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វ៉ាន់ វឿន និងអេលីត ចំរើន  ថា
នឹង វ៉េគ្នាឲ្យកកេើក ដណ្ដើម ខ្សេ-
កេវត់មាស  ...ទំព័រ ១៥

ពេឹទ្ធាចារ្យ  គង់ ណេ ចេៀង 
 ចាប៉ី អប់រំពីវិធី ការពារ ការឆ្លង 
ជំងឺ កូវើដ ១៩  ...ទំព័រ ១៣

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មាន ជាតិ 

តបណ្ដាញ អគ្គសិនី
អ្នកជំនាញកំពុងតបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅលើបង្គោលថ្មីត មផ្លូវ២០០៤រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។រូបថតហេងជីវ័ន

ACU នំាខ្លនួអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបង
ម្នាក់មកសាកសួរពាក់ព័ន្ធសំណំុរឿងពុករលួយដីធ្លីនៅសេកុគាស់កេឡ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បាត់ ដំបង ៈ អង្គភាពបេឆំាងអំពើពុក-
រលួយ(ACU)បាននាំខ្លួនលោកស៊ូ
អារា៉ាហ្វាត់អភបិាលរងខេត្តបាត់ដបំង
មកសួរនាំនៅទីស្នាក់ការ ACUនៅ
ភ្នំពេញកាលយប់ថ្ងេទី១ខេកក្កដា

ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយដីធ្លី
របស់លោកឧកញ៉ាសងថននៅសេុក
គាស់កេឡខេត្តបាត់ដំបង។
លោកឱមយុនិទៀងបេធានACU

បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ពីថ្ងេពេហសេបតិ៍
មេសលិមញិថាACUពតិជាបាននាខំ្លនួ
អភិបាលរងខេត្តរូបនេះមកសួរនាំ

ករណីពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយនៅ
សេុកគាស់កេឡមេន។ប៉ុន្តេលោក
បានបញ្ជាក់ថាករណនីេះACUកពំងុ
មមាញឹកខ្លាងំក្នងុការសុើបអង្កេតដោយ
មិនអាចបកសេយលម្អិតក្នុងពេល
នេះបាននោះទេ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«(នាំខ្លួនមេន...បាទ!ពិតជាបាននាំ-

ខ្លួនមេនប៉ុន្តេសុំទុកពេលឲេយខ្ញុំសិន។
ខ្ញុំធ្វើចប់ ខ្ញុំនឹងធ្វើសន្និសីទកាសេត
ជូនណ»។
កាលពីល្ងាចថ្ងេទី២៧ខេមិថុនា

ACUបាននាំខ្លួនឧកញ៉ា សងថន
ដេលបានកានក់ាប់ដីបេមាណ៥ពាន់
ហិកតឬស្មើ១ភាគ...តទៅទំព័រ  ៥

WHO: ការឆ្លងរាលដាលនេវីរុសកូរូ៉ណាកើនឡើងយ៉ាង-
ឆាប់រហ័សដោយសារករណីឆ្លងបេចំាថ្ងេជាង១៦មឺុននាក់

កៃុង ហៃសុឺណៃវៈអង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)ថ្លេងពីថ្ងេពុធថា
ការឆ្លងរាលដាលនេវីរុសផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណជាសកលកំពុងកើនឡើង

យ៉ាងឆាប់រហស័ដោយចនំនួនេករណី
ឆ្លងបេចាំថ្ងេលើសពី១៦មឺុននាក់ជា-
រៀងរាល់ថ្ងេកាលពីសបា្តាហ៍មុន។
លោកបេធាន...តទៅ ទំព័រ  ១២

វិស័យដឹកជញ្ជនូកម្ពជុាមិនទាន់មនសម្ទះុខ្លាងំដូចមុន
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈបើទោះបីសកម្មភាពនេ
ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្ម
សមេប់នាំចេញក្នុងរយៈពេល៦ខេ
កន្លងមកបានកើនឡើងចេើនក៏ដោយ

ប៉ុន្តេសកម្មភាពជារួមនៅក្នុងវិស័យ
ដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកម្ពុជាមិនទាន់
មានអ្វីបេបេលួគរួឲេយកត់សមា្គោល់នោះ
ទេ។នេះបើយោងតមអ្នកនៅក្នុង
វិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជា។
ការបទិពេដំេននងិការធា្លាក់ចុះយ៉ាង

គំហុកការបញ្ជាទិញផលិតផលវាយ-
នភណ្ឌនិងកាត់ដេរពីកម្ពុជាដេល
បណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើ
ឲេយវិស័យដឹកជញ្ជូនតេូវជាប់គាំងស្ទើរ
ទាំងសេុងនាពេលកន្លងមក។
លោកសុិនចន្ធី...ត ទៅ ទំព័រ ១១

កេសួងអប់រំរៀបចំ 
បើកសាលារៀន 
ឡើងវិញទៅតាម 
៣ដំណាក់កាល

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  កេសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាតមរយៈការណេនាំពីលោក-
នាយករដ្ឋមនេ្ដីហ៊ុនសេនកំពុងរៀបចំ-
ដំណើរការបើកសលរៀនឡើងវិញ
ដោយតេវូធ្វើជា៣ដំណក់កាលក៏ប៉នុ្តេ
មិនទាន់បានកំណត់ពេលនេការចាប់-
ផ្ដើមនៅឡើយទេ។នេះបើតមអ្នកនាំ-
ពាកេយកេសួងអប់រំកាលពីមេសិលមិញ។
លោក រស់ សុវាចា អ្នកនាំពាកេយ

កេសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបាន
ថ្លេងបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ថាតមអនុ-
សសន៍ណេនំារបស់លោកនាយក-
រដ្ឋមន្តេីលើការបើកដំណើរការសល-
រៀនទាំងអស់ឡើងវិញនេះគឺជំហរ
របស់កេសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីានងឹ
តេូវបេពេឹត្តទៅតម៣ដំណក់កាលគឺ
ដណំក់កាលទី១បើកសលរៀនមាន
ស្តង់ដាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដំណក់កាលទី
២បើកសលរៀនមានស្តង់ដាមធេយម
និងដំណក់កាលទី៣បើកសលរៀន
មានស្តង់ដាអបេបបរមា។
លោកបានថ្លេងថា៖ «សមេប់ដំ-

ណក់កាលទី១កេសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡា បាននិងកំពុងសហការជា-
មួយគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេស
កេសួងសុខភិបាលនិងកេសួងសេដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដោយពិភាកេសាលើ
វិធានការសុខុមាលភាពនិងកត្តាសង្គម-
សេដ្ឋកិច្ច»។...តទៅទំព័រ ៦



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ប្រកាសផ្ទ្ររសមត្ថកិច្ចពីអធិការ
នគរបាលក្រុង/ស្រុក និងខណ្ឌ
ជនូទៅឲ្រយនាយប៉សុ្តិ៍នគរបាលរដ្ឋ- 
បាលឃុំ/សង្កាត់ក្នុងការពិនិត្រយ
ផ្តល់សៀវភៅស្នាកន់ៅទតុយិតា-
សៀវភៅស្នាកន់ៅលខិតិបញ្ជាក-់
ទីលំនៅការប្រប្រួលន្រសមាជិក 
គ្រួសរការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនិង
រាល់ការក្រតម្រវូទនិ្ននយ័ក្នងុបញ្ជ-ី 
ស្នាក់នៅស្របតាមលិខិតបទ-
ដ្ឋានគតិយុត្តកំណត់ដើម្របីបង្ក
ភាពងយស្រួលដល់ពលរដ្ឋ។

 ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី
«ការផ្ទ្ររសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដល់
សៀវភៅស្នាក់នៅនិងសៀវភៅ-
គ្រសួរ»របស់ក្រសងួមហាផ្ទ្រចុះ
ថ្ង្រទី១កក្កដដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
ទទួលបានពីម្រសិលមិញឲ្រយដឹងថា
ការប្រកាសន្រះមានគោលដៅ
កណំត់អពំីការផ្ទ្ររសមត្ថកចិ្ចក្នងុ
ការពិនិត្រយសម្រចផ្ដល់សៀវភៅ-
ស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសរ
ដើម្របីបង្កលក្ខណៈងយស្រួល
និងឆាប់រហ័សលើការចុះបញ្ជី
ស្នាក់នៅ និងបញ្ជីគ្រួសរជូន
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមានលំនៅ-
ឋានក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

នោះ សម្រប់សៀវភៅស្នាក់នៅ
ទតុយិតាសៀវភៅស្នាកន់ៅលខិតិ-  
បញ្ជាក់ទីលំនៅការប្រប្រួលន្រ
សមាជិកគ្រសួរការផ្លាសប់្តរូទលីំនៅ
និងរាល់ការក្រតម្រូវទិន្នន័យក្នុង
បញ្ជីស្នាក់នៅស្របតាមលិខិត-
បទដ្ឋានគតយិតុ្តកណំត់គឺក្រសងួ
មហាផ្ទ្រត្រូវផ្ទ្ររសមត្ថកិច្ចពីអធិ-

ការនគរបាលក្រងុស្រកុនងិខណ្ឌ  
ជូនទៅនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ
សង្កាត់ ក្នុងការពិនិត្រយ សម្រច
ផ្ដល់សៀវភៅស្នាកន់ៅទតុយិតា-
សៀវភៅស្នាកន់ៅលខិតិបញ្ជាក់-
ទីលំនៅការប្រប្រួលន្រសមាជិក-
គ្រួសរការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិង
រាល់ការក្រតម្រវូទនិ្ននយ័ក្នងុបញ្ជ-ី
ស្នាក់នៅស្របតាមលិខិតបទ-
ដ្ឋានគតិយុត្តកំណត់។
ស្រដៀងគ្នាន្រះក្រសងួមហាផ្ទ្រ

ក៏បានផ្ទ្ររសមត្ថកិច្ចពីស្នងការ
នគរបាលរាជធានី-ខ្រត្ត ជូនទៅ
អធកិារនគរបាលក្រងុស្រកុខណ្ឌ 
ក្នុងការពិនិត្រយសម្រចផ្ដល់សៀវ-
ភៅគ្រួសរ ទុតិយតាសៀវភៅ-
គ្រសួរការប្រប្រលួន្រសមាជិក-
គ្រួសរ និងការក្រតម្រូវទិន្នន័យ
ក្នងុបញ្ជីគ្រសួរស្របតាមលខិតិ-
បទដ្ឋានគតិយុត្តកំណត់។
ក្រសួងបញ្ជាក់ដ្ររថាប្របបទ

នងិនតីវិធិីន្រការចុះបញ្ជីសៀវភៅ- 
ស្នាកន់ៅចុះបញ្ជីសៀវភៅគ្រសួរ
ការលបុឬបពំ្រញបន្ថ្រមសមាជកិ
ការក្រតម្រវូទនិ្ននយ័ក្នងុបញ្ជីសៀវ- 

ភៅស្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីសៀវភៅគ្រួ-
សរការផ្ដល់ទតុយិតាការផ្លាសប់្ដរូ 
ទីលំនៅនិងការចុះបញ្ជសី្នាក់នៅ
បណ្ដោះអាសន្នត្រវូកណំត់ដោយ
ស្រចក្ដីណ្រនាំរបស់អគ្គនាយក-
ដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម។
ស្រចក្ដបី្រកាសពត័ម៌ានបញ្ជាក់ 

ថា៖«សៀវភៅស្នាកន់ៅនងិសៀវ- 
ភៅគ្រួសរដ្រលបានផ្ដល់ជូន
កន្លងមកមានតម្ល្រគតិយុត្តក្នុង
ការប្រើប្រស់រហូតដល់ការផ្លាស់- 
ប្ដរូថ្ម។ីប្រកាសនងិស្រចក្ដណី្រនាំ
ដ្រលបានអនុវត្តក្នុងការចុះបញ្ជី-
ស្នាកន់ៅនងិបញ្ជីគ្រសួរកន្លងមក  
នៅបន្តមានតម្ល្រគតិយុត្តអនុវត្ត
រហតូដល់មានលខិតិបទដ្ឋានគត-ិ
យុត្តថ្មីជំនួសលើកល្រងត្របទ-
ប្របញ្ញត្តិទាងំឡាយណាដ្រលមាន
ខ្លឹមសរផ្ទុយពីប្រកាសន្រះ»។
លោកកងសុខន អគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណ-
កម្មន្រក្រសងួមហាផ្ទ្រពីម្រសិលមញិ   
មិនអាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់
ជុំវិញករណីន្រះបានទ្រ ដោយ
ទូរស័ព្ទលោកគ្មានអ្នកទទួល។

លោកឡាំសជុាតិនាយកវទិ្រយា-
ស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោ-
បាយ(API)ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
លោកគំទ្រការផ្ទ្ររសមត្ថកិច្ចធ្វើ
សៀវភៅគ្រួសរ និងសៀវភៅ-
ស្នាក់នៅជូនទៅឲ្រយនាយប៉ុស្ដិ៍
នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំនងិសង្កាត់
ដើម្របីបង្ខិតស្រវាសធារណៈឲ្រយ
កាន់ត្រកៀកប្រជាពលរដ្ឋ និង
កាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញមួយ
កម្រិតថ្រមទៀត។
លោកជំរុញឲ្រយមន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍នគរ-

បាលរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ទាងំអស់
យកចិត្តទុកដក់បំព្រញការងរ
ឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាពថ្រមទៀត។
ជាពិស្រសគោរពតាមច្របាប់ និង
ស្រចក្ដីណ្រនាំរបស់ក្រសងួមហា-
ផ្ទ្រកន្លងមក ដោយចៀសវាង
បាតុភាពណាមួយកើតឡើង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទាំងស្រវា

ទាំងមុខងរ ទាំងសិទ្ធិអំណាច
ផ្ទ្ររពីថា្នាក់លើទៅថា្នាក់ក្រម
កាន់ត្រកៀកជាមួយប្រជាជន គឺ
វាជាចំណុចល្អ ដ្រលយើងទាំង-
អស់គ្នាចង់បានជាយូរហើយ។
ការផ្ដល់អំណាចទៅថា្នាក់ក្រម
កាន់ត្រច្រើនកាន់ត្រល្អ ប៉ុន្ដ្រខ្ញុំ
មិនទាន់ដឹងថា មន្ត្រីថា្នាក់ក្រម
ដ្រលទទួលតួនាទីហ្នឹង បំព្រញ-
ការងរច្របាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ
តាមច្របាប់ ឬបទដ្ឋានគតិយុត្ត
កម្រិតណាទ្រ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«យើងមាន

ការបារម្ភពីការក្ល្រងបន្លំឯកសរ
ឬឃុបឃិតជាមួយជនអនោ្តោប្រ-
វ្រសនធ៍្វើឯកសរទាងំអស់ហ្នងឹ។
អ៊ីចឹងទ្រមន្ត្រីជំនាញថា្នាក់លើគួរ
យកចិត្តទុកដក់ចំណុចហ្នឹងឲ្រយ
ម្រនទ្រន»។

លោកឃួនខន នាយប៉ុស្ដិ៍
នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំក្រងំស្គារ
ស្រុកទឹកផុស ខ្រត្តកំពង់ឆា្នាំង
បានប្របព់ីម្រសិលមញិថាលោក
មិនទាន់បានឃើញស្រចក្តី-
ប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ន្រះនៅឡើយទ្រ។ប៉ុន្ដ្រកន្លង-
មកប្រសនិបើប្រជាពលរដ្ឋចង់
ធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅឬសៀវ-
ភៅគ្រួសរ ត្រូវដក់ពាក្រយ
ស្នើសុំតាមរយៈម្រភូមិម្រឃុំ
និងប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ
ឬសង្កាត់។បនា្ទាប់មកដក់-
បញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរ-
បាលស្រុកឬខណ្ឌដើម្របីមន្ត្រី-
ជំនាញចុះហត្ថល្រខាផ្ដល់ជូន
ជាផ្លូវការ។
លោកបានបន្តថា ជាទូទៅ

ការធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ
សៀវភៅគ្រួសរ នឹងត្រូវការ
រយៈព្រល១សបា្ដាហ៍ឬលើស
ពនី្រះរយៈព្រល៣ឬ៤ថ្ង្រទៀត
អាស្រ័យលើមន្ត្រីជំនាញន្រ
អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក
រវល់ការងរផ្រស្រងៗ ឬមិនរវល់
ត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគិត

ថាបើក្រសួងមហាផ្ទ្រគត់ផ្ទ្ររ
មកឲ្រយប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
ឃុំឬសង្កាត់ជាអ្នកធ្វើឬសម្រច    
ប្របន្រះគឺជាការសម្រួលនូវ
នីតិវិធីច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋ
យើង ហើយយើងនឹងមិនចំ-
ណាយព្រលវ្រលារង់ចាំយូរថ្ង្រ
ដូចមុនទៀតផង។ពីមុនយើង
ត្រូវរង់ចាំចាប់ពី១សបា្ដាហ៍។
ក្រយមកមន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍ពួកខ្ញុំត្រូវ
យកសៀវភៅគ្រួសរ ឬសៀវ-
ភៅស្នាក់នៅទៅជូនពលរដ្ឋ
យើងផ្ទាល់ត្រម្ដង»។
តាមអនុក្រឹត្រយរបស់រាជរដ្ឋា-

ភិបាលឆា្នាំ១៩៩៧ បានច្រង
ថាសៀវភៅគ្រួសរជាសៀវ-
ភៅប្រើប្រស់សម្រប់បញ្ជាក់ពី
សមាជិកគ្រួសរដ្រលមាន
សញ្ជាតិខ្ម្ររនងិពីចណំងញាត-ិ
ភាពន្រគ្រសួរនមីយួៗរមួមាន
សហពទ័្ធនងិកនូបង្កើតឬកនូ-
សុំ។គ្រួសរនីមួយៗដ្រលជា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់រូបដ្រល
រស់នៅលើទកឹដីកម្ពជុាត្រវូមាន
សៀវភៅគ្រសួរមយួ។រឯីជន-
បរទ្រសគ្មានសទិ្ធិកានក់ាប់ប្រើ-
ប្រស់សៀវភៅគ្រសួរន្រះទ្រ។
ជនណាដ្រលគ្មានសញ្ជាតិខ្ម្ររ
ហើយក្ល្រងបន្លំតាមរបូភាពណា
ក៏ដោយ ដើម្របីកាន់កាប់សៀវ-
ភៅគ្រួសរ ឬអាជា្ញាធរមាន-
សមត្ថកិច្ចណាដ្រលអនុវត្ត
ភារកិច្ចន្រះ ផ្ទុយពីបទប្របញ្ញត្តិ
ន្រអនុក្រឹត្រយស្តីពីសៀវភៅគ្រួ-
សរន្រះ ត្រូវផ្តនា្ទាទោសតាម-
ច្របាប់ជាធរមាន៕
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សមត្ថកិច្ចសេវ- 
ជេវករណីស្លាប់ 
កម្មករដេលជីករ៉េ-
មាស ខុសចេបាប់

ឃុត សុភចរិយា

មណ្ឌលគិរីៈ  សមត្ថកិច្ចនគរ- 
បាលខ្រត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងបន្ត-
ស្រវជ្រវស្វ្រងរកចាប់ខ្លួនក្រុម
ជនសង្រស័យក្នុងបទល្មើសលួច
ធ្វើអាជីវកម្មរ៉្រមាសដ្រលបង្កឲ្រយ
មានជនរងគ្រះជាកម្មករមា្នាក់
ស្លាប់ក្នងុរណ្ដោរ៉្រមាស១កន្ល្រង 
នៅក្នុងភូមិសស្ត្រភូមិពូទុងឃុំ 
ចុងផ្លាស់ស្រុកក្រវសីមាកាល-
ពីព្រឹកថ្ង្រទី២៩ខ្រមិថុនាឆា្នាំ
២០២០កន្លងទៅន្រះ។
លោកហរួតារានាយការិយា-

ល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ន្រ 
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្ត-
មណ្ឌលគិរីបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីម្រសលិមញិថាកាល-
ពី១សបា្ដាហ៍មុនមានពលរដ្ឋ
១  ក្រុមមកពីខ្រត្តក្រច្រះបាន 
មកទាក់ទងជាមួយបុរសមា្នាក់
ឈ្មាះឌឹមវណ្ណដមានលំនៅ
ក្នងុភមូិពូទងុឃុំចងុផ្លាស់ស្រកុ
ក្រវសីមាខ្រត្តមណ្ឌលគិរីដើម្របី 
លួចធ្វើអាជីវកម្មរ៉្រមាសដោយ
ខុសច្របាប់ក្នុងតំបន់នោះ។ប៉ុន្ត្រ
នៅម៉ោង១០:៣០នាទីព្រកឹថ្ង្រទី
២៩ខ្រមិថុនាឆា្នាំ២០២០ក្រុម
អ្នកភូមិបានឃើញឈ្មាះ ឌឹម
វណ្ណដនិងជនចំណាកស្រុក៤
នាក់ទៀតបាននាំគ្នាចាកច្រញពី
ទីតាំងរណ្ដោរ៉្រមាសនោះយា៉ោង
ប្រញាប់ប្រញាល់និងស្ងៀមស្ងាត់ 
បំផុត។ឃើញដូច្ន្រះ ក្រុមអ្នក- 
ភូមិបាននាំគ្នាទៅមើលក៏ឃើញ
បុរសមា្នាក់បានស្លាប់នៅក្នងុរណ្ដោ
រ៉្រមាសនោះហើយបានរាយ- 
ការណ៍ប្រប់សមត្ថកិច្ច។
លោកតារាបានបន្តថាបុរស

រងគ្រះដ្រលបានស្លាប់នោះ
ឈ្មាះសឿនលីណាតអាយ៣ុ៥
ឆា្នាំមានលំនៅក្នុងភូមិខ្រសាច់ទប់
ឃំុជ្រយបនា្ទាយស្រកុព្រក-
ប្រសព្វខ្រត្តក្រច្រះ។សពជនរង-
គ្រះត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីជំនាញ
ធ្វើកោសល្រយវិច័យឃើញមាន
ស្នាមរបួសក្របាលផ្ន្រកខាងក្រយ
ដោយសរប៉ះទង្គិចនឹងរបស់រឹង 
ក្រយធា្លាក់ចូលក្នងុរណ្ដោរ៉្រមាស
នោះ។ប៉ុន្ត្រក្រយពិនិត្រយរួច 
សមត្ថកិច្ចបានប្រគល់សពបុរស
នោះជូនក្រុមគ្រួសរយកទៅធ្វើ
បុណ្រយតាមប្រព្រណី។
លោកតារាបានបញ្ជាក់ថា៖

«ទោះយា៉ោងណាក៏ដោយសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញនៅមិនទាន់ធ្វើការ
សន្និដ្ឋានថាករណីន្រះជាអំពើ 
ឃាតកម្មឬជាគ្រះថា្នាក់មកពី
ការធ្វ្រសប្រហ្រស...តទៅទំព័រ ៦
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈសមត្ថ កិច្ច ពន្ធ នាគារ  និង 
អាជ្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ បាន និង កំពុង សុើប- 
អង្កៃត ករណ ីស្លាប ់អ្នក ទោស ម្នាក ់ នងិ 
១៥ នាក់ ទៀត ធ្លាក់ ខ្លនួ ឈឺក្ន ុង ពន្ធ នា គារ 
(ម៤)នៅ សៃកុ តា លោ សៃន ជ័យ  ខៃត្ត- 
ពោធិ៍ សត់ ដោយសរ ផឹក អាល់ កុល- 
លាយ ភៃ សជ្ជៈ តៃមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធ- 
ផលទៃ  ខណៈ មន្តៃ ីសង្គម សីុវិល សងៃស័យ  
ព ីការ ធ្វៃស បៃហៃស របស ់មន្តៃ ី នងិ ស្នើ  
ឲៃយ សុើបអង្កៃត បាន ចៃបាស់ លាស់។

យោង តាម របាយ ការណ៍ អង្កៃត របស់ 
សម ត្ថកិ ច្ច នគ របាល សៃកុ តា លោ សៃន- 
ជ័យ  ដៃលភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួល បាន កាល- 
ពថី្ងៃទ ី១ កក្កដា ករណ ីអ្នក ទោស នា ំគា្នា 
ផឹក អាល់ កុល លាយ ភៃសជ្ជៈ កូកា កូឡា  
ខារ៉ា បាវ  នងិ កាហ្វៃ កញ្ចប ់បណ្ដាល ឲៃយ 
ពលុ ស្លាប ់ម្នាក ់  នងិ ១៥ នាក ់ទៀត បាន 
ធ្លាក ់ខ្លនួ ឈ ឺនៃះ  បាន កើត ឡើង កាលព ី
លា្ងាច ថ្ងៃ ទី ២៧  ខៃ មិថុនា  ឆ្នា ំ២០ ២០។

របាយ ការណ៍ នោះ បាន បញ្ជាក់ ថា  
បុរស ជ ទណ្ឌិត ដៃល បាន ស្លាប់  នោះ  
ឈ្មោះ  យ៉ា រិទ្ធ  អាយុ  ២៥ ឆ្នាំជប់- 
ចោទ ពបីទ លចួ មន ស្ថាន ទម្ងន ់ទោស 
ដោយ សរ ការ បៃើ ដាវ ជ អាវុធ គំរម 
យក ម៉ូតូ ជន រង គៃះ បៃ ពៃឹត្ត ពីថ្ងៃ 
ទី ១០  ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

បុរស រូប នៃះ តៃវូបាន សមត្ថ កិច្ច  ឃាត់ 
ខ្លនួ  និង បញ្ជនូ ទៅ ឃំុ ខ្លនួនៅ ពន្ធ នា គា រ 
(ម៤)តាម អំណច ដីកា បង្គាប់ ឲៃយ ឃុំ 
ខ្លួន របស់ លោក ស្វាញ  តុច  ចៅ កៃម- 
សុើប សរួ ស លា ដបំងូ ខៃត្ត ពោធិ៍ សត ់
ចុះថ្ងៃ ទី ២៧  ខៃ ឧសភា  ឆ្នា២ំ០ ២០ ។ 

របាយ ការណ ៍នោះ ក ៏បានលើ កយ ក 
ច ម្លើយ របស់ លោក  សន  បុរី  អាយុ ៤០- 
ឆ្នាំ ជ បៃធន បន្ទប់ H២ នៃ ពន្ធ នាគា រ 
(ម៤)ដៃល បាន បំភ្លឺ ដល់ សមត្ថ កិច្ច 
នគរ បាលយុ ត្តធិម៌ ពី ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ មិថុនា 
ឆ្នាំ២០២០  មក បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា៖ 
«នៅ ចនោ្លាះ ម៉ាង ១៧  -១៨ លា្ងាច ថ្ងៃទ ី
២៦  ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០  ទណ្ឌិត 

ឈ្មោះ  យ៉ា រិទ្ធ  បាន លួច យក អាល់ កុល ពី 
មុខ អគារ ចូល ក្នុង បន្ទប់  ហើយ បាន 
លាយ ជ មួយ ភៃស ជ្ជៈ កូកា កូឡា,ខារ៉ា- 
បាវ និង កា ហ្វៃ នៃ ស ស្លៃ  រួច ក៏នាំ គា្នា 
ផកឹ។  លុះ មក ដល ់ថ្ងៃ ទ ី២៧ ខៃ មថិនុា 
ឆ្នា ំ២០២០  វៃលា ម៉ាង ១៧  និង០២ នាទី  
ទណ្ឌិត រូប នៃះ ក៏ មន អា ការចុក ពោះ  
ក្អួត អស់ កម្លាំង  ហើយ តៃូវ បាន មន្តៃី 
ពន្ធ នា គារ បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សត ់ដើមៃប ីពៃយា បាល។ ប៉នុ្តៃ ដោយ 
អា ការ ជំងឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពៃក ក៏ បាន ស្លាប់  នៅ 
វៃ លា ម៉ាង ២១  និង ២០ នាទី យប់ថ្ងៃ-
ខៃ  ឆ្នាំ ដដៃល»។ 

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ  នៅ ថ្ងៃចុះ អង្កៃត 
នោះ( ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ មិថុនា  ឆ្នា ំ២០២០) 
កៃមុ គណៈ កម្ម ការប ច្ចៃក ទៃស កោស លៃយ - 
វិច័យនៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត- 
ពោធិ៍ស តម់និ បាន រក ឃើញ សណំក 
អ្វីគួ រឲៃយក ត់សម្គា ល់ នៅ កន្លៃ ងកើ ត- 
ហៃ តុ ទៃ «ពៃះ នៅក ន្លៃ ងកើ តហៃតុ ម ន 
កា រ បៃបៃួល បាត់ ស ភាពដើ ម ដូច ជ 

