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ក្រុមខ្រត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រុមខ្រត្តក្រប
សុទ្ធត្របានឆ្លងផុតឧបសគ្គឡើង
ទៅវគ្គបន្ត...ទំព័រ១៥

សិប្បករអ្នកនៅព្រវ្រងក្រច្ន្រសម្បក
កង់ឡានរំល្រចស្នាដ្រថ្មីកាន់ត្រស្អាត
និងល្អប្ល្រកៗ ...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

ADB ផ្តល់ កម្ច ី $២៥០លាន ដើម្បី ជួយ រដ្ឋាភិបាល ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺកូវីដ១៩
ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ 
អា សី៊ (ADB) កាលពី ម្សិល មិ ញ 
បាន អន៊ម័ត ផ្តល់  កម្ច ីចំនួន២៥ ០ 
លាន ដ៊លា្លារដើម្បី ជួយ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល កម្ពុជា ឆ្លើយ តប ទៅនឹង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩តាមរយៈ ការ ពងឹ្ ង 
ប្ព័ន្ធ គំាពារ ស៊ខភាពក្នងុ ប្ទ្ ស 

និង បង្កើន ជំនួយ សង្គម ដល់ 
បជ្ា  ពលរដ្ឋ ក្កី ្ដល្ ងាយ- 
រងគ្ះ។

បើ តាម ស្ចក្តប្ីកាស ព័ត៌ មា ន  
របស់  ADB កម្ចី ន្ះ ក៏ ចូលរួម 
គំាទ្ ស្ដ្ឋកិច្ច សម្ប់ អាជីវ ក ម្ម  
ដ្ល រួមមាន សហគ្ស ខ្នាត តូច 
និង មធ្យម នៅ កម្ពុជា ផងដ្រ។ 
សច្ក្តបីក្ាស ដដល្  បញ្ជាក ់

ថា៖«ការគាំទ្ ន្ះនឹង ជួយ 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុងការ- 
កាត់ បន្ថយ ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមាន  
ន្   ជំងឺ រាត ត្បាត ន្ះ លើ ស៊ខភា ព  
សង្គម និង ស្ដ្ឋ កិច្ច»។

បទ្ស្ កម្ពជុា  ងាយ រងគ្ះ 
ខ្លាំង  ពី ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន 
ន្ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយសារ ស្ដ្ឋ - 
កចិ្ច បើកចហំមលូដ្ឋាន សដ្្ឋ ក ិច្ច 

ចង្អៀត  នងិ បជ្ា ពលរដ្ឋ ចលត័ 
ច្ើន។ ADB រពំងឹថា សដ្្ឋកចិ្ច 
កម្ពុជា  អាច ធ្លាក់ច៊ះ ក្នុង រង្វង់  
-៥,  ៥% ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ដោ យ -   
សារ ការថយច៊ះ ន្ វិស័យ ទ្ស- 
ចរណ៍  ការនាំ ច្ញ សម្លៀក- 
បពំាក ់សប្ក្ ជើង នងិ សមា្ភារ ធ្វើ 
ដំណើរតិចជាង ម៊ន និង ការ ច៊ះ - 
ថយ ន្ សកម្មភាព...តទៅទំព័រ  ៦

រាជរដ្ឋាភិបាល  អំពាវ នាវ ឲ្យ ពល រដ្ឋ កី្ក្ ពិត ប្កដ 
បន្ត ទៅ ដក់ ពាក្យ នៅ អាជ្ញាធរ ឃំុ ដើម្បី ទទួល បាន សាច់ ប្ក់ ឧបត្ថម្ភ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលបាន  
អំពាវ នាវ ឱ្យ គ្ួសារ  ពល រដ្ឋ 
ក្ីក្ ពិត ប្កដ  បន្ត ទៅដក់ - 
ពាក្យ នៅ អាជា្ញាធរ ឃ៊ំ ដើម្បី វាយ- 
តម្ល ្ទទួល បាន សាច់ ប្ក់ ឧប ត្ថ ម្ភ  

ក្នុង ដំណាក់ កាលវិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ន្ះ ដោយ រដ្ឋាភបិាល បាន 
គង្ ថវកិា ចនំនួ ៣០០ លាន 
ដ៊លា្លារ សម្ប់ អន៊វត្ដ លើ ការ - 
ឧបត្ថម្ភ ន្ះ ក្នងុ រយៈ ព្ល ១ឆ្នា ំ។  

ន្ះ បើតាម លោក  វងស្ ី វសិសុ្ត  
រដ្ឋ ល្ខ ធិការ ប្ចាំ ការ  ន្ 

ក្សួ ង ស្ដ្ឋ កិច្ច  និ ងហិរញ្ញវត្ថុ 
ថ្ល្ង   ក្នងុ សន្នសិីទសារពត័ម៌ាន 
ស្តី ពីវិ ធន ការ ទ្ទ្ ង់ សា្តារ និង 
ជំរ៊ញកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និង កម្ម - 
វិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ ប្ក់ ជូន គួ្សា រ   
ក្ីក្ និង ងាយ រង គ្ះ ក្នុង 
អំឡុ ង ព្ល  រាតត្បាត ន្ ជំងឺ កូវី ដ-  

១៩ ដ្ល រៀបចំដោយគណៈ - 
កមា្មាធិការ គោល នយោ បាយ- 
ស្ ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ន្ ក្សួ ង 
ស្ដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ   នៅ 
ទសី្ដ ីការ  កស្ងួ សដ្្ឋ កចិ្ច  កាល 
ពី ថ្ង្ ម្សិលមិញ ។

លោក  វិស្សុត ថ្លង្ ថា ចំណា យ  

ទៅ លើ ផល ប៉ះពាល់ ន្ ជំងឺ កូវី ដ - 
១៩  សរ៊ប រដ្ឋាភិបាល បាន  ត្ៀ ម 
ថវកិា ក្នងុ ការ  ចណំាយ ទាងំ ផ្នក្  
ជំងឺ និង ដោះស្យផល ប៉ះពា ល់  
សង្គម   បញ្ហា សង្គមរមួ ទាងំ ជយួ 
ដោះ ស្យ ផល ប៉ះពាល់ ដល់ 
វិស័យ ឯកជន...តទៅទំព័រ  ២

 ៦ ខ្ ក្សួង សាធា -  
រណ ការ បង្កប្ រថ  -  
យន្ត ដឹក លើស ទម្ងន់  
ជង ២៨មឺុន គ្ឿ ង

រដ្ឋមន្ត្មីហាផ្ទ ្ណ្- 
នំាឲ្យមន្ត្រីៀបចំប្លង់ ម្ 
គ្ប់គ្ងដីធ្លទូីទំាងប្- 
ទ្ស ចៀសវាងជម្លោះ

អាម្រិកនឹង   លុប 
ប្ព័ន្ធ    GSP 
លើទំនិញ អង្ករ 
រួមទំាងពី កម្ពជុ

អាម្ រិក ប្កាស 
ដកខ្លនួច្ញពី អង្គ- 
ការសុខភាពពិភព- 
លោក  ជ ផ្លវូ ការ 

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ: សមត្ថកិច្ច ជំនាញ  
ន្  ក្សួង សាធរណការ និង 
ដឹកជញ្ជូន  បាន បង្ក្ប រថយន្ត 
ដឹកទំនិញ លើស ទម្ងន់ កំណត់  
សរ៊ប ជាង ២៨ ម៊ឺន គ្ឿង  ក្នុង 
អឡំងុពល្ ត្តួ ពនិតិយ្   តាមផ្លវូ 
ក្នុង រយៈព្ល...តទៅទំព័រ  ៦

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្ី  
រដ្ឋមន្ត្ ីកស្ងួ មហាផ្ទ ្ លោក ស 
ខ្ង  ណ្នាំ ឲ្យ មន្ត្ី រៀបចំ ប្លង់ ម្  
សម្ប់ គ្ប់គ្ង ដីធ្លី ទូទាំង ប្- 
ទ្ស  ដ្ល ពិស្ស នោះ  តំបន់ 
ប៉លូ សដ្្ឋកចិ្ច  ដោយ លោក បារម្ភ 
ថា  អាចមាន បញ្ហា ស្មុគ សា្មាញ 
ក្នុងព្ល អនាគត  ជាពិ ស្ស 
ជម្លាះ ពាកព់ន័្ធ នងឹ មន្ត្ ីជានខ់្ពស ់
ក្នុង ជួរ រដ្ឋាភិបាល។

ការណ្នាំ ន្ះ...តទៅទំព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករ  

 ភ្នំពៃញៈ សហរដ្ឋ អាម្រិ  ក 
នឹង ត្ួត  ពិនិត្យ ការ ល៊បចោល 
កម្មវិធី  ប្ព័ន្ធ អន៊ គ្ះ ពន្ធ 
ពាណិជ្ជ កម្ម  (GSP) លើ អង្ករ 
ព ី  បណា្ដា បទ្ស្ ជា ច្ើន  រមួ ទាងំ  
កម្ពុជា  ផងដ្រ ដើម្បី បញ្ឈប់  ការ- 
នំាចលូ   ខណៈ ដល្  ការកើន ឡើង  
ចំននួ នា ំចលូ កពំង៊  ប៉ះពាល ់ដល ់
កសិករ របស ់ ពួក គ្ ។  

សហព័ន្ធ ស្ូវ អង្ករ អាម្រិក  
(USA Rice)  ដ្ល ការពារ 
វសិយ័ ទាងំអស ់លើ ពភិព លោក 
ន ្ឧសស្ាហ កម្ម ស្វូ អង្ករ អាមរ្កិ  
កាល ព ីចង៊ ខ ្មថិន៊ា USA Rice  
បាន ផ្ដល ់សក្ខ ីកម្ម ជាក ់ស្ដង្ ដល់  
គណៈ កម្មការ ពាណជិ្ជ  កម្ម អន្តរ- 
ជាតិ អាម្រិក  ...តទៅទំព័រ ៨ 

កៃុង វ៉ាសុីន តោនៈ  អាម្រិក 
កាល ថ្ង្ អងា្គារ  បាន ដក់លិខិត  
ជនូ ដណំងឹ អពំ ីការ ដក ខ្លនួ ចញ្ 
ព ីអង្គការសខ៊ភាព ពភិព លោក 
(WHO)ជូន អគ្គ ល្ខ ធិការ 
អង្គការ សហ ប្ជាជាតិ ជា ផ្លូវ - 
ការ  ដោយ ... តទៅទំព័រ   ១២

គៃសួារ ជន បទ ទទួល ការ គំាទៃ ពី  ADB និង ដៃ គូក្នងុ ការ បៃ កបជំនាញ  (ចិញ្ចមឹ និង ភ្ញាស់មន់) ចិញ្ចមឹ ជីវិត   ។ រូបថត សហ ការី



សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំពេញ: អាជ្ញាធរខណ្ឌចំការ-
មន ពីម្សិលមិញបានរារាំងក្ុម
យុវជនជង២០នាក់ និងព្ះ-
សង្ឃប្មាណជជិត១០អង្គ
ដ្លមកជួបជុំគ្នាប្រព្ធខួប៤ឆ្នាំ
ន្ការស្លាប់លោក ក្ម ឡី នៅ
បរិវ្ណស្ថានីយប្ងឥន្ធនៈកាល់-
តិច នៅក្នុងសង្កាត់ទន្ល្បាសក់
ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្ញ
ខណៈអាជ្ញាធរហៅបុរសមា្នាក់
ដ្លពាក់អាវមានរូបលោកក្ម
ឡីទៅសកសួរ ប៉ុន្ដ្បានអនុ-
ញ្ញាតឲ្យត្ឡប់មកផ្ទះវិញ។
បុរសមា្នាក់ឈ្មោះខាន់ចាន់ថន

វ័យប្មាណ ៣០ឆ្នាំ ត្ូវបាន
អាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនហៅទៅ
សួរនាំ ខណៈបុរសនោះបានជិះ
កង់ដោយពាក់អាវមានរូបលោក
ក្មឡីចូលទៅបរិវ្ណស្ថានីយ
ប្ងឥន្ធនៈកាល់តិចស្តុបបូកគោ
នៅពឹ្កថ្ង្ទី៨ខ្កក្កដាដ្លជ
កន្ល្ងឃាតករបាញ់សមា្លាប់
លោកក្មឡីកាលពី៤ឆ្នាំមុន។
លោក ហុង ចាន់ថ្ងនាយ

ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់
បឹងត្ប្ក ខណ្ឌចំការមនបាន
ថ្ល្ងពីម្សិលមិញថា យុវជន និង
ព្ះសង្ឃបានចាកច្ញពីបរិ-
វ្ណស្ថានីយប្ងឥន្ធនៈកាល់-
តិចស្តុបបូកគោអស់ហើយក្យ
ពីមានការណ្នាំ និងសម្ប-
សម្ួលពីអាជ្ញាធរមូលដា្ឋាន។
ម្យ៉ាងទៀតបរិវ្ណន្ះ តូ្វបាន

រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនជូនដំណឹង
ពីការហាមឃាត់ប្រព្ធពិធីន្ះ។
លោកបន្តថា ក្នុងអំឡុងព្ល

នោះអាជ្ញាធរបានហៅបរុសមា្នាក់
ដ្លពាក់អាវមានរូបលោកក្មឡី
ចលូបរវ្ិណស្ថានីយប្ងឥន្ធនៈ
កាល់តិច ប៉ុន្ដ្ត្ូវបានអនុញ្ញាត
ឲ្យគត់ត្ឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ
ក្យព្លហៅសកសួរ និង
ណ្នាំជិត១ម៉ាងដោយគ្ន់-
ត្អប់រំគត់ប៉ុណ្ណោះ និងគ្មោន
ការធ្វើកិច្ចសន្យអ្វីនោះទ្។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងសក-

សួរគត់ប្ហ្លកន្លះម៉ាង
យើងឲ្យគត់ទៅវិញហើយ អត់
មានឃាត់ខ្លួនអ្វីទ្ គត់គ្ន់ត្
ពាក់មានរូបលោកក្មឡីទ្។
គត់អត់មានធ្វើសកម្មភាពអ្វី
ដ្លប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធា្នាប់ ខ្ញុំ
បានសរួគត់គត់ថាគត់ជិះកង់
កាត់តាមផ្លវូហ្នងឹហើយឃើញគ្

ឈរជុំៗគ្នា ក៏ចូលទៅមើលគ្
ល្ងគត់អត់ដឹងរឿងអីទ្»។
ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានរបស់

រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនចុះថ្ង្ទី
៧ខ្កក្កដាដ្លភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍
ទទួលបានពីម្សិលមិញឲ្យដឹងថា
មា្ចាស់ស្ថានីយកាល់តចិស្តុបបកូ-
គោ បានស្នើសុំមកអាជ្ញាធរឲ្យ
ជួយចាត់វិធានការនានា ដើម្បី
ធានាប្ក្តីភាពន្ការប្កប
អាជីវកម្មសណ្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈ
សន្ដិសុខនិងធានាបាននូវហានិភ័យ
ន្អគ្គិភ័យដ្លអាចកើតមាន
ជយថាហ្តុនៅក្នុងស្ថានីយ
ប្ង។ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មាន
បន្តថាដោយយោងតាមសំណូមពរ
ហើយផ្អ្កតាមច្បាប់ និងលិខិត
បទដា្ឋានគតិយុត្តនានា រដ្ឋបាល
ខណ្ឌចំការមននឹងចាត់វិធានការ
មិនឲ្យមានការជួបជុំនៅទីតាំង
នោះឡើយដោយសរមានការ-

ស្នើសំុពីមា្ចាស់ស្ថានីយប្ងឥន្ធនៈ
កាល់តិចដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខ
សណ្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈយោង
តាមស្មោរតីន្ច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើ
បាតុកម្ម ដោយសន្តិវិធី អ្នកចង់
សម្ដ្ងមតិត្ូវជួបជុំនៅទីលាន
ប្ជធិបត្យយ្និងស្ថានភាពជងំឺ
កូវីដ១៩កំពុងរីករាលដាលជ
សកលក្សងួសខុាភិបាលបាន
បិទនូវការជួបជុំគ្ប់ប្ភ្ទនៅ
ទូទាំងប្ទ្ស។ រដ្ឋបាលខណ្ឌ
ចំការមនបានឲ្យដឹងថា៖«រដ្ឋបាល
ខណ្ឌចំការមនគ្មោនជម្ើសអ្វី
ក្ពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋ-
បាល និងវិធានការច្បាប់ចំពោះ
ជនទាំងឡាយណដ្លប្ព្ឹត្ត
ផ្ទយុនងឹចប្ាប់នងិលខិតិបទដា្ឋាន-
គតិយុត្តនានា»។
លោក ថុន រដា្ឋា សកម្មជន

បរិស្ថានដ្លបានចូលរួមក្នុង
សកម្មភាពបរ្ព្ធខបួ៤ឆ្នាំន្ការ-
ស្លាប់លោកកម្ឡីបានថ្លង្ថា
កាលពីម្សិលមិញថាតាមគមង្
យុវជននិងព្ះសង្ឃគ្ងជួប-
ជុំគ្នាហូបកាហ្វ្ និងបង្សុកូល
ដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធ
លោក ក្ម ឡីដ្លត្ូវបាន
ឃាតករបាញ់សមា្លាប់កាលពីថ្ង្ទី
១០ ខ្កក្កដាឆ្នាំ២០១៦ប៉ុន្ត្
គម្ងន្ះត្ូវបានអាជ្ញាធរជ-
ច្ើននាក់បានពយ្យាមរារាងំមនិ
ឲ្យមានការជួបជំុធ្វើពិធីប្បសស-
នានោះឡើយក្មហ្តុផល
មានការស្នើសុំពីមា្ចាស់ស្ថានីយ
និងដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធា្នាប់៕
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រាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យ...អាជ្ញាធរធ្វើតាមការស្នើសំុរបស់ម្ចាស់ស្ថានីយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យ
មនការប្មូលផ្ដុធំ្វើពិធីប្រព្ធខួបន្ការស្លាប់លោកក្មឡី

តពីទំព័រ១...សរុបចំនួន
១១៦៤លានដុលា្លារ។
លោកថ្លង្ថាក្នងុនោះថវកិា

ចំនួន៥៦៤លានដុលា្លារជ-
ការចំណយតាមរយៈយន្តការ
ជការជួយអន្តរាគមន៍។ថវិកា
៦០០លានដុលា្លារគឺជចំណយ
ទៅលើផ្ន្កសង្គ្ះវិស័យពា-
ណិជ្ជកម្ម(Business)តាម-
រយៈការផ្ដល់ឥណទានឬការ-
ធានាឥណទានទៅដល់វិស័យ
ឯកជន។ចំនួនថវិកាន្ះមិន-
ទាន់បូកបញ្ចូលអស់ទៅលើការ-
កាត់បន្ថយការបន្ធបូន្ថយពន្ធ
ផ្ស្ងៗ នៅឡើយទ្។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ចំនួន

គ្ួសរក្ីក្ន្ះ មានចំនួន
កើនឡើងព១ីខ្ទៅ១ខ្។ក្នងុ
ចំនួនទឹកប្ក់ ជំនួយសង្គម
៣០០លានដុលា្លារ រហូតមក
ដល់ថ្ង្ន្ះយើងចណំយអស់
១២៧លានដុលា្លារហើយ»។
លោកសំហ្ងបុរស រដ្ឋ-

ល្ខាធិការក្សួងសង្គមកិច្ច
អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា
ថ្លង្នៅក្នងុសន្នសិទីន្ះដរ្ថា
ក្នុងរយៈព្ល១៤ថ្ង្ចាប់ពី
ថ្ងដ្្លប្កាសផ្ដល់សច់ប្ក់
ឧបត្ថម្ភកាលពីថ្ង្ទី២៤ខ្
មិថុនារដា្ឋាភិបាលបានបើកសច់-
ប្ក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋបាន
៩០ភាគរយហើយស្មើនឹង
៥០មុឺនគ្ួសរក្នុងចំណម
ពលរដ្ឋជង៥៦មុឺនគ្ួសរ។
លោកបានថ្ល្ងថា៖«ប្ជ-

ពលរដ្ឋដ្លនៅស្សសល់
ក្នុងជុំទី១សូមអញ្ជើញទៅ
បើកប្ក់ឧបត្ថម្ភ ឱ្យបានមុន
ថ្ងទី្២៤ខ្កក្កដាន្ះ។ដោយ-
ឡ្កពលរដ្ឋជគ្ួសរក្ីក្
ដ្លបានបើកសច់ប្ក់ឧប-
ត្ថម្ភរួចហើយសូមអញ្ជើញទៅ
បើកសច់ប្ក់ជុំទី២ចាប់ពី
ថ្ង្ទី២៥ខ្កក្កដា រហូតទៅ
ដល់ថ្ងទី្២៤ខ្សីហាឆ្នាន្ំះ។

ន្ះជការជយួក្នងុខ្ទ២ីរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលទៅដល់គ្ួសរ
ក្ីក្»។
លោកសំហ្ងបុរសបញ្ជាក់

ថា៖«ការផ្ដល់សច់ប្ក់ឧបត្ថម្ភ
ន្ះមិនទាន់បញ្ចប់នៅក្នុងជុំទី
១ន្ះទ្។ប្ជពលរដ្ឋដ្ល
ជគ្ួសរក្ីក្សូមទៅដាក់-
ពាក្យនៅអាជ្ញាធរឃុំដើម្បីធ្វើ-
ការវាយតម្ល្ទទួលពាក្យបន្ត-
ទៀត។នៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុ-
ប្បន្នន្ះយើងកំពុងត្ពិនិត្យ
បន្តទៀតអាចមានប្មាណ
ប្ហាក់ប្ហ្ល៣-៤មុឺន
គ្សួរទៀតដល្អាចចលូមក
កម្មវិធីផ្ដល់សច់ប្ក់ន្ះ
នៅជុំទី២ន្ះជយន្តការបន្ត
យើងទទលួពាកយ្បន្ថម្ជបន្ត-
បនា្ទាប់»។
លោកវង្សីវិស្សុតបន្ថ្មថា

មកដល់ព្លន្ះសភាពការ-
ណ៍នៅកម្ពុជបើប្ៀបធៀប
ជមួយប្ទ្សមួយចំនួនគឺ
នៅគ្ប់គ្ងបានល្អនៅឡើយ។
រដា្ឋាភិបាលគ្ប់គ្ងបានល្អ
ទាំងផ្ន្កជំងឺផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច
និងសង្គម។
លោកវង្សីវិស្សុតបញ្ជាក់ថា៖

«កតា្ដា៣ដ្លធ្វើឱ្យយើងមាន
ថ្ងន្្ះគឺស្ថតិនៅក្នងុស្ថានភាព
គ្ប់គ្ងបានកតា្ដាទី១គឺជ
កតា្ដាដឹកនាំគឺជសមត្ថភាពដឹក-
នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្្ដី របស់
យើងគឺសម្ដ្ចត្ជោជអគ្គ-
បញ្ជាការទី១ក្នងុការដឹកនំា
ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងកូវីដ១៩ន្ះ។
កតា្ដាទី២គឺកតា្តាគោលនយោ-
បាយនិងវិធានការផ្ស្ងៗ 
ដ្លយើងបានគិតគូរយា៉ាង-
ហ្មត់ចត់ បត់ប្នទៅតាមបរិ-
ការណ៍វិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនិង
កតា្ដាទី៣គឺកតា្ដាចូលរួមរបស់
ប្ជជនដោយបានចូលរួម
គោរពតាមការណ្នំារបស់
រាជរដា្ឋាភិបាល៕

ទិដ្ឋភាពនៅកន្លេងបេរព្ធខួប៤ឆ្នាសំពលោកកេមឡីមេសិលមិញ។ រូបហា៊ានរង្សី

បេជាពលរដ្ឋដេលទទួលបានបណ្ណកេកីេនឹងទទួលបានសាច់បេក់
ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល។ រូបថតNSPC



ឃុត សុភចរិយា

ស្ទងឹត្រែងៈ បុរស ជនជាតិ ឡាវ ម្នាក់ត្រវូ 
បាន តុលាការបង្គាប់ឲ្រយសមត្ថកិច្ច បញ្ជនូ  
ទៅ ឃំុខ្លនួ  នៅ ពន្ធនាគារ ខ្រត្ត ស្ទងឹត្រង  
កាលព ីម្រសលិមញិ  ក្រយ ព ី  បានបញ្ចប ់
ការ សាកសួរ ចម្លើយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ - 
ជួញដូរ គ្រឿងញៀន ជាង ៧គីឡូ ក្រម  
ដ្រល ត្រូវបាន ចាប់ខ្លួន កាលពី ថ្ង្រទី៦ 
កក្កដា  នៅ ចណំចុ កពំង ់ចម្លង មយួ ស្ថតិ 
ក្នងុ ភូមិ អន្លង់ សា្វាយ  ឃំុ ព្រះ រំកិល  ស្រកុ   
បុរី អូរសា្វាយ ស្រនជ័យ  ខ្រត្ត ស្ទងឹ ត្រង។

លោក ឈុំ សា៊ាងហាក់  អនុប្រធាន 
ល្រខា ធិការដា្ឋាន រដ្ឋបាល សាលា ដំបូង 
ខ្រត្ត ស្ទងឹត្រង  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ព ីថ្ង្រ ពធុ   
ថា  ជនជាប ់ចោទ ត្រវូបាន  លោក  អ៊ងួ វទុ្ធា  
ចៅក្រម សុើបសរួ សាលា ដបំងូ ខ្រត្ត ស្ទងឹ- 
ត្រង  បង្គាប់ ឲ្រយ នគរបាលយុត្តិធម៌  
នាំយក ទៅ ឃុំខ្លួន ជាបណ្ដោះ អាសន្ន  
នៅ ពន្ធនាគារ ខ្រត្ត ស្ទងឹ ត្រង  ដើម្របី រងច់ា ំ
ការជំនុំជម្រះ នៅ ព្រល ក្រយ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ក្រយ បញ្ចប់ ការ- 
សុើប សរួ ជនត្រវូ ចោទ ត្រវូបាន តលុាការ    

បង្គាប់ ឲ្រយ នាំទៅ ឃុំខ្លួន ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន  នៅ ពន្ធនាគារ ខ្រត្ត  ដោយ ចោទ- 
ប្រកាន់ ពី បទ ជួញដូរ សារធាតុ ញៀន  
តាម មត្រ ៤០ ន្រ ច្របាប់ គ្រឿង ញៀន»។

បើ តាម មន្ត្រី នគរបាល  ដ្រលបាន- 
ដឹកនាំ កម្លាំង ចុះ ប្រតិបត្តិការ បង្ក្រប  
បានឲ្រយ ដឹងថា  សារធាតុ ញៀន ដ្រល 
រកឃើញ និង រឹប អូស ពី បុរស ជន ជាតិ 
ឡាវ នោះ  ជា ប្រភ្រទ អ្រស៍ ម្រតំ ហ្វ្រតា- 
មីន។ លោក យិន បញ្ញារិទ្ធ  នាយករង 
មន្ទីរ ប្រឆាំង គ្រឿងញៀន  ន្រ ក្រសួង 
មហាផ្ទ្រ  ដ្រល ដឹកនាំ កម្លាំង ការិយា- 
ល័យ ប្រឆាំង គ្រឿង ញៀន (ក៩) ចុះ- 
ប្រតិបត្តិការ ស្រវជ្រវ  និង បង្ក្រប 
បទល្មើស គ្រឿង ញៀន ក្នងុ តបំន ់ខាងលើ  
បានប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ង្រទី៧  
ខ្រកក្កដា  ថា  បុរស ជនជាតិ ឡាវ  ដ្រល 
ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ក្នុង បទ ល្មើស ន្រះ  
ឈ្មោះ ភតិ ងនិ [Phit Ngin]  អាយុ ៣៣ 
ឆា្នាំ  មន លំនៅ  ក្នុង ស្រុក  Khong 
Champasak  ប្រទ្រស ឡាវ។

លោក ថា ៖« ជន សង្រសយ័ បានលចួ ឆ្លង- 
ដ្រន ចូល មក ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា យើង 

