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វិចិត្រករខ្ម្ររនិងបរទ្រស១៥រូបគ្រងរៀបចំ
កម្មវិធីសិល្បៈសហគមន.៍..ទំព័រ១៣

វ្រងសុភ័ក្រផ្ដួលផានរះមុនឈ្នះស្រង-
សឿនដើម្បីយកប្រក់លាន...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

រដ្ឋាភិបាលនឹងសង់អគារ
ចំនួន៤ក្នងុមណ្ឌល
សម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក
នៅខណ្ឌព្រាកព្នៅ

អតីតមន្ត្រាីជាន់ខ្ពស់ន្រាអតីតគណបក្រាសសង្គ្រាះជាតិ
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នកំពុងស្ទាបស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នៅតមុននឹងឈានទៅបង្កើតគណបក្រាសថ្មីមួយ

លោកយឹមឆ្រាលីស្នើឲ្រាយពិនិត្រាយម្រាសៅទឹកដោះគោនានាដ្រាលកំពុងលក់លើទីផ្រាសារ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ អតតី តណំាង រាស្ត្រ ន្រ អតតី 
គណបក្រស សង្គ្រះ ជាត ិ ល្របីឈ្មោះ  ១ របូ 
គ ឺលោក  អ៊ ូចន័្ទរត័្ន កពំងុ ស្ទាបស្ទង ់មត ិ
អ្នក  បោះ ឆ្នោតមុន នឹង ឈាន ទៅ បង្កើ ត 
គណបក្រស នយោបាយ ថ្ម ីមយួ ដើម្របី ចលូ-  

រមួ ប្រកតួ ប្រជ្រង ក្នងុ ការ បោះ ឆ្នោត នៅ 
អាណត្ត ិខាង មខុ។ ការ សម្រច គ្រង  
បង្កើត បក្រស ថ្ម ីន្រះដោយសរ ថ្នោក់ ដឹក  នា ំ 
អតតី បក្រស ប្រឆាងំ  មនិ អាច វលិ ត្រឡប ់
មក ដកឹ នា ំបក្រស ន្រះ វិញ បាន ហើយលោក 
មើល ឃើ ញ ថ មាន ត្រ ការ បោះឆ្នោត ទ្រ 
ដ្រ ល ជា ជម្រើស ល្អ។

លោក អ៊ូ ច័ន្ទ រ័ត្ន បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ពី 
ម្រសលិ  មញិ ថ នៅ ព្រល ន្រះ  លោក   មាន 
គម្រង បង្កើត បក្រស ថ្ម ីបុ៉ន្ត្រ មិន ទាន់ ល្រច-  
ច្រញ ជា រូប រាង នៅ ឡើយ ទ្ររហូត ដ ល់  
លោក បាន ដឹង ពី ចរន្ត របស់ ពល រដ្ឋ ក្នងុ ការ-  
ចូលរួម បោះ ឆ្នោត  នា ព្រល ខាង មុខ។ 

លោក ថ្ល្រង យ៉ាង ដចូ្ន្រះ ថ៖ « បើ សនិ 

ជា ចរន្ត ដ្រល ចង់ ចូល រួម ក្នងុ ការ បោះ ឆ្នោត  
នៅ មាន ចំនួ ន ធ ំកមា្លាងំ ខា្លាងំ ព្រល នោះ 
យើង នឹ ង ពិចារណា បង្កើត គណ បក្រស  ចូល- 
រួម ប្រកួត ប្រជ្រង បោះ ឆ្នោ ត ។ រហូត មក 
ដល់ ព្រល ន្រះ រយៈ ព្រ ល ៣ ឆា្នោ ំហើយ ដ្រល 
យើង រង់ចាំ ដំណោះ ស្រយ ត្រ វា អត់ 
មាន។ យើង ឃើញ...តទៅទំព័រ  ៤

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ពៃញៈ ក្រុម ប្រឹក្រសា ស្តារ អភិ វឌ្រឍន៍ 

វសិយ័ កស ិកម្ម  នងិ ជន បទ ន្រ ទសី្ត ីការ 
គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រ ី ស្នើ ដល ់លោក  បា៉ាន សរូ- 
ស័ក្តិ  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  ឲ្រយ 
ធ្វើការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ គណុ ភាព  នងិ វភិាគ 
កម្រិត ជាតិ ដ្រក  និង ជាតិ ស័ង្ក សី នៅ 

ក្នុង ទំនិញ ផ្រស្រង ទៀត ន្រ ផលិត ផល 
ទឹក ដោះ គោ  ម្រសៅ ផ្រសំ តាម រូប មន្ត របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន ម្រសៅ ទឹក ដោះ គោ នានា    
ដ្រល កពំងុ ចរា ចរលក ់នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស 
កម្ពុ ជា ។ 

 ការ ស្នើ ន្រះបាន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី 
ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បាន រក ឃើញ ថ 
ផលិត ផល ទឹក ដោះ គោ ម្រសៅ ផ្រសំ តាម 

រូបមន្ត មា៉ាក  Nutrilatt  មាន កម្រិត ជាតិ- 
ដ្រក  និង ស័ង្កសី ទាប ឆា្ងាយ ខា្លាំង ជាង 
កម្រតិ ដ្រល បាន សរស្ររ នៅ លើ ស្លាក-  
សញ្ញា ផលិត ផល  និង កម្រិត អប្រប- 
ប រមា កំណត់ ដោយ ស្តង់ ដា  Codex 
ដ្រល នាំ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ សុខ ភាព  ការ - 
លតូ លាស ់ នងិ ការ អភ ិវឌ្រឍ របស ់ទារ ក 
និង កុមារ ។ 

 លោក  យឹម  ឆ្រ លី  ឧប នាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រនិីង ជា ប្រធាន ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ស្តារ អភិ-  
វឌ្រឍន៍ វិស័យ កសិ កម្ម  និង ជន បទ ន្រ 
ទីស្តីកា រគណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី  បាន ផ្ញើ លិខិត 
មួយ ច្របាប់ ជូន លោក  បា៉ាន  សូរ ស័ក្តិ  
កាល ពី ថ្ង្រទី ៣១  ខ្រសីហា  ដ្រល ក្នុង 
លខិិត នោះ លោក បាន បង្ហាញ  ការ គា ំទ្រ 
ចំពោះ ចំណាត់ ការ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ខន សា វិ

ភ្នពំៃញ ៈ លោក ឃួ ង ស្រង អភិ - 
បាល រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  បាន ថ្ល្រង  ថ 
ក្រសួងសុខាភិបាល  សហ ការ ជាមួ យ 
សលា រាជធាន ី នងឹ សងសង់  អគារ 
ចំនួន ៤ នៅ ក្នងុ មណ្ឌល សម្រប់ ធ្វើ ច តា្តា - 
ឡី ស័កនៅ ខណ្ឌ ព្រក ព្នោ ដើម្របី  ធ្វើជា 
ទីតំាង រួម ន្រ ការធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័កដ្រ ល  
អាច ដាក់ មនុស្រស ពី៨០០ ទៅ ៩០០ នាក់។ 

លោក ឃ ួង ស្រង  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ពី ម្រសិលមិញ ថ ការសងសង់ 
មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក ទាំងនោះ គឺ 
ដោ យសរ សលារៀន  ដ្រល ស លា-  
រាជធានី យក ប្រើប្រស់ ជា មណ្ឌល 
ច តា្តា ឡី ស័ក កន្លងមកគឺ ត្រូវប្រគល់ 
ទៅឱ្រយ ក្រសួង ...តទៅទំព័រ  ៦

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ Goldwell Capital ជា 
ក្រមុហ៊នុ  ជើងសឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ 
អន្តរ ជាត ិ   ចុះ បញ្ជី នៅ កម្ពុជា និង  
ក្រមុហ៊នុ  Sun Hill Assets ដ្រល 
មាន មលូដា្ឋាន នៅ ប្រទ្រស មា៉ាឡ្រសុ ី 
រួម សហការ គា្នោ ដើម្របី លើក កម្ពស់ 
ទផី្រសារ ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ របស ់កម្ពជុា 
ទៅ ក្នងុ តបំនន់ងិ ពភិពលោក  ព្រម- 
ទាងំ ដើម្របី ទាក ់ទាញ វនិយិោ គនិ បរ-
ទ្រស ចូលមក ទីផ្រសារ នៅកម្ពុជា ។ 

ក្រុម ហ៊ុន ២ន្រះ បាន ចុះ អនុស្រស-
រណៈ ន្រ ការ យោគ...តទៅទំព័រ ៨

លោក អូ៊ ច័ន្ទ រ័ត្ន  អតី ត តំណាង រាស្តៃ នៃ អតី ត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ។ លោក ថា លោក កំពុង សា្ទាប ស្ទង់ ពីលទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ បង្កើត គណ បកៃស ថ្ម ីមួយ ។ រូបថត ហុង មិនា 

ក្រាមុហុ៊នអន្តរជាតិ
២រួមគា្នៅអភិវឌ្រាឍ
ទីផ្រាសារឧបករណ៍
និស្រាសន្ទនៅកម្ពជុា



ខណៈពេលដេលការបេកតួ-
បេជេងដណ្តើមឥទ្ធិពលរវាង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបាន
កើនកម្តៅបេទេសកម្ពុជាមិន
អាចកាត់បន្ថយសារៈសខំាន់នេ
ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយ
បេទេសទាងំ២បានទេបើទោះ-
បជីាទទលួរងសម្ពាធខា្លាងំឱេយធ្វើ
ដចូ្នេះកដ៏ោយ។នេះមនិតេមឹតេ
ដោយសារតេការគោរពខា្ជាប់-
ខ្ជួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនលើ
គោលការណ៍អពេយាកេតឹនងិមនិ
ចលូបកេសសម្ពន័្ធប៉ណុ្ណោះទេតេវា
ក៏ដោយសារតេផលប៉ះពាល់
ជាក់ស្តេងដេលអាចកើតមន
ទៅលើផលបេយោជន៍ជាតិ
របស់ខ្លនួបេសនិបើកម្ពជុាផ្តៅច់
ទំនាក់ទំនងជាមួយទីកេុងប៉េ-
កាំងឬវា៉ាសុីនតោន។
ក្នងុកេបខណ័្ឌទ្វេភាគីទោះល្អ

ឬអាកេក់ទាំងចិននិងអាមេរិក
បានដើរតួនាទីយ៉ាងធំធេងនៅ
ក្នុងបេវត្តិសាស្តេសម័យទំនើប
របស់បេទេសកម្ពុជាដូច្នេះ
សមេប់បេទេសទាំង២ការ-
ផ្តៅច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបេទេស
កម្ពុជាក៏មិនមេនជាជមេើស
ដូចគ្នា។បេទេសទំាង២បានវិនិ-
យោគយ៉ាងចេើនសន្ធកឹសនា្ធាប់
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាហើយ
ការវិនិយោគគឺមិនមេនសំដៅ
តេទៅលើទឹកលុយនោះទេ។
មេយា៉ាងទៀតក៏មិនមនន័យថា
កចិ្ចសហបេតិបត្តិការជាក់ស្តេង

គឺដាក់កមេិតតេទៅលើវិស័យ
យោធាឬការចូលរួមក្នងុទសេសន-
វិស័យដ៏ធំធេងណាមួយរបស់
មហាអំណាចដេលគ្មានអ្វីឱេយ
បេកដបេជាទាងំខ្លមឹសារនងិ
គមេងជាក់ស្តេងនោះដេរ។
នេះគជឺាការពតិដេលកម្ពជុា

មិនអាចធ្វើឱេយខូចខាតទំនាក់-
ទំនងជាមួយមហាអំណាច
ទាំង២បានហើយក៏ជាផល-
បេយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពជុាក្នងុ
ការខិតខំស្វេងរកភាពបំពេញ
បន្ថេមនេទំនាក់ទំនងជាមួយ
នឹងបេទេសទាំង២ផងដេរ។
បើគិតពីជំហរនយោបាយ

ទាំងចិននិងអាមេរិកតេងតេ
អះអាងថាពកួគេគទំេឯករាជេយ
និងជមេើសអធិបតេយេយរបស់
កម្ពុជា។សំណួរនៅតេង់ថាតើ
និយមន័យ“ឯករាជេយរបស់កម្ពជុា”
ដេលចនិនងិអាមេរកិនយិយ
ខុសគ្នាតេង់ណា?បេសិនបើ
ដូចគ្នាបេទេសទាំង២គួរតេ
សេណុកកាយសេណុកចិត្តនៅ
ពេលដេលកម្ពុជាមនទំនាក់-
ទំនងល្អទាំងសងខាងពេះ
នេះគឺជាការគោរពលើសិទ្ធសិមេច
និងផលបេយោជន៍ជាតិកម្ពជុា។
បេសិនបើមិនមនន័យដូចគ្នា
ទេនោះបានន័យថាការអះអាង
របស់ពួកគេគឺបានតេនិយយ
គ្មានខ្លឹមសារ។
គជឺាការធម្មតាដេលបេទេស

ទាងំ២ចងប់ានអ្វីដេលល្អបផំតុ
ពីកម្ពុជាប៉ុន្តេវាជាបេការសម-
សេបនងិយតុ្តិធម៌ផងដេរដេល
កម្ពជុាក៏ចង់បានអ្វីដេលល្អបំផុត
ពីពួកគេដូចគ្នា។ជាអកុសល

ការគោរពលើសមភាពអធិប-
តេយេយមនិមេនតេងតេតេវូបាន
អនុវត្តនោះទេនៅក្នុងនយោ-
បាយអន្តរជាតិ។អសមភាព
អណំាចបានសម្តេងចេញយ៉ាង
ចេបាស់លាស់ហើយករណីនេះ
មិនមេនសំដៅតេលើបេទេស
ចនិនងិអាមេរកិនោះទេ។ឧទា-
ហរណ៍ទូតបេទេសខ្លះតេងតេ
ទាមទារសំុជួបជាមួយរដ្ឋមន្តេី-
ការបរទេសរបស់កម្ពុជា ប៉ុន្តេ
ផ្ទុយទៅវិញទូតរបស់កម្ពុជា
មនិងាយនងឹបានជបួមន្តេីថា្នាក់
បេធាននាយកដា្ឋាននេកេសួង-
ការបរទេសរបស់ពួកគេផង។
បើគិតពីទសេសនៈសេដ្ឋកិច្ចយើង

អាចមនការងាយយល់ជាងទៅ
លើចណំចុដេលថាទនំាក់ទនំង
កម្ពុជាជាមួយចិននិងអាមេរិក
មនភាពបំពេញបន្ថេមគ្នាហើយ
មិនអាចកាត់ផ្តៅច់គ្នាបាន។
ចិនបាននិងកំពុងជួយកសាង

ហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធរូបវន្តជាចេើន
ដល់កម្ពុជាដេលបានជួយ
ពងេឹងភាពតភា្ជាប់នេដេនដី
របស់កម្ពុជានិងពងេឹងការ-
តភា្ជាប់ទីផេសារនិងខេសេចងា្វាក់-
ផលិតកម្មក្នុងសេុក។ចិនបាន
និងកំពុងតេវិនិយោគជាចេើន
លើវិស័យវាយនភណ្ឌរបស់
កម្ពុជានេះក៏ពេះថាកម្ពុជា
បានទទួលការអនុគេះពីទីផេសារ
អាមេរិក។នៅពេលដេលចិន
បានវនិិយោគរាប់ប៊ីលានដលុា្លារ
នៅកម្ពុជាចំនួននេះបានបេ-
កា្លាយទៅជាទំនិញរាប់ប៊ីលាន
ដុលា្លារដេលកម្ពុជានាំចេញទៅ
អាមេរិកដេរ។បានន័យថាបើ
កម្ពជុាគ្មានទផីេសាររបស់អាមេរកិ
ចិនក៏មិនមកវិនិយោគដេរ។
មួយវិញទៀតបើកម្ពុជាគ្មាន
សមត្ថភាពផលិតដេលគំទេ
ដោយការវិនិយោគពីចិនការ-
ផ្តល់ភាពអនគុេះទផីេសាររបស់
អាមេរិកគឺគ្មានន័យនិងផលបេ-
យោជន៍អ្វីឡើយសមេប់កម្ពជុា។

   អាមេរិកបានទទួលផលពី
ទំនិញធូរថ្លេពីកម្ពុជា ចិនបាន
ទទួលផលពីខេសេចងា្វាក់ផលិត-
កម្ម និងតម្លេ រីឯកម្ពុជាបាន
ទទួលផលពីការបង្កើតការងារ
ការបង្កើតចំណូលការពងេឹង-
ស្តង់ដាការងារសីលធម៌-
ការងារការលើកស្ទួយសិទ្ធិ
កម្មករ។ល។នេះហើយគឺជា
ភាពបំពេញបន្ថេមផ្នេកសេដ្ឋ-
កិច្ចដេលចំណេញសមេប់
គេប់ភាគី។
បើគតិពីទសេសនៈយទុ្ធសាស្តេ

យោធាវាមិនមេនជាផលបេ-
យោជន៍កម្ពុជាសោះឡើយ
ដេលខ្លួនតេូវកា្លាយជាដេជើង
បមេើឱេយយោធាបេទេសដទេ។
ក្នងុអតតីកាលកម្ពជុាបានផ្តល់
ការគំទេដល់វៀតណាមតាម-
រយៈ“ផ្លវូលំសហីន”ុ(Sihanouk
Trail)ដេលតភា្ជាប“់ផ្លវូលំហជូ-ី
មញិ”នៅភាគខាងតេបងូបេទេស
ឡាវដេលជាផ្លវូលំសម្ងាត់សមេប់
នាំអាវុធសេបៀងពីវៀតណាម
ខាងជើងទៅវៀតណាមខាង
តេបូងហើយតេូវបានបេើបេស់
ដោយកងទ័ពបេជាជនវៀត-
ណាមនិងរណសិរេសរំដោះជាតិ
(វៀតកុង)នៅក្នងុសង្គេមវៀត-
ណាមពីឆ្នាំ១៩៦០ដល់ឆ្នាំ
១៩៧៥។ដោយសារតេមូល-
ហេតុនេះអាមេរិកបានទម្លាក់
គេប់បេកដូចកេលពេំមកលើ
ទឹកដីកម្ពុជាចាប់ពីចុងទស-
វតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ដល់ទសវតេសរ៍
ឆ្នាំ១៩៧០។គេបា៉ាន់សា្មានថា
អាមេរិកទម្លាក់គេប់បេកលើ
ទឹកដីកម្ពុជាជាង២លានតោន
ធ្វើឱេយសា្លាប់និងរបួសបេជាជន
ខ្មេរយ៉ាងតិច១០មុឺននាក់
ហើយបេជាជន២លាននាក់
ទៀតបាត់បង់ទីជមេក។
បន្ថេមលើការរងគេះខាង-

លើអ្នកសេវជេវជាចេើនបាន
វនិចិ្ឆយ័ថាការទម្លាក់គេប់បេក
របស់អាមេរិកលើទឹកដីកម្ពុជា

គឺជាកតា្តៅមួយដេលចូលរួមចំ-
ណេកដល់ការងើបឡើងនេ
របបបេលយ័ពជូសាសន៍ប៉លុ-
ពត។ចាប់តាងំពីពេលនោះមក
និម្មានបនកម្មសន្តិសុខនិង
ជញ្ជីងតុលេយភាពអំណាចនៅ
ក្នុងតំបន់ពុំមនអំណយផល
ចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
របស់កម្ពុជានោះឡើយ។៧០
ឆ្នាំកេយសង្គេមលោកលើក
ទី២កម្ពជុារងគេះដោយសង្គេម
ដោយតួអង្គតំណាង(proxy
wars)នងិសង្គេមសុវីលិជាង
៣០ឆ្នា។ំតើអាចទៅរួចទេដេល
កម្ពុជាអាចបំភ្លេចបេវត្តិសាស្តេ
ដ៏សេនជូរចត់នេះ?តើសម-
ហេតុផលទេដេលកម្ពុជាចង់
កា្លាយជាតួអង្គសាជាថ្មីម្តងទៀត
ដចូនៅក្នងុសង្គេមដោយតអួង្គ
តំណាងកាលពីអតីតកាល?
ដើមេបីបពុ្វហេតុសន្តសិខុជាតិ

គឺជារឿងធម្មតាដេលកម្ពុជា
តេវូពងេងឹកចិ្ចសហបេតិបត្តកិារ
យោធាជាមួយនឹងបណា្តាបេទេស
ជាមិត្តបូករួមទាំងចិនអាមេរិក
នងិសមជកិអាសា៊ានជាដើម។
កិច្ចសហបេតិបត្តិការទាំងនេះ
មិនគួរតេូវបានគេសន្មតថាជា
ការបមេើឱេយការពងេីកឥទ្ធិពល
យោធាបរទេសឬកសាងសម្ពន័្ធ-
មិត្តនោះឡើយ។
ទាក់ទងនឹងការសងេស័យលើ

មូលដា្ឋានយោធាចិននៅក្នុង
ទកឹដីកម្ពជុាវាពតិជាគ្មានភាព-
ចំាបាច់ដេលកម្ពជុាតេវូធ្វើតមេប់
តាមបេទេសថេនិងសិង្ហបុរី
ដេលបានផ្តល់មលូដា្ឋានយោធា
របស់ខ្លួនឱេយបរទេសបេើបេស់
នោះទេ។បើកេឡេកមើលទំនាក់-
ទំនងមិនសូវមនស្ថិរភាពជា-
មួយអាមេរិកកម្ពជុាគ្មានផល-
បេយោជន៍អ្វីក្នុងការបង្កភាព-
រកាំចិត្តណាមួយជាមួយកេុង-
វា៉ាសុីនតោននោះទេហើយបើ
មើលលើទំនាក់ទំនងជាមួយ
បេទេសជិតខាងថេនិងវៀត-

ណាមដេលកំពុងតេមនភាព
ល្អូកល្អិននឹងគ្នាវាក៏គ្មានបេយោ-
ជន៍អ្វីសមេប់កម្ពុជាក្នុងការ-
បង្កការសងេស័យពីបេទេសទាំង
២ដេរ។
បេសិនបើវៀតណាមដេល

ជាបេទេសកុម្មុយនីស្តអាចធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មជាង១០០បី៊លាន-
ដុលា្លារក្នងុ១ឆ្នាំជាមួយចិនហើយ
អាចមនកចិ្ចសហបេតិបត្តិការ
ល្អជាមួយអាមេរិកទៀតដូច្នេះ
វាគ្មានហេតុផលអ្វីដេលកម្ពុជា
មិនអាចទាក់ទងចិនផងនិងអា-
មេរកិផងក្នងុពេលតេមយួនោះ
ទេ។មេយា៉ាងទៀតវៀតណាមក៏គ្មាន
ផ្តល់មូលដា្ឋានយោធារបស់ខ្លួន
ឱេយបរទេសបេើបេស់ដេរបើទោះ-
បីជាខ្លនួមនជម្លាះដេនអធបិ-
តេយេយក្នុងសមុទេចិនខាងតេបូង
ជាមួយចិនក៏ដោយ។
នៅពេលដេលកម្ពុជាតេូវការ

ធ្វើពពិធិកម្មកចិ្ចសហបេតិបត្ត-ិ
ការយោធាបេទេសដេគូក៏គួរ
តេយល់ពីទសេសនៈរបស់កម្ពុជា
ចំពោះការគំរាមកំហេងលើ
សន្តិសខុជាតិរបស់កម្ពជុាដចូ-
ជាគេះថា្នាក់នេការជំរុញការ-
ផ្លាស់ប្តូររបបការរំលោភលើ
អធិបតេយេយ និងការលូកដេ
ចូលនយោបាយនិងកិច្ចការផ្ទេ-
ក្នងុរបស់កម្ពជុាផងដេរ។បើមនិ
ដូច្នេះទេការពងេីកកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការយោធាមនហានិ-
ភយ័ណាស់ចពំោះកម្ពជុាដេល
នៅតេមនដិតដាមបេវត្តិសាស្តេ
សង្គេមនៅឡើយ។
ទាំងចិននិងអាមេរិកគួរតេ

គោរពកចិ្ចខតិខំបេងឹបេងរបស់
កម្ពជុាក្នងុការរកេសាឯករាជភាព
និងអធិបតេយេយរបស់កម្ពុជា។
បេទេសទាងំ២គរួយល់ថាការ-
ខិតខំការពារផលបេយោជន៍
ជាតិកម្ពុជាដោយមនទំនាក់-
ទំនងល្អជាមួយបេទេសទាំង-
សងខាងមិនមេនជាទោសទណ្ឌ
ដេលតេវូចាប់កហំសុនោះឡើយ។
បេទេសជាចេើននៅក្នងុតបំន់
សុទ្ធតេបេថា្នាចង់ឃើញទំនាក់-
ទនំងបេកបដោយស្ថរិភាពរវាង
ចនិនងិអាមេរកិជនំសួឱេយការ-
បេឈមមុខដូចសព្វថ្ងេដេល
បង្កជាការកង្វល់ដល់ស្ថិរភាព
និងសន្តិសុខក្នងុតំបន់។បេទេស
ជាចេើននៅក្នុងតំបន់សុទ្ធតេ
មនការជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនង
របស់ពួកគេជាមួយចិននិង
អាមេរិកមិនមេនជាទឹកនិង
បេងនោះទេ៕

ស៊ឹម  វីរៈ
ទីប្រឹក្រសា យ៊ទ្ធសាស្ត្រ  វិទ្រយាសា្ថាន - 
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ រដ្ឋ បាល កៃុង- 
សៀម រាប បៃកាស ឲៃយ ពលរដ្ឋ 
ដៃល មាន សំណង់ឬ តូប នៅ តាម  
កំណាត់ ផ្លូវជាតិ លៃខ ៦ ចាប់ ពី 
ស្តុ ប សុខា រហូត ដល់ រង្វង់ មូល 
ពៃះ បាទ ជយ័ វរ្មន័ ទ ី៧  រុះរើ ចៃញ 
ដើមៃបី រៀបចំ កៃលម្អ ផ្លូវ នៃះ ឲៃយ 
មាន  ការ ងាយ សៃលួរៀបចចំរា- 
ចរណ ៍សណា្តាប ់ធ្នាប ់ស ុវត្ថ ិភាព 
ល្អ និង លើក កម្ពស់ សោ ភណ- 
ភាព ទីកៃុង ឲៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ។

តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ រប ស ់
រដ្ឋ បាល កៃងុ សៀម រាប ដៃលចៃញ  
ផៃសាយ ថ្មីៗ  នៃះ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា រាល់  

សណំង ់ឬ តបូដៃល ប៉ះ ពាលន់ៅ 
លើដី សា ធ រណៈ តៃូវ រុះរើ ចៃញ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ១៥ ថ្ងៃ  គិត  ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៨  សីហា តទៅ។ ក្នុង ករណី 
មនិ គោ រពតាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ 
នៃះ រដ្ឋ បាល កៃុង សៀម រាប នឹង 
អនុវត្ត វិធន ការ រដ្ឋបាល ដើមៃបី 
រុះរើ សមា្ភារ ទំាង នោះ ចៃញដោយ  
ពុ ំទទលួ ខសុ តៃវូ រាល ់ការ ខចូ ខាត 
ឬ បាត់ បង់ ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ ឡើយ ។

សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ដើមៃបី ឲៃយ ដណំើ រការ អនវុត្ត 
គមៃង ខាងលើ ឲៃយមាន បៃ សិ ទ្ធ- 
 ភាព និង មាន ភាព រលូ ន ឯក ឧ ត្តម 
លោក ជំទាវ  លោក លោក សៃី 
ដៃល ជា មា្ចាស់ កៃុម ហ៊ុន សហ- 

គៃស អាជីវ កម្ម ដ្ឋាន ផៃសារ គៃហ- 
ដ្ឋាន គៃះឹ សា្ថាន ឯក ជនដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ ទំាង អស់ តៃូ វរុះរើសំណង់  
តូប សំ យាប ខឿន ខៃសាច់ ថ្ម 
ការ៉ូឡា ឥដ្ឋ បណា្តាញ ខៃសៃភ្លើង 
ដៃល ធ្លាក់ រា យបា៉ាយ សួន ចៃបារ 
សមា្ភារ និង សំណង់ ផៃសៃងៗ  ពៃម- 
ទំាង បញៃឈប់ ការ លក់ ដូរ លើ សួន-  
ចៃបារនិង ផ្លូវ សា ធរ ណៈ» ។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ សីហា 
កៃុម ការងារ ចមៃុះ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
បាន ចុះ រើ ការ៉ូឡា  និង ដក ដើម- 
ឈើ នៅ សង ខាង ផ្លូវ ជាតិ លៃខ 
៦ ចាប់ ពី រង្វង់ មូល ពៃះ បាទ ជ័យ 
វ រ័ ន្ម ទី៧ ដល់ ភ្លើង ស្ដុប សុខា- 
អង្គរ ដើមៃបី បើក ពងៃកី  និងសមៃលួ 

ឲៃយ មាន សណា្តាប់ ធ្នាប់ ល្អ  និង 
ធនា សុវត្ថិ ភាព ចរា ច រណ៍ ។

លោក នួន ពុទា្ធា រា៉ា អភិ បាល 
កៃងុ សៀម រាប មនិ អាច សុ ំការ- 
អតា្ថាធិ បៃបាយ បន្ថៃម ជំុវិញ គមៃង 
ពងៃីក ផ្លូវ នៃះ បាន ទៃ ដោយ- 
សារ ទរូ សព័្ទ លោក  មនិ មាន អ្នក 
ទទួល កាល ពី មៃសិល មិញ ។

ក៏ បុ៉ន្តៃ តាម ទំព័រ ហ្វៃស បុ៊ក របស់ 
រដ្ឋបាល កៃុង សៀម រាប បាន ឲៃយ 
ដឹង ថ្មីៗ នៃះ ថា  គមៃង ផ្លូវ នៃះ 
នឹង ផ្តើម ធ្វើចាប់ពី ខៃ តុលា ឆ្នាំ 
២០២០ ខាង មុខ នៃះ ដោយ 
បៃើ ជំនួយ ពីគមៃង ធនា គារ- 
អភ ិវឌៃឍន ៍អាសុ ី(ADB)។ ទពំរ័- 
ហ្វៃ ស បុ៊ក ដដៃល បាន បញ្ជាក់ 

ថា  ផ្លវូ នៃះ មាន បណ្តាយ បៃវៃង 
៥  ៨០០ ម៉ៃតៃ ទទងឹ បៃវៃង ២៩ 
ម៉ៃតៃ ដោយ បៃង ចៃក ជា៦គន្លង  
ផ្លូវ ទៅ មក  ក្នុង នោះ មានផ្លូវ  
សមៃប ់រថ យន្ត ម៉តូ ូកង ់នងិផ្លវូ 
ថ្មើ រជើង មានទទងឹ សរបុ ៣ ម៉ៃតៃ 
ពៃម ទាងំ រៀបច ំសនួ ចៃបារ ពុះ ចៃក 
ទៃូង ផ្លូវ ទទឹង ២ម៉ៃតៃ ផង ដៃរ ។

លោក ឈមឹ ហៀង ជា ពល- 
រ ដ្ឋមា្នា ក់រស់ នៅតាម  ផ្លវូជាតិ លៃខ 
៦ តៃង់ ចំណុច គមៃង រៀបចំ 
ផ្លវូ នៃះ បាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី
មៃសិល មិញ ថា លោកក៏ដូច ជា 
ពលរដ្ឋ ផៃសៃងទៀត បាន សាទរ 
ចំពោះ គមៃង ពងៃកី ផ្លវូ នៃះ  ដៃល 
នឹងធ្វើ ឲៃយ ងាយ សៃួល ដល់ ការ- 

ធ្វើដំណើ រ។ លោក បន្តថា  ចំពោះ 
ផល ប៉ះពា ល់ វិញ គឺ នឹង មិន 
អាច ប៉ះពាល ់ចៃើន  ទៃ ពៃះ ផ្លវូ 
នៅ តំបន់ នៃះ មាន លក្ខណៈ ធំ 
ទូលាយ សៃប់ ទៅ ហើយ ។