ស ម្ភារ ដៃល ជ ន រង គៃះ  បៃើ បានបាត់»។ 
   លោក  សឹង  សៃន ករុ ណ អ្នក នំាពា កៃយ 
សម គម សិទ្ធមិ នុសៃសអាដ ហុកនៅ ថ្ងៃទី  
១ កក្កដា  បាន ចាត់ ទុ កករណីនៃះ ថា  ជ 
ការ ធ្វៃស   បៃហៃស របស់ មន្តៃ ីពន្ធ នាគា រ 
ដៃល បណ្ដៃត បណ្ដាយ ឲៃយ ម នជន- 
 រង គៃះ ជ ទណ្ឌិត ស្លាប់ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង ចង់ ឲៃយ គៃប់ 
បណ្ដា អង្គ ភាព ទា ំងអស ់មនិ ចពំោះ តៃ 
ព ន្ធនាគា រ នោះ ទៃ  តៃវូ បង្កើន ការបៃងុ- 
បៃយ័ ត្នកំុ ឲៃយមន ករណីបៃ បនៃះ កើតឡើង  
ជ ថ្មីទៀ ត។ តៃូវ ចា ត់ វិធ ន ការសៃ វ- 
ជៃវ លើក រ ណនីៃះឲៃយ បាន ចៃបា ស ់ថា  តើ 
វាកើ តឡើ ង បាន យ៉ាង ដូច ម្ដៃច  ពៃះ 
ករ ណី នៃះ បង្ហាញ ពីភា ពធ្វៃស បៃហៃ ស   
ឬ ខ្វះច នោ្លាះ រប ស់អ នុរកៃស ពន្ធ នាគារ  
ដៃល ប ណ្ដាយ  ឲៃយម នក រណី កើត ឡើង  
រហូត បណ្ដាល ឲៃយ មន ជន រង គៃះ  ជ 
ទណ្ឌិត ស្លាប់  និង មន ជំងឺ »។

ជុំវិញ ករណី នៃះ លោក  នុត  ស វនា 
អ្នក នាំ ពាកៃយ អ គ្គនាយ កដា្ឋាន ពន្ធ នា- 

គារបាន ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃទី ១  កក្កដា ថា 
ករណី នៃះ  កៃុមអ ធិកា រកិច្ច នៃ អគ្គ- 
នាយ កដា្ឋាន ពន្ធ នាគា របា នសហ ការ 
ជ មួយ បៃធន ព ន្ធនា គា រខៃត្ត ពោធិ៍- 
សត់  និងអា ជ្ញាធ រពាក់ ព័ន្ធ មួ យចំ នួន 
បាន ចុះ សៃវ ជៃវ ហើយ  ប៉ុន្តៃ  នៅមិ ន 
ទាន់ បាន របាយការ ណ៍ អំពី លទ្ធ ផលនៃកា រ- 
ចុះអ ង្កៃត សៃវជៃ វនៃះ មកកា ន់ អគ្គ - 
នា យកដា្ឋា ន ពន្ធ នាគា រ នៅ ឡើយ ទៃ។  

លោ ក បា នថ្លៃង ថា ៖ «ក្នងុ ករណីរ ក- 
ឃើ ញ ថា  ជ កំហុសដោ យចៃ តនារ បស់ 
មន្តៃីព ន្ធនា គា រដៃ លបង្ក ឲៃយម នករ- 
ណីនៃះ កើតឡើង រហូត បណ្ដាល ឲៃយ 
ទណ្ឌិត ស្លាប់ នោះ នឹ ង តៃូវ រងពិ ន័យ 
ដោយបណ្ដៃញ ចៃញព ីកៃប ខណ័្ឌម ន្តៃ ី
ន គរ បាល ជតិ។  ក៏ប៉ុន្តៃបៃសិនបើជ 
កំហុ ស  ដោយអ ចៃតនា  គឺ  រង ពិន័យ 
ពៃយួរកា រង រមួយ រយៈ  ឬដកហូ ត ស័ក្តិ 
១កមៃិត  តៃ បើកំហុ សតិច តួច  គឺពិ- 
ន័យដោ យ ស្ដី បនោ្ទោស  ឬក៏ពៃ មន 
ជលា យ លក្ខ ណ៍ អកៃសរ »៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង សធរណការ និង 
ដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃ ទី ១  ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  បាន បៃកាស ពនៃយារពៃល  ការ ផ្ទៃរ 
កម្ម សិទ្ធិ យន យន្ត  ដៃល រក ម្ចាស់  ដើម មិន 
ឃើញ   រយៈពៃល ៣ខៃ បន្ថៃមទៀត គឺ គិត 
ចាប់ពីដើមខៃនៃះ  រហូតដល់ចុង  ខៃ កញ្ញា 
ដោយ សរ នៅ  មន ពល រដ្ឋ ជ ចៃើ ន   បន្ត ទៅ 
ស្នើ សំុ ផ្ទៃរ កម្ម សិទ្ធ ិយន យន្ត ។ 

 លោក ហ៊ាង សុទា្ធាយុត្តិ អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសងួ សធរណការ នងិ ដកឹជញ្ជនូ  បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ កក្កដា  ថា ដោយ 
យោង តាម តមៃូវ ការ ចៃើន របស់ បៃជ - 
ពលរដ្ឋ កៃសួង បាន សមៃ ច អនុញ្ញាត 
ពនៃយារពៃល  ការ ផ្ទៃរ កម្ម សិទ្ធិ យន យន្ត  
ដៃល រក ម្ចាស់ ដើម មិន ឃើ ញ នៃះ  ៣ខៃ 
បន្ថៃម ទៀត។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«គឺ យើង ចាប់ រប់ ពីដើម - 
ខៃ កក្កដា នៃះ រហូតដល់ចុង  ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ  
២០ ២០ ។ ការស មៃច នៃះ  យើង មន គោល- 
ការ ណ៍ ពី ថា្នាក់ ដឹក នំា កៃសួង រួច រល់ អស់  
ហើ យ កៃពកីារ ជនូ ដណំងឹ ជសធរណៈ 
នៅ លើ  ហ្វៃស ប៊កុ របស ់កៃសងួនៃះ  យើង ក ៏
នឹង  ផៃសព្វ ផៃសាយ តាម រយៈ  លិខិត ជូន- 
ដំណឹងតាម កៃយ បន្ថៃម ទៀត» ។

លោក សុទា្ធាយុត្តិ បាន ឱៃយ ដឹងថា ក្នុង 
រយៈពៃល ៦ខៃ ឆ្នា ំ២០២០នៃះ មន ម្ចាស ់
យន យន្តដៃល មន យន យន្ត ជ បៃភៃទ 
ធនុ តចូ(លក្ខណៈ គៃសួរ ) នងិ យនយន្ត 
បៃភៃទ ឡាន ដឹក ទំនិញ  ចំនួន ១១ ៦៥០ 
គៃឿង  បាន មក ផ្ទៃរ កម្មសិទ្ធិ យន យន្ត ។ 

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០ ២០ 
កៃសួង សធរណការ បានចៃញ សៃច ក្ដី 

ណៃនំា ១ស្ដពីីការ ផ្ទៃរ កម្មសិទ្ធ ិយន យ ន្ត ដៃល 
រក ម្ចាស់ មិន ឃើញ  ដោយ បាន បៃប់ ដល់ 
អគ្គ នាយកដា្ឋាន  និង មន្ទរី នៅ តាម រជធនី -  
ខៃត្ដ តៃូវ អនុវត្ដ  តៃឹម ថ្ងៃទី ៣ ០ ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២០។ 

រដ្ឋមន្ដៃីកៃសួង សធរណការ លោ ក   
ស៊នុ ចានថ់លុ ក្នងុ ពៃល លោក ដកឹនា ំមន្ដៃ ី
ជំនាញ  ចុះ តៃួតពិនិតៃយ ការដា្ឋាន សងសង់  
ផ្លូវជតិ លៃខ ៥ កាលពី ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ 
ឧសភាឆ្នា ំ២០២០បាន អំពា វ នាវ ដល់  
បៃជពលរដ្ឋ ដៃល មន យ នយន្ត ហើយ 
ផុត សុពលភាព បណ្ណបើកបរ និ ង ឆៀក  តៃវូ 
នំា គា្នា ទៅ បន្ត សុពលភាព  ដើ មៃបី កុំឲៃយ មន  
ការ  ផាកពិន័យ និង ចៀសវាង បញ្ហា គៃះ- 
ថា្នាក់ ច រចរណ៍។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ឲៃយ ដឹង ថា ក្នងុ ចំណម រថ-  
យន្ត  ជង ៧០មឺុន គៃឿង មន  រថ យន្ត    ជង  
៣០ មុឺន គៃឿង  មិន ទាន់ បានមក ធ្វើ ឆៀក   

ហើយ  មន បណ្ណ បើកបររបស់ ម្ចាស់ យន- 
យន្ត  ខ្លះ បាន  ហសួកណំត ់រហតូ ដល ់ ៨  ឆ្នា ំ
នៅ មិនទាន់ បាន មក បន្ត ។ លោក បន្ដ ថា 
ចំពោះ បណ្ណ បើក បរ ជង  ១លាន បណ្ណ   ក្នុង  
នោះ មន ជង  ៤៤មុឺន បណ្ណ  ស្មើនឹង  ៤៦  
ភាគរយ ផុត សុពលភាព ហើយ ។ 

ទាក់ទង នឹង ការ សមៃួល ដល់ ការ ផ្ទៃរ 
កម្មសិទ្ធិ យន យន្ត  ដល់ បៃជ ពល រដ្ឋ នៃះ 
បច្ច ុបៃបន្ន កៃសួង សធរណការ និ ង  ដឹក ជញ្ជ ូន 
និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរ ញ្ញវត្ថុ  កំពុង 
ពន្លឿន ការកៃសមៃួល នីតិវិធ ី លើ បៃកាស 
អន្តរកៃសួង ស្តីពី « បៃបបទ  និង នីតិវិធី នៃ 
ការផ្ទៃរ កម្មសទិ្ធ ិយនយន្ត »  នងិ ការបងព់ន្ធ 
បៃថាប់តៃ  នៅ កន្លៃង តៃមួយ  តាម បៃព័ន្ធ 
ស្វយ័ បៃវ ត្តកិម្ម បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប ដើមៃបី ធ្វើ 
ឲៃយ មន ភាព ងយ សៃួល និង ដើមៃបី  ពន្លឿន 
ដល់ ការ ផ្ដល់ សៃវា នៃះ  ដល់ បៃជពលរដ្ឋ 
ឲៃយ បាន លឿន ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

កពំងច់ាមៈ អភបិាល ខៃត្ត កពំង-់ 
ចាម  លោក អ៊នុ ចានដ់ា  អពំាវ នាវ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ រយការណ ៍ទៅ សមត្ថ- 
កិច្ច ឬ ទៅលោក ផា្ទោល់ តាម លៃខ 
ទូរ ស័ព្ទ  បើ បាន ទទួល ព័ត៌មន ឬ 
ឃើញ បទ ល្មើស នៃសទ កើតឡើង    
ក្នងុ ខៃត្ដ កពំង ់ចាម  ខណៈបច្ចបុៃបន្ន 
ជ រដូវ បិទ ឡូត៍ នៃសទ នោះ ។ 

លោក អភិបាលខៃត្ត ថ្លៃង បៃប- 
ន ៃះ ក្នុង សន្និសីទ សរព័ត៌មន 
ស្ដពី«ីវឌៃឍន ភាព នងិ សមទិ្ធ ផល ឆ្នា ំ
២០១៩  និង ទិស ដៅ ការងរ បន្ត 
សមៃប ់ឆ្នា២ំ០២០ របស ់រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត កំពង់ចាម» ពី មៃសិល មិញ នៅ 
ទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី។ 

លោក ចានដ់ា  ថ្លៃង ថា  ពាក ់ពន័្ធ 
នងឹ បទ ល្មើស នៃសទ  ដោយសរ 
ពៃលនៃះ  ជ ពៃល បទិ រដវូ នៃសទ  
ពៃះ ជ រដវូ តៃ ីពង។ ដចូ្នៃះ អាជ្ញា ធរ  
កប៏ាន ខតិខ ំដាក ់ចៃញ ជ វធិន ការ   
ដោយ បៃើ កម្លាំង របស់ រដ្ឋ បាល- 
ជល ផល  សហការ ជមយួ សមត្ថ- 
កិច្ច មូល ដា្ឋាន ចុះ លៃបាត ជ បៃចាំ។ 
នៃះ គឺជ វិធនការ នៃ ការ បង្កៃប 
បទ ល្មើស នៃសទ។ 

លោក ថា ៖«ប៉ុន្ដៃ  អ្វីដៃល យើង 
ចង ់ បាន នោះ គ ឺការ ផ្ដល ់ពត័ម៌ន ព ី 
បៃជ ពល រដ្ឋ របស ់យើង មក  វញិ។ 
នៅពៃល ទទួល បាន ព័ត៌ មន    ថា 
មន  បទ ល្មើស នៃសទ នៅ    គោល- 
ដៅ ណមួយ សូម រយ ការណ៍ ជ 
បនា្ទោន់  មក ស្នង ការ នគរបាល ក៏ 
បាន  អភិបាល សៃុក ក៏ បាន  មក ខ្ញុំ 

ផា្ទោល ់ក ៏បាន។  ពៃះ លៃខ ទរូសព័្ទ 
របស់ ខ្ញុំ បាន បើក ទូលាយ រួច- 
ហើយ  នៃះ គឺ ជការ ចូលរួម»។ 

បើ តាម លោក អភិបាល  វិស័យ 
កសកិម្ម នៅតៃ ដើរ តនួាទ ីដ ៏សខំាន ់  
ក្នុង ការអភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច ជតិ  និង 
លើក កម្ពស់ កមៃិត ជីវ ភាព បៃ  ជ- 
ជន ផង ដៃរ។ ក្នុង ខៃត្ត កំពង់ ចាម   
មន ផ្ទៃដី បមៃើ ឱៃយ វិស័យ កសិកម្ម 
ទំហំ ២៥៦ ៨៦២ ហិកតា មន បៃ- 
ជ  ជន បៃមណ  ៦៦%  បៃកប របរ 
កសិកម្ម និង នាំមក ចំណូល បៃ- 
មណ ៣៨%ក្នុង សៃដ្ឋកិច្ច ខៃត្ត ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«គោល- 
ជំហរ របស់ យើង ក្នុង ការ រកៃសា នូវ 
ធនធន ធម្មជតិ នៃះ  គឺ យើង តៃូ វ-  
តៃ ខិតខំ បៃឹងបៃង រួម គា្នា មិន- 
អាច  សមត្ថ  កិច្ច មួយ ផ្នៃក ធ្វើ ទៅ 
បានជោគ ជ័យ ទៃ។  គឺ ទាម ទារ 
ឱៃយ មន ការចូលរួម ពី បៃជ ពល- 
រដ្ឋ  ក្នុង ការផ្ដល់ ព័ត៌មន រយ- 
ការណ៍ មក អាជ្ញា ធរ  ដើមៃបី អាច 
ឱៃយ អាជ្ញាធរ បៃើបៃស់ នូវ កម្លាំង 
ក្នុង ការ ទប់ស្កាត់  និង ការពារ 
ធនធន ធម្មជតិ»។ 

តាម របាយការណ៍ របស់ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ដ កំពង់ ចាម បង្ហាញ ក្នុង 
សន្និសីទ សរព័ត៌មន ខាង លើ 
បាន ឱៃយ ដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩  
ការ បៃមូល ផល បរិមណ តៃី 
សរុបបាន ចំនួន ៣៦ ៨៦៨ 
តោន។ ក្នងុ នោះ ការ បៃមលូ ផល 
ដោយ ធម្មជតិ បាន ចំនួន ១៤ 
៥១៨ តោន  នងិ ដោយ វារវីបៃបកម្ម 
បាន ២២ ៣៥០ តោន៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវករណីស្លាប់អ្នកទោសដោយសរផឹកអាល់កុលលាយភ្រាសជ្ជៈ

ក្រាសួងសធារណការបានពន្រាយារការផ្ទ្រារកម្មសិទ្ធិ
យានយន្តដ្រាលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ៣ខ្រាទៀត

អភិបាលខ្រាត្តប្រាប់ពលរដ្ឋរាយការណ៍
ទៅលោកបើឃើញបទល្មើសន្រាសទ

ចរចរណ៍ កំពុង កក ស្ទះ នៅ ម្តុ ំស្ពាន អាកាស កេបាល ថ្នល់ កាល ពី ថ្ងេ ទី ១០ ខេ ឧសភ ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី 
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អ្នក បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស លាង- 
សម្អាត បៃក់  នឹង តៃូវ ផ្តន្ទា ទោស  ដាក់ 
ពន្ធនគារ  ពី ២ ទៅ ៥ឆ្នាំ  ខណៈ អ្នក- 
ដៃល បៃើ បៃស ់ហរិញ្ញបៃប ទាន ភៃរវកម្ម  
នឹងតៃូវ ផ្តន្ទា ទោស   ពី ១០ ទៅ ២០ ឆ្នាំ 
ដូច មន ចៃង ក្នុង ចៃបាប់ ស្ដី ពី  បៃឆំង  
ការ សម្អាត បៃក់  និង ហិរញ្ញ បៃប ទាន   
ភៃរវ ក ម្ម ដៃល ពៃះ មហាកៃសតៃ បៃកាស 
ឲៃយ បៃើ កាល ពី សប្ដាហ៍ មុន។

 ពៃះករុណា  ពៃះ បទ សម្តៃច ពៃះ បរ ម -    
នថ នរោត្តម សីហមុនី កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៧  ខៃ មថិនុ  បន ចៃញ ពៃះ រាជកៃម 
បៃកាស ឲៃយ បៃើ បៃស់  ចៃបាប់ ថ្មី  ស្ដី ពី ការ- 
បៃឆំង ការ សម្អាត បៃក់ និង ហិរញ្ញ បៃប - 
ទា ន ភៃរវកម្ម បន្ទាប់ ពី កម្ពុជា  តៃូវ បន 
កៃមុ ការងារ ហិរញ្ញវត្ថ ុFATF បន ដា ក់ 
ក្នងុ បញ្ជ ីបៃផៃះកាល ពី ដើម ឆ្នា២ំ០ ១ ៩ 
នងិ តៃវូ បន សហភាព អរឺ៉បុ បញ្ចលូ ក្ន ុង 
បញ្ជ ីរដ្ឋ មន ហានិភ័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុ កាល- 
ពី ខៃ ឧសភា  កន្លង ទៅ ថ្មីៗនៃះ។ 

ចៃបាប ់ថ្ម ីនៃះ  មន  ៩ មតៃ នងិ ៤៧ 
ជពំកូ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង  ធាន 
បៃឆំង ការ សម្អាត បៃក់  និង ហិរញ្ញ បៃប - 
ទាន ភៃរវកម្ម ដោយ កំណត់ អំពី វិធាន 
តៃតួ ពិនិតៃយ បងា្ការ ទប់ ស្កាត់ បង្កៃប និ ង  
លុប បំបត់ ការ សម្អាត បៃក់  និង ហិរញ្ញ - 
បៃបទាន ភៃរវកម្ម និង មន វិសល ភាព 

អនុវត្ត រាល់ សកម្មភាពសម្អាត បៃក់  
និង ហិរញ្ញបៃបទាន នៅ ក្នុង ពៃះ រាជា- 
ណាចកៃ កម្ពុជា។

ចៃបាប ់នៃះ  តមៃវូឲៃយ  បគុ្គល រាយការណ ៍ 
ដៃល រួម មន ធនគារ គៃះឹ ស្ថាន ហិរញ្ញ - 
វត្ថកុៃមុហ៊នុ វនិយិោគសៃវា ប្ដ ូរបៃក ់ផ្ទៃរ   
បៃក ់ ភា្នាក ់ងារ អចលន ទៃពៃយ  កាសុ ីណ ូ
និង អង្គការ មិន មៃន រដា្ឋា ភិបលក៏ ដូច ជា  
សៃវាកម្ម និង អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ   តៃវូ គៃ ប់  - 
គៃង លើ សកម្មភាពនៃ អាជីវកម្ម  រប ស់  
ខ្ល ួន តៃូវ មន ព័ត៌មនលម្អិត អំពី អតិ- 
ថិជន រប ស់ ខ្លនួ។ 

មតៃ១២ចៃង អំពី រប យ  ការណ៍ 
បៃតិបត្ត ិការ សច់បៃក់ ឬ បៃតិ បត្តកិារ 
សងៃស័យ ទៅ អង្គភាព សុើប ការ ណ៍  ហិរញ្ញ - 
វត្ថុកម្ពុជា ដៃល ជា ស្ថាប័ន កៃម ឆតៃ 
របស់ ធនគារជាតិ។ បុគ្គល   តៃូវ រាយ- 
ការ ណ៍ ទៅ អង្គភាព សុើបការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុង ករណី ដៃល បៃតិបត្តិការ 
សច់ បៃក់ លើស បរិមណ កំណត់  ដោ យ 
អង្គភាព សុើប ការណ៍ ឬ បៃតិបត្ត ិការ   
សច់ បៃក់ ចៃើន ដង  ដៃល មន ចំនួន 
សរុប លើស ពី អ្វ ីដៃល អនុញ្ញាត។ បើសិ ន 
ជា មន ការ សងៃស័យ ថា បៃតិបត្តកិារ ស  ច់ - 
បៃក់  មន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ហិរ ញ្ញបៃប - 
ទាន ភៃរវ កម្ម បុគ្គល រាយ ការណ៍  តៃូវ 
រាយ ការណ៍ ក្នុង រយៈ ពៃល ២៤ម៉ោង ។

មតៃ  ៣០ នៃ ចៃបាប់ នៃះ ចៃង ថា៖« រា ជ  - 
រដា្ឋាភិបល តៃវូ មន វិធានការ សម សៃ ប  

ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ និង ចរាចរណ៍ ការ បៃើ -  
បៃស់ សច់ បៃក់ក្នងុ បៃតិបត្តកិារ ពា ណិ - 
ជ្ជកម្ម  និង លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ បៃើ បៃស់ 
មធៃយោបយ ទទូាត ់មនិ មៃន សច ់បៃក ់
ដៃល ជួយ សមៃួល ដល់ ការ សម្គាល់ 
អត្តសញ្ញាណ របស់ ភាគី ដៃល ចូលរួម » ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទោស បៃបញ្ញត្តិ ចំពោះ 
បុគ្គល រាយការណ៍ ដៃល មិន អនុវត្ត 
តាម ចៃបាប ់នៃះ រមួ មន  ការ ពៃមន ការ- 
ស្ដី បន្ទាស រហូត ដល់ ការ ផាក ពិន័យ 
ដក អាជា្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្ម និង ឬ ដក- 
តំណៃ ងចំពោះ មន្តៃី ឬ នយក ដៃល 
ពាក់  ព័ន្ធ នឹង បុគ្គល រាយការណ៍។ 

មតៃ ៣៨ ចៃង ថា បទ ល្មើស សម្អា ត- 
បៃក ់ តៃវូ ផ្ដន្ទា ទោស ដាក ់ពន្ធនគារ ព ី
២ឆ្នាំដល់ ៥ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា បៃក់ ពី  
១០០ លាន រៀលទៅ ៥០០ លាន រៀល 
ដោយ មិន ទាន់ គិត ដល់ ទោស បន្ថៃម 
មន ចៃង ក្នងុ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ។ ចំណៃ ក 
នតីបិគុ្គល អាច នងឹ តៃវូ ពនិយ័ ព ី ២០០ 
លាន រៀល ទៅ ១ ពាន់លាន រៀល។ 
ចំណៃក មតៃ ៣៩ ចៃង ថា  បុគ្គល 
និង នីតិបុគ្គល  ដៃល មិន រាយការណ៍ 
តាម ការ កំណត់ របស់ ចៃបាប់ នៃះ  ក៏ នឹង 
តៃវូ ផ្ដន្ទា ទោសព ី៥ ថ្ងៃទៅ ១ខៃ នងិ ការ- 
ផាក ពិន័យ ជា បៃក់។

ចំណៃក មតៃ  ៤៤ ចៃង ពី  ទោស - 
ទណ្ឌ  បទ  ល្មើស ហិរញ្ញបៃបទាន  ភៃរវក ម្ម 
ដោយ កំណត់ ដាក់ ពន្ធនគារ ជន ល្មើ ស  

ព១ី០ ទៅ ២០ ឆ្នា ំចពំោះ បគុ្គល ដៃល 
មន ចៃតនផ្ដល់ ឬ បៃមូល ទៃពៃយ សមៃប ត្ត ិ 
មូលនិធិ ឬ សៃវា ផៃសៃងៗ  ក្នុង បំណង 
បៃើ បៃស់ដោយ ដឹង ថា ទៃពៃយ ទំាង នះ  
គាំទៃ ដល់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ការ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល  ការ រៀបចំ ឬ ការ ចូល រួម ក្នុង 
អំពើ ភៃរវកម្ម។

កាល ពី សប្ដាហ៍មុន នៃះ ដៃរ ពៃះ- 
មហា កៃសតៃ ក ៏បន បៃកាស ឲៃយ បៃើចៃបាប ់
ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ទៀតគឺ ចៃបាប់ស្ដី ពី ការ- 
បៃឆំ ង ដល់ ការ រីក សយ ភាយ អាវុធ 
មហា បៃល័យដៃល មន ៨ជំពូក និ ង 
២៤ មតៃ។ ចៃបាប់ នៃះ ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី 
បៃឆំង នឹង ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ ការ រីក - 
សយ ភាយ អាវុធ មហា បៃល័យ។ បុគ្គ ល 
ដៃល បៃគល់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  សូមៃបី ១ 
ផ្នៃក   ដល់ អង្គភាព ដៃល ចាត់ ទុក ថា 
ជាកៃុម ភៃរវកម្ម តៃូវ ផ្ដន្ទា ទោស ពី  ៧ 
ឆ្នា ំទៅ ១៥  ឆ្នា ំនងិ ពនិយ័ បៃក ់រហតូ 
ដល់ ២០០ លាន រៀល ដូច មន ចៃង 
ក្នុង មតៃ ២០។

លោកបុិច ពិសី បៃធាន អង្គការ តម្លា- 
ភាព កម្ពុជា បន ថ្លៃង ថា  ការ អនុម័ត 
ចៃបា ប់បៃឆំង ការ សម្អាត បៃក់ នៃះជា 
ជហំាន គរួ ឲៃយ ស្វាគមន ៍ក្នងុ ទសិដៅ តៃមឹ- 
តៃូវ  សមៃប់ កម្ពុជា ក្នុង កិច្ច បៃឹង បៃង 
ដោះ សៃយ ភាព ងាយរង គៃះ ដោយ - 
សរ  ការ សម្អាត បៃក់។ លោក លើក- 
ទឹក ចិត្ត ឲៃយ អាជា្ញាធរ អនុវត្ត ចៃបាប់ នៃះឲៃយ 

មន បៃសិទ្ធភាព និង គោរព តា ម កាតព្វ - 
កិច្ច បៃឆំង ការ សម្អាត បៃក់ ដូច  ជា 
ការ ពៃយោយាម ពិនិតៃយ លើ អតិថិ ជ ន 
វិនិយោគិន ការ រកៃសា កំណត់ ហៃតុ និង 
រាយ ការណ៍ សកម្មភាព សងៃស័យ ឲៃយ 
បន ទាន់ ពៃល វៃលា។ 

លោក ថ្លៃង  ថា៖«ខ្ញុំ ក៏ មើល ឃើញ ពី 
តមៃូវ ការ  ក្នុង ការ ពងៃឹង សមត្ថភាព នៃ 
កៃមុ សុើប អង្កៃត ហិរញ្ញវ ត្ថ ុ កម្ពជុា និង មន្តៃ ី
ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី សុើប អង្កៃ ត និង ដាក់- 
ទោស ទណ្ឌ បទ ល្មើស សម្អាត បៃក់ និ ង   
ហិរញ្ញបៃបទាន ភៃរវកម្ម។ កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ ក្នងុ សៃកុ និង អន្តរ ជា តិ  គ ឺចាបំច ់ 
ពៃះ បទ ល្មើស នៃះ  ជា ញកឹ ញាប ់ ជាប ់
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស អន្តរ ជា តិ»។

នៅ ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃ កក្កដា  នៃះ លោក 
នយ  ករដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន នឹង ដឹកនំ 
កិច្ច បៃជុំ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី ដើមៃបី ពិនិតៃយ 
សមៃច សៃច ក្តី ពៃង ចៃបាប់  ថ្មី ២ រួម- 
មន សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ស្ដីពី ការ គៃប់ - 
គៃង  ការ បៃើបៃស់ និង ការ ចាត់ ចៃង 
លើ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ រដ្ឋ និង សៃចក្ដី ពៃង 
ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ គៃប់ គៃង លៃបៃង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម។ នៃះ បើ តាមការ ជនូ ដណំងឹ  រប ស ់
ទីស្ដីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី។ ចៃបាប់ ទាំង ២ 
នៃះ តៃូវ បន ឆ្លង  ការ ពិគៃះ យោបល់  
ជាមួយ ឧត្តម កៃមុ បៃកឹៃសា ពិគៃះ យោ ប ល់ 
កាល ពី ពាក់ កណា្ដាល ខៃ មិថុន នៅ 
កៃសួ ង   សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ៕

អ្នកប្រព្រតឹ្តបទល្មើសលាងសម្អាតប្រក់នឹងត្រវូផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនគារពី២ទៅ៥ឆ្នាំ

ប្រមុខការទូតកម្ពជុាថាកម្ពជុាធ្វើជាគំរូន្រភាពជោគ-
ជ័យក្នងុការគ្របគ់្រងជំងឺរាតត្របាតសកលកូវីដ១៩

ក្រសួងព្រមនសហជីពដ្រលដឹកនំកម្មករតវ៉ាទាមទារប្រក់ឈ្នលួ

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ បៃមុខ ការទូត កម្ពុជា  
លោក បៃក ់សខុនុ  ថ្លៃង ថា  កម្ពជុា   
បន ធ្វើ ជា គំរូ នៃ ភាព ជោគជ័យ 
ក្នុង ការ គៃប់ គៃង ជំងឺ រាតតៃបាត 
សកល កូវីដ១៩  និង សមត្ថភាព 
ក្នងុ ការ ទប ់ស្កាត ់កុ ំឲៃយ មន ការ ឆ្លង 
រាល ដាល កៃម ការ ដឹកនំ របស់ 
លោក នយករដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ  សៃន។ 
ប៉ុន្តៃ ភាព ជោគ ជ័យ នៃះ មន ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ តិច តួច ពី សរព័ត៌- 
មន អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា។

