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មន្ត្រីបច្ច្រកទ្រសបានឆ្លើយដាក់គ្នាជំុវិញ
ការរិះគន់លើការផ្ដល់ពិន្ទុ

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ

អតីតឯកអគ្គរាជទូត-
កម្ពុជារំល្រចស្នាដ្រ
សៀវភៅពីបទពិសោធ
ការទូតនៅ៤ទ្វីប...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
WHOព្រមានថាវីរុស
នៅត្របន្ដឆ្លងរាលដាល
ក្នុងល្បឿនលឿនខណៈ
ចំនួនឆ្លងកើន...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
គម្រងសហហិរញ្ញប្បទាន
ទ្រទ្រង់សហគ្រសធុនតូច
និងមធ្យមទទួលការចាប់-
អារម្មណ៍ច្រើន...ទំព័រ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងនិងក្រមុហុ៊នជបុ៉ននឹងចុះMoU
ដើម្របីជំរុញការផលិតបន្ល្រនៅកម្ពជុាឈានទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារអន្តរជាតិ
ធូ វិរៈ  

ភ្ន ំពៃញ : ក្រសងួកសកិម្មកម្ពជុា
នងឹចុះអនុស្រសរណៈយោគយល-់
គ្នា(MoU)ជាមួយក្រុមហ៊ុន
ជបុ៉នដ្រលជាការបើកផ្លវូឲ្រយក្រមុ-
ហ៊ុនមកពីប្រទ្រសជឿនលឿន
វិនិយោគ និងអភិវឌ្រឍលើដំណាំ
បន្ល្រសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាដើម្របីជំ-

រញុការផលិតបន្ល្រសវុត្ថិភាពឈាន
ទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារអន្តរជាតិ។
ការបង្ហាញពីផ្រនការចុះ-

អនុស្រសរណៈយោគយល់គ្នាន្រះ
បានធ្វើឡើងក្នងុជនំបួរវាងលោក
វ្រងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងកសិកម្ម
រកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទជាមយួ
លោកNabeshima Kat-
suhitoសា្ថាបនកិនងិជានាយក

ក្រុមហ៊ុន Yamato Green
Co.,Ltdដ្រលបានដកឹនាំបណ្តា
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយចំនួនទៀត
នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្ម
កាលពីថ្ង្រអង្គារ។
លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថាតាមរយៈ

MoUន្រះក្រមុហ៊នុនងឹជយួគទំ្រ
បច្ច្រកទ្រសដល់កសិករចាប់ពី
ការដាំដុះក្រច្ន្រវ្រចខ្ចប់រហូត

ដល់ការនាំច្រញទៅកាន់ទផី្រសារ
អន្តរជាតិដោយប្រើបច្ច្រកវទិ្រយា
ទនំើបរបស់ប្រទ្រសជប៉នុហើយ
ក្រុមហ៊ុនន្រះក៏នឹងទិញបន្ល្រពី
កសកិរដ្រលផលតិនៅក្នងុខ្រត្ត
បាត់ដបំងនងិមណ្ឌលគរិីសម្រប់
ផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្រសារ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នងុការជរំុញ

ឲ្រយប្រជាកសិ...តទៅទំព័រ ១០ 

កម្ពជុា-ចិន ចុះហត្ថលៃខា២០គមៃង ទឹកបៃក់ជាង $៧លាន
លោកប្រក់សុខុននិងលោកវា៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីគម្រងកិច្ច-

សហប្រតិបត្តិការចំនួន២០គម្រងដ្រលមានទឹកប្រក់ជាង$៧លានកាលពីម្រសិលមិញ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ៧)។រូបជីវ័ន

ក្រមុតាលីបង់សម្លាប់
កងកម្លាងំអាហ្វហ្គា-
នីស្ថាន២៩១នាក់ក្នងុ
រយៈព្រល១សប្តាហ៍

សលារាជធានីនឹងផ្អាក
មិនឲ្រយរថយន្តដឹកដី
ដឹកខ្រសាច់ធ្វើចរាចរណ៍
នៅតាមផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ

ថ្របន្តបិទច្រកអន្តរជាតិ
ប៉ោយប៉្រតត្រអនុញ្ញាត
អាជីវករខ្ម្ររអាចទៅពិនិត្រយ
អីវ៉ាន់នៅផ្រសាររុងក្លឿ

កៃុង កាប៊ុលៈ មន្ត្រីរដា្ឋាភិ-
បាលកំពូលបានថ្ល្រងកាល-
ពថី្ង្រចន្ទថាក្រមុតាលីបង់បាន
សមា្លាប់កងកមា្លាំងសន្តិសុខ
អាហ្វហ្គានីសា្ថានយ៉ាងតិច-
២៩១នាក់ក្នុងរយៈព្រលជាង
១សបា្តាហ៍ដោយបានចោទ-
ប្រកាន់ក្រុមបះបោរពីបទបង្ក-
ឲ្រយមានរលកអំពើហិង្រសានៅ
មនុកចិ្ចពភិាក្រសាជាសកា្តានុពល
នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
លោកចាវីដហ្វ្រសាល់ជា

អ្នកនាំពាក្រយក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិ-
សុខជាតិ...តទៅទំព័រ  ១២

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ សាលារាជធានីភ្នំ-
ព្រញនឹងផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន
មនិឲ្រយរថយន្តធនុធ្ងន់ធ្វើចរាចរណ៍
តាមបណ្តោយផ្លវូ៦០ម៉្រត្របនា្ទាប់ពី
មើលឃើញថារថយន្តធុនធំដ្រល
ដឹកដីដឹកខ្រសាច់ទំាងន្រះបានបង្ក
ឲ្រយកើតមានគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
បណា្តោលឲ្រយមនុស្រសសា្លាប់និងរង-
របួសជាញឹកញាប់។
លោកម៉្រតមាសភក្តីអ្នកនំា-

ពាក្រយសាលា...តទៅទំព័រ  ៧

 ខន   ស វិ   

 បនា្ទាយ មាន ជយ័ៈអាជា្ញាធរថ្រ
ក្នុងខ្រត្តស្រះក្រវន្រប្រទ្រសថ្រ
កាលពីម្រសិលមិញនៅត្របន្តបដិស្រធ
សំណើរបស់អាជា្ញាធរកម្ពុជានៅ
ក្នុងខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ ក្នុង
ការបើកច្រកព្រំដ្រនអន្តរជាតិ
បោ៉ាយប៉្រតឡើងវញិក្រយពីភាគី
ទាំង២បានបិទច្រកក្នុងអំឡុង
ព្រលរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
លោកអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខ្រត្ត-

បនា្ទាយមានជយ័បានជបួប្រជុជំា-
មួយលោក វរា៉ាផន់សុវាណុន
(WORAPHANSUWAN-
NUN)អភិបាលខ្រត្តស្រះក្រវ
តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារ-
សំឡ្រងរូបភាព(VideoCon-
ference)នៅថ្ង្រទី២៣ខ្រ
មថិនុាដើម្របីស្នើសុំទៅភាគីថ្រឱ្រយ
បើកច្រកទា្វារព្រំដ្រនអន្តរជាតិ
បោ៉ាយប៉្រតឡើងវិញ និងអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររជាពិស្រស
ក្រមុអាជីវករខ្ម្ររអាចច្រញចូល
ប្រទ្រសថ្រ ទៅប្រកបមុខរបរ-
លក់ដូរនៅក្នុងផ្រសាររុងក្លឿនៅ
ក្នុងខ្រត្តស្រះក្រវដូចមុន។ប៉ុន្ត្រ
ភាគីថ្របានអនុញ្ញាតត្រឹមឱ្រយ
អាជីវករខ្ម្ររអាចចូលទៅពិនិត្រយ
អីវា៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងផ្រសាររុងក្លឿ
បាន។ ភាគីថ្រក៏បានបញ្ជាក់ថា
ច្រកទា្វារព្រំដ្រនន្រះនងឹមនិត្រវូ-
បើកវិញឆាប់ៗនោះទ្រ។ យោង
តាមទពំរ័ហ្វ្រសប៊ុករដ្ឋបាលខ្រត្ត
បនា្ទាយមាន...តទៅ ទំ ព័រ ៤



ការវិនិយោគសំណង់អគារ-
លំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិខ្ពស់ៗ
(ខនុដ)ូនៅកម្ពជុាជាពិសេស
រាជធានីភ្នពំេញនិងកេងុពេះសី-
ហនុបាននិងកំពុងកើនឡើងគរួ
ឲេយកត់សម្គាល់ក្នងុរយៈពេល១០
ឆ្នាំចុងកេយនេះដើមេបីឆ្លើយ-
តបនងឹតមេវូការរបស់អតថិិជន
ក្នុងសេុកនិងកេសេុក។ការ-
កើនឡើងនេអគារខុនដូក៏នឹង
នាំមកនូវបញ្ហាបេឈមមួយ
ចំនួនៗដេលបញ្ហាមួយក្នុង
ចំណោមបញ្ហានានាគឺបញ្ហា
បោះឬទម្លាក់វត្ថុពីអគារខុនដូ
ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិខ្ពស់។
ដើមេបីងាយយល់ពីបញ្ហានេះខ្ញុំ

សូមលើកពីហេតុការណ៍ដេល
បានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់
ជាឧទាហរណ៍។
ហេតុការណ៍៖នៅពេលរសៀល

ថ្ងេអងា្គារសបា្តាហ៍មុនខ្ញុបំាទបាន
នាំភ្ញៀវបរទេសទៅជបួពភិាកេសា
ការងារនៅក្នងុទតីាងំកាហ្វេក្នងុ
អគារខុនដូVistaរបស់កេុម-
ហ៊ុនបុរីវីឡាទួលសង្កេសងា្កាត់
ឫសេសីកេវខណ្ឌឫសេសីកេវ រាជ-
ធានីភ្នំពេញ។ខ្ញុំបាទបានចតរថ-
យន្តទៅតាមការណេនាំរបស់
បុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់អគារ-
ខនុដូVistaនៅមខុទា្វារចលូទៅ
អគារនៅប៉េកខាងលចិនេអគារ
នេះ។នៅម៉ោងបេហេល១៦
និង៤០នាទីមនដេកកេះ១បាន
ធា្លាក់ពីជាន់ខាងលើនេអគារមក
លើកញ្ចក់រថយន្តរបស់ខ្ញុំបាទ
បណ្តាលឲេយបេកបេះសេំកញ្ចក។់

កេយពមីនរឿងនេះកើតឡើង
កេុមហ៊ុនឬអ្នកគេប់គេងអគារ
ខុនដូVistaមិនមនលទ្ធភាព
រកជនបង្កមកទទលួខសុតេវូទេ
ដោយសារមនិមនកាមេរា៉ាតាម
ដានពីខាងកេអគារ និងបុគ្គ-
លិកមនិអាចរកឃើញជនបង្ក។
ខាងតណំងកេមុហ៊នុគេប់គេង
អគារខុនដូនិងកេមុហុ៊នបុរីវឡីា
ទលួសង្កេក៏បដិសេធមនិទទលួ
ខសុតេវូលើការខចូខាតដេរ។ខ្ញុំ
ដេលជាជនរងគេះតេវូរា៉ាប់រង
ចំណយលើការខូចខាតនេះ។
សំណួរទី១៖តើកតា្តាអ្វីដេល

បណ្តាលឲេយជនបង្កបេពេតឹ្តទង្វើ
បេបនេះ?
វាអាចបណ្តាលមកពីអំពើ-

អចេតនាឬការធ្វេសបេហេស
របស់ជនបង្ក។កេពីអំពើអចេតនា
ការចោលវត្ថុឬធ្វើឲេយធា្លាក់វត្ថុពី

អគារខ្ពស់មកកេមគជឺាឥរយិា-
បថខុសឆ្គង(Anti-SocialBe-
havior)ដេលកើតឡើងដោយ-
សារចណំចុទ១ី៖ជងំឺផ្លវូចតិ្តមនិ
អាចគេប់គេងឥរិយាបថរបស់
ខ្លួនឯងបាននិងចំណុចទី២៖
បរិបទអំណោយផលដល់ជន-
បង្ករចួផតុពីការទទលួខសុតេវូ។
ចំពោះចំណុចទី១យើងមិន-
មនអ្វីតេវូនយិាយចេើនទេកេ
ពីការជំរុញឲេយពួកគាត់(អ្នកបង្ក)
ទៅទទួលការពេយាបាលជាមួយ
អ្នកឯកទេស។ចំពោះចំណុចទី២
យើងតេូវពិភាកេសាចេើនដើមេបី
ស្វេងរកដំណោះសេយ។អី៊ចឹង
ចូលដល់សំណួរទី២។
សំណួរទី២៖តើអ្វីទៅជាបរិបទ

ដេលអណំោយផលដល់ជនបង្ក
រួចផតុពីការទទលួខសុតេវូចពំោះ
ឥរិយាបថខុសឆ្គងរបស់គាត់?
បរបិទទ១ី-ការបោះឬគប់វត្ថុ

ពីអគារខ្ពស់មិនងាយតេូវបាន
អ្នកដទេឃើញដូចការបោះឬ
គប់នៅតាមផ្លូវទេ។ណមួយ
នៅតបំន់ជុវំញិក៏មនិមនអគារ
ខ្ពស់ដេលអាចឲេយអ្នកនៅអគារ
ផេសេងមើលឃើញគាត់បេពេតឹ្ត។
បរិបទទី២-អាចជាការខ្វះ-

ខាតការបំពាក់កាមេរា៉ាសុវត្ថិ-
ភាពឲេយបានគេប់គេន់ទើបធ្វើឲេយ
ជនបង្កអាចគតិថាអ្នកដទេនងឹ
មនិដងឹឬមនិងាយរកឃើញទេ
បេសិនបើគាត់បោះឬធ្វើឲេយធា្លាក់
វត្ថុមកកេមប៉ះពាល់ដល់អ្នក-
ដទេ។ឬក៏អាចគិតថាអ្នក-
គេប់គេងមិនមនសមត្ថភាព
គេប់គេន់ក្នងុការសេវជេវឃើញ
បេសនិបើមនហេតុការណ៍ដចូ-
នេះកើតឡើង។
បរិបទទី៣-គឺដោយសារពី

មនុមកមនិសវូរកឃើញជនបង្ក
និងមិនមនទណ្ឌកម្មឬការពិ-
ន័យធ្ងន់ធ្ងរដេលធ្វើឲេយជនបង្ក
ងាយនងឹបេពេតឹ្តម្តងទៀត។ដចូ

ដេលការរកឃើញរបស់ចិត្តវិទូ
លោកEdwardThorndike
ដេលដាក់ឈ្មោះថាទេឹស្តីLaw
ofEffectបានបញ្ជាក់ថាឥរិ-
យាបថដដេលរបស់បគុ្គលម្នាក់
ងាយនងឹកើតឡើងម្តងទៀតឬ
នងឹមនិងាយបញេឈប់ទេបេសនិ
បើគាត់មិនទទួលកម្មឬទណ្ឌកម្ម។
សំណួរទី៣៖បើអ៊ីចឹងយើង

សួរថាតើកេុមហ៊ុនមនទំនោរ
ឬIncentiveក្នងុការការពារកុំ
ឲេយមនបរិបទទំាងនេះឬកេលម្អ
បរិបទទាំងនេះឬទេ?
ចម្លើយគឺអាសេ័យលើចេបាប់

និងការអនុវត្តចេបាប់ដេលមន
ចេងពីការទទួលខុសតេូវរបស់
កេុមហ៊ុន។
បេសនិបើចេបាប់មនិមនចេង

ឬចេងមនិចេបាស់នោះយើងមនិ
អាចរពំងឹខាងកេុមហ៊ុនចលូរមួ
កាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះទេ
ដោយសារតេមនបញ្ហាMoral
Hazardនេការសមេចចិត្ត
របស់កេមុហ៊ុន។MoralHaz-
ardមនន័យថាបុគ្គលឬកេមុ-
ហ៊ុនមនទំនោរក្នុងការបេថុយ
ទៅនឹងហានិភ័យដោយសារ
បគុ្គលឬកេមុហ៊នុនោះមនិតេវូ
ចាប់ឲេយទទួលខុសតេូវលើផល
ប៉ះពាល់នេការបេថយុរបសខ់្លនួ។
ក្នងុករណីរបស់ខ្ញុំយើងអាចបក-
សេយថាកេមុហុ៊នគេប់គេង
ខុនដVូistaដេលអភវិឌេឍដោយ
កេមុហ៊ុនបរុីវឡីាទលួសង្កេមនិ
បានបពំាក់ឧបករណ៍ការពារឬ
ឧបករណ៍ស្វេងរកជនបោះវត្ថុពី
អគារដេបិតអីបើមនគេះថា្នាក់
កើតឡើងកេមុហ៊នុមនិចាបំាច់
ទទួលខុសតេូវសងការខូចខាត
របស់អ្នកដទេដេលបង្កដោយ
អ្នកសា្នាក់នៅឬបគុ្គលកិនៅក្នងុ
អគាររបស់ខ្លួនផង។បើអ៊ីចឹង
កេុមហ៊ុនមនបេយោជន៍ឬIn-
centiveអ្វីទៅចំណយថវិកា

ធនធានមនុសេស និងពេលវេលា
ទៅបងា្ការកុំឲេយមនបញ្ហានិង
ដោះសេយបញ្ហានៅពេលមន
គេះថា្នាក់ដចូ្នេះកើតឡើង?តេ
ក៏មិនមេនមនន័យថារាល់កេមុ-
ហ៊នុគេប់គេងអគារខនុដូទាងំ-
អស់សទុ្ធតេមនឥរិយាបថមនិ
ទទួលខុសតេវូដូច្នេះទេ។ក៏អាច
មនកេុមហ៊ុនដេលស្ម័គេចិត្តចំ-
ណយធនធានក្នុងការបំពាក់
ឧបករណ៍និងសេវជេវរកជនបង្ក
ផងដេរដើមេបីផ្តល់ទនំកុចតិ្តដល់
អតថិិជនអ្នកជិតខាងនងិភ្ញៀវ។
បញ្ហាMoralHazardអាច
ដោះសេយបានតាមរយៈការ-
ចង់មនការទទលួខសុតេវូតាម
ផ្លវូចេបាប។់តើចេបាប់របស់កម្ពជុា
មនចេងឬទេអំពីបញ្ហានេះ?
ដោយខ្ញុំមិនមនជំនាញអ៊ី-

ចឹងសូមទុកឲេយអ្នកជំនាញចេបាប់
ចលូរមួផ្តល់យោបល់បកសេយ។
វិស័យអគារសហកម្មសិទ្ធិខ្ពស់ៗ
(ខុនដូ)នៅកម្ពជុាទើបតេចាប-់
ផ្តើមអភិវឌេឍក្នុងដំណក់កាល
ដបំងូ។ក៏ប៉នុ្តេតទៅមខុកម្ពជុា
នងឹបេកដជាមនអគារសហ-
កម្មសិទ្ធិខ្ពស់ៗ(ខុនដូ)ចេើនជាង
នេះដោយកតា្តាសន្តិភាព ស្ថិរ-
ភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការ-
វិវត្តនេសង្គម។ទន្ទឹមនឹងការអភិ-
វឌេឍ បញ្ហាបេឈមនឹងមកជា-
មួយដូចជាហេតុការណ៍ឬគេះ-
ថា្នាក់បេបនេះឬធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ
បេសិនបើយើងមិនមនវិធាន-
ការពីពេលនេះទេនោះ។
ជាក់ស្តេងបេទេសជិតខាង

ក្នងុអាសា៊ានក៏បាននិងកំពុងជួប
បញ្ហាទាំងនេះជាចេើនករណី
ដេរ។ឧទាហរណ៍នៅបេទេស
ម៉ោឡេសុីមនគេះថា្នាក់មួយ
កើតឡើងបណ្តាលឲេយសសិេសវយ័
១៥ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិត
ដោយសារមនគេបោះកៅអីពី
ខាងលើអគារធា្លាក់តេូវចំកេបាល
របស់សិសេសនោះកាលពីឆ្នាំ
២០១៨។ករណីសេដៀងគា្នា
នៅបេទេសសិង្ហបុរីគឺស្តេីវ័យ
៧៣ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិត
ដោយសារមនគេបោះដបសេ
ពីអគារលនំៅឋានខ្ពស់កាលពី
ឆ្នាំ២០១៩។
ទោះជាវិស័យអគារសហកម្ម-

សិទ្ធិខ្ពស់ៗ(ខុនដូ)នៅកម្ពុជា
ទើបតេចាប់ផ្តើមអភិវឌេឍក្តីតេ
កម្ពុជាគួរស្វេងយល់ពីបញ្ហានិង
បទពសិោធទាងំនេះពីបេទេស
ដទេដើមេបីការពារនងិកាត់បន្ថយ
បញ្ហាបេឈមទៅថ្ងេអនាគត៕

ពីខ្ញុំគឹមមិនា
អតីតនិសេសិតនេសាលាគោល-

នយោបាយសាធារណៈលី
កា្វាន់យូរ

នៀមឆេង
ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្តេី

ហុ៊នសេននឹងអញ្ជើញចូលរួម
កិច្ចបេជំុកំពូលអាសា៊ានលើកទី
៣៦កេមមូលបទ«ភាពស្អតិ-
ល្មតួនិងការឆ្លើយតប»នៅថ្ងេទី
២៦ខេមិថុនាដេលនឹងបេពេតឹ្ត
ទៅតាមរយៈបេព័ន្ធវីដេអូ។នេះ
បើតាមសេចក្ដីបេកាសព័ត៌មន
របស់កេសួងការបរទេស។
កេសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថា

កិច្ចបេជំុនេះដឹកនំាដោយលោក
ង្វៀនសួនហ្វកុនាយករដ្ឋមនេ្តី
វៀតណមដេលជាបេធានអាសា៊ាន
ប្ដរូវេន។កេសួងការបរទេសថ្លេង
ថា៖«នៅក្នងុកិច្ចបេជំុកំពូលអាសា៊ាន
តាមរយៈបេព័ន្ធវីដេអូថា្នាក់ដឹកនំា
នឹងផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់
លើកិច្ចខិតខំបេងឹបេងរួមរបស់
អាសា៊ានក្នងុការដោះសេយជំងឺ
រាតតេបាតជាសកលកូវីដ១៩និង
ការលើកកម្ពស់ការសា្តារសេដ្ឋកិច្ច-
សង្គមកេយជំងឺកូវីដ១៩វិធីនិង
មធេយាបាយនានាដើមេបីសមេច
បា ននូវចក្ខវិុស័យសហគមន៍
អាសា៊ានឆ្នា២ំ០២៥និងទំនាក់-
ទំនងរបស់អាសា៊ានជាមួយដេគូ
ខាងកេនិងសហគមន៍ពិភព-
លោក»។កិច្ចបេជំុនេះក៏នឹងមន
ការចូលរួមពីមន្តេីជាន់ខ្ពស់ជា-
ចេើនរូបទៀត។
យោងតាមសេចក្ដីបេកាស-

ព័ត៌មនដដេលលោកហុ៊នសេន
ក៏នឹងចូលរួមកិច្ចបេជំុពិសេស
របស់ថា្នាក់ដឹកនំាអាសា៊ាននាឱកាស
កិច្ចបេជំុកំពូលអាសា៊ានលើកទី
៣៦ស្តពីីការលើកកម្ពស់តួនាទី
សេ្តីក្នងុយុគសម័យឌីជីថលកិច្ច-
បេជំុថា្នាក់ដឹកនំាអាសា៊ានជាមួយ
តំណងអន្តរសភាអាសា៊ានកិច្ច-
បេជំុថា្នាក់ដឹកនំាអាសា៊ានជាមួយ
តំណងយុវជនអាសា៊ាននិងកិច្ច-
បេជំុថា្នាក់ដឹកនំាអាសា៊ានជាមួយ
តំណងកេមុបេកឹេសាផ្តល់យោបល់
ធុរកិច្ចអាសា៊ាន។
លោកគិនភាបេធានវិទេយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេរាជបណ្ឌតិេយ-
សភាកម្ពជុាថ្លេងថា៖«អាសា៊ាន
ទំាងអស់សុទ្ធតេទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់ដូចគា្នា។អាសា៊ានមិន
ដឹងថាពីណជួយពីណបានទេ។
ដូច្នេះក្នងុសា្ថានភាពនេះអាសា៊ាន
តេវូការជំនួយពីមហាអំណច
ពីខាងកេតំបន់...អាចមនចិន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាព
អឺរុ៉ប»៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេពុធទី២៤ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០lixitmitþGñkGan B½t’manCatiwww.postkhmer.com២

អគារខុនដូVISTA,ដេកកេះ(រូបលើស្ដា)ំនិងកញ្ចក់រថយន្តដេលមានស្នាមបេះ។រូបថតគឹមមិនា

លោកហុ៊នសែន
នឹងចូលរួមបែជំុ
កំពូលអាស៊ាន
លើកទី៣៦

បញ្ហាបោះឬទម្លាក់វត្ថពីុអគារខុនដូឬអគារសហកម្មសិទ្ធខិ្ពស់ៗ
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រដ្ឋមន្ត្រីថាពលរដ្ឋ១៧៣គ្រសួាររងផលប៉ះពាល់ពីការសង់ព្រលានយន្តហោះត្រវូបានដោះស្រយចប់ហើយ
ឃុត សុភចរិយា

កណ្តាល ៈ លោក  ជា សុផារ៉ា   បាន 
បៃកាស នៅ ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃ មិថុនា ថា 
បៃជា ពលរដ្ឋ ចំនួន ១៧៣គៃួសារ 
ដៃល រង ផលប៉ះ ពាល់ ដោយ    សារ 
គមៃង សាង សង ់អាកាស យាន ដ្ឋាន- 
អន្តរ ជាតិ ភ្នំ ពៃញថ្មី ដៃល មាន ទីតាំង 
ស្ថិត នៅ ក្នុង ឃុំពៃក ស្លៃង  នៅ សៃុក 
កណ្ដាល ស្ទឹង ខៃត្ត កណ្ដាល តៃូវ បាន 
ដោះ សៃយ ចប់ ជា សា្ថាពរ ហើយ ។

ក្នងុ ដណំើរ ចុះ ពនិតិៃយ ការ ដ្ឋាន សាង- 
សង់ អាកាស យាន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្ន ំពៃ ញ-  
ថ្មី កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃទី ២២ ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២០ លោក ជា សុផារ៉ា ឧបនាយក- 
រដ្ឋ មនៃ្តី រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង  រៀប ចំ ដៃន ដី- 
នគរ ូប នយី កម្ម នងិ សណំង ់បាន ថ្លៃង 
ថា អាកាស យាន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្នំ ពៃ ញ- 
ថ្មី ដៃល កំពុង សាង សង់ នាពៃ ល នៃះ 
មាន ទំហំ  ២ ៦០០ ហិកតា ក្នុង នោះ 
ទំហំដី  ៩ ២៦ ហិកតា  ស្មើនឹង  ៣៥ % 
ជា របស់ កៃមុ ហុ៊ន អ្នក ឧកញ៉ា ពុង ឃាវ- 
សៃ។ ចំណៃក ទំហំដី  ១ ៦៧៣ ហកិតា 
ទៀត គជឺា កម្ម សទិ្ធរិបស ់បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
និង កៃុម ហ៊ុន ឯកជន មួយ ចំនួន ក្នុង 
តំបន់ នោះ ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា ៖«រហតូ មក ទល ់ពៃល 
នៃះ កៃមុ ការ ងារ យើង បាន ជួយ សមៃ ប - 

សមៃលួ ដោះសៃយ បញ្ចប់ វិវាទ ជាមួ យ 
បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល មាន ដី  នៅ តាម 
បណ្ដាយ ទំន ប់ ៥៤, ៩២ និងទំនប់ ៩ ៤ 
ក្នុង ទីតាំង អនុវត្ត គមៃង បាន ចំនួន  
១៧៣ គៃួសារ តាម រយៈ ការ ផ្ដល់- 
សំណ ង គោល នយោ បាយ ជា ថវិ កា នងិ 
ផ្ដល់ ទៅតាម ទំហំ កៃបាល ដីជាក់ ស្ដៃង »។

លោក ជា សុផារ៉ា  បន្ត ថា ៖«ទន្ទមឹ នងឹ 
នៃះ កៃមុ ការងារ បាន ដោះសៃយ បញ្ច ប់ 
វិវាទ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋចំនួន ៣៦ គៃ ួសារ  
ដៃល រងការ ប៉ះពាល់ ដោយ ការ សាង- 
សង់ ផ្លូវទៅ កា ន់ ទីតាំង ដីឡូត៍ លំនៅ- 
ឋាន  សមៃប ់ផ្ដល ់ជនូ ពលរដ្ឋ  ក្នងុនោះ 
មាន ចំនួន ៨ គៃួសារ យល់ ពៃម ទទួល 
យក ដឡីតូ ៍លនំៅ ឋាន ៥ គណុ នងឹ ២០ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ក្នុង ១គៃួសារ និង ២៨ 
គៃសួារ ទៀតយល់ ពៃម ទទួល យកការ-  
ដោះសៃ យ គោល នយោ បាយជា ថវិ កា  
ផង ដៃរ »។

