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កិត្តិសព្ទសិល្បៈព្រះនាងតូចនរោត្តមជ្រនណា
សាយភាយដល់K-Popកូរ៉្រខាងត្បូង...ទំព័រ១១

រត់ប្រណាំងនិងថ្មើរជើងលើភ្នំគូល្រន
ត្រូវបានបង្កើតឡើង...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

រដ្ឋាភិបាលចាត់ឲ្យក្សួងបរិស្ថានជាអ្នកដឹកនំា
ចងក្ងឯកសរពីតំបន់ធម្មជាតិចំនួន៤ ដើម្បីដក់បញ្ចលូជាតំបន់ប្តិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក

លោក ហុ៊ន ស្ន  ស្នើ ឲ្យ បណ្តា ប្ទ្ស នានា គោរព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក អំឡុង វិបត្ត ិកូ វីដ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាបាន-
ចាត់តាំងក្រសួងបរិស្ថានឲ្រយធ្វើជាប្រ-
ធានក្រមុការងារដកឹនំាចងក្រងឯកសរ
ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ធម្មជាតិចំនួន៤
ដ្រលជាជម្រកសត្វផ្រសោតនងិជវីចម្រុះ

ជាច្រើនទៀតស្ថតិក្នងុខ្រត្ដក្រច្រះនងិ
ខ្រត្ដព្រះវិហារដើម្របីត្រៀមរៀបចំដក់-
បញ្ចូលជាតំបន់ប្រតិកភណ្ឌធម្មជាតិ
ពិភពលោកនៅអង្គការយូណ្រស្កូ។
លោកន្រត្រភក្ត្រអ្នកនាពំាក្រយក្រសងួ

បរិស្ថាន ថ្ល្រងក្នុងព្រលដឹកនាំក្រុមអ្នក-
សរព័ត៌មានទៅទស្រសនកិច្ចសត្វផ្រសោត

នៅទីតាំងអន្លង់ផ្រសោតព្រកកាំពី និង
សហគមន៍កាពំីកាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រកញ្ញា
ថាប្រទ្រសកម្ពជុាបានដក់បញ្ចលូប្រ-
តិកភណ្ឌវប្របធម៌ពិភពលោករួចហើយ
ដូចជាប្រសទអង្គរវត្ដប្រសទព្រះវហិារ
និងក្រុមប្រសទសម្របូរព្រគុក រួមនឹង
សម្របត្ដិវប្របធម៌អរូបីមួយចំនួនទៀត។

លោកថ្ល្រងថា៖«កម្ពុជាមិនម្រនមាន
ត្រឹមត្រព្រកកាំពីមួយទ្រដ្រលជាតំបន់
អភិរក្រសសត្វផ្រសោតដ្រលយើងបានសិក្រសោ
ចងក្រងឯកសរនោះដើម្របីដក់ទៅ
អង្គការយណូ្រស្កូ។ប៉នុ្ត្រសរបុទាងំអស់
មាន៤កន្ល្រងយើងបានធ្វើការសកិ្រសោចង-
ក្រងឯកសរដើម្របី...តទៅទំព័រ ៤

ខន សាវិ

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុ
ស្រនបានអំពាវនាវឱ្រយបណ្ដាប្រទ្រស
នានាពង្រងឹតម្ល្រសន្ដិភាពស្រចក្ដីថ្ល្រ-
ថ្នូរនិងសមគ្គីភាពនិងត្រូវសហការ
ដោយស្មើភាព និងគោរពគ្នាទៅវិញ-

ទៅមកក្នងុការដោះស្រយបញ្ហាប្រឈម
និងការភ័យខ្លាចដោយសរការរាតត្របាត
ន្រជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលកំពុងបំប្រកបំបាក់
ពិភពលោកនិងដើម្របីស្ដារវិបុលភាព
សម្រប់តំបន់និងពិភពលោកឡើងវិញ។
លោកហុ៊នស្រនលើកឡើងថាប្រទ្រស

នីមយួៗ ត្រវូបពំ្រញតនួាទីរបសខ់្លនួឱ្រយ

កាន់ត្រសកម្មនិងអន្តរសកម្មក្នងុអភ-ិ
បាលកិច្ចសកលប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់
ស្ថាបនាការទទួលខុសត្រវូរួមទំាងការ-
រួមចំណ្រកកសងសណ្ដាប់ធា្នាប់ពិភព-
លោកដើម្របីថ្ររក្រសោឱ្រយបាននូវសន្ដិភាព
នងិសន្តិសខុដ្រលជាបុរ្រលក្ខខណ្ឌដ៏
មានសរៈសំខន់បំផុតចំពោះពាណិជ្ជ-

កម្ម កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព
និងវិបុលភាពយូរអង្វ្រងរបស់ពិភព-
លោក។លោកហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រង
ប្របន្រះនៅក្នងុការថ្ល្រងសនុ្ទរកថាន្រ
កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្មន្តសលនិងឧស្រសោ-
ហបូនយីកម្មសកលឆ្នាំ២០២០កាល
ពីថ្ង្រសៅរ៍ដ្រល...តទៅទំព័រ  ២

ផៃសោត ហៃល ទឹក នៅ អន្លង់ផៃសោត ពៃក កំាពី  ស្ថតិក្នងុ ខៃត្ត កៃចៃះ  កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  សប្ដាហ៍មុន ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

កម្ពជុា- អាម្រិក  សន្យា  
លើកកម្ពស់ ពាណិជ្ជ កម្ម 
និង ការ វិនិ យោគ រួម គ្នា

ករណី ឆ្លង វីរុស នៅឥណ្ឌា 
កើនឡើង ជាង ៤លាន
ខណៈ ជាង៨៧មឺុន នាក់
ស្លាប់នៅក្នងុពិភពលោក  

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជាអាម្ររិកបានប្ដ្រជា្ញា
ថានឹងបន្តការលើកកម្ពស់ការធ្វើពា-
ណជិ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរួមគ្នាខណៈ
ព្រលប្រទ្រសទាងំ២ប្ររព្ធខបួលើកទី
៧០ ន្រការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត
រវាងប្រទ្រសទាំង២។
នៅក្នុងអំឡុងព្រលចាប់ផ្ដើម «ខ្រ

ពាណជិ្ជកម្មនងិការវនិយិោគ»ន្រខបួ
លើកទី៧០ន្រការបង្កើតទនំាក់ទនំង
ការទតូរវាងកម្ពជុានងិអាម្ររកិកាលពី
រាត្រីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍លោកបា៉ានសរូសក័្ដិ
រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើក-
ឡើងថាសកា្ដានុពលសម្រប់ពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វ្រភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាម្ររិក
បានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សពីមួយឆ្នាំ
ទៅមួយឆ្នាំ។ជាមួយគ្នាន្រះលោកក៏
បានស្នើឲ្រយអាម្ររិកជួយបង្កើនការ-
វិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំអំពាវនាវដល់

លោកអគ្គរដ្ឋទតូឲ្រយជរំញុក្រមុវនិយិោ-
គិនរបស់អាម្ររិកចូលមកវិនិយោគ
ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាឲ្រយបានកាន់ត្រច្រើន
ពិស្រសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអ្រឡិច-
ត្រូនិក»។...ត ទៅ ទំព័រ ៧

កៃុង ប៉ារីសៈប្រទ្រសឥណ្ឌ បាន
កា្លាយជាប្រទ្រសទី៣នៅលើពិភព-
លោកដ្រលមានករណីឆ្លងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណ កើនឡើងជាង៤លាន
នាក់ដោយបានកត់ត្រករណីឆ្លងថ្មី
ប្រចាំថ្ង្រកើនឡើងនោះថា ជាវិបត្តិ-
មួយបងា្ហាញឲ្រយឃើញថាគ្មានសញ្ញា
ធា្លាក់ចុះនោះទ្រ។...តទៅទំព័រ  ១០



នៀមឆេង
 
ភ្នំពេញៈ  លោក  សុន  ឆ័យ  

អតតី តណំាង រាស្ត្រ   អតតី គណ- 
បក្រស សង្គ្រះ ជាតិ  និង អតីត 
មន្ត្រី បក្រស   ២  រូប ទៀត  ត្រូវ បាន 
ព្រះ មហាក្រសត្រ ផ្ដល់ នីតិ សម្របទា 
ធ្វើ នយោ បាយ ឡើង វិញ តាម 
ការ ស្នើ សុំ  ប៉ុន្ត្រ បន្ត រក្រសា ស្ថិត 
នៅ ក្នុង ភាព ស្ងៀម  ស្ងាត់ ។   

   ព្រះ ករុណា ព្រះ បាទ សម្ដ្រច 
ព្រះ បរម នាថ  នរោត្តម  សហី មនុ ី 
កាល ព ីថ្ង្រ ព្រះ ហស្របតិ៍ សបា្ដាហ ៍
មនុ  បាន ផ្ដល ់នតី ិសម្របទា ឡើង 
វិញ ដល់  អតីត តំណាង រាស្ត្រ  
បក្រស ប្រឆាំង ១ រូប គឺ លោក  
សុន  ឆ័យ  និង មន្ត្រី បក្រស ២ រូប 
ទៀត  រួម មាន លោក  វ៉ា  សម៉ុន  
នងិ  លោក   តាវ  គ ឹម ឈន។   ការ- 
ផ្ដល់ សិទ្ធិ នយោបាយ ឡើង វិញ 
ន្រះ ធ្វើ ឡើង តាម ការ ទូល ថ្វាយ 
របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  
ហ៊នុ ស្រន   បនា្ទាប ់ព ីអ្នក ទាងំ ៣  
បាន ស្នើ សុំ សិទ្ធិ នយោបាយ 
ឡើង វិញ កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៧   សីហា។ 

  សម្រប់ លោក  សុន  ឆ័យ  
ព្រះ រាជ ក្រឹត្រយ របស់ ព្រះ មហា- 
ក្រសត្រ ច្រង យ៉ាង ដចូ្ន្រះ ថ៖   «ត្រវូ 
បាន ផ្ដល់ នីតិ សម្របទា ឡើង វិញ 
ឲ្រយ ឈ្មោះ  សុន   ឆ័យ  ភ្រទ ប្រុស  
កើត ថ្ង្រ ទី ១  មករា  ឆា្នាំ ១៩៥៦  
ដ្រល ត្រវូ បាន ហាម ឃាត ់ មនិ ឲ្រយ 
ធ្វើ សកម្មភាព នយោ បាយ 
សម្រប់ រយៈ ព្រល  ៥ ឆា្នាំ  តាម 
អំណាច សល ដីកា ល្រខ  ៣៤០  
(ឆ)  ចុះ ថ្ង្រ ទី ១៦  វិច្ឆកិា  ឆា្នា ំ ២០១៧  
របស់ តុលាការ កំពូល » ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រ ទី២៧  ខ្រ សីហា  
លោក  សនុ  ឆយ័  នងិ អតតី មន្ត្រ ី
បក្រស ប្រឆាងំ បាន សរស្ររ លខិតិ 
ទៅ លោក  ស ខ្រង  រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ដោយ ស្នើ សុំ 
នីតិ សម្របទា ធ្វើ នយោបាយ 
ឡើង វញិ។  ប៉នុ្ត្រ លខិតិ នោះ មនិ 
បាន បញ្ជាក់ ថ  លោក នឹង ធ្វើ អ្វី 
បន្ត ទៀត បនា្ទាប់ ពី បាន  សិទ្ធ ិន្រះ ទ្រ ។ 

   លោក  ផាត  សុផានិត  អ្នក នំា ពាក្រយ 
ក្រសួង មហាផ្ទ្រ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថ  
គិត ចាប់ ពី មាន ការ ធ្វើ វិសោធន- 

កម្ម ច្របាប ់ស្ដ ីព ីនយោ បា យ កាល- 
ព ីខ្រ មករា  ឆា្នា ំ ២០១៩  មក  អ្នក 
ដ្រល ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ធ្វើ 
សកម្ម ភាព នយោបាយ ចំនួន  
១២  របូ ក្នងុ ចណំោម   ១១៨  របូ  
បាន ស្នើ សុ ំ នងិ ទទលួ បាន សទិ្ធ ិ
ធ្វើ នយោ បាយ ឡើង វិញ។ 

 គណបក្រស នយោ បាយ ថ្ម ីចនំនួ  
២  ត្រវូ បាន បង្កើត  ដោយ សមាជកិ 
អតតី គណបក្រស សង្គ្រះ ជាត ិ គ ឺ
គណបក្រស   ខ្ម្ររ អភិរក្រស និយម របស់  
លោក  រៀល   ខ្រម រិន្ទ  និង គណបក្រស   
ខ្ម្ររ ស្រឡាញ់ ជាតិ  របស់ លោក  
ជីវ  កតា្តា  និង សមា ជកិ ដទ្រ ទៀត។  
ថ្មីៗ  ន្រះ លោក អូ៊   ច័ន្ទ រ័ត្ន  ក៏ គ្រង  
នឹង បង្កើ ត គណបក្រស នយោ- 
បាយ ថ្មី មួយ ទៀត ដើម្របី ចូលរួម 
បោះ ឆ្នាត នា ព្រល ខាង មុខ។ 

 លោក  អ៊ូ  ច័ន្ទ រិទ្ធិ  អតីត 
តណំាង រាស្ត្រ បក្រស ប្រឆាងំ ដ្រល 
ព្រល ន្រះ កំពុង ស្ថិត នៅ ក្រ- 
ប្រទ្រស  បាន ថ្ល្រង  ប្រប់ ពី ម្រសិល- 
មញិ  ថ ៖  « នយិយ ដោយ សោ្មោះ  
ខ្ញុំ មាន ការ សោក ស្ដាយ ចំពោះ 
អ្នក ដ្រល បាន ទៅ ស្នើ សុ ំសទិ្ធ ិធ្វើ 
នយោ បាយ ឡើង វិញ។   ចំពោះ 
ការ បង្កើត គណ បក្រស ថ្ម ីឬ ការចូល  
ជា មួយ គណ បក្រស ភ្លើង ទៀន 
នោះ ខ្ញុ ំអត ់ដងឹ ព ីជហំរ របស ់ពកួ- 
គាត ់ទ្រ  ព្រះ យើង មនិ សវូ មាន 
ការ ប្រ ស្រ័យ ទាក់ ទង គា្នា » ។ 

  ប្រធាន វិទ្រយា ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង  
អន្តរ ជាតិ  ន្រ រាជ បណ្ឌិត្រយ សភា 
កម្ពជុា  លោក  គិន  ភា  បាន ថ្ល្រងពី   
ម្រសលិ មញិ ថ  ការ ស្នើ សុ ំសទិ្ធ ិធ្វើ 
នយោ បាយ វញិ ន្រះ   ជា ជម្រើស  
ត្រ ១គត់ ដ្រល ពួក គាត់ អាច 
ចូល រួម ក្នុង សកម្ម ភាព នយោ- 
បាយ វិញ បាន ដើម្របី ប្រមូល 
បណំ្រក គណ បក្រស សង្គ្រះ ជាត ិ
ដ្រល ប្រក បាក់  ឲ្រយ មក ដើរ តាម 
គន្លង នយោ បាយ ថ្មី មួយ ។ 

 លោក និយយ ថ ៖   « តិច ឬ 
ច្រើន  វ បង្ហាញ ពី ការ ប្រក ខ្ញ្រក 
គា្នា ក្នុង ចំណោម អតីត អ្នក ដឹក- 
នាំ សង្គ្រះ ជាតិ  ដ្រល ប្រក ខ្ញ្រក 
រចួ ស្រច ទៅ ហើយ   គ ឺប្រក ខ្ញ្រក 
ក្នុង សតិ អារម្មណ៍  និង យុទ្ធ- 
សស្ត្រ នយោ បាយ » ៕ 

លោកសុនឆ័យនិងមន្ត្រី២នាក់
ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញ

លោកសុនឆ័យក្នងុឆ្នា២ំ០១៦។ រូបថត ហុង មិនា

តពីទំព័រ១...រៀបចំ ដោយ 
អង្គការ អភិវឌ្រឍន៍ ឧស្រសាហកម្ម 
សហប្រជាជាតិ(UNIDO) និ ង  
ក្រសួង ថមពល  និង ឧស្រសា ហក ម្ម  
ន្រ សហភាព អារា៉ាប់ រួម ស្ដីពី 
«ការស្ដារ ឡើងវិញ នូវ វិបុល ភា ព  
ក្នងុ ពភិពលោក ក្រយ ជងំឆឺ្លង- 
រាតត្របាត»។ លោក ហ៊នុ ស្រន 
បន្តថ ប្រទ្រ ស ទាំងអស់ ត្រូវ 
បន្ត ខិតខំ ពង្រងឹ សកល ភា វូ ពាណិ-
ជ្ជកម្ម ដ្រល កន្លងមកបាន ចូល រួម  - 
ចំណ្រក យ៉ាងសំខាន់ ក្នងុការ ជំរុ ញ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និង បាន បង្កើ ត 
លក្ខខណ្ឌ មិន ធា្លាប់មាន សម្រ ប់ 
ការ កាត់ បន្ថយ  ភាពក្រីក្រ និង 
លើ កកម្ពស់ ជីវភាព រស់ នៅ រប ស់ 
ប្រជាជន គ្រប់ ស្រទាប់វណ្ណៈ។ 
ប្រ   កដ ណាស់ ថ នៅក្នុង ចរន្ត 
ន្រ សកលភាវូបនីយកម្ម អ្វីៗ  គ្រប់ - 
យ៉ាង  សុទ្ធត្រ ផ្រសារភា្ជាប់ គា្នា និង 
មាន អន្តរ សកម្ម ជាមួយគា្នា។

លោក ថ៖«ក្នងុ បរិការ ណ៍ ន្រះ 
យើង ត្រវូ ធានា ឱ្រយបាន យន្តការ 
កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ រ បស់ យើ ង 
នៅត្រ រក្រសាបាន នូវ ស្មោរតី បើក - 
ចំហ និង ការគំាទ្រ ប្រព័ន្ធ ពា ណិ ជ្ជ-
កម្ម ពហភុាគជីាពសិ្រស ព ន្លឿ ន 
ការតភា្ជាប់ រវង សង្គម  និង ស្រដ្ឋ  - 
កចិ្ចដើម្រប ីជរំញុ ការអភវិឌ្រឍ រប ស ់
ប្រទ្រសនីមួយៗ ប្រកបដោយ 
ចីរភាព  និ ងបរិ យ ប័ន្ន»។ 

លោក បន្ថ្រមទៀតថ ការ រាត - 
ត្របាត ន្រ ជងំ ឺក ូវដី១៩អស ់រយៈ- 
ព្រល ជាង៩ខ្រ មកន្រះ បានធ្វើ 
ឱ្រយមាន វបិត្ត ិធ្ងនធ់្ងរ មនិ ធា្លាបម់ាន 
ទៅលើ សង្គម  និង ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រ ល  
ត្រូវបាន គ្រ រំពឹងថ នឹង ធ្វើឱ្រយ 
សកលលោក ធា្លាកច់ុះ ន្រ ចង្វាក-់ 
ត ម្ល្រ និងចង្វា ក់ ផលិតកម្ម ការ  - 

ថមថយលំហូរ មូលធន ដោយ- 
សរ  ការ  ធា្លាក់ចុះនូវ  តម្រវូការ វិនិ - 
យោគ  និងលំហូរ មនុស្រស និង ការ - 
កើនឡើង វិសមភាព សង្គម រួម - 
ទំាង ការប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរការ អភិ - 
វឌ្រឍ  និង ការអនុវត្ត គោល នយោ - 
បាយ ឧស្រសាហកម្ម នងិ ស្រដ្ឋ ក ិច្ច 
ឌីជីថលក្នងុ បរិបទ បដិវត្ត ន៍ឧស្រសា  - 
ហកម្ម ទី៤របស់ ប្រទ្រស កំពុង 
អភិវឌ្រឍន៍ ជាពិស្រស ប្រទ្រស 
កំពុ ង អភិវឌ្រឍ ន៍តិចតួច។

ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ត្រូវ បាន គ្រ 
ប្រកា ស ថ បាន ផ្ទុះ ឡើង ដំបូង 
នៅ ទីក្រុង វូហាន ប្រទ្រស ចិន  
កាល ពី ខ្រ ធ្ន ូ ឆា្នា ំ២០១៩ និង បា ន 
រាល ដាល ទៅ ទូ ទំាង ពិភព លោ ក 
ដ្រល បាន ឆ្លង មនុស្រស រាប់ លាន 
នាក់  និង ស្លាប់ រាប់ ស្រន នាក់ ។ 
កម្ពជុាដ្រល បាន រក ឃើញ ករ ណី 
ជងំ ឺដបំងូ កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២៧ មករា 
គ ឺមក ដល ់ព្រល ន្រះ មាន ករណ ី
ឆ្លង សរបុ ទាងំ អស ់ចនំនួ ២៧៤  
នាក់ក្នុង នោះ ព្រយាបាល ជា សះ- 
ស្របើ យ ចំនួន ២៧២ នាក់ និង 

នៅ  សល់ អ្នក ឈឺ សម្រក ព្រយា បា ល 
ចំនួ ន ២ នាក់ ។ គិត ចាប់ តាំង ពី 
ថ្ង្រ ទី ១៥  ខ្រ សីហាកម្ពជុា បាន រក-  
ឃើញ ករ ណី កូវីដ ថ្ម ីត្រ មា្នាក់ គត់ 
ដ្រល ជា ករ ណី នំា ចូល ពី ប្រទ្រ ស  
បារាងំក្រ យ ពី បាន ប្រកា  ស បិទ 
ជើង ហោះ ហើរ មក ពី ប្រទ្រស 
ឥណ្ឌូ ន្រ សុី មា៉ា ឡ្រ សីុ និង ហ្វ ីលី - 
ពីន ដ្រល ជា ប្រទ្រ ស នា ំចលូ ជងំ ឺ
ច្រើន បំផុត មក ប្រទ្រ ស កម្ពជុា ។

នៅ ក្នងុ សុន្ទរ កថ  របស់ លោ ក 
ហ៊នុ ស្រនបាន បញ្ជាក ់ទៀត ថ 
រដា្ឋា ភិ បាល បាន គ្រប់ គ្រង យ៉ាង 
មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ចំពោះ សភាព- 
ការណ ៍ជងំ ឺឆ្លង កវូដី ១៩ ដោយ 
មិន មាន ករណី ឆ្លង ចូល ទៅ ក្នុង 
សហ គមន៍ និង មិន បាន បិទ 
ប្រទ្រ ស ដចូ បណា្ដា ប្រទ្រស មយួ 
ចំនួន។ ប៉ុន្ត្រ លោក ថ ជំងឺ ន្រះ 
បាន បង្ក ឱ្រយ មាន បញ្ហា ស្រចួ ស្រ ល់ 
មួយ ចំនួន ចំពោះ វិស័យ វយន- 
ភណ្ឌ ទ្រស ចរណ៍ អាកា ស ចរ ណ៍ 
និង វិស័យ ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ។

លោក បន្ត ថ កម្ពជុា គ ឺបាន ច្រ  ញ 

វធិាន ការ មយួ ចនំួន ដើម្រប ីជួយ រក្រសា 
លំ នឹង ផលិត កម្ម អាជី វ កម្ម និង លំ- 
នឹង ជីវ ភាព របស់ ប្រជា ពល រដ្ឋ  
ដូចជា តាម រយៈ ការ អនុ គ្រះ ពន្ធ 
ការ ផ្ដល់ ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ជូន កម្ម ករ ក្នងុ 
វិស័យ កា ត់  ដ្ររ  នងិ ទ្រស ចរណ ៍ការ- 
រៀប ចំ ហិរញ្ញ ប្របទាន ពិស្រសដើម្របី 
ស្ដារ  និង លើក កម្ពស់ សហ គ្រស 
ធុន តូច  និង មធ្រយម និង ការ ឧបត្ថម្ភ 
ស ច់ ប្រក់ សម្រប់ ពល រដ្ឋ ក្រី ក្រ 
ជា ដើម ។

រដា្ឋា ភ ិបាល បាន ប្រកាស បន្ធរូ 
វិធាន ការ មួយ ចំនួន ជា បន្ត បនា្ទា ប់ 
ដូច ជា ឱ្រយ ពល រដ្ឋ ឈប់ សម្រក 
សង ចូល ឆា្នា៥ំ ថ្ង្រ កាល ពី ខ្រ សីហា 
បនា្ទាប់ មកបាន ឱ្រយ សលា រៀន 
បើ ក ដំណើរ ការ ជា ដំណាក់ កា ល  ៗ  
បើក សរ មន្ទីរ កា សុី ណូ ក្លិប- 
កម្រសាន្ត ឱ្រយ ទៅ ជា ភោជ ន ីយ ដា្ឋាន 
រោង កនុ   នងិ រោង សម្ដ្រង សលិ្របៈ 
និង អនុ ញ្ញាត ឱ្រយ ពល រដ្ឋ ប្ររព្ធ ពិ ធី- 
បណុ្រយ ភ្ជុ ំបណិ្ឌ នងិ ឱ្រយ សស នកិ 
អិ៊ស្លាម  អាច ប្រមូល ផ្ដុ ំគា្នា នៅ តា ម 
ព្រះ វិហារ ឡើង វិញ ជា ដើម ៕
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នៀមឆេង

