
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនធានា
ចាត់វិធានការនានាដើម្របីឲ្រយអាជីវកម្មដំណើរការទៅមុខនិងទាក់ទាញវិនិយោគ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រ ី 
ហ៊ុន  ស្រន  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ បាន 
អះអាងចំពោះ ក្រុម វិនិយោ គិន  
អាម្ររិក ថា ទោះ បីជា ការ រីករាល - 
ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដ្រល ប៉ះពាល់ 
ដល់  កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ក៏ ដោយ  ក៏  រដា្ឋា-
ភបិាល កម្ពជុា  បាន ចាត ់វធិានការ  
យ៉ាង សកម្ម  ដើម្របី រក្រសា សកម្មភាព  
អាជីវកម្ម ឲ្រយ ដំណើរការ ទៅ មុខ   

ដោយ ធានាថា កម្ពជុា គជឺា ទតីាងំ  
ដ ៏ទាកទ់ាញ សម្រប ់វនិយិោ គនិ 
អាម្ររិក។  

ថ្ល្រង ក្នងុ ជនំបួ ពភិាក្រសា ការងារ  
ជាមួយ នឹង ក្រុមប្រឹក្រសា ធុរកិច្ច 
សហរដ្ឋ អាម្ររកិ- អាស៊ាន តាម 
ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ  លោក នាយ ករដ្ឋ- 
មន្ដ្រ ីបាន  ឲ្រយ ដងឹថា អស ់រយៈព្រល  
ជា ង ៩ ខ្រ  មក ហើយ  ពភិព លោក  
បាន និង កំពុង  ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដ្រល បាន បង្ក 
ជា វិបត្តិ  ដ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ  មនិ ធា្លាប់  មាន ពី 

មនុ មក លើសង្គម   នងិ ស្រដ្ឋកចិ្ច។  
សម្រប់ កម្ពុជា  រាជរដា្ឋា ភិបាល 
បាន  គ្រប់គ្រង សភាព ការណ៍ 
កូវដី១៩   ប្រកប ដោយ ប្រសទិ្ធភាព  
ដោយ មកដលព់្រល ន្រះ  កម្ពជុា 
មិន មាន ការ ឆ្លង ជា សហគមន៍  
ហើយ ក ៏មនិ បាន ឈាន ដល ់ ការ- 
បទិ   ជា តបំន ់  ឬ   ប្រទ្រស ទំាងមលូ  
នោះ ទ្រ ។ 

លោក បាន  ឲ្រយ ដងឹថា ជា ការពតិ   
ជងំ ឺកវីូដ ១៩ បាន នំា មក នវូ បញ្ហា  
ប្រឈម ដ៏ស្រួច ស្រល់ មួយ- 

ចំនួន   ជា អាទិ៍  នៅ ក្នុង វិស័យ 
វាយ ន ភណ្ឌ  វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ 
វិស័យ អាកាស ចរណ៍ និង 
វសិយ័ ស្រវា ខ្លះ ទៀត។  ស្ថតិ ក្នងុ 
ស្ថាន ការណ៍ ន្រះ  រាជ រដា្ឋា ភិ-
បាល កម្ពុជាបាន ដាក់ ច្រញ នូវ 
វិធានការ  ចំនួន ៥ ជុំរួច  មក- 
ហើយ ទាំង វិធានការ ជួយ ដល់ 
វិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច  និង វិស័យ 
សង្គម កិច្ច  សំដៅ ជួយ ថ្ររ ក្រសា 
លំ នឹង ពាណិជ្ជ កម្ម   និង អាជីវ- 
កម្ម   ក៏ដូច ជា ...តទៅទំព័រ  ៩ 
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សមត្ថកិច្ចឃាត់-
ខ្លនួអ្នកទន្ទ្រន
ដីរដ្ឋ៤នាក់បញ្ជនូ
ទៅកាន់តុលាការ

អាល្លឺម៉ង់សន្រយាវិនិយោគ
ស្ថានីយនំាចូលឧស្ម័ន
ធម្មជាតិរាវដើម្របីគ្រចពី
ទណ្ឌកម្មរបស់អាម្ររិក

 វ៉ន ដារា៉ា
 
កំពង់ស្ពៈឺ ជន ត្រវូ ចោទ ចំនួន ៤ 

នាក់  ត្រវូ បាន សមត្ថ កិច្ច ន្រ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល ខ្រត្ដ កំពង់ ស្ពឺ 
ឃាត់ ខ្លួន  និង  បញ្ជូន ទៅ  តុលា-
កា រកាល ពី ម្រសិល មិញ   តាម  ដីកា 
បងា្គាប់ ឲ្រយ  នាំខ្លួន របស់ ចៅក្រម 
សុើប សួរ ន្រ ស លា ដំបូង ខ្រត្ដ- 
កំពង់ ស្ព ឺពាក់ ព័ន្ធ បទ ចោទ ទន្ទ្រន 
យក ដីរដ្ឋ  កាប់ ព្រ ឈើ  បំផ្លិ ច- 
បំផ្លាញ បង្គាល ព្រំដី ព្រ សហ- 
គមន៍ ប្រ ព្រតឹ្តនៅ ភូមិ ដូង ឃំុ ជំា- 
សង្ក្រ ស្រុក ភ្នំ ស្រួច ។

លោក សម សមនួ ស្នងការ- 
នគរ បាល ខ្រត្ដ កំពង់ ស្ព ឺ បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ ...តទៅទំព័រ ៤

សុខ វៃងឈាង

កៃ ុងប៊ៃរឡាំង ៈ រដា្ឋាភិបាល 
អាល្លឺម៉ង់  បាន សន្រយា ចំណាយ 
ប្រក់  ១ពាន់ លាន អឺរ៉ូ (១,២- 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ) ដើម្របី សង- 
សង់ ស្ថានីយ នំា ចូល ឧស្មន័ ធម្ម - 
ជា តិ រាវ(LNG)ចំនួន២  ដ្រល 
មាន សមត្ថភាព ទទលួ យក ការ- 
នាំ ចូល ពីសហ រដ្ឋ អាម្ររិក ក្នុង 
បំណង បញ្ចះុ បញ្ចលូ ក្រងុ វា៉ាសីុ ន  - 
តោន ពី ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច លើ បំពង់ ឧស្មន័ ភា្ជាប់ ពី ប្រ- 
ទ្រ ស រុស្រសុីNord Stream 2 ។

រដ្ឋ មន្ត្រី ហិរញ្ញ វត្ថុ អាល្លឺម៉ង់ 
លោក Olaf ...តទៅទំព័រ១១

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំៃញៈ បណា្ណា លយ័ សម្ត្រច 
ម៉្រ  ន្រវិទ្រយា ស្ថាន ស្លឹក រឹត របស់ 
មជ្រឈ  មណ្ឌល ឯកសរកម្ពុជា  
ដ្រល  មាន ដាក់  តម្កល់ សៀវ ភៅ 
រាប់ ពាន់ ក្របាល  និង  ឯក សរ រាប់  - 
ពាន ់ប្រអប ់ ហើយ ដ្រល ត្រវូ បាន 

អ្នក ជំនាញ ចាត់ ទុក ថា  ជា កន្ល្រ ង 
សម្រប់ អភិរក្រស ប្រវត្តិ សស្ត្រ 
កម្ពជុា    ត្រវូ បាន បើក សម្ពោធ ដា ក់ 
ឱ្រយ ប្រើ ប្រស់ កាល ពី ម្រសិល មិញ ។  

លោក ឆំាង យុ នាយក មជ្រឈ - 
មណ្ឌល ឯកសរ កម្ពជុា  ប្រប់  
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីម្រសលិ មញិ ថា 
នៅ ក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដ៏ឧត្តុង្គ- 

ឧត្តម ន្រ បណា្តា ល័យ ដ្រល ស្ថិត 
នៅ ផ្ទះល្រខ ៦៦ មហា វិថី ព្រះ- 
សី ហនុ ន្រះមាន ការ ដាក់ តាំង 
ពពិរ័ ណ ៍ពសិ្រស ចនំនួ ២ គ ឺទ១ី 
ព្រះ ឆាយ លក្ខណ៍័ របស់ សម្ត្រ ច 
ព្រះ បរមរតន កោដ្ឋ នរោត្តម 
សីហ នុ អតីត ព្រះ មហាវី រក្រសត្រ 
ព្រះវ ររាជ បិតាជាតិ ខ្ម្ររ និង ទី ២ 

គឺការ រចនា ប្លង់ អគារ វិទ្រយា ស្ថាន 
ស្លឹក រឹត របស់ មជ្រឈ មណ្ឌល ឯក - 
សរ កម្ពុជា ដោយ ស្ថាបត្រយករ 
លដំាប ់ពភិព លោកគលឺោក ស្រ ី
ហ្រសាហា ហាឌីដ។ 

លោក លើក ឡើ  ង ថា  បណា្ណា - 
ល័យ សម្ត្រច ម៉្រ  គឺជា កន្ល្រង អភិ - 
រក្រស ប្រវត្ត ិសស្រ្ត ...តទៅទំព័រ  ៤

បណ្ណាល័យសម្ត្រចម៉្រមានសៀវភៅនិងឯកសររាប់ពាន់ត្រវូបានសម្ពោធ

ព័ត៌មានជាតិ
អាជ្ញាធរអប្សរាព្រមានចាត់វិធាន-
ការផ្លវូច្បាប់អ្នកបន្តប្រកាសលក់
ដីក្នងុតំបន់អង្គរ...ទំព័រ ៦

សេដ្ឋកិច្ច

RiichExpressនឹងពង្រកី
សាខាឲ្យដល់១០០ទីតំាងនៅ
ចុងឆ្នាំន្រះ...ទំព័រ ៨

ជីវិតកម្សាន្ត

អូផ្រនស្ទឌីូអូចាប់ផ្ដើម
បង្កើតការតំាងពិព័រណ៍
សា្នាដ្រគំនូរឡើងវិញ...ទំព័រ ១៤

អន្តរជតិ
ម្របញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរ-
ជើងត្រវូបានត្រងតំាងជនាយ
ស្រនាធិការកងទ័ព...ទំព័រ ១១

សម្ដៃច ពៃះ មហាកៃសតៃ ី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ពៃល ទៃង់យាង សម្ពោធ បណ្ណាល័យ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត Royal du Cambodge

ថ្ររ៉្រតផ្ដលួរៀមច្បងទំាង២ប្រើព្រល
៥នាទីដើម្ីបកា្លាយជជើងឯក

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥



នៀមឆេង
 
ភ្នំពេញៈ សាលាដំបូង រាជធានី 

ភ្នំ ពេញកាល ពី មេសិលមិញ  បាន 
សមេច ដោះលេង លោក   អឿ-  
ណារិទ្ធ  សកម្ម ជន អតីត គណ បកេស- 
សង្គេះ ជាតិ ឲេយ នៅ កេ ឃុបំណ្ដោះ- 
អាសន្ន  កេយ ពី តុលាការ បញ្ចបក់ារ- 
សាក សរួ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ  ឃាត ់ខ្លនួ 
សងេស័យ រឿង ទទួលលុយ ពី កេ- 
បេទេសអនុវត្តផេនការ ផ្ដួល រំលំ 
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ នេះ យោង តាម 
ការ ឲេយ ដឹង ពី សមត្ថកិច្ច ។

 លោក  ឆាយ  គឹម ខឿន    អ្នក នំា ពាកេយ 
អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ   
បាន បញ្ជាក់ ថា  លោក  អឿ  ណារិទ្ធ  
តេវូ  ចាប ់បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ កាល ពី 
ថ្ងេ អាទិតេយ  វេលា ម៉ោង  ៣រសៀល។  

លោក   ថ្លេង  ថា៖  « យើង ចាប ់ខ្លនួ 
តាម ដីកា ។    គាត់ ជាប់ សងេស័យ ពី ការ - 
បង្វិល លុយ  ផ្ទេរ លុយ  មិន បេកេ តី  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចិញ្ចឹម ចល នា » ។ 

លោកថ្លេង ឲេយ ដងឹ ទៀត ថា ៖ «អឿ 
ណារិទ្ធ តេូវ បាន តុលាការ ដោះ- 
លេង ឲេយ នៅ កេ ឃុំស្ថិត កេម ការ- 
ឃា្លាំ មើល។ ការសេវ ជេវ ឯកសារ 
ភ័ស្តុតាងទៅ ទៅ ជា រឿង ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ ជំ ពាក់ បំ ណុល ទៅ វិញ»។

លោក  គជុ   គ ឹម ឡងុ  អ្នក នា ំពាកេយ 
អយេយការ អម សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ី
ភ្នពំេញ  មនិ អាច សុ ំការ បញ្ជាក ់ បាន 
ទេ  កាល ពី មេសិល មិញ ។ 

 លោក   ណារទិ្ធ  តេវូ បានគេ ដងឹ ថា 
ជា ជនំយួ ការ លោក សេ ី ម ូ សខុ ហរួ  
អនុ បេធាន អតី ត គណបកេស សង្គេះ- 
ជាតិ។  លោក ធា្លាប ់តេវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ 
និង តេូវ បាន តុលា ការ កាត់ ទោស 
ដក់ ពន្ធនា គារ រយៈ ពេល   ២០ ឆា្នាំ 
រួម ជា មួយ នឹង សកម្ម ជន ដទេ ទៀត  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កុបកម្ម   ១ នៅ សា្ពាន- 
នាគ នៅ ឆា្នាំ ២០១៤។   ប៉ុន្តេ លោក 
តេវូ បាន ដោះ លេង កាល ព ីឆា្នា២ំ០ ១៨   
តាម រយៈ ការ ពេះរាជ ទាន លើក- 
លេង ទោស ពី ពេះ មហា កេសតេ ។ 

  សេប ពេល ជា មយួ គា្នា នេះ  លោក  
សម  រងេសីុ  មេ ដឹក នំា អតីត គណ បកេស- 
សង្គេះ ជាតិ  ដេល កំពុង រស់ នៅ 
កេ បេទេស  បាន បេកាស ជា ថ្មី  
កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា លោក គេង  
វិល តេឡប់ មក កម្ពុជា វិញ   គឺ ដើមេបី 

មក   បេមូល កម្លាំង ពល រដ្ឋ ខ្មេរ ដើមេបី 
«កម្ចាត់ »លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី  
ហុ៊ន  សេន ។   តេ មិន បាន  បេប់  ពី 
ពេ ល  វេលា ជាក់ លាក់  ជា មុននោះ  ទេ ។

លោក   គនិ  ភា  បេធាន វទិេយា សា្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ  នេ រាជ បណ្ឌ ិតេយ- 
សភា កម្ពជុា  បាន ថ្លេង ដោយ យល-់ 
ឃើញ ថា  ការ អះអាង អំពី ការ វិល- 
តេឡប់ មក វិញ របស់ លោក  សម  
រងេសុី  គា្មាន អ្វី អាច ជឿ ជាក់ បាន ទេ  
បេសិន បើ គា្មា ន ការ សមេប សមេួល  
ណា មួយ  ហើយ ការ អះអាង នេះ គឺ 
ដើមេបី កុ ំឲេយ អ្នក គា ំទេ ភ្លេច លោក   នងិ 
ដើមេបី ទាក់ ទាញ ការ ចាប់ អារម្មណ៍  
តេ ប៉ណុ្ណោះ។    លោក ថ្លេង ថា៖   « គាត ់
ធ្វើ ឲេយ ខ្លួន គាត់ អណ្ដេត ឡើង ពី 
មតិ ជាតិ  អន្តរ ជាតិ  និង បេព័ន្ធ 
ផេសព្វផេសាយ។  តាម រយៈ ពាកេយ 
ញុះញង់ របស់ គាត់  វា នឹង ធ្វើ ឲេយ  
ចលនា សកម្ម ជន ដេល សា្លាប់ រស់ 
ជាមួយ គាត់ កកេើក ឡើង វិញ  និង   
ធ្វើ អ្វ ីមួយ ខុស ចេបាប់  ហើយ រង វិធាន- 
ការ ផ្លូវ ចេបាប់ ពី រដ្ឋាភិ បាល។  អ៊ីចឹង  
វា បាន ចេញ ជា រូប ភាព ដេល ធ្វើ ឲេយ 
មើល ឃើញ ថា  រដ្ឋាភិបាល រឹត តេបិត 
សិទ្ធិ សេរីភាព ខាង នយោ បាយ   
សិទ្ធិ មនុសេស  បេជា ធិប តេយេយ  គឺ 
គាត់ ចង់ បាន សម្ពាធ អន្តរ ជាតិ មក 
លើ រាជ រដ្ឋាភិបាល។  គោល ដៅ 
របស់ គាត់ ធំ បំផុត   គឺ ចង់ ឃើញ 
អន្តរ ជាតិ ដក់ សម្ពាធ កាន់ តេ 
ខា្លាំង ឡើងៗ លើ រដ្ឋាភិ បាល» ។   

   លោក  ឡៅ  ម៉ុង ហេ  អ្នក វិភាគ 
នយោបាយ  បាន ថ្លេង ដោយ   យល-់ 
ឃើញ ថា  ការ  បេកាស វិល តេឡប់ 
របស់ លោក  សម  រងេសុី  គឺ ជា ការ - 
លើក ទឹក ចិត្ត  មួយ សមេប់ អ្នក- 
គាំទេ  និង ជា ការ លើ ក បេជា បេិយ- 
ភាព របស់ លោក។  លទ្ធ ផល បេប 
នេះ អាច នាំ ឲេយ មន បេតិកម្ម ពី រដ្ឋា-
ភ ិបាល។  ការ ដក ់វធិា ន ការ បង្កេប 
លើ អ្នក គាំទេ របស់ លោក នឹង ធ្វើ ឲេយ 
មន ការ រិះ គន ់ នងិ ការ ថ្កោល ទោស 
កាន់ តេ ចេើន ដេល ធ្វើ ឲេយ ខូច ដល់ 
ភាព សេប ចេបាប់ របស់ រដ្ឋាភិ បាល   
និង អាជា្ញា ធរ ។    លោក  ថា ៖ « ប៉ុន្តេ 
លោក  សម  រងេសីុ  ខ្លួន  ឯង គួរ តេ រកេសា 
ពាកេយ សម្ដី របស់ ខ្លួន  បេសិន បើ 
លោក ពិត ជា មនុសេស ដេល គោរព 
ពាកេយ សម្ដី មេន នោះ»៕  

មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ  កេមុ ការងារ យន្ត ការ 
តេីភា គី បូក នេ កេសួង ការងារ 
បាន បញ្ចប ់ការ ពភិា កេសា លើ ការ- 
ធ្វើ វិសោធ ន កម្ម ចេបាប់ ស្តី ពី ការ-
ងារ  និង គេង បញ្ជូន សេច ក្តី- 
ពេង នេះ ទៅ អន្តរ កេសួង ដើមេបី 
ធ្វើ ការ ពិនិតេយ មុន នឹង ដក់ ទៅ រដ្ឋ សភា 
សមេច   ខណៈ ដេល មន សហ- 
ជីព ខ្លះ ឯក ភាព  និង មួយ ចំនួន 
ទៀត  ធ្វើ ពហិកា រមិន ចូលរួម ធ្វើ 
វិសោធ ន កម្ម ចេបាប់ នេះ ។ 

 លោក   អិុត   សំហេង  រដ្ឋ មនេ្តី 
កេ សងួ ការងារ  បាន ដកឹ នា ំកចិ្ច- 
បេជុ ំកេមុ ការងារ យន្ត ការ តេ ីភាគ ី
បូក ជា លើក ទី២ កាល ពី សបា្តាហ៍ 
មុន  ដោយ មន ការ ចូល រួម ពី 
មនេ្តរីាជ រដ្ឋាភិ បាល   និយោ ជក  
សហ ជីព  និង អង្គ ការ ពាក់ព័ន្ធ 
មួយ ចំនួន ។ 

កិច្ច បេ ជុំ នេះ   តេូវ បាន រៀប ចំ 
ឡើង ក្នងុ គោល បណំង បន្ត កចិ្ច- 
ពភិា កេសា លើ ការ ធ្វើ វសិោធ ន កម្ម 
ចេបាប ់ស្ត ីព ីការ ងារ   ស ំដៅ សមេច 
ឱេយ បាន នវូ សេច ក្ត ីពេង ចេបាប ់ស្ត ី
ព ីវសិោធ ន កម្ម ចេបាប ់ស្ត ីព ីការ ងារ   
ដេល មន លក្ខណៈ គេប់ ជេុង- 
ជេយ  នងិ ទទលួ បាន ការ គា ំទេ 
ព ីគេប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ   មនុ នងឹ បន្ត 
នីតិ វិធី ជា ធរ មន ដើមេបី អនុ ម័ត 
ចេបាប ់នេះ ឱេយ បាន មនុ ដ ំណាច ់ឆា្នា ំ
២០ ២០ ។    លោក   អិតុ   ស ំហេង   
បាន ថ្លេង នៅ ក្នងុ ឱកាស នោះ 
 ថា  កេ សួង ការងារ  និង បណ្តុះ- 
បណា្ដោល វិជា្ជា ជីវៈ   បាន បង្កើត 
កេុម ការ ងារ សិ កេសា ពី លទ្ធភាព 
ក្នងុ ការ ធ្វើ វសិោធ ន កម្ម ចេបាប ់ស្ត ី
ពី ការងារ ឱេយ សេប តាម បរិ បទ 
សេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ សង្គម  ដោយ បាន 

បញ្ចប់ ការ សិកេសា ជា បឋម លើ 
ភាព ចំា បាច់  និង អត្ថ បេ យោជន៍នេ 
ការ ធ្វើ វិសោធ ន កម្ម ចេបាប់ ស្តី ពី 
ការ ងារ   ដោយ បាន សហ ការ ជា-  
មួយ អង្គ ការ អន្តរ ជាតិ ខាង ការ ងារ   
រៀប ចំ សិកា្ខា សាលា ពិគេះ 
យោបល់ តេី ភាគី  កាល ពី ខេ 
មករាក ន្លង មក នេះ   ដើមេប ីពភិាកេសា 
អំពី លទ្ធ ភាព លើ ការ ធ្វើ វិសោ- 
ធន កម្ម ចេបាប់ ស្តី ពី ការ ងារ ។     

 កេសងួ ការងារ បាន ធ្វើ វសិោធ- 
ន កម្ម ចេបាប់ ស្តី ពី ការងារ ដេល 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ  ( ទ១ី )  កេ សមេលួ 
អតេ បេក់ ឈ្នួល វេន ការងារ 
ពេល យប់ ស្មើ អតេ វេន ការងារ 
ពេល ថ្ងេ ក្នងុ មតេ ១៤៤ ថ្ម ី នងិ 
មតេ ពាក ់ពន័្ធ   ( ទ២ី )  លបុ ការ-  
ឈប់ សមេក នៅ ថ្ងេ បនា្ទាប់ 
សមេប ់ថ្ងេ សមេក បណុេយ ច ំលើ 
ថ្ងេ អាទតិេយ ក្នងុ មតេ ១៦២  នងិ 
មតេ ពាក ់ព័ន្ធ   និង   ( ទី៣)   ពងេកី 
វិសាលភាព  កេមុ បេកឹេសា អាជា្ញា- 
កណា្ដោល ក្នងុ ការ  ដោះ សេយ វិវាទ 

បុគ្គល ក្នងុ មតេ  ៣០០  និង 
មតេ ពាក់ ព័ន្ធ ។ 

 លោក   អិតុ   ស ំហេង   បាន មន 
បេ សាសន ៍ថា ៖   « ការ កេ សមេលួ 
អតេ បេក់ ឈ្នួល ការ ងារ ពេល 
យប់   គឺ ដើមេបី បង្កើត   និង បង្កើន 
ឱកាស ការ ងារ កាន់ តេ សមេបូរ-
បេប ជូន ដល់ បេ ជា ពល រដ្ឋ 
ខ្មេរ   និង ចូល រួម ចំណេក អភិ វឌេឍ 
សេដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា។   ចំ ណុច នេ វិ-
សោធ ន កម្ម នេះ មិន ប៉ះ ពាល់ 
ដល ់ផល បេ យោជន ៍របស ់កម្មករ 
និយោ ជិត   ដេល កំពុង បមេើ 
ការងារ ជា ការ ងារ ពេល យប់ ម្តង- 
ម្កោល ឬ ឆា្លាស់ វេន គា្នា នោះ ទេ  
ដោយ ហេ  ត ុថា  ចណំចុ នេះ អនវុត្ត 
ចពំោះ តេ កម្មករ នយិោ ជតិ ដេល 
បំពេញ ការងា រ ពេល យប់ ជា 
បេ ចាំ តេ ប៉ុណ្ណោះ» ។   

 លោក បាន បន្ត ទៀត ថា   ច ំពោះ 
ការ លុប ការ ឈប់ នៅ ថ្ងេ បនា្ទាប់ 
សមេប ់ថ្ងេ ឈប ់សមេក បណុេយ 
ច ំថ្ងេ អា ទតិេយ   គ ឺមនិ ផ្ទយុ នងឹ អន-ុ 
សញ្ញា អន្តរ ជាត ិខាង ការ ងារ នោះ 
ទេ ។   ការ ធ្វើ វិសោធ ន កម្ម នេះ 
មន គោល បណំង ជរំញុ ផលតិ- 
ភាព ការងារ  និង លើក កម្ពស់ ការ- 
បេកួត បេជេង របស់ កម្ពុជា ក្នុង 
ការ សមេលួ ដល ់ការ ធ្វើ វនិ ិយោគ 
និង ការ អភិ វឌេឍ បេ ទេស ជាតិ ។   
កម្ពុជា នៅ តេ ជា បេ ទេស មួយ 
ដេល មន ម៉ោង ការងារ តចិ ជាង 
បណា្ដោ បេ ទេស នៅ ក្នុង តំបន់ ។   

 ច ំណេក  ការ ពងេកី វសិាល ភាព 
របស ់កេមុ បេកឹេសា អាជា្ញា កណា្ដោល 
ក្នងុ ការ ដោះ សេយ វវិាទ ការ ងារ 
បុគ្គល   គឺ ជា ការ ចូល រួម ពងេឹង 
បេសទិ្ធ ភាព យន្ត ការ ដោះ សេយ 
វិវាទ ការងារ នៅ កម្ពុ ជា   ដោយ 
បង្កើត ជា ជមេើស ដល ់ភាគ ីវវិាទ 
ក្នងុ ការ ជេើស រសី យន្ត ការ ដោះ- 
សេយ វវិាទ ការងារ   ដេល ឆ្លើយ- 
តប នឹង សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តេង 
របស់ ខ្លនួ។   ការ កេ សមេលួ នេះ គឺ  
សេប ទៅ នឹង គោល ការណ៍ ជា 
សកល ក្នុង ការ ធ្វើ យ៉ោង ណា ឱេយ 

គូ  ភាគី វិវាទ ឆាប់ ទទួល បាន យុត្ត-ិ 
ធម៌ ។   នេះ បើ តាម ការ បញ្ជាក់ បន្ថេម  
របស់ លោក   អិុត   សំ ហេង ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ផង ដេរ ថា   កេុម- 
ការងារ យន្ដ ការ តេ ីភាគ ីបកូ នេះ 
បាន រៀប ចំ កិច្ច បេ ជុំ លើក ទី១ 
កាល ពី ខេ កក្កដ ដោយ មន ការ- 
ចលូ រមួ យ៉ោង សកម្ម ព ីសម ជកិ 
ទាំង អស់ ។    

 លោក   ហា្វា  សាលី  បេធាន 
សម្ព័ន្ធ សហ ជីព ជាតិ   បាន 
នយិយ ថា  លោក  ហាក ់មនិ មន 
ការ ជំទាស់ ទៅ នឹង ការ ធ្វើ វិសោធ- 
ន កម្ម ចេបាប ់ការងារ ទេ   ប៉នុ្តេ លោក 
មនិ ចង ់ឱេយ មន ការ  កេ លើ មតេ 
១៦២ ទេ ។  

លោក បាន ថ្លេង ថា៖  « កេុម 
ការងារ តេីភា គីបូក បាន បេជុំ 
បញ្ចប់ ហើយ កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៥ 
មក នេះ  ហើយ សេច ក្ត ីពេង នេះ 
នឹង បញ្ជូន ទៅ អន្ត រ កេ សួង និង 
រដ្ឋ សភា ដើមេប ីធ្វើ ការ ពនិតិេយ  នងិ 
អនុ ម័ត » ។ 

 ជា មួ យ គា្នា នេះ ដេរ   សហ ជីព 
ឯក រាជេយ ចនំនួ ៦ បាន ធ្វើ ពហ ិការ 
ម ិន ចលូ រមួ ពភិាកេសា  នងិ បាន ស្នើ 
ឱេយ កេសងួ ការងារ ធ្វើ ការ ទម្លាក-់ 
ចោល ការ ធ្វើ វិសោធ ន កម្ម នេះ 
ដោយ សារ វាធ្វើ ឱេយ ខាត បង ់ផល- 
បេ យោជន៍ ផ្នេក សេដ្ឋ កិច្ច ដល់ 
កម្មករ និយោ ជិត ស្ថិត កេម វិ-
សាល ភាព ចេបាប់ ស្តី ពី ការងារ ។   

