
ខន សា វិ 

ភ្នពំេញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊នុស្រនបញ្ជាឱ្រយក្រសងួចនំនួ
៣ត្រូវកាត់ឆ្វៀលដីនៅក្នុងតំបន់
ការពារផ្រស្រងៗដចូជាតបំន់ដ្រន-
ជម្រកសត្វព្រជាដើមជនូពលរដ្ឋ
ប្រសនិបើពកួគាត់ពតិជាអាស្រយ័-  
ផលជាក់ស្ដ្រងនិងរស់នៅពិតប្រ- 
កដលើដីនោះអស់រយៈព្រលជា- 

យរូឆ្នាំមកហើយ។លោកក៏ព្រមាន   
ចាត់វធិានការផ្លវូច្របាប់ចពំោះអ្នក- 
មានអណំាចនងិលយុកាក់ដ្រល
ប្រើពលរដ្ឋទៅទន្ទ្រនដីព្រ។
ក្នងុកចិ្ចប្រជុំព្រញអង្គនៅទសី្ដ-ី

ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ង្រទី៣
កក្កដាលោកហ៊ុនស្រនបាន-

បញ្ជាឱ្រយក្រសួងរៀបចំដ្រនដី
នគរបូនយីកម្មនងិសណំង់ក្រសងួ
កសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទ  
និងក្រសួងបរិសា្ថានត្រូវត្រកាត់-
ឆ្វៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដ្រល
បានរស់នៅនិងអាស្រ័យផល
ជាក់ស្ដ្រងអស់រយៈព្រលជាង

១០-២០ឆ្នាំមកហើយក្នងុតបំន់
អភិរក្រសតំបន់សត្វព្រនិងតំបន់
ការពារផ្រស្រងៗរបស់រដ្ឋ។ក្រសងួ
ទាងំ៣ន្រះត្រវូត្រច្រញប្លង់កម្មសទិ្ធិ 
ជូនពលរដ្ឋទាំងនោះនិងត្រូវធ្វើ-
ឱ្រយបានហ្មតច់ត់ត្រមឹត្រវូក្នងុរយៈ- 
ព្រលប៉ុនា្មានខ្រខាងមុខន្រះ។

ទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រញផ្រសាយពី
ម្រសិលមញិថា៖«រដ្ឋមានត្រដីក្នងុ
ផ្រនទីទ្រ តាមពិតមានបងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋបានកសាងលនំៅ-
ឋានរស់នៅបង្កើតកូនចៅរាប់-
សបិឆ្នាំមកហើយនៅលើទតីាងំ

ដីទំាងនោះ។ន្រះជាការដោះ-
ស្រយកង្វល់ជូនពលរដ្ឋពិត-
ប្រកដ។កុំទុកប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយ
ភ័យខា្លាច អត់ឃ្លាន រត់ទៅ
ចំណាកស្រុកគ្រតទៅទៀត។
ទន្ទឹមនឹងន្រះ សូមកុំឲ្រយពលរដ្ឋ
ពង្រីកថ្រមទៀត ព្រះត្រូវការ
រក្រសាទុកព្រសហគមន៍ខ្លះនៅ
ជតិៗដើម្របីជាប្រយោជន៍សហ-
គមន៍រស់នៅ...តទៅទំព័រ ៣
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ក្រុមបាល់ទាត់BayernMunich
បំបាក់Leverkusenលើកពានក្នុង
ស្រុកទី២...ទំព័រ១៥

កញ្ញាហុងចិន្ដាក្លាយជាអាកសយា-
និកខ្ម្ររដំបូងមានសមត្ថភាពបញ្ជា
បក្សីស្លាបដ្រកខ្នាតធAំirbus...ទំព័រ ១២

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

លោកហុ៊ន សែន បែ ប់ឲែយកែសួង៣ ឆ្វៀលដីក្នងុតំ បន់ការពារជូន
ពលរដ្ឋ និងពែមានផ្លវូចែបាប់ចំពោះអ្នកមានអំណាចបែើបែស់ពលរដ្ឋឲែយរំលោភដីរដ្ឋ

ទឹកជំនន់នៅ ជបុ៉ន 
ទិដ្ឋភាពទឹកជំនន់នៅជប៉ុនភាគនិរតីដ្រលបានបណា្ដាលឲ្រយមនុស្រសយ៉ាងតិច៧នាក់បានសា្លាប់និងមនុស្រសជាច្រើននាក់ទៀត

កំពុងត្របាត់ខ្លួនខណៈកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រះបន្តកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ...(ព័ត៌មានពិសា្ដារ ទំព័រ ១០)។រូបAFP

 កម្ពជុា នំាចែញ 
កៅសូ៊   ជិត ១០ 
មឺុនតោន កើន 
១៧%ក្នងុ ៥ ខែ

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ-  
ស រ កា រ ប ក់ ដី នៅមី-
យ៉ាន់   មា៉ាកើនឡើង   
ដល់ជាង ១៧០នាក់  

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ :ការនាំច្រញកៅស៊ូ
របស់កម្ពជុាសម្រចបានជតិ១០  
មុនឺតោនមានកណំើនប្រមាណ
១៧ភាគរយក្នុងរយៈព្រល៥
ខ្រដបំងូឆ្នាំ២០២០ទោះបីជា
ជំងឺកូវីដ១៩បានរាតត្របាតពិភព-
លោកធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់រោង-
ចក្រឧស្រសាហកម្មនិងបង្កឲ្រយ
មានវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ។
លោកឃួងផល្លាប្រធានរដ្ឋ-

បាលនងិនតីកិម្មន្រអគ្គនាយក- 
ដា្ឋានកៅស៊ូន្រក្រសួងកសិកម្ម
រកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
ថាការនាំច្រញកៅស៊ូរបស់
កម្ពជុាសម្រចបាន៩៧១៧៥ 
តោនក្នងុអឡំងុព្រលន្រះកើន
ឡើង១៧ភាគរយបើធៀបនងឹ
រយៈព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ 
លោកឃងួផល្លាអះអាងថា

ប្រទ្រសចិនដ្រលជាប្រទ្រស
មានស្រដ្ឋកិច្ចធំទី២ក្នុងពិភព-
លោកនៅត្រជាទីផ្រសារធំសម្រប់
ស្រូបយក...តទៅទំព័រ ៨   

តំបន់ប៉ា កានធ៍ៈ អ្នករុករករ៉្រ
ថ្លើមថ្មរាប់សិបនាក់ ត្រូវបាន
កប់នៅក្នុងរណ្ដាមួយយ៉ាងធំ
កាលពីថ្ង្រសកុ្រក្រយពីបាក-់
ដីនៅមីយ៉ាន់មា៉ាភាគខាងជើង
បណា្ដាលឲ្រយមនុស្រសជាង១៧០ 
នាក់សា្លាប់ភាគច្រើនពួកគ្រគឺ
ជាពលករចំណាកស្រុក ដ្រល
ស្វ្រងរកសណំាងនៅក្នងុតបំន់
អណ្តូងរ៉្រនៅក្រប្ររព្រំដ្រនចិន។
ស្ត្រីជាច្រើនបានយំនៅក្រប្ររ

កា្តារមឈសូចហំមឈសូខ្លះមាន 
ត្រឹមឈ្មាះមនុស្រសមា្នាក់ ខ្លះ
ទៀតមានរូប...តទៅទំព័រ ១០

រឿងពែហ្មទណ្ឌដែលកកស្ទះ៣ ៤៥៤សំណំុរឿងតែវូបនជំនំុ ជមែះរួច  កែយដាក់ឲែយអនុវត្តយុទ្ធនាការ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងយុត្ដិធម៌
ប្រកាសថារយៈព្រល១ខ្រក្រយ  
ការប្រកាសដាក់ឱ្រយអនុវត្តយុទ្ធ-
នាការដោះស្រយការកកស្ទះ
សំណុំរឿងនៅតាមសាលដំបូង

រាជធានី-ខ្រត្តសំណុំរឿងព្រហ្ម-
ទណ្ឌដ្រលកកស្ទះចនំនួ៣៤៥៤
ស្មើនងឹ២៧%ន្រសណំុំរឿងកក- 
ស្ទះសរុបជិត៤មុឺនសំណុំរឿង
ត្រូវបានជំនុំជម្រះរួចហើយ។
ក្រសួងរំពឹងថាករណីដ្រលនៅ
ស្រសសល់នឹងអាចដោះបាន

ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំន្រះ។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌

លោកជនិមា៉ាលនីប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ ពីម្រសិលមិញថា ក្នុងព្រល
អនវុត្តយទុ្ធនាការរយៈព្រល១ខ្រ
កន្លងទៅមិនមានបញ្ហាប្រឈម
ណាមួយកើតឡើងគួរឱ្រយកត់-

សមា្គាល់ដល់ក្រុមការងារអនុវត្ដ
យុទ្ធនាការឡើយ។ព្រះភាគី
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ច្របាស់ពី
សារៈសំខាន់ន្រការអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការន្រះនងិគោរពតាមអភិក្រម  
ដ្រលបានដាក់ច្រញទៅ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទៅមុខទៀត

គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តអនុវត្ដ
តាមផ្រនការយន្តការក៏ដចូជាវ-ិ
ធានការដ្រលបានដាកច់្រញក្នងុ
ការអនវុត្ដយុទ្ធនាការន្រះ។យើង
សង្រឃឹមថា បើសម្ទុះន្រះនៅត្រ
ខា្លាំងកា្លា វិជ្ជមានដូចរយៈព្រល១
ខ្រកន្លងទៅន្រះ...តទៅទំព័រ ៤



សម្រាប់ប្រាទ្រាសកម្ពជុាកដ៏ចូ-
ជាពិភពលោកជំងឺរាតត្រាបាតកូវីដ
១៩បានបង្កជាបញ្ហាប្រាឈម
ដ៏ស្រាចួស្រាល់បំផុតចំពោះសិទ្ធិ-
មនសុ្រាសជាមលូដ្ឋានចាប់ពីសទិ្ធិ
រស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបាន
ការងារសមរម្រាយសទិ្ធិទទលួការ-
អប់រំម្ហបូអាហារនិងទីជម្រាក។ល។
ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយ-
ផ្ទាល់ដោយសារត្រាការរំខាន
ដល់ចងា្វាក់ផលិតកម្ម និងផ្គត់-
ផ្គង់ពិភពលោកបានបង្ខំឱ្រាយរោង-
ចក្រាកាត់ដ្រារសម្លៀកបំពាក់
ស្រាប្រាកជើងនងិរោងចក្រាទនំញិ
សម្រាប់ធ្វើដំណើរជាង៤០០
កន្ល្រាងនៅកម្ពុជាផ្អាកប្រាតិបត្តិ-
ការរបស់ខ្លួននិងធ្វើឱ្រាយកម្មករ
ជាង១៥មុឺននាក់ស្ថិតក្នុង
សភាពគ្មានការងារធ្វើ។
ប្រាឈមនងឹវបិត្តិន្រាះកាលពី

ព្រាលថ្មីៗ ន្រាះកម្ពុជាបានដក់-
ច្រាញនូវ«កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់-
ប្រាក់ជនូគ្រាសួារក្រាកី្រានងិងាយ
រងគ្រាះក្នុងអំឡុងព្រាលជំងឺ
កូវីដ១៩»ដ្រាលន្រាះប្រាហ្រាល
ជាកម្មវិធីផ្ទ្រារសាច់ប្រាក់ទ្រាង់-
ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុន
មកដើម្រាបីទ្រាទ្រាង់ជវីភាពគ្រាសួារ
ក្រាកី្រានិងងាយរងគ្រាះ។រដ្ឋាភិបាល
ត្រាូវចំណាយ២៥លានដុលា្លារ
អាម្រារកិក្នងុ១ខ្រាដ្រាលនងឹផ្តល់
ផលប្រាយោជន៍ដល់គ្រាសួារ
ចំនួន៥៦មឺុនគ្រាសួារឬប្រាជាជន
កម្ពុជាចំនួន២,៣លាននាក់។
អ្នកខ្លះរិះគន់ថារបបគំពារសង្គម

ន្រាះគឺ«តិចតួចណាស់»ព្រាះវា

នឹងមិនអាចជួយអ្វីច្រាើនដល់ការ-
ចំណាយរបស់ប្រាជាជននោះ
ឡើយដោយកត់សមា្គាល់ថាប្រាជា-
ជននៅរាជធនីភ្នំព្រាញត្រាវូការ
យ៉ាងហោចណាស់៣០០ដុលា្លារ
ក្នុង១ខ្រា ខណៈដ្រាលអ្នកនៅ
តាមទីជនបទត្រាវូការយ៉ាងហោច-
ណាស់១៩០ដុលា្លារដើម្រាបីបំព្រាញ
តម្រាវូការរបស់ពួកគ្រា។ក្នងុសា្ថាន-
ភាពលំបាកប្រាបន្រាះប្រាទ្រាស
កម្ពជុាបានទទលួទាងំការដក់
ទណ្ឌកម្មផងនិងជំនួយផង។
ខណៈព្រាលដ្រាលប្រាទ្រាស

កម្ពជុាកំពុងព្រាយាយមដើម្រាបីទប់-
ទល់នឹងជំងឺរាតត្រាបាតន្រាះ រដ្ឋា-
ភបិាលស៊យុអ៊្រាតបានសម្រាច
ចិត្តបញ្រាឈប់កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ
អភវិឌ្រាឍន៍ជាមយួរាជរដ្ឋាភបិាល
កម្ពុជាដោយបង្វ្រារការគំទ្រា
ផ្តោតត្រាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រាស
និងលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ។
កាលពីឆ្នាំមនុអតតីស្នងការ-

ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោកស្រាី
CeciliaMalmstromដ្រាល
ជាជនជាតិស៊ុយអ្រាតដ្រារនោះ
បានចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដើម្រាបីព្រាយួរ
ជាបណ្តោះអាសន្ននូវប្រាព័ន្ធ
អនុគ្រាះពាណិជ្ជកម្មក្រាម
ក្រាបខ័ណ្ឌ«អ្វីៗ គ្រាប់យ៉ាងលើក-
ល្រាងសពា្វាវុធ(EBA)»ចំពោះ
ប្រាទ្រាសកម្ពុជាដ្រាលនឹងធ្វើឱ្រាយ
ប៉ះពាល់ដល់ឧស្រាសាហកម្មកាត់-
ដ្រារដ្រាលមានទំហំរាប់ពាន់លាន
ដលុា្លារ។អ្វីដ្រាលគរួឱ្រាយហសួចតិ្ត
នោះគឺលោកស្រាីគឺជាអ្នកដ្រាល
បានមកកាន់រដ្ឋធនីហាណូយ
ន្រាប្រាទ្រាសវៀតណាមដ្រាលជារដ្ឋ
កមុ្មយុនីស្តដើម្រាបីចុះហត្ថល្រាខា

លើកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្រារីរវាងសហភាពអឺរុ៉បនិងវៀត-
ណាមកាលពីខ្រាមថិនុាឆ្នាំ២០
១៩។ផ្ទុយទៅវិញក្រាុមហ៊ុន
ឯកជនរបស់សុ៊យអ្រាតHennes
&Mauritz(H&M)ប្រារជាបាន
សន្រាយាបន្តការបញ្ជាទិញពីកម្ពុជា
ដើម្រាបីក្រាលម្អសា្ថានភាពឧស្រាសា-
ហកម្មកាត់ដ្រារ។ភាពខុសគ្នារវាង
រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន
ស៊ុយអ្រាតប្រាហ្រាលជាបងា្ហាញ
អំពីសំឡ្រាងផ្រាស្រាងៗគ្នានៅក្នុង
សង្គមប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ។
ទោះយ៉ាងណាកដ៏ោយវានៅ

ត្រាពិបាកយល់នៅព្រាលដ្រាល
យើងឃើញថាដ្រាមា្ខាងកំពុង
ព្រាយាយមជួយកម្ពជុាបុ៉ន្ត្រាដ្រាមា្ខាង
ទៀតប្រារជាធ្វើអ្វីផ្ទុយពីន្រាះ។
ឧទាហរណ៍នៅព្រាលសហ-

ភាពអរឺ៉បុកពំុងចលនាធនធន
បានប្រាមាណ៥០៤លានដុលា្លារ
ដើម្រាបីគំទ្រាដល់ប្រាទ្រាសកម្ពុជា
ក្នុងការប្រាយុទ្ធប្រាឆំងនឹងជំងឺ
រាតត្រាបាតនិងកាត់បន្ថយផល-
ប៉ះពាល់ស្រាដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុន្ត្រា
ទន្ទមឹនឹងន្រាះសហភាពអឺរុ៉បកំពុង
ត្រាត្រាៀមខ្លួន ដើម្រាបីព្រាយួរប្រាព័ន្ធ
អនុគ្រាះពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជា
ដ្រាលអាចនឹងកាត់ផ្តោច់ប្រាក់-
ចំណូលរាប់ពាន់លានដុលា្លារ
ចំពោះកម្មករកាត់ដ្រារ និងអ្នក
ពឹងអាស្រា័យរបស់ពួកគ្រាចំនួន
២-៣លាននាក់ទៅវិញ។
ន្រាះមិនម្រានបានន័យថាយើង

មនិឱ្រាយតម្ល្រាដល់ជនំយួអភវិឌ្រាឍន៍
របស់សហភាពអឺរ៉ុបដ្រាលបាន
ចូលរួមចំណ្រាកយ៉ាងសំខាន់
ដល់ប្រាទ្រាសកម្ពជុានោះទ្រា។បុ៉ន្ត្រា

សំណួរដ្រាលសំខាន់ដ្រាលត្រាូវ
ជជ្រាកដ្រាញដោលនោះគឺពាក់-
ព័ន្ធនឹងគោលគំនិត«ពាណិជ្ជ-
កម្មប្រាសើរជាងជនំយួ»(trade-
not-aid)។
សម្រាប់ប្រាទ្រាសកម្ពជុាការ-

ជំរុញពាណិជ្ជកម្មគឺស្មើនឹងការ-
ផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដោយផ្ទាល់
ដល់ប្រាជាជន។នៅព្រាលដ្រាល
ពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្រាសម្រាបូរប្រាប
ប្រាក់ចំណូល នឹងជ្រាៀតចូលកាន់-
ត្រាទូលំទូលាយដល់គ្រាប់ស្រាទាប់
ន្រាប្រាជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់។
សម្រាប់ប្រាទ្រាសកម្ពជុាពាណិជ្ជ-
កម្មនឹងផ្តល់ឱកាសកាន់ត្រាខា្លាងំ
ក្នងុការពង្រាងឹឯករាជភាពផ្ន្រាក
ស្រាដ្ឋកិច្ចនិងការពឹងផ្អ្រាកលើខ្លនួ-
ឯង។យ៉ាងណាក្តចំីណុចខ្រាសាយ
របស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាគឺនៅត្រាង់ថា
ទីផ្រាសារមានទំហំតូចនិងសមត្ថ-
ភាពផលិតនៅខ្រាសាយបើប្រាៀប-
ធៀបជាមួយប្រាទ្រាសជិតខាង
ធំៗ២គឺថ្រានិងវៀតណាម។
បើនិយយរឿងជំនួយវិញ

ទោះបីជាប្រាទ្រាសចិន និងជបុ៉ន
ជាមា្ចាស់ជំនួយធំបំផុតរបស់កម្ព-ុ
ជាក៏ដោយការនំាច្រាញរបស់
កម្ពុជាទៅកាន់ប្រាទ្រាសទំាង២
នៅមានទំហំតូចបើប្រាៀបធៀប
ទៅនឹងសហរដ្ឋអាម្រារិក និង
សហភាពអឺរុ៉ប។ជាក់ស្ត្រាង
ប្រាទ្រាសកម្ពជុាបាននំាច្រាញទំនិញ
មានតម្ល្រាត្រាមឹត្រា១,៣ពាន់លាន
ដុលា្លារទៅកាន់ប្រាទ្រាសចិនក្នងុឆ្នាំ
២០១៨ និង១,៧ពាន់លាន
ដុលា្លារទៅកាន់ប្រាទ្រាសជបុ៉ន
នៅឆ្នាំ២០១៩បើប្រាៀបធៀបនឹង
៣,៨ពាន់លានដុលា្លារទៅកាន់

សហរដ្ឋអាម្រារិកក្នងុឆ្នាំ២០១៨
និង៦ពាន់លានដុលា្លារទៅកាន់
សហភាពអឺរុ៉បនៅឆ្នាំ២០១៨។
ឥឡូវន្រាះប្រាទ្រាសកម្ពជុាកំពុង

ព្រាយាយមចរចាកិច្ចព្រាមព្រាៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្រារីជាមួយប្រាទ្រាស
ចិននិងកូរ៉្រាខាងត្រាបូងខណៈព្រាល
ដ្រាលកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្រារីជាមយួប្រាទ្រាសជប៉នុហាក-់
ដូចជានៅឆ្ងាយ។ប្រាទ្រាសខ្លះ
ផ្តល់ភាពអនគុ្រាះពាណជិ្ជកម្ម
ដល់កម្ពុជាច្រាើនប៉ុន្ត្រាពួកគ្រា
ផ្តល់ឱ្រាយត្រាលើមុខទំនិញដ្រាល
កម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពផលិត
ប៉ុណ្ណោះ។ វិធនការមិនម្រាន
ពន្ធក៏ត្រាូវបានប្រាើប្រាស់ដើម្រាបី
កាត់បន្ថយលទ្ធភាពនាំច្រាញ
របស់កម្ពជុា។បើមើលពសីម្រាបក
ខាងក្រាហាក់បីដូចជាប្រាទ្រាស
ទាំងនោះបានផ្តល់សម្រាបទាន
ច្រាើនខា្លាំងណាស់ដល់កម្ពុជា។
ចំពោះការពិភាក្រាសាលើប្រាធន-

បទ«ពាណិជ្ជកម្មប្រាសើរជាង
ជំនួយ»អត្ថបទរបស់អតីតអគ្គ-
ល្រាខាធិការអង្គការសហប្រាជា-
ជាតិលោកកហូ្វីអាណានក់ាល-
ពីឆ្នាំ១៩៩៩នៅត្រាមានសារៈ-
សំខាន់រហូតទល់សព្វថ្ង្រា។
«ពិតហើយថាពួកគ្រាត្រាូវ

ព្រាយួបារម្ភអំពីការងារ អំពីសិទ្ធិ-
មនុស្រាសអំពីពលកម្មកុមារអំពី
បរិសា្ថាន អំពីការធ្វើអាជីវកម្ម
លើការស្រាវជ្រាវវិទ្រាយាសាស្ត្រា
និងវ្រាជ្ជសាស្រា្ត។ល។ប៉ុន្ត្រា វា
មិនត្រាមឹត្រាវូទាល់ត្រាសោះដ្រាល
ត្រាវូដក់កម្រាតិលើការធ្វើពាណិ-
ជ្ជកម្មដើម្រាបីដោះស្រាយបញ្ហា
គោលនយោបាយផ្រាស្រាងដ្រាល

មិនពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម
នោះ។ការដក់បន្ទកុបន្ថ្រាមលើ
ភាពក្រាកី្រានងិរារាងំការអភវិឌ្រាឍ
តាមរយៈការដក់កម្រាតិលើពា-
ណិជ្ជកម្មប្រាបន្រាះជាទូទៅត្រាង-
ត្រាធ្វើឱ្រាយបញ្ហាកាន់ត្រាដុនដប
ពោលគឺមិនបានជួយដោះស្រាយ
បញ្ហានោះទ្រា» «ដូច្ន្រាះវាមិន
ម្រានជារឿងគួរឱ្រាយភា្ញាក់ផ្អើលទ្រា
ដ្រាលប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្រាឍន៍
មានមន្ទិលសង្រាស័យចំពោះអ្នក
ដ្រាលអះអាងថាកំពុងត្រាជួយ
ពួកគ្រានៅព្រាលដ្រាលអ្នកទាំង-
នោះប្រារជាដក់លក្ខខណ្ឌឬការ-
រឹតត្រាបិតបន្ថ្រាមទៀតទៅលើពា-
ណិជ្ជកម្ម។ប្រាទ្រាសកំពុងអភិ-
វឌ្រាឍន៍ត្រាវូបានគ្រាប្រាប់ម្តងហើយ
ម្តងទៀតថាពាណិជ្ជកម្មស្រារីគឺ
សំខាន់ណាស់ហើយពួកគ្រាត្រាវូ
បើកចំហស្រាដ្ឋកចិ្ចរបស់ពកួគ្រា។
ជាក់ស្ត្រាងប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្រាឍន៍
បានបើកស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រារួច
ទៅហើយទោះបីជាត្រាវូខាតបង់
ច្រាើនក៏ដោយ»។
នៅព្រាលដ្រាលប្រាទ្រាសកម្ពជុា

កំពុងឈានទៅមុខនៅលើជណ្តើរ
ន្រាការអភិវឌ្រាឍគោលគំនិត“ពាណិជ្ជ-
កម្មប្រាសើរជាងជំនួយ”ប្រាហ្រាល
ជានឹងត្រាវូកា្លាយជាប្រាធនបទ
សំខាន់ក្នងុទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពជុា
ជាមួយនឹងប្រាទ្រាសដ្រាគូប្រាសិនបើ
ប្រាទ្រាសដ្រាគូទំាងនោះពិតជាមាន
ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នងុការគំទ្រាដល់
ការពង្រាងឹការពឹងផ្អ្រាកលើខ្លនួឯង
និងការអភិវឌ្រាឍប្រាកបដោយចីរភាព
របស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាម្រាននោះ៕

សឹ៊ម វីរៈទីប្រកឹ្រសា យ៊ទ្ធសា ស្ត្រ ន្រ 
វិទ្រយាសា្ថាន ចក្ខវិុស័យ អាសី៊ (AV I)
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា
ភ្នពំ្រញៈ គណៈកមា្មាធកិារប្រាយទុ្ធប្រាឆងំ

ផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយន្រាក្រាសួងមហាផ្ទ្រា
នឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងសិប្រាបកម្មលីងកាហ្វ្រា
និងសណ្ត្រាកយីហោថុនណាតដ្រាល
សង្រាសយ័បង្កគ្រាះថា្នាក់នងិហានិភយ័ខ្ពស់
ដល់សុខភាពទៅតុលាការនៅថ្ង្រាចន្ទន្រាះ។
កាលពីរសៀលថ្ង្រាទ២ីខ្រាកក្កដឆ្នាំ២០

២០កមា្លាងំគណៈកមា្មាធកិារប្រាយទុ្ធប្រាឆងំ
ផលតិផលក្ល្រាងកា្លាយនងិមានការសម្រាប-
សម្រាួលដោយព្រាះរាជអាជា្ញារងន្រាអយ្រាយ-
ការអមសាលាដបំងូខ្រាត្តកណា្តោលបានចុះ
ត្រាតួពិនិត្រាយនិងបិទទីតំាងសិប្រាបកម្មលីងកាហ្វ្រា
និងសណ្ត្រាកផលិតជាកាហ្វ្រាមួយកន្ល្រាងនៅ
ភូមិត្រាពំាងខ្ទមឹឃំុក្រាងំមា្កាក់ស្រាកុអង្គស្នលួ។
លោកកឹមជាតិអនុរដ្ឋល្រាខាធិការក្រាសួង

មហាផ្ទ្រានិងជាអនុគណៈកមា្មាធិការប្រាយុទ្ធ-
ប្រាឆំងផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយថ្ល្រាងពីថ្ង្រា
អាទិត្រាយថាមា្ចាស់ទីតំាងមានឈ្មាះថុនណាត

