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កូនខ្មែរអ្នកសៀមរាបរៀនចប់អនុបណ្ឌិត
ចិត្តវិទ្យានយោបាយពីស្វ៊ីស...ទំព័រ១១

កែុមRennesស្មើLille១-១នៅថ្ងែ
បើកឆាក...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន និង លោក Motegi Toshimitsu   រដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃសជបុ៉ន នៅវិមានសន្ដភិាព កាលពីថ្ងៃទី២២ ខៃសីហា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត SPM

ជបុ៉ននឹងបើកជើងហោះហើរជាមួយ
កម្ពជុាឡើងវិញនៅដើមខែកញ្ញាដើមែបីជំរុញដំណើរការសែដ្ឋកិច្ច

វៀតណាមអនុម័តផែនការអភិវឌែឍន៍តាមពែដំែនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពជុា

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទ្រស ជប៉ុន  
លោក Motegi Toshimitsu បាន 
លើក ឡើង ថា ជបុ៉ន នឹង បើក ជើង ហោ ះ   - 
ហើរ ជាមយួ កម្ពជុា ឡើងវញិ នៅ ដើម ខ្រ 
ក្រយ សម្រប់ អ្នកដំណើរ ជា ធុរកិច្ច 
នងិ អ្នកដណំើរ ស្នាក ់នៅ  រយៈ ព្រល យរូ 

ដើម្របី ជំរុញ ដំណើរ ការ ស្រដ្ឋ កិច្ច រវាង 
ប្រទ្រស ទាំង២។ 

 ការប្រកាស  ពី គម្រង បើក ជើង ហោ ះ-   
ហើរ ឡើង វិញ ន្រះ គឺ ធ្វើ ឡើង នៅព្រល 
លោក Motegi បានមក បំព្រញ ទស្រស ន- 
កិច្ច នៅ កម្ពុជា  នៅ ថ្ង្រទី ២១  និង ២២ 
សហីា ដើម្របី ជបួ ពភិាក្រសា ជាមយួ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន ស្រន និង រដ្ឋ មន្ត្រី 

ការ  បរទ្រស កម្ពជុា  លោក ប្រក់ សុខុ ន 
ដើម្រប ី ពភិាក្រសា ពកីារ ពង្រងឹ ទនំាកទ់នំង 
រវាង ប្រទ្រស ទាំង២។ 

 ក្រសួងការ បរទ្រស ជ បុ៉ន  បាន បញ្ជា ក់ 
នៅក្នងុ ស្រចក្ដបី្រកាស ព័ត៌មា ន មួយ ថា 
នៅ ក្នងុ កចិ្ច ពភិាក្រសា ជាមយួ លោក ហ៊នុ 
ស្រន លោក Motegi បានលើកឡើង 
ពី សរៈសំខាន់  ន្រ ការបើក ដំណើរការ  

ការធ្វើដំណើរ រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២ជា 
បណ្ដើរៗ ឡើង វិញ រួមទាំង អ្នក ដំណើរ 
ធុរកិច្ច ឆ្លង ព្រំដ្រន ។ 

 លោក Motegi បញ្ជាកថ់ា ប្រទ្រស 
ជប៉ុន  នឹង ចាប់ផ្តើម បើក ដំណើរការ 
ការធ្វើដំណើរ សម្រប់ អ្នកស្នាក់នៅ 
នៅ ដើម  ខ្រ កញ្ញា  ដ្រល នងឹ អនញុ្ញាតឱ្រយ 
អ្នកស្នាក់នៅ ...តទៅទំព័រ  ៤

ម៉ៃ គុណ មករា 

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋា ភបិាល វៀតណាម បាន  
អនុម័ត លើ ផ្រនការ  អភិវឌ្រឍ  ន៍ហ្រដ្ឋា រចនា-
សម្ព័ន្ធ   និង ការ ត ភា្ជាប់ ព្រំដ្រន ជាមួយ 
កម្ពជុា ដើម្របី បង្កើន ពាណជិ្ជ កម្ម  ឆ្លងកាត់  
ព្រំ ដ្រន រវាង ប្រទ្រស ជិត ខាង អាស៊ាន 

ទាំង ២ន្រះ ។  
យោងតាមទ ីភា្នាកង់ារ ពត័ម៌ាន  Viet-

nam News (VNA) ដ្រល បាន រាយ-  
ការណ៍  កាល ពី ថ្ង្រទី ២១  ខ្រសីហា  ថា 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ី ប្រទ្រស វៀតណាម  
បាន ច្រញ ផ្រន ការ មយួ  ដើម្របី អនវុត្តលើ 
អនុស្រសរណៈ  យោគ យល់គ្នា (MoU) 

ស្ដពី ី ការ អភវិឌ្រឍ   នងិ ការ តភា្ជាប ់ ហ្រដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ  ពាណិជ្ជ កម្ម ព្រំដ្រន រវាង 
វៀត ណាម និង កម្ពុជា។  

Vietnam News (VNA)បាន  ឲ្រយដងឹ  
ថា៖« ការអនុវត្តដ្រល បាន ចាប់ផ្ដើម  
កាលពីថ្ង្រទី ១៩  ខ្រ សីហា  ហើយ នឹង 
មាន រយៈ ព្រល រហូត ដល់  ខ្រ តុលា  ឆ្នាំ  

២០២២។  ប្រសិន បើ អនុស្រសរណៈ 
យោគ យល ់គ្នាន្រះ ត្រវូ បាន បន្ត  ផ្រនការ  
ន្រះ នឹង បន្ត អនុវត្ត រយៈព្រល  ៣ឆ្នាំ 
បន្ថ្រម ទៀត »។ 

« នៅក្នងុ រយៈព្រល ២ឆ្នា ំគឆឺ្នា ំ ២០២១ 
និង ឆ្នាំ ២០២២ ពួកគ្រនឹង អនុវត្ត  ការ- 
ស្ទង់  មតិ សម្រប់  ការ  បង្កើត យ៉ាង ហោច  - 

ណាស់   ផ្រសារ ព្រំដ្រន មួយ ដំណើរ ការ 
សកម្ម ភាព   ដើ ម្របី ជំរុញ ឲ្រយពាណិជ្ជ ករ 
វៀតណាម និងកម្ពុជា  វិនិយោគ  លើ  
ហ្រដ្ឋា រចនាស ម្ពន័្ធ ពាណជិ្ជ  កម្ម ព្រដំ្រន  
បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍  នានាទាក់ទងនឹង   
ការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  និង ការ- 
វិនិយោគ  និងគំទ្រ  ...តទៅទំព័រ ៩

មនុសែសស្លាប់និងរបួស៩១
នាក់ដោយសរគែះថ្នាក់
ចរាចរណ៍ក្នងុអំឡុងពែល
ឈប់សមែកសងថ្ងែចូលឆ្នាំ

តុលាការខែត្តកំពង់ស្ពឺ
កំពុងសកសួរអធិការរង
ម្នាក់និងមន្តែនីគរបាល៦
នាក់ករណីបាញ់បោះសែរី

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ មនុស្រស ចំនួន ២១ នាក់ ស្លាប់  
និង ៧០នាក់ រង របួសធ្ងន់ស្រល  ដោយ-
សរ គ្រះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ កើតឡើង 
នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស ចំនួន ៥១ លើក 
អំឡុង ព្រល ន្រការ ឈប់ សម្រក សង 
ថ្ង្រ បុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ ខ្ម្ររ  រយៈ ព្រល៥ ថ្ង្រ 
កន្លង ទៅ ន្រះ ។ តួល្រខ ន្រះ មានការ- 
កើនឡើង ១០លើក  ឬ ស្មើ នឹង ២៤ភាគ- 
រយ  ក្នុង នោះ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ កើតឡើង 
ច្រើន ជាង គ្រ ។   

 យោង តាម របាយ ...តទៅទំព័រ ៣

   វ៉ន ដារា៉ា 

កពំង ់ស្ពឺៈ  សលា ដបំងូ ខ្រត្ដ កពំង ់ស្ព ឺ 
កាល ពីម្រសិល មិញ  កំពុង បន្ត សក សួរ 
លោ ក កង  ភារី  អធិការ រង ទទួល ការ ងា រ 
សន្ត ិសុខ ន្រ អធិ ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ស្រ ុក 
សំរោង ទង និង   មន្រ្ដ ីនគរ បាល ក្រម បងា្គា ប់  
ចនំនួ ៦ នាក ់ទៀត  ករណ ីផកឹ សុ ីស្រវងឹ 
បាញ់ បោះ ស្ររី  និង ប្រើ ប្រស់ អាវុធ ខុ ស  - 
ច្របាប់  នៅ បរិ វ្រណ សលា ស្រកុ សំរោង ទ ង 
កាល ពី ថ្ង្រ ១៩  សីហា  ។...តទៅទំព័រ   ៦ 



ខណៈពេលដេលរាជរដ្ឋាភិបាល
និងសហគេសនានារួសរាន់បិទ-
ទ្វារឬកាត់បន្ថយសកម្មភាពរបស់
ខ្លនួដើមេបីទប់ស្កាត់ការរាតតេបាត
ជាសកលនិងសមេចួធនធានដេល
មានលើសេវាបនា្ទាន់ និងចំាបាច់
សកម្មភាពបោសសមា្អាតមីនដេល
ជាការងារដ៏សំខាន់នៅតេបន្ត
សកម្មភាពដដេលក្នងុពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពជុា។
កម្ពជុានៅតេជាបេទេសដេល

រងផលប៉ះពាល់ដោយសរគេប់-
មីនធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នងុពិភពលោក
ជាមួយនឹងការបា៉ាន់បេមាណថានៅ
មានគេប់មីនដេលនៅសេសសល់
បេមាណពី៤ទៅ៦លានគេប់
ដេលកំពុងបន្តគំរាមកំហេងដល់
បេជាជននៅក្នងុបេទេសនេះ។
ទំងការគេប់គេងជំងឺកូវីដ១៩

ទំងការដោះមីនសុទ្ធតេមានសរៈ-
សំខាន់ក្នងុការជួយសង្គេះជីវិត។
ជាមួយនឹងការចាត់វិធានការទន់
ពេលវេលាពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុា និងដោយសរតេកមេតិ
ចម្លងទបក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នេយ៍
កន្លងមកកម្ពជុាបានគេចផុតពីការ
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុសហគមន៍និង
មានអតេស្លាប់សូនេយគិតរហូតមក
ដល់ពេលបច្ចុបេបន្ននេះ។បុ៉ន្តេស្ថាន
ភាពស្លាប់និងរងរបួសដោយសរ
គេប់មីនមិនដូច្នេះឡើយ។ចាប់
តំាងពីពេលដេលជំងឺកូវីដ១៩តេវូ
បានបេកាសថាជាការរាតតេបាត
ជាសកលក្នងុខេមីនាឆ្នាំ២០២០
មកក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុាមាន

ករណីរបួស និងស្លាប់ដោយសរ
គេប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទះុសល់
ពីសង្គេមចំនួន៣៩នាក់។
ខណៈពេលដេលយើងធ្វើការ

ពិចារណាពីការងារជាអាទិភាព
សំខាន់ៗក្នងុអំឡុងពេលនេការរាត-
តេបាតជាសកលមានហេតុផលជា-
ចេើនដេលយើងពំុអាចកាត់បន្ថយ
ការងារមនុសេសធម៌ដ៏មានសរៈ-
សំខាន់ ក្នងុការជួយសង្គេះជីវិត
នេះឡើយ។កេតេពីលទ្ធភាពជួយ-
សង្គេះជីវិតមនុសេសដោយផ្ទាល់
សកម្មភាពបោសសមា្អាតមីនក៏សំខាន់
សមេប់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅ
កម្ពជុាផងដេរ។ វិស័យកសិកម្ម គឺ
ជាវិស័យមួយក្នងុចំណោមវិស័យ
មួយចំនួនដេលនៅសមេចបាន
លទ្ធផលល្អបេសើរបើទោះបីជា
មានការរាតតេបាតជាសកលក្ដ។ី
បើតាមបេសសន៍របស់ឯក-

ឧត្តមវេងសខុនរដ្ឋមន្តេីកេសួង
កសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់និងនេសទ
ការនំាចេញអង្ករមានការកើន-
ឡើងគួរឱេយកត់សមា្គាល់នៅឆ្នាំនេះ
ពោលគឺកើនឡើងរហូតដល់៣៨%
ក្នងុរយៈពេល៧ខេដំបូងនេឆ្នាំ
២០២០ បើធៀបនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នាក្នងុឆ្នាំ២០១៩។នេះរំលេច
ឱេយឃើញពីភាពចំាបាច់បនា្ទាន់ក្នងុ-
ការបោសសមា្អាតមីន និងផ្ដល់
ដីមានសុវត្ថិភាព ជូនសហគមន៍
សមេប់បេើបេស់ក្នងុការងារបង្ក
បង្កើនផល។ការបង្កើតឱកាស
បេកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមាន-
សរៈសំខាន់ជាពិសេសខណៈ
ពលករចំណាកសេកុសមេុកវិល
តេឡប់មកកម្ពុជាពីពេះរាជា-
ណាចកេថេឡង់វិញដោយសរ
តេជំងឺកូវីដ១៩។ការអង្កេតមួយ
ដេលធ្វើឡើងលើពលករចំណាក
សេកុចំនួន៣២០នាក់ក្នងុតំបន់
ដេលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរ
គេប់មីនបានរកឃើញថាពួកគេ
ជាងពាក់កណា្ដាលនៅមិនទន់រក
ការងារបានធ្វើនៅឡើយ។
ដោយសរតេពេលវេលាទៅមុខ

មិនមានភាពបេកដបេជាពោល
គឺមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងបន្តស្នាក់-
នៅក្នុងបេទេសកំណើតរបស់
ពួកគេយូរបុ៉នណានោះមានភាព-
ចំាបាច់បនា្ទាន់មួយក្នងុការធានា
យ៉ាងណាឱេយពួកគេមានដីដេល
គ្មានគេប់មីនសមេប់បង្កបង្កើន-

ផល។ចាប់តំាងពីពេលដេលការ-
រាតតេបាតជាសកលចាប់ផ្ដើមកើត-
ឡើងបេតិបត្តិករដោះមីននៅ
កម្ពជុាបានបន្តធ្វើការងារពេញ
សមត្ថភាពដើមេបីសមេចលទ្ធផល
ទំងនេះ។ពួកគេបានអនុវត្តវិធាន-
ការថ្មីៗ ដើមេបីគោរពតាមគោល-
ការណ៍ណេនំាស្ដីពីសុខភាព និង
អនាម័យដេលដក់ចេញដោយ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា និងអង្គការ
សុខភាពពិភពលោក។ទោះជា
យ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរ
របៀបរបបធ្វើការបេបនេះមិនមេន
គ្មានបញ្ហាបេឈមនោះឡើយ។គេ
ចំាបាច់តេវូទិញបរិកា្ខារសមេប់ថេទំ
សុខភាពនិងបរិកា្ខារអនាម័យមួយ
ចំនួនហើយការចុះបណ្ដះុបណា្ដាល
នៅទីវាល និងការរៀបចំកិច្ចបេជំុ
មានការពិបាកនិងតេវូរៀបចំដោយ
មានការគោរពតាមគោលការណ៍
ណេនំាស្ដីពីការរកេសាគមា្លាតសុវត្ថ-ិ
ភាពហើយការធ្វើដំណើរពីចមា្ការ-
មីន១ទៅចមា្ការមីន១ទៀតកាន់តេ
មានការលំបាកជាងមុន។
ការគំទេឱេយបេតិបត្តកិរដោះមីន

អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តរូដេលចំាបាច់
ទំងនេះ និងដើមេបីឱេយពួកគេបន្ត
ការងារសង្គេះជីវិតនេះ គឺមាន
សរៈសំខាន់សមេប់កិច្ចខិតខំ
បេងឹបេងនេគមេងបោសសមា្អាត
មីនដើមេបីលទ្ធផលកេមការគំទេ
ពីអាជា្ញាធរមីនម្ពជុាកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍
សហបេជាជាតិនៅកម្ពជុាកេសួង
ការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់
បេទេសអូស្តេលី ទីភា្នាក់ងារកូរ៉េ
សមេប់កិច្ចសហបេតិបត្តកិារអន្តរ-
ជាតិនិងបេទេសនូវេលសេឡង់។
នេះគឺជាការរាតតេបាតជាសកល

លើកទី១ហើយដេលគមេងនេះ
ជួបបេទះចាប់តំាងពីពេលចាប់ផ្តើម
ដំណើរការក្នងុឆ្នាំ២០០៦មក។
ខណៈពេលដេលស្ថានភាពនាពេល
បច្ចបុេបន្ននំាមកនូវបញ្ហាបេឈមថ្មីៗ 
វាក៏នំាមកនូវឱកាសដ៏សំខាន់សមេប់
សកម្មភាពបោសសមា្អាតមីនដើមេបី
ជួយសង្គេះជីវិតទូទំងបេទេសនិង
កសងភាពធន់ដើមេបីឱេយកម្ពជុាអាច
បោះជំហានទៅមុខលើសពីការ-
ស្ដារឡើងវិញផងដេរ៕

អត្ថបទដោយNickBeres-
ford តំណាងនិវាសនដ្ឋាននៃ
UNDPបៃចំានៅកម្ពជុា
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សកម្មភាពបោសសម្អាតមីនក្នងុអំ-
ឡុងពេលនេការរាតតេបាតជាសកល

មន្តៃីជំនាញកំពុងរកគៃប់មីននៅទីតំាងសងៃស័យមានមីនមួយកន្លៃង។រូបថតសហការី

អោមប៊ុនធឿន

ពៃះសហីនុៈស្នងការនគរបាល
ខេត្តពេះសីហនុលោកឧត្តម-
សេនីយ៍ទោ ជួនណារិន្ទ បេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ពីមេសិលមញិថាករណី
ចាប់ជនជាតិចិន៣នាក់ កាលពី
ថ្ងេទ២ី២សហីាដេលភ្ជង់ប្លន់ជន-
ជាតិចិនមា្នាក់នៅចំណុចធនាគរ
ABA ក្នុងភូមិ២ សងា្កាត់២កេុង
ពេះសីហនុកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធី
របស់សមត្ថកិច្ចហើយនៅថ្ងេ
ទី២៤ ខេសីហានេះ ទើបបញ្ជូន
ទៅតុលាការ។
លោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើស

នេះសមត្ថកិច្ចតេូវធ្វើនីតិវិធីឲេយ
បានល្អិតល្អន់ ពេះមិនទន់
ហួសម៉ាង។នៅថ្ងេទី២៤ខេ
សហីាចប់ពេលណាសមត្ថកចិ្ច
នឹងបញ្ជូនទៅតុលាការពេល
នោះ។សមត្ថកិច្ចធ្វើមិនបេ-
ញាប់បេញាល់ទេពេះនីតិវិធី
របស់សមត្ថកិច្ចនៅមានចេើន
មេយ៉ាងជនសងេសយ័ជាជនជាតិចិន
អ៊ីចឹងសមត្ថកិច្ចតេូវមានការ-
លំបាកភាសបន្តិច។
លោកជួនណារិន្ទ បេប់ថា

ជនរងគេះជនជាតិចិនមា្នាក់
បានទៅបើកលុយនៅធនាគរ
ABA ចំណេកជនសងេស័យ
តេៀមចាំ។ពេលជនរងគេះ
ចេញមកក៏យកកាំបិត២ដើម
ទៅភ្ជង់ចាប់ដក់ឡានដើមេបី
ប្លន់យកលុយហើយអាចជំរិត
ទៀតបេសិនបើមានលុយ
ចេើន។លោកណារិន្ទ បញ្ជាក់
ថា៖«ពេលហ្នឹង ដោយសរ
យើងទទលួពត័ម៌ានតាមHot-

line ហើយយើងសេវជេវ
បន្តបនា្ទាប់រហូតដល់ចាប់បាន
ភា្លាមៗ ក្នុងរយៈពេលមិនដល់
១ម៉ាងផង»។
របាយការណ៍កមា្លាំងជំនាញ

ផេនការងារនគរបាលពេហ្ម-
ទណ្ឌកេងុពេះសហីនុឲេយដងឹថា
ជនរងគេះឈ្មាះ HE JIN
ភេទបេុសអាយុ២៨ឆ្នាំ ជន-
ជាតិចិនមុខរបរម៉ាការសង-
សង់ស្នាកន់ៅភមូ៤ិសងា្កាត៤់
កេុង-ខេត្តពេះសីហនុ។
ចំណេកជនសងេស័យទំង

៣នាក់ទី១ឈ្មាះNANG
LIFUភេទបេុសអាយុ៣៨ឆ្នាំ
ជនជាតិចិនមុខរបរបុគ្គលិក
សណា្ឋាគរ ស្នាក់នៅរាជធានី
ភ្នពំេញ។ទ២ីឈ្មាះCHENG
LIANGPINGភេទបេសុអាយុ
៣៨ឆ្នាំ បុគ្គលិកហាងបាយ
ស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិង
ទី៣ ឈ្មាះ ZHENGXIAN
JIN ភេទបេុស អាយុ៣៨ឆ្នាំ
បុគ្គលិកផេសារទំនើបស្នាក់នៅ
កោះពេជេ រាជធានីភ្នំពេញ។
វត្ថតុាងចាប់យកបានមានកនូ-
កាបំតិស្នៀត២ដើមនងិទរូសព័្ទ-
ដេ៤គេឿង។
លោកណារិន្ទ ឲេយដឹងថា ជន-

សងេស័យទងំ៣នាក់នោះមិនមាន
ព័ត៌មានថាពួកគេស្នាក់នៅខេត្ត
ពេះសីហនុទេ ពួកគេទើបផ្លាស់
មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«ពួកគត់បានជួល
បន្ទប់សណា្ឋាគរស្នាក់នៅ ប៉ុន្តេ
មនិទន់បានស្នាក់នៅសេលួបលួ
ទេ គត់ក៏ធ្វើសកម្មភាពតេម្តង
មើលទៅបេហេលជាគតិថាសេលួ

ពេកហើយមើលទៅ»។ បើតាម
លោកស្នងការមយួរយៈពេលចងុ-
កេយនេះ បទឧកេិដ្ឋនៅខេត្ត
ពេះសហីនុមានការថយចុះចេើន
សឹងតេ៧០ទៅ៨០ភាគរយ។
សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងេទី២២

សហីាវេលាម៉ាង១៧នងិ៣០នាទី
កមា្លាំងជំនាញផេនការងារនគរ-
បាលពេហ្មទណ្ឌបានទទលួពត័៌មាន
ពីពលរដ្ឋថា នៅចំណុចធនាគរ
ABA ស្ថិតនៅភូមិ២ សងា្កាត់២
កេងុ-ខេត្តពេះសហីនុមានជនជាតិ
ចនិ៣នាក់កពំងុធ្វើសកម្មភាពបេើ
កាំបិតភ្ជង់ប្លន់ជនជាតិចិនមា្នាក់
ភេទបេុស។ពេលនោះកមា្លាំងជំ-
នាញដេលកំពុងជិះលេបាតនៅចំ-
ណុចនោះសេប់ក៏បានចុះបេតិ-
បត្តិការរំដោះបានជនរងគេះ។
ជនសងេស័យពេលឃើញកមា្លាំង

សមត្ថកិច្ចបានរត់គេចខ្លួនអស់។
បនា្ទាប់មកកមា្លាំងជំនាញបាននាំ-
ជនរងគេះមកការិយល័យ
នគរបាលពេហ្មទណ្ឌកមេតិសេល
ដើមេបីដក់ពាកេយបណ្តងឹនងិធ្វើការ-
សេវជេវយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់
ដើមេបីតាមចាប់ខ្លួនជនសងេស័យ។
រហូតដល់ម៉ាង១៩ថ្ងេ

ដដេលទើបកមា្លាងំជនំាញសេវ-
ជេវដឹងថាជនសងេស័យកំពុង
លាក់ខ្លួនក្នុងកាសុីណូបា៉ាវជីន
នៅកេមុទី១៧ភមូ៤ិសងា្កាត៤់
កេងុ-ខេត្តពេះសហីនុកប៏ានចុះ
បេតបិត្តកិារចាប់ឃាតខ់្លនួបាន
ជនសងេស័យមា្នាក់ នៅមុខកា-
សុីណូបា៉ាវជីន និងបន្តចាប់
បានជនសងេស័យ២នាក់បន្ថេម
ទៀតដេលកំពុងលាក់ខ្លួន
នៅក្នុងកាសុីណូបា៉ាវជីន៕

ចាប់ជនជាតិចិន៣នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់
ចិនដូចគ្នាតេវូបញ្ជនូទៅតុលាការថ្ងេនេះ
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តពីទំព័រ១... ការណ៍ របស់ អគ្គ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ ដៃល បាន ចៃញ 
ផៃសាយ នៅ ចុង សបា្តាហ៍ មុននៃះ   ឱៃយ ដឹងថា  
ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី១៧  ដល ់ថ្ងៃទ ី២១  ខៃសហីា   
កន្លង មកនៃះ  ករណ ីគៃះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍
នៅ ទទូាំង បៃទៃស មាន ការ កើន ឡើង បើ 
បៃៀប ធៀប នឹង រយៈពៃល ដូចគ្នា ទៅនឹង 
ឆ្នា ំ២០១៩ ។ បុ៉ន្តៃ ចំនួន នៃ អ្នក ស្លាប់ មាន 
២១ នាក ់ ដៃល មាន ការថយ ចុះ ចនំនួ ១ 
នាក ់ឬ ស្មើនងឹ ៥ភាគរយ  បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ
មុន  ដៃល មាន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន ២២នាក់។

បៃភព ដដៃល បាន បន្ថៃមថា  ចនំនួ អ្នក- 
រង របួស ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៃះ  
មាន ចំនួន ៧០នាក ់ដៃល មានការ កើនឡើង   
ចំនួន ២០នាក់ ឬស្មើ នឹង ៤០ភាគ រយ   ។  
ករណី គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៃះ ដៃរ  ក៏ 
បាន បង្ក ឱៃយ មាន ការខូច ខាត ម៉ូតូ ចំនួន 
៥៩   គៃឿង  និង រថយន្ត ចំនួន ៣០គៃឿង ។ 

លោក គង់ រតនៈ  នាយក វិទៃយាស្ថាន 
សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ 
ការឈប់ សមៃក រយៈ ពៃល ៥ថ្ងៃ កន្លង- 
មកនៃះ លោក សង្កៃត ឃើញថា  ឥរយិា បថ 
របស ់បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃលជា អ្នក បៃើ បៃស ់
ផ្លូវ  នៅមិន ទាន់ បៃតិបត្តិ ល្អ ទៅតាម ការ- 