តាម ទកូ ដោយ បន្ល ំខ្លនួ ជាអ្នក ន្រសាទ  ប៉នុ្ត្រ   
ក្រយ មន ការសង្រសយ័  សមត្ថកចិ្ច យើង 
បានធ្វើ ការឃាត ់ខ្លនួ នងិ ឆ្រកឆ្ររ រក ឃើញ   
គ្រឿង ញៀន សរុប ជាង ៧គីឡូ ក្រម» ។

មន្ត្រនីគរបាលរបូន្រះបន្ថ្រមថា ៖« ជន-  
សង្រស័យ ខាងលើ ន្រះ  គ ឺជាក្រមុ ថ្ម ីមយួ ទៀត  
ដ្រលទំនង ជាក្រមុ ឧក្រដិ្ឋជនគ្រឿង ញៀន  
ក្នុង ប្រទ្រស ឡាវ  ទើប បង្កើត ឡើង» ។

ជុំវិញ ករណី ន្រះ  លោក ច្រម ផានិត  
ប្រធាន ការយិាលយ័ បង្ក្រប គ្រឿងញៀន 
ខ្រត្ត ស្ទងឹត្រង  បានប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ថា  
ក្រយ ព ីបញ្ចប ់ការសាកសរួ  នៅ រសៀល   
ថ្ង្រ អង្គារ  ក្រុម មន្ត្រី ជំនាញ បាន កសាង 
សំណុំរឿង បញ្ជូន ជនសង្រស័យ  ទៅ កាន់ 
តុលាការ ខ្រត្ត ស្ទឹង ត្រង ដើម្របី មន 
ចំណាត់ការ បន្ត តាម នីតិវិធី ។

លោក ផានិត  បានថ្ល្រងថា ៖«មន្ត្រី 
ជំនាញ យើង បានបញ្ជូន ជន សង្រស័យ 
ទៅ តុលាការ ហើយ  ប៉ុន្ត្រ តុលាការ 
សម្រច ចោទ ប្រកាន់ ប្រប ណា នោះ  ខ្ញុំ 
មនិទន ់ដងឹ ទ្រ  ព្រះ វា កពំងុ ស្ថតិ ក្រម 
នីតិវិធី របស់ តុលាការ នៅ ឡើយ»។

លោក គឹម ហុង សាន  អ្នកនាំពាក្រយ 

អយ្រយការ អម សាលា ដបំងូ ខ្រត្ត ស្ទងឹ ត្រង  
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ  ថ្ង្រអង្គារ ថា  ជន- 
សង្រស័យ ត្រវូបាន  លោក សុនី រក្រសា  ព្រះរាជ-  
អាជា្ញារង អម សាលា ដបំងូ ខ្រត្ត ស្ទងឹ ត្រង  
ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ ជួញ ដូរ គ្រឿង ញៀន  
តាម មត្រ ៤០ ន្រ ច្របាប់ គ្រឿង ញៀន។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ខាង តំណាង អយ្រយ- 
ការ  យើង បាន សម្រច ចោទ ប្រកាន់ ជន- 
សង្រស័យ ពី បទ ជួញ ដូរ គ្រឿង ញៀន តាម 
មត្រ ៤០ ន្រ ច្របាប ់គ្រឿង ញៀននងិ បាន- 
បញ្ជូន ទៅកាន់ ចៅក្រម សុើបសួរ  ដើម្របី 
ចាត់ ការ បន្ត តាម នីតិវិធី » ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៩ ែខកក្កដា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

 គឹម    សា រុំ 

ភ្នំ ព្រែញៈ  តុលា ការ កំពូល  ពី 
ម្រសិល មិញ បាន ជំនុំ ជម្រះក្ដី 
លើសំណុំរឿង សកម្ម ជន អតី ត 
គណ បក្រស សង្គ្រះ ជាតិ ម្នាក់  គឺ  
លោក គង់  ម៉ាស់  ពាក់ ព័ន្ធ បទ 
ចោទ ប្រមថ  និង ញុះញង់ ឲ្រយ  
ប្រ ព្រឹត្ត បទ ឧក្រិដ្ឋ  ជា អាទិ៍ដ្រល 
ប្រព្រឹត្ត នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ 
អំឡុង ឆា្នាំ ២០១៩ ដ្រល តុលា- 
ការ ថា្នាក់ ក្រម ទំង ២ ថា្នាក់ ផ្ដន្ទា- 
ទោស ដាក់ ពន្ធ នាគារ  ១ឆា្នា ំកន្លះ ។ 

 លោក  គង់  ស្រុីម   ចៅ ក្រម 
ប្រកឹ្រសា ជំនំុ ជម្រះ បាន អាន កណំត ់
ហ្រតុ របស់ តុលា ការ កំពូល  នៅ 
ក្នុង បន្ទប់ សវនា ការ  ដោយ  អវត្ត- 
មន ជនជាប់ ចោទ  និង នៅ 
ចពំោះ មខុ លោក  ស ំ សគុង ់  ជា 
ម្រធាវ ី ការពារ សទិ្ធ ិឲ្រយ ជន ជាប-់ 
ចោទ ថា  ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ 
គង់  ម៉ាស់    បាន សរស្ររ សារ 
ក្នងុ នយ័ រិះគន ់ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំរបស ់
រាជ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ។  ជន- 
ជាប់ ចោទ ត្រូវ សមត្ថកិច្ច ឃាត់ 
ខ្លួន នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ អំឡុង 
ឆា្នាំ ២០១៩ ។ 

 លោក  ចៅ ក្រម  អាន កំណត់- 
ហ្រតុ  បន្ត ថា ជន ជាប់ ចោទ  គង់  
ម៉ាស ់ ត្រវូ  បាន សាលា ដំ  បូង រាជ- 
ធានី ភ្ន ំព្រញ បើក សវនា ការជំនំុ-  
ជម្រះ  និង ប្រកាស សា ល ក្រម 
នៅ ថ្ង្រ ទី ១៨ ខ្រ តុលា ឆា្នា ំ២០១៩ 
សម្រច ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់  ពន្ធនា- 

គារ រយៈ ព្រល ១ឆា្នាំ កន្លះ ចោទ 
បទ ប្រមថ   និង ញុះ ញង់  ឲ្រយ ប្រ- 
ព្រឹត្ត បទ ឧក្រិដ្ឋ ជា  អាទិ៍តាម 
បញ្ញ ត្ត ិមត្រ ៤៩៥ និង មត្រ 
៥០២ ន្រ ក្រម ព្រហ្ម ទណ្ឌ។  ប៉នុ្ត្រ 
ជន ជាប់ ចោទ មិន សុខ ចិត្ត នឹង 
ទណ្ឌ កម្ម ទោស ន្រះ ប្តឹង ទស់  
មក សាលា ឧទ្ធរ ណ៍ ហើយ  ត្រូវ 
សាលា ឧទ្ធរណ ៍ប្រ កាស សាល- 
ដី កា នៅ ថ្ង្រ ទី  ២៣  ខ្រមីនា  ឆា្នាំ 
២០២០ សម្រច  តម្កល ់សាល- 
ក្រម របស ់សា លា ដបំងូ រាជ ធាន ី
ភ្នពំ្រញ ដដ្រល ។  ជន ជាប ់ចោទ 
មិន សុខ ចិត្ត  ហើយ បាន ប្តឹង 
សារ ទុក្ខ  មក តុលា ការ កំពូល 
ទៀត ។    ក្នុ ង ស្រច ក្តី សន្និ ដា្ឋាន 
ដោយ អវត្ត មន របស់ ជន ជាប់- 
ចោទ នោះ លោក  ជំុ  សំ បាន  តំ ណាង 
មហា អយ្រយ ការ ថ្ល្រង ថា  ជន ជាប ់
ចោទ កាល ពី ជំនុំ ជម្រះ នៅ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍ បាន សារ ភាព 
ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សរស្ររ 
សារ នៅ លើ បណា្ដោញ ទំនាក់- 
ទំនង ក្នុង គណនី ហ្វ្រស បុ៊ក 
របស់ គាត់ ពិត ប្រកដ ម្រន ។

 លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ដូច្ន្រះ ការ- 
ដ្រល  សាលា ឧ ទ្ធរណ៍  សម្រច 
តាម សាល ក្រម  របស់ សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំព្រញ ជា ការ- 
ត្រឹមត្រូវ តាម ច្របាប់ ហើយ ។ ខ្ញុំ 
សូម តម្កល់ សាល ដី កា របស់ 
សា លា ឧទ្ធរណ៍ នៅ ដដ្រល» ។  

 លោក  សំ  សុគង់  ជា ម្រធាវី   
ការពារ សិទ្ធិ ...តទៅ ទំ ព័រ ៥

ជនជាតិឡាវដ្រែលត្រែវូបានចាប់ខ្លនួថ្ង្រែទី៦កក្កដា ពីបទជួញដូរគ្រែឿងញៀន នៅខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង។ រូប ប៉ូលិស

តុលាការកំពូលជម្រះក្ដលីើសំណំុ
រឿងសកម្មជនអតីតបក្រសប្រឆំាង

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំព្រែញៈ លោក ទ្រស រដ្ឋ មន្ត្រី 
ស៊នុ ចាន ់ថលុ រដ្ឋ មន្រ្ដ ីក្រសងួ- 
សាធា រណ ការ និង ដឹក ជញ្ជនូ បាន  
ថ្ល្រងថា  ក្រ ស ួងក ំពងុ ពចិា រណា 
ជា មួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  និង ក្រមុ ហុ៊ន 
រូ៉យា៉ាល់ គ្របុ ដើម្របី បិទ ខ្រស្រ រថ ភ្លើង 
ពី សា្ថានី យរា ជាយ ស្មយ័ យា ន ភ្ន-ំ 
ព្រញ ទៅ ព្រលាន យន្ត ហោះ- 
ភ្នំព្រញ អន្តរ ជាតិ  ដោយសា  រ 
ប ច្ចបុ្របន្ន ពំុសូវ មន អ្នក ធ្វើ ដំ ណើរ 
ជិះ ហើ យក៏ ដើម្របី បញ្ចៀស 
គ្រះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ ផង ដ្ររ ។

ការ លើក ឡើ ង របស់ លោក 
ស៊នុ ចាន ់ថលុ ដចូ ន្រះ ធ្វើ  ឡើង 
នៅ ក្នងុ កិច្ច ប្រជំុ បូក សរុប លទ្ធ ផល 
ការងរ សុវត្ថ ិភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លវូ- 
គោក ប្រចំា ឆមស ទី១ ឆា្នា ំ២០២០ 
នងិ ទសិ ដៅ ការងរ ឆមស ទ ី២  
ឆា្នាំ ២០២០  ក្រម អធិប តីភាព 
លោក ឧបនា យក រដ្ឋមន្ត្រី ស 
ខ្រង នៅ ទសី្ដ ីកា រ ក្រសងួ មហា- 
ផ្ទ្រ កាល ពី ថ្ង្រ ទី៧   ខ្រ កក្កដា ។

លោក រដ្ឋ មន្រ្ដ ីថ្ល្រង ថា ៖ «យើង  
ខ្ញុ ំនឹង ពិចារណា ឡើង វិញ  លើ រថ- 
ភ្លើង ដ្រល ធ្វើ ដណំើរ ព ីសា្ថានយី- 
ភ្នពំ្រញ មក ព្រលាន យន្ត ហោះ- 
ភ្នំ ព្រញ   អន្តរ ជាតិ។ ពីដើម មន 
អ្នក ជិះ...ប៉ុន្ដ្រ ដោយ សារ ត្រ 
ឥឡូវ យន្ត ហោះ មិន សូវ មន អ្នក- 
ធ្វើ ដំណើ ពីសា្ថានីយ ភ្នពំ្រញ ...ព្រះ 

គា្មោន ជើង ហោះហើរ ច្រញ ចូល 
ច្រើន  ហើយ ក៏គា្មោន អ្នក ដំណើរ 
(ក្នងុ កម្ពជុា )ទៅ ព្រ លាន យន្ត- 
ហោះ ។ដូច្ន្រះ  យើង ខ្ញុ ំពិនិត្រយ ពិ- 
ចារ ណាថា  គួរត្រ បិទ។បើអាច 
បិទ បាន  ក៏គួរ ត្រ បិទ ទៅ សម្ដ្រច 
(ស  ខ្រង)ព្រះ គា្មោន អ្នក ជិះ ហើយ 
វា អាច  បង្ក គ្រះ ថា្នាក ់ចរាចរណ ៍
តាម ផ្លូវ រថ ភ្លើង នោះ ផង» ។ 

លោក  សុ៊ន  ចាន់ថុល  ថ្ល្រង ថា  
លោក នឹង ពិចារ ណា ជាមួយ ភាគី  
ពាក់ ព័ន្ធ  និង  ក្រុម ហ៊ុនរ៉ូ យា៉ាល់- 
គ្រុប  ដើម្របី បិទ ដំណើរ ការ ចរា- 
ចរណ៍ រថ ភ្លើង ន្រះ ត្រ ម្ដង ។ 

ទក់ ទង នឹង គ្រះ ថា្នាក់ ចរា ចរ ណ៍ 
រវាង រថ យន្ត  និង រ ថភ្លើង  លោក 
រដ្ឋ មន្រ្ដី  ស៊ុន ចាន់ ថុល  បាន ឱ្រយ 
ដឹងថា  បច្ចុ ប្របន្ន ក្រសួង សា ធា- 
រ ណកា រកំពុង ត្រៀម ធ្វើ កម្មវិធី 

ផ្រសព្វ ផ្រសាយ មួយ(Spot)ដ្រល 
សង្រឃមឹ ថា  ការងរ ន្រះន ឹងធ្វើ រចួ 
រាល់ នៅ ត្រីមស ទី៣ ឆា្នាំ  ន្រះ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ឥឡូវ  
យើង ខ្ញុ ំកពំងុ ត្រ ត្រៀម ធ្វើ កម្មវធិ ី
ផ្រស ព្វផ្រសា យ មួយ  ដោយ សារ ត្រ 
ការ ដឹក ជញ្ជូន តាម រយៈ រថ ភ្លើង 
នៅ ភាគ ខាង   ជើង  មន ដំណើ រការ 
ច្រើន។ពល រដ្ឋ យើង គាត់ មិន ដ្រល 
ឃើញ រថ ភ្លើង ចរាចរ ជាង ២០ឆា្នាំ 
មក ហើយ ។ដូច្ន្រះ ពួក គាត់ បើក- 
បរ ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ រថ ភ្លើងដោយ 
មិនប្រប់អា ជា្ញា ធរ  ...។ យើង 
សង្រឃឹម ថា  មុន  ដាច់ ត្រ ីមស ទី៣  
ឆា្នាំ ២០២០ន្រះ  នឹង ធ្វើ កម្មវិធី 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ន្រះ ឱ្រយ ហើយ  និង 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ឱ្រយ បាន ទលូ ំទលូា យ 
ដល់ ពល រដ្ឋ » ។ 

យោង តាម របាយ ការណ៍ 

របស ់គណៈ កម្មោ ធកិា រ ជាតសិវុត្ថ-ិ 
ភា ពច រាច រណ៍ ផ្លូវ គោក  ដ្រល 
បាន ផ្រសព្វ ផ្រសាយ កាល ពីថ្ង្រ ទី៧ 
កក្កដាបង្ហាញ ថា ករណី គ្រះ- 
ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ ក្នុង ឆមស ទី១  
ឆា្នាំ ២០២០  បាន ថយ ចុះ២៥ 
ភាគ រយ បើ ប្រៀប ធៀប នឹ ង  
ឆ មស ទី ១ ឆា្នាំ ២០១៩ ។  

បើតា មរបា យ កា រណ៍ ន្រះ   
នៅ ក្នងុ ឆម សទ ី១  ឆា្នា ំ២០២០ 
ករណ ីគ្រះ ថា្នាក ់ចរា ចរណ ៍បាន 
កើត ឡើង ចនំនួ  ១ ៦១៩  លើក 
ហើយ បើ ប្រៀប ធៀប រយៈ ព្រ ល 
ដូ ចគា្នា កាល ពីឆា្នាំ មុន ម នការ - 
ថយ ចុះ ចំនួន ៥៥២ លើក  ស្មើ 
នងឹ ២៥ ភាគ រយ។ រឯីអ្នក សា្លាប ់
ថយ ចុះ ចំនួន  ១៧២ នាក់ ស្មើ- 
នឹង ១៧ ភាគ រយ  ខណៈអ្នក 
របសួ ថយ ចុះ ចនំនួ  ៧៧៨ នាក ់ 
ស្មើ នឹង ២៤ ភាគ រយ ។

លោក រដ្ឋ មន្រ្ដ ី ស៊នុ ចានថ់ ុល 
បាន បន្ថ្រ មថា ទិស ដៅប ន្តរ បស់ 
ក្រស ួងសា ធារ ណការ  នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ក៏ ដូច ជា  គណៈ កម្មោ- 
ធិការ ជាតិ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ 
ផ្លូវ គោក  គឺ បន្ត យុទ្ធ នាការ ច្រក 
មួក សុវត្ថិ ភាព  បំពាក់ សា្លាក 
សញ្ញា សុ វត្ថិ ភាព  បិទ ចំណាំ ង- 
បា្លាត  ជសួ ជលុ  នងិ ថ្រទ ំផ្លវូ  នងិ  
គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម នា នា  ដើម្របី កាត-់ 
បន្ថយ គ្រះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ នៅ 
ទូទំង ប្រ ទ្រស កម្ពុជា ៕

ជនជាតិឡាវម្នាក់ត្រវូបានតុលាការបង្គាប់ឲ្រយឃំុខ្លនួបណ្តោះអាសន្នពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង៧គីឡូ

ក្រសួងសាធារណការពិចារណាបិទខ្រស្ររថ-
ភ្លើងចូលព្រលានដើម្របីបញ្ចៀសគ្រះថ្នាក់

ផ្លវូរថភ្លើងចូលព្រែលានយន្តហោះដ្រែលក្រែសួងគ្រែងបិទ  ។ រូបថត ហុង មិនា
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ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញ ៈ លោក សាយ ស ំអាល ់
រដ្ឋមន្ត្រ ីបរិសា្ថាន បាន ស្នើឱ្រយ អភិបា ល 
ខ្រត្ត ចំនួន ២០ផ្ដល់ ឯកសារ ពាក់  - 
ព័ន្ធ នឹង បញ្ហាដីធ្លី នៅ ស្រស សល់ 
ទំាងអស់ នៅ តំបន់ ការពារ ធន ធា ន 
ធម្មជាតិ មកឱ្រយ ក្រសួង ដើម្របី ប្រើ - 
ប្រស់ ជា ទិន្នន័យ សម្រប់ ក្រមុ កា រ - 
ងារ ចុះ កាត់ ឆ្វៀល ដី ជូន ពលរដ្ឋ 
តាម បទបញ្ជា របស់លោក នាយ ក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន ។ 

 លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ អ្នក  នាពំាក្រយ 
ក្រសួងបរិសា្ថាន បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ង្រ ទ ី៧  ខ្រ កក្កដា  ថា លោក 
សាយ សំ អាល់ បាន ផ្ញើ លិខិត ដា ច់ - 
ដោយឡ្រក ពគី្នា ទៅកាន ់អភបិា ល 
ខ្រត្ត ចំនួន ២០ ដ្រល ជា ខ្រត្ត មាន 
តំបន់ ការពារ  និង អភិរក្រស ធន ធាន 
ធម្មជាតិ ស្ថតិក្រម ក្រសួង បរិ សា្ថាន 
ដើម្របីឱ្រយ ពួកគ្រ ផ្ដល់ ឯកសារ ពា ក់-
ព័ន្ធ បញ្ហាដីធ្លី  ក្នុង តំបន់ ទាំងន្រះ 
ស្របព្រល ក្រមុការងារ អន្តរ ក្រសួ ង  
បាន ចាប់ ផ្ដើម  កាត់ ឆ្វៀល ដី ជូន 
ពលរដ្ឋ  តាម អនុ សាសន៍ របស់ 
ប្រមុខ រដា្ឋាភិបាល ។ 

 លោក ថា ៖« ក្រសួងបរិសា្ថាន 
របស់ យើង គឺ គ្រប់គ្រង ការពារ  
និង អភិរក្រស  គឺមាន ទំហំ ផ្ទ្រដី  ៧ 

លាន ៣ ស្រន ហិកតា ដ្រលមាន 
ទីតាំង នៅក្នុង ខ្រត្ត ចំនួន  ២០ ។ 
អី៊ចឹងឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រ ីបាន សរ ស្ររ 
លិខិត ទៅកាន់ អភិបាល ទំាងន្រះ 
ដើម្របី ឱ្រយ ប្រគល់ បញ្ជី ពាក់ព័ន្ធ អ្នក- 
កាន់កាប់ ដី  នៅក្នុង តំបន់ ការពារ 
ដើម្របី បញ្ជនូ មកឱ្រយ ក្រសងួ បរសិា្ថាន 
ប្រើ ប្រស ់ជា ទនិ្ននយ័ សម្រប ់ចុះ 
ទៅ ពិនិត្រយ ជាក់ស្ដ្រង នៅតាម ទីតំា ង  
នីមួយៗ ចៀសវាង ការបន្លំ យក ដី 
របស់ រដ្ឋ » ។ 

 ក្នុង កិច្ចប្រជុំ ព្រញ អង្គ នៅ ទីស្ដី - 
ការ គណៈ រដ្ឋមន្ត្រី  កាលពី ថ្ង្រទី៣ 
ខ្រ កក្កដា លោក ហ៊ុន ស្រន បាន 
ព្រមាន ចាត់វិធាន ការ ផ្លវូច្របាប់  ចំពោះ 
អ្នកមាន អំណាច និង  អ្នក មាន លុ យ- 
កាក់ ដ្រល ប្រើ ពលរដ្ឋ ទៅ ទន្ទ្រន 
ដីព្រ ស្រប ព្រល លោក បញ្ជា ឱ្រយ 
ក្រសួង រៀបចំ ដ្រនដី នគរូប នីយក ម្ម 
និង សំណង់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា - 
ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ និង ក្រសួង 
បរិសា្ថាន ត្រូវ ចុះ កាត់ ឆ្វៀល ដី  និង 
ច្រ ញ ប្លង់ កម្មសិទ្ធ ិជូន ប្រជា ពលរ ដ្ឋ 
ក្រីក្រ ដ្រល បានរស់នៅ  និង អា- 
ស្រ័ យ  ផល ជាក់ស្ដ្រងក្នុង តំបន់ 
អភិរ ក្រស តំបន់ សត្វព្រ និង តំបន់ 
ការពារ ផ្រស្រងៗ របស់ រដ្ឋ និង ត្រូវ 
ធ្វើឱ្រយ បាន ហ្មត់ ចត់ ត្រឹមត្រូវ  ក្នុង 
រយៈព្រល ប៉ុនា្មាន ខ្រ ខាង មុខ ន្រះ ។ 

 ក្រយពី មានការ ប្រកាស ពី 
នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ន្រះ លោក វ្រ ង 
សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង កសិ កម្ម 
ក៏បាន ច្រញ លិខិត មួយ  កាលពី 
ថ្ង្រទ ី  ៣  ខ្រមថិនុា  ស្ដពី ីការបង្កើត ក្រមុ 
ការ ងារចំនួន១៨ក្រុម ដើម្របី ចុះ 
ស្រវ ជ្រវ  និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ ទិន្នន័យ 
ដពី្រ  ដ្រល ប្រជាពលរដ្ឋ កានក់ាប ់
អាស្រ័យ ផល ជាក់ស្ដ្រង ន្រះ ។ 

 លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ បញ្ជាក់ ថា 
ខ្រត្ត ក្រងុ ចនំនួ ៥ ទៀតដ្រល ពុមំា ន 
តំបន់ ការពារ  និង អភិរក្រស ធនធាន 
ធម្មជាត ិ នៅក្រម ក្រសងួ បរសិា្ថាន 
ដូចជា រាជ ធានី ភ្នពំ្រញខ្រត្ត កណា្ដា ល 
សា្វាយរៀង ព្រ វ្រង និង ខ្រត្តកំពង់ - 

ចាម ។ លោក បន្តថា ភ្លាមៗ បនា្ទាប ់
ពី មាន បទបញ្ជា របស់លោក ហ៊ុន 
ស្រន ក្រសួងបរិសា្ថាន បាន ចាត់ 
មន្ត្រ ីខ្លះ រចួ ហើយ ចុះទៅ ធ្វើ ការងារ 
កាត់ ឆ្វៀល ដី ន្រះ ជូន ពលរដ្ឋដូ ច - 
ជា នៅក្នុង ខ្រត្តកោះកុង ជាដើ ម   ។ 

 ជាមួយគ្នាន្រះ លិខិត មួយ ចុះ 
ថ្ង្រ ទី ៦  ខ្រកក្កដា របស់លោកសា យ 
សំ អាល់ ដ្រល បាន ផ្ញើ ទៅកាន់ អភិ - 
បាល ខ្រត្ត ព្រះវិហារ លោក ប្រក់ 
សុវណ្ណ  បញ្ជាក់ ថា ក្រុម ការងារ 
អន្តរ  ក្រសួង នឹង ចុះ អនុវត្តតាម បទ- 
បញ្ជា របសល់ោកហ៊នុ ស្រន ដើម្រប ី 
កាត់ ឆ្វៀល ដី  និង ផ្ដល់ កម្ម សិទ្ធ ិដី  
ជូន ពលរដ្ឋ ដ្រល បាន កាន់កាប់ 

នងិ អាស្រយ័ ផល ជាកស់្ដ្រង យរូ ឆ្នា ំ
នៅតាម ទីតំាង ស្ថតិក្នងុ តំបន់ ការ - 
ពារ ធនធានធម្មជាតិ  និង គម្រ ប 
ព្រឈើ នៅ តាម  បណា្ដា ខ្រត្ត មួយ 
ចំនួនដូចជា ខ្រត្ត កោះកុង ព្រះវិហា រ 
ឧ ត្ត រ មានជ័យ ស្ទឹងត្រង រតន គិរី 
និង ខ្រត្ត មណ្ឌលគិ រី ។  លិខិត នោះ 
សរស្ររថា ៖ «ក្នុង ន័យ ន្រះ ដើម្របី 
ទទួល បាន ទិន្នន័យ គ្រប់ ជ្រងុជ្រ យ 
មុននឹង ក្រុមការងារ អន្តរ ក្រសួង  
សា្ថាបន័ ចុះ អនវុត្ត ផ្ទាល ់ជាកស់្ដ្រង 
និង ឱ្រយបាន ច្របាស់ លាស់ តាម បណា្ដា  
ខ្រត្ត ពាក់ព័ន្ធ ។ ក្រសួង បរិសា្ថាន សូ  ម 
ឯកឧត្តម អភិបាល ផ្ដល់ ឯកសារ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហាដីធ្ល ីជូន មក ក្រសួ  ង 
ឱ្រយ បាន យ៉ាងយូរ ត្រឹម ថ្ង្រទី ១៥ 
ខ្រកក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០  កុំបី ខាន » ។ 

 ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ មិនអាច សំុ ការ បញ្ជា  ក់ 
ពី លោក ប្រក់ សុវណ្ណ អភិបាល 
ខ្រត្ត ព្រះវហិារ នងិ លោក សងុ ចន័្ទ- 
សុជាតិប្រធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ បានទ្រ ដោយ សារ ពួក- 
លោក មិន លើក ទូរ ស័ព្ទ ។ 

 លោក ឡោ ចាន់ អ្នក សម្រប-  
សម្រួល សមា គម អាដហុក  ខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ  ថ្ល្រង  ថា តំបន់ ការពារ 
ដោយ ក្រសួងបរិសា្ថាន  នៅក្នុង 
ខ្រត្តព្រះវិហារ គឺ ភគច្រើន  ត្រូវ 
បាន  ទន្ទ្រន  នងិ រលំោភ យក ព ីអ្នក- 

