
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ថ្នាក់ ដឹកនាំ   សហ ព័ន្ធ ស្រូវ- 
អង្ករ  កម្ពុជា (CRF)  បាន  ឲ្រយ ដឹង ថ ខ្លួន 
គ្រង  ចរចា  ជាមយួ សម ភាគ ីចនិ សម្រប ់ 
ការទទូាត ់សាច ់  ប្រក ់ ជារបូយិ បណ័ ្ណ ប្រក ់ 
យន  ់ នងិប្រករ់ៀល នៅ ក្នងុ   ការ នា ំច្រញ 
អង្ករ  ពី ប្រទ្រស កម្ពុជាដ្រល ជា វិធានការ  
មួយ  ដើម្របី ជួយ សម្រួល      មធ្រយោបាយ 

ទទូាត ់ កាន ់ ត្រ  មាន ភាព ងាយស្រលួ  នងិ 
បង្កើន ការ នាំ ច្រញ ។ 

លោក ចាន់ សុឃំាង អនុប្រធាន  សហ-
ព័ន្ធ ស្រូវ អង្ករ កម្ពុជា  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ម្រសិល មិញថ  ចាប់តាំងពី 
ការ នំាច្រញ  អង្ករ ទៅ ទី ផ្រសារ ប្រទ្រស ចិន  
បាន កើន ឡើង យ៉ាងខ្លាំង  ក្នុងរយៈ ព្រល 
ប៉នុា្មា នឆ្នាចំងុក្រយ  ន្រះ  សហពន័្ធ   បាន ប្រជុ ំ
ជាមួយ   សមាជិក ទាំងអស់   ជាង ៦ខ្រ មក- 

ហើយ   ជុំវិញ ការ ទូទាត់ សាច់ ប្រក់   ជា 
របូយិបណ័្ណ ប្រក ់យន ់ របស ់ ចនិ នងិ ប្រក ់
រៀល  ដើម្របី ជួយ សម្រួល   មធ្រយោ បាយ  ន្រ 
ការទូទាត់ រវាង  រូបិយ ប័ណ្ណ ទាំង២។  

 លោ ក  បាន លើកឡើ ងថ ៖« នៅ ព្រល 
ន្រះ  សមាជកិ ទាងំ អស  ់ បាន យលស់្រប 
ក្នុង  ការ  ធ្វើ សំណើទៅ  កាន់ ធនាគារ ជាតិ 
ន្រ កម្ពជុា   (NBC) ដើម្រប ីសម្របសម្រលួ 
ក្នងុការ ទទូាត ់សាចប់្រក ់ រវាង របូយិបណ័្ណ  

ប្រកយ់ន ់របស ់ចនិ នងិប្រករ់ៀល    ជា- 
ពសិ្រស  យើងនងឹទទូាតថ់្ល្រស្រ ូវ  នងិ ដកឹ 
ជញ្ជនូ ជា ប្រក់រៀល ខណៈ ដ្រល ការនំា-  
ច្រញ ជា  ប្រក ់ដលុ្លារ អាម្ររកិ  ដ្រល  តម្រវូ  
ឲ្រយ ពួកយើង ត្រូវ ប្តូរ ពី ប្រក់យន់ទៅ  ជា 
ប្រក់ ដុល្លារ អាម្ររិក   និង ពី  ប្រក់  ដុល្លារ 
អាម្ររកិទៅ ជា ប្រកយ់ន ់ ហើយ បនា្ទាប-់ 
មក  ទៅជា  ប្រក់រៀល ដ្រល ធ្វើ  ឲ្រយ ភាគី 
ទាំង២ ខត...តទៅទំព័រ ៩  
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គូដណ្ដើមប្រាក់លានទម្ងន់៦០គីឡូ-
ក្រាមហាក់ខ្លាចគ្នានៅមុនការប្រា-
កួតរកជើងឯក...ទំព័រ១៥

ពលរដ្ឋអាម្រារិកអន្ទះអន្ទ្រាងរឿងកូរ៉ូ-
ណាដើររកគ្រាូទាយពីជោគវាសនា
អនាគតខ្លួន...ទំព័រ១៤

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

CRF   នឹងចរចា ជាមួយ ភាគី ចិន   ជំុវិញ 
ការ ទូទាត់         ទំនិញ អង្ករ ជា រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ យន់របស់ចិន និង ប្រាក់រៀល របស់កម្ពជុា 

រដ្ឋមន្ត្រាមីហាផ្ទ្រាបង្កើត 
ក្រាមុការងារតាមដាន 
ការដោះស្រាយ សំ ណូ ម- 
ពរមហាជនក្នងុហ្វ្រាសបុ៊ក

តំ ណាង កម្ពជុារិះគន់
អ្នក រាយការណ៍ពិស្រាស
សិទ្ធមិនុស្រាសអង្គ ការ សហ-
ប្រា  ជា ជាតិប្រាចំា កម្ពជុា

ប្រា ទ្រាសចំនួន- 
៧ កំពុង ប្រាជ្រាង 
គ្នាដើម្រាបីអាសនៈ  
នៅ ក្រាមុប្រាកឹ្រាសា- 
សន្តិ សុខ UN

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ   
លោក ស ខ្រង  បាន បង្កើត ក្រុម- 
ការ ងារ ១ មាន ប្រធាន  អនុប្រ ធាន  
នងិ សមាជកិ ចនំនួ១១ នាក ់ ដើម្របី   
តាមដាន អពំ ីការដោះ ស្រយ មត-ិ  
យោបល់  ឬ សំណូមពរ  របស់ 
មហាជន ក្នុង គ្រហទំព័រ ហ្វ្រស- 
ប៊ុក របស់ លោក។ ប្រធាន ក្រុម- 
ការងារ ន្រះ  គឺ លោក ជា សុគនា្ធា  
អគ្គល្រខធកិារ រង ន្រ អគ្គល្រ ខ- 
ធិការដា្ឋាន  និង ជា នាយករង ខុទ្ទ- 
កា ល័យ លោក រដ្ឋមន្ត្រី។

 ស្រចក្ដសីម្រច របស ់លោក ស 
ខ្រង  ដ្រល ក៏ជា...តទៅទំព័រ ២

 នៀម   ឆៃង 
 
 ភ្នំ ពៃញ ៈ សា្ថាន  ប្រស ក កម្ម 

អចិន្រ្តយ៍ កម្ពជុា ប្រចំា ការិ យលយ័ 
អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ  នៅ 
ទកី្រងុ ហ្រសុណឺ្រវ  កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី១៥  
មិថុនា បាន រំឭក អំពី តួនាទី អ្នក- 
រាយ ការណ៍ ពិស្រស សិទ្ធ ិមនសុ្រសក្នងុ 
ការ  បំព្រញ  តួនាទី តាម អាណត្តរិបស ់
ខ្លួន។   ការ រំឭក អំពី តួនាទី អ្នក- 
កាន់ អាណត្តិ ពិស្រស ន្រះ ធ្វើ 
ឡើង   ដោយ លោក  អាន  សុខ ខឿន  
ឯក អគ្គ រាជ ទូត  និង តំណាង 
អចិន្រ្តយ៍ កម្ពុជា ប្រចាំ អង្គការ 
សហ ប្រ ជា ជាតិ នៅ ទី ក្រងុ ហ្រសុណឺ្រវ  
ប្រទ្រស ស្វ៊ីស...តទៅ ទំ ព័រ ៤

បុរីញូ វយ៉កៈ មហាសន្និបាត 
អង្គការ សហ ប្រជាជាត ិកាល ព ី
ថ្ង្រ ពុធ  បាន បោះ ឆ្នាត ជ្រើស- 
រើស សមាជិក ថ្មី៥ របស់ ក្រុម - 
ប្រកឹ្រសា សន្ត ិសខុ ន្រះ  សម្រប ់ឆ្នា ំ
២០២១  និង ២០២២  ដោយ 
ការ ប្រជ្រង ន្រះ កំពុង ដំណើរ - 
ការ សម្រប់ អា សនៈ លោក - 
ខងលិច  និង អា្រហ្វិក  ។ 

ប្រទ្រស ក្រន យ៉ា  និងជី ប៊ូទី 
កំពុង ប្រជ្រង យក អាសនៈ ១  
ខណៈ ប្លុក លោក ខង លិច មាន 
ប្រទ្រស ចំនួន ៣  គឺ ប្រទ្រស - 
កាណាដា  អៀរ ឡង ់ នងិ នរ័ វ្រស 
កំពុង ប្រជ្រង យក អាសនៈ ២ 
ក្នុង ចំណោម នោះ ។ 

នៅតំបន់ អាសុី  បា៉ាសុី ហ្វិក  
ប្រទ្រស ឥណា្ឌា  ដ្រល បាន 
ព្រយោយមប្រងឹ ប្រង  ប្រជ្រង យក 
អាសនៈ ១  នៅ  ក្រុម ប្រឹក្រសា - 
សន្តសិខុ  មនិ បាន ទទលួ ជោគ- 
ជ័យ  ក៏ បន្ត កិច្ច ប្រឹង ប្រង ថ្រម - 
ទៀត  ដើម្របី ...តទៅទំព័រ ១២ 

ទិដ្ឋភាព នៃ គមៃង សាងសង់ ជា ចៃើន   បាន លៃច ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ នៅ  ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុល រា៉ាស់ហុីម

ទុន វិនិយោគ  សំណង់ នៅ ភ្នពំ្រាញ  មាន តម្ល្រា ជិត $១,៤ ពាន់ លាន 
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ រាជធានី ភ្នំព្រញ បាន ទទួល នូវ  
គម្រង វនិយិោគ ចនំនួ ៥៨៣   ស្មើនងឹ  ទនុ 
វិនិយោគ សរុប ជិត  ១,៤ ពាន់ លន ដុល្លារ  
ក្នុងរយៈ ព្រល៥ ខ្រ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ  បើ- 
ទោះ បី ជា ការ រើករាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវើដ ១៩ 
បង្ក ផល ប៉ះពាល ់ខ្លះ ក ៏ដោយ ។ ន្រះ បើ តាម  
ប្រធាន មន្ទីរ រៀបចំ ដ្រនដី នគរូប នីយកម្ម  

សំណង់ និង សុរិយោ  ដី  រាជធានី ភ្នំព្រញ។
ថ្ល្រង  នៅ ក្នុង សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តី ពី 

« វឌ្រឍនភាព  និង ទិសដៅ ការងារ បន្ដ របស់ 
រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំ្រញ» កាល ព ីថ្ង្រ អងា្គារ 
លោក សារនិ វណា្ណា ប្រធាន មន្ទរី រៀបចដំ្រន-  
ដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោ  ដី 
រាជធានី ភ្នំព្រញ បាន  ប្រប់ ឲ្រយ  ដឹង ថ ចំនួន 
គម្រង  សាងសង ់ដ្រល  ភ្នពំ្រញ ទទលួ បាន 
នៅ ក្នុង   រយៈ ព្រល៥ ខ្រ ដំបូងន្រះ  មាន តម្ល្រ 

សរបុ ១,៣៧  ពាន ់លន ដលុ្លារ លើ   គម្រង 
សរបុ  ៥៨៣  ដ្រល ស្មើ នងឹ ផ្ទ្រ ក្រឡាសណំង ់ 
សរុប ២,៨៨លន  ម៉្រត្រក្រឡា។ 

លោក បាន ប្រប ់ទៀត ថ ទោះ យ៉ាង ណា 
ជំងឺកូវើដ ១៩ ក៏ បាន   ធ្វើ ឲ្រយ  ប៉ះ ពាល់ ដល់    
វនិយិោគនិ បរទ្រស ដ្រល កពំងុ បណា្តាក ់ទនុ 
លើ វិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពុជា ដ្ររ ។ លោក  
បាន ថ្ល្រង ថ៖ «  ការ វនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់
របស់  យើង   នៅ ក្នុង...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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តពទីពំរ័ ១...ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី ចុះ ថ្ងៃទ១ី៥ 
មិថុនា  ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុ ស្ដិ៍ ទទួលបាន ពី មៃសិល- 
មញិ ឲៃយ ដងឹថា  ការបង្កើត កៃមុការងារ តាមដាន 
អំពី ការដោះសៃយ ចំពោះ មតិ យោបល់  ឬ 
សណំមូពរ  ក្នងុ គៃហទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ (Face-
book Page) របស់ លោក ស ខៃង  គឺ មាន 
លោក នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍ ជា សុគនា្ធា  
អគ្គលៃខា ធិការ រង នៃ អគ្គលៃខា ធិ ការដា្ឋាន  
និង ជា នាយករង ខុទ្ទកាល័យ លោក ស ខៃង  
ធ្វើជា បៃធាន។ កៃពី នៃះ មានមន្តៃី ជាន់ខ្ពស់ 
មួយចំនួន ទៀត  រួមមាន លោក សួស បៃថា្នា  
លោក គង់ ទី លីន  លោក អាត់ បូនី  លោក នូ 
ចន្ធី  និង លោក ឈាង ភារិទ្ធ  ធ្វើជា អនុបៃធាន  
និង មាន សមាជិក ចំនួន ៥ នាក់ ផៃសៃង ទៀត។

សៃចក្ដសីមៃច បន្តថា  កៃមុការងារ នៃះ មាន   
ភារកិច្ច  ដកសៃង់ មតិ  យោបល់  ឬ សំណូមពរ  
របស ់មហាជន ក្នងុ គៃហទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ «សម្ដៃច   
កៃឡាហោម ស ខៃង  ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃី  
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង មហាផ្ទៃ» ដើមៃបី ជមៃបជូន 
លោក ស ខៃង  ជៃប ឬ ពិនិតៃយ  និង ស្នើសុំ មតិ 
ដឹក  នាំ។ ចាត់ បញ្ជូន ឯកសារ តាម ចំណារ 
លោក ស ខៃង  ទៅ បណា្ដា អគ្គនាយកដា្ឋាន នានា  
ឬ អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ ចំ ណុះ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង ដោះសៃយ តាម សមត្ថកិច្ច ។

សៃចក្ដី សមៃច តមៃូវឲៃយ កៃុម ការងារ  
តាមដាន  ឬ ជរុំញ ការដោះសៃយ  នងិ ទទលួ 
របាយការណ៍ លទ្ធផល ពី បណា្ដា អគ្គនាយក- 
ដា្ឋាន នានា  ឬ អង្គភាព ពាកព់ន័្ធ តៃឡប ់មកវញិ  
ដើមៃបី ជមៃប លោក ស ខៃង  ជៃប ឬ ពិនិតៃយ  
និង ស្នើសុំ មតិ យោបល់។ ក្នុង ករណី ចាំ បាច់ 
កៃុម ការងារ អាច សហការ ជាមួយ បណា្ដា 
អគ្គនាយកដា្ឋាន នានា  ឬ អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ  
ដើមៃបី ចុះ ពិនិតៃយ  និង ដោះសៃយ លើ ករណី 
នោះ  រចួ រាយការណ ៍ជនូ លោក  ស ខៃង  ជៃប  
និង ពិនិតៃយ  ពៃមទាំង បូកសរុប របាយការណ៍ 
ដោះសៃយ បញ្ហា ក្នងុ ១ខៃ ម្ដងៗដើមៃបី ជមៃប-  
ជូន លោក ស ខៃង បាន ជៃប។

លោក ជា សុគនា្ធា  ដៃល ទើបតៃ តៃូវ- 
បានតៃង តាងំ ជា បៃធាន កៃមុ ការងារ នៃះ ថ្លៃង 

ព ីមៃសលិមញិ ថាលោក ទទួលយក ការតៃង តាងំ    
របស់ លោកស ខៃង  ដោយ ក្ដី រីក រា យ។  
លោកថា  នឹង ខិតខំ បៃឹងបៃង អនុវត្ត ការងារ 
ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់  ជាពិសៃស គោរព 
តាម  អនុសាសន៍ នានា របស់ លោក ស ខៃង ។

លោក បន្តថា  លោក នងឹ ដកឹនា ំកៃមុការងារ 
នៃះ ក្នុង ការតាមដាន មតិ  យោបល់  និង 
សណូំមពរ  របស ់មហាជន  ដៃល បាន សរសៃរ  
លើ គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក លោក ឧបនាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី  ស ខៃង  ដើមៃបី ជំរុញ ការដោះសៃយ 
បញ្ហា នានា ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ កពំងុ ជបួ បៃទះ ។ 
ក្នុង នោះ កៃុម ការងារ តៃូវ សហការ ជាមួយ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន  ឬ អង្គភាព នានា ចំណុះ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ ដើមៃបី សុើប អង្កៃត និង ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា  ឬ ក្ដីកង្វល់ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ។

លោក ជា សុគនា្ធា  បញ្ជាក់ថា ៖«កន្លង មក 
ធា្លាប់មាន បងប្អូន យើង គាត់  Comment  
[អធិបៃបាយ]  លើ ហ្វៃស ប៊ុក សម្ដៃច កៃឡា- 
ហោម[ស ខៃង] ចៃើន ពី បញ្ហា ផៃសៃងៗ  ហើយ 
មន្តៃ ីជនំាញ យើង ក ៏ជយួ ដោះសៃយ បាន ចៃើន  
ដៃរ។ ប៉ុន្ដៃ ពៃលនៃះ  សម្ដៃច កៃឡាហោម 
លោក ចង ់ជរំញុ ការដោះសៃយ បញ្ហា ទាងំនៃះ   
ឲៃយ កានត់ៃ ចៃើន ថៃម ទៀតនងិ ធ្វើ របាយ ការណ ៍
ជាក់លាក់ ជូនទៅ សម្ដៃច កៃឡា ហោម»។

មន្តៃ ីជានខ់្ពស ់របូនៃះ បន្ថៃមថា ៖«បញ្ហា ដៃល   
បងប្អូន  Comment  កន្លងមក  គឺ  បញ្ហា ភាព 
អសកម្ម របស ់មន្តៃ ីមយួចនំនួ តចូ ដៃល បពំៃញ 

ការងារ ចនោ្លាះ បៃហោង ជូន បងប្អូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ យើង»។

លោក សុឹង សៃន ករុណា  អ្នកនាំពាកៃយ 
សមា គម ការពារ សិទ្ធិមនុសៃស (ADHOC) 
គាំទៃ ការផ្ដួចផ្ដើម ឲៃយ មាន កៃុម ការងារ នៃះ  
ដោយ សារ កន្លងមក មាន បៃជាពលរដ្ឋ  ឬ 
អ្នកបៃើបៃស ់បណា្ដាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊កុ ភាគ- 
ចៃើន តៃងតៃ  Comment  លើ គៃហ ទំព័រ 
ហ្វៃស ប៊កុ ថា្នាក ់ដកឹនា ំ នៅពៃល ពកួគាត ់បាន- 
ជួប បញ្ហា អយុត្តិធម៌ ណា មួយ។

លោក ថា  បៃសិនបើ ពួកគាត់  Comment 
បៃប់ ពី បញ្ហា របស់ ពួកគាត់ បៃបនៃះ  ថា្នាក់- 
ដកឹនា ំ ឬ អាជា្ញាធរ ពាកព់ន័្ធ  គរួតៃ បៃញាប ់ដោះ- 
សៃយ ជូន ពួក គាត់។ មៃយ៉ាង ទៀត ដោយសារ 
ពួកគាត់ ជួប រឿង អយុត្តិធម៌ តៃ គា្មាន អ្នក- 
ពឹងពាក់ ជួយ ដោះសៃយ  ទើប បាន ជា គាត់ 
ស្នើ ឲៃយ ថា្នាក់ ដឹកនាំ កំពូលៗ ជួយ អន្តរាគមន៍។

លោក សៃនករុណា បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ យល់ថា  
បៃសនិ   អាជា្ញាធរ ទទលួបាន ពត័ម៌ាន អយតុ្តធិម ៌
អ្វីមួយ ពី ពលរដ្ឋ  គួរតៃ បៃញាប់ ជួយ ដោះ- 
សៃយ គាត់  ពៃះ មុននឹង គាត់ សមៃចចិត្ត  
Comment  លើ   ហ្វៃស ប៊កុ ថា្នាកដ់កឹនា ំបៃប នៃះ  
គឺ បៃហៃល ជា ពួកគាត់ ជួប ការ លំបាក ខា្លាំង 
រចួមក ហើយ។ ខ្ញុ ំមនិទាន ់ដងឹថា  កៃមុ ការងារ 
នៃះ មាន បៃសិទ្ធភាព ឬ យ៉ាង ណា ទៃ។ យើង 
រង់ ចាំ មើល  តាមដាន ការអនុវត្ត របស់ មន្តៃី 
យើង ទាំងអស់ គា្នា»៕

រថយន្ត២៩០គ្រឿងទើបទិញពីចិននឹងត្រវូច្រកជូនអង្គភាពយោធានិងនគរបាល

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្របង្កើត...

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈរថយន្តយោធា ចនំ ួន 
២៩០ គៃឿង ដៃល កម្ពុជា   ទើប 
ទិញ មក  ពី  បៃទៃស ចិន   នឹងតៃូវ 
ចៃក ជូន ដល់ បណា្ដា សា្ថាប័ន អង្គ - 
ភាព នៃ កងយោ ធពល ខៃមរ ភូមិ ន្ទ 
នងិ អគ្គស្នង ការដា្ឋាន នគរ បាល 
ជាតិ នៅ ថ្ងៃ ពៃ ស ហៃប តិ៍ នៃះ។

លោកម៉ា ផលា្លា អ្នកនា ំពា កៃយ 
កងទ័ព ជើង គោក  បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា ពធិ ីបៃគលន់ ិង  
ទទលួ រថយន្ត ទាងំ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
នៅ ពហ ុកឡីដា្ឋាន ជាត ិអឡូាពំកិ 
កៃម អធិបតី លោកហុ៊ន មា៉ា ណៃ ត 
អគ្គ មៃ បញ្ជាការ រង នៃ កងយោ - 
ធពល ខៃមរ ភូមិន្ទ។ លោក  ឲៃយ 
ដឹង ថា រថយន្ត ទំាង២៩០គៃឿ ង  
នៃះគឺ២៥០គៃឿងតៃវូ បៃគល់ ជូ ន  
អង្គភាព  នៃ កង យោធពល ខៃម រ- 

ភមូនិ្ទនងិ ៤០ គៃឿង បៃគល ់ជនូ  
ដ ល់ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ជា តិ 
ហើយ ការទញិ រថយន្ត ទាងំនៃះ 
មិនតៃូវ បាន បៃើ បៃស់ ថវិកា 
របស់ រដ្ឋ នោះឡើយ គឺ ជា ថវិកា 
ចូលរួម របស់ សបៃបុ រស ជន តា ម - 
រយៈ ការ អំពាវ នាវ របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន។ 

ទោះ យ៉ាងណា លោក ម៉ា 
ផលា្លារ មនិ  បៃប ់ ឲៃយ ដងឹ   ព ីចនំនួ 
ទឹកបៃក់    ប៉ុនា្មាន   ដៃល តៃូវ បាន 
ចំណាយ សមៃប់ ទិញ រថយន្ត 
ទាំង  នៃះឡើយ ដោយ លោក 
គៃ ន ់តៃ ថ្លៃង  ថា វត្ត មាន រថយន្ត 
ទំាងនៃះជាការ ចូលរួម បមៃើ ដ ល់ 
បៃតិបត្តិការ ក្នុង វិស័យ យោ ធា 
ក៏ ដូចជា កង នគរបាលជាតិ  
សមៃប់ ជា បៃយោជន៍ របស់ ជា តិ។ 
លោកថា៖« រថយន្ត ទំាងនៃះ មា ន 
បៃភៃទ កង់១០និង កង់៦ ។ 

សម្តៃ ច បៃគល់ ឲៃយ នៃះ បៃើ បៃ ស់ 
ក្នុងការ បំពៃញ ការ ងារនិង ភារ - 
កចិ្ច របសខ់្លនួ។ រថយន្ត ទាងំ នៃះ 
បាន ដឹកមក  ដាក់នៅ  ពហុ កីឡ  - 
ដា្ឋាន ជាត ិអឡូាពំកិ រចួរាល ់អស ់
ហើយ សមៃប់ ពិធី នៅ ថ្ងៃ ពៃហ -  
សៃបតិ៍ »។ 

លោក ហ៊នុ មា៉ា ណៃ ត កាលព ី
មៃសិល មិញបាន បដិសៃធ ធ្វើ អតា្ថា  - 
ធិបៃបាយ ជុំវិញ ព័ត៌មាន នៃះ។

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃធាន 
មជៃឈមណ្ឌល ទសៃសនវិជា្ជា អនុវ ត្តន៍ 
នងិ សលីធម ៌កម្ពជុា បាន ថ្លៃង  ព ី
មៃសិលមិញ ថា ក្នុងអំឡុង ពៃល 
នៃះ បើ ការទញិ រថយន្ត ទាងំនៃះ 
សមៃប់ ដោះសៃយ បញ្ហា សង្គ ម 
ឬ បញ្ហា ដៃល កំពុង បៃឈម នឹង 
ការ រាតតៃបាត ជងំ ឺក ូវដី១៩ នោះ 
គជឺា រឿង បៃសើរ។ លោក បន្តថា 
អ្វដីៃល សខំាន ់គ ឺតៃវូ បៃើបៃស ់

ឲៃយ មាន តមា្លាភាព និង ជា បៃយោ - 
ជន ៍ដល ់សង្គម ជាត ិ ដោយ គា្មាន 
ការ រីស អើ ង នោះ គឺជា រឿង 
ដៃល តៃូវ សាទរ ខណៈ ថវិកា 
ដៃល ទទួល បាន សមៃប់ ទិញ 
រថយន្ត ទាំងនៃះ គឺជា ការ រួម- 
ចំណៃករ បស់ សបៃបុ រស ជន ក្នុង 
អំឡុង ពៃល លំបាក នៃះ។

បុ៉ន្តៃ លោក ច័ន្ទ រឿន  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«គៃន់តៃ ថាបញ្ហា ការ ចា យ វាយ 
ថវិកា របស់ រដ្ឋ យើង កន្លង មក 
ដូច ជា សា្ថាប័នរដ្ឋ មួយចំនួនទា ក់ - 
ទង ទៅ ហ្នងឹ តមា្លាភាព នៃះមិន សូ វ 
មាន តមា្លាភាព បុ៉នា្មាន ទៃ។ ទំាង នៃះ 
គឺជា បញ្ហា បៃឈ ម របស់ សង្គម 
យើងក្នងុការ ទទួ ល បាន តមា្លា ភា ព 
នៃ ការចាយវាយ ថវកិានៃះគ ឺខ្វះ 
ពត័ម៌ាន ដៃល គរួតៃ នាគំា្នា ជរំញុ 
ឲៃយ ចៃញ ចៃបាប់ ស្តីពី ការទទួល  
ព័ត៌មាន ឲៃយ   បាន លឿន»៕
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បន្ល្រនិងផ្ល្រឈើប្រមាណ៦តោននំាចូលពី
វៀតណាមត្រវូបំផ្លាញចោលព្រះថ្នាពុំលខ្ពស់

 ឃុត  សុភ ចរិយា 
 
កណ្ដាលនិង កំ ពតៈ បន្លៃ និង 

ផ្លៃ ឈើ បៃមាណ ៦ តោន   ដៃល នា ំ
ចូ ល ពី បៃទៃស វៀត ណាម  តៃូវ 
បាន កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច គយ និង 
រដា្ឋា ករ ចល័ត   ខៃត្ត កណា្ដាល និង  
ខៃត្ត កពំត   ចាប ់ដក ហូត យក ទៅ 
ដុត បំផ្លាញ ចោល   បនា្ទាប់ ពី រក- 
ឃើញ មាន ផ្ទុក កំណក សារ ធាតុ 
ថា្នា ំពលុ កសកិម្ម    ដៃល ធ្វើ ឲៃយ  ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សុខ ភាព   និង អា យុ- 
ជីវិត អ្នក បរិ ភោគ ។   មន្តៃី បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  បន្លៃ ជាង ៥ តោន បាន 
 រឹប អូស នៅ ចៃក អន្តរ ជាតិ ជៃ ធំ 
និង ផ្លៃ ឈើ៥ ០០ គីឡូ កៃម តៃូវ 
បាន រឹប អូស នៅ ក្នុង ខៃត្ត កំ ពត  
ដៃល បន្លៃ និង ផ្លៃ ឈើទាំង នោះ 
តៃូវ បាន នាំ ចូល ពី វៀត ណាម ។ 

