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ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន៤នៅ
ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)បង្ហាញប្រតិបត្តិការ
វិជ្ជមាន...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

សហភាពអឺរ៉ុបចោទប្រកាន់ក្រុម-
ហ៊ុនAmazonរឿងប្រើទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនដ្រលលក់ផលិតផល
លើផ្ល្រតហ្វម...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍និងដ្រញ-
ថ្ល្រស្នាដ្រសិល្បៈសហសម័យ
សិល្បករជាង៨០រូបរកប្រក់
ទ្រទ្រង់គម្រងសិល្បៈ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
បានអំពាវនាវឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រងុប្រយត័្ននងិការពារសខុភាព
ក្នងុអឡំងុព្រលអាកាសធាតុចុះ- 
ត្រជាក់ដើម្របីការពារជងំឺផ្លវូដង្ហើម
ដ្រលមិនត្រូវនឹងអាកាសធាតុ
ត្រជាក់ឬជាប្រភ្រទអាល្ល្រកហ្រសុី
និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមបណ្តាលមកពី
វរីសុនងិម្ររោគស្ត្របិតូកកូដ្រល
បង្កឲ្រយមានរោគសញ្ញាដូចជា
គ្រុនផ្តាសាយហៀរសំបោរ
រលាកបំពង់កនិងក្អក។
ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់ក្រសួង

សខុាភបិាលចុះថ្ង្រទ១ី៦ខ្រវចិ្ឆកិា
ឱ្រយដឹងថា បច្ចុប្របន្នអាកាសធាតុ
មានការប្រប្រួល...តទៅទំព័រ ៤

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពៃញៈ  សប្របុរសជនដ្រលជាប្រជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្ររនានាបានបរិច្ចាគថវិកាសរុប
បានចំននួ៣៨មុនឺដលុា្លារសហរដ្ឋអាម្ររកិ
ដល់មន្ទីរព្រទ្រយកុមារអង្គរក្នុងខ្រត្ដសៀម-
រាបតាមរយៈ «ព្រឹត្ដិការណ៍រត់ដើម្របី
សប្របុរសធម៌ជាមួយសាយ» និង «យុទ្ធ- 
នាការតោះល្រងហ្គ្រម ១ដុលា្លារសម្រប់
កុមារកម្ពុជា» ដ្រលយុវជនមា្នាក់បង្កើត
ក្រយមកមន្ទរីព្រទ្រយបានយកកម្មវិធីន្រះ
ផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈហ្វ្រសប៊ុករបស់មន្ទីរ-
ព្រទ្រយដោយផ្ទាល់។
យោងតាមលខិតិថ្ល្រងអំណរគណុរបស់

មន្ទីរព្រទ្រយកុមារអង្គរកាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រ

វិច្ឆិកា បានឱ្រយដឹងថា៖ «យុទ្ធនាការន្រះ
មានគោលបំណងជំរុញនិងបំផុសសា្មារតី
របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងអស់ឱ្រយចូលរួម
ទាំងអស់គ្នាក្នុងចំនួនទឹកប្រក់១ដុលា្លារ
បរិច្ចាគមកកាន់មន្ទីរព្រទ្រយអង្គរ ដើម្របីបន្ត
ដំណើរការប្រតិបត្តិក្នុងការផ្តល់ស្រវា
ពិនិត្រយព្រយាបាលនិងថ្រទាំសុខភាពដល់
កុមារកម្ពុជាតទៅមុខទៀតខណៈព្រល
ដ្រលមន្ទរីព្រទ្រយយើងខ្ញុំកំពុងត្រជួបការ-
លំបាកក្នុងការស្វ្រងរកមូលនិធិពីសប្របុរស-  
ជនទាំងក្នុងនិងក្រប្រទ្រស»។
លោកស្រី សិុនក្រត អរុន ប្រធានការិ-

យាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈប្រចំ
ប្រទ្រសកម្ពជុាន្រមន្ទរីព្រទ្រយកមុារអង្គរថ្ល្រង
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រសិលមិញថា

មន្ទីរព្រទ្រយកុមារអង្គរ ព្រមទាំងមាតាបិតា
អាណព្រយាបាលកុមារទាំងអស់នៅមន្ទីរ-
ព្រទ្រយកុមារអង្គរពិតជាមានកិត្តិយសនិង
សោមនស្រសរីករាយណស់ចំពោះទឹកចិត្ត
ដ៏សប្របុរសរបស់បងប្អនូប្រជាជនខ្ម្ររដ្រល
បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាមកកាន់មន្ទីរ-
ព្រទ្រយជាបន្តបនា្ទាប់ តាមរយៈគណនីធនា- 
គរដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយនៅលើហ្វ្រសប៊កុ
របស់មន្ទីរព្រទ្រយផ្ទាល់។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«ប្រជាពលរដ្ឋចប់-

ផ្ដើមផុសផុលផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភថវិកា១ដុលា្លារ
ចប់ពីថ្ង្រទី១១ ដល់ថ្ង្រទី១៣ខ្រវិច្ឆកិា
រួមមានថវិកាជាង២៦ មឺុនដុលា្លារ។ប៉ុន្ដ្រ
រហតូមកដល់ថ្ង្រទី១៥ខ្រវចិ្ឆកិាន្រះប្រជា-
ពលរដ្ឋបានបន្ត...តទៅ ទំ ព័រ ៤

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទ បាន-
ច្រញសារាចរណ្រនាំមួយកាល-   
ពីថ្ង្រទី១៣វចិ្ឆកិាអពំីវធិានការ
ជំរុញការសា្ដារឡើងវិញការខូច-
ខាតដំណំកសិកម្មដោយគ្រះ-
ទឹកជំនន់ដោយដាក់ច្រញនូវ
វិធានការបង្កបង្កើនផលស្រូវ
រដូវវស្រសានិងត្រៀមសម្រប់ការ-
បង្កបង្កើនផល...តទៅទំព័រ  ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិន
យា៉ាងតចិចនំនួ៣កពំងុដណំើរ-
ការសាងសង់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ប្រព្រតឹ្តិកម្មសមា្លាប់ពងរយុចោះ
ផ្ល្រសា្វាយបនា្ទាប់ពីប្រទ្រសចិន
បានយល់ព្រមឱ្រយកម្ពជុានាំច្រញ
ផ្ល្រសា្វាយស្រស់ជាផ្លូវការទៅ
កាន់ទីផ្រសារប្រទ្រសចិនចំនួន
៥០មុឺនតោនក្នុង១ឆ្នាំ។
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
នងិន្រសាទបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថានៅក្នុង
ចំណោម...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មន្ទរីពេទេយកុមារអង្គរទទួលបានថវិកា$៣៨មឺុន
ពីពលរដ្ឋខ្មេរមា្នាក់ៗបរិច្ចាគ១ដុល្លារតាមរយៈពេតឹ្តកិារណ៍រត់និងហ្គេមសមេប់កុមារកម្ពជុា

កេសួងបេប់ពលរដ្ឋឱេយ
បេយ័ត្នពីជំងឺផ្លវូដង្ហើម
ពេលអាកាសធាតុតេជាក់

កេសួងកសិកម្មណេ-
នំាអំពីការស្តារឡើង-
វិញលើការបង្កបង្កើន-
ផលកេយទឹកជំនន់

កេមុហុ៊នយ៉ាងតិច
៣កំពុងសង់រោង-
ចកេដើមេបីនំាចេញ
ផ្លេស្វាយទៅចិន

អាជីវករ លក់ចៃក
អាជីវកររៀបចំច្រកសម្រប់លក់នៅផ្រសារអូឡាំពិករាជធានីភ្នំព្រញនាព្រលកន្លងមក។ក្រពីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកកម្ពុជាក៏បានធ្វើការនាំច្រញច្រកទៅ

កាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិផងដ្ររ។រូបថតហ្រងជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com២

លោកហុ៊នសែននឹងមកធ្វើជាអធិបតីក្នងុពែតឹ្តកិារណ៍នានាវិញបើធ្វើតែស្តអវិជ្ជមានកូវីដលើកទី៤
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ 
សៃនអាច នឹង វិល តៃឡប់មក បំពៃ ញ - 
ការងា រ ដោយ ផ្ទាល់ និង មក ធ្វើ ជា អធិ ប តី 
ក្នងុ  ពៃ ឹតិ្ត ការណ៍ នានា វិញ កៃយពី  
បញ្ចប ់ការធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័ នៅ ថ្ងៃទ ី១៨ 
ខៃវិច្ឆិកា បើ ក្នុងករណី លទ្ធផល ធ្វើ - 
តៃស្ត លើក ទី៤ អវិជ្ជមានពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ខណៈ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ពៃ ឹត្ត កិារណ៍ ថ្ងៃ៣វិច្ឆ ិ- 
កា  ជិត៣០នាក់  ទៀតទទួល បាន លទ្ធ ផ ល 
អ វិជ្ជ    មាន ក្នងុ ការ ធ្វើតៃស្ត ជា លើក៣ ។

កាល ព ីថ្ងៃទ ី៤ ខៃ វចិ្ឆកិា លោក ហ៊នុ 
សៃន បានបៃកាស លុបចោល និង 
លើក ពៃល ចូលរួម កម្មវិធី ដៃល បាន 
គៃងទុក មួយ ចំនួនដើមៃបី ធ្វើ ច ត្តា ឡី - 
សក័ រយៈពៃល១៤ ថ្ងៃដោយ មនិ ចៃ ញ 
ពផី្ទះ  ក្នងុការ រកៃសា សវុត្ថភិាព  នងិ គោរព 
តម វៃជ្ជបញ្ជា របស់ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ។

លោក ផៃ សីុ ផន អ្នក នំា ពាកៃយ រាជ - 
រដ្ឋា ភិបាល បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល   ពី មៃសិលមិញ ថា កន្លង ទៅ ការលុប- 
ចោល ការ ចលូរមួ  ជា អធបិត ីក្នងុ កម្មវធិ ី
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្តៃី គឺមាន 
កម្មវិធី ខ្លះ លោក បាន ចាត់ ឱៃយ តំណាង 
ចលូរមួ ជនំសួ នងិ មាន កម្មវធិ ីខ្លះ ទៀត 
បាន ពនៃយារពៃល ដើមៃបី រង់ចាំ លោក 
បញ្ចប់ ការធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក។

លោក បន្តថា បើសនិជា ការ ធ្វើតៃស្ត 
លើក ទី៤ ទទួល បាន លទ្ធផល អវិជ្ជ - 
មាន  នោះ លោក ហ៊ុន សៃន នឹង បន្ត 
ចុះទៅ ជួប ជាមួយ បៃជា ពលរដ្ឋ រប ស់ 
លោក ដោយ ផ្ទាល់ឡើង វិញ ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«ក្នងុអឡំងុ ដៃល 
លោក ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក គឺ ថិរវៃលា នៃះ 
លោកនៅ  បំពៃញ ការងារ  ជា បៃកៃតី 
តមរយៈ បៃពន័្ធ អៃឡចិ តៃ ូនកិ គៃនត់ៃ 
មិនអាច ចៃញទៅ ជួប ជាមួយ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ ទៃ ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មាន ការឆ្លង- 
រាលដល ជា យ ថាហៃតុ ណាមួយ កើត- 
ឡើង។ ប៉ុន្តៃ បើ បញ្ចប់ រយៈពៃល ១៤ 

ថ្ងៃ  លោកចៃបាស់ ណាស់នឹង ចៃញទៅ 
ជួប មហា ជន ពៃះ ជាការ យក ចិត្ត - 
ទុកដក់  ខ្ពស់ របស់ លោក »។

លោក សុ៊ន ចាន់ថុល រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួ ង 
សាធា រណការ និង ដឹក ជញ្ជូន បាន ឱៃយ 
ដងឹ កាលព ីថ្ងៃទ១ី៥ខៃ វចិ្ឆកិា ក្នងុ ពៃល 
ដៃល លោក ដឹក នាំ គណៈ បៃតិភូ  កៃុម- 
ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស កៃសួង ចុះ ពិនិតៃយ 
គមៃង សា្ថាបនា ហៃដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ 
ចំនួន ៣៨ខៃសៃ នៅ ខៃត្ត សៀមរាប ថា 
គមៃង សា្ថាបនា ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ផ្លវូ 
ចំនួន៣៨ខៃសៃនៃះគៃង នឹង បើក ការ - 
ដ្ឋាន សាងសង់ នៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ វិច្ឆិកា 

ឆ្នាំ២០២០។ លោក  ស៊ុន ចាន់ ថុល 
បាន បញ្ជាក ់ថា កម្មវធិ ីនៃះ នងឹ ធ្វើ ឡើង 
កៃម អធិបតី ភាព  លោក ហុ៊ន សៃន ។

ចណំៃក លោក យ ូស៊នុឡងុ រដ្ឋមន្តៃ ី
បៃតិភូ អម នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ដៃល បាន 
ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ទីតំង និង បើក កិច្ចបៃជុំ 
ពិភាកៃសា កាល ពី ថ្ងៃទី១៣ ខៃវិច្ឆិកា 
នៅខៃត្ត កពំងច់ាម ក ៏បាន ឱៃយ ដងឹ ដៃរ ថា 
លោក ហ៊ុន សៃន នឹង អ ញ្ជើ ញ  ធ្វើ ជា 
អធិបតី   នៅ ក្នុង ពិធី ត ភា្ជាប់ សា្ពាន ឆ្លង - 
កាត់ ទន្លៃ មៃគង្គ ស្ទឹង តៃង់-កៃូចឆ្មារ 
ដៃល គៃង នឹង បៃពៃតឹ្តទៅ នៅ ភូមិ បឹង- 
ដៃង ឃុ ំពៃកកក ់សៃកុ ស្ទងឹតៃង ់ខៃត្ត 
កំពង់ ចាមនា ពៃកឹ ថ្ងៃទី ៧ ខៃធ្ន ូ  ឆ្នាំ 
២០២ ០ ។

កៃសួង សុខា ភិបាល កាលពី មៃសិលមិ ញ  
បាន ឱៃយ ដឹងថា នៅ ថ្ងៃទី១៥ ខៃ វិច្ឆិកា 
ការធ្វើ តៃស្ត លើ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៣៍ វចិ្ឆកិាចនំនួ២៨នាក ់បន្ថៃម- 
ទៀត ទទលួ បាន លទ្ធផល អ វជិ្ជមាន។ 
ការធ្វើ តៃស្ត សរុប ជា លើក ទី៣នៃះ 
គឺមាន វត្ថ ុសំណាក  ចំនួន ១៣៥២ទទួ ល- 
បាន លទ្ធផល អ វិជ្ជមាន វីរុស កូរ៉ូណា 
ទាំងអស់ ខណៈ មាន អ្នកពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ ចំនួន៤នាក់ ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល បាន ឆ្លង  ហើយ កពំងុ បន្ត សមៃក 
ពៃយាបាល  នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក មម៉ ប៊នុហៃង 

រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សុខាភិបាល  នៅតៃ 
កៃើន រំឭក និង អំពាវនាវ ដល់ អ្នក ពាក់ - 
ពន័្ធ នងឹ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ ៣ វចិ្ឆកិា ទាងំអស ់
តៃូវ បន្ត ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក ឱៃយ បាន គៃប់ - 
ចនំនួ ១៤ ថ្ងៃ ដោយ តៃមឹតៃវូ ហ្មតច់ត ់
ជាទី ប ំផុត និង  តៃូវ ធ្វើតៃស្ត  ជា លើក ទី 
៤ ដៃល ជា លើក ចុង កៃយ  ឡើងវិញ 
ឱៃយ បាន គៃប់ៗគ្នា។ 

លោក បាន ថ្លៃងថា៖«ថ្ម ីដៃបតិតៃ តៃស្ត 
លើក ទ៣ីមាន លទ្ធផល អវជិ្ជមាន វរីសុ 
កូ វីដ១៩ ទំាងអស់គ្នា ដៃលជា លទ្ធ ផ ល 
ល្អបៃសើរ សមៃប់ កម្ពុ ជានា ពៃលនៃះ 
កព៏តិ មៃន កប៏៉នុ្តៃ យើង មនិតៃវូ ភ្លៃច ថា 
វរីសុ ក ូវដី១៩នៃះ អាច នងឹ វ៉ៃ លកុ យើង 
បាន គៃប់ ពៃល វៃលា គៃប់ កាលៈ- 
ទៃសៈ នងិ គៃប ់ទកីន្លៃង។ នៅសលត់ៃ 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ទៀត ទៃ ដៃលជា ថ្ងៃ តៃូវធ្វើ 
តៃស្ត លើក ទី៤ ដៃល នឹង បៃ ពៃឹត្ត ទៅ 
នៅ ថ្ងៃទី១៨ ខៃវិច្ឆិកា»។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី១៦ ខៃ វិច្ឆិកា បៃទៃស 
កម្ពុជា មាន អ្នក ឆ្លង វីរុស កូ រ៉ូ ណា សរុប 
ចំនួន  ៣០២ នាក់ ហើយ តៃូវបាន 
ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ   ចំនួន ២៨៩ 
នាក់ និង កំពុង បន្ត សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទ ៃយ ចំនួន ១៣ នាក់។ នៃះ 
បើ យោង តម តួលៃខ ដៃល ចៃញ 
ដោយ កៃសួង សុខា ភិ បាល កាល ពី 
មៃសិល មិញ៕

 នៅ   សុីវុ តា្ថា 

 ពេះវិហារៈ  បៃធាន រាជ បណ្ឌតិៃយ- 
សភា កម្ពុជា  លោក   សុខ   ទូច   
បាន ដកឹ នា ំមនៃ្ត ីចុះ បងៃប បទ- 
ល្មើស ពៃ ឈើ  ក្នងុ តំបន់ ឧទៃយាន- 
រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា  តៃ ជោ- 
សៃន ឫសៃសី តៃបឹ   ក្ន ុង  សៃកុ ឆៃប 
ខៃត្ត  ពៃះ វិហារ  ដោយ បាន ឃាត់- 
ខ្លនួ ជន ល្មើស ២ នាក ់ នងិបៃទះ 
ឃើញព ល រ ដ្ឋ ៥ គៃសួា រ ពៃម ទំាង  
 រឹប អូស ឈើបា ន ៣ ម៉ៃតៃគុ ប 
និងរថ យន្ត ច្នៃ ១ គៃឿ ង  ខ ណៈ 
ឈើ ដៃល គៃ កា ប់ មាន ចៃើន    ។   

 លោក   សុខ   ទូច  បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  ការ ចុះ បងៃ្កាប  នៃះ  
មាន ការ លំ បាក ដោយ សារ ធ្វើ 
នៅ ពៃល យប់ ថ្ងៃទី ១ ៣ វិ ច្ឆិ កា 
ពៃះបើ ចុះ  ពៃល ថ្ងៃគឺ មិន អាច 
ឃាត់ ខ្លួនឬ ចាប់ អ្នក កាប់ ដើម- 
ឈើ បាន ទៃ   ពៃះ មាន អ្នក ផ្ដល ់
ព័ត៌ មាន ឱៃយ ពួក គៃ  ពៃល ដឹង ថា 
លោក ចៃញ ទៅ ទី នោះ។ករណី 
នៃះបើ លោក មិន ចុះ ទៅ ទៃ   វា នឹ ង  
អស់ ពៃ ពៃះ ឈើ ដៃល នៅ 
សល់ មាន ទ ទឹង ១ ឱប ឬ ២ឱប ឬ 
៣ឱប    នៅ មិន ចៃើន  ទៃ   ។ 

យ៉ាង ណា ក្ដី  លោក សុខ   ទូច   
បាន សម្តៃង ក្ដបីារម្ភ ព ីសវុត្ថ ិភាព   
និង គៃះ ថា្នាក់ នៅ ពៃល  ចុះ ទៅ 
បង្កៃប បទ ល្មើស ពៃ ឈើម្ត ងៗ    

ពៃះ លោក   គិត ថា   ជា ការ ងារ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ផល 
បៃ យោជន៍ របស់ ពួក គៃ  ខ ណៈ 
ការ កាប់ ឈើ នៃះ មាន លក្ខណៈ 
ជា បៃព័ន្ធ   ។  

 លោក ថ្លៃង ថា   ៖ « ខ្ញុ ំក៏ មានការ-  
បារម្ភ ព ីបញ្ហា គៃះ ថា្នាក ់ផង ដៃរ 
ចពំោះ កា រ ចុះ បងៃ្កាប នៃះ   ពៃះ 
ពៃល ខ្ញុំ ចុះទៅ  គឺ ចាប់ ហើយ ធ្វើ 
ឱៃយ បាត់ បង់ ផល បៃយោជន៍ របស់ 
ព ួក គៃ   ប៉នុ្តៃ បើ យើង មនិ ធ្វើ   កនូ 
ខ្មៃរ ថ្ងៃ កៃយ  បៃ ហៃល លៃង 
បាន ឃើញ ដើម ឈើទៀត  ខណៈ   
ឈើ ដៃ ល មាន ទំហំ ធំ  ហើយ 
ពៃ កៃស់ បៃប នៃះ   មាន តៃ នៅ 
ក្នុង ឧទៃយាន ឫសៃសី តៃឹប ទៃ » ។ 

 លោក ន្ថៃម ថា  ដើមៃបី កំុ ឱៃយ ពល- 
រដ្ឋ ក្នងុ មូល ដ្ឋាន បំផ្លាញ ពៃ បរ- 
បាញ់ សត ្វ ឬ ធ្វើ អាជី វ កម្ម ពៃ ឈើ 
រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជាបាន 
បង្កើត ការ ងារ ជូន ពួកគត់ ឱៃយ 
បាន ចំណូល  ២៥  ០០០ រៀល ក្នងុ  
១ថ្ងៃ   តម រយៈ មើ ល ថៃ សត្វ- 
ព ពៃ និង គោដើ មៃបី គប យក ទឹក 
ដោះ  ខណៈ  ពី មុន  មានចំណូល 
តៃឹម ៨ ០០០រៀល ក្នុង ១ ថ្ងៃ។ 

បើ តម លោក     ស ុខ   ទចូ     ក្នងុ 
១យប ់  មាន ការ កាប ់ឈើ ធ្នង ់  ព ី
៥០០ ដើម ឬ ១០០០ ដើម  ហើយ  
ដើម  ផ្ចិក និង  ខ្លុង  ជា ដើម  មាន 
ទំហំ ចាប់ ពី ២ឱប ឡើង  ក៏ មាន 

ការ កាប់ ដៃរ   ខណៈ  អ្នក ការពារ 
មាន តៃ ៣ នា ក ់ ហើយ បើ លោក 
មនិចុះ ទៅ ផ្ទាល ់ទៃ  ព ួកគៃ ក ៏មនិ 
ហា៊ាន ដៃរ   ពៃះ អ្នក សៃុក មាន 
សុទ្ធ តៃ កាំ ភ្លើង កៃ ច្នៃ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« សមៃប់ 
ឈើ ដៃល តៃូវ បាន កាប់ មាន 
ចៃើន ដើម   បុ៉ន្តៃសមៃប់ជនល្មើស 
នងិ ឈើ ដៃ លប ង្កៃប បា ន លើ ក 
នៃះ មាន ២-៣ម៉ៃតៃ គុប  ហើយ 
កាល ពី ថ្ងៃ មុន មាន បៃមាណ ១០ 
ម៉ៃតៃ គបុ តៃវូ បាន បៃគល ់ទៅ ឱៃយ 
អាជា្ញា ធរ ពាក ់ពន័្ធ ( មៃពៃ )យក 
ទៅ រកៃសា ទុ ក ។ ចំ ណៃក ពលរដ្ឋ 
៥ គៃសួារ ដៃល សងៃស័យ គឺ មិនទាន់  
ទៅ ណា ទៃ...ក្នងុ នាម លោក ជា 
អ្នក សៃវ ជៃវ  គឺ មិន អាច ធ្វើ អ្វី 

បាន  ទៃ   មាន តៃ សមត្ថ កចិ្ច ពាក-់ 
ព័ន្ធ ដៃល ធើ្វ កិច្ច ការ នៃះ » ។   

បើតម  លោ ក សុ ខ  ទូ ច កៃ យ  
ពី ចា ប់ ឈើ  និងរ ថ យន្ត ដៃ ល 
ជ នល្មើ ស បៃើ បៃ ស់ក្នុ ង កា រ- 
បៃពៃឹ ត្ត បទ ល្មើ សពៃ ឈើ  នៅ 
យ ប់ ថ្ងៃ ទី១៣  ខៃវិច្ឆិកា   លោ ក 
ក៏បា នបៃ គ ល់ទាំង ជន ល្មើ ស   
រ ថ យ ន្ត  និង ឈើ ជា វ ត្ថុ តង ជូ ន   
រ ដ្ឋបា ល ពៃ ឈើ ដើ មៃបី ចា ត់វិ ធាន - 
កា រ តម ផ្លូ វ ចៃបា ប់នៅថ្ងៃ ទី ១ ៤ 
ខៃវិច្ឆិ កា ក ន្ល ង ម កនៃះ។

លោក ជា  សមៃបត្ត ិ អនុបៃ ធាន- 
ឧទៃយានរា ជ ប ណ្ឌតិៃយសភា កម្ព ុជា 
តៃ ជោសៃន ឫ សៃសី តៃឹប បា ន ឱៃយ 
ដ ឹ ងដៃ រ ថា  លោ ក ប ណ្ឌតិ ស ុខ  ទចូ  
តៃ ងដឹក នាំក មា្លាំងចុះ បងៃ្កា បប ទ - 

ល្មើស ពៃ ឈើនៅទី នោះ ចៃើ ន 
លើក មកហើយ ដោ យ ចាប ់បាន 
ជន ល្មើ ស និ ង វ ត្ថុ តងប ញ្ជូន 
ទៅចា ត់ កា រ តម ផ្លូ វចៃបាប់។ 

 លោ កបន្ត ថា  ជា ក់ ស្ដៃង ថ្មីៗ 
នៃះ ឃាត់ ខ្លួន ជនល្មើ   សបា ន 
២នាក់  និង រថ យន្ត កាម រីកៃ ច្នៃ ១ 
គៃឿង និង ឈើស រុ បទាំ ង លើក 
នៃះ ន ិង លើ កមនុ បៃ មា ណជា ង 
១ ០ម៉ៃ តៃ គុបជា  បៃ ភៃទ ផ្ចិក។ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ ក៏បា ន បៃ ទះឃើញ   
ផ្ទះ ពល រ ដ្ឋ ៥គៃួ សា រ មា ន លា ក់ 
ទុ   ក  ឈើបា ន ម កពី ឧទៃយាន នៃះ 
ក្នុងចំណម ៣១ គៃួ សារ ដៃ ល 
កំ ពុ ង រស់ នៅ ទី នោះ  ។ 

លោក បន្ថៃ មថា  ក ន្ល ងមក  
រា ជប ណ្ឌិតៃយស ភាកម្ពុជាធា្លាប់- 
បាន ចុះណៃនាំ  ពល រដ្ឋ កុំ ឱៃយ  
កា ប់ ឈើ  បុ៉ ន្តៃគ ត់ នៅបៃពៃ ឹត្ត  
ដ ដៃ ល  ហើយប ច្ចុ បៃបន្ន អា ជា្ញាធរ 
បា នរ ក ទតី ំង ថ្ម ីស មៃ បព់កួ គត ់
ប៉ុន្តៃ មានមួ យ ចំ នួន  មិនច ង់  
ផ្លាស់ ប្តូ រ ទៃ  ។ 

លោក សុខ  សាន្ត ត រា អភិ - 
បា លសៃុ ក ឆៃប បា នឱៃយ ដឹ ង ពី 
មៃសិល មិ ញ ថា  កន្លង ម កនៃះ 
រ ដ្ឋបា  ល សៃុកតៃ ងចុះ ធ្វើ វៃ ទកិា 
ពនៃយល់ព ល រ ដ្ឋកុំ ឱៃយ កាប់ ឈើ  
ទំា ងក្ន ុង ដៃ ន ឧ ទៃយា ន និ ង កៃ តំ- 
ប ន់ នៃះ បុ៉ ន្តៃ នៅ តៃ មា នបទល្មើស  
កើ ត ឡើង ។

 លោកបន្ត ថា  ចំពោះកា រ ផ្លាស់- 
ប្តូ រពលរដ្ឋ បៃ មាណ៣ ១គៃួ - 
សារ  ពី តំ បន់ ឧ ទៃយាន នៃះ គឺអា ជា្ញា - 
ធ រ បាន រៀប ចំទី តំ ង ថ្មី រួច រាល ់ 
អ ស់ហើ យ ដើ មៃបីកុំ ឱៃយ មា ន ការ- 
កាប់ ឈើ ប ន្ត ទៀ ត  ។ 

  លោក    ពឹង   ទៃី ដ   បៃធាន- 
មន្ទីរ កសិកម្ម   រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃ សាទ  ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  ឱៃយដឹង 
ថា លោកក៏ បា ន ទទួល របាយ- 
ការណ៍ ពី ករណី កាប់ ឈើ នៅ 
ក្នុង ឧទៃយាន ជាតិ ឫសៃសី តៃឹប នៃះ   
ដៃរ   បុ៉ន្តៃ លោក មិន បាន អត្ថា ធិ- 
បៃបាយ លម្អិត ទៃ ។ 

លោ ក បន្ត ថា  ៖ « នៅ ពៃល 
ដៃល មាន បទ ល្មើស ពៃ ឈើ  
ហើយ ឃាត់ បាន ចំពោះ អ្នក បៃ- 
ពៃ ឹត្ត  សមត្ថ កចិ្ច  នងឹ ធ្វើ ទៅ តម 
នីតិ វិធី ចៃបាប់ដោយផក ពិន័យ 
ជា បៃក់ តម ទំហំ ឈើ ដៃល 
ចាប់ បាន  ឬ ផ្តនា្ទាទោស ទៅ  
ត ម ចៃបាប់ ដៃល មាន ចៃង » ។

ឧទៃយាន រាជប ណ្ឌតិៃយ ស ភា កម្ពជុា 
តៃជោ សៃ ន ឫសៃសីតៃ ឹប តៃវូ បាន 
បង្កើ ត ឡើ ងដោ យពៃះរា ជកៃឹ តៃយ 
លៃ ខ  នស/រកត  ០៤១៤/៤៣៦  
ចុះថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
២០១៤  ដៃល មានផ្ទៃ កៃ ឡា  
១១  ៤៣៥ហិ កត  ស្ថតិ ក្នងុ ឃំុ- 
ឆៃប ១  នងិ ឃុ ំឆៃប ២  សៃកុ ឆៃប  
ខៃ ត្ត ពៃះវិ ហា រ៕ 

លោក ហុ៊ន សេនពេល ចុះ ចេក អំណោយ ជូន ពល រដ្ឋ  នៅ ខេត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ ពី ខេ មុន។ រូប SPM 