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីការបរទៃស   ថ្លៃង 
ដចូ្នៃះ ក្នងុ វៃទកិាស្ដ ីព ីគោល នយោ- 
បយ   កៃម បៃធានបទ  «មៃរៀន  
និង  បទ ពិសោធ របស់ កម្ពុជា ក្នុង 
ការ ទប ់ស្កាត ់ជងំ ឺកវូដី១៩»  ដៃល 
រៀបចំ ឡើង នៅ វិទៃយោស្ថាន ការទូត 
នងិ ទនំក ់ទនំង អន្តរជាត ិ កាល ព ី
ថ្ងៃ ពុធ។ វៃទិកា នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
កិច្ច សហការ ជាមួយ វិទៃយោស្ថាន 
បណ្ដុះ បណា្ដាល  និង សៃវជៃវ 
ដើមៃបី អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា  និង វិទៃយោ- 
ស្ថាន  ចក្ខុ វិស័យ អាសុី។ 

វៃទិកា នៃះ មន ការ ចូលរួម ពី 
វាគ្មិន លៃបីៗ  រួម មន  លោក សៃី Li 
Ailan តំណាង អង្គការ សុខភាព 

ពិភព លោក បៃចាំ កម្ពុជា  លោក- 
សៃី Laurence Baril បៃធាន 
វទិៃយោស្ថាន ប៉ោស្ទរ័ កម្ពជុា  លោក សៃ ី
ឱ វណ្ណឌីន  អ្នក នំពាកៃយ កៃសួង 
សុខាភិបល  និង មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ 
រាជ រដា្ឋាភិបល មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក ថា ៖«តាម  ទសៃសនៈ របស ់ខ្ញុ ំ
វា ជា ការ ធ្វើ ឲៃយ សឡំៃង របស ់កម្ពជុា 
តៃវូ បន គៃ ឮ នៅ  លើ ឆក អន្តរជាត ិ។ 
មនិ មន បៃទៃស ណា មយួ ដៃល មន   
ចណំៃះ ដងឹឬ ការពតិ ផា្ដាច ់មខុ   នះ  
ទៃ។វបិត្ត ិសខុាភបិល នងិ វបិត្ត ិអា- 
កាស ធាតុ គឺ ជា ការ ចង្អុលបងា្ហាញ 
យា៉ោង ចៃបាស ់កៃឡៃតអពំ ីបញ្ហា នៃះ ។ 
ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយបន ជា វៃទិកា 
គោល នយោបយ លើក ទី ១ នៃះ 
ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ចៃករំលៃក បទ- 
ពិសោធ ពិត ក្នុង ការបៃយុទ្ធ  នឹង 
ជំងឺ រាតតៃបាត សកល កូវីដ១៩» ។

លោក បៃក់ សុខុន  បន្ត ថា ៖     
« កម្ពជុា ចៃបាស ់ណាស ់ បន ផ្ដល ់ជា 
គំរូ នៃ ភាព ជោគ ជ័យ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ គៃប់ គៃង ការ រាត តៃបាត សកល  
និង សមត្ថភាព ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ 
ការ រាល ដាល  អាសៃយ័ ដោយ ការ- 
ដឹកនំ ដ៏ ឈ្លាស វៃ របស់ សម្ដៃច 
តៃជោ នយករដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន  
ការ បៃមូល ធន ធាន  និង ជំនួយ ពី 

បៃទៃស ជា មិត្ត និង ស្ថាប័ន អន្តរ- 
ជាតិ  ជា ពិសៃស អាសៃ័យ ដោយ 
ការ  ណៃនំ ពី អង្គការ សុខភាព 
ពភិព  លោក។ យើង មនិ មន ករណ ី  
ស្លាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ កវូដី១៩ ទៃ  មនិ 
បន បិទ បៃទៃស  គៃន់ តៃ បន- 
ហាម ឃាត់ សកម្មភាព ខ្លះ»។

លោករដ្ឋ មន្តៃី បន្ត ថា  កម្ពុជា 
បងា្ហាញ ទៅ ពិភពលោក ថា  មិន ថា 
តៃ វិបត្តិ នៃះ ទៃ កម្ពុជា មិន ដៃល 
ភ្លៃច  ព ីសច្ចភាព ក្នងុ អពំើ មនសុៃស ធម ៌ 
នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស ឡើយ ។ ក្នងុ នម ជា  
«បៃទៃស តូច មន បៃះដូង ធំ» 
កម្ពុជា  បន ផ្ដល់ ការ ធ្វើ តៃស្ត   និង 
ពៃយោ បល ជំងឺ កូវីដ១៩ ដោយ មិន-    
គិត ថា ជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ឬ បរទៃស 
ឡើយ។ កម្ពុជា ក៏ បន សង្គៃះ 
មនុសៃស ២ ២៥៧ នក់  នៅ លើ នវា 
ទៃសចរណ៍  Westerdam។

លោក បន្តថា ៖«ខ្ញុ ំចង ់បញ្ជាក ់នវូ 
ឃា្លា មយួ ដៃល នយក រដ្ឋ មន្តៃ ីរបស ់
ខ្ញុ ំបន មន បៃសសន ៍ថា  តើ យើង 
អាច និយាយ ពី រឿង សិទ្ធិ មនុសៃស 
បន យា៉ោង ម៉ៃច  បើ សិន ជា សិទ្ធ ិរស់ - 
រាន  មន ជីវិត មិន តៃូវ បន គោរព 
ផង នះ»។ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច 
ទទួល បន នូវ ខ្លឹម សរ នៃ វៃទិកា 
នៃះ ពី វិទៃយោស្ថានខាងលើទៃ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា
ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ការងារ បន 

ចៃ ញ លិខិត ពៃមន សហជីព មួ យ   
ដោ  យ ឲៃយ  សហ ជីព នៃះ បញៃឈប់ 
ជា បន្ទា ន់  ក្នុង ការ ដឹក នំ  កម្មករ 
នៅ រោង ចកៃ    វា៉ា យ អូ លៃ ត  អឹ ភៃ - 
រឹល ខៃ ម បូ ឌា ខូ អិ ល ធី ឌី តវា៉ា 
ដើមៃប ី ទាម ទារ  ឲៃយ រោង ចកៃ ដៃល 
បៃកាស កៃស័យ ធនបើក  បៃក់ ឈ្ន ួល 
និង បៃក់ អតី  ត ភាព ការ ងារដៃ ល 
កៃសួង ថាជា សកម្ម ភាព ខុស  ចៃបា ប់។

កាលពីថ្ងៃទី១ ខៃ កក្កដា កម្ម ករ 
រាប់ រយនក់ ពីរោង ចកៃ  វា៉ា យ អូ -  
លៃ ត អឹ ភៃ រឹលបនផ្ទះុការតវា៉ា នៅ 
មខុ រោង ចកៃ នៅ សងា្កាត ់អរូ បៃក- 
ក្អម ខណ្ឌសៃន សុខ  រហូត ដ ល់ 
បិទផ្លវូ ដើមៃបី ទា ម  ទារ ឲៃយ កៃមុ ហុ៊ន 
ទូទាត់  បៃក់   អតី ត  ភាព និង បៃក់ 
អត្ថ  បៃយោជន ៍ផៃសៃង  ៗ   ដល់ ពួក គៃ 
ខណៈ  រោង ច កៃ  បៃកាស កៃស័យ ធ ន   ។

លិខិត ពៃមន ដៃល បន ផ្ញើ ជូន 
លោកសៃ ីយា៉ោង សុ ភ័ ណ្ឌ បៃធា ន 
សម្ពន័្ធ សហជពី កម្ពជុា ចុះ ថ្ងៃទ ី
១កក្កដារបស ់នយក ដា្ឋាន វវិា ទ 
ការងារ  នៃ កៃសួង ការងារ បន 
ឲៃយ ដឹងថា ផ្អៃក តាម សកម្មភាព 
របស់លោក សៃដីៃល បន បៃ ពៃ ឹត្ត  
នៅ អឡំងុ ថ្ងៃទ១ី ខៃ កក្កដា នៅ 
កៃុមហ៊ុន វា៉ា យ អូ លៃ ត អឹ ភៃ រឹល 
គឺជា សកម្មភាព ល្មើសចៃបាប់ 

ពៃះ ការដឹកនំ នៃះ ពំុ សៃប ចៃបា ប់ 
ហើយ អ្នក ទទួល ខុស តៃវូ កិច្ច កា រ 
រដ្ឋបល របស់ សហព័ន្ធ សហ - 
ជីពក៏តៃវូ បន ផុត អាណត្ត ិហើ យ 
ដៃរ។ លិខិត បន្តថា ៖« ថា្នាក់ដឹក- 
នំ សហជីព រូបនៃះក៏បន ដឹក នំ - 
និង ញុះញង់ កម្មករ និយោ  ជិត  ឲៃយ 
គំរាម កំហៃង និង ដាក់ សម្ពាធ 
លើ  ភាគី និយោជកដើ មៃបី ទទួល 
បន នូវ ការទូទាត់ បៃក់ ឈ្នលួ ផ្ទ ុយ   - 
ពី ស្មារតី ចៃបាប់ និង ប ទ  បៃបញ្ញ ត្តិ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិស័យ ការ ងារ» ។

លោក ជៃុ ន ថៃ រា៉ា វងៃស បៃធាន 
នយក ដា្ឋាន  វិវាទ ការងារ បន  
ពៃមន ក្នុង លិខិត  ថា៖«ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ទទួលបន នូវ លិខិត ពៃម ន នៃះ 
សមូ លោកសៃ ីបញៃឈប ់ជា បន្ទា ន់ 
នូវ សកម្មភាព ល្មើស ចៃបា ប់ ខាង - 
លើ។ ករណ ីពុមំ ន  ការកៃបៃ ឬ 
ផ្គើន ចំពោះ លិខិត ពៃមន នៃះ អង្គ - 
ការ វិជា្ជាជីវៈ រប ស់ លោក សៃ ីអាច 
នឹងតៃវូ ប្តងឹ ដើ មៃបី រំលាយ ចោល 
ឬ ទទួល នូវ វិធា ន  ការផៃសៃង ៗ  តាម 
ការ កំណ ត់ របស់ ចៃបាប់ ជា កំហិត » ។

ប៉នុ្តៃលោកសៃយីា៉ោង ស ុភ ័ណ្ឌ 
ថ្លៃង ថា អ្វដីៃល លោកសៃី បន 
ទៅ ជួប ជាមួយ កម្មករ នៃះក៏ ពៃះ 
តៃ កម្មករ បនទទួល រង នូវ ភា ព 
អយុត្តធិម៌គឺ មិនបន ញុះញង់ ឬ  
ជំរុញ កម្មករ ឲៃយ បៃពៃឹត្ត ល្មើ ស- 

ចៃបា  ប់ ណាមួយ ទៃ ពីពៃះ  អ្វដីៃ ល  
កម្មករបនធ្វើ  គៃន់ តៃ ទាមទារ  
នូវ  បៃក់  អត្ថ បៃយោជន៍ ដៃ ល 
រោងចកៃ តៃូវ  ផ្តល់ ឲៃយ  កម្មក រ ទៅ 
តាម ផ្លវូ ចៃបាប់ បុ៉ណ្ណោះ ។ «ខ្ញុ ំនៅ តៃ 
ឈរ លើ គោលការណ៍ មួយគឺ តៃ ូវ-   
តៃ គំាទៃ ទៅ សមជិក របស់ ខ្ញុ ំក្នងុ 
កា រ  ទាមទារ ពៃះ អ្វីដៃល កៃសួ ង  
ចៃ ញ លិខិត ពៃមន មកលើ ខ្ញុំ 
ដោ យសរតៃ វា ប៉ះពាល់ បៃយោ - 
ជន៍ របស់ ពួកគាត់ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
ពកួគាតខ់ងឹ សមៃបាមកកាន ់ន ឹង 
ខ្ញុ ំដៃល ខ្ញុ ំបៃើ បៃស់ សិទ្ធ ិមួយ ជួ យ 
ដល់ សម ជិក របស់ខ្ញុ ំដៃល ពួ  ក - 
គាត់ កំពុង រង នូវ អំពើ អយុត្ត ិធម៌» ។  

កម្មករ ម្នាក់ សំុ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ 
ថ្លៃង ថា រោងចកៃបន បៃកាស 
ពៃយួរ ការងារ កម្មករ រយៈ ពៃល២ខៃ 
គឺ ចាប់ពី ខៃឧសភា ដល់ ខៃ មិថុ - 
ន ហើយនៅ ថ្ងៃទី២៥ មិថុ ន 
រោងចកៃ បន បៃកាស បិទរោង-  
ចកៃ ភា្លាមៗដោយបន សនៃយោ  ផ្ត ល់  
បៃក់ គៃប់ ចំនួន ឲៃយ កម្មករ  ទៅ តាម 
លក្ខខណ្ឌ  ចៃបាប់ នៅ ថ្ងៃទី ១ 
កក្កដា។ ប៉ុន្តៃ មក  ដល់ ថ្ងៃ បើក- 
បៃ ក់បៃរជា រោងចកៃ បៃកាស ផ្ត ល់ 
បៃក់ ដល់ក ម្មករ តៃ៣ ចំណុច 
ទៅវិញ ទើប កម្មករ ផ្ទុះ ការតវា៉ា គឺ  
គា្មាន ការ ញុះ ញ ង់ ជំរុ ញ ពី សហ - 
ជីព ណាមួយ នះទៃ៕



រដ្ឋមន្ត្រ៖ី តំបន់ការ ពារធនធានធម្មជាតិ នៅខ្រត្តរតនគិរី កំពុងត្រវូ បានគ្រទន្ទ្រនយកជាបន្តបន្ទាប់
ខន សា វិ 

 រតនគរីិ ៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួបរសិ្ថានលោក
សយសំអាល់បានលើកឡើងថាតបំន់
ការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នងុខ្រត្តរតន-
គិរី កំពុងត្រូវបានគ្រទន្ទ្រនយកជាបន្ត-
បន្ទាប់ហើយករណីខ្លះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួន។
លោកសយសំអាល់ចង់ឱ្រយមានការ-

អនុវត្តវិធានការច្របាប់តឹងរុឹងប្រឆាំងនឹង
ការរំលោភបំពានដីរដ្ឋន្រះខណៈលោក
ថាខ្រត្តរតនគរិីមានការទន្ទ្រនកានក់ាប់
ដីរដ្ឋដោយខុសច្របាប់នៅក្នុងតំបន់ការ-
ពារធម្មជាតិហើយមានការជាប់ពាក់ពន័្ធ
នឹងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះដូចជាម្រភូមិ
ម្រឃុំជាដើម។លោកលើកឡើងប្របន្រះ
គឺនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីខ្រត្តរតនគិរី
ជាច្រើនរូបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពី
ថ្ង្រទី៣០ខ្រមថិនុដ្រលមានការចលូរមួ
ចាប់តាំងពីអភិបាលខ្រត្ត រហូតដល់
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំ។
លោកបន្តថាក្រមុមន្ត្រីភមូិឃុំទាងំនោះ

នៅត្របន្តបំពានច្របាប់ដោយចុះហត្ថល្រខា
លើលិខិតទិញនិងលក់ដី និងការចុះ-
ហត្ថល្រខាបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ដី
ដោយខុសច្របាប់ ថ្វីដ្របិតពួកគ្រត្រូវបាន
អបរ់ំណ្រនំជាច្រើនលើកច្រើនសពីមន្ត្រី
ជំនញយ៉ាងណាក៏ដោយ។

លោកថា៖«អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានដ្រល
មានតនួទីត្រវូចលូរមួការពារនងិអភរិក្រស
ធនធានធម្មជាតិមិនត្រូវបើកដ្រឱ្រយមាន
ការកាប់រានដុតឆា្ការទន្ទ្រនកាន់កាប់ដី-
រដ្ឋដោយខុសច្របាប់ហើយស្នើសំុកាត់ឆ្វៀល
ដីរំលោភទន្ទ្រនទំាងនោះឱ្រយក្រមុជន-
ខិលខចូឡើយដ្រលន្រះជាទង្វើខសុច្របាប់
ហើយចំាបាច់ត្រវូទទួលខុសត្រវូចំពោះមុខ
ច្របាប់ដោយគ្មានការលើកល្រងឡើយ»។
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញលោកផុនខ្រមរិន្ទ

ប្រធានមន្ទរីបរិស្ថានខ្រត្តរតនគិរីបានបដិ-
ស្រធផ្ដលព់ត័ម៌ានដោយគ្រន់ត្របញ្ជាក់

ថាការលើកឡើងរបស់លោកសយសំ-
អាល់គឺជាសរដស់តឿនមួយចំពោះអ្នក
ដ្រលរំលោភយកដីក្នុងតំបន់ការពារ។
លោកថា៖«ខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ថាកន្ល្រង

រំលោភហ្នងឹនៅកន្ល្រងណាៗទ្របុ៉ន្ត្រយើង
ធ្វើការងារហ្នឹងហើយ។យើងកំពុងស្ថិត
ក្នុងការធ្វើការងារជាមួយតុលាការ»។
ចំណ្រកលោកន្រត្រភក្ត្ររដ្ឋល្រខា-

ធិការនិងជាអ្នកនពំាក្រយក្រសងួបរសិ្ថាន
បានថ្ល្រងយ៉ាងខ្លីដ្ររថាការរំលោភដី
នៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនោះគឺមាន
ច្រើនហិកតាហើយក្រសួងនឹងចាត់-

វិធានការច្របាប់ដកហូតដីទាំងនោះមក
វញិនងិសណំុំរឿងខ្លះអាចនងឹត្រវូបញ្ជនូ
ទៅតុលាការ។
ចំណ្រកលោកឌិនខុន្នីអ្នកសម្រប-

សម្រួលសមាគមអាដហុកប្រចំាខ្រត្ត
រតនគិរីយលស់្របចពំោះការលើកឡើង
របស់លោកសយសំអាល់ខណៈ
លោកក៏បញ្ជាក់ថាអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
ពិតជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្នុង
ការមិនទប់ស្កាត់សកម្មភាពរំលោភយក
ដីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិ។
បុ៉ន្ត្រលោកខុន្នីយល់ថាការជំរុញរបស់

លោកសយសំអាល់ឱ្រយចាត់វិធានការ
តឹងរុឹង នៅព្រលន្រះគឺហាក់យឺតព្រល
ទៅហើយដោយសរព្រការពារនងិព្រ
បម្រងុទុកនៅក្នងុខ្រត្តរតនគិរី គឺស្ទើរបាត់-
បង់ទាំងស្រុងដោយសរមានការកាប់
ទន្ទ្រនចូលកាន់កាប់យ៉ាងខា្លាំងនៅក្នុង
រយៈព្រលចុងក្រយន្រះ។ លោកអះ-
អាងថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រនដីព្រ
ដ្រលកម្រើកខា្លាំងនោះគឺបន្ទាប់ពីមាន-
ការរំលាយបក្រសប្រឆំាងដ្រលអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋាន ភូមិឃុំចាប់ផ្ដើមធ្វើព្រងើយ-
កន្ដើយហើយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីភូមិឃុំ
ទាំងនោះ រួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលិសប៉ុស្ដិ៍ និង
ក្រមុប្រជាការពារភមូិជាដើមបានគរំាម-
កហំ្រងតាមដនប្ដងឹផ្តល់រមួទាងំលាប-
ពណ៌ចំពោះសកម្មជនការពារធនធាន-

ធម្មជាតិទៅវិញ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ប្រសិនបើអាច

ចាត់ចំណាត់ការបានចាប់ពីព្រលហ្នឹង
តទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចសល់
មកវិញបានខ្លះដ្ររហើយប្រសិនបើ
ចំណាត់ការដូចលោកសយសំអាល់
លើកឡើងម្រនគឺយើងអាចដកហូតមក-
វិញចំពោះបុគ្គលកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋ»។
មន្ត្រីសង្គមសុវីលិរបូន្រះបន្ថ្រមទៀតថា

តាមផ្លវូច្របាប់អ្នកទន្ទ្រនយកដីរដ្ឋហើយ
មន្ត្រីដ្រលបានសុីចុះហត្ថល្រខាឱ្រយមាន
ការកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខសុច្របាប់គឺត្រវូ
ទទួលទោសស្មើគ្នា។
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពី

លោកថងសវុនអភិបាលខ្រត្តរតនគិរី
បានទ្រដោយសរទូរស័ព្ទរបស់លោក
មិនមានអ្នកទទួល។
បើតាមក្រសួងបរិស្ថានខ្រត្តរតនគិរី

ដ្រលមានប្រជាជនប្រមាណជាង២៦
មុឺននក់គឺមានតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ចំនួន៦ដ្រលមានផ្ទ្រដី៨៩៣៥៩៤
ហិកតាក្នុងនោះមានដូចជាឧទ្រយានជាតិ
វរីជយ័ឧទ្រយានជាតិអរូយ៉ាដវដ្រនជម្រក
សត្វព្រលំផាត់ និងដ្រនជម្រកសត្វ-
ព្រសៀមបា៉ាងវីនស្ររួមទាំងតំបន់ការ-
ពារធម្មជាតិដោយសហគមន៍ចំនួន
១០ផ្រស្រងទៀតដ្រលមានផ្ទ្រដីទំហំ
២៦៣៣៨ហិកតា៕

លោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋ មន្ត្រ ីបរិសា្ថាន ក្នងុ ពិធី នៅ ខ្រត្ត រតនគិរី  ពី ថ្ង្រ ៣០ មិថុនា ។ រូបក្រសួងបរិស្ថាន

ថ្ង្រសុក្រទី៣ែខកក្កដឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

តពីទំព័រ ១...៤ន្រផ្ទ្រដីក្នុង
ស្រុកគស់ក្រឡទាំងមូលមក
សកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុក-
រលួយរឿងដីធ្លីក្នងុស្រកុន្រះហើយ
ស្របព្រលជាមួយគ្នានោះលោក
នយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនក៏បាន
ច្រញអនុក្រឹត្រយបញ្ចប់មុខតំណ្រង
លោកម៉ាសុចាន់ពីអភិបាល
ន្រគណៈអភិបាលស្រុកគស់-
ក្រឡផងដ្ររ។
លោកងួនរតនៈអភិបាល

ខ្រត្តបាត់ដំបង ប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថាការនំខ្លួន
ន្រះគឺជានីតិវិធីន្រការសុើប-
អង្ក្រតរបស់ACUដើម្របីធ្វើការ-
ស្រវជ្រវករណីពកុរលយួរឿង
ដីធ្លីនៅស្រកុគស់ក្រឡ។លោក
បន្តថាមកដល់ព្រលន្រះខ្រត្ត
ក៏មិនទាន់ដឹងច្របាស់ថាអភិបាល-
រងរូបន្រះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នងុ-
នមជាជនសង្រស័យឬគ្រន់ត្រ
ជាសក្រសីនោះទ្រ ដោយលោក
ចាតទ់កុថាអាចជារឿងបគុ្គល
ច្រើនជាង។លោកបន្ថ្រមថា៖
«វាសីុសងលើការអង្ក្រតបន្ថ្រមថា
វាជារឿងរដ្ឋបាលឬជារឿងបុគ្គល
បើកាលណាវាជារឿងបុគ្គល
នោះមិនពាក់ព័ន្ធអង្គភាពនោះ
ទ្រ។រឿងន្រះយើងទុកឲ្រយACU
ស្រវជ្រវទៅហើយការនំខ្លនួ

(អភបិាលរង)ន្រះគជឺាការចង់
បានរបស់សមត្ថកិច្ចដ្រលត្រូវ
សួរព័ត៌មានបន្ថ្រមទៀត»។
លោកសូ៊អារា៉ាហា្វាត់អភិបាល-

រងខ្រត្តបាតដ់បំងដ្រលត្រវូបាន
ACUនខំ្លនួយកមកសកសរួ
នៅរាជធានីភ្នំព្រញធា្លាប់ជា
ប្រធានគណៈកម្មការថា្នាក់ខ្រត្ត
ដោះស្រយវិវាទដីធ្លីនៅស្រុក
គសក់្រឡហើយលោកក៏ធា្លាប់
មានទនំក់ទនំងរហតូកា្លាយជា

ទំនស់ជាមួយលោកឧកញ៉ាសង
ថនផងដ្ររ។ន្រះបើតាមលោក
យិនម៉្រងលីមន្ត្រីសម្របសម្រួល
សមាគមអាដហុកប្រចាំខ្រត្ត
បាត់ដំបងបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីម្រសិលមិញ។
លោកម៉្រងលីបានរៀបរាប់ថា

ទាក់ទងករណីន្រះគឺលោកអភិ-
បាលរងខ្រត្តបាត់ដំបងនិង
លោកឧកញ៉ាសងថនធា្លាប់មាន
ទំនស់ជាមួយគ្នា រយៈព្រល

កន្លះឆា្នាំកន្លងមកន្រះដោយមាន
ការចុះផ្រសាយនិងល្របីទូទំាងខ្រត្ត
ផងដ្ររក្នុងករណីដ្រលឧកញ៉ា
សងថនបានប្រគល់ដីមួយចំនួន
មកលោកអភិបាលរងខ្រត្តរៀបចំ
នីតិវិធីសុំទៅថា្នាក់លើដើម្របី
ទុកជាសម្របត្តិ៍របស់រដ្ឋដោយ
ស្នើឲ្រយផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីស្រស-
សល់ដ្រលគត់បានកាន់កាប់។
លោកម៉្រងលីបន្តថាក្នងុព្រល

នោះភាគីទាំង២ក៏ឈានដល់
ការប្តងឹផ្តល់គ្នាករណីដ្រលអភិ-
បាលរងលោកស៊ូអារា៉ាហា្វាត់
បានក្ល្រងឯកសរពីចំនួនដីមិន-
បានត្រមឹត្រវូដក់ទៅថា្នាកល់ើ។
លោកម៉្រងលីបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ
អាចនយិយបានថាការនំខ្លនួ
លោកឧកញ៉ានិងលោកអភិបាល-
រងខ្រត្តន្រះគឺពិតជាមានជាប់-
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុង
ស្រុកគស់ក្រឡន្រះហើយ។
ប៉ុន្ត្រដោយសរត្រយើងមើល-
ឃើញថាACUមនិសវូបងា្ហាញ
ពត័ម៌ានននជាសធារណៈឲ្រយ
មតិជាតិអន្តរជាតិបានដឹងនោះ-
ទ្រច្រើនត្រលាក់ៗហើយ
ព័ត៌មានន្រះវាជាព័ត៌មានក្តៅ
ដ្រលប្រជាពលរដ្ឋនំគ្នាឃ្លាំមើល
តាមដន។ខ្ញុំគតិថាបើសនិជា
ACUបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់ខ្លួន
ACUគួរត្រធ្វើសន្និសីទមួយ
បងា្ហាញបញ្ហាន្រះ»៕

ACU នំ ខ្លនួ ...

ខ្ញុ ំអាច និយាយ បា  ន 
 ថា ការ នាំ ខ្លួន លោក ឧកញ៉ា 
និង លោក អភិបាល រង ខ្រត្ត 
ន្រះ គឺ ពិត ជា មាន ជាប់ - 
ពាក់ ព័ន្ធ គ្នា នឹង បញ្ហា ដីធ្លី 
នៅ ក្នុង ស្រុក គស់ ក្រឡ...