សហ ជីព ទាំង នោះ រួម មន   
សហ ភាព ការងារ កម្ពជុា   សម្ពន័្ធ 
សហ ជីព ចល នា កម្មករ   សម្ព័ន្ធ 
សហ ជពី បេ ជា ធបិ តេយេយ កម្មករ 
កាត់ ដេរ   សហ ព័ន្ធ សហ ជីព 
កម្ពជុា   សហ ពន័្ធ សហ ជពី សេរ-ី 
កម្មករ  និង សហ ភាព ចល នា 
កម្មករ កម្ពជុា ។  លោក   ហេង   សរួ   
អ្នក នាំ ពាកេយ នេ កេសួង ការ ងារ 
បាន ថ្លេង ថា  វា គេន ់តេជា សឡំេ ង  
១ក្នងុ ច ំណ ម សឡំេង ជា ចេើន   
សឡំេង ១ ដេល មនិ ផ្តល ់ត ួលេខ  
នងិ ការ គណ នា ផល ចណំេញ អ្វ ី
ទាំង អស់ ៕   

ក្រមុការងារជំនាញបានបញ្ចប់វិសោធនកម្មច្របាប់ស្តពីីការងារ

លោកអិុតសំហេងនិងមន្តេីជំនញបេជំុធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់ស្ដីពីការងារ។ រូបថត កេសួង ការងារ

តុលាការសម្រចដោះល្រងសកម្មជនអតីត
គណបក្រសសង្គ្រះជាតិក្រយឃាត់ខ្លនួ១ថ្ង្រ

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេអងា្គរ ទី២២ ែខកញ្ញា ឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

លោកអឿណារិទ្ធសកម្មជនអតីតCNRP។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២២ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ឃុត  សុភ ច រិយា   
 
ភ្នំពេញៈ ទីបៃឹកៃសា គណៈក ម្មាធិ កា រ- 

ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ មហ ន្តរាយ លោក 
កៃវ វី  បាន អះ អាង ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  គិត 
ពី ដើម ឆ្នាំ មក ទល់ ថ្ងៃទី ២០  ខៃ កញ្ញា   
ជន រង គៃះ ដោយ សារ រន្ទះ បាញ់ បាន 
កើន ដល់ ៩៨ នាក់  ក្នុង នោះ ៦១ នាក់ 
បាន សា្លាប់  និង ៣៧ នាក់ បាន រង របួស 
ដៃល ត ួលៃខ នៃះ រាប ់បញ្ចលូ ទាងំ ករណ ី
រ ន្ទះ បាញ់ សា្លាប់  និង របួស ១១ នាក់ នៅ 
បាត់ ដំបង កាល ពីថ្ងៃ ពៃ ហ សៃប តិ៍ផ ង ។ 

លោក បាន បន្ត ថា កៃ ពី បង្ក ឲៃយ មនុសៃស 
សា្លាប់  និង រង របួស  បាតុ ភូត រន្ទះ បាញ់ 

ក្នងុ រយៈ ពៃល ៩ ខៃ ឆ្នានំៃះ កប៏ាន បង្ក ឲៃយ 
សត្វ ពាហនៈ  ចំនួន៥៣ កៃបាលបានងាប ់ 
និង ខូច ខាត ផ្ទះ ១២ ខ្នង ផង ដៃរ ។

លោក  កៃវ  វ ី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ករណី 
រន្ទះ បាញ ់នៅ ឆ្នា ំនៃះ  មន លក្ខណៈ អា- 
កៃក់ បំផុត បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំមុ នៗ  ហើយ 
រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  គ្មាន ការ សិ កៃសា 
ណា មួ យអាច បក សៃយ អំពី គន្ល ងផ្លូ វ 
នៃ បាតុ ភូត រ ន្ទះបា ន នោះ ទៃ » ។

កាល ព ីថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍  ដៃល ជា ថ្ងៃ ចងុ 
កៃយ នៃ ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំ មន មនុសៃស 
យ៉ាង ហោច ៨ នាក់ បាន សា្លាប់ និង ៣ 
នាក ់ទៀត  រង របសួ ដោយ សារ រន្ទះ បាញ ់
នៅ  ឃុំ ពៃក ជីក  សៃុក រុក្ខ គិរី  ខៃត្ត បាត់- 

ដំបង។ នៃះ បើ តាមនគ របាល មូល ដ្ឋា ន។ 
   លោក ទូច  វិន  អធិ ការ រង សៃុក រុក្ខ គិរី 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពថី្ងៃទ ី២០  កញ្ញា 
ថា ករ ណី រន្ទះ បាញ់ នៃះ បាន កើត ឡើង 
ខណៈ កៃុម គៃួសារ និង សាច់ ញាតិ ជន- 
រង គៃះក ំពងុ បរ ិភោ គអា ហារជុ ំគ្នានៅ 
ថ្ងៃ ចុង កៃ យនៃ ពិធី បុណៃយ ភ្ជុ ំបិណ្ឌ ដោយ 
មនសុៃស ៦ នាក ់ ក្នងុ ចណំោម គ្នា១ ០នាក ់ 
រមួម ន លោក  យ៉មុ  ញកឹ  អាយ ុ ៥៦ ឆ្នា ំ 
មន លំនៅ  ក្នុង ភូមិ បឹង ធ្មួយ  ឃុំពៃក- 
ជីក ជា ម្ចា ស់ ផ្ទះ  និង ភរិ យ ឈ្មាះ  ជា 
សុខ ណា ពៃម ទាំង កូន បៃុសសៃី ពួក- 
គត ់២  នងិ សាច ់ញាត ិ២ នាក ់ទៀត មក 
ពី កៃុង បាត់ ដំបង បាន សា្លាប់ ភ្លាមៗ នៅ 

នឹង កន្លៃង ។ 
ចំណៃក មនុសៃស ៤ នាក់ ទៀត  បាន រង 

របួស  តៃ ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម នោះ គឺ 
លោក  ហួត  ហុង  អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ  មន 
លនំៅ ក្នងុកៃងុ បាត ់ដបំង បាន សា្លាប ់នៅ 
តាម ផ្លវូ  ខណៈ សមត្ថ កចិ្ច កពំងុ ជយួ ដកឹ 
ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក សៃុក មោង ឫសៃសី។ 

លោក  វនិ  បាន បន្ត ថា  ក្នងុ ថ្ងៃ ដដៃល 
នោះ  បុរស ម្នាក់ ឈ្មាះ ឡោ  វីរៈ អាយុ 
៤៦ ឆ្នាំ រស់ នៅ ភូមិ ពៃក តា វៃន ក្នុង ឃុំ 
ពៃក ជីក តៃ មួយ  ក៏ តៃូវ បាន រន្ទះ បាញ់ 
សា្លាប់ ផង ដៃរ  ខណៈ គត់ កំពុង ដឹក 
គោតៃ ឡប់ ពី សៃវិ ញ។ 

លោក ថា ៖«ករណី រន្ទះ បាញ់ នៅ ថ្ងៃ 

នោះ  ពិត ជាគួ រឲៃយ រន្ធត់ ណាស់  មនុសៃស 
៨ នាក ់បាន សា្លាប ់ នងិ ៣នា ក ់ ទៀត បាន 
រង របសួ តៃក្ន ុង រយៈ ពៃល មនុ កៃយ គ្នា 
បៃ មណ តៃ ១៥ នាទី ប៉ុណោ្ណោះ» ។    

គួរ បញ្ជា ក់ ផ ងដៃ រថា កៃយ ទទួ លបាន 
ដំណឹ ងពី ករណីរ ន្ទះបា ញ់ សា្លាប់ មនុសៃស 
៨ នាក់ និង រង របួស ៣ នាក់ នៃះ  លោក 
ឧប នាយ ក រដ្ឋ មន្តៃី  ស  ខៃង  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង មហា ផ្ទៃបា នផ្ញើសា រចូ លរួម 
រំលៃ កទុ ក្ខ និ ងបា នឧ បត្ថម្ភ ថវិ កាស មៃប់ 
បុណៃយ ស ពម្នា ក់ ៗ ៣ លានរៀ ល និង 
ជួយ អ្នក រ ងរ បួស ម្នាក់ ៗ  ២លា នរៀល។ 
នៃះបើ តា មរ បា យការ ណ៍រដ្ឋបាល ខៃត្ត- 
បាត់ ដំប ងកាលពីថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ កញ្ញា ៕

គឹម  សារុំ 

ពោធិ៍ សាត់ៈ នគ របាល បៃឆំង  
គៃឿង ញៀន កំពុង បន្ត សាក សួរ  
បុរស ជន សងៃស័យ ៤នាក់  នៅ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់ 
កាល ពី មៃសិល មិញ  បនា្ទាប់ ពី ឃាត់- 
ខ្លួន ពាក់ ព័ន្ធ ករណីជួ ញដូរ  គៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ មៃតំ ហ្វៃតា មីន  ចំនួន 
២៤ កញ្ចប់ តូច ធំ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩ 
កញ្ញា  នៅ ភូមិ រវៀង  ឃុំ  សំ រោង  
សៃុក ភ្នំកៃ វាញ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ ។

លោក  សុី សាវិន  នាយ ការិ យ- 
ល័យ បៃឆំង បទ ល្មើស គៃឿង- 
ញៀន នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល- 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ បៃប់ ពីមៃសិល មិញ 
ថា  ជន ទាំង ៤ នាក់  នោះ ទី ១ - 
ឈ្មាះ  សៃក  គមឹ សឿន    អាយ ុ៤១ 
ឆ្នាំ  ទី ២ - ឈ្មាះ  កុយ  កៃម    អាយុ 
២៩ ឆ្នាំ   ទី ៣ - ឈ្មាះ  សោម  សំរៃច  
អាយុ ៤០ឆ្នាំ  ។ពួក គៃ ទាំង ៣នា ក់ 
រសន់ៅ  ភមូ ិអង្គៃង  ឃុ ំសរំោង  សៃកុ  
ភ្ន ំកៃវាញ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់ នងិ ទ៤ី-
ឈ្មាះ  មឿន  រិន    អាយុ ៣០ ឆ្នាំ 
រស់នៅ ភូមិ រវៀង ឃុំ សំ រោង ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ ទុក ពួកគៃ 
ទាំង៤នាក់ នៅ ការិ យ ល័យ ខ្ញុំ មិន 
ទាន ់លើស កណំត ់ឃុ ំខ្លនួ ២៤ មោ៉ាង 
ទៃ ។ឥឡូវ ខាងជំនាញ ខ្ញុំ កំពុង បន្ត 
សរួ ពកួ គៃ នៅថ្ងៃ នៃះ ទៀត(ថ្ងៃ ២១ 
កញ្ញា)និង រៀបចំ ឯក សារ ដើមៃបី 
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ខៃត្ត   »។

លោក បន្ត ថា ចំ ពោះ វត្ថុ តាង 
ដៃល ដក ហូត បាន រួម មន  មៃសៅ 
កៃម ពណ៌ ស ថា្លា ២៤ កញ្ចប់( ធំ៦ 
កញ្ចប់ និង តូច ១៨ កញ្ចប់) ទូរ ស័ព្ទ- 
ដៃ ១០ គៃឿង  ម៉ូតូ ៤ គៃឿង រណារ- 
យន្ត ២ គៃឿង និង ឈើ អារ ចមៃុះ 
១១៣ ដុំ។ 

លោក ហ៊ុន  ចាន់ ធា  នាយ ផ្នៃក  
នគរ បាល សៃុក ភ្នំកៃវាញ  បៃប់ ពី 
មៃសិល មិញ ដៃរ ថា  បទ ល្មើស នៃះ 
មន តៃ ឈ្មាះ  សៃក  គឹម សឿន  
ប៉ុណោ្ណោះ  ជា អ្នក ចៃក ចាយ  រីឯ  ៣- 

នាក់ ទៀត ជា អ្នក បៃើ បៃស់ ។ 
លោក ឲៃយ  ដឹង ថា  ការ បង្កៃបនៃះ   

គឺ សមត្ថ កិច្ច ជំនាញសៃ ុក ភ្នកំៃវាញ  
ជា  អ្នក ចុះ អនុវត្ត ផ្ទាល់  ដោយ ដំ- 
បូ ងចាប់បា ន ឈ្មាះ  សៃក  គឹម- 
សឿន  ពៃលគៃកំពុង រៀបចំ ចៃក 
ចាយ ថា្នាំ ញៀន ដលអ្នក បៃើ ។

លោក ថា ៖ «បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ បាន 
មៃ ចៃក ចាយ ហើយ  សមត្ថ កិច្ច 
យើង បាន ឲៃយ ជន សងៃស័យ នាំ ទៅ 
ចាប់ បាន អ្នក បៃើបៃ ស់ ៣ នាក់ 
ទៀត  ...ករណី គៃឿង ញៀន បង្ក 
បញ្ហា ចៃើន យ៉ាង ណាស់  មិន តៃមឹ តៃ 
បផំ្លាញ ខ្លនួ ឯង   នងិ គៃសួារ ទៃ  តៃ វា 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សន្តិ សុខ សណា្តាប់ - 
ធា្នាប់ សង្គម ផង  » ។

តាម របាយ ការ ណ ៍ស្តពី ីលទ្ធ ផល 
បង្កៃប គៃឿង ញៀន របស់ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ បងា្ហាញ ថា  ក្នុង រយៈពៃ  ល 
៦ ខៃ ដើម ឆ្នា ំនៃះ  សមត្ថ កចិ្ច បង្កៃប 
បាន ជាង ៤ពាន់  ករណី  ដៃល កើន 
២៧ ភគ រយ  ធៀប នឹង រយៈ ពៃល 
ដូច គ្នា  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ ឃា ត់ ខ្លួន  ជន - 
ល្មើស បាន ជាង ៨ ពាន់ នាក់   កើន 
លើស ២៦ ភគ រយ ក្នុង នោះ  
រមួ មន   ជន ជាត ិខ្មៃរ  ៨  ៣ ៦ ៩ នាក ់
វៀតណាម  ៩៦ នាក់  ជន ជាតិ ឡាវ  
២នាក់ ,ថៃ ៣ នាក់ ,ជនជាតិ ចិន 
១៣ នាក ់,មយី៉ាន ់ម៉ា ម្នាក ់ ឥណ្ឌនូៃ- 
សុី ម្នាក់  ,សិង្ហ បុរី ម្នាក់ ,ជប៉ុន  ម្នាក់  
និង ជន ជាតិ នីហៃសៃរី យ៉ា ម្នាក់ ៕

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ  បៃមុខ រាជរដ្ឋាភិបាល  
ឯក ភព លើ លទ្ធ ផល  របស់ កៃមុ- 
ការងារ អន្តរ កៃសួង ចំពោះ ការ ចុះ-  
សៃវ ជៃវ ករ ណី កាប់ រាន  ទន្ទៃន  
កាន់ កាប់ ដីពៃ ខុសចៃបាប់ ក្នងុ តំបន់ 
ការពារ ធម្ម ជាតិ ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី  បុ៉ន្តៃ នៅ មិន ទាន់ ចៃញបៃកាស 
ឲៃយ អនុ វត្ដ ជា ផ្លូវ ការ នៅឡើយ  
កៃយពី រដ្ឋមន្តៃ ីមហាផ្ទៃ ស្នើ សំុ 
បញ្ចប់មុខ តំណៃង មន្តៃ ីមួយ ចំនួន ។  
នៃះ បើ តាម អ្នកនំា ពាកៃយ កៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ  កាលពីថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ។ 

លោក ខៀវ សភុគ័  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ថា  កៃមុ ការ ងារ អន្តរកៃសងួ  បាន- 
បពំៃញ ការងារចុះ សកិៃសា សៃវ ជៃវ 
លើ ករណីការកាប់ រាន  ទន្ទៃន   
កាន ់ កាប ់ដពីៃ ខសុចៃបាបក់្នងុ ត ំបន់   
ការពារ ធម្មជាតិ  ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ដ 
មណ្ឌល គរិ ី បៃកប ដោយ តម្លា ភព  
សុចរិតភព  និង មន ភ័ស្ថុតាង ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង មន 
គោលការ ណ៍ អស់ ហើយ។ ប៉ុន្ដៃ 
នៅពៃលណា យើង មនិទាន ់ទទលួ-  
បាន ការ អនុវត្ដ បៃកាសឲៃយ ធ្វើ  
យើង  ក ៏មនិ អាច ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ជា សាធារណៈ បាន ដៃរ។ វា មិន- 
មៃន ជា ការ លាក់ កំបាំង អី ទៃ»។ 

លោក សភុគ័បញ្ជាកថ់ា ៖«យើង  
មន រួចហើយអ្វីៗ ដៃល សម្ដៃច 
នាយករដ្ឋ មនៃ្ដី [ហ៊នុ សៃន] ចាត-់ 
តាំង ឲៃយចុះ ទៅ សៃវ ជៃវ នោះ  គឺ 
ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ បៃសើរ។ 
យើង បាន រាយ ការណ៍ ទៅ បៃមុខ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល  ហើយ លោក ក៏ 
បាន ឯកភព តាម អ្វី  ដៃល កៃុម- 
ការងារ អន្តរ កៃសួង បាន ធ្វើ»។ 

 ឧប នា យក រដ្ឋ មន្តៃី  រដ្ឋ មន្តៃី កៃ- 
សងួ  មហា ផ្ទៃ លោកស ខៃង  កាល- 
ពី ថ្ងៃទី ២២  កក្កដ  បាន ចៃញ-  
សៃចក្តី សមៃច ស្តីពី «ការ បង្កើត 

កៃមុ ការងារ អន្តរ កៃសងួ ដើមៃប ីចុះ- 
សិកៃសា សៃវជៃវ លើ ករណី ការ- 
កាប់ រាន  ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដីពៃ 
ខសុចៃបាប ់ក្នងុ តបំន ់ការ ពារ  ធម្ម ជាត ិ
ក្នុង ខៃត្តមណ្ឌលគិរី » ។ សៃចក្ដ ី- 
សមៃច បង្កើត កៃុម ការងារ អន្តរ- 
កៃសួង នៃះ  លោក ស ខៃង  បាន- 
យោងតាម ចំណារ របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្ដៃី ហ៊ុន សៃន  ចុះ 
កាលពី ថ្ងៃទី ៨  កក្កដ ២០២០។ 

តាម សៃច ក្ដ ីសមៃច នៃះ  លោក  
ស ខៃង  បាន ចាត់ តាំង ឲៃយ លោក 
អង មង្គល  រដ្ឋ លៃខាធកិារ កៃសងួ 
មហាផ្ទៃ ធ្វើ ជាបៃធាន កៃមុ ការងារ 
អន្តរកៃសងួ  ដើមៃបី ចុះ សកិៃសា សៃវ- 
ជៃវ លើ ករណកីារ កាប ់រាន  ទន្ទៃន   
កាន់ កាប់ ដីពៃ ខុសចៃបាប់  ក្នុង 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី។

លោក ស  ខៃង  កាល ព ីថ្ងៃទ ី៣០  
ខៃ សីហា  បាន ដក់ លិខិត ទៅ  
លោក ហ៊នុ សៃន ដើមៃបី ពនិតិៃយ នងិ 
សមៃច លើ លទ្ធផលរបស់ កៃុម- 
ការងារ អន្តរកៃសួងចំពោះ ការ  ចុះ- 
សិកៃសា សៃវជៃវករ ណី  កាប់ រាន 
ទន្ទៃន កាន់កាប់ ដីពៃ ខុសចៃបាប់ 
ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ក្នុង 
ខៃត្តមណ្ឌលគរិ ី ដោយ បាន ស្នើ  សុ ំ
សមៃួល ភរ កិច្ច អភិបាល ខៃត្ដ 
មណ្ឌល គរិ ីនងិ បញ្ចប ់មខុ តណំៃង 

មនៃ្ដី ចំនួន៩រូបទៀត ។
លិខិតបញ្ជាក់ថា ៖« បនា្ទាប់ ពី 

បានសា្ដាប់ របាយ ការណ ៍កៃមុ ការ- 
ងារ សៃវ ជៃវ  អង្គបៃជុ ំយល ់ឃើញ   
ថា  ឯកឧត្ដម  សា្វាយ សំអា៊ាង  ពុំ 
មន កំហុស ធ្ងន់ ធ្ងរ ដូច ការ ចោទ- 
បៃកាន ់នោះទៃ  ហើយ សមូ គោរព 
ស្នើ សុ ំសម្ដៃច [ហ៊នុ សៃន]រកៃសា ទកុ   
ឯកឧត្ដម  សា្វាយ សំអា៊ាង  ជា អភិ- 
បាល ខៃត្ដ ដដៃល  ហើយ ធ្វើ ការ- 
អបរ់ ំណៃនា ំឲៃយ ខតិ ខ ំបពំៃញ តនួា ទី   
ភរកិច្ច តាម សិទ្ធិ អំណាច ដៃល 
បាន បៃគល់ ឲៃយ បាន តៃឹម  តៃូវ»។  

លខិិត ដដៃល បញ្ជាក់ ថា  ចំពោះ 
ករណី សំណើសុំ បញ្ចប់ តំណៃង 
លោក ណយ សៃនូ  សមជកិ ពៃទឹ្ធ- 
សភ ភូមិ ភគ៨  អង្គ បៃជុំ យល់-  
ឃើញ ថា  លោក ណយ សៃូន  
បាន បៃើ បៃស់ តួនាទី  អំណាច  
នងិ ឥទ្ធពិល របស ់ខ្លនួ ជា សមជកិ 
ពៃទឹ្ធសភ  ធ្វើ ការ ណៃនា ំដល ់មនៃ្ដ ី
មូលដ្ឋាន ឲៃយ ចុះ ហត្ថលៃខា លើ 
ឯកសារ ដីធ្លី ដៃល ពុំ សៃប ចៃបាប់។

លខិតិ បន្ថៃមថា ៖«លើ មលូ ដ្ឋាន 
នៃះ  អង្គបៃជុ ំគោរព ស្នើ សុ ំសម្ដៃច 
វិបុល សៃនា ភក្ដី  សាយ ឈុំ  [បៃ- 
ធាន ពៃឹទ្ធសភ]  ដើមៃបី ធ្វើ ការ អប់រំ 
ណៃនាំ ឯកឧត្ដម ណយ សៃូន»។  

 លិខិត របស់ លោក  ស ខៃង  

បងា្ហាញថា  លោក សុិន វណ្ណវុឌៃឍ  
អភិ បា ល សៃុក  កោះ ញៃក  លោក 
សុក សៃរា៉ា  នាយក រង រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី  តៃូវ បាន កៃសួង 
មហាផ្ទៃ ស្នើ សុំ សមៃួល ភរកិច្ច  
ដោយ ឲៃយ មក បមៃើ ការងារ នៅ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ វិញ។ ឯ  លោក 
សៀក មុន្នី  អភិបាល សៃុក អូររាំង 
តៃវូ បាន ស្នើ សុ ំឲៃយ ធ្វើ ការ អបរ់ ំណៃ- 
នា ំឲៃយ បពំៃញ តនួាទ ីភរកចិ្ច តៃមឹ តៃវូ   
តាម ចៃបាប់។  កៃ ពី នៃះ  លោក 
ពឿប ពៃ  មៃឃុំ សៃពៃះ  នៃ សៃុក 
កៃវសីម  លោក សៃី ថា្វាន់ តៃល  
មៃឃុ ំសៃន មនោ រមៃយ នៃ សៃកុ អរូ រាងំ  
និង លោក ប៊ុត  សំអ៊ៃល  មៃឃុំ 
សៃខ្ទមុ  នៃ សៃកុ កៃវសមី  តៃវូ បាន 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ ស្នើសុ ំដកទ់ណ្ឌ- 
កម្ម វនិយ័ តាម ចៃបាប ់ស្ដ ីព ីការ គៃប-់ 
គៃង រដ្ឋ បាល ឃុំ សងា្កាត់។

បើ យោង តាម លខិិត នៃះ  កៃព ី
មនៃ្ដខីាង លើ  ក ៏នៅ មន មនៃ្ដ ីពាក-់ 
ពន័្ធ មយួ ចនំនួ ទៀតតៃវូ បាន ស្នើ សុ ំ   
ទៅ លោក   ហ៊នុ  សៃន  ដើមៃប ីពនិតិៃយ  
និង សមៃច ផង ដៃរ។   

លោកសុក  សៃរា៉ា  នាយក រង រដ្ឋ- 
បាល សាលា ខៃត្ដ មណ្ឌល គរិ ី បៃប់   
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីសបា្ដាហ ៍មនុថា ៖«ខ្ញុ ំ
ប្ដូរ មក កៃ សួង មហា ផ្ទៃ វិញ ហើយ  
ពៃះ តៃ បញ្ហា មួយ ចំនួន»។ 

លោក គៃើង  តុលា  សកម្ម ជន 
ការពារ ពៃឈើ ក្នងុខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី 
ទទចូ ឲៃយ មន ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ មនៃ្ដ ីជាន-់   
ខ្ពស់ នៃ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី ។ 

លោក ថា ៖«ការកាប ់បផំ្លាញ ពៃ- 
ឈើ  និង ការ ទនៃ្ទាន យក ដីរដ្ឋ ក្នុង 
ខៃត្ដ មណ្ឌលគិរ ីនៃះមិន អាច កើត-  
ឡើង ដោយ គ្មាន ការ ចលូ រមួ ព ី ថា្នាក់-  
ដឹក នាំ ខៃត្ដ នោះទៃ ។ បើ កាលណា 
យើង ទុក មនៃ្ដី ដៃល មន  ទម្លាប់ 
បៃពៃឹត្ត បៃបនៃះ  ពួកគៃ នៅ តៃ បន្ត 
ធ្វើ ថៃម ទៀត មិន អាច កៃទម្លាប់   
បាន ទៃ ។ ដចូ្នៃះ មនតៃ ការ ផ្លាស-់ 
ប្ដូរ ទើប អាច ថៃរកៃសា ពៃឈើ»៕ 

ជនរងគ្រោះដោយសាររន្ទះបាញ់កើនដល់៩៨នាក់ ខណៈករណីថ្មទីើបកើតនៅបាត់ដំបង

សមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរបុរស 
៤នាក់ ករណីជួញគ្រោឿងញៀន

នាយករដ្ឋមន្ត្រោ ីឯកភាពលើលទ្ធផលស្រោវជ្រោវនិង សំ - 
ណើបញ្ចប់មុខតំណ្រោងមន្ត្រោពីាក់ព័ន្ធការទន្ទ្រោនដីព្រោ

មន្តេអីន្តរកេសួងចុះពិនិតេយតំបន់ការពារនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្ងេទី៣១កក្កដា។រូប កៃសួងបរិសា្ថាន

អ្នកជួញដូរនិងបេើគេឿង  ញៀនពេល 
ចាប់ខ្លនួបាន។ រូប Norkorwat News
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តពីទំព័រ១...កាល ពី មៃសិល- 
មញិ ថា កៃយ កម្លាងំ នគរ បាល 
បាន  អន ុវត្ត ដកីា បងា្គប ់ឱៃយ នា ំខ្លនួ  
ជន តៃូវ ចោទ ទាំង ៤ នាក់ កាល 
ពីថ្ងៃទី ២០  ខៃ កញ្ញា នោះ រហូត 
មក ទល ់ពៃល នៃះ សមត្ថ កចិ្ច បាន 
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ រួច ហើយ  ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ «យើង 
បាន បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ នៅ ពៃកឹ 
នៃះ [ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសលិមញិ]តាម ដកីា 
បងា្គប់ ឱៃយ នាំ ខ្លួន របស់ តុលា ការ   
ពាក់ ព័ន្ធ ករ ណី ទនៃ្ទាន យក ដី  
រដ្ឋ  កាប់ ពៃ ឈើ បំផ្លិ ច បំផ្លាញ 
បង្គល ពៃដីំ ពៃ សហ គមន៍ »។

លោក សម សាមួន បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា ជន តៃវូ ចោទ  ៤នាក់ នោះ 
រមួ មន ទ១ី ឈ្មោះ សៀង ណាក ់
ភៃទ បៃសុ អាយ ុ៤ ៣ឆ្នា។ំ ទ២ី 
ឈ្មោះ ម៉ាក់ ឯម ភៃទ បៃុស 
អាយ៦ុ៧ឆ្នា។ំ ទ៣ី ឈ្មោះ យនួ 

ណម ភៃទ បៃសុ អាយ ុ៤១ឆ្នា ំ 
នងិទ៤ីឈ្មោះ សនួ សខុមុ ភៃទ 
បៃសុ អាយុ ៣៧ ឆ្នា ំ។ ជន តៃវូ- 
ចោទ ទាំង ៤នាក់ រស់ នៅភូ មិ- 
តៃពាំង ពើក  ឃុំ កាត់ ភ្លុក  សៃុក 
បសៃដ្ឋ  ខៃត្ត កំព ង់ស្ពឺ។