ចំណៃក  កញ្ញា សុខ លី ដៃល 
រស់នៅ ក្នុង ទីតាំង នៃះមា្នាក់ដៃរ 
បាន បៃប់ ថា ពៃល នៃះ  មានការ- 
 រុះរើ សំណង់ខ្លះ នៅសងខាង ផ្លូវ 
ហើយ ដើមឈើ មួយ ចំនួនតៃវូ- 
បាន ដក ចៃញ  ដើមៃបី សមៃលួ ដល ់
គមៃង អភិ វ វឌៃឍន៍ នៃះ ។ កញ្ញា 
ថា៖ «ការ ពងៃីក ផ្លូវ នៃះ  កាន់ តៃ 
ល្អ ពៃះវា អត ់មាន គៃះថា្នាកអ់្វ ី 
ទៃ ។ណាមួ យ  ផ្លវូកាន់ តៃធំ   ងាយ- 
សៃួល ធ្វើដំ ណើរ  ទៅមក» ៕ 

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ និសៃសិត  និង ពលរដ្ឋ 
មួយ កៃុម  នឹង ធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ 
អហងិៃសា នៅស បា្តាហក៍ៃយ  ដើមៃប ី 
ទាមទារ រក យុត្តិធម៌ សង្គម  និង 
សុំឱៃយ ដោះលៃង លោក រ៉ុង ឈុន  
លោក សួង  សុភ័ណ្ឌ  និង យុវជន 
៣របូ ទៀត  ដៃល តៃវូបានចាបខ់្លនួ  
ឃុ ំឃំាង  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការថ្លៃង រឿង 
ពៃំដៃន។  ការ តវា៉ានៃះ នឹង ធ្វើ ឡើង 
រយៈ ពៃល ៩ថ្ងៃ  នៅ ទលីាន បៃជា- 
ធិប  តៃយៃយ  ក្នុង ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ។

លោក មាន ពៃហ្មមនុ ី អាយ ុ៣៥ 
ឆ្នា ំ ជានសិៃសតិ នៃសាកល វទិៃយាលយ័   
ឯក ជន មួយ ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ   
ថា  លោក  និង យុវជន ផៃសៃង ទៀត  
រួម គា្នា ធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ អហិងៃសា  
តវា៉ា រកយុត្តិ ធម៌ សង្គម  និង សិទ្ធិ- 
មូលដ្ឋាន  និង ទាម ទារ ឱៃយ អាជា្ញាធរ   
ដោះ លៃង លោក រ៉ុង ឈុន  និង 
មនសុៃស ៤ នាក ់ផៃសៃង ទៀត ដៃល តៃវូ- 
បាន អាជា្ញាធរ ចាប់ ឃុំ ខ្លួន ដោយ 
អយតុិ្ត ធម។៌ ពកួគៃ គៃន ់តៃ សម្តៃង-   
មត ិព ីពៃដំៃន  បញ្ចៃញ មត ិទាមទារ 
ឱៃយ មាន សៃរើភាព លើ ការ ឃុខំ្លនួ មយួ   
ដៃល អយុត្តិធម៌ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«នៃះ ជា ការ ជនូ- 
ដណំងឹ លើក ទ២ី នៃការធ្វើ បាតកុម្ម 
របស់ យើង ទៅ សាលាកៃុង ដៃល 
ពីមុន យើង គៃង ធ្វើ រយៈ  ពៃល 
១ខៃ  ពៃញ។ ប៉ុន្តៃ ដោយសារ ប៉ះ- 
ពាល់ ថ្ងៃបុណៃយ ជាតិ  ទើប យើង ធ្វើ- 
ការ សមៃួល មក ធ្វើ តៃ ៩ថ្ងៃ វិញ  គឺ 
ពី ថ្ងៃទី ៧ ដល់ ថ្ងៃ ទី១៥  ខៃកញ្ញា ។  
យើង បាន សមៃច ចិត្ត ថា  យើង 
មនិ  បាច ់ធ្វើ កណំត ់ហៃត ុ លក្ខខណ្ឌ  
ឬកិច្ច ពៃមពៃៀង អីជាមួយ នឹង 
សាលា កៃុង ដូចមុន ទៀត ទៃ»។

លោក ថា ៖«យើង នៅ តៃ  ធ្វើ  ទោះ-  
បជីា អាជា្ញាធរ ពៃមាន ចាតវ់ធិន  ការ 

យា៉ាងណា កដ៏ោយ  ដោយ សារ ដើមៃបី 
ស្វៃង រក យុត្តិ ធម៌ សង្គម  និង សិទ្ធិ 
ជា មូលដ្ឋាន របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ» ។

មនសុៃស ៥របូ  ដៃល  តៃវូ បាន ឃុ ំខ្លនួ   
គឺ មាន លោក  រ៉ុង ឈុន  បៃធន 
សហ ភាព សហជពី កម្ពជុា  លោក 
សងួ សភុណ័្ឌ  បៃធន បកៃស ខ្មៃរ ឈ្នះ  
យុវតី  ឈឿន ដរា៉ាវើ  យុវជន  ហ៊ុន 
វណ្ណៈ  និង យុវតី  ស កន្និកា។

លោកមាន ពៃហ្មមនុ ី បន្ថៃមថា  
ការ តវា៉ា ទាមទារ ដោយ ការ សម្តៃង- 
មតិ  មិន មៃន ជាការ ខុស ចៃបាប់ ទៃ  
ដោយសារ ជា ការ ស្នើ ឱៃយ មាន ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  និង 
ការសម្តៃង មតិ សៃប ទៅ តាម- 
ចៃបាប់ នៃ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ។ 

លោក  ម៉ៃត មាសភក្តី  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សាលារាជ ធនី ភ្នំពៃញ  មិន 
ធ្វើអតា្ថាធិបៃបាយលម្អិតទៃ ដោយ 
បៃប  ់ពីមៃសិលមិញ ថា កៃមុមន្តៃ ី នងិ  
និសៃសិត កំពុងពិភាកៃសាគា្នា ។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌  
លោក ជនិ មា៉ាលនី  ថ្លៃងថា  ការតវា៉ា  
ការជបួ ជុដំោយ សន្តវិធិ ី គ ឺជា សទិ្ធ-ិ 
សៃរើ ភាព របស ់ពលរដ្ឋ  ។ ប៉នុ្តៃ ដើមៃបី 
ទទលួ បាន ការការពារ តាម  ផ្លវូ ចៃបាប ់ 
តៃូវអនុវត្តទៅ តាម នីតិ វិធី  និង 
បៃបបទ ដៃលមាន បញ្ញត្តិ  នៅ ក្នុង 
ចៃបាប់ ដៃល មាន ជា ធរមាន។

 លោក សុឹង សៃន ករុណា  មនៃ្តី  
អ្នក នា ំពាកៃយ សមាគម ការពារ សទិ្ធ ិ
មនុសៃស( អាដហុក) ថ្លៃងថា  ការ-  
តវា៉ា របស ់ពលរដ្ឋ  គ ឺជាសទិ្ធ ិសៃរើ ភាព 
ក្នងុ សង្គម បៃជា ធបិ តៃយៃយ  នៅ ពៃល   
ពួក គៃ យល់ ថា  អ្វី ដៃល កើតឡើង 
ដោយ ភាព អយុត្តិធម៌។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖ «យើង មាន ការ- 
ពៃួយ  បារម្ភ ចំពោះ ការ តវា៉ា នៃះ  
ពៃះ កន្លង មក ការទាមទារ តវា៉ា 
តៃង ធ្វើ ឡើង ដោយ មិន មាន ភាព- 
រលនូ ទៃ  គ ឺតៃង តៃមាន ការបងៃ្កាប 
ពី អាជា្ញាធរ របស់ រដ្ឋាភិបាល»៕

វ៉ន ដារា៉ា

ភ្នពំេញៈ កៃមុ ការងារចៃបាប ់របស ់  
រដ្ឋា ភបិាល  កពំងុ ពនិតិៃយ លើ នតី ិវធិ ី 
និង អនុសញ្ញា អន្តរ ជាតិ នានា  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ចៃបាប់  ស្ដីពី សមា គម 
និង អង្គ ការ  កៃ រដ្ឋា ភិបាល  ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប សំណើ របស់ អង្គ ការ 
សង្គម សុីវិល ដៃល បាន  ស្នើ សុំ ធ្វើ- 
វិសោធន កម្ម ចៃបាប់ នៃះ ចំនួន ១៤  
មាតៃ  ខណៈ សណំើ ទាងំ នៃះ កៃមុ- 
ការងារ ពនិតិៃយ ឃើញ ថា  មយួ ចនំនួ 
មិន សម ហៃតុ ផល ។

លោក  ប៊នុ ហនុ  រដ្ឋលៃខាធកិារ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ  និងជា បៃធន 
កៃុមការងារ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  
ស្តអីពំ ីការដោះ សៃយ ស ំណើ នងិ 
សំណូមពរ របស់ អង្គការ សង្គម 
សុវីលិក្នងុ ការ ធ្វើ វសិោធ នកម្ម ចៃបាប ់
ស្ដី ពី សមាគម និង អង្គការ  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី៣០  សីហា 
ថា ការសុំ ធ្វើ វិសោ ធ  នកម្ម ចៃបាប់ 
ទាងំ ១៤មាតៃ របស ់សង្គម សុវីលិ នៃះ  
មាន មាតៃ មយួ ចនំនួ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
កៃសងួ សា្ថាបន័ ផៃសៃងៗ ដៃល ទាមទារ   
ឱៃយ មាន ការ ផ្ដល់ យោបល់ បន្ថៃម។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ឆ្លង កាត់ កិច្ច- 
បៃជំុ រួម ជាមួយ អន្តរកៃសួង កាលពី 
ថ្ងៃ សុកៃ សបា្ដាហ៍មុន នៃះកៃមុ ការ ងារ   
រដ្ឋាភិបាល  តៃវូ ការ សិកៃសា  សៃវជៃវ 
បន្ថៃម ទៀតលើចៃបាប់ជាតិ  និង 
អន្តរជាតិ  ដើមៃបី ដក់ របាយ ការណ៍ 
ជូន រដ្ឋាភិបាល ។  សំណើ របស់ 
អង្គការ សង្គម សីុវិល ទំាង នៃះ មាន 
ចំណុច មួយ ចំនួនមិន សម ហៃត -ុ  
ផលទៅ នឹង បញ្ហា ដៃល សង្គម-  
សីុវិល លើកឡើង ជា ទឡ្ហកីរណ៍»  ។ 

លោក ឱៃយ ដឹង ថា  បច្ចបុៃបន្ន  គៃប់ 
កៃសួង  សា្ថាប័ន  បាន ទទួល សំណើ 
របស់ សង្គម សីុវិល  ដៃល ស្នើ សំុ ធ្វើ- 

វិសោធនកម្ម ទំាង១៤ មាតៃ នោះ 
ហើយ។ កៃសួង  សា្ថាប័ន នីមួយៗ 
ស្នើ សិកៃសា សៃវ ជៃវ បន្ថៃម ទៅ លើ 
សំណើ ទំាង នោះ  ពៃះ មាតៃ ដៃល 
ស្នើ សំុកៃនោះ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សមត្ថ កិច្ច   
របស់ កៃសួង សា្ថាប័ន ទំាង អស់  ដៃល   
បាន និងកំពុង អនុវត្ដ កន្លង មក។ 

លោកបុ៊ន ហុន  ថ្លៃង ថា ៖« សមៃប់   
ខ្ញុ ំជាបៃ ធន កៃមុ ការងារ នៃះខ្ញុ ំបាន- 
ស្នើ ឱៃយ កៃសួង សា្ថាប័ន ដៃល ជា សមា- 
ជិក កៃមុ ការងារ  ពិនិតៃយ សៃវ ជៃវ ឱៃយ 
បាន ល្អតិ ល្អន់  ដើមៃបី ជាមូលដ្ឋាន 
ដក់ របាយការណ៍ ទៅ បៃមុខ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល»។ លោក ថា កិច្ច ការ-   
ងារ នៃះ  តៃវូ ធ្វើ ឡើង ដោយ មាន 
មូលដ្ឋាន ចៃបាស់ លាស់។  បើ ការ ធ្វើ- 
វិសោធន កម្ម លើ មាតៃ មួយ ណា  គឺ 
តៃវូ ពិនិតៃយ លើ ចៃបាប់  បទដ្ឋាន អន្តរ- 
ជាតិ  និង អនុសញ្ញា អន្តរ ជាតិ  ថា  
តើ ចំណុច ណាមួយ ដៃល ចៃង ទើប 
តៃវូ ធ្វើ វិសោ ធន កម្ម។ 

លោក ថា ៖«កម្ពជុា យើង តៃង តៃ 
ពងៃងឹទៅលើ ការអនុវត្ដ ចៃបាប់ រួម ជា- 
មួយ នឹង ការធនា បាន នូវ សុខ សន្ដ-ិ 
ភាព របស់ បុគ្គល។ ដូច្នៃះ យើង តៃវូ 

ធនា ឱៃយ បាន ចៃបាស់លាស់ លើ បញ្ហា 
នៃះ។ ខ្ញុ ំចង់ បញ្ជាក់ ថា   កៃមុ ការងារ 
មិន អាច ចៃះ តៃ សមៃច ដោយ គា្មាន 
ហៃតុ ផល  ឬក៏ លើក របាយ ការណ៍ 
ជូន ទៅ រាជ រដ្ឋាភិបាល ដោយ គា្មាន 
ហៃតុ ផល នោះ ទៃ  គឺ តៃវូ មាន មូល- 
ដ្ឋាន ជាក់លាក់ ថា  អង្គការ សង្គម- 
សីុវិល ស្នើ សំុ ធ្វើវិសោធន កម្ម នោះ 
មាន មូល ហៃតុ បៃប ណា ខ្លះ»។

កាលពី ថ្ងៃទី៦  ខៃ កក្កដ  កៃមុ- 
ការងារ  របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន- 
បញ្ចប់ កិច្ច បៃជំុ លើក ចុង កៃយ 
ជាមួយ កៃមុ អង្គការ សង្គម សីុវិល 
ជាតិ  កៃយ ពី បៃជំុ ជាមួយ គា្នា ចំនួន 
៦លើក  ចាប់តំាង ពី ខៃវិច្ឆកិា  ឆ្នាំ 
២០១៩   ដល់ ថ្ងៃទី ៦ ខៃ កក្កដ  ឆ្នាំ 
២០២០។ កៃយ បញ្ចប់ កិច្ច បៃជំុ នៃះ   
សង្គម សីុវិល បានស្នើ សំុ ធ្វើ វិសោធន- 
កម្ម លើ មាតៃ ចំនួន ១៤នៃ ចៃបាប់ 
ស្ដពីី សមាគមនិង អង្គការ   នៃះ។ 

លោក បា៉ា ចន្ទរឿន  បៃធន វិទៃយា- 
សា្ថាន បៃជាធិបតៃយៃយ កម្ពជុា ថ្លៃងថា ៖ 
« មាតៃ ទំាង ១៤ដៃល អង្គការ 
សមា គម បាន លើកឡើង ទៅ កៃមុ 
ការងារ របស់ រដ្ឋា ភិបាល នាពៃល 

កន្លង មក នោះ  គឺ វា ប៉ះ ពាល់ នឹង ជា 
បន្ទកុ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅ ដល់ លម្ហ សិទ្ធិ 
សៃរើ ភាពនៃ ការ បង្កើត សមា- 
គមនិង អង្គ កា រ  កៃ រដ្ឋា ភិ បាល 
ក៏ដូច ជា ការអនុវត្ដ សកម្ម ភាព 
និង បៃតិ បត្ដ ិការ ក្នងុ កិច្ចការងារ 
លើក កម្ពស់ ដំណើរ ការបៃជា  ធិប-  
តៃយៃយ ការ គោរព សិទ្ធ ិមនុ សៃស  និង 
ការអភិវឌៃឍ សង្គម ជាដើម» ។

លោកចន្ទរឿន  បន្តថា  ដូច្នៃះ អ្វី 
ដៃល  អង្គការ សង្គម សីុវិល លើក- 
សំណើ នៃះ  ដើមៃបី ជួយ សមៃលួ កំុ ឱៃយ 
ចៃបាប់ នៃះ កា្លាយ ទៅជា បន្ទកុ ដៃល 
ដក់ សមា្ពាធ ទៅ លើ អង្គការ សង្គម- 
សីុវិល  មិនអាច មាន សិទ្ធ ិសៃរើ ភាព  
គៃប់គៃន់  ក្នងុ ការ អនុវត្ដ កិច្ច ការងារ 
របស់ ខ្លនួ  បៃកប ដោយ បៃ សិទ្ធភាព 
បៃសិទ្ធផល  មាន ស្វយ័ ភាព  និង 
ឯករាជភាព របស់ ខ្លនួ បាន។

លោក ជិន មា៉ាលីន  រដ្ឋលៃខាធិការ  
កៃសួង យុត្ដធិម៌  និង ជាសមាជិក 
កៃមុការងារ អន្តរកៃសួង ដៃល បាន- 
បៃជំុ ពិភាកៃសា លើ មាតៃ ទំាង១៤ 
ថ្លៃងថា  សំណើ ធ្វើ វិសោធន កម្ម 
ចៃបាប់  របស់ អង្គការ សង្គម សីុ វិល នៃះ  
គឺ ផ្ដាត ទៅលើ ផល បៃយោជន៍  
សៃរើភាព  សិទ្ធ ិ  ឯករាជភាព  និង 
ស្វយ័ ភាព របស់ កៃមុ ខ្លនួ ជាធំ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«បុ៉ន្ដៃ ចំពោះ 
ការទទួល ខុស តៃវូ គឺ ពួកគាត់ មិន 
ចង់ បាន ទៃ ។ ពួកគាត់ ចង់ បាន តៃ  
សិទ្ធសិៃរើភាព  ឯករាជភាព។  ក្នងុ- 
នោះ ពួកគាត់ ចង់ ធ្វើ អ្វ ីសៃចតៃ ចិត្ដ 
ដោយ   គា្មាន ការ តៃតួ ពិនិតៃយនិង មិន 
មាន ការ ទទួល ខុស តៃវូ អ្វ ីទំាង អស់ ។  
ក្នងុ នោះ មាន ដូចជា  តមា្លាភាព ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ តមា្លាភាព ផ្នៃក សកម្មភាព  
ដៃល ពួកគាត់ តៃវូ ធ្វើ របាយការ ណ៍ 
ជូន រដ្ឋា ភិបាល  ដោយ សំុ មិន ធ្វើ- 
ការងារ ទំាង នៃះ»៕

រដ្ឋបាលក្រងុសៀមរាបឲ្រយពលរដ្ឋរុះរើសំណង់ច្រញពីកំណាត់ផ្លវូល្រខ៦ ដើម្របីក្រលម្អ

ក្រមុនិស្រសិតនឹងធ្វើបាតុកម្មសបា្តាហ៍ ក្រយ 
សំុដោះល្រងមនុស្រស៥នាក់ពាក់ព័ន្ធព្រដំ្រន

មន្ត្ររីដ្ឋាភិបាល កំពុងពិនិត្រយនីតិវិធីសំណើសំុ 
ក្រច្របាប់ស្តពីីអង្គការ សមាគម រប ស់សង្គមសីុវិល

តំណាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិភាកេសាចេបាប់ស្តពីីអង្គការ ថ្ងេទី២៨ សីហា។ រូប កៃសួងមហាផ្ទៃ



តពីទំព័រ១...ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្របីឲ្រយ
ក្រម៉ហ៉៊នNUTRILATTMAS-
TERLMCo,LTD ដ្រលជា
ក្រ៉មហ៊៉ននាំចូលម្រសៅផលិត-
ផលទកឹដោះគោផ្រសំតាមរបូមន្ត
ម៉ាក Nutrilattគោរពតាម
ច្របាប់កម្ពុជានិងស្តង់ដាអន្តរ-
ជាតិសំដៅធានាលើកកម្ពស់
ស៉វត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកក៏បានស្នើផងដ្ររដល់

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបន្ត
ត្រួតពិនិត្រយ និងវិភាគកម្រិត
ជាតិដ្រកនិងជាតិស័ង្កសីនៅក្នុង
Bacthes ផ្រស្រងទៀតន្រផលិត-
ផលទឹកដោះគោម្រសៅផ្រសំតាម
រូបមន្តរបស់ក្រ៉មហ៊៉នម្រសៅទឹក-
ដោះគោនានាដ្រលកំព៉ងចរា-
ចរលក់ដូរនៅក្នុងប្រទ្រស-
កម្ពុជា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំបាន

តាមដានយ៉ាងយកចិត្តទ៉ក-
ដាក់លើលទ្ធផលន្រការវិភាគ-
វិទ្រយាសាស្ត្រចំពោះកម្រតិជាតិ-
ដ្រក និងជាតិស័ង្កសីដ្រល
មនក្នុងផលិតផលន្រះ(Nu-
trilatt)ហើយមនការព្រួយ-

បារម្ភជាខ្លាំងចំពោះផលប៉ះ-
ពាល់ដល់ស៉ខភាពនិងការអភិ- 
វឌ្រឍសតិបញ្ញាសា្មារតីកាយ-
សម្របទារបស់ទារកនិងក៉មរ»។
លោកបានបញ្ជាក់បន្តទៀត

ថា៖«ដើម្របីទប់សា្កាត់បញ្ហាទាងំ-
ន្រះក៉ំឲ្រយមនផលិតផលទឹក-
ដោះគោម្រសៅផ្រសំតាមរូបមន្ត
របស់ក្រ៉មហ៊៉នផ្រស្រងៗទៀត
ដ្រលកពំង៉លក់លើទផី្រសារដ្រល
អាចបង្កមហន្តរាយដល់សខ៉ភាព
និងការអភិវឌ្រឍរបស់ទារកនិង
ក៉មរខ្ញុំសូមគំាទ្រដល់ចំណាត់-
ការតាមផ្លូវច្របាប់នានា របស់
ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មនងិសា្ថាបន័
ពាកព់ន័្ធនងិសមូសណំមូពរឲ្រយ
ចាត់វិធានការឲ្រយបានតឹងរ៉ឹង
ចំពោះក្រ៉មហ៊៉ន»។
កាលពីថ្ង្រទី២៦ខ្រសីហា

នាយកដា្ឋានក.ប.បន្រក្រសងួ-
ពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំកិច្ច-
ប្រជ៉ំមយួដោយមនការចលូរមួ
ពីតំណាងក្រ៉មហ៊៉ន NUTRI-
LATTMASTERLMCo,LTD
តំណាងគ្រសួារទារករងគ្រះ
និងអង្គការសង្គមស៉ីវិលដើម្របី
បើកស្រមសបំត៉្រពនិតិ្រយរមួគា្នា
នវូលទ្ធផលន្រការរកឃើញន្រះ

ប៉៉ន្ត្រក្រយមកលទ្ធផលទាំង
ន្រះ ក៏ត្រូវបានក្រម៉ហ៉៊នNU-
TRILATTMASTERLM
Co,LTDបដិស្រធ។
លោកសា៊ាងថ្រអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មបានឲ្រយដងឹ
កាលពីម្រសិលមិញថាការស្នើតាម
លិខិតរបស់លោកយឹមឆ្រលី
គឺស្របទៅនឹងចំណាត់ការ
របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនា
ព្រលបច្ចុប្របន្នដ្រលកំព៉ង
ស្រវជ្រវរាល់ផលិតផលដ្រល
បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស៉ខភាព។
ដោយសារត្រលទ្ធផលន្រការ-
រកឃើញរបស់ក្រសងួពាណជិ្ជ-
កម្មលើផលតិផលទកឹដោះគោ
Nutrilattន្រះត្រវូបានបដសិ្រធ
ដោយក្រ៉មហ៊៉ន។
លោកសា៊ាងថ្របានឲ្រយដឹង

ថ្រមទៀតថាភាគីទាំងអស់
នឹងស្វ្រងរកការពិភាក្រសាគា្នាបន្ត
ទៀតដើម្របីឈានទៅរកការ-
ពិសោធថ្មីដ្រលអាចឲ្រយភាគី
ទាងំសងខងទទលួយកលទ្ធ-
ផលន្រះបានទាំងអស់គា្នា។
លោកសា៊ាងថ្របានបញ្ជាក់ 

ឲ្រយដឹងទៀតថា៖ «សកម្មភាព
យើងគឺមិនម្រនសំដៅត្រទៅ
លើផលតិផលទកឹដោះគោន្រះ
ទ្រគឺយើងពនិតិ្រយទៅលើទនំញិ
ទាំងអស់»។
លោកថ្ល្រងទៀតថា៖«ប៉៉ន្ត្រ

ម្រសៅទឹកដោះគោន្រះគឺជារឿង
ថ្មីមួយដ្រលកំព៉ងត្រស្វ្រងរក
ឃើញ(បញ្ហា)ហើយក៏មនការ-
ជជ្រកគា្នារវាងក្រ៉មហ៊៉ន និង
ក្រសួងដើម្របីឲ្រយច្របាស់ថាតើវា
យ៉ាងម៉្រច?ព្រះធម្មតាក្រសួង
បានរកឃើញថាខ្វះជាតិដ្រក
ប៉ន៉្ត្រក្រម៉ហ៊ន៉ថាអត់ខ្វះទ្រ។ដូច្ន្រះ 
យើងនឹងជជ្រកគា្នារកដំណោះ-
ស្រយនៅលើរឿងហ្នឹង»៕

តពីទំព័រ១...ជំហររដា្ឋាភិបាល
ហើយនងិជហំរន្រគណបក្រសប្រឆាំង 
ហាក់ដូចជាមិនមនកន្ល្រងណា
ដ្រលអាចឈានទៅរកដំណោះ-
ស្រយបាន»។លោកបន្តថាលោក  
បានជួបជាមួយមន្ត្រីអង្គទូតអន្តរ-
ជាតិដោយមន្ត្រីទាំងនោះប្រប់ថា
គ្របានប្រងឹប្រងធ្វើអស់ហើយក្នងុ
ការសម្របសម្រលួរវាងគណបក្រស
កាន់អំណាចនិងអតីតគណបក្រស
ប្រឆាំង។នៅត្រខងភាគីខ្ម្ររទ្រ
ដ្រលមិនទាន់ឃើញមនការបន្ទន់
ឥរិយបថចង់ជជ្រកគា្នារកដំណោះ-
ស្រយ។លោកថាមនត្រការ-
ចលូរមួបោះឆ្នាតហើយមនកៅអី
នៅរដ្ឋសភាទ្រដ្រលយ៉ាងហោច-
ណាស់មនសំឡ្រងដើម្របីការពារ
ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិង
ការពារបូរណភាពទឹកដី។ «រហូត
មកដល់ព្រលន្រះមនរយៈព្រល
៣ឆា្នាំហើយEBAក៏គ្រផ្ដាច់ហើយ
២០ភាគរយអ៊ចីងឹដណំោះស្រយ
ទៅមខ៉ទៀតមនត្រ២ទ្រគឺចូលរួម
បោះឆ្នាត និងទាមទារការបោះ-
ឆ្នាតដោយស្ររីនងិយត៉្តធិម៌ឬមយួ
ត្រូវបន្តធ្វើពហិការដូចសព្វថ្ង្រតទៅ
ទៀត។ដើម្របីមនចម្លើយន្រះទាល់
ត្រយើងសិក្រសាសិនប៉៉ន្ត្រនិនា្នាការ
របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគតិថាការចលូរមួបោះ-
ឆ្នាតវាជារឿងចំាបាច់ដើម្របីលទ្ធិ-
ប្រជាធិបត្រយ្រយ។បើពលរដ្ឋខ្ម្ររភាគ-
ច្រើនយល់ថាការបោះឆ្នាតមន
សារៈសំខន់ហើយគាត់ចូលរួម
បោះឆ្នាតខ្ញុំយល់ថា វាជារឿង
ប្រសើរ»។លោកបន្តថា ប៉៉ន្ត្របើ
លោកសកិ្រសាទៅឃើញថាននិា្នាការ
ន្រការធ្វើពហិការនៅមនច្រើនមិន-
ព្រមចូលរួមបោះឆ្នាតព្រលនោះ
លោកនឹងសម្រចចិត្តមិនបង្កើត

ទ្រ។ក្នុងព្រលន្រះលោកនឹងបន្ត
ច៉ះទៅតាមមូលដា្ឋានដើម្របីសា្ដាប់
មតិពលរដ្ឋ បនា្ទាប់ពីលោកបាន
សា្ដាប់មតិរបស់អន្តរជាតិផ្រស្រងៗ។
ប្រសិនបើថា្នាក់ដឹកនាំអតីតគណ-
បក្រសសង្គ្រះជាតិគឺលោកសម
រង្រសុីនងិលោកកមឹសខ៉អាចចលូ
ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយវិញ
បានដោយគា្មានសម្ពាធលោកនងឹ
ចូលរួមជាមួយពួកគាត់។ប៉៉ន្ត្រលោក
គា្មានជំនឿថាលទ្ធភាពប្របន្រះអាច
កើតឡើងបានទ្រ។លោកច័ន្ទរ័ត្ន
បដិស្រធមិនលាតត្រដាងឈ្មាះ
បក្រសដ្រលលោកគ្រងនងឹបង្កើតនងិ  
អ្នកដ្រលនឹងចូលរួមជាមួយលោក។ 
ប៉ន៉្ត្រថ្មីៗ ន្រះមនការលើកឡើងនៅ
បណា្ដាញហ្វ្រសប៉៊កថាលោកគ្រង
បង្កើតគណបក្រស«កំណ្រទម្រង់»
និងមនការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់-
ខ្ពស់អតីតគណបក្រសសង្គ្រះជាតិ
មួយចំនួនដូចជាលោកស៉នឆ្រ
និងលោកមជស៉វណា្ណារា៉ា។
លោកមជសវ៉ណា្ណារា៉ាបានថ្ល្រង

ពីម្រសិលមិញថាគំនិតផ្ដចួផ្ដើមបង្កើត
បក្រសថ្មីរបស់លោក អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន គឺជា
សិទ្ធិរបស់លោក។ប៉ន៉្ត្រលោកយល់
ថាសម្រប់អតីតបក្រសប្រឆាំង
ពលរដ្ឋខ្ម្ររមើលទៅលើថា្នាក់ដកឹនាំ
ទាំង២គឺលោកកឹមស៉ខនិងលោក
សមរង្រសុី។អ្នកដ្រលច្រញពីអតីត
បក្រសសង្គ្រះជាតិទៅបង្កើតបក្រសថ្មី
មនិទទលួបានការគំាទ្រទ្រនៅព្រល
ដ្រលបញ្ហានយោបាយរវាងគណ-
បក្រសកាន់អំណាចនិងគណបក្រស
ប្រឆាំងកំព៉ងជាប់គំាង។«បើអ្នក
ដ្រលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រដូចអ៊ូ
ច័ន្ទរ័ត្នដូចស៉នឆ្រគាត់ទៅបើក
យើងមិនចាត់ទ៉កថាបរាជ័យឬ
ជោគជ័យទ្រត្របើយើងចង់ជ្រង

ដួងព្រលឹងសង្គ្រះជាតិវាទាល់ត្រ
មនការយល់ព្រមពីម្រដកឹនាំទាងំ
២ថាន្រះហើយជាឈាមថ្មីជាក្រម៉
ថ្មអី្នកជំនាន់ថ្មីបន្តវ្រនរបស់ម្រដឹកនំា
ទំាង២។ត្របើអត់មនការជរ៉ំញនងិ
យល់ព្រមពីម្រដឹកនំាទំាង២គាត់
បើកបានត្រជោគជ័យជាមួយ
ប្រជាពលរដ្ឋវាមិនងាយ»។
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឯម

ស៉វណា្ណារា៉ាយល់ថាលោកអ៊ូច័ន្ទ-
រ័ត្នដ្រលនឹងច្រញមកធ្វើនយោបាយ
ន្រះមិនទាន់មនលទ្ធភាពគ្រប់-
គ្រន់ដើម្របីទទួលបានការគាំទ្រ
ទ្រ។លោកច័ន្ទរ័ត្នគា្មានកម្លាងំប្រកួត
ជាមយួគណបក្រសកាន់អំណាចទ្រគឺ
ដចូគណបក្រសចនំនួ១៩ដ្រលមនិ
ទទលួបានកៅអីសូម្របីត្រ១នៅក្នងុ
ការបោះឆ្នាតឆា្នា២ំ០១៨។«ដូច្ន្រះ
រូបភាពទំាងន្រះបងា្ហាញទឡ្ហកីរណ៍
គ្រប់គ្រន់សម្រប់អ្នកនយោបាយ
យកទៅគិតពិចារណាហើយ។ការ-
ចលូរមួដោយគា្មានសមសភាពនិង
ទម្ងន់គ្រប់គ្រន់មិនមនការចូលរួម
ពីពលរដ្ឋទ្រ»។
គិតចាប់ពីអតីតគណបក្រសសង្គ្រះ

ជាតិត្រវូបានត៉លាការកំពូលរំលាយ
នៅខ្រវចិ្ឆកិាឆា្នា២ំ០១៧មកសម-
ជិកបក្រសមួយចនំនួដ្រលបានស្នើស៉ំ
សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបាន
បង្កើតគណបក្រសចំនួន២រួចហើយរួម-
មនគណបក្រសខ្ម្ររអភិរក្រសនិយម
និងគណបក្រសខ្ម្ររស្រឡាញ់ជាតិ។
លោកឈឹមកានប្រធាននាយក-

ដា្ឋានកិច្ចការសមគមនិងគណបក្រស
នយោបាយន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រថ្ល្រង
ពីម្រសលិមញិថាបច្ចបុ្របន្នមនគណ-
បក្រសនយោបាយសរ៉បចំនួន៤៧
បានច៉ះបញ្ជនីៅក្រសួងមហាផ្ទ្រក្នុង-
នោះមន២គណបក្រសកំព៉ងស្ថិត
ក្នងុលក្ខខណ្ឌបង្កើតរមួមនគណ-
បក្រសឯកភាពជាតិខ្ម្ររ និងគណ-
បក្រសប្រយោជន៍ខ្ម្ររ៕
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អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់...លោកយឹមឆ្រលី...

