
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
ទុក ព្រល៣០ថ្ង្រឲ្រយ ក្រមុហុ៊ន   នំា  - 
ចូល ច្រក ចាយនិង ផ្គត់ ផ្គង់ ផលិ ត- 
ផល សម្រប់ ចិញ្ចមឹ ទារកនិង កុមា រ    
ទំាង អស់អនុវត្ត តាម ខ្លមឹសារនិ  ង 

បំព្រញ តាម លក្ខខណ្ឌ ច្របាប់ ហើ  យ 
ក្នុង ករណី មិន បំព្រញ តាម ការ - 
ណ្រនំាក្រសួង នឹង ចាត់ វិធាន កា រ 
ផ្អាក ជាប ណ្តោះ អាសន្ន នវូ ការ- 
ចរា ចរ និង ដកហូត ផលិត ផល 
ទាំង នោះ ។

ការ ព្រមាន យ៉ាង ដចូ្ន្រះ បនា្ទា ប ់

ពី ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បាន សង្ក្រ  ត 
ឃើញថា  ក្នុង រយៈព្រល កន្លង- 
មក ន្រះ ការ ចរាចរ ផលិត ផល  
មយួ ចនំនួ  សម្រប ់ចញិ្ចមឹ ទារក 
និង កុមារ នៅលើ ទីផ្រសារ   នៅ កម្ព ុជា 
គឺ មិនបាន អនុវត្តតាម ខ្លមឹសារ  ន្រ   
អនុក្រតឹ្រយឆ្នា ំ២០០៥ស្តពីី ការ ផ្រស ព្វ  - 

ផ្រសាយ លក ់ផលតិផល  សម្រប ់
ចិញ្ចមឹ ទារកនិង កុមារ និង ប្រកា ស 
ឆ្នា២ំ០០៧ ស្តពីី ការអនុវត្ត អនុ - 
ក្រឹត្រយ  ស្តី ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ លក់ 
ផលិ ត ផល សម្រប់ ចិញ្ចមឹ ទារ ក 
និង កុមារ នោះ ទ្រ។ ក្រសួង ពា-
ណិជ្ជ កម្មបាន...តទៅទំព័រ  ៦ 
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Mas Fight Cambodia ដាក់ 
ជើង ថ្មី ដែល មាន សមត្ថភាព ក្នុង 
កមែិត B ឲ្យ វែ៉ដណ្ដើម បែក់ លាន   
នៅ សង្វៀន ថោន ...ទំព័រ ១៥

កីឡា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមានដកហូតផលិតផល
ករណីក្រមុហុ៊ននំាចូលច្រកចាយផលិតផលចិញ្ចមឹទារកមិនបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌច្របាប់

កម្ពជុា-កូរ៉្រចាប់ផ្តើមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីនៅថ្ង្រន្រះ

ម្រធាវី៤រូបត្រវូគណៈ-
ម្រធាវីដាក់ទណ្ឌកម្ម
វិន័យដោយផ្អាកការ-
ប្រកបវិជា្ជាជីវៈនិងព្រមាន

កាសីុណូនៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុចំនួន
២១ស្នើសំុបើកដំ-
ណើរការឡើងវិញ

មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការតវ៉ាប្រឆំាង
យោធាមីយ៉ន់ម៉ាក្រយពីស្រ្តី មា្នាកស់្លាប់

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ម្រធាវ ី៤ របូ ត្រវូ បាន 
គណៈ ម្រធាវី កម្ពុជា   សម្រច 
ដាក ់ទណ្ឌកម្ម វនិយ័ ដោយ ផ្អាក 
ការប្រកប វិជា្ជាជីវៈ ម្រធាវី  មួយ រយៈ  
និង ព្រមាន ជា លាយ លក្ខណ៍ - 
អក្រសរ   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ប្រកប 
វិជា្ជាជីវៈ  មិន ស្រប តាម  វិជា្ជាជីវៈ និ ង 
ក្រម សីលធម៌ ម្រធាវីខណៈ ដ្រ ល 
បណ្ដឹង ជាង  ១០០ ទៀត  កំពុង 
ស្ថិត ក្រម ការ ត្រួត ពិនិត្រយ។

គណៈ ម្រធាវី កម្ពជុា  បាន ច្រ ញ 
ផ្រសាយ ជា  ...តទៅទំព័រ  ៦

នៀម ឆេង

ពេះ សីហនុៈ អ្នក នាំពាក្រយ 
រដ្ឋបាល ខ្រត្ត ព្រះសីនុ លោក 
ឃាង ភារម្រយ បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ពី 
ម្រសិល មិញ ថា កាសីុណូ ចំនួន២ ១ 
នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត  ជាប ់មាត ់សមទុ្រ ១ 
ន្រះកំពុង   ស្នើ សុំ បើក ដំណើរ ការ - 
ឡើង វិញ ប៉ុន្ត្រ មិន ទាន់ ទទួល 
បាន ការ អនុញ្ញាត។ 

ការ ស្នើ សុ ំន្រះ ធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប-់ 
ពី លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន 
ស្រនបាន អនញុ្ញាត ឲ្រយ កាសុ ីណ ូ
ទាងំ អស ់បើក ដណំើរ ការ ឡើង- 
វិញ  តាំង ពី ថ្ង្រទី៣ ខ្រកក្កដា 
បនា្ទាប់ ពី ឧស្រសាហកម្ម ន្រះ ត្រូវ - 
បាន រាជរដា្ឋាភបិាល  ប្រកាស ឲ្រយ 
ផ្អាក ដំណើរ ការ  ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១ 
ខ្រ ម្រសា មក។ យ៉ាង ណា ក្ត ីការ-  
អនុញ្ញាត ឲ្រយ ដំណើរ ការឡើង- 
វិញ នៅ ព្រល ន្រះ  គឺ សម្រប់ ត្រ 
ល្រប្រងភា្នាល់ និង ស្លត់ មា៉ាសុីន 
ប៉ណុ្ណោះ ហើយការ ស្នើ សុ ំបើក- 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ត្រូវ ស្នើ សុំ  
ការ អនុញ្ញាត ...តទៅទំព័រ  ៤

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា-ករូ៉្រខាងត្របងូ  
នឹង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើការ ចរចា    លើ 
កចិ្ច  ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជ កម្ម ស្ររ ី
ទ្វ្រ ភាគ ីជុ ំទ១ី  នៅ ថ្ង្រ ន្រះ (ព្រហ- 

ស្របតិ៍) ដ្រល ជា ការ បោះជហំាន  
ថ្ម ីមយួ ទៀត របស ់កម្ពជុា  នៅ ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ពពិធិ កម្ម  ផលតិ ផល   នា-ំ 
ច្រញ របស ់ខ្លនួ បនា្ទាប ់ព ីការចរចា 
ពាណជិ្ជ កម្ម ស្ររ ីទ្វ្រភាគ ីជាមយួ 
ប្រទ្រស ចនិ ទើប  ត្រវូ បាន បញ្ចប ់

កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ។
លោក សា៊ាង ថ្រ អ្នក នា ំពាក្រយ 

ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍    កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា 
ការ ចរចា លើ កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពា- 
ណិជ្ជ កម្ម ស្ររី ទ្វ្រ ភាគី  កម្ពជុា -កូរ៉្រ 

ខាង ត្របូង   ជុំ ទី១ នឹង ចាប់ ផ្តើម 
នៅ  ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ន្រះ តាម រយៈ 
វីដ្រអូ ខន់  ហ្វើរិុន។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «យើង ចង ់ធ្វើ 
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជកម្ម ស្ររ ី
ជាមួយ  ប្រទ្រស ជា ច្រើន  ប៉ុន្ត្រ 

លទ្ធភាព យើង ត្រូវ ជ្រើស  រីស 
ប្រទ្រស ណា ដ្រល មាន សកា្តាន-ុ 
ពល   អាច ផ្តល ់ផល ចណំ្រញ ដល ់ 
ស្រដ្ឋ កចិ្ច ច្រើន ឲ្រយ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ 
មក ដូច្ន្រះ យើង បាន  ចាប់ ផ្តើម 
ចរចា កិច្ច...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កេុង ប៉ាអានៈ   អ្នក តវ៉ា រាប់  - 
ពាន ់ នាក ់ បាន ដង្ហ្រ ក្របនួ នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស ម ីយ៉ាន ់មា៉ា ភាគ អាគ្ន្រយ ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ដើម្របី ទាម ទារ 
ឲ្រយ ដក យោធាច្រញ ពី តំបន់ 
នោះ  និ  ង   ឲ្រយ បញ្ចប់ ការ រំលោភ 
សិទ្ធិ មនុស្រស  ក្រយ ពី ទាហាន 
ជា ច្រើន នាក ់ បាន រង ការ ចោទ- 
ប្រកាន់ ពី បទ សមា្លាប់ ស្ត្រី មា្នាក់  

ដ្រល គ្មាន អាវធុ នៅ ក្នងុ ដ្រ  មក ព ី
ក្រុម ជន ជាតិ ភាគ តិច ការ៉្រន  ។

នៅ ក្នងុ ការ ទទួល សា្គាល់ កំ-
ហុស  ដ៏ កម្រ មួយ  យោ ធា បាន 
អះអាង ថា  ទាហាន ២ នាក់ ត្រូវ 
ចាប់ ខ្លួន ពី បទ បាញ់ ប្រហារ ទៅ 
លើ អ្នក ស្រនី ូម ូន ូ មាន វយ័ ៤០ឆ្នា ំ 
ហើយ បាន ប្លន់ យក គ្រឿង អលង្ការ  
ធ្វើ អំពី មាស ...តទៅទំព័រ ១២ 

អាជីវករ លក់សាច់ជេកូ  មន់ ទា
អាជីវករ  លក់សាច់ជ្រូក មាន់ ទា   ស្ថិតនៅតាម បណ្តោយ ផ្លូវ វ្រងស្រង   ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ  រាជធានីភ្នំព្រញ កាលពីថ្ង្រ  អង្គារ ។ 

ការលក់សាច់ជ្រូក មាន់ ទា  គឺ ជា មុខ របរ មួយ ដ៏ព្រញ និយម ផងដ្ររ ដ្រល អាចចូលរួម ជួយ ទ្រទ្រង ់ ជីវភាពគ្រួសារ។  រូបថត ជីវ័ន
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គឹម  សារំុ 

កំពង់ស្ពៈឺ សមត្ថ កិច្ច នគ  របា ល 
ខៃត្ត កំពុងរៀប ចំ បញ្ជនូ បុរស ជា- 
ជ នស ងៃស័យម្នា ក់ទៅ សា លាដំ បូង 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺនៅ ថ្ងៃ នៃះបន្ទាប់ ពី  
ចាប់ ខ្លនួ កាល ពីថ្ងៃ ទី ២៧  កក្កដា  
ពាក់ ព័ន្ធ ករណី សម្លាប់ ម្ចាស់ បំ- 
ណុល រួច យក ទៅ ចង ក នៅ ដើម- 
ឈើ  ដោយ សារ ជំពាក់ លុយ  
១២  ០០០ ដុលា្លារ  បៃ ពៃតឹ្ត នៅ 
ភូមិ អន្លង់ ស្នា  ឃំុ ស្គះុ  សៃុក 
សំរោងទង  ខៃត្ត កំព ង់ស្ព។ឺ

លោក  សម  សាក់  ស្នងការ- 
រ ង  នគរ បាលខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺទទួល- 
ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
ពី មៃសិលមិ ញ ថា ជន សងៃស័យ  ក្នងុ 
រឿង នៃះ  ឈ្មោះ  ខូវ  លី  ហាក់    
អាយុ ២៨ ឆ្នា ំរស់នៅ  ភូមិ តៃស់- 
សា លា  សង្កាត់ សា្វាយ កៃវាន់  
កៃុង ចៃបារ មន  ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ។ 
ចំណៃក សៃ្ត ីរងគៃះ ឈ្មោះ ជំុ  
ច ន្ធ ូ  អាយុ ២៤ ឆ្នា ំ រស់នៅ  ភូមិ 
ថ្លកុ ឈើ ទាល  សង្កាត់ សុ ព័រ ទៃព 
កៃងុ ចៃបារម ន ខៃត្ត កំពង់ ស្ព។ឺ 

លោក បន្ត ថា  ជា នីតិ វិធី   កៃយ 
ពី ចា ប់ខ្ល ួន  ២៤ ម៉ោង  គឺតៃវូ បញ្ជនូ 
ជន សងៃស័យ ទៅ  តុលា កា រដៃលផុត 
កំ ណត់ តៃមឹ ថ្ងៃ ទី ២៩  កក្កដា ។ 
បុ៉ន្តៃ ដោយ សារ សំណំុរឿ ង នៃះ 
ស្មគុ សា្មោញ ចៃើន  សមត្ថ កិច្ច លោក 
ក៏បា ន សំុ គោល ការណ៍  ពី ពៃះរាជ- 
អា ជា្ញា  បន្តរកៃសា ទុក ជនស ងៃស័យ ១ 
ថ្ងៃ ទៀត ដើមៃបី បញ្ច ប់ សំណំុ រឿ ង  ។  
   លោក  សម  សាក់  បៃប់ថា៖ 
«រឿង វាមន ការ ស្មគុ សា្មោញ  ចៃើន 
ពៃក  ដូច្នៃះ  ខ្ញុ ំនៅ បូកសរុប  របាយ- 
កា រណ៍ បញ្ចប់ សិន   តៃ ថ្ងៃ ស្អៃក 
ទី  ៣០  កក្កដា  គឺខា ងខ្ញុ ំបញ្ជនូ ជន- 
នោះ ទៅ តុលា ការ ហើយ » ។ 

លោក  សម  សាក់  រៀប រាប់ 
តាម សម្តី អ្នក ភូមិថា  មុន មន 
ព័ត៌មន ពី ឃាត កម្មនៃះ គឺ បុរស 
អ្នក ភូមិ អន្លង់ ស្នា ម្នាក់  ឈ្មោះ  
កៃវ  ហីុង  អាយុ ៥៤ ឆ្នា ំបាន បាត់ 
គោ១កៃបាល ហើយ គាត់ បាន ដើរ  
រកនៅ តាម ពៃរ បោះកៃបៃ រ ជើង ភ្ន ំ
ក្នងុ ភូមិ ។ពៃលនោះ គាត់ ក៏បៃទះ 
ឃើញ សព ស្តៃី ម្នាក់ ចងក នៅ 
ចំណុច  ភ្ន ំទទឹង  ហើយ ក៏ រាយ ការ- 
ណ៍ បៃប់ន គរ បាល ឃំុ ស្គះុ ។ 

លោក  បន្តថា  បន្ទាប់ ពី ទទួល 
ព័ត៌ មន នៃះ  សមត្ថ កិច្ច របស់ 
លោក ផ្នៃក ពៃហ្មទ ណ្ឌ បា ន  ចុះ 
ដល់ កន្លៃង កើតហៃតុ ។ ពៃល នោះ 
នគរ បាល បច្ចៃក ទៃស វិទៃយា សាស្តៃ 
និង  គៃពូៃ ទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ
បាន ធ្វើ កោ សលៃយ វិ ច័យ  និង បាន 
សន្ន ិដា្ឋាន រួម គា្នាថា  សព សៃ្តនីោះ  
សា្លាប់ដោយអំពើ មនុសៃស ឃាត 
ពៃះ  នៅ លើ កៃបាល សព ផ្នៃក 
ខាង ឆ្វៃង មន សា្នាម  បៃក  ។

លោក បាន បន្តថា   កៃយ ពី 
សមត្ថ កិច្ច  សៃវជៃវ ល្អតិល្អ ន់  ទើប 
ដឹង ថា  សៃ្ត ីរង គៃះធ្លា ប់រាប់ អាន 
គា្នាជា មួ យ  ជ ន សងៃស័ យ ។ បន្ទាប់ 
មក   លោក ស្នង ការ   ខៃត្ត  សម  
សាមួន   បាន សំុកិ ច្ចសហ កា រ ពី 
ន យ ក ដា្ឋាន  នគរ បាល ពៃហ្ម- 
ទ ណ្ឌ កៃសួងម ហា ផ្ទៃ  ដើមៃបី សៃ វ- 
ជៃវ  ចាប់ ខ្លនួ ។ លុះសៃ វ ជៃ វ 
ពៃញ១ថ្ងៃ   ទើប ឈាន ដល់ ការ- 
ចាប់ខ្ល ួនបាននៅ ថ្ងៃ ទី២៧   កក្កដា  
នៅភូមិ តៃស់ សាលា សង្កាត់- 
សា្វាយ កៃវាន់ កៃងុ ចៃបារមន។

លោក បៃប់ តាម សម្តីសារ- 
ភាពរបស់ជ នស ងៃស័ យ ថា   រូបគៃ 
បាន សា្គាល់ សៃ្តី រង គៃះ ក្នងុ ខៃ 
ឧសភា  ឆ្នា ំ ២០២០  ដៃល ជន- 
 រ ងគៃះ  ជាសៃ្តមីៃ ម៉ោ យគា្មោន កូន។ 
នៅក្ន ុងខៃ  នោះ  សៃ្តរី ង គៃះ បាន 
ពឹង ជន ស ងៃស័យ ឲៃយ ជួយ លក់ 
រថយន្ត បៃភៃទ បៃន ១គៃឿង។ 
បន្ទាប់ ពី លក់រ ថ យន្ត បាន លុយ 
១៩  ០០០ ដុលា្លារ  ជន សងៃស័យ 
ក៏បាន ដកយ កលុយ   នោះ ចំនួន 
១២ ០ ០០ដុលា្លា រ ទៅ ទិញ មូ៉តូ 
១ គៃឿង ម៉ោកZ  Ka Vaski ។ តៃ 
ដោ យសារ ខ្ល ួនគា្មោន លុយ សង 
វិញ   ក៏ បាន រៀប ចំ គមៃង សម្លាប់ 
សៃ្ត ីរ ង គៃះ តៃម្ដង  ។ 

 លោក បានបន្ត តាម សម្ត ីជន- 
ស ងៃស័យទៀ តថា  លុះនៅ ថ្ងៃ ទី  
២៦  ខៃ កក្កដា  រូប គៃបា ន ទូរស័ព្ទ 
បបួល សៃ្តរីង គៃះ ទៅ ដើរលៃង 
នៅ ពៃភ្ន ំទទឹង  ក្នងុ ភូមិ អន្លង់- 
ស្នា(កន្លៃង បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស)  
ហើយ  ឆ្លៀត ឱកាស ដៃល សៃ្តរី ង- 
គៃះ កំពុង ភ្លៃចខ្ល ួន  រូបគៃបា ន 
យក ពិល វាយ សៃ្ត ីរង គៃះ រហូត 
បៃកកៃបា ល សា្លាប់ ទៅ ។បន្ទាប់ មក 
រូប គៃ ក៏យ កជ នរ ងគៃះ ទៅចង- 
ក នឹង ខៃសៃនី ឡុង    រួច ពៃយួរលើមៃក 
ឈើ  (សា្ថា នភាព សព អង្គុយ 
ផ្ទាល់ដី ) ដើមៃបី បង្វៃង  ដាន ថា 
សា្លា ប់ដោ យច ងក។  ចំ ណៃក  ឯ 
មូ៉តូ ១ គៃឿង  ម៉ោក ហៃសូមឺ  និង គៃឿង 
អលង្កា រ  រួមមន បា្លា ទីន  និង  
ចិញ្ចៀ ន ម ស  មួ យ ចំនួន  រូប គៃ 
បា ន យ ករ ត់  គៃ ចខ្លនួ  រ ហូត ដល់ 
ថ្ងៃស ម ត្ថកិ ច្ច ចា ប់ ខ្លនួ បាន ៕ 

កជក  គំាទ្រ ដោយ អង្គការ អន្តរជាតិ ចំនួន ២  ដាក់ ឲ្រយប្រើប្រស់
គោល នយោបាយ ជាតិ ដើម្របីប្រមូល ការវិនិយោគ លើ កុមារ

វ៉ន ដារ៉ា 

 ភ្នពំេញៈ អគ្គ លៃខា ធកិារ ដា្ឋាន 
កៃមុ បៃកឹៃសា ជាត ិកម្ពជុា ដើមីៃប កមុរ  
(ក.ជ.ក.)  តាម រយៈ ការ គាំ ទៃ ពី 
អង្គ ការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតកិម្ពជុា  នងិ 
អង្គការ ឆល ហា្វាន់  បាន ដាក់ ឲៃយ 
បៃើ   បៃស់«គោល នយោ បាយ- 
ជាត ិស្តពី ីបៃ ពន័្ធ កចិ្ច ការពារ កមុរ»   
ដើមៃបី បៃ មូល ផ្តុំ ការ វិនិ យោគ ទៅ 
លើ កមុរ ទំាង សា្មោរត ី នងិ ធន ធន 
ឱៃយ មន លក្ខ ណៈ ជា បៃពន័្ធ គៃប ់ជៃងុ- 
ជៃយ ជាង មនុ  ដៃល នងឹ កា្លាយ ជា 
ធន ធន មនុសៃស អាច រួមចំណៃក 
ក្នុង ការ អភិ វឌៃឍ បៃទៃស ជាតិ ។

ការ បៃរព្ធ ដាក់ ឲៃយ បៃើ បៃស់ 
គោល នយោ បាយ នៃះ ធ្វើ ឡើង  ព ី
មៃសិលមិញ  កៃម អធិបតី ភាព  
លោក  វង  សូត  រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង 
សង្គម កិច្ច  អតីត យុទ្ធ ជន  និង 
យុវនីតិ សមៃបទា  និង ជា បៃធន  
ក.ជ.ក.  រមួ នងឹ មនៃ្ដ ីមក ព ីកៃសងួ  
អង្គ ការ សា្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ថា្នាក់- 
ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  វិស័យ 
ឯក ជន និង កុមរ សរុប  បៃមណ  
១៩០ នក់  នៅ ទីស្ដីការ កៃសួង 
សង្គម កិច្ច។

លោក វង  សតូ  ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីនៃះ 
ថា  គោល នយោ បាយ ជាតិ ស្តីពី 
បៃព័ន្ធ កិច្ច ការពារ កុមរ ជា យុទ្ធ- 
សាស្តៃ បង្ហាញ អំពី ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
របស ់រាជ រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  ដៃល 
ធ្លាប់ អនុ វត្ត កន្លង មក  និង ចាំ បាច់ 
តៃវូ ធ្វើ ការ ពងៃងឹ  នងិ ពងៃកី បន្ថៃម- 
ទៀត  និង ជា គោល នយោ បាយ- 
ជាត ិដៃល តៃវូ បាន រៀប ចឡំើង ជា 
លើក ដំ បូង សមៃប់ រយៈ ពៃល 

១០ ឆ្នាំ (២០១៩-២០២៨)។  
លោក ថា ៖«គោលន យោ បាយ- 

ជាតិ នៃះ  អាច បៃ មូល ផ្តុំ ការ វិនិ- 
យោគ ទៅ លើ កុមរ ទាំង សា្មោរតី  
និង ធន ធន ឱៃយ មន លក្ខណៈ ជា 
បៃព័ន្ធ គៃប់ ជៃុង ជៃយ ជាង មុន 
ដើមៃបី ឱៃយ កមុរ គៃប ់របូ មន ឱកាស 
ស្មើៗ គា្នា  និង កា្លាយ ជា ធន ធន- 
មនុសៃស ដៃល អាច រួម ចំណៃក ក្នុង 
ការ អភិ វឌៃឍ បៃទៃស ជាតិ យើង»។

លោកសៃី  ញ៉ៃប  សុភាព អគ្គ- 
លៃ ខា ធកិារ នៃ ក.ជ.ក.លើក ឡើង 
ថា  គោល នយោ បាយ ជាត ិនៃះ គ ឺ
ជា គោល នយោ បាយ មួយ ដៃល 
បាន បង្ហាញ យ៉ោង ចៃបាស់  ពី ឆន្ទៈ 
របស ់រាជ រ ដា្ឋា ភបិាល ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស ់សទិ្ធ ិ នងិ ការការ ពារ កមុ រ ។  
លោក សៃ ីថ្លៃងថា ៖« គោល នយោ- 
បាយ នៃះ បាន បង្ហាញ នវូ ការដោះ- 
សៃយ បញ្ហា កមុរ នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ 
នម ជា បៃទៃស ហត្ថ លៃខ ីនៃ អន-ុ 
សញ្ញា ស្តី ពី សិទ្ធិ កុមរ  ជា ពិ សៃស  

គោល នយោ បាយ នៃះ ជា សា្នា  ដៃ 
តាក់តៃង ចង កៃង រួម គា្នា ដោយ 
កៃមុ ការងរ អន្តរ កៃសួង នៃ គណៈ- 
កម្ម ការ ការពារ កុមរ ថា្នាក់ ជាតិ» ។ 

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម័ន រមួ ស្ដ ីព ី  
គោល នយោ បាយ ជាត ិស្តពី ីបៃពន័្ធ    
កចិ្ច ការពារ កមុរ នៃះ  បានបង្ហាញ 
ថា  បៃព័ន្ធ កិច្ច ការពារ កុមរ គឺជា 
ការប្តៃជា្ញា ចតិ្ត ខតិ ខជំាក ់ស្តៃង របស ់
រាជ រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា ទៅ លើ ការ- 
អនវុត្ត កចិ្ច ការពារ កមុរ  ដៃល មន    
លក្ខណៈ ជា បៃព័ន្ធ នៅ កម្ពុជា ។ 

សៃច ក្ដ ីបៃកាស រមួ នៃះ ថា  បៃពន័្ធ   
កិច្ច ការពារ កុ មរ  គឺជា បណ្តុំ នៃ 
វិធន បង្កើត ឡើង ក្នុង គោល- 
បំណង ជំរុញ និង លើក កម្ពស់ 
ការការពារ កុមរ ពី ការរំលោភ- 
បំពាន  និង ការកៃង បៃវ័ញ្ច គៃប់ រូប- 
ភាព។  វិធន ទាំ ងនៃះ រួម មន ១.  
កៃប ខណ័្ឌ ចៃបាប ់នងិ គោល នយោ- 
បាយ  ២. ការ ផ្តល ់ជំនួយ និង សៃវា  
៣. ធន ធន មនុសៃស  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  

និង  ៤. ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឥរិយបថ 
សង្គម ក្នុង ការ បៃពៃឹត្ត ទៅ លើ 
កមុរ។  វធិន ទាងំ នៃះ តៃវូ ឱៃយ មន 
ការ ចូល រួម ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាងំ អស ់ជា ពសិៃស វសិយ័ សខុ-ុ 
មល ភាព សង្គម  អប់រំ សុខ ភាព  
សន្តិ សុខ  និង យុត្តិ ធម៌  ក្នុង ការ គាំ- 
ទៃ ដល់ ការ បង្ការ ទប់ សា្កាត់ និង 
ឆ្លើយ តប  ដើមៃបី ការពារ កមុរ ពហីា- 
និភ័យ ផៃសៃងៗ។

លោក សៃ ី Gwynneth Wong  
នយិកា បៃចាំ បៃទៃស នៃ អង្គការ 
ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  និង លោក  
Prashant Verma នយក 
បៃចាំ បៃទៃស នៃ អង្គការ ឆល- 
ហា្វាន់  កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង ថា ដើមៃបី 
ឈាន មក ដល ់ថ្ងៃ នៃះ  ដណំើរការ 
នៃ ការផ្តចួ ផ្តើម គនំតិ នងិ ចង កៃង  
គោល នយោបាយ ជាតិ ស្តីពី 
បៃពន័្ធ កចិ្ចការពារ កមុរ នៃះ បាន- 
ចាបផ់្តើម  តាងំព ី៣ ឆ្នា ំមនុ  ពោល 
គឺ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧។  

ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ រួម  
នយកិា អង្គការ ភ្លៃន  នងិ នយក 
អង្គការ ឆលហា្វាន ់ បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖«អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ 
កម្ពុជា  អង្គការ ឆល ហា្វាន់  និង ដៃ- 
គូ ទាំង អស់ ពិតជា មន សៃចក្តី- 
សម នសៃស រីក រាយ ដៃល បាន- 
ចូល រួម គាំទៃ ក្នុង ដំណើរការ នៃ 
ការចង កៃង គោល នយោបាយ- 
ជាតិ ដ៏ មន សារៈសំខាន់ នៃះ  ក៏ 
ដូច ជា បាន ចូល រួម ផៃសព្វ ផៃសាយ  
និង ដាក់ ឱៃយ បៃើ បៃស់ ដើមៃបី 
ធនឱៃយ កុមរ គៃប់ រូប ទទួល- 
បាន នវូ សទិ្ធ ិស្មើៗ  គា្នា ដើ មៃបី សម- 
ធម៌  និង យុត្តិ ធម៌ សង្គម»៕

លោកវង សូត ក្នងុពិធីផេសព្វផេសាយពីបេព័ន្ធកិច្ចការពារ  កុមារ មេសិលមិញ។រូប កៃសួងសង្គមកិច្ច

ជនសងេស័យកេយពេលសមត្ថកិច្ច 
ចាប់ខ្លនួ  បាន។ រូបថត ប៉ូលិស

បញ្ជនូបុរសសង្រស័យសមា្លាប់មា្ចាស់-
បំណុលទៅតុលាការនៅថ្ង្រន្រះ



សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:រដ្ឋបាលព្រៃឈើន្រៃក្រៃសងួ
កសិកម្ម រុក្ខាប្រៃមាញ់និងន្រៃសាទ
បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រៃី
ជំនាញចំនួន២៥នាក់ពីរបៀបគ្រៃប់-
គ្រៃងនិងថ្រៃរក្រៃសាសំណកភ្លុកដំរីដ្រៃល
បានរឹបអូសពីជនល្មើស។លើសពី
ន្រៃះត្រៃូវដឹងពីរបៀបគ្រៃប់គ្រៃងភ្លុកដំរី
ទម្ងន់ជាង៩តោនដ្រៃលមន្ត្រៃីគយនងិ

រដ្ឋករកម្ពជុា ចាប់បានកលពីឆ្នាំ២០១៤   
រួមទាងំមន្ត្រៃីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់បាន
ជាង៣៥០គីឡូក្រៃម។
លោកហង់ស៊នុត្រៃអនុប្រៃធានរដ្ឋ-

បាលព្រៃឈើន្រៃក្រៃសួងកសិកម្មរុក្ខា-
ប្រៃមាញ់នងិន្រៃសាទបានថ្ល្រៃងកលពី
ម្រៃសលិមញិថាករសកិ្រៃសាន្រៃះមានផល-
ប្រៃយោជន៍ច្រៃើនចំពោះមន្ត្រៃីជាសិក្ខា-
កមដ្រៃលកំពុងឈរលើតួនាទីន្រៃះ
ដើម្រៃបីឲ្រៃយមានចំណ្រៃះដឹងបន្ថ្រៃមអំពី

របៀបរបបករងារគ្រៃប់គ្រៃង និងថ្រៃ- 
រក្រៃសាសំណកភ្លុកដំរីដ្រៃលសមត្ថកិច្ច
បានរបឹអសូនងិចាប់បានពីជនល្មើស
ជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«លើសពីន្រៃះ

