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អង្រឹងក្រចៅដ្រលជាស្នាដ្ររបស់ដូន
ចាស់វ័យ៦០ឆ្នាំប្លាយនៅស្រុកឯកភ្នំ
ខ្រត្តបត់ដំបងកំពុងត្រទាក់ទាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកជាវ...ទំព័រ១១

ជីវិតកម្សាន្ត

បី៊ល ហ្គេតស៍ ថា កេមុហុ៊ន 
កូរ៉េខាងតេបូង  អ   ច ផលិត វ៉ាក់- 
សំាងកូវីដ២០០លាន  ឈុ  ត
តេមឹខេ មិថុនា  ឆ្នា២ំ០២១ 

លោក ជិន ម៉ាលីន ៖ 
រដ្ឋាភិបាល មិន ដេល 
សនេយា ដោះ លេង អ្នក - 
ជាប់ ឃំុ ១មឺុន នាក់ ទេ 

មន្តេី  ៖ លទ្ធភាព នេ ការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅក្នងុ
 សហគមន៍គឺមិន អច មើលរំលង បាន ឡើយ ដេលតមេវូ ឲេយ ពលរដ្ឋ បន្ត ការ ពារខ្លនួកេយអ្នក ឆ្លងកើនដល់២២៥នាក់

កម្ពជុា កំពុង សិកេសា ពី ការ បង្កើត តំបន់ពិសេស កសិ-ឧសេសាហកម្ម 

ខន   សា វិ   
 
  ភ្ន ំពៃញ ៈ  មន្ត្រ ីក្រសួង សុខា ភិ បាល 

បាន ព្រមាន ពី លទ្ធភាព ឆ្លង 
ចូល ទៅ ក្នុង សហ គមន៍   បន្ទាប់ 
ពី ករណី ឆ្លង សរុប កើន ឡើង 
២២៥ នក់  ដ្រល ភាគ ច្រើន ជា 

ជំងឺ នំ ចូល ពី ប្រទ្រស មា៉ាឡ្រ សុី 
និង ឥណ្ឌូ ន្រ សុី ។  រដ្ឋាភិ បាល 
បាន សម្រច ផ្អាក ជើង ហោះ- 
ហើរ មក ពី ប្រទ្រស ទាំង ២ន្រះ  
ដើម្របី បញ្ចៀស កុំ ឱ្រយ មាន ការ- 
ចម្លង នៅ ថ្ង្រ ឈប់ សម្រក សង 
ចូល ឆ្នាំ ន ព្រល ខាង មុខ ន្រះ ។  

 លោក ស្រ ី ឱ   វណ្ណ ឌី ន  រដ្ឋ ល្រខា - 
ធ ិការ នងិ ជា អ្នក ន ំពាក្រយ ក្រ សងួ 
សុខា ភិ បាល បាន ប្រប់ អ្នក- 
សារព័ត៌ មា ន តាម ប្រព័ន្ធ ត្រ ឡ្រ- 
ក្រម កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ថា  លទ្ធ- 
ភាព ន្រ ការ ចម្លង វីរុស កូ វីដ ១៩ 
នៅ ក្នុង សហ គមន៍   គឺ មិន អាច 

មើល រំ លង បាន ឡើយ   និង តម្រូវ 
ឱ្រយ ពល រដ្ឋ ត្រវូ បន្ត ការ ពារ ខ្លនួ ឱ្រយ 
បាន ជាប់ ជា និច្ច ។  

  លោក ស្រ ីបន្ត ថា   ការ រក ឃើញ 
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ ២៣ នក់ ចុង ក្រយ 
ន្រះ  គ ឺជា ច ំននួ ដ ៏ច្រើន មយួ  នងិ 
ពុំ អាច ឱ្រយគ្រ ដឹង ច្របាស់ ថា  តើ វា 

នឹង បន្ត កើត ឡើង ទៀត យ៉ាង- 
ណា នោះ ទ្រ ។  

លោក ស្រី   ថ្ល្រង  ថា ៖ «  សូម 
អ្នក ដើរ កម្រសាន្ត ទាំង អស់ ត្រូ វ ត្រ 
ច្រះ ប្រងុ ប្រ យ័ត្ន ម្រន ទ្រន   ដោយ- 
សារ ហាន ិភយ័ ន្រ ការ ចម្លង វរីសុ 
កូ វីដ ១៩ អាច...តទៅទំ ព័រ ៥

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ អ្នក ន ំពាក្រយ ក្រសងួ 
យុត្តធិម៌  លោក ជិន មា៉ាលីនបា ន 
ចាត់ ទុកស្រចក្ដី ថ្ល្រ ងការ ណ៍ រួម 
របស់ អង្គការសិទ្ធិ មនុស្រសចំនួន   
២ថា ធ្វើ ឡើង ដោយ   គ្មាន មូល ដ្ឋា ន  
និង ខុស ពី ការ ពិត បន្ទាប់ ពី អង្គ - 
ការ ទំាង ២ន្រះ អំពាវ នវ ឲ្រយ  រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល  អនវុត្ត ការ ប្ដ្រជា្ញា ចតិ្ត   
ក្នងុ ការ  ដោះ ស្រយ   បញ្ហា  ចង្អៀ ត-  
ណ្រន   នៅ ក្នងុ  ពន្ធនគរ  ដោយ - 
ការ  ដោះ ល្រង  អ្នក ជាប ់ឃុ ំ ដ្រល 
ត្រវូ បាន  ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ ល្មើ ស   
ប្រប អហិង្រសា។

លោក មា៉ាលីន  ថ្ល្រង កាល ពី  
ម្រសិល មិញ ថា រដ្ឋា ភិបា ល មិន- 
ដ្រល បាន សន្រយា ដោះ ល្រង អ្នក - 
ជាប់ ឃំុ ១មឺុន នក់ តាម ការ ទា ម- 
ទារ របស់ អង្គការ ទាំង ២ ន្រះ ទ្រ  
ន ព្រល កន្លង មកហើយ ការ ស្រ   ង់ 
សម្ដ ីរបស់ រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ដោះ ល្រង អ្នក - 
ជាប ់ឃុគំ ឺជា ការ ដក ស្រង ់ដោ យ 
ខសុ ព ីការ ពតិ នងិ ខ្លមឹ សារ ដើម 
ទាំង ស្រុងដ្រល អាច បង្កប់ នូវ 
ច្រត ន ទុច្ចរិត  និង នំ ឲ្រយ សាធា - 
រណ ជន...តទៅទំព័រ  ៤ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា គ្រង  បង្កើត 
តំបន់ ពិស្រស សម្រប់ វិស័យ 
កស ិ-ឧស្រសាហកម្ម នៅ ក្នងុ ព្រល 
ឆប ៗ់  ខណៈ បច្ចបុ្របន្នរ ដ្ឋាភបិាល  
កពំងុ ខតិ ខ ំប្រមលូ ធាត ុចលូមនុ   

នងឹ ឈាន ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ បង្កើត 
ច្របាប់ ផ្រស្រងៗ សម្រប់ លទ្ធភាព 
បង្កើត តំបន់ ពិស្រស ន្រះ។

ឧត្តម ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ស្រដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ
ដ្រល ជា សា្ថាប័ន មួយ របស់ រដ្ឋា-
ភបិាល កាល ព ីថ្ង្រ សកុ្រ បានជបួ    
ជាមួយ តំណាង សភា ពាណិជ្ជ - 

កម្ម កម្ពុជា ដើម្របី ពិភាក្រសា ពី «ការ - 
សិក្រសា ពី លទ្ធភាព បង្កើត តំបន់ 
ពិស្រស សម្រប់ វិស័យ ក សិ- 
ឧ ស្រសាហកម្ម»។  គោល បំណង 
ន្រ  ជ ំនួប ន្រះ គឺ ដើម្របី ពិនិត្រយ 
លទ្ធភាព ន្រ ការបង្កើត តំបន់- 
ពិស្រស សម្រប់  ជា បណ្តុំ រោង- 

ចក្រ  ក្រច្ន្រ ផលិត ផល ក សិ-
ឧស្រសាហកម្ម បម្រើ ឲ្រយ ការ ប្រើ- 
ប្រស់ ក្នុង ស្រុក និង នំ ច្រញ ។

លោក លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ថា ការ បង្កើត  តំបន់ ពិ-

ស្រស   ន្រះ  នងឹ កា្លាយ ជា ផ្ន្រកមយួ  
ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម  
ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម ដើម្រប ីលើក- 
កម្ពស ់ការ ផលតិ នងិ ក្រ ច្ន្រ ផលតិ  
ផល កសិ-ឧស្រសាហ កម្ម   នៅ ក្នុង 
ស្រុក ។ ការ ប្រមូល ផ្តុំ នូវ ទីតាំង 
ដំដុះ ផលិត...ត ទៅ ទំព័រ  ៨

កៃ៊ង  សៃអ៊ូលៈ  សហ សា្ថាប- 
នកិ ក្រមុ ហ៊នុ  Microsoft Corp  
បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នុង លិខិត មួយ 
ដ្រល ត្រូវ បាន ផ្ញើ ជូន លោក 
ប្រធាន ធិបតី កូរ៉្រខាង ត្របូង មូន 
ជ្រអុី ន ថា  ក្រុមហ៊ុន SK Bio-
science ជា ក្រុម ហ៊ុន ផលិត 
ឱសថ របស ់ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ  ដ្រល 
គំទ្រ ដោយ លោក  ប៊ីល  ហ្គ្រត- 
ស៍  អាច មាន សមត្ថភាព ផលិត 
វា៉ាក់ សាំង ការពារ វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម 
កូរ៉ូណា ចំនួន ២០០ លាន ឈុត 
ត្រឹម ខ្រ មិថុន  ឆ្នាំ ២០២១។   

ការិយ ល័យ ប្រធាន ធិបតី 
នៅ ក្រុងស្រអ៊ូល  បាន និយយ 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដោយ ដក - 
ស្រង ់សម្ត ីព ីលខិតិ ថ្ង្រ ទ ី២០  ខ្រ 
កក្កដ ថា  លោក ប៊ីល  ហ្គ្រតស៍ 
កពំងុ ស្វះ ស្វ្រង រក សហ ការជា- 
មួយ ប្រទ្រស កូរ៉្រខាង ត្របូង ។ 
ប្រភពដដ្រល   បាន នយិយ  ក្នងុ 
សារ មួយ ថា  លោក មហា ស្រដ្ឋី  
អាម្រ រិក រូបន្រះជាមួយនឹង 
លោក មូន បាន  សន្ទ ន  គ្នា 
តាមទូរ ស័ព ្ទ ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

តៃ ីទន្លៃ!
ក្ម្រង ៗ លើកបង្ហាញ ត្រីដ្រល ឪពុករបស់ខ្លួន បង់សំណាញ់បាន  នៅតាម ដង ទន្ល្រ ម្រគង្គ សង្កាត់ កោះ ដច់ ខណ្ឌជ្រយចង្វារ  

រាជ ធានីភ្នំព្រញ កាលពីថ្ង្រសៅរ៍។ រូបថត ហុង  មិន
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គឹម សារុំ

រតនគិរីៈ នគរ បាល សៃុក 
កនូមុ ំ ខៃត្ត រតន គរិី  ពមីៃស ិលម ិញ 
កំពុ ងស្វៃ ងរ  កចាប់ ខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ ករណីអា  រ ក  សម្លាប់ 
បរុស ជា កម្មករ  កៃមុ ហ៊នុ ដា ំចៃក 
មួយ ឈ្មោះ  ហ័ង អាញ់ យ៉ា ឡាយ  
នៅ ឃុំ សិរី មង្គល   សៃុក កូនមុំ  
ខៃត្ត រតន គិរី  បន្ទាប់ ពី មន កម្មក រ 
ម្នាក់ ទៀត បៃទះ ឃើញ ស្លាប់ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៤  កក្កដា ។

លោក  ភោគ  បូរិទ្ធ  អធិ ការ- 
នគរ បាល  សៃុក កូនមុំ   បៃប់ ពី 
មៃសិ លមិ ញថា  ជ នរ ងគៃះ ឈ្មោះ  
គឹម  សរឿន   ហៅ តុង   អាយុ 
២៦ ឆ្នាំ  មន សៃុក កំណើត នៅ 
ឃំុបឹ ងណាយ សៃកុ ពៃ ឈរ  ខៃត្ត 
កពំង ់ចាម ។ចណំៃក ជន ដៃ ដល ់ 

សមត្ថ កិច្ច បាន ស្គាល់ អត្តសញ្ញាណ  
ហើ យ  ប៉ុន្តៃ លោក សុំ មិន បៃប់ 
ឈ្មោះ ជន នោះ ទៃ  ពៃះ   កុំ ឲៃយ 
ដឹង  ខ្លនួ  តៃ ករណី នៃះ អ្នក បៃពៃតឹ្ត 
អាច លើស ពី ម្នាក់ ។ 

លោក  ថា ៖«ខ្ញុ ំកពំងុ តាម ចាប ់ 
ជន សងៃស័យ  តៃ  បើ ខ្ញុ ំបៃប់ ឈ្មោះ 
គៃ គឺដូច  រុញ ជន សងៃស័យ ទៅ ឆ្ងាយ  
ពី សមត្ថ កិច្ច  ។ខ្ញុ ំបាន  ឃើញ បុរស 
ជាដៃ គូ អ្នក ស្លាប់ ម្នាក់ ហើយ   
ដូច្នៃះ ចាំ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ បន្ត សិន » ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  សមត្ថ- 
កចិ្ច បាន ពនិតិៃយ  សក សពឃើញ 
មន ស្នាមអា រកៃ ឡឹង ក  ជិត ដាច់    
នៅ សល ់តៃ សៃបៃក ជាប ់កញ្ចងឹ ក 
ប ន្តចិ  និង មន ស្នាម ចាក់ តៃង់ ឆ្អងឹ 
ជំនីរ  ផ្នៃកខាង ឆ្វៃង ១ កំាបិត  ធ្លាយ 
ពោះ វៀន ។ ប៉ុន្តៃ ចំពោះ មុខ- 
សញ្ញា ជន សងៃសយ័គ ឺសមត្ថ កចិ្ច 

លោក បាន ស្គាល់ អស់ ហើយ ។
លោក បាន ឲៃយដឹ ងថា   ករណី 

នៃះ តៃវូបា ន កម្មក រដា ំចៃ ក ម្នាក ់
បៃទះឃើ  ញនៅរសៀល ថ្ងៃ ទ ី២៤ 
 ខៃ  កក្កដា  តៃង់ ចំណុច កៃុមហ៊ុ ន 
ដំាដំ ណំា ចៃក ឈ្មោះ  ហ័ង អាញ់- 
យ៉ា ឡា យ  ហើយបាន រាយ ការ- 
ណ៍  បៃប់   សមត្ថកិ ច្ច   ។  ភ្លាមៗ 
បន្ទា ប់ ពី ទទួល បាន ព័ត៌ មន នៃះ 
ន គរបា ល បុ៉ស្ដិ៍ ឃំុ សិរី មង្គល  
បាន ចុះដ ល ់កន្លៃង កើត ហៃត។ុ

 លោក ថា បើ តាម ស មត្ថ កិច្ច 
ជំន ញផ្នៃក  កោសល ៃយវិច័យ   
នៃ អ ធិ ការដា្ឋា ន នគ របាល សៃកុ 
កូ នមំុ បាន សន្ន ិដា្ឋាន  ថា  ជាក រណ ី
ឃា តក ម្ម ដោយបៃើ កាំបិ ត។   

លោក បានរំឭក តាម សម្តី 
ស កៃសីថា  នៅម៉ាង បៃហៃល ៨ 
យប់ ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ  កក្កដា  ជន- 

រ ងគៃះ  បាន មក ផកឹ សុ ីជា មយួ 
បុរស ម្នាក់ ។ កៃយ ម កនៅ 
ម៉ាង បៃ ហៃល ១០ យប ់ ពកួ គៃ 
បាន នំគ្នា ទៅ ឆ្លុះ កង្កៃប  ហើយ 
តាងំ ព ីពៃលនោះម ក មនិ ឃើញ 
អ្នក ទំា ង២ តៃឡប់ ម កវិញ ទៃ។ 
លុះ ដល់ រសៀល  ថ្ងៃ ទី ២៤ កក្កដា 
ទើប មន កម្មករ  កៃមុហុ៊ន ហ័ង អាញ់ 
យ៉ា ឡាយ  បានបៃទះ ឃើញ 
សកស ព ជ នរ ងគៃះ  រួច បាន 
រាយ ការ ណ៍ បៃប់ សម ត្ថកិ ច្ច  ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា  ចំពោះ 
វត្ថុ ភ័ស្ដុ តាង ដៃល សមត្ថ កិច្ច 
បានរកឃើញ នៅ នឹងកន្លៃង 
កើត ហៃតុ នោះរួមមន សៃបៃក-  
ជើង ២គូ កាំ បិត ពណ៌ ស ចុង- 
សៃចួ តចូ ១ នងិ ដបំង ឈើ ចនំនួ 
២ កំណា ត់ ដៃល មន  បៃឡាក់ 
ឈាម ផ ង ៕ 

សមត្ថកិច្ចស្វែងរកជនសងែស័យករណីសម្លាប់កម្មករដំាចែក

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃ សួង អប់រំ  យុវ ជន  
និង កីឡា  បៃកាស ពនៃយារ ពៃល  ឬ 
ប្តូរ ការ បៃឡង បាក់ ឌុប នៅ តាម 
គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា ឯក ជន  ពី ថ្ងៃ ទី 
១៧-១៨  ខៃ សហីា ប្តរូទៅ បៃឡង   
នៅ ថ្ងៃ  ទី២៧-២៨  សីហា  ឆ្នាំ នៃះ 
វញិ ដើមៃប ីអនវុត្ដ តាម សៃច ក្ដ ីណៃ- 
ន ំរបស ់រាជ រដា្ឋា ភបិាល ដៃល បាន- 
កំណត់  ឲៃយ ឈប់ សមៃក រយៈ- 
ពៃល ៥ថ្ងៃ  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១៧  ដល់  
ថ្ងៃទ២ី១  សហីា  ដៃល រដា្ឋាភ ិបាល 
សង ជំនួស ថ្ងៃ សមៃក ចូល ឆ ្នាំ ថ្មី។

 បើ យោង តាម សៃច ក្ដី ណៃនំ 
បន្ថៃម ស្ដី ពី ការ រៀប ចំ និង ការ- 
បៃពៃឹត្ត ទៅ នៃ ការ បៃឡង សញ្ញា- 
បតៃ មធៃយម សិកៃសា ទុតិយភូមិ 
នៅតាម គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា ឯកជន  
សមៃប ់ឆ្នា ំសកិៃសា ២០១៩-២០២០  
របស់ លោក ហង់ ជួន  ណារ៉ុន  រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំ យុវ ជន  និង 
កីឡា   បៃប់ ទៅ នយក  នយិ កា   
គៃឹះ ស្ថាន សកិៃសា ឯក ជន  នងិ លោក  
លោក សៃី បៃធន មន្ទីរ  អប់រំ  យុវ- 
ជន  និង កីឡា  រាជ ធនី ខៃត្ដ  តៃូវ 
អនុវត្ដ ឲៃយ មន បៃសិទ្ធភព ខ្ពស់។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី លើក ឡើង តាម- 
រយៈ សៃច ក្ដ ីណៃន ំនៃះ ថា  កន្លង មក  
កៃ សួង អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា  
បាន ចៃញ សៃច ក្តី ណៃ នំ លិខិត 
លៃខ ៣៣ ស្ត ីព ីការ បៃឡង បាក ់ឌបុ   
នៅ តាម គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា ឯក ជន  
ឆ្នាំ សិកៃសា ២០១៩ -២០២០។ 
សៃច ក្ដី ណៃនំ នៃះ បាន កំណត់ 
យក ថ្ងៃ ទ ី១៧  សហីា  ឆ្នា ំ២០២០  
ជា សម័យ បៃឡង សញ្ញាបតៃ 
មធៃយម សិកៃសា ទុតិយ ភូមិ។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បានបញ្ជាក់ថា ៖ 

« ដោយ  សរ  រាជ រដា្ឋា ភិបាល បាន- 
ចៃញ អនកុៃឹតៃយ លៃខ១០១  អនកៃ . 
បក  ចុះ ថ្ងៃ ទ ី១៥ កក្កដា ឆ្នា ំ២០២០  
ស្ដី ពី ការ អនុញ្ញាត ឲៃយ មនៃ្ដី រាជការ  
និយោជិត  កម្មករ  ឈប់ សមៃក 
ការងារ នៅ ថ្ងៃទ១ី៧  ដល ់២១ ខៃ 
សីហា  ឆ្នាំ ២០២០  ចំថ្ងៃ បៃឡង  
កៃសួង សូម កៃ សមៃួល សម័យ- 
បៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយម សិកៃសា 
ទុតិយភូមិ នៅ តាម គៃឹះ ស្ថាន 
សិកៃសា ឯក ជន សមៃប់ ឆ្នាំ សិកៃសា  
២០១៩- ២០២០ ទៅ ថ្ងៃទី ២៧ 
ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០  វិញ»។ 

លោករស ់សវុាចា  អ្នក នពំាកៃយ 
កៃសងួ អបរ់ ំ យវុជន  នងិ កឡីា  ថ្លៃង   
ថា  ដោយ សរ ស្ថាន ភព ជំងឺ កូវដី  
១៩  កៃ សងួ អបរ់ ំ បាន អន ុញ្ញាត ឲៃយ  
គៃឹះ ស្ថាន សកិៃសា ឯក ជន រៀប ចកំារ- 
បៃឡង បាក់ ឌុប តាម គៃឹះ ស្ថាន 
រៀងៗ ខ្លួន  កៃម កិច្ច សហ ការ 
ជាមួយ កៃ សួង អប់រំ  យុវ ជន  និង 
កីឡា  និង មន្ទីរ អប់រំ  យុវ ជន  និង 
កឡីា តាម ការ ចា ំបាច ់។ មលូ ហៃតុ 
ប្តូរ សម័យ បៃឡង  ដោយ សរ តៃ 
ការ កណំត ់កាល បរចិ្ឆៃទ ក្នងុ សៃច- 
ក្តី ជូន ដំណឹង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ 

កក្កដា  បាន កណំត ់យក ថ្ងៃ ទ១ី៧-
១៨  ខៃ សីហា ចំថ្ងៃ ដៃល រាជ រដា្ឋា- 
ភបិាល អន ុញ្ញាត ឲៃយ ឈប ់សមៃក 
រយៈ ពៃល  ៥ ថ្ងៃ  ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១៧  
ដល់ ២១ ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០  
សង ថ្ងៃ សមៃក ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«គៃឹះ ស្ថាន 
សិកៃសា ឯក ជន តៃូវ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ- 
សុំ រៀប ចំ ការ បៃ ឡង បាក់ ឌុប មក 
កៃ សួង អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា 
តាម រយៈមន្ទីរ អប់រំ  យុវ ជន  និង 
កឡីា ឲៃយ បាន មនុ ដណំាច ់ខៃ កក្កដា  
ឆ្នាំ ២០២០  ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង 
ទទួល  ស្គាល់»។

លោក សុវាចា  ថ្លៃង ថា  គៃឹះ- 
ស្ថាន  សិកៃសា ឯក ជន នីមួយៗ តៃូវ 
រៀប ចំ មណ្ឌល បៃឡង  និង បញ្ជូន 
មក កៃសងួ អប់រ ំ យវុ ជន  និង កីឡា 
តាម រយៈ មន្ទីរ អប់រំ យុវជន  និង 
កីឡា  ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង សមៃច។ 
ក្នងុ១ បន្ទប ់បៃឡង មន បៃក្ខ ជន ព ី
១០  ទៅ១៥ នក់។  ធន អនុ វត្ត 
វិធន ការ សុវត្ថិ ភព សុខ ភព 
របស់  កៃសួង សុខា ភិបាល  និង 
អង្គ ការ សុខ ភព ពិភព លោក។

លោក ឱៃយ ដងឹដៃរ ថា ការ បៃឡង 

បាក ់ឌបុ របស ់គៃឹះ ស្ថាន សកិៃសា ស- 
ធរណៈ  កៃសួង អប់រំ  នឹង ជមៃប 
ជនូ ន ពៃល កៃយ ។  ចពំោះ មខុ នៃះ  
កៃសងួ អប់រ ំ បៃប់ សសិៃសា នុសសិៃស 
ទាំង អស់ បន្ត ការ សិកៃសា ពី ចម្ងាយ  
ដោយ អនុ វត្ត វិធន ការ សុវត្ថិ ភព 
សុខ ភព តាម ការ ណៃនំ របស់  
កៃ សួង សុខា ភិបាល។

លោក ហៃង វា៉ាន់ដា  បៃធន 
កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល សម គម  គៃឹះ- 
ស្ថាន ឧត្ដមសិកៃសា កម្ពុជា ដៃល 
មន  គៃឹះស្ថាន ឧត្ដមសិកៃសា  និង 
មធៃយម សិកៃសា បៃមណជាង  ៤០  
គៃឹះស្ថាន នៅ កម្ពុជា  ជាសមជិក  
ថ្លៃង  ថា ៖«សព្វថ្ងៃ នៃះ យើង កំពុង 
ពិភកៃសា គ្នា ថៃមទៀត  ថា តើ តៃូវ 
រៀបចំ ការបៃឡង នោះ តាម រយៈ 
ការ ចៃញ វញិ្ញាសតាមសលា ឬ ក ៏
តៃូវ ចៃញ បៃបបទ ណាមួយ ពី 
កៃសួង អប់រំ វិញ។ថ្ងៃ ស្អៃក នៃះ 
យើង នឹង បៃជុំ ជជៃកគ្នា ចំពោះ 
រឿង នៃះ បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ដាក់- 
ចៃញ គោលការណ៍ រួម តៃ ម្ដង»។

លោក ឃមឹ ផនុ  បៃធន នយក- 
បៃតិបត្តិ សលារៀន សុវណ្ណភូមិ  
ថ្លៃង ថា  ការ បៃឡង បាក់ឌុប  តៃូវ 
រង់ចា ំបៃឡង ជាមួយ សលា របស ់
រដ្ឋ  ដៃល កៃសួង អប់រំ រៀបចំ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«បច្ចុបៃបន្ន ស- 
លា  រៀន សុវណ្ណ ភូមិ មន សិសៃស 
ថា្នាក ់ទ៩ី  [ចនំនួ] ១១៤៦នក ់ នងិ  
ថា្នាក់ ទី១២ [ចំនួន]៩១៦ នក់  
ដៃល តៃូវ បៃឡង ក្នុង ឆ្នាំនៃះ ។ 
យើង ជៃើស រីស យក ការ បៃឡង 
សមៃប ់សសិៃស ថា្នាកទ់ ៩ីដោយ ខ្លនួ-   
ឯងនៅ ថ្ងៃ ទ៣ី ខៃ សហីា ខាង មខុ ។ 
ចំណៃក ថា្នាក់ ទី១២  យើង រង់ចំា 
ការបៃឡង ជាមួយ សលា សធរណៈ  
របស់ រដ្ឋ  ថា្នាក់ ជាតិ»៕  

 នៀម ឆេ ង

 ភ្ន ំពេញៈ កៃ សួង  សង្គម កិច្ចបាន 
បញ្ចប់ ការ បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
ដល់គៃួសរ កៃីកៃ និង ងាយ 
រងគៃះ ក្នុង អំឡុង កូវីដ១៩ 
សមៃប់ ខៃ មិថុន កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៤កក្កដា ដោយ ចំណាយ  
បៃក់ សរុប ជាង  ២៣ លាន ៦៣ 
មុឺន ដុលា្លារ ទៅ លើពលរដ្ឋ ជាង 
៥៣ មុឺន គៃួសរ ខណៈ  ពលរដ្ឋ   
៣មុនឺ គៃសួរ ទៀត មនិ បាន មក 
ទទួល បៃក់ ឧបត្ថម្ភ។

បើ តាម សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង 
របស់ កៃសួង សង្គម កិច្ច  អតីត- 
យុទ្ធ ជន និង យុវ នីតិ សមៃប ទា  
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៤ កក្កដា បញ្ជាក ់
ថា  គៃសួ រ ចនំនួ ៥៣០  ៨៣៨ 
ដៃល មន សមជកិ  ២ ១៥៣- 
១១៤នក់ បាន ទទួល ថវិកា 
ពីរាជ រដា្ឋា ភិបា ល ដៃល មន ទឹក - 
បៃក់ សរុប ជាង  ៩៤ប៊ីលាន 
៥៥១ លាន រៀល  ឬ ស្មើ នឹង ជាង 
២៣,៦៣ លាន ដុលា្លារ ។

