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បញ្ជនូជនសង្ស័យ២នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធគ្ឿងញៀន២០០គីឡូក្ម

លោករុ៉ង ឈុន តូ្វ បានឃំុខ្លនួ ពីបទញុះញង់
បង្កឲ្យ មាន ភាពវឹក វរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តសុិខសង្គមតាមមាត្៤៩៥ន្ក្មព្ហ្មទណ្ឌ

ឃុត សុភចរិយា 

ពៃះវិហារៈ កម្លាំងនគរបាល
ខេត្តពេះវិហារពីមេសិលមិញបាន-
បញ្ជនូជនបេពេតឹ្តបទល្មើសជញួដរូ
គេឿងញៀនឆ្លងដេន២នាក់ទៅ
សាលាដំបូងខេត្តដើមេបីមនចំ-

ណាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីចេបាប់
បនា្ទាប់ពីពួកគេតេូវបានចាប់ខ្លួន
ជាមួយវត្ថុតាងគេឿងញៀន
បេភេទមេតំហ្វេតាមីនចំនួន
២០០គីឡូកេម។
លោកមក៉់ជតីូអគ្គស្នងការរង-

នគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខា-

ធកិាររងនេអាជា្ញាធរជាតិបេយទុ្ធ-
បេឆាំងគេឿងញៀន បានបេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍នៅថ្ងេអាទតិេយថាជន-
បេពេឹត្តបទល្មើសគេឿងញៀន
ឆ្លងដេនទំាង២នាក់នោះ តេូវ-
បានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនេ
មន្ទីរបេឆាំងគេឿងញៀនកេសួង

មហាផ្ទេរមួសហការជាមយួកម្លាងំ
នគរបាលជំនាញនេស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខេត្តពេះវហិារចាប-់
ខ្លួននៅចំណុចកំពង់សេឡៅ
សេុកឆេបខេត្តពេះវិហារ។
សមត្ថកចិ្ចចាបខ់្លនួជនទាងំ២នេះ
កាលពីថ្ងេទី២៦...តទៅទំព័រ ៦

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈរដ្ឋលេខាធិការកេសួង
យុត្តធិម៌លោកគឹមសន្តភិាពថ្លេង
ថាវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចនិង
តលុាការករណីចាប់នងិឃុំខ្លនួ
លោករ៉ងុឈនុធ្វើឡើងដោយ
តេឹមតេូវតាមចេបាប់ ខណៈអ្នក-
វិភាគចង់ឲេយមនការពិភាកេសាគ្នា

ជាសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធរឿងពេំដេន។
ចៅកេមសុើបសួរលោកវ៉ាន់

សេនវិសុទ្ធនេអយេយការអមសា-
លាដំបូងរាជធានីភ្នពំេញកាលពី
លា្ងាចថ្ងេសៅរ៍បានសមេចឃុ-ំ
ខ្លនួលោករុ៉ងឈុននៅពន្ធនាគរ
បនា្ទាប់ពីលោក រ៉ុងឈុនតេូវ
បានពេះរាជអាជា្ញាលោកសេង
ហៀងចោទបេកាន់ពីបទញុះ-

ញង់បង្កឲេយមនភាពវកឹវរធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមតេ
៤៩៥នេកេមពេហ្មទណ្ឌ។នេះ
បើយោងតាមលោកគុជគឹមឡុង
អ្នកនាំពាកេយនេអយេយការអម-
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។
លោករ៉ងុឈនុគឺជាបេធាន

សហភាពសហជីពកម្ពុជានិង
ជាសមជិកកេមុបេកឹេសាឃ្លាំមើល

កម្ពជុានិងធា្លាប់ជាអតីតសមជិក
គណៈកម្មាធកិារជាតិរៀបចំការ-
បោះឆ្នាតពីកូតាអតីតគណបកេស
សង្គេះជាតិកាលពីឆា្នា២ំ០១៣។
លោកតេវូបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន
នៅយប់ថ្ងេសុកេទី៣១ខេកក្កដ
គឺមនរយៈពេល១០ថ្ងេបនា្ទាប់ពី
លោកដេលជាតណំាងឲេយកេមុ-
ឃ្លាំមើលកម្ពជុាបានចេញសេចក្ដ-ី

ថ្លេងការណ៍ហើយបង្ហោះនៅលើ
ទំព័រហ្វេសបុ៊ករបស់លោកពាក់ព័ន្ធ
នងឹបញ្ហោពេំដេនកម្ពជុា-វៀតណាម
នៅឃុំតេពាំងផ្លុងសេុកពញា-
កេកខេត្តតេបូងឃ្មុំ។
នៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោក

រុ៉ងឈុនបានចុះទៅមើលពេំដេន
ក្នងុឃំុតេពំាងផ្លងុនេសេុកពញា-
កេក...តទៅ ទំព័រ  ២

ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈរដ្ឋមន្តេីកេសួងសុខា-
ភិបាលនិងរដ្ឋមន្តេីកេសួងមហា-
ផ្ទេបានណេនាំឱេយអភបិាលខេត្ត
ទាំងអស់ដេលមនពេំបេទល់
ជាប់ជាមយួបេទេសវៀតណាម
តេូវពងេឹងវិធានការតេួតពិនិតេយ
នៅតាមចេកពេដំេនចេញ-ចលូ
ដើមេបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩។ការណេនាំនេះ
សេបពេលដេលបេទេសវៀតណាម
កំពុងឆ្លងរាលដលជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នងុសហគមន៍ដោយរាលដល
ពីកេុងមួយទៅកេុងមួយ។
លខិតិចុះថ្ងេទី៣១ខេកក្កដ

របស់លោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋ-
មន្តេីកេសួងសុខាភិបាលបាន
បញ្ជាក់ថាអភិបាលខេត្តទាំង-
អស់ជាពិសេសអភិបាលខេត្ត
ទាងំ៩ដចូជាខេត្តកពំតតាកេវ
កណា្ដាលពេវេងសា្វាយរៀង
តេបងូឃ្មុំកេចេះមណ្ឌលគិរីនិង
រតនគិរីដេលមនពេំបេទល់
ជាប់ជាមយួបេទេសវៀតណាម
តេូវបង្កើនការ...តទៅទំព័រ  ៤

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈរាជរដ្ឋាភបិាលបាន
សមេចបន្តលើកលេងការបង់-
ពន្ធអបេបបរមដល់វសិយ័អាកាស-
ចរណ៍នងិការបង់ពន្ធគេប់បេភេទ
ដល់បេតបិត្តកិរក្នងុវសិយ័ទេស-
ចរណ៍រយៈពេល២ខេបន្ថេមទៀត
ខណៈដេលអ្នកនាំពាកេយកេសងួ
សេដ្ឋកចិ្ចអះអាងថារដ្ឋាភបិាល
គេងបញ្ចេញទកឹបេក់សរបុជាង
១ពាន់លានដុលា្លារដើមេបីសា្តារ
និងជំរុញសកម្មភាពធុរកិច្ច
កេយវិបត្តិកូវីដ១៩។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌នរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងេសុកេ
បានឲេយដឹងថា វិធានការជុំទី៥
នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង
ដើមេបីជយួសា្តារនងិជរំញុលទ្ធភាព
អាជីវកម្មធុរកិច្ចឲេយងើបឡើង
វិញនៅក្នុង...តទៅទំព័រ ៨

កៃុង ចូ ហាន ណៃស ប៊ឺកៈ ទី-
ភា្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហ-
បេជាជាតិបានពេមនថាការ-
រាលដលនេវីរុសរាតតេបាតកូរ៉ូ-
ណានឹងអូសបនា្លាយពេលយូរ
អាចនាំឲេយមនការលំបាកក្នុង
ការឆ្លើយតបខណៈចំនួនករណី
ឆ្លងវីរុសនេះនៅអា្រហ្វិកខាង-
តេបូងបានកើនឡើងរហូតដល់
ជាងកន្លះលាននាក់។
យោងតាម...តទៅទំព័រ  ១១

សមត្ថកិច្ច  បង្ហាញខ្លនួ ជនសងៃស័យ ២នាក់ និង គៃឿង ញៀនបៃភៃទមៃតំហ្វៃតាមីនចំនួន  ២០០គីឡូកៃម។ រូបថតប៉ូលិស

ក្សួង ២ប្ប់ អភិ បា  ល 
ខ្ត្ត  ឲ្យ ពងឹ្ង វិធានការ  
ទប់ ស្កាត់ ការ នំា ចូល 
ជំងឺ កូវីដ ពី វៀតណាម 

រដ្ឋាភិបាល    សម្ច 
លើក ល្ង ពន្ធ២   ខ្     
   ទៀត ដល់     វិស័យ    ទ្ស-
ចរ ណ៍ និងអាកាសចរណ៍

WHOព្ មានអំពីវីរុស- 
កូរូ៉ណាអូសបនា្លាយ ព្ល-
យូរ  ខណៈ   ចំនួន អ្នក ឆ្លង 
នៅអា្រហ្វកិខាងត្យូង កើន  
ឡើង ជា ងកន្លះ លាន នាក់

សិប្បករខ្មែរច្នែកាបូបស្លឹកចាកលើក-
កម្ពស់ជីវភាពស្តែីមែផ្ទះ...ទំព័រ១២

កីឡាករជមែើសជាតិបែណាំងកង់នឹង
ចែញទៅហាត់នៅបារាំង...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា



តពទីពំរ័១...ខេត្តតេបងូឃ្មុ។ំនៅថ្ងេទី
២១កក្កដាលោករ៉ុងឈុនតំណាង
កេមុបេកឹេសាឃ្លាមំើលកម្ពជុាបានចេញ
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍មយួដោយបញ្ជាក់
ថាលោកបានចុះទៅជួបតំណាងពលរដ្ឋ
១០៦គេួសារនៅឃុំតេពាំងផ្លុង
សេុកពញាកេកនៅចន្លាះបង្គោល
ពេដំេនលេខ១១៤ដល់លេខ១១៩។
លោកបានសរសេរថាពលរដ្ឋបាន

បេប់កេុមការងារលោកថាការបោះ-
បង្គោលពេដំេនពីបង្គោលលេខ១១៤
ដល១់១៩មានភាពមនិបេកេតីដេល
ធ្វើឲេយពកួគាត់បាត់បង់ដីអាសេ័យផល
ទៅខាងវៀតណាមជាចេើនរយហកិតា
ឬចលូមកក្នងុដីកម្ពជុាបេមាណ៥០០
ម៉េតេ។លោកបានសេង់សម្ដីមនុសេស
វយ័៧០ឆ្នាំដេលបានបេប់ថាបន្ទាត់
ពេំដេនតេូវបានរំកិលបន្តិចម្ដងៗចូល
មកក្នុងដីខ្មេរ៣គីឡូម៉េតេ។
ដោយសេង់សម្ដីតំណាងពលរដ្ឋ

លោករ៉ងុឈនុបន្តថាអាជា្ញាធរសេកុ
ពញាកេកបានរារាំងមិនឲេយពលរដ្ឋ
ចលូទៅបង្កបង្កើនផលលើដ៦ី០ហកិ-
តាដេលគណៈកមា្មាធិការពេដំេនកម្ពុជា-
វៀតណាមបានបេប់ពលរដ្ឋឲេយផ្អាក
បង្កបង្កើនផលដើមេបីបោះបង្គោល-
ពេំដេន។ពេលពលរដ្ឋចូលទៅបង្ក-
បង្កើនផលអាជា្ញាធរវៀតណាមបាន
ចូលមករុញចេនពួកគេក្នុងដីកម្ពុជា
២០០ម៉េតេហើយអាជា្ញាធរកម្ពុជា
មិនបានហាមឃត់។លោកលើកឡើង
ថានេះជាការបំពានលើអធិបតេយេយ-
ភាពកម្ពុជា។
នៅក្នងុថ្ងេចាប់ខ្លនួគណៈកមា្មាធកិារ

ចមេុះកចិ្ចការពេដំេននេទសី្ដកីារគណៈ-
រដ្ឋមន្តេីបានចេញសេចក្ដីថ្លេងការណ៍
មយួកមេស៣់ទពំរ័ដោយទាត់ចោល
ទាងំសេងុការអះអាងរបស់លោករ៉ងុ
ឈុន។គណៈកមា្មាធិការនេះបានចាត់-

ទុកការលើកឡើងនេះថា៖«មានចេត-
នបង្កើតបេឌិតរឿងនិងផេសព្វផេសាយ
ព័ត៌មានក្លេងកា្លាយដោយចេតន
ទុច្ចរិតក្នុងបំណងបំភាន់សាធារណ-
មតិជាតិអន្តរជាតិដោយធ្វើការចោទ-
បេកាន់ដោយគា្មានមូលដា្ឋានលើ
ការងារពេំដេនរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
អំពីការធ្វើឲេយបាត់បង់ទឹកដី ក៏ដូចជា
ការបណ្ដោយឲេយមានការរលំោភបពំាន
ទឹកដីពីបេទេសជិតខាងធ្វើឲេយបេជា-
ពលរដ្ឋបាត់បង់ដីសេចមា្ការ»។
គណៈកមា្មាធិការចមេុះកិច្ចការ

ពេំដេនថ្លេងថាលោករ៉ុងឈុនបាន
ផេសព្វផេសាយនិងចេកចាយព័ត៌មាន
ក្លេងកា្លាយបំផ្លើសពីការពិតនិងឃុប-
ឃិតជាមួយជនខិលខូចដេលបាន
អះអាងដូចខាងលើ។
គណៈកម្មធិការបានបញ្ជាក់ថា

ការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងការបោះ-
បង្គោលពេំដេនរវាងកម្ពុជា និងវៀត-
ណាមមនិបានធ្វើឲេយបាត់បង់ទកឹដីទេ
ហើយពុំមានអាជា្ញាធរវៀតណាមណា
រុញចេនពលរដ្ឋខ្មេរ២០០ម៉េតេក្នុង
ទឹកដីកម្ពុជាទេ។
គណៈកមា្មាធកិារដដេលបានបញ្ជាក់

ថាការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងការ-
បោះបង្គោលពេំដេនរវាងកម្ពុជានិង
វៀតណាមបច្ចុបេបន្ននេះសមេចបាន
៨៤ភាគរយហើយ។ផ្ទេដីដេលភាគី
កម្ពុជាទទួលបាន បន្ទាប់ពីការចរចា
ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលពេំដេន
គឺជាដីរបស់រដ្ឋស្ថិតកេមការគេប់-
គេងរបស់លេខាធិការដា្ឋានអចិនេ្តយ៍
នេអាជា្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
ពេំដេននេទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តេី។
គណៈកមា្មាធិការកិច្ចការពេំដេន

អំពាវនវដល់ពលរដ្ឋកំុឲេយជឿនិងចេក-
ចាយព័ត៌មានរបស់លោក រ៉ុងឈុន
ហើយអ្នកដេលចេកចាយពត័ម៌ាននេះ

អាចបេឈមនឹងផ្លូវចេបាប់។
គណៈកមា្មាធិការចមេុះកិច្ចការ

ពេំដេនអំពាវនវដល់អាជា្ញាធរមាន-
សមត្ថកិច្ចចូលរួមរកេសាទុកចំណេកដី
ទាងំនះនងិទប់សា្កាត់ចាត់វធិានការ
តាមផ្លូវចេបាប់ទៅលើជនទាំងឡាយ
ណាដេលមានចេតនចង់បំពានយក
ដីរដ្ឋនះដោយបង្កើតព័ត៌មានក្លេង-
កា្លាយបន្លំធ្វើឯកសារខុសចេបាប់ ក្នុង
គោលបំណងបំភ័ន្តដល់សាធារណ-
មតិជាតិនិងអន្តរជាតិ។
លោកគមឹសន្តភិាពរដ្ឋលេខាធកិារ

កេសងួយតុ្តធិម៌បានថ្លេងពីមេសិលមញិ
ថាជនណាដេលផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន
មិនពិតករណីពេំដេនគឺជាអំពើញុះ-
ញង់បង្កឲេយមានភាពវិកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់
សន្តិសុខសង្គមតាមមាតេ៤៩៥នេ
កេមពេហ្មទណ្ឌ។
លោកថ្លេងថា៖«ជាក់ស្តេងលោក

រ៉ុងឈុនបានបេពេឹត្តបទល្មើសជាក់-
ស្តេងតាមរយៈសកម្មភាពផេសព្វផេសាយ
លើទំព័រហ្វេសបុ៊កផ្ទាល់ខ្លនួអំពីព័ត៌មាន
មនិពតិទាក់ទងនងឹករណីពេដំេនដចូ
អ្វីដេលមានក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍
របស់គណៈកមា្មាធិការចមេុះកិច្ចការ
ពេំដេន។ហេតុនេះការអនុវត្តវិធាន-
ការចេបាប់លើសកម្មភាពល្មើសចេបាប់
នេះមនិមានអ្វីចម្លេកនះទេសមេប់
កម្ពុជាក៏ដូចជាបណា្ដោបេទេសនន
លើសកលលោកយើងនេះ»។
លោកបន្តថា៖«ដូចនេះការអនុវត្ត

វិធានការចេបាប់របស់អាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ច និងអយេយការអមសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាការតេឹមតេូវ
ធ្វើឡើងសេបតាមចេបាប់ និងនីតិវិធី
ជាធរមានដើមេបីធានបាននូវសន្តិ-
សខុនងិសណា្ដោប់ធា្នាប់សង្គម។វធិាន-
ការចេបាប់ចំពោះទង្វើល្មើសចេបាប់បេប
នេះនងឹបន្តអនវុត្តដោយខានពុំបាន។

ហេតុនេះខ្ញុំសូមអំពាវនវដល់អ្នក
ដេលកំពុងលង់ខ្លួននឹងអំពើល្មើស-
ចេបាប់នេះបញេឈប់ជាបន្ទាន់ចៀសវាង
ការបេឈមមុខនឹងវិធានការចេបាប់»។
យោងតាមមាតេ៤៩៤និង៤៩៥

នេកេមពេហ្មទណ្ឌអំពើញុះញង់បង្ក
ឲេយមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខ
សង្គមនឹងតេូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធន-
គារពី៦ខេទៅ២ឆ្នាំនងិពនិយ័បេក់
ពី១លានទៅ៤លានរៀលបេសនិបើ
ការញុះញង់នះគា្មានបេសិទ្ធភាព។
កាលពីថ្ងេសៅរ៍និងថ្ងេអាទិតេយមេសិល-

មិញកេុមអ្នកគាំទេលោក រ៉ុងឈុន
បានបន្តបេមូលផ្ដុំគា្នា២ថ្ងេជាប់គា្នា
ធ្វើការតវា៉ានៅមុខសាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នពំេញទាមទារឲេយតលុាការដោះលេង
លោករ៉ុងឈុនឲេយមានសេរីភាពវិញ
ដោយពួកគេអះអាងថាលោកគា្មាន
កំហុសទេ។
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅ

ម៉ងុហេបានថ្លេងពីមេសិលមញិថា៖«បើ
រ៉ុងឈុននិយាយការពិតឥតមានអី
សមេប់ចោទថាគាត់ញុះញង់និង

ចាប់ខ្លួនគាត់នះទេ។រ៉ុងឈុននិង
ខ្មេរឯទៀតមានសិទ្ធិទទួលការកាត់ទោស
ដោយតុលាការឯករាជេយនិងឥតលម្អៀង
ដេលតេវូការពារសិទ្ធិមនុសេស(រដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញ)»។
លោកគិនភាបេធានវិទេយាសា្ថាន

ទនំក់ទនំងអន្តរជាតិនេរាជបណ្ឌតិេយ-
សភាកម្ពុជាបានថ្លេងពីមេសិលមិញថា
ខុសឬតេូវ អ្នកនយោបាយខ្មេរ គួរ
ពភិាកេសាគា្នាជាសមា្ងាត់រឿងពេដំេនកុំឲេយ
បេទេសជិតខាងគេសើចនៅពេល
ដេលខ្មេរឈ្លាះគា្នាឯងរឿងពេំដេន។
លោកថ្លេងថា៖«គួរឲេយខា្មាសគេ

ណាស់នៅពេលខ្មេរឈ្លាះគា្នាជាមយួ
នឹងខ្មេរគា្នាឯងអំពីរឿងរបងពេំដេន
ហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមបេហេល
គេសើចនៅពេលគេឃើញខ្មេរឈ្លាះ
គា្នាដោយសារតេពេដំេនខ្លនួឯង។អ្នក-
បេឆំងថានៅខាងនេះឯអ្នកដឹកនំ
ថានៅខាងនេះ។បើគេន់តេគេួសារ
ខ្លួនឯងមិនទាន់ឯកភាពគា្នាផងតើ
យើងទៅនិយាយពីបញ្ហាពេដំេនជាមួយ
អ្នកជិតខាងយា៉ាងម៉េច»៕
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គ្រពូ្រទ្រយផ្រសំថ្នាឲំ្រយអ្នកជំងឺល្របស្លាប់ច្រញសំណងបុ៉ន្ត្រនៅត្រជាបប់ណ្តងឹ
គឹមសារុំ

សា្វាយរៀងៈករណីគេពូេទេយនៅ
កេុងសា្វាយរៀងផេសំថា្នាំឲេយបុរស
មា្នាក់លេបសា្លាប់កាលពីថ្ងេទ៣ី០
កក្កដាបានចេញសំណងទៅឲេយ
ជនរងគេះហើយ ប៉ុន្តេសមត្ថ-
កិច្ចអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់
លោកគេពូេទេយរូបនះនគរបាល
កេុងសា្វាយរៀង បានបញ្ជូនទៅ
ស្នងការដា្ឋាននគរបាលខេត្តហើយ
ដោយសារថាសណំុរំឿងនេះនៅ
ជាប់បណ្តឹងអាជា្ញា។
លោកយិនចិន្តានយប៉ុស្តិ៍

នគរបាលឃុំសា្វាយអង្គ សេុក
សា្វាយជេំបេប់ពីមេសិលមិញថា
ជនរងគេះឈ្មាះផេងសារា៉ាន់
ភេទបេុសឣាយុ៤២ឆ្នាំមាន
លំនៅភូមិខ្នុរខាងតេបូងឃុំសា្វាយ-
ឣង្គសេុកសា្វាយជេំខេត្តសា្វាយ-

រៀងមានបេពន្ធនិងមានកូនបេសុ
៣នក់។លោកបន្តថា បន្ទាប់ពី
កើតហេតុមកសាច់ញាតិរបស់
ជនរងគេះបានធ្វើពាកេយបណ្តឹង
មកសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហើយ
លោកបានធ្វើរបាយការណ៍និង
បញ្ជូនពាកេយបណ្តឹងបន្តទៅអធិ-
ការដា្ឋាននគរបាលសេុកសា្វាយ-
ជេំ។មន្តេីនគរបាលរបូនេះឲេយដងឹ
ថាកាលពីពេឹកថ្ងេទី៣០កក្កដា
ជនរងគេះហូបបាយចេះតេ
អួលៗចុងដង្ហើមហើយបានទៅ
ផ្ទះគេពូេទេយនៅសងា្កាត់ចេកកេងុ-
ខេត្តសា្វាយរៀង។លោកបន្តថា
ពេលនះគេូពេទេយបានផេសំថា្នាំ
កេពះឲេយជនរងគេះសមេប់ទុក
លេប៧ថ្ងេ។ នៅវេលាម៉ាង
៩ពេឹកថ្ងេដដេលជនរងគេះ
តេឡប់មកពីផ្ទះពេទេយ លុះដល់
ម៉ាង៩និង២០នទីជនរងគេះ

ចាប់ផ្តើមលេបថា្នាំ។ រហូតដល់
ម៉ាងជាង១១ពេឹកជនរងគេះ
មានអាការចុកចុងដង្ហើមបន្ទាប់
មកបេកពពុះមាត់ខ្វេដេជើងពេល
នះកេុមសាច់ញាតិបានចេបាច់
ដេជើងឲេយរហូតដល់ម៉ាង១២ថ្ងេ
តេង់ជនរងគេះសា្លាប់តេម្តង។
លោកគឹមឡេនយការិយាល័យ

ពេហ្មទណ្ឌកមេតិធ្ងន់នេស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលខេត្តសា្វាយរៀងបេប់
មេសិលមិញថាសំណុំរឿងគេូពេទេយ
នះកពំងុដណំើរការនៅស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលខេត្តនៅឡើយប៉នុ្តេ
គេពូេទេយឈ្មាះហរ៊សវុណា្ណាចេញ
សំណងសងទៅគេសួារជនរងគេះ
ហើយ។លោកបានថា៖«គេពូេទេយ
របូនះគាត់ចេញលយុសងទៅឲេយ
បេពន្ធជនរងគេះហើយតេខ្ញុំមនិ
ដឹងប៉ុន្មានទេ»។
លោកម៉ា សុខុនអធិការរង-

នគរបាលកេុងសា្វាយរៀងទទួល
ផេនយុត្តិធម៌បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពី
មេសិលមញិដេរថាករណីលោកវេជ្ជ-
បណ្ឌតិឈ្មាះហរ៊សវុណា្ណាមនិបាន
រត់ទៅណាទេបន្ទាប់ពីមានហេត-ុ
ការណ៍ពាកព់ន័្ធនងឹការផេសំថា្នាំឲេយអ្នក
ជងំឺសា្លាប់នះ។ចពំោះសំណងវញិ
គេពូេទេយរបូនះបានចេញសងទៅ
បេពន្ធរបស់ជនរងគេះហើយ។
លោកបេប់ថា៖«ខ្ញុំដងឹថាគាត់

សងជងំចឺតិ្តគេតេខ្ញុមំនិដងឹចនំនួ
លុយ ពេះទំាង២ភាគីគាត់
សមេុះសមេួលគា្នាគាត់»។
មនេ្តីនគរបាល១រូបនៅ

អធិការដា្ឋាននគរបាលកេុង-
សា្វាយរៀងបេបម់និឲេយបញ្ចេញ
ឈ្មាះឲេយដងឹថាករណីសា្លាប់អ្នក-
ជំងឺនេះខាងគេូពេទេយចេញសំ-
ណងជងំឺចតិ្តចនំនួ៤ពាន់ដលុា្លារ
ដើមេបីបញ្ចប់រឿងហើយ៕

លោករុ៉ងឈុនត្រវូបានឃំុខ្លនួពីបទញុះញង់...