ភ្រាទស្រាីអាយុ៣៣ឆ្នាំ។លោកបន្តថានៅ
ព្រាលចុះបង្ក្រាបមា្ចាស់សបិ្រាបកម្មរបូន្រាះមនិ
ត្រាវូបានឃាត់ខ្លនួនោះទ្រា។លោកថា៖«យើង
អត់ទាន់បានឃាត់គត់ទ្រាដោយសារត្រា
គត់មិនរត់ទៅណាទ្រាហើយមានអ្នកធនា។
ព្រាលដ្រាលសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការហៅគត់
គត់នងឹមានវត្តមានចលូខ្លនួហើយថ្ង្រាចន្ទ
ន្រាះយើងនឹងបញ្ជនូសំណំុរឿងហ្នងឹទៅតុលា-
ការដើម្រាបីឲ្រាយតុលាការធ្វើការវិនិច្ឆយ័ និងចោទ-
ប្រាកាន់ទៅលើអ្វដី្រាលគត់បានធ្វើខុស»។
តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកមា្មាធកិារ

ប្រាយុទ្ធប្រាឆំងផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយបាន
ឲ្រាយដឹងថាក្រាយការចុះបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ច
បានត្រាួតពិនិត្រាយរកឃើញមាន១-គ្រាប់-
សណ្ត្រាកសៀង៦០បាវ,២-គ្រាប់កាហ្វ្រាល្រាខ១
ចំនួន៦បាវ,៣-គ្រាប់កាហ្វ្រាល្រាខ២ចំនួន
១០បាវ,៤-កាហ្វ្រាលីងរួច៦បាវ,៥-មា៉ាសីុន
លាយប៊រ័១គ្រាឿង,៦-មា៉ាសុនីលាយស្ករ១
គ្រាឿងម្រាក្លិនសម្រាប់លាយកាហ្វ្រា និង

សមា្ភារផ្រាស្រាងៗ មួយចំនួនទៀត។
បើតាមលោកជាតិមុននឹងឈានដល់

ការចុះត្រាតួពនិតិ្រាយកមា្លាងំរបសល់ោកបាន
ធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈព្រាលជាយូរថ្ង្រា
ដោយមានការរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋ។លោក
បន្តថាសិប្រាបកម្មលីងកាហ្វ្រាន្រាះបង្កផលប៉ះ-
ពាល់ដល់សុខភាពអ្នកផឹកច្រាើនណាស់ព្រាះ
មា្ចាស់បានលាយគ្រាឿងផ្រាសំច្រាើនមុខធ្វើឲ្រាយកា-
ហ្វ្រាឈ្ងុយមានលាយទកឹសុីអុវីប៊រ័ទកឹស្ករ
caramelម្រាក្លិនសម្រាប់លាយកាហ្វ្រា
ល័ក្តពណ៌ស្ករសអំបិលទឹកត្រាីស្រាស
បី៊ច្រាង ទឹកដោះគោនិងសណ្ត្រាកសៀងផង-
ដ្រារ។«អ្វដី្រាលយើងបានចោទប្រាកាន់គត់
ទៅតលុាការគឺមនិមានលើកសា្លាកយហីោ
មិនទាន់មានចុះបញ្ជីផលិតផល(ចបផ)
គ្មានវិញ្ញាបនបត្រាត្រាតួពនិតិ្រាយគណុភាពនៅ
លើសម្រាបកវ្រាចខ្ចប់កាហ្វ្រាមិនមានដក់អាសយ-
ដ្ឋាន និងរបៀបប្រាើប្រាស់។ និយយទៅ
ការផលិតកាហ្វ្រាគ្មានស្តង់ដ»៕

សំណំុរឿងសិប្បកម្មកាហ្វស្ង្ស័យបង្កគ្ះថ្នាក់ដល់សុខភាពតូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការ

កម្ពជុា-សហភាពអឺរុ៉ប៖ការពិភាក្សាលើគោលគំនិត«ពាណិជ្ជកម្មប្សើរជាងជំនួយ»(Trade-not-aid)
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រឿងព្រហ្មទណ្ឌដ្រលកកស្ទះចំនួន ៣  ៤៥៤សំណំុរឿងត្រវូបាន...
តពីទំព័ រ ១...គឺ យើង រំពឹង ទុកថា 
សណំុរំឿង នៅ សៃស សល ់នងឹ អាច ដោះ 
បាន នូវ ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ»។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ២ី  ខៃ កក្កដានៃះ  គណៈ- 
កម្មការ ដឹក នាំ យុទ្ធនាការ ដោះ សៃយ 
ការ កក ស្ទះ សណំុ ំរឿង នៅ តាម សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី  ខៃត្ត (គ.យ.ក.ស) 
របស ់កៃសងួ យតុ្ដ ិធម ៌បាន ចៃញ សៃច- 
ក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន ស្តីពី  វឌៃឍន ភាព នៃ 
យុទ្ធនាការ ដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះ 
សណំុ ំរឿង  នៅ តាម សាលា ដបំងូ រាជ- 
ធានី -ខៃត្ត  កៃយ ការ បៃកាស ដាក់- 
ចៃញ ឱៃយ អនុវត្ត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៨  ខៃ 
ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២០។  

គ.យ.ក.ស.  អះអាង ថា ៖«ជា លទ្ធ- 
ផល សណំុ ំរឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៅ តាមសា- 
លា ដំបូ ង រាជ ធានី -ខៃត្ត  ដៃល កក ស្ទះ 
ចនំនួ៣ ៤៥៤ សណំុ ំរឿង  ស្មើ នងឹ ២៧%  
នៃ សំណុំ រឿង កក ស្ទះ សរុប  ជិត ៤មុឺន 
សំណុំ រឿង  តៃូវ បានជំនុំជមៃះ រួច»។

គ.យ.ក.ស.  រពំងឹថា  សា លា ដបំងូ- 
រាជ ធានី -ខៃត្ត  ទូទាំ ង បៃទៃស  នឹង បន្ត 
ការ ខិត ខំ ដោះសៃយ សំណុំរឿង កក- 
ស្ទះ ទាំង នៃះ  ឱៃយ បាន ចប់ សព្វ គៃប់ នៅ 
តៃឹម ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  ដោយ 
បៃកាន់ ខ្ជាប់ នូវ អភិ កៃម ការងារ ក្នុង 
យទុ្ធនាការ  គ ឺ លឿន  តៃមឹ តៃវូ  យតុ្ត ិធម ៌
និង មិន ពុក រលួយ។ 

លោក កើត រទិ្ធ  រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ យតុ្ត-ិ 

ធម ៌បាន ឱៃយ ដងឹ ក្នងុ ពៃល បៃកាស បើក- 
យុទ្ធនាការ នៃះ ថា  តាម ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ 
សំណុំរឿង នៅ តាម សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី -ខៃត្ត  គឺសំណុំ រឿង ដៃល កំពុង 
ចាត់ ការមាន ជិត ៤មុឺន សំណុំ រឿង 
(៣៩ ១៥២សណំុ ំរឿង)។  មាន អ្នក- 
ជាប់ ឃុំ សរុប ចំនួន ១២ ៦៥១នាក់  
(អ្នក ជាប ់ឃុ ំនៅ ក្នងុ សណំុ ំរឿង គៃឿង- 
ញៀន មាន ចំនួន  ៦ ៩០០ នាក់)។ 
ចនំនួ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ មាន ភាព ចង្អៀត ណៃន 
ក្នុង ពន្ធ នាគារ នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន។ 

លោករដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង ថា  ផ្អៃក តាម ផៃន ការ  
នងិ ផ្អៃក តាម ទនិ្ននយ័ សណំុ ំរឿង ដៃល 
ទទួល បាន ពី សាលា ជមៃះ ក្ដី  និង 
ដោយ មាន ការ ចូល រួម គំាទៃ ដោយ 
សុឆន្ទៈ  ពី គៃប់ តួអង្គ  និង សា្ថាប័ន 
អនុវត្ដ ចៃបាប់ ទាំង អស់ ដៃល មាន ការ- 
ពាក់ ព័ន្ធ  កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ រំពឹង ទុក ថា  
យុទ្ធ នា ការ នៃះ  នឹង អាច កាត់ បន្ថយ 
ការ កក ស្ទះ សណំុ ំរឿង នៅ តាម សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី-ខៃត្ដ បាន បៃមាណ 
ចាប់ ពី  ៥០-៧០ ភាគ រយ  នៅ ក្នុង 
រយៈពៃល ៦ខៃ  កៃយ ការ អនុ វត្ដ 
យុទ្ធនា ការ នៃះ។ 

លោក  នតុ សវនា  អ្នក នាពំាកៃយ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនា គារ នៃ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  បច្ចុបៃបន្ន អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនា គារ កំពុង ធ្វើ ការ- 
សា្ថាបនា ជសួជលុ  នងិ ពងៃកី ពន្ធនាគារ 

បន្ថៃម ទាំង នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង 
ខៃត្ដ មួយចំនួន ។ លោក ថា តាមរយៈ 
ការ អនុវត្ដ យុទ្ធនាការ របស់ កៃសួង យុត្ដិ - 
ធម ៌នៃះនងឹ ជយួ ពន្លឿន សណំុ ំរឿង ដៃល    
កកស្ទះ ឱៃយ ទៅជា សណំុ ំរឿង ដៃល មាន 
សាល កៃម សា្ថាពរ និង អាច ឱៃយ ពន្ធនា គារ   
ផ្ទៃរ អ្នក ជាប់ឃុំ ពី កន្លៃង កកស្ទះ ទៅ 
ពន្ធនាគារ ដៃល ធំ ទូ លាយ បាន។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«នៅពៃល ដៃល 
ចំនួន អ្នក កាត់ ទោស ហើយមាន ការ- 
កើន ឡើង  យើង អាច ធ្វើ ការ ផ្ទៃរ ពួក- 

គាត ់ទៅ កន្លៃង ណា ដៃល ទលូាយ ជាង 
មនុ  ជា ជាង ការផ្ដុ ំគា្នា ទៅ ទកីន្លៃង បៃជុ ំជន   
សខំន់ៗ  ដចូជា នៅ ខៃត្ដ សៀមរាប  នងិ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ជាដើម»។

លោក សុងឹ  សៃនករណុា  មន្តៃ ីអង្កៃត 
ជាន់ខ្ពស់ នៃ សមា គម ការពារ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស (អាដហុក) លើក ឡើង ថា  
លទ្ធផល នៃះ ជា ការ បៃសើ រដៃល កៃមុ- 
ការងារ អនវុត្ដ យទុ្ធ នាការ របស ់កៃសងួ 
យតុ្ដ ិធម ៌ដោះសៃយ សណំុ ំរឿង ក្នងុ ១ 
ខៃ នៃះបាន ចៃើន ករណី ។ លោក ថា  

កន្លង មក  សណំុ ំរឿង កក ស្ទះ នៅ តាម- 
តុលាការ រាជ ធានី- ខៃត្ដ  គឺ ជា បញ្ហា 
មយួ ដៃល តលុាការ កម្ពជុា មាន ការ ឆក- 
ល្វៃង  ក្នុង ការ អនុវត្ដ តួ នាទី របស់ ខ្លួន 
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ជា ការ ទទូច របស់ 
ខង ខ្ញុំ ជា សង្គម សុីវិល ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ 
ការដោះសៃយ សណំុ ំរឿង ដៃល កពំងុ 
កកស្ទះ ទាំង នៃះ ឱៃយ មាន ភាព ឆប់- 
រហ័ស  ហើយ គួរ មាន ការពិនិតៃយ- 
មើលទៅ លើ ចំណាត់ ការ នៃ ការ ដោះ- 
សៃយ សំណុំរឿង ទាំង នៃះ»។

លោក បន្តថា ៖«ថ្វី ដៃបិត តៃ វា [សំណុំ- 
រឿង] មាន ចំនួន ចៃើន ករណី មៃន  ក៏ 
ប៉ុន្ដៃ គួរ ពិនិតៃយ មើល ភាព បៃកៃតី  នៃ 
ដណំោះ សៃយ ក្នងុ សណំុ ំរឿង នៃះ ដៃរ  
ថា  តើ អ្នក  ដៃល កាន ់សណំុ ំរឿង កន្លង- 
មក  មាន កំហុស អ្វី ខ្លះ ទើប នាំ ឱៃយ មាន 
[ភាព]យឺត យ៉ាវ ក្នុង ការ ដោះ សៃយ  
រហូត ដល់ មាន ការរំលោភ បំពាន សិទ្ធិ 
មាន យុត្ដិធម៌ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ។ 
ករណី នៃះ ជា កំណៃ ទមៃង់ ក្នុង បៃព័ន្ធ 
យុត្ដិធម៌ ចាប់ ពី ពៃល នៃះ ទៅ»។

មន្តៃី សិទ្ធិ មនុសៃស រូបនៃះ បា ន ស្នើឱៃយ 
មាន ការ គិតគូរ ចំពោះ អ្នក ទោស មនសិ- 
ការ ផង ដៃរ  ពៃះ សំណុំ រឿង អ្នក ទាំង-  
នៃះ ក ៏រង នវូ ភាព អយតុ្ដ ិធម ៌ដៃរ  ហើយ ជា 
សំណុំរឿង មួយ មិន តៃូវ ទុក ចោល ឱៃយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក នោះ ទៃ៕

ជនជាប់ឃំុដែលតែវូបាននំាមកតុលាការរាជធានីភ្នពំែញនាដើមឆ្នានំែះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈ  មន្ត្រ ីជាន ់ខ្ពស ់ធ្វើការ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កិច្ច ប្រជំុ អាសីុ -អឺរុ៉ប  
ដ្រល កម្ពុជា គ្រង នឹង ធ្វើ ជា 
ម្ចាស់ ផ្ទះ នៅ ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ន្រះ  
បាន យល ់ព្រម ពន្រយារ ព្រល កចិ្ច- 
ប្រជុ ំកម្រតិ ពភិព លោក ន្រះ  ទៅ 
ពាក់ កណ្ដាល ឆ្នាំ២០២១  វិញ  
ដោយ សារ ត្រ វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ ១៩។  
ន្រះ បើ តាម ស្រច ក្ដ ីប្រ កាស ព័ត៌-  
មន របស់ ក្រសួង ការ បរ ទ្រស  
នងិ សហ ប្រត ិបត្ត ិការ អន្តរ ជាត ិ 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

 ការ សម្រច ពន្រយារ ព្រល ន្រះ  
ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ កចិ្ច ប្រជុ ំរបស ់ឧត្តម-  
មន្ត្រី អាសុី- អឺរ៉ុប  ធ្វើ ឡើង តាម 
ប្រ ព័ន្ធ វីដ្រ អូ  នៅ ថ្ង្រ ទី ២  និង 
ទី៣  ខ្រ កក្កដា  កន្លង ទៅ ។  

ក្រសងួ បញ្ជាក ់ថា ៖   « ដោយ- 
សារ ត្រ ផល វិបាក អាក្រក់ ន្រ ការ- 
រីក រាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ឧត្តម មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក កិច្ច ប្រជុំ 
អាសុី - អឺរ៉ុប ទាំង អស់  បាន 
បង្ហាញ ការ ឯក ភាព ប្រកប ដោយ 
សា្មារតី យោគ យល់  និង គាំទ្រ  
ជា ឯក ច្ឆន្ទ ចំពោះ សំណើរ បស់ 

កម្ពុជា សុំ លើក ព្រល រៀប ចំ កិច្ច 
ប្រជុំ កំពូល អាសុី- អឺរ៉ុប លើក ទី 
១៣ ន្រះ  ទៅ ប្រព្រឹត្ត នៅ ពាក់- 
កណ្ដាល ឆ្នាំ ២០២១   វិញ » ។ 

 បើ តាម ផ្រន ការ  កម្ពជុា គ្រង 
នឹង ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ កិច្ច ប្រជុំ 
អាសុី -អឺរ៉ុ ប  នៅ ថ្ង្រ ទី ១៦ និង   
១៧  ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ  
នៅ  រាជ ធានី ភ្ន ំព្រញ  ក្រម មូល បទ 
«ការ ពង្រងឹ ពហុភា គី និយម   ដើ ម្របី 
កំណើន រួម គា្នា » ។  

 កិច្ច ប្រជុំ កាល ពី នៅ ថ្ង្រទី ២  
និង ៣  ខ្រ កក្កដា  ត្រូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង រវាង លោក  សុក សីុផាន់ ណ  
ទី ប្រឹក្រសា ជា ន់ ខ្ពស់   របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល  និង  ជា ឧ ត្ត ម មន្ត្រី 
កម្ពុជា  ទទួល  បន្ទុក  កិច្ច  ប្រជុំ 
អាសុ ី-អរឺ៉បុ  នងិ  មន ការ ចលូ រមួ 
ពី  ឧត្តម  មន្ត្រី   ន្រ   បណ្ដា   ប្រទ្រស ជា  
ដ្រគូ  ASEM  ទំាង អស់ ។ 

 លោក  សុក  សុីផាន់ ណ  
បាន សម្ត្រង នូវ អំណរ គុណ ដ៏ 
ស្មាះ  ចំពោះ ប្រទ្រស ដ្រ គូ  ASEM  
ទាងំ អស ់ដ្រល បាន គាទំ្រ កម្ពជុា  
ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំកិច្ច ប្រជុំ 
កំពូល អាសីុ-អឺរុ៉ប លើក ទី១ ៣។  
លោក បាន  គូស  បញ្ជាក់  ពី   កិច្ច-  

ខតិ  ខ ំ ប្រងឹ  ប្រង  របស ់ កម្ពជុា  ក្នងុ 
ការ រៀប ចំ  ទាំង ផ្ន្រក ឡូ ជី ស្ទីក  
នងិ ខ្លមឹ សារ  ដើម្រប ីធានា ឱ្រយ បាន 
នូវ ភាព  ជោគ ជ័យ ន្រ កិច្ច ប្រជុំ 
កំពូល ។   យោង តាម ស្រចក្ដ ីប្រ-  
កាស របស់ក្រ សួង ការ បរ ទ្រស ។ 

 ស្រច ក្ដីប្រកាស ព័ត៌ មន បន្ត 
ថា  អ ង្គ ប្រជុំ បាន លើក  ឡើ ង ពី 
ស្រចក្តី ត្រូវ ការ  ន្រ ការ   លើក- 
កម្ពស់ ពហុ ភា គី និយម ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព  និង ការ - 
ឆ្លើយ តប រួម ទៅ លើ បញ្ហា ន្រ ការ-  
រីក រាល ដាល ន្រ ជំងឺ  កូវីដ ១៩  
ដ្រល មិន ម្រន គ្រន់ ត្រ បង្ក ឱ្រយ 
មន បញ្ហា ប្រឈម ដ ៏ ធ្ងន ់ធ្ងរ  ដល ់  
ប្រពន័្ធ សខុា ភបិាល សាធារ ណៈ 
នៅ ទូទាំង ពិភព  លោក ប៉ុណ្ណោះ  
ទ្រ    ថ្រម    ទាំង ធ្វើ ឲ្រយ    ស្រដ្ឋ កិច្ច 
ពិភព លោក ធា្លាក់  ចុះ  យ៉ាង  ខា្លាំង   
ផង  ដ្ររ ។    ក្រសួង អះ អាង ទៀត 
ថា ៖   « ដើម្របី  ដោះ ស្រយ   បញ្ហា  
ន្រះ  ឧត្តម មន្រ្ត ីអាសីុ -អឺរុ៉ប  ទំាង - 
អស់  បាន ពិភា ក្រសា លើ ស្រច ក្តី 
ព្រង ស្រច ក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ រដ្ឋ- 
មន្រ្តី អាសុី -អឺរ៉ុប  ស្តី ពីជំ ងឺ  កូវីដ 
១៩  ដ្រល ត្រូវ  បាន  រំពឹង  ថា   នឹង 
អាច  ដាក់  ច្រញ    នៅ ពាក់ កណ្ដាល  

ខ្រ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០ ២០ ខាង មុខ ន្រះ ។ 
 លោក   គិន  ភា  ប្រ ធាន វិទ្រយា- 

សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ ន្រ 
រាជ បណ្ឌិត្រយ សភា កម្ពុជា បាន 
សម្ដ្រង ទស្រសនៈ យល ់ឃើញ ថា  
វា ជា រឿង សម ហ្រតុ ផល ដ្រល 
កិច្ច ប្រជុំ ថា្នាក់ ពិភព លោក មួយ 
ន្រះ គួរ ត្រូវ បាន ពន្រយារ ព្រល  
ព្រល ដ្រល ពិភព លោក កំពុង 
ប្រឈម នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។  
លោក ថា  ន្រះ ជា កិច្ច ប្រជុំ ធំ 
បំផុត មួយ ដ្រល កម្ពុជា ស្ទើរ ត្រ 
មនិ ធា្លាប ់បាន រៀបច ំ លើក ល្រង 
ត្រ កចិ្ច ប្រជុ ំអាសា៊ាន ដ្រល កម្ពជុា 
ធា្លាប់ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ។ 

 លោក  ថ្ល្រង ថា ៖  « ខ្ញុំ គិត ថា 
រដា្ឋាភ ិបាល  មនិ ចង ់ធ្វើ តាម វដី្រ អ ូ
ខុន ហ្វើរិន ទ្រ  ព្រះ វា អត់ បាន 
ផ្ដល់ ផល ប្រ យោជន៍ អ្វី ច្រើន 
ដល ់ប្រទ្រស កម្ពជុា។  យើង ចង ់
បង្ហាញ រូបភាព ពី កម្ពុជា  ចង់ 
បង្ហាញ ពី ស្ថិរ ភាព នយោ បាយ  
សន្តិ ភាព  សមត្ថ ភាព ន្រ ការ-  
រៀប ចំ ទទួល ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ ន្រ ព្រឹត្តិ- 
ការណ ៍អន្តរ ជាត ិធំៗ ។  ដចូ្ន្រះ បើ 
ធ្វើ តាម វីដ្រអូ ខុន ហ្វើរិន  វា អត់ 
មន អី ចំណ្រញ» ៕ 
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តពីទំព័រ១...នៅ ផង ដ្ររ»។ 
លោក ហ៊ុន ស្រន  បញ្ជាក់ ទៀតថា  

ពលរដ្ឋ ក្រពី ទទួល បាន ដី ពី ការកាត់- 
ឆ្វៀល តាម ទហំ ំរសន់ៅ ជាកស់្ត្រង  រដ្ឋ នងឹ 
បន្ថ្រម ជូន ផ្ទ្រដី ១០%  ដើម្របី ប្រើប្រស់ 
ជា ព្រ រក អុស  នងិ សម្រប ់សត្វ គោ ក្រប ី
សុ ីសៅ្មា ជាដើម។  ចពំោះ មន្ត្រ ីដ្រល ក្រង- 
ចណំ្រញ យក ព ីការប្រងច្រក ដ ីជនូ ពល- 
រដ្ឋ នៅ ព្រលន្រះ  នឹងត្រូវ ទទួល ទោស 

ជា កំហិត។ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ក៏ សង្ក្រត 

ឃើញថា  កន្លងមក  អ្នក មន អំណច  
និង អ្នកមន ទ្រព្រយ ច្រើន  ប្រើ ពលរដ្ឋ 
តចូតាច ឲ្រយទៅ កាប ់រកុរាន ទន្ទ្រន យក 
ដពី្រ ឱ្រយ ខ្លនួ។  ក្នងុ នោះ  លោក កប៏ាន- 
កណំត ់អត្ត សញ្ញា ណក្រមុ ជន ខលិខចូ 
ទៅ ទន្ទ្រន យក ដី រដ្ឋ ក្នុង ១ យប់  ដ្រល  
អាច ធ្វើ ខ្ទម ពី ១០ ទៅ ២០ នៅលើ ទី- 

តាំង  ដី ទាំង នោះ។ 
លោក ព្រមន ថា  អ្នក ទាំងនោះ នឹង 

ត្រូវ  ចាប់ខ្លួន  ប្រសិនបើ រក ឃើញថា  
បាន ប្រព្រឹត្ត ដើម្របី រំលោភ យក ដី រដ្ឋ ពិត - 
ប្រកដ ម្រន។ 

លោក ថា ៖« អ្នក មនអណំច  នងិ អ្នក- 
មន ទ្រព្រយធន ស្តុកស្តម្ភ ទាំង ឡាយ  ល្មម 
ច្រះ ឆ្អ្រត  នងិ ច្រះ គ្របគ់្រន ់ហើយ  ហើយ 
ឈប់ ធ្វើបាប ប្រជាពលរដ្ឋ តទៅ ទៀត» ។ 

កាលពី ថ្ង្រ ម្រសិលមិញ  លោក  ន្រត្រ 
ភក្ត្រ  រដ្ឋល្រខាធកិារ  នងិ ជា អ្នកនាពំាក្រយ 
ក្រសងួ បរសិា្ថាន បានបញ្ជាក ់ខ្ល ីថា  ក្រសងួ 
ជំនាញ កំពុង ធ្វើ បច្ចុប្របន្នភាព លើ ចំនួន 
ពលរដ្ឋ  ដ្រល បានរស់នៅ  នងិ អាស្រយ័- 
ផល ជាក់ស្ដ្រង នៅលើ ដី  ដ្រលជា តំបន់ 
ការពារ របស់ រដ្ឋ  ហើយនឹង អនុវត្តតាម- 
បទបញ្ជា របស់ នាយក ដ្ឋ មន្ត្រី។ 

កន្លង មក ក្រសងួ បរសិា្ថាន ធា្លាប់ បញ្ជាក់ 
ថា  ប្រទ្រស កម្ពុ ជាមន ព្រឈើ គ្រប- 
ដណ្តប់ ប្រមណ ៥០%  ន្រ ផ្ទ្រ ប្រទ្រស  
ដ្រលជា អត្រ ខ្ពស់បំផុត នៅក្នុង តំបន់ 
អាសុី អាគ្ន្រយ៍។  ក្នុងនោះ មន ចំនួន 
ប្រហ្រល ៤១%  គឺ ស្មើនឹង ប្រមណ ៧ 
លាន ៣ ស្រន ហិកតា  ត្រូវ បានរដា្ឋាភិ- 
បាល បង្កើត ផ្ទ្រដី តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ  
ដូចជា ឧទ្រយាន ជាតិ  ដ្រនជម្រក សត្វព្រ  
តំបន់ ប្រើប្រស់ ច្រើន យ៉ាង  តំបន់ រា៉ាម- 
សារ  តំបន់ ការពារ ប្រតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិ  
និង របៀង អភិរក្រស ជីវចម្រុះ សរុប ចំនួន  
៦៩ កន្ល្រង  ស្ថិតក្រម ការគ្រប់គ្រង 
របស់ ក្រសួង បរិសា្ថាន។ 

លោក គ្រើង តុលា  ជនជាតិ ដើម 
ភាគតិច ព្នង  និង ជា សកម្មជន ការពារ 
ព្រឈើ ក្នងុ ខ្រត្ត មណ្ឌល គរិ ី នយិយថា  
ការ លើកឡើង របស់ លោក ហ៊ុន ស្រន  
នៅ ព្រលន្រះ ធ្វើឱ្រយ មន ចំណុច អាក្រក់ 
ច្រើនជាង ចំណុច ល្អ ព្រះ មិន បាន- 
បណ្ត្រញ ច្រញ ចំពោះ អ្នក ដ្រល ទៅ 
រំលោភ យក ដី រដ្ឋ ពិត ប្រកដ។ 

លោក ថា  ការប្រកាស ឱ្រយ កាត ់ឆ្វៀល ដ ី

របស់ រដ្ឋ ន្រះ  នឹង ជា ឱកាសល្អ សម្រប់ 
អ្នក មនអំណច  និង លុយ កាក់  ដ្រល 
បាន ឃុប ឃិត ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន 
អាច ទទួលបាន សិទ្ធិ កាន់កាប់ ដី  ដ្រល 
ទទលួបាន ព ីការទន្ទ្រន យក ដពី្រ  ដ្រល 
ពកួគ្រ បាន ប្រើប្រស ់គ្រឿង ចក្រ ឈសូ- 
ឆយ ដ ីទាងំ អស ់កាល ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំថ្មីៗ  ន្រះ  
ហើយ បច្ចបុ្របន្ន បានប្រកា្លាយ ដ ីទាងំ នោះ 
ទៅជា ដី ដ្រល អាស្រ័យ ផលជាក់ ស្ដ្រង។ 

លោក ថា ៖«ពកួគាត ់កាប ់គាស ់ ហើយ 
បាន  យក អា អុចិ ទៅ កាយ គលឈ់ើ ច្រញ  
អស ់ ១ឆ្នា ំក្រយ មក ដ ីទាងំនោះ  យើង 
មើលទៅ ហាកដ់ចូជា ដ ីគ្រ ប្រើប្រស ់  អស ់
១០ ទៅ ២០ ឆ្នាំ ។ អ៊ីចឹង ! នឹងធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម 
អ្នកមន លុយ  និង អំណច មន ឱកាស  
ដើម្រប ីអះអាងថា ពកួគ្រ រសន់ៅ លើដ ីហ្នងឹ  
តាងំព ីឆ្នា ំ១៩៩០ អ៊ចីងឹ មក ហើយ អាជា្ញា- 
ធរ គាំទ្រ គ្នីគា្នា របស់ ខ្លួន អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

លោក បានបន្តទៀតថា  ចំពោះ ដី 
ដ្រល ប្រជាពលរដ្ឋ អាស្រយ័ ជាកស់្ដ្រង 
តាមប្រប ប្រព្រណី  ដ្រល នៅត្រ រក្រសា 
គល់ឈើ ឱ្រយ នៅដដ្រល  នឹង អាច 
ត្រូវបាន បណ្ត្រញច្រញ ។ ចំណ្រក 
ចំណុច ល្អ វិញ គឺ លោក  គ្រើង តុលា  
សង្រឃឹមថា  នឹង អាច ល្រង មន ហានិ- 
ភ័យ ចំពោះ ពលរដ្ឋ ដ្រល រស់នៅ ក្នុង 
តំបន់ ការពារ មួយចំនួន  ដូចជា តំបន់ 
ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ ជាដើម  ដ្រល 
អាជា្ញាធរ ត្រង បណ្ត្រញ ច្រញ  ដោយ- 
សារ ត្រ អះអាងថា  ជា ដី តំបន់ ការពារ 
របស់ រដ្ឋ៕

ឧត្តមមន្ត្រីអាសី៊-អឺរ៊៉បគំាទ្រកម្ពជុាស្នើលើកព្រល
ប្រជំ៊កំពូលASEM13ទៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២១

លោកហ៊៊នស្រនប្រប់ឲ្រយក្រសួង៣ឆ្វៀលដីក្នងុតំបន់...