កៃសួង ជូន ដំណឹង ដល់ អ្នក 
ដៃល ធ្លាប់ ទទួល បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៅ  
ខៃ មិថុន រួច ហើយ ឲៃយ ទៅ បើក 
បៃក់ ឧបត្ថ ម្ភ សមៃប់ ខៃ កក្កដា 
នៃះ នៅ តាម បញ្ជរ វីង ណា មួយ  
ដោយ មនិ ចា ំបាច ់ទៅ ស លា ឃុ ំ
ជា ថ្មី ទៀត ទៃ។

កៃសួង បន្ត ថា៖«ចំពោះ គៃសួរ  
កៃីកៃ និង ងាយ រង គៃះ  ដៃល 
បណ្ណ សមធម៌ មន សពុល ភព 
ហើយ មនិ ទាន ់ផ្ទៀង ផ្ទាត ់នៅ ខៃ 
មិថុន និងគៃួសរ  កៃីកៃ  ដៃល 
ទើប ទទលួ បាន បណ្ណ សម ធម ៌ថ្ម ី

សូម អញ្ជើញ ទៅ ផ្ទៀងផ្ទាត់ នៅ 
សលា ឃំុ សងា្កាត់ ណា មួយ ដើមៃបី 
ទទលួ បាន ការ ឧបត្ថម្ភ សមៃប ់
ខៃ កក្កដា ដៃល ការ បើក ផ្ដល់ ខៃ 
កក្កដា ចាប់ ផ្ដើម ពី ថ្ងៃ ទី២៥ កក្កដា 
ឆ្នា២ំ០២០ តទៅ  ដៃល ការ បើក 
នៃះ មន រយៈ ពៃល  ៣០ថ្ងៃ» ។

កៃសួង សង្គម កិច្ច  បាន ថ្លៃង 
អំណរ គុណ ដល់ កៃសួង ពាក់- 
ព័ន្ធ ចំពោះ ការ ចូលរួម អនុវត្ត 
កម្ម វិធី នៃះ បាន យ៉ាង រលូន  និង 
ទទួល បាន ការ សទ រ ពី មជៃឈ- 
ដា្ឋាន ជាតិ -អន្ត រជា  តិ។ ជា មួយ 
គ្នានៃះ កៃ សួង បានស្នើ ពលរដ្ឋ 
បន្ត សហការ  ឲៃយ បាន ជោគ ជ័យ 
សៃ ប តាម គោល នយោ បាយ 
របស់ រាជ រដា្ឋា ភិ បាល ក្នុង ការ - 
ជួយស ង្គម«ដោយ មិន ទុក ឲៃយ 
បៃជាជន ណា ម្នាក ់ចោលហើ យ 
មនិ មន ការ យក ចតិ្ត ទកុដាក ់ព ី 
រដា្ឋាភិ បាល នោះ ឡើយ»។

លោក  តូច  ចា ន់នី អ្នក នំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សង្គមកិ ច្ច អតីត- 
យុទ្ធជន  និង យុវ នីតិ ស មៃបទា   
បាន បញ្ជាក់ ពី មៃសិល មិញ ថា តួ-  
លៃខ នៃ អ្នក  តៃូវ ទទួល បាន 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ មន ៥៦ មុឺន 
គៃសួរ  ប៉ ុន្តៃ  ជាក ់ស្ដៃង មនអ្នក 
មកបើក បៃក់  តៃ ជាង ៥៣ មុឺន 
គៃួសរ ប៉ុណ្ណោះ។  ចំណៃក ៣ 
មុឺន គៃួសរ ទៀត មិន បាន មក 
បើក។ តាមការ គៃង ទុក  គៃួ- 
សរ ចំនួន ៦១ មឺុន នឹង ទទួល បាន 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ សមៃប់  ខៃ កក្កដា 
នៃះ  បន្ទាប់ ពី រក ឃើញគៃួសរ 
កៃកីៃ ៥ មឺុន នក់ ទៀត   ដោយ 
បៃើទឹក បៃក់ ...តទៅទំព័រ ៦

ប្តរូថ្ងែបែឡងបាក់ឌុបទៅចុងខែ ពែះចំថ្ងែសមែករដ្ឋសងចូលឆ្នាំ កែសួងបញ្ចប់ការឧបត្ថម្ភបែក់ 
ដល់ជនកែកីែសមែប់ខែមិថុនា

សាលារៀនអន្តរជាតិភ្នពំេញនៅជិតមហាវិថីសម្តេចហុ៊ន សេ  ន ខណ្ឌមានជ័យ។ រូបថត មិន



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជនូបានអញ្ជើញនិង
គ្រងអញ្ជើញតំណាងក្រមុហុ៊ន
ជាង១មឺុននាក់មកចូលរួមវគ្គបណ្តះុ-
បណា្តាលច្របាប់់ស្តពីីចរាចរណ៍ផ្លវូ-
គោកដើម្របីអប់រំបណ្តះុបណា្តាល
ជនបង្គោលរបស់ក្រមុហុ៊នឲ្រយ
ពួកគ្របានយល់ដឹងពីច្របាប់ចរា-
ចរណ៍ និងយកចំណ្រះដឹងន្រះ
ទៅផ្រសព្វផ្រសាយបន្តដល់បុគ្គលិក
និងនិយោជិតផ្រស្រងទៀត។
លោកព្រំវនា្ថាប្រធាននាយក-

ដ្ឋានសុវត្ថភិាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោក
ន្រក្រសួងសាធារណការ ថ្ល្រង
ក្នងុពិធីបើកវគ្គបណ្តះុបណា្តាល
ច្របាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ដល់បុគ្គលិក និយោជិត២២
ក្រមុហុ៊នពីថ្ង្រទី២៤ខ្រកក្កដ
ថាក្រសួងសាធារណការបាន
អញ្ជើញតំណាងក្រមុហុ៊នដឹក-
ជញ្ជនូប្រមាណ៦០នាក់មកពី
ក្រមុហុ៊នចំនួន២២ដើម្របីមក
ចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តាលច្របាប់
ស្ដពីីចរាចរណ៍ផ្លវូគោក។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«ក្រយព្រលបញ្ចប់
វគ្គន្រះយើងគ្រងនឹងអញ្ជើញ
ក្រមុហុ៊នដឹកជញ្ជនូជាង១មឺុន
ក្រមុហុ៊នដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រមុហុ៊ន
ដ្រលមិនទាន់ចុះបញ្ជីមកចូល
វគ្គបណ្តះុបណា្តាលស្ដពីីច្របាប់ចរា-
ចរណ៍ដ្ររ។យើងធ្វើប្របន្រះគឺ
ដើម្របីឲ្រយជនបង្គោលរបស់ក្រមុ-
ហុ៊នចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តាល
យកចំណ្រះជំនាញន្រះទៅជួយ
អប់រំជួយផ្រសព្វផ្រសាយដល់អ្នករួម
ការងារក្នងុក្រមុហុ៊នគាត់ដ្ររ»។
លោកបានស្នើដល់ជនបង្គោល

ក្រមុហុ៊នដ្រលបានមកទទួល
បណ្តះុបណា្តាលន្រះ សូមជួយ
ធ្វើការបណ្តះុបណា្តាលដល់បុគ្គ-
លិករបស់ខ្លនួបន្តព្រះការធ្វើ
ប្របន្រះដើម្របីឲ្រយពួកគាត់បាន
យល់ដឹងពីច្របាប់ចរាចរណ៍និង
យកទៅអនុវត្តនៅព្រលពួក-
គាត់បញ្ជាយានយន្តនៅលើដង-
ផ្លវូ។លើសពីន្រះដើម្របីឲ្រយសា្ថា-
ប័នឯកជនបានយល់ដឹងពីច្របាប់
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកដ្រលជាការ-
ចូលរួមជាមួយរាជដ្ឋាភិបាលក្នងុ-
ការទប់សា្កាត់គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
នៅកម្ពជុា។
លោកស្រីមឹនមាណវីរដ្ឋល្រ-

ខាធិការក្រសួងសាធារណការ
និងជាអគ្គល្រខាធិការន្រគណៈ-

កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថភិាពចរាចរ-
ណ៍ផ្លវូគោកបានថ្ល្រងក្នងុកម្មវិធី
នោះដ្ររថាគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
គឺជាឃាតករលាក់មុខឆក់យក
ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដ្រលធ្វើដំណើរ
តាមដងផ្លវូប្រមាណពី៥ទៅ៦
នាក់ក្នងុ១ថ្ង្រដោយបន្រសល់ទុក
ក្ម្រងកំព្រស្ត្រីម្រមា៉ាយបុរស
ពោះមា៉ាយពិការភាពនិងធ្វើឲ្រយ
ពួកគាត់ធា្លាក់ខ្លនួក្នងុភាពក្រកី្រ។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

ទប់សា្កាត់គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
គឺមិនម្រនចំពោះត្រក្រសួងសា-
ធារណការនិងមន្ត្រីនគរបាលទ្រ
គឺកើតច្រញពីការប្រងុប្រយ័ត្ន
ការគោរពច្របាប់ទំាងអស់គា្នា។
អី៊ចឹងបានជាយើងអញ្ជើញភាគី
ពាក់ព័ន្ធមកជួបគា្នារៀនសូត្រពី
គា្នាហើយបើមានរឿងអ្វី គឺចូល-
រួមដោះស្រយទំាងអស់គា្នាទើប
យើងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍មានប្រសិទ្ធភាព»។
លោកសិុនចន្ធីប្រធានសមា-

គមភ័ស្ដភុារកម្មកម្ពជុា(Cam-
bodiaLogisticAssociations)
បានថ្ល្រងឲ្រយដឹងថាលោកគំាទ្រ
ឲ្រយមានវគ្គបណ្តះុបណា្តាលន្រះ
ព្រះអ្នកបើកបរឬបុគ្គលិក
ក្រមុហុ៊នមួយចំនួនមិនទាន់មាន
ការយល់ដឹងច្របាស់លាស់ពី
ច្របាប់ចរាចរណ៍ និងមិនទាន់
យល់ពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
នានានៅឡើយ។ម្រយ៉ាងទៀត
វគ្គបណ្តះុបណា្តាលន្រះអាច
ផ្ដល់ឱកាសឲ្រយពួកគាត់សាកសួរ
ពីនីតិវិធីច្របាប់ដ្រលពួកគាត់
មិនទាន់យល់បានផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សមាគម

ខ្ញុំន្រះមានសមាជិកចំនួនជាង

១០០ក្រមុហុ៊នដឹកជញ្ជនូអី៊ចឹង
បើពួកគាត់បានសិក្រសារៀនសូត្រ
បន្ថ្រមទៀតប្របន្រះខ្ញុំគិតថាល្អ
ខា្លាងំណាស់ហើយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្រយ
សមាជិកខ្ញុចូំលរួមក្នងុវគ្គបណ្តះុ-
បណា្តាលន្រះ។ជាធម្មតាបើ
យើងសា្គោល់ច្របាប់ដឹងពីនីតិវិធីហាម
ឃាត់ឬដឹងពីរបៀបផ្ទកុទំនិញ
ត្រមឹត្រវូគឺមិនសូវខុសច្របាប់»។
លោកគឹមបញ្ញានាយក

អង្គការមូលនិធិបងា្ការរបួស
អាសីុប្រចំានៅកម្ពជុា(AIP)
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាលោក
ក៏គំាទ្រឲ្រយមានវគ្គបណ្តះុបណា្តាល
ន្រះដ្ររ។លើសពីន្រះលោកចង់

ឲ្រយបង្កើតកម្មវិធីផ្រស្រងៗបន្ថ្រម-
ទៀតដើម្របីអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយស្ដពីី
ច្របាប់ចរាចរណ៍ឲ្រយកាន់ត្រទូលំ-
ទូលាយដើម្របីឲ្រយមា្ចាស់យានយន្ត
ឬអ្នកបញ្ជាយានយន្តបានដឹង
និងត្រៀមខ្លនួអនុវត្តច្របាប់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុនាម

អង្គការសង្គមសីុវិល ពួកខ្ញុំនឹង
នៅត្របន្តជំរុញការផ្រសព្វផ្រសាយ
អប់រំឲ្រយកាន់ត្រខា្លាងំថ្រមទៀត
ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ន្រះតទៅ
ហើយយើងគ្រងធ្វើសន្នសីិទ
កាស្រតធំមួយនៅឆ្នាំន្រះ។
អី៊ចឹងយើងត្រវូត្រចូលរួមជំរុញ
ទំាងអស់គា្នាទំាងមន្ត្រី និងបុគ្គ-
លិកក្រមុហុ៊នឯកជនហើយជា-
ពិស្រសគឺត្រវូអនុវត្តច្របាប់ឲ្រយបាន
តឹងរុឹងតមា្លាភាពនិងយុត្តិធម៌»។
បើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គ-

ល្រខាធិការន្រគណៈកមា្មាធិការ
ជាតិសុវត្ថភិាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោក
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍មានការ-
ថយចុះប្រមាណ២៥ភាគរយ
នៅក្នងុឆមាសទី១ ន្រឆ្នាំ២០-
២០បើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដូចគា្នាក្នងុឆ្នាំ២០១៩។នៅក្នងុ
រយៈព្រល៦ខ្រន្រះមានគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន
១៦១៦លើកបណា្តាលឲ្រយសា្លាប់
ចំនួន៨៦១នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន
១៥១៨នាក់របួសស្រល៩៣៤
នាក់ និងមិនពាក់មួកព្រលមាន
គ្រះថា្នាក់៣៧៣៧នាក់៕
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ឃុត សុភចរិយា

សៀម រាប ៈអាជា្ញាធរខ្រត្តសៀម-
រាប កំពុងរៀបចំក្រមុការងារមួយ
ដើម្របីចុះធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពដីសម្របទាន
សង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនទំហំជាង
១៣០០ហិកតាដ្រលមានទីតំាង
ស្ថតិនៅឃំុខា្នារសណា្តាយ និងឃំុ
ឃុនរាមស្រកុបនា្ទាយស្រីខណៈដី
តំបន់ន្រះ មួយចំនួនកំពុងត្រវូបាន
កាន់កាប់ដោយគ្រសួារកងទ័ព។
លោកថុលនាយករដ្ឋបាលសា-

លាខ្រត្តសៀមរាប ថ្ល្រងកាលពី
ម្រសិលមិញថា កាលពីឆ្នា២ំ០១៧
រាជរដ្ឋាភិបាលបានច្រញអនុក្រតឹ្រយ
ល្រខ៣៣កាត់ដីសម្របទានសង្គម-
កិច្ចទំហំ១៣៦៩ហិកតាដ្រល
មានទីតំាងស្ថតិក្នងុតំបន់ខាងលើ
ន្រះសម្រប់ផ្ដល់ប្រទានកម្មដល់
សមាគមអតីតយុទ្ធជនខ្រត្តសៀម-
រាបសម្រប់ធ្វើការប្រងច្រកដល់
អតីតយុទ្ធជនចំនួន៦៥៤៦នាក់
និងគ្រសួារអតីតយុទ្ធជនប្រមាណ
៣១៣គ្រសួារទៀតដ្រលគា្មានផ្ទះ
សា្នាក់នៅនិងដីសម្រប់ធ្វើកសិកម្ម។
លោកថ្ល្រងថា៖«កន្លងមកដីនោះ

សមាគមអតីតយុទ្ធជនបានកាត់ដី
នោះទំហំ៣៨៥ហិកតាផ្ដល់ជូន
អតីតយុទ្ធជនចំនួន១៥០ នាក់
សម្រប់បង្កបង្កើនផលផ្គត់ផ្គង់
ជីវភាពគ្រសួារ។ ដីដ្រលនៅសល់
ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន
ចូលរុករានធ្វើកសិកម្មជាបន្តបនា្ទាប់
ដ្រលគិតរហូតមកទល់ព្រលន្រះ
អស់ជិត៦០០ហិកតា»។
បើតាមលោកថុលកាលពីថ្ង្រទី

២៤ខ្រកក្កដឆ្នាំ២០២០អាជា្ញាធរ
ខ្រត្តបានបើកកិច្ចប្រជំុជាមួយសមា-
គមអតីតយុទ្ធជនដើម្របីរិះរកមធ្រយ-
បាយនិងនីតិវិធីដោះស្រយបញ្ហាដី
សម្របទានសង្គមកិច្ចសម្រប់អតីត
យុទ្ធជនដ្រលរងការរំលោភបំពាន
ន្រះឲ្រយបានលឿនបំផុតតាមដ្រល
អាចធ្វើទៅបាន។
ក្នងុឱកាសនោះលោកទ្រសរដ្ឋ-

មន្ត្រី គន់ គីមអនុប្រធាន និងជា
អគ្គល្រខាធិការសមាគមអតីត-
យុទ្ធជនបានអំពាវនាវដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាគ្រសួារកងទ័ព
មួយចំនួនដ្រលរំលោភយកដីទំាង-
នោះប្រគល់ជូនមកសមាគមវិញ
ដើម្របីទុកប្រងច្រកជូនអតីតយុទ្ធ-
ជនដ្រលមានជីវភាពខ្វះខាត។
ជាមួយគា្នាន្រះលោកសិុនភាន់

ម្របញ្ជាការសឹករងខ្រត្តសៀមរាប
និងជាប្រធានសាខាសមាគមអតីត
យុទ្ធជនខ្រត្តសៀមរាបថ្ល្រងថា

ប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសារកងទ័ព
ដ្រលបានមកកាប់រានដីធ្វើកសិកម្ម
ឬតំាងលំនៅរំលោភលើដីរបស់
អតីតយុទ្ធជននាព្រលកន្លងមក
ហើយមិនព្រមប្រគល់ដីមកឲ្រយ
សមាគមអតីតយុទ្ធជនវិញដោយ
ស្មគ័្រចិត្តទ្រនោះសមាគមនឹងចាត់-
វិធានការទៅតាមច្របាប់។លោកថា៖
«ជាការពិតយើងចង់ឲ្រយពួកគាត់
[អ្នករំលោភយកដីសមាគម]មាន
ការភា្ញាក់រឭកនិងការទទួលខុសត្រវូ
លើសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដោយ
ផ្ដល់ដីដ្រលពួកគាត់កំពុងរស់នៅ
និងអាស្រយ័ផលដោយខុសច្របាប់
នោះមកឲ្រយសមាគមយើងវិញ
ដោយសន្តវិិធីជាជាងការចាត់វិធាន-
ការរដ្ឋបាលដោយបង្ខ»ំ។
លោកបន្តថាព្រលន្រះសមាគម

អតីតយុទ្ធជន រួមទំាងក្រមុការងារ
ន្រអាជា្ញាធរថា្នាក់ខ្រត្តនិងថា្នាក់ស្រកុ
កំពុងចុះធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពនិងទទួល
ធ្វើការសម្របសម្រលួរកដំណោះ-
ស្រយទៅតាមសា្ថានភាពជាក់-
ស្ដ្រង។ក្នងុករណីក្រមុការងារពិនិត្រយ
ឃើញថាគ្រសួារកងទ័ពដ្រលបាន
និងកំពុងរស់នៅនិងអាស្រយ័ផល
រំលោភលើដីសម្របទានសង្គមកិច្ច
អតីតយុទ្ធជនជាគ្រសួារក្រីក្រពិត-
ប្រកដនោះគឺក្រមុការងារនឹងផ្ដល់
ដំណោះស្រយជូនដីសម្របទាន
សង្គមកិច្ចដល់ពួកគាត់ទៅតាម
គោលការណ៍របស់រដ្ឋ។
លោកឃឹមហ្វណីង់អភិបាល

ស្រកុបនា្ទាយស្រីប្រប់ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍
ពីម្រសិលមិញថា៖«វានឹងមានផល-
ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លះកើតឡើង
ក្នងុអំឡុងព្រលចុះធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាព
និងរកដំណោះស្រយដកហូតយក
មកវិញនូវដីសម្របទានសង្គមកិច្ច
ដ្រលរងការរំលោភន្រះ បុ៉ន្ត្របើ
យើងមិនប្រញាប់ធ្វើឲ្រយរួចរាល់ទ្រ
ការចូលទន្ទ្រននឹងកើតមានកាន់-
ត្រច្រើនជាងន្រះហើយវានឹងបង្ក
ភាពស្មគុសា្មាញកាន់ត្រខា្លាងំ»។
លោកថ្ល្រងថាយោងតាមរបាយ-

ការណ៍ចុះអង្ក្រតរបស់ក្រមុការងារ
ថា្នាក់ស្រកុអ្នកដ្រលបានចូលមក
តំាងលំនៅនិងអាស្រយ័ផលក្នងុ
គោលបំណងរំលោភយកដីសម្រប-
ទានសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនអស់
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំមកន្រះមិនម្រន
សុទ្ធត្រជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ
នោះឡើយក្នងុនោះក៏មានគ្រសួារ
កងទ័ពន្រកងពលល្រខ២មួយចំនួន
ផងដ្ររហើយក្នងុនោះមានគ្រសួារ
កងទ័ពខ្លះបានតំាងលំនៅនិងកាន់
កាប់ដីរហូតដល់៥ហិកតា៕

អាជ្ញាធរកំពុងធ្វើបច្ចប្ុបន្នភាពដី
សម្បទានសង្គមកិច្ចជង១៣០០
ហិកតានៅក្នងុសុ្កបន្ទាយសី្

ក្សួងសាធារណការអញ្ជើញតំណាងកុ្មហុ៊ន
ជង១មឺុននក់មកបណ្តះុបណា្តាលច្បាប់ចរាចរណ៍

អ្នក ចូល រួម វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល ស្ត ីពី ចេបាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លវូគោក  កាល ពី ថ្ងេ ទី 
៥   ខេ មីនា  ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថតក្រសួងសាធារណការ



តពីទំព័រ១...មានការភាន់-
ច្រឡំ។
កាលពីថ្ង្រទី២៣ខ្រកក្កដា

ឆ្នាំ២០២០អង្គការលើកល្រង
ទោសអន្តរជាតិនិងសម្ពន័្ធខ្ម្ររ-
ជំរឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្រស
លីកាដូបានច្រញស្រចក្ដីថ្ល្រង-
ការណ៍រួមមួយដោយបានអំ-
ពាវនាវឲ្រយរដា្ឋាភិបាលអនុវត្តការ
ប្ដ្រជា្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រយ
បញ្ហាចង្អៀតណ្រននៅក្នងុពន្ធ-
នាគារដោយការដោះល្រងអ្នក-
ជាប់ឃំុដ្រលត្រវូបានចោទប្រ-
កាន់ពីបទល្មើសប្របអហិង្រសា
ក្នងុនោះមានអ្នកជាប់ឃំុដ្រល
ប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ន្រ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងអ្នក-
ជាប់ឃំុដទ្រទៀតដ្រលបាន
ប្រព្រតឹ្តបទល្មើសស្រល។
អង្គការទំាង២ក៏បានអំពាវ-

នាវឲ្រយដោះល្រងស្ត្រីជាប់ឃំុ
ដ្រលមានកូនតូចនៅជាមួយ
ព្រមទំាងអ្នកជាប់ឃំុជាអនីតិ-
ជនផងដ្ររ។ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍
រួមបានសរស្ររថា៖«កាលពី
ខ្រឧសភា រដ្ឋមន្ត្រថី្មីន្រក្រសួង
យុត្តធិម៌ឯកឧត្ដមកើតរិទ្ធបាន
ប្រកាសអំពីការក្រទម្រង់ជា-
ច្រើនន្រប្រព័ន្ធយុត្តធិម៌នៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពជុា។ កំណ្រទម្រង់
ដ្រលបានសន្រយាទំាងន្រះធ្វើ
ឡើងក្នងុគោលបំណងដោះ-
ស្រយបញ្ហាកកស្ទះសំណំុរឿង
ជាច្រើនដ្រលមិនទាន់បានជំនំុ-
ជម្រះនៅតាមតុលាការនានា
និងដោះស្រយបញ្ហាចង្អៀត-
ណ្រនខ្លាងំនៅក្នងុពន្ធនាគារ
តាមរយៈការពង្រកីមធ្រយាបាយ
ផ្រស្រងទៀតក្រពីការឃំុឃំាង

ដូចជាការដោះល្រងឲ្រយនៅក្រ
ឃំុ និងការព្រយួរទោសជាដើម
បន្ថ្រមពីលើការដោះល្រងមុន
ព្រលកំណត់ និងដោយមាន
លក្ខខណ្ឌសម្រប់អ្នកជាប់ឃំុ
បច្ចបុ្របន្នន្រះ»។
អង្គការទំាង២ក៏បានយោង

ទៅដល់ប្រសាសន៍របស់លោក
សខ្រងដោយសរស្ររថា៖«នៅ
ក្នុងការប្រកាសដាច់ដោយ-
ឡ្រកមួយកាលពីខ្រឧសភា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រសម្ដ្រច
សខ្រងមានប្រសាសន៍ថាអ្នក-
ជាប់ឃំុអាចនឹងត្រវូដោះល្រង
ដោយសារភាពចង្អៀតណ្រន
និងបញ្ហាសិទ្ធមិនុស្រសនៅក្នងុ
ពន្ធនាគារប្រទ្រសកម្ពុជា។
សម្ដ្រចបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថា
មានអ្នកជាប់ឃំុរហូតដល់ជិត
១មឺុននាក់អាចនឹងត្រវូដោះ-
ល្រងនៅទូទំាងប្រទ្រស»។
អង្គការទំាង២សម្ត្រងក្តី

សង្រឃឹមថា រដា្ឋាភិបាលអាចនឹង
ផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈនូវ
ចំនួនអ្នកជាប់ឃំុដ្រលត្រវូបាន
ដោះល្រងក្នងុយុទ្ធនាការដោះ-
ស្រយការកកស្ទះសំណំុរឿង
បនា្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តធិម៌ប្រកាស
ថាសំណំុរឿងជាង៣៥០០
ករណីត្រវូបានជំនំុជម្រះរួចរាល់
ក្នងុខ្រកក្កដា។
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍រួមថ្ល្រង

ថា៖«អង្គការលើកល្រងទោស
អន្តរជាតិ និងអង្គការលីកាដូ
សូមសម្ដ្រងការសោកសា្ដាយ
ចំពោះការនៅបន្តឲ្រយមានភាព-
ខ្វះខតរបស់អាជា្ញាធរកម្ពុជា
ក្នុងការដោះស្រយវិបត្តិសិទ្ធ-ិ
មនុស្រសដ្រលកើតមានឡើងនៅ

ក្នងុពន្ធនាគារឲ្រយមានប្រសិទ្ធ-
ភាព»។
អង្គការសិទ្ធិមនុស្រសទំាង២

បានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍
ចំនួន៧ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹង
ការដោះល្រងអ្នកជាប់ឃំុពីបទ
មជ្រឈិមបទល្មើសប្របអហិង្រសាក៏
ដូចជាអ្នកជាប់ឃំុដោយហ្រតុ-
ផលនយោបាយ។
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើង

ន្រះលោកជិនមា៉ាលីនបានថ្ល្រង
ថា យុទ្ធនាការរបស់ក្រសួង
យុត្តធិម៌មិនម្រនជាយុទ្ធនាការ
ដោះល្រងអ្នកទោសតាមការ
ទាមទារនិងចង់បានរបស់អង្គ-
ការទំាង២ន្រះដោយគា្មានមូល-
ដា្ឋានច្របាប់និងការគិតគូរអំពី
សន្តសុិខ និងសុវត្ថភិាពសង្គម
នោះទ្រ។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«យុទ្ធ-

នាការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ជា
យុទ្ធនាការដោះស្រយការកក
ស្ទះសំណំុរឿង នៅតាមតុលា-
ការដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋាននិង
នីតិវិធីច្របាប់ដ្រលមានជាធរ-
មាន និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិ-
ក្រមលឿនឆប់រហ័សយុត្តធិម៌
ត្រឹមត្រូវ និងមិនពុករលួយ
ហើយមានគោលដៅយុទ្ធ-
សាស្រ្តផ្រនការ និងកម្មវិធី
អនុវត្តយ៉ាងច្របាស់លាស់»។
លោកពន្រយល់ថាកាលណា