ជំុវិញ ករណី នៃះ លោក អួ៊ច សៅ វឿ ន 
អភិបាល សៃកុ កណ្ដាល ស្ទងឹ បាន បៃ ប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ  ទី ២២  ខៃ 
មថិនុា  ថា ចនំនួ កៃបាល ដ ីដៃល រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ គមៃង សាងសង់ 
ពៃល ន យន្តហោះ អន្តរជាត ិថ្ម ីនៃះ នៅ 
ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ សៃកុ កណ្ដាល    ស្ទងឹ មាន 
ចំនួន ជាង  ២ ០០ ០ កៃបាល ដី គិត ជា 
ទំហំ ជាង ២ ០០២ ហិកតា ។ លោក ថ្លៃ ង 

ថា ៖ «បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ ការងារ ដោះ សៃយ 
ផល ប៉ះពាល់ នៃ គមៃ ង នៃះ បាន 
សមៃ ប សមៃលួរក  ដណំះ សៃយ ជនូ 
បៃជា ពលរ ដ្ឋ បាន មួយ ចំនួន ហើយ 
និង កំពុង បន្ត ចុះសមៃប សមៃួល រក 
ដណំះ សៃយជនូ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃ ល 
ជា មា្ចាស់ កៃបាលដី  មួយ ចំនួន ទៀត  ទៅ 
តាម គោល  នយោ បាយ របស់ រដ្ឋ និង 
តាម ទំហំ កៃបាល ដី ជាក់ ស្ដៃង »។

យា៉ាង ណ កដ៏ោយ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២២ 
ខៃ មថុនុា  លោក ជា សផុារ៉ា បានបៃកាស    
ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ៣០  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០  កៃមុ ការងារ  បាន បៃមលូ ទញិ 

ដីតាម គោល ការណ៍  ក្នងុ តម្លៃមិន លើ ស 
ពី៨ ដុល្លារក្នុ ង ១ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ បាន ចំនួន 
២៣ កៃបាល ដី ស្មើនឹ ង  ៥៤ហិក តា ។  
លោក បាន បន្ត ថា  បច្ចុ បៃបន្ន  កៃុម ហ៊ុន 
CAIC បាន  ដំណើរ  ការ សាងសង់ 
អាកា ស យាន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្នំពៃញ ថ្មី 
ខ្នាត  4F សមៃប់ ដំណក់ កាល ទី១ 
សមៃច បាន  ៥% ដៃល គៃង បញ្ចប់ 
និង ដក់ ឲៃយ ដំណើរ ការ សាក លៃបង នៅ 
ឆ្នាំ ២០២៣  ដៃល អាច ទទួល អ្នក - 
ដណំើរ បានរហតូ ទៅ ដល ់១៣ លន- 
នាក់ ក្នុង ១ ឆ្នាំ។  

ក្នងុ ឱកាស ចុះ ពនិតិៃយការ ដ្ឋាន សាង- 

សង់ ពៃលន យន្ត ហោះ  នៃះ ផង ដៃរ 
លោក  ឧក ញ៉ា ពុង  ឃាវសៃ តំណង 
កៃុម ហ៊ុន CAIC បាន  ថ្លៃង ថា ក្នុង 
គមៃង អាកាស យាន ដ្ឋាន ថ្មី  នៃះ  
សព្វ ថ្ងៃមាន កមា្លាំ ង  ពលកម្ម  សរុប 
ចំនួន  ១ ១០២ នាក់ ក្នុង នោះ មាន 
វិស្វករ បរទៃស ចំនួន ៩៥នាក់ និង 
វិស្វករ ខ្មៃរ មាន ចំនួន  ១១០ នាក់។ 
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «តាម ការ - 
បា៉ាន ់សា្មាន នៅ ពៃល ដណំើរការ ការងារ 
ដល ់កពំលូ នោះ  តមៃវូការ កមា្លាងំ ពល- 
កម្ម  នងឹ កើន ដល ់២ មុនឺ នាក ់ ក្នងុ ១ ថ្ងៃ។ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ  ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថា តាម រយ: 
ការឆ្លង កាត់ ការសាង សង់ ពៃលនយន្ត- 
ហោះ ថ្មនីៃះ  នឹ ង  អាច បណ្ដុះ បណ្ដា ល អ្នក 
បច្ចៃក ទៃស វិស្វករ ខ្មៃរ បាន ចៃើន និង 
ផ្ដល់ កមា្លាំង បន្ថៃម សមៃប់ អភិវឌៃឍ 
បៃទៃស កម្ពុជា នា ពៃល អនា គត»។ 
បើតាម  លោក  ឃាវ សៃ រហូត មក ទល់ 
ពៃល នៃះ កៃមុ ហុ៊ន បាន ចំណយ  
ទឹក បៃក់ចំនួន  ១២  ០ លន ដុល្លារ 
សមៃប់ ផ្នៃក បៃឹកៃសា យោ  បល់ ផ្នៃក- 
រចនា(គូរប្លង់) និង ការ បុក គៃឹះ ការ- 
ចាក់ ដី បងា្ហាប់  និង ការ កៃ សមៃួល - 
គុណភាព ដីជា ដើម។ កៃុម ហ៊ុន  នឹង 
តៃូវ ចំណយ ទឹក បៃក់ ចំនួន  ២០៨  
លន ដុល្លារ បន្ថៃម ទៀត រហូត ដល់ 
បំណច់ ឆ្នាំ ២០២០ ខង មុខ ៕ 

ទីតំាង សាង សង់ ព្រលាន យន្ត ហោះ  អន្តរ ជាតិ ភ្នពំ្រញ ថ្ម ី នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត កណ្តាល   ។ រូបថត SPM

 ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត និង ធនាគរ កាណឌីយា៉ា 
បាន បង្កើត ភាពជា ដៃគូ យុទ្ធសាស្តៃ ដ៏ 
រឹងមំា មួយទៀត កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ 
មៃសិលមិញដើមៃបី ធានាថា សៃវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ ុជាចៃើន នឹង បាន ទៅដល់ 
បៃជាជន កម្ពជុា គៃប់រូប ដោយ ភាព 
ងាយសៃលួ ។  

 កៃមុហុ៊ន ទំាងពីរ បាន ចុះហត្ថលៃខ 
លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គ្នា 
មួយ  ដើមៃបី ពងៃងឹ កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ 
របស់ ខ្លនួ និង ជំរុញ បរិ យា ប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ 
តាមរយៈ ការបៃើបៃស់ ប ណ្ដាញ របស់ 
របស់ ពួកគៃ យា៉ាង ទូលំទូលយ នៅ ទូទំាង 
ពៃះរជាណចកៃ កម្ពជុា ។ 

 លោក មា៉ា នូ រ៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង នៅក្នុង ពិធី 
ចុះហត្ថលៃខ លើ អនុសៃសរណៈ នៃ 
ការយោគយល់ គ្នា ដៃល តៃូវបាន 
ធ្វើឡើង នៅក្នុង រជធានី ភ្នំពៃញ 
កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ បាន ថ្លៃងថា ៖« នៅ 
ពៃល ភាពជា ដៃគូ នៃះ តៃវូ អនុម័ត ពី 
រដ្ឋាភិបាល នោះ អតិថិជន ធនាគរ 
កាណឌីយា៉ា ទំាងអស់ នឹង អាច 
បៃើបៃស់ ភា្នាក់ងារ វី ង ជិត ៨០០០ 

កន្លៃង ដើមៃបី ដក បៃក់ ពី គណនី 
ធនាគរ កាណឌីយា៉ា របស់ ពួកគៃ 
និង បៃើបៃស់ ភា្នាក់ងារ វី ង ដើមៃបី ធ្វើការ 
ទូទាត់ សង បៃក់កម្ច ីដល់ ធនាគរ 
កាណឌីយា៉ា តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច-
តៃនិូក (e-payment) » ។ 

« និយាយ មៃយ៉ាងទៀត គឺ វា ដូច មាន 
បណ្ដាញ មា៉ាសីុន ATM មនុសៃស ជិត 
៨០០០ កន្លៃង នៅ ទូទំាងបៃទៃស 
ដៃល អតិថិជន  របស់ ធនាគរ កាណ-
ឌីយា៉ា អាច ចាប់ផ្តើម បៃើបៃស់ 
សមៃប ់ បៃតិបត្តិការ របស់ ពួកគៃ 
ហើយក៏ អាច ទទួលបាន សកា្តានុពល 
នៃ បៃព័ន្ធ អៃកូ ហិរញ្ញវត្ថ ុជាមួយ ពា-

ណិជ្ជករ ជាង ៤ មឺុន ដៃល ទទួល 
Wingpay សមៃប់ ការទិញ ទំនិញ 
របស់ ពួកគៃ ផងដៃរ » ។   

 ពិធី ចុះហត្ថលៃខ នៃះ តៃូវបាន 
បៃរព្ធ ធ្វើឡើង ដោយមាន វត្តមាន ដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ អ្នក ឧក ញ្ញា៉ គិត ម៉ៃង 
បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល នៃ ធនាគរ 
ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត ធី ត 
និង អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌតិ ពុង ឃាវ សៃ 
បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល ធនាគរ កា 
ណ ឌី យា៉ា  ភ្ញៀវកិត្តយិស និង គណ 
គៃប់គៃង នៃ កៃមុហុ៊ន ទំាងពីរ ។ 

 យោងតាម ធនាគរជាតិ នៃ កម្ពជុា បាន 
ឲៃយ ដឹងថា គណនី អៃ ឡិ ក តៃូ និក សកម្ម 

(e-wallet) មាន ចំនួន ៥,២ លន គណ-
នី និង មាន បៃតិបត្ត ិការ  សរុប ចំនួន ៥៨ 
ពាន់ លន ដុល្លារ គិត តៃឹម ឆ្នាំមុន ។  

សមៃប់ អតិថិជន កាណឌីយា៉ា 
ទំាងអស់ កៃពី អាច បៃើបៃស់ សៃវា 
តាមរយៈ សាខ ទំាង ៦១ របស់ ធនា-
គរ  ទៅ ទូទំាងបៃទៃស ហើយ អតិថិ-
ជន ក៏ អាចមាន ជមៃើស ក្នងុការ បៃើ-
បៃស់ សៃវា រហ័ស របស់ ភា្នាក់ងារ  វី ង  
ជិត ៨០០០កន្លៃង ក្នងុ ការធ្វើ បៃតិ-
បត្តកិារ ផ្ទៃរបៃក់ និង សៃវា ទូទាត់  
ឥណទាន ផងដៃរ ។ 

 វី ង មាន អ្នកបៃើបៃស់ ជិត ១០ លន 
នាក់ ជា រៀងរល់ឆ្នា ំ និង បាន គំទៃ 

ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា យា៉ាងសកម្ម 
តាម រយៈ ការជួយ សមៃួល ដល់ 
បៃតិបត្តកិារ ដៃលមាន តម្លៃ ជិត ៩០ 
ភាគរយ នៃ តម្លៃ ផលិតផល ក្នងុសៃកុ 
សរុប របស់ បៃទៃស ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ 

 លោក Manu មានបៃសាសន៍ថា 
កៃម ភាពជា ដៃគូ រវាង ធនាគរ ឯក-
ទៃស វី ង និង ធនាគរ កាណឌីយា៉ា នឹង 
ស្វៃងរក ឱកាស ថ្មីៗ ដើមៃបី ធានាថា 
បៃជាជន កម្ពជុា គៃប់រូប ទទួលបាន ភាព 
ងាយសៃលួ និង សុវត្ថភិាព នៅពៃល 
ពួកគៃ ទទួល សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុដៃល 
ធ្វើឱៃយ កមៃតិជីវភាពរ ស់់នៅ របស់ ពួកគៃ 
កាន់តៃ បៃសើរឡើង ៕ 

ធនាគារឯកទេសវីងបានបោះជំហានដ៏ធំមួយជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា
ដើម្បីជំរុញបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាទៅកាន់តមេិតថ្មីមួយទៀត

ថ្នាក់ដឹកនាំថតរូបអនុស្រសាវរីយ៍ក្នុងពិធីចុះអនុស្រសារណៈន្រការយោគយល់គ្នា។ ពិធីចុះអនុស្រសារណៈន្រការយោគយល់គ្នាដើម្របីលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថ។ុ
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តពីទំព័រ១...ជ័យបានឲ្យដឹង
កាលពីថ្ង្ទី២៣មថិនុាថាកចិ្ច-
ប្ជំុនោះបានពិភាក្សាលើរបៀប-
វារៈដចូជាការបើកចក្នៅថ្ងទ្ី
១ខ្កក្កដាខាងមុខឬបន្តបិទ
ការពិភាក្សាសុំឲ្យមានការច្ញ
ចលូលក់ដូរត្មឹផស្ាររងុក្លឿការ-
ពិភាកស្ាករណីពលករច្ញចលូ
និងបញ្ហាផ្ស្ងៗទៀត។
យោងតាមទំព័រហ្វ្សប៊ុក

ដដ្លន្ះបានឲយ្ដងឹថា៖«នៅ
ក្នុងកិច្ចប្ជុំន្ះ មន្ត្ីថ្ប្ចាំ
ខ្ត្តស្ះក្វ សម្ចរក្សាឱ្យ
ចក្ប៉ោយប៉ត្បន្តបទិហើយមនិ 
អនុញ្ញាតឱយ្អាជីវករខ្មរ្ចលូទៅ
លក់ដូរក្នុងផ្សាររុងក្លឿឡើយ។
ភាគីថ្គ្ន់ត្ឯកភាពជា
គោលការណ៍ឲ្យអាជីវករខ្មរ្ចូល
ទៅផស្ាររងុក្លឿដើមប្ីពនិតិយ្ទនំញិ
និងដឹកទំនិញមកកម្ពជុាវិញតាម
រយៈរថយន្តចំនួន៥០គ្ឿងដោយ 
ក្នងុ១គ្ឿងតូ្វមានមនុស្សត្ 
២នាក់បុ៉ណ្ណោះហើយតូ្វបំព្ញ 
ប្បបទនិងពិនិត្យសុខភាពតាម 
ការណ្នាំនិងវិធានការក្សួង-
សុខាភិបាលជាមុន»។
ទំព័រហ្វ្សប៊ុកដដ្លន្ះ

បានសរស្រឲ្យដឹងទៀតថា៖ 
«រយៈព្លន្ការចូលទៅផ្សារ

នោះគឺចាប់ពីម៉ោង៨:០០ដល់
ម៉ោង១០ៈ០០នាទីព្កឹឲយ្ចលូ
ឲ្យអស់នៅវ្លាម៉ោង១៣:០០-
នាទីរសៀលតូ្វច្ញពីទឹកដីថ្
វិញ ហើយចំពោះការអនុញ្ញាត
ឲ្យចូលទៅ(ពិនិត្យទំនិញ)នៅ
ថ្ង្ណាព្លណានោះមិនទាន់
កំណត់នោះទ្ រង់ចាំការជូន- 
ដំណឹងពីរាជរដា្ឋាភិបាលថ្»។
មន្ត្ីខត្្តស្ះកវ្ក៏បញ្ជាក់ថា

ការបើកឬបិទច្កទា្វារព្ំដ្ន
អន្តរជាតិប៉ោយប៉ត្-ខ្លងលកឹគឺ
មិនតូ្វបើកនាព្លឆាប់ៗនោះ
ទ្ហើយប្ជាពលរដ្ឋខ្ម្រដ្ល
ច្ញពីថ្មកកម្ពុជាវិញនៅ
អំឡុងជំងឺកូវីដ១៩គឺបន្តឲ្យ
ច្ញតាមច្កអូរបីជាន់ដដ្ល។
នៅព្លទាក់ទងតាមរយៈទូរ- 
ស័ព្ទកាលពីថ្ង្ម្សិលមិញភ្នំ-
ព្ញប៉ុស្ដិ៍មិនអាចសុំការអតា្ថា-
ធិប្បាយបន្ថ្មពីលោក អ៊ុំ រាត្ី
អភិបាលខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ
និងលោកលីសារីអភិបាលរង
និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្ត្ត
ន្ះបានទ្។
ប៉ុន្ត្កាលពីថ្ងទ្ី២២ មិថុនា

លោកលីសារីបានបញ្ជាក់ថា
ការស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយ
មន្ត្ីថ្ប្ចាំនៅខ្ត្តស្ះក្វ

ដើម្បីឱ្យបើកច្កព្ំដ្នប៉ោយ-
ប៉ត្ន្ះគឺធ្វើឡើងតាមសណំមូ-
ពររបស់អាជីវករខ្ម្រដ្លមាន
តូបលក់ដូរនៅក្នុងផ្សាររុងក្លឿ
ដ្លពួកគាត់អះអាងថាកំពុង
មានផលប៉ះពាល់យ៉ោងខា្លាំង
ដល់ជីវភាព ចាប់តាំងពីថ្បាន
បិទព្ំដ្នតាំងពីខ្មីនាមក។
លោកលីម៉ង្ហ៊យុអាជីវករ

លក់ដរូនៅផ្សាររងុក្លឿបានប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ថា មូលហ្តុដ្ល
ក្ុមអាជីវករចង់ច្ញចូលទៅ
លក់ដូរនៅក្នុងប្ទ្សថ្ឡើង
វិញនៅព្លន្ះ គឺដោយសារ
មើលឃើញសា្ថានភាពឆ្លងជំងឺ- 
កូវដី១៩នៅក្នងុប្ទ្សថ្ចាប់
ផ្ដើមធូរស្លជាងមុន ហើយ
ម្យ៉ោងទៀត ក្ុមអាជីវករខ្ម្រ
ព្ួយបារម្ភអំពីទំនិញដ្លបាន
ទុកចោលនៅក្នុងតូបនៅផ្សារ- 
រុងក្លឿដ្លពំុបានមើលការខុស-
ត្ូវតាំងពីខ្មីនាមក ហើយ
កាលពីពល្ថ្មីៗ ន្ះថម្ទាងំឮ
ដំណឹងថា មានតូបរបស់ខ្ម្រ
ចំនួន៣ត្ូវបានភ្លើងឆ្ះ។
លោកម៉្ងហ៊ុយ ថ្ល្ងថា៖ 

«គួរត្សម្ួលឱ្យពលរដ្ឋខ្ម្រ
ច្ញចូលលក់ដូរដូចធម្មតាវិញ
ព្ះអីពលរដ្ឋខ្ម្រគិតថា ការ-
បិទព្ំដ្នហ្នឹងគឺអាចត្ឹម១ខ្
ឬកន្លះខ្អីទ្។អ៊ីចងឹ!ពកួគាត់
មិនបានរៀបចំទុកដាក់អីវា៉ាន់ឱ្យ

បានស្ួលបួលអីទ្។អ៊ីចឹង 
នៅព្លមានភ្លៀងធា្លាក់វាអាច
មានការលិចដំបូលផ្សារ ហើយ
ធ្វើឱយ្ខចូខាតអីវា៉ាន់។អីវា៉ាន់ទាងំ
ហ្នឹងមិនម្នមានតម្ល្១មុឺន២
មុឺនបាតអីទ្។ អ្នកលក់ដូរនៅ
ហ្នងឹគឺចណំាយអស់លយុច្ើន
ណាស់ ហើយអ្នកខ្លះលក់គោ
ក្បីដើម្បីទិញអីវា៉ាន់ទៅលក់ដូរ
នៅទឹកដីថ្»។
ប្ទស្ថ្បានប្កាសពនយ្រ

បិទប្ទ្សរហូតដល់ចុងខ្
មិថុនាន្ះហើយកាលពីថ្ង្
មស្លិមញិកាសត្បាងកកប៉សុ្ដិ៍
របស់ថ្បានចុះផស្ាយថាពុំមាន
ករណីឆ្លងជំងឺកវូដី១៩ថ្មីនៅក្នងុ

ស្កុឡើយនងិមានត្ករណីនាំ
ចូលជំងឺចំនួន៥ករណីពីតំបន់ 
មជ្ឈិមបូពា៌ា។
ប្ទ្សថ្បានរាយការណ៍ 

ថាអ្នកជំងឺកូវីដ១៩មានចំនួន 
៣១៥៦ករណីចាប់តាំងពីខ្ 
មករាមកហើយក្នុងនោះសា្លាប់
ចំនួន៥៨នាក់ជាសះស្បើយ
មានចំនួន៣០២៣នាក់ និង
អ្នកជំងឺនៅសល់សម្កនៅ
មន្ទីរព្ទ្យមានចំនួន៧៥នាក់។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញកម្ពុជា

បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩មា្នាក់ទៀតជាពល-
រដ្ឋខ្មរ្អាម្រិកំាងដ្លទើបធ្វើ-
ដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាម្រិក

កាលពីថ្ង្ទី២១មិថុនានិងធ្វើ
ឱ្យករណីឆ្លងសុរបកើនដល់
១៣០នាក់ ក្នុងនោះជាសះ- 
ស្បើយ១២៧នាក់ និងគា្មាន
ករណីសា្លាប់។
កម្ពជុាពុទំាន់បានរាយការណ៍

ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅ 
ឡើយទ្ហើយករណីឆ្លងភាគ 
ច្ើនលើសលប់គឺជាករណីនា-ំ 
ចូលពីក្ប្ទ្សខណៈដ្ល
ក្សួងសុខាភិបាលកំពុងរតឹបន្តងឹ
វិធានការនៅតាមច្កច្ញចូល
តាមព្លានយន្តហោះដើម្បី
ការពារកំុឱ្យមានការឆ្លងពីមនុស្ស
មា្នាក់ទៅមនុស្សមា្នាក់ទៀតនៅ 
ក្នុងប្ទ្ស៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ពុធទី២៤ែខមិថុនាឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤
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ថៃបន្តបិទចៃកអន្តរជាតិ...



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  តំណាងសហព័ន្ធនិង
សហជីពចំនួន១៤ កាលពីថ្ងៃទី
២២ខៃមិថុនាបានរួមគ្នាដាក់ញត្តិ
ទៅលោក អុិតសំហៃង រដ្ឋមនៃ្ដី
កៃសួងការងារនិងបណ្តះុបណា្តាល-
វិជ្ជាជីវៈស្នើសំុឱៃយលុបចោលសៃចក្ដ-ី
សមៃចចុះថ្ងៃទី២ខៃមិថុនាឆ្នាំ

២០២០ ស្តីពីការពនៃយារពៃល
បើកបៃក់អតីតភាពការងារឆ្នាំ
២០១៩-២០២០ របស់កម្មករ
និយោជិតគៃប់ស្ថាប័នទំាងអស់។
លោកសុខគីនបៃធានសហព័ន្ធ

សហជីពសំណង់ និងពៃឈើ
កម្ពជុជតំណាងសហជីព១រូប
ដៃលបានចូលរួមដាក់ញត្ដិទៅរដ្ឋ-
មនៃ្ដីកៃសួងការងារ បានបៃប់

ភ្នពំៃញបុ៉ស្ដិ៍ថាតំណាងសហភាព
សហព័ន្ធធំៗចំនួន១៤ តំណាង
ឱៃយវិស័យសណា្ឋាគរ ទៃសចរណ៍
សៃវាកម្ម និងសំណង់នៅកម្ពជុ
បានចូលរួមដាក់ញត្តិគឺដើមៃបីស្នើសំុ
ឱៃយលុបចោលសៃចក្ដីសមៃចស្តីពី
ការពនៃយារពៃលបើកបៃក់អតីត-
ភាពការងារឆ្នា២ំ០១៩ និងឆ្នាំ
២០២០។
លោកថ្លៃងថា៖«បើបៃកាស

លៃខ០១៨/២០ ចុះថ្ងៃទី២ខៃ
មិថុនាឆ្នាំ២០២០ស្តីពីការពនៃយារ-
ពៃលបើកបៃក់អតីតភាពឆ្នាំ
២០១៩ និងឆ្នា២ំ០២០ របស់
កៃសួងនៃះនៅតៃអនុវត្ដនោះ
កម្មករនិយោជិតនឹងមិនទទួល
បាននូវបៃក់អតីតភាពនោះទៃ
ដូច្នៃះទើបយើងស្នើឱៃយលុបសៃចក្ដ-ី
ជូនដំណឹងនៃះវិញ»។
លោកសុខគីនបានឱៃយដឹងថា

នៅពៃលតំណាងសហជីពទំាង

១៤យកញត្ដិទៅដាក់នៅកៃសួង
ការងារនៅថ្ងៃទី២២ខៃមិថុនា
លោកនិនវណ្ណៈមនៃ្ដីទទួលបន្ទកុ
ផ្នៃកដោះសៃយវិវាទនិងកូដកម្ម
នៃកៃសួងការងារបានមកទទួល
ញត្ដិ និងបានសនៃយាថា នឹងជូន-
ដំណឹងដល់ថា្នាក់ដឹកនំាសហព័ន្ធ
សហជីពវិញនាសបា្តាហ៍កៃយ។
លោកថ្លៃងថា៖«គៃយកញត្ដិ

របស់យើងទៅពិចារណាបុ៉ន្ដៃការ
ឆ្លើយតបភា្លាមៗ នោះវាមិនមាន
លក្ខណៈអ្វីជផ្លវូការទៃ។ក្នងុ
ដំណាក់កាលនៃះយើងមិនសូវ
សងៃឃឹមថានឹងទទួលបានដំណោះ-
សៃយណាមួយនោះទៃបុ៉ន្ដៃយើង
តៃវូតៃធ្វើពៃះថារឿងនៃះវាជបៃ-
យោជន៍របស់កម្មករនិយោជិត»។
តាមលិខិតរបស់តំណាងសហ-

ព័ន្ធនិងសហជីពទំាង១៤ដៃល
បានដាក់ទៅលោកអុិតសំហៃង
បច្ចបុៃបន្ននិយោជកបានពៃយួរការងារ

កម្មករនិយោជិតរាប់មឺុននាក់ដោយ-
សរជំងឺកូវីដ១៩ដៃលក្នងុអំឡុង
ពៃលជមួយគ្នានៃះកម្មករនិយោ-
ជិតតៃវូបាត់បង់ការងារនិងបៃក់
ចំណូលបៃចំាខៃជបន្តបនា្ទាប់។
លិខិតថា៖«កម្មករនិយោជិត

តៃវូបៃឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួន
ដូចជតៃវូសងកម្ចីបៃចំាខៃទំាង
បៃក់ដើម និងការបៃក់ការ-
ចំណាយលើសៃវាពៃយាបាលជំងឺ
សមាជិកគៃសួរនិងការចំណាយ
លើតមៃវូការចំាបាច់មូលដា្ឋាន
បៃចំាថ្ងៃជចៃើនទៀត»។
តំណាងសហជីព ក៏បានស្នើ

កៃសួងការងារជំរុញនិយោជកឲៃយ
បន្តបើកបៃក់រំឭកអតីភាពការងារ
ដៃលមានមុនឆ្នាំ២០១៩(សមៃប់
ផ្នៃកវាយនភណ្ឌកាត់ដៃរនិងផលិត
សៃបៃកជើង) និងបៃក់បំណាច់
អតីតភាពការងារថ្មីក្នងុឆ្នាំ២០២០
(សមៃប់គៃប់វិស័យ)ដល់កម្មករ

និយោជិតសៃបតាមខ្លមឹសរនៃ
មាតៃ៨៩នៃចៃបាប់ស្ដពីីការងារ
និងបៃកាសលៃខ៤៤៣ របស់
កៃសួងការងារដើមៃបីឱៃយកម្មករ
និយោជិតទទួលបានបៃក់ចំណូល
ខ្លះសមៃប់ផ្គត់ផ្គង់គៃសួរ។
ឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ញត្ដិ

នៃះលោកហៃងសួរអ្នកនំាពាកៃយ
កៃសួងការងារថ្លៃងបៃប់ភ្នពំៃញ-
បុ៉ស្ដិ៍នៅថ្ងៃទី២២ខៃមិថុនាថា៖
«យើងបានទទួលហើយសងៃឃឹម
ថាគៃប់បុគ្គលទំាងអស់នឹងអាន
សៃចក្តីជូនដំណឹងកៃសួងសជថ្មី
ហើយរួមគ្នាអនុវត្តតាមសៃចក្តី-
ជូនដំណឹងរបស់កៃសួងដៃលមាន
ន័យគៃប់គៃន់តៃមឹតៃវូសមៃប់
ជួយរកៃសាការងារមនុសៃសរាប់លាន
នាក់ក្នងុកាលៈទៃសៈនៃះ។បើរោង-
ចកៃមានលទ្ធភាពនោះបៃហៃលជ
មិនមានករណីរោងចកៃសហគៃស
កំពុងពៃយួរការងារនោះទៃ»៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ស្ពៈឺអាជ្ញាធរខៃត្តកំពង់ស្ពឺ និង
អង្គការបៃឆំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់
ការបំផ្លាញធនធានធម្មជតិនៅថ្ងៃទី២២
មិថុនា បានចុះរុះរីឡដុតធៃយូងខុសចៃបាប់
ស្ថតិនៅភូមិអូរអញ្ចា ឃំុតាសលសៃកុ
ឱរា៉ាល់ដោយមានឡដៃលបានកម្ទៃចនិង
ឡដៃលនឹងតៃវូកម្ទៃចចំនួន១១៧ឡ
ពៃមទំាងតមៃវូឲៃយមា្ចាស់ឡធ្វើកិច្ចសនៃយា
និងបានធ្វើលិខិតពៃមានបញៃឈប់សកម្ម-
ភាពទំាងអស់នៃះ។
តាមរបាយការណ៍របស់មនៃ្តីការិយា-

