ្វើឱ្រាយការជួបជុំ
របស់ត្រាំកាន់ត្រាមានការចាប់-
អារម្មណ៍។
នៅក្នុងល្រាប្រាងមួយក្នុងចំ-

ណោមល្រាប្រាងនយោបាយធំៗ
របស់អាម្រារិកលោកចូប្រាដិន
បានប្រាកាន់ខ្ជាប់ការជួបជុំ
ដោយរក្រាសាគមា្លាតសង្គមជាមយួ
មនុស្រាសក្រាុមតូចៗរហូតដល់
ដណំាក់កាលចងុក្រាយដ្រាល
ផ្ទុយទៅនឹងការជួបជុំរបស់
លោកត្រាំ៕AFP/PSA
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លោក ដូណ ល់ ត្រា ំ ថ្ល្រាងទៅកា ន់ក្រាមុអ្នកគំាទ្រា នៅក្នងុអំឡុងយុទ្ធនា ការ ឃោសនា ថ្ង្រា ចុងក្រាយ ។ រូប AFP

ក្រាមុអ្នកតវ៉ា ច្រាញ តាម ដងផ្ល ូវ   ក្នងុ ការ  ធ្វើ បាតុកម្ម ប្រាឆំាង ប្រាទ្រាស បារំាង។ AFP

មនុស្ស រាប់ មឺុននាក់ ច្ញ តាមាដងផ ្ូវ ក្នុង 
ការប្មូលាផ្តុំ ប្ឆំាងបារំាងានៅាបង់កា្លាដ្ស

ក្រាុង ដាកា្កាៈ មនុស្រាសរាប់មុឺន
នាក់នៅបង់កា្លាដ្រាសបានច្រាញ
តាមដងផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធនី
កាលពីថ្ង្រាចន្ទដើម្រាបីអំពាវនាវ
ឱ្រាយចាត់វិធនការប្រាឆាំងប្រា-
ទ្រាសបារាំងហើយជាការតវ៉ា
ចងុក្រាយបផំតុរបស់ជនជាតិ
មូស្លីមប្រាឆាំងការការពារសិទ្ធិ
របស់ប្រាធនាធិបតីបារាំង
លោកអ្រាមា៉ានុយអ្រាលមា៉ាក្រាុង
អំពីការផ្រាសព្វផ្រាសាយរូបត្លុកដ្រាល
ពិពណ៌នាអំពីព្រាយាការីម៉ូហាម៉្រាដ។
ប្រាទ្រាសបារាំងបានស្ថិតនៅ

ក្នុងការព្រាួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
ចាប់តាំងពីខ្រាកញ្ញា នៅព្រាល
ទស្រាសនាវដ្តីឆារលីហ្រាបដូ
(Charlie Hebdo)បានច្រាញ
ផ្រាសាយរូបត្លុករបស់ព្រាយាការីម៉ូ-
ហាម៉្រាដប្រាចាំសបា្តាហ៍ដ្រាល
បានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមានការ-
វយប្រាហារមួយនៅខងក្រា
អតតីការយិលយ័របសខ់្លនួដ្រាល
បានកាត់ក្រាបាលគ្រាបូង្រាៀនមា្នោក់
និងការវយប្រាហារមួយទៀត
ទៅលើព្រាះវិហារមួយកន្ល្រាង
នៅក្នុងទីក្រាុងនីស។

លោកប្រាធនាធិបតីអ្រាមា៉ា-
នុយអ្រាលមា៉ាក្រាុងបានស្វះ-
ស្វ្រាងរកមធ្រាយាបាយ ដើម្រាបី
បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកាន់-
ត្រាខ្លាំងឡើងជាមួយជនជាតិ
មូស្លីមនៅជុំវិញពិភពលោក
កាលពីថ្ង្រាសៅរ៍ដោយបាន
ប្រាប់ទូរទស្រាសន៍អារា៉ាប់មួយថា
លោកបានយល់អំពីរូបត្លុក
នោះអាចត្រាូវបានកំពុងធ្វើឱ្រាយ
តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងខណៈមាន
ការរិះគន់យ៉ាងខ្លាងំថាប្រាទ្រាស
បារំាងបាននៅពីក្រាយបញ្ហា
ទាំងនោះ។
ប៉ុន្ត្រាក្រាុមអ្នកតវ៉ានៅប្រាទ្រាស

បង់កា្លាដ្រាសដ្រាលជាប្រាទ្រាស
មូស្លីមមានប្រាជាជនរស់នៅ
យ៉ាងច្រាើនបំផុតទី៤នៅលើ
ពិភពលោកបានបោះពុម្ព
ឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងរូប
លោកមា៉ាក្រាុងនិងប្រាទ្រាស
បារាំងហើយពួកគ្រាបានច្រាញ
តវ៉ាតាមដងផ្លូវទ្រាង់ទ្រាយធំ។
ក្រាុមអ្នករៀបចំបានថ្ល្រាងថា

មនុស្រាសជាង១ស្រាននាក់បាន
ច្រាញតាមដងផ្លូវ៕ AFP/SK

ការបោះាឆ្នោតប្ធានាាធិបតីាអាម្រិក...
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ក្រមុនិនចាជើងទទ្រពុះពារ
សម្អាតប្រសាទខ្ម្ររពី
ការទន្ទ្រនដោយធម្មជាតិ

សៀមរាប : ដាក់ជណ្ដើរដែកគងលើ
កពំលូបែសាទអង្គរវត្ដលោកឈឿម
ទែី កំពុងពែយាយាមឡើងបោចរុក្ខជាតិ
តូចៗ មុនពែលពួកវាចាក់ឫសបំបែក
សិលាបែសាទបុរាណ។
បុរសអាយុ៥០ឆ្នាំរូបនែះជាផ្នែក-

មួយនែកែុមអ្នកថែសួនដែលធានា
ថែរកែសាការពារតំបន់បែតិកភណ្ឌដ៏
មានតម្លែបផំតុរបស់កម្ពជុានងិពភិព-
លោកដោយមិនបណ្ដោយឲែយមាន
រុក្ខជាតិដុះលើតួនែបែង្គបែសាទ។
អស់រយៈពែល២ទសវតែសរ៍លោក

ឈឿមទែីតែងតែឡើងកំពូលបែសាទ
ដោយបែើជើងទទែដែលមានកម្ពស់
រហតូដល់៦៥ម៉ែតែលើបរវិែណខឿន
នែតួបែសាទស្ថិតនៅភាគខាងជើង
កែុងសៀមរាប។
លោកបានបែប់ AFPកែយចុះ

មកដល់ដីវិញថា៖«បើថ្លោះធ្លោយតែ
បន្ដិចយើងដឹងតែមិនរស់ឡើយ»។
ប៉ុន្ដែលោកនៅតែបន្ដភារកិច្ចនែះ

ដោយដឹងថាកិច្ចការកមា្ចាត់ឫសរុក្ខជាតិ
ដ៏លំបាកនែះតែូវតែធ្វើជាប់ជានិច្ច។
លោកបានលើកឡើងថា៖ «ពែល

ដើមឈើដុះលូតធំឫសវាចែបាស់ជាចាក់-
ជែនិងធ្វើឲែយផ្ទាំងថ្មបែះបែក»។
កិច្ចការអភិរកែសបែង្គបែសាទនៅ

ឧទែយានអង្គរគឺជាការងារវិលជុំដែល
បែើកមា្លោងំទាងំអស់៣០នាក់។តបំន់
បែតិកភណ្ឌពិភពលោកមានបែង្គ-
បែសាទដែលមានកំណើតតាំងពី