លោកយឹមឆៃលីនាពៃលកន្លងមក។រូបថតហ៉ងមិនា

បញ្ជនូមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ទៅតុលាការរឿងផ្ទះុអាវុធត្រវូពលរដ្ឋម្នាក់របួស
ឃុតសុភចរិយា

បនា្ទាយមានជ័យៈកម្លាងំនគរ-
បាលព្រហ្មទណ្ឌន្រស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលខ្រត្តបនា្ទាយមនជយ័
នៅរសៀលថ្ង្រចន្ទម្រសិលមិញ
បានបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលប៉៉ស្តិ៍
សងា្កាត់នមិតិ្តម្នាក់ទៅតល៉ាការ
ពាក់ព័ន្ធករណីផ្ទុះអាវ៉ធបង្កឲ្រយ
ពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសធ្ងន់កាល
ពីយប់ថ្ង្រទី២៨ខ្រសីហា។
លោកសិទ្ធឡោះស្នងការរង

ខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យថ្ល្រងថា
លោក រិទ្ធី ពិសិដ្ឋមនតួនាទី
ជានាយរងនគរបាលប៉៉ស្តិ៍សងា្កាត់
និមិត្តត្រូវបានចាប់ខ្លួនភា្លាមៗ 
កាលពីយប់ថ្ង្រទី២៨ សីហា
ក្រយពីបានបង្កការផ្ទុះអាវ៉ធ
១គ្រប់បណា្ដាលឲ្រយត្រូវរបួស

ប៉រសម្នាក់ឈ្មាះនាងមករាអាយ៉
២១ឆា្នារំស់នៅភូមិនិមិត្ត១សងា្កាត់
និមិត្តក្រង៉បោ៉ាយប៉្រតខណៈជន-
រងគ្រះកំព៉ងធ្វើដំណើរនៅតាម
ដងផ្លវូជាតិល្រខ៥កាលពីយប់
ថ្ង្រទី២៨ខ្រសហីា។លោកបន្ត
ថាក្នងុសំណំុរឿងន្រះជនរងគ្រះ
បានដាក់ពាក្រយប្ដងឹចោទប្រកាន់
ជនសង្រស័យដ្រលជាមន្ត្រីនគរ-
បាលពីបទ«មន៉ស្រសឃាតដោយ
ច្រតនា»ដោយអះអាងថានៅ
យប់ថ្ង្រកើតហ្រត៉ខណៈកំព៉ង
ជិះម៉ូតូត្រឡប់ពីល្រងហ្គ្រម
Onlineតាមប្រព័ន្ធInternet
នៅផ្ទះលក់កាហ្វ្រមួយក្នងុភូមិ
និមិត្ត៣មកផ្ទះវិញក៏ត្រូវជន-
សង្រសយ័ដ្រលជានគរបាលបាន
ប្រើអាវ៉ធខ្លីបាញ់ប្រហារមកលើ
របូគ្រពីក្រយខ្នងបណា្ដាលឲ្រយ

រងរបួសត្រម្ដង។ប៉៉ន្ត្រជនសង្រស័យ
បានបដិស្រធ។
លោកបន្ថ្រមថាតាមចម្លើយ

របស់ជនង្រស័យករណីផ្ទុះអាវ៉ធ
នាយប់ថ្ង្រកើតហ្រត៉នោះគឺបាន
កើតឡើងក្នុងអំឡុងព្រលខ្លួន
កពំង៉ប្រតិបត្តិការស្រវជ្រវនិង
បង្រ្កាបម៉ខសញ្ញាជនសង្រស័យ
ជួញដូរនិងប្រើប្រស់គ្រឿងញៀន
នៅចណំចុភមូិសាស្ត្រភមូិនមិិត្ត១
សងា្កាត់និមិត្តក្រង៉បោ៉ាយប៉្រត។
ស្របព្រលជាមួយគា្នានោះម៉ូតូ
ជនរងគ្រះដ្រលជិះគា្នា២នាក់
បានមកដល់ហើយខ្លួនក៏បាន
ហៅជនរងគ្រះឲ្រយឈប់ដើម្របី
ធ្វើការសរួនា។ំក្នងុអឡំងុព្រល
នោះក៏មនទំនាស់ពាក្រយសម្ដី
ជាមួយជនរងគ្រះរហូតដល់
មនការប្រទូសរា៉ាយនឹងគា្នាបនា្ទាប់

មកកាភំ្លើងរបស់ខ្លនួកប៏ានរៀល- 
ក្រត្រូវជនរងគ្រះត្រម្ដង។
លោកថា៖«ទោះជាប្របណា

ក្ដនីៅព្រលន្រះជនសង្រសយ័ត្រវូ
បានកម្លាងំសមត្ថកចិ្ចនគរបាល 
ជនំាញយើងកសាងសណំុំរឿង
បញ្ជូនទៅកាន់ត៉លាការ»។
ជ៉ំវិញករណីន្រះឪព៉កជនរង-

គ្រះលោកននួវល្លិ៍អាយ៉៤៩
ឆា្នាំបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉៉ស្តិ៍ថា
នៅយប់ថ្ង្រកើតហ្រត៉កនូរបស់
គាត់មនិបានបង្កប្រទសូរា៉ាយអ្វី
ជាមយួសមត្ថកចិ្ចនោះទ្រគកឺនូ
គាត់បានឃើញជនសង្រស័យឃាត់
មូ៉តូ១គ្រឿង និងមន៉ស្រស២នាក់ 
ដ្រលជាអ្នកនៅក្នុងភូមិជាមួយ
គា្នាហើយកូនរបស់គាត់បានសួរ
ទៅជនសង្រសយ័ជាសមត្ថកចិ្ចថា
ពួកគ្រមន...តទៅទំព័រ៥



តពទីពំរ័  ៤...រឿងអ?ីហើយ
មន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបានឆ្លើយ
ថាគ្មានរឿងអីទ្រ។
លោកបានឲ្រយដឹងទៀតថា

នៅព្រលនោះកូនរបស់លោក
ក៏សួរទៀតថាបើពួកគ្រគ្មាន
រឿងអទី្រសមូអនុញ្ញាតឲ្រយពកួ-
គ្រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅព្រះ
យប់ហើយ។ស្រប់ត្រឈ្មាះ
រិទ្ធី ពិសិដ្ឋដ្រលជានាយរង
នគរបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់និមិត្ត
ស្រកគំហកដាក់ថា«អ្ហ្រង
ច្រះដឹងអីខ្លាំងម្ល្រ៉ះ!បើអ្ហ្រង
ខ្លាំងចុះពីលើម៉ូតូមក!»។
លោកអះអាងទៀតថានៅ

ព្រលនោះកនូរបស់លោកមនិ-
បានតបតអ្វីឡើយហើយក៏ជិះ
ម៉ូតូមកផ្ទះ។ប៉ុន្ត្រនៅព្រលម៉ូតូ
ជិះច្រញបានប្រមាណ២ម៉្រត្រ
ពីកន្ល្រងនោះឈ្មាះរិទ្ធីពិសិដ្ឋ
ក៏បានស្ទុះមកបាញ់កូនរបស់
លោកពីក្រយត្រម្ដង។
លោកវល្លិ៍បានបញ្ជាក់ទៀត

ថា៖«កូនរបស់ខ្ញុំ រងរបួសខ្នង
ហើយបៀមក្របាលគ្រប់នៅក្នងុ
ពោះត្រត្រវូបានគ្រពូ្រទ្រយជនំាញ
ធ្វើការវះកាត់យកក្របាលគ្រប់
នោះច្រញបានរចួរាល់ហើយ។
ប៉ុន្ត្រអាការមុខរបួសនៅមិន
ទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទ្រនងិ
កំពុងបន្តសម្រកព្រយាបាលនៅ
មន្ទីរព្រទ្រយខ្រត្តបនា្ទាយមានជយ័
នៅឡើយ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្រយពី

ករណីន្រះកើតឡើងមានក្រុម

គ្រសួារសាច់ញាតិជនបង្កបាន
ទូរស័ព្ទទាក់ទងមកក្រមុគ្រសួារ
ខ្ញុំដើម្របីធ្វើការសម្របសម្រួល
ផ្ដល់សំណងមួយចំនួនជាថ្នូរ
មិនដាក់បណ្ដឹងឡើងតុលាការ
ប៉ុន្ត្រគ្រួសារខ្ញុំមិនព្រម»។
លោកសំុ៊ ច័ន្ទគមន្ត្រីសម្រប-

សម្រលួសមាគមការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រសអាដហុកបានថ្ល្រងកាល-
ពីម្រសិលមិញថាទោះបីជាភាគី
ទា ំង២មានការសម្របសម្រលួ
ផ្ដល់សណំងដើម្របីរលំត់បណ្ដងឹ
ក្រប្រព័ន្ធតុលាការក៏ដោយ
កស៏ណំុំរឿងន្រះនៅត្រមនិអាច
បញ្ចប់ទាំងស្រុងបាននោះទ្រ
ព្រះវាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ
យើងកំពុងតាមឃ្លាំមើលការ-
អនុវត្តនីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ច
ជំនាញលើសំណំុរឿងន្រះព្រះ
សមាគមអាដហុកយើងបាន
ទទួលពាក្រយបណ្ដឹងស្នើសុំកិច្ច-
អន្តរាគមន៍ផ្ន្រកច្របាប់ពីគ្រួសារ
ជនរងគ្រះក្នុងការដាក់ពាក្រយ
ប្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនសង្រស័យទៅ
តុលាការ»។
លោកត្រងសម័យអ្នកនាំ-

ពាក្រយអយ្រយការអមសាលាដបំងូ
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជយ័បានថ្ល្រង
កាលពីម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យ
ដ្រលជាមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុង
សំណុំរឿងន្រះត្រូវបានបញ្ជូន
មកដល់ដ្រអយ្រយការហើយនងិ
កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនីតិវិធីទៅ
តាមផ្លូវច្របាប់៕
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ភ្នំ ពេញៈក្រសួងសុខភិបាលបានព្រ-
មានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្របាប់ចំពោះអ្នក-
ផ្រសព្វផ្រសាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសមា្អាង
និងឱសថតាមប្រព័ន្ធ Facebook និង

Onlineដ្រលគ្មានល្រខប្រវ្រទន៍នងិគ្មាន
ការទទួលសា្គល់ពីក្រសួងសុខភិបាល។
យោងតាមស្រចក្ដីជូនដំណឹងដ្រល

ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ទទួលបានកាលពីចុងសបា្ដាហ៍
បានឲ្រយដឹងថាផលិតផលគ្រឿងសមា្អាង
មា៉ាកK&Lនិងឱសថឈ្មាះ Auclaty

625mgព្រមទាងំឱសថជាច្រើនមខុទៀត
ដ្រលគ្មានល្រខប្រវ្រទន៍ និងគ្មានការ-
ទទួលសា្គល់ពីក្រសួងសុខភិបាល ត្រូវ
បានគ្រផ្រសព្វផ្រសាយលក់យ៉ាងអនាធិប-
ត្រយ្រយតាមប្រពន័្ធបណ្ដាញសង្គមFace-
bookនិងOnline។
លោកហ្រងប៊ុនគៀតប្រធាននាយក-

ដា្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិកា្ខារព្រទ្រយនិង
គ្រឿងសមា្អាងបានឲ្រយដឹងនៅក្នុងស្រចក្ដី-
ជូនដំណឹងនោះដោយបានអំពាវនាវដល់
អ្នកប្រើប្រស់ បញ្រឈប់ការទិញនិងប្រើ-
ប្រស់នូវផលិតផលគ្រឿងសមា្អាង និង
ឱសថអត់ច្របាប់ទាំងនោះជាបនា្ទាន់ និង
ត្រូវរាយការណ៍ប្រប់សមត្ថកិច្ចឲ្រយបាន
លឿនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានអំពីទី-
តាំង ឬអត្តសញ្ញាណអ្នកនាំចូល និងធ្វើ
ចរាចរណ៍ច្រកចាយនូវផលិតផលទាំង-
នោះដើម្របីមានចំណត់ការទៅតាមផ្លវូច្របាប់។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកបុ៊នគៀតបានព្រ-

មានចាត់វធិានការទៅតាមផ្លវូច្របាប់ផងដ្ររ
ចំពោះមា្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គមទាំង-
អស់ ដ្រលនៅត្របន្តការនាំចូលផ្រសព្វ-

ផ្រសាយលក់ និងច្រកចាយបន្តនូវផលិត-
ផលគ្រឿងសមា្អាង និងឱសថអត់ច្របាប់
ទំាងនោះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«មា្ចាស់គណនី

បណ្ដាញសង្គមទាងំអស់ដ្រលបានធ្វើការ
ផ្រសព្វផ្រសាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសមា្អាង
និងឱសថ អត់ច្របាប់ត្រូវបញ្រឈប់ការនាំ-
ចលូផ្រសព្វផ្រសាយលក់នងិច្រកចាយបន្តជា
បនា្ទាន់។ក្នុងករណីរឹងរូសមិនអនុវត្តតាម
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងក្រសួងនឹងចាត់វិធាន-
ការទៅតាមផ្លូវច្របាប់»។
មា្ចាស់គណនីFacebookឈ្មាះគឹមលាង

ស្គីនឃ្ររ, K&LCosmestic brand,
KimhornThimនិងមា្ចាស់គណនីផ្រស្រង
ទៀត ដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយលក់ផលិត-
ផលគ្រឿងសមា្អាង និងឱសថទាំងនោះ
មនិអាចទាក់ទងស្នើសំុការពន្រយល់បានទ្រកាល
ពីម្រសិលមិញ។ថ្វីបើនៅក្នងុស្រចក្ដីជនូដណំងឹ
នោះក្រសងួមនិបានបញ្ជាក់អពំីកម្រតិន្រ
ផលប៉ះពាល់ផ្ន្រកសុខភាពចំពោះការប្រើ-
ប្រស់នូវផលិតផលគ្រឿងសមា្អាង និង
ឱសថទាំងនោះក្ដី ប៉ុន្ត្រមន្ត្រីជំនាញ ផ្ន្រក

បច្ច្រកទ្រសន្រនាយកដា្ឋានឱសថចំណី
អាហារបរិកា្ខារព្រទ្រយ និងគ្រឿងសមា្អាង
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិន
បញ្ច្រញឈ្មាះថាជាទូទៅផលិតផល
គ្រឿងសមា្អាងនិងឱសថគឺជាអាវុធមុខ២
ដ្រលអាចលើកសម្រស់អ្នកប្រើប្រស់ឲ្រយ
ស្រស់សា្អាតជាងវ័យនិងមានសុខភាពរឹងមំា
ប៉ុន្ត្រវាក៏អាចបំផ្លាញរូបសម្រស់ និង
សុខភាពរបស់អ្នកប្រើបាស់ដល់កម្រិត
ដ្រលពិបាកនឹងស្រចស្រង់វិញផងដ្ររ
ប្រសិនបើវាត្រូវបានផ្រសំឡើងពីសារធាតុ
ដ្រលត្រូវបានហាមឃត់ ឬផ្រសំឡើងមិន
ត្រមឹត្រវូតាមលក្ខណៈស្ដង់ដាបច្ច្រកទ្រស។
មន្ត្រីបានឲ្រយដឹងថា៖«កន្លងមក គ្រឿង

សមា្អាងខុសច្របាប់មួយចំនួនដ្រលសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញយើងបង្ក្របបាន ពិស្រស
គ្រឿងសមា្អាងដ្រលធ្វើឲ្រយស្រប្រកសគឺយើង
បានធ្វើត្រស្តរកឃើញមានលាយសារធាតុ
ហាមឃត់ជាច្រើនមុខដ្រលក្នុងនោះ
មានទាំងសារធាតុបារត ដ្រលធ្វើឲ្រយអ្នក-
ប្រើប្រស់ប្រឈមការកើតជងំឺមហារីកនងិ
ជំងឺផ្រស្រងៗផងដ្ររ»៕

ឡុង គីមម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ អង្គការWHPLបាន
លើកឡើងថាជំងឺកូវីដ១៩បាន
បង្កឲ្រយមានការរីសអើងនិងការ-
ស្អប់ខ្ពើមដ្រលគ្មានមូលដា្ឋានខណៈ
ជំងឺរាតត្របាតន្រះបានឆ្លងផុតពីការ
ទទួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុសាសនា
ភាគតិចនៅប្រទ្រសជាច្រើនដ្រល
ងយរងគ្រះក្នងុនោះក៏មាន
កម្ពជុាផងដ្ររត្រកម្ពជុាបដិស្រធ។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់

អង្គការHeavenlyCulture,
WorldPeace,Restoration
ofLight(HWPL),ដ្រលបាន
ផ្ញើមកកាន់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពី
ចុងសបា្តាហ៍មុន ឲ្រយដឹងថានៅ
ប្រទ្រសកម្ពជុានិងប្រទ្រសឥណ្ឌា
គឺមិនអាចចៀសផុតហើយវានៅ-
ត្របន្តមានការស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់
អ្នកកាន់សាសនាអិ៊សា្លាមដ្រលជា
សាសនាជនជាតិភាគតិច។
អង្គការHWPLដ្រលជាអង្គ-

ការសន្តភិាពអន្តរជាតិត្រវូបាន
បង្កើតឡើងដើម្របីសន្តភិាព និង
បញ្រឈប់សង្គ្រមមួយន្រះបានលើក-
ឡើងបន្តថាជនជាតិខ្ម្ររអិ៊សា្លាម
ដ្រលបានវិលត្រឡប់មកប្រទ្រស
កំណើតវិញបនា្ទាប់ពីបានចូលរួម
ព្រតឹ្តិការណ៍សាសនានៅប្រទ្រស
មា៉ាឡ្រសីុកាលពីខ្រមីនាបានកា្លាយ
ជាគោលដៅន្រការប្រងុប្រយ័ត្ន
ក្នងុចំណោមពលរដ្ឋដ្រលបាន
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។ហ្រតុការណ៍
ដូចគ្នាន្រះក៏ត្រវូបានគ្ររាយការណ៍
ថាបានកើតឡើងនៅសាសនា
មួយចំនួននៅប្រទ្រសឥណ្ឌានិង
ប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របូងផងដ្ររ។

HWPLបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
«មានហ្រតុការណ៍កើតឡើងជាក់-
ស្ត្រងនៅព្រលដ្រលគ្របានដឹង
ថាមនុស្រសដ្រលកំពុងសន្ទនាជា-
មួយគ្រជាអ្នកមូស្លមីនោះគ្រក៏
យកមា៉ាស់ពាក់យ៉ាងប្រញាប់ឬ
មិនលក់ផលិតផលឲ្រយព្រមទំាង
ស្នើសំុឲ្រយចាកច្រញពីហាងដោយ-
សារមានការព្រយួបារម្ភអំពីការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩»។តាមHWPL
យោងតាមសា្ថាប័នយុត្តធិម៌ និង
សិទ្ធិមនុស្រសខងអង្គការមិនម្រន-
រដា្ឋាភិបាលរួមទំាងសហគមន៍សា-
សនានៅជំុវិញពិភលោកបានដាក់
បញ្ជីនៅឆា្នា២ំ០២០ន្រះដោយ
បានបង្ហាញពីករណីរំលោភសិទ្ធ-ិ
មនុស្រសនិងការរីសអើងយ៉ាងធ្ងន់-
ធ្ងរជាង៦០០០ករណីដ្រលបាន
កើតឡើងតាមរូបភាពសម្លតុនិង
ការបណ្ដ្រញច្រញពីកន្ល្រងធ្វើការ
ចំពោះសមាជិកព្រះវិហារសីុនឆន់ជី។
កញ្ញាYujinអ្នកសម្របសម្រួល

ន្រអង្គការHWPL(coordina-
torof public relationof
HWPL)បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាការរាតត្របាត
ន្រជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលជាវិបត្តិនៅ
ក្នងុពិភពលោកប្រសិនបើមានការ-
រីសអើង និងការស្អប់ខ្ពើមគ្មាន
មូលដា្ឋានវាអាចជាការរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្រសធ្ងន់ធ្ងរ។កញ្ញាបន្តថា
ក្នងុចំណោមជនរងគ្រះន្រការ-
រីសអើង និងការស្អប់ខ្ពើមដ្រល
គ្មានមូលដា្ឋានន្រជំនឿសាសនា
ពិស្រសសមាជិកន្រសីុនឆន់ជី
ក៏បានទទួលរងនូវការផ្លាស់ប្តរូ
សាសនាដោយបង្ខំទៀតផង។
កញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖«មនុស្រសដ្រល

បានឆ្លងនូវជំងឺន្រះសូម្របីត្រពួកគ្រ
បានជាសះស្របើយទំាងស្រុង
ក៏ដោយក៏មនុស្រសទូទៅចាត់ទុក
ពួកគ្រថា "អ្នកឆ្លងន្រជំងឺកូវីដ-
១៩"ដ្ររ។ដូច្ន្រះពួកគ្រទទួលរង
នូវការឈឺចាប់ទំាងខងផ្លូវចិត្ត
និងរាងកាយ។មានករណីសា្លាប់
ដោយសារត្រអំពើហិង្រសា និង
ការរំលោភសិទ្ធមិនុស្រសជាច្រើន
បានកើតឡើងដោយសារត្រ
បញ្ហាន្រះដ្រលយើងគួរត្រប្រយុទ្ធ
ប្រឆំាង នឹងវីរុសកូរូ៉ណត្រ១មុខ
ត្របុ៉ណោ្ណោះ ដូច្ន្រះយើងមិនគួរឲ្រយ
មានការរីសអើងដោយគ្មាន
មូលដា្ឋាន និងការស្អប់ខ្ពើមន្រះ
កើតមានបន្តទៀតនោះទ្រ»។
លោកស្រងសុមុនីអ្នកនំាពាក្រយ

ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបាន
ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពីម្រសិល-
មិញថាការរីសអើងនិងការស្អប់-
ខ្ពើមដ្រលគ្មានមូលដា្ឋានដ្រល
បណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩ គឺ
មិនមាននៅកម្ពជុានោះទ្រ។
លោកលើកឡើងថានៅប្រទ្រស

ដទ្រអាចនឹងមានករណីប្របន្រះ
កើតឡើងត្រចំពោះកម្ពុជា គឺ
មិនមាននោះទ្រ។លោកអះអាង
ថា៖«កម្ពជុារបស់យើងគឺមិនមាន
ការរីសអើងនោះទ្រករណីដ្រល
បានលើកឡើងបញ្ហាខ្ម្ររមូស្លីម
ន្រះ។ន្រះមិនចាត់ទុកថាជាការ-
រីសអើងនោះទ្រព្រះអ្នកឆ្លង
ទំាងអស់គឺសុទ្ធត្រជាខ្ម្ររ។ប្រទ្រស
ដទ្រគ្រមានការគ្រប់គ្រងប្រប
ប្រទ្រសគ្រផ្រស្រងហើយបើប្រទ្រស
យើង គឺមិនមានផលប៉ះពាល់
ទៅនឹងការរីសអើងសាសនា
ប្របន្រះទ្របាទ»។
ក្រពីអះអាងយ៉ាងដូច្ន្រះលោក

ស្រងសុមុនីបានជំរុញឲ្រយប្រជា-
ពលរដ្ឋទំាងអស់មិនត្រវូមានការ-
រីសអើងឬស្អប់ខ្ពើមចំពោះអ្នក-
ដ្រលកាន់សាសនានានានោះទ្រ
ដោយងកមកប្រតិបត្តិវិធានការ
ការពារខ្លួនពីជំងឺកីវីដ១៩ទៅ
តាមគោលការណ៍របស់ក្រសួង
សុខភិបាលឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ
ទំាងអស់គ្នា៕

ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមានចាត់វិធានការផ្លវូច្របាប់លើផលិតផលខុសច្របាប់តាមFacebookនិងOnline

ស្លាក សញ្ញា ផលិត ផលដេល កេសួង សុខាភិបាល ហាមឃាត់។ រូបថតក្រសួងសុខភិបាល

អង្គការWHPLៈជំងឺកូវីដ១៩បានបង្កឲ្រយមានការរីសអើង

នគរ បាល ខេត្ត សៀម រាប បាញ់ ទឹក អាល់ កុល ឲេយ ស្តេ ីម្នាក់ ។ រូបថតសហការី

បញ្ជនូមន្ត្រីនគរបាលមា្នាក់
ទៅតុលាការរឿង...
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 មុំ   គន្ធា 

ភ្ន ំពេញៈ  ភាគ ីសហ ជពី ដៃល 
តំណាង ឱៃយ កម្មករ និយោ ជិត 
បាន បង្ហើប ឲៃយ ដឹង ពី  តួលៃខ 
សមៃប់ ដាក់ ធ្វើ ការចរ ចា ជា- 
មួយ នឹង  ភាគី និយោ ជក  និង 
តំណាង រដា្ឋាភិ បាល លើ ការ  ស្នើ សុំ  
ដំឡើង បៃក់ ឈ្នួល អបៃប បរមា  
ផ្នៃក វាយ ន ភណ្ឌ កាត់ ដៃរ  និង 
ផលិត សៃបៃក ជើង   សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២១   គឺ ចំនួន ១១,៥៩  ដលុ្លារ 
អា មៃរិក ឬ ស្មើ នឹង ៦,១%។  
តួលៃខ នៃះ នឹង តៃូវ ដាក់ ធ្វើ ការ 
ចរចា ក្នុង កិច្ច បៃជុំ កៃុម បៃឹកៃសា- 
ជាតិ បៃក់ ឈ្នួល អបៃប បរមា  នៅ 
កៃសួង ការងារ ដៃល ចាប់ ផ្តើ ម 
នៅ ថ្ងៃ ទ ី៣  ខៃ កញ្ញា ន ដៃល មាន 
ការ ចលូ រមួ ព ីតៃ ីភាគ ី ដៃល មាន 
សហជីព តំណាង ឱៃយ កម្មករ 
សមាគម រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ 
កម្ពជុា ដៃល តំណាង  ឱៃយ និយោ ជក 
និង កៃសួង ការ ងារ ។ 

 លោក   បា៉ាវ   សុីណា  បៃធាន 
សហ ភាព ចល នា កម្ម ករ កម្ពជុា   

បាន ឲៃយដឹង ថា   ៖   « យើង បាន កណំត ់
យក ចំនួន ១១ ,៥៩  ដុល្លារ  ជា 
តួលៃខ មួយ ដៃល យើង បាន ឯក- 
ភាព គ្នា ក្នងុ ការ ដាក ់តលួៃខ នៃះ 
សមៃប ់ធ្វើ ការ ចរចា ជា មយួ នងឹ 
សមា គម រោង ចកៃ កាត់ដៃរ នៅ 
កម្ពុជា  ប៉ុន្តៃ លៃខ នៃះ គៃន់ តៃ 
ជា លៃខ រមួ មយួ ដៃល យើង បាន 
រក ឃើញ ដើមៃបី ចរចា  តៃ លទ្ធ- 
ផល នៃ ការ ចរចា នោះ នឹង ទទួល- 
បាន អាច មាន ការ បៃបៃួល 
យ៉ាង ណា យើង មនិ ទាន ់ដងឹ នៅ 
ឡើយ ទៃ» ។ 

 លោក  អាត់  ធន់  បៃធាន 
សហ ភាព ការងារ កម្ពជុា បាន ឲៃយ 
ដឹង   ផង ដៃរ ថា   តួលៃ ខ ដៃល 
ខាង សហ ជីព បាន កំណត់ 
សមៃប ់ធ្វើ ការ ចរចា នៃះ   គ ឺបាន 
មក ពី ការ គណ នា ដោយ ផ្អៃក- 
លើ កត្តា ធំៗ ចំនួន ៣  គឺ អតិ ផរ ណា 
បៃ ចាំ ឆ្នាំ ចំនួន   ២,៨%  ផលិត- 
ភាព របស់ រោង ចកៃ ចំនួន   ២%   
នងិ កមៃតិ ចណំៃញ របស ់ថៅ កៃ 
រោង ចកៃ ចំនួន ១,៣%   ដៃល 
ស រុប មាន ចំនួន ៦,១% ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ នៃ កៃ សួង ការ- 
ងារ លោក  ហៃង   សួរ   បាន ឲៃយ 
ដឹង ដៃរ  ថា   ដំណើរ ការ នៃ ការ - 
ចរចា បៃក់ ឈ្នួល សមៃប់ 
កម្មករ កាត ់ដៃរ  នងិ ផលតិ សៃបៃក- 
ជើង សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១ នឹង 
មិន មាន អ្វី ដៃល នាំ ឱៃយ មាន ការ- 
រអាក់រ អួល នោះ ទៃ   ហើយ កៃ សួង 
នៅ បន្ត អនុវត្ត តម កម្ម វិធី ដៃល 
បាន កំណត់ រួច ហើយ ដដៃល។ 

 លោក   កាំង   មូ៉នី កា អគ្គ លៃ- 
ខា ធិការ រងនៃ សមាគមរោងចកៃ 
កាត់ ដៃរ នៅ កម្ពជុា បាន ឱៃយ ដឹង 
ដៃរ ថា   សមា គម កំពុង បញ្ច ូល 
ទិន្ន ន័យ ទៅ ក្នងុ លក្ខណៈ វនិ ិច្ឆយ័ 
បៃប សៃដ្ឋ កិច្ច មុន ពៃល ឈាន- 
ទៅ ដល់ ការ កំណត់ តួ លៃខ  
ដោយ ផ្អៃក លើ ស្ថាន ភាព បច្ចុ- 
បៃបន្ន ដៃល គៃប់ គ្នា អាច មើល- 
ឃើញ ថា   បៃក់ ឈ្នលួ អបៃប បរ មា 
ឆ្នាំ ២០២១   នឹង តៃូវ បៃ ឈម  
នឹង ការ ធា្លាក់ ចុះ បន្តិ ច   បៃ សិន  
បើ កំណត់ ឱៃយ នូវ ភាព តៃឹម តៃូវ 
ផ្អៃក ទៅ លើ ភាព ជាក់ ស្តៃង នៃ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ៕

តពីទំព័រ ១...អប់រំវិញ ។ លោ ក  
ថា៖«ពីពៃះ អី ដោយ សរ បន្តចិ 
ទៀត ហ្នងឹសលរៀន តៃវូ បើក ឡើ ង 
វិញ គឺ យើង មិនអាច យក សល ធ្វើ 
ជា កន្លៃង ច ត្តា ឡី ស័ក ទៀត ទៃ» ។ 

សរព័ត៌មាន  េ្រហ្វស ញូ វ បាន 
សៃង់ សម្ដ ីលោកសៃ ីយក់ សមៃប ត្តិ 
រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង សុខា ភិបា ល 
មក ចុះផៃសាយ ថា អគរ សមៃប់ធ្វើ  
ច ត្តា ឡី ស័ក ទំាង ៤ នោះ នឹងមាន 
គៃូពៃទៃយ ឯកទៃស បៃចំាការ ដើមៃបី 
ពៃយាបាល ជំងឺ បឋម នៅក្នងុ ករណី  
បនា្ទាន់ ដៃល មាន អ្នក កើតមាន អា - 
ការមិន សៃលួហើយ នឹង តៃវូ ស ង - 
សង់ ឱៃយ រួចរាល់ ក្នងុពៃល ឆប់ៗ ។