ល័យដៃនជមៃកសត្វពៃភ្នំឱរា៉ាល់ និង
អង្គការបៃឆំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់
ការបផំ្លាញធនធានធម្មជតិនងិការពារ
សិទ្ធិពលរដ្ឋ(ACNCIPO)ឲៃយដឹងពី
មៃសិលមិញថា នៅថ្ងៃទី២២ ខៃមិថុនា
មន្ទីរបរិស្ថានខៃត្តបានចូលរួមជមួយ
កមា្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពសៃុក
ដឹកនាំដោយលោកនីនរៈអភិបាលរង
សៃុកឱរា៉ាល់ ដោយមានការចូលរួមពី
អង្គការ ACNCIPOបានចុះកម្ទៃចទី-
តាំងឡដុតធៃយូងអនាធិបតៃយៃយចំនួន
១១៧ឡ។តាមរបាយការណ៍ចនំនួនៃះ
សរុបទាំងអាជ្ញាធរទុកពៃលឲៃយមា្ចាស់ឡ
កម្ទៃចឡដោយខ្លួនឯង។
ទីតំាងឡដៃលតៃវូកម្ទៃចនោះស្ថតិនៅ

ចំណុចភូមិសស្តៃភូមិអូរអញ្ចា និង
ចំណុចភូមិសស្តៃភូមិដូងស្ថតិក្នងុឃំុ
តាសលសៃកុឱរា៉ាល់ខៃត្តកំពង់ស្ពឺដៃល
ជទីតំាងដៃនជមៃកសត្វពៃភ្នំឱរា៉ាល់។
របាយការណ៍ខាងលើបន្តថាជលទ្ធផល

ទី១នៅចំណុចភូមិអូរអញ្ចាមានឡដុត
ធៃយូងចំនួន១០១ឡ(វាយកម្ទៃចចោល
ចំនួន៣៧ឡ និងធ្វើកិច្ចសនៃយាទុករយៈ-
ពៃល១៥ថ្ងៃឲៃយមា្ចាស់រីធៃយូងចៃញឲៃយអស់

កម្ទៃចចោលដោយខ្លនួឯងចំនួន៦៤ឡ)។
ទី២នៅភូមិដូងមានឡដុតធៃយូងចំនួន
១៦ឡ(វាយកម្ទៃចចោលចំនួន៤ឡនិង
ធ្វើកិច្ចសនៃយាដូចគ្នាទុករយៈពៃល១៥ថ្ងៃ
ឲៃយកម្ទៃចដោយខ្លនួឯងចំនួន១២ឡ)។
លោកនៅណាក់អនុបៃធានមន្ទរី-

បរិស្ថានខៃត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លៃងកាលពី
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ថា មន្តៃីជំនាញរបស់
លោកសហការជមួយមន្តៃីមូលដា្ឋាន
បានបង្កើតជគណៈកម្មការមួយចុះទៅ
ធ្វើបៃតិបត្តិការរុះរីឡដុតធៃយូងខុសចៃបាប់។
ក្នងុបៃតិបត្តកិារនៃះ អាជ្ញាធររុះរី និង
បំផ្លាញចោលនូវឡដុតធៃយូងនិងខ្ទមដៃល
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននំាគ្នាទៅបៃកប
អាជីវកម្មខុសចៃបាប់នៅតំបន់នោះ។
លោកបន្តថា មន្តៃីជំនាញមិនបាន-

ឃាតខ់្លនួមនសុៃសទៃដោយគៃនត់ៃធ្វើការ-
អប់រំ ណៃនាំ និងធ្វើកិច្ចសនៃយាបញៃឈប់
សកម្មភាពអាជីវកម្មដុតធៃយូង និងកាប់-
បំផ្លាញពៃឈើ។ជពិសៃសអាជ្ញាធរ
តៃូវតៃទប់ស្កាត់សកម្មភាពរំលោភ
ទន្ទៃនដីដៃនជមៃកសត្វពៃភ្នំឱរា៉ាល់

ពៃះពួកគត់បាននាំគ្នាមកសងសង់
ខ្ទមតូចៗសមៃប់ស្នាក់នៅដើមៃបីបៃកប
អាជីវកម្មដុតធៃយូង។លោកនៅណាក់
ថ្លៃងថា៖«រីឯឡដុតធៃយូងទាំងអស់ យើង
ចុះរុះរីបំផ្លាញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មួយ-
ចំនួន ហើយមួយចំនួនទៀត ពួកគត់
សនៃយារុះរីដោយខ្លួនគត់»។
លោកហ៊លុមា៉ារា៉ាអនបុៃធានការយិា-

ល័យដៃនជមៃកសត្វពៃភ្នំឱរា៉ាល់សៃុក
ឱរា៉ាល់ថ្លៃងពីមៃសិលមិញថា ឡដុតធៃយូង
ចំនួន១១៧ឡ តៃូវបានអាជ្ញាធររុះរី
មួយចំនួន និងពលរដ្ឋស្នើសុំរុះរីដោយ
ខ្លួនឯងមួយចំនួន ដោយសរពួកគត់
នៅមិនទាន់យកធៃយូងចៃញពីឡអស់។
ដចូ្នៃះគត់សុំទកុពៃលឲៃយពកួគត់១៥ថ្ងៃ
ដើមៃបីយកធៃយូងចៃញពីឡនៃះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងបានទុកពៃល

ពួកគត់ចំនួន១៥ថ្ងៃដើមៃបីរុះរី ហើយ
បៃសិនបើគត់នៅតៃមិនពៃមរុះរីតាមកិច្ច-
សនៃយាទៃមនៃ្តីឧទៃយានុរកៃសពួកខ្ញុំនឹងចុះទៅ
រុះរីម្ដងទៀត។បុ៉ន្ដៃយើងមិនបានប្ដងឹឬ
ចាត់វិធានការទៅតុលាការទៃពៃះពួក-

គត់យល់ពៃមតាមការសមៃបសមៃលួ
ជមួយអាជ្ញាធរ។យើងគៃន់តៃធ្វើ-
កិច្ចសនៃយាបញៃឈប់សកម្មភាពនិងពៃមាន
គត់អនុវត្តតាមផ្លវូចៃបាប់»។
លោកជហ៊ានបៃធានអង្គការ(ACN-

CIPO)ថ្លៃងពីមៃសិលមិញថា សមត្ថកិច្ច
ចមៃះុសៃកុឱរា៉ាល់ខៃត្តកំពង់ស្ពឺនិងមន្តៃី
អង្គការលោកជង៣០នាក់ បានចុះទៅ
រុះរីនិងបំផ្លាញឡធៃយូងនិងខ្ទមមួយចំនួន
ដៃលសងសង់ដោយខុសចៃបាប់នៅភូមិ
អូរអញ្ចាឃំុតាសលសៃកុឱរា៉ាល់។
លោកថាក្នងុអំឡុងពៃលចុះបៃតិបត្តិការ

ក៏មានការតវា៉ានិងរារំាងសកម្មភាពរបស់
មន្តៃីអនុវត្តចៃបាប់ដៃរបុ៉ន្ដៃមន្តៃីជំនាញបាន-
ពៃយាយាមសមៃបសមៃួលជមួយពួក-
គត។់ភា្លាមៗនោះសមត្ថកិច្ចបានផៃសព្វ-
ផៃសាយពីការបៃកបមុខរបរដុតធៃយូងដោយ
ខុសចៃបាប់ ការកាប់បំផ្លាញពៃឈើ និង
ការតំាងលំនៅដោយខុសចៃបាប់។មន្តៃី
ជំនាញបានតមៃវូឲៃយពួកគត់ធ្វើកិច្ចសនៃយា
បញៃឈប់សកម្មភាពដុតធៃយូង និងការកាប់
ពៃឈើខុសចៃបាប់បន្តទៀតពៃមទំាង
ពៃមានអនុវត្តចៃបាប់ទៅលើពួកគត់។
លោកហ៊ានបៃប់ថា៖«ពួកគត់ទើបតៃ

មកធ្វើឡដុតធៃយូងហ្នងឹថ្មីៗ ទៃហើយអ្នកខ្លះ
ក៏ជិត១ខៃមកហើយដោយពួកគត់បាន-
ទិញឈើពីគៃផៃសៃងនៅតំបន់ជួរភ្នំកៃវាញ
កណា្តាលខៃត្តកោះកុង ដឹកយកមកដុត
ធ្វើអាជីវកម្មធៃយូងនៅតំបន់ភ្នំឱរា៉ាល់នៃះ
ពៃះតំបន់នៃះមិនមានពៃឈើចៃើនទៃ»។
លោកសោម ពុទ្ធតារាមៃបញ្ជាការ

កងរាជអាវុធហត្ថសៃកុឱរា៉ាល់ ថា៖«កង
រាជអាវុធហត្ថសៃុកឱរា៉ាល់ពួកខ្ញុំបានទៅ
ចូលរួមបៃតិបត្តកិារនៃះដៃរតៃរបាយការណ៍
នានាខ្ញុំអត់ដឹងទៃ តៃខ្ញុំមានមន្តៃីជំនាញ
ចមៃះុទៅគ្នាចៃើនដៃរអាចសកសួរទៅ
គត់ទៅពៃះគត់ដឹងចៃើនជងខ្ញុ»ំ៕

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពនិឺងអង្គការACNCIPOចុះកម្ទេចឡដុតធេយូងខុសចេបាប់ថ្ងេទី២២ មិថុនា។ រូបជហ៊ាន

សហព័ន្ធសហជីព១៤ស្នើឲ្យក្សួងការងារលុបការសម្ចពន្យារព្លបើកប្ក់អតីតភាពការងារ

 វ៉ន  ដា រ៉ា   

ស្ទឺង តេង ៈរដ្ឋបាលខៃត្ដស្ទឹងតៃង
បានតៃៀមទុកទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន
១២០ទតីាងំសមៃប់សង្គៃះពលរដ្ឋ
ពីគៃះទឹកជំនន់រដូវវសៃសាឆ្នាំនៃះ
កៃយពៃលកៃសួងធនធានទឹកនិង
ឧតុនិយមពៃយាករថា ស្ថានភាពជំនន់
អាចនងឹមានកមៃតិខ្ពស់ដចូទៅនងឹឆ្នាំ
២០១៩ ឬឆ្នាំ១៩៩៤។យោងតាម
លោកម៉ៃន គុង នាយករងរដ្ឋបាល
និងជអ្នកនាំពាកៃយសលាខៃត្តស្ទឹង-
តៃងបានថ្លៃងនៅក្នុងសន្និសីទកា-
សៃតនៅទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្តៃីកាល-
ពីមៃសិលមិញ។
លោកម៉ៃនគងុបានថ្លៃងថាកាល-

ពីឆ្នាំ២០១៩គៃះទកឹជនំន់មនិបាន
បណា្តាលឱៃយមនសុៃសរងគៃះដល់ស្លាប់
នោះទៃ។ប៉ុន្ដៃបានជម្លៀសពលរដ្ឋ
ដៃលរងគៃះពីការជន់លិចចំនួន
៣៥២៨គៃួសរទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថ-ិ
ភាព។លោកបានថ្លៃងថាឆ្នាំ២០២០
នៃះ គណៈកមា្មាធិការគៃប់គៃងគៃះ
មហន្តរាយខៃត្ដ បានរៀបចំទីទួល-
សវុត្ថិភាពចនំនួ១២០ទីតាងំរចួហើយ
ដើមៃបីតៃៀមទប់ទល់និងបងា្ការគៃះ-
ទឹកជំនន់ឆ្នាំនៃះ។
លោកគុងថ្លៃងថា៖«តាមការជូន-

ដំណឹងរបស់កៃសួងធនធានទឹក
ស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ២០២០
នៃះអាចខ្ពស់បៃហក់បៃហៃលនងឹឆ្នាំ
២០១៩ ដៃរ ហើយទឹកជំនន់កាល-
ពឆី្នាំ២០១៩មានកម្ពស់ខ្ពស់បៃហក-់
បៃហៃលនឹងទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ
១៩៩៤ដៃល...តទៅ ទំ ព័រ ៧

អាជ្ញាធរស្ទងឹត្ងត្ៀម
ទួលសុវត្ថភិាពទឹកជំនន់
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កម្ពជុា-ចិន ចុះហត្ថលេខា២០គមេងទឹកបេក់ជាង$៧លានសមេប់មូលនិធិមេគង្គ-ឡានឆាង
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការ- 
បរទៃស  និង សហបៃតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ  លោក បៃក់ សុខុន  
និង ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ចិន  លោក វ៉ាង 
វិនធាន  ពី មៃសិល មិញ បាន ចុះ- 
ហត្ថលៃខា លើ កចិ្ច ពៃមពៃៀង   ស្ត ីព ី  
គមៃង កិច្ចសហបៃតិ បត្តិការ  
ចនំនួ ២០ គមៃង  ដៃលមាន ទកឹ- 
បៃក ់ ជាង៧លាន ដុលា្លារ  សមៃប ់  
មលូ នធិ ិពសិៃស កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ   
ការ មៃគង្គ -ឡាន ឆង ២០ ២០  ។

យោង តាម សៃចក្ដបីៃកាស ពត័-៌ 
មាន របស់ កៃសួង ការបរទៃស  
គមៃង ទាងំ ២០ថ្ម ីនៃះ  ភាគ ចៃើន   
គៃប ដណ្ដបល់ើ សកម្មភាព នានា 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការអភិវឌៃឍ វិស័យ 
សៃដ្ឋកិច្ច- សង្គម  អភិវឌៃឍន៍ ធន- 
ធាន មនសុៃស  សន្តសិខុ តាម បៃពន័្ធ 
អុនីធណឺតិ  ការ កសាង សមត្ថ ភាព  
ទៃសចរណ ៍និង សៃវកម្ម  បរសិា្ថាន  
និង ការ ការពារ ធម្មជាតិ ជា ដើម។ 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ មាន ទកឹ បៃក ់
៧ ២២៥ ៤០០ ដុលា្លារ។

ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីចុះ ហត្ថលៃខា នោះ  
លោក រដ្ឋ មន្តៃី ការបរទៃស  បៃក់ 
សខុនុ មាន បៃសាសន៍ ថា  កាល ព ី  
ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩  លោក បាន- 
ចុះ ហត្ថលៃខា ជាមយួ  លោក វ៉ាង 
វនិធាន  ម្ដង ហើយ សមៃប ់គមៃង   

ចំនួន១៩  របស់ កម្ពុជា  ដៃល 
គាទំៃ ដោយ មលូ នធិ ិពិសៃស កចិ្ច- 
សហ បៃតបិត្តកិារ មៃគង្គ -ឡាន ឆង   
ឆ្នាំ ២០១៨។ លោក ថា  គមៃង 
ទំាង នៃះ តៃូវ បាន អនុវត្ត បៃកប- 
ដោយ វឌៃឍនភាព គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់ 
ហើយ បាន បង្កើត នូវ សមិទ្ធផល 
រូបី ជាចៃើន ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ 
ជីវភាព  និង សុខុមាលភាព របស់ 
បៃជាជន កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖«ឆ្លៀត 
ក្នងុ ឱកាស នៃះ  ខ្ញុ ំសមូ សម្តៃង នវូ 
ការ ពៃញ ចិត្ត យ៉ាង ជៃល ជៃ 
ចពំោះ រដ្ឋាភបិាល សាធារណរដ្ឋ- 
បៃជាមានិត ចិន  សមៃប់ ការ- 
គាំទៃ ដៃល មិន អាច កាត់ ថ្លៃ បាន  
សមៃប់ គមៃង ថ្មី ចំនួន ២០ 
បន្ថៃម ទៀត គាទំៃ ដោយ មលូ នធិ ិ
ពិ សៃស កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ 
មៃគង្គ -ឡាន ឆង ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល  
មាន ថវិកាសរុប ចំនួន បៃមាណ 
ជាង ៧លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក»។

លោក ថ្លៃង ថា  គមៃង ទាងំ នៃះ   
នងឹ បន្ត រមួ ចណំៃក ដល ់កចិ្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិការ ក្នុង វិស័យ អភិវឌៃឍន៍ 
ជន បទ ធន ធាន ទឹក  កសិកម្ម 
ការ  ត ភា្ជាប ់ផ្លវូ អាកាស  អបរ់ ំ បៃតកិ-  
ភណ្ឌ វបៃបធម ៌ ជាដើម។ បើ ទោះប-ី 
ជា មាន ផល ប៉ះ ពាល ់យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ 
ពីវិបត្ដិ កូវីដ១៩  ក៏ដោយ ក៏ កិច្ច- 
សហ បៃត ិបត្តកិារ កម្ពជុា -ចនិ ទាងំ   

កមៃិត ទ្វៃភាគី  និង ពហុភាគី  គឺ 
នៅ តៃ រកៃសា បាន នូវ ភាព សំខាន់។ 
បៃទៃសចនិ បាន ចាត ់ទកុ បៃទៃស 
កម្ពជុា  ជា អាទ ិភាព ចមៃបង ក្នងុ ការ- 
ចូល រួម ចំណៃក គៃប់ គៃង ការ រីក- 
រាល ដល នៃ ជំងឺ ដ៏ កាច សាហាវ 
នៃះ នងិ កាត ់បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល ់
សៃដ្ឋ កិច្ច-សង្គម។ 

លោក បៃក់ សុខុន  បន្ត ថា  
បៃទៃស ចិន បាន បញ្ជូន គៃឿង- 
បរិកា្ខារ បៃឆំង នឹង ជំងឺ រាតតៃបាត  
នងិ អ្នក ជនំាញ វៃជ្ជសាស្តៃ  យ៉ាង- 
ឆប  ់រហ័ស  ដើមៃប ីជយួ ដល់ កចិ្ច ខតិ-  
ខំ បៃឹង បៃង របស់ កម្ពុជា  ហើយ   
នាវ ដកឹ ជញ្ជនូ តៃវូ បានចាត ់ចៃង 
ជាពិសៃស ដើមៃបី ធានា នូវ លំហូរ 
នៃ វត្ថុ ធាតុ ដើម  សមៃប់ ផលិត- 
កម្ម ឧសៃសាហ កម្ម នៅ កម្ពុជា ។

លោក ថា  ពធិ ីចុះ ហត្ថលៃខា នៃះ  
ធ្វើ ឡើង ទាន ់ពៃលវៃលា  នងិ មាន 
សារៈ សខំាន ់បផំតុ  ក្នងុ ពៃល វៃលា   
ដ ៏លបំាក នៃះ ដើមៃបី បង្ហាញ ព ីភាព- 
រឹង មាំ  និង ជា ការ អះ អាង ជា ថ្មី នូវ 
មូលដ្ឋាន ដ៏ រឹង មាំ នៃ កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តិកា រមៃគង្គ- ឡាន ឆង ។   
ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្តើម មូល និធិ 
ពិសៃស នៅ ឆ្នាំ២០១៦  គមៃង   
ទាំង នៃះ បាន រួម ចំណៃក ក្នុង ការ- 
លើក កម្ពស ់ការ អភវិឌៃឍ សៃដ្ឋកចិ្ច- 
សង្គម របស់ បណ្តា បៃទៃស មៃ - 
គង្គ-ឡាន ឆងតាម រយៈ ការ បងៃមួ   
គមា្លាត នៃ ការ អភិវឌៃឍ  ការ ពងៃឹង 
ទំនុក ចិត្ត  និង ការ យោគយល់ គា្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក  និង ការ ពងៃឹង 
សមត្ថភាព របស់ យើង ក្នុង ការ- 
ឆ្លើយ តប ឱៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង 

ទៅ នឹង តមៃូវ ការ របស់ បៃជាជន ។
លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុសំមូ អះអាង 

សាជា ថ្មី នូវ ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ 
កម្ពុជា ក្នុង ការ ពងៃឹង  និង រឹត ចំ- 
ណង មិត្តភាព រវង បណ្តា បៃទៃស 
មៃគង្គ  និង បៃទៃស ចិន»។

ឯក អគ្គ រដ្ឋទូត ចិន  លោក វ៉ាង 
វនិ ធាន   បៃប ់លោក  បៃក ់ សខុនុ  
ថា  ចាប ់តាងំ ព ីការ បង្កើត មក  កចិ្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ ឡានឆង-
មៃគង្គ នៃះ ដើរត ួនាទ ីក្នងុ ការ ធ្វើ ឲៃយ 
ភូមិសាស្តៃ តំបន់ វបៃបធម៌  និង 
មិត្តភាព នៃ បៃទៃស ទាំង ៦ ក្នុង 
តំបន់ ខិត ជិត គា្នា  ពៃម ទាំង លើក- 
កម្ពស់ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ មាន 
បៃយោជន៍ ទៅវញិ ទៅ មក កាន់ តៃ 
សុ ីជមៃ។ លោក បន្ត ថា  សមភាព  
និង ការ គាំទៃ គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក 
ក្នុង គោល គំនិត របស់ កិច្ច សហ- 
បៃតបិត្តកិារ ឡាន ឆង -មៃគង្គ ក្នងុ 
បរយិកាស ជា គៃសួារ នៃះ  ទទលួ- 
បាន ការ គាំទៃ កាន់ តៃ ចៃើន ពី 
សាធារណ ជន។

លោក បញ្ជាក ់ថា  កម្ពជុា បាន- 
ទទលួ ផល យ៉ាង ចៃើន ព ីគមៃង  
មូលនិធិ ពិសៃស នៃ កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ ឡានឆង -មៃគង្គ  
អស់ រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ ជាប់ គា្នា  
ដៃល មាន គមៃង សរុប ៥៥  
បូក រួម ទាំង គមៃង ឆ្នាំ នៃះ  
ហើយ មាន ទឹកបៃក់ សរុប ជាង 

២០លាន ដុលា្លារ។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«នៃះ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ   

ពីការ ចូលរួម យ៉ាង សកម្ម របស់ 
កម្ពជុា ក្នងុ កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ 
ឡានឆង -មៃគង្គ  នងិ បញ្ជាក ់ថា  
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ ចិន - 
កម្ពជុា ក្នងុ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ 
ឡានឆង -មៃគង្គ ពិត ជា មាន 
ផ្លៃផ្កា យ៉ាង  ខា្លាំង។  យើង សងៃឃឹម 
ថា  គមៃង ទាំង នៃះ នឹង ជួយ 
ពងៃឹង ដល់ ជីវភាព របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា  និង ពន្លឿន ការ- 
អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  សង្គម  
និង ផ្នៃក ផៃសៃងៗ ទៀត»។

លោក វ៉ាង វនិធាន បាន មាន- 
បៃសាសនថ៍ា គមៃង ថ្ម ីសមៃប ់
ឆ្នាំ២០២១  កំពុង ចាប់ ផ្ដើម  
ហើយ លោក សងៃឃមឹ ថា  គមៃង 
ដៃល មាន គុណភាព ទាំង នោះ 
នឹង តៃូវ បៃកាស  និង ផ្ដល់ ការ- 
គាទំៃ ដល ់ការអភវិឌៃឍ សង្គម  នងិ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ តបំន ់ បនា្ទាប ់ព ីការ- 
រាត តៃបាត ជងំ ឺកវីូដ១៩។ ចនិ នងឹ 
លើកកម្ពស់ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ ឡានឆង -មៃគង្គ ឲៃយ ឈាន- 
ដល ់កមៃតិ ថ្ម ីមយួ ទៀត  ជយួ ដល ់
ការសា្ដារ សៃដ្ឋកចិ្ច អនតុបំន ់ចៃញ-  
ព ីភាព លបំាកនងិ ធ្វើ ឲៃយ រមួ វភិាគ-
ទាន ដ ៏តៃមឹ តៃវូ របស់ ចនិ រមួ ចណំៃក   
ដល់ ស្ថិរភាព សៃដ្ឋកិច្ច នៅ អាសុី 
និង នៅ លើ ពិភព លោក៕

លោកបេក់ សុខុន ក្នងុពិធីចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីចិន   មេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សាលា រាជ ធានីនឹង ...
តពទីពំរ័ ១...រាជធាន ីភ្នពំៃញ 

បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី 
អង្គា រថា វិធានការ នៃះតៃូវបាន 
ដក ់ឡើង នៅក្នងុ អង្គបៃជុ ំកៃមុ- 
ការងរ មយួ ដៃល  ដកឹនា ំដោយ 
លោក ឃួ ង សៃង អភិបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ កាលពី ពៃល 
ថ្មីៗ នៃះ។ លោក បន្តថា ការ ដៃ ល 
រដ្ឋបាល រាជធាន ីសមៃច ដចូ្នៃះ 
ពៃះតៃ សង្កៃតឃើញថា រថ យ ន្ត 
ធុន ធ្ងន់ ទំាងនៃះតៃងតៃ បង្ក គៃ ះ- 
ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ ជា ញឹកញ ប់  នៅ  
លើ ផ្លវូ៦០ម៉ៃតៃ ហើយ ថៃម ទំា ង  
បើក បរ គា្មាន សណ្តាប ់ធា្នាប់ទៀត។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ដោយ សារ  
តៃ មើលឃើញ ពី កង្វះ ខាត ពី  មា្ចា ស់ 
រថ យន្ត ឬ តៃកុង ឡាន(ធំ) ឧទា - 
ហរណ៍ ថា តៃកុង ឡាន ដៃល 
គាត់ បើក បរ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន នៃះ 
ដចូ្នៃះ យើង មនិអាច បនោ្ទាស ថា 
កៃមុហ៊នុ ខសុ ទៃ។ តៃ កងុ ឡា ន 
គាត ់បើក លឿន គាត ់បើក   ដោ យ 
គា្មាន ការបៃងុបៃយ័ត្ន ហើយ ចៃើ ន- 
តៃមាន បង្ក ជា គៃះ ថា្នាក ់ផៃសៃងៗ 
និង បញ្ហា អសកម្ម មួយ ចំនួន 
ទៀត។ ដូច្នៃះ ទើប យើង តៃវូតៃ 
ធ្វើ អ្វ ីមៃយ៉ា ង ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ បញ្ហា 

ទាំងនៃះឲៃយ មាន របៀបរៀបរយ 
ក្នុង ការ ដឹក ជ ញ្ជូន»។

លោក ម៉ៃ ត មាស ភក្ត ី លើក- 
ឡើង ថា កន្លងមក ឡានធំៗ ដកឹ 
ដី និង ដឹក ខៃសាច់  តាម បណ្តាយ 
ផ្លវូ  ៦០ ម៉ៃតៃ  ហាក់ មិនបាន គោរ ព 
តាម ការណៃនំា របស់ សាលា រា ជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  ឲៃយ បានល្អ នោះទៃ 
ដោយ តៃងតៃ បង្ក ការរំខាន ដូច - 
ជា បង្ក ឲៃយ មានការ ស្ទះ ចរាច រណ ៍
ការមនិ គៃប រថ យន្ត ដៃល នា ំឲៃយ 
ហុយ ដី ធា្លាក់ ដី  ឬភក់របា៉ាត់ របា៉ា យ 
ធ្វើ ឲៃយ រខំាន ដល ់អ្នកដណំើរ តាម 
ផ្លវូ  នងិ  ធ្វើ ឲៃយ ខចូ សោភណភាព 
ផ្លូវ ជាដើម។

លោកឌី រ័ត្ន ខៃ ម រុណ អភិបា ល - 
រង ខណ្ឌមានជ័យ  បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា ការផ្អាក 
មិន  ឲៃយ មាន  រថ យន្ត  ធុន ធំ ច រា ចរ 
នៅ  តាម បណ្តាយ ផ្លូវ ៦០ ម៉ៃតៃ  
គ ឺសំដៅ តៃ ទៅលើ  រថ យន្ត ដឹក  ខៃសា ច់ 
និង ដឹក ដី សមៃប់ ការដ្ឋាន ក្នុង 
តំបន់ នៃះ បុ៉ណ្ណោះ ចំពោះ រថ យ ន្ត  
ទូទៅនៅតៃ អាច ចរាចរបា ន ជា- 
បៃកៃតី។ លោក បន្តថា វិធា ន- 
ការ នៃះ នឹង ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត 
ចាប់ពី ខៃសីហា ទៅ។ «ផ្អាក- 

បណ្តាះ  អាសន្នមិន ឲៃយ ធ្វើ ចរា-  
ចរណ៍  ដោយ ទុក រយៈពៃល១ខៃ 
សមៃ ប់ ការដ្ឋាន នៅលើ ផ្លវូ៦០ 
ម៉ៃតៃ នៃះ ដើមៃបី ឲៃយ រៀបចំ ផ្លាស់- 
ប្តូរ ការដឹក ជ ញ្ជូន ជាឡានធំៗ 
មកជា ការ បូម តាម បំពង់ ទុយោ 
វិញ។ ការ ទុកពៃល ឲៃយ ១ខៃ នៃះ 
គ ឺយើង មើលឃើញថា កៃមុហុ៊ន 
អភិវឌៃឍ ន៍ ទាំងនៃះនឹង អាច ធ្វើ 
បាន  បើ មិ ន បាន  យើង មើល 
ទៅតាម ជាក់ ស្តៃង»។