ការកកស្ទះសំណំុរឿងអាចដោះ-
ស្រយបានដោយធ្វើឲ្រយការជំនំុ-
ជម្រះក្ដីបានលឿនវាធ្វើឲ្រយការ
កកស្ទះនៅតាមពន្ធនាគារនឹង
ត្រវូបានដោះស្រយបានមួយ
ផ្ន្រក។ នីតិវិធីន្រះ មិនម្រនជា
ការដោះល្រងឆៅដូចការចង់
បានរបស់សង្គមសីុវិលនោះ
ទ្រ។ យុទ្ធនាការន្រះ មិនបាន
កំណត់ថាត្រវូដោះល្រងអ្នក-
ទោសបុ៉នា្មាននាក់ក្នងុរយៈព្រល
កំណត់ណាមួយនោះទ្រអាស្រយ័
ទៅលើភាពស្មគុសា្មាញន្រសំណំុ
រឿង។លោកបន្តថាការដោះ-
ស្រយភាពចង្អៀតណ្រននៅ
ក្នងុពន្ធនាគារតាមរយៈការ-
ដោះស្រយការកកស្ទះសំណំុ-

រឿងនៅតាមតុលាការគឺអាចធ្វើ
ឡើងតាមរយៈការចល័តអ្នក
ជាប់ឃំុពីពន្ធនាគារមួយទៅពន្ធ-
នាគារមួយផ្រស្រងទៀតដ្រលមិន
សូវចង្អៀត។អ្នកដ្រលមាន
សាលក្រមសា្ថាពរហើយបានក្រ-
ប្រខ្លនួបានល្អអាចមានឱកាស
ទទួលបានការលើកល្រងទោស
ឬបន្ធរូបន្ថយទោស។
លោកបញ្ជាក់ថាចៅក្រមក៏

មានឆនា្ទានុសិទ្ធិសម្រចថាអ្នក
ជាប់ឃំុអាចនៅក្រឃំុបណ្ដោះ
អាសន្នឬបន្តនៅក្នងុឃំុឬអាច
សម្រចថាអ្នកជាប់ទោសអាច
អនុវត្តទោសមិនម្រនពន្ធនាគារ
ឬទទួលបានការព្រយួរទោស។
កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រឧសភា

ឆ្នាំ២០២០លោកសខ្រងថ្ល្រង
ថាអ្នកដ្រលជាប់ឃំុហើយ
អនុវត្តទោសបានជិតចប់ប្រ-
ហ្រលជាតុលាការអាចនឹងដោះ-
ល្រងប្រសិនបើបទល្មើសរបស់
ពួកគ្រស្រលដ្រលមិនម្រនជា
ឧក្រដិ្ឋ។
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ

បន្តថានៅព្រលមានការដោះ-
ល្រងបន្ទកុអាចធា្លាក់ទៅលើរដ្ឋ-
បាលដ្រនដីសមត្ថកិច្ចនគរ-
បាលកងរាជអាវុធហត្ថក្នងុ-
ការឃំុគ្រងសន្តសុិខនៅកន្ល្រង
នោះ។
លោកថ្ល្រងយ៉ាងដូច្ន្រះថា៖

«វាមិនច្រើនទ្រវារាយបា៉ាយទ្រ
ឧបមាថាយើងសម្រលបន្ធូរ-
បន្ថយបាន១មឺុននាក់១មឺុននោះ
វាមិនម្រនទៅ១ខ្រត្ត២ខ្រត្តទ្រ
វាទៅរាយគ្រប់កន្ល្រង»។
លោកលើកឡើងទៀតថា៖

«អី៊ចឹងហើយព្រលនោះយើង
នឹងធ្វើបញ្ជីឲ្រយបានជាក់លាក់
ដើម្របីប្រគល់ឲ្រយសមត្ថកិច្ចនៅ
នឹងកន្ល្រងនោះយើងក៏កំពុងរក
មធ្រយាបាយផ្រស្រងទៀតដើម្របី
ជួយដល់ការគ្រប់គ្រងអ្នកដ្រល
ត្រវូបានដោះល្រងបន្ធរូបន្ថយ
អីនោះបុ៉ន្ត្រមកដល់ព្រលន្រះ
យើងមិនទាន់មានមធ្រយាបាយ
អីទ្រយើងនឹងខិតខំបន្តទៅ
ទៀត»៕
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សុទ្ធគឹមសឿន

កណ្តាល/កំពង់ធំ:សាលាដំបូង
ខ្រត្តកណា្ដោលបានសម្រចឃំុខ្លនួ
ជនសង្រស័យចំនួន៣នាក់ពាក់ព័ន្ធ
រឿងធ្វើឯកសារក្ល្រងបន្លំ និងប្រើ-
ប្រស់ឯកសារក្ល្រងរបស់បញ្ជាការ-
ដា្ឋានអង្គរក្រសខណៈដ្រលសាលា-
ដំបូងខ្រត្តកំពង់ធំ ក៏បានឃំុខ្លួន
ជនសង្រស័យមា្នាក់ដ្រលក្ល្រងបន្លំធ្វើ
មន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ៣។
លោកសូសារិនអ្នកនំាពាក្រយ

សាលាដំបូងខ្រត្តកណា្ដោល ថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យចំនួន៣
នាក់ដ្រលសុទ្ធត្រភ្រទប្រសុទី១-
ញ៉្រមភឿនអាយុ៣៦ឆ្នាំ ទី២-
ចាន់ផនា្នាក់អាយុ២៨ឆ្នាំ ទី៣-
ផត់សុវណ្ណអាយុ៣១ឆ្នាំត្រវូបាន
លោកចៅក្រមសុើបសួរន្រសាលា-
ដំបូងខ្រត្តកណា្ដោលសម្រចឃំុខ្លនួ
នៅពន្ធនាគារខ្រត្តកាលពីថ្ង្រទី២៥
ខ្រកក្កដា។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជន-
សង្រស័យទំាង៣នាក់ត្រវូចៅក្រម
ចោទពីបទក្ល្រងបន្លំឯកសារសាធា-
រណៈនិងប្រើប្រស់ឯកសារសាធា -
រណៈក្ល្រងបុ៉ន្ដ្រខ្ញុំអត់ចំាមាត្រទ្រ»។
លោកឈឿនសុចិត្តស្នងការ

នគរបាលខ្រត្តកណា្ដោលបានថ្ល្រង
ពីម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យទំាង
៣នាក់ត្រវូមន្ត្រីជំនាញ បញ្ជនូទៅ
សាលាដំបូងខ្រត្តកាលពីថ្ង្រទី២៤
ខ្រកក្កដា។ «តុលាការឃំុខ្លនួគាត់
ហើយ គឺពាក់ព័ន្ធការធ្វើឯកសារ
ក្ល្រងបន្លំនិងប្រើប្រស់ឯកសារក្ល្រង
បញ្ជាការដា្ឋានអង្គរក្រសត្រខ្ញុំអត់អាច
បញ្ជាក់ហ្រតុការណ៍ច្របាស់ទ្រ»។
តាមសារព័ត៌មានCPCបានដក-

ស្រង់សម្តីលោកឡាក់ម៉្រងធី
ប្រធានការិយល័យព្រហ្មទណ្ឌ
កំរិតស្រលន្រស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តកណា្ដោលឲ្រយដឹងពីម្រសិល-
មិញថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លនួ
ជនសង្រស័យ៣នាក់ដោយឈ្មាះ
ចាន់ផនា្នាក់អតីតមន្ត្រីនៅបញ្ជា-
ការដា្ឋានកងអង្គរក្រស (ឈប់ធ្វើឆ្នាំ
២០១៤)ដោយគាត់មានគំនិត
ចង់ទៅធ្វើការជាអ្នកបើកបររថយន្ត
ឲ្រយជនជាតិចិននៅខ្រត្តព្រះសីហនុ
បុ៉ន្ដ្រជនជាតិចិនត្រវូការត្រអ្នកមាន
ក្របខណ្ឌកងកមា្លាងំប្រដាប់អាវុធ
បុ៉ណ្ណោះ។ជនសង្រស័យបានទៅពឹង
សំុឲ្រយញ៉្រមភឿន(មន្ត្រីអង្គរក្រស)
ជួយយកបណ្ណសមា្គាល់អាវុធខ្លី
សមូហភាពលិខិតបញ្ជាប្រសកកម្ម
និងបណ្ណសមា្គាល់ខ្លនួរបស់បញ្ជា-
ការដា្ឋានកងអង្គរក្រសមកក្របញ្ចលូ
ដាក់ឈ្មាះចាន់ផនា្នាក់។
លោកបន្តថាក្រយមកផនា្នាក់

បានរៀបចំឲ្រយគ្រធ្វើឯកសារក្ល្រង
(បញ្ជាការដា្ឋានអង្គរក្រស)ឲ្រយទៅអ្នក
ផ្រស្រងៗ ថ្រមទៀតដូចជាឈ្មាះឌួក

មា៉ាប់ភ្រទប្រសុ(ជាប់ពន្ធនាគារ
នៅខ្រត្ដព្រះសីហនុ)និងមួយចំនួន
ទៀតបានរត់គ្រចខ្លនួដោយទទួល
បានប្រក់ចាប់ពី១៦០ទៅ២២០
ដុលា្លារក្នងុមា្នាក់ៗ ។ រីឯឈ្មាះផត់
សុវណ្ណជាអ្នកស្គ្រនកាត់តឯកសារ
ទទួលបានប្រក់ចាប់ពី៣០មឺុន
ទៅ៧០មឺុនរៀល។លោកម៉្រងធី
បញ្ជាក់ថា៖«ព្រលឃាត់ខ្លនួឈ្មាះ
ចាន់ផនា្នាក់ឈ្មាះញ៉្រមភឿន
ឈ្មាះផត់សុវណ្ណសារភាពថាខ្លួន
ពិតជាបានចាត់ច្រងឲ្រយធ្វើឯកសារ
ក្ល្រង(បញ្ជាការដា្ឋានអង្គរក្រស)ឲ្រយទៅ
អ្នកដទ្រប្រើប្រស់ពិតម្រនដើម្របី
ទទួលបានប្រក់មួយចំនួនពីពួកគ្រ»។
រឿងដាច់ដោយឡ្រកមួយទៀត

សាលាដំបូងខ្រត្តកំពង់ធំ សម្រច
ឃំុខ្លនួបុរសមា្នាក់ឈ្មាះហ្រងក្រន
ណាឌីអាយុ៤២ឆ្នាមុំខរបរមិនពិត-
ប្រកដរស់នៅសង្កាត់ស្រះចករាជ-
ធានីភ្នពំ្រញជាប់ពាក់ព័ន្ធករណី
ប្រើប្រស់ឯកសណា្ឋានមន្ត្រីនគរបាល
ស័ក្តិថា្នាក់ឧត្តមស្រនីយ៍ឯក(ផ្កាយ
៣)បនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានឃាត់-
ខ្លនួនៅភូមិព្របន្លចិសង្កាត់អាចារ្រយ
លាក់ក្រងុស្ទឹងស្រនកាលពីថ្ង្រទី
២៤ខ្រកក្កដា។
លោកសិុនវិរៈព្រះរាជអាជា្ញាន្រ

អយ្រយការអមសាលាដំបូងខ្រត្តកំពង់-
ធំថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា បុរសមា្នាក់
ដ្រលប្រើប្រស់សម្លៀកបំពាក់ក្ល្រង
ឯកសណា្ឋានធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាល
ជាតិ(ផ្កាយ៣)ត្រវូបានសាលា-
ដំបូងខ្រត្តឃំុខ្លនួហើយដោយចោទ
ពីបទ«ប្រើប្រស់ឯកសណា្ឋានជា-
អាទិ៍ដ្រលមានភាពប្រហាក់ប្រហ្រល
នឹងនគរបាលឬយោធា»។
លោក អុ៊ក កុសលស្នងការ

នគរបាលខ្រត្តកំពង់ធំបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថា បុរសដ្រលតំាងខ្លនួ
ធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិបម្រើការ
ផ្ន្រកប្រឆំងគ្រឿងញៀនដោយបាន
ស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋានជានគរ-
បាលជាតិថា្នាក់ឧត្តមស្រនីយ៍ឯក
(ផ្កាយ៣)គឺទើបច្រញពីពន្ធនាគារ
ព្រសហើយអាចជាមនុស្រសប្រក-
ឆ្វ្រង។លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើង
បានចាប់បានវត្ថុតាងមួយចំនួន
ដូចជាឯកសណា្ឋានគរបាលមួយ
កំប្ល្រមានស័ក្តិថា្នាក់ឧត្តមស្រនីយ៍
ឯកភា្ជាប់ជាមួយអាវស្រប់ក្រដាស
ប្រក់ដុលា្លារប្រភ្រទក្រដាស១០០
(លុយស្រនខ្មាច)ចំនួន៥៨៩
សន្លកឹ និងសមា្ភារប្រើប្រស់ផ្ទាល់-
ខ្លនួមួយចំនួនទៀត។គាត់មិនទាន់
បានធ្វើសកម្មភាពបោកប្រស់ទ្រ
គាត់គ្រន់ត្រដើរអួតប្រប់គ្រថា
គាត់ជាមន្ត្រីពោលគឺគាត់កំពុងដើរ
លួងលោមគ្រឲ្រយចាញ់បោកគាត់
ត្រមិនទាន់បានសម្រចទ្រគឺយើង
ចាប់បានត្រម្ដង»៕

បុរស៣នាក់ត្រវូតុលាការឃំុខ្លនួរឿង
ក្ល្រងឯកសារបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្រស

លោកជិនម៉ាលីន...

លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនំាពាក្យក្សួងយុត្តធិម៌។រូបថតហ្រងជីវ័ន
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តពីទំ ព័រ ១... កើត មាន គៃប់- 
ពៃល វៃលា  គៃប់ កាល : ទៃស :    
និង គៃប់ ទី កន្លៃង ទំាង អស់ ។   សំុ 
កំុ ភ្លៃច ខ្លនួ   និង សំុ កំុ សន្ត ិភាព 
និយម ជា មួយ វីរុស កូ វីដ ១៩   នៃះ 
ឲៃយ សោះ » ។  

  កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ   លោក   
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន   សៃន  បាន 
សរ សៃរ សារ បង្ហោះ នៅ ក្នងុ ហ្វៃ ស-   
បុ៊ ក ដៃរ ថា  ករណី ឆ្លង រក ឃើញ 
នៅ កម្ពជុា គឺ ភាគ ចៃើន ជា អ្នក-  
ដំ ណើ រ តាម ជើង យន្ត ហោះ មក 
ពី បៃទៃស មា៉ា ឡៃ សីុ និង ឥណ្ឌ ូនៃ- 
សីុ  ដៃល តៃវូ ឱៃយ កម្ព ុជា សមៃច 
ផ្អាក ជើង ហោះ ហើរ មក ពី បៃ ទៃស 
ទំាង ២នៃះ បណ្ដោះ អា សន្ន ។   

   លោក   ហុ៊ន   សៃន   បន្ត ស្នើ ឱៃយ 
ពល រដ្ឋ អនុវត្ត តាម ការ ណៃ នំា 
របស់ កៃ សួង សុខា ភិ បាល  ដូចជា  
ការ ពាក់ មា៉ាស់ ឱៃយ បាន ជា បៃចំាដើមៃបី    
ចៀស ផុត ពី ការ ឆ្លង ជំ ងឺ នៃះ ។  

   លោក សរ សៃរ ថា ៖« សូម បង 
ប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ បៃងុ បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ 
ជាប់ ជា និច្ច   កំុ មើល សៃល ជំងឺកូ-  
វីដ ១៩ ឱៃយសោះ  ពៃះ ជំងឺ រលាក 
ផ្លវូ ដង្ហើម នៃះ គឺ ជា ជំងឺ ឆ្លង រាត- 
តៃបាត ដ៏ កាច សាហាវ បំផុត ហើយ 
ពំុ ទាន់ មាន ថា្នា ំពៃយា បាល នៅ ឡើយ 
ទៃ ។   អ្វ ីដៃល យើង ទំាង អស់ គ្នា 
អាច ធ្វើ បាន ងាយៗ គឺ  ឧសៃសាហ៍ 

ដុស លាង សមា្អាត ដៃ ជា មួយ សាបូ៊  
ជៃ ល សមា្លាប់ មៃរោគ   ឬ ទឹក អាល់- 
កុល   ហើយ បៃើ បៃស់ មា៉ាស់ ឲៃយ  
បាន ជា បៃចំា ។   គៃប់ ទី កន្លៃង 
 ទំាង អស់ តៃវូ   អនុ វត្ត តាម ការ ណៃ- 
នំា របស់ កៃ សួង សុខា ភិ បាល ឲៃយ  
បាន ដាច់ ខាត » ។  

  នៅ ក្នងុ លិខិត ចៃញ ផៃសាយ 
កាល  ពី ថ្ងៃ ទី ២៥  កក្កដា  របស់ 
កៃសួង សុខា ភិ បាល បញ្ជាក់ ថា  
កម្ពជុា សមៃច ផ្អាក ជា បណ្ដោះ- 
អាស ន្ន ជើង ហោះ ហើរ ពី បៃ ទៃស 
មា៉ា ឡៃ សីុ និង បៃទៃស ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ សីហា  ខាង មុខ 
នៃះ ។    កៃ សួង សុខាភិបាល បាន 
បញ្ជាក់ ថា   ការ ផ្អាក នៃះ    កៃយ 
កៃសួង បាន រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង 
១០៨ នាក់   ដៃល បាន ធ្វើ ដំណើរ 
តាម ជើង ហោះ ហើរ ពី បៃ ទៃស 
 មា៉ា ឡៃ សីុ និង ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ  នៅ ក្ន ុង 
ចំណម អ្នក ដំណើរ មក ពី កៃ 
បៃទៃស សរុប ជាង ២ មឺុន ៣ ពាន់ 
( ២៣ ៥៦៧)  នាក់ ដៃល ចូល 
មក កម្ពជុា ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២០  មិថុនា 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃ កក្ក ដា ។  

សៃច ក្ដ ីបៃ កាស នៃះ សរសៃរ 
 ថា ៖« មៃយា៉ាង ទៀត   ចាប់ ពី ខៃ សីហា 
និង ខៃ កញ្ញា   បៃ ទៃស យើង នឹង 
មាន ការ ឈប់ សមៃក ក្នងុ ពិធី 
បុណៃយ ជាតិ ជា ចៃើន ថ្ងៃ  ដៃល តមៃវូ 
ឱៃយ យើង បង្កើន ការ បៃងុ បៃ យ័ត្ន 
ខ្ពស់ ក្នងុ កិច្ច ការ ពារ ការ ចម្លង   

វីរុស កូ វីដ ១៩ »  ។  
បៃ ទៃស កម្ព ុជា បាន បៃ កាស 

ការ រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង បៃចំា ថ្ងៃ ខ្ពស់ 
បំ ផុត កាល ពី ថ្ងៃទី ២០  កក្កដា  
ដៃល មាន អ្នក ឆ្លង សរុប ២៦ នាក់ 
ក្នងុ នោះ ២៥ នាក់   គឺ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ 
មក ពី បៃទៃស អៃ ហៃសីុ ប  និង  រុសៃសីុ 
ដៃល ត ជើង ហោះ ហើរ មក ពី បៃ- 
ទៃស មា៉ា ឡៃ សីុ   ហើយ  ការ បៃ កាស 
រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង មាន ចំ នួន ខ្ពស់ 
លើក ទី ២  គឺ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៥  កក្កដា 
មាន ចំនួន ២៣ នាក់ ដៃល សុទ្ធ តៃ 
ជា  ករណី នំា ចូល ពី បៃ ទៃស មា៉ា ឡៃ សុី 
និង ឥណ្ឌ ូនៃសីុ ។    រដា្ឋាភិ បាល បាន 
ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ តៃស្ដ និង ធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក អ្នក ដំណើរ មក ពី កៃ បៃ- 
ទៃស ទំាង អស់ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២០ 

ខៃ ឧសភា  និង បាន បើក ឱៃយ ពល- 
រដ្ឋ ជាប់ គំង ក្នងុ បៃ ទៃស មា៉ាឡៃ- 
 សីុ កាល អំឡុង ខៃ មៃសា អាច វិល 
ចូល សៃកុ វិញ ។  កាល ពី ដើម 
សបា្ដាហ៍ មុន   លោក ហុ៊ន   សៃន   
ធ្លាប់ បញ្ជាក់ ថា   រដា្ឋាភិ បាល នឹង 
មិន ហាម ឃាត់ ពល រដ្ឋ នៅ កៃ 
បៃទៃស មិន ឱៃយ ធ្វើ ដំ ណើរ ចូល បៃ- 
ទៃស វិញ ម្ដង ទៀត ឡើយ   ថ្វ ីដៃបិត 
ករណី  ឆ្លង រក ឃើញ រយៈ ពៃល ចុង 
កៃយ នៃះ   គឺ ជា និសៃសិត និង ពល- 
ករ ខ្មៃរ មក ពី កៃ បៃ ទៃស ក្ដ ី។   

  កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ   លោក- 
សៃ ី  ឱ  វណ្ណ ឌី ន  អ្នក នំា ពាកៃយ កៃ-  
សួង សុខា ភិ បាល មិន បាន បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ទៃ  ដោយ សនៃយា ថា នឹង 
បញ្ជាក់ នៅ ពៃល កៃយ វិញ ។  

   លោក  មឿង   តុលា  នាយក- 
បៃតិ បត្ត ិអង្គការ សង់ តៃ ល់ បាន 
លើក ឡើង ថា   បៃ សិន បើ ការ បិទ 
ជើង ហោះ ហើរ នៅ ពៃល ខាង  មុខ   
បាន ធ្វើ ឱៃយ ពល ករ ខ្មៃរ ដៃល បាត់- 
បង់ ការ ងារ ដៃល ចង់ តៃ ឡប់ មក 
សៃកុ វិញ  បុ៉ន្តៃ មិន អាច ម ក បាន   
គឺ រដា្ឋាភិ បាល តៃវូ ជួយ ពួក គៃ ឱៃយ 
មាន ចំណូល អាចរ ស់ បាន មួយ 
រយៈ អំឡុង ពៃល ជាប់ គំង ឬ អាច 
ជួយ ឱៃយ ពួក គៃ តៃ ឡប់ មក សៃកុ   
ហើយ តៃវូ ធ្វើ តៃស្ដ និង ដាក់ ឱៃយ ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ ឱៃយ មាន បៃ- 
សិទ្ធ ភាព បំផុត ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖« ឥឡូវ 
នៃះ  កំពុង មាន ពល ករ ខ្លះ  កំពុ ង 
ធ្វើ ដំ ណើរ ជា បន្ត បនា្ទាប់ មក សៃកុ 
វិញ  បុ៉ន្តៃ គឺ ធ្វើ ដំណើ រ តាម ផ្លវូ គោក 
ដោយ សារ គត់ អត់ មាន លទ្ធ ភាព 
ធ្វើ ដំ ណើរ តាម ផ្លវូ អាកាស  និង 
អ្នក ខ្លះ ដោយ សារ អត់ មាន ឯក- 
សារ គៃប់ គៃន់ ។  នៅ ពៃល មាន 
ពល ករ ខ្មៃរ រាប់ ពាន់ នាក់ ទៀត   
ដៃល ចង់ តៃឡប់ មក សៃកុ វិញ  
ដោយ សារ ពួក គត់ ជួប ឧប សគ្គ 
មួយ ចំនួន   ដោយ សារ ពួក គត់ 
នៅ ទី នោះ  ក៏ អត់ មាន ការ ងារ ធ្វើ 
ដៃរ   អត់ បៃក់ ចំ ណូល »  ។   

  លោក   មឿង  តុ លា  បន្ត ថា    
បៃ សិន បើ ការ បើក ឱៃយ ជន បរ ទៃស 
ដៃល តៃវូ ត ជើង ហោះ ចៃញ ពី មា៉ាឡៃ-  
សីុ អាច បន្ត ធ្វើ ដំណើរ មក ក ម្ព ុជា  

ក៏ ជា រឿង ល្អ មួយ ដៃរ  ដោយ សារ 
លោក យល់ ថា   នឹង អាច ជួយ  
ទៃ ទៃង់ សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា   ។   

  ទោះ ជា យ៉ាង ណា លោក   ជា  
អូន  អ្នកនំា ពាកៃយ អាកាស ចរ 
សីុវិល កម្ព ុជា បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ឲៃយ ដឹង ថា  ការ បិទ ជើង ហោះ- 
ហើ រ មក ពី បៃ ទៃស មា៉ា ឡៃ សីុ និង 
ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ នៅ ពៃ ល ខាង មុខ នៃះ 
នឹង មិន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ឡើយ   ដោយ សារ លោក អះអាង 
ថា នៅ ក្ន ុង អំឡុង ពៃល ផ្ទះុ ឡើង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ  គ្មាន អ្នក ដំណើរ 
ជា អ្នក ទៃ ស ចរ នោះ ទៃ   ហើយ 
ភាគ ចៃើន បំ ផុត   គឺ ជា ពលករ និង 
និសៃសិត ខ្មៃរ នៅ កៃ បៃ ទៃស  ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា   ប ច្ច បៃបន្ន   ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ១ សបា្ដាហ៍   គឺ មាន ជើង 
ហោះ ហើ រ មក ពី មា៉ា ឡៃ សីុ និង 
ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ   បៃ ហៃល ១ ទៅ ២ ជើង 
ហោះ ហើរ បុ៉ ណ្ណោះ  ហើយ ជើង 
ហោះ ហើ រ មក ពី កៃ បៃ ទៃស មក 
ដល់ ពៃ លាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ 
ភ្ន ំពៃញ ភាគ ចៃើន   គឺ មក ពី បៃ ទៃស 
ចិន  និង កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ។   

 លោក  បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ទៀត 
ថា ៖ «  យើង មាន ជន ជាតិ ខ្មៃរ យើង 
នៅ ហ្នងឹ ( មា៉ាឡៃ សីុ  ) គត់ តៃវូ  តៃ ឡប់ 
មក ផ្ទះ  វិញ   ហើយ មិន មាន ចៃើន 
ទៃ  គឺ ទាល់ តៃ គត់ មាន ការ ចំា- 
បាច់ បុ៉ណ្ណោះ ។  អី៊ចឹង វា មិន មាន 
អី ប៉ះ ពាល់ ខា្លាងំ ទៃ » ៕ 

មន្ត្រ ី៖...
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លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
ប្រ ធា នគ ្រ ប់គ្រ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុប្រ ធា ន គ្រ ប់គ្រ ង កា រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុប្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់ ស� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា� ន់ សុីមា� � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា� ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា� រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា� , សួស  យា� មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន�   

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា� , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 
ពៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រ ធា ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា ន�្រក� យកា �្រត

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

ប្រ ធា ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ ធា នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា� , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អងៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពទីពំរ័ ២...សរបុ បៃមាណ 
២៨ លាន ដុ លា្លារ ។

ទន្ទមឹនងឹនៃះ ស្ថា ប ័ន អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ ចំនួន ៤  កំពុង 
អនុវត្ត កម្មវិធី រួម គ្នា ជាមួយ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបា ល គំទៃ ដល់ ពលរដ្ឋ 
តៃឡប់ ពី ថៃ វិញ  ដៃល រស់ នៅ 
ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ  បាត់ ដំបង  
និង សៀមរា ប  សមៃប់ រយៈ ពៃល 
សក លៃបង ៦ខៃ  ចាប ់ព ីខៃនៃះទៅ។ 
    លោក សៃ ី ជ ូប៊នុអៃង   រដ្ឋលៃ- 
ខា ធិការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន 
ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មិញ ថា អង្គ- 
ការ ដៃល ចលូរមួ ក្នងុ កម្មវធិី នៃះ 
មាន  អ ង្គការ ទៃស ន្តរ បៃវៃសន-៍ 
អន្តរ ជាតិ  IOM  អង្គកា រសុ ខ- 
ភាព ពិភពលោ ក WHO មូល និធិ 
សហ បៃជា ជា តិស មៃប់ បៃជា ជន  
UNFP A និង អង្គ ការ យូ នីសៃ ហ្វ។ 
កម្មវិធី នៃះ នឹង អនុវ ត្ត នៅ សៃុក 
ទាំង៣៥នៃ ខៃត្ត ទាំង ៣ នៃះ។

លោក  សៃ ី ថ្លៃង ថា  កម្មវធិ ីនៃះ 
គឺ ការ បង្ការ ទប់ ស្កាត់ កូវីដ១៩ 
ការអបរ់ ំសខុភាព នងិ ការ ផ្ដល-់ 
សមា្ភារ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ អនមយ័   នងិ 
ការ ទប ់ស្កាត។់ ក្នងុ កម្មវធិ ីនៃះ ក៏  
មាន ការ ដោះ សៃយ  ជីវភាព 
ផង ដៃរ ដោយ ជៃើស រីស តាម 
លក្ខខណ្ឌ មយួ ចនំនួ នៅ ក្នងុ ឃុ-ំ 
សង្កាត់ ដៃល អាច ធ្វើ បាន។

លោក សៃ ីបន្ត ថា ផល សមៃច 
បាន នៃ  គមៃង នៃះ អាច ចាត់- 
ទុក ថា  ជោគ ជ័យ  បៃសិន បើ 
ពលករ ចណំាក សៃកុ ព ីថៃ ដៃល 
ស្ថតិ ក្នងុ គមៃង នៃះ មាន ភាព- 
នឹងនរ ក្នុង ការ រស់ នៅ ដូច ពល- 
រដ្ឋ ទូទៅ និង មិន ពុះ កញ្ជៃោល 
តៃឡប់ ទៅ វិញ ដៃលបៃឈម- 
នងឹ គៃះ ថា្នាក ់ដោយ ការ ចាញ-់ 
បោក គៃ និង តៃូវ ចាប់ បញ្ជូន 
តៃឡប់ មក វិញ។

លោក  សៃី ថ្លៃង ថា៖ «ជោគ- 
ជ័យទី ៣ មាន ន័យ ថា  គត់ 
អាច ការពារ ខ្លួន គត់ មិន ឲៃយ ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយ សរ តៃ គត់ 
មិន បៃថុយ  បៃថាន នឹង គៃះ ថា្នាក់  
នៅ ខណៈ ពៃល  កំពុង  មាន ការ- 
ឆ្លង។បើ គត ់ចលត័ ចុះ ឡើង គត ់
បៃឈម នងឹ ការ ឆ្លង មៃរោ គ  នៃះ»។ 
    លោក សៃី ថ្លៃង ថា ការ ជួយ 
ដល ់ពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុខៃត្ត ទាងំ៣ 
នៃះ ស្មើនឹង ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ 
៦០ភាគរយ  នៃ ពលរដ្ឋ ជាង 
១០មុឺន នក់  ដៃល តៃឡប់ ពី 
បៃទៃស ថៃ។នៅ ពៃល ដៃលកម្ម- 
វិធ ី៦ខៃ នៃះ បាន ជោគ ជយ័  អង្គ- 
ការ  សហ បៃជា ជាតិ និង រដា្ឋា ភិ- 
បាល អាច នឹង ពងៃីក ទៅកៃប- 
ខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស៕

គឹម  សា រុំ

កាល ពីថ្ងៃ ច ន្ទ សបា្ដា ហ៍ មុន  ភ្ន-ំ 
ពៃ ញបុ៉ ស្តិ៍  បា នផៃស ព្វ  ផៃសា យ ១វ គ្គ 
រួ ច មក  ហើយ ទា ក់ ទង នឹង សិទ្ធិ 
បៃើ ដី ជាប់ ពៃំ របស់ កម្ម សិទ្ធិ ក រ  
ក្នងុ ការ ធ្វើ របង ឬ សណំង ់ដោយ 
មាន ការ ប កសៃ យ ពលីោកមៃ- 
ធាវី  លាង  មៃតា្តា  បមៃើការ នៅ 
ការិយា ល័យ  មៃធាវី ជី ជី អន្តរ ជា តិ 
មាន អា សយដា្ឋាន នៅ អគរ លៃខ 
២៣០ Dផ្លូវ លៃខ ២១ ក្នុង ភូមិ 
ពៃក តា ឡងុ  សង្កាត ់ចាក ់អងៃ- 
កៃម  ខណ្ឌមាន ជ័យ  រាជ ធានី- 
ភ្ន ំពៃញ។ សមៃប់ លៃខ នៃះ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ សមូ លើក យក ករណ ី
សង សង់ សំណង់ ទំាង នោះ  មក  
ចុះ ផៃសាយ ក្នងុ វគ្គ បញ្ចប ់តាម ការ- 
ពនៃយ ល់ពី លោ កមៃ ធា វីដដៃ ល 
មាន ខ្លឹម ស រដូ ច ខាងកៃម៖ 

ករណីដី មាន ព្រំ ប្រទល់ ជាប់ 
គ្នា  ប្រ សនិ បើ ភាគ ីមា្ខាង ចង ់សង ់
របង  តើ ត្រូវសុំ ការ អនុ ញ្ញា ត ពី 
ភាគី មា្ខាង ទៀត ដ្ររឬ ទ្រ?  