បើតម លោកសៃ ីយក់ សមៃបត្តិ 
គឺ ចាប់ តំង ពី ថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ជា 
ពៃលដៃល កម្ពជុា ចាប់ផ្ដើម អនុវត្ត 
វិធាន ការឱៃយ អ្នកដំណើរ មក  ពី កៃ 
បៃទៃស  មាន អ្នកដំណើរ ជាង៤មឺុន 
នាក់  តៃវូ បាន ឲៃយ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក ក្នងុ - 
នោះ មាន១៤៦នាក់ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ - 
១៩ ។ កន្លងមក អ្នកដំណើរ ទំាង- 
នោះ តៃវូបាន បញ្ជនូទៅ មណ្ឌល ធ្វើ 
ច ត្តា ឡី ស័ក នៅតម វិទៃយាល័យ  និង 
សលរៀន ចំនួន ៤ នៅក្នងុ រាជធានី 
ភ្នពំៃញ ហើយ ខ្លះទៀត តៃវូបាន បញ្ជ ូន 
ទៅ មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ក កងទ័ព- 
អាកាស និង ខ្លះ ទៅ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក 

នៅ តម សណា្ឋាគរ។
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ មិនអាច សំុ ការ បញ្ជា ក់  

បន្ថៃម ជំុវិញ គមៃង សងសង់ 
មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ក នៃះ ពី លោក 
ម៉ម បុ៊នហៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង សុខា - 
ភិបាល និង លោកសៃ ីយក់ សមៃបត្ត ិ
បានទៃ ដោយសរ   ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក 
ទំាង ២ ពំុ មាន អ្នក ទទួល ។ រីឯ លោក 
លី សូ វា៉ាន់បៃធាន នាយកដា្ឋាន បៃយុ ទ្ធ   
ជំងឺ ឆ្លង បដិសៃធ ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន និង 
ជំរុញ ឱៃយ សួរ លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌី ន  
អ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង ។ បុ៉ន្តៃ អ្នក នំា- 
ពា កៃយ រូប នៃះមិន អាច ទាក់ ទង បាន ។

កាលពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញ កៃសួង 
សុខា  ភិបាល ក៏បាន ចៃញ លិខិត 
អំពាវនាវ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ តៃវូ បង្កើន 
ការបៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ នៅ អំឡុង 
ពិធីបុណៃយ កាន់បិណ្ឌ និង ភ្ជុបិំណ្ឌ ខាង - 
មុខ គឺ នៅពៃល ចូលទៅ កាន់ ទី វត្ត អា - 
រាម តៃវូ ពាក់ មា៉ាស់ រកៃសា អនា ម័យ ដៃ 
ស្អាត និង តៃវូរ កៃសាគ មា្លាត សុវត្ថភិាព 
បុគ្គល ដោយសរតៃ បៃទៃស កម្ពជុា 
នៅតៃ រង ការ គំរាមកំហៃង ពី ជំងឺ ឆ្លង 
កូ វីដ១៩ នៅ ឡើយ។  កៃសួង សុខា - 
ភិបា  ល បាន ណៃ នំាឱៃយ អាជា្ញាធរ គៃប់ 
រាជធានី -ខៃត្ត  និង គណៈកម្មការ វត្ត 
តៃវូ ចាត់ចៃង រៀបចំ ឱៃយមាន ការ អនុ - 
វត្ត វិធានការ សុខាភិបាល និង តៃវូ 
តម ដាន តៃតួ ពិនិតៃយ នៅតម វត្ត អា - 
រាម រួមទំាង វិហារ សលឆន់ និង 
កុដិ ដើមៃបី ធានា ថា ការ បៃរព្វ ពិធី 
បុណៃយ កាន់បិណ្ឌ  និង ភ្ជុបិំណ្ឌ រយៈ - 

ពៃល១៥ថ្ងៃ  ចាប់ពី ថ្ងៃទី ៣ដល់ 
ថ្ងៃទី១៧កញ្ញា ដោយ មាន ការ ចូល - 
រួម ពី បៃជា ពលរដ្ឋ  និង ពៃះសងៃឃ ក្នងុ - 
ការ  អនុវត្ត វិធានការ ការពារ ខ្ល ួន ពី 
ជំងឺឆ្លង កូ វីដ១៩។ សៃចក្ដណីៃនំា 
ស្ដពីី ការការពារ ការចម្លង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩និង ការពុល ចំណីអាហារ អំឡុ ង- 
ពៃល បុណៃយកាន់បិណ្ឌ  និង ភ្ជុ ំបិណ្ឌ 
បាន បន្តថា តម វត្ត អា រាម តៃូវ 
រៀបចំ កន្លៃង លងដៃ និង កន្លៃង 
វាស់ កម្ដៅ និង បាញ់ អាល់កុល នៅ 
ចៃក ចៃញ ចូល ខ្លាង ទា្វារវត្ត។

ពុទ្ធ បរិស័ទ នៅពៃល បៃគៃន ចងា្ហា ន់ 
ពៃះ សងៃឃ តៃវូរ កៃសាគមា្លាត សុវត្ថភិាព 
១ ម៉ៃតៃក ន្លះ។ ពៃះ សងៃឃ គៃប់ អង្គ 
ដូនជី តជី និង ពុទ្ធបរិស័ទ ទំាង អស់ 
តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់ ឱៃយបាន គៃប់ៗ អង្គ 
និងគៃប់ៗគ្នា។ អាជា្ញាធរ តៃវូ រាយ- 
ការណ៍ ជាបនា្ទាន់ នៅពៃល កើតមាន 
ករណី គៃនុក្ដៅ  និង គៃនុផ្ដៅសយ ជា 
កៃមុ និង តៃវូ ចាត់តំង កមា្លាងំ តម 
ឃ្លា ំមើល ការអនុវត្ត ឱៃយបាន ខា្ជាប់ខ្ជនួ 
នូវ  វិធានការ ការពារ ខ្លនួ ពី ជំងឺឆ្លង  
កូ វីដ១៩ និង ការរៀបចំ ទុកដាក់ 
អាហារ ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ចៀស វាង 
ការ បណា្ដាល ឱៃយ ពុល អាហារ ។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិញ កៃសួ ងសុខា - 
ភិបាល បាន រាយការណ៍ ករណី   វិជ្ជ - 
មាន ជំងឺ កូ វីដ១៩ថ្មមីា្នាក់ ទៀត ដៃល 
ជា ជនជាតិ បា រំាង  អាយុ ៣០ឆ្នាំ 
បនា្ទាប់ពី កម្ពជុា រាយការណ៍ មិន មាន 
ករណី ថ្ម ីតំងពី ថ្ងៃទី១៥ ខៃសីហា ៕ 

សហជីពកំណត់ប្រាក់ឈ្នលួ១១,៥៩
ដុល្លារសម្រាប់ចរចាឲ្រាយកម្មករឆ្នា២ំ០២១

រដ្ឋាភិបាល...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�ៃ � ន� ៃ ប់�ៃ ង  � រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�ៃ � ន �ៃ ប់�ៃ ង � រ�និពន�  

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

ផ ក់ សា� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �ៃដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �ៃដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមៃសា ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមៃសា ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�ៃ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �ៃហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម �ៃង  

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
�ុង គឹមមា៉ោ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យា៉ោ មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�ៃ � ន�្ន ៃកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ៃករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ៃក  ផៃសា យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�ៃ � ន�្ន ៃករដ� � ល និង ធន� នមនុសៃ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន ៃករដ�� ល  និងធន� នមនុសៃ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�ៃ � នគណនៃយៃយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទៃ�  និងរច� �ៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�ៃត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ៃ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន 

 ប៉ៃលិនៈ ពៃះរាជ អាជ្ញា អម សាលា ដំ- 
បូ ង ខៃត្ត ប៉ៃ លិន បាន ចៃញ ដីកា កោះ ហៅ 
លោ ក ស៊ុក សុវណ្ណ  បៃធាន កា រិយា- 
លយ័ ភមូ ិបាល សៃកុ សាលា កៃ ឲៃយ ចលូ 
ទៅ បំភ្លឺ រឿ  ង រំលោភ លើ កម្មសិទ្ធ ិឯក ជន 
ដៃល បៃពៃតឹ្ត នៅភមូ ិផៃសារ ពៃ ំឃុ ំស្ទងឹ កាច ់
សៃ ុក សាលា កៃ កាលព ីដើម ខៃ កក្កដា 
ឆ្នាំ ២០២០ ។  

តាម ដីកា កោះហៅ ចុះថ្ងៃ ទី២៦ ខៃ 
សីហា ឆ្នាំ២០២០ ដៃល ចៃញ ដោយ 
លោ ក ពៃះ រាជ អាជ្ញា  គង់  ច័ន្ទ ខៃម រិទ្ធ 
បាន អញ្ជើញ ឈ្មោះ ស៊ុ ក សុវណ្ណ ភៃទ 
បៃុសឱៃយ ចូល ទៅ កាន់ អយៃយការ អម សា - 
លាដំបូង ខៃត្ត ប៉ៃលិន នៅ ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ 
កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ វៃលា ម៉ោង ២     រសៀល 
( បន្ទប់ កៃឡាបញ្ជី ) ដោយសាមីខ្លួន  

តៃូវ អញ្ជើញ តាម ដីកាកោះ នៃះ ឱៃយ បាន 
ទាន់ ពៃលវៃលា និង យក លិខិត ផៃសៃង ៗ  
ដៃល ទាក់ទង នឹង រឿង ខាង លើ មក ជមួ យ  
ផង បៃសិន បើ មាន។ 

បៃធាន មន្ទរី ដៃន ដីនគរូប នីយ កម្ម  និ ង  
សំណង់ ខៃត្ត ប៉ៃលិន លោក សូ សុខុន  
បាន ថ្លៃង  នៅ រសៀល ថ្ងៃ  ទ ី៣០ សហីា  ថា 
លោក មិន បាន ដឹង រឿង នៃះ ទៃ។

 ចំណៃក  លោក មាឃ សារ៉ន អធិការ 
សៃុក សាលា កៃ បាន ឲៃយដឹង ថា មន្តៃី 
នគរ បាល យុត្តិ ធម៌ គៃន់ តៃ អនុវត្ត ដីកា 
ដោយ សារ តៃ យទុ្ធនា ការ នៃ ការ កក ស្ទះ 
ដកីា ហៃត ុនៃះ ដកីា កម៏ាន ការ បៃង ចៃក។ 
លោកថា ៖«បៃង ចៃក មក ឲៃយ អធកិារ កៃងុ 
សៃកុ ប៉សុ្តិ៍ រដ្ឋ បាល ជយួ អញ្ជើញ អានៃះ 
គៃន់ យើង បៃើ ពាកៃយ ថា អញ្ជើញ បំភ្លឺ  
យើ ង អត់ ដឹង ថា  សុីជ មៃបៃ បម៉ៃច ខ្ញុំ 
អត់ដឹង ទៃ គៃន់ តៃ អញ្ជើញ គាត់ឲៃយ ទៅ 

បំភ្លឺ »។ 
លោកបញ្ជាក់ ថា ដីកា មាន ចៃើន ដូច ជ 

ដកីា កោះ ឲៃយនា ំខ្លនួ ឲៃយ ចាប ់ខ្លនួ ជ ដើម។ 
បុ៉ន្តៃ ដីកា នៃះ គៃន់ តៃ កោះ ហៅ បើដូច- 
ជ សុីវិល ធម្មតា គៃហៅ ថា បៃើ លិខិត 
អញ្ជើញ ។ លោកថា ការ កោះ អញ្ជើញ នៃះ  
ជួន កាល ក្នងុ នាម គាត់ ជអាជ្ញាធ រឲៃយ ជួ យ  
បំភ្លឺ ពីរឿង អ្វី មួយ ។ 

លោក សំ សារ៉ៃត អភិបាល សៃកុ សា - 
លា កៃ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ រសៀ ល 
ថ្ងៃអា ទិ តៃយ ថា   លោក មិន បាន ដឹង រឿង កោះ - 
ហៅ បៃធាន ការ ិយាល ័យ ភមូបិាល សៃកុ 
សាលា កៃ នៃះ ទៃ ។ តៃយា៉ោង ណាលោក 
អភបិាល សៃកុ លើក ឡើង ថា ៖«បើ មាន 
ការ រលំោភ បពំាន ដចូ ជរលំោភ កម្ម សទិ្ធ ិ
ដីធ្ល ីឬ កម្ម សិទ្ធ ិអ្វ ីមួយ មាន ន័យ ថា លុះ តៃ  
តៃ សមត្ថ កចិ្ច អាជ្ញាធរ ហ្នងឹ ទៅ យក ដគីៃ 
រឿង ហ្នងឹ សខំាន ់លើ តលុាការ សៃវ ជៃវ 

តើ ឃើញ ថា បគុ្គល នោះ មាន ការ រលំោភ 
បំពាន មៃន ឬ អត់ »។  

ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង បញ្ហា នៃះ លោក សុ៊ ក 
សុ វ ណ្ណ បានបៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ រសៀ ល  
ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ថា  លោក មិន បាន ដឹង ថា មា ន  
បញ្ហា រំលោភ បំពាន នៅ កន្លៃង ណា នោះ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ ខាង លោក បាន ទទួល ដីកា ពី 
សា លាដំបូង ខៃត្ត ប៉ៃលិន រួចរាល់ អស់ - 
ហើយ ហើយ ក ៏តៃៀម ចលូខ្លនួ ជ សៃច 
ដើមៃប ីបភំ្ល ឺនៅ ក្នងុ តលុាការខៃត្ត ប៉ៃលនិ។ 
លោក អះអាងថា  លោក ពិតជ មិន ដឹង 
រឿង អ្វី នោះ ទៃ ពៃះ ការ ចុះហត្ថលៃខា 
ទៅ លើ ដី បៃជពលរដ្ឋ មាន ចៃើន នៅ សៃ ុក 
សាលា កៃ មនិដងឹ ជ  ដ ីនរណា ឈ្លោះ 
ជមយួ នរណា នោះ ទៃហើយ ខាង លោ ក 
ក៏ អត់ ដឹង ថា  មាន កំហុស តៃង់ កន្លៃង 
ណា នោះ ដៃរ រង់ចាំ រហូត ដល់ ជួប ខាង 
អយៃយការ ជ មុន សិន៕  

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ អ្នក វិភាគ  និង ជ សា - 
ស្តៃ ចារៃយ បៃវត្តសិាស្តៃ លោ ក ដៀប 
សុផល ថ្លៃង ថា ការ ផ្អាក  ២០ ភាគ- 
រយ នៃ  EBA ដោយ សហភាព អឺរុ៉ប  
បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ  ពាល់ ខា្លោងំ ដល់ ផ្លវូ ចិត្ត  
តៃ ប៉ះ ពា ល់ តិច តួច ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច 
កម្ពជុ ខណៈ មន្តៃ ីរដា្ឋាភិបាល ថ្លៃង 
ថា កម្ពជុ បាន តៃៀម  ខ្លនួ សមៃប់ 
ការ បាត់ បង់ EBA រហូត ដល់ 
១០០  ភាគ រយ។

លោក  ដៀប សុផល សាស្តៃ - 
ចារៃយ ផ្នៃក បៃវត្តសិាស្តៃ   ថ្លៃង កាល ពី 
ថ្ងៃ  ទី ២៨ សីហា  ថា ការផ្អាក EBA 
២០ភាគ រយ ដោយ សហ ភា ពអឺរុ៉ប  
ប៉ះ ពាល់ តិច តួច លើ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពជុ 
បុ៉ន្តៃ  លោក យល់ ថា  ការ ផ្អាក នៃះ  គឺ 
ជ រឿង ឈឺ ចាប់ និង ប៉ះ ពាល់ ខា្លោងំ 
ដល់ ផ្លវូ ចិត្ត។ បៃតិកម្ម រប ស់ លោក 
ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី ការ ផ្អាក បៃព័ន្ធ 
អនុគៃះ ពន្ធ EBA ២០ ភាគ រយ  
ដោយ សហភាព អឺរុ៉ប បាន ចូល ជ- 
ធរមាន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១២ សីហា 
កន្លង ទៅ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ការ នំា ទំនិញ 
ពី កម្ពជុ  ចូល ទីផៃសារ អឺរុ៉បចំនួន ៤០  
មុខ មាន  ទឹក បៃក់ ជង  ១០០០ 
លាន អឺរូ៉ ក្នងុ ១ឆ្នាតំៃវូ បង់ ពន្ធ។

លោក បាន ថ្លៃង ក្នងុ កម្មវិធី តុ  មូ    ល  
រៀបចំ ដោយ រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា 
កម្ពជុ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៨ សីហា ថា ៖ 
«រឿង មួយ សមៃ ប់ ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទាល់ 
ហាក់ ដូច ជ ឈឺ ចា ប់ រឿង កាត់  
EBA នៃះ  វា គា្មោន ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សៃដ្ឋកិច្ច បុ៉នា្មោន ទៃ ២០ ភាគ រយ 
ហ្នងឹ បើ សិន ជ គិត ពី ទំហំ សៃដ្ឋកិច្ច 
រប ស់  យើង សព្វ ថ្ងៃ ក៏ បុ៉ន្តៃ ប៉ះ ពាល់ 
ផ្លវូចិត្ត។ ប៉ះ  ពាល់ ផ្លវូ ចិត្ត យា៉ោង ម៉ៃច ? 
កាត់  EBA ២០ភាគ រយដោ យ - 
សារ តៃ គៃ ចង់ ឲៃយយើង ដើរ តាម លទ្ធ ិ- 

បៃជ ធិបតៃយៃយ មួយ ដៃល  គៃ  បាន 
ផ្ដល់ អនុសាសន៍»។ 

លោក បន្ត ថា៖«បុ៉ន្តៃ យើង មិន 
ឱន កៃបាល ទៃ ហើយ អ្នក ណា គៃ 
ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ កាត់ EBA នៃះ គឺ 
ពួក អតីត គណបកៃស បៃឆំ ង ទាម- 
ទារ ឲៃយ កាត់  ហើយ ពួក ហ្នងឹ បាន ធ្វើ ផ្គរ 
ធ្វើ ភ្លៀង ក្ន ុង លក្ខ  ណៈ មួយ ធ្វើ ឲៃយ 
សង្គម អនា ធិបតៃ យៃយ ។ បាតុកម្ម 
ឆ្នា២ំ០ ១៣ ធ្វើ ឲៃយ សង្គ ម ឡើង វ៉ល់ 
ហើយ ទីបំផុត ឈាន ទៅ ការ រំលាយ 
គណបកៃស ហ្នងឹ ចោល»។

លោក  សុផល ថ្លៃង ថា អំពើ ល្អ 
របស់ កម្ពុជ ហាក់ ដូច ជ មិន តៃូវ 
បាន សហ ភា ព អឺរុ៉ប មើល ឃើញ 
ដូច ជ ការ អនុញ្ញាត ឲៃយ នាវា   West-
erdam  ចូល ចត នៅ កំពង់  ផៃ ពៃះ - 
សីហនុ បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស ជ ចៃើ ន  បា ន 
បដិសៃធ និង ការ បញ្ជនូ ទាហា ន 
មួក ខៀវ ទៅ ចូលរួម រកៃសា សន្តភិា ព 
នៅ បៃទៃស ដៃ ល កំពុង មាន សង្គៃ ម  ។ 
កម្ពជុ  បា ន  បំពៃញ តួនាទី អន្តរជតិ 
ចៃើន   រួម មាន ការ បញ្ជនូ កង ទ័ព  ជិត 
១មឺុន នាក់  ទៅ ចូល រួម រកៃសា សន្ត ិ- 
ភាព នៅ ក្នុង បៃទៃស ដៃល កំពុ ង 
ចៃបំាង គា្នា ដៃល ក្នងុ បៃសកកម្ម នោះ 
ទាហាន កម្ពជុ សរុប ជិត  ២០នា ក់ 
បានបាត់ បង់ ជីវិត។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ «ម៉ៃច ក៏ 
មើល មិន ឃើញ សនា្ដាន ចិត្ត របស់ 
ខ្មៃរ ? អី៊ចឹង ហើយ បាន ជ ខ្ញុ ំចៃះ តៃ 
នឹក ឃើញ ថា អា ចៃបាប់ សិទ្ធ ិមនុសៃស 
ជ ចៃបាប់ ការពារ ជន ឧកៃដិ្ឋ ឬ មួយ 
ចៃបាប់ ការពារ មនុ សៃស ទូទៅ? បើ វា ធ្វើ 
អំពើ មួយ ឧកៃដិ្ឋធ្វើ ឲៃយ សង្គម ចលា - 
ចល ហើយ យ ក រឿង ហ្នងឹ ទៅ ការ - 
ពារ តើ មា ន ន័យ ថា ម៉ៃច? នៃះ ជ 
រឿង មួយ »។

លោក សុខ ទូច  បៃធាន រាជ- 
បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុ  បាន ថ្លៃង ពី  

ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា តាម ពិត ការ ផ្អាក តៃមឹ 
២០ ភាគ រយ នៃះ បៃហៃល  ជ មាន 
ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់  សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពជុ   
បើ សិន ជ គា្មោន បញ្ហា កូវីដ ១ ៩   ទៃ 
នោះ។ ផល ប៉ះ ពាល់ នៃះ បាន បាត់ 
ទៅ វិញ ពៃះ ថា  ពលរដ្ឋ  នៅ អឺរុ៉ប 
ផ្អាក ទិញ សម្លៀកបំពាក់   និង សៃបៃ ក- 
ជើង ថ្មដីោយ សារ តៃ ភា គ  ចៃើន ពួក- 
គៃ សមៃក  នៅ ផ្ទះ  ។ លោក យល់ ថា 
ការ ផ្អាក នៃះ  គឺ ជ ការ តថ្លៃ ផ្នៃក  
នយោបាយ ដៃល សហភាព អឺរុ៉ប 
ចង់ បាន បុ៉ណ្ណោះ។

លោក មាស សុខសៃនសាន 
អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ  ថ្លៃង ថា  រដា្ឋាភិបា ល  
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច   និង ហិរញ្ញវ ត្ថ ុនិង 
កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ នានា បាន  ចៃញ 
គោលនយោបាយ  និង អនុវត្ត គោល- 
នយោបាយ ដៃល បាន ដាក់ ចៃញ 
ទំាង នោះ ។ គោល ការណ៍ សំខាន់ គឺ 
ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ តាម វិស័យ 
នានា។ លោក មាន បៃសាសន៍ ថា ៖ 
«យើ ង  កាត់ បន្ថយ នូវ របំាង ផៃសៃងៗ 
លម្អ  បរិសា្ថាន វិនិយោគ ជ ដើម ដើមៃបី 
ជួយ ធ្វើយា៉ោង ណា ដើមៃបី ទាក់ទាញ 
ការ វិនិយោគនិង ផ្ដ ល់  ភាព អនុ - 

គៃះ និង ការ ធ្វើ ពិពិ ធ  កម្ម ដល់ មុខ- 
ទំនិញ ផៃសៃង ៗ  ទៀត មិន សំដៅ លើ 
តៃ វិស័យ កាត់ ដៃរ បុ៉ណ្ណោះ ទៃ»។

លោក សៃ ីCindy Cao អ្នក- 
សៃវ ជៃវ នៅ វិទៃយាសា្ថាន អឺរុ៉ប សមៃ ប់ 
ការ សិកៃសា អាសីុ យល់ ឃើញ ថា 
ការផ្អាក  ២០ភាគ រយ នៃ  EBA នៃះ 
គឺ ជ  ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ពុជ ដៃល 
បាន រំលោភ គោលការណ៍ លទ្ធិ- 
បៃជ ធិបតៃយៃយ ។ លោក សៃី ថា 
សារ  រប ស់  EU គឺ ចង់បៃប់ ដល់ 
ពិភព លោ ក ថា កម្ពជុ បាន រំលោភ 
បទដា្ឋាន អន្តរជតិហើយ វា ក៏ ជ សារ 
មួ យ  បៃប់ ដល់ រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុ ថា 
សហភាព អឺរុ៉ប មិន អត់ឱន ដ ល់  
អាកបៃបកិរិយា របស់ រដា្ឋាភិបាល ទៃ។

លោកសៃ ីយល់ ឃើញ ថា ការ- 
ផ្អាក   EBA ២០ ភាគ រយ នៃះ បង្កើត 
បាន នូវ បណ្ដុ ំគំនិត មួយ  ដៃ ល រិះ គន់ 
ដល់ ការ អនុវត្ត រប ស់ រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុ។ លោកសៃ ីបាន ថ្លៃង ថា៖ 
«មនុសៃស ជ ចៃើន យល់ សៃប ថា 
រដា្ឋាភិបា ល  បាន រំលោភ គោល- 
ការណ៍ បៃជ   ធិបតៃយៃយ។ កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ 
អវិជ្ជ មា ន របស់ កម្ពជុនៅ លើ ឆក- 
អន្តរ ជ តិ នឹង បន្ត មាន រហូត ដល់ 

សា្ថាន ភា ព  បៃជធិប តៃយៃយ នៅ កម្ព ុជ  
មាន ការ រីក ចមៃើន  ដៃល អាច វាស់ - 
វៃ ង  និង អាច មើល ឃើញ ។ បើសិន 
ជ មាន ការ រឹត តៃបិត កាន់ តៃ ខា្លោងំ វា  
នឹងកាន់ តៃ អាកៃក់ ជង មុន» ។

បុ៉ន្ដៃ លោក ផៃ សីុផ ន អ្នក នំា- 
ពាកៃយ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ព ុជ  បាន 
ថ្លៃង ថា កម្ពុជ បាន តៃៀម ខ្លួន 
បៃឈម នឹង ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ- 
ផ្អាក    បៃព័ន្ធ អនុគៃះ ពន្ធ    EBA ទំាង-  
សៃងុមិន  តៃមឹ តៃ ២ ០   ភាគ រយ នៃះ 
ទៃ។ ការ បាត់ បង់  EBA នៃះ ដោយ- 
សារ តៃ បៃក់ ចំណូល របស់ ពលរដ្ឋ 
កម្ពជុ  មា ន  កំណើន ដល់ជង ១៥ ០ ០  
ដុលា្លោរ ក្នងុ មនុសៃស មា្នាក់។ លោក 
ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖«អ្វ ីជការ រំពឹង ទុក 
របស់ កម្ពជុ គឺ បាត់ បង់ ទំាង សៃ ុង 
មិន មៃន បាត់ បង់ តៃ ២០ភាគ រយ  ទៃ 
ដោយ សារ តៃ កំណើន សៃដ្ឋ  កិច្ច 
របស់ យើងដៃល យើ ង បាន តៃៀម 
លក្ខណៈ រួច សៃច ហើយ ការ បាត់- 
បង់ EBA នៃះ ជ ដំណឹង ល្អ សមៃប់ 
កម្ពជុ។ ២០ ភាគ រយ នៃះ គឺ ជ ការ- 
រៀប ចំ ខ្លនួធ្វើ យា៉ោង ម៉ៃច  ដើមៃបី ធ្វើ 
ពិពិធ    កម្ម ទីផៃសារ ពាណិជ្ជកម្ម របស់ 
ខ្លួន។ នៃះ ជ ការ រៀបចំ ខ្លួន មួយ  
ដៃល   ខ្លនួ ទី ពឹង ខ្លនួ»។

លោក បាន  បន្ត ថា៖«យើ ង តៃវូ 
ពិចារណា រឿង មួយ  មនុសៃស ខ្លះ  
ចៃើនតៃ   បៃទៃច ផ្ដាសា រដា្ឋា  ភិបាល 
អំពី ជំនួយ ពី បរទៃស ។ អាសៃយ័- 
ហៃតុ ដូច្នៃះ  ការ អនុ  គៃះ ពី បរទៃស  
តៃវូ បាន បញ្ចប់ យើង  មាន សៃចក្ដី 
រីករាយ ជមួ យ  នឹង ការ ខិត ខំបៃងឹ- 
បៃង របស់ យើង នូវ កមា្លោងំ  បញ្ញា  
ពុទ្ធ ិ រប ស់ យើង  ដើមៃបី រកៃសា អ្វ ីដៃល 
ជ មុខ មាត់ ក៏ ដូច ជ អធិប តៃយៃយ - 
ភាព របស់ យើង ដៃល យើង មិន  តៃវូ 
ទោ រទន់   យក  អធិបតៃយៃយ ភាព របស់ 
យើង ទៅ ដូរ ដាច់ ខាត»៕

តុលាការកោះហៅប្រធានការិយាល័យភូមិបាលស្រកុសាលាក្ររឿងរំលោភកម្មសិទ្ធិឯកជន

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបចំពោះការអធិប្របាយលើការផ្អាកផ្ន្រកខ្លះន្រEBA

លោក ដៀប សុផល   ក្នងុ កិច្ច ពិភាកៃសា តុមូល នៅ រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា។ រូប ជីវ័ន



ធូ វិរៈ   

ភ្នពំេញៈ NagaCorp  ជា ក្រមុ- 
ហុ៊នម្រ របស់ កាសុីណូ Naga- 
World នៅ កម្ពជុា និង ចុះ បញ្ជនីៅ  
ផ្រសារហុ៊ន  ហុងកុង បាន បង្ហាញច-ំ 
ណាប់ អារម្មណ៍លើ  ការ អភិវឌ្រឍ 
រមណីយដ្ឋាន រួម  បញ្ជលូ គ្នា (In-
tegrated  Resort-IR) នៅ   តំបន់  
ជា ច្រើន របស់ ខ្រត្ត  សៀមរាប នងិ 
ក្រងុ  ព្រះ សហីន។ុ  ន្រះ បើយោង 
តាម គ្រហ ទំព័រ  GGRAsia។

គ្រហ ទំព័រ និង ជា ទីភ្នាក់ ងរ 
ព័ត៌មាន GGRAsia បាន  រាយ- 
ការណ ៍ពត័ម៌ាន អពំ ីឧស្រសាហកម្ម  
កាសុីណូ  បាន កត់ សមា្គាល់ ថា 
ពាក្រយ «IR»ឬ រមណ ីយដ្ឋានរួម 
បញ្ជូល គ្នា(IR)  ត្រូវ បាន ប្រើ-
ប្រស់ជា ធម្មតា នៅ ក្នងុ ឧស្រសាហ- 
កម្ម ភ្នាល់ ល្រប្រង ដើម្របី ពណ៌នា 
កាសីុណូ មាន លក្ខណ ពិស្រស ទ្រង់- 
ទ្រយ ធ ំ ព្រម ទាងំ ជា ទ ីកន្ល្រង ទ្រស 
ចរណ៍ និង សន្និសីទ ផង ដ្ររ ។ 
ពាក្រយ  ន្រះ ជនួ កាល ក ៏ត្រវូ  បាន គ្រ 
ប្រើប្រស់  ដើម្របី ពណ៌នា   ពី រមណីយ- 
ដ្ឋាន មួយ មាន លក្ខណ ពិស្រស  
ប៉ុន្ត្រ មិន មាន កាសុីណូ ។

NagaCorp  ដ្រល ចុះ បញ្ជ ីនៅ  
ផ្រសារ ហុ៊ន ហុងកុង  មាន សិទ្ធផិ្ដាច់- 
មខុ កាសុណី ូរយៈព្រល វ្រង  នៅ 
ភ្នំព្រញ  បាន លើក ឡើង ពី គោល - 
បំណង របស ់ ខ្លួនពង្រីក ទីផ្រសារ 

កម្ពុជា  នៅ ក្នុង លទ្ធផល បណ្ដោះ - 
អាសន្ន  ដ្រល បាន ច្រញ ផ្រសាយ 
កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របត៍ ។

ក្រុមហ៊ុន ន្រះ បញ្ជាក់ ថា ៖«  វា 
ជា គោល បណំង របស ់ក្រមុហ៊នុ  
ដ្រល ត្រូវបាន គ្រ យល់ ថា ជា 
ក្រុមហ៊ុន អភិវឌ្រឍន៍ រមណីយ-
ដ្ឋាន រមួ បញ្ចលូ គ្នា មាន លក្ខណៈ 
ទូលំ ទូលាយ  និង ប្រកប ដោយ 
គុណភព  ដ្រល សង្កត់ ធ្ងន់ លើ 
ប្រភព ប្រក់ ចំណូល ដ្រល មិន- 
ម្រន ជា ការ ភ្នាល់ ល្រប្រង »។  

