សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៦ ធ្នូ ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ផ្តលរ់ ង្វាន់ដល់អត្តពលិកវេដាយមាសសវ៊ី គាេ
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ណាហ្គាព ើលដ៍ បានពរៀបចំេិធ្ីម្របគល់រង្វាន់ េិពសសមួ យ
ពដើមបីអបអរសាទរដល់ជ័យជមនុះរបស់អត្តេលិកកមពជាេី កងម្រេឹ
ន
ត្ិ កា
ត រណ៍កីឡាអាសីអាពគនយ៍ (សីហ្
ពគម)

ពលើកទី៣០

ខដលពទើ បនឹងបញ្ចប់ កងពេលងម
ន
ី ៗពនុះ។ ម្រត្ូ បានពរៀបចំ ព

ើងកនងផ្សារទំ ពនើ ប

ពម្រកាមដី ណាហ្គាសីធ្ី ៉ក េិធ្ីពនុះម្រត្ូ បានចូ លរួមពោយឯកឧត្តមបណិ ឌ ត្ ពោង ែន រដឋមន្តនតីម្រកសួង
ពទសចរណ៍

និងជាម្របធានគណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូឡាំេិកកមពជា មន្តនតីគណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូឡាំ

េិ កកមពជា ម្របត្ិភ្ូកីឡា អត្តេលិក និ ងគណៈម្រគប់ ម្រគងជាន់ែពស់របស់ម្រកុមហនណាហ្គាព ើលដ៍។
ជាខផ្សនកមួ យថ្នកិ ចចម្រេមពម្រេៀង “ដំ ពណើរពឆ្ពុះពៅរកពមោយាស” របស់ណាហ្គាព ើលដ៍ ជាមួ យនឹងគ
ណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូឡាេ
ំ ិកកមពជា អត្តេលិកពមោយាសឯកត្តជនានក់ នឹងទទួ លបានរង្វាន់ ជា
ទឹ កម្របាក់ ៦.០០០ ដល្លារអាពមរ ិក ចំ ខណកឯអត្តេលិកពមោយាសម្រកុមមួយម្រកុម នឹងទទួ លបាន
ទឹ កម្របាក់ រង្វាន់
ពលើកមន។

១០.០០០

ដល្លារអាពមរ ិកខដលម្របាក់ រង្វាន់ពនុះពកើនព

ើងពទាដងកាលេី សីពហាម

ីរកី ឡាករ និ ង ីរកីឡាការ ិនី ខដលទទួលបានពមោយាសេី សីពហាមកនងឆ្នំពនុះ ាន

កី ឡាការ ិនី ថ្ត្កាាន់ដូ សន ពសៀ មី កនងម្របពភ្ទទមៃន់ពលើស ៧៣ កី
ពចសា កនងម្របពភ្ទទមៃន់ពម្រកាម ៤៩ កី

ូម្រកាម កីឡាការ ិនីជឺជិត្សូ ខាន់
ម្រកាម
កី ឡាករគនលបកកពោ arnis យ៉ង ពម៉ងលី និងកីឡាកា
ូ

រ ិនី ពប៉ ត្ង់ ម្រកុម ៣ ទល់ ៣ ពរសង សរា៉ ឃីម ឃួន យ៉ រ ី ដួ ង ឌីណា និងអន រសីយ៉។

ពម្រៅេី ពនុះ ណាហ្គាព ើលដ៍ ក៏បានផ្សតល់រង្វាន់ ជាទឹ កម្របាក់ ដល់ម្រគូបងាឹករបស់អត្តេលិកពមោយាស
ានក់ ៗនូ ទឹ កម្របាក់ ១.០០០ ដល្លារអាពមរ ិក ម្រេមទំងផ្សតល់រង្វាន់ដល់គណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូឡាេ
ំ ិក
កមពជានូ ទឹ កម្របាក់ ៤.០០០ ដល្លារអាពមរ ិកផ្សងខដរចំ ព

ុះពមោយាសទំង ៤ ខដលអត្តេលិក

ទទួ លបានពដើ មបីគំម្រទដល់ការអភ្ិ ឌឍ ិស័យកីឡាកនងម្រេុះរាជាណាចម្រកកមពជា។ ពលើសេី ពនុះពៅ
ពទៀត្ ណាហ្គាព ើលដ៍ ក៏បានឧបត្ថមឯ
ភ កសណា
ឋ នកីឡាសម្រាប់គណៈម្របត្ិភ្ូដឹកន្ទំកីឡា និងអត្តេ
លិកទំងអស់ពៅកាន់ម្របពទសហាីលីេីនផ្សងខដរ។
ពល្លក Pern Chen ន្ទយកម្រគប់ ម្រគងណាហ្គាព ើលដ៍ បានានម្របសាសន៍ ោ “ចំនួនពមោយសីពហាម
កនងឆ្នំពនុះរបស់កមពជា

ពលើសេី ឆ្នំមនជាងេី រដង។ ពយើងសូមពកាត្សរពសើរចំព

ុះកិ ចែ
ច ិត្ែំម្របឹង

ខម្របងរបស់គណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិ អូឡាំេិកកមពជាកនងការអភ្ិ ឌឍ និងបណតុះបណា
ត លអត្តេលិកកមព
ជាឲ្យានការអភ្ិ ឌឍជាលំោប់ េីសីពហាមមួ យពៅសីពហាមមួ យពទៀត្។

ណាហ្គាព ើលដ៍

ាន

កិ ត្ិ យ
ត សយ៉ ងខាាំងខដលបានកាាយជាខផ្សនកមួ យពៅកនងដំ ពណើរពនុះ ែណៈពយើងគំម្រទដល់កមម ិធ្ី
កី ឡារបស់គណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិ អូឡាំេិកកមពជាពៅទូទំងម្របពទស។ កនងការពម្រត្ៀមែាួនពៅពេល