ដីពេតេវូគេកាប់រុករាននៅក្នងុខេត្តពេះវិហារក្នងុអំឡុងខេឧសភាឆ្នាំ២០២០។ រូបថត FN



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កិច្ចប្រជំុគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពី
ថ្ង្រទី៣ខ្រកក្កដាបានអនុម័តស្រចក្ដីព្រង-
ច្របាប់ថ្មីចំនួន២ គឺ«ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីី
ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រស់និងការចាត់ច្រង
លើទ្រព្រយសម្របតិ្តរដ្ឋ»និង«ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់
ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្ម»។ន្រះ
បើតាមស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់
ទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រ។ី
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការ

ប្រើប្រស់ និងការចាត់ច្រងលើទ្រព្រយ-
សម្របតិ្តរដ្ឋធ្វើឡើងស្របតាមមាត្រ៥៨ន្រ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដ្រលច្រងថា ទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់
រដ្ឋមានដីធ្លីក្រមដីភ្នំសមុទ្របាតសមុទ្រ
ក្រមបាតសមុទ្រឆ្ន្ររសមុទ្រអាកាស
កោះទន្ល្រព្រក បឹងព្រឈើធនធាន-
ធម្មជាតិមជ្រឈមណ្ឌលស្រដ្ឋកិច្ចវប្របធម៌
មូលដា្ឋានការពារប្រទ្រសសំណង់ផ្រស្រង ៗដ្រល
បានកំណត់ថាជារបស់រដ្ឋ។ការគ្រប់គ្រង
ការប្រើប្រស់ និងការចាត់ច្រងលើទ្រព្រយ-
សម្របត្តិទំាងន្រះនឹងត្រវូកំណត់ក្នងុច្របាប់។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះមាន១២ ជំពូក

និង៩០មាត្ររៀបចំឡើងដើម្របីពង្រងឹក្រប-
ខ័ណ្ឌច្របាប់ រចនាសម្ពន័្ធស្ថាប័ន និងលើក-
កម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័នក្នងុការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ។ច្របាប់ន្រះកំណត់ពី
ប្រភ្រទទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ របបគតិយុត្តគ្រប់-

គ្រង និងចាត់ច្រងទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋឲ្រយបាន
ច្របាស់លាស់ជាក់លាក់។ការរៀបចំបញ្ជី
សរពើភណ្ឌទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋការផ្ទ្ររសិទ្ធិ
កាន់កាប់ការអភិរក្រស និងអភិវឌ្រឍការប្រើ-
ប្រស់ទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋកាធ្វើអធិការកិច្ចនិង
សវនកម្មការកំណត់អំពីការលើកទឹកចិត្ត
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបទល្មើសនានាក៏
មានច្រងលម្អតិនៅក្នងុច្របាប់ន្រះដ្ររ។
ស្រចក្ដីប្រកាសថា៖«ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់

ន្រះមានគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹង
ស្រចក្ដីត្រវូការរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នងុការ-
ពង្រងឹអភិបាលកិច្ចល្អបង្កើតប្រសិទ្ធភាព
តមា្លាភាពស័ក្ដសិិទ្ធភាពនិងគណន្រយ្រយភាពន្រ
ការគ្រប់គ្រងប្រើប្រស់និងការចាត់ច្រងលើ
ទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋស្របតាមកម្មវិធីក្រទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈដើម្របីជា
ឧត្តមប្រយោជន៍ រួមចំណ្រកឈានទៅ
សម្រចគោលដៅន្រចក្ខុវិស័យ២០៣០ក្នងុ
ការប្រកា្លាយប្រទ្រសកម្ពជុាឲ្រយទៅប្រទ្រស
មានចំណូលមធ្រយមកម្រតិខ្ពស់និងជាប្រទ្រស
មានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០»។
ដោយឡ្រកស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដីពីការ-

គ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មវិញមាន១២ជំពូក
និង៩៧មាត្រ។ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះ
តាក់ត្រងឡើងក្នងុគោលបំណងធានាដល់
ការគ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មសមាហរណ-
កម្ម និងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មដើម្របីរួមចំណ្រក
ជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់វិស័យ

ទ្រសចរណ៍បង្កើតការងារប្រមូលចំណូលរក្រសា
សុវត្ថភិាពនិងសន្តសុិខសង្គមដ្រលជាទស្រសន-
ទានមួយថ្មនី្រការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា។
បើតាមស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដដ្រល

បញ្ជាក់ថាស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះអនុញ្ញាត
ឲ្រយមានការគ្រប់គ្រងលើវិស័យកាសីុណូនិង
ល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មដទ្រទៀតយ៉ាងតឹងរឹុងនិង
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈការ-
កំណត់ចំនួនទុនវិនិយោគអប្របបរមាសម្រប់
អាជីវកម្មកាសីុណូការកំណត់តំបន់ដ្រលគួរ
អនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតឲ្រយមានល្រប្រង
ពាណិជ្ជកម្មការពង្រងឹសមត្ថភាពស្ថាប័ន
និងការបំពាក់នូវបច្ច្រកទ្រសសមស្របក្នងុ
ការត្រតួពិនិត្រយជាប្រចំាលើកិច្ចដំណើរការ
របស់ប្រតិបត្តកិរល្រប្រងពាណិជ្ជកម្ម។ច្របាប់
ន្រះ ក៏នឹងមានវិធានការតឹងរឹុងចំពោះការ-
លាងសមា្អាតប្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររ-
វកម្មផងដ្ររ។ទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់
នៅក្នងុស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានថា វិស័យ
កាសីុណូបានចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្រឍនៅ
តំបន់ព្រដំ្រនការពារខ្រស្រក្រវាត់ព្រដំ្រនតាម-
រយៈការសងសង់អគាររឹងមំាយូរអង្វ្រងគំាទ្រ
ដល់វិស័យទ្រសចរណ៍បង្កើតការងារដល់
ពលរដ្ឋនិងចំណូលថវិកាជាតិ។
លោកផ្រ សីុផានអ្នកនំាពាក្រយរាជរដា្ឋា-

ភិបាល ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាស្រចក្ដីព្រង-
ច្របាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រស់ និងការ-
ចាត់ច្រងលើទ្រព្រយសម្របតិ្តរដ្ឋត្រវូបានផ្តចួផ្តើម

ឡើងនៅខ្រវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៤ដោយក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុស្រចក្ដីព្រងច្របាប់
ន្រះតាក់ត្រងឡើងក៏ផ្អ្រកលើកិច្ចប្រតិបតិ្ត
ជាក់ស្ដ្រងព្រមទំាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តជា-
ធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្រយសម្របតិ្តរដ្ឋក៏ដូចជា
ធាតុចូលពីការអនុវត្តល្ៗអ  នៅក្នងុប្រទ្រស
អភិវឌ្រឍន៍ដូចជាប្រទ្រសបារំាងជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថាច្របាប់ន្រះមានគោល-

បំណងចូលរួមចំណ្រកបម្រើឧត្តមប្រ-
យោជន៍ន្រការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម
បរិស្ថាន និងវប្របធម៍ន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពជុា។បុ៉ន្ត្រការគ្រប់គ្រងការការពារការ-
ប្រើប្រស់ការអភិរក្រស និងការអភិវឌ្រឍធន-
ធានធម្មជាតិរបស់កម្ពជុាត្រវូអនុវត្តតាម
ច្របាប់ និងលិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តដោយ
ឡ្រកហើយការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រស់
និងការចាត់ច្រងលើទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋរបស់
ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាត្រវូស្ថតិនៅក្រម
វិសលភាពន្រច្របាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការ-
ប្រព្រតឹ្តទៅន្រធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។
ដោយឡ្រកស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដីពីការ-

គ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មត្រវូបានធ្វើឡើង
ដោយអនុលោមតាមច្របាប់ស្ដពីីការបង្ក្រប
ល្រប្រងសីុសងនៅឆ្នាំ១៩៩៨ដ្រលរាជរដា្ឋា-
ភិបាលបានកំណត់ឲ្រយមានអាជីវកម្មកា-
សីុណូនៅកម្ពជុាក្ររង្វង់២០០គីឡូម្រត៉្រ
ពីរាជធានីភ្នពំ្រញដោយយកផ្ចតិនៅវត្តភ្នំ
លើកល្រងត្រតំបន់ព្រដំ្រន តំបន់ភ្នំបូកគោ

និងរមណីយដា្ឋានគិរីរម្រយ។ ច្របាប់ន្រះមិន-
អនុញ្ញាតឲ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររចូលល្រងល្រប្រង
ឡើយ។លោកសីុផានពន្រយល់ថាករណី
បង្កើតកាសីុណូណាហ្គាវីលភ្នពំ្រញ គឺជា
ករណីដោយឡ្រកដោយសរត្ររដា្ឋាភិបាល
មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រមុហុ៊នន្រះរួច
មកហើយ។ដោយបញ្ជាក់ពីកង្វល់ន្រការ-
លាងសមា្អាតប្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម
លោកសីុផានថ្ល្រងថា៖«នៅក្នងុក្របខ័ណ្ឌ
ន្រះរាជរដា្ឋាភិបាលក៏អាចរៀបចំនូវយន្តការ
សហប្រតិបត្តិការជាមួយដ្រគូពាក់ព័ន្ធទំាង-
ទ្វ្រភាគីនិងពហុភាគីដើម្របីគ្រប់គ្រងនិងដោះ-
ស្រយកង្វល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាសីុណូ
និងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មផ្រស្រងៗផងដ្ររ»។
លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ពន័្ធ

គណន្រយ្រយភាពសង្គមកម្ពជុាយល់ឃើញ
ថាស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្របត្ត-ិ
រដ្ឋវាហក់ដូចជាបង្កើតឡើងយឺតបន្តចិ
ខណៈដ្រលទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋមិនត្រវូបានគ្រប់-
គ្រងឲ្រយបានល្អឬមានការដោះដូរដោយអន្លើ
ក្នងុហ្រតុផលផ្រស្រងៗ។«ដូច្ន្រះវាទៅជាការ-
ដោះដូរដើម្របីផលប្រយោជន៍ជាជាងដោះ-
ដូរដើម្របីភាពប្រសើរឡើងន្រការផ្ដល់ស្រវា
សធារណៈ»។ដោយឡ្រកច្របាប់ស្ដីពីការ-
គ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្មលោកថាច្របាប់
ន្រះហមមិនឲ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររល្រងម្រន បុ៉ន្ត្រ
ជាក់ស្ដ្រងលោកសង្ក្រតឃើញមានពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររល្រងល្រប្រងសីុសង៕
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ភ្នំ ពេញ ៈព្រះករុណាសម្ត្រច

ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
ព្រះមហក្រសត្រន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើព្រះរាជសរ
១ច្របាប់ជនូប្រធានាធបិតីសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក លោក Donald
Trumpដើម្របីអបអរសទរទវិា
បុណ្រយឯករាជ្រយជាតិសហរដ្ឋ-
អាម្ររិក៤កក្កដា។
ក្នងុព្រះរាជសរចុះថ្ង្រទី២ខ្រ

កក្កដាព្រះអង្គមានព្រះរាជ-
បន្ទូលថា៖ «ក្នុងឱកាសទិវា
បុណ្រយឯករាជ្រយជាតិសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកខ្ញុំសូមសម្ដ្រងនូវការអប-
អរសទរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងប្រសិទ្ធ-
ពរជ័យដ៏កក់ក្តៅជាទីបំផុត
ចំពោះប្រជាជនសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកប្រកបដោយសុខុមាល-
ភាពស្រចក្តីសុខនិងភាពរុងរឿង
ព្រមទាងំសខុុមាលភាពផា្ទាល-់
ខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមផងដ្ររ»។
នៅក្នងុព្រះរាជសរន្រះព្រះ-

អង្គក៏បានសម្ដ្រងនូវការសព្វ-
ព្រះរាជហឫទ័យចំពោះមិត្តភាព
នងិកចិ្ចសហប្រតិបត្តិការដ្រល

បានបង្កើតឡើងជាយូរមក
ហើយរវាងសហរដ្ឋអាម្ររិក
និងប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលបាន
រីកចម្រើនទៅមុខអស់រយៈព្រល
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកន្រះ។
ហ្វ្រសប៊ុកស្ថានទូតអាម្ររិក

ប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
បញ្ជាក់ថាពិធទី៣ីនងិក្រយ
គ្រន្រការរំឭកដល់បុណ្រយឯក-
រាជ្រយជាតិរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក
ត្រូវបានធ្វើនៅទីតាំងប្រវត្តិ-
សស្រ្តគឺនៅសណា្ឋាគារRaffles
Hotel LeRoyal ជាទីដ្រល
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតDonald
R.Heathបានបង្កើតទំនាក់-
ទំនងការទូតជាលើកដំបូង
រវាងប្រទ្រសកម្ពជុានិងអាម្ររិក
កាលពី៧០ឆ្នាំមុន។
ហ្វ្រសប៊ុកស្ថានទូតដដ្រល

បញ្ជាក់ថា៖ «ដូចកាលពីក្នុង
ទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៥០ដ្ររព្រល
ន្រះ សហរដ្ឋអាម្ររិកនៅត្រ
ប្ត្រជា្ញាចង់ឃើញប្រទ្រសកម្ពុជា
មានសន្តិសុខ វិបុលភាព និង
ប្រជាជនមានសុខភាពល្អ។
រីករាយថ្ង្របុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ!
ជនជាតិអាម្ររិកគ្រប់ទីកន្ល្រង

ប្ររព្ធ“ថ្ង្រខួបកំណើត”របស់
ប្រទ្រសយើងដ្រលជាខួបន្រ
ការចុះហត្ថល្រខាលើស្រចក្តី
ប្រកាសឯករាជ្រយនៅឆ្នាំ១៧៧៦។
ន្រះជាការក្រឡ្រកមើលពី
របៀបដ្រលជនជាតិអាម្ររិក
ប្ររព្ធថ្ង្រឈប់សម្រកដ៏សំ-
ខាន់ន្រះ»។
ហ្វ្រសប៊ុកស្ថានទូតអាម្ររិក

បញ្ជាក់កាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រកក្កដា
ថា៖«នៅភ្នំព្រញយើងរីករាយ
នងឹអបអរទិវាឯករាជ្រយជាតិអា-
ម្ររកិជាមយួដ្រគជូាច្រើនរបស់
យើង ដ្រលធ្វើការទាក់ទងនឹង
វប្របធម៌ ការអប់រំ និងយុវជន!
ពិធីដ៏សប្របាយ និងពោរព្រញ
ដោយភាពស្វាហប់នៅនិវ្រសន-
ដា្ឋានរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត
W.PatrickMurphy បាន
បងា្ហាញឲ្រយឃើញនវូទនំាក់ទនំង
រឹងមំារវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
ដ្រលជាគ្រឹះន្រទំនាក់ទំនង
រវាងសហរដ្ឋអាម្ររិក និងប្រ-
ទ្រសកម្ពុជា»។លោកPatrick
ថ្ល្រងថា៖«ពតិជាសប្របាយម្រន
ដោយយើងរៀបចំពិធីជាមួយ
អង្គការហ្វារពន្លឺសិល្របៈ»៕

ព្រះមហាក្រសត្រខ្ម្ររផ្ញើព្រះរាជសារ
អបអរទិវាឯករាជ្រយជាតិសហរដ្ឋអាម្ររិក

ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ថ្មីចំនួន២ត្រវូបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័ត
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ ធា នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផា ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា៉ា , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគន�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

�្ន េករចនា �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

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

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

នា យិកា ហិរញ� វត្ថ ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អងៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណស្ត្រាដី្រាលស្លាប់ក្នងុព្រា
គឹម  សារុំ 

មណ្ឌល គរិីៈ  នគរ បាល ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី កំពុង សៃវ ជៃវ រក អត្ត សញ្ញាណ សព 
សៃ្តីម្នាក់   បន្ទាប់ ពី ពលរដ្ឋ បៃទះ ឃើញ 
ក្នុង ពៃ នៅភូមិ ចុ ងផា ង  ឃុំ ពូជៃ    សៃុក 
ពៃជៃ ដា  កាល ពីថ្ងៃទី ៤ ខៃ កក្កដា ។ 

លោក  សូ  សុវណ្ណ  ស្នងការរ ង ទទួល 
ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បានបៃប់  
ពី មៃសិល មិញ ថា  សព សៃ្តី នោះ មន អាយុ 
បៃហៃល ៣០ ឆ្នាំ  តៃ លោក  មិន ទាន់ ដឹង 
ថា  តៃូវគៃ សម្លាប់ ឬ យ៉ាង ណាទៃ ។ រហូត 
មក ទល់ ពៃល នៃះ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ- 
បាល  ខៃត្ត មណ្ឌ ល គិរី  បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 

ករណីនៃះ ទៅ គៃប់ ស្នង ការ ដា្ឋាន ទូទាំង   
បៃ ទៃស ដើមៃបី ស្វៃង រក សាច់ ញាតិ  ។

លោក បន្ត ថា  ទន្ទ ឹមនឹង  នៃះមនៃ្ត ីនគ រ- 
បាល ជំនញខៃត្ត ក៏ បានធ្វើ កោស លៃយ- 
វិច័យ លើ សាក សព ដៃរ កៃង លោ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ឃាត កម្ម។  រី ឯសា ច់ ញា តិ  និង គៃ-ួ 
សា រ ស ព មិ ន ទា ន់ ម នឃើ ញ ទា ក់ ទ ងមក  
ស មត្ថ កិ ច្ច ទៃ រហូតមកទល់ពៃលនៃះ។  

លោក ថ្លៃង  ថា ៖«គៃង ឆ្អងឹ សាក សព 
សៃ្ត ីម្នាក ់នោះ ខាងខ្ញុ ំបាន បៃមលូ រកៃសា ទកុ 
នៅ វត្ត មួយ ក្នុង ភូមិដៃ លបៃ ទះ ឃើញ 
សាក សព នោះ  ដើមៃប ី ធ្វើ កោសលៃយ វចិយ័ 
និង ទុក នៅ ទីតំាង មួយ ងាយ  សៃលួ សាច់-  
ញាតិ គៃ មក រក ។

លោក  សុ  វណ្ណ  បានឲៃយ ដឹ ង ថា  សពនៃះ 
តៃវូបានអ្នកចូលពៃ រកបៃះ ផ្លៃ ឈើបៃ- 
ទះឃើ ញ  ហើយបាន រាយ ការ ណ៍បៃប់  
នគ របា លប៉ុ ស្តិ៍ ឃុំពូ ជៃចុះ ពិនិ តៃយ  ក៏ 
ឃើញ មន សភាព ស្អយុ រលួយ នៅស  ល់ 
តៃ  សៃបៃក  និង គៃង ឆ្អឹង ។ 

លោក បន្តថា   សព នោះពាក់អាវ  សងៃក 
ពណស៌ នងិ  ស្លៀក  ខោជើ ងខ្ល ី ពណខ៌្មៅ។ 
តៃជើង សា្តា ំបាន របតូ ចៃញ ព ីដង ខ្លនួ នងិ 
មន ពាក់ក ង ដៃ បៃក់ ចំនួន ៣ កង  និង 
មន សក់ វៃង។ 

លោក  បន្ត ថា  រហតូ មក ទល ់ពៃ ល នៃះ  
មនិ ទាន ់មន ខៃត្ត ណា មយួ  ផ្តល ់ពត័ម៌ន 
ដល់ ស្នង កា រ ដា្ឋាន ន គរ បាល ខៃត្ត  មណ្ឌល- 

គរិ ីពកីារ បាត ់សម ជកិ គៃសួារ នៅ ឡើយ 
ទៃ ។បើតាម សមត្ថ កិច្ច ជំនញ កោស លៃយ- 
វិ ច័ យថា  ស្តៃនីៃះ  អាច សា្លាប់ បៃហៃល ១ ខៃ  
មុន ។បុ៉ន្តៃ   សមត្ថ កិច្ច ក៏ មិន ទាន់  សន្ន ិដា្ឋានថា 
ជា ករណី ឃាត កម្ម ដៃ រ។

លោក ថា ៖«បើ ជាក រណី ឃាត កម្ម  
យ៉ា ងហោ ចណា ស់ ក៏វា មន បាក់ បៃក ឆ្អងឹ 
កន្លៃង ណាមួ យ ឬ ក៏ មន ផុង លលា ដ៍- 
កៃបាល ដៃរ តៃ នៃះ វា អត់ មន  »។

លោក បន្ត ថា  គៃ ង ឆ្អឹង  សពតៃូវយក 
ទៅរ កៃសាទ ុក  ក្នងុវត្តមយួរយៈ ខ្ល ីសនិ  កៃង 
សាច ់ញាត ិមក រក។ តៃ បើម ិន ឃើញ មន 
សាច់ ញាតិ ទៃ  ស មត្ថ កិច្ច នឹ ង ពិ ភាកៃសា 
គ្នាទៀត ថា  តើ តៃូវបូ ជាឬ  ក៏ក ប់  ៕

គឹម សារុំ 

កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ១ វគ្គ រួច ហើយ  
ពី ផល បៃយោជ ន៍នៃ ការ បៃមូល- 
ភ័ស្ដុ តាង របស់ សមត្ថ កិច្ច នៅ 
ពៃល ឃាត ់ខ្លនួជ ន សងៃសយ័ ណា 
ម្នាក ់ តាម រយៈ ការ បក សៃយ ព ី
លោក មៃធាវី លី  កុសល ដៃល 
មនការិ យ ល័យ ផ្ទះ លៃខ ៤៥- 
Eoផ្លវូ លៃខ ៩ កៃុម ៥ ភូមិ តៃ- 
ពាំង ថ្លឹង សងា្កាត់ ចោម ចៅ ខណ្ឌ - 
ពោធិ៍សៃន ជ័យ   រា ជ ធានី ភ្នពំៃញ។ 
បុ៉ន្តៃ សមៃប់ ថ្ងៃនៃះ  យើង សូម 
ផៃសព្វ ផៃសាយ បន្ត ចំពោះ ការទទួល 
ខុស តៃវូ លើ ការ ខូច ខាត ឬ បាត់- 
បង់ វត្ថ ុតាង វិញ ម្ដង ដៃល មន 
ខ្លឹម សារ ដូច ខាង កៃម៖ 

-ក្នងុ ករណី មាន ការ បា ត់បង់  ឬ 
ការ ខូចខា ត វត្ថ ុតាង   តើ មា្ចាស់ មាន 
សិទ្ធិ ប្តឹង ទារ សំណង ឬទេ  ? 

ជា ទទូៅ មនៃ្ត ីនគរ បាល យតុ្ត-ិ 
ធម៌ ចាប់ យក វត្ថុ តាង  គឺ តមៃវូឲៃយ 
មន ការ ធ្វើកំ ណត់ ហៃ តុចា ប់យក  
ក្នងុ នោះ វត្ថ ុតាងដៃល បាន ចាប ់
យក នោះ  តៃូវ មន រាយ នម 
បញ្ជាក ់ព ីចនំនួ វត្ថ ុតាង  ភនិភា គ  
លក្ខណៈវ ត្ថតុាង ទំាង នោះ។  កាល 
ណា បើ មន ការ បាត់ បង់  ដៃល 
ខសុ ទៅ នងឹក ំណត ់ហៃត ុដក ហតូ  
សម ត្ថកិច្ច នោះ តៃូវ ទទួល ខុស- 
តៃូវ លើ កំណត់ ហៃតុ របស់ ខ្លួន  
រួម មន ទំាង សំណង  និង ទំាង ក្នងុ 
កៃប ខ័ណ្ឌ ឋា ននុ កៃម ស្ត ីបនោ្ទាស 
ពី បៃធាន អង្គ ភាព របស់ គត់ ។  

-មុន សំណុំរឿង  មួយ បញ្ចប់  
មាន ខ្លះ តេូវ បេើ ពេល  យូរ ដេល 
អាច ធ្វើ ឲេយ វត្ថុ តាង  បាត់  ឬ ខូច- 
ខាត  តើ ករណី បេបនេះ  ខាង  
ណា ជា អ្នក  ទទួល ខុស តេូវ ? 