ដោយ យោង តាម អត្ថ ន័យ  
សិទ្ធិ បៃើ បៃស់ ដី ដៃល ជាប់ គ្នា 
នងិ របង អឌៃឍ សទិ្ធ ិខាង លើ  បាន 
ន័យ ថា  មា្ចាស់ កម្ម សិទ្ធ ិករ នៃ ដី អាច 
ទាម ទារ បៃើ ដី ដៃល ជាប់ ពៃំ គ្នា 
បាន ក្នងុ ទំហំ ចំា បាច់ ដើមៃបី ធ្វើ របង 
ឬ សំណង់ ឬ ជួស ជុល  របស់ ទំាង 
២ នៃះ នៅ ពៃំបៃទល់ ដី ដោយ 
មិន ចំាបា ច់ សំុ ការ អនុ ញ្ញា តពី ភាគី 
មា្ខាង ទៀត ឡើយ  បើ សិន ជា ការ- 
ធ្វើ របង នៃះ តៃឹមតៃ ក្នុង ដី រប ស់ 
គត់  ឬ តៃឹមតៃ ពីលើ ពៃំ បៃទល់ 
ដីដោយ មិន មាន លយ ចូលក្នងុ ដី 
របស់ ភាគី មា្ខាង ទៀត ទៃនោះ មា្ចាស់ 
ដី ជិតខាង នៃះ មិន អាច ជំទាស់ 
នឹង ការ សង សង់ នៃះ បាន ទៃ។ 

ចៃបាប់ នៅក្នុង ពៃះរាជា ណា- 
ច កៃ កម្ពជុា បានការ ពារ ទៅ លើ 
កម្ម សទិ្ធ ិករន ីមយួៗ ហើយ  ប៉នុ្តៃ 
ពាកៃយ ចាស់ លោកពោលថា “អ្នក-  
ជិត ខាង  ភូម ិផង របងជាមួយ”  
តៃវូ ចៃះ រាប ់អាន  អ ត ់ឱន  អធៃយា- 
សៃ័យ ឲៃយ គ្នា និង ជួយ យក អា- 
ស គ្នា ដូច នៃះ ហើយ ក្នុង នម 
យើង ជា អ្នក ភូមិ ផង របង ជា មួយ 
គ្នា ជា ស ីលធ ម ៌ សជុ ីវធម ៌ យើង 
គួរតៃ ជូន ដំណឹង ទៅ ភាគី មា្ខាង 
ទៀត ថា យើង ចង់ សង សង់ របង 
នៅលើ ពៃដំ ីតៃ មយួ នងឹ ទៅបាន 
ហើយ។បុ៉ន្តៃ ភាគី មា្ខាង ទៀត មិន 
អាច ជំទាស់ នឹង ការសងសង់ 
របងនៃះបានទៃ។ ឧទាហរណ៍ៈ 
លោកAគត ់មាន បណំង ចង ់ធ្វើ 
របង ពទ័្ធ ជុវំញិ ដ ីរបស ់គតដ់ៃល 

មាន ពៃ ំបៃទល ់ជាប ់គ្នា ជាម ួយ ដ ី
របស់ លោក  B ក្នងុ ករណីនៃះ  គត់ 
អាច ធ្វើ របង នៃះ បាន រឹម តៃ ពៃំ- 
បៃទល់ ដី ដោយ មិន លយ ចូល 
មក ដី របស់ លោក  B ទៃ។

ដោយឡៃ ក ខុសពី ករណី ខាង 
លើ ដៃល សង់ របងក្នុង ដី របស់ 
ខ្ល ួន បើ ភាគី ណា មា្ខាង ចង់ សង់ របង 
ច ំពលីើ ពៃ ំបៃទល ់នៃ ដ ីតៃម្ត ងនោះ  
ភាគ ីនោះ តៃវូ ស្នើសុ ំទៅ ភាគ ីមា្ខាង 
ទៀត ដើមៃប ីសង សង ់ របង  អឌៃឍ- 
សទិ្ធ។ិ របង ដៃល សងសង ់នៃះ 
គ ឺតៃវូបាន កណំត ់ថា ជា កម្ម សទិ្ធរិមួ  
របស់ មា្ចាស់ ដី ទំាង ស ងខាង។ក្នងុ  
ករណី នៃះ  មា្ចាស់ ដី ទំាង សង ខាង 
តៃូវ ទទួល បន្ទុក ចំណាយ ក្នុង 
ការ សង់ ជួស ជុល ថៃ ទំា ចាត់ ចៃង 
និង បៃើ បៃស់ របង នៃះ រួម គ្នា។ 

 ក្នងុ ករណី សង់ របង លើ ព្រ ំរួច 
ហើយ  ហើយ ភាគី មា្ខាង សុំ ប្រើ 
របង នោះ រួម គ្នា តើ បាន ដ្ររ ទ្រ?

ដោយ យោង តាម អត្ថ ន័យ របង 
អឌៃឍ សិទ្ធ ិនិង ជញ្ជាងំ អឌៃឍ សិទ្ធ ិគឺ 
កំពៃង ទាំង អស់ ដៃល នៅតៃង់ 
ពៃ ំខណ្ឌ អចលន វត្ថ ុតៃវូ សន្ម ត 
ថា ជាវ ត្ថ ុអឌៃឍសិ ទ្ធ ិរបស់ កម្ម សិទ្ធ-ិ 
ករ នៃ អចល នវ ត្ថុ នីមួយ ៗ ។

ជា គោល ការណ៍  កំពៃង រួម 
មា ន ទំាង របង ដៃល នៅតៃង់ ពៃ-ំ 
បៃ ទល ់ដ ីគជឺា កម្ម សទិ្ធរិ ួម រប ស ់
មា្ចាស ់ដ ីទំាង សង ខាង បើ យោង- 
តាម និយម ន័យ នៃ អឌៃឍ សិទ្ធ។ិ 
យោង តាម អត្ថ ន័យ នៃះ ភាគី 
មា្ខាង ទៀត អាច សុំ របង នោះ បៃើ 
រួមគ្នា បាន ដោយ គត់ តៃូវ បង់ 
ពាក់ កណា្ដាល នៃ សោ ហុ៊យ សង- 
សង់ របង នៃះ ។

បុ៉ន្តៃ មា្ចាស់ កម្ម សិទ្ធកិរ មា្ខាង ទៀត  
អាច បដិ សៃធ ដោយ មិន សហ- 
ការ គ្នា ក្នុងកា រ ធ្វើ របង អឌៃឍ សិទ្ធិ 
នៃះ បាន  ដោយ គត់ តៃូវ បោះ បង់ 
អឌៃឍសិ ទ្ធ ិរបស់ ខ្លនួ។ ក្នងុ ករណីនៃះ  
មា្ចាស់ ដី មា្ខាង ទៀត  ដៃល ជា អ្នក 
ទទួ លបន្ទកុ ចំណាយ តៃ មា្នាក់ឯ ង 
លើ ការ សង សង់ ជួស ជុល និង 
ថៃទាំ របង គឺជា មា្ចាស់ កម្ម សិទ្ធិ 
ដោយផ្តាច់ មុខ លើ របងនៃះ  

ហើយ ភាគី មា្ខាង ទៀត មិន អាច 
បៃើ បៃស់ របង នៃះ រួមគ្នា បាន 
ទៃ។ឧទាហ រណ៍ៈ លោក A បាន 
សង រ់បង ដើមៃបី ហុ៊មព័ទ្ធជំុវិញ  
ដី របស់ គត់ រួចហើ យ  ប៉ុន្តៃ 
លោក B ដៃលមា ន ដី ជាប់ គ្នា 
ជាមយួ គត ់ចង ់បៃើបៃស ់របង 
នៃះ រួមគ្នា ជាមួយ លោកA។ អ៊ី-
ចឹ ង គត់ អាច បៃើ រួមគ្នា បាន  ដោយ  
គត់ តៃូវ បង់ ពាក់ កណា្ដាល នៃ 
សោ ហ៊ុយ សង សង់ របង នៃះ  
ជូនលោក  A ។

 ក្នុងក រណី ភាគី មា្ខាង សង់ 
ជញ្ជាំង ផ្ទះ លើ ព្រំ ប្រទល់ ដី រួម 
វិញ  ព្រល ភាគី មា្ខាង ទៀត យក 
ជញ្ជាងំ នោះ ធ្វើ ជា ជញ្ជាងំ ផ្ទះ របស់ 
ខ្លួន បាន ដ្ររ  ឬ ទ្រ?  

ដោយ យោង តាមអត្ថន័យ  
ជញ្ជាំង អឌៃឍសិ ទ្ធិ ខាង លើក្នុង 
ករណី នៃះ ភាគី មា្ខាង ទៀត គត់ 
អាច ទាមទារ យក ជញ្ជាងំ ផ្ទះ អ្នក 
ជិត ខាង មក ធ្វើជា ជញ្ជាំង ផ្ទះ 
របស់ ខ្លួន បានដោយ គត់ តៃូវ 
បង់ ពាក់ក ណា្ដាល នៃ សោ ហ៊ុយ 
សង សង់ ជញ្ជាងំ អឌៃឍសិ ទ្ធ ិនោះ។ 
ឧទាហ រណ៍ៈ  ករណី សង សង់ 
ផ្ទះ ល្វៃង ១ កន្លៃង  នៅក្នងុ កៃបាល-
ដី តៃ១(ដី ពុះ ឡូត៍)។ ដោយ  
លោក ក គត់ ជា មា្ចាស់ កម្មសិ ទ្ធិ- 
ករ លើដី ១ កន្លៃង ហើយ គត់ 
មាន បំណង ចង់ ស ង់ផ្ទះ ដោយ 
គត់ បាន សង់ ជញ្ជាងំ ផ្ទះ នៅ លើ 
ដី ពៃ ំតៃ១ ជាប់ គ្នា។ក្នងុ ក រណី 
នៃះ បើ លោក ខ គត់ មាន បំ- 
ណង ចង ់សង ់ផ្ទះ ដៃរហើយ គត់  
តៃវូ ការ បៃើ ជញ្ជាងំ រមួ គ្នា ជា មយួ 
លោក ក ដូច្នៃះ គត់ អាច បៃើជញ្ជាងំ  
រួម គ្នា ជា មួយ លោក ក បាន 
ដោយ គត ់តៃវូ សហ ការ ជាម ួយ 
លោក  ក ដោយ បង់ ពាក់ កណា្ដាល 
នៃ សោ ហ៊ុយ សង សង់ ជញ្ជាំង 
អឌៃឍ សិទ្ធិ នោះ ។

 ករណី ភាគី“ក”បាន ស ង់ផ្ទះ 
រឹងមំា  ហើយ ភាគី “ខ” បាន បុក- 
គ្រឹះធ្វើ ឲ្រយ ប្រះជ ញ្ជាំង ផ្ទះ ភាគី 
“ក”ដ្រល មាន ព្រ ំដី ជាប់ គ្នា  ហើយ  
មិន ព្រមសងការ ខូច ខាត ឲ្រយ 

ភាគី“ក” ព្រះ សំអាង ថា  មាន 
ច្របាប ់សង់។ ក្នងុ ក រណី មាន វិវាទ 
តើ ត្រូវ ដោះ ស្រយ ដូច ម្រ្ត ច? 

ក្នងុ ករណ ីនៃះ ភាគ ី“ក” មាន 
សិទ្ធិ ក្នុង ការ រៀប ចំ លិខិត ជូន - 
ដំ ណឹង តាមផ្លវូ ចៃបាប់ ដើមៃបី ទាម- 
ទា រ ឲៃយ ភាគី“ខ”សង សំណងនៃ 
ការ ខូច ខាត ដៃល បណា្ដាល មក 
ពី ការ សង សង់ របស់ គត់ មក 
លើ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន។ ក្នុង ករណី 
ដៃល គូភាគី  មិន អាច ចរចាក្នុង 
ឬ មនិ ស្មគ័ៃ ចតិ្ត ក្នងុ ការ សង ស-ំ 
ណង នោះ ទៃ  ភាគ“ីក”មាន សទិ្ធ ិ
ក្នុង ការ ដាក់ ពាកៃយ បណ្ដឹង ទៅ 
តុលា ការ ដើ មៃប ទីាម ទារ សំ- 
ណង នៃ ការ ខូច ខាត តាម រយៈ ខ្លនួ 
គត់ ផ្ទាល់ឬ តាមរយៈ ការ បៃ- 
គល់ សិទ្ធិ ជូន មៃធាវី ក្នុង ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ ងរ តំណាង 
ដោយ អា ណត្តិ ឲៃយ ខ្លួន ។

ដោយ យោង តាមមាតៃ ១៤៣ 
នៃ កៃម រដ្ឋ បៃបវៃណ ីទាក ់ទង នងឹ 
សិទ្ធ ិបៃើ ដី ដៃល ជាប់ គ្នា បាន ចៃង 
ថា កម្មសិ ទ្ធិក  រ នៃ ដី អាច ទាម-
ទា រ បៃើ ដ ីដៃល ជាប ់គ្នា បាន  ក្នងុ 
ទំហំ ចំាបាច់ ដើមៃបី ធ្វើ របង ឬសង់  
សណំង ់ឬ ជសួជ ុល  របស ់ទាងំ 
២ នៃះ  នៅ ពៃំ បៃទល់ ដី បាន។ 

ប៉ុន្តៃ បៃសិន បើ អ្នកជិត ខាង 
ទទួល ការ ខូច ខា តដោយ សរ 
ការ សង សង់ឬ ជួស ជុល  នៃះ 
កម្មសិ ទ្ធិក រ នៃ ដីតៃូវ បង់បៃក់ 
សំណង កា រខូ ចខាត ឲៃយ ទៅ មា្ចាស់ 
កម្ម សទិ្ធកិ រ  ដៃល មាន របង  នងិ 
ផ្ទះ ដៃល រង ផល ប៉ះពា ល់ នោះ  
ទោះប ីជា គត ់មាន ចៃបាប ់សង- 
សង់ ក៏ដោ យ។ 

ក្នុង ករណី ដៃល ភាគី“ខ” មិន 
ពៃម បង ់សណំង ការ ខចូ ខាត ឲៃយ 
ភាគី“ក”ទៀត នោះ ភាគី “ក” 
អាច ដាក់ ពាកៃយ សុំ ដីកា  សមៃច 
រកៃសា កា រពារ ដើមៃបី ឲៃយ ផ្អាក ដំណើរ - 
ការ បុក គៃះឹ រហូត ទាល់ តៃ ភាគី 
“ខ” បាន ធ្វើ ការសង សំណង 
ការ ខូច ខា ត ជូន ភាគី “ក” រួច- 
រាល់ សិន បាន អាច ដំណើរ ការ 
បុកគៃឹះ បន្ត ទៀត បាន ។ ឧទា- 
ហរ ណ៍ៈ កៃុម ហ៊ុន អច លន- 
ទៃពៃយ ១ កន្លៃង  គត ់បាន បុះ គៃឹះ  
ដើមៃបី សង សង់ ខុន ដូ ៣០ ជាន់  
គត់ តៃូ វការ បុះ គៃឹះ ដើមៃបី ឲៃយ 
សណំង ់អគរ រងឹ មា។ំ ដោយ ការ 
បុះ គៃឹះ នៃះ  បាន ធ្វើ ឲៃយ ជញ្ជាំង ផ្ទះ 
របស់ លោក A បៃះ ទាំង សៃុ ង  
ក្នងុក រណីនៃះ លោកAអាច ទាម- 
ទារ សំណ ង ការ ខូច ខាត ពីកៃមុ- 
ហុ៊ន នោះ បាន ដោយ យោង តា ម 
កៃម រដ្ឋ បៃប វៃណី មាតៃ ១៤ ៣ 
សិទ្ធ ិបៃើ ដី ដៃល ជាប់ គ្នា ៕

ក្រសួងបញ្ចប់...ស្វ្រងយល់ពីកម្មសិទ្ធកិរនិងករណីយកិច្ចអ្នកជាប់ព្រ(ំតចប់)

លោក ម្រធាវី លាង ម្រត្តា កាលពីព្រលកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,100 17,100 16,800

2 GTI 3,100 - 3,100 3,100

3 PAS 15,000 14,740 15,240 14,740

4 PPAP 11,500 11,540 11,540 11,500

5 PPSP 2,250 2,250 2,250 2,250

6 PWSA 5,640 5,640 5,640 5,640

កាលបរិច្ឆេទ : ២៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

កុុ្មហុ៊ន  ចំនួន 
៥ បន្ថម្ ទៀត 
តូ្វ អនុញ្ញាត ឲ្យ 
នំា ច្ក ទៅ ចិន 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ   បេទេស ចនិ បាន   អនញុ្ញាត 
កេុមហ៊ុនវិនិយោគ លើ ដំណាំ ចេក អំ-
បូង លឿង នៅ កម្ពុជា  ចំនួន៥  ថ្មី បន្ថេម 
ទៀត មាន សិទ្ធិ នាំចេញ ចេក ជាផ្លូវ ការ 
ទៅ កាន់ទីផេសារ  របស់ ខ្លួន ។ 

អ្នក នៅ  ក្នុង វិស័យ នេះ មានសុទិដ្ឋិ-
នយិមថា  ការ នា ំចេញចេក អបំងូ លឿង 
របស់ កម្ពុជា  នឹង កើន ឡើង ទ្វេដង នៅ 
ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ។ 

យោង  តាម ទំព័រ ហ្វេស ប៊ុក ផ្លូ វការ 
របស់ សា្ថាន ទូត ចិន បេចាំនៅ  បេទេស 
កម្ពុជា កាល  ពី ថ្ងេ សៅរ៍  បាន ឲេយ ដឹងថា 
រដ្ឋ បាល គយ   បេទេសចិន  កាលពី ថ្មី ៗ  
នេះ   បាន សមេច អនញុ្ញាត ឲេយ កេមុហ៊នុ  
Sing He Yi Agriculture Co., Ltd 
នងិ កេមុហ៊នុ ៤  ទៀត ទទលួ បាន សទិ្ធ ិ
ជា  ផ្លូវ ការ នាំចេកអំបូង លឿង ទៅ កាន់ 
ទីផេសារ ចិន ជា លើក ទី៤ នេះ  ។ 

ទំព័រ ហ្វេស ប៊ុក  ខាង លើ បាន ឲេយ ដឹង 
ទៀត ថា ការ អនុញ្ញាត ឲេយ កេុម ហ៊ុន៥ 
ទៀត  នេះ  បាននាឲំេយ កេមុហ៊នុ កើនដល ់ 
ចំនួន១៥ ដេល មាន សិទ្ធិ នាំ ចេញ 
ចេក អំបូង លឿង ទៅ បេទេស ចិន។ 

ទពំរ័ ហ្វេស ប៊កុ សា្ថាន ទតូ ចនិ បន្តថា៖ 
«ចមា្ការ ចេក ក្នុង បេទេស កម្ពុជាដេល 
បាន ចុះ ឈ្មោះទាងំនេះមាន ផ្ទេ ដ ីដា ំដុះ    
ជាង  ៨ ០០០ហិកតា និង រោង ចកេ 
វេច  ខ្ចប់ ចំនួន ២១កន្លេង  ដេល វា នឹង  
ជយួ បង្កើន សមត្ថភាព កេ ច្នេ ផលតិ កម្ម  
និង ការ បេកួត បេជេង របស់   កម្ពុជា»។ 

លោក ហ៊នុ  ឡាក ់ នាយក កេមុហ៊នុ  
Longmate Agriculture Co., Ltd 
ដេល វិនិយោគ លើ ចមា្ការ ចេក ទំហំ  
១ ០០០ហកិតា  នៅក្នងុ ខេត្ត កពំត  បេប ់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេអាទតិេយ ថា ការ- 
ផ្តល់ សិទ្ធិ ឲេយ កេុមហ៊ុនកាន់តេចេើន នាំ - 
ចេញ ចេក អបំងូ លឿង ព ីកម្ពជុា  នងឹ ជយួ   
ជំរុញ  និង ទាក់ ទាញ ឲេយ មានការ វិនិ-
យោគលើ  ដំណាំចេក...ត ទៅ ទំព័រ ៨ 

ធូ វិរៈ  

ភ្នំពេញ ៈ អាជីវ កម្ម ធុន តូច និង 
មធេយម(SMB)បេមាណ ជា៥៩ 
ភាគរយ នៅ កម្ពុជាបាន បង្ហាញ ការ - 
លក ់ កាន់ តេ ទាបក្នុង អំឡុង ការ រីក- 
រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ហើយ ក្នុង 
នោះ មាន អាជីវ កម្ម បេមាណ ៣៩ 
ភាគរយ កាត់ បន្ថយ ចំនួន បុគ្គលិក ។ 
នេះ បើ យោង តាម ការ ស្ទង់ មតិរ បស់ 
កេុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុក ។ 

 ការស្ទង ់មត ិនេះ បាន ឲេយ ដងឹ ថា  ភាគចេើន  
នេ មា្ចាស ់អាជីវ កម្ម ធនុ តូច និង មធេយម របស ់
កម្ពុជានៅតេ មាន សុ ទិដ្ឋិនិយម អំព ី 
អនាគត សមេប ់អាជវី កម្ម របស ់ពកួ គេ  
ទោះបជីា បញ្ហា បេឈម ចេើន ក្នងុ អឡំងុ 

ការរីក រាល ដាល ជំងឺ នេះ ក៏ ដោយ ។ 
 ការ ស្ទង់ មតិ នេះ បាន ចេញ ផេសាយ 

កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ សបា្តាហ៍ មុនស្ដីពី 
« សា្ថាន ភាព របស់ អាជីវ កម្ម ធុន តូច » 
ជា ផ្នេក មួយ នេ ភាព ជា ដេគូ របស់ 
ហ្វេសប៊កុ ជា មយួ អង្គការ សហ បេតបិត្ត-ិ 
ការ សេដ្ឋកិច្ច និង ការ អភិវឌេឍ(OECD)
និង ធនាគារ  ពិភព លោក ។ 

 ការ ស្ទង ់មត ិនេះ បាន ឲេយ ដងឹ ថា មា្ចាស ់
អាជវី កម្ម ៥២ ភាគរយ នៅ ក្នងុ ការ ស្ទង ់មត ិ 
នៅ កម្ពជុា បាន ឲេយ ដងឹ ថា ខណៈ  ពកួ  គេ 
នៅ តេ បេឈម នងឹ បរយិា កាស អាជវីកម្ម 
ពបិាក ខា្លាងំ  ជាមយួ នងឹ លហំរូ សាច ់បេក់ 
ជា ចំណុច គួរ ឲេយ បារម្ភ ជា ពិសេស ប៉ុន្តេ 
ពួកគេ នៅតេ មាន ភាព វិជ្ជមាន ។ 

 ការស្ទង ់មត ិក្នងុ ចណំោម មា្ចាស ់អាជវី-

កម្ម  នងិ បគុ្គលកិ ជា ចេើន ដេល បាន ធ្វើ ឡើង  
នៅ កម្ពជុានៅលើ វេទកិា  Facebook នៅ  
ចនោ្លាះ ថ្ងេទ ី២៨  ដល ់ថ្ងេទ ី៣១  ខេ ឧសភា  
ឆ្នា ំ២០ ២០ ។ យា៉ាង ហោច ណាស ់អ្នក- 
គេបគ់េងគណន ីហេ្វសប៊កុសកម្ម ចនំនួ  
២២២ នាកប់ាន ចលូ រមួ ការ ឆ្លើយ សណំរួ 
ស្ទង់មតិ នេះ ។ 

 ការ សេវជេវ នេះ បាន ឲេយ ដឹង ថា   
អាជីវកម្ម  បាន រងផល ប៉ះពាល់   ចាប់- 
តាំងពី ហាង កាហ្វេ បណា្ណាគារ និង 
ភោជនីយ ដា្ឋាន  ដល់ ជាង ជួសជុល បំពង់ 
បង្ហូរ ទឹក អ្នក រៀបចំ ពិធី មង្គល ការ និង 
អ្នក រចនា កេហ្វកិ ដោយ អាជវីកម្ម ខា្នាតតចូ  
បង្កើត ការងរ នងិ កណំើន  ជយួ កាត ់បន្ថយ   
ភាព កេកីេ នងិ វិសម ភាព បេក ់ចណូំល ។  
ប៉នុ្តេ ពកួគេ កពំងុ បេឈម បញ្ហា ជាចេើន  