តេបងូឃ្មុំៈប្រតភិូគណៈកម្មាធកិារ
កិច្ចការព្រំដ្រនកាលពីថ្ង្រសៅរ៍
បានចុះទៅពនិតិ្រយតបំន់ព្រដំ្រនក្នងុ
ឃំុត្រពំាងផ្លងុស្រកុពញាក្រកជាទី
ដ្រលមនភាពចម្រងូចម្រសពាក់-
ពន័្ធនងឹការអះអាងដ្រលថាកម្ពជុា
បាត់បង់ទឹកដីទៅភាគីវៀតណាម
ដោយសារការបោះបង្គោលព្រដំ្រន។ 
គណៈកម្មាធិការន្រះអះអាងថាកម្ពុជា 
មិនបានបាត់ដីដោយសារការបោះ-
បង្គោលព្រដំ្រនដូចការលើកឡើងទ្រ។
ការចុះទៅពិនិត្រយទីតាំងន្រះធ្វើ

ឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រី ហុ៊នស្រនបនា្ទាប់ពីអ្នករិះ- 
គន់រឿងព្រដំ្រនដ្រលរមួមនលោក
រ៉ុងឈុននិងលោកសួងសុភ័ណ្ឌ
បានអះអាងថាការបោះបង្គោល-
ព្រដំ្រនពីបង្គោលល្រខ១១៤ដល់
១១៩មនភាពមនិប្រក្រតីនងិធ្វើ
ឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីអាស្រ័យ-
ផលទៅខាងវៀតណាមជាច្រើន
រយហកិតាឬចលូមកក្នងុដីកម្ពជុា
ប្រមណ៥០០ម៉្រត្រ។ការអះអាង
របស់អ្នករិះគន់ធ្វើឡើងដោយយោង
តាមសម្ដីរបស់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន។
លោកស្រីកយុពសីិអនុប្រធាន

គណៈកម្មាធកិារព្រដំ្រនថ្ល្រងកាល- 
ពីថ្ង្រសៅរ៍នៅលើហ្វ្រសប៊ុកថា
ប្រតិភូគណៈកម្មាធិការកិច្ចការ
ព្រំដ្រនបានជួបជាមួយពលរដ្ឋ
១១គ្រសួារដ្រលធា្លាប់បានជួបជា-
មួយលោករ៉ុងឈុន។ពលរដ្ឋទាំង- 
នោះបានឆ្លើយថាមិនមនការបាត់-
ដីទៅវៀតណាមទ្រហើយពួកគ្រ
បានចូលរួមជាមួយពួកក្រុមដ្រល
លោកស្រីថា«អគតិ»កន្លងទៅដោយ-
សារ«ពកួអគត»ិសន្រយាថានងឹជួយ
តវ៉ាសុំដីដ្រលកម្ពុជាទទួលបាន
បនា្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងារខណ្ឌ-
សីមនិងបោះបង្គោលព្រំដ្រននៅ
តំបន់នោះឲ្រយពួកគាត់បានអាស្រ័យ-  
ផលទៅថ្ង្រមខុត្រប៉ណុ្ណោះ។លោក-
ស្រីប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញ
ថា៖«គាត់ថាមកពីលោករុ៉ងឈុន
ក្ដីសួងសុភ័ណ្ឌក្ដីហ្នឹងថាជួយសុំ
ដីដ្រលកម្ពជុានឹងទទួលបានបនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់ការខណ្ឌសីមនិងបោះ-
បង្គោលយើងបានដីមួយចំនួន
មកខាងកម្ពុជាអ៊ីចឹងពួកគាត់ថា
នឹងជួយសុំដីហ្នឹងឲ្រយពួកគាត់ធ្វើ
ស្រចម្ការដំដុះ។អី៊ចឹងហើយបាន
ជាគាត់ចូលរួមហ្ររហមប៉ុន្ត្រពួក-
គាត់អត់មននិយាយថាគាត់បាត់ដី
គាត់ទ្រ។កម្ពជុាអត់មនបាត់ដីទៅ

វៀតណាមហើយដីរបស់គាត់ ក៏
អត់មនបាត់ដ្ររ»។លោកស្រីបន្ត
ថា៖«អ៊ចីងឹអ្វីដ្រលគាត់តវ៉ាគឺគាត់
ចង់បានដីដ្រលកម្ពុជាបានមកពី
វៀតណាមបនា្ទាប់ពីការខណ្ឌសមី
នងិបោះបង្គោលប៉នុ្ត្រគាត់អត់មន
ថាគាត់បាត់ដីទៅវៀតណាមទ្រគាត់
ហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះមុខច្របាប់
ប្រសនិជារ៉ងុឈនុក្ដីសងួសភុ័ណ្ឌ
ក្ដីថាពួកគាត់អ្នកថាគាត់ហ៊ានតទល់។
អាហ្នឹងសម្ដីគាត់ជួបជាមួយពួកខ្ញុំ
នៅលើដីគឺគាត់និយាយអី៊ចឹងច៎ា»។
លោកស្រី កុយពិសីស្នើសុំ

ពលរដ្ឋកុំឲ្រយមនចរិតមួយដ្រល
និយាយខុសពីការពិតបំភ្ល្ររឿង
និងមើលងាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រង
របស់រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា។ក្រមុ-
ការងាររបស់លោកស្រីបានប្រឹង-
ប្រងធ្វើការរហូតដល់មនការ-
សា្លាប់ និងរបួសដោយសារផ្ទុះមីន
ជាដើម។«រាល់ថ្ង្រន្រះយើងធ្វើបាន 
ច្រើនហើយសមូនាំគា្នាធ្វើម៉្រចពតួដ្រ
គា្នាដើម្របីបញ្ចប់ទៅដើម្របីឲ្រយខ្ម្ររ
យើងស្រុកទ្រសយើងមនព្រំដ្រន
មួយច្របាស់លាស់ដើម្របីថ្ររក្រសា 
ទឹកដីយើងឲ្រយបានគង់វង្រស។ន្រះជា
បំណងប្រថា្នារបស់ថា្នាក់ដឹកនំាកំពូល
និងគណបក្រសក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល

គឺទិសដៅមុតស្រចួណាស់ខិតខំម្រន- 
ទ្រនក្នងុការធ្វើយា៉ាងណាបញ្ចប់ការ-
ងារន្រះឲ្រយបាននាព្រលខាងមុខ»។
លោកវ៉ាគឹមហុងទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី

ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដ្រននិងជា
ប្រធានគណៈកម្មាធកិារចម្រុះកចិ្ច-
ការព្រដំ្រនថ្ល្រងប្រប់អ្នកសារព័ត៌-
មននៅកន្ល្រងចុះពនិតិ្រយព្រដំ្រនថា
ដីខ្លះដ្រលត្រវូបានបោះបង្គោលព្រ-ំ
សីមរួចហើយ កំពុងស្ថិតក្រម
ការកាន់កាប់ដោយភាគីវៀតណាម។ 
ប៉ុន្ត្រដីន្រះនឹងត្រូវប្រគល់មកឲ្រយ
កម្ពុជាបនា្ទាប់ពីមនការផ្លាស់ប្ដូរ
លិខិតូបករណ៍រវងភាគីទំាង២។
ចំពោះករណីរបស់លោកសួង

សភុណ័្ឌនងិលោករ៉ងុឈនុលោក 
វ៉ាគឹមហុងថ្ល្រងថាវជាសមត្ថកិច្ច
របស់តុលាការក្នុងការវិនិច្ឆ័យ។
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានថ្ល្រង

ប្រប់អ្នកសារព័ត៌មនក្នុងព្រល
ដ្រលលោកវ៉ាគឹមហុងចុះទៅទីនោះ
ថាពួកគ្រមិនបានបាត់បង់ដីធ្លីទ្រ
ប៉នុ្ត្របានស្នើសុំឲ្រយរដ្ឋាភបិាលច្រញ
ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគ្រដើម្របីអាច
បង្កបង្កើនផលនៅលើដីទំាងនោះ។
លោកជាមច័ន្ទសោភ័ណអភិបាល

ខ្រត្តត្របងូឃ្មុំដ្រលអមដណំើរប្រតិភូ
ព្រំដ្រនបាន...តទៅទំព័រ៥
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បុរសសម្លាប់សង្សារហើយអារកខ្លនួឯង
ត្មិនស្លាប់នឹងតូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការ

មន្ត្ី ៖កម្ពជុាមិនបានបាត់ដីដោយសរការបោះបង្គោលពំ្ដ្នទ្
គឹមសារុំ

ភ្នពំេញៈជនសង្រសយ័ម្នាក់ដ្រល
បានចកស់ម្លាប់ស្រកីណំានរ់បស់
ខ្លួនសា្លាប់ ហើយអារកសម្លាប់ខ្លួន
ជាក្រយបុ៉ន្ត្រមិនសា្លាប់កាលពីយប់
ថ្ង្រទី៣កញ្ញានៅបុរីលឹមឈាង-
ហក់ចំការដូងនឹងត្រវូសមត្ថកិច្ចបញ្ជូន
ទៅតុលាការក្រយពីគ្រូព្រទ្រយព្រយា-
បាលរបួសជាសះស្របើយ។
លោកជីមសុីថាអធិការនគរ-

បាលខណ្ឌដង្កាថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ថាន្រះជាករណីប្រចណ្ឌហើយ
ជនសង្រស័យឈ្មាះឯកឌៀវវនា្ថា
អាយុ៤៧ឆ្នាំ រស់នៅភូមិទួលរកា
សងា្កាត់ចក់អង្រក្រមខណ្ឌមន- 
ជ័យ រីឯនារីរងគ្រះដ្រលសា្លាប់
ឈ្មាះវង្រសម៉ាលនីដអាយុ២៧ឆ្នាំ
មនស្រុកកំណើតនៅអ្នកលឿង
ខ្រត្តព្រវ្រង។លោកបន្តថាករណី
ជនសង្រស័យម្នាក់ន្រះកម្លាងំសមត្ថ-
កចិ្ចរបសល់ោកកពំងុត្រយាមកាម
ដើម្របីការពារសុវត្ថភិាពឲ្រយជនសង្រស័យ
ខណៈក្រុមគ្រូព្រទ្រយកំពុងយកចិត្ត-
ទកុដក់ក្នងុការព្រយាបាល។ចពំោះ
របួសរបស់គាត់ដ្រលគាត់បង្កដោយ-   

ខ្លនួឯងអារកបុ៉នប៉ងសម្លាប់ខ្លនួនោះ
បានធរូស្របើយខ្លះហើយហើយនៅ
ព្រលជនសង្រស័យជាសះស្របើយពី
របួសសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជនូទៅសា-
លាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ។ «ប៉ុន្ត្រ
សណំុរំឿងរបស់គាត់ខ្ញុំបានបញ្ជនូ
ដល់អយ្រយការហើយ»។
បើតាមមន្រ្តីនគរបាលខណ្ឌដង្កា

សុំមនិបញ្ច្រញឈ្មាះមយួរបូប្រប់
ថាករណនី្រះបានកើតឡើងកាល-
ពីយប់ថ្ង្រទី៣ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០
នៅបរុីលឹមឈាងហក់ដោយមនុ
ព្រលកើតហ្រតុគ្របានឃើញនារី
រងគ្រះនិងប្អូនប្រុសរបស់នាង
ឈ្មាះវង្រសសររីតនៈអាយុ២៣ឆ្នាំ
បើកម៉តូូកង់៣ដកឹនាររីងគ្រះមក 
ប្រមូលអីវ៉ាន់របស់ខ្លួននៅផ្ទះជួល
ក្នងុបរុលីមឹឈាងហក់។បនា្ទាប់ពី
នារីរងគ្រះ រីអីវ៉ាន់ដក់លើម៉ូតូ
កង់៣ហើយ ក៏រៀបចំតុដើម្របីជុំគា្នា
ហូបអាហរជាមួយជនសង្រស័យ
ឈ្មាះឯកឌៀវវនា្ថាដ្រលពួកគ្របាន
ស្រឡាញ់គា្នាប្រមណជា១០ឆ្នាំ
មកហើយ។ ព្រលពួកគ្រកំពុងហូប
អាហរនោះស្របត់្រជនសង្រស័យ
និងនារីរងគ្រះ...តទៅទំព័រ៤ 
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បុរសសម្លាប់សង្សារហើយ
អារកខ្លនួឯងត្មិនស្លាប់...

រដ្ឋាភិបាលចាត់ឲ្យ...

តពីទំព័រ  ៣...មាន ទំនាស់គ្នា  
ដៃល ជនសងៃស័យ  បាន យក កាបំតិ 
ចិត បន្លៃ ចាក់នារី រងគៃះ បៃមា ណ 
ជា ពី ៤ ទៅ ៥ កាំបិត ចំដើម ទៃូង  
រហូត ស្លាប់ នៅ កន្លៃង កើតហៃតុ 
បនា្ទាប់  មកជន សងៃស័យ បាន យក 
កាបំតិ  ដៃល គត ់ចាកន់ាររីងគៃះ 
នោះ ទៅអារក ប៉ងសមា្លាប់ ខ្លួន តៃ 
មិន ស្លាប់ ។

បើ តាម លោក  ជីម សុីថា នៅ 
ពៃល ដៃល ជន សងៃស័យ មាន ជម្លាះ 
ហើយ ចាក់ សមា្លាប់ នារី រង គៃះ 
ហើយ អារ ក សមា្លាប់ ខ្លួន ឯង  ប្អូន- 
បៃុស នារី រង គៃះ ក៏ បាន សៃក 
ឆោ ឡោ ហៅ អ្នក ជិត ខាង ឲៃយ ជួយ 
ផង ដៃរ ប៉ុន្តៃ ជួយ មិន ទាន់ ។

 លោក  អំ  សំអាត  នាយករង  
ផ្នៃក សុើប អង្កៃត នៃ  អង្គការ សិទ្ធិ - 
មនុសៃស លីកាដូ បាន ថ្លៃង  ពី  មៃសិល -  
មិញថា  បើ តាម ការ អង្កៃត របស់ 
លោក ឃើញថា  ករណី អពំើឃាត- 
កម្ម ដៃល មាន ចរ ិតឃោរឃៅ  បៃប 
នៃះ   គឺ បាន កើត ឡើង  ជា ចៃើន នៅ 
ក្នុង រយៈពៃល បៃហៃល ជា ១ ខៃ 
កន្លង មក នៃះ  ក្នងុ នោះ មាន ករណ ី
រំលោភ សមា្លាប់  ករណី បៃពន្ធ 

សមា្លាប់ប្តី  ប្តីសមា្លាប់ បៃពន្ធ  កូន 
សមា្លា ប់ មា្តាយឬឪពុក ឬ គូស្នៃហ៍ 
សមា្លាប់គ្នា ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។ ករណី 
ទំាងនៃះ ជា បទល្មើស ឧកៃដិ្ឋ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ដៃល នៅ តៃ បន្តកើតមាន ឡើង នងិ 
គួរ ឲៃយ ពៃួយ បារម្ភ ។ លោក បន្ត ថា   
ទង្វើ បៃប នៃះ បៃសិនបើ អ្នក ពាក់ ព័ ន្ធ 
គ្មាន វិធានការ ទប់ស្កាត់ ឲៃយ បាន ទា ន់  - 
ពៃលវៃលា ទៃ នោះ  វា អាច នងឹ បង្ក 
ឲៃយ កើត មាន បទល្មើស នៃះ បន្ត ទៅ 
ទៀត ។ ហៃតុផល  ដៃល លោក មើ ល  
ឃើញ គឺ ទី ១ - ទាក់ទង នឹង បញ្ហា 
គៃឿង ញៀន  គៃឿង សៃវឹង   បញ្ហា 
បៃចណ្ឌ រួមនឹង បញ្ហា សីលធម៌  
សង្គ ម បានធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង ។

បញ្ហា ទី ២ គឺ ទាក់ទង នឹងការ - 
យល់ដឹង របស់  បៃជាពលរដ្ឋ  ចំពោះ 
ចៃបាប់ ហើយ នឹង ការអនុវត្ត  ចៃបាប់ 
នៅ មាន កមៃតិ ដៃល ទាងំ នៃះ  គ ឺជា 
បច្ច័យ រួមផៃសំ គ្នា ក្នុង ការ បង្កើត ឲៃយ 
មាន បទ ល្មើស ។ 

លោក  សអំាត  បាន បញ្ជាក ់ថា  ៖ 
«កង្វះ នៃ ការអប់រំ ផ្នៃក សី លធម៌  
ផ្នៃក ចៃបាប់ នៃះ  គឺ ជា កតា្តា សំខាន់ 
ដៃល ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ តាម  
មូលដ្ឋាន បាន  យល់ ដឹង »៕

តពទីពំរ័ ១...តៃៀមរៀប ច ំដក-់ 
បញ្ចូល ជា តំបន់ បៃតិ ក ភណ្ឌ 
ធម្មជាតិ ពិភព លោក នៅ អង្គ ការ 
យូណៃស្កូ»។  

នៅ ក្នុង តំបន់៤ កន្លៃង  ដៃល 
លោក ភក្តៃ  បង្ហាញ នោះ រមួមាន  
១តំបន់ អភិ រកៃស សត្វ ផៃសោត  ពៃក 
កំាព ី ២តបំន ់ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ពៃក បៃ សព្វ  ៣ តបំន ់បៃត ិក ភណ្ឌ 
ធម្ម ជាត ិភ្ន ំតៃបៃង ន ិង ទ ី៤ តបំន ់សហ-  
គមន៍ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ តា្មាត បុើយ ។

លោក នៃតៃ  ភកៃ្តា  ថ្លៃង ថា បើ 
នយិយ ព ីសត្វ ផៃសោត ទឹក សប នៃះ  
នៅជុវំញិ ពភិពលោកមាន បៃទៃស   
ចនំនួ៣ប៉ណុ្ណោះ ដៃល មាន វត្ដ មាន   
សត្វ ផៃសោត ទកឹ សប  ក្នងុ ចណំម   
នោះ បៃទៃស កម្ពជុា មាន សត្វ ផៃសោត   
ចៃើន ជាង គៃ ។  បច្ចុបៃបន្ន  កម្ពុជា  
មាន សត្វ ផៃសោត  ទឹក សប សរុប 
បៃមាណ៩២ កៃបាល  ខណៈ នៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃសុី  និង បៃទៃស 
ភមូា  មាន សត្វ ផៃសោត បៃមាណ តៃ 
កៃម  ៦ ០ កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ  ។ 

មន្តៃ ីនាពំាកៃយ របូនៃះ អះអាងថា  
ពៃល នៃះ កម្ពុជាបាន បោះ មួយ 
ជំហាន ទៀត ក្នុង ចំណម បណ្ដា 
បៃទៃស អាស៊ាន លើ ការ សកិៃសោ  ចង-  
កៃង តបំន ់សកា្តានពុល ផ្នៃក ធម្ម ជាត ិ 
ដើមៃបី រៀបចំ ដក់ស្នើ សុំ ដក់ ក្នុង 

បញ្ជី តៃៀម បៃតិ កភណ្ឌ ពិភព- 
លោក របស់ អង្គការ យូ ណៃ  ស្កូ ។  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ២០ឆ្នា ំចងុ កៃយ 
នៃះ  ចំនួន សត្វ ផៃសោត ទឹក សប 
កម្ពជុា មាន ការ កើន ឡើង វញិ  ក្នងុ 
ចនោ្លាះ ពី ១៣ ទៅ ១៨ កៃបាល ។

លោក នៃតៃ ភកៃ្តា  លើក ឡើង 
ថា  កៃយ ពៃល ការ រៀបចំ ចង- 
កៃង ឯកសរ បាន ចប ់រចួ រាល ់ដក-់  
ទៅ អង្គការ យូណៃស្កូ  ហើយ តៃូវ 
បាន អង្គការ ទទួល យក នោះ  គឺ 
ជា រឿងបៃ សើរ មយួ ទៀត សមៃប ់
បៃទៃស កម្ពុជា បន្ថៃម ទៀត  ក្នុង 
ការ រួម កមា្លាំង គ្នា ការ ពារ និង អភិ- 
រកៃស តំបន់ សត្វ ផៃសោត ទឹកសប  
និង កា្លាយ ជា ផ្នៃក មួយ ក្នុង ការ- 
ទាកទ់ាញ ទៃសចរ ទាងំក្នងុ បៃ ទៃស   
និង ពិភព លោក ។

យោង តាម របាយការណ ៍អង្គកា រ   
មលូ នធិ ិពភិព លោក សមៃប ់ធម្ម- 
ជាតិ (WWF)  សត្វ ផៃសោត  Ir-
rawaddy  ទកឹ សប  ឬ សត្វ ផៃសោត   
ទន្លៃ មៃគង្គ  មាន រសន់ៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ   
ទន្លៃ សំខាន់ ចំនួ ន៣  និង បឹង 
ចំនួន ២  នៅ លើ ពិភព លោក ។  
ក្នុង នោះ រួម មាន  ទន្លៃ មៃគង្គ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ទន្លៃ  Mhakam  
បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃសុី  ទន្លៃ  Ay-
eyawaddy  ក្នុង បៃទៃស ភូមា  

បងឹ Sungklaក្នងុ បៃទៃស ថៃ  នងិ 
បឹងChilika នៅ បៃ ទៃស ឥណ្ឌា ។ 

អង្គការ WWF បានបន្ត ថា 
សត្វ ផៃសោត ទឹក សប នៃះ តៃូវ- 
បាន ចាត់ ថា្នាក់ ក្នុង បញ្ជី កៃហម 
របស់ អង្គការ សហ  ភាព អន្តរ- 
ជាតិ  ដើមៃបី អភិរកៃស ធម្មជាតិ 
(IUCN) ជាបៃភៃទ សត្វ ជិត- 
ផុត ពូជ។ កៃពី នៃះ  វា ក៏តៃូវ 
បាន កំណត់ ជា បៃភៃទ សត្វ 
ជលផល កំពុង ទទួល រង គៃះ- 
ថា្នាក់ មួយ ក្នុង ចំណម សត្វ 
ជលផល សរបុ ចនំនួ ៥៨ បៃភៃទ 
ក្នុង អនុ កៃឹតៃយ  របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ- 
បាល លៃខ ១២៣  អនកៃក 
សក. ចុះថ្ងៃទ ី១២ ខៃ សហីា  ឆ្នា ំ
២០០៩ ផង ដៃរ។ 

 អង្គការ  WWF បាន បញ្ជាក់   

ថា៖«ចនំនួ សរបុ សត្វ ផៃសោត ទន្លៃ 
មៃគង្គ បាន ចាប ់ផ្ដើម កើនឡើង ព ី
៨០ កៃបាល  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៥  ឡើង 
ដល ់៩២កៃបាល  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧។ 
ការ កើន ឡើង ជា បៃវត្ដិ សសៃ្ដ 
នៃះ  គឺជា លទ្ធ ផល នៃ ការ អនុវត្ត 
ចៃបាប់    ដ៏មាន បៃសិទ ្ធភាព ដៃល 
បាន និង កំពុង អនុវត្ដ ដោយ ឆ្មាំ 
ទន្លៃ សរបុ ចនំនួ ៧២របូ ។  អង្គការ  
WWF ក្នងុ កចិ្ចសហ ការ ជា មយួ 
រដ្ឋ បាល ជលផល គៃង នឹង 
ចៃញ តួលៃខ ថ្មី នៃ ចំនួន បា៉ាន់- 
បៃមាណ របស់ សត្វ ផៃសោត នៅ 
ក្នុង ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០នៃះ ។ 
យើង ជឿជាកថ់ា  ចនំនួ សរបុនៃះ 
នងឹ មនិ មាន ការ ធា្លាក ់ចុះ បើ បៃៀប-  
ធៀប នងឹ ចនំនួ បា៉ាន ់បៃមាណ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០១៧ កន្លង ទៅ»៕