យើងចង់ឲ្រៃយមន្ត្រៃីយល់ដឹងពីកិច្ចសហប្រៃតិ-
បត្តិករជាមួយមន្ត្រៃីជំនាញអន្តរជាតិ
ពោលគឺនៅព្រៃលមានបទល្មើសឆ្លង
ដ្រៃនពីបរទ្រៃសចលូមកកម្ពជុា។ក្នងុវគ្គ
ន្រៃះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលត្រៃមន្ត្រៃី
ជួរមុខដ្រៃលជាអ្នកអនុវត្តច្រៃបាប់ អ្នក-
ចាប់បទល្មើសអ្នកធ្វើកំណត់ហ្រៃតុឬ
អ្នកដ្រៃលធ្វើសំណុំប្រៃបបទលើបទ-
ល្មើសជាមួយបរទ្រៃសពោលគឺយើង
បណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រៃីផ្ទ្រៃក្នុងយើង»។

 លោកសួនផល្លាមន្ត្រៃីរដ្ឋបាលព្រៃ- 
ឈើនិងជាគ្រៃូបង្គោលន្រៃក្រៃសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រៃមាញ់និងន្រៃសាទបានថ្ល្រៃងពី
ម្រៃសលិមញិថាលោកបានរៀបចំឲ្រៃយមាន
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលន្រៃះក្នុងន័យផ្ទ្រៃរ
ចំណ្រៃះដឹងដល់មន្ត្រៃីពីរបៀបថ្រៃរក្រៃសា
នងិវាស់វ្រៃងសំណកភ្លុកដរំីដ្រៃលមន្ត្រៃី
នាយកដ្ឋនគយ និងរដ្ឋករកម្ពុជា
ចាប់បានជាបន្តបនា្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៤ដល់ឆ្នាំ២០១៨។
លោកបន្តថាភ្លុកដំរីចំនួនជាង

៩តោនត្រៃូវបានមន្ត្រៃីគយនិងរដ្ឋករ
កម្ពុជាចាប់បានកលពីឆ្នាំ២០១៤
ដល់ឆ្នាំ២០១៨ដោយកំពុងរក្រៃសាទុក
នៅទីសា្នាក់កររដ្ឋបាលព្រៃឈើ និង
មន្ត្រៃីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់បានចំនួន
ជាង ៣៥០គីឡូក្រៃមដោយត្រៃៀម 
វាស់វ្រៃងចុះក្នុងបញ្ជីសារពើភណ្ឌ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្រៃយពីចាប់

បានភ្លុកដំរីទាំងន្រៃះសមត្ថកិច្ចបាន
បញ្ជូនជនល្មើសទៅតុលករប៉ុន្ដ្រៃ
មានករណីខ្លះតុលករមិនទាន់សម្រៃច
ក្ដីនៅឡើយ ហើយករណីខ្លះបាន
សម្រៃចរួចហើយ ត្រៃសំណកភ្លុកដំរី
ន្រៃះ យើងយកមកទុកនៅក្នុងឃ្លាំង
ហើយយើងអត់ទាន់បានវាស់វ្រៃង ឬ
កត់ត្រៃគិតជាស្ថតិិច្រៃបាស់លស់ទ្រៃ»។
លោកបញ្ជាក់បន្ថ្រៃមថា៖«ដូច្ន្រៃះ

ទើបយើងបង្កើតឲ្រៃយមានវគ្គបណ្ដុះ-
បណ្ដាលន្រៃះគឺបង្រៃៀនមន្ត្រៃីឲ្រៃយច្រៃះ
វាស់ភ្លកុដំរីឲ្រៃយច្រៃះថ្លងឹគិតជាគីឡូក្រៃម
ហើយច្រៃះមើលបទប្រៃបញត្តិទាក់ទង
អនុសញ្ញាដ្រៃលតម្រៃូវឲ្រៃយយើងធ្វើ។
ចំពោះតម្ល្រៃភ្លុកដំរីទាំងន្រៃះខ្ញុំអត់ដឹង
ទ្រៃយើងអត់អាចបងា្ហាញបានទ្រៃព្រៃះ
ពួកខ្ញុំគ្រៃន់ត្រៃចាប់បានរឹបអូស យក
មករក្រៃសាទុក»។

តាមរបាយករណ៍ដ្រៃលភ្នពំ្រៃញប៉សុ្ដិ៍
ទទលួបានពីម្រៃសិលមញិឲ្រៃយដងឹថាតាម
ទិន្នន័យបង្ក្រៃបបទល្មើសរបស់នា-
យកដ្ឋនគយនិងរដ្ឋករកម្ពុជាមាន
ភ្លកុដរំីទម្ងន់៩៣៥៣,០១គីឡកូ្រៃម
និងទិន្នន័យបង្ក្រៃបបទល្មើសច្រៃបាប់
ព្រៃឈើភ្លុកដំរីទម្ងន់ ៣៥៣,០៥គីឡូ- 
ក្រៃមត្រៃូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានជា
បន្តបនា្ទាប។់រដ្ឋបាលព្រៃឈើមនិទាន់
បានបំព្រៃញឬករច្រៃញប្រៃកសជា
អន្តរក្រៃសួងស្ដីពីករគ្រៃប់គ្រៃងភ្លុកដំរី
ដ្រៃលបានចាប់យកនិងកររៀបចំប្រៃ-
ពន័្ធគ្រៃប់គ្រៃងភ្លកុដំរីឲ្រៃយបានច្រៃបាស់លស់
នៅឡើយ។ដូច្ន្រៃះមន្ត្រៃីជំនាញពាក់ព័ន្ធ
នឹងករងារន្រៃះត្រៃូវប្រៃមូលទិន្នន័យពី
ករអនុវត្តកម្មវិធីតាមដនករសមា្លាប់
ដំរីល្មើសច្រៃបាប់(MIKE) និងកររក
ប្រៃព័ន្ធព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មលើ
សត្វដរំី(ETIS)ករសកិ្រៃសាវភិាគពត័-៌
មានដោយត្រៃូវបងា្ហាញចំនួនកំណត់
ភ្លុកនិងទម្ងន់របស់ដុំភ្លុកនីមួយៗ ហើយ 
សម្រៃប់កណំត់ណដ្រៃលទាក់ទងគ្នា
ត្រៃូវដក់សា្លាកសមា្គោល់ដ្រៃលត្រៃូវអនុ- 
វត្តតាមបទប្រៃបញ្ញត្តិនានាន្រៃស្រៃចក្ដី- 
សម្រៃចដ្រៃលត្រៃូវស្រៃង់ព័ត៌មានអំពី
ប្រៃភពនិងបញ្ជាក់ហ្រៃតុផល៕
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ខនសាវិ

ភ្នពំេញៈ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រៃី
រដ្ឋមន្ត្រៃីក្រៃសួងមហាផ្ទ្រៃលោកស
ខ្រៃង បានណ្រៃនំាអភិបាលគ្រៃប់
រាជធានី-ខ្រៃត្តត្រៃវូយកចិត្តទុកដក់
អនុវត្តកិច្ចករចំាបាច់មួយចំនួន
ដើម្រៃបីលើកកម្ពស់ករផ្ដល់ស្រៃវា
សា្នាក់កម្រៃសាន្តករពារសន្ដសុិខនិង
ករទប់សា្កាត់ករចម្លងរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩នៅថ្ង្រៃទី១៧ដល់ថ្ង្រៃទី
២១សីហាខាងមុខន្រៃះដ្រៃលជា
ថ្ង្រៃឈប់សម្រៃកសងចូលឆ្នា។ំ
ក្នុងលិខិតចុះថ្ង្រៃទី២៧កក្កដ

របស់លោកសខ្រៃង បញ្ជាក់ថា
កិច្ចករចាំបាច់ទាំងនោះ ដូចជា
ពង្រៃងឹសន្ដសិខុសណ្ដាប់ធា្នាប់នងិ
ករផ្ដល់ស្រៃវាចំាបាច់នានាឱ្រៃយ
បានល្អប្រៃសើរ ដើម្រៃបីឆ្លើយតប
តម្រៃូវកររបស់ពលរដ្ឋឱ្រៃយបាន
ទាន់ព្រៃលវ្រៃលព្រៃមទាំងណ្រៃនាំ
មា្ចាស់ផ្ទះសំណក់ សណ្ឋាគរ
ភោជនីយដ្ឋនជាដើម ឱ្រៃយរៀបចំ
ទឹកអាល់កុលឬជ្រៃលសម្រៃប់
លងដ្រៃនិងវាស់កម្ដៅភ្ញៀវទាំង-
អស់នៅតាមច្រៃកច្រៃញចូលនិង
ត្រៃូវឱ្រៃយមានគមា្លាតសុវត្ថិភាព
បុគ្គលនិងសង្គម។
លខិតិសរស្រៃរថា៖«ចពំោះផ្រៃសារ

ទំនើបផ្រៃសាររដ្ឋឬផ្រៃសារឯកជនត្រៃូវ
ណ្រៃនាំឱ្រៃយមា្ចាស់និងអ្នកគ្រៃប់គ្រៃង
រៀបចំទឹកអាល់កុល និងជ្រៃល

សម្រៃប់លងដ្រៃនៅតាមច្រៃក-
ច្រៃញចូល និងចាត់តាំងបុគ្គលិក
ឱ្រៃយវាស់កម្ដៅប្រៃជាពលរដ្ឋទាំង-
អស់ដ្រៃលចូលទៅក្នុងផ្រៃសារ»។
ក្រៃពីន្រៃះគ្រៃប់រាជធានី-ខ្រៃត្ត

ត្រៃូវបន្តជំរុញឱ្រៃយពលរដ្ឋនៅតាម
មូលដ្ឋនគោរពឱ្រៃយបានជាប់ជា-
ប្រៃចាំក្នងុកររសន់ៅប្រៃបថ្មីដចូជា  
សមា្អាតដ្រៃឱ្រៃយបានញកឹញាប់ពាក់
មា៉ាស់និងក្រៃមានៅព្រៃលកណ្ដាស់
ឬក្អក និងរក្រៃសាគមា្លាតសុវត្ថិភាព
ពីបុគ្គលមា្នាក់ទៅបុគ្គលមា្នាក់
យ៉ាងតិច១,៥ម៉្រៃត្រៃ។
កលពីថ្ង្រៃទី២៧កក្កដលោក

ម៉មប៊ុនហ្រៃង រដ្ឋមន្ត្រៃីក្រៃសួង
សុខាភិបាលក៏បានច្រៃញលិខិត
ទៅកន់រដ្ឋមន្ត្រៃីក្រៃសួងសាធារ-
ណករនិងដឹកជញ្ជូន ក្រៃសួង
ទ្រៃសចរណ៍ និងអភិបាលគ្រៃប់
រាជធានី-ខ្រៃត្តដើម្រៃបីជួយផ្រៃសព្វ-
ផ្រៃសាយបន្តដល់អង្គភាពនងិអាជា្ញា-
ធរមលូដ្ឋនរបស់ខ្លនួនវូស្រៃចក្ដ-ី
ណ្រៃនាំរបស់ក្រៃសងួសខុាភិបាល
ស្ដពីីករករពារករចម្លងជងំឺកវូដី- 
១៩ក្នុងថ្ង្រៃឈប់សម្រៃកចំនួន៥
ថ្ង្រៃក្នុងខ្រៃសីហាខាងមុខន្រៃះ។
ក្នុងលិខិតចុះថ្ង្រៃទី១៧កក្កដ

បញ្ជាក់ថាប្រៃជាពលរដ្ឋត្រៃូវត្រៃ
ជ្រៃើសរីសករជួបជុំគ្រៃួសារនិង
ធ្វើដណំើរកម្រៃសាន្តដ្រៃលមានសវុត្ថ-ិ
ភាពនងិមនិមានករចម្លងដូចជា
ដំណើរលក្ខណៈគ្រៃួសារដច់-

ដោយឡ្រៃកគ្មានករជួបជុំច្រៃើន
ចៀសវាងកន្ល្រៃងបិទជិតគ្មាន
ខ្រៃយល់ច្រៃញចូល ករបរិភោគ
អាហារជាមួយគ្នាច្រៃើននៅក្រៃ-
ផ្ទះករជប់លៀងទ្រៃង់ទ្រៃយធំ។
មិនត្រៃូវជុំគ្នាល្រៃងល្រៃប្រៃងនិង

ច្រៃៀងរាំផកឹសុីគគ្រៃកឹគគ្រៃងគ្មាន
គមា្លាតសុវត្ថិភាព ចៀសវាងទៅ
កម្រៃសាន្តនៅខារា៉ាអូខ្រៃ ក្លិបកម្រៃសាន្ត 
នងិករធ្វើដណំើរតាមរថយន្តសា- 
ធារណៈដ្រៃលផ្ទុកមនុស្រៃសច្រៃើន។
លោកឃងភារម្រៃយ មន្ត្រៃីនាំ-

ពាក្រៃយខ្រៃត្តព្រៃះសីហនុលើកឡើង

ថារដ្ឋបាលខ្រៃត្តត្រៃងអនវុត្តជាប្រៃចាំ
តា មគោលករណ៍ណ្រៃនាំជាបន្ត-
បនា្ទាប់របស់ក្រៃសួងសុខាភិបាល
នងិក្រៃសងួមហាផ្ទ្រៃដចូជាករធ្វើ-
ចតា្តាឡីសក័អ្នកដំណើរមកពីក្រៃ
ប្រៃទ្រៃសនៅតាមច្រៃកអន្តរជាតិ
សខំាន់ៗ រមួមានព្រៃលនយន្តហោះ  
និងកំពង់ផ្រៃ រួមទាំងករចុះអប់រំ
ពលរដ្ឋឱ្រៃយធ្វើអនាម័យនិងពាក់
មា៉ាស់ជាដើម។
លោកបន្តថានៅក្នងុរយៈព្រៃល

ចុងក្រៃយន្រៃះខ្រៃត្តព្រៃះសីហនុ
មានលក្ខណៈកន់ត្រៃល្អប្រៃសើរ

ដចូជាហ្រៃដ្ឋរចនាសម្ពន័្ធនងិមាន
ទកីន្ល្រៃងកម្រៃសាន្តច្រៃើននងិធំទលូយ 
ជាងមុនដ្រៃលជួយឱ្រៃយពលរដ្ឋមក
កម្រៃសាន្តក្នុងខ្រៃត្តន្រៃះនៅថ្ង្រៃឈប់-
សម្រៃកថ្ង្រៃទី១៧ ដល់ថ្ង្រៃទី២១
សីហាខាងមុខន្រៃះ អាចរក្រៃសា
គមា្លាតសវុត្ថភិាពពគី្នាបានខណៈ
កន្ល្រៃងកម្រៃសាន្តដូចជាតំបន់ឆ្ន្រៃរ
ជាដើមក៏ត្រៃៀមដកព់ង្រៃយមន្ត្រៃី
ទ្រៃសចរណ៍នងិមន្ត្រៃីសខុាភបិាល
អំពីកររក្រៃសាគមា្លាតសុវត្ថិភាព។
លោកថា៖«ពាកព់ន័្ធនងឹករងារ

រៀបចំផ្រៃនករហ្នឹង យើងលម្អិត

បន្ថ្រៃមទៀតបនា្ទាបព់ីមានកចិ្ចប្រៃជុំ
ព្រៃលខាងមុខ»។
កលពីថ្ង្រៃទ២ី៨កក្កដក្រៃសងួ

សុខាភិបាលបានប្រៃកសករណី
នាំចូលជំងឺមួយករណីលើបុរស
ជនជាតិឥណ្ឌាដ្រៃលបានធ្វើ-
ដំណើរតាមជើងហោះហើរដឹក
អ្នកដំណើរចម្រៃុះជាតិសាសន៍
សរុប៩០នាក់ ច្រៃញពីប្រៃទ្រៃស
ឥណ្ឌាតជើងហោះហើរនៅ
ប្រៃទ្រៃសករូ៉្រៃខាងត្រៃបងូនងិប្រៃទ្រៃស
មា៉ាឡ្រៃសុី ហើយបានដល់កម្ពុជា
កលពីថ្ង្រៃទី២៦កក្កដ។
គិតត្រៃឹមថ្ង្រៃម្រៃសិលមិញ កម្ពុជា

មានករណីឆ្លងសរុប២៣៣នាក់
ក្នុងនោះព្រៃយាបាលជាសះស្រៃបើយ
មានចំនួន១៥៤នាក់។ ក្នុងខ្រៃ
កក្កដន្រៃះ មន្ត្រៃីក្រៃសួងសុខាភិ-
បាលបញ្ជាក់ថាក្នុងខ្រៃកក្កដករ- 
នាំចលូករណីពីក្រៃប្រៃទ្រៃសចលូ
មកកម្ពុជាគឺបានកើនឡើងយ៉ាង
គហំកុដ្រៃលភាគច្រៃើនច្រៃញតាម-
រយៈជើងហោះហើរមកពីប្រៃទ្រៃស
មា៉ាឡ្រៃសុីនិងឥណ្ឌូន្រៃសុី។

 រដ្ឋភិបាលបានសម្រៃចផ្អាក
ជើងហោះហើរមកពីប្រៃទ្រៃស
ទំាង២ន្រៃះចាប់ពីថ្ង្រៃទី១ខ្រៃសីហា  
ដើម្រៃបីទប់សា្កាត់កំុឱ្រៃយមានករឆ្លង
រាលដលជំងឺកូវីដពីបុគ្គលមា្នាក់
ទៅបុគ្គលមា្នាក់ ដោយកម្ពជុា
ត្រៃវូមានថ្ង្រៃឈប់សម្រៃកច្រៃើន
ចាប់ពីខ្រៃសីហាន្រៃះទៅ៕

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រ ប្រប់ខ្រត្ត-ក្រងុ ផ្តោតការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដក្នងុថ្ង្រសម្រកខ្រក្រយ

រដ្ឋបាល ព្រឈើបង្រៀន ជំ នាញ គ្រប់ គ្រងភ្លកុដំរី ដ្រលរឹបអូសបាន ដល់ មន្ត្រ ី២៥នាក់

រដ្ឋមន្តេមីហាផ្ទេលោកសខេងក្នងុកិច្ចបេជំុស្តពីីចេបាប់អន្តោបេវេសន៍នាថ្ងេទី២៨កក្កដា។ រូបក្រៃសួងមហាផ្ទ្រៃ

មន្តេកី្នងុវគ្គបណ្ដះុបណ្ដាលរបៀបគេប់គេងភ្លកុដំរីដេលរឹបអូសបាន។ រូបថតរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
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 សុទ្ធ  គឹម  សឿន

ត្បូងឃ្មុំ:យ៉ាង ហោច ណាស់ 
មាន មនុសៃស បៃុស- សៃី ចំនួន ៣ 
នាក ់បាន ស្លាប ់ភ្លាមៗ នៅ កន្លៃង 
កើត ហៃតុ  ក្នុង គៃះ ថ្នាក់ ចរា- 
ច រណ៍ រវា ង  រថយន្ត បៃន ដឹក- 
ខៃសាច ់ បកុ ជា មយួ ម៉តូ ូ១ គៃឿង  ពី 
មៃសិល មិញ នៅ លើកំ ណាត់ ផ្លូវ- 
ជាតិ លៃខ ៧  ក្នុង ភូមិ ទន្លៃ បិទ- 
លើ ឃុំ ទន្លៃ បិទ  សៃុ ក តៃបូង ឃ្មុំ 
ខៃ ត្ត តៃបូងឃ្មុ ំ បុ៉ន្ដៃ អ្នក បើក បរ រថ- 
យន្ត បាន រត់ គៃច ខ្លួន បាត់ ។

លោក  តៃន  ស រុំ នាយ ផ្នៃក 
សៃនាធិ ការ នៃ អធិការ ដា្ឋាន 
នគរបាល  សៃុក តៃបូងឃ្មុំ  បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថ គៃះថ្នា ក់ 
ចរាចរណ៍ នៃះ គឺ កៃុម ជន រង- 
គៃះ  បាន ជិះ  ម៉ូតូ មា៉ាក ហុង ដា 
្រឌីម ១គៃឿង ឌុបគ្នា  បើក បរ 
ដោយ ឈ្មោះ  អោក  សៅ  ហៅ 
(មា៉ាប់) ភៃទ បៃុស  អាយុ ៣៣ 
ឆ្នាំ  នៅ ភមូ ិខ្នប ់ដរំី តៃបងូ ឃុំ ដរំលិ 
សៃុក អូ ររាំង ឪ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ 
ដោយ  ឌុប ស្តៃី ២ នាក់។ ក្នុង 
នោះ ស្តៃមីា្នាក់   ឈ្មោះ  សន  សុខ- 
ខឿន  អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ  ជា បៃពន្ធ 
គត់  និង ស្តៃី មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  
សុិន សុខ ខៃន  អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  
រ ស់នៅ  ភូមិ ឃុំ ជា មួ យ គ្នា។ 

លោក  តៃន ស រុ ំ  ់ថ៖«ឡាន  
និង ម៉ូតូ ហ្នឹង គត់ ជិះ បញ្ចៃស 
ទិស គ្នា  ហើយ អ្នកបើ កបរ ម៉ូតូ 
បាន បៃឹង វា៉ា ជៃង រថយ ន្ត  តូច ១ 
គៃឿង តៃ វា៉ា ជៃង មិន ផុត  សៃប់ 
តៃ មាន រថ យន្ត ដឹក ខៃសាច់ មក ពី 
មុខ   ក៏ បុក គ្នា ពៃញ ទំហឹង តៃ 
ម្ដង។ កៃយ កើតហៃតុ គឺ  អ្នក-  
បើក ឡាន បាន រត់ គៃច ខ្លួន បាត់ 
តៃ យើង បាន យក ឡាន  នងិ ម៉តូ ូ
មក រ កៃសាទុក ហើយ រង់ចាំ ការ- 
ដោះសៃ យ នា  ពៃ ល  កៃ យ»។ 
   លោក បន្ថៃម ថ  កៃយ កើត 
ហៃតុ  នគរ បាល ចរា ចរ ណ៍ 
សៃុក តៃបូង ឃ្មុំ  បាន ចុះ វាស់ វៃង 
ហើយ បានយករថ យន្ត  នងិ ម៉តូ ូ
ជនរ ង គៃះ  ទៅ រកៃសា ទុក នៅ អធិ- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល សៃុក ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ ទៅ តាម នីតិ វិធី 
ចៃបាប។់ ចណំៃ ក ស ក សព ជន-  
រ ងគៃះ ទាំង ៣ នាក់ តៃូវ បាន 
បៃគល ់ឲៃយ កៃមុ គៃ ួសរ យក ទៅ 

ធ្វើបុ ណៃយ តាម បៃពៃ ណី។      
លោ ក  កៃង  បុ៊ន ណា  អភិ- 

បាល សៃកុ តៃបូង ឃ្មុ ំបាន ថ្លៃង ថ 
លោក មិន ទាន់ បានទ ទួល ព័ត៌- 
មាន នៃះទៃ  ដោយចំា មើល ស- 
មត្ថ កិច្ច រាយ ការ ណ៍ មក សិន ។

លោក  ឯក  សរិន នាយ បុ៉ស្ដិ៍ 
នគរ បាលរ ដ្ឋ បាល ឃំុ ទ ន្លៃបិទ  
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិ ញ ដៃរថ 
លោក បាន ទទួល ព័ត៌មាន នៃះ  
បុ៉ន្ដៃ មិ ន បាន ដឹង ពី ដើម ហៃតុ 
លម្អតិ ទៃ ពៃះ លោក ជាប់រ វល់ 
បៃជំុ នៅ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ។ «ខ្ញុំ បាន ទទួ ល 
ព័ត៌មាន នៃះ ពី មន្តៃ ីជំនាញ ខ្ញុ ំដៃរ 
តៃ ដឹង អត់ ចៃបាស់ ទៃ  ពៃះ ខ្ញុ ំមើល 
របា យកា រណ៍ គៃ ផ្ញើ មក ដៃរ»។

ពល រដ្ឋ ជា សកៃសីនៅ កន្លៃង 
កើត ហៃ តុមា្នា ក់ សុំ មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មោះ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថ 
ម ុន ពៃល កើត ហៃត ុលោក បាន 
ឃើញ ជន រងគៃះ  ជិះ មូ៉តូ ពណ៌- 
ខ្មោ ឌុប ស្តៃី ២ នាក់  ធ្វើដំ ណើរ 
 ប ញ្ចៃ សទសិ គ្នា ជា មយួ រថ យន្ត 
ក្នុង ទិសដៅពី តៃបូងទៅ ជើង។ 
លុះ ពៃល ជិះ វា៉ា ជៃង រថយន្ត ធុន 
តូច ក៏ ជៃុល ទៅ បុក រថ យន្ត បៃន 
ដកឹ ខៃសា ច ់ពណ ៌ស  ស្លាប ់ទាងំ ៣ 
នាក់ ភ្លាមៗ តៃ ម្ដង ។ 

លោក បន្ត ថ កៃយ ពៃល 
កើត ហៃត ុ សៃប ់តៃ អ្នក បើក បរ 
រថយន្ត បៃន ដឹក ខៃសាច់ បាន បៃ- 
ញាប់ ចត រថ យន្ត ចោលរួច រត់ 
គៃច ខ្លួ នបាត់។

លោក ថ៖  «ខ្ញុ ំបាន ឃើញ គត់ 
ជិះ ដូចជា មិន លឿន ប៉ុនា្មោន ទៃ 
តៃ គត់ ជិះ វា៉ា ជៃង ឡាន តូច 
ហើយ ពៃល វា៉ា ជៃង ហ្នងឹ  គត ់ជិះ 
លឿន  សៃប់ តៃ មាន ឡាន ដឹក 
ខៃយា ច់មក ពី មុខ គត់ ហ្នឹង  ក៏បុក 
គ្នា ពៃញ ទំហឹង តៃ ម្ដង» ។

   តាម ទិន្ន ន័យ គៃះ ថ្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ ទូ ទាំង បៃទៃស របស់ 
នា យក ដា្ឋាន នគ របា ល ចរា ចរ ណ៍ 
នងិ ស ណា្តាប ់សធា រ ណៈ   នៃ អគ្គ 
ស្ន ងការ ដា្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
ឲៃយដងឹ ថ  គៃន ់តៃនៅ  ថ្ងៃ ទ ី២៧ 
កក្កដា គឺមាន មនុសៃស ស្លាប់ ៧ នាក់  
របួស ធ្ងន់ ៨ នាក់ ( សៃី ៣ នាក់ ) 
នងិ រប ួស សៃ ល៧ នាក ់( សៃ៥ី 
នាក់ )  ដោយ សរ គៃះ ថ្នា ក់- 
ច រា ចរ ណ៍ចំ នួ ន ១២ លើក  ៕

តពីទំព័រ ១...ពី កៃសួង សុខា - 
ភិបា ល ដើ មៃបី អនុវត្ត វិធាន  ការ  
ទប់ ស្កាត់ ជំងឺកូវី ដ   ។

លោក  ឃាង ភរមៃយ ថ្លៃង ថ៖ 
«ការ ស្នើ សំុ បើក ឡើង វិញដំណើរ  - 
ការ អាជីវកម្ម កាសីុ ណូតាម ការ- 
ណៃនាំ គឺ តៃវូ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សំុ 
ទៅ កៃសួង សុខា  ភិបាល។ នីតិវិ ធី   
លម្អតិ  សមូ សរួ ទៅ ខាង កៃសងួ 
សុខាភិបាល។ រាល់ ការ ស្នើ សុំ 
តំណាង កៃសួង សុខា ភិបាល  
លោក ចុះ មក ពិនិតៃយ សិន »។

លោក បន្ត ថ៖«ការស្នើ សុំ 
លើក  ទ ី១ មាន ៧កាសីុណូលើក 
ទី ២មាន ១ ៤ កាសីុណូ ដៃល 
តំណាង ខាង កៃសួង សុខា     ភិបា ល 
បាន ចុះ ពិនិតៃយ កន្លង មក។ ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង ការ សមៃច គឺ ស្ថិត នៅ 
លើ កៃសួង សុខាភិបាល។  បើ សិ  ន 
មាន ការ អនញុ្ញាតការ បើក រប ស ់
គត់ គឺ ជា រឿង សៃប ចៃបាប់ ហើ យ ។ 
តៃ បើ សិន មិន ទាន់អនុញ្ញាត 
ហើយ គត ់ទៅ បើក អាហ្នងឹ មនិ 
សៃប ចៃបាប ់ទៃ»។  មក ទល ់ពៃល 
នៃះ លោក មិន ទាន់ មាន ព័ត៌មា ន  
បញ្ជាក់ ថ មាន កាសីុណូ ណា ម យួ  
ដៃល បាន បើក ដំណើរ ការ ទៃ 
ហើយ ការ  ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំបើក 
ឡើង វិញ  អាច នឹង មាន ជា បន្ត- 

បនា្ទាប់ នា ពៃល ខាង មុខ។
លោក មុី វា៉ាន់ អគ្គនាយក នៃ 

អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ឧសៃសាហ កម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុបាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ- 
មញិ ថ កាសុណី ូទាងំ អស ់ ចង ់
បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ប៉ុន្តៃ 
ដោយសរ តៃ មាន លក្ខខណ្ឌ ពា ក់  - 
ព័ន្ធ នឹង វិធាន សុខា ភិបា  លពី 
កៃសួ ង សុខាភិបាល មាន តៃ 
កាសីុណូ ជាង ១០ បុ៉ណ្ណោះ ដៃ ល  
បាន ស្នើសុំ បើក ដំណើរ ការ 
ឡើង វញិ ជា ផ្លវូ ការ។ ទោះ យ៉ាង 
ណា មិន ទាន់ មាន កាសីុណូ ណា - 
មយួ ថ្ម ីទទលួ បាន ការ អនញុ្ញាត 
ទៃ  ខណៈ   ដៃល ភគី ពាក់ ព័ន្ធ 
កំពុ ង ពិនិតៃយ មើល សំណើ ។

លោក បញ្ជាក់ ថកាសីុណូ ជា  ង 
១០ដៃល ស្នើ សំុ មាន ទីតំា ង  នៅ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុចំណៃក នៅ កៃ ុង  
បាវិតនិង នៅ កៃងុ ប៉ា យ ប៉ៃតវិញ 
មិន ទាន់ មាន ការ ស្នើ សំុ បើក ឡើ ង  -  
វិញ  ទៃ ដោយ សរ តៃ ពៃដំៃន វៀ ត - 
ណាមនិង ពៃដំៃ ន  ថៃ នៅ បន្ត បិទ 
នៅ ឡើយ។ មក ទ ល់ ពៃល នៃះ 
មា  ន តៃ កាសីុណូ ណា  ហ្គាវីល មួ យ   
ទៃ  ដៃល ទទួល បា ន ការ អនញុ្ញា ត  
ឲៃយ បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ។

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សៃវ- 

ជៃវ  ផ្នៃក  សៃដ្ឋ កិច្ចនៅ  រាជ បណ្ឌ ិតៃយ- 
សភ កម្ពុជា    ថ្លៃង ថ ឧសៃសា  ហ កម្ម 
កាសីុណូ បាន បង្កើត ចំណូ ល ដល់ 
រដ្ឋតាម រយៈ ការ បង់ ពន្ធ បៃចា ំខៃ 
និង  បៃចាំ ឆ្នាំ ក៏ ដូច ជា ការ បង្កើត 
ការងារ សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ។ 
លោក ថ កាសុីណូ ទាំង អស់  តៃូវ 
តៃ អនុវត្ត តាម វិធាន សុខាភិបាល  
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩។ 
ទោះយ៉ាង ណា កាសុណី ូទាងំ អស ់
បៃហៃល នៅ មាន បញ្ហា បៃឈម  
ដោយ ខ្លួន ឯង ដោយ សរ តៃ ខ្វះ 
អ្នក ចូល ទៅ លៃង លៃបៃង។

លោក និយយ ថ ក្នុង កាលៈ - 
ទៃសៈ ណា ក ៏ដោយ កាសុណី ូមាន   
ផល វិជ្ជមាន និង អវិជ្ជមាន។ ផល 
អវិជ្ជមាន គឺ អ្នក ខ្លះ បាន អន្តរាយ 
ដោយ សរ តៃ កាសុណី ូនងិ បង្កើត 

ឲៃយ ទៅជា មានសកម្មភព ផៃសៃងៗ 
ដៃល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សណា្តាប់ ធា្នាប់ 
សធារណៈ ក្នុង សង្គម។ ប៉ុន្តៃ 
ចំណុ ច វិជ្ជមាន  រដ្ឋ បាន ពន្ធ និង 
បង្កើ ត  ការងារ។ លោក ថ្លៃង ថ៖ 
«សំខាន់ បំផុត គឺការ គៃប់ គៃង ថ 
តើ គៃប់ គៃង បាន ក្នុង លក្ខខណ្ឌ 
ណា អ្នក ណា អាច ចូលលៃង បាន 
អ្នក ណា មិន អាច ចូល បាន។  តើ 
កាសុណី ូមាន បទ បញ្ជា យ៉ាង ណា 
ខ្លះ ហើយ ចៃបាប ់បៃទៃស  នងិ តបំន ់
តៃវូ កំណត់ ជាក់ លាក់ យ៉ាង ណា » ។ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាចសុំ ការ- 
បញ្ជាក់ ពី លោក សៃឱី វណ្ណឌីន អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល និង 
លោក សៃីយក់ សមៃបត្តិ រដ្ឋលៃ ខា - 
ធិការ កៃសួង សុខា ភិបាលបាន 
ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ៕

កាសី៊ណូនៅខ្រោត្តព្រោះសីហន៊...