លោក សុខ ទូច  (បង់កកេម)ពេលចុះបង្កេបការកាប់ឈើថ្មីៗ នេះ។ រូប Sok Touch page

លោកសុខទូចចុះបង្កែបបទល្មើសពែឈើក្នងុឧទែយានរាជបណ្ឌតិែយសភាកម្ពជុា



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

កម្ពជុានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជំុុកម្ពជុា-សហភាពអឺរុ៉ប លើកទី១១ នាចុងខ្រន្រះ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ បៃទៃស កម្ពជុា នងឹ ធ្វើ 
ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ គណៈ- 
កម្មា  ធកិារ ចមៃុះ កម្ពជុា -សហ ភាព- 
អរឺ៉បុ  លើ កទ ី១១  នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៥ -២៧  
នងិ ទ ី៣០  ខៃ វចិ្ឆកិា នៃះ តាមបៃពន័្ធ- 
អនឡាញ ។  កិច្ច បៃជុំ នៃះ  នឹង បើក- 
ទំព័រ សក រាជ ថ្មី នៃ កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្ដិ ការ រវាង កម្ពុជា  និង សហ ភាព- 
អរឺ៉បុ។  នៃះ បើ តាម លោក ជនិ  ម៉ា លនី  
រដ្ឋ លៃខាធិការ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  
បៃប ់ ពីថ្ងៃទី១៥ វិច្ឆិកា។

លោក ជនិ ម៉ាលនី   ថ្លៃង ថា កចិ្ច- 
បៃជុំ គណៈ កម្មា ធិការ ចមៃុះ កម្ពុជា -  
សហ ភាព អឺរ៉ុប  តៃង តៃ ធ្វើ នៅ រៀង- 
រាល ់២ឆ្នា ំម្ដង  តាម ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ វៃន 
គ្នា ធ្វើ ជា ម្ចាស ់ផ្ទះ ។  កាលព ី២ ឆ្នា ំមនុ  
កម្ពុជា បាន ចូលរួម កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
លើក ទី១០  នៅ ទីកៃុង  Brusse l 
ដៃល ពៃល នោះ សហ ភា ព អរឺ៉បុ ធ្វើ 
ជាម្ចាស់ ផ្ទះ។ ដូច្នៃះ  ២ ឆ្នាំ កៃយ  
មក នៃះ  គ ឺកម្ពជុា តៃវូ ធ្វើ ជា ម្ចាស ់ផ្ទះ 
ដៃល តៃូវ រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ នៃះ នៅ 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ។ 

លោក ថា ៖«ដោយសារតៃ ការ- 
រីក រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩  កចិ្ច- 
បៃជុំ នៃះ  យើង មិន អាច ជួប បៃជុំ 
ផ្ទាល់ បាន ទៃ។  យើង ធ្វើ ជា ម្ចាស់- 
ផ្ទះ មៃន  ប៉ុន្ដៃ កិច្ច បៃជុំ តៃូវ រៀបចំ 

ឡើង តាម រយៈ អន ឡាញ  (Video 
Conference)។ កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
នឹង ពិភាកៃសា គ្នា ទៅ លើ គៃប់ ទិដ្ឋ- 
ភាព ទទូៅ លើ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ដ ិការ  
រវាង រាជ រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុាជា មយួ 
នងឹ សហភាព អរឺ៉បុ  ដោយ វាយត ម្លៃ   
ទៅ លើ កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដិ ការ លើ 
គៃប ់វសិយ័ នា ពៃល កន្លង មក  និង 
អ្វ ីដៃល យើង តៃវូ ធ្វើ ជា មយួ គ្នា បន្ត 
ទៅ មុខ ទៀត»។

មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ  កាល ពី ថ្ងៃ 

ទ ី១៣   វចិ្ឆកិា បាន ដកឹ នា ំកៃមុ ការ- 
ងារ ជួប បៃ ជុំ ជា មួយ លោក សៃី អគ្គ- 
រដ្ឋ ទតូ សហ ភាព អរឺ៉ ុប បៃចា ំកម្ពជុា 
តាមរយៈ  Video Conference  
ពិភាកៃសា ជុំវិញ ការ រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ 
នាចុង ខៃ វិច្ឆិកាខាង មុខ ផងដៃរ ។ 
ជា លទ្ធ ផលនៃ កិច្ច បៃជុំ នៃះ ភាគី 
ទាងំ ២បាន ពនិតិៃយ ទៅ លើ កចិ្ច សហ-  
ការ គ្នា ក្នងុ វសិយ័ យតុ្ដ ិធម ៌នាពៃល 
កន្លង មកក្នងុ នោះ មន បញ្ហា បៃឈម  
នងឹ រឿង ដៃល តៃវូ ធ្វើ ជា មយួ គ្នា ទៅ 

ថ្ងៃ ខាង មុខ  ដើមៃបី លើក យក មក 
ពភិាកៃសា  នងិ អន ុមត័ ជា ផ្លវូ ការ ក្នងុ 
កិច្ច បៃជុំ នាចុង ខៃ វិច្ឆិកា នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«សហ ភាព- 
អឺរ៉ុប នៅ តៃ ចង់ ធ្វើ ការ ជាមួយ 
កម្ពុជា  នៅ តៃ ចង់ បន្ត  និង ពងៃឹង 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដិ ការ លើ គៃប់ 
វសិយ័។  EBA វា កា្លាយ ទៅ ជា រឿង 
ចាស់ រឿង អតីតកាល  ជាពៃឹត្ដិ- 
ការណ៍ នយោបាយ ចាស់  ជា សៃ- 
មោល រួច ទៅ ហើយ។  ដូច្នៃះ អ្វី 

ដៃល យើង តៃូវ ធ្វើ  គឺ យើង នឹង 
ពិភាកៃសា គ្នា ថា  តើ យើង អាច ធ្វើ អ្វី 
ជាមួយ គ្នា បន្ត ទៅ មុខ ទៀត  ដើមៃបី 
ជា បៃយោ ជន ៍សមៃប ់សហ ភាព- 
អរឺ៉បុ ផង  នងិ ជា បៃយោជន ៍សមៃប ់
បៃជា ជាតិ កម្ពុជា ទាំង មូល ផង»។ 

លោក បន្ថៃម ថា ៖«អ្វ ីដៃល យើង 
បើក ទពំរ័ សករាជ ថ្ម ី គ ឺយើង ពនិតិៃយ- 
មើល ថាយើង អាច ធ្វើ អ្វ ីបាន ជា មយួ    
គ្នា ទៅ មុខ ទៀត  រវាង កម្ពុជា  និង 
សហ ភាព អរឺ៉បុ ដើមៃប ីជា បៃយោជន ៍
សមៃប់ បៃជា ជាតិ កម្ពុជា ទាំង- 
មូល  ផង  ហើយ ជាបៃ យោជន៍ 
សមៃប ់សហ ភាព អរឺ៉បុ  នងិ បណ្ដា 
បៃទៃស នីមួយៗ ជា សម ជិក នៃ 
សហ ភាព អឺរ៉ុប»។ 

លោក  ឡៅ ម៉ុងហៃ  អ្នកវិភាគ 
បញ្ហា សង្គម  នងិ នយោបាយ ថ្លៃង 
ថា  កម្ពជុា បាន ទទលួការ សហការ 
វិស័យ យុត្តិ ធម៌ នៃះ ចៃើន តាំង ពី 
មន រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩៣។ 
ប៉ុន្ដៃ លទ្ធ ផល ដៃល ធ្វើឱៃយ តុលា- 
ការ ឯក រាជៃយ  និង អាច ការពារ សិទ្ធិ  
នងិ សៃរ ីភាព របស ់បៃជា ពល រដ្ឋ  គ ឺ
សឹង តៃ គ្មាន។ 

លោក ថា ៖«រឿង ទណ្ឌ កម្ម មក 
លើ កម្ពុជា ជា ការ ផ្តាច់ EBAខ្លះ 
មនិ បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់គោល- 
នយោ បាយ ផ្តល់ ការ គំ ទៃ ដល់ ការ- 
អភិ វឌៃឍ របស់ កម្ពុជា ពី សហភាព- 

អឺរ៉ុប ទៃ។  ពៃះ វា ជា សៃចក្តី- 
សមៃច  របស ់កម្ពជុា មនិ ពៃម គោ រព   
លក្ខខណ្ឌ អពំ ីសទិ្ធ ិមនសុៃស នៃ របប 
រួច ពន្ធ។ ការ ផ្តល់ សហការ ខាង 
វិស័យ យុត្តិ ធម៌ ជា មួយ កម្ពុជា ក៏ 
នៅ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ នៃ គោល នយោ- 
បាយ នោះ ដៃរ»។ 

 តាម រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ខ្មៃរ អំណច 
តុលាការ តៃូវ ឯក រាជៃយ  ហើយ 
មន ករណីយ កិច្ច ចមៃបង ក្នុងការ - 
ការពារ សទិ្ធ ិ នងិ សៃរ ីភាព របស ់
បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ។  ពៃះ មហា- 
កៃសតៃ ជា អ្នកធានា ការ គោរព 
សទិ្ធ ិ នងិ សៃរ ីភាព ទាងំ នៃះ  នងិ 
ជា អ្នក ធានា ឯក រាជៃយ អំណច 
តុលាការ។ ប៉ុន្តៃ ករណី នៃះ 
លោក ឡៅ ម៉ុងហៃ  លើកឡើង 
ថា  សព្វ ថ្ងៃ ទាំង អំណច តុលា- 
ការ  ទាំង ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ  
អង្គ ចៅ កៃម មិន ឯក រាជៃយ ស្ថិត 
នៅ កៃម ឥទ្ធ ិពល   នយោ បាយ  
និង កៃសួង យុត្តិ ធម៌។

លោក  បន្តថា  បើ ការ សហការ  
ខាង វសិយ័ យតុ្តធិម ៌បាន ជោគជយ័  
នោះ គៃ នងឹ អាច សងៃឃមឹ ថា កម្ពជុា 
នងឹ អាច បពំៃញកា តព្វ ក ិច្ច ខាង សទិ្ធ ិ 
មនុសៃស បាន  ហើយ សហភាព អឺរ៉ុប 
ក ៏នងឹ អាច បញ្ចប ់ទណ្ឌ កម្ម  នងិ ផ្តល ់
របប រួច ពន្ធ  EBA ពៃញលៃញ 
ឡើង វិញ៕

លោកជិន ម៉ាលីន(ស្តា)ំរដ្ឋលេខាធិការកេសួងយុត្តធិម៌បើកកិច្ចបេជំុតាមវីដេអូខុនហ្វើរុិនជាមួយ   EU ពីថ្ងេទី១៣ វិច្ឆកិា។ រូប កៃសួងយុត្តិធម៌

បក្រសនយោបាយចំនួន៣ ចងសម្ពន័្ធភាពនឹងគ្នា ឆ្ពោះទៅប្រមូលកម្លាងំបន្ថ្រមពីបក្រសដទ្រ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ គណបកៃស សបំកុ ឃ្មុ ំសង្គម- 
បៃជាធិប តៃយៃយ  គណ បកៃស ខ្មៃរ រួប រួម- 
ជាត ិ នងិ គណ បកៃស ខ្មៃរ តៃ មយួ  សមៃច   
ចង សម្ព័ន្ធ ភាព ជាមួយ គ្នា   ដៃលមន 
ឈ្មាះ  « សម្ព័ន្ធ ភាព អ្នក បៃជា ធិប- 
តៃយៃយ ខ្មៃរ »(The Alliance of 
Khmer Democrats) សដំៅ បៃមលូ 
កម្លាំង ពី បកៃស នយោបាយ ផៃសៃង ទៀត  
ដោយ តៃង តាំង លោក  ម៉ម  សូណង់ដូ  
ធ្វើ ជាបៃធាន  លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ជា 
អនុ បៃធាន និង លោកគុជ លី ជាអគ្គ- 
លៃខា ធិការ ។

 លោក គជុ ល ីដៃល កជ៏ា អនបុៃធាន 
គណបកៃស ខ្មៃរតៃមួយ ផងនោះ បាន- 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  កាលព ីមៃសលិ មញិថា 
គណបកៃស ទាំង ៣ បាន សៃុះ សៃួល គ្នា 
បង្កើត សម្ព័ន្ធ ភាព អ្នក បៃជា ធិប តៃយៃយ 
ខ្មៃរពិត មៃន។  ការ បង្កើត សម្ព័ន្ធ ភាព 
ថ្មីនៃះ ឡើង គឺតាម គមៃងបើក ចំហ 
សមៃប់ ការ ដាក់ បញ្ចូល គ្នា ពី គណ- 
បកៃស  នយោបាយទាងំ ១៥ មក ព ីឧត្តម- 
កៃុម បៃឹកៃសាពិគៃះ  និង ផ្ដល់ យោ បល់ 
ទាំង អស់។ ប៉ុន្ដៃ ដោយ មិន អាច ធ្វើ 
ទៅបាន ទើប គណបកៃស ទាំង ៣ បាន- 
ចាប ់ផ្ដើម បង្កើត សម្ពន័្ធ នៃះ មនុ ដើមៃប ីជា 
កៃបាល ម៉ាសុីន។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង តៃូវ ធ្វើ សន្និ- 
សទី សារពត័ម៌ន ស្ដពីកីារ បង្កើត សម្ពន័្ធ- 
អ្នក បៃជាធបិតៃយៃយខ្មៃរ  នៅ ថ្ងៃទ ី១៦ ខៃ 
វចិ្ឆកិា នៃះ។ ប៉នុ្តៃ ពៃះ តៃ បញ្ហា កវូដី ១៩ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ ជូន ដំណឹង មិន ឱៃយ មន 
ការ ជួប ជុំ ទើ បយើងលើ កពៃល ធ្វើ- 
សន្និសីទទៅពៃល ខាង មុខ វិញ»។ 

បើ តាម លោក គុជ លី  សម្ព័ន្ធភាព ថ្មី 
នៃះ  និង អ្នក នយោបាយ ដៃល មន 
ទសៃសន វិស័យ  បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា 
និង គោលដៅ ដូច គ្នា នឹង បញ្ចូល 
សមជិក បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ធ្វើម៉ៃច ឱៃយ 
បាន ចៃើន  រមួ គ្នា ជា កម្លាងំ ធ ំមយួ ដើមៃប ី
ចូលរួម ការ បោះឆ្នាត កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ- 
សងា្កាត់  ឆ្នាំ ២០២២  និង បោះឆ្នាត- 
សកល ឆ្នាំ ២០២៣  ខាង មុខ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា  ការ បង្កើត សម្ព័ន្ធ 
នៃះ គឺ មិន មៃន ជាគំនិត ក្នុង ការ បង្កើត 
គណបកៃស នយោបាយ ថ្ម ីនោះ ទៃ។ ការ- 
បង្កើត សម្ព័ន្ធ នៃះ គឺ ដើមៃបី ចៃក តំបន់ គ្នា 
កាន់  តាមរយៈ គណបកៃស នយោបាយ 
ដៃល ចលូរមួ ជាមយួ សម្ពន័្ធ តៃមយួនៃះ 
ដើមៃបី ជួយ គ្នា ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត។ 

លោក គុជ លី  ក៏បានលើកជា 
ឧទាហរណ៍ថា  បើ គណបកៃស ខ្មៃរ 
តៃមួយ ឈរឈ្មាះ បោះឆ្នាត នៅ ខៃត្ដ 
កណ្ដាល  ដូច្នៃះ គណបកៃស ដៃល ជា 
សម្ព័ន្ធ  គឺ គ្មាន សិទ្ធិ ឈរឈ្មាះ នៅ ក្នុង 

ខៃត្ដ នៃះ ទៃ  ហើយ សកម្មជន ទាងំ អស ់
នៅ ក្នុង ខៃត្ដ នៃះ តៃូវ មក បោះឆ្នាត 
ឱៃយគណបកៃស ខ្មៃរ តៃមួយ។ 

បើ តាម លោក គុជ លី  សមសភាព 
កៃបាលម៉ាសុីន ដឹកនាំ សម្ព័ន្ធភាព អ្នក- 
បៃជា ធបិតៃយៃយ ខ្មៃរ  រមួមន លោក  មម៉ 
សូណង់ដូ បៃធាន គណបកៃស សំបុក ឃ្មុំ- 
សង្គម បៃជា ធិបតៃយៃយ ជា បៃធាន  
លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ  បៃធាន គណបកៃស 
ខ្មៃរ រួប រួម ជាតិ ជា អនុ បៃធាន  និង 
លោក គុជ លី  អនុបៃធាន គណបកៃស 
ខ្មៃរ តៃមួយ  ជា អគ្គលៃខាធិការ។ 

 បៃធាន វិទៃយាសា្ថាន បៃជា ធិប តៃយៃយ- 
កម្ពុជា  លោកបា៉ា  ចន្ទរឿន  សាទរ 
ចពំោះ គមៃង បង្កើត សម្ពន័្ធ អ្នក បៃជា- 
ធបិតៃយៃយ របស ់គណ បកៃស តចូ ៗ ទាងំ ៣ ។  
លោក ថា  នៃះ គឺជារ បៀប មួយ នៃ ការ ធ្វើ- 
នយោ បាយ នៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ នយោ បាយ 
បៃជា ធិប តៃយៃយ។  កាល ពី ការ បោះ- 
ឆ្នាត អាណត្តិ មុន បកៃស ទាំង ៣  មិន 
ទទួល បាន សំឡៃង ឆ្នាត គំ ទៃ គៃប់- 
គៃន ់ ដើមៃប ីទទលួ បាន អាសនៈ  ហៃត-ុ 
នៃះ លទ្ធ ផល រំពឹ ង ទុក សមៃប់ សម្ព័ន្ធ 
នយោបាយ ថ្មី នៃះ  អាសៃ័យ លទ្ធ ភាព  
និង សមត្ថ ភាព របស់ គណ បកៃស តូចៗ 
ទាំង ៣ ធ្វើ ខ្លួន ជា អ្នក នយោ បាយ បៃប 
បៃជា ធិបតៃយៃយ ពិត បៃកដ  និង មន 
គោល នយោបាយ ដៃល អាច ទាក ់ទាញ  

ការ ជឿ ទុក ចិត្ត ពី ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ។  
 លោកថ្លៃងថា ៖«ការ បៃកាស ថា  ខ្លនួ 

ជា សម្ព័ន្ធ អ្នក បៃជា ធិបតៃយៃយ មិន ទាន់ 
គៃប់ គៃន់ ឡើយ។  អ្នក នយោ បាយ 
តៃូវតៃ បងា្ហាញ ចៃញ តាម រយៈ គោល- 
នយោ បាយ  និង សកម្ម ភាព ការងារ 
ជាក់ ស្តៃង របស់ ខ្លួន»។

លោក  មម៉ សណូងដ់ ូ  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិល មិញ ដៃរ ថា  ការ បង្កើត 
សម្ពន័្ធ ភាពនៃះ ឡើង  ពៃះ មើលឃើញ 
បញ្ហា ចៃើន នៅ ក្នងុ សង្គម ខ្មៃរ  ពសិៃស 
បញ្ហា អំពើ ពកុរលយួ  ទោះបជីា ការ ដកឹ- 

នំា របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល បច្ចបុៃបន្ន បៃកប-  
ដោយ សន្ដិភាព ក៏ដោយ។ 

លោក សូណង់ដូ  ថ្លៃង ថា ៖«មន តៃ 
សម្ដៃច [ហ៊ុន សៃន] ម្នាក់ គត់  គិត ពី 
បៃទៃស ជាតិ  ក្នុង រឿង ពន្លត់ ភ្លើង- 
សង្គៃម  និង កសាង សន្តិភាព។ ប៉ុន្ដៃ 
រឿង អពំើ ពកុ រលយួ សម្ដៃច មនិ ទាន ់ធ្វើ- 
បាន ជោគជ័យ ទៃ។ ខ្ញុំ ធ្វើ សម្ព័ន្ធ នៃះ 
មិន មន គមៃង ថា  យើង នឹង ដឹក នាំ 
ជាតិ ពូកៃ ទៃ គឺ យើង គិត រឿង សង្គម  
ចង ់កៃ សង្គម ឱៃយ អស ់ព ីលទ្ធភាព  លបុ- 
បំបាត់ អំពើ ពុក រលួយ»៕

ពី ស្តាទីំ៣លោកម៉ម សូណង់ដូបេធានសម្ពន័្ធ ៤លោកញឹក បុ៊នឆេ អនុបេធាន និងទី១ឆ្វេងលោកគុជ លី អគ្គលេខា។ រូប សហ ការី



តពីទំព័រ១...បរិច្ចាគថវិកា
កើនឡើងដល់ជាង ៣៨ម៉ឺន
ដ៉ល្លារហើយ»។
យោងតាមគណនីរបស់មន្ទីរ-

ពេទេយនេះបានឱេយដឹងថាការ-
បរិច្ចាគទូទៅមកកាន់មន្ទីរពេទេយ
ក៉មារអង្គរមានគណនីដូចជា
ABA៖AngkorHospitalfor
Children(០០០ ៨៥៣-
៨៤៣) គណនីWing៖
៩១២២(បេករ់ៀល)៨១២២
(បេក់ដ៉ល្លារ)គណនីACELE-
DA៖AngkorHospital for
Children(01000105696828)
គណនី Sathapana៖Ang-
korHospital forChidren
(07808082834100102)។
យោងតាមលិខិតថ្លេងអំណរ-

គ៉ណរបស់មន្ទីរពេទេយក៉មារអង្គរ
បានឱេយដងឹថាយទ៉្ធនាការ«តោះ
លេងហ្គេម១ដ៉ល្លារសមេប់
ក៉មារកម្ពុជា»ចប់ផ្តើមកាលពី
ល្ងាចថ្ងេទី១១ខេវិច្ឆិកានេះ
បង្កើតឡើងក្នុងពេលធ្វើ «ពេឹត្តិ-
ការណ៍រត់ដើមេបីសបេបុរសធម៌ជា-
មួយសាយ»ដេលយ៉ទ្ធនាការ
នេះបានកា្លាយទៅជាចលនា
យ៉ាងផ៉សផល៉គាទំេពីបេជាពល-
រដ្ឋខ្មេរនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម
ហ្វេសប៊៉ក។ពេតឹ្តិការណ៍រត់ដើមេបី

សបេបរុសធម៌ជាមយួសាយបាន
ចប់ផ្តើមធ្វើកាលពីថ្ងេទី៦ ខេ
ត៉លឆ្នាំនេះ និងគេងបញ្ចប់
នៅថ្ងេទី១៣ខេមករាឆ្នាំ២០២១។
ពេតឹ្តិការណ៍រត់ដើមេបីសបេបុរសធម៌
នេះ គឺយ៉វជនមា្នាក់ជា តារា-
ចមេៀងនិងសម្ដេងឈ្មោះអ៊ួន
បឋមហៅសាយ(Sai)បាន
បង្កើតឡើងនិងដាក់ផេនការរត់
តេមា្នាក់ឯង តាមបណ្តាយផ្លូវ
ជ៉ំវិញពេំដេនបេទេសកម្ពុជា
រយៈពេល៩៩ថ្ងេ ដោយចប់ពី
រាជធានីភ្នំពេញដើមេបីរេអង្គាស
ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទេយ។
យ៉វជនសាយបេប់កាលពី

មេសលិមញិថា៖«ហេត៉ផលដេល
ជំរ៉ញឱេយខ្ញុំបង្កើតពេឹត្តិការណ៍រត់
ដើមេបីសបេបុរសធម៌នេះឡើងគឺ
កេយពីបានឃើញព័ត៌មាន
ផេសព្វផេសាយពីបញ្ហាបេឈមផ្នេក
ថវិការបស់មន្ទីរពេទេយ ហើយខ្ញុំ
ធា្លាប់បាននាំសាច់ញាតិទៅ
ពេយាបាលនៅមន្ទីរពេទេយដោយ
ឥតគិតថ្លេនាពេលកន្លងមក»។
យ៉វជនរូបនេះថ្លេងបន្តទៀតថា៖

«ក្មេងៗរស់នៅភូមិជាមួយខ្ញុំ
ចេើនបានទៅពេយាបាលនៅមន្ទរី-
ពេទេយនេះ។កេយពីបានពេយាបាល
ក្មេងៗបានជាសះសេបើយពីជំងឺ
ហើយ ក្នុងពេលពេយាបាលមន្ទីរ-
ពេទេយមិនមានការរើសអើង
ចំពោះបេជាពលរដ្ឋអ្នកមានឬ

កេទេ។ ម៉នដំបូងពេលខ្ញុំយក
ក្មេងទៅពេយាបាលខ្ញុំគិតថានឹង
តេវូចំណយថវកិា។ប៉ន៉្ដេកេយ
ពេយាបាលជាសះសេបើយមន្ទរីពេទេយ
មិនបានយកកមេឡើយ»។
លោក សាយបានឱេយដឹងថា

បើគតិមកដល់ថ្ងេទី១៦ខេវចិ្ឆកិា
នេះគឺមានរយៈពេល៤២ថ្ងេនេ
ការរត់ដើមេបីសបេបុរសធម៌របស់
គេ។ រយៈពេលនេះ គេបានរត់
ឆ្លងកាត់ចនំនួ១០ខេត្ដនងិកព៉ំង
បន្តរត់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្ដ
បនា្ទាយមានជយ័។បញ្ហាបេឈម
ខ្លាំងចំពោះយ៉វជនរូបនេះក្នុង
ពេលរត់ គឺបញ្ហាចរាចរណ៍រថ-
យន្តធំៗដេលបើកបរមិនគោរព
ចេបាប់និងបើកបញ្ចាេសទិសដៅ។
លោកសេី ស៉ិនកេតអរ៉ន

បញ្ជាក់ថាបច្ចុបេបន្នមន្ទីរពេទេយ
ក៉មារអង្គរមានគេូពេទេយ និង
ប៉គ្គលិកសរ៉បជិត៥០០នាក់។
មន្ទីរពេទេយបានទទួលពិនិតេយនិង
ពេយាបាលកម៉ារនៅខេត្ដសៀមរាប
និងក៉មារមកពីបណ្តាខេត្ដផេសេងៗ
ក្នុង១ឆ្នាំមានជាង១៨ម៉ឺន
ករណី។បច្ចុបេបន្នមន្ទីរពេទេយ
ទទួលពេយាបាលក៉មារជំងឺទូទៅ
សមេប់ក៉មារមានអាយ៉កេម
១៦ឆ្នាំដោយឥតគិតកមេ។
គួររំឭកថាមន្ទរីពេទេយក៉មារអង្គរ

តេូវបានបង្កើតឡើងកាលពី
ឆ្នាំ១៩៩៩៕
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មន្ទរីពេទេយ...

កេសួងបេប់ពលរដ្ឋឱេយបេយ័ត្នជំងឺផ្លវូដង្ហើម...
តពីទំព័រ១...ហើយខេយល់
តេជាក់នេរដូវរងបានមកដល់
ហើយ។ដូច្នេះដើមេបីការពារ
ស៉ខភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងកេ៉ម-
គេួសារឱេយបានល្អនិងចៀសផ៉ត
ពីជំងឺតមា្កាត់ដេលអាចកើតមាន
ជាយថាហេត៉បណ្តាលមកពី
អាកាសធាត៉ច៉ះតេជាក់នេះ
កេសងួស៉ខភបិាលបានណេនាំ
ដល់បេជាពលរដ្ឋទទូាងំបេទេស
ឱេយមានការបេ៉ងបេយ័ត្នពីជំងឺ។
ជាពិសេសបេជាជនដេលរស់-
នៅក្នងុតបំន់ដេលមានអាកាស-
ធាត៉ច៉ះតេជាក់ខ្លាំង។
បើតាមសេចក្តីណេនាំដដេល

នេះគឺក្នុងចំណមជំងឺតាមរដូវ-
កាលដេលជួបបេទះញឹកញាប់
ក្នងុអឡំងុពេលអាកាសធាត៉ច៉ះ-
តេជាក់គឺនៅចន្លាះពីខេធ្នូដល់
ខេមករានេឆ្នាំនីមួយៗ ភាគចេើន
មានដូចជា ជំងឺផ្លូវដង្ហើមដេល
មិនតេូវនឹងអាកាសធាត៉តេជាក់
ឬជាបេភេទអាល្លេកហេសុីនងិជងំឺ
ផ្លវូដង្ហើមបណ្តាលមកពីវើរស៉នងិ
មេរោគស្តេិបតូកូកដេលបង្កឱេយ
មានរោគសញ្ញាដូចជា គេ៉នផ្តា-
សាយហៀរសបំោររលកបំពង់ក
ក្អក និងរលកកេពះពោះវៀន
ដោយពពួកវើរ៉សជាដើម។

កេសួងស៉ខភិបាលបាន
ណេនាំឱេយបេជាពលរដ្ឋស្លៀក-
ពាក់អាវកេស់ៗ រ៉ំកនងឹកនេសេង
ពាក់មួកនិងសេមដេរង
ដើមេបីការពារក៉ំឱេយធាត៉តេជាក់
ប៉ះខ្លួនបេណដោយចំហ ធ្វើ-
យ៉ាងណឱេយមានការរកេសាកម្តា
ក្នុងខ្លួនជាធម្មតា។ចូរស្វេងរក
ការពេយាបាលដោយវេជ្ជសាស្តេ
នៅគេឹះសា្ថានស៉ខភិបាល
បេសិនបើលោកអ្នកមានរោគ-
សញ្ញាពិបាកដកដង្ហើមគេ៉ន-
ក្តាក្អកឈឺកនិងឈឺសាច់ដ៉ំ
ឬមានបញ្ហាសខ៉ភាពផេសេងទៀត
ដេលមិនបានរៀបរាប់នៅក្នុង

សេចក្តីណេនាំនេះបានអស់។
កេសួងស៉ខភិបាលបញ្ជាក់

ថា៖«ពេលលោកអ្នក ក្អក ឬ
កណ្តាស់សូមខ្ទប់មាត់ជាមួយ
កេដាស កេណត់ឬកនេសេង
សា្អាត។បើគា្មោនកេណត់ ឬ
កនេសេង សូមក្អក ឬកណ្តាស់
ដោយយកដេអាវខ្ទប់មាត់មិន
តេូវបេើដេទទេរបស់លោកអ្នក
នះទេ។លើសពីនេះលង-
សមា្អាតដេរបស់លោកអ្នកឱេយ-
បានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូ
និងទឹក ហើយចៀសវាងយក
ដេលោកអ្នកទៅប៉ះពាល់ភ្នេក
ចេម៉ះនិងមាត់របស់លោកអ្នក

បេសិនបើមិនទាន់បានលង-
សមា្អាតទេនះ»។
អ្នកសេីហោស៉ខឃីមបេជា-

ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តតាកេវបេប់
ពីមេសិលមិញថាអ្នកសេីបានទិញ
អាវរងមួកនិងសេមដេមួយ-
ចំនួនសមេប់ស្លៀកពាក់នៅរដូវ-
រងនេះរចួហើយ។ប៉ន៉្ដេអាកាស-
ធាត៉នៅខេត្តតាកេវតេជាក់នៅ
ពេលយប់ខ្លាំងជាងពេលថ្ងេ
ពេះថ្ងេមានកម្ដៅពេះអាទិតេយ
ជួយមិនឱេយអាកាសធាត៉តេជាក់
ខ្លាំងពេកទេ។
អ្នកសេីនិយយថា៖«ខ្ញុំបារម្ភ

តេកូនៗខ្ញុំ ពេះពួកគាត់នៅ
តូចៗពេលយើងស្លៀកពាក់ឱេយ
គាត់ គាត់ក៏ដោះចេញវិញ
ដោយសារគាត់មិនសូវចេះ
ស្លៀកពាក់ខោអាវចេើនជាន់ដចូ
យើងចស់។នៅផ្ទះខ្ញុំអត់មាន
ចស់ៗនៅជាមួយទេប៉៉ន្ដេខ្ញុំ
អំពាវនាវបងប្អូនដេលមាន
ចស់ៗ អាយ៉ចេើននៅក្នងុបន្ទកុ-
គេួសារក៏គួរតេជួយស្លៀកពាក់
ឱេយគាត់បានចេើនជាន់ ពេល
មានអាកាសធាត៉តេជាក់បេប
នេះដើមេបីក៉ឱំេយរងឬតេជាក់ខ្លាងំ
ពេះពកួគាត់ងយនងឹរងគេះ
ដល់អាយ៉ជីវិត»៕