លោកនេតេ ភក្តេ ដឹកនំាអ្នកកាសេត  ទៅមើលផេសោតនៅពេកកំាពី។ រូប ជីវ័ន



វ៉ន ដារ៉ា 

ស្ទងឹ ត្រែង ៈ  លោក  នេតេ  ភក្តេ 
អ្នក នា ំពាកេយ កេ សងួ បរ ិស្ថាន  បាន 
អះ អាង  ថា  កេសួង បរិស្ថាន គាំទេ 
លើ ការ វិនិ យោគ ចម្ការ ឈើ ដាំ 
របស់ កេុម ហ៊ុន  សុីង បាយ អូថេក  
ខណៈ កេុម ហ៊ុន នេះ  ទទួល បាន 
សិទ្ធិ វិនិ  យោ គ ពី រាជ រដា្ឋាភិបាល  
លើ ផ្ទេដី ជា ង  ៣៤ ០០០ ហិកតា 
សមេ ប់ ដា ំឈើ ជា លក្ខណៈ ឧសេសា- 
ហកម្ម កេ ច្នេ។ 

លោក ភកេ្តា  អ្នក នាពំាកេយ កេសងួ 
បរិស្ថាន  ថ្លេង ក្នុង ពេល ដឹក នាំ កេុម 
អ្នក សរ ព័ត៌ មន  ទៅ ទសេសនកិច្ច 
ចម្ការឈើ របស់ កេមុ ហុ៊ន សីុង បាយ- 
អូថេក  កាល ពី ថ្ងេ  ទី៤  ខេ កញ្ញា ថា  
កេសួង បរិស្ថាន   គាំ ទេ លើ ការ វិនិ - 
យោគ ចម្ការ ឈើ ដាំ  ពេះ វា នឹង 
ជួយ កាត់ បន្ថយ សម្ពាធ មក លើ ការ- 
បេើ បេស់ ឈើ ធម្ម ជាតិ  ហើយ ការ- 
បង្កើត ឱេយ មន ឧ សេសា ហកម្ម កេ ច្នេ 
ឈើ នេះ  ក៏ នឹង ជួយ បង្កើត ការ ងារ 
និង បង្កើន ចំណូល ដល់ បេជា ពល រដ្ឋ  
នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ  និង ចូល រួម ក្នុង 
កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច ជាតិ  ផង ដេរ ។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖«ការ បង្កើត ចម្ការ 
ឈើ ដាំ  គឺជា យុទ្ធ សស្តេ ដ៏ មន 
បេសិទ្ធ ភាព  ដើមេបី ទប់ ស្កាត់ បទ ល្មើ ស 
ធន  ធាន ធម្មជា ត ិ នងិ ចលូ រមួ ពងេងឹ 

ការ អភិ រកេស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  ដេល 
កម្ពុជា មន នា ពេល បច្ចុបេបន្ន  និង 
អាច លក់ តួនាទី របស់ ពេ  ឈើ ក្នុង 
កេប ខ័ណ្ឌ ឥណ ទាន កា បូន »។

លោក  ភកេ្តា  ថ្លេង ថា  រាជ រដា្ឋា - 
ភិបាល កម្ពុជា  បាន  និង កំពុង តេ 
ជំរុញ ឱេយ មន ការ វិនិ យោគ ចម្ការ 
ឈើ ដាំ  ឱេយ បា ន ចេើន   ដើមេបី បង្កើត 
ភាព បេ តង  និង បង្កើត បេភព ឈើ 
សមេប់ បេើ បេស់ បេកប ដោយ 
និរន្ត រភាព  ចូល រួម ក្នុង ការ ថេ រកេសា 
បរិ ស្ថាន  និង អភិ រកេស ធន ធាន ធម្ម - 
ជាតិ ។លោក បងា្ហាញ ថា  តាម ទិន្ន - 
ន័យ របស់ តំបន់ សេដ្ឋ កិច្ច ពិសេស 
កេងុ ពេះ សហីន ុ ឈើ កេ ច្នេ ជា ចេើន 
មុនឺ ម៉េតេ គបុ តេវូ បាន ផលតិ  នងិ នា ំ
ចេញ ទៅ លក់ នៅ កេ បេទេស ។  
ដោយ សរ តេ វត្ថុ ធាតុ ដើម ឈើ កេ - 
ច្នេ នៅ ក្នុង សេុក មិន ទាន់ អាច ផ្គត់ -  
ផ្គង់ គេប់ គេន់  តាម តមេូវ ការ នៅ 
ឡើយ  កេុម ហ៊ុន កេ ច្នេ ឈើ ជា កា្តារ- 
កុងបា្លា កេ  កា រូ៉ ឈើ  និង គេឿង សងា្ហា - 
 រិម  សម្ភារ ផ្ទះ បាយ  តុទូ  និង សម្ភារ 
ផេសេងៗ បាន នា ំចលូ វត្ថ ុធាត ុដើម ជា 
ឈើ ដំា ពបីរ ទេស អាសេយ័ លើ ការ- 
បញ្ជា ទិញ ពី អតិ ថិជន ។  ក្នុង នោះ 
កេុម ហ៊ុន មួយ ចំនួន បាន ទទួល 
ទិញ  ឈើ បេភេទ ដើម អាកា សេយា  ពី 
អ្នក ដាំ ក្នុង សេុក មក ធ្វើ ការ កេ ច្នេ 
ផង ដេរ ។ 

លោក បន្ត ថា  ផលិត ផល ឈើ កេ - 
ច្នេ ដេល ផលិត នៅ កម្ពុជា បាន នាំ - 
ចេញ ទៅ កាន ់សហ រដ្ឋ អាមេ រកិ  នងិ 
សហ ភាព អឺរ៉ុប ។  កេុម ហ៊ុន  កេ ច្នេ 
បាន ស្វា គមន៍ ចំពោះ គមេង ការ 
ដំា ឈើសមេប់ កេ ច្នេ ពេះ  បេសិ ន  - 
បើ មន វត្ថុ ធាតុ ដើម ឈើ កេ ច្នេ នៅ 
ក្នុង សេុក កាន់ តេ ចេើន  នឹង ចូល រួម 
កាត់ បន្ថយ ការ នាំ ចូល ឈើ កេ ច្នេ ពី 
កេ បេ ទេសហើយ កេមុ ហ៊នុ តេៀ ម 
ទទួល ទិញ ដើមេបី កេច្នេ។ 

លោក បន្ថេម ថា  ការ អភិ វឌេឍ ចម្ការ  
ឈើ ដាំ មន គុណ តម្លេ ក្នុង ការ ផ្គត់ - 
ផ្គង់ វត្ថ ុធាតុ ដើម ឈើ សមេប់ ឧសេសា - 
ហកម្ម កេ ច្នេ ឈើ  ខណៈ ការ សង - 
សង់ សំណង់  នៅ កម្ពុជា បាន និង 
កពំងុ រកី ចមេើន  នងិ កើន ឡើង ខ្ពស ់ 
ជា ពសិេស នៅ រាជ ធាន ីភ្នពំេញ   នងិ 

ខេត្ត ពេះ សីហនុ  ដេល គមេង 
សង សង ់អគារ ថ្មីៗ  ជា ចេើន  កើត- 
ឡើង ស្គុសស្គាយ ។

លោក សន  សុខហៀង  តំណា ង    
កេុម ហ៊ុន  សុីង បាយ អូថេក  បាន 
ថ្លេង ក្នងុ ជំនួប ជា មួយ អ្នក សរ ព័ត៌ - 
មន  នេះ  ដេរ ថា  កេយ ពី មន ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ថ្មី របស់ កេុម- 
ហ៊ុន នៅ ចុង ឆ្នាំ  ២០១៨  កេុម ហ៊ុន  
បាន រៀប ច ំផេន ការ វិន ិយោគ ដោយ 
បាន កំណត់ ផេន ការ ដាំ កូន ឈើ 
ជាង  ៣០លាន ដើម ពី ឆ្នាំ  ២០២០  
ដល ់ឆ្នា២ំ០២៤  នៅ លើ ផ្ទេ ដ ី ៣៤- 
០០៧ហិក តា  ស្ថិត  នៅ ក្នុង ខេត្ត 
កេចេះ  និង សេុក សៀម បូក  ក្នងុ 
ខេត្ត ស្ទងឹ តេង ។  លោក ថា ការ-   
ដាំ ឈើ នេះ  ធ្វើ ឡើង ជា លក្ខណៈ- 
ឧសេសា ហ កម្ម កេម កិច្ច សហ ការ 

ជា មយួ រដ្ឋ បាល ពេ ឈើ  នេ កេ សងួ 
កសិ កម្ម  រុក្ខ បេមញ់  និង នេសទ ។

លោក ថ្លេង ថា ៖ «  កេមុ ហុ៊ន ទទួល-  
បាន   ការ អនុ ញ្ញាត តេមឹ តេវូ ពី កេសួ ង  
កសិ កម្ម  រុកា្ខា បេមញ់  និង នេសទ 
នៅ ក្នុង ការ ឈូស  ឆយ លើ ផ្ទេដី 
ទាំង អស់  ដេ ល ជា ផ្ទេ ដី ពេ រេច រឹល  
ស្ថិត ក្នុង ទំហំ ដី ដេល បាន ទទួល  
សិទ្ធិ បេើ បេស់ សមេប់ ធ្វើ ចម្ការ 
ឈើ ដាំ បមេើ  ក្នុង វិស័យ ឧសេសា ហ - 
កម្ម ។  កេមុ ហ៊នុ ក ៏បាន បង ់ថ្លេ សយួ- 
សរ  និង បុព្វ លាភ ផល អនុ ផល ពេ - 
ឈើ  ដេល បាន ពកីារ ឈសូ ឆយ ដ ី
ដេល ជា ផ្ទេ ដី ពេ រេច រឹល នៅ ក្នងុ អនុ - 
តំបន់ ផេសេងៗ  របស់ ខ្លួន សេប តាម 
គោល ការ ណ៍ ចេបាប់ កំណត់ »។

បើ តាម លោក  សន  សខុ ហៀង  
រយៈ ពេល ៥ ឆ្នាំ  គឺ ពី ឆ្នាំ  ២០១ ៩ 
ដល់ ឆ្នាំ  ២០២៤  កេុម ហ៊ុន មន 
ផេន ការ ដាំ កូន  ឈើ ជាង ៣០លា ន  
ដើម  ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តមេូវ- 
ការ ទផីេសារ បេើ បេស ់ឈើ ក្នងុ វសិយ័ 
ឧសេសា ហ កម្ម កេ ច្នេ ឈើ ។  

លោក បន្ថេម ថា  កេមុ ហ៊នុ ក ៏បាន  
ពិភា កេសា ជា មួយ បេ ជា ពល រដ្ឋ  និង 
សហ គមន៍ ដេល រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
នោះ  ដេ ល មន ដី ទំនេរ  ដើមេបី សហ- 
ការ ដាំ កូន ឈើ ជា លក្ខណៈ ដេគូ  
បង្កើត ការ ងារ ជនូ បេ ជា ពល រដ្ឋ  នងិ 
បង្កើន ជីវ ភាព របស់ ពួក គាត់ ៕

ថ្ងេចន្ទ ទី៧ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងបរិស្ថានគំាទ្រលើការវិនិយោគចម្ការឈើដំារបស់ក្រមុហុ៊នសីុងបាយអូថ្រក

លោក ន្រែត្រែ ភក្ត្រែ ព្រែលដំា កូន ឈើ នៅ ក្រែមុ ហុ៊នសីុង បាយ អូថ្រែក  ។ រូបថត ជីវ័ន

មន្ត្រី៖កម្ពជុា...
តពីទំព័រ  ៣ ...អះអាង បេប់  អ្នក- 

សរពត័ម៌ន  ថា កម្ពជុា មនិបាន បាត ់ដ ី
សូមេបី១មិល្លីម៉េតេ ទេ ក្នុងការ បោះ- 
បង្គាល ពេំដេនជាមួយ វៀតណាម។    

លោកថា៖«ក្នុង នាមរដ្ឋបាលខេត្ត 
ដចូ អ្វ ីដេល ជា បេសសន ៍របស ់សម្ដេច 
តេជោ នាយករដ្ឋ មន្តេី អ៊ីចឹង ដេរ យើង 
តេវូ តេ ធ្វើ យ៉ាង ណា  រកេសា ខណ្ឌ សីម រប ស់  
យើង  នេះ ឲេយ ទាល់ តេ បានមិន ឲេយ បាត់ ១ 
មិល្លម៉ីេតេ ទេ។ បើ បាត់ គឺ ថា  ខ្ញុ ំយក ជីវិត  
របស់ ខ្ញុ ំទៅ ធានា ជូន បង ប្អនូ បេជា ពល រដ្ឋ  
ទាងំ អស ់ក្នងុ នាម ខ្ញុ ំជា អភបិាល ខេត្ត ។ 
ពេះយើង ម្នាក់ ៗ  យើង មន បេះ ដូង រប  ស់ 
យើង ជា ខ្មេរ ហើយ យើង មន ឆន្ទៈ  
រប ស ់យើង មតុ មំ ណាស ់ក្នងុ ការ ការ- 
ពារ បូរណ ភាព ទឹកដី របស់ យើង»។

លោក រ៉ុង ឈុន សមជិក  កេុម - 
បេកឹេសា ឃ្លាមំើល កម្ពជុា តេវូ បាន សម  ត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ ខ្លនួកាល ពី ចុង ខេ កក្កដា ចំណេ ក 
លោក  សងួ សភុណ័្ឌ បេធាន គណបកេស 
ខ្មេរ ឈ្នះ តេវូ បាន ចាប់ ខ្លនួ  កាល ពី ពាក់ - 
កណា្ដាល ខេ សីហា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ អះ - 
អាង ដោយ យោង លើ សម្ដី ពលរដ្ឋ ថា 
កម្ព ុជា បាន បាត់ បង់ ទឹក ដី ទៅ វៀត ណា ម 
ក្នុង ការ បោះ បង្គាល ខណ្ឌ សីម រវាង 
បេទេស ទាំង ២។ អ្នក ទាំង ២ តេូវ បាន 
ចោទ បេកាន់ ពី បទ ញុះ ញង់។ មនុសេស 
មយួ ចនំនួ ទៀតក ៏តេវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ  នងិ 
ចោទ បេកាន់  ពី បទ ញុះ ញង់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ង 
រឿង ពេំ ដេន   នេះ ដេរ៕



 គឹមសារុំ

ការរស់នៅប្រចំាថ្ង្រមានពល-
រដ្ឋខ្លះបានទិញរបស់អ្វី១រួម-
គ្នាដចូជាផ្ទះឬដីជាដើម។ប៉នុ្ត្រ
ច្រដន្រយប្រសនិបើមានអ្នកចលូ- 
ហុ៊នគ្នាទិញណាមា្នាក់បានស្លាប់ 
តើចំណ្រកកម្មសិទ្ធិនោះ ត្រូវ
បានលើអ្នកណា?ជុំវិញបញ្ហា
ន្រះភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍បានសមា្ភាស
ជាមួយលោកម្រធាវីកុយដុល្លា
ជាសមាជិកន្រក្រុមម្រធាវីធម្ម-
សស្រ្តមានការិយាល័យនៅ
អគរល្រខ៣៦ជាន់ទី១០ផ្លូវ
ល្រខ១៦៩សង្កាត់វាលវង់ខណ្ឌ
៧មករារាជធានីភ្នំព្រញដ្រល
មានខ្លឹមសរដូចខាងក្រម៖
ឧបមាថាលោក «ក»និង

លោក«ខ»បានទិញដីរួមគ្នា
និងមានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នា
ផងត្សាច់ញាតិភាគីទាងំ២
មនិបានចលូរមួផ្ដតិមដ្្ធ្វើជា
សាក្សីទ្គ្ន់ត្ដឹងឮ។បន្ទាប់
មកលោក«ខ»បានសា្លាប់ហើយ
លោក«ក»ក៏បានយកដីនោះជា
កម្មសទិ្ធិមា្នាក់ឯងករណីន្ះបើ
សាច់ញាតិលោក«ខ»ប្តងឹទាមទារ
ចំណ្កដីនោះតើបានឬទ្?
មុននឹងឆ្លើយសំណួរន្រះ

យើងត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជាកិច្ច-
សន្រយាទិញលក់?នៅក្នងុសង្គម
ត្រងត្រមានប្រតិបត្តិការទិញ-
លក់ជាចាំបាច់សម្រប់ការធ្វើ
អាជវីកម្មឬការរសន់ៅទៅតាម
តម្រូវការនីមួយៗ។ផ្អ្រកតាម
មាត្រ៥១៥ន្រក្រមរដ្ឋប្របវ្រណី
បានច្រងថា“ការលក់-ទិញសំដៅ
ទៅលើកិច្ចសន្រយា១ដ្រលភាគី
មា្ខាងហៅថាអ្នកលក់មានករណីយ- 
កិច្ចត្រវូផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិផ្រស្រង 
ទៀតលើទ្រព្រយសម្របត្តិឲ្រយទៅភាគី
មា្ខាងទៀតហៅថាអ្នកទញិហើយ
អ្នកទិញមានករណីយកិច្ចត្រូវ
ច្រញថ្ល្រជាប្រក់ឲ្រយអ្នកលក់”។
ផ្អ្រកតាមខ្លឹមសរន្រនិយម-

នយ័ខាងលើភាគីអ្នកទញិអាច
ធ្វើប្រតិបត្តិការទិញវត្ថុ(ចលន- 
វត្ថុ ឬអចលនវត្ថុ) រួមគ្នាបាន
ដោយសរត្រច្របាប់ពំុបានហាម-
ឃាត់ក្នងុការទិញលក់រួមគ្នានោះ
ទ្រពោលគឺឲ្រយត្រភាគីមា្ខាងយល់- 
ព្រមទញិហើយភាគីមា្ខាងទៀត
យល់ព្រមលក់នោះកិច្ចសន្រយា
ទញិ-លក់នងឹកើតទ្របើង។ប៉នុ្ត្រ
បញ្ហាផ្រស្រងៗអាចកើតមានទ្របើង
ជាពិស្រសក្នុងចំណោមអ្នកទិញ
រួមគ្នានោះមាននរណាមា្នាក់បាន
ទទួលមរណភាពគឺអាចប្រឈម 
នឹងភាគីអ្នកទិញគ្នាឯងនោះយក 

ដីជាកម្មសិទ្ធិមា្នាក់ឯង។ដូច្ន្រះ 
ចពំោះករណីន្រះតើសច់ញាត ិ
លោក«ខ»អាចប្តឹងទាមទារ 
ចំណ្រកដីបានដោយសំអាងថា 
ជាសច់ញាតិបានឬទ្រ?
តាមការពិនិត្រយទៅលើអង្គ-

ហ្រតុខាងលើឃើញថាលោក
«ក»និងលោក«ខ»ជាភាគី
អ្នកទញិរមួគ្នានៅក្នងុកចិ្ចសន្រយា
ទញិលក់ដីត្រក្រយទញិលក់
រួចលោក«ខ»បានទទួលមរណ-
ភាពហើយលោក«ក»ឆ្លៀត-
ឱកាសយកដីនោះជាកម្មសិទ្ធិ
របស់ខ្លនួ។ចណំចុន្រះគ្រអាច
សំដៅទៅលើកិច្ចសន្រយាទិញ-លក់  
នោះនាំឲ្រយភាគីអ្នកទិញទាំង២
នាក់នោះទទួលលទ្ធកម្មក្នងុឋានៈ
ជាកម្មសិទ្ធិករអវិភាគលើដីនោះ
រួចទៅហើយបុ៉ន្ត្របញ្ហានៅត្រង់ 
ថាភាគីលោក«ក»បានអនុវត្ត
សិទ្ធរិបស់ខ្លនួលើសច្របាប់កំណត់
ដោយយកដីនោះជាកម្មសិទ្ធិ 
របស់ខ្លួន។ហ្រតុដូច្ន្រះយើង
គប្របីមិនគួរពិចារណាលើអត្ថិ-
ភាពឬនត្ថិភាពន្រអានុភាពកិច្ច-
សន្រយាតាមមាត្រ៣៣៦ន្រ

ក្រមរដ្ឋប្របវ្រណីនោះទ្រ។ ផ្ទុយ
ទៅវិញយើងគប្របីសិក្រសាថាតើ
សច់ញាតិលោក«ខ»មានសិទ្ធិ
ទាមទារចំណ្រកដីបានឬទ្រ?
ផ្អ្រកតាមមាត្រ១១៤៥ កថា- 

ខណ្ឌ១ន្រក្រមរដ្ឋប្របវ្រណីបាន
ច្រងថា“សន្តតិកម្មត្រូវចាប់ផ្តើម
ដោយមរណភាពរបស់មតកជន”។ 
  ផ្អ្រកតាមមាត្រ១១៤៧
កថាខណ្ឌ១ន្រក្រមរដ្ឋប្របវ្រណី
បានច្រងថា“សន្តតិជនត្រវូទទួល
បន្តនវូសទិ្ធិនងិករណីយកចិ្ចទាងំ- 
អស់ដ្រលស្ថតិនៅក្រមទ្រព្រយ-
សម្របត្តិរបស់មតកជនចាប់ពី 

ព្រលដ្រលចាប់ផ្តើមសន្តតិកម្ម។
ប៉នុ្ត្របញ្ញត្តិន្រះមនិត្រវូយកមក
អនុវត្តទ្របើយចំពោះសិទ្ធិ និង
ករណីយកចិ្ចផ្តាច់មខុទាងំស្រងុ
របស់មតកជន”។
ផ្អ្រកតាមខ្លឹមសរន្រមាត្រ

ខាងលើន្រះសន្តតិជនត្រូវ
ទទួលបានចំណ្រកន្រដីខាងលើ 
បន្តពីមតកជនដ្រលបានទទួល-
មរណភាពទៅហើយនោះ។ 
ប៉ុន្ត្រសំណួរចោទទ្របើងថាតើ
សន្តតិជនជានរណា?នៅក្នុង
របបសន្តតិកម្មមានលំដាប់
សន្តតិជនពោលគឺសន្តតិជន-

លដំាប់ទ១ីដ្រលជាកូនបង្កើត
ឬកូនសំុ,សន្តតិជនលំដាប់ទី២
ដ្រលជាបពុ្វញាតផិ្ទាល់(ឪពកុ
មា្តាយ)និងសន្តតិជនលំដាប់
ទ៣ីដ្រលជាបងប្អនូបង្កើតរបស់
មតកជន រីឯសហព័ន្ធរបស់
មតកជនគឺជាសន្តតិជនជានចិ្ច
(មាត្រ១១៥៦,មាត្រ១១
៥៩,មាត្រ១១៦០ និង
មាត្រ១១៦១ន្រក្រមរដ្ឋប្រប- 
វ្រណី)។ហ្រតុដចូ្ន្រះអ្នកដ្រល
មានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារដំបូងគ្រ
នោះ គឺសន្តតិជនលំដាប់ទី១
ដ្រលជាកូនបង្កើតឬកូនសំុរបស់
មតកជននិងប្រពន្ធរបស់លោក
«ខ»(ករណគីត់មានប្រពន្ធ)
អាចទាមទារចណំ្រកន្រដីខាង- 
លើដោយផ្អ្រកទៅលើបញ្ញត្តិន្រ
សន្តតិកម្មន្រះហើយសច់ញាតិ
របស់អ្នកទញិពុំបានចលូរមួផ្តតិ  
ម្រដ្រក្នុងកិច្ចសន្រយាលក់-ទិញ
នោះទ្រត្រគ្រន់ត្រដឹងឮនោះ
គឺសន្តតិជនអាចស្នើសំុពួកគត់
ធ្វើជាសក្រសីបញ្ជាក់ជូនតុល-
ការបាន។(សមូរងច់ាអំានវគ្គ-
បន្ដនៅសបា្ដាហ៍ក្យ)
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ចា ង��ងនិងអគ្គនយក
លី�្រស្រង
និពន្ធនយក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�្ធា ន�្ប់�្ង� រីនិពន្ធ

សំរិទ្ធ
អនុ�្ធា ន�្ប់�្ង� រីនិពន្ធ

សូវិស ល
អនុ�្ធា ន�្ុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

ផ ក់ស�ងលី
� រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នជា តិ
វង្រសសុ�្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រីនិពន្ធព័ត៌មា ន�្ដ�កិច្ច
�៉្រគុណមករា

� រីនិពន្ធរងព័ត៌មា ន�្ដ�កិច្ច
រា�ន់�ីយ

� រីនិពន្ធព័ត៌មា នអន្តរជា តិ 
ប្រក់ស យ

� រីនិពន្ធជីវ�តកម្�ន្ត
បា�ន់សុីមា��

� រីនិពន្ធរងជីវ�តកម្�ន្ត
បា�ន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នកី�    
ឈនណន

� រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�្ព័ត៌មា នកី�   
ណ្រមវណ�ៈ

� រីនិពន្ធ�្ហទំព័រ
ល ងផ ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុ�,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
�ុងគឹមមា�រីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដា រា�,សួសយា�មី,
ធូវីរៈ,�្រងសុខគនា�

អ្នកបក�្
ប៊ុនផល្លា,�្រតកី� ,ជិនណា ន

�ឿនឌីយា�,សយរា�សុី
� រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្នក�្ស�្�លអក��វ�រុទ្ធ
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្ធា ន�្ន្កផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន្ករចន ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្ករចន�្ហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នក្ផ្�យ� ណិជ�កម� 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�្ធា ន�្កចាយ��្តស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្ធា ន�្កចាយ��្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្ធា ន�្នក្រដ�បាលនិងធនធា នមនុស្ស 
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្នក្រដ�បាលនិងធនធា នមនុស្ស
�ុិល� ភា

នយិ�ហិរ��វត��ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�្ធា នគណន្យ្�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវ�ទ្យានិងរចន�្ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា�,វង់អូន
� រ�� ល័យ�្ត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសម្� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ការទិញអ្វ១ីរួមគ្នា បើមានអ្នកស្លាប់ តើសច់ញាតិអាចទាមទារបានឬទេ?