NagaCorp  បាន កត ់សមា្គាល ់
បន្ថ្រម ទៀត ថា៖« វាជា គោល- 
បំណង របស់ ក្រុមហ៊ុន  ក្នុងការ  
ស្វ្រងរក ការ អភិវឌ្រឍ IR  ដ្រល  
សម្រច បាន  និង ទទួល បាន 
ប្រក ់ចណំ្រញ  នៅ  តបំន ់សៀមរាប  
នងិ ក្រងុព្រះ សហីន ុ។ នៅ ព្រល 
នោះ  យើង ជឿជាក ់ថា ក្រមុហ៊នុ  
ន្រះ នងឹ ទទលួ បាន ទតីាងំ ឈរ- 
ជើង ជា ក្រុមហ៊ុន អភិវឌ្រឍន៍ IR 
លំដប ់ ពិភព លោក ដ្រល មាន 
លក្ខណៈ ជា យទុ្ធសាស្ដ្រ  នងិ ទលូ-ំ 
ទូលាយ ដើម្របី ជួយ លើក កម្ពស់ 
វិស័យ ទ្រស ចរណ៍ នៅ  កម្ពុជា »។

លោក  មុី វា៉ាន់ អគ្គ នាយក ន្រ 
នាយក ដ្ឋាន ឧស្រសាហកម្ម ហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
ន្រ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទថា  
លោក មិន ទទួល បាន ព័ត៌មាន 
ច្របាស់ លាស់ នោះទ្រ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖« ខ្ញុំ អត់ ដឹង  រឿង  
ន្រះទ្រ។ ខ្ញុំមិន ដឹងថាគ្រ ទទួល  
បាន  ព័ត៌មាន ពីណា នោះទ្រ។  នៅ 
ក្នងុ  ច្របាប ់យើង គ្រ ហាម បើក កាសុ-ី 
ណូ  នៅ តំបន់ អង្គរ ក្នុង ខ្រត្ត សៀម- 
រាប ប៉ុន្ត្រ បើ ក្រុមហ៊ុន ចង់ អភិវឌ្រឍ  
រមណីយ ដ្ឋានចម្រុះ ត្រូវ សុំ អាជា ្ញា- 
ប័ណ្ណ ពី ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ »។ 

លោក  តបុ  សភុក័្រ  អ្នកនាពំាក្រយ  
ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ ប្រប់ ភ្នំព្រញ - 
ប៉សុ្តិ៍ថា  លោក ក ៏ មនិទាន ់ទទលួ 
បាន ពត័ ៌មាន ន្រះទ្រ ប៉នុ្ត្រ ក្រសងួ  
អាច ពចិារណា ប្រសនិ បើ ក្រមុហ៊នុ  
ន្រះ ចង ់វនិយិោគ លើ រមណ ីយ ដ្ឋាន  

រួម បញ្ជូល គ្នា(IR) បម្រើ ដល់ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ប្រសិន បើ 
គត ់ចង ់បើក  រមណ ីយដ្ឋាន ដ្រល  
មាន សាល សន្នសិទី គត ់ត្រវូ ចុះ  
បញ្ជ ីនៅក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  មនុ  
នឹង ស្នើ សុំ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ពីក្រសួង 
ទ្រស ចរណ៍ »។ 

ក្រុម ហ៊ុន  Nagacorp ដ្រល 
គ្របគ់្រង កាសុណី ូ NagaWorld  
ដ្រល ទទលួ បាន អាជា្ញា បណ័្ណ ត្រ មយួ  
គត ់របស ់ទ ីក្រងុ ភ្នពំ្រញ   បច្ចបុ្របន្ន   
កំពុង អភិវឌ្រឍន៍ គម្រង   Naga3  
មាន តម្ល្រ ៤ពាន ់ លាន ដលុា្លារ  នៅ  

លើ ទីតាំង អតីត «ប៊ុលឌីងស» 
នៅ សង្កាត់ ទន្ល្រ បាសាក់ ។  

NagaCorp បាន រាយ ការណ៍  
កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ទី ២៧ ខ្រ 
ស ហីា   ថា  ក្រមុហុ៊ន បាន រក ប្រក ់  
ចំណ្រញ សុទ្ធ ជាង ២០,៦ លាន- 
ដលុា្លារ អាម្ររកិ នៅ រយៈព្រល  ៦ ខ្រ  
ដបំងូ ឆ្នា ំន្រះ ដោយ ធ្លាកច់ុះ ៩១ , ៦   
ភគរយ ធៀប នឹង រយៈព្រល   ដូចគ្នា 
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ព្រះ វបិត្តកិវូដី ។  
ចំណ្រក ឯប្រក់ ចំណូល ក៏  បាន 
ធ្លាក់់ចុះ  ៥៧,៧ ភគរយ ធៀប 
រយៈព្រល ដចូគ្នា ន្រ  ឆ្នា ំមនុមក ត្រមឹ  
៣៧៧,៥ លាន ដុលា្លារ  ៕ LA 

តពទីពំរ័១...យល ់គ្នា ស្ដពី ីភព ជា ដ្រ គូ  
ពាណិ ជ្ជកម្ម   កាល ពី ថ្ង្រសុក្រ សបា្តាហ៍ មុន  
ដោយ មើល ឃើញ ថា ទីផ្រសារ ឧបករណ៍ 
នសិ្រសន្ទ របស់ កម្ពជុា បាន កា្លាយ ជា កមា្លាំង 
ជំរុញ ស្រដ្ឋកិច្ច នៅ តំបន់ អាសុី  អាគ្ន្រយ៍ 
ក្នុង រយៈព្រល ជាច្រើន  ឆ្នាំ ថ្មីៗ  ន្រះ ។ 

លោក George Black ប្រធន 
ទីប្រឹក្រសា ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៅ ក្រុម ហ៊ុន  Gold-
well Capital បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា 
ភព ជា ដ្រគូ ន្រះ នឹង ណ្រនាំ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  ទៅកាន់  ស្រវា កម្ម វិនិយោគ និង 

ផលតិ ផល វនិយិោគ អន្តរ ជាត ិ ដ្រល មាន 
ជំនាញ និង វិជា្ជា ជីវៈ ខ្ពស់ ។ 

លោក និយាយថា៖ «ន្រះជា អ្វី ដ្រល 
កម្ពជុា  ចាបំាច ់ត្រវូ ទទលួ បាន ក្នងុ សមយ័ 
វិជា្ជាជីវៈ  និង ភព គួរ ឲ្រយ គោរព នៅ ក្នុង 
ទីផ្រសារ ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ នៅ ទីន្រះ »។

លោក  ស៊ូ សុជាតិ  អគ្គ នាយក  ទទួល 
បន្ទុក  គណៈ កម្មការ មូលបត្រ កម្ពុជា  
(SECC)  ដ្រល បាន ធ្វើ ជា សាក្រសី  នៅ 
ក្នុង ការ ចុះ ហត្ថ ល្រខា ន្រះ បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថា ភពជា ដ្រគូ ន្រះ នឹង រួម 

ចណំ្រក បន្ថ្រម ទៀត សម្រប ់ការ អភវិឌ្រឍ 
ទីផ្រសារ   ព្រមទាំង    ជួយ ទាក់ទាញ ក្រុម 
វិនិយោ គិន បរទ្រស កាន់ត្រ ច្រើន ថ្រម 
ទៀត  ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖« យើង កពំងុ ធ្វើការងរ 
ជា ច្រើន លើ ការ អភវិឌ្រឍទផី្រសារ ឧបករណ ៍
និស្រសន្ទ ន្រះ ដោយសារ ត្រ យើង បាន មើល   
ឃើញ ថា ទីផ្រសារ ន្រះ កំពុងរីក ចម្រើន  ពី 
១ឆ្នាំទៅ ១ ឆ្នាំ  នោះជា មូល ហ្រតុ ដ្រល   
ក្រុម ហ៊ុន Goldwell ជា ក្រុម ហ៊ុន 
ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ មយួ  ដ្រល ទទលួ បាន 
អាជា្ញាបណ័្ណ ព ី  SECC តាមរយៈ ការ ពង្រកី 
ទីផ្រសារ ន្រះ និង តាម រយៈភព ជា ដ្រគូ »។ 

លោក George  បាន  ឲ្រយ ដឹងថា 

ក្រមុហ៊នុ កពំងុ ធ្វើ ការងរ ជាមយួ   SECC  
ក្នុង ការ ផ្ដល់ ការ បណ្ដុះ បណា្ដោល វិជា្ជាជីវៈ 
ដោយ មិន គិត ប្រក់ ដល់ សាធរណជន 
ទាំង ២៥ ខ្រត្ត ក្រុងកាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

ទិន្នន័យ របស់   SECC បាន បង្ហាញ  
ថា ទំហំជួញ ដូរ ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ បាន 
កើន ឡើង ពី ៨៤ លាន ដុលា្លារ កាល ពី  
ឆ្នាំ២០១៨  ដល់  ២០០ លាន ដុលា្លារ 
កាល   ពី ឆ្នាំ មុន។  បច្ចុប្របន្ន ទីផ្រសារ ឧប-
ករណ៍ និស្រសន្ទ មាន សមភគី កណា្ដោល  
ចំនួន ៥  ឈ្មួញ ជើងសា  ឧបករណ៍ 
នសិ្រសន្ទ ២៧  ក្រមុហ៊នុ គ្របគ់្រង   មលូ នធិ ិ
ចំនួន៥ និង ក្រុម ហ៊ុន ធនា ទុក ទ្រព្រយ 
ចំនួន ៥៕ LA 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 

 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)
No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 17,360 17,500 17,300

2 GTI 3,400 3,500 3,500 3,150

3 PAS 14,500 14,720 14,720 13,500

4 PEPC 3,400 3,400 3,410 3,380

5 PPAP 11,680 11,600 11,680 11,600

6 PPSP 2,300 2,290 2,300 2,290

7 PWSA 6,000 6,080 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ: ៣១ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

 កូរ្៉ ចាប់ អារម្មណ៍  
ការ វិនិយោគ លើ 
រោង ចក្  ផលិត 
ចំណី សត្វ និងជី 

កុ្មហុ៊ន អន្តរជាតិ ២ រួម គ្នា អភិវឌ្ឍ...

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រុម ហ៊ុន របស់ កូរ៉្រ 
ខាង ត្របូង ១បានចាប់ អារម្មណ៍  
ចពំោះ ការ វនិយិោគ   បង្កើត រោង- 
ចក្រ ផលតិ ចណំ ីសត្វ  នងិ  ផលិត  
ជកីសកិម្ម នៅ កម្ពជុា  ខណៈ  ការ 
វនិយិោគ នៅក្នងុ ស្រកុ លើ  វសិយ័ 
ន្រះ នៅ មាន កម្រតិ តិច តួច ដ្រល 
ទាម  ទារ ឲ្រយ មាន    ការ វិនិយោគ 
បន្ថ្រម ទៀត ។ 

លោក កៅ ថាច អគ្គ នាយក 
ន្រ ធនាគរ អភវិឌ្រឍន ៍ជនបទ  នងិ 
កសិក ម្ម(ARDB)ប្រប់ ភ្នំព្រញ - 
ប៉ុស្តិ៍  ថា ក្នុង ជំនួប ពិភក្រសា មួយ 
កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ  វនិយិោ គនិ 
មក ព ីប្រទ្រស ករូ៉្រ  ខាង ត្របូង បាន 
បង្ហាញ ការ  ចាប់ អារម្មណ៍ យា៉ាង 
ខា្លាំង ក្នុង ការ វិនិ  យោគ លើ ការ 
បង្កើត រោងចក្រ ផលិត ចំណី 
សត្វ ជ ីកសកិម្ម នងិ ថា្នា ំកសកិម្ម 
នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖ «គត់ ប្រប់ 
ថា គត ់មាន  គោលដៅចងប់ង្កើត  
រោងចក្រ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស យើង 
ហើយ គត់ និយាយ ថា បើ គត់ 
បង្កើត រោង ចក្រ គឺ   មិន ត្រឹម ត្រ 
ផ្គត់ ផ្គង់  ក្នុង ស្រុក ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ   
នឹង ផលិតសម្រប់  នាំច្រញ ទៅ 
កូរ៉្រ និង ប្រទ្រស ចិន  ផង ដ្ររ»។

បើ តាម លោក  ថាច តំណាង 
ក្រមុហ៊នុ មក ជបួ លោក  នា ព្រល 
នោះ គឺ ក្នុង គោល បំណង ដើម្របី 
ស្វ្រង យល ់ព ីគោល នយោបាយ 
ឥណទាន របស់ ធនាគរ អភិវឌ្រឍ ន៍ 
ជន បទ និង កសិកម្ម ទាក់ ទង 
នងឹ   ការ គ ំទ្រ ហរិញ្ញ ប្រប ទាន ដល ់
វសិយ័ ឯក ជន ដ្រល ចង ់វនិយិោគ  
លើ ការ បង្កើត រោង ចក្រ ន្រះ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ « ពកួ គត ់
ចង់  ដឹង ពី ឥណទាន ថា តើ រដ្ឋា- 
ភិបាល គំ ទ្រ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ទីតំាង អភិវឌេឍន៍ Naga3 នៅលើទីតំាង អតីត«បុ៊លឌីងស»។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

NagaCorp ចង់ អភិវឌ្ឍ  IR នៅខ្ត្ត សៀមរាប និង ព្ះសីហនុ
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 កូរ៉េចាប់អារម្មណ៍ការ- 
វិនិយោគលើ...

ត ព ីទពំរ័ ៨...ដល ់វសិយ័ ឯកជន ក្នងុ 
ការ បង្កើត រោង ចកៃ  ផលិត ជី និង ថ្នាំ 
កសិកម្ម ដៃរឬទៃ?។ ខ្ញុំ  ក៏ បាន បៃប់ 
គាត ់ថ  រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា ពតិ ជា គា ំទៃ 
យ៉ាង ខ្លាងំ ចពំោះ គមៃង វនិយិោគ នៃះ 
ពៃះ យើង ចង ់ឲៃយ មាន រោង ចកៃ ផលតិ 
នៅ ក្នងុ សៃកុ ដើមៃបី ឲៃយ ផលិត ផល ទំាង- 
នោះ មាន  តម្លៃ ទាប សមរមៃយ និង គុណ - 
ភាព ល្អ ។ បៃស ិន បើ មាន អ្នក ក្នងុ សៃកុ 
ចង់ បង្កើត រោងចកៃ   យើង នឹង គាំ ទៃ 
ដល់ ពួកគៃ លើ ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ »។

ទិន្ន ន័យ របស់  កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ បាន ឲៃយ ដឹង ថ  
បៃទៃស កម្ពុជា បាន នាំ ចូល ជី  និង ថ្នាំ 
កសកិម្ម  ក្នងុ បរមិាណ ជាង  ១,២  លាន 
តោន កាល ព ីឆ្នា ំ ២០១៩  កើនបៃមាណ 
ជាង ៩  ភាគ រយ បើ ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ  
២០១៨  ដៃល មាន ចំនួន ជាង១,១  
លាន តោន ។ មាន ជី និង ថ្នាំ កសិកម្ម 
បៃមាណ ២ ៦០០បៃភៃទ តៃូវ នាំ ចូល 
មក កាន់ បៃទៃស កម្ពុជា ។

បច្ចុបៃបន្ន នៅ កម្ពុជា  មាន រោង ចកៃ 
ផលិត ចំណី សត្វ ក្នុង សៃុក   ចំនួន  ១៨ 
កំពុង បៃតិបត្តកិារ  ដៃល រោង ចកៃ ទំាង- 
អស់  នៃះ មាន សមត្ថ ភាព ផលិត ចំណី- 
សត្វ សរុប បាន   ជាង  ១,២  លាន តោន  
ក្នុង  ១  ឆ្នាំ  ស្មើ នឹង  ៥៦  ភាគ រយ នៃ ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទូទំាង បៃទៃស ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម  លោក  តាន់  ផាន់ ណារ៉ា  អគ្គ- 
នាយក នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន សុខ ភាព 
សត្វ  និង ផលិត កម្ម សត្វ នៃ កៃសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃសាទ។

លោក លមឹ ហៃង អន ុបៃធាន សភា 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា  បាន ឲៃយ ដឹង ថ សព្វ- 
ថ្ងៃ  រដ្ឋា ភិបាល កំពុង ខិត ខំបៃឹង បៃង 
ជំរុញ លើ ក ទឹក ចិត្ត   និងទាក់ ទាញ វិនិ-
យោគិន បរទៃស ឲៃយ ចូល មក វិនិយោគ 
នៅ កម្ពជុា  ដើមៃប ីបង្កើត រោង ចកៃ ផលតិ 
ចំណី សត្វ  ជី និងថ្នាំ កសិក ម្ម   ។ លោក 
កត់ សមា្គាល់ ថ ខណៈ ផលិត ផល ទាំង- 
អស់ នៃះ  មាន តមៃូវ ការ ខ្ពស់ នៅ កម្ពុជា 
ការ វិនិយោគ លើ ការ បង្កើត រោង ចកៃ 
នៃះ  ពុំ ទាន់ មាន ចៃើន ទៃ នា ពៃល នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃងថ៖ «  បៃសនិ បើរោងចកៃ 
នៃះ បង្កើត នៅ សៃកុ យើងវា នងឹ ចលូ រមួ 
ចណំៃក ជយួឲៃយ  ជ ីនងិ ថ្នា ំកសកិម្ម  មាន 
តម្លៃ ទាប ។  ខ្ញុំ គិត ថ ដើមៃបី ទាក់ ទាញ 
ការ វិនិយោគ លើ វិស័យ នៃះ យើង តៃូវ 
ពងៃឹង បៃ ព័ន្ធ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ និង 
ធ្វើ យ៉ាងណា ឲៃយ ថ្លៃ ដើម ផលិត  ទាប»។ 

កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង 
នៃសាទ បាន ផ្តល ់វញិ្ញា បន បតៃ បញ្ជាក ់
បញ្ជកិា ថ្នា ំ នងិ ជ ីកសកិម្ម ចនំនួ  ២៣៥ 
កៃមុ ហ៊នុ នៅ ទទូាងំ បៃទៃស កាល ព ីឆ្នា ំ 
២០១៩ ។  មាន កៃមុ ហ៊នុ សរបុ  ២២៦  
តៃវូ  បាន កៃសងួ កសកិម្ម  ចៃញ លខិតិ-  
អនុញ្ញាត ឲៃយ នាំ ចូល ជី  និង ថ្នាំ កសិកម្ម 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន  ក្នុង នោះ កៃុម ហ៊ុន នាំ- 
ចូល  ជី កសិកម្ម  មាន  ១០៧  និង 
កៃុមហ៊ុន នាំចូល ថ្នាំ  ចំនួន  ៦១ ពៃម- 
ទាំង កៃុម ហ៊ុន នាំ ចូល ទាំង ជី  និង ថ្នាំ 
កសិកម្ម ចំនួន  ៥៨ ៕ LA

តៃបុិៈ បៃធានា ធិបតី តៃ វា៉ាន់  Tsai 
Ing-wen  បាន  បៃកាស កាល ពី 
សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ ថ  កោះ តៃវា៉ាន់ នឹង  
បញៃឈប់ ការ រឹតតៃបិត  ដល់ ការ នាំចូល 
សាចគ់ោ  នងិ សាច ់ជៃកូព ីអាមៃរកិ ក្នងុ 
កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង ដើមៃបី ជួយ តៃួស- 
តៃយ ផ្លូវ  សមៃប់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម  ទ្វៃភាគី។ 

បមៃម លើ  ការ នាចំលូ សាច ់គោ  នងិ 
សាច់ ជៃូក  អាមៃរិក ជា ឧបសគ្គ ១ក្នុង 
ចំណោម ឧបសគ្គ ជា ចៃើន  ចំពោះ កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម  រវាង សម្ពន័្ធ មតិ្ត 
ទាំង២ នៃះ។ 

លោក សៃី បៃធានា ធិបត ី Tsai  បាន 
និយយ ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌មាន ថ ៖ 
 «  ការ សមៃច ចិត្ត នៃះ ផ្អៃក លើ ផល បៃ- 
យោ  ជន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់បៃទៃស យើង  នងិ  
គោល បំណង អភិវឌៃឍន៍ យុទ្ធសាសៃ្ត »។ 

  «ខ្ញុ ំជឿ ថ ជាមយួ បញ្ហា នៃ សាច ់ជៃកូ 

និង សាច់គោ...បៃសិន បើ យើង បោះ- 
ជំហាន កាន់តៃ សំខន់ ទៅ មុខ  វា នឹង 
កា្លាយ ជា  ការ ចាប់ផ្តើម សំខន់ មួយ 
ចំពោះ  កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ សៃដ្ឋកិច្ច 
តៃវា៉ាន់-អាមៃរិក ពៃញ លក្ខណៈ»។ 

កាល ពី ពៃល មុន តៃ វា៉ាន់  បាន ហាម ការ-  
នា ំចលូ សាច ់ជៃកូ អាមៃរកិ គៃប ់បៃភៃទ   
ដោយសារ តៃ  ការ ខន្ត ី ដល ់កមៃតិ សនូៃយ 
ចំពោះ ការ បៃើ ថ្នាំ ractopamine ដ៏ 
ចមៃងូ ចមៃស ដៃលជំរុញ ការ  បៃើ បៃស់  
ដោយ កសិករ អាមៃរិក ។

ពៃល នៃះ  តៃវា៉ាន់ នឹង កំណត់ នូវ ស្តង់ ដ 
លើ ការ សំណល់ ថ្នាំ  ractopamine 
លើ សាច់ជៃូក។ 

តៃ វា៉ាន់ នឹង បើក ចំហ ទីផៃសារ របស់ខ្លួន 
ចពំោះ សាចគ់ោ អាយ ុ ចាស ់ជាង ៣០ ខៃ   
របស ់ អាមៃរកិ ដៃល តៃវូ នាចំលូ  ដោយ   ព ី
មនុ  បាន ហាម ឃាត ់ ដោយសារ ជងំ ឺគោ 
បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ អាមៃរិក។ 

 របាយការណ ៍របស ់តណំាង ពាណជិ្ជ-
កម្ម អាមៃរកិ (USTR) បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ បាន ឲៃយ ដងឹ ថ  ការ រតឹតៃបតិ   
របស ់ដៃន កោះ លើ  ការ នាចំលូ សាចគ់ោ  
និង សាច់ជៃកូ ជា  របាងំ សខំន់ មួយ ចំពោះ  
ទំនាក់ទំនង  ពាណិជ្ជកម្ម  កាន់តៃ ធំ ឡើង 
រវាង ភាគី ទាំង២។ 

រដ្ឋមន្តៃី ការ បរទៃស អាមៃរិក លោក 
Mike Pompeo  សា្វាគមន ៍ ចពំោះ ការ 
លើក បមៃម នៃះ ដៃល គាត ់បាន បង្ហាញ  
នៅ លើ បណា្តាញ សង្គម Twitter ថ ៖ 
« ជា ការ ចំហ ទា្វារ ចំពោះ កិច្ច សហ បៃតិ-
បត្តិការ សៃដ្ឋកិច្ច  និង ពាណិជ្ជកម្ម 
កាន់តៃ   សុីជមៃ ឡើង»។ 

 សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  ជា ដៃគ ូ ពាណជិ្ជកម្ម 
ធបំផំតុ ទ២ី របស ់តៃ វា៉ាន ់ ដៃល មាន ១១  ,៨  
ភាគរយ នៃ ពាណជិ្ជកម្ម  សរបុ  នងិ ១២ 
ភាគរយ នៃ ការ នាំចូល សរុប តៃ វា៉ាន់។ 

 ចនិ ដៃល ជា ដៃគ ូពាណជិ្ជកម្ម ធបំផំតុ 

របស ់តៃ វា៉ាន ់ បាន ចង្អលុ បង្ហាញ ថ ខ្លនួ 
បៃហៃល ជា បញ្ចប់  នូវ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម របស ់ខ្លនួ ជាមយួ ដៃន កោះ នៃះ  
បនា្ទាប់ ពី កិច្ច ពៃម ពៃៀងមុន  នឹង អស់  
សុពល  ភាព   នៅខៃ កៃយ។ 

កចិ្ច ពៃម ពៃៀង រយៈពៃល ១០ឆ្នា ំ ចុះ 
ហត្ថលៃខ  កៃម រដ្ឋបាល របស ់លោក 
Ma Ying-jeou ក្នុង ពៃល មុន ដៃល 
មាន ទំនោរ ទៅ រក ទីកៃុង ប៉ៃកាំង  កាត់- 
បន្ថយ  ពន្ធ លើ ការ នាចំៃញ ទនំញិ របស ់
តៃវា៉ាន់ ជាង ៥០០ មុខ ។ 

ចនិ បាន កាត ់ទនំាក ់ទនំង ផ្លវូ ការ  នងិ 
បង្កើន ការ ដក ់សមា្ពាធ លើ ការទតូ យោធា 
នងិសៃដ្ឋកចិ្ច លើ កោះតៃ វា៉ាន ់ ចាប ់តាងំ- 
ពី លោក សៃី បៃធានាធិបតី Tsai ចូល 
កាន់ អំណាច  ក្នុង  ឆ្នាំ ២០១៦ ពៃល 
ដៃល លោក សៃ ីឃើញ ដៃន កោះនៃះ ជា 
រដ្ឋ ឯករជៃយ និងមិន ស្ថិត ជា ផ្នៃក របស់ 
ចិន តៃ មួយ ៕ AFP/RR

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ មជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជ កម្ម ថ្ម ី
១កន្លៃង ក្នុង កៃុង ពៃះ សីហនុ ដៃល 
មាន ឈ្មោះថ« មជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ដរ សំណាង»  វិនិ យោគ ដោយ 
កៃុមហ៊ុន ក្នុង សៃុក ក្នុង តម្លៃ ជាង $១,៥ 
លាន បាន សម្ពាធ  បើក ដំ ណើរ ការផ្លវូ-  
ការ ហើយ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន ជា -  
មួយ  ក្តី រំពឹង ថ នឹង   រួម ចំណៃក លើក- 
កម្ពស់ សកា្តានុពល  ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ 

« មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម ដរ សំ - 
ណាង»   ស្ថតិ នៅ តាម បណា្តាយផ្លវូ  ជាត ិ
លៃខ៤  ទល់ មុខ រោងចកៃ សៃ បៀរ 
អង្គរ ក្នុង សង្កាត់ លៃខ១ កៃុង ពៃះសី-
ហន ុ(អតតី ឃា្លាងំ សៃវូ នងិ ឃា្លាងំ អបំលិ  
គៃប់គៃង ដោយ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
ហើយ តៃូវ បាន កៃុមហ៊ុន ជួល យក មក 
វនិយិោគ) ។  មជៃឈ មណ្ឌល ពាណជិ្ជ កម្ម 
នៃះ សាង សង់ លើ ផ្ទៃដី ១២ ៨៨៦ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដោយ ចំណាយ ថវិកា សាង- 
សង ់ ជាង  ១,៥៣ លាន ដលុា្លារ  នងិមាន  
តបូ នងិ ស្តង ់សមៃប ់ជលួ សរបុ ៤០៨ 
ដៃល តៃវូ បាន បៃង  ចៃក ជា តបំន ់អាជវី- 
កម្ម  ដោយ ឡៃក ពគីា្នា មាន ដចូ ជា ទតីាងំ 
លក់ សមា្ភារ បៃើ បៃស់ បៃចាំ ថ្ងៃ  គៃឿង- 
សមា្អាង អាហារ ដ្ឋាន និង តំបន់ លក់ 
ទំនិញ ផលិត ផល ជាចៃើន ទៀត។

លោក គចួ ចរំើន អភបិាល ខៃត្តពៃះ-  
សហីន ុដៃល បាន ចលូ រមួ ក្នងុ ពធិ ី បើក 
ដំណើរ ការ « មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម 
ដរ សណំាង»  បាន សាទរ ចពំោះ ការ- 
បើក ដណំើរ ការ នៃ មជៃឈមណ្ឌល ពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម  នៃះ ដោយ លោក លើក ឡើង ថ 
មជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជកម្ម នៃះ មនិ តៃមឹ- 
តៃ ជួយ លើក កម្ពស់ មខុ មាត់ កៃុង ពៃះ- 
សីហនុ និង ការ បង្កើត ឱកាស ការងរ 
បន្ថៃម សមៃប់ បៃជាជន នៅ ក្នុង ខៃត្ត 

ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វា ថៃម ទាំង ជា ការ- 
បញ្ជាក់ ព ីទំនុក ចិត្ត របស់ អ្នក វិនិយោគ 
លើ សា្ថាន ភាព នយោបាយ នងិ កណំើន 
សៃដ្ឋកិច្ច រឹងមាំ របស់ កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖ « នៃះ  ជា សក្ខីភាព 
ដៃល បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ពី ការ ជឿ ជាក់ 
របស ់អ្នក វនិយិោគ ទនុ មក លើ រជ រដ្ឋា-
ភ ិបាល កម្ពជុា។ ការ បង្កើត មជៃឈ មណ្ឌល  
ពាណជិ្ជ កម្ម ថី្ម នៃះ នងឹ រមួ ចណំៃក ដល ់
ការ អភិវឌៃឍ បៃទៃស ជាតិ» ។

ក្នុង ឱកាស នោះ លោកក៏ បាន បៃប់ 
ឲៃយ ថ្នាក់ ដឹក នាំ កៃុម ហ៊ុន វិនិយោគ តៃូវ 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ឲៃយ បាន ខ្លាំង ទៅ លើ 
ការងរ សណា្តាប ់ធា្នាប ់សន្តសិខុ សវុត្ថ-ិ
ភាព អនាម័យ បរិសា្ថាន នៅ ក្នុង មជៃឈ - 
មណ្ឌល និង ទីតាំង ជុំវិញ ផង ដៃរ ។

លោក មុំ តារ តំណាង កៃុមហ៊ុន 
តារ សុណីា បៃឃូរ័ ដៃល ជា កៃមុហ៊នុ 
វិនិយោគ លើ គមៃង ខង លើកាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ   បាន បៃប់   ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថ មជៃឈ- 
មណ្ឌល ពាណជិ្ជ កម្ម នៃះ តៃវូ បាន កៃមុ- 
ហ៊ុន ធ្វើ ការ វិនិយោគ ក្នុង បំណង ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវ ការ កន្លៃង លក់ ដូរ 

ទំនិញ ដៃល មាន សណា្តាប់ ធា្នាប់  មាន 
សវុត្ថ ិភាព នងិ អនាមយ័។ លោក បាន 
បន្ថៃម ថ សា្ថាន ភាព នៅ   កៃងុពៃះសហីន ុ 
កំពុង មាន ការ រើក ចមៃើន យ៉ាង ឆប់- 
រហ័ស ពិសៃស បនា្ទាប់ ពី អាជា្ញាធរ បាន 
ធ្វើ ការ សា្ថាបនា ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ជា- 
ចៃើន ដើមៃបី ទាក់ ទាញ កំណើន ភ្ញៀវ- 
ទៃស ចរ និង អ្នក វិនិយោគ។

លោក អះអាង ថ៖ « សកា្តានុពល នៃ 
ទីតាំង និង ការ រៀបចំ រចនា  បច្ចុបៃបន្ន  
តបូ នងិ ស្តង ់ទាងំ អស ់ក្នងុ មជៃឈមណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម ដរ  សំណាង តៃូវ បាន 
អតិថិជន ជួល អស់ ១០០ ភាគ រយ » ។ 

ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ តៃវូ បាន រដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា កំណត់ ថ ជា ប៉ូល សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ 
សខំន ់១ របស ់ កម្ពជុា ខណៈ ទនីោះ ជា 
តំបន់ កំពង់ ផៃ ទឹក ជៃ តៃ ១ គត់ នៅ 
កម្ពុជា។ កន្លង មក  រដ្ឋាភិបាល   បាន 
បញ្ចៃញ នវូ ថវកិា ជា ចៃើន សមៃប ់ការ- 
ជួស ជុល និង សាង សង់ ហៃដ្ឋារចនា- 
សម្ពន័្ធ  ថ្មីៗ  ជា ចៃើន ដើមៃបី បៃ កា្លាយ កៃងុ 
ពៃះសីហនុ ទៅ ជា  ទីកៃុង ដ៏ ទំនើប ពោរ- 
ពៃញ ដោយ សោភណ ភាព បរសិា្ថានល្អ 