អាជីវករនៅផ្សារបឹងក្ងកងកំពុងលក់អាវរងាពីម្សិលមិញ។រូបហ៊ានរងេសី

ជបុ៉នពងេកីកម្ចដីល់$២៧០ 
លានឆ្លើយតបវិបត្តកូិវីដ១៩
នៀមឆ្ង

ភ្នំព្ញៈ ជប៉៉នបានពងេីក-
កម្ចីរហូតដល់២៧០លន-
ដ៉ល្លារសមេប់កម្ពជុាដើមេបីបេើ-
បេស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
វិបត្តិកូវើដ១៩និងការសា្ដៅរ-
សេដ្ឋកចិ្ចឡើងវញិខណៈកម្ពជុា
នឹងផ្ដៅតលើអាទិភាពចំនួន៥
ក្នុងនាមជាសហបេធានរៀបចំ
«កិច្ចបេជំ៉កំពូលមេគង្គ-សាធា-
រណរដ្ឋកូរ៉េ»នៅឆ្នាំ២០២១។
នេះបើតាមសេចក្ដីបេកាសព័ត៌-
មានរបស់កេសួងការបរទេស
ពីថ្ងេទី១៣វិច្ឆិកា។
បេទេសក្នងុតបំន់ទន្លេមេគង្គ

កាលពីថ្ងេទី១៣ វិច្ឆិកាបាន
រៀបចំកចិ្ចបេជ៉ំកពំលូចនំនួ២គឺ
«កិច្ចបេជ៉ំកំពូលមេគង្គ-ជប៉៉ន
លើកទី១២»និង«កិច្ចបេជ៉ំ-
កពំលូមេគង្គ-សាធារណរដ្ឋករូ៉េ
លើកទី២»ដេលធ្វើឡើងតាម
បេព័ន្ធវើដេអូ។លោកឧបនាយក-
រដ្ឋមន្តេីអូនព័ន្ធម៉នីរ័ត្នរដ្ឋមន្តេ-ី
កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បានចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជ៉ំនេះ
តាងនាមតំណងលោកនាយក-

រដ្ឋមន្តេីហ៊៉នសេនដេលកំព៉ង
ស្ថិតក្នុងការធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
នៅក្នងុកិច្ចបេជំ៉កំពូលមេគង្គ-

ជប៉៉នលើកទី១២ថា្នាក់ដឹកនាំ
នេបេទេសក្នុងតំបន់មេគង្គ
ដេលមានកម្ពជុាឡាវមីយ៉ាន-់
មា៉ាថេនិងវៀតណមបានសា្វា-
គមន៍ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគួរ
ឱេយកត់សមា្គាល់របស់ជប៉៉ន
ដេលក្នុងនះមានការបង្កើត-
ឥណទានគាំទេបនា្ទាន់ដើមេបី
ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេជំងឺ-
រាតតេបាតកូវើដ១៩សមេប់បេ-
ទេសកពំង៉អភវិឌេឍន។៍ស្ថតិនៅ
កេមឥណទាននេះជប៉ន៉បាន
ច៉ះហត្ថលេខលើលិខិតប្ដរូសារ
ជាមួយកម្ពុជាដោយពងេីកកម្ចី
បេមាណ២៧០លនដ៉ល្លារ។
នេះបើតាមកេសួងការបរទេស។
កាលពីថ្ងេទី២១ខេត៉លរដ្ឋ-
មន្តេីការបរទេសជប៉៉នលោក
Motegi Toshimitsuបាន
បញ្ជាក់បេប់លោកបេក់
ស៉ខ៉ន រដ្ឋមន្តេីការបរទេស-
កម្ពជុាថារដា្ឋាភិបាលជប៉៉នផ្ដល់-
ឥណទានសមេបទានបេមាណ
២៣៤,៦...តទៅទំព័រ៧
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អាជ្ញាធរព្រមានចាត់ការផ្លវូច្របាប់លើពលរដ្ឋ ៦៨គ្រសួារ ពីការទន្ទ្រនដីព្រ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសហីនុៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ 
ពៃមាន ចាត់ វិធានការ តាមផ្លូវ ចៃបាប់ យ៉ាង 
តឹងរុឹង  ចំពោះ ពលរដ្ឋ ចំនួន៦៨ គៃួ សា រ 
ដោយ អះអាង ថា ពកួគៃ បៃមលូ ផ្ដុគំ្នា កាប-់ 
ទន្ទៃន ដីពៃ ឈើ និង សង់ ខ្ទម លើតំបន់ 
អភ ិរកៃស ពៃឈើ ធម្មជាត ិ នងិ ការពារ សត្វ- 
ពៃ ភមូ ិអរូ តៃជាក ់ចតិ្ត  ឃុ ំសរំងុ  សៃកុ ពៃ នប ់ 
ប៉ុន្ដៃ អ្នក ឃ្លាំមើល សិទ្ធិ មនុសៃស ស្នើសុំ ឱៃយ 
កាត់ ឆ្វៀល ដី តំបន់ នោះ ជូន ពលរដ្ឋ។ 

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់រដ្ឋបាល- 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុចុះ ថ្ងៃទ១ី៣  វចិ្ឆកិា  ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួលបាន  ពី មៃសិលមិញ 
ឱៃយដងឹ ថា  កន្លងមក ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃឈើ 
នៃ មន្ទរី កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ទទួល ព័ត៌មាន ថា  មាន   
កៃុម អនាធិបតៃយៃយ បៃមូលផ្ដុំ គ្នា កាប់- 
ទន្ទៃន ដពីៃ ឈើ  នងិ សង ់ខ្ទម នៅ ចណំចុ 
ភ្នំ តៃងោល ស្ថិតនៅ ភូមិ/ឃុំ ខាងលើ។ 
តបំន ់នោះ ជា ទតីាងំ ចុះ អនសុៃសរណៈ រវាង 
អង្គការ សម្ព័ន្ធមិត្ត សត្វពៃ  និង កៃុមហ៊ុន 
ឋានសួគ៌ ចំកាត់  ដើមៃបី អភិរកៃស ពៃឈើ 
ធម្មជាតិ  អភិរកៃស ការ ពារ សត្វ ពៃ  និង ដាំ 
ដើមឈើ ឡើងវញិ  សៃបតាម ទសិដៅ នងិ 
ចក្ខុវិស័យ របស់ អង្គការ សម្ព័ន្ធមិត្ត សត្វ- 
ពៃ និង រាជ រដា្ឋា ភិបាល។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ដដៃល  នៅ ថ្ងៃ 
ទី១១ វិច្ឆិកា ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃឈើ ពៃះ- 

សី ហនុ  បាន សហការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ 
សៃកុ ពៃ នប ់ នងិ សៃកុ ស្ទងឹហាវ  ចុះដល ់
ទីតាំង ដីពៃ ជាក់ស្ដៃង  ដើមៃបី បង្កៃប 
ការកាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ ដោយ ខុសចៃបាប់ 
ខាង លើ។ ប៉ុន្ដៃ តៃូវ កៃុម អនាធិបតៃយៃយ 
បៃដាប ់ដោយ កាបំតិ  ពថូៅ  ដបំង  ចប កាប ់ 
និង ដប សំាង ក្នុង ដៃ មក ធ្វើការ រារាំង  
សម្លុត គំរាម  វាយ បៃហារ មក លើ កៃុម- 
ការងារ ចមៃុះ។ ខណៈ នោះ កៃុម ការងារ 
មនិ បាន តបត អ្វ ីឡើយ  នងិ ដកថយ  ដើមៃប ី
បញ្ចៀស ពី ការប៉ះ ទង្គិច ។ ជាមួយ គ្នានៃះ 
កៃមុ អនាធិបតៃយៃយ  បានរៀបចំ សៃណា រី- 
យោ ជា បៃព័ន្ធ  ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌ មាន 
មនិ ពតិ មលួ បងា្កាច ់អាជា្ញាធរ ក្នងុការ អនវុត្ត 
ការងារ ក្នុង ដៃន សមត្ថកិច្ច ខ្លួន។

តាម រយៈ សៃចក្តី បៃកាស នៃះ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុបាន កៃើន រឭំក ដល ់កៃមុ- 
អនាធិបតៃយៃយ ឱៃយ បញៃឈប់ សកម្មភាព 
ល្មើស ចៃបាប ់ នងិ ដកខ្លនួ ចៃញ ជាបនា្ទាន ់ព ី
ទី តាំង ដី ខាង លើ។ អាជា្ញាធរ បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ក្នុង ករណី មិន អនុវត្ត តាមការ ណៃ នាំ  នៃះ  
រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះសហីន ុន ឹង ចាត ់វធិាន ការ   
តាមផ្លវូ ចៃបាប ់យ៉ាង តងឹរុងឹ  បផំតុ ចពំោះ ជន 
ខាងលើ ដោយ គ្មាន ការ លើក លៃង»។

លោក ឃង ភារមៃយ  អ្នកនាំពាកៃយ 
សាលាខៃត្ត ពៃះសីហនុ ពី មៃសិលមិញ មិន 
បញ្ជាក់ ឱៃយបាន លម្អិត លើក រណីនៃះ ទៃ  
ដោយ  បៃប់ថា  ករណីនៃះ សមត្ថកិច្ច 
ជនំាញ កពំងុធ្វើការ សៃវ ជៃវ រក អ្នកដកឹ- 

នា ំកៃមុ ពលរដ្ឋ ទន្ទៃន ដពីៃ។ លើស ព ីនៃះ  
មន្តៃី ជំនាញ កំពុង វាស់វៃង ទំហំ ដី ដៃល 
រងការ រំលោភ បំពាន ។

លោក ឌី សុខុម  នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ពី មៃសិលមិញ  
ក៏មិនបាន បញ្ជាក់ លម្អិត ករណីនៃះ ដៃរ  
ប៉នុ្តៃ ថា លោក បាន សហការ ជាមយួ កមា្លាងំ   
រដ្ឋបាលសៃុក ពៃនប់  និង សៃុក ស្ទឹងហាវ  
ចុះដល ់ទតីាងំ ដពីៃ ជាក ់ស្ដៃង  កាលព ីថ្ងៃ 
ទ១ី១  វចិ្ឆកិា  ដើមៃបីបង្កៃប ការកាប ់ទន្ទៃន    
ដពីៃនៃះប៉នុ្ដៃ តៃវូបាន កៃមុ អនាធបិ តៃយៃយ    
រារាំង កៃុម ការងារ ចមៃុះ។

លោក ថា ៖«ភា្លាមៗ នោះ យើង មិន បាន- 
ធ្វើ អ្វី ទៃ  គឺ ដកថយ តៃឡប់ មក វិញ»។

បើ តាម រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះសហីន ុ សកម្ម- 

ភាព អនាធិបតៃយៃយ នៃះ  គឺជា បទល្មើស 
ពៃហ្មទណ្ឌ ដៃល មានចៃង នៅក្នុង មាតៃ 
៩៧ នងិ មាតៃ៩៨ នៃ ចៃបាប ់ស្ដពី ីពៃឈើ 
នងិ មាតៃ៥០២  មាតៃ៥០៥  មាតៃ ៥០៦  
និង មាតៃ៦០៧  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដៃល 
សទុ្ធសងឹ ជា បទល្មើស មជៃឈិម នងិ បទ ល្មើស   
ឧកៃិដ្ឋ ដៃល តៃូវ ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនាគរ ។

លោក ស៊ុន សុផាត  តំណាង ពលរដ្ឋ 
សហគមន៍៦៨គៃួសារ រស់នៅ ភូមិ អូរ តៃ- 
ជាក់ចិត្ត  ឃុំ សំរុង  សៃុក ពៃនប់ ថ្លៃងថា  
ពល  រដ្ឋ ចំនួន ៦៨គៃួសារ  បាន រស់នៅ 
អាសៃ័យ ផល លើដី ជាង ៣៣៣ហិកតា  
ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៩៣  ដៃល ភាគចៃើន 
ជា មន្តៃី ទាហាន ចូល និវត្តន៍  ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញាធរ 
មិន ពៃម ទទួលសា្គល់ និង ចុះបញ្ជី កម្ម សិទ្ធិ 

ដី ជូន ពលរដ្ឋ ឱៃយបាន សៃប ចៃបាប់ ទៃ។
លោក និយយ ថា៖«អាជា្ញាធរ បាន- 

បងា្គប ់ ឱៃយ ពលរដ្ឋ យើងសរសៃរ លខិតិ ស្នើ សុ ំ  
ដី សមៃបទាន សង្គមកិច្ច  ពី រាជរដា្ឋាភិបាល  
នៅ អ ំឡងុ ខៃតលុា កន្លងទៅ  ហើយ ពកួ យើង   
ក៏បាន ដាក់ លិខិត ស្នើសុំ រួចហើយ ដៃរ។ 
ប៉ុន្ដៃ រហូតមក ដល់ពៃល នៃះ  អាជា្ញាធរ 
នៅតៃ មនិទាន ់ផ្ដល ់ដណំងឹ ជនូ ពកួ ខ្ញុ ំវញិ។ 
លើស ពីនៃះ បៃរជា មក ចង់ រុះរី ផ្ទះ ពួក ខ្ញុំ 
ចោល ទៀត។ បើ អាជា្ញាធ ររុះរ ីផ្ទះ ពកួ ខ្ញុ ំអស ់ 
ពួក យើង គ្មាន កន្លៃង រស់នៅ ទៃ  សូម 
អាជា្ញាធរ ជួយ ដោះសៃយ ផង»។

លោក សៃង វា៉ាន ់ល ី មន្ដៃ ីសមៃប សមៃលួ   
អង្គការ សិទ្ធិមនុសៃស (Licadho) បៃចាំ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បៃប់  ថា  លោក ធា្លាប់ ចុះ  
សៃវ ជៃវ ករណី នៃះ ដៃរ។  ពលរដ្ឋ បាន- 
ដាក់ សំណើ សុំ កាត់ ឆ្វៀល ដី តំបន់ នៃះ ចៃក-  
ជនូ ពកួគត ់រសន់ៅ អាសៃយ័ ផល  ដោយ- 
សារ ពួកគត់ រស់នៅ យូ រឆ្នាំ  ហើយ ក៏  គ្មាន 
កន្លៃង ផៃសៃង សមៃប់ រស់នៅ ទៀត ដៃរ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អាជា្ញាធរ តៃវូតៃ ចុះ សកិៃសា   
ករណនីៃះ ឱៃយបាន ចៃបាសល់ាស ់ដើមៃប ី  ចៀស-   
វាង បាតភុាព ណាមយួ កើត ឡើង រវាង ពល- 
រដ្ឋ  នងិ អាជា្ញាធរ។ បើសនិជា ពកួគត ់រស ់នៅ   
ជា យរូ ឆ្នា ំបៃបនៃះ  គរួតៃ កាត ់ចៃក ពកួគត ់
តាម រយៈ ដី សមៃបទាន សង្គមកិច្ច ទៅ។ បើ 
បណ្ដៃញ ពួកគត់ ចៃញ ពួកគត់ មិន 
ដងឹ  ទៅ    រសន់ៅ កន្លៃង ណា ដៃរ ពកួគត ់
អ្នក កៃីកៃ»៕  

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំព្រញៈ អង្គការ យូណៃស្កូ 
បៃកាស ធ្វើ យុទ្ធនាការ បៃប សិ លៃបៈ 
មយួ  នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃបី 
បៃឆំងនឹង ការរីសអើង ជន បរ ទៃស 
ការ មាក់ងាយ និង ការផៃសព្វផៃសាយ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត  អំពី ការរីក រាល - 
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩បនា្ទាប់ពី  
បាន  ដំណើរ ការ សាក លៃបង  យុទ្ធ - 
នាការ នៃះ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ 
រយៈ ពៃល ២ខៃ រួច មក។

ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះតៃវូបាន បៃកា ស  
ជា ផ្លូវ ការ កាលពី មៃសិល មិញ នៅ 
ទីសា្នាក់ ការ អង្គការ យូណៃ ស្កូ 
ដោយ មាន មន្តៃី យុវជន និង អ្នក- 
សារ ព័ត៌មាន ជា ចៃើន រូប ដើមៃបី 
ចូល រួម គូស រូប ចៃញ ពីបៃះ ដូង 
របស់ ពួក គៃ ដោយ ដីស បងា្ហាញ 
នៅលើ ផា្ទាំង ពណ៌ខ្មា ក្នុង ន័យ រួម 
គ្នា ទប ់សា្កាត ់ការ រសី អើង នងិ ការ 
ភ័យ ខា្លាច អ្នក មាន ជំងឺ កូវី ដ១៩ ។

យូណៃស្កូ  ឱៃយ ដឹង ក្នុង  សៃច ក្តី - 
បៃកា ស ព័ត៌មាន  ថា យុទ្ធ នាការ 
នៃះគឺ នឹង ធ្វើឡើង ដោយ បៃើបៃ ស់  
ស ិលៃបៈ មយួ ដៃល បៃើ ដសី គសូ ជា 
គំនូរ បង្ក ប់ នូវ អត្ថន័យ ដ៏ ធំធៃង ឬ 
បៃើបៃស់ ជា រូប ផា្កា រីកពាកៃយខ្លីៗ  មា ន -  
ន័យ មួយចំនួន ទាំង ភាសា ខ្មៃរ 

ភាសា អង់ គ្លៃស និង រូប សញ្ញា 
ផៃសៃងៗ។ យូណៃស្ក ូបន្ត  ថា៖« ពាកៃយ   -  
ពៃចន៍ ដៃល បៃើ  នៃះ តៃវូបា ន   ជៃើស - 
រីស ដើមៃបី បងា្ហាញ ពី ការបៃឈ ម 
ដៃល កពំងុ កើតមាន ក្នងុ អឡំងុ នៃ 
ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
និង ពាកៃយពៃចន៍ វិជ្ជមាន  និង លើក- 
ទកឹចតិ្ត មយួ ចនំនួព ីបៃធា ន បទ នៃ 
យ ុទ្ធ នា ការ បើក បៃះដូង អ្នក»។

កញ្ញា វន មករា មន្តៃ ីកម្មវធិ ីផ្នៃក 
សារគមនា គមន៍ និង ព័ត៌មាន នៃ 
អង្គការយូណៃស្កូ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា អង្គ ការ  
យូណៃស្កូ បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ យុទ្ធ - 
នាការ សាកលៃបង បៃប សលិៃបៈ នៃះ 
អស់ រយៈ ពៃល២ខៃ មកហើយ 
ដោយសង្កៃត ឃើញ ថា មាន កៃមុ- 
មនសុៃស អង្គការ សា្ថាប ័ន មយួចំនួន 
បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត នៅក្នុង ការចូល- 
រួមសហកា រដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី ការ-  
សន្ទនា បៃប អន្តរ វបៃបធម៌ ការ យោ គ  - 
យល់ និង អធៃយា សៃ័យ គ្នា ទៅវិញ- 
ទៅមក នៃះ។ យទុ្ធនាការ នៃះ ក្នងុ 
គោលបំណង លើក កម្ពស់ ការ - 
យោគ យល់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅមក 
ដើមៃបី ទប ់សា្កាត ់នងិ បៃឆងំ ជាមួយ 
នឹង ការរីសអើង និង ការខា្លាច ជន - 
បរទៃស  ដៃលមាន ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
និង ទប់សា្កាត់ ការផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ - 

មាន មិន ពិត ដៃល ធ្វើ  ឱៃយ ជំងឺ នៃះ 
កានត់ៃ រកី រាលដាល បន្តទៀត នៅ 
ទូទាំង សកល លោក និង បៃទៃស 
កម្ពជុា។ កញ្ញា  មករា ថា៖«ធម្ម - 
ជាតិ របស់ ដីស  គឺ ងាយ នឹង រលុប 
ដូច្នៃះ យើង សងៃឃឹ មថា  ផលប៉ះ   ពា ល់ 
អវិជ្ជ មាន  ចំពោះ សង្គម ដៃល 
បណា្តាល មក ពី ជំងឺ កូ វីដ១៩នឹង 
រសាត់ បាត់ទៅ នៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ 
រដូវ វសៃសា នៃះ»។

បើ តាម អង្គការ យូណៃស្កយុូទ្ធ - 
នាការ នៃះ ទទួលបាន ការ សហ - 
ការ ព ីបណា្តា ហាងលៃបីៗ  មយួ ចនំនួ 
ដូចជា ហាង កាហ្វៃ បៃ ន អគរ 
រ៉ៃ ន ទៃី កម្ពុជា ហាង Farm to 
Table និង ហាង កាហ្វៃ Dutch 
& Bean ក្នុងការ ផ្តល់នូវ ទីតាំង 
ដើមៃបី ដាក់ បងា្ហាញ នូវ រូបគំនូរ ដីស 
និង ការ គូររូប លើ ជញ្ជាំង របស់ 
ហាង កាហ្វៃ បៃ ន សាខា Roas-
tery ដៃល ស្ថិតនៅ លើផ្លូវ ៥៧ 
និងខណ្ឌ ទួល គោក។ 

លោក លីវ ឈួ ង ជា អ្នក គៃប់- 
គៃង ទូទៅ នៃ ហាង កាហ្វៃ បៃ ន 
បាន និយយថា ហាង កាហ្វៃ បៃ ន 
តៃងតៃ ផ្តល ់ការគទំៃ សា្មារត ីរបស ់
សហគ មន៍ នៅ គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ 
ពៃះ លោក យល់ថា សហគ មន៍ 
គឺជា កន្លៃង របស់ យើង គៃប់គ្នា 

ដោយ មិន បៃកាន់ ពី ពូជ សាសន៍ 
ពណ៌ សមៃបុរ សាសនា ឬ សូមៃបីតៃ 
ភៃទ នោះឡើយ។ «ក្នុងពៃល ដ៏ 
លបំាក នៃះ ការជយួ គទំៃ ទៅដល ់
សា្មារតី របស់សហគមន ៍ គឺ កាន់- 
តៃមាន សារៈសំខាន់ ជាងពៃល- 
ណាៗទាំងអស់ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ជាមួយ គ្នា មិន មៃន 
ជា ការបៃយុទ្ធ ឬ រីសអើង បុគ្គល 
ជាមួយ នឹង សហគមន៍ នោះ ឡើយ ។ 
ដូច្នៃះយើង ពិតជា គំទៃ យុទ្ធនា ការ 
“បើក បៃះដូង អ្នក” ដើមៃបី ចៃក- 
រំលៃក ក្ត ីសៃឡាញ់ ទៅ កាន់ សហ - 
គមន៍  របស់ យើង »។ 

តាម រយៈ យុទ្ធ នាការ អង្គការ យូ- 
ណៃស្កូ អ្នក បៃើ បៃស់ បណា្តាញ  
សង្គម ជាង ៦២៦  ៧២៨នាក់ 
បាន ដឹង ពី របៀប នៅក្នងុ ការស្វៃង - 
រក និង ទទួល យក ព័ត៌មាន ពី បៃភ ព 
ដៃល អាច ជឿ ទុកចិត្តបាន នៅលើ 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ និង ការ បៃើ បៃ ស់ 
និង ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន ទំាងនោះ 
បាន តៃមឹ តៃវូ។ គំនិត ផ្តចួផ្តើម ទំាង- 
 អ ស់ នៃះ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ បៃស ក ក ម្ម 
ដ៏ មាន  តម្លៃ របស់ អង្គការ យូ ណៃ ស្ក ូ
ដើមៃបី ពងៃឹង នូវ សៃរីភាព នៃ ការ- 
បញ្ចៃញ មតិ និង បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី 
ផ្នៃក អភិវឌៃឍន៍ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា៕

លោកគួច ចំរីន អភិបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ ។ រូបថត សហ ការី

អង្គការ យូណ្រស្ក ូប្រកាស ធ្វើ យុទ្ធនាការ ប្រឆំាង នឹងការ រើស អើង 
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ក្រសួងកសិកម្មណ្រនំាអំពីការស្តារឡើងវិញ...
តពីទំព័រ ១... សៃូវ រដូវ បៃំង 

ឆ្នា២ំ០២០ បន្ទាប ់ព ីរដ្ឋាភបិាល  
បាន ចៃក សៃូវ ពូជ ដល់ បៃជា - 
កសិករ  ជាង ៦,៤ ពាន់ តោន។

យោង តាម   សារាចរ ណៃន ំ២ 
ទំព័រ ដៃល ចៃញ ដោយ រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង កសិកម្មលោក  វៃង សា - 
ខុន រដូវ វសៃសា ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ តាំង ពី ដើម រដូវ 
និង មាន របាយ ស្មើ ល្អ នៅ ស្ទើរ- 
តៃ គៃប់ តំបន់ ទូទាំង បៃទៃស 
ដៃល  អំណោយ ផល ល្អ ដល់ ការ-  
បង្ក បង្កើន ផល សៃវូ នងិ សមៃ ច 
បាន  ផល លឿន ជាង មុន។ 

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ ទ ី១១ វចិ្ឆកិា ការ- 
ស្ទូង  និង ពៃះ សៃូវ សមៃច 
បាន ជាង ១០៧ភាគរយ ឬ ស្មើ 
នឹង  ២ ៧៩០ ៨២៩ហិកតា  
លើ ផៃន ការ ២ ៥៨៨ ១៣០ 
ហិកតា ដៃល បាន គៃង ទុក។

ក៏ ប៉ុន្តៃ គៃះ រាំង ស្ងួត និង 
គៃះ ទឹក ជំនន់ បាន បណ្ដាល 
ឱៃយ ខូច ផ្ទៃ ដី ផលិតកម្ម សៃូវ ក្នុង 
ទំហំ ១២៧ ១២១ហិកតា 
នៅ  ទូទាំង បៃទៃស។ កៃសួង 
កសិកម្ម លើក ឡើង ថា ដើមៃបី 
ធន បាន នូវ សន្តិសុខ សៃបៀង  
ការ នំ ចៃញ  ផៃន ការ នំ ចៃញ- 
សៃូវ និង សា្ដារ ឡើង វិញ  ការ ខូច - 

ខាត ព ីគៃះរាងំ ស្ងតួ  នងិ គៃះ 
ទឹក ជំនន់ រដ្ឋាភិបាល បាន ចៃក 
ពូជ សៃូវ ជាង ៦,៤ពាន់ តោន 
និង គៃប់ ពូជ បន្លៃ ជាចៃើន មុខ 
ទៀត ដល់ កសិករ រងគៃះ ក្នុង 
ខៃត្ត ចំនួន១៩។  នៃះ បើ តាម 
សារាចរ ដដៃល។

សមៃប់ រដូវ វសៃសា  ដៃល ស្ទើរ - 
តៃ ផុត ទៅហើយ នៃះ លោក 
វៃង  សខុន បាន បៃប ់  ដល ់មន្តៃ ី
កៃម ចំណុះ កៃសួង  ឱៃយ ចុះ តាម  - 
ដន  និង អប់រ ំកសកិរ  ដៃល បាន 
ទទួល គៃប់ ពូជ ដំណំ អំពី បច្ចៃ ក - 
ទៃស បៃើ បៃស់ គៃប់ ពូជ ទាំង- 
នោះ បច្ចៃកទៃស ដំ ដុះ ថៃទាំ 
និង ការ កមា្ចាត់ សមាសភាព 
ចងៃ។ នៅ ទី តាំង ខ្ពស់  ដៃល 
ខ្វះ បៃភព ទឹក តៃូវ ប្ដូរ ដំណំ ពី 
សៃវូ ទៅ ដំណំ រួម ផៃសំ ផៃសៃង ទៀត ។ 

មន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម  ក៏ តៃូវ 
សហការ ជាមួយ កៃសួង សា្ថាប័ ន  
ពាក់ ព័ន្ធ  និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  
និង ដៃ គូ ជាតិ អន្តរជាតិ  ដើមៃបី  
កំណត់ តំបន់ ដៃល មាន អំណោ យ  - 
ផល  នងិ ជរំញុ ឱៃយ មាន ការ ដដំុះ 
ឱៃយ អស់ សកា្តានុពល កសិកម្ម។ 
មន្តៃី ក៏ តៃូវ កំណត់ តំបន់ មាន 
បៃភព ទឹក ស្វៃង រក លទ្ធភាព 
បូម ទឹក បញ្ចូល អាង ស្តុក ទឹក 

និង បៃព័ន្ធ បៃឡាយ ដើមៃបី ធន 
ដល់ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សមៃប់ 
ដំណំ កសិកម្ម។ កៃុម មន្តៃី ក៏ 
តៃូវ ណៃនំ កសិករ ឱៃយ ចៃះ រកៃសា  
ទឹក ទុក  ការ ថៃ ទាំ សៃូវ និង 
ពនិតិៃយ បច្ចៃកទៃស មា៉ាសុនី ចៃតូ- 
សៃូវ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ។

សមៃប់ ការបង្ក  បង្កើន ផល 
សៃូវ រដូវ បៃំងវិញ  លោក វៃង 
សាខុន ក៏ បាន បៃប់ មន្តៃ ីកៃម- 
ឱវាទ និង ពលរដ្ឋ ឱៃយ យកចិត្ត - 
ទុកដក់ ក្នុង ការ បៃើ បៃស់ ទឹក 
បំផុស កសិករ ឱៃយ ជៃើស រើស ពូជ- 
សៃូវ  ដៃល មិន បៃកាន់ រដូវ  និង 
មាន រយៈ ពៃល លូត លាស់ ខ្លី។ 
មន្តៃី កសិកម្ម តៃូវ  ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
បច្ចៃកទៃស ដំ ដុះ និង ថៃ ទាំ 
ពៃម ទាំង តៃៀម ចុះ អន្តរាគមន៍ 
ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល វៃលា។

លោកបាន  ថ្លៃង ថា៖ «ចពំោះ 
ដំណំ សៃូវ ដៃល ដំ ដុះ រួច តៃូវ 
ណៃ នំ កសិករ  ឱៃយ ចុះ ពិនិតៃយ មើ ល  
ថៃ ទាំ ដក់ ជី បំប៉ន និង ការពារ 
ដំណំ ឱៃយ បាន ដិត ដល់ ជា បៃចាំ 
ពោល គឺ កមា្ចាត់ ស្មៅ ឱៃយ បាន ល្អ 
រកៃសា ទឹក ឱៃយ បាន គៃប់ គៃន់ និង 
ពិនិតៃយ មើល សា្ថាន ភាព នៃ ការ- 
បផំ្លាញ របស ់សត្វ ចងៃ  នងិ ជងំ ឺ
រាត តៃបាត  ផៃសៃងៗ»។

លោកបា៉ាង  វណ្ណាសៃដ្ឋ  បៃធ  ន 
មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និង 
នៃសាទ ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ 
បាន ឱៃយ ដងឹ កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា 
លោក បាន ទទួល សារាចរ ណៃ - 
នំ នៃះ រួច ហើយ និង តៃៀម ខ្លួន 
អនុវត្ត ។ ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ 
ក៏ រង គៃះ ដោយ ទឹក ជំនន់ បង្ក 
ដោយ ទឹក ភ្លៀង ដៃរ កាល ពី ខៃ 
តលុា ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ ទកឹ នៅ ក្នងុ 
សៃុក នន ផ្នៃក ខាង លើ បាន 
សៃក អស់ ហើយ នៅ សល់ តៃ 
សៃកុ នៅ ផ្នៃក ខាង កៃមបុ៉ណោ្ណាះ  
ដូច ជា សៃុក ពៃះនៃតៃពៃះ និង 