អ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះល្ងលោករុ៉ងឈុននៅមុខតុលាការកុ្ងពីម្សិលមិញ។រូបថតជីវ័ន
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នគរបាលកំពុងបន្ត
សាកសួរពលរដ្ឋ៤
នាក់ដែលបានបង្ក
ហិងែសាលើសមត្ថកិច្ច

វ៉ន ដារ៉ា

ព្រះសីហនុៈ  នគរបាល ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ  កាល ពីមៃសិល មិញ  
នៅ កំពុង បន្ត សាក  សួរ  ពល រដ្ឋ 
ចនំនួ  ៤នាក ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ី
ដៃល ពល រដ្ឋ ទាងំ នៃះបាន  យក  
គៃឿង ចកៃ  ទៅ ឈូស  ឆយ ដី 
នៅ តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ រាម  និង  
បាន បង្ក ហិងៃសា លើ សមត្ថ កិច្ច   
បណ្តាល ឱៃយ សមត្ថ កិច្ច   ៤ នាក់   
រង របួស កាល ពី ថ្ងៃទី ១ខៃ សីហា  
ឆ្នា ំ២០២០ ។  នៃះ  បើតាម លោក  
ឃាង  ភារមៃយ  អ្នក នាំ ពាកៃយ  រដ្ឋ - 
បាល ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

លោក ឃាង ភារមៃយ  ថ្លៃង ថា  
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១  ខៃសីហា   
កម្លាំង ចមៃុះ ជា ចៃើន នាក់ បាន 
ទៅ ណៃ នាំ និង ហាម ឃាត់   
ពល    រដ្ឋ ១  កៃមុ មន គ្នា បៃមណ  
២០ នាក់  ដឹក នាំ ដោយ ឈ្មោះ  
សា្មោន  សា្មោអៃល ភៃទ បៃុស ជា  
ខ្មៃរ  អ៊សិា្លាម  កពំងុ ធ្វើ សកម្ម ភា ព 
យក គៃឿង ចកៃ ឈូស ឆយ ដី 
នៅ ចំណុច ភូមិ សា្មោច់ ដៃង  ឃំុរា ម 
សៃកុ ពៃនប់។ បុ៉ន្ដៃ កៃមុ ពល រដ្ឋ  
ទាំង នៃះ បាន បៃើ ហិងៃសា មក លើ 
សមត្ថ កិច្ច ឱៃយ រង របួស ចំនួន៤ 
នាក់  ។ លោក ថ្លៃង ថា៖« ចំពោះ 
ការ ប៉ះទង្គិច កាល ពីមៃសិល មិញ 
(ទី ១ សីហា)  បក្ខពួក របស់ កៃ ុម  
សា្មោន សា្មោអៃល បាន ដឹក នាំ គ្នា 
ធ្វើ ការ វាយ បៃហារ បង្ក ហិងៃសា  
មក លើ សមត្ថ កិច្ច របស់ យើង  
ក្នងុ នោះ សមត្ថ កិច្ច ក៏បានឃាត់ - 
ខ្លនួ ពលរដ្ឋ ចនំនួ  ៤ នាក ់(ម ន 
សៃ ី៣ នាក់ ) បញ្ជនូ ទៅ ស្នង ការ - 
ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ដ ដើមៃបី ធ្វើ ការ-  
សាក សួរ តាម នីតិវិធី ។  ដូច្នៃះ 
កិច្ច ការងារ នៃះ នៅ ក្នុង នីតិ វិធី  
រប ស់ សមត្ថ កិច្ច  យើង រង់ ចាំ 
សមត្ថ កិច្ច ធ្វើ ការ សមៃច នា - 
ពៃល កៃយ » ។ 

លោក ភារមៃយ   ឱៃយ ដឹង ថា តំាង ពី 
អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៧  កៃុម អនា - 
ធិប តៃយៃយ ១ កៃុម  ដឹក នាំ ដោយ 
ឈ្មោះសៃន  សាឡៃស  ភៃទ  បៃសុ 
អាយុ  ៥៨ ឆ្នាំ  ជា  ខ្មៃរអ៊ិសា្លាម  
មុខរបរ ធ្វើ ចម្ការ មន ទីលំនៅ  
ភមូសិា្មោច ់ដៃង ឃុ ំរាម សៃកុ ពៃ- 
នប ់បាន ចលូ ទៅ កាប ់រាន ដ ីពៃ 
យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិ  នៅក ្នងុ តំប ន់ 
ឧ ទៃយានជាតិពៃះសីហនុ «រាម» 
នៃះ ។ កៃយ មក  មន្ទរី បរ ិសា្ថាន 
ខៃត្ត កសាង សំណំុ រឿង ប្តងឹ ឈ្មោះ  
សៃន សាឡៃស និង បក្ខ ពួក  បញ្ជ ូ ន 
ទៅ អយៃយ ការ ...តទៅទំព័រ  ៥

សុទ្ធ គឹម សឿន

រតនគិរី: មន្តៃី ជំនាញ ខៃត្ត- 
រតន គរិពី ី មៃសលិ មញិ កពំងុ សាក- 
សួរ ជន សងៃស័យ ចំនួន ២នាក់ 
នៅ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃឈើ ខៃត្ត 
ពាក់ ព័ន្ធ លួច លាក់ ទុក ឈើ 
លៃខ១ ជាង  ៥ម៉ៃតៃ គុប  បនា្ទាប់ 
ព ីសមត្ថ កចិ្ច ចុះបង្កៃប  កាល ព ី
ថ្ងៃទី៣០  ខៃកក្កដ  នៅ ភូមិ ៤  
ឃុំ តៃ ពាំ ង ចៃស  សៃុក កូន មុំ 
ខៃត្ត រតន គិរី  ដោយ បាន ចាប់ខ្លនួ  
ស្ដៃ ីជា ម្ចាស ់ឈើ ម្នាក ់ នងិ បរុស 
ជា អ្នក បើក បរ រ ថ យន្ត ម្នាក់  ។ 

លោក  កៃប  កត ់ នាយ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត រតន គិរី 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ  រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
ខៃត្ត រតន គរិ ីកពំងុ សាក សរួ ជន- 
សងៃស័យ ចំនួន ២ នាក់(មិន បងា្ហាញ 
ឈ្មោះ)ដោយ មនស្តៃី ម្នាក់ជា 
ម្ចាស់ ឈើ   និង បុរស អ្នក បើក បរ- 
រថ យ ន្ត ដកឹ ឈើ ម្នាក។់  ការសរួ- 
នៃះ បនា្ទាប់ ពី សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ 
ពៃល ចុះ បង្កៃប កន្លៃង លួចលាក់  
រកៃសាទុ ក និង ជួញ ដូរ ឈើបៃ ភៃទ  
លៃខ ១( សុ កៃំ និង សៃឡៅ)

ចំនួន ជាង ៥ ម៉ៃតៃ គុប។
ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក ថា  មិន ទាន់ ដឹង 

ពី ពៃល វៃលា  ដៃល តៃូវ បញ្ជូន 
ទៅ សា លា ដំបូង ខៃត្ត រតន-
គរិនីៅ ឡើយ ដោយ សារ សមត្ថ-  
កិច្ច កំ ពុង បន្ត សាក សួរ។  ជាពិ- 
សៃសសមត្ថ កចិ្ច ជនំាញ នៅ បន្ត 
សៃវជៃវ បន្ថៃម  ពៃះ សងៃសយ័ 
មន អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ចៃើន 
នាក់ ទៀត ។

លោក កៃប  កត់  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«យើង មិន ទាន់ បាន បញ្ជូន ទៅ 

កាន់តុលា ការ នៅឡើយទៃ  
ហើយ ខ្ញុ ំក ៏មនិ ដងឹ បញ្ជនូ ទៅ នៅ 
ពៃល ណ ដៃរ  ឥឡូវ នៃះ មន្តៃី 
ជំនាញ យើង កំពុង សាក សួរ  
ហើយ នៅ សៃវ ជៃវ រក អ្នក- 
ផៃសៃង ទៀត។ សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ 
យើង កំពុង ធ្វើ ការ លើ រឿង ហ្នឹ ង 
យ៉ា ង យក ចិត្ត ទុក ដក់» ។ 

លោក នូវ  ដ រា៉ា  ស្នង ការ រង- 
នគរ បាល ខៃត្ត រតន គិរី  ទទួល 
ផៃន បៃ ឆងំ បទ ល្មើស សៃដ្ឋ កចិ្ច 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន- 

សងៃស័យ ចំនួន  ២ នាក់តៃូវ បាន 
មន្តៃី នគរ បាល លោក ឃាត់ ខ្លួន  
បៃគល់ ជូន មន្តៃ ីជំនាញ នៃ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត ដើមៃបី បន្ត 
នីតិវិធី ចៃបាប់ ករណី លួច លាក់ 
នងិ ជញួ ដរូ ឈើ បៃណតី បៃភៃទ 
ស ុកៃ ំន ិង សៃឡៅ។ សណំុ ំរឿង- 
នៃះ  ផុ តដៃ លោក ហើយ  ដោយ 
មិន បាន ដឹង ពី ចំណត់ ការ បន្ត 
ទៀត ទៃ ។

លោក បន្ត ថា  បៃតិ បត្តិ ការ 
នៃះ  អនុវត្ត តាម ការ បញ្ជា ពី 
លោក  ថង  សាវុ ន អភិបា ល 
ខៃ ត្ត រតន គិរី ដោយម នការ - 
ស មៃប ស មៃួល ពី លោក  លាង 
អ៊ូ  ពៃះ រាជ អាជា្ញារ ង នៃ សា លា- 
ដ ំបងូ ខៃត្ត រតនគ ិរ ីហើយ លោក 
ជា អ្នក ដឹកនាំ  កម្លាំង ចុះ បង្កៃប 
ផ្ទាល់ នៅ ទី តាំង ខាង លើ នៃះ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «កម្លាំង 
សមត្ថ កិច្ច យើង បាន ឃាត់ ខ្លួន 
ស្តៃី ម្ចាស់ ឈើ ម្នាក់  អាយុ ជាង 
៤០ ឆ្នា ំនិង បុរស អ្នក បើក បររថ-  
យន្ត ដឹក ឈើ ម្នាក់ អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ 
យក ទៅ សាក សួរ  និង យក រថ- 
យន្ត បមៃើ ឲៃយ ការ ដឹក ឈើ  និង 
ម៉ាសុីន ចៃៀក ឈើ ធ្វើ អាជី វកម្ម  

ឈើ  និង វត្ថុ តាង ដៃល បមៃើ ឲៃយ 
អាជ ីវក ម្ម ជញួ ដរូ ឈើ មយួច ំននួ 
ទៀត។ ខ្ញុំ អត់ ចាំ ឈ្មោះ ជន - 
ស ងៃស័ យ ទៃ គឺ ខ្ញុំ បាន បៃគល់  
វត្ថុ តាង  និង ជន សងៃស័យ ទៅ ឲៃយ  
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ចាត់ ចៃង អស់ 
ហើយ» ។

លោក ឲៃយ ដឹង ដៃរ ថា ជន- 
សងៃស័យ បាន បៃកប មុខ របរ ជួញ- 
ដូរ ឈើ  និង បមៃើ សៃវា អារចៃៀ ក 
ឈើ ថៃម ទៀត  ដៃល មន កម្មករ 
មួយ ចំនួន  ប៉ុ ន្ដៃ  ពួក គៃ បាន រត់- 
គៃច ខ្លួន ។ ស្ដៃី ជា ម្ចាស់ ទីតាំង 
បាន ទិញ ឈើ ពី អ្នក ភូមិ  និង 
ឈ្មួញ ខិល ខូច មួយ ចំនួន ក្នុង 
ខៃត្ត រតន គិរី ដើមៃបី បមៃើ ឲៃយ អា- 
ជ ីវកម្ម ឈើ របស ់ខ្លនួ ដណំើរ ការ 
ល្អ។  ទោះ ជា យ៉ាង ណ ស ម ត្ថ- 
កិច្ច បាន រឹប អូស សម្ភារ  និង 
ឃាត់ខ្លួ ន  ម្ចាស់ ក៏ ដូ  ច ជា  បិ ទ 
ទីតាំង នៃះ រួច រាល់ ហើយ។

 លោក សៃ ក ហៃ អភិ បាល 
សៃុក កូន មុំ កាល ពី មៃសិល មិញ 
បាន បដិសៃ ធ ការធ្វើ អតា្ថា ធិ- 
បៃបា យ ជុំវិញ ករណី នៃះ  ដោយ 
លោក បាន អះ អា ង ថា កំ ពុង 
រវល់ ខា្លាំង ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

មណ្ឌល គិរី ៈ  កៃមុ ការងារ អន្តរ កៃសួង  
កំពុង រៀប ចំ របាយ ការ ណ៍ ដក់ ទៅ  ថា្នាក់ 
ដឹកនំា រាជ រដ្ឋា ភិបាល សមៃច បនា្ទាប់ ពី  
បាន បញ្ចប់  ការ ចុះ សិកៃសា សៃវ ជៃវ  លើ 
ករណី  កាប់ រាន ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ពៃ ខុស- 
ចៃបាប់  ក្នងុ  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី    កាល ពី ចុង- 
សបា្តាហ៍ មុន  ខណៈ សង្គម សីុវិល ចង់ ឱៃយ 
មន ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ តឹង រឹុង ចំពោះ មនៃ្ដ ីមន 
អំណច ដៃល ពាក់ព័ន្ធលើ ករណី នៃះ  ។ 

នៃះ បើ យោង តាម លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ រដ្ឋ - 
លៃខា ធិការ កៃសួង បរិសា្ថាន  និង ជាអនុ - 
បៃធាន «កៃមុ ការងារ អន្តរ កៃសួង  ដើមៃបី ចុះ 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ  លើ ករណី  កាប់ រាន  ទន្ទៃ ន 
កាន់ កាប់ ដី ពៃ ខុស ចៃបាប់  ក្នងុ តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាតិ  ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី » បាន ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ កាលពីមៃសិល មិញ។

លោកភក្តៃ  ថ្លៃង ថា ៖«កៃុម ការងារ 
អន្តរកៃសួង បាន បញ្ចប់ បៃស ក កម្ម របស់ 
ខ្លនួ  នៅ លើ ទឹក ដី ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ហើយ 
នៅ តៃមឹ ថ្ងៃទី៣១ ខៃ កក្កដ ក ន្លងទៅនៃះ។ 
កៃមុ ការងារ បាន ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត ក៏ដូច- 
ជា សៃវ ជៃវ លើ ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ មួយ 
ចំនួន និង ចុះ ទៅ តៃតួ ពិនិតៃយ នៅ តំបន់ មួយ - 
ចំនួន ដៃល មន ការ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ »។

លោក ស  ខៃង  ឧប នា យក រដ្ឋ មន្តៃ ី រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីកៃសួង មហា ផ្ទៃ  កាលពី ថ្ងៃ ទី២២  ខៃ 
កក្កដ   បាន ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច ស្តពីី« ការ-  
បង្កើត កៃមុ ការងារ អន្តរ កៃសួង  ដើមៃបី ចុះ 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ  លើ ករណី ការ កាប់ រាន  
ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ពៃ ខុស ចៃបាប់  ក្នងុ តំបន់ 

ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី »។ 
សៃចក្ដ ីសមៃច បង្កើត កៃមុ ការងារ  អន្តរ- 
កៃសួង នៃះ  លោក  ស ខៃង  បាន យោង តា ម 
ចំណរ របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី  ហុ៊ន 
សៃន ចុះ   កាល ពី ថ្ងៃទី ៨ កក្កដ  ២០២០  ។ 

 តាម រយៈ សៃច ក្ដ ីសមៃច នៃះ  លោក  ស 
ខៃង   បញ្ជាក់ ថា  កៃមុ ការងារនៃះ មន តួនា ទី  
ភារកិច្ច ចុះ សិកៃសា សៃវ  ជៃវ លើ ករណី នីមួ យ  ៗ  
នៃ ការ កាប់ រាន ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ពៃ ខុស- 
ចៃបាប់  ក្នងុ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  ស្ថតិ ក្នងុ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
ទីស្ត ីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី ចុះ ថ្ងៃទី ១២  ខៃ 
មិថុនា  ឆ្នា ំ២០២០  ឱៃយ បាន ជាក់ ស្តៃង  និង 
បៃមូល ឯក សារ និង ភ័ស្តតុាង នានា  ពាក់ ព័ ន្ធ 
ជា មួយ មន្តៃ ី  និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ សកម្ម ភាព 

ទំាង នោះ ។ លោក នៃតៃ ភក្តៃ  បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ថា ៖« បនា្ទាប់ ទៅ នៃះ  យើង នឹង រៀបចំ 
របាយ ការណ៍  ដើមៃបី ដក់ ជូន ទៅ ថា្នាក់ ដឹក- 
នំារបស់ យើង ក្នងុ ការ សមៃច  »។

ទាក់ទង នឹង ករណី រំលោភ យកដី រដ្ឋ  ក្នងុ 
ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី  ពីសំណក់ អ្នកម ន អំណ ច 
នៃះលោក   សៃង  សុវណ្ណារា៉ា  អតីត អនុ រដ្ឋ -  
លៃខា ធិការ កៃសួងយុត្តធិម៌  និង បក្ខពួក  ៣  
នាក់ ទៀត តៃវូ បាន ចៅកៃម សុើបសួរ សា លា  
ដំបូង រាជធានី ភ្នពំៃញ  ចៃញ ដីកាឃំុខ្លនួ ជា  
បណ្តាះអាសន្ន ដោយ ចោទបៃកាន់ ចំនួន  
៤  បទល្មើស ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករណី រំលោភ 
យក ដី រដ្ឋ បៃមណ  ១ ០០០  ហិកតា  នៅ  
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី  កៃយ បញ្ចប់ ការសាកសួរ  
ដោយ តំណង អយៃយការកាល ពី  ថ្ងៃទី  ២៧ 

ខៃ មិថុ នា ឆ្នា ំ ២០២០។ 
លោក អា៊ាង ម៉ៃងលី មនៃ្ដ ីសមៃប សមៃ ួល 

សមគម ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស អាដហុក  
បៃចំា ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន  ថ្លៃង  ថា  កន្ល ងមក 
គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបាន បងា្ហាញ ឈ្មោះ មនៃ្ដ ីដៃល 
ពាក់ ព័ន្ធ លើ ករណី រំលោភ បំពាន យក ដីរដ្ឋ 
នៃះ  ទៅ កៃសួង មហាផ្ទៃ  រួច ហើយ ដូច្នៃះ  
កៃមុ ការងារ អន្តរ កៃសួង  និង ថា្នាក់ ដឹក នំា 
រដ្ឋា  ភិបាល  តៃវូ តៃ មន ការ អនុ វត្ដ ចៃបាប់  
ចំពោះ មនៃ្ដ ីពាក់ ព័ន្ធ ទំាង នោះ  ដើមៃបី ឱៃយ មន 
បៃសិទ្ធ ភាព  ចៀស វាង ការ រំលោភ បំពាន ដី 
រដ្ឋ បៃប នៃះ បន្ត កើត  ឡើង ទៀត ។ លោក 
ថ្លៃងថា ៖«ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ តៃវូ តៃ ធ្វើ ទៅ ឱៃយ 
មន បៃសិទ្ធភាព ដើមៃបី ការពារ ដីរដ្ឋ ។ ខ្ញុ ំជំរុ ញ 
ឱៃយ ថា្នាក់ ដឹក នំា រដ្ឋា ភិបាលអនុវត្ដ ចៃបា ប់  បៃប 
នៃះ ។ បើ ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ មន ការ ខ្វះ ចនោ្លាះ 
ហើយ មិន  អនុវត្ដចំពោះ បុគ្គល ឬក៏ បក្ខ- 
ពួកនិយម  ដៃល ជា មនៃ្ដ ីខិល ខូច នោះ វា 
ជារូបភាព មួយដៃល អាកៃក់ បំផុត »។

លោក  គៃើង តុលា សកម្មជន ការពារ 
ពៃឈើ ក្នងុ ខៃត្តមណ្ឌលគិរី  បានជំរុញ ឱៃយ 
កៃមុ ការងារ អន្តរកៃសួង ថា្នាក់ជាតិ ដៃល ចុះ 
ទៅ សៃវជៃវ ករណី កាប់រាន ទនៃ្ទានយក 
ដ ពីៃ របស់  រដ្ឋ នៃះធ្វើ ឱៃយ បាន សីុជមៃ ថៃម- 
ទៀត  ពៃះ លោក សង្កៃត ឃើញថា ក្នងុ 
ខៃត្ដ នៃះ ការ រំលោភ យកដី រដ្ឋជាលក្ខណៈ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ  គឺ កើតឡើង ដោយ អ្នក មន 
អំណច ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«មន តៃ មនៃ្ដី 
ជំនាញ នៃះ ទៃ ដៃល ពួក គត់ អាច ដឹង ថា 
ដីនៅ ចំណុច ណ ខ្លះ ដៃល រង ផល ប៉ះ - 
ពាល់។ ចំណៃក ពលរដ្ឋ គឺ រំពឹង លើ មនៃ្ដី 
ជាអ្នក អនុវត្ដ ចៃបាប់ »៕

មន្តែីរដ្ឋបាលពែឈើកំពុងសួរស្តែនិីងបុរសលួចលាក់ទុកឈើខុសចែបាប់

កែមុការងារអន្តរកែសួងកំពុងរៀបចំរបាយការណ៍រឿងកាប់រានដីពែនៅមណ្ឌលគិរី

ក្រមុ ការ ងារ អន្តរ ក្រសួង  នៅ ព្រល ចុះ ពិនិត្រយ  ដី មាន វិវាទនៅ ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី ។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន 

កំណាត់ឈើដ្រលសមត្ថកិច្ចបង្ក្របនៅស្រកុកូនមំុ ថ្មីៗ ន្រះ។ រូប សហ ការី
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តពីទំព័រ ១...បៃុង បៃយ័ត្ន  និង ចាត់ - 
វិធានការ ឱៃយមាន បៃសិទ្ធ ភាព ដើមៃបី 
បង្ការ ការនាំ ចូល ជំងឺ តាម ពៃំដៃន និង 
ដើមៃបី ការពារ ការឆ្លង ជំងឺ ចូល ទៅ ក្នុង 
សហ គមន៍ ។ 

 វធិានការ ទាងំនោះ  រមួមាន តៃវូ បង្កើន 
ការតៃួតពិនិតៃយ អ្នកធ្វើដំណើរ ឆ្លងកាត់ 
ពៃដំៃន យក សណំាក រាល ់អ្នក កើត មាន 
រោគសញ្ញា សងៃស័យ ចាត ់កមា្លាងំ ឱៃយ ឃ្លា-ំ  
មើល ពលរដ្ឋ អនុវត្ត វិធី ការពារ ខ្លួន ពី ជំងឺ- 
ឆ្លង ហាមឃត ់ពលរដ្ឋ បៃមលូ ផ្ដុ ំកុះករ 
ណៃនាំ ពលរដ្ឋ ឱៃយ ពាក់ មា៉ាស់ ពៃលធ្វើ- 
ដណំើរ មា្ចាសស់ណា្ឋា គារ  នងិ ផ្ទះ សណំាក ់ 
តៃូវ អនុវត្ត វិធានការ បង្ការ ជំងឺឆ្លង និង 
តៃូវ បន្ត អប់រំ ពលរដ្ឋ ជា បៃចាំ ជាដើម ។ 

 លិខិត សរសៃរ ៖« ជាមួយ គា្នានៃះ 
កៃសងួសខុាភបិាលសមូ ធ្វើ ការ ណៃនា ំ   
ដល ់បង ប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ ទាងំ អស ់ឱៃយ 
ផ្អាក  ឬ ពនៃយា រពៃល  ការធ្វើដំណើរ ទៅ 
បៃទៃស វៀតណាម ជាពិសៃស  ទៅ 
តំបន់ ដៃលមាន ការ រាត តៃបាត  ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ បើ មិនចាំបាច់ » ។ 

 ចំណៃក លោក ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃី កៃ-
ស ួង  មហាផ្ទៃ  កប៏ាន ចៃញ លខិតិ ណៃនា ំ
ទៅកាន ់អភបិាលខៃត្ត នៅតាម ពៃ ំដៃន 
ជាប់  ជាមួយ បៃទៃស វៀត ណា ម  ដៃរ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ៣១  ខៃ  កក្កដា ។ លោក 

បាន ស្នើឱៃយ អភបិាលខៃត្ត ទាងំនោះ តៃវូ   
ពងៃងឹ ការគៃបគ់ៃង  ចពំោះ មធៃយាបាយ  
នងិ អ្នក ដកឹទនំញិ  ចៃញ-ចលូ ឆ្លងកាត ់
ពៃំដៃន ដៃល តៃូវ អនុ វត្ត តាម  វិធានការ 
ច តា្តា ឡី ស័ក ឱៃយបាន ហ្មត់ចត់ និង តៃូវ 
ទបស់្កាត ់ការ ឆ្លងដៃន ខសុចៃបាបរ់មួទាងំ 
បន្ត  ចុះ អបរ់ ំពលរដ្ឋ  នៅតាម ពៃដំៃន  ឱៃយ 
បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ។ 

 ការចៃញ សៃចក្ដណីៃនា ំទាងំនៃះ ធ្វើ 
ឡើង  កៃយព ីបៃទៃស វៀតណាម  បាន 
រាយការណ៍ ពី ករណី ឆ្លងជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ  ក្នុង  សហគមន៍ នៅ ក្នុង ទី កៃុង  ដា - 
ណា ង  កាលពី ថ្ងៃ  ទី ២៥  ខៃ  កក្កដា 
ហើយ ការឆ្លង ក្នងុ សហគមន៍ នៃះ បាន 
រាល ដាល  ទៅដល់ ខៃត្ត កៃុង ចំនួន ៦ 
ផៃសៃង ទៀត ក្នងុនោះ រមួមាន នៅ ទកីៃងុ 
ហាណូយ  និង ទីកៃុង ហូជីមិញ ។ 

 សរពត័ម៌ាន វៀតណាម  បាន ផៃសាយ 
ព ី ថ្ងៃ មៃសលិមញិ ថា ចាបត់ាងំព ី ថ្ងៃ ទ ី២៥  
ខៃ កក្កដា មក ទកីៃងុ ដា ណា ង មាន ករណ ី  
ក ូវដី ១៩ កើន ដល ់១០៤ ករណ ីខណៈ  
ខៃត្ត កៃងុ ចនំនួ ៦ ទៀត បាន រាយ ការ ណ ៍
ចំនួន ៤០ ករណី ដៃល ករណី ទាំងនៃះ  
សទុ្ធ  តៃ ជាប ់ពាកព់ន័្ធ នងឹ ករណ ីផ្ទុះ ឡើង  
នៅ ទីកៃុង ដា ណា ង ។ 

 លោករស់ ផ រិ ទ្ធ អភិបាលរង ខៃត្ត 
ស្វាយរៀង  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី 

មៃសិលមញិ ថា ខៃត្ត របសល់ោក មាន ចៃក- 
ពៃំដៃន ទាំងអស់ ចំនួន  ៨ កន្លៃង ដៃល 
រដា្ឋាភិបាល  បានអនុញ្ញាត ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
បៃទៃស ទាំង២  អាចធ្វើ ដំណើរ ចៃញ- 
ចូល បាន និង គា្មាន ចៃក របៀង   ទៃ ។  
លោក បញ្ជាកថ់ា ចៃក ទា្វារពៃដំៃន ទាងំ 
៨ នោះ រួមមាន ចៃកទា្វារ អន្តរ ជាតិ ២ 
កន្លៃង ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន ទ្វៃភាគ ី២ កន្លៃង 
នងិ ចៃកទា្វារ តបំន ់ពៃដំៃន ៤ កន្លៃ ង ដៃល 
ចៃក ទាំង នៃះ សុទ្ធតៃ មាន ការ អនុវត្ត 
តាម ការ ណៃ នាំ របស់ កៃសួង សុខា- 
ភិបាល  និង រដា្ឋា ភិបាល ។ 

 លោក បញ្ជាក់  ថា ៖« គា្មាន អ្នក ចៃញ-
ចូល ទៃលើក លៃង តៃ អ្នកចៃញ -ចូល 
ផ្លវូការដចូជា អ្នកការទតូ  នងិ នសិៃសិត ទៅ  
សកិៃសា ( នៅ បៃទៃស វៀតណាម ) ប៉នុ្តៃបើ  
ថា  ភ្ញៀវទៃសចរ  នងិ បៃជាពលរដ្ឋ ស្ទើរ- 
តៃ  នងឹ អស ់ទៅ ហើយ ចាប ់តាងំព ីផ្អាក 
ចៃកទា្វារ ពៃដំៃន តាងំ ព ីថ្ងៃទ ី២០  ខៃមនីា 
មក ហើយ ឥឡូវ នៅ សល់តៃ ទំនិញ 
ទៃដៃល យើង នៅ បន្ត ដោះដូរ គា្នា »  ។ 

 កាលពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញ កម្ពជុា បាន រាយ-   
ការណ៍ ពី ករណី ឆ្លង ថ្មី តៃ មា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល ធ្វើឱៃយ ចនំនួ អ្នក  ឆ្លង សរបុ កើន ដល ់ 
២៤០ នាក់ និង អ្នកជា សះសៃបើយ ថ្មី  
មាន   ចំនួន ៣២ នាក់ ដៃល ធ្វើឱៃយ ចំនួន 
អ្នកជា សះសៃបើយ សរុប កើន ដល់១៩ ៦   

នាក់ ។ កម្ពុជា បន្ត រាយការណ៍ គា្មាន  
ករ ណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  ក្នងុ សហគមន ៍
ហើយ ករណី ភាគ  ចៃើន នាំ ចូល  ពី 
កៃ បៃទៃ ស   ។ 

 កៃសងួ សខុា ភបិាល  បាន ចៃញសៃច-
ក្ដបីៃកាស នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមញិ  ដោ យ  បាន 
កៃសមៃលួ វធិានការ ចពំោះ អ្នក ដណំើរ  
ជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ កាន់ លិខិ តឆ្លង  ដៃន 
បរទៃស នងិ កៃសមៃលួ ការធ្វើ ច តា្តា- 
ឡី ស័ក មន្តៃីការទូត និង មន្តៃី អង្គ  ការ- 
អន្តរ ជាត ិ ដៃល មាន ទដិា្ឋា ការ បៃភៃ ទ   A  
និង B ។   សៃចក្ដីសមៃច នោះ បញ្ជាក់ 
ថា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល កាន់ លិខិត ឆ្លង- 

ដៃន បរទៃស  ដៃល មាន ទដិា្ឋាការ  Visa 
K តៃវូ លើកលៃង ចពំោះ ការតម្កល ់បៃក ់ 
៣ ពាន់ ដុល្លារ ប៉ុន្តៃ តៃូវមាន វិញ្ញា  បន- 
បតៃ បញ្ជាក់ សុខភាព បញ្ជាក់ ថា គា្មាន 
ជំងឺ កូ វីដ រយៈពៃល ៧២ ម៉ាងចា ប់  ពី 
ពៃល  ចៃញ ដំណើរ ។ ចំណៃក ស្ថាន- 
បៃសក  កម្ម បរទៃស  និង អង្គការ អន្តរ - 
ជាតដិៃល អ្នកការទតូ  នងិ មន្តៃ ីអង្គការ- 
អន្តរជាតិ ចូលមក កម្ពុជា តៃូវ ធានា 
អះអាង ពី ភាពអវិជ្ជមាន  ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
របស ់មន្តៃ ីរបសខ់្លនួ  នងិ តៃវូ ធានា ពកីារ-  
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ  ឱៃយបាន តៃឹម តៃូវ 
ដោយ ខ្លួន ឯង ៕

ក្រសួង២ប្រប់អភិបាលខ្រត្ត...