លោកម្ធាវីកុយដុល្លានព្លកន្លងមក។រូបថតសហការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,340 17,360 17,360 17,240

2 GTI 3,390 (SQ) - 3,390 3,390

3 PAS 14,600 14,720 14,720 14,400

4 PEPC 3,290 3,270 3,310 3,270

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

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

7 PWSA 5,960 6,100 6,100 5,960

កាលបរិច្ឆេទ : ៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

កម្ពជុា-ហុងគី្នឹងមាន  
ជំនួប ទ្វភ្ាគី នៅ ចុង ឆ្នាំ 
ដើម្បី ជំរុញ  ពាណិជ្ជ កម្ម  

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: កម្ពជុា នងិ ហងុ គេ ីនងឹមាន 
រៀបចំ កិច្ច បេជំុ លើក ទី ១  នេ គណៈ កម្ម- 
ការ ចមេុះ ស្តីពី កិច្ច សហ បេតិ ប ត្តិ ការ  
លើ  វសិយ័ សេដ្ឋកចិ្ច  ជា មយួ គ្នា   នៅ ចងុ- 
ឆ្នា ំនេះ ក្នងុ គោល បណំងដើមេបី ជរំញុពា- 
ណិជ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគី ឲេយ  កាន់ តេ ធំ  ជាង មុន។

គមេង   នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង     ក្នុង  
កិច្ច បេជុំ រវាង លោកសេី តឹករ៉េត កំរង 
រដ្ឋ លេខា ធកិារ កេសួង ពាណជិ្ជកម្ម ជា- 
មយួ លោក Istvan  Joo  អនរុដ្ឋ លេខា- 
ធកិារ   កេសងួ ការ បរទេស  នងិ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម នេ បេទេស  ហងុ គេ ីកាលព ីថ្ងេ ទ ី៣ 
ខេ កញ្ញា តាម រយៈ វីដេអូខនហ្វើ រុិន ។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន ឲេយ ដងឹ 
ថា ភាគី ទាំង ២ នឹង រៀចំ កិច្ច បេជុំ នេះ 
ចនំនួ  ២ លើក  គ ឺ នៅ ថ្ងេទ៣ី០ ខេ វចិ្ឆកិា 
និង ថ្ងេ ទី១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅ 
បេទេស កម្ពុជា។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ានបានបន្តថា 
ហងុ គេ ីប្តេជា្ញា ពងេងឹ កចិ្ច សហ បេតបិត្ត-ិ 
ការ សេដ្ឋ កិច្ច ជាមួយ  កម្ពុជា  លើ វិស័យ 
សខំាន ៗ់  ដចូជា កសកិម្ម កសឧិសេសា- 
ហកម្ម គេបគ់េង ធារាសាស្តេ  ពាណជិ្ជ-
កម្ម អេឡិច តេូនិក និង  វិស័យ អប់ រំ ។

លោក លមឹ ហេង អន ុបេធាន សភា 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា ឲេយ ដងឹថាវេទកិានេះ   
នងឹ បើកឱកាស ទផីេសារ ឲេយ  កម្ពជុា  បន្ថេម 
ទៀត  ខណៈ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគី 
រវាងបេទេស ទំាង២ នៅ មាន ចំនួន តិច- 
តួច នៅ ឡើយ ។ លោក  ថ្លេងថា៖«កិច្ច- 
បេជុ ំនេះ នងឹ ជរំញុ ទនំាក ់ទនំង សេដ្ឋកចិ្ច  
និង ការ វិនិ យោគរវាង ភាគី ទាំង ២ បើ 
ទោះ ជា ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស 
ទាំង  ២ នៅ មាន កមេិត ទាប ក៏ ដោយ»។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ កម្ពជុា  នងិហងុ-  
គេី បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ស្តីពី សហ បេតិបត្តិការ សេដ្ឋ - 
កចិ្ច  លើ វសិយ័ អាទភិាព ចនំនួ ២៤   មាន 
ដចូជា ការ ជរំញុពាណជិ្ជកម្ម ពាណជិ្ជ- 
កម្ម អេឡចិ តេ ូនកិ សហ គេស ខា្នាត តចូ 
នងិ មធេយម   កសកិម្ម   ទេសចរណ ៍ ធនា- 
គរ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ល៕ LA

តពី ទំព័រ ១...លោក Patrick 
Murphy ឯក អគ្គរដ្ឋ ទតូ អាមេរកិ បេចា ំ  
កម្ពុជា បាន និយាយ ថា បច្ចុបេបន្ន មាន 
កេុម ហ៊ុន អាមេរិក ជា ចេើន កំពុង នាំ- 
យក ការ វិនិយោគ ដេល មាន តមា្លាភាព 
គណុ ភាព  ខ្ពស ់ជាមយួ នងឹ បច្ចេកវទិេយា 
លដំាប ់ព ិភព លោក  នងិ កម្មវធិ ីបណ្ដុះ- 
បណ្ដាល ពេម ទាំង ស្ដង់ដាបរិសា្ថាន 
និង  ការងារ លំដាប់ ខ្ពស់ ៗ  មក កាន់ បេ-
ទេស កម្ពុជា ។ លោក បន្ត ថា អាមេរិក 
គ ឺជា ទផីេសារ នា ំចេញ ឈាន មខុ គេ របស ់
កម្ពុជា  ដោយ  ការ នាំ ចេញ  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ មាន តម្លេ ជតិ ៥,៤ ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ កើន ឡើង ព ី ៣ពាន ់ លាន ដលុា្លារ  
កាល ពី  ឆ្នាំ ២០១៥។

 លោក បាន  កត់ សមា្គាល់ ថា ទោះបី 

ពិភព លោកកំពុង បេឈម នឹង  ការ រីក- 
រាល ដាល ជងំ ឺ កវូដី ១៩ ក ៏ ការ នា ំចេញ 
របស ់កម្ពជុា ទៅ អាមេរកិ  នៅ តេ បន្ត   កើន   
ឡើង ដដេល   ដោយ មាន តម្លេ រហូត  
ដល់  ២,៧៥  ពាន់ លាន ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង 
ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ នេះ កើន  ២៣  ភាគរយ 
បើ ធៀបនឹង   រយៈ ពេល ដូចគ្នា   ឆ្នាំ មុន ។

លោក ថ្លេង ថា៖« ការ នាំ ចេញ នេះ 
បាន  តណំង នងិ គទំេ ដល ់ការ បង្កើត 
ការងារ រាប់ សេន ដល់ បេជាជន កម្ពុជា   
ពសិេស  កម្មករ រោងចកេ នងិ កសកិរ ។ 
ការ នាំ ចេញ របស់  កម្ពុជាក៏ បាន ផ្តល់  
អត្ថ  បេយោជន៍ ដល់  អតិថិជន អាមេរិក 
ដេល ជា ជមេើស ចេើន លើ ផលិត ផល 
ផេសេងៗ  ដេល អ្នក អាច ស្វេង រក មាន  
ដូច ជា  ផលិត ផល កាត់ដេរ និង សេបេក- 

ជើង  មេច កំពត  និងអង្ករ  ជាដើម»។
បេធាន សភា ពាណិជ្ជ កម្ម អាមេរិក 

នៅ កម្ពុជា លោក  Allen Dodgson 
Tan បាន ឲេយ ដឹង ថា ពាណិជ្ជ កម្ម និង 
ការ  វិនិយោគ អាមេរិក នៅ កម្ពុជា បាន 
រួម  ចំណេក ដល់ ការ អភិវឌេឍ បេទេស 
នងិ  ភាព ជតិ ស្នទិ្ធ រវាង បេជាជនខ្មេរ នងិ 
បេជាជន អាមេរិក ផង ដេរ ។  

លោក និយាយ  ថា ៖« ការ វិនិយោគ 
របស ់អាមេរកិ  បាន ជយួ ក្នងុការ បង្កើត 
កេុម ហ៊ុន  និង បង្កើន ស្ដង់ដារស់ នៅ  
សមេប់ បេជាជន ខ្មេរ ហើយ  ជា មួយ 
គ្នា នេះ អតថិជិន អាមេរកិក ៏ទទលួ   បាន 
អត្ថ បេយោជន៍ ពី  គុណ ភាព និង តម្លេ 
សមរមេយ  នេ ទំនិញ ដេល ផលិត ដោយ 
កម្មករ កម្ពុជា ផង ដេរ »។

លោក  លើក ឡើង ថា ផលតិ ផលអា-  
មេរិក ជាចេើន កំពុង មាន វត្តមាន នៅ 
កម្ពជុា  ដចូជា  Coca-Cola, Blistex, 

Palmers និង  Ford ពេម ទំាង ផលិត -  
ផល កសិកម្ម តេក់ទ័រ ចនឌា និង ឡ- 
សម្ងួត  Scafco ក្នុង ចំណោម យីហោ 
ដេល ជឿ ទកុ ចតិ្ត  បផំតុ  ដោយ អតថិជិន 
និង កេុមហ៊ុន កម្ពុជា។  ផលិត ផល អាមេ - 
រិក  តំណង ឲេយគុណ ភាព និង តម្លេ។ 

លោក ថ្លេង   ថា ៖« ទំនាក់ទំនង ពា-
ណជិ្ជ កម្ម រវាង  បេទេស ទាងំ ២ បានផ្ដល ់ 
អត្ថ បេយោជន៍ ចេើន ដល់ បេជា ជន  នេ 
បេទេស ទាំង  ២»។ 

អាមេរកិ បាន ផ្ដល ់ ឲេយ  កម្ពជុា នវូ ភាព- 
អនគុេះ ពាណជិ្ជ កម្ម ស្ថតិ កេម កម្មវធិ ី 
បេព័ន្ធ  GSP ដេល ផ្ដល់ លទ្ធភាព ឲេយ 
កម្ពជុា អាច នា ំទនំញិ ចលូ ទៅ  ទផីេសារ ខ្លនួ  
ដោយ រួច ពន្ធ សមេប់ ផលិត ផល ជាង   
៥ ០០០  មខុ។  ទនំញិ ធ្វើ ដណំើរ ជតិ  ១ 
ពាន ់ លាន ដលុា្លារ  តេវូ បាន នា ំចេញ ទៅ 
អាមេរិក កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៩ ដោយ 
ស្ថិត  កេម បេព័ន្ធ  GSPនេះ៕LA 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ នា ំចេញ អង្ករ   កម្ពជុា តេវូ 
រំពឹង ថា  នឹង មាន ភាព  វិជ្ជមាន  បន្ថេម 
ទៀត  នៅ ឆ្នា ំខាង មខុ  បនា្ទាប ់ព ីសហពន័្ធ 
សេវូ អង្ករ កម្ពជុា (CRF) នងិ ធនាគរ 
Bank of China (Hong Kong) 
Limited (BOC) បាន ចុះ អនុសេស-  
រណៈ  នេ ការ យោគ យល់   (MoU )លើ កិច្ច -  
សហ បេតបិត្តកិារ នងិ ការ ជយួ គទំេ  ក្នងុ 
ការ ចូល  រួម  កម្ម វិធី ពិព័រណ៍   «3rd 
China International Import 
Expo (CIIE)»  នៅ បេទេស ចិន ។

MoU  នេះ  តេូវ បាន ចុះ ហត្ថលេខា 
កាល ពី ថ្ងេ ទី ៤ ខេ កញ្ញា នេះរវាង 
លោក  សុង សារ៉ន បេធាន CRF ជា- 
មួយ នឹង លោក Liu Zheng ដេល ជា 
តណំងឲេយ  Bank of China (Hong 
Kong) Phnom Penh ។

ខ្លឹម សារ នេ  MoU  បាន ឲេយ ដឹង ថា 
ភាគី ទាំង ២នឹង ពងេឹង ថេម ទៀត នូវ   
កិច្ច  សហ បេតិ បត្តិការ រវាង ធនាគរ និង 
CRF  ក្នុង ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញ បេបទាន ដល់ 
កេុម ហ៊ុន កម្ពុជា ដេល ចាប់ អារម្មណ៍ 
និង ចូលរួមក្នុង  កម្មវិធី CIIE នេះ តាម 
រយៈ កចិ្ច សហ  បេតបិត្តកិារ បេកបដោយ  
បេសទិ្ធភាព។ BOC នឹង ផ្តល់ សេវា កម្ម 

ហិរញ្ញ វត្ថ ុយា៉ាង ទូលំ ទូលាយ ដល់ សមា- 
ជិក CRF ក្នុង គមេង CIIE។ 

លោក លន់ យ៉េង អគ្គលេខាធិការ 
សហព័ន្ធ សេូវ អង្ករ កម្ពជុា បាន បេប់ 
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ អាទតិេយ ថា តាម 
រយៈ MoU  នេះ BOC នឹង ជួយ សមេប- 
សមេួល ដល់ កេុមហ៊ុន  សមាជិក របស់ 
CRF  ក្នុង ការ ទៅ ចូល រួមក្នុង ពិព័រណ៍  
3rd China International Import 
Expo (CIIE)» ដេល គេង នឹង 
រៀបចកំ្នងុ ទកីេងុ សា៊ាងហេ បេទេស ចនិ 
ចាប ់ព ីថ្ងេ ទ ី៥- ១០ ខេ វចិ្ឆកិា ខាង មខុ។ 
លោក បន្ត ថា កម្ម វធិ ីដ ៏ធ ំមយួ នេះ  តេង 
តេូវ  ថា្នាក់ ដឹក នាំ បេទេស ចិន យក ចិត្ត 
ទុក ដាក់ ខា្លាំង ហេតុ នេះ វា ពិត ជា មាន 
សារ ៈសខំាន ់ណស់ សមេប់ វសិយ័ សេវូ  
អង្ករ កម្ពុជា  ក្នុង ការ ចាប់ យ ក  ឱកាស នេះ 
ដើមេបី ពងេីក ទីផេសារ នាំ ចេញ  ។

លោក  ថ្លេង  ថា៖ « ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ នៅ 
ពេល ទៅ ចូល រួម  កម្មវិធី នេះ  ថា្នាក់ ដឹក- 
នាំ កេុមហ៊ុន នាំ ចេញ អង្ករ កម្ពុជា តេង  
ជួប ពិភាកេសា និង ចុះ កិច្ច ពេម ពេៀង    
ផ្គត ់ផ្គង ់ឲេយ ទៅ អ្នក លក ់នៅ ក្នងុ បេទេស 
ចិន។ នេះ ជា ឱកាស មួយ សមេប់ កេមុ- 
ហ៊ុន  នាំ ចេញ  សមេប់ ឆ្នាំ ខាង មុខ  » ។ 

ខណៈ កម្ពជុា បាន ចលូ រមួ ក្នងុ កម្ម វធិ ី
នេះ ចំនួន ២ លើក រួច មក ហើយ នោះ 

លោក លន់ យ៉េង   អះអាង ថា៖ « ក្នុង 
ការ ចូល រួម ២ លើក  កន្លង មក  យើង 
មាន  ចុះ  MoU នងិ កចិ្ច ពេម ពេៀង លក ់
អង្ករ បាន ខ្លះ » ដេរ » ។ 

របាយការណ៍  កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
បេមាញ់ និង នេសាទ បងា្ហាញ ថា ក្នុង 
រយៈ ពេល ៨ ខេ ដបំងូ ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា  
បាន នាំ ចេញ អង្ករ ទៅ ទីផេសារ អន្តរជាតិ 
ក្នងុ បរមិាណ ៤៤៨ ២០៣  តោន កើន 
ឡើង ៣១, ០៤ ភាគ រយ ធៀប នឹង 
រយៈពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ដេល 

មាន ចំនួន ៣៤២ ០៤៥ តោន។
ចិន  ជា បេទេស  ទទួល ទិញ អង្ករ ពី 

កម្ពុជា ចេើន ជាង គេ ដោយ មាន  ចំនួន 
១៥៩ ២៥ ៣ តោន ស្មើ នឹង ចំណេក 
ទីផេសារ ៣៥,៥៣ ភាគ រយ សហ ភាព 
អរឺ៉បុ  ចនំនួ ១៤៩ ៨៤៨ តោន ស្មើ នងឹ 
៣៣,៤៣ ភាគ រយ បេទេស សមាជិក 
អាសា៊ាន ៦០ ៩៣៣ តោន ស្មើ នឹង 
១៣,៥៩ ភាគ រយ និង ទិស  ដៅ ផេសេង- 
ទៀត មាន ចំនួន  ៧៨ ១៦៩ តោន  
ស្មើ នឹង ១៧,៤៤ ភាគ រយ៕LA

កម្ពជុា -អាម្រិក សន្យា  លើក  ...

CRF ចុះ MoU ជា មួយ  BOC ក្នងុ ការ ចូល រួម CIIE នៅ ប្ទ្ស ចិន 

អ្នក ជំនាញ កំព៊ង ពិនិតេយ មើល អង្ករ ម៊ន នឹង វេចខ្ចប់ សមេប់ នំា ចេញ ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន



គ្រតូ្រ សុធា សម្របត្ត ិ   រៀបចំ អាជីវកម្ម «ត្រ»កម្ពជុា រស់ ឡើង វិញ 
ជាមួយនឹងបទពិសោធជាង

៣០ឆ្នាំក្នងុអាជពីនងិជនំាញខាង
ផលិតតែលោកសុធាសមែបត្តិ
គឺជាបែជាជនកម្ពជុាមយួរបូដែល
ទទលួបាននវូការគោរពនងិមាន
កែរ្តិ៍ឈ្មោះលែបីសសុសាយចពំោះ
អាជពីមយួនែះ។បែជាជនកម្ពជុា
ជាចែើនមនិបានដឹងទែថាបែទែស
ខ្លនួស្ថតិនៅតបំន់អាសុីអាគ្នែយ៍
មយួនែះក៏មានតែដែលជារស-
ជាតិផ្ទាល់ខ្លួនដែរ។
ដើមែបីធ្វើឲែយផលតិផលនែះរស់

ឡើងវិញលោកសុធាសមែបត្តិ
កំពុងធ្វើការលើគមែងមួយ
ដែលហៅថា«ការកកើតឡើង-
វញិនែតែកម្ពជុា»ដើមែបីបែកា្លាយ
ផលិតផលនែះជាផលិតផល
អាចបែកួតបែជែងមួយផែសែង-
ទៀតសមែប់ការនាំចែញជា-
ពិសែសទៅទីផែសារអឺរ៉ុប។
លោកសុធា សម្បត្តិបាន

ផ្តល់នូវកិច្ចសមា្ភាសន៍ផ្តាច់មុខ
ជាមួយលោក ម៉្ គុណមករា 
ការីនិពន្ធព័ត៌មានសែដ្ឋកិច្ចនែ
កាសែតភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ដោយ
ពនែយល់អពំីមលូហែតុដែលលោក
ចាប់ផ្តើមការងារលើគមែង
តែនៅកម្ពុជា។

 រយៈព្ល  បទពិសោធជា ច្ើន  
ឆ្នាំ នៅ ក្នុង ឧស្សាហ កម្ម ត្ នៅ 
បណ្ដា ប្ទ្ស ជាច្ើន ហើយ 
ប្ទ្ស  មួយ ចំនួន  ចាត់ទុកថា 
លោក ជា «គ្ូត្ » តើ លោក 
អាច  និយាយ សង្ខ្ប អំពី ប្វត្តិ 
របស់ លោក បាន ទ្ ?
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការងារនៅ

ក្នុងឧសែសាហកម្មតែចាប់តាំងពី
ឆ្នាំ១៩៩១នៅបែទែសបារាំង
នៅក្នងុហាងតែParisianដែល

មានឈ្មោះលែបលីែបាញណាស់។
ខ្ញុំបានរៀនសូតែគែប់ទិដ្ឋភាព
ទាងំអស់នែអាជវីកម្មតែចាប់ពី
ការភ្លកែសការជែើសរីសការលាយ
ការលក់។នោះហើយជារបៀប
ដែលខ្ញុំបានកា្លាយជាគែតូែដែល
បានបណ្ដុះបណា្ដាលដោយមា្ចាស់
អាជីវកម្មដែលជាជនជាតិថែ។
ក្នុងនាមជាគែូតែ ខ្ញុំតែូវតែ

ជែើសរីសនិងភ្លកែសរសជាតិតែ
ភាគចែើនបំផុតជាទៀងទាត់

ហើយខ្ញុំបានមានគំនិតនែះ
នៅថ្ងែមួយក្នុងការបែើបែស់
ស្លឹកតែនៅក្នុងមុខម្ហូបនៅក្នុង
បែទែសបារាងំដែលយើងបាន
បមែើនៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវ
របស់យើង«La cuisine au
the»តែូវបានចាប់កំណើត
ឡើងបនា្ទាប់ពីរយៈពែល១ទស-
វតែសរ៍នៅទីកែុងបា៉ារីសខ្ញុំបាន
ផ្លាស់ទៅទីកែុងញូវយ៉កដើមែបី
ធ្វើការងារជាអ្នកភ្លកែសម្ហូបនិង
ឧសែសាហកម្មដ៏បែណីតនែះ។
ខ្ញុំនៅតែបង្កើតកែបួនធ្វើតែឲែយ

កែមុហ៊នុមយួចនំនួនៅអាមែរកិ
និងបែទែសបារាំង។ថ្មីៗនែះ
កាលពីឆ្នាំ២០១៧ឆ្នាំ២០១៨
ខ្ញុំបាននៅទីកែងុបាងកកដោយ
បើកហាងតែ Tea Lounge
នៅផែសារទំនើបShopping
Mallដល៏ែបីនៅតាមវថិីPloen-
chit Roadហើយរហូតមក
ដល់ពែលនែះខ្ញុំនៅតែបង្កើត
ការផែសំថ្មីៗ ឲែយកែមុហ៊នុអន្តរជាតិ
ជាចែើន។

ខណៈ ដល្  បជ្ាជន ភាគ ច្ើន  
មិនបាន ដឹង ថា  កម្ពុជា មានត្ 
ផ្ទាល់ខ្លនួ នោះទ្ តើ  មលូហ្ត ុ អ្វ ី
បាន ជា លោក ចង់ មក  ស្វ្ងរក   

បង្កើត ត្ នៅ កម្ពុជា ?
នៅពែលខ្ញុំកំពុងនៅទីកែុង

បា៉ារសីបែហែលជាក្នងុឆ្នាំ១៩៩៨
គែូរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសួរខ្ញុំ
អពំីតែកម្ពជុា។បែសនិបើខ្ញុំបាន
ឮអពំីតែនៅកម្ពជុាហើយចែបាស-់
ណាស់ខ្ញុំមនិដែលបានឮនោះទែ។
គាត់បានបែប់ខ្ញុំ ខណៈដែល
យើងទាំងអស់គា្នាបានដឹងថា
មានបែភែទ២ជុវំញិពភិពលោក
គឺតែ CamelliaSinensis
(មកពីបែទែសចិន)និងតែ
CamelliaAssamica(មក
ពីបែទែសឥណា្ឌា)ហើយកម៏ាន
តែCamelliaCambodien-
sisមកពីបែទែសកម្ពជុាដែរខ្ញុំ
ពិតជាមានភាពភា្ញាក់ផ្អើលនៅ
ក្នុងការងាររយៈពែលជាចែើន
ឆ្នាំនៅក្នុងឧសែសាហកម្មតែ។ខ្ញុំ
មិនបានដឹងថាមានតែនៅក្នុង
បែទែសរបស់ខ្ញុនំោះទែខ្ញុំមនិដែល
ជបួបែទះអកែសរសាស្ដែណាមយួ
និយាយអំពីវានោះទែ។
ហែតុដចូ្នែះហើយនៅឆ្នាំ២០០៦

ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចែញពីទីកែុង
ញវូយក៉ទៅកាន់បែទែសកម្ពជុា
ជាលើកដំបូងដើមែបីសែវជែវ
តែកម្ពុជា ប៉ុន្តែមិនទទួលបាន
ជោគជយ័នោះទែ។លុះក្នងុឆ្នាំ
២០១៤បនា្ទាប់ពីគោលបណំង
របស់ខ្ញុំបរាជ័យជាចែើនដងខ្ញុំ
បានទៅខែត្តមណ្ឌលគរិីដោយសារ
បែជាជនមួយចំនួនបានបែប់
ខ្ញុថំាធា្លាប់ជាទីកន្លែងតែខ្មែរនៅ
ក្នុងសម័យមុន។
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមើលផែនទីពែ

នងិសាកសរួបែជាជនជុវំញិភមូិ
ជាចែើន។កន្លែងដែលខ្ញុំសា្នាក-់
នៅគែហៅថាភូមិចមា្ការតែ។ខ្ញុំ
បានដងឹថាខ្ញុំកពំងុស្ថតិនៅក្នងុ
ទិសដៅដ៏តែឹមតែូវ។ខ្ញុំពិតជា
សបែបាយចិត្តខា្លាំងណាស់ដែល
ឃើញដើមតែពែលនោះ។

តើ លោក គង្ នងឹ ធ្វើ អ្វ ី ដើមប្ ី 
ផ្សព្វផ្សាយ ត្ ន្ះ  ?
នៅពែលនែះខ្ញុំបានរកឃើញ

ដើមតែនៅក្នុងខែត្តមណ្ឌលគិរី
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកកន្លែងផែសែងៗ 
ទៀត។បែសកកម្មចាប់ពនីែះតទៅ
គជឺាការផែសព្វផែសាយគមែងនែះ
សមែប់«ការកកើតឡើងវញិនែ
តែកម្ពុជា»។ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរ
ទៅគែប់ទីកន្លែងបែប់មនុសែស
គែបគ់ា្នាដែលមានចណំាប់អារម្មណ៍
ឲែយដាំដុះតែកម្ពុជា។យើងមាន
ផលតិផលដ៏អសា្ចារែយនៅក្នងុដែ
របស់យើងថា«តើយើងអាចធ្វើ
ឲែយវារស់ឡើងវិញនិងនាំយក
ទៅទីផែសារអន្តរជាតិដចូជាមែច
កំពតជាដើមដែរឬទែ?»ខ្ញុំបាន
ជបួមនសុែសជាចែើនដែលជឿជាក់
លើគមែងនែះហើយខ្ញុំបានស្នើ

សុំលោកបណ្ឌតិចែនចាន់រតនា
ដែលជាមតិ្តភកិ្ដខាងបែវត្តិសាស្ដែ
ខ្មែរ និងបុរាណវត្ថុវិទែយាដើមែបី
សែវជែវរកអ្វីៗ ដែលជាប់ទាកទ់ង
នឹងតែនៅក្នុងសម័យបុរាណ
មិត្តភក្ដិមា្នាក់ទៀតនៅបែទែស
បារាងំក៏កពំងុសែវជែវនៅក្នងុ
បណ្ណសារជាតិថាតើមានជនំយួ
ជាភាសាបារាងំណាមយួនៅក្នងុ
ការដាដំុះតែខ្មែរក្នងុអឡំងុសមយ័
អាណានិគមនិយមដែរឬទែ?
ខ្ញុំមានកែុមផែសែងទៀតកំពុង

ធ្វើកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុដើមែបី
ទទួលបានគមែងមួយបែកប-
ដោយចីរភាព។ដែគូចាស់មួយ
រូបមកពីខែត្តយូណាន បែទែស
ចនិក៏កពំងុនាយំកជនំាញជាអ្នក-
ដាំដុះតែនិងកែច្នែស្លឹកតែដែរ។
មតិ្តភក្ដមិយួរបូមានដី១០ហកិតា
នៅក្នុងខែត្តមណ្ឌលគិរី បាន
ចាប់ផ្ដើមដាដំុះដើមតែដោយគាត់
បានជែើសរសីដើមតែ២ដែល
ខ្ញុំបានជបួនៅមណ្ឌលគរិី។មតិ្ត-
ភកិ្ដរបស់ខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះកន្លែង
នែះថា«ផ្ទះតែអ៊រូៀង»ជាកន្លែង
ដែលតែកម្ពជុាទទលួបានកណំើត
ទី២។យើងមានកែុមការងារ
តូចមួយនៅពែលនែះប៉ុន្តែខ្ញុំ
នឹងពែយាយាមដើមែបីជួបជាមួយ
កែសងួផែសែងៗ ដើមែបីលើកឡើង
ពីការបារម្ភរបស់ពកួគែនងិទទលួ
បានការយល់ពែមលើគមែង
នែះ។ពន្លឺតែជាផលតិផលជាតិ
មួយនឹងបង្កើតការងារសមែប់
ជនជាតិភាគតចិនៅមណ្ឌលគរិី
និងមរតកតែនីមួយៗនឹងកា្លាយ-
ជាការទាកទ់ងផ្នែកទែសចរណ៍
កន្លែងដាំដុះនិងការផលិតតែ
កម្ពុជា។

 ត្ មិនម្ន ជា ផលិត ផល 
អាទិភាព  សម្ប់ ការ នាំច្ញ  
តើ អ្វីជា ផ្នការ របស់ លោក 
នៅ ក្នុង រយៈព្ល ជាច្ើន ឆ្នាំ 
ខាង មុខ?  
តែគឺជាផលិតផលអាទិភាព

របស់ខ្ញុសំមែប់នាចំែញដោយ-
សារខ្ញុំមានសិទ្ធិអាចចូលទៅ
ទីផែសារអឺរ៉ុប។នៅអឺរ៉ុបខ្ញុំនឹង
នាំយកតែកម្ពុជាទៅបែកួត
ជាមយួតែបែភពដើមផែសែងៗ ទៀត
ហើយបន្តចិម្ដងៗអាចឲែយបែជាជន
យលដ់ងឹអពំីបែវត្តិនែតែកម្ពជុា។
កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើម
កែុមហ៊ុនតែឈ្មោះ “RAMI”
ហើយវាពិតជាភាពជាក់ស្ដែង
មយួបនា្ទាប់ពីរយៈពែលជាចែើន
ឆ្នាំនែះដែលខ្ញុំគរួតែចែករលំែក
ដល់សាធារណជនអំពីចំណង់
របស់ខ្ញុំសមែប់តែនងិរសជាតិ
ជាពសិែសនែការផែសំគា្នានមីយួៗ 
ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយ
ខ្លួនឯងផ្ទាល់៕LA

លោក  សុធា សម្បត្ត ិ មាន រហស្សនាម  «គូ្ត្»។ រូបថតសហការី
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ទុនជាធនធានដ៏ចាំបាច់មិនអាច
ខ្វះបានសម្រាប់ការពង្រាកីអាជវីកម្ម។
នៅក្នុងបរិបទដ៏ប្រាកួតប្រាជ្រាងសព្វថ្ង្រា
ក្រាុមហ៊ុនគ្រាប់វិស័យមិនថាតូចធំ
ចាំបាច់ត្រាូវស្វ្រាងរកប្រាភពទុនបន្ថ្រាម
សម្រាប់ការពង្រាីកអាជីវកម្មដូចជា
ការវិនិយោគទៅលើហ្រាដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធក្រាុមហ៊ុនចង្វាក់ផលិតកម្ម
ពង្រាីកខ្លួនចូលក្នុងទីផ្រាសារថ្មី និងអភិ-
វឌ្រាឍផលិតផលនិងស្រាវាកម្មថ្មីៗ
ជាដើម។ជាធម្មតាក្រាុមហ៊ុនអាច
ប្រាមូលទុនតាមរយៈមធ្រាយោបាយ
ផ្រាស្រាងៗ ដូចជាការដក់ទុនបន្ថ្រាមពី
សំណាក់វិនិយោគិនដ្រាលមានស្រាប់
ឬកម្ចីពីគ្រាឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។
យ៉ាងណាមិញប្រាភពទុនទាំងន្រាះ
មានរយៈព្រាលខ្លី និងមានកំណត់
ដ្រាលចោទជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រាុមហ៊ុន
ក្នុងការសម្រាចបាននូវការអនុវត្ត
ផ្រានការពង្រាីកអាជីវកម្មរយៈព្រាល-
វ្រាង។ការបោះផ្រាសាយលក់ភាគហ៊នុជា
សធារណៈជាមធ្រាយោបាយប្រាមលូទនុ
មួយទៀតដ្រាលមិនត្រាឹមត្រាផ្តល់ជូន
ប្រាភពទនុរយៈព្រាលវ្រាងនងិគ្មានដ្រាន
កណំត់សម្រាប់បពំ្រាញតម្រាវូការរបស់
ក្រាុមហ៊ុននោះទ្រាថ្រាមទាំងផ្តល់នូវ
គុណសម្រាបត្តិដទ្រាទៀតជាច្រាើន។
ខាងក្រាមន្រាះជាហ្រាតផុលសខំាន់ៗ 
ដ្រាលក្រាុមហ៊ុនគួរជ្រាើសរើសបោះ-
ផ្រាសាយលក់ភាគហ៊ុនដើម្រាបីប្រាមូលទុន
បន្ថ្រាម។

    ទទួលបានប្រភពទុនរយៈព្រល
វ្រងនិងគ្មានដ្រនកំណត់

ការបោះផ្រាសាយលក់ភាគហ៊ុនអនុ-
ញ្ញាតឱ្រាយក្រាុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបង្កើន
ដើមទុន រយៈព្រាលវ្រាងនិងគ្មានដ្រាន
កំណត់តាមរយៈការប្រាមូលទុនពី
សំណាក់វិនិយោគិនសធារណៈ
នៅក្នងុទផី្រាសារ។ការទទលួបានប្រាភព- 
ទុនរយៈព្រាលវ្រាងមានន័យថាយន្ត-
ការន្រាការបោះផ្រាសាយលក់ភាគហ៊ុន
មិនតម្រាូវឱ្រាយក្រាុមហ៊ុនសងប្រាក់ដើម
ត្រាឡប់ទៅវនិយិោគនិវញិឡើយដ្រាល
ធានាបាននូវនិរន្តរភាពន្រាលំហូរ
សច់ប្រាក់បើប្រាៀបធៀបនឹងការ
ប្រាមលូទនុតាមរយៈកម្ចីធនាគរដ្រាល
តម្រាូវឱ្រាយមានការសងត្រាឡប់ទៅវិញ
ក្នុងកាលកំណត់ណាមួយព្រាមទាំង
ការប្រាក់ជាប្រាចាំ។លើសពីន្រាះទៅ
ទៀតទីផ្រាសារមូលបត្រាត្រាូវបានគ្រា

ប្រាសិទ្ធនាមថាជាប្រាភពទុនមិនច្រាះ
រើងស្ងួតដោយសរត្រាមានលក្ខណ-
ពិស្រាសមួយគឺបនា្ទាប់ពីបានបំព្រាញ
លក្ខខណ្ឌបោះផ្រាសាយលក់មូបត្រាជា
សធារណៈលើកដំបូងហើយក្រាុម-
ហ៊ុនអាចបន្តស្នើសុំបោះផ្រាសាយលក់
ភាគហ៊ុនបន្ថ្រាមបានជាច្រាើនលើក-
ច្រាើនសទៀតជាមួយទំហំទឹកប្រាក់
គ្មានដ្រានកំណត់ពីសធារណជន
ទៅតាមតម្រាវូការទនុនងិសកា្តានពុល
ន្រាក្រាុមហ៊ុននីមួយៗ។

    ពង្រងឹអភបិាលកចិ្ចសាជវីកម្មនងិ
ទំនុកចិត្តពីសាធារណជនពិស្រស
ភាគហ៊ុនិកអតិថិជននិងអ្នក-
ផ្គត់ផ្គង់

ក្រាមុហ៊នុដ្រាលបានបោះផ្រាសាយលក់
មលូបត្រាជាសធារណៈត្រាវូបពំ្រាញនវូ
លក្ខខណ្ឌនានាទៅតាមវធិាននងិបទ- 
ប្រាបញ្ញត្តិដ្រាលមានដូចជាលក្ខខណ្ឌ
ដើមទនុនងិប្រាកច់ណំ្រាញអភបិាល-
កចិ្ចសជវីកម្មសវនកម្មរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនិក
ធនធានមនុស្រាសកាតព្វកិច្ចផ្តល់
ព័ត៌មានក្រាយព្រាលបោះផ្រាសាយនិង
ការរឹតបន្តឹងផ្រាស្រាងៗជាដើមដ្រាល
កំណត់ដោយក្រាុមហ៊ុនផ្រាសារមូលបត្រា
និងគណៈកម្មការមូលបត្រាដើម្រាបី
ធានាបាននូវការការពារវិនិយោគិន
តមា្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការ
បោះផ្រាសាយនិងជួញដូរមូលបត្រា។

ឧទាហរណ៍ក្រាុមហ៊ុនចុះបញ្ជីត្រាូវ
បំព្រាញកាតព្វកិច្ចផ្តល់របាយការណ៍
ទាន់ព្រាលវ្រាលាដូចជារបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលត្រាូវបានធ្វើសវនកម្ម
ដោយសវនករឯករាជ្រាយនងិការផ្លាស-់
ប្តូរផ្រាស្រាងទៀតដ្រាលអាចប៉ះពាល់ដល់
ប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រាុមហ៊ុន
ទៅកាន់សធារណជន។យន្តការន្រាះ
មានន័យថាគ្រាប់ក្រាុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
ទាំងអស់ចាំបាច់ត្រាូវគោរពតាមបទ-
ប្រាបញ្ញត្តិទាំងនោះដ្រាលជួយពង្រាឹង
អភបិាលកចិ្ចសជវីកម្មរបស់ក្រាមុហ៊នុ
ឱ្រាយកាន់ត្រាមានភាពរឹងមាំ។ក្រាុមហ៊ុន
ដ្រាលមានអភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម
រងឹមាំបង្កើនទនំកុចតិ្តដល់វនិយិោគនិ
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងជាពិស្រាសអតិថិជន
ដ្រាលជាលទ្ធផលធ្វើឱ្រាយដំណើរការ
និងស្ថានភាពក្រាុមហ៊ុនប្រាព្រាឹត្តទៅ
កាន់ត្រាប្រាសើរ។

    បង្កើនតម្ល្រទីផ្រសាររបស់ក្រុមហ៊ុន

តម្ល្រារបស់ក្រាមុហុ៊ន គឺមិនម្រានអា-
ស្រា័យលើមូលធនរបស់ភាគហុ៊និក
ត្រាមួយមុខទ្រា។កតា្តាផ្រាស្រាងទៀតរួមមាន
ក្រារ្តិ៍ឈ្មាះរបស់ក្រាមុហុ៊ន រចនាសម្ពន័្ធ
គ្រាប់គ្រាងនិងសន្ទនីយភាពន្រាភាគហុ៊ន
របស់ក្រាមុហុ៊នដ្រាលលក្ខណសម្រាបត្តិ
ទំាងនោះនឹងបង្កើនតម្ល្រាបន្ថ្រាមដល់
ក្រាមុហុ៊ននៅព្រាលដ្រាលសម្រាចចិត្ត
បោះផ្រាសាយលក់មូលបត្រាជាសធារ-
ណៈ។យោងតាមការសិក្រាសាមួយបាន

ឱ្រាយដឹងថាក្រាុមហុ៊នចុះបញ្ជីនៅក្នុង
Standard&Poor's500មានតម្ល្រា
ខ្ពស់ជាងប្រាក់ ចំណូលដល់ទៅ
ប្រាមាណ១៧ដងខណៈដ្រាលក្រាមុហុ៊ន
ឯកជនមានតម្ល្រាខ្ពស់ជាងត្រាមឹត្រា១
ទៅ៥ដង។

    បង្កើនក្ររ្តិ៍ឈ្មាះក្រុមហ៊ុន
ក្រាុមហ៊ុនដ្រាលបានចុះបញ្ជីជា-

ទូទៅទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពី
សណំាក់វនិយិោគនិទាងំក្នងុនងិក្រា
ស្រាកុតាមរយៈប្រាពន័្ធផ្រាសព្វផ្រាសាយពត័-៌
មានជាសធារណជន។លើសពីន្រាះ
ទៅទៀតរាល់ព័ត៌មានដ្រាលទាក់ទង
ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រាតិបត្តិការ
ផ្រាស្រាងៗរបស់ក្រាុមហ៊ុនភាគច្រាើនត្រាូវ
បានកាស្រាតនិងទូរទស្រាសន៍ក្នុងនិង
ក្រាប្រាទ្រាសយកទៅផ្រាសព្វផ្រាសាយ។
ទាំងន្រាះជួយបង្កើនភាពល្រាបីល្រាបាញ
របស់ក្រាុមហ៊ុននិងធ្វើឱ្រាយសធារ-
ណជនមានការយល់ដឹងកាន់ត្រា
ប្រាសើរឡើងអពំីផលតិផលនងិស្រាវា-
កម្មរបស់ក្រាុមហ៊ុននោះ។

    ផ្តល់ឱកាសឱ្រយភាគហ៊ុនិកមាន
ស្រប់អាចលក់ច្រញភាគហុ៊ន
របស់ខ្លនួបាន(ExitStrategy)
ការបោះផ្រាសាយលក់មូលបត្រាជា

សធារណៈអនុញ្ញាតឱ្រាយភាគហ៊ុន
របស់ក្រាុមហ៊ុននោះអាចជួញដូរបាន
ជាសធារណៈនៅក្នងុផ្រាសារមលូបត្រា។
ន្រាះមាននយ័ថាភាគហ៊ុនកិថ្មីនងិភាគ- 

ហ៊ុនកិដ្រាលមានស្រាប់មានលទ្ធភាព
អាចបង្វ្រារការកានក់ាប់ភាគហ៊នុរបស់
ពកួគ្រាទៅជាសច់ប្រាក់បានតាមរយៈ
ការជួញដូរនៅក្នុងផ្រាសារមូលបត្រា។
ក្រាុមហ៊ុនដ្រាលបានចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន
ក៏ទទួលបានប្រាជាប្រាិយភាពជាង
ក្រាុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការស្វ្រាងរកបុគ្គ-
លិកដ្រាលមានសមត្ថភាពតាម រយៈ
ការផ្តល់ជូននូវគម្រាងប្រាងច្រាក
ភាគហ៊ុន (StockOptionPlan)
ដ្រាលមានទីផ្រាសារសម្រាប់លក់ច្រាញ។
សម្រាប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការបោះ-

ផ្រាសាយលក់ភាគហ៊នុក្នងុទផី្រាសារគោល
និងទីផ្រាសារកំណើនន្រាក្រាុមហ៊ុនផ្រាសារ
មលូបត្រាកម្ពជុាសមូអានអត្ថបទប៉សុ្តិ៍
មូលបត្រាក្នុងកាស្រាតភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍
ចុះផ្រាសាយថ្ង្រាទី៣១ខ្រាសីហាឆ្នាំ
២០២០ក្រាមប្រាធានបទ៖តើអ្វី
ទៅជាការបោះផ្រាសាយលក់មលូបត្រាជា
សធារណៈ?៕
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ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ពិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្រសថិក(ខ្រមបូឌា)ម.ក។ 

រៀបរៀងដោយ៖ក្រមុហុ៊នផ្រសារមូលបត្រកម្ពជុា
នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្រសារ

អីុម្រល៖market@csx.com.kh
ទូរស័ព្ទ៖023958888023958885

 ស្រចក្តីប្រកាស៖អត្ថបទន្រាះត្រាូវបាន
ចងក្រាងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មាននិង
ការអប់រំប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្តល់អនុសសន៍
ណាមួយទាក់ទងនិងការវិនិយោគទ្រា។ក្រាុម- 
ហ៊ុនផ្រាសារមូលបត្រាកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រាូវ
រាល់ការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដ្រាល
កើតឡើងពីការប្រាើប្រាស់អត្ថបទន្រាះឡើយ។

ប្រធានបទទី៥៖ហ្រតុអ្វីក្រុមហ៊ុនគួរជ្រើសរើស
បោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនដើម្បីប្រមូលទុនបន្ថ្រម?
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ក្រុងដាក្កាៈ  អ្នក គោរព បូ ជា សរុប ចំនួន ២០ 
នាក់  នៅ ក្នុង នោះ  មាន ក្មេង មា្នាក់  បាន ស្លាប់  
កេយ ពី មា៉ាសុីន តេជាក់ នៅ ក្នុង ពេះ វិហារ មួយ 
កន្លេង  បាន ផ្ទុះ កាល ព ីយប ់ថ្ងេ សកុេ  នៅ កណ្តាល 
សេកុ ណរ៉ា យ៉ាន ់ហា្គាន  ក្នងុបេទេស បង ់កា្លា ដេស  
បេហេល ២០ គី ឡូ ម៉េតេ ពី រដ្ឋ ធានី ដាកា្កា ។ 

 ការ ផ្ទុះ មា៉ាសុីន តេជាក់  តេូវ បាន គេ ជឿ ថា  បាន 
កើត ឡើង  ដោយ សរ ការ បញ្ចូល ហា្គាស  មិន 
តេឹមតេូវ តាម លក្ខ ណៈ ស្តង់ ដា ។ 

លោក សមា៉ាន ់តា  ឡាល ់សេន  ជា អ្នក សមេប-
សមេួល វិទេយា ស្ថាន ជាតិ អគ្គិ ភ័យ  និង សលេយ-
សស្តេ បា្លាទិក សេសុីហ៍  ហាសុី ណ  នៅ ក្នុង ទីកេុង 
ដាកា្កា  បាន ថ្លេ ងបេប់ កេុម អ្នក កាសេត  កាល-
ពីយប់ ថ្ងេ សៅរ៍ ថា ៖ « រហូត មក ទល់ ពេល នេះ  
មនសុេស ២០ នាក ់ បាន ស្លាប ់ កេយ ព ីតេវូ បាន គេ 
បញ្ជនូ ទៅ កាន ់មន្ទរី ពេទេយ  ជា មយួ សក សព របស ់
ពួក គេ  តេូវ ភ្លើង ឆេះ យ៉ាង ខ្លាំង នោះ » ។ 

 លោក បាន និយយ ថា  ចំណេក កេុម ជន រង- 
គេះ ចនំនួ ១៩ នាក ់ បាន ស្លាប ់ដោយ សរ ពកួគេ 
រង របួស យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍  និង មា្នាក់-

ផេសេង ទៀត  បាន ស្លាប់ កាល ពី យប់ ថ្ងេ សុកេ ។ 
 អ្នក រង របួស សរុប ចំនួន ៣៧ នាក់  តេូវ បាន គេ 

បេញាប ់បេញាល ់បញ្ជនូ ទៅ កាន ់មន្ទរី ពេទេយ  កាល 
ពី យប់ ថ្ងេ សុកេ  កេយ ពី ការ ផ្ទុះ នោះ ។ 

 លោក សេន  បាន ថ្លេង ថា  ជន រង គេះ ភាគ-
ចេើន បំផុត  តេូវ បាន ភ្លើង ឆេះ ចំនួន ៦០ ទៅ ៧០ 
ភាគ រយ  ហើយ ស្ថាន ភាព របស ់ជន រង គេះ មយួ 
ចនំនួ ផេសេង ទៀត  គ ឺនៅ តេ ស្ថតិ  ក្នងុ សភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ 
នៅ ឡើយ ៕Xinhua/SK

ក្រុងបាងកកៈ  ការិយល័យ អនោ្តោបេវេសន៍ 
បាន ជំរុញ ឲេយ កេុម ជន បរទេស បន្ត ទិដា្ឋាការ របស់ 
ពួក គេ ឲេយ បាន មុន ចប់ ការ លើក លេង  ដេល       
ផុត កំណត់  នៅ ថ្ងេ ទី ២៦  ខេ កញ្ញា ។ 

បេធាន ការិយល័យ អនោ្តោបេវេសន៍  លោក 
Sompong Chingduang  បាន ថ្លេងថា  ជន - 
បរទេស នៅ ក្នុង ពេះ រ ជាណ ចកេ នេះ  គួរ តេ  
ទាក់ ទង ជា មួយ ការិយល័យ អនោ្តោ បេវេសន៍ ទំាង- 
អស់  ដើមេបី ចៀស វាង មនុសេស ចេើន កក កុញ ពេក  