សៃុក ភ្នំសៃុក។
លោក  វណ្ណាសៃដ្ឋ  បញ្ជាក់ ថា  

ជា រៀង រាល ់ឆ្នា ំការ ធ្វើ សៃ បៃងំ  
អា ច ចាប់ ផ្ដើម បាន ពី ខៃ វិច្ឆិកា 
បុ៉ន្តៃ ដោយសារ ទឹក ជំនន់ ថ្មីៗ  នៃះ 
ការ ធ្វើ សៃ បៃំង មិន ទាន់ ចាប់ - 
ផ្ដើម នៅ ឡើយ។ 

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖ «យើង 
តៃៀម ហើយ យើង ចុះ ទៅ តាម 
ផៃន ការ។ អ្វី ដៃល យើង ពៃួយ - 
បារម្ភ គឺខា្លាច ខ្វះ ទឹក។ យើង ចុះ 
ទៅ ណៃ នំ គាត់ ពៃះ កសិករ 
ឥឡូវ នៃះ គាត់ ចូលចិត្ត ធ្វើ សៃ 
ដោយ បៃើ គៃឿង ចកៃ ដៃល- 

លឿន ហើយ គាត់ មិន បាន បា៉ាន់ - 
បៃមាណ ពី តមៃូវ ការ ទឹក ទៃ។ 
អី៊ចឹង វា អាច ខ្វះ ខាត ទឹក នៅ ចុង-  
រដូវ»។

លោក  បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា 
នៅខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ពលរ ដ្ឋ 
កាន់ តៃ ចៃើន បាន បង្ក បង្កើន ផ ល 
សៃវូ បៃងំ។ ជា ទូទៅ បៃជា ពល - 
រដ្ឋ ក្នុង ១សៃុក  តៃូវ បាន បា៉ាន់ - 
បៃមាណ ថា  នឹង ធ្វើ សៃូវ បៃំង 
ក្នុង ទំហំ ដី បៃមាណ តៃ  ៨ពាន់ 
ហិកតា ប៉ុន្តៃជាក់ស្ដៃង ពួកគៃ 
បាន ធ្វើ រហូត ដល់ទៅ   ៣មុឺន 
ហិកតា ក៏ មាន៕

ប្រជា កសិករ  នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត កំពង់ ស្ព ឺ កំពុង ស្ទងូ ស្រវូ កាលពីព្រល កន្លង មក ។ រូបថត ហុង មិន 
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

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

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

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

�ៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

UN និង ដៃ គូ កំពុងរៃ អង្គាស បៃក់  ជាង$៩ លានដើមៃបី ជួយ ជន រងគៃះ ដោយ ទឹក ជំនន់ 
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាត ិបៃចា ំកម្ពជុា នងិ ដៃ គ ូផ្ដល-់ 
ជំនួ យ សបៃបុរស ធម៌ ផៃសៃង ទៀត 
បា ន  កំពុង ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ 
ផៃន ការ ឆ្លើយតប គៃះ ទឹក- 
ជំនន់ ឆ្នាំ២០២០   ដោយ គៃង  
រៃ អងា្គស ថវិកា ឱៃយ បាន ជាង 
៩លាន ដុលា្លារដើមៃបី យ ក    មក 
ជួយ ពល រដ្ឋ ២៣ មុឺន ៧ពាន់ 
នាក់ ដៃល  រង គៃះ   ដោយ សារ 
ទឹក ជំនន់ ។

បើ តាម ឯកសារ ដៃល ការិ- 
យា  ល័ យ អង្គការ សហបៃ ជា- 
ជាតិ   សមៃប់ កិច្ច ការ សមៃប- 
សមៃួល និង មនុ សៃស  ធម៌ ហៅ 
កាត់  OCHA បាន ផៃសព្វ  ផៃសាយ 
នៅ  លើ គៃហទំព័រ របស់ ខ្លួន   
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  ពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា  ៨០មឺុន នាក់  នៅ ក្នងុ ខៃត្ត  
ចំនួន១ ៩ បាន រង ការប៉ះ ពាល់ 
ពីគៃះ  ទឹក ជំន ន់  បណ្ដាល   មក 
ពី ទឹក ភ្លៀង កា ល  ពី ខៃ តុលា ដៃល  
ក្នុង ចំនួន នៃះ មនុ សៃស ជិត ៣៩ 
មុឺន នាក់ កំពុង តៃូវ ការ ជំនួយ ។ 
ប៉ុន្តៃ ផៃន ការ ឆ្លើយ តប ដៃល 
កំពុង ចាប់ ផ្ដើម នៃះ  សំដៅ លើ 
តៃ ជន រងគៃះ ២៣ មុនឺ ៧ពាន ់  
នាក់ បុ៉ណ្ណោះ ដោយ តៃវូ ការថវិកា 
សរុប៩, ៤៣ លាន ដុលា្លារ។

បើ តាមឯក សារ ដដៃល នៅ 
ពៃ ល បៃមូល  បាន គៃប់គៃន់ 
ថវិកា  នៃះ  នឹង  តៃូវ បៃើ បៃស់ 
ជាជំនួយ សង្គៃះ  ជីវិត និង 

គាំពារ ពលរដ្ឋ ដៃល រង គៃះ ពី 
ពៃយុះ ទឹក ជំនន់ និង ការ ផ្ដ ល់ ជា  
សៃវា មូលដ្ឋាន នានា។ ថវិកា 
នៃះ  នឹង បៃើ បៃស់ ក្នុង រូបភាព 
ជា ជំនួ យ  សមៃប់ វិស័យ ចមៃុះ 
ដៃល ជួយ ដ ល់ កៃុម ងាយ រង-
គៃះរួម មាន អ្នក បា ត់   បង់ ទី- 
ជមៃក កមុារ ងាយ រងគៃះ នងិ 
កៃុម ផៃសៃង ទៀត។ 

លើស ពី នៃះ ទៀត ថវិកា នៃះ  
ក ៏នងឹ បៃើ សមៃប ់គាទំៃ ដល ់ការ- 
សា្ដា រ  ជីវភាព  និង ការ ពឹង អា-
សៃ័យ លើ ខ្លួន ឯង ឡើង វិញ។ វា 
ក ៏នងឹ បៃើ ជា ជនំយួ ក្នងុ លក្ខណៈ 
មួយ  ដៃល ចូល រួម  បញ្ចៀស នូវ 
ហានិភ័យ ជំងឺ កូវីដ១៩ក្នុង 

ចំណម អ្នក រង គៃះ  ពី  គៃះ- 
ធម្មជាតិ។

នៅ ក្នងុ ខៃ តុលា កម្ពជុា ទទួល-  
រង  នូវ ឥទ្ធិពល ពៃយុះ មួយ ចំនួន 
និង គៃះ ទឹក ជំនន់ដៃល បណ្ដាល   
ឱៃយ មនុសៃស ៤២ នាក់ បាត់ បង់ 
ជវីតិ។ មនសុៃស ជាង  ២ លាន នាក ់
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ទឹក ជំនន់ 
ប៉នុ្តៃ  ៨០មុនឺ នាក ់ បាន រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ ផ្ទាល់។ ក្នុង 
ចណំម អ្នក រងគៃះ មាន ៣៨ 
មុឺន៨ពាន់ នាក់ គឺ ជា អ្នក ងាយ- 
រងគៃះ ដោយ សារ ពកួ គៃ គ ឺជា 
អ្នក ដៃល តៃូវ បានកំណត់ ថា ជា 
អ្នក កៃីកៃ (IDpoor)។ លើស 
ពី នៃះ គៃះ មហន្តរាយ នៃះ ក៏ 

ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់ផ្ទះ  ជាង១ ៦ 
មុឺនខ្នង ។ នៃះ បើ តាម OCHA 
ដៃ ល  បាន សៃង់   ទិន្នន័យ ពី រដ្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា ។

លោក សៃ ីPauline Tame-
sis អ្នក សមៃប សមៃលួ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា 
បាន ថ្លៃង បៃប់ តាម អីុមៃល ថា 
អង្គការ សហបៃជា ជាតិ និង 
ដៃគូ ក៏ បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់ 
ពលរដ្ឋ ដៃល រង  គៃះ ដៃរ ជា-
មួយ នឹង រដ្ឋាភិបាល។ ផៃន ការ 
ឆ្លើយ តប ថ្មី នៃះ គឺ ដើមៃបី កំណត់ 
អាទិភាព  ដៃល  អង្គការ នា នា 
កៃម ឆតៃ អង្គការ  សហ បៃជា- 
ជា តិ អង្គការ មិន មៃន រដ្ឋា ភិ- 

បាលកាក បា ទ កៃហមនឹង អនុ- 
វត្ត  ដើមៃបី បំពៃ ញ   បន្ថៃម លើ អ្វី 
ដៃល រដ្ឋា ភិបាល បា ន ឆ្លើយ- 
តប។ «សក ម្ម   ភាព ដៃល ដក់ - 
ចៃញ ក្នុង ផៃន ការ នៃះ តៃូវបាន 
ផ្ដ ល់   អាទិភាព ដោយ បៃុង បៃ-
យ័ត្ន ដើមៃបី ធានា  ថា សកម្ម ភាព 
ទាំង នោះ  នឹង ជួយ ដល់ ជីវិត 
អ្នក ដៃល ងាយ រង  គៃះ បំផុត 
ដៃ ល  រងគៃះ ពី ទឹក ជំនន់។ 
ជំនួយ ទាំងនៃះ រួម មាន ការ- 
ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ សៃចក្ដ ីតៃវូការ 
ផ្នៃក មនសុៃស ធម ៌បនា្ទាន ់ក ៏ដចូ ជា 
សកម្មភាព សា្ដារ ឡើង វិញ ឱៃយ 
បាន ឆប់ រហ័ស ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ 
ពួក គៃ ឱៃយ វិល ទៅ រក សា្ថាន ភាព 
ធម្មតា វិញ» ។

កៃ ពី គៃះ ទឹក ជំនន់ នៅ 
តាម តំបន់ មួយ ចំនួន កម្ពុជា  ក៏ 
រង គៃះ ដោយ សារ ភាព រាំង- 
ស្ងួត ដៃរ។ គៃះ  ទឹក ជំនន់  និង 
គៃះ រាងំ ស្ងតួ  បាន បង្ក  ផល ប៉ះ- 
ពាល់ លើ ផ្ទៃ ដី  ផលិត  កម្ម សៃូវ  
ជាង ៣១មុឺន ហិកតា ប៉ុន្តៃ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ ខូច ខាត តៃ ជាង ១២ មុឺន   
ហកិតា ប៉ណុ្ណោះ។ ឆ្លើយ តប នងឹ 
គៃះ មហន្តរាយ នៃះ រាជ រដ្ឋា-
ភិបា ល បាន ចៃក ពូជ សៃូវ  ជាង 
៦៤ ៣ ៤តោ ន ដល់ ពលរដ្ឋ 
រងគៃះ ក្នុង ខៃត្ត ចំនួ ន១៩ 
និង ពូជ បន្លៃជា ចៃើន  បៃភៃទ 
ទៀត។  នៃះ បើ តាមសារាចរ 
ណៃ នាំ   របស់  កៃសួង កសិកម្ម 
ដៃល ផៃសព្វ  ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ  
១៣ វិច្ឆិកា ៕

តពីទំព័រ៤...លាន ដុលា្លារ ដល់ រាជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល កម្ពុជា  សមៃប់ គាំទៃ ដល់ ការ- 
ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ ទៅ នឹង វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ។

លោក  អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន បាន ទទួល- 
សា្គល់ ថា  ជបុ៉ន  បាន  និង កំពុង ដើរ តួ នាទ ី
យា៉ាង សំខាន់ ក្នងុ ការ សមៃប សមៃលួ  និង 
លើក កម្ពស់ ការ ធ្វើ សមា ហរណ កម្ម ក្នុង 
ចំណម យន្ត ការ ដៃល មាន សៃប់។ 
លោក សងៃឃឹម ថា ជបុ៉ន នឹង ចូល រួម វិភាគ- 
ទាន ក្នុង មូល និធ ិអភ ិវឌៃឍ ន៍ អៃមុិក (AC-
MECS) ដៃល កម្ពុជា គឺ ជា បៃធាន ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។

 កៃសួង ការ បរទៃស ជប៉ុន  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទ ី១៣ វចិ្ឆកិា ក ៏បាន ចៃញ ផៃសាយ សៃចក្ដ-ី 
ថ្លៃង ការ ណ៍រួម នៃកិច្ច បៃជុំ នៃះ  ដោយ 
បាន បញ្ជាក់ ថា ថា្នាក់ ដឹក នំា  ជបុ៉ន បានចាប-់ 
អារម្មណ ៍ក្នុង ការ គាំទៃ ដល់ យុទ្ធ សាស្តៃ 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ- សៃដ្ឋកិ ច្ច  អៃមុិក ។ 

ដោយ ឡៃក ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ កំពូល មៃគង្គ - 
សា ធារ ណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  លោក  អូន ព័ន្ធមុ នីរ័ ត្ន 
បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ សភា ពាណិជ្ជ កម្ម 
នៃ បៃទៃស មៃគង្គ នមីយួៗ សហការ ជតិ- 
ស្និទ្ធ ជាមួយ នឹង សមា គម ពាណិជ្ជ កម្ម- 

អន្តរ ជាតិ កូរ៉ៃ  ដើមៃបី ឈាន ដល់ ការ ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា  លើ អនុ សៃសរ ណៈ នៃ ការ យោគ- 
យល់ គា្នា រវាង បៃទៃស ទាំង ៦។ នៅ ឆ្នាំ 
២០២១ កម្ពជុា នងឹ ធ្វើ ជា សហ បៃ ធាន- 
កិច្ច បៃជុំ នៃះ ជា មួយ ភាគី កូរ៉ៃ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ក្នុង នាម ជា សហ- 
បៃធាន នៃ កចិ្ច បៃជុ ំកពំលូ មៃគង្គ-សាធា- 
រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ លើក ទី៣ កម្ពុជា នឹង ផ្ដាត- 
លើ អាទិភាព ពិសៃស ចំនួន ៥ រួម មាន  
ការដក ់បញ្ចលូ  ការ អនវុត្ត ផៃន ការ សា្ដារ- 
សៃដ្ឋកិ ច្ច ថា្នាក់ តំបន់ កៃយ វិបត្តិ នៃជំងឺ- 
រាត តៃបាត កូវីដ១៩ ដោយ ផ្ដាត លើ ស្ថរិ- 
ភាព សៃដ្ឋកិច្ច ការ សា្ដារ ឡើង វិញ នូវជីវ- 
ភាព រស់ នៅ និង សុខុមាលភាព របស់ 
បៃជា ជន និង ការ  ពងៃឹង ការ តៃៀមខ្លួន 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺរាតតៃបាត នា ពៃល 
អនា គត»។

លោក បន្ត ថា ចំណុច អាទិភាព ផៃសៃង 
ទៀត រួម មាន៖ «ការ ជំរុញ លំហូរ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ថា្នាក់ តំបន់ តាម រយៈ ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម- 
ពាណិជ្ជកម្ម និង សៃរីភាវូប នីយកម្ម    
ដោយ មាន ការ ចូលរួម យា៉ាង សកម្ម ពី 
វិស័យ ឯកជន  ការ ពងៃឹង  និង ពងៃីក 

កចិ្ចសហ បៃត ិបត្ត ិការ ដោយ បៃកាន ់ខា្ជាប ់
នូវ យន្តការ ពហុភា គី និង សកល  ការ- 
អភិវឌៃឍ ឧសៃសា ហកម្ម  និង ទីកៃុង បៃ តង 
និ ង  ការ កសាង សមត្ថភាព  ពិសៃស  តាម - 
រយៈ ការ លើក កម្ពស់ ការ សិកៃសា តាម 
បៃព័ន្ធអុីន ធឺ ណិត»។

សាធារ ណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  បាន រួម ចំណៃក ទឹក-  
បៃក់ ចំនួន ១០,៤២ លាន ដុលា្លារ  ដល់ 
មូល និធិ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ មៃគង្គ - 
សា ធារ ណរដ្ឋ   កូ រ៉ៃ ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០១៣ 
មក។ នៃះ បើ តាម កៃសួង ការ បរទៃស ។

បៃធា នាធិ បតី សាធា រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ លោក  
Moon Jae-in បាន ថ្លៃង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ 
កំពូល មៃគង្គ -សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  ថា 
សាធា រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ នឹង ធ្វើ ការ យា៉ាង ជិត- 
ស្និទ្ធជាមួយ បៃទៃស ក្នុង តំបន់ មៃគង្គ 
ដើមៃបី ធានា បាន នូវ ការ ទទួល បាន វា៉ាក់- 
សាំង បៃឆំង កូវីដ១៩ ជា សកល និង 
ដោយ ស្មើភាពគា្នា។លោក ក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ 
ដំឡើង  ឋានៈនៃ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ - 
មៃគង្គ -សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  ទៅ ជា  
«ដៃគយូុទ្ធសាស្តៃ»៕

ផ្ទះ ពល រដ្ឋ ក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កោ តេវូ ទឹក ជន់ លិច កាលពី ខេ តុលា ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី 

ជបុ៉នពងៃកីកម្ចដីល់$២៧០លាន...

ទិដ្ឋភាពនេកិច្ចបេជំុមេគង្គ-ជបុ៉ន កាលពីថ្ងេទី១៣ វិច្ឆកិា ។ រូបថត កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
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ក្រមុហុ៊នចុះបញ្ជីនៅCSXបង្ហាញប្រតិបត្តកិារវិជ្ជមាន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
ចំនួន៤នៅក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូល-
បត្រកម្ពជុា(CSX)បានរាយ-
ការណ៍ពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ល្អប្រសើរនៅត្រីមាសទ៣ីឆ្នាំន្រះ 
ទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះប្រក់-
ចណំលូដោយសារត្រប៉ះពាល់
បណ្ដាលមកពីការរកីរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
យោងតាមរបាយការណ៍ហរិញ្ញ-

វត្ថុរបស់ធនាគារអ្រសុីលីដា
Group(ABC)សម្រប់ត្រមីាស  
ទី៣ន្រះធនាគារន្រះបានប្រក-់ 
ចណំលូសរបុចនំនួ៥៨៤,២៥
ពាន់លានរៀលប្រហាក់ប្រហ្រល  
នងឹប្រក់ចំណលូកាលពតី្រីមាស
ទ៣ីឆ្នាំ២០១៩នងិប្រក់ចណំ្រញ-  
សទុ្ធចនំនួ១៤១,៩៥ពាន់លាន 
រៀលកើនឡើង២៦,៩៨ពាន់
លានរៀលស្មើនឹង២៣,៤៧
ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្រលដូច-
គា្នាក្នងុត្រីមាសទ៣ីកាលពឆី្នាំមនុ    
ខណៈរដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុង
ភ្នំព្រញ(PPWSA)ក៏បាន
រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនន្រះ
បង្កើតប្រក់ចំណូលបានចំនួន
៨៦,៥៨៥ពាន់លានរៀលនៅ
ត្រីមាសទ៣ីន្រះកើនឡើង៣៥,
៤៣ភាគរយធៀបនងឹរយៈព្រល  
ដូចគា្នាកាលពីត្រីមាសមុននិង

ប្រក់ចំណ្រញមានជាង២៧,
១៤០ពានល់ានរៀលកើនឡើង   
២៥,២៦ភាគរយធៀបនងឹរយៈ-
ព្រលដូចគា្នាកាលពីត្រីមាសមុន។  
លោកJongWeonHa

អនុប្រធនCSXបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថា
ABCបានប្រកា្លាយខ្លនួពីធនាគារ  
រូបវន្តទៅជាធនាគារឌីជីថល
ដ្រលមានភាពងាយស្រលួដ្រល  
ជួយដល់កំណើនចំនួនកម្ចីនៅ
ត្រមីាសទី៣ឆ្នាំ២០២០ខណៈ-
ដ្រលប្រកច់ណំលូរបស់PWSA 
បានកើនឡើងនៅត្រមីាសទ៣ី
ឆ្នាំ២០២០ដោយសារត្រការ-
កើនឡើងការលក់ទកឹដ្រលជា
ប្រភពប្រក់ចំណូលដ៏សំខាន់
និងតម្ល្រស្រវាសាងសង់។
លោកថ្ល្រងថា៖«ពិតណស់

នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាយើងអាច  
មើលឃើញថាសា្ថានការណ៍ជងំឺ 
កូវីដ១៩មានសា្ថានភាពប្រសើរ-
ឡើងក្នងុរយៈព្រល២-៣ខ្រន្រះ
នៅព្រលពិធីបុណ្រយអុំទូកបាន
បញ្ចប់ខណៈដ្រលចនំនួការឆ្លង  
ជងំឺនៅក្នងុបណ្ដាប្រទ្រសផ្រស្រង
ទៀតបន្តកើនឡើង។វាមានសារៈ- 
សខំាន់ក្នងុការរក្រសាស្រដ្ឋកចិ្ចឱ្រយ
មានដំណើរការរលូនខណៈ
ការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាល
ជងំនឺ្រះកក៏ាន់ត្រចាបំាច់។ជាមយួ  
គា្នាន្រះយើងអាចប្រយទុ្ធប្រឆំង  

និងជម្នះលើជំងឺដ៏សាហាវន្រះ
ដោយអនុវត្តតាមការណ្រនាំ
របស់ក្រសងួសខុាភបិាលរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជា»។
ក្រមុហ៊នុPESTECH(Cam-

bodia)PLCបានបងា្ហាញនូវ
ចណំលូសរបុ៣ខ្រន្ររយៈព្រល
ហិរញ្ញវត្ថុក្រមការត្រួតពិនិត្រយ
ឡើងវិញ(ត្រីមាសទី១ន្រឆ្នាំ
២០២១)ត្រវូបានកតត់្រត្រមឹ
៧៤៤៤៨លានរៀលដ្រល
កើនឡើងចំនួន៣១៧៣៩
លានរៀលឬ៧៤%ដោយធៀប  
ទៅនឹង៤២៧០៩លានរៀល

ក្នុងត្រីមាសទី១ន្រឆ្នាំហិរញ្ញ-
វត្ថុមុន (ត្រីមាសទី១ន្រឆ្នាំ
២០២០)។ការកើនឡើងភាគ-
ច្រើនន្រះគឺបណ្ដាលមកពីដំណក់-
កាលន្រការអនវុត្តគម្រងដ្រល  
មានស្រប់។ទោះបីជាមានការ-
កើនឡើងជាងមនុន្រប្រក់ចណំលូ 
ក៏នៅត្រមានការថយចុះចំនួន
២០១០លានរៀលឬ១១០% 
ដោយប្រៀបធៀបរវាងខាតមនុ
បង់ពន្ធ ក្នុងត្រីមាសទី១ន្រ
ឆ្នា២ំ០២១ដ្រលមានចនំនួ១៨៨   
លានរៀលធៀបទៅនងឹចណំ្រញ-  
ដលុមនុបងព់ន្ធដ្រលមានចំនួន 

១៨២២លានរៀលក្នងុត្រមីាស  
ទី១ន្រឆ្នាំ២០២០។
លោកHanFattJuanអគ្គ-

នាយកក្រុមហ៊ុន PESTECH
បានឱ្រយដឹងថាក្នុងអំឡុងព្រល
ត្រីមាសន្រះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើ-
ការងារលើកសិដា្ឋានសូឡាទ្រង់-
ទ្រយធំទំហំ២០ម្រហា្គាវា៉ាត់លើក- 
ដបំងូមានទីតាងំនៅទកី្រងុបាវតិ  
ខ្រត្តសា្វាយរៀងដ្រលបញ្ចប់
ទដិ្ឋភាពការរចនាប្លង់នងិវសិ្វកម្ម
របស់គម្រងន្រះ។ក្រមុការងារ  
ន្រះនឹងធ្វើការវាយតម្ល្រការទិញ  
សមា្ភារនិងការរៀបចំការដា្ឋាន

ដ្រលរួមមានការងារសុីវិល
បឋមនិងត្រីមាសបនា្ទាប់។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ 

ក្រុមការងារផ្រស្រងទៀតរបស់
យើងកពំងុមមាញកឹក្នងុការអនវុត្ត
គម្រងអនុសា្ថានីយរ៉្រមាស
អូរខា្វាវនៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរី។
យើងរំពឹងថាគម្រងន្រះនឹង
ឆ្ពោះទៅរកល្របឿនមយួដល៏ឿន
ហើយគ្រងនឹងបញ្ចប់នៅខ្រ
ម្រសាឆ្នាំ២០២១»។
លោកសខុវឿនអគ្គនាយក

ក្រមុហ៊នុLOLCបានរាយការណ៍
ថាទ្រព្រយសកម្មរបស់ LOLC
បានកើនឡើងដល់ជាង៤៤០៨  
ពាន់លានរៀល។តុល្រយភាព
ប្រក់បញ្ញើបានកើនឡើង២០
ភាគរយដល់២២៣៤ពាន់លាន  
រៀលបើធៀបនឹងចុងឆ្នាំ២០១៩។  
ផលបត្រកម្ចីដលុបានកើនឡើង
ដល់៣៤១៧  ពាន់លានរៀល
ធៀបត្រីមាសទី២ឆ្នាំន្រះ។  
លោកបញ្ជាក់ថា៖«LOLCកពំងុ  

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
បណ្ដាញច្រកចាយដ្រលនាមំខុ
ដោយបច្ច្រកវទិ្រយាឆ្នាំ២០២០ដ្រល  
នឹងធ្វើឱ្រយស្រវាបម្រើអតិថិជនល្អ-
ប្រសើរនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព»។  
LOLCនឹងដាក់ឱ្រយដំណើរការ
ស្រវាធនាគារអុិនធឺណិតដល់
អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅត្រីមាស
ទី៤ឆ្នាំ២០២០៕LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ ៈSmartAxiataដ្រលជា
ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិន
មា៉ាឡ្រសុីនងិជាប្រតបិត្តកិរទរូសព័្ទចលត័  
ឈានមខុគ្រមយួនៅកម្ពជុាបានប្រកាស  
ការរមួចណំ្រកជាទកឹប្រក់ចនំនួ៤៥៩
លានដលុា្លារដល់ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជា
(ឬស្មើនងឹ១,៧ភាគរយន្រផលតិផល   
ក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា)
កាលពឆី្នាំ២០១៩ខណៈដ្រលក្រមុហ៊នុ  
មួយន្រះបានបង់ពន្ធចំនួន៩៤លាន
ដុលា្លារដល់រដ្ឋ។
យោងតាមរបាយការណ៍និរន្តរភាព

របស់ខ្លនួក្រមុហ៊នុមយួន្រះបានបងព់ន្ធ
ចនំនួ៩៤លានដលុា្លារលើពន្ធអាករនិង  
កម្រស្រវានិយតកម្មដោយការបង់
ពន្ធន្រះត្រឯងមានចនំនួ២,១ភាគរយ
ន្រចំណូលពន្ធលើថវិកាជាតិសរុប។

ជាមយួគា្នាន្រះតាមរយៈការរមួចណំ្រក   
ដល់មូលនិធិកាតព្វកិច្ចស្រវាសកល
វសិយ័ទរូគមនាគមន៍នងិមលូនធិិកសាង   
សមត្ថភាពនងិការស្រវជ្រវនងិការ-
អភិវឌ្រឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និង
បច្ច្រកវទិ្រយាទរូគមនាគមន៍នងិពត័ម៌ាន
ក្រមុហ៊នុកប៏ានបង់ប្រក់ទហំ៣ំភាគរយ  
ន្រប្រក់ចណំលូដលុរបស់ខ្លនួរៀងរាល់
ឆ្នាំដល់គម្រងនានាជាច្រើនដឹកនាំ
ដោយរដា្ឋាភិបាលដ្រលជំរុញហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធអុនីធណឺតិចលត័នងិការ- 
អភវិឌ្រឍធនធនមនសុ្រសនៅក្នងុវសិយ័
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង
ដ្រលនាំឱ្រយក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលសា្គាល់
ថាជា«អ្នកផ្ដល់វភិាគទានល្អបំផតុសម្រប់
មូលនិធិ CBRD»កាលពីឆ្នាំ២០១៩
ពីសំណក់ក្រសួងប្រសណីយ៍និង 
ទូរគមនាគមន៍។
លោកThomasHundtនាយក-

ប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Axiata
បានឱ្រយដងឹថាការគោរពតាមការប្ដ្រជា្ញា-
ចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះការអភិវឌ្រឍ
ប្រទ្រសជាតិតាមរយៈការបំព្រញកាតព្វ-
កចិ្ចពន្ធនងិកម្រនយិតកម្មគជឺាចណំចុ  
សំខាន់បំផុតន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
របស់ខ្លនួខណៈដ្រលកចិ្ចការនរិន្តរភាព   
ដ្រលខ្លនួសម្រចបានកន្លងមកគឺបាន
នាមំកនវូអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជនូ
ដល់សហគមន៍នានាក្នងុនោះរមួមាន
ការគាំទ្រចំពោះអក្ខរកម្មឌីជីថលការ-
អប់រំឌីជីថលនិងការការពារបរិសា្ថាន
បានជយួបង្កើតនវូភាពរងឹមាំនងិផ្ដល់
ឱកាសជាច្រើនដល់យុវជនជំនាន់ក្រយ 
ដ្រលជាអ្នកកំណត់អនាគត។
លោកThomasថ្ល្រងថា៖«បន្ថ្រម

លើប្រតបិត្តកិារអាជវីកម្មប្រកបដោយ
និរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹង
ខតិខឱំ្រយកានត់្រខា្លាងំជាងន្រះទៅទៀត

ដើម្របជីយួបង្កើតប្រពន័្ធអ្រកឡូសូុីប្រប
បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលនៅក្នុងព្រះរាជា-
ណចក្រកម្ពជុាឧទាហរណក៍ារត្រៀម
ខ្លនួជាស្រចក្នងុការដាក់ឱ្រយដណំើរការ
ស្រវាបច្រ្ចកវិទ្រយាជំនាន់ទី៥(5G)»។

 កាលពីឆ្នាំ២០១៩ក្រមុហ៊នុSmart 
Axiataបានធ្វើត្រស្ដសាកល្របងស្រវា
បច្ច្រកវិទ្រយាជំនាន់ទី៥(5G) ប្រកប-
ដោយជោគជ័យដ្រលន្រះបងា្ហាញពី
ភាពឈានមុខគ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុង
វសិយ័ទរូគមនាគមន៍ហើយកជ៏ាក្រមុ-
ហ៊ុនដំបូងគ្របង្អស់នៅកម្ពុជាដ្រល
បានដាក់ដំណើរការស្រវាបច្ច្រកវិទ្រយា
ជនំាន់ទ៤ី(4G)កាលពីឆ្នាំ២០១៤
បនា្ទាប់មក 4G+ កាលពីឆ្នាំ២០១៦
នងិ4G+withHDVoice(VoLTE)
និង4.5Gកាលពីឆ្នាំ២០១៧។
យោងតាមរបាយការណ៍ន្រះក្រមុហ៊នុ 