កាសីុណូ នៅ ខ្ត្តព្ះ សីហនុ  កាលពី ព្ល កន្លង មក   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ទិដ្ឋភាពគ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លវូជាតិល្ខ៧ ពីម្សិលមិញ  ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក



ខនសាវិ

ភ្នពំេញៈ កាលព ីថ្ងៃ មៃសលិមញិ កៃសងួ 
សុខាភិ បាលបាន បៃកាស ថា ពលរដ្ឋ ខ្មៃ រ  
ចនំនួ  ៧ នាក ់ទៀត  បាន ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  
ដៃលជា ករណី នំាចូល ពី កៃបៃទៃស និ ង 
អ្នក តៃូវ ពៃយា បាល ជា សះសៃបើយ ចំនួន ៧ 
នាក់  ទៀត ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក ឆ្លង សរុប កើន ដល់ 
២៣៣ នាកហ់ើយ  អ្នកតៃវូ បាន ពៃយា បា ល 
ជា  សះសៃបើយ សរុប  កើន ដល់ ១៥៤ នាក់ ។ 

 ក្នុងចំណោម អ្នក ឆ្លង ថ្មី ទាំង ៧ នាក់ 
ដៃល ៤ នាក់ មាន អាយុ ចាប់ពី  ២៤ ដល់ 
ឆ្នាំ  ៣០ ឆ្នាំ គឺស្ថិត ក្នុង ចំណោម  ទ័ព មួក- 
ខៀវ កម្ពជុា ចនំនួ  ៨០ នាក ់ដៃល បានធ្វើ- 
ដំណើរ មកពី បៃទៃស មា៉ាលី  មកដល់ កម្ព ុជា 
កាល ពថី្ងៃ ទ ី១០  កក្កដា ចណំៃក អ្នក ឆ្លង 
ថ្ម ី ៣ នាក ់ទៀត គ ឺស្ថតិ ក្នងុចណំោម អ្នក- 
ដណំើរ ៥៩ នាកដ់ៃល បានធ្វើ ដណំើរ មក 
ដល់ ក ម្ពុ ជា  កាលពី ថ្ងៃទី ២៣ កក្កដា ។ 

កងទ័ព មួក ទាំង  ៨០ នាក់   ដៃល បាន 
ដ ល់ កម្ពុជា តាំង ពីថ្ងៃ ទី  ១០ ខៃ  កក្កដា 
នៃះ គឺតៃូវ បាន កៃសួង សុខា ភិបាល 

បញ្ជាក់ ថា  តៃូវ បាន  បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ក នៅ មណ្ឌល កង ទ័ព អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ នៅ ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺហើយ បនា្ទា ប់ - 
ពធី្វើ ចតា្តា ឡសីក័ បាន  ១៣ ថ្ងៃ គនឺៅ ថ្ងៃទ ី 
២៣    ខៃ កក្កដា ទើប ធ្វើ តៃស្ដ រក ឃើញ 
មាន អ្នក ឆ្លង ៤នាក់ ។ 

លោក សៃ ីឱ វណ្ណ ឌនី បញ្ជាក ់ព ីមៃសលិ- 
មញិ ថា នៅ ក្នងុ ចណំោម កង ទព័ មកួ ខៀវ  
ដៃល ធ្វើ តៃស្ដ អវិជ្ជមា ន គឺតៃូវ បន្ត ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តា ឡីស័ក  មក ដល់ ពៃល នៃះ ដៃបិត កា រ-  
ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក   កន្លង ទៅ ផុត អស់ រយៈ - 
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ គិត តាំង ពី ថ្ងៃទី ១០ កក្កដា 
ដៃល ពួក គៃមក ដល់ កម្ពុជា ក៏ ដោយ ។

 កៃសួង បញ្ជាក់ថា អ្នកជំង ឺ កូវីដ ដៃល 
កំពុង សមៃក ពៃយាបាល ទាំងអស់ មាន 
ចំនួន  ៧៧ នាក់គឺ នៅក្នងុ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ត ភា  ព 
ខ្មៃរ ស ូវៀត  ៥ នាក ់នៅ មណ្ឌល សខុភាព 
ចាក់អងៃ  ៥៧ នាក់ និង នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
បង្អៃក ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ចំនួន  ១៥ នាក់ ។ 

 នៅក្នងុ ខៃកក្កដា នៃះ កម្ពជុា បាន រាយ - 
ការណ៍ ករណី នាំចូល ជំងឺ  កូវីដ ពី កៃ - 
បៃទៃ  ស កើន ដល ់៩៣ ករណ ីខណៈ មន្តៃ ី

កៃសួង សុខាភិបាល   បាន អះអាងថា វា 
ជា ខៃ ដៃល មានការ នាំចូល ជំងឺ យ៉ាង- 
គហំ ុក ហើយ ភាគ ចៃើន  គជឺា អ្នក ដណំើរ 
តាម ជើង ហោះ ហើរ  មកពី បៃទៃស 
មា៉ាឡៃ   សុី  និង ឥណ្ឌូ នៃសុី ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន បាន 
បៃកាស ថា កម្ពុជា នឹង បិទ ជើង ហោះ- 
ហើរ បណោ្ដោះ អាសន្ន ម ក ព ីបៃទៃស ទាងំ 
២នៃះ ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១ សីហា ដើមៃបី ទប់ ស្កា ត់ 
កុឱំៃយ មានការ នាចំលូ ជងំ ឺបន្ថៃម ទៀត នងិ 
ដើមៃបី បង្ការ កុំឱៃយ ឆ្លង ចូលទៅក្នុង សហ- 
គម ន៍ សៃបពៃល  ដៃល រដា្ឋាភិបាល  កំណ ត់ 
ថ្ងៃ ឲៃយ  ឈបស់មៃក រយៈ ពៃល  វៃង នៅ ក្នងុ 
ខៃ កៃយ  ។  

 កៃសួង សុខា ភិបាល  បញ្ជា ក់ ថា ដើមៃបី 
បញ្ចៀ ស ការចម្លង នៃះ គឺ តៃូវ អនុវត្ត 
វិធានការ ការពារ ឲៃយ បាន ខា្ជាប់ខ្ជួន ដូច ជា 
ការ លាងដៃ ឲៃយ បាន ញឹក ញាប់ពា ក់  មា៉ាស់ 
ការពារ នងិ រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថភិាព បគុ្គ  ល 
ហើយ គៃប ់ទកីន្លៃង តៃវូតៃ រកៃសា អនា  មយ័ 
ឲៃយ បាន ល្អ ជាពិសៃស នៅ តាម រថយន្ត 
សណ្ឋា គារ អាហា រដា្ឋា ន និង ភោ  ជនយី ដា្ឋាន 

ដូចដៃល កៃសួង  ធា្លាប់ បាន ពនៃយ ល់ ចៃើន 
លើក មក ហើយ ដៃរ ។ 

 កៃសួង សុខាភិបាលបាន បញ្ជាក់ ទៀ ត  
ថា លើសពីនៃះ តៃូវ កាត់បន្ថយ ការធ្វើ - 
ដំណើរ ឲៃយ បានជា អតិបរមា និង ចៀស - 
វាង ការជួបជំុ គា្នាចៃើន ដើមៃបី កំុឱៃយ មានការ- 
ចម្លង ពី បុគ្គល មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ៕

វ៉នដារ៉ា

មណ្ឌលគិរីៈ កៃមុ ការងរ អន្តរ - 
កៃសួងសរុប បៃមាណ៥៥០នា ក់ 
នឹងចុះ  ទៅ អនុវត្ដ ផៃន ការ ចុះ បញ្ជ ី
ដីធ្ល ី និង ដោះសៃយ បញ្ហា វិវាទ 
ដីធ្ល ីដើមៃបី គំាទៃ ដល់ ការ រៀប ចំ ផៃ ន- 
ការ បៃើ បៃស់ ដី   ក្នងុ ភូមិ ស សៃ្ដ 
ខៃ  ត្ដ មណ្ឌល គិរី។ នៃះ បើ យោង- 
តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន រប ស់ 
កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដីនគរូប នីយ - 
កម្ម និង សំណង់ កាល ពីថ្ងៃ ទី ២៨ 
ខៃ កក្កដា ។

 សៃចក្ត ីបៃកាស នៃះ បាន ធ្វើ ឡើ ង 
កៃយ ពី  បញ្ចប់ កិច្ច បៃជំុ  ស្ដអំីពី 
ការ  ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង អនុ វត្ត  ផៃន- 
ការ ចុះ បញ្ជ ីដី ធ្ល ី   ការ ដោះ សៃយ 
វិវាទ ដីធ្ល ី និង គំា ទៃ ការ រៀប ចំផៃ ន- 
ការ បៃើ បៃស់ ដី នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ។ កិច្ច បៃជំុ  ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី នៃះ ដឹក នំា ដោយ 
លោក  ជា  សុផារា៉ា  ឧប នា យក រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីរដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង រៀប ចំដៃន ដី  
នគ រូប នីយ កម្ម  និង សំណង់  និង 
ចូល រួម ដោយ  លោក  វៃង  សខុន  
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមា  ញ់  
និងនៃសទ  លោក  សយ  សំអា ល់  
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សួង បរិ  ស្ថាន  និង លោ ក 
ស្វាយ  សំអា៊ាង  អភិ បាល ខៃត្តមណ្ឌល- 
គិរី រួម នឹងកៃមុការ ងរ អន្តរ កៃសួ ង  
សរុប បៃមាណ៥៥០នាក់ ទៀត ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន ស្ដពីី 
កិច្ច បៃជំុ អន្តរកៃសួង នៃះ បញ្ជា ក់ 
ថា  ៖«កៃមុ ការងរ អន្តរកៃសួង 
សរុប បៃមាណ ៥៥០ នាក់ ក្នងុ 
នោះ កៃមុ ការងរ វាស់ វៃង របស់ 
កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដីបៃមាណ 
៣០ ០នាក់ កៃមុការ ងរ កៃសួង 

កសិកម្ម៥០នាក់ និង កៃមុ ការ ងរ  
កៃសួង បរិស្ថាន បៃមាណ  ២០០ 
នាក់ »។ សៃច ក្ដបីៃកាស ដដៃល 
ថា កៃមុ ការងរ នឹង បៃើ បៃស់ 
ឧបករណ៍វាស់ វៃង ដីធ្ល ី T 300 
Plus GNSS ដៃល មាន ភាព- 
ជាក់  លាក់ ខ្ពស់ ក្នងុ ការ វាស់  វៃង 
តាម រយៈ ការ ចាប់ យក ទិន្ន ន័យ ពី 
ផា្កាយ រណប ។ កៃមុ ការងរ របស់ 
កៃសួង រៀប ចំ ដៃនដី នឹង ធ្វើ ការ 
វាស់ វៃង  និង ចុះ បញ្ជ ីដី រដ្ឋ ដៃល 
នៅ  សៃស សល់  តាម ការ ចង្អលុ 
បង្ហា ញ ពៃ ំដី របស់ កៃសួង កសិក ម្ម  
និង កៃសួង បរិស្ថាន ដៃល ជា 
អាជា្ញាធរ កាន់ កាប់ ដី រដ្ឋ ។ 

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន នៃះ 
ថា ៖«កៃុម ការងរ នឹង វាស់ វៃង 
និង បៃមូល ទិន្នន័យ ដី  ដៃល បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ កាន់ កាប់ ជាក់ ស្ដៃង ក្នងុ 
ទីតំាង ដី រដ្ឋចុះ បញ្ជ ីដី បៃជា ពល រដ្ឋ  
ដៃល កាន់ កាប់   និង អាសៃយ័ ផល 
យូរ មកហើយ  ដៃល នៅ សៃស- 
សល់ តាម ភូមិ  និង ដី សហគមន៍ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ពៃម ទំាង 
ដោះ សៃយ វិវាទ ដីធ្ល ី និង គំាទៃ 
ការ រៀប ចំ ផៃន ការ បៃើ បៃស់ ដី 
ក្នងុ ខៃត្ត  នៃះ »។

លោក សៃង ឡូត និង លោក 
ឡោ ដាវុធ អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួង 
រៀបចំ ដៃន ដី នគរូបនីយកម្ម និង 
សំណង់  មិន អាច សំុ ការ  បញ្ជាក់  
បន្ថៃ ម ជំុវិញ កិច្ច បៃជំុ ខាង លើ នៃះ 
បាន ទៃ  កាលពី ថ្ងៃ ទី ២៨  ខៃ 
កក្កដា ដោយ សរ  ទូរស័ព្ទ  របស់ 
លោកទំាង២ គា្មាន អ្នក ទទួល ។ 

បុ៉ន្ដៃ លោក ជាក់ ម៉ៃង ហា៊ា ង  
អ ភិបា លរង  និង ជា អ្នកនំាពាកៃយ 
រដ្ឋ បាល សលា ខៃត្ដ មណ្ឌលគិរី 

បាន  ថ្លៃង ថា  កិច្ច បៃជំុ ដៃល បាន 
ដឹក នំា ដោយ លោក  ជា  សុផារា៉ា 
បាន ដាក់ ចៃញ នូវ យន្ត ការ មួយ- 
ចំនួន ដូចជាចុះ អនុវត្ដ ការ ចុះ បញ្ជ ី 
ដីធ្ល ីជូន បៃជា ពល រដ្ឋ  ចុះ បញ្ជ ីដី 
របស់ រដ្ឋ កំណត់ ផៃន កា ររៀបចំ ដី 
ក្នងុ ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី  និង ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា វិវាទ ដីធ្ល ីជាដើម ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖«តាម ផៃន ការ 
ដៃល បាន ដាក់ចៃញ របស់ ឯក - 
ឧត្ត មឧបនាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីជា សុផា រា៉ា 
គឺឱៃយ អនុវត្ដ ការងរ នៃះ ចាប់ ពីថ្ងៃ 
ទី ២៩  ខៃ កក្កដា  ទៅតៃម្ដង និង បៃើ 
រយៈពៃល ១៨ ថ្ងៃ  ដើមៃបី ចុះ សៃង់ 
ទិន្នន័យ និង កំណត់ អត្តសញ្ញា ណ  
ពលរដ្ឋ រស់ នៅ ជាក់លាក់ ឱៃយ បាន 
ចប់ រួច រាល់ តាម ផៃន ការកំណត់  » ។ 

លោក ម៉ៃងហា៊ាង បាន  ឱៃយ ដឹង 
ថា ការងរ នៃះ កៃមុ ការងរ អន្តរ - 
កៃសួង ថា្នាក់ ជាតិសហការ ជា មួ យ  
អាជា្ញាធរ ដៃនដីនៅមូលដា្ឋាន នឹង 
ចុះ សៃង់ ទិន្នន័យ កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ បៃជាពលរដ្ឋ ទើ ប យក 

លទ្ធផល បៃគល់ ទៅកៃមុ  ការងរ 
ថា្នាក់ជាតិ ជាអ្នក សមៃច លើ ការ- 
កំណត់ ចំពោះ ការ បៃងចៃកដីធ្លី 
ឬដោះ សៃយ បញ្ហា យ៉ាងណ។ 

កៃយ កិច្ច បៃជំុ  កាល ពីថ្ងៃ  ទី 
២៨  ខៃ កក្កដា   លោក វៃង សខុន 
រដ្ឋ មនៃ្តកីៃសួងកសិកម្ម បាន  បង្ហា ញ 
របាយការណ៍ លើ ហ្វៃស បុ៊ក របស់ 
កៃសួង  ថា  កិច្ច បៃ ជំុ អន្តរ កៃសួង 
នៃះ  បាន ពិភាកៃសា ស្វៃង រក យន្ត - 
ការ ដោះ សៃយ ឲៃយ បាន ចៃបាស់  - 
លា ស់ តៃមឹ តៃវូ ពិត បៃកដ សម-  
សៃ   ប  តាម  នីតិ  វិធី ចៃបាប់  និងនីតិ វិធី 
រដ្ឋបាល ក្នងុ ការ គៃប់គៃ ង  និង 
ចុះបញ្ជីដី រដ្ឋ  ដីឯ កជ ន របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ និង ដីសហ គមន៍ 
ជន ជា  តិ  ដើ ម ភាគ តិចជាដើម ។ 

លោក បាន  ថ្លៃង ថា៖«តាម ការ- 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
របស់ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ បង្ហាញ ថា  
ការ  ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ពៃ ឈើ 
នៅ តៃ បន្ត កើត  មាន  កៃម ហៃតុ - 
ផល កង្វះ ដី បង្ក បង្កើន ផល  និង 

ពងៃកី លំ នៅ ឋាន ជា ដើម ។  កតា្តា 
ទំាង នៃះ  បាន ជះ ឥទ្ធ ិពល ដល់ ដី 
ពៃឈើ របស់ រដ្ឋ ហើយ បង្កើត  
ចល នា នៃ ការ រំលោភ ដី ពៃ ឈើ » ។ 

លោក  សខុន បាន បន្ថៃម ថា  
ចលនា នៃ ការ រំលោភ ដី ពៃ ឈើ 
នៃះ កើ  តឡើងតាម  រូប ភាព ដូច ជា   
អ្នក ខ្វះ ខាត ដីពិត បៃកដ  បាន 
កាប់ រាន ដី ពៃ ឈើ  អ្នក កាប់ រាន ដី 
ពៃ ឈើ ហើយ លក់ រួច កាប់ រាន 
បន្ត ទៀត  ការ បញ្ជាក់ លើ លិខិត 
ទិញ -លក់ ដី ពៃ ឈើ  និង ការ ឃុប- 
ឃិត គា្នា កាប់ រាន  និង ហុ៊ម ព័ទ្ធ ដី- 
ពៃ ឈើ ជា ដើម ។

លោកអា៊ាង ម៉ៃង លី មន្តៃ ីសមៃ ប - 
សមៃលួ អង្គការ សមាគម អាដ - 
ហុក បៃចំាខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន 
ឲៃយ ដឹងថា វិវាទ ដីធ្លកី្នងុ ខៃត្ដ  ភាគ- 
ចៃើ ន បង្កឡើង ដោយ កៃមុហុ៊ន ធំ ៗ   
ដៃល ទទួល បាន សិទ្ធ ិវិនិយោគ 
និង កៃមុ  មន្តៃ ីមានអំណច ដោយ 
មាន ការ សហការគា្នា  ជាមួយនឹង  
អាជា្ញា ធរ  មូលដា្ឋាន  ទើប  អាច  មាន 
ការ ចៃញ លិខិត ស្នាម ទិញ -លក់ 
ដី ធ្ល ីរបស់ រដ្ឋ បាន  ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ការ អនុវត្ដ 
ចៃបាប់ តៃវូ តៃ អនុវត្ដ ចំពោះ បុគ្គល 
ឬអាជា្ញាធរ ដៃល ឃុប ឃិត គា្នានោះ 
តៃ ូវ តៃ អនុវត្ដ ចៃបាប់។  កំុ ឱៃយ មាន 
ការ រីស អើង ។ បើសិន ជាមាន 
ការ រីស អើង បៃបនៃះ គឺ បញ្ជាក់ 
ថា  បៃទៃស យើង តៃវូ តៃ សង្កត់ ធ្ងន់ 
មក លើបញ្ហា មនៃ្ដ ីខូច ខិល នៃះ  » ។

បើ តាម លោក ម៉ៃងលី នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី «យើង ឃើញ 
មាន ចៃើន  ទាក់ទង ទៅនឹង ការ- 
ចៃញ លិខិត ស្នាម ទិញ  -លក់ ដីធ្លី 
របស់ រដ្ឋ នៃះ »៕
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ក្រសួងធនធានទឹកប្រប់
ពលរដ្ឋឲ្រយប្រយ័ត្នទឹកជំនន់
ឃុតសុភចរិយា
ភ្នពំេញៈ កៃសួង ធនធាន ទឹក  

និង ឧតុនិ យម   បានអំពាវនាវដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល រស់ នៅតាម 
តំបន់ វាល ទំនាប ជាប់ ជួរ ភ្ន ំ និង 
បៃព័ន្ធ ផ្លវូទឹក នានា  បង្កើន ការ- 
បៃងុ បៃយ័ត្ន ចំពោះ ជំនន់ ទឹកភ្លៀង 
ដៃល អាចនឹង កើត មាន ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ដ៏ខ្ល ីខាង មុខ នៃះ។ 

យោង សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង របស់ 
កៃសួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិយម  
ស្ដពីី  «ស្ថានភាព ធាតុ អាកាស នៃ 
បៃទៃស កម្ពជុា»ចុះ ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ 
កក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០  បញ្ជាក់  ថា  ខៃយល់-
មូសុង និរតី កំពុង បក់ ក្នងុ កមៃតិ 
បង្គរួ មកលើ បៃទៃស កម្ពជុា  ខណៈ 
បៃព័ន្ធ សមា្ពាធ ទាប  ដៃល កំពុង បន្ត 
អូស បនា្លាយ គៃប ដណ្ដប់ លើ បៃ- 
ទៃស  ថៃ  ឡាវ  និង វៀតណម  បាន- 
ធ្វើ ឲៃយ ស្ថានភាព អាកាស ធាតុ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពជុា  មានការ បៃបៃលួ 
គួរឲៃយ កត់ សមា្គាល់។ 

ស្ថតិ ក្នងុ ស្ថានភាព នៃះ  បណ្ដោ 
ខៃត្ត  នៅ តំបន់ វាល ទំនាប កណ្ដោល  
តំបន់ ជួរ ភ្នដំង រៃក និង តំបន់ ខ្ពង់ រាប  
ឦសន នឹង អាច មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ 
រាយ បា៉ាយ   ក្នងុ កមៃតិ ពី មធៃយម ទៅ 
បង្គរួ  ក្នងុ នោះ ក៏មាន ផ្នៃក ខ្លះ  អាច 
មាន  ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន។ ចំណៃក   
បណ្ដោ ខៃត្ត នៅ តំបន់ មាត់ សមុទៃ  
នឹង អាច មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ រាយបា៉ាយ 
នៅ ក្នងុ កមៃតិ ពី តិច ទៅ បង្គរួ ។

 កៃសួង ធនធាន ទឹក និង ឧតុនិ- 
យម  គូស បញ្ជាក់ ថា ៖«ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
ទី៣១  ខៃកក្កដា  ដល់ ថ្ងៃទី ៤  ខៃ 
សីហា ខាង មុខ នៃះ  ផ្នៃក ខ្លះ នៃ 
បណ្ដោ ខៃត្ត នៅ ទីទំនាប ជាប់ ជួរភ្នំ  
និង  ផ្លវូទឹក  អាចនឹង មាន ជំនន់ ទឹក- 
ភ្លៀង កើត ឡើង។ ជាមួយ គា្នា នៃះ  
បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ  និង ខៃយល់ កន្តៃក់  
អាចនឹង កើតមាន ចៃើន ផង ដៃរ  
ក្នងុ អំឡុង ពៃល មាន ភ្លៀង ធា្លាក់» ។

តាម រយៈ ការពៃយាករ នៃះ  បៃជា- 
កសិករ   រស់នៅ ក្នងុ តំបន់ ទំាង នៃះ 
គបៃបី តៃវូ រួសរាន់  បៃមូល កសិផល 
របស់ ខ្លនួ ឲៃយ បាន ទាន់ ពៃល  វៃលា  
ចៀសវាង រង ការលិច លង់  ដោយ 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  ដៃល នំាឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់  ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច គៃសួរ។

បើ តាម កៃសួង ធនធាន ទឹក ខៃត្ត   
នៃ តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ កម្ពជុា  ដូចជា  
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  កោះ  កុង  កំពត  
និង  ខៃត្ត កៃប  ចាប់ ព ថី្ងៃ ទី ១-៣  
ខៃសីហា  ខាងមុខ   នឹង មាន ភ្លៀង 
ធា្លាក់ ចៃើន  ហើយ លើ ផ្ទៃ សមុទៃ  
មាន រលក សមុទៃ ធំៗ  និង ខៃយល់ 
បក់ បោក ខា្លាងំ។  ក្នងុ ស្ថាន ភាព  នៃះ  
បៃជា នៃសទ  ក៏ដូច ជាអ្នក ធ្វើ ដំ- 
ណើរ កមៃសាន្ត តាម បៃជំុ កោះ នានា 
នៃ ខៃត្ត ជាប់ មាត់ សមុទៃ   គបៃបី ផា្អាក 
សកម្មភាព ជាបណោ្ដោះ អាសន្ន  
ដើមៃបី ចៀសវាង គៃះថា្នាក់ កើត- 
ឡើង ជាយថា ហៃតុ៕ 

ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ៧នាក់ទៀតខណៈព្រយាបាលជាសះស្របើយ៧នាក់

ក្រមុការងារអន្តរក្រសួង៥៥០នាក់ទៅដោះស្រយវិវាទដីធ្លីនៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរី

លោកជាសុផារ៉ាក្នងុកិច្ចបេជំុនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពីថ្ងេ២៨កក្កដា។ រូប កៃសួង ដៃន ដី 

លោកសេីឱវណ្ណឌីនក្នងុសន្នសីិទកាសេត
ស្តពីីជំងឺកូវីដកន្លងមក។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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តពីទំព័រ  ១...បន្ត បន្ទាប់  នូវ 
សៃចក្ដីសមៃច របស់ ខ្លួន ក្នុង 
ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម វិន័យ  លើ 
មៃធាវី ចំនួន  ៤  រូប ក្នុង ករណី 
ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គ្នា  ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង កំហុស កៃម សីលធម៌ វិជ្ជាជីវ  ៈ   
មៃធាវី។ មៃធាវី ដៃល រង នូវ ទណ្ឌ     - 
កម្ម វនិយ័ នៃះ  មាន ឈ្មោះ លោក- 
សៃី ច័ន្ទ  រាសីភ័ក្ត លោក ឡាច 
សំរោង លោក តាំង តុង ហាប់ 
និង លោក  តូ វីរៈ។

បើ យោង តាម សៃចក្ដ ីសមៃ ច  
លោក សួន វិសាល បៃធាន 
គណៈ មៃធាវី កម្ពុជ លោក សៃី 
ច័ន្ទ រាសីភ័ក្ត តៃវូ បាន ដាក់ ទ ណ្ឌ - 
កម្ម វិន័យ   ដោយ ហាម ឃាត់ ការ 
បៃកប វិជ្ជាជីវៈ  មៃធាវី រយៈ ពៃល  
៣ខៃប៉នុ្តៃ ទណ្ឌកម្ម នៃះ តៃវូ បាន  
ពៃយរួ រយៈ ពៃល  ៥ ឆ្នា។ំ ក្នងុ ករណ ី
ដៃល មៃធាវីរូប នៃះ រង នូវ ទណ្ឌ - 
កម្ម វិន័យ មួយ ផៃសៃង ទៀត  ក្នុង 
អឡំងុ ពៃល ៥ ឆ្នា ំនៃះ ទណ្ឌកម្ម 
ដៃល តៃូវ បាន ពៃយួរ នៃះ នឹង តៃូវ 
យក មក បកូ បន្ថៃម លើ ទណ្ឌកម្ម 
វិន័យ ថ្ម។ី មូលហៃតុ នៃ  ការ ពិន័ យ 
លើ លោក សៃី ច័ន្ទ រាសីភ័ក្ត 
ដោយ សារ តៃ លោក សៃី បាន  
ឡើង ការពារ ក្ដី ភ្លាមៗ   ដៃល ជ 
ការ ខ្វះ ការ យក ចតិ្ត ទកុដាក ់ក្នងុ 
ការ បំពៃញ កាតព្វកិច្ច ចំពោះ 
កូន ក្ដី។

ករណី មៃធាវី ឡាច សំរោង 

គណៈ មៃធាវី កម្ពុជ បញ្ជាក់ ថា 
លោក មិន បាន គោរព គោល ការ ណ៍ 
ទំនក់ ទំនង ល្អ រវាង អតិថិជននិ ង  
បង្ក ជម្លាះ ជ មួយ អតិថិ ជន។ 
ករណី ជក់ ស្ដៃង មៃធាវី រូប នៃះ  
បាន ដក បៃក់ ដៃល មិន មាន នៅ 
ក្នុង កិច្ច សនៃយា ឬមិន មាន ការ- 
យល ់ពៃម ព ីអតថិជិន ។ គណៈ- 
មៃធាវី  សមៃច ហាម ឃាត់ មិន 
ឲៃយ    លោក ឡាច សំរោង  បៃកប 
អាជីវកម្ម មៃធាវី រយៈ ពៃល៦ខៃ ។

ចណំៃក លោក ត ូវរីៈ តៃវូ បាន 
គណៈមៃធាវីសមៃច ហាម ឃា ត់  
បៃកប វិជ្ជាជីវៈ មៃធាវី ចំនួន៦ខៃ 
តៃ ទណ្ឌកម្ម នៃះ តៃូវ បាន ពៃយួរ 
រយៈ  ពៃល ៥ ឆ្នាំ។ បៃសិន បើ 
មៃធាវ ីរបូ នៃះ បៃពៃតឹ្ត កហំសុ បន្ត 
ទៀតក្នុង រយៈ ពៃល ៥ឆ្នាំទណ្ឌ - 
កម្ម នឹង តៃូវ បូក បន្ថៃម។ ទណ្ឌ - 
កម្ម វិន័យ  នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដោយ- 
សារ តៃ លោក តូ វីរៈ មិន បាន 
ដាក ់ឯកសារដើមៃប ីការពារ កនូ ក្ដ ី 
ទៅ តុលាការ តាម នីតិវិធី ដៃ ល 
ធ្វើ ឲៃយ បាត់ បង់ បៃយោជន៍ ផ្លូវ 
ចៃបាប់ របស់  កូន ក្ដី។