សមៃប់ ការ រស់ នៅ ទៃសចរណ៍ និង 
ការ វិនិយោគ។ 

លោក អឹុម សៃងហួ បៃធាន សាខ 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ Century 21 
Zillion Holding បៃចា ំខៃត្តពៃះសហីន ុ
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថ បនា្ទាបព់ធីា្លាក-់ 
ចុះ សកម្ម ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម មួយ រយៈ 
បច្ចុបៃបន្ន សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម និង 
ការ វនិយិោគ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុបាន 
ចាប់ ផ្តើម មាន កំណើន ឡើង វិញ  បណ្តើរ ៗ    
ហើយ។ លោក បន្ថៃម ថ បច្ចុបៃបន្ន គៃ 
សង្កៃត ឃើញ ថ ចនំនួ វនិយិោគនិ នងិ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ទាំង ក្នុង សៃុក និង ជន- 
បរទៃស  ធ្វើ ដណំើរ មក  ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
បាន កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់។

លោក និយយ ថ៖ « ការ បើក មជៃឈ-
មណ្ឌល ពាណជិ្ជកម្ម ថ្ម ីនៃះ គ ឺជា សញ្ញា 
វិជ្ជមាន មួយ ដៃល បញ្ជាក់ ថ  ខៃត្ត 
ពៃះសហីន ុចាប ់ផ្តើម មាន ការ វនិយិោគ 
កើន ឡើង វិញ ហើយ »។

លោក បាន  បៃប់ ទៀត ថ នៅ ពៃល 
ពាណិជ្ជកម្ម មាន កំណើន សកម្ម ភាព 
នៃ ការ ទញិ លក ់នងិ ជលួ អចលនទៃពៃយ  
ក៏ កើន ឡើង ទៅ តាម នោះ ដៃរ ។

បើយោង តាម លោក សៃងហ ួទផីៃសារ 
ជួល  អគារ បើក អាជីវកម្ម និង កន្លៃង 
សា្នាក ់នៅ ក្នងុ កៃងុ ពៃះសហីន ុ នៅពៃល  
នៃះ បាន កើន ឡើង បៃមាណ ៤០ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នឹង ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក បៃប ់ថ តម្លៃ  
អចលន ទៃពៃយ  ក្នុង កៃុង ពៃះសីហនុ នា 
តៃមីាស ទ ី៣ ធៀប នងឹ តៃមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ
២០២០ នៃះ មិន  មាន ការ បៃ បៃួល  គួរ 
ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ ទៃ ដោយ តបំនព់ាណជិ្ជ- 
កម្ម កណា្តាល  កៃងុ មាន  តម្លៃជា មធៃយម  ព ី
៣ ៥០០- ៥ ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ 
ការ៉ៃ និង តំបន់ ជាយ កៃុង មាន តម្លៃ  ពី  
៤០០ -៨០០ ដុលា្លារ៕ LA

តេវ៉ាន់លើកបមេមការនំាចូលសាច់ពីអាមេរិកដើមេបីបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម

មជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយបើកនៅកេងុពេះសីហនុ

ភ្ញៀវ ចូល រួមសម្ពោធ បើក ដំណើរ ការ មជៃឈមណ្ឌលដារា សំណាង ។ រដ្ឋបាល ខៃត្តពៃះសីហនុ
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  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០
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 ប្រហ្រលជា រឿង ដ៏ គួរឱ្រយភ្ញាក់ផ្អើល 
ចំពោះ ការ វិវឌ្រឍដ៏ លឿន របស់ ធនា-
គារ ព្រ ីនស ៍ក្នងុនោះ ធនាគារ ព្រ ីនស ៍
បាន កា្លាយជា ធនាគារ ដំបូង គ្រ ដ្រល 
ដាក់ឱ្រយ ដំណើរការ បណ្ណ ឥណ ពន្ធ / 
ឥណទាន Mastercard និង VISA 
ដ្រលមាន រយៈព្រល មនិ ដល ់២ ឆ្នា ំផង 
បនា្ទាបព់ ីបាន កា្លាយជា ធនាគារពាណិជ្ជ 
នងិ ជា ធនាគារ ដបំងូ គ្រ ដ្រល បាន បើក 
សាខា ចំនួន ១៩ និង បញ្ជរ ស្រវាកម្ម 
ដោយ ខ្លួនឯង ចំនួន ៣២ ក្នុង រយៈ-
ព្រល ត្រឹមត្រ ១២ ខ្រ នៅ ទូទាំង ប្រ-
ទ្រស ។  លោក ស ុរចនា តើ លោក អាច 
សម្រច បាន សមទិ្ធផល ដ ៏ធ ំក្នងុ រយៈ-
ព្រល ដ៏ ខ្លី ន្រះ យ៉ាងដូចម្ត្រច ?
លោក សុ រចនា :  សមិទ្ធផល ដ៏ គួរឱៃយ 
កត់សម្គាល់ ទាំងនៃះ អាច កើតឡើង 
បាន គឺ ដោយសារ ចក្ខុវិស័យ យុទ្ធ-
សាស្តៃ ចៃបាស់ លាស់ របស់ ធនាគារ 
ការប្តៃជ្ញាចិត្ត របស់ ម្ចាស់ ភាគហ៊ុន 
ការគាំទៃ ដ៏ រឹងមំ របស់ កៃុមបៃឹកៃសា- 
ភិបាល ការ ណ ៃនាំ និង ការគាំទៃ របស់ 
នយិត ករ នងិ ការខតិខ ំរបស ់គណៈ- 
គៃប់គៃង ក៏ ដូចជ បុគ្គលិក របស់ 
យើង ទាំងអស់ ។ 

 ភាគ ទុ និក  និង កៃុមបៃឹកៃសាភិ-
បាល បាន ផ្តល ់ធនធាន ចាបំាច ់នងិ 
ជឿជក ់លើ ការវនិយិោគ រយៈ ពៃល 
វៃង ដូច្នៃះ ហើយ ទើប ធនាគារ មន 
លក្ខណ ពិសៃស ប្លៃក ពី គៃ នៅក្នុង  
ឧសៃសាហ កម្មនៃះ ។  ជក់ស្តៃង លៃបឿន 
និង ទំហំ កំណើន បៃកួតបៃជៃង សមៃប់ 
ធនធាន គឺ ទាមទារ ឱៃយមន ការបៃង-
ចៃក ធន ធាន  និង អាទិភាព ការងរ 

ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ ។  នៅក្នុង បរិបទ នៃះ 
សហការី របស់ខ្ញុំ បាន ខិតខំ បំពៃញ 
ការងរ ដោយ មនិ ខ្លាច នឿយហត ់ទាងំ 
យប់ ទាំង ថ្ងៃ ដើមៃបី អនុវត្ត គមៃង ជ- 
ចៃើន ខណៈ ផ្តល់ លទ្ធផល អាជីវកម្ម 
ក្នុងពៃល តៃមួយ ដើមៃបី ធានាថា  យើង 
មន មូលដ្ឋានគៃឹះ គៃប់គៃន់ សមៃប់ 
ការរីកចមៃើន បន្ថៃម ទៅមុខទៀត ។ 

 បើ គា្មាន បុគ្គលិក ដៃលមន ការប្តៃ-
ជ្ញា ចិត្ត  និង មន សមត្ថភាព ខ្ពស់ ទៃ 
នោះ យើង នងឹមនិ អាច នៅ កន្លៃង ដៃល 
យើង នៅ សព្វថ្ងៃនៃះ ទៃ ។  លើសពនីៃះ 
ទៀត ដៃគ ូអាជវីកម្ម នងិ អតថិជិន របស ់
យើង បាន គាំទៃ យ៉ាងសកម្ម នៅក្នុង 
ដំណើរការ រីកចមៃើនរ បស់ យើង ។ 
សរុបមក អ្វីៗ ទាំងអស់ គឺជ ការខិតខំ 
បៃឹងបៃង និង ការគាំទៃ ដ៏ ធំ ដល់ 
ធនាគារ ពី ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងទៀត 
របស់ យើង ។ 

 លក្ខណពិស្រស ដ៏ ល្រចធ្លា មួយ  
របស់ ធនាគារ គឺ ចំនួន ទឹកប្រក់ ដ៏ 
ច្រើនសន្ធឹក សនា្ធាប់ ដ្រល លោក បាន 
វិនិយោគ លើ កម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាល 
បគុ្គលកិ  នងិ ការអភវិឌ្រឍ ។  លោក ស-ុ 

រចនា ហ្រតុអ្វី បានជា លោក ចាត់ទុក 
វិស័យ ធនធានមនុស្រស (HR) មាន 
សារៈសំខាន់ ខា្លាំង ប្របន្រះ ? 

 លោក សុ រចនា :  ដូច ខ្ញុំ បាន លើក 
ឡើង ព ីខងដើម អ៊ចីងឹ ធនធាន មនសុៃស 
គឺជ ទៃពៃយ ដ៏ សំខន់បំផុត របស់ យើង 
និង បាន គាំទៃ សមត្ថភាព ក្នុងការ- 
អភិវឌៃឍ  និង ពងៃីក បៃតិបត្តិការ អាជីវ-
កម្មរ បស់ យើង ឱៃយ កាន់តៃ រឹងមំ ។ 
សមៃប់ យើង ដើមៃបីឱៃយ អាច បន្ត សម្ទុះ 
និង ធ្វើឱៃយ ខ្លួន យើង មន លក្ខណ- 
ពសិៃស ប្លៃក ព ីគៃ នៅក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម 
ដៃល កំពុងមន ការបៃកួតបៃជៃង 
កាន់តៃ ខ្លាំង នៃះគឺ យើង តៃូវ ទាក់ទាញ 
អ្នកដៃលមន ទៃពកោសលៃយ ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍ ធនធានមនុសៃស របស់ យើង ឱៃយ 
កាន់តៃ រីកចមៃើន ។ 

 ដូច្នៃះ ធនាគារ បាន វិនិយោគ ដោយ 
មនសិការ  និង យ៉ាងសកម្ម នៅក្នុង ការ- 
បណ្តុះបណ្តាល  និង អភិវឌៃឍ បុគ្គលិក 
របស់ យើង រាប់ ចាប់ពី សកម្មភាព ខង 
ក្នងុ នងិ ខងកៃ រហតូដល ់ការបណ្តុះ- 
បណ្តាល តាម អុីន ធឺណិ ត ការចាត់- 
ចៃង គមៃង  ក៏ដូចជ ការបណ្តុះ- 
បណ្តាល ការងរ និង ការ ហ្វឹក ហាត់ ។ 
ខណៈពៃលដៃល ធនាគារ តៃូវការ 
ធនធានមនុសៃស ដៃលមន ផលិតភាព 
កាន់តៃចៃើន យើង ក៏ យល់ចៃបាស់ ថា 
បុគ្គលិក របស់ យើង តៃូវការ បរិយ-
កាស អំណោយ ផល និង ការគាំទៃ ជ 
បន្ត សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ ជំនាញ របស់ 
ពួកគៃ ។ ក្នុងន័យនៃះ ការវិនិយោគ 
របស់ យើង នៅក្នុង កម្មវិធី បណ្តុះ- 
បណ្តាល  និង អភិវឌៃឍន៍ គឺមន 
គោល បណំង បពំៃញ ទាងំ តមៃវូ-
ការ របស់ ធនាគា រ និង តមៃូវការ 
របស់ បុគ្គលិក ។ 

 លោក សុ រចនា តើ អ្វី ជា ទិដ្ឋភព 
ដ្រល លោក ព្រញចតិ្ត បផំតុ ក្នងុនាម ជា 
អ្នកដឹកនាំ នៅ ធនាគារ ព្រី នស៍ ? 

ហើយ តើ លោក គតិថា អ្វ ីដ្រលជា បញ្ហា 
ប្រឈម ធំ បំផុត នៅក្នងុ រយៈ ព្រល ១២ 
ទៅ ១៨ ខ្រ ខាងមុខ ? 

 លោក  សុ រចនា :  ការមើលឃើញ 
ធនាគារ ពៃ ីនស ៍គជឺ សា្ថាបន័ ក្នងុ សៃកុ 
មយួ ដៃលមន ការរីក លូត លាស ់យ៉ាង- 
ឆប់រហ័ស ក៏ដូចជ បុគ្គលិក របស់ 
យើង ដៃល កពំងុមន ការអភវិឌៃឍ ធ្វើឱៃយ 
ខ្ញុ ំពៃញចតិ្ត ក្នងុនាម ជ បៃធាន នាយក- 
បៃតិបត្តិ ។  ខ្ញុំ មន មោទនភាព ចំពោះ 
ធនាគារ ពៃី នស៍ ដៃល កា្លាយជ 
ធនាគារ ឌីជីថល  ដៃលមន ការរីក- 
ចមៃើន ក្នុងលឿន បំផុត នៅក្នុង បៃទៃ- 
ស  ក្នុង រយៈពៃល ដ៏ ខ្លី ។ 

 ជពិសៃស  ខ្ញុំ រីករាយ ចំពោះ ការ- 
ទទួលសា្គាល់ ជ អន្តរជតិ ដៃល ធនា-
គារ ពៃី នស៍ ទទួលបាន ក្នុងនោះ 
រួមមន ពានរង្វាន់ «Asia's Top 100 
Best Employer Brands for 
2019» ពានរង្វាន់ «Cambodia's 
Best Employer Brands for 
2020» ពានរង្វាន់ «Global Best 
Employer Brands for 2020» ពី 
វិទៃយាសា្ថាន Employer Branding 
Institute ពី កៃុមហ៊ុន World HRD 

Congress  នងិ ព ីកៃមុហ៊នុ Stars of 
the Industry Group ។ 

 ហើយ បច្ចុបៃបន្ន អ្វីដៃល ខ្ញុំ កាន់តៃ រំភើប 
ថៃមទៀត នោះ គ ឺធនាគារ យើង ទទលួបាន 
ពានរង្វាន់ « ធនាគារ ពាណិជ្ជ ល្អ បំផុត នៅ 
កម្ពុជ ឆ្នាំ ២០២០»  ពី ទសៃសនាវដ្ដី Inter-
national Banker ។ បើ កៃឡៃក ទៅ 
មើល រយៈពៃល ១២ ទៅ ១៨ ខៃ ខង មុខ 
ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ ថា បញ្ហា បៃឈម ធំ បំផុត 
គឺថា តើ តៃូវ បន្ត សម្ទុះ កំណើន របស់ យើង 
បៃបណ កៃយ កូ វីដ ១៩ ។ 

 រាល ់អាជវីកម្ម នងិ បៃទៃស ទាងំអស ់
បាន រង ផលប៉ះពាល់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ 
ដោយ សារ ជំងឺ រាតតៃបាត មួយ នៃះ ។ 
រៀបចខំ្លនួ យើង សមៃប ់ការ ងើបឡើង 
វញិ នងិ ការរកីចមៃើន ជ បន្តបនា្ទាប ់ក្នងុ 
លៃបឿន ដៃល យើង មន គជឺ គន្លឹះ ដើមៃបី 
កណំើន ខ្ពស់ជង ធនាគារ ផៃសៃងទៀត ។  
ទោះយ៉ាងណ  នៃះ គឺជ ឧបសគ្គ ដ៏ ធំ 
ដៃល យើង តៃូវមន យុទ្ធសាស្តៃ ដើមៃបី 
ជម្នះ លើ បញ្ហា បៃឈម ទាំងនៃះ ៕ 

 អត្ថបទ ន្រះ ក្រសម្រួល  និង ដកស្រង់ 
ច្រញពី គ្រហទំព័រ www.interna-
tionalbanker.com

លោក ហ៊ន់ សុរចនា   

ធនាគារ ព្រនីស៍ ទទួលបានពានរង្វាន់«ធនាគារពាណិជ្ជល្អបំផុតនៅកម្ពជុា២០២០»។   

សមិទ្ធផលរបស់ធនាគារកើតឡើងដោយសារចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រច្របាស់លាស់។   

 ថ្វបីើ ធនាគារ ព្រ ីនស ៍ទើប ចលូមក ក្នងុ វសិយ័ ធនាគារ នៅ កម្ពជុា ប្រមាណ 
៥ ឆ្នាំ ក្តី ប៉ុន្ត្រ ធនាគារ ដ៏ រឹងមាំ មួយ ន្រះ ទទួលបាន ជោគជ័យ យ៉ាងខា្លាំង 
និង ទទួល បាន ពានរង្វាន់ ជាច្រើន។  ដោយ មាន សា្នាក់ការ កណ្តាល 
ស្ថិតនៅ រាជ  ធានី ភ្នំព្រញ  និង មាន ដើមកំណើត ច្រញ ពី គ្រឹះសា្ថាន 
មកី្រហូរិញ្ញវត្ថ ុឯកជន នៅក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៥ ទើប ៣ឆ្នាកំ្រយ មក សា្ថាបន័ 
ន្រះ ក៏ ទទួលបាន អាជា្ញាប័ណ្ណ ជា ធនាគារពាណិជ្ជ ព្រញល្រញ ពី ធនាគារ 
ជាតិ ន្រ កម្ពុជា ។  លោក ហ៊ ន់ សុ រចនា ប្រធាន នាយក ប្រតិបត្តិ របស់ 
ធនាគារ  ព្រី នស៍ បានលើកឡើង អំពី ផ្រន ការ  និង សមិទ្ធផល ថ្មីៗ របស់ 
ធនាគារ  មួយ ន្រះ ដូចខាងក្រម ។ 
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សភាអារ៉ាប់ថ្កោលទោសក្រុមឧទ្ទាមហូ៊ធី
ចំពោះការវាយប្រហារព្រលានយន្តហោះ

ក្រុមនិស្រសិតនំាគ្នាប្រមូលផ្តុំ ប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលន ហាតយ៉្រ

ក្រុងគ្ររៈ  សភាអារ៉ាប៊ី សា- 
អ៊ូឌីត  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  បាន 
ថ្កោលទោស ការវាយបៃហារ 
ដោយ  ្រដូន មួយ របស់ កង  ជីវ - 
ពល ហ៊ូធីទៅ លើ កំពង់ផៃ អាប់- 
ហា របស់ អា រ៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ  លោក មីសាល  ប៊ីន  ហា្វាម 
អាល់- សាលមី  បៃធាន សភា 
អារ៉ាប់ មាន មូលដ្ឋាន នៅ កៃុង - 
គៃរ  បាន ថ្លៃង ថា  ការ វាយ - 
បៃហារ កំពង់ ផៃ អន្តរជាត ិដៃល 
តៃវូ បាន បៃើបៃស ់ដោយ បៃជា- 
ជន មាន សញ្ជាតិ ផៃសៃងៗ គ្នា  ជា 
រៀង រល់ ថៃ្ង  តៃូវ ការ ការ អន្តរ- 
គមន ៍ព ីអន្តរ ជាត ិ ដើមៃប ីប្តងឹ កៃមុ 
ឧទ្ទាម ហ៊ូធី ពី បទ ធ្វើ «សកម្ម - 
ភាព ភៃរវកម្ម »។ 

កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ  កៃុម 
ចមៃុះ ដកឹ នា ំដោយ អារ៉ាប៊ ី សា- 
អ៊ឌូតី  បាន នយិាយ ថា  ខ្លនួ ចាប ់
បាន  ្រដូន១គៃឿង  ដៃល ផ្ទុក 

គៃប ់បៃក របស ់កៃមុ ឧទ្ទាម ហ៊ធូ ី
សំដៅ ទៅ តំបន់ ភាគ ខាង ជើង 
នៃ បៃទៃស អារ៉ាប៊ី  សាអ៊ូឌីត។  

កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  កៃុមចមៃុះ 
នោះ  បាន ថ្លៃង ថា  ខ្លួន បាន 
កម្ទៃច  ្រដូន២ គៃឿង  ដៃល 
ហោះ សដំៅ ទៅ តបំន ់ភាគ ខាង 
តៃបូង របស់ បៃទៃស នៃះ  និង 
ពៃំដៃន កៃុង ណាចរ៉ាន។  កៃុម - 
ចមៃុះ នៃះ  ក៏ បាន បៃកាស ថា 
ខ្លនួ បាន បផំ្លាញ មសីុលី ១ គៃប ់
ដៃល ឧទ្ទាម ហ៊ូធីបាញ់ សំដៅ 
កៃុង ណា ចរ៉ាន  កាល ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍។ 

នៅ ពៃល ជា មួយ គ្នា នោះ 
លោក អាល់- សាលមី  បាន 
អំពាវនាវ ដល់ សហគមន៍ - 
អន្តរជាតិ  ឲៃយ ទទួល ខុស តៃូវ  
ចពំោះ ការ វាយ បៃហារ ជា ញកឹ- 
ញាប់ របស់ កៃុម ឧទ្ទាម ហ៊ូធី 
ដៃល យក ជន សុីវិល ជា គោល - 
ដៅ នោះ៕ Xinhua/PSA  

ខ្រត្តសុងក្លាៈ  កៃុម និសៃសិត 
របស់ សាកល វិទៃយា ល័យ ពៃីន-
សងុ កា្លា (Prince  of  Songkla-
University) បៃហៃល ១៥០ 
នាក់  និង កៃុម អ្នក គំទៃ  បាន 
រៀប ចំ ធ្វើ បាតុកម្ម មួយ  បៃឆាំង 
រដ្ឋាភ ិបាល  នៅ ឯ ទ ីលាន ហាត-់
កីឡា របស់ សាកល វិទៃយា ល័យ  
នៅ ក្នងុ តបំន ់ទៃសចរណ ៍ហាត-
យ៉ៃ  កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អាទិតៃយ 

កន្លង ទៅ ។ 
ការ បៃមូល ផ្តុំ នោះ  បាន ស្ថិត 

នៅ កៃម បៃធាន បទ « មនុសៃស 
នៅ ប៉ៃក ខាង តៃបូង  មិន ស្ថិត នៅ 
កៃម បាត ជើង របស ់របប ផ្តាច-់ 
ការ នោះ ទៃ »  ដៃល បាន ចាប់-
ផ្តើមធ្វើឡើង  នៅ បៃហៃល ម៉ោង 
៦ លា្ងាច ។  ប៉លូសិ បៃហៃល ៥០ 
នាក់  នៅ ក្នុង ឯក សណា្ឋាន ជា 
ជន សុ ីវលិ  បាន ឃ្លា ំមើល សកម្ម- 

ភាព  ផៃសៃង ៗ   ដៃល បាន ស្ថិត 
កៃម ភ្លៀង រលឹម ផង នោះ ។ 

 កៃុម បាតុករ  បាន ចៃៀង-
ចមៃៀង ភ្លៃង ជាតិ  និង គោរព 
ទង់ ជាតិ  នៅ មុន ពៃល បង្ហាញ 
«មៃម ដៃ ៣ » ជា មួយ ដៃ ខាង- 
ឆ្វៃង របស់ ពួក គៃ  ដោយ បាន 
បង្ហាញ អពំ ីភាព ខសុ ៗ  គ្នា  ដៃល 
បាន ធ្វើ ឡើង  តាម រយៈ ចលនា 
កៃុម មៃដឹក នាំ របស់ ពួក គៃ ។ 

 ដោយ មាន បដ ជា មួយ សារ 
ជា ចៃើន  ដៃល បាន សរសៃរ 
វាយ បៃហារ របប អំណាច ផ្តាច់-
ការ  និង ទំនង ជា របប រជា ធិប-
តៃយៃយ ផង នោះ  តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង នៅ ទី លាន ហាត់កីឡា   
របស់ សាកល វិទៃយា ល័យ ។ 

អ្នក លៃង របា ំបៃពៃ ណ ីមា្នាក ់ គ ឺ
អ្នក សៃី នូរ៉ាហ៍  បាន សម្ដៃង នៅ 
លើ វៃទកិា នោះ  ដោយ បាន ឆ្លុះ-
បញ្ចាំង អំពី នយោ បាយ  ស្ថិត 
នៅ កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់ 
រដ្ឋាភិ បាល បច្ចុបៃបន្ន ។ 

កៃមុ មៃដកឹ នា ំនសិៃសតិ  បាន ដរូ 

វៃន គ្នា និយាយ នៅ លើ វៃទិកា  
ដោយ បាន វាយ បៃហារ រដ្ឋាភិ-
បាល  អំពី បញ្ហា ចមៃូង ចមៃស 
ផៃសៃងៗ  នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន  
ការ ទិញ នាវា មុជ ទឹក  និង អាវុធ 
ជា ចៃើន ទៀត  ជា មយួទកឹ  បៃក ់
ដៃល បាន បៃមូល ពន្ធ បៃចាំ ឆា្នាំ 
ថា« រដ្ឋាភ ិបាលនៃះ   កពំងុ រៀប-
ចំ ធ្វើ រដ្ឋ បៃហារ ផៃសៃង ទៀត »។ 

 មាន តុ ជា ចៃើន  តៃូវ បាន 
រៀបចំ  ដើមៃបី បៃមូល វិភាគ ទន 
និង ហត្ថ លៃខា  របស់ កៃុម អ្នក- 
គំទៃ  ឲៃយ ធ្វើ វិសោធន កម្ម ចៃបាប់ 
រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ។ 

ការ បៃមូល ផ្តុំ  បាន បញ្ចប់ ទៅ 
វិញ រយៈ ពៃល ខ្លី  នៅ មុន ម៉ោង 
៩យប់  ។ 

បៃទៃស ថៃ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  
បាន ពនៃយារ  ការ ទញិ នាវា មជុ ទកឹ 
២ គៃឿង  មាន តម្លៃ ៧២៤ លាន 
ដុលា្លារ ពី បៃទៃស ចិន  បនា្ទាប់ ពី 
សាធារណ ជន  បាន ផ្ទុះ កំហឹង  
ជុំវិញ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ដ៏ ចមៃូង- 
ចមៃស នោះ ៕BKP/SK ក្រមុនិស្រសិតកំពុងប្រមូលផ្តុំតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលនៅសាកលវិទ្រយាល័យ។BKP

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  កាសៃត ផ្លូវ-
ការ របស់ បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខាង ជើង  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន ស្នើ ឲៃយ       
បង ្កើ ន  កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង  
ដើមៃបី បន្ធូ របន្ថយ ការ ខូច ខាត 
ពីខៃយ ល់ ពៃយុះ ទី ហ្វុង  កាល ពី-
សបា្តាហ៍ មុន  ដល់ វិស័យ កសិ-
កម្ម  ដោយ បាន ហៅ ខៃយល់  ពៃយុះ 
នោះ ថា  ជា « បញ្ហា ចាំ បាច់-
បនា្ទាន់» មួយ  ដើមៃបី ពឹង ផ្អៃក 
ដោយ ខ្លួន ឯង  និង វិបុល ភាព 
ខ្លួន ឯង របស់ បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខាង-
ជើង មួយ នៃះ ។ 

 ពៃយុះ ទ ីហ្វងុ បាវ ី បាន ឆ្លង កាត ់
បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខាង ជើង  កាល ពី-
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  ដោយ បាន បង្ក 
ឲៃយ ទឹក ជំនន់  និង ការ បំផ្លិច-
បំផ្លាញ នៅ ក្នុង តំបន់ ជា ចៃើន  
នៅ ក្នងុ នោះ រមួ មាន  ខៃត្ត វា៉ាង ហុ ី
ភាគ និរតី របស់ ខ្លួន  តៃូវ បាន គៃ 
ដឹង ថា  ជា តំបន់ ធ្វើ កសិកម្ម 
យា៉ោង សំខាន់ មួយ ។  មៃដឹក នាំ 
ករូ៉ៃ ខាង ជើង លោក គមី  ជងុ អ៊នុ  
បាន ទៅ ទសៃសន កិច្ចនៅ ខៃត្ត 

នោះ  ដោយ បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ 
មាន កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង ឡើង-
វិញ  ទោះ បី ជា លោក  បាន ថ្លៃង 
ថា  ការ ខចូ ខាត នោះ  « តៃវូ បាន 
គៃ រំពឹង ថា  មាន ការ ខូច ខាត 
តិច» នៅ ក្នុង បៃទៃស ក្តី  ។ 

 កាសៃត Rodong  Sinmun  
ជា កាសៃត ផ្លូវ ការ របស់ គណ-
បកៃស កំពុង គៃប់ គៃង អំណាច  
បាន និយាយ នៅ ក្នុង អត្ថបទ 
មួយ ថា ៖« ការ កាត់ បន្ថយ ខូច-
ខាត ចំពោះ ដំណំា សៃវូ  គឺ ជា ការ- 
ខូច ខាត ដ៏ ចាំ បាច់  បនា្ទាន់ មួយ  
ដើមៃបី បើក ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ - 
ពឹង ផ្អៃក ខ្លួន ឯង  និង វិបុល ភាព 
ដោយ ខ្លួន ឯង » ។ 

កាសៃត  Rodong  Sinmun  
បាន បន្ថៃម ថា ៖« វា ជា បញ្ហា មយួ  
ដៃល គួរ តៃូវ បាន ផ្តល់ អាទិភាព 
មុន គៃ  ដៃល មិន អាច តៃូវ បាន 
គៃ ពនៃយារ ពៃល  សមៃប់ ពៃល- 
វៃលា សម សៃប ណា មួយ  » ។ 

ពៃយុះ ទ ីហ្វងុ បាវ ី បាន បក ់បោក  
ខណៈ បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខាង ជើង  

បាន រង ការ ឈឺ ចាប់ រួច រល់ មក 
ហើយ  ព ីការ វាយ បៃហារ ទ្វៃ ដង  
នៃ ការ ផ្ទុះ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
និង ធ្វើ ឲៃយ ល្អ បៃសើរ ឡើង វិញ  ពី 

ការ ខូច ខាត  បាន បង្ក ឡើង 
ដោយ សារ ភ្លៀង ធា្លាក ់យា៉ោង ខា្លាងំ 
កាល ពី ពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ ។ 

 ការ បិទ ពៃំដៃន  បាន ចូល ជា-

ធរ មាន  ចាប់ តាំង ពី ដើម ឆា្នាំ នៃះ  
ថា ជា ផ្នៃក នៃ កិច្ច ខិតខំ បៃឹង-
បៃង  បៃឆាងំ ការ ឆ្លង រល ដល 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  តៃូវ បាន គៃ រយ- 

ការណ៍ ថា  បាន កំពុង បង្កឲៃយ 
មាន   ការ ដឹក ជញ្ជូន សមា្ភារ សំ-
ខាន ៗ់  នៅ បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង ជើង  
នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន  ការ ដឹក-
ជញ្ជូន សៃបៀង អាហារ ជា ដើម ។  
ទឹក ជំនន់ ថ្មី ៗ   ក៏ បាន វាយ បៃ-
ហារ ទៅ លើ តំបន់ ធ្វើ សៃ ចមា្កោរ 
របស់ ខ្លួន យា៉ោង ខា្លាំង ផង ដៃរ  
ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ មាន ការ ពៃយួ- 
បារម្ភ ជា ចៃើន ថា  បញ្ហា ការ ខ្វះ  
សៃបៀង អាហារ ជា ញឹក ញាប់ 
របស់ ខ្លួន  អាច កាន់ តៃ អាកៃក់ 
ខា្លាំង ឡើង  នៅ ក្នុង បៃទៃស កូ - 
រ៉ៃខាង ជើង ។ 

រដ្ឋាភិ បាល អាមៃរិក  បាន 
រយការណ៍ កាល ពី ពៃល ថ្មី ៗ  
នៃះ ថា  បៃជា ជន កូ រ៉ៃ ខាង ជើង  
បៃហៃល ៦០ ភាគ រយ  កំពុង 
បៃឈម មខុ អសន្ត ិសខុ សៃបៀង-
អាហារ  ខណៈ ការ ឆ្លង រល-
ដល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា 
សកល  ទំនង ជា បង្ក ឲៃយ មាន ការ- 
ផ្តល ់សៃបៀង អាហារ  នៅ បៃទៃស 
កូ រ៉ៃ ខាង ជើង ៕Yonhap/SK

កាស្រតកូរ៉្រខាងជើងអំពាវនាវឲ្រយមានកិច្ចប្រឹងប្រងស្តារ
វិស័យកសិកម្មឡើងវិញក្រយរងកា រវាយប្រហារពីព្រយុះទីហ្វុង

ម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊ន(សា្តាំទី២)ត្រួតពិនិត្រយនៅតំបន់១រងករខូចខាតដោយព្រយុះទីហ្វងុបាវី។Yonhap



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

កងកម្លាងំ បូ៉លិស   ពិសេស  បេឡារុស បិទ ផ្ល ូវ  ខណៈ  កេមុ បេឆំាង ធ្វើ បាតុកម្ម ។ AFP