សតវតែសរ៍ទី៩ រហូតដល់ទី១៥ និង
ជាគោលដៅទែសចរណ៍ដ៏លែបីលែបាញ
បំផុតរបស់កម្ពុជា។
លោកឈឿមទែីបាននយិាយថា៖

«យើងចូលចិត្ដ និងចង់អភិរកែស
បែសាទ។បើយើងមនិធ្វើកចិ្ចការនែះ
ក្មែងជំនាន់កែយនឹងលែងបាន
ឃើញទៀតហើយ»។
ដោយពាក់តែមួកជ័រពណ៌ខៀវមា្នាក់

មួយជាសមា្ភារសុវត្ថិភាពតែមួយមុខ-
គត់កែុមថែសួនសា៊ាំនឹងកិច្ចការរបស់
ខ្លនួកែមកែសែភ្នែករបស់ភ្ញៀវទែស-
ចរទៅហើយ។
លោកងិនធីជាបែធានកែុមបាន

និយាយថា៖ «ពែលភ្ញៀវជាតិនិង
អន្ដរជាតិឃើញយើងឡើងកំពូល-
បែសាទវាហាក់ដូចជាធ្វើឲែយពួកគែភ័យ
ស្ញើបនិងគិតថាខ្វះបច្ចែកទែស»។
ប៉ុន្ដែការបែើបែស់ខែសែពួរ ឬឧប-

ករណ៍នានាមនិអាចធ្វើទៅបានឡើយ
ដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ដល់កែបាច់
រចនារបស់តួបែសាទខណៈរនា្ទាដែក
អាចតែូវការពែលដំឡើងនិងទមា្លោក់
ចុះជាចែើនសបា្ដាហ៍។លោកងិនធី
បន្តថា៖ «វាអាចបង្កបញ្ហាដល់បែ-
សាទទៅវិញទែ។វាមានសុវត្ថភិាព
ជាងពែលពកួគែកានត់ែកនែ្តរចួឡើង
កាត់រុក្ខជាតិតូចៗផ្ទាល់តែម្ដង»។
បែង្គបែសាទខ្លះមានបរិវែណតូច-

ចង្អៀតដែលតមែវូឲែយកែមុការងារលនូ
កែបនិងរំលងលើចមា្លោក់ទាំងពួកគែ

មិនចង់ប៉ះពារដល់កែបាច់ចមា្លោក់។
លោកឈឿមទែីបាននយិាយរឭំក

អពំីហែតុការណ៍ដ៏បែហោងពោះកើត-
ឡើងកាលពីប៉ុនា្មានឆ្នាំមុននៅពែល
ឥដ្ឋមួយដុំបានធា្លោក់ចំកែបាលដែលធ្វើ
ឲែយបែកមកួជា២បណំែកថា៖«ការងារ
នៅតាមជញ្ជាំងបែសាទវាកាន់តែ
លំបាកថែមទៀត»។
ភ្ញៀវទែសចរជាតិនងិពែះសងែឃបាន

នាំគ្នាសម្លឹងមើលកែុមការងារឡើង
កំពូលបែសាទយា៉ាងយកចិត្ដទុកដាក់។
លោករ័ត្នវាសនាជាភ្ញៀវទែសចរ

បាននិយាយទាំងខំអត់ដង្ហើមពែល
ឃើញកែុមការងារមា្នាក់ឡើងជណ្ដើរ
ដោយមតិ្ដភក្ដិមា្នាក់ទៀតទប់ជណ្ដើរឲែយ
ថា៖«ពួកគត់ពិតជាកា្លោហានមែន»។
ការទុកឲែយបែសាទរងការបំពានពី

ធម្មជាតិបីដូចជាទសែសនីយភាពតាំង
ពីសមយ័ធម្មជាតិវទិូបារាងំនងិជាអ្នក
រុករកហែនរីមូហុតធា្លោប់បានឃើញ
ក្នុងទសវតែសរ៍ឆ្នាំ១៨៦០នៅពែល
លោកបានបែទះឃើញឧទែយានអង្គរ

ហ៊មុពទ័្ធដោយរកុ្ខជាតិសប៊ទ់ែបុដោយ
ចែដនែយ។កាលនោះ បែង្គបែសាទ
បុរាណតែូវបានបោះបង់ចោលអស់
ពែលជាចែើនសតវតែសរ៍ដោយថ្ម
បុរាណនិងចមា្លោក់តែូវបានបាំងបិទ
ដោយរុក្ខជាតិតូចធំ។
លោកមូហុតបានសរសែរនៅក្នុង

កណំត់ហែតុផែសងពែងរបស់ខ្លនួដែល
តែូវបានបស្ចិមបែទែសចាត់ទុកជា
តំបន់បុរាណវត្ថុដ៏មានតម្លែថា៖«លើស-
ពីភាពអសា្ចារែយ ជាងដូនតាយើងបាន
បនែសល់ទកុឲែយយើងតាងំពសីមយ័កែកិ
និងរ៉ូមា៊ាំងទៅទៀត»។
បច្ចុបែបន្ន មន្ដែីអាជា្ញាធរជាតិអបែសរា

បានឲែយដឹងថាពួកគែកំពុងសែវជែវ
រកសារធាតុទឹកមែយា៉ាងដែលកមា្ចាត់ឫស
រុក្ខជាតិជាបច្ចែកទែសជួយសមែល
ហានិភ័យដល់កែុមអ្នកថែសួន។
លោកគឹម សុធិនអគ្គនាយករង

នែអាជា្ញាធរជាតិអបែសរាបាននិយាយ
ថា៖ «ប៉ុន្ដែយើងតែូវការពែលវែលា
ពសិោធសនិពពីែះយើងបារម្ភថាវា

ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ថ្មបែសាទពែល
យើងចាក់សែចលើរុក្ខជាតិ។បើ
យើងអាចបែើវាបានយើងនឹងកាត់-
បន្ថយបន្ទុកដល់កែុមថែសួន»។
រហតូដល់ពែលនែះកចិ្ចការសមា្អាត

នៅតែតែវូការកែមុការងារថែសនួឡើង
កំពូលបែសាទដោយបែើជើងទទែ
ដើមែបីអភិរកែសឧទែយានអង្គរ។
លោកអឿមអមតៈអាយុ២១ឆ្នាំ

ដែលបានចលូរមួកែមុថែសនួ១ឆ្នាំមនុ
បាននយិាយថា៖«អ្នកផែសែងទៀតមនិ
ចង់ធ្វើកិច្ចការនែះឡើយពីពែះវា
បែឈមគែះថា្នាក់»។
ជាអ្នកមានបទពសិោធថ្មីថ្មាងមា្នាក់

លោកនៅមិនទាន់ហា៊ានឡើងគែប់
បែសាទនោះទែហើយជំនាញរបស់
លោកកំពុងតែអភិវឌែឍបន្ដិចម្ដងៗ 
កែមការឃ្លោំមើលរបស់រៀមចែបង។
លោកអមតៈបាននិយាយថា៖