លោក ម៉ម បុ៊នហេង រដ្ឋ មន្តេកីេសួង សុខាភិបាល ។ រូបថត ហុង មិនា 



ថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

នគរបាលកំពុងបន្តសាកសួរពលរដ្ឋ...លោកវ៉ាគឹមហុងបានជួបពិភាក្សាជា-
មួយវៀតណាមរឿងបោះតង់តាមពំ្ដ្ន

តពីទំព័រ  ៣...អម សាលា ដំបូ ង 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ២លើក រួច មក ហើ យ 
នងិ តៃវូ បាន តលុាការ   ដាក ់ឱៃយ ស្ថតិ 
នៅ កៃម ការ តៃួត ពិតៃយ តាមផ្លូវ- 
តុលា ការ ។ លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា  
ចំណៃក  ឈ្មោះ  សា្មោន សា្មោអៃល  
ដៃល ដឹក នាំ ពល រដ្ឋ បៃើ ហិងៃសា លើ 
ស មត្ថ កិច្ច  នៃះ  ក៏ ជា បក្ខ ពួក របស់ 
កៃមុ ឈ្មោះ  សៃន  សាឡៃស  ដៃរ។  
កន្លង មក មន្ទរី បរ ិសា្ថាន  កធ៏្លាប ់បាន 
កសាង សំណំុ រឿងបញ្ជនូ ទៅ តុលា -  
ការ រួម ជាមួយសៃន សាឡៃស  ដៃរ  ។

បើ តាម លោក ភារមៃយ  បច្ចបុៃបន្ន  
បក្ខពួក កៃុម របស់ ឈ្មោះ សៃន 
សាឡៃស  នៃះ នៅ តៃ បន្ត សកម្ម ភា ព   
ឈូស ឆយ ដី  នៅ តំបន់ ឧទៃយាន - 
ជាតិ ពៃះ សីហនុ «រាម»  ដដៃល  
ទើប សមត្ថ កិ ច្ច  បា ន ចុះ ហាម ឃាត់ 
ហើយ ពួក គៃ   បៃើ ហិងៃសា លើ សមត្ថ - 
កិច្ច រហូត ឈាន ដល់ ការ ឃាត់ ខ្លនួ 
ពល រដ្ឋ ចំនួន ៤នាក់ នោះ ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖« ពៃលនៃះ  
សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ដ  យើងបាន កំណត់  
អត្ដ សញ្ញាណ កៃុម នៃះ  រួច រាល់ 
ហើយ ដៃរ ។  ចំណៃក សំណំុ រឿង របស់  
សៃន សាឡៃស  និង បក្ខពួក   នៃះ គឺ 
កំពុង ស្ថតិ នៅ ក្នងុ នីតិ វិធី រប ស់  តុលា - 
ការ  និង សមត្ថ កិច្ច ជា អ្នក សមៃច »  ។ 

លោក  ឃាង ភារមៃយ  ក្នងុ នាម រដ្ឋ - 
បាល ខៃត្ដ បាន ស្នើ ដល់ ពលរដ្ឋ  កំុ ឱៃយ 
ចាញ់ បោក ការ ញុះ ញង់របស់ បុគ្គ ល 
ឈ្មោះ សាន សាឡៃស, សា្មោន 
សា្មោ អៃ ល និង កៃុម ដៃល កំពុង ធ្វើ 
សកម្មភាព បំផុស បំផុល  ឱៃយ មាន 
សកម្មភាព កាប់ រានឈូសឆយ ដី 
សាធ រណៈ របស់  រដ្ឋ ដីពៃ នៅ ក្នុង 
ដៃន អភិរកៃស ដោយ ខុស ចៃបាប់ទៀត ។ 
លោក  បាន ពៃមាន ថា៖«សុ ំ ដក ខ្លនួ 
ចៃញ ជាបនា្ទាន់ ដើមៃបី ចៀស  ផុត ពី 
ការ  បៃឈម មុខ ចំពោះ ផ្លូវ ចៃបាប់។ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  នឹង ចាត់ វិធន ការ ចៃបា ប់  
ដោយ មិន មាន ការ លើក លៃង ទៃ » ។

លោក បញ្ជាក់ថា បច្ចបុៃបន្ន  សំណំុ - 
រឿង របស់  សៃន សាឡៃស និង 
បក្ខពួក កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង នីតិវិធី 
របស់ តុលាការ ហើយ តុលាការ បា ន 
ដាក់ ឱៃយ ស្ថតិ នៅ កៃម ការ តៃតួ ពិ និតៃយ 
តាមផ្លវូ តុលាការ ។ ករណី ដៃល បុគ្គ ល 
នៃះ និង បក្ខពួក ធ្វើ ទង្វើ ណាមួយ 
ផ្ទុយ ពីដីកា របស់ តុលា ការ នោះ ជា 
ទង្វើ ល្មើស ចៃបាប់ ។

មនិ មាន បៃភព ទាក ់ទង តណំាង 
ពល រដ្ឋ ដើមៃបី សុំ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ 
លើ បញ្ហា នៃះ បាន ឡើយ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ។ ប៉ុន្តៃ លោកសៃី  ជៀប 
សធុរ ីអ្នក សមៃប សមៃលួ អង្គការ 
ការ ពារ សទិ្ធមិនសុៃស  អាដហកុបៃ ចា ំ 

ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
កៃុម បៃជា  ពលរដ្ឋ    ដៃល កំពុង តវ៉ា 
រឿង ដីធ្លី ខាង លើ នៃះ ភាគចៃើន គឺ 
ជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ អ៊ិសា្លាម ដោយ បាន 
ចូលមក តាំង ទីលំ នៅ លើ ដី នៅ 
ឧទៃយាន ជាតិ ពៃះសីហនុ  រាម  ក្នុង 
អំឡុង ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖«កន្លង មក  
អាជា្ញាធរ ខៃត្ដ ធ្លាប់បាន ចុះ ទៅ សមៃ ប -   
សមៃលួ ដោះសៃយ ជាមួយ ពល រដ្ឋ  
ឱៃយ បញៃឈប ់មក តាងំ ទ ីលនំៅ ឈសូ- 
ឆយ ដ ី នៅ ឧទៃយាន ជាត ិពៃះសហីន ុ 
រាម ស្ថតិ នៅក្នងុ ភមូ ិរាមនៃះ  ដោយ 
ផ្ដល់ ទីតាំង ដី គោល នយោបាយ 
របស់ រដ្ឋ ជំនួស វិញ ។ បុ៉ន្ដៃ តៃ ូវបាន 
បៃជា ពលរដ្ឋ បដិសៃធ  ដោយ 
អះអាងថា ដី ដៃល រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  
ពៃះ សហីន ុគៃង  នងឹ ផ្ដល ់ឱៃយ នោះ 
គឺ  មាន ទំហំ តូច ពៃក»។

ទោះយ៉ាងណា លោកសៃ ីជៀប 
សុធរី ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីន ុ រក ដណំោះ សៃយ គោល- 
នយោ បាយ ណា មួយ សម រមៃយ   
ចំពោះ បៃជា  ពល រដ្ឋដៃល  ទៅ ចាប់ 
ដ ី នៅ តបំន ់ឧទៃយាន ជាត ិ ពៃះ សហីន ុ
រាម នោះ ដោយ ផ្តល ់ឲៃយ ពកួ គាត ់នវូ 
ដី  ដៃល អាច  សាង  សង់លំនៅ ឋាន 
បាន  ពៃះ   ពល រដ្ឋ ទាងំ  នោះ  សទុ្ធតៃ 
ពល រដ្ឋ កៃី កៃ ៕ 

 នៀម   ឆេង 
 
ស្វាយ រៀង ៈ  លោក   វ៉ា  គឹម- 

ហុង  ទៃស រដ្ឋ មនៃ្តី  និង ជា 
បៃធន គណៈ កមា្មោ ធិ ការ ចមៃុះ 
ខណ្ឌ សីមា  និង បោះ បង្គោល 
  ពៃ ំដៃន កម្ពជុា - វៀត ណាម  បាន 
ជួប ជា មួយ ភាគី វៀតណាម   
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍   ដើមៃបី ពិភា កៃសា 
អំពី ការ បោះ តង់ របស់ ភាគី វៀត-  
ណាម នៅ  ពៃំ ដៃន មិន ទាន់ ឯក- 
ភាព   តៃ មិន ទាន់ មាន លទ្ធ ផល  
នៅ ឡើយ ។ 

  បុ៉ស្តិ៍ នគរ បាល ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន 
អន្តរ ជាត ិ បាវតិ  ខៃត្ត សា្វាយ រៀង   
កាល ព ីពៃកឹ ថ្ងៃ សៅរ ៍  បាន  រៀប- 
ចំ  សណា្ដាប់   ធ្នាប់  ការពារ   សុវត្ថិ- 
ភាព  ជូន  គណៈ  បៃតិ ភូ  មួយ  ដឹក-  
នាំ  ដោយ លោក  វ៉ា   គឹម ហុង  
បាន ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ ចូល រួម បៃជុំ 
ស្ដីពី កិច្ច ការ ងារ ពៃំដៃន   ដៃល  បៃ- 
ពៃតឹ្ត ទៅ  នៅ ទ ីបញ្ជា ការ ដា្ឋាន កង ទ័ព 
ការ ពារ ពៃំ ដៃន  ម៉ុក បាយ  ស្ថិត ក្នុង 
ទឹក ដី នៃ បៃទៃស វៀតណាម ។ 

  លោក   វ៉ា  គឹម ហុង   បាន ថ្លៃង 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ឲៃយ ដងឹ កាល ព ី
មៃសិល មិញ យ៉ាង ខ្លី ថា  កិច្ច បៃជុំ 
នៃះ បាន ពិភាកៃសា ជា មួយ ភាគី 
វៀត ណាម អំពី ការ បោះ តង់ នៅ 
តាម បណោ្ដាយ តំបន់ ពៃដំៃន  មនិ 
ទាន់ ឯក ភាព រវង កម្ពុជា និង 
វៀត ណាម ។ 

  លោក   មាន បៃ សាសន ៍ឲៃយ ដងឹ 
ទៀត ថា៖   « អត់ មាន អី ទៃ  មាន 
តៃ រឿង បោះ តង់ បោះ អី បន្តិច- 
បន្តួច   ខ្ញុំ មិន ទាន់ ចង់ និយយ 
រឿង នៃះ ទៃ  ដោយ សារ យើង 
កំពុង ចរចា គា្នា រឿង នៃះ » ។ 

  កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន   លោក  សៃ ី 
កុយ  ពិសី   អនុ បៃ ធន លៃខា ធិ- 
ការ ដា្ឋាន អចិនៃ្តយ៍ នៃ អាជា្ញា ធរ- 
ជាត ិទទលួ បន្ទកុ កចិ្ចការ ពៃ ំដៃន 
បាន ថ្លៃង ថា  ត ង់   ដៃល  វៀ ត   ណាម  
បោះ  មាន ជាង   ៤០ កន្លៃង   នៅ 
តំបន់  មិន ទាន់ ឯក ភាព គា្នា   លើ  
ខៃសៃ  ពៃំ  ដៃន ។  ទី តាំង ទាំង នោះ   
មនិ  មៃន ជា ដ ី វៀត  ណាម  ហើយ 
ក៏ មិន ទាន់  ជា  ដី  កម្ពុជា   ពៃញ- 
លៃញ នោះ ដៃរ   បៃ ទៃស ទាំង ២ 
តៃូវ បន្ត ពិភា កៃសារ ក ចំណុច ឯក- 
ភាព បន្ត ទៅ ទៀត ។ 

  លោក សៃ ីបន្ត ថា   កៃ សួង មហា - 
ផ្ទៃ   បាន  និង កំពុង ធ្វើ ការ ងារ  នៃះ  
ហើយ រឿង នៃះ  ជា រឿង ដៃល 
និយយ គា្នា បាន ជា លក្ខណៈ ទ្វៃ- 
ភាគី   មិន  មៃន ជា រឿង  ធំ   ដំុ  ដោះ- 
សៃយ  មិន  ចៃញ   ដៃល  ចំា  បាច់  
ទៅ រក គៃ  ជួយ  នោះ  ទៃ។  កម្ពជុា  
បាន  ធ្វើការ ត វ៉ា តាម រយៈ កៃ សួង 

ការ បរ ទៃស ១ដង ជា ២ ដង ទៅ 
វៀត ណាម ហើយ  ហើយ វៀត- 
ណាម ថា   ពៃល ចប់ កូវីដ ១៩   គៃ 
នឹង  ដក  តង់ ទំាង នោះ ចៃញ ។ 

 លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖ « យើ ង  ខ្ញុំ    
និង  ថា្នាក់  ដឹក  នាំ  ពៃំដៃន  ជា - 
ពិសៃស  សម្តៃច  តៃជោ   បាន 
ដាក ់ទាងំ ជវីតិ ដើមៃប ីការ ពារ ទកឹ- 
ដី មួយ នៃះ រហូត មក។  ដូច្នៃះ 
គៃប់ ដង្ហើម ចៃញ  ចូល  របស់  ខ្ញុំ  
មិន ដៃល  ភ្លៃច  នូវ  កាត  ព្វ  កិច្ច  
របស់  ខ្លួន  ឡើយ  គឺ   ការ ពារ  ឲៃយ 
បាន  បូរណ ភាព ទឹក  ដី  និង មិន 
ឲៃយ បរទៃស  ណា  មក  បំពាន 
កម្ពុជា  ហើយ  កម្ពុជា ក៏ មិន 
បំពាន ទឹក ដី គៃ វិញ ដៃរ » ។ 

  លោក  គ ង់  សុ ភ័ណ្ឌ  អភិ បាល 
ខៃត្ត កណា្ដាល  បាន បៃប់ ឲៃយ 
ដឹងកាល  ពី មៃសិល មិញ ថា  មក 
ទល់ ពៃល នៃះ  មិន មាន អ្វី បៃ- 
បៃួល ទៃ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បោះ 
តង ់របស ់វៀត ណាម នៅ ពៃ ំដៃន 
មិន ទាន់ ឯក ភាព ក្នុង ខៃត្ត របស់ 
លោក។   លោក បញ្ជាក់ ថា តង់ 
ដៃល វៀត ណាម បាន បោះ នៅ 
តាម ពៃំ ដៃន មាន សរុប   ២៤   
កន្លៃង នៅ លើ ពៃំ បៃ ទល់ ជាង   
២៩  គី ឡូម៉ៃ តៃ ជា មួយ ខៃត្ត 
កណា្ដាល។  ប៉ុន្តៃ ចំណុច ដៃល 
មិន ទាន់ ឯក ភាព មាន បៃវៃង 
បៃមាណ ជិត   ១២  គីឡូ  ដៃល 
នៅ លើ ទី តាំង ទាំង នៃះ វៀត ណាម 
បានសាងសង់តង់  ចំនួន  ៩  
កន្លៃង។   ទោះ យ៉ាង ណា  អាជា្ញា ធរ 
មូលដា្ឋាន តាម ពៃំដៃន បៃទៃស 
ទាំង២បាន ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង គា្នា ជា 
ញឹក ញាប់ អំពី បញ្ហា នៃះ។

 លោក  ថ្លៃង ថា៖   «ទី ១ យើង 
កុំ ឲៃយ គាត់ ធ្វើ អី ខុស បន្ថៃម  ទី២ 
ស្នើ ឲៃយ គាត់ ដក  ហើយ គាត់ ចុង 
កៃយ ដូច ជា ចង់ ចាប់ ផ្ដើម  
រៀប រយ ហើយ។  អា ហ្នងឹ ទំនាក់- 
ទំនង គា្នា ថា្នាក់ មូល ដា្ឋាន។   ប៉ុន្តៃ 
ដល់ មួយ រយៈ ពៃល នៃះ  កូវីដ 
បាន កើន ឡើង ខា្លាងំ   ជា ពសិៃស 
សហ គមន៍ របស់ គាត់ កើត 

កូវីដ។  អី៊ចឹង គាត់ តៃ មក  រដ្ឋបាល 
ថា្នាក ់មលូ ដា្ឋាន សៃកុ  ឃុ ំថា  គាត ់
កំពុង បៃឈម ការ លំ បាក  និង 
ដាក់ ផៃន ការ កុំ ឲៃយ មនុសៃស ចៃញ 
ចូល។  អ៊ី ចឹង តាម ចំណុច ទាំង- 
អស់ គាត់ យក អាទិ ភាព លើ កូវីដ   
គាត់ និយយ មក អ៊ី ចឹង   ហើយ 
យើង ក៏ បៃយ័ត្ន អា ហ្នឹង ដៃរ » ។   

លោក បន្ត ថា ៖   « ប៉ុន្តៃ បើសិន  
ចប់ កូវីដ ហើយ គាត់ មិន ដក  
អាហ្នឹង ជា បញ្ហា ដៃល យើង តៃូវ 
បៃ តិកម្ម   ធ្វើ តប ត ផៃសៃងៗ តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់ ដៃល មាន»។

 លោក   គិន   ភា  បៃ ធន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទនង អន្តរ ជាតិ  នៃ 
រាជ បណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា  បាន 
ថ្លៃង កាលពី  មៃសិល មិញ ថា   កម្ពជុា 
បាន ដាក់ លិខិត ទៅភា គី វៀត- 
ណាម ចៃើន សាហើយ  ប៉ុន្តៃ 
ចម្លើយ ព ីវៀត ណាម  ហាក ់ដចូ- 
ជា មិន ទាន់ អាច ទទួល យក- 
បាន។   រដា្ឋាភិ បាល បាន យក ចិត្ត- 
ទកុ ដាក ់លើ បញ្ហា នៃះ  ប៉នុ្តៃ ភាគ ី
វៀត ណាម ហាក់ ដូច ជា មិន សូវ 
គោ រព ដល់ ចំណង  កិច្ច សហ បៃ- 
តិ បត្តិ ការ នៃ បៃទៃស ទាំង ២។ 

  លោក ថ្លៃង ថា៖  «បើ គាត ់ផ្ដល ់
តម្លៃ មិត្ត ភាព   បៃហៃល ជា ការ 
តវ៉ា នៃះ តៃូវ បាន យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់   ហើយ តង់ ទាំង អស់ នោះ 
គួរ តៃូវ បាន រី ចៃញ ហើយ  មិន- 
មៃន ដើមៃបី បងា្កា រកូវីដ  បៃ រជា 
យក តង់ មក ដាក់ នៅ តំបន់ 
ពៃំដៃន ដៃល មិន មាន ការ ឯ ក- 
ភាព គា្នា នោះ ទៃ។   នៃះ បងា្ហាញ 
ចៃត  នា មួយ មិន ល្អ ចំពោះ បៃ- 
ទៃស ជតិ ខាង ផង គា្នា» ។  លោក  
ប ន្ត ថា  ករណី បៃវត្ត ិសាស្តៃ កម្ពជុា 
កៃម  និង កោះ តៃល់  គឺ ជា 
ករណ ីដៃល ធ្វើ ឲៃយ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា 
មិន មាន ទំនុក ចិត្ត លើ វៀត- 
ណាម   ដោយ សារ តៃ វៀតណាម 
ចលូ មក ហើយ   ចៃើន តៃ មិន ចៃញ 
ទៅវិញ។   នៃះ ជា ចំណុច ដៃល 
ពលរដ្ឋ កម្ពុ ជា តៃូវ ពិចារ ណា ពី 
មៃ រៀន បៃ វត្តិ សា ស្តៃ ៕ 

លោក វ៉ា គឹមហុង និង មន្តេ ីកិច្ចការ ពេដំេន ថតរូបជំុគ្នា។ រូបថត GDI
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ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី តៃសៃង
និពន� ន យក

ចូសហូ ពូរ៉ូស៉តមៃន                           
�្រ ធា នគ ្រ ប់គ្រ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្រ ធា ន គ្រ ប់គ្រ ង កា រីនិពន�  

សូ វិសា ល
អនុ�្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស ស៉ខៃង, ពៃ ៉ំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គ៉ណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ ស៉ីម៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហ៉ង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   គ្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស ស៉ខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃ៉ត ស៉ភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រ៉�, ហឹ៉ន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,ស៉ទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង ស៉ខគន�   

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊៉ន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� ស៉ី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហ៉ង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ ួលអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, ម៉ី ស៉ម៉នី, សួន ឡង់ទី

�្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម ស៉កៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចន ទំព័រ

សួន  សា វា �តឌី, ជំ៉  ស៉គន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អ៉៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊៉ន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   ម៉ន្ន ីរៈ, 012 123 7777

កៃវ  ព៉ទ្ធ ី, 012 966 605
ផន ស៉ខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត

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

�្រ ធា ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  ស៉ជា តិ

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

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ ធា នគណន្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរចន គ្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី ស៉ីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត សៀម� ប
ស៉ភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហ៉៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ង៉សៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 តពីទំព័រ ១... ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  បន្ទាប ់ព ីសមត្ថកចិ្ច  ឆៃក- 
ឆៃរ រកឃើញ ថ្នាំញៀន បៃភៃទ 
ម៉ៃត ំហ្វៃតាមនី ចនំនួ ២០០ គឡី-ូ 
កៃម  ដៃល ពកួគៃ បានដកឹ ជញ្ជនូ 
តាម រ៉ឺម៉ក កង់ ៣ ឥណ្ឌា។

ទោះ យ៉ាងណ  លោក ម៉ក់  ជីតូ  
មិន បានបៃប់ ឲៃយដឹង អំពី អត្ត- 
សញ្ញាណ នៃ ជនសងៃស័យ ទាំង២ 
នោះទៃ  កាលព ីមៃសលិមញិ  ដោយ 
លោក ថ្លៃងថ ៖«នៅ ពៃលនៃះ 
សមត្ថកិច្ច យើង កំព៉ង បន្ត ធ្វើការ- 
សៃវជៃវ រក បណ្ដាញ របស់ ពួក- 
គៃ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ស៉ំ មិនបៃប់ ឲៃយ ដឹង 
អំពី អត្តសញ្ញាណ របស់ ពួកគៃ 
ទាំង២ ជាបណ្ដាះ អាសន្ន សិន។ 
ពួកគៃ ទាំង ២ គឺ ជា ជនជាតិ ខ្មៃរ  
ហើយ គៃឿង ញៀន ទាំង ២០០ 
គឡី ូកៃម នោះ  គ ឺពកួគៃ នចំលូ ព ី
បៃទៃស ឡាវ តាម ផ្លវូ ទកឹ។ ពកួគៃ 
ជាកៃ៉ម ចាស់  ដៃល សមត្ថកិច្ច 
យើង  បានសៃវជៃវ  និង ស្វៃង- 
រកចាប់ ខ្លួន ជាយូរ មក ហើយ»។

បើ តាម មន្តៃី នគរបាល ជាន់- 
ខ្ពស់ រូបនៃះ  ការបង្កៃប ចាប់ ជន- 
បៃពៃឹត្ត បទល្មើស ជួញដូរ គៃឿង- 
ញៀន ឆ្លងដៃន ២នក ់នោះ  កម្លាងំ 
នគរបាល មន្ទរី បៃឆងំ គៃឿង ញៀន  
បានសហការ ជាមយួ កម្លាងំ ជនំញ  
នៃ ស្នងការ ដា្ឋាន នគរបាល រាជ- 
ធានី -ខៃត្ត ទាំង អស់។ កៃ ពីនៃះ  
កម៏ន ការ ចលូ រមួ សមៃប សមៃលួ 
ផ្នៃក ចៃបាប ់ព ីតណំង អយៃយការ អម- 
សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ  
កំពង់  ស្ពឺ  និង ខៃត្ត ពៃះវិហារ។ 

លោក បន្ត ថ  នៅពៃល នៃះ ជន- 
បៃពៃឹត្ត បទល្មើស គៃឿង ញៀន 
ទាងំ២ រមួទាងំ វត្ថតុាង គៃឿង ញៀន    
ម៉ៃតំហ្វៃ តាមីន ២០០ គីឡូ កៃម  
និង មធៃយោបាយ ដឹកជញ្ជូន រ៉ឺម៉ក 
កង់ ៣ ឥណ្ឌា ១គៃឿង តៃូវបាន- 
កម្លាំង នគរបាល ជំនញ បៃឆំង 
បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន  ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ  កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន 
ទៅ តល៉ាការ ខៃត្ត ពៃះវហិារ  ដើមៃបី 
មន ចំណត់ ការ បន្ត តាម នីតិវិធី។   

ជ៉ំវិញ ករណី នៃះ  លោក សៃី  ជ៉ំ 
កន្និយ៉ា  បៃធាន លៃខាធិការដា្ឋាន 
សាលា ដបំងូ ខៃត្ត ពៃះវិហារ បាន- 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉ស៉្តិ៍ ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថ  
ជនសងៃស័យ ២នក ់ដៃល ពាក ់ពន័្ធ 
សំណុំរឿង បទ ល្មើស  ជួញដូរ 
គៃឿង ញៀន ឆ្លងដៃន នោះ  កំព៉ង 
ស្ថតិ កៃម នតីវិធិ ីនៃ ការស៉ើប សរួ 
របស់ ត៉លាការ នៅ ឡើយ។

គរួ បញ្ជាក ់ថ  ការផលតិ  ចរាចរណ ៍ 
ជួញដូរ គៃឿងញៀន លើ ពិភព- 
លោក  និង ក្នុង តំបន់  តៃូវបាន គៃ 
កត ់សម្គាល ់ឃើញថ  នៅតៃ មន 
កា របៃបៃលួ កើន ឡើង ឥត ឈប-់ 
ឈរ  ហើយ លៃបិច កល លួចលាក់ 
ធ្វើ សកម្មភាព របស់ កៃ៉ម ឧកៃិដ្ឋ- 
ជន  គៃឿងញៀន  កាន់តៃ មន 
លក្ខណៈ ស្មុគសា្មាញ ជាង ម៉ន។  
កតា្តា ទាំងនៃះ បានធ្វើ ឲៃយ កម្ពុជា  
នៅតៃ បន្ត ទទួល រង នូវ ឥទ្ធិពល 
ដ៏អាកៃក់  និង ការគំរាម កំហៃង ពី 
ការចរាចរ ឆ្លងកាត់  និង ហូរ ចូល 
គៃឿងញៀន ទាំង តាម ផ្លូវ គោក  
ផ្លវូ ទកឹ  ផ្លវូ អាកាស  នងិ តាម បញ្ញើ 
បៃសណយី ៍ កដ៏ចូ ជា ការប៉ន៉ បង៉ 

ផលតិ កៃច្នៃ គៃឿងញៀន  នងិ ការ- 
រីក  រាលដាល នៃ ការបៃើបៃស់ 
គៃឿងញៀន នៅ ផ្ទៃ ក្នុង បៃទៃស ។ 

គិត ចាប់ ពីថ្ងៃទី ១  ខៃមករា  
ដល់ ថ្ងៃ ទី៣១  ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  កម្លាំង សមត្ថកិច្ច បាន- 
បង្កៃប ករណី គៃឿង ញៀន សរ៉ប 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស  បាន ចំនួន  
៦១៦៩ ករណី  និង បានឃាត់ ខ្លនួ 
មន៉សៃស សរ៉ប ចំនួន ១២ ២៧៤ 
នក់។ ក្នុង នោះ មន សៃី្ត ចំនួន 
៧៦៤ នក់  និង មន ជនបរទៃស 
ចំនួន ១៧៨ នក់  មន ១៤ 
សញ្ជាតិ។ នៃះ បើ យោង តាម- 
របាយ ការណ៍ របស់ សមត្ថកិច្ច 
បង្កៃប គៃឿងញៀន  ដៃល ភ្នពំៃញ- 
ប៉៉ស្តិ៍ ទទួលបាន នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី២  
ខៃសីហា  ឆ្នាំ២០២០។