មាន អំណាច   និង អ្នក  មាន ទ្រព្រយ ធ ន 
រួមទាំង ពី ក្រុមហ៊ុន ឯកជន ដូច  ជា 
តំបន់ ការពារ ទន្ល្រ ម្រ ស ទំហំ ជាង 
២ ពាន់ ហិកតា តំបន់ ការពារ ព្រហ្ម - 
ទ្រព និង តំបន់ ការពារ ព្រ ព្រះ រកា 
ជាដើម ដ្រល តំបន់ ខ្លះ ត្រូវបាន 
រំលោភ យក អស់ ស្ទើរ ទាំង ស្រុង 
ដើម្របី ដា ំដណំា ំផ្រស្រងៗ ដចូជា ចមា្ការ  
សា្វាយ  ចន្ទ ីជា ដើម ។   លោក ថា ៖« អ្នក 
កានក់ាប ់ ដ ីតបំន ់ការពារ ទាងំ អ ស់ 
ហ្នងឹភគច្រើន  សុទ្ធត្រ អ្នក មា ន 
ទ្រព្រយធនហើយ ប្រជា ពល រដ្ឋ តូច - 
តាច  សូម្របីត្រ កាប់ ឈើ ១ដើម  
ក៏ត្រូវ ជាប់គុក ដ្ររ ប៉ុន្ត្រ អ្នកមាន 
ទ្រព្រយធនដាក់ អាត្រ ក់ ឈូស ដី 
ប្ររ   ជា អត់ មាន បញ្ហា » ។ 

 មន្ត្រី សង្គម សុីវិល រូបន្រះ យល់ 
ឃើញ ថា បទបញ្ជា របស់ លោក 
ហ៊ុន ស្រនឱ្រយ កាត់ ឆ្វៀល ដី រដ្ឋ នៅ 
ព្រលន្រះ អាច ផ្ដល់ ប្រយោជន៍ 
តិចតួច  ដល់ ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ ហើយ 
ផ្ដល ់ផលប្រយោជន ៍ច្រើន ទៅដ ល ់  
អ្នកមានអំណាច  និង ទ្រព្រយ ធន 
ដ្រល បាន រលំោភ យក ដី ខុស ច្របាប់ 
ប្រសនិបើ ក្រមុការងារ អន្តរ ក្រសងួ  
ដ្រល ចុះទៅ កាត់ ឆ្វៀល ដី ផ្ទាល់ 
ពុំបាន សិក្រសា ឱ្រយបាន ច្របាស់លាស់  
អំពី ប្រភព កាន់កាប់ ដីឬ  ពំុបាន អនុ - 
វត្ត ការងារ ឱ្រយមាន តមា្លា ភព  ៕
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តពី ទំ ព័រ ៣...ឲ្រយ ជន ជាប់- 
ចោទ  បាន សន្និដា្ឋាន ថា  មូល- 
ហ្រតុ ដ្រល កូន ក្តី របស់ លោក 
ប្តងឹ សារ ទុក្ខ មក តុលា ការ កំពូល 
ព្រល ន្រះ ដោយ សារ ត្រ  គត ់មនិ 
សខុ ចតិ្ត នងឹ ការ សម្រច  ស្រចក្ត ី
របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ទាក់ ទង 
នឹង ការ ផ្តនា្ទា ទោស ១ ឆ្នាំ កន្លះ ។ 
កនូ ក្ត ីរបស ់លោក យល ់ថា   ការ- 
ផ្តនា្ទា ទោស ន្រះ  តុលា ការ មិន 
បាន ផ្តល់ យុត្ត ិធម៌ ដល់ រូប គត់ ទ្រ ។   

 លោក ម្រធា វី ថ្ល្រង ថា ចំពោះ  
លោក តំណាង មហា អយ្រយ ការ  
ថា  កនូ ក្ត ីរបស ់លោក បាន សារ- 
ភព នៅ សា លា ឧ ទ្ធរណ៍ នោះ គ ឺ
មិន ម្រន ទ្រ   ត្រ កូន ក្តី លោក 
ព្រល សវ នា ការ នៅ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ បាន ឆ្លើយ ប្រប់ ចៅ- 
ក្រម ថា   គត ់ពតិ ជា បាន សរ ស្ររ 
រិះ គន់ ថា្នាក់ ដឹក នំា ប្រទ្រស ម្រន ។   
ប្រការ ដ្រល នាំ ឲ្រយ កូន ក្តី លោក 
សរស្រ រ សា រ រិះ គន់ រដា្ឋាភិ បាល 
គឺ  កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី  មាន ការ- 
រំលាយ គណ បក្រស សង្គ្រះ ជាតិ 
អំ ឡុង ឆ្នាំ ២០ ១៧ ។   

 លោក   ស ុគង ់ ថ្ល្រង ថា៖  « គត ់
គ្រន់ ត្រ  សរស្ររ រិះ គន់ ត្រ មិន- 
ម្រន ប្រមាថ ដូច ការ ចោទ ប្រ- 
កាន់ របស់ តុលា ការ ទ្រ ។  ក្នុង 
ប្រទ្រស កាន់ លទ្ធ ិប្រជា ធិប ត្រយ្រយ 

ពល រដ្ឋ មាន សិទ្ធិ បញ្ច្រញ មតិ ។ 
គត ់ថា  សមូ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ កុ ំទៅ 
បោះ ឆ្នាត បើ គ្មាន គណ បក្រស 
សង្គ្រះ ជាតិ»   ។   

 លោក ម្រធាវីសុគង់ សន្ន ិដា្ឋាន 
បន្ត ទៀត ថា  កូន ក្តី របស់ លោក  
លើក ឡើង ក្នុង នាម ជា  ពល រដ្ឋ 
មា្នាក់  ហើយ ក៏  ជា សិទ្ធិ បញ្ច្រញ- 
មតិ  និង សិទ្ធិ ធ្វើ នយោ បាយ ត្រ 
ប៉ុណ្ណោះ ។  ក្នុង នាម លោក ជា 
ម្រធាវី លោក ស្នើ សុំ តុលា ការ  
កំ ពូល  ទាត់ ចោល សាល ដីកា  
របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍  និង សូម 
ដោះ ល្រង  កូន ក្តី លោក ឲ្រយ មាន 
ស្ររី ភព ឡើង វិញ ។   

 លោក  ចៅ ក្រម   យូ  យុតា្ថា រា៉ា  
ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្រសា  ជំនុំ ជម្រះ 
ថ្ល្រង ក្រយ បញ្ចប ់សវនា ការ ថា  
សាល ដីកា ន្រះ  ប្រកាស នៅ ថ្ង្រ 
ទី ១៥  កក្កដា  ខាង មុខ  ។

 អ្នក ស្រី  កុល  សាត  អាយុ 
៣៥ ឆ្នាំ   ជា ប្រពន្ធ លោក  គង់ 
មា៉ាស ់ប្រប ់នៅ ក្រ បន្ទប ់សវនា- 
ការ ព ីម្រសលិ មញិ ដ្ររ ថា   រឿង ន្រះ 
អយុត្តិ ធម៌ ណាស់ សម្រប់ 
សា្វាមី  របស់ អ្នក ស្រី  ដោយ សា រ 
ត្រ  សា្វាមី របស់ អ្នក ស្រី ឃើញ អ្វី 
មិន ប្រ ក្រ តី ក្នុង សង្គម គត់ក៏ 
រិះគ ន់ ហើយ គត់ ត្រូវ ត្រ មាន 
សិទ្ធិ បញ្ច្រញ មតិ រិះគន់ ដើម្របី  
សា្ថាប នា ព្រះ  គត់ ជា ពល រដ្ឋ 
កម្ពុ ជា មា្នាក់ ដ្ររ ៕
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រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានស្នើទៅអភិបាលខ្រត្តចំនួន២០ឲ្រយផ្តល់ឯកសរពាក់ព័ន្ធដីធ្លីក្នងុតំបន់ការពារ

តុលាការ...



តពីទំព័រ១...សំណង់ហើយ
ហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះនៃះអាច
នឹងនំាឲៃយពលរដ្ឋបៃមាណ១,៣
លាននាក់ទៀតធ្លាក់ក្នងុភាពកៃកីៃ។
កាលពីខៃមីនាកម្ពជុាបៃកាសពី

ដំណើរការឆ្លើយតបសីុជមៃទៅ
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ជាមួយនឹងកញ្ចប់
ថវិកាវិធនការដំបូងសរុប៨១៥,៧
លានដុលា្លារដៃលស្មើនឹង៣,២%
នៃផលិតផលក្នងុសៃកុសរុបរំពឹង-
ទុកសមៃប់ឆ្នា២ំ០២០។ទំាងនៃះ
រួមបញ្ចលូនូវការគំាទៃទៅលើបៃព័ន្ធ
សុខាភិបាលដើមៃបីតៃៀមបង្ការការ-
កើនឡើងនៃជំងឺកូវីដ១៩ហើយ
សមៃប់កម្មករនិងសហគៃសដៃល
រួមមានការចាក់បញ្ចលូដើមទុន
១៥០លានដុលា្លារដើមៃបីគំាទៃធនា-
គារដៃលផ្តល់កម្ចីដល់អាជីវកម្ម
ខា្នាតតូចនិងមធៃយម។កញ្ចប់ថវិកា
គំាទៃនៃះរួមមាន៣០០លានដុលា្លារ
សមៃប់ការផ្តល់ជំនួយជាសាច់បៃក់ 
ដល់គៃសួារកៃកីៃនិងងយរងគៃះ
ដៃលមានក្នងុបញ្ជីទិន្នន័យរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ជីទិន្នន័យ
(IDPoor)នៃះមានបញ្ចលូគៃសួារ
កៃកីៃ២,៤លានគៃសួារនិងកំពុង
តៃវូបានបញ្ចលូបន្ថៃមគៃសួារដៃល
រងប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩នៃះ
បន្តទៀត។នៃះបើតាមADB។
លោកMasatsuguAsakawa

បៃធនADBថ្លៃងថាកម្ពជុាមាន
កំណត់តៃនៃការគៃប់គៃងមា៉ាកៃ-ូ
សៃដ្ឋកិច្ចល្អ។ បុ៉ន្តៃលោកថាជំងឺ
កូវីដ១៩បានគំរាមកំហៃងធ្វើឲៃយ
ថយចុះនូវការរីកចមៃើនក្នងុការ-
កាត់បន្ថយភាពកៃកីៃជាពិសៃស
ក្នងុចំណោមកៃមុងយរងគៃះ
ដូចជាស្តៃីនិងកម្មករចំណាកសៃកុ។
«កម្ចីនៃះជាផៃនការចូលរួមរយៈ-
ពៃលវៃងរបស់ADBដៃលផ្តោត
ទៅលើការគំាទៃការស្ទះុងើបឡើង-

វិញនៃសៃដ្ឋកិច្ច និងនិរន្តរភាព
ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈរបស់កម្ពជុា»។
លោកថាកម្មវិធីគំាទៃការចំណាយ
និងឆ្លើយតបសកម្មទៅនឹងជំងឺកូវីដ- 
១៩របស់ADB(ដៃលហៅកាត់ថា
CARES)តៃវូបានផ្តល់ថវិកាតាម-
រយៈជមៃើសឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ
១៩(ហៅកាត់ថាCPRO)កៃម
ការជៃមជៃងរបស់ADBដើមៃបី
ដោះសៃយដំណើរសៃដ្ឋកិច្ចមិន
បៃកៃតី។CPROផ្តចួផ្តើមឡើង
តាមរយៈជំនួយរបស់ADBដៃល
តៃវូបានពងៃកីរហូតដល់២០ពាន់
លានដុលា្លារកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខៃ
មៃសាសមៃប់សមាជិកជាបៃទៃស
កំពុងអភិវឌៃឍន៍ក្នងុការឆ្លើយតបនឹង
ជំងឺរាតតៃបាត។
អ្នកនំាពាកៃយកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុខសៃន-
សានលោកគឹមសុភៈនិងលោកនុប 
សុធនវិចិតៃ មិនអាចទាក់ទងសំុ
អតា្ថាធិបៃបាយជំុវិញករណីនៃះបានទៃ
ដោយសារទូរស័ព្ទពំុមានអ្នកទទួល។
លោកផៃ សីុផានអ្នកនំាពាកៃយ

រដ្ឋាភិបាលថ្លៃងពីមៃសិលមិញថា
លោកមិនដឹងលម្អតិពីកម្ចីថវិការបស់
ADBក្នងុពៃលនៃះទៃ។បុ៉ន្តៃលោក
រៀបរាប់ថាជារួមការចំណាយ 
របស់រដ្ឋាភិបាលគឺមាន២បៃភៃទគឺ
ការចំណាយចរន្តនិងការចំណាយ
ក្នងុការអភិវឌៃឍ។លោកថា៖«គៃ
មានការចំណាយទី១គឺការចំណាយ 
ចរន្តគឺយើងមានគៃប់គៃន់មិនមាន
បញ្ហាអ្វីទៃដោយសំដៅទៅលើ
ការចាយវាយដល់បៃក់ខៃអីហ្នងឹ។
ដល់ទី២ គឺចំណាយវិនិយោគលើ
សៃវាសាធរណៈអីហ្នងឹគឺចំណាយ
វិនិយោគខ្លះ...។បន្ថៃមពីនៃះយើង
តៃវូការលុយដើមៃបីទមា្លាក់ទៅក្នងុ
សា្ថានភាពណាដៃលតៃវូការចំា- 
បាច់សមៃប់ជួយដល់វិស័យ
ឯកជនឲៃយមានស្ថិរភាពផ្នៃក
សៃដ្ឋកិច្ចកំុឲៃយបិទទា្វារ»៕

តពីទំព័រ១...បានធ្វើឡើងក្នុងពិធីបៃជំុ
បូកសរុបលទ្ធផលការងរសុវត្ថភិាពចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកបៃចំាឆមាសទី១និងទិសដៅការងរ
ឆមាសទី២ ឆ្នា២ំ០២០ កាលពីថ្ងៃអង្គារ។
ខណៈនោះលោកណៃនំាឲៃយកៃសួងរៀបចំដៃន- 
ដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់តៃវូរៀបចំប្លង់- 
គោលឲៃយបានចៃបាស់លាស់នៅកន្លៃងមួយចំនួន
ចៀសវាងមានផលវិបាកទៅថ្ងៃអនាគត។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«មានតំបន់ខ្លះខាង

នគរូបនីយកម្មការរៀបចំប្លង់គោល ប្លង់អី
នៅកន្លៃងមួយចំនួន ដៃលជាបូ៉លអភិវឌៃឍន៍
អីហ្នងឹបើយើងមិនគិតពីឥឡូវនៃះគឺចៃបូក-
ចៃបល់អស់ហើយហើយទៅមុខគឺមិនងយ
កៃតៃម្តង។ករណីនៃះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍
ដូចជាខៃត្តកំពង់សោម ដៃលជាតំបន់បូ៉ល-
សៃដ្ឋកិច្ច យើងកៃបានបណ្តើរៗហើយ និង
មណ្ឌលគិរីក៏ជាតំបន់បូ៉លដៃរឥឡូវនំាគា្នាទៅ
ចាប់យកដី ហើយកំពុងមានរឿងមិនទាន់
ដោះសៃយផង! ហើយសុទ្ធតៃអ្នកធំ។ ធំ
បុ៉នណាខ្ញុំមិនដឹងទៃតៃដឹងតៃធំ»។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីក៏បានអះអាងដៃរ

ថា មកដល់ពៃលនៃះគឺលោកគា្មានដីសូមៃបីតៃ
១តឹកឬកន្លះតឹកនៅខៃត្តមណ្ឌលគិរីសៃបពៃល
ដៃលខៃត្តនៃះមានអ្នកមានបុណៃយស័ក្តិធំៗបាន
ដណ្តើមគា្នាកាន់កាប់រហូតកា្លាយទៅជាជម្លាះ
ដីធ្លីដៃលពិបាកដោះសៃយ។
លោកសខៃងមានបៃសាសន៍ដូច្នៃះថា៖ 

«ឥឡូវមានអ្នកទៅបៃជៃងគា្នាចាប់[ដី]ហើយ
ខ្ញុំជាអ្នករងបញ្ហាខ្ញុំជាអ្នករងកម្មទៃ។និយាយ
ឲៃយមៃនទៃនទៅដោះសៃយរឿងដីហ្នងឹគឺរង- 
កម្មរង់ចំាដោះឲៃយ។អានៃះគឺជាបញ្ហាដៃរ»។
បនា្ទាប់ពីលើកឡើងយា៉ាងដូច្នៃះកាលពីថ្ងៃពុធ  

លោកសខៃងបានចុះហត្ថលៃខាលើលិខិត
មួយចៃបាប់ផ្ញើជូនទៅអភិបាលខៃត្តទូទំាង
បៃទៃស ឲៃយជំរុញការទប់សា្កាត់ការកាប់រាន-
ទន្ទៃនយកដីដោយខុសចៃបាប់នៅក្នងុតំបន់
ការពារធម្មជាតិនៅតាមខៃត្តនានា។
ក្នងុលិខិតរបស់កៃសួងមហាផ្ទៃសរសៃរថា

រដ្ឋបាលថា្នាក់កៃមជាតិតៃវូទប់សា្កាត់ដច់ខាត   
កំុឲៃយមានការរុករានទន្ទៃនដីដោយខុសចៃបាប់

បន្តទៀត ដើមៃបីបង្ការកំុឲៃយកា្លាយជាសង្គៃម
ដីធ្លី ខណៈកៃសួងបានណៃនំានូវវិធនការ
ជាចៃើនចំណុចផងដៃរ។
លិខិតដដៃលបញ្ជាក់ថា៖«តៃូវបង្កើន

ការតាមដន និងគៃប់គៃងសភាពការណ៍
វិវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់បៃជា- 
ពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិ។រាល់
ការរុករានទន្ទៃនកាន់កាប់ថ្មីនូវដីពៃឬដីរដ្ឋ
ដោយខុសចៃបាប់តៃវូហាមឃាត់ដច់ខាតនិង
តៃវូបៃើបៃស់វិធនការរដ្ឋបាលនិងវិធនការ
ចៃបាប់ឲៃយបានតឹងរឹុងនិងមឺុងមា៉ាត់»។
បន្ថៃមពីនៃះកៃសួងមហាផ្ទៃក៏បានណៃនំា

ឲៃយមន្តៃី តៃវូធ្វើការអប់រំផៃសព្វផៃសាយ និងបក-
សៃយបំភ្លឺរាល់សា្ថានភាពនៃការដណ្តើមកាន់- 
កាប់ ដោយបៃកាសពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាល
ក្នងុការបៃងឹបៃងដោះសៃយដីធ្លីជូនបៃជា-
ពលរដ្ឋដើមៃបីមានកិច្ចសហការ។ចំណៃកមន្តៃី
មូលដ្ឋានខ្លនួឯងវិញតៃវូធ្វើការបញ្ជាក់ឬចុះ- 
ហត្ថលៃខាលើលិខិតសា្នាមឯកសារនានាពាក់- 
ព័ន្ធដីធ្លឲីៃយបានតៃមឹតៃវូតាមចៃបាប់ បៃបបទ
នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ជាធរមាន។
ការសមៃចណៃនំានៃះផ្អៃកតាមអនុសាសន៍

របស់លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហុ៊នសៃនកាលពី
ថ្ងៃទី៣ កក្កដដៃលបានណៃនំាឲៃយកៃសួង
ចំនួន៣និងអាជា្ញាធរថា្នាក់ខៃត្តតៃវូកាត់ឆ្វៀល
ដីនិងផ្តល់កម្មសិទ្ធិជូនបៃជាពលរដ្ឋដៃលបាន-
កាន់កាប់ និងអាសៃយ័ផលជាក់ស្តៃងយូរឆ្នាំ
មកហើយនៅលើទីតំាងដៃលស្ថតិក្នងុផៃនទី

តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងគមៃបពៃឈើ។
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទកុផ្នៃក

ឃា្លាមំើលសិទ្ធមិនុសៃសនៃអង្គការលីកាដូមើល-
ឃើញថា ការដក់ចៃញនូវវិធនការជាបន្ត-
បនា្ទាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល ក្នងុការដោះ-
សៃយជម្លាះដីធ្លីនៅពៃលនៃះគឺជារឿងមួយ
ដៃលល្អ។លោកថា ដូចអ្វីដៃលថា្នាក់ដឹកនំា
លើកឡើងគឺគា្មានបៃជាពលរដ្ឋតូចតាចឯណា
មករំលោភយកដីរបស់រដ្ឋ រាប់សិបហិកតា
កៃតៃពីមន្តៃីមានអំណាចនោះទៃ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំគំាទៃបៃសាសន៍របស់

សម្តៃចហ្នងឹ។បើយើងអាចកំណត់នូវប្លង់មៃ
បាននៅក្នងុតំបន់ទំាងអស់ហ្នងឹបានក៏កាត់- 
បន្ថយទំនាស់ដៃរ។ពៃះភាគចៃើននៃទំនាស់
ដីធ្លីនៃះ បៃជាពលរដ្ឋធម្មតា គាត់មិនមាន
លទ្ធភាពឯណាទៅកាប់ទនៃ្ទានដីរាប់ពាន់
រាប់មឺុនហិកតាដៃរលុះតៃតៃអ្នកមានឥទ្ធពិល
មានលុយមានអំណាចជាអ្នកទន្ទៃន»។
ទោះយា៉ាងណាលោកសំអាតនិយាយថា

ចំពោះវិធនការដៃលបានដក់ចៃញនៃះ គឺ
អាចសមៃចទៅបានវាអាសៃយ័លើការអនុវត្ត
ចៃបាប់របស់មន្តៃីថា្នាក់កៃមថាតើពួកគាត់ហា៊ាន   
បៃឈមមុខតតំាងចំពោះអ្នកមានអំណាច
មានបុណៃយដៃលរំលោភបំពានដីរដ្ឋបានកមៃតិ
ណា?លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាមន្តៃីថា្នាក់-
កៃមជាតិអាចធ្វើបានហើយចាត់វិធនការ
មានបៃសិទ្ធភាពនោះការរុករានដណ្តើម
កាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋនឹងតៃវូបានបញ្ចប់៕

តពីទំព័រ១...មួយឆមាសឆ្នា២ំ០២០
ខណៈដៃលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិង
រដ្ឋាករបានពៃមានដក់ដៃញថ្លៃលក់
ជាសាធរណៈនូវរថយន្តចង្កតូឆ្វៃងនិង
សា្តោំចនំនួ៨៤៦គៃឿងដៃលតៃវូបាន
បង្កៃបក្នងុរយៈពៃល៣-៤ឆ្នាំកន្លងមក
បៃសិនបើមា្ចាស់រថយន្តទាំងនៃះមិន
ចូលខ្លួនទៅដោះសៃយ។
តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកមា្មា-

ធិការតៃួតពិនិតៃយយានយន្តដឹកជញ្ជូន
លើសទម្ងន់នៃកៃសួងសាធរណការ
ចុះថ្ងៃទី០៦ខៃកក្កដឲៃយដឹងថាការអនុ-
វត្តការងរក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០
នៃះមានរថយន្តសរបុចនំនួ១០៩៤-
៣៩៧គៃឿងតៃវូបានតៃតួពនិតិៃយក្នងុ
នោះមានរថយន្តដកឹលើសទម្ងន់ចនំនួ
២៨១២៤៤គៃឿងស្មើនឹង២៥,៧០%។
លោកសៃងឈួនរដ្ឋលៃខាធិការ

កៃសួងសាធរណការនិងជាបៃធន

គណៈកមា្មាធិការដឹកនំាតៃតួពិនិតៃយយាន-
យន្តដឹកជញ្ជនូលើសទម្ងន់កមៃតិកំណត់
បានថ្លៃងក្នងុកិច្ចបៃជំុបៃចំាឆមាសទី១
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ថាកៃុមការងរគៃង
បង្កើតទតីាងំសា្ថានយីថ្មីបន្ថៃមនងិការ
ធ្វើឲៃយបៃសើរឡើងនៅតាមសា្ថានីយមួយ-
ចំនួនដៃលមានសៃប់។
លោកថា៖«យើងបានណៃនំាដល់

មន្តៃីតាមសា្ថានយីឲៃយពងៃងឹការអនវុត្ត
ការងរឲៃយបានកានត់ៃបៃសើរនងិមាន
បៃសិទ្ធភាពបៃកាន់ខា្ជាប់នូវកៃមសីល-
ធម៌ការងរនិងសហការល្អជាមួយ
ដៃគូពាក់ព័ន្ធ»។
ដោយឡៃកអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិង

រដ្ឋាករកម្ពជុា(អ.គ.រ)នៃកៃសួងសៃដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីមៃសិលមិញបាន
បៃកាសឲៃយមា្ចាស់រថយន្តនិងមា្ចាស់ទំនិញ
រត់គៃចពន្ធចូលខ្លនួមកដោះសៃយនិង
បង់ពន្ធតាមផ្លវូចៃបាប់បនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ច

បង្កៃបនិងរឹបអូសអស់រយៈពៃលជា-
ចៃើនឆ្នាំ ប៉ុន្ដៃមា្ចាស់មិនពៃមចូលខ្លួន
មកដោះសៃយ។បៃសនិបើមា្ចាស់មនិ
ចូលខ្លួនដោះសៃយទៃ រថយន្តនិង
ទំនិញទាំងនោះនឹងតៃូវដក់ដៃញថ្លៃ
លក់ជាសាធរណៈ។បើតាមសៃចក្តី
ជូនដំណឹងរបស់អ.គ.រចុះថ្ងៃទី០៨
ខៃកក្កដបញ្ជាក់ថាអ.គ.រសូមបៃកាស
និងអញ្ជើញជាលើកចុងកៃយ ដល់
មា្ចាស់យានយន្ត និងមា្ចាស់ទំនិញគៃច-
ពន្ធដៃលតៃវូបានបង្កៃប និងរកៃសាទុក
បណោ្ដោះអាសន្នដោយរដ្ឋបាលគយ
សូមចូលខ្លួនមកបំពៃញកាតព្វកិច្ច
ពន្ធអាករនិងពិន័យតាមចៃបាប់និងបទ-
បៃបញ្ញត្តិជាធរមានក្នុងរយៈពៃលមិន
លើសពី៦០ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំ-
ណឹងនៃះតទៅ។ចំពោះរថយន្តចង្កូត
សា្តោំមា្ចាស់រថយន្តតៃវូបពំៃញលក្ខខណ្ឌ
ចំនួន២រួមមានទី១-កក់បៃក់ចំនួន
៧០ភាគរយនៃបៃក់ពន្ធអាករនិង
ពិន័យដៃលតៃូវបង់ និងយករថយន្ត

ទៅកៃចង្កូតពីសា្តោំ មកឆ្វៃងនៅយាន-
ដ្ឋានដៃលទទួលសា្គាល់ដោយសា្ថាប័ន
មានសមត្ថកិច្ច។ ទី២-ក្នងុរយៈពៃល
មិនលើសពី៣០ថ្ងៃមា្ចាស់រថយន្ត
តៃូវយករថយន្តដៃលបានកៃចង្កូតរួច
មកបង្ហាញមន្តៃីគយនិងរដ្ឋាករមាន
សមត្ថកចិ្ចនងិបងប់ៃក់ពន្ធអាករនិង
ពិន័យបន្ថៃម៣០ភាគរយទៀតដើមៃបី
ទទួលបា នបង្កាន់ដៃពន្ធយានយន្ត
សមៃប់បៃើបៃស់ក្នងុការចុះបញ្ជី
យានយន្តសៃបតាមចៃបាប់ និងបទ-
បៃបញ្ញត្តិជាធរមាន។
សៃចក្តីជូនដំណឹងពៃមានថាក្នងុ

ករណីមា្ចាស់រថយន្ត និងមា្ចាស់ទំនិញ
ខកខានមិនបានចូលខ្លនួមកបំពៃញ
កាតព្វកិច្ចតាមលក្ខខណ្ឌ និងពៃល-
វៃលា ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ និង
អនុលោមតាមបញ្ញត្តិមាតៃ៥៤ និង
មាតៃ៥៥នៃចៃបាប់ស្ដពីីគយទៃនោះ
យានយន្ត និងទំនិញទំាងនោះនឹងតៃវូ
ចាត់ទុកជាទំនិញគា្មានការទាមទារ 

ហើយអ.គ.រនឹងបៃកាសដក់លក់
ដោយដៃញថ្លៃជាសាធរណៈតាម
នីតិវិធីជាធរមានដើមៃបីបៃមូលចំណូល
ចូលថវិកាជាតិ។
មន្តៃីមា្នាក់នៃអ.គ.រថ្លៃងសំុមិនបញ្ចៃញ-

ឈ្មាះពីមៃសិលមិញថាទំនិញដៃល
សមត្ថកិច្ចជំនាញបានបង្កៃបនិងរឹប-
អូសនៃះមានចៃើនបៃភៃទមិនអាច
រៀបរាប់អស់ទៃដោយបានរបឹអសូជា
បន្តបនា្ទាប់ដៃលទនំញិខ្លះបានបង្កៃប
រយៈពៃល៣ឬ៤ឆ្នាំមកហើយបុ៉ន្ដៃមិន
ទាន់មានមា្ចាស់ចូលខ្លនួមកដោះសៃយ
តាមផ្លវូចៃបាប់ទៃ។លោកបន្តថាកៃពី
ទំនិញសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសរថយន្ត
ចង្កូតឆ្វៃងនិងចង្កូតសា្តោំចំនួន៨៤៦
គៃឿង។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទំនិញដៃល
យើងចាប់បាននៃះគឺជាទំនិញល្មើស
ចៃបាប់ក្នងុសៃកុ មិនមៃនចាប់ពៃលនំា
ចូលពីបរទៃសទៃពៃះទំនិញនំាចូលពី
បរទៃសតាមចៃកទា្វារអន្តរជាតិគឺសុទ្ធតៃ
តៃូវបង់ពន្ធតៃឹមតៃូវតាមចៃបាប់»៕
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៦ខ្រក្រសួងសាធារណការ ...