កំណត់  របស់ ចៃបាប់ ទៃ។ ពី ពៃះ ចំនួន 
គៃះ ថា្នាក់ នៅ តៃកើត មាន ឡើង ចៃើន។  
មនុ ពៃល ឈប ់សមៃក  ករណ ីគៃះ ថា្នាក់ 
ចរាច រណ ៍មានការ ថយ ចុះ ដៃល ក្នងុ ១ ថ្ងៃ 
ពី ៥ ឬ៦នាក់  មកនៅ តៃ ៣ ឬ ៤នាក់។

លោក រតនៈ បន្តថា  មុន ពៃល ឈប់- 
សមៃក  សមត្ថកចិ្ច មាន ការរតឹ បន្តងឹ ចៃបាប ់
ចៃើន  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ គៃះ ថា្នាក ់មាន ការ ថយ- 
ចុះ។ ចណំចុ នៃះ បង្ហាញ ព ីបៃសទិ្ធភាព នៃ 
ការអនវុត្ត ចៃបាប ់ មានន័យថា  បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ខា្លាច ប៉លូសិ ជាង ខា្លាច ចៃបាប។់ បើទោះ- 
បីជា មាន មនៃ្តី ប៉ូលិស យាម នៅ តាម- 
គោល ដៅ សំខាន់ៗ  ប៉ុន្តៃ ពួក គត់ មិន 
បាន រតឹ បន្តងឹ ចៃបាប ់នោះទៃ  គ ឺគៃនត់ៃ ឈរ 
ដើមៃបី ជួយ សមៃួល ចរាចរណ៍ ចៃើន ជាង ។

លោក មាន បៃសសន៍ ថា ៖«អ្វី ដៃល 
ជាកង្វល ់របស ់ខ្ញុ ំ នៅពៃល ដៃល មនិ មាន 
ការ ពងៃឹង ចៃបាប់ ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត់ ឬឱៃយ 
ចៃបាស ់លាស ់តងឹ រុងឹទៃ  នោះ ចនំនួ នៃការ- 
កើនឡើង នៃ គៃះថា្នាក់ នៃះ មិន មាន អ្វី 
ចម្លៃក ទៃ  វាជា រឿង ធម្ម តា។ យើង ចង់ 
ឃើញ មាន ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់ឱៃយ បាន ស្មើៗ  
គ្នា  តមា្លាភាព  និង ធ្វើ ឱៃយ បាន ជាប់ លាប់» ។

លោក  គង់ រតនៈ  បានបញ្ជាក់ ថា  
ឥរិយាបថ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល 

មិន សូវ មាន ការគោរព ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ 
នៃះ កើត មាន តាំង ពីយូរ ណាស់ មក 
ហើយ ។ ដូច្នៃះ ហើយ ការ កៃបៃ របស់ 
ពួក គត់ មិន អាច ចំណាយ ពៃល វៃលា ខ្លី 
ក្នងុ ការ កៃបៃ ដៃរ  ប៉នុ្តៃ អ្វ ីដៃល តៃវូ ធ្វើ មនុ 
គៃ នោះ  គ ឺធ្វើ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ មើល ឃើញ 
ថា  បៃពន័្ធ ចៃបាប ់ នៃ ការអនវុត្ត  មាន ភាព- 
ស្មើៗ គ្នា ដោយ មិន មាន អ្នក ល្មើស ចៃបាប់ 
ណាមួយ រួចផុត ពី ចៃបាប់ នោះ ទៃ។ 

អគ្គ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ជាត ិបាន- 
លើក ឡើងថា  គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍  
ដៃលបាន កើតឡើង  គឺ មាននៅ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត ពោធិ៍សត់  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ខៃត្ត កណា្តាល  ខៃត្ត តាកៃវ  ខៃត្ត ឧត្តរ- 

មានជ័យ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ  ខៃត្ត ស្វាយរៀង  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  
និង ខៃត្ត កៃចៃះ។

តាមរ បាយ ការណ ៍ចពំោះ ការពងៃងឹ 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក  គឺ 
តៃវូបាន យកចតិ្ត ទកុដក ់ខ្ពស ់ ដោយ- 
សរ សមត្ថកិច្ច គៃប់ គោលដៅ បាន ធ្វើ- 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ យានយន្ត ទាំង នៅ  
តាមចំណត ដើមទី  តាម ដង ផ្លូវ ជាតិ  
និង គោលដៅ សំខាន់ៗ  នៅក្នុង ភូមិ- 
សសៃ្ត រាជ ធា នី -ខៃត្ត  ដោយ បាន រក- 
ឃើញ យានយន្ត ល្មើស នងិ ផាក ពនិយ័  
សរុប ចំនួន ៣ ៨៩១ គៃឿង  ក្នុង នោះ 
ម៉ូតូ ចំនួន ២ ៨៨២ គៃឿង៕

មនុស្សស្លាប់ និងរបួស៩១នាក់...

  ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញ ៈ កៃសួង ការងរ និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  អនុញ្ញាត ឲៃយ សហ គៃស 
ដៃល ស្ថិត កៃម វិសលភាព នៃ ចៃបាប់ ការ - 
ងរ អាច ស្នើសុ ំបៃើ បៃស ់កម្មករ នយិោ ជតិ 
បរទៃស ជា លក្ខណពិសៃស លើស ពី ១០ 
ភាគ រយ នៃ ចនំនួ កម្មករ ខ្មៃរ សរបុ ក្នងុ ករ ណ ី
ដៃល មិន អាច ស្វៃង រក ឬ មិន មាន កម្មករ 
និយោ ជិត ខ្មៃរ គៃប់ គៃន់ ។

បៃកាស ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក  អិតុ  
សំហៃង  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការងរ កាល ពី 
ពាក ់កណា្តាល   ខៃសហីា   ឲៃយ ដងឹថា មា្ចាស ់ឬ 
សហ គៃស ទំាងឡាយ ដៃល ស្ថតិ នៅ កៃ ម 
វិសល ភាព មាតៃ១ នៃ ចៃបាប់ ស្តី ការ ងរ 
ដៃល មាន តមៃវូការ  បៃើ បៃស ់ កមា្លាងំ ពល- 
ក ម្មគឺ អាច ស្នើសុំ បៃើ បៃស់ កម្មករ និយោ - 
ជិត បរទៃស ជា លក្ខណពិសៃស  លើស ពី 
១០ ភាគរយនៃ ចំនួន សរុប កម្មក រ និយោ - 
ជិត ខ្មៃរ។ បៃកាស បន្ត ថា ក្នុង ករណី ដៃល 
អាច បៃើបៃស ់កមា្លាងំ កម្មករ បរទៃសលើ ស 
ព១ី០ភាគ រយ នៃះ លុះ តៃ តៃ  សហ គៃស 
ទំាង នោះមិន អាច ស្វៃង រកឬ មិន មាន កម្ម ក រ  
និយោ ជិត ខ្មៃរ គៃប់ គៃន់  សមៃប់ ចូល 
បមៃើ ការងរ នៅ កន្លៃង ណា មយួ ឬ បៃភៃទ 
ណា មួយ ឬ តាម វៃន ការងរ ណា មួយ ។

បៃកាស របស ់កៃសងួបញ្ជាក ់ថា៖« ដើមៃប ី
បៃើ បៃស់ កម្មករ និយោ ជិត បរទៃស នៃះ គឺ 
មា្ចាស់ ឬ នាយក សហ គៃស តៃូវធ្វើ លិខិត 
សុ ំការ អនញុ្ញាត ដោយ ភា្ជាប ់មកជា មយួ  នវូ 
កិច្ច សនៃយា ការងរ ជា លាយលក្ខណ៍អកៃសរ 
រប ស់ជន បរទៃស នីមួយៗ។ ... មា្ចាស់ ឬ 
នាយក សហគៃសឬ ជន ទាងំឡាយ ដៃ ល 

បៃពៃឹត្ត  ល្មើស នឹង បញ្ញ តិ ទាំងឡាយ នៃ 
បៃកា ស នៃះ តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស តាម ជំពូក ទី 
១៦ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការងរ»។

លោក ហៃង សួរ អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
ការងរ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ អា ទ ិតៃយ 
ថា ការស មៃច  របស់ កៃសួង បៃបនៃះ គឺ 
ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវការ ចង្វាក់ ផលិតកម្ម  
ពៃញ២៤ ម៉ោង លើ២៤ ម៉ោងខណៈ ដៃល 
តមៃូវការ ក មា្លាំ ង ពលកម្មក្នុង វិស័យ មួយ 
ចនំនួ ដចូជា ការងរ វៃន យប ់កសកិម្ម នងិ 
សណំង ់គ ឺនៅមាន ការខ្វះ ខាតនៅឡើយ។ 
បន្ថៃមពនីៃះ លោក  បញ្ជាក ់ថា ករណ ីដៃល 
កៃសួង អនុញ្ញាត ឲៃយ សហ គៃស អាច ស្នើ 
បៃើបៃស់ កមា្លាំង កម្មករ បរទៃស  លើស ពី 
១០ភាគ រយ នៃះ គលឺុះ តៃ តៃការងរ ទាងំ- 
នោះ មិន អាច ស្វៃង រក កមា្លាំង កម្មករ ខ្មៃរ 
បាន។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖«បើ គៃប់ លក្ខ - 
ខណ្ឌ ក្នងុ បៃការ១ នៃ បៃកាស ថ្ម ីនៃះ គឺ មនិ 

កណំត ់កតូា ទៃ។ បើ រក មនិបានឬ ពបិាក រក 
(កមា្លាងំ ពលកម្ម) គ ឺសហគៃស អាច រើស 
បាន។ យើង តៃវូការ ចង្វាក ់ផលិតកម្ម ២៤ 
ម៉ោង លើ ២៤ម៉ោង។ បើ មាន ការងរ តៃ 
ពិបាក រក កមា្លាំង គឺ យើង តៃូវ បើកចំហ »។ 

យោង តាម បៃកាស ស្តីពី ការ បៃើ បៃស់ 
ហត្ថពល កម្ម បរទៃស របស់ កៃសួង ការងរ 
កាល ពខីៃសហីា ឆ្នា ំ២០១៤  បាន ចៃងថា  
មា្ចាស់ ឬ នាយក សហ គៃស គៃឹះស្ថាន 
ទាំងឡាយ នៅ ពៃល តៃូវ ការ ជៃើសរើស 
កម្មករ និយោ ជិត តៃូវ ធ្វើការ ជៃើស បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ជា អាទិភាព។ ការបៃើបៃស់ 
ហត្ថពល ក ម្ម បរទៃស  មិន ឲៃយ លើសពី ១០ 
ភាគរយ នៃ ចនំនួ កម្មករ នយិោជតិ  ខ្មៃរ សរបុ 
ទៃ ដោយ អតៃ កំណត់ អតិបរមា ១០ 
ភាគរយ នៃះ តៃូវ កំណត់ បៃងចៃក និយោ  - 
ជិត បរទៃស ដៃល ធ្វើការ ក្នុង ការិ យា ល័យ 
ចំនួន ៣ភាគ រយ និយោជិត ឬ កម្មករ ឯក - 

ទៃស ៦ភាគ រយ និង និយោជិត ឬ កម្មករ 
គ្មាន ឯក ទៃស ១ភាគរយ។

លោក មឿ ន តុលា នាយក បៃតិ បត្តិ 
សម្ព័ន្ធ ភាព ការងរ និង សិទ្ធិ មនុសៃស  បាន 
សម្តៃង ភាព ភា្ញាក ់ផ្អើល ដៃល កៃសងួ ការងរ 
សមៃ ច   ឲៃយ សហ គៃស អាច បៃើ បៃស់ 
កម្មករ បរទៃស លើស ពី ១០ភាគ រយ ។ 
លោក បន្តថា  ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់ កាល នៃះ 
កៃសួង មិន គួរណា សមៃច ដូច្នៃះ នោះទៃ 
ពៃះ បច្ចុបៃបន្ន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល បាន វិល- 
តៃឡប់ ពីបរទៃស កំពុង តៃ បៃឈម ការ- 
គ្មាន ការងរ ធ្វើ ។ លោក ថា៖« របាយ ការណ ៍
របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បញ្ជាក់ ហើយ ថា 
ពល រដ្ឋ ដៃល តៃឡប់ មក ពី បៃទៃស ថៃ វិញ 
ហ្នងឹ មនិ តចិ ជាង ១៣ មុនឺ នាក ់ទៃ។ អ៊ចីងឹ 
មនុ សៃស ១២ ទៅ ១៣ មុឺន នាក់ ហ្នឹង តើ ពួក- 
គត់ មាន ការងរ ធ្វើ ឬ ទៃ? ខណៈ ដៃល  
រឿងស ំខាន ់របស់ ពកួ គត ់គរឺឿង បណំលុ។ 
ខ្ញុំគិត ថា ការ ឲៃយ ពលរដ្ឋ បរទៃ ស មាន សិទ្ធិ 
ធ្វើការ លើស ពី ១០ភាគ រយ នៃះ គឺហាក់ 
បើក ឱកាស ឲៃយ មាន ការ បៃកួត បៃជៃង គ្នា 
រវាង កម្មករ បរទៃស និង កម្មករ ខ្មៃរ »។

មៃយា៉ោង ទៀត លោកសង្កៃត ឃើញ ថា 
បើទោះ បី ជា កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន ចៃបាប់ 
ដៃល អនុញ្ញាត ឲៃយ សហគៃស  អាច បៃើ- 
បៃស ់កម្មក រ  បរទៃស លើស ព ី១០ភាគ រយ 
ក៏កន្ល ង ទៅ មាន សហ គៃស មួយ ចំនួន 
ជាពិសៃស ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម បាន បៃើ- 
បៃស ់ កមា្លាងំ   ពលកម្ម បរទៃស ចៃើន លើស- 
លប់ រួច ទៅ ហើយ ហើយ ចំពោះ ការ សមៃ ច 
បើក ឱកាស តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  បៃប នៃះ លោក 
បារម្ភថា កម្ពជុាអាច នឹង កា្លាយ ទៅ ជាគោ ល-   
ដៅ នៃការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ៕

ក្សួង អនុញ្ញាត ឲ្យ សហគ្ស ស្នើ សំុ ប្ើ កម្មករ បរទ្ស លើស ពី ១០%

កម្មករ ជន ជាតិ ចិន នៅ ក្នងុ ការដ្ឋាន សំណង់ មួយ ក្នងុ ខណ្ឌ ចំការ មន ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

រថយន្តធុនតូចនិងធុនធំជួបគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប កុគ្នានៅលើកំណាត់ផ្លវូជាតិលេខ៤ថ្ងេទី២២សីហា។រូប FB

បុរសម្នាក់ តូ្វបានចោទ-
ប្កាន់ពី បទមនុស្សឃាត
ដោយ អច្តនារឿង រាយ
ចរន្ត អគ្គសិនី  ព័ទ្ធ ដី ស្

 ឃុត   សុភ ចរិយា   

  សៀម រាបៈ  បរុស មា្នាក ់តៃវូ បាន កមា្លាងំ 
នគរបាល សៃុក ពួក  ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន 
ភា្លាមៗ  បនា្ទាប់ ពី អនា្ទាក់ អគ្គិសនី របស់ 
គត់   ដៃល រាយ ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដីសៃ របស់ 
គត់  ដើមៃបី ចាប់ សត្វ កណ្តុរ បាន បង្ក ឲៃយ 
អ្នក ភូមិ មា្នាក់ ស្លាប់   និង មា្នាក់ ទៀត រង 
របួស ធ្ងន់។  យោងតាម បៃភព មន្តៃី នគរ- 
បាល មូល ដ្ឋាន  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។   

 លោក   ទៃព   ពុសំៃន  អធកិារ សៃកុ ពកួ  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ថា  បរុស សងៃស័យ 
ឈ្មាះ យ៉ៃ  យឿត   អាយុ ៥៧ឆ្នាំ   មាន ទី- 
លនំៅ  ភមូ ិ អពំលិ ពាម  ឃុ ំខា្នាត   សៃកុ ពកួ  
ខៃត្ត សៀម រាប   តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ កាល ព ី
យប់ ថ្ងៃទី ២១  ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០២០  
ពាក់ ព័ន្ធ ករណី   រាយ អនា្ទាក់ ខៃសៃ លួស   
ភា្ជាប់ ដោយ ចរន្ត អគ្គិ ស នី   បណា្តាល ឲៃយ 
ឆក់ ស្លាប់  និង របួស បុរស ២នាក់  ដៃល 
ជា អ្នក ភមូ ិរបស ់គត ់។  ជន រ ង គៃះ ទាងំ 
២ នោះ គឺ ជា បង ប្អូន បៃុស បង្កើត នឹង គ្នា 
រួម មាន ឈ្មាះ  ភួន   ផង់   អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ  
ស្លាប់   និង មា្នាក់ ទៀត ឈ្មាះ  ភួន  ភីត  
អាយុ ២១ ឆ្នាំ   ដួល សន្លប់ បាត់ ស្មារតី   
តៃូវ បាន កៃុម គៃួសរ  និ ង សច់ ញាតិ  
ជួយ សង្គៃះ ជីវិត ទាន់  ពៃល ។   

 លោក   បា ន បញ្ជា ក់ ថា ៖ «ជន សងៃស័យ 
បាន សរភាព ថា   គត់ ពិត ជា បាន រាយ- 
អនា្ទាក់ ខៃសៃ លួស   ភា្ជាប់ ដោយ ចរន្ត អគ្គសិ នី   
ហ៊ុមព័ទ្ធ ដី សៃ នោះ មៃន  ប៉ុន្តៃ គ្មាន 
បំណង ឆក់ បុរស ទាំង ២ នោះ ទៃ។   គត់ 
រាយ អនា្ទាក់ អគ្គិសនី នោះ  គឺ ដើមៃបី ចាប់ 
សត្វ កណ្តុរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ» ។   

 លោក   ភឹង   ចិនា្តា រ៉ៃត   បៃធាន ការិយា- 
លយ័ ពៃហ្ម ទណ្ឌ កមៃតិ សៃល  នៃ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត សៀម រាប     បាន 
ថ្លៃង ថា៖  « ប៉ុន្តៃ ចៃបាប់ មិន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
គត់ ធ្វើ បៃប នៃះ ឡើយ » ។     

 លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថា   យោង តាម សរា ចរ 
ណៃនំា របស់ កៃសួង កសិកម្ម   រុកា្ខា បៃមាញ ់
និង នៃសទ   និង កៃសួង បរិស្ថាន   ការ- 
រាយ  អនា្ទាក់ ខៃសៃ លួ ស ភា្ជាប់ ចរន្ត អគ្គិស នី  
នៅ តាម វាល សៃ  នៅ ក្នុង ទឹក   និង នៅ 
តាម ដង ពៃ នានា  ដើមៃបី ស្ទាក់ ចាប់ សត្វ  
តៃូវ បាន ហាម ឃាត់ ជា ដច់ ខាត ។ 

 លោក   ចនិា្តា រ៉ៃត   ថ្លៃង ថា ៖  « គត ់ ក ៏តៃវូ 
បាន តុលា ការ សមៃច ចោទ បៃកាន់ ពី 
បទ មនុសៃស ឃាត ដោយ អចៃតនា  និង  
បាន បង្គាប់ ឲៃយ នាំ យក ទៅ ឃុំ ខ្លួន ជា 
បណ្តាះ អាសន្ន   ដើមៃបី ជំនុំ ជមៃះ  ទោស 
នៅ ពៃល កៃយ » ។ 

 លោក   ឆយ   នួន  ជា ប ង ថ្លៃ បៃុស ជន- 
រង គៃះ   បាន ឲៃយ ដឹង ថា  គៃួសរ ជន- 
សងៃស័យ បាន ពៃយាយាម ធ្វើ ការ សមៃប- 
សមៃលួ  ដំណះ សៃយ កៃ បៃព័ន្ធ 
តុលាការ ជាសំណងទឹក បៃក់ ៥ពាន់ 
ដលុា្លារ   ប៉នុ្តៃ  កៃមុ គៃសួរ ជន រង គៃះ មនិ 
ពៃម  ទុកឲៃយចៃបាប់ដោះសៃយ៕



តពីទំព័រ១...រយៈពេលយូរធ្វើដំណើរ
ចេញចូលបេទេសទាំង២ប៉ុន្តេតេូវ
អនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងេនៅ
ផ្ទះឬតំបន់ដេលបានកំណត់ផេសេងទៀត។
សេចក្ដីបេកាសពត័ម៌ានលើកឡើង

ថា៖«លោករដ្ឋមន្តេីMotegiក៏បាន
ថ្លេងដេរថាបេទេសជបុ៉ននឹងទទួលយក
និសេសិតអាហារូបករណ៍ពីបេទេសកម្ពុជា
នៅពេលកំណត់ឱេយបានឆាប់បំផុត»។
កេសួងការបរទេសជប៉ុនបន្ថេមថា

នៅក្នុងដំណើរទសេសនកិច្ចនេះលោក
Motegiកប៏ានលើកឡើងអពំីការបន្ត
ជួយរបស់ជប៉ុនសមេប់ការអភិវឌេឍ
សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌេឍដំណើរការ
លទ្ធបិេជាធបិតេយេយនៅកម្ពជុារមួទាងំ
ពិភាកេសាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរ-
ជាតិដចូជាបញ្ហាសមទុេចនិខាងតេបងូ
និងបញ្ហានៅបេទេសកូរ៉េខាងជើង។
ចំណេកលោកហុ៊នសេនបានអរ-

គណុរដ្ឋាភបិាលជប៉នុដេលតេងផ្ដល់
ជំនួយដល់កម្ពុជានាពេលកន្លងមក
រួមទាំងការជួយពលករនិងនិសេសិត
កម្ពុជាដេលកំពុងសិកេសានិងបមេើ
ការងារនៅឯបេទេសជប៉ុន។លោក
បន្តថាការបើកដំណើរការការធ្វើ-
ដំណើរទៅវិញទៅមក រវាងបេទេស
ទាំង២ឡើងវិញនាពេលខាងមុខនឹង
អាចនាមំកនវូទនំាក់ទនំងកានត់េខា្លាងំ-
កា្លាបន្ថេមទៀតនិងជំរុញដំណើរការ

សេដ្ឋកិច្ច វិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរវាង
បេទេសទាំង២ជាបន្តទៀត។
ទពំរ័ហ្វេសប៊ុករបស់លោកហ៊នុសេន

បានសរសេរថា៖«(លោកហ៊នុសេន)
ស្នើឲេយមានការហោះហើរឡើងវិញ
របស់កេុមហ៊ុនអាណាដេលការ-
ហោះហើរនេះនងឹអាចនាឲំេយការធ្វើដ-ំ
ណើររវាងបេទេសទាងំ២មានសភាព-
ការណ៍ធម្មតឡើងវញិជាពសិេសតេវូ
អនវុត្តនវូវធិានការមយួចនំនួផងដេរ។
ការហោះហើរឡើងវញិនេះនាឲំេយមាន
ការកើនឡើងក្នងុទហំំពាណជិ្ជកម្មនងិ
វិនិយោគផងដេរ»។
បើតមលោកនាយករដ្ឋមន្តេីកាល-

ពីឆា្នាំ២០១៩កម្ពុជា-ជប៉ុនមានទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មបេមាណ២ពាន់លាន
ដុលា្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះ
កម្ពុជានាំចេញទៅជប៉ុន១,២ពាន់
លានដុលា្លារហើយជប៉ុននាំចូលមក
កម្ពុជាវិញ០,៨ពាន់លានដុលា្លារ។
ទពំរ័ហ្វេសប៊ុករបស់លោកហ៊នុសេន
បញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋមន្តេីការបរទេស
ជប៉ុនក៏បានអបអរបេទេសកម្ពុជា
ដេលបានចាត់វិធានការល្អបេសើរក្នងុ-
ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។
ចំណេកកេសួងការបរទេសកម្ពុជា

ក៏បានបញ្ជាក់ដេរថាលោកបេក់សុខុន
និងលោកMotegiបានពិភាកេសាអំពី
ដំណើរការអនុវត្តគមេងសំខាន់ៗ

នៅកម្ពុជា រួមទាំងគមេងអភិវឌេឍន៍
កំពង់ផេកេងុពេះសីហនុដើមេបីឲេយកំពង់-
ផេនេះទទលួកបា៉ាល់ធំៗ ចលូចតបាន
និងការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ៥ដេល
ការអភិវឌេឍទំាងនេះនឹងពងេកីសកម្ម-
ភាពវិនិយោគនិងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មរវាងបេទេសទាំង២។
លោកគិនភាបេធានវិទេយាស្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេរាជបណ្ឌិតេយ-
សភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតម
លទ្ធផលនេដំណើរទសេសនកិច្ចរបស់រដ្ឋ-
មនេ្តីការបរទេសជប៉នុនេះគភឺាគីជប៉នុ
មិនបានលើកយកបញ្ហាផ្ទេក្នុងរបស់
កម្ពុជាទៅពិភាកេសាឡើយថ្វីដេបិតមាន
ការអំពាវនាវពីអង្គការសិទ្ធិមនុសេស
អន្តរជាតិនងិអង្គការសង្គមសុីវលិនៅ
កម្ពុជាមួយចំនួនដេលចង់ឱេយរដ្ឋមនេ្តី

ការបរទេសជប៉នុលើកយករឿងបញ្ហា
សទិ្ធិមនសុេសនងិដណំើរការបេជាធបិ-
តេយេយនៅកម្ពុជាទៅពិភាកេសាជាមួយ
ថា្នាក់ដឹកនំាកម្ពជុាក្ដ។ីលោកថា៖«ជបុ៉ន
មានការបេយ័ត្នបេយេងណាស់ក្នងុការ-
លើកយកបញ្ហាណាមកពិភាកេសាជា-
មយួដេគ។ូជាពិសេសជាមយួកម្ពជុា។
យើងកមេឃើញជប៉នុលើកយកបញ្ហា
ផ្ទេក្នុងឬបញ្ហារសើបមកពិភាកេសាជា-
មួយថា្នាក់ដឹកនាំកំពូលកម្ពុជាណាស់
គឺមាននយ័ថាគាត់គោរពអធបិតេយេយ-
ភាពផ្ទេក្នងុរបស់កម្ពជុាជានចិ្ច។ជប៉នុ
មិនដើរតួជាអ្នកនាំពាកេយនាំសម្ដីឱេយ
អង្គការណាមួយទៅនិយាយជាមួយ
ថា្នាក់ដឹកនាំនេបេទេសនោះទេពេះ
មិនមេនជាឥរិយាបថការទូតរបស់
បេទេសជប៉ុនឡើយ»៕
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មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ មនេ្តីជាន់ខ្ពស់នេកេសួង
យុត្តិធម៌បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹង
កេុមសង្គមសុីវិលបេមាណជាជិត៨០
ស្ថាប័នដេលបានធ្វើការអំពាវនាវឱេយ
រាជរដ្ឋាភិបាលនងិតលុាការដោះលេង
អ្នកដេលធ្វើការតវា៉ាថា តុលាការជា
ស្ថាប័នឯករាជេយ គា្មានជនណាឬកេុម
អង្គការអន្តរជាតិណាមួយ អាចដក់
សមា្ពាធនិងបងា្គាប់បញ្ជាមកលើតលុាការ
បាននោះទេ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនាំពាកេយនេ

កេសួងយុតិ្តធម៌ បានបេប់កាសេត
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងេអាទិតេយមេសិលមិញ
នេះតមបេពន័្ធតេឡេកេមថាការចេញ
សេចក្តីថ្លេងការណ៍ដក់សមា្ពាធនិង
ទាមទារឱេយតុលាការដោះលេងជន-
ជាប់ចោទ និងទមា្លាក់ចោលបទចោទ
មិនមេនជាមធេយាបាយសេបចេបាប់ក្នុង
ការការពារជនជាប់ចោទនោះទេហើយ
ក៏នឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីដេរទៅលើ
ការសមេចរបស់តុលាការដេលជា
ស្ថាប័នឯករាជេយ។
លោកបានឲេយដឹងថា៖ «ការកំណត់

ពីពិរុទ្ធភាពបទល្មើសនិងទោសទណ្ឌ
របស់ជនល្មើស គឺជាសមត្ថកិច្ចផ្តាច់-

មុខរបស់តុលាការដោយផ្អេកលើមូល-
ដ្ឋាននេអង្គហេតុ និងអង្គចេបាប់ដេល
មានជាធរមានគឺមនិមេនអាសេយ័លើ
បក្ខពួកឬកេុមសម្ព័ន្ធមិត្ត និងអង្គការ
ដេលគំាទេ និងការពារសកម្មភាព
ខសុចេបាប់របស់ជនល្មើសនោះទេហើយ
មធេយាបាយតមផ្លូវចេបាប់តេ១គត់
ក្នុងការការពារជនជាប់ចោទក្នងុ
សង្គមបេជាធិបតេយេយនតីិរដ្ឋគឺការចលូ-
រួមក្នុងដំណើរនីតិវិធីតុលាការដើមេបី
ធ្វើការការពារខ្លនួតមផ្លវូចេបាប់»។
លោកមឿនតុលានាយកបេតិបត្តិ

អង្គការសង់តេល់(Central)បានឲេយ
ដឹងថា ការចេញសេចក្តីថ្លេងការណ៍
របស់សង្គមសុវីលិឬសមាគមគឺគេន-់
តេជាការអំពាវនាវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ
ដេលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចេង។
លោកមឿនតលុាបានឲេយដងឹថានា

ពេលកន្លងមកអាជា្ញាធរបានបេើសន្តិ-
សុខមកបង្កេបបាតុករដេលនេះជា
សកម្មភាពខសុចេបាប់ដោយសរកមា្លាងំ
សន្តិសុខមិនមេនជាមនេ្តីនគរបាល
យុត្តិធម៌នោះទេ។កេុមសង្គមសុីវិល
ចំនួន៧៩ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តី
ថ្លេងការណ៍រមួមយួកាលពីថ្ងេទី១៨ខេ
សីហាឆា្នាំ២០២០ដោយបានសម្ដេង
នូវការសោកស្ដាយយា៉ាងខា្លាំងចំពោះ

អាជា្ញាធរដេលបានបេើបេស់អំពើ
ហងិេសាទៅលើអ្នកតវា៉ាដោយសន្តិវធិីនងិ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាង១០នាក់
កាលពីពេលថ្មីៗ នេះហើយកេមុសង្គម-
សុវីលិទាងំនេះសងេឃមឹថាតលុាការនងឹ
អាចដោះលេងអ្នកដេលតេូវបានចាប់
ខ្លួន និងទមា្លាក់ចោលការចោទបេកាន់
ទំាងអស់ទៅលើពួកគេ។រាជរដ្ឋាភិបាល
នងឹអាចគោរពសទិ្ធិក្នងុការបញ្ចេញមតិ
និងសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំរបស់បេជាពល-
រដ្ឋកម្ពុជាឱេយបានពេញលេញ។
លោកមា៉ាលីនបានបញ្ជាក់ថាការ-

ជបួជុំតវា៉ាដោយសន្តិវធិីដោយសហការ
ជាមយួសមត្ថកចិ្ចនងិគោរពតមវធិាន-
ការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព
សធារណៈគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិដេល
ធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងចេបាប់តេ
ផ្ទុយទៅវិញការជួបជុំតវា៉ាដោយមិន
បានជូនដំណឹងនិងសហការជាមួយ
សមត្ថកិច្ច បំពានវិធានការសន្តិសុខ
សុវត្ថិភាព និងសុខភាពសធារណៈ
បង្កជាអំពើហិងេសានិងភាពចលាចល
ក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សណា្តាប់ធា្នាប់
សធារណៈ សន្តិសុខជាតិ និងសិទ្ធិ-
សេរីភាពអ្នកដទេរួមទំាងការដក់សមា្ពាធ
ដល់ស្ថាប័នតុលាការគឺជាអំពើល្មើស
ទៅនឹងចេបាប់៕

លោកជិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាការកំណត់បទល្មើស
ពិរុទ្ធភាពនិងទោសជាសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់តុលាការ

ជបុ៉ននឹងបើកជើង...
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មនុស្ស៣នាក់តូ្វ
ចាប់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធការ-
សង្ស័យស្លាប់នារីម្នាក់
គឹមសារុំ

ពេវេងៈលោកយីធឿននាយនគរ-
បាលប៉សុ្តិ៍ឃុំបងឹពេះបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
កាលពីមេសិលមិញថានគរបាលបាន
ចាប់ខ្លួនមនុសេស៣នាក់ ក្នុងថ្ងេបន្ត-
បនា្ទាប់គា្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ-
សងេស័យក្នុងការស្លាប់នារីមា្នាក់ក្នុងទឹក-
បេឡាយកាលពីថ្ងេទី១៩សីហានៅ
ភូមិស្វាយតនីឃុំបឹងពេះសេុកបាភ្នំ
ខេត្តពេវេង។
លោកធឿន ថ្លេងថា៖«តមខ្ញុំសក-

សរួជនដេដល់ថារបូគេមនិបានចាប់នារី
រងគេះរលំោភទេតេនាងលង់ទកឹស្លាប់
ខ្លនួឯង។ប៉នុ្តេខ្ញុំថានារីរងគេះមនិអាច
លង់ទឹកស្លាប់ដោយគា្មានមូលហេតុទេ
ថ្វដីេបិតតេជនដេដល់មនិពេមឆ្លើយសរ-
ភាពយា៉ាងណាក៏ដោយក៏តមរយៈការ-
ស្លាប់របស់ជនរងគេះបងា្ហាញថាអាច
ជាករណីឃាតកម្មយា៉ាងពិតបេកដ
ហើយក៏បានសរសេរក្នុងកំណត់ហេតុ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មដេរ»។
លោកធឿនបានឲេយដឹងថាជន-

សងេស័យឈ្មាះគីមរ័ត្នហៅឆ្អឹងអាយុ
២០ឆា្នាំ(ជនដេដល)់,ហន៊ឡងុនងិទី
៣ឈ្មាះបញ្ញា(អ្នករួមដំណើរ)៕
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តពីទំព័រ ១...លោក សម សា - 
មួ  នស្នង ការ នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ   - 
បាល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ បៃប់ ភ្នំពៃ ញ-  
ប៉ុស្ដិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា    បច្ចុបៃបន្ន 
សណំុ ំរឿង របស ់លោក  កង  ភារ ី 
និង   មនៃ្ដី នគរ បាល នៃ អធិ ការ-  
ដ្ឋាន  នគរ បាល សៃកុ សរំោង ទង  
៦ នាក ់ទៀត តៃវូ បាន បញ្ជនូ ដ ល ់
តុលាការ ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ ដើមៃបី ចា ត់ - 
ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ហើយ ។

លោកថ្លៃង ថា ៖« សំណុំ រឿង 
នៃះ  យើង បាន បញ្ជនូ ទៅ តុលា - 
កា រកាល ពី ថ្ងៃទី ២២  ខៃ សីហា ។  
ប៉ុន្ដៃ រហូត ដល់ ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
ទី ២៣  ខៃ សីហា   ពៃះ រាជ អាជ្ញា 
នៃ សាលា ដំបូង ខៃត្ដ  កំពុង បន្ត 

សាកសរួ នៅ ឡើយ មនិ ទាន ់បា ន 
បញ្ចប ់ទៃ »។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ 
« ករណី លោក កង ភារី និង កូន - 
ចៅ ៦នាក់នៃះ  ជ ករណី បៃើ បៃ ស់ 
អាវុធ ខុស ចៃបាប់   មាន ន័យ ថា 
អាវុធ  របស់ គាត់ មិន មាន បណ្ណ- 
សមៃប់ បៃើ បៃស់ ទៃ ។  មួយ ទៀ ត  
គាត់ បាន បាញ់ កំាភ្លើង នោះ  ដោ យ   
គា្មាន បទ បញ្ជា ឬ ហៅ ថា  បាញ់ 
បោះ សៃរី » ។ 

លោកសាមនួ ថ្លៃង ថា នៅ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃនៃ ថ្ងៃ ឈ ប់ ស មៃ  ក 
សង  ថ្ងៃចូ ល ឆ្នា ំបៃ ពៃណី ជតិ ខ្មៃរ  
កន្លង ទៅ នៃះនគរ បាល ខៃត្ត  កៃ ុង  
សៃុក ទាំង អស់  គឺ មាន ភារកិច្ច 
រកៃសា ការពារ សន្ត ិសខុ  សណ្ដាប-់ 
ធ្នាប់  ជូន ដល់ បៃ ជ ពល រដ្ឋ ។ បុ៉ ន្ដៃ 
លោកកង ភារី និង នគរ   បា ល   

៦ នាក ់នោះ មនិ បាន អន ុវត្ដ តាម  
តួនាទី  បៃរ ជ ផឹក សុី ហើយ 
បាញ់ បោះ សៃរី បង្ក ភាព អនា - 
ធិបតៃយៃយ ទៅ វិញ  ។ នៅ ពៃល 
សួរ ថា តើ លោក កង ភារី  និង 
នគរ បាល ដៃល  បាញ់ បោះ សៃរ ី
នៃះ នឹង  តៃូវ បញៃឈប់ ពី តួនាទី ជ 
មនៃ្ដ ីនគរ បាល ឬ យ៉ាង ណ នោះ 
លោក  សម សាមួន  បាន បញ្ជា ក់  
ថា រង ់ចា ំមើល ការ សមៃច រប ស ់
តុលាការ សិន ។

លោក  ឃុត  សុផល  អធិ ការ 
នគរ បាល សៃកុ សំរោង ទង   បាន 
ថ្លៃ ង ថា ករ ណី បាញ់ បោះ សៃរី 
ខាង លើនៃះ   កើត ឡើង កៃយ 
ពៃល  លោក កង ភារ ី នងិ កនូ- 
ចៅ បាន ផឹក សៃវឹង ហើយ  នាំ គា្នា 
បាញ់ បោះ សៃរី យ៉ាង អនា ធិប- 

តៃយៃយ នៅ ក្នុង បរិ វៃណ សាលា 
សៃុក សំរោង ទង  ដោយ  បាន 
បង្ក  ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ដល់ បៃជ- 
ពល រដ្ឋ។  លោក បញ្ជាក់ ថា ៖     
« សរុប អ្នក ដៃល បង្ក ហៃតុ នៃះ 
ទាំង លោក  កង  ភារី  និង មនៃ្ដី 
នគរ បាល   ចនំនួ ៧ នាកក់្នងុ នោះ 
បៃើ បៃស់ កាំ ភ្លើង មា៉ាក Loc  k  
ចំនួ ន  ២ដើម  សុទ្ធ តៃ ជ អាវុធ 
គា្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើ បៃ ស់ 
ទាំង អស់ »។

បើ តាម លោក  ឃុត សុផល  
ជន សងៃស័យ ជ មនៃ្ដី នគរ បាល 
បាញ ់បោះ សៃរ ីទាងំ   ៧ នាក ់នៃះ 
រមួ មាន ឈ្មាះ   កង  ភារ ី  មា្ចាស ់ 
កាំភ្លើង  Lock  ឈ្មាះ កាន់   
សៅលី មា្ចាស់កំាភ្លើង Lock   ឈ្មាះ   
ដន   សុខុម   អ្នក បាញ់   ឈ្មាះ  

មា៉ាន ់ប៉ណុ្ណារា៉ា អ្នក បាញ ់  ឈ្មាះ   
មា៉ាន់  បុ៊នណ្ណារៃក អ្នក បាញ់   ឈ្មាះ   
ន ីសភុាក ់អ្នក បាញ ់ នងិ  ឈ្មាះ  
ពៃីង  ឡង់ឌី  អ្នក បាញ់ ។ 

លោក បាន បន្ដថា  ករណ ីនៃះ 
ជនសងៃស័យ បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព 
ឈរ បាញ់ បោះ សៃរី ចំនួន១១  
គៃប់  នៅ ក្នុង បរិវៃណ សាលា  - 
សៃុក សំរោង ទង ។ ប៉ុន្ដៃ មិន 
បាន បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ដល់ ពល រដ្ឋ 
នោះ ទៃ ។

លោកសុងឹ សៃនករណុម ន្តៃ ី 
អង្កៃត ជន់ខ្ពស់ នៃ សមា គម ការ - 
ពារសិទ្ធិមនុសៃស អាដហុក    ស្នើ 
ឱៃយ មាន ការ សុើប អង្កៃតបៃកប- 
ដោយ តមា្លាភាព  លើ អ្នក ដៃល 
បៃពៃឹត្ដ ក្នុង  ករណី បាញ់ បោះ- 
សៃរី   នៃះ ហើយ  ដក់ ទោស 

ទណ្ឌ តាម  វិន័យ រដ្ឋបាល និង  
កៃម  ពៃហ្មទណ្ឌ របស់ កម្ពុជ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង ចង ់ឱៃយ 
មាន ការ តៃតួ ពនិតិៃយ  ចពំោះ ការ- 
បៃើ បៃស ់អាវធុ ខសុ ចៃបាប ់របស ់
មនៃ្ដី នគរបាល នៃះ ។ ករណី 
ដៃល សមត្ថ កចិ្ច ទញិ អាវធុ យក 
មក បៃើ បៃស់ ដោយ ខ្លួន ឯង 
បៃបនៃះ វាជ គៃះ ថា្នាក់  ពៃះ 
ពិបាក ក្នុង ការ គៃប់គៃង  អាវុធ 
ទំាង នោះ។ បើ  សិនជ អាវុធ រប ស់ 
អង្គភាព  ពៃល យកបៃើ បៃស់ 
ក្នុង ករណីណមួយ នោះ អាច 
ពនិតិៃយ ដងឹ។  ប៉នុ្ដៃ ការ ទញិ អាវធុ 
បៃើ ដោយ ខ្លួនឯង យ៉ាង អនា - 
ធិប តៃយៃយ បៃបនៃះ គឺ ជ រឿង 
គៃះ ថា្នាក់ សមៃប់ អ្នក អ នុវត្ដ 
ចៃបាប់ នៅ ក ម្ពុជ»៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ គណៈ មៃធវី កម្ពជុ  នឹង 
បោះ ឆ្នាត ជៃើស រីស បៃធន ថ្ម ីនៅ 
ថ្ងៃ ទី១៦ ខៃ តុលា ខាង មុខ  បនា្ទាប់ ពី 
បៃធន បច្ចុបៃបន្ន ដៃល បាន ជប់ 
ឆ្នាត ២ អាណត្ត ិមក ហើយ ដល់ 
ពៃល វៃលា ដៃល  តៃវូ ចាក ចៃញ ពី 
តំណៃង ។ មក ទល់ ពៃល នៃះ មៃធវី 
លៃបីៗ ចំនួន ៤ រូប បាន ដក់ ពាកៃយ ធ្វើ 
ជ បៃក្ខជន បៃកួត បៃជៃង សមៃប់ 
តំណៃង បៃធន គណៈ មៃធវី ដៃល 
រួម មាន លោក លី ច័ន្ទ តុលា លោក 
សំ សុគង់ លោក ឡុង ដរា៉ា និង 
លោក កៃត ឃី។

លោកមៃធវី  លី ច័ន្ទ តុលា  ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា តួនាទី ជ បៃធន 
គណៈ មៃធវី  គឺ ជ តួ នាទី សំខាន់ និង 
កិត្តយិស ទំាង នៅ ក្នងុ កៃប  ខ័ណ្ឌ វិជ្ជា 
ជីវៈ មៃធវី  ទំាង នៅ ក្នងុ សង្គម ។ ការ- 
ទទួល បាន តួនា ទី នៃះ ក៏ ជ កិត្តយិស 
សមៃ ប់ ខ្លនួ ឯង និង កៃមុ គៃសួារ ផង- 
ដៃរ។ លោកថ្លៃង ថា៖«ជ ហូរ ហៃ 
មក ខ្ញុ ំតៃង តៃ បាន ចូល រួម ចំណៃក  
ក្នងុ ការ ពងៃងឹ និង លើក តម្កើង សា្ថា - 
ប័ន គណៈ មៃធវី  ក៏ ដូច ជ វិជ្ជាជីវៈ 
មៃធវី។ ជមួយ នឹង តួ នាទី ជ បៃធ ន 
គណៈ មៃធវី  ខ្ញុ ំនឹង មាន លទ្ធភាព  
និង សិទ្ធ ិកាន់ តៃ ចៃើន នៅ ក្នងុ ការ - 
ដឹក  នំា  ដក់ ចៃញ ជ គោល នយោ- 
បាយ និង ធ្វើ សកម្មភាព ជក់ ស្តៃង 
ជ អាទិភាព  ដើមៃបី បមៃើ ផល បៃយោ - 
ជន៍ របស់ បង ប្អនូ សហភា តា មៃធវី 
ទំាង អស់។ ខ្ញុ ំចង់ បាន ឧត្តម ភាព និ ង  
កិតៃយា នុភាព នៃ វិជ្ជា ជីវៈ មៃធវី»។

បើ ជប់ ជ បៃធន គណៈ មៃធវី 
លោក មាន គោល នយោបាយ 
អាទិភាព ចំនួន៨ចំណុច ដូច ជ 
ពងៃងឹ  ការ ចូល បៃកប វិជ្ជាជីវៈ មៃធវី 
តាមមាតៃ  ៣២ នៃលក្ខន្តកិៈ មៃធវី 
ពងៃងឹ និង បង្កើន សមត្ថភាព មៃធវី 
បង្កើនកិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ ជមួយ 
សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ និង កិច្ច ការ នានា 
ដើមៃបី ឲៃយមៃធវី និង គណៈ មៃធវី 

កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង។
ចំណៃក លោក មៃធវី សំ សុគង់  

ថ្លៃង ថា លោក ចង់ ដឹក នំា សា្ថាប័ន 
គណៈ មៃធវី ឲៃយ ឯក រាជៃយ ពី សា្ថាប័ន 
ផៃសៃងៗ  និង ពងៃងឹ វិជ្ជាជីវៈ មៃធវី។ 
លោក ថា  មៃធវី គឺ ជ អ្នក ចៃបាប់ដៃ ល 
មាន ការ ជឿ ជក់ ពី កូន ក្ដ ីនិង បៃជ - 
ពលរដ្ឋ ហើយ មៃធវី មិន មៃន ជ  
ភា្នាក់ ងារ កណ្ដាល សមៃប់ យក លុ យ 
ទៅ សូក តុលាការ យក ឈ្នះ ក្ដ ីនោះ 
ទៃ។ លោក ក៏  ចង់ ឃើញ មៃធវី តៃវូ 
បាន មហាជន និង អន្តរជតិ  ទទួល 
សា្គាល់ ថា  ជ មៃធវី មាន វិជ្ជា ជីវៈ និង 
មាន សមត្ថភាព។ បើ ជប់ ជ បៃធ ន 
លោក នឹង ពងៃងឹ វិន័យ មៃធវី និង 
សមត្ថភាព ពៃម ទំាង ទំនាក់ ទំន ង 
ជមួយ  សា្ថាប័ន អន្តរជតិ  ដៃល  ធ្វើ- 
ការ ផ្នៃក មៃធវី ដើមៃបី ចៃក រំលៃក 
ចំណៃះ ដឹង និង ជួយ ការពារ  ដល់ 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ នៅកៃ បៃទៃស។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ  ថា៖«ខ្ញុ ំចង់ បា ន 
គណៈ មៃធវី  ជ សា្ថាប័ន  ឯករាជៃយ 
មិន  ស្ថតិ កៃម ការ ទទួល បញ្ជា  ឬ 
កៃម សា្ថាប័ន ណ មួយ ឬ គណបកៃស 
នយោបាយ ណ មួយ។ ទី២ ខ្ញុ ំចង់ 
ឲៃយ គណៈ មៃធវី  មាន ឈ្មាះ នៅ ថា្នាក់ 
ជតិ និង អន្តរជតិជ ពិសៃស ទំនា ក់ - 
ទំនង ជមួយ គណៈ មៃធវី អន្តរជតិ  
ដើមៃបី ដោះ ដូរ បទ ពិសោធចំណៃះ - 
ដឹង  និង ការ ការពារ ក្ដ ី ឬ តំណង 
សមៃប់ ពលរដ្ឋ ដៃល គាត់ មាន 
បញ្ហា នៅ បៃទៃស ទំាង នោះ»។ 

លោក មៃធវី ឡុង ដរា៉ា បាន ថ្លៃង  
ថា លោក  បាន ពៃយាយម ឈរ ឈ្មាះ 
ជ បៃក្ខជន បៃធន បៃមាណ១០ឆ្នា ំ 
មក ហើយ បុ៉ន្តៃ  តៃវូ បាន ពនៃយារ ជ 
បន្ត  បនា្ទាប់ ដោយ មូល ហៃតុ ផៃសៃងៗ ។ 
លោក សមៃច ចិត្ត ឈរ ឈ្មាះ នៅ 
អាណត្ត ិនៃះដោយ សារ តៃ អ្នក ដៃល 
ចូល មក  បៃកប វិជ្ជាជីវៈ ជ មៃធវី តា ម    
បទ ពិសោធតៃ មិន បាន ឆ្លង កាត់   
ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ  មាន 
ចំនួន ចៃើន ពៃក ដៃល ធ្វើ ឲៃយ បៃព័ន្ធ 
តុលាការ រង ការ រិះ គន់ ពី មហា ជន។

បើ ជប់ ជ បៃធន លោក ដរា៉ា 
នឹង ពងៃងឹ កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ មៃធវី ទំាង- 
អស់ ឡើង វិញធ្វើ យ៉ាងណ ឲៃយ សា - 
ធរណ ជន  សា្គាល់ តួនាទី  និង  សៃចក្ដ-ី 
ថ្លៃថ្នរូ របស់ មៃធវី។ លោក នឹង ពងៃ ឹង  
និង បង្កើន សមត្ថភាព វិជ្ជាជីវៈ មៃធវី  
ដើមៃបី  ចូលរួម ធ្វើ កំណៃទមៃង់ បៃព័ន្ធ 
តុលាការ  ជមួយ នឹង រាជ រដ្ឋាភិបាល 
ដើមៃបី ឲៃយ មៃធវី មាន តម្លៃ និង បៃកប- 
ដោយ សីល ធម៌ ខ្ពស់ ឆ្លើយ តប នឹង 
តមៃវូ ការ របស់ សង្គមនិង ការ អភិ វឌៃឍ  
របស់ បៃទៃស ជតិ។ លោក បន្ត ថា 
លោក នឹង ពិនិតៃយ ឡើង វិញ ថាតើ គួរ 
តៃ  កៃ សមៃលួ មាតៃ ៣២នៃ លក្ខ ន្ត ិកៈ 
មៃធវី ឬ យ៉ាង ណ  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ការ កា្លាយ ជ មៃធវី  ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ មាន 
អតិផរណ មៃធវី។ អតិផរណ 
មៃធវី ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ដៃល មាន សមត្ថ ភា ព 
មួយ ចំនួន  មិន អាច បៃកួត បៃជៃង 
បាន ហើយ សមៃច ចិត្ត លា លៃង  ឬ  
មិន បៃកប វិជ្ជា ជីវៈ ហើយ ទៅ បៃកប 
ការងារ អ្វ ីផៃសៃង ទៀត។ 

លោក ថ្លៃងដូច្នៃះ  ថា៖ «ដើមៃបី ឲៃយ 
ចំណុច សំខាន់ៗ ដំណើរ ការ បាន ខ្ញុំ 
តៃវូ ការ ចូលរួម ពី សមាជិក សមា - 
ជិកា នៃ គណៈ មៃធវី ទំាង អស់ ដើមៃបី 
ផ្ដល់ ជ អនុសាសន៍ ចំណុច ខា្លាងំ 
ចំណុ ច ខៃសាយ និង ពិភាកៃសា ជមួយ 
កៃមុ បៃកឹៃសា គណៈ មៃធវី ដើមៃបី កៃ - 

សមៃលួ សា្ថាប័ន នៃះ ឲៃយ មាន លក្ខណ ៈ  
ល្អ បៃសើរ ទៅ តាម គោល នយោបា យ  
របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាលនិង តាម ពាកៃយ - 
សោ្លាក ធ្វើ  ឲៃយ សង្គម កា្លាយ ជ នីតិរដ្ឋ» ។ 