ដោយ ឡៃក  លោក តាងំ តងុ- 
ហាប់ តៃូវ បាន គណៈ មៃធាវី   
កម្ពុ ជ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម វិន័យ ក្នុង 
របូភព ជ ការ ពៃមាន ជ លាយ- 
លក្ខណ៍ អកៃសរ ដោយ សារ តៃ 
មៃធាវី រូប នៃះ បាន សរសៃរ នៅ 
លើ ហ្វៃស ប៊កុ  កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៣ 

ខៃ កក្កដា ២០ ១៩ ដៃល មាន 
ពាកៃយ ជៃរ បៃមាថ ថា្នាក់ ដឹកនំ 
គណៈ មៃធាវី កម្ពុជ ។

លោកលីវ សុវណ្ណាអគ្គ លៃ ខា - 
ធកិាររង  នៃ គណៈ មៃធាវ ីកម្ពជុ 
មាន បៃសាសន៍ ពី មៃសិល មិញ ថា 
គណៈ កម្មការ វនិយ័ កពំងុ ពនិតិៃយ 
លើ ករណី  ចំនួន ជង ១០០ ទៀ ត 
ដៃល ទទួល បាន ពី អតិថិជននិ ង  
តាម រយៈ ការ ពិនិតៃយឃើញ កំហុ ស 
ព ីសណំក ់ គណៈ មៃធាវ។ី ប៉នុ្តៃ 
ករណី  ខ្លះ  ដៃល អតិថិជន ប្ដឹង 
មិន ចូល ក្នុង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ - 
បៃកបវិជ្ជាជីវៈ មៃធាវីទៃ ហើយ 
បណ្ដងឹ ខ្លះ ក៏ តៃវូ បាន អ្នក ប្ដងឹ ដ ក   
ទៅ វិញ។ ចំពោះ    ៤  ករណី នៃះ 
គណៈ មៃធាវី សមៃច ផៃសព្វ ផៃសា យ  
ទៅ តាម ចៃបាប់ ស្ដី ពី លក្ខន្តិកៈ 
មៃធាវី ។ លោក ពនៃយល់ថា៖« កា រ-   
ផៃសព្វផៃសាយ ឈ្មោះមៃធាវី  ដៃ ល 
បាន បៃពៃឹត្ត កំហុស វិជ្ជាជីវៈ នៃះ 
ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី អប់រំ  ដើមៃបី ទប់សា្កា ត់ 
និង បញ្ជាក់ ថា គណៈ មៃធាវី  មិន-  
កាន់ ជើង មៃធាវីខ្លួន ឯង  ទៃ ឲៃយ 
តៃ ខុស  គណៈ មៃធាវី ដាក់ ទណ្ឌ - 
កម្មវិន័យ។ ដូច្នៃះ ដើមៃបី  ពងៃឹង 
វិជ្ជាជវីៈរបស ់មៃធាវី មា្នាក់ៗ ទា ល-់ 
តៃ មៃធាវ ីគោរព កៃម សលីធម។៌ 
ចំណុច មួយ ទៀត យើង ធ្វើ ឲៃយ 
កូនក្ដី មាន ទំនុក ចិត្តលើ មៃធាវី 
ដៃរ។ បើសិន យើង អត់ មាន 
យន្តការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម វិន័យ ទៃ 

អាច អតិថិជន បារម្ភ ពី ការ បៃ ពៃ ឹត្ត 
ខុស វិជ្ជាជីវៈ របស់ មៃ ធាវី»  ។

លោក ថ្លៃងថា គណៈមៃធាវី 
កម្ពជុ បាន បង្កើត យន្តការ ដើមៃប ី 
ពិនិតៃយ លើ ការ បៃកប វិជ្ជាជីវៈ 
របស់ មៃធាវីតំាង ពី ដើម មក  ដើ មៃបី  
ឲៃយ មាន ទំនុក ចិត្ត ពី អថិតិ ជន។ 
ប៉ុន្តៃ យន្តការ តៃួត ពិនិតៃយ  ដៃល 
មានបៃសទិ្ធភពនងិ ដណំើរ ការ  
បាន លឿន  គ ឺចាប ់ផ្ដើមមាន   នៅ 
ដើម ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ បន្ទាប់ ពី - 
ការ  ធ្វើ បៃតភិកូម្ម អណំច ឲៃយទៅ 
គណៈ កម្មការ វិន័យធ្វើ ការ   ពិនិ តៃយ  
លើ បណ្ដឹង នន។ កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន ៗ  ការ បៃជុំ ដោះ សៃយ ធ្វើ 

ឡើង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ កៃុម បៃឹកៃសា ធំ 
ដៃល មនិ អាច ដោះ សៃយ បាន 
ចៃើនករណី។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 
«ចពំោះ មៃធាវមីយួចនំនួ ដៃល 
គត ់រង ការ ប្ដងឹ មនិ មាន នយ័ ថា  
គត ់ខសុ ទៃ ភគ ចៃើន គត ់អត ់
បាន ខសុ ទៃ គ ឺគត ់បៃពៃតឹ្ត តាម 
វិជ្ជា ជីវៈ ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ មាន 
ការ ភន់ចៃឡំ  ពី មា្ចាស់ បណ្ដឹង 
ព ីកនូ ក្ដ ីយើង បាន ពនិតិៃយ ហើយ 
ផៃសះផៃសា ហើយ អ្នក ប្ដងឹ យលន់ងិ 
ដក បណ្ដឹង។ បណ្ដឹង ខ្លះ យើង 
ជនូ ដណំងឹ ទៅ អ្នក ប្ដងឹ ថា មៃ ធាវ ី 
គត់ មិន មាន កំហុស ទៃ»។

លោក ពនៃយល់ ថា ទណ្ឌក ម្ម  
វិន័ យ លើ មៃធាវីមាន ៤កមៃិត គឺ  
ពៃមា ន ស្ដ ីបន្ទាស ហាម ឃាត ់
ការ បៃក ប វជិ្ជា ជវីៈ នងិ ការ លបុ- 
ឈ្មោះ ចៃ ញ ពី បញ្ជី គណៈ មៃ-
ធាវី។ កាល ពី មុន មៃធាវី មួយ- 
ចនំនួ  តៃវូ បាន លបុ ឈ្មោះ ប៉នុ្តៃ 
២ ឆ្នាំ ចុង កៃ យ នៃះ  មិន មាន 
ករណី បៃប  នៃះ កើ ត  មាន ទៃ។ 

លោក លីវ សុវណ្ណា បញ្ជាក់ 
ថា មៃធាវី ដៃល កំពុង បៃកប- 
វិជ្ជាជីវៈ នៅ ទូទាំង  បៃទៃស    
មាន  បៃមាណ ១ ២០០ នក់ 
និង មៃធាវី កម្មសិកៃសា បៃមាណ 
៣០០ នក់៕

តពទីពំរ័ ១...ឲៃយ ដងឹ នៅក្នងុ សៃចក្ត-ី 
ជូន ដំណឹង ដៃល បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ កា ល - 
ពី មៃសិល មិញ ថា ដោយ មា្ចាស់ កៃុម ហ៊ុន  
បៃកប អាជវីកម្ម នចំលូ ចៃកចាយ នងិ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ផលិតផល សមៃប់ ចិញ្ចមឹ ទារ ក 
និង កុមារ ទាំង នះ មិន ទាន់ បំពៃញ 
កាត  ព្វ កិច្ច របស់ ខ្លនួ នៅលើ សមៃបក វៃច- 
ខ្ចប់ ជប់ នឹង ផលិតផល របស់ខ្លនួ ដូច ជ 
ការបង្ហាញ ណៃនំ វិធី បៃើ ផលិតផល 
ជ ភសា ខ្មៃរ និង ជពិសៃស ពាកៃយ ថា 
«គ្មោនអ្វ ីបៃសើរ ជង ការ បំបៅ កូន ដោ យ  
ទឹកដោះ មា្តាយ តៃមួយ មុខ គត់ រហូត បា ន 

៦ខៃ នងិ បន្ត ការ បបំៅ ដោះ មា្តាយ រហតូ 
បាន អាយុ ២ឆ្នាំ» ឬ លើស ឡើយ។

ដើមៃបី លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ មានការ បំបៅ - 
កូន ដោយ ទឹកដោះ មា្តាយ និង ការធ្វើ ពា - 
ណិជ្ជ កម្ម ដោយ សុចរិត កៃសួង ពាណិ ជ្ជ-
កម្ម សូម  ណៃនំ ដល់ កៃមុហុ៊ន ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
នំចូល ចៃក ចាយ  និង ផ្គត់ ផ្គង់ ផលិ ត - 
ផល សមៃប់ ចិញ្ចមឹ ទារកនិង កុមារ ទំា ង- 
អស់ តៃូវ អនុវត្ត ឱៃយបាន តៃឹម តៃូវ តាម 
ខ្លមឹសារ ចៃបាប់ និង ឯកសារ គតិ យុត្ត ដៃ ល 
កំពុងមាន ជ ធរមាន នៅ កម្ពុជ។ 

កៃសួង  បញ្ជាក់ ថា៖«ក្នុង រយៈ ពៃល 
៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពីថ្ងៃ ចៃញ សៃចក្តី ជូន- 
ដំណឹង នៃះបៃសិន បើ មន្តៃ ីនៃ អគ្គ ន យក - 

ដា្ឋាន ក.ប.ប. នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
រក ឃើញ ផលិតផល សមៃប់ ចិញ្ចឹម 
ទារកនិង កុមារ បៃភៃទ ណមួយមិន បា ន 
អនវុត្តតាម ខ្លមឹ សារ ឬ មនិបាន បពំៃញ 
តាម លក្ខខណ្ឌ តមៃវូ ផៃសៃងៗ ទៀត មន្តៃ ី
អគ្គនយក ដា្ឋាន ក.ប.ប នៃ កៃសួង 
ពាណជិ្ជកម្ម នងឹ ចាតវ់ធិាន ការ ផ្អាក ជ 
ប ណ្តោះ អាសន្ន នូវ ការ ចរាចរនិង ដក ហូ ត 
ចៃញពី ទីផៃសារ ឬ អនុវត្ត នីតិវិធី ផៃសៃងៗ 
ទៀត  ដោយ អន ុលោម តាម ចៃបា ប់ ស្តីព ី
ការគៃបគ់ៃង គណុភព សវុត្ថភិព លើ 
ផលតិផល ទនំញិ នងិ សៃវា ចៃបាប ់ស្តពី ី
កិច្ចការពារ អ្នក បៃើ បៃស់ និង បទ បៃបញ្ញ ត្ត ិ
ជ ធរមាន ផៃសៃងៗ ទៀត ដោយ មិន 
លើក  លៃង »។

បន្ថៃម ពនីៃះកៃសងួពាណជិ្ជកម្មកប៏ៃ-
កាស នឹង បន្តសកម្មភព ការងរ រប ស់ ខ្លនួ 
ដោយ ឈរលើ អាណ ត្ត ិការងរ តា មតនួ- 
ទីនិង ភរកិច្ចដោយ សងៃឃឹម ជឿ  ជក់ យ៉ាង  
មុតមំា លើ កិច្ចសហការ ពី គៃ ប់ ភគ ីពាក-់
ព័ន្ធ ក្នុងការ ជំរុញ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់និង 
លខិតិ បទ ដា្ឋាន គតយិតុ្ត នន ឱៃយ បៃពៃតឹ្ត 
ទៅបាន ល្អបៃសើរ និង ដើមៃបី ផល បៃ-
យោជន៍ សមៃប់ សង្គម ជតិ ទំាងមូល។

យោង តាម ឧបសម្ពន័្ធ១នៃ លក្ខ ខណ្ឌ  
តមៃូវ មួយ ចំនួន ដៃល មានចៃង ក្នុង 
អនុ  កៃឹតៃយ ឆ្នាំ២០០៥ បាន បៃបញ្ញត្តិ ថា 
ចពំោះ ផលតិ ផល សមៃប ់ចញិ្ចមឹ ទារក 
និង កុមារ ទាំង អស់ដៃល អាច ចរាចរ 

នៅ  ក្នងុ បៃទៃសកម្ពជុ បាន គ ឺតៃវូមាន 
លិខិត អនុញ្ញាត  តៃូវមាន សា្លាក សញ្ញា 
តៃ ឹម តៃវូ ដៃល បង្ហាញ ជ អកៃសរ ខ្មៃរ ដោ យ 
អាច អាន បាន តៃូវមាន អាស យដា្ឋាន 
កៃមុហ៊នុ ផលតិ ចៃបាស ់លាស ់តៃវូមាន 
កាល បរិច្ឆៃទ ផុតកំណត់  និង តារាង 
ធាតុ ផៃសំ រួមទាំង តារាង អាហារូបត្ថម្ភ 
និង ការ ណៃ នំ ពី របៀប បៃើ បៃស់។

ឧប សម្ព័ន្ធ ១ ដដៃល ក៏បាន បញ្ញត្តិ 
ដៃរ ថា សមៃប់ ទឹកដោះគោ មៃសៅ សមៃ ប់ 
ចិញ្ចមឹ ទារកនិង កុមារ តៃវូ តៃមាន បង្ហា ញ 
ពី អាយុ កុមារ និង ទារក ដៃល អាច បៃើ - 
បៃស់ បាននិង ផលប៉ះពាល់ ទៅលើ អ្ន ក-  
បៃើ បៃស ់រមួទាងំ បង្ហាញ នវូ សារ អបរ់ ំ
ក្នងុ ន័យ  ជំរុញ ឲៃយ មានការ បំបៅ ដោះ កូ ន  
ដោយ ទឹកដោះ។ ដោយឡៃក ចំពោះ 
ដប បំបៅ កៃបាលដោះ ជ័រ និង បៃដាប់ 
ជញ្ជក់ លៃង សមៃប់ ទារក និង កុមារ 
តៃវូតៃមាន សារ ណៃនំ អំពី ការ បៃើ បៃ ស់ 
ឲៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ជពិសៃស ខ្លមឹសារ ដៃ ល 
មាន សារ ៈសំខាន់ ក្នងុ ន័យ ជំរុញ ឲៃយ  អា-
ណ ពៃយា បាលចូល រួម បំបៅ ដោះ កូន  
ដោយ ទឹកដោះ មា្តាយ។

លោក វាសន ដៃលជ បុគ្គលិក ផ្នៃ ក   
គៃប់គៃង នៅក្នងុ កៃមុហុ៊ន លក់ ផលិ ត-  
ផលសមៃប់ ទារកនិង កុមារ មួយសំុ  មិ ន  
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ កៃុម ហ៊ុន  បាន សាទរ 
ចំពោះ ចំណត់ការ របស់ កៃសួង ដោ យ 
ថ្លៃង ថា កៃមុហុ៊ន របស់ លោក បាន អនុ - 

វត្ត  យ៉ាង តៃឹម តៃូវ  រាល់ សៃចក្តី  ណៃនំ 
និង លិខិត បទ ដា្ឋាន នន ដើមៃបី ចរាចរ 
ផលិត ផលសមៃប់ ទារក និង កុមារ 
ខណៈ   នៅលើ ទីផៃសារ ជក់ ស្តៃង ពិតជ 
មាន កា រ ចរាចរ នូវ ផលិតផល ទាំង នៃះ 
ដោយ មិន បាន តៃឹមតៃូវ ពិតមៃន។

លោក បន្ត ថា ការដៃល នំចូល 
ចៃកចាយ ផលិត  ផល ទាំងនៃះ ដោយ 
មិន បាន ឆ្លងកាត់ ការ តៃួត ពិនិតៃយបាន 
តៃឹម តៃូវ  គឺ មិន តៃឹម តៃមាន គៃះថា្នាក់ 
ដល ់ទារក នងិ កមុារ នះទៃ កប៏ាន ធ្វើ 
ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការបៃកួត បៃជៃង 
របស់ កៃុមហ៊ុន មួយចំនួនដៃល បាន 
អនុវត្ត យ៉ាង ល្អ តាម ចៃបាប់ ផង ដៃរ ។ 

លោ ក  បញ្ជាក់ ថា៖« ទាក់ ទង នឹង 
ផលិត ផល ផៃសៃងៗ ដៃល គៃ យកមក 
មិន សៃប ចៃបាប់  ឬ គ្មោន ស្តង់  ដា គួរតៃ 
អនវុត្តតាម គោល  ការណ ៍របស ់កៃសងួ  
ខណៈ ផលិត ផល  ដៃល នំចូល មិន 
តៃឹម តៃូវ អាច មាន តម្លៃថោក ជង។ 
ចំពោះ មតិ យោ ប ល់ ខ្ញុំ វិញ ខ្ញុំ គិតថា 
ការជៃើស រីស ផលិត ផល ក្នុង ទីផៃសារ 
សមៃប ់កនូៗ របស ់ពលរដ្ឋ គ ឺនៅ មាន 
កមៃិត នៅ ឡើយ  ដៃល ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា 
នៅ ពៃល ឆប់ ៗ ខាង មុខ នៃះ ពួកគត់ 
នឹង មិន គិត ទៅលើ តម្លៃ របស់ ផលិត- 
ផល នះ ទៃ គ ឺសខំានគ់ណុ ភព រប ស ់
ផលិត ផល និង តៃូវ ទទួល ការ បៃឹកៃសា 
យោបល់ ឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ»៕

មេធាវី៤រូបតេវូគណៈមេធាវី...

កេសួងពាណិជ្ជកម្ម...

លោក សួន វិសាល ប្រធាន គណៈ ម្រធាវី  ន្រ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពជុា ។ រូបថត សហ ការី

ស្ត្រ ីម្នាក់ កំពុង ឲ្រយ ចៅ បៅ ទឹក ដោះ គោនៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ  មួយ នៅ ភ្នពំ្រញ ។ រូបថត ផក់ សា៊ាងលី 



� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  

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

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

ផា ក់ សា� ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រើយ 

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វើរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� 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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  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
� រិយា ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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មន្ត្រពីាក់ព័ន្ធជំរុញឲ្រយរួមគ្នាដោះស្រយបញ្ហាគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកម្មករ
ឃុត  សុភ ចរិ យា

ភ្នំពេញៈ ម ន្តៃីពា ក់ព័ន្ធ មួយ 
ចនំនួ បាន ជរំញុ ឲៃយមានវធិាន ការ 
រួម គ្នា  ដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហា 
គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ លើកម្មក រ 
ជា ពសិៃសអ្ន កប មៃើកា រងារ ក្នងុ 
វិស័យ កាត់ ដៃរ សម្លៀក បំពាក់  
និង ផលិ តសៃបៃ កជើង  ខ ណៈ 
របា យ ការ ណ៍ពី គៃះថ្នា ក់ច រា- 
ច រណ៍ លើពួ កគៃប ងា្ហាញ ថ  មាន 
ការ  កើតឡើង ជាចៃើ  នករ ណី ។ 

ថ្លៃង នៅ ក្នុង សិកា្ខា សា លា ស្ដី 
ពី«ការ លើក កម្ពស់ សុវត្ថិភា ព 
ច រាចរណ៍សមៃប់ កម្មករ និ- 
យោជិ តកម្ពុជា»កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៨ កក្កដា  នៅ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ 

លោក គឹម បញ្ញា  នាយក អង្គ- 
ការ មូល និធិ បងា្ការ របួស អាសុី 
បៃចា ំកម្ពជុា បាន លើក ឡើងថ 
គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ គឺ ជាប ញ្ហា 
បៃឈមដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត មួយ 
សមៃប់ កម្ពជុាដោយ ក្នងុ ១ ថ្ងៃៗ  
បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស សា្លាប់  និង 
រ បួ សជា ចៃើន នាក់  ដៃល ធ្វើឲៃយ  
ប៉ះពា ល់ធ្ងន់ ធ្ងរដ ល់ កៃមុគៃសួារ  
ជន រង គៃះ  និង សង្គម ជាតិ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថ៖«ទោះ បី 
គៃះ ថ្នា ក ់ចរាច រណ ៍ដៃលយើ ង 
ចា ត ់ទកុជា ឃាត ក រលាក ់មខុដ ៏
កា ចសា ហា វក្នុង ការ ឆក់ យក  
ជីវិ តមនុសៃសគៃប់ ពៃល វៃលា 
ដោយ មិន រើស មុខ  ពណ៌ ស មៃបរុ  
អាយ ុ ឋានៈ... នងិ តនួាទកី្ដ ីប៉នុ្តៃ  

យើង អាចប ងា្ការ   នងិ កាត ់បន្ថយ 
គៃះ ថ្នាក់ ដ៏ម ហន្ត រាយ នៃះ បាន 
បើយើ ង ទំាង អស់ គ្នាជាអ្ន កពាក់ - 
ព័ន្ធ មានសា្មា រតី រួមគ្នា  និងចាត់- 
វិធាន ការឆ្លើយ តបរួម គ្នា  ទៅ 
តា មល ទ្ធ ភាព  មធៃយោ បាយ នងិ  
ធ នធា នដៃ ល ខ្លួន មាន» ។ 

តាមរ បាយ ការ ណ៍របស់ បៃឡា- 
ជាត ិសន្ត ិសខុស ង្គម(ប.ស.ស)  
នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  គៃះថ្នាក-់ 
 ចរាចរណ៍ លើ កម្មករ  និយោ ជិត 
វិស័ យ កាត់ ដៃរ សម្លៀក បំពាក់ 
និង ផលិត សៃបៃក ជើង  មានចំនួន 
៦៩៨ លើក  ដោយ បង្ក ឲៃយ សា្លាប់ 
១៥នា ក់ និង១៣៨នាក់  ទៀត 
រង របសួ។ ក្នងុ នោះអ្ន ករង របសួ 
ខ្លះ តមៃវូ ឲៃយ សមៃក ពៃយោបា លនៅ 
ម ន្ទីរ ពៃ ទៃយ  និង សា្នាក់នៅ ផ្ទះរ បស់  
ពួកគៃជាចៃើ ន ថ្ងៃ ឯខ្លះ ទៀត 
តៃូវធា្លាក់ ខ្លួនពិ ការ  បាត់ បង់ 
សមត្ថ ភាព បំពៃញ ការងា រ  ហើយ 
បាន កា្លាយ ជា បន្ទុក បន្ថៃម ទៀត 
ដល ់ឪពកុ មា្ដាយ  នងិប ងប្អ ូនក្នងុ 
ការ មើ លថៃ ពួក គៃ ជា បៃ ចាំ ។ 

 លោក  ហៃង  សុផាន់ ណារិទ្ធ 
បៃ ធាន ការិយា ល័ យ គោល ន យោ - 
បាយ របស់(ប.ស.ស)បាន 
ថ្លៃង ក្នងុ ឱ កា សនោះដៃ រ ថ ទោះ- 
បជីាក ម្មក រដៃ លរ ងរបសួ ដោយ 
គៃះ ថ្នា ក់ ចរាចរ ណ៍ទទួ ល បា ន 

ការ ធានា រា៉ាប់ រងពី (ប.ស.ស) 
ក៏ ដោ យ  ក៏ ពួកគៃនៅ តៃ បៃឈ ម 
ផ លប៉ះពា ល់ ផ្នៃក ជីវ ភា ពរស់ - 
នៅបៃ ចាំថ្ងៃ ដៃរ។  

លោក ថ្លៃង ថ៖«គៃះថ្នា ក់- 
ច រា ចរ ណ៍បា នប នៃសល់ទុ កនូ វ 
សោក នា ដ  កម្មដរ៏ ន្ធ តដ់ៃល ប៉ះ- 
ពា ល់ដ ល់ សុខុមា ល ភាព  សៃដ្ឋ- 
 កិច្ច គៃសួារ  និង សៃ ដ្ឋ កិច្ច សង្គម- 
ជាតិទាំង មូ ល។ បញ្ហាបៃ ឈ ម 
ដធ៏្ងន ់ធ្ងរនៃះ  មនិអា ចឲៃយ កៃសងួ 
សា្ថាប័ ន  ឬផ្នៃក ណា មួយ ធ្វើ កា រ 
ទប់ សា្កា ត់ កា ត់ប ន្ថយឬលុប បំ បា ត់ 
តៃ ឯ ង បាន ឡើ យ ពៃះវាជា បញ្ហា 
រួ ម រ បស់ យើ ង ទាំងអ ស់ គ្នា »។

តា ម រ បាយ ការណ៍ របស់កៃុ ម- 
កា រងារសុ វត្ថិ ភាពច រា ចរណ៍ផ្លូ វ- 
គោក សមៃ ប់គំពា រ កម្ម ករ 
នយិោជតិ (ស.ផ.ក)ក្ន ុង  ឆមាស  
ទី១ ឆ្នាំ នៃះ ករ ណីគៃះថ្នា ក់ចរា- 
ចរណ៍ លើ រ ថ យន្តដឹ កក ម្មករ និ- 
យោជតិ បាន កើត ឡើង៨ករណ ី
ធ្វើឲៃយ  រងគៃះ ២២៣ នាក់ ក្នុង 
នោះ សា្លា ប់ ២ នាក់  របួស ធ្ងន់ ៣២  
នាក់ និងរ បួស សៃ ល១៨៩នាក។់ 
  ជាមួ យគ្នា នៃះ ដៃរ   លោកបាន 
ស្នើដល់ អង្គសិ កា្ខាសា លា  ស្វៃងរក 
គន្លឹះ សំខាន់ ដើមៃបី ធ្វើឲៃយ  បៃសើ រ 
ឡើង នូវ សុវ ត្ថិ ភាពធ្វើ ដំណើ រ  
រ ប សក់ម្មក រនយិោជ ិតនងិ ចលូ- 

រួម កាត់ បន្ថ យអតៃ គៃះថ្នាក់ 
ចរាច រណ៍ផ្លូវ គោក នៅ កម្ពុជា 
ដោយ អនុលោ មតា ម អនុ សា- 
សន ៍របស ់បៃម ុខរា ជរដា្ឋាភ ិបាល 
កម្ពជុា «ថ្ងៃនៃះ  ថ្ងៃ ស្អៃក កំុ ឲៃយមា ន 
គៃះថ្នា ក់ច រា ច រណ៍ »។

ជុំវិញ ករ ណី នៃះ  លោក សៃី 
Pamela Wharton នា យកិា- 
រ ងក ម្មវិធី បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុ ជា 
នៃ មជៃឈ មណ្ឌ លសា មគ្គ ីភាពបាន  
លើ ក ឡើង ថ កម្មក របៃ ឈម នឹង 
គៃះ ថ្នាក់ ជារៀ ង រាល់ ថ្ងៃនៅ 
ពៃ ល ពួក គៃធ្វើ ដំណើរ ទៅ ធ្វើការ 
 តា ម វិ ធី ផៃសៃងៗ គ្នា។ ក្នុងនោះ 
អ្នកខ្លះ ធ្វើ ដំណើ រតាម រថយន្ត 
ដកឹ ជញ្ជនូ រមួ ដៃល ជិះ បៃ ជៃៀ ត 
គ្នា   ដោយ ខ្វះ សុវត្ថ ិភា ព។ លោក- 
សៃ ី  ថ៖ «ទោះ យា៉ា ងណា ឧ ប សគ្គ  
នៃកា រកៃ លម្អ ដើមៃបីប ង្កើន សុ - 
វ ត្ថិភា ព គឺជាបៃក់ ចំ ណូល »។   

លោក សៃ ី បាន បន្ថៃម ថ អ្នក- 
បើ ក បរ ជា ចៃើ ន នា ក់  តៃ ូវ បា ន គៃ 
រា យការ ណ៍ថ  កំពុងរ ស់ នៅ 
អាសៃ ័យ លើ បៃក ់  ច ំណ ូល  ទាប 
បៃៀប  បា ន នឹ ងក ម្មក រ កា ត់ ដៃរ 
ដៃរ។ ពួ ក គត់មិ ន អា ចមា ន 
លទ្ធភា ពកៃ លម្អ  និង ថៃទាំយាន - 
យ ន្ត  ដៃល ផ្ទ ុក លើស  ទម្ងន ់របស ់
ពួក គៃ  ដើមៃបី រក បៃក់ ចំ ណូល 
ស ម រ មៃយ នោះឡើ យ ៕

អាជ្ញាធរស្រកុបន្ទាយស្រីឲ្រយពលរដ្ឋដាក់ឯកសារដើម្របីដោះស្រយវិវាទដីធ្លី
សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរាប: អាជា្ញាធរ សៃុក- 
បនា្ទាយសៃី បានបៃកាស ធ្វើ ការ 
ដោះ សៃយ បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្លី  ជា 
ទៃង ់ទៃយ ធ ំដោយ ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃលមាន ទំនាស់ ដីធ្លី    បៃញាប់ 
បៃមូល ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ  ទៅ  ដាក់ 
នៅ សាលាសៃុក ដើមៃបី  ឲៃយ អាជា្ញាធរ 
មាន មូល ដា្ឋាន ធ្វើការ ដោះ សៃយ  
ដើមៃបី ឈានទៅ បញ្ចប់ វិវាទដី ធ្លី  រា៉ាំរ៉ៃ 
ដៃលករណី ខ្លះ បាន  អូសបនា្លាយ 
អស់ ជា យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ។ 

លោក ឃឹម ហ្វី ណង់ អភិបា ល 
សៃុក បនា្ទាយសៃី  បាន ថ្លៃង ពី   ថ្ងៃ ទី 
២៨  ខៃ កក្កដា  ថ សៃប ពៃលដៃល 
រាជរដា្ឋាភិបាល កំពុង សិកៃសា ពី លទ្ធ - 
ភា  ព កាត់ ឆ្វៀល និង ផ្តល់ កម្មសិទ្ធិ  
ដីធ្ល ីជូន ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល បា ន  
កាន់កាប់ និង អាសៃ័យ ផល ជាក ់- 
ស្តៃង យូរ ឆ្នាំ នៅលើ ដី សា ធា រណៈ 
របស់ រដ្ឋ រដ្ឋបាល សៃុក បនា្ទាយសៃី  
ចាំបាច់ តៃូវ បៃុងបៃៀប បៃមូល និង 
គៃបគ់ៃង រាល ់ទនិ្ននយ័ ពាកព័់ន្ធ នងឹ 
បញ្ហាដីធ្លី ពី ថ្នា ក់ មូ ល ដា្ឋាន ផា្ទាល់ ឲៃយ 
បាន គៃប់ ជៃុង ជៃយ ជាមុន សិន 
ដើមៃបី ចៀសវាង ការ ឆ្លៀតឱកាស ពី 
ជន ខិល ខូច និង សកម្មជន ដីធ្លី 
មួយ  ចំនួន  យ ក លៃស ទាមទារ 

ចំណៃក ឲៃយ អាជា្ញាធរ ដោះសៃយ 
ជូន ដៃរ។ លោក បន្តថ រដ្ឋបាល 
សៃុក តៃូវតៃ គៃប់គៃង ឲៃយ បាន ក្នុង 
ពៃល នៃះ គឺកំណត់ មុខសញ្ញា ជន 
ឱកាស និយម និង សកម្មជន ដីធ្លី  
ដៃ ល  ក្លៃងបន្ល ំជា ជនកៃកីៃ ឬ គៃន់ -  
តៃ សអំាង មលូ ហៃត ុផៃសៃងៗ ហើយ 
បាន កាប់ រាន ទន្ទៃន វាតទី  យក ដី 
រដ្ឋ រួច ទាមទារ ឲៃយ អាជា្ញាធរ ទ ទួ ល- 
សា្គាល់ និង ទប់សា្កាត់ ការ រុករាន 
ទន្ទៃ ន យក ដី រដ្ឋថ្មីៗ បន្ថៃម ។