  ឃុតសុភចរិយា

បន្ទាយមានជ័យៈ មន្ត្រីនគរបាល-
មលូដ្ឋានបានឲ្រយដងឹពីថ្ង្រទ៧ីកក្កដថា
បុរស២នាក់ត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់ពី
ល្ងាចថ្ង្រចន្ទខណៈពួកគ្រកំពុងចុះមើល 
ក្រុមការងាររៀបចំពុះដីឡូត៍ធ្វើផ្ទះល្វ្រង
នៅភូមិថ្មីសងា្កាត់ទឹកថា្លាក្រងុសិរីសោភ័ណ
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យដ្រលករណីន្រះ
ធ្វើឲ្រយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់
កើនដល់៣១នាក់គិតពីដើមឆ្នាំមក។
លោកផាត់ វណ្ណីនាយនគរបាល-

បុ៉ស្តិ៍ស្ដទីីសងា្កាត់ទឹកថា្លាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍ថាជនរងគ្រះឈ្មោះសៀកជឆីវូ
អាយុ៣៤ឆ្នាំមានលំនៅក្នុងភូមិគាប
សងា្កាត់ទឹកថា្លាក្រុងសិរីសោភណ័ខ្រត្ត-
បនា្ទាយមានជ័យត្រវូបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់
ភ្លាមៗនៅកន្ល្រងកើតហ្រតុ ខណៈដ្រគូ
រកសុីពុះដីឡូត៍សង់ផ្ទះល្វ្រងរបស់គាត់
មា្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉ាងលីអាយុ៣៣ឆ្នាំ
មានលំនៅក្នុងភូមិ៤ សងា្កាត់ព្រះពនា្លា
ក្រុងសិរីសោភ័ណបានស្លាប់តាមផ្លូវ
ព្រលក្រុមការងារនិងសច់ញាតិកំពុង
ដឹកទៅមន្ទីរព្រទ្រយក្រុងសិរីសោភ័ណ។
លោកវណ្ណីបានបន្តថាមនុព្រលកើត

ហ្រតុផ្ទ្រម្រឃមានសភពអួអាប់ និង
មានធ្លាក់ខ្រយល់ ប៉ុន្ត្រមិនខ្លាំងនោះទ្រ។
បនា្ទាប់មកគ្រឃើញជនរងគ្រះទាំង២
នាក់និងក្រុមការងារ៣នាក់ផ្រស្រងទៀត
បាននាំគា្នាចុះទៅពិនិត្រយនិងវាស់វ្រងទី-
តំាងដីឡូត៍ដើម្របីពុះជាឡូត៍តូចៗសម្រប់
សងសង់ផ្ទះល្វ្រងលក់។
លោក វណ្ណីបានបញ្ជាក់ថា៖«ព្រល

កំពុងទាញខ្រស្រចាក់វាស់វ្រងនោះក៏ស្រប់
ត្រមានផ្ល្រកបនោ្ទារព្រកៗនិងមានភ្លៀង-
រលឹមលយឡំនឹងរន្ទះបាញ់ព្រមគា្នា
ត្រម្ដងបណ្ដាលឲ្រយឈ្មោះ សៀក ជីឆូវ
ស្លាប់នៅនងឹកន្ល្រងហើយឈ្មោះយ៉ាង
លី បានដួលសន្លប់ និងបានស្លាប់នៅ
ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងគ្រដ្រលក្រុម-
គ្រសួរនងិកម្មករបានដកឹទៅមន្ទរីព្រទ្រយ
ក្រុងសិរីសោភ័ណ»។
លោកបានបន្តថា សពជនរងគ្រះ

ទំាង២ត្រវូបានក្រមុគ្រសួរនំាយកទៅ 
រៀបចំពិធីបុណ្រយនៅគ្រហដ្ឋានរៀងៗខ្លនួ។ 
ដោយឡ្រកនៅឯឃុំឃ្លាងំមាសស្រកុ
បវ្រលខ្រត្តបាត់ដបំងវញិមានផ្ទះពល-
រដ្ឋជាង២០ខ្នងបានរងការខចូខតស្ទើរ
ទំាងស្រងុដោយសរករណីភ្លៀងលយ-
ឡំខ្រយល់កន្ត្រក់កាលពរីសៀលថ្ង្រចន្ទ។

ន្រះបើតាមមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋាន
កាលពីថ្ង្រទី៧ខ្រកក្កដ។
លោកសុខសរិនអធិការនគរបាល

ស្រុកបវ្រលបានថ្ល្រងថា៖«បាតុភូតភ្លៀង 
លយឡំខ្រយល់កន្ត្រក់ និងរន្ទះបាញ់
កាលពីរសៀលថ្ង្រចន្ទបានបង្កការខចូ-
ខតផ្ទះពលរដ្ឋសរុប២៥ខ្នងនិងងាប់
គោអស២់ក្របាលប៉នុ្ត្របានជយួសង្គ្រះ
ស្រូវពលរដ្ឋជិត១០០ហិកតា ដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់ពីគ្រះរាំងស្ងួតនាព្រល 
កន្លងមកឲ្រយស្រស់បំព្រងឡើងវិញ»។
លោកក្រវ វី ទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់ន្រ 

គណៈកមា្មោធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះ-
មហន្តរាយបានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាល-
ពីថ្ង្រអងា្គារថា ការស្លាប់របស់អ្នករកសុី
ពុះដីឡតូស៍ងសង់ផ្ទះល្វ្រង២នាក់ក្នងុ
ក្រុងសិរីសោភ័ណខងលើន្រះ បានធ្វើ
ឲ្រយចំនួនជនរងគ្រះដ្រលស្លាប់ដោយ
រន្ទះបាញ់កើនដល់៣១នាក់និង២១នាក់
ទៀតរងរបួសគតិត្រមឹថ្ង្រទី៧ខ្រកក្កដ
នៅឆ្នាំន្រះ។
លោកក្រវវីបានថ្ល្រងថាគិតត្រមឹ៦ខ្រ

ឆ្នាំ២០២០ បាតុភូតរន្ទះបាញ់បាន
បណ្ដាលឲ្រយមនុស្រស២៩នាក់ស្លាប់ និង
២១នាក់ទៀតរងរបួសស្លាប់គោក្របី

៤៥ក្របាលនិងខូចខតផ្ទះ៩ខ្នង។ចំណ្រក
បាតុភតូខ្រយល់កន្ត្រក់បានបង្កឲ្រយមនសុ្រស
៤នាក់ស្លាប់នងិ៤៣នាក់ទៀតរងរបសួ
និងខូចខតផ្ទះពលរដ្ឋទាំងស្រុងចំនួន
៧១១ខ្នងនិង៤៥០៥ខ្នងទៀតខូច- 
ខតមធ្រយម។ក្រពីនោះក៏បានធ្វើឲ្រយ 
ខូចខតដំបូលសលរៀននិងអគារ 
រដ្ឋបាលសធរណៈរបស់រដ្ឋសរុប៤៨
ខ្នងផងដ្ររ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ប៉ុន្ត្រតួល្រខ

ន្រះបានថយចុះគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់បើធៀប 
នឹងរយៈព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន»។
យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុប 

រយៈព្រល៦ខ្រឆ្នាំ២០១៩របស់គណៈ-
កមា្មោធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្ត-
រាយ គ្រះធម្មជាតិរន្ទះបាញ់បានបង្ក
ឲ្រយមនុស្រស៦២នាក់ស្លាប់ និង៦០នាក់
ទៀតរងរបួសព្រមទាំងងាប់គោក្របី
ចនំនួ៨០ក្របាល។ចណំ្រកខ្រយល់កន្ត្រក់
បានបង្កឲ្រយមនសុ្រស៤នាក់ស្លាប់នងិ៧៧
នាក់ទៀតរងរបួសព្រមទាំងបង្កឲ្រយផ្ទះ
ពលរដ្ឋចំនួន១១៩៣ខ្នងដួលរលំ
និងផ្ទះចំនួន៩៨១៩ខ្នងទៀតរួមទំាង
អគាររដ្ឋបាលសធរណៈសរុប៦២ខ្នង
ផងបានបុើងរបើកដំបូល៕

� ង��ងនិងអគ�នយក
លី�្រស្រង
និពន�នយក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�្� ន�្ប់�្ង� រីនិពន�

សំរិទ្ធ
អនុ�្� ន�្ប់�្ង� រីនិពន�

សូវិស ល
អនុ�្� ន�្ុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

ផា ក់ស៊ាងលី
� រីនិពន�រងព័ត៌មា ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រីនិពន�ព័ត៌មា ន�្ដ�កិច្ច
�៉្រគុណមករា

� រីនិពន�រងព័ត៌មា ន�្ដ�កិច្ច
រា៉ាន់រីយ

� រីនិពន�ព័ត៌មា នអន្តរ� តិ
ប្រក់ស យ

� រីនិពន�ជីវិតកម្�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រីនិពន�រងជីវិតកម្�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន�រងព័ត៌មា នកី�    
ឈនណន

� រីនិពន�រង/អ្នកបក�្ព័ត៌មា នកី�   
ណ្រមវណ្ណៈ

� រីនិពន��្ហទំព័រ
ល ងផា ន់ណ រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌មា ន� ន់ខ្ពស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដ រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្នកបក�្
ប៊ុនផល្លា,ស្រតកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
� រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហ៊ានរង្រសី

អ្នក�្ស�្�លអក��វិរុទ�
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្� ន�្ន្កផលិតកម�និង� ះពុម្ព

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន្ករចន ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្ករចន�្ហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នក្ផ្�យ� ណិជ�កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�្� ន�្ក�យ��្តស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្� ន�្ក�យ��្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្� ន�្នក្រដ��លនិងធន� នមនុស្� 
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្នក្រដ��លនិងធន� នមនុស្�
�ុិលសោ ភ

នយិ�ហិរ��វត�ុៈហ៊ាងតា ំងម៉្រង
�្� នគណ�្យ្យៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទ្�និងរចន�្ហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
� រិយា ល័យ�្ត្ត�ៀម�ប

សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�្� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធ នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

អាជ្ញាធរនឹងដកហូតដីពីអ្នកដែលដណ្តើមកាន់កាប់ដីឧទែយានជតិគិរីរមែយ
ឡុងគីមមា៉ារីតា

កំពង់ស្ពឺៈលោកវុីសំណង
អភិបាលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្ល្រង
ថាខ្រត្តនងឹដកហតូដីពីអ្នកដ្រល
ដណ្តើមកាន់កាប់ដោយខុសច្របាប់
នៅតំបន់ឧទ្រយានជាតិគិរីរម្រយមក
ទុកជាដីរដ្ឋវិញខណៈមានប្រជា-
ពលរដ្ឋជតិ២០នាកប់ានអះអាង
ថាបុគ្គល២នាក់ដ្រលមា្នាក់ជា
មន្ត្រីបរិស្ថាន បានរំលោភបំពាន
យកដី ជាង២ហិកតាក្នុងតំបន់
ឧទ្រយានជាតិន្រះ។
លិខិត១ច្របាប់ រួមទាំងមាន

ស្នាមម្រដ្រពលរដ្ឋជិត២០នាក់
ដ្រលអះអាងថាជាសក្រសីរស់នៅ
ភមូិថ្មីឃុំចបំក់ស្រកុភ្នំស្រចួបាន
ដក់ជូនម្រឃុំចំបក់កាលពីថ្ង្រទី
១៣ខ្រមិថុនាឲ្រយដឹងថាលោក
ហ្រងសុខជាមន្ត្រីបរិស្ថានឧទ្រយាន
ជាតិគិរីរម្រយរស់នៅក្នុងភូមិថ្មីនិង
លោកមា៉ាង សុវណ្ណតារា៉ាដ្រល
ត្រូវជាកូនប្រសមានលំនៅក្នុង
ភូមិបុរីកម្មករឃុំប្រកចានស្រុក
អង្គស្នួលខ្រត្តកណ្ដាលមិន
ធ្លាបម់ានដីនងិរសន់ៅអាស្រយ័-
ផលលើទកីន្ល្រងមានទនំាស់នោះ
ទ្រ។ពលរដ្ឋអះអាងក្នងុលខិតិថា៖ 
«តបតាមកម្មវត្ថុខងលើយើងខ្ញុំ
ទាំងអស់គា្នាជាប្រជាពលរដ្ឋរស់-
នៅភូមិថ្មីឃុំចំបក់សូមធ្វើការ
ផ្តិតស្នាមម្រដ្រទុកជាភ័ស្តុតាង។
អាស្រ័យហ្រតុន្រះលោកម្រឃំុ
ម្រតា្តាទទួលស្នាមម្រដ្រស្តាំរបស់

ពកួយើងទាងំអស់គា្នាដើម្របីធ្វើជា
សក្រសីដោយក្តីអនុគ្រះ»។
លោកជ័យហុីមម្រឃុំចំបក់

និងលោកហនពិសិដ្ឋអភិបាល
ស្រកុភ្នសំ្រចួមិនអាចសំុការបញ្ជាក់
ជុំវិញករណីន្រះបានទ្រដោយ-
សរពួកលោកបានចុចបិទទូរស័ព្ទ
នៅព្រលឮភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍សកសួរពី
បញ្ហាន្រះហើយក្រយមកទូរ-
ស័ព្ទរបស់ពួកលោកក៏ទាក់ទង 
ល្រងចូល។
លោកជាទិតអនុប្រធនមន្ទរី-

បរសិ្ថានខ្រត្តកពំង់ស្ពឺទទលួបន្ទកុ
ក្នងុតបំន់ឧទ្រយានជាតិគរិីរម្រយបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍យ៉ាងខ្លីនៅថ្ង្រ 
ទី៧ខ្រកក្កដថាលោកនិងក្រមុ-
ការងារកំពុងធ្វើការសុើបអង្ក្រត
ជំុវិញករណីន្រះ។បុ៉ន្ត្រលោកបាន
បដិស្រធបកស្រយរាល់ពត័ម៌ាន
ទំាងអស់ដ្រលទាក់ទងនឹងជម្លាះ
ដីធ្លី និងការរំលោភបំពានកាន់-
កាប់ដធី្លីនៅក្នងុតបំន់ឧទ្រយានជាតិ
គិរីរម្រយ។លោកថា៖«កំពុងចុះធ្វើ
រឿងហើយយើងកពំងុធ្វើការហ្នងឹ
មិនទាន់មានករណីណទៀតទ្រ។
មិនទាន់មានអ្វីបកស្រយបានទ្រ»។
យោងតាមឯកសរជាច្រើន

សន្លឹកនិងការចុះផ្រសាយរបស់
សរព័ត៌មានFreshNews
កាលពីថ្ង្រទី៦កក្កដបានឲ្រយដងឹ
ថាលោកហ្រងសុខនិងកូន
ប្រសប្រសុលោកមា៉ាងសុវណ្ណារា៉ា
មានទំនាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
រឿងដីធ្លីស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំចំបក់

រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹង
ពួកគ្រទំាង២នាក់ទៅកាន់អាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថា្នាក់។
ការប្តឹងប្តល់ន្រះកើតឡើង

បនា្ទាប់ពីលោកហ្រងសុខនិង
កូនប្រសបានបងា្ហាញលិខិត
ទិញលក់ដីក្នុងភូមិឃុំខងលើ
រវាងឈ្មោះហង្រសសុភពហើយ
បុគ្គលទាំង២នាក់ឪពុកនិងកូន
ន្រះ ក៏បានរងការចោទថាវាយ
បំផ្លិចបំផា្លាញបង្គាលរបងចោល
គា្មោនសល់ហើយបានចូលកាន់កាប់
ដីរបស់អ្នកដទ្រដោយគា្មោនហ្រតុ-
ផល។ន្រះបើតាមសរព័ត៌មាន
FreshNews។
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍មិនអាចស្វ្រងរក

ប្រភពទាកទ់ងបគុ្គលទាងំ៣នាក់
ដ្រលមានជម្លាះដីធ្លីន្រះបានទ្រ។
លោកជាហ៊ានប្រធនអង្គការ

ប្រឆំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់

ការបំផា្លាញធនធនធម្មជាតិ និង
ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដ្រលកំពុង
សុើបអង្ក្រតក្នងុករណីន្រះ ប្រប់
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាករណីន្រះ គឺភគី
ដ្រលពាក់ព័ន្ធសុទ្ធត្រជាអ្នកដណ្តើម  
កាន់កាប់ដីឧទ្រយានជាតិគិរីរម្រយ
ដ្រលមានទំហំជាង២ហិកតា។
លោកបន្តថាអាជា្ញាធរភូមិឃំុក៏មាន 
ជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដ្ររព្រះបាន
ចូលរួមបំព្រញឯកសរដោយ
ខុសច្របាប់។លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ 
«តាមពិតរឿងន្រះមកពីអាជា្ញាធរ
គាត់ចុះហត្ថល្រខផ្ទ្ររសិទ្ធិទៅលើ
លិខិតកាន់កាប់ទៅឲ្រយពលរដ្ឋមា្ខាង
ទៀតធ្វើឲ្រយមានការជាន់គា្នា។
នីតិវិធីន្រការប្រយុទ្ធនឹងអំពើខុស-
ច្របាប់មន្ត្រីបរិស្ថានខ្លនួឯងមិនដឹង
ជាគាត់ដោះស្រយយ៉ាងម៉្រចនៅ
ព្រលដោះស្រយបើទោះជាគាត់
មិនដក់ឈ្មោះគាត់ត្រគាត់បាន

ដក់ឈ្មោះសច់ញាតិគាត់ដ្រល
ន្រះជាបញ្ហាមួយ»។
លោក វីុសំណងអភិបាល

ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺព្រមានថាខ្រត្តត្រវូ-
ត្រដកហូតដីទាំងនោះមកវិញ
ដោយសរពួកគ្របានបង្កជាជម្លាះ
ដើម្របីដណ្តើមកាន់កាប់ដីរដ្ឋត្រ
ប៉ុណ្ណាះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«កុំ
ឲ្រយនាំគា្នាទៅធ្វើជាឈ្លាះគា្នានៅ
លើដីរដ្ឋ។នៅព្រលគ្រធ្វើឈ្លាះ
គា្នាអ៊ីចឹងទៅគ្រឲ្រយអាជា្ញាធរដោះ
ដល់ព្រលយើងដោះទៅកាត់ឲ្រយ
អ្នកន្រះតិចអ្នកនោះតិច បុ៉ន្ត្រតាម-
ពិតដីទាំងន្រះគឺជាដីរដ្ឋហ្នឹង។
បញ្ជាក់សម្រប់អាជា្ញាធរយើង
អត់ត្រូវធ្វើអ៊ីចឹងទ្រអត់មានទៅ
គំាទ្រអ្នកណទ្រ។អ្នកណក៏ដោយ 
មន្ត្រីក៏ដោយឧត្តមមន្ត្រីក៏ដោយ
ប្រជារាស្ត្រក៏ដោយឲ្រយត្រកាន់-
កាប់លើដីរដ្ឋដោយខុសច្របាប់គឺ
ត្រូវត្រដកហូតមកវិញ»។
បើតាមលោកវីុសំណងបនា្ទាប់ពី

មានការប្រកាសពីលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនក្នុងការផ្តល់
សិទ្ធិកាន់កាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលរសន់ៅជាយរូឆ្នាំលើដីរបស់
រដ្ឋថ្មីៗ ន្រះក៏មានជនឆ្លៀតឱកាស
មួយចំនួនបានលួចទៅសងសង់
ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ឧទ្រយានជាតិគិរី-
រម្រយ។លោកបញ្ជាក់ថាទង្វើដណ្តើម 
កាន់កាប់ដីរដ្ឋក្នុងតំបន់ឧទ្រយាន-
ជាតិគិរីរម្រយដោយខុសច្របាប់ន្រះ
អាជា្ញាធរត្រូវត្រចាត់វិធនការ
តាមផ្លូវច្របាប់ជាដច់ខត៕
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តពីទំព័រ១...(USITC)   
ក្នុងការគាំទ្រការលុបចោលពី
បញ្ជីទំនិញដ្រលមានលក្ខណ-
សម្របត្តិគ្រប់គ្រន់ស្ថិតក្រម
ប្រពន័្ធអនគុ្រះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម
(GSP)។
សហព័ន្ធន្រះបានឲ្រយដឹងថា

អាម្ររកិបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍
តាមរយៈGSPរយៈព្រលវ្រង
ដល់បណ្ដាប្រទ្រសកពំងុអភវិឌ្រឍន៍
ដ្រលផ្ដល់លទ្ធភាពនាចំលូទផី្រសារ
អាម្ររិកដោយរួចពន្ធហើយ
ប្រទ្រសកពំងុអភវិឌ្រឍន៍ភាគច្រើន  
មានសទិ្ធិទទលួបានការរួចពន្ធ
សម្រប់អង្ករចំហុយនិងបណ្ដា
ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចបំផុត
ដូចជាកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់មា៉ា

មានសទិ្ធិនាចំលូទផី្រសារអាម្ររកិ
គ្រប់ប្រភ្រទអង្ករដោយរួចពន្ធ។ 
សហពន័្ធន្រះបន្ថ្រមថាUSA

Riceបានដាក់ញត្តិទៅការិយ-
លយ័តណំងពាណជិ្ជកម្មអាម្ររកិ  
(USTR)កាលពខី្រមនីាហើយ  
ញត្តិន្រះបានដណំើរការទៅមខុ
លើការត្រួតពិនិត្រយផ្លូវការហើយ។  
សហព័ន្ធន្រះបន្តថា៖«USA

Riceបន្តប្រឈមនងឹការធ្វើពពិធិ-  
កម្មទផី្រសារនំាច្រញដ្រលឧស្រសាហ- 
កម្មក្នុងស្រុកមួយន្រះបញ្ជាក់ពី
ភាពរសើបលើការនាំចូលនិង
ប្រើប្រស់របាងំពន្ធនងិមនិម្រន  
ពន្ធដើម្របីចូល...វាដល់ព្រល
ទទលួស្គាល់ថាអង្ករដ្រលផលតិ  
នៅអាម្ររកិកពំងុមានភាពរសើប  

ក្នុងការនាំចូលផងដ្ររ»។
យោងតាមពត័ម៌ានដ្រលបាន  

ទទលួដោយភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាល-
ពីថ្ង្រពុធជាផ្ន្រកមួយន្រការត្រតួ-
ពនិតិ្រយប្រចាំឆ្នាំ២០២០សម្រប់
ការក្រប្រGSPគណៈកមា្មាធកិារ  
បុគ្គលកិគោលនយោបាយពាណ-ិ 
ជ្ជកម្ម(TPSC)បានសម្រចចតិ្ត
ទទលួយកផលតិផលមយួចនំនួ  
សម្រប់់ត្រួតពិនិត្រយ។
សហពន័្ធន្រះបានឲ្រយដងឹថា៖

«USTRបានទទួលយកញត្តិ
ន្រះដើម្របីលុបចោលនូវGSP
ន្រះ។ឥឡូវវាកំពុងស្ថិតក្រម
ការពិចារណ។USITCនឹង
ដាក់របាយការណ៍សមា្ងាត់ទៅ
USTRត្រមឹថ្ង្រទ៣ី១ខ្រសហីា
ឆ្នាំ២០២០។USTR រំពឹងថា
នងឹច្រញស្រចក្ដីសម្រចនៅមនុ  

ឬនៅថ្ង្រទី៣១ ខ្រតុលានិង
ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅមុន ឬនៅ
ថ្ង្រទ១ីខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០»។
សហពន័្ធន្រះបន្តថាប្រទ្រសដ្រល   
នងឹប្រឈមការប៉ះពាល់រមួមាន  
ប្រទ្រសថ្រ ឥណ្ឌា(បាត់GSP  
កាលពីខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១៩)    
បា៉ាគសី្ថានប្រសុលីវៀតណម
អាហ្រសង់ទីននិងកម្ពុជា។
លោកសុងសរ៉នប្រធាន

សហពន័្ធស្រវូអង្ករកម្ពជុា(CRF)   
បានដឹងពីរឿងន្រះហើយ
លោកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ
ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាន្រះ
ខណៈដ្រលអាម្ររកិគឺជាទផី្រសារ
ថ្មីមួយសម្រប់អង្ករកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«អាម្ររិកជា

ទីផ្រសារថ្មីមួយដ្រលយើងបាន
ផ្គតផ់្គង់សហគមន៍ជនជាតិអាសុី

នៅអាម្ររកិភាគច្រើនអង្ករក្រអបូ  
សរីរាង្គនិងអង្ករក្រអូប»។
លោកសរ៉នលើកឡើងថា៖

«ពតិហើយវានងឹមានផលប៉ះ-
ពាល់លើការនាំច្រញអង្ករទៅ
អាម្ររកិដោយសរត្រយើងជា
ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចបំផុត
ហើយសមត្ថភាពប្រកតួប្រជ្រង
របស់យើងនៅទាប។ខ្ញុំចង់
អពំាវនាវឲ្រយពាណជិ្ជកម្មអាម្ររកិ  
ពចិារណក្នងុការដាក់អង្ករកម្ពជុា  
នៅក្នងុGSP។វាមានប្រយោជន៍
ដល់កសិកររបស់យើង»។
លោកបញ្ជាក់ថាកម្ពជុានាចំ្រញ  

អង្ករក្រអូបប្រហ្រល២០០០
តោនទៅអាម្ររកិក្នងុឆ្នាំ២០១៩   
នងិ២០០០តោនក្នងុរយៈព្រល
៦ខ្រឆ្នាំ២០២០។
ប៉ុន្ត្រលោកស៊ាងថ្រអ្នក-

នំាពាក្រយក្រសួងពាណជិ្ជកម្មបាន  
អះអាងថាអង្ករកម្ពុជាមិនទាន់
បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធGSPទ្រ។
លោកនយិយថា៖«តាមការ- 

សកសរួពីនាយកដា្ឋានអាម្ររកិ 
កម្ពុជាមិនបានទទួលGSPពី
អាម្ររកិទ្រលើផលតិផលអង្ករ។ 
បច្ចុប្របន្នកម្ពុជាទទួលបានត្រ
GSPលើផលិតផលធ្វើដំណើរ
ដ្រលសុពលភាពGSPនោះ
ក៏នឹងផុតនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០
ន្រះផងដ្ររ»។
ការនាចំ្រញអង្កររបស់កម្ពជុា

បានកើនឡើង៤១ភាគរយ
ដល់៣៩៧៦៦០តោននៅ
ឆមាសទី១ ឆ្នាំន្រះធៀបនឹង
២៨១៥៣៨តោនដ្រលបាន
នាំច្រញក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នា
កាលពីឆ្នាំមុន៕LA