«យើងតែូវតែសែឡាញ់កិច្ចការនែះ។
វាជាការងារដែលមនិមែននរណាក៏ធ្វើ
បាននោះទែ»៕AFP/HR

ទោះ មិនប្រើឧបករណ៍ ខ្រស្រពួរក៏  ក្រុមការងារ នៅត្រ ពុះពារ ឡើង សម្អាតដល់  កំពូលប្រសាទ ។ រូបថតAFP  ក្រុមការងារ សម្អាត ប្រសាទ ឡើង បោច រុក្ខជាតិ កុំ ឲ្រយដុះ ចាក់ ឫសបំផ្លាញ សំណង់បុរាណ  ។ រូបថតAFP
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រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
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 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ ជា -        
ធម្មត  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្នៃ  ហ      វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន   ភាព-  
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី មធៃយម។ ថ្ងៃនៃះលាភ សកា្ការៈ- 
ផៃសៃងៗ នឹង បានមក ដយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ចៃើន។ សៃចក្ត ីស្នៃហ  ខ្វះភាព- 
ផ្អៃម  ល្ហៃម  នងិ មនិ សវូ  ចៃះ យល ់ចតិ្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ចៃើនតៃ តមៃវូ ចិត្ត តម ខ្លនួ - 
ឯង  មិន  សូវ ខ្វល់ខ្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាន  
នោះ  ឡើយ ។ ការបៃកប របរ រកទ ទលួ   ទន ផៃសៃងៗ 
គួរ ត ៃ មានការ ពិចារណា  និង ពិ ភាកៃសា  គ្នា ឲៃយបាន 
ចៃើន  ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសមៃចចិត្ត។ 

រាសី មធៃយម។ ការបំពៃញ ការងារ- 
ផៃសៃងៗ  មា ន ឧបសគ្គ ចៃើន តៃ ទឹក- 
ចិត ្ត   បៃកបដយ ភាព សា្វាហប់  ក្ន ុង 
កិច្ច ការ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ គួរ 

តៃ  មាន  ការ យោគយល់  និង អធៃយាសៃយ័ គ្នា ទើប 
 ជា ការ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះលាភសកា្ការៈផៃសៃងៗនឹង 
បាន  មក ដយ   សារ តៃ ផល បុណៃយ របស់ លោក  អ្នក 
ពីជាតិមុន។ ដយ ឡៃក  ទឹកចិត្ត ចៃើន តៃ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំពៃញ បុណៃយ កុសលផៃសៃងៗ។     

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី - 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា  សៃយ័  ជាហៃតុ បណា្តាល ឱៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ - 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។   រី ឯការបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ ន ផ ៃសៃងៗ នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មត ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា កាស ផ ងដៃរ។    បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពះ លោកអ្នក គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ    សៃយ ដ យ    សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខន ឡើយសមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
 ការ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ  ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន ប    ង្កើត    ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ៃយម    ។  កា រ  ព ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន     សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ    បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស ខុ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រីឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប ញ្ហា ស្នៃហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសីឡ  ើ ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ  ភា   ព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល       គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា   ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុៃស  ន  ិង   សត្វ ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសឡី ើ  ង     ខ     ្ព សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ ពរ- 
    ពៃ ញ  ដ   យ       ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប  រ បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ  ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ការនា នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាស ីសៃុ តចុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគសា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក    គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង- 
ការ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនសុៃស  គរួឲៃយ  ទកុចតិ្ត ដើមៃបបីៃកឹៃសា យោបល ់ទើប ជា 
ការ បៃសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បៃ កប រ បរ រក ទទលួទន  
ផៃសៃងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ អា ច នឹ ង  ផ្តល់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់  
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។   

 រាសីម ធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន 
អ្នក  ខ្លះ យ ក    ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ   ទៀត ព ៃងើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ  ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង  
និយាយ     ទៅអ្ន ក  ផ ង   ។     កា  រ  បៃកប របរ រក ទទួល  ទន  
នានា      នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មា ន      ផ  ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា   
ស្នៃហ     គូ ស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ  កា យ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល      ់ អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល    ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន    ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

រឿង «Moon of sleepless night» តៃវូ ចាក់បញ្ចាងំក្នងុ មហោសៃពភាពយន្ត ជបុ៉នឆ្នានំៃះ។ រូបថត សហ ការី

ខ្ស្ភាពយន្តជបុ៉ន១៣រឿងនឹងចាក់បញ្ចាងំ
នៅក្នងុមហោស្ពភាពយន្តជបុ៉នឆ្នាំ២០២០

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ខៃសៃ ភាពយន្ត ជប៉ុន 
ចនំនួ   ១៣រឿង    មាន   សាចរ់ឿង  
ចមៃះុប្លៃក    ដូចជា  ភាព យន្ត   បៃប-  
ម នោ សញ្ចៃត នា  សុើប អង្កៃត 
គំនូរ ជីវចល វាយ បៃហរ និង  
កំប្លៃង ជា ដើម នឹង   ចាក់  បញ្ចាំង   
ចៃក  ជូន    សា ធរ ណ ជន  ចូល-    
ទសៃសនា  ដយ  សៃរី  ឥត គិត  ថ្លៃ  
នា ឱកាស  បៃរព្ធ កម្មវិធី  មហោ - 
សៃព ភាព យន្ត  ជប៉ុន    បៃ ចាំ ឆ្នាំ 
២០២០ ដៃល បៃរព្ធ នៅ  ថ្ងៃ ចងុ   
សបា្តាហ៍  នៃះ  និង ចុង សបា្តាហ៍-  
កៃយ   ។  

 ដយ មាន មូលនិធិ ជបុ៉ន  រួម- 
សហ ការ ជាមយួនងឹ  សា្ថានទតូ-  
ជបុ៉ន  កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ- 
សិលៃបៈ និង មជៃឈ មណ្ឌល    សហ-  
បៃតិ  បត្តិការនៃ បៃទៃសកម្ពុជា-
ជប៉ុន   នឹង រៀបចំ  មហោសៃព- 
ភាព  យន្ត ជប៉ុន  ឆ្នាំ ២០២០  
ដៃល      ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៦- ៩  និង នៅ 
ថ ្ងៃ ទី១៤ -១៥  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២០ នៅរាជ ធនីភ្នំពៃញ     
ក្នុងរោង ភាព   យន្ត  Major 
Cineplex នៅផៃសារ  ទំនើប- 
អុីអន  ២ និង រោង ភាពយន្ត   
Legend នៅ សួន អៃដៃន ។  
មហោ   សៃព ភាព យន្ត   ជប៉នុ បាន 
បៃរព្ធ       ធ្វើ   តងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៥ មក 
ដើមៃបី   ជំរុញនូវ  ការ ផ្លាស់ ប្តូរ   វបៃប- 
ធម៌  រវាង ជប៉ុន  និង កម្ពុជា ។   

បើ  តម សៃច ក្តី  បៃកាស  ព័ត៌- 
មា ន    នៃ ផ្នៃកទនំាក ់ទនំង  វបៃបធម ៌
និង ព័ត៌ មាន    របស់ សា្ថានទូត-  
ជប៉ុន   បា ន  ឲៃយ  ដឹង ថ ៖ « កម្មវិធី- 
បើក    មហោ សៃព ភាពយន្តនៃះ  
នងឹ  បៃពៃតឹ្តទៅ នៅថ្ងៃសកុៃ  ទ៦ី 
ខៃ វិចិ្ឆកា  ឆ្នាំ២០២០  ចាប់ ពី 
ម៉ោង    ៣  រសៀលត ទៅ នៅ រោង- 
ភាព  យន្ត Major Cineplex 
ក្នុង ផៃសារទំនើប អុីអន ២ កៃម-  
អធិប តីភាព  លោកសៃី ភឿង 