  លោក   មួង   ដារា៉ា   បៃ ធាន កៃុម 
ការ ងារ គយ ចល័ត ចៃក ទា្វារ អន្តរ- 
ជាត ិជៃ ធ ំដៃល មាន ទ ីតាងំស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ សៃកុ កោះធំ   ខៃត្ត កណា្ដាល   
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា  កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី ១៧  មិ ថុ នា  កៃុម ការ ងារ 
របស់ លោក បាន រក ឃើ ញ បន្លៃ 
ជាង ៥តោ ន មាន ផ្ទុក កំណក 
សារ ធាតុ ថា្នាំ ពុល កសិកម្ម   តៃូវ 
បាន គៃ ដឹក នំា ចូល ពី បៃទៃ សវៀត- 
ណាម តាម រថ យន្ត កាំ មី ញ៉ុង  
ច ំននួ ១០ គៃឿង ។   បន្លៃ ទាងំ នោះ 
សុទ្ធ សឹង ជា បៃ ភៃទ បន្លៃ ដៃល 
តៃវូ បាន ហាម ឃាត់ ការ នំា ចូល ។     

  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥   មិថុនា   សមត្ថ- 
កិច្ច គយ និង រដា្ឋាករ ចល័ត  រួម- 
សហ ការ ជា មួយ កមា្លាំង សមត្ថ- 
កិច្ច សាខា កំា កុង តៃូល   ខៃត្ត 
កណា្ដាល   បាន ដាក់  បមៃម នាំ- 

ចូល បន្លៃ ៦ មុខ ពី បៃ ទៃស វៀត - 
ណាម   រួម មាន   ស្ពៃ បូក គោ  ស្លឹក 
គូឆយ   កៃូច ឆ្មារ( សមៃប់ ធ្វើ តៃ 
ជៃក់ )  ផ្កា ឡៃ ហា៊ាង   ល្ពៅ  និង   ផ្កា 
ខាត ់ណា  ដោយ សារ តៃ បន្លៃ ទាងំ 
នោះ  មាន កណំក ជាត ិពលុ  នៃ ថា្នា ំ
សមា្លាប់ សត្វ ល្អិត កមៃិត ខ្ពស់ ។ 

  លោក   ដារា៉ា   បាន ថ្លៃង ថា ៖  
« ដើមៃបី ការ ពារ សុវត្ថិ ភាព អ្នក 
 បរ ិភោគ   យើង គៃន ់តៃ ចាប ់ដក- 
ហូត យក បន្លៃ ដៃល មាន សារ- 
ធាតុ គីមី ពុល ទំាង នោះ  មក បផំ្លាញ 
ចោល   និងតមៃូវ ឲៃយ ពួក គាត់ ធ្វើ 
កិច្ច សនៃយ បញៃឈប់ ការ នាំ ចូល នូវ 
មុខ បន្លៃ ទាំង នោះ   ប៉ុន្តៃ បើ ពួក- 
គាត់ នៅ តៃ លួច លាក់ នាំ ចូល នូវ 
មុខ បន្លៃ ដៃល ហាម ឃាត់ ទាំង 
នោះ ទៀ ត   យើង នឹង  ចាប់ ឃាត់- 
ខ្លនួ ពួក គាត់   ហើយ កសាង សំណុំ 
រឿង បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ចាត់- 
វិធាន ការ បន្ត ទៅ តាម នីវិធី ចៃបាប់» ។   

លោក    យ ី ថលុ  បៃធាន ការយិ- 
លយ័ គយ  នងិ រដា្ឋា ករ បៃ ចា ំចៃក- 
ទា្វារ អន្តរ ជាតិ ពៃក ចាក  ខៃត្ត  
កំ ពត បាន ឲៃយ ដឹង ថា   កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៦   មិថុនា   សមត្ថ កិច្ច គយ 
ចលត័ នងិ សមត្ថ កចិ្ច កា ំកងុ តៃលូ 
ខៃត្ត កំពត  បាន សហ ការ គា្នា ចុះ 
តៃួត ពិនិតៃយ គុណ ភាព  ទំ និញ   នាំ- 
ចូល ពី បៃ ទៃស វៀត ណាម តាម 
ចៃក អន្តរ ជាតិ ពៃក ចាក   សៃុក 
កពំង ់តៃច   ហើយ បាន រក ឃើញ 
និង ចាប់ រឹប អូស ផ្លៃ គូលៃន ចំនួន 
៥០០ គីឡូ កៃម  ដៃល មាន ផ្ទុក 
កំណក សារធាតុ ថា្នា ំគីមី ពុល កសិ កម្ម   
យក ទៅ ដុត បំផ្លាញ ចោល   និង 
បាន ចៃញ បមៃម ហាម ឃាត ់ការ 
នាំ ចូល នូវ មុខ ទំនិញ នៃះ ៕
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  ខន សា វិ 
 
ភ្នពំេញៈ កៃសួង ទៃស ច រ ណ៍ 

គៃង រៀបចំ ពិធី បុណៃយ សមុទៃ 
នៅ ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ  នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ  បៃសិ នបើ ស្ថាន ភាព 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បាន ធូរ សៃល  ខណៈ 
កៃសួង កំពុង ធ្វើ យុទ្ធ នា ការដើមៃបី 
ពងៃងឹ វិសយ័ ទៃស ចរណ៍ ឱៃយ កាន-់ 
តៃ សុវត្ថិ ភាព  និង មាន សៃវា កម្ម 
កា ន់តៃ ល្អដើមៃបី ទាក់ ទាញ  ភ្ញៀវ- 
ទៃស ចរ បរទៃ ស ឡើងវិញ ។ 

 កាលព ីថ្ងៃទ ី១៦  មថិនុា  លោក  
ថោង  ខុន រដ្ឋមន្តៃី កៃសួ ងទៃស- 
ចរណ៍ និង លោ ក គួ ច ចំរី ន អភិ- 
 បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ បាន ដឹកនំា 
កិច្ច បៃជុំ ជា មួយ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ 
នានា នៅ ស លាខៃត្ត ពៃះស ីហន ុ 
និង បាន ចុះ ពិនិតៃយ ទីតំាង ជាក់ ស្ដៃង 
មួយ ចំនួន ដើមៃបី ដាក់ ផៃន ការ 
តៃៀម រៀប ចំ ពិធី បុណៃយ សមុទៃ 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ។ 

លោក  ថោង  ខុន ថា ៖« ក្នុង 
ក រណី  ដៃល សភាព ការណ៍ កូ វីដ 
បាន ធរូ សៃល ហើយ  រដា្ឋាភ ិបាល 
អនុញ្ញាត កៃសួង ទៃសច រណ៍ 
គៃង កណំត ់យក ការ រៀប ច ំពធិ-ី 
បុណៃយ សមុទៃ លើក ទី ៩ នៅ ខៃត្ត 

ពៃះ សហី ន ុនា ចងុ ឆ្នានំៃះ ជា យទុ្ធ- 
នាកា រ ពងៃឹង គុណភា ព សៃវា កម្ម 
ទៃស ចរណ ៍ នងិ ធានា បាន សវុត្ថ-ិ 
ភាព ទៃស ចរណ ៍ដើមៃប ីផៃសព្វ ផៃសាយ 
ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ទៃស ចរណ៍ អន្តរ- 
ជាតិ ថា កម្ពុជា នៅតៃ ជា គោល- 
ដៅ ទៃស ចរណ៍ មាន សុវត្ថិ ភាព  
និង មាន គុណ ភាព សៃវា កម្ម ទៃស- 
ចរណ៍ ល្អ បៃសើរ ជាង មុន » ។ 

 លោក  តុ ប សុភ័ក មន្តៃ ីនំាពាកៃយ  
កៃសងួ ទៃសចរណ ៍បាន ឲៃយ ដងឹ ថា 
រដា្ឋាភ ិបាល បាន អនញុ្ញាត គោល- 
ការណ៍ ឱៃយ រៀបចំ ពិធី បុណៃយ សមុទៃ 
រចួ ហើយ នៅក្នងុ អឡំងុ ខៃធ្ន ូ ប៉នុ្តៃ 
កាល បរិ ច្ឆៃទ ជាក់ លាក់ មិន ទាន់ 
សមៃច ជា ផ្លូវការ នៅ ឡើយ ។ 

 លោក ថ្លៃង  ថា ៖« ជា ទូទៅពិ ធី- 
បុណៃយ ហ្នឹងគឺ យើង ធ្វើ នៅ ចុង ឆ្នាំ 
បុ៉ន្តៃ សមៃប់ ឆ្នានំៃះ  រ ដា្ឋាភិបា លបាន  
សមៃច ជា គោលកា រណ៍ ឱៃយ ធ្វើ  
ប៉ុន្តៃ មិនទា ន់ សមៃច ជា កាល បរិ- 
ច្ឆៃទ ជាក់ លាក់ នៅ ឡើយ ទៃ » ។ 

  លោក  ឃាង ភា រ មៃយ មន្តៃី នាំ-
ពា កៃយ សលាខៃ ត្ត ពៃះសីហ នុ បាន 
ឲៃយ ដងឹ ដៃរ ថា កម្មវធិ ីបណុៃយ សមទុៃ  
ដៃលមា ន  រៀបចំ កម្មវិធី កមៃសាន្ត 
និង កា រតាំង ពិ ព័រ ណ៍គឺ នឹង ធ្វើ 
ឡើង នៅ រង្វង់ មូល ពៃះ ថោង នាង- 

នាគ ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ គគីរ  ឃំុ បិត តៃ ំង 
សៃុក ពៃន ប់ ខណៈ តំប ន់ឆ្នៃរ- 
សមទុៃ សធា រ ណៈ បៃវៃង ជាង ៩ 
គីឡូម៉ៃ តៃនឹង ទុ កជា តំបន់ ទំនៃរ 
ដើ មៃបីឱៃយ  ពលរដ្ឋ ធ្វើ ដ ំណើរ ចៃញ ព ី
កន្លៃង រៀប ចំ ពិធីបុ ណៃយ សមុទៃ មក 
លៃង កមៃសាន្តលើ ឆ្នៃរ ទាំង អស់  ។ 

 លោកថ្លៃង  ថា ៖« ប៉ុន្តៃ នៅលើ 
ឆ្នៃរ ទាំង ហ្នឹង  យើង ក៏ អាច រៀបចំ 
ឱៃយមាន ពៃ ឹត្ត ិការណ៍ កមៃសាន្ត ផៃសៃងៗ 
ទៀត ដោយសរ ឥឡវូ យើង រងច់ា ំ
គណៈកម្មការ ថា្នាក់ជាតិ  និង ថា្នាក់ 
ខៃត្ត ធ្វើការ រមួគ្នា ដើមៃបី រៀបច ំប្លង ់
នៅលើ ឆ្នៃរ ហ្នឹងហើយ យើង នឹង 
អាច ផៃសាយ ឱៃយបាន ទូលាយ » ។ 

នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ កាលពី ថ្ងៃទី 
១៦ មិថុនា  លោក  ថោង ខុន 
កប៏ាន ស្នើឱៃយ ខៃត្ត ពៃះស ី ហន ុ នងិ 
មន្ទីរ ទៃស ចរណ៍ ខៃត្ត រៀបចំ 
សងសង ់បង្គន ់អនា មយ័ សធា- 
រណៈ ឱៃយបាន ចៃើន តាមស្ដង់ដា  
និងការ កៃ លម្អ សៃវា ផៃសៃងៗ 
ដើមៃបឱីៃយ អ្នកទៃ សចរ កានត់ៃ ងាយ- 
សៃួល ទទួលបាន ព័ត៌មាន និង 
គោល ដៅ ទៃស ចរណ៍ ។ 

កាលពី ថ្ងៃទ ី៩ មថិុនា កន្លង ទៅ 
លោក គួច ចំរីន អភិបាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ខៃត្ត 
បាន រៀបច ំ តៃៀម សង សង ់បង្គន ់
អនាម័យ សធា រណៈ ឱៃយបានជាង  

២០ កន្លៃងដៃល ក្នងុ ១ កន្លៃង អាច 
មាន បន្ទបទ់កឹ ចាបព់ ី១០ ទៅ ២០ 
បន្ទប់  ហើយ បន្ទប់ ខ្លះ សមៃប់ បៃើ 
ទឹក សប លា ងជមៃះ ខ្លនួ  និងអាច 
បង្កើត មា៉ា ត លក់ គៃឿង ភៃសជ្ជៈ 
និង ឧបករណ៍ ហៃល ទឹក  ដៃរ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ជាបឋ ម នៅ 
ពៃល កំពុង ធ្វើ ផ្លូវ បៃតុងគឺ បាន 
សមៃច បង្កប់ ឱៃយ ហើយ ជាសៃច 
ថា  ថ្ងៃកៃយបើ យើង កសង 
បន្ទប់ទឹក សធារ ណៈ ទៅគឺ ទឹក 
បង្គន់ ទំាង នោះ  យើង មិន អនុញ្ញាត  
ឱៃយ ហូរ ចូល សមុទៃ ទៃ។ដោយ- 
សរ ទាក់ ទង នីតិ វិធី ហិ រញ្ញវត្ថ ុយើង 
មិន អាច គិត ឥឡូវហើយ ធ្វើ ឥឡូវ 
បានទៃ ។ អី៊ចឹ ង តៃវូ រៀបចំ ផៃន ការ  
ចំណាយ  នៅក្នងុ ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ 
យើង ។ អ៊ីចឹង នៅ ចំពោះមុខ នៃះ  
យើង ធ្វើបា ន តៃមឹ ដាក់លូ សិន  » ។ 

 លោក ថ្លៃង ទៀត ថា ៖« កៃុម- 
ប ច្ចៃ កទៃស  របស់ យើង កំពុងតៃ 
ធ្វើ ឌី ហៃសា ញ  ហើយ ឆ្នៃរ ខ្លះ ដៃល 
មាន ទំហំ ធំ គឺ អាច បង្កើត ឱៃយមាន 
ចំណ តរថយ ន្តដៃល ចត រថយន្ត 
ចាប់ពី ២០ ទៅ ៣០ រថយន្ត ទៅតាម  
ឆ្នៃរដោយ មិន ធ្វើឲៃយ  ប៉ះពាល់ ការ-
ធ្វើ ដំណើ រ របស់ ពល រដ្ឋ ទៃ » ។ 

 លោក  ឃាង  ភារ មៃយ បញ្ជាក់ 

ដៃរថា បង្គន់ ទាំង នោះនឹងតៃូវ 
សង់ ឱៃយបាន ឆប់ តាម ដៃល  
អាចធ្វើ ទៅបា ន ប៉ុន្តៃ លោក ថា 
លោក  គួច  ចំរីន កំពុង ដឹក នាំ 
កៃុមការងារ ជំនាញ ដើមៃបី សិកៃសា 
អពំ ីការ សង សង ់បង្គន ់ទាងំ នោះ 
និង មិនទាន់ បាន កំណត់ អំពី ថវិ- 
កា តៃូវ ចំណាយ ហើយ បច្ចុបៃបន្ន 
ខៃត្ត ក៏ ពំុទាន់ មាន ថវិកា  នោះទៃ ។ 

 លោកថ្លៃង  ថា ៖« កៃុម ការ ងារ 
កំពុង សិកៃសា ហើយ ពៃល យើង 
សិកៃសា ចប់ ទើប យើង ដឹង ថា បន្ទប់ 
ទឹក ១ ហ្នឹង ចំណាយ អស់ ថវិកា 
បុ៉នា្មា ន រយៈពៃល ស ងសង់បុ៉នា្មាន 
ហើយ បៃភព ថវិកា យក មកពី 
ណា  ទំាងអស់ ហ្នងឹគឺ យើង កំណត់ 
នៅក្នុង ការ សិកៃសា ហ្នឹង » ។ 

 ខៃត្ត ពៃះស ីហន ុកពំងុ ស្ថាប នា 
ផ្លវូ អាទិភាព ៣៤ ខៃសៃ មាន បៃវៃង 
៨២៥០៥ ម៉ៃតៃ ដៃល តៃូវ ចៃក- 
ចៃញជា  ៣ បៃភៃទ រួម មាន  មហា- 
វថិ ីវថិ ីនងិ អន ុវថិ ីដោយ ផ្ដោត លើ 
គុណភាព ភាព ធន់ នឹង អាកា ស ធាតុ 
នងិ ផ្ដល ់លើ ផ្លវូ ថ្មើ រជើង ផ្លវូ ជិះ កង ់
...ខណៈ រដា្ឋាភបិា ល នងឹ បៃកា្លា យ 
កៃងុពៃះស ីហន ុជា តំប ន់ បូ៉ល អភិ- 
វឌៃឍន៍ មួយ ដ៏ សំខាន់ និង ជាទី កៃុង 
ឆ្លាត វៃ នា ពៃល ខាងមុខ ៕

ក្រសួងទ្រសចរណ៍គ្រងរៀបចំពិធីបុណ្រយសមុទ្រនៅចុងឆ្នានំ្រះ

សកម្មភាពពលរដ្ឋកមេសាន្តនៅសមុទេខេត្តពេះសីហនុដើមឆ្នានំេះ។ រូប ជីវ័ន
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 តព ីទ ំពរ័ ១... ក្នងុ សមយ័ បៃជុ ំលើក ទ ី
៤៣  នៃ កចិ្ច ពភិាកៃសា ទទូៅ ក្នងុ របៀប វារៈ  
ស្ដី ពី  យន្ត ការ សិទ្ធិ មនុសៃស។ 

  លោក   អាន   សុខ ខឿន   បាន ថ្លៃង ថា  
កម្ពជុា បាន កត់ សម្គាល់ នូវ តួនា ទី នៃ នីតិ- 
វធិ ីពសិៃស របស ់កៃមុ បៃកឹៃសា សទិ្ធ ិមនសុៃស  
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់  និង ការពារ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស។  ដូច្នៃះ ហើយ ទើប កម្ពុជា បាន 
ទទួល យក អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 
ចំនួន  ៦ រូប រួច មក ហើយ  ចាប់ ពី ឆ្នាំ  
១៩៩៣   មក ។ 

  លោក បាន និយាយ ថា ៖   « នីតិ វិធី 
ពិសៃស មិន គួរ ចាត់ ទុក រាល់ របាយ-
ការណ៍ ដៃល ទិតៀន រដ្ឋាភិ បាល ថា ជា  
«កា រពិ ត ដៃល  សមៃច រួច ហើយ»  
ដោយ ពុំ បាន សិកៃសា អំពី សុកៃឹត ភាព នៃ 
ពត័ ៌មន ដៃល បាន យក បៃើ បៃស់  សាវ- 
តា រ ដៃល បាន កើត មន ឡើង នៅ ក្នុង 
បៃទៃស  និង ហៃតុ ផល នយោ បាយ។  
អាណត្តិ របស់ អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 
តៃវូ តៃ អនវុត្ត ឲៃយ បាន ខ្ជាប ់ខ្ជនួ តាម កៃម- 
បៃតិ បត្តិ  និង សៀវ ភៅ ណៃ នាំ បៃតិ បត្តិ- 
ការ   សមៃប់ នីតិ វិធី ពិសៃស របស់ កៃុម- 
បៃឹកៃសា សិទ្ធិ មនុសៃស» ។ 

  លោក   សខុ ខឿន  បន្ត ថា ៖  « អ្នក រាយ- 
ការណ ៍ពសិៃស តៃវូ តៃ ស្វៃង រក អង្គហៃត ុ
ពិត  ដោយ ផ្អៃក ទៅ លើ ព័ត៌មន សតៃយា- 
នុម័ត  និង អាច ជឿ ជាក់ បាន  ចៃញ ពី 
បៃភព ដៃល អាច ជឿ ទុក ចិត្ត បាន  និង 
តៃូវ បាន ពិនិតៃយ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ យា៉ាង ហ្មត់ចត់ 
តៃឹម តៃូវ  ដូច មន ចៃង ក្នុង មតៃ  ៦   
មតៃ   ៨   នងិ មតៃ  ៩   នៃ កៃម បៃត ិបត្ត ិ
របស់ នីតិវិធី ពិសៃស របស់ កៃុម បៃឹកៃសា 
សិទ្ធិ មនុសៃស » ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា   គោល ការណ ៍ ទាងំ នៃះ 
ក៏ តៃូវ តៃ យក មក អនុវត្ត ចំពោះ លិខិត 
ទាក ់ទង នងឹ សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍ពត័ ៌មន 
ផង ដៃរ ដៃល អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 
មន បណំង ផៃសព្វ ផៃសាយ ជា សាធារ ណៈ។   
លោក បន្ត ថា  អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 
ដៃល បំពៃញ មុខ ងារ ក្នុង សមត្ថ ភាព 
ផ្ទាល់ ខ្លួន  គួរ តៃ គោរព ឲៃយ បាន មុឺង ម៉ាត់ 
នូវ គោល បំណង  និង គោល ការណ៍ ជា 
សារ វន្ត  ដៃល ក្នុង នោះ មន ការ មិន 
ជៃៀត ជៃក ចលូ កចិ្ច ការ ផ្ទៃ ក្នងុ   នងិ ការ- 
គោរព អធិប តៃយៃយ ភាព ។ 

  លោក  សខុ ខឿន   ថ្លៃង ថា ៖  « អា ណត្ត ិ
របស់ អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស គឺ ជួយ រដ្ឋ 
ជា សមជកិ ក្នងុ វសិយ័ សទិ្ធ ិមនសុៃស  តាម 
រយៈ កិច្ច សន្ទ នា  និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ  មិន មៃន តាម រយៈ ការ វិនិច្ឆ័យ ផ្ដល់ 
ពិន្ទុ ទៅ តាម ទសៃសនៈ យល់ ឃើញ ផ្ទាល់ 
ខ្លួន»។   លោក បន្ត ថា   អ្នក រាយ ការណ៍ 
ពិសៃស មិន មៃន ជា ចៅ កៃម   ហើយ ក៏ 
មិន មៃន ជា ពៃះ រាជ អាជា្ញា ដៃរ ។ 

  លោក  ជិន   ម៉ាលីន  អ្នក នំា ពាកៃយ 
គណៈ កម្មាធិ ការ សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា  
បាន ថ្លៃង ថា  អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 
ពីមុនៗ  មន លក្ខណៈ ខុស គ្នា ពី លោក- 
សៃី  រ៉ូ ណា  ស្មុីត  ដៃល  អ្នក  រាយ ការណ៍ 
ពិសៃស  ស្ដី  ពី  សា្ថាន ភាព  សិទ្ធិ  មនុសៃស  
បៃចាំ  កម្ពុជា បច្ចុ បៃប ន្ន។    

 លក្ខ ណពសិៃស របស ់លោក សៃ ី ស្មុតី  
គឺ លោក សៃី ជា អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 

ជា ស្តៃដី ំបងូ  ហើយ តៃវូ បាន យល ់ពៃម ព ី
សំណាក់ រដ្ឋាភិ បាល ឲៃយ លោក សៃី បន្ត 
អាណត្ត ិរហតូ ដល ់ឆ្នា២ំ០២១។  លោក- 
សៃី ក៏ ធា្លាប់ បាន ធ្វើ ការ យូរ ឆ្នាំ នៅ កម្ពុជា 
មុន ពៃល ទទួល អាណត្តិ នៃះ។

 លោក ថ្លៃង ថា៖   « រ៉ូណា  ស្មុីត  គត់ 
បំពៃញ កាតព្វ កិច្ច របស់ គត់ មន 
លក្ខណៈ ជា អ្នក អាកា ដៃមិក   ( អ្នក- 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ )   ចៃើន ជាង អ្នក រាយ- 
ការណ ៍ពិសៃស មុនៗ។   អ្នក រាយ ការណ ៍
ពិសៃស មុនៗ  បំពៃញ ការងារ មន 
របៀប វា រៈ   និង មន ចរិត នយោ បាយ ។   
អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស មុន ហាក់ មន 
ភាព ស្អតិ ល្មតួ  និង មន ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក់ ជា មួយ កៃុម ដៃល មន និនា្នា កា រ 
បៃឆំងជា ជាង  ជា មួយ រដ្ឋាភិ បាល » ។ 

  លោក មើល ឃើញ ថា  លោក សៃី  
រ៉ណូា  ស្មុតី   បាន បពំៃញ ការងារ ដោយ ធ្វើ 
ការ ជា មយួ គៃប ់ភាគ ី  ទាងំ ជា មយួ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល   បកៃស បៃឆំង   និង សង្គម សុីវិល។  
ដចូ្នៃះ ហើយ   អ្នក សៃ ីតៃង ទទលួ បាន ការ 
សា្វា គមន ៍ព ីតណំាង រដ្ឋាភ ិបាល  នងិ មន្តៃ ី
ជាន់ ខ្ពស់ ផៃសៃងៗ ។ 

  លោក  ម៉ាលី ន   ថ្លៃង ថា ៖   « ទោះ បីជា- 
យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  យើ ង ឃើញ ថា  
របាយ ការណ ៍របស ់គត ់វា មនិ មៃន សទុ្ធ- 
តៃ មន ភាព សុកៃឹត   តៃឹម តៃូវ ឆ្លើយ តប 
តាម សា្ថាន ភាព ជាក ់ស្ដៃង ពតិ បៃកដ នៅ 
កម្ពុជា ទៃ  ពៃះអី របាយ ការណ៍ ដៃល 
គត់ ចៃញ គឺ ជា ការ យល់ ឃើញ របស់ 
គត់ ក្នុង នាម ជា អ្នក ជំនាញ ការ  ហើយ 
របាយ ការណ៍ របស់ គត់ មិន តំណាង ឲៃយ 
សា្ថាប័ន អន្តរ ជាតិ ណា មួយ ទៃ» ។   

 លោក បន្ត ថា  ទោះ ប ីជា របាយ ការណ ៍
របស ់លោក សៃ ីស្មុតី មនិ តណំាង ឲៃយ សា្ថាបន័ 
ណា ក៏ ដោយ  ក៏ អ្នក ដៃល មន និនា្នា ការ 
បៃឆងំ  នងឹ រដ្ឋាភ ិបាល តៃង យក របាយ-
ការណ៍ របស់ លោក សៃី  ធ្វើ ជា មូល ដ្ឋាន 
វាយ បៃហារ   និង បន្តុះ បងា្អាប់  រដ្ឋាភិ- 
បាល។  ជាក ់ស្ដៃង វា អា សៃយ័ លើ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល ថា តើ  អាច ទទលួ យក អន ុសាសន ៍
របស់ លោក សៃី លើ ចំ ណុច ណា ខ្លះ។ 

 លោក សៃ ី  ចក ់  សភុាព   នា យ ិកា មជៃឈ- 
មណ្ឌល សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា   បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា  តួនា ទី របស់ អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិសៃស  អំពី សា្ថាន ការណ៍ សិទ្ធិ- 
មនសុៃស នៅ កម្ពជុា  មន ភាព ចា ំបាច ់  នងិ 
សៃប ចៃបាប់។  អាណត្តិ នៃះ តៃូវ បាន 
បំពៃញ ដោយ អ្នក ជំនាញ ឯក រាជៃយ ក្នុង 
នាម  ជា ភ្លើង បំភ្លឺ លើ សា្ថាន ការណ៍ សិទ្ធិ- 
មនសុៃស នៅ កម្ពជុា ។   លោក សៃ ីថា  វា មន 
ភាព ចំា បាច់ ណាស់ ដៃល អ្នក រាយ ការណ៍ 
ពិសៃស អាច អនុវត្ត អាណត្តិ  របស់ ខ្លួន 
បាន ដោយ គ្មាន ការ ជៃៀត ជៃក   ឬ 
សម្ពាធ ។    លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖   « វា គួរ ឲៃយ 
សោក សា្ដាយ ដៃល រាជ រដ្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា 
មិន បាន ទទួល សា្គាល់ ការ រំលោភ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស ដៃល កើត ឡើង ក្នុង យុតា្តា ធិការ 
របស ់ខ្លនួ   ហើយ  បង្វៃរ សា្ថាន ការ ណ ៍សទិ្ធ-ិ 
មនសុៃស  នងិ ផ្ទៃរ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ នៃះ។  
រាជ រដ្ឋាភិ បាល គួរ តៃ ពងៃីក កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិការ  និង ចូល រួម ជា មួយ នីតិ វិធី 
ពសិៃស ទាងំ អស ់របស ់UN  ពងៃងឹ ការ- 
ចូល រួម និង ធ្វើ ការ ឆ្ពាះ ទៅ កាន់ គោល- 
បំណង រួម នៃ ការ គោរព សិទ្ធិ មនុសៃស  
កាន់ តៃ បៃសើរ នៅ កម្ពុ ជា » ៕ 