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញ:ការនាំច្រញផលិតផលក្នុង
វសិយ័វាយនភណ្ឌកាត់ដ្ររពីកម្ពជុាទៅ
កាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិសម្រចបានជាង
៣,៧ពាន់លានដុលា្លារក្នុងឆមាសទី១
ឆ្នាំ២០២០ន្រះធា្លាក់ចុះជាង៥ភាគរយ
បើធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាំមុន។
លោកហ្រងសរួអ្នកនាំពាក្រយក្រសងួ

ការងារនងិបណ្តុះបណ្ដាលវជិា្ជាជវីៈបាន 
ថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និសីទសរព័ត៌មានស្តីពី
វិធានការរបស់រដា្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនឹង
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩នៅទីស្តីការក្រសួង
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ង្រពធុថា
ការនាំច្រញផលិតផលវិស័យវាយន-
ភណ្ឌកាត់ដ្រររបស់កម្ពុជាសម្រចបាន
៣៧៨៤លានដុលា្លារក្នុងឆមាសទី១
ឆ្នាំន្រះធា្លាក់ចុះ៥,៤ភាគរយបើធៀប
នឹងឆមាសទី១ឆ្នាំមុនដ្រលមានជាង
៤០០០លានដុលា្លារ។
លោកថ្ល្រងថា៖«មលូហ្រតុចម្របងដ្រល  

នាឲំ្រយថយចុះន្រះគឺផលប៉ះពាល់ន្រជងំឺ
កូវីដ១៩ដ្រលធ្វើឲ្រយតម្រូវការនិងការ-
បញ្ជាទិញថយចុះជាបន្តបនា្ទាប់។ការ-
ថយចុះន្រះមនិម្រនប៉ះពាលត់្រនៅក្នងុ
វិស័យកាត់ដ្ររន្រះនៅកម្ពុជាទ្រគឺជា
សកលត្រម្តង»។

លោកបន្តថាក្នងុឆមាសទ១ីរោងចក្រ
កាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់និងស្រប្រកជើង
នៅកម្ពុជាចំនួន៤៥០បានព្រយួរការងារ
ខណៈរោងចក្រ៨៣បានបិទទា្វារ។ក្នុងនោះ 
រោងចក្រចនំនួ១០បានបង្វ្ររទៅផលតិ
មា៉ាសស់ម្រប់នាចំ្រញខណៈផលតិផល
ន្រះកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់។
លោកបន្ថ្រមថា៖«បើគា្មានវិធានការ

របស់រដា្ឋាភបិាលក្នងុការជយួកាតប់ន្ថយ
បន្ទុកវិនិយោគចំនួនរោងចក្របិទទា្វារ
នឹងមានច្រើនជាងន្រះ»។

លោក វង្រសី វិស្រសុត រដ្ឋល្រខាធិការ
ប្រចាកំារក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ
បាននយិយថាទោះបីការនាចំ្រញវសិយ័
វាយនភណ្ឌធា្លាកច់ុះនៅឆមាសទី១ប៉នុ្ត្រ
ការនាចំ្រញផលតិផលពកីម្ពជុារមួមាន
កង់នងិអង្ករនៅត្ររក្រសាកណំើនល្អគរួឲ្រយ
កត់សមា្គាល់។លោកថ្ល្រងថា៖«ការនាំ-
ច្រញផលតិផលសម្លៀកបពំាក់ធា្លាក់ចុះ
ទៅកាន់ទផី្រសារអរឺ៉បុម្រនត្រការនាំច្រញ
ទៅអាម្ររិកកើនឡើងវិញដូច្ន្រះទើប
ការនាំច្រញន្រះធា្លាក់ប៉ុណ្ណឹង»។

លោកវា៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគម
រោងចក្រកាត់ដ្ររកម្ពជុាធា្លាប់បានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីខ្រឧសភាថាការនំា-
ច្រញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នឹងបន្ត
ធា្លាក់ក្នងុរយៈព្រលច្រើនខ្រទៅមខុទៀត
ដោយសរការព្រយួរការបញ្ជាទិញពីអ្នក-
បញ្ជាទិញធំៗនៅអឺរ៉ុបនិងអាម្ររិក។
លោកប្រប់ថា៖«វានឹងមានការធា្លាក់

ចុះក្នុងការនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ក្នុង
រយៈព្រលច្រើនខ្រខាងមុខ។ខ្ញុំជឿថា
ផលិតផលនាំច្រញដ្រលមានស្រប់
ផ្រស្រងទៀតដូចជាស្រប្រកជើង នឹងធា្លាក់
ចុះហើយសមា្ភារធ្វើដំណើរអាចមានស្ថិរ-
ភាពឬធា្លាក់ចុះបន្តចិ។មនិមានការបញ្ជា
ទិញសម្រប់ផលិតផលកាត់ដ្ររត្រូវ
បានបញ្ជាក់នោះទ្ររហតូមកដល់ព្រល
ន្រះ អាចមានត្រសម្រប់ផលិតផល
ការពារវ្រជ្ជសស្ដ្រនងិថ្ររក្រសាសខុភាព
មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ»។
បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាការនាំច្រញ
ផលិតផលរបស់កម្ពុជាមានតម្ល្រ
១៤,៦៣ពាន់លានដុលា្លារ កាលពីឆ្នាំ
២០១៩កើនឡើង១២,៧ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ខណៈការនាំចូល
មានចំនួន២២,៣៤ពាន់លានដុលា្លារ
កើនឡើង១៨,៦ភាគរយ៕LA

ម៉េគុណមករា

ភ្នំពេញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ដ្រីហ៊នុស្រននងឹដកឹនាំមន្រ្តី
ជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដើម្របីទៅចុះ
ហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណជិ្ជកម្មស្ររីរវាងកម្ពជុានងិ
ចិន(FTA)នៅខ្រសីហាខាង-
មខុខណៈកចិ្ចព្រមព្រៀងថ្មីន្រះ
គឺជាការបើកទពំរ័ថ្មីមយួសម្រប់
កម្ពុជាក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទី-
ផ្រសារទៅកាន់ប្រទ្រសដ្រលមាន
ស្រដ្ឋកិច្ចឈានមុខគ្រទី២លើ
ពិភពលោកនិងល្រខ១នៅ
តំបន់អាសុី។
កាលពីដើមខ្រមិថុនាក្រុម

ការងារបច្ច្រកទ្រសប្រទ្រសទាងំ
២បានបញ្ចប់ជុទំី៣ន្រការចរចា 
FTAដោយបានដោះស្រយ
បញ្ហាដ្រលនៅស្រសសល់ក្នុង
អត្ថបទកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះនិង
បានយល់ព្រម...តទៅទំព័រ៩

BUSINESS
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ការនំាចេញផលិតផលវាយនភណ្ឌរយៈពេល៦ខេធ្លាក់ជាង៥%

លោកវងេសីវិសុទ្ធថ្លេងនៅក្នងុអំឡុងពេលធ្វើជាបេធាននេកិច្ចបេជំុស្តពីីវិធានការរបស់
រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩នៅកេសួងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងេពុធ។ហា៊ានរង្រសី

អាមេរិកនឹងលុបGSP...

លោកហុ៊នសេន
នឹងធ្វើដំណើរទៅ
បេទេសចិនចុះកិច្ច-
ពេមពេៀងFTA

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,920 18,060 18,100 17,900

2 GTI 3,200 - 3,200 3,200

3 PAS 15,680 15,720 15,800 15,680

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

5 PPSP 2,330 (SQ) - 2,330 2,330

6 PWSA 5,600 5,600 5,680 5,520

កាលបរិច្ឆ្រទ:៨ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០



តពីទំព័រ៨...ជាគោលការ-
ណ៍ពីលទ្ធភាពចលូទផីស្ាររបស់
ទំនិញនិងស្វាកម្មផ្ស្ងៗ
រួចរាល់អស់ហើយ។
បស្និបើមដ្កឹនាំរបស់ប-្

ទ្សទំាងពីរយល់ព្មលើខ្លមឹ-
សារន្អត្ថបទកិច្ចព្មព្ៀង
នោះលទ្ធភាពន្ការនំាច្ញ
ទនំញិពីកម្ពជុាទៅកាន់បទ្ស្
ចិនត្ូវបានរំពឹងថានឹងកើន
ឡើងក្នុងអត្ជាមធ្យម ២០
ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំ។ន្ះបើ
យោងតាមស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍
របស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម។
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យ

ដឹងថា៖«ការវិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទ្សក៏ត្ូវបានរពំងឹថានងឹ
កើនឡើងខ្លាំងផងដ្រហើយ
កចិ្ចពម្ព្ៀងន្ះនងឹកា្លាយទៅ
ជាបភ្ពដ៏សខំន់មយួន្បក្់
ចណំលូនងិការងារសមប្ប់-្
ជាជនកម្ពុជា»។
លោកវងស្ុីវសិទុ្ធរដ្ឋលខ្ធ-ិ

ការប្ចំាការរបស់ក្សួងស្ដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹង
នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយ
នៅក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ង្
ពុធថាការចរចាFTAនឹងត្ូវ
បញ្ចប់ក្នងុរយៈពល្ឆបៗ់ ខង
មុខន្ះ។លោកបានបន្ថ្មថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្ីហ៊នុសន្
រួមជាមួយនឹងម្ដឹកនាំរបស់
ប្ទ្សចិននឹងចូលរួមធ្វើជា
សាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថល្ខ
ដ្លគ្ងនឹងធ្វើឡើងនៅ
ទីក្ុងប៉្កាំងប្ទ្សចិន។
លោកបានថ្លង្ថា៖«រដ្ឋមន្ដ្ី

ក្សួងពាណិជ្ជកម្មន្ប្ទ្ស
ទាំង២នឹងប្កាសការបញ្ចប់
លទ្ធផលការចរចាស្ដពីីFTA»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«សម្តច្
នាយករដ្ឋមន្ដ្ីហ៊ុនស្ន
គង្នងឹទៅទកី្ងុប៉ក្ាងំនៅ
មនុថ្ងទ្ី១២ខស្ហីាដើមប្ីធ្វើ

ជាសាក្សីលើការចុះហត្ថល្ខ
លើFTA រវាងប្ទ្សកម្ពុជា
នងិចនិ។ដចូ្ន្ះសម្តច្នាយក-
រដ្ឋមន្ដ្ីរបស់យើងនឹងទៅទី-
នោះដោយផ្ទាល់»។
លោកAnthonyGalliano

អគ្គនាយកក្ុមហ៊ុនផ្ដល់ស្វា
Cambodia Investment
ManagementCoLtdបាន
បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍កាលពខី្មនុ
ថាការចុះកចិ្ចពម្ព្ៀងទ្វភ្ាគី
ន្ះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្ប់
ប្ទ្សកម្ពុជាហើយកម្ពុជាចាំ-
បាច់ត្ូវធ្វើពិពិធកម្មលើស្ដ្ឋ-
កិច្ចនាំច្ញរបស់ខ្លួនដោយវា
នឹងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍
ក្នងុការជរំញុការធ្វើពាណជិ្ជកម្ម
ក៏ដចូជាទទលួបានការវនិយិោគ
ផ្ទាល់ពីបរទ្ស(FDI)របស់
បទ្ស្ចនិផងដរ្ជាពសិស្
លើគមង្វនិយិោគហដ្្ឋារច-
នាសម្ព័ន្ធអចលនទ្ព្យស្វា
ហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតកម្ម និងការ-
លក់រាយជាដើម។
លោកលើកឡើងថា៖«ភាព-

ទាក់ទាញរបស់FTAសម្ប់
ប្ទ្សចិនគឺជាការវិនិយោគ
កាន់ត្ច្ើននៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាជាជាងការនាំច្ញទំ-
នញិនងិសវ្ាពីបទ្ស្កម្ពជុា
ទៅប្ទ្សចិន»។
ទនិ្ននយ័របសក់ស្ងួពាណ-ិ

ជ្ជកម្មបងា្ហាញថាកចិ្ចពម្ព្ៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្រីFTAន្ះត្ូវ
បានរំពឹងថានឹងបង្កើនពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វភ្ាគីដល់១០ពាន់លាន
ដុលា្លារត្ឹមឆ្នាំ២០២៣។ទំហំ
ពាណជិ្ជកម្មទ្វភ្ាគីរវាងបទ្ស្
កម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើង
ដល់៧,៤ពាន់លានដុលា្លារ
កាលពីឆ្នាំ២០១៨កើនឡើង
២២ភាគរយបើធៀបទៅនឹង
៦,០៤ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៧៕LA

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ទីផ្សារខុនដូបានបន្តធ្លាក់ចុះក្នងុតី្មាសទី២
ហ៊ឹនពិសី

ភ្នពំេញៈការធ្លាក់ចុះន្ចនំនួជនបរទស្
ដល្មកសា្នាកន់ៅនងិធ្វើដណំើរមកកម្ពជុា
ដោយសារក្តីបារម្ភពីជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើ
ឲយ្តម្ល្លក់នងិជលួខនុដូនៅក្នងុរាជធន-ី
ភ្នពំញ្នាត្មីាសទី២ឆ្នាំ២០២០បន្តធ្លាក-់
ចុះបន្ថម្ទៀតធៀបនងឹត្មីាសទី១។ន្ះ
បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្មុហ៊នុ
អចលនទ្ព្យCBRECambodia។
របាយការណ៍ស្វជ្វរបស់ក្ុមហ៊ុន

CBRECambodiaដ្លភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ទើបទទួលបានកាលពីថ្ង្ពុធបងា្ហាញថា
ការរកីរាលដលន្ជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឲយ្តម្ល្
ខនុដូក្នងុត្មីាសទី២ឆ្នាំ២០២០ធ្លាក់ចុះ
ជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងនោះខុនដូប្ណីតមាន
តម្ល្ជាមធយ្ម៣០៤១ដលុា្លារក្នងុ១ម៉ត្្
ការ៉្ធ្លាក់៣,៩៨ភាគរយធៀបនងឹត្មីាស-
ទី១ឆ្នាំ២០២០ខុនដូប្ភ្ទមធ្យមមាន
តម្ល្២៤៤១ដលុា្លារធ្លាក់៤,៦១ភាគរយ
នងិបភ្ទ្តម្ល្សមរមយ្មានតម្ល្ជាមធយ្ម
១៥៣៩ដលុា្លារធ្លាក់ចុះ០,៦៥ភាគរយ។
ចំណ្កតម្ល្ជួលនៅក្នុងត្ីមាសទី២គឺ
១៣,១៨ដុលា្លារក្នុង១ម៉្ត្ការ៉្សម្ប់
រយៈពល្១ខ្ចពំោះខនុដូបណ្តីដោយ
ធ្លាក់ចុះ៧,២៥ភាគរយធៀបនងឹត្មីាស-
ទី១និងខុនដូប្ភ្ទមធ្យមមានតម្ល្
១១,១២ដុលា្លារធ្លាក់៥,៧១ភាគរយ។
កាលពីត្មីាសទី១ខនុដូបណ្តីមាន

តម្ល្ជាមធយ្មក្នងុរង្វង់៣១៦៧ដលុា្លារក្នងុ
១ម៉ត្្ការ៉្ធ្លាក់ចុះ០,៥៣ភាគរយធៀប
នឹងត្ីមាសទី៤ឆ្នាំ២០១៩ខុនដូប្ភ្ទ
មធ្យមមានតម្ល្២៥៥៩ដុលា្លារធ្លាក់ចុះ
១,៣៩ភាគរយនិងប្ភ្ទតម្ល្សមរម្យ
មានតម្ល្១៥៤៩ដុលា្លារកើន០,៣២
ភាគរយ។សមប្ទ់ផីស្ារជលួខនុដូបណ្តី
មានតម្ល្មធ្យម១៤,២១ដុលា្លារក្នុង១
ម៉ត្្ការ៉្ធ្លាក់ចុះ០,៤ភាគរយនងិខនុដូ
ប្ភ្ទមធ្យមមានតម្ល្មធ្យម១១,៧៩
ដុលា្លារធ្លាក់ចុះ០,៦ភាគរយ។
យោងតាមរបាយការណ៍ខងលើនៅ

ក្នុងត្ីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០ន្ះមិនមាន
គម្ងអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូណាបញ្ចប់ការ

សាងសង់ទ្ ប៉ុន្ត្មានខុនដូថ្មីៗ ចំនួន៣
ដល្ស្មើនងឹបន្ទប់សា្នាក់នៅសរបុ២២៥២
យូនីតបានប្កាសបើកលក់ជាផ្លូវការ។
គម្ងទាំងនោះរួមមាន LEEDON

Heightsស្ថតិក្នងុខណ្ឌសន្សខុគមង្
LECondeBKK1ក្នុងខណ្ឌបឹងក្ងកង
និងគម្ងGrandCondo7នៅក្នុង
ខណ្ឌជ្យចងា្វារ។
កញ្ញាគមឹគិនកស្ាអ្នកគប្់គង្ជាន-់

ខ្ពស់ផ្ន្កស្វជ្វនិងប្ឹក្សាយោបល់
ក្ុមហ៊ុនCBRECambodiaបានប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្ពុធថាសា្ថានភាព
ទផីស្ារខនុដូនៅរាជធនីភ្នពំញ្ចាប់ពីដើម
ឆ្នាំ២០២០មកមនិសវូមានភាពល្អបស្ើរ
ទ្ព្ះការផ្ទុះឡើងន្ជងំឺកវូដី១៩បាន
ធ្វើឲយ្ចនំនួភ្ញៀវបរទស្ដល្សា្នាក់នៅនងិ
ធ្វើដំណើរមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងច្ើន។កញ្ញាបន្តថាខនុដូគជឺាទផីស្ារ
ពញ្នយិមខ្លាងំសមប្់ជនបរទស្ហត្ុ
ន្ះនៅព្លជនបរទ្សចាកច្ញច្ើន
ផលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារន្ះប្កដជា
កើតមានដោយចៀសមិនផុត។
កញ្ញាគនិកស្ាបានថ្លង្ថា៖«កវូដី១៩

បានធ្វើឲយ្ចនំនួភ្ញៀវបរទស្ដល្សា្នាក់នៅ
និងធ្វើដំណើរមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាធ្លាក់

ចុះយ៉ាងច្ើនជាហ្តុធ្វើឲ្យបន្ទប់ខុនដូ
នៅសល់ក៏កើនច្ើនដ្រ»។
ខណៈសា្ថានភាពន្ជងំឺកវូដី១៩នៅបន្ត

ការគរំាមកហ្ំងជាសកលនោះកញ្ញាគនិ-
ក្សាបាននិយយថាបើតាមសា្ថានភាព
ន្ការបន្តឆ្លងរបស់ជំងឺកូវីដ១៩ វិស័យ
ខុនដូនៅកម្ពុជានឹងនៅត្បន្តទទួលរង
ផលអវជិ្ជមានជាបន្តទៀតក្នងុត្មីាសទី៣
ឆ្នាំន្ះ។កញ្ញាអះអាងថា៖«ខ្ញុំគតិថាតម្ល្
លក់នងិជលួខនុដូនៅភ្នពំញ្នងឹបន្តធ្លាក់
ចុះទៀតក្នុងត្ីមាសទី៣ន្ះព្ះចំនួន
ជនបរទ្សដ្លធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅ
មិនទាន់មានចំនួនច្ើនដូចមុនព្លការ-
ផ្ទុះឡើងន្ជំងឺកូវីដ១៩នោះទ្»។
គិតមកដល់ព្លន្ះក្នុងក្ុងភ្នំព្ញ

មានគមង្ខនុដូចនំនួ៧២ស្មើនងឹបន្ទប់
សា្នាក់នៅសរុប២០៨៥០យូនីតដ្ល
បានបញ្ចប់ការសាងសង់នងិបើកដណំើរ-
ការ។ន្ះបើតាមកញ្ញាគិនក្សា។
របាយការណ៍របស់ក្សួងរៀបចំដ្នដី

បានឲយ្ដងឹថាទនុវនិយិោគវសិយ័សណំង់
នៅកម្ពជុាក្នងុឆមាសទ១ីឆ្នាំ២០២០ន្ះ
មានតម្ល្ជាង៣,៨៤ពាន់លានដុលា្លារ
កើនឡើង១៣,២៦ភាគរយធៀបនឹង
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៩៕

ការដ្ឋានសំណង់ខ៊នដូបានលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ។រូបថតហុងមិនា

លោកហុ៊នស្ននឹង...
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កាលពីខ្មិថុនាថ្មីៗ ន្ះ លោកPatrickPouy-
anneប្ធនកុ្មហុ៊នTotalបានថ្លង្ថាឧស្សាហ-
កម្មប្ងបានរងនូវឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានន្វីរុសកូរូ៉ណា
ដ្លធ្វើឲ្យមានភាពរំាងស្ទះទំាងសុ្ងលើចងា្វាក់
ផលិតកម្មប្ង។
ជាក់ស្ដង្ក្នងុអំឡុងបុ៉នា្មានសបា្តាហ៍ចុងក្យន្ះ

ផលិតកម្មប្ងរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកបានធ្លាក់ចុះពី
១៣លានបារ្៉លមកតឹ្មត្១០,៥លានបារ្៉ល
បុ៉ណ្ណោះក្នងុ១ថ្ង្បនា្ទាប់ពីប្ធនាធិបតីសហរដ្ឋ-
អាម្រិកលោកDonaldTrumpបានរៀបចំកិច្ចប្ជំុ
មួយជាមួយអារា៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតប្ទ្សរុស្សីុ និង
សម្ពន័្ធមិត្តអង្គការOPECស្តអំីពីការកាត់បន្ថយ
ផលិតកម្មប្ង។ចំពោះសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិង
ស្វាកម្មនៅក្នងុសហរដ្ឋអាម្រិកវិញវាបានចាប់ផ្តើម

ដំណើរការឡើងវិញបនា្ទាប់ពីរងនូវផលប៉ះពាល់ពីវីរុ៉ស
កូរូ៉ណា។ទោះជាយ៉ាងណាបើផ្អក្តាមរបាយការណ៍
មួយដ្លតូ្វបានច្ញផ្សាយជាសាធរណៈសកម្ម-
ភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកនៅក្នងុខ្
មិថុនាមិនទាន់មានភាពរីកចម្ើនដល់ចំណុចមួយ
មុនព្លមានការរាតត្បាតន្វីរុ៉សកូរូ៉ណានោះទ្។
បើក្ឡ្កមើលទិន្នន័យផលិតកម្មអាម្រិកវិញវា

បានស្ថតិក្នងុលក្ខខណ្ឌមួយដ្លមានភាពល្អប្សើរ
ជាងមុនដោយមានការបើកឡើងវិញតាមដំណាក់-
កាលនូវស្ដ្ឋកិច្ចក្នងុសុ្កខណៈព្លដ្លសម្ទះុន្
ការនំាច្ញទំនិញទៅក្ប្ទ្សមានការកើន-
ឡើងជាលើកដំបូងសម្ប់ឆ្នាំ២០២០ដ្លបងា្ហាញពី
លក្ខខណ្ឌវិជ្ជមានជាច្ើនជំុវិញភាពរីកចម្ើនន្
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកផងដ្រ។

លើសពីន្ះទៅទៀតលោកDonaldTrump
បានឲ្យដឹងថានៅចុងឆ្នាំ២០២០ន្ះសហរដ្ឋអាម្រិក
នឹងមានវា៉ាក់សំាងការពារវីរុ៉សកូរ៉ណូាស្បព្លដ្ល
មន្ត្ជីាន់ខ្ពស់ផ្នក្សុខភិបាលរបស់សហរដ្ឋអា-
ម្រិកមានសុទិដ្ឋនិិយមលើការពន្លឿនល្បឿនន្
ការបង្កើតវា៉ាក់សំាងឲ្យកាន់ត្មានប្សិទ្ធភាព និង
សុវត្ថភិាព។
ដូច្នះ្តម្ល្ប្ងនៅក្នងុខ្កក្កដន្ះអាចនឹង

ស្ថតិនៅក្នងុចនោ្លាះ៣៨ដុលា្លារទៅ៤៥ដុលា្លារក្នងុ១
បារ្៉ល។ បុ៉ន្ត្ប្សិនបើការពន្លឿនល្បឿនន្ការ-
ផលិតវា៉ាក់សំាងរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកដំណើរការ
ទៅដោយរលូន និងសម្ចបានជាលទ្ធផលមុន
ចុងឆ្នាំ២០២០ន្ះតម្លប្្ងអាចនឹងកើនឡើងខ្លាងំ
ពីចនោ្លាះ៤៣ដុលា្លារទៅ៦០ដុលា្លារក្នងុ១បារ្៉ល៕

សញ្ញា តម្ល្រ ប្រងឆៅមានស្ថិរភាព ខណៈស្រដ្ឋកិច្ចសកលចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញ  

វិភាគដោយ៖លោកឡុងសំណាង/ប្ធន
ផ្នក្បឹ្ក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុន្កុ្មហុ៊ន
ហ្គោលដ្នអ្ហ្វអិកស៍លីងឃ្ភីថល។
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

វីឡាធំទូលយសមាាប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងក្ងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្លាៈ៤៥០០ដុល្លារ/១ខ



វីឡាLC2លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារណ្តធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,ទំហំ
ដី៖5.1មx15ម
តម្លាៈ១៥មឺុនដុល្លារ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្លាៈ៧៥មឺុនដុល្លារ

ខុនដូមាសុង
ទីតំាង៖កោះព្ជ្,សង្កាត់
ទន្លប្ាសាក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១០មឺុនដុល្លារ

ដីលក់លាខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម្៉ត្
ទីតំាង:ដីប្រទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ព្កឯងច្បារអំពៅ
តម្លា:320000ដុល្លារចចារ

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្ការ
តម្លា:170000ដុល្លារចចារ

ដីលក់លាខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម្៉ត្
ទីតំាង:វាលស្បូវច្បារអំពៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:1300000ដុល្លារចចារ

ដីលក់លាខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម្៉ត្ការ្
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯងខណ្ឌ
ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:200000ដុល្លារចចារ

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោរខណ្ឌ
ច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោរខណ្ឌ
ច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយ-
មិនផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្លាៈ398000ដុល្លារ

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

វីឡាកូនកាត់បាភាទLA   
នៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្លាៈ275000ដុល្លារ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

ទូរស័ព្ទលាខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដា្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

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

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

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


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

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

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

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯង
តម្លា:400ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា


ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

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


ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ព្កហូរ
តម្លា:51500ដុល្លារចរចា
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី - 
ការ បរទ្រស អាម្ររិក  លោក  
ស្ត្រប ហ្រន  ប៊ឺហ្គាន់  បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  ក្រុង វ៉ាសុីន-
តោន បាន គាំទ្រ កិច្ច សហ ប្រតិ-
បត្តិការ អន្តរកូ រ៉្រ «យ៉ាង ព្រញ-
ទំហឹង  »  ដោយ បាន ហៅ វ ថា  
«ជា ផ្ន្រក សំខាន់ » មួយ  នៅ ក្នុង 

ការ បង្កើត ឲ្រយ មាន បរិយ កាស  
ស្ថិរ ភាព មួយ បន្ថ្រម ទៀត  នៅ 
ឧបទ្វីប កូ រ៉្រ ។ 

 លោក ស្ត្រប ហ្រន  ប៊ឺហ្គាន់  
ដ្រល បាន ប្រើ តនួាទជីា ប្រ សតិ 
ពិស្រស កំពូល  របស់ ក្រុង-
វ៉ាសុីន តោន  បាន ថ្ល្រង សុន្ទរ - 
កថា មួយ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង - 

ត្របូង  បាន កំពុង ស្វះ ស្វ្រង ឲ្រយ 
មាន កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ ពី- 
អាម្រ រកិ  នៅ ក្នងុ ការ ជរំញុ របស ់
ខ្លួន  ដើម្របី គម្រង កិច្ច សហ - 
ប្រតិបត្តិ ការ ឆ្លង កាត់ ព្រំ ដ្រន  
ដ្រល បាន ជាបគ់ាងំ  ដោយ សារ  
ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ពី អន្តរ ជាតិ ។ 