លោក ឃឹម ហ្វី ណង់ បញ្ជាក់ថ ៖ 
«ចំពោះ ទិន្នន័យ ឬ ចំនួន ពលរដ្ឋ 
ដៃលមាន ទនំាស ់ដធី្ល ីនៃះ  អាចមាន 
រហូតដល់ រាប់ពាន់ គៃួ សារ ប៉ុន្ដៃ 
យើង នៅ មិនទាន់ កំណត់ តួលៃខ 
ជាក់លាក់ នៅឡើយ ពៃះ យើង 
ទើបតៃ បៃកាស ដំណឹង នៃះ ហើយ 
ក៏ មិនទាន់មាន ព លរដ្ឋ យក លិខិត 
ឬ  ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ ទំនាស់ ដីធ្លី មក 
ដា កន់ៅ សាលាសៃកុ ទៃ។ ជារមួ គ ឺ
ខ្ញុំ មាន ទិន្នន័យ  ក្នុង ដៃ ហើយ តៃ ខ្ញុំ 
មិ ន ទា ន់ អាច បងា្ហាញ បានទៃ គឺ យើ ង 
នៅ រង់ ចាំមើលពួកគត់ យក ឯក-
សារ បន្ថៃម មក ដាក់ ឲៃយ យើង មើល 
សិន»។ លោក បន្ថៃមថ រដ្ឋបាល 
សៃុក  នឹង បន្ត បៃកាន់ ជំហរ តឹងរុឹង 
បំផុតពៃមទំាង នឹងមាន ចំណាត់ កា រ  
ខាង ផ្លវូចៃបាប់  ចំពោះ ជនល្មើស ទំា ង-  

នោះ ដើមៃបី ជាការ តៃៀមលក្ខណ- 
សមៃបត្តិ ទុកជាមុន ក៏ដូចជា អនុវត្ត 
តាម ការណៃនាំរ បស់ រដ្ឋបាល 
ខៃត្តសៀមរាប។ រដ្ឋ បា ល  សៃុក 
បាន តមៃវូ ឲៃយ មៃភមូ ិមៃឃុ ំទាងំអស ់
នៅក្នុង សៃុក បនា្ទាយសៃី  រួសរាន់ 
សហការ ជាមួយ តំណាង រដ្ឋបាល 
ពៃឈើ និង តំ ណា ង កៃសួង បរិសា្ថា ន  
ចុះ សៃង់ ទិន្នន័យ  នៃ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល អាច នឹងតៃូវ បានកា ត់ ឆ្វៀល 
និង ផ្តល់ កម្មសិទ្ធិ  ដី ជូន ពី សំណាក់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល។

អ្នកសៃី ជឹម មា៉ាលី ពល រដ្ឋ មា្នាក់ 
រស់នៅ ឃុំ ខា្នារ សណា្ដាយ សៃុក 
បនា្ទាយសៃ ី បាន និយាយ ពី ថ្ងៃ ទី ២៨ 

កក្កដា  ថ អ្នកសៃី មិនមាន ប ញ្ហា  
ទំនាស់ ដីធ្លី ជាមួយ អ្នកផៃសៃង ទៃ។

អ្នកសៃ ីបន្តថ ចាប់តំាងពី អភិបា ល 
សៃកុ ថ្ម ី ចលូកានត់ណំៃង មក អ្នក- 
សៃ ីបាន កត ់សមា្គាល់  ឃើញ ថ មាន 
ការ អភិវឌៃឍ ចៃើន ទំាង ហៃ ដា្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ថ្នល់ និង បៃព័ន្ធ ធា រា សា ស្តៃ ។ 
     អ្នក សៃី ជឹម មា៉ាលី បញ្ជាក់ថ៖    
« អភិ បាលសៃកុ ថ្ម ីនៃះគត់ ជួយ ដោះ-  
សៃយ បញ្ហា បៃជាពលរដ្ឋ បាន 
ចៃើន គ ឺទំាង ការងារ សៃ ចមា្ការ និង 
ការងារ សង្គម នានា ហើយ ឥឡូ វ   
ខ្ញុំ ឮថ គត់ បៃកាស ជួយ ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្ល ីជូន ពលរ ដ្ឋ 
ទៀត អី៊ចឹង ខ្ញុ ំសា ទរ ចំពោះ ចំណាត់ - 

ការ នៃះ ហើយ បើ បងប្អនូ មាន បញ្ហា 
នៃះ គួរ បៃញាប់ ដាក់ ឯកសារ ពា ក់ - 
ព័ន្ធ ទៅគត់ ជួយ ដោះ សៃយ » ។

លោក ចាន់ ចំរើន មន្តៃី សមៃប- 
សមៃលួ ផ្នៃក សិទ្ធ ិមនុសៃស នៃ សមា - 
គម អាដហុកបៃចាំ ខៃត្ត សៀមរាប 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៨   ខៃ កក្កដា  
ថ កន្លង មក លោក ឃឹម ហ្វី ណង់ 
ក៏ ធា្លាប់បាន សនៃយោ ជំរុញ ការដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្លី នៃះ ឲៃយ  
បាន ឆប់ ចប់ ដៃរ ប៉ុ ន្ដៃ  នៅ មិនទាន់ 
ដោះសៃយបាន ដាច់សៃច ទៃ។ 
ទីតាំង តំបន់ សៃុក បនា្ទាយសៃី នៃះ 
មាន បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្លី ចៃើន ដៃល 
មាន ក រ ណ ីខ្លះ  នៅ បន្ត អសូបនា្លាយ 
រា៉ាំរ៉ៃ ជាចៃើន ឆ្នាំ  មក ហើយ។ 

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថ៖«ក្នុង 
នាម ខ្ញុ ំជា សង្គម សីុវិល ខ្ញុ ំសា្វាគ ម ន៍ 
ចំពោះ ការតាំង ចិត្ត របស់លោក 
អភបិាល សៃកុ នៃះ ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំនៅ តៃ  
ជំរុញ ឲៃយ មានការ ដោះសៃយ 
តាម ចៃបាប់ ដៃលមាន តមា្លាភាព 
យតុ្តធិម ៌ដៃល ភាគ ីទាងំ អស ់អាច 
ទទួលយក  បាន ដោយ សន្ដិវិធី។ 
លើ សពីនៃះ ធ្វើ យា៉ាង ណាសមៃប -  
សមៃួល បញ្ចប់ ទំនាស់ ទាំងនៃះ 
ឲៃយ ចប់ តៃមឹ នៃះ តៃម្ដង ពៃះ ករ ណី 
ខ្លះ  នៅ អូស បនា្លាយ ជាចៃើន ឆ្នាំ 
មក ហើយ»៕ 

លោក  ឃឹម ហ្វណីង់ បង្ហាញ ឯក សារ ក្នងុ កិច្ច បេជំុ ពី ថ្ងេ ២  ៧ កក្កដា។ រូបថត សហ ការើ

ករណីកម្មករគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅសា្វាយរៀង  ពីឆ្នាមុំន។ រូប សហ ការើ



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារវឌឍ្នៈបានដាក់ឲយ្
ដណំើរការសវ្ាធនាគារចលត័(Mo-
bileBanking)កាលពីថ្ង្ពធុដើមប្ី
បំព្ញតម្ូវការអតិថិជនព្មទាំង
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការកើនឡើង
យ៉ាងរហ័សន្ការអភិវឌ្ឍបច្ច្កវិទ្យា
ឌីជីថលនៅកម្ពុជា។
យោងតាមសច្ក្ដបីក្ាសពត័ម៌ាន

បានឲ្យដឹងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការ
ន្«ស្វាធនាគារចល័ត»ថ្មីន្ះគឺបនា្ទាប់
ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីធនាគារ
ជាតិន្កម្ពុជាកាលពីថ្ង្ទី២១ខ្
កក្កដាឆ្នាំ២០២០។
ធនាគារន្ះបានឲយ្ដងឹថា៖«ការដាក់

ឲ្យដំណើរការស្វាធនាគារចល័តនា
ព្លន្ះគជឺាការបោះជហំានថ្មីមួយ
ប្កបដោយភាពជោគជ័យរបស់
ធនាគារវឌ្ឍនៈ ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍ 
លើកស្ទួយការធ្វើទំនើបកម្មស្វាកម្ម
តាមបប្ឌជីថីលក្នងុវសិយ័ធនាគារដើមប្ី
ឆ្លើយតបទាន់ព្លវ្លានិងតម្ូវការ
របស់អតិថិជនលើស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
១ប្កបដោយភាពទំនើបងាយស្ួល  
ឆប់រហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
ស្បតាមចក្ខុវិស័យវ្ងឆ្ងាយ និង
ចប្ាស់លាស់ក្នងុការធ្វើឌជីថីលបូនយី-
កម្មលើប្តិបត្តិការរបស់ធនាគារ»។
ធនាគារត្វូបានបង្កើតឡើងកាលពី

ឆ្នាំ២០០២ ដោយលោកសំអាង
លោកស្ីឈុនលាងដ្លជាអ្នក-
មានស្តកុស្តម្ភនងិមានអាជវីកម្មច្ើន
ប្ភ្ទនៅកម្ពុជា។បច្ចុប្បន្នធនាគារ
ន្ះមានសាខា១៩នៅទីក្ុងភ្នំព្ញ
និងនៅតាមខ្ត្តមួយចំនួន។
គិតត្ឹមចុងឆ្នាំ២០១៩ធនាគារ 

ន្ះមានទ្ព្យសកម្មសរុបមានតម្ល្
៧២០,៧លានដុលា្លារកើនឡើង
១៣ភាគរយធៀបនងឹ៦៣៥,៩លាន
ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨។ធនាគារ
ន្ះគ្ងនឹងបង្កើតសាខាកាន់ត្
ច្ើនថ្មទៀតទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជា
ក្នុងរយៈព្ល២ឆ្នាំក្យ៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ :សហព័ន្ធស្ូវអង្ករកម្ពុជា
(CRF)បានប្កាសពន្យារព្លរៀបចំ
វ្ទិកាសូ្វអង្ករលើកទី៧ ដោយសារ
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។ប៉ុន្ត្
សហព័ន្ធអះអាងថាការផ្អាកន្ះនឹង
មិនប៉ះពាល់ដល់ការនាំច្ញអង្ករ
កម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិឡើយ។
យោងតាមសច្ក្តបីក្ាសពត័ម៌ាន

កម្មវធិីវទ្កិាស្វូអង្ករលើកទី៧ដល្
គ្ងប្រព្ធឡើងនៅថ្ង្ទី៣០-៣១
ខ្កក្កដាន្ះត្ូវបានប្កាសលើក-
ពល្រហតូដល់សា្ថានភាពជងំឺកវូដី១៩  
មានសា្ថានភាពល្អប្សើរឡើងវិញ
ដោយគា្មានព្លវ្លាកំណត់។
ស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថា៖

«ការសម្ចពន្យារព្លន្ះក៏ស្ប
ពល្មានការស្នើសុំឲយ្លបុចោលការ- 
ចូលរួមរបស់វាគ្មិនអន្តរជាតិនិងអ្នក-
បញ្ជាទញិសខំាន់ៗ មយួចនំនួពសិស្  
មកពីប្ទ្សចិននិងបណ្តាប្ទ្ស
មួយចំនួននៅតំបន់អាសា៊ាននិងអឺរ៉ុប
ហើយក៏មានសំណូមពរឲ្យពន្យារព្ល  
ការរៀបចំន្ះពីសមាជិកសមាជិកា
និងថា្នាក់ដឹកនាំស្ូវអង្ករកម្ពុជាព្ះ
ចង់ឲ្យការរៀបចំន្ះប្កបដោយ   
ជោគជ័យនិងទទួលបានលទ្ធផល»។

លោកលន់យ៉្ងអគ្គល្ខាធិការ
សហព័ន្ធសូ្វអង្ករកម្ពជុាប្ប់ភ្នព្ំញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលថ្ង្ពុធថាការពន្យារព្ល
រៀបចំកម្មវធិីវទ្កិាស្វូអង្ករលើកទី៧
ន្ះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការ-
បញ្ជាទញិអង្ករពីកម្ពជុានោះទ្។លោក 
បន្តថាបើសា្ថានភាពជងំឺកវូដី១៩មាន
ភាពល្អប្សើរឡើងវិញ វ្ទិកាន្ះ
អាចនឹងរៀបចំនៅចុងឆ្នាំន្ះ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ចពំោះកាលបរ-ិ

ច្ឆទ្ជាក់លាក់ន្វទ្កិាន្ះសហពន័្ធ
ស្វូអង្ករនងឹជមប្ជនូជាថ្មមី្តងទៀត

នៅព្លក្យ»។
កម្មវិធីវ្ទិកាស្ូវអង្ករធ្វើឡើងក្នុង

គោលបំណងច្ករំល្កទស្សនៈនិង
បទពិសោធន្បញ្ហាប្ឈមនៅក្នុង
វិស័យសូ្វអង្ករដើម្បីស្វង្រកដំណោះ-
សយ្ល្ៗអ ពសិស្ការធ្វើទនំើបកម្ម
វិស័យន្ះឲ្យស្បនឹងនិនា្នាការទីផ្សារ
ពភិពលោកទាងំសមត្ថភាពបក្តួប-្
ជ្ងខាងតម្ល្ កំណើនផលិតភាព
នងិការលើកកម្ពស់ការនាចំញ្។ន្ះ
បើយោងតាមCRF។
លោកចាន់ព្ជ្ប្ធានគ្ប់គ្ង

ទទូៅក្មុហ៊នុSignaturesofAsia
ដល្ជាក្មុហ៊នុនាចំញ្អង្ករបានឲយ្
ដឹងថាកម្មវិធីវ្ទិកាស្ូវអង្ករលើកទី
៧ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នងុការ-
រួមចំណ្កលើកកម្ពស់ការនាំច្ញ
អង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «វ្ទិកាន្ះមាន

សារៈសំខាន់ណស់ដ្លអាចឲ្យយើង
បានបងា្ហាញពីសកា្តានុពលក្នុងវិស័យ
ស្វូអង្ករទៅដល់អតថិជិននៅក្នងុនងិ 
ក្ប្ទ្សហើយក៏ជាឱកាសជួប-
គា្នារវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ដ្លវា
បានជយួជរំញុការនាំចញ្របស់យើង
កាន់ត្ប្សើរថ្មទៀត»។
របាយការណ៍របស់ក្សួងកសិកម្ម

បានឲ្យដឹងថាការនាំច្ញអង្ករដ្ល
បានឆ្លងកាត់ការត្ួតពិនិត្យភូតគាម
អនាម័យក្នុងរយៈព្ល៦ខ្ដើមឆ្នាំ
២០២០មានចំនួនសរុប៣៩៧-
៦៦០តោនកើនឡើង៤១ភាគរយ
ធៀបនឹងរយៈព្លដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ
មុនដ្លមាន២៨១៥៣៨តោន។
ទនិ្ននយ័ន្ះបងា្ហាញថាក្នងុនោះការ

នាំទៅទផីស្ារសហភាពអរឺ៉បុកើនឡើង
៤៥,១៩ភាគរយប្ទ្សចិនកើន
២៥,២០ភាគរយតបំន់អាសា៊ាន៤៧,-
៦៩ភាគរយនងិទសិដៅផស្ង្ៗទៀត
កើន៧៩,២៦ភាគរយ៕LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈថា្នាក់ដកឹនាំជាន់ខ្ពស់ក្សងួ   
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជំរុញឱ្យ
មន្ត្ីពាក់ព័ន្ឋនិងក្ុមការងារអន្តរ-
ក្សួងពន្លឿនការងារដើម្បីឈានទៅ
បញ្ចប់សច្ក្តីពង្ឯកសារទសស្នទាន  
គោលនយោបាយរដា្ឋាភបិាលឌជីថីល
និងភាពសុីចងា្វាក់គា្នាជាមួយគោល-
នយោបាយស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្ជុំជាមួយលោកជា

វា៉ាន់ដ្ត រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងប្សណីយ៍ 
និងទូរគមនាគមន៍ផ្តាតលើការពិ-
ភាក្សាឯកសារទស្សនទានគោល-
នយោបាយរដា្ឋាភបិាលឌជីថីលកម្ពជុា
លោក វង្សី វិស្សុត រដ្ឋល្ខាធិការ

កស្ងួសដ្្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុបានឲយ្
ដងឹថារដា្ឋាភបិាលឌជីថីលគជឺាផ្នក្ដ៏
សំខាន់មួយរបស់ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
លោកថ្លង្ថា៖«ការអភវិឌឍ្រដា្ឋាភបិាល  

ឌជីថីលត្វូដើរទន្ទមឹគា្នានងឹការរៀបចនំវូ
បព្ន័្ធអភបិាលកចិ្ចឯកភាពរមួមយួដល្  
គ្ប់ក្សួង-សា្ថាប័ន្ចបំព្ញមុខងារ
រៀងៗខ្លួនជាទម្ង់ឌីជីថល»។
លោកបន្ថម្ថាធាតុចលូទាងំអស់

ត្ូវសុីចងា្វាក់គា្នារវាងស្ចក្តីព្ង
គោលនយោបាយរដា្ឋាភបិាលឌជីថីល
និងស្ចក្តីព្ងគោលនយោបាយ
ស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
លោកជាវា៉ាន់ដ្តបានឲ្យដឹងថា

រដា្ឋាភបិាលឌជីថីលគជឺាដណំើរការន្
ការធ្វើទំនើបកម្មលើប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង

រដា្ឋាភបិាលនងិសវ្ាសាធារណៈតាម-
រយៈការប្ើបស្់បច្ចក្វទិយ្ាឌជីថីល
សំដៅជួយសម្ួលដល់ការគ្ប់គ្ង
កចិ្ចការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋការសមច្ចតិ្ត
និងការផ្តល់ស្វាជូនប្ជាពលរដ្ឋ
វិស័យឯកជននិងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពតមា្លាភាព
គណន្យ្យភាពនិងបរិយប័ន្ន។
លោកបន្ថ្មថា៖«ការអភិវឌ្ឍរដា្ឋា-

ភបិាលឌជីថីលគជឺាកចិ្ចការអាទភិាព
មួយដ៏ចាំបាច់សម្ប់កម្ពុជានាព្ល
បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដើម្បីត្ៀមខ្លួន
ក្នងុការចលូរមួអភវិឌឍ្សដ្្ឋកចិ្ចឌជីថីល  
បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ក៏ដូចជាសកល- 
ភាវបូនយីកម្មដោយប្ើបស្់បច្ចក្-
វិទ្យាឌីជីថល»។

ស្ចក្ដីព្ងផ្នការយុទ្ធសាស្ដ្
រដា្ឋាភិបាលអ្ឡិចត្ូនិកកម្ពុជាឆ្នាំ
២០១៨-២០២៣ត្ូវបានព្ង
ដោយកស្ងួបស្ណយី៍នងិទរូគម-
នាគមន៍ស្បជាមួយនឹងផ្នការម្
ICTកម្ពជុាឆ្នា២ំ០២០នងិគោលនយោ-
បាយTelecom-ICTឆ្នាំ២០២០។
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុក្សួងពាណជិ្ជ-

កម្មបានអនមុត័ជាផ្លវូការយទុ្ធសាស្ដ្
អនវុត្តចប្ាប់ពាណជិ្ជកម្មអឡ្ចិត្នូកិ
កម្ពុជាដ្លបានដាក់ឲ្យប្ើប្ស់
ចាប់តាងំពីខវ្ចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៩ដើមប្ី
ត្ួសត្យផ្លូវក្នុងការលើកកម្ពស់គំរូ
អាជីវកម្មឌីជីថលស្បជាមួយនឹង
ទិសដៅផ្លាះចូលទៅក្នុងបដិវត្តន៍
ឧស្សាហកម្មទី៤៕LA

BUSINESS

www.postkhmer.com

CRF សម្រេច ពន្រេយារព្រេល វ្រេទិកាស្រេវូ អង្ករលើក ទី៧ 

សៃវូ ដៃល តៃវូ បាន យក មក  តំាង បង្ហាញ  ក្នងុ វៃទិកា សៃវូ អង្ករ នា ពៃល កន្លង មក។ ហ្ងជីវ័ន

ធនាគារ វឌ្រេឍនៈដាក់  
ដំណើរ ការ ស្រេវាធនា- 
គារ ចល័ត ជា ផ្លវូការ  

  ឯកសារ គោល នយោបាយ រដា្ឋាភិបាល ឌីជីថលត្រេវូត្រេពន្លឿន 

ទិន្នន័យទីផ្រេសារមូលបត្រេកម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,500 16,700 16,700 16,500

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

3 PAS 15,020 15,020 15,020 15,000

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

5 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,300

6 PWSA 5,500 5,580 5,580 5,500

កាលបរិច្ឆ្ទ:២៩ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០



ទីក្រុងសុីដនីៈ ប្រទ្រសអូស្ត្រលី
បានឲ្រយដឹងក្នុងសបា្តហ៍មុនថាស្រដ្ឋ-
កចិ្ចរបស់ខ្លនួបានធ្លាក់ចុះលឿនបផំតុ
ក្នងុប្រវត្តសិាស្រ្តអឡំងុព្រលត្រមីាស
ទ២ីខណៈដ្រលឱនភាពថវកិានងឹរកី
ធំបផំតុចាបត់ាងំពសីង្គ្រមលោកលើក 
ទី២ព្រលដ្រលប្រទ្រសកំពុងប្រយុទ្ធ
ប្រឆាំងផលប៉ះពាល់ន្រវីរុសកូរ៉ូណា។
រដ្ឋាភបិាលបានចណំាយលយុរាប-់

សិបពាន់លានដុលា្លារដើម្របីប្រឆាំងការ- 
រកីរាលដលដ្រលបផំ្លាញពាណជិ្ជកម្ម
សកលនងិបង្ខំឲ្រយមានការបទិប្រទ្រស
ក្នងុផ្ន្រកជាច្រើនកាលពីដើមឆា្នាំន្រះធ្វើ
ឲ្រយស្រដ្ឋកចិ្ចប្រទ្រសរងគ្រះជាខ្លាងំ។
ម៉្រយាងទៀតការអនុវត្តជាថ្មីន្រការបិទ
ប្រទ្រសរយៈព្រល៦សបា្តហ៍សម្រប់
Melbourneដ្រលជាទកី្រងុធំលដំប់
ទី២និងមានប្រជាជនជាង៥លាន
នាក់បានបន្ថ្រមនូវការប្រឈមចំពោះ
ប្រទ្រសដ្រលរងគ្រះស្របទ់ៅហើយ
ពីគ្រះរាងំស្ងតួដ្រលអសូបនា្លាយយរូ
និងភ្លើងឆ្រះព្រដ៏ខ្លាំង៕AFP/RR

ហុឹនពិសី

ភ្នពំ្រញៈគម្រងអភវិឌ្រឍន៍លនំៅឋាន 
«បរុីប៊យូ៉ងុស្រនសខុ»ដ្រលមានទនុ
វនិយិោគចន្លាះពី៩៥ទៅ១០០លាន
ដុលា្លារស្ថិតក្នុងខណ្ឌស្រនសុខរបស់
ក្រុមហ៊ុនប៊ូយ៉ុងខ្ម្ររ IIខូអិលធីឌី
បានចាប់ផ្តើមបើកលក់ជាផ្លវូការហើយ 
ខណៈការសាងសង់គ្រងនឹងបញ្ចប់
នៅចុងឆា្នាំ២០២១ខងមុខ។
ប៊ូយ៉ុងខ្ម្ររIIខូអិលធីឌីជាក្រុម-

ហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមាន
មលូដ្ឋាននៅប្រទ្រសករូ៉្រBooyoung
Groupដ្រលកំពុងបណា្តាក់ទុនវិនិ-
យោគលើការសាងសង់មជ្រឈមណ្ឌល
ពាណិជ្ជកម្ម និងខុនដូជាច្រើនអគារ
នៅបណ្តាយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុី
ជិតសា្ពានអាកាសព្រទ្រយលោកសង្រឃ។
លោកChoiJunYoungនាយក

គ្រប់គ្រងបុរីប៊ូយ៉ុងស្រនសុខបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នាថ្ង្រពុធថាប៊ូយ៉ុង
ស្រនសុខគឺជាគម្រងដំបូងដ្រល
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើការសង់ផ្ទះនៅ
កម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងនាំ
មកនូវការក្រលម្អគុណភាពន្រការរស់-
នៅក្នងុទផី្រសាររបស់កម្ពជុា។កម្ពជុាជា

ប្រទ្រសកពំងុអភវិឌ្រឍន៍លើគ្រប់វសិយ័
ដោយឡ្រកវិស័យអចលនទ្រព្រយ ក៏
កពំងុរកីចម្រើនខ្លាងំដ្ររនាព្រលន្រះ។
លោកបន្តថាគម្រងន្រះបានចាប់-
ផ្តើមសាងសង់កាលពីអំឡុងខ្រមីនា
ដោយបច្ចបុ្របន្នក្រមុហុ៊នកំពុងបន្តបុក-
គ្រឹះអគារនងិកសាងហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ផ្រស្រងៗដើម្របីផ្តល់ឲ្រយអតិថិជននូវ
កន្ល្រងរស់នៅមួយដ៏ល្អប្រកបដោយ
ផសុកភាពនិងមានសុវត្ថិភាព។
លោកថ្ល្រងថា៖«គម្រងន្រះនឹង

ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុង
ការអភវិឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហ្រដ្ឋារចនា-

សម្ពន័នៅក្នងុតបំន់ស្រនសខុទាងំមលូ  
ខណៈបច្ចបុ្របន្នតម្រវូការលនំៅឋាននៅ
ក្នុងតំបន់កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់»។
លោកបន្ថ្រមថាជាមយួនងឹកណំើន

ន្រតម្រវូការកន្ល្រងសា្នាក់នៅនងិប្រក-់
ចំណូលរបស់ប្រជាជនខ្ម្ររក្រុមហ៊ុន
ប៊ូយ៉ុងខ្ម្ររIIក៏មានផ្រនការក្នុងការ-
បន្តវនិយិោគនៅទតីាងំផ្រស្រងៗទៀតនា
ព្រលខងមុខផងដ្ររ។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ាន

បរុីប៊យូ៉ងុស្រនសខុនងឹសាងសងល់ើ
ផ្ទ្រដីទំហំ១១មុឺនម៉្រត្រក្រឡាដោយ
មានលនំៅឋានសរបុ៧១៦ដ្រលរមួ

មានផ្ទះប្រភ្រទសបហៅស៍ផ្ទះល្វ្រង
វីឡាភ្លាះវីឡាឃ្វីននិងវីឡាឃីង។
លោកសំសុខនឿនអគ្គនាយក

ក្រមុហ៊នុអចលនទ្រព្រយKWស្រនសខុ 
បានប្រប់ថាទីតាំងរបស់បុរីប៊ូយ៉ុង
មានភាពល្អប្រសើរព្រះស្ថតិនៅជតិ
ទីតាំងសំខន់ៗ ដូចជាមជ្រឈមណ្ឌល
ពាណជិ្ជកម្មសាលារៀនអន្តរជាតិនងិ
សា្ថាប័នការងារជាច្រើន។ម៉្រយាងទៀត
នៅព្រលន្រះក្នងុខណ្ឌស្រនសខុកម៏និ
សូវមានដីនៅទំន្ររធំៗសម្រប់ការ-
អភិវឌ្រឍគម្រងធំៗប្របន្រះដ្ររ។
លោកអះអាងថា៖«ជាមួយនឹង

សកា្តនុពលន្រទីតាំង ខ្ញុំមានជំនឿថា
គម្រងន្រះនងឹងាយទទលួជោគជយ័
យ៉ាងឆាប់រហ័ស»។
យោងតាមលោកសខុនឿនបច្ចបុ្របន្ន

ដីក្នុងតំបន់នះមានតម្ល្រជាមធ្រយម
៨០០ដុលា្លារក្នុង១ម៉្រត្រការ៉្រ។
របាយការណ៍ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានឲ្រយ
ដងឹថាទនុវនិយិោគវសិយ័សណំង់នៅ
កម្ពជុាក្នងុឆមាសទ១ីឆា្នាំ២០២០មាន
តម្ល្រជាង៣,៨៤ពាន់លានដុលា្លារ
កើនឡើង១៣,២៦ភាគរយធៀប
នឹងឆមាសទី១ឆា្នាំ២០១៩៕LA

តពីទំព័រ១...ព្រមព្រៀងពា-
ណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយចិននិង
កូរ៉្រជាមុន»។
ក្នងុសន្នសិទីសារពត័ម៌ាននៅ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពី
ថ្ង្រអងា្គារលោកសុខសុភ័ក្ត្ររដ្ឋ-  
ល្រខធកិារក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម
បានអះអាងថាក្រុមការងារក្រ- 
សួងពាណិជ្ជកម្មនឹងព្រយាយម
បញ្ចប់ការចរចាជាមយួករូ៉្រខង
ត្របូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ច្រកទ្រស
នៅចងុឆា្នានំ្រះហើយអាចឈាន  
ដល់ការចុះហត្ថល្រខលើកចិ្ច-
ព្រមព្រៀងនៅដើមឆា្នាំក្រយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ចំពោះកូរ៉្រ

យើងបានប្រកាសរចួហើយក្នងុ
ខ្រកក្កដន្រះ។ក្រមុការងារនងឹ
ចរចាឲ្រយចប់ផ្ន្រកសំខន់ៗនៅ
ចងុឆា្នាំន្រះ។រដ្ឋាភបិាលទាងំ២
មើលឃើញថាវាផ្តល់ផលប្រ-
យោជន៍ឲ្រយគា្នាទៅវិញទៅមក»។
លោកបន្តថាក្រពីកចិ្ចព្រម-

ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយ
ចិននិងកូរ៉្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក៏កពំងុសម្លងឹមើលពីលទ្ធភាព
ន្រការបង្កើតកចិ្ចព្រមព្រៀងពា-
ណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយប្រទ្រស
ឥណា្ឌាអសូ្ត្រលីនវូ្រលស្រឡង់
អាម្ររិកកាណាដចក្រភព
អង់គ្ល្រសនិងជប៉ុនផងដ្ររ។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«មហចិ្ឆតា
របស់យើងមិនម្រនត្រជាមួយ
ចនិប៉ណុ្ណោះទ្របើសនិចក្រភព
អង់គ្ល្រសប្រកច្រញពីសហភាព
អឺរ៉ុបជាផ្លូវការយើងក៏ពិនិត្រយ
មើលអង់គ្ល្រសដ្ររយើងបាន
នាំច្រញទៅអឺរ៉ុប២៥ភាគរយ
ក្នុង១ឆា្នាំដូច្ន្រះមិនម្រនតូចទ្រ
ទីផ្រសារអង់គ្ល្រសធំណាស់»។
លោកShinJongsooអគ្គ-