កមពជាពធ្ាើជាផ្សាុះាចស់សីពហាមពលើកទី ៣២ កនងឆ្នំ២០២៣ ពយើងសងឃឹមោ ការែិ ត្ែំ ម្របឹ ងខម្របង ិនិ
ពយគរបស់ពយើងជាមួ យគណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូឡាេ
ំ ិកកមពជា

នឹងហចខផ្សាផ្កក និ ងពធ្ាើឲ្យអត្តេលិក

របស់កមពជាកាន់ ខត្ខាាំង”។
ណាហ្គាព ើលដ៍ ជួយអភ្ិ ឌឍ ិស័យកីឡា ៖
គួ ររ ំឭកផ្សងខដរោ ណាហ្គាព ើលដ៍គឺជាម្រកុមហនខដលឧបត្ថមរភ យៈពេលខ ងជាងពគដល់គណៈកាមធ្ិ
ការជាត្ិ អូឡាំេិកកមពជា និ ងជាម្រកុមហនទី មួយខដលបានចុះកិ ចម្រច េមពម្រេៀងពដើ មបីឧបត្ថមដ
ភ ល់អត្តេ
លិកកមពជាសម្រាប់ម្រេឹត្ិ កា
ត រណ៍សីពហាមឆ្នំ ២០១១ កនងម្របពទសឥណូឌ ពនសី និ ងម្រេឹ ត្ិ កា
ត រណ៍កីឡាអូ
ឡាំេិកឆ្នំ ២០១២ កនងទី ម្រកុង

ងដ៍ម្របពទសអង់ពគាស។ បន្ទាប់ មក ណាហ្គាព ើលដ៍ បានបនតកិចចម្រេម

ពម្រេៀងឧបត្ថមភរយៈពេល ៤ ឆ្នំរបស់ែួនជាមួ
ា
យគណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូឡាំេិកកមពជាកនងឆ្នំ ២០១៥
ពដើមបីផ្សតល់រង្វាន់ ជាទឹ កម្របាក់ ដល់អត្តេលិកកមពជាខដលបានទទួ លបានជ័ យជមនុះេី ម្រេឹ ត្ិ កា
ត រណ៍
កី ឡាអនតរជាត្ិ។
កាលេី ពដើមឆ្នំ ២០១៩ ពនុះ ណាហ្គាព ើលដ៍ បានបនតកិចចម្រេមពម្រេៀងជាមួ យគណៈកាមធ្ិ ការជាត្ិអូ
ឡាំេិកកមពជា ៤ ឆ្នំបខនថមពទៀត្ពដើ មបីឧបត្ថមភពៅកនង ៖


ម្រេឹត្ិ កា
ត រណ៍កី ឡាសីពហាមពលើកទី ៣០ និ ងកី ឡាជនេិការពលើកទី ១០ កនងម្របពទសហាីលីេីន



ម្រេឹត្ិ កា
ត រណ៍កី ឡាសីពហាមពលើកទី ៣១ និ ងកី ឡាជនេិ ការពលើកទី ១១ ឆ្នំ ២០២១ កនង
ម្របពទសព ៀត្ណាម



ម្រេឹត្ិ កា
ត រណ៍កី ឡាអូឡាំេិករដូ ពៅត និងកី ឡាជនេិ ការឆ្នំ ២០២០ កនងទីម្រកុងត្ូកយូម្របពទស
ជប៉ន



ម្រេឹត្ិ តការណ៍កី ឡាពលើពននរែាច់ទី ប
ា អាសីឆ្នំ ២០២០ កនងទីម្រកុងសានយ៉ ម្របពទសចិ ន



ម្រេឹត្ិ កា
ត រណ៍កី ឡាទាីបអាសីឆ្នំ ២០២២ កនងទី ម្រកុងហ្គងចូ ម្របពទសចិន និង



ម្រេឹត្ិ កា
ត រណ៍កី ឡាអូឡាំេិកយ ជនរដូ ពៅតឆ្នំ ២០២២ កនងទី ម្រកុងោកាម្របពទសពសពណហ្គា
ល់។

ជាខផ្សនកមួ យថ្នគំ និត្ផ្សតួចពផ្សតើមពដើ មបីជួយកសាងម្របពទសកមពជាោមរយៈការអភ្ិ ឌឍ ិស័យកី ឡា ណា

ហ្គាព ើលដ៍នឹងបនតជួយអភ្ិ ឌឍ និ ងពលើកសាួយ ិស័យកី ឡាកនងម្របពទសកមពជា រួមាន កី ឡាបាល់
ទត្់ ពត្ននីស ម្របោល់ពសរ ី បាល់ឱប កាច់ គនចម្រមុុះ និ ងកី ឡាជាពម្រចើនពទៀត្។ ការឧបត្ថមរភ បស់
ណាហ្គាព ើលដ៍ បានពលើកទឹ កចិ ត្ឲ្
ត យអត្តេលិកកមពជាចូ លរួមម្របកួត្កនងកម្រមិត្ត្ំបន់ និងកម្រមិត្ជាត្ិ
ខដលន្ទំពៅរកភាេពជាគជ័យកាន់ ខត្ពម្រចើ នសម្រាប់ ម្រេុះរាជាណាចម្រកកមពជា។
###

អំេីណាហ្គាព ើលដ៍
ជាមួ យការេម្រងីកបខនថមងមីចងពម្រកាយ ណាហ្គាព ើលដ៍ ានបនាប់ម្របពភ្ទសាីត្ និ ងដឺ លចស ១.៦៥៨ បនាប់
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