សកណុា រដ្ឋ មនៃ្តកីៃសងួវបៃបធម ៌
និង  វិចិតៃ សិលៃបៈ លោក  គឹ- 
សាកាបិ យ៉ូសុឹកិ  នាយក    មជៃ ឈ-     
មណ្ឌល  អាសុីន ៃមូ ល និធិ   ជប៉ុន 
ការិយា ល័យ ទំនាក  ់ទំនងសា្ថាន- 
ទតូ ជប៉នុ    នៅភ្នពំៃញ នងិ លោក  
មិកាមិ មា៉ោ សា ហុីរ៉ូ  ជាឯកអគ្គ- 
រាជ ទតូ  ជប៉នុ  នងិ ភ្ញៀវ កតិ្ត ិយស  
ជា ចៃើន រូបទៀត ។  ភាព យន្តដៃល   
ចាក ់បញ្ចាងំ  ថ្ងៃ បើក កម្ម  វធិ ី គរឺឿង  
«Talking The Pictures» ។ 
មាន ភាព យន្ត ជា  ចៃើន     ដៃល   
សមៃិត     សមៃំង សមៃប់       ចាក់ - 
បញ្ចាំង  ដយ មាន រឿង បៃប  - 
មនោ សញ្ចៃតនា   សុើប  អង្កៃត  
គំនូរ ជីវចល  វាយ  បៃហរ និង 
កំប្លៃង   ដៃល      ឆ្លុះ     បញ្ចាំង   ពី  ជីវ- 
ភាព របស ់ បៃជា   ជន  សង្គម  នងិ 
វបៃប  ធម៌ ជប៉ុន។   ខៃសៃ ភាព យន្ត 
ជប៉ុន ដៃលតៃូវចាក  ់បញ្ចាំង   ក៏ 

មាន ចំណង ជើង រង ជា ភាសា ខ្មៃរ  
នងិ   ភាសា អង ់គ្លៃស ដៃរ  ខណៈ  
រឿង គំនូរជីវច ល  មានបញ្ចូល-  
សំឡៃង ជា ភាសា ខ្មៃរ ។ ចំពះ 
ភាព យន្ត  ១៣រឿង នោះ   មាន  
រឿង  «Talking The Pictures»  
រឿង «One Night » រឿង «AI 
Amok» រឿង «Norman the 
Snowman on a Night of 
Shooting Stars» រឿង 
«Gon,the Little Fox» រឿង 
«Stolen Identity» រឿង 
«Bento Harassment» 
រឿង «Not Quite Dead Yet» 
រឿង «Step» រឿង «Project 
Dream how to Build Maz-
inger Z 's Hanger»  រឿង 
«Moon of a Sleepless 
Night» និង រឿង «Cafe Fu-
niculi Funicula» ៕ 

ឈុតមួយ នៃ រឿង «Cafe Funiculi Funicula»។ រូបថត សហ ការី

ឈុត មួយ នៃ ខៃសៃភាព យន្តជបុ៉ន  រឿង«AI-Amok»។ រូបថត  សហ ការី
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Leicester ហក់ ទៅទី២ ខណៈ Fulham ឈ្នះ លើកដំបូង
ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុម Leicester 

City ហក់ ឡើង ទៅ លំដាប់ ទី២ 
ក្នុង តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ដោយការ យក ឈ្នះ 
យ៉ាង តៃចះ តៃចង ់លើ កៃមុ ម្ចាស-់ 
ផ្ទះ Leeds United ៤-១ 
ខណៈ  Fulham ទី បំផុត រក 
ឃើញ ជ័យ ជម្នះ លើក ដំបូង នៃ 
រដូវ កាល កៃយ ឈ្នះ  West 
Bromwich Albion ២-០ នៅ 
ផ្ទះ ខ្លួន ឯង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

កៃុម  Leicester របស់ លោក 
Brendan Rodgers ឥឡវូ នៃះ 
តាម កៃមុ លៃខ១ Liverpool តៃ 
១ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ ពី ឈ្នះ ៥ 
ដង ក្នុង ចំណម ៧បៃកួតន ៃ 
រដូវ កាល របស់  កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
ដៃលនៃះជា ការទទួល បាន  
លទ្ធផល បៃប ហ្នឹង លើក ដំបូង 
ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ របស់ ពួក គៃ ។  

ខៃសៃ បមៃើ ២រូប  គឺ Harvey 
Barnes និង Youri Tiele-
mans  ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នំ មុខ 
២-០ មុន នៅ វគ្គ ទី១ សមៃប់ 
ការ បៃកួត នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន El-
land Road តៃ Stuart Dallas 
កាត ់បន្ថយ មក តៃមឹ ១គៃប ់មនុ 
នឹង   Jamie Vardy ធ្វើ បាន 

សមៃច គៃប ់ទ ី៨  រដវូកាលនៃះ  
ឱៃយកៃុម នំ មុខ ២គៃប់ វិញ។

ក្នុង ម៉ាង បន្ថៃម បង្គៃប់ ពោល 
គឺ នទីទី ៩០+១   Tielemans 
ដដៃល មន ឱកាស ស៊ុត បាល់- 
ប៉ៃណាលទ់ ី ហើយ ធ្វើ បាន សមៃច 
គៃប់ ទី ២ របស់ ខ្លួន ក្នុង បៃកួត 
នៃះ ក ៏ដចូ ជា គៃប ់ជយ័ ជម្នះចងុ- 
កៃយ សមៃប់កៃុម ផងដៃរ។

កៃយ ពី ខក ចិត្ត ចំពោះ ការ- 
បាត់ កៅ អី សមៃប់ ទៅ លៃង នៅ 
Champions League រដូវ- 
កាល  មុន ពៃល នៃះ Leicester 
បាន បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា ពួក គៃ 
មន លទ្ធភាព គៃប ់គៃន ់ក្នងុ ការ- 
បៃជៃង តំណៃង កៃុម កំពូល ទាំង 
៤ (Top4) ហើយ បើ ទោះ បី 
មើល ទៅ ជា រឿង ដៃល ពបិាក នងឹ 

ទៅ រួច  តៃ ពួក គៃ បាន បំបាក់ កៃុម 
ខ្លាងំ ដចូ Manchester City រចួ 
ហើយ ៥-២។ 

គៃូបង្វឹក លោក Rodgers 
សរសើរ កៃុម  ថា ៖ « យើង មន 
បច្ចៃក ទៃស លៃង ល្អ មៃន ទៃន ។ 
យើង លៃង  ដោយ គុណភាព 
ពៃល  មន ឱកាស  ម្ដង ៗ  ។ ខ្ញុំ គិត 
ថា យើង ធ្វើ បាន យ៉ាង ល្អ អសា្ចារៃយ 

សមៃប់ កៃុម ទាំង មូល តៃ ម្ដង ។ 
កៃុម នៃះ មន ភាព បុិន  បៃសប់ 
មិន គួរ ឱៃយ ជឿ ដោយមន កីឡាករ 
វយ័ ក្មៃង ជា ចៃើន ដៃល ពោរ ពៃញ 
ដោយ មហចិ្ឆតា។ វា ទើប តៃ ដើម- 
រដូវ ទៃ ហើយ ការ បៃកួត  នៅ 
វៃង ឆ្ងាយ ទៀត តៃ យើង ពតិ ជា ធ្វើ 
បាន ល្អ ណាស់ » ។

ចំណៃក គៃូបង្វឹក កៃុម Leeds 
លោក Marcelo Bielsa បាន 
និយយ   ថា ៖ « នៅ ៣០ នទី 
ដំបូង យើង ការ ពារ មិន បាន ល្អ 
ហើយ យើង មិន បាន បង្ក ភាព- 
គៃះ ថា្នាក់ គៃប់ គៃន់ ចំពោះ គូ- 
បដិបក្ខ ។ នោះ គឺ ជា ការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ មួយ  របស់ គៃូបង្វឹក » ។ 