នៅ ក្នងុ ចៃបាប់ កម្ពជុា  ពំុ បាន ចៃង 
ឲៃយ បាន ជាក់ លាក់ ថា   តើ តុលា- 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ លើ វត្ថុ តាង 
នោះ  បៃប ណា   ក្នុង ករណី បាត់  
ឬ ខូច ខាត នោះទៃ ។  តៃ ជា ធម្ម- 
តា  នៅ ក្នងុ សំណំុរឿង មួយ  វត្ថ-ុ 
តាង បាត់  ឬ ខូចខាត  គឺ វា មន 
ដំណាក់ កាល ផៃសៃងៗ គ្នា  ដៃល 
ដណំាក ់កាល ទ ី១ គ ឺ វត្ថ ុតាង  នៅ 
មនៃ្តី នគរ បាល យុត្តិធម៌   តៃូវ តៃ 
មន លិខិត រាយន ម វត្ថុតាង ឲៃយ 
បាន ចៃបាស់លា ស់ ។ដំណាក់កា ល 
ទី២  គឺ  អយៃយកា រជា អ្នក ទទួល 
វត្ថុតាង ពី  មនៃ្តី នគ របាល យុត្តិ- 
ធ ម៌ ថា  តើ  វត្ថុ តាង ដៃល មនៃ្តី  
នគ របាល យតុ្ត ិធម ៌ បញ្ជនូ មក នោះ 
តៃឹម តៃូវ ឬ ទៃ ? ដំណាក់ កាល 
ទី៣  គឺ ដំណាក់ កាល ចៅកៃ ម 
សុើប សួរ  ដៃល តៃវូ ទទួ លវត្ថ ុតាង 
ពី ពៃះរាជ អាជា្ញា   និង ដំណាក់- 
កាល ទី៤   គឺ ដំណាក់កា ល ចៅ- 
កៃម ជំនុំ ជមៃះ   ទទួល វត្ថុតា ង ពី ចៅ- 
កៃ មសុើ បសួរ  និយយ រួម ដំណាក់- 
កាល ទាំង ៤ នៃះ  បៃសិន បើ  វត្ថុ- 
តាង បាត់  ឬ ខូចខាត  ដៃល ធ្វើ ឡើង 

ចៃតន  ព ីមនៃ្តី អនវុ ត្តចៃបា បន់ោះ  
អ្នក ទទួល បន្ទុកនោះ  គឺ ជា  អ្នក 
ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ ការ បាត-់ 
បង ់ ឬ  ខូច ខាត ។  តៃ បៃសិន បើ 
វត្ថុតាងនោះ   ខូចខាត  ឬ បាក់- 
បៃក   ដោយ មនិ មន អ្នក ណាធ្វើ 
ទៃ  គឺ មនៃ្ត ីអនុវ ត្តចៃបាប់ មិន ទទួល 
ខុស តៃូវ នោះ ឡើយ  ពៃះ ថា  
សំណំុ រឿង ក្ត ីពៃហ្មទ ណ្ឌ មួយ មន 
រឿង ក្តី ខ្លះ ជា បទម  ជៃឈិម  ខ្លះ ជា 
បទ ឧកៃដិ្ឋ  ដូច្នៃះ ហើយ  ថិរ វៃលា 
នៃរឿ ងក្ត ីមន  រយៈពៃល ៤ ទៅ ៦  
ខៃ   និង ខ្លះ ទៀ ត  រហូត ដល់ ទៅ 
១៨ខៃ  អ៊ីចឹង ហើយ   វត្ថុតា ង នៃ 
រឿងក្តី នោះ  វាអា ចខូ ចខាត  ឬ 
បៃក បាក ់ ដោយ បៃការ ណាមយួ  
កៃពី ឆន្ទៈ អ្នក ទទួល បន្ទុក នៃ 
រឿង ក្តី ។ 

-ក្នងុ ពេល សំណំុ រឿង មិន ទាន់ 
សមេច ឈ្នះ ចាញ់  តើ ភាគី ទំ- 
នាស់ អាច សុំ ដក វត្ថុតាង មក 
បេើ បាន ឬទេ? 

ចំពោះ វត្ថុ តាង  ឬ ភ័ស្តុ តាង 
ដៃល តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ដក- 
ហតូនោះ  តៃវូ ញៃក ចៃ ញ ជា ២។   

ទី១ គឺ វត្ថដុៃល  មន ការ ពាក់ ព័ន្ធ ។  
ឧទាហរណ៍ ថាៈ  សមត្ថ កិច្ច  បាន 
ធ្វើ ការ បង្កៃប  ទៅ លើ  ជន សងៃស័យ 
ជួញ ដូរ គៃឿងញៀ ន  និងដកហូត 
 បាន ថា្នា ំញៀន  ១ កញ្ចប់  មូ៉តូ ចំនួន  
១គៃឿង  ពី ជន ជាប់ សងៃស័យ 
នោះ  ដូច្នៃះ វត្ថុ តាង ទាំង នោះ  
សមត្ថ កិច្ច  ឬ តុលាការ នឹង ធ្វើការ  
ពចិា រណា ក្នងុ ការរ កៃសា  ទកុ ។ ទ២ី  
គឺ វត្ថតុាង ដៃល មិន មន ការ ពាក់- 
ព័ន្ធ  ដូច ជា សម្ភារ ដៃល បៃើ បៃស់ 
ផា្ទាល ់ខ្លនួ  ដចូ ជា  លយុ កាក ់ គៃឿង- 
អល ងា្ការ  អត្ត សញ្ញា បណ្ណ ឬ ឯក- 
សារ ពាកព់ ័ន្ធ ដទៃ ទៀត ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា  មន សមត្ថ កិច្ច អាច បងា្គាប់ 
ឲៃយបៃ គល ់វត្ថ ុដៃល ចាប ់បាននៅ  
ពៃល សុើប  អង្កៃត ទៅ ម្ចាស ់ដើ ម 
វិញ  បៃសិន បើ វត្ថុ ទាំង នោះ  ពុំ 
មន បៃយោជន ៍សមៃប ់សម្ដៃង 
ការ ពិត ទៃ នោះ  ហើយ បៃសិន- 
បើ កម្ម សទិ្ធ ិលើ វត្ថនុោះ  គ្មៅន ការ 
ជំទាស់ អ្វី បៃកដបៃ ជា ទៃ ។  ក្នងុ 
ករណី មិន ពៃម បៃគល់ ឲៃយ វិញ 
ទៃ  អ្នក ប្តងឹ អាច ប្តងឹ តវា៉ា ទៅ អគ្គ- 
ពៃះរាជ អាជា្ញា បាន ។ (មតៃ ១១៩  
នៃ កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ ) ។

ករណី  នៅ ក្នុង យុតា្តា ធិការ 
សុើប សួរ  នៅ ពៃល ដៃល មិន- 
ទាន ់ចៃញ ដកីា ដណំោះ សៃយ 
រឿង ក្តពីៃ ហ្ម ទណ្ឌ នៃះ  នៅ ឡើយ 
ទៃ  ចៅ កៃម  សុើប សួរ  មន សមត្ថ- 
កិច្ច បៃគល់ សង ទៅ ម្ចាស់ ដើម 
វញិ នវូ វត្ថដុៃល ចាប ់បាន  កាល- 
ណា  កម្ម សិទ្ធនិៃះ   គ្មៅន ការ ជំទាស់ 
អ្វី បៃ កដ បៃជា ទៃ ។   តៃ ចំពាះ 
វ ត្ថុតាង ដៃល ជា ប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បទល្មើ ស  ឬ  បើ ការ បៃគ ល់វ ត្ថុ- 
តាង នោះ  អាច បង្ក ជា ឧប សគ្គ 
ដល់ ការ សម្ដៃង នូវ ការពិត គឺ  
តុលា ការ អាច រកៃសា ទុក ដោយ មិន 

បៃគល ់ ទៅ ឲៃយ អ្នក ប្តងឹ សុ ំនោះ ទៃ 
(មតៃ ១៦១ នៃ កៃម នីតិ វិធី- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ) ។

-បេសិន បើ វត្ថុ តាង ទាំង នេះ 
នគរ បាល យុត្តធិម៌ ឬតុ លាកា រជា  
អ្នកគេ ប់គេង  ហើយ បាត់បង់  ឬ 
ខូច ខាត  តើ អាច បេឈម នឹង 
ទោស  ឬ ទេ  បើ មា្ចាស់ ប្តឹង ? 

បៃសិន បើ វត្ថុ តាង ទាំង នៃះ 
នគរបា ល យុត្តិធម៌  ឬ តុលាការ 
ជាអ្ន កគៃ បគ់ៃង  ហើយ បាតប់ង ់ 
ឬ ខចូខាត  ចណំចុនៃះ  យើងតៃវូ 
សិកៃសា ថា តើការបា ត់ បង់  ឬ ការ- 
ខ ូចខាត  វត្ថ ុតាង ទាងំ នោះ  កើត 
ឡើង ពី ចៃតន របស់  នគរ បាល- 
យុត្តធិម៌  ឬ មនៃ្ត ីតុលាកា រ  បៃសិន 
បើ រកឃើ ញ ភ័ស្តុ តាង  ថា  ជា  
ចៃតន របស់ គត់ មៃន នោះ 
ឧទាហរណ៍  ដូចជា គត់  យកវត្ថ-ុ 
តាងនោះ ស្ថតិ នៅ  ក្នងុ ដណំាក-់ 
កាល សើបុ អង្កៃត  ដំណាក់កាល 
ចោទ បៃកាន់  ដំណាក់  កាល សុើប- 
សួរ  ដំណាក់ កាល ជំនុំ ជមៃះ 
ទៅបៃើ បៃ ស់  ដើមៃបី  ជាបៃ យោជន៍ 
ផា្ទាល់ ខ្លួន ហើយ  ធ្វើឲៃយ ខូចខា ត 
គត់ តៃវូ ទទួលខុ សតៃ ូវ ផ្នៃក សំ- 
ណង រដ្ឋ បៃបវៃ ណី ឬ  ក៏គ ត់យ ក 
វ ត្ថុតាង ទៅ លក់ ឲៃយ  អ្នក ដទៃ 
ផៃសៃង ទៀត  ដោយ គ្មៅនកា រ អន-ុ 
ញ្ញាត ពីចៃបាប់  គឺ គត់ តៃូវ មន 
ទោស ពីបទល្មើស លួច តាម  
មតៃ ៣៥៣  និង មតៃ  ៣៥៦  
នៃ កៃ មពៃ ហ្មទណ្ឌ ។  ផ្ទុយ មក 
វិ ញ  បៃសិនបើមនកា រ បាត់     
ឬការ ខូច ខាត  វត្ថុតាង ទាំងនោះ   
កើតឡើង   ដៃលមិ នមៃ ន ជាកំ- 
ហុស  ឬ គ្មៅន ចៃត ន របស់ នគរ- 
បាល  ឬ តុលាកា រ ជាអ្ន កគៃប់ - 
គៃង គឺ មិន មន ទោស ទណ្ឌ ណា 
មួ  យ នោះ ទៃ ៕

តើការប្រាមូលភ័ស្ដតុាងន្រាបទល្មើសមានប្រាយោជន៍យ៉ាងណា?(តចប់)

លោក មេធាវី លី កុសល កាលពីកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 18,100 18,180 18,300 18,000

2 GTI 3,120 3,120 3,120 3,120

3 PAS 15,700 16,000 16,000 15,700

4 PPAP 11,520 11,520 11,680 11,520

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

6 PWSA 5,680 5,580 5,700 5,580

កាលបរិច្ឆេទ : ៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

AAC ចង់ឲ្យ រដ្ឋ ជួយ គំាទ្  
ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម ផលិត ផល 

អនុស្ថានីយ   ៥០ ម្ហ្គាវ៉ាត់   បើក ដំណើរ ការ នៅ រតនគិរី 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ សមាគម សិបេបករ 
កម្ពជុា ( AAC) ដេល  មាន កេមុ-  
ហុ៊ន  សិបេបកម្ម  ជា សមាជិក បេ-
មាណ ៣៦  មាន  ឯកទេស ខាង 
ការ ផលតិ  វត្ថអុនសុេសាវ រយីក៍ពំងុ 
ស្វេង  រក ការ គាំទេ ពី រដា្ឋា ភិបាល 
ដើមេប ីធ្វើ ពពិធិកម្ម ទផីេសារ  បន្ទាប ់
ពី ទីផេសារ ទេសចរណ៍ រង ផល ប៉ះ - 
ពាល់ ដោយ វីរុស កូរ៉ូណា។

កាល ពី  ថ្ងេ ទី២ ខេ កក្កដា ឆ្នាំ 
២០២០ លោក  បា៉ាន សូរស័ក្ដិ 
រដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម បាន  
ទទួល ជួប បេជុំ ជាមួយ លោក 
Pierre-Andre Romano នេ 
សមាគម សិបេបករ កម្ពុជា និង 
សហការី ដេលមក  ស្វេង រក ការ- 
គាទំេ  ព ីភាគ ីរដា្ឋាភបិាល  ដើមេប ីធ្វើ 
ឲេយ  សិបេបកម្ម រស់ ឡើង វិញ។

លោក  Pierre-Andre Ro-
mano បាន បេប់ ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា  កេុមហ៊ុន 
សបិេបកម្ម ជាចេើន ធ្លាប ់បាន ផ្ដោត  
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  លើ  ផលិត-  
ផល វត្ថ ុអនសុេសាវរយី ៍ នងិ ទផីេសារ 
ទេសចរណ ៍។ ប៉នុ្តេ ពកួ គេកម៏ាន    
ទេព  កោសលេយ ធន ធន  និង 
សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ ផលតិ គេឿង 
តុប  តេង សហ សម័យ  គេឿង 
អលង្ការ វាយនភណ្ឌ លនំៅឋាន 
សមេប់ ទីផេសារក្នុង សេុក និង  
នំចេញ ផងដេរ។

លោក ថ្លេងថា ៖ «ពេល នេះ  វា 
ដល់ ពេល ដេល តេវូ   ផ្លាស់ ប្តរូ ទីផេសារ   
ហើយ  ។ ការណ៍ នេះ នឹង កា្លាយ 
ជា  យទុ្ធ សាស្ដេ  ថ្មរីបស ់ AAC រមួ 
ជា មយួ សមាគម ផេសេង ទៀត  នងិ  
ដោយ មាន  ការ គាំទេ  ពី   រដា្ឋាភិ-
បាល  ដើមេបី លើក កម្ពស់ ទេព - 
កោស លេយ និង ផលិត ផល ខ្មេរ»។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ឲេយ ដឹង ថា 
លោក រដ្ឋមន្ដេី កេសួង ពាណិជ្ជ-
កម្ម ក៏ គាំទេ គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម នោះ 
ដេរ ដោយ សារ តេ គនំតិ នេះ នងឹ 
លើក កម្ពស់ ផលិត ផល នៅ ក្នុង 

សេុក  ទៅ  ទីផេសារ អន្តរជាតិ ។ 
លោកបន្ត ថា  ៖ « យុទ្ធ  សាសេ្ត 

ថ្មី នេះវា នឹង  ធ្វើ ឲេយ ឧសេសា ហ  កម្ម 
នេះ កាន ់តេ រកី ចមេើន  ។ យើង ក ៏
កំពុង ធ្វើ ការងរ រួមគា្នា  លើ ការ- 
ការពារ ផលិតផល ក្នុង សេុក ។ 
វា មាន សារៈ សំខាន់ ខា្លាំង បំផុត  
ក្នងុ ការ ពងេងឹ វសិយ័ នេះ ខណៈ  
បុគ្គលិក ជាចេើន កំពុង បេឈម 
នឹង  បញ្ហា ន  ពេល  នេះ  ដោយ- 
សារ តេ  ទផីេសារ ទេសចរណ ៍  មាន 
ការ ធ្លាកច់ុះ ខា្លាងំ»។   លោក បាន 
បន្ថេម ថា៖ « ពួក គេ គួរ តេ មាន 
ការ ជំរុញ ទៅ កាន់ ទីផេសារ ផេសេង 
ទៀត  ប៉ុន្តេ កេុមវិនិយោគិន ជា 
ចេើន មិន ចាប់ អារម្មណ៍ នោះ ទេ 
ដោយ សារតេ ពកួ គេ ជឿ ថា ភ្ញៀវ- 
ទេស ចរ នឹង មាន គេប់ គេន់ ។ 
បទ ពិសោធលើក នេះ    បង្ហាញ 
ថា ការ គិត របស់ ពួក គេ  ខុស»។ 

លោក បា៉ាន សូរស័ក្ដិ បាន 
នយិាយ   ថា កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
មាន តនួទ ីក្នងុ ការ អនវុត្ត ចល-
ន ភូមិ មួយ ផលិត ផល មួយ 
ដូច្នេះ ហើយ ការងរ ដេល លើក-  
ឡើង ដោយ សមាគម គឺ មាន 
ភាព សេប ទៅ នងឹ គោល ការណ ៍
របស់ កេសួង  ។ លោក ថ្លេង ថា៖ 
«កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម គាទំេ គនំតិ  
ផ្ដួច ផ្ដើម នេះ ហើយ លោក បាន 
ស្នើ ឲេយ   សមាគម ធ្វើ ការ បន្ត ជា - 
មួយ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ដើមេបី 
គំាទេ ដល់ ផលិតករ នងិ សិបេបករ 
ខ្មេរ តាម រយៈ ការ ចូល រួម ក្នុង 
ពិព័រណ៍ ពាណិជ្ជ កម្ម នន »។

កេពី នេះ  លោក  ក៏បាន លើក- 
ទឹក ចិត្ត ឲេយ សមាគម ពិនិតេយ លទ្ធ- 
ភាព លើ ការ បេើបេស់ ថា្នាល- 
បច្ចេក វិទេយា ដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម 
តាម បេព័ន្ធ អេឡិច តេនិូក ក្នងុ ការ - 
ធ្វើ ទីផេសារ និង ផេសារ ភា្ជាប់ ទៅ អតិ-
ថជិន នងិ ទផីេសារ ទលូ ំទលូាយ។ 
កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម នឹង ជួយ 
ជរំញុ បន្ថេម លើ ការងរ នេះ តាម  
រយៈ មជេឈ មណ្ឌល ពាណ ិជ្ជ កម្ម 
កេ បេទេស ផង ដេរ៕LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ អនុ សា្ថានីយ ថ្មី មួយ 
ក្នុង  ខេត្ត រតន គិរី  ទើប តេូវ បាន  
ដាក ់ ឲេយ ដណំើរ ជា ផ្លវូ ការ កាលព ី
សបា្តាហ៍ មុន ដោយ   តភា្ជាប់  មក 
បណា្តាញជាតិ តាម ខេសេ បញ្ជូន 
តង ់ សេយងុ ខ្ពស ់ ២៣០ គឡី ូវ៉លុ ព ី
ទនំប ់ វា រ ីអគ្គ ិ សនសីេ សាន កេម  
២  ស្ថិត   ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹង តេង ។ 

ទំនប់ វារី អគ្គិសនី សេសាន 
កេម  ២ មាន កមា្លាងំ  ៤០០មេ-
ហ្គា វា៉ាត ់ គ ឺជា វា រអីគ្គសិន ីធបំផំតុ  
នៅ  កម្ពជុា  ដោយ  មាន ត ម្លេ  ជាង 
៧៨១ លាន ដលុា្លារ  នងិ   តេវូ បាន 
សម្ពោធ ឲេយ ដំណើ រការ ដោយ 
លោក នយក រដ្ឋមន្តេ ីហ៊នុ សេន 
កាល ពី ខេកញ្ញា  ឆ្នាំ  ២០១៧។   

មន្តេ ីអគ្គសិន ីកម្ពជុា បេចា ំនៅ 
ខេត្ត រតនគិរី សុំ មិន បញ្ចេញ  
ឈ្មោះ  បាន បេប់   ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា អនសុា្ថានយី ថ្ម ីនេះ  មាន ទហំ ំ 
៥០  មេហ្គា វា៉ាត់   ដេល បានទាញ 
ថាម ពល ព ីទនំប ់វារអីគ្គសិនសីេ- 
សាន កេម ២  ស្ថតិ នៅក្នងុ ខេត្ត 
ស្ទឹង តេង  តាម ខេសេ បញ្ជូន តង់- 
សេយុង ខ្ពស់ ដេល មាន បេវេង 
១០២គឡី ូម៉េតេ ។  លោកបន្តថា 
អនសុា្ថាន ីយនេះនងឹ ជយួ បង្កើន 
សមត្ថភាព ផ្គង់ ផ្គង់ ថាម ពល 
អគ្គិសនី នៅទូ ទាំង ខេត្ត  ខណៈ 
តមេវូ ការ បេើ បេស ់ថាម ពលនៅ 
ក្នុង ខេត្ត មាន  ពី ២០ ទៅ  ២៥ 
មេហ្គាវា៉ាត់  ក្នុង រដូវ បេំង  និង  
១២  មេ ហ្គា    វា៉ាត់ ក្នុង រដូវ វសេសា ។  

លោក ថ្លេងថា៖ «អន ុសា្ថានយី 

នេះ នឹង ទាញ ភ្លើង មក ចេក- 
ចាយ  នៅ ទូទំាង ខេត្ត  ហើយ ពួក- 
ខ្ញុ ំកពំងុសង ់បណា្តាញ ខ្នេង បញ្ជនូ  
អគ្គសិនី  បន្ថេម ទៀត  ដើមេបី ពងេកី- 
លទ្ធ ភាព ផ្តល់ អគ្គិសនី ឲេយ ដល់ 
ទី ជនបទ ដាច់ សេយាល»។

លោក បន្តថា៖« ទោះបី សព្វ- 
ថ្ងេ គេ មិន ទាន់ ចេក ចាយ ថាម-
ពល អគ្គិសនី អស់ តេគេ គេង 
ទុក  សមេប់ រយៈ ពេល  ៥ឆ្នាំ  
ទៅ មុខ ទៀត  ទំហំ  ៥០ មេហ្គា- 
វា៉ាត់ អាច បំពេញ តមេូវ ការ បេើ- 
បេស់ គេប់ គេន់»។ 

លោក នង សអំាត នយក- 
រដ្ឋ  បាល សាលា ខេត្ត រតនគិរី 
បាន   បេប់ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងេ អាទិតេយ ថា  អនុសា្ថានីយ នេះ  
នឹង ផ្តល់  បេយោជន៍ ដល់ បេជា-

ជន   ២០៦ ០០០ នក ់ ក្នងុ ខេត្ត 
នេះ ។  លោកបន្ត ថា៖ « អន ុសា្ថា-
នីយ នេះនឹង ជួយ សមេួល ដល់ 
ការ បេកបរបរ រក សុ ី របស ់បេជា-
ជន   ដេល ជា មា្ចាស ់អាជវី កម្ម នងិ 
សិបេបកម្ម  និង ជួយ ទាក់ ទាញ 
ការ អភិវឌេឍ ខេត្ត បន្ថេម ទៀត»។ 

លោក កេវ រតនៈ អគ្គនយក 
អគ្គិសនី កម្ពុជា  កន្លង មក បាន 
បេប់  ថា អគ្គិសនី កម្ពុជា កំពុង 
ធ្វើ កិច្ច ការ ជា ចេើន ដើមេបី ស្វេង- 
រក ថាម ពល ថ្មី បន្ថេម ទៀត ឲេយ 
បាន  ១ ០០០ មេហ្គា វា៉ាត់  នៅមនុ  
ដណំាច ់ឆ្នា ំ២០២០  ដេល ទាញ 
បេភព ថាម ពល ព ីការ សាង សង ់ 
រោង ចកេ ថាម  ពល ធេយូង ថ្ម ពន្លឺ- 
ពេះ អាទិតេយ និង ការ ទិញ បេភព 
ដេល មាន តម្លេ ទាប ៕ 

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ ទោះ ជា ការ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន ទាន់ តេវូ- 
បាន ទប់ សា្កាត់និង កំពុង  បន្ត ការ- 
គរំាម កហំេង ដល ់កណំើនសេដ្ឋ- 
កិច្ច ពិភព លោក និង ក្នុង តំបន់  
ក៏  កម្ពុជា នៅ តេ ទទួល បាន ការ- 
វិនិយោគ ថ្មីៗពី កេុម វិនិយោគិន 
ក្នុង សេុក និង បរទេស។

កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា តេវូ- 
បាន ធនគារ ពភិពលោក ធ្វើ ការ 
ពេយាករ ថា  នឹង មាន ធ្លាក់ ចុះ មក 
នៅ តេឹម ចនោ្លាះ ពី - ១ ភាគ រយ 
និង -២,៩ ភាគរយ សមេប់ 
ឆ្នាំ២០២០ នេះ ។

យោង តាម កេុម បេឹកេសា អភិ-
វឌេឍន ៍កម្ពជុា  គេន ់តេ ក្នងុ   សបា្ដោហ ៍ 
ទី ១ ខេ កក្កដា រដា្ឋាភិបាល បាន 
អនមុត័ គមេ ង ថ្ម ី ចនំនួ៣  មាន   
ទុន វិនិ យោគ រួម ១៤,៤ លាន - 
ដុលា្លារ ដេល អាច  បង្កើត ការងរ 
ថ្មី បាន ជាង ៦២៥ កន្លេង។

លោក លមឹ ហេង អន ុបេធន  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 

បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ កាលព ីមេសលិ- 
មិញថា ទោះ បី  ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បង្កការ   ប៉ះពាល់ ដល់ សេដ្ឋកិច្ច 
ក៏ ដោយ ក៏ រដា្ឋាភិបាល នៅតេ 
គោរព តាម គោល ការណ៍ បើក- 
ចហំ ការ វនិយិោគ ដេលជា កតា្តា 
ជំរុញ ដ៏ សំខាន់ មួយ ដើមេបី ទាក់- 
ទាញ ការវិនិយោគ។

លោក ថ្លេងថា៖ « ទោះ យើង 
កំពុង បេយុទ្ធ   នឹង ការ រីក រាល- 

ដាល  ជងំ ឺកវូដី  ក ៏យើង   ឃើញ ថា 
រដា្ឋាភិបាល កំពុង កេលម្អ ការ ធ្វើ- 
កំណេទមេង់ ផ្ទេ ក្នុង ដើមេបី ទាក់- 
ទាញ ការ វនិយិោគ ខណៈ ដេល 
បេទេស របស ់យើង នៅ តេ ទទលួ  
បាន ភាព អនគុេះ ពាណជិ្ជកម្ម 
ពី បណា្តា បេទេស អភិវឌេឍន៍»។

លោក លើក ឡើង ថា៖ «ក្នុង 
ពេល ឆប់ៗ ខាង មុខ  យើង នឹង 
សមេច បាន កចិ្ច ពេម ពេៀងពា-

ណិជ្ជកម្ម សេរី ជាមួយ បេទេស 
ចនិ នងិ ករូ៉េ ខាងតេបងូ ដេល នងឹ 
កា្លាយជា ទីផេសារ ធំ សមេប់ ទាក់- 
ទាញ កេុម វិនិយោគិន ឲេយ ចូល 
មក  បេទេស   យើង។ ជាមួយ គា្នា 
នេះ យើង   ឃើញ ថា រដា្ឋាភបិាល 
បានដាក់ ចេញ នូវ វិធនការ 
ឆ្លើយតប មួយ ចំនួន ដើមេបី ទប់- 
សា្កាត់ ហនិភ័យ ចំពោះ សេដ្ឋ-
កិច្ច  ផង ដេរ»។ លោក បន្ថេម ថា 
ការ បើក ដណំើរការ ឡើង វញិ នេ 
ទីផេសារ នៅ អឺរ៉ុប និង អាមេរិក ន 
ពេល ថ្មីៗ នេះ ក៏ នឹង រួម ចំណេក 
ដើមេបី ការ ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ នេ 
សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា ផងដេរ។