នៅ ពេល ជិត ដល់ ថ្ងេ ផុត កំណត់ នោះ ។ 
បេទេស ថេ  បាន បេកាស ការ លើក លេង  

សមេប់ ជនបរទេស ដេល ទិដា្ឋាការ របស់ ពួកគេ 
បាន ផតុ សពុល ភាព  ដចូ្នេះ ពកួគេ អាច ស្នាក ់នៅ 
សេប ចេបាប់ នៅ ក្នុង បេទេស នេះ  រហូត ដល់ ថ្ងេ ទី 
២៦  ខេកញ្ញា  ដោយ សរ ជំងឺ រតតេបាត កូវីដ ១៩ ។ 

លោក បាន ថ្លេង ថា  អ្នក កាន់ ទិដា្ឋាការ រយៈ - 
ពេល ខ្លី  និង រយៈ ពេល វេង  តេូវ ទាក់ ទង ជា មួយ- 
ការយិលយ័ អនោ្តោបេវេសន។៍  នៅ ពេល ទដិា្ឋាការ 
ទាំង អស់  តេូវ បន្ត តេឹម ថ្ងេទី ២៦  ខេ កញ្ញា  ដោយ 
សុពលភាព នេ ទិដា្ឋាការ ដេល បន្ត នោះ  នឹង ចាប់- 
ផ្តើម ពីថ្ងេ ទី ២៧  ខេ កញ្ញា តទៅ ។

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ  Sompong  បាន 
ថ្លេង ថា  អ្នក កាន់ ទិដា្ឋាការ រយៈ ពេល ខ្លី  តេូវ ចាក- 
ចេញ ពី បេទេស នេះ  នៅ តេឹម ថ្ងេ ទី ២៦  ខេកញ្ញា។ 

សមេប់ អ្នក ដេល មិន អាច ចាក ចេញ បាន 
ដោយ សរ គ្មាន  ជើង ហោះ ហើរ  ឬ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ ក្នងុ បេទេស របស ់ពកួ គេ នោះ  ពកួ គេ  ចា ំបាច ់
តេវូ មាន ការ បញ្ជាក ់ព ីស្ថានទតូ  ឬ  កងុស៊លុ របស ់
ពួក គេទាំងអស់គ្នា ៕ BKP/PSA

មនុស្ស២០នាក់ស្លាប់ក្នុងឧប្បត្តិហ្តុផ្ទះុម៉សីុន
ត្ជាក់ក្នុងព្ះវិហាមួយនៅបង់ក្លាដ្ស

ករិយាល័យអន្តោប្វ្សន៍ថ្ជំរុញឲ្យជនបរ-
ទ្សបន្តទិដ្ឋាករឲ្យបានមុនថ្ង្ទី២៦ខ្កញ្ញា

កម្ទ្រចកញ្ចក់ត្រូវបានគ្រមើលឃើញនៅក្នងុព្រះវិហារ។AFPអាជ្ញាធរធ្វើករនៅករិយាល័យអន្តោប្រវ្រសន៍។BKP

តពីទំព័រ១...ករណី ឆ្លង ថ្មី 
ចំនួន  ៨៦ ៤៣២ នាក់  បាន ធ្វើ 
ឲេយ បេទេស ឥណ្ឌា កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ៤ ០២៣ ១៧៩ នាក ់ 
ជា បេទេស ទី ៣  ឈរ នៅ ពី- 
កេយ អាមេរិក  ដេល មាន 
ករណ ីឆ្លង ជាង ៦,៣  លាន នាក ់ 
ហើយ  បនា្ទាប់ មក បេទេស បេ - 
សុីល  មាន ករណី ឆ្លង ចំនួន 
៤,១ លាន នាក់ ។ 

 ឥណ្ឌា បច្ចុបេបន្ន  មាន ចំនួន 
ករណី ឆ្លង កាន់ តេ ចេើន ឡើង  
យ៉ាង ឆាប ់រហស័  នៅ លើ ពភិព-
លោក  ជាង ៨០ ០០០ នាក ់ ជា 

រៀង រល ់ថ្ងេ  នងិ អុ្នក ស្លាប ់សរបុ 
បេចាំ ថ្ងេ កើន ឡើង ខ្ពស់ បំផុត  
ជាង  ១ ០០០ នាក់ ។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
កាសេត AFP កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍  
បាន ផ្អេក ទៅ លើ បេភព ផ្លូវ ការ 
ជា ចេើន  បាន ឲេយ ដងឹ ថា  ការ ឆ្លង 
រល ដាល នោះ  បាន សមា្លាប់ 
មនុសេស យ៉ាង តិច ៨៧៥ ៩៨២ 
នាក់  នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  
ចាប ់តាងំ ព ីមេ រោគ នេះ  បាន ផ្ទុះ 
ឡើង នៅ ក្នងុ បេទេស ចនិ  កាល 
ពី ចុង ឆា្នាំ២០១៩ ។ 

 មាន ករណី ឆ្លង ជាង ២៦, ៦  

លាន នាក់  តេូវ បាន គេ កត់ តេ 
នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក ។ 

 អាមេរិក  បាន កត់ តេ អ្នក- 
ស្លាប់ ខ្ពស់ បំផុត  ចំនួន ១៨៧- 
៧៧៧ នាក ់ បនា្ទាប ់មក បេទេស 
បេ សុីល  មាន ១២៥ ៥០២ 
នាក់  បេទេស ឥណ្ឌា មាន អ្នក- 
ស្លាប់ ចំនួន ៦៩ ៥៦១ នាក់  បេ-    
ទេស មុិក សុិក មាន ៦៦ ៨ ៥ ១ 
នាក់  និង អង់ គ្លេស មាន អ្នក 
ស្លាប់ ចំនួន ៤១ ៥៤៩ នាក់ ។ 

 មនុសេស ជា ចេើន ពាន់ នាក់  
បាន បេមូល ផ្តុំ គ្នា   នៅ ក្នុង ទី-
លាន កេូ អាទៀន នេ រដ្ឋ ធានី 
សគេប  ដើមេប ីតវា៉ា បេឆាងំ ការ- 
ទប ់ស្កាត ់ វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណ 
បេភេទ ថ្មី មួយ នេះ ។ 

 ពួក គេ បាន កាន់ បដា តវា៉ា ជា 
ចេើន  មាន សរ សេរ ដូច ជា « កូ - 
វដី ១៩  គ ឺជា ការ នយិយ កហុក 
មយួ  យើង ទាងំ អស ់គ្នា មនិ មេន 
ជា ជំងឺ កូ វីដ នោះ ទេ » ហើយ « ក៏ 
បាន នា ំគ្នា ដោះ មា៉ាស ់ចេញ  បាន 
បទិ ទរូ ទសេសន ៍ ដេល បាន ផេសាយ 
បន្ត ផ្ទាល់ អំពី ជី វិត ទាំង មូល » ។ 

 អ្នក តវា៉ា បេហេល  ១ ០០០ 
នាក ់ផេសេងទៀត  បាន ធ្វើ បាតកុម្ម 

នៅ កណ្តាល បេះ ដូង ទី កេុង រ៉ូម  
បេឆាំង ការ បេើ បេស់ មា៉ាស់ 
ដោយ បង្ខំ ។  

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តេី ហ្គូ- 
សុីបប៉េ  កុន ទី  បាន មាន បេតិ- 
កម្ម យ៉ាង តេជាក ់ទៅ កាន់ ពេឹត្តិ- 
ការណ៍ នោះ  ដោយ ថ្លេង  ថា៖ 
« មានអ្នក ជំងឺ ជាង  ២៧៤ ០០០ 
នាក់  និង អ្នក ស្លាប់ ចំនួន  ៣៥- 
០០០ នាក់ » ។ 

ដោយ ពួក គេ មិន បាន អើ ពើ 
ទៅ នឹង ការ ពេមាន ផ្លូវ ការ  និង 
បទ  បញ្ជា សុខភិ បាល សធា-
រណៈ នោះ ទេ  មនុសេស ជា ចេើន 

រយ នាក់ ផេសេង ទៀត  បាន បេមូល- 
ផ្តុ ំគ្នា នៅ ក្នងុ ទ ីកេងុ មេល បន៊  ជា 
ទី កេុង ធំជាងគេ ទី ២ របស់ បេ-
ទេស អ ូស្តោេល ី ជា ការ តវា៉ា ខសុ- 
ចេបាប់ មួយ  ដេល បាន អំពាវ នាវ 
ឲេយ ទ ីកេងុ មយួ  នេះ បញ្ចប ់វធិាន-
ការ បិទ បេទេស ។ 

 ប៉លូសិ  បាន ចាប ់ខ្លនួ មនសុេស 
ចំនួន ១៧ នាក់  ពី បទ បំពាន 
បទបញ្ជា ឲេយ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
ដោយ ចេតនា  នៅ ក្នុង ទី កេុង 
មេល ប៊ន មួយ នេះ។  

លោក  Olivier Bogillot 
បេធាន កេមុ ហ៊នុបារងំ  Sanofi 

បាន ថ្លេង ថា   វា៉ាក់សំង១ ដេល 
កំពុង តេូវ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយ កេុម ហ៊ុន ផលិត ឱសថ ដ៏ 
ធំ របស់ បារំង គឺ កេុម ហ៊ុន  Sa-
nofi  និង កេុម ពហុ ជាតិ របស់ 
អងគ់្លេស គ ឺ GSK  ន ឹង ចណំយ 
បេក់ ជាង ១០ អឺរ៉ូ ក្នុង ១ ដូស ។ 

វា៉ាក់ សំង មួយ  ដេល បង្កើត 
ដោយ កេុមហ៊ុន  Astrazene-
ca នឹង ចំណយ បេក់ ២,៥អឺរ៉ូ 
ក្នុង ១ដូស។ 

ចំណេក បេទេស អុី រ៉ង់  បើក 
សលា  រៀនឡើង វញិ  កេយ  ព ី
បិទ  ជិត  ៦ ខេ ៕ AFP/SK

ករណីឆ្លងវីរុសនៅឥណ្ឌាកើនឡើងជាង៤លាន-
នាក់ខណៈ៨៧មឺុននាក់ស្លាបន់ៅក្នងុពិភពលោក

ក្រមុអ្នកតវ៉ាច្រញពីចលនាមិនពាក់ម៉ាស់ចលនាបដិស្រធគ្មានជំងឺកូវីដនិងក្រមុច្រើនទៀតតវ៉ាប្រឆំាងរដា្ឋាភិបាល។AFP

ក្រមុអ្នកគោរពសាសនាមូស្លមីបួងសួងដោយរក្រសាគម្លាតសង្គមឲ្រយឆា្ងាយពីគ្នា។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗ នេះ  
កុមារ ី ជ   តារា ចមេៀង  សម្តេង 
ជប់  សេ សេ ឡាយរា ជ  វងេស  - 
ពេះនាងតចូ នរោ ត្តម  ជេន ណា  
កំពុង តេមាន រាសី ឡើង កេឺតៗ  
ក្តោប បានឱកាស ចេើន នៅ លើ 
វិថី  សិលេបៈស្ទើរ គេប់ ទមេង ់ ក្នុង 
បេទេស រយៈ ពេល ជិត  ១ ឆ្នាំ  
ចុង កេយ នេះ ក៏ ទទួល លាភ 
ធ ំ ថ្មី បេចាំឆ្នាំ២០២០ ដោយ- 
សារ កេុមតារាចមេៀង K-pop 
និង  តារា សម្តេង កូរ៉េបេុស រូប- 
សង្ហា លោក លី មិនហូ មាន- 
គមេង រៀបចំ ការ បេគំ តនេ្តី- 
អន្តរ ជតិ រវាង បេទេសទាំង ២  
នៅក ម្ពុជទៀត ផង។ 

កមុារជីតារាចមេៀង ពន្លក ថ្ម ី 
ទើប  មាន ពេះជន្ម  ៨ឆ្នាំ ដេល 
ទើប  តេ បាន កា្លាយជទតូ សចុ្ឆន្ទៈ 
វ័យ ក្មេងរបស់កេុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ 
Cellcard នងិ លេច វត្ត មាន  ថត 
កុន ភាគ បុរាណ រឿង  «ទេព ធីតា- 
 ព្កុល មាស»  របស់ ទេង់ សម្តេង 
សមេប់ ចាក់ បញ្ចាងំ   នៅ បុ៉ស្តិ៍ ទូរ-  
ទសេសន  ៍សុធី ីអិនុនោះ  ក ៏កពំងុ តេ 
តេៀម យាង ចេញ ដំណើរ  ទៅ 
កាន ់បេទេស ករូ៉េ ខាង តេបងូ  ដើមេប ី
ជួប  ជមួយ  កេុម តារា ចមេៀង  
K-pop លេបី បេចាំ បេទេស កូរ៉េ- 
ខាងតេបូង ដេល ទេង់ សព្វ ពេះ - 

ទ័យ គាំទេ ផង ដេរ កេយ ពី 
ទេង់ បង្ហើប ពី កេុម នានាទាំង- 
នោះរួម មានដូចជ  កេុម-  
Momo Land កេមុ  Twice កេមុ  
Black Pink និង តារា សម្តេង 
បេុស  លេបី លោក Lee Min 
Ho។ នេះ បើ យោង តាម កញ្ញា 
ហ៊ុយ ជេន្នី  ជសមាជិក កេុម- 
ការងររៀបចំដំណើរទសេសនកិច្ច 
នេះ ថ្លេងបេប់ បណា្តាញ សារ - 
ព័ត៌ មាន នៅក្នងុសេកុមួយ  កាល    
ពពីេលថ្ម ៗី  នេះថា តារា ចមេៀង  
ពេះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា 
នឹង យាង ទៅធ្វើទសេសនកិច្ច  នៅ 
បេទេស កូរ៉េ ខាង តេបូង ចាប់ 
ពីថ្ងេទី១៨ ដល់ថ្ងេទី២៩ ខេ 
កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

សមទិ្ធ ផល ដេល កើត ចេញ  ព ី
ការ មើល ឃើញ ទេព កស លេយ- 
សិលេបៈល្អរបស់ ពេះនា ង តូច 
នរោត្តម ជេនណា កំពុងតេ 
កា្លាយ  ជ ភា្នាក់ ងរ ភា្ជាប់ ទំនាក់- 
ទំនង  នេ វបេបធម៌ សិលេបៈ រវាង-  
បេទេស ទាំង ២ គឺ កម្ពុជ និង 
កូរ៉េ ខាង  តេបូង  នេះក៏ តេូវ បាន-  
បណា្តាញ  សារ ព័ត៌មានបេទេស 
កូរ៉េ www.nbnnews.co.kr 
ចុះផេសាយផង ដេរ កាលពី ថ្មីៗ 
កន្លងមកនេះ។  

សារព័ត៌មាន នេះ បាន ចុះ - 
ផេសាយ ថា វត្ត មាន ពេះនាង តូច 
ខ្មេរ  ដេល មាន ពេះជន្ម ៨ឆ្នាំ  

នរោត្តម ជេនណា កំពុង តេ ធ្វើ 
ឲេយ  មាន ការ ភា្ញាកផ់្អើលខា្លាងំ តាម-  
រយៈបណា្តាញ សង្គមជ មយួ អ្នក 
ភា្ជាប ់ ទនំាកទ់នំង ចនំនួ  ៨០មុនឺ 
នាក ់(800 000 followers) 
និង  ចំនួន អ្នក ចូល មើល ក្នុង-  
បណា្តាញ  សង្គមយូធូប គឺមាន 
ចំនួន  ៦លាននាក់(6 million 
YouTube views)។ 

គេ នៅ ចាំ បានថា កាល ពី ឆ្នាំ  
២០១៩ ក៏ មាន ការបង្កើត នូវ 
ភាព ភា្ញាក ់ផ្អើលខា្លាងំ  ព ីសណំាក ់
បេិយ មិត្ត តាម បណា្តាញ សង្គម 
ហ្វេស  ប៊ុក និង យូធូប  ជមួយ 
នងឹ  ទកឹ ដមសនំៀង យា៉ាងពរីោះ  
សេទន់ ធ្ងន់ បក សេយបទ- 
ចមេៀងដេល មាន ចំណង ជើង 
ថា« ដួង ចន្ទ»របស់ កុមារី នរោត្តម 

ជេនណា ខណៈពេលដេលទេង ់
ទើប  តេ មាន វ័យ ៧ ឆ្នាំ  ជប់ សេ- 
សេឡាយ  រាជវងេស ខ្មេរ ដេល ទេង ់ 
គឺជ បុតេីទី២  អ្នកអង្គមា្ចាស់ 
នរោត្តម បុបា្ផារី  និង តេូវ ជ  ចៅ 
សេ  ី របសព់េះអង្គ មា្ចាស ់នរោត្តម 
ចកេពងេស់។

សមេប់ ពេះនាងតូច  នរោ - 
ត្តម ជេនណា ទេង់មាន ទេព- 
កសលេយ និង ដុង ពី កំណើត   
ល ើ វិស័យ សិលេបៈ ទាំង បុរាណ 
និង  សម័យ ហើយ ទេង់ក៏ ចេ ះ 
នយិាយ   ដល ់ ៥ភាសា ឯ ណោះ  
បាន   បញ្ចេញ សូរសៀង នេបទ- 
ចមេៀង  ថ ្មី ដំបូង មានចំណង-  
ជើង  ថា « ដងួ ចន្ទ »  ដេលជការ- 
និពន្ធ បទ ភ្លេង ដោយ  លោក- 
ណាំ ប៉ុណា្ណារ័ត្ន និង អ្នក តេង 

ទំនុក ចេៀង វិញ ដោយ Kelly 
នៅផលតិកម្ម 7G  Entertain-
ment។  ខណៈ កេយៗ មក 
គេឃើញមា ន បទ  « កន្ទេឹម  ខេ - 
ចេតេ»បទ «ក្តោ ណាស់» និង  
ពេល ថ្មីៗ  នេះ    ក៏ ផ្ទុះ មាន ការ- 
គាំទេល ើ បទ  ចមេៀងមួយ  
ដេល មាន ចំណង ជើង  ថា 
«វាសនា ធីតា ព្កុលមាស»  
ដេល ជ បទចមេៀងថ្មី  
សមេប ់  ការ ចាក ់ក ្នងុ ខេសេ 
ភាព យន្ត  បុរាណរឿង 
«ទេព ធីតា ព្កុល  - 
មាស»  នោះ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ នេះ ៕ 

www.postkhmer.com

កេុង អូតាវ៉ា :  បេធាន មន្ទីរ  សុខាភិ-
បាលសាធារណៈ កាណាដា កាល ព ីថ្ងេ 
ពុធ បាន ទទូច ឲេយ គូស្នេហ៍ គេប់ រូប  
ពិសេស   អ្នក  មានដេគូ  រាត់រាយ ពាក់មា៉ាស់  
អំឡុង ពេល រួម ភេទ  ដើមេបី ទប់ សា្កាត់  ការ- 
រីក រាល ដាល នេ វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី នេះ ។ 

អ្នកសេី ធារ៉េសេ តាំ បាន ឲេយ ដឹង ក្នុង 
សេចក្ដ ីថ្លេង ការណ ៍ថា ៖ « សចិ អាច ជ 
បញ្ហា ស្មុគ សា្មាញ ក្នុង សម័យ កូវីដ នេះ 
ជ ពិសេស សមេប់ អ្នក គា្មាន ដេ គូ 
ស្នេហ ៍ បេកដ បេជ ដេល រមួ រស ់ក្នងុ ផ្ទះ  
តេមយួ ឬ ដេគ ូរមួ មេតេ ីស្ថតិ ក្នងុ សភាព  
បេឈម នឹង ការ ឆ្លង ជំងឺ ខ្ពស់ »។

អ្នកសេី បាន បន្ដ ថា ៖ « សកម្មភាព 

បេឈម នឹង អតេ ឆ្លង ទាប បំផុត  
អំឡុង  ពេល កូវីដ នេះ គឺ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ខ្លួន យើង តេម្ដង »។ 

ប៉នុ្ដេ សមេប ់អ្នក រមួភេទ ជមយួ ដេគ ូ
ដេល បេឈម ខ្ពស់  ឬ អ្នក មិន ស្ថិត ក្នុង 
ដំបូល ផ្ទះ តេមួយ  គួរ តេ កុំ ស្នេហ៍ សិទ្ធិ 
នឹង  ការ ថើប  និង ចៀស វាស ការបេើ 
សកម្មភាព ទល់ មុខ គា្នា ឬ កៀក កើយ 
ស្នទិ្ធ សា្នាល  នងិ គរួ ពចិារណា បេើ មា៉ាស ់ 
ដេល បិទចេមុះ  និង មាត់ ។ 

អ្នកសេី តាំ បាន និយាយ ថា បេជ-
ជន  ក៏ គួរ កំហិត ការ បេើ បេស់ គេឿង- 
សេវឹង  ឬ សារធាតុ ផេសេង ៗ  ទៀត ដេល 
អាច បណា្តាល ឲេយ  អ្នក នងិ ដេគ ូបាត ់បង ់

មា្ចាសក់ារ  នងិ  ឈាន ទៅ រក ការ សមេច 
ចតិ្ត   ពុតំេមឹតេវូ។ អ្នកសេ ីស្នើ ឲេយ គ ូស្នេហ ៍  
សមយ័ កវូដី  តេកតេអាល នងឹ សេចក្ដ-ី
សុខ លើ គេបេកប ដោយ សុវត្ថិភាព ។ 

អ្នកសេី បាន កត់ សមា្គាល់ ថា វាមាន 
អត េ ឆ្លង ទាប តាម រយៈ ទកឹ កាម  ឬ ទកឹ 
រំអិល ចេញ ពី យោន ី។ ប៉នុ្ដេ អ្នកសេី នៅ 
តេ ទទូច ឲេយ បេើ សេម អនាម័យ ។ 

ចំនួន អ្នក ឆ្លង កូវីដ  ១៩ នៅ កាណាដា  
បាន កើន  ឡើង  គិត តេឹម  សបា្ដាហ៍ មុន  
ដល់ ១២៩  ៧០៥ករណី រួមទាំង អ្នក 
សា្លាប់ ៩ ១៧១ នាក់ ។ បេជជន ជិត  
៩០ភាគរយ  ដេល ធា្លាក់ ឈឺខ្លនួ បាន ជ- 
សះ សេបើយ វីញ ហើយ ៕ AFP/HR អ្នក រកសុីផ្លូវភេទ ធ្វើ ការ បង្ហាញ ពី សកម្មភាពលើ គេ ដោយ ពាក់ម៉ាស ់។ រូបថត AFP

កំពូលវេជ្ជបណ្ឌតិកាណាដាស្នើអ្នកមានដេគូរាត់រាយពាក់មា៉ាសព់េលរួមភេទ

ពេះនាង តូច ជេនណា ទទួល បន ការចាប់ អារម្មណ៍ ពី   K-pop។ រូប Bulkang Nancy

តារាចមេៀង និង 
សម្តេង  ពន្លក សិលេបៈ 
សេរាជ វងេស  ពេះនាង 

តូច  នរោត្តម 
ជេនណា។ រូបថត  

ហ្វេសប៊ុក 

កិត្តសិព្ទសិលេបៈពេះនាងតូចនរោត្តមជេនណាសាយភយ
លេបីទៅដល់ពិភពនេកេមុសិលេបៈតារាK-Popកូរ៉េខាងតេបូង



ថ្ងៃ៥រោចខៃភទៃបទឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី៧ខៃកញ្ញាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន-

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសុ្តចុះ។ ទឹកចិត្តច្ើនត្មាន
ភាពទោមនស្សទៅនឹងអំពើអកុសល
ផ្ស្ងៗអាចនឹងមានគ្ះកើតឡើង។
ចំពោះស្ចក្តសី្ន្ហាវិញគូស្នហ្៍ហាក់-

ដូចជា មា នភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់ភា ពកក់-
ក្តាដល់គ្នាឲ្យបានច្ើន។ការប្កបរបររកសីុផ្ស្ងៗគួរ
កំុបណ្តាយឲ្យប្ឈមនឹងហានិភ័យខ្លាងំព្កទើបជា
ការល្អប្សើរ។ ចំណ្កលាភសកា្ការៈវិញពិបាកខ្លាងំ
និងមិនទទួលបាននូវផលល្អប្សើរតាមបំណងទ្។

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

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

រាសមីធយ្ម។ថ្ងន្្ះគរួត្យកចតិ្ត-
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ ចំណ្ក
ឯការនិយាយស្តីមិនសូវមានឥទ្ធិ-
ពលទៅលើអ្នកស្តាប់ប៉ុន្មានឡើយ

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

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

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

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ-
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គ្នាទៅវញិទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រឯី
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

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

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជងំឺបណ្តាល-
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

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

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញ-
ភារកិច្ចផ្ស្ងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំញ្ការងារ
យា៉ាងស្វាហាប់ទឹកចិត្តមោះមុត។ រីឯ-