តពីទំព័រ១...លោក សុវា ចា  
បាន បញ្ជាក ់ថា  នា ពេល ខាង មខុ 
នេះ  កេសួង អប់រំនឹង ជមេប 
សាធា រណ ជន ពី កាល បរិច្ឆេទ 
និង វិធាន ការ ចំា បាច់ នានា សមេប់ 
ដំ ណាក់ កាល ទី១ ។  ចំណេក 
ដំណាក់ កាល ទី ២  និង ដំណាក់- 
កាល ទី ៣ គឺ ចំណុះ លើដំ ណាក់- 
កាល  ទី១  ពោលគឺ កេសួង នឹង 
ពិនិតេយ តាម ដាន យ៉ាង យក ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ លើ ដំណាក់ កាល ទី ១ 
 រចួ នងឹ បន្ត ពនិតិេយ ករណ ីដណំាក់- 
កាល ទ ី២  នងិ ដណំាក ់កាល ទ ី៣  
ដោយ យោង ទៅ លើ ផេន ការ 
ដេល កេសួង អប់រំ បាន រៀប ចំ ជា- 
មួយ កេ សួង -សា្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ។

ទាក ់ទង នងឹ បញ្ហា នេះ  កាល ព ី
មេសិល មិញ លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហេង  
រដ្ឋ មនេ្តី កេសួង សុខា ភិ បាល 
ដេលជា បេធាន គណៈ កម្មការ- 
អន្តរ កេសងួ ដើមេប ីបេ យទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  រួមទំាង ថា្នាក់ ដឹក នំា កេ- 
សួង សុខា ភិបាល  ក៏បាន បេ ជុំ 
ពិភាកេសា ជា មួយ  លោក  ហង់ ជួន  
ណា រ៉នុ  រដ្ឋ មនេ្ត ីកេសងួ អបរ់ ំ យវុ- 
ជន នងិ កឡីា រមួ ទំាង កេមុ ការ ងា រ 
ផ ងដេរ  ដើមេប ីពនិតិេយ លទ្ធ ភាព ក្នងុ 
ការ បើក ដំណើរ ការ សា លារៀន 
ឡើង វិញ ជា បណ្តើរ ៗ នេះ ។ 

យោង តាម  ហ្វេស ប៊ុក របស់ 

កេសួង សុខា ភិបាល  ដេលបាន 
ផេសព្វ ផេសាយ   កាល ពីមេសិល មិញឱេយ 
ដងឹ ថា កចិ្ច បេជុ ំនេះគ ឺបាន ពនិតិេយ 
លទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ បើក ដ ំណើរ ការ 
ឡើង វិញ ជា បណ្តើរ ៗ   នូវ គេឹះ- 
សា្ថាន អប់រំ អន្តរ ជាតិ ស្តង់ ដា កមេតិ 
ខ្ពស ់មយួ ចនំនួ ។ កប៏៉នុ្តេ តេវូ គោ- 
រ ព តាម គោល ការណ៍ សំ ខាន់ៗ 
សេប តាម វធិាន ការ សខុា ភបិាល 
ដើមេបី ធានា មិន ឱេយ មាន ការ ឆ្លង រីក- 
រាល ដាល នេ ជងឺំ កូវីដ ១៩  ដោយ 
មាន ការ តេតួ ពិនិតេយ  និង តាម ដាន 
ពី កេុម ការ ងារ អន្តរ កេសួង ។

ជុវំញិ ការ ងារ នេះ លោក  ហង-់ 
ជួន  ណារ៉ុន   ធា្លាប់ បាន ថ្លេង នៅ 
ក្នុង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន ក្នុង 
ពិធី បើក កា រដា្ឋាន ជួស ជុល  និង 
កេលម្អ អគារ « មជេឈ មណ្ឌល សមេប់ 
ការ អប់រំ ឌីជី ថល  និង ការ អប់រំ ពី 
ចមា្ងាយ »នៅ វិទេយា ល័យ ពេះ សីុ សុ- 
វត្ថិ កាល ពី ថ្ងេ ២២  មិថុនា ថា  
កេសួង អប់រំ បាន រៀប ចំ យុទ្ធ សាស្តេ 

រួច ហើយ ក្នុង ការ រៀប ចំ បើក ដំ- 
ណើរ ការ សា លា រៀន ឡើង វិញ នេះ ។  
     លោក ថា  ការបើ បើក សា លា- 
រៀន វិញគឺ ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ  
ពី សា លា ដេល មាន ស្ដង់ ដា ខ្ពស់ ។ 
ប៉ុន្ដេ សា លា ដេល មាន សិសេស 
កកកុ ញ ដេល មិន អាច អនុវត្ត 
បាន តាម វិធាន ការ របស់ កេ សួង 
សុខា ភិបាល ឬ ក៏ អង្គការ សុខ- 
ភាព ពភិព លោក  គ ឺមនិទាន ់អាច 
អនុ ញ្ញាត ឱេយ បើក វិញ ទេ។

បើ តាម លោក  ហង់ ជួន  ណារុ៉ន 
សិសេស ចំណេះ ដឹង ទូទៅ របស់ រដ្ឋ 
ទាំង អស់ មាន  ៣លាន នាក់ ។ 
បុ៉ន្តេក្នងុ ចំណោ ម នោះ មាន សិសេស 
បេមាណ តេ  ១,៥ លាន នាក់ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ដេល ទទួល បាន សេវា 
ការ សិកេសា តាម បេព័ន្ធ ឌីជី ថល 
(អន ឡា ញ)។ ចំណេក សិសេស 
១,៥លាន នាក ់ទៀត  តេវូ ពងឹ លើ 
ការ សិកេសា តាម សៀវ ភៅ សិកេសា 
គោល របស់ កេសួង អប់រំ ៕
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �េសេង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមេន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉េ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
បេ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណេម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា� , 

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

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សេត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងេសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វ�រុទ្ធ 

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

ញឹម សុកេ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពេ�េ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
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ជា ន់ទី ៧ នេ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត េច

ហុ៊ន សេន(ផ្ល វូ៦០ម៉េតេ ) ភូមិ�េ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�េ  កេ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គ.ស.ម.ក និង UN  ពិភាក្សា  ពី ការ តាម ដានការ អនុវត្តអនុសាសន៍UPR និងការបង្កើតសា្ថាប័នសិទ្ធមិនុស្សជាតិ
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ គណៈ កមា្មាធិការ សិទ្ធិ - 
មនុសេស កម្ពុជា(គ.ស.ម.ក) និង 
តំណាង ការិយល័យ ឧត្តម ស្នង - 
ការ ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិមនុសេស  អង្គ - 
ការ សហ បេជា ជាតិ  បេចាំ កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ងេ ទី១  ខេកក្កដា  បាន ជួប 
ពិភាកេសា និង តាម ដាន ការ អនុវត្ត 
អនុសាសន៍  UPR និង ការ បង្កើត 
សា្ថាប័ន សិទ្ធិ មនុសេស ជាតិ ១ ឆ្នាំ 
បនា្ទាប់ ពី កម្ពជុា ទទួល បាន អនុ សា - 
សនច៍នំនួ១៩៨ ចណុំច ព ីបេទេស 
សមាជិក អង្គការ សហ បេជា ជាតិ ។

ជំនួប នេះ ធ្វើ ឡើង នៅសា្នាក់ ការ  
គ.ស.ម.ក រវាង លោក Pradeep 
Wagle តំណាង ការិយល័យ 
ឧត្តម ស្នង ការ សិទ្ធិ មនុសេស បេចាំ 
កម្ពុជា និង លោក កេវ រ៉េមី បេធាន  
គ.ស.ម.ក ។

លោក Pradeep Wagle បាន 
ថ្លេង បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ តាមអីមុេល 
នៅ កេយ ជំនួប នោះ  ថា  លោក 
និង លោក កេវ រ៉េមី និង បុគ្គលិក ជា - 
ចេើ នទៀត បាន ពិភាកេសា លើ បេធា ន- 
បទ ជា ចេើន រមួ មាន ទាងំ ការ ពនិតិេយ 
លើ ការ អនុវត្ត   នេ ការ តេួត ពិនិតេយ ជា 
សកល តាម កាល កំណត់ (UPR ) 
ការ បង្កើត សា្ថានប័ន សិទ្ធ ិមនុសេស ជា តិ 
ដេល បេទេស ចនំនួ  ១៥ បាន ផ្ដល ់

អនុសាសន៍ ឲេយ បង្កើត ឡើង ហើយ 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា   មាន គោល- 
បំណង ចង់ បង្កើត ឡើង។ លោក 
បន្ថេម ថា កិច្ចបេជុំ ក៏ បាន  ពិភាកេសា  
លើ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ គណៈ កម្មការ 
ជំនាញ ដេល ស្ថតិ កេម សន្ធ ិសញ្ញា 
ជា ចេើន រួម មាន អនុស ញ្ញា បេឆំង 
នឹង ការ បាត់ ខ្លួន ដោយ អាថ៌កំបាំង 
អនុសញ្ញា បេឆំង នឹង ការ ធ្វើ ទារុ ណ- 
កម្ម នងិ អនសុញ្ញា សទិ្ធ ិបគុ្គល មាន 
ពិការ ភាព។ 

លោក Pradeep Wagle បាន 
ថ្លេង យ៉ាង ដូច្នេះ ថា៖ «ក្នុង អំឡុង 

នេ  កិច្ច ពិភាកេសា នេះ យើង សា្វាគមន៍ 
ដល់ ការ ដាក់ របាយការណ៍ របស់ 
គ.ស.ម.ក ដេល ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង 
អនុសញ្ញា អន្តរជាតិ  ស្ដី ពី សិទ្ធិ- 
ពលរដ្ឋ  និង សិទ្ធិ នយោបាយ IC-
CPR និង ការ ដាក់ របាយការណ៍ 
កាលពី ពេល ថ្មីៗ នេះ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
អនុសញ្ញា អន្តរជាតិ ស្ដី ពីសិទ្ធិ-   
សេដ្ឋ កិច្ច សង្គម វបេបធម៌»។

លោ ក  សេី ចក់ សុភាព នាយិកា 
បេតិបត្តិ នេ មជេឈមណ្ឌល សិទ្ធិ - 
មនសុេស កម្ពជុា  ថ្លេង ថា  អនសុាសន ៍
ទាំង១៧៣ ក្នុង ចំណោម ១៩៨ 

ដេល ផ្ដល ់ដោយ បេទេស ជាង ៧០ 
កាល ពី ខេ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ 
CCHR ឃើញ មាន ការ ចាត់ វិធាន - 
កា រ ខ្លះ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ អនុវត្ត លើ 
អនុ សាសន៍ មួយ ចំនួន តូច។

លោកសេ ីបន្ត ថា វធិានការ ដេល 
បាន អនុវត្ត រួម មាន  ការ បង្កើត 
តុលាការ ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ ចំនួន  ៣ 
បង្កើន ការ ផ្ដល់ ជំនួយ ផ្នេក ចេបាប់ 
ដោយ ឥត គិត ថ្លេ ការ បង្កើន ថវិកា 
គំាទេ ដល់ ជនរងគេះ ស្តេនិីង ក្មេង- 
សេ ីការ បង្កើត លេខ ទូរស័ព្ទ ឆ្លើយ ត ប 
បនា្ទាន់ ដោយ  គ.ស.ម.ក ការ បើក 

ដំណើរ ការ អគារ សា្ដារ សមេបទា សុខ - 
ភាព ផ្លូវ ចិត្ត និង ការ បង្កើត កម្មវិធី 
សមេប ទានធន ដល់ ស្តេ ីមាន ផ្ទេ ពោះ។ 

កេ ព ីនេះ  រដា្ឋាភ ិបាល  បាន ផ្ដល ់
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល ដល់ ថា្នាក់ ដឹក - 
នំា មូលដា្ឋាន ក្នងុ ការ ពិគេះ យោប ល់ 
សមេប់ សេ្ត ីនិង កុមារ  ដេល រងគេ ះ  
ដោយ អំពើ ហិងេសា ផ្នេកយេនឌ័រ ការ- 
បង្កើត បន្ទប់ សវនាការ ថ្មី ចំនួន៤  
នៅ សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ 
និង ការ បង្កើត ការិយល័យ ចេបាប់  
នៅ ពន្ធនាគារ រាជធានី -ខេត្ត ចំនួន 
២៥ ដេល ធ្វើ ឲេយ មេធាវី អាច បេឹកេសា 
យោបល់ ជាមួយ កូន ក្ដ ីដោយ សមា្ងា ត់។ 

ទោះ បីយ៉ាង ណា  លោក សេី  ចក់ 
សុភាព សង្កេត ឃើញ មាន ដំណើរ 
ថយ កេយ ជា ចេើន  លើ អនុសា - 
សន៍ ដេល កម្ពុជា ទទួល យក ជា - 
ពិសេ ស ពាក់  ព័ន្ធ នឹង ការ បើក លម្ហ 
សមេប ់ពលរដ្ឋ ការ ពារ អ្នក ការពារ 
សទិ្ធ ិមនសុេសនងិ ការ គោរព សេរភីា ព  
ជាមូល ដា្ឋាន។ 

លោក សេ ីថ្លេង ដចូ្នេះ ថា៖ «យើង 
ជំរុញ ឲេយ មាន ការ អនុវត្ត នូវ អនុសា - 
សន៍ ទំាង ១៩៨ រួម ទំាង អនុសា ស ន៍  
ចំនួន២៥ ដេល កម្ព ុជា បាន កត់ សមា្គាល់ 
(មិន ទទួល យក ) ។ ការ អនុវត្ត អនុ - 
សាសន៍ ទំាង នេះនឹ ង ជួយ ធ្វើ ឲេយ សា្ថា ន -  
ភាព សិទ្ធិ មនុសេស នៅ  កម្ពុជា បេសើរ 
ឡើង បាន យ៉ាង លឿន»៕

តពីទំព័រ ២...ខ្លនួឯង នោះ ទេ 
ខណៈវាជា បទ ល្មើសលួ ច  លាក់  
ធ្វើ អាជី វក ម្មរ៉េ មាស  ខុស ចេបាប់ »។ 

លោក បាន បន្ថេម ថា   ពេល នេះ  
សមត្ថ កិច្ច កំពុង សេវជេវ ស្វេ ង រក 
បរុស សងេស ័យឈ្មាះ  ឌ ឹម វណ្ណ ដា 
និង បក្ខ ពួក ដើមេបសាក សួរ ពី 
ករណនីេះ  នងិក សាងស ំណុរំឿង  
បញ្ជូន ទៅតុ លាការ»។  

ជុំវិញ ករ ណីនេះ  លោក  នួន 
សារ៉ន  អភិ បាល សេុក កេវ សីមា  
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  កាល- 
ពី ចុង ឆ្នាំ មុន អាជា្ញា ធរ បាន ចុះ 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ អាជីវ កម្ម រ៉េមាស 
ជា លក្ខ ណៈគេួ សារ ក្នុង ភូមិ ពូទុ ង 
ឃុំចុ ងផ្លាស់   ដោយ សារ  ការរក- 
រ៉េមាស ក្នុង តំបន់ នោះគា្មា នចេបា ប់ 
ហើយ ជារឿយ ៗ  តេងបង្ក គេះ  ថា្នាក់ 
ដល់ កម្មករ  ដោយ សារ ការ ជីក 
រណ្ដា រ៉េ មា ស ខុស បច្ចេក ទេស ។

លោក បានប ន្ត ថា  រណ្ដារ៉េមា ស 

ស្ទើ រតេ ទំាង អស់ តេ ូវបា នសម ត្ថ- 
កិច្ច ចមេុះ ខេ ត្ត និងម ន្ទីរ ជំនាញ 
ឈសូ ឆយ កប ់លបុ លើក លេង 
តេ រណ្ដា រ៉េ មាស មួយ ចំនួន ដេ ល 
មា្ចាស ់ទ ីតាងំ បាន សុ ំរុះរ ីន ិង លបុ 
ចោ លដោ យខ្លួ នឯង ។

លោក  សារ៉ ន បានថ្លេ ងថា៖«ការ  
សា្លាប់ បុរស ជា កម្ម ករមា្នាក់ ក្នងុរណ្ដា 
រ៉េ មាស  របស ់ឈ្មាះ  ឌមឹ  វណ្ណ ដា  
ពី៣ ថ្ងេ មុន នេះ  គឺជា ករ ណីគេះ- 
ថា្នាក់  ការ ងារ លើប ទល្មើស លួច ធ្វើ 
អាជីវ កម្មរ៉េ មាស ខសុ ចេបាប ់មនិ មេន  
ជាករ ណីឃាត កម្មនោះ ទេ»។ 

លោក  សារ៉ ន បាន បន្ថេមថា  
បច្ចុ បេប ន្ន ទី តាំ ងរណ្ដារ៉េ មាស 
ដេ ល បង្ក គេះ ថា្នាក់  សា្លាប់  បុរស 
មា្នា ក់ ខាង លើ នេះ  នៅមិ ន ទាន់    លុប  
វញិ នៅ ឡើយ  ទេ។ប៉នុ្តេស មត្ថ ក ិច្ច 
បាន បោះ ប ង្គាល ហុ៊មព័ ទ្ធដើ មេបី- 
រកេសា ការ ពារវត្ថ ុតាង   រង់ ចំាកា រ - 
សេវ ជេវ  ប ន្ថេ មពី កេុ ម គ ណៈ- 
ក ម្ម កា រជំ នាញ ថា្នាក់ ខេត្ត ៕

ជំនួប ពិភាកេសា   រវាង គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធមិនុសេស កម្ពជុា និង តំណាង  UN  បេចំា កម្ពជុា  ពី ថ្ងេ  ទី ១  ខេ កក្កដា ។ រូបថត FN

សិសេសនៅខេត្តសៀមរាបពេលមិនទាន់បិទសាលា  ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ក្សួងអប់រំ... សមត្ថកិច្ច...

ទីតំាងជីករ៉េមសខុសចេបាប់ដេលមនសា្លាប់មនុសេស  ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក



ខណៈវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យ
រោងភាពយន្តកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការបើកដំណើរការឡើងវិញ

ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៧

 កម្សាន្តwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ខណៈ បៃទៃស កម្ពជុា បាន បើក ដណំើរ- 
ការ ឡើងវញិ ដោយ បៃងុបៃយត័្ន បន្ទាបព់ ី
ចាត់វិធានការ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ បៃជាជន ក ៏កពំងុ ទន្ទងឹរងច់ា ំ
វិលតៃឡប់ ទៅកាន់ កន្លៃង កមៃសាន្ត ដៃល 
ពួកគៃ ចូលចិត្ត វិញ ។ 

 អ្នក នៅក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម ភាពយន្ត បាន 
ឲៃយ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ដងឹថា  ប៉នុ្តៃ រោង ភាពយន្ត 
នៅតៃ បន្ត បិទទ្វា រជា បណ្តោះអាសន្ន 
ដៃល កំពុង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ វិស័យ 
ភាពយន្ត ដ៏ រស់ រវីក របស់ កម្ពុ ជា ។  

 កញ្ញា ឡៅ ផានី បៃធានគៃប់គៃង 
ទូទៅ កៃុមហ៊ុន Westec Media Lim-
ited ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ចៃកចាយ 
ខៃសៃភាពយន្ត ឈា នមុខ មួយ នៅ កម្ពុជា 
ថ្លៃងថា ៖« សព្វថ្ងៃ យើង ជមៃុះ បុគ្គលិក 
សល់ តៃ ៣០ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ ធៀបនឹង 
មនុពៃល ផ្ទុះ ជងំ ឺនៃះ ឡើង ។ បគុ្គលកិ រោង- 
ភាពយន្ត នៅ កម្ពុជា នៅ ធ្វើការ បច្ចុបៃបន្ន 
មាន ចន្លោះ ពី ៣០ ទៅ ៥០ ភាគរយ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ ពួកគៃ តៃូវការ បៃក់ខៃ ដូច្នៃះ 
បើ គ្មាន ចំណូល នះ យើង មិន អាច 
បន្តបាន លើសពី ៤ ខៃ ទៃ ឥឡូវនៃះ យើង 
ស្ថិតក្នុង ខៃ ទី ៣ ហើយ » ។ 

 ខណៈ រោងភាពយន្ត នៅ បៃទៃស 
វៀតណាម បាន បើក ដំណើរការ ជាថ្មី 
កាលពី ថ្ងៃទី ៩ ខៃឧសភា នៅពៃល 
បៃទៃស ថៃ និង ឡាវ ក៏បាន បើក ឡើង 
វញិ កាលព ីខៃ មនុ ផងដៃរ ។ កញ្ញា ផាន ី
សងៃឃឹមថា  រដា្ឋាភិបាល កម្ពុ ជា នឹង អនុ-
ញ្ញាតឱៃយ រោងភាពយន្ត នៅ កម្ពជុា ចាប-់ 
ផ្តើម បើក ដណំើរការ ឡើងវញិ ក្នងុពៃល 
ឆប់ៗ ។ 

« ពតិណាស ់កត្តាសវុត្ថភិាព គជឺា រឿង 
សខំាន ់បផំតុ ។ ចនំនួនងឹ តៃវូ បាន កាត-់ 
បន្ថយ ដើមៃបីឱៃយ មនុសៃស នៅ ឆ្ងាយ ពីគ្នា 
ខណៈ បុគ្គលិក  អ្នក ទៅ ទសៃសន ភាព - 
យន្ត តមៃូវ ឲៃយ ពាក់ មា៉ាស់ » ។ 

 កញ្ញា ផានី បន្តថា ៖« យើង យល់ ពី 
ការ បៃងុបៃយត័្ន របសរ់ ដា្ឋា ភ ិបាល ប៉នុ្តៃ 
បើ ការបិទ នៅតៃ បន្ដ នះ វា នឹង បង្ក 
ផលប៉ះពាល ់យ៉ាងខា្លោងំ ដល ់ខៃសៃ ចង្វាក ់
រោងភាពយន្ត ដូចជា រោង ភាព យន្ត 
Legend Cinemas និង រោង- 
ភាពយន្ត Major Cineplex និង 
កៃមុហ៊នុ ចៃកចាយ ភាពយន្ត ជាដើម ។ 
អាជីវកម្ម ក្នុង វិស័យ ពាក់ព័ន្ធ រួមទំង 

ចំណីអាហារ ភៃសជ្ជៈ និង ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន ក៏ រង ផលប៉ះពាល់ ដៃរ » ។ 

 ចំណាប់អារម្មណ៍ បានកើត ឡើង 
ចំពោះ របាយការណ៍ ដៃល បង្ហាញ 
ថា ឧសៃសាហកម្ម រោងភាពយន្ត ទងំ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ចិន  និង សហរដ្ឋអាមៃរិក 
កំពុង បៃឈមមុខ នឹង វិបត្តិ ដោយ សារ 
តៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   

 យោងតម ការរាយការណ៍ របស់ 
BBC បាន ឲៃយ ដឹងថា តម ការ សា្ទាប ស្ទង ់
របស់ សមាគម ភាពយន្ត ចិន បាន 
ពៃមាន ថា  ៤០ ភាគរយ នៃ រោងភាពយន្ត 
នៅក្នុង បៃទៃស យកៃស អាសុី មួយ នៃះ 
អាច នឹងរង ផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ។  

បៃជាជន ចិន រាប់លាន នក់ កំពុង រីក- 
រាយ ទសៃសន ខៃសៃភាពយន្ត តម បៃព័ន្ធ  
អុីន ធឺ ណៃ ត ក្នុងអំឡុងពៃល បិទទ្វារ 
រោងភាពយន្ត ដោយសារ មាន សៃវាកម្ម 
ផៃសព្វផៃសាយ ភាពយន្ត ជាចៃើន ហើយ 
រោង ភាពយន្ត រាប់ពាន់ អាច នឹង បិទទ្វា រ 
ជា អចិ  ៃ្រន្តយ៍ ។  

 យោងតម ការ សា្ទាបស្ទង់ ទីផៃសារ 
របស់ កៃុមហ៊ុន IBISWorld បាន  
បង្ហាញ ថា  មាន រោងភាពយន្ត ជាង 
១២០០០ នៅក្នងុ បៃទៃស ចនិ ។ ហើ យ  
យោងតម ការ សា្ទាបស្ទង់ របស់ សមា-
គម ភាពយន្ត ចិន បាន ឲៃយ ដឹងថា  រោង - 
ភាព យន្ត ៤ ក្នុងចំណម ១០ បាន 

និយយថា  ពួកគៃ ទំនង នឹងបិ ទទ្វារ 
ក្នុងពៃល ឆប់ៗ ។  

BBC បាន ឲៃយ ដឹងថា នៃះ អាច មាន 
នយ័ថា  រោងភាពយន្ត ជតិ ៥០០០ នងឹ 
តៃូវបិទទ្វា រដោយសា តៃ ជំងឺ រាតតៃបាត 
សកល មួយនៃះ ។ 

CNN បាន រាយការណ៍ ថា  នៅ 
អាមៃរិក AMC ដៃលជា ខៃសៃចង្វាក់ 
រោងភាពយន្ដ ធំជាងគៃ បំផុត នៅលើ 
ពភិពលោក  បាន ឲៃយ ដងឹ កាលព ីខៃ មនុ 
ថា ខ្លួន មាន « មន្ទិល យ៉ាងខា្លោំង » ថា តើ 
វា អាច នៅតៃ បន្ត មាន អាជីវកម្ម ឬ 
យ៉ាងណា  បន្ទាប់ ពីរោងភាពយន្ត ជា - 
ចៃើន នៅ ទូទំង ពិភពលោក បាន បិទ 

ទ្វា រក្នុង អំឡុង វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ នៃះ ។ 
AMC ដៃល បទិ រោងភាពយន្ត របស ់

ខ្លួន កាលពីដើម ឆ្នាំនៃះ រំពឹងថា នឹង 
ខាតបង់ ចន្លោះ ពី ២,១ពាន់ លាន 
ដុលា្លោរ ទៅ  ២,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លោរ 
នៅក្នុង តៃីមាស ទី១ នៃ ឆ្នាំនៃះ ។ 

 កញ្ញា ផាន ីបាន លើកឡើងថា  ឧសៃសា-
ហកម្ម ភាពយន្ដ ដៃល កំពុង រីកចមៃើន 
នៅ កម្ពុជា ក៏ កំពុង ស្ថិតក្នុង គៃះថា្នាក់ 
ផងដៃរ ។ 

 លោក Simon Choo នយក 
បៃតបិត្ត ិនៃ កៃមុហ៊នុ Westec Media 
Limited ថ្លៃងថា ៖« ការអភិវឌៃឍ រោង - 
ភាពយន្ត នៅ កម្ពុជា ហាក់ ថមថយ ។ 
ដូច្នៃះ យើង តៃូវយក ឧសៃសាហ កម្ម នៃះ 
ចៃញពី តំបន់ គៃះថា្នាក់ » ។   

 រោងភាពយន្ត កពំងុ បៃើបៃស ់ពៃល-
វៃលា បិ ទ ទ្វារ នៃះដើមៃបី កៃលម្អទី កន្លៃង   
និង រៀបចំ កាលវិភាគ បញ្ចាំង  ខណៈ 
រោង ភាពយន្ត នៅ កម្ពជុា កពំងុ ទន្ទងឹ រង ់ចា ំ
ការបើកដំណើរការ ឡើងវិញ ។ 

« បៃភៃទ ភាពយន្ត សំខាន់ៗ ដៃល 
យើង កំពុង ផ្តាត សំខាន់ គឺ ភាពយន្ត 
បៃប ភ័យរន្ធត់ រ៉ូ មៃន ទិ ក  វាយបៃហារ 
និង ភាពយន្ត បៃប កំប្លៃង ។ មាន ទំង 
ភាព យន្ត បរទៃស  និង ភាពយន្ត ខ្មៃរ 
ហើយ ៧០ ភាគរយ ប៉ះពាល់ ដោយ- 
សារ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ខណៈ ៣០ 
ភាគរយ នឹង ដំណើរការ ឡើងវិញ » ។ 

 កញ្ញា ផានី បាន បន្ថៃមថា ៖«យើង 
បាន តៃៀមខ្លួន រួចជាសៃច ដើមៃបី ផ្តល់ 
ការកមៃសាន្ត នៅ កម្ពុជា ជាថ្មី ម្តងទៀត 
ហើយ យើង មានការ បៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ 
អពំ ីបញ្ហា សវុត្ថភិាព ដោយ រពំងឹថា  នងឹ 
បញ្ចាំង រឿង Mulan របស់ Disney 
នៅ ចុងខៃ នៃះ ។ យើង កំពុង រង់ចាំ 
ភ្លើង ខៀវ »៕ 

រោងភាពយន្តនៅកម្ពុជាបានបិទទ្វារតាំងពិីខែមែសា ដោយសារតែវិធានការទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថត AFP  

គំរូគម្លាតកៅអីអង្គុយទសែសនាភាពយន្ត នៅពែលរោងភាពយន្តបើកឡើងវិញ។  កញ្ញា ឡៅ ផានី បែធានគែប់គែង ទូទៅ កែុមហ៊ុន Westec Media Limited។
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សាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទតូសហរដ្ឋអាមេរកិបេចាពំេះរាជាណាចកេកម្ពជុា
តាងនាមឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋ-

អាម្រិកខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញប្ជា-
ជនកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមជាមួយ
ជនជាតិអាម្រិកនៅគ្ប់ទីកន្ល្ង
ដើម្បីអបអរទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់
សហរដ្ឋអាម្រិកថ្ង្ទី៤ខ្កក្កដា។
នៅថ្ង្ន្ះក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត
សហរដ្ឋអាម្រិកប្ចាំព្ះរាជាណា-
ចក្កម្ពុជាខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុង-
ការអបអរសទរទិវាឯករាជ្យលើកទី
២៤៤ របស់យើងនិងខួបលើកទី
៧០ន្ការបង្កើតទនំាកទ់នំងការទតូ
រវាងប្ទ្សយើងទាំង២។
សហរដ្ឋអាមរ្កិនងិបទ្ស្កម្ពជុា

បានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតលើក
ដំបូងកាលពី៧០ឆ្នាំមុនក្នុងខ្ន្ះ
គឺខក្ក្កដាឆ្នាំ១៩៥០នៅពល្ដល្
ប្សិតអាម្រិកលោកDonaldR.
Heathបានថ្វាយសរតាំងជូនព្ះ-
ករុណាព្ះបាទនរោត្តមសីហនុ។
ព្លនោះគឺ៣ឆ្នាំមុនកម្ពុជាទទួល
បានឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយបនា្ទាប់
មកសហរដ្ឋអាម្រិកបានចូលរួម
វិភាគទានជាច្ើនដល់ការអភិវឌ្ឍ
ដំបូងៗរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងនាម
ជាប្ទ្សដ្លមានស្រីភាព និង
ឯករាជ្យ។
ឆ្នាំន្ះគឺជាឆ្នាំដ៏ពិស្សសម្ប់

ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាម្រិក-
កម្ពុជា។ដោយសហការជាមួយមិត្ត
កម្ពុជានិងដ្គូរបស់យើងយើងរំឭក
ខួបន្ចំណងការទូតខួបលើកទី៧០
ដោយគសូបញ្ជាក់ពីផ្នក្ន្កចិ្ចសហ-
បត្បិត្តកិារជាប្វត្តសិស្ត្នងិគណុ
តម្ល្រួមគ្នារបស់យើងហើយនិង
ទំនាក់ទំនងយូរលង់រវាងប្ជាជន
កម្ពុជានិងប្ជាជនអាម្រិក។
ក្នុងខ្នីមួយៗស្ថានទូតសហរដ្ឋ-