យោង តាម ដីកា បងា្គប់ ឱៃយ នាំ 
ខ្លនួ  ដៃល ចៃញ ដោយលោក ងនួ 
វុទ្ធ ីចៅកៃម សុើប សួរ នៃ សា លា- 
ដំបូង ខៃត្ដ កំពង់ ស្ព ឺបាន ចោទ បៃ- 
កាន ់អ្នក ទាងំ ៤ នាក ់ពបីទ«កាប ់
រាន ពៃ ហ៊មុ ពទ័្ធ  កាន ់កាប ់ដ ីពៃ 
ឈើ  ដក បំផ្លាញ បង្គល ពៃ ំបៃ- 
ទល ់ពៃ ឈើ  នងិ ដក ប ំផ្លាញ  កនូ 
ឈើ ដៃល បាន ដាំ (កូន បៃង)» 
បៃ ពៃឹត្ត នៅ ភូមិ ដូង  ឃុំ ជាំ សង្កៃ 
សៃកុ ភ្នសំៃចួ  ខៃត្ដ កំពង់ ស្ព ឺ កាល- 
ពី អំឡុង  ឆ្នាំ ១៩៨ ៨, ១៩ ៩៣, 
១ ៩ ៩ ៧  និងឆ្នាំ១៩៩៩។ 

ចៅកៃម សុើប សរួ ងនួ វទុ្ធ ី បាន 
ចោ ទ បៃកាន់ ជន តៃវូ ចោទ ក្ន ុងបទ- 
ល្មើស ពៃហ្មទណ្ឌ ដៃល មនបញ្ញត្ដ ិ 

នងិ ផ្ដនា្ទា ទោស តាម មតៃ  ៩៥ 
ចំណុច ៣, មតៃ៩៧ ចំណុច 
៦ និង មតៃ ៩៥ ចំណុច ២ នៃ 
ចៃបាប់ ស្ដី ពី ពៃ ឈើ ។ 

លោកសៃ ី ចាត សរូស្ម ីអ្នកនា-ំ 
ពាកៃយ សា លាដ ំបងូ ខៃត្ដ កពំង ់ស្ព ឺ
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាលពី 
មៃសិល មិញ ថា៖ «កាលណា  ចៅ - 
កៃម សុើប សួរ  ចៃញ ដីកា បងា្គប់ 
ឱៃយ នំា ខ្លនួ  មន ន័យ ថា បាន ចោទ- 
បៃ កាន ់ជន តៃវូចោទ រចួ ហើយ ។ 
ដូច្នៃះកា រងារ នៃះ គឺ  យោង ទៅ 
តាម ដីកា របស់ ចៅ កៃម »។

លោក ងនួ វទុ្ធ ី ចៅ កៃម សុើប- 
សរួនៃ សាលា ដបំងូ ខៃត្ដ កពំងស់្ព ឺ
មិន អាច ទាក់ ទង ដើមៃបី សំុការ- 
បញ្ជាក ់បន្ថៃម បាន ទៃ។ ចណំៃក  
ទូរ ស័ព្ទ លោក ឈុន សំបូរ 
កៃឡា បញ្ជរី បស ់លោក   ងនួ វទុ្ធ ី 
មិន មន អ្នក ទទួល ទៃ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ។ ក៏ប៉ុន្ដៃ ដីកា បងា្គប់ 
ឱៃយ នាំ ខ្លួន ខាង លើ បា ន បញ្ជាក់ 

ថា ជន តៃវូ ចោទ ទាងំ ៤ នាក ់នៃះ  
តៃវូ បាន តណំាង អយៃយ ការ ចោទ- 
បៃកាន់ ពី បទ« កាប់ រាន ពៃ ហុ៊ម- 
ព័ទ្ធ កាន់ កាប់ ដី ពៃ ឈើ ដក 
បំផ្លាញ បង្គល ពៃំ បៃ ទល់ ពៃ- 
ឈើ  និង ដក បំ ផ្លាញ  កូន ឈើ 
ដៃល បាន ដាំ  (កូន បៃង)»។

លោក  ជា  ហ៊ាន បៃធាន អង្គ- 
ការ បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ ទប់- 
សា្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធន ធាន ធម្ម- 
ជាតិ និង ការ ពារ សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ  
(ACNCIPO) ដៃល បាន អង្កៃត 
លើ ករណ ីនៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ កាល- 
ពី មៃសិល មិ ញថា ជន តៃូវ ចោទ 
ទាងំ ៤នាក ់នៃះបាន លចួ លក ់ដ ី
សហគ មន៍ ដក បង្គល ពៃំ ដី 
សហ គមន ៍ នៅ ក្នងុ សៃកុ ភ្ន ំសៃចួ 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖«ពកួ- 
គាត ់ជា ពលរដ្ឋ សាម ញ្ញទៃ  ប៉នុ្ដៃ  
ពួកគាត់  បាន ទន្ទៃន យក ដី សហ- 
គមន ៍ទៅលក ់ឱៃយ ឈ្មញួ។ក រណ ី

នៃះ កើត ឡើង យូរ ហើយ តុ-
លាការ បាន ចៃញ ដកីា កោះ ហៅ 
ឱៃយ ជន តៃូវ ចោទ ទាំង ៤នាក់ 
ចូលខ្លួន មក ឆ្លើយ បំភ្លឺ ជាចៃើ ន 
លើក ប៉ុន្ដៃ ពួក គាត់  មិន ពៃម 
ចលូខ្លនួ  ទើប ចៅ កៃម  ចៃញ ដកីា 
បងា្គប់ ឱៃយ នាំ ខ្លួន តៃ ម្ដង »។

ជា មយួ គា្នានៃះ  លោក ជា ហ៊ាន 
បានស្នើ ឱៃយ តុលា ការ បន្ត សៃវ- 
ជៃវ  និង ផ្ដនា្ទា ទោស ដល់ អ្នក- 

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ីនៃះ ថៃម ទៀត  
គឺ មិន តៃូវ បញ្ចប់ តៃឹម ការ ឃាត់- 
ខ្លនួ ជន បៃពៃតឹ្ត ល្មើស បុ៉ណ្ណៃះ ទៃ ។ 
លោក ថា ៖ «បច្ចុបៃបន្ន  ករណី 
ទនៃ្ទាន យក ដី សហ គ មន៍ ដីរដ្ឋ 
នៃះ  មិន មៃន កើត មន ឡើង តៃ 
នៅ ក្នងុ តបំន ់សៃកុ ភ្នសំៃចួ  ខៃត្ដ 
កពំង ់ស្ព ឺទៃ  ប៉នុ្ដៃ នៅ តបំន ់ដទៃៗ  
ទៀត ក៏កំពុង កើត មន ឡើង  
យ៉ាង គំហុក ផង ដៃរ» ៕

តពីទំព័រ ១...របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ លោក បន្ត ថា៖« ក្នុង 
បណា្ណាល័យ នៃះ  គឺ យើង មន 
ទាងំ ឯក សារ សមយ័ ខ្មៃរ កៃហម 
ឯកសារ ទាក់ ទង នឹង ពៃះ បរមរ ត ន - 
កោដ្ឋ ឯកសារ អនា គតរបស់ 
កៃុម គៃួសារ កម្ពុជា និយយ រួម 
យើង ធ្វើ នៃះ ដើមៃបី អភិរកៃស បៃវត្ត ិ- 
សាស្តៃ កម្ពុជា តៃម្តង »។ 

បើតាម លោកឆំង យុ បណា្ណា    - 
ល័យ នៃះ បង្កើត ឡើង ដើ មៃបី ឲៃយ 
យុវជន មន មូល ដា្ឋានសមៃប់ 
ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ ដើមៃបី ស្វៃង- 
យល់ អំពី អត្ត សញ្ញាណ ខ្លនួ ឯង ។   
លោកយ ុសងៃឃមឹ ថា ទនីោះ នងឹ 
ជួយ ឲៃយ មន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់  
ក្នុង  ការ រួម ចំណៃក ធ្វើ ឲៃយមន 
ស្ថរិ ភាព សន្ត ិភាព និង ការ អភិ -  
វ ឌៃឍ ជាតិ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖    
« មន នយ័ ថា បើយើង មនិ សា្គល ់
ខ្លួន យើង មិន ដឹង បៃវត្តិ សាស្តៃ 
ខ្លួន យើងយើង គិត ថា ការ អភិ - 
វឌៃឍ វាអាច ជាន ់ដាន អតតី កាល 
ដៃល ជាពិសៃស សៃកុ យើង ធា្លា ប់ 
មន ជម្លាះ  មន សង្គៃម អ ស់ 
ជាចៃើន ទសវតៃសរ៍ មក ហើយ» ។

លោក បន្ត ថា បៃវត្ត ិសាសៃ្ត វា 
មន តម្លៃ ធំធៃង ណាស់ ហើយ 
ការ អភិ រកៃស បៃវត្តិ សាសៃ្ត នៃះ វា 
ជា រឿង សំខាន់  ដៃល « សម្តៃច- 
ម៉ៃ ផ្ទាល់ តៃង តៃ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ លើ បញ្ហា នៃះ អ៊ីចឹង ហើយ 
យើង ក៏សមៃច ថា យក តាម 
ពៃះនាម របស់ សម្តៃច ម៉ៃ ដើមៃបី 
បងា្ហាញ អំពី ទឹក ចិត្តរបស់ សម្តៃ ច -   
ម៉ៃ ក្នងុ ការ អភិ រកៃស បៃវត្ត ិសាស្តៃ »   ។   

ក្នុ ងពៃល ទៃង់ យង សម្ពោធ 
បណា្ណា ល័យ នៃះ កាល ពីមៃសិល- 
មិញ   សម្តៃច ពៃះមហកៃស តៃី 

នរោ ត្តម  មុនិនាថ សីហនុ ពៃះវ រ  - 
រាជ មតា ជាត ិខ្មៃរ ក្នងុ សៃរ ីភាព 
សៃចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ និង សុភ មង្គល 
ទៃង់ បាន ពៃះ លិខិត បងា្ហាញ ពី 
ហ ឫ ទយ័ ពៃះអង្គ យ៉ាង ដ ូច្នៃះ ថា ៖ 
«យើង សូម សម្តៃង អំណរ- 
សាទរ ដ៏ជៃល ជៃ បំផុត  ចំពោ ះ   
លោក ឆងំ យ ុនងិ កៃមុ ការងារ 
នៃ វទិៃយា សា្ថាន ស្លកឹ រតឹចពំោះ ការ- 
បង្កើត បណា្ណា ល័យ សម្ដៃច ម៉ៃ។ 
យើង ពតិ ជា មន ការ រជំលួ ពៃះ- 

ហឫទយ័ យ៉ាង កៃលៃង  ដៃល 
វិទៃយា សា្ថាន ស្លឹក រឹត បាន សមៃច 
កំណត់ យក ឈ្មោះ របស់ បណា្ណា - 
ល័យ ដ៏បវ រនៃះតាម ពៃះនាម 
របស់ យើង »។ 

លោក ឆងំ យ ុបញ្ជាក ់ ទៀត 
ថា  បណា្ណា លយ័ សម្ដៃច ម៉ៃ មន 
តម្កល ់ទកុ នវូ សៀវ ភៅ បៃមណ 
ជាង ៣ ០០០កៃបាលនិង ឯក សា រ 
ចំនួន ២ ៨០០ បៃអប់ដៃល បៃមៃ - 
បៃមូល ដោយ លោកឯក អគ្គរា ជ  
ទូត បណ្ឌិត ហូលី យ៉ូ អៃ ជៃល 
េ្រដសក្នុង អំឡុង រយៈ ពៃល ជា - 
ចៃើន ឆ្នានំៃការ ងារ ចង កៃង កត់ - 
តៃឯក សារ របស់ លោក ស្ដពីីរា ជ- 
វងៃសានុ វងៃស និង បៃវត្តិ សាស្តៃ 
បៃទៃ ស កម្ពុជា ។ 

 ឯកសារ ដៃល តម្កល់ នៅ ក្នុង 

បណា្ណា ល័យ សម្តៃច ម៉ៃ រួម មន 
សៀវ ភៅ ជាចៃើន ទៀត ស្ដីពី 
បៃវត្តិ សាស្តៃ បៃទៃស កម្ពុជា 
និង ឯក សារ ស្តីពី របប កម្ពុជា 
បៃជា ធិប តៃយៃយ ( ១៩៧៥-
១៩៧៩ )យ៉ាង ហោច ណាស់ 
១ លាន ៧សៃន ទំព័រដៃល សៃវ-  
ជៃវ ដោយ បុគ្គលិក មជៃឈ មណ្ឌ ល  
ឯក សារ កម្ពុជា អស់ រយៈ ពៃល 
បៃមណ ជាង ២០ ឆ្នា ំកន្លង មក ។ 

ទន្ទឹម នឹង នៃះ បណា្ណាល័យ 
សម្តៃ ច ម៉ៃ ថៃម ទាងំ មន តម្កល ់
នវូ ឯកសារ ក្នងុ ទមៃង ់ដទៃទៀត 
ដូច ជារូបថត  ភាព យន្ត និង ខៃសៃ - 
អា ត់ សំឡៃង ជាចៃើន មុឺន នាទី 
របស់ ជន រងគៃះ ក្នុង សម័យ 
ខ្មៃរ កៃហម ដៃលតៃូវ បាន ធ្វើឲៃយ 
ទៅជា ទមៃង់ ឌីជី ថល មន គុណ- 
ភាព ខ្ពស់ ដើមៃបី ធានា ដល់ ការ 
អភិរកៃស លើឯក សារ ឲៃយ បាន គង់ - 
វងៃស និង ផ្តល់ ភាព ងាយ សៃួល 
ដល់ សាធា រណ ជន ក្នងុ ការ បៃើ - 
បៃស់  ។

លោក ដៀប សុផល អ្នក- 
សៃវ ជៃវ បៃវត្តិ សាស្តៃ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ពី មៃសិល មិញ 
ថា ការ បង្កើត បណា្ណា ល័យ នៃះ 
វាជា រឿង សំខាន់ ណាស់ ពៃះ 
បណា្ណា ល័យជា កន្លៃង តម្កល់  
ឯក  សារ ហើយ ឯកសារ នោះ 
ទៀត សោត វាជា មូល ដា្ឋាន នៃ 
ការ  សៃវ ជៃវ វិទៃយា សាស្តៃ។

លោក បន្ត ថា៖«ការ សៃវ ជៃវ  
នីមួយ ៗ  មិន មៃន ធ្វើ ភា្លាម ចៃញ 
លទ្ធផល ភ្លៃត នោះទៃ  គតឺៃវូ ការ 
គា្នា ចៃើន... អី៊ចឹង ការ ធ្វើ បណា្ណា   - 
ល័យ នៃះទី១ គឺការ តម្កល់ ឯក- 
សារ អាច ឲៃយយើង ងាយ សៃវ- 
ជៃវ រក បៃភព ដើម នៃ រឿង ហៃត ុ
និង ផល  បច្ច័យ របស់ វាផៃសៃង ៗ  
មយួ ទៀត យើ ង អាច ទៅ អង្គយុ 
អាន អង្គុយ សៃវ  ជៃវ »៕  

សមត្ថកិច្ច...

បណ្ណាល័យសម្តេចម៉េ...

ក្រមុជនត្រវូចោទ(បិទមុខ) ព្រលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ  ។ រូបថត ប៉ូលិស

លោកនេតសាវឿន៖ការជេើសរើសស្នងការថ្មខីេត្តកំពង់ធំ
ពីខេត្តផេសេងដោយសារខកចិត្តនឹងអតីតស្នងការ

មុំ គន្ធា

កំពង់ធំៈ អគ្គ ស្នងការ នគរ- 
បាល ជាតិ  លោក នៃត សាវឿន  
សមៃច ជៃើសរីស យក មៃ ដកឹនា ំ
ថ្មី នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរ បាល  ខៃត្ត  
ក ំពង ់ធ ំមក ព ីខៃត្ត ផៃសៃង  ដោយ  សារ   
អតីត ស្នងការខៃត្ត នៃះ ៣ ជំ នាន់ 
មក ហើយ បាន ធ្វើឱៃយ លោក មន 
ការខក ចតិ្ត នងិ ទទលួ ភាព អាម៉ាស ់   
ដោយសារ ទង្វើ របស់ ពួក គៃ។

ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីបៃកាស ផ្ទៃ រភារកចិ្ច 
និង តៃងតាងំ មុខតំណៃង ស្នងការ  
នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
កំពង់ធំ  ពី មៃសិលមិញ  លោក  នៃត 
សាវឿន  លើកឡើង ថា  លោក 
បានជៃើសរីស លោក ម៉ៃន លី    
ស្នងការ  ខៃត្ត ឧត្តរមជ័យ  មក កាន ់
តំណៃង ស្នងការ ខៃត្ត កំពង់ធំ  
ដៃល ស្នងការ ថ្មីនៃះ មិនមៃន ជា 
មនៃ្តី ក្នុង ខៃត្ត នៃះ។

លោក មន បៃសាសន៍ថា ៖        
« ទោះ  បីជា ចង់ ឬ មិន ចង់  ខ្ញុំ តៃូវ តៃ 
និយយ ពី មូលហៃតុថា  ហៃតុអ្វី 
បានជា ខ្ញុំ ប្តូរ ឧត្តមសៃនីយ៍  ម៉ៃន 
លី  ពី ឧត្តរមនជ័យ មក កាន់ ខៃត្ត 
កពំងធ់?ំ  ខ្ញុ ំសុ ំទោស បៃជាពលរដ្ឋ 
និង គណៈបញ្ជាការ ឯកភាព  និង 
កងកម្លាងំ បៃដាប ់អាវធុ ខៃត្ត ទាងំ- 
អស ់ដៃលខ្ញុ ំមនិ ជៃើសរសី បង ប្អនូ   
កម្លាងំ ក្នងុ ខៃត្ត កពំងធ់ ំឡើង ធ្វើ ជា 
ស្នងការគឺ ដោយ សារតៃ អ្នកដឹក- 
នាំ នៃ ស្នង ការ ខៃត្ត នៃះ ៣ ជំនាន់ 
មក ហើយ មនទម្លាប់ មួយ  គឺ ប្តឹង  
ហើយ ខ្ញុំ សុំ សរុប ឱៃយ ការប្តឹងផ្តល់ 
និងការ បៃក បាក់  ខ្ញុំ ចាត់ទុក មៃជា 
អ្នក ទទួល ខុស តៃូវ មុន គៃ» ។

លោក នៃត សាវឿន  លើកឡើង 

ទៀតថា  មៃ ជា បញ្ជាការ  មៃ ជា ឪ- 
ពកុ ម្តាយ  មៃជា អ្នក ទទលួ ខសុតៃវូ 
ផ្លូវ ចៃបាប់  និង នយោ បាយ មុន គៃ។

អគ្គ ស្នងការ នគរបាល ជាតិ 
រូបនៃះ បាន ណៃនាំ ដល់ ស្នងការ 
ខៃត្ត កពំងធ់ ំថ្ម ី លោក  ម៉ៃន ល ី តៃវូ 
ពងៃងឹ គណុភាព ស្នងការ  នងិ មន្តៃ ី
នគរបាល ទាំងអស់  ក្នុង នាម ជា 
កង កម្លាំង តៃូវមន សមត្ថភាព  
វន័ិយ គុណធម៌  សលីធម៌ និង យក- 
ចតិ្ត ទកុដាក ់បបំន៉  បើក វគ្គបណ្តុះ- 
បណា្តាល  និង ការរៀនសូតៃ។ 
ជាពសិៃស ស្ថតិ ក្នងុ ដណំាក ់កាល 
នៃ  ជំងឺ ឆ្លង កូវីដនៃះ តៃូវ ចៃះ រៀន 
រស់នៅ តាម របៀប ថ្មី  ទាំង ការ បំ- 
ពៃញ ការងារ  ទាងំ ការធ្វើការ  ពៃម- 
ទាំង ការបៃកប របរ អាជីវកម្ម។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ស្នងការ 
ខៃត្ត កំពង់ធំ ៣ជំនាន់ ហើយ ដៃល 
មនិ បានធ្វើការ ដោះ ដរូ។ ដចូ នៃះ- 
ហើយ ខ្ញុ ំសុឱំៃយ នាយ  នាយរង  មនៃ្ត-ី 
នគរបាល របស់ យើង តៃូវគិត ពី 
បុគ្គល ផង  កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ ពូជ អមៃបូរ 
យើង  នងិ សៃកុ កណំើត របស ់យើង 
ផង។ យើង តៃូវ គិត ពី កិត្តិយស 
របស់ យើង ទាំង អស់ គា្នា»។

លោក ម៉ៃន ល ី  ថ្លៃង ក្នងុ ឱកាស 
ឡើង កាន់ តំណៃង   បាន ប្តៃជា្ញា ក្នុង 
ការការពារ  ធានា នូវ សុវត្ថិ ភាព  
គោរព  នងិ អនវុត្តឱៃយ បាន មុងឺម៉ាត ់
តាមចៃបាប់ បញ្ញតិ  បទបញ្ជា  និង 
គោលការណ៍ របស់ ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់។

លោក ថ្លៃងថា ៖«សុ ំប្តៃជា្ញា ធ្វើ ការ- 
ដឹកនាំ មនៃ្តី កៃម ឱវាទ បៃកប 
ដោយ គុណធម៌  តម្លាភាព  បង្កើន 
ចំណង សាមគ្គីភាព  គុណ ភាព 
មនៃ្តី ទាំង សមត្ថភាព ជំនាញ  ឱៃយ 

មន វិន័យ  សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូរ បៃកប- 
ដោយ កៃម សីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ»។

ស្នងការ ថ្មី រូបនៃះសនៃយា  ខិតខំ 
កសាង អង្គភាពនៃ ស្នង ការដា្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត កពំងធ់ ំឱៃយ សក័្តសិម 
ជាបង្អៃក ផ្នៃក សន្តិសុខ យ៉ាង រឹង- 
មំ សមៃប់ បៃជា ពលរដ្ឋ។

ទាក ់ទងនងឹ ការប្តៃជា្ញា របស ់ស្នង- 
ការ ថ្មនីៃះ  លោក នៃត សាវឿន  ស្នើ 
ឱៃយ មនៃ្ត ីទាងំអស ់ដៃល បាន ចលូរមួ 
ក្នុង ពិធីនៃះ ធ្វើ ជា សាកៃសី និង តាម- 
ដាន  នូវ សកម្មភាព  ចំពោះ ពាកៃយ 
សនៃយា នៃះ។  លោក សងៃឃមឹថា  មនៃ្ត ី 
កៃម ឱវាទ នឹង រួមគា្នា សហ ការ  
ដើមៃបី ឱៃយ ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត នៃះ ទទួល- 
បាន ជោគជ័យ ដើមៃបី ទាំងអស់ គា្នា ។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករណី របស់ លោក  
អ៊ុក កុសល  អតីត ស្នងការ ខៃត្ត 
កំពង់ធំ  ដៃលតៃូវ បាន ដកហូត 
តួនាទី បនា្ទាប់ ពី តៃូវ បាន រក ឃើញ 
ថា បានបៃពៃឹត្ត ការបៀតបៀន 
កៃរខា្មោសលើ មនៃ្តី នគរបាល នារី 
របស់ ខ្លួន  លោក នៃត សាវឿន 
បញ្ជាក់ ថា  លោក បាន ពិចារ ណា 
លើ ចំណុច ២  ទី១  គឺ ដោះ សៃយ 
តាមចៃបាប់  និង ទី២ ដោះសៃយ 
តាម វិន័យ នគរបាល។ លោកថា  
ការ ដោះសៃយ តាម ចៃបាប់ អាច 
នឹង  មនការ លំបាក  ដោយសារ 
ករណ ីនៃះ កើតឡើង យរូ មកហើយ  
និង កៃរខា្មោស  (ភាពខា្មោសអៀន 
របស់ ជន រង គៃះ ) ។ 

លោក ថាករណនីៃះ ទៅ តលុា ការ   
មិន បៃកដថា ជន ជាប់ ចោទ ចាញ ់ 
ឬ ជន រងគៃះ ឈ្នះ ទៃ។ ដូច្នៃះ   
លោក សមៃច ដោះសៃយ  ដាក់ក-ំ 
ហសុ  ផ្នៃករដ្ឋបាល។  ការដាក ់ទោស   
នៃះ ធំ ជាង ចៃបាប់ ទៅ ទៀត ៕

ក្នងុ បណ្ណា ល័យ ន្រះ  
គឺ យើង មាន ទាំង ឯក សារ 
សម័យ ខ្ម្ររ ក្រហម  ឯក សារ  
ទាក់ ទង នឹង ព្រះ បរម រតន -  
កោដ្ឋ ឯក សារ អនគត 
របស់ ក្រុម គ្រួសារ...
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃមុ ការងារ តៃតួ ពិនិតៃយ 
រួម  នៃ  បណ្តា បៃទៃស អាសីុ ប៉ាសីុ - 
ហ្វិក  អំពី  កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ  ហៅ កាត់ ថា ICRG-JG 
របស់  កៃមុ ការងារ  ហិរញ្ញវត្ថ ុ FATF 
បន កត់ សម្គល់ ពី កិច្ច បៃងឹ បៃង 
របស់ កម្ពជុា  ក្នងុ ការ អនុវត្ត ផៃន ការ 
សកម្មភាពនិង ការ ដាក់ ឲៃយ បៃើ បៃ ស់ 
ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ សម្អាតបៃក់ និង ចៃបា ប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទោះ បីស្ថតិ ក្នងុ ស្ថានភាព 
បៃឈម  នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ ដោយ។

ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពជុា កាល ពីថ្ងៃ  
ទី ១៤ ខៃ កញ្ញា បន រៀបចំ កិច្ច បៃជំុ 
មួយ តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ ជាមួយ នឹង 
កៃមុ ការងារ  តៃតួ ពិនិតៃយ  រួម នៃ បៃទៃ ស 
អាសីុ ប៉ាសីុហ្វកិ អំពី  កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ អន្តរជាតិ ហៅ កាត់  ICRG-J G 

ដើមៃបី ពិនិតៃយ និង ពិភាកៃសា លើ រប យ - 
ការណ៍ វឌៃឍនភាព នៃ ការ អនុវត្ត ផៃន-   
ការ សកម្មភាព ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃឆំ ង 
ការ លាង សម្អាតបៃក់ហិរញ្ញ បៃប ទា ន  
ភៃរវកម្ម និង ហិរញ្ញ បៃបទាន ដល់ ការ 
រីក សយ ភាយ អាវុធ មហា បៃល័យ ។ 
នៃះ បើ តាម សៃកចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ - 
មន របស់ ធនាគារ ជាតិ។

ធនាគារ ជាតិ បញ្ជាក់ ថា នៃះ ជា 
កិច្ច បៃជំុ លើក ទី ៤ ជាមួយ នឹង កៃមុ 
ការងារ ICRG-JG ដៃល ជា កៃមុ 
មួយ នៃ កៃុមការងារ  ហិរញ្ញវត្ថុ  
FATF។ នៅ ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ នៃះ បន 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម អំពី វឌៃឍនភាព  នៃ ការ 
អនុវត្ត ផៃន ការ សកម្ម ភាព ដៃល នៅ 
សៃស សល់ ដើមៃបី ឲៃយ កៃមុ  អ្នក វាយ- 
តម្លៃ នៃ  ICRG-JG ពិនិតៃយ លើ 
របយការណ៍ សមៃប់ ដាក់ ជូន 
មហា សន្នបិត របស់ កៃមុ ការងារ 

ហិរញ្ញវត្ថ ុ នៅ ចុង ខៃ តុលា ខាង មុខ។ 
កិច្ច បៃជំុ នៃះ  ចូលរួម ដោយ មន្តៃី  
កម្ពជុា  ពី ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ចំនួន  ៦០ 
រូប ជាមួយ និង ភាគី  ICRG-JG 
ចំនួន៣២រូប ដៃល មន សម ស - 
ភាព មក ពី បៃទៃស ចិន ឥណ្ឌា ជបុ៉ន 
អាល្ល ឺម៉ង់ អាមៃរិក បរំាង អង់ គ្លៃស 
អូស្តៃលី នូវៃលសៃឡង់ គណៈ- 
កម្មាធិការ សភា អឺរុ៉ប និង ស្ថាប័ននៃ 
កៃមុ ការងារ ហិរញ្ញ វត្ថ។ុ សៃចក្ដ ី- 
បៃកាស ព័ត៌មនរបស់ ធនាគារ ជាតិ 
បញ្ជាក់ ថា៖«កៃយ ពី បន ជួប បៃជំុ 
ជាមួយ បៃតិភូ តំណ ង កម្ពជុា  កៃមុ 
អ្នក វាយ តម្លៃ នៃ  ICRG-JG បន 
កត់ សម្គល់ ពី កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ  បៃង 
របស់ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ  ក្នងុ ការ អនុវ ត្ត 
តាម ផៃនការ សកម្ម ភាពដូច ជា ប ន 
ដាក់ ឲៃយ បៃើ បៃស់ ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ 
បៃឆំង ការ សម្អាត បៃក់  និង ហិរ ញ្ញ - 