នាយកទីភា្នាក់ងារជំរុញពាណិជ្ជ-
កម្មនិងការវិនិយោគកូរ៉្រ(KOT
RA) ប្រចាំកម្ពុជាទើបត្រង-
តាងំថ្មីបានឲ្រយដងឹនៅក្នងុជនំបួ
ជាមួយលោក ងួនម៉្រងតិច
អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពជុាកាលពីថ្ង្រចន្ទថាសា្ថាបន័
លោកនងឹជយួជំរញុបន្ថ្រមទៀត 
លើការចរចាន្រកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីកម្ពុជា-កូរ៉្រ។
លោកបានបន្តថាដោយមាន

ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជា
និងសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រលើគ្រប់
វសិយ័ពសិ្រសវសិយ័ពាណជិ្ជ-
កម្មដ្រលកើនឡើងជាលំដប់
នះភាគីទាងំ២នងឹជយួជរំញុ
ទហំពំាណជិ្ជកម្មនងិលើកកម្ពស់
ទនំាក់ទនំងធរុកចិ្ចនងិវនិយិោគ 
ជាមយួគា្នាបន្ថ្រមទៀត។ន្រះបើ
តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

របស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។ 
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងនឹង

សហការគា្នាក្នងុការជរំញុឲ្រយមាន 
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-
កម្មស្ររីកម្ពជុា-ករូ៉្រឲ្រយស្របទៅ
តាមគោលនយោបាយពាណជិ្ជ-
កម្មប្រទ្រសទាំង២»។
លោកងួនម៉្រងតិចបានឲ្រយ

ដងឹថាកចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជ-
កម្មស្ររីទ្វ្រភាគីន្រះនឹងជួយ
សម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្រយ
កាន់ត្រទលូំទលូាយហើយវាក៏
នឹងជួយជ្រមជ្រងដល់អ្នកនាំ-
ច្រញ និងនាំចូលរវាងប្រទ្រស
ទាំង២ឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរថ្រម-
ទៀតតាមរយៈការផ្តល់ទីផ្រសារ
ដ្រគូនងិការបន្ថយរបាងំពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម។លោកនយិយថា៖«ខ្ញុំ
សង្រឃឹមថាការចរចាលើកចិ្ចព្រម- 
ព្រៀងន្រះនងឹទទលួបានលទ្ធ-
ផលផ្ល្រផ្កាក្នុងរយៈព្រលដ៏ខ្លី
ខងមុខដើម្របីជំរុញកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសទាំង២»។
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពុជា

និងកូរ៉្រខងត្របូង សម្រចបាន
ជាង១ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ឆា្នាំ២០១៩កើនជាង៣៦ភាគ- 
រយធៀបនឹង៧៥៦លានដុលា្លារ  
កាលពីឆា្នាំ២០១៨។ន្រះបើ
តាមការលើកឡើងរបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ដ្រីហ៊ុនស្រនក្នុង
ជំនួបជាមួយពលករកម្ពុជានៅ
កូរ៉្រកាលពីខ្រកុម្ភៈ៕LA

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

បូ៊យុ៉ង  សែន សុខ តម្លែ ជិត $១០០ លាន  ចាប់ ផ្តើម បើក លក់ 
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កម្ពជុា-កូរ៉ែ ចាប់ ផ្តើម ចរចា ...
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បុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារណ្តធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,ទំហំ
ដី៖5.1មx15ម
តម្លាៈ១៥មឺុនដុល្លារ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

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

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

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

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្លា:170000ដុល្លារចរចា

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

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

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

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

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីនណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

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

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

ទូរស័ព្ទលាខ 089 200 300  
012 390 390

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

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

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

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


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

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

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

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

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

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា


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

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះល្វង្សម្ប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫស្សីក្វ
តម្ល្:183000ដុល្លារចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វង្សម្ប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍ស្នជ័យ
តម្លា:៩៨០00ដុល្លារ(១ល្វាង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755
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ក្រុងប៉្រកាំងៈ ប្រទ្រស ចិន  
អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន  ប៉ាគី ស្ថាន  
និង ប្រទ្រស ន្រប៉ាល់  កាល ពី-
ថ្ង្រចន្ទ  បន យល់ ព្រម ធ្វើ ការ- 
ជា មយួ គ្នា  ដើម្រប ីប្រយទុ្ធ ប្រឆាងំ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  និង បន្ត ធ្វើ ឲ្រយ 
ស្រដ្ឋកិច្ច បន ល្អ ប្រសើរ ឡើង 
វិញ  នៅ ក្នុង  ប្រទ្រស ទាំង៤។ 

 កិច្ច ព្រម ព្រៀង នោះ  បន ធ្វើ-
ឡើង នៅ ព្រល ក្រុម ប្រឹក្រសា រដ្ឋ-
ចិន  និង រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស  
លោក វ៉ាង  យី  បន រៀប ចំ កិច្ច-
ប្រជុំ ក្រុម រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស ៤ 
ប្រទ្រស  តាម រយៈ វី ដ្រអូ ខន-

ហ្វើរិន នៅ ទីនោះ ។ 
 រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស ស្តី ទី  

របស់ ប្រទ្រស អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន  
គឺ លោក ម៉ូ ហ ម៉្រដ  ហ នីហ្វ-
អាតា្មារ  រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស 
ប៉ាគីស្ថាន  គឺ លោក ស្រសាហ៍-
ម៉ាហ៍ ម៉ូដ  ហ្គូ រ្រស ហ្រសុី  រដ្ឋ មន្ត្រី 
ទទួល បន្ទុក កិច្ចការ ស្រដ្ឋ កិច្ច 
ប៉ាគី ស្ថាន  គឺ លោក ហ្គូ ស្រូ-
បកហ៍ ទី យ៉ារ  និង រដ្ឋ មន្ត្រី ការ-
បរទ្រស ន្រ ប៉ាល់  គឺ លោក ប្រ-
ឌីប  គូ ម៉ារ  ហ្គ ីយ៉ាវ៉ា លី  បនចូល-  
រួម នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ តាម វី ដ្រ អូ-
ខុន ហ្វើ រិននោះ ដ្ររ ។ 

 លោក វ៉ាង  យី  បន ថ្ល្រង ថា  
ក្នងុ នាម ជា ប្រទ្រស ជតិ ខាង នងិ 
ដ្រ គូ មួយ  ប្រទ្រស ចិន បន 
ត្រៀម លក្ខណៈ រួច ជា ស្រច  
ដើម្រប ីបន្ត ធ្វើ ការ ជា មយួ ប្រទ្រស 
អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន  និង ន្រប៉ាល់  
ក្នុង ការ ពុះ ពារ ការ លំបក ជា - 
ច្រើន  ការ ពារ សុខ ភាព របស់ 
ប្រជា ជន  ជំរុញ ឲ្រយ មន ការ- 
ចាប់ផ្តើម បន្ត ធ្វើ ការ  ការ ផលិត  
និង លើក កម្ពស់ ជី វ ភាព រស់ នៅ 
របស ់ប្រជា ជន  រហតូ ដល ់ជយ័-
ជម្នះ ចុង ក្រយ  ជុំ វិញ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ មួយ ន្រះ ។ 

លោក វ៉ាង  បន លើក ឡើង ថា  
ក្រុម ប្រទ្រស ទាំង ៤  បន មូល- 
មតិ គ្នា អំពី សមគ្គី ភាព  ប្រឆាំង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដ្រល បន អនុវត្ត 
ឲ្រយ មន យន្ត ការ កិច្ច សហ ប្រតិ-
បត្តកិារ រមួ ស្ត ីព ីការ ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ ក្នុង តំបន់  
ពង្រឹង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ  
នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង ការ- 
ឆ្លង រាត ត្របាត  និង វ៉ាក ់សំង 
បង្ការ  និង ពន្លឿន ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច  និង ការ អភិ វឌ្រឍ បន ល្អ- 
ប្រសើរ ឡើង វិញ  ក្រយ ពី     
ការ រាត ត្របាត ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ខិត្តប័ណ្ណ - 
ឃោសនា មួយ របស់ ប្រទ្រស 
កូរ៉្រ ខាង ជើង  កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  
បន រិះ គន ់ប្រទ្រស ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ  
ជុំ វិញ ការ សម្រច ចិត្ត របស់ ខ្លួន   
ដើម្របី ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ 
សមយុទ្ធ នាវ ជា ច្រើន ប្រទ្រស  
បន ដឹក នាំ ដោយ អាម្រ រិក  
ដ្រល គ្រង នឹង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ-
ឡើង  នៅ ខ្រ ក្រយ  ស្រប ព្រល 
កិច្ច ខិតខំ ប្រឹង ប្រង សកល  
ប្រឆាំង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា - 
ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ ចម្ល្រក មួយ ន្រះ ។ 

ការ ធ្វើ សម យទុ្ធRIMPAC     ២ 
ដង ក្នុង ១ ឆា្នាំ   បន រៀប ចំ ធ្វើ- 
ឡើង ដើម្របី ពង្រឹង សមត្ថ ភាព 
ប្រតិបត្តិការ រួម  ដើម្របី សន្តិ សុខ 
នាវ ចរណ៍ ដ្រ ល គ្រង រៀច ចំ 
ធ្វើឡើង  ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១៧  ដល់ 
៣១   ខ្រ សី ហ  ខាង មុខ ន្រះ ។ 

សរ ពត័ ៌មន យរូ ីមនី ហ្រសូក៊ គ ីរ ី 
ជា វ្រប សយ ឃោសនា មួយ  
របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  

បន នយិយ កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា ៖ 
«ន្រះ គ ឺជា ការ ឈ្លាន ពាន យ៉ាង- 
ច្របាស់ ក្រឡ្រតមួយ  និង ជា 
ល្រប្រង សង្គ្រម បង្ក ហ្រតុ  ដ្រល 
មន បណំង ចង ់វយ ប្រហរ ទៅ 
លើ សធារណ រដ្ឋ  និង ប្រទ្រស 
ក្រប្ររ ខាង របស់ យើង  ជា មួយ 
កង កម្លាងំ  នងិ បង្ហាញ មហចិ្ឆតា  
ចង់  គ្រប់ គ្រង នៅ តំបន់ អាសុី-
ប៉ាសុី ហ្វិក ន្រះ » ។ 

 វ្រប សយ ឃោ ស នា របស់  
ប្រទ្រស កូ រ៉្រខាង ជើង   បន រិះ - 
គន់ ទី ក្រុង ស្រអ៊ូល  ជុំ វិញ ការ - 
ចូល រួម ធ្វើ សម យុទ្ធ យោ  ធា រួម 
នៅ ខ្រ សហី ខាងមខុ  ន្រះ  ស្រប- 
ព្រល កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រង នៅ     
ទ ូទាងំ សកល លោក  ដើម្រប ីទប-់ 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល ន្រជំងឺ 
កូ វីដ ១៩  ដោយ បន ហៅ        
ការ ធ្វើ សម យុទ្ធ នោះ ថា «ជា 
សង្គ្រម នយិម ជ្រលុ មយួ  ដ្រល 
ធ្វើ ទៅ តាម ការ បញ្ជា ច្រញ -       
ពី អាម្ររិក » ៕Yonhap/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ការ សិក្រសា មួយ នៅ   
ក្នុង ទស្រសនា វដ្ដីឱសថ New England 
Journal of Medicine  បន ឲ្រយ ដ ឹង  កាល ព ី 
ថ្ង្រ អង្គារ ថា  វ៉ាក់សំង ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
របស់ ក្រុមហ៊ុន ជីវបច្ច្រកវិទ្រយា អា ម្រ រិក 
ឈ្មាះ Moderna បន បង្កើត កា រឆ្លើយ- 
តបភាព សុាបំន ខា្លាងំ កា្លា  នងិ បន ទប ់ស្កាត ់
វីរុសកូរ៉ូ ណា មិន ឲ្រយ ចូល ទៅ ក្នុង ច្រមុះ  និង 
សួត របស់ សត្វ ស្វា ។ 

ការពតិដ្រល វ៉ាកស់ងំ ន្រះ  មនិ បន ទប-់ 
ស្កាត់ វីរុស ន្រះ ឲ្រយ ជ្រប ចូល ទៅ ក្នុង ច្រមុះ  
ត្រូវ បន គ្រ មើល ថា  ម ន សរៈ សំខាន់ 
ណាស់ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ វីរុស ន្រះ មិន ឆ្លង 
ទៅ អ្នក ដទ្រ ។ 

 លទ្ធ ផល ដូច គ្នា ន្រះ មិន បន កើត ឡើង 
នៅ ព្រល វ៉ាក ់សងំ  របស ់សកល វទិ្រយា លយ័  
Oxford  ត្រូវ បន ធ្វើ ត្រស្ត ទៅលើសត្វ ស្វា 
ទោះ ប ីជា វ៉ាក ់សងំ នោះ  បន ទប ់ស្កាត ់វរីសុ 
ន្រះ មិន ឲ្រយ ចូល ទៅ ក្នុង សួត  និង មិន បង្ក ឲ្រយ  
សត្វ ទាំង នោះឈឺ ក្តី ។ 

នៅ ក្នុង ការ សិក្រសា ទៅ លើ សត្វ របស់ 
ក្រមុហ៊នុ  Moderna   សត្វស្វា  ៣ ក្រមុ មន 
ចំនួន ៨ ក្របាល បន  ព្រយាបល  និង វ៉ាក់ សំង 
២ កម្រិត ខុស គ្នា គឺ ១០ មី ក្រូ ក្រម  និង 
១០០មី ក្រូ ក្រម ។ 

 សត្វ ស្វា ដ្រល ទទួល វ៉ាក់សំង ទាំង អស់ 
នោះ   បន បង្កើត អង់ទីគ័រ  ដ្រល អាច ទប់ - 
ទល់ នឹង វីរុស  SARS-CoV-2។  

គរួ ឲ្រយ កត ់សម្គាល ់ដ្ររ  សត្វ ស្វា ដ្រល បន 
វ៉ាក់សំង ទាំង ២ក ម្រិត នោះ  បន បង្កើត 
អង់ ទីគ័រ ការ ពារ ក្នុង កម្រិត ខ្ពស់ ជាង អង់ - 
ទីគ័រ  ដ្រល គ្រ រក ឃើញ នៅ ក្នុង ខ្លួន មនុស្រស 
ដ្រល បន ជា សះ ស្របើយ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ ។  

ក្រមុ អ្នក បង្កើត  បន រាយ ការណ ៍ថា  វ៉ាក-់ 

សំង ន្រះ  ក៏ បន បង្កើត កោសិកា ភាព-       
សុំា ផ្រស្រងៗ គ្នា  ដ្រល គ្រ ស្គាល់ ថា T-cells  
ដ្រល អាច ជួយ ជំរុញ ឲ្រយ មន ការ ឆ្លើយ តប 
ភាព  សុាំ ទូទៅ ។  

ផ្ន្រកន្រ កង្វល់ ដ៏ធំ គឺ ថា  វ៉ាក់ សំង ដ្រល 
កំពុង ត្រូវ បន បង្កើត ឡើង ន្រះ  ពិត ជា អាច 
បង្កើន កម្លាំងខា្លាំង   ជា ជាង ធ្វើ  ឲ្រយ ជំងឺ ជា - 
សះ ស្របើយ ។      

អ្វី ដ្រល ហៅ ថា  ការ ធ្វើ ឲ្រយ ប្រសើរ ឡើង 
ដល់ ការ ព្រយាបល ជំងឺផ្លូវ ដង្ហើម ទាក់ទង   
នឹង វ៉ាក់សំងន្រះ  ត្រូវ បន ផ្រសារ ភា្ជាប់ ទៅ    
នឹង ការ ផលិត កោសិកា ប្រភ្រទ T-cell  
ដ្រល ត្រូវ បន គ្រ ស្គាល់ ថាTh2  ប៉ុន្ត្រ 
កោសិកា ទាំង ន្រះមិន បន ផលិត នៅ ក្នុង 
អំឡុង ការ ពិសោធន្រះ ទ្រ  ដោយ មន ការ- 
បញ្ជាក ់ថា  វ៉ាក ់សងំ ន្រះនងឹ មនិ មន ផល- 
ប៉ះពាល់ ទ្រ។

រយៈ ព្រល ៤ សប្តាហ ៍ក្រយ ព ីសត្វ ទាងំ- 

នោះ ត្រវូ បន ចាក់ វ៉ាក់ សំង លើក ទី២  ពួក- 
គ្រ អាច ទប់ ទល់ នឹង វីរុស SARS-CoV-2។ 

រយៈ ព្រល ២ថ្ង្រ ក្រយ មក   មនិ មន ការ- 
ឆ្លង វីរុស  ត្រូវ បន រក ឃើញ នៅ ក្នុង សួត - 
របស់ សត្វ ចំនួន ៧ ក្របាល ក្នុង ចំណោម     
សត្វ ស្វា ៨ក្របាល នោះ  ទាងំសត្វ ស្វា   នៅ ក្នងុ 
ក្រុម ប្រើ វ៉ាក់ សំង កម្រិត ទាប និងសត្វស្វា  
ប្រើ  វ៉ាក់សំង កម្រិត ខ្ពស់ នោះ។ 

វទិ្រយាស្ថានសខុ ភាពជាត ិ ដ្រល បន រមួ គ្នា 
បង្កើ តវ៉ាក ់សងំ ន្រះ  បន នយិយ ថា៖ « ន្រះ 
គឺ ជា លើក ដំបូង ដ្រ លវ៉ាក់សំង ការពារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ត្រូវ បន ធ្វើ ត្រស្ត ទៅ លើ សត្វ ស្វា  
បង្ហាញ ពី ការ បង្កើត ការ គ្រប់ គ្រង វីរុស បន 
យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស »។     

វ៉ាក់សំង ការពារ ជំងឺកូវីដ១៩  មន សមត្ថ- 
ភាព បញ្រឈប ់វរីសុ នៅ សតួ នងិ ទប ់ស្កាត ់មនិ 
ឲ្រយ ជំងឺ វិវត្តធ្ងន់ធ្ងរ  និង ទប់ ស្កាត់ វីរុស មិន ឲ្រយ 
ចូល ទៅ ក្នុង ច្រមុះ ៕ AFP/PSA   

ប្រទ្រសចិនអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានន្រប៉ាល់ចូលរួមប្រយុទ្ប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានពាក់ម៉ាស់ដើរនៅពីមុខហាងលក់ទំនិញ១កន្ល្រង។AFP

ក្រមុមន្ត្រីនាវជើងទឹកកូរ៉្រខាងត្របូងចាកច្រញពីកំពង់ផ្រយោធាJinhae។Yonhap

កូរ៉្រខាងជើងរិះគន់កូរ៉្រខាងត្របូង
ចំពោះការធ្វើសមយុទ្ជ មួយUS

វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩របស់អាម្ររិក
មានប្រសិទ្ភាពក្រយធ្វើត្រស្តទៅលើសត្វស្វា

លោកត្រំពាក់ម៉ាស់អមដំណើរដោយCEOក្រមុហុ៊នFujifilmDiosynthBiotechnologyលោកMesson។AFP



តពីទំព័រ១... នៅ ក្នងុ សង្កាត់ ឌី វី ឡូ  នៅក្នងុ 
រដ្ឋ ការ៉ែន  កាល ពី ថ្ងែ ទី ១៦  ខែ កក្កដា ។ 

អ្នក នា ំពាកែយ យោធា  គ ឺលោក ហែសូ ៊ មនី តនុ  
បាន ថ្លែង បែប់ កាសែត AFP កាល ពី ថ្ងែ-
អង្គារ ថា  ការ ចាប់ ខ្លួន បុរស ២ នាក់របស់ 
តលុា ការ យោធា  គ ឺបាន ដណំើរ ការ រចួ រាល ់
អស់ ហើយ ។  

បុ៉ន្តែ ការ សម្លាប់ ស្តែ ីម្នាក់ នោះ  បាន បង្ក ឲែយ 
មន ការ  ផ្ទះុ  កំហឹង  នៅ ក្នងុ រដ្ឋ មួយ  ដែល ជា 
កន្លែង សង្គែម សីុ វិល យ៉ាង បង្ហរូឈាម  អស់ 
ជា ចែើន ទសវតែសរ៍  រវាង យោធា  និង កែមុ សកម្ម 
បែយុទ្ធ ជន ជាតិ ភាគ តិច ការ៉ែន  នៅ ទី នោះ។ 

 ការ ធ្វើ ឃាតកម្ម ទៅ លើ អ្នក សែី នូ មូ នូ  
បាន បង្ក ឲែយ មន រលក នែ ការ តវា៉ា មយួ  អស-់ 
រយៈ ពែល ជាង ២ សបា្តាហ៍ មុន  ប៉ុន្តែ ការ តវា៉ា 
កាល ព ីថ្ងែ អង្គារ កន្លង ទៅ  តែវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
ជាលក្ខណៈ ទែង់ ទែយ ធំ បំផុត ។ 

ដោយ បាន បា៉ាន ់បែមណ ថា  មន មនសុែស 
ចំនួន ៥០០០ នាក់  បាន ចែញ តវា៉ា នៅ តាម 
ដង ផ្លវូ  ពកួ គែ ជា ចែើន បាន ស្លៀក ពាក ់តាម 
បែប បែពែណី  ហើយ បាន គែវី ទង់ ជាតិ 
ការ៉ែន មន ពណ៌ ខៀវ  លាយ ស  និង ពណ៌ 

កែហម  ខណៈ ពួក គែ  បាន ដង្ហែ កែបួន  ឆ្ពោះ 
ទៅ កាន់ រដ្ឋ ធានី បា៉ាអាន នែ រដ្ឋ ការ៉ែន ។ 

លោក ក្វី នី  មន វ័យ ៦៧ ឆ្នាំ  បាន ថ្លែង 
ថា៖«យើង បាន ទាម ទារ ឲែយ យោធា  ដក 
កងកម្លាំង ចែញ ពី ទី នោះ  ដោយ សារ យើង 
បាន បារម្ភ ថា  យើង ក៏ អាច នឹង តែូវ បាន គែ 
បាញ់  និង សម្លាប់ ដូច គ្នា ផង ដែរ » ។ 

 កែមុ ឧទា្ទាម សហ ភាព ជាតិ ការ៉ែន (KNU)  
បាន ចុះ កិច្ច ពែម ពែៀង បទ ឈប់ បាញ់ មួយ  
កាល ពី ឆ្នា ំ២០១២  ជា មួយ យោធា  កែយ ពី 
មន ការ បែយុទ្ធ គ្នា ជាង ៦០ ឆ្នា ំ ដែល ជា កែមុ 
មួយ ក្នងុ ចំណោម កែមុ ឧទា្ទាម ទំាង នោះ   ដែល 
បាន ចូល រួម នៅ ក្នងុ ដំណើរ ការ កែម ទង់ 
សន្តភិាព  នៅ ក្នងុ បែទែស មី យ៉ាន់ ម៉ា បច្ចបុែបន្ន ។ 

ចលាចល  បាន ផ្ទុះ ឡើង ម្តង ទៀត  នៅ 
ក្នុង រដ្ឋ មួយ ដែល បាន ពុះ ចែក អំណាច ២ 
ស្មើ គ្នា មួយ  ដែល បាន គែប់ គែង ដោយ 
អំណាច បែមូលផ្តុំ  និង ១ ផែសែង ទៀត  បាន 
ស្ថិត នៅ កែម ការ គែប់ គែង របស់ កែុម 
ឧទា្ទាម KNU ដែល បាន បែមូល ពន្ធ  និង 
គែប់គែង ដោយ ប៉ូលិស ក្នុង តំបន់  ហើយ 
មន សាលា រៀន  និង មណ្ឌល ថែ ទាំ សុខ - 

ភាព ជា ចែើន នៅ ទី នោះ ។  
រដ្ឋ ការ៉ែន  បាន ចោទ បែកាន់ យោធា  ពី 

បទ សាង សង ់ផ្លវូ ជា ចែើន  នងិ ហែដា្ឋា រចនា-
សម្ព័ន្ធ ផែសែង ទៀត  ដើមែបី ឈា្លាន ពាន យក ទឹក - 
ដី របស់ ពួក គែ ។ 

លោក ហែស៊ូ មីន តុន  បាន ថ្លែង បែប់ 
កាសែតAFP ថា  យោធា នឹង មិន ដក ថយ 
ចែញ ពី តំបន់ នោះ ជា ដាច់ ខាត  ប៉ុន្តែ លោក 
បាន ថ្លែង ថា ៖« ចែបាប់ អាច នឹង តែូវ បាន 
រឹតបន្តឹង»  ដោយ គ្មាន ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មន 
លម្អិត  បន្ថែម ទៀត នោះ ទែ ។ 

កែុម ជន ភៀស ខ្លួន ការ៉ែន រាប់ មុឺន នាក់  
នៅ តែ រស់ នៅ ក្នុង ជំរំ ជា ចែើន  នៅ តាម 
បណោ្តោយ ពែំ ដែន មី យ៉ាន់ ម៉ា  និង ថែ ។ 

អន ុបែធាន អង្គការ ឃា្លា ំមើល សទិ្ធ ិមនសុែស 
នៅ អាសុី  គឺ លោក ហ្វីល  រូ ៉បឺត សុន  បាន 
អំពាវ នាវ ឲែយ ទាហាន ២ នាក់ នោះ  តែូវ 
បែគល់ ទៅ ឲែយ តុលាការ សុី វិល មួយ  ដោយ 
បាន ថ្កាល ទោស អំពី  កង្វះ តម្លាភាព នៅ 
ក្នងុ បែពន័្ធ តលុា ការ យោធា  ដោយ  បន្ថែមថា 
រឿ ង របស់អ្នកសែី   នូមូនូ  ទំ នង ជា  ចប់ ដោយ 
មិន បានដោះសែយ៕ AFP/SK

ក្រុងអាថ្រនៈ រដ្ឋ មន្តែី ការ - 
បរទែស អែសែបា៉ាញ  គ ឺលោក សែ ី
អារា៉ាន ឆ  ហ្គូន ហែសា ឡែស-
ឡាយ៉ា  បាន សម្តែ ង  ការ គំទែ 
របស់ បែទែស អែសែបា៉ាញ  ដល់  
បែទែស កែិក  នៅ ក្នុង ការ រកែសា 
ស្ថិរ ភាព  នៅ ក្នុង តំបន់ មហា   - 
សមទុែ មែឌ ីទែរា៉ា ណែ  នៅ អឡំងុ 
ដំណើរ ទសែសន កិច្ច របស់ លោក- 
សែី  ទៅ កាន់ ទី កែុង អាថែន  
កាល ពី ថ្ងែអង្គារ  នៅ ពែល ជួប 
បែជុំ ជា មួយ នាយក រដ្ឋ មន្តែី 
បែទែស កែកិ  គ ឺលោក គ ីរៀ កសូ  
មីត-សូតាគីស  និង សម ភាគី 
កែិក របស់ លោក សែី  គឺ លោក 
នីកូស ឌីន ឌៀស ។ 

 យោង តាម បែភព ជា ចែើន 
របស ់រដា្ឋាភ ិបាល  បាន ឲែយ ដងឹ ថា  
ការ ផ្ទែរ ពែះ វិហារ អ៊ិ  សា្លាម ហា-
ហ្គៀ  សូ ភៀ កាល ពី ពែល ថ្មី ៗ  
របសប់ែទែស តកួគ ី បញ្ចលូ  ទៅ 
ក្នុង ពែះ វិហារ ១ទៀត នោះ  ក៏ 
តែូវ បាន គែ លើក យក មក ពិភា-
កែសា គ្នា ផង ដែរ ។ 

 លោក សែី ហ្គូន ហែសា ឡែស-
ឡាយ៉ា បាន ថ្លែង  កែយ ពី ជួប 
បែជុំ ជា មួយ សម ភាគី កែិក  
របស់ លោក សែី  នៅ អំឡុង 
ដំណើរ ទសែសនកិច្ច របស់ លោក- 
សែី  ទៅ កាន់ បែទែស តួកគី  
កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ  ដែល លោក សែី 
បាន ចាប ់អារម្មណ ៍ថា  បែទែស- 
តួកគី  បាន ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ 

ក្នុង កិច្ច ពិភាកែសា នោះ  ដោយ 
បាន បន្ថែម ថា  តមែូវ ការ ដ៏ 
ចាំបាច់ នែះ  តែូវ បាន ចូល ជា 
 ធរ មន ហើយ ។ 

លក្ខ ខណ្ឌ នៅ ក្នុង បែទែស 
លីប៊ី  រដុ្ឋ មន្តែី ការ  បរទែស  របស់ 
បែទែស កែកិ  បាន ជរំញុ ឲែយ មន 
តួ នាទី ដ៏ សកម្ម មួយ  របស់ 
បែទែស អរឺ៉បុ  ជុ ំវញិ ការ រលំោភ-
បពំាន ឥត ឈប ់ឈរ  នែ ការទញិ 
លក់ អាវុធ  ដែល បាន ធ្វើឡើង 
នៅ ក្នុង បែទែស លី ប៊ី ។ 

 លោក បាន ថ្លែង ថា ៖« យើង 
គួរ គំទែ បែតិបត្តិការ IRINI 
ទាំងអស់ នោះ  ការ ធ្វើ ឲែយ បែ-
ទែស លីប៊ី  កា្លាយ ជា បែទែស 
បរាជ័យ មួយ  នឹងបណា្តោល ឲែយ  
មន បញ្ហា ដ៏ ធំ មួយសមែប់ 
កែុម បែទែស អឺរ៉ុប » ។ 

 រដ្ឋមន្តែី ការ បរទែស របស់ 
អែសែបា៉ាញ   បាន ថ្លែង ថា  គែប់ 
ភាគី ទាំង អស់  គួរ គោរព ការ- 
ហាម បែម មិន ឲែយ ទិញ- លក់ 
អាវធុ ទាងំ នោះ  តាម ផ្លវូ អាកាស  
ដី គោក  និង សមុទែ ជា ដើម ។ 

លោក សែី បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«យើង តែូវ ការ ជំរុញ ឲែយ មន កិច្ច- 
ខំបែឹង បែងដ៏ ស្មាះ តែង់ មួយ  
របស់ កែុម ភាគី នយោ បាយ ទាំង- 
អស់ នៅ លី ប៊ី  ដើមែបីស្វែងយល់ 
នយោបាយ មួយ  ដែល យើង ចង់ 
ឃើញ បទ ឈប់ បាញ់ ដោយ គ្មាន 
លក្ខ ខណ្ឌ ៕ Xinhua/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី៣០ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រិកនិងអ្រស្រប៉ាញពិភាក្រសាអំពីស្ថាន-
ការណ៍ម្រឌីទ្ររ៉ាណ្រខងកើតនិងលីបី៊

ក្រមុជនជាតិភាគតិចការ៉្រនកំពុងនំាគ្នាកាន់បដាហើយស្រកពាក្រយស្លោកនៅអំឡុងព្រលតវ៉ាមួយប្រឆំាងអំពើឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា។AFP

លោកហ្វាធីបាស្រសាហ្គាកំពុងថ្ល្រងនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មនមួយ។AFP

មនុស្រសរប់ពាន់នាក់តវ៉ាប្រឆំាងយ ធាមីយ៉ាន់ម៉ា...