កាលពី ថ្ងេទី២៥ ខេឧសភា 
រដា្ឋាភបិាល បាន អនវុត្ត វធិនការ 
លើក ទឹក ចិត្ត ជំុ ទី៤ តាមរយៈការ - 
បន្ធរូ បន្ថយ ការ អនវុត្ត ពន្ធ កាត-់ 
ទុក សមេប់ ធនគារ ក្នុង សេុក 
និង បរទេស ការ បន្ទាប អតេ 
ពន្ធ  កាត់ ទុក លើ ធនគារ និង  
គេឹះ សា្ថាន មកីេ ូហរិញ្ញវត្ថទុាងំបេ-  
ភព ខាងកេ និង ក្នុង សេុក មក 
នៅ តេឹម ១០ ភាគ រយ ៕LA 

CDC អនុម័ត គម្ង ៣  តម្លជ្ាង$១៤លាន  

សកម្ម ភាព កម្មករ កំព៊ង ពិនិតេយ មើល គ៊ណភាព ផលិត ផល គេឿង ផ្គុំ 
អេឡិច តេនិូក  នៅ  ក្នងុ តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ភ្នពំេញ។ រូបថត ហុង មិន



តពីទពំរ័១...ផលិតផលកៅសូ៊
កម្ពជុានាពេលបច្ចបុេបន្ននេះ។
លោកបន្ថេមថាតម្លេកៅសូ៊

នំាចេញក្នងុខេឧសភាបានកើន-
ឡើងបេមាណ៥ដុល្លារដេលមាន
តម្លេ១១៩៣ដុល្លារក្នងុ១តោន
ធៀបនឹងតម្លេកាលពីខេមេសា
បុ៉ន្តេតម្លេនេះនៅទាបជាងតម្លេ
មធេយមភាគក្នងុរយៈពេល៥ខេ
ដេលមានតម្លេ១៣១៤ដុល្លារក្នងុ
១តោនដោយសារតម្លេកៅសូ៊
ខ្ពស់ជាងកាលពីដើមឆ្នាំ។
លោកបន្តថា៖«យើងឃើញ

ថាតមេវូការកៅស៊ូមនិទាន់មាន
បេបេលួអ្វីគរួឲេយកត់សមា្គាល់ទេ
ក្នុងអំឡុងពេលនេះដេលជះ-
ឥទ្ធិពលដោយសារជំងឺកូវីដ
១៩។បន្ថេមលើសពីនោះការ-
បញ្ជាទិញក៏មិនទាន់មានអ្វី
បេបេួលដេរ»។
លោកអះអាងថាសា្ថានភាព

ពភិពលោកបច្ចបុេបន្ននេះមនិមាន
អំណោយផលដល់ការកើន-
ឡើងតម្លេកៅស៊ូនាពេលខាង
មុខនោះទេ។
បើយោងតាម លោកផល្លា

បច្ចុបេបន្នផ្ទេដីបេមូលផល
កៅស៊ូមានចនំនួ២៥០១០៧
ហកិតានេផ្ទេដីដាំដុះសរបុ៤០៤
៧០១ហិកតា។

លោកហេងសេងបេធាន
គេបគ់េងទទូៅកេមុហ៊នុLong
Sreng InternationalCo
Ltdជាកេុមហ៊ុនដាំដុះ និង
នាំចេញកៅស៊ូកេមឈ្មោះ
កេុមហ៊ុនចមា្ការកៅស៊ូបឹងកេត
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ថាកេមុហ៊នុ
លោកនាំចេញកៅស៊ូជាមធេយម
១៧៥០តោនក្នុងរយៈពេល៥
ខេដើមឆ្នាំនេះទៅកាន់ទីផេសារ
បេទេសចិននិងវៀតណាម។
ប៉នុ្តេតម្លេនាចំេញកៅស៊ូពីកេមុ-
ហ៊ុនរបស់លោកហេងសេង
ហាក់ទាបជាងតម្លេដេលកតត់េ
ដោយអគ្គនាយកដា្ឋានកៅស៊ូ
កម្ពុជាដេលមានតម្លេចនោ្លាះពី
១១០០ដលុ្លារទៅ១៣០០ដលុ្លារ
ក្នុង១តោន។
លោកថ្លេងថា៖«ការនាចំេញ

របស់យើងដណំើរការជាធម្មតា
យើងនាំចេញបេមាណ៣៥០
តោនក្នុង១ខេហើយតម្លេ
កៅស៊ូមនិមានអ្វីបេបេលួគរួឲេយ
កត់សមា្គាល់ទេ»។
កាលពីខេមីនាកន្លងទៅរដា្ឋា-

ភបិាលបានសមេចកាត់បន្ថយ
ពន្ធលើឧសេសាហកម្មកៅស៊ូ
ដោយសារការធា្លាក់ចុះតម្លេលើ
ពភិពលោកដេលរងផលប៉ះពាល់
អវជិ្ជមានយ៉ាងខា្លាងំបណា្តាលមក

ពីការរាតតេបាតវីរសុករូ៉ណូាក្នងុ
វិស័យឧសេសាហកម្មនេះ។
អនកុេតឹេយដេលចុះហត្ថលេខា

ដោយលោកនាយករដ្ឋមនេ្តី
ហ៊នុសេនកាលពីខេមនីាបាន
កំណត់ថាបេសិនបើតម្លេ
នាចំេញកៅស៊ូនៅកេម១៤០០
ដលុ្លារក្នងុ១តោននងឹមនិតមេវូ
ឲេយបង់ពន្ធនោះទេ ប៉ុន្តេបើតម្លេ
នាំចេញចាប់ពី១៤០០ដលុ្លារ
ដល់៣៥០០ដុល្លារក្នុង១
តោននោះអ្នកនាចំេញនងឹជាប់
កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធចនោ្លាះពី
២៥ដុល្លារទៅ២០០ដុល្លារ
ក្នុង១តោន។
របាយការណ៍នាចំេញកៅស៊ូ

របស់កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
បេមាញ់ និងនេសាទបានឲេយ
ដឹងថា បេទេសកម្ពុជាបាន
នាំចេញកៅស៊ូ២៨២០៧១
តោនកាលពីឆ្នាំ២០១៩ដោយ
មានកំណើន៣០ភាគរយបើ
ធៀបនឹងបរិមាណនាំចេញ
២១៧៥០១តោនកាលពីឆ្នាំ
២០១៨។
ការនាំចេញកៅស៊ូមានតម្លេ

៣៧៧លនដុល្លារកាលពីឆ្នាំ
២០១៩កើនឡើង៣២ភាគរយ
ធៀបនងឹឆ្នា២ំ០១៨ដេលមាន
តម្លេ២៨៦លនដុល្លារ៕LA

ការនំាចេញកៅសូ៊ជិត១០មឺ៉នតោន...

ភ្នំពេញៈទន្ទឹមនឹងពេលដេលការរីក-
រាលដាលជងឺំកវូដី១៩បានទប់សា្កាត់
គេហទំព័រអាជីវកម្មអនឡាញថ្មីៗជា-
ចេើនតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីបមេើ
បេជាជនក្នងុអំឡុងពេលវេលដ៏តាន-
តឹងនេះ។គេហទំព័រ Drinks on
Wheelsតេូវបានដាក់ឲេយដំណើរការ
រយៈពេល២សបា្ដាហ៍បនា្ទាប់ពីកេុម-
ហ៊ុនភាគចេើនបំផុតនៅភ្នំពេញបាន
ចាប់ផ្ដើមបំបេកពេលម៉ាងដេលធ្វើ
ការងារពីផ្ទះឬបិទដោយមិនមាន
ពេលវេលកំណត់។
លោកDavidGhaniសា្ថាបនិក

គេហទំព័រ Drinks onWheels
ដេលមានបេវត្តិចេកចាយសេមិន
គេន់តេមានរយៈពេលជាង១៥ឆ្នាំ
ប៉ុណោ្ណោះទេប៉ុន្តេថេមទាំងនៅបេទេស
ជាចេើនផងដេរ រួមមានចិននិងថេ
បង្កើតគេហទពំរ័ផេសារទំនើបអនឡាញ
ដើមេបីបមេើសហគមន៍ទំាងក្នុងសេុក
នងិបរទេសនៅទកីេងុភ្នពំេញ។លោក
បានផ្តល់បទសមា្ភាសដល់លោកម៉េ
គុណមករាការីនិពន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋ-
កចិ្ចកាសេតភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍ដើមេបពីភិាកេសា
អពំីអាជវីកម្មនេះនងិថាតើសហគមន៍
អាជីវកម្មមានសភាពដូចម្ដេចដេរនៅ
ក្នុងសា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ននេះ។

តើលោកអាចបេប់ខ្ញុំអំពីអាជីវកម្ម
របស់លោកបានដេរឬទេ?ហេតុអ្វី
បានជាលោកសមេចចិត្តចាប់យក
អាជីវកម្មបេភេទនេះ?
គេហទំព័រDrinks onWheels

តេវូបានដាក់ឲេយដណំើរការរយៈពេល៣
សបា្ដាហ៍មកហើយបនា្ទាប់ពីកេុមហ៊ុន
ភាគចេើននៅទីកេងុភ្នពំេញបានចាប់-
ផ្ដើមផ្លាស់ប្តរូម៉ាងការងារដោយធ្វើការ-
ងារពីផ្ទះឬបិទដោយគ្មោនពេលវេល
កណំត។់ដោយមានការជរំញុពីគេហ-
ទំព័រផេសារទំនើបអនឡាញនៅក្នុងបេ-
ទេសកម្ពជុាខ្ញុំបានមើលឃើញឱកាស
នេះនងិបានបង្កើតគេហទពំរ័Drinks
onWheelsដើមេបីបមេើសហគមន៍
ក្នុងសេុកនិងជនបរទេសនៅទីកេុង
ភ្នំពេញ។
យើងជាគេហទំព័រចេកចាយសេ

លើកដំបូងនៅកម្ពុជាដេលមានស្ដុក
ជាង៤០០ផលតិផល។ទសិដៅរបស់
យើងគឺធ្វើឲេយទីផេសារភេសជ្ជៈអាចរក-
បាននៅកម្ពជុាតាមរយៈគេហទពំរ័នេះ
ពេមទំាងលើកកម្ពស់ការពិសាបេកប-
ដោយការទទលួខសុតេវូនងិការអបរ់ំ
ជាទូទៅពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតេ
ការផឹកសេ។
តើសេវារបស់DrinksonWheels

មានទំហំយ៉ាងណា?
DrinksonWheelsកំពុងរៀបចំ

ផេនការមិនគេន់តេកា្លាយជាសេវាចេក-
ចាយភេសជ្ជៈនៅភ្នំពេញប៉ុណោ្ណោះទេ
ប៉ុន្តេនៅទូទាំងបេទេសកម្ពុជាផងដេរ
ជាមួយនឹងការដាក់ចេញផេនការធ្វើ
ឲេយបាននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ។
តើលោកសង្កេតឃើញបេបណាអពំី

ផលប៉ះពាល់ដោយសារកវូដី១៩ដល់
អាជីវកម្មនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា?
ជំងឺកូវីដ១៩បានប៉ះពាល់យ៉ាង-

ខា្លាំងដល់អាជីវកម្មជាចេើននៅកម្ពុជា
ជាពិសេសឧសេសាហកម្មអាហារនិង

ភេសជ្ជៈ។មានការបទិភោជនយីដា្ឋាន
តូចៗនិងរង្គសាលជាចេើននៅទូទំាង-
បេទេសដោយសារមនិមានអតថិជិន
ឬតាមសារាចររបស់រដា្ឋាភបិាល។វាគឺ
ជាពេលវេលដ៏ពិបាកខា្លាំងបំផុត
សមេប់ឧសេសាហកម្មរបស់យើងហើយ
វាទនំងជានងឹតេវូការរយៈពេលជាយរូ
ទៅមខុទៀតមនុពេលវាតេឡប់ទៅរក
សា្ថានការណ៍មុនជំងឺកូវីដ១៩វិញ
បេសិនវាកើតឡើងជាថ្មី។
តើលោកមើលឃើញននិ្នាការទផីេសារ

ក្នងុអំឡុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះដូច-
ម្ដេចដេរ?

យោងទៅតាមការវាស់វេងដោយ
Kantarដេលជាកេុមហ៊ុនឈានមុខ
ផ្នេកទនិ្ននយ័មានការកាត់បន្ថយការ-
បេើបេស់គេឿងសេវងឹនៅក្នងុបេទេស
កម្ពុជាដេលភាគចេើនដោយសារតេ
ការបទិរង្គសាលក្លបិកមេសាន្តនងិខារា៉ា-
អខូេ។ការផឹកសេភាគចេើននៅពេល-
នេះគឺនៅតាមភោជនយីដា្ឋានឬតាមផ្ទះ
ដូច្នេះបេជាជនខ្មេរបច្ចុបេបន្នបេើបេស់
ផេសារទំនើបនិងមា៉ាតជាទៀងទាត់បំ-
ផុតដើមេបីទិញភេសជ្ជៈ។
តើលោកនឹងបន្តអាជីវកម្មនេះដូច-

ម្ដេចនៅពេលជំងឺកូវីដ១៩តេូវបាន
គេប់គេង?
ពាណជិ្ជកម្មតាមអេឡចិតេនូកិគជឺា

អនាគតនេអាជីវកម្មនៅទូទាំងពិភព-
លោក។វាតេូវបានបង្កើនលេបឿនដោយ-
សារតេសា្ថានការណជ៍ងំកឺវូដី១៩នងិបាន
ជរំញុឲេយអាជវីកម្មជាចេើនចលូទៅក្នងុ
ទផីេសារអនឡាញដេលបេហេលជាមនិ
បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការ-
ងារនេះពីមុនមកទេ។អាជវីកម្មរបស់
យើងនងឹមនិមានការបេបេលួនោះទេ
ប៉ុន្តេយើងនឹងបន្តខិតខំអភិវឌេឍអាជីវ-
កម្មអនឡាញរបស់យើងនៅពេល
ដេលជំងឺកូវីដ១៩នេះរលត់បាត់ទៅ
វិញឲេយបានកាន់តេខា្លាំង៕LA

DrinksonWheelsផ្តើមអាជីវកម្មជាមួយផលិតផល៤០០ម៉ខ
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នៅលើសកលលោកភាគហ៊ុនគឺ
ជាឧបករណ៍វិនិយោគមួយដ៏មាន
ប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញ-
វត្ថុ។នៅឆ្នាំ២០១៩ទីផ្រសារភាគហ៊ុន
លើសកលលោកមានតម្ល្រឈានដល់
ជតិ៩០ទ្រីលានដលុា្លារអាម្ររកិដ្រល
ធ្វើឱ្រយវាក្លាយជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏
ធំបំផុតមួយគិតលើមូលធននីយកម្ម
ទីផ្រសារក្នុងចំណោមឧបករណ៍ហិរញ្ញ-
វត្ថុផ្រស្រងៗដទ្រទៀត។ទោះយ៉ាងណា-
ក្តីករវនិយិោគលើភាគហ៊នុទាមទារឱ្រយ
វនិយិោគនិចាបំាច់យលដ់ងឹអពំីចណំ្រះ- 
ដឹងសំខាន់ៗនិងសិក្រសាស្វ្រងយល់ឱ្រយ
សុីជម្រអំពីដំណើរកររបស់វា។
តើអ្វីទៅជាភាគហ៊ុន?
ភាគហ៊ុនគឺជាប្រភ្រទមូលបត្រ

កម្មសទិ្ធិដ្រលតណំាងឱ្រយភាពជាមា្ចាស់
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងករទាមទារលើ
ផ្ន្រកមួយន្រទ្រព្រយសម្របត្តិ និងប្រក់-
ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យលើ
សមាមាត្រន្រភាគហ៊ុនដ្រលវិនិយោ-
គិនមា្នាក់ៗកន់កប់។ឧទាហរណ៍
ប្រសិនបើអ្នកកន់ភាគហ៊ុនចំនួន
១០០០ហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ
អ្នកនឹងក្លាយជាផ្ន្រកមួយន្រមា្ចាស់
របស់ក្រុមហ៊ុននោះ។នៅព្រល
ក្រុមហ៊ុនរកបានប្រក់ចំណ្រញនិង
ប្រកសភាគលាភនោះអ្នកនឹងមាន
សិទ្ធិទទួលបានប្រក់ចំណ្រញទាំង-
នោះក្នងុទម្រង់ជាភាគលាភអាស្រយ័
លើសមាមាត្រដ្រលអ្នកកន់កប់។
ហេតុផល៤យ៉ាងធំៗដេលអ្នក

តេូវវិនិយោគលើភាគហ៊ុន
១)ឱកាសវិនិយោគនិងបេក់-

ចំណេញ
ជំនួសឱ្រយ ឬបន្ថ្រមលើករបើក

អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនករកន់កប់
ភាគហ៊នុផ្តលឱ់្រយវនិយិោគនិនវូឱកស
ដើម្របីចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មដ្រលមិន
ចាំបាច់មានជំនាញនិងបទពិសោធ
ជាកល់ាក់ឬករគ្របគ់្រងដោយផ្ទាល់
នោះទ្រ។ទន្ទមឹនងឹន្រះប្រកច់ណំ្រញ
ពីករជួញដូរ និងករកន់កប់ភាគ-
ហ៊នុអាចមានផលចណំ្រញខ្ពស់ដ្រល
បានមកពីករច្រកភាគលាភនិងករ-
ចំណ្រញពីករលក់ភាគហ៊ុន។
២) ផ្តល់លទ្ធភាពសមេប់ការ-

វិនិយោគតូចៗ
ទីផ្រសារភាគហ៊ុនអនុញ្ញាតឱ្រយវិនិ-

យោគិនដ្រលមានប្រក់សមល្មម
អាចវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនធំហើយ
ទទួលបានផលចំណ្រញមកវិញដូច
ទៅនឹងបុគ្គលឬស្ថាប័នដ្រល
វិនិយោគក្នុងទឹកប្រក់ច្រើនដោយ
ផ្អ្រកលើសមាមាត្រកន់កប់របស់
ពួកគ្រ។
៣)ការធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគ
ក្រពីប្រភពចំណូលសំខាន់ៗ

របស់អ្នកដូចជាប្រក់ខ្រ ឬប្រក់-

ចណំ្រញពីអាជវីកម្មនងិប្រក់ចណំលូ
បន្ថ្រមផ្រស្រងទៀតដូចជាករប្រក់ពី
ប្រក់បញ្ញើសន្រសំនៅធនាគារករជួល
ផ្ទះឬករវិនិយោគលើអចលនទ្រព្រយ
អ្នកអាចវិនិយោគនៅក្នុងផ្រសារហ៊ុន
ដើម្របីធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគ។
៤)មានទីផេសារដេលអាចទិញ-

លក់បេចាំថ្ងេ
ករវិនិយោគលើភាគហ៊ុនមាន

លក្ខណពិស្រសជាងករវិនិយោគ

លើទ្រព្រយសកម្មដទ្រដោយហ្រតុថា
ទីផ្រសារភាគហ៊ុនមានរចនាសម្ព័ន្ធ
ព្រញល្រញដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយវិនិ-
យោគិនទិញលក់បានប្រចាំថ្ង្រ
នៅក្នុងផ្រសារមូលបត្រ។ក្នុងន័យន្រះ
គឺវិនិយោគិនអាចបង្វ្ររភាគហ៊ុន
ទៅជាសចប់្រក់បានយ៉ាងងាយក្នងុ
ផ្រសារមូលបត្រតាមរយៈករជួញដូរ
ដ្រលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ផ្ទុយ
ទៅវិញករវិនិយោគដោយផ្ទាល់

ទៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬអចលនទ្រព្រយ
មិនបានផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួល
ក្នុងករបង្វ្ររជាសច់ប្រក់ ដូចករ-
វិនិយោគលើភាគហ៊ុនឡើយ។
តើហានិភ័យអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹង

ការជួញដូរភាគហ៊ុន?
ករវនិយិោគលើភាគហ៊នុភា្ជាប់មក

ជាមួយនឹងហានិភ័យដ្រលអាចធ្វើឲ្រយ
មានករខាតបង់ប៉ុន្ត្រគ្រអាចកត់-
បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យនោះ

បានមួយចំណ្រកធំប្រសិនបើវិនិ-
យោគិនមានករយល់ដឹងច្របាស់-
លាស់និងអាស្រ័យលើភាពហា៊ាន
ទទួលយកហានិភ័យ របស់វិនិយោ-
គិនមា្នាក់ៗ។យើងអាចចាត់ថា្នាក់
ហានិភ័យទាំងនោះជា៣ប្រភ្រទ
សំខាន់ៗដូចខាងក្រមៈ

  ហានិភ័យជាបេព័ន្ធឬហានិភ័យ
ទីផេសារគឺជាភាពមិនបេកដបេជា
ដេលកើតឡើងចំពោះទីផេសារទាំង-
មលូដចូជា៖ស្ថានភាពស្រដ្ឋកចិ្ចអត្រ
អតិផរណាស្ថានភាពនយោបាយ
ហានិភ័យអត្រករប្រក់ជាដើម។

 ហានិភ័យដេលមិនមេនជា
បេព័ន្ធ គឺជាភាពមិនប្រកដប្រជា
ដ្រលកើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុននោះ
ផ្ទាល់ដ្រលអាចត្រូវបានកត់បន្ថយ
តាមរយៈករធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគ។
ហានិភ័យប្របន្រះអាចជាស្ថានភាព
ហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យន្រករក្រស័យធន
របស់ក្រមុហ៊នុករក្ល្រងបន្លំបញ្ជសី្នាម
គណន្រយ្រយ។ល។

   ហានិភ័យនេសន្ទនីយភាព
ទីផេសារសំដៅទៅលើហានិភ័យដ្រល
អ្នកទិញនិងអ្នកលក់មិនត្រូវថ្ល្រគា្នា ឬ
មិនអាចស្វ្រងរកគា្នាទៅវិញទៅមក
បានទាន់ព្រលវ្រលាដើម្របីធ្វើករ
ជួញដូរក្នុងតម្ល្រសមរម្រយ។
ការវិនិយោគភាគហ៊ុននៅកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា

(ផ.ម.ក.)គជឺាប្រតិបត្ដកិរទផី្រសារ
ភាគហ៊ុនត្រមួយគត់នៅកម្ពុជា។
មកដល់បច្ជុប្របន្ន ផ.ម.ក.មាន
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន៦ដ្រល
ក្នងុនោះរមួមានរដ្ឋាករទកឹស្វយត័
ក្រុងភ្នំព្រញ(PWSA) េ្រហ្គន-
ធ្វនីអុនីធើណ្រសនិណល(GTI)
កពំងផ់្រស្វយត័ភ្នពំ្រញ(PPAP)
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសភ្នំព្រញ
(PPSP)កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុង-
ព្រះសីហនុ(PAS)និងធនាគារ
អ្រសុីលីដភីអិលសុី (ABC)។
ដើម្របីចាបផ់្តើមជញួដរូភាគហ៊នុនៅ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា វិនិយោគិន
ចាំបាច់ត្រូវបើកគណនីជួញដូរ
មូលបត្រជាមួយក្រុមហ៊ុនមូល-
បត្រណាមួយដ្រលជាសមាជិក
របស់ផ.ម.ក.៕

ថ្ង្រចន្ទទី៦ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០//WWW.PoSTkhmer.oCm

ប្រធានបទទី៣៖ហ្រតុផល៤យ៉ាងដ្រលអ្នកត្រូវវិនិយោគលើភាគហ៊ុន

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ភាគហ៊ុនគឺជាឧបករណ៍វិនិយោគដ៏មានបេជាបេិយភាពនៅក្នុងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ។រូបថតហ្រងជីវ័ន

ឈ្មួញជើងសាមូលបត្រ ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

អ្រស៊ីលីដា

ស៊ីឃ្រយូរីធី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋានៈជាន់ទី៥អគារធនាគារអ្រសុីលីដភីអិលសុីករិយល័យកណា្តាលអគារល្រខ៦១
មហាវិថីព្រះមុនីវង្រសសងា្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៩៩៩៩៦៦/០២៣៧២៣៣៨៨,ទូរសរ៖០២៣៧២៣៣៧៧
គ្រហទំព័រ៖www.acledasecurities.com.kh

ខ្រប ស៊ីឃ្រយូរីធី លីមីធីត
អាសយដ្ឋានៈអគារល្រខ៩២Dក្រុម៦៧ផ្លូវ២៨៩សងា្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទួលគោកភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៦៩៩៤០០០/០២៣៤៥៥៩៥៨៨
ទូរសរ៖០២៣៤២៦៦២៨

ខ្រមបូឌា - វៀតណាម

ស៊ីឃ្រយូរីធី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋានៈ៖ផ្ទះល្រខ៣៧០មហាវិថីព្រះមុនីវង្រសសងា្កាត់បឹងក្រងកងខណ្ឌចំករមនភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៧២៣៨៩៩,ទូរសរ:០២៣៧២៣៨៩០
គ្រហទំព័រ៖www.cvs.com.kh

កម្ពុ ស៊ីឃ្រយូរីធី ភីអិលស៊ី
អាសយដ្ឋានៈអគារកម្ពប៊ុ្រងជាន់ទី6ល្រខ២៣ផ្លវូក្រមួនស(ផ្លវូ១១៤)សងា្កាត់ផ្រសារថ្ម២ីខណ្ឌដូនព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៩៩៩៨៨០,ទូរសរ៖០២៣៩៩៩៨៨៣
គ្រហទំព័រ៖www.campusecurities.com.kh

កាណា ស៊ីឃ្រយូរីធី អិលធីឌី
អាសយដ្ឋានៈវិមានកណាឌីយ៉ាជាន់ទី១៥ផ្លូវព្រះអង្គឌួង(ក្រងមហាវិថីព្រះមុនីវង្រស)សងា្កាត់វត្តភ្នំ
ខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៩៩៩៨៨៧,ទូរសរ៖០២៣៩៩០៦៨៦
គ្រហទំព័រ៖www.canasecurities.com.kh

ហ្គ្រលដ្រន ហ្វ័រឈូន

(ខ្រមបូឌា) ស៊ីឃ្រយូរីធី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋានៈ១៧៤ABCD,មហាវិថីម៉ាស្រទុង,សងា្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំករមន
រាជធានីភ្នំព្រញ(អតីតអគារmingWouy)
ទូរស័ព្ទ៖០២៣២១៨២៨៨/០២៣២១៨៣៨៨,ទូរសរ៖០២៣២១០១១១
គ្រហទំព័រ៖www.goldenfortune.com.kh

ភ្នំព្រញ

ស៊ីឃ្រយូរីធី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋានៈGTTowerជាន់ទី២ផ្លវូ១៦៩មហាវិថីTchecoslovaquieសងា្កាត់វាលវង់ខណ្ឌ៧មករា 
រាជធានីភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៤២៦៩៩៩,ទូរសរ៖០២៣៤២៦៤៩៥
គ្រហទំព័រ៖www.pps.com.kh

អ អ្រច ប៊ី ស៊ីឃ្រយូរីធី

(ខ្រមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋានៈជាន់m,អគារohk,ផ្លូវល្រខ១១០ក្រងនឹងផ្លូវល្រខ១១០&៩៣,ភូមិ៣,
សងា្កាត់ស្រះចក,ខណ្ឌដូនព្រញ,រាជធានីភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៩៦៩១៦១,ទូរសរ៖០២៣៩៦៩១៧១
គ្រហទំព័រ៖www.rhbgroup.com