បៃបទាន ភៃរវកម្ម ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ ជួយ 
គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ផ្នៃក ចៃបាប់ ក្នុង 
វិស័យ ពៃហ្មទណ្ឌ  និង ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ 
បៃឆំង ហិរ ញ្ញ  បៃបទាន ដល់ ការ រីក- 
ស យ ភាយ អាវុធ មហា បៃល័យ» ។ 

កៃ ពី នៃះ កៃមុ ការងារ ICRG-
JG ក៏ កត់ សម្គល់ ពី ការ ពងៃងឹ ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ បុគ្គល រាយ ការ ណ៍ 
(វិស័យឯកជន) ការ សុើប អង្កៃត  
ការ ចោទ បៃកាន់  ការ កាត់ ទោស  
និង ការ រឹប អូស ទៃពៃយ ពាក់  ព័ន្ធនឹង 
បទ ល្មើស សម្អាត បៃក់  និង ការ 
បណ្ដះុ  បណ្តាល  បង្កើន សមត្ថភាព 
របស់ មន្តៃ ីអនុវត្ត ចៃបាប់ ទោះ បី កម្ពជុា  
កំពុង បៃឈម  នឹង ការ រីក រាល ដាល 
ជំងឺ   កូវីដ១៩ ក៏ ដោយ។ 

កាល ពី ចុង ខៃ មិថុនា កម្ពជុា បន 
ដាក់ ឲៃយ បៃើ បៃស់ ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ 
បៃឆំង ការ  សម្អាត បៃក់ និង ហិ- 

រញ្ញ បៃប ទាន ភៃរវកម្ម ចៃបាប់ស្ដ ីពី ការ 
បៃឆំង ដល់ ការ រីក សយភាយ 
អាវុធ មហា បៃល័យ និង ចៃបាប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ មួយ ចំនួន ទៀត។ 

កាលពី ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ មុន កៃុម- 
ការងារ ហិរញ្ញវត្ថ ុ FATF បន 
 ដាក់ កម្ពជុា ក្នងុ បញ្ជ ីបៃផៃះ ស ជា 
ថ្ម ី បុ៉ន្តៃ ការ ដាក់ ក្នងុ បញ្ជ ីនៃះ តៃវូ 
បន មន្តៃ ីកម្ពជុា បញ្ជាក់ ថា ដោយ- 
សរ តៃ FATF បន ប្ដរូ លក្ខ ខណ្ឌ 
មួយ ចំនួន ។

លោក បិុច ពិសី នាយក បៃតិ- 
បត្ត ិអង្គការ តម្លាភាព កម្ពជុា បន 
ថ្លៃង ថា ៖«ការ មន កៃប ខ័ណ្ឌ ចៃបាប់ 
និង  កៃបខ័ណ្ឌ បញ្ញត្តិ កម្ម គឺ ជា 
ជំហាន វិជ្ជមន មួយ  នៅ ក្នងុ ទិស- 
ដៅដ៏ តៃមឹ តៃវូ។ ទោះ យ៉ាង ណ 
ដើមៃបី ឲៃយ កម្ពជុា តៃវូបន ដក ចៃញ  
ពី បញ្ជ ីបៃផៃះ របស់  FATF ចៃបាប់ 

តៃូវ តៃ អនុវត្ត បៃកប ដោយ បៃ- 
សិទ្ធភាព។ ការ ខ្វះ ចន្លាះ ក្នងុ ការ 
អនុវត្ត ចៃបាប់  នៅ តៃ ជា ក្ដ ីបរ ម្ភ យ៉ាង 
ខា្លាងំ នៅកម្ពជុា»។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សម្អាត បៃក់ នៃះ 
កាល ពី សប្ដាហ៍ មុនសមត្ថកិច្ច កម្ព ុជា  
បន បង្កៃប ករណី ឆបោកនិង សម្អា ត 
បៃក់ មួយ នៅ ភ្នពំៃញ បនា្ទាប់ ពី រក- 
ឃើញ  មន ការ វៃរ បៃក់ ចៃញ ពី ធនា - 
គារ នៅ អាមៃរិកចូល មក គណនី 
ធនា  គារ មួយ ចំនួន នៅ កម្ពជុា ។ ក្នងុ 
បៃតិបត្តកិារ នៃះ មន កា រឃាត់ ខ្លនួ 
ជ ន សងៃស័យ ៥ នាក់ ក្នងុ នះជន- 
ជាតិ នីហៃសៃរីយ៉ា  ៤ នាក់ និង សៃ្ត ីខ្មៃរ 
ម្នាក់។ អ្នក ទំាង ៥ តៃវូ បន ស លា- 
ដំបូង រាជ ធានី សមៃច ឃំុ ខ្លនួ នៅ 
ពន្ធនា គារ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៧ កញ្ញា។ 
នៃះ បើ តាម  គៃហ ទំព័រ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរ បល ជាតិ៕
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ពោធិ៍សាត់: សលា ដំបូង ខៃត្ត 
ពោធិ៍សត់ ពី មៃសិល មិញ បន សមៃ ច 
ឃំុខ្លនួ មន្តៃ ីយោធា ម្នាក់ កៃម បទ 
ចោ ទ«ឃាត កម្ម គិតទុក ជាមុន» 
តាម មតៃ ២០០ នៃ កៃម ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ បនា្ទាប់ ពី សមត្ថកិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ 
ពាក់ព័ន្ធ ការបញ់សម្លាប់ បុរស ម្នា ក់  
នៅក្នងុ វង់ ផឹកសីុ ជាមួយ គា្នាកាល ពី 
ថ្ងៃទី ១៨ ខៃ កញ្ញា ស្ថតិ នៅ ភូមិ ថ្មី 
ឃំុ ត្នាត ជំុ សៃកុ កៃគរ។

លោក ហៃង ដូ នី ន អ្នក នំាពាកៃយ 
សលា ដំបូង ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់  ថ្លៃង 
ថា ជន សងៃស័យ  ឈ្មាះ បៃក់ សុផ ល 
អាយុ៥៧ ឆ្នាតំៃវូបន លោក ចៅ- 
កៃម សុើបសួរ សមៃច ឃំុខ្លនួ« បទ 
ចោទ ឃាតកម្ម គិត ទុក  ជា មុន តាម 
មតៃ ២០០ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ។ 
ខ្ញុ ំមិន ទាន់ ដឹង ថា តៃវូ បើក សវនាកា - 
ពៃលណ  ទៃ»។

លោក ស ថៃ ង ស្នងការ នគរ - 
បល ខៃត្តពោធិ៍សត់  ថ្លៃង ពី មៃសិល - 
មិញ ថា៖«មន្តៃនីគរបល នៃ ស្នង - 
ការដា្ឋាន នគរ បល ខៃត្ត បន សក - 
សួរ ចប់ ហើយ បន បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ ហើយ បុ៉ន្ដៃ ខ្ញុ ំមិនទាន់ ដឹង 
តុលាការ គៃ សមៃច បៃបណ ទៃ »។

លោក ឃុន រី នាយរង ផ្នៃក 
សន្ដសុិខ  នៃ អធិការដា្ឋាន នគរបល 
សៃកុ កៃគរ  ថ្លៃង ពីថ្ងៃ ទី ២០ ខៃកញ្ញា 
ថា ជនសងៃស័យ ជា មន្តៃ ីយោធា ថា្នាក់ 
វរសៃនីយ៍តៃ ីមន តួនាទី ជា នាយ- 
រង  ការិយល័យ ហ្វកឹហ្វនឺ កង ពល- 
តូ ច  អន្តរាគមន៍ លៃខ១៤សៃុក 
កៃគរ ។ លោក បន្តថា ការឃាត់ខ្លនួ 

នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ពី ជនសងៃស័យ 
បន បញ់  តៃវូ បុរស ឈ្មាះ នួន ទូច 
អាយុ៣៥ឆ្នាំ ស្លាប់ នៅ ភូមិ-ឃំុ 
ខាងលើ។ ករណីនៃះ កើតឡើង 
ខណៈ ជនសងៃស័យ ផឹកសៃ សៃវឹង 
ហើយ ទាស់សម្ដ ីជាមួយ ជនរង គៃះ 
ក៏ ឈា ន ដ ល់  ការ ផ្ទះុ អាវុធ១គៃប់ 
តៃវូចំ កៃម ឆ្អងឹ ជំនីរ ខាង ឆ្វៃង ជន -  
រងគៃះធា្លា យមក ឆ្អងឹជំនីរ ស្ត ំស្លា ប់ 
ភា្លាមៗនៅក្នងុ វង់ ផឹកសីុ ជា មួ យ គា្នា ។ 
« កៃយ កើតហៃតុ ភា្លា ម ហ្នងឹសម ត្ថ  - 
កិច្ច ជំនាញ យើង បន ស ហការ ជា - 
មួយ មន្តៃ ីកងរាជអាវុធហត្ថ សៃកុ 
កៃគរ ចុះ ធ្វើ អន្តរា គមន៍ហើយ យើ ង 
បនធ្វើ កោសលៃយ វិច័យ និង ឈាន 
ទៅ ចាប់ ខ្លនួ ជនសងៃស័យ បន នៅ 
រសៀល ថ្ងៃទី១៨កញ្ញា ជា ថ្ងៃ កើ ត- 
ហៃតុខណៈ ជន សងៃស័យ បនរ ត់ទៅ  
លាក់ខ្លនួ នៅផ្ទះ ពលរដ្ឋ ជិត នះ» ។

ភ្នំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ មិនអាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទាក់ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃ ម 
ពី កៃមុគៃសួរ និង សច់ ញាតិ ជន- 
រង គៃះ  ប នទៃ  កាល ពី មៃសិល មិញ ។

តាម មតៃ២០០ នៃ កៃម ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ ឃាតកម្ម គិត ទុក ជាមុន តៃវូ 
ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនាគារ អស់ - 
មួយជីវិត។ ចំណៃកឯ អំពើ ណ - 
មួយ ដៃល បង្កឡើង ដោយ បុគ្គល 
ណ  ម្នាក់ តៃ ដោយ អ ចៃតនា គឺ  តៃវូ 
ចាត់ ចូលក្នងុ មតៃ ២០៧ នៃ កៃម- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដៃល បើតាម មតៃ នៃះ  
បទ មនុសៃសឃាត ដោយ អ ចៃត នា  
តៃវូ  ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធនាគារ ពី  ១ 
ឆ្នាទំៅ២ឆ្នា ំនិង តៃវូ  ពិន័ យ  ជា បៃក់  
ចំនួន ពី ២ លានរៀល ទៅ៦លាន 
រៀល៕
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កំពង់ស្ពឺៈ បៃធាន អង្គការ- 
បៃឆំង អំពើពុករលួយ ទប់ស្កាត់ 
ការបំផ្លាញ ធនធាន ធម្មជាតិ និង 
ការពារ សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ (ACN-
CIPO) លោក ជា ហា៊ាន  ដាក់- 
លខិតិ ទៅ លោក ស ខៃង  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ  ថ្ងៃនៃះ សុឲំៃយ ជយួ 
អន្តរាគមន ៍ទៅ រដ្ឋបល ខៃត្ត កពំង-់  
ស្ពឺ  ដក ហតូ ដ ីជាង ១៥០ ហកិតា 
ព ី កៃមុ ឈ្មញួ ទកុជា  សមៃបត្ត ិរដ្ឋ វញិ ។ 
លោក ថា មន ឈ្មញួ លចួ លក ់ដ ីពៃ   
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ ឱ រា៉ាល់ ។

លោក ជា ហា៊ាន  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍  ព ីមៃសិលមញិ ថា  លោក កពំងុ 
រៀបចំ សរសៃរ លិខិត ១ ចៃបាប់ 
ដាក់  ទៅ លោក  ស ខៃង  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង មហាផ្ទៃ នៅ ថ្ងៃទី២២  
ខៃកញ្ញា នៃះ  ស្នើសុំ ជួយ អន្តរា- 
គមន៍ ទៅ រដ្ឋបល ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  
ដើមៃបី ដកហូត ដីពៃ ដៃនជមៃក- 
សត្វពៃ ភ្ន ំឱរា៉ាល ់ជាង ១៥០ ហកិ តា  
ព ីលោក សៃ ីសៀង សម៉ៃន  ទកុ ជា   
សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ។ ទីតាំង ដីពៃ នៃះ 
ស្ថិតនៅ ភូមិ សៃ កិន  ឃុំ តៃពាំង- 
ជោរ  សៃុក ឱរា៉ាល់  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ។

លោក បន្តថា  លោក សៃី សៀង 
សម៉ៃន  បន ឃបុឃតិ គា្នា ជាមយួ 
អាជា្ញាធរ  លួច លក់ ដីពៃ ដៃន- 
ជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ ឱរា៉ាល់ កាលពី  
២សប្ដាហ៍ កន្លង ទៅនៃះ  បនា្ទាប់ពី 
លោកសៃី បន ដឹកនាំ បក្ខពួក 
ឈូស ឆយ  រំលោភ យក កាលពី 
ឆ្នា២ំ០១៨។ ប៉នុ្ដៃ កាលនះ  លោក   

បន ប្ដងឹទៅ រដ្ឋបល ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ
ឲៃយ ដកហតូ ដ ីនៃះ ម្ដង រចួមក ហើយ ។ 
សៃបត់ៃ ថ្មីៗ  នៃះ  លោកសៃ ីបន- 
លចួ លក ់ដ ីទហំ ំ១៥០ ហកិតា ទៅ 
ឲៃយ ឈ្មួញ  ផៃសៃង ទៀត  ដោយ មិន 
គោរព តាម ដកីា ដកហូត របស ់រដ្ឋ- 
បល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ។

លោក ជា ហា៊ាន  បញ្ជាកថ់ា ៖«ខ្ញុ ំ
សូម ស្នើ ឲៃយ កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង 
ភាគ ីពាកព់ន័្ធ បើក ការសុើបអង្កៃត 
អ្នក នៅ ពកីៃយ ខ្នង ការលក ់ដពីៃ 
ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស នៅ ភូមិ សៃកិន 
នៃះ។ ពោល គ ឺខ្ញុ ំសុ ំប្ដងឹ ឲៃយ មោឃ- 
ភាព រាល់ លិខិត កាន់កាប់  និង 
ទិញ លក់ ដីពៃ តំបន់ នះ ដោយ 
ខុសចៃបាប់ ទាំងអស់  ហើយ ដីពៃ 
នៃះ តៃូវ រកៃសា ទុកជា សមៃបត្តិ របស់ 
រដ្ឋ ដដៃល  និង សុំ ឲៃយ ដាំ ដើមឈើ 
ឡើង វិញ។ រីឯ ជន ល្មើស  តៃូវតៃ 
ផ្ដនា្ទាទោស តាមចៃបាប់ ស្ដីពី តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ»។

មៃឃុំ តៃពាំង ជោរ  លោក  ទៃព 
ណៃម  ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ ថា  លោក 
បនឃើញ លិខិត ទិញ- លក់  និង 
ផ្ទៃរ កម្មសទិ្ធ ិដធី្ល ីនៃះ ដៃលមន ចុះ- 
ហត្ថលៃខា ទទួល ពី មៃភូមិ សៃ- 
កិន  លោក អឹុម សន ប៉ុន្ដៃ លោក 
មនិបន ចុះហត្ថលៃខា ទទលួ ស្គល ់ 
ឬ អនញុ្ញាត ឲៃយ មនការ ទញិ លក ់ទៃ  
ដោយ  ទុក លខិិតនះ នៅ រដ្ឋបល 
ឃុំ តៃពាំង ជោ រនៅ ឡើយ។ ពៃះ 
ដ ីតបំន ់នៃះ ការពារ ដោយ ពៃះ រាជ- 
កៃឹតៃយ  និង មន ដីកា ដកហូត ពី 
រដ្ឋបល ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ ទៀត ផង។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ខ្ញុ ំមនិបន- 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ទិញ លក់ ទៃ  ពៃះ 
ជាដី រដ្ឋ ដៃល ការពារ ដោយ ពៃះ- 
រាជកៃឹតៃយ  និង មន ដីកា ដកហូត 
ពី ខៃត្ត ទៀត។ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ អត់ ហា៊ាន 
សុ ីេញទញិ លក ់ដ ីអ ីទៃ  ឥឡវូ ល ិខតិ   
ហ្នឹង ខ្ញុំ បន បង្កក ទុក ចោល  នៅ 
សលាឃុំ តៃពាំង ជោ ហើយ  មិន - 

មន ការទិញ លក់ អ្វី ទៀត ទៃ»។
លោក អឹមុ សន  មៃភមូ ិសៃ កនិ 

និយយ ពី មៃសិលមិញ ថា  លោក 
ធា្លាប ់បនដងឹ ព ីការទញិ លក ់ដពីៃ 
តំបន់ភ្នំ ឱរា៉ាល់ កាលពី ឆ្នាំ២០១៨ 
មៃន  ប៉នុ្ដៃ ថ្មីៗ នៃះ លោក មនិបន- 
ចុះ ហត្ថលៃខា ឲៃយ លោក សៃ ីសៀង 
សម៉ៃន  ទៀត ទៃ។ ពោល គឺ  ថ្មីៗ 
នៃះ លោក មនិបន ចុះ ហត្ថលៃខា 
ទិញ លក់ ដី នៅ តំបន់ នៃះ ទៃ។

លោក ថា ៖«កាលព ីឆ្នា ំ២០១៨   
កន្លងមកខ្ញុ ំធា្លាប ់ដងឹ អ៊ចីងឹ   មៃន  គ ឺគៃ   
នាគំា្នា ទញិ លក ់ដ ីហ្នងឹ  តៃ ឥឡវូ នៃះ  
អត ់មន ទៃ។ ខ្ញុ ំអត ់ហា៊ាន សុញីៃ ទៃ  
ពៃះ ការ ពារ  ដោយ ពៃះរាជកៃឹតៃយ 
ទុក ជា តំបន់ ការពារ របស់ រដ្ឋ ជា 
យូរ ឆ្នាំ ហើយ»។  

លោក សៃសីៀង សម៉ៃន  តៃវូ ជា   
ភរិយ  លោក  អ៊ូ សំរៃច ចៃស្ដា  
ដៃល តៃវូបន គៃ ស្គល ់ថា  ជា មន្តៃ ី
យោធា  មិនអាច ទាក់ ទង សុំ ការ 
បំភ្លឺ បន នៅឡើយ ទៃ ពី មៃសិល មិញ ។

តាម ដកីា ស្ដពី ីការបដសិៃធ  នងិ 
ដកហូត ដី ពៃជាង ១៥០ ហិក តា 
នៅ ដៃនជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ ឱរា៉ាល់ 
របស់ រដ្ឋបល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ចុះ-  
ថ្ងៃទី២៦ តុលា  ឆ្នាំ២០១៨ បន-   
បៃកាស បដិសៃធ  និង ដកហូត ដី 
ពៃ  ឈើ ដៃល បនកាប់រាន  ដុត  
ឈសូ ឆយ  នងិ ហ៊មុពទ័្ធ កានក់ាប ់ 
ដើមៃបី វាត យក ដ ីធ្វើជា កម្មសទិ្ធ ិសរបុ    
ជាង ១៥០ហកិតានៅ ទតីាងំ  ខាង- 
លើ នៃះ។ បទ បៃបញ្ញត្តិ ទាំង ឡាយ   
ណ ដៃល មន ខ្លឹមសរ  ផ្ទុយ នឹង 
ដីកា នៃះតៃូវ ទុកជា និរាករណ៍៕

FATF កត់ សម្គាល់ ពី ការ ប្រងឹ ប្រង របស់ កម្ពជុា  ក្នងុ ការ ដាក់ ឲ្រយ ប្រើ ប្រស់  ច្របាប់ ស្ត ីពីការ សម្អាត ប្រក់ 

មន្ត្រ ីយោធាម្នាក់ បាញ់ បុរស ម្នាក់ ស្លាប់ ត្រវូ 
តុលាការ ចោទ ពី បទ ឃាតកម្ម គិត ទុក ជា មុន 

ប្រធានអង្គការ១ស្នើសំុរដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រជួយអន្តរាគមន៍ 
ដកហូតដីជាង១៥០ហិកតាពីឈ្មញួទុកជារបស់រដ្ឋវិញ

លោកជា ហ៊ាន ចុះពិនិតេយដីដេលគេទន្ទេនកាលពីខេសីហ នៅភ្នឱំរ៉ាល់។ រូប ជា ហា៊ាន



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀម រាបៈ អាជ្ញាធរជតិ-
អប្សរាប្កាសឲ្យបញ្ឈប់ជ
បន្ទាន់ចំពោះបុគ្គលដ្លប្-
កាសលក់ដូរដីធ្លី ក្នុងតំបន់
រមណីយដ្ឋានអង្គរដ្លជ
បត្កិភណ្ឌពភិពលោកដោយ
ព្មានថាអាចនឹងប្ឈម
វធិានការផ្លវូចប្ាប់បស្និបើមនិ
បញឈ្ប់សកម្មភាពបន្ទាប់ពីមាន
បគុ្គលមយួចនំនួនៅត្បក្ាស
លក់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់តាម
បណ្តាញសង្គមហ្វ្សប៊ុក។
អាជ្ញាធរជតិអប្សរាបាន

បង្ហោះនៅលើទំព័រហ្វ្សបុ៊ក
កាលពីថ្ង្ទី២០កញ្ញាដោយ
បានភា្ជាប់មកជមួយនឹងគណនី-
ហ្វ្សប៊ុកដ្លមានឈ្មោះថា
VannchheunBonjour
បន្ទាប់ពីគណនីន្ះ បានប្-
កាសលក់ដីទហំ១ំ០គណុនងឹ
២០ម៉ត្្មានទតីាងំនៅជតិផ្លវូ
៦០ម៉្ត្ដោយដីតំបន់ន្ះ
ស្ថិតក្មការគ្ប់គ្ងរបស់
អាជ្ញាធរជតិអប្សរា។
ទំព័រហ្វ្សប៊ុកដដ្លព្-

មានថាក្នុងករណីមិនព្ម

បញ្ឈប់សកម្មភាពន្ះទ្អាជ្ញា-
ធរជតិអបស្រានងឹចាតវ់ធិានការ
ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជធរមាន។
ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបង្ការការខូច-
ខាតផលប្យោជន៍របស់សា-
ធារណជនដ្លកើតឡើងពី
ការទញិដធី្លីក្នងុតបំន់រមណយី-
ដ្ឋានអង្គរអាជ្ញាធរជតិអប្សរា
ក៏សូមអំពាវនវផងដ្រដល់
សាធារណជនសមូកុំទញិដីក្នងុ
តបំន់ន្ះឱយ្សោះនងិសមូធ្វើ-
ការទាក់ទងមកកាន់អាជ្ញាធរ-
ជតិអប្សរាប្សិនបើមាន
ចម្ងល់ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
គ្ប់គ្ងដីធ្លីក្នងុតំបន់រមណីយ-
ដ្ឋានអង្គរ។
អាជ្ញាធរជតិអប្សរា បញ្ជាក់

ថា៖«ដើមប្ីអនវុត្តគោលការណ៍
ច្បាប់ក្នុងកិច្ចការអភិរក្ស និង
អភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរ
ប្កបដោយចីរភាពអាជ្ញាធរ-
ជតិអបស្រាសមូធ្វើការអពំាវនវ
ដល់បុគ្គលដ្លមានគណនី
ហ្វ្សប៊ុកVannchheun
Bonjourនងិបគុ្គលផស្ង្ទៀត
ដ្លកំពុងត្ប្កាសលក់ដីធ្លី
នៅក្នងុតបំន់រមណយីដ្ឋានអង្គរ
តាមប្ព័ន្ធទំនក់ទំនងសង្គម

ឲ្យបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពរបស់
ខ្លួនជបន្ទាន់»។
លោក រិទ្ធ វ៉ាន់ឈឿន ជ

មា្ចាស់គណនដីល្បានបក្ាស
លក់ដីក្នុងតំបន់អាជ្ញាធរជតិ-
អបស្រាបានបប្់ភ្នំពញ្ប៉សុ្តិ៍ពី
មសិ្លមញិដោយពម្ទទលួក-ំ
ហុសថាដោយសារត្ទាល់
និងតូ្វការលុយខា្លាងំទើបលោក
សមច្ចតិ្តបង្ហោះលក់ដីដល្
បានទិញបន្តពីពលរដ្ឋដទ្កាល
ពីឆ្នាំ២០១៩។លោកបញ្ជាក់
ថាដីដ្លមានទំហំ១០ម៉្ត្

គណុនងឹ២០ម៉ត្្ន្ះគឺលោក
បានទិញក្នុងតម្ល្ជិត១មុឺន-
ដលុ្លារដោយសងឃ្មឹថានងឹអាច
រសន់ៅអាស្យ័ផលបានព្ះ
មានការទទួលសា្គាល់ពីអាជ្ញា-
ធរដ្នដី។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំផ្ទាល់

គឺឈប់ហើយបានចំណយ
លុយឡើងជិត១មុឺនដុល្លារថា
ទញិទៅបានសប្ចប្ាប់អីអ៊ចីងឹ
ត្ទិញទៅធ្វើអីមនិកើតហើយ
ត្ូវត្ចូលរួមថ្រក្សាប្តិក-
ភណ្ឌជតិដ្រ។យើងក៏ខក-

បណំងហើយលយុក៏ពបិាករក
ផង។ខ្ញុំដក់លក់ន្ះគឺចាល់
ខា្លាំងម្នទ្នព្ះលុយធន-
គារមនិមានអីបង់ទ្តប្ើមនិ
អាចលក់ដីន្ះបានមានត្មនិ
លក់ហើយទៅរកអីផ្ស្ងទៅ
សា្តាយលយុដល្បានចណំយ
ទិញដីន្ះណស់»។
លោកឡុងកុសលអ្នកនំ-

ពាកយ្អាជ្ញាធរជតិអបស្រាថ្លង្ពី
ម្សិលមិញថា តំបន់រមណីយ-
ដ្ឋានអង្គរ គឺជតំបន់មានសា្ថា-
នីយបុរាណវត្ថុសំខាន់ៗដ្ល
ត្ូវការកិច្ចការពារកម្ិតខ្ពស់
បំផុត(តំបន់១)និងជតំបន់
សមប្រូសណំល់បរុាណវត្ថុដល្
ត្វូការពារទបទ់ល់នងឹការប្ើ-
ប្ស់ដីធ្លីផ្ត្សផ្តាសនិងការ-
អភិវឌ្ឍមិនសមស្ប (តំបន់
២)។លោកថាដីក្នងុតបំន់ទាងំ
ន្ះគឺមិនអាចលក់ដូរបានទ្
ហើយការលក់ទិញដីធ្លីក្នុងតំ-
បន់ន្ះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ដ្ល
មានច្ងក្នុងព្ះរាជក្ឹត្យចុះ
ថ្ងទ្២ី៨ខ្ឧសភាឆ្នា១ំ៩៩៤
ស្តីពីការកំណត់និងការចាត់-
ច្ងគ្ប់គ្ងតំបន់សៀមរាប
អង្គរនិងស្ចក្តីសម្ចចុះថ្ងទ្ី

១៦ខវ្ចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០០៤របស់
រាជរដ្ឋាភបិាលស្តពីីការកណំត់
បទដ្ឋានន្ការប្ើបស្់ដធី្លីនៅ
តំបន់១និងតំបន់២។លោក
បន្តថា៖ «ការពិតទៅអាជ្ញាធរ
ភូមិឃុំ-សង្កាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើខុស
ច្បាប់ដ្រព្ះរដ្ឋបាលខ្ត្ត
សៀមរាបបានច្ញលខិតិណ-្
នំមិនឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃំុសង្កាត់
ហ្នងឹចុះហត្ថលខ្ាលើការទញិ-
លក់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ការពារ
នោះទ្។ន្ះគឺជការទទួលខុស-
ត្ូវចំពោះមុខច្បាប់របស់អា-
ជ្ញាធរមលូដ្ឋានក្នងុការចញ្ល-ិ
ខិតបញ្ជាក់ការលក់ដូរដីហ្នងឹ»។
បើតាមលោកឡុងកុសល

មកទល់ព្លន្ះអាជ្ញាធរជតិ-
អប្សរាបានដក់ពាក្យបណ្តឹង
ទៅតុលការជច្ើនករណីរួច
មកហើយចំពោះបុគ្គលដ្ល
បានលក់ដូរដីធ្លីដ្លស្ថិត
កម្ការគប្់គង្របស់អាជ្ញា-
ធរជតិអប្សរា ខណៈលោក
ក៏សង្ឃឹមថាសារទាំងន្ះនឹង
ជយួដល់ពលរដ្ឋដទ្ទៀតកុំឲយ្
កា្លាយខ្លួនជជនរងគ្ះក្នុង
ការទិញដីនៅតំបន់ប្តិកភណ្ឌ-
ពិភពលោក៕
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ថ្ងៃអងា្គរ ទី២២ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់ ស� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ �ីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