សមៃប់ ការ បៃកួត ១គូ ទៀត 
នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន Craven Cot-
tage ឯ ណះ វញិ កៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ 
Fulham គៃច ផុត ពី ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ដ៏ អាកៃក់ របស់ ខ្លួន នៃ រដូវ- 
កាលមួយ  តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៥១ 
មក កៃយអាច ដណ្ដើម បាន 
៣ពិន្ទុ ពី កៃុម West Brom 
ដៃល លទ្ធផល នៃះ បាន មក 
ដោយសារ គៃប់ បាល់ ម្នាក់ ១ 
គៃប់ របស់  កីឡាករ Bobby 
Decordova-Reid និង Ola 

Aina នៅ វគ្គ ទី ១ ។
កៃុម ដៃល ដឹក នំ ដោយ លោក 

Scott Parker ល្មម  បញ្ចប់ ការ- 
បៃកួត ៦ លើក ដោយ អត់ ឈ្នះ 
សោះ បាន ហើយ ពោល គឺ ការ- 
អូស បន្លាយ ពៃល វៃល ដ៏ ខ្មៅ- 
ងងឹត  ក្នុង នោះ រួម ទាំង បរាជ័យ  
៥ ដង របស ់ខ្លនួ  តាងំ ព ីបាន ឡើង 
ពី លគី លដំាប់ ទី២ Champion-
ship រដូវកាល មុន ។

កៃុម Fulham ចាញ់រហូត 
ក្នុង ចំណម ៣បៃកួត មុន នៃះ 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  តៃ ជ័យ ជម្នះ 
លើក ទី១  ជួយ ឱៃយ កៃុម នៅ ភាគ 
ខង ជើង នៃ កៃងុ ឡុងដ៍  ឡើង ផុត 
ពី តំបន់ គៃះ ថា្នាក់  ដោយ  ទម្លាក់  
West Brom មក ជំនួស វិញ ។

លោក Parker បាននិយយ 
កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ ថា ៖ 
« យើង ដឹង ថា បៃកួត នៃះ មន 
សារៈសំខន់ យ៉ាង ដូច ម្ដៃច ។ ខ្ញុំ 
រីក រាយ ដៃល យើង ទទួល បាន 
លទ្ធផល នៃះ ។ យើង លៃង បាន 
ល្អ ណាស់ ។ បរាជ័យ អាច នឹង 
កើត មន តៃ វា មិន អាច ជាន់- 
ពន្លចិ ពកួ យើង បាន ឡើយ ហើយ 
ការ មនជោគ ជយ័ បង្កើន ទនំកុ- 
ចិត្ត  ដល់ ពួក យើង » ៕ AFP/VN

Tielemans សម្ដ្រងអារម្មណ៍រីករាយ ក្រយស៊ុតបញ្ចូលទីឱ្រយក្រុម Leicester នាំមុខ Leeds ២-០។ AFP

Paris Masters ដំណើរ ការ ទោះ  បិទ ប្រទ្រស
 ប៉ារីស : ការ បៃកួត វាយ កូន- 

បាល់ (តិន្នីស) កម្ម វិធី Paris 
Masters  ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ 
ហើយ នៅ ទលីនដៃល ស្ទើរ តៃ 
គ្មៅន អ្នក ទសៃសន សោះ Bercy 
Arena កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ចំពៃល 
បារាងំ  បទិ បៃទៃស ជា លើក ទ ី២ 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង វីរុស 
កូរ៉ូណា ខណៈ  អតីត ម្ចាស់ ជើង - 
ឯក  Karen Khachanov 
បាន ធ្លាក់ចៃញ ពី កម្ម វិធី  តៃឹម 
ជុំដំបូង នៃះ។

កីឡាករ រុសៃសុី Khachanov 
ដៃល ឈ្នះ ពាន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ 
បាន បរាជ័យ កៃម ថ្វី ដៃ របស់ 
កឡីាករអៃសៃប៉ាញ Alejandro 
Davidovich Fokina ក្នុង 
លទ្ធផល ២សិតទល់ នឹង១ គឺ 
៦-៣ ២-៦ និង ៦-២ ។

អ្នក រៀប ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ 
បាន រំពឹង ថា នឹង អាច ទទួល 
ទសៃសនិក ជន ចំនួន ១០០០ 
នក់ ក្នុង ១ ថ្ងៃ  តៃ ផ្ទុយ ទៅ វិញ 
បៃរជាតៃូវ សង ថ្លៃ សំបុតៃ ទៅ 
អ្នក ទិញ   ពៃល បៃធន ធិប តី 
បារាំង លោក Emmanuel 
Macron បាន បៃកាស ថា នឹង 
បិទ ទា្វារ បៃទៃស ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត 
កាល ពីសបា្ដាហ៍ មុន ។

បៃក់ រង្វាន់  ឆ្នាំ នៃះ តៃូវ បាន 
បន្ថយ មក តៃមឹ ជាង  ២ លន អរឺ៉ ូ
($២, ៣៣ លន) តិច ជាង 
ឆ្នាំមុន ពៃល ពាន នៃះ ជា របស់ 
កឡីាករ សញ្ជាតិ ស៊ៃ ប៊ ីNovak 
Djokovic ដៃល អវត្តមន នៅ 
លើក នៃះ ។  

ម្នាក់ ក្នុង ចំណម កីឡាករ 
ឆ្នើម ផៃសៃង ទៀត គឺ  Marin 
Cilic ទៅ ពី កៃូអាសុី ដៃល ជា 
ម្ចាស់ ពាន លំដាប់ Grand 
Slam កម្មវិធី US Open 
2014 បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ជុ ំទ ី២ 
កៃយ ឈ្នះ កីឡាករ វ័យ ក្មៃង 
សញ្ជាតិកាណាដា Felix Au-

ger-Aliassime ជាមួយ នឹង 
ពិន្ទុ ៦-០ ៣-៦ និង ៦-៣ ។

ទោះ បាន ឆ្លង ទៅ ជុំ បន្ទាប់ ក៏ 
Cilic នៅ និយយ ថា ៖ «ខ្ញុំ នៅ 
មិន ទាន់ ធ្វើ បាន ល្អ ទៃ  នរដូវ- 
កាល នៃះ រដវូកាល មនុ កដ៏ចូ គ្នា  
បៃៀប នឹង ២-៣ឆ្នាំ ចុង កៃយ  
មុន ហ្នឹង ។ ខ្ញុំចង់ និយយ ថា 
ការ បៃកួត វាយ កូន បាល់ កមៃិត 
នៃះ គឺ ពិត ជា បៃសើរសមៃប់ 
ការ  ផ្ដល ់ ទនំកុ ចតិ្ត ឱៃយ ខ្ញុ ំ។ ខ្ញុ ំមន 
អារម្មណ ៍ថា ការ បៃកតួ នៃះ ពតិ 
ជា មន កមៃិត ខ្ពស់ ណាស់» ។ 

ចណំៃក ឯកឡីាករ ចាស ់វសៃសា 
សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញ Feliciano 