អ្នកតវ៉ារាប់មឺ៉ននាក់ដង្ហែកែបួនក្នងុទី-
កែង៉មីនស្គទ៍ោះបីបូ៉លិសបង្កែបក្តី

កេុង មីនស្គិ៍ៈ  កៃុម អ្នក គាំទៃ 
បៃឆំង រាប់ មុឺន នាក់  បាន ដង្ហៃ-
កៃបួន នៅ ទូ ទាំង ទី កៃុង មីន ស្គ ៍  
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដោយ បាន 
អពំាវ នាវ ឲៃយ បញ្ចប ់ត ួនាទ ី របស ់
បុរស ខ្លាំង លោក អាឡិច សាន់ - 
ឌរឺ  ឡ ូកា ស ិន  ក ូ សៃប ពៃល មាន 
វត្តមាន សន្តិ សុខ យ៉ាង ចៃើន 
សន្ធឹក សនា្ធាប់  ហើយ ទោះបី ជា 
បាន ចាប់ ខ្លួន មនុសៃស រាប់ សិប - 
នាក់ ក្តី ។ 

 កៃុម អ្នក តវ៉ា បៃឡារុស  បាន 
ធ្វើ បាតុកម្ម ឈាន ដល់ សបា្តាហ៍ 
ទី ៣ ហើយ  ចាប់ តាំង ពី ជម្លាះ 
បោះ ឆ្នាត បៃធានា ធបិត ី កាល-
ពី ថ្ងៃ ទី ៩  ខៃ សីហា កន្លង ទៅ  
ដៃល នៅ ក្នងុ នោះ  លោកអាឡិច- 
សាន់ ឌឺរ  ឡូ កា សិ ន  កូ   បាន 
អះអាង ថា  បាន ឈ្នះ នៅ ក្នុង- 
ការបោះ ឆ្នាត នោះ ។ 

គ ូបៃឆងំ បដបិក្ខ  គ ឺលោក សៃ ី
ស្វ ៃ  ត ឡាណា  ទកិ ហា ណវូ សា្កា-
យ៉ា  បាន ថ្លៃង ថា  លោក សៃី 
បាន ឈ្នះ នៅ ក្នងុ ការ បោះ ឆ្នាត 

យ៉ាង ពិត បៃកដ ។ 
 អ្នក កាសៃត AFPមា្នាក់  និង 

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ក្នុង តំបន់  
បាន វយ តម្លៃ ថា  មនុសៃស ជាង 
១សៃ ន  នាក់  បាន ចូល រួម តវ៉ា 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដោយ មាន 
ចំនួន ស្មើ ទៅ នឹង ទំហំ នៃ ការ - 
ជួប ជុំគា្នា  កាល ពី ចុងសបា្តាហ៍ 
កន្លង ទៅ  ជា លក្ខណៈ ទៃង់- 
ទៃយ ធំ ជាង គៃ បំផុត  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស បៃឡារុស  ចាប់តាំង ពី 
បៃទៃស នៃះ  ទទួល បាន ឯក - 
រាជៃយ  ពី អតីត សហ ភាព សា- 
ធារណ រដ្ឋ សង្គម និយម សូ- 
វៀត(USSR)នោះ មក  ។ 

ហ្វូង បាតុករ  បាន បៃមូល ផ្តុំ 
គា្នា នៅ ខង កៃ លំនៅ ឋាន ផ្លូវ- 
ការ របស់ លោក ឡូ កាសិន  កូ  នៅ 
វិមាន ឯករាជៃយ  ដៃល តៃូវ បាន 
ការ ពារ ដោយ ប៉ូលិស បង្កៃប-
កុបកម្ម  និង កៃុម កង កមា្លាំង 
ពិសៃស  បាន គាំទៃ ដោយ កៃុម 
ទាហានបាញ់ សុីប នៅ លើ ដំ- 
បូល ផ្ទះ នោះ៕ AFP/SK

កេុងបា៉ា រីសៈ វីរុស   កូរ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្មី  បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស 
យ៉ាងតិច  ៨៤៣ ១៤៩ នាក់ 
សា្លាប់  ចាប់ តាំងពី ផ្ទុះ ឆ្លង រាល - 
ដាល នៅ ក្នងុ បៃទៃស ចនិ  កាល 
ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ។  នៃះ បើ 
យោង ទៅ តាម ចំនួន សរុបមួយ 
ពី បៃភព ផ្លូវ ការ នានា  ដៃល 
បៃមូល បាន ដោយ  AFP  ម៉ាង 
១១ៈ ០០ ម៉ាង សកល  កាល ព ី
ថ្ងៃ អាទិតៃយ។ 

ករណី ឆ្លងវី រុស ផ្លូវ  ដង្ហើ ម  
យ៉ាង តចិ  ២ ៥ ០៥  ៦២០ នាក ់ 
តៃូវ បាន គៃ កត់ តៃ ក្នុង បញ្ជី។  
នៅ ក្នុង ចំនួន ករណី ឆ្លង ទាំង- 
អស់ នោះ  យ៉ាង តិច  ១៦១- 
១៧៨  ៥០០ នាក់  នា ពៃល - 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  តៃូវ បាន គៃ ចាត់- 
ទុក ថា  បាន ជា សះ សៃបើយ។   

ចំនួន សរុប ទាំង អស់ ដៃល 

បៃើ ទិន្នន័យនៃះ តៃវូបាន បៃមូល  
ដោយ  AFP  ពី អាជា្ញាធរ ជាតិ  នងិ 
ព័ត៌ មាន មក ពី អង្គការ សុខ- 
ភាពពិភព លោក  (WHO) 
បៃហៃល ជា បង្ហាញ ពីចំនួន 
បៃភាគ នៃ ចំនួន អ្នក ឆ្លង ពិត - 
បៃកដ។ 

បៃទៃស ជា ចៃើន  កំពុង ធ្វើ 
តៃស្ត រក រោគ សញ្ញា នៃ វីរុស នៃះ 
ឬ  ករណី ឆ្លង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត។  

កាលពី ថ្ងៃសៅរ៍   អ្នកសា្លាប់ថ្មី 
៥ ៤  ៨៨ នាក់ និងករណី ឆ្លង  ថ្មី 
២៦៩  ០២០ នាក់  តៃូវ បាន 
គៃកត់តៃ នៅទូទាំង បៃទៃស ។     
ដោយផ្អៃ កលើ  របា យការណ៍  ថ្មី  
បំផុត នៃះ   បៃ ទៃសដៃលមាន  
អ្នកសា្លាប់ ថ្មី ចៃើន ជាងគៃបំផុត  
គឺអាមៃ រិក  មាន អ្នក សា្លាប់ ថ្ម ីចំនួន 
១ ០១៤ នាក់  បនា្ទាប់ មក គឺ 
បៃទៃស ឥណា្ឌា  មាន អ្នក សា្លាប់ 

៩៤៨ នាក់  និង  បៃ សុីល មាន 
អ្នក សា្លាប់  ៧៥៨ នាក់ ។ 

អាមៃរិក  គឺជា បៃទៃស  រង- 
ប៉ះពាល់ ខ្លាំង បំផុត  ដោយ អ្នក 
សា្លាប ់១៨ ២ ៧៨៥ នាក ់ព ីចនំនួ 
ករណី ឆ្លង ៥ ៩៦១  ៨៨៤ នាក់ ។  
អ្នក ឆ្លង យ៉ាង តិច  ២  ១៤០ - 
៦១៤ នាក ់ តៃវូ បាន បៃកាស ថា 
បាន ជា សះ សៃបើយ។ 

បនា្ទាប់ ពី អាមៃរិក  បៃទៃស 
ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ បំផុត  គឺ 
បៃសុលី មាន អ្នក សា្លាប ់ ១២០- 
២៦២ នាក់  ពី ករណី ឆ្លង  ៣- 
៨៤៦  ១៥៣ នាក់  បៃទៃសមិុក-  
សុិក មាន អ្នក សា្លាប់ ៦៣  ៨១៩ 
នាក់  ពី អ្នក ឆ្លង ៥៩១  ៧១២ នាក់ 
ឥណា្ឌា មាន  អ្នកសា្លាប់  ៦៣ ៤៩៨ 
នាក់ ពី ករណី ឆ្លង ៣  ៥៤២ ៧៣៣ 
នាក់  និង ចកៃភព អង់គ្លៃស  
មាន អ្នកសា្លាប់ ចំនួន ៤១   ៤៩៨ 

នាក់ ព ីករណ ីឆ្លង  ៣៣២ ៧៥២ 
នាក់ ។   

បៃទៃស មាន ចំនួន អ្នកសា្លាប់ 
ខ្ពស់ បំផុត  បៃៀបធៀប ទៅ នឹង 
បៃជាជន របស់ ខ្លនួ  គឺ ជា បៃទៃស 
ប៉ៃរ ូមាន អ្នក សា្លាប ់៨៧នាក ់ ក្នងុ 
ចំនួន បៃជាជន ១០ មឺុន នាក់  
បនា្ទាប់ ពីបៃទៃស បៃលហៃសិុក មាន 
អ្នកសា្លាប់  ៨៥ នាក់  អៃសៃប៉ាញ 
មាន អ្នក សា្លាប់ ៦២ នាក់  និង  
អង់គ្លៃស មាន ៦១ នាក់  និង 
អុីតាលី មាន ៥៩ នាក់។ 

បៃទៃស ចិន ដៃល មិន រាប់- 
បញ្ចូល កៃុង ហុងកុង  និង មា៉ាកាវ 
បាន បៃកាស ករណ ីឆ្លង វរីសុ ៨៥ 
១៥៣ នាក ់(ករណ ីឆ្លង ថ្ម ី ១៣១ 
នាក់  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ សៅរ៍) ក្នុង 
នោះ មាន អ្នក សា្លាប់ ៤ ៦ ៣៤ នាក ់ 
និង  ៨០  ១៥៣ នាក់  ជា សះ  - 
សៃបើយ៕ AFP/PSA 

វីរ៉សកូរូ៉ណាបង្ឲែយមន៉សែសជាង៨៤មឺ៉ននាក់ស្លាប់់នៅក្នងុពិភពលោក
 បុ គ្គលិក សុខ ភិបាលឥណ្ឌា  ស ្ទ ង់កម្តៅ  របស អ់្នកសេកុ  នៅក្នងុ ជំ រំ   ធ្វើតេស្ត  រក វីរុសកូរូ៉ណ    នៅក្នងុ តំបន់ ទីបេជុំជន    មួយ កាលពីថ្ងេទី៣០ ខេ សីហា ។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

 ភ្នំពេញៈ ក្រុម  វិចត្រ ក រទាំង-   
ជើងចាស់  និងជើង ថ្មី ចំនួន    
១៥ របូ ដ្រល មាន  ជាត ិបរ ទ្រស  
៥ របូ នងិ ជាត ិខ្ម្ររ ១០របូ បាន 
នា ំ  យក ស្នាដ្រ គរំ ូ រៀងៗខ្លនួ  មក   
ជួ ប ជុំ គ្នា  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៩ ខ្រ 
សីហា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង មក  - 
ន្រះ ដើម្របី ពិភាក្រសា ពី គម្រង 
ន្រ ការ   រៀបចំ  តាំង ពិព័រណ៍ 
ស្នាដ្រ សិល្រប ៈ រួម គ្នា មួយ នៅ 
ដើម ខ្រ តលុា ឆ្នា ំ២០២០ នៅ ឯ 
សណ្ឋាគរ និង ភោជនីយ  ដ្ឋាន   
Palace Gate ក្រម  គម្រង 
ឈ្មោះ  «សហគមន៍ សិល្របៈ» 
ដោយ មាន ចំណុច ជា  ប្រធាន  
សំខាន់ ន្រ ការ បង្កើត ស្នា ដ្រ គឺ  
ស្តី ពី  ទ្រសភាព និង សត្វ ព្រ ។ 

ប្រធាន   ក្រុម រៀបចំ គម្រង  
កម ្ម វិធី សិល្របៈ សហគមន៍ ន្រះ 
អ្នក នាង ឆន ឌីណ  បាន ប្រប់ 
ពីគ ល បំណង ន្រការជួបជុំ គ្នា  
រវាង ក្រុម វិចិត្រ ករ ខ្ម្ររ និង បរ-   
ទ្រស  កាល  ពី ថ្ង្រ ទី  ២៩ ខ្រ  
សីហា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង មក  
ន្រះ   ថា៖ «ការ នឹកឃើញ បង្កើត 
គនំតិ  ជា សហគមន ៍សលិ្របៈ ន្រះ 
ដោយ សរ  នាង ខ្ញុំយល់ ថា  ក្នុង 
នាមខ្លនួ ជា វចិ ិត្រ ករ ឬ  សលិ្របករ 
ផ្ន្រក គនំរូ ន្រះ គ ឺយើង ត្រវូត្រ  ច្រះ 
បង្កើត នូវ  ចំណប់ អារម្មណ៍ ថ្មីៗ   
ដល់ អ្នក ទិញ ស្នាដ្រ គំនូរ យើង  
(buyers) មិន   ម្រ ន សំអាង - 
ខ្លួន យើង សិល្រប  ករ  ឬ  វិចិត្រ ករ 
ជំនាញ (Curators) ដ្រល 

ន្រះ  នាងខ្ញុ ំអាច ហៅ បាន ថា ជា 
ការ  បង្កើត ក្រុម បណ្តាញ សង្គម 
ឬ  network   ក្នងុ សង្គម ន្រ អ្នក- 
ចូល  ចិត្ត  សិល្របៈ  គំនូរ ។  យើង 
មិន  ប្រកាន់ ជាតិ សសន៍  ឬ វ័យ 
នោះ ឡើយ ឲ្រយ ត្រ មាន គំនិត  
ទស្រសនៈ សិល្របៈ ជ្រជ្រះ  »។ 

ចិត្រ   ករ ស្រី  ខ្ម្ររ   ឆ្នើម    ដ្រល 
ធា្លាប់  ទទួល បាន ពាន រង្វាន់- 
Young Artist Award នៅ   
ប្រទ្រស   ថ្រ កាល  ព ីឆ្នា ំ ២០១៦ 
អ្នក នា ង ឆន ឌណី បាន បន្ថ្រម 

ឲ្រយ    ដឹង ថា ៖ « អ្វី ដ្រល ជា ចំណុច  
ទាក់ ទាញ  បំផុត  សម្រប់ អ្នក- 
ទស្រសនា   ស្នាដ្រ របស់ យើង   ក៏ 
អាស្រយ័  ទៅ លើ គនំតិ ច្ន្រ ប្រឌតិ  
និង  ភាព ជឿជាក់ ន្រ  ការ បង្កើត       
ស្នា ដ្រ សិល្របៈ គំនូរ  វិចិត្រ ក រ-   
ផ្ទាល់  មា្នាក់ ៗ  ផង  ដ្ររ ។  កាល 
ណ   យើង មាន ភាព ជ ឿ ជាក ់  លើ 
អាជីព ខ្លួន ហើយ នោះ  ស្នាដ្រ 
សិល្របៈ យើង  ក៏ មាន      ភាព       ល្អ  -  
ផរូ  ផង ់អាច  ទាក ់ទាញ ចណំប-់ 
អារម្មណ៍ដល់  អ្នក ទស្រសនា  អ្នក- 

ទិញ    ឬ ក៏ អ្នក ជួយ ឧបត្ថម្ភ  ផ្រសព្វ -   
ផ្រសាយ ស្នាដ្រ ផង ដ្ររ   ធ្វើដូច្ន្រះ  
យើង   នងឹ   សម្របរូ     ក្រមុ network  
ដ្រលការ បង្កើត ប្រប  ន្រះ យើង 
ជា   សិល្របករ  ពិតជា អាចមាន-  
ឱកាស យក ស្នាដ្រ ខ្លួន   ដើម្របី  
ទៅ   ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នៅ តាម វិចិត្រ-  
សល    នានា ឬ ក៏ អាច   បង្ហាញ 
នៅ ឯ ផ្ទះ ខ្លនួ ក ៏បាន  ហើយ ប្រក ់
ចំណូល   បាន ពី ស្នាដ្រ សិល្របៈ 
ដើម្របី ទ្រទ្រង់ ជីវភាព ក៏ អាច រក 
បានទៅ តាម នោះ ផងដ្ររ។ 

តាម  គម្រង  យើង  រៀបចំ ការ- 
តាំង  ពិព័រណ៍ ស្នាដ្រ រួម គ្នា នៅ 
ដើម ខ្រ តុលា ឆ្នាំ ២០២០    ធ្វើ 
នៅ  Palace Gate»។ 

ការ   ជបួ   ជុ ំ  សណំ្រះសណំល-  
បង្កើត ស្នាដ្រ សិល្របៈ គំនូរ  ទៅ  
តាម  ជំនាញ និង ចំណូល ចិត្ត 
របស់ ខ្លួន  ក្រម  ប្រធានបទ 
សំខាន់   និយាយ ពី  ទ្រស ភាព-   
ធម្ម ជាតិ និង   សត្វ ព្រ គឺ ជា ការ- 
ចាប់   ផ្តើម  ដំបូង ន្រ គម្រង-   
រៀបចំ ជា កម្ម វិធី  សហ គមន៍ 

សិល្របៈ ន្រះត្រូវ បាន អ្នក នាង 
ឆន ឌណី បង្ហើប បន្ត ទៀត ថា៖ 
« ន្រះ  គឺ ជា ការ ត្រួស  ត្រយផ្លូវ-  
សិល្របៈ  មួយ    ផង ដ្ររ  សម្រប់ 
ក្រុម   វិចិត្រ ករ     ជំនាន់ ក្រយ  -   
ដ្រល  ជា ការ ផ្តួច   ផ្តើមបង្កើត 
គនំតិ  សលិ្របៈ  ដើម្របី បង្កើតស្នាដ្រ 
ដ ៏ ល្អ  វិចិត្រ និង ជា  មាគ៌ា   ឈាន  
ទៅ រក  ភាព ជោគ ជយ័ លើ វសិយ័ 
សលិ្របៈ គនំរូ   ជាពសិ្រសសម្រប ់
ក្រុម វិចិត្រ   ករនារី ខ្ម្ររ យើង ត្រ 
ម្តង។ សម័យ ន្រះ ស្រ្តី ក៏ មាន ភាព - 
ល្រច  ធ្លា ទៅ  លើ ការ ខិតខំ រិះរក 
គំនិត  ច្ន្រ ប្រឌិត ផ្ន្រក សិល្របៈ  
បាន  ល្អ ដូចជា បរុស អ៊ីចឹង ដ្ររ គឺ  
មាន ចំណុច ល្អ ផ្រស្រងគ្នា »។ 

ឆន ឌណី វចិតិ្រករ ស្រ ីដ្រល 
មាន បទពិសោធ ផ្ន្រក គំនូរ អរូបី 
ច្ន្រ  ប្រឌិត ប្រប ខ្ម្ររ ជាង ១០ ឆ្នាំ  
ក៏  បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ចូល រួម ពី - 
ក្រមុ    វចិតិ្រ ករ ជើង  ចាស ់ជាត ិខ្ម្ររ 
ដ្រល  នឹង ចូល រួម បង្កើត ស្នា ដ្រ 
គំនូរ   សម្រប់  តាំង ពិព័រណ៍ នៅ 
ដើម  ខ្រ តលុា ឆ្នា ំ២០២០ ខាង- 
មុខ   រួម មាន លោក ឈឺម សុធី 
ដ្រល ជា មា្ចាស ់  ពាន រង្វាន ់ Hon-
ored Artist Award លោក 
សួស្តិ៍ សុដវី មា្ចាស់ ពានរង្វាន់  
Venerable Artist Award  
រមួ ទាងំ អ្នកនាងក ៏ជា មា្ចាស ់ពាន   
រង្វាន់ Young Artist Award 
នៅ ប្រទ្រស ថ្រ  ពី   កម្មវិធី  The 
CMLTV Contemporary 
Art Awards 2016   និងមាន 
វចិតិ្រ ករ  ជើ ង ចាសល់ោក លាង 
សុីកន ផង ដ្ររ ៕ 

កេមុ វិចិតេ ករ ជើងចាស់ និង ជើង ថ្ម ី ពេលជួប ពិភាកេសា បង្កើត ស្នាដេ សិលេបៈ តាមចំណូលចិត្ត  ។ រូបថត ហុង មិនា កេមុ វិចិតេករ ខ្មេរ និង បរទេស  ជួបជំុគ្នា ដើមេបី ពិភាកេសារឿងបង្កើត ការ ងារ សហគមន៍ សិលេបៈ ។ រូបថត ហុង មិនា 

  វិចិត្រករខ្ម្ររនិងបរទ្រស១៥រូបគ្រងរៀបចំកម្មវិធី
សិល្របៈសហគមន៍ដើម្របីបង្កើតស្នាដ្រទ្រទ្រង់ជីវភាព

អ្នក នាង ឆន ឌីណា វិចិតេ ករ សេ ី ដេល ជា បេធាន កេមុ វិចិតេករ រៀបចំ កម្ម វិធី សិលេបៈ សហគមន៍  ដើមេបី បង្កើតស្នាដេ ទេទេង់ជីវ ភាព ។ រូបថត ហុង មិនា 



រាសីស្រតុចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្រើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្រយ
ខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្រក្រតី
ផ្លវូចតិ្តរងសម្ពាធផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តីស្ន្រហាមិនចុះ-
សម្រងុគ្នាដ្រលបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។
រីឯការបំព្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើប្រស់កម្លាងំ-
កាយច្រើនជាងកម្លាងំប្រជា្ញាទើបបានផលល្អ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមនទឹកចិត្តប្រកបដោយក្ត-ី
ម្រត្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមនការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីមធ្រយម។ការពោលពាក្រយសម្តី
ធ្វើឲ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងារប្រកបដោយស្មារតីប្រងុប្រយត័្ន

ធ្វើឲ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ គួរត្រយកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្រហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមនសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រតុចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្រត្រវូចំណាយកម្លាងំ
កាយនងិកម្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីប្រកបដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមនការប្រុង-
ប្រយ័ត្នឲ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមនការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមនសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទនីានា

មនគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្តី-
ស្ន្រហាវញិគគឺសូ្ន្រហម៍នភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខា្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្ហាសខុភាពវញិលោកអ្នកមនសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្រទៅ-
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមនការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្រយរាបអ់ាន។ការប្រកបរបរ
រកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដោ យសរត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្រុតចុះខា្លាងំ។មនស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញនូវកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយប្រើ
កម្លាំងកាយជាងកម្លាំងប្រជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗអា ចប្រឈមនឹងកា រខាតបង់ច្រើន។ការ-
និយាយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរោយរាយឥត-
ប្រយោជន៍។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញនោះគឺ
មនភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្រួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមនគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពម្ចាសក់ា រប្រកបដោយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសរឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមនជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដោយសរអំណាច-
កម្លាំងចិត្តមនភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
នឹងមនអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដោយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មនគ្រះដោយសរទឹក។លោកអ្នកមនទឹកចិត្ត
ប្រកបដោយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដោ យហ្រតុផល ឬមន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗគឺច្រើនត្រ

ធ្វើដោ យភាពមុឺងម៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមន
ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្រះអធ្រយាស្រ័យចំពោះគ្នាឲ្រយបាន-
ច្រើនទើបជាការល្អប្រព្រសម្រប់គូស្ន្រហ៍អ្នក។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បពំ្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទលួ-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ខណៈការនិយាយស្តី
មនឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមនភាព-
ល្អពោលគមឺនចតិ្តម្រត្តាករណុាចពំោះមនសុ្រស
និងសត្វ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាល្អនិងមនភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រខា្លាំង។
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សិប្បកម្មប្ព្ណីខ្មរ្តម្បាញសូត្សរស្
ឈូកផ្ដើមលូតលាស់ក្នងុសង្គមវៀតណាម

កៃុង ហាណូយ :សិប្របករ
តម្របាញផានធីធួនលាត់ជើង
ខោព្រលចុះបឹងឈូកដើម្របី
កាត់ដើមឈូកមកផលិតជា
សរស្រសូត្រឈូកដ៏កម្រនិង
មនតម្ល្រខ្ពស់។
យាយជីដូនមួយរបស់អ្នក

ស្រីនងិបានលក់សតូ្រប្រព្រណី
ឲ្រយជនជាតិបារំាងអំឡុងអាណា-
និគមដោយបន្ដជំនាញន្រះ
ដល់អ្នកស្រីធនួដ្រលចាបផ់្ដើម
អាជីពតម្របាញនៅព្រលអ្នក-
ស្រីអាយុ៦ឆ្នាំ ក្នុងភូមិឋាន
ក្រប្ររជាយក្រុងហាណូយ។
ប៉ុន្ដ្រ៣ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី ធួន

បានប្រទះឱកាសថ្មពី្រលឃើញ
ដើមឈកូដ្រលត្រវូបានទកុឲ្រយ
រលួយចោលនៅស្រក្រប្ររខាង
ក្រយពីគ្រប់ឈូកត្រូវបាន
ប្រមូលផលធ្វើជាអាហារ។
អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមទាញយក

សរស្រឈូកដើម្របីផលិត
«សូត្រឈូក»ជាសរស្រសូត្រ
គុណភាពប្រណីតដ្រលត្រូវ-
បានតមប្រមញ់ដោយអ្នក
ឌីហ្រសញហ្វ្រសសិនល្របីៗ ។
ស្ដ្រីវយ័៦៥ឆ្នាំរបូន្រះថ្ល្រងទាងំ

មោទនភាពថា៖«ខ្ញុជំាជនជាតិ
វៀតណាមដំបូង។ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម
ដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ រួច
បង្រៀនក្ម្រងៗ បន្ដទៀត»។
កសិករត្រងចំណាយព្រល

រាប់មោ៉ាងសម្អាតស្រដើមឈកូ
រលយួៗ ដ្រលរខំានដល់ដីនងិ
នាំយកសត្វល្អិតចង្រ។ប៉ុន្ដ្រ
អ្នកស្រី ធួននិងក្រុមការងារ
២០នាក់ ភាគច្រើនជានារីៗ 
បានចុះកាត់ដើមឈូកមកបក
យកសរស្រនិងរវ្រជាអំបៅ។
កន្រស្រងធំមួយតម្រូវឲ្រយប្រើ

ឈូកប្រមណ៩២០០ដើម។
នៅរដូវមមញឹកដ្រលត្រវូការ

បុគ្គលិករាប់រយនាក់អ្នកស្រី
បានបន្ដថា៖«ខ្ញុំយល់ថាវាជា
ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដ្រលក៏ស្ទួយ
ដល់បរិស្ថានផងដ្ររ»។
កន្រស្រងសតូ្រធម្មតមយួដាក់

លក់ក្នុងតម្ល្រ២០ដុលា្លារដ្រល
ព្រញនយិមសម្រប់ភ្ញៀវទ្រស-
ចរមុនវិបត្ដិកូវីដផ្ទុះ។
ថ្វដី្របតិត្រសូត្រឈូកត្រូវបាន

ផលិតនៅបណា្តាប្រទ្រសនានា
រួមទាំងកម្ពុជានិងមីយា៉ាន់ម៉ា
អ្នកស្រី ធួនត្រូវបានចាត់ទុក
ជាអ្នកច្ន្រប្រឌិតត្រម្នាក់គត់នៅ
ប្រទ្រសវៀតណាម។
អ្នកស្រីត្រូវបានគំទ្រដោយ

ក្រសងួវទិ្រយាសស្ដ្រនងិបច្ច្រក-
វិទ្រយាដ្រលបង្កើតគម្រងកម្រតិ

ថា្នាក់ជាតិរយៈព្រល៣ឆ្នាំក្នុង
ការអភវិឌ្រឍការប្រមលូផលតម
លក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស។
អ្នកស្រី ធួនក៏បង្កើតការ-

បណ្ដុះបណា្តាលក្ម្រងៗអំឡុង
ព្រលវិស្រសមកាលសលា។
អ្នកស្រីង្វៀងធីសវអាយុ

៤០ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកស្រី ធួន
បង្រៀនក្នងុឆ្នាំ២០១៧ហើយ
ព្រលន្រះអ្នកស្រីចង់ឲ្រយកូនៗ 
រៀនជំនាញន្រះបន្ដទៀត។
អ្នកស្រីសវបាននិយាយ

ថា៖«ពីដំបូងវាពិតជាលំបាក
ណាស់ត្រព្រលន្រះខ្ញុំចលូចតិ្ដ
ខា្លាំង។វាជាការងារចីរភាព
ហើយខ្ញុំពិតជាមនមោទន-
ភាពណាស់»៕AFP/HR 

ការ ផលិត សូតៃ ទាមទារ ការ អំណត់ និង  ផ្ចិត ផ្ចង់ បំផុត ។ រូបថតAFP

កនៃសៃង សូតៃ  ធំមួយតៃវូ បៃើ ឈូក បៃមណ  ៩២០០ ដើម។ រូបថតAFP
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Lewandowski ឈ្នះ ពាន កីឡាករ ល្អ ជាង គេ 
ក្រុង ែ្រហ៊្វងហ្វឺត: ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 

Robert Lewandowski 
របស់ កៃុម Bayern Munich 
តៃូវ បាន បោះ ឆ្នាត ជាប់ ជា 
កីឡាករ លៃង ល្អ ជាង គៃ បៃចាំ 
ឆ្នាំ របស់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ជាមួយ នឹង  
សំឡៃង  ដាច់ ឆ្ងាយ ពី គូបៃជៃង 
សមៃប ់ការ បោះ ឆ្នាត ដៃល ធ្វើ 
ឡើង ពីសំណាក់ អ្នក សារព័ត៌- 
មាន   លៃបី ៗ  រួម ជាមួយ ទសៃសនា-
វដ្ដី បាល់ ទាត់ Kicker ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ ប៉ូឡូញ 
Lewandowski  វ័យ ៣២ ឆ្នាំ 
ទទួល បាន សំឡៃង ឆ្នាតចំនួន 
២៧៦ សំឡៃង ពោល គឺ ចៃើ ន 
ជាង មតិ្ត កៃមុសញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់ 
ទាងំ២ គ ឺខៃសៃ បៃយទុ្ធ Thomas 
Muller ដៃល តៃូវបាន បោះឲៃយ 
៥៤ សំឡៃង និង ខៃសៃ ការពារ 
Joshua Kimmich ដៃល 
មាន ៤៩ សំឡៃង ។ 

កៃយ ឈ្នះ ពាន ឯក ត្ត ជន 
នៃះ កីឡាករ Lewandowski 
បាន បៃប់ ទសៃសនាវដ្ដី Kicker 
ក្នុង កិច្ច សមា្ភាសន៍ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន 
មោទន ភាព ណាស់ ។ ក្ដី រំពឹង  
កាន ់តៃ ខ្ពស ់ ឡើង ៗ  ហើយ រាល ់
ឆ្នាំ ខ្ញុំ ពៃយាយាម ធ្វើ ឲៃយ ល្អ ជាង 
ពួកគៃ  ។ កមៃិត ដៃល ចង់ បាន  
ខ្ពស់ជាងនៃះឆ្ងាយណាស់ 
ពៃះ ថា  ២៥ គៃប់  ក្នុង ១ 
រដូវកាល នៅ     កៃបខ័ណ្ឌ Bun-

desliga គឺ ធម្មតា ។ ខ្ញុំ បៃឹង- 
បៃង ខ្លាងំ ណាស ់ទាងំ សមៃប ់
ទមៃង់ លៃង  ផ្ទាល់ ខ្លួន និង កៃុម 
ទាំង មូល  ហើយឃើញថា 
កៃុមនៃះ កៃយ   មក លៃង បាន 
យា៉ាង អសា្ចារៃយ ទាំង កមៃិត ជាតិ 
និង អន្តរ ជាតិ » ។

កីឡាករ Lewandowski 
ធ្វើ បានគៃប់ បាល់ សរុប  ទាំង 
បៃកួត ក្នុង និង កៃ សៃុក គឺ 
ចំនួន ៥៥ គៃប់ ពោល គឺនៅ 
លើ  កីឡាករ ដៃល ស៊ុត បញ្ចូល 
ទីបាន ចៃើន ជាង គៃ គៃប់ កៃុម 
ទាំង អស់ ក្នុង នោះ  សមៃប់ 
កៃបខ័ណ្ឌ Bundesliga រក 
បាន ៣៤គៃប់, នៅ  Cham-
pions League ធ្វើ បាន  ១៥ 
គៃប់  និង  ៦ គៃប់  រក បាន ពី 
ពាន កម្ម វិធី German Cup 