ដោយ ឡៃក លោកមៃធវី  កៃត  
ឃី បាន ថ្លៃង ថា លោក នឹង បងា្ហាញ 
សារ ឃោសនារ របស់ លោក នៅ 
ថ្ងៃបោះ ឆ្នាត។ បុ៉ន្តៃ អ្វ ីដៃល លោក 
ចង់ ធ្វើ ពៃល  បាន តំណៃង បៃធន 
គណៈ មៃធវី នោះ គឺ  ការ ផ្លាស់ ប្ដរូ ពី 
ទមា្លាប់ មិន ល្អ មួយ ចំនួន ដូច ជ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ផ្ទៃរ សិទ្ធ ិ ឬ បោះ ឆ្នាត 
ជំនួស។ ការ បោះ ឆ្នាត ដូចនៃះ  មិន 
បងា្ហាញ ពី ឆន្ទៈ មា្ចាស់ ឆ្នាត ទៃ ហើយ 
មិន មាន ភាព យុត្តធិម៌ សមៃប់ បៃក្ខ - 
ជ  ន ផៃសៃង ទៀត។ កៃ ពី ការ ផ្ទៃរ សិទ្ធ ិ
នៃះ  ក៏ មាន ការ កៀរ គ រមិន ឲៃយ មៃធវី 
ទៅ ចូលរួម បោះ ឆ្នាត ជៃើស រីស 
បៃធន ថ្ម។ី លោក បន្ត ថា៖ «មួយ 
ទៀត  ការ ឃោសនា រកសំឡៃង  ឆ្នា ត  
ក៏ មិន ល្អ ដៃរ ពៃះ ការ កៀរគា្នាហៅ 
គា្នា សីុ ផឹក ដោយ សារ មនោ សញ្ចៃត - 
នា  ហូប ចុក ជ មួយ គា្នា ធ្វើ ឲៃយ  យើង 
មិន អាច រីស បៃក្ខជន ដៃល មាន 
សមត្ថភាព ក្នងុ ការ ដឹកនំាមាន សីល - 
ធម៌ ល្អ ក្នងុ ការ ដឹកនំា គណៈ មៃធវី។ 
ដោយ សារ មនោ សញ្ចៃត នា ហូប- 
ចុក ជមួយ គា្នា យើង ហៅ ឲៃយ ខ្ល ីគឺ ការ 
ទិញ សន្លកឹ ឆ្នាត ដោយ ការ ហៅ ផឹក 

សីុ ជំុ គា្នា បៃក្ខជន មួយចំនួន  គាត់ ល្អ 
ហើយ តៃ គាត់ គា្មាន លទ្ធភាព ក្នងុ 
ការ បា៉ាវ គៃ ផឹក សីុ ធ្វើ ឲៃយ គាត់ មិន មាន 
សំឡៃង ឆ្នាត ជប់ ជ បៃធន»។

លោក សួន វិសាល បៃធន 
គណៈ មៃធវី  ដៃល នឹង ចប់ អាណត្តិ 
មិន អាច ទាក់ ទង សំុ ការ អតា្ថាធិបៃបា យ  
បានទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក លីវ សុវណ្ណា អគ្គលៃខា - 
ធិការ  រង  នៃ គណៈ មៃធវី កម្ពុជ 
មាន បៃសាសន៍ ថា  នៅ ក្នងុ អាណត្ត ិ
របស់ លោក សួន វិសាល  ចំនួន ២  
អាណត្តិ ចាប់ ពី ឆ្នាំ២០១៦ មក 
លោក បាន ធ្វើ ការ កំណៃ ទមៃង់ ក្នងុ 
ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ មៃធវី 
ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ បណ្ដះុ បណ្ដា ល  
តៃ លើ ទៃឹស្ដី បុ៉ន្តៃ ផ្ដោត លើ ការ - 
អនុវត្ត។ លោក បាន ពងៃងឹ សមត្ថ - 
ភាព មៃធវី  ដៃល ចូល មក បៃកប វិជ្ជា - 
ជីវៈនៃះ  តាម រយៈ បទ ពិសោធ។

លោក បន្ត ថា ក្នងុ អាណត្ត ិរបស់ 
លោក សួន វិសាល គណៈ មៃធវី 
កម្ពជុ បាន ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង  ជមួយ 
គណៈ មៃធវី នៃ បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង- 
តៃបូង ថៃ និង មា៉ាឡៃសីុ ដៃល នៅ ទី- 
នោះ មាន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ជ ចៃើន រស់- 
នៅ និង ធ្វើ ការ។  នៅ ពៃល អនុសៃស- 
រណៈ យោគ យល់  គា្នា បាន ចូល ជ ធរ  - 
មាន កម្ពជុ នឹង មាន  ការិយល័យ  
និង បៃតិភូ មៃធវី  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ទំាង ៣  នៃះ ដើមៃបី ជួយ ការពារ ក្ដ ីដល់ 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុ កៃកីៃ  និង រង រឿង ក្ដី   
នៅទី នោះ។ លោក ថា អនុសៃសរណៈ  
យោគ យល់ គា្នា ជមួយ ថៃ ស្ទើរ តៃ 
បាន សមៃច ហើយ បុ៉ន្តៃ  តៃវូ បាន 
អាក់ ខាន ដោយ សារ តៃ បញ្ហា កូវីដ- 
១៩។ កៃមុ ហុ៊ន មួយ នៅ  បៃទៃ ស ថៃ  
បាន យល់ ពៃម ផ្ដល់ ទីតំាង  សមៃប់ 
តំណង ពី កម្ពជុ  ទៅ ឈរ ជើង នៅ 
ទី នោះ ដៃល តាម គមៃង គណៈ- 
មៃធវី នឹង បញ្ជនូ មៃធវី ចំនួន ៣រូប  
ទៅ បៃចំា ការ នៅបៃទៃស ថៃ និង 
ផ្លាស់ ប្ដរូ រៀង រាល់ ៦ ខៃ ម្ដង។ ទោះ- 
បីយ៉ា ងណ គោល នយោបាយ 

បង្កើត ការិយល័យ តំណង នៅ 
កៃ បៃទៃស  អាច បន្ត ទៅ បាន 
អាសៃ័យ ដោយ ការ សមៃច ចិត្ត 
របស់ បៃធន ថ្ម ីដៃល នឹង ចូល មក 
កាន់ តំណៃង ឆប់ៗ នៃះ។ 

ជ ទសៃសនវិស័យ  គណៈ មៃធវី  
ចង់ កា្លាយ ជ សា្ថាប័ន ដៃល មាន ទំនុក- 
ចិត្ត ពី អតិថិជន  និង ពលរដ្ឋ ទូទៅ 
ហើយ ជ លទ្ធផល គឺ មៃធវី ទំាង អ ស់  
មាន ការងារ ធ្វើ គៃប់ៗ គា្នា។ នៃះ បើ 
តាម លោក លីវ សុវណ្ណា។ «ទំនុក- 
ចិត្ត នៃះ សំខាន់ យើង តៃវូ ពងៃងឹ ទៅ 
លើ សមត្ថភាព ពងៃងឹ លើ កៃម សីល - 
ធម៌។ ដូច ជ កន្លង មក យើង តៃង ដ ក់  
ទណ្ឌកម្ម លើ មៃធវី មួយចំនួន  ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត ខុស កៃម សីលធម៌ ដើមៃបី ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ មាន ទំនុក ចិត្តហើយ  ដើមៃបី ឲៃយ 
មៃធវី នីមួយ  ៗខំ ពងៃងឹ កៃម សីល ធ ម៌ 
ខ្លនួ ឯង កៃ តៃ ពី សមត្ថ  ភាព   យើង 
តៃវូ តៃ មាន សីលធម៌ វិជ្ជា ជីវៈ»។

សមាជិក គណៈ មៃធវី ១ រូប 
ដៃល   ស្នើ សំុ មិន  បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  បាន 
ថ្លៃង ថា លោក ចង់ ឃើញ«ការ បោះ- 
ឆ្នាត រីស បៃធន គណៈ មៃធវី ខាង- 
មុខ បៃពៃតឹ្តទៅ ដោយ គោរព គោល- 
ការណ៍ សម ភាព តមា្លាភាព និង 
យុត្តធិម៌  តាម ចៃបាប់ និង កៃម សីល- 
ធម៌ វិជ្ជា ជីៈ មៃធវី ដៃល ជ វិជ្ជាជីវៈ 
ឯក រាជៃយ និង សៃរី ដៃល ចូល រួម បមៃើ 
វិស័យ យុត្តធិម៌» ។ លោក បន្ត ថា 
លោក ក៏ស្នើ ឲៃយ បៃធន គណៈ មៃធវី 
អាណត្ត ិថ្ម ី «តៃវូ បំពៃញ ភារ កិច្ច ជ 
សា្ថាប័ន ឯក រាជៃយ សៃរី ថ្លៃ ថ្នរូសា្អាត ស្អ ំ 
ពី អំពើ ពុក រលួយ »។

បច្ចបុៃបន្ន នៃះ មៃធវី ពៃញ សិទ្ធិ 
ដៃល កំពុង បៃកប វិជ្ជាជីវៈ  មាន ១៥ ៧ ៩   
រូប ចំណៃក មៃធវី ដៃល  កំពុង ធ្វើ 
កម្មសិកៃសា មាន   ៤០៨ រូប។ ចំណៃ ក 
មៃធវីដៃល មិន បៃកប វិជ្ជាជីវៈ មាន 
១១៣ រូប មៃធវី សំុ នៅ កៃ បញ្ជី 
មាន២៧ រូប មៃធវី ដៃល តៃវូ បាន 
ហាម ឃាត់ មាន ២រូប មៃធវី តៃវូ បា ន  
ផ្អាក  មាន ២ រូប និង មៃធវី   តៃវូ បាន 
លុប ឈ្មាះ មាន  ២០រូប៕

តុលាការ...

មេធាវីលេបីៗ ៤រូបដាក់ពាកេយចូលរួមបេកួតសមេប់តំណេងបេធានគណៈមេធាវី

មេធាវី ៤ រូប ដេល ចូល រួម បេកួត ជា បេធានគណៈ មេធាវី ។ រូបថត សហ ការី
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ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
បេ ធា នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិស ល
អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

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

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

 វ៉ន ដ រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន កកេស�េ ួលអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

�្ន េករចន �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេយ  និងរចន គេហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយ ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  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 រិយ ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:យ៉ាង ហោច ណាស់ 
មនុសៃស ៨នាក់ បាន  របួស សៃល 
ក្នុងគៃះ អគ្គិ ភ័យ កើត ឡើង ៥ 
លើក ទូទាំង បៃទៃស ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៥ ថ្ងៃ នៃ ថ្ងៃ ឈប ់សមៃក។ 
ក៏បុ៉ន្តៃ ករ ណីនៃះ មាន នៅ តៃ ខៃត្ត 
ចំនួ ន៥ ប៉ុណ្ណោះ ខ ណៈ មន្តៃី  ថា 
មលូហៃ ត ុគ ឺម កព ីឆ្លង ចរ ន្ដអគ្គ-ិ 
សនី ផ្ទុះ កំប៉ុង ហា្គាស និង ការ- 
ដុត ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ១ ករណី  ។

លោក នៃត វណ្ណ ថា បៃ ធាន- 
នាយក ដ្ឋាន នគរ បាល ប ង្កា រ 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  និង សង្គៃះ នៃ 
អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  គិត 
ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១៧  ដល់ ថ្ងៃទី ២១ 
ខៃ សី ហា ចំថ្ងៃឈប់ សមៃក  មាន  
អគ្គិភ័ យ កើត ឡើង  ៥ លើក  នៅ 

ទូទាំង បៃទៃស បង្កឲៃយ មនុសៃស ៨ 
នាក់ រង របួស សៃ ល។

លោក បន្ត ថា គៃះ អគ្គិ ភ័យ 
នៃះ បាន កើត នៅ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង  
កៃប សៀម រាប ពៃះ សហីន ុនងិ 
ខៃត្ត កណា្ដាល។  មូ ល ហៃតុ គឺ មក 
ពី ឆ្លង ចរ ន្ដអគ្គិ សនី  ផ្ទុះ កំប៉ុង- 
ហា្គាស និង ដុត ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ១ 
ករណី។ គៃះ ថា្នាក់ នៃះ បាន 
បផំ្លាញ ផ្ទះ ៣ ខ្នង រោង សបិៃប កម្ម 
១ ខ្នង  នងិ កៃយូស  ពៃមទាងំ របសួ 
សៃល មនុសៃសចំនួន ៨ នា ក់។

លោកថា៖ «មនុសៃស របួ ស 
សៃលៗ៨ នាក់ មិន មាន អ្នក  
ធ្ងន់ ទៃ។អ្នកស្លាប់ក៏ គ្មាន ដៃរ  
នៅពៃ ល មាន អគ្គិ ភ័យ កើត- 
ឡើង គឺ កមា្លាំង យើង ចុះ អន្ត- 
រាគមន៍ ភ្លាម ៗ តៃម្ដង ដោយ មិន 
អាច ទុក យូ របាន ទៃ» ។

តាម របាយ ការ ណ៍ រប ស់ 

នាយក ដ្ឋាន នគរ បាល បង្ការ 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  និង សង្គៃះ នៃ 
អគ្គ ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល 
ជាតិ  នៅ ថ្ងៃទី ១៩  ខៃសីហា   ឲៃយ 
ដឹងថា  មាន អគ្គិភ័យ ឆៃះ ផ្ទះ 
ពលរដ្ឋ ១ ខ្នង នៅ ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ 
សី ហា ក្នុង ភូមិ ទៃំង សង្កាត់  
ស្ល កៃម កៃងុ-ខៃត្ត សៀម រាប ។

របាយ ការ ណ៍ បន្ត ថា  មា្ចាស់ 
ផ្ទះនោះ   ឈ្មាះ ឃុន  ម៉ា  ភៃទ 
សៃ ី អាយ ុ៦៣ ឆ្នា ំមខុ របរ នៅ ផ្ទះ  
បាន ខាត បង ់ផ្ទះ ឈើ ១ ខ្នង ទហំ ំ
៥x៧ ម៉ៃតៃ  ជញ្ជាំង កា្តារ បៃក់ 
ស័ង្ក សី ប៉ុន្ដៃ មិន មាន រ ង  របួ ស 
ទៃ។ មន្តៃី បាន ជួយ អន្ត រាគ មន៍ 
ពន្លត់ ដោយ បៃើ បៃស់ រថ យន្ត 
៧ គៃឿង នងិ បៃើ បៃស ់ទកឹ អស ់
ចំនួន ៥ ឡាន។  រីឯ មូល ហៃតុ 
មក ពី ឆ្លង ចរន្ដ អគ្គិ សនី ។

ដោយ ឡៃក ករណី អគ្គិ ភ័យ 

មួយ ទៀត ឆៃះ ផ្ទះ ទំ ហំ ៦x៩ 
ម៉ៃតៃ  សង់ ពី ឈើ បៃក់ ស័ង្ក សី   
ជ ញ្ជាំ ង បាំង កា្តារ  នៅ ភូមិ ១  ឃុំ 
ទំនប់ រលក  សៃកុ ស្ទងឹ ហាវ  ខៃត្ត 
ពៃះ សីហ នុ បង្ក ឡើង ដោយ បុរស 
មា្នាក់ ឈ្មាះ  អុិន  រ័ត្ន ធា  អាយុ   
៣ ៥ឆ្នា ំ(សត ិមនិ គៃប)់ តៃវូ ជា 
កូន បង្កើត ស្តៃីមា្ចាស់ ផ្ទះជាអ្នក 
ដតុ   ក្នងុ ពៃល មាន ទនំាស ់ពាកៃយ 
សម្ដី ជា មួយ មា្ដាយ ។ 

លោក រស់  កី  អធិ ការ នគរ បាល  
សៃុក ស្ទឹង ហាវ  បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិ ញ ថា ស្តៃ ីមា្ចាស់ ផ្ទះ ឈ្មាះ  
ងូវ មុំ  អាយុ  ៦៨ ឆ្នាំ ដោយ ផ្ទះ 
គ តត់ៃ ូវបាន ឆៃះ ស្ទើ រទាងំ សៃងុ 
ដោយ សរ កូន បង្កើតគត់ឈ្មាះ 
អុិន រ ័ត្នធា ជា អ្នក ដុតបំផ្លាញ។

លោក បន្ត ថា  មុន ពៃល កើត- 
ហៃតុ  ជ នសងៃស័យ បាន ទាស់ 
សម្ដី ជាមួយ មា្ដាយ  ប៉ុន្តៃ ជន- 

សងៃស័យ រូបនៃះ ធា្លាប់ បាន ពៃយា- 
យម ដុត ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ជា ចៃើន 
លើក រួចមក ហើយ  តៃអ្នក ជិត- 
ខាង ជួយ ឃាត់ ទាន់។ ក្នងុ ហៃ តុ- 
ការណ៍ នៃះ  សមត្ថ កិច្ច បាន បៃើ- 
បៃ ស់ រថយន្ត ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ 
១គៃឿ ង បៃើ ទឹក អស់ ចំនួន ២ 
រ ថយ ន្ត ពន្លត់ បាន រលត់ទាំង- 
សៃងុ តៃមា នកា រខូច ខាត ទៃពៃយ- 
សមៃប ត្តិ និង ផ្ទះ ១ខ្នង។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ជ នសងៃស័យ  
តៃង ពៃយា យម ដុត ផ្ទះ ខ្លួនឯង  
ជាចៃើន លើក មកហើ យ បុ៉ ន្ដៃ គៃ  
ឃាត់ ទាន់  ឥឡូវ គត់ ដុត ផ្ទះ 
លើកចុ ងកៃយបានសមៃច។  
ជន បង្ក  តៃូវបាន ឃាត់ខ្លួន យក 
មក អធ ិកា រ ដ្ឋា ន ន គរបាល សៃកុ 
ស្ទឹងហាវ ដោយ មន្តៃី ជំនាញ 
យើង កំពុង សួ រនាំ និង ចាត់- 
វិធាន ការ តាម ចៃបាប់»៕

គឹម សារុំ

ការ ទញិ លក ់របស់ រប រ នា ពៃល  
បច្ចបុៃបន្ន  មាន ខ្លះ បាន ធ្វើ តាម វិធី- 
បង់ រំលស់ ។ប៉ុន្តៃ ក្នុង ករណី អ្នក 
ទិញ មិន គោរព តាម ការ សនៃយា 
តើ កៃុម គៃួសរ  ឬ ឪពុក មា្ដាយ 
ជាប់ កាតព្វកិច្ច បង់ បៃក់ ជំនួស ឬ  
ទៃ?  ជុវំញិ បញ្ហានៃះ ភ្នពំៃ ញប៉ ុស្តិ៍ 
បា ន សមា្ភា  ស ជា មួយ  លោក មៃ- 
ធាវី  ផុន  ធា រិ ន ដៃល មាន ការិ- 
យ ល័យ ធ្វើ ការ នៅ បុរី ឌឺ រូ៉យ៉ាល់- 
មៃ គង្គ  ផ្ទះ លៃខ ៧១  ផ្លូវM08  
ភូមិ ខ្ទរ  សង្កាត់ ពៃក លៀប  ខណ្ឌ 
ជៃយ ចង្វារ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
មាន ខ្លឹម សរ ដូច ខាង កៃម៖  

ឧបមា ថា  កូន បេុស លោក 
(ក)បាន ទិញ ម៉ូតូ បង់ រំលស់  
ប៉នុ្តេ បន្ទាប ់ព ីទញិ បាន គ ឺគេ មនិ 
ពេម ប ង់លុយ បេចាំ ខេ ឲេយ ទៅ 
កេុម ហ៊ុន លក់ ម៉ូតូ ទេ។ មេយ៉ាង 
កាល ព ីពេល ទញិ ម៉តូ ូ កនូ នោះ 
គេ ក៏ មិន បាន បេប់ ឪ ពុក មា្តាយ ឲេយ  
ដឹងដេរ  ហើយ ខាង កេុមហ៊ុន 
បាន មក ទា រលយុ ព ីឪពកុ មា្តាយ 
តេ  ពួ ក គាត់ បេកេក  ខណៈ ពួក- 
គាត់ មិន បាន ចុះ ហត្ថ លេ ខាឬ ផ្តតិ  
មេដេ ទ ទួលសា្គាល់ ថា  កូន ពួ ក- 
គាត ់ពតិ ជា បាន ទញិ ម៉តូ ូនោះ ។ 
ក្នុង ករ ណីនេះ  តើ ទា មទារ ឲេយ 
ឪពុក មា្ដាយ តេូវ តេចេ ញសង 
ជំនួស  ឬ យ៉ាង ណា?          

  ជារឿយៗកៃុម ហ៊ុន លក់ 
យន យន្ត ដោយ បៃើ សៃវា កម្ម- 

បង់ រំ លស់ ឲៃយ អតិ ថិជន  តៃង តៃ 
មាន គោលការណ៍ របស់ ខ្លនួ ជាក់- 
លាក់។ករណី ខាង លើនៃះ  កូន 
លោក(ក)បាន ទិញ មូ៉តូ ពី កៃមុ- 
ហុ៊ន លក់ មូ៉តូ  ដោយ បាន បពំៃញ 
បៃប បទ តាម លក្ខ ខណ្ឌ របស់ 
កៃមុ ហ៊នុ។ក្នងុ នយ័ នៃះ  មនុ នងឹ 
កៃមុ ហ៊នុ លក ់ម៉តូ ូអន ុមត័ ផ្តល-់ 
សៃវា កម្ម បង់ រំ លស់  គឺកៃមុ ហុ៊ន 
នោះ បាន សិកៃសា មើល ពី លទ្ធ- 
ភព របស់ កូន លោក (ក)រួច- 
ហើយ ថា  តើ គៃ មាន លទ្ធ ភព 
គៃប ់គៃន ់ក្នងុ ការ បង ់បៃក ់សង 
តៃឡប់ មក កៃមុ ហុ៊ន លក់ មូ៉តូ ដៃរ  
ឬ ទៃ?ឬក៏ មាន អ្នក ធានា លើ 
កាតព្វ កិច្ច សង បៃក់ ទៅ កៃុម- 
ហ៊ុន ដៃរ  ឬ យ៉ាង ណា?  

  ផ្អៃក តាម អង្គ ហៃតុ ខាង លើ 
កូន របស់ លោក(ក)មានសមត្ថ - 
ភព គៃប់ គៃន់ ចំពោះ សិទ្ធិ  និង 
កាតព្វ កិច្ច ជា មួយ កៃមុ ហុ៊ន លក់ 
ម៉ូតូ ដោយ កូន លោក (ក)បាន 
បង្កើត កិច្ច សនៃយា ជា មួយ កៃុម- 
ហ៊ុន ក្នុង ការ ទទួល យក សៃវា- 
ក ម្ម ទិញ ម៉ូតូ បង់ រំ លស់។ រីឯ 
លោក(ក)វិញ  មិនបាន ចូល- 
រួម ពាក់ ព័ន្ធ ការ លក់ ទិញ នោះ 
ទៃ ។ ដចូ្នៃះ  លោក(ក)មនិ បាន 
បង្កើត សិទ្ធិ  និង កាតព្វ កិច្ច ជា- 
មួយ កៃុមហ៊ុន លក់ ម៉ូតូ ឡើយ។ 
ចំណៃក ឯ កៃុមហ៊ុន លក់ ម៉ូតូ ក៏ 
មិន មាន ទំនាក់ ទំនងសិទ្ធិ លើ 
បំណុល ចំពោះ លោក(ក)ដៃល 
តមៃូវ ឲៃយ លោក(ក) សងបៃក់ 

ជំនួស ទៅ ឲៃយ កៃមុ ហុ៊ន នោះ ដៃរ ។ 
   ចុះ បើ ពេល ទិញ ម៉ូតូ បង់- 
រំលស់ នោះ កូន បេសុ លោក(ក) 
បាន លចួ យក សៀវ ភៅ គេសួា រ 
រប ស់លោក (ក)ដាក់ តម្កល់ 
នៅ កេមុ ហ៊នុ ម៉តូ ូតេ លោក(ក)
មនិ បាន ដងឹ ។បើ មាន ភស័្ត ុតាង 
បេប នេះហើ យ តើ  លោក(ក)
អាច បេ កេក បាន ទេ?    

 ដូច ដៃល បាន បញ្ជាក់ អត្ថ- 
បទ កន្លង មក ដៃរ  សៀវ ភៅ- 
គៃសួ រ អត្ត សញ្ញា ប័ណ្ណ  ឬ ឯក- 
សរ ទាំង ឡាយ ដៃ ល មាន តម្លៃ 
គៃន់ តៃ ជា ឯក សរ បញ្ជាក់ ពី 
អត្ត សញ្ញា ណ សមា ជិក គៃួស រ 
និង អត្ត សញ្ញា ណសមា្គាល់ ខ្លនួ របស់ 
បុគ្គលមា្នាក់ៗ ប៉ុណ្ណោះ  មិន មាន 

តម្លៃ ណា មួយ ដៃល អាច ចាត់- 
ទុក ជា ទៃពៃយ សមៃប់ ធានា លើ 
បំណុល បាន ឡើយ ។

 ក្នងុ ករណី ខាង លើ  ទោះ បី ជា 
កូន លោក(ក)បាន លួច យក 
សៀវភៅ គៃួស រ ឬ លោក(ក)
អនុ ញ្ញាត ឲៃយ យក សៀវភៅ គៃួ- 
សរ មក បៃើ បៃស់ ក៏ ដោយ  
ក៏លោក(ក)នៅ តៃ មិន មាន 
កាតព្វ កិច្ច តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ទទួល 
ខសុ តៃវូ សង បៃក ់ទៅ កៃមុ ហ៊នុ 
លក ់ម៉តូ ូនោះ ឡើយ។  កៃមុ ហ៊នុ 
លក់ ម៉ូត នៃះ អាច ធ្វើតា ម 
គោលការ ណ៍ កៃុម ហ៊ុន ឬ នីតិ- 
វិធី ចៃបាប់ ដើមៃបី ដកហូ ត  ឬ របឹអសូ 
យក ម៉ូតូ នោះ វិញ បាន។ 

ក្នុង ករណី នេះ បើ កេុម ហ៊ុន 

លក់ ម៉ូតូ យក សៀ វភៅ គេួសារ 
លោក(ក)នោះ តើ ការ ប្តងឹទៅ 
តុលា ការ តេឹម តេូវ តាម ចេបាប់ ឬ 
ទេ ខណៈ គាត់ បេ កេក ថា សៀវ- 
ភៅ គា ត់ តេូវ បានកូន លួច ?                        