វត្ថុតាង សារធាត៉ ញៀន គៃប់- 
បៃភៃទ  ដៃល រឹបអូស បាន មន 
ចំនួន ជាង ២៩០ គីឡូកៃម  និង 
៧៨៩ កញ្ចប់ តូច  កញ្ឆា ជាង 
២៥០ គីឡកូៃម  នងិ សម្ភារ ចាប-់ 
យក មន រថយន្ដ ៧៦ គៃឿង  ម៉ូតូ 
១ ៥២៩ គៃឿង  ទរូស័ព្ទ ៤ ២៩១ 

គៃឿង  ជញ្ជងី ២៧៦ គៃឿង  អាវធ៉- 
ខ្លី ១៦ ដើម  អាវ៉ធ វៃង ១៧ ដើម។ 

ដោយ ឡៃក  តល៉ាការ បៃជាជន 
ខៃត្ត តៃ និញ  បៃទៃស វៀតណម  
កាលពី ថ្ងៃទី ៣១  ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  បានសមៃច កាត់ ទោស 
បៃហារជីវិត ស្តៃី ខ្មៃរ ម្នាក់  ឈ្មាះ 
មៀច សៃ ីនង  អាយ ៉២៧ឆ្នា ំ មន 
ទីលំ នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ  ពី 
បទ« ជញួដរូ គៃឿង ញៀន ឆ្លង កាត ់
ពៃដំៃន កម្ពជុា- វៀត ណម»។ នៃះ 
បើ យោង តាម ការផៃសាយ របស់ 
ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌មន វៀត ណម  
VNA  កាលពី ថ្ងៃ ស៉កៃ សបា្ដាហ៍ 
ម៉ន ។ របាយ ការណ៍ ព័ត៌មន 
របស ់ VNA  បាន រៀប រាប ់ ថ  ស្តៃ-ី 
ខ្មៃរ រូបនោះ តៃវូកម្លាងំ សមត្ថ  កិច្ច 
នគរបាល វៀត ណម ចាប់ ឃាត់   
ខ្លួននៅ ពៃំដៃន អន្តរជាតិ បាវិត - 
ម៉៉ក បៃ  ក្នុង ទឹកដី ខៃត្ត តៃនិញ  
កាលពី ថ្ងៃទី ២ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩  
បន្ទាប់ ពី បាន ឆៃកឆៃរ រកឃើញ 
ថ្នាំញៀន បៃភៃទ ម៉ៃ តំ ហ្វៃ តា មីន 
៥ កញ្ចប់ ដៃលមន ទម្ងន់ ជិត 
៥គីឡូ កៃម៕

គឹម  សា រុំ

ការ រស់ នៅ ក្នុង សហ គ មន៍  
មន ពលរ ដ្ឋ ខ្លះ បាន ពងឹ ពាក ់គ្នា 
លើ បញ្ហា អ្វីមួ យ ចំនួន។ដូ ច ជា  
ការ  ខ្ច ីសៀវ ភៅគៃ ួសារ  ឬ សៀវភៅ  
សា្នាក ់នៅ របស ់អ្នក ផៃសៃង  យក ទៅ 
បញ្ចាំ ខ្ចីល៉ យ គៃ ជាដើម ។ តើ 
ករណ ីបៃប នៃះ ខស៉ ន ឹង ផ្លវូ ចៃបាប ់
ដៃរ ឬទៃ  ? ជ៉ំវិញ បញ្ហា នៃះ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ស៉្តិ៍ បាន សម្ភាស ជា មួយ  
លោក  មៃ ធាវី  ផ៉ន   ធារិន  ការិ- 
យ ល័យ មៃ ធាវី ផ៉ន ធារិន   នៅ 
បរ៉ ីឌ ឺរ៉ ូយ៉ាល ់មៃ គង្គ  ផ្ទះ លៃខ ៧១  
ផ្លូវ M 0 8  ភូមិ ខ្ទរ  សងា្កាត់ ពៃក- 
លៀប  ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  ដៃល មន ខ្លឹម សារ 
ដូចខាង កៃម៖    

ឧបមា ថា  លោក (ក) បាន ខ្ចី 
សៀវភៅ គ្រសួារ លោក (ខ) ទៅ 
បពំ្រញ ជា ឯកសារ ដាក ់បញ្ចា ំខ្ច ី 
លយុ គ្រ ។ ប៉នុ្ត្រ បន្ទាប ់ព ីខ្ច ីលយុ 
រចួ លោក (ក)  បាន គ្រច  ខ្លនួ បាត ់ 
ដចូ្ន្រះ មា្ចាស ់ លយុ បាន ទារ បណុំល  
ពី លោក (ខ) ព្រះសំអាង  ថា  
លោក (ខ) មាន ឈ្មោះ  នៅក្នងុ 
សៀវ ភៅ គ្រួ សារ  និង ប្តឹង  ន គរ- 
បាល ឲ្រយ ឃាត់ ខ្លួន ។ ក្នុងករណី 
ន្រះ  តើ លោក (ខ) ត្រូវ ត្រ សង 
បំណុល ជំនួស ឬ? 

ក្នងុ ករណ ីការ ដាក ់បញ្ចា ំខាង- 

លើ នៃះ មិ នតៃឹ ម តៃូវ តាម ទមៃង់ 
ចៃបាប់ ឡើយ  ដោយ ហៃត៉ ថ  
សៀវ ភៅ គៃសួារ ជា អត្តសញ្ញាណ  
សមៃប់ សម្គាល់ គៃួសារ  មិន- 
មៃន ជាក ម្មវត្ថុ នៃការ ដាក់ បញ្ចាំ 
ឡើយ ។ ទោះ បី មនការ យល់- 
ពៃម ការ ដាក់ បញ្ចាំ ក៏ ដោយ  ក៏ 
លោក (ក)និង ម្ចាស់ល៉យមិន 
អាច បង្កើ តកិច្ច សនៃយោ ខ្ចី បៃក់ 
ដោយ ការ ដាក ់បញ្ចា ំទៃពៃយ  ឬវត្ថ ុ
របស ់លោក (ខ) បាន ឡើយ  បើ 
ម្ចាស់ ល៉យ មិន បាន ជូន ដំណឹង 
មក លោក (ខ)  ឬមនិ មន ការ- 
ចូល រួម រវា ងម្ចាស់ ល៉ យ និង 
លោក (ខ)ក្នុង ការ បង្កើត   កិច្ច - 

សនៃយោ ធាន សិទ្ធិ លើ បំណុល 
របស់ លោក (ក) នោះ។ ផ្អៃក តាម  
អង្គ ហៃត៉ នៃះ  ម្ចាស់ បំណុល មិន- 
មន ទំនក់  ទំនង គតិ យ៉ត្ត ជា មួយ  
លោក (ខ) ហើយ លោក (ខ) 
ក៏ មិន មន កា តព្វ កិច្ច តៃវូសង  
បៃក់ ជំនួស លោក( ក) ដៃរ ។

ដោយ ឡៃក  ក្នងុ ករណ ីលោក 
(ក) នងិ លោក (ខ) បាន ឃប៉- 
ឃិត គ្នា បៃើ មធៃយោ បាយ ទ៉ច្ច រិត 
បោក បៃស ់ម្ចាស ់លយ៉  កៃយ 
ពីស មត្ថ កិ ច្ចបា ន រ កឃើ ញ ពី 
តមៃ៉យ ភ័ស្តុ តាង ផៃសៃង ៗ តា ម 
បណ្តឹ ងរ បស់ ម្ចាស់ ល៉យ  នោះ 
លោក (ក) នងិ លោក (ខ)អាច 

នឹង តៃ ូវទទួ លខ៉ស តៃ ូវផ្នៃ កពៃហ្ម-  
ទ ណ្ឌ និង សំណង ទៅម្ចា ស់- 
ល៉ យ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។  

ហ្រ តុអ្វី បាន ជា  លោ ក (ខ)
មាន ចំ ណ្រក ទ ទួល ខុ សត្រ ូវច្រញ  
សង បំ ណុល ជំនួស លោក (ក)?  
តើ លោក( ខ) ត្រូវ មាន ទោស-  
ព្រហ្ម ទណ្ឌ ឬទ្រ ?

 ក្នងុ ករណ ីលោក (ខ) មនិ បាន 
ចូល រួម ដោយ ផ្ទាល់ ក្នុង ការ- 
ខ្ចល៉ីយ ជាមួ យលោ ក( ក)  ម្ចាស់-  
ល៉យ បាន បង្កើត សិទ្ធ ិលើ បំណុល 
របស ់ខ្លនួ  ដោយ ម្ចាស ់លយ៉ បាន 
ជូន ដំណឹ ង  មក លោក (ខ) 
ហើយ លោក (ខ)បាន  យល់-  
ពៃម ទទលួ ខស៉ តៃវូ លើ បណំលុ 
ដៃល លោក( ក) បាន ខ្ច ីពីម្ចា ស់- 
ល៉ យ។ក្នុង ករណី កិច្ច នៃះ លោក-  
(ខ)    តៃវូ មន កាត ព្វកចិ្ច ទទលួ-  
ខ៉ស តៃូវ សង បៃក់ ទៅ ម្ចាស់- 
លយ៉ ។ ដោយ ឡៃក  លោក (ខ) 
ដៃល ជាអ្នក សង ជំនួស  តៃូវ 
ទទលួ បាន ការ ផ្ទៃរ ដោយ ស្វយ័- 
បៃវត្តិ នូវ សិទ្ធិ លើ បំណុល  និង 
សិទ្ធិ ផៃសៃង ទៀត ដៃល ម្ចាស់- 
បំណុល ធា្លាប់ មន លើ លោក(ក)។  
តាម អង្គ ហៃត៉ ខាង លើនៃះ  ជា 
វវិាទ រដ្ឋ បៃបវៃ ណ ីសទិ្ធ ិលើ បណំ ុល  
មិនមៃ ន ជាក ម្ម  វត្ថុ ដៃល លោក 
( ខ) តៃវូ ទទួលខ៉សតៃូវ ផ្នៃក 
ពៃហ្មទ ណ្ឌ ឡើ យ។

 ចុះ បើ ករ ណីលោ ក(ខ)ចាប ់
លោក(ក)បាន  ប៉នុ្ត្រ លោ ក (ក) 
គ្មោន លុ យ សង បំណុ លគ្រ  តើ 
តាម គោល កា រណ៍  ច្របាប់ ដោះ- 
ស្រ យប្រ បណា  ?  

 ករណ ីអង្គ ហៃ តដ៉ៃ លរៀប រាប ់
ក្ន ុង សណំរួ ទ២ី ខាង លើ លោក- 
(ខ) មន សទិ្ធ ិទាម ទារ បណំលុ  
និង សំណង ខូច ខាត ផៃសៃងៗ 
ដោយ ផ្ទាល់ ពី លោក(ក) បាន 
ក្នុ ងឋា នៈ ខ្លួន (លោក ខ) ជា 
ម្ចាស ់ បណំលុ ដៃល លោក (ខ) 
បាន សង ជំនួស ទៅ ម្ចាស់ ល៉យ  
ឬ លោក (ខ)អាច ទាម ទារ ឲៃយ 
លោក (ក) ទទលួ ខស៉ តៃវូ សង- 
បំណុល ទៅ ម្ចាស់ ល៉យ។  ក្នុង 
ខណៈ ដៃល លោក (ក )   បាន និ- 
យ យ ថ  ខ្ល ួនទទ ួលខស៉ តៃវូ លើ 
ប ំណលុ  នងិ សណំង ផៃសៃងៗ  តៃ 
ខ្លនួ មិនម ន បៃ ក់ សង ឬ មិនពៃម 
សង  លោក   (ខ) ឬ ម្ចាស់ ល៉យ 
អាច ប្តងឹ ទៅ តល៉ា ការ ដើមៃប ីទាម- 
ទារ បៃក់ ដៃល លោក (ក) ជំ- 
ពាក់ បាន។ ក្នុង ករណីដៃ លលោ ក - 
( ក) មន ទៃ ពៃយ ដចូ ជា  ដ ីផ្ទះ  ម៉តូ ូ
ឡាន ។ល។  ហើយ លោក (ក )  
មិន ពៃ ម   លក់ ចាត់ ចៃង សង បំ- 
ណុ លឬដោះ ដូរឲៃយ ទៅម្ចាស់ ល៉យ  
ឬ លោក (ខ )នោះ ម្ចា ស់ បំណុ ល 
អា ច ប្តងឹ   ទៅ តល៉ា  ការ ដើមៃបី ស្នើ- 
ស៉ំ អន៉វត្ត ដោយ ប ង្ខំបា ន៕ 

បញ្ជនូជនសង្ស័យ២នាក់ពាក់ព័ន្ធ...

តើការយកបណ្ណគួ្សារទៅបញ្ចាខំ្ចលុីយតឹ្មតូ្វឬទ្?

លោកម ្រធាវី ផុន ធារិន កាលពីព្រលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,800 18,300 18,360 17,400

2 GTI 2,790 2,790 2,790 2,790

3 PAS 14,940 14,900 15,240 14,900

4 PPAP 11,640 11,700 11,700 11,200

5 PPSP 2,300 2,280 2,300 2,280

6 PWSA 5,580 5,560 5,580 5,520

កាលបរិច្ឆេទ : ៣១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កេមុហ៊នុ ចុះ បញ្ជអីា-  
ជវីកម្ម តាម ថ្នាល បច្ចេក វទិេយាពត័-៌  
មាន បាន កើន ដល់ ជិត  ៣០០  
ហើយ ចាប់  តាំង ពី  រដា្ឋាភិបាល 
សមេច  ដាក់ ឲេយ ដំណើរ ការ ជា- 
ផ្លូវ ការ កាល ពី ពាក់ កណ្តាល ខេ 
មិថុនា  កន្លង មក ។

កេសងួ នងិ សា្ថាបន័រដ្ឋ យ៉ាង- 
ហោច  ៦  តេូវ បាន ដាក់ បញ្ចូល 
ទៅ ក្នងុ បេពន័្ធ ចុះបញ្ជ ីអាជវីកម្ម 
តាម ថ្នាល បច្ចេកវិ ទេយា ព័ត៌ មាន  
ដេល ជា បេព័ន្ធ ចុះបញ្ជី ថ្មី បំផុត 
នឹង ជួយ បង្កើន បរិយ កាស វិនិ-
យោគ នៅ កម្ពុជា។

លោក មាស សខុ សេនសាន 
អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង សេដ្ឋ កិច្ច 
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថ គិត 
តេឹម ថ្ងេ ទី២៩ ខេ កក្កដា មាន 
កេុមហ៊ុន សរុប ២៨៧  បាន ចុះ- 
បញ្ជី តាម ថ្នាលបច្ចេក វិទេយា ព័ត៌ - 
មាន បេកប ដោយ  ជោគ ជយ័  និង 
៣២៣  កេមុ ហ៊នុ ផេសេង ទៀតកេ-
សួង កំពុង ពិនិតេយ ។ ជា មធេយម 
កេមុ ហ៊នុ ទាងំ នេះ ចណំយ ពេល  
៨ ថ្ងេ   ដើមេបី ចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម ។

លោក ថ្លេង ថ៖  «កេម គនំតិ 
ផ្តួច ផ្តើម របស់ ឯកឧត្តម រដ្ឋមនេ្តី  
បេពន័្ធ នេះ  គជឺា កចិ្ច ការ មយួ ដេល  
បាន ជួយ សមេួល យ៉ា ង ចេើន 

ដល់ ការ ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម តាម 
បេព័ន្ធ អនឡាញ ដេល  សេប 
នឹង គោល នយោបាយ អភិវឌេឍ 
ឧសេសាហកម្ម  ៤.០ របស់ រដា្ឋា ភិ-  
បាល ក្នុង ការ ធ្វើ ទំនើប កម្ម តាម  
បេព័ន្ធ បច្ចេក វិទេយា »។

លោកបន្ត   ថ បេពន័្ធចុះបញ្ជថី្ម ី 
នេះ នងឹ តមេវូ ឲេយ កេមុ ហ៊នុ បពំេញ  
ទមេង់ ចុះបញ្ជី អាជីវ កម្ម តេ ១ 
លើក  គត់ ដោយ ចំណយ ពេល 
យ៉ាងយរូ  ៨ ថ្ងេ ។ លោកថ្លេងថ៖ 
«នេះ ជា គោល ដៅ បង្កើត  បរិ-
សា្ថាន  វនិ ិយោគ ឲេយ បាន ល្អ បេសើរ   
ដើមេប ីទាក ់ទាញ ការ វនិយិោគ ឲេយ  
កាន់ តេ  ចេើន  ចូល មក កម្ពុជា។  
នេះ ជា កាតព្វ កិច្ច របស់ កេសួង 

សេដ្ឋកិច្ច ដេលចង់ ឲេយ  មាន 
ស្ថរិភាព មា៉ាកេ ូសេដ្ឋកចិ្ច។ យើង 
ក ៏ចង ់ឲេយ សេដ្ឋ កចិ្ច  យើង រកី ចមេើន  
ដោយ លក្ខ ខណ្ឌ នេ ការ វនិ ិយោគ   
ល្អ ដូច្នេះ យើង បាន កាត់ បន្ថយ 
ភាព ស្មុគ សា្មាញ ជា ចេើន »។

លោក បញ្ជាក ់ថ រាល ់ទនិ្ននយ័   
របស់ កេុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី នឹង តេូវ 
បញ្ជូន ដោយ ស្វ័យបេវត្តិ ទៅ 
កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច កេសងួពាណ-ិ 
ជ្ជ កម្ម កេសួង ការងារ កេសួង 
មហាផ្ទេ កេុម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ 
កម្ពជុា និង អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធ- 
ដារ ដើមេបី ពិនិតេយ និង អនុម័ត ។

លោក សា៊ាង ថេ អ្នកនាពំាកេយ 
កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  បាន ឲេយ ដងឹ 

កាល ពី ខេ មុន ថ ការចុះ បញ្ជី 
តាម  ថ្នាល បច្ចេក វិទេយា ព័ត៌មាន 
នងឹ ជយួ កាត ់បន្ថយ ថ្លេ ចណំយ 
និង ចំណេញ ពេល    ។

លោក និយយ  ថ ៖« នេះ ជា 
ជោគ ជយ័ មយួទៀត របស ់រដា្ឋាភ-ិ  
បាល ហើយ ក្នុង នាម កេសួង 
ស្ថិត  ក្នងុ ចង្កោម អ្នក អនវុត្តន៍  នេ 
បេព័ន្ធ ចុះបញ្ជី នេះ យើងមាន  
សេចក្តី រីករាយ ដេល បេព័ន្ធ នេះ 
ដំណើរការ យ៉ាង រលូន ។ យើង 
សូម អំពាវ នាវ ឲេយ អាជីវករ និង 
វិនិយោគិន បើក កេុម ហ៊ុននៅ 
កម្ពជុា មេតា្តា បេើ បេពន័្ធ នេះដើមេបី  
ចុះ បញ្ជី ដេល លឿន រហ័ស និង 
សនេសំ សំចេ ថវិកា»៕

កុ្មហុ៊នជិត ៣០០  បាន បញ្ចប់ រួច រាល់ ការ ចុះបញ្ជ ីតាម ប្ព័ន្ធ បច្ចក្ វិទ្យា

កម្ពជុា នឹង ចូល រួម  
តំាង ពិព័រណ៍  អន្តរ - 
ជាតិ  នៅ   ប្ទ្ ស 
ចិន  ក្នងុ ខ្ វិច្ឆកិា

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បានបញ្ជាកព់ ី 
ការ ចូល រួម កិច្ច បេជុំ ផេសព្វ ផេសាយ 
ស្តីពី ពិព័រណ៍ នាំ ចូល អន្តរជាតិ 
ចនិ លើក ទ៣ី  ឆ្នា ំ២០២០ ដេល 
នឹង បេពេឹត្ត ទៅ ពី ថ្ងេ ទី ៥-១០ 
ខេ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០ នៅ ទកីេងុ 
សា៊ាងហេ បេទេស ចិនដើមេបីចាប់-   
យក ឱកាស ពងេីក ការ នាំ ចេញ 
និង ទាក់ ទាញ ការ វិនិ យោគថ្មីៗ 
បនា្ទាប់ ពី កិច្ចពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ-  
កម្ម សេរី (CCFTA) នឹង តេូវ 
ចុះ ហត្ថ លេខា នា ពាក ់កណ្តាល 
ខេ សីហា នេះ។

លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិរដ្ឋ មន្តេ ី
កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន លើក- 
ឡើង នៅ ក្នងុ  អឡំងុ ពេល ដកឹនា ំ
គណៈ បេតិភូ កម្ពុជា ចូល រួម ក្នុង 
កិច្ច បេជុំ ផេសព្វ ផេសាយ ស្តីពី ពិព័រ-
ណ ៍ នា ំចលូ អន្តរជាត ិចនិ លើក 
ទី៣ ឆ្នាំ២០២០ រវាងកម្ពុជា-
ចនិ ដេល បេពេតឹ្ត ទៅ តាម រយៈ- 
បេព័ន្ធ វីដេអូ ជា មួយ   នឹង លោក 
SUN Chenhai អគ្គ នាយក- 
រង នេ ការិយល័យ ពិព័រណ៍ នាំ- 
ចូល អន្តរជាតិ ចិន នៅ ទីស្តីការ 
កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម កាល ពី ថ្ងេ 
ពេហសេបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន។

លោក សូរស័ក្តិ បាន លើក- 
ឡើង ថ ពិព័រណ៍ នាំ ចូល អន្តរ-
ជាត ិចនិ នា ពេល ខាង មខុ   គ ឺពតិ 
ជា មាន សារៈ សំខាន់ សមេប់ 
បណ្តា បេទេស ចូល រួម  ទាំង 
វិស័យ សាធារណៈ និង វិស័យ 
ឯកជន ។ លោកបន្ត ថ កម្ពុជា 
បាន តេៀម លក្ខណៈ ចូល រួម 
ពពិរ័ណ ៍ទនំញិ នាចំលូ អន្តរជាត ិ
ចនិ លើក ទ៣ី នេះ រចួ រាលហ់ើយ 
ជាមយួ នងឹ ក្ដ ីរពំងឹ ថ សា្ថាន ភាព 
នេ ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
លើ  ពភិពលោក នងឹ តេវូ គេប ់គេង  
បាន ពេម ទាំង...ត ទៅ ទំព័រ ៨

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន នា ំចេញ អង្ករ  ទៅ 
ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ  ជាង ៤២ មុឺន តោន   ក្នុង 
រយៈ ពេល  ៧ ខេ  ដើម ឆ្នាំ ២០២០ នេះ 
ដោយកើន  ជាង  ៣៨ ភាគ រយ  ធៀប នឹង  
រយៈ ពេល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 
នេះ បើ យោង តាម របាយការណ៍  សា្ថាន- 
ភាព នេ ការ នាំ ចេញ អង្ករ កម្ពុជា  ។

របាយការណ៍  ផេសព្វ ផេសាយ កាល ពី ថ្ងេ ទី 
៣១ ខេ កក្កដា   ឲេយ ដឹង ថ ការ នាំ ចេញ 
អង្ករ  ពី កម្ពុជា ដេល ឆ្លង កាត់ ការ តេួត- 
ពិនិតេយ ភូតគម អនាម័យ ក្នុង រយៈ ពេល 
៧  ខេ   ឆ្នាំ ២០២០ សមេច បាន ៤២៦ 
០៧៣ តោន កើន   ១១៨ ០៦០តោន 
ស្មើ នងឹ ៣៨,៣៣ភាគ រយ  បើ ធៀបនងឹ 
រយៈពេល ៧ខេ  ដើមឆ្នាំ ២០១៩ ដេល 
មាន ចំនួន ៣០៨ ០១៣តោន ។ 

ក្នុង ចំណោម នេះ  ការ នាំ ចេញ អង្ករ- 
កេអូប មាន ចំនួន ៣៣៩ ៦៧៤ តោន 
ស្មើ  ៧៩,៧២ ភាគ រយ នេ ការ នាំ ចេញ 
សរុប ចំណេក បេភេទ អង្ករ ស គេប់ វេង 
មាន  ៨០ ៧៣៩ តោន  ស្មើ នងឹ ១៨,៩៥ 
ភាគ រយ បេភេទ អង្ករ ចំហុយ គេប់ វេង 
មាន  ៥ ៦៣៧ តោន ស្មើ នឹង ១,៣២ 
ភាគ រយ និង បេភេទ អង្ករ កេហម មាន  
២៣  តោន ស្មើ នឹង ០,០១ ភាគ រយ។

បេទេស ចនិ នៅ តេ ជា ទផីេសារ ធ ំជាង គេ 
សមេប ់អង្ករ កម្ពជុា ដោយ មាន បរមិាណ  
១៥៥ ៣២៧ តោន ស្មើ នឹង ៣៦, ៤៦  
ភាគ រយ នេ ការ នា ំចេញ  សរបុ ទផីេសារ អរឺ៉បុ 
មាន  ១៤៤ ២៤៧ តោន ស្មើ នឹង ៣៣, 
៨៥ ភាគ រយ តបំន ់អាសា៊ាន ៥៧ ០៦៤ 
តោន ស្មើ នឹង ១៣,៣៩ ភាគ រយ និង 
តំបន់ ផេសេងៗ ទៀត មាន ចំនួន ៦៩ 
៤៣៥ តោន ស្មើ នឹង ១៦,៣ភាគ រយ។

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្តេី កេសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង នេសាទ បាន 
ឲេយ ដងឹ ថ បេទេស ដេល បញ្ជា ទញិ អង្ករព ី 
កម្ពជុា ក្នងុ រយៈ ពេល ៧ ខេ នេះ មាន ៥៧ 
បេទេស។ លោក   លើក ឡើង ថ៖ « ការ នាំ- 
ចេញ អង្ករ កម្ពជុា   រយៈ ពេល ៧ ខេ  ដើម ឆ្នា ំ 
ធៀប រយៈ ពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩ មាន 
កណំើន   គោលដៅ  ទាងំ អស ់ដោយ  អរឺ៉បុ 
កើន  ៣៧,៧ ភាគរយ  បេទេស  ចនិ  កើន 
២៥,៩១ ភាគ រយ បណ្តា បេទេស អា-
សា៊ាន កើន ៤៤,០៣ភាគ រយ និង គោល- 
ដៅ ផេសេង ទៀត កើន ៧២,៤០ ភាគរយ»។

យោង តាម លោក វេង សាខុន ទន្ទឹម 
នឹង កំណើន  នាំ ចេញ អង្ករ នេះ កម្ពុជា ក៏ 
បាននំាចេញ សេូវ តាម ចេក បណ្តា ខេត្ត 
ជាប់ ពេំដេន នេ បេទេស វៀតណម ក្នុង 
រយៈពេល ៧ខេ  ដើមឆ្នាំ២០២០ មាន   
ចំនួន ជាង ១,១១៥លាន តោន។

លោក  ហងុ វណ្ណៈ អ្នកសេវជេវសេដ្ឋ-  
កិច្ច នេ រាជ បណ្ឌតិ េយសភា កម្ពជុា បានបេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ អាទតិេយ ថ កម្ពជុា 
ជា បេទេស  មាន សកា្តាន ុពលខ្ពស់ សមេប ់ 
វិស័យ កសិកម្ម ហេតុ នេះ បើ មាន ការ - 
សហការ គ្នា ល្អ ព ីគេបផ់្នេក ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ 
ព ីផ្នេក រដ្ឋ នងិ ឯកជននោះ  វសិយ័នេះនងឹ  
បន្ត ការ រីក ចមេើន បន្ថេម ទៀត ។ 

លោក ថ្លេង ថ៖ « ឲេយ តេ កេុមការងារ 
និង  អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ សហការ គ្នា 
បាន   ល្អ ពេម ជា មយួ នងឹ បរយិកាសវនិ-ិ

យោគ ល្អ ដូច ពេល នេះ ខ្ញុំ គិត ថ  ការ កំ-
ណត់ របស់ រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ នាំ ចេញ 
អង្ករ ទៅ  ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ ឲេយ បាន ១ លាន 
តោន កម្ពុជា បេកដ ជា អាចធ្វើ បាន  ក្នុង 
ពេល ឆប់ ៗ   ជា មិន ខាន »។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  កម្ពុជា  នាំ ចេញ 
អង្ករ ទៅ  ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ចំនួន ៦២០ 
១០៦តោន ធា្លាក ់ចុះ ០,៩៧ ភាគ  រយ  បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ។  នេះ បើ យោង- 
តាម ទិន្នន័យ  ពី កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បេ-
មាញ់ និង នេសាទ៕ LA