ការនយិាយស្តីធ្វើឲ្យអ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

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

រាសីសុ្តចុះខ្លាងំ។គ្ះកាចអាច
នឹងកើតដោយសរសម្តីតោងឲ្យមាន
ការពិចារណឲ្យបានច្ើនមុននឹង-
ច្ញវាចា។ត្ចំពោះស្ចក្តីស្នហ្ា

គូស្នហ្៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់
ភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាឲ្យបានច្ើន។ចំណ្កឯការប្កប-
របររកទទួលទានននអាចប្ឈមការខតបង់។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាកខ្លាងំក្នងុការ-
ទទួលបានភោគផលនិងគ្មានអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចតិ្តគ្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ចន្ទទី៧ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១២

ទោះខៃសត់ភ្ញៀវទៃសចរដោយសារវិបត្តិកូវីដតៃភ្ញៀវក្នុងសៃុកនៅតៃបន្តមកមើលឆ្មាមៃម៦។រូបថតAFP

ឆ្មាម្រាម៦នៅត្រាទាក់ទាញភ្ញៀវ
ក្នងុស្រាកុទៅល្រាងផ្ទះកវីអាម្រារិក
កៃុងញូវយ៉ក :អស់ភ្ញៀវ-

បរទ្សផ្ទះធ្លាប់ជាលំនៅឋាន
របស់កវី ErnestHeming-
wayនៅដ្នកោះFlorida
Keysត្ូវពុះពារបើកទា្វារបន្ដ
ទៀត។បុគ្គលិកស្ទើរត្ទំាងអស់
បានផ្អាកការងារអំឡុងព្ល
វិបត្ដិកូវីដត្ឆ្មាម្ម៦ដ្ល
រស់នៅទីនោះនិងនៅត្ទាក់-
ទាញចិត្ដទ្សចរក្នុងស្ុក។
ក្យពីមរណភាពរបស់កវី-

និពន្ធក្នុងឆ្នាំ១៩៦១ផ្ទះរបស់
លោកត្វូបានក្ទៅជាទឋីាន-
ទ្សចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញមួយ
ក្នងុទកី្ងុឃីវ៉ស្ដល្នៅជតិ
ហាវា៉ាណជាម៉្អាមីនិងជាទី
ដ្លសម្បូរបារ៍ កន្ល្ងជ្មុជ-
ទឹកនិងសំដិលថ្ង្។
ពលរដ្ឋតបំន់ន្ះបានរចួរស់

ជីវិតពីព្យុះសង្ឃរានិងការធ្លាក់
ចុះន្ស្ដ្ឋកិច្ចកាលគ្កន្លង
ត្គ្មានអ្វីចង្ដល់វិស័យ-
ទ្សចរណ៍ដូចវិបត្ដិកូវីដ១៩
ន្ះឡើយ។ភ្ញៀវទ្សចរ
បរទ្សមិនអាចវិលមកទី
ន្ះវិញដោយសរបិទព្ំដ្ន
ហើយគ្មាននវាកមស្ោន្ដបានមក
ចូលសំចតតាំងពីខ្មីន។
ទាំងន្ះបានធ្វើឲ្យវិស័យ-
ទ្សចរណ៍ក្នុងស្ុកធ្លាក់ចុះ។
អ្នកគ្ប់គ្ងផ្ទះកវីលោក

អ្នទ្ូ ម៉ូរា៉ាវស្គីបាននិយាយ
ថា៖ «ខ្ញុំធ្លាប់មានមគ្គុទ្្ទសក៍
លើស១០នក់ត្ឥឡូវនៅ
សល់ត្៤នក់»។
ពកួគ្នៅបន្ដធ្វើការឆ្លាស់គ្នា

ដោយសរផ្ទះន្ះនៅបន្ដបើក-
ទា្វារដ្លផ្ដល់ស្វាកម្មដើរ-
កមស្ោន្ដនងិទសស្នឆ្មាមម្៦
ជាមួយនឹងតំណពូជហ្ស្ន-
ពិស្សដ្លត្ូវបានប្គល់

ឲ្យលោកHemingway។
លោកម៉ូរា៉ាវស្គីបានបន្ដថា៖

«យើងមានបណំងបន្ដបើកទា្វារ
ផ្ទះន្ះជាពិស្សដើម្បីធន
ថាឆ្មាទាងំន្ះត្វូបានយកចតិ្ដ
ទុកដាក់ថ្ទាំ»។
ភ្ញៀវទ្សចរក្នុងស្ុកដ្ល

មកលង្ទកី្ងុឃីវ៉ស្កានត់្
ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឆ្មាចម្ល្ក
ទាំងន្ះជាងប្វត្ដិជីវិតអ្នក
និពន្ធល្បីន្រឿង «OldMan
andtheSea»។
លោកលើកមូលហ្តុថា៖

«ឆ្មាទាំងន្ះហាក់កា្លាយជាវត្ថុ
ចាប់អារម្មណ៍កាន់ត្ខ្លាំង»។
កម្ដៅថ្ង្ក្នុងក្ុងឃី វ៉្ស

កាន់ត្កើនឡើងហើយការ-
ពាក់មា៉ាស់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវហូរញើស
ដូចទឹកខណៈមគ្គុទ្្ទសក៍បន្ដ
រៀបរាប់ដណំើររឿងផ្ស្ងៗ អពំី
ជីវិតអ្នកនិពន្ធនិងភរិយាផលូនី
ខណៈបុគ្គលិកនៅសរមន្ទីរ
មយួទៀតចាក់ទកឹកកដាក់ចាន
ទឹករបស់ឆ្មា។
ភ្ញៀវទ្សចរនិយាយថា៖

«វ៉ាវ!ឃ្យូតម៉្ស!»។
ព្លលា្ងាចភ្ញៀវទ្សចរខ្លះ

នំគ្នាទសស្នថ្ង្លចិដោយមនិ
ចាំបាច់ឈរតមង្់ជរួថតរបូនៅ
មុខពោងយុថា្កាភាគខងត្បូងផតុ
ន្ដ្នដីសហរដ្ឋអាម្រិកដូច
សព្វដងឡើយ៕AFP/HR

ឆ្មាមៃម៦ជាភាពទាក់ទាញបំផុតសមៃប់ភ្ញៀវទៃសចរ។រូបថតAFP

ផ្ទះកវីលៃបីអាមៃរិកតៃូវបានបៃកា្លាយជាតំបន់ទៃសចរណ៍។រូបថតAFP
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ព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់និងម៉ូតូ'MerdekaRide'
ដើម្ីបអបអរទិវាបុណ្យជាតិម៉ាឡ្រសីុខួបលើកទី៦៣

 ស្ថានទូត ម៉ាឡៃស៊ី បៃចាំរាជធានី ភ្នំពៃញ បានរៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍ ជិះ 
កង ់នងិ ម៉តូ ូ“Merdeka Ride” នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃទ ី៣០ ខៃសហីា ដើមៃប ីអបអរ 
ទិវា ប៊ណៃយជាតិ ម៉ាឡៃស៊ី ខួប លើក ទី ៦៣  នៅ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ។ ឯកឧត្ដម  
Eldeen Husaini Mohd Hashim  ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃស៊ី បៃចាំ 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា បាន ដឹកនំ មន្តៃី ស្ថានទូត ប៊គ្គលិក សមជិក 
គៃសួរ នងិ ជនជាត ិម៉ាឡៃស៊ ីដៃល រសន់ៅ កម្ពជុា នគំ្នា ជិះ កង ់នងិ ម៉តូ ូ
ក្នុង ចម្ងាយ ផ្លូវ ២២ គីឡូម៉ៃតៃ ។ ក្នុង កម្មវិធី នោះមន អ្នកចូលរួម ចំនួន 
៦៣នក់ តំណាងឱៃយ និមិត្តរូប ខួប ៦៣ឆ្នាំ នៃ  ឯករាជៃយ ជាតិ ម៉ាឡៃស៊ី 
ក្នុងនោះ មន អ្នកជិះ កង់ ចំនួន ៤៣ នក់ និង អ្នកជិះ ម៉ូតូ ចំនួន ២០ នក់ 
បានធ្វើ ដំណើរ ទៅកាន់ ទីបៃជ៊ំជន កៃ៊ង តាខ្មៅ នៃ ខៃត្តកណា្តាល  និង 
បានធ្វើ ដំណើរ មកកាន់ ទី តាំង មួយចំនួន ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 
ឯកអគ្គរាជទតូ ម៉ាឡៃស៊ ីបាន ថ្លៃងអណំរគណ៊ ទៅអ្នកចលូរមួ ដៃល បាន 
រួបរួមសមគ្គី គ្នា ដោយ មោទនភាព  ស្មៅរតី ស្នៃហា ជាតិ  និង សៃចក្តី-
សៃឡាញ ់ចពំោះ បៃទៃស ម៉ាឡៃស៊ ីខណៈ ឯកឧត្តម កប៏ាន លើកទកឹចតិ្ត 
បៃជាជន ម៉ាឡៃស៊ី ទាំងអស់ ឱៃយមន ការរស់នៅ បៃកបដោយ ស៊ខភាព 
ល្អ ផងដៃរ ៕ 
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ស្ថានទូតម៉ាឡ្រសីុប្ររព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិលើកទី៦៣
 ថ្ងៃទី ៣១ ខៃសីហា គឺជា ទិវា ប៊ណៃយជាតិ ម៉ាឡៃសី៊ ខួប លើក ទី ៦៣, ស្ថានទូត ម៉ាឡៃសី៊ បៃចំារាជធានី ភ្នពំៃញ បានរៀបចំ ពិធី ជួបជំ៊ តូច មួយ នៅ 

លើដំបូល  នៃ ណា្ឋា គរ Courtyard by Marriott ភ្នពំៃញ កៃមបៃធានបទ «Raikan Kemerdekaan Malaysia»,« អបអរ ប៊ណៃយ ឯករាជៃយ ជាតិ 
ម៉ាឡៃសី៊ » ។ នៅក្នងុ ពិធី នោះ ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃសី៊ បៃចំា ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា  ឯកឧត្ដម  Eldeen Husaini Mohd Hashim  បាន ចូលរួម 
ជាមួយ បៃជាជន ម៉ាឡៃសី៊ ចំនួន ៦៣ នក់ ដៃលជា និមិត្តរូប ខួប លើក ទី ៦៣ឆ្នា ំនៃ ទិវាប៊ណៃយ ឯករាជៃយ ជាតិ របស់ បៃទៃស ម៉ាឡៃសី៊ ។  វត្តមន នៅក្នងុ ពិធី 
នោះ មន មន្តៃ ីនិង ប៊គ្គលិក ស្ថានទូត  ក៏ដូចជា អ្នកតំណាង ជនជាតិ ម៉ាឡៃសី៊ ដៃល តៃវូបាន ជៃើសរើស  រួមមន ទំាង អ្នក ដៃល បាន ចូលរួម ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
ជិះ កង់ និង មូ៉តូ «Merdeka Ride» ផងដៃរ ។ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូត បា នស ង្ក ត់ ធ្ងន់ នៅក្នងុ ស៊ន្ទរកថា របស់ឯកឧត្តម អំ ពី ការបោះ ជំហាន ដ៏ ធំ របស់ 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសី៊ ក្នងុ រយៈពៃល ៦៣ ឆ្នាកំន្លងមក នៃះ  ខណៈ ឯកឧត្តម ក៏ បានគូសបញ្ជាក់ថា  ឆ្នានំៃះ ក៏ ជា ខួប លើក ទី ៦៣ នៃ ការបង្កើត ទំនក់ទំនង 
ការទូត រវាង បៃទៃស ម៉ាឡៃសី៊  និង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ផងដៃរ ៕ 



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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ក្រមុហុ៊នផ្សារមូលបត្រកម្ពជុាប្រគល់រង្វាន់ជូនជយលាភីប្រកួតប្រជ្រងជួញដូរភាគហុ៊ន

ប្រកួតគប់ព្រញួដើម្ីបអបអរទិវាបុណ្យជាតិម៉ាឡ្រសីុ
ខួបលើកទី៦៣នៅភោជនីយដ្ឋានMeMates

 កៃ៊មហ៊៊នផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពុជា (CSX) កាលពី ថ្ងៃទី២៧ ខៃសីហា បានរៀបចំ ពិធី បៃគល់ រង្វាន់ ជូន ដល់ ជយលាភី ៦ រូប ដៃល បានឈ្នះ 
ការបៃកួតបៃជៃង ជួញដូរ ភាគហ៊៊ន ដៃល បាន ដំណើរការ ចាប់ពី ថ្ងៃទី២១ ខៃត៊លា  ឆ្នាម៊ំន រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២០ ។ នៅក្នងុ ពិធី 
នោះ ឯកឧត្តម ហ៊ង ស៊ ហួរ អគ្គនយក នៃ កៃម៊ហ៊៊ន ផៃសារ មូល ប តៃ កម្ពជុា បានលើកឡើង ពី ឱកាស វិនិយោគ លើ ទីផៃសារ ភាគហ៊៊ន នៅ កម្ពជុា ។ ជយលាភី 
កំពូល ពី ទី ១ ដល់ ទី ៣ ទទួលបាន រង្វាន់ ជា ទឹកបៃក់ ចំនួន ៨ 000 000 រៀល , ៥ 000 000 រៀល  និង ៣ 000 000 រៀល ខណៈ ជយលាភី 
៣ នក់ ផៃសៃងទៀតម្នាក់ៗទទួលបាន ១ លាន រៀល ៕ 

 ជនជាតិ ម៉ាឡៃសី៊ ជាង ៨០ នក់ បាន បៃរព្វ ពិធី អបអរសទរ ទិវា ប៊ណៃយជាតិ ម៉ាឡៃសី៊ ខួប លើក ទី ៦៣ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន  Me Mates ក្នងុ រាជធានី 
ភ្នពំៃញ កាលពី ថ្ងៃទី៣១ ខៃសីហា ។ សមជិក នៃ កៃម៊ Crazy Darters ដៃល ភាគចៃើន ជា ជនជាតិ ម៉ាឡៃសី៊  សិង្ហ ប៊រើ  រួម នឹង កម្ពជុា បានរៀបចំ  
« ការបៃកួតបៃជៃង គប់ ពៃញួ »  ដើមៃបី បៃរព្ធ ពិធី នៃះ ។ កីឡាករ ជនជាតិ ម៉ាឡៃសី៊ ឈ្មៅះ Raj Vijayan  បានឈ្នះ ការបៃកួត និង បានទទួល ពានរង្វាន់ 
Me Mates Challenge Trophy៕ 



ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុមខ្លាំងៗ ឈ្នះដូចគ្នាថ្ង្របើកឆាក
ប៉ារសី : កៃមុ ខ្លាងំ ៗ   នៅ អ ឺរ៉បុ ដចូ ជា  តោ- 

កំណាច អង់គ្លៃស ម្ចាស់ ពាន  ពិភព លោក 
មន់ គក បារាំង ម្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ ព័រ-
ទុយហ្គាល់ និង កៃុម បៃល ហៃសិ៊ក សុទ្ធ តៃ 
ទទលួ បាន ជយ័ ជម្នះ ដចូ ៗ  គ្នា  នៅ ថ្ងៃ បើក- 
ឆក យុទ្ធនាការ  ការ បៃកួត ក្ន៊ង កម្ម វិធី លីក 
សមៃប់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ UEFA Na-
tions League កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បើទោះ- 
ជា មន ការ រអ៊ូរ ទាំ ចំពោះ ការ បៃញាប់- 
បៃញាល់ ឲៃយ មន ការ បៃកួត អន្តរ ជាតិ នៃះ 
កៃយ  ផ្អាក  ដោយសារការរាតតៃបាតនៃ 
វីរុស កូរ៉ូ ណា ក៏ ដោយ ។

កៃុម អង់គ្លៃស ដៃល ស្ថិត នៅ ពូល ទី២ 
តៃូវ រង់ ចាំ ដល់ នាទី ក្ន៊ង ម៉ោង បន្ថៃម បង្គៃប់ 
ពោល គ ឺនាទទី ី៩០+១ ទើប អាច យក ឈ្នះ 
កៃុម អុីស្លង់  ១-០ បាន ដៃល គៃប់ ជ័យ- 
ជម្នះ នោះ កើត ឡើង ដោយសារ ការ ទាត់ 
បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ  របស់ កីឡាករ 
Raheem Sterling បាន សមៃច។  កៃុម 
បារាំង ក៏ អាច យក ៣ ពិន្ទ៊ ពី  ស៊ុយអៃត 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ១-០ ដៃរ សមៃប់ 
ការ បៃកតួ នៅ ពលូ ទ៣ី ដៃល ១គៃប ់នោះ 
ទម្ល៊ះ សណំាញ ់ទ ីដោយខៃសៃបៃយទុ្ធ វយ័ក្មៃង 
Kylian Mbappe ។

កៃមុ អងគ់្លៃស អាច ថា សណំាង ជយួ ដៃរ 
ដៃល  រកៃសា ៣ ពិន្ទ៊ នៃះ បាន ដោយសារ ថា 
នៅ នាទី ចុង កៃយ នៃ ម៉ោង បន្ថៃម បង្គៃប់ 
នៃះ ខង កៃមុ អីសុ្លង ់ ក ៏មន ឱកាស ទទលួ- 
បាន បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី ដៃរ តៃ គួរ ឲៃយ សា្ដាយ 
កីឡាករ   Birkir Bjarnason ស៊ុត ហោះ 
រំលង របារ ទី។ ក្ន៊ង ពូល ទី២ នៃះ កៃុម 
បៃលហៃស៊កិ កពំងុ ឈរ នៅ ទ ីកពំលូ លើ កៃមុ 
អង់គ្លៃស កៃយ ពី ដណ្ដើម ជ័យ ជម្នះ លើ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ដាណឺម៉ោក ២-០ ។

ការ បៃកួត រវាង កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ អុីស្លង់  និង 
កៃុម អង់គ្លៃស នោះ ឃើញ ថា កីឡាករ នៃ 

កៃមុ ទាងំ ២ ទទលួ បាន កាត កៃហម  ១  របូ 
ដូច គ្នា ដោយកីឡាករ កៃុម ភ្ញៀវ គឺ ខៃសៃ ការ- 
ពារ  Kyle Walker តៃវូ បណ្ដៃញ ចៃញមនុ 
នៅ  ២០ នាទី មុនចប់ ការ បៃកួត កៃយ 
តៃូវ ពិន័យ កាត លឿង ២ ដង ហើយ ខៃសៃ- 
ការពារ របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  Sverrir In-
gason បាន កាត លឿង ជា លើក ទី២ 
ដៃល ស្មើ នឹង កាត កៃហម នៅ នាទីទី ៨៩ 
ដោយសារ តៃ យក ដៃ ទៅ រង បាល់ ពៃល  
Sterling ពៃយាយាម ស៊ុត តមៃង់ ទី ។

យា៉ោង ណា គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម អង់គ្លៃស 
លោក Gareth Southgate ហក់ មិន 
យល់ សៃប នឹង ការ បណ្ដៃញ កូន កៃុម ខ្លួន 
ឡើយ ដោយ លោក បាន នយិាយ ថា ៖ « ការ- 
បណ្ដៃញ ចៃញ នោះ គ ឺពៃល វៃលា ដ ៏សខំន ់
១ ពៃះ ថា វា មនិ មៃន ជា រឿង សៃលួ ប៉នុា្មាន 
ទៃ ដៃល អាច ឈ្នះ ការ បៃកតួ នៅ ពៃល អ្នក 
នៅ សល់ គ្នា តៃ ១០ នាក់ ។ មើល ទៅ ការ- 

ពិន័យ កាត កៃហម នោះ អាច ចៀស វាង 
បាន  ពៃះកំហុសមិនធ្ងន់ធ្ងរឡើយ» ។

ដោយ ឡៃក នៅ កៃុង ព័រតូឯ ណោះ វិញ 
កៃុម ព័រ ទុយហ្គាល់  បើ ទោះ ជា អវត្តមន 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Cristiano Ronaldo ក៏  
ដោយ ក៏ កៃុម ម្ចាស់ ពាន កម្ម វិធី Nations 
League នៃះ នៅ តៃ អាច យក ឈ្នះ 
សមៃប់ ការ បើក ឆក យុទ្ធនាការ ការ ពារ 
ជើក ឯក របស ់ខ្លនួ បាន ដៃរ ដោយការ បបំាក ់
កៃមុ ភ្ញៀវកៃអូាសុ ី៤-១ ឡើង ទៅ ឈរ លៃខ 
១ បណោ្ដោះ អាសន្ន ក្ន៊ង ពូល ទី ៣ ។

៤ គៃប់ របស់ ព័រទុយហ្គាល់  ធ្វើ បាន 
សមៃច ដោយ កីឡាករ Joao Cancelo 
នាទទី៤ី១ Diogo Jota នាទទី៥ី៨ Joao 
Felix នាទីទី៧០ និង Andre Silva 
នាទីទី៩០+៤  រី ឯ ១ គៃប់ របស់ កៃុម ភ្ញៀវ 
កៃូអាសុី ស៊ុតដោយ កីឡាករ Bruno 
Petkovic នាទីទី ៩០ +១ ៕ AFP/VN

Felix (ឆ្វេង) របស់ព័រទុយហ្គាល់ ពេយាយាមសុ៊តបល់ឲេយផុតដេអ្នកចំាទី Livakovic របស់កេអូាសីុ។ AFP

រត់ប្រណំាងនិងថ្មើរជើងលើភ្នគូំល្រនត្រវូបានបង្កើតឡើង
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ បនា្ទាប់ ពី ពនៃយា រពៃល ជា- 
ចៃើន លើក ចៃើន សារួច មក  ក្ន៊ង 
គមៃង រៀច ចំ ផ្ដួច ផ្ដើម ពៃឹត្តិការ ណ៍ 
កីឡា រត់  និង ថ្មើរ ជើង  ដៃល កៃសួង 
បរិសា្ថាន  សហការ ជា មួយ កៃុមហ៊ុន  
Green-G8 នោះ គឺ ពៃល នៃះ  បាន 
កំណត់ ពៃល វៃលា ជា ថ្មី  ដោយ បង្កើត  
ពៃឹត្តិការ ណ៍ រត់ បៃណាំង និង ថ្មើរ ជើង 
លើ ភ្ន ំគលូៃន នៅខៃត្ត សៀមរាប  ដៃល 
គៃ ឲៃយ ឈ្មាះ ថា  Kulen Mountain 
Trek-Run ហើយ កម្ម វធិថី្ម ី នៃះ គៃង 
នឹង ធ្វើ នៅថ្ងៃទី១៤  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០  ។

តាមសន្និសីទ សារព័ត៌ មនមួយ 
កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា មួយ នៃះ  នឹងបៃរព្ធ 
ធ្វើ ឡើង  នៅ តំបន់ បៃវត្តិ សាស្ដៃ  ភ្នំ- 
គូលៃន  ខៃត្ត សៀម រាប  ជា លើក ដំបូង  
សមៃប់ កៃសួង បរិសា្ថាន  ដៃល ផ្តាត 
ចាប់ យក  កីឡា  ដើមៃបី សហការ ក្ន៊ង 

កិច្ច ការងារ របស់ខ្លួន ។
 លោក  សៅ  សុភាព  រដ្ឋលៃខធិការ 

កៃសងួ បរសិា្ថាន បាន ថ្លៃង ថា៖« កម្ម វធិ ី
នៃះ រៀប ចំ ឡើង ក្ន៊ង គោល បំណង 
លើក កម្ពស់ សមៃស់ ធម្មជាតិ  និង 
បរិសា្ថាន  ក៏ ដូច ជា ផៃសព្វផៃសាយ  នូវ តំបន់ 
វបៃបធម៌ បៃវត្តិសាស្ដៃ នៃ ឧទៃយានជាតិ 
ពៃះ ជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម ភ្នំគូ លៃនដៃរ។  
នៃះ ជា ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា លើក ដំបូង 
របសក់ៃសងួ បរសិា្ថាន  ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់
ធម្មជាតិ  និងវបៃបធម៌ ដៃល កៃសួង 
បរិសា្ថាន  បាន ផ្ដួចផ្ដើម  និង សហការ 
ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន Green-G8 »។ 

លោក សៅ  សភុាព  បាន បន្ថៃម ថា ៖ 
« ដើម ឡើយ កម្មវិធី កីឡា នៃះ  គៃង 
រៀប ចំ  នៅ ខៃ កក្កដា ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ 
សា្ថានភាព ជងំ ឺកវូដី១៩  គណៈ កម្មការ 
រៀប ចំ ក៏ សមៃច លើក  ទៅ ខៃ តុលា  
ហើយ ដោយសារ ខៃ តលុា  ទនំងដចូជា 
មិន សមសៃប  គឺ គណៈកម្មការ រៀប ចំ 
សមៃច ជា ចងុ កៃយ លើ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
នៃះ  ទៅ ធ្វើ នៅ ថ្ងៃទី១៤ ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 