ដូច ដៃល បា នបញ្ជាក់ ក្នុង 
សំណួរ ទី២ ខាង លើ សៀវ ភៅ- 
គៃួសរ  មាន តម្លៃ គៃន់ តៃ ជា 
ឯក សរ បញ្ជាក់ ពី អត្ត សញ្ញាណ- 
សមា ជិក គៃួស រ ប៉ុណ្ណោះ  មិន- 
មៃន ជា កម្ម វត្ថ ុដៃល ចៃបាប់ កំណត់ 
ក្នុង ការ ធ្វើ សកម្ម ភព បណ្តឹង 
ទាម ទារ សិទ្ធ ិលើ បំណុល ឡើយ។  
ប៉ុន្តៃ កៃុម ហ៊ុន អាច បៃើ ឯក សរ 
នៃះ មាន តម្លៃ ជា ភ័ស្ត ុតាង សមៃប់ 
ធ្វើ សកម្ម ភព បណ្តឹង ឲៃយ កូន 
លោក (ក) ទទួលខុ សតៃូវ លើ 
បំណុល បាន ។

ចុះ បេសិន បើកូន  នោះ មិនទា ន់ 
គេប់ អាយុ វិញ តើ លោក(ក)
តេូវ តេ ចេញ សង ជំនួស កូន 
គាត់ ដេរ ឬទេ ?

 ក្នងុ ករណ ីកនូ លោក(ក)ជា 
អនីតិ ជន វិញ នោះ កិច្ចស នៃយា 
ទិញ ម៉ូតូ បង់  រំ លស់  ដៃល បាន 
បង្កើត ជាមួយ កៃុម ហ៊ុន មិន 
មាន អនុភ ព តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ឡើយ ហើយ កិច្ច សនៃយា បៃប នៃះ 
អាច លបុ ចោល វញិ បាន។ ប៉នុ្តៃ 
អា ណាពៃយា បាល  តៃវូ ទទួល ខុស- 
តៃវូ ជា មយួ កៃមុ ហ៊នុ ដចូ ជា តៃវូ 
បៃគល់ ម៉ូតូ ទៅ កៃុមហ៊ុន វិញ  
ឬ ចៃញ សំណង ខូច ខាត ទៅឲៃយ 
កៃុម ហ៊ុន ជាដើ ម៕ 

គ្រោះអគ្គភ័ិយក្នងុថ្ង្រោសម្រោកកើតឡើង៥លើក របួសមនុស្រោស៨នាក់

តើឪពុកម្ដាយត្រោវូសងជំនួសឬទ្រោករណីកូនទិញទំនិញមិនព្រោមសង?

លោក មេធាវី ផុន ធារិន កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,260 17,300 17,200

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 14,700 14,220 14,700 14,220

4 PEPC 3,530 3,500 3,550 3,460

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,700

6 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,300

7 PWSA 5,740 5,760 5,780 5,740

កាលបរិច្ឆេទ : ១៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

ចំណូល ពី ពន្ធដារ ក្នងុ រយៈ ព្ល ៧ ខ្ ដើម ឆ្នា ំមាន តម្ល ្ជិត ១ ៨៧៨ លាន ដុលា្លារ 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ បេមលូ ចណំលូ 
ពន្ធ អាករ របស់ អគ្គ នាយកដ្ឋាន- 
ពន្ធ ដរ   រយៈ ពេល ៧ ខេ  ដើមឆ្នា ំ
២០២០ សមេច បាន បេមាណ 
ជតិ ១ ៨៧៨ លាន ដលុា្លារ កើន 
ឡើង ជិត  ១០ ភាគ រយ  បើ ធៀប-  
នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។ នេះ បើ  តាម ទនិ្ននយ័ 
ព ីអគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ  កាល 
ពី ពេល ថ្មីៗ នេះ ។

ទនិ្ននយ័ បង្ហាញ ថា ក្នងុ រយៈ- 
ពេល ខាង លើ នេះ ចំណូល ពន្ធ 
មាន បេមាណ  ១ ៨៧៧,៨៩ 
លាន ដុលា្លារ  ស្មើ នឹង ៦៥,៨៩ 
ភាគ រយ នេ ផេនការ បេចាំ ឆ្នាំ 
ហើយ បើ ធៀប នងឹ ចណំលូ ពន្ធ- 

អាករ  រយៈពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ មុន 
ឃើញ ថា    កើន  ១៦៥,៤៦លាន-  
ដុលា្លារ  ស្មើ  ៩,៦០ ភាគ  រយ ។  
កំណើន នេះ  បាន ពី អាករ លើ 
តម្លេ បន្ថេម  កើន  ៣,១៧ ភាគ- 
រយ និង ពន្ធ លើ បេក់ ចំណូល  
កើន ២២,៧១ ភាគ រយ។

ដោយ ឡេក សមេប ់ខេកក្កដ  
អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធ ដរ បេមលូ 
ចំណូល បាន  ១៩៤,១៣ លាន- 
ដុលា្លារ  ថយ ចុះ  ១៦,២២ លាន- 
ដុលា្លារ  ស្មើនឹង៧,៧១ភាគ រយ ។

លោក គង ់វបិលុ អគ្គ នាយក 
នេ អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ បាន 
និយាយ ថា ដើមេបី ធានា បាននូវ  
បេសិទ្ធ ភាព ក្នុង ការ បេមូល ចំ-
ណូល ពន្ធ ដរ ឲេយ បាន  គេប់ តាម 
ផេនការ  ចំនួន  ២ ៨៨៥,៨៣ 

លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០នេះ  
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដ រ កំពុង  
អនុវត្ត យា៉ាង មឺុងមា៉ាត់ និង បេកប- 
ដោយ បេសិទ្ធ ភាព នូវ គោល- 
នយោបាយ កេ ទមេង់ សុី ជមេ 
របស ់រដ្ឋាភបិាល ពេម ទាងំ ដក ់
ចេញ នូវ វិធានការ ចាំ បាច់ មួយ- 
ចំនួន បន្ថេម ទៀត ។

លោក  ថ្លេង ថា៖ « អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធ ដរ កពំងុ ចលូរមួ យា៉ាង 
សកម្ម ក្នុង ការ ខិតខំ បេឹង បេង 
បេមូល ចំណូល  ដោយ  ទទួល 
បាន លទ្ធ ផល យា៉ាង ល្អ បេសើរ 
ហើយ នេះ គឺជា ជោគជ័យ និង 
ជា សមិទ្ធ ផល រួម របស់ អគ្គ នា-
យកដ្ឋាន ពន្ធដរ ទាំងមូល »។ 

យោង តាម លោក គង់ វិបុល 
វធិាន ការ  ដើមេបី បង្កើន បេសទិ្ធ ភាព  

បង្កើន បេក ់ចណំលូ ពន្ធដរ មាន   
ដូច ជា ការ បន្ត ពងេងឹ ការ អនុវត្ត- 
ចេបាប់ ឲេយមាន បេសិទ្ធ ភាព នូវ ការ- 
ចុះ បញ្ជី អាជីវ កម្ម តាម បេព័ន្ធ- 
បច្ចេក វិទេយា  ការ ពងេឹង ការងរ- 
ចុះ បញ្ជី ពន្ធដរ និង ធ្វើ បច្ចុបេបន្ន 
ភាព ព័ត៌មាន សហ គេស ការ- 
ពងេងឹ  ការ អនុវត្ត ឲេយមាន បេសិទ្ធ- 
ភាព នូវ ការ សមេច របស់  រដ្ឋា- 
ភិបាល ស្ដ ីអំពី វិធានការសមេលួ  
ផ្នេក ពន្ធដរ ក្នុង វិស័យ ដេល រង 
ផល ប៉ះពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ ព ី កវូដី ១៩  
ពងេឹង ការ អនុវត្ត ការ បេមូល បំ-
ណុល ពន្ធ និង វិធាន ការ ទារ- 
បំណុល ពន្ធ ពិសេសបំណុល 
ពន្ធ  ធំៗ  នងិ  បន្ត  ផេសព្វ ផេសាយ  នងិ 
អនវុត្ត ការ បេមលូ ពន្ធ លើ អចល- 
ន ទេពេយ ពន្ធ លើដី ធ្លី មិន បេើ- 

បេស់ និង ពន្ធ លើ ម ធេយា បា យ 
ដឹកជញ្ជូន  ជា ដើម។

លោក ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក សេវ-
ជេវ សេដ្ឋកិច្ច នេ រាជបណ្ឌិតេយ- 
សភា កម្ពជុា  បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា ទោះ-  
បី  ជំងឺ កូវីដ  កំពុង  បន្ត រាល ដល 
នៅ លើ ពភិព លោក  ក ៏ការ បេមលូ  
ចំណូល ពន្ធដរ នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
រយៈ ពេល  ៧ ខេ  ដើម ឆ្នា ំ២០២០ 
នេះ នៅ តេ មាន ភាព ល្អ បេសើរ ។  
លោក បន្ត ថា ការ បេមលូ ពន្ធដរ  
វា មនិមាន ទនំាក ់ ទនំង ខា្លាងំទៅនងឹ  
ការរកី រាល ដល នេ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ដចូ ការ បេមលូ ចណំលូពន្ធ  គយ 
នោះ ទេ ។ 

ខណៈ  ចំណូល ពន្ធដរ បាន 
ធា្លាក់ ចុះ បន្តិច  នៅក្នុង ខេ កក្កដ 

លោក វណ្ណៈ  បានអះអាង ថា៖ 
«ក្នុង បរិបទ នេះ ខ្ញុំ មើល ឃើញ 
ថា   ចំណូល  ពន្ធ ដរ នៅ កម្ពុជា   
ចាប ់ព ីពេល នេះ ដល ់ចងុ ឆ្នា ំអាច     
នៅ ទេឹង ឬ បន្ត ធា្លាក់ ចុះ បន្តិច 
ថេម ទៀត  ខណៈ បច្ចុបេបន្ន  រដ្ឋា-
ភ ិបាល កពំងុ ដក ់ចេញ នវូ វធិាន- 
ការ ថ្មីៗ ជា ចេើន ដើមេបី   សមេល 
បន្ទកុ ពន្ធ ជា ពិសេស ក្នងុ វិស័យ- 
ទេសចរណ៍  ដេល ធ្វើ ឲេយ រដ្ឋ បាត់- 
ចំណូល  មួយ ចំនួន »។ 

ទន្ទឹម នឹង នេះ លោក ក៏ បាន 
និយាយ ថា ដើមេបី បង្កើន បេសិទ្ធ - 
ភាព ក្នងុ ការ គេប ់គេង ការ បេមលូ   
បេក់ ចំណូល ពន្ធ ដរ អាជា្ញាធរ 
ក៏  តេូវ តេ ខិត ខំ ក្នុង ការ ធ្វើសុកេឹត- 
ភាព  និង តមា្លាភាព លើ ការ បេ-
មូល ពន្ធ ផង ដេរ ៕  LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កេុម ហ៊ុន ថ្មី ចំនួន ២ របស់ 
ចិន  បាន សមេច   វិនិយោគ  ក្នុង តំបន់ 
សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស ភ្នពំេញ (PPSEZ) 
លើ ផេ្នក បច្ចេក វទិេយាអេឡចិតេនូកិ ទោះ ប ី
ជា ពេល នេះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ តេ បន្ត 
រីករាល ដល ក៏ ដោយ។

PP SP  គឺ ជា កេុមហ៊ុន នៅ ពី កេយ  
តំបន់ សេដ្ឋ កិច្ច ពិសេស ភ្នំពេញ (PP-
SEZ) ដេល ជា សនួ ឧសេសាហ កម្ម មាន 
ផ្ទេ ដី ទំហំ  ៣៥៧ហិកតា ស្ថិត  នៅ ក្នុង  
ខណ្ឌ  កំបូល  ជាយ ទី កេុង ភ្នំពេញ ។  

សេច  ក្ដី បេកាសព័ត៌ មាន   សបា្តាហ៍ 
មុន  បាន    ឲេយ ដឹង   ថា  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
បង្ក  ជា ក្តី បារម្ភ  ដ៏ធំ សមេប់ រដ្ឋា ភិបាល 
និង បេជាជន ជុំវិញ ពិ ភព លោក  ប៉ុន្តេ 
កេុម ហ៊ុន នៅ  ក្នុងតំបន់ សេដ្ឋ កិច្ច ពិ-
សេស ភ្នំពេញ  បាន បន្ត ដំណើរ ទៅ មុខ  
ជា ធម្មតា និង មាន   មួយ ចំនួន កំពុង 
ពងេីក បន្ថេម ផង ដេរ ។ លិខតិ ខាង លើ   
បាន បន្ត ថា ការ សម្លឹង  មើលអំពី  អត្ថ- 
បេយោជន៍   ដេល បេទេស កម្ពុជា   ផ្ដល់  
ដល់  កេមុ  វិនិ យោ គិន  និង ឱកាស បេកប- 

ដោយសកា្ដា ន ុពល  បាន ជរំញុ ឲេយ  កេមុ- 
ហ៊នុចនិ ចនំនួ ២  ចលូ មក  វនិយិោគនៅ 
ក្នុង PPSEZ  ។  

SEIKAWA (Cambodia) Tech- 
nology Co., Ltd គឺជា កេុម ហ៊ុន 
ផលិត គេឿង បនា្លាស់ បា្លាស្ទិក សមេប់ 
ឧប  ករណ៍ អគ្គិសនី និង   អេឡិចតេូនិក 
មក ពី  បេទេស ចិន  បាន វិនិយោគ  លើ   
ចង្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ មួយ សមេប់ កេុម ហ៊ុ ន 
បច្ចេកវិទេយា ជាន់ ខ្ពស់ ដ៏លេបី  របស់ បេ-
ទេស ជប៉ុន នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ។

ចំណេក WCFO (Cambodia) 
Co., Ltd គជឺា កេមុ ហ៊នុ  ចនិ មយួ ផេសេង 
ទៀត  ដេល កំពុង ផលិត ឧប ករណ៍  
ហា្វាយ  ប៊អឺបុទកិ   នងិ  នាចំេញ ទៅ ទសិ- 
ដៅ  បេទេស ជប៉ុន  និង អាមេរិក ។  

 កេុម  ហ៊ុន ទាំង ២បាន   សម្លឹង ឃើញ   
បេទេស កម្ពជុា  ជាមលូដ្ឋាន  ទសិ ដៅ   ថ្ម ី
មួយ  ដោយ សារ   ភាព   សមេបូរ បេប នេ 
កមា្លាងំ ពល កម្ម   វយ័ ក្មេង មាន តម្លេ ទាប 
នងិ  មាន ភាព អនគុេះ ចេើន  ព ីបណ្ដា- 
បេទេស  អភវិឌេឍន ៍ជា ពសិេស  ក្នងុសា្ថាន- 
ការ ជម្លាះ     ពាណិជ្ជ  កម្ម រវាង អាមេរិក  
និង បេទេស ចិន ។  

 លោក  លឹម ហេង អនុ បេធាន សភា- 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា   បាន ឲេយ ដឹង កាល 
ពថី្ងេ អាទតិេយ ថា ការ វនិយិោគ របសប់េ- 
ទេស ចិន នៅពេល ថ្មីៗនេះ នៅ  កម្ពុជា  
កំពុង ទទួ ល  បាន  អត្ថបេយោជន៍  ពី  រដ្ឋា- 
ភិបាល របស់ បេទេស ចិន  នេ គមេង 
ខេសេ  កេវាត់ ១ ផ្លូវ ១  ។   លោកបន្ត  ថា  
កម្ពុជា  ក៏៏ កំពុ ង ទទួល អត្ថ បេយោជន៍ ពី   
សង្គេម ពាណជិ្ជ កម្ម រវាង អាមេរកិ នងិ   

ចិន ផងដេរ  ជាពិសេស កិច្ចពេម ពេៀង  
ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ី កម្ពជុា   ចនិ  នងឹ តេវូ ចុះ  
ហត្ថ លេខា ក្នុង ពេល ឆប់ៗ  នេះ។  

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖« កេុម ហ៊ុន ទាំង- 
២ នេះ នឹង ស្វេង រក  ឱកាស នេះ ដើមេបី  
វិនិ យោគ នៅ  បេទេស យើង   ដើ មេបី 
ផលិត   និង នាំ ចេញ ទៅ បេទេស ចិន  
អាមេរិក អឺរ៉ុប និង  បណ្ដា បេទេស 
អាសា៊ាន ផង ដេរ  ។ យើ  ង រីករាយ  ដេល 

មាន កេុម វិនិយោគិន ជាចេើន   ចូលមក 
វិនិយោគ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា  »។  

លោក ហាក ់ សេរ ីអ្នក គេប ់គេង ផ្នេក 
បមេើ សេវា អតិថិជន នៅ PPSP បាន 
បេប់  ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ខេ  ឧស ភា 
ថា PPSP មាន  កេមុ ហ៊នុ  សរបុ  ១០៨ 
ដេល បេតិបត្តិ ការ នៅ  ក្នុង   PP SEZ។   
លោក បន្តថា ៖ « បច្ចបុេបន្ន គមេង ពេញ 
អស់  ហើយ។   យើង  កំពុង គេង  នឹង 
ពងេីក  ទៅ កាន់ តំបន់ ផេសេង ទៀត »។ 

PPSP បាន រាយ ការណ៍ ថា  PP-
SEZ មាន ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្ម   ១,១៣៩  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  កាល ពី ឆ្នាំ  មុន កើន  
១៤ ភាគរយធៀប នឹង ឆ្នាំ  ២០១៨។ 

ទនិ្ននយ័ កេសងួ  សេដ្ឋ កចិ្ច  បង្ហាញថា  
កម្ពុជា បាន នាំចេញ ទំនិញ  តម្លេ  ២, ៦ ៨   
ពាន់ លាន ដុលា្លារ   តាមរយៈ  តំបន់ សេដ្ឋ-  
កិច្ចពិសេស  កាល ពី  ឆ្នាំ មុន កើន  ២៧ 
ភាគរយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨។  

បច្ចបុេបន្នមាន   តបំន ់សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស 
ចំនួន  ៥៤ ទីតាំង   កំពុង ដំណើរការ នៅ 
កម្ពជុា  នងិ  មាន  កេមុ ហ៊នុ   ៤៦៥ កពំងុ 
បេត ិបត្ត ិការ ដោយ     បង្កើត ការងរ ជាង 
១០០ ០០០កន្លេង ៕ LA

កុ្មហុ៊ន ចិន ចំនួន ២ ចូល មក វិនិយោគ នៅ ក្នងុ PPSEZ

ទិដ្ឋភាព នៅ ពីម៊ខ តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ភ្នពំេញ (PPSEZ)។ រូបថត ហុង មិនា
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វៀតណាមអនុម័តផែនការ...ពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីកម្ពជុានិងថែកើន២,២៧%
ត ពី ទំព័រ  ១...កៃមុ ហុ៊ន  ក្នងុការ- 

ផលិត  និង ការ ចៃកចាយ ទំនិញ  
នៅ ផៃសារ ពៃដំៃន  មជៃឈ មណ្ឌល  - 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង  ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  »។  នៃះ បើ យោង តាមVNA។ 

យោង តាម មនៃ្ត ី នៅ  ស្ថានទូត- 
វៀត ណាម បៃចា ំនៅ បៃទៃស កម្ពជុា 
សុមំនិ បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា 
រដ្ឋា ភបិាល វៀតណាម  បាន អនមុត័   
រួច ហើយ ក្នងុការ ផ្ដល់  ទំាង ជំនួយ  - 
បច្ចៃក ទៃស នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុសមៃប ់
ការ បង្កើត  ផៃសារ ពៃំដៃន នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ។  

បៃភព នៃះ បន្តថា ៖«  រដ្ឋា  ភបិាល  
របស ់យើង  ទើប នងឹ អនមុត័ ចៃបាប់ 
មួយ ដៃល បាន យល ់ពៃម ជា គោល- 
ការណ៍ ឲៃយ កៃសួង  ឧសៃសាហ កម្ម 
និងពាណជិ្ជ កម្ម  (MOIC)  ដើមៃប ី 
ជួយ ដល់ ភាគី កម្ពុជា ក្នុងការ- 
សង សង់ ់ ផៃសារ ពៃដំៃន  (  បៃហៃល  
ជា នៅ ក្នុង ខៃត្ត ស្វាយ រៀង )។  
មលូ នធិ ិនៃះជា ជនំយួ  ឥត សណំង  
របស់  បៃទៃស វៀតណាម  »។ 

ក្នងុ ដណំើរ ទសៃសន កចិ្ច ទៅកាន់  
ទីកៃុង ហា ណូ យ   របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ សៃន    កាល  
ព ីខៃ តលុា  ឆ្នា ំ២០១៩  បៃទៃស 
ទាំង ២ បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ  

MoUs  មយួ ចនំនួ ។ ដោយ ក្នងុ 
នោះមាន  MoUs ចនំនួ៤មាន- 
គោល  បំណង ក្នុង ការ ជំរុញ កិច្ច 
សហការ ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ វនិ ិយោគ  
ទ្វៃ ភាគី ជំរុញ ការ តភា្ជាប់ ការ អភិវឌៃឍ - 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ឋ តាម ពៃំដៃន  
និង លើ វិស័យ ថាមពល ។ 

 បៃភព ដដៃល លើក ឡើង ថា 
ទោះ បជីា  ការ បារម្ភ ដោយ សរតៃ 
ការ រកី រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក ៏
ដោយ  ក ៏រដ្ឋា ភបិាល វៀតណាម  
នៅតៃ បើក ចហំ ពៃដំៃន សមៃប ់
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទំនិញ ផង ដៃរ។

លោក  ស៊ាង  ថាយ  អ្នកនាពំាកៃយ  
កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  មិន 
អាច ទាក ់ទង  សុ ំការ អតា្ថា ធបិៃបាយ 
បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ។

យោង តាម តួលៃខ បាន ពី 
ស្ថាន ទតូ វៀត ណាម  ការ នាចំៃញ   
សរុប របស់ បៃទៃស កម្ពុជា ទៅ 
កាន់ បៃទៃស  វៀតណាម បាន 
ធ្លាក់ ចុះ ៧, ៥ ភាគរយ   ដៃល  
មាន តម្លៃ ទឹក បៃក់  ជាង  ៥៩ ២ 
លាន ដុលា្លារ  ខណៈ ដៃល  ការ- 
នាំចូល ពី បៃទៃស វៀតណាម  
ក៏ បាន ធ្លាក់ចុះ ៣,៧  ភាគរយ  
ដៃល  មាន តម្លៃ    ជាង ២, ៣៩៥ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ   នៅ  រយៈ ពៃល  
៧ ខៃ ដំបូង  ឆ្នាំ នៃះ៕   LA 

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នពំៃញៈ ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វៃ ភាគ ី
រវាង  កម្ពជុា នងិ ថៃ នៅ តៃ ទទលួ 
បាន កណំើន វជិ្ជមាន នៅ  ឆមាស 
ទ១ី  ឆ្នា ំនៃះ  ដោយ  មាន កណំើន 
ជាង  ២ ភាគរយ  ទោះ បីជា 
ការរីក រាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩  
បង្ក  ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ពិ ភព លោក និង  តំបន់     ក៏ដោយ ។  

តួលៃខ នាយកដ្ឋាន ពាណិជ្ជ-   
កម្ម  បរទៃស របស ់បៃទៃស  ថៃ ដៃល   
បានរាយ ការណ៍ ដោយ កាសៃត - 
បាងកក ប៉ុស្ដិ៍  បាន បង្ហាញ ថា 
ដោយ សរ  តៃ  ការ រីករាល ដល 
ជំងឺកូវីដ ១៩  ពាណិជ្ជ កម្ម  ឆ្លង- 
ពៃដំៃន របស ់ បៃទៃស ថៃ ជាមយួ 
បណា្តា បៃទៃសផៃសៃងៗបាន ធ្លាក ់ចុះ  
៩, ១៨ ភាគរយ   ធៀបនងឹ រយៈ-
ពៃល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន  នៅ 
ឆមាសទី១  ដោយសរតៃ 
វិធនការ បិទ បៃទៃស  និង ការ 
ថមថយ សៃដ្ឋ កិច្ចរបស់ បណា្តា- 
បៃទៃស ជិតខាង  ។ 

ទោះ ជា  យ៉ាងណា  ពាណជិ្ជកម្ម   
ទ្វៃភាគ ី រវាង  ថៃ នងិ កម្ពជុា បាន 
កើនឡើង បន្តចិ  ២, ២៧ ភាគរយ  
ខណៈដៃល  ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វៃភាគ ី  

រវាងបៃទៃស ថៃ  និង  មា៉ាឡៃស ុីធ្លាក់ - 
ចុះ ២៦,៨ ភាគរយ បៃទៃស ឡាវ 
ធ្លាក់ចុះ  ៧, ០៩ ភាគរយ និង   
ជាមួយ បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា ធ្លាក់ 
១៣, ៧ ភាគរយ។   

លោក Keerati Rushch-
ano   អគ្គ នាយក  នាយកដ្ឋាន 
ពាណជិ្ជ កម្ម បរទៃស បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា  ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ ដក់- 
វធិន ការ បទិ បៃទៃស ដើមៃប ីទប-់
ស្កាត់ ការរីក រាលដល   បាន ប៉ះ-  
ពាល ់ដល ់ ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ ទៃស- 
ចរណ ៍ ពៃមទាងំ សៃដ្ឋ កចិ្ច ជារមួ 
ផង ដៃរ ទាងំ នៅ ក្នងុ បៃទៃស ថៃ 
និង បណា្តា បៃទៃស ជិត ខាង ។  

លោក  លមឹ  ហៃង អន ុបៃធន  
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម  កម្ពុជា  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ទោះបីជា  មៃដឹក នាំ 
របស់  បៃទៃស ទាំង២ បាន  រឹត- 
បន្តឹង លើ  ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ វិញ  
ទៅ មក រវាង បៃទៃស  ទាំង ២ 
ក៏ដោយ  ក៏  ការ  ផ្លាស់  ប្តូរ ទំនិញ 
នៅតៃ បើក ចំហ ។ 

លោក ប ន្តថា៖« យើង  មិន មាន   
បញ្ហា  ណា មួយ  លើ ការ នាំ ចៃញ  
និងនាំចូល  ទំនិញ រវាង  បៃទៃស 
យើង ទាំង ២   ទៃ  ។ រដ្ឋា ភិបាល  
 រតឹ បន្តងឹ តៃ ទៅលើ ការ ធ្វើដណំើរ  
របស់ បៃជា ជន ដៃល ជា កិច្ច ខិតខំ- 
បៃងឹ បៃង ក្នងុការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ  

ការរីក រាលដល របស់ វីរុស នៃះ 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ »។  