រដ្ឋបាលក្រងុព្រះសីហនុប្រកាសចាត់វិធាន-
ការក្តៅទៅលើអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លវូ

វ៉ន ដារ៉ា 

សីហនុៈ រដ្ឋ បាល  កៃងុ  ពៃះសីហនុ នឹ ង  
ចាត់ វិធាន ការ ក្ដា  ចំពោះ  អ្នក  លក់ដូរ 
អនា ធបិតៃយៃយ ជតិ ១០០តបូ នងិ  រទៃះ  
ចាប់ ពីថ្ងៃទី ១៧ ខៃមិថុនា  ត ទៅ      
បនា្ទា ប់ ពី  អ្នក លក់ដូរ  ទំាង នៃះបាន  នំា គ្នា   
សាង សង ់តបូនងិ ដក ់រទៃះ  ល ក ់ដរូបង្ក 
ផល ប៉ះពាល់ ដល់ បរិសា្ថានសណា្ដាប់ ធា្នា ប់ 
តាម ចិញ្ចើម ផ្លវូនិង ទី សា   ធារណៈ  ក្នងុ កៃ ុង 
ជាប ់មត ់សមទុៃ មយួ នៃះបើ ទោះ ប ីជា 
អ្នក លក់ ដូរ ទាំង នៃះ បា ន ធ្វើការ តវា៉ា  
ពីមៃសិល មិញ ក៏ ដោយ   ។ 

លោក  លឹម ភតៃី មន្ដៃីរដ្ឋបាល កៃុង 
ពៃះសីហនុ  ទទួល បន្ទុក រដ្ឋបាល សា-
ធា រណៈ បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ពមីៃសលិ មញិថា លោក នងិ មនៃ្ដ ីសាលា 
កៃងុ បាន ចុះ អបរ់ ំផៃសព្វ ផៃសាយ ដល ់  អ្នក- 
លក់ដូរ ទាំង ជិត ១០០តូប និង រទៃះ 
នៃះ មិន ឱៃយ មនការ លក់ ដូរ ចល័ត គៃប់ 
បៃភៃទលើចំណីផ្លវូ និងលើ ផ្លវូបន្ត ទៀ ត  
ឡើយ ។ លោក ថា ៖«តាម បទ បញ្ជា 
របសរ់ដ្ឋ បាល ខៃត្ដនងិ កៃងុ ពៃះស ីហន ុ
ដច ់ខត តៃវូ តៃ  ចាតវ់ធិាន ការ ក្តាចាប ់
ពីថ្ងៃទី១៧ ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០នៃះ 
ត ទៅ មិន ឱៃយ មន ការ លក់ ដូរ បៃប អនា - 
ធិបតៃយៃយ បៃប នៃះ ទៀត ឡើយ ។ ករ ណី  
មនិ អន ុវត្ត តាម  នងឹ ចាប ់ យក រទៃះ លក ់
ដូរ និង សម្ភារ មករកៃសា  ទុក នៅ សាលា 
កៃុង ពៃះ សីហនុ បណ្ដាះ អាសន្ន » ។

 លោក ភតៃី  ឲៃយ ដឹង ថា ការ លក់ ដូរ 
បៃប អនាធិបតៃយៃយ នៅ លើ ចំណី ផ្លូវ  
និង ទីសាធារណៈបៃប នៃះ គឺ បាន បង្ក 
ផល ប៉ះពាល់ ជាចៃើន ទៅ ដល់ សាធា - 
រណជន និង អ្នកទៃសចរ ក្នុង នោះ  
អ្នកលក់ដូរទំាង នៃះ បាន ចោល សំរាម 
និង បង្កភាព ខ្វះ អនាម័យ  នៅ ទីតំាង ដៃ ល 
លក ់ដរូ នោះ ផង ដៃរ ។ លោក បន្ថៃម ថា 

កៃយ ពៃល អាជា្ញាធរ កៃុង ពៃះ សីហនុ 
បា ន ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយនិង ណៃនំា ដល់ អ្នក  - 
លក់ ដូរ ខង លើ រួច មក នៅពៃឹក មៃសិល - 
មិញ  អ្នក លក់ដូរបៃមណ៤០នាក់ បា ន 
នំា គ្នា  ម ក តវា៉ានៅ សាលា កៃងុ ពៃះ សីហ នុ 
ចំពោះ ចំណាត់ ការ ក្ដា នៃះ ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ 
រដ្ឋបាល កៃងុមនិបាន បោះ បង ់ជហំរនៃ  
ចំណាត់ ការក្ដា  នៃះ ឡើយ ។ 

លោក ឃាង ភារមៃយ អ្នកនំា ពាកៃយ 
រដ្ឋបាល សាលាខៃត្ដ ពៃះសីហនុ ថ្លៃង 
ថា ៖«ចំពោះ វិធាន ការ របស់ រដ្ឋ បាល 
កៃងុ ពៃះ សីហនុលើ ការ រៀប ចំ សណា្ដា ប់  - 
ធា្នាប់ អនាម័យ ផៃសៃង ៗ ក្នុង កៃុង នៃះគឺ 
រដ្ឋបាល កៃងុ  បាន ធ្វើ ជាបៃចា ំ មនិមៃន 
ធ្វើ  តៃលើ  ករណី អាជីវករ លក់ដូរ លើ 
ចំណី ផ្លូវ នៃះ ទៃ» ។ 

លោកសៃ ីជៀប សុធារី មន្ដៃ ីសមៃប - 
សមៃួល សមគម សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ - 
ហកុបៃចា ំខៃត្ដ ពៃះសហីន ុបាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា  ការ  ទៅ តវា៉ា នៅ មុខ សាលា កៃងុ  រប ស់   
អ្នក លក់ ដូរ ទាំង នោះមិន ទទួល បាន 
ការ បក សៃយ ណាមួយ ពី រដ្ឋ បាល 
កៃុង ឡើយ ។ 

លោក សៃី  បាន ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុំ គិត ថា  
អាជា្ញា ធរ គរួ តៃ ពចិារណា ដៃរ ក្នងុ ការ រក 
ទីកន្លៃង សម រមៃយ ណាមួយ  ដើមៃបី ឱៃយ 
ពកួគត ់បន្តមខុ របរ លក ់ដរូ ចញិ្ចមឹ ជវីតិ 
បាន  ពៃះ ពួកគត់ សុទ្ធតៃ ជា បៃជា - 
ពល  រដ្ឋ កៃីកៃ ចិញ្ចឹម ជីវិត ដោយ ពឹង- 
ផ្អៃក លើ មុខ របរលក់ដូរ បៃបនៃះ » ។ 
លោកសៃ ីឱៃយដងឹ ថា ពៃះ តៃ បញ្ហា ការ- 
រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឱៃយពលរ ដ្ឋ 
បាត ់បង ់មខុរបរ នងិ ការងារ ធ្វើ ជាចៃើន 
ដូច្នៃះ ទើប មន ពលរដ្ឋ មកពី បណា្ដា ខៃ ត្ដ  
ផៃសៃង មកកាន់ ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ ដើមៃបី 
បៃក ប របរ លក់ ដូរ នៅ តាម ទីសា ធារ ណៈ 
បៃបនៃះ ។ 

លោក សៃបីាន លើក ឡើង ថា ពលរដ្ឋ 
ទាំង នៃះ មិនមន សមត្ថ ភាព ដើមៃបី 
ទៅជួល ទីតាំង ឬតូប លក់ដូរ  នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត កៃងុ ពៃះសហីនបុាន ទៃ ពកួគត ់
អាច តៃឹ  ម  បៃកប របរ ចល័ត បៃបនៃះ 
ប៉ណុ្ណោះ ។ ដចូ្នៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ កៃងុ  គរួ 
មន វិធាន ការណាមួយ  ក្នុង ការជួយ- 
សមៃលួ ដល ់កា រ បៃកប  របរ ចញិ្ចមឹ ជវីតិ 
របស់ ពួកគត់ ៕ 

អ្នក លក់ ដូរ តាម ចិញ្ចើម ផ្លវូ ក្នងុ ខេត្ត ពេះ សីហនុ ដេល អាជ្ញា ធរ ឲេយ រើ ចេញ ។ រូបថត សហ ការី

ចាប់បុរសម្នាក់ដ្រលថាខ្លនួជាឧកញ៉ាហើយលក់ដីបោកប្រស់
ខន សា វិ 
 
 កំពង់ស្ពឺៈ ឧកញ៉ា ក្លៃងកា្លាយ ម្នាក់ 

តៃូវបាន កងរាជ អាវុធហត្ថ សៃុក ឧដុង្គ 
ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ ចាបខ់្លនួ ព ីមៃសិលមញិ  តាម 
ដីកា បងា្គាប់ របស់ តុលាការ ខៃត្ត ពីបទ 
លក ់ដ ីបោកបៃស ់កាលព ីឆ្នា ំ២០១៨។ 
ឧកញ៉ា ក្លៃង កា្លាយ នៃះ  គឺ តៃវូបាន គៃប្ដងឹទៅ  
តលុាការ  បនា្ទាបព់ ីទទលួបាន លយុ កក ់ 
ហើយ គ្មាន ដី បៃគល់ឱៃយ អ្នកទិញ។ 

លោក ធី រា៉ាសុី  មៃបញ្ជាការ កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ សៃុក ឧដុង្គ បៃប់ កាល-
ពថី្ងៃទ១ី៦ មថិនុា  ថា  បគុ្គល ឈ្មាះ ស ូ
សារឹម  អាយុ ៤១ ឆ្នាំ  មុខរបរ គៃ ូពៃទៃយ  
រស់ នៅ ភូមិ អង្គៃង  ឃុំ ពៃះ សៃ  សៃុក 
ឧដុង្គ  ដៃល  អះ អាង ថា  ខ្លួន ជា ឧកញ៉ា  
គឺ តៃូវបាន ចាប់ខ្លួន តាម ដីកា តុលាការ  
និង បាន បញ្ជូន ទៅកាន់បញ្ជា កា រដ្ឋា ន 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត ដើមៃបី អនុវត្ត 

នីតិវិធី បន្ត។ 
លោក បៃបថ់ា ៖« យើង ចាបខ់្លនួ គត ់

ទៅតាម តៃ ដីកា  ទៃ ហើយ ដីកា ហ្នឹង 
សរសៃរ បញ្ជាក ់ខ្លអីត ់មន បញ្ជាក ់  ព ីអ ី
ចៃើន  ពាក់ព័ន្ធ ថា បៃពៃឹត្ត បទល្មើស អី 
ម៉ៃច  ទៃ»។ 

កាលពី មៃសិលមិញ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មិន 
អាច ទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ បន្ថៃម ពី 
លោក ជូ សារុន  មៃបញ្ជាការ កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  និង លោក ខៃ 
សម្ភសៃស  ពៃះរាជអាជា្ញារង សាលាដបំងូ 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ បានទៃ  ដោយសារ ពួក- 
លោក មិន លើក ទូរស័ព្ទ។ រីឯ លោក អៃង 
ហីុ  អ្នកនំាពាកៃយ កងរាជ អាវុធហត្ថ លើផ្ទៃ  
បៃទៃស ក៏ បញ្ជាក់ថា  លោក មិនទាន់ទទួល  
បាន របាយការណ៍ នៃះ នៅឡើយ។ 

ប៉ុន្តៃ យោងតាម សារព័ត៌មន  ANN  
បាន ចុះផៃសាយ ថា  បុគ្គល ឈ្មាះ សូ 
សារមឹ  តៃវូបាន តលុាការ ចោទ បៃកាន ់

ពីបទ ឆបោក  ដៃល បាន បៃពៃឹត្តឡើង 
កាលពី ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៨  បនា្ទាប់ពី 
បុគ្គល រូបនៃះបាន លក់ ដី ចំនួន ២ ប្លង់ 
មន ទំហំ សរុប ចំនួន ៥ ហិកតា  ដៃល 
ស្ថិតនៅ ឃុំ ពៃះ សៃ  និង ឃុំ វាល ពង់  
សៃុក ឧដុង្គ។ 

សារព័ត៌មន នោះបន្តថា ដី ទាំង ២ 
ប្លង ់នៃះតៃវូបាន   លក ់ទៅឲៃយ ឈ្មាះ ហម 
សាវុធ ដោយបាន កក់ បៃក់   មុន ចំនួន 
៧ មុនឺ ដលុា្លារ  ប៉នុ្តៃ កៃយមក ឈ្មាះ ស ូ
សារមឹ  គ្មាន ដ ីបៃគល ់ឱៃយ  ទើប មនការ- 
ប្ដឹងផ្ដល់ គ្នា។  

 បុគ្គល សូ សារឹម  ធា្លាប់ តៃូវបាន 
នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ឃាត់ខ្លួន ម្ដង 
ហើយ កាលព ីខៃកមុ្ភៈ ឆ្នាមំនុ  តាម ដកីា 
របស់ តុលាការខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ   ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការ លួច លក់ ដី ពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ ពៃះ- 
សៃ  ប៉នុ្តៃ តៃវូ បាន ដោះលៃង ឲៃយនៅ កៃ 
ឃុំបណ្ដាះ អាសន្ន៕

តំណាងកម្ពុជា...
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វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  លោក ឧបនា យក រដ្ឋម ន្តៃី 
ស ខៃង រដ្ឋមន្ដៃ ីកៃសួង មហា ផ្ទៃ  និង ជា 
បៃធានគ ណៈក ម្មា ធិការ ជាតិ សមៃប់ 
ការ អភវិឌៃឍ តាម បៃប បៃជា ធ ិបតៃ យៃយនៅ 
ថ្នាក់ កៃម ជាតិ(គ. ជ.អ.ប) បាន ណៃ- 
នំា  ឱៃយ លៃខា ធិការ ដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប  ពិនិតៃយ 
និង ពិភាកៃសា ឡើង វិញ នូវ អនុ គណៈ- 
កម្មការ  របស់ គ.ជ.អ.ប ដើមៃបី ធានាពី 
បៃសិទ្ធ ភាព ការងា រអនុវត្ត កំណៃ- 
ទមៃង់ វិមជៃឈកា រ  និង វិស ហ មជៃឈ ការ  ។ 

ការ លើក ឡើង របស់ លោក ស ខៃង 
នៃះ បា ន ធ្វើ ឡើង ក្ន ុងពៃ លលោ ក ធ្វើជា 
អធិ បតី នៃ កិច្ច បៃ ជំុ  លើក ទី១ ៨នៃ គណៈ- 
កម្មា ធិការ ជាតិ សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ 
តាម បៃប បៃជា ធិ បតៃ យៃយនៅ ថ្នា ក់កៃម- 
ជាតិ(គ.ជ. អ.ប) ពីមៃសិ លមិ ញ នៅ 
ទីស្ដីការ  កៃសួង មហាផ្ទៃ   ដោយ មន 
របៀប វារៈ ចនំនួ ៤ គ ឺ១-ការ ពនិតិៃយ  នងិ 
អនុ ម័ត លើសៃ ច ក្ដីពៃង កំណត់ ហៃតុ 
កចិ្ច បៃជុ ំលើក ទ១ី៧  របសគ់ .ជ.អ. ប។ 
២ -ការ ពិនិតៃយ ពិភាកៃសា  លើ ការ រៀបចំ 
ឡើង វិញ នូវ អនុ គណៈក ម្មការ នានា 
របស ់គ.ជ.អ.ប។ ទ៣ី-ការ ពនិតិៃយ ពភិាកៃសា  

លើ វឌៃឍន ភាព  នងិ បញ្ហា បៃឈម របស់ 
រដ្ឋ បាល កៃុង សៃុក ខណ្ឌ  ក្នុង កៃប- 
ខ័ណ្ឌនៃ រចនាស ម្ព័ន្ធ ថ្មី របស់ ខ្លួន  និង 
ទី៤- បញ្ហា ផៃសៃងៗ   ។

លោក បាន បន្តថ  បច្ចបុៃបន្ន  គ.ជ.អ.ប  
មន អនុ គណៈក ម្មការ ចំនួន ៤  ដើមៃបី 
ដឹក នាំ ការ ពិគៃះ យោ បល់ លើ ការរៀប - 
ចំ គោល  នយោ បាយ និ ង លិខិតបទ ដ្ឋាន 
ពាកព់ ័ន្ធ នានាម ុន នងឹដក ់ជនូ គ.ជ.អ. ប 
ពនិ ិតៃយនងិ សមៃច ។ប៉នុ្ដៃ កន្លង មក អន-ុ 
គណៈក ម្មការ ទាំង នៃះ ពុំ បាន បំពៃញ 
តួនា ទី និ ង ភារកិច្ច របស់ ខ្លនួ ដៃល បាន  
កំណត់ ឲៃយបា នស មសៃ បនោះ   ទៃ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថ៖ «ផ្អៃក តាម ស្ថាន- 
ភាព ខាង លើ នៃះខ្ញុ ំបាន ណៃនំា ឱៃយ លៃ- 
ខា ធិការ ដ្ឋាន  គ.ជ.អ.ប  សិកៃសា និង 
រៀប ចំជា ជមៃើស នានា ក្នុង ការ  រៀប ចំ 
យន្ត ការ ទាងំ នៃះ ឡើង វញិ  ដើមៃប ីធានា 
ដល ់បៃសទិ្ធ ភាពនៃ ការ បពំៃញ ការងារ 
របស់ រចនា សម្ព័ន្ធ នានា  នៃ គ.ជ.អ.ប 
ក្នុង ការ ដឹក នាំ កិច្ច  ការ កំណៃ ទមៃង់  
វិមជៃឈ ការ និង វិស ហម ជៃឈ ការ »។ 

បើ តាម លោក ស ខៃង  កន្លង ទៅ 
នៃះរា ជ រដ្ឋាភិបា ល បាន កៃស មៃួល 
សមស ភាព  គ.ជ.អ.ប    ដោយ មន 

បន្ថៃម សមស  ភាព ថ្នាក់ ដឹក នាំ ថ្មី  មួយ 
ចនំនួ ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់បៃសទិ្ធ ភាព នៃ 
ការ ដកឹ នា ំសមៃប សមៃលួ កចិ្ច ដណំើរ- 
ការ កំណៃ  ទមៃង់ វិមជៃឈការ និង វិស ហ- 
មជៃឈ ការ។ប៉ុន្តៃលោ កថ  ការ ងារនៃះ 
ក៏អាសៃ័ យ មួយ ផ្នៃក  លើ ការ រៀប ចំនូវ 
អនុ គណៈ កម្មការ  និង យន្តកា រ នានា 
ឱៃយ មន ភាព រឹង មំ ផង ដៃរ ។ 

លោក ចាន់ សុធា អនុ រដ្ឋ លៃខា ធិ- 
ការ កៃ សងួ  មហា ផ្ទៃ នងិ ជា អនបុៃ ធាន 
លៃខា ធិការ ដ្ឋាន គ. ជ. អ. ប ថ្លៃង ថ នៅ 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  គិត តៃឹម ខៃឧ ស ភា 
ដៃលជា ការកៃ សមៃួ លចុង កៃយ គឺ 
គ.ជ.អ.ប  បាន បន្ថៃម សមស ភាព 
រហូត ដល់ ២៤ រូប ដោយ មន កៃសួង 
ស្ថា ប័ន ចំនួន ១៦ ជា សម ជិក  ។ 

លោក ឲៃយដឹងថ អនុគ ណៈក ម្មការ- 
ទាងំច ំននួ ៤ របស ់ គ.ជ. អ.ប  តៃវូ បាន 
បង្កើត ឡើង តាម អនុកៃឹ តៃយលៃខ២ ៤ 
ចុះ ថ្ងៃ ទ២ី៧ ខៃ មក រាឆ្នា ំ២០០៩ ។ក្នងុ 
នោះ រួមមន  ទី១-អនុ គណៈក ម្មការ  
សរពើ ពន្ធ  និង ហិរ ញ្ញវត្ថុ  ទី២- អនុ- 
គណៈ កម្ម ការ បគុ្គល ិករ ដ្ឋ បាល ថ្នាក ់កៃម 
ជាតិ ទី៣-អនុ គណៈ កម្ម ការផៃន ការ  
អភិវឌៃឍ ន៍ថ្នាក់ កៃម ជាតិ  និង ទី៤ -អ នុ-   

គ ណៈ កម្មកា រ មុខ ងារ  និង ធន ធាន។
លោកបាន បញ្ជាក់ ថ៖«ផ្អៃក តាម 

គោល ការណ ៍ដកឹ នា ំន ិង ណៃនា ំដខ៏្ពង-់ 
ខ្ពស ់របស ់សម្ដៃច កៃឡា ហោម  លៃខា- 
ធកិា រ ដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាន ធ្វើ ការ សកិៃសា 
នងិ បាន ស្នើ សុ ំកៃ សមៃលួ  នងិ បពំៃញ 
បន្ថៃម នូវ អនុ គណៈក ម្មការ  និង កៃុម- 
ការ ងារ គ.ជ.អ.ប  ដោយ ផ្អៃក លើ មូល- 
ហៃតុ ធំៗ មួយ ចំនួ នដូច ជា  ការ កៃ- 
សមៃលួ  និង ការ បំពៃញ បន្ថៃម នូវស មស-  
ភាពនៅ កៃសួង ស្ថាប័ ន ថ្មីៗ  មួយ ចំនួន 
ជា សមជិក គ.ជ.អ.ប, ផ្អៃក តាម ការ- 
វិវត្ដ នៃ កំណៃ ទមៃង់ វិមជៃឈ ការ និង វិសហ - 
មជៃឈកា រដៃល កាន់ តៃ មន ភាព សុី- 
ជមៃ  ស្មគុ ស្មាញ  ទហំ ំការងារ កាន ់តៃ 
ចៃើន  ឡើងៗ  ពៃម ទាំង ដើមៃបី លើក- 

កម្ពស់ បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការ ដឹក នាំ  ការ- 
សមៃប សមៃ ួល និ ង ការ ទទួល ខុស តៃវូ 
របស់ អន ុគណៈ កម្ម ការ នីមួយៗ របស់  
គ.ជ.អ.ប»។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថ  ការ  សកិៃសា ន ិង 
ស្នើសំុ កៃ សមៃលួ ក៏ដូច ជាការ សំុបង្កើត  
ថ្ម ីនវូអន ុគណៈ ក ម្មការ  នងិ កៃមុ ការ ងារ 
នោះ  រួម ម ន   ទី១ ស្នើ សុំ កៃស មៃួល 
សមស ភាព ថ្នាក ់ដកឹ នា ំនៃ អន ុគណៈ- 
កម្ម កា រ ទាំង ៤របស់ គ.ជ.អ.ប ។ ទី ២ 
ស្នើសុំ  បង្កើត បន្ថៃម នូវ អនុ គណៈ កម្ម- 
ការ ចំនួន ១ គឺ អនុ គណៈ កម្មការ យុត្ដិ- 
ធម៌  និង ទី៣ស្នើ សុំ បង្កើត កៃុម ការងារ 
១ របស់ គ.ជ.អ.ប គឺ កៃមុ ការ ងារ កៃម- 
សីល ធម៌ និង សវន ក ម្ម  រួម នឹង អនុ- 
គណៈ កម្ម ការ មួយ ចំនួន ទៀត៕ 

លោក ស ខេង នៅក្នងុកិច្ចបេជំុកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត កៃសួងមហាផ្ទៃ

លោកស ខេង ណេនំាឲេយពិនិតេយពីបេសិទ្ធភាព 
ការងារកំណេទមេង់វិមជេឈការនិងវិសហមជេឈការ



ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ អគ្គ លេខា ធិការ អង្គ -  
ការសុខភាព ពិភព លោក ( WH O) 
បាន ផ្តល់ ពាន ពិសេស ដល់ លោ ក 
មុំ គង់ នាយក បេតិ បត្តិ អង្គ ការ 
ចល នា ដើមេបី សុខភាព កម្ពុជា 
ចំពោះ ស្នា ដេ ឆ្នើម  របស់ លោក 
ដេល បាន  ខិតខំ បេឹង បេង   ក្នុង- 
ការ ជំរុញ ឲេយ មាន ការ តេួត ពិនិតេយ   
ថ្នាំ ជក់  អស់ រយៈ កាល ជាង  ២០ 
ឆ្នាំ ដេល ជា លទ្ធផល បាន ធ្វើឲេយ 
ការ គេប់ គេង ផលិត ផល ថ្នាំ ជក់    
មាន ភាព បេសើរ   ឡើង។

លោក សេី វេជ្ជ បណ្ឌិត Li Ai-
lan តំណាង WHO បេចំា កម្ព ុជា  
ថ្លេង ក្នុង ពិធី បេកាស ផ្តល់ ពាន    
ពសិេស ដលល់ោក មុ ំគង ់កាល- 
ពីថ្ងេទី ១៦  ខេមិថុនា នៅ ការិ យា- 
ល័យ  WHO បេចំា កម្ពជុា ថ នេះ 
ជា កតិ្តយិស កេ លេង  សេប ពេល 
ដេល  WHO  ទទួល ស្គាល់ បុគ្គ ល  
ឬស្ថា បន័ ចពំោះ ស្នាដេ ឆ្នើម  នងិ 

សមិទ្ធផល ក្នងុ វិស័យ  ថ្នា ំជក់ ដេ ល 
ទទលួ ស្គាល់ ដោយការ ិយា លយ័ 
ទាំង៦ បេចាំ តំបន់ រប ស់ខ្លួន ។

លោក សេបីន្ត ថ ការងារ រប ស់  
លោក វេជ្ជបណ្ឌតិ  មំុ គង់ ជាង ២ 
ទសវតេស រ៍មក នេះ បាន នំាមក នូវ 
សមិទ្ធផលចេើន អនេក  នៅក្នងុ 
វិស័យ តេតួ ពិនិតេយ ផលិត ផល ថ្នា-ំ 
ជក់។  លោក  មំុ គង់ គឺជា បុគ្គល 
សំ ខាន់   មួយរូប ក្នងុ ការ ជំរុញ ឱេយ 
មាន ការ អនុម័ត ចេបាប់ ស្ដពីីការ- 
តេតួ ពិនិតេយ ផលិត ផល ថ្នា ំជក់ នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៥ និង ការ ដក ការ- 
ផេសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្នាជំក់  ។  «តា ម  - 
រយៈ ភាព ជា អ្នក ដឹក នំា របស់ 
លោ ក វេជ្ជបណ្ឌតិ លោក មាន 
លទ្ធ ភា ព បង្កើត កិច្ច សហ បេតិ- 
ប ត្ត ិការ ជា មួ យ ដេគូ នៅក្នងុ ជួរ 
រដ្ឋាភិបា ល កេមុ សង្គម សីុវិល 
និង បេព័ន្ធ ផេសព្វផេសា យ ក្នងុ ការ- 
ជំរុញ ការតេតួ ពិនិតេយ ផលិ ត  ផល 
ថ្នា ំជក់ ។ អ្វ ីដេល សំខាន់ មួ យ   
ទៀត លោក វេជ្ជ បណ្ឌតិ បាន 

ជំរុញ ឱេយ មាន ការ ចូល រួម ពីយុវ- 
ជ ន កម្ពជុា  នៅ ក្នងុ ការ ខិតខំ បេងឹ- 
បេ  ង   ក្នងុ វិស័យ តេតួ ពិនិតេយ 
ផលិត ផល ថ្នាជំក់ »។

បើ តាម សេចក្ត ីបេកា ស ព័ត៌មា ន  
របស់ អង្គ ការ ចលនា ដើមេបី សុខ- 
ភា ព កម្ពុជាបច្ចុបេបន្ន  លោក វេជ្ជ - 
បណ្ឌិត  មុំ គង់ បាន កំពុងដឹ កនាំ 
អង្គការ មយួ នេះក្នងុ ការ បន្ត  តេតួ- 
ពិនិតេយ ផលិត ផល ថ្នា ំជក់ នៅ កម្ព ុជា 
ដើ មេបី ឈាន ទៅកាត់  បន្ថយ គេះ- 
ថ្នាក ់ដល ់អាយ ុជវិីត  នងិ សេដ្ឋកចិ្ច 
របស់ ពលរដ្ឋ ខ្មេរ  ដេលប ណា្ដាល  
មក ពីការ បេើបេស់ ថ្នាំ ជក់។

លោក មុ ំគងប់ាន បេបភ់្ន ំពេញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បន្ថេម  ពីថ្ងេពុធ ថ ការ ទទួ 
ល- បាន ពាន ពិសេស នេះគឺ ជា មោទ 
ន -  ភាព មួយ សមេប់ លោក និង 
កម្ពុជាទាំ ងមូល ដេល បាន ឆ្លង- 
កាត ់នវូ ឧបសគ្គ ទាងំ ឡាយ ដើមេប ី
ធ្វើឲេយ មាន ការ បេសើរ ក្នុង ការ- 
គេប់ គេង ផលិត ផល ថ្នាំ ជក់ ។