Lopez នឹង តៃូវ ជួប ជាមួយ មិត្ត 
រួម ជាតិ Rafael Nadal ដៃល 
ទើប លើក ពាន Grand Slam 
នៅ កៃងុ បា៉ារសី នៃះ គ ឺFrench 
Open ជា លើក ទី ១៣ កៃយ 
ពី មន ជ័យ ជម្នះ លើកីឡាករ 
ស៊ៃប៊ី Filip Krajinovic ៧-៦ 
និង ៦-១ ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ Lopez បាន 
នយិយ ពសីា្ថាន ការណ ៍បច្ចបុៃបន្ន 
ថា កីឡាករ  តៃូវទទួល សា្គាល់ 
ថា ពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃកតួ អាច នងឹ 
មិន ទាន់ តៃឡប់ មក រក ភាព- 
បៃកៃត ីបាន វញិ ទៃ ក្នងុ រយៈ ពៃល  
ចៃើន ខៃ  ទៀត  ដោយសារ ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង ជាលើក ទ ី២ នៃ ការ ឆ្លង 
វីរុស  កំពុង កើត មន ទូទាំង ទ្វីប 
អឺរ៉ុប ។

កឡីាករ វយ័ ៣៩ ឆ្នា ំនយិយ 
ថា ៖ « យើង តៃវូ ដងឹ ព ីសា្ថាន ភាព 
ដៃល ពិភពលោក កំពុង តៃ 
ជួបបៃទះ ហើយ តៃូវ ដឹង ថា តើ 
ម្នាក់ ៗ  កំពុង បៃឈម នឹង ពៃល 
ដ៏ លំបាក ជុំ វិញ ពិភព លោក  
យ៉ាង ដូច ម្ដៃច ។  សា្ថានការណ៍   
ពៃល នៃះ ខ្ញុ ំមនិ រពំងឹ បៃក ់រង្វាន ់
នោះ ទៃ។ ខ្ញុំ គិត ថា វា នឹង ស្ថិត 
នៅ ក្នងុ សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ មយួ 
រយៈ ទៀត » ៕ AFP/VN

Cilic វាយ កូនបល់ត្រឡប់ទៅ គូប្រកួតវិញ អំឡុងប្រកួត កាលពីថ្ង្រចន្ទ។ AFP

គ្រូបង្វឹក ជម្រើសជាតិវ្រលស៍ 
Ryan Giggs ត្រូវចាប់ ខ្លួន 

ក្រងុ ឡងុដ៍ : អ្នក ចាត់ ការ របស ់
កៃមុ ជមៃើស ជាត ិវៃលស ៍នងិ ជា 
អតីត កីឡាករ ឆ្នើម របស់ កៃុម  
Manchester United លោក 
Ryan Giggs តៃវូ  ចាប ់ខ្លនួព ីបទ 
សងៃស័យ ការ ធ្វើ បាប រាង កាយ ។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ 
របស់ បណា្ដាញ សារ ព័ត៌មន នៅ 
ចកៃភព អង់ គ្លៃស កាល ពី យប់ 
ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់  បៃទៃស 
វៃលស៍ (FAW) បាន ចៃញ 
សៃចក្ដ ីបៃកាស  រៀប រាប ់ខ្ល ៗី  ថា៖ 
« FAW បាន ដឹង ពី ករណី មន 
ការ ចោទ បៃកាន ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ អ្នក- 
ចាត់ ការ របស់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
គ ឺលោក Ryan Giggs ។ FAW 
នឹង មិន  អធិបៃបយ អ្វី បន្ថៃម ទៀត 
ឡើយ  ក្នុង ខណៈ ពៃល   នៃះ » ។

កាសៃត  The Sun បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា ប៉ូលិស តៃូវគៃ ខល បៃប់  
ឱៃយ ទៅ ផ្ទះ របស់ លោក  Giggs 
វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ កៃយ មន សៃចក្ដី 
រាយការណ៍ ថា មនការ បង្ក ការ - 
រំខន មួយ ។ លោក Giggs 
តៃូវបាន នំ ខ្លួន យក ទៅ សួរ 
ចម្លើយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទសងៃស័យ 

ករណី រំលោភ  បំពាន និង ធ្វើ បាប 
រាង កាយ ។ 

The Sun បាន ដកសៃង់ 
នូវសៃ ចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ របស់ 
ប៉ូលិស នកៃុង មៃន ឆៃស្ទ័រ ដៃល 
រៀប រាប់ ថា ៖ « ប៉ូលិស យើង តៃូវ 
បានគៃ ខល មក បៃប់  កាល ពី 
ម៉ាង ១០:០៥ នទី  ន យប់ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ  ពីការ បង្ក ការ រខំន មួយ។ 
ស្តៃី ម្នាក់ វ័យខ្ទង់ចនោ្លាះ ៣០ ឆ្នាំ 
មន រង របួស តិច តួច តៃ មិន ចាំ - 
បាច់ ទទួល ការ ពៃយាបាល ឡើយ ។ 
បុរស ម្នាក់ វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ តៃូវ ចាប់ 
ខ្លួន ពី បទ សងៃស័យ ការ បំពារ- 
បំពានលើ រាង កាយ  តាម មតៃ  
៤៧ និង បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ដល់ 
រាង កាយ តាម មតៃ ៣៩ » ។ 

ពៃល នៃះ បៃទៃស វៃលស៍ 
បាន លុប ចោល កម្ម វិធី សន្និ សីទ 
សារព័ត៌មន កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
នៅ ពៃល លោក Giggs តៃៀម 
កំណត់ ឈ្មៅះ កីឡាករ សមៃប់ 
តៃៀម បៃកួត មិត្ត ភាព ជាមួយ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ អាមៃរិក និង 
តៃៀមសមៃប់ បៃកួត កម្ម វធីិ Na-
tions League ទល់ នឹង កៃុម 
សារ.អៀរឡង់ និង ហ្វាំង ឡង់ 
នៅ ចុង ខៃ នៃះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ ខណៈ និស្ស័យ ស្ន្ហ៍ប្តី ប្ពន្ធ    នឹង 
អតីត   ស្វាមី សញ្ជាតិ   ហូឡង់ និង តារា  ចម្ៀង  ឯក- 
រាជយ្   កនូ ១  បាន លាត  តដ្ាង ការ ពតិ   កាល  ព ីថ្ង ្
ទី៥ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ ភាគី ស្វាមី គឺ  
លោក  Morten Kvamman   បាន បង្ហោះ លខិតិ 
មួយ  ដ្ល  មាន  បញ្ជាក់ ពី ចំណង   ស្ន្ហ៍ ប្ក បាក់ 
នោះ  សប្ ់ត ្ថ្មីៗ  ន្ះ  អ្នកនាង  ទចូ  ស្លីក័្ខណ ៍ 
ហាក ់ បង្ហោញ ពី សម្ព័ន្ធ ស្ន្ហ៍ ថ្មី    ដោយ បើក ចំហ  
មាន  ការ សកសួរ  មតិ យោបល់ ពី  មហា ជន ដើម្បី  
ឱ្យ ជ ួយ  សម្ច ចិត្ត ទៀតផង។

ន្ះ  តាម សរ ១ ឃ្លា  ដ្ល តារា ចម្ៀង ស្ី   
កាត់សក់ ខ្លី ជាស្ទីល ថ្មី ដូច មនុស្ស ប្ុស  អ្នកនាង 
ទូច ស្ី ល័ក្ខ ណ៍ បង្ហើរសរ អម   បណ្តុំ រូប ភាព  
ដ្ល  មាន បុរសមា្នាក់ ទំនងជា គូ ស្ន្ហ៍ ថ្មី  ដោយ  
នាង  បាន ហៅ ថា លោក  គ្ ូនោះ ថា៖ « ចមុ លោក- 
គ្ូមក  surprise ខួបកំណើតដល់ មន្ទីរ  ព្ទ្យ  
សខំាន  ់  កនូឈ ឺនៅពទ្យ្ នៅ ឡើយ។ គតិម៉ច្ ទៅ 
លោក   គ្ូប្ប់ ថា សុំ ចូល ខ្លួន ថ្ចិត្ត  បងប្អូន តើ 
ខ្ញុំ  ត្ូវ គិតម៉្ច?» ធ្វើ ឱ្យផ្អើល អ្នកគាំទ្ ។  