ណាស់ ពេញ ១ជីវិត របស់ ពួក គេ  ។ 
 លោក សេី Sheryl Sandberg  

បេធាន បេតិបត្តិការ កេុម ហ៊ុន Face-
book បាន ឲេយ ដឹង នៅ ក្នុង សេចក្ដី 
ណេនាំ ចំពោះ របាយការណ៍ នេះ ថា 
ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ មិន 
គេន់ តេ ជា ភាព អាសន្ន ផ្នេក សុខភាព 
សាធារណៈ ប៉ុណោ្ណាះ ទេ ប៉ុន្តេ វា ក៏ ជា 
វបិត្ត ិសេដ្ឋកចិ្ច មយួ ផងដេរ  ដេល កពំងុ 
ប៉ះពាល់ យា៉ាង ខា្លាំង ដល់ អាជីវកម្ម ធុន 
តូច និង មធេយម  ។ 

 លោកសេ ី កេវ  មុ ំ អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ  
Ly Ly Food Industry  បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា សហ គេស ធុន តូច 
នងិ មធេយម ស្ទើរតេ ទាងំ អស ់តេវូ បាន រង 
ផល ប៉ះ ពាល់   លើអាជីវកម្ម៕  LA

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញៈ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុ ជា 
ដឹកនាំ កិច្ច បេជុំ  អន្តរ កេសួង ដេល  បាន 
អនុម័តជា ផ្លូវការ នូវ យុទ្ធ សាស្តេ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម តាម បេព័ន្ធ អេឡិច តេូនិក (E-Com-
merce Strategy) ដេលជា ការ បើកផ្លូវ  
ក្នុងការ ជំរុញ ការធ្វើ អា ជីវកម្មឌីជីថល នៅ 
កម្ពជុា  សេប តាម ទសិ ដៅ របស ់រដា្ឋាភបិាល  
ក្នុង ការ ហក់ ផ្លាះ ទៅ កាន់ បរិបទ បដិ វត្តន៍ 
ឧសេសា ហ កម្ម ៤.០  ឬសេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល  
ក្នុងការ បង្កើត បេភព កំណើន ថ្មី  ។

 លោក បា៉ាន  សរូ សក័្ត ិ រដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម បាន ដកឹនា ំកចិ្ច បេជុ ំអន្តរ- 
កេសងួ ក្នងុ  សបា្តាហ ៍មនុ ដោយ បាន អនមុត័  
នវូ យទុ្ធសាស្តេ ពាណជិ្ជ កម្ម តាម បេពន័្ធ 
អេឡិច តេូនិក (E-Commerce 
Strategy) ដោយ មាន ការ ចូលរួម ពី 
តំណាង កេសួង ពាក់ព័ន្ធ នានា  ។ 

 លោក រដ្ឋ មន្តេី បាន និយាយថា ក្នុង 
បរិបទ ប ដ ិវត្តន ៍ឧសេសា ហ កម្ម ៤.០ ផេនការ  
យុទ្ធសាសេ្ត បច្ចេកវិទេយា ឌីជីថល នេះ ជា 
គន្លឹះ ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ ជំរុញ ភាព បេកួត-  
បេជេង របស ់សហគេស ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ  
ដំណើរ ការ អាជីវ កម្មដេល រួម ចំណេក 
ដល ់ការ លើក កម្ពស ់ផលតិ ភាព បង្កើន  
ការ នាំចេញ បង្កើត ការងរ និង ជំរុញ 

កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ ។ 
 លោក ថ្លេង ថា ៖« ដោយ មើល ឃើញ 

ចក្ខុវិស័យ វេង ឆ្ងាយ ក្នុងការ ចាប់ យក 
កាលា នុវត្ត ភាព ប ដិវត្តន៍ ឧសេសា ហ កម្ម  
៤.០ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជានីតិ កាល 
ទ ី៦នេ រដ្ឋ សភា បាន រំលេចអពំ ី“ ការ រៀប  ច ំ
ខ្លនួ សមេប ់ការរកី ចមេើន នេ សេដ្ឋកចិ្ច 
ឌជីថីល  នងិ ឆ្លើយ តប ទៅនងឹ ប ដ ិវត្តន ៍
ឧសេសាហកម្ម ៤.០”នេ យទុ្ធសាស្តេ ចត-ុ
កោណ    ដំណាក់ កាល ទី ៤» ។ 

លោក បន្ថេមថា៖« ការ អភវិឌេឍ បច្ចេក- 

វិទេយា ឌីជីថល ក៏ ជាការ ឆ្លើយ តប នឹង 
គោល នយោបាយ អភវិឌេឍន ៍ឧសេសាហ កម្ម  
កម្ពុជា  ក្នុង ការធ្វើ ពិពិធ កម្ម សេដ្ឋកិច្ច 
តាមរយៈ ការលើក កម្ពស ់សមត្ថ ភាព របស ់ 
សហគេស ធនុ តចូ នងិ មធេយម ក្នងុសេកុ  
ឲេយ ផេសារ ភា្ជាប ់ទៅនងឹ ខេសេ ចង្វាក ់តម្លេ តបំន់ 
និង សកល លោក ផង ដេរ » ។

កាលពី ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩   កម្ពុជា 
បាន  ដាក ់ឲេយ បេើបេស ច់េបាប ់ពាណជិ្ជកម្ម 
តាម បេពន័្ធ អេឡចិ តេនូកិ  ដេល ជាកចិ្ច- 
ខិតខំ បេឹង បេង មួយ ដើមេបី រួមចំណេក 

ដល់ ការអ ភវិឌេឍ ឆប ់រហស័ នេ ការ ជញួ- 
ដរូ ពាណជិ្ជ កម្ម តាម បេព័ន្ធ អេឡិច តេនិូក 
និង ការទិញ អីវា៉ាន់ តាម អន ឡាញ។ 

 បើ យោង តាម លោក បា៉ាន សូរ ស័ក្តិ 
យុទ្ធសាស្តេ ពាណិជ្ជកម្ម តាម បេព័ន្ធ 
អេឡចិ តេនូកិ តេវូបាន រៀប ច ំឡើង ក្នងុ 
ពេល វេលា ដ ៏តេមឹ តេវូ សេប ពេលដេល 
កម្ពជុា មាន ចេបាប ់ស្តពី ីពាណជិ្ជ កម្ម តាម 
បេព័ន្ធ អេឡិច តេូនិក។ 

 លោក រដ្ឋ មន្តេ ី បន្តថា៖« ការ អនវុត្ត បេកប  
ដោយ បេសទិ្ធ ភាព នេ យទុ្ធ សាស្តេ  ពាណជិ្ជ-
កម្ម តាម បេព័ន្ធ អេឡិចតេូនិក នឹង ពងេឹង  
រឹតតេ ខា្លាំង ឡើង នូវ ការ អភិវឌេឍ វិស័យ ពា- 
ណជិ្ជ កម្ម អេឡចិ តេនូកិ ដោយហេត ុថា  
ឯកសារ យុទ្ធសាស្តេ នេះ បាន ផ្តល់ គំរូ 
អាជវីកម្ម ថ្ម ីមយួ បេកបដោយ បេសទិ្ធភាព 
នងិ ភាព បេកតួ បេជេង ខ្ពស ់ដេលសមសេប 
នងឹ បរបិទ សេដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល នងិ លក្ខខណ្ឌ  
តមេវូ ការ ទផីេសារ ក្នងុ សា្ថាន ភាព ជងំ ឺក ូវដី 
១៩ និង កេយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩»។ 

 កាល ពី ថ្ងេទី ១០  ខេ ឧសភា  លោក  
បា៉ាន សូរ ស័ ក្ដ  ក៏បាន ស្នើ លោក Yao 
Yuya អគ្គ នាយក កេមុហ៊នុ  Huawie 
Cambodia ដេល ជា កេមុហ៊នុ បច្ចេក- 
វិទេយា ឈាន មុខ គេ របស់ បេទេស ចិន 
ជួយ បង្កើន ពាណិជ្ជកម្ម អេឡិច តេូនិក 
និង ការ ជួញ ដូរ អន ឡាញ នេះ ៕LA

ការស្ទង់មតិៈ អាជីវកម្ម ធុនតូច  និង មធ្យម  ៥៩ % បង្ហាញ ការលក់ធ្លាក់ចុះ 

អន្តរក្សួង អនុម័ត យុទ្ធសាស្្ត  E-Commerce

អតិថ ជិន របស់ធនាគារ តេៀម បេតិបត្តកិារ សេវាធនាគារ តាមទូរស័ព្ទដេ។ រូបថត ហុង មិនា
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វៀតណាមលក់សញ្ញាបណ្ណបំណុល   
ប្រមូលប្រក់ជិត$៤០០លាន

ក្រុមុហុ៊នចំនួន៥បន្ថ្រមទៀតត្រវូអនុញ្ញាត...

ទីក្រុង ហាណូយៈ  រតនាគារ រដ្ឋ 
វៀតណាម បាន បង្កើន ទកឹ បៃក ់ជាង  ៩,២   
ពាន ់ពានល់ានដងុ ( ៣៩៦,១ លាន ដលុា្លារ )   
តាមរយៈ  ការ លក ់សញ្ញាបណ្ណ  បណំលុ   របស ់
រដា្ឋាភិបាល នៅ ផៃសារ មូល បតៃ  ក្នុង ហា- 
ណូយ(HNX)នៅ ថ្ងៃទី ២៣  កក្កដា ។

 សញ្ញា បណ្ណបំណុល មាន តម្លៃ     រហូត 
ដល ់ ១១,៥ ពាន ់ពានល់ាន ដងុ  តៃវូ បាន 
បៃកាស លក ់រមួ ទាងំសញ្ញាបណ្ណ  បណំលុ   
រយៈពៃល ៥ឆ្នាំ   ដៃល មានតម្លៃ ១ ពាន់ 
ពាន់ លាន ដុង  សញ្ញាបណ្ណបំណុល  
រយៈពៃល  ១០ឆ្នាំ មាន តម្លៃ  ៦ ពាន់ ពាន់ 
លាន  ដងុ  សញ្ញាបណ្ណ បណំលុ រយៈ ពៃល  
១៥ឆ្នាមំានតម្លៃ  ៣ ពាន ់ពាន ់លានដងុ 
សញ្ញាបណ្ណ បំណុល  រយៈពៃល ២០ 
ឆ្នាំមានតម្លៃ ១ ពាន់ ពាន់ លានដុង និង  
សញ្ញាបណ្ណ បំណុល  រយៈពៃល ៣០ ឆ្នាំ 
មាន តម្លៃ ៥០០ ពាន់ លានដុង។ 

សញ្ញាបណ្ណ បំណុល រយៈពៃល ៥ 
ឆ្នាំតៃូវ បាន លក់ សរុប ថ្លៃ ១,៤ ពាន់ 
ពាន់ លានដុលា្លារ  ជាមួយ អតៃ ការ- 
បៃក់ បៃចាំ ឆ្នាំ ១,៧៥ ភាគរយ  ដៃល 
ទាប ជាង ០,១៧ភាគរយ  ធៀប ការ- 
លក់  កាលពី ថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា។ 

 ទឹក បៃក់ ជិត  ៤,៣ ពាន់ ពាន់ លាន 
ដុង  តៃូវ  បៃមូល  ពី សញ្ញាបណ្ណ បំណុល 

ដៃល មានរយៈ ពៃល ១០ឆ្នាំ  ជាមួយ 
អតៃ ការ បៃក់ បៃចាំ ឆ្នាំ ស្មើនឹង ២,៨ 
ភាគរយ  កើន ឡើង  ០,០២ ភាគរយ  
ធៀប   ការ លក់  កាលពី លើក មុន ។ 

ការ លក់  សញ្ញាបណ្ណ បំណុល  រយៈ- 
ពៃល ១៥ ឆ្នាំ  មានសាច់ បៃក់ ដល់  ២, ១ ៥   
ពាន់ ពាន់ លាន ដុង ជាមួយ អតៃ ការ- 
បៃក ់បៃចា ំឆ្នា ំ៣,០១ ភាគរយ កើន  ឡើង 
០,០២  ភាគរយ  ព ីការលក ់ កាល ពថី្ងៃ ១៥  
ខៃ កក្កដា ។  ការ លក់ កៃយ មក ទៀត  
បៃមូល ទឹក បៃក់ បាន  ៣២ ពាន់ លាន 
ដុង បន្ថៃម ទៀត។ 

សញ្ញាបណ្ណ  បំណុល រយៈពៃល ២០ 
ឆ្នាំ បង្កើន សាច់ បៃក់ បាន  ១ ពាន់ពាន់ 
លានដងុ  ជាមយួ អតៃ  ការ បៃក ់បៃចា ំ
ឆ្នា ំ ៣,៣៤ ភាគរយ ដៃល ស្មើ នងឹ ការលក់  
សញ្ញាបណ្ណ  បំណុល កាល ពី លើក មុន។ 

សញ្ញាបណ្ណ បំណលុ រយៈពៃល ៣០ ឆ ្នាំ  
តៃ ូវបាន លក ់បាន ទកឹ បៃក ់ ៣៥០ ពាន ់
លាន ដងុ  ជាមយួ  អតៃ  ការ បៃក ់៣,៥ 
ភាគរយ បៃចាំ ឆ្នាំស្មើ នឹង ការលក់ មុន ។ 

 រតនា គារ រដ្ឋ វៀតណាម  បាន សាច់- 
បៃក ់ ជតិ ១៤៥,៦ ពាន ់ពាន ់លានដងុ  
( ៦,២៧ ពាន់ លានដុលា្លារ)   ពី សញ្ញា-
បណ្ណ  បំណុល រដ្ឋ រហូត មក ដល់ ពៃល 
នៃះ ៕ VNS-ANN/RR

ត ព ីទពំរ័  ៧...កាន ់តៃ ចៃើន ឡើង   នៅ 
កម្ពជុា។  លោក បន្ត ថា បៃទៃស ចនិមាន  
តមៃូវ ការ ទីផៃសារ ចៃក បៃមាណ  ១២ 
លាន តោន ក្នងុ ១ឆ្នា ំ។ លោក ថ្លៃងថា៖ 
«ការ នាំ ចៃញ ចៃក អំបូង លឿង របស់ 
កម្ពុជា កាន់តៃ ចៃើន ទៅ  ទីផៃសារ ចិន 
ហើយ ការ វនិយិោគ លើ ដណំា ំចៃក នងឹ 
កើន ឡើង  ដៃល នៃះ ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន 
សមៃប់  វិស័យ កសិកម្ម  នៅ  កម្ពុជា»។

លោកមាន សុទិដ្ឋិនិយម ថា ការ នាំ - 
ចៃញ ចៃក អបំងូ លឿង របស ់កម្ពជុា នងឹ 
កើន ឡើង ទ្វៃ ដង នៅឆ្នា ំ២០២០ នៃះ។  
ការនាំ ចៃញ ចៃក អំបូង លឿង របស់ 
កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ សមៃច 
បាន  ជាង  ១៥ មុឺន តោន ។ 

លោក និយាយថា៖  «កា រ នាំ ចៃញ 
ចៃក  របស់  យើង បៃហៃល កើន ឡើង 

ទ្វៃ ដង   អាច ចន្លាះពី២៥ ទៅ ៣០មុឺន 
តោន នៅ ឆ្នាំនៃះ  មូល ហៃតុ មក ពី  ការ- 
វនិ ិ យោគ លើ ដណំាចំៃក  បាន   កើន ឡើង  
អ៊ីចឹង    ទិន្ន ផល   ក៏ កើន ដៃរ»។

លោក សៃី ហៃង ដាវី បៃធាន កៃុម- 
ហ៊ុន Long Sreng Hua Jian 
Agriculture Development 
Co.,Ltd ដៃល មាន ផ្ទៃ ដីបៃមូល ផល 
ចៃក អំបូង លឿង បៃមាណ ២០០ 
ហកិតា នៅ ខៃត្ត កពំង ់ចាម បាន ឲៃយ ដងឹ 
កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ ថា ដោយ តមៃវូ ការ  
ចៃក អំបូង លឿង  ខ្ពស់នៅ ទីផៃសារ របស់ 
បៃទៃស ចនិ កៃមុហ៊នុ  លោក សៃ ីគៃង 
នឹង  ពងៃីក ផ្ទៃ ដី ដាំ  ដុះ ឲៃយកាន់  តៃធំ 
បន្ថៃម ទៀត ។  

លោក សៃ ីថ្លៃងថា៖ « បច្ចបុៃបន្ន  ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ របស់ កៃុម ហ៊ុន ទៅបៃទៃស ចិន  គឺ 

មនិទានឆ់្លើយ តប នងឹ បរមិាណនៃការ- 
បញ្ជា ទិញនះ ទៃ»។ 

ការ នាំ ចៃញ ចៃក អំបូង លឿង សៃស់ 
ព ីកម្ពជុា ទៅ ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិគតិ ចាប ់ព ី
ដើម ឆ្នាំ  ២០២០  រហូត មក ដល់ ថ្ងៃ ទី ៨  
ខៃ កក្កដា  សមៃច បាន  ១៤៧  ៧៦០  
តោន  កើន ឡើង ជាង  ១៥០ ភាគ រយ បើ 
ធៀប ទៅ នឹង រយៈ ពៃល ដូច គា្នា កាល ពី 
ឆ្នាំ មុន ។  នៃះ បើ  យោង តាម លោក  វៃង  
សាខុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា 
បៃមាញ់  និង នៃសាទ ។

លោក សាខនុ  ថ្លៃង ថា៖ «គណុ ភាព 
ចៃក អបំងូ លឿង  កម្ពជុា  នងិ ទនំាក ់ទនំង  
ល្អ ផ្នៃក ពាណិជ្ជ កម្ម បាន ធ្វើ ឲៃយ ការ នាំ- 
ចៃញ ផលិត ផល កសិកម្ម ពី កម្ពុជា ទៅ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ  កើន ឡើង ជា លំដាប់   
ពិសៃស ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២០  នៃះ »៕LA   

ធូ វិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ កម្ពជុា គៃង នងឹ  សាងសង ់
ខៃសៃ បណា្តាញ រងបញ្ជូន   អគ្គិសនី ដៃល 
មាន បៃ វៃង ជិត  ៣ ០០០គីឡូ ម៉ៃតៃ   
ដើមៃប ីឲៃយ គៃបដណ្តប ់គៃបភ់មូទិាងំ អស ់
នៅ ទីជន បទ  ដោយ គមៃង នៃះ មាន 
តម្លៃ បៃមាណ ៨២ លាន ដុលា្លារ  ជា កម្ចី 
ពី  រដា្ឋា ភិបាល ចិន ។

ការ បង្ហើប ព ីគមៃង នៃះ តៃវូ បាន ធ្វើ 
ឡើង   នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំពភិាកៃសាលើ ការ- 
ងារក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ការ អនុវត្ត ផៃន ការ 
សកម្ម ភាព ក្នុង ការ បង្កើត សហគមន៍ 
វាសនា រមួ កម្ពជុា - ចនិ រវាង លោក  ហោ  
ណាំ ហុង  ឧបនា យក រដ្ឋ មន្តៃី  និង ជា 
សហ  បៃធាន  គណៈ កមា្មាធកិារ សមៃប- 
សមៃួល អន្តរ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា - ចិន  
ជា មួយភាគីចិន ដឹក នាំ ដោយ   លោក  
វា៉ាង  យ ី តាម រយៈ វដីៃអ ូ ខន  ហ្វរឺនិកាល-  
ពី សបា្តាហ៍ មុន ។ 

លោក  ស៊យុ  សៃម  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួរ៉ៃ  
និង ថាម ពល  ដៃល បាន ចូល កិច្ច បៃជុំ 
នៃះ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វិស័យ      
ថាមពលរបស់ កម្ពុជា គឺ មាន គមៃង 
ចាំ បាច់  និង អាទិ ភាព  ១   គឺ គមៃង 
ពងៃីក បណា្តាញ អគ្គិសនី ភាវរូប នីយ- 
កម្ម ជន បទ ជំហាន ទី  ៧។ 

លោក បានឲៃយ ដឹងថា  គមៃង នៃះ 
នឹង សាង សង់ ខៃសៃ បណា្តាញ បញ្ជូន រង 
អគ្គិសនី តង់ សៃយុង  ២២  គីឡូ វ៉ុល  និង  
៣៥ គឡី ូវ៉លុ  ដៃល មាន បៃវៃង សរបុ  ២ 
៩៧០ គីឡូ ម៉ៃតៃ នឹង  គៃបដណ្តប់លើ    
ភូមិ ចំនួ ន ១៣៣  ក្នុង  ខៃត្ត ចំនួន  ១៤  
រមួ មាន   ឧត្តរ មាន ជយ័   សៀម រាប  កៃចៃះ  
បាត ់ដបំង  ប៉ៃលនិ  ពោធិ៍ សាត ់ពៃ  វៃង   
តៃបូង ឃ្មុំ  កំពង់ ស្ពឺ កំពង់ ឆ្នាំង  កំពង់ ធំ   
ស្ទឹង តៃង   តាកៃវ  និង  ខៃត្ត កំពត ។ 

លោក វិចទ័រ ហៃសូនា អគ្គ នាយក នៃ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន ថាម ពល នៃកៃសួង រ៉ៃ  
និង ថាម ពល បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល 

ថ្ងៃអាទិតៃយថា  បច្ចុបៃបន្ន  ការសាងសង់ 
បណា្តាញ តងស់ៃយងុ ខ្ពសរ់បសក់ម្ពជុា បាន 
គៃបដណ្តប់ គៃប់  ២៥  ខៃត្ត កៃុង ហើយ 
ប៉នុ្តៃ នៅ មនិ ទានម់ាន បណា្តាញ រង  ភា្ជាប ់
ទៅ  ដល់ ទីជន បទ  ដូច្នៃះ គមៃង នៃះ  
នងឹ ជយួ បពំៃញ កង្វះ ថាម ពល អគ្គសិន ី
ចំនួន   ២ ភាគ រយ នៃ ការ ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិ-
សនីរបស់ កម្ពុជា     នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន ។  

លោក បន្តថា តាម ផៃនការ គមៃង 
នៃះ នឹង មាន ទឹក បៃក់ បៃមាណ ៨២ 
លាន ដុលា្លារ  ដៃល ជា សមៃបទា ន   ហិរញ្ញ- 
បៃបទាន ពី រដា្ឋាភិបាល ចនិសមៃប ់វស័ិយ  
ថាម ពល របស់ កម្ពុជា ដោយ  នឹង ចុះ 
ហត្ថ លៃខា នៅខៃ កៃយ នៃះ ដោយ   
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន  ក្នុង 
ឱកាសធ្វើ  ជាសាកៃសី ក្នងុ ពធិ ីចុះកចិ្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី  កម្ពុជា-ចិន ។

លោក ថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំគិត ថា ទៅ តាម 
ផៃន ការ សម្តៃច តៃជោ នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
នងឹ អញ្ជើ ញទៅ ទកីៃងុ ប៉ៃ កាងំ ក្នងុ រង្វង ់
ខៃ សីហា ដៃល នឹង មាន ការ ចុះ ហត្ថ-
លៃខា លើ កម្ចីនៃះ។ គមៃង នៃះនឹង 
ជួយ ពងៃីក បណា្តាញ អគ្គិសនី ដល់ ទី - 
ជន   បទ គៃប់់ភូមិ ទាំង អស់ »។ 

លោក ហោ ណាំ ហុង  បាន   បៃប់ អ្នក- 

សារ ពត័ម៌ាន កៃយ បញ្ចប ់កចិ្ចបៃជុ ំនៃះ  
កាល សបា្តាហ ៍មនុ ថា គមៃង   សមៃបទាន  
ហរិញ្ញ បៃបទាន របស ់រដា្ឋា ភបិាល ចនិ  នងឹ 
ជួយ ដល់ គមៃង បនា្ទាន់ ចំនួន៨  នៅ 
កម្ពុជា  ដើមៃបី អភិវឌៃឍន៍ សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
សង្គម ។ គមៃង   ទាងំ នះ រមួមាន  ការ- 
តភា្ជាប ់បណា្តាញ អគ្គសិន ី ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់  អណ្តូង ទឹក  និង សៃះ- 
ទកឹ ការ សាង សងឃ់្លាងំ ស្តកុ សៃូវ នងិ 
ឡសម្ងួត ពៃម ទាំង កសាង  មន្ទីរ  ពៃទៃយ 
នៅ តាម ទីជន បទ  ផង ដៃរ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «កៃយពី បៃជុំ នៃះ 
ភាគីចិន បាន ឆ្លើយ យល់ ពៃមតាម 
សណំើ  យើង ទាងំ អស ់ហើយ  ភាគ ី ចនិ 
បាន ធ្វើ ជាបញ្ជីការងារ ភា្លាម ៗ  សមៃប់  
ធ្វើការងារ  រួម គា្នាអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច  និង 
សង្គម កម្ពុជា យើង  »។ 

លោក បន្ត ថា៖ «សមៃបទាន ហិរញ្ញ-
បៃបទាន ជា បៃក់យន់ របស់ ចិន និង 
ដលុា្លារ សរបុ  ទាងំអស ់មាន  ៨គមៃង 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ - ២០២៥ ។ ក្នុង 
នះ  ភាគី ចិន នឹង ជួយ លើ គមៃង ត- 
ភា្ជាបប់ណា្តាញ អគ្គសិន ី ទៅ ជន បទ  ដើមៃបី  
ជយួ សមៃលួ ដល ់ជវីភាព រស ់នៅ របស ់
បៃជាជន យើង »៕  LA

កម្ពជុានឹងសង់ខ្រស្របណា្តាញរងជិត៣ពាន់គីឡូម៉្រត្រ

ទិដ្ឋភាពខ្រស្រ បណ្តាញ ច្រក ចាយ អគ្គសិនី ជា ច្រើន ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំ្រញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

កម្ពជុាកំពុងសិក្រសាពីការបង្កើតតំបន់...
ត ព ីទពំរ័  ១...វៃច ខ្ចប ់នងិ ចៃក   ចាយ  

នៅ   កន្លៃង តៃ មយួ នងឹ ផ្តល ់  ភាព ងាយ- 
សៃួល និង សកា្តានុពល យា៉ាង ចៃើន  ។ 
លោក បន្ត ថា នៃះ ជា ការ ចង់ បាន ពី 
វិស័យ ឯកជន  យូរ មក ហើយ។ វិស័យ 
ឯកជន  ចង ់ឲៃយ មាន ការ បង្កើត តបំនន់ៃះ   
នៅ គៃប់  កន្លៃង    ក្នុងបៃទៃស ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « នៃះ ជា ក្តី បៃថា្នា 
ដៃល វសិយ័ ឯកជន ចង ់បាន  ។  ខ្ញុ ំតៃង- 
តៃ លើកឡើង   ក្នុង ជំនួប ជា មួយ ថា្នាក់- 
ដឹកនា ំកៃសងួ មយួ ចនំនួ ដចូ ជា កៃសងួ  
ពាណជិ្ជកម្ម នងិ កសកិម្ម ជា ដើម ដើមៃប ី
ជំរុញ លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ បង្កើត តំបន់  
ពិសៃស សមៃប់ បណ្តុំ រោង ចកៃ កៃច្នៃ 
ផលតិផល ក ស-ិឧសៃសាហកម្ម បមៃើ ឲៃយ 
ការ បៃើ បៃស់ ក្នុង សៃុក និង នាំ ចៃញ»។ 

យោង តាម លោក លមឹ ហៃង តបំន ់
ពិសៃស  នៃះ អាចនឹង មិន មាន ទំហំ ធំ 
ដូច តបំនស់ៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស  ទៃ  ដោយគៃ 
អាច ធ្វើ ឡើង ក្នុង លក្ខណៈ ទៃង់ ទៃយ 
តូច ៗ   នៅ តាម ខៃត្ត កៃុង ផង ដៃរ ។ 

លោក បន្ត   ថា ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន រដា្ឋាភិ-
បាល  កំពុង ជំរុញ ឲៃយ មាន ការ វិនិយោគ 
លើ   វិស័យ ក សិ-ឧសៃសាហកម្ម  ហៃតុ- 
នៃះ ការ បង្កើត តំបន់ ពិសៃស  នៃះ  នឹង 
អាច ចលូ រមួ ចណំៃក យា៉ាង ខា្លាងំ ក្នងុ ការ- 
បង្កើត  ឱកាស ការងារ  នងិ ពងៃងឹ សន្ត-ិ
សុខ សៃបៀង អាហារ ផង ដៃរ ។  លោក 
អះអាង ថា៖ «  នៃះ ជា សញ្ញា ល្អ សមៃប ់  
កសិករ និង អ្នក ដៃល មាន បំណង  វិនិ-