លោក បន្ត ថ បើទោះ ជាមាន 

ភាព ល្អបេសើរ  បុ៉ន្តេ ឧបសគ្គ ចមេប ង 
មួយ ក្នុង ការ បង្កើត  និង អនុវត្ត 
ចេបាប ់ ស្តពី ីការ តេតួ ពនិតិេយ ផលតិ- 
ផល ថ្នាំ ជក់ គឺ ការ ជេៀត ជេក 
របស់ ឧសេសាហ កម្មថ្នាំ ជក់ នៅ តេ 
បន្ត មាន ពេះ អ្នក បេើបេស ់បារ ី
ឬ ថ្នាំ ជក់ នៅ តេមាន ចំនួន ចេើន 
ជា ពិសេស យុវជន ។ លោក បញ្ជា ក់ 
ថ ៖« នៅ បេទេស កម្ពុជា យើង 

កំពុង ដើរ លើផ្លូវ តេូវ  ដេល ឆ្ពោះ  
ទៅ រក វ ឌេឍនភាព  បើទោះជា មិន 
ទាន់ ដល់គោល ដៅ ដេល យើង 
ចង ់បាន ប៉នុ្តេ កពំងុ ដើរ ទៅលើផ្លវូ 
ដេល យើង ចង់ បាន ។ មាន ន័យ 
ថ  យើង បាន ធ្វើ ឲេយអតេ នេការ- 
ជក ់បារ ីបាន ថយ ចុះ ជារៀង រាល ់
៤ឆ្នាំ ម្តងពី៥០ភាគ រយម ក នៅ 
តេមឹ ជាង  ៣០ភាគ រយ... »៕

� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �េសេង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមេន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផា ក់ ស� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងេស សុ�េង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉េ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
បេ  ក់ ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�េម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆេង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា៉ា , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, �េង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សេត កីឡា , ជិន ណា ន
�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី

កា រីរូបថត
ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងេសី
អ្ន ក�េស�េ ួលអក� � វិរុទ� 

�េក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកេ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណេត, 017 578 768
បេ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពេ�េ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉េង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នេ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត េច

ហុ៊ន សេន(ផ្ល វូ៦០�៉េតេ ) ភូមិ�េ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�េ  �េ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សងា�  ត់ស�  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រីពន្រយល់ពីការចាប់ផ្តើមគិតថ្ល្រស្រវាពិនិត្រយព្រយាបាលជំងឺកូវីដពីជនបរទ្រស
 ខន សា វិ 
 ភ្នពំេញ ៈ មន្តេ ីបាន លើក ឡើង ថ 

ការ បេកាស របស់ លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្តេ ីកាល ពីពេល កន្លង មក  
ដេលថ កម្ពុជា  មិន យក ថ្លេ សេវា 
ពេយាបាល អ្នកជំងឺ កូ វីដ  ១៩  ជា ជន- 
បរទេស នោះ គឺ មិនអាច យក មក 
អនុវត្ត នៅ ពេល នេះ  បាន ទៀត 
ឡើយ សេប ពេល  ដេល កម្ពុជា  
ចាបផ់្ដើម បើកចហំបេទេស  ដើមេប ី
ស្ដារ សេដ្ឋកិច្ច  ឡើង វិញ ។ 

 លោក មាស សុខ សេន សន 
អ្នក   នាពំាកេយ កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាលពី ថ្ងេទី ១៥ មិថុនា ថ ការ- 
បេកាស របស់ លោកនាយករដ្ឋ- 
មន្តេ ី មនិ យក ថ្លេ ពេយាបាល អ្នក ជងំ ឺ
ជន បរទេស នោះ គឺជា គោល- 
ការណ៍ មនុសេសធម៌ ដេល អនុវត្ត 
សមេ ប់ តេ ជន បរទេស  ដេល 
ជាប់គាំង នៅ កម្ព ុជា  នាពេល 
កន្លងមក ដោយ សរ តេ បាត់បង់ 
ការ ទីពឹង ពី បេទេស កំណើ ត ដេល 
មនិ អនញុ្ញាត ឱេយ ពកួគេ វលិតេ ឡប់ 
ទៅ បេទេស កំណើត ដូច ជា ករណ ី
អ្នក ដំណើរ លើ នាវា  Wester-
dam ជា ដើម ។ 

 លោក ថ ៖« ក្នងុស្ថានភាព បេប - 
ហ្នងឹហើយបាន ជា សម្ដេច នាយ ក   - 
រ ដ្ឋ មន្តេី បាន បេើបេស់ ជា កេប - 
ខ័ណ្ឌ មនុសេសធម៌ គឺ ទី ១ អនុញ្ញាត 
ឱេយ  កបា៉ាល់  westerdam  ចូល 
ហើយ ទន្ទឹម នឹងនោះ លោក ក៏ 
បាន បេកាស ដេរ ថ រាល់ អ្នក ទេ ស-  
ចរ ដេល ស្នាកន់ៅ សេកុ ខ្មេរ ហើយ 
មនិទាន ់អាច វលិតេឡប ់ទៅ សេកុ 
ខ្លួន វិញ បាន នោះ អ៊ីចឹង ពួកគាត់ 
គា្មាន អ្នកណា អាច ទីពឹង បាន អី៊ចឹ ង 

មានតេ រំពឹង មា្ចាស់ផ្ទះ  ដេលជា 
បេទេស ទទួល ពួកគាត់ ។ 

 លោក បន្តថ ៖« ឥឡូវនេះ គឺ 
យើ ង បាន ដល់ បរិការ ណ៍ ថ្មី មួយ- 
ទៀត គឺ ការស្ដារ សេដ្ឋ កិច្ច និង បើ ក - 
ចំហ បេទេស  ម្ដង បន្តិច ៗ  ហើយ 
បេទេស ណា ក៏ គេ ធ្វើ អ៊ីចឹង ដេរ ។ 
នៅក្នុង បរិការណ៍ ថ្មី នេះ គឺ យើង 
មិនអាច បេៀប ធៀប ជាមួយ បរិកា - 
រណ៍ មុន បានទេ គឺ ខុសគា្នា សេឡះ ។ 
អី៊ចឹង ហើយ ! បេទេស កម្ពជុា ក៏ ដូ ច - 
ជា បេទេស ដទេទៀត គឺ ចាំ បាច់ 
តេូវតេ យក កមេ ពេយាបាល ពេះ 
យើង មិន អាចឱេយ អ្នកណា ចូល មក 
ពេយាបាល ដោយ អត់ គិត ថ្លេ នោះទេ »  ។ 

 លោក សខុ សេន សន បញ្ជាក ់
ទៀត ថ ជនបរទេស  ដេលមាន 
ភាព ចាំបាច់ ធ្វើដំណើរ មក កម្ពុជា 
នៅ ពេល នេះ គឺ សមេបូរ ទៅ ដោយ 
ជន បរទេស  ជា ធុរ ជន ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 កម្ពុជា បានសមេច កាលពី ថ្ងេ 
ទី ២០ ខេ  ឧសភា ឱេយ ជនបរទេស 
ទំាងអស់  មុន ធ្វើដំណើរ មក កម្ព ុជា 

តេវូមាន  ឯកសរ ធានា រា៉ាប់ រង សុ ខ -  
ភាព យា៉ាងតិច ចំនួន  ៥ មុឺន ដុល្លារ  
ហើយ  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងេ ទី ១៥   ខេ 
មិថុនា  កម្ពជុា ក៏បាន  ចាប់ ផ្ដើម អនុ - 
វត្ត  ឱេយ អ្នកដំណើរ ជនបរទេស តេូវ 
មាន បេក់ តម្កល់ ៣ ពាន់ ដុល្លារ 
សមេប់ ការធ្វើ តេស្ដ ធ្វើ ច តា្តា ឡី - 
ស័ក និង ការ ធ្វើ ដំណើរ រួមទាំង  
តេូវ ចេញថ្លេ ពេយាបាល ដោយ ខ្លួន- 
ឯងក្នុងករណី ពួកគេ តេូវបាន រក - 
ឃើញ មាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅក្នុង 
បេទេស កម្ពុជា ។ 

 លោកហ៊នុ សេន ធា្លាប ់បេកា ស   
កាល ពីខេ មីនាថ   មិន គិតថ្លេ 
សេវា ពេយាបាល អ្នក ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ចពំោះ ជន បរ ទេស ដេល ជាប ់គាងំ 
នៅ កម្ពជុា នងិ មនិ អាច វលិ តេឡ ប ់
ទៅ បេទេស កំណើត វិញ ដោយ- 
សរ ការ បិទ បេទេស ។  លោក ថ ៖ 
« ខ្ញុំ សុំ បេកាស យើង កេ តេ យើង 
ចតិ្ត ធអំ្នកណា កើត ជងំ ឺលើដ ីយើ ង 
យើង ចេញ លុយ ពេយា បាល ។ នយោ  - 
បាយ នេះ គឺ ប្លេក ពី បេទេស វៀត- 

ណាម នាយក រដ្ឋ មន្តេី វៀត ណាម 
បានបេកាសថ ជន ជាត ិបរទេស 
ដេល កើត ជងំ ឺនេះ តេវូ ចេញ លយុ 
ពេយាបាល ខ្លួនឯង ។ កម្ពុជា ជា 
បេទេ ស មួយ កេ  សូម បេកាស ថ 
ជន ជាតិ បរទេស  ដេល ឈឺ នៅ 
កម្ពុជា គឺ តេូវ ទទួលបាន ការ ពេយា - 
បាល ពី សំណាក់ គេូ ពេទេយ កម្ពុជា 
ដោយ មិន បង់ថ្លេ » ។ 

 លោក ផេ សុ ីផាន អ្នក  នាពំាកេយ 
រដ្ឋាភិបាល  ក៏   ថ្លេង  ដេរ ថ ការ- 
សមេច របស់ រដ្ឋា ភិ បាល ក្នងុ ការ - 
គិត ថ្លេ សេវា ពេយាបាល អ្នក ជំ ងឺ  កូ វីដ 
១៩ ជា ជនបរទេស នៅពេល នេះ 
គឺ ដោយសរ បច្ចបុេបន្នជំងឺ កូ វីដ ១ ៩ 
កំពុង ធ្វើឱេយ ប៉ះ ពាល់ សេដ្ឋកិច្ច កម្ព ុជា 
យា៉ាង ខា្លាងំហើយ មេយា៉ាង ទៀតវា គឺ ជា  
ស្ដង់ដអន្តរ ជាតិ ដេល បណា្ដា 
បេទេស នៅ ទូទាំង ពិភព លោក 
បាន សមេច គិតថ្លេ សេវា ពេយាបា ល 
សមេប ់ជន បរទេស  នងិ តមេវូ ឱេយ 
មាន បេក់ ធានា រា៉ាប់រង សុខ ភាព 
ចំពោះ អ្នក ដំណើរ ដេល ជា ជន- 
បរទេស ។   លោក ថ ៖« បន្ថេម ពី នេះ 
យើង បាន បេប់ អំពី តមា្លាភាព ថ 
តេូវអស់ លុយ ប៉ុណ្ណេះៗ ពីពេះ 
យើង ពិបាក នឹង កាត់ បន្ថយ ដល់ 
ការផ្គត់ផ្គង់ ទៅដល់ បេជាពលរដ្ឋ 
យើង ដើមេបី យកទៅ ផ្គត់ផ្គង់ អ្នក- 
ដទេ ទៀត ទេ ហើយ ( វា ) មាន សរៈ-  
សំខាន់ ណាស់ ពេះ ជំងឺ កូ វីដ ហ្ន ឹង 
ចេើន តេ នំាចូល ពី កេ បេទេស ម ក 
ហើយ ធន ធាន យើង គឺមាន សមេ ប់  - 
តេ បេជា ពលរដ្ឋ យើង » ។ 

 លោក មាស សុខ សេន សន 
បញ្ជាក់ ទៀតថ ក្នុង ចំណម  
ទឹក  បេក់ បមេុង របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ដេលមាន ចំនួន  ពី  ៨០០ លន 

ដុល្លារ ទៅដល់ ២ ពាន់ លន ដុល្លារ 
សមេប់ ចាយ នៅក្នុងពេល កើត- 
មាន ជងំ ឺក ូវដី ១៩គរឺ ហតូ មកដ ល ់
ពេលនេះរដ្ឋាភិបាល  បាន ចំណា យ  
អស់ ទឹកបេក់ ជាង  ១ ពាន់ លន 
ដុល្លារ រួចហើយ ។ 

 ជាមួយគា្នានេះ លោក ផាន់ 
ផល្លា បេធាន កេុម ការងារ អន្តរ- 
កេសួង រៀបចំ ចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម 
តាម ថ្នាល បច្ចេក វិទេយា ព័ត៌មាន  
បាន លើ កឡើង ដេរ ថ រដ្ឋាភិបាល  
នឹងមិន អស់ បេក់ សមេប់ ចាយ 
នៅពេល កំពុង រង ប៉ះពាល់ ដោយ - 
សរ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ឡើយ ហើយ 
បច្ចបុេបន្ន រដ្ឋាភបិាល  កពំងុ គតិ គរូ 
យា៉ាងខា្លាំង ដើមេបី រៀបចំ ឱេយមាន 
ថវិកា បេើបេស់ ជា បន្តបនា្ទាប់ដើ មេបី  
គំាទេ សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច  និង ជួ យ  
ទៅដល់ បងប្អូន បេជាពលរដ្ឋ ។

លោក ថ ៖«អី៊ចឹង ផលប៉ះពា ល់  
( ដោយសរ កូ វីដ ១៩) ហ្នឹង ថ 
យើង នឹង ចាយ អស់ បុ៉នា្មាន គឺ យើ ង 
អត់ ទាន់ ដឹង ទេ ហើយ ការតេៀម 
ថវិកា ហ្នងឹ  សមេប់ ៥ ខេ ឬ ១ ឆ្នា ំអ ស់ 
គឺ អត់ ទេ ពេះ យើង មាន ថវិកា 
នៅក្នុង បេទេស ដូចជា ថវិកាជាតិ 
និង ថវិកា សនេសំ ឥឡូវនេះ យើង កា ត់ 
ថវិកា ចាយវាយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០ ២  ០ ខ្លះ 
និង មាន ថវិកា ពី កេ បេទេ ស ទៀត» ។ 

 កេសួង សុខាភិបាល បាន រាយ- 
ការណ ៍ ថ កម្ពជុាមាន អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩  សរុប ចំនួន ១២៨ នាក់ 
ក្នងុនោះ ១២៥ នាក់  តេវូ បា  ន ពេយា - 
បាល បានជា សះសេបើយ ហើ យ ក្ន ុង   
ចំណម អ្នក ពេយាបាល ជា  សះ សេបើ យ 
ទំាង នោះ គឺមាន ជន បរទេស ចំនួ ន  
៧១ នាក ់ដេល តេវូ បាន ពេយា បាល 
ដោយ មិន គិតថ្លេ ៕

ជន បរទេស  តេវូ   បាន  មន្តេជំីនាញ សុខាភិបាល  តេតួ ពិនិតេយ នៅ ពេលាន យន្តហោះ   
អន្តរ ជាតិ ភ្នពំេញ កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥ ខេ ឧសភា ។ រូបថត កេសួង សុខាភិបាល

WHOប្រគល់ពានពិស្រសដល់នាយកអង្គការមានស្នាដ្រឆ្នើមជំរុញឲ្រយមានការត្រតួពិនិត្រយថ្នាំជក់

លោក  មំុ គង់ ទទួល ពាន ពិសេស ពី តំណាង  WHO  ។ រូបថត CMH

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី១៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ អគ្គ នាយកដ្ឋានពន្ធ-
ដរ(GDT) បាន សម្រេច ពន្រេយារ 
ព្រេល រយៈ ព្រេល ៣ ខ្រេ សម្រេប់ 
កាល បរិច្ឆ្រេទ  ន្រេ ការ កំណត់ ឲ្រេយ 
ប្រេើ  ប្រេស់  ប្រេព័ន្ធ គ្រេប់ គ្រេង   ដក់ 
លិខិត ប្រេកាស ពន្ធ តាម អន-
ឡាញ (E-Filing) តាម ការ ស្នើ -  
សុ ំរបស ់វសិយ័ ឯកជន  ដ្រេល ជា 
ការ ផ្ដល់ ព្រេល វ្រេលា ដល់ ពួក គ្រេ 
ដើម្រេបី បាន រៀន  ពី ការ ប្រេើ ប្រេស់ 
ប្រេព័ន្ធ ន្រេះ។

យោង តាម ស្រេចក្ដី ប្រេកាស 
បាន  មក ពី  GDT កាល ពី ថ្ង្រេ ទី 
១៦ ខ្រេ មិថុនា ការ ពន្រេយា រព្រេល 
E-Filing ន្រេះ គិត ចាប់ ពី ខ្រេ មិ-
ថនុា  ដល ់ខ្រេ សហីា ឆ្នា ំ២០២០ 
ហើយ នងឹ  ចាប ់ផ្ដើម អនវុត្ត ចាប-់ 
ពី  ខ្រេ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០ ត ទៅ  
ដោយ សារ ត្រេ សហគ្រេស មួយ 
ចនំនួ  នៅ មនិ  ទាន ់បាន ត្រេៀមខ្លនួ  
រួច រាល់ សម្រេប់ ការ ប្រេើប្រេស់ 
ប្រេព័ន្ធ គ្រេប់ គ្រេង ការ ដក់ លិខិត 
ប្រេកាស  ពន្ធ តាម អនឡាញ 
(E-Filing)នៅ ឡើយ។

ស្រេចក្ដី ប្រេកាស ន្រេះ បញ្ជាក់ 
ថា៖ « ក្នុង អំឡុង ព្រេល ន្រេះ អ្នក 
ជាប់ ពន្ធ ដ្រេល មិន ទាន់ ត្រេៀម 
ខ្លនួ  រចួ រាល ់ អាច ធ្វើ ការ ប្រេកាស 
ពន្ធ ប្រេចាំ ខ្រេ ស្រេប តាម ទម្រេង់ 
ន្រេលិខិត ប្រេកាស ពន្ធ ប្រេចាំ ខ្រេ 
ចាស ់ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ហើយ 
បន្ត ប្រេើ ប្រេស់ ប្រេព័ន្ធ អនឡាញ 
សម្រេប់ ការ គ្រេប់ គ្រេង អាករ លើ 
តម្ល្រេ បន្ថ្រេម របស់ អគ្គ នាយក - 
ដ្ឋាន ពន្ធដរ (Online-VAT 
Refund and Online-VAT 
Credit)។ ប៉ុន្ត្រេ សម្រេប់ អ្នក 
ជាប់់  ពន្ធ ដ្រេល ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ 
ដក់  លិខិត ប្រេកាស ដោយ ប្រេើ- 
ប្រេស់ ប្រេព័ន្ធ គ្រេប់ គ្រេង ការ ដក់ 
លិខិត ប្រេកាស ពន្ធ តាម អន - 
ឡាញ (E-Filing) អាច បន្ត ប្រេើ -  
ប្រេស់ ប្រេព័ន្ធ ន្រេះ ជា ធម្មតា»។

លោក Anthony Galliano 
អគ្គ នាយក ក្រេមុ ហ៊នុ Cambo-
dia Investment Manage-
ment បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រេ ពុធ ថា E-Filing 
ដ្រេល ត្រេូវ បាន ដក់ ឲ្រេយ ដំណើរ- 
ការ ដោយ  GDT គ ឺជា នវានវុត្តន ៍

ថ្ម ីបផំតុ សម្រេប ់ប្រេពន័្ធ គ្រេបគ់្រេង  
ជាមយួ នងឹ ការ ប្រេើ ប្រេស ់បច្ច្រេក- 
វិទ្រេយា ដ្រេល មាន គុណ តម្ល្រេ ខ្ពស់ 
ជំនួស ឲ្រេយ ការ ធ្វើ ឡើង ដោយ ដ្រេ 
ដ្រេល ហួស សម័យ ។

លោក បាន ប្រេប់ ទៀត   ថា ការ - 
ដក់ ឲ្រេយ ដំណើរការ ការ ចុះ បញ្ជី 
អាជវីកម្ម  តាម ប្រេពន័្ធ អនឡាញ 
នា ព្រេល ថ្មីៗ  ន្រេះ  ជាមយួ នងឹ ការ- 
ដំណើរការ  របស់ ក្រេសួង  ចំនួន 
៣ ដណំាល គ្នា នៅ ព្រេល ត្រេ មយួ  
គឺ ជា ការ ផ្លាស់ប្តូរ សម្រេប់ ប្រេ-
ទ្រេស កម្ពុជា ធ្វើ ឲ្រេយ ខ្លួន បាន ដើរ 
ត្រេសងគ្នា  ជា មួយ នឹង  ប្រេទ្រេស 
សិង្ហបុរី និង ទីក្រេុង ហុងកុង។  

លោក ថ្ល្រេង ថា៖ « ការ បន្ថ្រេម 
ប្រេព័ន្ធ  E-Filing របស់  GDT 
នឹង  ជំរុញ បន្ថ្រេម ទៀត នូវ ភាព 
ល្រេច  ធ្លា របស់ ប្រេទ្រេស កម្ពុជា 
ក្នុង ការ ជួយ សម្រេួល ការ ធ្វើ អា-
ជីវ កម្ម  ន្រេ ចំណាត់ ថា្នាក់ ប្រេទ្រេស  
ដ្រេល បច្ចុប្រេបន្ន ឈរ នៅ លំដប់- 
ទាប ទី១៤៤ នៅ ក្នុង ចំណម  
១៩០ ប្រេទ្រេស »។

លោក បន្ថ្រេម ថា៖« ការ ពន្រេយារ 
ព្រេល ន្រេះ គឺ ជា ការ ប្រេុង ប្រេយ័ត្ន 
មយួ ដ ៏ល្អ ជា ជាង ការ មាន បញ្ហា 
ទីផ្រេសារ ជាមួយ នឹង ប្រេព័ន្ធ  ន្រេះ។ 
ច្រេបាស់ ណាស់  GDT មិន ទាន់ 
បាន ត្រេៀម ខ្លួន រួចរាល់ ក្នុង ការ- 
ប្រេកាស ឲ្រេយ ដណំើរការ នោះ ទ្រេ។ 
ការ ដក់ ឲ្រេយ ដំណើរការ បច្ច្រេក- 
វិទ្រេយា  ថ្មី ទាំង ២នៅ ព្រេល ត្រេ ១  
ខណៈ ដ្រេល ទីផ្រេសារ និង ការ គ្រេប់- 
គ្រេង នឹង ត្រេូវ ត្រេ ជួប ការ ពិបាក 
បន្តចិ ដើម្រេបី ឲ្រេយ ស្រេប ទៅ តាម ការ- 
ផ្លាស់ប្តូរ  ប្រេព័ន្ធ ទាំង ២ ន្រេះ »។

លោក បាន ពន្រេយល់ថា ប្រេព័ន្ធ 
E-Filing នងឹ ធ្វើ ឲ្រេយ ប្រេសើរឡើង 
អន្តរ កម្ម របស់ អ្នក ជាប់ ពន្ធ និង 
ផលិត ភាព ជា ជំហានៗ  សន្រេសំ 
ព្រេល វ្រេលា   ក្នុង  ការ ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ សាខា ពន្ធដរ ដើម្រេបី ធ្វើ ឯក-
សារ ដោយ ដ្រេ ហើយ ន្រេះ  គឺ ជា 
ជម្រេើស ដ៏ល្អ បំផុត នៅ ក្នុង បរិ-
យាកាស ន្រេ ការ ទប់ សា្កាត់ ការ- 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  ន្រេះ ដោយ- 
សារ ការ ធ្វើ ដំណើរ ដោយ ផ្ទាល់ 
ទៅ សាខា  ឬការ ធ្វើ ទនំាក ់ទនំង 
រវាង មនុស្រេស ដោយ ផ្ទាល់ នោះ 
មនិ ត្រេវូ បាន លើក ទកឹ ចតិ្ត ឡើយ 
នា ព្រេល ន្រេះ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ:  សា្ថានទតូ វៀត ណាម 
ប្រេ ចាំ នៅ កម្ពុជា ឲ្រេយដឹងថា ទំហំ 
ពាណិជ្ជ កម្មទ្វ្រេ ភាគី រវាង កម្ពុជា  
នងិ វៀតណាម ធ្លាកច់ុះ ប្រេមាណ 
៨ភាគ រយ  ក្នុង រយៈ ព្រេល ៥ខ្រេ 
ឆ្នាំន្រេះដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ។

សា្ថានទតូវៀតណាម ផ្រេសព្វផ្រេសាយ    
ទនិ្ននយ័  ព ីអគ្គ នាយក ដ្ឋាន  គយ 
វៀត ណាម  ដ្រេលបង្ហាញ ថា ទហំ ំ 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា -វៀត ណាម 
សម្រេច បាន  ២,១៧ពានល់ាន 
ដលុា្លារ  ក្នងុ រយៈព្រេល ៥ ខ្រេ ដបំងូ 
ឆ្នានំ្រេះ  ធ្លាកច់ុះ ៨,១ភាគ រយ ធៀប    
រយៈព្រេល ដូចគ្នា  ន្រេ ឆ្នាំមុន ។ 

 ទិន្នន័យ ន្រេះ បង្ហាញថា ការ- 
នាំច្រេញ ទំនិញ របស់ កម្ពុជា ទៅ 
កាន ់ទផី្រេសារ វៀត ណាម មានតម្ល្រេ  
៤៧៦លាន ដលុា្លា រ    ធ្លាក ់ចុះ  ១៥ 
ភាគ រយ  ខណៈ កម្ពុជា  នាំចូល 

មានតម្ល្រេ  ១,៧ពានល់ាន ដលុា្លារ 
ធ្លាក់ ចុះ៦ភាគរយ។ 

ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ វៀត ណាម  លោក  
Vu  Quang  Minh  ឲ្រេយ ដឹង ថា  
ការ វិនិយោគ របស់ ប្រេទ្រេស  វៀត-  
ណាម ផ្ដោត លើ វិស័យ កសិកម្ម  
ធនាគរ  ទរូគមនាគមន ៍ ពត័ ៌មាន- 
វទិ្រេយា   ឧស្រេសាហ កម្ម  ការ ក្រេ ច្ន្រេ   នងិ 
ការ ផលិត ផលិត ផល។

លោក ថា ៖« សកម្មភាព ការ- 
ផលតិ   របស ់សហ គ្រេស វៀតណាម    
នៅ កម្ពជុា បាន រមួ ចណំ្រេក យា៉ាង 
សខំាន់ ដល ់ការ អភិវឌ្រេឍ ស្រេដ្ឋកចិ្ច  
និង សន្ដិសុខ សង្គម កម្ពុជា » ។

លោក បន្តថា កម្ពុជា មាន 
គម្រេង វិនិយោគ ២១ នៅក្នុង 
ប្រេទ្រេស វៀតណាម ជាមួយ នឹង 
ទនុ ចុះបញ្ជ ីសរបុ ជតិ  ៦៤  លាន  
ដលុា្លារ ដ្រេល ជាប ់ចណំាតថ់ា្នាក  ់ទ ី 
៥៤ ក្នងុចណំម ប្រេទ្រេស  ១៣២  
ដ្រេល វិនិយោគ នៅ វៀតណាម ។ 

កាល ពី ចុងខ្រេ ធ្នូ ឆ្នាំ មុន នៅ ក្នុង 
ពិធី សម្ពោធ ជា ផ្លូវ ការ ន្រេ ផ្រេសារ ដរ 
នៅ ខ្រេត្ត ត្រេបូង ឃ្មុំ  លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្ដ្រេី  ហ៊ុន ស្រេន  បាន ជំរុញ ឲ្រេយ មាន 
ការ ទាក ់ទាញ ការ វនិយិោគ កាន ់ត្រេ 
ច្រេើន បង្កើត ឡើង នៅ ក្នងុ តបំន ់ស្រេដ្ឋ- 
កចិ្ច ពសិ្រេស(SEZ)តាម បណ្ដោ យ    
ព្រេំដ្រេន ជាមួយ វៀត ណា ម ។