លោកម៉ៃង វិមាន តា រា៉ា អធិកា រ   
ខ ណ្ឌ មានជ័យ បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ថា ក្នងុ រយៈពៃល៥ខៃ កន្ល ង 
ទៅនៃះមាន ករណី គៃះថា្នាក់- 
ចរាចរណ ៍ នៅតាម បណ្តាយ ផ្លវូ 
៦០ម៉ៃតៃបណ្តាល ឲៃយ សា្លាប់ មនុ សៃស  

ចំនួន៥នាក់ របួស ធ្ងន់ ៧ នាក់ 
និង សៃល២នាក់។ លោក  ថា 
ភាគចៃើន គៃះថា្នាក ់ចរាច រណ ៍
នៅលើ ផ្លវូ៦០ ម៉ៃតៃ នៃះ គ ឺពតិ- 
ជា បាន បង្កឡើង ដោយ រថ យន្ត 
ធនុ ធ ំ។ «ពៃះ យើង ដងឹ ហើយ 
ឡានធំ បើកបរ នៅក្នងុ តំបន់ ដៃ ល 
កំពុងអភិវឌៃឍន៍ ហ្នងឹគឺ ចៃើន  ស្អៃ ក   - 
ស្កះ  ណស់ ដឹក ដី ដឹក ខៃសាច់  
ក្នងុ ខៃភ្លៀង  វ ហូរ តាម ហ្នងឹ ដៃ ល 
សុទ្ធតៃជា កតា្តា ធ្វើ ឲៃយ មាន គៃះ - 
ថា្នាក់ ចរាចរណ៍។ បើសិ នជា 
ថា្នាក់ដឹកនាំ គាត់ គិតគូរ ដល់ 
បញ្ហា វ ជា រឿង ល្អ ហើយ គៃះ - 
ថា្នាក់ក៏ អាច កាត់បន្ថយ បាន ពៃះ 
ផ្លូវ នៃះ ធំ ហើយ ការ បើក បរ  
ចៃើន តៃ លឿន»៕

រថ យន្ត ធុន ធំ ដឹក ដី  ដឹក ខេសាច់ តាម ផ្លវូ ៦០ ម៉េតេ ពីមេសិល   មិញ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

អាជា្ញាធរ...
  តព ីទ ំពរ័ ៥...កម្ពស ់ទកឹ ឡើង 

ដល់ ជាង១២ម៉ៃតៃ » ។ 
  លោក  ម៉ៃន  គុង  ថ្លៃង ថា  ឆ្នាំ  

២០២០  គណៈ កម្ម ការ ទប់- 
សា្កាត ់គៃះ មហន្ត រាយ ខៃត្ដ  នងិ 
ថា្នាក់ ជាតិ  បាន តៃៀម លក្ខណៈ 
រួច រាល់ អស់ ហើយ  ចំពោះ ការ- 
ទប់ ទល់  នឹង ទឹក ជំនន់  ដោយ 
បាន រៀប ចំ ទុក  ទាំង សៃបៀង 
អាហារ  និង សមា្ភារផៃសៃង ៗ   
ដោយ  បាន រៀប  ចំ ទុក រួ ច រាល់  
នៅ ក្នុង ឃ្លាំង  ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា  សា្ថាន- 
ភាព ទឹក ជំនន់ នៅ ក្នងុ ខៃត្ដ ស្ទងឹ- 
តៃង ក្នុង រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ នៃះ   
( ២០១៨-២០១៩)  គឺ មាន សា្ថាន- 
ភាព  ធ្ងន់ ធ្ងរដូច គា្នា ។ កាល  ឆ្នាំ  
២០១៩  កន្លង ទៅ  បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃល បាន រង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ ផ្ទាល់  និង ដោយ បៃយោល  
ព ីសា្ថាន ភាព គៃះ ទកឹ ជនំន ់នៅ 
ក្នងុ រដវូ វសៃសា មាន បៃមាណ ជាង  
៩ ០០០  គៃួសារ។  ប៉ុន្ដៃ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដោយ  ផ្ទាល ់ ដៃល បាន ជម្លៀស 
ទៅ កាន់ ទីទួល សុវត្ថិ ភាព  និង ទី- 
កន្លៃង ដៃល មាន សវុត្ថ ិភាព មាន 
ចំនួន  ជាង  ៣ ០០០  គៃួសារ ។  

 លោក បញ្ជាក ់ថា  ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ  គណៈ កមា្មាធិ ការ គៃប់ គៃង 
គៃះ មហន្ត រាយ ខៃត្ដ បាន ដក ់
ចៃញ នវូ ផៃន ការ ស្ដ ីពកីារ តៃៀម 
បង្ការឆ្លើយ តប ហាន ិភយ័ គៃះ- 
មហន្ត រាយ  ដៃល  មាន ផៃន ការ  
ដច់ ដោយ ឡៃក ចំនួន  ២  គឺ  
ផៃន ការ  តៃៀម បង្ការ ហានិ ភ័យ 
គៃះ ទឹក ជំនន់  និង គៃះ រំាង ស្ងតួ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« នៅ ក្នុង 
ដំណក់ កាល នៃះ  គឺ ជា ដំណក-់ 
កាល ដៃល យើង តៃៀម  បង្ការ 
ឆ្លើយ តប ហានិ ភ័យ គៃះ ទឹក- 
ជំនន់  ដៃល  ផៃន ការ នៃះ មាន 
ភាព ហ្មត់ ចត់  ដោយ សារ មាន 
ការ ណៃនា ំព ី គណៈ កមា្មា ធកិារ- 
ជាត ិគៃប ់គៃង គៃះម ហន្ត រាយ 
ផង  និង ឆ្លង កាត់  តាម រយៈ សា្ថាន-  
ភាព ជាក់ ស្ដៃង ដៃល ជា បទ- 
ពិសោធ ដៃល ខៃត្ដ ស្ទឹង តៃង 
ធា្លាប ់ជបួ បៃទះ ដោយ ផ្ទាល ់ផង- 
ដៃរ » ។    តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌-  
មាន របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  ស្ទឹង- 
តៃង បាន ឱៃយ ដងឹ ថា    ទន្លៃ មៃគង្គ  
ស្ថិត នៅ ផ្នៃក ខាង លើ ជាប់ 
បៃទៃស ឡាវ មាន ន័យ ថា  ទន្លៃ 
នៅ ខាង លើ  នៅ ពៃល ជបួ បញ្ហា 
គៃះ ទឹក ជំនន់ ពី បណ្តា  បៃទៃស 
ជតិ ខាង  ខៃត្ដ នៃះ នងឹ រង គៃះ- 
ថា្នាក់ មុន គៃ ពៃះទឹក  ខ្ពស់ ៕



ឡុង  គីម ម៉ា  រីតា 
 
ភ្ន ំពេញ ៈ លោក  មម៉  ប៊នុ ហេង 

រ ដ្ឋ មន្តេ ីសុខា ភិ បាល  បាន អះអាង 
ថា  កេសងួ  បាន ផ្ញើ លខិតិ ដោយ 
ផ្ទាល់ ទៅ អភិ បាល ខេត្ត  នៅ ទូ- 
ទាងំ បេ ទេស  ដើមេបី ស្នើ ឲេយ អាជ្ញា- 
ធរ ដេន ដ ី មាន វធិាន ការ  នងិទប់-  
ស្កាត់ ទី តាំង ខារ៉ា អូ ខេ មួយ ចំនួន  
ដេល លួច លាក់ បើក ដោយ មិន 
ស្ដាប់ ការ ណេ នាំ វិធាន ការ ពារ  
ជ ំង ឺកវូ ីដ ១៩ ក្នងុ អឡំងុ ពេល ដេល 
រ ដ្ឋា ភិ បាល ហាម ឃាត់  ក្នុង ន័យ 
បញ្ចៀស ការរីក រល ដល ជំងឺ 
នេះ ។  ការ អះអាង យ៉ាង ដូច្នេះ  
បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ អឡំងុ ពេល 
លោក រដ្ឋ មន្តេី   ដឹក នាំ កេុម- 
ការងារ ចូល រួម ក្នុង ពិធី ដក់ 
ដណំើរ ការ កម្ម វ ិធ ី Smart Hos-
pital e-Health Yoeung   នៅ 
ក្នងុ មន្ទរី ពេទេយ ពេះ អង្គ ឌួង  កាលពី 
ថ្ងេ ទី ២២ ខេមិថុនា ។ 

 លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហេង  បាន 
ថ្លេង  ថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន សរសេរ សេច ក្ត-ី 
ណេ នាំ ផ្ញើ ទៅ អាជ្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន 
ហើយ  ដើមេបី ឲេយ អាជ្ញា ធរ មូល- 

ដ្ឋាន  មាន វិធាន ការ លើ រឿង 
នេះ។  ពេះ ខ្ញុំ សង្កេត ឃើញ 
ឥឡូវ មាន កន្លេង ខ្លះ  ខ្ញុំ ចេះ តេ 
តាម ដន ទៅ មើល  គ ឺមាន កន្លេង 
ខ្លះ មាន ការ លួច លាក់ បើក  
ដោយ បើក មិន ចំហ។  អា នេះ ជ 
បញ្ហា ដេរ  ពេល បើក លចួ លាក ់!  
ចាំ គេ ឲេយ បើក សិន ទៅ» ។ 

លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហេង  បន្ថេម 
ថា ៖ « យើង ធ្វើ យ៉ាង មេ៉ច  កុំ ទាន់ 
ឲេយ បើក ខារ៉ា អ ូខេ  ពេះ ខារ៉ា អ ូខេ 
ជ បន្ទប់ ជិត  ហើយ សេក ឮៗ ជ- 
មួយ គ្នា  ដល់ ពេល អ្នក ណា មាន 
ផ្ទកុ ជងំ ឺក ូវដី  គ ឺមាន ឆ្លង នៅ ពេញ 
បន្ទប់ នេះ ទាំង អស់ គ្នា។   ចាំ តិច  
ចំា ដល់ វា សេល ទៅ  ចាំ យើង 
ចេៀង  ចាំ យើង បើក ខារ៉ា អូ ខេ 
វិញ  ពេះ បើ បើក ឥឡូវ  បើ វា ឈឺ 
ទៅ  វា ស្លាប់ ទៅ  វា ខាន ចេៀង 
ទៀត  ពេល អស់ កូ វីដ ទៅ » ។   

 ចាប់ តំាង ពី ការ រក ឃើញ ករណី 
អ្នក ឆ្លង កូ វីដ ១៩  ជ លើក ដំ បូង 
នៅ កម្ពុជ  កាល ពី ដើម ខេ មីនា  
ឆ្នាំ ២០ ២០ មក  រដ្ឋា ភិ បាល 
កម្ពុជ  បាន បញ្ជា ឱេយ បិទ បណ្តោះ- 
អាសន្ន នូវ អា ជី វ កម្ម  និង កន្លេង 

សធារ ណៈ មួយ ចំនួន ជ បន្ត- 
បនា្ទាប់  ដូច ជ សលា រៀន  ខារ៉ា-  
អូ ខេ  រោង កុន  កា សុី ណូ  ក្លិប  និង 
មជេឈ មណ្ឌល ហាត់ បេណ។ ល។    
រហូត ឈាន ដល់ ការ បេកាស បិទ 
បេទេស ក្នុង រយៈ ពេល ខ្លី ផង ដេរ  
ដើមេបី បងា្ការ ការ ឆ្លង ជំងឺ នេះ។  
ប៉ុន្តេ កេយ ស្ថាន ភាព ជំងឺ កូ វីដ  
១៩  នៅ កម្ពជុ  មាន លក្ខណៈ ល្អ 
បេ សើរ ឡើង វិញ  រដ្ឋាភិ បាល  ក៏ 
បាន បេកាស ឲេយ ដំណើរ ការ 
កន្លេង ស ធារណៈ មួយ ចំនួន  
ដូច ជ  សរ មន្ទីរ ជតិ ទូទាំង- 
បេទេស និង ការ ដើរ ហើរ  ប៉ុន្តេ 
កន្លេង កមេសាន្ត ដូច ជ  ខារ៉ា អូ ខេ 
នោះ  គឺ មិន តេូវ បាន អនុញ្ញាត 
នោះ ឡើយ ។ 

 លោក  វុី  សំ ណាង  អភិ បាល- 
ខេត្ត កពំង ់ស្ព ឺ បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ថា  អាជ្ញា ធរ 
ដេន ដី  បាន ដក់ ចេញ វិធាន- 
ការយ៉ាង តឹងរុឹង   ដើមេបី ទប់ ស្កាត់ 
ការ លួច លាក់ បើក ខារ៉ាអូ ខេ ក្នុង 
អំឡុង ពេល នេះ ។   

 លោក  បាន ឲេយ ដងឹ ថា អា ជ្ញាធរ 
មាន សមត្ថ កិច្ច  ក៏ បាន បន្ត យក- 

ចិត្ត ទុក ដក់  និង បញ្ជា ឲេយ អាជ្ញា- 
ធរ ថា្នាក ់កេម  ចុះ តាមដន ជបេ-  
ចា ំផង ដេរ  ខណៈ លោក  បារម្ភ ថា  
បេសិន បើមាន ករណី ផ្ទុះ ឡើង  
ជ ថ្ម ី នោះ គឺ ជ ការ ទទួល ខុស តេវូ 
មួយ ផ្នេក របស់ អាជ្ញា ធរ ដេន ដី ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង តាម- 
ដន គេប់ សកម្ម ភាព ទាំង អស់  
ពេះ ខា្លាច មាន ការ លួច លា ក់ 
ដូច ការ លើក ឡើ ង របស់ រដ្ឋ មន្តេី 
កេសួង សុខា ភិ បាល។   សមេប់ 

ជ ទូ ទៅ នៅ ក្នុង ខេត្ត កំពង ស្ពឺ  
មិន មាន កន្លេង ណា  ដេល គត់  
លួច បើក នោះ ទេ។   យើង បាន 
អនុ វត្ត តាម ការ ចង្អុល បងា្ហាញ 
របស់ កេសួង » ។ 

 ក្នុង ពេល បច្ចុ បេបន្ន  កម្ពុ ជ នៅ 
មាន អ្នក ផ្ទុក ជំងឺ កូវីដ ១៩  ចំនួន 
៣ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុ ង ចំណម  
អ្នក ឆ្លង ចំនួន  ១៣០ នាក់  នៅ ទូ - 
ទំា ង បេ ទេស  ខណៈអ្នកផេសេង 
 បានពេយា  បាលជ សះ សេបើយ៕ 

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

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមេន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

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

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

ផ ក់ ស� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉េ គុណមករ 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណេម វណ� ៈ

� រីនិពន�   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម �េង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រ៉ា , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខេង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �េត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រ៉ា សុី

� រីរូបថត
ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងេសី
អ្ន ក�េសមេ �លអក� � វិរុទ� 

�េក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និងបោ ះពុម� 

ញឹម សុកេ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

កេវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជ  , 012 717 404

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពេ�េ  សុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉េង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� គេហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជ ន់ទី ៧ �េ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត េច

ហុ៊ន �េន(ផ្ល វូ៦០ម៉េតេ ) ភូមិ�េ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�េ  កេ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រ 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
� រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 ខន សា វិ 

 មណ្ឌលគិរី ៈ ជនជតិដើម ភាគតិច ព្នង  
នៅ ខេត្ត មណ្ឌលគិ រី ស្នើឱេយ មន្តេ ីបរិស្ថាន 
ចុះ ដក បង្គោល ដេល  តេវូ បាន គេ បោះ- 
រំលោភ  វាត យក ដី ដេនជមេកសត្វពេ ភ្ន-ំ 
ណា ម លៀរ ដេល ស្ថតិ នៅកេបេរ ស្នាក់ការ- 
បរិ ស្ថាន និង បាន ជំរុញ ឲេយ ដក់ ពាកេយ ប្តងឹ 
អ្នក ដេល បាន បោះ បង្គោល វាត យក ដី រដ្ឋ 
ទំាង នោះ  ។ 

 លោក គេើ ង តុលា ជនជតិដើម ភាគ- 
តិច  ព្នង  ដេលជ សកម្មជន ពេឈើ  នៅ 
ខេត្ត មណ្ឌល គិ រី បាន បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍  ពី 
ថ្ងេ ទី ២២  ខេ មិថុនា  ថា ដី បេហេល  ពី ១ 
ពាន់ ទៅ ២ ពាន់ ហិកតា  ស្ថតិក្នងុ ដេន ជមេ ក- 
សត្វពេ ភ្ន ំណា ម លៀរ នៅកេបេរ ដី របស់ 
កេមុហុ៊នមេ ហា្គោ ហ្វើ ស ក្នងុភូមិ ពូ រលេះ 
ឃំុ  ដក់ ដំ សេកុ អូររំង  តេវូបាន គេ បោះ - 
បង្គោល ពី ៣០ ទៅដល់ ៤០ បង្គោល ធ្វើ ជ  
កេបាលដី រួមទំាង បង្គោល ជចេើន ទៀត 
តេវូបាន គេ លួច បោះ នៅក្នងុ ពេ ដើមេបី 
ហុ៊មព័ទ្ធ រំលោភ យក  ដី រដ្ឋ ។   លោក បន្តថា 
បង្គោល ខ្លះ  តេវូបាន គេ លួច បោះ  តំាងពី 
ឆ្នា ំ២០១៩ ហើយ មួយចំនួនទៀត  តេវូ- 
បាន គេ បន្ត បោះ នៅក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ នេះ 
ដេល ស្ថតិនៅ ចមា្ងាយ បេហេល ១០០ ទៅ 
១៥០ ម៉េតេ បុ៉ណ្ណោះ ពី ស្នាក់ការ បរិស្ថាន- 
ទួល ស្វាយ បុ៉ន្តេ បេរជ មន្តេ ីបរិស្ថាន មើ ល 
មិនឃើញ បង្គោល ទំាងនោះ និង  មិន 
បាន ចុះ ដកចេញ ឡើយ ។

   លោក ថា  កាលពីពេល ថ្មីៗ  នេះ លោក  
ឃើញ ខាង បរិស្ថាន បាន ចុះ ដក បង្គោល 

ដេរ បុ៉ន្តេ នៅ ឆ្ងាយ ពី ស្នាក់ការ បរិស្ថាន 
បេហេល  ៣០០ ទៅ ៤០០ ម៉េតេ ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា ៖«បុ៉ន្តេ បង្គោល ដេល គេ បោះ 
នៅ ជិត ស្នាក់ការ របស់គត់  បេរជ មើល 
មិន ឃើញ  ទៅវិញ ។ យើង ឆ្ងល់ ថា ហេតុអ្វ ី
ពួកគត់ មិន ដក ឬ ជ ដី របស់ មន្តេ ីបរិស្ថា ន  
ហ្នងឹ ឬ របស់ បូ៉លិស ទាហាន បានជ គេ 
មិន ដក »។ លោក ថ្លេង ទៀត ថា បេជ - 
ពល រដ្ឋ ស្នើសំុ  ឲេយ មន្តេី បរិស្ថាន ដក - 
បង្គោល ទំាង   នោះ  ចេញពី ដេន ជមេកសត្វ-  
ពេ និង តេវូ ដក់ បណ្ដងឹ ទៅ តុលាការ  
បេឆំ ង នឹង បុគ្គល ដេល បោះ បង្គោល 
 វាត យក ដី រដ្ឋ ទំាង នោះ ។ 

 បុ៉ន្តេ លោក វុ ធ ស រំុ បេធាន ដេន ជមេក- 
សត្វពេ ភ្ន ំណា ម លៀរ  បាន បញ្ជាក់ថា 

បង្គោ ល ទំាងនោះ គឺ មិនមេនជ របស់ 
មន្តេ ីបរិស្ថាន ឡើយ ហើយ មន្តេ ីក៏  មិនបាន 
ធ្វើ មិន ដឹង មិនឮនោះ ដេរ ហើយ  ការមិន 
បាន  ចុះ ដក បង្គោល ទំាង នោះ គឺ ដោយ- 
សរ តេ ខ្វះ មន្តេ ី។   

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖« យើង បាន ដក 
បង្គោល ដូច ភ្លៀងរលឹម អី៊ចឹង បុ៉ន្តេ គេ ន់-  
តេ ថា នៅ ស្នាក់ការ ទួល ស្វាយ  និង ស្នាក់ -  
ការ កង់ រូ៉ ឡង់ គឺមាន មន្តេ ីបរិស្ថាន តេ  ៤ 
នាក់ ទេ ។ បុ៉ន្តេ នៅពេល យើង បេមូល 
កមា្លាងំ ចុះមក លេបាត  និង ដក បង្គោល នៅ 
ខាង កង់ រូ៉ ឡង់  យើង នៅសល់តេ មា្នាក់ នៅ 
ស្នាក់ការ ទួល ស្វាយ  ។ អី៊ចឹង ! វា អាច ខ្វះ - 
ចនោ្លាះ ដោយ សរ មន្តេ ី( តេ មា្នាក់ ) យើង 
មិន បាន ដើរ លេបាត ឬ ដោយសរ បុ៉នា្មាន 

ថ្ងេនេះ មាន មេឃ ភ្លៀង ហើយ មិន មេន 
យើង មិន ធ្វើ ការងារ ហ្នងឹ ទេ ពេះ វា គឺជ 
កាតព្វ កិច្ច» ។ 

លោក បន្ត ថា ៖«បុ៉ន្តេ និយយ ដោយ- 
ឡេក   លោក គេើ ង តុលា នេះ គឺ រកតេ 
ចំណុច ខ្វះចនោ្លាះ ហ្នងឹ ហើយ មិន មេន យើ ង 
មិន ឃើញ ទេ បុ៉ន្តេ គឺ យើង រង់ចំា កមា្លាងំ 
មក ជំុគ្នា សិន ទើប ដក់ ផេន ការដក » ។ 

 លោក ស រំុ បន្ថេម ថា ទីតំាង ដេលមាន 
ការបោះបង្គោល នោះ គឺ ស្ថតិនៅក្នងុ 
ទីតំាង របស់ កេមុហុ៊នមេ ហា្គោ ហ្វើ ស ខ្លះ 
និង ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដេនជមេកសត្វពេ ខ្លះ ។ 
លោក បញ្ជាក់ទៀតថា អ្នក ដេល លួច 
បោះបង្គោល ទំាង នោះគឺជ ជនជតិ ដើ ម 
ភាគ តិច  តេម្ដង ហើយ ភាគចេើនគឺ ពល រដ្ឋ 
ខ្មេរអិ៊ស្លាមដេល ទើប លួច បោះ ក្នងុ រយៈ - 
ពេល បុ៉នា្មាន សបា្ដាហ៍ ថ្មីៗ  នេះ ។ 

  លោកចេចូ ខ្លើ ត ជនជតិដើម  ភាគ តិ ច 
នៅក្នងុ ភូមិ ពូ រលេះ   បញ្ជាក់ ថា ដីចមា្ការ 
របស់ កេមុ ពលរដ្ឋ ជន ជតិ ដើម នៅ ភូមិ 
នេះ គឺ ស្ថតិនៅតាម បណ្តោយ មាត់ អូរ 
ដេលមាន ចមា្ងាយ ជចេើន គីឡូ ម៉េតេ ពី 
ទីតំាង ដេលមាន បោះបង្គោល នៅក្នងុ 
ដេន ជមេក សត្វពេ ។    លោក បន្តថា នៅ 
ម្តុ ំ ទីតំាង បោះបង្គោល នោះ គឺ ជនជតិ ដើ ម 
អាច ចូល តេមឹ ទៅ អាសេយ័ ផល អនុ ផល 
ពី ពេ ឈើ បុ៉ណ្ណោះ ហើយ លោក ថា  អ្នក 
បោះបង្គោល គឺជ កេមុ អ្នករកសីុ លក់ ដី  
ដេល តេង ចូលទៅ ចាប់ដី  និង បោះ បង្គោ ល 
នៅ ទីតំាង នោះ ដេល ភាគចេើន គឺជ   ខ្មេរ- 
អិ៊ស្លាម និង មិន តេវូ បាន គេ ស្គោល់ អត្ត - 
សញ្ញាណ ចេបាស់ ឡើយ៕

បង្គោល ថ្ម ដេល តេវូ បាន គេ បោះ  ក្នងុ ដេន ជមេក សត្វ ពេ ភ្នណំាម លៀរ។ រូបថត សហ ការី

ជនជាតិភាគតិចស្នើឲ្យមន្ត្ីបរិស្ថានដកបង្គោលបោះវាតយកដីក្នងុដ្នជម្ក

រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងសុខាភិបាលប្ប់អភិបាលខ្ត្តបន្តទប់ស្កាត់ការលួចបើកខារ៉ាអូខ្

លោក ម៉ម បុ៊នហេង រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង សុខា ភិបាល  ។ រូបថត ហុង មិនា

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពុធ ទី២៤ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ អស់ រយៈ ពេល បេ-
មាណ  ២ ខេ មក ហើយ បន្ទាប ់ព ី 
រដ្ឋាភិ បាល បាន ដក់ ចេញ នូវ 
«គមេង សហ ហិរញ្ញបេប ទាន 
ទេទេង ់សហគេស ធនុ តចូ នងិ 
មធេយម » ដើមេប ីផ្តល ់កម្ច ីក្នងុ អតេ 
ការ បេក់ អនុគេះ ដល់ សហ-
គេស ធុន តូច និង មធេយម ក្នុង 
ការ រកេសា ដណំើការ អាជីវកម្ម នងិ  
ខេសេ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម របស់ ពួក- 
គេ បណ្តា ធនគារ នងិគេឹះស្ថាន 
មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដេគូ  បាន ឲេយ ដឹង 
ថា គមេង នេះ កពំងុ ទទលួ បាន    
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ កាន់ តេ ចេើន 
ព ីមា្ចាស ់សហគេស នៅ ក្នងុ ការ-  
ដក់  ពាកេយ ស្នើ សុំ ឥណ ទាន។

គមេង សហ ហិរញ្ញបេប ទាន 
ទេទេង ់សហគេស ធនុ តចូ នងិ 
មធេយម  បាន បង្កើត ឡើង ដោយ 
កេសួង សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
កាល ពី ដើម ខេ មេស ក្នងុគោល-  
បំណង ផ្តល់ ឥណទាន មាន ការ- 
បេក ់ទាប ដើមេប ីជរំញុ ការ អភិវឌេឍ  
សហគេស ធុន តូច និង មធេយម 
ក្នងុ វសិយ័ អាទភិាព រមួ មាន  ផ្នេក  
កម្មន្តសល និង សិបេបកម្ម។ 
មូលនិធិ កេម គមេង សហ- 
ហិរញ្ញបេប ទាន នេះ  មាន ទំហំ ទឹក- 
បេក ់១០០  លាន ដលុា្លារ  ដេល 
ជា ការ ផ្តល់ សហ ហិរញ្ញបេបទាន 

បដិ ភាគ ស្មើគា្នា រវាង ធនគារ 
សហគេស ធុន តូច និង មធេយម 
កម្ពជុា   (SME Bank)ជាមយួ 
នងឹ គេឹះស្ថាន ធនគារ នងិ មកីេ-ូ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន  ៣៣ ក្នុងនោះ 
រួម មាន ធនគារ ពាណិជ្ជ ចំនួន  
២៣ ធនគារ ឯកទេស  ៣គេឹះ-
ស្ថាន មកីេ ូហរិញ្ញវត្ថ ុទទលួ បេក-់ 
បញ្ញើ  ៥ និង គេឹះស្ថាន មីកេូ- 
ហិរញ្ញវត្ថុ ២ ។

លោកសេី តាន់ លីនណ 
អគ្គ នយិកា រង  ធនគារ សហ-
គេស ធនុតចូ នងិ មធេយម កម្ពជុា 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី 
ថ្ងេ អង្គារថា គមេង សហ ហិរញ្ញ - 

បេប ទាន ទេទេង់ សហគេស ធុន 
តូច និង មធេយមតេូវ បាន បង្កើត - 
ឡើង នៅ ចំ ពេល ដេល  បេទេស 
កម្ពុជា កំពុង មាន ការ រីក រាល- 
ដល  ជងំ ឺកវូដី ១៩។ លោក សេ ី
បន្ត ថា បច្ចុបេបន្ន  SME Bank 
បាន រឹត បន្តឹង និង រកេសា ទំនក់ - 
ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម ជាមួយ នឹង 
ស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ ចូល រួម និង 
បាន  ធ្វើការ ជាមួយ សមាគម ជា - 
ចេើន ដូច ជា CWEA , FAS-
MEC,  YEAC, WTM  ដើមេបី 
ធ្វើ ការ ផេសព្វផេសាយ ពី គមេង 
សហ  ហិរញ្ញបេបទាន នេះ។

លោក សេី បន្ថេម ថា៖ «តាម- 

រយៈ  ការ អនុវត្ត កន្លង មក SME 
Bank ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថា  
មាន សហ គេស ធុន តូច និង 
មធេយម ជា ចេើន ដេល កពំងុ មាន 
តមេវូការ ផ្នេក ហរិញ្ញវត្ថ ុសមេប ់
ទេទេង ់ដល ់នរិន្តរភាព អាជវីកម្ម 
របស់ ពួក គេ ជា ជាង ការ ពងេីក 
ឬបង្កើត អាជីវកម្ម ថ្មី»។