យោគ លើ  កសិ-ឧសៃសាហកម្ម  »។  
វិស័យ ឯកជន រំពឹង ថា លក្ខខណ្ឌ នៃ 

ការ វិនិយោគ លើ ការ បង្កើត តំបន់ ពិ-
សៃស  នៃះ នងឹ ទទលួ បាន នវូ ការ លើក- 
ទឹក ចិត្ត ចៃើន ពី រដា្ឋាភិបាល ។ នៃះ បើ 
តាម លោក លឹម ហៃង។

អន ុបៃធាន សហ ពន័្ធ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា 
លោក ចាន ់សឃុងំ បាន បៃបភ់្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ថា ការ បង្កើត  តំបន់ ពិសៃស  នៃះ  
នឹង ចូល រួម ចំណៃក ជួយ ធ្វើ ឲៃយ សមត្ថ-
ភាព នៃ ការ ផលិត សៃូវ  នៅ កម្ពុជា កើន  
ឡើង ១កមៃិត បន្ថៃម ទៀត ប៉ុន្តៃ មិន 
ចៃើន   ទៃ  ពៃះ  វិស័យ សៃូវ អង្ករ   កម្ពុជា 
បាន ដើរ លឿន ១ ជំហាន រួច  បើ ធៀប 
នងឹ វសិយ័ ផៃសៃងៗ ទៀត   ។  លោក បន្ត ថា 
តំបន់ ពិសៃស  សមៃប់ វិស័យ កសិ-
ឧសៃសាហកម្ម នឹង ជួយ ចៃើន ទៅ ដល់ 
ផ្នៃក កសិកម្ម ដៃល នៅ ទន់ ខៃសាយ ឲៃយ 
បាន កាន់ តៃ ខា្លាំ ង នៅ ពៃល អនាគត  ។

លោក  និយាយ ថា៖  « ទោះ បី ជា មិន 
ជយួ ចៃើន ដល ់វសិយ័ សៃវូ អង្ករ ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំ
គាំ ទៃ  ពៃញ ទំហឹងចំពោះ   ការ បង្កើត  ឲៃយ  
មាន  តបំនព់សិៃស នៃះ ពៃះ វា ជា ផ្នៃក 
មួយដ៏សំខាន់ក្នុង ការ គាំទៃ ដល់ ការ- 
បង្កើន សមត្ថភាព ផលតិ   នៅក្នងុ វសិយ័  
កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា »។

របាយការណ៍ កៃសួង កសិកម្ម បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ ខៃ  ដើម ឆ្នាំ 
នៃះ  កម្ពជុា   នា ំចៃញ ផលតិ ផល កសកិម្ម   
បាន ចំនួន ២,៩៣ លាន តោន៕ LA



បច្ចុប្បន្ន ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្ល
វិនិយោគិនអាចវិនិយោគបាននៅក្នុង
ទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជារួមមាន៖ភាគ-
ហ៊នុ(Stock)សញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្ម
(CorporateBond)នងិឧបករណ៍
និស្សន្ទ ឬឧបករណ៍ដ្រីវ្ទីវ (De-
rivative product)និងលើឯកតា
មូលនិធិន្គម្ងវិនិយោគរួមដ្ល
ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីគ.ម.ក.។
ដើម្បីឱ្យការវិនិយោគក្នុងទីផ្សារមូល-
បត្ទទួលបាននូវផលចំណ្ញនិង
ផលត្ឡប់មកវិញជាទីគាប់ចិត្ត វិនិ-
យោគនិត្វូយលដ់ងឹឱយ្បានសុជីម្
ពីផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដ្លខ្លួនចង់
វិនិយោគដូច្ន្ះយើងសូមពន្យល់
ដោយសង្ខ្បពីផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
នីមួយៗដូចខាងក្ម៖

អ្វីជាភាគហ៊ុន?ភាគហ៊ុនគឺជា
ប្ភ្ទមូលបត្កម្មសិទ្ធិដ្ល
អ្នកវិនិយោគភាគហ៊ុនមានភាពជា
មា្ចាស់កម្មសទិ្ធិ១ផ្នក្នៅក្នងុក្មុហ៊នុ
នោះ។អ្នកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនហៅថា
ភាគហ៊ុនិកនឹងទទួលបានភាគលាភ
ទៅតាមសមាមាត្ន្ចំនួនភាគហ៊ុន
ដ្លកាន់កាប់និងទៅតាមប្ក់
ចំណ្ញដ្លក្ុមហ៊ុនបោះផ្សាយ
លកម់លូបត្(Issuer)ទទលួបាន
ដោយប្ងច្កប្ចាំឆមាសឬប្ចាំ
ឆ្នាំ។ម្យ៉ាងវិញទៀតភាគហ៊ុនិកអាច
ទទួលបានប្ក់ចំណ្ញមូលធន
(Capitalgain)តាមរយៈការលក់
ភាគហ៊ុនទៅវិញបើភាគហ៊ុននោះ
ឡើងថ្ល្។លើសពីន្ះទៀតភាគហ៊ុ-
និកអាចបំប្ល្ងភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន
ទៅជាសាច់ប្ក់បានដោយងាយ-
ស្ួលនិងគ្ប់ព្លដ្លគ្ត្ូវការ
តាមរយៈការលក់ភាគហ៊ុននៅលើ
ទីផ្សារ។ភាគហ៊ុនគឺជាឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានប្ជាប្ិយភាព
ជាងគ្បំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
ក៏ដូចជានៅទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
ផងដ្រ។

អ្វីជាសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម? 
សញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្មជាបភ្ទ្មលូ
បត្បំណុលដ្លតំណាងឱ្យកិច្ច-
សន្យខ្ចីប្ក់រវាងបុគ្គលបោះផ្សាយ

មលូបត្បណំលុ(រមួមានសាជវីកម្ម
សហគ្សរដ្ឋ)និងវិនិយោគិន
(មា្ចាស់មូលបត្បំណុល)ហើយ
ដល្មាននយ័ថាអ្នកកានក់ាប់សញ្ញា-
បណ្ណន្ះជាអ្នកឱ្យលុយទៅគ្ខ្ចី
ដោយទទលួបានមកវញិនវូការបក្់
ដ្លបានកំណត់ទុកជាមុន(អត្
គូប៉ុង)ហើយថ្ល្របស់វាប្ប្ួលនៅ
ក្នុងដ្នដ្លកំណត់ដោយអត្
ការប្ក់។អ្នកកាន់កាប់សញ្ញាបណ្ណ
សាជីវកម្ម នឹងតូ្វបានទូទាត់ប្ក់
សងវិញព្ញល្ញ(ទាំងប្ក់ដើម
និងការប្ក់)នៅព្លដល់ឥណ-
បត្ទិាន(Maturitydate)ដល្ជា
ទូទៅមានរយៈព្លពី១ឆ្នាំទៅ១០
ឆ្នាំ ឬ២០ឆ្នាំ។លើសពីន្ះអ្នក
កានក់ាប់សញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្មក៏អាច
បំលង្សញ្ញាបណ្ណទៅជាសាចប់ក្់
តាមរយៈការលក់នៅលើទផីស្ារផងដរ្
ប៉ុន្ត្ការបំប្ល្ងទៅជាសាច់ប្ក់មាន
ភាពយឺតយ៉ាវដោយសារសន្ទនីយ-
ភាពទីផ្សារ (Market liquidity)
នៅមានកម្តិទាបនៅឡើយបើធៀប
នឹងភាគហ៊ុន។ដោយឡ្កក្នុងករណី
ក្ុមហ៊ុនក្ស័យធន មា្ចាស់បំណុលត្ូវ
បានទូទាត់សងមុនមា្ចាស់ភាគហ៊ុន។

 អ្វីជាឧបករណ៍និសស្ន្ទឬឧបករណ៍
ដ្រីវ្ទីវ? ឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺជា
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លជាប្ភ្ទ
មួយន្មូលបត្ដ្លសំដៅដល់
កិច្ចសន្យលើគមា្លាតថ្ល្ (Contract
ForDifference)ន្ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដើម ដ្លច្ញពីមូលបត្
កម្មសិទ្ធិមូលបត្បំណុលសន្ទស្សន៍
ទីផ្សារលោហៈធាតុមានតម្ល្ប្ង
ឆៅឧស្ម័នធម្មជាតិផលិតផល

កសិកម្ម រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណជាដើម
ហើយត្ូវបានជួញដូរក្នុងទីផ្សារ
ឧបករណ៍និស្សន្ទ។
វិនិយោគិនដ្លធ្វើការជួញដូរលើ

ឧបករណ៍និស្សន្ទអាចទទួលបាននូវ
ប្ក់ចំណ្ញខ្ពស់និងឆប់រហ័ស
ក៏ប៉ុន្ត្ហានិភ័យក៏ខ្ពស់ដូចគា្នាដ្រ
ដ្លគ្ត្ងនិយយថាHighRisk
HighReturnហើយវនិយិោគនិអាច
ជួញដូរបានទៅលើគូរូបិយប័ណ្ណជា-
ច្ើនប្ភ្ទដូចជា៖EUR/USD,
USD/JPY,GBP/USD,USD/
CHF,AUD/USD,NZD/USD,
USD/CAD,EUR/GBP,ហាងឆ្ង
ប្ងនិងហាងឆ្ងផលិតផល
កសិកម្មនានា(ពោតសណ្ត្កស្ូវ
សាលីធ្យូងថ្ម)ជាដើម។វិនិយោគិន
អាចធ្វើការជញួដរូ២៤ម៉ាងក្នងុ១ថ្ង្
/៥ថ្ង្ក្នុង១សបា្តាហ៍និងអាចដក
ប្ក់ចំណ្ញឬជាសាច់ប្ក់បាន
គប្ព់ល្បស្និជាមនិចង់វនិយិោគ
បន្តទៀតឬនៅព្លចង់ចាកច្ញពី
ទីផ្សារ។

អ្វីជាអាជីវកម្មគម្ងវិនិយោគរួម
(Collective Investment
Scheme-CIS)?CISគជឺាបភ្ទ្
អាជីវកម្មមួយដ្លអនុញ្ញាតឱ្យ
ក្ុមហ៊ុនមូលនិធិណាមួយធ្វើការ-
ប្មូលមូលនិធិ ឬសាច់ប្ក់ពី
វិនិយោគិននិង/ឬសាធារណជន
ដើម្បីវិនិយោគទៅលើគម្ងដ្ល
បានកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ។
ក្ុមហ៊ុនមូលនិធិអាចវិនិយោគបាន
ទៅលើ៖ វិស័យអចលនទ្ព្យភាគ-
ហ៊ុនបណ្ណបំណុល វិស័យកសិកម្ម
វិស័យបច្ច្កវិទ្យជាដើមដោយ
គម្ងវិនិយោគទាំងន្ះត្ូវបាន
គ្ប់គ្ងដោយបុគ្គលដ្លមាន
វិជា្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងមានបទ-
ពិសោធក្នុងការវិនិយោគយូរឆ្នាំ 
ពម្ទាងំមានហានភិយ័ទាបផងដរ្។
ចពំោះបក្ច់ណំញ្ក្មុហ៊នុនងឹត្វូ
ធ្វើការបង្ចក្ទៅតាមសមាមាត្ន្
ចំនួនដ្លវិនិយោគិនបានចូលរួម។
បញ្ជីក្ុមហ៊ុនដ្លបានចុះបញ្ជី

លក់ភាគហ៊នុនងិសញ្ញាបណ្ណសាជវី-
កម្មនៅផ្សារមូលបត្កម្ពុជានិងក្ុម
ហ៊ុនសមភាគីកណា្តាលក្ុមហ៊ុន
បោះផ្សាយលក់មូលបត្កម្មសិទ្ធិ
(ភាគហ៊ុន)

រៀបរៀងដោយ៖គណៈកម្មការមូល-
បត្កម្ពុជានាយកដ្ឋានស្វជ្វ
បណ្តះុបណ្តាលអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
មូលបត្និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
អីុម្ល៖edu@secc.gov.kh 
ទូរស័ព្ទល្ខ៖023 885 611
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ប្រធានបទទី៣៖ឱកាសវិនិយោគក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជា

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ការវិនិយោគក្នងុទីផ្សារមូលបត្នៅកម្ពជុាគឺជាឱកាសវិនិយោគដ៏ល្អសម្ប់វិនិយោគិន។

ទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជាត្ូវបាន
បង្កើតឡើងស្បតាមទិសដៅ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុង
ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
សុជីម្នងិគាទំ្ដល់កណំើន
ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិប្កបដោយ
ចីរភាព។

បញ្ជីក្រុមហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុននិងសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម
នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល

ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ(ភាគហ៊ុន)

១ រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្ុងភ្នំព្ញ

២ ក្ុមហ៊ុនេ្រហ្គនធ្វីនអិុនធើណ្សិនណល(ខ្មបូឌា)ភីអិលសុី

៣ កំពង់ផ្ស្វយ័តភ្នំព្ញ

៤ ភ្នំព្ញអ្សអីុហ្សិតភីអិលសុី(ភីភីអ្សភី)

៥ កំពង់ផ្ស្វយ័តក្ុងព្ះសីហនុ(ក.ស.ស)

៦ ធនាគារអ្សុីលីដាភីអិលសុី

ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល(សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម)

១ គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុហតា្ថាកសិករលីមីតធីត

២ អិលអូអិលសុី(ខ្មបូឌា)ភីអិលសុី

៣ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសុីចំកាត់(ធនាគារABA)

៤ ធនាគារភ្នំព្ញពាណិជ្ជ“ភីភីសុីប៊្ង”ម.ក

៥ អអិមអ្(ខ្មបូឌា)ម.ក

៦ គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុប្សាក់ម.ក

ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាលដ្រលបានអាជា្ញាបណ្ណពីគ.ម.ក.

១ ក្ុមហ៊ុនខ្មបូឌានដ្រីវ៉្ទីវអិុចឆ្ងឯ.ក

២ ក្ុមហ៊ុនភ្នំព្ញដ្រីវ៉្ទីវអិុចឆ្ងភីអិលសុី

៣ ក្ុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ហា្វាយន្នសលខបភើរ្សិន

៤ ក្ុមហ៊ុនហ្គោលហា្វាយន្នសលគ្លូប៊លអិុនវ្សមុិន

៥ ក្ុមហ៊ុនគ្លូប៊លលីឃ្វីឌីធីអិុចឆ្ងឯ.ក

ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដ្លបានអាជា្ញាប័ណ្ណពីគ.ម.ក.មានចំនួន៣០
ក្ុមហ៊ុននិងសម្ប់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ក្ុមហ៊ុនសូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រ
គ.ម.ក.(www.secc.gov.kh)។
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ក្រុងព្រយុងយ៉ាងៈ  ទី ភ្នាក់ ងារ 
ព័ត៌ មាន មជ្ឈិម កូ រ៉្(KCNA)  
បាន ថ្ល្ង កាល ពី ថ្ង្អាទិត្យ ថា  
លោក គមី  ជងុ អ៊នុ  ជា ម ្ដកឹ នា ំ
សាធារ ណរដ្ឋ ប្ជាធិប  ត្យ្យ 
បជ្ា មានតិ   ក ូរ៉ ្ (DPRK)  បាន 
ប្កាស ដាក់ ប្ទ្ស ក្នុង  គ្- 
អាសន្ន  នៅ ក្នុង ទីក្ុង ក្សុង  
ក្យ ពី ទី ក្ុងព្ំដ្នន្ះ  
បាន រាយ ការណ៍អំពី ករណី 
គួរឲ្យ  សង្ស័យ មាន ការ  ឆ្លង វី រុស 

ផ្លូវដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា ប្ភ្ទ ថ្មី ដ៏ 
ចម្ល្ក ន្ះ នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កូ រ៉្- 
ខាង ជើង ។ 

 លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ថ្ល្ង 
កាល ពី ថ្ង្ សៅរ៍  ខណៈ លោក 
បាន ធ្វើ ជា អធិបតី ក្នុង កិច្ច ប្ជុំ 
ធំ បនា្ទាន់ មួយ នៅ  ការិយា ល័យ- 
នយោ បាយ ន្ គណៈ កមា្មា-
ធិការ មជ្ឈិម បក្ស ពល ករ ថា ៖ 
«មាន សា្ថាន ការណ៍ កើត ឡើង 
យា៉ាង អាក្ក់ មួយ  ដ្ល វី រុស ដ៏ 

កាច សាហាវន្ះ   អាច ត្ូវ  
និយាយបាន  ថា  វា នឹង ចូល 
វាយលុក នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កូ រ៉្ - 
ខាងជើង ន្ះ » ។ 

 លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន-
បញ្ជាក់ ថា  លោក បាន ចាត់- 
វធិាន ការ មនុ គ ្កាល ព ីថ្ង ្សៅរ ៍ 
ដើម្បី បិទ ទី ក្ុង ក្ សុង ទាំង-
ស្ុង  ហើយ ដាក់ ស្ុក  និង 
តំបន់ នីមួយ ៗ  ឲ្យ នៅ ដាច់-
ដោយឡ្ក ពី គ្នា  ជា បនា្ទាន់  
ក្យ ពី មាន ករណី ឆ្លង វីរុស - 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  ត្ូវ បាន គ្ 
រាយ ការណ៍ នោះ ។ 

 ដោយមើល ឃើញ  សា្ថាន- 
ការណ ៍ ដ៏ គ្ះ ថា្នាក់ក្នុង ទី ក្ុង 
ក្សុង នោះ លោក គីម  ជុង- 
អ៊ុន បាន ថ្ល្ង ថា  លោក បាន 
សម្ច ចិត្ត ចាត់ វិធាន ការ ដាក់ 
ប្ទ្ស ក្នុង គ្ អាសន្ន ប្ព័ន្ធ - 
បឆ្ាងំ ការឆ្លង  វ ីរសុ ន្ះ  ជា មយួ  
ប្ព័ន្ធ គ្អាសន្ន អតិបរមា     
នងិ បក្ាសអា សន្ន ក្នងុ កម្តិ- 
១ ខ្ពស់ ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្ភព ជា-
ច្ើន បាន និយាយ កាល ពី-
ថ្ង្អាទិត្យ ថា  ប្ទ្ស កូ រ៉្ - 
ខាងត្បូង  និង អាម្ រិក  បាន 
យល់ ព្ម ធ្វើ សម យុទ្ធ រួម ទ្ង់- 
ទយ្ធ ំមយួ  នៅ ខ ្កយ្  នៅ 
ក្នុង លក្ខណៈ  ទ្ង់ ទ្យ ធំ ១  
ជា ជាង ការ លុប ចោល សម- 
យុទ្ធ នោះ  ស្ប ព្ល ប្ទ្ស 
ន្ះ  មាន ការ  បន្ត  ឆ្លង រាល ដាល 
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្ភ្ទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្ល្ក  ន្ះ ។ 

ថា តើ  ការ ធ្វើ សម យទុ្ធ នៅ រដវូ 
ក្តៅ ប្ចាំ ឆា្នាំ ដោយ របៀប ណា  
រវាង ប្ទ្ស ទាំង ២ ត្ូវ បាន 
ផ្តៅត ទៅ លើ សា្មារតី ប្ុងប្- 
យ័ត្ន មួយ  ខណៈ ការ ធ្វើ សម-
យទុ្ធ នៅ នទិាឃ រដវូ របស ់ពកួ គ ្ 
ត្វូ បាន ពនយ្ារ ពល្ ដោយ គ្មាន 
ការ កំណត់  ដោយ សារ ការ ឆ្លង 
រាល ដាល វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា  
នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កូ រ៉្ ខាង ត្បូង 
មួយ ន្ះ ។ 

 បទ្ស្ ទាងំ ២ គង្ ធ្វើ សម- 

យុទ្ធ  ដ្ល តាម ធម្មតា បាន ធ្វើ 
ឡើង នៅ ខ្ មីនា  និង ខ្ សី ហា  
ក៏ ត្ូវ បាន  ឃ្លាំ មើល យា៉ាង យក-
ចិត្ត ទុក ដាក់  ដោយ ប្ទ្ស កូ - 
រ៉្ខាង ជើង  និង បានជាប់ ទាក់ - 
ទង ទៅ នឹង ការ រៀប ចំ  សម្ប់ 
ក្ុង ស្អ៊ូល  ដើម្បី ត្ឡប់ ទៅ 
រក ការ គ្ប់ គ្ង ប្តិបត្តិការ 
(OPCON) ព្ល មាន សង្គ្ម  
របស់ កង កមា្លាំង របស់ ខ្លួន  ពី 
អាម្ រិក នោះ ។ 

 បភ្ព មយួ ព ីរដា្ឋាភ ិបាល ក្ងុ 
ស្អ៊ូល  បាន ថ្ល្ង ថា ៖«  កូ រ៉្-
ខាងត្បូង  និង US បាន ច្ក-
រលំក្ តម្វូ ការ ចា ំបាច ់ ដើមប្ ីធ្វើ 
អ្វី ដ្ល យើង បាន សង្ឃឹម ថា  
នឹង ត្ូវ ធ្វើ និង អាច ធ្វើ សម យុទ្ធ 
(នៅ រដូវ ក្តៅ ខាង មុខ )  ក្យ 
ពី ការ ដាក់ សា្ថាន ការណ៍ ទាំង-
ស្ុង ទៅ លើ ជំងឺ កូ វីដ១៩  នៅ 
ព្ល បច្ចុប្បន្ន   យក មក ពិចារ-
ណា នោះ » ៕ Yonhap/SK

តពទីពំរ័១ ...កាល ព ីខ ្មស្ា អពំ ីការ- 
រួប រួម គ្នា  ដើម្បី ប្យុទ្ធ ប្ឆាំង នឹង វីរុស 
ផ្លូវ ដង្ហើម ន្ះ  និង បង្កើត វា៉ាក់ សាំង។

ពិភពលោក កំពុង ប្ឹង ប្ង ផលិត 
វា៉ាកស់ាងំ មយួ ដល្ អាច ការពារ មនសុស្ 
ជា ច្ើន បឆ្ាងំ នងឹ វរីសុ មយួ ដល្ កពំងុ 
បង្ក មហន្ត រាយ ដល ់សដ្្ឋ កចិ្ច សកល ។ 
លោក ហ្គត្ស ៍បាន ថ្លង្ ថា ការ វនិយិោគ 
ទៅ លើ រោង ចក ្ជា ច្ើន នៅ ទ ូទាងំព-ិ
ភព លោក អាច ធានា ថា  តំបន់ ជា ច្ើន 
លើស ព ីអាមរ្កិ ទៅ ទៀត   អាចនងឹ មាន 
វា៉ាក ់ សំាង ការ ពារ ជងំ ឺកវូដី  ១៩ នា ពល្ 
ឆាប់ៗ ន្ះ។ 

ករណី ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា សកល បាន 
កើន ឡើង ជាង ១៦ លាន នាក់  និង 
ចំនួនអ្នក សា្លាប់  បាន កើន ឡើង ជាង 
៦៤៤ ០០០ នាក់ ។ 

រដ្ឋ វកីតរូៀ ន ្បទ្ស្ អសូ្តៅ្ល ី បាន 
រាយ ការណព៍ចីនំនួ សា្លាប ់បច្ា ំថ្ង ្ខ្ពស ់ 
និង ករណី ឆ្លង កើន ឡើង ខា្លាំង។ 

បព្ន័្ធ ផស្ព្វ ផស្ាយ រដ្ឋ  បាន រាយ ការណ ៍
ថា  បទ្ស្ ករូ៉ ្ខាងជើង  បាន បទិ ក្ងុ 
១ របស់ ខ្លួន មាន ព្ំដ្ន ជាប់  ប្ទ្ស 
កូរ៉្ ខាង ត្បូង  ក្យ ពី បាន រក ឃើញ 
មនុស្ស មា្នាក់ ដ្ល អាច ឆ្លង វីរុស ន្ះ ។ 
ប្ទ្ស សិង្ហបុរី  និង មា៉ាឡ្សុី  បាន 
និយាយ ថា  ពួក  គ្ បាន ព្ម ព្ៀង ទៅ 

លើ ចំណុច សំខាន់ៗ ន្ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
តាម ផ្លូវ ប្តង។ 

រដ្ឋ ហ្វ្លរ ីដា  បាន កើន ឡើង លើស ក្ងុ- 
ញូវ យ៉ក  ខណៈ រដ្ឋ អាម្រិក ១ន្ះ មាន 
ចំនួន ករណី ឆ្លង ខ្ពស់ បំផុត ទី ២ បនា្ទាប់ 
ពី រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា។  ករណី ឆ្លង នៅ 

ទទូាងំ  បទ្ស្  បាន កើន ឡើង បច្ា ំថ្ង ្
ខ្ពស់ បំផុត ទី២ នៅ លើ របាយ កា រ ណ៍។  

អាមរ្កិ ឡាទនី នងិ កោះ ការបី៊នី  បាន 
កតត់ ្ករណ ីឆ្លង ៤ ៣២៨ ៩១៥នាក ់
នងិ សា្លាប ់១៨២  ៥០១នាក ់បនា្ទាប ់មក 
អឺរ៉ុប មាន ករណី ឆ្លង  ៣ ០៥២ ១០៨ 

នាក់ និង សា្លាប់ ២០៧ ៧៣៤ នាក់ ។     
ជងំ ឺរាតតប្ាត ន្ះ  បាន បន្ត រាល ដាល 

ក្នងុ លប្ឿន យា៉ាង ឆាប ់រហស័  នងិ ករណ ី
ឆ្លង ជាង ៥ លាន នាក់  ត្វូ បាន បក្ាស 
ចាប់ តាងំ ព ីខ្ កក្កដា  ដ្ល តណំាង ឲ្យ 
១ ភគ ៣ ន ្ករណ ីឆ្លង សរបុ  ចាប ់តាងំ 

ពី ជំងឺ ន្ះ បាន ចាប់ ផ្តើម។      
អង្គ ការ សុខភព ពិភព លោក  និយាយ  

ថា  ករណី ឆ្លង ជាង ១ លាន នាក់  តូ្វ 
បាន គ្ កត់ ត្ នៅ ក្នុង សបា្តៅហ៍ៗ ន្ 
រយៈ ព្ល ៥ សបា្តៅហ៍ ចុង ក្យ ន្ះ  
ដោយ មាន ករណ ីឆ្លង សរបុ ២៨ មឺនុ នាក ់
ត្វូ បាន គ ្រាយ ការណ ៍នៅ ក្នងុ ថ្ង ្ទ២ី៤ 
កក្កដា ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ប្ទ្ស ដ្ល មាន ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
ខ្ពស ់បផំតុ បើ ប្ៀប ធៀប ទៅ នងឹ ចនំនួ 
បជ្ាជន សរបុ របស ់ខ្លនួ គ ឺបទ្ ្សបល្- 
ហ្សុិក  ដោយ បាន សា្លាប់ ៨៥ នាក់ ក្នុង 
បជ្ា ជន ១០ មឺនុ នាក ់ បនា្ទាប ់មក អង-់
គ្ល្ស មាន អ្នក សា្លាប់ ៦៧ នាក់  និង 
អ្ស្បា៉ាញ ៦៧នាក់  អីុតាលី មាន ៥៨ 
នាក់  និង ស៊ុយ អ្ត ៥៦ នាក់ ។  

ចនំនួ ដល្ កពំងុ កើន ឡើង ន្ះ ធ្វើ ឲយ្ 
មាន  ការ ពួ្យ បារម្ភ យា៉ាង ខា្លាងំ ដោយសារ   
ចនំនួ សរបុ ទាងំ អស ់ប្ើ បស្ ់ទនិ្ននយ័ 
ដ្ល AFP  បាន ប្មូល មក ពី អាជា្ញា-
ធរជាត ិនងិ ពត័ម៌ាន មក ព ីអង្គការសខុ-
ភព ពិភព លោក ដ្ល បាន បងា្ហាញ ពី 
ចំណ្ក ន្ ចំនួន អ្នក ឆ្លង ពិត ប្កដ។ 

 ប្ទ្សជា ច្ើន កំពុង ធ្វើ ត្ស្ត រក 
រោគ សញ្ញា  ឬ  ករណី ឆ្លង ធ្ងន់ ធ្ងរ ខណៈ 
ប្ទ្ស ដទ្ ទៀត   សមត្ថ ភព ត្ស្ត  
នៅ មាន កម្ិត ៕ Bloomberg/PSA

DPRKប្រកាសដាក់ប្រទ្រសក្នងុគ្រអាសន្នក្រយ-
ពីក្រុងក្រសុងរយការណ៍មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងនិងអាម្ររិកគ្រង
ធ្វើសមយុទ្ធរួមទ្រង់ទ្រយធំនៅខ្រក្រយ

លោកគីមជុងអុ៊ន(កណ្តាល)កំពុងចូលរួមក្នងុកិច្ប្រជំុធំបន្ទាន់មួយ។AFP

ន្រះគឺជាមូលដ្ឋានHumphreys របស់កងកម្លាងំUS និងកូរ៉្រខាងត្របូង។Yonhap

បី៊លហ្គ្រតស៍ថាក្រមុហុ៊នកូរ៉្រខាងត្របូងអាចផលិតវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩បាន២០០លានឈុត...