 លោក ស្ត្រប ហ្រន  ប៊ឺហ្គាន់  
បាន ថ្ល្រង ប្រប ់ក្រមុ អ្នក កាស្រត 
ភា្លាម ៗ    ក្រយ ពី កិច្ច ពិភាក្រសា 
ជាមយួ ប្រធាន ប្រសតិ ពសិ្រស 
នុយ ក្ល្រអ៊្ររ របស់ កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង   
គ ឺលោក ល ី ឌ ូ-ហ៊នូ ថា ៖« អាម្រ-
រិក  បាន គាំទ្រ ទាំង ស្រុង ដល់ - 
កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ អន្តរ កូ រ៉្រ  
ហើយ យើង បាន ជឿ ជាក់ ថា  
ការ ដើរតួ ន្រះ  ជា ផ្ន្រកមួយ ដ៏  
សំខាន់ ក្នុង ការ បង្កើត បរិយ- 
កាស ស្ថិរ ភាព មួយ បន្ថ្រម ទៀត  
នៅ ឧប ទ្វីប កូ រ៉្រ  » ។ 

 លោក ស្ត្រប ហ្រន  ប៊ឺ ហ្គាន់ 
បាន បន្ថ្រម ថា ៖« យើង ទន្ទឹង 

រង់ចាំ  ដើម្របី គាំទ្រ រដា្ឋាភិ បាល - 
កូរ៉្រ យ៉ាង ព្រញ ទំហឹង  ខណៈ 
អាម្ររិក  មាន គោល បំណង 
របស់ ខ្លួន  ជា មួយ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង  នៅ ក្នុង កិច្ច សហ-
ប្រតិបត្តិការ អន្តរ កូ រ៉្រ » ។ 

 សនុ្ទរ កថា របស ់លោក ស្ត្រប-
ហ្រន  ប៊ឺហ្គាន់  បាន ធ្វើ ឡើង 
ស្រប ព្រល មាន ការ សន្និ ដា្ឋាន 
ថា ក្រុង វ៉ាសុីន តោន អាច នឹង 
ខា្វាយខ្វល ់អពំ ី ការ យក ចតិ្ត ទកុ-
ដាក់ ដល់ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ 
អន្តរ កូ រ៉្រ  ចំ ព្រល គា្មាន ការ - 
រកីចម្រើន គរួ ឲ្រយ កត ់សមា្គាល ់ ក្នងុ 
កចិ្ច ប្រងឹ ប្រង  លបុ បបំាត ់កម្ម វធិ ី 
នុយ ក្ល្រ អ៊្ររនៅកូ រ៉្រ ខាង ជើង ។ 

ស្រចក្តី ថ្ល្រងការណ៍ របស់ 
លោកអនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ការបរទ្រស  
លោក ស្រ ីឆ-ូស៊នុ ហុ ីបាន លើក 
ឡើង  ពកីរូ៉្រ ខាងជើង   ដ្រល ទាត-់ 
ចោល  លទ្ធ ភាពការ ចរចាជា- 
មួយអាម្ររិក៕Yonhap/SK

ក្រុងម្រលប៊នៈ  ប្រទ្រស អូស្ត្រលី 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន ច្រញ បញ្ជា ឲ្រយ 
បទិ មនសុ្រស ជា ច្រើន លាន នាក ់ នៅ ក្នងុ 
ទី ក្រុង ធំ ជាង គ្រ បំផុត ទី ២ របស់ ខ្លួន      
ម ិន ឲ្រយ ច្រញ ចលូ   ដើម្រប ីប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
ការ កើន ឡើង ន្រ ករណី ឆ្លង វីរុស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា   ខណៈ ប្រទ្រស ជា ច្រើន 
ទៀត នៅ ទូ ទាំង ភព ផ្រន ដី  បាន នាំ គា្នា 
ប្រញាប់ ប្រញាល់ ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង - 
រាល ដាល  កំពុង កើន ឡើង  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស របស់ ខ្លួន ។ 

ខណៈ ប្រទ្រស មួយ ចំនួន  បាន 
ព្រួយបារម្ភ អំពី រលកន្រ ការ ឆ្លង វី រុស - 
ផ្លវូដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា ទ ី២ ម្តង ទៀត  អាម្ររកិ 
បាន រង ការ វយ ប្រហរ យ៉ាង អាក្រក់ 
បផំតុ នោះ  គ ឺនៅ ត្រ « មាន ចនំនួ ករណ ី
ឆ្លង កើន ឡើង ខ្ពស់ » ឈាន មុខ គ្រ ទី ១  
នៅ លើ ពភិព លោក  អ្នក ជនំាញ កពំលូ 
របស់ ខ្លួន បាន ព្រមាន ថា  ដោយ មាន 
ករណី ឆ្លង កំពុង កើន ឡើង  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ឥណា្ឌា  និង ប្រសុីល ។ 

ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩ សកល  បាន 
កើន ឡើង ជាង ១១,៥ លាន នាក់  
ដោយ មាន ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ជាង-
៥៣៦០០០ នាក់  ហើយ ការ គំរាម 
បិទប្រទ្រស  បាន អូស បនា្លាយ ព្រល - 
យូរ  ដ្រល បាន  ពន្រយល់ ដោយ រដា្ឋាភិ - 
បាល អូស្ត្រ លី  ដើម្របី  ទប់ សា្កាត់ ការ ផ្ទុះ 
ឡើង ទ្រង ់ទ្រយ ធ ំរបស ់ខ្លនួ  ដ្រល បាន 
បិទ មនុស្រស ៥ លាន នាក់  មិន ឲ្រយ ធ្វើ-

ដំណើរ ច្រញ -ចូល  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង 
ម្រលប៊ន  ដើម្របី ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ការ- 
កើនឡើង កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

 លោក ដានីល  អ្រន  ្រឌិវស៍  ជា 
អភិបាល រដ្ឋ វិក តូ រី យ៉ា  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«យើង មិន អាច មិន អើ ពើ  » បាន ថា 
វិបត្តិវី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ន្រះ    បញ្ចប់   
ទ្រ ក្រយ ព ីរដ្ឋ ធាន ីម្រល បន៊ របស ់ខ្លនួ  
បាន រាយ ការណ៍ ថា  មាន ករណី ឆ្លង ថ្មី 

ចំនួន ១៩១ នាក់  នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល - 
២៤ ម៉ាង ។ 

 «បញ្ហា ទាំង ន្រះ  គឺ មិន អាច ទ្រទ្រង់ 
ចំនួន កើន ឡើង បាន ទ្រ  គ្រន់ ត្រ មិន 
មាន ជម្រើស ក្រ ពី « ការ បិទ មនុស្រស » 
និង ករណី ឆ្លង ច្រើន ជាង ពាន់ នាក់ 
ដ៏មាន សកា្ត នុពល បន្ថ្រម ទៀត » ។ 

 ការ បទិ តបំន ់ទ ីក្រងុ ធ ំម្រល បន៊ នោះ  
បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ពាក់ កណា្តាល យប់ 

អ្រធាត្រ  ថ្ង្រ ពុធ ម្រសិល មិញ  ហើយ 
យ៉ាងហោច ណាស់  មាន រយៈ ព្រល ៦ 
សបា្តហ៍  ខណៈ រដ្ឋ វិក តូ រី យ៉ា  នឹង ត្រូវ 
ទប់សា្កាត់ ឲ្រយ មាន ប្រសិទ្ធភាព  មិន ឲ្រយ 
ឆ្លង រាល ដាល ទៅ រដ្ឋ ផ្រស្រងទៀត   កាល- 
ពីថ្ង្រអង្គារ  ។ 

ដោយ លោក  អាន ថនូ ី ហ្វ ូសុ ី ជា អ្នក- 
ជំនាញ ជំងឺ ឆ្លង កំពូល របស់ អាម្ររិក 
បាន ព្រមាន ថា  អាម្ររិក នៅ ត្រ កំពុង 

ដោះស្រយ  ជា មួយ រលក ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ដំបូង របស់ ខ្លួន នៅ ឡើយ ។  

 មន្ត្រី ខ្លះ  បាន ព្រមាន ថា  មន្ទីរ ព្រទ្រយ 
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង ផ្ន្រក ខ្លះ ន្រ ប្រទ្រស 
អាម្ររិក  គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង គ្រះ ថា្នាក់ ន្រ 
ការ កើន ឡើង  ដោយ មាន រដ្ឋ ជា ច្រើន  
បានរង ការប៉ះពាល ់ យ៉ាង ខា្លាងំ  ក្រយ 
ពី ពួក គ្រ បាន បន្ធូរបន្ថយ ការ រឹត ត្របិត   
 វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា មួយ ន្រះ ។ 

លោក អានថ ូន ី ហ្វ ូសុ ី កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ  
បាន ព្រមាន ថា ៖« យើង នៅ ត្រ មាន 
ចនំនួ ករណ ីឆ្លង កើន ឡើង ខ្ពស ់ នៅ ក្នងុ 
រលក ន្រ ការ ឆ្លង វ ីរសុ ន្រះ ដបំងូ » ដោយ 
បាន និយយ ថា  អាម្ររិក  មិន ដ្រល 
បាន គ្រប់ គ្រង  ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល - 
ដាលន្រ វី រុសផ្លូវ ដង្ហើ មន្រះ   ក្នុង កម្រិត 
ណាមួយ នោះទ ្រ   នៅ មុន  ព្រល  បើក - 
ប្រទ្រស ឡើង វិញ  ដូច បណា្តា ប្រទ្រស 
អឺរ៉ុប មួយ ចំនួន នោះ ទ្រ ។ 

 « យើង មាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង  បាន កើន 
ឡើង  មិន ដ្រល ធា្លាក់ ចុះ នៅ ក្រម គ្រ 
នោះ ទ្រ  ហើយ បច្ចុប្របន្នន្រះ អ្នកឆ្លង   
កំពុង កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដូច្ន្រះ វ 
គឺ ជា សា្ថាន ការណ៍ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ មួយ  ដ្រល 
យើង ត្រូវ ត្រ ដោះ ស្រយ ជា បនា្ទាន់ » ។ 

ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់សរបុ ដោយ សារ វ ីរសុ   
ផ្លូ វ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  នៅ អាម្ររិក  បាន 
កើន ឡើង ដល់ ១៣០ ០០០ នាក់ 
ហើយ  កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ នងិ អ្នកឆ្លង  កើន- 
ឡើង ជិ ត ៣ លាននាក់ ៕ AFP/SK

ក្រងុកាប៊លុៈ ប្រធា នាធបិត-ី 
អាហ្វ ហ្គានី សា្ថាន  លោក អា-
ស្រហ្វ  ហ្គានី  បាន ព្រមាន 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  អំពើ ហិង្រសា 
របស់ ក្រុម តាលី បង់  កំពុង 
គំរាមកំហ្រង ដល់ ដំណើរ ការ 
សន្តិភាព របស់ ប្រទ្រស ន្រះ  
ខណៈ លោក បាន ពន្រយល ់យ៉ាង-
ខ្លី  ទៅ កាន់ សហគមន៍ អន្តរ-
ជាតិស្តី ពី ការ រៀប ចំ របស់ ក្រុង 
កាប៊ុល  ដើម្របី កិច្ច ពិភាក្រសា - 
សន្តិភាព  ជា មួយ ក្រុម សកម្ម - 
ប្រយុទ្ធ  នៅ អាហ្វហ្គានី សា្ថាន ។ 

 អាជា្ញាធរ អាហ្វ ហ្គានី សា្ថាន  
និង ក្រុម តាលី បង់  កំពុង រៀប ចំ 
ទំនាក់ ទំនង  នៅ ក្នុង ការ ចរចា 
នានា  ដោយ មាន គោល បណំង 
ចង់ បញ្ចប់ សង្គ្រម រយៈ ព្រល 
ជតិ ២ ទសវត្រសរ ៍ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស 

ក្រី ក្រ មួយ ន្រះ ។ 
 ប៉ុន្ត្រ អំពើ ហិង្រសា  ដ្រល បាន 

កាត ់បន្ថយ រយៈ ព្រល ខ្ល ី ក្រយ 
ពី មាន បទ ឈប់ បាញ់ គួរ ឲ្រយ 
ភា្ញាក់ផ្អើល មួយ  បាន ផ្តល់ ឲ្រយ 
ដោយ ក្រុម តាលី បង់ កាល ពី ខ្រ 
ឧសភា កន្លង ទៅ  ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត  
បាន ឈប់ ទៅ វិញ ជា មួយ ការ - 
ស្តីបនោ្ទាស ជា ផ្លូវ ការ  ទៅ លើ 
ក្រុម បះ បោរ  ជុំ វិញ ការ សមា្លាប់ 
បគុ្គលកិ សន្ត ិសខុ  នងិ ក្រមុ ជន-
សុីវិល រាប់ រយ នាក់  នៅ ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ប៉ុនា្មាន សបា្តហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

 លោក ហ្គានី កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  
បាន រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ ពីចមា្ងាយ 
ចំនួន ៣ ជា លើក ដំបូង  ដោយ 
មាន គោល បំណង ចង់ ពន្រយល់ 
ដោយសង្ខ្រប  ទៅ កាន់ សហ- 
គមន៍ ពិភព លោក ៕AFP/SK លោកស្ត្របហ្រនបឺ៊ហ្គាន់ថ្ល្រងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុ១នៅទីក្រងុស្រអូ៊ល។Yonhap

បូ៉លិសនៅតាមព្រដំ្រនរដ្ឋNewSouthWalesន្រទីក្រងុអាល់បូ៊រីកំពុងត្រួតពិនិត្រយការឆ្លងកាត់ព្រដំ្រនរដ្ឋមកពីរដ្ឋវិកតូរីយ៉ា។AFP

 អូស្ត្រ លី បិទ  មនុស្រសរាប់ ល ននាក់មិនឲ្រយច្រញ ចូល ដើម្របី ទប់ស្កត់ វីរុស

អាម្ររិកគំាទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារអន្តរកូរ៉្រយ៉ាង ព្រញទំហឹង ហិង្រសារបស់ក្រុមត លីបង់បង្កឧបសគ្គ
ដល់ សន្តិភាពន  អាហ្ហ្គានីស្ថាន
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តព ទីពំរ័ ១... បាន បញ្ជាក ់នៅ 
ក្នុង ញត្តិ នៃ ការ ចាក ចៃញ របស់ 
បៃទៃស នៃះ ពី អង្គការ សកល 
មួយ នៃះ  សៃប ពៃល មានការ- 
ឆ្លង  រាល ដាល នៃជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោកបៃធានា ធបិត ីអាមៃ រកិ 
ដូណាល់ តៃំ និង រដ្ឋការ របស់ 
លោក  បាន រិះ គន់ WHO ជា 
ចៃើន ខៃ មក ហើយ  និង បាន 
គរំាម កាត ់ផ្តាច ់ទនំាក ់ទនំង ជា- 
មួយ អង្គការ នៃះ ។ លោក តៃំ ក៏ 
បាន បៃកាស  កាល ពី ពាក់ - 
កណា្តាល ខៃ  មៃសា ដៃរថា  រដ្ឋ ការ 
របស់ លោក នឹង ឈប់ ផ្តល់ 
ជំនួយ ដល់ WHO តទៅ ទៀត ។ 

កៃុម អ្នក ជំនាញ  និង បកៃស - 
បៃជាធិប តៃយៃយ  បាន រិះ គន់ ថា 
រដ្ឋ ការ របស់ លោក តៃំ  កំពុង 
ពៃយាយាម ចៀស វាង ពី ការ ស្តី - 
បន្ទោស ចពំោះ ការ ដោះ សៃយ 

ការ ឆ្លើយ តប របស់ ខ្លួន មិន បាន 
ល្អ ទៅ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង ធ្វើ 
ឲៃយ  ខូច បៃយោជន៍ ដល់ ការ-     
ដោះ សៃយ វិបត្តិ សុខ ភាព - 
សាធារណៈ ។   

សមាជិក ពៃឹទ្ធសភា បកៃស 
បៃជា ធិប តៃយៃយ លោក  បូប 
មៃណៃន ដៃ  ដៃល ជា សមាជិក 
នៃ គណៈ កមា្មាធកិារ ទទលួ បន្ទកុ 
កចិ្ច ការ បរទៃស របស ់ពៃទឹ្ធ សភា 
បាន ថ្លៃង នៅ លើ គៃហ ទំព័រ - 
ធ្វធីើរ កាលពថី្ងៃអង្គារ ថា៖ «ការ- 
ហៅ ការ ឆ្លើយ តប របស់ លោក 
តៃំ ទៅ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថា 
ចៃបូក ចៃបល់  និង ស្មុគសា្មាញ 
នៃះ  ពតិ ជា មនិ ធ្វើ ឲៃយ វា មាន ភាព 
តៃឹម តៃូវ ទៃ »។ 

យោង តាម វៃប សាយ របស់ 
អង្គការ WHO  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
អាមៃរិក  នឹង ចាក ចៃញ ពី អង្គ- 

ការ  WHO  នៅ ថ្ងៃ ទ៦ី  ខៃ កក្កដា 
ឆ្នា២ំ០២១  ហើយ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
អាមៃរិក  ជំពាក់ អង្គការ នៃះ  នូវ 
ទឹក បៃក់ ជាង ២០០ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក  ជា វិភាគ ទាន 
ដៃល តៃូវ គៃ វាយ តម្លៃ  ។  

យោង តាម ចំនួន សរុប ថ្មី 
បំផុត របស់ សាកល វិទៃយាល័យ  
Johns Hopkins  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  បៃទៃស នៃះ បាន រាយ - 
ការណ៍ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ចំនួន ២, ៩៩ លាន នាក់  និង 
សា្លាប ់ជា ង ១៣១ ០០០នាក។់  
តួលៃខ ទាំង ២ នៃះ  ខ្ពស់ ជាង 
តួលៃខ នៅ ក្នុង បៃទៃស ដទៃ 
ទៀត  ឬ នៅ ក្នុង តំបន់ ។ 

កៃយ ពី មាន វិធាន ការបិទ 
បៃទៃស  តៃូវ បាន បន្ធូរ បន្ថយ 
នៅ ក្នុង រដ្ឋ ខ្លះនះ  អាមៃរិក 
កំពុង ខិត ខំ បៃឹង បៃង  ដើមៃបី 

ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ ខូច ខាត 
បណា្តាល មក ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ថ្វីបើ មាន ការ លំបាក ក្តី។ 

លោក អានថនូ ី ហ្វសូុ ីបៃធាន 
វទិៃយាសា្ថាន បៃតបិត្តកិម្ម  នងិ ជងំ-ឺ 
ឆ្លង ជាតិ  បាន ថ្លៃង តាម វីដៃអូ ពី 
ចមា្ងាយ ជា មួយ លោក ្រហ្វង់- 
សុីស  ខូលីនស៍  បៃធាន វិទៃយា- 
សា្ថាន សុខភាព ជាតិ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា៖ «យើង កំពុង ស្ថិត នៅ 
ក្នុង សា្ថានភាព មួយ  ដៃល យើង 
មាន ករណី ឆ្លង ថ្មី  ជា មធៃយម 
បៃហៃល ២ មឺុន នាក់ ក្នុង ១ថ្ងៃ »។  

លោក ហ្វូសុី  បាន ថ្លៃង ថា     
ការ ពតិ ជា បន្ត បនា្ទោប ់ ដៃល ទាក-់ 
ទង នឹង បណា្តា រដ្ឋ  និង កៃុង ជា - 
ចៃើន  ដៃល កំពុង ពៃយាយាម បើក 
ឡើង វិញ  ក្នុង កិច្ចខិតខំ បៃឹង- 
បៃងមយួ   ដើមៃប ីធ្វើ ឲៃយ វលិ ទៅ រក 
សភាព ធម្មតា ឡើង វញិ  បាន នា ំ
ឲៃយ សា្ថាន ភាព មយួ ដៃល បៃទៃស 
នៃះ  នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន បាន  
កត់ តៃ ករណី ឆ្លង វីរុស យា៉ាង- 
ចៃើន។  

យោង តាម ចំនួន សរុប ថ្មី - 
បំផុត បាន ឲៃយ ដឹង ថា  រដ្ឋ កា លីហ្វរ័-  
នី ញ៉ា  ហាវ៉ៃ  មីសស៊ូរី  ម៉ុង - 
តាណា  អូឡាហូមា៉ា និង រដ្ឋ 
តិចសាស់  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  
បាន កត់ តៃ ករណី ឆ្លង ថ្មី បៃចាំ - 
ថ្ងៃ កមៃិត ខ្ពស ់។    

សៃវា សុខភាព  និង មនុសៃស 
នៅរដ្ឋ តចិ សាស ់ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  
រដ្ឋតិច សាស់  បាន រាយ ការណ៍ 
ករណឆី្លង វរីសុ  ផ្លវូដង្ហើម ករូ៉ណូា 
ថ្មី ជាង ១ មឺុន នាក់   ជា ការ កើន - 
ឡើង ចៃើន បំផុត ក្នុង ១ថ្ងៃ  នៅ 
ក្នុង រដ្ឋ នៃះ ៕ Xinhua/PSA 

អាមេរិកបេកាសដកខ្លនួចេញពីអង្គការ...

លោកមៃក៍៉ ផៃន ស៍ (ឆ្វៃ  ង ) និងលោកដូ ណាល់ តៃ ំខណៈស្តៃ ីទី ១  មៃឡា នៀ  តៃ  ំ ថ្លៃង នៅក្នងុកិច្ចពិភាកៃសាតុមូល។ AFP

ឆ្មា ំសមុទៃ តួកគី  កំពុង ស្ទាក់ ចាប់ នាវា ដឹក ជន ចំណាកសៃកុ ខុសចៃបាប់ ។ AFP

កៃុង អុីស្តង់ប៊ុលៈ  ឆ្មាំ សមុទៃ 
បាន បៃកាស នៅ លើ គៃហ ទំព័រ 
វៃប សាយ ថា  ឆ្មាំ សមុទៃ  និង 
ប៉ូលិស តួកគី  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  
បាន ចាប់ ខ្លួន ជន ចំណាក សៃុក 
ខសុ ចៃបាប ់ សរបុ ទាងំ អស ់ចនំនួ 
២៧៦ នាក់  និង អ្នក  ជួញ ដូរ - 
មនុសៃស ៨ នាក់  នៅ ក្នុង នាវា ១ 
គៃឿង  នៅ ម្តុំ ឆ្នៃរ សមុទៃ អាអុី-
ជៀន នៃ  បៃទៃស តួកគី ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍នះ បាន 
ឲៃយដឹង ថា  កៃុម ឆ្មាំសមុទៃ  កង- 
កមា្លាំង ប៉ូលិស  កៃុម បៃឆំង ការ - 
ជួញ ដូរ មនុសៃស  និង អង្គភាព  
បៃឆំង អំពើ ឧកៃិដ្ឋកម្ម  បាន ធ្វើ 
បៃតិ បត្តិ ការ រួម មួយ  ចាប់ ពី ផ្លូវ - 
សមុទៃ  និង  ផ្លូវ គោក   ដើមៃបី ចាប់ 
ខ្លួន កៃុម ជន ចំណាក សៃុក- 
ខុសចៃបាប់   នៅ ជុំ វិញ ខៃត្ត អុីស្មឺរ 
ភាគ ខាង លិច ។ 

ឆ្មាំ សមុទៃ   បាន បន្ថៃម ថា  
កៃុម ជន ចំណាក សៃុក ទាំង- 
នះ  មាន បំណង ចង់ លួច ចូល 
អឺរ៉ុប  ដោយ ជិះ នាវា ឈ្មួញ ១ 
គៃឿង  ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  

កៃុម ជួញ ដូរ មនុសៃស នះ  តៃូវ 
បាន ឃុ ំខ្លនួ  កៃយ ព ីបើក បៃត-ិ 
បត្តិការ  ។ 

 ចំណៃក បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ទរូទសៃសន ៍ NTV  បាន ដាក ់ចនំនួ 
ជន ចំណាក សៃុក  នៅ លើ នាវា 
នះ ចំនួន ២៦៨ នាក់  ដោយ 
បាន បន្ថៃម ថា  ពួក គៃ ទាំង អស់ 
នះ  បាន កំពុង ជួបការ លំបាក 
យា៉ាង ចៃើន   នៅ ពៃល ពកួ គៃ តៃវូ 
បាន ចាប់ ខ្លួន  ។ 

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  បាន 
បន្ថៃម ថា  កៃុម ជន ភៀស ខ្លួន   
មាន សញ្ជាតិ ខុសៗ គ្នា  ខ្លះ មក 
ព ីបង ់កា្លា ដៃស  អុរីង៉់  សុ ីរ ី អាហ្វ- 
ហា្គា នី សា្ថាន  សូ មា៉ា លី  និង សា-
ធារ ណ រដ្ឋ អា្រហ្វិកកណា្តាល ។ 

បើយោង តាម តួលៃខ ចុង-
កៃយ  ដៃល  ចៃញ ផៃសាយ ដោយ 
ឆ្មាំ សមុទៃ តួក គី  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ចាប់ តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ នៃះ    ជន- 
ចំណាក សៃុក សរុប ទំាងអស់ 
១១៨៥៦ នាក់  បាន ពៃយា យាម 
ចូល ទៅ បៃទៃស កៃិក  តាម - 
សមុទៃ តួក គី ៕  Xinhua/SK 

ជនចំណាកសេកុខុសចេបាប់២៧៦នាក់និងកេុម
ជួញដូរមនុសេស៨នាក់តេូវច ប់ខ្លួននៅសមុទេតួកគី



ក្រុងជួបហ្រសាណា : អ្នកស្រុកបាន
រាយការណ៍ទៅកាន់អង្គភាពពន្លត់
អគ្គិភ័យកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាចម្លាក់
ឈើរបស់ស្ដ្រីទី១អាម្ររិកម៉្រឡានៀ
ត្រំ ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវផ្ទ្រ-
ម្រឃដ្រលត្រូវបានដំឡើងមិនឆ្ងាយ
ប៉ុន្មានពីទីក្រុងកំណើតស្រវនីកាត្រូវ
បានគ្រដុត។
ចម្លាក់ឈើត្រូវបានដុតបំផ្លាញ

ដោយជនមិនស្គាល់អត្ដសញ្ញាណ
កាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០២០
គឺ១ឆ្នាំក្រយសម្ពោធផ្លូវការ។
ក្រយពីនំខ្រកម៉្រឡានៀទឹកឃ្មុំ

ម៉្រឡានៀនិងថ្រមទាំងស្រប្រកជើង

ម៉្រឡានៀមតុភូមិកំណើតរបស់ស្ដ្រី
ទី១អាម្ររិកនៅស្លូវ្រនីបានបង្កើន
កតិ្ដនិមល្របីល្របាញរបស់កនូស្រីទោះ
រងនូវការយល់ឃើញខុសៗ គ្នាយ៉ាង-
ណាក៏ដោយ។
ចម្លាក់ន្រះគឺជាស្នាដ្ររបស់ជាង

ចម្លាក់ក្នងុស្រកុនងិសបិ្របករអាឡ្រស
ហ៊្រសបូ៉្រវម៉ាសុីរមួទាងំគកូនជាវចិតិ្រករ
អាម្ររិកប្រដដូនីដ្រលបានថត
វីដ្រអូឯកសរអំពីការផលិតចម្លាក់
ឈើ។វាត្រវូបានអះអាងថាជាចម្លាក់
និមិត្តរូបដំបូងបំផុតរបស់លោកស្រី
ម៉្រឡានៀត្រំ។
ចម្លាក់ស្ដ្រីទី១អាម្ររិកលើទឹកដី

ស្លូវ្រនី ទទួលបានប្រតិកម្មចម្រុះពី
សធារណជនព្រមទាងំមនការចាប-់
អារម្មណ៍ពីបណា្ដាញផ្រសព្វផ្រសាយជាតិ
និងអន្ដរជាតិ។
ប៉លូសិក្រងុណវូ៉ូម៉្រស្ដូត្រវូបានជនូ

ដំណឹងអំពីឧប្របត្ដិហ្រតុន្រះនិងកំពុង
បើកការសុើបអង្ក្រតពីការដុតចម្លាក់
រូបស្ដ្រីទី១អាម្ររិកន្រះ។
កាលពីដើមឆ្នាំចម្លាក់ឈើប្រធាន-