 វ�ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា្ធា   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក្ខ រ វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ្ញ   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 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 េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កណ្តាល ៈ មាន បៃជាពលរដ្ឋ 
ចំនួន៣៥នា ក់ក្នងុ ភូមិ  ចំនួន២ នៃ  ឃំុ 
ដី ឥដ្ឋ សៃកុ កៀ ន ស្វាយ បានកើត ជំងឺ 
គៃនុ ឈី ក ជាបន្តបនា្ទាប់ សៃបពៃ ល 
កៃមុ ការ ងារ កំពុង បន្ត ដាក់ចៃញ 
វិធានការ ទប់ស្កាត់ ជំងឺ នៃះ កំុ ឲៃយ 
 រីក រាលដាល  ទៅ ភូមិ ផៃសៃង ទៀត 
ដោយ ការ បាញ់ ថ្នាំ សមា្លាប់ មូស 
និង ដាក់ ថ្នា ំអា បៃ ត នៅតាម ផ្ទះ។

លោក គួ យ បុ៊នធឿន បៃធាន 

មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្តកណ្តាល  
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថ 
ចាប់តំាងពី ដើម ខៃកញ្ញា មកទល់ 
ថ្ងៃទី២១ កញ្ញា  គឺ មា ន  ពល រដ្ឋ កើត     
ជំងឺ គៃនុ  ឈី ក ជា បន្តបនា្ទាប់។ លោ ក 
បន្ត ថ អ្នក ជំងឺ ដៃល ឈឺ ទំាង៣៥ 
នាក់ នៃះ គឺ រស់នៅ ភូមិ  ដីឥដ្ឋ  និង 
ភូមិ កោះផុ ស  ដោយ កើត មាន អា - 
ការក្តៅខ្លនួ និង កន្ទលួ រមា ស់ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ បុ៉ន្តៃ តៃវូ បាន ជួ យសង្គៃះ 
ទាន់ពៃលវៃលា។ លោ ក ថ  ៖«អ្នក 
ដៃល សងៃស័យ ១០នាក់ នៅភូមិ 

ដីឥដ្ឋ និង នៅ ភូមិ កោះ ផុ ស មាន 
២៥នាក់ ហើយ មាន អ្នក ឈឺ ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់ មា្នាក់ ២នាក់ អីទៀ ត ។  មក 
ទល់ពៃលនៃះគាត់ ជា សះ សៃបើយ 
២៩នាក់ ហើយ ដៃល ព័ត៌មាន 
ទទួល បាន នៅតៃ ៦នាក់ ទៀត ទៃ 
ដៃល  កំពុង ពៃយាបាល យ៉ាង យក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់ ក៏ កំពុង ជាសះ សៃបើ យ 
ជា បណ្តើរៗ ហើយ ដៃរ »។

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោកបុ៊ន ធឿ ន 
ថ្លៃង  ថ កៃមុ ការងារ ក៏បាន ចុះទៅ 
អ ប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ ដល់   ពល រដ្ឋ នៅ ភូមិ 
ទំាង ២ នោះឲៃយ មានការ បៃងុ បៃ យ័ ត្ន 
ពៃមទំាង ចុះ បាញ់ ថ្នា ំសមា្លាប់ សត្វ  
មូ  ស ដាក់ ថ្នា ំអា បៃ ត គៃប់ ផ្ទះ  ផង ដៃរ ។ 
លោក ថ ដើមៃបី ទ ប់ ស្កាត់ ជំងឺ នៃះកំុ 
ឲៃយ មាន ការ រីក  រាលដាល និង អាច 
ស្ថតិក្នងុ ការ គៃប់គៃង បាន កៃមុ ការ -  
ងារ ក៏បាន ណៃនំា    ដល់ មន្ទរីពៃទៃយ 
ឯកជន ទំាងអស់ តៃវូតៃ ប ញ្ជនូ អ្នក - 
ជំងឺ ដៃល សងៃស័យ កើត ជំងឺ គៃនុ ឈី ក 
មក កាន់ មន្ទរីពៃទៃយ រដ្ឋ  ដើមៃបី ឲៃយ  ងា យ - 
សៃលួ គៃប់ គៃង និង ពៃយាបាល ចៀ ស- 
វាង គៃះ  ថ្នាក់ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ។ 
លោក បន្ថៃមថ៖  « ពលរដ្ឋក៏ ដូច គា្នា 

បើ មានការ សងៃស័យលើ រោគ សញ្ញា  
ទំាងនៃះ គួរ មក មន្ទរី ពៃទៃយរ ដ្ឋ ឬ 
មណ្ឌល សុខ ភាព ដៃល នៅ ជិត 
លោក អ្នក»។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌី ន អ្នក នំា - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថ ចំពោះ 
ស្ថានភាព ជំងឺ គៃនុឈី  កនៅ ទូទំាង - 
បៃទៃស គឺ ស្ថតិ ក្នងុ ការគៃប់គៃង 
បាន។ លោក សៃ ីបន្តថ ចំពោះ ការ- 
កើត មាន ឡើ ង នូវជំងឺនៃះ នៅ ខៃត្ត 
កណ្តា ល គឺ មិនមៃន ជា ការផ្ទះុ ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ នោះទៃ ដោយ កៃមុការងារ ខៃត្ត 
បាន ចុះ អន្តរា គម ន៍ ទាន់ ពៃល វៃលា 
ហើយ។  យ៉ាង ណ  ក្ត ីលោក សៃី 
មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ បាន ទៃ  ចំពោ ះ  
តួលៃខ បច្ចបុៃបន្ន ថ  តើ មាន  ពលរដ្ឋ 
ឆ្លង ជំងឺ នៃះបុ៉នា្មាន ទៀត នៅ ទូទំាង- 
បៃទៃស ខណៈ កាលពី ខៃសីហា 
មាន អ្នក  សងៃស័យ ឆ្លង ជំងឺ គៃនុ ឈីក 
ជិត ២ ០០០នាក់ នៅ  ១៥ខៃត្ត ។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល កា ល  ពី 
ថ្ងៃទី២៣  ខៃ កក្កដា ឲៃយ ដឹងថ ជំងឺ 
គៃុន ឈី កបាន កើតឡើង ដំបូង 

បំផុត នៅក្នងុ ឆ្នា១ំ៩៥៣ នៅ ទ្វបី- 
អា្រហ្វកិ និង ធា្លាប់បាន រកឃើញ ដំបូ ង 
នៅ កម្ពជុា ដោយ វិទៃយាស្ថាន បា៉ាស្ទរ័- 
កម្ពជុា កាលពី ឆ្នា ំ១៩៦ ១ និង នៅ 
ឆ្នា២ំ០១ ១ ។ ជំងឺ គៃនុ ឈី ក  គឺជា 
ជំងឺ បង្កឡើង ដោយ វីរុស ឈី ក 
ហើយ ចម្លង តា មរយៈ មូស ខា្លា ញី ខំា 
ជាពិសៃ ស ខំា នៅពៃល ថ្ងៃ។ រោគ 
សញ្ញា ជំ ងឺ  នៃះ សៃដៀង នឹង ជំងឺ 
គៃនុ ឈា ម ដៃរ ដោយ គៃន់តៃ  អ្នក  
ផ្ទុក ជំងឺ គៃុន ឈី ក មាន អាការ 
ក្តៅខ្លនួ ឡើង កន្ទលួ កៃ ហម និង 
ឈឺ សនា្លា ក់ រាងកាយ។ជំងឺ គៃនុ ឈី ក  
មិន បណ្តាល ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ អាយុ 
ជីវិត នោះទៃ ដោយ វា នឹង ជាសះ- 
សៃបើយ  ក្ន ុងអំឡុងពៃល ១ សបា្តៅហ៍ 
ឬ យូរ ជាង នៃះ ដោ យ  គៃន់តៃ ធ្វើ ឲៃយ 
អ្នកជំងឺ មាន អា កា រ ឈឺសនា្លាក់ 
ដៃជើង យូរ ឆ្នា ំ។ បុ៉ន្តៃ បៃសិនបើ 
អ្នកជំងឺ គៃនុ ឈី កកើត ក្នងុអំឡុង 
ពៃល មាន ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត ដូច ជា 
ជំងឺគៃុន ឈាម គៃុនចាញ់ នឹង 
អាចធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អាយុជីវិត 
បាន។ នៃះ បើតាម កៃសួង សុខា - 
ភិបាល កម្ពជុា៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃុម ការងារ តាម- 
ដាន អំពី ការ ដោះ សៃយ មតិ - 
យោ បល់  ឬ សំណូម ពរ របស់ 
មហា ជន ក្នងុ គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស បុ៊ ក 
របស់ លោកឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃី   
ស ខៃង  បាន បញ្ជាក់ ថ  ក្នុង  ខៃ 
កក្កដា  និង ខៃសីហា កន្លង ទៅ នៃះ 
កៃមុ ការ  ងារ  បាន ទទួល មតិ យោ - 
បល់  និង សំណូម ពរ របស់ មហា - 
ជន  ចំនួន ៣៣៧ករ ណី  ក្នុង នោះ 
បាន ដោះ សៃយ ចំ នួន ៦៨ ករ ណី  
និង កំពុង ដោះ សៃ យ  ចំនួន 
១៨០ ករណី ។ 

លោក  ជា  សុគនា្ធា  បៃ ធាន 
កៃុម ការ ងារ តាម ដាន អំពី ការ- 
ដោះ សៃ យ ម តិ យោប ល់  ឬ 
សំណូម ពរ របស់ មហាជន ក្នុង 
គៃ ហ ទំព័រ ហ្វៃស បុ៊ក របស់ លោ ក  
ស  ខៃង  បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ កញ្ញា  
ថ  ខម មិន  និងសរ  ដៃល មហា - 
ជន បាន ផ្ញើ មក ពី តាម បណ្តា  
រាជ ធានី -ខៃត្ដនោះ   ភាគចៃើន ជា 
ករ ណី សន្ដសុិខសណ្តាប់ ធា្នាប់ 
ក្នងុ នោ ះ ក៏ មានករណី  បញ្ហា វិវាទ 
ដីធ្លមួីយចំនួន ផង ដៃរ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖« ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ 
នឹង បញ្ហា វិវាទ ដីធ្លី  យើង បាន 
បញ្ជនូ ទៅ ដោះ សៃយ នៅ អាជា្ញា - 
ធរ  ដៃន ដី  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ  ពៃះ 
ការ ងារ នៃះ  មាន ការ ល ំបាក ក្នងុ 

ការ ដោះ សៃយ ។  ប៉ុន្ដៃ ការងារ 
លើ ករណី សន្ដិ សុខ សណ្តាប់ - 
ធា្នាប់ យើ ង បាន ដោះ សៃយ  ទាន់ - 
ពៃល វៃលា និង ទទួល បាន លទ្ធ - 
ផល ល្អ »។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ ទា ក់ ទង ទៅ 
នឹង បញ្ហា វិវាទ ដីធ្លី  កៃុមការងារ  
មិន ទទួល ដោះ សៃយ ទៃ ពីពៃះ 
ការ  ដោះ សៃយ គឺ អាសៃ ័យ  ទៅ លើ 
អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី នៅ កន្លៃ ង ដៃល 
កើត មាន បញ្ហា វិវាទ ដីធ្លី  នោះ  ។ 
លោក ថ្លៃង ថ ៖« កៃុម ការងារ 
យើង  បាន ដក សៃង់ សំណូម ពរ 
របស់ មហា ជន ពី ហ្វៃស ប៊ុក 
សម្ដៃ ច កៃឡាហោម  មក  ទើប  
គោរព រាយ ការណ៍   ជូន ទៅ សម្ដៃ ច  
កៃឡា ហោម  [ស ខៃង]  ទើប 
សម្ដៃច ចាត ់បន្ត ទៅ មនៃ្ដ ីជនំាញ  
ដើមៃបី ចាត់ បន្ត ទៅ អាជា្ញាធរ តាម 
រាជ ធានី -ខៃត្ត  ដើ មៃបី ដោះ សៃយ 
លើ ករណី វិវាទ ដីធ្លី នោះ » ។ 
លោក   ឲៃយ ដឹង ថ  ក្នុង ពៃល អនុ- 
វត្ដ នតី ិវធិ ី មាន ករណ ីមយួ ចនំនួ 
ជា ករណី បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
កៃមុ ការងារ បាន អនុ  វ ត្ត ទៅ តាម 
ផ្លូវ តុលា ការ ចំពោះ ជន ល្មើស 
ផង ដៃរ ។  

តាម រយៈ របាយ ការណ៍ បូក- 
សរុប ស្ដី ពី ការ ទទួល  មតិ យោ - 
បល់  ឬសំណូម ពរ របស់ មហា - 
ជន ដៃល បាន ខម មិន  និង ផ្ញើ ស រ 
ក្នុង គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
លោក ស ខៃង បាន បងា្ហាញ ថ  

ក្នងុ  ខៃ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០  កៃមុ- 
ការ ងារ បាន ទទួល  ខម មិន  និង 
សរ ពី មហា ជន  ចំនួន ១៩១  
នាក ់ ក្នងុ នោះ  បាន ដោះ សៃយ  
ចំនួន  ៣១ ករណី  និង កំពុង 
ដោះ សៃយ ចំនួន  ៧១ ករណី ។  
ចំណៃក  ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០២០  
កៃុម ការងារ បាន ទទួល ការ ផ្ញើ 
សរ ចំនួន  ១៤៦ករណី  បាន 
ដោះ សៃយ  និង បាន ឆ្លើយ តប 
ទៅ មា្ចាស់ គណនី ហ្វៃសប៊ុក វិញ 
ចំនួន ៣៧ ករណី  និង កំពុង ដោះ- 
សៃយ ចំនួន  ១០៩ករណី ។ 

លោក  ស ខៃង  កាល ពី ថ្ងៃទី  
២២  ខៃកក្កដា  បាន បង្កើត កៃុម 
ការងារ  ១ កៃមុ   ក្នងុ នោះ មាន បៃ - 
ធាន  អនុ បៃ ធាន  និង សមា ជិក 
ចំនួន ១១នាក់ ។  លោក  ស ខៃង  
បាន ចាត់ តំាង ឲៃយ លោក  ជា  សុគ នា្ធា  

អគ្គ លៃខា ធិការ រង នៃ អគ្គ លៃខា - 
ធិការ ដា្ឋាន  និង ជា នា យក រង ខុទ្ទ - 
កា ល័យ លោក ធ្វើ ជា បៃធាន 
កៃមុ  ការងារ  ដើមៃប ីតាម ដាន អពីំ 
ការដោះ សៃយ មតិ យោ បល់  
ឬ សណំមូ ពរ របស ់មហា ជន ក្នងុ 
គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
លោក  ។ 

លោក  សឹុង សៃន ករុណ មន្តៃ ី
អង្កៃត ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សមា គម 
ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស  អាដ ហុក  
បាន ចាត់ ទុកថ  វាគឺជា ភព្វ - 
សណំង  ទាងំ មៃដកឹនា ំបៃទៃស  
និង បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល កើត ក្នុង 
យុគសម័យ បច្ចៃក វិទៃយានៃះ  
បៃសិន បើ មៃដឹក នាំ បៃទៃស  
បាន ដកឹនា ំដោយ តមា្លា ភាព នងិ 
គណ នៃយៃយ ភាព ។ 

លោក បាន  ថ្លៃងកាល ពី ថ្ងៃ ទី 

២០ កញ្ញា ថ ៖ «កៃយ ពទីទលួ 
បាន មតិយោបល់ និង សំណូម- 
ពរ ពីបៃជាពលរដ្ឋ រួចហើយ  កៃមុ- 
ការងារ តៃវូ តៃ គិត គូរ ពៃះ បៃជា - 
ពល  រដ្ឋ ដៃល ជួប បញ្ហា  តៃង តៃ 
ទន្ទឹង រង់ចាំ នវូ ដណំោះសៃយ ។ 
ដូច្នៃះ មិន គួរ ណ គៃ ន់តៃ ទទួល 
ព័ត៌មាន ហើយ ធ្វើការ  ងារ ដោះ- 
សៃយ  ទៅ តាម ដំណើរ នោះ ទៃ គឺ 
តៃវូ ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ  លើ បញ្ហា អាទិភាព 
និងមាន  កៃមុ ការ ងារ អន្តរ កៃសួង 
ធ្វើ ការ សៃវ ជៃ  វ  លើ បញ្ហា  ទាំង- 
នោះ  ដើមៃបី រក ដំ ណោះ  សៃយ 
ឲៃយ ទាន់ពៃលវៃលា  »។

លោក  ស  ខៃង  កាល ពី ថ្ងៃ  ទី 
១៧ ខៃ កញ្ញា  បាន ថ្លៃង លើ ហ្វៃ ស  - 
ប៊ុក របស់ លោក ដោយ បាន 
កោត សរសើរ  នងិ វាយ តម្លៃ ខ្ពស ់
ចំពោះ លទ្ធ ផល ខាង លើ នៃះ ។

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថ ៖ « ខ្ញុំ 
ពៃះ  ករុណ ខ្ញុំ សូម វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ 
ចំពោះ កិច្ច ស ហ ការ   បៃ កប ដោយ 
ការ ទទួ ល ខុស តៃូវ ខ្ពស់ របស់ 
ថ្នាក់ ដឹក នាំ និង មន្តៃ ីនៃ អង្គ ភាព 
ចំណុះ កៃសួ ង មហា ផ្ទៃ ពៃម ទាងំ 
ស្ថា ប័ន ពាក់  ព័ន្ធ  ទំាង ថ្នាក់ ជាតិ  
និង ថ្នាក់ កៃ ម ជាតិ  ក្នុង ការ- 
ឆ្លើយ តប ចំពោះ មតិ យោ បល់  
កង្វល់  និង សំណូ ម   ពរ នានា របស ់
មហា ជន  ជា មួយ កៃុម ការ ងារ 
ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ ខ្ញុំ ពៃះ- 
ករុណ ខ្ញុំ  ក្នុង ន័យ រួម គា្នា  ដើមៃបី  
បមៃើជាតិ  និង បៃជា ពល រដ្ឋ »៕

ពលរដ្ឋចំនួន៣៥នាក់នៅក្នងុភូមិចំនួន២នៃសៃកុកៀនស្វាយកើតជំងឺគៃនុឈីក

២ខៃកៃមុការងារហ្វៃសបុ៊កលោកសខៃងទទួលសំណូមពរមហាជន៣៣៧ករណី

លោក  ស ខេង  រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង មហា ផ្ទេ។ រូបថត ហុង មិនា 

មន្តេ ីខេត្ត កណ្តាល សួរ សុខ ទុក្ខ អ្នក ជំងឺ នៅ មន្ទរី ពេទេយ សេកុ ពញាឮ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 

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

1 ABC 17,340 17,320 17,400 17,300

2 GTI 3,390 3,410 3,410 3,390

3 PAS 14,000 14,300 14,320 14,000

4 PEPC 3,250 3,220 3,250 3,190

5 PPAP 11,500 11,700 11,700 11,500

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

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ២១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: កេមុ ហ៊នុ Gold Co- 
ast International Devel-
opment Co., LTD គេង នងឹ 
បោះទុន ជិត ២៥ លាន   ដុលា្លា រ 
វនិ ិយោគ លើ ការ សាងសង ់មជេឈ-  
មណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្មចមេុះ  នៅ 
ក្នុង ខេត្ត កំពត ដេល ជា តំបន់ 
ជាប់   ឆ្នេរ សមុទេ កំពុង មាន សកា្តា - 
នុពល លើ វិស័យ ទេសចរណ៍  
និង  អចលនទេពេយ ។ 

គមេងដេល គេងនឹងវិនិ - 
យោគ ដោយ  វនិយិោគនិ នៅ ក្នងុ 
សេកុ នងិចនិ នេះ  តេវូ បានបង្ហើប  

ឲេយ ដឹង ក្នុង កិច្ច បេជុំ របស់ អនុ-
គណៈ កមា្មាធិការ វិនិយោគ ខេត្ត 
ដឹក នាំ ដោយ លោក ជាវ តាយ 
អភិបាល ខេត្ត កំពត    កាល ពី 
ពេល  ថ្មីៗ នេះ ។ 

លោក ជាវ តាយ បានឲេយ ដងឹ 
ថា  កេុមហ៊ុន បាន សុំ វិនិ យោគ 
សាង សងម់ជេឈ មណ្ឌល  ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ចមេុះ រួម  មាន សណ្ឋា គារ 
ផ្កាយ ៤ ខុនដូ មណ្ឌល កមេសាន្ត 
ផេសារទំនើប  និង សេវា ទេសចរ-
ណ៍  ដោយ មាន ទុន វិនិយោគ  
២៤,៨ លាន ដុលា្លារ ។

លោក បន្តថា គមេង នេះ 
នឹង សាងសង់ លើ ផ្ទេ ដី  ៤២ 

ហិកតា ស្ថិត  នៅ ក្នុង សេុក កំពង់ - 
តេច  ខេត្ត កំពត។   ដើមេបី សមេប- 
សមេួល គមេង នេះ រដ្ឋបាល 
ខេត្ត  បាន  បង្កើត កេុម ការងារ 
ចមេុះ ឲេយ  ធ្វើ ការ សិកេសា  លម្អិត 
នៅទី តាំង ជាក់ ស្តេង ក្នុងការ- 
វាយ តម្លេ ផល ប៉ះ ពាល់ និង 
ទីតាំង ភូមិសាស្តេ ។ 

លោក បន្ត  ថា៖ «យើង សូម  
ណេនំាឲេយ កេមុហុ៊ន សហការ ជា - 
មយួ មនេ្ត ីជនំាញ  ខេត្ត  ធ្វើការផ្នេក 
បច្ចេក  ទេស  ចេបាប ់នងិ ឯកសារ 
ពាក់ព័ន្ធ ដើមេបី ស្នើសុំ ទៅកេុម- 
បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា និង រដ្ឋា - 
ភបិាល ដើមេបី ពនិតិេយ  នងិ សមេច 

លើ គមេង វិនិយោគ នេះ»។  
យោងតាម លោក តាយ កាល- 

ព ីឆ្នា ំ ២០១៩ រដ្ឋបាល ខេត្ត កពំត   
រួមទាំង រដ្ឋបាល កេុង និង សេុក  
បាន ចេញ លិខិត អនុញ្ញាត លើ 
គមេង សាងសង ់ចនំនួ ២៣៨ 
គមេង ដេល មាន ទនុ វនិ ិយោគ   
ជាង ៣,១៣លាន ដុលា្លារ ។

លោក ចេកឹ សខុនមី បេធាន 
សមាគម អ្នក វាយ តម្លេ  នងិភ្នាក-់  
ងារអចលនវត្ថុ កម្ពុជា  បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ ចន្ទថា 
សព្វ ថ្ងេ ខេត្តកំពត   កំពុងទាក់ - 
ទាញការ វិនិយោគលើ វិស័យ 
អចលនទេពេយ   គរួ ឲេយ កត ់សមា្គាល ់ 

ពិសេស លើ គមេង  សាងសង់ 
ខុនដូ។  លោក ថ្លេង ថា ៖ « អ្នក- 
វិនិយោគនៅ  ខេត្ត ពេះ សីហនុ 
កំពុង ងាក ទៅ បោះ ទុន      ក្នុង ខេត្ត 
កំពតជា បន្ត បនា្ទាប់  ពេះខេត្ត 
នេះ ជា  តំបន់មាន សកា្តា នុពល 
ទេស ចរណ៍ ធម្មជាតិ »។

លោក ថ្លេងថា៖ « បេសិន បើ  
មានការ វិនិយោគ លើ គមេង 
នេះ  ពិត បេកដ មេន វា នឹង ជួយ 
លើក មខុ មាត ់ខេត្ត កពំត  ហើយ 
វា ក៏ នឹង ជួយ  ជំរុញឲេយ  តម្លេ អច-
លន ទេពេយ  ល្អ  ផងដេរ »។ 

បើ តាម លោក សុខនីម សព្វ - 
ថ្ងេ ដ ីនៅ ចកំណ្តាលទកីេងុ កពំត 

មានតម្លេ  ចន្លាះពី ១ ៨០០ 
ដុលា្លារ ទៅ ២ ៥០០ដុលា្លារ  ក្នុង 
១ ម៉េតេ ការ៉េ។

របាយការណ៍  កេសួង រៀប ចំ 
ដេនដី នគរូបនីយកម្ម និង  សំ-
ណង់  បងា្ហាញ ថា ទុន វិនិយោគ 
វិស័យ សំណង់  នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
ឆមាស ទ ី ១ ឆ្នា ំ ២០២០ មាន តម្លេ  
ជាង ៣,៨៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
កើន ១៣,២៦  ភគរយ  ធៀប 
នឹង ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ ២០១៩  ។ 

យោង តាម កេសួង ពាណិជ្ជ-  
កម្ម លំហូរ វិនិយោគ របស់ ចិន 
មក កម្ពជុា ក្នងុ  ឆ្នា ំ ២០១៨ មាន 
៣ ៥៩៤ លាន ដុលា្លារ ៕  LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កេមុហ៊នុ Riich Express 
Co., Ltd ដេលដំណើរការផេសារ ទំនើប 
ខ្នាតតចូ (Mini Mart) នងិ មា៉ាតចលត័ 
(Mobile Mart) បាន បេកាសពផីេន-  
ការ ក្នុង ការ ពងេីក ទីតាំង ថ្មី របស់ ខ្លួន 
បន្ថេម  តាម  រយៈ ការ លក ់សទិ្ធ ិ អាជវីកម្ម  
(Franchise) ទៅ ដេគូ នៅ ទូទាំង  បេ- 
ទេស ឲេយ ដល់ ចំនួន ១០០ ទីតាំង និង 
មា៉ាត ចលត័  ៣០០ គេឿង  នៅ តេមឹ ចុង-   
ឆ្នា ំ២០២០  បនា្ទាប ់ព ីខ្លនួ បាន ចាប ់ផ្តើម 
ដំណើរការ អាជីវកម្ម បេកប ដោយ ជោគ-  
ជ័យ កាល ពី អំឡុង ពាក់ កណ្តាល ខេ 
កក្កដ ឆ្នាំ ២០២០  ។ 

លោក ឡេង ឃើរី អគ្គ នាយក កេុម-
ហ៊នុ Riich Express Co., Ltd ដេល 
ជា កេមុហ៊នុ នៅ ក្នងុ សេកុ វនិយិោគ លើ 
RIICH Express  បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ ថា បច្ចបុេបន្ន កេមុហ៊នុ   
មាន ផេសារ ទំនើប ខ្នាតតូច  ១៥ ទីតាំង 
និង មា៉ា ត ចល័ត ២០ គេឿងកំពុង  មាន 
វត្តមាន ក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំេញ។ លោកថា 
ភព ល្អ បេសើរ នេ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច 
កំណើន  តមេូវ ការ បេើ  បេស់ ផលិត- 
ផល  បេចាំ ថ្ងេ និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឥរិយា-
បថរបស់ បេជា ជន  ខ្មេរ ចំពោះ ការ ទិញ 

ផលិត ផល នៅ តាម ផេសារ ទំនើប គឺ ជា 
ហេតុ ផល ចមេបង  ដេល ជំរុញ ឲេយ លោក 
សមេច ចិត្ត វិនិយោគ លើ ការ បង្កើត 
ផេសារ ទនំើបខ្នាត តចូ RIICH Express 
និង មា៉ា ត ចល័ត  ដេល មាន លក្ខណៈ  
ស្តង់ដ និង មាន តម្លេ សមរមេយ ។ 

Riich Express  ជា ផេសារ ទនំើប ខ្នាត 
តចូ ដេល មានបពំាក ់បច្ចេក វទិេយា ទនំើបៗ   
ជា ចេើន ដចូ ជា  បេព័ន្ធ  គេប់គេងការលក់ 
EPOS (eCommerce Point of 
Sale) និង បច្ចេកវិទេយា លក ់អន ទេបា ញ 
បេប អុីខម មើ ស(eCommerce) ដេ ល 
អនុញ្ញា តឲេយ អាជីវកម្ម របស់ Riich 
Express ដណំើរ ការ បាន  ទាងំ ការលក ់ 
តាម រយៈ  អន ទេបា ញ  និង លក់ ផ្ទាល់ ។ 

លោក  ថ្លេង ថា៖  « ផេសារ ទនំើប ខ្នាតតចូ 
នងិ  មា៉ាតចលត័ របស ់យើង គជឺា ទមេង ់
អាជីវកម្ម បេប ថ្មី  ដេល មាន លក្ខណៈ 
ខុស ប្លេក និង ឈាន មុខ  គេ នៅ  ទីផេសារ 
កម្ពុជា។ អាជីវកម្ម របស់ យើង មាន 
បពំាក ់ ដោយ បេពន័្ធ គេប ់គេង អាជវីកម្ម 
បេប ទំនើប ដោយ អាច គេប់ គេង ទាំង 
បេតិបត្តិការ ទិញ លក់ ទាំង អនឡាញ 
និង ទិញ -លក់ ផ្ទាល់  » ។  លោក បន្ថេម ថា ៖   
«ជា ទសេសនវិស័យ របស់ កេុមហ៊ុន នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នេះ គឺ យើង នឹង បង្កើត  
ផេសារ ទំនើប ខ្នាត តូច ឲេយ បាន  ១០០ 