អ្រសប៊ីអាយ

រ៉ូយ៉្រល់ ស៊ីឃ្រយូរីធី

អាសយដ្ឋានៈជាន់ទី១៣វិមានភ្នំព្រញអគារល្រខ៤៤៥មហាវិថីព្រះមុនីវង្រសសងា្កាត់បឹងព្រលឹត
ខណ្ឌ៧មករារាជធានីភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៩៩៩៥៩៥,ទូរសរ៖០២៣៩៩៦៩៧៣
គ្រហទំព័រ៖www.sbiroyal.com

យន់តា ស៊ីឃ្រយូរីធី

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋានៈអគារល្រខ៦៤ជាន់ទី៤មហាវិថីព្រះនរោត្តមសងា្កាត់ជ័យជំនះ
ខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទ៖០២៣៨៦០៨០០/០៩២៧៧៧៣០៩;ទូរសរ៖០២៣២២៤១២៦
គ្រហទំព័រ៖www.yuantacambodia.com

រៀបរៀងដោយ៖កេុមហ៊ុនផេសារមូលបតេ
កម្ពុជានាយកដ្ឋានបេតិបត្តិការទីផេសារ
អុីមេល៖market@csx.com.kh

ទូរស័ព្ទ៖023958888023958885
ស្រចក្តីប្រកស៖អត្ថបទន្រះត្រូវបាន

ចងក្រងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មាននិង
ករអប់រំប៉ុណោ្ណោះដោយមិនផ្តល់អនុសសន៍
ណាមួយទាក់ទងនឹងករវិនិយោគទ្រ។ក្រុម-  
ហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវ
រាល់ករបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដ្រល
កើតឡើងពីករប្រើប្រស់អត្ថបទន្រះឡើយ៕



តពទីពំរ័១...ថតរមួ១សន្លកឹ
មនុនងឹសាកសពទាងំនោះត្រវូ
ស្រងច្រញពីរណ្តៅធំ១ដ្រល
នៅក្រប្ររកន្ល្រងបាក់ដី។
ន្រះគជឺាគ្រះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់

ដ្រលបានកើតឡើងនៅតបំន់រ៉្រ
ថ្លើមថ្មដ៏គ្រះថ្នាក់បំផុតនៅ
ក្នុងប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា។
សោកនាដកម្មន្រះបានកើត-

ឡើងកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍នៅ-
ព្រលដ្រលជើងភ្នំមួយបាន
ស្រតុបាកប់ង្កឡើងដោយភ្លៀង
រដូវវស្រសាធ្លាក់ខ្លាំង ដោយបាន
បណ្តៅលឲ្រយផ្ទាំងភក់ កប់ទៅ
លើកម្មករដ្រលជីកកាយដី
ដើម្របីរករ៉្រថ្លើមថ្ម។
នាយកដ្ឋានស្រវាពន្លត់អគ្គិ-

ភ័យបាននិយយនៅក្នុងការ-
បង្ហោះលើ្រគ្រហទពំរ័ហ្វ្រសប៊កុ
ថ៖«ប្រសកកម្មស្វ្រងរកនិង
ជួយសង្គ្រះ បានបន្តហើយ
សាកសព១៧៤នាក់ត្រូវបាន
រកឃើញ»។
ពួកគ្រជាច្រើននាក់បាន

សា្លាប់ក្នុង១ឆ្នាំៗ នៅក្នុងតំបន់
បា៉ាក់កាន់ធ៍ ជាតំបន់មួយស្ថិត

នៅក្រប្ររព្រំដ្រនចិននៅក្នុង
រដ្ឋកាឈីនជាទីដ្រលថ្មមន
តម្ល្ររាប់លានដុលា្លារត្រូវបាន
គ្រជឿថ ត្រូវបានគ្រជីកកាយ
ច្រញក្នុង១ឆ្នាំៗ ពីជើងភ្នំ
ដោយពលករចំណកស្រុក
ដ្រលស្វះស្វ្រងរកដើម្របីកា្លាយ
ជាអ្នកមន។
ខណៈរូបថតរបស់អ្នកសា្លាប់

ត្រូវបានច្រករំល្រកនៅលើ
បណ្តៅញសង្គមអ្នកប្រើប្រស់
ហ្វ្រសប៊កុបានចាប់ផ្តើមកណំត់

អត្តសញ្ញាណកម្មករដ្រលមន
ចម្ងាយរាប់ពាន់គឡីូម៉្រត្រពីផ្ទះ-
សបំ្រងរបស់ពកួគ្រដោយបាន
បញ្ជូនភិនភាគសាកសពទៅ
កាន់មិត្តភក្តិ និងសមជិក
គ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។
អ្នកស្រីHninWati បាន

និយយថ៖«សូមម្រត្តាជួយ
នាំឪពុករបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
ផង»។ «ប្រះដូងរបស់កូន
កពំងុញាប់ញរ័ដោយការភយ័-
ព្រួយបារម្ភ»៕AFP/PSA

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរបាក់ដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ា...

ក្រមុអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងកប់សាកសពររបស់អ្នករុករករ៉្រក្នងុរណ្តៅធំមួយ។AFP
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយរដ្ឋកូរ៉្រខងជើងបាន
ឈប់រិះគន់ប្រទ្រសកូរ៉្រខង-
ត្របូងអស់រយៈព្រលជិត២-
សបា្តាហ៍ហើយក្រយពីម្រ-
ដឹកនាំកូរ៉្រខងជើងលោកគីម
ជុងអ៊ុន បានផ្អាកផ្រនការ-
សកម្មភាពយោធប្រឆំងកូរ៉្រ
ខងត្របូងគួរឲ្រយភា្ញាក់ផ្អើលមួយ

ក្រយពីវោហារស័ព្ទគំរាម-
កហំ្រងយ៉ាងខ្លាងំក្នងុរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍មកន្រះ។
ក្នុងរយៈព្រល១២ថ្ង្រកន្លង

ទៅប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយកូរ៉្រខង-
ជើងបានលើកយកអត្ថបទ
២-៣អត្ថបទនិងការអត្ថា-
ធិប្របាយរិះគន់កូរ៉្រខងត្របូង
ដោយមនកាស្រតធំៗ ដូចជា

កាស្រតRodong Sinmun
និងបណ្តៅញសារព័ត៌មន
ទូរទស្រសន៍រដ្ឋរបស់ខ្លួននិង
ទូរទស្រសន៍មជ្រឈិមកូរ៉្រ ដោយ
បានថតសំឡ្រងគ្មានចំនួន
កំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍
អវិជ្ជមនអំពីប្រទ្រសកូរ៉្រ-
ខងត្របូងនៅក្នុងព្រលស្រ-
ដៀងគ្នានោះ។
ខិត្តប័ណ្ណឃោសនានៅត្រ

បង្ហោះរបាយការណ៍ខ្លះ ដ្រល
បានបដិស្រធអំពីការរិះគន់
របស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របូង
ប៉ុន្ត្រខិត្តប័ណ្ណឃោសនាជា-
ច្រើនក្នុងចំណោមខិត្តប័ណ្ណ
នោះត្រវូបានកណំត់គោលដៅ
ដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រុមជាក់-
លាក់ដូចជាយោធរបស់កូរ៉្រ
ខងត្របូងឬក្រុមគណបក្រស
នយោបាយដោយបានលើក
ឡើង អំពីអ្វីដ្រលពលរដ្ឋនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របូងបាន
និយយ៕Yonhap/SK

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋកូរ៉្រខងជើងឈប់រិះ-
គន់ប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របូងជិត២សបា្តាហ៍ហើយ

ម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊ននិងប្អនូស្រីបង្កើតរបស់លោក។Yonhap

ក្រុងគុម៉ាម៉ូតូៈ មនុស្រស៧នាក់ ត្រូវ
បានគ្រអះអាងថសា្លាប់នងិយ៉ាងតចិ
១៥នាក់ផ្រស្រងទៀតអាចបាត់បង់ជវីតិ
នៅខ្រត្តគុម៉ាមូ៉តូដ្រលញំាញីដោយ
ទកឹជនំន់ស្ថតិនៅប្រទ្រសជប៉នុភាគ-
និរតី ខណៈកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយ-
សង្គ្រះបានបន្តកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។

ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រះ បានខិតខំ-
ប្រឹងប្រង ដើម្របីទៅដល់តំបន់ដ្រល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតមបណោ្តៅយ
ទន្ល្រគុម៉ាដ្រលបានបណ្តៅលឲ្រយបាក-់
ច្រំងទន្ល្រជាច្រើនកន្ល្រងក្រយពី
ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាងំបានវាយប្រហារ
តបំន់នោះកាលពីព្រកឹថ្ង្រសៅរ៍ដោយ

បានបង្កឲ្រយកា្លាយទឹកជំនន់យ៉ាងធំ។
មន្ត្រីបាននយិយថមនសុ្រស៥នាក់

ត្រូវគ្រអះអាងថសា្លាប់នៅក្នុងទី-
ប្រជុំជនអាសុីគីតន្រខ្រត្តគុម៉ាម៉ូតូ
និងម្នាក់ទៀតសា្លាប់នៅក្នុងទីប្រជុំជន
ស្ទូណហ្គីដ្រលនៅជតិខង។ចណំ្រក
មនុស្រសម្នាក់ទៀតត្រូវបានគ្រអះអាង
ថសា្លាប់នៅក្នុងខ្រត្តអាសុីគីត។
មនសុ្រសយ៉ាងតចិ៩នាក់នៅបាត់ខ្លនួ

ហើយអ្នកស្រុកខ្លះនៅក្នុងផ្ន្រកខង-
ត្របងូនងិផ្ន្រកកណ្តៅលន្រខ្រត្តន្រះរាប់
បញ្ចលូនៅក្នងុក្រងុន្រយ៉ាតស៊ូសហុរី៉ូ
និងក្រុងហុីតូយ៉ូសុី កា្លាយទៅជាឯកោ
ក្រយពីទឹកជំនន់់ និងបាក់ដី បាន
កាត់ផ្តាច់ផ្លូវជាច្រើនខ្រ្រស និងទឹកហូរ
គួចផ្ទះជាច្រើនខ្នងទៅជាមួយ។
រដ្ឋាភិបាលខ្រត្ត បានថ្ល្រងថ នៅ

ក្នងុភមូិកមូ៉ាមនសុ្រសប្រហ្រល៥០នាក់
ត្រវូបានជយួសង្គ្រះច្រញពីមន្ទរីព្រទ្រយ
ឯកជនSenjuen ដ្រលប៉ះពាល់
ដោយទឹកជំនន់។ ១ថ្ង្រមុនន្រះ
មនុស្រស១៤នាក់ផ្រស្រងទៀត ត្រូវបាន
គ្រឃើញថមិនមនសញ្ញាណមួយ
ទ្រនងិមនិទាន់ត្រវូបានគ្រប្រកាសថ

សា្លាប់ជាផ្លូវការនៅឡើយ។
កងកម្លាំងស្វ័យការពារ(SDF)ថ្មើរ-

ជើងត្រវូបញ្ជនូទៅកាន់តបំន់នោះជា
ផ្ន្រកន្រកិច្ចប្រឹងប្រងជួយសង្គ្រះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនីហ្រសូអាប្រ

បានថ្ល្រងថ បុគ្គលិកSDFប្រហ្រល
១មឺុននាក់នឹងត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ។
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាងំនៅតបំន់នោះតងំពី

លា្ងាចថ្ង្រសុក្ររហូតដល់ព្រឹកថ្ង្រ
សៅរ៍។ទីភា្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុន

បានបញ្ជាឲ្រយជម្លៀសអ្នកស្រុកទាំង-
អស់២០៣២០០នាក់នៅខ្រត្តគុម៉ា-
ម៉តូូនងិកាហ្គោសុមី៉ាជាទីដ្រលជម្រក
ជាង១០០កន្ល្រងត្រូវគ្រសង់ឡើង។
យោងតមក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Ky-

ushuElectricPowerCo.បានឲ្រយ
ដឹងថផ្ទះប្រហ្រល៥៨៨០ខ្នងនៅ
ក្នុងខ្រត្តគុម៉ាម៉ូតូ និងកាហ្គោសុីម៉ា
គ្មានអគ្គសិនីប្រើប្រស់រហតូមកដល់
ព្រឹកថ្ង្រអាទិត្រយ៕Kyodo/PSA

ទឹកជំនន់នៅជបុ៉នភាគនិរតីបង្កឲ្រយមនុស្រសយ៉ាងតិច
៧នាក់ស្លាប់ខណៈកិច្ចប្រតិបត្តកិារសង្គ្រះកំពុងបន្ត

កងកម្លាងំស្វយ័ការពារស្រងស្ត្រចំីណាស់ម្នាក់ក្រយពីត្រវូបានជម្លៀសដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រ។AFP

ទិដ្ឋភាពន្រតំបន់ប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅក្នងុខ្រត្តគុម៉ាមូ៉តូកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រកក្កដា។AFP
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ក្រុង ឡុងដ៍ៈ  មនុសៃស ជា ចៃើន លាន នាក់ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស អង់ គ្លៃស  បាន បង្ហាញ ខ្លួន 
ចៃញ ពី ការ បិទ បៃទៃស  ដោយ សារ ជំងឺ-
កូវីដ១៩  នៅ ក្នុង ថ្ងៃ បុណៃយ ដៃល គៃ ហៅ ថា 
« ថ្ងៃ អាទិតៃយ ដ៏ អសា្ចារៃយ »  ដើមៃបី សបៃបាយរីក-
រាយ  ជា មួយ ការ ទទួល ទាន នៅ ក្នុង ហាង 
កាហ្វៃ  បារ៍  ភោជនី យ ដា្ឋាន និង ហាង 
កាត់សក់  សមៃប់ លើក ដំបូង  ក្នុង រយៈ - 
ពៃល ជាង ៣ ខៃ មក នៃះ ។ 

ចណំៃក ឯ កៃមុ មៃដកឹ នា ំនយោ បាយ  នងិ 
បៃធាន សុខ ភាព  កំពុង ឃ្លាំ មើល ដោយ 
ភ័យខ្លាច  អំពី ការ រីក ចមៃើន នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះ  ដោយ ការ វាស់ ទំហំ ផល-
ប៉ះពាល់ នៃ ការ ភ្លក់ រសជាតិ ដំបូង  អំពី 
«សៃរភីាព ពតិ បៃកដ »  ចាប ់តាងំ ព ីខៃ ម ីនា 
កន្លង ទៅ ។ 

 នៅ ពៃល ពៃះ អាទិតៃយ  ចាប់ ផ្តើម រះ ឡើង  
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស អង់ គ្លៃស  មនុសៃស កំពុង 
ឈរ បន្ត កន្ទយុ គ្នា ជា ជរួ  នៅ ខង កៃ ហាង-
កាត ់សក ់ ដោយ មាន កៃមុ បរុស មាន បណំង 
ចង់ ទៅ ហាង នោះ  ជា មួយ សក់ យ៉ាង វៃង 
របស់ ពួក គៃ  ដៃល មិន បាន កាត់ អស់ ជា 
ចៃើន ខៃ  ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដ៏ ចម្លៃក 
មួយ នៃះ ។ 

បុរស មា្នាក់ ដំបូង  បាន ទៅ កាត់ សក់  គឺ 
លោក គីរ  សា្តារមឺរ  ជា មៃ ដឹក នាំ គណបកៃស 
ពល ករ បៃឆំង ដ៏ សំខន់ នោះ ។  តៀម សៃ 
នងិ បារ ៍ជា ចៃើន កន្លៃង  តៃវូ បាន គៃ អនញុ្ញាត 
ឲៃយ បើក ចាប់ ពី ម៉ាង ៦ ពៃឹក  ប៉ុន្តៃ ការ 
សាកលៃបង ពិត បៃកដ  នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ 
ពៃល កៃុម យុវវ័យ  បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
មហោសៃព បៃពៃ ណ ី« Saturday  Night- 
Fever» របស់ ពួក គៃ  ដើមៃបី ទៅ ដើរ លៃង 
កមៃសាន្ត  នៅ កន្លៃង ទទួល ទាន សៃ  ដៃល 
ពួក គៃ ចូល ចិត្ត នៅ ទី នោះ ។ 

 មនុសៃស ជា ចៃើន  បាន ទៅ  ដល់ នៅ ពៃល 

ពៃឹក ពៃលឹម  នៅ កន្លៃង តៀម សៃ បៃចាំ 
តំបន់ របស់ ពួក គៃ  ដោយ បាន សបៃបាយ 
រកីរាយ  ជា មយួ ការ ទទលួ ទាន សៃ កៃឡកុ 
របស់ ពួក គៃ  ជា មួយ អា ហារ ពៃល ពៃឹក 
បៃពៃណី អង់ គ្លៃស មាន សាច់ ជៃូក ៣ជាន់ 
និង ស៊ុត ជា ចៃើន ទៀត ។ 

 កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ សៅរ៍  ពិធី ដ៏ ខ្លី មួយ  តៃូវ 
បាន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ទី កៃុង ចិន 
(China Town)  នៅ កណ្តាល ទ ីកៃងុ ឡងុដ ៍ 
ដើមៃបី បើក សម្ពោធ អាជីវ កម្ម ឡើង វិញ  នៅ 
ក្នុង តំបន់ នោះ ។ 

 សារ ពត័ ៌មាន Hospitality  UK  បាន បា៉ាន ់
បៃមាណ  ថា  តៀម សៃ  និង បារ៍ ចំនួន ៥៣ 
ភាគ រយ  និង ភោជ នីយ ដា្ឋាន ចំនួន ៤៧  
ភាគរយ  នឹង បើក ឲៃយ ដំណើរ ការឡើង វិញ 
នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ ។  សារ ព័ត៌ មាន ដដៃល  
បាន ពៃយាករ ថា  បៃទៃស អង ់គ្លៃស  នងឹ បង្កើត 
ឲៃយ មាន អ្នក ទៃស ចរមក លៃង ចនំនួ ៩ លាន 
នាក់  នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

 នៅ ក្នុង ការ បន្ត បន្ធូរ បន្ថយ ចៃបាប់ បិទ 
បៃទៃស ធំ បំផុត នោះ  នាយក រដ្ឋ មន្តៃី អង់-
គ្លៃស លោក បូ រីស  ចន សុន  បាន ថ្លៃង ថា  
ខ្លួន នឹង ទទួល បាន ផល បៃយោជន៍ ពី ការ - 
ធ្វើអាជី វ កម្ម ក្នុង តំបន់  និង នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ទាងំ មលូ  ដោយ បាន ពៃមាន ថា  លោក នងឹ 
មិន សា្ទាក់ ស្ទើរ  ដើមៃបី ដាក់ ការ រឹត តៃបិត ឡើង-
វិញ  បៃសិន បើ សៃរី ភាព ថ្មី  បាន ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន 
អ្នក ជំងឺ កូ វីដ ១៩  កើន ឡើង ទៀត នោះ ។ 

 លោក  ចន សុន  បាន ថ្លៃង ថា  អ្នក ណ - 
មា្នាក់  មិន គោរព ការ ដាក់ ឲៃយ នៅ ឆ្ងាយ ពី 
សង្គម  និង ធានា ដល់ ចៃបាប់ ជា ចៃើនទៀត   
មិន មៃន គៃន់ តៃ ធ្វើ ឲៃយ ពួក គៃ គៃះ ថា្នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ថៃមទាំង   នឹង ធ្វើ ឲៃយ អាជីវកម្ម  
រប ស់ពួកគៃ ធា្លាក់ ចុះថៃមទៀត។  

គោល ការណ៍  បន្ធូរ បន្ថយ   មាន ន័យ ថា  
អនុវត្ត ចាប់ ពី ថ្ងៃ សៅរ៍កន្លងទៅនៃះ    ដៃល 
បៃជា ជ ន ទាំ ងអ ស់  គួរតៃ រកៃសា គមា្លាត ពី គ្នា  
យ៉ាង  តិច ១ម៉ ៃតៃ  ៕ Xinhua/SK

ពលរដ្ឋនៅ  អង់គ្ល្រស    នំាគ្នា ដើរ នៅ តាម ផ្ល ូវ  ១  ក្នងុ ទី ក្រងុ  ឡុង ដ៍  កាលពី ថ្ង្រ ទី ៤  ខ្រកក្កដា។ Xinhua

មនុស្ស  រាប់ល ននាក់ រីក រាយថ្ង្សៅរ៍ដ៏ អស្រយ្ ក្យ -
ពី បន្ធូ រ បន្ថយ ក រ បិទប្ទ្ស បន្ថ្មទៀតនៅ អង់គ្លស្

ក្រមុការ  ពារ ជនសីុ វិល  សីុ រី  ទាញយក សាកសព  ច្រញ ពី គំនរ បាក់ ប្រក ។ AFP

ករប៉ះ ទង្គិច រវាងជីហ ដនិង របប -
សុីរី បង្កឲ្យមនុស្ស រាប់សិប នាក់ ស្លាប់

ក្រុង ប្ររូតៈ  កៃុម ឃ្លាំមើល - 
សិទ្ធិ មនុសៃស មាន មូល ដា្ឋាន នៅ 
អង់ គ្លៃស  បាន ថ្លៃង កាល ពី-
ថ្ងៃអាទតិៃយ ថា  ការ ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា ជា 
ចៃើន លើក  រវាង កង កមា្លាំង 
របបសុី រី គំទៃ ដោយ បៃទៃស - 
រុសៃសុី  និង កៃុម រដ្ឋ អ៊ិ សា្លាម  បាន 
បង្ក ឲៃយ កៃមុ យទុ្ធ ជន ភាគ ីទាងំ ២ 
ជាង ៥០ នាក់  សា្លាប់  នៅ ក្នុង 
ការបៃយុទ្ធគ្នា រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ ។ 

 កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស- 
សុ ីរ ី បាន ថ្លៃង ថា  ការ បៃយទុ្ធ គ្នា 
និង ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ អាកាស 
របស់ រុសៃសុី  នៅក្នុង ខៃត្ត ហ៊ូម 
ភាគកណ្តាល  ចាប ់តាងំ ព ីលា្ងាច 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  បាន ផ្តាច់ ជីវិត  
យុទ្ធ ជន គំទៃ រដា្ឋាភិ បាល នៃ 
របប  សុី រី ២០ នាក់  និង កៃុម ជី- 
ហាដ ៣១ នាក់  នៅ ក្នុង ការ - 
វាយ បៃហារ នោះ ។ 

 បៃធាន ឃ្លា ំមើល សទិ្ធ ិមនសុៃស  
គឺ លោក  រា៉ាមី  អាប់ ឌៃល  រា៉ាហ៍-
មា៉ាន់ បាន ថ្លៃង ថា ៖« ការ បៃយុទ្ធ 
គ្នា បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើឡើង  នៅ 

យប ់ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ដល ់ថ្ងៃ សកុៃ  
ដោយ កៃុម ជី ហាដ បាន វាយ-
បៃហារ ទៅ លើ ទី តាំងឈរ ជើង 
របស់  របប សុី រី » នៅ ជិត ទី កៃុង 
អាល់ ស៊ុក ហ៍ ណ ។ 

 កៃុម ជី ហាដ IS  បាន យក 
តបំន ់វាល ខៃសាច ់បាឌៀ ដ ៏ធលំ្វងឹ- 
ល្វើយ នៅ សុី រី មក គៃប់ គៃង  
ទោះ បី ជា កៃុម នៃះ  បាន បាត់- 
បង់ ទឹក ដី តូចៗ ចុង កៃយ 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន របស់ ពួក គៃ ក្តី  ក៏ 
ពួក គៃ នៅ តៃ បើក ការ វាយ - 
បៃហារ នៅ ទី នោះ  ជា បៃចាំ ។ 

កៃុម IS បាន បៃកាស បង្កើត 
ទឹក ដី « កាលីហ្វ »  ឆ្លង  ពៃំដៃន  
នៅ ក្នងុ ផ្នៃក ជា ចៃើននៃ បៃទៃស 
សុី រី  និង បៃទៃស អុីរា៉ាក់  កាល 
ពីឆ្នាំ ២០១៤  ប៉ុន្តៃ យុទ្ធនា ការ 
យោធា ជាចៃើន  បានធ្វើ ឲៃយ កៃមុ 
ជី ហាដ ឲៃយ ចុះ ខៃសាយ   និង  បាត ់ - 
បង ់  ការគៃប់ គៃង ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ។

សង្គៃម នៅ  សុីរី  បាន បង្កឲៃយ 
មនសុៃស ជាង ៣៨ នាកស់ា្លាប ់ ចាប ់
តាំង ពី ឆ្នាំ២០១១៕ AFP/SK
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ផ្តើម   ចេញ អំពី  ចិត្ត 
ចង់ សាក  លេបង ការ  ងារ ជា នារី - 
អាកាស ចរណ៍ កាល  ខ្លួន នៅ ជា 
និសេសិត  កំពុង តេ រៀន  ឆ្នាំ ទី ៣  ក៏   
ភ្ជាប ់  នសិេសយ័   នងិ ជរំញុ ឲេយ  កញ្ញា 
ហុង ចិនា្តា ឬ កញ្ញា ចិនា្តា ដូរី ខំ  
ពុះ ពារ តស៊ូ រហូត   បានកា្លាយ  ជា 
អាកាស  យានិកា ខ្មេរ  វ័យ   ក្មេង 
ដបំងូគេ     ដេលអាច  មាន សមត្ថ- 
 ភព បញ្ជា បកេសី សា្លាប   ដេ ក  បាន  
ដចូជា បរុសដេរ ហើយកជ៏ាអ្នក 
បង្កើត  បេវត្តិ សាសេ្ត  ថ្មី  មួយ 
សមេប់ សមត្ថ ភព សេ្តី  នៅ ក្នុង  
បេ ទេស កម្ពុជា នាសត វតេសរ៍ ទី - 
២១   នេះផង ដេរ  ។ 

បើ  តាម សេចក្តី បញ្ជាក់  ព ី    
នាយក  ដ្ឋាន  ព័ត៌មាន  នេ កេសួង   
កិច្ច  ការ នារី កញ្ញា ហុង ចិនា្តា 
បាន បង្ហើប    ឲេយ  ដឹង ពី បេវត្តិ មុន  
នឹង  កា្លាយជា អាកាស យានិកា   
នេះដេរ ថា៖ «កាល នៅ រៀន 
សាកល  វិទេយា ល័យ ន័រតុន  ផ្នេក 
សណ្ឋាគារ និង ទេស ចរណ៍  
ពេល  រៀន បាន ឆ្នាំ ទី ៣ ខ្ញុំ មិន 
ធ្លាប់  សមា្ភាស  ចូល ធ្វើ ការ ងារ  
ដចូ នេះ    ខ្ញុ ំចង ់សាក លេបង ថា  តើ 
ការ   សមា្ភាសធ្វើ ជា នារ ី អាកាស- 
ចរណ៍  មាន លក្ខណៈ  បេបណ   ។ 
បំណង បេថា្នា របស់ ខ្ញុំ  មិន- 
មេនចង់ កា្លាយជា នារីអាកាស- 
ចរណ៍ ទេ  ខ្ញុំ គេន់ តេ ចង់  យក 
បទ ពិសោធ  នា ពេល  សមា្ភាស  