អាម្រិកផ្តោតលើវិស័យមួយន្កិច្ច-
សហបត្បិត្តកិារបក្បដោយចរីភាព

របស់យើងដ្លរួមមានកសិកម្ម
យុវជនការអប់រំពាណិជ្ជកម្មសម-
ភាពយ្នឌរ័បរសិ្ថានលទ្ធបិ្ជាធបិ-
ត្យ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សជាដើម។
ភាពជាដ្គូរបស់យើងបានផ្តល់នូវ
លទ្ធផលវិជ្ជមាននៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពជុាដចូជាការស្តោរឡើងវញិកយ្
មានការវិវាទគ្នាការទទួលខុសត្ូវ
ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចការធ្វើឲ្យប្សើរ
ឡើងផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភសមាហ-
រណកម្មតំបន់ការពង្ីកពាណិជ្ជកម្ម
និងទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យកត់-

សមា្គាល់ក្នុងការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹង
ជំងឺឆ្លង។សហរដ្ឋអាម្រិកក៏ទទួល
បានអត្ថប្យោជន៍ផងដ្រ។យើង
សូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះការជួយ
ជ្មជ្ងរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាក្នុង
ការរុករកអដ្ឋិធាតុទាហានអាម្រិក
ដល្បានបាត់ខ្លនួក្នងុសមយ័សង្គម្
ឥណ្ឌូចិននិងចំពោះការចូលរួម
ចំណ្ករបស់កម្ពុជាក្នុងប្តិបត្តិ-
ការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហ-
ប្ជាជាតិ។
ប្ៀបដូចក្ុមគ្ួសរនិងអ្នកជិត-

ខាងគ្នាដរ្ក្នងុរយៈពល្៧០ឆ្នាំកន្លង
មកន្ះយើងបានពុះពារការខ្វ្ង
គនំតិគ្នាខ្លះ។ទោះយ៉ាងណាក្តីគ្ឹះន្
ចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាម្រិក
និងកម្ពុជានៅត្មានជាបន្ត៖គឺមាន
ទំនាក់ទំនងរវាងប្ជាជននិងប្ជា-
ជនដ្លនៅត្រឹងមាំអង្គការក្-
រដា្ឋាភិបាលសកលវិទ្យាល័យសិស្ស
នសិស្តិក្មុហ៊នុអាជវីកម្មនងិទស្ចរ
ដ្លជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងនិង
ពង្ឹងចំណងមិត្តភាពដ្លធ្វើឲ្យ
យើងឆ្លងផុតរាល់បញ្ហាប្ឈមទាំង-
ឡាយដូចជាជំងឺរាតត្បាតសកល
នាព្លបច្ចុប្បន្នផងដ្រ។
យុត្តិធម៌ និងសមភាពគឺជាគ្ឹះន្

លទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យរបស់សហរដ្ឋ

អាម្រិកនិងប្ជាជាតិរបស់យើង។
នៅថ្ង្ប្រព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិន្ះ
យើងមានមោទនភាពនឹងប្វត្តិ-
សស្ត្របស់យើង ទោះបីយើងសូម
ទទួលស្គាល់ថយើងមិនម្នសុទ្ធត្
បពំញ្បានតាមឧត្តមគតិន្ការបង្កើត
ប្ទ្សរបស់យើងក៏ដោយ។តាម
រយៈការចលូរមួព្ញលញ្នងិដោយ
សរី្ន្សំឡង្បជ្ាជនអាមរ្កិទាងំ-
អស់យើងអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ
ដោយសន្តិវិធីដើម្បីកា្លាយជា“សហ-
ភាពដ្លល្អឥតខ្ចោះជាងមុន”ដ្ល
ជាគោលបំណងរបស់ប្ទ្សប្ជា-
ធិបត្យ្យទាំងអស់។
ដចូកាលពី៧០ឆ្នាមំនុដរ្ពល្ន្ះ

ប្ជាជនអាម្រិកមានការប្ត្ជា្ញាក្នុង
ការធ្វើឲ្យប្ទ្សកម្ពុជាមានស្ចក្តី-
សុខវិបុលសុខនិងឯករាជ្យនិងជួយ
ប្ជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឱ្យរីករាយ
នងឹគោលការណ៍លទ្ធិបជ្ាធបិតយ្យ្
ដ្លមានច្ងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
របស់ពួកគ្។សូមអរគុណចំពោះ
ការចលូរមួជាមយួយើងក្នងុការអបអរ
ខួបលើកទី២៤៤ន្ឯករាជ្យជាតិ
របស់សហរដ្ឋអាម្រិកនិងក្នុងការ-
សម្លឹងទៅរកចំណងមិត្តភាពច្ើនឆ្នាំ
ទៅមខុទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមរិ្កនងិ
ប្ទ្សកម្ពុជា៕

សាររបស់បេធានសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Allen Dodgson Tan
ខណៈសហគមន៍អាមរ្កិបរ្ព្ធទវិា

ឯករាជ្យរបស់យើងនៅក្នុងរាជធានី-
ភ្នំព្ញយើងនឹងបង្ហាញថ តើការ-
រស់នៅរបស់ជនជាតិអាម្រិកាំង
នៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាមាន
លក្ខណៈយ៉ាងណា?
ពួកយើងដ្លបានជ្ើសរីសការ-

រស់នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងអំឡុង
វបិត្តិជងំឺកូវដី១៩បានបង្ហាញនវូការ-
ប្ត្ជា្ញាចិត្តយ៉ាងជ្លជ្ចំពោះ
បជ្ាជាតិនងិបជ្ាជនកម្ពជុា។យើង
បានសម្ចចិត្តដើម្បីប្ឈមនឹង
បញ្ហាបឈ្មន្ជងំឺកូវដី១៩ដល្មនិ
ធា្លាប់មានពីមុនមកន្ះ រួមគ្នាជាមួយ
បងប្អូនប្ុសស្ីកម្ពុជារបស់យើង
ទោះបីប្ឈមនឹងបញ្ហាសុខភាព
ផ្ទាល់ខ្លួនអាជីវកម្ម និងនៅឆ្ងាយពី
សមាជិកគ្ួសរក៏ដោយ។
ការប្ត្ជា្ញាចិត្តនិងស្មារតីនៅចំពោះ

មុខបញ្ហាប្ឈមន្ះគឺចំព្លដ្ល
ជនជាតិអាម្រិកប្រព្ធទិវាឯករាជ្យ-
ជាតិថ្ង្ទី៤ខ្កក្កដា។ខ្ញុំជឿជាក់ថ

យើងមានស្មារតីរួមគ្នាជាមួយប្ជា-
ជនកម្ពុជាដ្លពួកគ្បានជម្នះនូវ
ការលំបាកដ៏ធំធ្ងន្ះ។ន្ះជាហ្តុ- 
ផលមួយដ្លខ្ញុំគិតថប្ជាជន
អាម្រិកនិងប្ជាជនកម្ពុជាមាន
ភាពស្និទ្ធស្នាលជាពិស្ស។
ខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចោំងពីចំណងមិត្តភាពន្ះ

ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការមានឈាមជ័រ
ពីឪពកុមា្តោយរបសខ់្ញុំដល្មានកណំើត
នៅសហរដ្ឋអាម្រិកនិងស្ុកខ្ម្រ។
សហរដ្ឋអាម្រិកបានផ្តល់ឲ្យក្ុម-
គ្សួររបស់យើងគច្ចញ្ពីសង្គម្
នងិផ្តលឱ់កាសឲយ្យើងកសងជវីតិថ្មី
ក្នងុនាមជាក្មុគ្សួរមយួយើងមាន
អ្វីៗជាច្ើនដើម្បីអបអរក្នុងនាមជា
ជនជាតិអាម្រិក។
ក្នុងនាមជាអតីតកងទ័ពអាម្រិក

មា្នាក់ ទិវាឯករាជ្យរបស់យើងក៏មាន
សរៈសំខាន់ពិស្សមួយទៀតផង-
ដ្រ។ខ្ញុំបានប្យុទ្ធដើម្បីប្ទ្ស
របសខ់្ញុំទាងំនៅក្នងុបទ្ស្អុរីា៉ាក់នងិ
អាហ្វហា្គានសី្ថានដោយបានរៀនសតូ្

ពីការលះបង់និងបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្
សង្គ្ម។អ្វីដ្លខ្ញុំបានមើលឃើញ
គួរឲ្យកត់សមា្គាល់បំផុតអំពីសង្គ្មគឺ
សមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការអត់-
ឱននិងការផ្សះផ្សា។
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាម្រិកធា្លាប់បាន

ធ្វើសង្គ្មជូរចត់ដើម្បីឯករាជភាពពី
អង់គ្ល្សក្តី ក៏បច្ចុប្បន្នយើងគឺជា
ប្ទ្សដ្លមានចំណងមិត្តភាព
ជតិស្នទិ្ធបផំតុ។ដចូគ្នាន្ះដរ្បជ្ាជន 
កម្ពជុានងិសហរដ្ឋអាមរ្កិមានចណំង
មិត្តភាព វប្បធម៌ និងពាណិជ្ជកម្ម
ជតិស្នទិ្ធដល្ផ្តល់អត្ថបយ្ោជន៍ដល់
ប្ទ្សទាំង២យ៉ាងច្ើនទោះបី
ទំនាក់ទំនងជាប្វត្តិសស្ត្មានភាព-
ស្មុគស្មាញក៏ដោយ។អារម្មណ៍ន្ការ- 
បើកកិច្ចសហការក្នុងការកសងអនា-
គតរមួគ្នាន្ះផ្តលឱ់យ្ខ្ញុំនវូសទុដិ្ឋនិយិម
យ៉ាងខា្លាំងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហ-
រដ្ឋអាម្រិកនិងកម្ពុជា។
អ្វដី្លគរួឲយ្កតស់មា្គាល់ទៀតនោះ

បម្ាណ៣២ភាគរយន្ការនាចំញ្

ទាំងអស់ពីកម្ពុជាគឺនាំច្ញទៅកាន់
សហរដ្ឋអាម្រិក។យើងគឺជាដ្គូ
ពាណិជ្ជកម្មធំជាងគ្បំផុតរបស់
កម្ពុជា។ពាណិជ្ជកម្មន្ះតំណាងឱ្យ
ការងរផលិតកម្មរាប់ពាន់និងការ-
គទំ្ជាបន្តបនា្ទាបព់ីក្មុគ្សួរទាងំ-
ន្ះ។ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះរឿង
ន្ះក្នុងនាមជាជនជាតិអាម្រិកាំង
និងជាជនជាតិខ្ម្រ។
ជាមួយគ្នាដ្រនៅព្លវិបត្តិជំងឺ

កូវីដកន្លងផុតទៅយើងនឹងស្គាល់គ្នា
កាន់ត្ច្បាស់តាមរយៈសកម្មភាព
របស់យើងដ្លចំណាយជាមួយគ្នា
នៅក្នុងព្លវ្លាដ៏លំបាក។អាជីវ-
កម្មអាម្រិករបស់យើងបានធ្វើការ-
ដើម្បីគំទ្ដល់ភាគីកម្ពុជាតាមរយៈ
ព្លវ្លាទាំងន្ះគឺជាអ្វីដ្លខ្ញុំ
ផ្ទាល់មានមោទនភាព។នៅព្លគំរូ
អាជីវកម្មថ្មីនិងខ្ស្ចង្វាក់តម្ល្ល្ច-
ឡើងសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអា-
ម្រិក(AmCham)នៅកម្ពុជានឹង
បន្តខិតខំពង្ឹងចំណងមិត្តភាពដល្

ធ្វើឱ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ត្ជោគ-
ជ័យជាមួយគ្នា។
ក្នុងឱកាសប្រព្ធទិវាបុណ្យឯករាជ្យ-

ជាតិន្ះខ្ញុំសមូជនូពរសហរដ្ឋអាមរ្កិ
ឲយ្កានត់្រងុរឿងនងិមតិ្តភក្តិកដ៏ចូជា
ក្ុមគ្ួសរដ្លរស់នៅស្ុកខ្ម្រ។
ចពំោះជនជាតិអាមរ្កិទាងំអស់ដល្
អបអរទិវាឯករាជ្យន្ះជាមួយយើង
នៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញក្នុងនាមជា
ប្ធានAmChamខ្ញុំសូមជូនពរ
បងប្អនូទាងំអសគ់្នាជបួត្សច្ក្តីសខុ
និងជោគជ័យ៕

 លោក Allen Dodgson Tan ។ 

 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមៃរិកបៃចាំកម្ពុជា លោក W Patrick Murphy ។    



អបអរទិវាឯករាជេយជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកខួបទី២៤៤ ៩ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ // www.postkhmer.com

សភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបន្តរីកចមេើនកាន់តេរឹងមំា
 Bretton G. Sciaroni 
(ប្ធានAmCham)

បច្ចុប្បន្នសភាពាណិជ្ជកម្មសហ-
រដ្ឋអាម្រិក (Amcham)នៅកម្ពុជា
គឺជាស្ថាប័នមួយដ្លមានការរីក-
ចម្ើនជាលដំាប់ដល្បានរួមចណំក្
ដល់កណំើនស្ដ្ឋកចិ្ចនងិពងឹ្ងទនំាក-់
ទំនងរវាងអាម្រិកនិងកម្ពុជា។
បង្កើតឡើងអស់រយៈពល្ជាង២០

ឆ្នាំមកន្ះAmcham តំណាងឱ្យ
ជនជាតិអាម្រិកាំងមួយក្ុមតូច
ដ្លកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជា។ទោះបី
ខ្ញុំធា្លាប់ជាសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
ដចូលោកmichael hayesដល្ជា
ស្ថាបនកិកាសត្ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍កដ៏ោយ
ក៏ការបង្កើតAmcham គឺគំនិត
របស់លោកkevin whitcraft 
ដ្លជាសមាជិកន្គួ្សរសហគិ្ន
ដ៏ល្បីល្បាញមា្នាក់នៅទីក្ុងបាងកក។ 
លោកkevin បានបង្កើតក្ុមហ៊ុន

rmAដល្ជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសខំាន់
នៅក្នុងសហគមន៍ធុរកិច្ចនៅទីន្ះ
ដ្លមានផលិតផលរបស់អាម្រិក
ជាច្ើនដចូជាFord, John Deere, 
pizza company, krispy crème 
Donuts ក្នុងចំណោមផលិតផល
ជាច្ើនទៀត។លោកដឹងថមាន
សភាពាណជិ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមរ្កិនៅ
ប្ទ្សថ្ដូច្ន្ះលោកគិតថវា
គួរត្មាននៅទីន្ះដ្រ។
លោកkevinបានផ្លាស់ទៅរក

ឱកាសផ្ស្ងទៀតនៅព្លនោះខ្ញុំ
បានកា្លាយជាបធ្ានបហ្ល្ដោយ-
សរគ្មាននរណាមា្នាក់ផស្ង្ទៀតចង់ធ្វើ
ការងរន្ះ!

ពមីនុ Amchamត្វូបានគ្ស្គាល់
ថជាក្មុប្កឹស្ាធរុកចិ្ចកម្ពជុាអាមរ្កិ
ដោយសរក្សួងពាណិជ្ជកម្មមិន
អនុញ្ញាតឲ្យប្ើពាក្យសភាពាណិ-
ជ្ជកម្មពីព្ះក្សួងទទួលស្គាល់ត្
សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាត្ប៉ុណោ្ណោះ។
ក្យមកទើបក្សួងពាណិជ្ជកម្ម
បានអនុញ្ញាតឱ្យសមាគមធុរកិច្ចប្ើ
ពាក្យន្ះដូច្ន្ះយើងដូរពីAmcam 
ទៅAmcham។
ជាច្ើនឆ្នាំមកន្ះAmcham 

ទទួលបានអត្ថបយ្ោជន៍យ៉ាងច្ើនពី
ភាពជាដ្គូរបស់ខ្លួនជាមួយស្ថានទូត
អាមរ្កិដល្ត្វូបានបង្ហាញតាមរយៈ
ការរៀបចំកិច្ចប្ជុំ និងព្ឹត្តិការណ៍
ផ្ស្ងៗជាច្ើន។
យើងបានចូលរួមជាមួយឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូតអាម្រិកជាបន្តបនា្ទាប់សម្ប់
ប្សកកម្មធុរកិច្ចទៅកាន់គោលដៅ
ជាច្ើនរួមមានសិង្ហបុរីបាងកកនិង
សហរដ្ឋអាម្រិក។ប្សកកម្មថ្មីៗ
បំផុតគឺគណៈប្តិភូដ្លដឹកនំា

ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាម្រិកលោក
patrick murphyទៅចូលរួមវ្ទិកា
ធុរកិច្ចឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកនៅទីក្ុង
បាងកកកាលពីខ្វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩
ភា្ជាប់ជាមួយកិច្ចប្ជុំកំពូលអាស៊ាន។
ភាពជាដគ្ូរបស់AmChamជាមយួ

ស្ថានទូតអាម្រិកតូ្វបានបង្ហាញ
តាមរយៈកុ្មប្ឹក្សាផ្តល់យោបល់
សន្តិសុខបរទ្ស(osAc)។ជាស្ថា-
ប័នមួយដ្លដឹកនាំដោយមន្ត្ីre-
gional Security Officerរបស់ស្ថាន
ទតូ។Amchamកប៏ានចលូរមួនៅក្នងុ
ក្ុមធុរកិច្ចក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ
ផងដ្រ។យើងជាសមាជិកសមាគម
Amchamsនៅក្នុងតំបន់ជាយូរមក
ហើយដ្លគ្ស្គាល់ថApcAc។
យើងក៏បានទៅចូលរួមកម្មវិធីop-

eration Doorknockដ្លប្រព្ធ
ឡើងនៅទីក្ុងវា៉ាសុីនតោនឌីសុី
រៀងរាល់រដវូក្តោផងដរ្។លើសពនី្ះ
ទៀតយើងបញ្ជូននាយកប្តិបត្តិ
របស់យើងទៅចូលរួមកិច្ចប្ជុំប្ចាំ

តំបន់របស់eDsន្Amchams 
ក្នងុតបំន់។យើងថម្ទាងំបានរៀបចំ
កចិ្ចបជ្ុំបប្ន្ះកាលពីប៉នុា្មានឆ្នាមំនុ
នៅខ្ត្តសៀមរាបផងដ្រ។

Amchamនៅកម្ពុជាក៏បានចូលជា
សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអាម្រិកនៅ
ទីក្ុងwashington D.c។យើង
បានធ្វើទសស្នកចិ្ចទៅកាន់សភាពាណជិ-្
ជកម្មសហរដ្ឋអាម្រិកជាច្ើនដងក្នុង
រយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះហើយ
ថ្មីៗន្ះក៏មានអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់
បានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដ្រ។
យើងក៏មានកិច្ចសហការរឹងមាំជាមួយ

ក្ុមប្ឹក្សាធុរកិច្ចUs–AseAN Busi-
ness councilជាសមាគមអាជីវកម្ម
ដ្លមានសជីវកម្មធំៗជាច្ើន។មាន
ប្សកកម្មធុរកិច្ចមកកាន់ប្ទ្សកម្ពុជា
ស្ទើរត្រៀងរាល់ឆ្នាំ។
ក្នុងចំណោមសជីវកម្មធំៗដ្ល

តំណាងនៅទីន្ះរួមមានកូកា-កូឡា
chevron, Ford, Ge, Dupontនងិ
សជីវកម្មជាច្ើនទៀត។

ក្ពីសហការជាមួយសហគមន៍
ធុរកិច្ចជាតិក្នុងតំបន់ និងអន្ដរជាតិ
AmChamកម៏ានកម្មវធិីសកម្មធ្វើការ
ជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដ្រ
ដើមប្ីលើកកម្ពស់សដ្្ឋកចិ្ចនងិទនំាក-់
ទំនងរវាងកម្ពុជា-អាម្រិក។
ប៉នុា្មានឆ្នាំចងុក្យន្ះយើងបាន

រៀបចំកម្មពិធីជាច្ើនសម្ប់មន្ត្ី
រដា្ឋាភិបាល រួមមានមន្ត្ីមកពីក្សួង
ពាណិជ្ជកម្មអប់រំការងរសធា-
រណៈការនងិសហការីកដ៏ចូជាសមា-
ជិករដ្ឋសភានិងអង្គភាពប្ឆំង
អំពើពុករលួយជាដើម។

Amchamក៏ធ្វើការជាមួយសហ-
គមន៍អាម្រិកទូទៅផងដ្រ។យើង
ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្ើនរបស់
សហរដ្ឋអាមរ្កិដចូជាពធិជីបល់ៀង
ថ្ង្ទី៤ ខ្កក្កដាពិធីmemorial 
Day, ពិធីបុណ្យthanksgiving, 
ពិធីmarine corps Ballព្មទាំង
ព្ឹត្តិការណ៍ប្ចាំឆ្នាំដទ្ទៀត។
ស្ថិតនៅក្មការដឹកនាំប្កប

ដោយភាពឈា្លាសវ្និងរឹងមាំរបស់
AmChamបច្ចុប្បន្នដ្លដឹកនាំ
ដោយលោកAllen tanនងិនាយក-
បត្បិត្តិលោកerich phillipsយើង
បានមើលឃើញនូវការរីកចម្ើន
យ៉ាងខា្លាំងជាមួយសមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការនិងសកម្មភាពផ្ស្ងៗ។
យើងបានទទួលការជួយជ្ម-

ជ្ងពីសំណាក់គណៈអភិបាលនិង
បគុ្គលកិដល្មានសមត្ថភាព។ដចូ្ន្ះ
ការរួមចំណ្ករបស់Amcham 
ចពំោះទនំាកទ់នំងរវាងកម្ពុជា-អាម-្
រិកនឹងបន្តកាន់ត្រឹងមាំថ្មទៀតទៅ
ថ្ង្អនាគត៕

 សមាជិក AmCham ចូលរួមកចិ្ចបៃជុំបៃចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ។ 

ខបួលើកទី៧០នេចណំងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនងិពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ដើម្បីបង្ហាញពីការរួមចំណ្ករបស់

សហរដ្ឋអាម្រិកដល់ការអភិវឌ្ឍ
ប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងខ្នីមួយៗស្ថាន-
ទូតអាម្រិកបានផ្តោតលើវិស័យមួយ
ចំនួនន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការប្កប-
ដោយចីរភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនោះ
ខ្មករាផ្តោតលើកសិកម្ម,ខ្កុម្ភៈ
ផ្តោតលើយុវជនអប់រំនិងបច្ច្កវិទ្យា, 
ខ្មីនាផ្តោតលើស្ត្ីនិងសមធម៌
យ្នឌ័រ,ខ្ម្សផ្តោតលើបរិស្ថាន,
ខ្ឧសភាផ្តោតលើសុខភាពសធា-
រណៈ,ខម្ថិនុាផ្តោតលើទនំាក់ទនំង
រវាងបជ្ាជននងិបជ្ាជន,ខក្ក្កដា
ផ្តោតលើការអបអរខួបលើកទី៧០,
ខ្សីហាផ្តោតលើជំនួយមនុស្សធម៌,
ខ្កញ្ញាផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្ម និង
ការវិនិយោគ,ខ្តុលាផ្តោតលើ
ការអនុវត្តច្បាប់,ខ្វិច្ឆិកាផ្តោតលើ
សហប្តិបត្តិការក្នុងតំបន់/អាស៊ាន
នងិខធ្្នូផ្តោតលើលទ្ធបិជ្ាធបិតយ្យ្
និងសិទ្ធិមនុស្ស៕
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តពី ទំព័រ ១...បៃធាន សមា-
គម ភស័្តភុារកម្ម កម្ពជុា  (CLA) 
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា  ទោះ បី ការនាំ - 
ចៃញ ផលិត ផល នៅ ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម  (អង្ករ) នៅ ពៃល នៃះ 
កពំងុ  មាន កណំើន ខ្ពស ់ក ៏ដោយ 
ប៉នុ្តៃ ជា រមួ សកម្ម ភាព ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទនំញិ នៅ ពៃល នៃះ គ ឺបាន កើន 
ឡើង តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ  បើ ធៀប 
នឹង ក្នុង អំឡុង ខៃ មីនា មៃសា 
និង ឧសភា ដោយ ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល  នោះ  ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ 
ស្ទើរ តៃ ធា្លាក់ អស់  គ្មាន តៃ ម្តង ។ 
លោក  បន្ត ថា ការ បន្ត ភាព ស្ងប-់ 
សា្ងាត ់នា ពៃល នៃះ អាច បណ្តាល  
មក ពី ការ បញ្ជា ទិញ ទំនិញ របស់  
អ្នក វិនិយោគ នៅ បរទៃស មិន 

ទាន ់កមៃើក ឡើង វញិ  ហៃត ុនៃះ  
សកម្ម ភាព ដឹក ជញ្ជូន  ទំនិញ 
ចៃញ និង ការ ដឹក វត្ថុ ធាតុ ដើម 
យក មក ផលតិ នៅ  កម្ពជុា  ក ៏តៃវូ 
ធា្លាក់ ចុះ ទៅ តាម នោះ ដៃរ។

លោក  នយិាយ   ថា៖ « បើ យើង 
និយាយ ពី  បរិមាណ នៃ   ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន   នា ពៃល នៃះ គឺ ស្ថិត   ក្នុង 
រង្វង់  ពី  ៣០ -៤០ ភាគ រយ  បើ 
ធៀប  នឹង មុន ពៃល មាន ការ ផ្ទុះ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩។ សកម្ម ភាព ដកឹ- 
ជញ្ជូន កើន ឡើង តិច តួច បំផុត 
បើ ធៀប នឹង ៣-៤ ខៃ មុន »។ 

ជា មយួ  ភាព មនិ ចៃបាស ់លាស ់ 
ពី   ការ បន្ត រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ លោក ចន្ធ ីបាន បញ្ជាក ់ថា 
វសិយ័  នៃះ  នៅ តៃ មាន បញ្ហា បៃ-
ឈម ចៃើន  បៃសិន បើ មិន ទាន់ 

មាន ការ អះអាង ពី អ្នក ជំនាញ  
ថា ជំងឺ នៃះ អាច គៃប់ គៃង ឬ 
ពៃយាបាល បាន ទាំង សៃុង ។ 

 យោង តាម លោក សុិន ចន្ធី 
បច្ចុបៃបន្ន ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ 
រវាង   កម្ពជុា នងិ បរទៃស គ ឺ  តាម  
ផ្លូវ អាកាស ស្ទើរ មិន មាន សោះ 
តៃ ម្តង ខណៈ ការ ដកឹ  តាម ផ្លវូទកឹ 
និង ផ្លូវ គោក  មាន តិច តួច។ 

លោក ឃុត សារឿន សហ- 
សា្ថា បនិក និង ជា នាយក បៃតិ-
បត្តិ កៃុមហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន SHA 
Transport Express Co., 
Ltd បាន និយាយ ថា បើ ទោះ បី 
ក្តី  បារម្ភពី ការ ឆ្លង  រាល ដាល ជំងឺ 
កវូដី  តៃវូ បាន កាត ់បន្ថយ ហើយ   
បៃទៃស មយួ ចនំនួ  បានចាប ់ផ្តើម 
បើក ពៃំ ដៃន សមៃប់ ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន ទំនិញ   វិញ ខ្លះ មក ហើយ 
ក៏ ដោយ ក៏ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន  
ទំនិញ នៅ កម្ពុជា  នៅ  មិន ទាន់ 
មាន សញ្ញា កើន ឡើង គួរ ឲៃយ កត់- 
សមា្គាល ់ ទៃ ។  លោកបន្ថៃម ទៀត  
ថា សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ ធ្វើ ឲៃយ  
ប៉ះ ពាល ់យា៉ាង ខ្លាងំ សមៃប ់អ្នក 
នៅ ក្នុង វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន ។

លោក អះអាង ថា៖  « ទោះ ជា 
ពៃល នៃះ  សា្ថាន ភាព  ជំងឺ កូវីដ 
មាន  ភាព ល្អ បៃសើរ  ប៉ុន្តៃ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ នៅ   កៃុម  ហ៊ុន  
របស ់ខ្ញុ ំមនិទាន ់មាន កណំើន    ទៃ 
ដោយ បរមិាណ នៃ ការ ដកឹ គ ឺនៅ 

តៃ ទាប ដដៃល បើ  ធៀប នឹង ពៃល  
ជំងឺ កូវីដ ផ្ទុះឡើង ដំបូង »។ 

យោង តាម   កៃសួង ពាណិជ្ជ-
កម្ម ការ ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពា-
ណជិ្ជកម្ម សៃរ ីរវាង កម្ពជុា ជាមយួ   
បៃទៃស ចិន ជា ផ្លូវ ការ អាច  នឹង 
ចាប់ ផ្តើម  នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ  ខណៈ 
អ្នក ជនំាញ  នយិាយ ថា កចិ្ច ពៃម- 
ពៃៀង នៃះ នឹងជួយ រុញ ចៃនឲៃយ 
សកម្ម ភាព សៃដ្ឋកិច្ច និង ការ - 
ដកឹ  ជញ្ជនូទនំញិ នៅ កម្ពជុា មាន   
កំណើន ខ្ពស ់ខ្លាំង ពៃះ ចិន ជា 
ទីផៃសារ ធំ មាន  បៃជាជន ចៃើន  ។ 