 ក្នងុ ការផ្តល់ អាទិភាព ជូន វិនិយោគិន ក្នងុសែកុ និង 
ការ បែើបែស់ អត្ថបែយោជន៍ នែ ការអប់រំ ក៏ដូចជា 
បទពិសធអន្តរ ជាតិ កែមុហុ៊ន ហ្គាល ដែ ន អែ ហ្វ 
អិ កស៍ លីង ឃែ ភី ថ ល កែម ការ ដឹក នំា  និង 
កិច្ចសហបែតិបត្តកិារ ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ ពី គណៈកម្មការ មូល- 
ប តែ កម្ពជុា បានរៀបចំ សិកា្ខាសាលា ជា លក្ខណៈ 
ទែង់ទែយ ធំ នៅ    គែប់  ខែត្ត កែងុ ទំាងអស់ នែ បែទែស 
កម្ពជុា ដោយមន ការ អញ្ជើញ  ចូលរួម ជា អធិបតី ពី 
អភិបាល  និង អភិបាលរង ខែត្ត ផង ដែរ ។ សិកា្ខាសាលា 
នែះមន គោលបំណង ចែករំលែក នូវ សារៈ សំខាន់ នែ 
ការជួញដូរ ឧបករណ៍ និ សែស ន្ទ និង ឱកាស វិនិយោគ 
នៅក្នងុ ទីផែសារ ឧបករណ៍ និ សែស ន្ទ ហើយ តាមរយៈ 
សិកា្ខាសាលា នែះ យើង បានផ្ដល់ ការអប់រំ និង បង្កើន 

ចំណែះដឹង ទាក់ទង នឹង ការវិនិយោគ ទៅកាន់ សា- 
ធារណជន ជាង ៣០០០ នាក់ ។ 

 សែបពែល ជាមួយគ្នានែះ កែមុហុ៊ន ហ្គាល ដែ ន 
អែ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃែ ភី ថ ល បាន អញ្ជើញ អ្នកជំនាញ  
ជនជាតិ ជបុ៉ន ម្នាក់ ដែលមន បទពិសធ៤០ ឆ្នាំ 
នៅក្នងុ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុមក បង្កើត ផ្នែក បច្ចែកវិទែយា 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដើមែបី បង្ហាញ  និង ណែនំា អំពី បច្ចែកវិទែយា 
ជួញដូរ របស់ ជបុ៉ន  រួមបញ្ចូល ទំាង ការជួញដូរ 
ស្វយ័បែវត្ត ិ (Expert Adviser) និង ការជួញដូរ 
វែឆ្លាត សិបែបនិម្មតិ (Artificial Intelligence) 
ពែមទំាង ចំណែះ ជំនាញ លើ វិធី គែប់គែង ទុនវិនិយោគ 
របស់ វិនិយោគិន កម្ពជុា ឱែយ បែកបដោយ សុវត្ថភិាព ។ 
ចាប់តំាងពី ពែលនោះ មក ផ្នែក បច្ចែកវិទែយា ហិរញ្ញវត្ថ ុ

របស់ យើង បានរៀបចំ សិកា្ខាសាលា អប់រំ ជាង ២០ 
ដង រួចមកហើយ ។ តាម រយៈ  សកម្ម ភាពជា មូលដា្ឋាន 
នែះ យើង បាន អភិវឌែឍ សមត្ថភាព របស ់ វិនិយោគិន 
កម្ពជុា និង លើកកម្ពស់ ទីផែសារ ឧបករណ៍ និ សែស ន្ទ នៅ 
កម្ពជុា ជា បន្តបនា្ទាប់ ។  ផ្នែក បច្ចែកវិទែយា ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ 
យើង នឹង បន្ត ដើរតួនាទី ជា សា្ពោន មួយ រវាង កម្ពជុា  និង 
ជបុ៉ន ក្នងុ សកម្មភាព លើកស្ទយួ សែដ្ឋកិច្ចជាតិ ឲែយ 
កាន់តែ រីកចមែើន ។  បែសកកម្ម របស់ យើង គឺ ផ្តល់ជូន 
នូវ ស្តង់ដាមិន តែមឹតែ របស់ បែទែស ជបុ៉ន បុ៉ណោ្ណោះ ទែ 
បុ៉ន្តែ ថែមទំាង ជា ស្តង់ដាពិភពលោក ដល់ វិនិយោគិន 
កម្ពជុា ផងដែរ។ លើសពីនែះទៅទៀត  យើង ក៏បាន 
ចាប់ផ្តើម ផែនការ បោះពុម្ព សៀវភៅ អត្ថបទ ស្តពីី 
«ការជួញដូរ ឧបករណ៍ និ សែស ន្ទ សមែប់ បែជាជន 

កម្ពជុា» ដែល តែវូបាន សរសែរ ជា ភាសា ខ្មែរ ដំបូង គែ 
ដើមែបី ផ្ដល់ជូន នូវ ការយល់ដឹង ចែបាស់លាស់ និង 
ជំនាញ ជួញដូរ បែកបដោយ វិជា្ជាជីវៈ ៕ 

អនាគតនៃទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជាកាន់តៃភ្លឺស្វាងកៃយការបង្ហាញនៃបច្ចៃកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន

ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថនុ្រក្រមុហុ៊នGoldenFxLink។
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ភោជនីយដ្ឋាន ជេសី៊ អាហារ
   បួស មាន ទំាង  បូ៊ហ្វេ  និង  ម្ហបូ 
ក៊ម្មង់៉ តមេវូ  ចិត្ត ភ្ញៀវ គេប់វ័យ  

រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នពំេញ : ជើង ផស្តិ ពងទាប ្ 
ឆា នំ បញ្ចុកក្ៀម  ផាក់ឡូវ 
ពសិស្  ត្ចីៀន ជរូអម្  បាយ- 
ឆា  ម៉ាឡ្  នំត្វ បំពង ស្នូល 
ជ្កូខ្វ ្ ភហីស្ា អីតុាល ី ស្ថតិ ក្នងុ 
បញ្ជមី្ហបូ ភោជនយីដ្ឋាន អាហារ 
បួស ជ្សុី ដ្ល គ្ន់ ត្ឮ 
ឈ្មោះ  ក ៏ធ្វើឲ្យ អ្នកអាន ចង ់ភ្លក្ស 
ម្ហូប  បួសដ៏ ប្ល្ក ៗ ទាំងនោះដ្រ ។ 

ម្ចាស់ហាង រូបស្ស់សម្ដី 
រួសរាយ រាក់ទាក់    អ្នកស្ី  ជា  
សុវណ្ណារី  ដ្ល ភាគ ច្ើន គ្ 
ហៅ     ជ្សុី លីវ  (Jessy Liv) 
បាន ប្ប់ ថា  ភោជនីយដ្ឋាន 
ដ្ល  បើក ដំណើរការ មិន ដល់ 
១ខ្ ន្ះ បានទទួល   អតិថិជន  
ចម្ុះជាតិសាសន៍   ។ 

ម្ចាស់ហាងវ័យ ៣៦ឆា្នាំ រូប- 
ន្ះ  បាន និយាយថា៖ «  ខ្ញុំ ទើប 
នឹង  បើកសម្ពោធ ហាង កាល ពី 
ថ្ង្ទី ២៨ ខ្ មិថុនា  ប៉ុន្ត្ មូល-
ហ្តុ   ដ្ល ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ មន ភ្ញៀវ 
ច្ើន  និង ភ្ញៀវ ប្ចាំ ទៀត នោះ  
ព្ះ ខ្ញុ ំពីមុន មក ធ្លាប់ ជា ប្ធន  
ក្មុហ៊នុ ទស្ចរណ ៍ ហត្នុ្ះ 
ខ្ញុំ សា្គាល់ មនុស្ស ច្ើន »។

អ្នកស្ីបញ្ជាក់ថា៖ «ត្ ភ្ញៀវ 
ភាគច្ើន គឺ មកពី អាសុី  បើ 
និយាយ ពី អតិថិជន ខ្ម្រ វិញ 

យើង មន ត្  ២០  ទៅ  ៣០  
ភាគរយ ប៉ុណ្ណាះ »។

ឈ្មោះភោជនីយដ្ឋាន  ជ្សុី   
មក ពី អក្សរចិន  ដ្ល មន ន័យ 
ថា  ភា្ជាប ់នសិស្យ័  ភា្ជាបគ់្នា ជាមតិ្ត  
ដោយ  អ្នកស្ី ចង់ សំដៅ លើ 
មិត្តភាពជាមួយ ដ្គូជំនួញ 
ទាំង  ៤នាក់ ទៀត  ដ្ល មកពី 
ប្ទ្ស ម៉ាឡ្សុី  សិង្ហបុរី  ចិន  
និង ហុងកុង។ 

អ្នកស្ ីម្ចាសហ់ាង   បញ្ជាក ់ថា  
ហាង  ជ្សុី គួរ ចាត់ទុក ជា 
ហាងលក ់អាហារ សខុភាព ជាជាង  
អាហារបួស ព្ះ ការ រៀបចំ ម្ហបូ  
មិន  គោរព តាម ក្បួន ច្បាប់  អ្នក- 
បួស ដ៏តឹងរឹុង  ទាំងស្ុង ទ្។ 

 ន្ះ ក ៏ជា ចណំចុពសិស្ មយួ 
របស់  ហាង  ដ្ល ទាក់ទាញ 
ទាំង   ភ្ញៀវទទួលទាន បួស  និង 
អ្នក មិន ហូប បួស ។

អ្នកស្ី   និយាយ ថា៖«ហាង  
យើង ក៏ តម្ូវ តាម ចិត្ត អតិថិជន  
បើ គត់ ជា អ្នក បួស ចំ  មិន ហូប 
ទាំង ខ្ទឹម  និង ពងមន់ ពងទា  
ពកួយើង នងឹ រៀបច ំតាម គត ់ ឬ 
សូម្បី ត្ ប៊ូហ្វ្  ដ្ល មន ម្ហូប 
ប្ហ្ល  ពី ៧  ទៅ  ៨មុខ នោះ  
បើយើង អាច ជនំសួ ឲយ្ គត ់បាន  
យើង  នឹង ធ្វើភា្លាម »។

ទន្ទឹម នឹង វត្តមន  អតិថិជន 
ចម្ុះជាត ិសាសន ៍នងិ គប្វ់យ័ 

អ្នកស្ី បាន រៀបរាប់ទៀត ថា៖ 
«យើង  មន ទាំង អាហារ  ចិន  
ខ្ម្រ  និង អឺរ៉ុប  ក្ម្ងៗ ដ្ល 
ពួកគត់ សំុា នឹង បន្ល្  យើង ក៏ 
មន របៀប ជា ភហីស្ា  ប៊ហឺ្គរឺ ដល ់
គត់ ផង ដ្រ  ដ្ល សាច់ ភាគ- 
ច្ើន យើង ធ្វើពី តៅហ៊ូ  និង ពពុះ - 
សណ្ដ្ក ដក់ លើ នោះ »។

ម្ហបូ ដល្ ពញ្នយិម ជាងគ ្
ក្នុង ហាង សម្ប់ ទាំងភ្ញៀវ ក្នុង 
ស្ុក  និង ក្ស្ុក នោះ គឺ 
បាយ ឆាម៉ាឡ្ ប៉ុន្ត្ អ្នកស្ី 
ជ្សុី ថ្ល្ងពីជម្ើស អាហារ 
យា៉ាង ដូច្ន្ះ ថា៖ « ខ្ញុំ ចង់ ណ្នាំ 
ដល់ ភ្ញៀវ នោះគឺ  ផាក់ឡូវ ពិស្ស  
ដល្ មន គ្ឿងផស្ ំដចូជា  ពង- 
ទា  ផ្សិត  និង តៅហ៊ូ  ហ្តុផល 
ដ្ល ខ្ញុំ ណ្នាំ ម្ហូបន្ះ  ព្ះ 
អ្នក  ដ្ល មិន ញ៉ាំសាច់ យា៉ាង- 
ណ  ក៏ គត់ មនពងទា  ហើយ 
រសជាតិ វា ញ៉ាំ ជាមួយ បាយ ក៏ 
បាន  ទទ្ ក៏ បាន» ។ 

អាហារ បូ៊ហ្វ្ស មនតម្ល្ ៥ 
ដុល្លារ  ក្នុងម្នាក់ រីឯម្ហូបកុម្ម៉ង់ 
ចាន តូច មនតម្ល្ ចាប់ពី ៣ 
ដលុ្លារ នងិ ចានធ ំតម្ល ្ព ី៨ ទៅ 
២០ដុល្លារ ខ្ពស់ បំផុត ។  

ក្ពី មនមទនភាព នឹង 
មតិ  ភ្ញៀវ  ម៉ាឡ្សុី  សិង្ហបុរី  និង 
ចិន  ដ្ល សរសើរ ថា  ម្ហូប នៅ 
ភោជនីយដ្ឋាន ជ្សុី ធ្វើឲ្យ 

ពួកគត់ មន អារម្មណ៍ ដូចនៅ 
ផ្ទះ ប្ទ្ស កំណើត    អ្នកស្ី ក៏ 
បានលើក ពី បញ្ហា កង្វះ ចំណត  
ទទួល ភ្ញៀវ ផង ដ្រ។

ទន្ទឹម នឹង ការ ព្យាយាម រក 
ដណំះសយ្ ដល ់អ្នក នយិម 
ម្ហបូ  បសួ     អ្នកស្ ី លើកឡើង ថា៖ 
«សព្វថ្ង ្ន្ះ ខ្ញុ ំកពំងុ ចុះ  កងុត ្ 
ជាមួយ  Food Panda និង 
Nham 24 សម្ប់  ស្វា 
ដឹកជញ្ជូន ដល់ ផ្ទះ» ។ 

ក្ពី  បម្ើអាហារ បួស 

ភោជនយីដ្ឋាន ក ៏មន ទម្លាប់ ធ្វើ 
សកម្មភាពមនុស្សធម៌  ដោយការ- 
ច្កទាន ជាអាហារ ផង ដ្រ។

អ្នកស្ី ជ្សុី បាន និយាយ 
ថា៖ « ១អាទិត្យ ម្ដង  យើង នឹង  
មនការ ចុះ ច្កបាយ ដល់ 
អ្នកក្កី ្ ដោយ មន ការ ចលូរមួ 
ពី អតិថិជន កុម៉្មងអាហារ ពី 
ហាង ផា្ទាល់។ ហ្តុន្ះ បើ មន 
ចំណប់អារម្មណ៍  ពួកយើង 
សា្វាគមន៍ គ្ប់ គ្នា ។  រៀងរាល់ 
ថ្ង្សៅរ៍  នៅ ខាងមុខ ហាង 

ក៏មន ម្ហូប ្រហ្វ៊ី  ប្ហ្ល  ២០ 
បអ្ប ់អ្នកត្វូការ អាហារ  អាច 
មក យក បាន»។

ភោជនីយដ្ឋាន អាហារបួស 
ជស្ុ ីមន ទតីាងំ នៅផ្លវូ  ១៣៦ 
សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល  ២ ខណ្ឌ 
ដនូពញ្  ដោយ បើក ដណំើរការ 
ពីម៉ាង ៧ព្ឹក ដល់ ៩យប់ 
ជាមួយ ការបញ្ចុះតម្ល្ ១០ 
ភាគរយ ជា រៀងរាល់ថ្ង្ សីល 
ចនិ។ ទនំាកទ់នំង ទរូសព័្ទ លខ្  
០៩៩ ៥១៩ ២៣៤៕

អតិថិជន របស់ ភោជនីយដ្ឋាន ជេសុី អាហារបួស ភាគចេើនជា ភ្ញៀវបរទេស ។ រូបថត ហុង មិនា                      ភោជនីយដ្ឋាន មាន បមេើអាហារ ជាចេើនមុខ រួមទាំងភីហេសា និងប៊ឺហ្គឺរ បួស ផង ដេរ ។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នកសេី ជេសុី លើកឡើង ថា ម្ហូប  តមេូវ សមេប់ ភ្ញៀវទូទៅ និង អ្នក ទទួលទានបួស តឹងរឹុង ។ រូបថត ហុង មិនា



ក្រុងវ៉ាសុីនតោន : យាន-
អវកាស Virgin Galactic 
ដែល ថ្ងែណាមួយ នឹង ចម្លង 
ភ្ញៀវ ទែសចរ ទែពែយ ស្ដុក  បាន ច្នែ 
បង្អួច កញ្ចក់ វិសែស ដើមែបី ផ្ដល់ 
ភាពងាយ សែលួ ដល ់ការ ថតរបូ 
សែលហ្វ៊ី ជាមួយ ភព ផែន ដី ។ 

កែុម ហ៊ុន ដែល បង្កើត ឡើង 
ដោយ មហាសែដ្ឋកិច្ច អង់គ្លែស 
រីឆាត បែនសុន បាន ផ្ដល់ 
សែវា កម្ម ទែសចរណ៍ លម្ហ 
អាកាស ពីទិដ្ឋភាព ខាង ក្នុង 
អវកាស យានកាល ពីថ្ងែ អងា្គារ 
ដែល នឹង ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ ហា៊ាន 
ចាយ លុយ រាប់ សិប មុឺន ដុល្លារ 
សមែប់ ឱកាស ឡើង ផុត ចុង- 
ផែន ដី ថត រូប សែលហ្វ៊ី។ 

កែ បង្អួច កញ្ចក់ និង កាមែរា៉ា 
អវកាស យានក៏ មាន បំពាក់ 
កញ្ចក់ ខាង កែយ តួ កាប៊ីន  
ដែល អ្នក ដំណើរ អាច មើល ខ្លួន 
ឯង ។ មិនទាន់ មាន ការ បរិច្ឆែទ 
ជាក ់លក ់ចពំោះ ការ ហោះ ហើរ 
បែប ពាណិជ្ជកម្ម លើក ដំបូង  
ហើយ កែមុហ៊នុ បាន ពនែយា រពែល  
តែ ខាង ផ្នែក បែតបិត្ដ ិបាន ឲែយ ដងឹ 

នា ពែល ថ្មីៗ នែះ ថា វា ទំនង ជា 
ប៉ុនា្មាន ខែ ទៀត។ 

ការ ហោះ ហើរ សាក លែបង ជា- 
ចែើន លើក ចែើន សា នៅតែ តែូវ 
រៀបចំ ឡើង  មុនពែល  លោក 
បែនសុន ខ្លួន ឯង បាន ឡើង 
យាននោះ ផ្ទាល់ ផង ដែរ ។ ក្នុង 
បរិវែណ តួ កាប៊ីន ដែល នឹង ផ្ទុក 
កៅអី អង្គុយ ៦កន្លែងសមែប់  
បុគ្គលិក  ហោះហើរ ២ និង 
រំលែច នូវ បង្អួច កញ្ចក់១២ និង 
កាមែរា៉ា ១៦គែប់ ។ វា តែូវបាន 
រចនា ឡើង  ដើមែបី ផ្ដិត យក រូប- 
ភាព ល្អ បំផុត នែ ភព ផែនដី ។ 

អ្នក សារព័ត៌មាន  AFP មា្នាក់ 
បាន ធ្វើ ទសែសនកចិ្ច ពចីមា្ងាយ ទៅ 
កាន់ យានអវកាស   តាម រយៈ 
បែព័ន្ធ ចក្ខុ ទសែសន៍ ដែល ផ្ដល់ 
ដោយ  កែមុហុ៊ន ។ កៅអី នីមួយៗ 
ស្ថតិ នៅ កែបែរ បង្អចួ រាង ពង កែពើ 
ធំ ហើយ កាមែរា៉ា  តែូវបាន ភា្ជាប់ 
ទៅ នឹង បង្អួច នីមួយៗ  ដែល 
ងាយ សែួល  ថត ឃើញ អ្នក- 
ដំណើរ  អង្គុយ ដោយ រំលែច នូវ 
រូប ភព ផែនដី ជា ផ្ទែ កែយ  
ដោយ មិន ចាំ កាន់ កាមែរា៉ា ថត 

សែលហ្វ៊ី ខ្លួនឯង ។ 
អ្នក ដំណើរ អាច ដោះ ខែសែ - 

កែវាត់ សុវត្ថិភាព និង បណ្ដែត  
ខ្លនួ ឡើង ។ បង្អចួ កញ្ចក ់នៅ លើ 
ពិដាន នឹង ផ្ដល់ នូវ ទសែសនីយ-
ភាព នែ ភព ផែន ដី ដ៏ ខៀវ    ផុស 
ចែញ ពី លម្ហខ្មា កែឹប ។ 

បច្ចបុែបន្ន មនសុែស  ៦០០ នាកដ់ែល 
បាន ចំណាយ បែក់  ២៥មុឺន 
ដុល្លារ  ដោយកែុមហ៊ុន Vir-
gin Galactic បាន ហៅ ពកួគែ 
ជា « អវកាសយានិក អនាគត-
កាល » បាន រង់ ចំា យា៉ាង អន្ទះសា 
ជា ចែើន ឆា្នាំ ក្នុង ការ អង្គុយ ក្នុង 
យាន  SpaceShipTwo។ 

ការ អភវិឌែឍ របស ់ខ្លនួ តែវូបាន 
ពនែយា រដោយ បញ្ហា គែះ ថា្នាក់ 
ផ្ទុះ យាន ដំបូង ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៤ 
ពែះ តែ បច្ចែកទែស ពីឡុត ។ 
នាយក អវកាស  ចច វ៉ែសាយ 
បាន និយាយ ក្នុង សន្និសីទ 
សារព័ត៌មាន ពី ចមា្ងាយ ថា ៖ 
«ចពំោះ តម្លែ ការ ចណំាយ របស ់
អតិថិជន ថ្មី ៗ  យើង ទំនងជា 
មើល ឃើញ ពី កំណើន ជាង មុន 
បន្ដិច »៕ AFP/HR
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ថ្ង្រ១០កើតខ្រស្រពណ៍ឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រវូនឹងថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៣០ខ្រកក្កដាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

 រាសឡីើងខ្ពសត់ែដែត  ។ សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន សភាព 
ល្អ បែសើរ ដែល គែប ដណ្ដប ់ដោយ  
ទង្វើល្អ របស់   អ្នក។  ថ្ងែនែះ មាន - 

ការ ជរំញុ  ចតិ្ដ   ឲែយ លោក  អ្នក បែពែតឹ្តតែ អ ំពើ ល្អ សចុរតិ  
តែឹម តែូវ  និង  ពោល ពាកែយ  ទៅ អ្នក ផង  បែកប ដោយ 
វចិារណ ញ្ញាណ។ ចពំោះ ការបែកប របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា នងឹ  បាន នវូ ផល ល្អ ហើយការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី នានា មា ន សុវត្ថិ ភាព គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត ។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសី សែតុចុះ ។   សុខ ភាព មានជំងឺ 
ជែៀត ជែក  ធ្វើ  ឲែយ ការ បំ ពែញ ការងារ 
ផែសែង ៗ  មិន បា   ន លទ្ធផល  ល្អ  និង ជា 
ហែត  ុធ្វើ ឲែយ ទឹក ចិត្ត ពោរ ពែញ ទៅ - 

ដោយ សារ  តែ ភាព សៅហ្មង។ ហែតុ នែះ  លោក អ្នក  
តែវូ    តែ ស្វែង រក សៀវ ភៅ ធម៌ សមែប់ អាន ពី ពែះ   
ការ មា ន  ពែះ  ធ ម៌  ក្នងុខ្លនួ ធ្វើ  ឲែយ  អ្នក មាន មូល ដា្ឋាន 
គែះឹ     នៅ ក្នងុ ការ  ពិចារណា  ។ ចំណែក បញ្ហា ស្នែហា-  
វិញ   គូស្នែហ៍ ចែើន តែ មាន ភាព រកំា រកូស ដាក់គ្នា។   

រាសីមធែយម។ ការនិយាយ ស្ត ីមាន 
អ្នកខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ឯ អ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពែងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ  
អ្នក  ហែតុ នែះ តែវូ បែយ័ត្នក្នងុ ការ- 

និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិតឲែយ  បាន ហ្មត់- 
ចត  ់  មុន នឹងហាស្ដ ី។ ការ បែកប របរ រក ទទួល ទាន 
បាន       ផល បង្គរួ។  សុខភាព ផ្លវូ កាយ មាន អំណាច-  
ខា្លាងំ   តែ សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។  
បញ្ហា ស្នែហា គូ ស្នែហ៍  ចែះ យល់  ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសី  មធែយម។ ចំពោះ ការ បែ កប របរ- 
រក  ទទលួ ទាន ផែសែង ៗ  នងឹ បាន ផល 
សម សែប ទៅតាម ការ ចំ ណាយ។   
ទោះ  ជា យា៉ាង នែះ ក ៏ដោយ  ក ៏លោក 

អ្នក  ខិត ខំ បំ ពែញ ការងារ បែកប ដោយ ការ បែុង- 
បែយ័ត្ន  និង បែងឹ បែ ង អស់ ពី សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ីអាច មាន ភាព លើស លស ់ ឬ ខ្វះ ខាត 
ខ្លះៗ។ ដោយ ឡែក បញ្ហាស្នែហា  គសូ្នែហ ៍ក ៏មាន-  
ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា បានល្អ ដូចជាសភាព  ធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល់ អ្វី ឡើយ ។ រីឯ ការ បែកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផែសែង ៗ  ទទួលបាន ផល- 

ចំណែញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បែឹង បែង របស់ 
អ្នក។  ចពំោះ ដណំងឹ ដែល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲែយ  លោក- 
អ្នក មាន ក្តី សោមនសែស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច នែ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  ទើប បណា្តាល ឲែយ  
ការ  និយាយ ស្តី បែកប ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ៕ 

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត  ។ ការ បំពែញ 
ការ  ងារ ផែសែង ៗ នឹង ទទួល បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ  ដែល ឆ្លើយ តប  នឹង ការ ខិត ខំ 
បែងឹ     បែង   ។ ការ និយាយស្តពីីរោះ- 
ពិសា    ទៅ កាន់ អ្នក ផង គឺ មាន សែចក្តី 

មែតា្តា ករុណា ចំ ពោះ គ្នា  និង គ្នា ។   ថ្ងែនែះ  ផល វិបាក 
មួយ  ចំនួន កើត ឡើង លើ រូប អ្នកបាន សាប រលប - 
វិញ  ។បញ្ហា ស្នែហា  និង ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទ   ី នានា 
គួរ  តែ យក ចិត្ត ទុក  ដាក់ ជា ចមែបង   លើ សុខ ភាព ។

រាសីសែុតចុះ ។ ចំពោះ ទឹក ចិត្ត មាន 
ក្ត ី សោមនសែស រកី រាយ ជាខា្លាងំតែ  ស្ថតិ  
ក្នុង  បែភែទ ជា អកុសល ។ រីឯ  សុខ - 
ភាព  ផ្លវូ កាយវញិ មាន  អ ំណោយ ផល 

ល្អ ជា  ធម្មតា  ។ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅ កាន ់ទ ីជតិ ឆា្ងា យ 
មនិ   សវូ    មាន គែ ទទលួ រាក ់ទាក ់។ មខុ របរ អាច នងឹ 
មាន     ការ ខាត បង់ ដោយ កតា្តា ផែសែង ៗ ។ ចំពោះ 
បញ ្ហា   ស្នែហា វញិ គ ូស្នែហ ៍ហាក ់ខ្វះនវូ  ការ យក ចតិ្ត- 
ទុក    ដាក់ ឲែយ គ្នាទៅវិញទៅមក ដូចសព្វ មួយ ដង ។ 

រាសីមធែយម។ ទឹក ចិត្ត តែង បែ បែួ ល 
ទៅ តាម សា្ថាន ភាព  និង បរិយា កាស 
ជុំវិញ ខ្លួន ។  ហែតុ នែះ តែូវ បែឹង បែង 
ទប  ់ ចតិ្ត កុ ំបណ្ដែត បណោ្តាយ ទៅ តាម 

បរិ យាកាស ខា្លាងំ ពែក។ ជាមួយ គ្នា នែះ   ក៏ តែវូ  យក- 
ចិត ្ត ទុក ដាក់ ផង ដែរ លើ ការ និយាយ ស្តី  និង 
សខុ   ភាព ។ ដោយ ឡែក ចពំោះ មខុ របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា បាន ផលបង្គរួ។  រី ឯ បញ្ហា ស្នែហា ក៏ មិន-  
មាន  អ្វីបែ បែួល នោះ ដែរ គឺ មានសភាពធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត  ។ រាល់ការ- 
បំពែញ  កា  រ  ងារ ផែសែង ៗ  រមែង ទទួល- 
បាន ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពែញ ចតិ្ត ។ 
ការ   ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆា្ងាយ  

បែ កប   ដោយ សវុត្ថ ិភាព ។  ការ នយិាយ ស្ត ីបែកប- 
ដោយ   ឧត្តម គតិ  ខណៈ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាព-   
ល ្អ ។ ចំពោះ  ការ ទទួល ដំ ណឹង ផែសែង ៗ សុទ្ធ សឹង 
ជា  ដំណឹង  ល្អ ។ ចំណែក ឯ បញ្ហា ស្នែហា គូ  ស្នែហ៍ 
យល ់ ចិត្ត គ្នា  ធម្មតា  និង បន្ថែមភាពផ្អែមល្ហែម។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល ់ អ្វី ឡើយ។  រីឯ ការ បែកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផែសែង ៗ  គឺ បាន នូវ ផល-  

ចំណែញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បែឹង បែង របស់ 
អ្នក  ។  ចពំោះ ដណំងឹ ដែល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲែយ  លោក- 
អ្នក  មា ន ក្តី សោមនសែស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច 
នែ   សុខ ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ បណា្តាល  ឲែយ  
ការ   និយាយ ស្តី បែកប  ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ។

រាសីសែុតចុះ ។ ទឹក ចិត្តមាន រឿង 
សៅ  ហ្មងខ្លះៗ ក្នុង ថ្ងែ នែះ  ហើយ 
សុខ  ភាព ផ្លូវ កាយ មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល ់  បណា្តាល មក ពី បរិយា កាស 

ជុ ំ វញិ    មនិ អ ំណោយ ផល ។ ថ្ងែ នែះ  លោក អ្នក អាច 
នឹង  បា ន ទទួល  ដំណងឹ  មិនសវូ ល្អ ។  ទាក ់ទនិ នងឹ កចិ្ច-  
ការបែ កប របរ រក ទទួល ទាន ផែសែង ៗ គបែបី កុំ  ហា៊ាន  
បែថយុ    នងឹហានភិយ័  ខា្លាងំ ពែក ។  រឯី បញ្ហា ស្នែហា  
គូស្នែហ៍គឺ មានការ   អធែយាសែ័យឲែយ   គ្នា តិច តួច ។

រាសីល្អ បង្គួរ  ។ រាល់ ការបំពែញ  កិច្ច - 
ការ  ងារ ផែសែង ៗ  តែង ទទួល បាន 
ជោគ  ជយ័ គរួ ជា ទ ីគប ់ចតិ្ត ។ ការ- 
ធ ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆា្ងាយ  

តែង     តែ មាន គែ ទទួល រាក់ ទាក់  និង មាន ទឹក ចិត្ត 
បែកប  ដោយ  ក្ត ីសោមនសែស រ ីករាយ  នងិ ពោលនវូ   
ពាកែយ    សម្តី ពីរោះ ពិសា ទៅ   អ្នក ផង  ។ យា៉ាង ណា  គួរ- 
តែ  យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់យា៉ាង ខា្លាងំ  លើ បញ្ហា សខុភាព  
និង  បញ្ហា ស្នែហាទើបបាន ជាការ ល្អ បែសើរ។

បរិវ្រណតួកាប៊ីនផ្ទុកកៅអីអង្គុយ៦បង្អួចកញ្ចក់១២និងកាម្ររា៉ាស្រលហ្វ៊ីី១៦គ្រប់។រូបថត AFP