ចូល  ធ្វើ ការ ងារ ។ មាន បេក្ខជន 
ជាង ១០០នាក់ បាន ដក់- 
ពាកេយ តេ មាន ចំនួន  ១៨នាក់ 
បានជាប់ ក្នុង នោះ  មាន រូប ខ្ញុំ  
ដេរ ។ នាពេល ធ្វើ ការ  បាន   ១ឆ្នា ំ
កេុម ហ៊ុន  ក៏ បាន promote ខ្ញុំ  
ឲេយ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ   ផ្នេក  Busi-
ness Class ។ នេះ ជា  ឱកាស 
ឲេយ ខ្ញុំ បានចូល ទៅ កាន់ ផ្នេក  
អ្នក បើក បរ យន្ត ហោះ។  លោក  
Captain  គាត់ ចូល   ចិត្ត  និ- 
យាយ ពនេយល ់បេប ់ខ្ញុ ំព ីការ  បើក 
យន្ត ហោះ ថា គេ  ចុច តេង ់ណ  
ដើមេបី ហោះ   ប៊ូតុងណ គ េចុច  
សមេប់ ធ្វើ អ្វី  ហើយ  ខ្ញុំ ចូល  ចិត្ត 

សួរ នាំ ចេើន  ដូច នេះ  ធ្វើ ឲេយ ខ្ញុំ 
ចាប់ អារម្មណ៍ ។ គាត់ ចេក រំលេក 
បទ ពសិោធចេើន  ណស ់ ព ីការ- 
ហោះ ហើរ  នោះ»។  

កញ្ញា ហុង  ចិនា្តា ឬ ចិនា្តា ដូរី 
គឺជា កូន សេ ីពៅ   ក្នងុ គេសួារ  ដេល 
មាន បង ប្អនូ ៣ នាក់(បេសុ២) ។ 
នាងមានកម្ពស់ ១,៧ម៉េតេ ជា 
អតីត  សិសេស  រៀន  នៅ   វិទេយា ល័យ  
បាក ់ទកូ ចប ់ នៅក្នងុឆ្នា ំ  ២០១១ 
ហើយ បានបន្ត ការ សិកេសា  ផ្នេក-   
សណ្ឋា  គារ នងិ ទេស  ចរណ ៍  នៅ 
សាកល វទិេយា លយ័ នរ័តនុ    ដេល  
បាន បញ្ចប់   ថា្នាក់ បរិញ្ញាបតេ  នៅ 
ឆ្នាំ ២០ ១៥ ។   នៅ ឆ្នាំ ២០១៦ 

កញ្ញា ហងុ ចនិា្តា ក ៏មាន  ឱកាស 
ដក់   ពាកេយ ចូល រៀន វគ ្គ បណ្តុះ- 
បណ្តាល ទេឹស្តី   បើក  បរ យន្ត- 
ហោះ  ដេលជា ការ សហ ការ 
រវាង កេុម ហ៊ុន  Cambodia 
Angkor Air និង កេុម ហ៊ុន  
Viet Flight Training។ 

បេភព  ព ីនាយក  ដ្ឋាន  ពត័ម៌ាន  
ន េ កេសួង កិច្ច ការ នារីដដេល  
បាន  ឲេយ   ដឹង  ថា៖  «   ឆ្នាំ ២០១៦    
ពេល កេុម ហ៊ុន  Viet Flight 
Training នៅ  វៀត ណម  មាន  
បើក   វគ្គបណ្តុះ បណ្តាលផ្នេក  
ទេឹស្តី   បើក យន្ត ហោះ  កញ្ញា 
ហុង ចិនា្តា បានដក់ ពាកេយ  ចូល  

រៀន រយៈ  ៦ខេ នៅ ក្នុងបេទេស  
វៀត  ណម និង បាន បន្ត ការ- 
សិកេសា    អនុ វត្តបើក យន្ត ហោះ 
ផ្ទាល់ នៅ បេទេស ហ្វី លីពីន 
អស់រយៈ ពេល ១៣ខេ។ 
បនា្ទាប  ់មក   ទៀត កញ្ញា បានរៀន 
បើក យន្ត ហោ ះ ខ្នាត  ធំ បេភេទ  
Airbus នៅ   កូរ៉េ ខង តេបូង  រយៈ  
ពេល ១ខេ ២០ថ្ងេ   បើ គតិ សរបុ 
ទៅ កញ្ញា ចិនា្តា បានបេើ ពេលអស់   
៤ ឆ្នាំ សមេប់ ការ  សិកេសា ផ្នេក  
អាកាសយានកិ នេះ   គ ឺគតិ ព ីឆ្នា ំ
២០១៦-ឆ្នាំ ២០១៩» ។ 

បច្ចបុេបន្ន នេះ កញ្ញា ហងុ ចនិា្តា 
វ័យ ២៩ឆ្នាំ កំពុងតេ  បមេើ ការ- 

ងារ  ជា អាកាស យា និ កា នៅ  កេមុ   
ហ៊ុន  អាកាស ចរណ៍  ចិន  ឈ្មោះ 
Lanmei Airlines ដោយ 
កញ្ញាគឺជាអ្នក  បើក យន្ត ហោះ 
បេភេទ  Airbus 320។   កញ្ញា 
ចិនា្តា បញ្ជាក់ពី ឆន្ទៈ ដ៏ មោះមុត 
ក្នងុ នាម ជា អាកាសយានិកា    ក្នងុ 
វីដេអូ នេ កិច្ច សមា្ភាស ន  ៍  កម្ម វធិ ីនារ ី
រតនៈ ដេរ  ថា៖ « គេន់ តេ គិត ថា 
ចង់ កា្លាយ ជា អ្នក បើក យន្ត- 
ហោះ មួយ ដេល ល្អ ធ្វើ  ការ មាន 
ការ ទទួល ខុស តេូវ    មិន នាំ បង្ក 
គេះ ថា្នាក់ ដល់អ្នក ដទេ ។សុវត្ថ-ិ  
ភព ខ្ពស  ់បផំតុ សមេប ់ខ្លនួឯង 
និង ភ្ញៀវ »៕ 

កញ្ញា ហុង ចិន្តា ក្លាយ ជា អាកសយានិក ខ្មែរ   ដំបូង  ដែល 
មាន   ស មត្ថ   ភាព  បញ្ជា    បកែសី ស្លាបដែក ខ្នាត  ធំ   Airbus 

ពេល  ហាត់ រៀន បញ្ជាយន្ត ហោះនៅ បេទេស ហ្វលីីពីន  ចិន្តា ចំណាយពេល រៀន  ១៣  ខេ     ។ រូបថត សហ ការី ការ ងារ ដំបូងរបស់ កញ្ញា ហុង ចិន្តា ជានរី អាកាសចរណ៍ កេមុ ហុ៊ន  Cambodia Angkor Air។ រូប សហ ការី

កញ្ញា ហុង ចិន្តា  បន ឋានៈស័ក្ត ិ ២   ក្នងុ កេប ខ័ណ្ឌ អាកាសចរណ៍ ពេល រៀនចប់ ។ រូបថត សហ ការី កញ្ញា ហុង ចិន្តា នពេល អនុវត្តបញ្ជាយន្ត ហោះ ផ្ទាល់ ។ រូបថត សហ ការី
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា   នៃះ   
ប ណ្តាល  មក ពី 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  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។

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន  
ភាព  ទោមនសៃសទៅនឹងអំពើ  អកុសល     
ផៃសៃងៗ  អាច មានគៃះ   កើត   ឡើង   ។ 
ចំពោះ   សៃច  ក្តសី្ន ៃ ហា វិញ     គូស្នៃហ  ៍ហាក់ 

ដូច  ជា  មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព - 
កក ់ ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ 
គួរ   កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម   នឹង  ហានិភ័យ  ខ្លាងំពៃក ទើប 
ជា   ការល្អ បៃសើរ ។  ចំណៃកឯ លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក - 
ខ្លាងំ  និង មិន ទទួល    ផលល្អបៃសើរតាមបំណង ទៃ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ 
សម ្ត ី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្តទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  - 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត    បៀន       ដល់ រូ បកា យ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  
ដំណើរ  ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មា ន គៃ ចំា ទទួល-   
ស្វាគមន៍    រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខន  ឡើ យ។  ចំណៃកឯ   
បញ ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន កា រ      យល   ់ច តិ្ត   គ្នា  ខ្លាងំ 
ល្អកូ    ល្អនិបង្កើត នូវ សម្ពន័្ធ ស្នៃហ៍ ផ្អៃមល្ហៃមដៃរ ។    

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ គួរ តៃ យក ចិត្ត 
ទុក  ដាក់ ពីបញ្ហា ស្នៃហា។ ចំណៃក- 
 ឯ ការ និយាយ ស្ត ី មិន សូវ មាន  ឥទ្ធ ិ- 
ពល  ទៅ លើ អ្នក ស្តាប់ ប៉ុន្មាន  ឡើយ  

ដណំងឹ   ដៃល  ទទលួ បាន អាច ឲៃយ មាន ការ មិន  ពៃញ- 
ចិត ្ត   គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម ៌ 
ផៃសៃងៗ។  ចំពោះ បញ្ហា សុខ   ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ   ខណៈ      
ផ្លូវ  ចិត្ត   ស្មុគស្មាញ បន្តិចដៃរ ។   ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ  - 
កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គបៃបី មាន ការបៃយ័ត្នឲៃយខ្លាំង ។ 

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ    មា ំមនួ  ល្អ   ប៉នុ្តៃ តៃវូតៃ  ចណំយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ  បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ ហើយ 

មាន         លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  - 
 កា ន  ់    ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទលួ ស្វាគមន៍  ប៉នុ្តៃ   
គ ៃ    នឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ-  
រាល  ់  ការ ពៃយាយាម ទាងំ  ឡាយ  ហាក ់ដចូមាន សភាព  
ខៃសត់    ខៃសោយ បន្តិច តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ៕      

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

ភៅ      ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយា យ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉ន្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ- 
បៃងុ    បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា   គូស្នៃហ៍   
អ្នក    យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា  សព្វដង តៃម្តង។  

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  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ    បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺ បណ្តាល- 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល។់  ចណំៃកឯ   សៃចក្ត ីពៃយាយាម   

ក    ៏        មា ន  ការ  ធ្លាក ់ចុះ ខណៈសមត្ថភាពនៅ ក្នងុ ការ-  
បំពៃញ       នូវ ការ  ងារ  តៃវូ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច      ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន            នន វញិ នងឹ អាចខត 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 - 

កា រ      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- 
ស្មាះ     តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន     ភាព 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   ់  ចតិ្ត។  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 ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាសីសៃតុចុះខ្លាងំ ។ គៃះកាច អាច  
នឹង កើត ដោយសរសម្ត ីតោង ឲៃយ មាន 
ការ  ពិចារណឲៃយ បាន ចៃើន មុននឹង  
ចៃញ វាចា។ តៃចំពោះ សៃចក្ត ីស្នៃហា 

គូ ស្នៃហ  ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល់ 
ភាព      កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ចំណៃក ឯ ការ បៃកប- 
របរ      រក ទទួល  ទាន នន  អាច បៃឈម ការ ខត  បង់ ។ រីឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ នឹង ជួប ការ លំបាក ខ្លាងំ ក្នងុ ការ-  
ទទួល   បាន ភោគផល និង  គ្មាន អ្នកជួយជៃមជៃង។ 

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប រប រ    - 
រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង  បាន  ផល   
ល្អ បៃសើរ ត ៃកតា្តា សុ ខ ភាព  ផ្លូវ- 
កាយ   អាច   តៃូវ យាយី ដោយ  ជំងឺ ។  

លាភ        ស  កា្ការៈបាន ដោយធម ៌   នងិ មាន សមត្ថ ភាព         
ដោ ះ      សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចតិ្ត ផៃសៃង ៗ       គ ឺ
បា ន      ល្អ   ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។  ចណំៃកសៃចក្ត ីស្នៃហា        មាន    
ការ    យល់ ចតិ្ត  គ្នា បាន ល្អ   ខណៈ ការ ធ្វើ ដណំើរ       ទៅ 
ទ    ី  នន  វិញ តៃង តៃ មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ដៃរ ។

បុគ្គលិក ទទួល ភ្ញៀវសណ្ឋាគារបៃណីត គៃង ឈុត បៃពៃណី កៃហម និង មស នៅថ្ងៃបើកសម្ពោធ។ រូបថត AFP

សណ្ឋាគារស្រោបមាសដំបូងរបស់
វៀតណមបើកសម្ពោធចំវិបត្តកូិវីដ

ទីកៃុងហាណូយ : មា្នាក់ ៗ  
បៃហៃល ជា គតិ ថា  « សណ្ឋាគរ 
សៃប មាស ដបំងូ បផំតុ នៅក្នងុ 
លោក » បៃកដ ជា បើក ដណំើរ- 
ការ នៅ អៃមីរា៉ាត អារា៉ាប់ រួម តៃ 
សណ្ឋាគរ ដ៏ ឆ្អិន ឆ្អៅ នៃះ បៃរ ជា 
ស្ថិត ក្នុង ដៃន ដី វៀតណម ទៅ 
វិញ  ជា ទី ដៃលសណ្ឋាគរ   
បៃណតី  នៃះ Dolce by Wyn-
dham Hanoi Golden 
Lake កម្ពស ់២៥ជាន ់ សៃប 
មាស សុទ្ធ  ទាំង ក្នុង និង កៃ ។ 

សណ្ឋាគរ ផ្កាយ  ៥ ដៃល ជា 
សណ្ឋាគរ សៃប បន្ទះ មាស 
ដំបូង  បាន បើក សមោ្ពោធ ផ្លូវ ការ 
កាលព ីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ កៃយ ព ី
សង សង់អស់ពៃល ១១ឆ្នាំ ។ 

មាន បរិកា្ខារសៃរា៉ាមិក សៃប 
មាស ៥០០០ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ នៅ 
បរិវៃណ ខង កៃអគរ ។ 

ប៉ុន្ដៃ វា មិន តៃឹមតៃ មាន ការ- 
សៃប មាស នៅ លើ ជញ្ជាំង 
ដៃល  ជះ ពន្ល ឺចញិ្ចៃង ប៉ណុ្ណោះទៃ 
ប៉ុន្ដៃ   ភ្ញៀវ តៃូវបាន ស្វាគមន៍ នៅ 
ក្នុង សលរចន សៃប មាស 
ទាំង អស់  ពៃម ទាំង  អាងទឹក 
គៃឿង សងា្ហារិម  និង បរិកា្ខា បន្ទប់  
សៃប មាសផង ដៃរ ។ 

នៅថ្ងៃ បើក សមោ្ពោធ ភ្ញៀវ នំ 
គ្នា មក ថត រូប នៅ កៃបៃរ អាង ទឹក  
និង ខង ក្នុង សល ទទួល ភ្ញៀវ  
ដោយ  មើល ឃើញ បុគ្គល គៃង 
ឈុត បៃពៃណី ពណ៌កៃហម និង  
មាស ។ 

សណ្ឋាគរ នៃះ ស្ថិត នៅ កៃបៃរ 
បឹង ហ្គៀងវូ៉ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ បាឌីញ 
ទីកៃុង ហាណូយ របស់  បៃទៃស 
វៀតណម ។ 

សណ្ឋាគរ មាន៤០០បន្ទប់ 
ដៃល  អភិវឌៃឍ ដោយ កៃុមហ៊ុន 
Hoa Bing Group នឹង បៃតិ-
បត្ដិការ កៃម យីហោ  Ameri-

can Wyndham Hotels ។ 
សណ្ឋាគរ Dolce Hanoi 
Golden Lake មាន អាង  ទឹក  
សមៃប់ តៃំសៃប មាស និង 
ពៃង កាហ្វៃ សៃប មាស សុទ្ធ ។ 

សណ្ឋាគរ ក្នងុ កៃងុហាណូយ 
មួយ  នៃះ នៅ មាន អាង ទឹក ដ៏ធំ 
សៃប  មាស នៅ ជាន់ ដំបូល 
ថៃម ទៀត ។ 

ចំណៃក ឯ ខង ក្នុង បរិវៃណ 
សណ្ឋាគរ ក៏ រំលៃច ភាព សៃស់- 
បំពៃង ជាមួយនឹង បរិកា្ខា រមាស 
ហើយ សូមៃបី តៃ ចាន បង្គន់ ក៏ 
សៃប មាស ផង ដៃរ ។ 

តម្លៃ នៃការ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ១ 
រាតៃី ចាប់ ផ្ដើមពី ២៥០ដុលា្លារ  

ហើយ  យោង ទៅតាម វៃបសយ  
Vietnam Insider បានបងា្ហាញ  
ឲៃយ ដឹងថា បន្ទប់ ស្នាក់ តម្លៃ  
១ ០០០ដលុា្លារ   សមៃប១យប ់
ពិត ជា វិសៃស វិសលណស់ 
ចំពោះ  មនុសៃស ២នក់ ។ 

នៅ មនិ ទាន ់អស ់ទៃ អាផត-
មិន ជា ចៃើន  តៃូវបាន ដាក់ ជួល 
នៅក្នុង សណ្ឋាគរ  ជាមួយ នឹង 
តម្លៃ រាប់ពាន់ដុលា្លារ អាមៃរិក 
ក្នុង១ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។ 

សរបុមក សណ្ឋាគរ បៃណតី 
សៃប មាស ដំបូង បំផុត នៅ 
កណ្តាល កៃុង ហាណូយ របស់ 
វៀតណម នៃះ មិន មាន តម្លៃ 
ថោក នោះទៃ ៕ AFP/HR

 អាង ទឹក ធំ លើដំបូល តៃវូបានមើល ឃើញ កៃល ការូ៉ មស ។ រូបថត AFP

 បរិកា្ខារជា ចៃើន សុទ្ធតៃ សៃប មស  រួមទំាង ចានបង្គន់ ។ រូបថត AFP



១៤ ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃ សៅរ៍  ៧ កើត  ខៃអាសាឍ  ឆ្នាំជូត  ទោស័ក  ពុទ្ធសករាជ  ២៥៦៤  តៃូវ នឹង ថ្ងៃទី ២៧  ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០  ថ្នាក់ដឹកនាំ  គៃូបង្វឹក 
កីឡាករ  និងអ្នកព័ត៌មាន  បានមក កាន់ វត្ត សុវណ្ណ មុនី សាគរ សំរោង អណ្ដៃត  ដើមៃបី ចូលរួម កម្មវិធី បៃស ពៃំ តាំងសមាធិ កម្មដា្ឋាន  និង សា្ដាប់ មតិ 
សំណៃះសំណាល របស់ ថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គនាយក Tiffy Army FC លោក Supachai Verapuchong ។ 

 ភ្ញៀវកតិ្តយិស កប៏ាន ចលូរមួ ទទលួ ការ បៃស ពៃ ំ នងិ សា្ដាប ់ឱវាទ ដោយមាន ពៃះសងៃឃ សតូៃ ពៃះ បរតិ្ត  នងិ បៃគៃន ទៃយៃយវត្ថ ុចពំោះ សម្ដៃចពៃះ សកៃយមនុ ី
កិត្តិ បណ្ឌិត ទសៃសនវិជ្ជា  រ័ត្ន  សារឿន  និង ពៃះសងៃឃ ចំនួន ៩ អង្គ ៕

ពិធីអបអរទិវាឯករាជ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតេវូបានបេរព្ធធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារRaffles
សា្ថានទូត សហរដ្ឋអាមៃរិក នៅ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ  និង ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមៃរិក ឯកឧត្តម  W Patrick Murphy  កាលពី ថ្ងៃ ពុធ សបា្តាហ៍ មុន បានរៀបចំ 

ពិធី អបអរ ខួប លើក ទី ២៤៤ ឆ្នា ំនៃ ឯករាជៃយ និង ខួប លើក ទី ៧០ ឆ្នា ំនៃ ការបង្កើត ទំនាក់ទំនង រវាង សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង ពៃះរាជណាចកៃ កម្ពជុ នៅ សណា្ឋាគារ 
Raffles Le Royal ។  នៅក្នងុ ពិធី នោះ  មាន វត្តមាន ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ ឯកឧត្តម បា៉ាន សូរ ស័ក្ត ិ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម  និង វត្តមាន របស់ ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត 
និង តំណាង មកពី បៃទៃស ចំនួន ១៩ ផៃសៃងទៀត  ក៏ដូចជ សមាជិកសភា ពាណិជ្ជកម្ម សហរដ្ឋអាមៃរិក នៅ កម្ពជុ ផងដៃរ ។  ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត  Murphy 
បាន អបអរសាទរ ចំពោះ ការបង្កើត ទំនាក់ទំនង រវាង សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង ពៃះរាជណាចកៃ កម្ពជុ ក្នងុ រយៈពៃល ៧០ ឆ្នា ំមកនៃះ  គិត ចាប់តំាងពី ខៃកក្កដា  ឆ្នា ំ
១៩៥០ មក គឺ នៅពៃលដៃល បៃសិត សហរដ្ឋអាមៃរិក លោក  Donald R Heath  បាន ថ្វាយ សារតំាង ថ្វាយពៃះករុណា ពៃះបាទ នរោត្តម  សីហនុ  នៅក្នងុ 
សណា្ឋាគារ តៃមួយ ដៃល បៃរព្ធ ពិធី នៃះ គឺ ៣ ឆ្នា ំមុនពៃល កម្ពជុ ទទួល បាន ឯករាជៃយ របស់ខ្លនួ ។   ឯកឧត្តម បានមានបៃសាសន៍ ថ ៖« ដូច កាលពី ៧០ ឆ្នាមុំន ដៃរ 
ពៃលនៃះ បៃជជន អាមៃរិក មានការ ប្តៃជ្ញា ក្នងុការ ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស កម្ព ុជមាន សៃចក្តសុីខ វិបុល សុខ និង ឯករាជៃយ ហើយ លទ្ធ ិបៃជធិបតៃយៃយ របស់ បៃទៃស 
កម្ពជុ គឺ ល្អ សមៃប់ តំបន់  ពិភពលោក  និង មិត្តភាព យូរអង្វៃង របស់ យើង »៕ 

កម្មវិធីសូតេមន្តបេសពេំនិងសមាធិដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគេបូង្វកឹនិងកីឡាករនេក្លបិបាល់ទាត់TiffyArmyFC



ប៊ែរឡាំង: បន្ទាប់ ពី ពានក្រប- 
ខ័ណ្ឌ Bundesliga ឥឡូវ ន្រះ 
ក្រុម Bayern Munich ឈ្នះ  
ពាន ក្នុង ស្រុក ១ ទៀត ហើយ គឺ 
German Cup ឬ DFB-Pokal 
ក្រយ ពី បំបាក់ ក្រុម  Bayer- 
Leverkusen ៤-២ អំឡុង ការ 
ប្រកួត ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ នៅ ឯ 
កឡីដ្ឋាន  Olympiastadion ន 
ក្រុង ប៊្ររ ឡាំង  កាល ពី ថ្ង្រ សោរ៍ 
ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ  ហើយ 
ជ័យ ជម្នះ ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយក្រុម កំពូល 
របស់ អាល្លឺម៉ង់ ១ ន្រះ កំពុង ដើរ 
លើ ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ឈ្នះ ពាន 
រង្វាន់ ធំ ៗ   ៣ រដូវ កាល ន្រះ ។

៤ គ្រប់  ដ្រល ធ្វើ ក្រុម Bay-
ern កា្លយ ជា ម្ចាស់ ពាន ន្រះ ជា 
លើក ទី ២០ គឺ គ្រប់ ទី១ ស៊ុត 
បញ្ចូល  ទី ដោយ ខ្រស្រ ការ ពារ 
សញ្ជាតិ អូទ្រីស David Alaba 
នទីទី ១៦ ខណៈ គ្រប់ ទី ២ ធ្វើ 
បាន ដោយ ខ្រស្រ បម្រើ Serge 
Gnabry របស់ អាល្លឺម៉ង់ នទីទី 
២៤ ហើយ គ្រប់ ទី ៣ និង ទី៤ 
បបំ៉ោង សណំាញ ់ទ ីដោយ កឡីា-
ករ   ត្រ ១ រូប គឺ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរ- 
ជាត ិប៉ឡូញូ Robert Lewand-
owski នទីទី ៥៩ និង ៨៩ ។

ចំណ្រក ២ គ្រប់ របស់ ក្រុម 

Leverkusen ធ្វើ បាន  ដោយ 
កីឡាករ  សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ ២ រូប 
គឺ១ គ្រប់ ដោយ  ខ្រស្រ ការពារ 
Sven Bender នៅ នទីទី ៦៣ 
ដ្រល ជា ការ ត្រត បាល់ ជ្រុង និង 
១គ្រប់ ទៀត ទម្លុះ សំណាញ់ ទី 
ដោយ ខ្រស្រ បម្រើ វ័យ ក្ម្រង  Kai 
Havertz នទីទី ៩០ + ៥ ដ្រល 
ជា បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉្រត្រ។

ក្រយ ការ ប្រកួត បញ្ចប់ ទៅ  
គ្រូ បង្វឹក របស់ក្រុម Bayern 
លោក Hansi Flick  និយាយ 
សរសើរ កនូ ក្រមុ របស ់ខ្លនួ ចពំោះ 
សមទិ្ធផល ដ្រល ពកួ គ្រ សម្រច 
បាន ដោយ ប្រប ់ទរូទស្រសន ៍Sky 
ថា ៖ « យើង ចាក ច្រញ ព ីកឡីដ្ឋាន  
ជាមួយនឹងមោទនភាព ដ្រល 
ពួក យើង សម្រច បាន ន្រះ ។ អ្វី 
ដ្រល ក្រមុ  ធ្វើ បាន ជោគ ជយ័ នៅ 
ប៉នុ្មាន សបា្ដាហ ៍ចងុ ក្រយ ន្រះ គ ឺ
អស្ចារ្រយ ណាស់ ។  ខ្ញុំ សប្របាយ ចិត្ត 
ណាស់ សប្របាយ ចិត្ត ម្រន ទ្រន។ 
វិធី ដ្រល ក្រុម កំពុងអនុវត្ត គឺ 
ពិស្រសណាស់ ។ យើង មន 
សណំាង ណាស ់ ដ្រល  ឈ្នះ ពាន 
រង្វាន់ ដល់ ទៅ  ២  ថ្ង្រ ន្រះ  » ។

ជាមួយ គ្នា ន្រះដ្ររ  គ្រូ បង្វឹក 
សញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ លោក Flick 
ក ៏បាន សរសើរ Lewandowski 

ជាពិស្រស  ថា កីឡាករ វ័យ ៣១ 
ឆ្នា ំរបូ ន្រះ អាច ឈ្នះ ពាន Ballon 
d'Or បន្ទាប់ ពី រូប គ្រ រក គ្រប់- 
បាល់ សរុប បាន ដល់ ទៅ ៥១ 
គ្រប់ នៅ គ្រប់ កម្មវិធី ប្រកួត ទាំង 
អស់  ជាពសិ្រស នោះ គ្រប ់បាល់ 
នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ កំពូល    ៣៤ គ្រប់    
និង ១១ គ្រប់ ក្នុង  ក្របខ័ណ្ឌ 
Champions League។ 

ដោយ លោក Flick  និយាយ 
ដូច្ន្រះ ថា  ៖ « ៥១ គ្រប់ គឺ ពិត ជា 
អស្ចារ្រយ ខ្លំង  ណាស់។ គ្រប់ ទី ១ 
របស់  Lewandowski ដ្រល ជា 
គ្រប់ ទី ៣ របស់ ក្រុម យើង ពិត  
ជា អស្ចារ្រយណាស់ ។ វិធី ដ្រល គ្រ 
ទទួល បាល់ និង របៀប  ដ្រល គ្រ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី  ពិត ម្រន ហាក់ 
ដូច ជា សំណាង ជួយ ត្រ វា នៅ ត្រ 
គួរ ឲ្រយ សរសើរ ដដ្រល ព្រះ អ្វី 
ដ្រល ធ្វើ គ ឺប្រកប ដោយ ទនំកុ ចតិ្ត 
និង គុណ ភាព » ។