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភាពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា កាល- 
ពី  ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ធា្លាប់ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា សកម្ម ភាព   ការ- 
ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម និង ដឹក ជញ្ជូន 
ទនំញិ ដៃល ធា្លាក ់ចុះ ដោយ សារ 
ទទួល  រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន 
ចាប ់ផ្តើម ស្ទុះ ឡើង វញិ ជា បណ្តើរ  ៗ   
ហើយ ដោយ ការ បញ្ជាទិញ 
ទំនិញ និង ការ នាំ ចៃញ មាន 
សញ្ញា វិជ្ជមាន ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក បន្ត ថា៖ « កំណើន នៃ 
ការ នំា ចៃញ អង្ករ មិ នតៃមឹ តៃរួម-  
ចំណៃក ដល់ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ វា នឹង ជួយ ដល់ 
ផ្នៃក   ពាក ់ពន័្ធ ដចូ ជា  កសកិរ អ្នក- 
ដាំ ដុះ និង កៃុមហ៊ុន  ដឹក ជញ្ជូន 
ជា ដើម » ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្ន ំពេញ : បៃកាស អន្តរ កៃសងួ 
មួយស្តី ពី « ការ គៃប់ គៃង និងការ  - 
បៃមូល ចំណូល សួយ សារ ធន - 
ធាន រ៉ៃ ពី ការ បៃើ បៃស់ ធន ធាន 
រ៉ៃ  សំណង់ ក្នុង គមៃង ហៃដា្ឋា - 
រចនា សម្ពន័្ធ របស់ រដ្ឋ» តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង   កាល ពី ខៃ មិថុនាកន្លង 
មក ក្នងុ គោល បំណង ដើមៃបីគៃប់ -  
គៃង បៃតិបត្តិការ ធន ធាន រ៉ៃ សំ-
ណង់   សមៃប់  គមៃង ហៃដា្ឋា- 
រចនា សម្ពន័្ធ របស ់រដ្ឋ  នងិ   បង្កើន 
បៃសិទ្ធភាព បៃមូល ចំណូល 
សួយ  សារ ក្នុង វិស័យ នៃះ ។ 

បៃកាស អន្តរ កៃសួង ដៃល  ចុះ - 
ហត្ថលៃខ រមួ គ្នា រវាង   លោក អនូ 
ពន័្ធ មនុ ីរត័្ន រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួសៃដ្ឋ-
កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង  លោក  
ស៊ុយ  សៃម  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង រ៉ៃ  
និង  ថាម ពល  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៣ 
ខៃ  មិថុនា  និង ចៃញ ផៃសាយ ជា 
សាធារ ណៈ  កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  បាន 
ឲៃយ  ដឹង ថា  បៃកាស នៃះ ធ្វើ ឡើង 
ក្នងុ គោល បណំង គៃប ់គៃងបៃត-ិ 
បត្តកិារ ធន ធាន រ៉ៃ សណំង ់ ដចូជា  
ថ្ម កៃសួ  ខៃសាច់  ឡាតៃរីត  អាចម៍ ដី  
ដៃល បៃើ បៃស ់សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គង ់

ឲៃយ  គមៃង ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ   
របស់ រដ្ឋ  ពៃម ទាំង ការ បៃមូល 
ចំណូល សួយសារ ពី ការ បៃើ- 
បៃស់  ធន ធាន  រ៉ៃ សំណង់ ទាំំង- 
នៃះ  ឲៃយ បៃពៃឹត្ត ទៅ បៃកប ដោយ 
តមា្លាភាព  គណ នៃយៃយ ភាព  នងិ 
បៃសិទ្ធ ភាព ។

បៃកាស នៃះ  មាន វសិាល ភាព  
គៃប ដណ្តប ់លើ រាល ់បៃត ិបត្តកិារ  
ធនធាន រ៉ៃ សំណង់ ដៃល បៃើ- 
បៃស ់សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គង ់ ឲៃយ គមៃង  
សាងសង់ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
របស់  រដ្ឋ នៅ បៃទៃស កម្ពជុា  ដូច- 
ជា  គមៃង សាងសង ់ផ្លវូ សា្ពាន 
ទំនប់ ធារា សាសៃ្ត  សា្ថានីយវារី- 
អគ្គសិន ី នងិ  ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
បៃហាក់ បៃហៃល ដទៃទៀត ។ 

លោក យស មនុ ីរា៉ាត ់អគ្គនា-  
យក នៃ នាយក ដា្ឋាន រ៉ៃ នៃកៃសងួ  
រ៉ៃ និង ថាម ពល  បាន ឲៃយ ដឹងថា  
បៃកាស អន្តរ កៃសួង  នៃះ បាន 
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង ដើមៃប ី
បៃមលូ ទនិ្ន នយ័ នៃការ បៃើបៃស ់ 
ធន ធាន  រ៉ៃ សណំង ់ ឲៃយ បាន ជាក-់ 
លាក់ ។  លោកបន្តថា រាល់ ការ- 
បៃើ  បៃស់ ធន ធាន រ៉ៃ សំណង់ 
សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គងឲ់ៃយ គមៃង សាង- 
សង់ ហៃដា្ឋា  រចនា សម្ព័ន្ធ របស់  

រដា្ឋា ភិ បាល គឺរដ្ឋជា អ្នកទទួល-  
បន្ទុក បង់សួយ សារ ជំនួស ។  

លោក ថ្លៃងថា៖ «យើង ចង ់ដងឹ   
ថា  តើ ធនធាន រ៉ៃ សំណង់  ចំនួន 
ប៉នុា្មាន បាន ផ្គតផ់្គង ់ទៅលើ ទផីៃសារ  
សមៃប ់គមៃង សាង សង ់  ហៃ-
ដា្ឋា  រចនា  សម្ពន័្ធ របស ់រដា្ឋា ភបិាល  
ហើយ  រដ្ឋ តៃូវទទួល  បន្ទុក បង់ 
សួយ សារ ជំនួស ប៉ុនា្មាន? »។ 

លោក បន្តថា៖ «កន្លង មក គៃ 
មើល ឃើញ ថា  វត្ថ ុធាត ុបៃើបៃស ់ 
អស់ ចៃើន  ណស់  ប៉ុន្តៃ ហៃតុ អ្វី   
បាន ជា ការ បៃមលូ ចណំលូ  បាន 
តិច  នៃះ មាន ន័យ ថា    ចំណូល 
បាន  តាម រយៈ ការបៃើ បៃស់ ធន- 
ធានរ៉ៃពី អាជីវកម្ម ឯក ជន បាន 
ប៉ុណ្ណឹង  កៃពី នៃះ គឺ ជា បន្ទុក 
របស់  រដ្ឋ »។ 

បៃកាស អន្តរកៃសងួ នៃះ បាន  
ឲៃយ ដឹងថា រាល់ អង្គ ភាព អនុវត្ត 
គមៃង  ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ របស ់ 
រដ្ឋ  ទោះ ជា អង្គ ភាព    រដ្ឋ  ឬឯកជន   
ដៃល យក ធន ធានរ៉ៃ សំណង់ 
មក បៃើ បៃស់ដោយ ផ្ទាល់ ក្នុង 
ការ  សាង សង់តៃូវ មាន អាជា្ញា- 
បណ័្ណ ធនធាន រ៉ៃ  សៃប តាមចៃបាប ់
ស្តីពី ការ គៃប់ គៃង  និងការ ធ្វើ 

អាជីវកម្ម ធនធាន រ៉ៃ  និង តៃូវ ធ្វើ- 
ការ  បៃកាស សួយ សារ  និង បង់ 
ចំណូល សួយ សារ លើ តម្លៃ  
ធន ធានរ៉ៃ ជូន រដ្ឋ  សៃបតាម 
ចៃបាប់  និង លិខិត បទ ដា្ឋាន គតិ- 
យុត្ត ជា ធរ មាន ។

បៃកាស នៃះបាន ឲៃយ ដងឹ ទៀត  
ថា អង្គភាព អនុវត្ត គមៃង 
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធរបស ់រដ្ឋ  តៃវូ 
ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំអាជា្ញា បណ័្ណ ធន- 
ធាន រ៉ៃ  ក្នុង រយៈ ពៃល យា៉ាង យូរ  
៤៥ ថ្ងៃ ។  ចពំោះអង្គ ភាពអនវុត្ត  
គមៃង ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ របស ់ 
រដ្ឋ  ទោះ ជា ធ្វើ ការ បៃកាស សយួ- 
សារ នៅ អគ្គនាយក ដា្ឋាន ធន ធាន  
រ៉ៃ សណំងដ់ោយ ខ្លនួ ឯង  ឬទញិ 
ពី ទីផៃសារ  ហើយ មាន  បំណង រួច 
ពកីា តព្វកចិ្ច បង ់សយួ សារ  អង្គ-
ភាពអនុវត្ត គមៃង នោះ តៃូវ ស្នើ- 
សុំ ទៅ រាជ រដា្ឋា ភិបាល តាម រយៈ 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

កម្ពជុា ទទលួ បាន ចណំលូ មនិ  
មៃន សារពើ ពន្ធ ពី វិស័យ រ៉ៃ បៃ- 
មាណ ២១ លា ន ដលុា្លារ  កាលព ី
ឆ្នា ំ២០១៩ កើន   ៥ ភាគ រយធៀប  
នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨  ដៃល មាន ចនំនួ 
២០ លានដុលា្លារ ។ នៃះ បើ តាម  
លោក យស មុនីរា៉ាត់៕ LA

វិស័យដឹកជញ្ជនូកម្ពជុា...

ក្រសួង២ច្រញប្រកាសដើម្របីគ្រប់គ្រងចំណូលសួយសារធនធានរ៉្រ

ទិដ្ឋភាព នៅ ការ ដ្ឋាន សាងសង់ សា្ពាន ឆ្លង ទន្លេ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌឫសេសីកេវ រាជធានី ភ្នពំេញ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ។ ហៃង ជីវ័ន

សកម្ម ភាព លើក កុងតឺន័រ ដក់ លើ រថយន្ត  នៅ កំពង់ ផេ ភ្នពំេញ ។ ហៃង ជីវ័ន
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ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
(CRF)ស្នើឲ្រយធនាគារអភវិឌ្រឍន៍ជន-
បទនិងកសិកម្ម(ARDB)ពិចារណា
ពង្រីករយៈព្រលទូទាត់ប្រក់កម្ចីសង
ត្រឡប់រហូតដល់១២ខ្រដើម្របីផ្តល់
លទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ឲ្រយសមាជិករបស់
ខ្លួនធ្វើការប្រមូលទិញស្រូវប្រកប-
ដោយប្រសិទ្ធភាព។
ការស្នើសុនំ្រះត្រវូបានធ្វើនៅក្នងុកចិ្ច- 

ប្រជុំជាមួយលោកគិតម៉្រងប្រធាន
សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាស្តីពីវឌ្រឍន-
ភាពនិងស្ថានភាពផលប៉ះពាល់នា
អំឡុងព្រលន្រការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ-
១៩លើវិស័យឯកជនកាលពីថ្ង្រពុធ

នៅទីស្តីការសភាពាណិជ្ជកម្ម។
លោកសងុសរន៉ប្រធានសហពន័្ធ

ស្រវូអង្ករកម្ពជុាបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
ថាបច្ចុប្របន្នរយៈព្រលសងត្រឡប់ន្រ
ការផ្តល់កម្ចីរបស់ARDBហាក់មាន
រយៈព្រលខ្លីព្រក(៦ខ្រ)ដ្រលធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់ប្រសទិ្ធភាពប្រមលូទញិ
ស្រូវពីប្រជាកសិករដូច្ន្រះCRFស្នើ
សុំឲ្រយ ARDBធ្វើការពិចារណពង្រីក
រយៈព្រលឲ្រយបានវ្រងជាងមុន។
លោកបានអះអាងថាការស្នើសុំ

ន្រះដោយសរការបង្វិលប្រក់ទូទាត់
សងត្រឡប់វិញហាក់មានការរាំងស្ទះ
ក្នុងអំឡុងព្រលរដូវប្រមូលផលម្តងៗ
ព្រះសមាជកិរបស់លោកកពំងុមមា-
ញឹកប្រមូលទិញស្រូវ ខណៈដ្រលការ- 

បញ្ច្រញលក់ស្រូវមានការយឺតយ៉ាវ។
លោកនយិយថា៖«សមាជកិខ្ញុំភាគ  

ច្រើននិយយថារយៈព្រលសងប្រក់
កម្ចីវិញលឿនព្រកអ៊ីចឹងវាអត់មាន
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយទិញស្រូវឲ្រយ
បានខ្លាំងកា្លាទ្រព្រះលុយនៅក្នុង
ធនាគារដដ្រល។យើងស្នើឲ្រយមានការ-
ក្រសម្រួលការផ្តល់ប្រក់កម្ចីលើស្តុក
ក្នុងថិរវ្រលាយូរជាងមុន»។
បើយោងតាមលោកសរ៉នដើម្របី

សម្រចបានទសិដៅនាចំ្រញអង្ករទៅ
កាន់ទផី្រសារអន្តរជាតិ១លានតោនក្នងុ
១ឆ្នាំ វិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាចាំបាច់
ត្រវូការទនុវនិយិោគចន្លាះពី៨០ទៅ
១២០លានដុលា្លារ។
លោកចាន់ព្រជ្រប្រធានគ្រប់គ្រង

ទូទៅក្រុមហ៊ុនSignatureofAsia
បានឲ្រយដឹងថាបើARDBទទួលយក
សំណើន្រះវានឹងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធ-
ភាពការប្រមូលទិញស្រូវរបស់វិស័យ
ឯកជនខណៈក្រុមហ៊ុនលោកគ្រង
នងឹទញិស្រវូឲ្រយបាន២០មុនឺតោនក្នងុ
រដវូប្រមលូផលស្រវូស្រនក្រអបូដ្រល
នឹងចាប់ផ្តើមច្រូតកាត់នៅខ្រក្រយ។
លោកនិយយថា៖«យើងចង់បាន

រយៈព្រលយូរ ដើម្របីអាចប្រើប្រស់
ប្រក់កម្ចីឲ្រយអស់លទ្ធភាព។ការទទូាត់
ប្រក់កម្ចីកៀកព្រក បានធ្វើឲ្រយយើង
ជបួឧបសគ្គខ្លះដ្ររ។បើអាចបានដល់
រយៈព្រល១ឆ្នាំវាកាន់ត្រប្រសើរ»។
លោកកៅថាច់អគ្គនាយកARDB

មិនអាចទាក់ទងបានទ្រកាលពីថ្ង្រ

ព្រហស្របតិ៍។
ទោះយ៉ាងណាលោកសុងសរ៉ន

បានឲ្រយដឹងថាសំណើន្រះត្រូវបាន
ARDBទទួលយកនិងសន្រយាថាយក
ទៅឲ្រយរដ្ឋាភិបាលពិនិត្រយនិងសម្រច។
ARDBបានបញ្ច្រញមូលនិធិ៥០

លានដុលា្លារជាផ្លូវការកាលពីខ្រមីនា
សម្រប់ផ្តល់កម្ចីដល់សហគ្រសធនុ-
តូចនិងមធ្រយមនៅក្នុងវិស័យកសិ-
ឧស្រសាហកម្មក្នងុអត្រការប្រក់ទាប។
បច្ចុប្របន្នARDBបានផ្តល់កម្ចីចាប់ពី
១០០០០-៣០០០០០ដុលា្លារជាមួយ
នងឹអត្រការប្រក់៥ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំ
សម្រប់ទនុបង្វលិនងិ៥,៥ភាគរយ
សម្រប់ទុនវិនិយោគដោយមិនគិត
កម្រស្រវាផ្រស្រងៗ៕LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ប្រសក់ដ្រលជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបាន
កម្ចីចំនួន១៥០លានដុលា្លារពី
ធនាគារខ្រប៊ីគូកមីន(Kook-
minBank)ដ្រលជាមា្ចាសភ់ាគ-
ទុនិកថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្របីធានា
ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រីកការ- 
ផ្ដល់កម្ចីទោះបីជាប្រទ្រសន្រះ
កំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស

ព័ត៌មានដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ទើប
ទទលួបានកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ 
ឲ្រយដឹងថាកម្ចីបានពីធនាគារ
ខ្រប៊ី គូកមីនត្រូវច្រកជា២គឺ
អនុបំណុលក្នុងទឹកប្រក់៥០
លានដុលា្លារសម្រប់រយៈព្រល
៧ឆ្នាំ និងកិច្ចសន្រយាផ្តល់ទុន
ក្នងុទកឹប្រក់១០០លានដលុា្លារ
សម្រប់រយៈព្រល៣ឆ្នាំ។
លោកសយសូនីអនុប្រ-

ធាននាយកប្រតិបត្តិប្រសក់
បានបញ្ជាកថ់ាការផ្ដល់ហរិញ្ញ-
ប្របទានន្រះនឹងជយួឲ្រយប្រសក់

ពង្រឹងមូលធនកម្មឲ្រយកាន់ត្រ
រឹងមាំនិងបង្កើនសន្ទនីយភាព
ដើម្របីបំព្រញតាមតម្រូវការអា-
ជីវកម្មរបស់ប្រសក់ក៏ដូចជា
ការផ្ដល់លទ្ធភាពច្រើនបន្ថ្រម
ទៀតដល់ប្រសក់លើការពង្រកី 
ការផ្ដល់កម្ចីដល់អាជីវកម្មធុន
តូចបំផុតតូចនិងមធ្រយមដ្រល
ភាគច្រើនមានមា្ចាស់ជាស្ដ្រីដើម្របី
រក្រសានិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការអា-
ជីវកម្ម និងគាំទ្រដល់សកម្ម-
ភាពស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ទោះបី

ស្ថិតក្នុងព្រលវ្រលាន្រភាពមិន
ច្របាស់លាស់ន្រះក៏ដោយប្រ-
សក់នៅត្រអាចទទួលបានការ- 
ជឿជាក់ពីធនាគារខ្រប៊ីគកូមនី
តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទាន 
ន្រះ។ន្រះជាការបង្ហាញពីទំនុក- 
ចិត្តដ៏រឹងមាំមិនរង្គោះរង្គើមក-
លើប្រសក់នងិមកលើវសិយ័
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលរបស់កម្ពុជា
ព្រមទាំងទស្រសនវិស័យវ្រង-
ឆ្ងាយន្រការងើបឡើងវិញន្រ
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរ-
ភាពរបស់កម្ពុជា»។
លោកChang-SuChoi

នាយកន្រសម្ពន័្ធក្រមុហ៊នុធរុកចិ្ច
សកលន្រធនាគារខ្រប៊ី គូក-
មីនបានថ្ល្រងថា កម្ចីន្រះគឺជា
ផ្ន្រកមយួន្រកចិ្ចប្រងឹប្រងរបស់
ធនាគារលោកដើម្របីជរំញុដល់
សហគ្រសធុនតូចបំផុតតូច

នងិមធ្រយម(MSME)សម្រប់
ការរមួចណំ្រកដល់ការស្ទុះងើប
ឡើងវិញន្រស្រដ្ឋកិច្ចពីការរីក-
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
លោកលើកឡើងថា៖«យើង

រីករាយក្នុងការផ្ដល់ឥណទាន

ដើម្របីឲ្រយប្រសក់អាចផ្ដល់
ឥណទានន្រះបន្តដល់សហ-
គ្រសធុនតូចបំផុតតូចនិង
មធ្រយម(MSME)នៅក្នុងប្រ-
ទ្រសកម្ពុជា។សកម្មភាពន្រះ
នឹងចូលរួមចំណ្រកស្ដារនិង

ជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចព្រម-
ទាំងបង្កើតការងរក្នុងស្ថាន-
ភាពប្រឈមដ្រលមិនធា្លាប់
ជួបប្រទះពីមុន»។
កាលពីពាក់កណា្ដាលខ្រម្រស

KBKookminBank(KB)
ដ្រលមានការយិលយ័កណា្ដាល  
នៅទកី្រងុស្រអ៊ូលបានចណំាយ
ប្រក់៦០៣,៤លានដុលា្លារ
សម្រប់ភាគហ៊ុន៧០ភាគរយ
នៅក្នងុគ្រឹះស្ថានមកី្រហូរិញ្ញវត្ថុ
ប្រសក់។ធនាគារន្រះគ្រង
នឹងទិញភាគហ៊ុននៅសល់
៣០ភាគរយក្នងុប្រសក់រយៈ-
ព្រល២ឆ្នាំបនា្ទាបព់ីប្រតបិត្តកិារ
និងបញ្ចប់ការទិញភាគហ៊ុន។
ត្រមឹចងុខ្រមថិនុាឆ្នា២ំ០២០

ប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់ប្រ-
សក់ត្រវូបានបង្ហាញតាមរយៈ
កំណើនឥណទានដុលដ្រល
បានកើនឡើងដល់២៦៥៩
លានដលុា្លារនងិសមតលុ្រយប្រក់
បញ្ញើពីអតថិជិនចនំនួ១៩២៨
លានដលុា្លារ។ទ្រព្រយសកម្មសរបុ
របស់ប្រសក់បានកើនឡើង
ច្រើនជាង៣៣៩០លាន
ដុលា្លារ៕LA

CRF ស្នើ ឲ្យ  ARDB បង្កើន    រយៈ ព្ល  ទូទាត់ប្ក់ កម្ច ី ទៅ ដល់ ១២ ខ្ 

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 18,180 18,300 18,300 18,100

2 GTI 3,100 3,300 3,300 3,100

3 PAS 15,900 15,800 16,020 15,800

4 PPAP 11,500 11,600 11,600 11,500

5 PPSP 2,320 2,350 2,350 2,320

6 PWSA 5,660 5,700 5,700 5,660

ប្សាក់  ទទួល បាន កម្ច ី $១៥០ លាន ពី Kookmin Bank 

អតិថិជន កំពុង រង់ចំា ទទួល សេវាកម្ម នៅ គេះឹស្ថាន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុបេសក់ នា ពេល  កន្លង មក។ រូបថតហុងមិនា

កាលបរិច្ឆ្រទ:២ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០
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 តពីទំព័រ១...អង្គការសុខភាពពិភព-
លោក(WHO)តេ្រដូសអេដហាណូម-
ហ្គឺបេីយេស៊ុសក៏បានថ្លេងបេប់សន្និសីទ
សារព័ត៌មានជាក់ស្តេងថា ជាងពាក់-
កណ្តាលនេករណីឆ្លងដេលតេូវបានកត់-
តេចាប់តាងំពីវរីសុករូ៉ណូផ្ទុះដបំងូនៅក្នងុ
បេទេសចិន កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩តេូវ
បានកត់តេក្នុងបញ្ជីនៅខេមិថុនា។
លោកតេ្រដូស អេដហាណូមហ្គី-

បេីយេស៊ុស បានថ្លេងថា៖«សមេប់
សបា្តាហ៍មុនចំនួននេករណីឆ្លងថ្មីបានកើន-
ឡើងជាង១៦មឺុនជារៀងរាល់ថ្ងេ»ដោយ
បានបន្ថេមថារហតូមកទល់ពេលនេះ៦០

ភាគរយនេករណីឆ្លងទាងំអស់តេវូបានគេ
រាយការណ៍នៅក្នុងខេមិថុនា»។
ទិន្នន័យដេលតេូវបានទីភា្នាក់ងារសុខ-

ភាពអង្គការសហបេជាជាតិបានបងា្ហាញ
ថា ចំនួនចេើនបំផុតនេករណីឆ្លងជំងឺ
កវូដី១៩ថ្មីបានកើតឡើងកាលពីថ្ងេទី២៨
ខេមថិនុានៅពេលករណីឆ្លងថ្មីជាង១៨៩-
៥០០នាក់តេូវបានគេកត់តេនៅទូទាំង
ពិភពលោក។
ទនិ្ននយ័នោះបានបងា្ហាញថានៅមនុថ្ងេ

ទី២៥ខេមិថុនាករណីឆ្លងបេចាំថ្ងេបាន
កើនឡើងជាង១៦មឺុននាក់ចំនួន២លើក
ទាងំនៅដើមសបា្តាហ៍នេះខណៈករណីឆ្លង

បេចាំថ្ងេមនិបានលើស១០មឺនុនាក់រហតូ
ដល់ថ្ងេទី១៨ខេឧសភា។
WHOបានពេមាននៅដើមសបា្តាហ៍នេះ

ថាដោយមានអ្នកសា្លាប់ជាង៥១១០០០
នាក់នងិអ្នកឆ្លងជាង១០,៥លាននាក់នៅ
ទូទាំងពិភពលោក ការឆ្លងរាលដាលនេ-
វីរុសកូរ៉ូណមិនទាន់ចប់ទេ។
លោកតេ្រដសូអេដហាណមូហ្គឺបេីយេ- 

ស៊ុស បានបញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតថា
ការ«ចាត់វិធានការឲេយបានទូលំទូលាយ»
មួយគឺជាមធេយោបាយល្អបំផុត ដើមេបី
ទប់សា្កាត់វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណ បេភេទថ្មី
ដ៏ចម្លេកមួយនេះ៕AFP/PSA

ក្រុងអុីស្លាម៉ាបាដៈកេសួង-
ការបរទេសបា៉ាគីសា្ថានបានថ្លេង
ថាតំណងបេសិតពិសេស
អាមេរិកទទួលបន្ទុកផេសះផេសា
នៅអាហ្វហា្គានីសា្ថានគឺលោក
ហេសាល់មេលហា្គាលីលហេសាដ
បានរៀបចំកិច្ចពិភាកេសាជាមួយ
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសបា៉ាគីសា្ថាន
គឺលោកសេសាហ៍មា៉ាហ៍មូដហ្គូ-
រសីេសុីកាលពីថ្ងេពធុស្តីពីដណំើរ- 
ការសន្តិភាពនៅក្នុងបេទេស-
អាហ្វហា្គានីសា្ថាន។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍

មួយកេសួងការបរទេសបាន
ថ្លេងថាទសេសនកចិ្ចរបស់លោក
ហា្គាលីលហេសាដទៅបេទេស
បា៉ាគីសា្ថានជាដំណើរទសេសន-
កិច្ចលើកទី២ នៅក្នុងរយៈ-
ពេល១ខេគឺជាផ្នេកនេការ-
ទំនាក់ទំនងជាបេចាំរបស់
លោកដើមេបីធ្វើការពភិាកេសានងិ
ការផ្លាស់ប្តរូទសេសនៈគ្នាទៅវញិ-
ទៅមកស្តីពីដំណើរការផេសះផេសា 
និងសន្តិភាពនៅអាហ្វហា្គា-

នីសា្ថាន។
យោងតាមសេចក្តីថ្លេង-

ការណ៍នោះបានឲេយដឹងថា
លោកហ្គូរីសេសុី បានសា្វាគមន៍
ចពំោះការវវិឌេឍចងុកេយបផំតុ
នៅក្នុងនោះរួមមានសេចក្តី-
បេកាស ស្តីពីការបង្កើតកេុម-
ចរចានងិការបង្កើតកេមុបេកឹេសា
ជាន់ខ្ពស់ដើមេបីការផេសះផេសាជាតិ
របស់រដា្ឋាភិបាលអាហ្វហា្គានី-
សា្ថានដើមេបីចរចាជាមួយកេុម
តាលីបង់។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍នោះបាន

ឲេយដឹងថា៖«លោក(ហ្គូរីសេសុី)
បានលើកឡើងថារាល់ភាគី
ទាំងអស់គួរតេបង្កើតឲេយមាន
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងពិតបេកដ
ដើមេបីកាត់បន្ថយអពំើហងិេសានៅ
អាហ្វហា្គានីសា្ថាន។លោកហ្គូរី-
សេសុីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមាន
សារៈសំខាន់មិនមេនធ្វើឲេយខូច
បរិយាកាសឬរំខានដល់ដំណើរ-
ការការចរចាអន្តរអាហ្វហា្គានី-
សា្ថាននោះទេ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ មេបញ្ជាការ
កងកមា្លាំងអាមេរិក(USFK)
លោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូបឺត-
អាបេមស៍បានថ្លេងកាលពី-
ថ្ងេពធុថាបេទេសកូរ៉េខាងតេបងូ
និងអាមេរិកគួរបន្តរៀបចំធ្វើ
សមយទុ្ធយោធារមួទេង់ទេយ-
ធំនៅក្នុងការបេឈមមុខជា-
មួយសមត្ថភាពមីសុីល និង
អាវុធនុយក្លេអ៊េរ ដេលទើប
ផលិតថ្មី របស់បេទេសកូរ៉េ-
ខាងជើង។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាមួយនៅ

ក្នុងវេទិកាមួយ ដេលបាន
រៀបចំនៅក្នុងទីកេុងសេអ៊ូល
លោករូ៉បឺតអាបេមស៍ក៏បាន
បញ្ជាក់ថាមានការងារចាំបាច់
ជាចេើនដេលតេូវធ្វើដើមេបី
រៀបចំផេនការផ្លាស់ប្តូរនេការ-
គេប់គេងបេតបិត្តកិារពេលមាន
សង្គេម(OPCON)របស់កង-
កមា្លាំងកូរ៉េខាងតេបូងពីទីកេុង
វា៉ាសុីនតោនទៅកេុងសេអ៊ូល។
លោករូ៉បឺតអាបេមស៍បាន

ថ្លេងថា៖«ជាអកុសលយើង
តេូវតេពនេយោរពេលការបណ្តុះ-
បណ្តាលប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការរួម
កមេតិសខំាន់របស់យើងនៅឆ្នាំ
នេះដោយសារការឆ្លងរាល-
ដាលសកលកំពុងបន្តនៅ
ឡើយ។ខណៈយើងមាន
សមត្ថភាពដើមេបីធ្វើការបណ្តុះ-
បណ្តាលអភិវឌេឍមេដឹកនាំ
ដស៏ខំាន់ដេលនោះមនិមេនជា
មធេយោបាយចម្លងយា៉ាងមុងឺមា៉ាត់
និងការបេកដនិយមអំពី