ធបិតីអាម្ររកិលោកដណូាល់ត្រំក៏
ត្រូវបានដុតចោលទាំងស្រុងនៅក្រុង
ម៉ារា៉ាស្រប្រទ្រសស្លូវ្រនីចម្ងាយជាង
៣០គីឡូម៉្រត្រភាគខាងកើតក្រុង
ជួបហ្រសាណាា៕AFP/HR

www.postkhmer.com

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខ្រត្ត ព្រវ្រងៈស្នាដ្រថ្មីៗ ច្ន្រពី
សម្របកកង់ឡានមនជារូប
សត្វដំរីក្រពើឥន្រ្ទីក្ងាកនិង
សត្វក្រៀលដ្រលជាការក្រច្ន្រ
ដោយសិល្របករខ្ម្ររដ្រលរស់-
នៅភូមិព្រស្នៀតខាងជើងឃុំ
ព្រស្នៀតស្រុកពារាំងខ្រត្តព្រ-
វ្រងនោះមិនត្រឹមត្រទាក់ទាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍មហាជន
សរសើរពីគនំតិច្ន្រប្រឌតិលោក
នោះទ្រថ្រមទាំងត្រូវម្ចាស់

ហាងកាហ្វ្រឈ្មាះថា«កាហ្វ្រ
សំរាម» ន្រសលាដូងនៅ
តំបន់គិរីរម្រយបានជាវយកទៅ
ដាក់តាំងលម្អនៅមុខហាង
យ៉ាងស្រស់ស្អាត។
បើនិយយពីប្រវត្តិន្រការ-

សិក្រសានិងការងារអតីតកាល
នោះលោកសឿងសគួ៌ាបាន-
សម្រចចិត្តលាឈប់ពីការងារ
ដ្រលជាជំនញរៀនចប់ផ្ន្រក-
បរិញ្ញាបត្រគណន្រយ្រយគឺធ្វើជា
មន្ត្រីឥណទាននៅក្នងុគ្រឹៈស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន៨ឆ្នាំ

មកចាប់ផ្តើមរបរជាសិប្របករច្ន្រ
សម្របកកងឡ់ានធ្វើជាកៅអីតុ
ឈុតផើងផ្កា រូបសត្វស្រក-
កង្ក្របនិងសត្វស្លាបផ្រស្រងៗ
ដើម្របីដាក់លក់យកប្រក់កម្រ
ចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសរតាមសម្មា-
អាជីវោជិត២ឆ្នាំមកហើយ។
ស្ថានភាពទូទៅន្រអាជីវកម្ម

តូចធំ ច្រើនត្រមនការរំខាន-
ដោយសរជងំឺកវូដី១៩ម្រនក្តី
ត្ររបរក្រច្ន្រពីសម្របកកងឡ់ាន-
របស់សិប្របករនៅព្រវ្រង រូប
ន្រះហាកដ់ចូជាកពំងុត្រមម-

ញកឹនងឹការសម្រកុធ្វើវត្ថុគ្រឿង
សិល្របៈច្ន្រពីសម្របកកង់ឡាន-
ទៅវិញខណៈលោកសឿង
សគួ៌ាក៏ទើបត្របញ្ចបរ់បូចម្លាក់
សត្វដំរី១គូ និងក្រពើ១គូ
ឲ្រយម្ចាស់ហាងកាហ្វ្រឈ្មាះថា
«កាហ្វ្រសរំាម»។លោកសឿង

សួគ៌ា បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ថា៖ «ព្រលឥឡូវន្រះ ដូចជា
មមញឹកខា្លាំងនឹងការកុម្ម៉ង់ពី
ភ្ញៀវសម្រប់រូបសត្វដូចជា-
សត្វដំរីសត្វក្រពើសត្វឥន្រ្ទី
និងសត្វក្រៀលជាដើម។ខ្ញុំ
ទើបត្រយករូបដំរី១គូ និងរូប
ក្រពើ១គូ ឲ្រយបងប្រុសម្ចាស់
សលាដូងនិងហាងកាហ្វ្រ-
សំរាម។សត្វដំរីច្ន្រពីសម្របក
កងឡ់ាន១តម្ល្រ២០០ដលុា្លារ
ដ្រលខ្ញុំបានប្រើព្រលធ្វើដំរី១
ប្រហ្រលជាង១សបា្តាហ៍ទើប
ហើយយូរត្រង់ការងារកា ត់
រោមត្រម្តងព្រះយើងប្រើ
មនសុ្រសកាត់មនិអាចកាត់ដោយ
ម៉ាសុនីទ្រ។ចណំ្រកសត្វក្រពើ
១ក្របាលទំហំតូច ចំណាយ
ព្រលប្រហ្រល២ថ្ង្រខណៈខ្ញុំ
លក់ជូនបងប្រុសម្ចាស់ហាង-
កាហ្វ្រសំរាមនោះ១តម្ល្រត្រ
៤០ដលុា្លារប៉ណុ្ណោះ។ហើយរបូ
សត្វក្ងាកក៏កពំងុត្រធ្វើឲ្រយខាង
មន្ទីរបរិស្ថានខ្រត្តព្រវ្រងផង
ដ្ររគ្របានកុម្ម៉ង់ថ្មីៗន្រះ»។

ព្រះចំណូលចិត្តស្រឡាញ់
និងចង់បង្កើតមុខរបរខ្លួនឯង-
នោះក៏ជរំញុចតិ្តឲ្រយបរុសអ្នកខ្រត្ត
ព្រវ្រងរបូន្រះសខុចតិ្តបោះបង់
របរជាមន្ត្រីឥណទានន្រគ្រឹះ-
ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រឌីតមកចាប់
យកមុខរបរថ្មីជាអ្នកច្ន្រគ្រឿង
សម្ភារសម្រប់លម្អផ្ទះពីសម្របក
កង់ឡានដ្រលកំពុងបង្កើត
ចណំាប់អារម្មណ៍មហាជនខា្លាងំ
តាមបណា្ដាញសង្គម។ខណៈ
ការចណំាយព្រលកន្លះឆ្នាំដំបូង
លោកសឿងសួគ៌ា វ័យ៣៤
ឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមអាជពីថ្មីជាអ្នក-
ច្រ្នសម្របកកង់ឡានទៅជារបស់
របរប្រើប្រស់ននសម្រប់
ដាក់នៅផ្ទះដូចជាកៅអីអង្គយុ
១ឈុតផើងផ្កា រូបសត្វ
បក្រសីបក្រសារូបសត្វកា្តាមកង្ក្រប
ឬក៏រូបសត្វផ្រស្រងៗទៀតន្រះ
លោកមនិបានរៀនសតូ្រជនំញ
ច្ន្រពីអ្នកណាឬសលាណានោះ
ទ្រ គឺគ្រន់ត្របានប្រកគំនិត
រៀនតាមវីដ្រអូយូធូបនិង
មើលរូបក្នុងGoogle៕

សិប្បករអ្នកនៅព្វ្ងក្ច្ន្
សម្បកកង់ឡានរំល្ចស្នាដ្
ថ្មីក ន់ត្ស្អាតនិងល្អប្លក្ៗ

ចម្លាក់ឈើស្ដ្ីទី១អាម្រិកលើទឹកដីកំណើតស្លវ្ូនីតូ្វគ្លួចដុត

ស្នាដ្រ ថ្ម ី រូបសត្វ ដំរី ដ្រល ច្ន្រ ពីសម្របកកង់ឡាន  ត្រវូ បន គ្រ ជាវ ទៅ ដាក់លម្អ មុខហាងកាហ្វ្រ  ។ រូបថតសហការី

ចម្លាក់ ឈើ ស្ដ្រ ីទី១អាម្ររិក  នៅ  ស្លវូ្រនី មុន និង ក្រយព្រលត្រវូគ្រ ដុត។ រូបថតAFP

លោក សឿង សួគ៌ា សិប្របករ  រស់នៅ ខ្រត្ត ព្រវ្រង  បន ក្រ ច្ន្រ សម្របកកង់ឡានជា រូប ភាព សត្វប្ល្រកៗ និង មនរូប រាងសមសួន   ។ រូបថតសហការី



ក្រុងអាំស្ទ្ររដាំ: តំបន់ ភ្លើង- 
ក្រហម ឬ ផ្ទះ បន ដ៏ ល្របី ល្របាញ 
ប្រចា ំក្រងុ អាសំ្ទ្ររដា ំ បាន បើក- 
ទ្វារ  ឡើង វិញ  ក្រយ   ពី បិទ 
ដោយសារ កូរ៉ូណា ជា ច្រើន ខ្រ 
ដោយ  នារីរក សុី ផ្លូវ ភ្រទ  ហើយ 
ភ្ញៀវ  ត្រូវ គោរព តាម បទ បញ្ជា ថ្មី 
ដើម្របី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង ។ 

ហូឡង់ បាន បញ្ជា ឲ្រយ ផ្ទះ បន 
ទំង  អស់ បិទ ទ្វារ កាល ពី ពាក់- 
កណា្ដាល  ខ្រ មនីា  នងិ គ្រង បន្ដ 
ផ្អាក   អាជីវកម្ម រហូត ដល់ ខ្រ 
កញ្ញា ត្រ ថ្មីៗ ន្រះ  គម្រង ត្រូ វ 
បាន   ក្រ ប្រ ដោយសារ អត្រ  
អ្នក ឆ្លង កូវីដ ១៩ បាន ធ្លាក់ ចុះ 
គួរ ឲ្រយ កត់ សម្គាល់ ។ 

នាង ហ្វ្រលីស្រយា អានណា 
អាយុ៣៤ឆ្នាំជា នារី រក សុី ផ្លូវ- 
ភ្រទ  សញ្ជាតិ រូម៉ានី នៅ  តំបន់   
ភ្លើង ក្រហម  ក្រងុ អំាស្ទ្ររដំា និង 
ជា ប្រធន សហជពី ពាណជិ្ជកម្ម  
Red Light United បាន 
និយាយ ថា ៖ « វា មនអារម្មណ៍ 
ល្អ ព្រល បាន ធ្វើ ការ ឡើងវិញ ។ 
អំឡុង   ព្រល បិទទ្វារនារី រកសុី ផ្លូវ- 
ភ្រទ  ជា ច្រើន បាន ជួប វិបត្ដ ិស្រដ្ឋ-
កិច្ច ។ ដូច្ន្រះយើង រីករាយ ណាស់ 
ដ្រល អាច ចាប់ ផ្ដើម  របរ ជា ថ្ម ី»។ 

អានណា បាន ប្រប់ ថា មន 
ការ    ភ័យ ខ្លាច  ដ្រល នឹង សល់ 
ភ្ញៀវ    តិច តួចដោយសារ ពួកគ្រ 
ជា    ច្រើន ជា អ្នក ទ្រសចរ ហើយ 
ហូឡង់  នៅ បន្ដ ដាក់ បម្រម លើ 
បណា្ដា ប្រទ្រស ជា ច្រើន ។ 

នាង អានណា បាន បន្ដថា ៖  
«ប៉ុន្ដ្រ ខ្ញុំ បាន សាក សួរ មិត្ដភក្ដិ 
មួយ  ចំនួនហើយ ព្រល ន្រះ 
ពកួគ ្រ នយិាយ ថា របរ ន្រះ នៅត្រ 
ល្អ ។ ខ្ញុំ ត្រូវ បាន កក់ សម្រប់ ថ្ង្រ 
ពធុដោយ បន្ថ្រម  ហ្វកសុជីា មតិ្ដ 
រួម  អាជីព និង ជា សកម្មជន នៅ 
មជ្រឈមណ្ឌល ព័ត៌មន ព្រស្រយា-
កម្ម  (PIC) ក្នងុក្រងុ អាសំ្ទ្ររដា ំ

ដោយ ប្រើ ឈ្មោះ រក សុី ។ 
ហ្វកសុី ដ្រល ជួល បន្ទប់ ក្នុង 

ផ្ទះ   បន ក្រ តំបន់ ភ្លើង ក្រហម  
បាន បន្ថ្រម ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន រៀបចំ 
កម្មវិធីជប់ លៀង តូច តាច មួយ 
ព្រល  បាន ឃើញ ស្រចក្ដ ីប្រកាស  
របស់ រដា្ឋាភិបាល ថ្ង្រទី២៤ ខ្រ 
មិថុនា ដ្រល អាច ឲ្រយ អាជីវកម្ម 
ព្រស្រយាកម្ម បើក  ឡើង វិញ »។ 

ខណៈ បណា្ដា ប្រទ្រស ដទ្រ បាន  
បន្ធូរ បន្ថយ បម្រម បិទ ប្រទ្រស  
នៅ ហូឡង់ បាន បិទ ទំង  អំពូល 
ភ្លើង ក្រហម  និង ទូកញ្ចក់  ដ្រល  
អ្នក រក សុី ផ្លូវ ភ្រទ អាំស្ទ្ររដាំ  
ត្រងត្រ ទទួល ភ្ញៀវ ។ 

បច្ចបុ្របន្នពកួគ្រ កពំងុ បើក ទ្វារ 
ឡើងវិញត្រ ខណៈ ហាងកាត់- 
សក់ និង ម៉ាស្រសា ហូឡង់  ដ្រល 
ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ បន្ដ ប្រតិ-

បត្ដិការ នារី រក សុី ផ្លូវភ្រទ ត្រូវ 
បាន លើក ទឹក ចិត្ដ ឲ្រយ បញ្ជាក់ ថា 
អតិថិជន របស់ ខ្លួន មិន មន 
រោគ សញ្ញា ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ហ្វកសុី បាន បន្ដ ថា ៖ « មុន 
ព្រល ណាត់ ជួប ភ្ញៀវខ្ញុំ ត្រូវ ឆ្រក 
ថា  តើ ពួកគ្រ មិន មន អាការ  
មនិ ស្រលួ ខ្លនួនងិ  តើ ពកួគ្រ មនិ 
មន  រោគ សញ្ញា អ្វ ីមយួ  ឬ តើ អ្នក- 
ផ្ទះ  ណា ម្នាក់ មនបញ្ហា សុខ-
ភាព នោះទ្រ  ។ ភាគ ច្រើនយើង 
ចៀសវាង ការ នៅ ទល់មុខ គ្នា 
និង ថើប គ្នា »។ 

លោក ដ្រវក្រូក្រ ជា ម្ចាស់- 
ជំនួញ  ដ្រល បាន ជួល បន្ទប់   ឲ្រយ 
នារី រក សុី ផ្លូវ ភ្រទ  បាន និយាយ 
ថា  តំបន់ ភ្លើង ក្រហម ព្រល ន្រះ  
ផ្ដើម ស្រស់ បំព្រង វិញ បណ្ដើរ ៗ  
ហើយ ៕ AFP/HR
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 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីស្រុតចុះ។ ការយាត្រ ទៅ - 
កាន ់  ទីជិត  ឆ្ងាយ គប្របីត្រ មន ការ- 
ប្រយ័ត ្ន  ប្រយ្រង បានខ្ពស់ លោក   
អ្នក អាចនឹង បាត់បង់លាភ ដោ យ-  

សារ  ត្រសម្ត។ី ចំណ្រក ឯ បញ្ហា ស្ន្រហា ត្រូវ ត្រ មន 
ការ  យល់ ចិត្ត នឹង  អធ្រយាស្រ័យគ្នា បាន ច្រើន និង 
ចៀស វាង នវូ ស្រច ក្តថីា្នាងំ ថា្នាកផ់្រស្រងៗ។ លោក អ្នក 
មិនគួរបណា្ដាក់ទុនណាមួយនៅ ក្នុងថ្ង្រន្រះឡើយ 
ព្រះថា   អាច នឹង មន ការ ខត បង់ ទ្រព្រយធន។    

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីស្រតុចុះ។ ការយាត្រ ទៅ កាន ទី់ 
ជិត    ឆ្ងាយ គប្របីមន ការ ប្រយ័ត្ន ប្រយ្រង  
ឲ្រយ បា  នខ្ពស់  ដោយ លោកអ្នកអាច នឹង 
បាត់ បង់លាភដោយសារ សម្ត ី។ រីឯ-    

បញ    ្ហា  ស្ន្រហា អ្នក  ត្រវូ មន ការយល់ចិត្ត  និង អធ្រយា- 
ស្រយ័        គ្នា   បានច្រើនទើបល្អ  និង ចៀសវាង  បង្កើត នូវ 
ការថា្នាងំ  ថា្នាក់ផ្រស្រងៗ។ ថ្ង្រន្រះ អ្នក មិនគួរ ធ្វើ ការ - 
បណា្ដាក  ់ទុន ណា មួយនោះ  ឡើយ ។ ចំណ្រកឯ  ការ ធ្វើ 
ដំណើរ កម្រសាន្ត ទៅទីជិត ឆ្ងាយ វិញ ត្រវូប្រយ័ត្នផង។    

រាសីឡើងខ្ពស់។  លាភ សកា្ការៈ   ច្រើន 
ត្រ បានដោយ បុណ្រយ   លោក      អ្នក មន 
សមត្ថ ភាព គ្រប់ គ្រន  ់  អាច បំ ព្រញ-  
ការ   ង រ    ចំពោ ះ   មុខ បា ន         ល្អ ប្រសើរ ។ 

ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់   ទ  ី  នា នា    ព  ុមំ ន ឧបសគ ្គ  អ្វ ី- 
ឡើយ ។  ទឹកចិត្ត  ប្រកប      ដោយ      ក្តមី្រតា្តា  និង ករុណា  
មនុស្រស  និង សត ្វ   ។ ចំពោះ ការ និយាយ     ស្ត ីច្រើនត្រ 
មន  កា  រ   ត្រះិ  រិះ  ល្អតិ ល្អន់។    រីឯ បញ ្ហា         ស្ន ្រហា  វិញ មិន-  
មន     អ ្វគួីរ ឲ្រយកើតនូវ ក្ត ី ព្រយួបារម្ភនោះ ឡើយ ។    

រាសលី្អមធ្រយម ។ ការបពំ្រញ ការ ងរ 
ផ្រស្រងៗ ចៀសវាងការ ឡើង ទៅ កាន ់
ទខី្ពស ់។ ការ នយិាយ ស្តតី្រវូ ប្រកាន ់
ពាក្រយពតិ  ដ្រល មន   ប្រយោជ ន ៍ នងិ 

ត្រវូ កា ល  សម្ត ីអាចនងឹ នា ំគ្រះ ដលល់ោកអ្នក ។ 
ទឹក  ចិត្ត ប្រកប ក្តី ទោសៈ ច្រើន របស់លោកអ្នក - 
អាច    ញ៉ាងំកចិ្ច ការទងំ ឡាយ ជបួ  បរាជយ័  ត្រវូត្រ 
មន   ការ អត់ធ្មត់បានច្រើន ចំពោះ ការ បំព្រញ កិច្ច- 
ការ ផ្រស្រងៗក៏ដូច ជាស្រចក្តីស្ន្រហាផងដ្ររ ។ 

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការប្រកប របរ រក- 
ទទលួ ទន   ផ្រស្រងៗ    នងឹ បាន ផលល្អ- 
បង្គួរ   ត្រ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភសកា្ការៈ 
នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    សារ   មន   

ការ    ជ្រមជ្រង ពីអ្នកដទ្រ ។ ការយាត្រ  ទៅ    កាន  ់  
ទី    ជិត     ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួលបាន ការ រាក់ ទក់  សា ្វា  - 
គមន ៍   ច្រើន ។  ចំណ្រក   ឯ ស្រច ក្តី ស្ន្រហា       ទម    ទរ  ឲ្រយ 
មន     កា រយលច់តិ្ត គ្នា  នងិ ច្រះ អធ្រយា  ស្រយ័          គ្នា  ឲ្រយ  បាន 
ច្រើន ទើបជាការ ល្អ ប្រសើរចំពោះសម្ព័ន្ធស្ន្រហ៍៕

រាសីមធ្រយម។  ថ្ង្រន្រះ មន សមត្ថភាព 
ប្រើ  កម្លាងំ  កាយ ជាង កម្លាងំ ប្រជា្ញា  
ន្រះ បណា្ដាល  មក ពី លោ កអ្នក មន  
សុខ   ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  ត្រ ផ្លវូ ចិត្ត មន 
ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហ្រតុ ន្រះ គួរ អាន 

សៀវ    ភ     ធម៌  ឬ សា្តាប់ ព្រះ ធម៌ ឲ្រយ បាន ច្រើន។    រីឯ 
ការ      និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មោន ដ្រ រ ត្រវូ  យក-   
ការ  ប្រងុ ប្រយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្ន្រហា វិញគូ-  
ស្ន្រហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង ។  

រាសសី្រតុចុះ។ ហានភិយ័ ដ្រល លោក 
អុ្នក  អាចនឹង ប្រឈម ទក់ទង នឹងការ 
ធ្វើ   ដំណើ រ និង ការ បំព្រញ ការ ងរ - 
ផ្រស្រងៗ។  ការចរចា ផ្រស្រងៗ មិនថា ទក់  - 

ទង      នឹងការងរ ឬ មុខ ជំនួញ ក្តី សង្រឃឹម ជោគ ជ័យ 
បាន តចិតចួត្រ ប៉ណុ្ណោះ។ រឯីលាភសកា្ការៈ      នងឹ បាន   
ដោយ       សា រ មនការប្រងឹប្រងខ្ពស ់នងិ មនស្រច-  
ក្តី      ហត ់    នឿយច្រើន។ ចំណ្រកឯ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ   
ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ តោង យក ការ ប្រុងប្រយ័ត្នជាចម្របង។   

រាសី  មធ្រយម។  មន សមត្ថភាព ប្រើ  - 
កម្លាំង    កាយ ជាង កម្លាំង ប្រជា្ញា ន្រះ   
ប ណា្ដាល    មក ពី មន សុខភា ព    ផ្លូវ-  
កាយ    ល្អ  ត្រ មន ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ   ខ្លះ ៗ    

ហ្រតុ ន្រះ    គួរ អាន សៀវ ភ ធម៌  ឬ    សា្តាប់ ព្រះធម ៌   
ឲ្រយ        ច្រើន  ដើម្របី ជម្រះ ចិត្ត មន្ទិល។  រីឯ  ការនិយាយ 
ស ្ត ី    មិន     សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មោន ទ្រ   បញ្ហា   ស្ន្រហា      គូ ស្ន្រហ៍    
យល   ់     ចិត  ្ត   ជា ធម្មតា  ។ ថ្ង្រន្រះ គួរត្រ យក  ចិត ្ត ទុក- 
ដាក់    ទៅ ល ើ  បញ្ហា  សុខ ភា ពទំងកាយ  និង ចិត្ត ។

 រាសមីធ្រយម។   ផ្លវូកាយ មន ការ នឿយ- 
ហត់ ច្រើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង 
ទទួល     បាន ដោយសារ    ការខិត ខំ ខ្លួន - 
ឯង ច្រើន។    ថ្ង្រន្រះ  អ្នក មន សមត្ថភាព 

ខង    ទនំាក ់   ទនំង    ពុ ំសវូ  ល្អ ប៉នុា្មោន ទ្រ ត្រ អាច  សា្តារ សា្ថាន- 
ភាព     បា  នវិញ ។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ដើម្របី   បពំ្រញ     កា រ     ងរ នងឹ ទទលួ បាន    លទ្ធផល បង្គរួ។   
ការ    និយាយ        ស្តី ច្រើនត្រ ពោល   តាម   ទ ឹកចិត្ត  ខណៈ ក្តី- 
ស្ន្រហា វិញ   មនការអធ្រយាស្រ័យដូចជាប្រក្រតី។ 

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាក្រយ- 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង   ត្រង មន គ្រ 
យក        ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ  
បញ ្ហា   សុខ   ភាព   គឺ មិន មន ជំ ងឺ មក 

បៀត    បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ  ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មន គ្រ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំ្រក  
បញ្ហា   ស្ន្រហា គ ូស្ន្រហ ៍មន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក   ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្ន្រហ៍បាន ល្អ   ។  

រាសីស្រុតចុះ។ ការប្រកប របរ រក- 
ទទួល    ទននានា បាន ផល     ធម្មតា 
ប៉ុន្ត្រ ក៏ ត្រូវចំណាយ កម្លាំង  កាយ 
នងិ  កម្លាងំ ចតិ្ត យា៉ាង ច្រើន។ រឯី ការ-    

នយិាយ   ស ្ត ីប្រកប ដោយ ក្ត ីគោរព ត្រ ជា អកសុល 
ថ្ង្រ ន្រ ះ    អ្នកប្រទះ ជនអគតិ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ 
កាន  ់       ទីជិតឆ្ងាយ  អាច មន គ្រះ ដល់   ខ្លួន។  រី ឯ      
ស្រច         ក្តី ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍មន អារម្មណ៍មិនសូវ ល  ្អ    
ទ្រ  គឺ មន ភាព រកាំរកូស ខ្វះនូវ  ការអធ្រយាស្រ័យ។  

រាសីល្អបង្គួរ ។ មុខរបរ រកទទួល 
ទននានា     បានផលបង្គួរទ្រលាភ 
សកា្ការៈ    អាច នឹង បាត់បង់ ដោយ-  
សារ   ត្រ ខ្វះស្រចក្ត ីព្រយា យាម។  ការ- 

បំព្រញការងរ ផ្រស្រងៗ គួរ ត្រ បង្កើន   ការ យក ចិត្ត- 
ទុក   ដាក   ់     ច្រើនព្រះ ក្នុង ថ្ង្រ ន្រះ   មនោ សញ្ច្រត  នា   
ស្ន្រហា   អាច ជារឿង ដ្រល ដក់ ជាប់  ក្នុង ចិត្ត  របស់-   
លោក   អ ្នកច្រើន។ ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ កម្រសាន្ត 
ទៅ   កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ  មនសុខសុវត្ថិភាព។        

អ្នករកសុីផ្លូវភ្រទសម្ញ្រងរាងតាមបង្អួចកញ្ចក់នៅផ្ទះបនតំបន់ភ្លើងក្រហមក្រុងអាំស្ទ្ររដាំ។រូបថត AFP

ហូឡង់បើកភ្លើងបៃតងដល់តំបន់ភ្លើង
កៃហមឲៃយបើកវិញកៃយផ្អាកចៃើនខៃ

តំបន់ភ្លើងក្រហមចាប់ផ្ដើមស្រស់បំព្រងបណ្ដើរៗ។រូបថត AFP

តំបន់ភ្លើងក្រហមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្រយប្រតិបត្តិការវិញ។រូបថត AFP
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ខេត្តតេបូងឃ្មុ ំនិង កេប ឆ្លងផុតឧបសគ្គ ឡើង ទៅ វគ្គបន្ត
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  កៃមុខៃត្ត កៃប និង កៃមុ ខៃត្តតៃបូង ឃ្មុំ 
សុទ្ធតៃ បាន ឆ្លង ផុតឧបសគ្គ ដើមៃបីឈ្នះ កៅ អីនៅវគ្គ 
ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ ពៃត័ៃ បន្ទាប់ ពី កៃមុខៃត្តពៃ វៃង 
និងកៃមុ ខៃត្ត សៀម រាប កៃយពៃល កៃមុទំាង ២ 
បាន ទម្លាក់ កៃមុ ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺនិង ខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ 
ក្នងុការ បៃកួតកាត់សៃចក្ត ីជើងទី ២ នៃ ពាន រង្វាន់ 
សម្តៃច ហុ៊ន សៃន លើកទី ១៤ (ថ្នាក់ខៃត្ត) ឆ្នាំ 
២០២០ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ។

តាម រយៈការ បៃកួត កាល ពី មៃសិល មិញ នោះ កៃមុ 
ខៃត្តខៃត្តកំពង់ស្ព ឺបាន កើន ទំនុក ចិត្ត វិញ កាន់ តៃ 
ខ្លាងំ នៅពៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ពាក់លៃខ ៩ ណូ សូ៊រី បាន 
សុ៊ត បាល់ពីចម្ងាយ ទម្លះុ សំណញ់ទី កៃមុ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំនៅ តៃមឹ នទី៣៤ នោះ ពៃះ គៃប់ 
បាល់នៃះ បាន ជួយឲៃយ កៃុមខៃត្តកំពង់ស្ពឺ អាច 
កាត់បន្ថយ គម្លាត គៃប់បាល់ ចំពោះ ការ ចាញ់ កៃមុ 
តៃបូងឃ្មុ ំ២-០ កាល ពី ជើងទី ១ បាន ១ ផ្អៃក ធំ។ 