លោក ថ្ល្រេង ថា ៖« ខ្ញុ ំចង ់ឲ្រេយ មាន  
តំបន់ ស្រេដ្ឋកិច្ច ពិស្រេស កាន់ ត្រេ 
ច្រេើន ត្រេូវ បង្កើត ឡើង នៅ តាម 
បណ្ដោយ ព្រេដំ្រេន កម្ពជុា -វៀត ណាម  
ដើម្រេបី ទាក់ ទាញ ក្រេុម វិនិយោ គិន 
វៀតណាម កានត់្រេ   ច្រេើន ព្រេម ទំាង 
ក្រេមុ វនិយិោគនិផ្រេស្រេង ទៀត សម្រេប ់ 
ការនាំ ច្រេញ ពី យើង  » ។

ទិន្នន័យ ន្រេះ ឲ្រេយ ដឹងទៀតថា 
កម្ពជុា បាននាចំ្រេញ ទនំញិ ដចូជា   
ស្រេូវ អង្ករ គ្រេប់ សា្វាយ ចន្ទី ជ័រ 
កៅ ស៊ូ ស្លឹក ថា្នាំ ជក់ និង ច្រេក  
ខណៈ វៀត ណាមនា ំចលូ កម្ពជុា  

រួមមាន  ដ្រេក ថ្រេប ប្រេង បន្ល្រេ 
ផ្ល្រេ ឈើ ជី កសិកម្ម ជាដើម ។ 

 ឆ្នា ំ២០១៩  ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម 
រវាង  កម្ពុជា  និង    វៀត ណាម 
សម្រេច បាន ជិត  ៥,៣ លាន  
ដុលា្លារ  កើន ឡើង  ១១ភាគ រយ   
ធៀប នឹង  ឆ្នាំ ២០១៨  ក្នុង នោះ 
ការ នាំ ច្រេញរបស់ កម្ពុជា មាន 
ចនំនួ  ៩០១លាន ដលុា្លារ កើន- 
ឡើង  ៧ភាគ រយ ខណៈ កម្ពុជា 
នា ំចលូ  មានតម្ល្រេ  ៤,៤ពាន ់លាន  
ដុលា្លារ  កើន ឡើង  ១៦ភាគ រយ ។ 

ការវិនិយោគ របស់ វៀតណាម  
មាន គម្រេង  ២១៤ ដ្រេល បាន 
ចុះបញ្ជ ីនៅ ប្រេទ្រេស កម្ពជុា ជាមយួ   
ទនុវនិយិោគ សរបុ ចនំនួ  ៣,០៧   
ពាន ់លាន ដលុា្លារ ។ ក្នងុចណំម 
នោះ មាន គម្រេង  ដ្រេល មាន 
សពុល ភាព ១៧៦ ជា មយួ ទនុ 
ចុះបញ្ជី សរុប ២,៧៧ពាន់ 
លាន  ដុលា្លារ ៕ LA
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ភ្នំពៃញ: ប្រេទ្រេស កម្ពុជា នឹង 
ចាប់ យក ឱកាស ក្នុង ការ ជំរុញ 
ការ នាចំ្រេញ បន្ល្រេ ទៅ កាន ់ទផី្រេសារ  
សហគមន ៍ អរឺ៉បុ  ខណៈ ប្រេទ្រេស 
ជិត  ខាង កម្ពុជា  ទទួល រង ការ- 
ហាមឃាត ់មនិ អាច  នា ំចលូ បន្ល្រេ 
ទៅ កាន់ ទីផ្រេសារ ដ៏ធំ  នោះ  ។ 

លោក ងនិ ឆយ  អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន កសកិម្ម ន្រេ  ក្រេសងួ កសកិម្ម  
រុកា្ខា ប្រេមាញ់ និង ន្រេសាទ បាន 
ថ្ល្រេង ក្នុង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន 
នៅ ទសី្តកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រេ ីកាល- 
ព ីថ្ង្រេ ពធុថា  បើទោះ ជាការ នាចំ្រេញ  
បន្ល្រេ របស ់កម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផី្រេសារ 
សហ គមន៍ អឺរ៉ុប ក្នុង បរិមាណ 
តិច តួច  ក៏ដោយ  ប៉ុន្ត្រេ   កម្ពុជា នឹង 
មាន  ឱកាស  កាន់ ត្រេ ល្អ ប្រេសើរ   
សម្រេប់ ទីផ្រេសារ នោះ  ខណៈ  
វៀតណាម  និងថ្រេ ទទួល  រង ការ - 
ពនិយ័   កាតក្រេហម មនិ អាច នំា ចលូ 
បន្ល្រេ  ទៅ ទី ផ្រេសារ អឺរ៉ុប បាន ទ្រេ ។ 

លោកថា   ដោយ សារ អ្នក ដដំុះ 
និង អ្នក នាំច្រេញ មួយ ចំនួន គ្មាន 
ភាព ស្មាះត្រេង ់បាន ធ្វើ ឲ្រេយ កម្ពជុា 
ទទួល បាន កាត លឿង ម្តងកាល- 
ពី៦ ឆ្នាំ មុន  ជា ការ ព្រេមាន ន្រេ ការ- 
នាចំលូ បន្ល្រេ ទៅ សហគមន ៍អរឺ៉បុ 
ដ្រេល មនិ បាន គោរព តាម គោល- 

ការណ៍ ស្តង់ ដអនាម័យ  និង 
ភូត គម អនាម័យ  របស់ អឺរ៉ុប ។  
ត្រេ លោក អះអាង ថា ទោះ បី 
យា៉ាង ណា បច្ចុប្រេបន្ន កម្ពុជា ពុំ 
ជាប់ ពិន័យ កាត លឿង ទៀត ទ្រេ 
ដចូ្ន្រេះ  កម្ពជុា អាច ធ្វើ ការ នាចំ្រេញ  
បន្ល្រេ ទៅ សហគមន៍ អឺរ៉ុប  បាន។ 

លោក ថ្ល្រេង ថា៖«ខ្ញុំ ចំណាយ 
ព្រេល ធ្វើ ការងរ អស់ រយៈ ៦ ឆ្នាំ  
ទើប ដោះ កាតលឿង រួច កាល ពី 
២ ខ្រេ មនុ  ប៉នុ្ត្រេ ប្រេទ្រេស  វៀត ណាម 
និង ប្រេទ្រេស ថ្រេ  នៅ ជាប់  កាត 
ក្រេហម នៅ ឡើយ ទ្រេ បើ តាម ខ្ញុំ 
ដឹង គឺ ពួកគ្រេ មិន នាំចូល បន្ល្រេ 
ស្រេស់ ទៅ អឺរ៉ុប  បាន ទ្រេ »។ 

លោក បន្ត ថា៖«ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ 
គ្រេ លើក ម្រេ ដ្រេ សរសើរ   ព្រេល ឃើញ 

កស ិផល ព ីកម្ពជុា ទៅ  ឥឡវូ  យើង  
ល្រេបី ហើយ គ្រេថា បន្ល្រេ យើង សុទ្ធ- 
ត្រេ សរី រាង ្គដោយ ធម្មជាតិ ពិត ៗ    
ហើយ សព្វ ថ្ង្រេ យើង គ្មាន កាត លឿង  
ទៀត ទ្រេ ដ្រេល ន្រេះ ជា ដំណឹង ល្អ 
មយួ សម្រេប ់ប្រេជា កសកិរ  អ្នក- 
វនិយិោគ ដ្រេល ចង ់ដ ំបន្ល្រេ នាចំ្រេញ  
ទៅ សហគមន៍ អឺរ៉ុប យើង អាច 
នាំ ច្រេញ បាន »។

លោក  ចាន់  ព្រេជ្រេ  ប្រេធន 
គ្រេប់ គ្រេង ទូទៅ ក្រេុម ហ៊ុន  Sig-
natures of Asia  ប្រេប ់ភ្នពំ្រេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ង្រេពុធថា សហគមន ៍ 
អឺរ៉ុប ពិត ជា គំទ្រេ យា៉ាង ខា្លាំង នូវ 
បន្ល្រេនាំ ចូល ពី ប្រេទ្រេ សកម្ពុជា  
ចាប់ តាំង ពី ក្រេុមហ៊ុន លោក ធ្វើ- 
ការនា ំច្រេញ  បន្ល្រេ ទៅ សហគមន ៍

អឺរ៉ុប កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ។ 
លោក បន្តថា កាល ពីមុន 

ការរីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្រេុមហ៊ុន លោក បាន នាំច្រេញ 
បន្ល្រេ ចម្រេុះចនោ្លាះ ពី ៦ ទៅ៧ ជើង 
ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ តាម យន្ត ហោះ 
ដ្រេល  ១ ជើង មាន បរមិាណ ចនោ្លាះ  
ពី២ ទៅ ៣ តោន  ប៉ុន្ត្រេ បច្ចុប្រេបន្ន 
ការ នា ំច្រេញ របស ់ក្រេមុហ៊នុ លោក  
ត្រេវូបាន ផ្អាក ដោយសារ ការ បទិ 
ជើង ហោះ ដ្រេល ជា វធិន ការ ការពារ  
ការរីក រាល ដលកូវីដ ១៩ ។

លោក បាននា ំបន្ល្រេ ទៅ  ប្រេទ្រេស  
ឆ្រេក បារាំំង អង់គ្ល្រេស ស្វ៊ីស  
អាលឺ្លម៉ង់ និង អីុតាលី ។ 

លោក ម៉្រេង សក្តិភូ សិត មន្រេ្តី 
កម្ម វធិ ីប្រេចា ំប្រេទ្រេស ន្រេមលូ នធិ ិ
អភវិឌ្រេឍ ន ៍កសកិម្ម អន្តរ ជាត ិ(IFAD)  
ឲ្រេយ ដងឹ ថា  កសកិរ ខ្ម្រេរ កាន ់ត្រេ ច្រេើន  
មានការ យល ់ដងឹ  នងិ ដដំុះ បន្ល្រេ  
គោរ ព តាម ស្តង់ ដបច្ច្រេក ទ្រេស  
ខណៈ ក្រេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា ប្រេមាញ ់ 
និង ន្រេសាទ  កំពុង ជំរុញ លើក ទឹក-  
ចតិ្ត ការ ដដំុះ បន្ល្រេ ក្នងុ ផ្ទះ សណំាញ ់
ដោយ  តាម គោល ការណ៍  GAP។ 

លោក ថ្ល្រេង ថា៖« តាមរយៈ ការ- 
គទំ្រេ ព ីក្រេសងួ កសកិម្ម នាព្រេល 
កន្លង មក បាន ណ្រេនំា ផ្រេសព្វ ផ្រេសាយ  
ឲ្រេយ កសិករ ប្រេើ ប្រេស់ ជី ឲ្រេយ បាន 
ត្រេឹម ត្រេូវ »៕ LA

  លោក  ងិន ឆាយ លើក មៃដៃ ជាសញ្ញា ថា បន្លៃ កម្ពជុាល្អ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រេសី

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីកម្ពជុា-វៀតណាមធ្លាក់ជាង៨%

GDTសមែចពនែយារពែល៣
ខែសមែប់ការដាក់លិខិតបែ-
កាសពន្ធតាមបែព័ន្ធអនឡាញ



តពីទំព័រ១...បង់លើអត្រា
ប្តូរប្រាក់និងខាតព្រាល»។
លោកបន្តថា៖«ប្រាសិនបើ

យើងអាចទូទាត់ជាប្រាក់យន់
ដោយផ្ទាល់តាមរយៈធនាគារ
នៅក្នងុប្រាទ្រាសចនិនងិធនាគារ
ដ្រាលគ្រាប់គ្រាងដោយចិននៅ
កម្ពុជាពួកយើងនឹងចំណ្រាញ
លើអត្រាប្តូរប្រាក់ និងសន្រាសំ
ព្រាលវ្រាលានិងក៏អាចបង្កើន
ការនាំច្រាញ»។
លោកលើកឡើងថាលោក

បានជួបខាងធនាគារជាតិនិង
បានធ្វើសំណើដើម្រាបីជួយសម្រាួល
ជុំវិញបញ្ហាន្រាះប៉ុន្ត្រាទាមទារ
ធនាគារនៅក្នុងប្រាទ្រាសចិនជួយ
សម្រាួលលើអត្រាការប្រាក់
ដ្រាលជាការព្រាយាករអត្រាប្តូរ-
ប្រាក់ថ្រាររវាងប្រាក់រៀលនិង
ប្រាក់យន់នៅក្នុងព្រាលវ្រាលា
ជាក់លាក់មួយ។
លោកថា៖«ប្រាសនិបើយើងអាច

ធ្វើរឿងនោះបានយើងអាចបង្កើន
ល្រាបឿនន្រាការចុះអនុស្រាសរណៈ
(MoU)ជំុវិញការទូទាត់សាច់-
ប្រាក់ន្រាះ»។
សហព័ន្ធស្រាូវអង្ករបានឲ្រាយ

ដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយ
ថាប្រាទ្រាសកម្ពជុាបាននាចំ្រាញ
អង្ករជាង៣ស្រានតោនទៅទីផ្រាសារ
អន្តរជាតិ ក្នុងរយៈព្រាល៤ខ្រា
ដបំងូនៅឆ្នានំ្រាះមានតម្ល្រាប្រាមាណ
២១០លានដុលា្លារដ្រាលជាបរិ-
មាណនាំច្រាញខ្ពស់បំផុតក្នុង
រយៈព្រាល១ទសវត្រាសរ៍កន្លងមក
ដោយកើនឡើង៤០,៤៦ភាគ-
រយធៀបនងឹជាង២១៣៧៦៣

តោនក្នុងរយៈព្រាលដូចគា្នាកាល
ពីឆ្នាំមុនក្នុងនោះប្រាទ្រាសចិន
នាំចូលអង្ករកម្ពុជាចំនួន៤១
ភាគរយន្រាការនំាច្រាញឬ
១២២០៩៤តោន។
លោកចាន់់សុឃំាងក៏ជា

ប្រាធាននងិអគ្គនាយកក្រាមុហ៊នុ
SignaturesofAsiaCoLtd
ផងដ្រារបានឲ្រាយដឹងថាការ-
នាចំ្រាញរបស់លោកទៅទីផ្រាសារ
ប្រាទ្រាសចិនបានកើនឡើងជា
បន្តបនា្ទាប់ដ្រាលមានចនំនួ១៥
ភាគរយន្រាការនាំច្រាញសរុប។
លោកសង្រាឃឹមថានឹងមានការ-
កើនឡើងបន្ថ្រាមទៀតនៅព្រាល
ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ត្រាូវបាន
ធ្វើឡើងរវាងរូបិយវត្ថុទាំង២។
លោកលើកឡើងថា៖«ប្រាសនិ

យើងអាចធ្វើការទទូាតន់្រាះដោយ
រលនូយើងនងឹមើលឃើញការ-
កើនឡើងខា្លាងំទៅប្រាទ្រាសចនិ។
ហើយប្រាទ្រាសកម្ពជុានងឹកា្លាយជា
ប្រាទ្រាសគរំនូ្រាការទទូាត់ប្រាក់យន់
នៅលើពភិពលោកសម្រាប់ពាណ-ិ
ជ្ជកម្មអន្តរជាតិដចូ្ន្រាះម្រាដកឹនាំ
របស់ប្រាទ្រាសចិននឹងផ្រាសព្វផ្រាសាយ
ដល់ពិភពលោក បនា្ទាប់មក
យើងនឹងទទួលបានលទ្ធភាព
ចូលទីផ្រាសារកាន់ត្រាច្រាើននិង
ផលិតផលផ្រាស្រាងៗទៀត»។
ប្រាទ្រាសកម្ពុជានិងចិនបាន

បញ្ចប់ការចរចាជុទំី៣រចួហើយ
សម្រាប់កចិ្ចព្រាមព្រាៀងពាណជិ្ជ-
កម្មស្រារី។កិច្ចព្រាមព្រាៀងន្រាះ
ត្រាវូបានរពំងឹថានងឹត្រាវូចុះហត្ថ-
ល្រាខាដោយម្រាដឹកនាំប្រាទ្រាស
ទាំង២ត្រាឹមចុងឆ្នាំន្រាះ៕LA

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ទុនវិនិយោគសំណង់នៅភ្នពំេញមានតម្លេជិត$១,៤ពាន់លាន
តពីទំព័រ១...អំឡុងព្រាល

ន្រាះគឺជាប់ទាក់ទងទៅនងឹជន-
បរទ្រាសច្រាើនដូច្ន្រាះការពាក់-
ព័ន្ធន្រាះក៏កំពុងធ្វើឲ្រាយវិស័យ
សណំង់របស់យើងជបួឧបសគ្គ
ខ្លះៗដ្រារ»។
លោកជីវសុីវផ្រាង ប្រាធាន

គ្រាប់គ្រាងទទូៅន្រាសមាគមអ្នក-
សាងសង់កម្ពុជាបានប្រាប់ភ្នំ-
ព្រាញប៉ុស្តិ៍ថាបើទោះបីជាជំងឺ
កូវីដ១៩បានធ្វើឲ្រាយគម្រាង
សាងសង់មយួចនំួននៅក្នងុរាជ-
ធានីភ្នំព្រាញបន្ថយសកម្មភាព
សាងសង់ប៉នុ្ត្រានៅតាមការដ្ឋាន
សាងសង់គម្រាងធំៗគឺសុទ្ធ-
ត្រាកំពុងដំណើរការសាងសង់
ទៅមខុជាធម្មតា។លោកបន្ថ្រាម
ថាការទទួលបានគម្រាងវិនិ-
យោគសំណង់ថ្មីៗគឺបញ្ជាក់ពី
ទំនុកចិត្ត និងភាពរឹងមាំរបស់
វិនិយោគិនចំពោះសា្ថានភាព
ស្រាដ្ឋកចិ្ចនងិនយោបាយរបស់
ប្រាទ្រាសកម្ពុជា។
លោកនយិាយថា៖«កណំើន

ស្រាដ្ឋកិច្ចនឹងនៅត្រាបន្តជួយ
លើកកម្ពស់វិស័យសំណង់នៅ
កម្ពុជា។សំណង់ធំនិងខ្ពស់ៗ 
នឹងបន្តកើនឡើងកាន់ត្រាច្រាើន
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រាញ»។
លោកសុវីផ្រាងបានប្រាប់ថា

តាមលោកដឹងចំនួនគម្រាង

វិនិយោគដ្រាលបានដក់ពាក្រាយ
សុំច្រាបាប់សាងសង់និងទទួល
បានការអនុម័តពីអាជា្ញាធរក្នុង
រយៈព្រាល៥ខ្រាឆ្នាំ២០២០ន្រាះ
មិនបានធា្លាក់ចុះទ្រាធៀបនឹង
រយៈព្រាលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
អគ្គនាយកក្រាមុហ៊នុអចលន

ទ្រាព្រាយ KWស្រានសុខលោក
សំសុខនឿនបាននិយាយថា
វិស័យសំណង់ក្នុងរាជធានីភ្នំ-
ព្រាញនៅព្រាលន្រាះ មិនមាន

ភាពរស់រវីកដូចកាលពីឆ្នាំមុន
ទ្រាត្រាវាមាននងឹមានសម្ទុះខា្លាងំ
នៅព្រាលដ្រាលពភិពលោកអាច
បញ្រាឈប់ការឆ្លងន្រាជំងឺកូវីដ១៩
បាន។លោកបន្តថាជាមួយ
នងឹគោលនយោបាយបើកចហំ
របស់រដ្ឋាភិបាលលោករពំងឹថា
នឹងមានវនិិយោគិនបរទ្រាសជា-
ច្រាើននាក់បន្ថ្រាមទៀតចូលមក
បណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជាបនា្ទាប់ពី
កូវីដ១៩ត្រាូវបានបញ្ចប់។

លោកថ្ល្រាងថា៖«តម្ល្រា និង
គម្រាងដ្រាលអនុម័តក្នុងរាជ-
ធានីភ្នំព្រាញមានច្រាើនត្រាការ-
សាងសង់អាចនឹងមានសម្ទុះ
ខា្លាំងនៅចុងឆ្នាំន្រាះ»។
បើតាមលោកប្រាធានមន្ទីរ

រៀបចំដ្រានដីនៅភ្នំព្រាញបច្ចុ-
ប្រាបន្នមានអគារខ្ពស់ៗ ចាប់ពី៥
ជាន់ឡើងទៅចំនួន១២៩២
អគារនិងសំណង់លក្ខណៈបុរី
មានចំនួន២៤៤៕LA

លោកសារិនវណ្ណាឡើងធ្វើបទបង្ហាញពីវិស័យសំណង់ក្នងុរាជធានីភ្នពំេញកាលពីថ្ងេអង្គារ។ហ៊ានរង្រាសី

ទកីេងុប៉េកាងំៈសារពត័ម៌ាន
Bloomberg បានផ្រាសាយថា
តម្ល្រាលំនៅឋានរបស់ប្រាទ្រាស
ចិនបានកើនឡើងក្នុងល្រាបឿន
លឿនបំផុតក្នុងរយៈព្រាល៧ខ្រា
កាលពខី្រាឧសភាដោយសារត្រា
ទីផ្រាសារអចលនទ្រាព្រាយមួយន្រាះ
បន្តការស្ទុះងើបឡើងវិញយា៉ាង
ឆប់រហ័សពីការបិទប្រាទ្រាស
ដោយសារត្រាវីរុសកូរ៉ូណ។
ទនិ្ននយ័ការយិាលយ័ស្ថតិិជាតិ

ដ្រាលបានច្រាញផ្រាសាយកាល-
ពីថ្ង្រាទី១៥ខ្រាមិថុនាបាន
បង្ហាញថាតម្ល្រាលំនៅឋានថ្មី
នៅក្នងុទីក្រាងុសខំាន់ៗ ទាងំ៧០
ដោយមិនបានរាប់បញ្ចូលលំនៅ-
ឋានដ្រាលឧបត្ថម្ភធនដោយរដ្ឋ
បានកើនឡើង០,៤៩ភាគរយ
កាលពីខ្រាមុន។តម្ល្រានោះបាន
កើនឡើងពីកំណើន០,៤២
ភាគរយកាលពីខ្រាម្រាសា។
តម្ល្រានៅក្នងុទីផ្រាសារកម្រាតិទី២

ដ្រាលភាគច្រាើនមិនមានការធ្វើ
អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលបាន
កើនឡើង០,២៤ភាគរយដ្រាល

ជាល្រាបឿនលឿនបផំតុក្នងុរយៈ-
ព្រាល៧ខ្រា។
ការចាប់អារម្មណ៍លើអចលន-

ទ្រាព្រាយកពំងុងើបឡើងវញិខណៈ
ប្រាទ្រាសចិនត្រាឡប់ ទៅសភាព
ធម្មតាវិញជាមយួតម្ល្រាកើនឡើង
នៅទីក្រាុងតូចមធ្រាយមនិងធំៗ។
ជាមួយនឹងធនាគារកណ្តាល
ដ្រាលបើកផ្តល់ឥណទានឡើង
វិញដើម្រាបីគាំទ្រាដល់សកម្មភាព
ស្រាដ្ឋកិច្ចដ្រាលរងគ្រាះដោយ-
សារវបិត្តិកវូដី១៩នោះលនំៅ-
ឋានជាថ្មមី្ដងទៀតត្រាវូបានមើល

ឃើញថាជាកន្ល្រាងមានសុវត្ថិ-
ភាពដើម្រាបីស្ដុកទ្រាព្រាយសម្រាបត្តិ។
ការបញ្ចុះតម្ល្រាដ្រាលមានការ-

គាទំ្រាកានត់្រាច្រាើនពីរដ្ឋាភបិាល
មលូដ្ឋាននងិការកើនឡើងក្នងុ
ការផ្គតផ់្គង់ចាប់តាំងំពីវរីសុត្រាវូ
បានស្ថិតក្រាមការគ្រាប់គ្រាងក៏
បានជំរុញតម្រាូវការផងដ្រារ។
ការលក់លនំៅឋានក្នងុខ្រាមនុ

បានលើសពីកម្រាិតមុនការផ្ទុះ
វីរុស ក្នុងរយៈព្រាលជិតពាក់-
កណ្តាលន្រាទកី្រាងុទាងំ២៨ដ្រាល
បានត្រាតួពនិតិ្រាយដោយក្រាមុហ៊នុ

ChinaRealEstateInfor-
mationCorpនិងកើនឡើង
ខា្លាំងរយៈព្រាល២ឆ្នាំនៅក្នុងទី-
ក្រាងុជាច្រាើនដចូជាទីក្រាងុសា៊ាងហ្រា
និងទីក្រាុងHangzhou។
លោកJohnLamប្រាធាន

ផ្ន្រាកស្រាវជ្រាវអចលនទ្រាព្រាយ
នៅក្រាមុហ៊នុUBSGroupAG
រំពឹងថាតម្ល្រានឹងមានស្ថិរភាព
កាន់ត្រាខា្លាំងដោយសារបរិយា-
កាសការផ្ដល់មូលនិធិវិជ្ជមាន
កាន់ត្រាច្រាើនសម្រាប់ក្រាុមហ៊ុន
អភិវឌ្រាឍន៍ដ្រាលកាត់បន្ថយ
តម្រាូវការក្នុងការកាត់បន្ថយតម្ល្រា
ដើម្រាបីបង្កើនលំហូរសាច់ប្រាក់។
ចពំោះលោកLarryHuនៅ

ក្រាមុហ៊នុMacquarieSecu-
rities Ltdបានថ្ល្រាងថា៖
«អចលនទ្រាព្រាយជាកតា្តាមិនដឹង
មុនឡើយនៅឆ្នាំន្រាះ»។
លោកថ្ល្រាងថាខណៈដ្រាល

សម្ទុះតម្ល្រាកពំងុរងឹមាបំំផតុនៅ
តាមទីក្រាងុធៗំ តម្ល្រានៅតាមទ-ី
ក្រាុងតូចៗក៏កាន់ត្រាស្ថិតក្រាម
សមា្ពាធកាន់ត្រាខា្លាំង៕LA

ទិដ្ឋភាពអគារលំនៅឋាននិងApartmentនៅទីកេងុសា៊ាងហេ។AFP

តម្លេលំនៅឋានថ្មីនៅបេទេសចិនកើនឡើងខ្លាងំបំផុត
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វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណាវ៉ាត់តេ
តម្លា:67000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្លា:69800ដុល្លារចរចា

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទាន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្លា:84500ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC2សមាាប់លក់
ទំហំដី៖5.1mx14.2m
ទំហំផ្ទះ៖5.1mx7.2m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្លា:104000ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី8mx23.5m
ទំហំផ្ទះ7mx16m
ទីតំាង:បុរីអង្គរភ្នពំេញ
តម្លា:310000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LAលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ 
ទំហំផ្ទះ:5mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផ្លវូ
ឯកឧត្តមជាសុផារា៉ា
តម្លា:169000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LB
ទំហំដី5mX21.5m
ទំហំផ្ទះ5mX12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផ្លវូមុ៉ងឬទ្ធី
តម្លា:288000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ 
ទំហំដី4.3mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4.3mx16m
ទីតំាង:បុរីវិមានភ្នពំេញ 
តម្លា:124900ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់ 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីវិមានភ្នពំេញ
ផ្លវូឯកឧត្តមជាសុផារា៉ា
តម្លា:219000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC2លក់បន្ទាន់
ទំហំដី6.3mx15.5m
ទំហំផ្ទះ5.2mx7m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតពេកលៀប
តម្លា:159500ដុល្លារចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ 
ទំហំដី4.2mx14m
ទំហំផ្ទះ4.2mx10m
ទីតំាងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:123000ដុល្លារចរចា

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

+855 15 777 586ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ 

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណាវ៉ាត់តេ
តម្លា67000ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា

ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្លា69800ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅភ្នពំេញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ពេកហូរ
 តម្លា:65000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ពេកហូរ
តម្លា:51500ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx18.5m
ទំហំផ្ទះ4.5mx12m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី5.5mx17m
ទំហំផ្ទះ5.5mx26m
ទីតំាង:បុរីជីបមុ៉ង២៧១
តម្លា:510000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
 ទំហំដី4mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្លា:130000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.1mx21.5m
ទំហំផ្ទះ4mx14m
ទីតំាងៈចំការដូង
តម្លាដាក់83000ដុល្លារចរចា 

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.2mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្លា:155000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះ2ល្វាងសមាាប់លក់
 ទំហំដី9mx27m
ទំហំផ្ទះ9mx15m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេ
តម្លា:1100000ដុល្លារចរចា 

ផ្ទះល្វាងសមាាប់លក់
ទំហំដី9mx22m
ទំហំផ្ទះ9mx14m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេ
តម្លា520000ដុល្លារចរចា 

 ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx14m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:330000ដុល្លារចរចា