 រំព្ច  នោះ ក៏មាន អ្នកគាំ ទ្ចូល ទៅ 
បញ្ច្ញ  យោបល់ យ៉ាង ច្ើន សន្ធឹក  
ក្យ ពី មាន ការ ស្នើ  សុំ ជំនួយ   
មហា ជន ព ី តារា ចម្ៀង  អ្នក នាង 
ទូច ស្ីល័ក្ខណ៍   មក  ដោយ មតិ 
ភាគ ច្ើនជាការ  ជំរុញ  ឱ្យ - 
ទទួល   យក ស្ន្ហ៍ ថ្មី តាម តម្ូវ- 
ការ  ប្ះដូង ។  មាន អ្នក ខ្លះ  
បានតប ថា៖ « ប្សិន- 
បើ   បងគតិ ថា  គាត ់ ជា 
ចណំក្  ដល្ ខ្វះ  នោះ 
ទទួល  ទៅ ។ មាន  ត្  
បង  ទ្ ទើប ដឹង ថា  
គាត ់ ជា ចំណ្ក ដ៏ - 
ត្ឹម  ត្ូវ សម្ប់  
បំព្ញ   ចំណុច ខ្វះ ។ 
បើអ្នក ចាស់ មិនទៅ  
អ្នកថ្មី ក៏មិនមក ដ្រ 
សំខា ន ់ គិតថា គ្ល្អ  
មើល ថ្យើង និង 
កនូ  បាន ទទលួ ទៅ។ 
យក     ទៅ  បង  សមយ័ 
ន្ះកុំខ្វល់ច្ើន 
រក  ស្នាម  ញញឹម   
រក ក្តីសុខ  និង សុ ភ - 
មង្គល  ឱយ្ ខ្លនួឯងបង។ 
បង   ធ្លាប់ ឈឺ  ចា ប់    ចឹង  
ត្ូវ  រក  អ្នក  ដ្ល  មក 
បំព្ញ  ស្នាម ញញឹម  
របស ់  បង   ជាជាង  យក 
មន ុស ្ស  ដល្  គតិ ខ្ល ី ( មាន  
ន័យ   ថា   គិត  ត្ បច្ចុប្បន្ន )  -  

មនុស្ស យើង   ធ្លាប់  ឈឺចាប់   ឥឡូវ ន្ះ   គឺ រឹតត្ មាំ   
មាន ន័យ  ថា  អាច ការ ពារ   ខ្លួន ឯង   បាន  គ្ប់ យ៉ាង   

ហើយ  ជា បទ ពិសោធមួយ  ដ៏មាន ន័យ    
សម្ប ់  អនាគត    ។  មិន អា ស្័យ លើ 

អ្នកដទ្ សម្ច ទ្  សំខាន់ បង ស្គាល់ 
គាត់  បង នៅជិ តដិត ជាមួយ  គាត់ 
បើបង គតិ ថា  អា ច ទទលួយក បា ន ក ៏  
ធ្វើ តាម ប្ះ ដូ ងបងស្ីចុះ »។ 

ចំណ្កអ្នកខ្លះ ថា៖ « ធ្វើ  តាម ប្ះ- 
ដូង   ប្អូនចុះ  បងជូនពរ  ប្អូន   ឱ្យ  

មនុស្ស   ដ្លចូល មកជីវិត ប្អូន  
ជាមនុស្ស   ដ្លស្ឡាញ់  
ប្អូន  ខា្លាំង  ហើយជីវិត    របស់ 
គាត់  បាត់ប្អូន មិន បាន។   
បើសិនជា ត្ូវ យក ម្តង-  
ទៀត គួរត្យក មនុស្ស - 
ប្សុ  ដល្មើល ថយ្ើង  
និង កូន      ហើយ ស្ឡាញ់  
កូន  យើង   ជាង ខ្លួន យើង  
ត្ បើគ្ស្ឡាញ់ ត្ឹម-  
ត្  យើង ស៊ូ នៅ មា្នាក់ ឯង  
ជា  ជាងយក មនុស្ស បុ្ ស  
ចូល  មក  ក្នុង ជីវិត  របស់ 
យើង!  »។         

   ត្យ៉ាងណា នា - 
រសៀល  ថ្ង ្មិស្លមញិ 
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ ក៏ មិន-  

អាចទំនាក់ ទំនង ទៅ 
កាន់ អ្នក នាង ទូច-  
ស្លីក័្ខណ ៍បាន ដើមប្ ី 
បញ្ជាក់  ការ ពិត អំ ពី - 
សម្ព័ន្ធ ស្ន្ហ៍  ថ្មី   នោះ - 

ឡើយ ដោយ ប្ព័ន្ធ ទូរស័ ព្ទ មិន- 
អាចទាក់ ទង បាន៕ 

តារាចម្រៀងស្រីទូចស្រល័ីក្ខណ៍
ផ្តើមបើកចំហរឿងសម្ពន័្ធស្ន្រហ៍ថ្មី
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ទូចសេល័ីក្ខណ៍បង្ហើររឿងបុរសដេលនាងហៅថាលោក-

គេូចង់ក្លាយជាម្ចាស់ចិត្តនាង។រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

ម្ចាស់មេដាយមសសុខច័ន្ទមនបនបោះបូ៊លពេលបេកួតពានសម្តេចសុខអានកលពីឆ្នាំមុន។ឈន ណន

ពានគរុគុណនឹងបើកការប្រកួត
ដើម្របីរំឭកគុណស្ថាបនិកកំពូលៗ
ឈនណន

ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា បូ៊ល 
និង ប្៉តង់ កម្ពជុា  បាន ឯក ភាព 
គា្នារួច ហើយ ថា នឹង រៀបចំ ឱ្យមាន 
ការ ប្កួត កីឡា ប្៉តង់ ពាន រង្វាន់  
« គរុ គុណ » ជា  លើកដំបូង ដើម្បី 
តបស្នង និង រំឭក គុណ ដល់ ស្ថាប- 
និក កំពូលៗ ដ្ល បាន លះបង់ 
ទំាង កមា្លាងំកាយ ចិត្ត  និង ធនធន 
ផ្ទាល់ខ្លនួ យ៉ាងច្ើន ក្នងុការបង្កើត 
និង  រួម ជួយ ជ្ម ជ្ង  អភិវឌ្ឍ 
កីឡា ប្៉តង់ ឱ្យ មាន ភាពល្បីល្បាញ 
ទំាង លើ ឆក ជាតិ និង អន្តរជាតិ 
រហូត មក ដល់បច្ចប្ុបន្ន ។