ហើយពានទាងំ  ៣  កម្មវធិ ីហ្នងឹ 
សុទ្ធតៃបានធ្លាក់ក្នុងដៃ  របស់ 
កៃុម  Bayern  ទាំង អស់ ។

កីឡាករ Lewandowski 
បាន កា្លាយ ជា កីឡាករ មិន មៃន 
ជន ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដំបូង គៃ  
ដៃល បាន ឈ្នះ ពាន នៃះ គិត 
តាំង ពី ខៃសៃ បមៃើ  Kevin De 
Bruyne ទទួលបាន  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៥ ពៃល កឡីាករសញ្ជាត ិ
បៃលហៃសុិក  រូប នោះ លៃង នៅ 
ក្លិប   Wolfsburg ។

ពៃល នៃះ កឡីាករ Lewand-
owski ក៏ កំពុង តៃូវ គៃ រំពឹង ថា 
មាន សទិ្ធ ិខ្ពស ់ក្នងុ ការ ឈ្នះ ពាន 
រងា្វាន់ កីឡាករ ល្អ ជាង គៃ លើ 
លោក បៃចាំ ឆ្នាំផង ដៃរ ខណៈ 
កម្ម វធិ ីនៃះ នៅ មនិ ទាន ់បាន រៀប- 
ចំ នៅ ឡើយ ។ សហ ព័ន្ធ បាល់- 

ទាត់ អន្ត រជាតិ (FIFA) បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា សា្ថាប័ន ចង់ រៀប ចំ 
ពៃឹត្តិការណ៍ បៃគល់ ពាន រងា្វាន់ 
នៃះ បើ ទោះ មាន ការ រាត តៃបាត 
ពី វីរុស កូរ៉ូណា ក៏ ដោយ តៃ 
គៃន់តៃថា កាល បរិច្ឆៃទ នៅ 
មិន ទាន់ បាន កំណត់ ៃ ។

« ខ្ញុំ មើល មិន ឃើញ កីឡាករ 
រូប ណា ដៃល ស័ក្ដិសម ជាង រូប- 
គៃ ក្នុង ការ កា្លាយ ជា មា្ចាស់ ពាន- 
រងា្វាន់ កីឡាករ ល្អ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ 
FIFA » ។ នៃះ ជា សម្ដីរបស់ 
គៃូបង្វឹក កៃុម Bayern លោក 
Hansi Flick ដៃល បាន ជាប់ 
ឈ្មោះ ជា គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់ ល្អ បំផុត  បៃចាំ ឆ្នាំ  
ដោយ យក ឈ្នះ មា្ចាស់ ជយ- 
លាភី ចាស់  គឺ អ្នក ចាត់ ការ កៃុម  
Liverpool លោក Jurgen 
Klopp ។

ជាមួយ គ្នានៃះ Lewand-
owski ជឿ ជាក់ ថា រូប គៃ សម 
នងឹ ទទលួ បានពានរងា្វាន ់ឯកត្ត- 
ជន ១ទៀត គឺ  Ballon d'Or 
បៃសិន បើ ពាន រងា្វាន់ នៃះ មិន 
តៃូវ បាន លុប ចោល ទៃ នោះ 
សមៃប់ឆ្នាំ២០២០ នៃះ។ 

រីឯផ្នៃក នារីវិញ កីឡាការិនី 
Dane Pernille Harder ជា 
អ្នក ឈ្នះពាន កិត្តិយស នៃះ  
កៃយបានរួមចំណៃក ជួយ 
ឲៃយកៃមុ Wolfsburg ឈ្នះ ពាន 
លីកកំពូល៕  AFP/VN

Lewandowski កាន់ពានលីកកំពូលអឺរុ៉បដោយញញឹម កន្លងមក។ AFP

វេង  សុភ័កេ ផ្តួល  ផាន  រះ  មុនឈ្នះ សេង  សេឿន  ដើមេបីយក  បេក់ លាន
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្រញៈ  អ្នក បៃដាល់ វៃង  សុភ័កៃ  
របស់  ក្លិប កីឡា បៃដាល់ បញ្ជា ការ ដា្ឋាន 
ទ័ព ពិសៃស បាន រក ឃើញជ័យជម្នះ 
សំខន់ មួយ ទៀត ដើមៃបី កៃសោប 
បៃក់លាន ពីការ បៃកួតមា៉ារា៉ាតុង 
ដណ្តើម បៃក់ លាន នៃ កម្ម វិធី  Mas 
Fight Cambodia នៅ សង្វៀន ថោន 
ទៅ តាម អ្វី ដៃល រូបគៃ បាន រំពឹង ទុក។

នៅ ក្នុងការ បៃកួត មា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម 
បៃក់លាន ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម 
កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ កន្លង មក នៃះ វៃង  
សុភ័កៃ  ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ ជើង ថ្មី   ផន  រះ   
របស ់ ក្លបិ ជៃ សៃន ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺហើយ 
តាម រយៈ ការ បៃកតួ នោះ សភុក័ៃ  បាន  
ផ្តួល ផន រះ  ឲៃយ សន្លប់ តៃឹម ទឹក ទី ២  
ដើមៃបី បានឡើង ទៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដូច 
ការរំពឹង ទុក ។

 ផន  រះ  ដៃល បៃឹង បៃង ទប់ ទល់ 
អស ់ព ីកមា្លាងំ កាយ  ចតិ្ត  តៃមនិ អាច ស៊ ូ
ជា មយួ វៃង សភុក័ៃ បាន គៃប ់ទកឹ នោះ 
ទៃ  គឺគៃ  សន្លប់ មិន អាច ងើប រួច  ដោយ 
ស្នៀត ទាត់  និង កៃង ពៃញៗ  ខណៈ 

ដៃល អាជា្ញា កណា្តាល រាប់ ដល់ ចំនួន ៨  
នៅ តៃ មិន អាច បន្ត ការ បៃ កួត បាន ។  
ចំណៃក អ្នក បៃដាល់ជើងចាស់  សៃង  
សៃឿន  របស់  ក្លិប មហិទ្ធិរិទ្ធ មៃ ស រថ្ងក 
ខៃត្ត សា្វាយ រៀង  បាន យក ឈ្នះ  អ៊ុង  
កំសត់  មក ពី ពៃ ទទឹង ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ដោយ ពិន្ទុ ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ ។

ចំណៃក ការ  បៃ កួត វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  
ដៃល មាន លក្ខណៈជក់ ចិត្តនោះ  វៃង  
សុភ័កៃ បានយក  ឈ្នះ  សៃង  សៃឿន  
ក្នុង លក្ខណៈ តឹង តៃង សមៃប់ ការ- 
បៃកួត  ៣ ទឹក  ។  នៅ ទឹក ទី ១  វៃង  
សុភ័កៃ មាន បៃៀប បន្តិច បន្តួច  លើ  
សៃង  សៃឿន  ហើយ ទឹក ទី ២  ទំនង 
បៃទាញ បៃទង ់គ្នា គរួ សម  ប៉នុ្តៃ ទកឹ ទ ី៣  
វៃង  សភុក័ៃ  មាន បៃៀប ផ្នៃក ជង្គង ់ នងិ 
កៃង  ពៃម ទាំង បង្ខំ ឲៃយ  សៃង  សៃឿន  
ដួល ជា ចៃើន លើក ។ លទ្ធផល ឈ្នះ 
ដោយ ពិន្ទុ ជាឯកច្ឆន្ទ ៥-០ លើ  សៃង  
សៃឿន  បានជួយ ឲៃយ វៃង សុភ័កៃ 
កា្លាយជា មា្ចាស់ ជើង ឯក ជាមួយ បៃក់- 
រងា្វាន់  ៣,៤ លាន រៀល ហើយក៏ជា ការ- 
ឈ្នះ បៃក់លាន លើក ទី ២ ផងដៃរ 
ចំពោះ សុភ័កៃ  ខណៈ  សៃង  សៃឿន   

បាន តៃ ១,៨លាន រៀល ទៃ។ 
កៃយ ពៃល បៃ កួត  វៃង  សុភ័កៃ 

បាន នយិាយ ថា៖ « ខ្ញុ ំមាន សងៃឃមឹ ឈ្នះ 
បៃក់ នៃះ  តាំង ពី មុន បៃ កួត ម្លៃ៉ះ   ពៃះ 
ខ្ញុំ បៃឹង ហាត់  ពៃម ទាំង រកៃសា  សុខភាព 
បាន ល្អ  នងិ សា្តាប ់តាម ការ ណៃ នា ំរបស ់
លោក គៃូ ពី របៀប វ៉ៃ  ដោយ នៅ ក្នុង ទឹក 
ទី ១  ខ្ញុំ នៅ បារម្ភ   ដោយសារ ជង្គង់ 
របស ់សៃង  សៃឿន  វ៉ៃ ល្អ ដៃរ  ប៉នុ្តៃ ចាប-់ 
ពី ទឹក ទី ២ មក  ខ្ញុំ បៃើ ស្នៀត កៃង ចូល 
គោល ដៅ បាន ល្អ  ធ្វើ ឲៃយ គត់ ខ្លាច 
ញញើត  មិន សូវ ហា៊ាន ចូល កៀក 
សមៃកុ ខ្លាងំ មក លើ ខ្ញុ ំ គ ឺធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុ ំកាន ់តៃ 
មាន ឱកាស  វាយ សមៃុក បន្ថៃម ក្នុង 
ជំនឿ ចិត្ត ខ្ពស់» ។ 

ចំណៃក លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក គៃប់- 
គៃង កីឡាករ បៃ កួត បៃ ចាំនៅ  សង្វៀន 
ថោន  បាន និយាយ ថា ៖«  វៃង  សុភ័កៃ  
វ៉ៃ បាន ល្អ ដូច ការ រំពឹង ទុក របស់ គៃ  
ហើយ លទ្ធផល បៃ កួត របស់ គៃ ឈ្នះ 
ពិន្ទុ ដាច់ ដោយ ភាគី ចាញ់ គ្មោន រងា្គស 
ចិត្ត  តវា៉ា អ្វី នោះ ឡើយ  ហើយ   តាម 
កំណត់ តៃ បៃ កួត  នៅ សង្វៀន ថោន 
នៃះ  វៃង  សភុក័ៃ  ធ្លាប ់ឈ្នះ បៃក ់រងា្វាន ់

នៃះ ម្តង រួច ហើយ  សមៃប់ការ បៃ កួត 
មា៉ារា៉ាតងុដណ្តើម បៃក ់លាន ក្នងុ ទម្ងន ់
៦០ គីឡូកៃម  ដោយ កាលនោះ គៃ 
ទទួល បាន បៃក់  ៥លាន រៀល   ហើយ 
លើក នៃះ គៃ ដឡំើង ទម្ងន ់មក វ៉ៃ ៦៣ ,៥ 
គីឡូកៃម  បាន ឈ្នះ  ម្តង ទៀត» ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ មាន ការ  បៃកួត 
លក្ខណៈ   Mas Fight  ១ គ ូទៀត  ដៃល 

មានការ បៃ កតួ ជក ់ចតិ្តខ្លាងំ គ ឺ កឡីាករ 
ជើង ខ្លាំង ទើប លៃបីឈ្មោះ  រិន  សារដ្ឋ  
មក ពី ក្លិប ទ័ព ជើង ទឹក បាន  ផ្តួល 
កីឡាករ ជើង ចាស់ បាត់ មុខ យូរ   និង 
ទើប ប្តរូ ក្លបិ  មក នៅ ក្លបិ នាគ រាជ ចតមុខុ 
សអំាង  ឌនុ   ឲៃយ សន្លប ់ ដើមៃប ីយក បៃក ់
១លាន ៦ សៃន រៀល  បន្ថៃម ពី លើ 
បៃក់ តម្លៃ ខ្លួន ៕  

វ្រង សុភ័ក្រ បាន ទាត់ទៅ លើ ស្រង  ស្រឿន នៅក្នងុការ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រត័្រ។ រូប សហ ការី

Alaphilippe បានឧទ្ទិស 
ជ័យ ជម្នះ ជូនដល់  ខ្មោច ឪពុក 

នីស : ជាមួយ នឹង អារម្មណ៍ 
ក្ដុក ក្ដួល កីឡាករ Julian 
Alaphilippe ឧទ្ទសិ ជយ័ ជម្នះ 
ដៃលខ្លួន ធ្វើ បាន នៅ ដំណាក់- 
កាល ទី២ ពី  ការ បៃណាំង កង់ 
ក្នុង កម្ម វិធី Tour de France 
ជនូ ដល ់ខ្មោច  ឪពកុ របស ់ខ្លនួ គ ឺ
លោក Jo ដៃល ទើប  លាចាក- 
លោក ថ្មី ៗ  នៅ អាយុ ៨០ ឆ្នាំ 
កៃយ  មាន ជំងឺ ដ៏ យូរ ។   

កៃយ ដណ្តើម បាន អាវ កាក ់
ពណ៌ លឿង ជាមួយ នឹង ជ័យ- 
ជម្នះ ក្នុង ដំណាក់ កាល  ដៃល 
មាន ចមា្ងាយ ផ្លូវ ១៨៦ គ.ម នា 
កៃុង នីស  បៃទៃស បារាំងនៃះ 
កីឡាករ Alaphilippe បាន 
បៃប់ ថា ៖ « វា តៃង តៃ ជា រឿង 
ពិសៃស ជានិច្ច ដៃល បាន ឈ្នះ 
ការ បៃណាងំ កង ់ក្នងុ កម្ម វធិ ីដ ៏ធ ំ
នៃះ  ហើយ វា ជា ឆ្នាំ ចម្លៃក ផង ។ 
ខ្ញុ ំបន្ត បៃងឹ បៃង ហ្វកឹ ហាត ់យា៉ាង 
ខ្លាំង ហើយ នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ បៃប- 
ហ្នឹង បើ ទោះ ជួប នូវ ពៃល វៃលា 
ដ ៏តាន តងឹ ក ៏ដោយ ។ ខ្ញុ ំគៃន ់តៃ 
ចង ់ឧទ្ទសិ ការ ឈ្នះ នៃះ ជនូ ដល ់
លោក ឪពុក របស់ ខ្ញុំ ។ វា មាន 
ន័យ   ចំពោះ ខ្ញុំ ណាស់ » ។

Alaphilippe បាន ពាក ់អាវ- 
កាក ់ពណ ៌លឿង រយៈ ពៃល ១៤ 
ថ្ងៃ សមៃប ់ការ បៃណាងំ កាល- 
ពី ឆ្នាំ មុន តៃ ចុង កៃយ បញ្ចប់ 
នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី៥ នៅ កៃុង 
បា៉ារសី ដៃល ធ្វើ ឲៃយ រង ់ចា ំកាន ់តៃ 

យូរ ទៀត សមៃប់ ការ ទទួល- 
បានជើង ឯក  លើក ដំបូង  នៅ 
បៃទៃស កំណើត ខ្លួន ឯង នៃ 
កម្ម វិធី Tour de France គិត 
តាំង ពី អតីត កីឡាករ លោក 
Bernard Hinault ធ្វើ បាន  
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៨៥ ។

 សមៃប់ ការ បៃណាំង ក្នុង 
ដំណាក់ កាល  នៃះ កីឡាករ 
Alaphilippe ដៃល ជា សមា- 
ជកិ របស ់កៃមុ   Deceuninck-
Quick-Step បាន ទៅ ដល់ ទី- 
ពៃ័តៃ មុន គៃ ជាមួយ នឹង ថិរ- 
វៃលា សរុប ៤:៥៥:២៧មោ៉ាង 
ហើយ អ្នក មក ដល ់លដំាប ់ទ ី២ 
គឺ កីឡាករ ស្វ៊ីស Marc Hir-
schi របស់ កៃុម  Team Sun-
web ដៃល មាន ថរិ វៃលា ដចូ គ្នា  
និង អ្នក លៃខ៣ គឺ កីឡាករ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស Adam 
Yates របស់ កៃុម  Mitchel-
ton-Scott  ដៃលមកយឺត ជាង 
១ វិនាទី ។

កម្មវិធី បៃណាំង កង់ Tour 
de France កៃយ បញ្ចប់ 
បាន ២ ដំណាក់ កាល កីឡាករ 
Alaphilippe កពំងុ ឈរ លើគៃ 
ក្នងុ តារាង ថរិ វៃលា សរបុ ដោយ 
មាន ថិរវៃលា រួម ៨:៤១:៣៥ 
មោ៉ាង ពោល គ ឺនា ំមខុ អ្នក ឈរ ទ ី 
២ កឡីាករ  Yates ៤ វនិាទ ីនងិ 
កីឡាករ លៃខ៣ Hirschi ៧  
វិនាទី ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី  ឈាន ជើង ចូល ជ្រោក កោន  
ទ្រោន ំថ្ម ី   ផលតិ  កម្ម ថោន  កាល ដើម  ឆ្នា ំ២០២០ មក 
នោះ  តារា ច ម្រោៀងស្រោី   រូប   ស្រោស់  សាច់ស ខ្ចី  
ទ្រោលុកទ្រោលន់   សំឡ្រោង ពីរោះ ធ្ងន់  កញ្ញា  បាន 
មុន្នី ល័ក្ខ  ត្រោូវ បាន  មជ្រោឈ ដ្ឋាន  អ្នក គាំទ្រោ សង្ក្រោត 
ឃើញ សម្ទុះទីផ្រោសារ សិល្រោបៈ ចម្រោៀង របស់ នាង-   
ហាក ់ដចូ នៅ ទ្រោងឹ  មនិ  សវូ ជា ខសុ កាលព ីនៅ ជ្រោក 
ទ្រោនំចាស់ ផលិត កម្ម ហង្រោសមាស នោះ ឡើយ។ 

កាល  ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ តារា  ចម្រោៀង ស្រោី រាង    
ល្អតិ  សឡំ្រោង ធ្ងន ់ កញ្ញា បាន មនុ្នលីក័្ខ ស្រោប ់ត្រោ 
កា្តាប់   ឱកាស  បន្ថ្រោម  នៅ  លើ វិថី សិល្រោបៈ ដោយ សារ  
ត្រោ   ផលិតកម្ម ថោន   បាន   ជ្រោើស        ជា តួ ឯក ស្រោី     ក្នុង    - 
កុន    ភាគ រឿង «  ព្រោហ្មលិខិត ដុះ សា្លាប» ជាមួយ    
តួ    ប្រោុស   តារា  ចម្រោៀង  លោក  ម៉ៅ ហាជី ។

  បើ  គិត   ចាប់ តាំង ពី ព្រោល នោះ មក   កញ្ញា បាន 
មុន្នី   ល័ក្ខ គ្រោ   ហាក់ ទើប ត្រោ ឃើញ នាង ច្រោញ   បទ-  
ចម្រោៀង  ថ្មី  ១ប ទ   មាន ចំណងជើង ថា «កុំទៅ 
ចោល អូន» ដោយ   ក្រោពី ន្រោះ សម្រោបូរ ត្រោ  បទ - 
ចម្រោៀង ឡើង វិញ ជា មរតក ដើម ត្រោ ប៉ុណ្ណោះ  រួម- 
មាន  ដូចជា  បទ  «សត្វត្រោយង» បទ «ឧត្តរ មាន-  
ជ័យ» បទ  «វាលស្រោីស្រោណះ» បទ-  
«ទនំញួទ្រោខ្ម្រោរ» បទ «រាត្រោទីកឹ ឃ្មុ»ំ នងិ 
បទ  «ស្ត្រោចយាង» ជា ដើមបង្ហោះ តាម 
បណ្តាញ សង្គម ។ 

គួរ រំឭក ដ្រោរ ថា កញ្ញា បាន  មុន្នី - 
ល័ក្ខ  បាន ច្រោញ ពី ផលិត កម្ម ចាស់ 
WeProduction ដ្រោល ជា 
បុត្រោ សម្ព័ន្ធ     ផលិត កម្ម      
ហង្រោស មាស មក  ជ្រោក 
ទ្រោនំ  ថ្មី   ផលិត  កម្ម 
ថោនថ្មីៗ  ក ៏ ទទលួ-     
បាន    ឱកាស ល្អ 
កា្លាយ ជា តួឯក - 
ស្រោី  ក្នុង កុន-  
ភាគ   ភា្លាម    -  
ដោយ  គ្រោឃើញ 
ល្រោ ច  វត ្ត មាន   - 
ក្នុង ពិធី   ក្រោុង ពាលី 
កនុ   ភាគ ថ្ម ី រឿង  «ព្រោហ្ម- 
លខិតិ   ដុះ សា្លាប»  កាល ព ីថ្ង្រោទ ី
១៣ ខ្រោ មករា  ឆ្នាំ ២០២០  - 
សម្ត្រោង ជាមួយ តារា ចម្រោៀង  
ប្រោុស  ម៉ៅ ហាជី។ 

ចំពោះ កុន រឿង  «ព្រោហ្ម - 
លិខិត  ដុះ  សា្លាប»   មាន ការ- 
ចូលរួម សម្ដ្រោង ដោយ - 
តារា  ចម្រោៀង និង តារា - 
សម្ដ្រោង ល្រោបីៗ រូប ដូចជា 
លោក ម៉ៅ ហាជី កញ្ញា 
បាន មុន្នីល័ក្ខ លោក 
សៅ ឧត្តម  លោក -  

សក្កដ    ហៅ កញ្ញា រ៉ូលីន អ្នកនាង កាតុ កញ្ញា 
ញមឹ ចានថ់ន អ្នកនាង កលុ ដវ ីច្រោន សាយច្រោ 
មា៉ៅ នីតា ឆ័យលី ដឡ្រោន។   

ចណំ្រោក ឯ ការ សង្ក្រោត របស  ់មជ្រោឈ ដ្ឋាន មហា ជ ន 
ដ្រោល  ថា នាង ពុំ សូវ មាន សម្ទុះ   ខ្លាំង ដូច កាល នៅ 

ផលតិ កម្ម ចាស ់ហង្រោស មាស នោះ ក ៏មនិ ត្រោវូ 
បា ន ធ្វើ ការ បក ស្រោយ ពី កញ្ញា 

បាន មុន្នីល័ក្ខ នោះ ឡើយ-  
ខណៈ  ភ្នំព្រោញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច 
ទំនាក់ ទំនង  នាង តាម ទូរ - 
ស័ព្ទ  ដ្រោល  ធ្លាប់ ត្រោ ចូល ពី មុន  
បាន ឡើយ ។   

បើទោះប ីជា សម្ទុះ សលិ្រោបៈ 
ចម្រោៀង ន្រោ ការ ច្រោញ បទ-  
ចម្រោៀង ថ្មី ៗ  នៅ ទ្រោនំ ថ្មី ពុំ សូវ 

មាន  ម្រោន ក្តី ត្រោ សម្រោប់  
ទី   ផ្រោសារ  សិល្រោបៈ  ក្រោ ទ្រោនំ- 
ថោន  របស់ កញ្ញា បាន 
មនុ្ន ី លក័្ខ ក ៏មនិ  សវូ មាន 
ព្រោល   ទំន្រោរ  ដោយ សារ 
គ្រោ  ក៏ ត្រោង ត្រោ ឃើញ - 
តារា  ចម្រោៀងស្រោី រូប- 
ន្រោះ   ល្រោច មុខនៅ  ក្នុង 
កម្ម វិធី ផ្រោស្រោងៗ ន្រោ-  
ក្រោុម  តន្រោ្តី នានា - 
របស់  សិល្រោបករ  
រៀម ច្រោបង មួយ 
ចំនួន ដូចជា 
ក្រោុម តន្ត្រោី- 
របស់  លោក 
យ៉្រោម សំអូន 
ក្រោុម តន្រោ្តី- 
របស់ លោក  

អ្រោឡិច ចាន់- 
ត្រោ និង ក្រោយ 

មក  ដូច ជា នាង បាន 
បង្កើត  តន្រោ្តី  ផ្ទាល់  ខ្លួ ន  - 

ទៀត ផង ដ្រោរ៕ 

តារា ចមេៀងសេ ី កញ្ញា បន មុន្នល័ីក្ខ នៅតេ ឆ្លៀត 
ចេៀង Cover បទចាស់ទោះបីដូរទេនំ។ រូប ហ្វ្រោសប៊ុក 

ទីផ្សារសិល្បៈកញ្ញាបានមុន្នីល័ក្ខ
ហាក់ដូចនៅទឹ្ងទោះបីជាដូរទ្នំ
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កីឡាការិនី Kumagai កំពុងលើកពាន Champions League ជាមួយមិត្តកេមុ Lyon យ៉ាងរីករាយ។ AFP

Lyonឈ្នះ៥ដងជាប់ៗ គ្នា  
ពានChampions League 

សង់ សេ បសស្តៀន : ក្រោុម 
បាល់ ទាត់ នារី Lyon របស់ 
ប្រោទ្រោស បារាំង បាន បន្ត ការ- 
គ្រោប់ គ្រោង របស់ ខ្លួន ក្នុង នាម ជា 
ជើង ឯក នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប បន្ថ្រោម 
ទៀត កាល ពី ថ្ង្រោ អាទិត្រោយ ដោយ 
ការ យក ឈ្នះ ក្រោុម នៅ ប្រោទ្រោស  
អាល្លមឺង៉ ់Wolfsburg ជាមយួ 
នងឹ លទ្ធផល ៣-១ អឡំងុ ការ-
ប្រោកតួក្រោបខណ័្ឌ Champions 
League វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រោ័ត្រោ ខណៈ 
ជោគជយ័ ន្រោះ ធ្វើ ឲ្រោយ ពកួ គ្រោ កាន ់
ពាន ន្រោះ ក្នុង ដ្រោ  ៥រដូវ កាល 
បន្ត បនា្ទាប់ គា្នា ។

សម្រោប់ការប្រោកួត ន្រោះ ក្រោុម  
Lyon នៅ វគ្គ ដបំងូ មាន ឱកាស 
នាំ មុខ ២-០ ដ្រោល  គ្រោប់ទី១ 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីដោយ កឡីាការនិ ី
បារាំង Eugenie Le Som-
mer នាទីទី ២៥ និង គ្រោប់ ទី ២ 
ដោយ កីឡាការិនី ជប៉ុន Saki 
Kumagai នាទីទី៤៤ ។ ដល់ 
វគ្គ ទី ២ នាទីទី ៥៥ កីឡាការិនី 
អាល្លឺម៉ង់ Alexandra Popp 
បាន ជួយ ឲ្រោយ ក្រោុម Wolfsburg 
តាម ពី ក្រោយ ២-១ ត្រោ ខ្វះ ២ 
នាទ ីចប ់ការ ប្រោកតួ កឡីាការនិ ី
អីុស្លង់ Sara Bjork Gun-
narsdottir បាន បន្ថ្រោម  គ្រោប់ 
ជ័យ ជម្នះ ចុង ក្រោយ  សម្រោប់ 
ក្រោុម ជើង ឯក ចាស់ ។ 

លទ្ធផល ន្រោះ បង្ហោញ ថា  
ក្រោុម Lyon ឈ្នះ ពាន ក្រោប-
ខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ អឺរ៉ុប សរុប 
ចំនួន ៧ សម័យ កាល ហើយ 

ការ ធ្វើ បាន  ៥ រដូវកាល ជាប់ ៗ  
គា្នា គឺ ស្មើ នឹង សមិទ្ធ ផល ដ្រោល 
ក្រោុម បុរស Real Madrid 
ន្រោប្រោទ្រោស អ្រោស្រោប៉ៅញ សម្រោច   
បាន  ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ១៩៥៦ ដល់ 
១៩៦០ ស្រោបព្រោលជ័យជម្នះ  
ន្រោះ ក៏  ទទួល បានការ អបអរ ពី 
ប្រោធនា ធិប តី របស់ ប្រោទ្រោស 
បារាំង លោក Emmanuel 
Macron ផង ដ្រោរ ។

« ឥឡវូ ន្រោះ យើង ត្រោវូ ការ ឈ្នះ 
ជា លើក ទី៦ ជាប់ ៗ  គា្នា ដើម្រោបី 
បង្កើត កំណត់ ត្រោ ថ្មី ។ វា មិន 
ម្រោន រឿង ស្រោួល ឡើយ ក្នុង ការ- 
ឈ្នះ ពាន ដ ៏ធ ំន្រោះ ត្រោ យើង បាន 
ផ្ដល់ គ្រោប់ យា៉ៅង  ដើម្រោបី បាន ជ័យ 
ជម្នះ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ » ។ ន្រោះ ជា 
សម្ដីរបស់ កីឡាការិនី ប្រោធន 
ក្រោមុ Wendie Renard ដ្រោល 
ត្រោងមាន វត្តមាន មក រហូត 
ជាមួយកីឡាការិនី Le Som-
mer និង អ្នក ចាំ ទី Sarah 
Bouhaddi ក្នងុ ចណំម ជើង-
ឯក ទាំង ៧ លើក ។

ក្រោុម Lyon ដ្រោល ដឹក នាំ 
ដោយ លោក Jean-Luc 
Vasseur មនុ  ឡើងដល ់វគ្គ ន្រោះ 
បាន ទមា្លាក់ ក្រោុម អាល្លឺម៉ង់  ១ 
ផ្រោស្រោង ទៀត  គឺ Bayern Mu-
nich និង ក្រោុម រួម លីក Paris 
Saint-Germain គិត តាំង ពី 
វគ្គ ៨ក្រោមុ ចងុក្រោយ  ដ្រោល ត្រោវូ 
រៀប ច ំឡើង នៅ តបំន ់  Basque 
ន្រោ ប្រោទ្រោស អ្រោស្រោប៉ៅញ ជាមួយ-
នឹង  ការ ប្រោកួត  ត្រោូវ ល្រោង ដោយ 

បិទ ទា្វារ កីឡដ្ឋាន ដើម្រោបី បង្ការ 
ការ ឆ្លង ន្រោ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។

ប្រោធន ក្លិប លោក Jean-
Michel Aulas នៅ ត្រោ ទទួល- 
បាន ផល តប ស្នង ត្រោឡប់ មក 
វិញ ពី ការ វិនិយោគ ដ៏ ច្រោើន 
សន្ធកឹ សនា្ធាប ់ទៅ ក្នងុ ក្រោមុ បាល-់ 
ទាត់ នារី ន្រោះ បើ ទោះ បី ប្រោក់- 
រង្វាន់ សម្រោប់ ក្រោុម ជើង ឯក 
Champions League ន្រោះ 
មាន ត្រោឹម ត្រោ  ៤៥ ០០០០ អឺរ៉ូ 
( $ ៥៣៥ ០០០) ដ្រោល វា ជា 
ចំនួន តិច តួច ម្រោន ទ្រោន បើ 
ប្រោៀប នឹង ប្រោក់ រង្វាន់  ដ្រោល 
ផ្ដល់ ឲ្រោយ ក្រោុម បុរស ។

លោក  Aulas បាន ប្រោប់ 
ទូរទស្រោសន៍ Canal Plus ថា ៖ 
« ន្រោះ គឺ ក្រោុម វីរ នារី ។ យើង បាន 
សាង នងិ ក្រោ លម្អ ក្រោមុ ជា រៀង- 
រាល់ ឆ្នាំ ហើយ ក្រោុម ន្រោះ ក៏ បាន 
បង្ហោញ ឲ្រោយ ឃើញ នវូ ភាព អសា្ចារ្រោយ 
ដោយ ការ ឈ្នះ ពាន Champi-
ons League ៥ ដង ជាប់ ៗ  
គា្នា។ ពិត ជា អសា្ចារ្រោយណស់ » ។

គិតមក ទល់ ព្រោល ន្រោះ ក្រោុម  
Lyon ប្រោកួត មិន ចាញ់ សោះ 
៦៥ ដង ហើយ ពោល គឺ មាន 
រយៈ ព្រោល ដល់ ទៅជាង ២ ឆ្នាំ 
ហើយ ន្រោះ ក ៏ជា លើក ទ៣ី ផង- 
ដ្រោរ ដ្រោល ពកួ គ្រោ យក ឈ្នះ ក្រោមុ 
គូ ប្រោជ្រោង Wolfsburg ក្នុង 
ចណំម ការជបួគា្នា នៅវគ្គ ផ្ដាច-់ 
ព្រោ័ត្រោចំនួន ៤ដង ដោយ ភា្លាត់ 
ចាញ ់ ត្រោ ម្ដង ប៉ណុ្ណោះ កាលព ីឆ្នា ំ
២០១៣  ៕ AFP/VN
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