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star  
Polaris 1, Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, 
Phnom Penh, Cambodia.
E-Mail: info@katappraisal.com
www.katappraisal.com

លៃខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 
និងសមៃប់ព័ត៌មានលម្អតិ

089 888 366, 089 888 277 
089 888 377, 089 888 755
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  រយៈពេល - 
ប៉ុន្មាន ម៉ោង  កេយ ពី កូរ៉េ - 
ខាងជើង  រំលាយ ចោល ការិ- 
យា ល័យ  ទំនក់ ទំនង អន្តរកូរ៉ េ 
នៅ កេុង កេ សុង  ក្នុង ពេំដេន 
របស ់ខ្លនួ  ជា ការ បង្ក ហេត ុគ ួរឲេយ 
ភ្ញាក ់ផ្អើល មយួ កាល ព ីថ្ងេ អង្គារ  
បេទេសកូរ៉េ ខាង តេបូង  បាន 
ពេមាន អំពី ការ ឆ្លើយ តប យា៉ោង 
ខា្លាំង មួយ   បើសិន បេទេស កូរ៉េ - 
ខាង ជើង  បន្ត ធ្វើ ឲេយ ស្ថាន ការ- 
ណ៍នេះ  កាន់ តេ ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ 

ការិយាល័យ បេធាន ធិបតី 
បាន ធ្វើ ការ ពេមាន ខា្លាងំៗ ខសុ ព ី
ធម្មតា  កេយ ពី រៀប ចំ ជំនួប 
គេ អាសន្ន មួយ របស់     គណៈ - 
កមា្មា ធិការ អាចិនេ្តយ៍  សន្តិ សុខ 
ជាតិ (NSC)  ដើមេបី ពិភកេសា   
អំពី បញ្ហា នេះ ។ 

លោក Kim You-geunអន-ុ 
បេធាន ការិយា ល័័យ សន្តិ សុខ 
នេ ការិយាល័យ បេធាន ធិបតី 

កេុង សេអ៊ូល  បាន ថ្លេង បេប់ 
កេុម អ្នក សរ ព័ត៌ មាន  កេយ 
ជំនួប នោះ ថា ៖ «រដ្ឋា ភិបាល 
សម្តេង ការ សោក ស្តាយ ជុំវិញ 
ការ បំផ្លាញ ចោល អគារ ការិ- 
យាល័យ ទំនក់ ទំនង អន្តរ កូរ៉េ 
ជា ឯក តោ ភគី»។« យើង សូម 
ពេមាន ថា យើ ង នឹង ឆ្លើយ តប 
យា៉ោង ខា្លាំង កា្លា បំផុត  បេសិន បើ 
ករូ៉េ ខាង ជើង ចាត ់វធិាន ការ ណា 

មួយ ដេល ធ្វើ ឲេយ ស្ថាន ការណ៍ 
នេះ  កាន់ តេ ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ »។  

លោក គីម  បាន ថ្លេង  ថា ការ- 
បំផ្លាញ អគារ ការិយា ល័យ 
ទនំក ់ទនំង នោះ  គ ឺ ជា វធិាន ការ 
មួយ ដេល បំផ្លាញ ក្តី សងេឃឹម  
របស ់បេជាជន  ដេល ចង ់ឲេយ មាន 
ការ ទនំក ់ទនំង អន្តរ ករូ៉េ មាន រកី 
ចមេើន  និង មាន សន្តិភព នៅ 
ឧប ទ្វីប កូរ៉េ៕  Yonhap/PSA

ក្រងុញវូដ្រលីៈ កង ទព័ បាន នយិាយ 
កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ថា  ជម្លាះ ពេំ ដេន 
យា៉ោង យូរ រវាង មហា អំណាច អាសុី   - 
ឥណា្ឌា  និង ចិន  បាន បណា្តាល ឲេយ មាន 
មនុសេស ស្លាប់ ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង 
រយៈ ពេល ជិត កន្លះ សត វតេសរ៍  ដោយ   
ទាហាន ឥណា្ឌា យា៉ោង តចិ ២០ នក ់ បាន 
ស្លាប់  នៅ ក្នុង ការ បេឈម មុខ ដក់-    
គា្នា ដោយ ហិងេសា។  

កេុម អ្នក ជំនញ  បាន ពេមាន ថា - 
ការប៉ះ ទង្គិច គា្នា  នៅ តាម បណ្តាយ 
ពេំដេន ភ្នំ ហិមា ល័យ  គឺ ជា កា រវិវឌេឍគួរ 
ឲេយ ពេួយ បារម្ភ  ដេល អាច កើន កម្តា 
ជាង នេះ ទៀត  បន្ទាប់ ពី ភព តាន- 
តឹងបាន កើត ឡើង ជា ចេើន សបា្តាហ៍ 
និង ការ ដក់ ពងេយ ទា ហាន រាប់ ពាន់ 
នក់ បន្ថេម ទៀត ពី ភគី ទាំង ២ ។ 

ជម្លាះ វាយ តប់ គា្នា  បាន កើត ឡើង    
ជា ញឹក ញាប់  រវាង បេទេស ដេល មាន 
បេជាជន ចេើន បំផុត ទាំង២ របស់ 
ពភិពលោក ឆ្លង ពេ ំដេន បេវេង ៣៥០០ 
គីឡូ ម៉េតេ  ប៉ុន្តេ មិន ដេល មាន  នរណា- 
មា្នាក់  បាន ស្លាប់ ទេ  ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ - 
១៩៧៥ មក។ 

កេងុ ប៉េ កាងំ  នងិ កេងុ ញវូ ដេល ី បាន 
ស្តី បនោ្ទាស គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ចំពោះ 
ការ ប៉ះ ទង្គិច គា្នា  នៅ ក្នុង ភូមិ សស្តេ 
សមេបូរ ដោយ ថ្ម និង ជា  ទី គេះថា្នាក់       

នេ ជេលង ភ្នំ ហា្គាល់ វា៉ាន ដ៏ សំខាន់ ដេល 
លាត សន្ធងឹ នៅ ចនោ្លាះ តបំន ់ទ ីបេ របស ់
ចិន និងតំបន់ ឡាដក់ហ៍ របស់ ឥណា្ឌា ។   

បេភព កង ទ័ព ឥណា្ឌា នៅ តំបន់ នោះ 
បាន បេប់  AFP ថា ឧបេបត្តិ ហេតុ នោះ 
មិន ទាក់ ទិន ការ បាញ់ បេហារ ទេ  ប៉ុន្តេ 
ការ ប៉ះ ទង្គិច ដេ ទល់ ដេ ដោយ ហិងេសា។ 

សរ ព័ត៌ មាន  Hindustan  បាន 
រាយ ការណ៍ ថា  ទាហាន ទាំង នោះ 
ដល ់គា្នា  នងិ គប ់ដុ ំថ្មគា្នា ទៅ វញិ ទៅ មក  
ដោយ ទាហាន ចិន  បាន វាយ បេហារ 
ទៅ លើ សម ភគី ឥណា្ឌា របស់ ពួក គេ 
ដបំង ឈើ  នងិ ដបំង  ដេក គោល នៅ ក្នងុ 
អំឡុង ការ បេយុទ្ធ គា្នា  រយៈ ពេល ជាង - 
៦ ម៉ោង ។  

ព ីដបំងូឡើយ  ឥណា្ឌា បាន ដក ់ចនំនួ 
អ្នក ស្លាប់ តេឹម តេ ៣ នក់ ទេ ។ 

ប៉នុ្តេ នៅ ក្នងុ សេចក្ត ីថ្លេង ការណ ៍មយួ 
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងេ អង្គារ  កង ទ័ព នោះ 
បាន បន្ថេម ថា  ទាហាន ១៧ នក់ 
បន្ថេម ទៀត  ដេល បាន រង របួស ធ្ងន់- 
ធ្ងរ  ពិបាក ទេំនឹង សីតុ ណ្ហា ភព កេម 
សូនេយ  និង ធ្វើ ឲេយ របួស របស់ ពួក គេ ឈឺ 
កាន់ តេ ខា្លាំង។ 

កង ទព័ ឥណា្ឌា  បាន នយិាយ ថា  មាន 
អ្នក ស្លាប់  និង របួសទាំង សងខាង ។

កេសួង ការ ពារ ជាតិ ចិន  បាន អះ - 
អាង ថា  ឧបេបត្ត ិហេតុ នេះ  បាន បណា្តាល 

ឲេយ មាន ស្លាប់  និង របួស  ប៉ុន្តេ មិន បាន 
ថ្លេងថា  ជន រង គេះ ទាងំ នោះ  ជា ជន- 
ជាតិ អ្វី ទេ ឬក៏ សេចក្តី លម្អិត នោះ ទេ ។ 

អាមេរិក ដេល មាន ភព ចមេូង-
ចមេសជា មួយ ចិន កាន់ តេ កើន ឡើង  
បុ៉ន្តេ មើល ឃើញ ឥណា្ឌា ជា សម្ពន័្ធមិត្ត 
ដេល ទើប តេ ងើប ឡើង នោះ  បាន 

និយាយ ថា ខ្លួន សងេឃឹម ថា  មាន 
ដំណះ សេយ មួយ ដោយ សន្តិ វិធី 
និង ថា ខ្លួន កំពុង ធ្វើ ការ តាម ដន - 
ស្ថានការណ៍ នេះ  យា៉ោង យក ចិត្ត ទុក - 
ដក់ បំផុត ។  

អង្គ ការ សហ បេជា ជាត ិ បាន អពំាវ- 
នវ ឲេយ ភគី ទាំង ២  ធ្វើ ការ អត់ ធ្មត់ ជា 

អតិបរមា។ 
អតតី ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ ឥណា្ឌា  បេចា ំនៅ 

ចិន  និង លោក រដ្ឋ មន្តេី ការ បរទេស  
Nirupama Menon Rao  បាន 
ពេមាន ថា ៖« យើង មាន ការ ពេយួ បារម្ភ 
យា៉ោង ខា្លាំង ចំពោះ ទំនក់ ទំនង រវាង 
បេទេស ទាំង ២ »៕ AFP/PSA 

ក្រុងជូបាៈ  ការិយាល័យ - 
សមេប សមេលួ កិច្ច ការ មនុសេស- 
ធម៌ អង្គការ សហ បេជា ជាតិ 
(OCHA) កាល ព ីថ្ងេ អង្គារ បាន 
ធ្វើ ការ អំពាវ នវ សុំ ជំនួយ ទឹក- 
បេក់ ៣៩០ លាន ដុលា្លារ អា- 
មេរកិ  ដើមេប ីជយួ បេទេស ស៊ដូង ់
ខាង តេបងូក្នងុ ការ បេយទុ្ធ បេឆងំ 
ជំងឺរា ត តេបាត កូវីដ ១៩   ។ 

លោក  Alain Noudehou  
អ្នក សមេប សមេួល កិច្ច ការ - 
មនុសេស ធម៌ នៅ បេទេស ស៊ូដង់ - 
ខាង តេបូង  បាន ថ្លេង ថា   ការ- 
អំពាវ នវ សុំ ជំនួយ ចុង កេយ 
នេះ  នឹង ជួយ ផ្តល់ ជំនួយ ដល់ 
បេជាជន ៧, ៤ លាន នក់ នៅ 
ចុង ឆ្នាំ នេះ កើន  ឡើង ពី  ៥,៤  
លាន នក់  ដេល កំពុង តេូវ ការ 
ជំនួយ ជា បន្ទាន់ ។    

លោក Noudehou  បាន 
ថ្លេង ថា៖ « សហគមន៍ មនុសេស- 
ធម ៌នៅ ក្នងុ បេទេស ស៊ដូងខ់ាង- 

តេបូង  ប្តេជា្ញា បន្ត កម្ម វិធី ជំនួយ 
របស ់ខ្លនួ  នងិ ផ្តល ់សេវា ចាបំាច ់
និង ជំនួយ សមេប់ អ្នក ងយ - 
រងប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង បំផុត  នៅ ក្នុង 
នោះ មាន មនុសេស ចា ស់ ជន - 
ពិការ និង ស្តេី  និង ក្មេង សេីរួម-  
ទាំង អ្នក ដេល រង ការ ប៉ះ ពាល់ 
ថ្មីៗនេះ  ដូច ជា បេជាជន ដេល 
រស់ នៅ ក្នុង កេុង។

 លោក   Alain Noudehou 
បាន ថ្លេង ថា កេុម ទី ភ្នាក់ ងរ - 
មនុសេស ធម៌  បាន គាំទេ ដល់ 
យុទ្ធសស្តេ របស់ រដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ចាប ់តាងំ ព ីខេ មេស មក  ដោយ  
ផ្តាត ទៅ លើ ការ ទប់ ស្កាត់  និង 
ធ្វើ ឲេយ ការ ឆ្លង រាលដល នេជំងឺ 
នេះ ថយ ចុះ៕ Xinhua/PSAលោកមូនចាប់ដ្រជាមួយលោកស្រីគីមយូចុងមុនជំនួបក្នងុក្រងុស្រអូ៊ល។AFP

សមាជិកន្រអង្គការក្ររដ្ឋាភិបាលMADAGAARPARIVARកាន់បដនិងស្រកបន្ទរពាក្រយប្រឆំាងនឹងប្រទ្រសចិន។រូបថតAFP

សមាជិកន្រក្រមុគ្រពូ្រទ្រយអន្តរជាតិរៀបចំដក់សាកសពក្នងុថង់បា្លស្ទកិ។AFP

ទាហានឥណ្ឌាយ៉ងតិច២០នាក់ស្លាប់នៅក្នងុការប៉ះទង្គចិជាមួយចិន

ក្រងុស្រអូ៊លនឹងឆ្លើយតបយ៉ងខ្លាងំកា្លាបើសិន
កូរ៉្រខងជើងបន្តធ្វើឲ្រយស្ថានការណ៍កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ

UNអំពាវនាវស្នើសំុជនួំយ៣៩០លានដុលា្លារ
ដើម្របីជួយសូ៊ដង់ខងត្របូងប្រយុទ្ធប្រឆំាងកូវីដ១៩
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តពីទំព័រ ១...អាសនៈ នៃះខណៈ  
មុិក សិុក  នៅ   អាមៃរិកឡាទីន  និង 
តំបន់ ការីបី៊ន  កំពុង បៃងឹ បៃង ដៃរ  ។ 

ប៉ុន្តៃ ទ្វីប អា្រហ្វិ ក  បាន ខក- 
ខាន មនិ បាន បន្ត បៃពៃណ ីរបស ់
ខ្លួន ក្នុង ការ សមៃច ជៃើស រីស 
បៃក្ខជន នៅ ក្នងុ ចណំោម ពកួ គៃ 
ដោយ   រៀប ចំ វៃទិកា សមៃប់   
ការ ធ្វើ តៃស្ត   កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។ 

បៃទៃស កៃន យ៉ា  បាន សម្តៃង 
ការ គាទំៃ ដល់ សហភាព អា្រហ្វ ិក  
(AU) ប៉ុន្តៃ  បៃទៃស ជីប៊ូទី  បាន 
និយយ ថា  ខ្លួន គួរ តៃ មាន អា- 
សនៈ នៃះ  ដោយ សារ បៃទៃស - 
ណៃរ៉បូ៊ ី បាន ចលូ រមួ កៃមុ បៃកឹៃសា 
នៃះ  កាល ព ីពៃល កន្លង ទៅ  ន ិង 
មាន គោល ការណ៍ ប្តូរ វៃន។ 

បៃទៃស ជបី៊ទូ ីនយិយ ភាសា-  
បារំាង  និង  កៃនយ៉ា និយយ ភាសា  
អង់ គ្លៃស  កំពុង បង្ហាញ តួ នាទី 

របស ់ពកួ គៃ ក្នងុ ការ ស្វះ ស្វៃង រក 
សន្តិភាព ទី្វប អា ្រ ហ្វិក   និង ការ- 
ចលូ រមួ ចណំៃក របស ់ពកួគៃ ក្នងុ 
ជមៃើស រកៃសា សនិ្តភាព UN ។  

បៃទៃស កៃន យ៉ា  បាន បង្ហាញ 
ព ីការ សា្វាគមនច៍ពំោះ ជន ភៀស- 
ខ្លួន មក ពី បៃទៃស សូមា៉ាលី  និង 
ស៊ូដង់ ខាង តៃបូង  និង ការ គាំទៃ 
របស់ ខ្លួន ចំពោះ រដ្ឋា ភិបាល 
ដៃល មាន ការ បៃក បាក់ របស់ 
បៃទៃស ទាំង ២ នៃះ ។ 

ចំណៃក បៃទៃស ឌីបូ៊ទី វិញ  បាន 
កំណត់ ទី តំាង យុទ្ធ សាស្តៃ របស់ 
ខ្លនួ  និង តួនាទី សំខាន់ ជា មូល  ដ្ឋាន  
ការ ពារ សមៃប់ បៃទៃស ផៃសៃងៗ  
ដូច ជា បារំាង  អា មៃរិក  ចិន  ជបុ៉ន  
និង ការ ចូល រួម ចំណៃក របស់ ខ្លនួ 
ក្នងុ បញ្ហា របស់ បៃទៃស សូមា៉ាលី ។ 

សមៃប់ អឺរ៉ុប  ការ បៃកួត - 
បៃជៃង នៃះ  បាន  កា្លាយ ជា បៃពៃ- 

ណី ទៅ ហើយ ។ 
បៃទៃស កាណា ដ  នៅ មាន 

ការ ឈឺ ចាប់  ដោយ សារ ការ-     
បរា ជយ័ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១០ នៅ 
ក្នុង អំឡុង កិច្ច បៃឹង បៃង  ដើមៃបី 
ទទួល បាន អាសនៈ  នៅ កៃុម - 
បៃកឹៃសា នៃះ  នៅ ពៃល នោះ  មហា- 
សន្និ បាត  ជៃើស រីស យក ព័រ - 
ទុយ ហា្គាល់ ជំនួស វិញ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  កា- 
ណាដ  ចាស្ទីន  ទៃូដូ  បាន វិនិ- 
យោគ យ៉ាង ចៃើន នៅ ក្នុង កិច្ច- 
បៃឹង បៃង ចុង កៃយ របស់ កៃុម- 
បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ UN   ដោយ ការ- 
បរា ជយ័ នោះ ធ្វើ ឲៃយ លោក ទទលួ 
ការ អាមា៉ាស់  ក្នុង បៃទៃស  ។  

ដោយ បាន សងៃឃឹម នឹង អាច 
បញ្ចុះ បញ្ចលូ បាន នោះ  បៃទៃស 
កាណាដ  និង អៀរ ឡង់  បាន 
នាំយក តារា  ចមៃៀង  ស៊ុប ភើ - 

សា្តារ នាងCeline Dion  ឲៃយ  
ចៃៀង នៅ ក្នុង កៃុង ញូវ យ៉ក 
ដើមៃប ីជយួ ផៃសព្វផៃសាយ កាណា ដ 
នៅ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ 
ខណៈ ដៃល U2  ធ្វើ ការ បៃគតំនៃ្ត ី
មួយ ក្នុង កៃុម ហ៊ុន Big Apple 
សមៃប់  អៀ រឡង់ ។ 

លោក Richard Gowan  ជា 
អ្នក ជំនាញមា្នាក់  នៅ កៃុម ដោះ - 
សៃយ វបិត្ត ិអន្តរ ជាត ិនៃ អង្គ ការ 
ពិភព លោក នៃះបាន ថ្លៃង នៅ 
លើ គៃហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ ថា៖ « យុទ្ធ- 
នាការ  បៃជៃង យក អាសនៈ នៅ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ UNនៃះ  
បាន បញ្ចលូ  ការ បញ្ចុះ បញ្ចលូ- 
ឥត ឈប់ ឈរ   កម្ម វិធី កមៃសាន្ត 
ផៃសៃងៗ  និង កា រពៃួយ បារម្ភ ថា 
ឯកអគ្គ  ដ្ឋទូត ដៃល  សនៃយា ថា 
បោះ ឆ្នាត ឲៃយ អ្នក នោះ គឺ ជា 
អ្នកភូត កុហក»៕ AFP/PSA

ប្រទ្រសចំនួន៧កំពុងប្រជ្រងគ្នាដើម្របីអាសនៈ...
មន្ត្រី ម្នា ក់  សម្លឹ ងមើល ក  អីទទ្រ របស់ក្រុមម្រដ ឹកនាំ  នៅ មុន ពួកគ្រ ចូល រួម  ការ    ពិភាក្រស    ជា ចំហ របស ់ ក្រុម  ប្រឹក្រស  ស  ន្តិសុខ អង្គការសហប្រជា  ជាតិ  ។ AFP 

 ផ្រស្រងហុយ ច្រញពី   អគា រ ដ្រលរ ង កា រវាយប្រ ហា រ   ផ្លវូអាកា ស របស់ក្រមុ ចម្រះុ  ។ AFP

ការវាយប្រហារផ្លវូអាកាសនៅយ្រម្រន៉
បណ្តាលឲ្រយជនសីុវិល១៣នាកស់្លាប់

ក្រុងឌូ  ប្រៈ  បៃភព ពី កៃុម - 
ឧទា្ទាម  និង សុខាភិបាល  បាន 
និយយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា 
មនុសៃស ១៣ នាក់  នៅ ក្នុង នោះ- 
មាន ក្មៃងៗ ជា ចៃើន  បាន សា្លាប់ 
ក្នុង ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ អាកាស  
នៅ ក្នុង សាដ ខាង ជើង របស់ 
បៃទៃស យៃម៉ៃន  ខណៈដៃល  
កៃុម ផ្តល់ ជំនួយ អន្តរ ជាតិ  បាន 
ថ្កោល ទោស ការ វាយ បៃហារ 
ទាំង នៃះ។ 

កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូធី គាំទៃ ដោយ 
អុីរ៉ង់  និង រដ្ឋាភិបាល យៃម៉ៃន 
ដៃល គាំទៃ ដោយ យោធា ចមៃុះ 
ដឹក នាំ ដោយ អារា៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត 
បាន ធ្វើ សង្គៃម  ចាប់ តាំង ពី      
ឆ្នាំ ២០១៤  ដោយ បាន បង្កើត 
អ្វី ដៃល អង្គការ សហ បៃជាជាតិ 
ហៅ ថា វិបត្តិ មនុសៃស ធម៌ អាកៃក់ 
បំផុត នៅ ក្នុង ពិភព លោក។ 

ទូរទសៃសន៍ Al-Masirah  
របស់ កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូធី  បាន 
និយយ ថា  មនុសៃស ១៣ នាក់ 
ក្នុង នោះ មាន ក្មៃង ៤ នាក់  បាន 
សា្លាប់ ក្នុង ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ- 

អាកាស ទៅ លើ រថយន្ត របស់ 
ពួក គៃ នៅ ក្នុង បនា្ទាយ រឹង មាំ 
របស់ កៃុម ឧទា្ទាម  នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
សាដ  កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ។ 

បៃភព សុខា ភិបាល  បាន 
បញ្ជាក់ បៃប់ AFP ថា  ក្មៃង ៤ 
នាក ់ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ចណំោម អ្នក- 
ដៃល សា្លាប់ ទាំង នោះ ។ 

លោកXavier Joubert 
បៃធាន អង្គការ  Save the- 
Children  នៅ បៃទៃស នៃះ 
បាន ថ្លៃង ថា៖ « យើង មាន ការ - 
រន្ធត់ ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាំង ចំពោះ ការ - 
សា្លាប់ ជន សុីវិល ១៣ នាក់ នៅ 
ក្នុង នោះ មាន ក្មៃង ៤ នាក់ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស យៃម៉ៃន »។ 

ការវាយ បៃហារ នោះ   បាន 
កើត ឡើង  បនា្ទាប់ ពី ការ សមៃច- 
ចិត្ត របស់ អគ្គ លៃខាធិការអង្គ- 
ការ  សហបៃជាជាតិ  លោក 
អងត់នូញី៉ ូហ្គយុ តរឺ៉ៃស   ដក កៃមុ 
យោធា ចមៃុះ  ដឹក នាំ ដោយ  
បៃទៃស អារា៉ាប៊ ី សាអ៊ឌូតី  ចៃញ- 
ពី បញ្ជី នៃ កៃុម ដៃល រំលោភ - 
សិទ្ធិ កុមារ៕ AFP/PSA
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ក្រងុហាណូយ: ក្នងុ បរវិេណ 
អារាម ដ៏ ធំទូលាយ ក្នុង បេទេស 
វៀតណាម លោក ឡេ វ៉ាន ់ថាង 
បាន បេើ កម្លាំង រង្វង់ ភ្នេក រុញ 
ដោល ចុងលំពេង រហូត  កោង  
ដង ។ វ ជា  សមត្ថភាព ដេល 
លោក បាន ចណំាយ ពេល ហ្វកឹ- 
ហាត ់ជា ចេើន ឆ្នា ំនវូ កេបាច ់ដនូតា  
ធៀន មុនដាវ ។ 

លោក ថាង អាយុ ២៨ឆ្នាំ 
គឺជា ជនជាតិ  វៀតណាម ម្នាក់ 

ក្នុង ចំណោម ពលរដ្ឋ ជា ចេើន 
ដេល មន បំណងហ្វឹក ហាត់   
កេបាច់ គុន  ធ្លាប់តេជា សិលេបៈ 
ការពារ បេទេស ពីការ ឈ្លាន- 
ពាន  ជា កីឡា មួយ បេភេទ តេ 
នៅពេលនេះវ កា្លាយ ជា សិលេបៈ 
ពងេឹង សុខភាព ផ្លូវកាយ និង ផ្លូវ- 
ចិត្ដ នៅក្នុង បេទេស កុម្មុយនីស្ដ 
កំពុង  តេផ្លាស់ ប្ដូរមួយ នេះ ។ 

អ្នក លេង កេបាច់ គុន ធៀន មុន- 
ដាវ មន មោទនភាព ចំពោះ 

សមត្ថភាព រាងកាយ ដ៏ រឹង មំ 
នេះ ។ សិលេបៈ កេបាច់ គុន ឃើញ 
ហើយ ញាក់ សាច់ នេះ រួមមន 
សមត្ថភាព ចាក់ ដោត លោហ- 
ធតុ លើ រាងកាយ លើក វត្ថ ុធ្ងន់ៗ  
ដោយ បេើ ករបស់ ពួកគេ និង 
ដេក កេម កង់ ម៉ូតូជាដើម ។ 

លោក ថាង ជា អ្នក លក់ 
គេឿង  សង្ហារិម ដេល បាន ចូល 
ហ្វឹក ហាត់ កេបាច់ គុន នេះ ដំបូង  
៨ឆ្នាំ មុន បាន និយាយ ថា 
លោក  ធ្លាប ់មន ជមោ្លាះ វយ តប ់
កាល នៅ រៀន វទិេយា លយ័ នងិ ជា 
អ្នក លេង លេបេង ម្នាក់ ផង ដេរ។ 

លោក បាន បេប់ AFP ថា ៖ 
« ពមីនុ ខ្ញុ ំលចួ លយុ កេមុ គេសួារ  
តេកេយ មក ខ្ញុ ំតេវូបាន នា ំមក 
ហាត់ គុន ធៀន មុនដាវ ខ្ញុំ ក៏ 
មន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ »។ 

យោងតាម គេ ូគនុ ង្វៀង ខាក 
ផន់ ដេល បេើ បេស់ បរិវេណ 
អារាមនៅ កេ ទកីេងុ ហាណយូ 
ជា ទី កន្លេង ហ្វឹក ហាត់ បាន ឲេយ 
ដឹង  ថា   កេបាច់ គុន ធៀន មុន ដាវ 

មន  បេវត្ដិ កកើតឡើង  តាំងពី 
សតវតេសរ៍ ទី១០។ ប៉ុន្ដេ លោក 
បាន នយិាយ ថា ការ ចុះ បញ្ជ ីជា 
បេភេទ កីឡា ដំបូង តេូវ បាន 
កត់ តេ ក្នុង សតវតេសរ៍ ទី១៨ ។ 

ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កេយនេះ វ 
កាន់ តេ មន បេជា បេិយភាព  
ហើយ វៀតណាម បច្ចុបេបន្ន មន 
អ្នក ពេញ និយម ហាត់  កេបាច់ គុន 
ធៀន មុនដាវ  បេមណ ៣មុឺន 
នាក់ ។ 

លោក ង្វៀង ខាក ផន ់ដេល 
បាន ខិតខំបង្វឹក សិលេបៈ កេបាច់- 
គនុ បរុាណ តាងំព ីដើម ទសវតេសរ ៍
ឆ្នាំ ១៩៩០ បាន និយាយ ថា ៖ 
«ពួកគេ មក ហាត់ ក្នុង បំណង 