ការ នំា ច្ញ អង្ករ រយៈ ព្ល ៧ ខ្  កើន ជិត ៤០ ភាគ រយ 

សកម្ម ភាព នេ ការ ជញ្ជនូ អង្ករ ដាក់ លើ រថយន្ត  នំា យក ទៅ កំពង់ ផេ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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ត ពី ទំព័រ  ១...វិស័យ កាត់ ដៃរ 
វាយ នភណ្ឌ   ទៃសចរណ៍  និង 
អាកាស ចរណ៍ ដៃល រង ផល- 
 ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ នៃការ រាត តៃបាត  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

សៃចក្តបីៃកាស ពត័ម៌ាន បន្តថា  
ការ លើក លៃង ការ បង ់ពន្ធ អបៃប- 
បរមានៃះ នឹង អនុវត្ត ចាប់ ពី ខៃ 
សហីា ដល ់ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០  
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរណ ៍ 
នៅ កម្ពុជា ។ រីឯ ការ  លើក លៃង 
ការ បង ់ពន្ធ បៃចា ំខៃ គៃប ់បៃភៃទ 
ក៏ តៃវូ  អនុវត្តរយៈពៃល ២ខៃដូច-  
គ្នាសមៃប ់ បៃតបិត្តកិរ ក្នងុ វសិយ័  
ទៃសចរណ៍  ចំពោះ  សណ្ឋាគរ  
ផ្ទះ សំណក់   ភោជនី យដ្ឋាន  និង 
ភ្នាក់   ងារ ទៃស ចរ ដៃល ចុះ បញ្ជី 
ជាមយួ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ   
ដៃល មាន ទតីាងំ នៅ ក្នងុ ទកីៃងុ- 
ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត សៀម រាប   ពៃះ 
សីហនុ  កៃប   កំពត  កៃុង បាវិត  
និង កៃុង ប៉ោយ ប៉ៃត ។

លោក មាស សខុសៃនសាន 
អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុ បៃបភ់្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល 
ព ីថ្ងៃអាទតិៃយ ថា តាម រយៈ កៃសងួ  
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ រដ្ឋា-
ភិបាលបាន  គៃង នឹង បញ្ចៃញ 
ទឹក  បៃក់សរបុ   ១ ១៦៤ដលុ្លារ 
ដើមៃប ីជយួ  សា្តារ  នងិ ជរំញុ  អាជវី-
កម្ម  ធុរកិច្ច   ឲៃយងើប ឡើង វិញក្នុង 

អំឡុង ពៃល និង កៃយ ពៃល 
នៃការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក អះអាងថា   ក្នុងកញ្ចប់ 
ថវកិា  នោះ ថវកិា៥០០  លន ដលុ្លារ   
សមៃប ់ផ្តល ់កម្ច ីដល ់សហគៃស  
ធុន តូច  និង មធៃយម  ដៃល ទឹក បៃក់ 
៣០០លន ដុល្លារ  សមៃប់ ផ្តល់- 
ហិរញ្ញ បៃបទាន និង ២០០លន  
ដុល្លារ ទៀត សមៃប់  គមៃង  ធានា 
ឥណ ទាន  រួម ទំាង កញ្ចប់ នៃ ការ- 
ចំណយ  មួយចំនួន ទៀត  ។

លោក បានឲៃយ ដងឹថា ជាក ់ស្តៃង  
ធនាគរ  សហគៃស ធុនតូច និង 
មធៃយម (SME Bank) និង 
ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ  និង 
កសិកម្ម (ARDB) ដៃល ជា 
ធនាគរ គៃប់ គៃង ដោយ រដ្ឋ  បាន 
បញ្ចៃញឥណទាន  បៃមាណ ៣០  
លន ដុល្លារ រួច ទៅហើយ  ដល់ 
សហគៃស ខ្នាត តចូ  នងិ មធៃយម  
គិត  តៃឹម ចុងខៃ កក្កដ  ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «បៃសិន បើ 
ចំនួន សហគៃសធុនតូច និង 
មធៃយម ទទលួ បានកម្ច ីកានត់ៃ ចៃើន   
បៃកដណស ់វា  ជយួឲៃយ ពកួគត់ 
រកៃសា  នវូ អាជវីកម្ម របស ់គត ់ឲៃយ មាន  
ជីវិត បន្ត ទៀត និង រកៃសា ការងារ  
ដល ់កម្មករ នយិោជតិ ក្នងុ សហ-
គៃស   ទាំង នៃះ ។ ខ្ញុំ គិត ថា យើង 
កពំងុ ដើរ លើ ផ្លវូ ដ ៏តៃមឹ តៃវូ ចពំោះ  
សហគៃស ទាំងនៃះ »។ 

លោក បានបញ្ជាក់ថា៖«មា្ចាស់- 
អាជវីកម្ម ទាងំ អស ់សបៃបាយ ចតិ្ត 
ដៃល  ទទួល បានការ អនុគៃះ- 
ពន្ធ  ព ីរដ្ឋា ភបិាល បៃសនិ   បើ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល២ទៅ៣ខៃ ខង មខុ នៃះ  
សា្ថានភពជំងឺកូវីដ ១៩ មាន ភព  
ល្អ បៃសើរ ឡើង វិញ  យើង នឹង 
បន្ត គិត គូរ រកវិធានការ ថ្មី ទៀត 
ជួយ ពួកគត់ »។

លោក សុិន ចាន់សៃរីវុតា្ថា 
អ្នក នាពំាកៃយ រដ្ឋ លៃខ ធកិារ ដ្ឋាន 
អាកាសចរ សីុវិល  បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍កន្លង មក ថា ការ លើកលៃង 
ការបងព់ន្ធ អបៃបបរមា  ១០ភគរយ  
នងឹ ជយួ សមៃលបន្ទកុ មយួផ្នៃក 
ដល់ កៃុមហ៊ុនអាកាស ចរណ៍ 
ដៃល កំពុង បៃតិបត្តិការ នៅ 
កម្ពុជា ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់  
ពីវិបត្តិ នៃះ  ។ 

 សៃចក្តី បៃកាស  ព័ត៌មានថ្មី 
នៃះ  ក៏បានបញ្ជាក់ ដៃរ ថា  រដ្ឋា- 
ភបិាល នងឹ បន្ត ផ្តល់ បៃក ់ឧបត្ថម្ភ  
៤០ដុល្លារ  ក្នុង ១ នាក់ សមៃប់  
រយៈពៃល២ខៃ បន្ត ទៀត រហូត 
ដល ់ ដណំច ់ខៃកញ្ញា   ដល ់កម្មករ  
នយិោជតិ ដៃល តៃវូ បានពៃយរួ ការងារ  
នៅ តាម រោង ចកៃ សហគៃស   នងិ  
សៃដ្ឋ  កិច្ច ក្នុង បៃព័ន្ធ (Formal 
Sector)   និង ឧបត្ថម្ភ គៃួសារ 
កៃីកៃ  ងាយ រងគៃះ ចំនួន ២ខៃ 
ទៀត ផងដៃរ ៕ LA

ការលើកលែងពន្ធដល់វិស័យទែសចរណ៍...

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោក រដ្ឋមន្តៃី ចម បៃសិទ្ធ 
បាន ជរំញុ  នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់កៃមុ ហ៊នុ 
TCU Polys Enterprise Co., Ltd 
ដៃល វនិយិោគ ដោយ ជនជាត ិចនិ ធ្វើ ការ 
ពងៃីក ខៃសៃ ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម ការ ផលិត 
បំពង់ ទឹក ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវ ការ ទីផៃសារ 
និង ចូល រួម កាត់ បន្ថយ ការ នាំចូល។

ការ ស្នើរបស់ លោក ចម បៃសិទ្ធ រដ្ឋ- 
មន្តៃីកៃសួងឧសៃសាហកម្ម វិទៃយាសាស្តៃ  
បច្ចៃកវិទៃយា និងនវានុវត្តន៍នៃះ ធ្វើ ឡើង 
ក្នុងពៃលលោក ដឹក នាំ បៃតិភូ ចុះ ពិនិតៃយ 
រោងចកៃ ផលិត បំពង់ ទឹក ខង លើ នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ ពី ថ្ងៃទី៣១ ខៃ កក្កដ ។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ត ីបាន ថ្លៃង ថា ផលតិ ផល 
បំពង់ ទឹក ទាំង នៃះ គឺ ជា បៃភៃទ ផលិត- 
ផល ដៃល រាជរដ្ឋាភិបាល លើក ទឹក ចិត្ត 
ដើមៃបី ចលូ រមួ អភវិឌៃឍ វសិយ័ ទកឹ សា្អាត នៅ 
កម្ពុជា។  លោក បាន ចាត់ ទុក គមៃង 
វិនិយោគ នៃះ មាន សារៈ សំខន់ ណស់ 
ក្នុង ការ រួម ចំណៃក បំពៃញ តមៃូវការ ក្នុង 
វសិយ័ ទកឹ សា្អាត នៅ កម្ពជុា ដោយ មើល- 
ឃើញ ថា កៃុម ហ៊ុន បាន អភិវឌៃឍផលិត- 
ផល របស ់ខ្លនួ ឈរ លើ គណុភព ជា ចមៃបង 
តាម រយៈ ការ បៃើបៃស ់វត្ថ ុធាត ុដើម សទុ្ធ 
ពតិ បៃកដ ដោយ មាន បៃពន័្ធ តៃតួ ពនិតិៃយ  

គុណ ភព និង ស្តង់ ដនៃ បៃព័ន្ធ គៃប់- 
គៃង ផលិតកម្ម បាន ល្អ។

លោក ចម បៃសិទ្ធ បន្ថៃម ថា៖ «ការចុះ 
ទសៃសនកចិ្ច នៃះ កៃ ព ីសកិៃសា ស្វៃង  យល ់
លើក ទឹកចិត្ត យើង ក៏ បាន គិតគូ រពិនិតៃយ 
លទ្ធភព ជួយ សហការ គំទៃ និង  តមៃង់- 
ទសិ ផ្នៃក អាជវី កម្ម របស ់កៃមុ ហ៊នុ ហើយ  
ក៏ នឹង   សា្តាប់ ពី តមៃូវការ ក៏ ដូច ជា បញ្ហា 
បៃឈម នានា របស់ កៃុមហ៊ុន ផង ដៃរ»។

«ជា រួម យើង សង្កៃត ឃើញ ថា កៃុម- 
ហ៊ុន  អនុវត្តបាន តៃឹមតៃូវ តាម កៃឹតៃយកៃម 
ចៃបាប ់របស ់កម្ពជុា ដចូ្នៃះ ក្នងុ នាមកៃសងួ  
សូម អបអរសាទរ និង លើក ទឹក ចិត្ត 
បន្ថៃម ទៀត ព ីពៃះ ជា ផលតិ ផល កពំងុ 
មាន តមៃវូការ លើ ទផីៃសារ កម្ពជុា  ហើយ ក ៏
អាច ផលតិ ធ្វើ កា រនា ំចៃញ  ដៃរ »។  នៃះបើ  
យោង តាម ការ ថ្លៃង  របស់ លោក។

លោក ចម បៃសិទ្ធ ក៏ បាន ណៃនាំ ឲៃយ 
កៃមុ ហ៊នុ ពនិតិៃយ លទ្ធ ភព តាម រយៈ ផល- 
របរ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ចូល រួម ដៃញ ថ្លៃ  
ផ្គត់ ផ្គង់ ឧបករណ៍សមា្ភារ ទឹក សា្អាត នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។

បើ យោង តាម អ្នក តំណង កៃុមហ៊ុន 
បាន បញ្ជាក់ ថា កៃុម ហ៊ុន TCU Polys 
Enterprise Co., Ltd តៃូវ បាន បង្កើត 
ឡើង នៅ កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦ នងិ បាន 
បមៃើ សៃវា ផលិត និង ផ្គត់ ផ្គង់ បំពង់ ទឹក 

សា្អាត និង ទឹក លូ មក ទល់ ពៃល នៃះ មាន 
រយៈ ពៃល ជិត ៥ ឆ្នាំ ហើយ ដៃល មាន 
ដើម ទុន វិនិយោគ សរុប បៃហៃល   ១០ 
លន ដុល្លារ។ ចំពោះ ផលិតផល របស់ 
រោងចកៃ មាន បំពង់ បង្ហូរ ទឹ កលូ មុខ កាត់ 
ពី ៣០០ មម -  ២  ០០០ មម បំពង់ ទឹក 
សា្អាត HDPE មខុ កាត ់ព ី២០មម - ៨០០ 
មម បៃភៃទ បពំង ់PPR (Polypropyl-
ene-Random) មុខ កាត់ ពី២០ មម -   
២០០ មម ដៃល បៃើ សមៃប ់ទកឹ តៃជាក ់
ទឹកក្តា និង មាន ផលិត បំពង់ សមៃប់ 
ដក់ ខៃសៃ ភ្លើង បំពង់ UPVC  និង 
PVC។ល។

លោក បានថ្លៃងថា៖  «កៃុម ហ៊ុន បាន 
ផ្គត់ផ្គង់ ផលិត ផល ដៃល មាន គុណភព 
ដោយ បៃើ វត្ថុ ធាតុ ដើម ជា បៃភៃទ គៃប់ 
ជ័រ ថ្មី នាំ ចូល ពី បៃទៃស ថៃ (បៃភព ដើម 
ពី បៃទៃស អារា៉ាប់) ដៃល មាន បន្ទប់- 
ពិសោធន៍ និង ធ្វើ តៃស្ត តៃតួ ពិនិតៃយ គុណ- 
ភព ផលិត ផល តាម បទដ្ឋាន បច្ចៃក-  
ទៃស និង ស្តង់ដអន្តរជាតិ។ បច្ចុបៃបន្ន 
កៃុម ហ៊ុន បាន ផលិតសមា្ភារ បំពង់ គៃប់- 
បៃភៃទ ដើមៃបី បមៃើ សៃចក្តី តៃូវ ការ ក្នុង 
សៃុក ជា ពិសៃស បំពង់ ទឹក កខ្វក់ កំពុង 
តៃវូ បាន បៃើ បៃស ់សមៃប ់បៃពន័្ធ ល ូនៅ 
ខៃត្តពៃះ សីហនុ»៕ LA

កម្ពជុាជំរុញឲែយមានការវិនិយោគបន្ថែមលើការផលិតបំពង់ទឹក

លោក ចម បៃសិទ្ធ (ឆ្វៃង)  ចុះ មក ពិនិតៃយ សកម្ម ភាពនៅ រោង ចកៃ  ផលិតបំពង់ ទឹក។ សហ ការី

ត ព ីទពំរ័ ៧...មាន ជើង ហោះ- 
ហើរ បៃកៃតី ឡើង វិញ។

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «កៃសងួ  បាន 
តៃៀម ខ្លនួ ជា សៃច ដើមៃប ីរៀបច ំ
ពៃលជាត ិកម្ពជុា មយួ នងិ ការ- 
សមៃប  សមៃួល ដឹកនាំ វិស័យ 
ឯកជន ទៅ ចលូ រមួ ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការ-
ណ៍ នៃះ ដូច កា រចូល រួម ២ លើក 
កន្លង ទៅ ផង ដៃរ »។

លោក  សុង សារ៉ន បៃធាន 
សហ័ពន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា  លោក បាន ចូល រួម  
ពិព័រណ៍នៃះ ចាប់  ពី ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដៃល ពិព័រណ៍នៃះ  គឺ ជា វៃទិកា 
ស្វៃង រក ដៃ គូ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង 
ការ វិនិយោគ។  លោក បន្ត ថា៖ 
« ខ្ញុ ំនឹង ចូល រួម  ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជ-  
កម្ម ដ ៏ធ ំនៃះ ទៀត  មក ដល ់ពៃល 
នៃះ គឺ ពិព័រណ៍នៃះ តៃូវ បាន  
បៃ រព្ធធ្វើ  ៣ឆ្នាំ ជាប់ ៗ  គ្នា»។ 

លោក បន្ថៃមថា៖ «  នៃះជា 
ពៃឹត្តិ ការណ៍ ដ៏ ធំ  ដោយ វា មិន 
គៃន ់តៃ អនញុ្ញាត ឲៃយ យើង ដក-់ 
តាំង សៃូវ អង្ករ   យើង នោះ   ទៃ 
ប៉នុ្តៃ ថៃម ទាងំ ជា សន្នសិទី ដៃល 
ផ្តល់ ឱកាស ឲៃយ យើង អាច ស្វៃង- 
រក ដៃគូ ធុរកិច្ចផងដៃរ »៕ LA

កម្ពជុានឹងចូលរួម...



នៅក្នុងអត្ថបទចេញផេសាយកាលពី
ខេមុនយើងបានជេបចេបាស់អំពី
ភាគហ៊នុដេលតេវូបានគេចាតទ់កុជា
ការវិនិយោគដ៏មានបេជាបេិយភាព
ក្នុងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ។ដោយឡេកក្នុង
អត្ថបទនេះយើងងាកមកមើលមូល-
បតេមយួបេភេទទៀតដេលមានទផីេសារ
ធំជាងគេក្នុងចំណោមឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុលើសកលលោកគឺសញ្ញា-
បណ្ណ។បច្ចុបេបន្នទីផេសារសញ្ញាបណ្ណ
បានបេកា្លាយជាទីផេសារដ៏ធំមហិមា
ដេលមានទំហំដល់១០០ពាន់លាន
ដុលា្លារអាមេរិក។

អ្វីទៅជាសញ្ញាបណ្ណ?
សញ្ញាបណ្ណគឺជាមូលបតេបំណុល

ដេលតំណាងឱេយចំនួនទឹកបេក់ដេល
វិនិយោគិនបានផ្តល់ទៅកាន់បុគ្គល
បោះផេសាយខ្ចីដេលក្នុងនោះអាចជា
កេុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាល។វិនិយោគិន
ដេលវនិយិោគទៅលើសញ្ញាបណ្ណនងឹ
ទទួលបានការបេក់ជាបេចំាដូចដេល
បានកណំត់នងិទទលួបានបេក់ដេល
បានវិនិយោគតេលប់មកវិញនូវកាល-
បរិច្ឆេទកំណត់សងដេលហៅថា
ឥណបេតិទាន។ឧទាហរណ៍កេុម-
ហ៊នុមយួចង់វនិយិោគទៅលើរោងចកេ
ផលិតកម្មថ្មីដេលចំណាយអស់
ទកឹបេក់១លានដលុា្លារ។ជនួំសដោយ
ការបេើបេស់បេក់ដេលមានសេប់
ក្នុងកេុមហ៊ុនឬបោះផេសាយលក់
ភាគហ៊ុនកេុមហ៊ុននោះអាចបោះ-
ផេសាយលក់មូលបតេបំណុលចំនួន
១០០.០០០ឯកតាក្នុងតម្លេ១០
ដុលា្លារក្នុង១ឯកតាក្នុងអតេការ-
បេក់៥% ក្នុង១ឆ្នាំ និងមានឥណ-
បេតិទានរយៈពេល៣ឆ្នាំ។វិនិយោគិន
ដេលវិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណនោះ
នឹងទទួលបានការបេក់ឬហៅថា
គូប៉ុងក្នុងអតេថេរ៥%បេចាំឆ្នាំ
និងបេក់ដើមដេលបានវិនិយោគពី
ដំបូងនៅរយៈពេល៣ឆ្នាំកេយ។
វិនិយោគិនក៏អាចទិញ/លក់សញ្ញា-
បណ្ណនៅក្នងុទផីេសារមលូបតេដេលជា
ទីផេសារបន្ទាប់នៅពេលដេលគាត់
តេូវការសាច់បេក់វិញដេលជា
ហេតុនំឱេយសញ្ញាបណ្ណមានភាព-
ទាក់ទាញជាងការផ្ញើបេក់នៅធន-
គារ។ជាទូទៅការវិនិយោគលើ
សញ្ញាបណ្ណមានហានិភ័យទាបជាង
ភាគហ៊ុនដោយហេតុថាអ្នកកាន់-
កាប់សញ្ញាបណ្ណនឹងទទួលការបេក់
ថេរទោះបីកេមុហ៊នុរកសុីចណំេញឬ
ខាតកដ៏ោយ។លើសពនីេះទៅទៀត
អ្នកកាន់កាប់សញ្ញាបណ្ណមាន
អាទិភាពទទួលការទូទាត់មុនមា្ចាស់-
ភាគហ៊នុនៅពេលកេមុហ៊នុបេកាស
កេស័យធន។

ហេតុផល៥យ៉ាងដេលអ្នកតេូវ
វិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណ

 ទទួលបានចំណូលការបេក់ថេរ
និងទៀងទាត់៖ វិនិយោគទៅលើ
សញ្ញាបណ្ណជាជមេើសមួយដ៏ល្អ
សមេប់វនិយិោគនិដេលស្វេងរកការ-
វិនិយោគដេលមានហានិភ័យទាប។
បេកច់ណំេញមានទមេង់ជាការបេក់
ឬហៅថាគូប៉ងុដេលនងឹតេវូបានផ្តល់
ជូនជាបេចាំនិងមានលក្ខណៈថេរ។
លើសពីនេះទៅទៀតមូលធនដេល
វិនិយោគនឹងតេូវសងតេឡប់មកវិញ
នៅឥណបេតិទាន។

 ការលើកទកឹចតិ្តផ្នេកពន្ធ៖យោង
តាមអនុកេឹតេយស្តីពីការលើកទឹកចិត្ត
ផ្នេកពន្ធដរលើវសិយ័មលូបតេដេល
ផ្តល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
វនិយិោគនិដេលកានក់ាប់សញ្ញាបណ្ណ
ទទលួការអនគុេះពន្ធ៥០%ទៅលើ
ពន្ធកាត់ទុកលើការបេក់។បើបេៀប
ធៀបនឹងបេក់បញ្ញើសនេសំមានកាល-
កណំត់នៅធនគារដេលពន្ធកាត់ទកុ
មានចំនួនដល់ទៅ៦%ការវិនិយោគ
លើសញ្ញាបណ្ណតេូវបានអនុគេះ
មកតេឹមតេ៣%ប៉ុណោ្ណោះ។

 អាចជួញដូរបាន៖ វិនិយោគិន
អាចលក់សញ្ញាបណ្ណរបស់ខ្លួនបាន
នៅក្នងុទផីេសារមលូបតេដេលអនញុ្ញាត
ឱេយពកួគេបង្វេរការវនិយិោគទៅជាសាច់
បេក់មុនឥណបេតិទានទៅតាមការ-
ចរចាថ្លេដោយមិនបាត់បង់ការបេក់
ដចូបេកប់ញ្ញើសនេសមំានកាលកណំត់
នៅធនគារ។

 អាទិភាពក្នុងការទូទាត់សំណង៖ 
អ្នកកានក់ាប់សញ្ញាបណ្ណតេវូបានផ្តល់
អាទិភាពក្នុងការទទួលបានសំណង
នៅពេលកេុមហ៊ុនកេស័យធន។

  ការធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគ៖ការ
វិនិយោគទៅលើសញ្ញាបណ្ណក៏ជា
ជមេើសមួយដ៏ល្អក្នុងការបង្កើនការ
ធាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិនិ-
យោគិន។សញ្ញាបណ្ណជាធម្មតាមាន
ការបេបេួលថ្លេទាបជាងភាគហ៊ុន
ដេលជាហេតុនំឱេយ វិនិយោគិនអាច
កាតប់ន្ថយហានភិយ័នងិធ្វើពពិធិកម្ម
វិនិយោគរបស់ខ្លួន៕
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ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ពិធីចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរបស់ធនាគារABAនៅផេសារមូលបតេកម្ពុជាកាលពីខេសីហាឆ្នាំ២០១៩។ 

រៀបរៀងដោយ៖កេុមហ៊ុនផេសារមូលបតេ
កម្ពុជានាយកដ្ឋានបេតិបត្តិការទីផេសារ
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សេចក្តីបេកាស៖អត្ថបទនេះតេូវបាន
ចងកេងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មាននិង
ការអប់រំប៉ុណោ្ណោះដោយមិនផ្តល់អនុសាសន៍
ណាមួយទាក់ទងនឹងការវិនិយោគទេ។កេុម- 
ហ៊ុនផេសារមូលបតេកម្ពុជាមិនទទួលខុសតេូវ
រាល់ការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដេល
កើតឡើងពីការបេើបេស់អត្ថបទនេះឡើយ។

ប្រធានបទទី៤៖ហ្រតុផល៥យ៉ាងដ្រលអ្នកត្រូវវិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណ

លក្ខណៈខុសគា្នារវាងសញ្ញាបណ្ណគណនីសនេសំមានកាលកំណត់និងភាគហុ៊ន

សញ្ញាបណ្ណ គណនីសនេសំមានកាលកំណត់ ភាគហុ៊ន

វិនិយោគិន កា្លាយជាមា្ចាស់បំណុល កា្លាយជាអ្នកសនេសំ កា្លាយជាមា្ចាស់ភាគហ៊ុន

បេក់ចំណេញ ការបេក់ថេរនិងជាបេចាំ ការបេក់ថេរនិងជាបេចាំ ភាគលាភដេលសមេចពីកេុមហ៊ុន

ហានិភ័យ
មានហានិភ័យទាបពេះបេក់
ចំណេញថេរមិនពាក់ព័ន្ធនឹង
បេក់ចំណេញរបស់កេុមហ៊ុន

មានហានិភ័យទាបពេះបេក់
ចំណេញថេរមិនពាក់ព័ន្ធនឹង
បេក់ចំណេញរបស់ធនគារ

មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងពេះបេក់
ចំណេញនិងភាគលាភអាចឡើងចុះតាម
គោលការណ៍និងសា្ថានភាពកេុមហ៊ុន

ការជួញដូរ អាចជួញដូរក្នុងផេសារមូលបតេ មិនអាចជួញដូរបាន អាចជួញដូរក្នុងផេសារមូលបតេ

ការបេបេួលថ្លេ ទាប គា្មាន ជាទូទៅខ្ពស់ជាង

រយៈពេលកាន់កាប់ រហូតដល់ឥណបេតិទាន រហូតដល់ឥណបេតិទាន មិនកំណត់លុះតេកេុមហ៊ុនកេស័យធន

អត្តបេយោជន៍
បន្ថេម

មានអាទិភាពទាមទារសំណង
ពេលកេុមហ៊ុនកេស័យធន

មានអាទិភាពទាមទារសំណង
ពេលធនគារកេស័យធន មានសិទ្ធិបោះឆ្នាតក្នុងកេុមហ៊ុន

កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ
(និវាសនជន) ពន្ធកាត់ទុកលើការបេក់៣% ពន្ធកាត់ទុកលើការបេក់៦% គា្មានពន្ធកាត់ទុកលើភាគលាភ

ការវិនិយោគសញ្ញបណ្ណនៅកម្ពុជា
ដើមេបីវិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណបាន វិនិយោគិនចាំបាច់តេូវមានគណនីជួញដូរជាមួយកេុមហ៊ុនមូលបតេណាមួយ

ដេលជាសមាជកិរបស់កេមុហ៊នុផេសារមលូបតេកម្ពជុា(ផ.ម.ក.)។បច្ចបុេបន្នមានសញ្ញាបណ្ណសរបុចនំនួ៧ដេលបាន
ចុះបញ្ជីនៅផ.ម.ក.៖

និមិត្តសញ្ញា ព័ត៌មានលម្អិត

PRA23A -អ្នកបោះផេសាយ៖គេឺះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុបេសាក់ម.ក,-អតេគូប៉ុង៖7.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ, 
-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆមាស,-ឥណបេតិទាន៖23/04/23,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

RMAC25A -អ្នកបោះផេសាយ៖អអិមអេ(ខេមបូឌា)ម.ក,-អតេគូប៉ុង៖5.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ,
-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆ្នាំ,-ឥណបេតិទាន៖09/04/25,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

PPCB23A -អ្នកបោះផេសាយ៖ធនគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ“ភីភីសុីប៊េង”ម.ក,-អតេគូប៉ុង៖6.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ,
-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆមាស,-ឥណបេតិទាន៖10/04/23,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

ABAA22A -អ្នកបោះផេសាយ៖ធនគារABA,-អតេគូប៉ុង៖7.75%ក្នុងមួយឆ្នាំ,-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆមាស,
-ឥណបេតិទាន៖14/08/22,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