 យោង តាម លោកសេ ី លនីណ  
គតិ តេមឹ ថ្ងេទ ី២៣ ខេ មថិនុ នេះ 
SME Bank   ទទួល បាន សំ-
ណើ សុំ ឥណទាន ចំនួន ១៩  ពី 
ស្ថាប័ន ហិរញ្ញ វត្ថុ ដេល ចូល រួម 
ចំនួន ១០ និង បាន អនុម័ត 
ឥណទាន ជា ទឹក បេក់ សរុប 

បាន  ចំនួន ៣,១ លាន  ដុលា្លារ ។
លោកសេី បាន បេប់ ទៀត ថា 

តាម រយៈ ស្ថាបន័ ហរិញ្ញ វត្ថ ុដេល 
ជា ដេគ ូSME Bank ក ៏ទទលួ- 
បាន ព័ត៌មាន ពី ការ    ត្អូញ ត្អេរ  
របស់ អតិថិជន ខ្លះៗ  ដេរ  ទាក់ - 
ទង នឹងលក្ខខណ្ឌ នេ កម្ច ីឥណ-
ទាន   ប៉ុន្តេ ទោះ យ៉ាង ណ   បញ្ហា 
ទាំង អស់ នោះ  តេូវ បាន ដោះ- 
សេយ រចួ ហើយ  តាមរយៈការ- 
អនញុ្ញាត របស ់កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក សឹង ភន នយក បេត-ិ  
បត្ត ិឥណទាន នេ ធនគារ អេសុ-ី
លដី ដេល ជា ធនគារដេគធូ្វើ- 
ការ   ក្នុង គមេង នេះបាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ថា គមេង សហ- 
ហរិញ្ញបេបទាន នេះ កពំងុ ទទលួ- 
បាន នូវ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ជា - 
ចេើន ពី  មា្ចាស់ សហ គេស ធុន 
តូច និង មធេយម ដោយ មក ដល់ 
ពេល នេះ ធនគារ អេសុីលីដ 
ទទួល បាន ពាកេយ ស្នើ សុំ ឥណ-
ទាន តាម រយៈ គមេង នេះ ចំនួន 
១១ រួច មក ហើយ។ លោក បន្ត 
ថា មាន អតិថិជន ជា ចេើន បាន 
មក ទំនក់ ទំនង ដើមេបី ទទួល - 
បាន ឥណ ទាន ព ីគមេង នេះ។

លោក ថ្លេង ថា ៖ «គមេង 
សហ ហរិញ្ញបេប ទាន ទេទេងស់ហ-
គេស ធនុតចូ នងិ មធេយម កពំងុ 
ផ្តល់ នូវ ផល...តទៅ ទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: អគ្គ នយកដ្ឋានពន្ធ- 
ដរ  (GDT) បាន អំពាវ នវ សុំ 
ឲេយ មា្ចាស់ សហគេស ចូល រួម ឲេយ 
មាន បេសិទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ អនវុត្ត 
ការ បង ់ពន្ធ អាករ លើ តម្លេ បន្ថេម 
(VAT)ចំពោះការ លក់ ទេពេយ- 
សកម្ម រូបី រយៈ ពេល វេង ។  

ការ អំពាវ នវ នេះ ធ្វើ ឡើង 
បន្ទាប ់ព ីGDT បាន កតស់មា្គាល ់ 
ថា  មាន សហគេស មួយ ចំនួន 
នៅ មនិ ទាន ់មា ន ភាព ចេបាស ់ ក្នងុ 
ការ ចូល រួម អនុវត្តអាករ លើ 
តម្លេបន្ថេមនេះ។ 

យោង ទៅ តាម សេចក្ត ីណេន ំ
របស ់GDT ចេញ ផេសាយ កាលព ី
ថ្ងេ  ចន្ទ សហគេស ណ មួយ 
ដេល ធ្វើ ការ លក ់ទេពេយ សកម្ម របូ ី
រយៈ ពេល វេង ដេល បាន បេើក្នងុ 
អាជីវកម្ម  រួម ទាំង ការ ផ្តល់ ជា 
អំណោយ ឬ ការ ផ្គត់ផ្គង់ កេម 
តម្លេ ពតិ  ឬការ ផ្ទេរ ទៅ ក្នងុ សហ-  
គេស ១ផេសេង ទៀត  តេូវ គិត 
អាករ លើ តម្លេបន្ថេម តាម អតេ 
ពន្ធ  ១០  ភាគ រយ តាម តម្លេ ទផីេសារ   
លើ កលេង តេ ការ ផ្ទេរ អាជីវ កម្ម ។

GDT បន្តថា ចំពោះ ទេពេយ - 
សកម្ម រូបី រយៈ ពេល វេង ដេល 
ទទលួ ឥណទាន អាករ  ដចូ ចេង 
ក្នងុមាតេ ៦៤ នេ ចេបាប់ ស្តពីី សរ - 
ពើ ពន្ធ  តេវូ បាន ឈប ់បេើ បេស ់
នៅក្នុង អាជីវកម្ម របស់ បុគ្គល 
ជាប់ អាករ  ទេពេយ នេះ តេូវ ចាត់- 
ទកុ ថា បានលក ់ នងិ តេវូ ជាបអ់ា-
ករ លើ តម្លេបន្ថេម តាម តម្លេ 
ទីផេសារ នៅពេល ឈប់ បេើ ការ ។ 

ដោយ ឡេក ចំពោះ ទេពេយ សកម្ម  
របូ ីរយៈ ពេល វេង  ដេល មនិ ទទលួ-  
បាន ឥណទាន អាករ លើ ធាតុ- 
ចូល   ពេ ល ឈប់ បេើបេស់ ក្នុង 
អាជវីកម្ម  មនិ តេ ូវ ចាត ់ទកុ ថាបាន  
លក់  និង មិន មេនជា កម្ម វត្ថុ តេូវ 
ជាប់ អាករ លើ តម្លេបន្ថេម តាម 
អតេ  ១០ ភាគ រយ ឡើយ  ប៉ុន្តេ  
បើ ទេពេយ នោះ តេ ូវ បានលក ់សហ-  
គេស តេូវ គិត អាករ លើ តម្លេ- 
បន្ថេម តាម អតេ  ១០ ភាគ រយ។

GDT ពនេយល ់ថា ពាកេយ «ទេពេយ-  
សកម្ម រូបីរយៈ ពេល វេង ឈប់ 
បេើ ការ » សដំៅ ដល ់ទេពេយ សកម្ម-  
រូបី រយៈ ពេល ... ត ទៅ ទំព័រ ១០

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញ: រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ ភ្នពំេញ (រ. 
ទ.ស.ភ) ដេល ចុះ បញ្ជ ីគេប ់គេង ដោយរដ្ឋ 
នងិ ជា កេមុ ហ៊នុ បោះ ផេសាយ មលូ បតេកម្ម- 
សទិ្ធ ិ នៅ លើ ផេសារ មលូ បតេ កម្ពជុា(CSX) 
បាន រាយ ការណ ៍ព ីការ ធា្លាក ់ចុះ យ៉ាង ចេើន 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ នេ បេក់ ចំណូល 
សរុប បេក់ ចំណេញ បេតិបត្តិ ការ និង 
បេក ់ចណំេញ សទុ្ធ ធៀប នងឹ រយៈ ពេល 
ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨។

យោង តាម របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ រ.ទ.ស.ភ ដេល បាន ដក់ ជូន ទៅ 
CSX កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ក្នុង ឆ្នាំ សរពើ ពន្ធ 
២០១៩ បេក ់ចណំលូ របស ់រ.ទ.ស.ភ 
បាន ធា្លាក ់ចុះ  ១៨, ៣៣ ភាគ រយ មក នៅ 
តេមឹ  ជាង  ២១៦ លាន រៀល ធៀប នងឹ ជាង   
២៦៥លាន រៀល កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៨ ខណៈ 
បេក ់ចណំេញ បេតបិត្ត ិការ បាន ធា្លាក ់ចុះ 

យ៉ាង ខ្លាងំ ជាង  ៤៥ ភាគរយ មក ជតិ ៥២ 
លានរៀល ធៀប នងឹ ជតិ  ៩៥លាន រៀល  
និង បេក់ ចំណេញ សុទ្ធ  បាន  ធា្លាក់ ចុះ  
៥៤, ៧៧ ភាគ រយ  ព ី ចនំនួ ជតិ  ៧៤ លាន 
រៀល មក នៅ ជាង  ៣៣លានរៀល។

កេមុ ហ៊នុ បាន ឲេយ ដងឹ  ក្នងុ របាយការណ ៍
របស ់ខ្លនួ ថា ៖ «មលូហេត ុនេ ការ ថយ ចុះ 
នេ ចណំលូ ចណំេញ បេតបិត្ត ិការ នងិច-ំ
ណេញ សុទ្ធ ដោយ សរ ១. ការ កត់ តេ 
លើស  នេ ចណំលូ បង្គរ ២. ការ កើន ឡើង 
នេ ចណំលូ ផេសេងៗ ដោយ សរ រ.ទ.ស.ភ 
បាន កត់ តេ ផល ចំណេញ ដេល កើត- 
ឡើង ព ីការ ទទូាត ់នេ កាតព្វ កចិ្ច សោធន-ិ
វត្តន៍ ចំនួន ៣២,៩ ពាន់ លាន រៀល នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨»។

លោក Jong Weon Ha អន ុបេធាន 
កេុម ហ៊ុន ផេសារ មូលបតេ កម្ពុជា (CSX) 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា ការ ធា្លាក ់ចុះ បេក ់ចណំេញ  
សុទ្ធ ៥៤ ភាគ រយ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ 

សមេប់  រ.ទ.ស.ភ មិន មេន ដោយ សរ 
តេ ការ ធា្លាក់ ចុះ ខ្លាំង នេ ការ លក់ នោះ ទេ 
ប៉ុន្តេ ដោយ សរ តេ ការ ធា្លាក់ ចុះ បេក់ ចំ-
ណូល ផេសេង ទៀត ។

លោក ថ្លេង ថា៖  « តម្លេ ភាគ ហ៊ុន បច្ចុ-
បេបន្ន របស់  រ.ទ.ស.ភ មាន តម្លេ ទាប រួច 
ទៅ ហើយ អាសេ័យ ហេតុ នេះ ខ្ញុំ មិន 
រពំងឹ ថា នងឹ មើល ឃើញ ការ ធា្លាក ់ចុះ ខ្លាងំ 
ទៀត  ទេ ហើយ តម្លេ នេះ នឹង តេឡប់ ទៅ 
រក  ការ កើន ឡើង វិញ សេប តាម ការ អភិ-
វឌេឍ ផេសារ ហ៊ុន និងសេដ្ឋ កិច្ច »។  

លោក Jong Weon Ha លើក ឡើង 
ថា  កេមុ វនិយិោគនិ ជា ចេើន បាន យល ់ ថា 
រ.ទ.ស.ភ ជា ភាគ ហ៊ុន គួរ ឲេយ ទាក់ ទាញ 
ខ្លាងំ បំផុត  ដោយ សរ តេ វា តេវូ បាន គេប់- 
គេង ដោយ រដ្ឋ  ជាមយួ នងឹ កណំើន បេក-់ 
ចំណូល ស្ថិរភាព បំផុត។ លោក បន្ត ថា 
វិនិយោគិន ថេម ទាំង មើល ឃើញ ភាគ- 
ហ៊ុន នេះ កាន់ តេ ទាក់ ទាញ នៅ ក្នុង វិបត្តិ 

សេដ្ឋ កិច្ច ដោយ សរ  ទឹក គឺ ជា តមេូវ ការ 
មលូដ្ឋាន របស ់បេជាជន ហើយ ការ បេើ- 
បេស់ ទឹក របស់ បេជាជន នឹង មិន ធា្លាក់ 
ចុះ នោះ ទេ ទោះ ប ីជា បេក ់ចណំលូ ធា្លាក ់
ចុះ ក៏ ដោយ។ ទោះ យ៉ាង ណ បេក់ ចំ-
ណូល បាន ពី  រ.ទ.ស.ភ ភាគ ចេើន មក 
ពី  ការ បេើ បេស់ ពាណិជ្ជ កម្ម»។

លោក  ពនេយល់  រ.ទ.ស.ភ យក ថ្លេ ទឹក 
គ ឺតចិ   បផំតុ ចពំោះ ការ បេើបេស ់លក្ខណៈ   
គេសួរ  នងិ កាន ់តេ ទាប ចពំោះ អ្នក ដេល 
បេើបេស់ ទឹក គិត ជា លីតេ ក្នុង ១  ខេ ។  
នេះ គឺ ដោយ សរ  គោល នយោបាយ 
កាត់ បន្ថយ ភាព កេីកេ របស់រដ្ឋា ភិបាល ។

រ.ទ.ស.ភ គ ឺជា កេមុហ៊នុ ចុះ បញ្ជ ីដបំងូ  
គេ លើ  CSX ចាប់តាងំពី  ២០១២ ។  ភាគ- 
ហ៊នុ របស ់កេមុ ហ៊នុ  បាន បទិ ការ ជញួដរូ 
ក្នុង តម្លេ  ៥ ៥៦០រៀល ក្នុង ១   ហ៊ុន  
ជាមយួ នងឹ ទហំ ំជញួដរូ   ៧ ០២៨។ នេះ 
បើ តាម ទិន្នន័យ   ពី  CSX ៕  LA 

ប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាករទឹកភ្នពំ្រាញធ្លាក់ចុះច្រាើនកាលពីឆ្នាំមុន

ឥណទានSMEBankទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រាើន

ប៊គ្គលិក ធនាគារ មួយ  កំព៊ង រៀប ចំ បេក់  ដើមេបី ផ្តល់ ទៅ ឲេយ អតិថិជន របស់ ខ្លនួ ។ រូបថត ហុង មិន

GDTស្នើឲ្រាយម្ចាស់
សហគ្រាសចូលរួម
អនុវត្តការបង់ពន្ធ
អាករលើតម្ល្រាបន្ថ្រាម



តពីទំព័រ៩...វែងឈប់បែើ-
ការ»សដំៅដល់ទែពែយសកម្មរបូី
រយៈពែលវែងទាំងឡាយដែល
សហគែសរកែសាទុកនិងមិនបែើ-
បែស់ក្នងុអាជវីកម្មដើមែបីចលូរមួ
ក្នុងការបង្កើតផលអាជីវកម្ម។
លោកលមឹហែងអនបុែធាន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
ពនែយលថ់ាទែពែយសកម្មរបូរីយៈ-
ពែលវែងសដំៅដល់សម្ភារណា
ដែលបែើក្នុងរយៈពែលយូរឆ្នាំ
ដូចជា រថយន្តដឹកទំនិញធំៗ
ម៉ាសុីនភ្លើងនិងគែឿងកែច្នែ
បមែើការក្នុងរោងចកែជាដើម
ដែលសម្ភារទំាងនែះនឹងតែូវ
បង់ពន្ធ១០ភាគរយជូនរដ្ឋនៅ
ពែលម្ចាស់អាជីវកម្មលក់។
លោកបន្តថាទោះយ៉ាងណា

រដ្ឋាភបិាលគរួធ្វើការពនែយារពែល
យកពន្ធលើទែពែយសកម្មរូបីរយៈ-
ពែលវែងរហូតដល់ស្ថានភាព
ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
មនភាពល្អបែសើរឡើងវិញ។
លោកថ្លែងថា៖«ខ្ញុំយល់ថា

ក្នងុដណំាកក់ាលយើងជបួបញ្ហា
សែដ្ឋកចិ្ចដោយសរតែវបិត្តិជងំឺ
កវូដី១៩យើងគរួតែពនែយារពែល
ការអនុវត្តយកពន្ធបែភែទនែះ
មួយរយៈសិនទៅដើមែបីពួកគែ
ដកដង្ហើមបន្តិច»។
ដោយឡែកសហគែសទាងំ-

ឡាយណាដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់
មិនជាប់អាករដូចចែងនៅក្នុង
មតែ៥៧នែចែបាប់ស្តីពីសរ-
ពើពន្ធដែលបានទិញទែពែយ
សកម្មរបូីរយៈពែលវែងប៉នុ្តែមនិ
តែវូបានអនញុ្ញាតឥណទានអា-
ករលើធាតុចូលដូចចែងក្នុង
មតែ៦៥នែចែបាប់ស្តីពីសរពើ-
ពន្ធនៅពែលលក់ទែពែយសកម្មរបូី
រយៈពែលវែងតែូវគិតអាករលើ
តម្លែបន្ថែមអតែ១០ភាគរយ។
សែចក្តីណែនាំនែះតែូវបាន

ដកឲ់ែយបែើជនំសួសែចក្តណីែនាំ
លែខ១១៥៨១អពដចុះថ្ងែទី
៥ខែឧសភាឆ្នាំ២០២០ស្តីពី
ការអនុវត្តអាករលើតម្លែបន្ថែម
ចំពោះការបញ្ចែញទែពែយសកម្ម
អាជីវកម្ម។សែចក្តីណែនាំធ្វើ
ឡើងដើមែបីពងែឹងបែសិទ្ធភាព
ការអនវុត្តចែបាប់នងិបទបែបញ្ញត្តិ
ស្តីពពីន្ធដរឲែយបានចែបាស់លាស់
តម្លាភាពនិងសង្គតិភាព។
សែចក្តីណែនាំបញ្ជាក់ថា៖

«អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរសងែឃឹម
យ៉ាងមតុមំថាគែប់សហគែស
ជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វយ័-
បែកាសដែលធ្វើសកម្មភាពនៅ
ក្នងុពែះរាជាណាចកែកម្ពជុានងឹ
យកចិត្តទុកដក់អនុវត្តតាម
ខ្លឹមសរសែចក្តីណែនាំនែះឲែយ
បានបែសិទ្ធភាពខ្ពស់»៕LA

តពីទំព័រ១...ករយើងកែបែ
ទម្លាប់ពីការផលិតសមែប់បមែើ
សែចក្ដីតែវូការរបស់ខ្លនួមកជា
ការផលិតសមែប់ធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្ម។ដូច្នែះដើមែបីឆ្លើយតបនឹង
តមែវូការនែបរិបទថ្មីនែះយើង
តែវូមនកិច្ចសហការគ្នាយ៉ាង-
ជិតស្នទិ្ធពីគែប់ដែគូពាក់ព័ន្ធទំាង
វិស័យរដ្ឋឯកជនដែគូអភិវឌែឍន៍
និងសហគមន៍»។
លោកបន្តថាគមែងវនិយិោគ

នែះកពំងុដើរសែបទៅនងឹននិា្នាការ
របស់បែជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរឥរិ-
យបថមកបរភិោគចណំីអាហារ
ដែលមនស្តង់ដបែកបដោយ
គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំសមូណែនាំ

ឱែយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
បង្កើតកែមុការងាររៀបចំឯកសរ
MOU ឱែយបានឆប់តាមដែល
អាចធ្វើទៅបានហើយមន្ទីរ-
កសិកម្មខែត្តបាត់ដំបងនិង
ខែត្តមណ្ឌលគរិីតែវូតែៀមលក្ខណ-
សមែបត្តិឱែយបានគែប់គែន់ដើមែបី
ផ្តល់កចិ្ចសហការឱែយបានពែញ-
លែញជាមយួកែមុហ៊នុធ្វើយ៉ាង-
ណាឱែយគមែងវិនិយោគនែះ
ដំណើរការទៅដោយរលូននិង
ទទួលបានជោគជ័យ»។
លោកNabeshimaKat-

suhitoបានឲែយដឹងថា វិស័យ

កសិកម្មរបស់បែទែសកម្ពុជា
មនសកា្តានពុលយ៉ាងខ្លាងំដែល
កម្ពជុាមនិទាន់បែើបែស់សកា្តា-
នុពលនែះឲែយអស់ពីលទ្ធភាព
នៅឡើយចាប់តាំងពីបច្ចែក-
ទែសដំដុះការថែទាំការការពារ
ការបែមលូផលការលាងសម្អាត
ការវែចខ្ចប់ការរកែសាទកុនិងការ-
ដកឹជញ្ជនូរហតូដល់ពែលចម្អនិ
បរិភោគ។
លោកនិយយថា៖«នែះជា

ដើមចមធ្វើឱែយផលិតផលបន្លែ
កម្ពជុាមនិអាចផ្គត់ផ្គង់ទផីែសារឱែយ
បានគែប់គែន់តាមតមែូវការ
ទផីែសារនងិបាត់បង់ឱកាសបែកួត-
បែជែងនៅកមែិតអន្តរជាតិ»។
លោកឈមឹវជរិា៉ាបែធានមន្ទរី-

កសិកម្មខែត្តបាត់ដំបងបែប់ភ្នំ-
ពែញប៉សុ្តិ៍ថាកែមុហ៊នុនែះធា្លាបច់ុះ
សកិែសារចួមកហើយពីសកា្តានពុល
ទីតំាងផលិតបន្លែ និងពិនិតែយ
មើលពីលទ្ធភាពការផ្គត់ផ្គង់បន្លែ
សុវត្ថិភាពដែលកសិករបានដំ-
ដុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់។
លោកបន្តថាកែមុហ៊នុជប៉នុ

នែះក៏គែងនងឹសងសង់មជែឈ-
មណ្ឌលទិញបន្លែសុវត្ថិភាពពី
កសិករនៅក្នុងខែត្តបាត់ដំបង
សមែប់ផ្គត់ផ្គង់ឲែយផែសារអីុអន
នងិផែសារម៉ាកែូនៅទកីែងុភ្នពំែញ
ពែមទាំងពងែីកទីតាំងផលិត។
លោកនិយយថា៖«ខ្ញុំបាន

សំណូមពរឲែយគត់ពងែីកការ-
ពនិតិែយ៥ទីតាងំបន្ថែមទៀតដើមែបី

ជួយបែមូលទិញបន្លែពីកសិករ
យើងហើយយើងក៏តែៀមដក់
សំណើជំនួយបង្កើតមជែឈមណ្ឌល
ពសិោធនស៍មែប់ពនិតិែយគណុ-
ភាពបន្លែសរធាតុគីមីជា-
ដើម»។
ខែត្តបាត់ដំបងមនផ្ទែដំដុះ

បន្លែចមែុះចំនួន៩២៤ហិកតា
នែផែនការ១៥០០ហកិតានងិ
អាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែចមែុះចំនួន
១៧០តោនក្នុង១ឆ្នាំ។លោក
បានបន្ថែមថាបច្ចុបែបន្នការដំ-
ដុះបន្លែចមែុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់
មនចនំនួសរបុ១៣០កន្លែង។
នែះបើតាមការអះអាងរបស់
លោកឈឹមវជិរា៉ា។
បើតាមលោកវែងសខុន

កែមុហ៊នុបានបងា្ហាញឆន្ទ:យ៉ាង-
មតុមំក្នងុការចលូរមួចែករលំែក
បទពិសោធនិងបច្ចែកទែស
ថ្មីៗ ដើមែបីរមួគ្នាដោះសែយរាល់
ចណំចុខ្វះខតដែលកសកិរកម្ពជុា
កំពុងជួបបែទះឱែយកាន់តែមន
បែសទិ្ធភាពនងិបែសទិ្ធផលក្នងុ
ទសិដៅជរំញុការផលតិបន្លែមន
គុណភាពសុវត្ថិភាពសមែប់
ផ្គត់ផ្គង់ឲែយបានគែប់គែន់តាម
តមែវូការទផីែសារនងិជរំញុភាព-
បែកួតបែជែងក្នុងទីផែសារអន្តរ-
ជាតិកែមស្លាកសញ្ញា«Made
inCambodia»៕LA

តពីទំព័រ៩...វិជ្ជមនចែើន
សមែប់អតិថិជនពែះមិន-
តែឹមតែទទួលបានអតែការ
បែក់ទាបបុ៉ណ្ណោះទែបុ៉ន្តែថែម-
ទំាងមិនមនការចំណាយសោ-
ហ៊ុយឥណទានឡើយ»។
បើតាមលោកភនសំណើ

ទាងំ១១ដែលបានដក់ពាកែយ
មកធនាគរអែសុលីដីរមួមន
នៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជា
កសិកម្មទែសចរណ៍សិបែបកម្ម
ម្ហបូអាហារនងិផលតិសឡំកីែវ
ជាដើម។ឥណទានដែលដក់
ស្នើនោះមនខ្លះគែងខ្ចីបែក់
រហូតដល់៣០មុឺនដុលា្លារ។
លោកបន្ថែមថា ៖«បច្ចុបែបន្ន

គមែងចំនួន២ក្នុងចំណម
១១កពំងុស្ថតិក្នងុដណំាក់កាល
វាយតម្លែផ្តល់ឥណទាន»។
លោកសយសូនីនាយក-

បែតិបត្តិនែគែឹះស្ថានមីកែូហិរ-
ញ្ញវត្ថុបែសក់បាននយិយថា
នៅពែលនែះមនអតិថិជន
មួយចំនួនបានមកដក់ពាកែយ
សុំកម្ចីសហគែសធុនតូចនិង
មធែយម។ផែនការសហហិរញ្ញ-
វត្ថុសមែប់សហគែសធុនតូច

នងិមធែយមដែលផ្តចួផ្ដើមដោយ
រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាគមឺនបណំង
ផ្ដល់កម្ចីអតែការបែក់ទាប
ដើមែបីបង្កើននិងអភិវឌែឍសហ-
គែសធុនតូចនិងមធែយមនៅ
ក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
លោកបន្ថែមថាបែសកត់ែង

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់លើ
ការគទំែSMEជាមយួនងឹទនុ
វនិយិោគរហតូដល់១,២៦ពាន់
លានរៀល(ឬ៣០០០០០
ដលុា្លារ)ឬជាមយួនងឹទនុបង្វលិ
រហូតដល់៨៤០លានរៀល
(ឬ២០០០០០ដុលា្លារ)សមែប់
អាជីវកម្មរបស់ពួកគែជាមួយ
នឹងអតែការបែក់ជាពិសែស
០,៥៨ភាគរយក្នុង១ខែតែ
ប៉ុណ្ណោះនិងរយៈពែលកម្ចី
រហតូដល់៧ឆ្នាំដចូ្នែះបែសនិបើ
SMEដែលចង់ស្វែងរកការ-
វិនិយោគនិងទុនបង្វិលសូម
ទាក់ទងមកការិយល័យណា-
មួយនៅទូទាំងបែទែស។
លោកថ្លែងថា៖«ដោយសរ

ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
បែសក់នៅតែផ្ដល់កម្ចីដល់
អតិថិជនជាធម្មតានិងផ្ដល់ជា

ពិសែសដល់SME»។
យោងតាមកែសួងសែដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុសហគែសធុន-
តូចនិងមធែយមអាចខ្ចីបែក់
ចំនួន២០មុឺនដុលា្លារសមែប់
ទុនបង្វិលនិង៣០មុឺនដុលា្លារ
សមែប់ទនុវនិយិោគដែលមន
អតែការបែក់អតិបរម៧ភាគ-
រយក្នងុ១ឆ្នាំនងិមនរយៈពែល
សងតែឡប់មិនលើសពី៧ឆ្នាំ។
ដើមែបីអាចទទួលបានឥណ-

ទាននែះសហគែសធុនតូច
នងិមធែយមតែវូតែជាសហគែស
ដែលចុះបញ្ជីផ្លូវការសែបចែបាប់
នៅបែទែសកម្ពជុា។សហគែស
ធនុតចូសដំៅដល់សហគែស
អាជវីកម្មគែប់បែភែទដែលមន
ផលរបរបែចាំឆ្នាំចាប់ពី២៥០
លានរៀលឬមនចនំនួនយិោ-
ជតិចាបព់ី១០នាក់ទៅដល់៥០
នាក់។ចណំែកសហគែសធនុ
មធែយមសំដៅដល់សហគែស
អាជវីកម្មគែប់បែភែទដែលមន
ផលរបរបែចាំឆ្នាំចាប់ពី៧០០
លានរៀលឬមនចនំនួនយិោ-
ជិតចាប់ពី៥១នាក់ទៅដល់
១០០នាក់៕LA

ទកី្រងុសុដីនីៈបញ្ញតិ្តករបានឲែយដងឹកាលពីថ្ងែ
អងា្គារថាធនាគរCommonwealth របស់
អូស្តាែលីបែឈមការផកពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
សមែប់ការចោទបែកាន់ពីការបែពែឹត្តខុសឆ្គង
ក្នុងការលក់ផលិតផលសោធន។ក្នុងការផ្ទុះ
ឡើងរឿងអាសែូវចុងកែយ។
គណៈកម្មការមលូបតែនងិវនិយិោគអសូ្តាែលី

(ASIC)នៅថ្ងែអងា្គារបានចោទបែកាន់ធនាគរ
CommonwealthBank(CBA)ពីបទ
ទទួលបែក់ចំនួន២២លានដុលា្លារអូស្តាែលី
(១៥លានដុលា្លារអាមែរិក)ដែលជាការបង់-
បែក់តែូវបានហាមឃាត់ពីកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ
មយួគឺកែមុហ៊នុColonialFirstStateInvest-
mentsដើមែបីលើកកម្ពស់មូលនិធិចូលនិវត្តន៍
របស់ខ្លួនដល់អតិថិជន។
នយិតករសជវីកម្មបាននយិយថាCBAដែល

ជាអ្នកផ្តល់បែក់កម្ចីធជំាងគែបផំតុរបស់អសូ្តាែលី
បានលក់ផលតិផលនែះទៅឱែយអតថិិជនចនំនួ៣៩០-
០០០នាក់តាមរយៈបែឡាករធនាគរនិងតាម
អនឡាញក្នុងរយៈពែល៦ឆ្នាំដល់ថ្ងែទី៣០ខែ
មិថុនាឆ្នាំ២០១៩។
ការផកពនិយ័ជាអតិបរមសមែប់ការរលំោភ

ចែបាប់នីមួយៗ គឺមនបែក់ចំនួន ១លានដុលា្លារ
អសូ្តាែលី(៦៩០០០០ដលុា្លារអាមែរកិ)ហើយ
កែុមហ៊ុនASICបាននិយយថា ខ្លួនកំពុងបន្ត
ការពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែឆំងនឹងកែុមហ៊ុន
CBAនិងកែុមហ៊ុនColonial។
វាមនិតែវូបានបងា្ហាញថាមនការរលំោភចែបាប់

ប៉ុនា្មានដែលតែូវបានគែចោទបែកាន់នោះទែ។
លោកDanielCrennanអនុបែធានកែមុហ៊នុ

ASICបានថ្លែងថាករណីនែះបានកើតឡើងពី
ការបញ្ជូនពីការសុើបអង្កែតដ៏ធំមួយទៅក្នុង
ឧសែសាហកម្មធនាគរដែលកាលពីឆ្នាំមុនបាន
បងា្ហាញពីភាពមនិតែមឹតែវូនែវសិយ័ដែលរកបែក់
ចំណែញខ្ពស់។
គណៈកម្មាធកិារបានរកឃើញថាធនាគរនែះ

បានគិតថ្លែសែវាដល់បែជាជនដែលបានស្លាប់
នងិអ្នកដទែដែលមនិមនសែវាអ្វីទាងំអស់ដោយ
បែើលែបចិលក់ដ៏គឃ្លើនបផំតុនងិផ្តលន់វូដបំនូា្មាន
មិនល្អដែលនំាឱែយមនចលាចលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
យ៉ាងខ្លាំងសមែប់អតិថិជន។
គណៈកម្មការមលូបតែនងិវនិយិោគអសូ្តាែលី

(ASIC)បានចោទបែកាន់ការបង់បែក់របស់
កែុមហ៊ុនColonialទៅឲែយធនាគរCBAតាម
ចំនួនសំណងដែលតែូវបានហាមឃាត់ពែល
ពកួគែអាចមនឥទ្ធពិលលើការផ្តលយ់ោបល់លើ
ផលិតផលឬក៏ដំបូនា្មានហិរញ្ញវត្ថុដែលCBA
ផ្តល់ដល់អតិថិជននោះ។
CBAទទួលស្គាល់ថា វាជាដំណើរការផ្នែក

សុីវិលហើយ និយយថាខ្លួននឹងតែួតពិនិតែយ
ឡើងវិញនូវការអះអាងរបស់ASIC។
វាកើតឡើងតែ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបនា្ទាប់ពីCBA

បានចរចាទូទាត់សំណងចំនួនAU$៧០០លាន
ជាមយួAUSTRACបនា្ទាបព់ីទភីា្នាក់ងារហរិញ្ញវត្ថុ
បានរកឃើញថាធនាគរបានរំលោភចែបាប់រីករាល-
ដលនែការលាងលុយកខ្វក់៕AFP/RR

ឥណទាន SME Bank ទទួល  ... ធនាគារ CBA អូស្ត្រាលី រង ការពិន័យ ធ្ងន់ធ្ងរ

ក្រាសួង និង ក្រាមុ ហុ៊ន ជបុ៉ន នឹង ចុះ  MoU...