ខសុ ៗ  ពគី្នា តេ ពកួគេភាគ ចេើន 
ចង ់ស្ទយួ  សខុភាពផ្លវូ កាយ នងិ 
ផ្លូវ ចិត្ដ »។ 

គេ ូគនុរបូនេះ បាន បន្ថេម ថា៖ 
« ការ រៀន កេបាច់ គុន អាច ជួយ 
បង្កើន  ភាព សេស់ បំពេង ដល់ 
ជវីតិ  ធ្វើ ឲេយ បេសើរ ឡើង នវូ ថាម-
ពល កម្លាំង ជាពិសេស បោះ- 
បង់  កំហុស ឆ្គង  និង ចាប់ យក 
ឱកាស ល្អ ៗ  វិញ »។ 

ចាប់ ពី កុមរ តូច ៗ  ដេល 
សឹងតេ មិន ទាន់ ចូល សាលា- 
រៀន  ផងនោះ រហូត ដល់ មនុសេស 
ចំណាស់ វ័យ ខ្ទង់៨០ កេបាច់ គុន 
ធៀន មុនដាវ អាច បំពេញ តមេវូ-  
ការ ដល់ អ្នក ដេល ចង់ បង្វឹក រាង- 

កាយឲេយ កាន់តេ រឹងមំ   តាម រយៈ 
សិលេបៈ កេបាច់ គុន ១៨កមេិត  
និង  ៧ខេសេ កេវត់ ។ 

យុវតី វូ ធីង៉ុក ឌៀប អាយុ 
១៦ឆ្នាំ ជា សិសេស សេី ម្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម ស្ដេី ១០នាក់ ដេល 
ហ្វឹក ហាត់ នៅ បរិវេណ អារាម 
បាន និយាយ ថា កីឡា នេះ បាន 
ឲេយ ខ្លួន បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង ការ - 
រើស អើង យេនឌ័រ ផង ដេរ ។ 

យុវតីវៀតណាមរូប នេះ បាន 
និយាយ ថា ៖ « បេជាជន  នៅ 
អាសុី អាគ្នេយ៍ គិត ថា ក្មេង សេី 
គរួតេ សភុាព រាបសា នងិ មនិ គរួ 
រៀន កេបាច ់គនុ អទីេ។ ប៉នុ្ដេ ខ្ញុ ំគតិ 
ផេសេង ទៅវិញ »៕ AFP/HR

ក្រុងតូក្រយូ : សេ្តី ចមេៀង និង របាំ 
បេពេណ ី ជប៉នុ   ឆឆ បាន អង្គយុ លតុ- 
ជង្គង់ ដេ បេណមេយសំពះ លើ កមេល 
ឈើ  ជា ការ គរវៈ ចំពោះ   ទសេសនិកជន 
ដេល មនិ  មេន អង្គយុ នៅ ចពំោះ មខុ តេ 
គន់ តាម អនឡាញ ។  

នៅ  កេម ពន្លឺ ភ្លើង  ស្តេី របាំ សេស់ 
សោភា  អាយ ុ ៣២ ឆ្នា ំបាន សម្ដេង  របា ំ
បេពេណី  ជាមួយ នឹងកាយវិកា រ ដូច  
មេអំបៅ   ពន់ ពេន និងបក់ ផ្លិត យា៉ាង 
ទន់ ភ្លន់  ។ ជា ទូទៅ ទសេសនិកជន 
ភាគចេើន ជា  បរុស ចណំាស ់ ទេពេយ  ស្ដកុ 
អង្គុយ  គន់ សមេស់ អ្នក របាំ ក្នុង បន្ទប់ 
កេល កន្ទេល  តាតាមិ ។  

ប៉ុន្តេ  ពេលនេះ  ទសេសនិកជន បាន 
តេមឹ  ទសេសនា របា ំ ព ីចម្ងាយ តាម អេកេង ់
កុំពេយូទ័រ   ដេល មន ចាប់ ពី នារើ   ក្មេង ៗ  
កាន ់កេវ សេ ទពំាងំ បាយជរូ រហតូ ដល ់ 
កេុម គេួសារ   កូនៗ របស់ ពួកគេ  ចង់ ដឹង 
ចង់ ឃើញ អំពី ការ សម្ដេង  ។

ឆឆ  បាន  សាក សួរ  ទសេសនិកជន  

ថា៖  « តើ អ្នក ទាងំអស ់គ្នា  សមេក នៅ 
ផ្ទះ យា៉ាងម៉េច ដេរ ? ចំណេក ខ្ញុំ   លេង 
វើដេអូ ហ្គេម  «Animal Crossing»   
ក្នុង អំឡុង   មន អាសន្ន នេះ »។ 

ថ្វី បើ មន ការ ភាន់ចេឡំ របស់ លោក 
ខាងលចិ ក ៏ដោយ  តាម ពតិ  សេី្តចមេៀង 
និង  របាំ មិនមេន ជា សេី ពេសេយា ទេ  ប៉ុន្តេ   
ពួកគេមន ជំនាញ ក្នុង ទមេង់ សិលេបៈ 
បេពេណី  រួម ទាំងការ លេង ឧបករណ៍ 
តន្ដេី និង ហ្គេម ផង ដេរ ។  

 ស្ទើរ  គេប ់ស្ទលីនេសកម្មភាព កមេសាន្ដ 
របស់ ពួកគេ  ចាប់ ពី ការ ចេៀង  និង រាំ 
នៅ  តាម ឆក តចូៗ  រហតូ ទៅដលក់ារ- 
នយិាយ កបំ្លកុ កបំ្លេង ជាមយួ អតថិជិន  
ក៏ដូចជា ការ ចាក់ សេ សាកេ សុទ្ធតេ 
ផ្ទុយ នឹង គោល ការណ៍ រកេសា សុវត្ថិភាព 
បុគ្គល និង សង្គម ។  

កូរ៉ូណា   បំផ្លាញ អាជីព  ស្ដេី ចមេៀង 
និង របាំ  ដូចជា ឆឆ ដេល ចំណូល 
របស់ នាង កាន់ ខើច តិច   និង  កំពុង 
អន្ទះសា ចាំ ជំនួយ ពីរដា្ឋាភិបាល។  

ឆឆ បាន បេប់   AFP  ថា៖  «តាម 
ធម្មតា  យើង  រវល ់ខា្លាងំ អឡំងុ ខេ មេសា  
ឧសភា  និង មិថុនា នេះ។  ប៉ុន្តេ ឆ្នាំ នេះ 
គឺ សូនេយ  គ្មាន កម្មវិធី ណា ទាំងអស់ »។ 

នេះគឺ ជា មូលហេតុ ដេល សេវកម្ម 

អនឡាញ ចាប់ កំណើត មក។    ឆឆ    
សារភាព ថា  ដំបូង  មន ការ  ចេបូក- 
ចេបល់ ចំពោះ សេវកម្ម បេប ថ្មី នេះ  
ដោយ នាង អត់ មន កុំពេយូទ័រ ផ្ទាល់ ខ្លួន  
ដេល បេើ iPad ជំនួស  និង បាន 

នយិាយទាងំ អស ់សណំើច ថា ៖ «  មន 
សញ្ញា សួរ ពេញ ខួរ កេបាល តេម្ដង !»។ 

ប៉ុន្តេ ដោយ មន ជំនួយ ពី  នីសុីមូរា៉ា  
ក្នុង ការ រៀបចំ ផ្នេក បច្ចេកទេស  ឆឆ  
និង សេី របាំ ដទេ ទៀត ពេលនេះ អាច 
ផ្តល ់ ជនូ នវូ សលិេបៈ បេពេណ ីរបស ់ពកួ-
គេ  តាម បេព័ន្ធ ដ៏ ទំនើប   Zoom ។

ការ  សម្ដេង  តាម អនឡាញ បាន ផ្ដល ់
ទាំង  បេក់ចំណូល  និង ជា វិធី ផេសព្វ-
ផេសាយ  ដល់ អតិថិជន នូវ ទមេង់ សិលេបៈ 
បុរាណ កាន់តេ ទូលំទូលាយ ។  

អ្នក សេី  នីសុីមូរា៉ា  បាន ឲេយ ដឹងថា ៖ 
«គោលបណំងមយួ   គ ឺដើមេប ីផេសព្វផេសាយ 
ទៅ កានទ់សេសនកិជន  ថ្ម ី ពពីេះ  វ មន 
តម្លេ សមរមេយ  »។

អ្នកសេី មីឈីកូ ម៉េដា វ័យ ៦៥ឆ្នាំ    
ជា ទសេសនិកជន ឆឆអនឡាញម្នាក់  
បាន និយាយ ថា  ទមេង់ ថ្ម ីនេះ បាន ជំរុញ   
ទឹកចិត្ត អ្នក សេចីង់ ទទួល យក  នូវ   បទ- 
ពិសោធការ កមេសាន្ដ សិលេបៈ បេពេណី 
នេះ»៕ AFP/RS

លោកឡ្រវ៉ាន់ថាងបង្ហាញសមត្ថភាពរុញលំព្រងនឹងរង្វង់ភ្ន្រក។AFP

គ្រគុូនង្វៀងខាកផាន់បង្ហាត់បង្រៀនក្របាច់គុនដល់សិស្រសចាប់ពីកុមារតូចៗ ដល់ចាស់ជរា។រូបថត AFP

ក្បាច់គុនបុរាណប្បស្ៀវ
ឆ្អងឹខ្នងកំពុងត្ព្ញនិយម
ក្នងុសង្គមទំនើបវៀតណាម

នារីចម្ៀងនិងរបំាប្ព្ណីជបុ៉នតូ្វកូរូ៉ណាបង្ខំឲ្យបន្ដអាជីពនៅមុខកំុព្យូទ័រ

ឆាឆាបង្ហាញក្របាច់រំារបំាប្រព្រណីតាមអ្រក្រង់កំុព្រយូទ័រដល់អតិថិជននៅផ្ទះ។រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១៣រោច ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៨ ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក     ចិត ្ត   បៃកប ទៅដ យ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា    ឲៃយ គ្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក  បាន     
យ៉ាង ល្អ ។   សៃច ក ្តសី្នៃ ហា  គ ូស្នៃហ ៍

ចៃះ   បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម     ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។     
ការ    បៃ កប  របរ រក ទទួលទាន ផៃសៃង ៗ   នឹង បាន      ផល    
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។   ការធ្វើ     ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង- 
 ត  ៃ   ទទួល  បានសុខ  សុវត ្ថិ    ភាព ។ ចំណៃក ឯលាភ  - 
សកា្ការៈវិញ    គឺ ទទួល  បាន   ផ ល    គួរ  ជាទី គប់ចិត្ត  ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក មាន  
សម ត្ថភាព បៃើ កមា្លាំង   កាយ ជាង-   
កមា្លាងំ  បៃជា្ញា  បណា្តាល  មក  ពី លោ ក- 
អ្នក  មាន សុខ ភាព ផ្លវូកាយ  ល្អ  តៃ ចិត្ត 

មាន  ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ  ។ ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ 
ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន  ដើមៃបី  ជមៃះ ចិត្ត 
សៅ ហ្មង។  រីឯ ការ និយយ ស្ត ីក៏ មិន   សូវ ជា ល្អ បុ៉នា្មាន 
ដៃ រទៃ ។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ របស់ លោក- 
អ្នក ហាក់មាន ការ  យល់ ពី ទឹក ចិត្ត ដយស្មាះ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  លាភ- 
សកា្ការៈចៃើន បានដយ បុណៃយ -  
លោក    អ្នក មាន សមត្ថ ភាព គៃប់ - 
គៃន   ់អាចបំ ពៃញ ការ ងារ    ចំពោ ះ   មុខ 

បា ន    យ៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ ការធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់   ទ   ីនា នា    
ព ុមំានឧបសគ្គ អ្វ ីឡើយ។  ទឹកចិត្ត  បៃកប      ដយ      ក្ត-ី  
មៃត្តា  និង ករុណា ចំ ពោះ មនុសៃស  និង សត ្វ   ។ ការ-     
និយយ  ស្ត ីចៃើនតៃ មានការ   តៃះិ រិះ  ល្អតិ ល្អន់។    រីឯ- 
បញ្ហា  ស្ន ៃហា  មិ ន មាន ការពៃយួបារម្ភអ្វឡីើយ ។    

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោកអ្នក 
មា ន    ទឹក ចិត្តអង់អាច កា្លាហាននៅ  
ក្នុង   ការ សមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃង ៗ     
ដយ  សរភាព ឈ្លាសវៃ។ រឯី ការ- 

បៃកប   របររ ក ទទួលទាន   វិញ   បានផល   ចំណៃញ-     
យ៉ាង     គ ប់ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ  ដើមៃបី បំពៃញការ-  
ងារ       តៃង មាន ជោគ  ជ័យ ។  ចំពោះ  គូ ស្នៃហ  ៍ មាន 
ការ        យកចិត្ត ទុកដ ក់ នឹង គ្នា ។ រីឯ  លាភសកា្ការៈ  - 
វិញ    នឹង ទទួល បាន ផលជា ទី គប់ចិត្តខ្លាំង។   

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផលល្អ 
បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភសកា្ការៈ 
នឹង  បានភាគ ផល  ដយ    សរ   មាន-   

ការ    ជៃមជៃង ពីអ្នកដទៃ ។ ការយតៃ  ទៅ    កាន  ់  
ទី    ជិត     ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួលបាន ការ រាក់ ទាក់  ស ្វា  - 
គមន ៍   ចៃើន ។  ចំណៃក   ឯ សៃច ក្តី ស្នៃហា       ទាម    ទារ  ឲៃយ 
មាន     ការយលច់តិ្ត គ្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា  សៃយ័          គ្នា  ឲៃយ  បាន 
ចៃើនទើបជាការ ល្អ បៃសើរចំពោះសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍៕

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណា្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ផ្លវូ ចិត្ត មាន 
ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន - 

សៀវ ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ 
ការ និយយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  
ការបៃងុ បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា វិញ - 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
ភារ  កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ភាព-  
ជោគ ជ័យ  ដយសរ  អ្នក  នឹង បំពៃញ 
ការងារ យ៉ាង ស្វាហាប ់  និង មាន ទឹក-   

ចិត   ្ត  មោះ មុត ។ រីឯ ការនិយយស្តី ធ្វើឲៃយ អ្នក ដទៃ 
ពៃញ   ចិត្ត  ន ិង គោរពសរសើរ។ ការ បៃកប របរ  រក- 
ទទួល   ទាន  ផៃសៃង ៗ   នឹង   បាន  ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ   
ពាណិ ជ្ជកម្ម ដយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
ចំពោះ  លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។  

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ-  
កមា្លាំង   កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា  នៃះ   
ប ណា្តាល   មក ពី មាន សុខភា ព    ផ្លូវ-  
កាយ   ល្អ  តៃ មាន ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ   ខ្លះ ៗ    

ហៃត ុនៃះ  គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ ឬ    ស្តាប ់ពៃះធម  ៌  ឲៃយ  
ចៃើន  ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  រីឯ  ការនិយយ ស្តី   
មនិ     សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន ទៃ   បញ្ហា   ស្នៃហា       គ ូស្នៃហ ៍  យល-់    
ចតិ  ្ត   ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ យក  ចតិ ្ត ទកុ ដកទ់ៅ 
ល ើ  បញ្ហា  សុខ ភា ពទាំង ផ្លូវកាយ  និង ផ្លូវចិត្ត ។

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង 
ទទួល     បាន ដយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ  អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង   ទនំាក-់   

ទំនង   ពុំ សូវជា  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ តៃ អាច  ស្តារ ស្ថានភាព        
បា ន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បពំៃញ     កា រ     ងារ នងឹ ទទលួ បាន   នវូលទ្ធផល បង្គរួ។  រឯី 
ការ និយយ       ស្តី ចៃើនតៃ ពោល   តម   ទ ឹកចិត្ត  ខណៈ ក្តី 
ស្នៃហាវិញ  មានការអធៃយាសៃ័យដូចជាបៃកៃតី។ 

រាសីសៃុតចុះ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទួល  ទានផៃសៃងៗនឹង បាន ផល  ជា   
ធម្មត ប៉ុន្តៃក៏ តៃូវចំណាយកមា្លាំង - 
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយ៉ាងចៃើន។ 

ការ    នយិយស្តបីៃកបដយក្តគីោរព តៃអកសុល 
ថ្ងៃ នៃ ះ  អ្នកបៃទះជនអគតិ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  
កាន ់  ទីជិតឆ្ងាយ   អាច មាន គៃះ ដល់ខ្លួន។  រី ឯ    - 
សៃច   ក្តសី្នៃហា គសូ្នៃហន៍ងឹ មាន អារម្មណម៍និសវូ 
ល ្អ   ទៃគឺ មាន ភាព រកាំរកូស ខ្វះ ការអធៃយាសៃ័យ។  

រាសឡីើងខ្ពស។់ ការ នយិយស្ត ីគ ឺ
ចៃើន      តៃ ពោល  ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក  ផងទាំងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ 
រក  ទទួល ទាន វិញ  គឺ ថា បាន ផល  

ជា  ទ ី គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ 
មាន   សុវត្ថិ     ភាព ល្អ។ បញ្ហា   ស្នៃហាវិញ     គូស្នៃហ៍  
មាន     ភា ព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មត និង  
គ្មាន     ភាព          រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក  
លាភ         សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្ត ី   ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក       ចិត្ត ទុក ដក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ - 
បញ ្ហា  សខុ   ភាព   គ ឺមនិ មាន ជ ំង ឺមក 

បៀត   បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
ស្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល  ់ចិត្ត គ្នា យ៉ាង-  
ល្អូក   ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។  

លោក គីល័រ ចៃមស៍ អង្គយុ ចំាអតិថិជនមក ទសៃសន៍ទាយ នៅ Square Park កៃងុវ៉ាសីុនតោន។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋអាមេរិកអន្ទះអន្ទេងរឿងកូរូ៉ណា
ដើររកគេូទាយពីជោគវាសនាអនាគតខ្លនួ

កៃុង ញូវយ៉ក : តើ ពៃល ណា 
មាន វ៉ាក់សំង? តើ គួរ រត់ ទៅ 
ណា  ដើមៃប ីគៃច ផតុ រលក ទ ី២? 
តើ គួរ ស្វៃង រក ការងារ ថ្ម ីធ្វើ ឬទៃ? 
ជនជាតិ អាមៃរិក ដៃល មាន ចិត្ដ 
អន្ទះអន្ទៃង ចពំោះ វបិត្ដ ិកវូដី  នា ំ
គ្នា  ទៅ រក គៃូហោ រទសៃសន៍ទាយ 
ពី  អនាគត ដ៏ សៃពៃច សៃពិល   ។ 

ហោរ ឬក៏គៃូ ទាយ បៀរ  នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក កំពុង តៃ កាក់- 
កប ចំពោះ មុខ របរ ខ្លួន អំឡុង 
ពៃល វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ ខណៈ 
មនុសៃស មា្នាក់ ពៃយាយម ស្វៃង រក 
ដំបូនា្មាន  និង ធ្វើ ឲៃយ  ស្ងប់ ចិត្ដ  
ដៃល ជួនកាល តៃូវរង សមា្ពាធ 
សរ  បង្ក ចលនា ចល ពី ថា្នាក់ ដឹក- 
នាំ  ផង ដៃរ។ 

អ្នកសៃី  មីឆៃល ប៊ៃល អាយុ 
៥៤ឆ្នា ំបាន ជលួ គៃ ូទាយ មក ព ី
កៃុង ញូវយ៉ក ឈ្មាះ ជៃននី- 
លនី កៃយ ព ីវរីសុ បាន សមា្លាប ់
អ្នក មា្ដាយ របស់ អ្នកសៃី  កាលពី 
ខៃ មៃស។ 

អ្នកសៃ ីប៊ៃល បាន បៃប់ AFP 
ថា ៖ « អារម្មណ៍ វិល វល់ នៅ មិន 
សុខ ទៃ »។ 

កៃយ ពី ទសៃសន៍ទាយ តម 

ថ្ងៃ កណំើត នងិ ទ ីកន្លៃង កណំើត 
គៃូ លីន បាន បៃប់ អ្នកសៃី ថា 
ឆ្នា ំ២០២១   កា្លាយ ជា វៃលា ដ ៏ល្អ  
បំពៃញ ក្ដី សៃមៃ របស់ អ្នក សៃី ។ 

អ្នកសៃី ប៊ៃល បាន និយយ 
ថា ៖ « គត់ ពិត ជា ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ មាន 
ទឹក ចិត្ដ និង ជំនឿ ចិត្ដ ដើរ ទៅ 
មុខ បន្ដ ទៀត »។ 

មជៃឈមណ្ឌល សៃវជៃវ Pew- 
Research Center ឆ្នា ំ២០១៧ 
បាន បងា្ហាញ ថា ជនជាតិ អាមៃរកិ 
ជិត ៣០ភាគរយ ជឿ ថា ចល-
នា របស់ តរា និង ផៃនដី ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការ រស់ នៅ របស់ 
មនុសៃស។  

ពលរដ្ឋ អាមៃរិក   ចំណាយ  
បៃក់ ២,២ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
លើ សៃវកម្ម ផ្នៃក ចិត្ដសស្ដៃ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨។ នៃះ បើ យោង 
តម  កៃុមហ៊ុន សៃវជៃវ ទីផៃសារ 
IBISWorld។ 

Comscore បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ការ ចលូ ឆៃកវៃបសយ Astro.
com វៃបសយ Cafe Astrol-
ogy និង Astrology Zone 
មាន ការ កើន ឡើង ក្នុង ខៃមីនា 
នៅ ពៃល រោគ រាត តៃបាត បាន ផ្ទុះ 

ឡើង ខ្លាំង ។ 
អ្នកសៃី លីន អាយុ ៧០ឆ្នាំ 

បាន ទទួល អតិថិជន ថ្មី  ១០- 
នាក់  កៃយ ពី ទីកៃុង ញូវយ៉ក 
តៃូវបាន រឹត បន្ដឹង  កាលពីថ្ងៃទី 
២២ ខៃមីនា ។ 

អ្នកសៃី បាន និយយ ថា ៖ 
«អ្នក ខ្លះ អស ់ការងារ ធ្វើ នងិ ចង ់
ដឹងថា  នឹង មាន រឿង កើតឡើង 
ទៀត ។ អ្នក ខ្លះ ចង ់ចាប ់ផ្ដើម មខុ 
ជំនួញ ផ្ទាល់ ខ្លួន  ខណៈ មនុសៃស  
ជា ចៃើន ចង់ ចាក ចៃញ ពី ទីកៃុង 
ភា្លាមៗ នៃះ »។ 

អ្នកសៃី បាន គិតថ្លៃសៃវកម្ម 
មួយ មោ៉ាង ១៥០ដុលា្លារ សមៃប់  
ការ ទសៃសន៍ទាយ តម  Zoom, 
Skype ឬ WhatsApp តៃ ចង ់
មាន ទមា្លាប់ ដូច កាល ពីមុន ពៃល 
អ្នកសៃី អាច អង្គុយ ទល់ មុខ  
ជាមួយ អតិថិជន ផ្ទាល់ ។ 

គៃូ ទាយ  លីន បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ « ជួបមុខ ផ្ទាល់ ពិត ជា ល្អ 
ពីពៃះ ខ្ញុំ មិន បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ 
ព ីចលនា ផៃនដ ីនៅ លើ អៃកៃង-់ 
ទូរស័ព្ទ ។ ពួកគៃ  ឃើញ ពី ការ - 
គណនា  ហើយ ខ្ញុ ំនងឹ បងា្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ ចៃបាស់ »៕ AFP/HR

ពលរដ្ឋ អាមៃរិក ខ្លះស្វៃង រក ដំបូនា្មាន និងពៃយាយាម ធ្វើ ឲៃយ ចិត្ដស្ងប់ ពីគៃទូាយវិបត្ដ ិកូវីដ ១៩។ រូបថត AFP
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គូដណ្តើមប្រាក់លានហាក់ខ្លាចគ្នាមុនប្រាកួតរកជើងឯក
    យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ អៃលីត 
សាន់, ណាម ម៉ូរ៉ាក់ និង ទូច 
ដាវីដ បាន ស្ថិតក្នុង បៃក្ខភាព 
តៃូវ បៃកួត ម៉ារ៉ាតុងដណ្តើម 
បៃកល់ាន ទម្ងន ់៦០ គឡីកូៃម 
ក្នងុកម្ម វធិ ីMas Fight Cam-
bodia នៅ លើ សង្វៀន ថោន 
នា លា្ងាច ថ្ងៃអាទិតៃយ នៃះ គឺ  មន 
សមត្ថ ភាព បៃហាកប់ៃហៃល គ្នា 
ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ ពួក គៃ ហាក់មន 
ការ ខ្លាច រអា គ្នា មុនការ បៃកួត 
មកដល់ ប៉ុន្តៃ បៃក្ខភាពទី ៤ 
សៃក ចាន់រជ មិន តៃូវបាន 
ស្ថិត ក្នុងការ បារម្ភរបស់អ្នក 
ទាំង៣ នោះ ឡើយ។ 

 លោក  សៅ  ប៊ុនធឿន  ហៅ 
គៃូ ញ៉ៃ  ជា គៃូ បង្វឹក របស់   ណាម  
ម៉ូរ៉ាក់  បាន បៃប់ ថា ៖« ចំពោះ 
បៃក្ខភាព ៣នាក់ទៀត  សុទ្ធ តៃ 
ខ្លាំង ដូច គ្នា ហើយ  ការ បៃ កួត 
តឹង តៃង ដូច គ្នា  ប៉ុន្តៃ បើ ប៉ះ   
សៃក  ចាន ់រជ  គ ឺអាច ឈ្នះ បាន   
ពៃះ កន្លង មក  ធ្លាប់ ឈ្នះ ២ 
លើក មក ហើយ ។  បច្ចុបៃបន្ន  
ម៉ូរ៉ាក់  កំពុង ហ្វឹក ហាត់ ជា បៃ ចាំ  
តៃៀម បាន ល្អ  ហើយ បើ ចាប់ គូ 

ប៉ះ  អៃលីត  សាន់  បៃប លំបាក 
ឈ្នះ   ពៃះ អាច ចាញ់ ផ្នៃក 
កម្លាំង   ពី ពៃះ គៃ ក្មៃង ជាង  
កម្លាងំ  ល្អ ជាង  ហៃត ុនៃះ ខ្ញុ ំជា គៃ ូ
សងៃឃឹម ឈ្នះ តៃឹម ៥០ ភាគ រយ  
ប៉ុន្តៃ បើ  ប៉ះ ២ នាក់ទៀត  គឺ មិន 
លំបាក ខ្លាំង ទៃ»  ។ 

កឡីាករ  ណាម  ម៉រូ៉ាក់  បៃ កតួ 
តាំង ពី ក្មៃង  បាន ចំនួន ចៃើន 
ជាង ៣ ០០ ដង ចំណៃក  ការ- 

បៃកួត ៩ សបា្តាហ៍ ជាប់ ៗ  គ្នា  នៃះ  
ណាម  ម៉ូ រ៉ាក់  ឈ្នះ ៤  ចាញ់ ៤  
និង ស្មើ ១ ដង ។ យ៉ាង ណា 
ក៏ដោយ នៅ ក្នុង ការ បៃកួត 
ដណ្តើម បៃក់លាន នៃះ ណាម 
ម៉ូរ៉ាក់ នៅ មិន ទាន់ ដឹង ថា តៃូវ 
ជួប បៃក្ខភាព រូបណា នោះ ទៃ 
ពៃះអ្នក ទាំង ៤ នៃះ តមៃូវ ឲៃយ 
ធ្វើការ ចាប ់ឆ្នាត មនុ ការ បៃកតួ 
ជមៃុះ ដៃល មន ៣ទឹក ហើយ 

អ្នក ឈ្នះ តៃូវ ឡើង ទៅ បៃកួត 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដោយ បៃកួតគ្នា 
៩នាទី ពៃញ តាម ចៃបាប់ Mas 
Fight ខណៈអ្នក ផ្តួល គូ បៃកួត 
ឲៃយ សន្លប់ ទើប អាច កា្លាយជា 
ជើង ឯក តៃ បើ គ្មាន អ្នក សន្លប់ 
ចាត់ ទុក ថា ស្មើ គ្នា។ 