ពេឹត្តិការណ៍បណ្តុះបណ្តាល
ពាក់កណ្តាលបេចាំឆ្នាំដ៏សខំាន់
របស់យើងនោះទេ»។
កាលពីខេកមុ្ភៈកន្លងទៅកេងុ

សេអ៊ូលនិងកេុងវា៉ាសុីនតោន
បានបេកាសអំពីការសមេច
ចិត្តរបស់ពួកគេ ចំពោះការ-
ពនេយោរពេលធ្វើសមយុទ្ធគ្មាន
ដេនកំណត់នៅនិទាឃរដូវដ៏
សំខាន់របស់ពួកគេដោយ-
សារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩ហើយការពិភាកេសា
នានាគឺកំពុងដំណើរការដើមេបី
កំណត់ពេលវេលានិងកម្មវិធី
សមេប់ការធ្វើសមយទុ្ធរមួនៅ
ពេលរដូវក្តារបស់ពួកគេ។
មេបញ្ជាការរបូនោះបានថ្លេង

ថា៖«យើងតេូវតេបន្តធ្វើការ
បណ្តុះបណ្តាលយោធារួមនៅ

កន្លេងធ្វើសមយុទ្ធយា៉ាងមុឺង-
មា៉ាត់»ដោយបានប្តេជា្ញាពភិាកេសា
បន្ថេមទៀត ជាមួយភាគីបេ-
ទេសកូរ៉េខាងតេបូងអំពីមធេយោ-
បាយដើមេបីតេៀមលក្ខណៈ
ទប់ទល់សា្ថានការណ៍នោះ។
ថាតើតេូវធ្វើសមយុទ្ធបេចាំ

ឆ្នាំនៅរដវូក្តានៅពេលណនងិ
ដោយរបៀបណ?ការធ្វើ
សមយុទ្ធនោះ បានរៀបចំធ្វើ
ឡើងនៅចំពេលមានភាព
តានតឹងកាន់តេខា្លាំងឡើងជា-
មួយកូរ៉េខាងជើង។បេទេស
កុម្មុយនីស្តមួយនេះបាន
បេកាសតវា៉ាចពំោះការធ្វើសម-
យទុ្ធរមួតាងំពីយរូរវាងអាមេរកិ
និងកូរ៉េខាងតេបូងថា ជាការ-
ហ្វឹកហាត់មួយ ដើមេបីឈ្លាន-
ពានកូរ៉េខាងជើង។

ភាពតានតងឹជាមយួបេទេស
កូរ៉េខាងជើងបានឡើងកម្តា
កាន់តេខា្លាងំឡើងកាលពីខេមនុ
ខណៈកេងុពេយុងយា៉ាងបានកាត់-
ផ្តាច់ខេសេទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 
ជាមួយបេទេសកូរ៉េខាងតេបូង
ដោយបានកម្ទេចការិយាល័យ
ទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េ១ហើយ
បានគរំាមចាត់វធិានការយោធា
ដោយសារមិនពេញចិត្តជុំវិញ
ខិត្តប័ណ្ណឃោសនាបេឆំង
កេុងពេយុងយា៉ាងដេលបាន
បង្ហាះពីទឹកដីកូរ៉េខាងតេបូង។
សា្ថានការណ៍នោះកេយ

មកស្ងប់សា្ងាត់បន្តិចទៅវិញ
កេយពីមេដកឹនាំកូរ៉េខាងជើង
លោកគីមជុងអ៊ុនបានពនេយោរ
ផេនការសកម្មភាពយោធា
របស់ខ្លួននោះ៕Yonhap/SK

លោកត្រ្រដូសអ្រដហាណូមហ្គឺប្រីយ្រស៊ុសកាន់ឯកសរក្នុងដ្រ។AFP

លោកហា្គាលីលហ្រសាដ(កណ្តាល) ចាកច្រញក្រយពីឮសំឡ្រងខ្លាងំ។AFP

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉្រ១កន្ល្រងដ្រលត្រូវកូរ៉្រខងជើងកម្ទ្រចចោលកាលពីព្រលកន្លងទៅ។Yonhap

ប្រេសិតពិស្រេសUSជួបពិភាក្រេសា
ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រេីការបរទ្រេសប៉ាគីស្ថាន

WHOៈការឆ្លងរាលដាលន្រេវីរុសកូរូ៉ណាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយករណីឆ្លងប្រេចំាថ្្រេជាង១៦មុឺន...

ម្រេបញ្ជាការUSFKអំពាវនាវឲ្រេយធ្វើសមយុទ្ធរួម
ទ្រេង់ទ្រេយធំប្រេឆំាងការគំរាមរបស់កូរ៉្រេខងជើង
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ   ថ្មីៗ នេះ  គេ ឃើញ  មាន   
កិច្ច សមា្ភាស ន៍ជាមួយនឹង សេ្តី បរទេស  
Lina Goldberg ដេល ជា ស្ថាបនិក-  
នេ    Move to Cambodia   នឹង  កញ្ញា 
យ៉នុ សខុ ខន  បេធានកម្មវធិី អភ ិវឌេឍ ន ៍
សិលេបៈ  លើបេធានបទ  ពេឹទ្ធា ចារេយ 
វោហា  រកោសលេយ   លោកតា  គង់ ណេ 
បេើ  បេស់ចាបុី ដងវេង ក្នុង ការ ចេក-  
រំលេក   ពីវិធី ការពារ ពីមេរោគកូវីដ ១៩  
បង្កើត  ចំណាប់ អារម្មណ៍ខ្លាំង     ពី  មហា - 
ជន  ខណៈ សិលេបៈ  ចាបុី ដង វេង នេះ  ពី 

ដើម មក ចេើន  តេ ចេៀង រៀបរាប់អំពី 
រឿង ពេង និទន នោះ ។ 

ដូច្នេះពេល ឃើញ លោក ពេឹទ ្ធា ចារេយ  
បាន  ចេៀង ចាបុ ីលើក នេះ   បេហេល ជា 
មនិ សវូមាន   ការបេើបេស ់ចាបុ ីដង វេង 
ធ  ្វើ ជា បេធា ន បទ   នេះ   ដើមេប ី ចេក   រលំេក 
អំ ពីព័ត៌មានពី សុខ ភាព ស ធារ ណៈ  
ប៉ុន្តេ   មាន ភាពទូទៅ ចំពោះ ការបេើ 
ចមេៀង  ចាបុី ដង វេង  ផ្ញើ សរ អប់រំ  ទៅ-  
កាន់ អ្នកស្តាប់ផងដេរ អំពី កូវីដ១៩ ។ 

បើ  តាម អ្នក សមេប សមេួល ផ្នេក ទី- 
ផេសារ  នេ អង្គការ សិលេបៈ ខ្មេរ អមតៈ   
Vochinea Proseth  បាន បង្ហើប ឲេយ ដឹង  ពី គោល បំណង  សមេច ជេើ ស   

លោក ពេឹទ្ធាចារេយ   គង់ ណេ   ក៏ ដូចជា  
យក  ឧបករណ៍ ភ្លេង បុរាណ ខ្មេរ  ចាបុី 
ដង  វ េង ធ្វើជា បេធាន បទ នោះ  ដេរ  ថា ៖  
« ដោយសរ តេ ចាបុី ជា ទមេង់សិលេបៈ 
ប មេើ ដល ់ការអបរ់សំង្គម  ហើយលោក  
ពេឹទ្ធា ចារេយ  គង់ ណេ  ជា សិលេបករ ដ៏ 
ចំណាន   ក្នុង  ការ ចេៀង និង បេគ ំចាបុី 
ដង វេង  ពេមទងំ មាន បេជា បេយិភាព  
យ៉ាង ចេើន  ក្នងុ ចំណោម សេទ ប់   មហា-  
ជន។ ដូច្នេះ  ការ បញ្ជេប   សរ អំពី   វិធាន- 
កា រ ការ ពារខ្លួន ពីជំងឺកូវីដ១៩  តាម-  
រយៈ   ចមេៀង  ចាបុ ី ដងវេង  ជាវធិសីស្តេ   
ដ ៏ មា នបេសិទ្ធភាព  បំផុត   នៅ ក្នុង ការ- 
អប់រំ    ដល់ បេជា    ពលរដ្ឋខ្មេរ   ឲេយចេះ  ការ- 
ពារ ខ្លួន ។ មេយ៉ាង  វិញ ទៀត  វាក៏ ជា ការ - 
រលំេច  តនួាទ ីដ ៏សខំន ់ នេសលិេបៈ  ដេល 
មនិអាច ខ្វះ បាន  ក្នងុ សង្គម បេភេទ នេះ 
ផង ដេរ »។  

  អ្នក  សមេប សមេួល  រូប នេះ ក៏ បាន 

បន្ត ឲេយ  ដឹង ពី សរ ៈសំខន់ នេ ការ  កិច្ច- 
សមា្ភាសន ៍ រវាង សេ្តី បរទេស  ឈ្មោះ   
Lina Goldberg ដេល ជា ស្ថាបនិក 
នេ  Move to Cambodia និង  កញ្ញា 
យ៉នុ សខុ ខន   បេធានកម្មវធិី អភវិឌេឍ ន ៍ 
សិលេបៈ  ទៅ លើបេធានបទ  ពេឹទ្ធា ចារេយ  
វោហា  រកោសលេយ   លោកតា  គង់ ណេ- 
បេើ   ចាបុ ីដងវេង   នៅ ក្នងុ ការ ចេក រលំេក 
ព  ីវិធី ការពា រ ពីជំងឺកូវីដ ១៩ ផង ដេរ 
ថា៖ « Lina Goldberg ដេល ជា 
ស្ថាបនិក នេ  Move to Cambodia  
រូប នេះ  បាន ជួយ ផេសព្វ ផេសាយ ពី កម្ពុជា 
យើង  ចេើន ឲេយ ជន បរទេស  បាន ស្គាល់  
តាម រយៈ គេហ ទំព័រផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ 
គាត់  ដេល មាន ឈ្មោះ ថា  https:// 
www. moveto cambodia. com/ 
blog/ »។  

ដោយ ឡេក សមេប់ ការ លើក  យក 
ចាបុី ដង វេង   មក ធ្វើ ជា បេធាន បទ ដ៏ 
សខំន ់ នាពេល នេះ ក្នងុ ការ បេើជា វធិ ី

បញ្ជេប  សរ អប់រំ ទៅ  ដល់ ពល  រដ្ឋ ខ្មេរ  
យល ់  ដឹង ពី ជំងឺ កូវីដ១៩  ក៏ មាន ផល 
ចំណេញ  សមេប់ សិលេបៈ ខ្មេរ បុរាណ 
ទមេង់ នេះ  ផង ដេរ   គឺថា  ជួយ  ឲេយ ជន- 
បរទេសចេើន បាន ស្គាល ់ នងិ  អាច ចេះ 
លេង ចា បុី  ដង វេងនេះ ហើយ ក៏ អាច 
ជួយ  ផេសព្វ ផេសាយ ដល់ ជន បរទេស    
កាន ់តេ ស្គាល ់ចេើន    ថេម ទៀត ផង ។  អ្វ ី 
ដេល កាន់ តេ   ពិសេស នោះ សេ្តី ជា 
ស្ថាបនិក នេ  Move to Cambodia 
រូប នេះ គាត់ គឺ ជា បុគ្គល លេបី  សមេប់ 
ជន  បរទេស  តួ យ៉ាង កេយ ពី បាន ធ្វើ 
វីដេអូ  កិច្ច សមា្ភាសន៍ រវាង គាត់ និង  
កញ្ញា យ៉ុន សុខ ខន  ជា បេធានកម្មវិធី 
អភវិឌេឍ ន ៍សលិេបៈនោះ គ ឺមាន ការ ភា្ញាក-់ 
ផ្អើល   ព ីកេមុ ជន បរទេស ជា ចេើន ដេល 
មិន  ដេល ស្គាល់ ចាបុី ដង វេង របស់ ខ្មេរ 
យើង ដេល បាន បេើជា ឧបករណ៍ ភ្លេង 
ចេៀង   រៀប រាប់ផ្ញើ សរ អប់រំអំ  ពី ជំងឺ  
កូវីដ ១៩   នេះ តេ ម្តង »៕ 

កេុង វីលនីញូស :   លីទុយអានី ពី 
ថ្ងេពុធ  បាន ដាក់ ឲេយ បេើ បេស់ កាក់  
លុយ ថ្មី ដើមេបី រំឭក ដល់ វិបតិ្ដ កូរ៉ូណា 
ដោយ បាន រលំេច សណំេរ ថា « កេយ 
ពី ងងឹត ខ្ញុំ នឹង មើល ឃើញ ពន្លឺ »។ 

កាក ់លយុ ថ្ម ីនេះ បង្ហាញ ព ីពន្ល ឺការំស្ម ី
បញ្ចាំង លើ លេខ ឆ្នាំ ២០២០ និង ជះ 
សេមោល នូវ កាល បរិច្ឆេទ រំលេច នូវ 
ពាកេយ  SOS។ 

លោកសេី អាស្ដា គូនីយ៉ូសុិ អនុ-
បេធានធនាគារ កណា្ដាល លីទុយអានី 
បាន និយយ ថា ធនាគារ បាន នឹក 
ឃើញ គំនិត នេះ កាល ពី ខេមីនា នៅ 
ពេល សមាជិក បេទេស នៅ អឺរ៉ុប មួយ 

នេះ បាន ដាក់ បមេម បិទ បេទេស  
ដើមេបី  ទប ់ស្កាត ់ការ រកី រាល ដាល នេ វរីសុ 
កូរ៉ូណា ។ 

លោកសេី បាន និយយ ទៀត ថា ៖ 
«ចំពោះ កាក់ នេះ យើង ក៏ បាន ឧទ្ទិស 
ដល់ កេុម គេូ ពេទេយ  និង អ្នក ដេល បាន 
ជយួ អឡំងុ ពេល កវូដី  ចាប ់ព ីអ្នក ស្មគ័េ- 
ចតិ្ដ ដេល ជយួ មនសុេស ចាស ់រហតូ ដល ់
គេូ បងេៀន  ដេល បងេៀន ក្មេង តាម 
អនឡាញ »។ 

រូបិយ ប័ណ្ណ   ៥ អឺរ៉ូ រាប់ ពាន់ កាក់   រួម 
ទំង  កាក់ ផលិតពី ស្ពាន់  និង នីកេល 
តម្លេ ១,៥ អឺរ៉ូ ពេលនេះ អាច បេើ- 
បេស ់ បាន តាម អនឡាញ  និង ហាង 

មួយ ចំនួន នៅ ទូទំង បេទេស ។ 
ធនាគារ បាន ផលិតកាក់  ៥ អឺរ៉ូ 

ចំនួន ២ ៥០០  កាក់  និង កាក់  ១,៥ 
អឺរ៉ូ ចំនួន ៣ មុឺន កាក់។ បេទេស ដេល 
មាន បេជាជន សរុប ចំនួន ២,៨ លាន 
នាក់ នេះ បច្ចុបេបន្ន បាន បន្ធូរ បន្ថយ 
បមេម រឹត តេបិត ដេល បាន ដាក់ ចេញ 
តាំងពី ពាក់ កណា្ដាល ខេ មីនា ។ 

 លទីយុអាន ីបាន រាយការណ ៍ព ីការ- 
ឆ្លង វីរុស ថ្មីតេ ១នាក់ កាលពី ថ្ងេពុធ 
ដោយ នំា ឲេយ មាន តួ លេខ សរុប ១ ៨១៨ 
នាក់  និង អ្នក ស្លាប់ ៧៨នាក់  ដេល 
មាន អតេ ទប ជាង បណា្ដា បេទេស 
ភាគ ចេើន នៅអឺរ៉ុប ៕ AFP/HR

លោកតា គង់ ណេ ធ្លាប់ បេើចាបីុចេៀង ថ្លេង អំណរគុណជូន សិសេសានុសិសេសជបុ៉ន ស្តាប់ នៅទី កេងុហ្វកុូអូកា ឆ្នា២ំ០១៧   ។ រូប បា៉ាន់ រិទ្ធា 

ពេទឹ្ធាចារេយ គង់ ណេ នាពេលដេញ   និង ចេៀង  ចាបីុ ដង វេង   ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

លោកសេ ីអាស្តា គូនីយូ៉សិ និង កាក់ តម្លេ  ៥ អឺរូ៉  នៅ បេទេស លីទុយអានី។ រូបថត AFP

ព្រទឹ្ធាចារ្រយគង់ណ្រច្រៀង
ចាបី៉ដងវ្រងផ្ញើសារអប់រំពី
វិធីការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

លីទ៉យអានីដាក់ឲ្រយចាយកាក់ក្ដសីង្រឃឹមតម្ល្រ៥អឺរូ៉ជំរ៉ញសាមគ្គតីទល់កូវីដ១៩



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១៣កើត ខៃ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ជា ល្អ ប៉ុន្មាន ទៃ  បញ្ហា 
ស្នៃហា        គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ        យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ   ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ    សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព      ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា       មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ      ទៅ ទីនន វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា-   
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន 

ការហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  
ឬ  ស្តាប ់ពៃះ ធម ៌ឲៃយ បាន ចៃើន។    រឯី ការ នយិាយ   ស្ត ីក ៏
មិន  សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ 
ពី  ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង មិន រកាំ រកូស ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត  
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា   គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ    ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ    បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល   
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នន     តៃង - 
ត   ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ   វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក   ៏       មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច    ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន        នន វញិ នងឹ អាចខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន        ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ 
ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប ់  ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ 

ការ   នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា  អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន   នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន   ភា ព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប  ់   ច តិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព              ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព             រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ  
លាភ             សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទី គបច់តិ្ត។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
នៅ ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង -   

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ    ចៃើនផងដៃរ ។ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ  មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  ល្អ បៃសើរ។     

ពៃះវិហារ  ហារីដវ៉ា បាន បៃកាស  ឲៃយ បៃជាជន  ពាក់ម៉ាស  និង បៃើ ទឹកអនាម័យ  នៅទន្លៃ ពិសិដ្ឋ ។ រូបថត AFP

ឥណ្ឌាទើបតែបន្ធរូបមែមបព្វជិតធម្មយាតែ
សាសនាតិចតួចវិលមកផ្ដុគំ្នាឯទន្លែពិសិដ្ឋ

កៃងុញូវដៃលី : អ្វីៗ  កពំងុ វលិ- 
តៃឡប ់មក រក សភាព ធម្មតា វញិ 
នៅ ពៃះវហិារ បរសិទុ្ធ  ហារដីវ៉ា   ជា 
ទីឋាន ពិសិដ្ឋ  មួយនៃ សសន 
ពៃហ្ម  ប៉ុន្តៃ ទីកៃុង ធម្មយាតៃ 
ឥណ្ឌា នៃះ នៅតៃ មានភាព ស្ងាត់-  
ជៃងំ នៅឡើយ  ទោះ  បៃទៃស  
ទើប រួច ផុត ពី ការ រឹត បន្តឹង ។  

ជាធម្មតា ទីកៃុង នៃះ ទទួល  
ភ្ញៀវ ទៃសចរ រាប់មុឺន  នក់ ដៃល 
ខំ ស្កាត់ មក ពី ទីជិត ឆ្ងាយ   បំណង  
ចុះ   ទឹក ពិសិដ្ឋ ក្នងុ ទន្លៃ ហា្គាង   និង  
ធ្វើ ពិធី បួងសួង  ពៃល ពៃលប់ ។

ប៉ុន្តៃ  ឥណ្ឌា នៅតៃ ស្ថិត ក្នុង 
ស្ថាន ភាព គៃះថា្នាក ់នៃ ការ រកី-
រាលដាល នៃ ជងំកឺវូដី១៩  ដៃល  
បាន ឆក់ យកជីវិត មនុសៃស ជាង  
១៥ ០០០នក់  និង ឆ្លង ជាង 
កន្លះលាន នក់ ។

នៃះ ជា លើក ទី១  តាំងពី មាន 
បមៃម  រឹត តៃបិត   អ្នកធ្វើ ធម្ម-
យាតៃ   ឈប់រៀបចំ កម្មវិធី   នៅ 
ចុង  ខៃមីន បន្ទាប់ពី ឥណ្ឌា   
បៃកាស  បិទ បៃទៃស ទាំង មូល 
ដោយសរ  វីរុស កូរ៉ូណ  ។

 លោកបូជាចារៃយ អៃម ខៃ 
វ៉ាសុីសថា បានបៃប់ AFP ថា 
បព្វជតិ ចាសទ់ុ ំរបស ់លោក បាន 
រឭំក ថា សមូៃបតីៃ នៅ ក្នងុ សមយ័ 
សោកនដ កម្ម ជំងឺ ផា្ដសយ 
អៃសៃប៉ាញ សកលកាលពី ១ 
សតវតៃសរ៍ មុន  ដៃលបាន វយ- 
បៃហារ   ឥណ្ឌា យា៉ាងខា្លាំង  ការ- 
បូជា សព នៅ ដង ទន្លៃ ដ៏ បរិសុទ្ធ 
នៅ តៃ បន្ត ឥត ឈប់ឈរ។

លោក និយាយ  ថា ៖ « ពៃល 
នះ  គៃប់យា៉ាង នៅតៃ ដំណើរ-
ការ   ដូច ពៃល នៃះ ដៃរ » ។

កាលពី ប៉ុន្មាន សបា្តាហ៍ មុន 
ពៃល  ឥណ្ឌា បាន បន្ធូរបន្ថយ 
ការរឹត បន្តឹង បមៃម  ទោះ នៅ 
មាន ករណី កើន ឡើង  អ្នក ធម្ម-
យាតៃ តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ នំ គ្នា  

ផ្តើម រៀបចំ កម្មវិធី ឡើង  វិញ ។ 
ពៃះវិហារ បាន ស្នើសុំ ឲៃយ  អ្នក- 

កាន់   សសន ទំាងអស់ រកៃសោ 
គមា្លាត  សុវត្ថិភាព ពីគ្នា  និង នៅ 
ឆ្ងាយ ពី រូបចមា្លាក់ អាទិទៃព  
ដៃល  ជាធម្មតា ពួកគៃ ប៉ះស្ទាប     
ពៃម ទាំង  ថា្វាយផា្កា  បង្អៃម  និង 
កៃដាស បៃក់ រូពី។ 

តាមា៉ានី វ៉ាសុីថា មក ពី កៃុម 
សសន  សៃ៊ ី ហា្គានញ៉ាសបាដ ៏
មាន ឥទ្ធិពល បំផុត មួយ នៅ 
ពៃះវិហារ បាន និយាយ ដោយ 
ចង្អលុ ទៅកាន់ អ្នក ធ្វើ ធម្មយាតៃ  
ប៉ុន្មាន រយ នក់ នៅ លើ ដង ផ្លូវ  
ដៃល ភាគ ចៃើន  ពាក់ មា៉ាស់ និង 
រកៃសោ គមា្លាត ពី គ្នា ថា ៖ « មើល 
ជុំវិញ នះ មើល៍ ! អ្នក ចូល រួម 

មាន ចំនួន មិន ដល់  ១ ឬ ២ 
ភាគរយ នៃ ពៃល មុន ផង »។ 

 ឈរ កៃបៃរ ចៃងំ នៅទន្លៃ ហា្គាង  
ដៃល ហូរ ចៃញ  ពី ភ្នំ ហៃមពាន្ដ   
ពៃះវិហារ ហារីដវ៉ា  តៃូវបាន  ជឿ 
ថា ជា កន្លៃង ១ ក្នុង ចំណម ៤  
ដៃល    ទឹក មន្ដ អមតៈ បាន ខ្ពុរ   
ចៃញ ពី  ថូ របស់ បកៃសី គៃុឌ។  

លោក ឌបីា៉ាក ចា ជា បជូាចារៃយ  
ជំនន់ ទី ៨  និយាយ ថា៖ «នៃះ  
ជា វបៃប ធម៌  បៃពៃណី  និង បៃវត្តិ-
សសៃ្ត  យើង ។ វ អាច  លំបាក   
សមៃប់  អ្នក ស្វៃង រក សៀវភៅ- 
រៀន របស់ កូន ៗ     កៃយ    រៀន ចប ់
បាន  ៦ខៃ   តៃ យើង នៅ បន្ដ  រកៃសោ  
កំណត់ តៃ ទំាងនៃះបាន ជា ចៃើន 
សតវតៃសរ៍ »៕ AFP/HR

ឆ្នាំ នៃះ ចំនួន អ្នកចូលរួម មន  តៃឹមតៃ ១ ទៅ ២ ភាគរយ  ។ រូបថត AFP

ពៃះវិហារ   ស្នើ    អ្នកកាន់ សាសនា រកៃសាគម្លាត សុវត្ថភិាព ពីគ្នា   ។ រូបថត AFP
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   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  ម្ចាស់ មៃដាយ  សំរឹទ្ធ 
សីុហ្គៃម វ៉ាន់ វឿន និង អៃលីត 
ចំរើន បាន អះអាង ពីការ តៃៀមខ្លនួ  
រួចរាល់ដូច គ្នា ហើយ ពួកគៃ បាន 
បញ្ជាក់ដូច គ្នាថា នឹង បៃងឹ បៃង 
បៃកួតគ្នា ឲៃយកកៃើក សង្វៀន PNN 
ដើមៃបី ដណ្តើម យក ខៃសៃ កៃវត់ មស 
និង បៃក់រង្វាន់ ១មឺុន ដុល្លារ នៅ 
វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ថ្ងៃអាទិតៃយ នៃះ។

នៅ ក្នងុការ បៃកួតដ៏ សំខាន់ នៃះ 
វ៉ាន់ វឿន ហាក់ ចាញ់បៃៀប អៃលីត 
ចំរើន ផ្នៃក កម្ពស់បន្តចិ ហើយ 
ចំរើន ក៏មន ផ្លៃ វយ ចៃញ បាន វៃង 
ជាង  វ៉ាន់ វឿន ផងដៃរ ខណៈ  
អ្នក ទំាង ២ នៃះ ចូល ចិត្តវយ- 
បៃយោល គឺ ភាគ ចៃើន បៃើស្នៀត 
ទាត់។ យ៉ាង ណា ក៏ដោយ វ៉ាន់ 
វឿន បានអះអាង ថា រូប គៃបាន 

តៃៀមកៃបាច់ រួច រាល់ អស់ ហើយ ដើមៃបី 
ទប់ទល់ ជាមួយ អៃលីត ចំរើន។

ម្ចាស់មៃដាយ សំរឹទ្ធសីុហ្គៃម 
វ៉ាន់ វឿន  បាន និយយ ថា៖  «ខ្ញុំ 
ហ្វកឹ ហាត់តៃៀមបាន ល្អ ១០០ 
ភាគ រយ ហើយ ហើយខ្ញុដឹំង ថា 
អៃលីត ចំរើន ជា កីឡាករ មន 
អាវុធចៃញធ្ងន់ៗ និងមន ផ្លៃ ល្អ 
បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំ ក៏ បានតៃៀមកៃបាច់ ដើមៃបីទប់- 
ទល់ ជាមួយគត់ បាន ល្អហើយ 
ដៃរ។ ខ្ញុសំងៃឃឹម លើ ខ្លនួ ឯង ហើយ 
ខ្ញុ ំនឹង ធ្វើ ឲៃយជំនួបមួយ នៃះ កា្លាយជា 
ការ បៃកួតនៃះដ៏កកៃើក និង ជក់- 
ចិត្ត សមៃប់ ទសៃសនិកជន»។

នៅ មុនការ បៃកួតនៃះ អៃលីត 
ចំរើន និង វ៉ាន់ វឿន សុទ្ធតៃ ធ្វើ 
បាន ល្អដូច គ្នា ដើមៃបី ឈ្នះ គៃប់ការ- 
បៃកួតទំាង អស់ ហើយ អ្វ ីដៃល គួរ 
ឲៃយ ចាប់អារម្មណ៍ ខា្លាំង ចំពោះ 
ជ័យជម្នះ របស់ពួក គៃ កន្លង មក 

នៃះ គឺ ការ ទម្លាក់ជើងខា្លាងំ បុ៊ន 
សុធា និង អៃ ណារ័ត្ន នៅវគ្គ ១/២ 
ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ដោយ ក្នងុ នោះ ចំរើន 
បាន យក ឈ្នះ ដោយពិន្ទុ ទំាង 
លំបាក លើ បុ៊ន សុធា ហើយ វ៉ាន់ 
វឿន បាន ឈ្នះពិន្ទ ុអៃ ណារ័ត្ន 
ខណៈ ជំនួប នោះ វ៉ាន់ វឿន បាន 
វយកៃង បណា្តាល ឲៃយ អៃ ណារ័ត្ន 
មន ស្នាម បៃក និងពក នៅ លើ 
ផ្ទៃ មុខជា ចៃើន កន្លៃង។

តាម រយៈ ការ បៃកួត និងសមត្ថ- 
ភាព របស់អ្នក ទំាង ២ តៃវូបាន គៃ 
គិត ថា អៃលីត ចំរើន ហាក់មន 
ភាគ រយខ្ពស់ជាង វ៉ាន់ វឿន ពៃះ 
ការ ទាត់ ចៃញ របស់គៃមន ទម្ងន់ 
ជាង និង ធ្ងន់ជាង ហើយ ជាមួយ 
គ្នា នៃះ ក៏មន អ្នក ខ្លះ បាន ពៃយាករ 
ថា វ៉ាន់ វឿន មិនអាច ទប់ អៃលីត 
ចំរើន ដល់ ៥ទឹក ពៃញ ផងដៃរ បុ៉ន្តៃ 
វ៉ាន់ វឿន បានអះអាង ថា គ្មាន 