យានអវកាសអាមេរិកតេៀមដឹកភ្ញៀវហ៊ាន
ជះលុយធំថតសេលហ្វ៊ីជាមួយភពផេនដី

កញ្ចប់ទ្រសចរណ៍អវកាសន្រះនឹងអមដំណើរដោយបុគ្គលិកហោះហើរ២នាក់។រូបថត AFP
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Mas Fight ដាក់ជើងថ្មីឲ្យវ្៉ដណ្តើមប្ក់លាន
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជើងថ្មី ដៃល មាន សមត្ថ- 
ភាពក្នងុកមៃតិ B រួម មាន ឡុង រ៉ាមី, ពុទ្ធ មា៉ាណូយ, 
ឃន គឹមហៃង និង តុម ផៃង តៃវូបាន អ្នក គៃប់- 
គៃងកម្ម វិធី Mas Fight Cambodia នៃ សង្វៀន 
ថោន ផ្តល់ ឱកាស  ដោយដាក់ ឲៃយពួកគៃ បៃកួត 
មា៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម បៃក់ លាន ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូកៃម 
នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយនៃះ បុ៉ន្តៃក៏ មាន រៀបចំ ការ បៃកួតគូ- 
មិត្ត ភាព លំដាប់ ខ្លាងំ ចំនួន ៣ គូ ឲៃយបៃកួត ក្នងុថ្ងៃ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ ផងដៃរ។

ការ បៃ កួត  ដណ្តើម បៃក់រង្វាន់   ៣, ៤ លាន រៀល 
សមៃប់អ្នក  ផ្តលួគូ បៃកួត ឲៃយ សន្លប់ នៅវគ្គ ផ្តាច់- 
ពៃត័ៃ នៃះ គឺ ជា ក្ត ីបៃថ្នា របស់ កីឡាករ ឆ្នើមៗ មួយ 
ចំនួន  ចង់ ឡើង បៃ កួត  ខណៈ   ការ  បៃកួត   ១៦សបា្តាហ៍ 
កន្លងមកនៃះ មាន ភាព  ទាក់ ទាញ បំផុត  ហើយ 
តម្លៃ ខ្លនួ បៃ កួត របស់ កីឡាករ  និង បៃក់ រង្វាន់ វគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  ធ្វើ ឲៃយ កីឡាករ លៃបីៗ សៃក់ ទឹក មាត់  ចង់ 
ឡើង បៃ កួត  ដោយ គ្មាន សំចៃ កមា្លាងំ ។ 

លោក  គឹម សៃ៊នុ  កុសល  អ្នក គៃប់គៃង កម្ម វិធី 
Mas Fight Cambodia បៃប់  ថ ៖ « នៅ 
សបា្តាហ៍នៃះ យើង បាន ផ្លាស់ ប្តរូ ការ បៃ កួត  ដោយ 
សម្លងឹ ឃើញ សមត្ថភាព កីឡាករ ជើង ថ្ម ី  ទម្ងន់ 
សៃល ឆ្នើមៗ នៃះ  គឺ  វាយ ទាក់ ទាញ  មិន ខ្លាច គ្នា 
ទៃ ។  ម៉ៃយាង ទៀត  យើង ចង់ ផ្តល់ ឱកាស ឲៃយ ពួក គត់  
ឆ្ពោះ ទៅ គោល ដៅ ជា ជើង ខ្លាងំ ជំនាន់ កៃយ »។ 

លោក បាន  បន្ត ថ   ទោះ ជា យ៉ាង ណា  យើង មាន 
គូ  ដៃល ល្អ ផ្តាច់  ក្នងុ សបា្តាហ៍ នៃះ  ដោយ  យើង 
សមៃតិ សមៃងំ បាន ល្អ ក្នងុ នោះ   កីឡាករ  សឿន  
ឆ្នើម តៃវូ  ប៉ះ   សៅ  វណា្ណា  ក្នងុ ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម 
រីឯ   រឿង  សារិទ្ធ  ជួប  លាភ  សំណាង  ក្នងុ ទម្ងន់ 
៥៧ គីឡូកៃម  ហើយ  ពៃជៃ  ម្ទៃស ខ្មាងំ តៃវូ បៃកួត 
ជា មួយ  សៃក ចៅ ជូត  ក្នងុ ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម ផង 
ដៃរ  ដើមៃបីកាន់តៃ មានភាពទាក់ ទាញ ។ 

តាម រយៈ អ្នក គៃប់ គៃង ទិន្នន័យ បៃ កួត របស់ 
កីឡាករ គឺ  លោក  ជួប  វុតា្ថា  ដោយ លោក បាន 
សមា្ភាស  និង ជំរឿន  មុន បៃ កួតនោះគឺ    ឡុង  រ៉ាមី  
មាន បទ ពិសោធ ចៃើន ជាង គៃ ដោយ គៃ ធ្លាប់ បៃកួត 
ជាង ៦០ ដង   ចំណៃក  តុម  ផៃង  មាន បទ ពិសោធ 
តៃមឹ ជាង ១០ លើក បុ៉ណ្ណាះ  ខណៈ   ឃន  គឹម ហៃង  
និង  ពុទ្ធ  មា៉ាណូយ  មាន បទ ពិសោធ ឡើង បៃ កួត  
បាន បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា  គឺខ្ទង់ ៣០ ដង។ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា  ដៃល ជា អ្នក អតា្ថា ធិបៃបាយ ផង 
នោះ   បាន បៃប់  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថ ៖ « គូ ដណ្តើម បៃក់ 
ចំនួន ៣ , ៤ លាន  រៀល  សបា្តាហ៍ ទី ១៧ នៃះ  ផ្តល់ 
ឱកាស ឲៃយ កីឡាករ ទម្ងន់ សៃល មាន  បទ ពិសោធ   
នៅខ្ច ីឲៃយ  ឡើងបៃកួត  ម្តង   ពៃះ កម្ម វិធី យើង  ចង់ 
ស្វៃង រក ការ បៃ កួត ប្លៃក  ហើយ សមត្ថភាព របស់ 
ពួក គត់  ទោះ បី នៅ តិច តួច  បុ៉ន្តៃ យើង មើល ពី កៃបាច់ 
បៃ យុទ្ធ  វាយ សមៃកុ ខ្លាងំៗ ដូច គ្នា  មិន ងយ ដក- 
ថយ  ហើយ ល្អ មើល បំផុត» ។

យ៉ាងណា ក្ត ី  លោក ជួប វុតា្ថា បាន បន្ថៃម ថ 
ចំពោះ ពុទ្ធ  មា៉ាណូយ  និង  ឡុង  រ៉ាមី  ដៃល មាន  
សមត្ថភាព បៃ កួត ល្អ កមៃតិ មធៃយម  គឺ ធ្លាប់ ឡើង 
បៃកួត ដល់ គូ ឯក រងហើយ ចំណៃក  ឃន  គឹមហៃង  
និង  តុម  ផៃង  ពិត ជា ថ្ម ីថោ្មាង  ឬ កីឡាករ  ដៃល គៃ 
ហៅ ថ  រលក កៃយ  តៃវូ តៃ លើក ទឹក ចិត្ត និង  ផ្តល់ 
ឱកាស ឲៃយ ជើង ថ្ម ី ដៃល កំពុង តៃ លៃច ធ្លា ។ 

ចំណៃក លោក  ណន  រិទ្ធ  គៃ ូបង្វកឹ  ពុទ្ធ  មា៉ាណូយ  
បាន និយយ ថ ៖ « បើ និយយ ពី បទ ពិសោធរបស់ 
កូន សិសៃស ខ ្ញុគឺំ វា មធៃយម  តៃ ក្នងុ ចំណមកីឡាករទំាង 
៣នាក់ ដៃល មា៉ាណូយ តៃវូ ចាប់ ឆ្នាត ជួបមា្នាក់ 
នៅក្នងុវគ្គ ជមៃះុ ៣ទឹក នោះ គឺ យើង មាន សងៃឃឹម 
ឈ្នះ ចៃើន   ពៃះ ការ ហ្វកឹ ហាត់  បាន ល្អ ។ យ៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ  បើ ចាប់ប៉ះ  ឡុង  រ៉ាមី  ក្នងុ វគ្គ ជមៃះុ 
ដំបូង ក៏អាច មានការ លំបាក ដៃរ  ចំណៃក ២នាក់ 
ទៀត  មិន ធ្លាប់ ដឹង ពី សមត្ថភាព នៅ ឡើយ  តៃ 
ដូច ជា មិន បារម្ភ ខ្លាងំ នោះ  ទៃ » ៕

សមាស ភាព កីឡាករ ជើង ថ្ម ី ខ្ចបីទពិសោធ ដេលតេវូ បេកួតដណ្តើម បេក់លាន នៅសប្តាហ៍នេះ។ រូប សហ ការី

ការប្ជ្ងយកជើងឯករងនៅSerie Aតានតឹងខ្លាងំ
មីឡាន : សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ 

Serie A របស់ បៃ ទៃស អីុតាល ី
ពៃល នៃះ គ្មាន នរណា ចាប់- 
អារម្មណ៍ លើ  តំណៃង ជើង ឯក 
ទៀត ទៃ  បនា្ទាប់ ពី ធ្លាក់ ជា របស់ 
កៃុម សៃះ បង្កង់ Juventus  
ហើយ នោះ ប៉ុន្តៃ គៃប់ គ្នា  បាន  
បៃរ មក  ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង លើ 
តណំៃង ជើងឯករង វញិ ដោយ- 
សារ  ថ  ៣ កៃុម គឺ កៃុម ពស់ ធំ    
Inter Milan កៃុម ខ្មាខៀវ 
Atalanta  នងិ កៃមុ ឥន្ទៃ ីLazio 
កំពុង បៃជៃង គ្នា យ៉ាង ស្វិត- 
សា្វាញ រហូត ដល់ បៃកួត ចុង- 
កៃយ បិទ រដូវកាល ។

បច្ចុបៃបុន្ន កៃុម  Inter កំពុង 
ឈរ នៅ ទី តាំង នៃះបណ្ដោះ- 
អាសន្ន ជា មួយ នឹង ៧៩ ពិន្ទុ 
កៃយបៃកួត ឈ្នះ កៃុម Na-
poli ២-០ កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ អង្គារ  
ពោល គឺ  នាំ មុខ ១ ពិន្ទុ លើ  កៃុម  
Atalanta ដៃល  វាយ បក យក 
ឈ្នះ កៃុម Parma ២-១ ក្នុង 
យប់ ថ្ងៃ ជាមួយ គ្នា ដៃរ ខណៈ 
កៃុម លៃខ ៤ Lazio ដៃល មាន 
៧៥ ពិន្ទុ នឹង បៃកួត បនា្ទាប់ 
ដោយ តៃូវ ប៉ះ កៃុម បាត តារង 
ទី២ Brescia   ។  

កាន់ តៃ គួ រ ឲៃយ ចាប់ អារម្មណ៍  
ទៀត នោះ សមៃប់ ការ បៃកួត 
សបា្ដាហ ៍ទ៣ី៨ ដៃល ធ្វើ នងឹ នៅ 
ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ   គឺ ថ  កៃុម 

Inter ដៃល មាន  លោក Anto-
nio Conte ជា គៃូបង្វឹក  នឹង 
តៃូវ  ធ្វើ ដំណើរ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ 
កៃុម  Atalanta របស់ លោក  
Gian Piero Gasperini 
ខណៈ  លោក  Simone Inza-
ghi នងឹ ដកឹ នា ំកៃមុ Lazio ទៅ 
ទឹក ដី របស់ កៃុម Napoli ។

យ៉ាង ណា កៃុម Atalanta 
ទំនង មាន ការងរ ធ្ងន់ ជាង កៃុម 
២ ផៃសៃង ទៀត ពៃះ មិន តៃឹម តៃ 
តៃូវ តៃៀម សមៃប់ ការ បៃកួត 
ចុង កៃយ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល  របស់ អីុតាលី   ដើមៃបី 
ដណ្តើម ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ ២ 
ទៃ តៃ ក ៏តៃវូ តៃៀម សមៃប ់ជនំបួ 
វគ្គ ៨ កៃុម ចុង កៃយ ទល់ នឹង 

កៃុម បារំង Paris Saint-
Germain នៅ   Champions 
League ដៃល នងឹ ធ្វើ ឡើង នៅ 
កៃុង លីស បោន បៃទៃស ព័រ-
ទុយ  ហា្គាល់ នា ខៃ កៃយផង- 
ដៃរ ហើយ អ្វីដៃល សំខន់ គឺ 
កីឡាករសំខន់  Josip Ilicic 
អាច នឹង ខក ខន ក្នុង ការ ជួយ 
កៃុម ដោយសារ មាន របួស ។

ករណី កីឡាករ របួស នៃះ 
កៃយ បញ្ចប ់ការ បៃកតួ ជាមយួ 
កៃុម  Parma លោក Gasp-
erini  បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sport  ថ៖ « វាជា រឿង គួ រ ឲៃយ 
សា្ដាយ  មៃន ទៃន ដៃល ក្នងុ ពៃល- 
វៃលា ចា ំបាច ់នៃ រដវូកាល យើង 
តៃវូ ធ្វើ ការ បៃកតួ ដោយ ឥត មាន 

កីឡាករ សំខន់ ៗ  ។ យើង បាន 
លៃង ដោយ អត់មាន កីឡាករ 
Duvan Zapata ២ ខៃ ពៃល 
នៃះ តៃូវ គ្មាន Ilicic ទៀត ។ វា 
បៃហៃល ជា ទៅ មនិ រចួ ទៃ ដៃល 
រូប គៃ អាចជា ទាន់ ពៃល  ដើមៃបី 
បាន លៃង នៅ Champions 
League » ។

លោក គៃូបង្វឹក រូបនៃះ  បន្ត 
ថ៖ « កីឡាករ  Ilicic សំខន់ 
ណាស ់សមៃប ់កៃមុ យើង ទាងំ 
នៅ  Serie A នងិ អរឺ៉បុ តៃ យ៉ាង- 
ណា  កៃុម យើង នៅ តៃ ធ្វើ បាន 
ល្អ ពៃះ កីឡាករ ដទៃ ក្នុង កៃុម  
ដចូ ជា  Mario Pasalic, Rus-
lan Malinovskyi នងិ Papu 
Gomez សុទ្ធ តៃ មាន គុណ - 
ភាព  ដូច គ្នា ៗ   » ។

កៃុម  Atalanta ទទួល បាន 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង 
រដូវកាល នៃះ ជា ពិសៃស ចំនួន 
គៃប ់បាល ់ដៃល  ធ្វើ បាន  ដោយ 
ពៃល  នៃះ មាន ៩៨ គៃប ់ហើយ 
ដចូ្នៃះ  បើ ពកួ គៃ អាចរក បាន ២ 
គៃប់  នៅ បៃកួត ចុង កៃយ 
នោះ នឹង កា្លាយ ជា កៃុម ដំបូង គៃ  
ដៃលស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន ១០០ 
គៃប់ ក្នុង ១ រដូវកាល គិត 
តាំង ពី កៃុម      AC Milan, Inter 
និងកៃុម Juve ធ្វើ បាន  ដូចគ្នា 
កាលពីរដូវកាល ១៩៥០- 
១៩៥១ ៕ AFP/VN

Sensi (ឆ្វេង) របស់ Inter បេជេងជាមួយ Palomino  របស់ Atalanta។ AFP

Tour de France 2021 
នឹងធ្វើលឿនជាងមុន១សប្ដាហ៍

កេុង ប៉ារីស : សហព័ន្ធ ជិះ កង់ 
អន្តរ ជាតិ (UCI) បាន ឲៃយ ដឹង ថ 
ការ ចាប ់ផ្តើម នៃ ការ បៃណាងំកង ់
កម្ម វិធី Tour de France 
2021 នា ឆ្នាំ កៃយ តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង មនុ  ១ សបា្តាហ ៍ដើមៃប ីចៀស- 
វាង ការជាន់ គ្នា ជាមួយនឹង ការ- 
បៃណាំង លើ ផ្លូវ ផ្នៃក បុរសនៃះ  
នៅ ឯ ពៃឹត្តិ ការណ៍ អូឡាំ ពិក នា 
ទី កៃុង តូកៃយូ ដៃល បាន កំណត់ 
កាល បរិច្ឆៃទ ឡើង វិញ ។

ពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃណាងំ សមៃប ់
ឆ្នា ំ២០២១ នងឹ ចាប ់ផ្តើម នៅ ថ្ងៃ 
ទី ២៦ ខៃ មិថុនា ហើយ បញ្ចប់ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ កក្កដា ពោល គឺ  
៦ ថ្ងៃ  មនុ  ការ បៃណាងំលើដងផ្លវូ 
ដៃលធ្វើឡើង   នៅឯតំបន់ ភ្នំ 
Mount Fuji ។ កាលដើម ឡើយ 
កម្ម វិធី នៃះ គៃង  នឹង ចាប់ ផ្តើម 
យទុ្ធនាការ នៅ ថ្ងៃ ទ ី២ ខៃ កក្កដា 
នាទី កៃុង កូបុិនហាក បៃទៃស 
ដាណឺមា៉ាក ។

ដូចគ្នាដៃរ  ពៃឹត្តិការណ៍ To-
kyo Games ដំបូងឡើយ  
គៃង  រៀប ច ំចាប់ ព ីថ្ងៃ ទ ី២៤ ខៃ 
កក្កដា ដល ់ថ្ងៃ ទ ី៩ ខៃ សហីា នៅ 
ឆ្នាំ នៃះ តៃ តៃូវ បាន ពនៃយារ រយៈ- 
ពៃល ១ ឆ្នាំ ដោយសារ ការ រត- 
តៃបាត ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស  ដៃល 

បង្ហាញ  ពី កាល វិភាគ បៃចាំ រដូវ- 
កាល  របស់ ខ្លួន UCI បាន ឲៃយ ដឹង 
ថ ៖ « ដោយសារ ពៃឹត្តិការណ៍ 
Tokyo Olympic Games 
ដៃល នឹង តៃូវ បៃរព្ធធ្វើ ពី ថ្ងៃ ទី 
២៣ ខៃ កក្កដា ដល់ ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ 
សហីា ឆ្នា ំ២០២១ ដចូ្នៃះ កាល- 
បរិច្ឆៃទ នៃ កម្មវិធី បៃកួត តៃូវ បាន 
កៃ បៃ  ឡើងវិញ» ។

សៃចក្ដី បៃកាស នោះ បាន បន្ត 
ទៀត ថ ៖ « គួរ កត់ សមា្គាល់ ថ 
ដើមៃបី ចៀស វាង ការជាន់ពៃលគ្នា 
នៃ ការ បៃណាំង កង់ របស់ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍  អូឡាំពិក (ថ្ងៃទី២៤, 
២៥ និង២៨ ខៃកក្កដា) ជាមួយ   
កម្មវិធី បៃណាំង Tour de 
France (ពី ដំបូង នៅ ថ្ងៃ ទី ២ 
ដល់ ទី ២៥ ខៃ កក្កដា) ការ- 
បៃណាំង តាម ដំណាក់ កាល នៅ 
បារំង នឹង បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ 
ខៃ កក្កដា ចុង សបា្តាហ៍ មុន ចុង- 
សបា្តាហ៍ ទី១  នៃ ការ បៃកួត  - 
បៃជៃង  កីឡា អូឡាំ ពិក » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ UCI ក៏ បាន ឲៃយ 
ដឹង ដៃរ ថ ពៃឹត្តិការណ៍ Tour of 
California និង RideLondon-
Surrey Classic  មិនមាន ក្នុង 
កាល  វិភាគ ថ្មី របស់ ខ្លួន ដៃល 
មាន  ទាំង អស់ ៣៥ កម្មវិធី 
បៃណាំង   នោះ ទៃ  ៕ AFP/VN



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : តារាសម្ដែងកពំលូទកឹភ្នែកកញ្ញានី
មុនីនាថបានលាតតែដាងបទពិសោធជីវិត
ស្នែហាឥតលាកល់ៀមតែអ្វដីែលធ្វើឲែយអ្នកគាទំែ
ចាបអ់ារម្មណប៍ផំតុគតឺារាសែីបែសម្ផសែសផរូផង់
ស្អាតប្លែករូបនែះបានបញ្ជាក់បែប់ថា រូបនាង
សព្វថ្ងែកំពុងជោគជ័យនឹងស្នែហាហើយទោះ
ថ្ងែមុខមិនដឹងថាវានឹងវិវឌែឍយ៉ាងណាក្ដី។
ក្នងុវដីែអូបទសម្ភាសStarTalkរបស់Sas-

traFilmតារាសែីលែបីតួកមែសត់សែគត់សែគំ
កញ្ញានី មុនីនាថបានរៀបរាប់ពីបែវត្តិស្នែហា
របស់កញ្ញាថា៖ «បើនិយយទៅគឺបរាជ័យ២
ដងហើយលើកទី១និងលើកទី២ទី៣ទើប
ជួបស្នែហាសោ្មោះសោ្មោះនាពែលបច្ចុបែបន្នតែអត់
ដឹងថាថ្ងែអនាគតទៅយ៉ាងណាទែ។មិនដឹងថា
គែសោ្មោះឬក៏យើងមិនសោ្មោះ»។
តារាសែីដែលមមញឹកនឹងការ-

ងារសិលែបៈ ក៏ដូចជាជំនួញ
ផលតិផលថែរកែសាសែបែកBer-
sinarSkinបានអះអាងថា
របូនាងជាស្តែខី្មែរគឺតែវូតែគតិពី
កិត្តិយសហើយនាងមិនបែថា្នា
មនដែគូចែើនទាល់តែសោះ។
តារាសម្ដែងនីមនុនីាថបានរៀបរាប់

ថា៖ «មិនមនន័យថាមនុសែសសែី
ចងប់ានស្នែហាចែើននោះទែ
ប៉នុ្តែពែលវែលាមយួធ្វើឲែយ
យើងហ្នឹងតែូវតែដល់ផ្លូវ
បែក»។
កញ្ញាក៏បានទម្លាយ

ទៀតថា៖«ស្នែហាលើក
ទី១ ដូចជាឆ្នាំ២០១៣
របៀបលក្ខណៈFirst
Loveស្នែហាដបំងូបផំតុ
របស់បង។មនស្នែហា
តែក៏បរាជ័យដោយ
យើងអតអ់ាចបន្តទៅ
អនាគតបានក៏
បែកគា្នា»។
កញ្ញានី មុនី

នាថបានលាត-
តែដាងទៀត
ថាស្នែហា
ដំបូងរបស់
នាងនាង
ឃើញភាព-
កែបត់នៅនងឹមខុ
តែកញ្ញានៅតែទែំ
ទោះគែមនអ្នកថ្មី
ហើយធ្វើបាបផ្លូវ-
ចិត្តក៏មិនចង់បាត់-
បង់ការសែឡាញ់។

កែយពីចែកផ្លូវគា្នាហើយសមែក់
ទឹកភ្នែកដើរលែងស្ដាប់ភ្លែងរំសយ
ទកុ្ខរចួជតូទកឹភ្នែករៀងរាលម់នុពែល
ចូលផ្ទះ ស្ទើរតែពែញ១ឆ្នាំ កញ្ញាក៏
ទទួលបាននូវចំណងស្នែហ៍ទី២។
តារាសម្ដែងកំពូលទឹកភ្នែករូបនែះក៏

បានលើកឡើងពីចំណងស្នែហ៍ទី
២ថា៖«គូដណ្ដឹងម្ដាយ

គាត់សែឡាញ់ខ្លាំង
ពែកទៅជាគដូណ្ដងឹ
គាតប់ានចតិ្តលែង
ឲែយតម្លែយើងយំ
អាណិតម្ដាយយំ
អាណិតខ្លួនឯង»
ហែលឆ្លងពែយុះ

មនោសញ្ចែតនា២
លើកមកហើយនី
មនុនីាថក៏បានជបួ
ម្ចាស់បែះដូងបច្ចុ-
បែបន្នដែលនាង
រៀបរាប់បែប់ថា៖
«ឥឡវូនែះគឺស្នែហា
របស់បងជោគជ័យ
គឺពួកបងសែឡាញ់
គា្នាផ្ដល់តម្លែឲែយគា្នាទៅ-
វិញទៅមក។តែមិន
បែកដថាថ្ងែអនាគត
ពួកយើងទទួលបាន
ជោគជ័យតែក៏មិន
បែកដថាយើងបរា-

ជ័យដែរ។អាសែ័យទៅ
លើមនសុែស២នាក់ថាតើ
ពួកគាត់អាចតស៊ូ
ជាមួយគា្នាបានដល់
កមែិតណា»៕

តារាសម្ដេងជាប់ងារ កំពូលទឹកភ្នេក កញ្ញា នី 
មុនីនាថ។ រូបថតសហការី

នី មុនីនាថ របួស បេះដូង ២ដង 
ទមេជំោគជ័យ ស្នេហ៍បច្ចបុេបន្ន

LIFESTYLE

ចាន់ រតនា បានទាត់ទៅលើ កីឡាករគុយបា GustavoBalartក្នុងការបែកួតONEកន្លងមក។ សហការី

ចាន់ រតនា  នៅ តេ ពងេងឹ  ការ  ហាត់  
ដើមេបី រង់ចំា ជួប ជើង ខ្លាងំរបស់ ជបុ៉ន
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ សែបពែលដែល
អង្គភាពរៀបចំការបែកតួកែបាច-់
គុនចមែុះONEChampion-
shipចែះតែពនែយារការបែកួត
របស់ខ្លួនជាបន្តបនា្ទាប់ដោយ
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ហើយមិន
ទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆែទ
បែកតួជាថ្មីឲែយបានចែបាសល់ាស់
នោះបានធ្វើឲែយកឡីាករលដំាប់
ល្អរបស់កម្ពុជាចាន់ រតនា
អន្ទះសចង់ឡើងបែកួតដើមែបី
បងា្ហាញភាពអស្ចារែយជាថ្មីខណៈ
ជីវភាពគែួសររបស់គែក៏បាន
ជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងគែមន
វិបត្តិជាសកលនែះផងដែរ។
យ៉ាងណាក៏ដោយចាន់

រតនាដែលសងបានភាពលែបី
ខ្លាំងនៅក្នុងការបែកួតONE
នែះមិនបានផ្តែកផ្តួលឬអស់-
សងែឃឹមទៅនឹងការរង់ចាំនែះ
នោះទែគឺរូបគែនៅតែបន្ត
ពែយាយមខំហ្វឹកហាត់តែៀម
បែកួត មិនថមថយឡើយ គឺ
បែឹងជាបែចាំបើទោះបីជា
ពែលនែះក្លិបបែដាល់របស់គែ
(ក្លិបសិលែបៈគុនខ្មែរ)ដែល
ធ្លាប់តែមនជនបរទែសនិង
ក្មែងៗជំនាន់កែយមកហ្វឹក-
ហាត់ជាហូរហែស្ទើរតែតែូវ
បិទទា្វារដោយសរវិបត្តិជំងឺ
កូវីដ១៩ក៏ដោយ។
ចាន់រតនាបានបែប់ថា៖«ខ្ញុំ

នៅតែរង់ចាំការបែកួតដ៏ធំនែះ
ជានិច្ច បើទោះបីជាកម្មវិធី

ONEChampionship នៅ
តែលើកនងិពនែយារពែលបែកតួ
ក៏ដោយ។ដើមែបីទទួលបាន
លទ្ធផលល្អក្នុងរយៈពែលជំងឺ
កវូដី១៩នែះគឺខ្ញុំមនិភ្លែចហ្វកឹ-
ហាត់តែៀមនោះទែដើមែបីទន្ទងឹ-
រង់ចាំការបែកួតមួយដ៏អស្ចារែយ
ជាមួយកីឡាករលំដាប់លែបី
របស់ជប៉ុន YoyaWaka-
matsuពែះនែះជាការបែកតួ
លំដាប់អន្តរជាតិមួយដែលនាំ
ខ្ញុំឲែយមនភាពលែបីលែបាញខ្លាំង
និងបានតម្លែខ្លួនចែើនណាស់
បើសិនខ្ញុំបែកួតឈ្នះនោះ»។
កីឡាករមនជំនាញទំាង

បែដាល់គុនខ្មែរលែបុក្កតោ
ការា៉ាតែយុទ្ធគុនខមយូដូ
តែកា្វាន់ដូ និងវ៉ូវីណាមចាន់
រតនាតែូវបានគែទទួលស្គាល់
ថាជាកីឡាករកម្ពុជាតែម្នាក់
គត់ដែលទទួលបានជោគ-
ជ័យខ្លាំងក្នុងការបែកួតONE
ដោយរូបគែចាប់ផ្តើមបែកួត
តាំងពីមនបែក់តម្លែខ្លួន១
ពាន់ដុលា្លារ រហូតបាន៣ពាន់
ដុលា្លារខណៈចាន់រតនាបាន
ឈ្នះ៣លើកជាប់ៗគា្នានោះគឺ
ឈ្នះAbrouFernandes,
RudyAgustianនិងឈ្នះ
GustavoBalart កាលពីខែ
សីហាឆ្នាំ២០១៩។
ការទទលួបានជោគជយ័នែះ

បានធ្វើឲែយចាន់រតនាទទួល-
បានកុងតែថ្មីជាមួយONE
ដោយរូបគែនឹងតែូវបែកួត៦
លើកនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នែះ

ហើយការបែកួតលើកទី១
បែចាំឆ្នាំនែះរបស់ រតនាគឺ
ការជួបអ្នកបែយុទ្ធរបស់ជប៉ុន
YoyaWakamatsuនែះ
តែម្តងខណៈជំនួបនែះគែង
រៀបចំតាំងពីខែមែសប៉ុន្តែ
តែវូបានពនែយារពែលដោយសរ
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ រហូតមក
ដល់ពែលនែះ។
«បែសិនគា្មោនបញ្ហាកូវីដ១៩

រាតតែបាតទែការបែកួតបានរួច-
រាល់បាត់ទៅហើយ ប៉ុន្តែរឿង
នែះខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ការ-
ហ្វកឹហាត់ម្តងណាឡើយដើមែបី
រង់ចាំការបើកឲែយមនបែកួត
ONEជាថ្មី ដោយគា្មោនធ្វែស-
បែហែសទែហើយខ្ញុំនៅតែ
សងែឃមឹយ៉ាងមតុមំថាការហ្វកឹ-
ហាត់តែៀមរបស់ខ្ញុំ ក្នុងការ-
បែកួតជាមួយYoyaWaka-
matsuគឺខ្ញុំនឹងនាំមកនូវជ័យ-
ជម្នះពាននងិបែក់យ៉ាងចែើន
ជាទីគាប់ចិត្ត»។
ចាន់រតនាបានបញ្ជាក់ថា៖

«YoyaWakamatsuមន
សមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបាន
សិកែសាពីបច្ចែកទែសវាយរបស់
គែតាមរយៈវីដែអូដើមែបីយក
ឈ្នះបានហែតុនែះនៅពែល
កម្មវធិីONEបើកភា្លាមទោះជា
នៅក្នុងខែណាមួយ នែចុងឆ្នាំ
២០២០នែះគឺខ្ញុំនៅតែធនា
បាននូវសុខភាពនិងកម្លាំង-
កាយរឹងមំ បច្ចែកទែសល្អ
ដើមែបីឡើងទៅយកឈ្នះជប៉ុន
រូបនែះឲែយបាន»៕
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	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