Smartបម្រុងទុកថវិកាច្រើនជាង១

ភាគរយន្រប្រក់ចណំលូដលុប្រចាឆំ្នាំ
ដ្រលមានទឹកប្រក់ច្រើនជាង៣លាន
ដលុា្លារសម្រប់ដណំើរការកម្មវធិីទទលួ-  
ខសុត្រវូសង្គម(CSR)ដចូជាកម្មវធិី
គាទំ្រនងិអភវិឌ្រឍន៍ក្នងុវសិយ័អបរ់ំបរសិា្ថាន  
កឡីាសហគមន៍ការច្ន្រប្រឌតិបច្ច្រក-
វិទ្រយានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត។
តាមរយៈមលូនធិិវនិយិោគលើអាជវីកម្ម

ប្របឌីជីថលSmart Axiataកំពុង
វនិយិោគថវកិាជាង២លានដលុា្លារលើ
អាជីវកម្មឌីជីថលទើបបង្កើតថ្មីចំនួន៨
នៅកម្ពុជាដ្រលបង្កើតការងារជាង
១៤០០កន្ល្រងនិងបង្កើតប្រក់ចំណូល  
សរុប២,៧លានដុលា្លារ។អាជីវកម្ម
ទាំងន្រះផ្ដោតសំខាន់លើបច្ច្រកវិទ្រយា
ដូចជាសង្គមអុីនធឺណិត(IOT)និង
chatbotsដ្រលផ្ដល់ដណំោះស្រយ
ផ្ន្រកឌីជីថល សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលមកពីគ្រប់វិស័យ៕LA

កៃមុបុគ្គលិក កំពុង ពិភាកៃសា គ្នា នៅ ទីស្នាក់ ការ  កៃមុហុ៊ន ផៃសារ មូល បតៃ កម្ពជុា  (CSX) ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ក្រមុហុ៊នSmartAxiataបង្ហាញពីការរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍបច្ច្រកវិទ្រយានិងស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា



តពីទពំរ័១...ក្រមុហ៊នុទាងំ-
នោះមានក្រុមហ៊ុនHunTy
Co.,Ltdដ្រលកំពុងមមាញឹក
ខ្លាងំក្នងុការសាងសង់រោងចក្រ
ប្រើប្រស់ចំហាយទឹកក្តៅដើម្របី
សមា្លាប់សមាសធាតុចង្រលើ
ផ្ល្រឈើស្រស់។
លោកសាខុនបានប្រប់ថា៖

«ស្រចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទ្រស
ចនិឱ្រយដងឹថាមានក្រមុហ៊នុចនិ
ចនំនួ៣កពំងុដណំើរការបង្កើត
រោងចក្រប្រើប្រស់ចហំាយទកឹ
ក្តៅដើម្របីសមា្លាប់សមាសធាតុ
ចង្រពិស្រសដង្កូវពងរុយនៅ
ក្នុងផ្ល្រសា្វាយ។ខ្ញុំនឹងចុះពិនិត្រយ
រោងចក្រទាំងនោះនៅព្រលខ្ញុំ
ទទលួរបាយការណ៍ថាក្រមុហ៊នុ

បញ្ចប់ការសាងសង់»។
លោកប្រប់ទៀតថាក្រសួង

នងឹស្នើទៅភាគចីនិឱ្រយមកត្រតួ-
ពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រក្រុមហ៊ុន
នៅព្រលការដំឡើងឧបករណ៍
សមា្លាប់សមាសធាតុចង្ររួច
រាល់។លោកបានអះអាងថា៖
«យើងអាចនាំផ្ល្រសា្វាយស្រស់
ច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសចិនបាន
លុះត្រត្រយើងបង្កើតរោងចក្រ
ដ្រលប្រើប្រស់ចហំាយទកឹក្តៅ
ដើម្របសីមា្លាបស់មាសធាតុចង្រ
ពិស្រសពងរុយអ៊ីចឹងហើយ
បានជាក្រសួងកសិកម្មកំពុង
តាមដានរបាយការណ៍វឌ្រឍន-
ភាពន្រការសាងសង់រោងចក្រ
គ្រឿងមា៉ាសុីនប្រើចំហាយទឹក

ក្តៅដើម្របីសមា្លាប់សមាសធាតុ
ចង្រន្រះ»។
កាលពីខ្រមថិនុាឆ្នាំ២០២០

កម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រម-
ព្រៀងជាផ្លវូការក្នងុការនាំច្រញ
សា្វាយស្រស់ចនំនួ៥០មុនឺតោន
ក្នុង១ឆ្នាំដ្រលន្រះជាការបើក
ផ្លវូដើម្របីជរំញុការនាចំ្រញកស-ិ
ផលក្នុងស្រុកទៅកាន់ទីផ្រសារធំ
ជាងគ្រនៅអាសុីមួយន្រះ។
លោកក្រមនុ្ធវីធុប្រធាននា-

យកដា្ឋានការពារដណំាអំនាមយ័
នងិភតូគាមអនាមយ័ន្រក្រសងួ
កសកិម្មធា្លាប់បានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍ថាគតិត្រមឹខ្រកញ្ញាឆ្នាំន្រះ
អគ្គនាយកដា្ឋានទទួលបាន
ពាក្រយស្នើសុំចុះបញ្ជីចមា្ការសា្វាយ
ទីតាំងវ្រចខ្ចប់ ក្រុមហ៊ុននិង
សហគមន៍កសកិម្មសរបុ៤៥។
ក្រមុហ៊នុចនំនួ២៣មានបណំង
នងិកពំងុសាងសង់ហ្រដា្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មសមា្លាប់ពង-
រុយចោះផ្ល្រសា្វាយ។
លោកបានបន្តថាផ្អ្រកតាម

ខ្លមឹសារន្រពធិសីារដ្រលកម្ពជុា
នងិចនិចុះកចិ្ចព្រមព្រៀងកាល
ពីខ្រមថិនុានោះផ្ល្រសា្វាយស្រស់
កម្ពុជាអាចនាំទៅកាន់ប្រទ្រស
ចិនបានលុះត្រត្រចុះបញ្ជីកសិ-
ដា្ឋាន និងទីតាំងវ្រចខ្ចប់នៅ
អគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្មដ្រល
ទទួលសា្គាល់ដោយអ្នកជំនាញ

គយប្រទ្រសចិន(GACC)។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទាំងន្រះ

ទាមទារការចូលរួមពីអ្នកវិនិ-
យោគទាងំក្នងុនងិក្រប្រទ្រស
ក្នុងការសាងសង់រោងចក្រប្រ-
ព្រឹត្តិកម្មសមា្លាប់សមាសភាព
ចង្រដោយប្រើចហំាយទកឹក្តៅ
និងប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកក្តៅន្រះ»។
លោកឈនុដារ៉ូប្រធានផ្ន្រក

រដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនCam
MJAgriculturalParkដ្រល
ជាការវិនិយោគរបស់វិនិយោ-
គិនចិនលើដំណាំសា្វាយបាន
នយិាយថាក្រមុហ៊នុលោកមនិ
ទាន់ដាក់ពាក្រយស្នើសុំនៅឡើយ
ទ្រព្រះក្រមុហ៊នុកពំងុដឡំើង
មា៉ាសុីនសមា្លាប់សមាសភាព
ចង្រលើផ្ល្រឈើស្រស់។
លោកថ្ល្រងថា៖ «យើងមិន

ទាន់ដំឡើងមា៉ាសុីនរួចរាល់ទ្រ
ព្រះជងំឺកវូដី១៩បានរាងំស្ទះ
ដល់ដំណើរការន្រះ។យើង
មានចំណាប់អារម្មណ៍យា៉ាង
ខ្លាំងចំពោះទីផ្រសារចិន»។
ទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដា្ឋាន

កសិកម្មឱ្រយដឹងថាកម្ពុជាបាន
នាំច្រញផលតិផលពីផ្ល្រសា្វាយ
រមួមានផ្ល្រសា្វាយស្រស់ដណំាប់
សា្វាយទកឹសុរី៉ូសា្វាយនងិសា្វាយ-
ជ្រក់ដ្រលមានតម្ល្រសរុបជាង
៤៤,៥៧លានដុលា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩៕LA

ថ្ង្រអង្គារទី១៧ែខវិច្ឆកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

សេដ្ឋកិច្ចថេធ្លាក់ចុះ៦,៤%ក្នងុQ3បេសើរជាងQ2
ទីក្រុងបាងកកៈស្រដ្ឋកិច្ចថ្រ

បានធា្លាក់ចុះ៦,៤ភាគរយក្នុងត្រី-
មាសទី៣ប៉ុន្ត្រមានភាពប្រសើរ
ឡើងធៀបនឹងការធា្លាក់ចុះក្នុង
ត្រមីាសទ២ីដ្រលមានជាង១២
ភាគរយ។ន្រះបើយោងតាមក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិនងិ
សង្គម(NESDC)ដ្រលបាន
ច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រចន្ទ។
NESDCដ្រលជាក្រមុប្រកឹ្រសា

យោបល់ក្រមការគ្របគ់្រងរបស់
រដ្ឋបានឱ្រយដឹងថាបើទោះបីជា
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុង
ត្រីមាសទី៣មានការធា្លាក់ចុះ ក៏
វានៅត្រមានភាពប្រសើរឡើងពី
ការធា្លាក់ចុះ១២,១ភាគរយក្នុង
ត្រីមាសទី២ ដ្រលជាលទ្ធផល
ន្រភាពប្រសើរឡើងវិញក្នុងការ
នាំច្រញសរុបន្រទំនិញនិងស្រវា-
កម្ម ការវិនិយោគឯកជននិង
ការចំណាយលើការប្រើប្រស់
ចុងក្រយ។ទន្ទឹមនឹងនោះដ្ររ
ការចំណាយលើការប្រើប្រស់
ចុងក្រយរបស់រដា្ឋាភិបាលនិង
ការវិនិយោគសាធារណៈទាំង២
ន្រះបានបន្តកើនឡើង។
ផលតិកម្មកសកិម្មបានធា្លាក់ចុះ

០,៩ភាគរយដោយសារការធា្លាក់
ចុះជាចម្របងលើប្រភ្រទដំណាំ

សខំនៗ់ រមួមានស្រវូកស៊ូនងិ
ដងូប្រង។វសិយ័មនិម្រនកសកិម្ម
បានបន្តធា្លាក់ចុះចនំនួ៦,៨ភាគរយ
ដ្រលងើបឡើងវញិពីការធា្លាក់ចុះ
១២,៩ភាគរយក្នុងត្រីមាសទី២
ព្រលដ្រលរដា្ឋាភបិាលបានបន្ធរូ-
បន្ថយវិធានការដើម្របីទប់សា្កាត់
នងិគ្រប់គ្រងការរកីរាលដាលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩។
NESDC បានឱ្រយដឹងបន្តថា

ជាងន្រះទៅទៀតវធិានការជរំញុ
ស្រដ្ឋកិច្ចក៏បានគំាទ្រដល់ការ
ងើបឡើងវញិន្រវសិយ័កម្មន្តសាល
និងស្រវាកម្មដ្រលបានធា្លាក់ចុះ
៥,៣ភាគរយនងិ៧,៣ភាគរយ
ពីវសិយ័នមីយួៗ ដ្រលមានភាព
ប្រសើរឡើងពីការធា្លាក់ចុះ១៤,៦
ភាគរយនងិ១២,២ភាគរយក្នងុ
ត្រីមាសទី២រៀងគា្នាដ្ររ។
វិស័យស្រវាកម្មដ្រលងើប

ឡើងវញិរមួទាងំពាណជិ្ជកម្មលក់
បោះដុំនងិលក់រាយសកម្មភាព
ស្រវាម្ហបូអាហារនងិការសា្នាកន់ៅ
និងការដឹកជញ្ជូន និងសន្និធិ។
លើសពីន្រះទៀតវសិយ័សណំង់
និងព័ត៌មានវិទ្រយាបានបន្តរីក-
លូតលាស់។
ចណំ្រកការចណំាយវញិការ-

ចំណាយលើការប្រើប្រស់ចុង-

ក្រយរបស់វសិយ័ឯកជនបាន
ធា្លាក់ចុះ០,៦ភាគរយការបង្កើត
មលូធនថ្ររនងិការនាំច្រញនងិ
នាំចូលទំនិញនិងស្រវាកម្មធា្លាក់
ចុះ២,៤ភាគរយ២៣,៥ភាគរយ
នងិ២០,៣ភាគរយរៀងៗខ្លនួ។
ទោះយា៉ាងណាការចំណាយលើ
ការប្រើប្រស់ចុងក្រយរបស់
រដា្ឋាភិបាលបានកើនឡើង៣,៤
ភាគរយ។
ការចណំាយលើការប្រើប្រស់

ឯកជនចុងក្រយបានធា្លាក់ចុះ
០,៦ភាគរយដ្រលបានងើបឡើង
ពីការធា្លាក់ចុះ៦,៨ភាគរយនៅ
ក្នុងត្រីមាសទី២។ទំនិញប្រើ-

ប្រស់រយៈព្រលខ្លីនិងស្រវាកម្ម
បានកើនឡើង២,៧ភាគរយនងិ
៣,៨ភាគរយរៀងគា្នា។ទំនិញ
ប្រើប្រស់រយៈព្រលយូរនិងមធ្រយម
បានថយចុះ១៩,៣ភាគរយនិង
១៤ភាគរយរៀងគា្នាផងដ្ររ។
ការចណំាយលើការប្រើប្រស់

ទទូៅរបស់រដា្ឋាភបិាលបានកើន-
ឡើង៣,៤ភាគរយបានបន្តកើន-
ឡើងពីការកើនឡើង១,៣ភាគរយ
នៅក្នុងត្រីមាសទី២។ម៉្រយាងវិញ
ទៀតការទញិទនំញិនងិស្រវាកម្ម
បានកើនឡើង៧,៨ភាគរយ៕
TheNation Thailand_
ANN/RR

ទិដ្ឋភាពអគារនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទ្រសថ្រ។AFP

ការសាងសង់ផ្លវូលេបឿនលឿន
សមេចបានជិត២៧ភាគរយ
ហុឹនពិសី

ភ្នពំ្រញៈទោះបីជងំផឺ្តៅសាយ
សកលកូវីដ១៩នៅកំពុងបន្ត
រីករាលដាល ក៏ការសាងសង់
ផ្លវូល្របឿនលឿនពីភ្នពំ្រញ-ខ្រត្ត
ព្រះសហីនុដ្រលមានតម្ល្រជាង
១,៩ពាន់លានដុលា្លារមិនបាន
ពន្រយារព្រលនោះទ្រដោយមក
ដល់ព្រលន្រះសម្រចបាន
ជាង២៦ភាគរយខណៈការ-
សាងសង់គ្រងនឹងត្រូវបញ្ចប់
នៅប្រមាណ២ឆ្នាំខងមុខ។
ន្រះបើតាមអ្នកនាំពាក្រយក្រសងួ
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន។
ផ្លូវល្របឿនលឿនទី១នៅ

កម្ពុជាដ្រលមានប្រវ្រងសរុប
ជាង១៩០គឡីមូ៉្រត្រន្រះតភា្ជាប់
ពីសង្កាត់សំរោងក្រមខណ្ឌ
ពោធិ៍ស្រនជយ័រាជធានីភ្នពំ្រញ
ដល់សង្កាត់ល្រខ៣ក្រុងព្រះ-
សហីនុដោយឆ្លងកាត់រាជធានី
ភ្នំព្រញ៨,៣០គីឡូម៉្រត្រខ្រត្ត
កណា្តាល៩,១០គឡីមូ៉្រត្រខ្រត្ត
កំពង់ស្ពឺ ៨០,៨០គីឡូម៉្រត្រ
ខ្រត្តកោះកងុ១,៩២គឡីូម៉្រត្រ
នងិខ្រត្តព្រះសហីនុមានប្រវ្រង
៨៩,៨៩គីឡូម៉្រត្រ។
ផ្លូវន្រះចាប់ផ្តើមសាងសង់ពី

ថ្ង្រទី២២ខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៩
ដោយក្រមុហ៊នុសាជវីកម្មសា្ពាន
នងិថ្នល់ប្រទ្រសចនិ(CRBC)
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនCambo-
dianPPSHVExpressway
Co.,Ltd។
លោកវា៉ាសឹុមសុរិយាអ្នកនំា-

ពាក្រយក្រសងួសាធារណការនងិ
ដឹកជញ្ជូនបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍នាថ្ង្រចន្ទថាការសាងសង់
ផ្លូវល្របឿនលឿននៅព្រលន្រះ
សម្រចបាន២៦,៨៦ភាគរយ
ដោយការសាងសង់កំពុងមាន
ដណំើរទៅមខុជាប្រចាំ។លោក
បន្តថាមន្ត្រីជនំាញរបស់ក្រសងួ
សាធារណការត្រងត្រសហការ
ជាមយួនងឹក្រមុហ៊នុសាងសង់
ដើម្របីធ្វើឱ្រយការសាងសង់អាច
បញ្ចប់បានទៅតាមផ្រនការ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «បើមើល

តាមក្រហ្វិកគឺដំណើរការសាង-
សង់ផ្លវូន្រះកំពុងដើរស្របគា្នាជា-
មួយនឹងផ្រនការដ្រលបានកំ-
ណត់ទុកដ្រលអាចបញ្ចប់ក្នុង
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២២»។
លោកលើកឡើងទៀតថាផ្លវូ

ល្របឿនលឿនន្រះនងឹចលូរមួចណំ្រក
យា៉ាងច្រើនក្នងុការជរំញុកណំើន
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ
ការកាត់បន្ថយចណំាយពីភ្នំព្រញ
ទៅកាន់តំបន់កំពង់ផ្រសមុទ្រ
អន្តរជាតិទឹកជ្រព្រមទាំង

រយៈព្រលធ្វើដំណើរផងដ្ររ។
លោកវុីសំណាងអភិបាល

ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយថា
សម្រប់ចមា្ងាយផ្លូវប្រមាណ
៨០គីឡូម៉្រត្រឆ្លងកាត់ខ្រត្ត
កំពង់ស្ពឺ បច្ចុប្របន្នការចាក់ដី
នងិដាក់លូសម្រចបាន១០០
ភាគរយហើយខណៈសា្ពានឆ្លង
កាត់លើផ្លូវជាតិល្រខ៤ចំនួន
២កន្ល្រងនៅមិនទាន់រួចរាល់
ទ្រ។ផ្លូវន្រះនឹងកា្លាយជាផ្លូវយុទ្ធ-
សាស្រ្តមួយដ៏សំខន់សម្រប់
ជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
និងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
ទោះបីជាយា៉ាងណាលោក

សណំាងប្រប់ថាការសាងសង់
ផ្លវូថ្មីន្រះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ដី
ឯកជនមយួចនំនួដ្ររប៉នុ្ត្រការ-
ដោះស្រយផលប៉ះពាល់ទាងំ-
នោះត្រវូបានដោះស្រយបញ្ចប់
ជាបន្តបនា្ទាប់។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«ការដោះស្រយផលប៉ះ-
ពាល់ព្រលន្រះគឺមាននៅសល់
ត្រ៥-៦គ្រួសារត្រប៉ុណ្ណោះ»។
លោកនយិាយថា៖«សម្រប់

ការសាងសង់ផ្លូវឆ្លងកាត់ខ្រត្ត
ដ្រលមានប្រវ្រង៨០គឡីមូ៉្រត្រ
ខ្ញុំសង្ក្រតឃើញថាមានដំណើរ-
ការទៅមុនយា៉ាងរលូន»។
ប្រធានសមាគមភស័្តភុារកម្ម

កម្ពជុា(CLA)លោកសុនិចន្ធី
ធា្លាប់បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា
នៅព្រលផ្លូវល្របឿនលឿនបើក
ដណំើរការវានងឹចលូរមួចណំ្រក
យា៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យដឹក-
ជញ្ជនូ។លោកថ្ល្រងថា៖«ទោះ
ជាការបើកបរតាមផ្លូវល្របឿន-
លឿនត្រវូបង់ប្រក់ក៏ដោយត្រ
បើយើងធៀបជាមួយការប្រើ-
ប្រស់ផ្លូវបច្ចុប្របន្នដ្រលមាន
ភាពតូចចង្អៀតនិងចមា្ងាយ
ឆ្ងាយជាងប្រហ្រល៤០គីឡូ-
ម៉្រត្រនោះឃើញថាការចណំាយ
លើប្រងឥន្ធនៈគឺអស់តចិជាង
និងប្រើព្រលខ្លីទៀតផង»។
លោកបន្តថាផ្លូវន្រះនឹងដើរ

តនួាទីសខំន់ក្នងុការដកឹជញ្ជនូ
ទំនិញពីភ្នំព្រញទៅកំពង់ផ្រ
ទឹកជ្ររបស់កម្ពុជា។
បើតាមលោកចន្ធី បច្ចុប្របន្ន

ការដកឹជញ្ជនូទនំញិតាមរថយន្ត
កុងតឺន័ររវាងភ្នំព្រញនិងក្រុង
ព្រះសីហនុដ្រលមានចមា្ងាយ
២៣២គីឡូម៉្រត្រត្រូវចំណាយ
ព្រលពី៦ទៅ៨ម៉ាង។
លោកលើកឡើងថា វិស័យ

ឯកជនពិតជាចង់បានហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មួយដ្រល
ល្អប្រសើរព្រះនៅព្រលមាន
ផ្លវូថ្នល់ល្អវានងឹជយួកាត់បន្ថយ
ថ្ល្រដើមផលិត៕LA

កេមុហុ៊នយ៉ាងតិច៣...
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 អស់ រយៈពៃល ជាង ២ ទសវតៃស រ៍មក 
ហើយ កៃុមហ៊ុន UAS Pharma-
ceuticals Pty Ltd គឺជា អ្នក-
តៃួសតៃយ ផ្លូវ ផ្នៃក សោភណភាព 
ដៃលមាន វត្តមាន ឈានមខុ គៃ  នៅក្នងុ 
បៃទៃស ជាង ២០ នៅ ទូទាំង ពិភព-
លោក   រាប់ ចាប់តាំងពី អូស្តៃលី រហូត 
ដល ់អាសុអីាគ្នៃយ ៍ឥណ្ឌា មជៃឈមិបពូ៌ា 
និង សហរដ្ឋអាមៃរិក ។ 

 ដោយបាន ចូលមក ទីផៃសារ កម្ពុជា 
ចាបត់ាំងពី ឆ្នាំ ២០០០ មក ក្នងុឆ្នាំនៃះ 
គជឺា ខបួ ២០ ឆ្នា ំ នៃ យហីោ ដៃល ផលតិ 
នៅ អសូ្តៃល ីមយួ នៃះ ដៃល ផលតិផល 
របស់ខ្លួន ទទួលបាន ជោគជ័យ ជា-
បន្តបន្ទាប ់តាមរយៈ គនំតិ ផ្តចួផ្តើម ថ្មីៗ  
ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង កំណើនន ៃ 
ឧសៃសាហកម្ម និង តមៃូវការ អតិ ថិ ជន 
ដៃល កំពុង កើនឡើង ។ 

 យោងតាម បៃធាន គៃប់គៃងស្តីទី  
បៃចា ំបៃទៃសកម្ពជុា លោក Konduru 
Muralidhar Varma បានឱៃយដឹង   
ថា ៖«កៃុមហ៊ុន UAS Pharmaceu-
ticals បានសមៃច បង្កើត ការយិាលយ័ 
តំណង នៅទីនៃះ អស់ រយៈពៃល ២ 
ទសវតៃស រ៍មកហើយ ពីពៃះ ខ្លួន បាន 
មើលឃើញ ពី តមៃូវការ  សកា្តនុពល  
ស មៃ ប ់សមា្ភារ ផ្នៃក សោភណភាព នងិ 
ផលិតផល ថៃរកៃសា សៃបៃក ដៃលមាន 
គណុភាព ខ្ពស់ ។ ពៃលនោះទផីៃសារ ភាគ-
ចៃើនបំផុត តៃូវបាន គៃបដណ្តប់ ដោយ 
ផលិតផល នំចូល ដៃល កៃពី តម្លៃ ថ្លៃ 
ហើយ វា ក ៏មនិតៃវូ នងឹ បៃភៃទ សៃបៃក នងិ 
លក្ខខណ្ឌ នៅក្នុង សៃុក ដៃរ » ។ 

« ខណៈ ទីផៃសារ នៅ កម្ពុជា កំពុងតៃ 
មានការ រីកចមៃើន យើង ក៏មាន បញ្ហា 
បៃឈម ផងដៃរ នៅក្នុង ទមៃង់ នៃ 
ឧបសគ្គ ខាង វបៃបធម៌ និង ភាសា ក៏ដូច 

ជា កង្វះ ការអភវិឌៃឍ ហៃដ្ឋារចនសម្ពន័្ធ 
នៅក្នុង បៃទៃស » ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន ជាមួយនឹង វត្ត មាននៅ 
កម្ពុជា យើង មាន ផ្តល់ជូន ផលិតផល 
ចមៃុះ ជាង៨០បៃភៃទ  ក្នុងនោះ មាន 
ផលិតផល ផ្នៃក សោភណភាព ផ្នៃក 
សៃបៃក ធ្មៃញ និង ផលិតផល ផ្នៃក 
វៃជ្ជសាស្តៃ ជាចៃើន ទៀត ។ កៃុមហ៊ុន 
UAS Pharmaceuticals បាន 
ឈានដល ់គោលដៅ ដ ៏មយួ ធ ំក្នងុការ- 
សមៃច តាម បំណងបៃថា្នា របស់ខ្លួន 
ក្នងុការ កា្លាយជា មា៉ាក យហីោ ដៃលមាន 
ការទទួលសា្គាល់ ជា សកល នៅក្នុង 
ផ្នៃក   សោភណភាព វៃជ្ជសាស្តៃ ។ 

 ទោះបីជា កៃុមហ៊ុន មាន ផលិតផល 
ផ្នៃក សោភណភាព វៃ ជា្ជា សាស្តៃ ខសុៗ 
គ្នា ក្នុង រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ មកនៃះ 
ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន មាន ភាពលៃបីលៃបាញ 
សមៃប់ ផលិតផល ផ្នៃក សោភណ-
ភាព និង សៃបៃក ដៃលមាន យី យោ 
លៃបីលៃបាញ ដូចជា Dermavive, 
Dermqure, Neutriderm និង 
Sunstop ជាដើម ដៃល តៃូវបាន 
ណៃនំ ឱៃយ បៃើបៃស់ យា៉ាង ទូលំទូ-
លាយ ពី អ្នកជំនញ ផ្នៃក សោភណ- 

ភាព ផ្នៃក សម្ផសៃស និង ពី អ្នកជំនញ 
ផ្នៃក សៃបៃក នៅ ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 តាមរយៈ ការអង្កៃត វា មិន ពិបាក ទៃ 
ក្នុងការ មើលថា  ហៃតុអ្វី បានជា មា៉ាក 
ទាងំនៃះ បាន កា្លាយជា ជមៃើស ដ ៏ពៃញ-
និយម សមៃប់ ទាំង អ្នកជំនញ ក្នុង 
ឧសៃសាហ កម្មនៃះ នងិ អតថិជិន នៅក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

« បៃភពដើម របស់ យើង ក្នុងនម ជា 
កៃុមហ៊ុន ឱសថ បាន ជំរុញ ឱៃយ យើង 
ផលិត នូវ ផលិតផល មា៉ាក យីហោ 
ជាមួយនឹង គោលបំណង ដៃល តៃូវ 
បាន បង្កើតឡើង ជាពិសៃស ដើមៃបី 
ដោះសៃយ តមៃូវការ របស់ អ្នកបៃើ - 
បៃស់ និង អ្នកជំនញ ក្នុង ឧសៃសាហ - 
កម្មនៃះ ដៃល មានន័យថា ផលិតផល 
តៃូវបាន ផលិត សៃបតាម ស្តង់ដ 
គណុភាព ខ្ពសប់ផំតុ  ល្អ បផំតុ សមៃប ់
គៃប់ បៃភៃទ សៃបៃក ងយសៃួល បៃើ-
បៃស់ និង មានតម្លៃ សមរមៃយ » ។ 

 លោក Muralidhar ថ្លៃងថា ៖        
« មៃយ៉ាងវិញទៀត ផលិតផល របស់ 
យើង តៃវូបាន បង្កើតឡើង បៃកបដោយ 
សុវត្ថិភាព ឆ្លងកាត់ ការធ្វើ តៃ ស្ត 
លក្ខណៈ វៃជ្ជសាស្តៃ គ្មាន ជាតិគីមី 

វត្ថុធាតុដើម របស់បៃទៃស អូស្តៃលី 
ដៃល សមសៃប បំផុត សមៃប់ ការ-
បៃើបៃស់ គៃប់ លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ អ្នកបៃើបៃស់ ពៃញចិត្ត  និង 
មាន ទំនុកចិត្ត ខ្ពស់បំផុត » ។     

 ដោយ ភាពជោគជ័យ នៅ កម្ពុជា 
អស់ រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ មកនៃះ 
កៃមុហ៊នុ UAS Pharmaceuticals 
បាន ផ្តតលើ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ផៃសៃងៗ 
ដូចជា បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម ព័ត៌-
មាន នងិ វៃទកិា បច្ចៃកវទិៃយ តាម ទរូសព័្ទ 
ចលត័ ដើមៃប ីជរំញុ កណំើន មា៉ាក យហីោ 
សោភណភាព វៃ ជា្ជា សាស្តៃ និង សៃបៃក 
ឈានមខុ គៃ ដៃលជា ផ្នៃក មយួ នៅក្នងុ 
ផៃនការ ពងៃីក ទីផៃសារ បច្ចុបៃបន្ន  និង 
អនគត របស់ខ្លួន ។ 

 នៅក្នុង ការបង្ហាញ នូវ អ្វីដៃល កៃុម-
ហ៊នុ បានគៃង ទកុជា បណ្តោះអាសន្ន 
បៃធាន ផ្នៃក ទផីៃសារ ឌជីថីល លោក Mo-
hamad Momen Bin Abdul Aziz 
ថ្លៃងថា ៖«ទំនក់ទំនង ផ្នៃក ឌីជីថល 
នងិ  បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម  នងិ វៃទកិា 
ចៃកចាយ គឺ តំណងឱៃយ ពៃំដៃន ទីផៃសារ 
បន្ទាប់ ដើមៃបី ជំរុញ កំណើន អាជីវកម្ម  
និង ការពងៃីក ទីផៃសារ » ។ 

« សមៃប់ យើង ការរៀបចំ ផៃនការ 
និង ការផ្តួចផ្តើម គំនិត ដៃល ជំរុញ 
ដោយ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល គឺជា ជំហាន 
បន្ទាប់ ដ៏ ល្អ  ដៃល យើង តៃូវធ្វើ ដើមៃបី 
ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ យើង ឱៃយ រីក-
ចមៃើន ទៅមុខ ។ ការតភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ 
ឌជីីថល និង ទរូស័ព្ទ ចល័ត បាន កា្លាយ-
ជា ផ្នៃក មួយ ដ៏ សំខាន់ នៃ ជីវិត រស់-   
នៅ បៃចាំថ្ងៃ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា   
និង នៅក្នុង ទីផៃសារ ទាំងអស់ នៅ ជុំវិញ 
ពិភពលោក » ។ 