២០២០  ។ ជាមយួ គ្នា នៃះ  ដោយ បញ្ហា 
កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឲៃយ ការ ចុះ ឈ្មាះ ចូល រួម 
របស់យើង  ទើប តៃ ទទួល បាន អ្នក ចុះ 
ជហំន ដបំងូ  តៃមឹ ៣០០នាកប់៉ណុោ្ណោះ  
ទាំងខ្មៃរ និងបរទៃស  ខណៈ ជន- 
បរទៃស  ខក ខន ចៃើន ។

ទាក់ ទង ទៅ នឹង វិញ្ញាសា ដៃល ដាក់ 
ឲៃយ បៃ កួត វិញ  លោក រដ្ឋ លៃខ ធិការ 
កៃសួង បរិសា្ថាន ដដៃលនៃះ បាន  
បន្ដថា ការ រៀបចំ លើក ដំបូងនៃះ  
គឺមន ២ វិញ្ញាសា  រួម មន រត់ចម្ងាយ 
១៨ គឡីមូ៉ៃតៃ  នងិ ៨គឡីមូ៉ៃតៃ  ពៃម- 
ទាំង ដើ រថ្មើរ ជើង លក្ខណៈកមៃសាន្ត ផង- 
ដៃរ  ហើយ បើសនិ ការ រៀប ចលំើកទ១ី 
នៃះ ទទួល បាន ជោគជ័យ កៃសួង- 
បរិសា្ថាន  នឹង បន្ដ រៀប ចំ ជា រៀង រាល់ឆ្នាំ 
ពៃម ទាំង គៃង ផ្លាស់ ប្ដូរ ផ្លូវ រត់   និង 
ពងៃីក វិញ្ញាសា រត់ កាន ់តៃឆ្ងាយ ទៀត 
ផង ដើមៃបី កៀងគរ ផលបៃយោជន៍ ជូន 
ជាតិ ផង  និង បៃជាពល រដ្ឋ  បៃកប របរ 
ក្ន៊ងមូលដា្ឋាន ផង  អាច ទទួល បាន ពី 
ផល នៃះ ដៃរ ។

ចំណៃក លោក  Jessie  Atienza  
សហ សា្ថាបនិក កៃុមហ៊ុន Green-G8 
ដៃល ទទួល បន្ទ៊ក រៀប ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ 
នៃះ  បាន បញ្ជាក់ ថា ជុំវិញ ការ ចុះ- 
ឈ្មាះ  ចលូ រមួ រត ់ ក្នង៊ពៃតឹ្ត ិការណ ៍កឡីា 
នៃះ គឺ តមៃូវ ឲៃយ បង់ លុយ  ប៉ុន្តៃ បៃជា - 

ពល រដ្ឋខ្មៃរ ការ ចុះ ឈ្មាះ ចលូរមួ  មន 
តម្លៃ ទាប ជាង ជន បរទៃស  ហើយ ថវកិា  
បាន មក  គឺ សមៃប់ឲៃយ  គណៈ កម្មការ 
រៀប ចំ សម្ភារ និង មធៃយាបាយ  ធ្វើ- 
ដំណើរ ជូន ដល់ អ្នកចូលរួម ទាំង អស់ 
វិញ ប៉ុណោ្ណោះ  ៕ 

ញវូយក៉: កឡីាករ  Dominic 
Thiem និយាយ ថា រូប គៃ តៃូវ 
តៃ ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ជាង នៃះ ទៀត  
បើ ចង ់ឈ្នះ ពាន  Grand Slam 
លើក ដំបូង ក្ន៊ង ពៃឹត្តិការណ៍ 
បៃកតួ វាយ កនូ បាល ់ (តនិ្នសី) 
កម្ម វិធ ីUS Open 2020 ទោះ- 
ជា  អាច ទម្លាក់ កីឡាករ  Marin 
Cilic ដោយការយកឈ្នះ 
៣-១សិត ឡើង  វគ្គ  ១៦នាក់ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ក៏ ដោយ ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ អូទៃីស វ័យ 
២៧ ឆ្នាំ Thiem ដៃល បរាជ័យ 
ក្នង៊វគ្គ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ នៅ  Austral-
ian Open នា ឆ្នាំ នៃះ  ធ្វើ ការ 
បៃកួត យា៉ោង ស្វិត សា្វាញ រហូត 
យក ឈ្នះ កីឡាករ កៃូអាសុី 
Cilic ក្នង៊ ពនិ្ទ ៊៦-២, ៦-២, ៣-៦ 
និង ៦-៣ សមៃប់ ការ បៃកួត 
ដៃល ធ្វើ  នៅ ក្ន៊ង កីឡដា្ឋាន ទទៃ 
សា្អាត Arthur Ashe  កាល ពី 
ចុងស បា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ នៃះ ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
កឡីាករ Thiem ធ្វើ ការ ពនៃយល ់
សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ សិត ទី 
៣ និង ទី ៤ ថា ៖ «ខ្ញ៊ំ មន 
អារម្មណ៍ ដូច ជា ហៃង ហង 
បន្តិច  ។ ជា រឿង ធម្មតា មន 
អារម្មណ៍ ថា យូរ ពៃល បៃកួត 
អត់ មន អ្នក គំ ទៃ បៃប នៃះ » ។ 

Thiem ដៃល បៃប់ ថា ខ្លួន 
មនិ ទាន ់លៃង ពៃញ  ១០០ ភាគ- 
រយ នៅ ឡើយ  បៃប ់ចងុ កៃយ  
ថា ៖ « ខ្ញ៊ំ នៅ តៃូវ បង្កើន កមៃិត 

ការ លៃង របស់ ខ្ញ៊ំ ទៀត បៃសិន 
បើ ខ្ញ៊ំ ចង់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ វគ្គ កាន់- 
តៃ ជៃ ជាង នៃះ » ។ 

នៅ វគ្គបន្ត  កីឡាករ លំដាប់ 
លៃខ៣ ពិភពលោក នឹងប៉ះ 
កីឡាករ កាណាដា វ័យ ២០ ឆ្នាំ 
Felix Auger-Aliassime 
ដៃល បាន ឈ្នះ កីឡាករ បារាំង 
Corentin Moutet ៣-០ សតិ 
គឺ ៦-១, ៦-០ និង ៦-៤ ។

ដោយឡៃក នៅ បៃកួត មុន 
ហ្នងឹ កឡីាករ  Novak Djoko-
vic របស់ ស៊ៃប៊ី ដៃល ធ្លាប់ គៃង 
ពាន កម្ម វិធី US Open  នៃះ ៣ 
ដង និង កំពុង តៃូវ គៃ រំពឹង ថា 
មន សិទ្ធិ ខ្ពស់ ជាង គៃ ក្ន៊ង ការ- 
កា្លាយ ជា ជើង ឯក  នៅ ឆ្នាំ នៃះ ក៏ 
បាន ឆ្លង ជុំ បនា្ទាប់ ដៃរ កៃយ 
បំបាក់ កីឡាករ អាល្លឺម៉ង់ Jan-
Lennard Struff មិន ឲៃយ តដៃ 
បាន ជាមួយ នឹង ពិន្ទ៊ ៦-៣ 
៦-៣ និង ៦-១ ។

កឡីាករ លៃខ ១ ពភិពលោក 
វយ័ ៣៣ ឆ្នា ំរបូ នៃះ កៃយ បាន 
ជ័យ ជម្នះ  បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ថា 
របូ គៃ  ចាញ ់តៃ ១ សតិ ប៉ណុោ្ណោះ 
សមៃប់ ការ បៃកួត ៣ជុំ ដំបូង 
នៅកៃុង ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ-
អាមៃរកិ នៃះ។ កឡីាករ  សញ្ជាត ិ
អៃសៃបា៉ោញ  Pablo Carreno 
Busta គឺ ជាគូ បៃជៃង  ដៃល 
កីឡាករ Djokovic តៃូវទៅ 
បៃឈម ជាមួយ នៅ វគ្គ ១៦ 
នាក់ ៕ AFP/VN  

ពេតឹ្តកិារណ៍ រត់បេណំាង និងថ្មើរជើង ដេល តេវូបន រៀបចំនៅកម្ពជុា កន្លងមក។ ណន

Thiemឡើងវគ្គ១៦នាក់
កម្មវិធីUS Open 2020



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ   ស្រាប់ ត្រា ផ្ទុះនូវ  ការ ងឿង ឆ្ងល់ និង 
ចាប់  អារម្មណ៍ ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ    ល្រាងស្ទីល 
ប្ល្រាកៗ  ប្រាប សប្រាបាយៗ  សា ជា  ថ្មី  ម្ត ង ទៀត   របស់     
តារា   សម្ត្រាង  រូប  ស្រាស់  និង ថៅ ក្រា វ័យ ក្ម្រាង ហាង 
លក់  គ្រាឿងផលិត ផល ក្រាមា   កញ្ញា មាន សូនីតា 
ដោយ  ត្រាូវ បាន គ្រា មើល ឃើញ ថា ជា  ស កម្ម  ភាព         
មាន     អត្ថ  ន័យផ្ទុយ ពី ការ ពិត ទៅ វិញ   នោះ ។ 

កញ្ញា មាន សនូតីា តារា សម្ត្រាង  ស្រា ី   ដ្រាល មាន    
ងារ   ព  ី មហាជនថា  « រាជនិ ីក្រាមា»  កពំងុ ឡើង  កដូ   
សា ថ្មី ក្រាយ ពី  ស្ងប់ ទី ផ្រាសារ  មួ យ រយៈ ខ្លី  ជា មួយ - 
នងឹ     តណំ្រាង  ជា ទតូ សឆុន្ទៈ  តណំាង ឲ្រាយ  ផ លតិផល 
គ្រាឿង  អ្រាឡិចត្រាូនិក មា៉ាក សំាសុង  នា ដើម ឆ្នាំ   
២០២០   និង រថយន្ត    ក្រាុម ហ៊ុន  តូយ៉ូតា ចុង ឆ្នាំ  
២០១៩ ព្រាល ថ្មីៗ ន្រាះ សមត្រា រីក រាយ 
ក្នុង  ចិត្ត  ត្រាឥឡូវ ប្រារជា មក  ប ង្ហើប  ពី  
អារម្មណ៍  ស្រាពាប់ស្រាពោនតាមសារ  
លើ  បណា្តាញ សង្គម ទៅ វិញ ។ 

 កញ្ញា មាន សូនី តា សរស្រារ សារ 
បងា្ហាញ   ពី ចិត ្ត  ខ្លួន   ឯង ថា៖ « គ្មាន ការ- 
ជួប   ជុំ  ណា  ដ្រាលមិនប្រាក  ត្រា 
យ៉ាងណា ក៏ ឲ្រាយ  ការ ប្រាកគ្នា 
នោះ គឺ ប្រាក  ដោយមាន- 
សា្នា មញញមឹ  ដោយ បាន 
បន្រាស ល ់នវូ អា រ ម្ម ណ ៍  ល្ៗអ   
និង  ការ  ចងចាំ  ដ៏ មាន  - 
ន័យ   ឲ្រាយ គ្នា  កុំប្រាក ទាំង 
មិន   អស់ ចិត្ត  ទាំង ឈ ឺ - 
ចាប ់ បន្រាសល ់នវូ អារម្មណ ៍
សោក    សៅ  ស ុំឲ្រាយ ប្រាក    នៅ     
មើល  គ្នា ឃើញ ជា មនសុ្រាស   ល្អ 
នឹង  គ្នា  ជួប គ្នា  ព្រាលក្រាយ-  
យើង   នៅ  ត្រា  មានសា្នាម ញញឹម    
ការ រាក់ទាក់  ដាក់គ្នា  រីក រាយ »។

តារា សម្ត្រាង និង ម៉ូដ្រាល   រាង 
ខ្ពស់ ស្រាឡះ មាន ធ្ម្រាញ   ច្រាពើស- 
កញ្ញា មាន សនូតីា ដ្រាល ទើប ត្រា មាន 
សំណូម  ពរ  ជាពិស្រាស ស្រា្តី ខ្ម្រារ  ឲ្រាយ 
ចូល រួម គំទ្រា    ផុស ផុល  និង ចង់ ប្រា - 
កា្លាយ   ជា ទិវា  មួយ   ដើម្រាបី  ពង្រាឹង-   
សា្មារតី ស្រា្តី ខ្ម្រារ ឲ្រាយ រឹងមាំ  ក្នុង សង្គម  
នៅ  ថ្ង្រា ទី៨ ខ្រាមីនា ឆ្នាំ២០២០  
កន្លង មក នោះ បាន បន្ត សារ - 
ទៀត   ថា ៖ « រឿង ខ្លះ  គិត ច្រាើន 
ព្រាក  ទៅ  កម៏និ អាច ផ្លាសប់្តរូ អ្វ ី
បានដ្រារ  បើវា ត្រាវូកើត ហើយ  
វា គង់ត្រា កើតឡើង ទ្រា  មាន 
ត្រា រៀន ធ្វើចិត្ត  រៀន ដោះ- 
ល្រាង  វា  ទកុ ឲ្រាយ ព្រាលវ្រាលា 
ឲ្រាយជាអ្នក ដោះ-  
ស្រាយ  ជំនួស  - 
យើង    ទៅចុះ  ដោះ - 

ល្រាង គ្រាទៅចុះ  ឲ្រាយ គ្រាទៅ មាន ក្តី- 
សុខ  នឹងម នុស្រាស  ដ្រាល គ្រា បាន - 
ជ្រាើស រីសចុះ  ទោះជាមា្នាក់នោះ 
មិន ម្រាន ជាយើង ក៏ដោយ» ។ 

លើសពី ន្រាះ ក៏ មាន សារ លើក- 
ទឹក ចិត្ត ខ្លួន  ដ្រារ ថា៖ «ជា មនុស្រាស - 
ស្រាី  មា្នាក់  មិនថារវល់ យ៉ាង ណា - 
ពិបាក ចិត្ត យ៉ាងណា   ឬស្ត្រាស 
យ៉ាង  ណា   កុំឈប់ សា្អាត   កុំឈប់ 
ស្រាឡាញ់ ខ្លួន ឯង  ងើប ឈរឡើង   
តុប    ត្រាង   ថ្រាទាំឲ្រាយ ល្អ   ផ្តល់ជំនឿ 
ចិត្ត ខ្លួនឯង  ឲ្រាយ ត្រា សា្អាតយើង  នឹង 
ស្រាឡាញ់ ខ្លួនឯង  កាន់ត្រា ខ្លាំង  
មាន  សុទិដ្ឋិ ក្នុង ជីវិត កាន់ ត្រា - 
ច្រាើន   គិត ល្អ  ធ្វើល្អ   ជីវិតនឹង 

កាន់ ត្រា ជោគជ័យ   និង កាន់ ត្រា - 
ប្រាស្រាីរ»។ 

 ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សារ និង សកម្ម- 
ភាព ខសុ ប្ល្រាក គ្នា  ដ្រាល ត្រាវូ មាន 
មហា ជន តាម ដាន និង ហាក់-  
ដូច ជា បាន យល់   ដឹ ង ពី អត ្ថ - 
ន័យ  នោះ មិន ត្រាូវ បាន  តារា -  
សម្ត្រាង ស្រាី ស្រាស់  កញ្ញា-  
មាន សូនីតា  បាន ផ្តល់ ការ- 
បញ្ជាក់ លម្អិត    ដល់ ភ្នំព្រាញ - 
ប៉ុស្តិ៍នោះឡើយ   ខណៈ 
ដ្រាល ប្រាពន័្ធ ទរូសព័្ទ  ធ្លាប-់  
ទំនាក់ទំនង ពី មុន មក-   

មិន  អាច ទាក់ទងជាមួយ 
កញ្ញា  បានឡើយ   នា ព្រាល 

ន្រាះ៕   
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លោក Hugo Sanchez បនថ្លេងថា Messi គ្មាន ជមេើសអ្វ ីកេ ពី បន្ត នៅ ជាមួយ  Barca។ រូបថត AFP

Messiគ្មានជមែើសណា
កែពីបន្តនៅBarca ឡើយ

 ម៉ា្រឌីដ: ខ្រាស្រា ប្រាយុទ្ធ Lionel 
Messi គ្មាន ជម្រាើស អ្វី ក្រា ពី 
ផ្លាស់ ប្ដូរ ការស ម្រាច ចិត្ត របស់ 
ខ្លួន ដ្រាល ចង់ ចាក ច្រាញ ពី ក្រាុម  
Barcelona (Barca) 
ដោយសារ ត្រា ទទួល បាន ការ- 
ណ្រា នំា ខុស ពី ឪពុក និង ភា្នាក់-
ងារ របស់ ខ្លួន លោក Jorge ។ 
ន្រាះ បើ តាម ការ លើក ឡើង របស ់
អតីត កីឡាករ របស់ អធិរាជស 
Real Madrid (Real) លោក 
Hugo Sanchez ។

កីឡាករ  Messi ដ្រាល ជា 
មា្ចាស់ ជយ លាភី  ពាន ឯក ត្ត ជន 
Ballon d'Or ៦ លើក  ធ្វើឲ្រាយ 
វិស័យ បាល់ ទាត់ ទូទាំង ពិភព- 
លោក ស្រាឡាំង កាំង  កាល     ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន ដោយ ការ ប្រាប់ 
ដំណឹង ដល់  Barca ពី បំណង 
របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ចាក ច្រាញ ពី 
ក្លិប  ដោយ ឥត មាន តម្ល្រា ខ្លួន ។  

ការ ស្នើនោះ មនិ ត្រាវូ បាន ក្លបិ 
យលព់្រាម   ឡើយ ដោយ ក្លបិ អះ-  
អាង ថា កីឡាករ អន្តរ ជាតិ 
អាហ្រាសង់ ទីន រូប ន្រាះ អាច 
ដើរច្រាញពី ក្លិប បាន លុះ ត្រា 
ណា ត្រា តម្ល្រា ផ្ដាច ់កងុ ត្រា ៧០០ 
លាន អឺ រ៉ូ (ជាង ៨០០លាន 
ដលុា្លារ ) ត្រាវូ បាន បង ់គ្រាប ់ចនំនួ 
ហើយ ការ លើក ឡើង ន្រាះ ក៏ 
ទទួល បាន ការ គំទ្រា  ពី ខង 
ក្រាប ខ័ណ្ឌ La Liga ផងដ្រារ ។

ត្រា កាល ពី ថ្ង្រា សុក្រា កន្លង ទៅ 
ន្រាះ កីឡាករ Messi  ប្រាកាស 
ថា ឥឡូវ ន្រាះ រូប គ្រានឹង បន្ត 

ល្រាង នៅ ទឹក ដី Camp Nou 
ទៀត ដោយសារ ការ ទាម ទារ 
នូវ ចំនួន ទឹក ប្រាក់ ពី សំណាក់ 
ក្រាុម ប្រាឹក្រាសា របស់ ក្រាុម Barca 
ដើម្រាបីឲ្រាយ មាន ការ ដោះ ដូរមួយ  
កើត  ឡើង បាន នោះ គឺ ជា រឿង 
ពិបាក នឹង ទៅ រួច ណាស់ ។ 

ជាមយួ គ្នា ន្រាះ  អតតីកឡីាករ 
និមិត្ត រូប របស់មិុក សិុក លោក 
Sanchez ដ្រាល បាន រិះ គន់ 
កីឡាករ Messi ក្នុង អំឡុង- 
ព្រាល មាន រឿង រា៉ាង ហូរ ហ្រា ន្រាះ 
បនោ្ទោស ការ សុ ំចាក ច្រាញ ដ្រាល 
បរាជយ័ របស ់កឡីាករ វយ័ ៣៣ 
ឆ្នាំ រូប  ន្រាះថា  មក ពី តំណាង 
របស់ កីឡាករ ផ្ទោល់ ត្រា ម្ដង ។

លោក Sanchez បាន ប្រាប ់
ទរូ ទស្រាសន ៍ESPN ថា ៖ « ការ ផ្ញើ 
សារ ប៊រូ៉ ូហ្វ្រាក (burofax) ខសុ 
កាល  នោះ មិន ត្រាឹម ត្រា ជួយ 
លើក មុខ មាត់ ឲ្រាយ ប្រាធន ក្លិប 
Barcelona ប៉ុណ្ណោះ ទ្រា ថ្រាម 
ទាំង ផ្ដល់ ព្រាល វ្រាលា ឲ្រាយ ប្រាធន 
របូ នោះ គ្រាប ់គ្រាន ់ ក្នងុ ការ រា រាងំ 
ការ  សម្រាច ចិត្ត របស់ Messi 
បាន ទៀត ផង  » ។  

អតីត កីឡាករ របស់ ក្រាុម 
Real ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ១៩៨៥ និង 
១៩៩២ បន្ត ថា ៖ « Messi 
គ្មាន ជម្រាើស អ្វី ក្រា ពី បន្ត នៅ 
Barca ទៀត ទ្រា ព្រាះ  ត្រា ការ- 
ណ្រា នាំ ខុស ពី ឪពុក  និង ក្រាុម 
អ្នក ច្រាបាប់ របស់ គ្រា ។ ពួក គ្រា 
អាច រក្រាសា ទកុ សារ ប៊រូ៉ូ ហ្វ្រាក នោះ 
ព្រាះ សារ ហ្នងឹ   បផំ្លាញ មខុ មាត ់

របស់ Messi ក្នុង ក្រាុម  » ។ 
 បុរស វ័យ ៦២ ឆ្នាំ  បានប្រាប់ 

ទូរ ទស្រាស ន៍ នោះ បន្តថា៖ « ជា 
រឿង ច្រា ដន្រាយ Messi មាន ម្រាធវ ី
ដ្រាល  កាលពី មុន  ធ្លាប់ ធ្វើ  ការ 
រួមជាមួយ ក្រាុម Barca ត្រា 
ដោយសារ មានជម្លាះ ផល- 
ប្រាយោជន ៍ក្លបិ នោះ  បាន ផ្លាស-់ 
ប្ដូរ យុទ្ធសាស្ត្រា ។  បើ  Messi 
និង ឪពុក របស់ គ្រា មាន ការ- 
សម្រាច ចិត្ត រួច ហើយ ថា ចាក- 
ច្រាញ ព ីក្រាមុ ពកួ គ្រា មនិ គរួ រង ់ ចា ំ
ឲ្រាយ ដល់ ព្រាល នោះ ទ្រា » ។  

លោក Sanchez បន្ថ្រាម ថា ៖ 
« ម៉្រាយាង វិញ ទៀត  មុន បញ្ចប់ 
រយៈ ព្រាល ន្រា កងុ ត្រា ពកួ គ្រាត្រាវូ 
ផ្ដល់ ដំណឹង ឲ្រាយ ក្លិប ថា ពួក គ្រា 
ចង់ ចាក ច្រាញ នៅ ដំណាច់- 
រដូវកាល ដោយ ឥត មាន តម្ល្រា 
ខ្លនួ ពោល គ ឺអតម់ាន សណំង អ្វ ី
ទាងំ អស ់។ បើ សនិពកួ គ្រា បាន 
គ្រាង ទុក ហើយ វា គួរ ត្រា ធ្វើ 
តាម វិធី ហ្នឹង  » ។

លោក  Sanchez  និយយ 
ទៀត ថា ៖ « បញ្ហា ទី ២ របស់ 
Messi គឺ ការ ផ្ញើ សារ ប៊ូរ៉ូ ហ្វ្រាក 
នោះ ដោយ មិន ច្រាបាស់ លាស់ 
នងិ ឥត មាន ការ ធនា  ថា ពកួ គ្រា 
មាន ក្រាមុ  ១  ដ្រាល  នងឹ ចណំាយ 
នវូ តម្ល្រា ផ្ដាច ់កងុ ត្រា មហា សាល 
នោះ ហើយ ជាក់ ស្ដ្រាង អំឡុង- 
ព្រាល មាន វិបត្តិ ជំងឺ រាត ត្រាបាត 
ប្រាបន្រាះ គ្មាន ក្រាុម ណា  ១ ក្នុង 
លោក ហា៊ាន ខ្ជះ ខ្ជាយ នូវ ចំនួន  
ន្រាះ ឡើយ » ៕  AFP/VN

កញ្ញា  មន សូនីតា ផ្តើមបង្ហាញ  ភាព  ប្លេកៗ  
សា ជា ថ្ម ី ធ្វើឲេយមហាជនឆ្ងល់ ។ អីុនសា្តាក្រាម 
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