ទីតាំង និង  មា៉ា ត ចល័ត ចំនួន ៣០០ 
គេឿង នៅ ទូទាំង បេទេស កម្ពុជា »។ 

លោក អឹុង ផលា្លានាយក គេប់គេង 
ផ្នេក  ម៉ូតូ កង់៣ឥណ្ឌា របស់ កេុមហ៊ុន 
RMA យហីោ  PIAGGIO ដេល ទទលួ- 
បាន  សិទ្ធិ    ផ្គត់ ផ្គង់ មា៉ាត ចល័ត   ឲេយ ផេសារ- 
ទនំើប  ខ្នាតតចូ របស ់Riich Express 
បាន បេប់   ថា មា៉ាត ចល័ត របស់ Riich 
Express គឺ ជា មា៉ាត ចល័ត ដំបូង នៅ 
កម្ពជុា  ដេល នឹង កា្លាយ ជា ចលករ យា៉ាង- 
សខំន ់ក្នងុ ការ ជរំញុ ការ លក ់នងិ ចេក- 
ចាយ ទៅ  តំបន់ ជាយ កេុង និង តំបន់ 

ឆ្ងាយ ៗ  ពី ទី បេជុំ ជន។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា ៖ « កេុមហ៊ុន នឹង ខិតខំ អភិវឌេឍទាំង 
ការ រចនា របូ រាង ខង កេ បេពន័្ធ សវុត្ថ-ិ 
ភព  ឲេយ មាន  ភព រឹងមាំ និង បេើ បាន 
យូរ ដើមេបី    រួម ចំណេក ជាមួយ កេុម ហ៊ុន 
Riich Express ក្នុង ការ បង្កើត មុខ- 
របរ ជូន បេជា ពលរដ្ឋ»។

បើ យោង តាម លោក ឃើរី ទមេង់ 
អាជីវកម្ម របស់ Riich Express ក៏ 
មាន លក្ខណៈ ជា ការ ជួយ បង្កើត នូវ 
បេក ់ចណំលូ សមេប ់សហគមន ៍ ផង- 
ដេរ ដោយ ផលិត ផល ដេល ដក់  លក់ 

ក្នងុ  ផេសារ ទនំើប ខ្នាត តចូនេះ គ ឺ  បេមាណ 
៣០ ភគ រយ ជា ផលិត ផល ក្នុង សេុក 
ដេល មាន ស្តងដ់អនាមយ័ នងិគណុ-  
ភព ខ្ពស់ បន្ថេម ពី លើ ផលិត ផល នាំ - 
ចូល ពី បរទេស ដេល ជា មា៉ាក លេបី ជា- 
ចេើន ទៀត ។

ខណៈ បច្ចបុេបន្ន រាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
កំពុង ជំរុញ ឲេយគេប់ វិស័យ ទាំង អស់ 
បង្កើន ការ ខិត ខំ    ចំពោះ ការ  បេើ បេស់ 
បច្ចេក វិទេយា ថ្មីៗ ដើមេបី បេ កា្លាយ កម្ពុជា 
ទៅ ជា បេទេស មាន បេក ់ចណំលូ មធេយម  
កមេិត ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០៣០ នះ 
បច្ចុបេបន្ន កេុមហ៊ុន Riich Express 
Co., Ltd ក ៏កពំងុ  សហការ ជា មយួកេមុ-  
ហ៊ុន សិង្ហបុរី Riich Me Co., Ltd 
លើផ្នេក បច្ចេក ទេស ការ រៀបចំ បេព័ន្ធ 
ដំណើរការ បច្ចេក វិទេយា ជំរុញ ការ លក់ 
និង  គេប់ គេង បេតិបត្តិ ផង ដេរ។ 

លោក ឃើរី   អះអាង ថា៖  « Riich 
Express កំពុង ចូល រួម យា៉ាង សកម្ម 
ជា  មយួ រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ ជរំញុ ឧសេសា-  
ហកម្ម ៤.០ នៅ កម្ពុជា តាម រយៈ ការ- 
អភិវឌេឍ អាជីវកម្ម បេប បេពេណី ឲេយ ទៅ 
ជា អាជវីកម្ម បេប ឌជីថីល ពេម នងឹ ការ- 
ជំរុញ ការ លក់ បង្កើន បេក់ ចំណូល 
គេួសារ និង ពងេីក សកា្តានុ ពល អាជីវ-
កម្ម  ដល់ ដេគូ ផង ដេរ » ៕ LA

ខ្ត្ត កំពត  រំពឹង ទទួល បាន គម្ង វិនិយោគដ្ល មាន តម្ល ្ជិត  ២៥ លាន ដុលា្លារ 

Riich Express នឹង ពងី្កសាខា  ឲ្យ ដល់  ១០០ ទីតំាង នៅ ចុង ឆ្នា ំន្ះ 

អតិថិជន កំព៊ង ទិញ ទំនិញ  ដាក់លក់ តាម ម៉ាតចល័ត របស់ Riich Express។ សហ ការី



ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ : ការនាចំេញផលតិ-
ផលកសិកម្មពីបេទេសកម្ពុជា
ទៅកាន់ទផីេសារអន្តរជាតិសមេច
បានជាង៣លានតោនតេមឹពាក់
កណ្តាលខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០
ខណៈកសិករបានអះអាងពី
តមេវូការទផីេសារល្អក្នងុពេលបេមលូ
ផលកន្លងមកទោះបីជាការរីក-
រាលដាលនេជងំឺកវូដី១៩កពំងុ
បន្តក៏ដោយ។
ទនិ្ននយ័របស់កេសួងកសកិម្ម

រកុា្ខាបេមាញ់នងិនេសាទបង្ហាញ
ថាគិតតេឹមថ្ងេទី១១ខេកញ្ញា
កម្ពជុាបាននាំចេញផលតិផល
កសិកម្មសមេចបានចំនួន
៣០៣៩០៣០តោនដេល
មានភាពបេកៀកបេកិតគ្នានឹង
រយៈពេល៩ខេពេញនេឆ្នាំ
២០១៩ដេលមានចំនួន៣-
០៦៥៥៥៥តោន។
ផលិតផលកសិកម្មនាំចេញ

សខំានៗ់ រមួមានអង្ករដឡំងូមី
មេចកៅស៊ូផ្លេសា្វាយសេស់
ចន្ទីចេកពោតសណ្តេកសៀង
បន្លេនិងថា្នាំជក់ជាដើម។
របាយការណ៍នោះបាន

បង្ហាញថាការនាំចេញអង្ករ
សមេចបាន៤៦៣៨០៥
តោនដំឡូងមីសេស់ ចំណិត
ដំឡូងមីកេៀមនិងមេសៅដំឡូងមី
ជាង១,៧លានតោនគេប់
សា្វាយចន្ទី២០២២០៧តោន
ចេកអបំងូលឿងសេស់២១៣-
៤៨៦តោនសា្វាយសេស់និង
ដំណប់សា្វាយ៥៦៥៩០
តោនមេច៣៩៥៩ តោន
ដូងបេង៤១៩៧០តោន

ថា្នាំជក់៥៣៧៦តោន។ការ-
នាំចេញគេប់សណ្តេកបាយ
សមេចបាន៣៨៧៦តោន
គេប់ពោត១៩៣៦៦០តោន
បន្លេ៨៤តោនដំឡូងជា្វា
២៨៦៥តោនម្ទេសសេស់នងិ
ម្ទេសកេៀម៥២៦២១តោន
កេូចត្លុង១៥១៥០តោននិង
ផលិតផលផេសេងៗទៀតចំនួន
៥៥៤២០តោន។
បេទេសដេលនាំចូលផលិត-

ផលកសិកម្មពីកម្ពុជា ដូចជា
បេទេសថេ វៀតណមចិន
ជប៉ុនកូរ៉េខាងតេបូងសិង្ហបុរី
ហ្វីលីពីនមា៉ាឡេសុីឥណ្ឌូនេសុី
ឥណ្ឌាសេីលង្កាអូស្តេលី
បា៉ាគីសា្ថានរុសេសីបារាំងបេល-
ហេសុិកអីុតាលីឆេកកេូអាសុី
ស្វ៊សីហឡូង់អាល្លមឺង៉់អាមេរកិ
អង់គ្លេសបេឡារុសនូវេល-
សេឡង់ស៊ុយអេតកេិកនិង
ហុងគេី។
លោកសនួសផុលជាកសកិរ

ដាំពោតកេហមលើផ្ទេដីជាង
២ហកិតានៅសេកុតេបងូឃ្មុំខេត្ត
តេបូងឃ្មុំបានឲេយដឹងថា លោក
បានបេមូលផលពោតកេហម
លើកទី១រួចរាល់ហើយដោយ
ទទលួបានទនិ្នផលចនោ្លោះពី៨
ទៅ១០តោនពីទំហំដី២ហកិតា
នោះដោយឈ្មញួកណ្តាលមក
កកទ់ញិទាងំអស់សមេប់លក់
បន្តទៅឲេយឈ្មួញមកពីបេទេស
ថេនិងវៀតណម។
លោកនយិាយថា៖«តម្លេពោត

កេហមឆ្នាំនេះបេហាក់បេហេល
ឆ្នាមំនុដេរគឺចនោ្លោះពី៧៥០រៀល
ទៅ៨០០រៀលក្នុង១គីឡូ»។
តាមកសិកររបូនេះពោតកេហម

តេវូបេមលូផលចនំនួ២លើកគឺ
លើកទី១ចាប់ពីចុងខេមិថុនា
ដល់ខេសហីានងិលើកទ២ីចាប់
ពីចុងខេតុលាដល់ខេកុម្ភៈ។
លោកSebastienLesieur

អគ្គនាយកកេុមហ៊ុនFarm
Link Ltdដេលជាកេុមហ៊ុន
ដាំដុះនិងនាំចេញផលិតផល
ពីមេចបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កន្លង
មកថាកេុមហ៊ុនលោកបាននាំ
ចេញមេចកំពតដេលផលិត-
ផលសមា្គាល់ភូមិសាស្តេ(GI)
សមេចបានបេមាណ១០តោន
ក្នុងរយៈពេល៧ខេឆ្នាំ២០២០
ដេលទផីេសារសំខាន់គឺសហគមន៍
អរឺ៉បុរមួមានបេទេសអេសេប៉ាញ
បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើម។
លោកវេងសាខុន រដ្ឋមន្តេី

កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់
និងនេសាទបានឲេយដឹងថា រដា្ឋា-
ភបិាលកពំងុខតិខំបេងឹបេងជរំញុ
ផលិតកម្មសេបៀងនៅក្នុងសេុក
ដើមេបីកាត់បន្ថយការនំាចលូសេបៀង
នៅក្នងុអំឡុងពេលការរីករាល-

ដាលនេជំងឺកូវីដ១៩ប៉ុន្តេការ-
ទបស់ា្កាត់កប៏េឈមឧបសគ្គដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«កេសងួកត-់

សមា្គាល់ឃើញថាមានបគុ្គលមយួ
ចំនួនតូចបាននិងកំពុងជួយ
ការពារឈ្មញួមយួចនំនួតចូក្នងុ
ការនាំចលូផលតិផលកសកិម្ម
ពីខាងកេប៉នុ្តេករណនីេះកេសងួ
កពំងុខតិខំធ្វើការទប់សា្កាត់យា៉ាង
យកចិត្តទុកដាក់»។
បើយោងតាមលោកសាខនុ

បេទេសកម្ពុជាបាននាំចេញ
ផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទី-
ផេសារអន្តរជាតិមានតម្លេ១៥០០
លានដលុា្លោរកាលពីឆ្នា២ំ០១៩
កើនពីជិត១ពាន់លានដុលា្លោរ
កាលពីឆ្នាំ២០១៣។
យោងតាមទនិ្ននយ័ពីកេសងួ

កសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់នងិនេសាទ
បេទេសកម្ពុជាបានចេញផលិត-
ផលកសកិម្មចនំនួ៦១មខុទៅ
៥៩បេទេសដោយអង្ករជាផលតិ-
ផលលេចធ្លោក្នុងការនាំចេញ
ទៅទីផេសារអន្តរជាតិ៕LA
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនធានា...
តពីទំព័រ១...ធានាលំនឹង

ជវីភាពរស់នៅរបស់បេជាពល-
រដ្ឋដេលទទលួរងផលប៉ះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំជឿជាក់ថា

ធុរកិច្ចអាមេរិកមួយចំនួនដេល
មានវត្តមាននៅកម្ពជុាក៏ទទលួ
នូវផលបេយោជន៍ពីវិធានការ
ទាំងនេះ»។
លោកបានឲេយដងឹថាទន្ទមឹនងឹ

នេះទោះបជីាមានបញ្ហាជងំឺកវូដី
កំពុងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏-
ដោយក៏កំណើនពាណិជ្ជកម្ម
រវាងបេទេសទាងំ២ក្នងុរយៈពេល
៨ខេឆ្នាំ២០២០នេះបានកើនឡើង
បេមាណ១៧ភាគរយធៀបនងឹ
រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំកស៏មូឆ្លៀត

យកឱកាសនេះជមេបជូន
សមាជកិគណៈបេតភិូទាងំអស់
ថាទោះបជីាជងំរឺាតតេបតកវូដី-
១៩បាននងិកពំងុបង្កការលបំាក
ជាចេើនដល់កិច្ចដំណើរការនេ
ជីវិតសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច ក៏
ប៉ុន្តេរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិន
បន្ថយលេបឿននឹងការងរកំណេ-
ទមេង់នៅក្នុងគេប់វិស័យរបស់
ខ្លួននោះទេ។ដើមេបីទាក់ទាញ
វិនិយោគិនបន្ថេមជាពិសេស
នៅពេលជំងឺកូវីដ១៩ មាន
ភាពធូរសេល កម្ពុជាកំពុង
រៀបចំកេលម្អចេបប់វិនិយោគ
នងិបេពន័្ធលើកទកឹចតិ្តថ្មីដេល
មានលក្ខណៈគេប់ជេុងជេយ
នងិមានភាពទាកទ់ាញសមេប់
ឧសេសាហកម្មបេភេទអេឡិចតេនិូក
បង្គុំកសិ-ឧសេសាហកម្មគេឿង
បនា្លោស់ឧសេសាហកម្មគទំេនងិ
ឧសេសាហកម្មផេសេងទៀត»។
លោកW.PatrickMurphy

ឯកអគ្គរដ្ឋទតូអាមេរកិបេចាំកម្ពជុា

បានថ្លេងក្នុងអំឡុងវេទិកា
ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅទី-
កេងុភ្នពំេញកាលពីដើមខេកញ្ញា
ថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាង
កម្ពជុានងិអាមេរកិកពំងុកើន-
ឡើងគួរឲេយកត់សមា្គាល់ ក្នុង
រយៈពេល២ទសវតេសរ៍ចងុកេយ
នេះខណៈដេលពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វេភាគីមានចំនួន៨៥០លាន
ដុលា្លោរ។កាលពីឆ្នាំមុនវាបាន
កើនឡើងដល់៥,៩ពាន់លាន
ដុលា្លោរកើនឡើង៧ដង។
លោកបានបន្តថា អាមេរិក

គជឺាទសិដៅនាចំេញឈានមខុ
គេរបស់កម្ពុជាដោយកម្ពុជា
នាំចេញមានតម្លេ៥,៤ពាន់
លានដុលា្លោរកាលពីឆ្នាំមុន។
លោកលើកឡើងថា៖«ការ-

នាចំេញរបស់កម្ពជុាកផ៏្ដល់អត្ថ-
បេយោជន៍ដល់អតថិិជនអាមេរកិ
តាមរយៈការផ្ដល់ជមេើសផង-
ដេរ។នៅពេលនេះមានផលិត-
ផលកម្ពជុាកានត់េចេើននៅក្នងុ
ហាងលក់នៅអាមេរិកកាន់តេ
ចេើនជាងមុន។ផលិតផល
ទំាងនេះមិនតេមឹតេជាសម្លៀក-
បំពាក់និងសេបេកជើងប៉ុណ្ណោះ
ទេប៉ុន្តេថេមទាំងផលិតផល
កសិកម្មដេលទទលួបានពាន-
រង្វាន់ ដូចជាមេចកំពតនិង
អង្ករកម្ពុជាផងដេរ។លើសពី
នេះទៅទៀតអ្នកអាចឃើញ
ទំនិញធ្វើដំណើរដេលផលិត
នៅកម្ពុជាកាន់តេចេើនឡើងៗ 
នៅអាមេរិកផងដេរ»។
ការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរ

ស្ថតិកេមកម្មវិធីបេពន័្ធអនគុេះ
ពន្ធ(GSP)បានកើនឡើងពី
៥០លានដលុា្លោរក្នងុឆ្នាំ២០១៦
ដល់ជិត១ពាន់លានដុលា្លោរ
កាលពីឆ្នាំមុន៕LA

ទកីេងុ ហាណយូៈបើទោះបីមានការ-
ធា្លោក់ចុះឥណទានក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០ ធនាគរពាណិជ្ជឯកជនខ្លះ
បានស្នើដល់ធនាគរជាតិវៀតណម
(SBV)សមេប់ការពងេកីបន្ថេមដល់
អតេឥណទានដើមេបីតេៀមរៀបចំ
សមេប់រដវូកាលខ្ចីបេក់កើនឡើងវញិ
ដេលគេរំពឹងនៅចុងឆ្នាំនេះ។
យោងតាមគោលនយោបាយរបស់

ធនាគរSBVដេលបានកណំត់ចំននួ
កំណើនឥណទានចំពោះធនាគរពា-
ណិជ្ជនីមួយៗផ្អេកលើបេតិបត្តិការ
អាជវីកម្មនងិអនបុាតបណំលុអាកេក់
ដើមេបីគេប់គេងការផ្តល់កម្ចីនេបេព័ន្ធ
ធនាគរទាំងមូលនិងធានាការផ្តល់
សាច់បេក់នងិការគេប់គេងអតផិរណ
ដូចដេលបានកំណត់ទិសដៅដោយ
រដា្ឋាភិបាល។

កំណើនឥណទានក្នុងឆមាសដំបូង
ឆ្នាំនេះគឺស្មើពាក់កណ្តាលនេរយៈពេល
ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ស្ថតិិរបស់ធនាគរ
កណ្តាលវៀតណមបង្ហាញថាមលូធន
បេមូលផ្តុំរបស់ធនាគរទាំងអស់
កើនឡើងតេមឹ៥,៣១ភាគរយខណៈ
បេក់កម្ចីកើនឡើងតេឹមតេ៣,៤៥
ភាគរយក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។
ទោះបជីាយា៉ាងណធនាគរពាណជិ្ជ

បានឲេយដឹងថា បេក់កម្ចីជាធម្មតា
កើនឡើងយា៉ាងរហ័សនៅចុងឆ្នាំ
ជាពេលដេលតមេូវការហិរញ្ញវត្ថុពី
កេមុហ៊នុនងិឯកជនចេើនគរួជាទីកត-់
សមា្គាល់ដើមេបីតេៀមសមេប់ការឈប់
សមេកនិងកម្មវិធីផេសេងៗ។
យោងតាមអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ

លោកHuynhTrungMinhវាអាច
ទៅរួចសមេប់ធនាគរកណ្តាល

វៀតណមSBVដើមេបីបន្ធូរកមេិត
កំណើនឥណទានសមេប់ធនាគរ
ពាណិជ្ជឯកជន ប៉ុន្តេធនាគរតេូវតេ
ធានាផ្តល់កម្ចីដល់គមេងដេលមាន
បេសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ។
SBVថ្មីៗនេះបានពងេីកការដាក់

កមេិតកំណើនឥណទានសមេប់
ធនាគរឯកជនដេលសកម្មភាព
អាជវីកម្មមានដណំើរការល្អដើមេបីបង្កើន
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស។
ធនាគរ Techcombank,VIB,
VPBank,TPBankនិងSacom-
bankតេវូបានអនមុត័ឲេយបង្កើនកមេតិ
កំណើនឥណទានរបស់ពួកគេដល់
ចនោ្លោះ១៩ទៅ២៣ភាគរយ។
ទោះបីមានការពងេកីរបាយការណ៍

របស់កេមុហុ៊នមូលបតេBSCរបស់ធនា-
គរBIDVបានពេយាករថាកណំើនឥណ-

ទាននេបេព័ន្ធធនាគរទំាងមូលសមេប់
ឆ្នាំនេះនឹងមានតេមឹតេ៩ភាគរយបុ៉ណ្ណោះ
ធៀប១៣ភាគរយក្នុង២០១៩។
BSCបានកត់សមា្គាល់ថាធនាគរ

ពាណជិ្ជឯកជនបានបន្ថយសមាមាតេ
នេការផ្តល់បេក់កម្ចីសមេប់បុគ្គល
និងសហគេសខា្នាតតូច និងមធេយម
(SMEs)ខណៈដេលផ្តតលើ
អាជីវកម្មធុនធំដេលមានភាពសុំាល្អ
ទល់នឹងការរីករាលដាលកូវីដ១៩។
មានការយល់ឃើញដចូគ្នានេះកេមុ-

ហ៊ុនមូលបតេVCBSនេធនាគរVi-
etcombankក៏បានឲេយដឹងថាSBV
បានបន្ធូរកមេិតកំណើនឥណទាន
សមេប់ធនាគរពាណិជ្ជមួយចំនួន
ប៉ុន្តេកំណើនឥណទាននេបេព័ន្ធ
ធនាគរទាំងមូលនឹងតិចជាង១០
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០។

កេមុអ្នកវភិាគនេសាជវីកម្មមលូបតេ
Saigon(SSI)បានពេយាករថា
សូមេបីតេអតេទាបក៏ដោយរបាយ-
ការណ៍របស់SSIថ្មៗី នេះលើទសេសនៈ-
វិស័យសមេប់ឧសេសាហកម្មធនាគរ
ក្នុងឆមាសទី២ឆ្នាំ២០២០កំណើន
ឥណទានដេលបានពេយាករក្នុងឆ្នាំ
២០២០នឹងនៅក្នុងរង្វង់៧,៥ទៅ
៨,៥ភាគរយ។
យោងតាមអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ

តមេូវការឥណទានបេហេលបន្តចុះ
ខេសាយក្នុងពេលខាងមុខ សេបពេល
ដេលបេទេសនៅតេរងគេះដោយសារ
ផលប៉ះពាល់នេការរកីរាលដាលកវូដី-
១៩ខណៈធនាគរជាពិសេសធនាគរ
ពាណជិ្ជឯកជនធំៗ បេហេលមនិទមា្លោក់
ស្តង់ដាផ្តល់ឥណទានរបស់ពកួគេក្នងុ
អំឡុងពេលនេះទេ៕VNS_ANN/RR

ធនាគារពាណិជ្ជឯកជនវៀតណាមស្នើឲ្រយបង្កើនអត្រកំណើនឥណទាន

កម្ពជុានំាច្រញកសិកម្មជាង៣លានតោន
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បើ នយិាយ ព ីមៃច គៃបគ់្នា ភាគចៃើន 
ស្គាល់ តៃ មៃច ដៃល ដាំ ដុះ ក្នុង ទឹកដី 
ខៃត្តកំពត ដោយសរ មាន រសជាតិ 
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ គុណភាព ខ្ពស់ និង ជា 
ទំនិញ មា៉ាក សមា្គាល់ ភូមិសស្តៃ GI 
ដៃល តៃូវបាន ចុះបញ្ជី ទទួលស្គាល់ 
ជោគជ័យដោយ សហភាព អឺរ៉ុប ។ តៃ 
ជាក់ស្តៃង  មៃច កម្ពុជា មិនមៃន ដាំ 
បានតៃ ក្នុង ខៃត្តកំពត នោះទៃ ពោល 
គឺអាច ដាំ បាន នៅតាម បណ្តា ខៃត្ត 
មួយចំនួន ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 ដើមៃបី លើកកម្ពស់ គុណភាព មៃច 
នៅ តំបន់ ផៃសៃងទៀត ឱៃយ សធារណជន 
ទំាង ក្នុង និង កៃ សៃុក បាន ស្គាល់ 
សហគៃិន ស្តៃី ឆ្នើម ១រូប  កញ្ញា សុឹង 
សុ ផា ខិតខំ ជម្នះ គៃប់ បញ្ហា បៃឈម 
នានាដើមៃបី បញ្ជាក់ថា មៃចខ្មៅ មកពី 
ខៃត្ត តៃបងូឃ្មុ ំគ ឺល្អ ដចូ មៃច ដៃល ផលតិ 
នៅ តំបន់ ផៃសៃងទៀត នៃ ពៃះរាជាណ- 
ចកៃ កម្ពុជា ។ 

 ប៉ុន្តៃ  វា មិន ងយសៃួល ដូច ការ- 
និយាយ នោះទៃ សហគៃិន វ័យក្មៃង 
រូបនៃះតៃូវ បៃកួតបៃជៃង ជាមួយ 
ផលតិផល មៃច គៃសួរ គ ឺមៃច កពំត 
ដៃល តៃូវបាន គៃ ស្គាល់ យា៉ាង ទូលំ-
ទូលាយ ដោយសរ រសជាតិ និង គុណ-  
ភាព ហើយ វា តៃូវបាន លក់ នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស ។ បៃហៃលជា៥ឆ្នាំ មកនៃះ 
ដោយមាន ជំនួយ ពី វិនិយោគិន បរ-
ទៃស និង ការប្តៃជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ សុ ផា 
ដៃលជា និសៃសិត បញ្ចប់ ការសិកៃសា ផ្នៃក 
គៃប់គៃងអាជីវកម្មពី សកលវិទៃយា-
ល័យ បញ្ញា សស្តៃ នៃ កម្ពុជា បាន 
សមៃច គោលដៅ របស់ នាង ។ 

 ដោយ ក្នុង ឆ្នាំ២០១៥ កញ្ញា 
សុផា បាន បង្កើត កៃុមហ៊ុន 
សិលា ផិ ប ភើរ ខូ អិ ល ធី ឌី 
ខៃមបូ ឌា ក្នុងសៃុក មៃមត់ ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុំ ដៃល សព្វថ្ងៃ ផលិត 
មៃចខ្មៅ បៃមាណ ១០០ 
តោន ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ។ 

 កញ្ញា សុឹង សុ ផា នាយិកា 
កៃុមហ៊ុន សិលា ផិ ប ភើរ ខូ អិ ល- 
ធ ីឌ ីខៃ ម ប ូឌា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា៖ “ មូល ហៃតុ ដៃល 

បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ មៃច នៅ សៃុក 
មៃមត់ គឺ ដោយសរតៃ ដី មាន ជីជាតិ 
និង មាន សំណើម ដូច ខៃត្តកំពត និង 

មាន ផ្ទៃដី ធំ សមៃប់ ដាំ មៃច ហើយ 
មៃច បៃហៃល ៧៥ ភាគរយ ដៃល បៃើ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ គឺ មកពី មៃមត់ ” ។ 

 កម្ពជុា មាន អាកាសធាតុ តៃ ូពិ ក ដៃល 
ងយសៃួល ឱៃយ ចមា្ការ មៃច មានការ 
រីកលូតលាស់ ពៃញ ១ឆ្នាំ និង អាច ដាំ 
មៃច បាន នៅក្នងុ ខៃត្ត មយួចនំនួ លើដ ី
មាន ជីជាតិ  ដូចជា ខៃត្តកំពង់ ចាម 
កៃប និង រតនគិរី ជាដើម ដៃលជា 
កន្លៃង ឱៃយ អ្នក ដាំ ដុះ មៃចអាច ផលិត 
មៃច ដៃលមាន គុណភាព និងហឹរ 
សមៃប់ទៅ លក់ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក និង  
នាំចៃញ កៃ សៃុក ។ 

 ដោយសរ អាកាសធាតុ អំ-
ណោយផល កសិករ នៅ កម្ពុជា 
ផលតិ បាន មៃច GI ( ទនំញិ មា៉ាក 

សមា្គាល់ ភូមិសស្តៃ)  ជា មៃច 
ដៃលមាន គុណភាព ខ្ពស់ និង 
ទទលួស្គាល ់ដោយ សហគមន ៍
អឺរ៉ុប ។ 
Sela Pepper ជា កៃុមហ៊ុន 

មៃច ដំបូង គៃ ដៃល បាន សង់រោង- 
ចកៃ ផលតិ មៃច នងិ មាន ឧបករណ ៍

ទំនើបៗ ជាចៃើន រួមមាន មា៉ាសុីន 
សម្ងួត សមា្លាប់ មៃរោគ កិន វៃច ខ្ចប់ 
និង មាន បន្ទប់ពិសោធន៍ ផងដៃរ ។ 
បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន បានធ្វើការ ដោយ 
ផា្ទាល់ ជាមួយ ៦០០ គៃួសរ នៅក្នុង 
សៃុក ។ 

 រោងចកៃ នៃះ អាច ផលិត បាន ផលិត-
ផល ចំនួន ២៥ មុខ ផៃសៃងៗ គ្នា រាប់ ពី 
មៃចខ្មៅ មៃចស មៃច កៃហម និង 
រហូតដល់ ផលិត ទឹកជៃលក់ អាហារ 
ពិសៃស ថៃម ទៀតផង ។ 