 ចណំៃក  លោក  សន៊  អៃលតី  
គៃ ូបង្វកឹ  អៃ លតី  សាន ់ នយិយ 
ថា ៖« ក្នុង ចំណោម អ្នក បៃដាល់ 

ទាំង ៣ នាក់ នៃះ  អៃលីត  សាន់  
មន បៃៀប ឈ្នះ ចៃើន  ប៉ុន្តៃ 
បញ្ហា ខក ខន បៃ កួត យូរ របស់ 
អៃលីត  សាន់  ដោយ សារជាប់ 
ពិន័យ នោះ  ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ មិន ហា៊ាន 
អះ អាង  ឬ ពៃយា ករ ពី លទ្ធផល 
មុន បាន ទៃ ពៃះ  អាច វា គំង ។   
កាល ព ីមនុ  អៃលតី  សាន ់ ធ្លាប ់
ឈ្នះ   ណាម  ម៉ូរ៉ាក់  ប៉ុន្តៃ ពៃល 
នៃះ  ណាម ម៉ូរ៉ាក់   មន វិជា្ជា គុន 
រីក ចមៃើន ជាង មុន  គឺ លំបាក 
ឈ្នះ ដៃរ   ហៃតុនៃះ បើជួប  ទូច  
ដាវីត  ឬ  សៃក  ចាន់ រជ  គឺ 
សងៃឃឹម ឈ្នះ ១០០ ភាគរយ » ។ 

លោក  បន្ថៃម ថា៖ «ក្នងុ  ករណ ី 
អៃលីត  សាន់   ប៉ះ   ណាម  ម៉ូរ៉ាក់  
វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ អាច នឹង មន អ្នក 
សន្លប់ មិន ខន   ពៃះ វ៉ៃ សមៃុក  
គ្មាន សចំៃ កម្លាងំ ដចូ គ្នា  ប៉នុ្តៃ បើ 
ជួបគ្នា  នៅ ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ ៣ទឹក 
អៃលីត  សាន់  ពិត ជា លំបាក 
ទសៃសន៍ ទាយ ណាស់  គឺ ១ ចាន 
ទឹក  ១ ចាន គោកទៃ »។  

ចំណៃក លោក  អាត  សំរិទ្ធ  
គៃូ បង្វឹក  ទូច  ដៃវីត បៃប់ ថា ៖ 
«ដៃវីត  ហាត់ បាន ល្អ  ហើយ ខ្ញុំ 
សងៃឃឹម ឈ្នះ តៃឹម ៥០ ភាគ រយ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ពៃះ កីឡាករ ជើង- 

ចាស់  ណាម  ម៉ូរ៉ាក់  និង អៃលីត  
សាន់  គឺ ជា ឧបសគ្គ ធំ   ក្នុង នោះ 
ណាម  ម៉ូ រ៉ាក់  ល្អ គៃប់ ផ្នៃក   
ចំណៃក  អៃលីត  សាន់  ល្អ 
កណា្តាប់ ដៃ  ហៃតុ នៃះ គឺ សុទ្ធ តៃ 
លំបាក ឈ្នះ តៃ ម្តង ។  ដៃវីត  បើ 
ចៃញ កណា្តាប់ ដៃ បាន  មន 
បៃសទិ្ធ ភាព  គ ឺសងៃឃមឹ ឈ្នះ ខ្ពស ់
ប៉ុន្តៃ យើង មន ចំណុច ខៃសោយ 
ដៃរ  លើ  បញ្ហា កៃបាច់ ជង្គង់  យើង 
វាយ មិន ទាន់ គៃ ទៃ គឺ  ពៃល គៃ 
ចាប់ បាន   លំបាក ណាស់  អាច  
ចាញ់ បៃៀប តៃ ម្តង» ។ 

លោក  ហុិន  សៃ ហៃង  អតីត 
អ្នក បៃដាល់ សកល ហើយ  
បច្ចុបៃបន្ន ជា គណៈកម្មការ ចៅ- 
កៃម អាជា្ញា កណា្តាល បាន  បៃប់ 
ថា ៖« តាម ខ្ញុំមើល  ទូច  ដៃវីត  
និង អៃលីត  សាន់   នៅ ខ្ចី វសៃសោ 
មៃន  ប៉ុន្តៃ កៃបាច់ កណា្តាប់ ដៃ ធ្ងន់ 
និង រហ័ស  យើង មិន អាច បា៉ាន់- 
សា្មាន បាន ទៃ គឺ អាច នឹង មន 
ឱកាស ផ្តួល គ្នា ឲៃយ សន្លប់ បាន  
ប៉ុន្តៃ  ណាម  ម៉ូរ៉ាក់  និង  សៃក  
ចាន់ រជ   មន កៃបាច់គុន ចមៃុះ  
នងិ  អាច គៃច ពកីៃបាច ់កណា្តាប ់ដៃ 
បាន ហើយ  លៃង ជង្គង់ ក៏ មន 
ឱកាស ឈ្នះ បាន ដៃរ »៕

បេក្ខភាព ទំាង ៤ នាក់ ដេល តេវូបេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើម បេក់លាន ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកេម នៅ លើ សង្វៀនថោន។

Bayernរីករាយប៉ុន្ត្រាPaderbornកើតទុក្ខ
កេងុ ប៊េរឡាងំ: ទ ីបផំតុ ជើង- 

ឯក នៃ កៃបខណ័្ឌ Bundesliga 
របស់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ តៃូវ 
បាន រក ឃើញ ហើយ គឺ កៃុម   
Bayern Munich កៃយ 
ម្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ មួយ នៃះ 
បាន យក ឈ្នះ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  
Werder Bremen ១-០ 
អឡំងុ ការ បៃកតួ កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ 
អង្គារ ហើយ ខណៈ កៃុម ១  
កំពុងរីក រយ  នឹង ការ លើក ពាន 
កៃុម ១ ទៀត គឺ   Paderborn 
កំពុងកើត ទុក្ខ ដោយសារ មិន 
អាច បន្ត ជវីតិ រស ់នៅ លកី កពំលូ 
នៃះ បាន ទៀត ទៃ។

ការ ស៊ុតបាល់ ក្នុង លម្ហ 
(volley) យ៉ាង សា្អាតបាន 
សមៃច ១ គៃប់ របស់ ខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ ប៉ូឡូញ Rob-
ert Lewandowski នៅ 
នាទីទី ៤៣ គៃប់ គៃន់ ជួយ ឲៃយ 
កៃុម Bayern កា្លាយ ជា ម្ចាស់ 
ពាន រង្វាន ់លកី ទ ី១ នៃះ ៨រដវូ- 
កាល ជាប់ ៗ  គ្នា បើ ទោះ ជា ការ- 
បៃកួត នៅ សល់ ២ ដង ទៀត 
ទើប បញ្ចប់ ជា សា្ថាពរ ក៏ ដោយ 
ពៃះ ថា ៣ ពិន្ទុ ដៃល បាន ពី 
ការ បៃកួត នៃះ  នាំ ឲៃយ ពួកគៃ នាំ 
មខុ ដាច ់១០ ពនិ្ទ ុលើ កៃមុ លៃខ 

២ Borussia Dortmund 
ដៃល បៃកួត តិច ជាង  ១លើក 
ហើយ បើ ទោះជាកៃុម គ ូបៃជៃង 
ពាន នៃះ លៃង  ឈ្នះ ឬ ចាញ់  ក៏ 
តាម ពិន្ទុ មិន ទាន់ ដៃរ ។

គៃូបង្វឹក លោក Hansi 
Flick ដៃល ឈ្នះ ពាន ជាមួយ 
កៃុម Bayern នៅ រដូវកាល 
ដំបូង របស់ ខ្លួន និយយ        ថា ៖ 
«គៃប់ យ៉ាង បរិបូរណ៍  សមៃប់ 
កៃុម វា ជា រឿង អសា្ចារៃយ ដៃល 
យើង សមៃច បាន ក្នុង រយៈ 
ប៉ុនា្មាន ខៃ ចុង កៃយ នៃះ ។ ថ្ងៃ 
នៃះ គ្មាន អ្វី គួរ ឲៃយ រិះ គន់ ឡើយ 
អ្នក តៃូវ តៃ មើល ឲៃយ ឃើញ ពី វិធី 

ដៃល កឡីាករ ទាងំ អស ់ធ្វើ បាន  
នៅលើទីលាន។ កីឡាករ និង 
គៃូបង្វឹក គៃន់ តៃ បាន រួម គ្នា ជា 
ធ្លុង មួយ » ។ 

ដោយ ឡៃក កៃុម បាត តារង  
Paderborn តៃវូ ធ្លាក ់ទៅលៃង 
លកី លដំាប ់ទ ី២ ហើយ កៃយ 
បរ ជយ័ កៃម ថ្វ ីជើង កៃមុ ម្ចាស ់
ផ្ទះ Union Berlin ១-០ ពៃះ 
ថា  បើទោះ ជាឈ្នះ ២បៃកួត ចុង - 
កៃយ ក ៏ដោយ ក ៏មនិ អាច មន 
ពិន្ទុ ឡើង ផុត ទៅ ដល់ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ សុវត្ថិភាព ដៃរ ដោយសារ 
៣២ សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ មន តៃ 
២០ ពិន្ទុ  ខណៈ កៃុម នៅ ពីលើ 

ខ្លួន មន  ពី ២៨ ពិន្ទុ ឡើង ទៅ ។
កៃយ កៃុម ខ្លួន មិន អាច 

បង្ហាញ វត្តមន នៅកៃប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga បន្ត ទៀតបាន 
បៃធន កៃុម Paderborn 
កីឡាករ Christian Stroh-
diek បាន និយយ ថា ៖ « នៅ 
ពៃល ការ ខក ចិត្ត រសាយ បាត់ 
បន្តិច ម្ដង ៗ  យើង នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
មន មោទនភាពនូវ អ្វី ដៃល 
ពួក យើង សមៃច បាន  ប៉ុនា្មាន 
ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ» ។

បើទោះ ជា  នៅ សល់ ការ- 
បៃកតួ ២ ដង ទើប ចបរ់ដវូ កាល 
របស់ ខ្លួន ក៏ ដោយ  ក៏ អាច ចាត់ 
ទុក បាន ថា កៃប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga របស់ អាល្លឺម៉ង់ គឺ 
លីក កំពូល ដំបូង គៃ នៅ អឺរ៉ុប 
ដៃល ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរការ ឡើង 
វិញ កៃយ ផ្អាក ដោយសារ ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង នវូ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ទទលួ- 
បាន ជោគ ជយ័ ទាងំ សៃងុ  ហើយ  
កៃយ រក ឃើញ កៃុម ជើង- 
ឯកនៃះ  ខណៈ ដៃល អ្វ ីនៅ សល ់
គឺ ការ បៃជៃង គ្នា របស់ កៃុម 
ដៃល ចង់ បាន កៅ អី  ទៅលៃង 
កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប និង កៃុម ដៃល 
ចង់ គៃច  ពីការ តៃូវ បាន កាត់ 
ចោល ប៉ុណោ្ណោះ ៕  AFP/VN

ពិធីលើកពានរង្វាន់  Bundesliga របស់ កេមុ Bayern កាលពីឆ្នាមុំន។ AFP

Colemanប្រាឈមការពិន័យ
២ឆ្នាំរឿងខកទៅធ្វើត្រាស្តឆ្នាមុំន

កេុង ឡូសអេនជឺលេស: 
ម្ចាស ់ជើង ឯក រត ់បៃណាងំពភិព- 
លោក ចម្ងាយ ១០០ ម៉ៃតៃ 
កីឡាករ Christian Cole-
man កំពុង បៃឈម នឹង ការ- 
ពិន័យ រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ កៃយ 
ពី មន ការ បង្ហាញ កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា របូគៃ បាន ខក ខនទៅ    
ធ្វើ តៃស្ត រក សារធតុ ញៀន 
កាល  ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ទៅ ។  

អត្តពលិក សញ្ជាតិ អាមៃរិក 
ដៃល បាន គៃច ផុត ពីការ ពិន័យ 
យ៉ាង លំបាក កាល ពី ឆ្នាំ មុន  
កៃយ មនការ  ល្មើស លើ ចៃបាប ់
បៃឆំង សារធតុ ប៉ូវ កម្លាំង ៣ 
ករណី ចនោ្លាះ ពី ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដល ់២០១៩  បង្ហាញ ព ីពត័ម៌ន 
លម្អិត ពី កា រ ខក ខន នៃ ការ ធ្វើ 
តៃស្ត លើក ចុង កៃយ  ក្នុង 
សៃចក្ដី បៃកាស មួយ តាម រយៈ 
គណនី  Twitter របស់ ខ្លួន ។

កីឡាករ  Coleman វ័យ 
២៤ ឆ្នាំរូបនៃះ បាន និយយ ថា 
ខ្លួន បាន តទល់ មិន ជោគ ជ័យ 
ជាមួយ សា្ថាប័ន សុចរិត ភាព 
អត្តពលិក (AIU) ដៃល រក 
ឃើញ ថា រូប គៃ មិន បាន ទៅ ធ្វើ 
តៃស្ត កាល ពីថ្ងៃ ទី ៩ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ 

២០១៩។ ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
នោះ កឡីាករ Coleman បាន 
បៃប់ ថា ៖ « ឥឡូវ នៃះ នៃះ 
បៃហៃល នាំ ឲៃយ មន ការ  ពិន័យ 
លើ រូបខ្ញុំ ដៃល វា កើត ឡើង 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន » ។ 

បៃសនិ បើ ករណ ីខក ខន ការ- 
ធ្វើ តៃស្ត នៃះ តៃូវ បាន អះអាង 
ថា ពតិ បៃកដ  Coleman នងឹ 
បៃឈម  នឹង ការ ពិន័យ រហូត 
ដល់ ទៅ២ឆ្នាំ ក្នុងនោះ រួម ទាំង 
ពៃឹត្តិការណ ៍អូឡាំពិក នៅ កៃុង 
តូកៃយូ បៃទៃស ជបុ៉ន ឆ្នាំ កៃយ 
ផងដៃរ ។ មនុ ការ បៃកតួ បៃជៃង 
ជើង ឯក ពភិពលោក កាល ព ីខៃ 
កញ្ញា នា កៃុង ដូហា បៃទៃស 
កាតា កីឡាករ ដៃល កា្លាយ ជា 
អត្តពលិក រត់ បៃណាំង អាជីព 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ រូបនៃះ ប៊ិះ នឹង 
តៃូវ ជាប់ ពិន័យ ផង ដៃរ។

បទល្មើសចនំនួ  ៣ ដង  ដៃល 
កីឡាករ Coleman គៃចផុត  
ហើយ តៃវូ បាន កត ់តៃ ទកុនោះ 
គឺ លើក  ទី ១ ថ្ងៃ ទី ៦ ខៃ មិថុនា 
ឆ្នា ំ២០១៩,លើក ទ ី២ ថ្ងៃ ទ ី១៦ 
ខៃ មករ   ឆ្នាំ ២០១៩ និងលើក 
ទី ៣ ថ្ងៃ ទី ២៦ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០១៩ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្មីៗ នេះតារាសម្តេងនងិចមេៀងសេី
មេម៉ាយកូន៣មនវ័យជេតេសមេស់នៅតេ
ខ្ញង់មិនចាញ់តារាក្មេងៗអ្នកនាងស៊ិនឧត្តម
ផល្លាទទលួបានលភថ្មីនៅក្នងុការងារថតកន៊
ថ្មីជាមួយផលិតកម្មហងេសមសកេយពី
រយាលការងារសិលេបៈមួយរយៈដោយសារតេ
ជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
នៅចាំបានថាតារាសម្តេងនងិចមេៀងសេីលេបី

មនសមត្ថភាពខ្លាងំជាងម៊នក្នងុការបកសេយ
បទចមេៀងដ៏ពីរោះចេើនភាសាដើមេបីបំពេញ
តាមតមេូវការបេិយមិត្តអ្នកសា្តាប់អ្នកនាងស៊ិន
ឧត្តមផល្លាគេន់តេបេកាសវលិចលូសលិេបៈវញិ
ភា្លាមកេយបាត់ម៊ខជាង១០ឆ្នាំ នោះក៏តេូវ
បានខងផលតិកម្មហងេសមសហៅថតកន៊ភាគ
ដបំូងភា្លាមគឺរឿង«រាជិនីភូមគិេឹះ»ដេលទើបតេ
បានចាក់បញ្ចាំងចប់នៅប៉៊ស្តិ៍ហងេសមសនា
ដើមឆ្នាំ២០២០នេះ។
តាំងពីវិលតេឡប់ចូលសិលេបៈវិញមហាជន

សង្កេតឃើញថារាសីរបស់តារាចមេៀងសេីរូប
នេះចង់ខ្លាំងជាង កាលនាងពីនៅលីវផង-
សមេប់ទីផេសារសិលេបៈដោយស៊ិនឧត្តមផល្លា
មនិតេមឹតេសមេបរូទីកន្លេងសមេប់ចេៀងនោះទេ
គឺថេមទាងំក្តាបបាននវូឱកាសថតកន៊ទាងំភាគ
និងក៊នដ៊ំជាហូរហេខណៈទទួលបានការ-
សា្វាគមន៍ក៊នភាគដំបូងពីផលិតកម្ម
ហងេសមសរឿង «រាជិនីភូមិគេឹះ»
និងកេយមក ថតក៊នដ៊ំនៅទូរ-
ទសេសន៍ប៉៊ស្តិ៍លេខ៥ទូរទសេសន៍-
បាយ័ន ទូរទសេសន៍ PNNនិងទូរ-
ទសេសន៍ថោនជាដើម។
សេបពេលទីផេសារសិលេបៈឡើង-

សេឺតៗពេលវ័យកាន់តេជេតារា-
សម្តេងនិងចមេៀងមេម៉ាយកូន៣
សមេស់នៅសេស់សា្អាតគឺមិន
ចាញ់តារាសម្តេងក្មេង
អ្នកនាងស៊ិន-
ឧត្តមផល្លា -
ហាក់តាងំចតិ្ត
ខ្លាំងក្នុងការ-
កើបបេក់ដ៊ំ
លើអាជីព-
ខ្លួនទាំង២
ខណៈក្នងុ-
ការសម្តេង
កន៊អ្នកនាង
កាក់កបខ្លាំង
នឹងតួសម្តេងជាម្តាយ
គេតួស៊ភាពរាបសា
ហើយលើកនេះក៏-
ដើរតួម្តាយគេដេរ។
តារាចមេៀងដេល

មនបន្ទុកចិញ្ចឹមកូន៣នាក់ខណៈសា្វាមីបាន
ចេកឋានចោលជាង១០ឆ្នាំដេលបច្ចុបេបន្ននេះ
ជាថៅកេលក់គេឿងសេបង់ចីវរនិងសម្ភារប៊ណេយ-
ទាននានាហើយក៏កាក់កបខ្លាងំសមេប់ទផីេសារ
សលិេបៈបង្ហើបបេប់ភ្នពំេញប៉ស៊្តិ៍ដោយលយឡំ
នឹងសំណើចតិចៗថា៖ «តេូវហើយបង!វ័យ-
យើងមនតេតួម្តាយហ្នងឹហើយ!កាលពីថតកន៊
ដំបូងនៅហងេសមស ក៏តួម្តាយគេហើយលើក
នេះក៏តួម្តាយទៀតគឺសម្តេងជាម្តាយរបស់តួឯក

បេ៊ស»។
ដោយសារការថតក៊នថ្មីនេះ-
ទើបដំណើរការថតបានចំនួន
២-៣ថ្ងេហើយជាលក្ខខណ្ឌ
សម្ងាត់រវាងតួសម្តេងនិង
ផលិតកម្មស៊ំមិនឲេយបង្ហើប
បេប់រឿងម៊នពេលថតក៊ន
ចប់នោះទើបតារាសម្តេង
សេីវ័យ៤០ឆ្នាំ អ្នកនាង
ស៊ិនឧត្តមផល្លាក៏បាន
បញ្ជាក់៖«ចំពោះចំណង-
ជើងនោះស៊ំមិនទាន់
ជមេបបានទេពេល
នេះដោយសារតេ
ជាលក្ខខណ្ឌ-
របស់កេ៊មហ៊៊ន
ខណៈឯសាច់-
រឿងសម្តេង-
សមេប់នាង
ខ្ញុំវញិគឺដើរតួ
ជាម្តាយគេ
ដេលជាសេ្ត-ី
មេម៉ាយម្នាក់

មនជវីភាពកេ-
លបំាកតេនៅចង៊កេយ

បានកា្លាយទៅជាអ្នកមន-
ទេពេយធនស្តុកស្តម្ភសមេបូរ-
សបេបាយវិញ»៕

អ្នកនាង សិ៊ន ឧត្តមផល្លា  ទើប បន លភថ្ម ី តំណេង តួ 
ម្តាយ ក្នងុ ក៊នថ្ម ីនៅ ហងេសមស ។ រូបថតហ្វេសប៊៊ក

អ្នកមេម៉ាយកូន៣សិ៊នឧត្តមផល្លា
កាក់កបនឹងតួម្តាយនៅហងេសមស
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អេ ណារ័ត្ន និង វ៉ាន់ វឿន តេវូ បេកួតគ្នា រក អ្នកឈ្នះ ឡើងទៅជួប អេលីត ចំរើន នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ  ។ រូបPNN

អេណារ័ត្នចង់ឲេយជំនួបជាមួយ
វ៉ាន់វឿនបញ្ចប់ដោយការសន្លប់
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈការបរាជ័យទំាងមិន
អស់ចិត្តកេមសា្នាដេវា៉ាន់វឿន
ក្នុងវគ្គ១/២ផ្តាច់ពេ័តេនៅលើ
សង្វៀនCNCកាលពី៤សបា្តាហ៍
ម៊នវានៅតេស្ថតិក្នងុការចងចំា
របស់អេណារ័ត្នហើយនេះជា
អ្វីដេលជំរ៊ញឲេយរូបគេចង់ឈ្នះ
លើវា៉ាន់វឿនដោយការសន្លប់
ឬឈ្នះដាច់នៅពេលអ្នកទំាង២
តេវូវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីក្នងុការ-
បេកួតវគ្គពាក់កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េ
ដណ្តើមខេសេកេវាត់មសនៅលើ
សង្វៀនPNNនារសៀលថ្ងេ
អាទិតេយខងម៊ខនេះ។
២សបា្តាហ៍កន្លងមកនេះអេ

ណារ័ត្នបានសមេចមិនទទួល-
យកការបេកួតណាទំាងអស់
ពេះរូបគេចង់ទ៊កពេលហ្វកឹហាត់
ឲេយបានខ្លាំងតេៀមការបេកួត
លើកនេះគឺផ្ទយុពីវា៉ាន់វឿនដេល
ទើបតេបេកួតកាលពីថ្ងេសៅរ៍
សបា្តាហ៍ម៊នហើយក៏កំព៊ងមន
របួសជាប់ខ្លនួមិនទាន់ជាសះ-
សេបើយ១០០ភាគរយផងដេរ។
អេណារ័ត្ននិយាយថា៖«ការ-

ចាញ់វា៉ាន់វឿនកន្លងមកនេះ
ពេះខ្ញុំរាងខេសាយផ្នេកជង្គង់ប៊៉ន្តេ
ខ្ញុំបានផ្អាកការបេកួត២សបា្តាហ៍
មកហើយដើមេបីទ៊កពេលហ្វកឹ-
ហាត់តេៀមការបេកួតលើកនេះ។
គិតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំហាត់
ឡំាជង្គង់បានចេើនចំណេកកម្លាងំ
រាងកាយបច្ចេកទេសនិងសម្ទះុ
ក៏ខ្ញុំពងេងឹបាន១០០ភាគរយដេរ

ពេះខ្ញុំចង់ឈ្នះនៅក្នងុការបេកួត
លើកនេះ»។
ជាមួយមហិច្ឆតាចង់យកឈ្នះ

វា៉ាន់វឿនដើមេបីល៊បបំបាត់ការខក-
ចិត្តនិងបានឡើងទៅបេកួត
ដណ្តើមខេសេកេវាត់មសអម
ជាមួយបេក់រងា្វាន់១មឺ៊នដ៊ល្លារ
នេះអេណារ័ត្នមនបំណងចង់
ឲេយការបេកួតនេះបញ្ចប់ដោយ
ការសន្លប់ឬឈ្នះដោយពិន្ទុដាច់
ប៊៉ន្តេការចង់សមេចបំណងនេះ
អេណារ័ត្នថាមនការលំបាក។
ចំណេកអេលីតចំរីនកំព៊ង
រង់ចំាអ្នកឈ្នះនៅវគ្គផ្តាច់ពេត័េ
កេយរូបគេបានទម្លាក់ប៊៊នស៊ធា
ក្នងុវគ្គ១/២ផ្តាច់ពេត័េដូចគ្នានេះ
កាលពីថ្ងេអាទិតេយ។
កូនសិសេសរបស់អតីតជើងខ្លាងំ

គ្មានគូបេៀបអេភូថងរូបនេះ
បាននិយាយថា៖«ខ្ញុំមិនទាន់ដឹង
ថាខ្ញុំអាចផ្តលួវា៉ាន់វឿនឲេយសន្លប់
ឬយា៉ាងណានោះទេប៊៉ន្តេសមេប់
ខ្ញុំបើសិនចង់បានជ័យជម្នះគឺ
តេវូវ៉េៗ ឲេយដាច់តេម្តងដើមេបីកំ៊ឲេយវា
បេដំបេសងគ្នាមនការលំបាក
កាត់សេចក្ត។ីយា៉ាងណាក៏ដោយ
ការចង់សមេចគោលដៅនេះវា
មនការពិបាកពេះវា៉ាន់វឿន
ជាកីឡាករជើងចាស់មនបច្ចេក-
ទេសចេើនអី៊ចឹងខ្ញុធំ្វើម៉េចតេវូវ៉េ
បំបេកបច្ចេកទេសរបស់គត់និង
តេវូបេង៊បេយ័ត្នឲេយបានខ្ពស់បំផ៊ត
ពេះករណីភា្លាត់វាអាចនឹងកើត
មនឡើងដូចគ្នា»។
ដោយឡេកវា៉ាន់វឿនកេយ

ពីបានយកឈ្នះអេណារ័ត្នដោយ

ពិន្ទុទំាងបេផិតបេផើយក្នងុវគ្គ
ពាក់កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េនៅCNC
កាលពីថ្ងេទី២៣ខេឧសភានោះ
គឺកាលពីថ្ងេថ្ងេសៅរ៍សបា្តាហ៍ម៊ន
នេះ រូបគេទើបតេបេកួតផ្តាច់-
ពេត័េជាមួយបឺតសងេឃឹមនិងបាន
យកឈ្នះដោយពិន្ទុទំាងលំបាក
ដើមេបីគេងខេសេកេវាត់ទម្ងន់៥៧
គីឡូកេមអមដោយបេក់រងា្វាន់
២០លនរៀលប៊៉ន្តេការវាយកេង
របស់បឺតសងេឃឹមបានបណា្តាល
ឲេយវា៉ាន់វឿនបេកបបូរមត់ហើយ
របួសនេះនៅមិនទាន់បានជា
សះសេបើយ១០០ភាគរយនៅ
ឡើយទេ។
កីឡាករជាក្មេងកំពេវា៉ាន់វឿន

បានបេប់ភ្នពំេញប៊៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេ
ព៊ធថា៖«ខ្ញុំបានហ្វកឹហាត់តេៀម
ជាបេចំាថ្ងេដេរ ប៊៉ន្តេការទទួល-
បានលទ្ធផលយា៉ាងណានោះគឺ
នៅពេលឡើងដល់លើសង្វៀន
ទើបដឹងពេះការបេកួតកន្លង
មកនេះខ្ញុំបានយកឈ្នះគត់
ទំាងបេផិតបេផើយគឺមនទៅ
មនមក»។
ម្ចាស់មេដាយសំរឹទ្ធសី៊ហ្គេម

វា៉ាន់វឿនបានបន្ថេមថា៖«ការ-
បេកួតនេះអាចនឹងមនការ-
លំបាកចេើនពេះទី១របួស
របស់យើងមិនទាន់បានជាសះ-
សេបើយ១០០ភាគរយឯទី២
គត់ជាកីឡាករមនស៊៊ហ្វខ្លាងំ
ប៊៉ន្តេខ្ញុំនឹងខំបេងឹធ្វើឲេយអស់ពី
លទ្ធភាពពេះខ្ញុំមនមហិច្ឆតា
ចង់ឈ្នះដើមេបីបានទៅបេកួត
ដណ្តើមយកខេសេកេវាត់មស»៕
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