« បច្ចុបៃបន្ន យើង មិន តៃឹមតៃ បៃើ-
បៃស ់បណ្តោញ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម នងិ 
ឌីជីថល ដើមៃបី ទំនក់ទំនង ជាមួយ 
អតិថិជន របស់ យើង ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
យើង ថៃមទាងំ បាន បង្កើត ភាពជា ដៃគ ូ
ជាមួយ អ្នកផ្តល់ សៃវាកម្ម តាម បៃព័ន្ធ 
ឌីជីថល ដូចជា La Rue និង Food 
panda ផងដៃរ នៅក្នុង កិច្ចខិតខំ- 
បៃឹងបៃង រប ស់ យើង ដើមៃបី ជំរុញ ការ - 
លក់ រាយ និង កំណើន ទិដ្ឋភាព នៃ 
អាជីវកម្ម របស់ យើង » ។ 

 ទោះបី ជាមាន បញ្ហា បៃឈម ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពល់ ដល់ អាជីវកម្ម ជាចៃើន 
ដោយសារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក្តី ក៏ ការ- 
សមៃចចិត្ត របស់ UAS Pharma-
ceutical ដើមៃបី បង្កើន កិច្ចខិតខំ 
បៃងឹបៃង ក្នងុការ អនវុត្ត គនំតិ ផ្តចួផ្តើម 
យុទ្ធសាស្តៃ ថ្មី បានចាប់ផ្តើម ទទួល-
ផល ផ្លៃ រួចហើយ ។ 

« ពដីបំងូ យើង បាន ពៃយករ ព ីកណំើន 
១០ ភាគរយ ពី ការលក់ ដៃល ទទួល 
បាន តាមរ យៈ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ។ ទោះ-
យា៉ាងណ ដោយសារ និន្នាការ កើន 
ឡើង នៃ ចំណង់ ចំណូលចិត្ត របស់ 
អតិថិជន ក្នុង ការទិញ ទំនិញ ពី ផ្ទះ 
អំឡុងពៃល ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩ 
យើង អាច បង្កើន ការលក់ របស់ យើង 
ទ្វៃដង ដល់ ២០ ភាគរយ »៕  ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃសមរមៃយរបស់ UAS ធ្វើឱៃយការលក់មានកំណើននៅក្នុងទីផៃសារកម្ពុជា។ រូបថត supplied 

ផលិតផលថៃរកៃសាធ្មៃញជាចៃើនបៃភៃទរបស់កៃុមហ៊ុន ក៏មានការចាប់ដៃគូជាមួយយីហោ Pierrot ដ៏លៃបីលៃបាញផងដៃរ។ បៃធានគៃប់គៃងស្តីទីកៃុមហ៊ុន UAS បៃចាំកម្ពុជា លោក Muralidhar ។  



សៅ  សម្ភស្ស 

កាលពីថ្ងៃទី១២វិច្ឆកិា២០២០រដ្ឋ-
សភាវៀតណាមបានសមៃចអនុម័ត
លើការតៃងតំាងរដ្ឋមន្តៃីនៅកៃសួងចំនួន
៣គឺកៃសួងវិទៃយាសាស្តៃនិងបច្ចៃកវិទៃយា
កៃសួងសុខាភិបាលនិងទៃសាភិបាល
ធនាគារជាតិវៀតណាមនិងតៃងតំាង
រដ្ឋអាជា្ញានៃតុលាការកំពូលនៅវៀត-
ណាមក្នងុកិច្ចបៃជំុសភាជាលើកទី១០
នៅក្នងុកៃងុហាណូយ។
រដ្ឋមនៃ្តដីៃលតៃវូបានសភាតៃងតំាង

រួមមានលោកហុ៊យថាញ់ដាត(Huynh-
ThanhDat)អាយុ៥៨ឆ្នាំជាសាសៃ្តា-
ចារៃយរូបវិទៃយានិងធ្លាប់ជាបៃធនសាកល-
វិទៃយាល័យជាតិវៀតណាមហូជីមិញ
បច្ចបុៃបន្នតៃវូបានតៃងតំាងជារដ្ឋមនៃ្តី
កៃសួងវិទៃយាសាស្តៃនិងបច្ចៃកវិទៃយាដោយ
ទទួលបានសំឡៃង៩២,៩ភាគរយ។
លោកសៃីងូយិនធិហុង(Nguyen-

ThiHong)អាយុ៥២ឆ្នាំធ្លាប់ជាទៃសា-
ភិបាលរងនៃធនាគាររដ្ឋនៃបៃទៃសវៀត-
ណាមតៃវូបានតៃងតំាងជាទៃសាភិបាល
ធនាគាររដ្ឋនៃបៃទៃសវៀតណាមដោយ
ទទួលបានសំឡៃង៩៧,០៨ភាគរយ។
លោកងូយិនថាញ់ឡុង(Nguyen-

ThanhLong)អាយុ៥៤ឆ្នាំជាអតីត
អនុរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខាភិបាលតំាងពី
ខៃធ្នូ២០១១តៃវូបានតៃងតំាងជា
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខាភិបាលដោយ
ទទួលបានសំឡៃង៩៥,៤២ភាគរយ។
កៃមុអ្នកតាក់តៃងចៃបាប់ក៏បានអនុម័ត

សៃចក្តីសមៃចស្តពីីការតៃងតំាងចៅ-
កៃមចំនួន៣រូបនៃតុលាការកំពូលរបស់
វៀតណាមគឺលោកតៃន់ហុងហា(Tran
HongHa)ទទួលបានសំឡៃងឆ្នាត
៩៧,៥ភាគរយលោកផាម ងុ៉ក ហុ៊ង
(PhamQuocHung)៨៣,៧៨ភាគរយ
និងលោកងូ៉ហុងហ៊្វកុ(NgoHongPhuc)
៩៣,៧៦ភាគរយ។
លោកតៃន់ហុងហា(TranHongHa)  

ជាសមាជិកអចិៃន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិ-
ការកិច្ចការចៃបាប់របស់រដ្ឋសភា លោក
ផាមងុ៉កហុ៊ង(PhamQuocHung)
គឺជាបៃធនចៅកៃមនៃតុលាការបៃជា-
ជននិងលោកNgoHongPhucជា
ចៅកៃមពៃហ្មទណ្ឌនៅតុលាការបៃជា-
ជនជាន់ខ្ពស់ទីកៃុងហាណូយ។
ជាមួយគា្នានៃះដៃររដ្ឋសភាវៀតណាម

ក៏បានអនុម័តលើសៃចក្តីសមៃចចិត្ត
ស្តពីីផៃនការអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម
សមៃប់ឆ្នាំកៃយនិងអនុម័តលើគមៃង
ក្នងុការបង្កើនGDPបៃមាណ៦ភាគរយ
សមៃប់ឆ្នា២ំ០២១ផងដៃរ៕
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សហភាពអឺរុ៉ប ចោទប្រកាន់ក្រុម ហុ៊ន Amazonរឿងប្រើទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊នុដ្រល លក ់ផលតិផលលើ ផ្ល្រតហ្វមអនឡាញ របសខ់្លនួ

  សុខ  ស្ី លុច 
 
កាលពីថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា សហភាព

អរឺ៉បុបានចោទបៃកាន់កៃមុហ៊នុAma-
zonថាបានបៃើបៃស់ទិន្នន័យរបស់
កៃុមហ៊ុនដៃលដាក់លក់ផលិតផល
លើផ្លៃតហ្វមអនឡាញ(platform
online)របស់ខ្លនួដើមៃបីកៃងចណំៃញ
លើកៃុមហ៊ុនទាំងនោះដៃលជាការ-
បង្ខូចទមៃង់នៃការបៃកួតបៃជៃងលើ
ទីផៃសារ។ 
 ការចោទបៃកាន់នៃះ បនា្ទាប់ពី

សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមចាត់-
វិធនការសុើបអង្កៃតតឹងរុឹង លើ
កៃុមហ៊ុនបច្ចៃកវិទៃយាធំៗដៃលក្នុង
នោះបានប្តឹងGoogleនៅឆ្នាំនៃះ
ពីបទរំលោភលើឥទ្ធពិលរបស់ខ្លនួក្នងុ
ការស្វៃងរកតាមអនឡាញនិងផៃសាយ
ពាណិជ្ជកម្មតាមអុីនធឺណិត។
លោកសៃMីargretheVestager

ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុក
បញ្ហាការបៃកួតបៃជៃងធ្លាប់បានពិ-
ន័យGoogleទាក់ទងនឹងការបៃឆំង
នងឹសៃចក្តីទកុចតិ្តដោយទាមទារទកឹ-
បៃក់បៃមាណជិត១០ពាន់លាន
ដលុា្លារអាមៃរកិហើយក៏បានបើកការ-
សុើបអង្កៃតករណីបៃឆំងនឹងសៃចក្តី- 
ទុកចិត្តរបស់Appleផងដៃរ។
ទោះជាយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមៃរកិ

បានរិះគន់សហភាពអរឺ៉បុចពំោះការ-
ចោទបៃកាន់ទាំងនៃះទៅលើកៃុម-
ហ៊ុនរបស់ខ្លួន។
តាមការសុើបអង្កៃតរបស់សហ-

ភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាកៃុមហ៊ុន
Amazonកំពុងចូលមើលនិងវិភាគ
ទិន្នន័យពីអ្នកលក់ផៃសៃងទៀត ដៃល
បានដាក់លក់ទំនិញនៅលើផ្លៃតហ្វម
អនឡាញរបស់ខ្លនួដើមៃបីជយួឱៃយកៃមុ-
ហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងការសមៃចចិត្ត
ផលិតផលិតផលថ្មីដៃលតៃូវដាក់
លក់លើទផីៃសារនងិកណំត់តម្លៃនៅលើ
ទីផៃសារ។លោកសៃីVestagerបាន
ថ្លៃងថា៖«ទង្វើបៃបនៃះហាក់ដូចជា
បង្ខូចទមៃង់នៃការបៃកួតបៃជៃងលើ
ទីផៃសារ»។
កៃុមអ្នកសុើបអង្កៃតបានផ្តោតលើ

ការអនុវត្តនៃះនៅបៃទៃសបារាំងនិង
អាល្លឺមង៉់ដៃលជាទផីៃសារធំបផំតុរបស់
កៃុមហ៊ុននៃះនៅសហភាពអឺរ៉ុប។
ប៉ុន្តៃលោកសៃីVestagerមិនបាន
ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ
ថា ពាណិជ្ជករណាដៃលរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយឥរិយបថរបស់កៃុមហ៊ុន
Amazonនៃះទៃ។

គណៈកម្មការអរឺ៉បុបានសុើបអង្កៃត
លើកៃុមហ៊ុនAmazonចាប់តាំងពី
ខៃកក្កដាឆ្នាំមុនបនា្ទាប់ពីមានពាកៃយ-
បណ្តឹងពីពាណិជ្ជករ។ពាកៃយបណ្តឹង
ទាំងនោះបានបង្ហាញថា កៃុមហ៊ុន
បច្ចៃកវិទៃយាធំៗ បានយកទិន្នន័យពី
កៃុមហ៊ុនខា្នាតតូច និងមធៃយមដៃល
កៃុមហ៊ុនទាំងនោះបានបៃើបៃស់
ផ្លៃតហ្វមអនឡាញរបស់កៃុមហ៊ុន
Amazonក្នុងការដាក់លក់ទំនិញ
ហើយទិន្នន័យទាំងនោះអាចជាតួ-
លៃខនៃការលក់ការចូលមើលទំព័រ
លក់ ឬព័ត៌មានដឹកជញ្ជូន។គណៈ-
កមា្មាធិការអរឺ៉បុបាននយិយថាបនា្ទាប់
មកកៃុមហ៊ុនAmazonនឹងបៃើទិន្ន-
ន័យទំាងនោះដើមៃបីជំរុញការលក់
ផលតិផលផា្ទាល់ខ្លនួរបស់កៃមុហ៊នុឬ
ទាក់ទងនងឹការជៃើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ទំនិញ។
ភាគហ៊នុបានកើនឡើងសមៃប់អ្នក

លក់រាយ ខណៈនៅបណា្តាបៃទៃស
អឺរុ៉បជាចៃើនបានបិទហាងជាបណ្តាះ-
អាសន្នដើមៃបីពៃយាយមទប់សា្កាត់ការ
រើករាលដាលកូវើដ១៩។ការបទិហាង
ទាំងនោះបានជំរុញឱៃយមានការទិញ
ទំនិញតាមអុីនធឺណិតកាន់តៃចៃើន
ដៃលធ្វើឱៃយកៃមុហុ៊នAmazonទទួល
បានផលបៃយោជន៍កាន់តៃចៃើន។
កៃុមហ៊ុនAmazonបៃឈមនឹង

ការផាកពិនយ័រហតូដល់១០ភាគរយ
នៃបៃក់ចំណូលបៃចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន
ទូទាំងពិភពលោកបៃសិនបើការរក
ឃើញនៃះគឺពតិមៃន។ការផាកពនិយ័
នោះអាចមានទឹកបៃក់រហូតដល់២
៨ពាន់លានដលុា្លារអាមៃរកិដោយផ្អៃក
លើបៃក់ចំណូលឆ្នាំ២០១៩ របស់
Amazon។ក៏ប៉ុន្តៃកៃុមហ៊ុនAma-
zonដៃលមានមលូដា្ឋាននៅរដ្ឋSeat-
tleបានចៃនចោលការចោទបៃកាន់
នៃះ ហើយថា ការចោទបៃកាន់នៃះ
អាចនងឹចណំាយពៃលមយួរយៈដើមៃបី
សមៃច ពៃះសហភាពអឺរ៉ុបពុំមាន
ពៃលវៃលាកំណត់ជាក់លាក់ចំពោះ
ការបញ្ចប់ការចោទបៃកាន់នៃះ។
កៃមុហ៊នុAmazonបានអះអាងជា

យូរមកហើយថាកៃមុហុ៊នរបស់ខ្លនួមិន
មើលទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកលក់
មា្នាក់ៗ ដើមៃបីផលតិផលតិផលឯកជន
នោះទៃពីពៃះជាការរំលោភលើ
គោលការណ៍ផ្ទៃក្នងុកៃមុហ៊នុ។កៃមុ-
ហ៊ុនAmazon បាននិយយថា៖
«កៃមុហ៊នុAmazonគឺដើរតួតចិជាង
១ភាគរយនៃទីផៃសារលក់រាយទូទាំង-
ពភិពលោកហើយមានកៃមុហ៊នុលក់

រាយធំៗនៅគៃប់បៃទៃសទំាងអស់ដៃល
យើងកំពុងធ្វើបៃតិបត្តកិារជាមួយ»។
ជាមួយនៃះ កៃុមហ៊ុនAmazon

ក៏បានបដិសៃធចំពោះបណ្តឹងរបស់
និយតករដៃលថា ខ្លួនបានកៃងចំ-
ណៃញលើការគៃប់គៃងរបស់ខ្លួនលើ
បៃអប់ទិញជំរុញការលក់ផលិតផល
របស់ខ្លួននិងការយកទិន្នន័យដៃល
បង្ហាញដោយអ្នកដាក់លក់ផលតិផល
ដៃលបៃើបៃស់សៃវាកម្មដឹកជញ្ជូន
និងចៃកចាយរបស់កៃុមហ៊ុននៃះ។
បៃអប់ទិញសំដៅលើផ្នៃកមួយនៅ
ផ្នៃកមា្ខាងនៃទពំរ័លក់ផលតិផលដៃល
អ្នកលក់បៃកួតបៃជៃងសមៃប់ការ-
ដាក់ការផ្តល់ជូនពិសៃសរបស់ពួកគៃ
ទៅឱៃយអតិថិជន។
ការសុើបអង្កៃតលើកទី២របស់សហ-

គមន៍អឺរ៉ុបនឹងពិនិតៃយមើលលក្ខណ-
វិនិច្ឆ័យលើផ្នៃកណាដៃលកៃុមហ៊ុន
Amazonបៃើបៃស់ដើមៃបីសមៃចថា
តើផលិតផលណាមួយរបស់អ្នកលក់
តៃូវបានជៃើសរើសមកធ្វើជាគំរូ
សមៃប់យកទិន្នន័យសៃវាកម្មរបស់
កៃុមហ៊ុននិងថាតើកៃុមហ៊ុនអាចនឹង
ទទួលបានការអនុគៃះពីសៃវាកម្មដឹក-
ជញ្ជូននិងដឹកជញ្ជូនឬយ៉ាងណា?
អ្នកវភិាគបាននយិយថាលោកសៃី

Vestagerបានដឹកនាំការរឹតបន្តឹង
ទាក់ទងនឹងបទបៃបញ្ញត្តិលើកៃមុហុ៊ន
បច្ចៃកវិទៃយារបស់អាមៃរិកដោយយក
ទាំងកៃុមហ៊ុនGoogle និងApple។
ឥឡូវនៃះMargrethe Vestager
បានពិនិតៃយលើកៃុមហ៊ុនAmazon។

លោកសៃីVestagerបាននិយយ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថា៖
«ការបៃើបៃស់ទនិ្ននយ័ទាងំនៃះអន-ុ
ញ្ញាតឱៃយកៃមុហ៊នុAmazonផ្តោតការ
យកចិត្តទុកដាក់លើការលក់ផលិត
ផលដៃលលក់ដាច់បផំតុហើយធ្វើឱៃយ
អ្នកដាក់លក់ផលិតផលនៅលើ
ផ្លៃតហ្វមអនឡាញរបស់ខ្លួន។
ករណីកៃមុហុ៊នAmazonនៃះលោក-

សៃីVestagerផ្តោតលើកៃុមហ៊ុន
បច្ចៃកវិទៃយាដៃលទទួលបានទិន្នន័យ
អំពីផលិតផលពីអ្នកដាក់លក់នៅលើ
ផ្លៃតហ្វមអនឡាញរបស់កៃុមហ៊ុន។
ករណីនៃះនឹងមិនតៃវូបានដោះសៃយ
យ៉ាងឆប់រហ័សនោះទៃ។
កៃពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុប រដ្ឋបាល

របស់លោកBiden នៅសហរដ្ឋ
អាមៃរិកក៏ចង់ធ្វើតាមការនាំមុខរបស់
អឺរ៉ុបក្នុងការដោះសៃយអំណាចនៃ
ផ្លៃតហ្វមអនឡាញនៃះផងដៃរ។
របាយការណ៍បៃឆំងនឹងសៃចក្តី-

ទុកចិត្តរបស់សភាអាមៃរិកកាលពី
ដើមឆ្នាំនៃះអំពីការរំលោភអំណាច
ទីផៃសារដោយកៃុមហ៊ុនAmazon ក៏
បានលើកឡើងពីកង្វល់ដៃលសហ-
គមន៍អឺរ៉ុបបានលើកឡើងផងដៃរ។
តំណាងសហរដ្ឋអាមៃរិកលោក

David Cicilline ជាសមាជិកសភា
បានសាទរចពំោះសហគមន៍អរឺ៉បុនងិ
បានជំរុញឱៃយមានការប្តៃជា្ញាចិត្តទាក់-
ទងនងឹសហពន័្ធពាណជិ្ជកម្មសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក ឱៃយមានបៃតបិត្តិការសៃដៀង
គា្នានៃះដៃរ៕

    អនុប្ធានប្តិបត្តអឺិរុ៉ប  លោកសី្ Margrethe Vestager ធ្វើ សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន ។ AFP

រដ្ឋសភាវៀតណាម
សម្រចអនុម័តត្រងតំាងរដ្ឋ-
មន្ត្រីថ្មីនៅក្រសួងចំនួន៣
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ក្រុង កាប៊ុលៈ  កៃុង កាប៊ុល 
នងិ  ញវូដៃល ី កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  
បាន បដិសៃធ ការ ចោទ បៃកាន់ 
របស់  បា៉ាគី ស្ថាន ថា  បៃទៃស 
ឥណ្ឌា ជា គូ សតៃូវ ស្លាប់រស់  
បាន កំពុង ផ្តល់ មូល និធិ ដល់ 
កៃុម «ភៃរវ កម្ម»  និង បណ្តុះ-
បណ្តាល ពួក គៃ នៅ ក្នុង ទឹក ដី 
បៃទៃស អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន ។ 

 ការ បដិ សៃធ បាន ធ្វើ ឡើង 
១ថ្ងៃ  កៃយ ពី កៃុង អុីស្លាម៉ា-
បាដ បាន ថ្លៃង ថា  ខ្លួន បាន 
បៃមូល ភ័ស្តុតាង « មិន អាច- 
បៃកៃក បាន » ដៃល ខ្លួន មន 
គមៃង ដើមៃបី បង្ហាញ ដល់ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  អំពី  
ការ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ របស់ ឥណ្ឌា  
នៅ ក្នុង សកម្ម ភាព « ភៃរវករ » 
ដៃល បាន ធ្វើ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
បៃទៃសបា៉ាគី ស្ថាន ។ 

 មន្តៃី បា៉ាគី ស្ថាន បាន ថ្លៃង ថា  
ទី ភា្នាក់ ងរ ចារកម្ម របស់ ឥណ្ឌា  
បាន បង្កើត កៃុម ១  ដៃល ផ្តោត-
ទៅ លើ ការ វាយ បៃហរ គមៃង 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  តៃូវ បាន 
កំពុង សង សង់ ដោយ បៃទៃស 
កៃបៃរ ខាង  និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត ចិន 
របស់ បា៉ាគី ស្ថាន  ជា ពិសៃស  
នៅ ក្នុង ខៃត្ត ហិងៃសា បាឡូ ឈី-
ស្ថាន ភាគ ខាង លិច ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្តៃី បា៉ាគី ស្ថាន  
លោក អុីម រ៉ាន  ខាន់  បាន ថ្លៃង 
នៅ លើ គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ ថា ៖ 
«យើង រង ់ចាំ ឱៃយ សហគមន៍ 
អន្តរជាតិ  បង្ខំ  ឥណ្ឌា ឱៃយ បញ្ចប់ 
ភៃរវកម្ម របស់ ខ្លួន»៕  AFP/SK

ចិនចូលរួម អបអរជ័យជម្នះ របស់   Biden ជាមួយ ប្រទ្រសភាគច្រើនជំុវិញពិភព លោក
   សុខ  វ្រង ឈាង 

 កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  ទី ១៣  បៃ-
ទៃស ចិន បាន អបអរ សទរ 
លោក  Joe  Biden  ជា ផ្លូវ ការ 
ក្នុងការ ទទួល ជ័យ ជម្នះ ពី ការ- 
បោះឆ្នាត បៃធានា ធិបតី សហ - 
រដ្ឋអាមៃរិក ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ  បនា្ទាប់ ពី 
បៃទៃស ភាគ ចៃើន ជុំវិញ ពិភព-
លោក  បាន ធ្វើ ការ អបអរ សទរ 
រួច ទៅ ហើយ ។ 

 អ្វី ដៃល គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់ 
នោះ  គឺ ថា សរ នៃ ការ គាំទៃ នៃះ 
គឺ មិន មៃន មក ពី បៃធានា ធិបតី 
ចនិ លោក Xi  Jinping  ដោយ-
ផ្ទាល ់ដចូ កាល ព ីឆ្នា២ំ០១៦ទៃ  
តៃ គឺ មក ពី អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង-
ការបរ ទៃស ចនិ លោក Wang-
Wenbin  ដោយ លោក បាន 
និយាយ ថា ៖  «យើង គោរព 
ជមៃើស របស ់បៃជា ជន អាមៃរកិ។  
យើង សូម សម្ដៃង ការ អបអរ-
សទរ ចពំោះ លោក Biden  នងិ 
លោក សៃីHarris  ហើយ យើង 
ក៏ យល់ ផង ដៃរ ថា  លទ្ធផល នៃ 
ការ បោះ ឆ្នាត នៅ សហរដ្ឋ-
អាមៃរិក  នឹង តៃូវ បាន សមៃច 
សៃប តាម ចៃបាប ់នងិ នតីវិធិ ីរបស ់
អាមៃរិក » ។ 

 ចាប់ តាំង ពី លោក  Trump  
ឡើង កាន់ អំណច មក  ទំនាក់-
ទំនង អាមៃរិក- ចិន  កាន់ តៃ 
អាកៃក ់ទៅ ៗ ជា មយួ នងឹ សង្គៃម 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទាក់ ទង ទំនិញ 
នាំចូល  និង ការ ដក់ ទណ្ឌ កម្ម 
វសិយ័ បច្ចៃក វទិៃយា ចនិ ។   ចណំចុ 
ប៉ះ ទង្គិច ផៃសៃង ទៀត រួម មន  
សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូង  បញ្ហា 
សិទ្ធិមនុសៃស នៅ ហុង កុង  និង 
សុីន ជាំង ជា ដើម ។ 

 ទំនាក់ ទំនង រវាង ចិន -អាមៃ-
រិក  អាច នឹង នៅ តៃ តាន តឹង 
កៃម រដ្ឋបាល លោក  Biden  
ដោយ សរ នៅ ពៃល ធ្វើ យទុ្ធនា-
ការឃោសនា បោះ ឆ្នាត លោក 
បាន បង្ហាញ ថា  លោក នឹង រឹត-
បន្តឹង គោល នយោ បាយ ដក់ - 
សម្ពាធ លើ ចិន  និង បាន សនៃយា 
បង្កើន កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ 
ជាមយួ  ជប៉នុ  ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ  នងិ 
អូស្តោៃលី ។ 

 បៃទៃស ចិន  គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ចំណោម បៃទៃស ភាគ ចៃើន 
ជុំវិញ ពិភព លោក   ដៃល បាន 
ចូល រួម អបអរ សទរ ជ័យ ជម្នះ 
ការ បោះ ឆ្នាត របស់ លោក Bi-
den ។  បើ តាម គៃហ ទពំរ័ Axios  
ចាប ់តាងំ ព ីពៃល លោក Biden  
តៃូវ បាន បៃកាស ថា  ទទួល 

ជ័យជម្នះ  មៃដឹក នាំ បៃទៃស 
ចនំនួ ១៥៩  បាន អបអរ សទរ 
លោក ឬ ទទួល ស្គាល ់ថា  លោក 
បាន ឈ្នះ ។  ក្នងុ ចណំោម បៃទៃស 
ទាំង នៃះ មន សម្ព័ន្ធ មិត្ត ជិត-
ស្និទ្ធ របស់ អា មៃ រិក  ដូច ជា  
កាណដ  អង់គ្លៃស  បារំង  
អាល្លឺម៉ង់  អូស្តោៃលី  ជប៉ុន  និង 
កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ជា ដើម  ហើយ ក៏ 
រួម មន  បៃទៃស ដៃល កំពុង 
មន ភាព តាន តឹង ជា មួយ អា-
មៃរិក ផង ដៃរ  ដូច ជា  អុីរ៉ង់  
វ៉ៃណៃ ស៊ុយ អៃឡា (ទាំង លោក  
Nicholas  Maduro  និង 
លោក  Juan  Guaido )  ហើយ 
បនា្ទាប់ មក គឺ ចិន ។ 

 មន បៃទៃស ចំនួន ៤  ដៃល 
បដិសៃធ អបអរ សទរ លោក-
Biden  ដោយ សរ ពកួ គៃ រង ់ចា ំ

ដល់ នីតិវិធី ការ បោះ ឆ្នាត បាន 
បញ្ចប ់អស ់ ឬ ដោយ សរ ពកួ គៃ 
បដិសៃធ មិន ទទួល ស្គាល់ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ។  បៃធានា ធបិត ីរសុៃសុ ី
លោក  Vladimir  Putin  និង 
បៃធានា ធិបតី មុិក សុិកលោក  
Lopez  Obrador  បាន បង្ហាញ 
ថា  ពួក គៃ គឺ រង់ ចាំ ដល់ នីតិវិធី 
បោះ ឆ្នាត បាន បញ្ចប់ រួច រល់ 
ហើយ អស់ ។  

 រី ឯ បៃធានា ធិបតី បៃឡារុស 
លោក  Alexander  Lukash-
enko  បាន និយាយ ថា ៖ « អ្នក- 
ការ ពារ លទ្ធិ បៃជា ធិប តៃយៃយ ... 
កៃឡៃក ទៅ មើល អ្វី ដៃល កំពុង 
កើត ឡើង នៅ ជា មួយ ការ បោះ- 
ឆ្នាត នៃះ ។  វា ជា ការ អាម៉ាស់ 
មយួ  ហើយ ជា ការ ចអំក មយួ នៃ 
លទ្ធិ បៃជា ធិប តៃយៃយ » ។  

 បៃធានា ធបិត ីបៃ សុលី លោក 
Jair  Bolsonaro  ដៃល មន 
គោល នយោ បាយ ស្ដាំ និយម 
សៃដៀង លោក  Trump  នៅ 
តៃហៅ លោក Biden ថា ជា 
បៃក្ខជន   ហើយ អ្នក ទាងំ ២នាក ់
នៃះ  បាន គំរម គា្នា ទៅ វិញ ទៅ-
មក  ដោយ លោក  Biden  កាល 
ពី ធ្វើ យុទ្ធ នា ការ បោះ ឆ្នាត 
លោក បាន នយិាយ ថា  បៃទៃស 
បៃ សុីល អាច បៃឈម មុខ នឹង  
« ផល វិបាក សៃដ្ឋ កិច្ច ធ្ងន់ ធ្ងរ »  
បើ សិន មិន អាច ការ ពារ ពៃ 
អាម៉ា ហៃសូន  រី ឯ លោក  Bol-
sonaro  ថ្មី ៗ  នៃះ  បាន ឆ្លើយ- 
តប វិញ ថា ៖ « នៅ ពៃល អស់ ទឹក-
មត់ និយាយ  មនុសៃស តៃូវ មន 
រំសៃវ កាំ ភ្លើង » ។ 

 នៅ សល់ បៃទៃស ចំនួន ៣២  
ទៀត  ដៃល មនិ ទាន ់បញ្ចៃញ ជា 
សធារណៈ ថា  ទទលួ ស្គាល ់ ឬ 
បដិសៃធ ថា  លោក  Biden  
ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ ។ 

 យា៉ាង ណ មញិ  មក ដល ់ពៃល 
នៃះ  លោក Biden តៃវូ ចាប ់ផ្ដើម 
ធ្វើ ដណំើរ ការ ផ្ទៃរ អណំច  ដៃល 
រួម មន ការ ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង 
ជាមួយ មៃ ដឹក នាំ ជុំវិញ ពិភព-
លោក តាម រយៈ កៃសួង ការ-
បរទៃស អាមៃរិក  តៃ រដ្ឋបាល 
លោក  Trump  បាន បដិសៃធ 
មិន ឱៃយ ស្ថាប័ន រដ្ឋាភិ បាល  ធ្វើ-
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ ជា មួយ 
លោក Biden  ខណៈ ពៃល 
ដៃល បៃធានា ធិបតី រូប នៃះ  នៅ 
មនិ ទាន ់ទទលួ ស្គាល ់លទ្ធ ផល 
នៃ ការ បោះ ឆ្នាត  ហើយ បន្ត ការ- 
តវា៉ា ដោយ មិន មន ភ័ស្តុតាង 
បង្ហាញ ថា  មន ការ ក្លៃង បន្លំ 
សន្លឹក ឆ្នាត ៕ 

ប្រធានាធិបតី ជាប់ ឆ្នោត លោក Joe Biden ថ្ល្រង ប្រប់ ទៅកាន់ ក្រមុ  ម្រដឹកនំា ពិភព លោក ថា អាម្ររិក មក វិញ ហើយ។ AFP