 ផលិតផល របស់ Sela Pepper 
តៃូវបាន នាំចៃញ ទៅ កៃបៃទៃស 
ជាចៃើន រួមមាន អឺុរ៉ុប អាមៃរិក កូរ៉ៃ 
ជប៉ុន តៃវា៉ាន់ អាល្លឺម៉ង់ និង តៃៀម នាំ 
ចៃញទៅ បៃទៃស ហូ ឡង់ ទៀតផង ។ 

 កញ្ញា សុ ផា បាន និយាយថា៖         
" គៃប់គ្នា តៃង សួរ ខ្ញុំ ថា ហៃតុអ្វី មិន 
បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ នៅ ខៃត្តកំពត 
បៃរជា ទៅ បង្កើត នៅ សៃុក មៃមត់  
កញ្ញា ថា មៃច កំពត មាន ទីផៃសារ 
រួចទៅហើយ នៅឡើយ តៃ មៃច ដៃល 
ដាំ នៅ តំបន់ ផៃសៃងទៀត ពុំទាន់ មាន 

ទផីៃសារ"។ សមូៃបតីៃ នៅ សៃកុ ខ្មៃរ បៃជា-
ជន មយួ ចនំនួ រាលថ់្ងៃ មនិទាន ់ដងឹថា 
មៃច មាននៅ មៃមត់ ទៃ សូមៃបីតៃ 
បុគ្គលិក របស់ខ្ញុំ ដៃល ចូលធ្វើការ 
មិនដឹងថា មាន មៃច នៅ មៃមត់ ផង 
ភាគចៃើន គត់ ដឹង តៃ មៃច មកពី 
ខៃត្តកំពត ។ មៃច កំពត ទទួលស្គាល់ 
ដោយ GI ទំនិញ ម៉ាក សម្គាល់ 
ភមូសិស្តៃ មាន រសជាត ិឆ្ងាញ ់តៃ មៃច 
សៃុក មៃមត់ ក៏មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ 
របស់ វា និង ហឹរ ខ្លាំង " ។ 

 មៃច គឺជា គៃឿងទៃស ដៃល លក់- 
ដាច ់ជាងគៃ បផំតុ នៅលើ ទផីៃសារ ពភិព-
លោក ដោយសរតៃមាន តមៃូវការ 
ខ្លាងំ  សមៃប់ គៃឿងទៃស ដៃល តៃវូ បាន 
បៃើ ជាបៃចាំ ដើមៃបី បង្កើន រសជាតិ នៅ 
ក្នុង ម្ហូប ស្ទើរតៃ ទូទាំងពិភពលោក ។ 

 យោងតាម ការចុះផៃសាយរ បស ់Glo-
bal Trade នៅ ថ្ងៃទី២៥ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០១៩ វៀតណម នៅតៃ ជា បៃទៃស 
ផលិត មៃច លំដាប់ លៃខ មួយ លើ 
ពិភពលោក ដោយមាន មៃច ចំនួន 
២៧៣ ០០០ តោន បនា្ទាប់មក បៃ-
ទៃស ឥណ្ឌនូៃសុ ីមាន ចនំនួ ៨៨ ០០០ 
តោន និង បៃទៃស បៃ សុី ល ឈរ នៅ 
លដំាប ់លៃខ ៣ ដៃលមាន ៨០ ០០០ 
តោន ។ 

 អ្នកជំនាញ និយាយថា  ដោយសរ 
តមៃូវការ មៃច កើនឡើង នៅក្នុង 
ផលិតកម្ម សៃបៀងអាហារ  និង ទទួល 
បាន ផលចំណៃញ មកវិញនោះ  កសិករ 
ក្នងុ តំបន់ ជាចៃើន បាន ងកមក ដាំដុះ 
មៃច ដោយ ផា្លាសប់្តរូ ព ីដណំ ំបៃពៃណ ី
ដូចជា ដំឡូង មី  និង ស្វាយចន្ទី ។ 

 កៃុមហ៊ុន Sela Pepper បាន 
ដំឡើង ឧបករណ៍ ទំនើប ដើមៃបី បង្កើន 
បៃសិទ្ធភាព ផលិតកម្ម ។ រោងចកៃ 
កៃច្នៃ ទំនើប របស់ខ្លួន មាន សមត្ថភាព 
ផលិត មៃច បាន ១,៥ តោន ក្នុង ១ 
ម៉ាង , មា៉ាសុីន ចំហុយ មៃច មាន 
សមត្ថភាព ផលិត ៦០០ គីឡូកៃម 
ក្នុង ១ ម៉ាង និង កៃច្នៃ កិន មៃច ដៃល 
មាន សមត្ថភាព ផលិត ៥០០ គីឡូ-
កៃម ក្នុង ១ ម៉ាង ។ 

 កៃុមហ៊ុន Sela Pepper ក៏បាន 
បង្កើត មជៃឈមណ្ឌល វិទៃយាសស្តៃ និង 
បច្ចៃកវទិៃយា មៃច ខ្នាត ធ ំនៅក្នងុ សៃកុ 
មៃមត់ ដើមៃបី ធ្វើការ សៃវជៃវ  និង 
អភិវឌៃឍ ទំនិញ របស់ខ្លួន ។ មជៃឈ-
មណ្ឌលផលិតមៃចដ៏ធំមួយ នៃះ    
ក៏ បានជួយ ក្នុងការ លើកកម្ពស់ ប- 
ច្ចៃក ទៃស ធ្វើកសិកម្ម បៃកបដោយ 
និរន្តរភាព  និង ធន់ នឹង អាកាសធាតុ 
ផងដៃរ៕

រោងចក្រផលិតម្រចដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម្រមត់ ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។

ម្រចច្រកដាក់ក្នុងដបដ៏គួរឱ្រយទាក់ទាញសម្រប់លក់។សិលា ផិបភើរ មានឈ្មោះល្របីល្របាញនៅលើទីផ្រសារ។

កញ្ញា សុឹង សុ ផា នាយិកា ក្រុមហ៊ុន។



តពីទំព័រ១...Scholzបាន
ធ្វើលិខិតសំណើនេះទៅសម-
ភាគីអាមេរិកលោកSteve
Mnuchinកាលពីថ្ងេទី៧ខេ
សីហាដោយបានសរសេរថា៖
«ជាថ្នូរមកវិញអាមេរិកនឹង
អនុញ្ញាតឱេយសាងសង់និងបេតិ-
បត្តិការNordStream2ទៅ
មុខដោយគ្មានការរំខាន»។

នេះបើតាមកាសេតអាល្លឺម៉ង់
DieZeitដេលបានអះអាងថា
បានឃើញលខិតិសណំើដោយ
ផ្ទាល់។ ការធ្វើសំណើនេះបាន
ធ្វើឡើងមុនពេលដេលលោក-
សេីAngelaMerkelបេកាស
ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណា
បញេឈប់ការសាងសង់ Nord
Stream2កេយពីការបពំលុ

អ្នករិះគន់រដ្ឋាភបិាលរសុេសី៊លោក  
AlexeiNavalny។
NordStream2គឺជាបពំង់

ដេលនឹងនាំឧស្ម័នធម្មជាតិពី
រុសេសី៊ទៅអាល្លឺម៉ង់ដោយផ្ទាល់
តាមរយៈបាតសមុទេBaltic។
អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
បានបេឆាំងនឹងការសាងសង់
បំពង់ឧស្ម័ននេះដោយបាន

លើកឡើងថាវានឹងធ្វើឱេយអាល្លឺ-
ម៉ង់និងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលរំពឹង
លើបេភពតេមួយដេលអាចធ្វើ
ឲេយមានអស្ថិរភាពនៅក្ន៊ងតំបន់
ហើយក៏ធ្វើឲេយប៉ះពាល់ទៅដល់
ចំណូលរបស់បូ៉ឡូញ និងអុ៊យ-
កេន ដេលមានបំពង់ឧស្ម័ន
ឆ្លងកាត់។
អាល្លឺម៉ង់បានឃើញNord

Stream2ជាធនធានដ៏សំខាន់
ខណៈពេលដេលបេទេសកពំងុ
ផ្លាសប់្ដរូបេភពពីថាមពលធេយងូ-
ថ្មនងិនយុក្លេអ៊េរទៅបេើឧស្មន័
ធម្មជាតិ។
កេសួងហិរញ្ញវត្ថ៊អាល្លឺម៉ង់

កេសួងហិរញ្ញវត្ថ៊សហរដ្ឋអា-
មេរិកនិងកេសួងការបរទេស
សហរដ្ឋអាមេរកិបានបដសិេធ
មិនបញ្ជាក់ថាតើការស្នើរបស់
អាល្លឺម៉ង់នៅមានសុពលភាព
ឬអត់កេយពីមានការបំពុល

លោកNavalny។
សហរដ្ឋអាមេរកិមានឧសេសា-

ហកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិ កំពុងរីក- 
លូតលាស់ និងមានមហិច្ឆតា
ក្ន៊ងការនាំចេញទៅបេទេស
ផេសេងទៀត។
កាលពីខេធ្នូ ឆា្នាំ២០១៩

សភាអាមេរិកបានអនុម័ត
ចេបាប់ដក់ទណ្ឌកម្មលើកេុម-
ហ៊ុនណាមួយដេលមានការ-
ទាក់ទងនៅក្ន៊ងការសាងសង់
NordStream2៕
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សន្តសុិខអីុស្រាអ្រាលឃាត់ខ្លនួអ្នកតវ៉ាក្នងុអំឡុងបាតុកម្មប្រាឆំាងរដ្ឋាភិបាល។AFP 

ក្រាុងហ្រា្រាស៊រុយសាឡិមៈអុី-
សេអេលកាលពីថ្ងេអាទិតេយ
បានស្នើឲេយកេុមបេទេសមហា-
អំណាចអឺរ៉ុបមួយចំនួនតេូវ
ទទួលសា្គាល់សេចក្តីបេកាស
របស់អាមេរិកជាឯកតោភាគី
អពំីការចាប់ផ្តើមបន្តនេការដក់
ទណ្ឌកម្មរបស់កេុមបេឹកេសា
សន្តិសុខអង្គការសហបេជា-
ជាតិបេឆាំងបេទេសអុីរ៉ង់។
នៅក្ន៊ងសេចក្តីថ្លេងការណ៍

មួយបានចេញផេសាយដោយ
ការយិាលយ័របស់លោកគរឺដ្ឋ-
មន្តេីការបរទេសអុីសេអេល
លោកហា្គាប៊ីអាស់ហ៍ខេន-
ណាហេស៊ីបានអំពាវនាវឲេយកេុម
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អុីសេអេល
តេូវបានគេសា្គាល់ថាជាកេុម
បេទេសE-3នោះគឺបេទេស
បារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់
«តេវូដកខ្លនួចេញពីការបេឆាងំ
របស់ពួកគេហើយតេូវឈាន

ទៅរកការអនវុត្តដក់ទណ្ឌកម្ម
ឲេយបានខា្លាំងកា្លាទៅលើអុីរ៉ង់»។
លោកបានស្នើឲេយពកួគេដក់

ទណ្ឌកម្មថា្នាក់ជាតិនិងកមេិត-
អឺរ៉ុបនិងតាមរយៈយន្តការ
របស់អង្គការសហបេជាជាតិ
ឡើងវិញ។
ការអំពាវនាវរបស់លោក

បានធ្វើឡើងកេយពីរដ្ឋមន្តេី
ការបរទេសអាមេរិកគឺលោក
ម៉េក៍ប៉ុមប៉េអូបានអះអាងថា
ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នៅមុនឆា្នាំ
២០១៥បេឆាំងអុីរ៉ង់តេូវបាន
ដក់ឡើងវិញ។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏បេទេសសមាជិកភាគចេើន
របស់កេុមបេឹកេសាសន្តិសុខUN
បានថ្លេងថា វិធានការរបស់
លោកប៉មុប៉េអូតេវូពងឹផ្អេកទៅ
លើយន្តការ១ដេលជាផ្នេកនេ
កិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរឆា្នាំ
២០១៥៕Xinhua/SK

ក្រាុងស្រាអ៊ូលៈ កេសួងការ-
ពារជាតិបានថ្លេងកាលពីថ្ងេចន្ទ
ថាមេបញ្ជាការកចិ្ចបេតបិត្តកិារ
ទ័ពថ្មើរជើងគឺលោកឧត្តម-
សេនីយ៍ណាមយុង-សុីនតេូវ
បានតេងតាំងជាបេមុខយោធា
ថ្មីដោយបានបេរព្ធធ្វើឡើងជា
លើកដំបូងដេលជាឧត្តម-
សេនីយ៍១រូប បានចេញពី
កងអង្គភាពបណ្តុះបណា្តាល
មន្តេីបមេុង(ROTC)បាន
បង្កើនការងារកំពូលរបស់
យោធាកូរ៉េខាងតេបូង។
លោកណាមយុង-សុីននឹង

ស្នងតំណេងពីលោកស៊ូហ៍ វូក
ដេលបានឡើងកាន់តណំេងជា
រដ្ឋមន្តេីការពារជាតិកាលពី
សបា្តាហ៍មនុហើយនងឹកា្លាយជា
ឧត្តមសេនីយ៍ROTCដើមេបីដឹក-
នាំយោធាចាប់តាំងពីអង្គភាព
មួយនេះបានបង្កើតកាលពី
ឆា្នា១ំ៩៤៨រហតូមកទល់ពេល
នេះការងារយោធាកំពូលតេូវ
បានរៀបចំឡើងដោយឧត្តម-
សេនីយ៍មួយចំនួនចេញពី
បណ្ឌិតេយសភាយោធាកូរ៉េ។
ការផ្លាស់ប្តូរតំណេងកាល-

ពីថ្ងេចន្ទ ក៏បានធ្វើឲេយប៉ះពាល់
ដល់ការងារយោធាកំពូល៤
នាក់ផេសេងទៀតផងដេរ។
យោងតាមកេសួងការពារ-

ជាតិបានឲេយដឹងថា លោក
ឧត្តមសេនីយ៍ទោ លីស៊ុង-
យងុជាបេមខុកេមុបេកឹេសាផេន-
ការយុទ្ធសាស្តេ របស់នាយ-
សេនាធិការចមេុះ(JCS)តេូវ
បានតេងតាំងលោកវុនអុីន-
ឈូល ជាបេមុខកងកមា្លាំង
ទ័ពអាកាស។ លោកវុនអុីន-

ឈូល តេូវបានតេងតំាងជា  
នាយសេនាធិការចមេុះ(JCS)  
កាលពីខេមុន។
លោកណាមយងុ-សុនីមាន

វ័យ៥៨ឆា្នាំតេូវបានតេងតាំង 
ជាអនុសេនីយ៍ទោ កាលពីឆា្នាំ
១៩៨៥បនា្ទាប់ពីលោកបាន
បញ្ចប់ការសិកេសារបស់លោកពី
កម្មវធិីអង្គភាពបណ្តុះបណា្តាល
មន្តេីបមេងុROTCនៅសាកល-
វិទេយាល័យDong-aនៅក្ន៊ងទី-
កេុងប៊ូសានភាគអាគ្នេយ៍។
លោកបានចលូបមេើការងារ

នៅក្ន៊ងតួនាទីសំខាន់ជាចេើន
ទៀតនៅក្ន៊ងនោះរួមមានមេ-
បញ្ជាការនេទីបញ្ជាការគំទេ
សន្តិសុខការពារជាតិ និងមេ-
បញ្ជាការនេទីបញ្ជាការសឹក
ពិសេសផងដេរ។

កេសងួការពារជាតិបានថ្លេង
នៅក្ន៊ងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយមួយ
ថា៖«ក្ន៊ងនាមជាអ្នកជំនាញ
មា្នាក់នៅក្ន៊ងជំនាញបេតិ-
បត្តកិារនងិការបណ្តុះបណា្តាល
អប់រំលោកតេូវបានគេបំពាក់
ជាមួយសមត្ថភាពយល់ដឹងជា- 
ចេើនទៀតអំពីការគេប់គេង
អង្គភាពនិងទីបញ្ជាការបេតិ-
បត្តិការផងនោះ»។
បេមខុទព័អាកាសបានតេង-

តាំងលោកលីមានវ័យ៥៦ឆា្នាំ
បានបញ្ចប់ការសិកេសាពីបណ្ឌិតេយ-
សភាទ័ពអាកាសនៅក្ន៊ងឆា្នាំ
១៩៨៦ហើយបានបមេើ
ការងារជានាយសេនាធិការរង
ទព័អាកាសមនុពេលធ្វើការជា
នាយសេនាធិការចមេុះJCS។
ការផ្លាស់ប្តរូតណំេងកាល-

ពថី្ងេចន្ទនៅក្នង៊នោះរមួមាន
ការតេងតាំងនាយសេនាធិ-
ការរងយោធាឧត្តមសេនីយ៍-
ទោគីមស៊ុង-គីយុមជាមេ- 
បញ្ជាការរងនេទីបញ្ជាការកង- 
កមា្លាងំចមេុះថ្មី។ឧត្តមសេនយី-៍ 
ទោអានចូន-ស៊ុកនិងឧត្តម-
សេនីយ៍ទោគីម ជុង-ស៊ូ ក៏
តេវូបានតេងតាងំជាមេបញ្ជា-
ការនេទីបញ្ជាការបេតបិត្តកិារ
ទ័ពថ្មើរជើងថ្មី និងមេបញ្ជា- 
 ការនេទីបញ្ជាការបេតិបត្តិការ-
សឹករង។
កេសួងការពារជាតិ បាន

ថ្លេងថា៖«តាមរយៈការផ្លាស់ប្តរូ
តំណេងនោះយោធានឹងរកេសា
សា្ថានការណ៍តេៀមលក្ខណៈ
ការពារជាតិរបស់យើងយា៉ាង
បេុងបេយ័ត្ន»៕Yonhap/SK 

អីុ ស្រាអ្រាលអំពាវនា វាឲ្រាយ 
ក្រាុមាប្រា ទ្រាស មហាអំណាច 
អឺរុ៉បាដាក់ទណ្ឌកម្មាប្រាឆំាង  
នឹងប្រាទ្រាសអុ ីរ៉ង់ ឡើង វិញា

អាល្លាឺម៉ាង់សាន្រាយាាវិនិយោគាាស្ថានីយ នំចូលឧស្មា័នធម្មាជាាតិារាវា...

ម្រាបញ្ជាការាាាកិច្ចប្រាាតិបត្តកិារថ្មើរជើងាាត្រាវូាា
បានាត្រាងតាងំាជាាានយាស្រានាធិការាាកងាទ័ព

លោកណាមយុង-សីុន(សា្តា)ំថតរូបជាមួយប្រាធានាធិបតីមូនជ្រាអីុននៅការិយាល័យប្រាធានាធិបតីក្រាងុស្រាអូ៊ល។Yonhap
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អ្នក គំាទ្រ បក្រស ប្រឆំាង  ដង្ហ្រក្របួន  ធ្វើ បាតុកម្ម តាម ផ្ល ូវ   នៅ ក្នងុ ទី ក្រងុមីនស្ក ៍។ AFP

មនុស្ស រាប់ មឺុននាក់ផ្គើននឹងក របង្ក្ប 
របស់ បូ៉លិសទៅលើអ្នក តវ៉ាន កុ្ង មីនស្ក៍

ក្រុង មីនស្ក៍ៈ  កៃុម អ្នក គាំទៃ 
បកៃស បៃឆំង រាប់ មុឺន នាក់  បាន 
ដង្ហៃ កៃបួន នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី មីនស្ក៍  
នៅ បៃទៃស បៃឡារុស  កាល-
ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដោយ បាន ផ្គើន  
នឹង វត្តមាន សន្តិ សុខ  យ៉ាង 
ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធាប់ មួយ  ដៃល 
នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន   កាណុង-
បាញ់ ទឹក  និង រថ ពាស ដៃក ជា- 
ចៃើន គៃឿង ថៃម ទៀត ផង ។ 

 កៃុម សិទ្ធិ មនុសៃស  Viasna  
បាន ថ្លៃង ថា  មនសុៃស ជាង ១០០ 
នាក់  តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ កៃ 
សង្វៀន នៃ ការ ធ្វើ បាតុ កម្ម  និង 
តវ៉ា សៃដៀង គា្នា នោះ  នៅ ក្នុង 
ទីកៃុង ធំ ៗ  ផៃសៃង ទៀត ។ 

 ការ តវ៉ា  បាន ធ្វើ ឡើង ១ ថ្ងៃ  
កៃយ ពី មន្តៃី ប៉ូលិស  បាន 
ឃុំខ្លួន កៃុម បាតុករ រាប់ រយ នាក់  
នៅ កន្លៃង ដង្ហៃ កៃបួនមួយ របស់ 
ស្តៃី   នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី មីនស្ក៍  
បៃទៃស បៃឡា រុស ។ 

ចលនា បៃឆងំ នោះ  បាន បន្ត 
រលក នៃ ការ ធ្វើ បាតុកម្ម ធំ មួយ  

រៀង រាល ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ  ចាប ់តាងំ ព ី
បៃធា នា ធិប តី អាឡិច សាន ឌឺរ-
លូកា សិនកូ  បាន យក ឈ្នះ 
ជម្លោះ មួយ  នៅ ក្នុង ការ បោះ-
ឆ្នាត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៩  ខៃ សី ហា 
កន្លង ទៅ ។ 

 នៅ ក្នុង ទី កៃុង មីនស្ក៍  កៃុម 
បាតុករ  បាន កាន់ ទង់ ជាតិ តវ៉ា 
ពណ៌ កៃហម  និង ស  បាន បៃ-
មលូ ផ្តុ ំគា្នា ដើមៃប ី« ដង្ហៃ កៃបនួ យតុ្ត-ិ
ធម៌»  បាន ដើរ ឆ្លង កាត់ តាម ដង-  
ផ្លូវ ជា ចៃើន  ពួ កគៃ បានកាន់ 
បដា ជា មួយ ពាកៃយ ស្លោក ដូច ជា 
« មនុសៃស កំសាក វយ ស្តៃី » និង 
«ចុះ ចៃញ ពី តំណៃង ទៅ » ។ 

អ្នក សៃី ណា តាល់ យ៉ា  ឈី-
ហៃសុីវិក  ជា គៃូ បងៃៀន ចូល- 
និវត្តន៍  មាន វ័យ ៦០ ឆ្នាំ មា្នាក់ 
បាន និយយ ថា  អ្នក សៃី មក 
ចូល រួម រាល់ សបា្តាហ៍ ។

អ្នក សៃ ីបន្ត ថា ៖« អរឺ៉បុ នងឹ មនិ 
ជយួ យើង កមា្ចាត ់លកូាសនិ  ក ូទៃ 
បៃជា ជន ខ្លួន ឯង ទៃ ដៃលតៃូវ 
កមា្ចាត់ គាត់  ចៃញ» ៕ AFP/SK

ក្រុងប៉្រកាំងៈ  នៅ មុន ជំនួប 
កមៃតិ ខ្ពស ់របស ់អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាត ិ ដៃល តៃវូ បាន រៀប ច ំ
ធ្វើ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  សហគមន៍ 
អន្តរជាត ិរពំងឹ ថា  កៃមុ មៃ ដកឹ នា ំ
ពភិព លោក នងឹ បង្កើត កចិ្ច បៃងឹ- 
បៃង រមួ ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា 
បៃ ឈម ជា សកល នានា។ 

ឆ្នាំ នៃះ  គឺ ជា ខួប លើក ទី ៧៥ 
របស់  UN  ដៃល យល់ ថា  ខ្លួន 
កំពុង ឈរ នៅចំចំណុចបៃសព្វ 
មួយ ទៀត  ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ 
របស់ មនុសៃស ទាក់ ទង នឹង ភាព- 
ឯកតោ នយិម  នងិ គាពំារ នយិម 
កំពុង កើន ឡើង។  

លោក អគ្គលៃខាធិការ  UN  
អង់តូនីញ៉ូ  ហ្គុយតឺរៃស  បាន 

ថ្លៃង  នៅ ពៃល បើក សមយ័ បៃជុ ំ
ពៃញ អង្គ នៃ មហាសន្ន ិបាត  UN 
លើក ទី ៧៥ (UNGA)  ថា 
ខណៈ ដៃល យើង បៃរព្ធខួប 
លើក ទ ី៧៥ របស ់UNនៃះ  វ ពតិ 
ជា ចៃបាស ់ណាស ់ថា  ពភិពលោក 
មាន ក្ត ីរពំងឹ ខ្ពស ់លើ យើង  ថា ជា 
វៃទិកា ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ ពហុ- 
ភាគីនិយម  និង កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តិការ ទៅ លើ បៃព័ន្ធ អន្តរជាតិ 
ដៃល ពឹង ផ្អៃក ទៅ លើ គោល - 
ការណ៍ នានា។

កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  បៃទៃស សមា- 
ជិក  UN  តៃូវ បាន រំពឹង ទុក នឹង 
អនុម័ត សៃចក្តី បៃកាស មួយ 
ដោយ បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ប្តៃជា្ញា - 
ចតិ្ត ជា ថ្ម ីចពំោះ ការ បង្កើន ពហ-ុ 

ភាគី និយម ។  
នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា ថ្លៃង បើក 

ជំនួប  UNGA លោក  Volkan 
Bozkir  បៃធាន មហា សន្នបិាត 
UN  លើក ទី ៧៥  (UNGA)  
បាន ថ្លៃង ថា បរិបទ ដៃល យើង 
កំពុង ធ្វើ ការ នៃះ  គឺ ធ្វើ ឲៃយ យើង 
នឹក ឃើញ ពី ភាព ចាំបាច់ នៃ 
បៃព័ន្ធ ពហុ ភាគី  និង ជំរុញ ឲៃយ 
យើង ទាំង អស់ គា្នា បៃើ បៃស់ រដ្ឋ- 
ធម្មនញុ្ញ  UN  ដើមៃប ីដោះសៃយ 
ឧបសគ្គ នានា ដូច ជា ជំងឺរា ត- 
តៃបាត កូវីដ ១៩ ជា ដើម ។

ជំងឺ ដៃល កំពុង រាត តៃបាត នៅ 
ទទូាងំ ពភិព លោក  បាន ឆ្លង ទៅ 
មនសុៃស ជាង ៣០ លាន នាក ់ នងិ 
បណា្តាល ឲៃយ មនសុៃស ជតិ ១ លាន 

នាក់ សា្លោប់ ។ 
លោក បៃធានាធបិត ីអា្រហ្វកិ- 

ខាង តៃបងូ  Cyril Ramaphosa  
បាន ថ្លៃង តាម វីដៃអូ ខន់ ហ្វើរិន 
របស ់UN កាល ពពីៃ ហសៃបតិ៍ ថា  
នៅ ក្នុង ពៃល ដ៏ សំខាន់ នៃះ  នៃះ 
គ ឺជា ឱកាស ដៃល មនិ ធា្លោប ់មាន 
ពី មុន មក  ដើមៃបី បង្កើត ឲៃយ មាន 
ភាព ល្អ បៃសើរ  នងិ ចៃបាស ់លាស់   
ជាង មនុ។ សមៃប ់ទ្វបី អា្រហ្វកិ   
មាគា៌ា  ដៃល យើង បៃកាន់ យក 
នោះ  គ ឺចៃបាស ់ណាស។់  របៀប- 
វរៈ  ដើមៃបី ការ អភិវឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព របស់ UN នៅ ឆ្នាំ 
២០៣០  គឺ គមៃង ១សមៃ ប់ 
កិច្ច សហ ការ   និង ភាព ជា ដៃ គូ 
សកល ៕ Xinhua/PSA  

វិធានកររួមនក្នងុក្បខ័ណ្ឌករងាររបស់អង្គករសហ- 
ប្ជាជាតិចំាបាច់ តូ្វដោះស្យបញ្ហាប្ឈមជាសកល

លោក អគ្គល្រខា ធិការអង្គការ សហប្រ ជា ជាតិ អ ង់តូនីញូ៉ ហ្គយុ តឺរ ្រសថ្ល្រង តាម ទូរទស្រសន៍ អំពី  ការច្រ ក    វ៉ាក់សំាង កា រ ពារ  ជំងឺកូវីដ ១៩ ជាសកល ។ AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ជាអាហារ ដ៏ពេញនិយម 
នៅ បនិដវូ មាន លក ់នៅ តាម គេប ់ចេក 
ល្ហក តាំង ពីតាម ដងវិថី កេុង ហាណូយ 
ដល់ ភោជនីយដ្ឋាន  បេណីត នៅ ឯ 
នាយ កេុង ហូជីមិញ។

បិនដូវ  តេូវបានគេហទំព័រ លេបី 
សុអីនិអនិ តេវេល  ចាតទ់កុ ជា  អាហារ 
ដ ៏ឆ្ងាញ ់បផំតុក្នងុ ចណំោម បញ្ជ ីមខុ ម្ហបូ 
៤០ មុខ របស់វៀតណាម។