លោកបី៊លហ្គ្រតស៍សហស្ថាបនិកន្រក្រមុហុ៊នMicrosoftCorpថ្ល្រងអំពីការផ្តល់ជំនួយសកលដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺឆ្លង។AFP



ប៉ាន់ រិ ទ្ធា 

ខេត្ត   បត់ ដំបងៈ ក្រោយ ពី   បាន ជាវ 
អង្រោងឹ ក្រោចៅ   ក្រោង ដោយ  ដនូ ចាសម់យួ  
មក ប្រោើ   ឃើញ មាន គុណ ភាព ល្អ និង  
មាន ក្រោបូរ ក្រោបាច់  ល្អ    នោះ ក៏ ជំរុញ ឲ្រោយ ទឹក- 
ចិត្ត ស្រោ្ត ីខ្ម្រោរ មា្នាក់ ដ្រោល ស្រោឡាញ់ ចូល-  
ចិត្ត សិប្រោបកម្ម   ច្ន្រោពី  រុក្ខជាតិ វល្លិនោះក៏ 
សម្រោច     ចិត្ត   ទទួល    យក  ផលិត  ផល    ក្រោង 
ឬ ត្រោបាញ ពី ក្រោចៅ របស់  ដូន ចាស់  នៅ 
ក្នុង  ស្រោុក ឯក ភ្នំ  ខ្រោត្ត បាត់ដំបង  ដើម្រោបី 
ផ្រោសព្វ ផ្រោសាយ លក់ បន្ត និង អាច ទុក ជា- 
ក្រោរមរតក សម្រោប់   កូន ខ្ម្រោរ ជំនាន់ក្រោយ 
ផ្ន្រោក វប្រោបធម៌ សិប្រោបកម្ម ទៀត ផង  ។ 

ដោយ សារ ចង់ ឲ្រោយមុខ  របរ សិប្រោបកម្ម 
ក្រោង  ឬ ត្រោបាញ   រុក្ខជាតិដ្រោល មាន  ដុះ 
ក្នុង ស្រោុក ដូចជា  ក្រោចៅ រពាក់ និង  
កបំ្លោក  ជាដើម ន្រោះ នៅ   ត្រោ មាន បន្ត ជា 
ក្រោរមរតក ដនូ តា ខ្ម្រោរ  ព ីមយួ ជនំាន ់ទៅ 
មយួ ជនំាន ់ទៀត   នោះ សា្ថាបនកិ    គ្រោហ- 
ទពំរ័ ឈ្មោះ  «ដ្រោ តម្រោបាញ»  អ្នក ស្រោ ីក្រោវ 
រាសុី កណិកា ក៏ មាន គម្រោង រៀបចំ ឲ្រោយ 
មាន ការ សកិ្រោសា បន្ត ព ីដនូ ចាស ់វយ័  ជាង  
៦០ឆ្នា ំដ្រោល ច្រោះ ក្រោបាច ់ក្រោបរូ  ក្រោង អង្រោងឹ 
ក្រោ  ចៅ   ន្រោះ ផង ដ្រោរ នាព្រោល អនាគត   ។ 
អ្នក ស្រោី ក្រោវ រាសុី កណិកា  បញ្ជាក់ ថា៖ 
« សម្រោប់ ការ ជួយ យក ផលិត ផល-   
សិប្រោប កម្ម ពី ក្រោចៅ ជា ពិស្រោស អង្រោឹង 
ក្រោ ព ីដនូ ចាស ់នៅ ឯក ភ្ន ំនោះ ខ្ញុ ំទើប- 
ត្រោ បាន ទទួ ល ពី គាត់ ប្រោមាណជាង  ១ 
ខ្រោ មុន ន្រោះ ឯង ហើយ នៅចុង  សបា្តាហ៍ 
ន្រោះ  ខ្ញុំ  នឹង ទៅ ផ្ទះ គាត់ ដើម្រោបី ជួយ រក 
អ្នក  ច្រោះ ត្រោបាញ ឬ ក្រោង អង្រោឹង ក្រោចៅ 
បន្ថ្រោម ហើយ ក៏ រក អ្នក រៀន  ក្រោង ក្រោបាច់- 
ក្រោបូរ ពី ដូន ចាស់ ផង ដ្រោរ ព្រោះ ថា មើល 
ទៅ សម្រោប់ អ្នក ជំនាន់ ក្រោយ  ដូចជា 

មិន មាន អ្នក ច្រោះ ត្រោបាញ ទ្រោ ។ ម្រោយ៉ាង  វិញ 
ទៀត  ខ្ញុ ំក៏ ចង់ ឲ្រោយ មាន អ្នក  ច្រោះ ច្រោើន ដើម្រោបី 
បង្កើនចង្វាក់ សិប្រោបកម្ម ក្រោង  ឬ ត្រោបាញ 
អង ្រោឹ ង ក្រោចៅ ន្រោះ   ព្រោះ  មាន អ្នក ចង់ 
បាន  អង្រោឹង  ក្រោ ចៅ  ជា  សា្នាដ្រោ របស់ ដូ ន   - 
ចា ស់ ខ្លោំង  ណាស់។   ត្រោឹមត្រោ  ២-៣ថ្ង្រោ  
ក្រោយ ពី  នាង ខ្ញុំ  បង្ហោះ រូប របស់ គាត់ 
នៅ    តាម   គ្រោហ  ទំព័រផ្ទាល់  នោះ ក៏  មាន  
អ្នក   កមុ្មង៉ ់  ចង ់បាន តាម អន ឡាញ ចនំនួ     
៥០ នាក់  ឯណោះ»។ 

សា្ថាបនិក   គ្រោហ ទំព័រ  «ដ្រោ តម្រោបាញ»  
រូប ន្រោះ  បាន  បន្តថា៖ «ព្រោល ន្រោះ នាង 

ខ្ញុំ ក៏ សុំ អធ្រោយស្រោ័យ ផង រាល់ ការ កុម្ម៉ង់ 
ចង់ បាន អង្រោឹង ក្រោចៅជា សា្នាដ្រោ របស់ 
ដូន ចាស់ នៅ ស្រោុក ឯក  ភ្នំនោះ ព្រោះ 
បង  ប្អូន   ជ្រោប ហើយ ថា ន្រោះគឺ  ជា ការ- 
ក្រោង ឬ ត្រោបាញ  ប្រោើ  កមា្លោងំ   កាយ នងិ  ប្រោើ  
ដ្រោក្រោង  របស់ ដូនចាស់ វ័យជាង  ៦០ 
ឆ្នាំ ហើយ ទម្រោំ បាន អង្រោឹង ១ ត្រោូវ ប្រោើ 
ព្រោល   ក្រោង យូរ បន្តិចគឺ គាត់  ប្រោើ ព្រោល  
ដល់   ២សបា្តាហ៍  ឯ ណោះ។ ដូច្ន្រោះ   ទើប 
នាង ខ្ញុំ  មិន ហ៊ាន ទទួល យក ប្រោក់ កក់ 
ពី  កា រ កុម្ម៉ង់របស់ បង ប្អូន ខ្ម្រោរ  យើង  
ដ្រោល      ចង់ បានទ្រោ ។ ព្រោះ    រូប គាត់ មាន 

វ័យ ចាស់ ណាស់  ហើយ   មិន មាន កមា្លោងំ   - 
 ពលំ  ធ្វើ   ការ    ងរ ន្រោះ   លឿន    ដូច    មនុស្រោស      
ក្ម្រោង    ឡើយ នងិ   ចណំចុ កាន ់ ត្រោ ពសិ្រោស   
នោះ  គឺ  ពំុ ទាន់   មាន អ្នក  ច្រោះ ក្រោង  ក្រោបាច់    - 
ក្រោបូរ   ដូច      គាត់   ត្រោ ម្តង នៅ ក្នងុ  ភូមិ   »។  មាន 
ត្រោ  ម៉្រោ  ចាស់   ត្រោ មា្នាក់   ទ្រោ ដ្រោល ច្រោះ ក្រោង 
នូវ ក្រោបាច ់ក្រោបូរ បាន ល្អ សា្អាត ប្រោបន្រោះ   
ហើយ   អង្រោឹង មួ យ មាន ទំហំ   ទ ទឹង ៨-  
តឹក និង   បណោ្តោយ ២ម៉្រោត្រោ  ឬ គ្រោ  ហៅ  
ថា    អង្រោងឹ      ១២ខ្រោស្រោ។  ដោយ ឡ្រោក    ន្រោះ  
គ្រោន់ត្រោជាការ ងរ  ដ្រោល បង ប្អូន ខ្ម្រោរ 
យើង  ឆ្លៀតធ្វើ ក្រោយ ពី ទំន្រោរ ពី ការ- 

ប្រោកប   របរ   ចញិ្ចមឹ ជវីតិ   ប្រោចា ំថ្ង្រោ ពកួគាត ់
ត្រោ ប៉ុណោ្ណោះ»        ។  

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្រោរ ថា  ដូន  ចាស់-  
វ័យជាង ៦០ឆ្នាំ ដ្រោលច្រោះ ក្រោង ឬ 
ត្រោបាញ អង្រោងឹ ក្រោចៅ ប្រោកប ដោយ ក្រោបាច់- 
ក្រោបូរ ល្អសា្អាត នោះ កំពុង ត្រោ  រស់  នៅ  ក្នុង 
ភូមិ  រហលសួង ឃុំព្រោក   នរិន្ទ  ស្រោុក - 
ឯកភ្ន ំខ្រោត្ត បាត ់ដ ំប ង ហើយ ប្រោសនិ បើ 
ចង់ បាន សា្នាដ្រោ អង្រោឹង ទាំង នោះ  អាច 
ទាក់  ទង  តាម រយៈ  មា្ចាស់ គ្រោហ ទំព័រ  
«ដ្រោតម្រោបាញ» តាម ល្រោខ ទូរ ស័ព្ទ  012 
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ដើម កេចៅ សេស់ ពេល កាប់  ហើយ សក យក សាច់ ទៅ ហាល ឲេយ ស្ងតួសិន  មុន នឹង យក មកចេៀក  តេបាញ ជា អងេងឹ  ដេល ដូនចាស់ បន ចំណាយពេល  ២សប្តាហ៍ ទើប កេង បនអងេងឹ  ១។ រូបថត ដ្រោតម្រោបាញ 

អង្រងឹក្រចៅដ្រលជាស្នាដ្រដូនចាស់វ័យ៦០ឆ្នាំប្លាយ
នៅឯកភ្នំកំពុងត្រទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកជាវ

អងេងឹ កេចៅ ដេល   មាន កេបាច់កេបូរ ល្អសា្អាត ជាសា្នាដេ ដូន ចាស់ មាន វ័យជាង ៦០ឆ្នា ំនៅ ក្នងុ ភូមិរហាលសួង  ឃំុពេកនរិន្ទ សេកុឯកភ្ន ំខេត្ត បត់ដំបង ។ រូបថត ដ្រោតម្រោបាញ 
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ថ្ងៃ  ៧កើត ខៃ សៃពណ៍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា   នៃះ   
ប ណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន-   

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ភ្ញៀវ ទៃសចរ ពាក់ម៉ាស់ ជិះទូក កមៃសាន្ត នៅទីកៃុង វៃនិក បៃទៃស អីុតាលី ។ រូបថត AFP

  ការ កាត់ បន្ថយ ចំនួនភ្ញៀវ នៅលើទូកពី ១៤ មកតៃមឹ ១២នាក់     ដើមៃបីរកៃសា ទូក កំុឲៃយ ពៀប ប៉ប៉ៃះទឹក ។ រូបថត AFP

ទូកចែវដឹកទែសចរតាមបែឡាយ
អុីតាលីតែវូបន្ថយចំនួនភ្ញៀវគីឡូធ្ងន់

កៃុង រ៉ូម : កៃុង វៃនិក  កំពុង 
កាត់ បន្ថយ ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ផ្ទុក នៅ លើ ទូក ចៃវ របស់ ខ្លួន  
ដោយ សរ ភ្ញៀវ ចៃើន មាន ទម្ងន ់
ផ្ទកុ ខ្លាងំ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ទកូ ពៀប ។ 
នៃះ បើ យោងតាម សមាគម អ្នក 
ចៃវ ទូក ទៃសចរណ៍  បាន បៃប់ 
AFP កាល ពីថ្ងៃពុធ ។ 

រ៉ូបៃតូ លូបពី អតីត បៃធន 
សមាគម អ្នក ចៃក ទូក ទៃស-
ចរណ៍ កៃុង វៃនិក បាន និយាយ 
ថា ទកីៃងុ បៃឡាយ ទកឹ នៃះ កាត ់
បន្ថយ ចំនួន អ្នក ដំណើរ ដោយ 
អនុញ្ញាត ពី  ៦ មក តៃឹម ៥នក់ 
លើ ទូក ១ ដើមៃបី បញៃឈប់ ហា- 
និភ័យ កៃឡាប់ ទូក ធ្លាក់ បៃឡាយ  
ទឹក សមុទៃ ។

លោក បាន ឲៃយ ដឹងថា បញ្ហា គឺ 
មក ព ីទម្ងន ់ខ្លនួ មធៃយម របស ់ភ្ញៀវ 
មា្នាក់ ៗ  តៃ ក៏ ដោយសរ ទឹក បៃ- 
ឡាយ ផង ដៃរ ដៃល ជះ រលក 
ខ្លាងំ  ពៃល ចរាចរណ ៍ទកូ ចៃើន ។ 
លោក បន្ថៃម ថា  នៃះ ជា វិធន-

ការ សវុត្ថភិាព  មនិ មៃន គតិ តៃព ី
រក បៃក់ ចំណូល ដល់ កៃុម អ្នក 
ចៃវ ទូក ដោយ ការ បង្កើន ចំនួន 
ភ្ញៀវ លើ ទូក នោះទៃ ។ 

ការ កាត់ បន្ថយ ចំនួន ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ នៅ លើ ទកូ ចៃវ នងឹ មាន 
សុពល ភាព ចំពោះ ទូក ធំៗ « ដា- 
បា៉ារា៉ាដា» ផង ដៃរ ដោយ ដឹក 
ភ្ញៀវ ឡើង ចុះ បៃឡាយតាម  
Grand Canal ដោយ អ្នក 
ដំណើរ កាត់ ពី  ១៤នក់មក នៅ 
តៃឹម ១២នក់ ។ 

លោក រា៉ាអ៊ូល រ៉ូវៃរា៉ាត់តូ ដៃល 
ជា បៃធន  សមាគម  អ្នក ចៃវទកូ 
ស្ដីទី បាន បៃប់ កាសៃត បៃចាំ- 
ថ្ងៃ Repubblica ថា ៖ « មកពី 
បណ្តា បៃទៃស មួយ ចំនួន វា 
ហាក់ បី ដូចជា ការ ផ្ទុក ហួស 
ចំណុះ អ៊ីចឹង »។

លោក បន្ត ទៀត ថា៖ «នៅ 
ពៃល  ទូក ផ្ទុក មនុសៃសពៃញ វា 
នឹង  លិច ជៃប ទឹក ចូល ។ ធ្វើ 
ដំណើរ តាម បៃឡាយ ជាមួយ 

ទម្ងន ់ផ្ទកុ ជាងកន្លះ តោន  វា ពតិ 
ជា គៃះ ថា្នាក់ ណស់ »។ 

កៃុម បៃឹកៃសោ កៃុង វៃនិក ក៏ មាន 
គមៃង  បង្កើន ចនំនួ អាជា្ញាបណ័្ណ 
ផ្ដល់ ឲៃយ កៃុម អ្នក ចៃវ ទូក ទៃស-
ចរណ៍ ពី ៤៣៣ ដល់ ៤៤០ 
ទកូ ផង ដៃរ ។ បទបៃបញ្ញត្ដ ិថ្ម ីមាន 
ន័យ ថា អាជា្ញាប័ណ្ណ អាច បន្ដ ឲៃយ 
សច់ ញាតិ វងៃស តៃកូល  ដោយ 
អ្នក កាន់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ថ្មី ៗ  មិន ចាំ 
បាច ់បៃឡង  ដៃល គៃនត់ៃ មាន 
បទពិសធ ពី កៃុម គៃួសរ ៤ 
ឆ្នាំ ជា ការ សៃច ។ 

ទៃសចរណ៍ ទូក ចៃវ បាន 
ឈប់ ទៃឹង អំឡុង ពៃល បិទ 
បៃទៃស  ទាំង មូល ។

វិស័យ ទៃសចរណ៍ នៃះ បាន 
រង គៃះ ម្ដង ហើយ អឡំងុ ពៃល 
ទកឹ សមទុៃ ជោរ ឡើង ខ្លាងំ កាល 
ពី ចុង ឆ្នាំ មុន  ដៃល បាន ផ្អាក 
ដំណើរ ការ ដឹក ភ្ញៀវ និង ធ្វើ ឲៃយ 
ទូកបៃពៃណី  រង នូវ ការ ខូច ខត 
ថៃម ទៀត ៕ AFP/HR 
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realme C11 កាន់ថ្មបានរហូតដល់៤០ថ្ងៃបានបៃកាសជាផ្លវូការក្នងុតម្លៃពិសៃសតៃមឹតៃ១១៩ដុល្លារ

LGBRANDSHOPសាខាទី១១បើកដំណើរការនៅក្នងុខណ្ឌទួលគោក

គមៃោងលំនៅឋានឆ្លាតវៃដំបូងគៃបង្អស់នៅកម្ពជុាចាប់ផ្តើមដំណើរការសាងសង់

UrbanVillageបៃកាសការតៃៀមបើកលក់អគារSkyPrimeBuildingH

realme C11 ដៃល កំពុង ផ្ទះុ ខ្លាងំ នៅលើ បណ្តាញ សង្គម ទីបំផុត បានបៃកាស ចៃញ ជា ផ្លវូការ ហើយ 
ជាមួយនឹង ថាមពល ថ្ម ធំ 5000 mAh ដៃល កាន់ ថ្ម បាន រហូតដល់ ៤០ ថ្ងៃ ។ មិនតៃបុ៉ណ្ណោះ ថាមពល ថ្ម ធំ 
នៃះ អ នុញ្ញាត ឲៃយ អ្នកបៃើបៃស់ អាច ស្តាប់ តន្តៃ ីបាន រហូតដល់  ១៦៩,៨ម៉ោង មើល ភាពយន្ត បាន ២១ 
ម៉ោង និង អាច លៃង ហ្គៃម បាន រហូតដល់ ១២ ម៉ោង ។ realme C11 តៃវូបាន បំពាក់ ដោយ អៃកៃង់ ទំហំ 6.5 
អិុញដៃល នំាមក នូវ ទិដ្ឋភាព ធំ ទូលាយ  ផ្តល់ជូន នូវ បទពិសោធលៃង ហ្គៃម និង ការ ទសៃសនា វីដៃអូ ល្អ បំផុត ។ 
realme C11 ក៏ បំពាក់ មកជា មួយ កាមៃរ៉ា ខងកៃយ ទំហំ ១៣មៃ ហ្គា ភិ ច ស៊ៃ ល ដៃលមាន មុខងារ ថត 
Porttait និង Nightscape ដៃល អាច ថត បាន នៅពៃល យប់ ក្នងុ កមៃតិ តម្លៃ បៃហក់បៃហៃលគ្នា ។ 
realme C11 មាន ២ ពណ៌  គឺ ពណ៌ បៃតង(Mint Green) និង បៃផៃះ (Pepper Grey) ដៃលមាន អង្គ 
ផ្ទកុ ខងក្នងុ ទំហំ 2GB RAM+32GB ROM ជាមួយ តម្លៃ ពិសៃស តៃមឹតៃ ១១៩ដុលា្លារ តៃបុ៉ណ្ណោះ ៕

 កៃមុហុ៊ន LG Electronics បៃចំា កម្ពជុា និង កៃមុហុ៊ន ជី ហ្គៀ គៃបុ (GGear Group ) បាន បើកសម្ពោធ 
សខ ថ្ម ីមួយទៀត របស់ខ្លនួ ដៃលជា សខ ទី ១១ គឺ LG BRANDSHOP កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៅ 
ខណ្ឌទួលគោក រជធានី ភ្នពំៃញ ។ ផលិតផល នៅ LG BRANDSHOP  សខ ទួលគោក ថ្ម ីនៃះ គឺមាន 
ដាក់តំាង បងា្ហាញ  និង មាន លក់ នូវ រល់ ឧ បករ ណ៍អៃ ឡិច តៃ ូនិ ក របស់ មា៉ោក LG ទំាងអស់ ដៃលមាន ដូចជា 
ទូរទសៃសន៍ មា៉ោសីុនតៃជាក់ ទូទឹកកក  មា៉ោសីុន បោក សម្លៀកបំពាក់ ឧបករណ៍ បំពង សំឡៃង  និង ឧ បករ ណ៍ 
បៃើបៃស់ ក្នងុផ្ទះ ជាចៃើន ផៃសៃងទៀត ដៃល សុទ្ធសឹងតៃ ជា ផលិតផល ទំនើបៗ និង មូ៉ ដៃល ថ្មីៗ  ចុងកៃយ 
គៃ បង្អស់ របស់ LG៕

 គមៃង លំនៅឋាន Le Condé BKK1 ដៃលមាន ទីតំាង ស្ថតិនៅ សងា្កាត់ បឹង កៃងកង ១ តៃវូបាន 
បញ្ចះុបឋមសិលា បើក ការដា្ឋាន សងសង់ កាលពី ថ្ងៃទី ១៨ ខៃកក្កដា កៃម វត្តមាន ដ៏ ខ្ពស់ ខ្ពស់ របស់ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ដៃ ី យឹម ឆៃលី និង វត្តមាន អ្នកវិនិយោគ ក៏ដូចជា តំណង មកពីវិស័យ អចល-
នទៃពៃយ ជាចៃើនរូប ទៀត ។ គមៃង Le Condé BKK1 នៃះ វិនិយោគ អភិវឌៃឍ ដោយ កៃមុហុ៊ន អចលនទៃពៃយ 
អន្តរជាតិ Wangfu Guoji ( អ័ង ហ្វ ូ-WANGFU -) ដៃលមាន កម្ពស់ ៤៣ ជាន់ ស្មើនឹង ជាង ១៤០ ម៉ៃតៃ 
ដៃល នឹង កា្លាយជា មកុដ ពៃជៃ ក្នងុ តំបន់ ដៃល ស្ថតិក្នងុ សងា្កា ត បឹ់ង កៃងកង ១ ក្នងុ រជធានីភ្នពំៃញ ៕

 កៃមុហុ៊ន Urban Hub Cambodia ដៃលជា កៃមុហុ៊ន អភិវឌៃឍន៍ អចលនទៃពៃយ ដ៏ លៃបីឈ្មោះ បានបៃកាស 
ការតៃៀម បើក លក់ អគរ Sky Prime Building H នៅក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ មួយ ដៃល បានធ្វើ ឡើង កាលពី 
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ ខៃកក្កដា  នៅ មជៃឈមណ្ឌល Factory Phnom Penh ។ អគរ Sky Prime H គឺជា 
អគរ ទី ៤នៃ គមៃង Urban Village ដំណក់កាល ទី ២ ដៃល វា នឹង កា្លាយជា អគរ លំនៅឋាន ស្តង់ដា 
អន្តរជាតិ លំដាប់ ខ្ពស់បំផុត នៅតាម បណ្តាយ មហវិថី សម្តៃច ហុ៊នសៃន ។ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះ មាន អ្នកចូលរួម 
ជិត ២០០នាក់  ដៃល ចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើ គមៃង ខុន ដូ Urban Village ដំណក់កាល ទី ២ ហើយ  
ពួកគៃ ក៏បាន ទសៃសនា ផ្ទះ គំរូ របស់ គមៃង Urban Village ដៃលមាន ទីតំាងស្ថតិនៅ ខងក្នងុ មជៃឈមណ្ឌល 
Factory Phnom Penh ផ្ទាល់ ផងដៃរ ៕
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 ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃសី៊ បៃចំា កម្ពជុា ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Mohd Hashim  បាន ដឹកនំា គណៈបៃតិភូ មួយកៃម៊ ទៅ បំពៃញ ទសៃសនកិច្ច 
នៅ បញ្ជាការដា្ឋាន កងពលតូច ទ័ព ពិសៃស ឆតៃយោង ៩១១ ក្នងុ ខៃត្តកណ្តាល កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ ម៊ន ។ ក្នងុ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នោះ 
ឯកឧត្តម Eldeen បាន ជួបពិភាកៃសា ជាមួយ ឯកឧត្តម ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ឯក ចាប ភក្ដ ីមៃបញ្ជាការរង កង ទ ព័ជើងគោក និង ជា មៃបញ្ជាការ កងពលតូច 
ទ ព័ពិសៃស ឆ តៃយោង ៩១១ ។ ក្នងុអំឡុង ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នោះ គណៈបៃតិភូ ដៃល រួមមន  មន្តៃកីារទូត ម៉ាឡៃសី៊ តៃវូ បានទទួល ស្វាគមន៍ យ៉ាង 
កក់ក្តា ពី កៃម៊ កងកម្លាងំ ពិសៃស ហើយ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នៃះ ក៏ ដើមៃបី ពងៃងឹ ទំនាក់ទំនង យោធា រវាង សមជិក អាស៊ាន ទំាង២ផងដៃរ ៕ 

ឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡេសី៊ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងពលតូចទ័ពពិសេសឆតេយោង៩១១
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ក្រុង Suzhou: កៃុម  Wu-
han Zall តៃូវ បាន  ផ្ដល់ របង 
កិត្តិយសលើ ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ រក 
ជ័យ ជម្នះ និង បុគ្គលិក សុខា- 
ភបិាល មក ព ីទកីៃងុ តៃវូ បាន ទះ 
ដៃ អប អរ សាទរ ខណៈ ការ-
បៃកួត បាល់ ទាត់  បាន ធ្វើ ការ 
តៃឡប់់ មក មាន សកម្ម ភាព វិញ 
ទាំង រំភើប កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
កៃយ ពី មាន ការ ពនៃយារ ពៃល 
យ៉ាង យូរ ដោយ សារ តៃ ការ ផ្ទុះ 
ឡើង នូវ វី រុស កូរ៉ូណា ។

កៃុមមក ពី ដៃន  ដី ដៃល  មាន 
ជំងឺ ឆ្លង មុន គៃ បាន យក ឈ្នះ 
កៃុម  Qingdao Huanghai 
២-០ អំឡុង ការ បៃកួត នា  
កីឡដា្ឋានដ៏ សា្ងាត់ ជៃងំ ក្នុង កៃុង 
Suzhou ដៃល ជាកៃុង  ១ ក្នងុ 
ចំណោម កៃុង ២ ដៃល តៃូវ ធ្វើ 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំ  ការ បៃកួតនៃ 
កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ ចិន 
Chinese Super League 
ដៃល ពៃល នៃះ បាន កៃ បៃ 
រូបមន្ត ខុស ពី រដូវកាល មុន ៗ  ។ 

មាន ការ ឈរ ស្មឹង សា្មាធិ៍ ១ 
នាទ ីមនុ ការ បៃកតួ នៃ កៃមុ ទាងំ 
២ ដំណើរ ការ  ខណៈ យុទ្ធ-
នាការ បាន ចាប់ ផ្ដើមជាមួយ 
នឹង ការ បិទ ទា្វារ កីឡដា្ឋាន និង 

ការ យឺត ពៃល ដល់ ទៅ ៥ ខៃ ។ 
កីឡាករ របស់ កៃុម Qingdao 
និង បៃធាន កៃុម នៃ កៃុម ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល តៃូវ លៃង នៅ កៃុង 
Suzhou ជាមួយ គ្នា បាន ឈរ 
ជា  របង ហើយ ទះ ដៃ ពៃល 
កីឡាករ របស់ កៃុម  Zall បាន 
ដើរ ចូល ទៅ កាន់ ទីលាន ។

កីឡាកររបស់ កៃុម Zall  
ដៃល ពាក់ឯក សណា្ឋាន បៃចាំ 
ផ្ទះ  អាវ ពណ៌ ទឹក កៃូច និង ខោ 
ពណ៌ស បាន កាន់ បដា ដ៏ ធំ 
ជាមយួ នងឹ  អកៃសរ ដៃល សរសៃរ 
ថា អរគុណបៃជា ជន ចិន និង 
សូម គោរព ដល់ វីរបុរស- វីរ នារី 