លោក  វា៉ា សុមឹ សរូយិ អនរុដ្ឋ- 
លៃខាធិការ  កៃសួង សធរណការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន  បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ - 
ប៉ុស្ដិ៍ ក្នុង ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ថា  ថៃនឹង 
ផ្ដល ់ ដៃក សមៃប ់ផ្លវូ រថ ភ្លើង បៃវៃង  
១៤០ គឡីមូ៉ៃតៃ នៅ ខៃសហីា នៃះ  
ដើមៃបី កៃ លម ្អ មធៃយោបាយ  ការ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ទំនិញនៃ  បៃទៃស  ទាំង២។

 លោក  បន្ថៃម ថា បនា្ទាប ់ព ីផ្លវូ ដៃក  
ភាគ ខាង ជើង តៃូវ បាន  កៃ លម្អ  
វា នងឹ អាច ដកឹជញ្ជនូ  បាន ទម្ងន ់
២០ តោន  នងិ  បង្កើន លៃបឿន បាន  
រហូត ដល់  ៧០ គីឡូ ម៉ៃតៃ  ក្នុង ១ 
ម៉ាង ធៀប នឹង  លៃបឿន បច្ចុបៃបន្ន 
តៃមឹតៃ ៣០ គឡីមូ៉ៃតៃ ក្នងុ១ ម៉ាង។  

ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម សរុប រវាង  
កម្ពជុា នងិ ថៃបាន កើន ឡើង ដល ់  
៩, ៤១ ពាន់  លាន ដុលា្លារ  កាល ពី   
ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ឡើង  ១២ ភាគ- 
រយ ធៀប នងឹ ៨, ៣៨ ពាន ់ លាន- 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៨។   

ភាគ ចៃើននៃ ទំនិញ  នាំចៃញ 
របស់ កម្ពុជា ទៅ កាន់ បៃទៃស ថៃ 
គ ឺតៃបូង   មាន តម្លៃ  គៃឿង អលង្កា រ 
ផលតិ ផ ល វត្ថ ុធតដុើម កសកិម្ម  
និង អាលុយ មីញ៉ូម ៕  LA 

ផ្លវូ រថភ្លើងភាគពាយពៃយ   កម្ពជុា ភា្ជាប់ជាមួយ បៃទៃស ថៃ ។ រូបថត ហៃង  ជីវ័ន
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ហ្វងូមនុស្សនិងកុ្មអ្នកទ្សចរខ្លះកំពុងជិះមូ៉តូវ្៉ស្ប៉ាអគ្គសិនីប្មូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្វិមានPantheonក្នងុទីកុ្ងរូ៉មនៅអំឡុងព្លការឆ្លងវីរុស។AFP

ក្ុងប៉ារីសៈ  យោង តាម 
ចំនួន សរុប របស់ កាសែត AFP  
បាន ឲែយ ដឹងកាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍  ថា  
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ សរុប សកល  
ដោយ សរ វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ- 
ណា បែភែទ ថ្ម ីដ ៏ចម្លែក មយួ នែះ  
បាន កើន ឡើង ជាង ៨ សែន  នាក ់ 
ដោយ មាន បណា្តា បែទែស មយួ- 
ចំនួន ធំ  កំពុង បង្កើន ដាក់ការ- 
 រឹត តែបិត  នៅ ក្នុង កិច្ច ខិត ខំ បែឹង- 
បែង មយួ  ដើមែប ីបែយទុ្ធ បែឆាងំ 
ទៅនឹងការ ផ្ទុះ ឡើង នែ ករណី 
ឆ្លង ថ្មី នែះ ។ 

 បែទែស អឺរ៉ុប ខាង លិច  ជា-
ពិសែស  បែទែស អែសែប៉ាញ  
អុីតាលី  អាល្លឺ ម៉ង់  និង បែទែស 
បារាំង  បាន រង ការ វាយ បែហារ 

ជា មយួ កមែតិ ការ ឆ្លង រាល ដាល  
មិន តែូវ បាន គែ មើល ឃើញ នៅ 
ក្នងុ រយៈ ពែល ជា ចែើន ខែ  ដោយ 
បាន បង្ក ឲែយ មាន ការ ពែួយ បារម្ភ 
យ៉ា ងខា្លាងំ   អពំ ីរលក នែ ការ ឆ្លង- 
លើកទី ២ យ៉ាង ពែញ ទំហឹង 
មួយ ម្តង ទៀត ។ 

 ចំណែក  នៅ ក្នុង បែទែស អា- 
សុី វិញ  ដូច ជា  បែទែស កូ រ៉ែ- 
ខាងតែបងូ  បាន កា្លាយ ជា បែទែស 
ចុងកែយ គែ បំផុត ដែល បាន 
បែកាស ថា  ខ្លនួ នងឹ បង្កើន ដាក-់ 
ការ រឹត តែបិត  ដើមែបី ពែយា យម ក្នុង 
ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ផ្ទុះ ឡើង ថ្មី 
មួយ  កែយ ពី ចាត់ វិធាន ការ 
ទប់ ស្កាត់ វីរុស  ឲែយ ស្ថិត នៅ 
កែម ការ គែប ់គែង ទែង ់ទែយ-

ធំ  នៅ ក្នុង បែទែស មួយ នែះ ។ 
បើ តាម ការ រាយ ការណ៍ ឲែយ 

ដឹង ថា នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ បាន កើន ឡើង 
ទ្វែ ដង  រហូត ដល់ ជាង ៨សែន  
នាក់  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងែ ទី ៦  ខែ 
មិថុនា  ដោយ មាន អ្នក ស្លាប់ 
ចំនួន ១សែន  នាក់  នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពែល ១៧ ថ្ងែ ចុង កែយ នែះ  
ខណៈ មនុសែស ជាង ២៣ លាន 
នាក់ ផែសែង ទៀ តបាន ឆ្លង ។

 នៅ ក្នងុ បែទែស អាមែរកិ ឡា-
ទីន  គឺ ជា តំបន់ បាន រង ផល- 
ប៉ះពាល ់យ៉ាង ខា្លាងំ បផំតុ  ខណៈ 
អ្នក ស្លាប់ សកល ជាង ពាក់-
កណា្តាល  តែូវ បាន គែ រាយ-
ការណ ៍នៅ ក្នងុ បែទែស អាមែរកិ  

បែ សុីល  មិុកសុិក  និង ឥណា្ឌា  
បាន រង ផល ប៉ះ ពាលខ់ា្លាងំ  ជាង-
គែ បំផុត ។ 

ចំនួន កំពុង កើន ឡើង បាន 
កើត ឡើង កែយ ពី ទី ភ្នាក់ ងារ 
សុខ ភព អង្គការUNបាន ថ្លែង 
កាល ព ីថ្ងែ សកុែ ថា  ពភិព លោក 
គរួ តែ មាន សមត្ថ ភព ដើមែប ីទប-់
ស្កាត ់ នៅ ក្នងុ ការ ឆ្លង រាល ដាល  
ក្នងុ រយៈ ពែល មនិ តចិ ជាង ២ ឆា្នា ំ
ទៀត នោះ ទែ ។ 

 បែធាន អង្គការ WHO លោក 
តែ្រដូស អែដ ហាណូម  ហ្គឺ បែី-
យែ ស៊ុស  បាន  បែៀប ធៀប ជា- 
មួយ ជំងឺ ផ្តាសយ ធំឆា្នាំ ១៩១៨ 
ដែលធ្វើឲែយ មនុសែស  បែមាណ ៥០  
លាននាក់ស្លាប់ ៕ AFP/SK  

ក្ងុកាប៊លុៈ  វមិាន បែធានា- 
ធិបតី  បាន ថ្លែង ថា  លោក 
បែធានា ធបិត ីអាហ្វហា្គានសី្ថាន 
អាសែហ្វ  ហា្គានី  កាល ពី ថ្ងែ 
សៅរ៍  បាន ជួប ជា មួយ តំណាង 
សុីវិល ជាន់ ខ្ពស់ របស់ អង្គការ 
ណាតូ លោក  Stefano Pon-
tecorvo ហើយ បាន ពិភកែសា 
អំពី បញ្ហា ជា ចែើន  នៅ ក្នុង នោះ 
ក៏ មាន ដំណើរ ការ សន្តិ ភព      
នៅ ក្នុង បែទែស អាហា្វា ហា្គានី - 
ស្ថានដែរ ។ 

នៅ ក្នុង សែចក្តីថ្លែង ការណ៍   

ឯ វិមាន បែធានា ធិបតី នោះ   
បាន ថ្លែង ថា  នៅ ក្នងុ ជនំបួ ដែល 
ចូល រួម ដោយ លោក ទីបែឹកែសា 
សន្តិ សុខ ជាតិ  Hamdullah 
Mohibនោះ    ភគ ីទាងំ២  បាន 
ផ្លាស់ ប្តូរ ទសែសន គ្នាទៅ វិញ- 
ទៅមក  អពំ ីដណំើរ ការ សន្តសិខុ  
ដោយ ពងែឹង  និង បំពាក់ សមា្ភារ 
ដល់ កងកមា្លាំង សន្តិសុខ ជាតិ 
អាហ្វហា្គានីស្ថាន  និង ការពារ- 
ជាត ិ នងិ ការ គទំែ របស ់អង្គការ 
ណាតូ ដល់ កម្មវិធី នានា របស់ 
រដា្ឋាភបិាល ជា ពសិែស ផ្តាត ទៅ 

លើ ដំណើរ ការ សន្តិ ភព  និង 
ការ ផែសះផែសានៅក្នុង បែទែស- 
អាហ្វហា្គានីស្ថាន។  

សែចក្ត ីថ្លែង ការណ ៍នោះ បាន 
ឲែយ ដងឹ ថា  លោក  Pontecorvo  
បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ប្តែជា្ញា របស់ 
អង្គការ ណាតូចំពោះ ការ គំទែ 
ឲែយ មាន សន្តិសុខ  និង ស្ថិរភព 
យូរអ ង្វែង នៅ ក្នុង បែទែស នែះ។  

ជំនួប នោះ  បាន កើត ឡើង 
សែប ពែល អំពើហិងែសា  បាន  
ធូរ សែល បន្តិច  កែយ ពី កិច្ច- 
ពែ មពែៀ ង សន្តិភព មួយ តែូវ 

បាន ចុះហត្ថលែខា រវាង សហ - 
រដ្ឋ  អាមែ រិក  និង កែុម តាលីបង់ 
នៅ បែទែស កាតា  នៅ ក្នុង 
ខែកុម្ភៈ ដោយ   បាន តែួស តែយ 
ផ្លូវ ឲែយ ដក កង កមា្លាំង របស់ អា- 
មែរិក តាម ដំណាក់ កាល ។ 

យោង តាម កិច្ច ពែម ពែៀង 
នោះ បាន ឲែយ ដឹង ថា  កងកមា្លាំង 
អាមែរិក បែហែល ១មឺុន នាក់ 
និង ណាតូ  ដែល ឈរ ជើ ង នៅ 
អាហ្វហា្គា នីស្ថាន  នឹង តែូវ បាន 
ដក ចែញ  នៅ តែឹម ខែ កក្កដា  ឆា្នា ំ
២០២១ ៕ Xinhua/PSA

ក្ុងញូវដ្លីៈ  មន្តែី ឥណា្ឌា 
បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍ ថា  
ទកឹ ជនំន ់នៅ ក្នងុ រដ្ឋ ប៊ ីហារ ភគ- 
ខាង កើត បែទែស ឥណា្ឌា  បាន 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ មនុសែស 
ជាង ៨,៣ លាន នាក់  នៅ ក្នុង 
បែទែស  នែះ ។ 

យោង តាម ការិយ ល័យ គែប់-  
គែង គែះ មហន្ត រាយ រដ្ឋ ប៊ ីហារ 
(BDMD)  បាន ឲែយ ដឹង ថា  ទឹក- 
ជំនន់ កំពុង បន្ត ជន់ លិច សែុក 
ចំនួន ១៦  នៅ ទូ ទាំង រដ្ឋ ប៊ី-
ហារបាន រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
មនុសែស ចំនួន ៨ ៣៦២ ៤៥១  
នាក់ នៅ ឥណា្ឌា។ 

 យោង តាម មន្តែី បាន ឲែយ ដឹង 
ថា   ទឹក ជំនន់ រហូត មក ទល់-
ពែល នែះ  បាន ផ្តាច ់ជ ីវតិ មនសុែស 
ចំនួន ២៧ នាក់  នៅ ក្នុង សែុក ៦  
នៅ ក្នងុ នោះ រមួ មាន  សែកុ ចនំនួ 
១១ នៅ ក្នុង ទី កែុង ដាប ហាង-
ហា្គា   ៦សែុក  នៅ ក្នុង ទី កែុង 
ម៉ូហែសាហ្វ ហា្វា រប៉ួរ  សែុក ៤ នៅ 
ក្នងុ ទ ីកែងុ ចាម បា៉ារា៉ាន ់ នងិ សែកុ 

ចំនួន ២ ទៀត    នៅ ក្នុង ទី កែុង  
ហា្គា ហា្គា រៀ  សរា៉ាន់  និង ទី កែុង-
សុីវា៉ាន់ ។ 

 ទឹក ជំនន់ យ៉ាង អាកែក់ បំផុត  
បាន ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សែុក - 
ទាំង អស់ នោះ គឺ មាន នៅ ក្នុង 
ទីកែុង សុី តាមា៉ារ ហុី  សែសុី អូ ហារ-
ស៊ូ ប៉ូល  គី សែសាន ហា្គាន  ដាប-
ហាង ហា្គា  ម៉ូហែសាហ្វ ហា្វារ ប៉ួរ  
ហ្គូបា៉ាល់ ហា្គាន  កែុង ចាម បា៉ារា៉ាន់ 
ភគ ខាង កើត  ទី កែុង ចាម- 
បា៉ារា៉ាន់ ភគ ខាង លិច  កែុង ហា្គា-
ហា្គា រៀ  សរា៉ាន់  ស មា៉ា ស្ទី ប៉ួរ  
សុវីា៉ាន ់ មា៉ាដ ហ៊ ូបាន ី មា៉ាដ ហុ ីប៉រួា៉ា 
និង ទី កែុង ស ហារ ស ។ 

 មន្តែី បាន ថ្លែង ថា  ទន្លែ និង អូរ 
មួយ ចំនួន  បាន កំពុង ហូរ ជន់- 
លចិ ព ីលើ សញ្ញា គែះ ថា្នាក ់ នៅ 
ក្នងុ សែកុ  ដែល រង ផល ប៉ះ ពាល ់
ជា ចែើន នៅ ទី នោះ ។  ទឹក ជំនន់ 
បាន ជន់ លិច តំបន់ លំ នៅ ឋាន 
មួយ ចំនួន  ហើយ បាន បង្ក ការ- 
គរំាម កហំែង ដល ់ទនំប ់ជា ចែើន 
នៅ ទី នោះ ៕ Xinhua/SK

ចំនួន អ្ កស្លាប់ ដោយ ស រ វីរុស កើនឡើង ជង ៨សែន 
នាក់ ខណៈបែទែស មួយ ចំនួន បង្កើន វិធ នក រទប់ស្កាត់

លោកអាស្ហ្វហ្គានីថ្ល្ងពាក់ព័ន្ធដំណើរការសន្តិភាព។រូបថតAFP

កុ្មក្មង្កំពុងហ្លទឹកលិចផ្លូវបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខា្លាងំនៅរដូវវស្សា។AFP

បែធនាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបែសិតពិសែសណាតូពិភាកែសាគ្នា អំពីដំណើរករសន្តភិាព

មនុសែសជ ង ៨,៣លាននាក់រង ផល-
ប៉ះ ពាល់ដោយទឹក ជំនន់ន  ឥណា្ឌា
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈបើតាមពិតទៅ
អាណត្តិនៃការងារថ្មីមានតួនាទី
ជាទីបៃឹកៃសាអគ្គរដ្ឋទូតស្វ៊ីស-
ទទួលបន្ទុកផ្នៃកអប់រំនិងវបៃប-
ធម៌ របស់អនុបណ្ឌិតចិត្តវិទៃយា-
នយោបាយវយ័ក្មៃងរៀនចប់ពី
បៃទៃសស្វ៊ីស ជាកូនខ្មៃរអ្នក-
សៀមរាបលោកថុលតូមា៉ា
ចាប់ផ្តើមតំាងពីដើមឆ្នាំ២០២០
នៃះមកម្លៃ៉ះនៅនៃបា៉ាល់។
អតីតជានិសៃសិតខ្មៃរដំបូងគៃ

ដៃលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់
បរញិ្ញាបតៃជាន់ខ្ពស់សកិៃសានៅ
សាកលវិទៃយាល័យZurich-
Universityនៃបៃទៃសស្វ៊ីស
ផ្នៃកចតិ្តវទិៃយានយោបាយដៃល
បានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ២០១៥
និងជានាយកបៃតិបត្តិនៃបៃ- 
ទៃសស្វ៊សីទទួលបន្ទកុកិច្ចការ
អបរ់ំនងិបៃយទុ្ធបៃឆងំគៃឿង- 
ញៀននៅក្នុងតំបន់អាសុី
រូបនៃះ បើតាមគមៃងគឺតៃវូ 
ផុតអាណត្តិកា រងារចាស់នៅ
តៃឹមថ្ងៃទី១២ខៃមករាឆ្នាំ
២០២០ផងដៃរ។
ខណៈលោកថុលតូមា៉ាជា

កនូខ្មៃរដបំងូមានសៃកុកណំើត
នៅភមូតិៃបៃកឃុំដំដៃកសៃកុ-
សទូៃនគិមខៃត្តសៀមរាបមាន
បងប្អនូបៃសុសៃី៦នាក់ហើយ
គៃួសារមានជីវភាពលំបាក
បង្ហើបបៃប់ពីបៃវត្តិការងារថ៖
«បច្ចុបៃបន្នខ្ញុជំានាយកបៃតបិត្តិ
នៃបៃទៃសស្វ៊ីសទទួលបន្ទុក
កចិ្ចការអបរ់ំនងិបៃយទុ្ធបៃឆងំ
គៃឿងញៀននៅតំបន់អាសុី
នៅឡើយទៃ។តាមពិតទៅ
អាណត្តិនៃះតៃវូចបត់ាងំពថី្ងៃទី
១២ខៃមករាឆ្នាំ២០២០មក
ម្លៃ៉ះហើយខ្ញុំនឹងតៃូវផ្លាស់ទៅ
បៃទៃសនៃបា៉ាល់ ចុងខៃមករា
ក្នងុតួនាទីជាទីបៃកឹៃសាអគ្គរដ្ឋទូត-
ស្វ៊ីសនៅទីនោះ ទទួលបន្ទុក
អប់រំ និងវបៃបធម៌ ជំនួសវិញ។
តៃដោយសារបញ្ហាកវូដីទើបខ្ញុំ
មិនអាចចាកចៃញភា្លាមៗបាន
សៃបពៃលវាកាន់តៃរីករាល-
ដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសកល-
លោក។មៃយា៉ាងទៀតបៃព័ន្ធការ-
ពាររាងកាយខ្ញុំខៃសាយងាយនឹង 
ឆ្លងវីរុសនៃះណាស់ បើតាម

ដំបូនា្មានគិលានុបដា្ឋាយិការបសខ់្ញុំ
ដៃលបៃទៃសស្វ៊ីសបានចាត់
មកតាមដា ននិងមើលថៃទាំ-
សខុភាពខ្ញុំយ៉ាងពិសៃសពៃះ
កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់មានបៃវត្តិវះ-
កាត់ប្តរូខរួឆ្អងឹដោយជងំមឺហា-
រីកគៃប់ឈាម»។
លោកថុលតូមា៉ាដៃលធ្លាប់

ធ្វើការជាអ្នកស្ម័គៃចិត្តនៅតាម
គមៃង និងអង្គការជាចៃើន
មានអង្គការសា្នាមញញឹមនៃ
កុមារគៃួសារយើងOxfam
KYSDអង្គការឆៃមន៍Unicef
និងបា នបំពៃញការងារនៅមន្ទីរ-
ពៃទៃយកុមារជាតិចំនួន ៦ខៃក៏
បានជាប់អាហារូបករណ៍នៅ
ស្វ៊ីសបានបន្តថ៖ «ជាង១ 
អាណត្តិខ្ញុំបានជយួតមៃងទ់សិ

ដល់សិសៃស និសៃសិតនិងជួយ
ស្វៃងរកអាហារូបករណ៍ទាំង
ក្នងុនងិកៃបៃទៃសសៃបតាម
គមៃងអភិវឌៃឍន៍ធនធន-
មនុសៃសនៃភា្នាក់ងារស្វ៊ីសផងខ្ញុំ
បានជួយនិសៃសិតកៃកីៃបានចំនួន
១៣៨៩នាក់ឲៃយទទួលបាន
អាហារូបករណ៍ក្នងុបៃទៃសដៃល
មា្នាក់ទើបទទួលបានអាហារូប-
ករណ៍ពីរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងវបៃបធម៌
នាពៃលថ្មីៗនៃះលើជំនាញ-
សា្ថាបតៃយកម្ម និងចំនួន១៧
នាក់ទៀតកំពុងបន្តការសិកៃសា
នៅបៃទៃសថៃលើបរិញ្ញាបតៃ
សា្ថាបតៃយកម្មកសកិម្មសៃដ្ឋកចិ្ច
នងិគិលានុដា្ឋាកពីដៃគូផ្តល់មក
គមៃងខ្ញុំ ហើយពី១ឆ្នាំទៅ១ 
ឆ្នាំ ចំនួនផ្តល់អាហារូបករណ៍

បានកើនឡើង។ជាក់ស្តៃងក្នងុ 
១សាកលវិទៃយាល័យផ្តល់ជូន 
តៃ២នាក់ទៃប៉ុន្តៃ២ឆ្នាំចុង-
កៃយនៃះគៃជូនថៃម៤នាក់
ទៀត។កៃពីនៃះខ្ញុំមានកម្ម-
វិធីផ្លាស់ប្តូរការសិកៃសាទៅស្វ៊ីស
ចំនួន២សបា្តាហ៍និងនៅ
បៃទៃសចិនឡាវវៀតណាម
ថៃភូមាហ្វីលីពីនជប៉ុននិង
ឥណ្ឌូនៃសីុសៃបតាមកម្មវិធី-
សាមីបៃទៃសហើយខ្ញុំរៀបចំ
បៃឡងតៃស្តសមត្ថភាព-
និសៃសិតជៃើសរីសមុនចៃញ
ទៅចូលរួម»។
ដោយសារធ្លាប់ជាកូនចៅ

ក្នុងគៃួសារដៃលមានមា្តាយ
ឪពុកពុំចៃះអកៃសរតៃពួកគាត់
មិនចង់ឲៃយកូនលំបាកដូចពួក-

គាត់ទើបជំរុញកូនឲៃយរៀនបាន 
ខ្ពសដ់ចូសព្វថ្ងៃ។ខណៈលោក
ថុលតូមា៉ា ក៏ធ្លាប់ជួបការ-
លំបាកបំផុតក្នុងជីវិតផងដៃរ
នៅពៃលដឹងថខ្លួនមានជំងឺ
មហារីកគៃប់ឈាមនោះតៃ
លោកនៅ មនិបោះបងក់ារតស៊ូ
ខិតខំរៀនសូតៃរហូតសមៃច
តាមបណំងកៃយពីមានការ-
ជួយសង្គៃះទាន់ពៃល។
លោកថុលតូមា៉ាបានរំឭក

ពីសា្ថានភាពសុខភាពបច្ចុបៃបន្ន
នងិពៃលមានវបិត្តិនងិអ្នកជយួ
សង្គៃះខ្លួនដៃរថ៖ «អ្វីដៃល
លបំាកបផំតុនៅពៃលខ្ញុំដងឹថ
ខ្ញុំមានជំងឺមហារីកគៃប់ឈាម
តៃម្តងវាស្ទើរតៃបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំ
នាពៃលនោះ។ដោយមានការ-

យកចិត្តទុកដាក់ពី ឯកឧត្តម-
HunManetបានជយួទៅលើ
ថ្លៃពៃយាបាលនិងវៃជ្ជបណ្ឌិត-
ChanSamphorsជាអ្នក-
បៃឹកៃសារហូតខ្ញុំចាកចៃញទៅ
ស្វ៊ីសទទួលបានការពៃយាបាល
នៅទីនោះ។
សព្វថ្ងៃដោយបពំៃញការងារ

នៅកម្ពុជារដ្ឋស្វ៊ីសបានចៃញ
Insuranceឲៃយខ្ញុំតាមដាន
សខុភាពនៅមន្ទរីពៃទៃយបាងកក
បៃទៃសថៃនិងគិលានុបដា្ឋា-
យិកាមកពីស្វ៊ីស១រូបមើល 
ថៃទំាជាបៃចំា។ដោយសារ
សា្ថានភាពជំងឺនៃះ បូកផៃសំការ-
ពៃួយបារម្ភជំងឺកូវីដថ្មីដៃលខ្ញុំ
ងាយឆ្លងបំផុតផងទើបខ្ញុំមិន
អាចចៃញទៅកាន់កិច្ចការថ្មី
នៃះបានតៃនៃះក៏មិនមៃនជា
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឡើយ»។
កាន់តៃពិសៃសជាងនៃះ

ទៀតកូនខ្មៃរដៃលមានឆន្ទៈដ៏
មោះមុតក្នុងការងារថ្មីមានតួ- 
នា ទជីាទីបៃកឹៃសាអគ្គរដ្ឋទតូស្វ៊សី
ទទួលបន្ទុកខាងផ្នៃកអប់រំនិង
វបៃបធម៌លោកថុលតូមា៉ាបាន
បងា្ហាញពីក្តីរពំងឹសមៃប់ខ្លនួទៅ
ថ្ងៃខាងមុខដៃរថ៖ «ថ្ងៃអនា-
គតខ្ញុំចង់វលិមកកម្ពជុានងិជយួ
កម្ពជុាវញិក្នងុកចិ្ចការកពំលូនៃ
កៃសងួវបៃបធម៌នងិវចិតៃសលិៃប:
ពៃះអាណត្តិរបស់ខ្ញុំតៃូវចប់
ឆ្នាំ២០២៥ តៃបើខ្ញុំចង់បន្តគឺ
តៃូវសិកៃសានៅសហរដ្ឋអាមៃរិក
វិញក្នុងគោលចំណងបន្តថ្នាក់-
បណ្ឌិតផងដៃរ។
ខ្ញុំយល់ឃើញថ វបៃបធម៌