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ សមៃប់ការ បៃកួត តង់ទី ២ 
នៅលើ កីឡដា្ឋាន វិទៃយាល័យបុ៊នរា៉ានី ហុ៊ន សៃន  មៃមត់ 
ដៃល គៃបដណ្តប់ ដោយតំណក់ទឹក ភ្លៀង នោះ  កៃមុ 
ម្ចាស់ ជើង ឯក ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ២០១៩ ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ 
បាន ពៃយាយម វាយបក វិញជាបន្ត បន្ទាប់ ហើយ 
នៅនទីទី ៥៨ ភាពរីក រាយ បាន កើតមន ឡើង 
ចំពោះ ពួកគៃ នៅ ពៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ វា៉ាហៃត ហំាហា្វា 
បាន សុ៊ត បាល់ ពី ការ ចាប់  ភា្លាត់ របស់ អ្នក ចំាទី  
កៃមុខៃត្តកំពង់ស្ព ឺបញ្ចលូ ទី បាន យ៉ាងល្អនោះ។

នៅ កៃយ ការតាម  ស្មើ  ១-១ នៃះ កៃមុ ខៃត្ត 

តៃបូងឃ្មុ ំនៅ តៃ គៃប់ គៃង បាល់ បាន ល្អ ជាង បុ៉ន្តៃ 
កៃុមទំាង ២ មិនអាច រក គៃប់បាល់ បន្ថៃម បាន    
ដូច គ្នា ហើយ ការ ស្មើ គ្នា នៃះ បានធ្វើ ឲៃយកៃមុ ម្ចាស់ផ្ទះ 
ខៃត្តតៃបូងឃ្មុ ំអាច យក ឈ្នះ លើ កៃមុ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ 
ជាមួយ លទ្ធផល នៃ ការ បៃកួតទំាង ២ ជើង ៣-១ 
ដើមៃបី ឡើងទៅ កាន់វគ្គ ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ ពៃត័ៃ។

ចំណៃក កៃុម ខៃត្តកៃប នៅ តៃ  អាច រកៃសា បាន      
ភាព ខ្លាងំសមៃប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ជួបកៃមុ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ខៃត្តតៃបូងឃ្មុ។ំ បើ ទោះ បីជា ខៃត្តកៃប បាន យក ឈ្នះ 

កៃុមខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ទំាង បៃផិតបៃផើយ ៤-៣ 
នៅជើង ទី១ បុ៉ន្តៃនៅជើងទី២  ខៃសៃ បមៃើ ជឿន 
ណចារ អាចរក បាន ២ គៃប់តៃ ម្នាក់ ឯង នៅនទីទី 
១២ និងទី ៨៦ គឺ នៅ ចនោ្លាះ ការ រក បាន ១ គៃប់របស់ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សា មូ៉ស្លមី នៅនទី ២១ ហើយ ២គៃប់ 
របស់គៃ បាន ជួយ ឲៃយខៃត្តកៃប បន្ត ឈ្នះ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ 
២-១ បន្ថៃម លើការ ឈ្នះ ៤-៣ កាលជើងទី ១។

 តាម រយៈលទ្ធផល នៃ ការ បៃកួត  វគ្គ ៨ កៃមុ ចុង- 
កៃយនៃះ កៃមុ ខៃត្ត កៃប និងកៃមុ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំនឹង 

តៃវូ ឡើង ទៅ ជួបគ្នា នៅ វគ្គ ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ ពៃត័ៃ 
ចំណៃក  កៃមុ ខៃត្ត ពៃវៃង និង កៃមុ ខៃត្ត សៀម រាប 
ដៃល បាន ទម្លាក់កៃុម ខៃត្តកោះកុង និង កៃុម 
ខៃត្តកណ្តាល នោះ ក៏ នឹង តៃវូបៃឈមដាក់ គ្នា ផងដៃរ 
ហើយ កៃមុ ណ ឈ្នះ នឹង តៃវូ ឡើង ទៅ ជួប គ្នា នៅ 
វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ដើមៃបី បៃកួតគ្នាយកពាន ថ្នាក់ ខៃត្ត 
បៃចំា ឆ្នា ំ២០២០នៃះ។

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ បើ តាម មនៃ្តី បច្ចៃក ទៃស  
របស់គណៈកម្មការ បៃកួត បាល់ ទាត់ ជាតិ កម្ពជុា 
(CNCC) បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង ថ ការ បៃកួតថ្នាក់- 
ខៃត្តពាន រង្វាន់ សម្តៃច ហុ៊ន សៃន ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
គឺ គណៈកម្មការ  បានកំណត់ យក កៃមុចំនួន ៤ ដើមៃបី 
ឡើង ទៅ បៃកួតវគ្គ ១៦ កៃមុ ថ្នាក់ជាតិ ជាមួយ កៃមុ 
កំពុង លៃង នៅ លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០។ ការ - 
សមៃច បៃបនៃះ ក៏ ពៃះ តៃ ការ បៃកួត លីក កំពូល 
នៅ ឆ្នាំ នៃះ មន តៃ ១៣ កៃុម សៃប ពៃល  កៃុម 
យុវជនសាលា បាល់  ទាត់ជាតិបាទី អាយុ កៃម ១៨ 
ឆ្នា ំមិនចូល រួមការ បៃកួតថ្នាក់ជាតិនៃះ ទៅ ទៀត។

យោងតាម ការ សមៃចនៃះ កៃមុ ខៃត្ត ពៃវៃង 
ខៃត្តសៀម រាប ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ និង កៃុមខៃត្តកៃប 
សុទ្ធតៃ បាន ឡើង ទៅ លៃង  នៅ ក្នុងការ បៃកួត 
ថ្នាក់ជាតិ រួចជា សៃចដូច គ្នា ដោយ ពួកគៃអាច ជួប 
ជាមួយ កៃមុ ភ្នពំៃញ កៃន ពៃះខ័នរាជសា្វាយរៀង 
ណហា្គាវីល វិសាខ អង្គរថយហ្គឺរ បឹងកៃត 
Tiffy Army សូល ទីឡូអង្គរ នគរបាល ជាតិ 
គិរីវង់សុខសៃន ជ័យ អាសីុអឺរុ៉បយូណយធីត និង 
កៃមុ អគ្គសិនី កម្ពជុា ដៃលកំពុង លៃងនៅលីកកំពូល 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ៕

ខេសេបមេើ ជឿន ណាចារ អូស បាល់ រំលងកីឡាករ ជិន សារិន និងសា សាន់ របស់ ខេត្តកំពង់ឆ្នាងំ។ រូប CNCC

តេមឹ៥នាទី Milan រកបាន៣គេប់ យក ឈ្នះ Juve 
កេងុ មឡីាន: កៃមុ AC Milan 

ស៊ុត ៣ គៃប់ ផ្ទួន ៗ គួ រ ឲៃយ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល រយៈ ពៃល៥ នទី   អំឡុង 
ការ បៃកួតដៃល ពួក គៃតៃូវ កៃុម 
ភ្ញៀវ Juventus នំ មុខ ២-០ 
ហើយ   អាច វាយ បក យក ឈ្នះ 
វញិបាន ៤-២ ខណៈ នៃះ ជា ការ- 
ជៃុះ បាត់ ពិន្ទុ លើក ដំបូង របស់ 
កៃុម ទៅពី កៃុង ទួរីន ដៃល កំពុង 
ឈរ នៅ កំពូល តារាងកៃប ខ័ណ្ឌ 
Serie A ចាប់ តាំង ពីរដូវ កាល  
ចាប់ ផ្ដើម វិញ កាល ពី ខៃ មុន ។

សមៃប់ ការ បៃកួត នៃះ កៃុម 
Juve ហាក់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ រក 
ជ័យ ជម្នះ ១ លើក ទៀត  ពៃល 
ខៃសៃ បមៃើ Adrien Rabiot ជួយ 
ឲៃយ មន គៃប់ បាល់ នំ មុខ តៃឹម 
តៃ ២ នទ ីកៃយ  វលិពសីមៃក 
១៥ នទ ីហើយ ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ 
Cristiano Ronaldo  ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ 
ការ ពារ ជើង ឯក មន សងៃឃមឹកាន ់
តៃ ខ្ពស់ ដោយ បន្ថៃម ការនំមុខ 
២- ០ នៅ នទីទី៥៣ ខណៈ នៃះ 
ក៏ ជា គៃប់ ក្នុង លីកទី ២៦ របស់ 
កីឡាករ អន្តរ ជាតិ  ព័រទុយហា្គាល់ 
នៅ រដូវកាល នៃះ ផង ដៃរ ។

តៃ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  Milan  ផ្ដើម 
មន កម្លាងំ ចតិ្ត  វញិ បន្តចិ កៃយ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធចាស់ វសៃសា Zlatan 

Ibrahimovic ទម្លុះ សណំញ ់ទ ី
បាន ដោយ បាល់ ប៉ៃណល់ ទី 
នៅ នទីទី ៦២ ខណៈ កៃយ 
ហ្នឹង ៤នទី ខៃសៃ បមៃើ Franck 
Kessie ជា អ្នក ជយួ ឲៃយ កៃមុ តាម  
ស្មើ ២-២ ។  អ្វ ីដៃល មនិ គរួ ឲៃយ ជឿ 
តៃឹម ១ នទី បន្ទាប់ ពី ស្មើគ្នា ខៃសៃ 
បៃយុទ្ធ វ័យ ក្មៃង Rafael Leao 
ដៃល ទើប ប្ដូរ ចូល ក៏ អាច ជួយ ឲៃយ 
កៃុម ខ្លួន នំ មុខ វិញ ម្ដង ៣-២ ។

សៃប ពៃល ដៃលកៃុម Juve 
ពៃយាយម   វាយសមៃុក ដើមៃបី តាម 
ស្មើ វញិ នោះ សៃប ់តៃ នៅ នទទី ី
៨០ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Ante Rebic 
បាន បង្ហើយ គៃប ់ជយ័ ជម្នះ ចងុ- 

កៃយ ឲៃយ កៃមុ Milan ឈ្នះ កៃមុ 
Juve ជាផ្លូវ ការ ៤-២ ហើយ  ៣ 
ពិន្ទុ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កៃុមរបស់លោក    
Stefano Pioli ហក់ ឡើង មក 
លៃខ៥ ក្នុង តារាង លីក កំពូល  
របស់ អីុតាលី ដោយ មន ៤៩ 
ពិន្ទុ តៃ  កៃុម មន ទី តាំង នៅ កៃុង 
មឡីាន មយួ នៃះ មន គម្លាត ដល់ 
ទៅ ១៤ ពិន្ទុពី កៃុម នៅ ទី កំពូល 
ទាំង ៤ (Top4) ។

កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត គៃូ-
បង្វឹក របស់ កៃុម លោក   Pioli ក៏ 
តៃូវ បាន អ្នក សារព័ត៌មន សួរ 
ទាក ់ទង នងឹ អនគត របស់ លោក 
កៃយ មន ពាកៃយ រហិច រហៀង 

ថ ក្លិប Milan  ពៃម ពៃៀង  ឲៃយ  
គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ Ralf 
Rangnick មក ដឹក នំ កៃុម ជា-
មយួ នងឹ កចិ្ច សនៃយា រយៈ ពៃល វៃង 
ចាប់ ពី រដូវកាល កៃយ ត ទៅ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  រឿង នៃះ លោក  
Pioli  ឆ្លើយ ថ ៖ « ខ្ញុំ មិន បាន គិត 
ដល ់រឿង ដៃល នងឹ កើត ឡើង ក្នងុ 
សីហា ទៃ។ ខ្ញុំ គៃន់ តៃ គិត ដល់ 
ការ បៃកតួ បន្ទាប ់ដៃល តៃវូ ត ទល ់
ជាមួយកៃុម Napoli ប៉ុណ្ណោះ ។ 
ខ្ញុំ ពៃញ ចិត្ត ជាមួយ នឹង កៃុម ន 
ពៃល នៃះ ហើយ អ្វ ីដៃល បៃងុ នងឹ 
កើត ឡើង ឲៃយ វា កើត ទៅ ចុះ ។ ខ្ញុំ 
មិន ខ្វល់ ពី រឿង អនគត របស់ ខ្ញុំ 
នោះ ទៃ ។ ខ្ញុំ គៃន់ តៃ ចង់ បញ្ចប់ 
រដវូ កាល ជាមយួ នងឹ លទ្ធផល ល្អ 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ » ។

សមៃប់ កៃុម  Juve បើ ទោះ 
ជា បរា ជ័យលើក នៃះ ក៏ នៅតៃ 
ឈរ  លៃខ ១ ក្នុង តារាង ដដៃល 
ដោយ   មន ៧៥ ពិន្ទុ ពោល គឺ 
នមំខុ ដាច ់៧ ពនិ្ទ ុលើ កៃមុ លៃខ 
២ Lazio ដៃល ភា្លាត់ ស្នៀតទៅ 
បៃកួត ចាញ់ កៃមុ កៃបៃរ បាត តារាង 
Lecce ២-១ ខណៈ ការ បៃកួត 
សល់ ៧ លើក ទៀត នឹងបញ្ចប់   
រដូវកាល   នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A 
ជា សា្ថាពរហើយ ៕ AFP/VN

Calabria (ឆ្វេង) របស់កេមុ Milan កំពុង រារំាង Costa របស់កេមុ Juve។ AFP

១ គេប ់ពីកីឡាករអាសីុ ជួយឲេយ   
Valencia មាន សងេឃឹម  នៅអឺរុ៉ប

កេងុម៉ា្រឌដី: ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ 
កូរ៉ៃខង តៃបូង Lee Kang-in 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី មនុ សឡំៃងកញ្ចៃ 
ចុង កៃយ បន្លឺ ឡើង ២ នទី  
ជួយឲៃយ កៃុម Valencia ឈ្នះ 
កៃុម Real Valladolid ២-១  
នៅផ្ទះខ្លួនឯង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
ដោយ ជ័យ ជម្នះ នៃះ ជួយ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ តាម  ១ពិន្ទុ ពី កៃយ  
កៃមុ  ដៃល  មន សទិ្ធ ិទៅ លៃង ក្នងុ 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Europa League 
របស់ អឺរ៉ុប  រដូវកាល កៃយ ។

កីឡាករ Lee វ័យ ១៩ ឆ្នាំ 
ធាន នូវ ការ ឈ្នះ  ជា លើក ដំបូង 
សមៃប់ កៃុម ខ្លួន ចាប់ តាំង ពី 
លោក Albert Celades តៃូវ  
បណ្តៃញ ចៃញ នៅដើម ខៃ នៃះ 
ហើយ បានជួយ ឲៃយកៃុម ឡើង 
ដល់ លៃខ ៨ នៅ កៃម កៃុម 
Real Sociedad ដៃលឈរនៅ 
ចំណត់ថ្នាក់ បានទាត់  វគ្គជមៃុះ 
សមៃប់ ការ បៃកួតបៃចាំ ទ្វីប។

 ការ បៃកួត របស់ កៃបខ័ណ្ឌ La 
Liga អៃសៃប៉ាញ នសបា្ដាហ៍ ទី 
៣៥ នៃះ ឃើញ ថ កៃុម  Va-
lencia  បើក ការ នំ មុខ ១-០ 
នៅនទីទី ៣០ ដោយ កីឡាករ   
Maxi Gomez ហើយ លទ្ធផល 

នៃះ បន្ត ដល់ចប់  វគ្គ ទី ១ ។
តង់ ទី ២ ការ បៃកួត ដំណើរការ 

បាន តៃ ២ នទី  កីឡាករ Victor 
Garcia ដៃល លៃង នៅ តំបន់ 
កណ្តាល ក៏  ជួយឲៃយ កៃុម Val-
ladolid  ស្មើ ១-១ វញិ បន្ទាប់ ព ី
មិត្ត រួម កៃុម របស់ គៃ  ពៃយាយម  
ស៊តុ ពខីង កៃបៃអបគ់ៃះ ថ្នាក ់
ហើយ  បាល់ ខ្ទាត ទៅ ចំខ្លួន ក៏ 
ឆកឱ់កាស ដោយ ការ  បង្វលិ ខ្លនួ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទីបាន  យ៉ាង ល្អ ។ 

កៃយ  ពីបានស្មើ ហើយ កៃុម 
ភ្ញៀវ ហាក់ មន ឱកាស ជាចៃើន 
លើក ដៃរ ក្នុង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
តៃ គួរ ឲៃយ សា្ដាយ មិន អាច គៃច  ពី ដៃ 
អ្នក ចាំ ទី Jaume របស់ កៃុម 
Valencia បាន ឡើយ ហើយ 
សៃប ពៃល ការ បៃកួត ដៃល គៃប់  
គ្នា គិត ថ នឹង មន  ភាគ រយ ខ្ពស់ 
ចៃក ពិន្ទុ គ្នា ពៃះ នៅ សល់ តៃ 
២នទី ទៀត ប៉ុណ្ណោះ សមៃប់ 
ម៉ាង ធម្មតា សៃប់ តៃកីឡាករ   
Lee បាន បណ្តើរ បាល់ ពី សា្លាប 
ខង សា្ដា ំហើយកស៏ាក ស៊តុជើង 
ឆ្វៃង ព ីមខុ ខៃសៃ នៃ តបំន ់គៃះ ថ្នាក ់
ចូល ទី បាន យ៉ាង សា្អាត ជួយ ឲៃយ 
កៃុម ខ្លួនដណ្តើម បាន  ៣ពិន្ទុ ដ៏ 
សំខន ់ នៃះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំ  ពេញៈ ទើបតែរីករាយរឿងបើកអាជីវកម្ម២
គឺនាយំកផលតិផលរកែសាសមែស់ពីកែបែទែស
និងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំលក់ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ
និងទឹកតែចៀកកាំកាលដើមឆ្នាំនែះសោះក៏
សែប់តែតារាសម្តែងសែីមែមា៉ាយកនូ១អ្នកនាង
សខុសោមា៉ាវត្តីមកបង្ហើរសាររឿងពបិាកក្នងុចតិ្ត
គួរឲែយងឿងឆ្ងល់។
តារាសែីដែលមានទែពកោសលែយបុិនបែសប់

ក្នងុការសម្តែងអាចបត់បែនគែប់កាយវកិារតាម
តមែូវការអ្នកដឹកនាំចង់បានសុខសោមា៉ាវត្តីក៏
បង្ហោះសារអមដោយរូបថត១សន្លកឹឈរកាច់-
រាងរំលែចភាពសិចសុីមុខរថយន្តទំនើបពោល
ពាកែយក្នុងចិត្តចែញមកថា៖«ពិបាកចិត្តតែអត់
ដឹងថាខ្លួនឯងពិបាកចិត្តរឿងអី។ មានអ្នក
អ៊ីចឹងដែរអត់?»។
រំពែចនោះក៏មានអ្នកចូលទៅខមមិុន

ភា្លាមថា៖ «គែន់តែពិបាកចិត្តសិចសុី
យ៉ាងហ្នឹងលោក។សា្អាតណាស់លោក-
យយកំពូលស្នែហ៍។សុំសរសើរប្អូនសែី
អាយុចែើនហើយនៅតែ
សា្អាត»។
ទោះយ៉ាងណាតារា-

សម្តែងសែី និងពិធីការិនី
ទូរទសែសន៍អ្នកមែមា៉ាយកូន១
តែសមែស់សា្អាតកែមុំមិនដូរ
ដែលជាទូតសុច្ឆន្ទៈនែកែុម-
ហ៊នុភែសជ្ជៈអអូ៊ឈិិអ្នកនាង
សុខសោមា៉ាវត្តីបានបញ្ជាក់-
រឿងសារនោះថា៖ «អូ!តាមពិត
ទៅសារនោះនាងខ្ញុំគែន់តែ
សរសែរបង្ហោះលែងទែបងកុំ
គិតក្នុងចិត្តធ្វើអី!»។
នាពែលសួរបញ្ជាក់ថាឬ

មួយមានរឿងពិបាកចិត្តក៏
ដោយសារតែសមែបូរអ្នក
តាមសុំសែឡាញ់ចែើនទែ
ដឹងនោ ះតារាសែីរបូនែះ
ឆ្លើយភា្លាមថា៖«អត់ទែ
បង!គ្មានអ្នកណាគែ
មកសែឡាញ់ខ្ញុំ-
នោះទែ!»។
កាលដើមឆ្នាំ

២០២០នែះ
តារាសម្តែង
សែីមែមា៉ាយ
កូន ១-
ចាយ -

សមែស់សុខសោមា៉ាវត្តីបង្ហោះសាររអូ៊-
រទាំរឿងកា្លាយជាថៅកែសែីក្នុងអាជីវ-
កម្មកែរបរសលិែបៈថា«ពែលកា្លាយជា
មា្ចាស់កែុមហ៊ុនទើបដឹងថាខ្លួនឯង

មានការងារចែើនដែលតែូវធ្វើហត់តែ
សបែបាយចិត្ត»។

តារាសែីដែលកពំងុតែលែបី
ថាមានសម្ពន័្ធភាពបែះដងូ
នឹងកំលោះសងា្ហោកីឡាករ
បាល់ទាត់លី វ៉ាហែដ-
នោះធ្លាប់បែប់ភ្នំពែញ-
ប៉ុស្តិ៍ថា៖ «គិតមកដល់
តែឹមឆ្នាំ ២០២០ នែះ
សមែប់ការបើកមុខរបរ

រកសុីនោះនាងខ្ញុំមាន២
អាជីវកម្ម។អាជីវកម្មទី ១
បានដំណើរការយូរហើយ
គឺលក់ផលិតផលរកែសា-
សមែស។់ខណៈអាជវីកម្ម
ទី២ទើបតែចាប់ផ្តើម-
ដំណើរការក្នុងឆ្នាំនែះ
ផ្តោតលើការលក់ផលិត
ផលអាហារសខុភាពគឺទកឹ
ឃ្មុំនងិទកឹតែចៀកកា។ំ
អាជីវកម្មទី១ ខ្ញុំចូល
ភាគហ៊ុនជាមួយនឹង
បងបែុសនិងប្អូនសែី
ដែលដណំើរការរលនូ
មានអតថិជិនសា្គាល់
ជាចែើនមកហើយ។
ចំណែកឯអាជីវកម្ម
ទី២នាងខ្ញុំ និង
លោកលីវ៉ាហែដ

ចូលហ៊ុនគ្នាដោយ-
យើងបង្កើតកសិដ្ឋាន

ចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅឯម្តុំតំបន់សែុក-
កែូចឆ្មារខែត្តតែបូងឃ្មុំ»៕

សុខ សោម៉ាវត្ត ីបង្ហោះរូបសិចសីុ ឈរកាច់រាង  បេប 
នេះ   បេរជា រំលេច សារ ថា ពិបកចិត្ត  ។ រូបថតសហការី

តារាស្រ ីសុខ សោម៉ាវត្តី  
បញ្ជាក់រឿង សារ ពិបាក ចិត្ត 
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Neymar (កណ្ដាល) របស់កេមុ PSG កំពុងពេយាយាម បេជេងយកបល់ជាមួយកីឡាកររបស់កេមុ Lyon។ AFP

CAS ច្រន ចោល បណ្ដឹង 
របស់ Santos តវ៉ា Barca

កេងុ បសេឡណូ :តលុាការ
អាជា្ញាកណា្តាលកីឡា(CAS)
បានចែនចោលបណ្ដឹងរបស់
ក្លិបនៅបែសុីលSantosតវ៉ា
នឹងកែុមអ្នកមានបុណែយBar-
celona(Barca)ទាក់ទង
នឹងករណីការចុះហត្ថលែខា
យកកីឡាករNeymarកាល
ពីឆ្នា២ំ០១៣។នែះបើតាមការ-
ឲែយដឹងរបស់ក្លិបអែសែបា៉ាញក្នុង
សែចក្តីថ្លែងការណ៍១កាលពី
ថ្ងែអងា្គារ។
កែមុSantosបានបងា្ហោញពី

ការទាមទារទៅសា្ថាប័នគែប់-
គែងបាល់ទាត់ពិភពលោក
(FIFA)កាលពីឆ្នាំ២០១៥
ដោយបានទាមទារទឹកបែក់
ចំនួន៦១២៩៥០០០អឺរ៉ូ
(៦៩,២១លានដុលា្លារ)ជា
សំណងការខូចខាតបនា្ទាប់ពី
កែមុBarcaបានបង់បែក់ទៅ
ឲែយឪពុករបស់កីឡាករNey-
marនិងកែុមហ៊ុនលក្ខណៈ
គែសួារN&Nមនុទញិយកខែសែ
បែយុទ្ធសញ្ជាតិបែសុីលក្នុង
តម្លែដំបូង៥៧លានអឺរ៉ូ។
កែមុBarcaបានឲែយដងឹថា៖

«CASបានរកឃើញថាកិច្ច-
សនែយារវងកែុមSantosនិង
កឡីាករNeymarតែវូបានចប់
សព្វគែប់ដោយមានការពែម-
ពែៀងគ្នាហើយថាកែុមBar-
celonaមិនបានរំលោភចែបាប់
កិច្ចសនែយាផ្ទែរកីឡាករឡើយ
នៅពែលក្លិបបានចំណាយថ្លែ
បន្ថែមដល់ឪពុករបស់កីឡាករ
និងកែុមហ៊ុនN&N។កែុម

Barcelonaមិនបានបែពែឹត្ត
ទង្វើខុសចែបាប់ណាមួយឡើយ
ទាំងពែលបានចុះហត្ថលែខា
លើកិច្ចពែមពែៀងផ្ទែរជាមួយ
កឡីាករNeymarនងិជាមយួ
កែុមSantos»។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏

បន្ថែមថាSantosតែូវCAS
បញ្ជាឲែយបង់ថ្លែផ្លវូចែបាប់ទៅកែមុ
Barcaចនំនួ២០០០០្រហ្វង់
ស្វ៊ីស($២១២៥៣,៩៦)។
ការផ្ទែររបស់Neymarវ័យ
២៨ឆ្នាំពីក្លិបកុមារភាពរបស់
គែទៅកែុមBarcaតែូវរុំព័ទ្ធ
ដោយបញ្ហោផ្លូវចែបាប់ដែលធ្វើ
ឲែយតុលាការជាន់ខ្ពស់បែទែស
អែសែបា៉ាញបើកការសុើបអង្កែត
ជុំវិញករណីក្លែងបន្លំនិងអំពើ-
ពកុរលយួចពំោះកឡីាករដែល
បដិសែធមិនបានធ្វើខុសទាក់
ទងតម្លែនែការផ្ទែរនែះ។
ការសុើបអង្កែតនែះក៏បាន

ធ្វើឲែយលោកSandroRosell
បែធនក្លិបBarcaដែលជា
អ្នកចាត់ចែងកិច្ចពែមពែៀង
នាពែលនោះសមែចលាលែងពី
តំណែងកាលពីឆ្នាំ២០១៤។
Neymarរមួចណំែកជយួឲែយ

កែុមអ្នកមានបុណែយឈ្នះពាន-
រងា្វាន់យ៉ាងចែើនសមែប់រយៈ
ពែល៤ឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយ
បង្កើតបានជាខែសែបែយទុ្ធដ៏ឆ្នើម
ជាងគែលើលោកទាំង៣រួម
ជាមួយLionelMessiនិង
LuisSuarezមុនពែលទៅ
ចលូរមួជាមយួកែមុអ្នកមាននៅ
បារាំងParisStGermain

(PSG)ក្នុងតម្លែកំណត់តែ
ពិភពលោក២២២លានអឺរ៉ូ
($២៥០លាន)។
កែយមកកីឡាករNey-

marក៏បានប្តឹងកែុមBarca
ដែរជុំវិញការបង់បែក់រងា្វាន់
ភក្ដីភាពដែលមានតម្លែ២៦
លានអឺរ៉ូ($២៩លាន)តែ
ចាញ់ក្តីហើយតែវូបានបញ្ជាឲែយ
បង់បែក់អតីតក្លិបរបស់ខ្លួន
ចនំនួ៦,៧លានអរឺ៉ូ($៧,៥៥
៣លាន)ពីបទរលំោភលើកចិ្ច-
សនែយាចងុកែយដែលគែបាន
ធ្វើការចុះហត្ថលែខាកាលពីឆ្នាំ
២០១៦។
ទោះបីជាមានការតស៊ូផ្នែក
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