ប៉ាគីស្ថានចោទប្រ-
កាន់ឥណ្ឌ ពីបទផ្តល់
មូលនិធិក្រុមភ្ររវកម្ម



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ កម្ម វធិ ីតាងំ ពពិរ័ណ ៍
និង  ដាក់ ដេញ ថ្លេ ស្នាដេ សិលេបៈ 
សហ   សមយ័ ខ្នាតធ ំ ពុ ំធ្លាប ់មាន  
ដេល  មាន កេុម សិលេបករ និង 
កេមុ សលិេប ការនិ ីទាងំ   ជ ន ជាត-ិ 
 ខ្មេរ និង បរទេស  សរុប ចំនួន  
បេមាណ  ជាង ៨០រូប តេូវ បាន 
បើក  សម្ពោធ  ដើមេបី  បេមូល - 
ថវិកា   សមេប់ ទេទេង ់ កម្ម វិធី  
របស ់    គមេង សិលេបៈ ស-ស 
នៅ   ឯ វិចិតេ សល  Factory 
Phnom Penh កាល ពី 
រសៀល ថ្ងេ ទី ១៤ ខេ វិច្ឆិកា និង 
បន ្ត រហូត ដល់  ថ្ងេ ទី ៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០។ 

 បើយោងទៅតាម សេចក្តី - 
បេកាស    ព័ត៌មា ន  បាន ឲេយ ដឹងពី 
ការ    រៀប ច  ំ កម្ម វិធី នេះ  ថា៖ «កម្ម - 
វិធី   ពិព័រណ ៍  និងដាក់ដេញ ថ្លេ 

ស្នា ដេ  សលិេបៈសហ សមយ័  នេះ  
តេូវ  បាន ចូល  រួម  ជាសបេបុរស ពី 
សំណាក់ សិលេបករ និង វិចិតេ - 
សល  របស់គេ ទាំង នៅ កម្ពុជា 
និង  កេបេទេស។  ស្នា ដេ   ដោយ- 
សិលេប  ករខ្មេរ  និងសិលេបករ មក- 
ពី  តំបន់ អាសីុ អាគ្នេយ៍លេបី ឈ្មោ ះ   
ចំនួ ន  ជាង ៤០ស្នាដេ នឹង មាន 
សមេប់ ការដាក់ដេញ ថ្លេ តា ម  
អនឡាញ។ នៅ  ក្នុងនោះ មា ន 
ស្នាដេ របស់សិលេបករខ្មេរ សំខ ន់  ៗ  
ដូចជា  ពេជេ សុភាព, លាង 
សុីកន, ខ្វេ សំណាង ,ទិតេយ 
កន្នដិា្ឋា, នាក ់ សផុល, ថន សខុ    
នងិ  សលិេបករ អាសុលីេបីៗ   ដចូជា 
ភណីារ ីសន ពតិាក ់(ថេ) មតី 
ចេអីុន(ថេ) អ៊ូដាម ចាន់ ងូ- 
យិន  (វៀតណាម) ង៉ា ឡេ 
(មយី៉ានម់ា៉ា) កេមុ បាគដូាបា៉ាន ់ 
(ឥណ្ឌូនេសុី) និង  ហ៊េសូ ចាវេ 
(តេវ៉ាន)់ ។  លើស ព ីនេះ  ក ៏មាន 

ស្នា  ដេ  ដោយ កេុម សិលេបករ នៅ 
ក ម្ពុជាចំ នួន ជា ង  ៣០ស្នាដេ 
ទៀត  ដេល អាចជាវ បានដោយ - 
ផ្ទាល់នៅ កន្លេងតាំងពិព័រណ៍ ។  
គមេង   សិលេបៈស-ស   សូម - 
ថ្លេង    អំណរគុណយ៉ាង ជេល-  
ជេចំពោះទឹកចិត្ត សបេបុរស  
របស ់ កេុម សិលេបករ  និង វិចិតេ  - 
ករ   ដេល  បាន ចលូ រមួ ទាងំ អស។់ 
យើង   ក៏ សូម  ថ្លេង អំណរ គុណ  
ដល់វិចិតេសល   Factory 
Phnom Penh ដេលបានផ្តល ់
ទ  ីតាងំ  សមេប ់ពធិ ីតាងំ  ពពិរ័ណ ៍
នេះ  ហើយ  ក៏    ថ្លេង អំណរ   គុណ    
ជាពសិេស   ដល ់លោក ម៉កុ រដា្ឋា 
ដេល  បាន ឧបត្ថម្ភ ដល់ កម ្ម វិធី 
នេះ ផង ដេរ» ។ 

បេភព ខង លើ   បន្តឲេយ ដឹង-   
ទៀត  ថា៖ «កម្មវធិតីាងំ ពពិរ័ណ ៍
និង ដាក់ដេញ ថ្លេ ស ្នា ដេ សិ លេបៈ 
សហ សម័យ នេះ គឺ បេរព្ធធ្វើ- 
ឡើង   ដើមេបីបេមេ បេមូល ថវិកា   
សមេប់  ទេទេង់ កម្ម វិធី របស់ 
គមេង សិលេបៈស-ស ។ ថវិកា 
ដេល  បេមូលបាន នឹង យក ទៅ 
ផ្គត ់ ផ្គង់ គមេង  សិលេបៈ  ស-ស  
និង  សិលេបករដេល ចូលរួម ។  
ការ ដេញថ្លេ  និង ការជាវ ស្នាដេ 
សិលេបៈ ទាំងនេះ នឹង ជួយឱេយ  
គមេង  សលិេបៈស-ស អាច  បន្ត  
កម ្ម វិធី របស់ ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ 
២០២១  បាន  ក្នងុនោះ មានកម្ម- 
វិធី សិកេសាអប់រំ សិលេបៈ  កម្មវិធី- 
តាំង  ពិព័រណ៍  និង កម្ម វិធី ស- 
ធរណៈ  ដេល  ជាបេយោជន៍  
បានទៅ  ដល់  ការរីកចមេើន នេ 
សហគមន៍  សិលេបៈសហសម័យ  
នៅ កម្ពុជា»។

ចំពោះ  ការ ដេញថ្ល េស្នាដ េ- 

សិលេបៈ  អនឡាញ នោះ អាច  
ចលូ   givergy.us/sasa2020   
ដេល  មាន កាល បរិច្ឆេទ  នេ ការ- 
ដាក់ ដេញថ្លេគឺ ចាប់   ថ្ងេ ទី ១៤  
ខេ  វិច្ឆិកា  បន្ត ដល់ ថ្ងេទី ៤ ខេ ធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ  ព័ត៌ មាន- 

បន្ថេម  ចូល តាម សរ អេឡិច - 
តេូនិក  lyna @ sasaart . info   
ឬ sna@sasaart.info   ឬ 
តាម  ទូរ ស័ព្ទ  ០៩២ ៩៦១-  
៩៧៤ /០១២ ៤២២ ០៦២ ។  
ចំណេក   ពិព័រណ៍ស្នាដេ សិលេបៈ  
សហ សម័យ នៅ Factory-  
Phnom Penh   ចាប ់ផ្តើម ព ីថ្ងេ 
ទី ១៤ ខេ វិច្ឆកិា បន្ត រហូត ដល់ ថ្ងេ  
ទ ី២១  ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។ 

គួ របញ្ជាក់ ដេរ ថា គមេង - 
សិលេបៈ  ស- ស  គឺជាគមេង មិន- 
មេន   ដើមេប ីបេក ់ចណំេញ ឡើយ  
ដេល  បាន ដំណើរ  ការ  ដោយ-  
កេមុ     សលិេប ករ ខ្មេរ  នងិ ផ្តោត លើ   
ការងរ ដកពិសោធន៍នៅ ក្នុង  
វិស័យ   សិលេបៈ សហសម័យ។ 
គមេងនេះ  ផ្តួច ផ្តើម ឡើង  នៅ 
ឆ្នាំ២០១០ ដោយ  សិលេប ករ  

មួយ     កេុមឈ្មោះ  ថា «ស្ទាវ  - 
សិលេប ៈ » ។ បនា្ទាប់ ពី   ចំណាយ - 
ពេល អស់ ៧ឆ្នាំ   ធ្វើការពី អគារ 
ស្នាក់នៅ  ជា បេវត្តិសស្តេ  ហៅ - 
ថា« ប៊លុឌងិស » មក  យើង  បាន 
ផ្លាស់   មកនៅទីតាំង ថ្មី    នៅ  ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៧ ។ នៅ ទីតាំង ថ្មី      
គមេង  សិលេបៈស- ស   បាន 
បង្វេរ  មក ពងេឹង  ការ ងរ  ជាមួយ 
សិលេបករក្មេងៗ  និង និសេសិត 
ទើប បញ្ចប់ ការសិកេសា ខណៈ 
បន្ត  កសង ទនំាកទ់នំង កានត់េ 
ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ សិលេប ករ នៅ 
អាសុី តាមរយៈ កម្មវិធី សិកេសា-  
អប់រំសិលេបៈ  កម្មវិធីពិព័រណ៍  
កម្មវិធី សធរណៈ កម្ម វិធី- 
និវស ដា្ឋាន សិលេបៈ ពិសោធន៍  
និង កម្ម វិធី  សហការ ពិសេស ៗ  
ផេសេងៗ  ទៀត៕  

www.postkhmer.com

កម្មវិធីតំាងពិព័រណ៍និងដេញថ្លេស្នាដេសិលេបៈសហសម័យ
សិលេបករជាង៨០រូបរកបេក់ទេទេង់គមេងសិលេបៈស-ស

លោក លាង សី៊កន បង្ហាញ ពីអត្ថន័យស្នាដេខ្លនួឈ្មោះ «Boy in the box of WIFI God»។ រូបថត ហ៊ាន រងេសី

ស្នាដេ សិលេបការិនី នាក់ ស៊ផល ឈ្មោះថា «Leaf»។ រូបថត សហ ការី សិលេបករ និងកេម៊ ការងរ រៀបចំពិព័រណ៍ ស្នាដេសហសម័យ ។ រូបថត ហ៊ាន រងេសី

ភ្ញៀវ ផ្ចង់មើល ស្នាដេ របស់ សិលេបករថ្ងេបើកសម្ពោធពិព័រណ៍នៅ Factory Phnom Penh។ រូបថត  ហ៊ាន រងេសី



ក្រុងប៉្រកាំង : អ្នកស្រី  ជិន 
លីវ ពិត ជា ភ្ញាក់ផ្អើល  ព្រល 
ក្រុម ជំនាញ រៀប បន្ទប់សម្លៀក - 
បំពាក់  លើក អាវ  ម៉ាក  Burb-
erry បង្ហាញ ទាំង ខ្លួនជា ម្ចាស់ 
អាវ ផ្ទាល់ មិនដឹង ថា បានទិញ 
វាតាំង ពីអង្កាល់ផង។

នៅ ផ្ទះ ប្រណតី  ឯ  ក្រងុ ប៉្រកាងំ  
ស្ត្រីទ្រព្រយស្ដុកវ័យ ៣២ឆ្នាំ   រូប 
ន្រះ   នយិាយទៅកាន ់ ក្រមុ ជនំាញ 
រៀប បន្ទប់ ខោអាវ ថា៖  «ម៉្រច ក៏ 
អ្នកអាច  រក អាវ ន្រះ ឃើញ ?»។

យោង តាម របាយការណ៍  
McKinsey  ឆ្នាំ២០១៩ 
អតថិជិន  ចនិ   រមួចណំ្រក  ១ ភគ 
៣  ន្រ  ការ ចំណាយ លើ ទំនិញ 
ប្រណីត ទូទាំង ពិភពលោក។

 សូម្របី ត្រ  វិបត្តិ កូវីដ ក៏ មិនអាច 
ធ្វើ ឱ្រយចណំង ់ ជាវ ទនំញិ ប្រណតី  
នៅ ចិន ថម ថយ ដ្ររ។

ការនិយម ល្រង ប្រ៊ន ដ៍ឥត 
ឈប់ ឈរ  ក៏ធ្វើឱ្រយ  ពលរដ្ឋ ចិន 
ទ្រព្រយស្ដុក  ប្រឈម នឹង បញ្ហា 
ឥត សណា្ដាបធ់្នាប ់នៅ បន្ទប ់ដាក ់
ខោអាវ   កាបូប ស្រប្រកជើង និង 
គ្រឿង តាកត់្រង កាយ  យហីោ ថ្ល្រ 
ដ៏ ជន់ជោរ  ផង ដ្ររ។

ស្ត្រីម្រផ្ទះ  លីវ បានត្អូញ ថា 
បន្ទប់ដាក់ សម្លៀក បំពាក់  ដ្រល 
ស្រច ទៅដោយ ប្រន៊ដ ៍ Louis 
Vuitton, Chanel,  Prada 
និង Gucci បាន ធ្វើឱ្រយ អ្នក ស្រី   
ទាល់សម្ដីនឹង  ប្ដី ជារឿយៗ។

អ្នកស្រ ីនយិាយ ថា៖ «ឈ្លោះ 
គ្នា ប៉នុណា កដ៏ោយ ក ៏ខ្ញុ ំ គ្មានថ្ង្រ 
ឈប់ទិញ របស់ប្រ៊ន ដ៍ឡើយ»។

ដោយសារ   របស់ប្រើប្រស់  
គរ ច្រើន ព្រក  អ្នកស្រី ត្រូវ  ជះ   

លុយ ជាង ២ពាន់ ដុល្លោរ ជួល 
ក្រុមជំនាញ   ឯកសណា្ឋាន  ខ្មា 
មក រៀប បន្ទប់   សម្លៀក បំពាក់ 
និង ជម្រុះ ខោអាវ ព្រមទាំង 
របស់ប្រើប្រស់ សរុប ១ពាន់  
មុខ  ពី ផ្ទះ របស់ អ្នកស្រី លីវ។

ក្រុម អ្នកជំនាញ  ទាំង ន្រះ ត្រូវ 
បាន ដឹកនាំ ដោយ អ្នកនាង យូ 
ជីគីន ជា សិស្រស បញ្ចប់ ការ- 
សកិ្រសា  ផ្ន្រក រៀបច ំសណា្ដាប ់ធ្នាប ់
ផ្ទះពី សាល  Liucundao។

សា្ថាបនិក សាល អ្នកស្រី 
ពាន លីឈុន បាន និយាយ ថា 
បច្ចបុ្របន្ន  បគុ្គលកិ ប្រើការ ជា អ្នក- 
ជំនាញ រៀបចំ បន្ទប់   សម្លៀក- 
បំពាក់ និង ផ្ទះ ប្រណីត មន 
ចំនួន ជាង ៣ពាន់ នាក់ ហើយ 
ឧស្រសាហកម្ម ន្រះ ត្រូវ បាន ទូរ-
ទស្រសន៍ CCTV ផ្រសាយថា នឹង 
អាច  កើន ឡើង    ដល់  ១៤,៩ 
ពាន់ លន ដុល្លោរ ក្នុង ឆ្នាំន្រះ។

អឡំងុ ព្រលវបិត្តកិវូដី អ្នកស្រ ី
លីឈុន ថា អាជីវកម្ម កើន  
៤០០ភគរយ ព្រះ ត្រ ពលរដ្ឋ 
ចិន   ជក់ ដ្រ   ចុច   ទិញ ទំនិញ  

ប្រណីត  តាម អនឡាញ។
បុគ្គលិក រៀបចំ បន្ទប់ ខោអាវ  

ហាន យ៉ងុកាង បាន នយិាយថា 
អតិថិជន  លោក ត្រូវ បង់ ប្រក់ 
ចាបព់ ី២០០០ដលុ្លោរ  សម្រប ់
ប្រតិបត្តកិារ រៀបចំសណា្ដាប់ធ្នាប់ 
របស់ប្រ៊នដ៍ៗ  ១លើក  ដោយ 
ប្រើ ព្រល ២-៣ថ្ង្រ។

លោក   និយាយ ថា៖ «ភ្ញៀវ  ខ្ញុំ 
ជា  អ្នក ស្ដុកស្តម្ភ   ចំណូល  ប្រចាំ 
ឆ្នាំ មិន ក្រម ១លន ដុល្លោរ 
ហើយ ខ្ញុំ ក៏អាច រក ប្រក់  បាន 
ច្រើនជាង កាលដ្រល ខ្ញុំ ធ្វើការ 
ជា អ្នក រចនាក្រហ្វិក ទៀត »។

អ្នកស្រី លីឈុន ដ្រល បាន 
បង្កើត ក្រុមហ៊ុន រៀបចំ បន្ទប់ 
ខោអាវ   ប្រណតីកាល  ព ី១០ឆ្នា ំ
មុន កាន់ត្រមន សិស្រស   ច្រើន។

អ្នកស្រី លើកឡើង ថា៖ «ពី 
មុន គ្រ គិត ថា យើង ដូច អ្នក-  
អនាម័យ សម្អាត ផ្ទះ។ គ្រ អត់  
ឱ្រយ  តម្ល្រយើង។ ត្រ ឥឡូវ យើង 
មន ទផី្រសារ  សមូ្របីភ្ញៀវ   មន ខោ- 
អាវ ទ្រនាបប់៉នុា្មានឈតុ ក ៏យើង 
ដឹងខ្ទ្រច  ដ្ររ»៕ AFP/HR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រអង្គរ ទី១៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្រដ្រត ។  ទឹក ចិត្ត  
ប្រកប       ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមុតនៅ   ក្នងុ 
កា រ   បំព្រញ          ការ ងរ មន សុវត្ថភិព ។  
ចំណ្រក  ការដើរ     ត្រច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មន      គ្រ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ព្រញ    ចិត្ត ។ រីឯ ស្រច ក្ត-ី   
ស្ន្រហា       វិញ   គឺគូស្ន្រហ៍មនភព ផ្អ្រមល្ហ្រម ខ្លោងំ   ។ 
ចំណ្រ ក ឯ លភសកា្ការៈ វិញ   ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភព វិញ   លោក អ្នក មន សភព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទ្រ។ 

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការប្រកបរបររកទទួល-     
ទា នផ្រស្រងៗគឺបាន ផល ល្អគ្រន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មន ទឹក  ចិត្ត  ប្រក បដោយ ក្ត-ី 
ម្រតា្តាច្រើន    ។ រី ឯ ការប្រកប    របរ  ផ្រស្រង ៗ  

វិញ     ក៏ ត្រវូ ប្រយ័ត្ន ចាញ់ បោកគ្រ ដ្ររ។ ថ្ង្រន្រះ សម្រប់ 
ទំនាក  ់    ទំនង ស្ន្រហា  គួរ         ផ្តល់ នូវ ភពកក់ក្តា ឱ្រយគ្នា  ទៅ- 
  វិញ      ទៅមក  ។ដោយ        ឡ្រក គ្រះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស - 
បស្ចមិ      ដូច្ន្រះ ត្រវូ ត្រ  មនការប្រងុ ប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។      
ចំពោះ    ការ ធ ្វើ ដំ ណើរ ទទួល បានសុខសុវត្ថិភព។

 រា សី ស្រុតចុះ ។ ការ ប្រកបរបរ រក- 
ទទលួ   ទាន  នានា បាន ទទ ួល ផល  ជា   
ធម្មតា  ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ ចំ ណាយ កម្លោំង- 
កាយ   និង កម្លោំង ចិត្ត យា៉ាង ច្រើន ។ 

ចំពោះ       ការ និយាយ   ស្ត ីប្រកប ដោយ ក្តគីោរព។រីឯ - 
ស្រច       ក្ត ីព្រយាយា ម  មនការ ធ្លោក ់ចុះ ការធ្វើ  ដណំើរ  
ទៅ    កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ត្រូវត្រ មន ការ ប្រុង ប្រយ័ត ្ន    
ឱ្រយ  បានខ្ពស់ ផង ទើ ប ទទួល បា នស្រចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     ស្រចក្តី ស្ន្រហា មនការ យល់ចិត្ត គ្នា  ល្អ។    

រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយា  យ ស្តី 
ច្រើន ពោលពាក្រយ ពិត ទៅ កាន់អ្នក- 
ផង គ្នា  ។ ការ ប្រកប   មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន  នានានឹង  មន ផល - 

ចំណ្រញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱ្រយទឹកចិត្ត របស់ លោកអ្នក 
មន   សម្ទះុ ខ្លោងំ    ឡើង នៅ ក្នងុ ការ  បំព្រញការងរ 
ផ្រស្រង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ  
មន     សុវត្ថភិពល្អ។ ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ   
គូស្ន្រហ  ៍ មន ភព ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មតា។        

 រាសីឡើងខ្ពស់។  ការយាត ្រ ទៅ    
កាន  ់   ទ ីកម្រសា ន្ត  នានារបស់ លោក-  
អ្នក      រម្រង     មន    ការទទួលរាក ់ទាក់ 
ខ្លោំង ពី សំណាក  ់   ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ  

យា៉ាង  កក់ ក ្តា         ព្រះ ទឹកចិត្ត  ល្អគួរឱ្រយ រាប អ់ាន ។  ការ-       
ប្រកប  របរ    រក     ទទួល ទាន នានា       អ្នក   អាច        ចាញ -់    
បោក    គ្រ ដោ យសារ ត្រ ភពស្មាះ       ត្រង់ ព្រក ។  រីឯ- 
លភ    សកា្ការៈ  វិញ នឹង ទទួល    បានផល គួរជាទីគប់ - 
ចិត  ្ត  តប ទៅ តា ម ការ ខំប្រឹង ប្រង របស់ខ្លួនឯង ។ 

 រាសីមធ្រយម ។  ការបំព្រញការងរ 
ផ្រស្រងៗនងឹត្រវូ ចណំាយកម្លោងំ ច្រើន 
ហើយ ក៏  ត្រូវ បង្កើន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន 
ក្នងុ  ការបពំ្រញ ការងរ របស ់លោក-  

អ្នក ឱ្រយ បាន ខ្ពស់តាមដ្រលអាច ធ្វើ បាន ។ ចំពោះ  
លភ សកា្ការៈ  នឹង បាន អាស្រ័យ   ដោយការ ខិតខំ-  
ប្រងឹ ប្រង របស ់ខ្លនួត្រប៉ណុ្ណោះ ។ ចណំ្រក ស្រច- 
ក្ត ី ស្ន្រហា វិញ  ត្រវូត្រ  បង្កើននូវ  ភព ស្នទិ្ធ សា្នាល  នងិ  
ផ្តល់  ភព កក់ក្តា ឱ្រយ គ្នាច្រើនទើបល្អប្រសើរ ។ 

ថ្ង្រ២កើតខ្រមិគសិរឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រអង្គារទី១៧ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡ ើងខ្ព ស់ ។ ការ ប្រកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណ្រញ  យា៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មន អារម្មណ៍ 

ស្រស  ់  ថា្លោគួ រ ជាទី ម្រត្រី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មន    ស មត្ថភព អាច  បង ្កើត គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត ទៅ រក  
វឌ្រឍន  ភព  ន្រ អាជី វកម្មផ្រស្រងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ គប្របី ប ្រយ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្ន្រហា   ហាក់ មន ភព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ   បង្គួរ  ។    សម ្រប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
ត្រ  ប៉ុណ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផ្រស្រងៗ ច្រើន ត្រ មនគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សម្រច   ចតិ្តដោ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ ត្រ បង្កើន ភ ព ម  ្ចា  ស   ់ កា  រ ប្រកបដោយ ការ ទទលួ-  
ខសុ ត្រវូ  ទើប ជា ការ ប្រសើរ ។ ចពំោះ   ស្រចក្ត ីស្ន្រហា 
គប្របី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ្រសា វរ  ីយ  ៍ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ព្រល  វ្រល សម្រប់ គ្រួសារឱ្រយបាន គ្រប់ គ្រន់  ៕     

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់ត្រ ដ្រត  ។ ថ្ង្រន្រះ អ្នក- 
ចូល ចិត្ត     សិក្រសា  ផ្ន្រក អក្រសរ សាស្រ្ត   
សុខ ភព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  ត្រ ដោយ  អំ ណាច   កម្លោំង - 
ចិត្ត មន     ភព ខ្លោំងកា្លោ  ធ ្វើ ឱ្រយ   សុ ខ        ភ ព   

ផ្លវូ  កាយ មនិ ធ្លោក ់ក្នងុ ភព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទ្រ ។ ការ          ប្រកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណ្រញ         
ធម្មតា ។ រីឯបញ្ហា ស្ន្រហា     វិញ  គូ ស្ន្រហ៍ នឹ ង   មន ការ- 
អធ្រយា  ស្រ័យ ឱ្រយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អប្រព្រ។ 

រាសីឡើង   ខ ្ព ស់ ត្រដ្រត។ ការ ប្រកប-  
របរ រកទទួល ទាន ផ្រស្រងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អប្រ សើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី 
ស្ន្រហា    គូស្ន្រហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

ប្រកប    ទៅ ដោ យ សុភមង្គល ។ ត្រចំពោះការបំព្រញ 
ការ ងរផ ្រស្រង ៗ ក៏ ត្រវូ  ត  ្រ ប្រងុ ប្រ យ័ត្ន   ពិស្រសប្រយ័ត្ន 
មន  គ្រះដោយសារទឹក ។ លោកអ្នក មនទឹកចិត្ត 
ប្រកប  ដោយស ្រច   ក្តកីា្លោហាន  និងធ្វើការសម្រច-  
ចិត ្តប្រកបដោយការ  ទទួល ខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ការ - 
បំព្រញ   ការ  ងរ ផ្រស្រង ៗ រម្រង ទទួល- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ប្រ- 

កប  ដោយ សវុត្ថ ិភព។  ខណៈ ការ នយិាយ ស្ត ីមន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភព ផ្លូវ ចិត្ត មន ភពល្អ 
ពោល គមឺន  ចតិ្ត  ម្រតា្តា  ករណុា ចពំោះ មនសុ្រស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្ន្រហា   គសូ្ន្រហ ៍យលច់តិ្ត គ្នា  
ល្អ និង  មន  ភព ផ្អ្រម ល្ហ្រម កាន់ត្រល្អ ខ្លោំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយាយស្តី ច្រើន 
ប្រកប      ទៅ ដោ  យ  ហ្រតុផល  ឬ មន 
អំណះ    អំណាង    ច្របាស់លស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំព្រញ  កិច្ចការផ្រស្រងៗ   ច្រើន ត្រ  ធ្វើ    

ដោ យ      ភព  មុឺង ម៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មន ការ   - 
ជ្រម ជ្រង    ពី អ្នក ដទ្រ  ទើបជា ការប្រសើរ ។ 
ចំណ្រក    ឯ  ស្រច ក្តី   ស្ន្រហាវិញ   ទាម    ទារ កា  រ យល់- 
ចិត ្ត  គ្នា  និង ច្រះ អធ្រយាស្រ័យ   គ្នា ឱ្រយបាន  ច្រើន  ទើប 
ជា   ការល្អ  ប្រព្រ សម្រប់សម្ព័ន្ធ ភព  គូស្ន្រហ៍។  

អ្នកនិយមលេងបេន៊ដ៍ថ្លេៗ នៅ
ចិនជះលុយរាប់ពាន់ដុល្លារជួល
កេុមជំនាញរៀបបន្ទប់ខោអាវ

អ្នកស្រីពានលីឈុនសា្ថាបនិកសាលាបណ្ដុះអ្នកជំនាញរៀបចំបន្ទប់ដាក់ខោអាវប្រណីត។រូបថត AFP

បុគ្គលិកឯកសណ្ឋានខ្មៅរៀបចំបន្ទប់ខោអាវប្រណីត។រូបថត AFP



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

 ប៉ារីស : កីឡាករ  សញ្ជាតិ 
អង់គ្លៃស Lewis Hamilton 
បាន ពៃយាយាម ទប ់ទកឹ ភ្នៃក របស ់
ខ្លួន ពៃល ដៃល អាច ឈ្នះ ជើង- 
ឯក ពិភពលោកផ្នៃក កីឡា 
បៃណាំង រថយន្ត Formula- 
One ស្មើ នឹង កំណត់ តៃ ចំនួន  
៧ ដងរបស់ អតីត កីឡាករ 
Michael Schumacher 
កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ដៃល  បាន ធ្វើ 
ឱៃយ រូប គៃ កា្លាយ ជា អ្នក បៃណាំង 
អាជីព ដ៏ ជោគ ជ័យ បំផុត ក្នុង 
បៃវត្តិសាស្តៃ របស់ កីឡា នៃះ ។

កីឡាករ ដៃល ជា សន្លឹក អាត់ 
រប ស់ កៃុម Mercedes រូប នៃះ 
បាន បងា្ហាញ ពី ជំនាញ ដ៏ បុិន- 
បៃសប់ សមៃប់ ការ បៃណាំង 
ក្នុង សា្ថាន ភាព សើម ហើយ 
រអិល រហូត អាច ដណ្ដើម បាន 

នូវ ជ័យ ជម្នះ លើក ទី៩៤ នៅ ឯ 
ទីលាន បៃណាំង កម្ម វិធី Turk-
ish Grand Prix ហើយ បាន 
ធានា ឱៃយ គៃ នូវ ជើង ឯកពិភព- 
លោក រដូវ កាល នៃះ ទាំង ដៃល 
ការ បៃណាំង នៅសល់ ៣ 
ដំណាក់ កាល ទៀត ។  

មាន តៃ  Schumacher ទៃ 
ដៃល ឈ្នះ ជើង ឯក ពភិព លោក 
៧ ដង នៃះ ពោល គឺ ជា តួលៃខ 
ដៃលធា្លាប់ តៃូវ គៃ គិត ថា ទំនង 
ជា មិន មាន អ្នក ណា ធ្វើ បាន ស្មើ 
ឡើយ តៃ គៃប់ កំណត់ តៃ ខ្ពស់ 
បំផុត របស់ អតីត អ្នក បៃណាំង 
សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ តៃូវបាន  ផ្ទៃរ 
ឱៃយ  Hamilton ហើយ ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ កំណត់ តៃ 
ដៃល Hamilton ធ្វើ បាន មាន 
ដូច ជា ឈ្នះ ការ បៃណាំង ចៃើន 

ជាង គៃ ដណ្ដើម ទី តាំង ចៃញ 
ដណំើរ ចៃើន ជាង គៃ នងិ បញ្ចប ់
ការ បៃណាំង ដោយ ការ បាន 
ឡើង ទៅ ឈរ លើ វៃទិកាជយ-
លាភ ី បាន ចៃើន ជាង គៃ ។

 ការ បៃណាងំ ដណំាក ់កាល ទ ី 
១៤ នៅ បៃទៃស តកួ គ ី ដៃល ធ្វើ 
ឡើង ដោយ បិទ ទា្វារ (គ្មាន- 
ទសៃសនិកជន)នៃះ Hamilton  
បានបញ្ជា យាន យន្ត របស់ ខ្លួន 
ឱៃយទៅ ដល់ ទី ពៃ័តៃ មុន កីឡាករ 
ដទៃៗ ទៀតជាមយួនងឹថរិ វៃលា 
១:៤២:១៩.៣១៣ ម៉ោង 
ពោល គឺ មុន កីឡាករ មុិកសុិក 
Sergio Perez របស់ កៃុម 
Racing Point-BWT Mer-
cedes ចំនួន ៣១.៦៦៣ 
វនិាទ ី នងិ កឡីាករ Sebastian 
Vettel របស់ កៃុម Ferrari 