ដៃលជាពៃលឹងជាតិយើង
យ៉ាងសំខាន់បំផុត គៃប់កិច្ចការ-
ទនំាក់ទនំងទាំងអស់ពសិៃស
លើកា រទតូនៃះតៃម្តង។វបៃបធម៌
ជាឈ្មាះដព៏ីរោះងាយឲៃយពភិព-
លោកបានសា្គាល់និងចងចាំ។
បៃទៃសដៃលមានវបៃបធម៌ដ៏-
ចំណាស់តៃូវបានកត់តៃជា
បៃវត្តិសាស្តៃហើយពិភព-
លោកនឹងកោតស្ញប់ស្ញៃង។
សមៃប់ខ្ញុំមើលឃើញចំណុច
តៃូវកៃលម្អយ៉ាងចៃើននៅក្នុង
សា្ថាបន័នៃះដើមៃបីកតិ្តយិសនងិ
ភាពលៃបីលៃបាញមុខមាត់ជាតិ
ជាពិសៃស វិស័យភាពយន្ត-
ជាតិឲៃយរស់ឡើងវិញ»៕

លោក ថុល តូម៉ា (អាវខ្មៅ) នាពេល ជួប សំណេះសំណាល ជាមួយ នឹង រដ្ឋមនេ្ត ីកេសួង ព័ត៌មនឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ។ រូបថតសហការី

លោក ថុល តូម៉ា កូន ខ្មេរ ដេល មនតួនាទីជាទី បេកឹេសាអគ្គរដ្ឋទូត ស្វ៊សី នាពេល ធ្វើ បទ បង្ហាញ ពី កម្ម វិធី អាហារូបករណ៍ កេ បេទេស ។ រូបថតសហការី

កូនខ្មែរអ្នកសៀមរាបរៀនចប់អនុបណ្ឌតិចិត្តវិទែយានយោបាយពីស្វ៊សី
ក្លាយជាទីបែកឹែសាអគ្គរដ្ឋទូតស្វ៊សីទៅកន់ករងារនៅបែទែសនែបា៉ាល់



ថ្ងៃ៦កើតខៃភទៃបទឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី២៤ខៃសីហាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន-

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា-
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសុ្តចុះ។ ទឹកចិត្តច្ើនត្មាន
ភាពទោមនស្សទៅនឹងអំពើអកុសល
ផ្ស្ងៗអាចមានគ្ះកើតឡើង។
ចំពោះស្ចក្តសី្ន្ហាវិញគូស្នហ្៍ហាក់-

ដូចជា មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់ភា ព-
កក់ក្តាដល់គ្នាឲ្យបានច្ើន។ការប្កបរបររកសីុផ្ស្ងៗ
គួរកំុបណ្តាយឲ្យប្ឈមនឹងហានិភ័យខ្លាងំព្កទើប
ជាការល្អប្សើរ។ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈវិញពិបាក-
ខ្លាងំនិងមិនទទួលផលល្អប្សើរតាមបំណងទ្។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្យ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផង ត្ងមានគ្
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់។ ចំពោះ-
បញ្ហាសុខភាព គឺមិនមានជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងមា នគ្ចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខនឡើយ។ ចំណ្ក
ឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចតិ្តគ្នាខ្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្នហ៍្ផ្អម្ល្ហម្ដ្រ។

រាសមីធយ្ម។ថ្ងន្្ះគរួត្យកចតិ្ត-
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ ចំណ្ក
ឯការនិយាយស្តីមិនសូវមានឥទ្ធិ-
ពលទៅលើអ្នកស្តាប់ប៉ុន្មានឡើយ

ដណំងឹដ្លទទលួបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញ-
ចិត្ត គួរត្យកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌
ផ្ស្ងៗ។ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អខណៈ
ផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញបន្តិចដ្រ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្បីមានការប្យ័ត្នឲ្យខ្លាំង។

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្បុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្ងមានគ្ទទួលស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្
គ្នឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដរ្។ថ្ង្ន្ះ
រាល់ការពយ្ាយាមទាងំឡាយហាក់ដចូមានសភាព
ខ្សត់ខ្សោយបន្តិចត្មិនមានភាពដុនដាបទ្៕

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ-
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គ្នាទៅវញិទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រឯី
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

ទៅដោយភាពផ្អម្ល្ហម្ចំពោះគ្នាផងដ្រ។ រីឯ-
ការប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីននត្ង-
ត្ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព។ចំណ្កឯលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជងំឺបណ្តាល-
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗតូ្វធ្លាក់ចុះផងដ្រ គឺខ្វះសមត្ថ-
ភាពសម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កបរបររកទទួល-
ទានននវញិនងឹអាចខតបង។់សច្ក្តីស្នហ្ា
ច្ើនត្ខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគ្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញ-
ភារកិច្ចផ្ស្ងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំញ្ការងារ
យា៉ាងស្វាហាប់ ទឹកចិត្តមោះមុត។ រីឯ

ការនយិាយស្តីធ្វើឲយ្អ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល-
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

គប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមាន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្៍មាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាលើសពីធម្មតានិងគ្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្កឯ-
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគបច់តិ្ត។

រាសីសុ្តចុះខ្លាងំ។គ្ះកាចអាច
នឹងកើតដោយសរសម្តីតោងឲ្យមាន
ការពិចារណឲ្យបានច្ើនមុននឹង
ច្ញវាចា។ត្ចំពោះស្ចក្តីស្នហ្ា

គូស្នហ្៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់
ភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាឲ្យបានច្ើន។ចំណ្កឯការប្កប-
របររកទទួលទានននអាចប្ឈមការខតបង់។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាកខ្លាងំក្នងុការ-
ទទួលបានភោគផលនិងគ្មានអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចតិ្តគ្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ចន្ទទី២៤ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១២

មនុសៃសរាប់ពាន់នាក់ពីគៃប់ទិសទីដើមៃបីចូលរួមពិធីបុណៃយសៃបៀរឈីងតាវក្នុងខៃសីហា។រូបថតAFP

អ្នកនិយមស្រាបៀរនៅចិនទម្លាក់
ម៉ាស់ចុះសិនជំុគ្នាផឹកមួយទំហឹង
កៃុងប៉ៃកាំង :  ពលរដ្ឋចិន

រាប់ពាន់នក់ដ្លស្ន្ហា
ស្បៀរបាននំគ្នាដោះមា៉ាស់
និងធីបក្ដីបារម្ភពីការឆ្លងវីរុស-
ករូ៉ណូមយួអន្លើដើមប្ីលើកកវ្
យក្សផឹកទឹកស្វឹងនៅពិធី-
បណុយ្សប្ៀរឈងីតាវដោយ
ដំណើរការព្ញ១ខ្សីហា។
តាមរយៈវធិនការបទិទកី្ងុ

និងការដាក់កំហិតសកម្មភាព
ដើរហើរចនិអាចគប្គ់ង្ការ-
រកីរាលដាលន្ជងំឺកវូដី១៩ឲយ្
នៅអត្ទាបបំផុត។
ជាមួយករណីឆ្លងតិចតួច

អ្នកស្ន្ហាស្បៀរហាក់មាន
ទំនុកចិត្តនឹងប្រព្ធពិធីបុណ្យ
ផឹកសុីអ៊ូអរខណៈនៅបណ្តា-
ប្ទ្សឯទៀតក្នងុលោកកំពុង-
ត្វីវក់នឹងវិបត្តិកូវីដ។
ពិធីបុណ្យស្បៀរឈីងតាវ

ដល្បើកដណំើរការរហតូដល់
ចុងខ្សីហាអ្នកចូលរួមមកពី
គប្់ទសិទីបានមកជុគំ្នាសុផីកឹ
ទស្សនការសម្ដង្និងគយគន់
កាំជ្ួច។ត្អ្វីដ្លពិស្សគឺ
ស្បៀរ១៥០០ប្ភ្ទរងច់ាំ
ភ្ញៀវភ្លក្សតាមសប្បាយ។
ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងខ្នាតធំឯ

ខត្្តសនទងុអ្នកចលូរមួភាគ-
ច្ើនដើរឆ្វ្លចុះឡើងដោយ
អត់ពាក់មា៉ាស់ រីឯតុវ្ងៗមាន
មនសុស្អង្គយុណន្មនិខសុពី
ទិដ្ឋភាពមុនព្លល្ចវត្តមាន
វីរុសកូរ៉ូណនោះទ្។
ទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTVបាន

លើកឡើងថាកម្មវិធីន្ះជា
ឱកាសបន្សោំប្ជាជនឲ្យវិល-
តឡ្ប់ទៅកាន់«ជវីភាពធម្មតា
និងជល់ក្វគ្នា»។
ភ្ញៀវទ្សចរវា៉ាងហ័រមក

ពីខ្ត្តភាគខងជើងសនសុី
បានប្ប់ទូរទស្សន៍ CCTV

ថា៖«អស់រយៈព្លជាងកន្លះ
ឆ្នាំហើយដ្លខ្ញុំខនបានធ្វើ
ដណំើរដើរលង្។ខ្ញុំពតិជាមាន
អារម្មណរ៍កីរាយនងិល្ហល្្ហើយ
ចិត្តណស់នៅព្លន្ះ»។
បុ៉ន្ត្មិនម្នអ្វីៗ គ្ប់យា៉ាង

សុទ្ធត្វិលត្ឡប់មករកសភាព
ធម្មតានោះទ្។
នៅចំណុចកណ្តាលទីក្ុង

សប្ៀរត្វូបានកណំតច់នំនួ
អ្នកចូលរួមម្ដងៗត្ឹមត្៣០
ភាគរយហើយបគុ្គលកិចាបំាច់
ត្ូវត្ពាក់មា៉ាស់។អ្នកចូលរួម
ទាងំអសគ់្នាត្វូបានវាសក់ម្ដៅ
និងពិនិត្យមើលល្ខកូដតាម-
ដានសុខភាព។
កងុតនឺរ័ដកឹស្បៀរនំចលូ

ត្ូវបានពិនិត្យ និងបាញ់ថា្នាំ
សមា្លាប់វីរុសមុនព្លនំយក
មកកាន់ទីតាំងរៀបចំកម្មវិធី
បុណ្យស្បៀរ។
មន្ត្ីប្ចាំតំបន់បានឲ្យដឹង

ថា វិធនការត្ួតពិនិត្យចំណី-
អាហារក៏តូ្វបានអនុវត្តក្យ
ព្លមានករណីឆ្លងជាប់ទាក់-
ទិននឹងអាហារនំចូល។
រីសតឆ្ន្រសមុទ្ជាទីតាំង

ប្ភពស្បៀរដ៏ល្បីរបស់ចិន
Tsingtao។រោងចក្សប្ៀរ
ន្ះត្វូបានបង្កើតឡើងអឡំងុ
ព្លដ្លទីក្ុងឈីងតាវ
ស្ថិតនៅក្មអាណនិគម
អាល្លឺម៉ង់ចនោ្លាះឆ្នាំ១៨៩៨
ដល់១៩១៤៕AFP

សៃបៀរ១៥០០បៃភៃទតៃូវបានដាក់ឲៃយភ្លកៃសតាមចិត្ត។រូបថតAFP

អ្នកចូលរួមទម្លាក់ម៉ាស់កៃបសៃបៀរកៃវយកៃស។រូបថតAFP
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ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌាលើកទី៧៤ត្រវូបានប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅក្នងុទីក្រងុភ្នពំ្រញ
 ពិធី អបអរសទរ ខួប លើក ទី ៧៤ នៃ ទិវា បុណៃយ ឯករាជៃយ ជាតិ ឥណ្ឌា តៃវូបាន បៃរព្ធធ្វើឡើង នៅក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ កាលពី ថ្ងៃទី ១៥ ខៃសីហា ។ ពិធី 

នៃះ តៃូវបាន ចាប់ផ្តើម ដោយ ការលើក ទង់ជាតិ របស់ បៃទៃស ឥណ្ឌា ពី សំណក់ លោក ជំ ទាវ Manika Jain  ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឥណ្ឌា បៃចំា 
ពៃះរាជាណចកៃកម្ពជុា ។  ភ្ញៀវកិត្តយិស  និង ជនជាតិ ឥណ្ឌា មកពី សហគមន៍ ឥណ្ឌា នៅក្នងុ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា បៃមាណ ១៥០ នាក់ តៃវូបាន 
អញ្ជើញ ចូលរួម ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះ  ដៃល តៃវូបាន ធ្វើឡើង ក្នងុ ទៃង់ទៃយ តូច ដោយសរតៃ ការ រាតតៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   កម្មវិធី នៃះ ក៏មាន ការសម្តៃង 
វបៃបធម៌ ដោយ កុមារ មកពី សហគមន៍ ឥណ្ឌា ផងដៃរ ៕ 

Amchamស្វាគមន៍នាយកប្រតិបត្តិថ្មី
 សភាពាណិជ្ជកម្ម អា មៃ រិក នៅ កម្ពជុា (Amcham) កាលពី ថ្ងៃទី ១៣ ខៃសីហា  បានរៀបចំ ពិធី ជួបជំុ 

បណ្តាញ  និង ស្វាគមន៍ នាយក បៃតិបត្ត ិថ្ម ីរបស់ខ្លនួ គឺ លោក Travis Mitchell។ សមាជិក  និង មិត្តភក្ត ិរបស់ 
Amcham បាន ចូលរួម ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏ រីករាយ នៃះ នៅ សណ្ឋាគារ ឈានមុខ មួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ។ លោក 
Mitchell ថ្លៃង នៅក្នងុ ពិធី នោះ ថា ៖« ខ្ញុ ំរីករាយ ណស់ ដៃល បាន ចូលរួម ជាមួយ Amcham និង កំពុង 
ទន្ទងឹរង់ចំា ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ ស មា ជិ ក នៃ វិស័យ ឯកជន ដើមៃបី បង្កើត ឱកាស សមៃប់ កំណើន និង 
ការវិនិយោគ ក៏ដូចជា បង្កើត ទំនាក់ទំនង រវាង អ្នកជំនួញ អាមៃរិក  និង កម្ពជុា »៕ 

រថយន្តAudiA645TFSIនិងAudiA7Sportbackចូលមកទីផ្សារកម្ពជុា

 កៃមុហុ៊ន Automotive Asia (Cambodia) Limited ដៃលជា កៃមុហុ៊ន នំាចូល និង ទទួល សិទ្ធ ិលក់ 
រថយន្ត មា៉ាក Audi នៅ កម្ពជុា កាលពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃសីហា  បាន សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ រថយន្ត ស៊ៃរី ថ្ម ី២ មូ៉ ដៃល គឺ 
Audi A6 45 TFSI និង Audi A7 Sportback នៅ អគារ តំាង បង្ហាញ របស់ខ្លនួ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ។ 
រថយន្ត ដ៏ ទំនើប ទំាង ២ មូ៉ ដៃល នៃះ បំពាក់ ដោយ បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប អាច បើក បរបាន គៃប់ ស្ថានភាព ផ្លវូ និង 
បំពាក់ ដោយ បៃព័ន្ធ សុ វត្ថភិាព ខ្ពស់ ជាពិសៃស វា មាន កមា្លាងំ មា៉ាសីុន ខ្លាងំ ហើយការ រចនា រូបរាង មាន ភាព- 
ទាក់ទាញដ៏សៃស់ស្អាត និងពោរពៃញដោយ ផាសុកភាព  ដៃលស័ក្តសិម បំផុត សមៃប់ អ្នក ចូលចិត្ត រថយន្ត 
បៃណីត និង ភាពទាន់សម័យ៕  



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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ប្ររព្ធខួប១២ឆ្នាំន្រសណ្ឋាគារអល់មុ៉ននិងភោជនីយដ្ឋានយីុសាង
 សហគៃនិ  និង ជា មៃ ចុងភៅ ដ៏ លៃបីលៃបាញ លោក លូ ម៉ៃង ដៃលជា 

ស្ថាបនិក សណ្ឋាគារ អ ល់ មុ៉ ន និង ភោជនីយដ្ឋាន យីុ សង បាន បៃរព្ធ 
ខួប លើក ទី ១២ ឆ្នាំ នៃ មា៉ាក យីហោ បដិសណ្ឋារកិច្ច របស់លោក 
ដោយមាន រៀបចំ ពិធី ទទួលទាន អាហារ ថ្ងៃតៃង់ ជាមួយ កៃមុការងរ  និង 
អ្នកសរព័ត៌មាន ។  សណ្ឋាគារ អ ល់ មុ៉ ន  និង ភោជនីយដ្ឋាន ចិន យីុ សង 
ដំបូង តៃវូបាន បង្កើតឡើង នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃសីហា ឆ្នា ំ២០០៨ ។ បច្ចបុៃបន្ន 
កៃមុហុ៊ន អ ល់ មុ៉ ន  មាន ភោជនីយដ្ឋាន ចំនួន ៩ និង សណ្ឋាគារ ចំនួន ២ ។ 
ក្នុងនោះដើមៃបី អបអរសទរ ខួប លើក ទី ១២ ឆ្នាំ កៃុមហុ៊ន អ ល់ មុ៉ ន 
បានផ្តល់ជូន អាហារ ពៃល រសៀល «ឌី ម សំ » ជាមួយនឹង តម្លៃ ពិសៃស 
ដៃល អាច ញុាឥំត កំណត់ ចំនួន ២ ខៃ ពៃញគឺ ខៃសីហា  និង កញ្ញា ៕
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ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍និងក្រសួងអប់រំពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារលើកស្ទយួវិស័យអប់រំ

CPចូលរួមដាំដើមឈើដើម្ីបជួយបង្កើនតំបន់ប្រតងនិងរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិ

 កាសៃត ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្តិ៍ និង តំណង កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  បាន ជួបបៃជំុគា្នា កាលពី ថ្ងៃទី ១០ 
ខៃសីហា  ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា ដៃល តៃវូបាន ចុះហត្ថលៃខ កាលពី ដើមខៃ 
នៃះ ដើមៃបី លើ កស្ទយួ វិស័យ អប់រំ នៅ កម្ពជុា ។ កិច្ចបៃជំុ នៃះ តៃវូបាន ដឹកនំា ដោយ នាយក បៃតិបត្ត ិកៃមុហុ៊ន 
ផូស មៃ ឌា ខូ  អិល ធី ឌី លោក James Ong និង អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  ឯកឧត្តម បណ្ឌតិ រស់ សុ វាចា ។ 
លោកសៃ ីសៃង ហៃសា នី ន បៃធាន នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន  និង កិច្ចការ អាស៊ាន ដៃល បាន ចុះហត្ថលៃខ លើ 
អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា ជាមួយ លោក លី តៃសៃង ចាងហា្វាង និង អគ្គនាយក កាសៃត ភ្នពំៃញ - 
បុ៉ស្តិ៍ នៃ កៃមុហុ៊ន ផូស មៃ ឌា ក៏មាន វត្តមាន នៅក្នងុ ពិធី នោះដៃរ ៕ 

 កៃមុហុ៊ន សីុ ភី ខៃ ម បូ ឌា ចំកាត់ កាលពី ខៃកក្កដ ឆ្នា២ំ០២០ បាន ដឹកនំា ថា្នាក់ដឹកនំា និង បុគ្គលិក ចំនួន 
១៥០ នាក់ ចូលរួម ដំ ដើមឈើចំនួន ៦០០ដើម ដៃល ស្ថតិនៅឃំុ ពោធិ៍ មៃ ល សៃកុ បសៃដ្ឋ ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺ។  
ដើមឈើដៃលបានដំនៅពៃលនោះមាន ដើមគៃញូង ២០០ដើម បៃង ២០០ដើម និង ច័នគិរី ឬ អម្ពលិ 
បារំាង ១០០ដើម និង ដូង ១០០ដើម។   ការដំ ដើមឈើ នៃះ ក្នងុ គោលបំណង ចូលរួម ថៃរកៃសា បរិស្ថាន 
ធម្មជាតិ ដើមៃបី ជួយ កាត់បន្ថយ កម្តៅ ផៃនដី និង ជួយ បង្កើន តំបន់ បៃតង ក្នងុ ទីតំាង ការិយាល័យ ធុរកិច្ច សត្វ 
ជៃកូ នៃ កៃមុហុ៊ន សីុ ភី ខៃ ម បូ ឌា ចំកាត់ រហូតដល់ សហគមន៍ ជំុវិញកៃមុហុ៊ន ដោយ ផ្តៅតលើ គោល-
នយោបាយ CPF បៃកបដោយ និរន្តរភាព ក្នងុកម្មវិធីដំដើមឈើ ដំដើមអនាគត៕ 
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អនាគតរបស់Conteចាប់ផ្ដើមមិនច្បាស់លាស់
ក្រុង កូឡូន : លោក Anto-

nio Conte និង កៃុម Inter 
Milan ទំនង ជា ធ្វើ ដំណើរ ដល់ 
ផ្លូវ បំបៃក ហើយ ដៃល ដំណឹង 
នៃះនឹង នាំឲៃយ មាន ការ ខក ចិត្ត 
យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ អតីត បៃធាន 
ក្លិបដ៏ យូរ អង្វៃង  ហើយ រឿងរ៉ាវ 
នៃះ កើត ឡើង កៃយ ការ 
បរជយ័  ៣-២ ក្នងុ បៃកតួ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Europa League 
កៃម ថ្វី ជើង របស់ កៃុម  Se-
villa របស់ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ចុង សប្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ នៃះ ។

បរជ័យ  ដៃល មាន ន័យ ថា 
លោក Conte បន បញ្ចប់ 
រដូវកាលដំបូង  ដោយ អត់ មាន 
ឈ្នះ ពាន អ្វី ឡើយ  ជាមួយ កៃុម   
Inter នោះ  ហាក់ ដូច ជា   នៃះ 
គឺ ជាយុទ្ធ ការ ចុង កៃយ របស់ 
លោក ជា មយួ កៃមុ  ដោយ   អតតី 
អ្នក ចាត ់ការ ទទូៅ កៃមុ Juven-
tus និង កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អុតីាល ីរបូ នៃះ កពំងុ មនិ បៃកដ 
បៃជាចំពោះ អនាគត រ បស់ ខ្លួន  
ដោយ និយយ ថា ក្លិប នៃះ តៃូវ 

តៃមាន គមៃងរយៈ ពៃល វៃង 
បើទោះ ជា មាន ឬ មិន មាន គាត់ 
ក៏ ដោយ ។

គៃន់តៃ មាន ដំណឹង នៃះ 
ភ្លាម លោក Ernesto Pel-
legrini ដៃល ធា្លាប ់ធ្វើ ជា បៃធាន 
ក្លិប Inter ពី ឆ្នាំ ១៩៨៤ ដល់ 

ឆ្នាំ ១៩៩៥ បនចៃញមក 
បញ្ជាក់ ថា គាត់ ចង់ ឃើញ 
លោក Conte ស្នាក ់នៅ បន្ត រដវូ 
កាល ទ២ី ជា ជាង ចាក ចៃញ នា 
ពៃល នៃះ ពៃះ សមិទ្ធផល  រដូវ- 
កាល នៃះ គឺ  ល្អ ណាស់ បើ ទោះ 
អត់ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ អ្វី ក៏ ដោយ 

ក្នុង នោះ បញ្ចប់ នៅ ចំណាត់- 
ថា្នាក ់ទ ី២ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ Serie A 
អីុតាលី ឡើង ដល់ វគ្គ ១/២ 
ពាន Coppa Italia នងិ ឈាន 
ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ពាន កមៃិត  
ទី២ របស់ អឺរ៉ុប ។

លោក Pellegrini  និយយ 

ថា ៖ « ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា គៃប់ យ៉ាង 
អា ច ដោះ សៃយ បន ។  បើ គាត ់
ចង់ ចាក ចៃញ នោះ វា នឹង កើត 
ឡើង ដោយ ចៀស មនិ ផតុ តៃ ខ្ញុ ំ
សងៃឃឹម ថា នឹង មិន កើត មាន 
នោះ ឡើយ ។ ពិត ណាស់ វា គឺ 
ជា ចម្ងល ់ដៃល កើត មាន  ចពំោះ 
លោក Conte ដោយ យើង ចង់ 
សរួ គាត ់ថា តើ គាត ់កពំងុ គតិ អ្វ ី? 
តើ ហៃត ុផល អ្វ ីដៃល នា ំឲៃយ មាន 
ការ លើក ឡើង នៃះ? ខ្ញុំ មិន 
យល់ ពិត មៃន » ។

ជា បន្ត លោក  Pellegrini  
បន្ថៃម ថា ៖ « ពួក យើង ដៃល ជា  
អ្នក គាំ ទៃ  ពៃញ ចិត្ត  លទ្ធផល 
នៃះ ។ បៃកដ ណាស់ បើ សិន 
ជា ពួក យើង អាច ឈ្នះ ពាន  
នោះ វា នឹង កា្លាយ ជា រឿង អស្ចារៃយ 
ណាស់ តៃ បើ វា មិន អាច ទៃ 
យើង តៃូវ តៃ បន្ត ដំណើរ ទៅមុខ 
ទៀត ។ គៃប់ យ៉ាង  កំពុង កើត 
មាន  សមៃប់ តៃៀម ទទួល នូវ 
រដូវ កាល ដ៏ អស្ចារៃយ មួយ នា ឆ្នាំ 
កៃយ » ។  

ជាមួយ គា្នា នៃះ អតីត លោក 
បៃធាន រូប នៃះ ក៏ លើក ឡើង 

ផងដៃរ នូវ លទ្ធភព ដៃល 
លោក Massimiliano Al-
legri អាច មក ជំនួស តំណៃង 
លោក Conte ដោយ  ព័ត៌ មាន 
នោះ តៃវូ បន ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាស-
ពៃញ  បៃទៃស អុីតាលី ។  លោក 
Conte នងិបៃធាន ក្លបិ បច្ចបុៃបន្ន 
លោក Steven Zhang 
មានគមៃង ជួប ពិភកៃសា គា្នា 
នៅ ដើម សប្ដាហ៍ កៃយ ។  

លោក  Pellegrini បន 
នយិយ ចងុ កៃយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំពតិ 
ជា ចូល ចិត្ត លោក Conte។ 
តៃកុំអាល យល់ ចៃឡំ ខ្ញុំ ក៏ 
ស្គាល់ លោក  Allegri ចៃបស់ 
ដៃរ ហើយ យើង ទាំង ២ នាក់ 
តៃងមាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ 
គា្នា ល្អណាស់ ។  ជា រឿង ធម្មតា 
បៃធាន ក្លបិ  មក ហើយ ក ៏ទៅ គៃ ូ
បង្វឹក  មក ហើយ ក៏ ទៅ តៃ ក្លិប  
មិន ទៅ ណា ឡើយ ។ ដូច្នៃះ 
សងៃឃឹម ថា នឹង មាន ដំណោះ 
សៃយ យ៉ាង សមរមៃយ សមៃប់ 
ពួក យើង អ្នក គាំ ទៃ ដៃល តៃង 
តៃ សៃលាញ់ ក្លិបមួយ នៃះ មិន 
ផ្លាស់ ប្ដូរ » ៕ AFP/VN