អ្វជីាឧបសគ្គ ចំពោះ រូបគៃ នោះទៃ 
គឺ គៃនឹង ធ្វើ ឲៃយបាន ល្អ។

សិសៃសគណ ក្លបិឃ្លាងំ មឿន កីឡា 
វ៉ាន់ វឿន បញ្ជាក់ថា៖ «សមៃប  ់ខ្ញុ ំ 
ដូចជា គ្មាន ឧបសគ្គ អ្វ ីទៃ គឺ ខ្ញុ ំរំពឹង 
ថា ខ្លនួ ឯងនឹងធ្វើ បាន ល្អ។ ខ្ញុ ំនឹង 
បៃឹង បៃង ឲៃយអស់សមត្ថ ភាព 
និងធ្វើ ឲៃយ បាន ល្អ ពៃះ នៃះជា ការ- 
បៃកួតដ៏ សំខាន់សមៃប់ខ្ញុ ំ បុ៉ន្តៃ 
ការ បៃកួតដៃល មនការ វយ ប្តរូគ្នា 
ទៅវិញ ទៅ មកបៃប នៃះ យើង 
មិនអាចស្មាន ទុក មុន បាន ទៃ 
ពៃះ បើ អ្នក ណា ភា្លាត់ស្នៀត និង 
បរាជ័យរៀងៗ ខ្លនួ»។

ចំណៃក អៃលីត ចំរើន កំពុងតៃ 
អន្ទះសខា្លាងំ ចំពោះការ បៃកួត 
ផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៃះ ហើយ រូប គៃ បាន 
អះអាង ថា នឹង ធ្វើ ឲៃយ ជំនួបនៃះ 
កា្លាយជា ការ បៃកួតដ៏ អស្ចារៃយបំផុត 
បុ៉ន្តៃ អៃលីត ចំរើន ក៏ បានស្នើសំុ 

រឿង មួយ ដល់ អ្នកគំ ទៃ ដៃល 
តៃង តៃ ជៃរ បៃមថដល់ កីឡាករ 
នៅ កៃយការ បៃកួត ផងដៃរ។

 កីឡាករ វ័យ ២៤ ឆ្នាំ អៃលីត 
ចំរើន បាន និយយ ថា៖  «ខ្ញុ ំតៃៀម 
ខ្លួន បាន រួច រាល់អស់ហើយ គឺ 
ចំាតៃ ថ្ងៃ បៃកួតមក ដល់ បុ៉ណ្ណោះ 
ហើយ ខ្ញុ ំនឹង ធ្វើ ឲៃយការ បៃកួតនៃះ 

កា្លាយ ជា ការ បៃកួត ដ៏ អស្ចារៃយ និង 
កកៃើក នៅ សង្វៀន PNN។ យ៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថា ទោះ- 
បី ខ្ញុ ំឈ្នះ ឬចាញ់ សូមកំុជៃរ បៃមថ 
ដល់ ខ្ញុ ំពៃះ កីឡាតៃង មន ឈ្នះ  
និង ចាញ់ បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំនឹង បៃងឹ បៃង 
ឲៃយអស់ពី សមត្ថ ភាព មិន ឲៃយអ្នកគំ-  
ទៃ អស់សងៃឃឹម ឡើយ»៕

វ៉ាន់ វឿន និង អេលីត ចំរើន ថា នឹងវ៉េគ្នាឲេយកកេើក ដណ្តើមខេសេ កេវត់មាស

Djokovic បរិច្ចាគ $៤៥០០០ 
ដល់ កេងុ មាន ជំងឺកូវើដ១៩ ខ្លាងំ

 កេងុបេលកេត : បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  របស ់បៃទៃស ស៊ៃប៊ ី បាន 
រាយ ការណ៍  ថា កីឡាករ វយ 
កូន បាល់ (តៃន្នីស) លំដាប់ 
លៃខ ១ ពិភពលោក Novak 
Djokovic ដៃល  សបា្ដាហ ៍ មុន 
ធ្វើ តៃស្ត ទទួល បាន លទ្ធផល 
វជិ្ជមន ចពំោះ វើរសុ ករូ៉ណូា បាន 
បរិចា្ចាគ នូវ ទឹក បៃក់ ចំនួន ជាង 
៤០០០០ អឺរ៉ូ ($ ៤៥០០០) 
ដល់  ទីកៃុង របស់ បៃទៃស ដៃល 
កើត មន ជំងឺនៃះខា្លាំងកា្លា ។    

ទរូទសៃសន ៍កឡីា SportKlub 
TV បានផៃសាយ ថា កីឡាករ 
Djokovic វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ បាន ធ្វើ- 
ការ បរិចា្ចាគ បៃក់ ទៅឲៃយ ទី កៃុង 
Novi Pazar  ដៃល ស្ថិត នៅ 
ភាគ និរតី បៃទៃស ស៊ៃប៊ី ដើមៃបី 
ជួយ  ធ្វើ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ នៃះ បន្ទាប់ 
ពី មន ការ បៃកាសដាក់ ទីកៃុង 
ក្នងុ ភាព អាសន្ន នៅចងុ ខៃ មថិនុ 
ដោយសរការ  រាល ដាល នៃ ជងំ ឺ
ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ  ខា្លាំង ឡើង ៗ   ។

បន្ទាប ់ព ីមន ការ រតឹបន្តងឹ  ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង លើក ទី ១ នៃ  ជំងឺ កូវើដ 
១៩ កាល ពី  ដើម ខៃ ឧសភា 
ឥឡូវ នៃះ  ស៊ៃប៊ី កំពុង មន 
សញ្ញា  ងើប ឡើង ជា ថ្មី ដោយ  
មន ការ ឆ្លង ជាង ២០០ ករណី 
រៀង  រាល់ ថ្ងៃ ៗ  ធៀបនឹង ចំនួន 
បៃហៃល ៥០ ករណី  ខៃមុន ។

បៃជា ជាតិ បាល់ កង់ មួយ នៃះ 
ថ្មី ៗ  នៃះ  ទទួលបានការចាប់- 
អារម្មណ៍ កៃយ អនុញ្ញាតឲៃយ  
Djokovic រៀប ចំ ការ បៃកួត 

ថា្នាក់ តំបន់មួយ  ដៃលចាប់ ផ្តើម  
ក្នងុកៃងុ  បៃលកៃត កាលពពីាក-់ 
កណា្តាល  ខៃ មិថុន មុន ពៃល  
មន ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវើដ ១៩ជា- 
ចៃើន នក ់រហតូ ធ្វើ  ឲៃយ អ្នក រៀប- 
ចំ រំសយ កម្ម វិធី ចោល ។

កៃ ពី  Djokovic កីឡាករ  
៣នក់  ទៀត  ដូចជា Grigor 
Dimitrov, Borna Coric នងិ 
Viktor Troicki ដៃល   ចូលរួម  
កម្មវើធី Adria Tour ពៃម ទាំង 
គៃូបង្វឹក  Goran Ivanisevic 
សុទ្ធ តៃ ទទួល បាន លទ្ធផល 
វជិ្ជមន ដចូ គ្នា ។ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
នោះ គៃ ឃើញ  កីឡាករ ទាំង- 
អស់ ឱប គ្នារំលង សំណាញ់ 
លៃង បាល់ បោះ ជុំ គ្នា និងថៃម- 
ទាំង មន ការ  រាំ រៃក ជាមួយ គ្នា 
នៅ ក្នុង ក្លិប រាតៃីទៀត ផង ។

កៃយ ទទួល រង ការ រិះ គន់ 
យ៉ាង ខា្លាងំ ចពំោះការ រៀប ច ំកម្មវធិ ី
បៃកួត នៃះ កីឡាករ សញ្ជាតិ 
ស៊ៃប៊ី Djokovic ដៃល បៃពន្ធ 
របស់ ខ្លនួក៏ ឆ្លង ដៃរនោះ បាន ធ្វើ- 
ការ សុំ ទោស ជា សធារណៈ 
ដោយ នយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំមន ការ- 
សោក ស្ដាយខា្លាងំ ណាស ់ដៃល 
កម្មវធិ ីបៃកតួ សបៃបរុស មយួនៃះ 
បង្ក ឲៃយមន ហានិភ័យ សមៃប់ 
គៃប់ គ្នា » ។

សមៃប់បៃទៃស ស៊ៃប៊ី ដៃល 
មន បៃជា ជន បៃមណជា ៧ 
លន  នក់  តៃូវបាន កត់តៃ ថា 
មន អ្នក ឆ្លង នូវវើរុស កូរ៉ូណាជិត 
១៥០០០នក់ ក្នុង នោះ ស្លាប់ 
២៨១ នក់ ៕ AFP/VN 

Yarmolenko ជួយ ញញួរធំ បន្តក្ដសីងេឃឹម
កេុង ឡុងដ៍: កីឡាករ បមៃុង  Andriy 

Yarmolenko បាន បង្ហាញ វត្តមន ដ ៏កមៃ 
មួយ សមៃប់  កៃុម ញញួរ ធំ West Ham 
United ជាមួយ នឹង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី នៅ 
ចងុ ម៉ាង១ គៃប ់ជយួឲៃយ  កៃមុ របស ់ទទលួ- 
បាន  ជ័យ ជម្នះ ដ៏ មន តម្លៃបំផុត ក្នុង 
លទ្ធផល ៣-២ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង អំឡុង 
ការ បៃកួត នៃ កៃប ខ័ណ្ឌកំពូល Premier 
League ជាមួយ កៃុម តោ ខៀវ Chelsea 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

ខៃសៃ បៃយទុ្ធ អន្តរជាត ិអ៊យុ កៃន Yarmo-
lenko ដៃល  បាន លៃង ជា លើក ដំបូង ក្នុង 
រយៈ ពៃល៦ ខៃ នម ជា កីឡាករ បមៃុង 
ពៃល កៃុម West Ham បៃកួត ចាញ់ កៃុម 
Wolverhampton ២-០ តៃវូ បាន ប្ដរូ ចលូ 
នៅ នទីទី ៧៨ ពៃល កៃុម ទាំង ២ ដៃល 
កំពុង ត តាំង គ្នា សមៃប់   ជំនួប នៃ កៃុម ក្នុង 
កៃុង តៃ មួយ  មន លទ្ធផល ២-២ ។

ដោយសរ កៃុម ភ្ញៀវ Chelsea ធ្វើ ការ 
វយ សមៃុក ចង់ ឈ្នះ នៅ ចុង ម៉ាង ពៃល 
មន ឱកាស វយ បក វញិ ដៃ គ ូបៃយទុ្ធ របស ់
កៃុម ញញួរ ធំ សហការគ្នា បាន យ៉ាង ល្អ 
ដោយ  កីឡាករ Pablo Fornals បញ្ជូន 
បាល ់ឲៃយ ទៅ  Yarmolenko ដៃល ពៃយាយម 
បណ្តើរ បាល់ គៃច ខៃសៃ ការ ពារ Antonio 
Rudiger មុន នឹង ស៊ុត បាល់ ផុត ដៃ អ្នក ចាំ 
ទី Kepa Arrizabalaga ទម្លុះ សំណាញ់ 
ទី បាន សមៃច នៅ នទីទី ៨៩ ។

ទោះ ការ បៃកួត នៃះ មិនមន អ្នក គំ ទៃ 
កៃមុ West Ham ក្នងុ កឡីដា្ឋាន London 
Stadium ក ៏ពតិ មៃន តៃ សមៃក ដ ៏រើក រាយ 
របស់ កីឡាករ ទាំង អស់ ដៃល បញ្ចៃញ 
យ៉ាង កង រពំង ពៃញ ទលីន ទទៃ ស្អាត នោះ 
បាន បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ថា ជោគ ជ័យ នៃះ 
ពតិ ជាមន អត្ថនយ័ ណាស ់សមៃប ់ពកួគៃ 
ពៃះ នៃះ ជា ៣ ពិន្ទុ ដ៏សំខាន់ ដៃល អាច 
ជយួ ឲៃយ ពកួ គៃ មន សងៃឃមឹ កាន ់តៃ ខ្ពស ់ក្នងុ 

ការបន្ត ជីវិត នៅ លីក កំពូល របស់ អង់គ្លៃស ។
កៃយ ចប់ ការ បៃកួត អ្នកចាត់ ការ របស់ 

កៃមុ West Ham លោក David Moyes 
បាន និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ ដឹង ថា  Yarmo-
lenko អាច ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ។ គៃ គឺ ជា 
កីឡាករ មន បៃវត្តិល្អ ម្នាក់។ ខ្ញុំ មន 
អារម្មណ៍ ថា  ជា ពៃល វៃល សមរមៃយ  ដើមៃបី 
ធ្វើ ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ។ យើងបាន ស្ថតិ ក្នងុ ស្ថាន- 
ភាព តាន តឹង ន ពៃល នោះ ក្នុង លទ្ធផល 
២-២ តៃ កឡីាករ ទាងំ អស ់ ន ំគ្នា បៃងឹ បៃង 
មនិ ពៃម លះ បង់ នោះ ឡើយ ហើយ ទ ីបផំតុ 
យើង ទទួល បាន លទ្ធផលល្អ មួយ » ។  

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពិន្ទុ  ដើមៃបី គៃច ផុត ពី តំបន់ 
តៃូវ កាត់ ចោល លោក  Moyes បាន បៃប់ 
បន្ត ទៀត ថា ៖ « បៃសនិ បើ អ្នក អាច ដណ្តើម 
បាន៤០ពិន្ទុ នោះ អ្នក នឹង មន សុវត្ថិភាព 
នៅ  Premier League ដូច្នៃះ យើង តៃូវ 
តៃ ពៃយាយម ធ្វើ ឲៃយ បានដល់ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណឹង។  
អ៊ចីងឹ វមន នយ័ ថា យើង តៃវូ ការ ជយ័ជម្នះ 

៣ ដង ទៀត » ។ 
ដោយ សរ តៃ កៃុម គូ បៃជៃង  ដៃល ចង់  

រស់ រាន ដូច គ្នាមនទមៃង់ លៃង មិន ល្អដៃរ 
ទើប ធ្វើ ឲៃយ West Ham ឡើង ផុត ពី   តំបន់ 
ដៃល តៃូវ កាត់ ចោល បើ ទោះ ជាបរាជ័យ 
ដល់ ទៅ ៣ដង ផ្ទួន ៗ  ដោយ គ្មាន គៃប់- 
បាល់ សូមៃបី ១គៃប់ក៏ ដោយ តៃ ការ ឈ្នះ 
នៃះ បាន រុញ ពួក គៃ ទៅ នៅ ពីលើ កៃុម 
Watford ឈរ ក្នុង ចំណាត់ ទី ១៦ ដោយ 
មន ៣០ ពិន្ទុ ពោល គឺ មន ៣ ពិន្ទុពី តំបន់ 
ដៃល គ្មាន សិទ្ធិ លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ ទី ១ ។ 

ចណំៃក កៃមុ Chelsea កៃយ  បរាជយ័  
ធ្វើ ឲៃយ បាត់ ឱកាស ឡើង ទៅ លៃខ ៣ ឈរ ពី  
លើ កៃុម Leicester City ហើយ សំខាន់ 
ទៀត នោះ  តំណៃង កៃុម កំពូល ទាំង ៤ 
(Top4) ក ៏កពំងុចាប ់ផ្ដើម មន សញ្ញា មនិ 
ល្អ ដៃរ ខណៈកៃមុ Manchester United 
និង Wolverhampton តាម ពី កៃយ 
យ៉ាង បៃកៀក បៃកិត ៕ AFP/VN

Yarmolenko (ស្ដា)ំ សុ៊តបញ្ចលូទីចុងម៉ោងឲេយកេមុ West Ham ឈ្នះកេមុ Chelsea ៣-២។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈទើបតែបានបង្កើតមុខរបរថ្មី
បន្ថែមកែយពីរៀបមង្គលការបានបែមាណជាង
៣ខែនោះឥឡូវនែះប្តីបែពន្ធតារាសម្តែងនិង
ស្វាមីជាពាណិជ្ជករខ្មែរទែពែយស្ដុកលោកប៉ុល
វិបូ ទទួលដំណឹងល្អមួយគឺមានបុតែដំបូង
រតឹបន្តងឹចណំងស្នែហអ៍ាពាហ៍ពពិាហ៍នៅចំគែ
ដែលស្ថានភាពមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
បន្ទាប់ពីស្ងាត់ក្នុងសិលែបៈមួយរយៈ កែយ

រៀបការរចួពែលនែះតារាសម្តែងសែីលែបីអ្នកនង
មា៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតា បានបង្ហាញការ-
ភា្ញាក់ផ្អើលដល់ហ្វែនៗរបស់នងដោយបង្ហើប
ដំណឹងកំពុងពពោះជូនស្វាមីលោកប៉ុល វិបូ
បង្ហាះតាមហ្វែសប៊ុកថា៖ «សូមឲែយមានថ្ងែល្អ
ទាំងអស់គ្នាចា!»និងសរថា៖«ជិតដល់ម៉ាង
គត់ធាក់ឥឡវូហើយគឺថាធាកព់ោះមាមំីទាលត់ែ
មាំមីគែងលក់ហ្មង៎»។
មួយរយៈមុនចំពោះរូបដែលនងបង្ហាះ

មនិមា នអ្នកណាបានដងឹនោះទែថាតារា
សែីរបូនែះមានពោះធដំោយសររបូនង
តែងតែពាក់អាវរលុងៗទើបធ្វើឲែយគែប់
គ្នាមិនចាប់អារម្មណ៍ ហើយក៏មិនមែន
នងចង់លាក់លៀមទែតែទំនងជារូប-
នងចង់ Surprise មហាជន
ចែើនជាងមើលទៅ។
យ៉ាងណាការពពោះ-

បុតែដំបូងនែះមានរយៈ-
ពែលប៉ុន្មានសបា្តាហ៍ឬ
ប៉ុន្មានខែហើយនោះ-
មនិតែវូបានតារាសម្តែង
សែីជាថៅកែសែីវ័យ
ក្មែងអ្នកនងតតូាបាន
បង្ហើបបែប់ឲែយបានដឹង
ឡើយដោយសរទរូស័ព្ទ
នងនងិស្វាមីភ្នពំែញ-
ប៉សុ្តិ៍បានទនំក់ទនំង
ចលូតែបែរជាគ្មានអ្នក-
លើកទទួលទៅវិញ។
មុននែះបន្តិចជីវិត

គូជាប្តីបែពន្ធសែប-
ចែបាប់ដោយបាន-
កែបផ្ទឹមរោងជ័យ
ជាមួយលោកប៉លុ
វិបូដែលបានរៀប-
ការកាលពីថ្ងែទី
១៦ខែមីនឆ្នាំ
២០២០នោះក៏
សែបត់ែតារាសែី
ពិធីការិនី និងជា
ថៅកែហាងអាហារ-
ដ្ឋានឈ្មាះ«ផែសមុទែ»
អ្នកនងមា៉ាក់សែនសូនីតា
ហៅតូតាបង្ហើបរឿងបង្កើតមុខរបរថ្មី-

បន្ថែមទៀតបង្អួតបែប់ទៅបែិយមិត្ត
និងអ្នកសិលែបៈនៅតាមបណា្តាញ-
សង្គមខណៈតារាសែីសែស់រូប-
ស្អាតមានបបូរមាត់សិចសុីអ្នក-
នងតតូាបង្ហាះសរថា៖«មខុរបរ
ថ្មីជិតចែញជារូបរាងហើយ!ចាំជួយ
គំទែផងណាមនុសែសជាទីសែឡាញ់

ទាំងអស់គ្នា!»។
មើលទៅការតែៀមបង្កើត
មុខរបរថ្មីរបស់តារាសម្តែង
សែីអុ្នកនងតូតានែះទំនង
ជាការពួតដែគ្នារកសុីតាំងពី
កាលពីនៅជាអតីតគូដណ្តងឹ
នឹងគ្នាខណៈបច្ចុបែបន្នកា្លាយ-
ជាស្វាមីនងគឺលោកប៉ុល
វបិូក្នងុគមែងបើករសីតថ្មី
សន្លាងមួយឈ្មាះថា«ផែ-
សមុទែរីសត»ស្ថិតនៅ
កែុងកំពតខែត្តកំពត
នោះហើយមើលទៅ
បន្ថែមពនីែះអ្នកទាងំ២
ក៏ធា្លាប់បានសហការ
គ្នាបើករបររកសុីតាំង
ពីមុនពែលពួកគែបើក

រីសតនៅខែត្តកំពតផងដែរ
គឺដកទ់នុរមួគ្នាបើកអាហារ-
ដ្ឋានមានយីហោលែបីឈ្មាះ-
ថា«ផែសមុទែ»ដោយបាន
ពងែីកសខាជាចែើនបន្ត-
បន្ទាប់នៅភ្នំពែញនិងខែត្ត

កណា្តាល មុនឈានដល់ការដក់-
ទុនបែះដូងរៀបការនោះ៕

តូតា និង ស្វាមី  ស្រតូ យ ក បុត្រ   ដំបូង     
ដើម្របី រឹត បន្តងឹ ចំណង  អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

តូតា បង្ហើរសារ បេប់ មហាជន ឲេយ ដឹង  ខណៈ ខ្លនួ  និង 
សា្វាម  ី  មាន បុតេ ដំបូង ចំរដូវ កាលកូវីដ១៩ ។ហ្វែសប៊ុក

LIFESTYLE

ខេសេ បេយុទ្ធ Paul Omogba តេវូបនរារំាង ដោយ កីឡាករ កេមុ យុវជនបទី នាជំនួបកន្លងមក។ រូបភ្នំពែញកែន

ណាហ្គាវើល ប៉ះ ទ័ព រើឯ វិសខា 
ប្រឈមជាមួយភ្នពំ្រញ ក្រន
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ កែមុខា្លាងំវិសខានឹង
តែវូបែឈមជាមួយកែមុកំពុងឈរ
នៅលើកំពូលតារាងភ្នពំែញកែន
សមែប់ការបើកឲែយដំណើការវិញ
នែការបែកួតលីកកំពូលកម្ពុជា
ឆ្នាំ២០២០នៅថ្ងែសៅរ៍និងថ្ងែ
អាទិតែយនែះចំណែកណាហា្គាវីល
តែវូបែជែងនឹងកែមុTiffyArmy
FC(ទ័ព)ខណៈកែមុទំាង២នែះ
សុទ្ធតែរំពឹងទទួលបានលទ្ធផល
ល្អបុ៉ន្តែកែមុមា្ចាស់ជើងឯកពែះខ័ន-
រាជស្វាយរៀងនឹងលែងដោយ
គ្មានសមា្ពាធសមែប់ការវិលមក
កាន់វាលសៅ្មាជាថ្មីនែះ។
ការវិលមកជួបគ្នារវាងកែុម

មា្ចាស់ផ្ទះភ្នពំែញកែននិងវិសខា
នៅថ្ងែអាទិតែយនែះវាបានកា្លាយជា
ការបែកួតធំជាងគែខណៈកែមុ
ទំាង២សុទ្ធតែតែវូការឈ្នះដើមែបី
ដោះសែយសមា្ពាធនៅជំុវិញខ្លនួ។
ភ្នពំែញកែនតែវូការឈ្នះដើមែបី
រកែសាតំបន់កំពូលតារាងរបស់ខ្លនួ
ពីការបែជែងរបស់កែមុស្វាយរៀង
ដែលនឹងលែងដោយគ្មានសមា្ពាធ
ហើយអាចនឹងឈ្នះបាន៣ពិន្ទុ
ខណៈពួកគែតែូវជួបកែុមមាន
បទពិសោធក្មែងខ្ចីយុវជនបាទី
អាយុកែម១៨ឆ្នាំនោះ។
បុ៉ន្តែខែសែបែយុទ្ធភ្នពំែញកែន

PaulOmogbaនិយយថា៖
«អ្វីដែលយើងរៀបចំនៅពែលនែះ
គឺដើមែបីឈ្នះការបែកួតនិងធ្វើឲែយ
បានល្អសមែប់កែមុអ្នកគំទែ
របស់ពួកយើង។ពួកយើងធ្វើការ
ខា្លាងំណាស់សមែប់ការតែលប់
មកវិញនែះគឺពួកយើងយកចិត្ត

ទុកដក់ទំាងកមា្លាងំនិងស្មារតី
ចាប់តំាងពីយើងបានឈរនៅ
កំពូលតារាងមកអី៊ចឹងយើងតែវូ
តែរកែសាតំណែងនែះនិងបន្តវារហូត
ដល់អ្វីៗ បានបញ្ចប់»។
យ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផល

នៅមិនទាន់ដឹងចែបាស់នោះទែ
ពែះកែមុវិសខាក៏តែវូការឈ្នះ
ខា្លាងំបំផុតដូចគ្នាដើមែបីរកែសាទីតំាង
លែខ៣ដូចគ្នាពែះបើពួកគែ
ចាញ់កែនលើកនែះ វិសខា
អាចនឹងធា្លាក់ចែញពីតំបន់Top6
បានដែបិតអីអង្គរថាយហ្គរឺបឹងកែត
ណាហា្គាវីលនិងកែមុទ័ពសុទ្ធតែ
មាន៨ពិន្ទុស្មើវិសខាខណៈការ-
បែកួតសបា្តាហ៍ទី៦នែះបឹងកែត
និងអង្គរថាយហ្គរឺសុទ្ធតែមាន
លទ្ធភាពខ្ពស់ឈ្នះ៣ពិន្ទ។ុ
ដោយឡែកគែូកែមុណាហា្គាវីល

លោកមាសចាន់ណាបាន-
និងកំពុងលែលករៀបចំយុទ្ធ-
សសែ្តនិងកលលែបិចដើមែបីបែជែង
យក៣ពិន្ទុជាមួយកែមុទ័ពដែល
កំពុងដក់គោលដៅខ្ពស់ខណៈ
ជំនួបនែះខែសែបែយុទ្ធជបុ៉នNa-
ruseYutaមិនអាចជួយ
ណាហា្គាវីលបានទែដោយសរ
មានរបួសជាប់ខ្លនួហើយកីឡាករ
ខ្មែរ២នក់ទៀតក៏មានរបួសមិន
អាចចូលលែងបានដូចគ្នា។
លោកមាសចាន់ណាបាន

បែប់ថា៖«យើងតែៀមបានល្អដែរ
គែន់តែយើងមានកីឡាកររបួស
៣នក់បុ៉ន្តែសមែប់ខ្ញុំទោះបី
អត់កីឡាករ៣នក់នែះក៏មិនទាន់
អីដែរដោយសរយើងមានការ-
បែបែលួរបៀបលែងហើយជា
ទូទៅពែលកែមុខា្លាងំប៉ះគ្នាមិន

សែលួរៀងខ្លនួគឺវាអាសែយ័ទៅ
លើកលលែបិចផ្ទាល់ខ្លួនពែល
បែកួតជាក់ស្តែង។អី៊ចឹងយើង
មិនអាចនិយាយមុនថាជួប
កែមុនែះឬកែមុនោះដឹងតែឈ្នះ
ទែចំណែកកែមុទ័ពក៏មិនអាច
និយយថាដឹងតែឈ្នះកែុមខ្ញុំ
ដូចគ្នាគឺមិនអាចទែទោះបីជា
កែមុខ្ញុំបាត់កីឡាករអស់៥នក់
ក៏ដោយពែះកែមុ១ដែលស្ថតិ-
នៅTop4ឬTop5សុទ្ធតែ
មានកីឡាករបមែុងល្អៗដើមែបី
តែៀមដក់ជំនួស»។
ចំណែកលោកតែមមឺុនអនុ-

បែធានសមាគមកីឡាបាល់ទាត់
កងយោធពលខែមរភូមិន្ទបាន
បែប់ថា៖«យើងបានហ្វកឹហាត់
រហូតនិងបែកួតសមដើមែបីពងែងឹ
សមត្ថភាពតែៀមការបែកួតនែះ
ហើយគោលដៅរបស់យើងគឺតែវូ
តែបែងឹបែងធ្វើម៉ែចជួយកែមុឲែយ
ឡើងទៅដល់កមែិតខ្ពស់គឺបើ
ទទួលបានលែខ១កាន់តែទទួល
បានជោគជ័យថែមទៀត»៕
កម្ម វិធី បេកួតនៅ ថ្ងេសៅរ៍
-បឹងកែតvសូលទីឡូអង្គរកីឡដ្ឋាន
ខែមបូឌាអ៊ែរវ៉ែ៣:៣០
-យុវជនបាទីvស្វាយរៀងកីឡដ្ឋាន
មជែឈ.បាល់ទាត់ជាតិបាទី៣:៣០
-នគរបាលជាតិvគិរីវង់កីឡដ្ឋាន
គិរីវង់សុខសែនជ័យ៣:៣០
៣បែកួតនៅថ្ងែអាទិតែយ
-អគ្គសិនីកម្ពជុាvអង្គរថាយហ្គរឺ
កីឡដ្ឋានអគ្គសិនីកម្ពជុា៣:៣០
-ណាហា្គាវីលvទ័ពកីឡដ្ឋាន
ស្តាតចាស់៦:០០
-ភ្នពំែញកែនvវិសខាកីឡដ្ឋាន
RSN៦:០០

តារា សម្តេង សេ ីមាន បបូរ មាត់ សិចសីុ មា៉ាក់ 
សេនសូនីតា ហៅតូតា  ។ រូបថតហែងជីវ័ន
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