លោកវ្រងសាខុន(កណ្តាល)ក្នងុជំនួបជាមួយក្រមុហុ៊នជបុ៉ន។រូបថតសហការី

GDT ស្នើឲ្រាយម្ចាស់  សហ គ្រាស  ...

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពុធទី២៤ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com១០



ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  មន្ត្រីយោធា បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង 
កំពុង ដំឡើង ឧប ករណ៍ បំពង សំឡ្រង 
ឡើងវិញ  នៅ ក្នុង តំបន់ ជា ច្រើន  នៅ តាម-
បណ្តោយ ព្រំ ដ្រន អន្តរកូ រ៉្រ  ក្រយ ពី ដក - 
ឧបករណ៍ ទាំង នោះ ច្រញ  ស្ថិត នៅ ក្រម 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជំនួប កំពូល ឆ្នាំ ២០១៨   

ជា មួយ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង កន្លង មក ។ 
ក្រយ ព ីជនំបួ កពំលូ រវាង ប្រធា នា ធបិ ត ី

លោក មូន  ជ្រ អុីន  និង ម្រ ដឹក នាំ កូ រ៉្រ ខាង-
ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៧ 
ខ្រ ម្រសា  ឆ្នា ំ២០១៨   ក ូរ៉្រ ទាងំ ២បាន យល-់
ព្រម បញ្រឈប់ សកម្ម ភាព អរិភាព ទាំង អស់  
ប្រឆងំ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ មក  ហើយ បាន លបុ- 

បំបាត់ មធ្រយោ បាយ របស់ ពួក គ្រ  នៅ ក្នុង 
នោះ រួម មាន  ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ តាម រយៈ 
ឧបករណ៍ បំពង សំឡ្រង  និង ការ បង្ហោះ 
ខិត្តប័ណ្ណ ផ្រស្រង ៗ  ទៀត។ 

 យោង តាម អាជា្ញា ធរ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង  បាន កំពុង ដំឡើង ឧបករណ៍ 
បំពងសំឡ្រង ម្តង ទៀត « នៅ តាម កន្ល្រង ជា- 
ច្រើន » នៅ ក្នុង តំបន់ គ្មាន យោធា (DMZ)  
ចាប់ ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ កន្លង ទៅ ។   កូ រ៉្រ ខាង ជើង 
បាន ដក ឧបករណ៍ បំពង សំឡ្រង រាប់ សិប  
មក ដាក់ នៅ ក្នុង តំបន់ ប្រហ្រល ៤០ កន្ល្រង  
នៅ ជិត ព្រំ ដ្រន តាន តឹង  ជា សកម្ម ភាព 
ដបំងូ ១ ដើម្រប ីអនវុត្ត ទៅ លើ ស្រចក្ត ីប្រកាស  
Panmunjom ។ 

 មន្ត្រី មា្នាក់ របស់ ស្រនា ធិការ យោធា  បាន 
ថ្ល្រង ថា ៖« វិធាន ការ ប្រប ន្រះ  ត្រូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង នៅ ក្នុង តំបន់ ជាង ១០ កន្ល្រង  ដ្រល 
បាន ធ្វើ ឡើង ព្រម ៗ  គ្នា » ។ 

 លោក  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« យើង កំពុង តាម-
ដាន វិធាន ការរបស់ កូ រ៉្រ ខាង ជើងយ៉ាង- 
យកចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុត ចំពោះ  សង្គ្រម - 
ចិត្តវិទ្រយោ របស់ ពួ កគ្រ  ៕Yonhap/SK
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ក្រុង្រហ្វ៊ីថោនៈ  សមា្ភារ ផ្គត់-
ផ្គង់ ព្រទ្រយ ជា ច្រើនដ្រល ផ្តល់  
ដោយ សា្ថាន ទូត ចិនជាលើក- 
ទី២ ត្រូវ បាន ប្រគល់ ទៅ ឲ្រយ  
សៀរា៉ា ឡ្រ អូន  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  
ដើម្របី ជួយ ប្រទ្រស ន្រះ ក្នុង ការ - 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 ការ ផ្តល់ អំណយ ន្រះ  រួម-
មាន ឧបករណ៍ ធ្វើ ត្រស្ត ចំនួន 
១០០៣២ ឈតុ  សមា្ភារ ការ ពារ 
បគុ្គលកិ ព្រទ្រយ ចនំនួ ៥ពាន ់ឈតុ   
ឧបករណ៍ ជំនួយការ  ដកដង្ហើម 
N95 ចំនួន ១៥០០០គ្រឿង    
មា៉ាស់ព្រទ្រយ   ១៥០០០០បន្ទះ    
វ៉្រន តា សម្រប់ ការ ពារ ភ្ន្រក 
ចំនួន ៧០០០  ស្រម ដ្រ ព្រទ្រយ 
ចំនួន ៧០០០  និង ស្រមជើង 
ព្រទ្រយ ចំនួន ៣០០០ ឈុត ។ 

លោក ហ៊ូ  ហ្រសា៊ាង លាង  ជា 

ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត ចិន ប្រចាំ នៅ  
សៀរា៉ា ឡ្រ អូន  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«យើង រីក រាយ យ៉ាង ខា្លាំង ដ្រល 
បាន ដឹង ថា  សមា្ភារ ទាំង ន្រះ   
មាន សារៈ សំខាន់  នៅ ក្នុង ការ- 
បង្កើន សមត្ថ ភាព  របស់ ក្រុម 
អ្នក ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង ដ៏ អង់ អាច 
កា្លាហាន  របស់ ប្រទ្រស សៀ រា៉ា-
ឡ្រអូន ។

  ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា  សមា្ភារ ព្រទ្រយ 
ទាងំ ន្រះ  នងឹ ជយួ ពង្រងឹ អ្វ ីដ្រល 
ប្រទ្រស សៀរា៉ា ឡ្រ អូន  បាន 
ទទួល កន្លង មក  នៅ ក្នុង ការ - 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំងជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដ៏ 
ចម្ល្រក  ន្រះ »។ 

 លោក ហ្រសា៊ាង លាង  បាន ថ្ល្រង 
ថា  ចិន នឹង បន្ត ជួយ ក្រុម ប្រ-
ទ្រស អា  ្រហ្វកិ តាម រយៈការ ផ្តល ់
សមា្ភារ ព្រទ្រយ ៕Xinhua/SKក្រមុទាហានកូរ៉្រខាងត្របូងកំពុងរុះរើឧបករណ៍បំពងសំឡ្រងកំណត់គោលដៅលើកូរ៉្រខាងជើង។Yonhap

កូរ៉េខាងជើងដំឡើងឧបករណ៍បំពង សំឡេងនៅតាមពេំដេន ចិន បេគល់សម្ភ រពេទេយ ដល់បេទេស-
សៀរ៉ាឡេអូនដើមេបី បេឆំាងកូវដី១៩

WHO ពេមន ថាវរុីស នៅតេបន្តឆ្លងរលដាលក្នងុលេបឿន- 
លឿន ខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងរហូតដល់ ៩លាននាក់ 
ក្រុងឌូប្រៈ ចំនួន អ្នក ឆ្លង - 

វីរុសកូរ៉ូណា ជា សកល  បាន 
កើន ឡើង ដល់ ៩ លាន នាក់ 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  ខណៈ អង្គការ 
សខុភាព ពភិព លោក(WHO)  
បាន ព្រមាន ថា  វីរុស រាត ត្របាត 
ន្រះ  កំពុង រាល ដាល យ៉ាង    
ឆប់ រហ័ស  ហើយ ប្រទ្រស - 
អារា៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  នឹង កំណត់ 
ចំនួន អ្នក ចូល រួម បុណ្រយ ហាច      
( hajj) នៅ ខ្រ ក្រយ ន្រះ ។ 

ប្រទ្រស បារាំង  បាន ចាត់ - 
វិធាន ការ ធំ បំផុត  ដើម្របី វិល - 
ត្រឡប ់ទៅ រក ភាព ប្រក្រត ីឡើង 
វិញ ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្រយ ក្ម្រងៗ 

រាប់ លាន នាក់ ចូល រៀន វិញ ។  
ប៉ុន្ត្រ ទោះ បី ជា អឺរ៉ុប បន្ត បន្ធូរ- 

បន្ថយ ការ បិទ ប្រទ្រស ក្តី  ក៏ 
ករណី ឆ្លង  នៅ ត្រ កើន ឡើង    
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ជា ពិ- 
ស្រស  នៅ អាម្ររិក ឡាទីន 
ដោយ ប្រទ្រស ប្រសុីល  បាន 
កត់ ត្រ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ជាង ៥  
មឺុន នាក់ ហើយ ។ 

មាន ការ ភយ័ ខា្លាច ចពំោះ ក្រមុ 
អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីនៅ ក្រងុ ម្រល បន៊  នងិ 
លីស បូន និង ការ បន្ត ផ្ទុះ ការ- 
ឆ្លង ថ្មី នៅ ក្រុង ប្រ៉កាំង  និង ផ្ន្រក 
ដទ្រ ទៀត ន្រ តំបន់ អាសុី ។ 

លោក ប្រធាន អង្គការWHO  

ត្រ្រដូ ស  អាដ ហា ណូម  ប្រីហ្គឺ- 
យ្រ ស៊សុ  បាន ថ្ល្រង ប្រប ់វ្រទកិា 
សុខ ភាព មួយ  ដ្រល ត្រូវ បាន 
រៀប ចំ ដោយ ប្រទ្រស អារា៉ាប៊ី 
សាអ៊ូឌីត  និង អារា៉ាប់ រួម ។ 

លោក ត្រ្រ ដូ ស បាន ថ្ល្រង ថា 
ការ គំរាម កំហ្រង ធំ បំផុត  ដ្រល 
ពភិព លោក កពំងុ ប្រឈម នោះ  
មិន ត្រឹម ត្រ វីរុស ដ្រល បច្ចុប្របន្ន 
បាន បណា្តោល ឲ្រយ មនុស្រស ជាង 
៤៦៥  ០០០ នាក ់សា្លាប ់ នងិ ឆ្លង 
ទៅ មនសុ្រស ៩ លាន នាក ់នោះទ្រ   
ថ្រម ទាំង មាន ការ ខ្វះ សាមគ្គី - 
ភាព សកល   និង ភាព ជា អ្នក - 
ដឹក នាំ ជា សកលទៀត ។   

លោក  បាន ថ្ល្រង ថា៖ «យើង 
មនិ អាច យក ជយ័ ជម្នះ លើ វរីសុ 
រាត ត្របាត ន្រះ  ដោយ ពិភព - 
លោក មយួ ដ្រលមាន ការ ប្រង ច្រក 
នោះ ទ្រ» ។ «ការ ធ្វើ ឲ្រយ វរីសុ រាត- 
ត្របាត ន្រះ  កា្លាយ ទៅ ជា រឿង 
នយោបាយ  បាន ធ្វើ ឲ្រយ សា្ថាន - 
ភាព ន្រះ  កាន់ ត្រ ធ្ងន់ ធ្ងរ  » ។  

លោក ប្រធានា ធបិត ី ច្ររ បលូ 
សណូារ ូ បាន នយិយ សម្រល 
ដល់ ការ គំរាម កំហ្រង ន្រះ ជា ថ្មី 

ម្តង ទៀត  ដោយ  ប្រៀប ធៀប ទៅ 
នឹង គ្រុនក្តៅ  បន្តិច បន្តួច  និង 
លើក ឡើង ថា  ផល ប៉ះ ពាល់ ន្រ 
ការ ធា្លាក់ ចុះ ស្រដ្ឋ កិច្ច អាក្រក់ 
ជាង វីរុស ន្រះ ទៅ ទៀត ។  

 ប្រ សុលី  គ ឺជា ប្រទ្រស រង ការ- 
ប៉ះ ពាល ់ខា្លាងំ បផំតុ ទ ី២ បនា្ទាប ់ព ី
អាម្រ រិក  ជា ទី ដ្រល មាន អ្នក- 
សា្លាប់ កើន ដល់ ១២ មឺុន នាក់ 

កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  និង ជម្លាះ នយោ- 
បាយ  បាន រា រាំង មិន ឲ្រយ មាន 
គោល នយោ បាយ រួប រួម។ 

ប្រទ្រស មុិក សុិក  ប៉្ររូ  និង 
សុីលី  ក៏ កំពុង ប្រឹង ប្រង ដោះ- 
ស្រយ វបិត្ត ិដ ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ ន្រះ  ដោយ 
ក្រុង មុិ កសីុកូ  ត្រូវ បាន បង្ខំ ឲ្រយ 
ពន្រយោរ ព្រលបើក ស្រដ្ឋ កិច្ចឡើង - 
វិញ ខណៈ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នៅ 

ក្នងុ ប្រទ្រសន្រះ  បាន កើន ឡើង 
ជាង ២ មឺុន នាក់ ហើយ នោះ ។ 

ដោយ វា៉ាក់ សាំង នៅ ត្រូវ ការ 
ព្រល វ្រលា វ្រង ទៀត  WHO  
បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ បង្កើន ការ - 
ផលិត ឱសថ Dexametha-
sone ដ្រល បាន បង្ហោញ ថា 
អាច ជួយ ជីវិត អ្នក ជំងឺ ដ្រល ឈឺ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ៕ AFP/PSA

អ្នកគោរពបូជារក្រសាគម្លាតពីម្នាក់ទៅម្នាក់កំពុងថ្វាយបង្គំនៅក្នងុវិហារ១នៅក្រងុមិុចកាន្រអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត។AFP

បុរសមិុកសិុកត្រវូស្ទង់កម្តៅនៅក្នងុវិធានការទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវើដ១៩។AFP
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ក្រមុតាលីបង់សម្លាបក់ងកម្លាងំអាហ្វហ្គានីស្ថាន...
ត ពីទំព័រ  ១...បាន ថ្លៃង ថា- 

កាលពីសបា្តាហ៍ កន្លងទៅ  គឺ ជា 
«ចំនួន អ្នក ស្លាប់ យ៉ាង ចៃើន 
បផំតុ » នៅ ក្នងុ ជម្លាះ រយៈ ពៃល 
១៩ ឆ្នា ំនៅ  បៃទៃស នៃះ  ទោះ ប ី
ជា កៃមុ បះ បោរ បាន លបុចោល 
តួ លៃខ ចុង កៃយ ក្តី។ 

 លោក ចាវីដ  ហ្វៃ សល់  បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នុង គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី ធើ រថា   
កៃុម តាលី បង់  បាន បើក ការ-
វាយបៃហារ ៤២២ លើក  នៅ 
ក្នងុ ខៃត្តចនំនួ  ៣២ នៅ ក្នងុ ពៃល 
នោះ  ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ កង-
កម្លាំង សន្តិសុខ ចំនួន ២៩១ 
នាក់ ស្លាប់  និង ៥៥០ នាក់ 
ផៃសៃងទៀត រង របួស  នៅ ក្នុង 
ការវាយ បៃហារ នោះ ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖« ការ- 
ប្តៃជា្ញា របស ់កៃមុ តាល ីបង ់ ដើមៃប ី
កាត់ បន្ថយ អំពើហិងៃសា  គឺ គ្មាន 
ន័យ នោះ ទៃ  ហើយ សកម្ម ភាព 
របស់ ពួក គៃ មិន ទៀង ទាត់  ជា- 
មួយ វោ ហារស័ព្ទរបស់ ពួក គៃ 
អំពី សន្តិភាព នៅ ក្នុង បៃទៃស - 
អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន »។ 

 កៃុម តាលី បង់  បាន ទាត់-
ចោល  ត ួលៃខ ចងុ កៃយ របស ់
រដ្ឋាភិ បាល ។ 

 លោក ហៃសាប៊ី ហ៊ូល ឡាហ៍-
ម៉ូចា ហុីដ  ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃុម - 
តាលី បង់  នៅអាហ្វហា្គានី ស្ថាន  
បាន ថ្លៃង បៃប់ កាសៃត AFP 
ថា៖«គោល បណំង សតៃវូ  ដើមៃប ី
បំផ្លាញ ដំណើរ ការ សន្តិ ភាព  
និង កិច្ចពិភាកៃសា អន្តរ អាហ្វ- 
ហា្គាន ីស្ថាន តាម រយៈ ការ បង្ហាញ 
របាយការណ៍ មិន តៃឹម តៃូវ » ។ 

 «យើង មិន បាន ធ្វើ ការ វាយ - 
បៃហារ ណា មយួ នោះ ទៃ  កាល-

ពី សបា្តាហ៍ មុន  ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ 
ភាគចៃើន  គឺ ដើមៃបី ការ ពារ ខ្លួន 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ គណៈ រដ្ឋ-
មន្តៃី មួយ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បៃធា-
នា ធិប តី អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន  គឺ 
លោក អាសៃហ្វ  ហា្គានី  បាន 
ថ្កោល ទោស  អំពើ ហិងៃសា នោះ  
ដៃល លោក បាន ស្តី បនោ្ទោស 
ទៅលើ កៃុម តាលី បង់ ។ 

 លោក អាសៃហ្វ  ហា្គានី  បាន 
ថ្លៃង ថា  រដ្ឋាភិ បាល បាន មើល- 
ឃើញ អំពើ ហិងៃសា នោះ ថា ជា       
«  ការ ធ្វើ ឡើង បៃឆំង ស្មារតី នៃ 
ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត  ដើមៃបី សន្តិភាព 
នៅ អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន » ។ 

 នៅ ក្នុង ការ វាយ បៃហារ មួយ 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  កៃមុ ខ្មាន ់កា ំភ្លើង 
បាន បាញ់ សម្លាប់ រដ្ឋ អាជា្ញា - 
២នាក់  និង បុគ្គលិក ការិយ-

ល័យ របស់ អគ្គ មៃ ធាវី ៣ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត ។ 

ការិយ ល័យ អគ្គ មៃធា វី  និង 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន ថ្លៃង ថា  
ការ វាយ បៃហារ  បាន ធ្វើ ឡើង  
ទៅ លើ តំបន ់ជាយ កៃុង កាប៊ុល  
នៅ ពៃល កៃមុ ខ្មាន ់កា ំភ្លើង  បាន 
បើក ការ បាញ់ រះ ទៅ លើ រថ យន្ត 
របស់  ពួក គៃ  កំពុង ធ្វើ ដំណើរ - 
ទៅ បំពៃញ ការ ងរ បៃ ចាំ ថ្ងៃ។

កៃសួង នៅ មិន ទាន់ ចៃបាស់     
ថា តើ នរណា ជា អ្នក វាយ បៃហារ 
នោះ ទៃ  ចំណៃក កៃុម តាលី បង់ 
បាន បដិសៃធ ថា  មិន ទាក់ទិន - 
នឹង ការ វាយ បៃហារ ទៃ។ 

ឧបៃបត្តិហៃតុ នោះ  បាន នាំ ឲៃយ 
មន ការ ថ្កោល ទោស ព ីបៃ សតិ 
ពិសៃស អាមៃរិក  ហៃសាល់មៃ  
ខលីហៃសាដ  ដៃល បាន ដឹក នាំ 
ការ ចរចា ជា ចៃើន ជា មួយ កៃុម 

តាលបីង ់មនុ នងឹ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
មួយ តៃូវ បាន ចុះ ហត្ថ លៃខ 
កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ «ការ- 
វាយ បៃហារ នៃះ  បាន បង្ហាញ ពី 
អ្វ ីដៃល យើង ទាងំ អស ់គ្នា ដងឹ  គ ឺ
អ្នក ធ្វើ ឲៃយ ខូ ចការ ចរចា (ទាំង 
នៅ ក្នុង តំបន់  និង បរទៃស)  
កំពុង ពៃយាយម ធ្វើ ឲៃយ អាក់ ខន 
និង ពនៃយារ ពៃល »។

«ភាគី ទាំង ២  គួរតៃ មិន តៃូវ 
បាន រារំាង  និង តៃូវ តៃ  ជំរុញ ឲៃយ 
ចាត់ វិធាន ការនានា ដៃល ចាំ - 
បាច់  ដើមៃបីការ ចរចាបន្ថៃម អំពី 
បញ្ហា នៅ អាហ្វ ហា្គា នី ស្ថាន »។ 

អំពើ ហិងៃសា  បាន ថយ ចុះ នៅ 
ទូទាំង អាហ្វហា្គានី ស្ថាន   តាំង ពី 
កៃុម តាលីបង់  បាន បៃកាស - 
បទឈប់បាញ់ ៣ ថ្ងៃ  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៤ ខៃ ឧសភា ៕ AFP/SK 

ក្រុង វ៉ា សុីន តោនៈ  យោង-
តាម បទ សម្ភាស មួយ ដៃល  តៃូវ 
បាន  ចុះ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ អា- 
ទិតៃយ ថា  បៃធា នា ធិប តី អាមៃ រិក 
លោក  ដូ ណាល់  តៃំ  បាន ថ្លៃង 
ថា  លោក នឹង ពិចារ ណា ជួប ជា- 
មយួលោក បៃធា នា ធបិ ត ីវ៉ៃណៃ- 
ស៊ុយអៃឡា  នី កូ ឡាស  ម៉ាឌូរ៉ូ   
ហើយ បាន បង្ហាញ ថា  លោក 
មិន បាន ជឿ ជាក់ ទាំង សៃុង  
ទៅលើ មៃ ដឹក នាំ បកៃស បៃឆំង  
របស់ បៃទៃស  នៃះ ទៃ  ។ 

 ការ តស៊ូ អំណាច មួយ  បាន 
កពំងុ កើត  ឡើង នៅ ក្នងុ បៃទៃស- 
វ៉ៃណៃ ស៊ុយ អៃឡា  ចាប់ តាំង ពី 
លោក ចួន  ហ្គៃ ដូ  បាន បៃកាស 
ខ្លួន ឯង ថា  ជា បៃធា នា ធិប តី - 
ស្តទី ីកាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  នៅ ក្នងុ 
កចិ្ចបៃងឹ បៃង មយួ  ដើមៃប ីទម្លាក ់
លោក នី កូ ឡាស  ម៉ាឌូ រ៉ូ ចៃញ-
ពីតំណៃង  ដៃល បាន ចាប់ ផ្តើម 
អាណត្តិ ទី ២  បនា្ទោប់ ពី កា រ- 
បោះឆ្នាត  តៃូវ បាន ធ្វើ ពហិកា 
ដោយ បកៃស បៃឆំង  និង បាន 
បដសិៃធ ព ីអន្តរ ជាត ិ ថា ជា ការ-

បោះ ឆ្នាត ក្លៃង កា្លាយ ។ 
បៃទៃស ជតិ ៦០  នៅ ក្នងុ នោះ 

រួម មន  អាមៃ រិក បាន ទទួល-
ស្គាល់ មៃ ដឹកនាំ បកៃស បៃឆំង 
លោក ចួន  ហ្គៃ ដូ  ប៉ុន្តៃ បៃទៃស 
ចិន  និង រុសៃសុី បាន គំទៃ បៃធា-
នាធបិ ត ីន ីក ូឡាស  ម៉ាឌ ូរ៉ ូ ដៃល 
របប របស់ លោក  បាន រង ការ - 
ដក់ ទណ្ឌ កម្ម យ៉ា ងធ ្ងន់ធ្ងរ ពី 
កៃុង វា៉ា សុីនតោន ។ 

 ប៉ុន្តៃ ទោះ បី ជា មន ភាព-
តានតឹង ក្តី  ក៏ លោក ដូ ណាល់- 
តៃំ  បាន ថ្លៃង បៃប់ សរ ព័ត៌ - 
មន Axiosថា  លោក នឹង បើក 
កិច្ចបៃជុំ មួយ ។ 

លោក  តៃំ  បាន ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុំ 
នឹង បៃហៃល ជា គិត អំពី បញ្ហា 
នោះ  លោក ម៉ាឌូ រ៉ូ  នឹង ចូល រួម 
បៃជុំ  ហើយ ខ្ញុំ មិន ដៃល ជំទាស់ 
មនិឲៃយ  លោក ចលូរមួ  បៃជុ ំទៃ  តើ 
អ្នក ដងឹ ទៃ  ខ្ញុ ំកមៃ ជទំាស ់មនិ ឲៃយ 
ចូល រួម បៃជុំណាស់  » ។  

« ខ្ញុំ តៃង តៃ និយយ ថា  អ្នក 
បាន បាត ់បងឱ់  កាស ចលូរមួ បៃ ជុ ំ
តិច តួចណាស់ »៕ AFP/SK

លោក  នី កូ ឡាស ម៉ាឌូរូ៉  ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ  បទ សម្ភាស ជាមួយ  អ្នក កាស្រត ។ AFP

ក្រមុ  បូ៉លិស  អាហ្វហ្គានី ស្ថាន ឈរយាមការ  ពារ ខណៈ ពួ កគ្រ រង ចំ់ា  ទទួល  ក្រមុ   យុទ្ធជន  មក ពី រដ្ឋាភិបាល  ។ AFP

លោកត្រំពិចារណាអំពីការជួប-
ជាមួយលោកនីកូឡ សម៉ាឌូរូ៉
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ក្រុងប៉ារីស:ប្រាក់ គ្រាីស្ដាល់ និង 
ចាន គោះបារី បុរាណ ដ្រាល បន្រាសល់ ពី 
សណ្ឋាគារ  Paris Ritz ត្រាូវ បាន ដាក់ 
លក់ ដ្រាញ ថ្ល្រា ក្នុង ទីក្រាុង បារាំង រយៈ- 
ព្រាល ៣ថ្ង្រា ចាប់ ផ្ដើម ពី ថ្ង្រា អាទិត្រាយ     
ចុង សបា្ដាហ៍ មុន ។ 