ចំនួន ៣១.៩៦០ វិនាទី។
« អរគណុ ចៃើន ទាងំ អស ់គ្នា ។ 

នៃះ គឺ សមៃប់ ក្មៃង ៗ  ទាំង អស់ 
នៅ កន្លៃង ដទៃ ដៃល គិត ថា វា 
មិន អាច ទៅ រួច ។ អ្នក អាច ធ្វើ វា 
បាន ដូច គ្នា។ ខ្ញុំ ជឿ នលើ អ្នក 
ទាំង អស់ គ្នា » ។ នៃះ ជា អ្វី ដៃល 
Hamilton បាន សៃក តាម វទិៃយ ុ 
កៃយ កាន់  ទង់ តំណាង កីឡា- 
បៃណាំង រថយន្ត នៃះ ។

កីឡាករ រូប នៃះ  បន្ត  ថា ៖ « ៧ 
ដង គៃន់ តៃ ជា រឿង នឹក សា្មាន  
មិន ដល់ តៃ នៅ ពៃល អ្នក បាន 
ធ្វើ ការ ងារ ជាមយួ កៃមុ មនសុៃស ដ ៏
អសា្ចារៃយ បៃប នៃះ ហើយ អ្នក ពិត 
ជា មាន ជំនឿ ជាក់ ចំពោះ គ្នា ទៅ 
វញិ ទៅ មក នោះ វា គ្មាន អ្វ ីដៃល 
យើងមិន អាច  សមៃច ជាមួយ 
គ្នា បាន នោះ ឡើយ ។ ខ្ញុំ មាន 

អារម្មណ៍ ដូច ទើប តៃ ចាប់ ផ្ដើម 
ដំបូង អ៊ីចឹង » ។

ក្នុង តារាង ពិន្ទុសរុប កៃយ 
ការ បៃណាំង បញ្ចប់ បាន ១៤  
ដណំាក ់កាល Hamilton មាន 
ពិន្ទុរួម ៣០៧ ពិន្ទុ នៅ លៃខ ១ 

ខណៈមិត្ត រួម កៃុម របស់ ខ្លួន 
Valtteri Bottas នៅ លៃខ ២ 
មាន ១៩៧ពិន្ទុ ហើយ អ្នក 
លៃខ ៣ Max Verstappen 
របស់ កៃុម  Red Bull មាន  
១៧០ ពិន្ទុ ៕ AFP/VN   

រថយន្តរបស់ Hamilton កំពុងនំា មុខ សម្រាប់ការប្រាណំាង កាលពីថ្ង្រាអាទិត្រាយ។ AFP 

Hamilton ឈ្នះ ជើង ឯក ពិភពលោក  ស្មើកំណត់ត្រារបស់ Schumacher

Son បារម្ភ រឿងជំងឺកូវីដ ១៩
ខណៈ  មិត្តរួមក្រាមុ កូរ៉្រាខាង ត្រាបូង 
ចំនួន ៦ រូប មានលទ្ធផលវិជ្ជមាន

ក្រាុង ស្រាអ៊ូល : ខៃៃស បៃយុទ្ធ 
Son Heung-min របស់ កៃុម 
មាន ់ខ្នាយ មាស Tottenham- 
Hotspur បាន ផ្ដាច់ ខ្លួន ពី អ្នក 
ដទៃ ដោយ នៅ តៃ ក្នុង បន្ទប់ 
កៃយ កឡីាករ មតិ្ត រមួ ជាត ិករូ៉ៃ- 
ខង តៃបូង ៦ រូប  បាន ធ្វើ តៃស្ត 
វិជ្ជមាន នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ  ថ្ងៃ 
បំពៃញ ភារកិច្ចបៃកួត អន្តរ ជាតិ 
ក្នុង បៃទៃស អូទៃីស ។ នៃះ បើ 
តាម ការ ឱៃយ ដឹង ពី មនៃ្តី សហ ព័ន្ធ  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

ទោះ បី ជា កីឡាករ Son វ័យ 
២៨ ឆ្នា ំតៃស្ត អវជិ្ជមាន ក ៏ដោយ 
ក៏ រូប គៃ និង កីឡាករ ដទៃ ទៀត 
តៃូវ បាន បៃប់ ឱៃយ សា្នាក់ នៅ  ក្នុង 
បន្ទប ់សណា្ឋាគរ នាកៃងុ វយីៃន 
តៃប៉ុណ្ណោះ លើក លៃង តៃ តៃូវ 
ហ្វឹក ហាត់  ។

ទោះ ជា មាន ករណី វិជ្ជមាន ក្ដី 
ក ៏កៃមុ ករូ៉ៃ ខង តៃបងូ  បានធ្វើ ការ  
បៃកតួ មតិ្ត ភាព ជាមយួ មុកិសុកិ 
រចួ ហើយ ដៃរ ដោយ ជា លទ្ធផល 
កៃុម ទៅ ពី អាសុី មួយនៃះ  ចាញ់ 
៣-២ ហើយ មាន កាល វិភាគ 
តៃូវ បៃឈម ជាមួយ កៃុម រួម ទ្វីប 
កាតា នៅ ថ្ងៃ អងា្គរ នៃះ តៃ តៃូវ 
រង់ ចាំ លទ្ធផល តៃស្ដ ដំណាក់- 
កាល ចុង កៃយ សិន ។ 

សហ ពន័្ធ បាល ់ទាត ់ករូ៉ៃ ខង- 
តៃបូង  អះ អាង បៃប់  AFP ថា 
កីឡាករ Kwon Chang-
hoon, Lee Dong-jun, 
Hwang In-beom, Na 
Sang-ho, Kim Moon-

hwan និង អ្នក ចាំ ទី Jo 
Hyeon-woo សុទ្ធ តៃ មាន 
វិជ្ជមាន ទាំង អស់ គ្នា ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ មនៃ្ត ីសហពន័្ធ 
១ រូប បាន បៃប់ ថា៖ « ការ- 
បៃកួត ជាមួយ កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិកាតា នឹង ដំណើរ ការ 
ធម្មតា បៃសិន បើ កីឡាករ យា៉ោង- 
ហោច ណាស ់១៣នាក ់ទទលួ 
បាន លទ្ធផល អវិជ្ជមាន ពី ការ- 
ធ្វើ តៃស្ត ចុង កៃយ » ។

សបា្ដាហ ៍កន្លង ទៅ នៃះ ឃើញ 
ថា អត្ត ពលិក បាល់ ទាត់ អន្តរ- 
ជាតិ មួយ ចំនួន ធ្វើ តៃស្ត ទទួល 
បាន លទ្ធផល វិជ្ជមាន នៃ វី រុស 
នៃះ ក្នុង នោះ រួម មាន ទាំង ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Mohamed 
Salah របស ់កៃមុ ហងៃស កៃហម 
Liverpool នងិ ខៃសៃ បមៃើ Alan 
Browne របស់ កៃុម ជមៃើស 
ជាតិ សារ. អៀរឡង់ ផង ដៃរ ។

សមៃប់ បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ ៍កន្លង ទៅ  Son ដៃល ជា ប ់
ឈ្មាះ ជា កីឡាករ អាសុី ដ៏ឆ្នើម 
នៅឯកៃប ខ័ណ្ឌ Premier- 
League អងគ់្លៃស រមួ ចណំៃក 
បញ្ជនូ បាល ់ឱៃយ  Hwang Ui-jo 
ស៊ុត ឱៃយ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង បើកការ 
នាំមុខ។  

ប៉នុ្តៃមុកិ សុកិ  ទម្លុះ សណំាញ ់
ទី ៣ គៃប់  ផ្ទួន ៗ   នៅ វគ្គ ទី ២ 
ហើយ ទោះ ជាកីឡាករ Kwon 
Kyung-won អាច រក បាន  ១ 
គៃប់   ក៏នៅ មិនអាច តាម ស្មើ 
វិញ បាន ដៃរ ៕ AFP/VN  

ប្រាល ហ្រាសិ៊ក បំផ្លាញ ក្ដ ីសង្រាឃឹម របស់ អង់គ្ល្រាស 
ខណៈ អុីតាលី កំពុងសម្លងឹ ទៅជំុផ្ដាច់ ព្រាត័្រា

ក្រាុង ប៉ារីស : កៃុម បាល់ ទាត់ 
ជមៃើស ជាតិ បៃលហៃសុិក បាន 
រំលាយ ក្ដី សងៃឃឹម របស់ កៃុម 
អង់គ្លៃស ទាំង សៃុង  ហើយ ក្នុង 
ការ ចង់ ឆ្លង ទៅ វគ្គ  ៤ ចុង កៃយ 
នៃ កម្ម វិធី UEFA Nations- 
League ដោយ ការ យក ឈ្នះ 
២-០ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ខណៈ  
អីុតាលី កៀក នឹង  ពាន  រងា្វាន់  នា 
ឆ្នាំ កៃយ នៃះ ហើយ ។

បៃល ហៃសុកិ ខ្វះតៃ  ៥ នាទ ីទៀត 
ប៉ុណ្ណោះ ដើមៃបីបាន ចូល រួម 
ជាមយួ កៃមុ ជើង ឯក ពភិព លោក 
បារាំង ក្នុងវគ្គ ៤ កៃុម  របស់ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ដៃល នឹង ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង ខៃ  តុលា ឆ្នាំ កៃយ នៅ ពៃល 
កៃុម អុីស្លង់  ស្មើ  ១-១ ជាមួយ 
ដាណាមា៉ោក  កៃមុ ដៃល  កពំងុមាន 
ពិន្ទុ បៃជៃង គ្នា  ក្នុង គៃុប។

តៃ  ការ បៃកួត  នៅឯទីកៃុង- 
កូបុិនហាក នោះ  គៃប់ បាល់- 
ប៉ៃណាល់ ទី  ចុង កៃយ របស់ 
Christian Eriksen ជួយ ឱៃយ  
ដាណាមា៉ោក ឈ្នះអុីស្លង់ ២-១ 
ដៃល លទ្ធផល នោះ បាន   បន្ត 
រកៃសា ឱកាស ក្នុង ការ បៃជៃង 
ជាមយួ បៃលហៃសុកិ  ដើមៃបី ទៅ ឈរ 
ទីកំពូលនៃ គៃុប ទី ២ លីគ A ។

ខៃសៃ បមៃើ ២ រូប គឺ  Youri 
Tielemans និង Dries 
Mertens រមួ ចណំៃក គ្នា មា្នាក ់១ 
គៃប ់ នៅ វគ្គ ទ ី១ ដៃល ជា គៃប-់ 
បាល់ ជួយ ឱៃយ កៃុម ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លៃខ ១ របស់ ពិភពលោក 
បៃលហៃសុិកមាន ជ័យ ជម្នះ លើ 

កៃុម អង់គ្លៃស របស់ លោក  Ga-
reth Southgate ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
គៃូបង្វឹក របស់ បៃល ហៃសុិក លោក 
Roberto Martinez  និយាយ 
ថា ៖ «យើង តៃង តៃ មាន អារម្មណ៍ 
មិនសូវ  តាន តឹង ពៃល នំា មុខ 
២-០។ ពៃល ខ្លះ វា អាច មាន 
គៃះ ថា្នាក់ ។ អ្នក មាន អារម្មណ៍ 
ថា សៃួល  តៃ យើងបៃឹង បៃង  
ជួយ  ការពារ អ្នក ចាំ ទី  Thibaut 
Courtois ខ្លាំងណាស់ » ។

បរាជយ័ ២ លើក ជាប ៗ់  គ្នា នៃះ  
ធ្វើ ឱៃយ អង់គ្លៃស ធា្លាក់ ទៅ លៃខ ៣ 
ក្នុង គៃុប ដោយ មាន គមា្លាត ដល់ 
ទៅ ៥ពនិ្ទ ុព ីកៃមុ លៃខ ១ បៃល- 
ហៃសុិក ខណៈ  នៅសល់ តៃ ១បៃ- 

កួតទៀត ប៉ុណ្ណោះ ។
គៃបូង្វកឹរបស ់ អងគ់្លៃស លោក  

Southgate  ថ្លៃង ថា ៖ « យើង 
អត់ ចូល ចិត្ត បរា ជ័យ ឡើយ តៃ  
កៃុម ទាំង មូល  នៅ តៃ សម នឹង 
ទទួល បាន ការ សរសើរ ពោល គឺ 
គៃប់ យុទ្ធសាស្តៃទាំង អស់ ដូច 
ជា ការ បង្កើត បញ្ហា លើ គូ បៃជៃង 
និង ការ ការ ពារ យា៉ោង រឹង មាំ » ។

ជ័យ ជម្នះ នៅ ចុង ម៉ោង របស់ 
ដាណឺមា៉ោក មាន ន័យ ថា បៃល-
ហៃសុិក ដៃល មាន ១២ពិន្ទុ  ចាំ- 
បាច់ យក ឱៃយ បាន យា៉ោង ហោច 
ណាស ់១ ពនិ្ទ ុ  ពៃល កៃមុ ទាងំ ២ 
ប៉ះគ្នា នៅ ថ្ងៃ ពធុ ដើមៃបី បាន ឡើង 
ទៅ វគ្គ ៤ កៃុម ចុង កៃយ ។

ចំណៃក ឯ ការ បៃកួត នៅ លីគ 

A នៃះ ដៃរ ក្នុង គៃុបទី ១ ឃើញ 
ថា កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ អីតុាល ីទោះ ជា 
អវត្ត មាន កីឡាករ ជា ចៃើន និង 
គៃបូង្វកឹ លោក Roberto Man-
cini ដោយ សាររបួស និង ឆ្លង 
វីរុស កូរ៉ូណា ក៏ ដោយ ក៏ នៅ  អាច 
គៃច ផុត ពី វិបត្តិ នៃះ ដោយ ការ- 
យក ឈ្នះ កៃុម ប៉ូឡូញ ២-០។

៣ ពនិ្ទ ុ ព ីបៃកតួ ទ ី៥ នៃះ នាឱំៃយ 
អុីតាលី  ឡើង ទៅ ឈរ លៃខ ១ 
ក្នុង គៃុប ដោយ មាន ៩ ពិន្ទុ 
ពោល   គ ឺមាន ១ ពនិ្ទ ុពលីើ  ហឡូង ់
ដៃលមានជ័យជម្នះលើ  បូស្នុី 
៣-១ ហើយអីុតាលី នឹងឡើង 
ទៅ ជុំផ្ដាច់ពៃ័តៃ បើ ឈ្នះ បៃកួត 
ចុង កៃយ នៅកៃុង សារា៉  យ៉ៃ វ៉ូ 
របស់បូស្នុី៕ AFP/VN

ខ្រាស្រាបម្រាើ De Bruyne (ឆ្វ្រាង) របស់ ប្រាលហ្រាសិ៊ក ប្រាជ្រាង យក បល់ ជាមួយខ្រាស្រាការពារ Mings របស់ អង់គ្ល្រាស។ AFP



ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ ទី បំផុត ក្តី  បំណង  ចង់  បើក មុខរបរ 
អាជីវ កម្ម ក្រៅ សិល្រៅបៈមួយ     ដ្រៅល តារា ចម្រៅៀង ស្រៅ ី- 
ស្រៅស់ សាច់ សខ្ចី  កំពុង  ជ្រៅ ក នៅ  ទ្រៅនំ   ផលិត  ក ម្ម 
សាន ់ដ្រៅ  កញ្ញា វរីៈ នចិ្ច  បាន សម្រៅច  សបុនិ ហើយ 
ដោយ    កញ្ញា  សម្ពោធហាង   កាល ពី ម្រៅសិល មិ ញ- 
មាន  ឈ្មោះ     «Baby Flower Fashion» ។ 

តារា ចម្រៅៀង ស្រៅស់ សោភា ដ្រៅល ជា ក្មួយ ស្រៅី  
របស ់ តារា ចម្រៅៀង ប្រៅសុ លោក ខាន ់ច្រៅមស ៍ជ្រៅក 
នៅ    ទ្រៅនំ ផលិត កម្ម សាន់ដ្រៅ  ដូចគ្នា កំពុង   ស្រៅូ ប  
ប្រៅជា ប្រៅិយភាព ខា្លាំង ពី អ្នក គំទ្រៅ ដ្រៅល បាន វិវឌ្រៅឍ 
ខ្លួន  ពី អាជីពជា  តារា ម៉ូដ្រៅលនិង ជា អតីត ជា ស្រៅី - 
សា្អាត   ល្រៅខ ២ ប្រៅចាំ  ឆ្នាំ ២០១៤ កញ្ញា វីរៈ និច្ច 
ធ្វើ ឱ្រៅយ  ភា្ញាក់  ផ្អើលពី       មហា ជន  ខា្លាំង  ក្រៅយ ពី បាន 
សម្រៅច ចូល ពិភព សិល្រៅបៈ ចម្រៅៀង     
ហើយ ក៏ មាន ទី ផ្រៅសារ ល្អ ឡើងជា បន្ត - 
បន្ទាប់   ។

 ហាង ថ្ម ីដ្រៅល ស ្រៅ ីសា្អាតកញ្ញា  
វីរៈ និច្ច ទើបបើក     ឈ្មោះ   ថា  
«Baby Flower Fashion» 
នោះ  គឺ ជា ហាង លក់ សម្លៀក-  
បំពាក់  សម្រៅប់ ស្ត្រៅី    មាន  ទី- 
តាំង  នៅ តំបន់ ចមា្ការ ដូង។   
កញ្ញា វីរៈ និច្ច បាន បង្ហោះ-   
សារ     អធិប្រៅបាយ ពី ពាក្រៅយ  
រកសុី  តាម អុីន សា្តា ក្រៅម 
ថា៖ «កូន សោ ឆ្ពោះ ទៅ - 
រក  ភាព ជោគជ័យ ក្នុង 
អា ជីវកម្ម និង ក្នុង 
ជីវិត គឺ ភាព សោ្មោះ - 
ត្រៅង់  សមត្ថភាព-  
ក្នុង  ការ ទទួល - 
យក និង ផ្តល់   
មត ិយោបល់ 
មាន  ច្រៅតន  ល្អ  
មាន ភាព រឹង មាំ  
ន្រៅ  ចរិត ល ក្ខណៈ 
និង  ជំនឿ  ចិត្ត លើ - 
គោល ការណ៍ របស់  
មនុស្រៅស  មា្នាក់» បង្ក ការ 
ចាប  ់ អារម្មណ ៍ព ីអ្នក ល្រៅង 
បណ្តាញ សង្គម។

ខណៈ  តារា ចម្រៅៀង - 
ស្រៅី វ័យ  ក្ម្រៅងឧស្រៅសាហ៍ 
បង្ហោញ   ស្ទលី ថ្មកីញ្ញា វរីៈ 
និច្ច បញ្ជាក់   សារ នោះ   
ថា  ៖  « ការ  ពិត ទៅ   នោះ   គឺ 
ន  ព្រៅល   អនគ ត នង   ខ្ញុំ 
មាន  គម្រៅង  បង្កើត   របរ  រ ក - 
សុី ផ្ទាល់  ខ្លួន  ដ្រៅល នំ យក   
ផលិត ផល នន ឬ ផលិត - 
ផល  រក្រៅសា សម្ផស្រៅស  ល្រៅបីៗ  ពី បរ-  

ទ្រៅស   លក់ ផ្តាច់ មុខ    នៅ     ស្រៅុក ខ្ម្រៅរ ត្រៅ 
មិន ទាន់ ដល់ ព្រៅល ព្រៅះ នង ខ្ញុ ំ   ត្រៅវូ- 
ការ  សិក្រៅសា ពី ទីផ្រៅសារ សិន និង កំពុង 
ត្រៅ   សន្រៅសំ ដើម ទុន សម្រៅប់ ការងរ 

រក ស ុី   ន្រៅះ»។
 ស្រៅីស្រៅស់ រាង ខ្ពស់ ស្រៅឡះ   
មាន ស្រៅុក  កំណើត នៅ ខ្រៅត្ត 

កពំងច់ាម របូ ន្រៅះ       កធ៏្លាប ់ 
ប្រៅប់  ភ្នពំ្រៅញ បុ៉ស្តិ៍ ពី   ការ- 
ត្រៅៀម  ប្រៅក់ ដាក់ ទុន  
រកសុ ីដ្រៅរ ថា៖ « បច្ចបុ្រៅបន្ន 

ន្រៅះ នង ខ្ញុំ  ក៏ បាន ធ្វើ ជា 
តំណង  ច្រៅកចាយ ធំ មួយ 

ដ្រៅរ ឲ្រៅយ ផលិតផល របស់ ពូ ខ្ញុំ  
[ ខាន់ ច្រៅមស៍]  ជិត   កន្លះ ឆ្នាំ 
ហើយ  ខណៈ ន្រៅះ  ក៏ អាច ជា 
ឱកាស    សិក្រៅសា ស្វ្រៅង  យល់ 

បន្ថ្រៅម ទុក ជា   ទុន គំនិត 
ដើម្រៅបី  ឈាន  ទៅ រក ការ - 
ធ្វើ  អាជីវកម្ម ខ្លួនឯង 
ត្រៅម្តង ។ ចំពោះ   ដើម- 
ទុន វិញ នង ខ្ញុំ  បាន 
ត្រៅៀម  ប្រៅក ់ចនោ្លាះ ព ី
ចំនួន ៥  មុឺន ដុល្លារ 

ទៅ ចំនួន  ១០ មុឺន 
ដុល្លារ » ៕ 

ឈនណន

ភ្នពំេញៈ  ថា្នាក ់ដកឹ ន ំសហពន័្ធ- 
កីឡា ប៊ូល និង ប៉្រៅតង់កម្ពុជា 
គ្រៅង នងឹ បង្វ្រៅរ ការ ប្រៅកតួ ដ្រៅល 
កន្លងមក  បាន ធ្វើត្រៅ នៅ រាជធន-ី 
ភ្នពំ្រៅញ នោះទៅ ធ្វើ នៅ តាមមលូ- 
ដា្ឋាន ឬតាម ខ្រៅត្ត វញិម្តង ហើយ 
គម្រៅង ន្រៅះ នឹង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ពី 
ឆ្នា ំ២០២១ ត ទៅ ដើម្រៅប ីស្វ្រៅង រក 
ក្រៅុម យុវជន និងអ្នក មាន ទ្រៅព- 
កោសល្រៅយពិត ប្រៅកដ សម្រៅប់ 
ត្រៅៀម ចលូ រមួ ការ ប្រៅកតួ សុហី្គ្រៅម 
លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ ដ្រៅល 
កម្ពុជា ត្រៅូវ ធ្វើ ជាមា្ចាស់ផ្ទះ។ 

ការ គ្រៅងបង្វ្រៅរ ការ ប្រៅកួត ភាគ- 
ច្រៅើនទៅ ធ្វើ នៅ តាម មូល ដា្ឋាន  
ឬ តាម ខ្រៅត្ត នន ន្រៅះ ក ៏ព្រៅះ ត្រៅ 
ប្រៅធនសហពន័្ធ កឡីា ប៊លូ នងិ 
ប៉្រៅតង់ កម្ពុជា លោក ស សុខា 
បាន គិត  ថា ក្រៅុម យុវជនថា្នាល 
ដ្រៅល មាន សមត្ថ ភាព ឬ ជា ព្រៅជ្រៅ- 
មិនទាន់ ច្ន្រៅ គឺ ភាគ ច្រៅើន មាន 
នៅ តាម មូល ដា្ឋាន និង នៅ តាម 
ខ្រៅត្ត គឺ មិន ម្រៅន នៅ រាជធនី- 
ភ្នំព្រៅញ នោះ ទ្រៅ។

លោក ស សុខា បាន ថ្ល្រៅង 
ថា៖  «ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០២១ ទៅ 
យើង ល្រៅង ចង ់ឲ្រៅយ មាន ការ ប្រៅកតួ 
ច្រៅើន ដងនៅរាជធនី ភ្នំព្រៅញ 
ទៀត ហើយ គឺ យើងនឹង  ច្រៅន 
ទៅ ធ្វើ នៅ តាម មូលដា្ឋាន វិញ 
ព្រៅះ ខ្ញុ ំគតិ ថា អ្នក ដ្រៅល ល្អ អ្នក 
ដ្រៅល ជាថា្នាល ឬ យុវជន គ្រៅប់- 
ព្រៅជ្រៅមិនទាន់ ច្ន្រៅ គឺ ភាគ ច្រៅើន 
មាននៅ មូល ដា្ឋាន ដោយ  គត់ 

មនិ មាន លទ្ធ ភាព មក រាជធន-ី 
ភ្នំព្រៅញ ព្រៅះ យើង ដឹង ហើយ 
ថា អ្នក មានគ្រៅនប់ើ ឬ អ្នក មាន 
មធ្រៅយម នៅភ្នំព្រៅញ ប្រៅបគ្រៅមិន 
ឲ្រៅយកូន គ្រៅ មក ល្រៅង កីឡា ន្រៅះ ទ្រៅ 
ដោយ សារ ទាំង គ្រៅ ទំាង យើង 
រាង ពិបាក ទទួល យក បន្តិច»។

 លោក បាន បន្ថ្រៅម ថា៖  «ប៉នុ្ត្រៅ 
នៅ តាម ខ្រៅត្ត  យើង អាច ជួយ 
សម្រៅប សម្រៅួល ក្នុងការ ជំរុញ 
ឲ្រៅយ មាន ការ ប្រៅកតួ ហើយការ ងរ 
ន្រៅះ យើង នឹង ជំរុញ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ រហូត ដល់ ដើមឆ្នាំ 
២០២៣ គ ឺធ្វើ ម៉្រៅច ឲ្រៅយ មានការ- 
ប្រៅកតួ នៅ តាមបណ្តាខ្រៅត្ត ឬនៅ 
តាម ភមូ ិភាគ ដើម្រៅបី ផ្តល ់ឱកាស 
ឲ្រៅយ ពកួ គត ់បាន ចលូ រមួ  គ ឺមនិចា ំ
បាចត់្រៅ មក ប្រៅកតួ នៅរាជធន-ី 
ភ្នំព្រៅញ នោះ ទ្រៅ ហើយ  ន្រៅះ ជា 
គោល បំណងធំ របស់យើង»។

ជាមួយគ្នា ន្រៅះ ក្រៅុម ជំនញ 
របស់ សហព័ន្ធ កីឡា ប៊ូល និង 
ប៉្រៅតង ់កម្ពជុា ក ៏មានគម្រៅង ចុះ 
ទៅបណ្តុះ បណ្តាល ដល់ ក្រៅុម 
យុវជន នៅតាម ខ្រៅត្ត ផងដ្រៅរ 
ប៉នុ្ត្រៅ គម្រៅងន្រៅះ ត្រៅវូ បាន ពន្រៅយារ- 
ព្រៅល រហូតមក ដល់ព្រៅលន្រៅះ 
ដោយសារ ត្រៅ ការ រីក រាល ដាល 
ន្រៅ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ផ្ទះ ឡើង 
ហើយបាន បង្ក ឲ្រៅយមាន ជាហាន-ិ 
ភ័យ រដូវ មកដល់ បច្ចុប្រៅបន្ន។ 

ជុ ំវញិ គម្រៅង ន្រៅះ លោក សខុ 
សប្រៅបាយ ណ ជា អគ្គ ល្រៅខាធិការ- 
សហពន័្ធ កឡីា ប៊លូ នងិ ប៉្រៅតង-់ 
កម្ពជុា បាន នយិាយ ថា៖  «ឯក- 
ឧត្តម ប្រៅធន បាន ចង្អលុ បង្ហោញ 

តំាង ពី ដើម ឆ្នា ំ ដ្រៅល  យើងមានការ- 
ឯក ភាព ជាមយួ ក្រៅមុ ហ៊នុ ឯកជន 
មួយ គឺ  យើង មាន គម្រៅង  ចុះ 
ទៅ អភិវឌ្រៅឍ  នៅ តាមខ្រៅត្ត មាន- 
នយ័ ថា  យើងនងឹ ចុះ ទៅ បណ្តុះ- 
បណ្តាល ក្រៅុម យុវជន នៅ តាម 
ខ្រៅត្ត  ដោយ  ជូន គ្រៅប់ ប៊ូល ដល់ 
គត់ ១ខ្រៅត្ត ១៦ សិត ដើម្រៅបី 
ឲ្រៅយគត ់ហ្វកឹ ហាត ់នៅតាម ខ្រៅត្ត 
ប៉ុន្ត្រៅ ដោយ សារ កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឲ្រៅយ 
គម្រៅង នោះ មានការពន្រៅយារ- 
ព្រៅល បន្តិច គឺ ចាំ សា្ថាន ភាព ធូរ- 
ស្រៅល យើងនឹង  ទៅ វិញ»។

យា៉ាង ណ ក៏ដោយ នៅ ក្នុង 
អឡំងុព្រៅល មាន វបិត្ត ិដោយ សារ 
ជងំ ឺកវូ ី១៩ ន្រៅះ សហពន័្ធ កឡីា- 
ប៊ូល និងប៉្រៅតង់កម្ពុជា ក៏ បាន 
បង្កើតកម្ម វិធីហ្វឹក ហាត់តាម 
អនឡាញ គ្រៅប់ គ្រៅង ការ ហាត់ 
របស់ ក្រៅុម   អត្តពលិក របស់ ខ្លួន  
នៅ តាម គ្រៅហដា្ឋាន ផងដ្រៅរ។

លោក សុខ សប្រៅបាយណ 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ក្នុង រយៈ- 
ព្រៅល មាន កូវីដ ១៩ ន្រៅះ យើង 
មានការ ហ្វឹក ហាត់ តាម អន- 
ឡាញ ដោយ យើង ឲ្រៅយ ពួកគត់  
ថត នវូវដី្រៅអ ូន្រៅសកម្ម ភាព  ហ្វកឹ- 
ហាត់នោះ ដើម្រៅបី ឲ្រៅយលោក គ្រៅូ 
អ្នកគ្រៅ ូពនិតិ្រៅយ មើល ថា  អត្តពលកិ 
របស ់យើង ពតិ ជា បាន ហ្វកឹ ហាត ់
ម្រៅន  គឺ យើង បានព្រៅយាយាម ធ្វើ 
ឲ្រៅយ អស់ ពី លទ្ធ ភាព តាម ការ- 
ចង្អុល  បង្ហោញ  របស់ ឯកឧត្តម 
ប្រៅធន ដើម្រៅបី ពង្រៅងឹនវូគណុ ភាព 
របសក់ឡីាករ កឡីាការនិ ីយើង 
បន្ថ្រៅម ទៀត»៕
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កញ្ញាវីរៈនិច្ចនាពេលធ្វើពិធីសេនសម្ពោធ
ហាងរបស់ខ្លនួកាលពីមេសិលមិញ។រូបថត 

អុីនសា្តាក្រៅម 

លោកសសុខាបនបោះបូ៊លនៅក្នងុពិធីបើកការបេកួតកីឡាប៉េតង់ដេលធ្វើនៅភ្នពំេញកន្លងមក។រូប ណន

ប្រធានប៉្រតង់ ត្រៀម ចម្រញ់  រក  
យុវជនជា គ្រប់ព្រជ្រ មិនទាន់ច្ន្រ

ស្រសី្អាត រីរៈ និច្ច សម្រច សុបិន  
បើក  មុខ របរ អាជីវ កម្ម ក្រ សិល្របៈ 

តារាចមេៀងសេីសាច់សខ្ចីអតីតសេីសា្អាតឆ្នា២ំ០១៤
ជេកទេនំសាន់ដេកញ្ញាវីរៈនិច្ច។រូបថត ហ្វ្រៅសប៊ុក
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