ដៃល បៃឆំង នឹង ការ រាត តៃបាត 
នៃ ជំងឺ ឆ្លង ទាំង អស់ ។ កីឡាករ 
និង បុគ្គលិក បង្ហាត់ ទាំង អស់ 
របស ់កៃមុ ទាងំ ២ រមួ ជាមយួ នងឹ 
មនុសៃស មួយ ចំនួន តូច  ផៃសៃង 
ទៀត ក្នុង កីឡដា្ឋាន  កៃយ មក  
បាន នាំ គ្នា ទះ ដៃ ទៅ កាន់ កៃុម 
គៃូ ពៃទៃយ និង គិលានុបដា្ឋាយិកា 
ដៃល ពាក់ អាវ ធំ ពណ៌ សមក ពី 
កៃុង វូហាន ។  

២គៃប ់ដៃល ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ  Zall 
ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ ថ្ងៃ បើ ក 
រដូវ កាល  លើ Qingdao  កៃុម 
ទើប ឡើង ពី លីកលំដាប់ ទី ២  
គៃប ់ទ ី១ កើត ឡើង ព ីការ ធ្វើ ឲៃយ 

ចូល ទី ខ្លួន ឯង របស់កីឡាករ 
Yaki Yen នៅ នាទីទី ៣០ 
ហើយ គៃប ់ទ ី២ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី
ដោយ Liu Yun នៅ នាទីទី 
៥២  ខណៈ ការ ឈ្នះ នៃះ បាន 
នាំ ភាព រីក រាយ យ៉ាង ខា្លាំង ឲៃយ 
អ្នក គ ំទៃ ដៃល នា ំគ្នា មើល ការ- 
បៃកួត ពី ចមា្ងាយ តាម កញ្ចក់ 
ទូរទសៃសន៍ ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Zall 
លោក  Jose Gonzalez បាន 
និយយកៃយ ការ បៃកួត 
បញ្ចប ់ទៅថា ៖ « យើង បាន បៃងឹ- 
បៃង  ៧ ខៃ ជាមួយ នឹង គោល- 
បំណង តៃ ១ ដៃល នោះគឺ  អ្នក- 
គំ ទៃ របស់ យើង  និងទី កៃុង 
វូហាន រីក រាយ នឹង ជ័យ ជម្នះ នៃ 
កៃុម របស់ ខ្លួន ជាពិសៃស ការ- 
បៃកួត ដំបូង នៃះ  » ។

លោក Gonzalez  បន្ត ថា ៖ 
« វា ជា ការ ទទួល ខុស តៃូវ មួយ 
ហើយ កនូ កៃមុ របស ់ខ្ញុ ំបាន ដងឹ 
ចៃបាស់ ថា ពួកគៃ តៃូវ តៃ ផ្ដល់ នូវ 
ជ័យ ជម្នះ  ១ ដៃល ជា ការ ឈ្នះ 
សមៃប់ បៃគល់ ឲៃយ ទី កៃុង និង 
អ្នក គំ ទៃ របស់ យើង ។ ថ្ងៃ នៃះ 
បញ្ហា  ដៃល យើង មាន  បៃហៃល 
តៃូវ បាន បំភ្លៃចរយៈ ពៃល ៩០ 
នាទី ដៃរ » ៕ AFP/VN

ក្រុង មីឡាន : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Romelu Lukaku រក គៃប់- 
បាល ់បាន ទាងំ ២ វគ្គ ពៃល កៃមុ 
ពស់ ធំ Inter Milan ដណ្ដើម 
បាន ជ័យ ជម្នះ ៣-០ លើ កៃុម 
កៃបៃរ តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ Genoa 
ដៃល ជា  លទ្ធ ផល   ធ្វើ ឲៃយ កៃុម 
របស់ លោក Antonio Conte  
រំកិល ឡើង ទៅ លៃខ ២ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A 
ពីកៃយ  កៃុម សៃះ បង្កង់ Ju-
ventus ដៃល ស្ទើរ តៃ អាច ឈ្នះ 
ពាន  ៩រដូវកាល ជាប់ ៗ  គ្នា ទៅ 
ហើយ នោះ។

ការ ប៉នុ បង៉ បៃជៃង ពាន របស ់
កៃុម Inter ចាប់ ផ្ដើម ទទួល   ការ- 
ខក ចិត្ត បណ្ដើ រ ៗ   ដោយ  ការ- 
លៃង ស្មើ បន្ត បនា្ទាប ់ជាមយួ កៃមុ   
Roma និង Fiorentina តៃ 
ពៃល នៃះ បាន ហក់ ទៅ នៅ លើ  
កៃុម Atalanta ជាមួយ នឹង 
៧៦ ពិន្ទុ ដោយ  តាម ៤ ពិន្ទុ  ពី 
កៃយ កៃមុ កពំលូ តារាង Juve 
ដៃល តៃៀម ខ្លួន កា្លាយ ជា ជើង-
ឯក «Scudetto»  ពាន លីក 
កំពូល អុីតាលី ជា លើក ទី ៣៦ 
ពៃល ពួក គៃ បើក ទា្វារ កីឡដា្ឋាន 
Allianz របស ់ខ្លនួ នាកៃងុ ទរូនី  
សា្វាគមន៍ កៃុម  Sampdoria ។

បើ ទោះ  មាន សងៃឃឹម តិច តួច  
ឬ ស្ទើរ តៃ គ្មាន សោះ  ក្នុង ការ- 
តាម បៃជៃង ពាន ជាមួយ កៃុម 
សៃះ បង្កង់    ពៃះ ការ បៃកួត 
នៅសល ់ ២ លើក ទៀត ប៉ណុោ្ណោះ 
តៃសមៃប់ កៃុម ភ្ញៀវ  Inter ក៏ 
មិន បាន តៃបៃណីចំពោះ កៃុម 
Genoa ដៃល ចង់ បាន ពិន្ទុ 
ដើមៃប ីបន្ត ជវីតិ នៅ Serie A ដៃរ 
ដោយ ពៃយាយម វាយ សមៃុក 
រហូត អាច ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
ដល់ ទៅ ៣ គៃប់ ក្នុង នោះ ២ 
គៃប់ ធ្វើ បាន សមៃច ដោយ 
កីឡាករ    Lukaku នៅ នាទីទី 
៣៤ និង ៩០+៣ រីឯ ១គៃប់ 
ទៀត ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ដោយ 
កីឡាកអន្តរជាតិសុីលី Alexis 
Sanchez នាទីទី ៨២ ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
គៃូបង្វឹក លោក  Conte បាន 
ឆ្លើយ តប ជាមួយ អ្នក សៃត  
ដោយ និយយ ពាកៃយ បៃៀប- 
ធៀប ថា ៖ « បញ្ហា គឺ ថា តើ អ្នក 
មើល  ឃើញ កៃវ នៃះយ៉ាង ដូច- 
ម្ដៃច ? ថា  តើ វា មាន ទឹក ពៃញ 
ឬ មាន តៃ ពាក់ កណា្ដាល ទៃ ?  
ពៃលខ្លះ  ទិន្ន ផល  ដៃល អ្នក- 
សាប ពៃះតិច តួច តៃ អ្នក- 
បៃមូល បាន ចៃើន ហើយ ពៃល 

ខ្លះ  សាប ពៃះ ចៃើន តៃ បៃមលូ 
ផល បាន តចិ តចួ ទៅ វញិ  បៃៀប 
ដូច  កៃវ នៃះ អ៊ីចឹង ។ តៃ យ៉ាង- 
ណា  វា មាន ចំនួន  ដើមៃបីបញ្ជាក់ 
យ៉ាង ចៃបាស់ លាស់ » ។

អ្នក ចាត់ការ សញ្ជាតិ អីុតាលី 
វយ័ ៥០ ឆ្នា ំលោក Conte បាន 
ថ្លៃង បន្ត ទៀតថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
កូន កៃុម ទាំងអស់  កំពុង នាំ គ្នា 
ធ្វើ នូវ រឿង ល្អ ៗ  ហើយ ពិត 
ណាស ់ពកួ យើង អាច នងិ តៃវូ- 
តៃ បៃសើរ ឡើង ៗ  ។ យើង មិន 
អាច ឈ្នះ ជើង ឯក លីក បាន ទៃ 
តៃ យើង តៃូវ តៃ មាន មហិច្ឆតា  
ធ្វើ យ៉ាង ណា បញ្ចប ់នវូ ចណំាត-់ 
ថា្នាក់ ឲៃយបាន ខ្ពស់ បំផុត តាម 
ដៃល អាច » ។

២គៃប់  ក្នុង ការ បៃកួត នៃះ 
ធ្វើ ឲៃយកីឡាករបៃលហៃសុិក  Lu-
kaku   មាន គៃប់បាល់ ក្នុង 
លកី សរបុ ២៣ គៃប ់ហើយ  នា 
រដូវ កាល នៃះ ក្នុង នោះ  មាន 
២៩គៃប់ សមៃប់ ការ បៃកួត 
គៃប់ កម្មវិធី ទាំងអស់ ហើយ 
ចំនួន នៃះ ក៏ ធ្វើ ឲៃយ កីឡាករ វ័យ 
២៧ឆ្នាំ រូប នៃះ ស្ថិត នៅ រៀង ទី 
៣ ក្នងុ នាម ជា កឡីាករ  ដៃល រក 
គៃប់ បាល់បានចៃើន បំផុត 
សមៃប់ ការ បៃកួត ក្នុង លីក 

ជាមួយ កៃុម Inter នៅ រដូវ-
កាល ដំបូង របស់ ខ្លួន  បនា្ទាប់ ពី 
អតីត កីឡាករ ហុង គៃី Istvan 
Nyers ដៃល រក បាន  ២៦ គៃប ់
និង កីឡាករ បៃសុីល Ronal-
do ដៃល ធ្វើ បាន ២៥គៃប់។

តៃ សមៃប ់កឡីាករ Lukaku 
ហាក់ មិន សូវជា សបៃបាយ ចិត្ត 
ប៉នុា្មាន ទៃ ពៃះ ដងឹ ថា កៃមុ ខ្លនួ 

មិន អាច ឈ្នះ ពាន បាន ឡើយ 
ឆ្នាំ នៃះ ដោយ បាន និយយ 
យ៉ាង ដចូ្នៃះ  ថា ៖ « បើ នយិយ ព ី
គណុ ភាព ផ្ទាល ់ខ្លនួ ខ្ញុ ំសបៃបាយ 
ចិត្ត តៃ សមៃប់ កៃុម ទាំង មូល 
មិន ជា ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ ពៃះ យើង 
ជា កៃុម ១ ដៃល អាច ធ្វើ បាន 
បៃសើរ ជាង នៃះ ។ វា មនិ មៃន ជា 
រឿង ងយ សៃួល ឡើយ ក្នុង ការ - 

បញ្ចប់ នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ តៃឹម រង- 
ជើង ឯក ពៃះ យើង ចង់ ឈ្នះ 
ជើង ឯក ហើយ នៅ ទ ីខ្ពស ់បផំតុ 
តាម ដៃល អាច ធ្វើបាន។ ឥឡវូ- 
នៃះ យើង ចង់ ទទួលបាន លទ្ធ-
ផល ល្អ បំផុត សមៃប់ ការ- 
បៃកតួ ចងុកៃយ ក្នងុ លកី នងិ 
បនា្ទាប់ មកកៃប ខ័ណ្ឌ  Europa 
League » ៕ AFP/VN   

Lukaku សុ៊ត ២ គ្រាប់ ឲ្រាយ  Inter ដ្រាញ តាម Juve

កីឡាករ Pandev (ឆ្វ្រង) របស់ ក្រមុ Genoa កំពុងប្រជ្រងយកបាល់ជាមួយកីឡាករ របស់ក្រមុ Inter។ សហ ការី

Wuhan Zall ឈ្នះ ថ្ង្រា បើកឆាក រដូវ កាល ថ្មី Conte បដិស្រាធចំពោះ សម្ដី
 ចចាម អារ៉ាមទាក់ទង Messi

 មីឡាន : គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម 
Inter Milan លោក Antonio 
Conte កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  បាន 
បដិសៃធ ចំពោះ ពាកៃយ ចចាម- 
អារា៉ាម លើក ឡើង ថា ក្លិប យកៃស 
អុីតាលី ដៃល មាន មា្ចាស់ ជា ជន- 
ជាតិ ចិន នឹង ធ្វើ ការ ផ្ទៃរ យក 
កីឡាករ កមៃិត ពិភព លោក   Li-
onel Messi របស់ កៃុម នៅ 
អៃសៃបា៉ាញ  Barcelona ។

« យើង កំពុង និយយ ពីបាល់- 
ទាត់ បៃប រវីរវាយ ជា  សា្ថាន- 
ការណ៍១ ដៃល មិន អាច កើត 
ឡើង បាន សមៃប់ កៃុម  Inter 
ដោយសារ  ហៃតុ ផល ជាចៃើន» ។ 
នៃះ ជា សម្ដី របស់ លោក Conte 
ដៃល បាន និយយ កៃយកៃុម 
របស់ លោក បំបាក់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  
Genoa ៣-០ ឡើង ទៅ ឈរ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ២ ក្នុង តារាង 
កៃបខ័ណ្ឌ Serie A ។

សមៃប់ មា្ចាស់ ជយលាភី ពាន 
រង្វាន់ Ballon d'Or ៦ សម័យ 
កាល  Messi  វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ បាន 
ចំណាយ ពៃល ស្ទើរ ពៃញ   ១ 
អាជីព ជាមួយកៃុម  Barca 
ខណៈ  កិច្ច សនៃយា គៃ   គៃង នឹង 
ផុត នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ហើយ រដូវ - 

កាល នៃះ ខៃសៃបៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ 
អាហៃសង់ ទីន បាន ឈ្នះ សៃបៃក- 
ជើង មាសពី កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga 
ក្នុង នាម ជា អ្នក រក គៃប់ បាល់ 
បាន ចៃើន ជាង គៃ បើ ទោះ កៃុម 
របស់ ខ្លួន  បញ្ចប់ នៅ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ តៃឹម រង ជើង ឯក ក៏ ដោយ ។

 លោក  Conte ដៃល ធា្លាប់ ដឹក - 
នាំ កៃុម Juventus និង Chel-
sea ដៃរ នោះ បាន  បន្ត ទៀត ថា ៖ 
« ខ្ញុំ មិនគិត ថា មាន គៃូបង្វឹក ណា 
មា្នាក់ ក្នុង លោក ដៃល មិន ចង់ 
បាន  Messi នោះ ទៃ តៃ គៃ ពិត 
ជា នៅ ឆ្ងាយ ព ីលទ្ធភាព របស ់ពកួ- 
យើង  និង នៅ ឆ្ងាយ ពី អ្វី ដៃល 
ពួក យើងចង់ សាង ឡើង » ។ 

នាយក បៃតិបត្តិ របស់ ក្លិប In-
ter លោក Giuseppe Marot-
ta ក៏ ចៃន ចោល នូវ សម្ដីចចាម - 
អារា៉ាម  ទាងំ ហ្នងឹ ដៃរ ដៃល ថា ក្លបិ 
ចង់ យកកីឡាករ Messi មក ទុក 
បៃជៃង ជាមួយ កីឡាករ    Cris-
tiano Ronaldo របស ់ Juven-
tus ដោយ លោក បានបៃប់ ថា ៖ 
«Messi មិន មៃន ជា គោល ដៅ 
របសយ់ើង ឡើយ ហើយ ខ្ញុ ំគតិ ថា 
រូប គៃ ក៏គ្មាន ចៃតនា ចាក ចៃញ 
ពីកៃុម ដៃរ » ៕ AFP/VN

Junjian (២២) របស់ក្រមុ Zall  លោតត្រតបាល់ក្នងុការប្រកួតដំបូង ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ដោយសារទង្វើល្អមិនដែលធ្វើឲែយ
ឃ្នើសចិត្តពីសំណាក់បុរសសង្ហា ម្ចាស់បែះដូង
នៅក្នុងអំឡុងពែលមនសម្ព័ន្ធស្នែហ៍នឹងគ្នា-
បែមណ៣ឆ្នាំសនែសទំកុពែញបែះដងូខ្លនួហើយ
នោះទើបជោរជន់ហៀរចែញកែចែករំលែកឲែយ
មហាជនដឹងឮដែរ ខណៈតារាសម្តែងសែីវ័យ
ក្មែងសាច់សខ្ចីរាងតូចចែឡឹងដើមទែូងសិចសុី
ទែលុកទែលន់កញ្ញាអៀម៉ែងលិហៅអូនមុីមុី
ទម្លាយជាសារបង្ហើរតាមបណា្តាញសង្គមនា
ពែលថ្មីៗនែះ។
ទង្វើល្អអាទិ៍ដែលកំលោះរូបសង្ហាជានិសែសិត

កពំងុតែរៀននៅបែទែសឥណា្ឌានងិជាកនូបែសុ
ឈ្មញួរកសុីបើកហា្គារា៉ាស់សាងំនៅខែត្តកោះកងុ
បានធ្វើឲែយលែចធ្លាដំបូងនៅចុងឆ្នាំ២០១៨
នោះគឺវត្តមននែការទិញកាដូជារថយន្តទំនើប
Mazdaពណ៌ស មនតម្លែជិត៥មុឺនដុល្លារ
ជូនតារាសែីវ័យក្មែងសាច់សខ្ចី រាងតូច-
ចែឡឹងដើមទែូងសិចសុីទែលុកទែលន់
កញ្ញាអៀម៉ែងលិហៅអូនមុីមុីជិះមិន
សា្តាយសែណោះ។ខណៈមនិទាន់បាន
១ឆ្នាំតែឹមតែូវផងក៏សែប់តែអូន-
មុីមុី បង្ហាញរថយន្តថ្មីម៉ាកAudi
ពណ៌ស១គែឿងទៀត-
បង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើល-
មហាជនសាជាថ្មី
ដោយកញ្ញាបាន
ចាត់ទុកជាម្ចាស់-
ស្នែហ៍ទី២ចំថ្ងែ
ទិវានែក្តីសែឡាញ់
ហើយរថយន្តម៉ាក
Mazdaពណ៌ស
គឺជាម្ខាស់ស្នែហ៍ទី១
របស់នាង។
ចំពោះសារថាជា-

ម្ចាស់ស្នែហ៍ទី១និងទី
២នោះកញ្ញាអៀម៉ែងលិក៏បានបក- 
សែយថាគឺចង់នយិាយលើរថយន្ត
Mazdaពណ៌សជាម្ចាស់ទី១
ដែលគូស្នែហ៍កាដូឲែយហើយរថ-
យន្តAudiពណ៌សគឺជាកាដូពី
អ្នកម្តាយបង្កើតជាម្ចាស់ទី២
តម្លែជិត$៨មុឺននោះមិនមែន
ជាកាដូទី១និងទី២បានពី
គូសងែសារនោះទែ។
យា៉ាងណាាការបង្កាត់ភ្លើង-

ស្នែហ៍នឹងគ្នារយៈពែល៣ឆ្នាំ
មកនែះកញ្ញាអៀម៉ែងលិក៏
ទម្លាយសារចែញពីបែះដូង
កោតសរសើរគសូ្នែហ៍ខ្លនួមនិ
សូវលោះពែលនោះឡើយ-
ថា៖«មនសុែសបែសុដ៏ល្អរបស់

អូនអើយ!តាំងពីសែឡាញ់បង-
មកអនូមនិដែលហត់ចិត្តតាម
careរឿងបងមនសែីតាម

careរឿងដើរជាមួយ-
អ្នកណាគែទែគថឺា

៣ឆ្នាំ មនតែពាកែយក្ដី-
សុខទុកចិត្តសបែបាយ-
រីករាយតែប៉ុណោ្ណោះ។
អូនមិនដែលគិតទែថា
នឹងទទួលបានមនុសែស
បែុសល្អដូចបងបែប
នែះ ចូលជីវិតអូន-
ទែ!មិនថាទៅមុខ
មនបញ្ហាបែក-
បាក់ឬក៏មន
បញ្ហាអីផែសែងទែ
គឺអូនមិនខ្វល់

អ្វីនោះទែសំខាន់
នៅពែលបច្ចុបែបន្ន
នែះគឺបងជាបុរស 
ដ៏ល្អម្នាក់សមែប់អូន
#  Mr r  sakkal # 
love#everything#
heart»៕

តារាសម្តេង សេ ី អូនមី៉មី៉   សេប់ តេ ទម្លាយ ការពិត ពីការ- 
សរសើរម្ចាស់ ចិត្ត  មិន ដាច់ពី មត់ ។ រូបថតអីុនសា្តាកែម

សម្ពន័្ធស្នេហ៍៣ឆ្នាំអូនមី៉មី៉សរសើរ
ម្ចាស់បេះដូងមិនដាច់ពីមត់
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LIFESTYLE
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លោក យី សារិន ពេល ថតជាមួយ កេម៉អត្តពលិកសូហ្វតិន្នសី កម្ពជុា កាលពី ឆ្នា ំ២០១៦។ រូបថតឈនណន

ជាគេូជមេើសជាតិ២៥ឆ្នាំ ប៉៉ន្តេ
លោកសារិនមនជីវភាពលំបាក
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈជាក្មែងកំពែមកពីខែត្ត
បាត់ដំបងលោកយីសារិនបាន
ចូលបែឡូកលើវិថីជាកីឡាករតំាង-
ពីឆ្នាំ១៩៦៣មុនពែលលោកបាន
កា្លាយជាគែូបង្វកឹជមែើសជាតិនៅ
ឆ្នាំ១៩៩៥បុ៉ន្តែការតសូ៊ពែយាយាម
របស់លោកអស់រយៈពែលជាចែើន
ឆ្នាំមកនែះមិនបានធ្វើឲែយជីវភព
រស់នៅរបស់លោកបែសើរនោះទែ
ខណៈបច្ចបុែបន្នសុខភពរបស់លោក
ក៏មនភពទែឌុទែមផងដែរ។
ជាមួយបែវត្តិ ផ្តើមចែញពីក្មែង

រីសកូនបាល់លោកយីសារិន
បានជាប់ជាយុវជនជមែើសជាតិ
កីឡាវាយកូនបាល់តំាងពីឆ្នាំ
១៩៦៦មុនពែលលោកតែវូបាន
ផ្តល់តួនាទីជាគែូបង្វឹកក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៥បុ៉ន្តែក្នងុរយៈពែល៣ឆ្នាំ
ចុងកែយនែះលោកបានមករួម-
រស់នឹងសហព័ន្ធកីឡាសូហ្វតិន្នសី
កម្ពុជាវិញដោយលោកមនតួ-
នាទីជាគែូបង្វកឹជមែើសជាតិ។
យា៉ាងណាក៏ដោយក្នងុវ័យ៧០

ឆ្នាទំៅហើយនោះលោកយីសារិន
មនសុខភពកំពុងចុះខែសាយនិង
បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបនា្ទាប់
ផងដែរចំណែកសា្ថានភពជីវភព
រស់នៅបែចំាថ្ងែក៏មនការលំបាក
បើទោះបីជាលោកមនមុខរបរជា
អ្នកតន្តែីសម័យមួយទៀតកែពី
គែូបង្វកឹកីឡាក៏ដោយ។
លោកយីសារិនបានអះអាង

ថាក្នងុ១ជីវិតរបស់លោកនៅជាប់

ក្នុងសកម្មភពកីឡាជានិច្ច
លើកលែងតែជំនាន់បុ៉លពត។
លោករៀបរាប់ថា៖«ខ្ញុំជាកូនកំពែ
ម្នាក់កើតនៅខែត្តបាត់ដំបងមន
បងប្អនូសែី៣នាក់បែសុ៣នាក់
ហើយបានចូលក្នងុសកម្មភពកីឡា
តាមរយៈបងបែសុជាជមែើសជាតិ
ឈ្មោះយីសារុន»។
«ពីដំបូងខ្ញុំសា្កាត់មកស្វែងរក

បងបែុសនៅជិតវត្តភ្នំ ខ្ទង់ឆ្នាំ
១៩៦៣ហើយមនតែបែក់៤០
រៀលទែសមែប់ជិះឡានមក
ភ្នពំែញហើយបានដាច់បាយដាច់
ទឹកចំនួន៣ថ្ងែ ទើបរកបងបែសុ
ឃើញពែះសម័យនោះគ្មោនអ្វី
ទាក់ទងគ្នាទែ។កែយមកខ្ញុំតែវូ
បានធ្វើជាកម្មករក្មែងរីសបាល់
ពែលបែកួតនិងហ្វកឹហាត់ដោយ
ដែកផ្ទាល់នៅក្នងុតារាងបាល់និង
ឆ្លៀតចូលហាត់ខ្លះនាពែលទំនែរ
ក្នងុឆ្នាំ១៩៦៣»។
លោកយីសារិនបានបន្តថា៖

«ដោយការបែងឹបែងខ្ញុំហ្វកឹហាត់
ចែះវាយបានល្អគួរសមនិងបាន
ធ្វើតែស្តជាប់ជាជមែើសជាតិយុវជន
ក្នងុឆ្នាំ១៩៦៦និងពែញសិទ្ធិលែង
ឆ្នើមបានល្អក្នងុឆ្នាំ១៩៦៨ដោយ
ខ្ញុំឈ្នះបានលែខ១ជានិច្ចក្នុង
កមែតិថា្នាក់ជាតិហើយឆ្នាំ១៩៧៣
ខ្ញុំបានទៅចូលរួមបែកួតសីុហ្គែម
លើកទី៧នៅសិង្ហបុរីដោយឈ្នះ
បានមែដាយសំរឹទ្ធជាកែមុ»។
យា៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភព

លែងកីឡារបស់លោកយីសារិន
តែវូបានកាត់ផ្តាច់ក្នងុរបបបុ៉លពត

បុ៉ន្តែកែយឆ្នាំ១៩៧៩លោកបាន
ចូលមកលែងឲែយកែមុជមែើសជាតិ
ជាថ្មីហើយលោកជាកីឡាករឆ្នើម
ទំាង៤នាក់នាសម័យនោះជាមួយ
បងបែសុលោកយីសារុនលោក
ពិលអំុ៊និងលោកមឺុវិន។
នៅឆ្នាំ១៩៩៥គឺអំឡុងពែល

លោកមសសារិនជាអ្នកដឹកនំា
កីឡាលោកយីសារិនតែវូបាន
ផ្តល់តួនាទីឲែយធ្វើជាគែូបង្វកឹដើមែបី
បន្តបណ្តះុបណា្តាលក្មែងៗជំនាន់
កែយផ្នែកកីឡាវាយកូនបាល់
រហូតដល់ឆ្នាំ២០១១ហើយចាប់-
ពីឆ្នាំ២០១៧លោកបានចែញពី
កីឡាវាយកូនបាល់មកនៅជាមួយ
កីឡាសហព័ន្ធកីឡាសូហ្វតិន្នសិ
កម្ពជុាដែលរៀបចំនិងបង្កើតដោយ
សា្ថាបនិកមនលោកបែក់ផល្លា
លោកហែមថុនលោកជាបុ៊ន
ហែងលោកយីសារិននិងកែមុ
ជនជាតិកូរ៉ែរហូតដល់បច្ចបុែបន្ន។
លោកយីសារិនបានបញ្ជាក់ថា៖ 

«សកម្មភពសូហ្វតិន្នសិបានរីក- 
ចមែើនជាបន្តបនា្ទាប់ហើយខ្ញុំនៅ
តែមនឈ្មោះជាគែូបង្វកឹជមែើស-
ជាតិឈុតធំដដែលសែបពែលវ័យ
របស់ខ្ញុំកាន់តែចាស់ឯសុខភពក៏
ទែឌុទែមជាងមុនហើយជីវភព
រស់នៅលំបាកមិនគែប់គែន់
បរិបូរណ៍ដូចគែទែបុ៉ន្តែកូនៗ ពែម-
ទំាងចៅៗនិងគែសួាររបស់ខ្ញុំជា
អ្នកនិយមចូលចិត្តលែងកីឡា
បែភែទនែះខណៈបច្ចបុែបន្នកូនសែី
របស់ខ្ញុំរិនសុធរីជាជមែើសជាតិ
ឆ្នើមនិងលែងឲែយមហាផ្ទែ»៕

តារា  សម្តេង សេ ីសិចសី៉ សាច់សខ្ច ី
កញ្ញា អៀ ម៉េងលិ ហៅអូនមី៉មី៉។ 

រូបថតហ្វែសប៊ុក
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