អ្នក ចាត់ ការ វ័យ ៥ ៥ ឆ្នាំ បាន 
បន្ត ទៀត ថា ៖ « ប្រសិន បើ ព្រល 
ន្រះ ខ្ញុំ រាប់ ចំនួន គ្រប់ បាល់ 
ហើយ ខ្ញុំ ដឹង ថា គត់ ស៊ុត បាន 
៣៤ គ្រប ់ហើយ នៅ Bundes-
liga រដូវកាល ន្រះ ដូច្ន្រះ អ្នក 
សក  គិត មើល ថា តើ កីឡាករ 
ម្នាក់ ពី  Bundesliga  អាច 

កា្លយ  ជា ម្ចាស់ ជយ លាភី ពាន 
Ballon d'Or បាន ឬ អត់ ? 
ហ្រតុ អី មិន អាច ? គ្រ ឈរ នៅ 
លើ ទលីាន ជាមយួ នងឹ ជោគ ជយ័  
ហើយ ខ្ញុ ំផ្ទាល ់ខ្លនួ ចង ់ឲ្រយ គ្រ កាន ់
ត្រ ប្រសើរ ឡើង   ជាពសិ្រស ឈ្នះ- 
ពាន ដ្រល កីឡាករ ទាំង អស់់ 
ប្រថា្នា ចង់ បាន » ។

បន្ទាប់ ពី លើក ពាន ក្នុងស្រុក 
ទំាង Bundesliga និង Ger-
man Cup ន្រះ ហើយ ក្រុម  
Bayern នឹង ត្រូវ បន្ត យុទ្ធនការ 
របស់ ខ្លួន ប្រកួត ប្រជ្រង ដណ្ដើម 
ពាន ដ៏ ធំ ប្រចាំ តំបន់ អឺរ៉ុប គឺ  
UEFA Champions League 
ដ្រល ព្រល បានឡើង ដល់ វគ្គ  

១៦ ក្រុម ចុង ក្រយ ដោយ  ត្រូវ 
ប្រឈម ជាមួយ ក្រុម តោខៀវ  
Chelsea ក្នុង ប្រកួត ជើង ទី ២ 
ខណៈកាល ពី ជើង ទី១ នៅទឹក ដី 
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស  ពួកគ្រ ឈ្នះ 
៣-០ ។  បើតាមការគ្រង ទុក 
ក្រប ខ័ណ្ឌ របស់អឺរ៉ុបន្រះ នឹងធ្វើ 
នៅខ្រសីហា៕ AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទ ទី៦ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Bayern បំបាក់ Leverkusen លើកពានក្នងុស្រកុ ទី២

អ្នកចំាទី Neuer កំពុងលើកពានរង្វាន់ DFB Pokal ខណៈមិត្តរួម កែមុនំាគ្នាហ៊ោកញ្ជែៀវអបអរជាមួយ។ AFP 

Buffon បំប្រក កំណត់ ត្រ   ឯ Juve នំា មុខ ដាច់ ៧ ពិន្ទុ  Lin Dan សម្រចចិត្ត 
ចូល និវត្តន៍ ក្នងុវ័យ ៣៦ឆ្នាំកែុង មីឡាន : កីឡាករ Gian-

luigi Buffon  បង្កើត នូវ កំណត់ 
ត្រ ថ្មី មួយ  នម ជា កីឡាករ ដ្រល 
បង្ហាញ ខ្លួន បាន ច្រើន ជាង គ្រ 
នៅក្រប ខ័ណ្ឌ Serie A អីុតាលី 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ព្រល ក្រុម ស្រះ 
បង្កង់  Juventus បំបាក់ ក្រុម  
Torino ៤-១ ក្នុង ជំនួប ក្រុម ន្រ 
ក្រុង ត្រ ១ ហើយ រំកិល  កាន់ ត្រ 
ឆ្ងាយ ពី ក្រុម គូប្រជ្រង  ៧ ពិន្ទុ ។

អ្នក ចាំ ទី សញ្ជាតិ អីុតាលី វ័យ 
៤២ ឆ្នាំ Buffon បានកន្លង ផុត 
កំណត់  ត្រ ចាស់ ចំនួន ៦៤៧ 
ដង ដ្រល កាន ់កាប ់រមួ គ្នា ជាមយួ 
អតីត កីឡាករ ឆ្នើម របស់ក្រមុ AC- 
Milan គឺ មិត្ត រួម ជាតិ Paolo 
Maldini ព្រល រូប គត់  មន មុខ 
ក្នុង ការ ប្រកួត  ដ្រល ធ្វើនៅ កីឡ-
ដ្ឋាន Allianz Stadium ន្រះ ។

 Buffon ដ្រល  ចំណាយ  ព្រល 
ជាមួយ ក្រុម នៅ បារាំង Paris- 
Saint-Germain  រដូវកាល មុន 
មនុ  សម្រច ចលូ រមួ ជាមយួ អតតី 
ក្រមុ ខ្លនួ Juve នព្រល ន្រះ ទើប 
ត្រ  បានយល់ ព្រម  បន្ត កុង ត្រ ថ្មី  
១ ឆ្នាំ ទៀត  នៅដើម សបា្ដាហ៍ មុន 
ហើយការ  ប្រកួត ជាមួយ ក្រុម 
Torino ន្រះ វា ជា ការ ល្រច មុខ 
នៅ លើ ទីលាន លើក ទី ៨ នៅ  

Serie A សម្រប ់រូប គត ់ខណៈ 
អ្នក ចាំ ទី ដ្រទី១ ដ្រល ត្រ ង ឈរ 
ចាំ បង្គោល ទី ឲ្រយ ក្រុម យា៉ោង ទៀង 
ទាត់ គឺ កីឡាករ  ប៉ូឡូញ Wo-
jciech Szczesny ។

កណំត ់ត្រន្រះ កើត មន ឡើង 
ក្រយរយៈព្រល  ២៥ ឆ្នាំ គិត 
តាំង ពី កីឡាករ Buffon ធ្វើ ការ 
បង្ហាញ វត្តមន លើក ដំបូង នៅ 
Serie A ព្រល ល្រង ក្នុង ក្រុម 
Parma ហើយ ក្រយ ១៩ ឆ្នាំ 
គតិ តាងំ ព ីរបូគត ់ចុះ ហត្ថល្រខ 
ចូល ជា សមជិក ក្រុម  Juve។

ការ ប្រកួតក្នុង សបា្ដាហ៍ ទី ៣០ 
ន្រះ ខ្រស្រ បម្រើប្រយុទ្ធ ឆ្នើម  Cris-

tiano Ronaldo ក៏  នៅក្នុង 
ចំណោម កីឡាករស៊ុត បញ្ចូល ទី 
ទំាង  ៤គ្រប់ន្រះដ្ររ ខណៈ គ្រប់- 
បាល់ របស់ កីឡាករ អន្តរ ជាតិ 
ព័រទុយហា្គោល់ ដោយ  ការ ស៊ុត 
្រហ្វ៊ីឃីក នៅនទីទី ៦១ ន្រះ 
បានធ្វើ ឲ្រយ របូ គ្រ កា្លយ ជា កឡីាករ 
របស់ក្រុម Juve ដំបូង គ្រ ដ្រល 
រក បាន ២៥ គ្រប់ ១ រដូវកាល 
ក្នុង រយៈព្រល ៥៩ឆ្នាំ ។ ចំណ្រក 
ឯ  ៣គ្រប់ ផ្រស្រង ទៀត បាន មក  
ដោយសរ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Paulo 
Dybala នទីទី ៣, ខ្រស្រ បម្រើ 
Juan Cuadrado នទីទី២៩ 
នងិ ការ ធ្វើឲ្រយ ចលូ ទ ីខ្លនួ ឯង របស ់

ខ្រស្រ ការ ពារ  Koffi Djidji  នៅ 
នទីទី៨៧។

ក្រយ ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ 
ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ ក្រមុ ដ្រល ដកឹន ំដោយ 
លោក  Maurizio Sarri មន 
៧៥ ពិន្ទុ ឈរនៅ កំពូល តារាង 
ដោយនំ មុខ ដច់ ៧ ពិន្ទុ លើ 
ក្រមុ ល្រខ ២ Lazio ដ្រល ប្រកួត 
ចាញ់ ក្រុម  AC Milan យា៉ោង 
អាម៉ោស់ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង  ក្នុង 
លទ្ធផល ៣-០ ខណៈការ ប្រកួត 
នៅសល ់៨ លើក ទៀត នងឹ បញ្ចប់ 
រដូវកាល ជា ស្ថាពរ ។

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ បបំ្រក កណំត ់
ត្រ របស់ កីឡាករ Buffon  ន្រះ 
លោក Sarri  ថ្ល្រងថា ៖ « គ្មាន អ្វី 
ត្រូវ និយាយ ទ្រ គ្រប់ គ្នា គ្រន់ ត្រ 
អាច សម្ដ្រង ការ អបអរ ជាមួយ 
Buffon នូវ អ្វី ដ្រល គ្រ ធ្វើ បាន 
ក្នុង អាជីព របស់ ខ្លួន។ គ្រ គឺ ជា 
វីរបុរស។ មិន ចាំ បាច់និយាយ 
ពាក្រយ អ្វ ីឡើយ គ្រន ់ត្រ ទះ ដ្រ អប 
អរ សទរ ប៉ុណោ្ណោះ ។ ពួក យើង 
ស្វាគមន៍រូប គ្រ ក្នុង បន្ទប់ ផ្លស់ 
សម្លៀក បំពាក់  ដោយគ្មាន ពាក្រយ 
ព្រចន ៍អ្វ ីពសិ្រស នោះ ទ្រ។ គ្រន ់
ត្រ ក្រឡ្រកមើលចំនួន ល្រខ 
របស់  គ្រ នោះនឹង ដឹង ហើយ ថា 
គ្រ ជា វីរ បុរស  » ៕ AFP/VN

កែុង ប៉ែកាំង : ម្ចាស់ ម្រដយ- 
មស អូឡាំពិក ២ សម័យ កាល 
របស់ ប្រទ្រស ចិន កីឡាករ Lin 
Dan ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ អះអាង 
ថា ជា កីឡាករ ដ៏ ឆ្នើម ម្នាក់ ក្នុង 
កំណត់  ត្រ កីឡាវាយសី នោះ 
បាន ប្រកាស ចូល និវត្តន៍ ហើយ 
កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ 
នៅក្នុង វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ ។

មន ន័យ ថា កីឡាករ Dan 
ដ្រល ជាម្ចាស់ ម្រដយ មសនៅ 
ព្រឹត្តិ ការណ៍ កីឡាអូ ឡាំពិក ក្រុង 
ប៉្រកាំង ឆ្នាំ ២០០៨ និង ឡុងដ៍ 
ឆ្នា ំ២០១២ នឹង មិន បានប្រកួត  - 
ប្រជ្រង   កីឡា អូឡំាពិក នៅ ទី 
ក្រុងតូក្រយូ ឆ្នាំ ២០២០ ដ្រល ត្រូវ  
លើក ទៅ ធ្វើ  នៅ រដូ វក្តៅ ក្រយ 
វិញ ដោយសរ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ 
វីរុស កូរ៉ូណានោះទ្រ។

ចុង បញ្ចប់ ន្រ អាជីព ដ៏ រុង រឿង 
របស ់កីឡាករ Dan កើត ឡើង  ត្រ 
ជាង ១ ឆ្នាំប៉ុណោ្ណោះ ក្រយការ 
ចលូ នវិត្តន ៍របស ់គបូ្រជ្រង ដ ៏ខ្លងំ 
និង ជា មិត្ត ភក្តិ ដ៏ ល្អ របស់ គ្រ គឺ 
កីឡាករ Lee Chong Wei 
របស់ ម៉ោឡ្រសុី  ។

កីឡាករ Dan  ដ្រល បញ្ចប់  
ដោយការ ឈ្នះជា លក្ខណៈ ឯកត្ត- 
ជន ៦៦៦ដង និង ម្រដយ ជា 
ច្រើន នោះ គឺជាអ្នកខ្លំង ក្នុង  
កីឡា ន្រះ ជាង ១ ទស វត្រសរហ៍ើយ  
ទើប ត្របាន ថម ថយ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ 
ចងុ ក្រយ ន្រះ ទ្រ ដោយសរ ត្រ 
កម្លំង រាង កាយ  បាន ធ្លក់ ចុះ ។

« គ្រួសរ  គ្រូ បង្វឹក មិត្ត រួម 
អាជីព និង អ្នក គំ ទ្រ ទាំង អស់ 
របស់ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ដំណើរ ជាមួយ ខ្ញុំ 
ទាំង ព្រល ខ្ញុំឡើង ដល់ កម្រិត  
កំពូល  និង ធ្លក់ ទាប បំផុត។ ខ្ញុំ 
ប្រឹង ប្រង ណាស់ ដើម្របី ឈ្នះ 
ហើយ ខ្ញុ ំលះ បង ់គ្រប ់យា៉ោង  ដើម្របី 
កីឡា ដ្រល ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ន្រះ » ។ 
ន្រះ ជា អ្វី ដ្រល  Dan សរស្ររ 
ផូស្ត នៅ លើ គណន ីWeibo 
ដ្រល ជា បណា្ដាញសង្គម មន 
លក្ខណៈ ដូច នឹង  Twitter  ។

ក្រ ព ីម្រដយ មស អឡូា ំពកិ 
ទាងំ ២ កឡីាករ Dan  ក ៏ជា ជើង 
ឯក ពិភព លោក ៥ សម័យកាល  
និង ជា អតីត អ្នក មន ចំណាត់  
ថា្នាក់ ល្រខ ១ ពិភព លោក ដ៏ យូរ 
ផង ដ្ររ៕ AFP/VN 

Buffon (ស្ដា)ំ របស់កែមុ Juve កំពុងពែយាយាមរារំាង បាល់ប៉ែណាល់ទី ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ គេនៅចាំថាកាលពីបញ្ចេញកេបាច់រាំ
ពត់ពេនខ្លួនក្នុងបទ«លុយលុយ»នោះក៏មាន
លេចឮដំណឹងលើកឡើងថា រូបរាងកាយនិង
កេបាចរ់ាំរបស់កញ្ញារា៉ាប៊ីសងឹតេធ្វើឲេយគាងំបេះដងូ
តាៗខណៈថ្មីៗនេះសេប់តេផ្ទុះរឿងសរសើរពី
ការបេបេួលប្លេកនេរូបរាងកាយរបស់កញ្ញាបង្ក
ការភ្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មី។
តារាចមេៀងសេីដេលកំពុងតេឡើងកូដខ្លាំង

បេចាំផលតិកម្មថោនកញ្ញាផានវរីា៉ាទីហៅកញ្ញា
រា៉ាប៊ីតេូវបានគេចាត់ជាតារាចមេៀងសេីសា្អាត-
១រូបពេះតេនាងមានកាយសមេបទាគេប់-
កន្លេងសា្អាតសមសនួទាងំអស់ក្នងុនោះសមូេបីតេ
ភ្លារបស់នាងក៏សា្អាតសមសួនមិនធម្មតាដេរដេល
គេប់គា្នាឃើញពិតជាគា្នាន់កា្នាញ់និងមិនហ៊ាន
បង្វេរខេសេចក្ខុនោះឡើយបេសនិបានគយគន់របូ
សម្ផសេសបេបសិចសុីរបស់នាងម្តងៗ។
ថ្មីៗ នេះមានមហជនលាន់មាត់-សរ

សើរបេបបេៀបធៀបទាញមកដាក់
លើកញ្ញារា៉ាបីតេម្តងថា៖«ភពសេស់
សា្អាតនេមនុសេសមា្នាក់ៗ ពិសេសនារីៗ
បានពីការរមួផេសំពផី្នេកទាងំអស់នេ
រាងកាយក្នងុនោះមិនតេមឹតេ
ទមេង់មុខ ភ្នេកមាត់ចេមុះ
ដេជើង ជាដើមនោះគឺតេូវតេ
សា្អាតទាំងពេមទើបលេចនូវ
សម្ផសេសដ៏គួរឲេយគយគន់។
ប៉ុន្តេមិនគេប់គា្នាសុទ្ធតេ
មានភ័ព្វល្អយ៉ាងនេះនោះ
ទេ។កេតេមខុមាត់រាងរៅដើ
មទេូងដេលគេប់គា្នាងាយផ្ដោត
កេវភ្នេកភ្លាក៏ជាផ្នេកសំខន់
មួយដេរនេសម្ផសេសរបស់នារី
ពេះជាក់ស្ដេងអ្នកខ្លះសា្អាត
ទាំងអស់ប៉ុន្តេភ្លាតូចពេកធំ
ពេកជាហេតុធ្វើឲេយពួកគេខ្វះ
ភពលេចធ្លាពេលស្លៀកខោ
ឬស្លៀកសំពត់។យ៉ាងណា
មិញងាកមកមើលរា៉ាប៊ីរាប់ថា
ជានារីសំណាងដែលមាន
អំណោយផលសឹងគេប់ផ្នេកលើ
រាងកាយរបស់នាង។និយយពី
ភ្លាវិញរា៉ាប៊ីពិតជាសា្អាតលេចធ្លា
ខ្លាំង ដោយមិនចាំបាច់ពឹងតេលើ
មុខមាត់ឬកន្លេងផេសេងៗ ឡើយ។
និយយរួមរា៉ាប៊ីដេលមានរាង
ខ្ពស់សេឡះនាងក៏មានភ្លាដេល
មានសាច់សស្គុះពិសេសគឺរាងមូល
សមសួនតេម្ដង។ នេះគឺជាអំណោយ
ផលល្អជារឿយៗ គេបានឃើញសេី
សា្អាតលេងឈុតខ្លីៗ លើគល់ភ្លា នៅ
តាមទីសាធារណៈគឺទាក់ទាញអា-
រម្មណ៍គេមិនតិចនោះទេ»។

កាលលើកមនុតារាចមេៀងសេីនៅ
ផលិតកម្មថោនកញ្ញារា៉ាប៊ីធា្លាប់
បញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ហួសចិត្ត-
កេយពីផ្ទុះនូវព័ត៌មានពេញ
បណា្ដាញទនំាក់ទនំង-សង្គមថា

ក្បាច់រាំថ្មីបទ «លុយ-
លុយ»ដេលខំចំណាយ
ពេលដ៏មានតម្លេបេឹង
បេងហ្វឹកហត់រយៈ

ពេល៣សបា្ដោហ៍បេរជាគេថា
«កេបាច់រំាថ្មី រា៉ាបី៊ធ្វើឲេយតាៗគំាង-
បេះដូង»ទៅវិញនោះ។
ដោយឡេកលើកនេះតារា

ចមេៀងសេីដេលផ្តើមចេញពី
អាជីពជាបេធានកេុមរាំ និង
ធា្លាប់ជាពិធីការិនីទូរទសេសន៍ហងេស-
មាសកញ្ញារា៉ាប៊ីដេលបច្ចុបេបន្ននេះ
សមេបូរទីផេសារសិលេបៈចមេៀងនិង
ទទួលបានងារជាតំណាងទូតសុច្ឆន្ទៈ
របស់កេុមហ៊ុនទូរស័ព្ទខេមហ្វូនក៏មិន
ទាន់បានបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ខ្លនួថាយ៉ាង
ណាដេរចំពោះការលើកឡើងបេប-
សរសើរពីរូបរាងកាយទាំងអស់របស់
នាងថាសមសួនដូចខងលើនោះ-
ខណៈភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍មិនអាចទាក់ទងបាន
តាមទូរស័ព្ទដេលធា្លាប់បានទាក់ទង
ជាមួយកញ្ញាពីមុននោះបានទេ៕

រ៉ាបី៊ មាន រូប រង កាន់ តេ សមសួន ស្អាត ទំង  អស់ ធ្វើ 
ឲេយមហាជន លាន់ មាត់សរសើ   រ។ រូបសហការី

មហាជនលាន់មាត់សរសើរ
ការប្រែប្រែលួរូបរាងប្ល្រែករបស់រា៉ាបី
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តារ ចមេៀងសេ ីនៅ ទេនំថោន កំពុង ឡើង- 
កូដ កញ្ញា រ៉ាបី៊។ រូបថតហុងមិនា

អតីតគ្រែូបង្វកឹតិន្នសីកាន់សុភី
ជួបការលំបាកស្ទើរដាច់បាយ

ឈន ណន  
ភ្នំពេញ:មានសេុកកំណើត

នៅសងា្កាត់លេខ៥ រាជធានី-
ភ្នំពេញ លោកកាន់សុភីជា
អតីតកីឡាករវាយកូនបាល់
(តិន្នីស)ដេលភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយ
កីឡាបេភេទនេះ រហូតទទួល
បានជាជមេើសជាតិតាំងពី
ទសេសវតេសរ៍៩០តេសព្វថ្ងេលោក
តេឹមតេជាគេូបង្វឹកកេកេប-
ខ័ណ្ឌ១រូបនៅតារាងកីឡាវាយ
កូនបាល់នេពហុកីឡដា្ឋានជាតិ
ដេលទទួលបានកមេបន្តិច
បន្តចួសមេប់ជវីភពបេចាំថ្ងេដ៏
ខេសត់ខេសាយហើយអឡំងុជងំឺឆ្លង
កូវីដ១៩នេះលោកអះអាងថា
ពេលខ្លះស្ទើរដាច់បាយម្តងៗ។
លោកកាន់សុភីបានបេប់

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា៖ «ខ្ញុំជាអតីត
កីឡាករជមេើសជាតិអំឡុង
ទសេសវតេសរ៍៩០បា្លាយ។ ខ្ញុំបាន
សា្គាល់ទីលានតារាងវាយកូន-
បាល់នងិជាអ្នករសីបាល់តាម
រយៈលោកឪពកុខ្ញុំឈ្មោះយស
សំណាងជាអតីតគេូបង្វឹក
ជមេើសជាតិយូរមកហើយ»។
លោកបន្តថា៖«សា្នាដេរបស់ខ្ញុំ

ភគចេើនគឺជើងឯកជាតិ ក្នុង
សេុក ពេះកាលនោះ សកម្ម-
ភពបេកួតនៅកេបេទេស
របស់យើង នៅមានកមេិតទាប
ជាងគេនៅឡើយហើយដោយ-
សារខ្ញុំមានអាយុចេើន ខ្ញុំតេូវ
ធា្លាក់ចេញពីកេុមជមេើសជាតិ
នៅឆ្នាំ២០០០ប៉នុ្តេជវីតិបេចាំថ្ងេ

របស់ខ្ញុំ មិនបានឃ្លាតពីទីលាន
កីឡានេះឡើយដោយធ្វើជាគេូ
បេចាំតារាងស្មគ័េចតិ្តកេកេប-
ខ័ណ្ឌហើយទទួលបានមកវិញ
នូវកមេពីអ្នកមកលេងតាមតេ
មនោសញ្ចេតនា»។
ការងារជំនាញជាគេូបង្វឹក

សមេប់មហជននយិមចូលចតិ្ត
មកហត់លេងនេះលោកកាន់
សុភី ទទួលបានកមេសេវាឬ
ការឧបត្ថម្ភខ្លះពីអ្នកមកលេង
ក្នុងលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនា
សេឡាញ់និងរាប់អានមិនមេន
ជាការកំណត់ថ្លេនោះឡើយ។
ថា្នាក់ដកឹនាំសហពន័្ធដេលគេប-់
គេងតារាងកីឡាវាយកូនបាល់
តេងតេផ្តល់ឲេយលោកបំពេញ
ភរកចិ្ចជាគេូបង្វកឹកេម៉ាងនេះ
ដើមេបីបានបេក់បន្តិចបន្តួច ពី
អ្នកមកលេងកេម៉ាងសមេប់
ជីវភពបេចាំថ្ងេ។
បុរសវ័យ៦១ឆ្នាំរូបនេះបាន

និយយថា៖«ខងអ្នកគេប់គេង
ទីលានរបស់សហព័ន្ធកីឡាវាយ-
កូនបាល់កម្ពុជា បានផ្តល់ឲេយខ្ញុំ
នូវការងារជាគេូបង្វឹកកេម៉ាង
ដោយក្តីអាណិតមេតា្តាខណៈ
ដេលជីវភពរបស់ខ្ញុំ មានភព
កេីកេ និងលំបាក កេយពេល
អស់ពីជមេើសជាតិ ហើយខ្ញុំជា
អ្នកជួយមើលថេទាំអនាម័យ
សមា្អាតផងដេរ។ ខ្ញុំមិនមាន
មហិច្ឆតាចង់បានតួនាទីគេូ-
បង្វឹកជមេើសជាតិទេ បានតេឹម
គេូបង្វឹកកេម៉ាងដើមេបីបាន

កមេតិចតួចក៏អស់ចិត្តដេរ តេ
៥ទៅ៦ខេអំឡុងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
នេះ ខ្ញុំគា្មោនចំណូលអ្វីសោះ
ដោយសារគា្មោនអ្នកមកលេង»។
លោកបន្តថា៖ «យ៉ាងណា

ខ្ញុំក៏សបេបាយចិត្ត ដេលបណ្តុះ
បណា្ដាលកូនខ្ញុំបានមា្នាក់ ឈ្មោះ
កាន់សោភណ័្ឌដេលសមត្ថភព
ល្អ ហើយបច្ចុបេបន្ន បានជាប់
ជមេើសជាតិកីឡាសូហ្វតិន្នីស
និងលេងឲេយកេសួងមហផ្ទេ។ខ្ញុំ
មានកូនសិសេសចេើនណាស់
ដេលជាអ្នកលេងកេម៉ាង
ក្នុងនោះមានមន្តេីជាន់ខ្ពស់
ផងដេរពិសេសឯកឧត្តមហង់-
ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្តេីកេសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡាដោយគាត់
ធា្លាប់មកលេងវាយកូនបាល់
តាំងពីគាត់តេឡប់ពីរៀនកេ
បេទេសម្លេ៉ះ»។
លោកបញ្ជាក់ទៀតថា៖ «ខ្ញុំ

ធា្លាប់ចាកចេញពីកីឡាកូនបាល់
នេះទៅកឡីាសហូ្វតនិ្នសីម្តងតេ
មានបញ្ហាលំបាក ទើបវិលមក
កន្លេងចាស់ ដើមេបីសុំតេមា៉ារស់
គា្មោនមហិច្ឆតាលើសនេះឡើយ។
ខ្ញុំសងេឃឹមពេលចប់ជំងឺកូវីដ១៩
នងឹមានភ្ញៀវមកលេងវញិហើយ
ខ្ញុំនឹងបានកមេ ឯកូនរបស់ខ្ញុំ
កាន់ សោភ័ណ្ឌ នឹងបានបេក់
ខេពីកេបខ័ណ្ឌប៉ូលិស ដើមេបី
ទេទេង់ជីវភពតេពេលនេះ
លបំាកណាស់គឺបេពន្ធមានជងំឺ
បេចាំកាយ រស់នៅក្នុងផ្ទះជួល
រកតេបាយហូបសឹងគា្មោន»៕

អតីតកីឡាករជមេើសជាតិកីឡាវាយកូនបល់ លោក កាន់ សុភី ដេលបច្ចបុេបន្នធ្វើជាគេបូង្វកឹកេកេបខ័ណ្ឌ  ។ សហការី
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