គ្របូង្វកឹក្រមុ Inter លោក Conte និងកូនក្រមុមានទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ ក្រយប្រកួតចាញ់ក្រមុ Sevilla  ។ AFP

Rennesស្មើLille១-១ថ្ងប្ើកឆាក
ក្រុង ប៉ារីស : កៃុម Rennes ដៃល នឹង 

ទៅចូល រួម បៃកួត បៃជៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League ជា លើក ដំបូង 
ក្នុង បៃវត្តិសស្តៃ របស់ ក្លិបនោះ បន ចាប់ 
ផ្ដើមយុទ្ធ នាការ សមៃប់កៃប ខ័ណ្ឌ Ligue  
1រដូវ កាល ថ្មី ២០២០ - ២០២១ ក្នុង 
លទ្ធផល ស្មើ ជាមួយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Lille 
១-១  កាលពី ថ្ងៃសៅរ៍។ 

ការ បៃកួត បើក ឆក រដូវ កាល សមៃប់ 
លីក កំពូល របស់ បៃទៃស បរំងនៃះ 
កីឡាករ Jonathan Bamba បន ជួយ 
ឲៃយ  កៃុម Lille នាំ មុខ មុន នៅ នាទីទី ៤០ 
ពោល គឺ  ៥ នាទី កៃយ កីឡាករ Sacha 
Boey របស់ កៃុម ភ្ញៀវ តៃូវបន បណ្ដៃញ 
ចៃញ បនា្ទាប់ ពី កីឡាករ រូប នៃះ លើក ជើង 
ទាត់ ដូច បៃើ កៃបច់ ការ៉ាតៃលើ  កីឡាករ 
Reinildo ។

តៃ នៅ មុន បញ្ចប់ វគ្គ ទី ១  តៃឹម ២  នាទី 
កីឡាករ Reinildo ក៏ ទទួល បន កាត 
កៃហម ដចូ គា្នា ដៃរ ដោយសរ កឡីាករ អន្តរ-
ជាតិម៉ូហៃសំប៊ិក រូប នៃះ ផ្ដួល ខ្លួន ស្កាត់ យក 
បល ់ព ីកៃយ  កឡីាករ Raphinha ដៃល 
ការ ផ្ដួល នោះ ហាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពៃក ។ ដូច្នៃះ 
កៃុម ទាំង ២ នៅសល់ សមាជិក ១០ នាក់ 
ដូច គា្នា ។

ទី បំផុត  កៃុម Rennes ក៏ តាម ស្មើ វិញ 
នៅ នាទីទី ៧៤ ដោយសរ ខៃសៃ ការ ពារ 
Damien Da Silva មាន ឱកាស  ផ្ដួល ខ្លួន 
ធាក់ បល់ បញ្ចូល ទី កៃយ មាន  ការ តៃត 
ទមា្លាក់ យ៉ាង លឿន  របស់ មិត្ត រួម កៃុម Edu-
ardo Camavinga ហើយ លទ្ធផល នៃះ 

បន្ត រហតូ ដល ់ចប ់ការ បៃកតួ ជាផ្លវូ ការ  ដៃល 
នាំ ឲៃយ កៃុម ទាំង  ២ បន ១ពិន្ទុដូច គា្នា  ។

សមៃប់ លទ្ធផល ការ បៃកួត នៃ គូ ផៃសៃង 
ទៀត ឃើញ ថា កៃុម Bordeaux ស្មើ 
ជាមួយ កៃុម Nantes ០-០ ខណៈ កៃុម 
Angers បន ចាប ់ផ្ដើម យទុ្ធ នាការ ជាមយួ 
នឹង ជ័យ ជម្នះ ១-០ លើ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Di-
jon ដៃល ១ គៃប់ នោះ ទម្លុះ សំណាញ់ ទី 
ដោយ កីឡាករ Ismael Traore ។

បនា្ទាប ់ព ីដណ្ដើម បន  ៣ពនិ្ទ ុនៅ ថ្ងៃ បើក 
រដវូកាល នៃះ គៃបូង្វកឹ របស ់កៃមុ  Angers 
លោក  Stephane Moulin និយយ ទៅ 
កាន់ បណា្ដាញ សរព័ត៌មាន   យ៉ាងខ្លី  ថា ៖  
« បៃកដ ណាស់ ខ្ញុំ រីក រយ ជាមួយ នឹង 
លទ្ធផល នៃះ តៃ ខ្ញុំ ក៏ ពៃញ ចិត្ត ផងដៃរ 

សមៃប ់វធិ ីដៃល កៃមុ លៃង  គៃប សង្កត ់ក្នងុ 
ការ បៃកួត នៃះ។ កៃុម   Dijon អត់ មាន បង្ក 
បញ្ហា អ្វី ដល់ យើង សោះ » ។

សមៃប់ការ បៃកួត បើក ឆក រដូវកាល ថ្មី 
នៃ កៃប ខណ័្ឌ Ligue 1 កាល ព ីចងុ សប្ដាហ ៍
កន្លង ទៅនៃះ បន អវត្ត មាន កៃុម  ធំ ៗ  មួយ 
ចនំនួ ដចូ ជា  កៃមុ  Paris Saint-Germain 
និង Lyon ជា ដើម ដៃល ជាប់ ភរកិច្ច 
បៃកួត  ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប Champions- 
League នៅ ឯ កៃុង លីស បោន បៃទៃស 
ព័រទុយហា្គាល់  ខណៈ ការ បៃកួត រវាង កៃុម 
រងជើងឯកចាស់  Marseille និងកៃុម  
Saint-Etienne តៃូវ បន ពនៃយារពៃល 
ដោយសរ មាន ករណី ឆ្លង នូវ វីរុស កូរ៉ូណា 
ភ្លាម ៗ  ៕ AFP/VN

ញូវ យ៉ក : កីឡាករ Andy 
Murray របស ់ចកៃ ភព អងគ់្លៃស  
វិល តៃឡប់ មក កាន់ ទីលាន វាយ 
កនូ បល ់(តនិ្នសី) វញិ ជាមយួ 
នឹង ជ័យ ជម្នះ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ដោយ   ឈ្នះ កីឡាករ Frances 
Tiafoe ៧-៦ ៣-៦ និង ៦-១ 
អំឡុង ការ បៃកួត ដំបូង របស់ ខ្លួន 
ឆ្នា ំ២០២០ នៅឯ កម្មវធិ ីWest-
ern & Southern Open ។

បុរស ស្កុត ឡៃន វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ 
បន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ជុំ ទី ២ ដោយ 
តៃូវ ជួប កីឡាករ អាល្លឺម៉ង់ Alex-
ander Zverev ឯ កន្លៃង ដាក់ 
នៅ ដោយ ឡៃកទប់ ស្កាត់ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ ដៃល ទី នោះ ក៏ ជា 
កន្លៃង បៃើ សមៃប់ រៀប ចំ ការ 
បៃកតួ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ធ ំបៃចា ំឆ្នា ំUS 
Open របស់ អាមៃរិក ផង ដៃរ 
ដៃល នឹង ចាប់ ផ្ដើ ម នៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ 
ខៃ សីហា  ខងមុខ។

Murray ធា្លាប់ ឈ្នះ ពានរង្វាន់ 
កម្មវិធី US Open កាលពីឆ្នាំ 
២០១២ ពៃម ទាំង ពាន Wim-
bledon ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៣ នងិ ឆ្នា ំ
២០១៦ បន្ថៃម ពី លើ មៃដាយ 
មាស អូឡាំ ពិក ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ 
និង ឆ្នាំ ២០១៦ ។

អតីត កីឡាករ លៃខ  ១ ពិភព- 
លោក Murray ដៃល ពៃល នៃះ 

ឈរ នៅ លៃខ ១២៩ បន រង 
របួស តៃគាក  ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
Davis Cup កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា 
ហើយ  របសួ នោះ រួម នងឹ ការ ផ្អាក 
ការ បៃកួត នានា ទប់ ស្កាត់  ការ 
រល ដាល ជំងឺ   ធ្វើ ឲៃយ រូប គៃ នៅ 
កៃ ការ បៃកតួ បៃជៃង រហតូ ដល់ 
មក ប៉ះ កីឡាករសញ្ជាតិ អាមៃរិក 
Tiafoe វ័យ ២២ ឆ្នាំ  នៃះ ។ 

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
កីឡាករ Murray និយយ ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំគតិ ថា ខ្ញុ ំធ្វើ ចលនា បន ល្អ ថ្ងៃ 
នៃះ ។  បៃហៃល ជា រឿង ដៃល ខ្ញុំ 
រីក រយ បំផុត ហើយ  ក៏ បៃហៃល  
ជារឿង ដៃល ខ្ញុំ បរម្ភ បំផុត ក្នុង 
ការ បន ឈាន ជើង ចូល ទីលាន  
បៃកតួ ។ ការ វាយ កនូ បល ់របស ់
ខ្ញុំ អាច បៃសើរ ជាង នៃះ ។  ខ្ញុំ ធ្វើ 
បន ល្អ នៅ ចុង បញ្ចប់  តៃ ខ្ញុំ អាច 
ធ្វើ បន ល្អ យ៉ាង ពតិ បៃកដ ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង ការ បៃកួត របស់ ខ្ញុំ » ។

Murray គឺជា ជើង ឯក បៃកួត 
កម្ដា សច ់ដុ ំ ឆ្នា ំ២០០៨ នងិ ឆ្នា ំ
២០១១ មុនពាន Grand- 
Slam ដៃល ទទូៅ  រៀប ច ំនៅកៃងុ  
សុីន សុី ណា ទិ តៃ បន ផ្លាស់ ទៅ 
ធ្វើ នៅ កៃុង ញូវយ៉ក វិញ ដោយ-
សរ ការ រត តៃបត នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ដៃល បំផ្លាញ កម្មវិធី បៃកួត 
ធំ ៗ  ជា ចៃើន៕ AFP/VN Ikone (ស្ដា)ំ របស់ក្រមុ Lille កំពុងប្រជ្រងគ្នាយកបល់ជាមួយ Nzonzi របស់ក្រមុ Rennes។ AFP

Murrayវិលមកទីលាន
ជាមួយនឹងជ័យជម្នះដំបូង



សកម្មភាពប្រកួតកីឡាវាយកូនឃ្លលីើតុរបស់អត្តពលិកកម្ពជុាក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍សីុហ្គ្រមកន្លងមក។ ភ្នំុពេញប៉ុស្តិ៍

ប្រធានកីឡាវាយកូនឃ្លលីើតុដាក់
ផ្រនការឆ្ពោះទៅដណ្តើមម្រដាយ
យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  លោក នាយ ឧត្ដម- 
សេនីយ៍  គៀត  ច័ន្ទថារិទ្ធ ដេល  តេវូ- 
បាន ជេើសតំាង ជា បេធាន សហ- 
ព័ន្ធ កីឡា វាយ កូន ឃ្ល ីលើ តុ កម្ពជុា  
កាល ថ្ងេ ២១  ខេ វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០១៩ 
នោះ បាន បញ្ចេញនូវទសេសនៈ 
ជាមួយ  នឹង ការ ដាក់ ចេញ នូវ ផេន- 
ការ យុទ្ធសាស្តេថ្មី  ដោយផ្តោត 
ខ្លាងំ  ទៅ លើ ការ ពងេងឹ ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់ និង  ការ  រៀបចំ ការ បេកួត 
របស់ កេមុ អត្តពលិក គឺ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា ឲេយ ពួកគេ មានសមត្ថភាព 
អាច ឈាន ទៅ ដណ្តើម បាន 
មេដាយ នៅ លើឆក អន្តរជាតិ 
ពិសេស ការ បេកួតសីុហ្គេម នៅ 
វៀតណាម និង នៅ កម្ពជុា។  

បើ ទោះ ជា  វិបត្ត ិ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩  
បាន ធ្វើ ឲេយ សកម្មភាព ចេញ បេ កួត 
ជា ចេើន ទំាង  ក្នងុ កមេតិ អាសីុ- 
អាគ្នេយ៍  និង ទ្វបី   តេវូ បាន ផ្អាក 
ទំាង សេងុ  បុ៉ន្តេ យុទ្ធ សាស្តេ របស់ 
សហព័ន្ធកីឡា វាយកូនឃ្ល ីលើតុ  
នៅ តេ ហ្វកឹ ហាត់  និង បង្កើត បាន 
នូវ មូល និធិ ទេ ទេង់  ពេម ទំាង មាន 
លេខធិការ ដា្ឋាន  សមេប់ គេប់- 
គេង បច្ចេកទេស ទៀត ផង  ពេម 
ទំាង បាន ដាក់ ចេញ នៅ ផេន ការ  
បង្កើត ពេតឹ្តកិារណ៍ បេ កួត ឲេយ បាន 
ចេើនសមេប់ អត្តពលិក។  

ឆ្លើយ តប ចំពោះ កិច្ច សមា្ភាស ន៍ជា 
មួយ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  លោក នាយ ឧត្ដម- 
សេនីយ៍  គៀត  ច័ន្ទថារិទ្ធ   មាន 
បេសាសន៍ ថា ៖ « ខ្ញុ ំទើប តេ ចូល 
មក ធ្វើ ជា បេធាន សហព័ន្ធ   សេប 
ពេល មាន  ការ ផ្ទះុ នូវ ជំងឺ  កូវីដ ១៩  
នំា ឲេយ  ប៉ះ ពាល់ ខ្លាងំ ដល់ ការអភិវឌេឍ 
វិស័យ កីឡា។ យ៉ាង នេះ ក្ត ី  ក្នងុ 

រយៈ ពេល ជិត ១ឆ្នា ំនេះ  យើង ក៏ 
សាង បាន នូវ លេខធិការដា្ឋាន មួយ  
ដេល ឃ្លា ំមើល ការ ហ្វកឹ ហាត់  កេច្នេ 
ទីតំាង ហ្វកឹ ហាត់  ឲេយមាន  លក្ខណៈ 
ស្តង់ ដា  ពេម ទំាង បង្កើត បាន នូវ 
មូល និធិគំា ទេ ជា ថវិកា  ក្នងុ សហ- 
ព័ន្ធ បាន ល្អ  ដើមេបី  ឲេយ អត្តពលិក 
យើង  មាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ អាច 
ដណ្តើម បាន  ជ័យ ជម្នះ ពី លើ ឆក 
អន្តរជាតិ  ពិសេស  ការ បេកួត  សីុ- 
ហ្គេម  លើក ទី ៣១  ឆ្នា ំ២០២១ 
នៅ  វៀត ណាម  និង សីុហ្គេម  លើក- 
ទី ៣២  ឆ្នា ំ២០២៣  ដេល កម្ពជុា 
ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ»  ។ 

« ក្នងុ នាម ខ្ញុ ំជា អ្នក  ដឹក នំា សហ- 
ព័ន្ធ កីឡា វាយ កូន ឃ្ល ីលើ តុ នេះ  ខ្ញុ ំ
នឹង បន្ត ឲេយ មាន ការ បេកួត ធ្វើ តេស្ត 
សមត្ថភាព បច្ចេកទេស  សមេប់ 
កីឡាករ កីឡា ការិនី ជមេើស ជាតិ 
និង ថា្នាល  ឲេយបាន ៣ដង  ក្នងុ១ឆ្នាំ 
គឺ ធ្វើ នៅ តេីមាស ឆ មាស  និង 
នៅចុង ឆ្នាំ  ដើមេបី បង្កើន កមេិត- 
សមត្ថភាព អត្តពលិក  ជមេើស ជាតិ  
និង ថា្នាល  ឲេយ កាន់ តេ ខ្លាងំ  សមេប់ 
តេៀម ការ បេកួត លើ ឆក អន្តរជាតិ  
ពិសេស ការ បេកួ ត  សីុហ្គេម  ឆ្នាំ 
២០២១  នៅ បេទេស វៀតណាម  
និង សីុហ្គេម   ឆ្នាំ ២០ ២៣  នៅ 
កម្ពជុា»។

 លោក គៀត  ច័ន្ទថារិទ្ធ  បាន 
លម្អតិបន្ថេម  ថា ៖ « ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
ការ ហ្វកឹ ហាត់  យើង ផ្តល់ បេក់- 
បន្ថេម របស់ សហព័ន្ធ  ដល់ អត្ត - 
ពលិក មក ហ្វកឹ ហាត់ តាម ម៉ាង  គឺ 
បន្ថេម ពី លើ របប  ឬ បេក់  របស់ 
កេសួង អប់ រំ ហើយ ក្នុង ១ឆ្នាំៗ 
យើងនឹង រៀប ចំ  ការ បេ កួត  ឲេយ បាន 
ចេើន  ដូច ជា  ឥឡូវ  យើង រៀបចំ 
មាន ៤ លើក    ដើមេបី ពងេងឹ  សមត្ថ- 

ភាព ដូច ជា ការ បេ កួត ជើង ឯក 
ថា្នាក់ ជាតិ បេ ចំា ឆ្នា ំ,  បេកួត ពាន- 
រង្វាន់ របស់ កេមុ ហុ៊ន , បេកួត ពាន- 
រង្វាន់ របស់ សហព័ន្ធ  និង បេកួត 
ធ្វើ តេស្ត វាស់ ស្ទង់  កមេតិ សមត្ថភាព  
កេយ ពេល ហ្វកឹ ហាត់ មួយ រយៈ។  
ទំាង នេះ ជា ទសេសនៈ  និង ផេន ការ 
របស់ ខ្ញុ ំ និង លោក  សុ៊ន  សុទា្ធារិទ្ធ  
និង ថា្នាក់ ដឹក នំា របស់ សហព័ន្ធ  ជា 
ចេើន រូប ទៀត» ។ 

ចំណេក លោក  សុ៊ន  សុទា្ធារិទ្ធ 
ដេល បាន វិល មក ធ្វើ ជា  អគ្គ លេខ- 
ធិការ វិញ កេយលាឈប់ អស់ 
ពេល ៥ឆ្នា ំបាន បេប់ ថា៖  « ការ- 
បាន វិលមក កាន់ តួនាទីនេះ  វិញ  
ជា មួយ លោក បេធាន  គឺ ដល់ ពេល 
វេលាមួយ  ដេលយើង  តេវូ បេងឹ- 
បេង ផលិត ឲេយ អត្តពលិក យើង  
មាន សមត្ថភាព ល្អ  ដើមេបី បេកួត 
ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ  នៅ លើ ឆក 
អន្តរជាតិ ហើយ»។

 លោក បន្ថេម ថា៖ «អ្វ ីដេល យើង 
សងេឃឹម ខ្ពស់  ក្នងុ ការ ដណ្តើម មេ- 
ដាយ  គឺ អត្តពលិក មាន សមត្ថភាព 
ខ្ពស់  តាម រយៈ ហ្វកឹ ហាត់  និងរៀប- 
ចំការ  បេ កួត  ដោយ សហព័ន្ធ 
សបេបាយ ចិត្ត  និង មាន ទឹក ចិត្ត ក្នងុ 
ការ ដឹក នំា គេប់គេង អី៊ចឹង  យើង 
គា្មាន អ្វី លំបាក ទៅ លើ ថវិកា ទេ  
ពេះ  លោក បេធាន គៀត  ច័ន្ទថារិទ្ធ  
បង្កើត បាន នូវ លេខធិការ ដា្ឋាន 
មួយ  និង មូលនិធិ ទេទេង់  ដេល 
មាន អនុ បេធាន សហព័ន្ធ ជាចេើន 
រូប  សុទ្ធ សឹង តេ មក ជួយ   ដោយ  
លះ បង់ ពេល វេលា  ថវិកា ផ្ទាល់- 
 ខ្លនួ  ក្នងុការ  រួម ចំណេក ឲេយ កីឡា 
នេះ   ឈាន ទៅ រីក ចមេើន  នឹង អាច  
ដណ្តើម បាន មេដាយ  ក្នុង  ការ- 
បេកួត លើ អន្តរជាតិ   ខង  មុខ៕     

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ ថ្មីៗនេះ តារាចមេៀងសេី មាន 
សំឡេង ធ្ងន់ កំពុងតេសេូបបេជាបេិយភាពខ្លាំង
ពីអ្នកគាំទេជេកទេនំ Galaxy Navatra កញ្ញា 
តន ់ចន្ទសីមា៉ា ទទលួបានការចាបអ់ារម្មណ ៍នងិ
ចុះកុងតេពីផលិតកម្មចមេៀងនៅបេទេសថេ  
ដេល នេះគជឺាការបង្កើតកណំតត់េថ្មដីបំងូមយួ 
សមេប់តារាចមេៀងសេីខ្មេរនាពេលបច្ចុបេបន្ន។

ទោះបីទើបចូល ទេនំថ្មីផលិតកម្មហា្គាឡាក ់- 
សុីណាវា៉ាតេ មិនបានប៉ុនា្មានឆ្នាំផងនោះ បេជា- 
បេិយ  ភាព តារាចមេៀងសេីតូចចេឡឹង សំឡេង 
ធ្ងន ់កញ្ញា តន់ ចន្ទសីមា៉ា មាន សម្ទុះ យ៉ាងខ្លាំង 
នៅ លើវិថីសិលេបៈចមេៀង ខណៈ រាល់ បទ-  
របស់កញ្ញាភាគចេើន សុទ្ធតេទទួលបាន អ្នកគាំទេ 
ចេើនមាន ចំនួនរាប់លាន (M viewers) តួ- 
យ៉ាង ដូចបទ «ដណ្តឹង អូន ទៅ» សេូប បាន អ្នក- 
គាំ  ទេដល់ 5.6 M Viewers ក្នុង រយៈ ពេ ល ត េ 
ជាង ៣ សបា្តោហ៍ ប៉ុណ្ណោះ តាម យូធូប។

ខណៈថ្មីៗនេះ សេប់តេផលិតកម្ម Galaxy- 
Navatra បង្ហើប សារអបអរ សាទរ ថា ៖  « តន់ 
ចន្ទ សីមា៉ា ជាតារាចមេៀងដំបូងបង្អស់ បនា្ទាប ់ ពី 
ទទួលបានសម្ទុះ គាំទេ ខ្លាំង នៅកម្ពុជា ខណៈ 
នេះតេូវបានកេុម ហ៊ុន 
របស ់បេទេសថេ មួយ 
បាន មក រួមវិនិយោគ - 
វិស័យ ចមេៀងរួមគា្នា ជា- 
មួយ កេុមហ៊ុន Galaxy- 
Navatra ដោយដាក់  
ឈ្មាះ  ថា Galaxy 
Navatra Thai-
land ដោយ 
ក្នុងនោះ ក ៏ 
មានវត្ត មាន 
តន់ ចន្ទសីមា៉ា 
មា្នាក ់ផ ងដេរ ដេល 
ចេៀង ជា ភាសា ថេ 
ក្នុង ចំណមវត្តមាន តារា 
ចមេៀងលេបីៗថេ ផេសេង ៗ  - 
ទៀត ដេលរួម នៅ ក្នុង 
ផលិត កម្ម ហើយអាច - 
នឹង ឈានទៅដល់កុង តេ 
បេទេសផេសេងនៅអាសុ ី»។

តេចំពោះ ការចុះនូវ កុងតេ 
សមេបត់ារាចមេៀងសេ ីអតតី  
ធា្លាប់ ជា បេក្ខនារីបរាជ័យ នៅ 
ក្នុងកា របេជេងកម្មវិធីបេ ឡង - 
លំដាប់ ពិភព លោកគឺ The 
Voice Cambodia រដវូ កាល 
ទី២ នៅ  ហងេសមាស នឹង មាន 
រយៈ ពេល ប៉ុនា្មានឆ្នាំ ឬ យ៉ាង 
ណា នោះ ក៏ នៅ មិនទាន់  
ដឹង  ទេ ខណៈភ្នំពេញ - 

ប៉ុស្តិ៍ បានទាក់ទងទៅលោក យឹម តាសេង់ 
ដេលជាអ្នកចាត់កា រទូទៅនេផលិតកម្ម Galaxy- 

Navatra តេលោកមិនអាចមានពេលបក- 
សេយតាមទរូសព័្ទដោយសារតេលោក 

កំពុងជាប់រវល់បេជុំ។ 
គរួបញ្ជាកថ់ា កញ្ញា តន ់ចន្ទសមីា៉ា  

វយ័២២ ឆ្នា ំដេលមានសេកុ កណំើត 
នៅ ខេត្តតាកេវ កំពុងតេ ឡើង កូដ 

ខ្លាំង នៅដើមឆ្នាំ២០២០ នេះ- 
ដោយ  ឃើញ ផល ិតកម្ម បាន 
ចេញ ប ទ ចមេៀង ថ្មីៗ  ជា ចេើន 

សមេ ប ់ក ញ្ញា   ក្នងុ នោះ 
ឃើញ  មាន ដចូ ជា  បទ  
ដេ ល  លេច ធ្លាខ្លាំង 
« ដណ្តឹង អូន ទៅ» 
បទ «សេីៗ  គា្នា យើង » 
បទ  «ជំងឺ ដាច់- 

លុយ »  បទ  
« មិត្តបេុសចេះ- 

Mar ket ing» បទ 
«កាក សងេសារ» បទ-  
«ឡាន សារ៉េន» និង 
បទ « អរគុ ណ ធនា - 
គារ » ជាដើម ដោយ  
ភាគចេើនគឺ និ ពន្ធ-  
Melody និង ទំនុក- 
ចេៀងដោ យ ក វី - 
ឆ្នើម    លោក  យឹម  

តា សេង់ និង-  
និពន ្ធ ភេ្លង  - 
Thomeet៕ 

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

តន់ចន្ទសីម៉ារាសីឡើងមនទីផ្រសារ
សិល្របៈទំាងក្នងុនិងក្រប្រទ្រស

កញ្ញាតន់ចន្ទសីម៉ាទទួលបនការចាប់អារម្មណ៍
និងចុះកុងត្រពីផលិតកម្មថ្រ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

តារាចម្រៀងស្រីតន់ចន្ទសីម៉ាកំពុង
ត្រឡើងកូដខ្លាងំនៅទ្រនំGalaxy-

Navatra។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

www.postkhmer.com
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