សណ្ឋាគារ ប្រាប ទ្រាវកថា  លើវិថី  
Place Vendome គឺជា និម្មិតរូប 
សំណព្វ ចិត្ដ របស់ តារា ភាពយន្ដ ល្រាបី 
ក្នងុ ប្រាវត្តសិស្ត្រា  Audrey Hepburn 
អ្នក ឌីហ្រាសាញ ហ្វ្រាសសិន Coco 
Chanel ដ្រាល ចំណយ វ្រាលា ក្នុង 
សង្គ្រាម លោក លើកទី ២ បាន បីបម 
គូស្ន្រាហ៍ របស់ នាង  ដ្រាជា ចារកម្ម 

អាល្លឺម៉ង់ និង កវិអាម្រារិក  Ernest 
Hemingway ដ្រាល សង្គ្រាះ បារ៍  
នៅព្រាល សម្ព័ន្ធមិត្ដ កាន់ កាប់ ទីក្រាុង ។ 

ជាង ១ ៥០០ មុខ ចាប់ ពី ក្រាណត់ 
បន្ទប់ គ្រាងរហូត ដល់ សម្លៀកបំពាក់ 
ដ្រាក និង ចាន គោះបារីពី ក្លិប Ritz 
Club ដ្រាល បា៉ាន ់ប្រាមាណ ថា  មាន តម្ល្រា 
ចន្លោះ ពី ១០០ ទៅ ១៥០ អឺរ៉ូ 
(១៦៨ ដុលា្លោរ) សម្រាប់ ចាន ១    ត្រាូវ 
បាន ដាក់ លក់ ដ្រាញថ្ល្រា នៅ Artcurial 
ចាប់ ពីថ្ង្រា អាទិត្រាយ ដល់ថ្ង្រា អង្គារ ។ 

កាលពី ២ ឆ្នាំ មុន គ្រាឿង សង្ហារិម 
បរុាណ របស ់សណ្ឋាគារ មយួ ចនំនួ ត្រាវូ 
បាន លក ់ក្នងុ តម្ល្រា ៧,២ លាន អរឺ៉ ូកើន 

លើស តម្ល្រា បា៉ាន ់ស្មាន  ៧ដង ក្រាយ ព ី
មាន ការ ប៉ូលា ឲ្រាយ ស្អាត ជា ថ្មី ។ 

អ្នក ដ្រាញ ថ្ល្រា មក ពី  ៥៣ ប្រាទ្រាស 
បាន ប្រាកួត ប្រាជ្រាង ដណ្ដើម វត្ថុ ទាំង- 
នះ ដ្រាល ភាគ ច្រាើន មាន ប្រាវត្ដ ិតាងំ ព ី
សម័យ ដំបូង បំផុត  ដើម  សតវត្រាសរ៍ ទី 
២០ ក្រាម ការ ដឹក នាំ របស់ ស្ថាបនិក  
Cesar Ritz និង ម្រាចុងភៅ បារាំង ល្រាបី 
ឈ្មាះ Auguste Escoffier។ 

លើក ន្រាះ សណ្ឋាគារ ល្រាបី ក្នុងលោក 
Ritz នងឹ មាន គ្រាឿង ប្រាក ់ចនំនួ ៤០០ 
និង  គ្រាីស្ដាល់ ដ្រាល  ភាគ ច្រាើន បន្រាសល់ 
ពី  បារ៍ « Hemingway Bar» ជា នាម   
តាម កវី និពន្ធ អាម្រារិក៕ AFP/HR

សណ្ឋាគារបុរាណក្រងុប៉ារីសដាក់លក់ដ្រញថ្ល្រគ្រឿងប្រក់និងចានគោះបរី

នៀមឆ្រង

ភ្នំព្រញ :ជាធម្មតាពលរដ្ឋ  
កម្ពជុា  មនិសវូ  សរស្រារ សៀវភៅ 
អំពី ប្រាវត្តសិស្រា្ត ឬ   បទ ពិសោធ  
ន្រា ជីវិត  ខ្លួន ឯង ឡើយ  លើក- 
ល្រាង  ត្រាជា ប្រាធានបទ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង  របប ប្រាល័យ ពូជសសន៍    
ខ្ម្រារក្រាហម ដ៏សម្រាបូរ ជោរ ជន់  ។ 

សៀវភៅ ជា ភាស អង់គ្ល្រាស 
ឬ បារាំងស្ដីពីប្រាវត្ដិ សស្ដ្រា នៅ 
កម្ពុជា  ភាគ ច្រាើន ជា ស្នាដ្រា 
របស់អ្នក ប្រាជ្ញ  ឬ ប្រាវត្ដិវិទូ 
បរទ្រាស ។ ន្រាះ បើ តាម ការ លើក- 
ឡើង របស់  ឯកអគ្គរាជទូត 
រដ្ឋទូត   Julio A. Jeldres   ជា 
ទី ប្រាឹក្រាសា ន្រាព្រាះរាជ  ខុទ្ទកាល័យ 
ព្រាះករុណ ព្រាះមហាក្រាសត្រា។

ប៉ុន្ត្រា និនា្នាការ ន្រាះ ត្រាូវបាន 

ផ្លោស់ប្តូរ នៅ   ព្រាល    សៀវភៅ   ថ្មី 
មយួ   មាន ចណំងជើង ថា  «The 
Journey of A Down-to-
Earth Diplomat»  ស្នាដ្រា 
របស ់   លោក ហោ ណបំរូា៉ា អតតី 
ឯកអគ្គរាជទូត ន្រា ប្រាទ្រាស 
កម្ពុជា ទៅកាន់ ប្រាទ្រាស មួយ 
ចំនួន ក្នុង ទ្វីប ចំនួន ៤ ត្រាូវ  បាន    
បោះពុម្ព ផ្រាសាយ។ លោក ហោ 
ណំបូរា៉ា  គឺ  ជា កូនប្រាុស របស់ 
អតីត  រដ្ឋមន្រា្តី ក្រាសួង ការ បរ-
ទ្រាស  ដ៏ ល្រាចធ្លោ ១រូប គឺ លោក  
ហោ ណំហុង ។

«The Journey of A 
Down-to-Earth Diplo-
mat» ជា សៀវភៅ ដ្រាល បាន 
រៀបរាប់ លម្អិត  អំពី ការអនុវត្ត 
ការទូត ប្រាប ប្ល្រាក ថ្មី ដ្រាល អ្នក- 
និពន្ធ ទទួល បាន ក្នុង  រយៈ ព្រាល  

៣១ឆ្នា ំ ក្នងុ នាម ជា ឯកអគ្គរាជ- 
ទូត ន្រា ព្រាះរាជាណចក្រា កម្ពុជា 
ប្រាចាំនៅបណ្ដា  ប្រាទ្រាស ដូចជា 
អសូ្ត្រាល ីនវូវ្រាលស្រាឡង ់ចក្រា-
ភព អង់គ្ល្រាស អ្រាត្រាយូពី  បណ្ដា 
ប្រាទ្រាស នៅ ស្កាត ឌីណវ៉ា  និង 
ចុងក្រាយ នៅ ឥណ្ឌូន្រាសុី ។

វទនំង  សៀវភៅ ដបំងូ បង្អស ់
សរស្រារ ដោយ អ្នក ការទូត 
កម្ពុជា  ដ្រាល ច្រាករំល្រាក បទ-
ពិសោធក ៏ដូចជា  ទស្រាសនៈរបស់ 
លោក  ស្តី ពី ការទូត  និង ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរជាតិ ។

 ដោយ មាន  ៩  ជពំកូ  សៀវភៅ 
ន្រាះ  ចាប់ផ្តើម  ពី  ជីវិត ផ្ទាល់ខ្លួន 
របស់ អ្នកនិពន្ធ  និង បញ្ចប់ 
ដោយ ការ កសង សន្តិភាព នៅ 
កម្ពុជា។ សៀវភៅ ន្រាះ  ក៏ មាន 
បញ្ចូល  នូវ ទស្រាសនៈ  ផ្ទាល់ខ្លួន 
របស់  លោក  ដ្រាល  ស្ដ្រាង ពី បទ-
ពិសោធ ការងរ  នៅ ក្នុង តំបន់  
និង ពិភព លោក នាព្រាល បច្ចុ- 
ប្រាបន្ន  ត្រា  គំនិតដ្រាល កត់ត្រា 
បង្ហាញ   នៅ ក្នងុ  សៀវភៅន្រាះ មនិ 
តំណង ឲ្រាយ រាជ រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា  ទ្រា ។

លោក ហោ ណំបូរា៉ា បាន 
និយាយថា៖«សៀវភៅ ន្រាះ 
មនិត្រាមឹ ត្រា ជា ជវីប្រាវត្ត ិផ្ទាលខ់្លនួ 
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រា  ប៉ុន្ត្រា ជា សៀវភៅ 
ណ្រានា ំសម្រាប ់ប្រាជាជន កម្ពជុា 
ដ្រាល អាច រៀន បាន យា៉ាងច្រាើន 

ពី បទពិសោធដ៏  សម្រាបូរ  ប្រាប 
របស ់អ្នកនពិន្ធ ក្នងុ  ទ្វបី ទាងំ ៤។ 
វ ក៏  ផ្ដល់  ប្រាយោជន៍   សម្រាប់  
បញ្ញវន្ដ  សស្ត្រាចារ្រាយ អ្នក- 
ស្រាវជ្រាវ  និង សិស្រាស - និស្រាសិត 
ដោយសរ  វ មាន ការ វ្រាកញ្រាក 
ពី ទ្រាឹស្តី  និង ការវិភាគ   ហ្មត់ចត់ 
អំពី ទ្រាឹស្តី ទូទៅ ទាក់ទង នឹង 
ការទូត  ព្រាមទាំង  ទំនាក់ទំនង 
អន្តរជាតិ ។

លោកបន្ដ ថា ៖ « បនា្ទាប់ពី 
បាន បម្រាើការ ជា ឯកអគ្គរាជ ទតូ 
ជាង ២ ទសវត្រាសរ៍ នៅក្នុង ទ្វីប 
ចំនួន  ៤ កន្លង មកន្រាះ  ខ្ញុំ គិត ថា   
ខ្ញុំ គួរ ត្រា ច្រាករំល្រាក បទពិសោធ    
របស់ខ្ញុំ ដល់ ទស្រាសនិកជន ឲ្រាយ 
ទូលំទូលាយ ។ ខ្ញុំ យល់ ឃើញ 
ថា  សៀវភៅ ន្រាះ នឹង មាន ប្រា-
យោជន៍ សម្រាប់ អ្នកការទូត 
ជំនាញ បញ្ញវន្ដ សស្ដា្រា ចារ្រាយ  
រួមទាំង និស្រាសិតនៅ សកល-
វិទ្រាយាល័យនានា  ហើយ ខ្ញុំ 
សង្រាឃឹម ថា  សៀវភៅ ន្រាះមាន 

តម្ល្រាក៏ដូចជា ទទួល ស្គាល់  
ដោយ សង្គម កម្ពុជា»។

លោក Julio A. Jeldres  
ទី ប្រាឹក្រាសា ន្រាព្រាះរាជ  ខុទ្ទកាល័យ 
ព្រាះករណុ ព្រាះមហាក្រាសត្រា បាន 
សទរ ចំពោះ   សៀវភៅការទូត 
ខ្ម្រារ  ន្រាះ   និង ស្នាដ្រា   លើកដំបូង 
របស់ ឯកអគ្គរាជ ទូត កម្ពុជានៅ 
ក្រាយ សម័យ   កិច្ច ព្រាមព្រាៀង 
ទកី្រាងុ បា៉ារសី  ដ្រាល មានខ្លមឹសរ  
គួរ  ឲ្រាយ  ចង់ អាន ។

   លោក  បន្ថ្រាម ថា ៖ « ព្រាល  ជួប 
បញ្ហា ស្មុគ ស្មាញ   លោក   ហោ 
ណំ បូរា៉ា មិន   ខ្លោច ក្នុង ការ ដាក់ 
អាទិភាព កិច្ចការ ប្រាទ្រាស ជាតិ 
ជា ចម្រាបង នះ ទ្រា ។ សៀវភៅ 
ន្រាះ   សរស្រារ ជា  ភាសអងគ់្ល្រាស  
ដ្រាល អាច ងយ យល់ បា ន 
ហើយ វ ក៏ បាន បន្ថ្រាម  នូវ ព័ត៌-
មាន  ប្រាវតិ្តសស្រា្ត ខ្លីៗ  ត្រា មាន 
សរៈ  សំខន់ ស្ដីពី  ប្រាទ្រាស 
នីមួយៗ  ដ្រាល លោក  បាន ធ្វើ 
ការ។   ដូចន្រាះ វ  អាច ផ្ដល់ ឲ្រាយ   

អ្នក អាន នូវ ព័ត៌មាន គ្រាប់គ្រាន់   
ស្គាល់ ពីប្រាវត្តិ របស់ ប្រាទ្រាស 
ទាំង នះ  និងចំណង ការ ទូត  
ជាមួយ ប្រាទ្រាសកម្ពុជា » ។ 

លោក និយាយ ថា  សៀវភៅ 
រប ស ់លោក ហោ ណបំរូា៉ា  អាច  
លើក ទឹកចិត្ត ដល់ អ្នក ការទូត 
កម្ពុជា  ចូលនិវត្តន ៍ដទ្រា ទៀត ឲ្រាយ 
សរស្រារ អំពី បទពិសោធ របស់ 
ពួកគ្រា   ហើយ ចងក្រាង អំពី 
ទំនាក់ទំនង បរទ្រាស របស់ 
កម្ពុជា  បនា្ទាប់ពី កិច្ចព្រាមព្រាៀង 
ទីក្រាុង បា៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ។

លោក  ណបំរូា៉ា  បាន នយិាយ 
ថា  ក្នងុនាម ជា អតតី អ្នកការទតូ 
និង ចូលនិវត្តន៍ មា្នាក់ ដ្រាល ធ្វើ 
ការងរ ទាំង ស្រាួល និង លំបាក  
លោក ចង ់ ពន្រាយល ់ នងិ បង្ហាញ ព ី 
វិធី សស្ដ្រា  ដ្រាល លោក បាន 
ចលូរមួ ចណំ្រាក ក្នងុ នាម ជា អ្នក- 
តំណងប្រាទ្រាស  ក៏ដូចជា    ការ- 
កសងភាព ជាដ្រាគ ូយទុ្ធសស្ត្រា 
និង មិត្តភាពផង ដ្រារ   ៕ RS

អតីតឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា
រំល្រចស្នាដ្រសៀវភៅពីបទ-
ពិសោធការទូតនៅ៤ទ្វីប

ម្ចាស់ក្រសត្រយ៍ិអ្រលីហ្រសាប៊្រតIIនិងលោកហោណំាបូរ៉ានៅរជវំាងប៊ើកឃីងហ្រមឆ្នាំ២០០៤។រូបថត AFP

លោកហោណំាបូរ៉ានិងស្នាដ្រសៀវភៅរបស់លោក។រូបថត នៀម ឆ្រាង
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ ង  ខ  ្ព  ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អ ក  ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ     មិ ន  ឲៃយ មា   ន ភា  ព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ ការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទលួ ទាន  នានាបាន   ផល ចណំៃញ ជា        
ធម្មត  ។ រី ឯ  បញ ្ហា  ស  ្នៃ ហ     វញិ    គ ូស្នៃហ ៍ នងឹ មាន   ភាព-  
អធៃយា      សៃ័ យ គ្នា បាន  ល្អ  បៃសើរ និង សុខសាន្ត   ។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល   ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
ប៉ុនា្មាន  ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  ល្អិត - 
ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច ពៃម-  

ពៃៀង  អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ    បំពៃញ  
ការ  ងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ ចៃើន  ។ 
រីឯ  ការ សមៃច ចិត្តនានា គបៃបី រកអ្នក ណា ដៃល  គួរ 
ឲៃយ     ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃឹកៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ ល ្អ - 
បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយនោះ ឡើយ។   

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃងតៃ  
ទទួល   បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត   ឆ្ងាយ  តៃង តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  មាន ទឹក- 
ចិត្ត  បៃកប  ដយ ក្ត ីសោមនសៃស រី ករាយ  និង ពោល - 
ពាកៃយ  សម្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ 
សៃឡាញ់  ចូល ចិត្ត ។ ទោះយ៉ាង ណា គួរ តៃ យកចិត្ត - 
ទុក ដាក  ់ ខ្លាងំ ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហ។    

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

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

រា សី  ឡ    ើ ង  ខ ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន   ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចៃើន តៃ បាន  ដយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដ   ះ  ស  ៃ យ  បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ      ្ត       ផៃសៃង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំៃ កឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏   មា  ន    ការ   យ    ល ់ ចិ ត្ត   គ  ្នា ល ្អ ដៃ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕          

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងារ ផៃស ៃ ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី- 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោលគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហគូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីឡើ  ង  ខ   ្ព ស់ត  ៃ ដ ៃត  ។ ការ និយយ-   
ស្ត ីបៃកប    ដ  យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្ត ីដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន   ការ ហស្ត ីចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្ត ីស ្នៃហ 
ពោរ   ពៃញ  ដ  យ     ភ   ក្ត ីភា ព    និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ    នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន      ផល ចំ    ណៃ    ញ   គួ រ ជា  ទី គ ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។       

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ  សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ    ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពោល     ចិត្ត បៃកប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា  ករុណា - 
ចពំោះ  ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសីមធៃយម   ។ ការ  ពោល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផង  យក ច ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងារ   បៃកប ដយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ   ទី  ជិត   ឆ្ងាយ    បា នសុខសបៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ 
បៃងុ បៃ យត័្ន ដៃរ  ។ រឯី លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ ណ ្ណោះ   ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ  អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោគយល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បៃកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ ដណំងឹដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក-     
អ្នក     មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ   ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញនោះ រមៃង មាន-  
សុវត្ថិ   ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃូវ មានការបៃុង បៃយ័ត្ន។  

 រាសីមធៃយម។ ការនិយយ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយយ   ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា   នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ     ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ   គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីសៃតុចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពៃញ ការ-  
ងារ   ផៃសៃង ៗ  ពោរពៃញ ដយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មាន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដៃល មក 
ពី បរិយកាសការ និយយ ស្តី តៃង- 

មាន   គៃ និនា្ទា ធ្វើ ឲៃយ អ្នក មាន ការ អាក់ អន់ សៃពន់ ចិត្ត 
ជា   ខ្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្នៃហ គ ូស្នៃហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា  ជា ហៃត ុបណា្តាល ឲៃយ មាន ការ បៃក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផៃសៃង ៗ ជាដើម ។ ចណំៃក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល យ៉ាងលំបាក ហើយ ក៏បៃឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដៃរ។  

លោក ម៉ានូអៃល(សា្ដាំ) តស៊ូ ជិះ ទូក ក្ដាង ជាង ១មុឺនគីឡូ ម៉ៃតៃ ពី ព័រទុយហ្គាល់ ដល់ អាហៃសង់ទីន  ។ រូបថត AFP

អត់ជើងហោះហើរបុរសអាហ្សង់ទីន
ជិះទូកក្ដោងឆ្លងទ្វបីទៅជួបឪពុកម្ដោយ

កៃងុ បុ៊យណូស៊ៃរ : « បៃសក-
កម្ម បញ្ចប់ ហើយ»! ការ បៃកាស  
ដ៏ រីករាយ តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង  ពី 
លោក មា៉ានអូៃល បាល ឡៃ ស្ដៃរ៉ ូ
ជា កីឡាករ ទូក ក្ដោង អាហៃសង់-
ទីន ដៃល មិន អាច វិល ទៅ 
មាតុភូមិវិញ ព ីបៃទៃស ព័រទុយ-
ហ្គាល់ ដយសារតៃ វិបត្ដិ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ បាន  ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង- 
កាត់ មហ សមុទៃ តៃ មា្នាក់ ឯង 
តម ទូក ក្ដោង   ដើមៃបី ទៅ ជួប  
ឪពុក មា្ដោយ ។ 

ចណំត ដបំងូ របស ់លោក លើ 
ដណំើរផ្លវូ  ១២០០០គឡីមូ៉ៃតៃ  
នៅ ទីកៃុង វីចតូរៀ បៃទៃស 
បៃសុលី នងិ ចណំត ចងុ កៃយ 
មុន ពៃល ដល់ គោល ដៅ គឺ 
ទីកៃុង ឡា បា៉ាឡូមា៉ា បៃទៃស 
អ៊ុយរូហ្គាយ ។ 

លោក បាលឡៃស្ដៃរ៉ូ បាន 
សៃក ឡើង នៅ លើ កៃបាល ទូក 
កាល ពី សបា្ដោហ៍ មុន ពៃល 
លោក  តៃច់ ចរលើ ផ្ទៃ សាគរ   
ស្វៃង រក ទ ីកន្លៃង កណំើតឯ កៃងុ  
មា៉ា ដៃលបា្លាត   ថា ៖ « ខ្ញុំ ធ្វើ បាន 
ហើយ ! ខ្ញុំ ធ្វើ បាន ហើយ !»។ 

បរុស វយ័ ៤៧ឆ្នា ំបាន បញ្ចប ់ 

ដំណើរ តម ទូក តូច Skua 
បៃវៃង ៩ម៉ៃតៃ  លើ មហសាគរ 
រយៈ ពៃល ៨៥ថ្ងៃ។ កៃយ ពី 
ធ្វើ តៃស្ដ កូវីដ  អវិជ្ជមាន ពៃល 
មក ដល់ មាតុភូមិ វិញ លោក 
បាល ឡៃស្ដៃរ៉ូ បាន ឈាន ជើង 
ដល់ ដី គោក ដើមៃបី ទៅ សួរ សុខ- 
ទុក្ខ អ្នក មា្ដោយ វ័យ ៨២ឆ្នាំ 
នីលដា និង ឪពុក កាឡូស 
អាយុ  ៩០ឆ្នាំ ។ 

លោក បាន បៃប់ AFP ថា ៖ 
« ខ្ញុំ បាន សមៃច នូវ អ្វី ដៃល ខ្ញុំ 
ខិត ខំ ពុះពារ អស់  រយៈ ពៃល ៣ 
ខៃ ចុង កៃយ នៃះ ។ គោល-
បំណង ចមៃបង របស់ ខ្ញុំ  គឺ ថា ចង់ 
ជួប កៃុម គៃួសារ។ នោះ ហើយ 
ជា មូល ហៃតុ »។ 

លោក មាន ក្ដី រំពឹង ថា នឹង 
តៃឡប ់មក កាន ់អាហៃសងទ់នី នៅ 
ថ្ងៃទ១ី៥ ខៃ ឧសភា ក្នងុ ឱកាស 
ខួប កំណើត ឪពុក ៩០ឆ្នាំ ។ 
លោក បាន សនៃយា មក ថ្ងៃ នោះ 
តៃ ផ្ទុយ ទៅវិញ លោក អាច  មក 
បៃរឰ ទិវា ឪពុក ជាមួយ  កៃុម - 
គៃួសារ បាន ។ 

លោក  បាលឡៃស្ដៃរ៉ូ ដៃល 
ធ្វើ ការ នៅ អៃសៃបា៉ាញ បាន 

សមៃច   ផៃនការ ដ៏ មហិមា លើ  
មហសាគរ តៃ មា្នាក ់ឯង  កៃយ  
ការ  ហោះ ហើរ មក អាហៃសង់ទីន 
វញិ តៃវូ បាន លបុ ចោល ដយ-
សារ វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក បាន ដឹង អំពី ដំណើរ 
ផ្លូវការ នោះ ថា មនុសៃស សា្លាប់ 
រៀង រាល់ ថ្ងៃ រហូត ដល់ រាប់ ពាន់ 
នាក់  ជា ការ ពិត ដ៏ សោក សៅ 
នៅពៃល លោក កំពុង  ស្ថតិ នៅ 
កណា្តាល  ធម្មជាតិ  មើល ទៅ 
កាន់ ពិភព លោក មាន ការ វិវឌៃឍ 
យ៉ាង ដូច ម្ដៃច ។ 

លោក និយយថា ៖ « មាន 
ដូលហ្វីន និង បាឡៃន ខណៈ 
មនុសៃស កំពុង ជួប ពៃយុះភ្លៀង ជីវិត 
ក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក នៃះ »។ 

សមៃប់ រយៈ ពៃល ៥៤ថ្ងៃ 
គៃួសារ របស់លោក អស់ ក្ដី- 
សងៃឃឹម   នឹង និយយ តៃម្ដង ។ 

ឪពុក របស់លោក   និយយ 
ទាំង ទឹក មុខ ញញឹម ញញៃម 
ថា៖ « ប៉ុន្ដៃ យើង បាន ដឹង ថា 
គត់ នឹង វិល មក ផ្ទះ វិញ ។ យើង 
គ្មាន មន្ទិល សងៃស័យ ទៃ ។ គត់ 
មកដល់ មា៉ាដៃលបា្លាត ដើមៃបី 
ជួប ជុំ គៃួសារ »៕ AFP/HR

ទិដ្ឋភាព កំពង់ ផៃទីកៃុង Mar del Plata នៅ បៃទៃស អាហៃសង់ទីន  ជាសៃុកកំណើត របស់លោក ។ រូបថត AFP



    យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  ការផ្តល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់
ក្នងុការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្ម្ររមួយ
រយៈចុងក្រយន្រះហាក់បីដូច
វិលទៅរកភាពមិនប្រក្រតីញឹក-
ញាប់ធ្វើឲ្រយមានការរិះគន់ពី
មហាជនព្រះលទ្ធផលខ្លះត្រវូ
បានគ្រមើលឃើញថាអយុត្តធិម៌
ចំពោះកីឡាករខ្លះបុ៉ន្ត្រមន្ត្រីបច្ច្រក-
ទ្រសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់-
គុនខ្ម្ររដ្រលជាអ្នកទទួលខុស-
ត្រវូបានឆ្លើយដាក់គ្នានៅព្រល
មានបញ្ហារិះគន់ម្តងៗ។
ជាក់ស្ត្រងការសម្រចឲ្រយផាន់

រះមកពីក្លិបតាព្រហ្មមានជ័យ
របស់លោកមាសសុខគ្រីឈ្នះ
ពិន្ទុរិនសារ័ត្ននៅសង្វៀនCNC
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍នំាឲ្រយមហាជន
ខកចិត្តនិងរិះគន់ខ្លាងំដោយសារ
ជង្គង់របស់សារ័ត្នមានប្រៀបជាង

ត្រប្រជាឲ្រយចាញ់ផាន់រះ។
អ្នកស្រីMaChhanunអ្នក-

មើលថ្រទំាកីឡាកររិនសារ័ត្ន
ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«ខ្ញុំមើល
ឃើញរិនសារ័ត្នឈ្នះដាច់ហើយ
ហោចណាស់ក៏បានស្មើដ្ររបុ៉ន្ត្រ
លទ្ធផលច្រញមកឲ្រយចាញ់។ខ្ញុំ
មិនតវ៉ាទ្រព្រះអង្ករកា្លាយជាបាយ
ទៅហើយបុ៉ន្ត្រការធ្វើប្របន្រះនំា
ឲ្រយក្ម្រងវខូចចិត្តហើយបើយ៉ាង-
ហ្នងឹតើព្រលប្រកួតសីុហ្គ្រមវ៉្រ
ម៉្រចឈ្នះគ្រទៅ?»។
ជំុវិញបញ្ហាន្រះលោកនិន

វណ្ណដាមន្ត្រីជំនាញដ្រលទទួល-
ខុសត្រវូជាអនុប្រធានវិនិច្ឆយ័មាន
ភាពសា្ទាក់ស្ទើរក្នងុការឆ្លើយនឹង
សកម្មភាពផ្តល់ពិន្ទុនោះ។ទោះ-
ជាយ៉ាងណាបានត្អញូត្អ្ររថា៖«ខ្ញុំ
ទទួលរងនូវការរិះគន់ពីច្រើនផ្ន្រក
ដូចជាខងមហាជនក្លបិនិងខង
កីឡាករឬគ្រូបង្វកឹក្រយប្រកាស

លទ្ធផលម្តងៗ បុ៉ន្ត្រមិនដឹងធ្វើ
ដូចម្ត្រចបើលទ្ធផលឈ្នះមាន
ត្រមា្ខាងបុ៉ណ្ណោះ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«មួយរយៈន្រះ

ការប្រកាសលទ្ធផលភាគច្រើន
ខងខ្ញុំមិនក្រលទ្ធផលដ្រលបាន
មកពីចៅក្រមទំាង៥នោះទ្រហ្រតុ
ន្រះខុសឬត្រវូនៅព្រលមានការ-
តវ៉ាគឺចៅក្រមផា្ទាល់ជាអ្នកទទួល- 
ខុសត្រវូចំពោះមុខច្របាប់ឬជាប់
ពិន័យទៅ។ខ្ញុំអនុវត្តតាមច្របាប់
មិនដ្រលធ្វ្រសប្រហ្រសឬខុស
ច្របាប់ទ្រ បុ៉ន្ត្រមន្ត្រីខ្លះក៏នៅមិន
ទាន់បានល្អហើយយើងទទួល-
ខុសត្រវូតាមតួនាទីអ្នកណាធ្វើ
ខុសទទួលខ្លនួឯងគឺមិនអាច 
បូកសរុបចូលគ្នាជារួមបានទ្រ»។
ចំណ្រកលោកហួតស្រងទ្រី