LOLC22A -អ្នកបោះផេសាយ៖អិលអូអិលសុី(ខេមបូឌា)ភីអិលសុី,-អតេគូប៉ុង៖9%ក្នុងមួយឆ្នាំ,
-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆមាស,-ឥណបេតិទាន៖26/04/22,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

LOLC22B# -អ្នកបោះផេសាយ៖អិលអូអិលសុី(ខេមបូឌា)ភីអិលសុី,-អតេគូប៉ុង៖7.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ,
-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆមាស,-ឥណបេតិទាន៖26/04/22,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

HKL21A -អ្នកបោះផេសាយ៖គេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុហតា្ថាកសិករលីមីតធីត,-អតេគូប៉ុង៖8.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ,
-ការទូទាត់គូប៉ុង៖បេចាំឆមាស,-ឥណបេតិទាន៖14/11/21,-តម្លេចារឹក៖100,000រៀល

#:មានការការពារហានិភ័យអតេប្តូរបេក់
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ក្រុមអ្នកនយ បាយមកពីគណបក្រស២ស្នើ-
ឲ្រយរដ្ឋាភិបាលព្រងច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយ

ខិត្តប័ណ្ណរបស់កូរ៉្រខាងជើងរិះគន់កូរ៉្រ
ខាងត្របូងជំុវិញការបាញ់ផ្កាយរណប

មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាប្រឆំាងគោលការណ៍
រឹតបន្តងឹដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណ នៅអាល្លម៉ឺង់

ក្រុងបាងកកៈ  ក្រុម អ្នក ន- 
យោ បាយ មក ពី គណបក្រស 
ប្រឆាងំ  នងិ ក្រមុ ចម្រុះ  បាន ស្នើ 
ឲ្រយ រដ្ឋាភិ បាល ព្រង ច្របាប់ រដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញ ថ្មី មួយ ។ 

 តំណាង រាស្ត្រ មក ពី គណ-
បក្រស ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ  ប្រចាំ 
មណ្ឌល ខ្រត្ត ណា ខន សុី ថាំ-
ម៉ារា៉ាត  គឺ លោក ថ្របថ្រ  ស្រន-
ផុង  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  បាន ថ្ល្រង 
អំពី លទ្ធ ផល ន្រ កិច្ច ប្រជុំ មួយ  

របស់ គណៈ កម្មាធិកា រសភា  
ស្តីពី ការ ធ្វើ វិសោធន កម្ម ច្របាប់- 
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ។  លោក ថ្រប ថ្រ-
ស្រន ផុង  ដ្រល បាន អង្គុយ នៅ 
លើ កៅ អ ីគណៈ កម្មាធ ិការ  បាន 
ថ្ល្រង ថា  គ្រប ់ភាគ ីទាងំ អស ់បាន 
ឯក ភាព គ្នា  ដើម្របី ត្រួត ពិនិត្រយ 
មត្រ ២៥៦ ន្រ ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម-
នុញ្ញ ដំបូង  ដើម្របី បន្ថ្រម បទ - 
ប្របញ្ញត្តិ មួយ  ស្តី ពី ការ បង្កើត 
កិច្ចប្រជុ ំព្រង ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ 

មួយ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស មួយ ន្រះ ។ 
 លោក បាន ថ្ល្រង ថា  គណៈ - 

កម្មាធិ ការ នោះ  កំពុង ស្នើ ឲ្រយ ធ្វើ 
វិសោធន កម្ម ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  
ដ្រល ជា គោល នយោ បាយ យ៉ាង- 
ប្រញាប់ ប្រញាល់ មួយ  របស់ រដ្ឋការ 
លោក ប្រយុធ ចាន -អូ ចា  ដ្រល 
បាន ប្រកាស ទៅ កាន់ សភា ។ 

 លោក ប្រយុធ បាន ថ្ល្រងថា  
បច្ចុប្របន្ន  រដ្ឋាភិ បាល បាន កាន់ 
អំណាច អស់ រយៈ ព្រល ជិត ២ 
ឆា្នា ំ វា ដល ់ព្រល ត្រវូ ព្រង ច្របាប-់ 
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ថ្មី មួយ  ដើម្របី ទប់-
ស្កាត ់ការ តវា៉ា ប្រឆាងំ រដ្ឋាភ ិបាល 
រាល់ ថ្ង្រ  ត្រូវ បាន កំពុង ធ្វើ ឡើង 
ដោយ ក្រមុ និស្រសិត សកល វិទ្រយា-
ល័យ ទាំង នោះ ។ 

លោក ថ្រប ថ្រ  បាន ស្នើ ឲ្រយ 
រដ្ឋាភិ បាល អំពាវ នាវ ឲ្រយ សម-
ជិក ព្រឹទ្ធ សភា ចំនួន ២៥០ រូប  
ត្រវូ ធ្វើ សហ ប្រតបិត្តកិារ ក្នងុ ការ- 
ធ្វើ វិសោធន កម្ម ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម-
នុញ្ញ មត្រ ២៥៦៕BKP/SK  

ក្រុងប៊្ររឡាំងៈ ថ្វីបើ ចំនួន 
ករណី ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូ ណាកំ ពុង 
កើន ឡើង ក្តី  ក៏ មន មនុស្រស 
ប្រហ្រល ១៧ ០០០នាក់  បាន 
ប្រមលូផ្តុ ំកាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ ដើម្រប ី
តវា៉ា ប្រឆាំង គោល ការណ៍ រក្រសា 
គម្លាត នៅ ក្នងុ សង្គម  ដ្រលមន  
គោល បណំង ទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង- 
រាល ដល ន្រ វីរុស ន្រះ  ដ្រល 
ក្រយ មក ត្រូវ  ប៉ូលិស បំប្រក 
ហ្វូង មនុស្រស ជួប ជុំគ្នា នោះ។  

ក្រមុ អ្នក តវា៉ា  បាន ដើរ ហ្រ ក្របនួ 
ច្រញ ពី ច្រក ទា្វារ ប្រវត្តិ សស្ត្រ  
Brandenburg Gate  ឆ្លង- 
កាត់ កណា្តាល ក្រុង ប៊្ររឡាំង  
មុន នឹង ធ្វើ ការ ជួប ជុំ គ្នា នៅ លើ 
មហា វិថីមួយ   ក្រយ មក ប៉ូ- 
លសិ  បាន បបំ្រក ការ ជបួ ជុ ំនោះ 
ដោយ និយយ ថា  ក្រុម រៀប ចំ 
មិន អាច ធានា ថា  សុវត្ថិភាព  
និង បទប ញ្ជា សុខភាព នានា  
កំពុង ត្រូវ តាម ដន នោះ ទ្រ ។ 

ប៉ូលិស  បាន និយយ នៅ លើ 

គ្រហ ទពំរ័ ធ្វធីើរ ថា  មនសុ្រស ជាង 
១៧  ០០០ នាក់  បាន ចូល រួម 
ការ តវា៉ា នោះ។  ក្រ យ មក មន 
ពាក្រយ បណ្តឹង ប្រឆាំង  ក្រុម អ្នក - 
រៀប ចំ ចំពោះ ការ ខក ខាន មិន 
អនុវត្ត តាម បទ បញ្ជា នោះ។    

អ្នកតវា៉ា ជា ច្រើន នាក ់មនិ បាន 
ពាក់ ម៉ាស់  និង គោរព តាម 
គោលការណ៍ រក្រសា គម្លាត ពី គ្នា 
នៅ ក្នងុ សង្គម ទ្រ។  អ្នក ខ្លះស្រក  
ដក ់អ្នក ពាក ់ម៉ាសយ់៉ាង ខា្លាងំៗ  

ដោយ ប្រប់ ពួក គ្រ ថា  ដោះ 
ច្រញ ទៅ ។  មន បដ ជា ច្រើន 
សរស្ររ ថា « បញ្រឈប់ ភាព គ្មាន 
អនាមយ័ ករូ៉ណូា  ខណៈ អ្នក តវា៉ា 
ពាក់ អាវយឺត មន បោះ ពុម្ព ថា 
«Corona=fake news»។   

អ្នក តវា៉ា ម្នាក ់ បាន ស្រកដក ់ 
អ្នក កាស្រត សុីន ហួថា៖«ហ្រតុ 
អ្វី បាន ជា អ្នក ពាក់ ម៉ាស់?...
ក្រុម អ្នក ពាក់ ម៉ាស់  ឆាប់ ស្លាប់ 
ណាស់ !»៕ Xinhua/PSA

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ខិត ្តប័ណ្ណ-
ឃោស នា របស់ ប្រទ្រស កូ-
រ៉្រខាង ជើង  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
បាន រិះ គន ់ប្រទ្រស ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ  
ជុ ំវញិ ការ សម្រច ចតិ្ត មយួ របស ់
អាម្ររិក  កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ  
ដើម្របី លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្រយ ក្រុង - 
ស្រអ៊លូ  ប្រើ ប្រសប់្រង   ឥន្ធនៈ  
ដើម្របី បាញ់ បង្ហោះ រ៉ុក្ក្រតក្នុង  
លម្ហ អាកាស របស់ ខ្លួន  ដោយ 
បាន រិះ គន ់វធិាន ការ នោះ ថា  ជា 

ការ ធ្វើ ផ្ទុយ ទៅ នឹង ការ អំពាវ- 
នាវ ឲ្រយ មន សន្តិ ភាព  របស់ កូ រ៉្រ 
ខាងត្របូង នោះ ។ 

 ក្រងុ ស្រអ៊លូ  នងិ ក្រងុ វា៉ាសុនី-
តោន  បាន ត្រួត ពិនិត្រយ មី សុីល 
នាំ ផ្លូវ  រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២ 
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ  ដើម្របី ដក 
បម្រម អស់ ជា ច្រើន ទសវត្រសរ៍  
ទៅ លើ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  
មិន ឲ្រយ ប្រើ ប្រស់ ប្រងឥន្ធនៈ  
ដើម្របី បាញ់ រ៉ុក្ក្រត ទៅ លម្ហ អា- 

កាស  ដ្រល ជា វិធាន ការ មួយ  
ត្រូវ បាន គ្រ រំពឹង ថា  នឹង ធ្វើ ឲ្រយ 
ប្រទ្រស មួយ ន្រះ  ឈាន ទៅ រក 
ការ ផលិត រ៉ុក្ក្រត លម្ហអា កាស  
នងិ ការ បាញ ់ផ្កាយ រណប សុើប-
យកការណ៍  ដើម្របី ឃ្លាំ មើល 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង ។ 

 សរ ព័ត៌ មន មៀរី (Meari)  
ជា ប្រព័ន្ធ វ្រប សយ មួយ  ក្នុង 
ចណំោម ប្រពន័្ធ វ្រប សយ ឃោ-
សនា  របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង-
ជើង  បាន ប្រកាស បដិស្រធ  
មិន ឲ្រយ ត្រួត ពិនិត្រយ មី សុីល នាំ-
ផ្លូវទាំង នោះ ទ្រ  ដោយ បាន 
នយិយ ថា  ក្រងុ ស្រអ៊លូ « បាន 
បង្ហោញ អំពី ច្រតនា អាក្រក់ 
របស់ ខ្លួន  ជុំ វិញ ជម្លាះ នោះ  
ដោយ បាន និយយ ថា  ការ-
បាញ់ រ៉ុក្ក្រត លម្ហ អាកាស បាន 
អនញុ្ញាត ឲ្រយ បាញ ់បង្ហោះ ផ្កាយ- 
រណប ឈ្លប យកការណ៍  ទៅ 
កាន ់គន្លង តារា វថិ ី ទាប  ឬ ថា ខ្លនួ 
នងឹ ពភិាក្រសា ជាមយួ អាម្ររកិ  ស្ត ី

ពី ដក ការរឹតត្របិត នានា ទៅ លើ 
ការ បាញ់ មី សុីល បាលី ស្ទិក 
ទាំងអស់ នោះ » ។ 

កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  នៅ ត្រ ត្រូវ បាន 
គ្រ ហាម ប្រម  មិន ឲ្រយ បាញ់ 
មីសុីល បាលី ស្ទិក  ដ្រលប្រើ 
ថាមពល  ប្រ ងឥន្ធ នៈ  ដ្រល 
មន ចម្ងាយ ជាង ៨០០ គី ឡូ-
ម៉្រត្រ  ស្ថិត នៅ ក្រម កិច្ច ព្រម-
ព្រៀង សម្ព័ន្ធ មិត្ត  ដ្រល បាន 
ចុះហត្ថ ល្រខា លើក ដបំងូ កាល- 
ព ីឆា្នា១ំ៩៧៩ កន្លង ទៅ  ។  កាល 

ពីថ្ង្រ ពុធ  ការិយ ល័យ ប្រធា- 
នាធបិ ត ីក ូរ៉្រ ខាង ត្របងូ   បាន ថ្ល្រង 
ថា  ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាងត្របូង ន្រះ   
នឹង បន្ត ឲ្រយ មន កិច្ច ខិត  ខំប្រឹង- 
ប្រង  ដើម្រប ី«ធានា អធបិ ត្រយ្រយ- 
ភាព  មី សុីល ព្រញល្រញ » ។ 

 ខិត្ត ប័ណ្ណ ឃោសនា ផ្រស្រង-
ទៀត  ទរូទស្រសន ៍យរូ ីមនី ហ្រសកុ គរី ី 
បាន រិះ គន់ វិធាន ការ របស់ ប្រ-
ទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  អំពី  ការ-
បង្កើន សមត្ថ ភាព យោ ធា ថា  ជា 
« សកម្ម ភាព ផ្ទុយ គ្នា » មួយ ។ 

 ទូរទស្រសន៍ យូរី មីន ហ្រសុក គី រី 
បាន និយយ ថា  ក្រុម អាជា្ញា ធរ 
កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន ថ្ល្រង ថា   
រហូតមក ទល់ ព្រល ន្រះ  ប្រ-
ហ្រល ជា មន កិច្ច ពិភាក្រសា       
សន្តិ ភាព  ដ្រល ពួក គ្រ បាន 
ចរចា អពំ ីបញ្ហោ ន្រះ   ម្តង ហើយ-
ម្តង ទៀត  នៅ ពី មុខ  យើង  ប៉ុន្ត្រ 
ភា្លាម ៗ  នោះ  ពួក គ្រ  បាន វិល-
ត្រឡប់ មក ធ្វើ សកម្ម ភាព របស់ 
ពកួ គ្រ ក្នងុ អាកប្រប ករិយិ ខសុ គ្នា 
ទាំង ស្រុង » ៕Yonhap/SK

ក្រមុបាតុករកាន់បដានៅក្នងុអំឡុងតវ៉ាប្រឆំាងវិធានការទប់ស្កាតវី់រុស។AFP

លោកថ្របថ្រស្រនផុងស្នើឲ្រយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារព្រទឹ្ធសភាបន្ទាន់។BKP

លោកគីមជុងអុ៊ន(កណ្តាល)កំពុងចូលរួមពិធីមួយដើម្របីប្រគល់កំាភ្លើងខ្លីដល់ក្រមុមន្ត្រីម្របញ្ជាការយោធា។AFP

ប្រតិភូទាហានជើងចាស់កូរ៉្រកំពុងចូលរួមក្នងុកិច្ចប្រជំុថ្នាក់ជាតិលើកទី៦។AFP
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តពីទំព័រ ១...ចំនួន សរុប 
របស ់AFP បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  រយៈ- 
ពៃល ៦ ខៃ  កៃយ ពី អង្គការ 
សខុភាព ពភិព លោក(WHO) 
បាន បៃកាស ពី ស្ថាន ភាព គៃ - 
អាសន្ន ជា សកល រួច មក  វីរុស 
កូរ៉ូណា បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ ចម្លៃក នៃះ 
បាន បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស ជាង 
៦៨០ ០០០ នាក់ ស្លាប់  និង 
មនុសៃស ជាង ១៧, ៥ លាន នាក់ 
បាន ឆ្លង វីរុស នៃះ។   

 រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  
អា្រហ្វកិ  ខាង តៃបងូ  គ ឺជា បៃទៃស 
រង ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង បំផុត នៅអា- 
្រហ្វិក    ដៃល បាន រាប់ បញ្ចូល 
ចំនួន ជាង ពាក់ កណា្តាល នៃ 
អ្នកឆ្លងដៃល បាន ធ្វើ តៃស្ត រួច 
ហើយ នោះ  ថ្វី បើ លោក បៃធា- 

នាធបិ ត ីសុ ីរលី  រា៉ា ម៉ា ភ ូស  បាន 
ថ្លៃង ថា  អតៃ ស្លាប់ ទាប ជាង 
ចំនួន មធៃយម ជា សកល ។   

អាជា្ញាធរ សុខភាព  បាន រំពឹង 
ទុក ពី ការ កើន ឡើង នៃ  ករណី 
ឆ្លង  កៃយ ពី ការ បន្ធូ របន្ថយ 
ការ បិទ បៃទៃស ជា បណ្តើរៗ   
ដៃល គៃ បាន ធ្វើ ឡើង  កាល ពី 
ចុង ខៃ មីនា។ 

បៃទៃស នីហៃសៃរីយ៉ា កាល ពី 
ថ្ងៃ សៅរ ៍ ក ៏បាន បៃកាស ថា  ខ្លនួ 
នឹង បន្ធូរ បន្ថយ ការ បិទ រដ្ឋ ធានី 
ពាណិ ជ្ជកម្ម ឡាហ្គូស  ដោយ 
អនញុ្ញាត ឲៃយ ពៃះ វហិារ កាតលូកិ 
និង វិហារ មូស្លីម  បើក ឡើង វិញ 
នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ នៃះ ។  

គណៈ កម្មាធិ ការ គៃអាសន្ន 
របស់ WHO  ដៃល ធ្វើ ការ តៃួត- 

ពិនិតៃយ វីរុស រាត តៃបាត នៃះ បាន 
បញ្ជាក់ ពី រយៈពៃល  អូស បនា្លា យ  
នៃ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺកូវីដ- 
១៩  ដោយ លើក ឡើង ពី សរៈ- 
សំខាន់ នៃ កិច្ច បៃងឹបៃង ឆ្លើយ- 
តប របស់ សហគមន៍    ជាតិ  
តំបន់  និង ជា សកល។ 

គណៈ កម្មាធិការ នៃះ  បាន 
ថ្លៃង ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍ថ្មីៗ  
នៃះ ថា ៖ «អង្គការ   សុខភាព- 
ពិភពលោកបន្ត ការ វាយ តម្លៃ 
អំព ី គៃះ ថា្នាក់ ជា សកល ប ង្ក  
មក ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  ថា មន - 
កមៃិត ខ្ពស់ »។ 

ទ ីភា្នាក ់ងារ នៃះ ក ៏បាន នយិយ 
ថា  ផលប៉ះពាល់ នៃ វីរុស រាត - 
តៃបាត នៃះ នឹង មន រយៈ ពៃល 
ចៃើន ទសវតៃសរ៍ ទៀត ។ 

បៃទៃស មុិក សុិក  បាន កើន - 
ឡើង លើស ចកៃ ភព អង់គ្លៃស 
ដៃល កា្លាយ ជា បៃទៃស រង ប៉ះ - 
ពាល់ ខា្លាំង បំផុត ទី៣  បនា្ទាប់ ពី 
បៃទៃស បៃសុីល  និង អាមៃរិក  
ដោយ មន ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ជាង 
៤៦  ៦០០ នាក់។  

ទោះ បី ជា បៃទៃស  ជា ចៃើន  
បាន ចាប់ ផ្តើម បន្ធូរ បន្ថយ វិ- 
ធានការ ឲៃយ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទុះ  
វរីសុ នៃះ  នៅ តៃ រាល ដាល យ៉ាង- 
ឆប់ រហ័ស នៅ ទូទាំង តំបន់ 
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះបាន កត់ តៃ 
ជាង ករណ ីឆ្លង ជាង ៤ លាន  នងិ 
ស្លាប់ ជិត ២ សៃន នាក់ ។ 

ចំនួន ពាក់ កណា្តាល នៃ ចំនួន 
អ្នក ស្លាប ់នោះ នៅ ក្នងុ បៃទៃស- 
បៃ សុីល ៕ AFP/PSA 

ក្រុង ញូវ ដ្រលីៈ  មន្តៃី និង 
របាយ ការណ៍ ជា ចៃើន  បាន 
និយយ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា  
មនសុៃស ជាង ៨០ នាក ់ បានស្លាប ់ 
នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ថ្មី ៗ  
នៃះ  កៃយ ពី ពួក គៃ បាន ផឹក 
សៃ បទិ ដោយ លចួ លាក ់ ដៃល 
មន ជាតិ ពុល  នៅ ក្នុង រដ្ឋ ប៉ុន- 
ចាប  នៅ បៃទៃស ឥណា្ឌា ។ 

 យោង តាម ទី ភា្នាក់ ងារ សរ-
ព័ត៌ មន  Press  Trust  of  
India បាន ឲៃយ ដឹង ថា  មនុសៃស 
ទាំងនោះ បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង 
សៃុក ចំនួន ៣  នៅ រដ្ឋ ភាគ - 
ខាងជើង  ហើយ ប៉ូលិស  បាន 
ចាប ់ខ្លនួ មនសុៃស  ចនំនួ ២៥ នាក ់ 
នៅ ទី នោះ ។ 

មនសុៃស ជា ចៃើន រយ នាក ់ បាន 
ស្លាប់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ឥណា្ឌា  ដោយ សរ ផឹក 
សៃ ពលុ  ដៃល បាន លចួ ផលតិ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់  និង លក់ រាយ 
ក្នុង ១ លីតៃ តម្លៃ ១០ រូពី  ។ 

 មន្តៃី ម្នាក់  បាន ថ្លៃង បៃប់ 

កាសៃត AFP ថា  មនុសៃស ១១ 
នាក់  បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង សៃុក - 
ហ្គូដា ស្ពើរ ។  សរ ព័ត៌ មន  
Press  Trust  បាន ថ្លៃង កាល-
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា  ការ ផឹក សៃ ពុល 
នោះ  បាន ផ្តាច់ជី វិត មនុសៃស 
ចំនួន ១២ នាក់  នៅ ក្នុង សៃុក 
កៃបៃរ ខាង អាមរីត សរ  និង 
មនសុៃស ៦៣ នាក ់ផៃសៃង ទៀត  នៅ 
ក្នុង ទី កៃុង តាន តារា៉ាន ។ 

 អ្នក ស្លាប់ មួយ ចំនួន ផៃសៃង- 
ទៀត តៃូវ បាន គៃ សងៃស័យ  នៅ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ប៉នុា្មាន ថ្ងៃ ថ្ម ៗី  នៃះ  
ប៉នុ្តៃ មនិ អាច តៃវូ បាន គៃ បងា្ហាញ 
ថា  សក សព ទាំង នោះ  តៃូវ 
បាន គៃ បូ ជា ដោយ គ្មាន ការ - 
តៃួត ពិនិតៃយ  កៃយ ពៃល ស្លាប់ 
នោះ ទៃ ។ 

រដ្ឋ មន្តៃី រដ្ឋ ប៉ុន ចាប  គឺ លោក 
អាម៉ារីន ឌើរ  សុីនហ៍  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា  លោក បាន 
ចៃញ បញ្ជា  ឲៃយ ធ្វើ ការ សុើប - 
អង្កៃត ពិសៃស មួយ ទៅ លើ ការ- 
ស្លាប់ ទាំង  នោះ ៕  AFP/SK

បព្វជិតម្នាក់លើកដ្រ ទំាង ស ងខាងក្នងុអំឡុង    ពិធីបុណ្រយ សព      របស់ ជនរងគ្រះស្លា ប់ ដោយសរ វីរុសកូរូ៉ណា     នៅក្នងុក្រ ុង  ចូហានណ្រ សបឺ៊ក  ។ រូប AFP

ក្រមុសច់ញាតិ មក ចូល រួម   ក្នងុ ពិធី  បូ ជាសព  អ្នក ស្លាប់ ដោយសរ ពុលស្រ។ AFP 

មនុស្ សជាង៨០ន ក់ស្លាប់
ដោយសរផឹកស្ពុលន ឥណ្ឌា

WHOព្មានអំពីវីរុសកូរូ៉ណអូសបន្លាយព្លយូរ...



ខេង សុគន្ធា  

ភ្នំពេញៈ ធ្លាប់ តែ ឃើញ   ស្លឹក 
ចាក តែូវបាន យក វែចនំ   បង្កើន 
ក្លនិ  ឈ្ងយុ    ដ ៏លែប ី   បែចា ំខែត្តកពំត  
ហើយ ក៏ តែូវ បាន   បែជាជន ខ្លះ 
យក  ទៅ   បែក់ ដំបូល  ធ្វើ ជញ្ជាំង 
ផ្ទះ តាម   តំបន់ ជនបទ។ ប៉ុន្តែ 
ពែល នែះ  ស្លកឹ ចាក  ដែល មាន  
រាង វែងសែឡូង   ដុះ នៅ តាម  ដង 
ពែក  នែ តំបន ់ទឹកបែ  តែូវ បាន 
បែជាជន រស់នៅ តំបន់ ភ្នំឧដុង្គ  
នែ សែុកពញាឮ ខែត្តកណ្តាល  
យកមក ច្នែ បែឌិត ធ្វើ ជា កាបូប  
និង   រចនា បន្ថែមភាព សែស់- 
ស្អាត នៅ ហាង  មា៉ាដាម ច្នែ  ក្នុង 
រាជធនី ភ្នំពែញ  មុន បញ្ចែញ 
លក់ នៅ  លើ ទីផែសារ ។

ដោយ   ឃើញ  ការ  ច្នែ បែឌិត  
នៅ  បរទែស  វា បានជំរុញ ចិត្ដ    
អ្នក សែី  ឈឺន  ពុទ្ធារី  វ័យ  ៣៥ 
ឆ្នាំ  ចាប់ផ្តើម សិកែសា សែវជែវ 
រក ការ ច្នែ បែឌិត ថ្ម ី មក បង្កើត 
ហាង លក់  វត្ថ ុអនុសែសាវរីយ៍ គិត- 
គូរ  ពី បរិស្ថាន នែះ ដើមែបី ជួយ កាត់  
បន្ថយ ការ បែើបែស ់ផលតិ ផល  
ប៉ះពាល់ បរិស្ថាន  លើក ស្ទួយ 
ផលតិផល ក្នងុសែកុ   បង្កើត មខុ 
របរ  និង បែក់ចំណូល ជូន សែ្តី 
មែផ្ទះដែល មិនមាន ការងារ ធ្វើ 
នៅ តាម  សហគមន៍  ។

កាបបូ តែបាញ ស្លកឹចាករលំែច 
គែឿង តុបតែង ផ្កា កែណត់ ពណ៌  
កែហម  ស្វាយ  បែតង  និង   
ចមែុះ  ពណ ៌  រុ ំពទ័្ធ ដោយ រយំោល 
នែខែសែ  កែណត់តូច ៗ  មាន រូប-
រាង ជា កាបូប  យួរដែ  កាបូបស្ពាយ 
ចំហៀង  និង ខ្លះ ទៀត រាង ដូច 
កន្តែក  ដាក់ អីវា៉ាន់ មក ពី ផែសារ  

ពតិជាល្អ ឥតខ្ចោះ  នងិ សក័្ដសិម 
សមែប់ នារី គែប់ វ័យ យក ទៅ 
បែើបែស់ គែប់ កាលៈទែសៈ ។

មា្ចោស់ ហាង  មា៉ាដាម ច្នែ  អ្នក-
សែី  ពុទ្ធារី  បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍  
ថា៖ «ខ្ញុំបាន ឃើញ ហាង មួយ 
នៅ សែុក គែ  គែធ្វើ កាបូប ពី កែ-
ណត់ ស្អាតៗមែនទែន  ហើយ 
ខ្ញុកំ ៏មាន គនំតិ ចង ់ឲែយ សែកុ  យើង  
មាន ហាង លក់ កាបូប ច្នែ ស្អាតៗ  
អ៊ចីងឹ ដែរ ។   ខ្ញុ ំ  ចាបអ់ារម្មណ ៍លើ 
កាបូប ស្លឹក ចាក   ដែល សែល  
សែួលបែើ  ជាប់ ធន់  និង មាំ មិន 
ងាយ  ដាច់ រហែក »។