ប្ធន សហព័ន្ធ កីឡា បូ៊ល 
និងប្៉តង់ កម្ពជុា លោក ស សុខា 
បាន ថ្លង្ នៅ ក្នងុ សន្នសីិទ កាស្ត 
កាល ពី ថ្ងអ្ាទិត្យ ថា៖ «ពាន រង្វាន់ 
គរុគុណ តូ្វ បាន បង្កើតឡើង ដើម្បី 
តបស្នង និង ដឹងគុណ ដល់ អតីត- 
ប្ធន សហព័ន្ធ  សម្តច្ វិបុល- 
បញ្ញា សុខ អាន និង សម្ត្ច 
ក្ឡាហោម ស ខ្ង ជាប្ធន 
កិត្តយិស  ដោយ ពួក យើង ខ្ញុ ំចាត់- 
ទុក  លោកទំាង២ ជា ស្ថាបនិក 
កំពូល ក្នុងសហព័ន្ធកីឡាបូ៊ល 
និង ប្៉តង់ កម្ពជុា  និង ជាអ្នកតួ្ស- 
ត្យ  បើក ផ្លវូ ធ្វើ ឱ្យ  ប្ធន អនុ- 
ប្ធន និងថា្នាក់ ដឹក នំា របស់ 
សហព័ន្ធ តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩១ រហូត 
មកដល់ បច្ចប្ុបន្ន ភាព  ន្ះ មាន 
ភាព ជោគ ជ័យទំាង ឆក ជាតិ 
និងអន្តរជាតិ»។

ពាន រង្វាន់ «គរុគុណ» គឺ ជា  ការ- 
ច្បាច់បញ្ចលូ គា្នា រវាងការ ប្កួត 
កីឡា ប្៉តង់ ពាន រង្វាន់ សម្ត្ច 

ក្ឡា ហោម ស ខ្ង និង ពាន- 
រង្វាន់ សម្ត្ច វិបុល បញ្ញា សុខ 
អាន ឆ្នាំ ២០២០ ដ្ល  ត្ូវ បាន 
ផ្អាក ដោយ សរវិបត្តិកូវីដ ១៩ 
ហើយ ពាន ថ្មី ន្ះ នឹង បើក ការ-  
ប្កួត នៅ ថ្ង្សុក្ នឹង បញ្ចប់ 
នៅ ថ្ងអ្ាទតិយ្ សបា្តាហន៍្ះ កម្ 
ការ ចំណាយ ទំាងស្ុង របស់  
ក្ុមគ្ួសរ  សម្ត្ច សុខ អាន 
និង សម្ត្ច ស ខ្ង ត្ ម្តង គឺ 
មនិម្នជា ថវកិា របស ់ក្សងួ ឬ 
ស្ថាប័នរដ្ឋ ណាមួយ នោះទ្។

លោក ស សុខា បាន បន្ថម្ 
ថា៖  « ពានរង្វាន់ ន្ះ  ជា ទំព័រ ថ្មី 
១ទៀត  សម្ប់ សហព័ន្ធ ដ្ល 
យើង មិនមាន ឱកាស ប្បន្ះ 
ពីមុនមកទ្ ហើយ ខ្ញុ ំគិតថា ន្ះ 
ជា ការវិវឌ្ឍ មួយ ដ៏ ល្អ ក្នងុ ការ ពិនិត្យ 
ពិចារណា  ក្នងុការ រៀបចំ ពានរង្វាន់ 
សម្តច្ ក្ឡា ហោម ស ខ្ង និង 
សម្ត្ច វិបុល បញ្ញា សុខ អាន 
ចូលគា្នា ដើម្បី ឱ្យ យើង សល់ ព្ល   
រៀបចំ កម្មវិធី ផ្ស្ងៗ ទៀត » ។

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ការបញ្ចលូ 
ពាន រង្វាន់ សម្តច្ ស ខ្ង និង 
ពាន រង្វាន់សម្តច្វិបុល បញ្ញា សុខ 
អាន មក ធ្វើ ត្ ១ន្ះ តូ្វ  បាន 
អគ្គល្ខាធិការ សហព័ន្ធកីឡាបូ៊ល 
និង ប្៉តង់កម្ពុជា លោក សុខ 
សប្បាយណា អះ អាង  ថា មិន 
បានបងួ្ម គុណ ភាព ន្ ការ ប្កួត 
នោះ ទ្ ដោយសរ ពាន គរុគុណ 
ន្ះ មាន ការ បង្កើន វិញ្ញាសប្កួត 
ហើយ លក្ខខណ្ឌ  ប្កួត ក៏មានការ- 
ក្ ប្ កាន់ត្ ពិស្ស ផងដ្រ 
ដើម្បី រក កុ្ម យុវជន ថា្នាល មក ពី  
តាម ខ្ត្ត នានា។

លោក សខុ សបប្ាយណា បាន 
និយយ ថា៖  «យើង បាន បង្ួម 
ពាន ២ បញ្ចលូ គា្នា នៅ ឆ្នា ំន្ះ មន្ 
ប៉ុន្ត្ ចំនួន វិញ្ញាស  ប្កួត មាន 
ការ កើន ឡើង ព្ះ រាល ់ដង ១ 
ពាន រង្វាន់ មាន វិញ្ញាស  ច្ើន 
បំផុត ត្ឹម ៦ ទ្ ប៉ុន្ត្ឆ្នាំ ន្ះ ពាន 
គរុគុណ មាន ដល់ ៨ វិញ្ញាស 
ចំណ្ក  ២វិញ្ញាសថ្មី នោះ យើង 
បាន ផ្តល់ អាទិភាព ទៅ ឱ្យ ក្ម្ងៗ 
ថា្នាល គឺ វិញ្ញាស U15 នារី និង 
U15 បុរស»។

លោក បាន បន្ថ្ម ថា៖ « យើង 
បាន បជ្ុ ំជាមយួគ្ូៗ បច្ចក្ ទស្ 
និង បានឯក ភាពគា្នា  ថា វិញ្ញាស 
U15  ន្ះ  យើង អត ់ឱយ្ ក្មុ យវុជន 
ថា្នាលជម្ើសជាតិ ចូល រួមទ្  
ព្ះ    យើង ចង ់ឱយ្ ក្មង្ៗ នៅតាម 
ខ្ត្ត បាន បង្ហោញ ស្នាដ្ ហើយ 
យើង ក ៏មាន ក្មុការងរ ចា ំពនិតិយ្ 
មើលការ  កម្ិត ល្ង របស់ ពួក- 
គាត់ ផងដ្រ ដើម្បី ជា ការពងឹ្ង 
គុណ ភាព ថា្នាល សម្ប់ត្ៀម 
ឆ្ពោះ ទៅ សុីហ្គ្ម ឆ្នាំ ២០២៣ 
នៅ កម្ពុជា»។

ចំពោះ វិញ្ញាស ទំាង ៨ ដ្ល 
ដាក់ ឱ្យ ប្កួត ប្ជ្ង ក្នងុពានរង្វាន់  
« គរុ គុណ » ន្ះ រួម មាន     ប្កួត 
៣ទល់៣ ( បុរស-នារី), ៣ទល់ 
៣ អាយុ ក្ម ១៨ ឆ្នា ំ(បុរស-
នារី), ៣ទល់៣ (វ័យ ចាស់), 
១ទល់១ អាយុ ក្ម ១៥ឆ្នាំ 
(យុវជន-យុវនារី) និង វិញ្ញាស 
ពានសមាគម ហើយ ពឹ្ត្តកិារណ៍ 
ន្ះ មាន អត្តពលិក ប្មាណ ៤៧៨ 
នាក់  មកពី ៥៥ ក្លបិ -សមាគម បាន  
ចូលរួម៕

តារាចមេៀងសេីទើបតេបេក-
បក់ស្វាមីបរទេសអ្នកនាងទូច
សេល័ីក្ខណ៍។រូបភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
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