មន្ត្រីជំនាញនិងជាប្រធានវិនិច្ឆយ័
នៅCNCពិស្រសអ្នកវិនិច្ឆយ័លើ
គូប្រកួតរិនសារ័ត្នចាញ់ផាន់រះ

ប្រប់ថា៖«ក្នងុនាមប្រធានវិនិច្ឆយ័
គឺសម្រចតាមលទ្ធផលពីចៅក្រម
ដោយមិនហា៊ានក្រប្រនោះទ្រ។
តាមពិតគូន្រះប្រហាក់ប្រហ្រល
គ្នាដ្ររគឺចាញ់ឬឈ្នះមិនដាច់
ហើយចៅក្រមទំាង៥គត់ឲ្រយផាន់
រះឈ្នះរិនសារ័ត្ន៣-២អី៊ចឹង
យើងសម្រចតាមចៅក្រម»។
លោកបន្តថា៖«តាមបច្ច្រកទ្រស

ក្នងុការវិនិច្ឆយ័ដ្រលយើងកំពុង
អនុវត្តគឺបានប្រគល់សិទ្ធិព្រញ-
ល្រញដល់ចៅក្រមហ្រតុន្រះ
ប្រធានវិនិច្ឆ័យពិនិត្រយមើលត្រ
ករណីណាចៅក្រមឲ្រយពិន្ទុផ្ទយុពី
សកម្មភាពប្រកួតពិតគឺមើល
ឃើញឈ្នះឲ្រយចាញ់ដោយប្រធាន
វិនិច្ឆយ័សំុពិភាក្រសាជាមួយស្នង-
ការប្រកួតដើម្របីមានសិទ្ធិក្រប្រ
លទ្ធផលរបស់ចៅក្រមបានបុ៉ន្ត្រ
បើមិនធ្ងន់ឬចំាបាច់ទ្រគឺយក
តាមចៅក្រមត្រម្តង»។

ជាមួយគ្នាន្រះលោកត្រមមឺុន
ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុន-
ខ្ម្ររបានថ្ល្រងថា៖«ថ្ង្រនោះខ្ញុំមិន
បានចូលរួមទ្រជាប់ទៅខ្រត្តត្របូង
ឃ្មុំ។ទោះលទ្ធផលប្របណាយើង
ទទួលយកនូវការរិះគន់ដើម្របីក្រ- 
លម្អហើយមន្រ្តីសហព័ន្ធជាអ្នក-
ទទួលខុសត្រវូមិនម្រនខងបុ៉ស្តិ៍

ដ្រលជាមា្ចាស់កម្មវិធីនោះទ្រ។
ចំពោះរឿងន្រះខ្ញុំបានឲ្រយគ្រយក
វីដ្រអូនោះមើលឡើងវិញដើម្របី
រកឲ្រយឃើញនូវភាពមិនប្រក្រតី
ហើយយើងនៅត្របន្តអប់រំណ្រនំា
បុ៉ន្ត្រមួយរយៈន្រះមន្ត្រីរបស់យើង
ធ្វើការបានល្អប្រសើរជាងមុន
ហើយ»៕
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សហព័ន្ធប្រទ្រសកូឡុំប៊ី
ចោទប្រកាន់FIFAថា
ដូចជាមានភាពលម្អៀង

កេុង បូហ្គោតា :របាយការណ៍
វយតម្ល្ររបស់សហព័ន្ធបាល់-
ទាត់ពិភពលោក(FIFA)ដ្រល
បារម្ភថាសន្តិសុខអាចជា
បញ្ហាបើប្រទ្រសកូឡុំប៊ី បាន
សិទ្ធិរៀបចំការប្រកួតដណ្ដើម
ពានបាល់ទាត់ផ្ន្រកនារីព្រឹត្តិ-
ការណ៍WorldCup2023ត្រ
ប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិ
បាននិយយថាការលើកឡើង
ន្រះមានលក្ខណៈលម្អៀងជាង
ការមើលឃើញពិតជាក់ស្ដ្រង។
ការស្នើរបស់កឡូុបំ៊ីដើម្របីបាន

កា្លាយជាប្រទ្រសនៅអាមរកិឡា-
ទីនដំបូងគ្ររៀបចំការប្រកួត-
ប្រជ្រងន្រះបានពិន្ទុទាបម្រន-
ទ្រនក្នុងរបាយការណ៍ពីក្រុម
វយតម្ល្ររបស់FIFAសម្រប់
ប្រក្ខភាពទាំង៣។
ការវយតម្ល្រនៅមនុការបោះ-

ឆ្នាតផ្លូវការនាថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ការ-  
ដ្រញថ្ល្ររួមន្រប្រទ្រសអូស្ត្រលី
និងនូវ្រលស្រឡង់ទទួលបាន
៤,១ពិន្ទុក្នុងចំណម៥ពិន្ទុ
ព្រញខណៈប្រទ្រសជប៉ុនត្រូវ
បានផ្ដល់៣,៩ពិន្ទុត្រកូឡុំប៊ី
មាន២,៨ពនិ្ទុប៉ណុ្ណោះ។កាលពី
ថ្ង្រចន្ទជប៉ុនបានដកខ្លួនពីការ-
ដ្រញថ្ល្រន្រះហើយគំទ្រការរួម
គ្នាសុំធ្វើសហមា្ចាស់ផ្ទះរបស់
អូស្ត្រលីនិងនូវ្រលស្រឡង់។
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដ្រលបាន

លើកឡើងន្រះប្រធានកីឡា
បាល់ទាត់កូឡុំប៊ីលោកRam-
onJesurunបានថ្ល្រងឲ្រយដឹង
ថា៖«សំណាងល្អណាស់ព្រល
ន្រះយើងជឿថាយើងដោះបាន
ស្រយបញ្ហាន្រះហើយដណំើរ-
ការសន្តិភាពកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ
យ៉ាងរលូន។អ្នកដ្រលសា្គាល់
កូឡុំប៊ីច្របាស់ហើយបានមក
ល្រងកឡូុបំ៊ីពតិជាមានការភា្ញាក-់ 
ផ្អើលនូវអ្វីដ្រលរបាយការណ៍
ន្រះបានបង្ហាញ»។
លោកប្រធានរូបន្រះបានបន្ត

ថា៖«ប៉ុនា្មានម៉ាងកន្លងទៅន្រះ
យើងប្រប់FIFAថាវមិន
ត្រឹមត្រូវទាល់ត្រសោះហើយ
យើងគិតថាមានភាពលម្អៀង
តិចតួចសម្រប់ការលើកឡើង
ទាំងន្រះ។ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថា  
កឡូុំប៊ីបានត្រៀមខ្លនួយ៉ាងព្រញ- 
ល្រញនិងរួចជាស្រចសម្រប់
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ»។
លោកJesurunបាននិយយ

ទៀតថាកឡូុបំ៊ីមានហ្រដា្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធគ្របយ់៉ាងសម្របវ់សិយ័
ទ្រសចរណ៍សុខភិបាលនិង
កឡីាដ្រលប្រងុនងឹធ្វើឡើងក្នងុ
ក្រុងចំនួន៨ឬ៩ត្រលោកក៏
ទទួលសា្គាល់ថាការក្រលម្អឲ្រយ
ប្រសើរជាងន្រះនឹងត្រូវអនុវត្ត
ប្រសនិបើពកួគ្រជោគជយ័ការ-
ដ្រញថ្ល្រន្រះ៕AFP/VN

បាល់ប៉្រណាល់ទី១គ្រប់របស់Ronaldo
ជួយសម្រលសមា្ពាធខ្លះពីលោកSarri 

កេងុ បឡូញូ៉ា:កឡីាករCris-
tianoRonaldoស៊ុតបាល់ 
ពនិយ័១១ម៉្រត្រនៅវគ្គទី១រមួ- 
ចំណ្រកជួយឲ្រយក្រុមស្រះបង្កង់
Juventus(Juve)ចាប់ផ្ដើម
យុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
នៅក្របខណ័្ឌSerieAជាមយួ
នឹងជ័យជម្នះ២-០លើក្រុម
មា្ចាស់ផ្ទះBolognaអំឡុងការ- 
ប្រកួតកាលពីថ្ង្រចន្ទ ខណៈ
លទ្ធផលន្រះ ជួយបន្ធូរបន្ថយ
សមា្ពាធខ្លះៗ ច្រញពីគ្រូបង្វឹក
លោកMaurizioSarri។
ក្រយស៊តុបាល់ប៉្រណាល-់

ទីអត់ចូលកាលពីប្រកួតជា-
មួយក្រុមACMilanកម្មវិធី
ដណ្ដើមពានCoppa Italia
កាលពី១០ថ្ង្រមុនកីឡាករ
Ronaldoលើកន្រះមិនខ្ជះ-
ខ្ជាយដូចមុនទៀតឡើយនៅ
ក្នុងការប្រកួតដំបូងន្រលីក
កំពូលរបស់អីុតាលីន្រះដោយ
នៅនាទីទី២៣សំណាញ់ទី
បានបោ៉ាងដោយសារគ្រប់-
បាល់ដ្រលស៊ុតច្រញពីជើង
របស់ខ្រស្របម្រើប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ
ព័រទុយហា្គាល់វ័យ៣៥ឆ្នាំ
ក្រយអាជា្ញាកណា្ដាលផ្លុំកញ្ច្រ
អនុញ្ញាតឲ្រយស៊ុតបាល់ពិន័យ
១១ម៉្រត្រ។
បនា្ទាប់ពីគ្រប់បាល់របស់

កីឡាករRonaldoដ្រលជួយ
ឲ្រយក្រុមនាំមុខបណ្ដាះអាសន្ន

១-០ខ្រស្រប្រយុទ្ធអន្តរជាតិ
អាហ្រសង់ទីនPauloDybala
នៅនាទីទី៣៦មានឱកាស
ស៊ុតសម្រច១គ្រប់ជួយក្រុម
Juveឲ្រយមានលំនឹងបន្តិច
ក្នុងការនាំមុខក្រុម Bologna
ហើយលទ្ធផលន្រះ បន្តរហូត
ដល់ចប់ការប្រកួតត្រម្ដង។
ការដណ្ដើមបាន៣ពិន្ទុន្រះ

ធ្វើឲ្រយក្រុមរបស់លោកSarri
មាន៦៦ពិន្ទុក្នុងចំណមការ-
ប្រកួតដ្រលបានបញ្ចប់ទៅ
២៧លើកពោលគឺបន្ថ្រមការ-
នាំមុខលើក្រុមលំដាប់ទី២
Lazioជាបណ្ដាះអាសន្ន
៤ពិន្ទុហើយអ្វីដ្រលសំខន់
នោះគឺជួយសម្រលសមា្ពាធ
បានខ្លះពីលោកSarriដ្រល
ដឹកនាំក្រុមរងបរាជ័យ រហូត
របូតពានរង្វាន់CoppaItalia
ទៅឲ្រយក្រុមNapoli ក្នុងវគ្គ
ប៉្រណាល់ទីកាត់ស្រចក្ដី។
ក្រយការប្រកួតបញ្ចប់ទៅ

លោកSarriនិយយទៅកាន់
ទូរទស្រសន៍SkySportItalia
ថា៖«ក្នងុវសិយ័បាល់ទាត់នងិ
ក្នងុជវីតិរស់នៅមានការយល-់
ឃើញផ្រស្រងៗ គ្នានិងមានការ-
ពិតជាក់ស្ដ្រង។ប្រសិនបើអ្នក
សា្ដាប់ការបញ្ច្រញមតិយោបល់
ទាំងអស់នោះអ្នកនឹងមាន
គនំតិថាក្រមុន្រះកពំងុត្រធា្លាក់
ចុះ។ត្របើអ្នកក្រឡ្រកមើល

ការពិតជាក់ស្ដ្រងវិញអ្នកនឹង
ឃើញថាពួកយើងកំពុងនៅ
កំពូលតារាង»។
លោកគ្រូបង្វឹកវ័យ៦១ឆ្នាំ

បន្តទៀតថា៖ «ការរិះគន់ន្រះ
ហួសហ្រតុព្រកខណៈនោះ
អាចជាកមា្លាំងចិត្តសម្រប់
យើងឲ្រយវិលត្រឡប់មកមាន
ភាពរឹងមាំផ្ន្រកផ្លូវអារម្មណ៍
វិញជាងផ្ន្រកកាយសម្របទា
ដ្រលអាចចំណាយព្រលយូរ
បន្តិច។ការដ្រលមានកីឡាករ
កម្រតិខ្ពស់មាននយ័ថាពកួគ្រ
អាចដោះស្រយសា្ថានការណឲ៍្រយ
អ្នកគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់។
ប៉នុ្ត្រយើងចាំបាច់ត្រវូធ្វើឲ្រយក្រមុ
ទាំងមូលស្ថិតក្នុងសា្ថានភាព

មួយដ្រលពួកគ្រអាចផ្ដល់ឲ្រយ
អ្នកនវូការល្រងដ៏ល្អបផំតុរបស់
គ្រហើយជាមួយគ្នាន្រះយើង
ក៏ត្រូវបង្ហាញឲ្រយឃើញផងដ្ររ
ថាយើងអាចបន្តការងរបាន
ព្រលអ្នកល្រងល្អៗ  អវត្តមាន
ឬធា្លាក់ទម្រង់ល្រង»។
ត្រសម្រប់ការប្រកួតន្រះ

រឿងត្រមយួគត់ដ្រលធ្វើឲ្រយក្រមុ
Juveខកចិត្តគឺការមានរបួស
របស់ខ្រស្រការពារMattiaDe
Sciglioនិងការទទួលបាន
កាតក្រហមរបស់Daniloនៅ
ចុងម៉ាងក្រយខ្រស្រការពារ
ប្រសុីលរូបន្រះបានប្រព្រឹត្ត
កំហុសហើយត្រូវពិន័យកាត-
លឿង២ដង៕AFP/VN

Ronaldo កំពុងសុ៊តបាល់ ពិន័យ ១១ម៉េតេ ជួយឲេយកេមុ Juve នំាមុខ  ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ  តារាសម្តេង សេី រាង ខ្ពស់ 
កំពុងទទួល    បាន  ផ្លេ ផ្កា  ល្អ    ក្នុង អាជីព   សម្ដេង កុន  
ដេល បាន   ផ្តើម អាជពី ព ី តារា ម៉ដូេល នងិ   ពធិ ីការនិ ី 
ទរូ ទសេសន ៍ កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌ ី សេប ់តេ  បង្ហើរ  សារ   
បង្ហើប រឿង    ក្នុង ចិត្ត បេប ខក  បំណងពេះ ឃ្លាត-  
ឆ្ងាយ ព ី ម្ចាស ់បេះ ដងូ  ទនំ ងជា   នៅ  ឯ នាយ សមទុេ  
បង្កើត ភាព  ងឿង   ឆ្ងល់ ពី មហា ជន ។ 

កាល  ព ី   ថ្ងេ   ធ្វើ  ខបួ កណំើតវយ័ ២០ឆ្នា ំ   នាពេល   
កន្លង  មក  ដេល រំលេច  កាដូ   នំខេក និង   ចិញ្ចៀន 
ពេជេ  ១ វង់  ហើយ  សេី សេស់  តារា  ម៉ូដេល និង  
សម្តេង កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌ ីក ៏តេវូ មហា ជន   កើតក្ត-ី 
មន្ទិល សងេស័យថា  គឺ ជា ចិញ្ចៀន មន គេ   ជូន ជា- 
កាដូ បញ្ចាំ ចិត្ត ស្នេហ៍ សោះ នោះ   ឥឡូវ នេះ  ក៏ មក 
បង្ហើប រឿង បញ្ហា បេះ ដងូ  ចេញ  មក កេ ឲេយ គេ ដងឹ 
ដោយ ខ្ល ួន ឯង ថា៖ «ខ្ញុ ំ បេហេ ល មនិ អាច កេបេរ  អ្នក    
បាន រាល់ ថ្ងេ  តេបេះដូង   មន អ្នក គេប់ វិនាទី »។  
រពំេច នោះ ក ៏មន អ្នក  លាន ់មត ់ថា ៖ «អញុនោះ! 
មន   គេ លួច បេះដូង  ខ្ញុំ បាត់!» និង អ្នក ខ្លះបាន-  
និយាយ   ថា៖ « អ៊ី យា៉ា! ទើប តេបាន បេកេក 
ញ៉ាញ ថា   អត ់មន អ្នក    សេឡាញ ់សោះ 
តេ ឥឡូវ   នេះ សេប់ តេ មក ទម្លាយ- 
រឿង    ក្នុង ចិត្ត អីណា!គេន់ តេ មើល 
សារ   នេះ ក៏ ដឹង ដេរ »។ 
តារា សម្តេង សេី ដេល បាន អភិវឌេឍ 
ខ្លនួ  ព ីតារា បង្ហាញម៉ដូ  នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នា ំ 
២០១៥-២០១៦ និង បាន  បេឡូក    - 
ការ សម្តេង កនុ ដបំងូ ជា តរួង 
សេី ក្ន ុង  រឿង 
«      ភ្លើង - 
ស្នេហ៍     ភ្លើង 
ឫ សេ  យា  »  នៅឯ-  
ផលិតកម្មនេ ទូរ - 
ទ សេស ន ៍    ប៉ុស្តិ៍ លេខ-  
៥ ខណ ៈ នាពេល នេះ 
កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌី ក៏ 
កពំងុ តេ  រវល  ់ខ្លាងំ នងឹ ការ- 
ថត កុន ភាគ នៅ ប៉ុស្តិ៍ បាយ័ន  
ក  ៏ដូចជា ការ ងរ បេកប របរ រក- 
សីុ កេ សិលេបៈ គឺ លក់ ផលិត- 
ផល  រកេសា សមេស់  នាំ យក 
មក  ពី បេទេស ជប៉ុន នោះ។  
កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌី  បញ្ជាក ់ 
បេប  លាក ់លៀម   នងិ លាយ 
សំណើច  ថា៖ «បេហេល ជា 
តេឹម  ដូច គេ ថា មេន ទេដឹង - 
បង? ចំពោះ រឿង ថា មន គូ- 
គាប ់ នោះ  ដូចជា តេូវ ដេរ  តេ 
ថា នៅ នាយ សមុទេ នោះ សុំ 
ចិត្ត មិន ទាន់ បង្ហើប បេប់ ទេ-   
លាក់ ទុកខ្លះ សិន ហើយ»។ 
កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌ ីដេល ជា កនូពៅ- 
ក្នងុ  គេសួារ ដោយ មន បងប្អនូ បង្កើត  

២  នាក ់  ដេល នាង  ទើប ត េ មន វយ័ ២១   
ឆ ្នាំ  ជា តារាសេី រលក  កេយ តេ ក្តោប 

បាន ឱកាស ថតកុន ភាគ បាន ចេើន 
គ  ឺមន ១០ រឿង មក ហើយ  នៅក្នងុ 
រយៈ ពេល តេឹមតេ ៣-៤ ឆ្នាំ ចុង- 
កេ យ    ប៉ណុ្ណោះ ហើយ មមញកឹ 
ខ្លាំង  នឹង ការដើរ ម៉ូដ និង ថត 

សេបត៉  ពាណជិ្ជកម្ម  ខណៈ ពេល 
ថ្មីៗ នេះ  នាងក៏ កំពុង តេ 

មម ញឹ ក  នឹងការ រត់ - 
ការ  បើក អាជីវ កម្ម 

នាំ ផលិត ផល 
រកេសា  សមេស់ 
ផ្តោច់ មុខ ពី-  
បេទេស  កូរ៉េ 

ដេល នឹង-  
ដំណើរ   ការ ឆប់នេះ 

ផង ដេរ។   
កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌី តួឯកសេី ក្នុង 
រឿង  « មិត្ត ឫសេយា » រូបនេះ  បង្ហើប 
ថា ៖ «បេហេលជា  នៅ ខេ៧ ឬ  ៨ 
ខង  មុខ នេះ ហើយ នាងខ្ញុំ នឹង   
បើក អាជីវ កម្ម ផ្ទាល់ ខ្លួន  នាំ យក 
ផលិត ផល រកេសាសមេស់ មក ពី 
បេទេស ករូ៉េ ខណៈ ការ លក ់ផលតិ- 
ផល សមេស់ បច្ចុបេបន្ន នេះ  គេន់- 
តេជា  ការសហការ  បើក របរ ចូល 
ភាគ ហ៊ុន ជា មួយ  នឹង បងសេី- 
នាងខ្ញុំ ប៉ុណ្ណោះ »៕ 

ស្រសី្អាត រចនា រ៉ាវ៉ាឌី បង្ហើប ថា 
មាន  មា្ចាស់ចិត្ត  ត្រ  ខ្វះឱកាសស្នទិ្ធ
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កីឡាករវាយ កូនឃ្លលីើ តុ របស់សិង្ហបុរី Jason Chee ពេលបេកួត នៅអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នា ំ២០១៥។ AFP

អាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គ្រម ត្រវូ បន 
លុប ចោល ដោយសរ កូវីដ
   ឈន ណន/ ណេម វណ្ណៈ 

ភ្នំពេញៈ   ពេឹត្តិការណ៍បេកួត 
អាសា៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គេម លើក ទី ១០ 
ឆ្នា ំ២០២០ សមេប់ អត្តពលិក 
ជន ពិការ ដេល តេវូ ធ្វើបនា្ទាប់ពី ការ- 
បេកួត សីុហ្គេម លើក ទី ៣០ នៅ 
បេទេស ហ្វីលីពីន ឆ្នាំ ២០១៩  
នោះ  តេវូ បាន សហព័ន្ធ កីឡា ជន 
ពិការ អាសា៊ាន  (APSF) បាន 
យល់ ពេម ជា ផ្លវូ ការ  ក្នងុ  ការ លុប  
ចោលជា បេវត្តសិាសេ្ត  បុ៉ន្តេ បាន   
តេៀម   រៀប ចំ ឲេយបាន  ជោគ ជ័យ  
សមេប់ការ បេកួត អាសា៊ាន បា៉ារា៉ា- 
ហ្គេម លើក ទី១១ ដេល  នឹង ធ្វើ 
នៅ វៀត ណាម  នា ឆ្នា ំ ២០២១  ។

កេុម បេឹកេសា ភិបាល  (BoG) 
របស់  APSF  បាន កះ បេជំុ តាម- 
រយៈ វីដេអូ បនា្ទាន់ មួយ កាល ពី ថ្ងេ 
សុកេ កេម អធិ បតី ភាព របស់ 
លោក Michael Barredo 
បេធាន គណៈកម្  ធិការ  បា៉ារា៉ា- 
ឡំាពិក ហ្វលីីពីន (NPC) ពេម- 
ទំាង  មន ការ ចូល រួម ពី ថា្នាក់ ដឹកនំា  
នេ  គណៈ កម្ ធិការ បា៉ារា៉ា ឡំា ពិក 
តំណាង ឲេយ បេទេស   ទំាង១០ ដើមេបី 
ពិភាកេសាលើ បញ្ហា នេះ។

  តាម ការ សមេច ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់   
របស់ សហព័ន្ធ ក្នងុ កិច្ច បេជំុ នោះ 
គឺ បាន យល់ ពេម លុប ចោល ការ- 
បេកួត អាសា៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គេម លើក 
ទី ១០ ឆ្នា ំ២០២០ បនា្ទាប់ ពី បាន 
ទទួល លិខិត ជា ផ្លវូការ មួយ ដេល 
បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា នេះ  ពី គណៈ កម្ម- 
ការ កីឡា ហ្វលីីពីន (PSC) នៅ 
ថ្ងេ ទី ៨ ខេ មិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០ ។

លិខិត ដេល បាន ចុះ ហត្ថ លេខ  
ដោយ លេខ ធិការ កេុម បេឹកេសា- 
ភិបាល របស់ PSC លោក  IV 
Julia C Llanto បាន អនុ ម័ត 
ជាផ្លូវ ការ លុប ចោល អាសា៊ាន- 
បា៉ារា៉ាហ្គេម ឆ្នា ំ២០២០ ដើមេបី ធ្វើ- 
ការ  ការ ពារ និង ផ្ដល់ នូវ  សុវត្ថ ិភាព 
ដល់ អត្ត ពលិក និង គេ ូបង្វកឹ ទំាង 
ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ ទំាង អស់ ក៏ 
ដូច ជា បុគ្គលិក អ្នក ចូល រួម និង 
ភ្ញៀវ ទំាង អស់ ដេល មន វត្ត មន 
ក្នងុ  ពេតឹ្តកិារណ៍ មួយនេះ ពី តំបន់ 
អាសា៊ាន  ទំាង មូល  និង  ដើមេបី គំា ទេ 
ដល់ កិច្ច បេឹង បេង របស់ រដ្ឋា- 
ភិបាល ក្នងុ ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក- 
រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក យី វសនា អគ្គលេខ- 
ធិការ គណៈ កម្ ធិការ ជាតិ បា៉ារា៉ា- 
ឡំាពិក កម្ពជុា ដេល បាន ចូល រួម  
បេជំុ តាម រយៈ វីដេអូ បនា្ទាន់ មួយ 
កាល ពី ថ្ងេ សុកេនោះ បាន ថ្លេង ថា 
សមជិក អាសា៊ាន ទំាង អស់ មក 
ពី ១០ បេទេស បាន ពិភាកេសា គា្នា 
ដោយ  យោង ទៅ លើ លិខិត របស់ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ហ្វលីីពីន ដោយ   បញ្ជាក់ 
ចេបាស់ ថា  ហ្វ ីលីពីន មិនបន្ត ធ្វើ ជា 
ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ  អាសា៊ាន  បា៉ារា៉ាហ្គេម 
លើក ទី ១០ នេះ ទេ ដោយសារ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ សេប ពេល 
ហ្វលីីពីន ក៏ សនេសំថវិកា ដើមេបី យក 
ទៅ  ដោះ សេយ បញ្ហា ជំងឺ ផ្លវូ ដង្ហើម 
នេះ ផង ដេរ។ 

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ សមជិក 
កេមុ បេកឹេសា ភិបាល  បាន ថ្លេង អំណរ- 
គុណ ដល់ បេទេស ហ្វលីីពីន ដេល 
បាន ខិតខំ ទទួលជា ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ   

បុ៉ន្តេ ដោយសារ តេ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នេះ ទើប មិន អាច រៀបចំ បន្ត 
ទៀត បាន គឺ មន ន័យ ថា អាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ាហ្គេម លើកទី ១០ តេវូបាន 
លុបចោល នឹង មិន តេវូ បាន យក 
ទៅ ធ្វើ នៅ ក្នងុការ បេកួត អាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ាហ្គេម នៅ បេទេស វៀត ណាម 
នា ឆ្នា ំ២០២១ នោះទេ។

លោក យី វសនា បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «នៅ ក្នងុ កិច្ច ពិភាកេសា នោះ 
សមជិក ទំាង អស់ មក ពី សមគម 
អាសា៊ាន មន ការ ពេយួ បារម្ភ ដូច 
គា្នា ហើយ ជា លទ្ធផល ចុង កេយ  
គឺ យើង បាន ឯក ភាព គា្នា តេវូ ផ្អាក 
ទំាង សេងុ ដោយ លុប ចោល នូវ 
ពេឹត្តិការណ៍ អាសា៊ានបា៉ារា៉ាហ្គេម 
លើក ទី១០ នៅ បេទេស ហ្វលីីពីន 
ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ  យើង មិន យក 
ទៅ ធ្វើ នៅពេល កេយ ណា ទៀត 
នោះ ទេ»។

លោក បន្ថេម ថា៖  «តាម ការ- 
ពិភាកេសា ក្នងុកិច្ច  បេជំុនោះ បេទេស 
ដេល ទទួល បន្ទកុធ្វើ ជាម្ចាស់ផ្ទះ  
សីុហ្គេម នឹង ធ្វើ បន្ត ដូច្នេះ កេមុ 
បេកឹេសាភិបាល បានសមេច ថា 
នឹង ពិភាកេសា ជាមួយ បេទេស 
វៀតណាម ដើមេបី រៀបចំអាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ាហ្គេម លើក ទី ១១ ឆ្នា ំ២០២១  
អី៊ចឹង ចេបាស់ ហើយ  ថា អាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ាហ្គេម លើក ទី ១០ តេវូបាន 
បញ្ចប់ ដោយ ទុកវជា បេវត្ត ិដេល 
ទាក់ទង នឹងជំងឺ កូវីដ ១៩ ហើយ 
ជា បេវត្តិសាសេ្ត របស់ អាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ាហ្គេម យើង និង APSF ដេល 
បាន ជួប បញ្ហា មិន អាចរៀបចំ 
ការ បេកួត នេះ បាន»៕

តារសេ ី រចនា រ៉ាវា៉ាឌី បង្ហោះសរបេប   នឹក អាល័យ   
ម្ចាស់ ចិត្ត  ទំនងបេកឆ្ងាយ គ្នា ។ រូបថត អុីនសា្តោកេម

តារាមូ៉ដែល និង សម្តែង កំពុងតែ  ឡើង កូដ 
រលក  កែយ   រចនា រា៉ាវ៉ាឌី។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក
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