មា៉ាដាម ច្នែ  បាន បើក ដំណើរ- 
ការ រយៈពែល  ២ឆ្នាំ មកហើយ  
ដោយ ដំបូងឡើយគែន់តែ ជា 
ហាង លក ់កាបបូ ស្លកឹ ចាក តាម 
អនឡាញធម្មតា    តែ បនា្ទាប់ ពី 
មានការ គាំទែ ខ្លាំងពី សំណក់ 
អតិថិជន  ទើប អ្នកសែី  ពុទ្ធារី  
សមែចចិត្ត រៀបចំ ឲែយ ចែញ ជា 
រូបរាង ហាង មួយ លក់ កាបូប 
ស្លឹក  ចាក    ជា  ស្នាដែ របស់ស្តែី 
មែផ្ទះនៅ ក្នងុ ខែត្ត កណ្តាល  អម 
ជាមយួ  ការ ដែរ ភា្ជាប ់របូ ផ្កា បន្ថែម 
និង ការ រចនា  កាន់ តែ ទក់ទញ។ 

មា្ចោស់ហាង រូបនែះ បន្ត ឲែយដឹង 
ថា ៖ «ដំបូង ឡើយ គែ មិនសូវ 
និយម  បែើ  កាបូប ស្លឹកចាក ទែ  
មីង ៗ អ្នកដែរ កាបូប នែះ បែប់ 
ថា មិន មាន អ្នក កុម្ម៉ង់ ទិញ 
កាបូប ចែើន ទែ ពីមុន មក ទើប 
តែ  ពែល នែះ ទែ  ដែល មា៉ាដាមច្នែ  
ធ្វើការ កុម្ម៉ង់ ទិញ ចែើន ធ្វើឲែយ 
គាត់  សបែបាយចិត្ត ខ្លាំង  ពែះ 
គាត់ អាចរក បែក់ចំណូល បាន 
ចែើន ជាងមុន »។

អ្នកសែ ី ពុទ្ធារី ចូល ចិត្ត បែកប- 

អាជីវកម្ម   ដែល ផ្តល់ ឱកាស 
ការងារ  នងិ អត្ថបែយោជន ៍ដល់ 
សែី្ត នៅ តាម ជនបទ  ដែបិត មា្ចោស់ 
ហាង  វ័យ  ៣០ឆ្នាំ បា្លាយ  រូបនែះ  
ធ្លាប់ ជា អតីត  បុគ្គលិក អង្គការ  
ធ្វើ ការ ជាមួយ សែ្ត ីងាយរង គែះ  
សែី្ត ផ្ទុកមែរោគ និង ជនពិការ  
ទើប  ជំរុញ  ចិត្ត  ឲែយ អ្នក សែី  បើក 
អាជីវកម្ម ដែល   ជួយ សមែួល  
ដល់ ជីវភាព  ពួកគែ  ។ 

កាបូប ស្លកឹ ចាក មាន គែប់ ទំហំ   
គែប ់សណ្ឋាន តាងំ ព ីស្លកឹ លាត   
ស្លឹក មូល និងវែញ មាន កែឡា 
បន្ទះ  កែឡា ល្អិត គែប់ បែភែទ 
ទៅតាម តមែវូ ការ  និង ការ ពែញ- 
និយម នាពែល បច្ចុបែបន្ន ។

ការ ផលិត កាបូប នែះ  មិន 
ងាយសែួល ប៉ុនា្មាន នោះទែ ក្នុង 
សិបែបករ មា្នាក ់អាច ផលិត  កាបបូ  
ម៉ូដ សមញ្ញ  បាន តែ  ៣កាបូប 
ក្នុង ១ថ្ងែប៉ុណ្ណោះ។   សមា្ភារ  
ទំងនែះតែូវបាន ជែើសរីស 
ដោយ  ការ យកចតិ្ត ទកុដាក ់ មនិ 
ថា   ពណ ៌ គណុភាព  នងិ ផលតិ-
ផល ខ្លះ  គឺធ្វើ ពី ធម្ម ជាតិ  ឬ 
សមា្ភារ   បែើបែស់ ឡើងវិញ  ។ 

 កាបូប ស្លកឹចាក  អាចបោកទឹក 
បាន  និង  បែើបែស់ បាន យូរ រាប់ 
ឆ្នាំ  មិន ងាយ ខូច  ឬ រហែក ទែ។  

ជាទូទៅ  តម្លែ កាបូប ស្លឹក 
ចាក  បែ បែួល ទៅ តាម ទំហំ  
និង  ការ ច្នែ បែឌិត  ដែល មាន 

តម្លែ ចនោ្លាះ ពី  ៥ទៅ  ២៥ដុលា្លារ ។  
ជាក់ស្ដែង  កាបូប  ដាក់ កុំពែយូទ័រ 
យួរដែ  មាន តម្លែ  ១០ដុលា្លារ។  
កាបូប  ដាក់ លុយ  និង ប៊ិក  តម្លែ  
៥ ដុលា្លារ ។ កាបូប ដាក់ អីវា៉ាន់  
តម្លែ  ១០ដុលា្លារ  ហើយ កាបូប 
សមែប ់ចលូរមួ កម្មវធិ ីដើរ លែង 
សមុទែ   ដើរ ផែសារ     មាន ការ រចនា 
បន្ថែម កែណត់ បា៉ាក់  ផ្កា តម្លែ  
២០ ដុលា្លារ ។ 

អ្នក សែ ី  ពុទ្ធារី  សំណូម ពរ ថា៖ 
«ខ្ញុំ ចង់ ផ្តាំផ្ញើទៅ បងប្អូន ដែល 
និយម បែើ របស់ កែច្នែ ដោយដែ   
ឲែយ  គាត់ នៅ តែ បន្ត បែើ សមា្ភារ 
ទំងនោះ  ដើមែបី ឲែយ យើង ខ្ញុំ មាន 
កមា្លាំងចិត្ត ក្នុង ការ កែច្នែ ផលិត-

ផល ថ្មីៗ ទៅ ថ្ងែ ខងមុខ ទៀត ។ 
ក្នុង ន័យថា  អ្នកបែើបែស់ ក៏ 
អាច បែើ របសច់្នែ ថ្មីៗ  បាន ដើមែប ី 
លើកស្ទយួ ផលតិផល ក្នងុសែកុ  
ហើយ យើង ក៏ អាច រក  ចំណូល   
ដើមែបរីិះរក អ្វ ីដែល ល្អ បន្ថែម   នងិ  
បង្កើន បែក់ ចំណូល ដល់ សែ្តី 
មែផ្ទះ នៅ តាម ជនបទ  »។ 

មា៉ាដាមច្នែ  ស្ថិតនៅ ផ្ទះលែខ 
៣៥  ផ្លូវ  ៨បែ  សងា្កាត់ អូរបែក-
ក្អម  ខណ្ឌសែនសុខ    កែយ  
ផែសារមីតថោន   ៥០ម៉ែតែ។

សមែប ់ពត័ម៌ាន លម្អតិ  សមូ 
ចូលទៅ ហ្វែសប៊ុក    @ Mad-
am Chnai ឬទូរស័ព្ទ   ០១២  
៥៤៥ ៧២២ ៕

www.postkhmer.com

សិប្បករខ្មរ្ច្ន្កាបូបស្លកឹចាកលើកកម្ពស់ជីវភាពស្ត្ីម្ផ្ទះ

ស្ដេមីេផ្ទះ ក្នងុ សេកុ ពញាឮ ខេត្ដ កណ្ដាល  ផលិត កាបូប ពី ស្លកឹ ចាក ដើមេបីស្ទយួ ជីវភាព គេសួារ   ។ រូបថត សហ ការី

កាបូប ស្លកឹ ចាក មាន ចេើន បេភេទ ចេើន ទំហំ ទំាងការ បេើ ស្លកឹ លាត  ស្លកឹមូល និងវេញ។ រូបថត សហ ការី កាបូប ស្លកឹ មានតម្លេ ទៅតាម ទំហំ និង កេបាច់ រចន ចាប់ពី ៥ ទៅ ២៥ ដុលា្លារ ។ រូបថត សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ សិក្ខាសាលាមួយ   
មានឈ្មោះថា  2020 Nirmita 
Composers Workshop  
ដែល   ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ករ- 
បណ្តុះ  បណ្តាល    តនែ្តីករ បុរាណ 
ខ្មែរ វយ័ក្មែង  ឲែយ  មាន សមត្ថ  ភាព 
អាច  និពន្ធ  បទ   ភ្លែង បុរាណ ថ្មី- 
និង  និពន្ធ បទ  ភ្លែង បែប   សហ- 
សមយ័   សកល  បែកស  ជែើស-  
រើស សិលែបករ ផ្នែក តន ែ្តី បុរាណ  
និង ចមែៀង ដើមែបី ចូល រួម  ចាប់ 
ព ី ថ្ងែទ ី១៧ ខែ  សហីា ដល  ់ថ្ងែទ ី
១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
នែះ  បើ យោង  ទៅ តាម សែចក្តី 
ជូន ដំណឹង  ពីគែហ ទំព័រ  របស់ 
អង្គ ករ   សិលែបៈ ខ្មែរ អមតៈ បាន 
បង្ហោះ  សារ ឲែយ សា ធារ ណ  ជន  
បា ន  ដឹង ថា៖ «វិទែយា សា្ថាន  អ្នក- 
និពន្ធតនែ្តី និមិតា្តោ(Nimita 
Composers Institute) ដឹក- 
នាំ  ដ យ លោក សាសែ្តា ចារែយ    
បណ្ឌិត  Chinary  Ung  មាន  
កិត្តិ យស សូមជូន  ដំណឹងដល់  
សា ធារណជន ឲែ យ បាន   ជែប   ថា 
វិទែយាសា្ថាន  តែូវ ករ    ជ ែើ ស រើស        
តនែ្តី ក រ បូរាណ ខ្មែរ វ័យ ក្មែង 
 ទាំង ២ភែទ ដែល   មាន ជំនាញ   
ចែបាស់  លាស់  ក្នុងករ លែង       ឧប- 
ករណ៍     តនែ្តី  ឬចែៀ ងដើមែបី  
ចូលរួម សិក្ខា សាលា នៅ   រាជ - 
ធានី ភ្នំពែញ  ដែល នឹង បែពែឹត្ត 
ទៅចាប់ ពីថ្ងែ ទី១៧  ខែ  សីហា  
ដល់ ថ្ងែទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ  
២០ ២០»។

តាម សែចក្តី ជូនដំណឹង - 
ដដែល  ក៏  មាន សែចក្តី បន្ថែម ឲែយ 
ដឹង បន្ត ទៀត ថា៖ « ដយ  សារ 
ជំងឺ រាត តែបាត COVID-19  ក្នុង  
ឆ្នាំនែះ វិទែយា  សា្ថាន អ្នកនិពន្ធ - 

តនែ្តីនិមិតា្តោ នឹងផ្តល់ជូន សិក្ខា 
សាលា ស្តី  អំពី ករ និពន្ធ បទ-   
ភ្លែងតាមបែព័ន្ធ អីុន ធឺណិត  
(Online) ចនំនួ  ២ផ្នែក គ ឺ ទ ី១ 
សិក្ខា សាលា និពន្ធ បទ ភ្លែង - 
ពិណពាទែយ ថ្មី (New Tradi-
tional Music Composition 
Workshop) ឬវង ់ភ្លែង    ពណិ- 
ពាទែយ   ដែល    មាន រយៈ ពែល  ១០ 
ថ្ងែ  គចឺាបព់ថី្ងែ ទ ី១៧ ដលថ់្ងែទ ី 
២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០ ។ ទី  
២ សិក្ខាសាលា និពន្ធ  បទភ្លែង 
សហ សមយ័ សកល (Global 
Contemporary  Music 
Workshop)  ឬ ជា វង់ ភ្លែង  
បែពែណ ីចមែុះ  នងិ ចែៀង មាន 
រយៈ  ពែល ១០ថ្ងែ គឺចាប់ ពី ថ្ងែ 
ទ៣ី១ ខែ សហីា  ដល ថ់្ង ែ ទ១ី១ 
ខែ  កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០។

សែចក្តី  បែកសជែើសរើស
សិលែបករផ្នែកតនែ្តីបុរាណ  និង 

ចមែៀង ដើមែបី ចូលរួម សិក្ខា- 
សាលា  និមិតា្តោឆ្នាំ ២០២០  
ដែល នឹង ចាប់ ផ្តើម ពីថ្ងែទី១៧ 
ខែ សីហា ដល់ថ្ងែទី ១១ ខែ   
ក ញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ក ៏តមែវូ ឲែយ បែក្ខ- 
ជន  ដាក់ ពាកែយ    ចូល រួម  ជា មុន  
ហើយ   ជាទូទៅតែវូ បាន គែ   ផ្តល ់ - 
អាទិភាព ជូន បែក្ខ ជន  ដែល 
មាន  បំណង  ដាក ់ពាកែយ ស្នើ សុំ  
ចាប ់ព ីអាយ ុ១៨  ឆ្នា ំដល ់ ៤០ឆ្នា ំ
ប៉ុន្តែ  បែសិនបើមាន ករណី ជា- 
ពិសែស  ផែសែង ទៀត  យើង អាច  
នឹង លើក  យក  ទៅ  ពិចារ ណ។

សូម ទាញ យកពាកែយស្នើ សុំ 
តាមតំណភា្ជាប់តាម អីុមែល-  
c1ung@ucsd.edu និង 
compose ko j i n a  kano  @ 
gmail. com   តែមឹ ថ្ងែទ ី១០ ខែ 
សហីា ឆ្នា២ំ០២០ នងិ  ពត័ ៌មាន   
បន្ថែម   ទាក់ទង  012  608  
064/ 092 919 060 ៕ 

ថ្ងេ  ១៤កើត ខេ សេពណ៍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេចន្ទ ទី៣ ខេសីហា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី  មធែយម។  មាន សមត្ថភាព បែើ- 
កមា្លាងំ  កយ ជាង កមា្លាងំ បែជា្ញា   នែះ   
ប ណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកយ ល្អ  តែ ក៏ មាន-   

ចិត្ត   ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហែតុ នែះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ       សា្តោប់ ពែះធម ៌   ឲែយ  ចែើន ដើមែបី ជមែះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រើឯ ករនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មោន ទែ   បញ្ហោ    - 
ស្នែហា       គ ូស្នែហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងែនែះ គរួតែ  
យក    ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហោ សុខ ភា ពស្នែហា។

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសែតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចែើនតែ មាន  
ភាព  ទោមនសែសទៅនឹងអំពើ  អកុសល     
ផែសែងៗ  អាច មានគែះ   កើត   ឡើង   ។ 
ចំពោះ   សែច  ក្តសី្ន ែ ហា វិញ     គូស្នែហ  ៍ហាក់- 

ដូច  ជា  មានភាព ពែងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   គបែបី ផ្តល   ់ភា ព - 
កក  ់ ក ្តោដល់គ្នា ឲែយ បាន ចែើន។ ករ បែកបរបរ រក   សីុផែសែងៗ 
គួរ    កំុ បណ្តាយឲែយ បែឈម   នឹង  ហានិភ័យ  ខា្លាងំពែក ទើប 
ជា     ករល្អ បែសើរ ។  ចំណែកឯ លាភ  សក្ការៈ វិញ ពិបាក - 
ខា្លាងំ  និង មិន ទទួល    ផលល្អបែសើរតាមបំណង ទែ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ករ ពោល ពាកែយ- 
សម ្ត ី    ទៅ កន់ អ្នក ផង   តែង មាន គែ 
យក      ចិត្តទុក ដាក់ សា្តោប់ ។ ចំ ពោះ  - 
បញ ្ហោ សុខ   ភាព   គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត      បៀន       ដល់ រូ បក យ    អ្នក ឡើយ ។   រើឯករ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ   កន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មា ន គែ ចំា ទទួល-   
សា្វាគមន៍    រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខាន  ឡើ យ។  ចំណែក 
ឯ    បញ ្ហោ   ស្នែហា  គូ ស្នែហ៍ មាន ក រ      យល   ់ច តិ្ត   គ្នា  ខា្លាងំ 
ល្អកូ     ល្អនិបង្កើត នូវ សម្ពន័្ធ ស្នែហ៍ ផ្អែមល្ហែមដែរ ។    

រាសីមធែយម។ ថ្ងែនែះ គួរ តែ យក ចិត្ត 
ទុក  ដាក់ ពីបញ្ហោ ស្នែហា។ ចំណែក- 
 ឯ ករ និយាយ ស្ត ី មិន សូវ   មាន  ឥទ្ធ ិ- 
ពល  ទៅ លើ អ្នក សា្តោប់ ប៉ុនា្មោន  ឡើយ  

ដណំងឹ   ដែល  ទទលួ បាន អាច ឲែយ មាន ករ មិន  ពែញ- 
ចិត ្ត   គួរ តែ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម ៌ 
ផែសែងៗ។  ចំពោះ បញ្ហោ សុខ   ភាព  ផ្លវូ កយ ល្អ   ខណៈ      
ផ្លូវ   ចិត្ត   ស្មុគសា្មោញ បន្តិចដែរ ។   ករ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ  - 
កន់ ទីជិត ឆ្ងាយ  គបែបី មាន ករបែយ័ត្នឲែយខា្លាំង ។ 

រាសី មធែយម។ កតា្តោសុខភាព ផ្លូវ - 
កយ    មា ំមនួ  ល្អ   ប៉នុ្តែ តែវូតែ  ចណំយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កយ  នងិចតិ្ត ចែើន ក្នងុ- 
ករ  បំពែញ ករងារ ផែសែងៗ  ហើយ 

មាន         លទ្ធផល បង្គរួ តែ បុ៉ណ្ណោះ ។ ករ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  - 
 ក ន  ់    ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តែង មាន គែ ទទលួ សា្វាគមន៍  ប៉នុ្តែ   
គ ែ    នឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដែរ ។ ថ្ងែ នែះ 
រាល  ់  ករ ពែយាយាម ទាងំ  ឡាយ  ហាក ់ដចូមាន សភាព  
ខែសត់    ខែសោយ បន្តិច តែ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទែ  ៕      

រាសីមធែយម។  ថ្ងែនែះ មាន សមត្ថភាព 
បែើ  កមា្លាងំ  កយ ជាង កមា្លាងំ បែជា្ញា   
នែះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកយ ល្អ  តែ ចិត្ត មាន ករ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហែតុ នែះ  គួរ តែ អាន 

សៀវ ភៅ       ធម៌  ឬ សា្តោប់ ពែះ ធម៌ ឲែយ បាន ចែើន។    រើឯ - 
ករ និយា យ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មោន ដែ រ តែវូ  យក  
ករ   បែងុ     បែយ័ត្ន  ខ្ពស់។ បញ្ហោស្នែហា  វិញ  គូ ស្នែហ៍ 
អ្នក     យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តែម្តង។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បែកប ដយ ក្តីមែតា្តោ  ករុណ   ឲែយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រើឯ  
សែច ក្តី ស្នែ ហា   គូ ស្នែហ ៍  នឹង បែកប - 

ទៅ   ដយ  ភាព ផ្អែមល្ហែម ចំពោះ គ ្នា    ផងដែរ ។   រើឯ- 
ករ   បែ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផែសែង ៗ   បាន      ផល   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ករ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តែង - 
ត  ែ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណែក ឯ    លាភ - 
សក្ការៈ  វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពែញចិត្ត។   

រាសី  សែតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កយ 
តែវូ    បៀត បៀន ដយ ជងំ ឺ បណ្តាល- 
ឲែយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចែបូក-  
ចែបល។់  ចណំែកឯ   សែចក្ត ីពែយាយាម   

ក    ៏        មា ន  ករ  ធា្លាក ់ចុះ ខណៈសមត្ថភាពនៅ ក្នងុ ករ-  
បំពែញ       នូវ ករ  ងារ  តែវូ ធា្លាក់ ចុះដែរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមែ ច      ចិត ្ត។ ចំពោះ  ករ បែកប របរ រក ទទួល- 
ទាន            នានា វញិ នងឹ អាចខាត បង។់ សែចក្ត ីស្នែហា 
ចែើន           ត ែ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តោ  និង រកំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តែដែត ។ ករបំពែញ-
 ភារ    កិច្ច ផែសែង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដយសារ  អ្នក  នងឹ បពំែញករងារ 
យា៉ាង   សា្វាហាប  ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រើឯ - 

ក រ      នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲែយ អ្នកដទែពែញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប   ើ ជា  អ្នក បែកប របរ រកទទួល ទាន  ផែសែង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន    នវូ ករជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដែ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដយ ភាព- 
ស្មោះ     តែង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សក្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន     ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិនា្តោសមែប់គូស្នែហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ករ និយាយស្តី គឺ 
ចែើន     តែ ពោល នវូ ពាកែយ ពតិ  ទៅ កន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា  បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ករ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រើឯ បញ្ហោ   ស្នែហាវញិ    គសូ្នែហ ៍ មាន  
ភាព                ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មោន    
ភាព               រកំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណែក ឯ- 
លាភ             សក្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទី គបច់តិ្ត។

រាសីសែតុចុះខា្លាងំ ។ គែះកច អាច  
នឹង កើត ដយសារសម្ត ីតោង ឲែយ មាន 
ករ  ពិចារណឲែយ បាន ចែើន មុននឹង  
ចែញ វាចា។ តែចំពោះ សែចក្ត ីស្នែហា 

គូ ស្នែហ  ៍ ហាក់មានភាព ពែងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបែបី ផ្តល់ 
ភាព      កក់ក្តោឲែយ គ្នា ឲែយ បានចែើន។ ចំណែក ឯ ករ បែកប- 
របរ      រក ទទួល  ទាន នានា  អាច បែឈម ករ ខាត  បង់ ។ រើឯ 
លាភ  សក្ការៈ វិញ នឹង ជួប ករ លំបាក ខា្លាងំ ក្នងុ ករ-  
ទទួល    បាន ភោគផល និង  គ្មោន អ្នកជួយជែមជែង។ 

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ករ បែកប រប រ    - 
រក ទទួល ទាន ផែសែង ៗ  នឹង  បាន  ផល   
ល្អ បែសើរ ត ែកតា្តោ សុ ខ ភាព  ផ្លូវ- 
កយ   អាច   តែូវ យាយី ដយ  ជំងឺ ។  

លាភ        ស  ក្ការៈបាន ដយធម ៌   នងិ មាន សមត្ថ ភាព         
ដ ះ      សែយ បញ្ហោ  ឬធ្វើ ករ សមែចចតិ្ត ផែសែង ៗ       គ ឺ
បា ន      ល្អ   ក្នងុ ថ្ងែនែះ ។  ចណំែកសែចក្ត ីស្នែហា        មាន    
ករ    យល់ ចតិ្ត  គ្នា បាន ល្អ   ខណៈ ករ ធ្វើ ដណំើរ       ទៅ 
ទ    ី  នានា  វិញ  តែង តែ មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ដែរ ។

បណ្ឌតិ    Chinary  Ung ជាវាគ្មិនសមែប់សិក្ខាសាលានែះ ។  សហ ករើ

រូប តំណាងៈការ ផេសព្វផេសាយ ពីសិលេបៈ របស់អង្គការ សិលេបៈ ខ្មេរ អមតៈ   ។ រូបថត សហ ករើ

វិទ្យាស្ថានអ្នកនិពន្ធតន្ត្និីមិត្តាប្កាស
បណ្តះុបណ្តាលសិល្បៈតន្ត្ីបុរាណ
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រូប
ថត

 ហា
៊ាន 

រង
ៃសី

 ស្ថានទូត ឥណ្ឌា បៃចំារាជធានី ភ្នពំៃញ កាលពី ថ្ងៃទី២៩ ខៃកក្កដា 
ឆ្នាំ២០២០ បានរៀបចំ កម្មវិធី បៃគល់ វិញ្ញាបនបតៃ ដល់ ជយលាភី     
យោ គៈ ដើមៃបី ចូលរួម បៃរព្ធ ទិវា យោ គៈ អន្តរជាតិ ក្នុង គោលបំណង 
ដើមៃបីផៃសព្វផៃសាយ  និង លើកកម្ពស់ លំ ហាត់បៃណ ដៃល លៃបី ផ្ដល់ គុណ-
បៃយោជន៍ ដល់ ផ្លវូកាយ និង ផ្លវូ អារម្មណ៍ មួយនៃះ នៅ បៃទៃស កម្ពជុា ។   
កម្មវិធី នៃះ ផងដៃរតៃវូបាន រៀបចំ ដើមៃបី អបអរសទរ ខួប លើក ទី៦ នៃ ទិវា 
យោ គៈ អន្តរជាតិ ២០២០ ដោយមាន បញ្ចលូ នូវ កម្មវិធី បៃកួត វីដៃអូ 
ហាត់ យោ គៈ អន ឡាញ កៃម បៃធានបទ « ជីវិត ខ្ញុ ំយោ គៈ ខ្ញុ ំ» បៃកួត 
ឆ្លើយ សំណួរ អន ឡាញ និង បៃកួត រូបថត លំ ហាត់បៃណ ហាត់ យោ គៈ 
បៃប Asana ។   មានបៃសសន៍ ក្នងុឱកាស បៃគល់ វិញ្ញាបនបតៃ ដល់ 
ជយលាភី បៃកួត យោ គៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឥណ្ឌា លោកជំទាវ Manika 
Jain បាន អបអរសទរ ដល់ វត្តមាន អ្នកចូលរួម ទំាងអស់ សៃប ពៃល 
ដៃល បៃជាបៃយិភាព ចំពោះ លំ ហាត់បៃណ យោ គៈ បាន កើន ឡើ ង គួរ 
ឲៃយ កត់សមា្គាល់ នៅ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា ។ ការបៃកួត យោ គៈនៃះ មាន 
មា្ចាស់ ជយលាភី ជា ជនជាតិខ្មៃរ និង បរទៃស បន្ថៃម ពីលើ សមាជិក      
អ្នក ហាត់ យោ គៈ នៃ សហគមន៍ ឥណ្ឌា ផងដៃរ ៕

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់ជយលាភីប្រកួតយោគៈ
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ ជមៃើស ជាតិ 
បៃណំាង កង់ ចំនួន ៣ នាក់ បាន 
រៀប ចំ ខ្លនួ  និង បំពៃញ  ឯក សារ 
រួច រាល់  ពី សា្ថាន ទូត នៃ សាធារ-  
ណ រដ្ឋ បារំាងដើមៃបី ចៃញ ទៅ ហ្វកឹ- 
ហាត់ បំប៉ន បច្ចៃកទៃស  និង 
សមត្ថភាព រយៈ ពៃល ចំនួន ៣ 
ខៃ  នៅ ក្នងុ ករណី ជើង ហោះ ហើរ 
អន្តរជាតិ  បាន បើក ឡើង វិញ  
ដោយ បញ្ហា កូវីដ ១៩  តៃវូ បាន 
ធូរ សៃល  ឬ គៃប់ គៃង បាន ។ 

តាម គមៃងពី មន្តៃ ីសហ ព័ន្ធ 
ខ្មៃរ  កីឡាទោចកៃយាន បាន ពៃយា- 
ករ ថា  កីឡាករ ជមៃើសជាតិ ទំាង 
៣ នាក់នៃះ អាច នឹង ចៃញទៅ 
ហ្វកឹ ហាត់នៅ បៃទៃស បារំាង នៅ  
អំឡុង ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២០   ហើយ  
ការ មាន  លទ្ធភាព ចៃញ ទៅ 
ហ្វកឹហាត់ យក បទ ពិសោធ ជា 
លក្ខណៈ   អន្តរជាតិ បៃប នៃះ  គឺ 
តៃវូ បាន  ធ្វើ ឡើងកៃម កិច្ចសហ- 
ការ រវាង សហ ព័ន្ធខ្មៃរ កីឡា ទោ- 
ចកៃ  យាន និង សមាគម បៃណំាង 
កីឡា ទោច កៃកម្ពជុា នៅ បៃទៃស 
បារំាង (Cambodia Cycling 
Academy)។

លោក  នូ  ចំរីន  អគ្គ លៃខាធិការ 
សហព័ន្ធខ្មៃរ  កីឡា ទោ ចកៃ យាន 

បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង ថា ៖« កីឡាករ 
ទំាង ៣ រូប  ដៃល នឹង តៃវូ ចៃញ ទៅ 
ហ្វកឹហាត់នៅ បៃទៃស បារំាង នោះ 
រួម មាន កីឡាករ  យឿន  ភីយុទ្ធ   
កីឡាករ  ហួត  លយ រស្មី  និង 
កីឡាករ  គឹម  ចាន់ធូ ។  ពួកគាត់  
បាន ចូល ខ្លនួ ទៅ សមា្ភាស  និង 
រៀប ចំ សំណំុ បៃប បទ រួចរាល់ អស់ 
ហើយ  នៅ សា្ថាន ទូត សាធារណ- 
រដ្ឋ បារំាង  ដោយ រង់ ចំា តៃ ការ បើក 
ជើង ហោះ ហើរ ជា លក្ខណៈ អន្តរ- 
ជាតិ ពៃល ណា  គឺ យើង នឹង ចៃញ 
ដំណើរ ទៅ ពៃល នោះ  តៃ ម្តង  
ហើយ  តាម ការ ពៃយាករ បា៉ាន់សា្មាន  
អាច ក្នងុ អំឡុង ខៃកញ្ញា  ឬចុងឆ្នា ំ
២០២០  នៃះ» ។ 

លោក  នូ  ចំរីន បាន  បញ្ជាក់ 
ថា   ការ ចៃញ ទៅ ហ្វកឹហាត់ នៃះ  
គឺ ខាងសមាគម បៃណំាង កីឡា 
ទោច កៃយាន កម្ពជុា នៅ បៃទៃស 
បារំាង   ជា ដៃ គូ  ជា អ្នក រា៉ាប់ រង ក្នងុ 
ការ ជួយ រៀប ចំ លិខិត សា្នាម នានា 
ពៃម ទំាង  រា៉ាប់រងទំាង សៃងុ ទៅ 
លើ  ការ សា្នាក់នៅ  ការ ហូបចុក  
និង   ថ្លៃ សំបុតៃ យន្តហោះ  សមៃប់ 
ធ្វើ ដំណើរ ទំាង ទៅ  និង  តៃឡប់ 
មក មាតុ បៃទៃស វិញ ។

«កីឡាករ  បៃណំាង កង់ កម្ពជុា 
ទំាង ៣ រូបនៃះ  នឹង ហ្វឹកហាត់    
ជា មួយ កៃមុ កីឡាករ បរទៃស ជា 
ចៃើន ទៀត  ដៃល មាន គៃ ូជនជាតិ 
បារំាង មានជំនាញ ខ្ពស់  ជា អ្នក- 

បង្ហាត់  អី៊ចឹង តាម រយៈ ការ  ហ្វកឹ- 
ហាត់ នៃះ  សហព័ន្ធ  មាន ជំនឿ- 
ចិត្ត ថា  កីឡាករ កម្ពជុាយើង នឹង 
មាន សមត្ថភាព កាន់ តៃ ខ្ពស់     
បទ ពិសោធ កាន់តៃ ល្អ កមា្លាំង  
ថាម ពល  ក៏កាន់តៃ រឹងមំា  ដើមៃបី 
តៃៀម ខ្លនួ សមៃប់ សីុ ហ្គៃម  លើក 
ទី ៣១  ឆ្នា ំ២០២១  នៅ បៃទៃស 
វៀត ណាម   ជា ពិសៃស  តៃៀម  
ខ្លនួ  សមៃប់ សីុ ហ្គៃម  លើក ទី ៣២  
ឆ្នា ំ២០២៣  ដៃល កម្ពជុា ធ្វើជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ »។ 

អគ្គ លៃខាធិការ វ័យក្មៃង លោក  
នូ  ចំរីន  បាន បៃប់ បន្ថៃមថា៖ 
«នៅ ក្នងុ អំឡុង  ពៃល ហ្វកឹហាត់  
នៅ បៃទៃស បារំាង នៃះ  កីឡាករ 
របស់ យើង ទំាង ៣ នាក់  នឹង មាន 
ឱកាស  បាន ចូល រួម បៃកួត  ក្នងុ 
លក្ខណៈអន្តរជាតិ  ផៃសៃងៗ ជា 
ចៃើន ទៀត  ដើមៃបី ពងៃងឹ កមៃតិ 
បច្ចៃក ទៃស  ខណៈ សមត្ថភាព 
កីឡាករ បៃណំាង កង់ ជមៃើស 
ជាតិ កម្ពជុា  នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន  គឺ  
មាន  កៃមុ ថា្នាល ជមៃើស ជាតិ   ៨ 
នាក់ និង កៃមុ (ធំ)ជមៃើសជាតិ  
៦ នាក់  ដៃល  មាន កមៃតិ បច្ចៃក- 
ទៃស លំដាប់ លៃខ ៦  ឬ លៃខ ៧ 
ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន  គឺ មិន នៅ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ចុង កៃយ គៃ  ដូច 
មុនៗ នោះ ឡើយ »៕   

កេងុ មឡីាន : កៃមុ សៃះ បង្កង ់
Juventus (Juve) សា្គាល់ 
រស  ជាតិ បរាជ័យ នៅ ទឹក ដី     
ខ្លួន ឯង ជាលើក ដំបូង ក្នុង    
រយៈ ពៃល ជាង២ ឆ្នា ំនងិ ជា ការ- 
ចាញ់ ២ លើក បន្តបនា្ទាប់ គា្នា 
សមៃប់ ការ បៃកួត ក្នុង លីក 
កៃយ កៃុម ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌ 
Serie A មយួ នៃះ បទិ រដវូ កាល 
ជាមយួ នងឹ ការ បៃកតួ ចាញ ់កៃមុ   
Roma ៣-១ កាល ពី យប់ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ពោល គឺ ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ មុន 
យុទ្ធ នាការ បៃកួត បៃជៃង នៅ  
Champions League របស ់
ខ្លួន ចាប់ ផ្ដើម ។

កៃុម Juve បាន កា្លាយ ជា 
ជើង ឯក លីក កំពូល របស់ 
បៃទៃស អីុតាលី ជាលើក ទី ៩ 
រដូវកាលជាប់ ៗ គា្នា រួច ហើយ 
តាំង ពី សបា្ដាហ៍ ទី ៣៦  តៃ កៃុម  
ដៃល មាន  លោក  Maurizio 
Sarri ដឹក នាំ នៃះ ចង់ បាន 
ទំនុក ចិត្ត ឲៃយ កាន់ តៃ ខ្ពស់ ពី ការ- 
បៃកួត ចុង កៃយ នៃ រដូវកាល 
នៃះ ដើមៃបយីក ទៅ កៃ បៃ សា្ថាន- 
ការណ ៍ នៅអរឺ៉បុ ក្នងុ ជនំបួ ជើង- 
ទ ី២  ជាមយួ  កៃមុ Lyon ដៃល 
បាន ឈ្នះ ខ្លនួ ១-០ កាល ព ីការ- 

បៃកួត ជើង ទី ១ នៅ បារាំង ។
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Juve ដៃល 

អត់ មាន វត្ត មាន កីឡាករឆ្នើម 
Cristiano Ronaldo សមៃប ់
បៃកតួ ចងុ កៃយ នៅ កឡីដា្ឋាន  
Allianz នៃះ ចាប់ ផ្ដើម បាន 
យា៉ាង ល្អ ជាមយួ នងឹ គៃប ់បាល ់
របស់កីឡាករ  Gonzalo Hi-
guain នៅ នាទីទី ៥ តៃ គួរ 
ឲៃយសា្ដាយ គៃប់ បាល់ នៃះ  មិន 
អាច ជយួ កៃុម ឲៃយ បាន លទ្ធផល 
ល្អ ឡើយ បនា្ទាប់ ពី តៃូវ កៃុម 
លៃខ ៥    Roma ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី
៣គៃប់ ផ្ទួន ៗ   វិញ ដោយ 
កីឡាករ  Nikola Kalinic 
នៅនាទីទី ២៣ និង កីឡាករ 
Diego Perotti ២គៃប់ មា្នាក់- 
ឯង នាទទី ី៤៤ (ប៉ៃណាល ់ទ ី) 
និង នាទីទី  ៥២ ។

កៃយពី កៃុម រង បរា ជ័យ 
លោក  គៃូបង្វឹក Sarri ទទួល 
សា្គាល់ ថា កៃុម  Juve កំពុង 
តៃបៃឈម ជាមួយ ភារកិច្ច ដ៏- 
លបំាក ១ ពៃល ប៉ះកៃមុ  Lyon 
តៃ លោក មាន ជំនឿ ថា កៃុម 
របស ់លោក  នងឹ មាន មាន ភាព- 
ខា្លាងំ ឡើង វញិ នៅ តបំន ់បៃយទុ្ធ 
សមៃប់ បៃកួត ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ  

ខណៈ កៃុម យកៃស របស់ បៃទៃស 
អីុតាលីមួយ នៃះ កំពុង ប៉ុន ប៉ង 
ឲៃយ បាន  ឈ្នះ  ជើង ឯកអឺរ៉ុប នៃះ 
ជា លើក ដំបូង គិត តាំង ពី ឆ្នាំ 
១៩៩៦  មក។ 

បរុស សញ្ជាត ិអីតុាល ីលោក  
Sarri បាន ថ្លៃង ថា ៖ « វា អាច ជា 
រឿង ល្អ  ដៃល យើង មាន ការ- 
ពៃយួ បារម្ភ តិច តួច ។ យើង ចាប់- 
ផ្ដើម ធា្លាក់ ចុះ ដោយ ឥត ដឹង ខ្លួន 
និង មិន អាច ចៀស ផុត កៃយ 
យើង បាន ឈ្នះ កៃុម    Lazio ។ 
សងៃឃមឹ ថា កមា្លាងំ កាយ នងិ ចតិ្ត 
របស់ យើង អាចចាប់ ផ្ដើម 
បៃសើរ  ឡើង វិញ យា៉ាង ឆប់- 
រហ័ស ដើមៃបី ឲៃយ កៃុម មាន ពៃម 
គៃប់ យា៉ាង ពៃល តៃូវ តទល់ 
ជាមួយកៃុម  Lyon» ។

ចណំៃក ឯ កៃមុ Inter Milan 
របស់ លោក Antonio Conte 
វញិ មា្នាក ់១ គៃប ់របស ់កឡីាករ 
Danilo D'Ambrosio និង 
Ashley Young  ក្នុង ការ 
បៃកួត បិទ រដូវកាល នៃះ មិន 
តៃឹម តៃ អាច ធានា បាន តំណៃង 
ជើង ឯក រង ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ថៃម 
ទាំង បាន ផ្ដល់មៃរៀនឲៃយ កៃុម    
Atalanta ដៃល ជា កៃុម គូ- 

បៃជៃង ដណ្ដើម ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លៃខ ២ នៃះ សា្គាល់ពាកៃយថា 
ចាញ់   ជា លើក ដំបូង សមៃប់ 
ការ  បៃកួតទាំង ១៧ លើក ចុង- 
កៃយ  របស់ខ្លួន។ 

សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ   Serie A 
របស់ បៃទៃស អុីតាលី បាន 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត ចំនួន ៥ គូ 

ហើយ កាល ពីយប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ខណៈ ៥ គូទៀត នឹង លៃង នៅ 
ថ្ងៃ យប់អាទិតៃយ តៃ សមៃប់ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ កៃុម ពី លៃខ ១ 
ដល់ ៧ មាន បៃកដ បៃជាអស់ 
ហើយ ដោយក្នុង នោះកៃុម នៅ 
ទ ីកពំលូ ទាងំ ៤ (Top 4) មាន  
កៃុម ជើង ឯក  Juve ៨៣ពិន្ទុ 

កៃមុ ជើង ឯក រង Inter  ៨២ពនិ្ទ ុ
ខណៈកៃុម លៃខ ៣ Atalanta 
និង កៃុម លៃខ ៤ Lazio មាន 
៧៨ ពិន្ទុ ដូច គា្នា ។ 

កៃមុទាងំ ៤ នងឹ មាន សទិ្ធ ិទៅ 
លៃង នៅកៃបខ័ណ្ឌ Champi-
ons League រដូវកាល 
កៃយ៕ AFP/VN

Juve ចាញ់ នៅ ទឹក ដី ខ្លនួ ឯង ឯ Inter ជា ជើង ឯក រង

Higuain (ឆ្វេង) របស់កេមុ Juve កំពុងបណ្ដើរបាល់ដោយមានការបេជេងពី Smalling  របស់កេមុ Roma។ AFP

ក្រុម  ប្រណាំងកង់  នឹងច្រញ  ទៅ   ហាត់ នៅ បារាំង Immobile  បានតាមស្មើ 
កំណត់ ត្រ ចាស់ នៅ  Serie A

កេងុ មីឡាន : ទោះ ជា មិន អាច 
ជយួ កៃមុ Lazio ឲៃយ ឈ្នះ សមៃប ់  
ការ បៃកួត បិទ រដូវ កាល ក៏ ដោយ 
ក៏ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Ciro Immobile 
នៅ តៃ និយាយ ថា សុបិន កា្លាយ 
ជាពិត បនា្ទាប់ ពី តាម កំណត់ តៃ 
ចាស់  នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A 
ក្នុង នាម ជា កីឡាករ រក គៃប់- 
បាល់ បាន ចៃើន និង បាន ឈ្នះ 
សៃបៃក ជើង មាស របស់ អឺរ៉ុប 
រដូវកាល ២០១៩-២០២០ ។

កីឡាករ  Immobile ស្មើ  
កំណត់ តៃ របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរជាតិ អាហៃសង់ ទីន Gonzalo 
Higuain ក្នុង ការស៊ុត បញ្ចូល ទី 
បាន ចៃើន គៃប់  ដល់ ទៅ ៣៦ 
គៃប ់ ក្នងុ ១ រដវូ កាល  នៅ  កៃប-
ខ័ណ្ឌ Serie A កៃយ ពី មាន 
ឱកាស ធ្វើ បាន សមៃច  ១ គៃប ់ 
ក្នុង ការ បៃកួត ដៃល កៃុម Lazio 
ចាញ់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ    Napoli 
៣-១ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

កីឡាករ Immobile វយ័ ៣០ 
ឆ្នាំ សមៃច បាន សមិទ្ធផល 
ដៃល ធ្វើ ដោយ កីឡាករ Hi-
guain នា រដូវ កាល ២០១៥- 
២០១៦ ខណៈ គៃប់ បាល់  នៃះ 
ក៏ ធ្វើ ឲៃយ កីឡាករសញ្ជាតិ អីុតាលី  
រូប នៃះ ឈ្នះ សៃបៃក ជើង មាស 

ដៃល កីឡាករ គៃប់ រូប បៃថា្នា ចង់ 
បាន ពី តំបន់ អឺរ៉ុប ផង ដៃរ ។

កីឡាករ Immobile ស៊ុត 
ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ចៃើន ជាង 
កីឡាករ  នៅលីក ដទៃ  ដូច ជា  
Robert Lewandowski  របស ់
កៃុម នៅ អាល្លឺម៉ង់ Bayern 
Munich ៣៤គៃប់  Cristiano 
Ronaldo របស់ កៃុម គូ បៃជៃង 
Juventus ៣១ គៃប់ និង  Li-
onel Messi បៃធាន កៃុម របស់ 
Barcelona ២៥ គៃប់ ។

កីឡាករ Immobile បាន 
បៃប់ ទូរទសៃសន៍  Style Chan-
nel ថា ៖ «ខ្ញុំ សៃន រីក រាយ និង 
មាន មោទនភាព ណាស ់ចពំោះ អ្វ ី
ដៃល ខ្ញុំ សមៃច បាននៃះ ជា-
ពិសៃស នៅ ពៃល ខ្ញុំ កៃឡៃក 
មើល  ទៅ កាន់ ចំណុច ដៃល ខ្ញុំ 
ចាប់ ផ្ដើម និង គៃប់ យា៉ាង ដៃល ខ្ញុំ 
បានឆ្លង កាត់ ។ បៃសិន បើ អ្នក- 
ពិត ជា មាន ជំនឿ យា៉ាង មុត មាំ  
ពៃល ខ្លះ សបុនិ បៃកដ ជា កា្លាយ- 
ជា ពិត ។ ខ្ញុំ តៃឹម តៃ អាច និយាយ 
ពាកៃយ អរ គុណដល់ គៃូ បង្វឹក និង 
បុគ្គលិក បង្ហាត់ ដៃល ជា មិត្ត- 
រមួកៃមុខ្ញុ ំទាងំ អស ់ ហើយ ខ្ញុ ំសមូ 
បៃគល់ កំណត់ តៃ នៃះ ឲៃយ កៃុម 
ទាំង មូល » ៕ AFP/VN 

កីឡាករ ភីយុទ្ធ, ចាន់ធូ និង លយរស្ម ីដេល តេៀមទៅហាត់នៅបារំាង។ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ  គ្រាន់ត្រាដូរទ្រានំថ្មីបានត្រាឹម១ខ្រា-
សោះឃើញថារាសីតារាចម្រាៀងប្រាុសសំឡ្រាង
ស្អកលោកខ្រាមឡើងក្រាឺតៗខណៈព្រាលបាន-
មកចាប់ដ្រាគូច្រាៀងថ្មីតារាចម្រាៀងស្រាីវ័យក្ម្រាង
កញ្ញាតន់ច័ន្ទសីម៉ាច្រាញបទថ្មីជាប់ជាហូរហ្រា
នៅទ្រានំផលិតកម្មហ្គាឡាក់សុីណាវ៉ាត្រា។
ទស្រាសនកិជនភាគច្រាើនប្រាហ្រាលនៅចាំបានថា

អតីតប្រាក្ខនារីធ្លាប់ប្រាឡងកម្មវិធី TheVoice
Cambodiaរដូវកាលទី២កាលពីឆ្នាំ២០១៦
កញ្ញាតន់ចន្ទសមី៉ាមនិមនឱកាសជាបជ់ម្រាើស
ដល់វគ្គផ្តាច់ព្រា័ត្រាឡើយខណៈតារាចម្រាៀងស្រាី
មនស្រាុកកំណើតមកពីខ្រាត្តតាក្រាវ រូបន្រាះ-
បច្ចុប្រាបន្នកំពុងត្រាស្ថិតនៅជួរមុខគ្រាន្រាផលិតកម្ម
ហ្គាឡាកស់ុីណាវ៉ាត្រា។ស្រាបព្រាលដ្រាលលោក-
ប៉ុនសុណារិន្ទហៅលោកខ្រាមជាតារាល្រាបីរួច
ស្រាប់ហើយនោះ
ក៏ទើបត្រាដើរច្រាញពី
ទ្រានំចាស់ថោនមក
រួមទ្រានំថ្មីជាមួយកញ្ញា
តន់ ច័ន្ទសីម៉ាដ្រាល-
កំពុងរងពាក្រាយខ្រាសឹបខ្រាសាវ
ពីមជ្រាឈដ្ឋានក្រាថា
តារាទាំង២-
ដួងត្រាូវបាន
ផលិតកម្ម
ហ្គាឡាក-់
សីុណាវ៉ា-
ត្រា លើក-
ស្ទួយយកចិត្ត
ខ្លាំងបើប្រាៀប-
នឹងតារាផ្រាស្រាងៗ-
ទៀតនោះ។
បើតាមមជ្រាឈដ្ឋាន-

ក្រាប្រាិយមិត្តគាំទ្រា
តារាទាំង២ ដួងន្រាះ
បានលាន់មត់សរសើរ
ហើយព្រាលយពាក្រាយថា៖«ទោះ
បីមិនឈ្នះបានពានរង្វាន់ក្តី
ក៏ប្រាជាប្រាិយរបស់កញ្ញាតន់
ច័ន្ទសីម៉ានៅត្រាទទួលបាន
ការគាំទ្រាខ្លាំងពីសំណាក់
មហជនរហូតកា្លាយជាតារា
ចម្រាៀងអាជពីនៅផលតិកម្ម
GalaxyNavatra។រឹតត្រា
ពិស្រាសជាងន្រាះការចាប់-
ដ្រាគូជាលើកដបំងូជាមយួ
លោកខ្រាមព្រាមទាំងបក-
ស្រាយចម្រាៀងច្រាើន-
មនបទដចូជាបទ-
«សុំមួយព្រាលមក»

បទ «ការស្រាឡាញ់ដ្រាលខ្វះជាតិស្ករ»
បទ «ចង់សុំWi-Fi»និងបទថ្មី-
«កម្លាំងកាយក៏អស់កម្លាំងចិត្តក៏-
គា្មាន»បទទាងំន្រាះគឺសទុ្ធត្រាទទលួ
បានការគាំទ្រាខ្លាំងមិនគួរឲ្រាយជឿ
សម្រាប់ការផ្ទឹមជាដ្រាគូគា្នារវង
តារាទាំង២ដួងន្រាះ»។

យ៉ាងណាន្រាះជាជំហន
ថ្មីមួយទៀតរបស់លោក

ខ្រាមខណៈអតីត-
តារាចម្រាៀងប្រាុស
ទ្រានំចាស់ថោន-
ដ្រាលមនស្រាុក
កំណើតមកពី-
ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
រូបន្រាះធ្លាប់-
ចាប់ដ្រាគជូា-
មួយនឹងតារា

ចម្រាៀងស្រាីកាល
ពីនៅ ទ្រានំថោន-
មសសុខសោភា
គឺពួកគ្រាទទួល-
បាននូវការគាំទ្រា
យ៉ាងច្រាើនលើស-
លប់ខ្លាំង៕

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

លោក ខេម  កំពុង តេ ឡើង កូដ 
ខ្លាងំ   នៅទេនំថ្ម ីជាមួយ សីម៉ា 

លោក ខេម  តារាចមេៀង កំពុង តេ លេច ធោ្លខ្លងំ នៅ ទេនំថ្មី 

ផលិតកម្មហ្គាឡាក់សីុ ណាវ៉ាតេ     ។រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក

កញ្ញា តន់ ច័ន្ទសីម៉ា តារា 
ចមេៀង  សេ ី កំពុ ងតេ ឡើង 
កូដ   នៅ ផលិត កម្ម ហ្គាឡាក់-   
សីុណាវ៉ាតេ  ។ រូបហ្វ្រាសប៊ុក

ខេសេ បេយុទ្ធ Aubameyang បន លើក ពាន អមអរជាមួយ មិត្ត រួមកេមុ កេយផ្តលួ Chelsea។ រូបថតAFP

Aubameyang បាន ជួយ ឲេយ  
កំាភ្លើង ធំ  ឈ្នះ ពាន FA Cup

កេុង ឡុងដ៍ :ខ្រាស្រាប្រាយុទ្ធ
Pierre-EmerickAubam-
eyangទទួលបានគុណ-
សម្រាបត្តិខ្លាងំព្រាលក្រាមុកាភំ្លើងធំ
Arsenalលើកពានរង្វាន់FA
Cupជាកណំត់ត្រាលើកទី១៤
ដោយសារកីឡាករជាប្រាធន
ក្រាុមរូបន្រាះបានស៊ុតបញ្ចូលទី
ចំនួន២គ្រាប់ត្រាម្នាក់ឯងដើម្រាបី
ជួយឲ្រាយក្រាុមអាចវយបកយក
ឈ្នះក្រាុមតោខៀវChelsea
២-១ក្នុងការប្រាកួតវគ្គផ្ដាច់-
ព្រា័ត្រានៅពហុកីឡដ្ឋានទទ្រា
សា្អាតWembleyកាលពយីប់
ថ្ង្រាសៅរ៍។
ជំនួបរវងក្រាុមដ្រាលមន

មលូដ្ឋាននៅក្រាងុឡងុដ៍ជាមយួ
គា្នាន្រាះឃើញថាChristian
Pulisicបានធ្វើឲ្រាយក្រាមុChel-
sea របស់លោកFrank
Lampardចាប់ផ្ដើមជាមួយ
នឹងភាពរីករាយគ្រាន់ត្រាការ-
ប្រាកតួដណំើរការទៅត្រាមឹត្រា៥
នាទីប៉ុណ្ណោះបនា្ទាប់ពីមន
ឱកាសស៊ុតទម្លុះសំណាញ់ទី
បានយ៉ាងល្អប៉នុ្ត្រាអ្វៗី ចាប់ផ្ដើម
ប្រាប្រាួលក្រាយកីឡាករAu-
bameyangដួលក្នុងតំបន់
គ្រាះថា្នាក់ដោយសារប្រាធន
ក្រាុម CesarAzpilicueta
សង្កត់សា្មា។
កំហុសរបស់ខ្រាស្រាការពារ

Azpilicuetaន្រាះបាននាំឲ្រាយ
លោកអាជា្ញាកណា្ដាលផ្ដល់បាល់
ពិន័យ១១ម៉្រាត្រា ឲ្រាយក្រាុមរបស់

លោកMikel Artetaខណៈ
កីឡាករ Aubameyangក៏
ទទួលតួនាទីធ្វើជាព្រាជ្រាឈឃាត
សម្រាប់បាល់ប៉្រាណាល់ទីន្រាះ
ស្រាបព្រាលអ្នកចាំទីWilfredo
Caballeroមនិអាចរារាងំបាន
ហើយទីបំផុតក្រាុមទាំង២
ក៏មនលទ្ធផលស្មើគា្នា១-១
ត្រាឹមនាទីទី២៨។
ក្រាយតាមបានស្មើក្រាុម

ដ្រាលសុទ្ធត្រាស្ថិតក្រាមការ-
ដឹកនាំរបស់អតីតកីឡាករដូច
គា្នាទាងំ២ន្រាះបានធ្វើការវយ-
សម្រាុកគា្នាទៅវិញទៅមកត្រា
លើកន្រាះខងក្រាុមArsenal
ជាភាគីនាំមុខវិញម្ដងក្រាយ
កីឡាករអន្តរជាតិហ្គាបុងAu-
bameyangដដ្រាលធ្វើបាន
សម្រាចគ្រាប់ទី២របស់ខ្លនួនៅ
នាទីទី៦៧ដ្រាលជាគ្រាប់បាល់
ជួយឲ្រាយក្រាុមលោកArteta
បានពាក់ម្រាដយនៅរដូវកាល
ដំបូងក្នុងនាមជាគ្រាូបង្វឹក
អាជីពក្រាុមធំផងដ្រារខណៈ
ខងChelseaមនិត្រាមឹត្រាមនិ
អាចរកគ្រាប់តាមស្មើប៉ុណ្ណោះ
ទ្រាត្រាថ្រាមទាំងបាត់សមជិក
ម្នាក់ទៀតផងក្រាយកីឡាករ
MateoKovacicទទួលបាន
កាតលឿងទី២ដ្រាលស្មើនឹង
កាតក្រាហមនៅនាទីទី៧៣។
នៅក្រាយការប្រាកួតបាន

បញ្ចប់ទៅលោកArtetaបាន
និយយដោយក្តីសង្រាឃឹមថា
ជោគជ័យន្រាះនឹងអាចជួយ

អន្ទងចិត្តកីឡាករAubam-
eyang វ័យ៣១ឆ្នាំដ្រាលនៅ
សល់កុងត្រាជាមួយក្លិប១ឆ្នាំ
ទៀតនោះនឹងព្រាមបន្តកិច្ច-
សន្រាយាថ្មីរយៈព្រាលវ្រាងដើម្រាបី
ជួយក្រាុមនៅទឹកដីEmirates
មួយន្រាះដើម្រាបីឈ្នះពានផ្រាស្រាងៗ -
ទៀត។
គ្រាូបង្វឹកសញ្ជាតិអ្រាស្រាប៉ាញ

លោកArtetaបាននិយយ
អមនឹងសំណើចថា៖ «រូបគ្រា
ត្រាវូការបទពសិោធបន្ថ្រាមទៀត
ជាមួយនឹងការឈ្នះពានរង្វាន់
យ៉ាងច្រាើន។យើងអាចជួយ
គាត់ឲ្រាយទទលួបានអ្វីដ្រាលគាត់
ត្រាូវការ។គាត់ដឹងពីអ្វីដ្រាល
ខ្ញុំកំពុងគិតពីគាត់ ខ្ញុំចង់សាង
ក្រាុម១ដ្រាលមនគាត់នៅក្នុង
ហ្នងឹ។ខ្ញុំគតិថាគាត់ចង់សា្នាក-់
នៅបន្តវគ្រាន់ត្រាទាក់ទងនឹង
រឿងការចរចាប៉ុណ្ណោះ»។
ការគ្រាងពានរង្វាន់ន្រាះបាន

ជួយធនាឲ្រាយក្រាុមArsenal
ទទួលបានកៅអី១សម្រាប់
ទៅល្រាងនៅក្រាបខ័ណ្ឌ Eu-
ropa League រដូវកាល
ក្រាយខណៈមុនការប្រាកួត
កើតឡើងពួកគ្រាបានប្រាឈម
នឹងហនិភ័យក្នុងការបាត់វត្ត-
មនពីការប្រាកួតប្រាជ្រាងនៅ
អឺរ៉ុបជាលើកដំបូងក្នុងរយៈ-
ព្រាល២៥ឆ្នាំក្រាយបញ្ចប់
រដូវកាលត្រាឹមល្រាខ៨ក្នុង
តារាងPremier League
របស់អង់គ្ល្រាស៕VN/AFP
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