ម្ហូប លេបាយ សាច់ បន្លេ សេស់ និង 
ទកឹ ជេលក ់  រសជាត ិឆ្ងាញ ់មតុ     តេវូ បាន 
នាំ មក រាជធានី ភ្នំពេញ ដោយ  មា្ចាស់ 
ហាង វយ័ក្មេង  នេត សរិរីត័្ន ដោយ ដក ់
ឈ្មោះ   ហាង  ថា  បិនដូវ   តាម ឈ្មោះ 
អាហារ នេះ  តេ ម្ដង ។

បិនដូវ បានដំណើរ ការ   នៅ ខេត្ត 
សៀមរាប  ១ ឆ្នា ំជាងហើយ  ប៉នុ្តេ សាខា 
រាជធានី ភ្នំពេញ ទើប តេ  បើក បាន 
បេមាណជា ៣ខេប៉ុណោ្ណោះ។  

 សោភណភាព នេ ការ រៀបច ំដក ់លើ 
ចង្អេរ មាន សាច់ ចេើន បេភេទ  ទាំង 
សាច់ជេូកសោ្ងារ  ហាន់ ជា បន្ទះ  ឆគើម  
ចាយ៉  ណេមជួរសាន  ផាក់ឡូវ  តៅហ៊ូ 
ចៀន  នំបញ្ចុក   បន្លេ ផា្ទាប់ ទាំង តេសក់  
សាលាដ ជីរ  និង  ទឹក ជេលក់ កាពិ។ 

កញ្ញា មា្ចាស់ហាង  ដេល ធា្លាប់ ជា 
បគុ្គលកិ  នៅ កេមុហ៊នុ ឯកជន មយួ នេះ 
បាន រៀបរាប ់ព ីការ ចាបផ់្ដើម នេ ការបើក 
ហាង នេះ  មក កាន់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍  ថា ៖ 
«ប្អូនសេី របស់ ខ្ញុំ ជា អតិថិជន  បិនដូវ 
នៅ ឯ សៀមរាប ពេល ដេល បាន ពិសា 
ហើយ គាត់ ចូលចិត្ត  តាម ពិត ទៅ មាន 
អ្នក ធ្វើ ចេើន ដេរ តេ រសជាតិ មិន ដូច 
ដើម  អ៊ីចឹង ពួកយើង ក៏ សមេចចិត្ត 
ទិញ ឈ្មោះ ពី មា្ចាស់ ហាង ទីនោះ»។

កញ្ញា រ័ត្ន បាន បន្ត បេប់ ទៀត ថា៖ 
«ពួកគាត់ បាន ចុះ មក បងេៀន យើង 
ផា្ទាល់  តេ ម្ដង  តាំងពី រូបមន្ត ទឹក កាពិ  
រហូត ដល់   តេ ស្លឹក  របស់  វៀតណាម  
ដេល ជា ភេសជ្ជៈ  ពិសេសមាន  ដក់ 
បមេើ នៅ ទីនេះ ផង ដេរ »។

សាច ់ នងិ គេឿងផេស ំយក ព ីវៀតណាម  
មាន ដូចជា ទឹកកាពិ  ឆគើម  សមេបក 
ចាយ៉  និង ណេមជួរសាន ។ រី ឯ បន្លេ  
និង គេឿងផេសំ មួយចំនួន ទៀត គឺជា 
ផលិតផល ក្នុងសេុក ។ 

មុខ ម្ហូប  នេះ ក្លិន របស់ វា ហាក់ដូច ជា   
ខា្លាំង បន្តិច សមេប់ អ្នក ដេល មិន ចេះ 
ហូប កាពិ  តេ គា្មោន អ្វី គួរ ឱេយ បារម្ភ ទេ  
ពេះ  ហាង ក៏ មាន រៀបចំ ទឹកតេី ផ្អេម 
សមេប់ អតិថិជន ទាំងអស់ ជាសេច  
ដេល ធានា បាន ថា  រសជាតិ នៅ តេ 

ឆ្ងាញ់ ជក់ចិត្ត បំផុត ។ 
កញ្ញា វយ័  ២៨  ឆ្នា ំរបូ នេះ បាន បន្ថេម 

ថា ៖ «យើង ដក់ បមេើ ភ្ញៀវ ទឹក ជេលក់ 
ទាងំ ២ បេភេទ  គទឺកឹ កាព ិនងិ ទកឹតេ ីផ្អេម  
ប៉ុន្តេ ខ្ញុំ ចង់ ឱេយអតិថិជន ដេល មក លើក 
ដំបូង បាន សាក ជាមួយ ទឹក កាពិ សិន  
ពេះ វា មាន ការ ពេញនិយម បំផុត 
ហើយ ក ៏ទាញ យក រសជាត ិ បនិដវូ មក 
បរិភោគ បាន យ៉ាង ស្កប់ចិត្ត »។

សមេប់ តេ ស្លឹក  ឬ   តេ កេូចឆ្មោរ   វា ក៏ 
មាន រសជាត ិម៉េយាង  ដេលភ្ញៀវដេលមក 
កាន់ ហាង  បិនដូវ  មិនគួរ រំលង។

បនា្ទាប់ពី ទទួលទាន  បិនដូវ បើ បាន 
កេប តេស្លឹក នេះ បន្ថេម ទៀត នោះ 
អតថិជិន ពតិជា តេជាកច់តិ្ត  នងិ នា ំមក 
នវូ អារម្មណ ៍សេសថ់ា្លា មយួ បេប ទៀត។ 
តេ ស្លឹក មានរសជាតិ ប្លេក ពី គេ  និង 
មាន តម្លេ តេឹមតេ  ១ ដុលា្លារ។ 

បិនដូវ  តេូវបាន រៀប នៅ ក្នុង ចង្អេរ 
ជាមួយ នឹង ទំហំ  និង តម្លេ ខុសៗ គា្នា  

ដោយឈុតតូច  ៥ ដុលា្លារ អាច 
បរិភោគ បាន  ១  ទៅ  ២ នាក់  ឈុត 
កណា្ដាល  តម្លេ  ១០ ដលុា្លា រ សមេប ់  ២ 
ទៅ  ៣ នាក់  និង ឈុត ធំ  ១៥ ដុលា្លារ 
អាច ញ៉ាំ  បាន ពី  ៣  ទៅ ៤ នាក់ ។

លើស ព ីនេះ បើសនិ ជា អតថិជិន ចង ់
ថេម សាចក់េ ក ៏អាច ថេមបាន  ដោយ 
មាន តម្លេ សមរមេយ។ 

កញ្ញា រត័្ន បាន អះអាង ព ីមោទនភាព 
នេ ហាង អាហារ នេះ ថា៖  «ហាង នេះ ជា 
រសជាត ិដើម របស ់បេទេស វៀតណាម  
ហើយ គេឿងផេស ំ នងិ ទកឹ កាព ិសទុ្ធ តេ នា ំ
ចលូ មកព ីវៀតណាម ផា្ទាល ់ ដេល ធ្វើឱេយ 
រសជាតិ របស់  បិនដូវ មិន ងាយ នឹង ឱេយ  
គេ ចម្លង បាន ងាយៗ» ។

កេពី រសជាតិ អាហារ បិនដូវ ក៏ ជា 
ហាង បេកាន់ខា្ជាប់ នូវ អនាម័យ និង 
សុវត្ថិភាព ម្ហូបអាហារ ដោយ បុគ្គលិក 
មាន ពាក់មា៉ាស់ និង សេមដេ។

បរិយកាស ហាង សេស់សេយ 

ជាមួយ ការរចនាបេប យុវវ័យ មាន 
ជញ្ជាងំ ចមេុះពណ ៌ស លឿង ផ្ទេមេឃ 
និង ផា្កាឈូក បេប ឃេយូត ។  

 ហាង បិនដូវ  ក៏ មាន បន្ទប់ វីអាយភី  
សមេប់ ការ ជួបជុំ បេប ជា លក្ខណៈ 
គេួសារ តូច  ឬ ការ ធ្វើ កម្មវីធី ផេសេងៗ  
លក្ខណៈ ឯកជនផង ដេរ។ 

ដោយ ហាង កាន់តេ មាន ដំណើការ 
ល្អ  កញ្ញា  រ័ត្ន  បាន បង្ហើប ពីគមេង 
ពងេីក ហាង ឱេយ ធំទូលាយថេមទៀត។

មា្ចាស់ហាង វ័យ ក្មេង រូប នេះ បាន 
នយិយ  ថា៖ «ពេះ ខ្ញុ ំចង ់ឱេយ  អតថិជិន 
មាន ភាព ងាយសេួល»។

ហាង បិនដូវ ចាប់ បើក ពី មោ៉ាង  ៩ 
ពេកឹ ដល ់មោ៉ាង  ៩ យប ់ នងិ មាន ទ ីតាងំ  
#365E0, St.128, សងា្កាត់មិត្តភាព 
ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ។

 ទូរស័ព្ទទាក់ទងតាម  លេខ  ០៧០-  
៦៦៦ ១២០, ០៧០ ៦៦៦ ១៣០ 
និង  ០៩៦  ៦៦៦ ០១៣៣៕

តោះ! ភ្លក្ស   បិនដូវ 
សាច់ ច្ើន  មុខ ផ្ទាប់ 
បន្ល ្ ស្ស់ៗ ជ្លក់ ទឹក  
កាពិ ឆ្ងាញ់  លិឍដ្ 

ចង្អេរ មាន សាច់ ចេើន បេភេទ ផាក់ឡូវ  តៅហ៊ូចៀន  នំបញ្ចុក  បន្លេ សេស់ៗ  និង ទឹកជេលក់កាពិ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ហាង ទាក់ទាញយុវវ័យ ដោយ ការ តុបតេង ពណ៌ ចមេុះ សេស់សេយ  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម បុគ្គលិកបេកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យ ដោយ  ពាក់មា៉ាស់ និង សេមដេ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



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។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី២២ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្រុតចុះខា្លាងំ។មនស្រចក្ត-ី
ព្រយាយា មខា្លាំងកា្លា 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
គរួត្របង្កើនភាពម្ចាស់កា 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។

អូផេនស្ទឌីូអូ ចាប់ផ្តើម  បង្កើត  ការ- 
 តំាង  ពិព័រណ៍ ស្នាដេ គំនូរ ឡើងវិញ 

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នពំៃញៈថ្មីៗ ន្រះក្រមុវចិតិ្រ-
កររបស់អូផ្រនស្ទូឌីអូកម្ពុជា
(OpenStudioCambodia)
ដ្រលមនមូលដា្ឋាន នៅឯខ្រត្ត
សៀមរាបបានរៀបចំការតងំ-
ពិព័រណ៍ស្នាដ្រគំនូររបស់ខ្លួន
ជាថ្មមី្តងទៀតនៅឯវចិតិ្រសល
FactoryPhnomPenh
ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញក្រយពី
បានខកខានអស់មួយរយៈ
ក្នុងគ្រដ្រលបានជួបវិបត្តិ-
កូវីដ១៩។
ការនាំយកស្នាដ្រគំនូរមក-

តងំពពិរ័ណស៍ឡើងវញិរបស់
ក្រុមវិចិត្រករអូផ្រនស្ទូឌីអូ-
កម្ពជុាដ្រលបើកសមោ្ពាធតងំ-
ពីថ្ង្រទី១៩ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០
និងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ង្រទី២០
ខ្រតលុាឆ្នាំ២០២០នោះក៏ត្រវូ
បានកញ្ញាឡូរ៉្រនអ៊ីអិដាដ្រល
ជាស្ថាបនិកOpen Studio
Cambodiaបង្ហើបឲ្រយដឹងថា៖
«យើងមនស្នាដ្រថ្មីចំនួន២០
ដ្រលជាស្នាដ្ររបស់វិចិត្រករ
ខ្ម្ររមួយចំនួនដូចជាលោក-
ឡុងឡាវីមកពីភ្នំព្រញលោក
ម៉នជាមកពីខ្រត្តកំពតកញ្ញា
ហ៊ុលកញ្ញាមកពីខ្រត្តសៀម-
រាបលោកវ៉ាន់ឆវន័្តមកពីខ្រត្ត
បាត់ដំបងនិងនាងខ្ញុំ (មកពី
ទីក្រុងសុីថលសហរដ្ឋអា-
ម្ររិក)ដ្ររ។ ពួកយើងបាន
បើកពិព័រណ៍ន្រះក្រមចំណង-
ជើងថា«ស្អ្រកគឺជា ថ្ង្រថ្មី-
TomorrowisaNewDay»
នៅឯវចិតិ្រសលថ្មីឈ្មាះAIR
Galleryនៅក្នុងវិចិត្រសលធំ
FactoryPhnomPenhនៅ
ភ្នំព្រញ»។
កញ្ញាឡូរ៉្រនអ៊ីអិដាបន្តថា៖

«ស្នាដ្រពួកយើងដ្រលបាន
ដាក់តំងពិព័រណ៍ចាប់ពីថ្ង្រទី
១៩ខ្រកញ្ញាដល់ថ្ង្រទី២០ខ្រ
តុលាឆ្នាំ២០២០មនស្នាដ្រ
សលិ្របៈប្របចម្រុះដចូជាស្នាដ្រ
ប្រភ្រទគំនូរគូរលើក្រណាត់-
អាក្រលូកីគនំរូព្រនីគនំរូគរូលើ
ក្រដាសគនំរូឌជីថីលនងិគនំរូ
ទឹកពណ៌ជាដើម»។
គ្រប្រទ្រសកម្ពជុានិងពិភព-

លោកទំាងមូលជួបវិបត្តិស្រដ្ឋ-
កិច្ចនានាដោយសរត្រការ-
រាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩នោះក្រមុ
វិចិត្រករនៅOpenStudio
Cambodiaក៏ជួបវិបិត្តស្រដ្ឋ-
កចិ្ចគ្រសួរដ្ររព្រះត្រជវីភាព
អាស្រ័យដោយការលក់ស្នាដ្រ
គំនូររបស់ខ្លួននោះ។ស្ថាបនិក
អូផ្រនស្ទូឌីអូកម្ពុជាកញ្ញា-

ឡូរ៉្រនអ៊ីអិដាបានបញ្ជាក់ថា៖
«កូវីដ១៩បានធ្វើឲ្រយស្ទះកិច្ច-
ការធំលើវិស័យទ្រសចរណ៍
និងព្រឹត្តិការណ៍សធរណៈ-
នានា។ជាក់ស្ត្រងវចិតិ្រករទាងំ
៩រូបនៅអូផ្រនស្ទូឌីអូ កម្ពុជា
វិញក៏ដូច្ន្រះដ្ររ គឺថាជីវភាព-
ពួកគ ត់ដ្រលពឹងអាស្រ័យ
ដោយការលក់ស្នាដ្រគំនូរនោះ
បានធ្វើឲ្រយមនការប៉ះពាល់-
ដល់ដង្ហើមស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសរ
យា៉ាងខា្លាំងត្រម្តង។ ត្រយើងក៏
សង្រឃឹមថាស្ថានភាពនឹងល្អ
ប្រសើរវិញឆប់ៗហើយក៏
អរគុណដ្ររសម្រប់ឱកាស
បើកតំងពិព័រណ៍ឡើងវិញពី
ខាងវចិតិ្រសលAIRGallery
ដ្រលមនការគំទ្រដោយFT
Gallery»៕

 

សា្នាដៃ គំនូរ  បៃើ ផ្ទាងំដៃកចៃះ រំលៃចជារូប អគារ និងផ្លវូ។ រូបហុងមិនា
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Liverpool ឡើងទៅទី២ ក្រោយឈ្នះ ២-០
ឡុងដ៍ : កៃុម ជើង ឯក ចាស់ 

Liverpool និង កៃុម Leices-
ter City នៅ តៃ បន្ត នវូ ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ជាមយួ នងឹជយ័ ជម្នះ  ទៀត 
កាលព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  សមៃប ់ការ- 
បៃកួត នៃកៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League រដវូកាលថ្ម ី២០២០-
២០២១ កៃយ ទាំង ២ កៃុម 
ដណ្ដើម បាន ៣ ពនិ្ទ ុដចូ គ្នា នៅ 
សបា្ដាហ៍ ទី ២ នៃះ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Sadio Mane 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី២ គៃប ់ម្នាក ់ឯង 
កៃយ ការ បៃកតួ នៅ កឡីដ្ឋាន 
Stamford Bridge ចាប់ផ្ដើម 
នៅ វគ្គ ទី ២ តៃ ប៉ុន្មាន នទី ជួយ 
ឱៃយ  Liverpool មន ជ័យ ជម្នះ 
២-០ លើ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Chel-
sea ដៃល លៃង  ១ តង់ពៃញ 
ជាមួយ គ្នា តៃ ១០ នក់ កៃយ 
ខៃសៃ ការ ពារ Andreas Chris-
tensen តៃវូ បណ្ដៃញ ចៃញ នៅ 
ចុង វគ្គ ទី ១ ។ 

អ្វី ដៃល សំខាន់ គៃប់ ទី ២ 
របស់  Mane នៅ នទីទី ៥៤ 
កើត ឡើង ដោយសារ ការ បញ្ជនូ 
បាល ់ខសុ បច្ចៃក ទៃស របស ់អ្នក- 
ចាំ ទី Kepa Arrizabalaga 
របស ់ Chelsea ដោយ កហំសុ 
នៃះ  បង្កើត  នូវ ពាកៃយ ចចាម- 
អារ៉ាម ថា ក្លិប នៅ កៃុង ឡុងដ៍  
នងឹ បង្កើន លៃបឿន ទញិ យក អ្នក- 
ឈរ យាម បង្គល ទី ដៃ ទី ១ 
របស់ កៃុម នៅ បារំង Rennes 

គឺ  Edouard Mendy ។
កៃយ កូន កៃុម ខ្លួន ធ្វើ បាន 

យា៉ាង ល្អ អ្នក ចាត់ ការ កៃុម- 
Liverpool លោក Juergen 
Klopp និយាយ ថា ៖ « កៃុម- 
ទាំង មូល លៃង បាន ល្អ អាច 
ទទលួ យក បាន ។ គៃប ់គ្នា  បៃងឹ- 
បៃង យា៉ាង ខា្លាងំ ។ យើង ធ្វើ បាន 
ហើយ ស័ក្ដិ សម ទទួល បាន ៣ 
ពនិ្ទ។ុ ខ្ញុ ំរកី រយ មៃន ទៃន ចពំោះ 
លទ្ធផល នៃះ » ។

ចំណៃក គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម- 
Chelsea លោក Frank 
Lampard  និយាយថា ៖ « ខ្ញុំ 
រំពឹង ថា ពួក យើង អាច បៃកួត 
បៃជៃង ជាមួយ   Liverpool ។ 
យើង បាន បៃកតួ បៃជៃង ជាមយួ 
ពួក គៃ នៅ គៃប់ កម្ម វិធី បៃកួត 
ទាងំ អស ់កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ។ តៃ ខ្ញុ ំ

គតិ ថា  អ្នក មនិ អាច ធ្វើ ការ កាត-់ 
ក្ដី ចំពោះ ការ បៃកួត  ដៃល លៃង  
១ តង់ ពៃញ តៃឹម គ្នា ១០ នក់  
នោះ ឡើយ » ។

លោក Lampard បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « សមៃប់  Kepa ចៃបាស់- 
ណាស ់ពតិ ជាមន កហំសុ  ។ ជា 
កំហុស ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួក យើង 
ខាត បង ់ ពៃះ បើ មនិ មន គៃប ់
បាល់ ហ្នឹង ទៃ  ការ បៃកួត អាច 
នងឹ ផ្លាស ់ប្ដរូ ។ យា៉ាង ណា ខ្ញុ ំពតិ 
ជា ពៃញ ចតិ្ត នងឹ ការ គៃប ់គៃង ផ្លវូ 
អារម្មណ៍ និង ការ រួម សហការ 
គ្នា របស់កូន កៃុម  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
ពៃញ ចិត្ត នឹង ទមៃង់ លៃង របស់ 
កីឡាករ ១ ចំនួន ផង ដៃរ ។ 
មន កិច្ច ការ ចៃើនទៀត ដៃល 
កំពុង រង់ ចាំ ពួក យើង » ។

កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ក៏ ទទួល  បាន 

បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ ដៃរ 
កៃយ Thiago Alcantara  
កឡីាករ ចណំលូ ថ្ម ីរបស ់ Liver-
pool បៃពៃឹត្ត កំហុស ចំពោះ 
Timo Werner  ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ថ្មី 
របស់ លោក Lampard តៃ គួរ 
ឱៃយសា្ដាយ  ការ ស៊តុ របសក់ឡីាករ 
Jorginho តៃូវ  ររំង ដោយ   
អ្នក ចាំ ទី  Alisson Becker ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បណ្ដៃញ   
កីឡាករ Christensen វិញ 
ដំបូង ឡើយអាជា្ញា កណា្ដាល 
លោក Paul Tierney បាន 
ផ្ដល់ កាតលឿង ទៃ តៃ កៃយ 
ពិនិតៃយ  មើល វីដៃអូ ជំនួយ អាជា្ញា - 
កណា្ដាល (VAR) រួច អាជា្ញា - 
កណា្ដាល រូប នោះ ក៏ ផ្លាស់ ចិត្ត 
លើក កាត កៃហម តៃ ម្ដង ។

កៃុម  Leicester ឡើង ទៅ 
ឈរ ទី កំពូល តារង លើ  កៃុម- 
Liverpool, Arsenal និង 
Everton ជាមួយ នឹង ការ មន 
៦ ពិន្ទុ ដូចគ្នា កៃយ កៃុម របស់ 
លោក  Brendan Rodgers 
អាច យក ឈ្នះ កៃុម Burnley 
នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង ៤-២ ខណៈ 
លទ្ធផល នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ- 
បៃកួត ដៃលចប់ទៅទាំង ៨គូ  
សមៃប់កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier 
League ន សបា្ដាហ៍ទី ២ នៃះ 
មន ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី គ្នា ទៅ 
វិញ ទៅមក  ចៃើន រហូត ដល់ ទៅ 
៣៩ គៃប់ ៕ AFP/VN

ថ្រោ  រ៉្រោត  ផ្តួលរៀមច្រោបង ទាំង ២ ប្រោើព្រោល ៥នាទី ដើម្រោបី ក្លាយជាជើង ឯក 
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  វត្តមន  របស់ កីឡាករ វ័យ 
ក្មៃង ថៃ  រ៉ៃត  មក ពី ក្លិប បញ្ជា ការដ្ឋាន 
ទ័ព ពិសៃស នៅ លើ សង្វៀនថោន  
កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ  បាន បងា្ហាញ ឱៃយ 
ឃើញ ពី សមត្ថភាព  និង បច្ចៃក ទៃស 
ជនំញ បៃើ កណា្ដាប ់ដៃវ៉ៃ ចៃញ ដ ៏អសា្ចារៃយ  
ក្នុង ការ បៃ កួត លក្ខណៈ ម៉ារ៉ាតុង គុន- 
ខ្មៃរ ទម្ងន់ ៦៣,៥គីឡូកៃម ដើមៃបី 
កា្លាយ ជា ម្ចាស់ ជើង ឯក អមដោយ 
បៃក់រងា្វាន់ ចំនួន ៣,៤លាន រៀល។

បើ ទោះ បីជា ការ បៃកួតនៃះ មន 
២ដំណាក់កាល ហើយ តៃូវ បៃើ ពៃល 
បៃកួត សរុបចំនួន ៦ ទឹក ស្មើ នឹង ១៨ 
នទី ប៉ុន្តៃ តាម រយៈការ បៃកួតជាក់- 
ស្តៃង កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ នោះ ថៃ រ៉ៃត 
បាន ផ្តលួ រៀមចៃបង អ៊ងុ កសំត ់នៅ វគ្គ 
ជមៃុះ តៃឹម ទឹក ទី ១ រួច បាន បន្តទៅ 
ផ្តួល រិន សារ័ត្ន នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ក្នុង 
ទឹក ទី ១ ដូច គ្នា គឺ សមៃប់ ការ បៃកួត 
ទាងំ ២ លើកនៃះ ថៃ រ៉ៃត បាន បៃើ ពៃល 
សរបុបៃមណ ៥នទ ីដើមៃប ីផ្តលួ រៀម- 
ចៃបងទាំង ២ នក់  ឱៃយ សន្លប់។

 ភាព រឹង មំ  និង កៃបាច់ ជង្គង់ របស់  រិន  
សារត័្ន  ដៃល មនិ ងាយ នងឹ សន្លប ់កន្លង 
មក នោះ  គឺ មិន អាច ទប់ ទល់  ឬ ទៃំ ទៃ  
ការ វាយ លុក ផ្ទួនៗ  ពី កីឡាករ  ថៃ  រ៉ៃត  
បាន នោះ ឡើយ គឺ សូមៃបី តៃ ស្នៀត ការ - 
ពារ  ធាក ់ទប ់ដក ថយ  ឬ ដោះ ខ្លនួ ចៃញ 
ព ីការ វាយ សន្ធាប ់ ក ៏គ្មាន ឱកាស ឡើយ  
ពៃះ  ថៃ រ៉ៃត បាន វាយ សមៃុក គ្មាន 
បង្អង់  នូវ កណា្ដាប់ ដៃ ឆ្វៃង  សា្តាំ  របស់គៃ 
ដោយក្នុង នោះ សារ័ត្ន តៃូវ បាន ថៃ 
រ៉ៃត ម៉ាត់ ឱៃយរប់ ចំនួន២ដង រួច ឈាន 
ដល់ អាជា្ញាកណា្ដាល បញៃឈប់ការ បៃកួត 
តៃ ម្តង បន្ទាប ់ព ីថៃ រ៉ៃត បាន  ម៉ាត ់ ថៃម 
ផ្តនួៗជាង ១០ ដៃ បណា្ដាល ឱៃយ ដលួ ជា 
លើក ទី ៣ នោះ។

ថៃ  រ៉ៃត  ដៃល សាង ឈ្មាះ លៃប ីលឿន 
បផំតុ នងិ  បាន ជាប ់ជាកឡីាករ  ជមៃើស 
ជាតិ គុនខ្មៃរផង នោះ បាន  និយាយ 
កៃយការ  បៃ កួត ថា ៖ « ខ្ញុំ ធា្លាប់ បៃ កួត  
នៅ សង្វៀន ថោន  ចំនួន ៤ លើក មក 
ហើយ ប៉ុន្តៃសមៃប់ ការ បៃ កួត បៃប 
ម៉ារ៉ាតុង នៃះ  វាជា លើក ទី ១ ហើយ 
ក៏ជា លើក ដំបូង  ដៃល ខ្ញុំ ទទួល បាន 
បៃក់ ចៃើន យា៉ាង នៃះ  ខណៈ ការ- 

បៃកួតនៃះ ខ្ញុំ គិត ថា  ដៃ គូ ខ្ញុំ រឹង មំ  និង 
ជា ជើង ចាស់  គឺ មិន អាច បៃកួត របៀប 
សៃង់ យក ពិន្ទុ តាម បច្ចៃកទៃស  ឬ  
ពនៃយា រពៃល បាន ទៃ  គឺ ដច់ ខាត តៃូវ តៃ 
វាយ សមៃុក គ្មាន មៃតា្តា  ដើមៃប ីឱៃយ សន្លប់ 
តៃ ម្តង» ។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ កៃយការ- 
ឈ្នះ ជើងឯកនៃះ ថៃ រ៉ៃត បាន 
សារភាព ថា រូប គៃ បាន គៃច ផុត ពី    
ការ ភ័យ ខា្លាច គឺ ការ ជួប លី ភា ដៃល 
បានចាញ់ពិន្ទុ រិន សារ័ត្ន នៅ ក្នុង វគ្គ 
ជមៃុះ។ ថៃ រ៉ៃត បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ឃើញ គត ់ ចាញន់ៅ វគ្គ ជមៃុះ ខ្ញុ ំមន 
អារម្មណ ៍សបៃបាយ ពៃះ បើ ជបួ ល ីភា 
ខ្ញុំ ដឹង តៃ យា៉ាប់ ទៀត ហើយ ពៃះ  
កាលជួប គ្នា នៅ លើ សង្វៀន CTN  
គត ់ធ្វើ បាបខ្ញុ ំណាស ់គ ឺគត ់កៃឡកុខ្ញុ ំ
ដោយ ចូល ឡាំជង្គង់ ឡើង ខ្ញុំ អស់ 
និងខៃសោះ កម្លាំង ពី ខ្លួន តៃ ម្តង»។

ចំណៃក  រិន  សារ័ត្ន ដៃល ទទួល 
បានបៃក ់រងា្វាន ់ចនំនួ ១,៨ លាន រៀល 
ក្នុងនមជា អ្នក ចាញ់នោះ   និយាយ 
ថា៖ «ខ្ញុំ ចាញ់ដោយ  អស់ ចិត្ត   ពៃះ 
គៃច មិន ផុត ពី កណា្ដាប់ ដៃ របស់ គៃ 

ហើយ ខ្ញុំ វង្វៃង វងា្វាន់ រក លៃង កៃបាច់ 
ជង្គង់  មិន ទាន់ ផង  គឺ គៃ វាយ សៃច 
មក ចូល មុខ  និង គុម្ពតៃចៀក  របស់ ខ្ញុំ 
មិន អាច តប ត បាន សោះ »។

 យា៉ាង ណា ក៏ ដោយសិសៃសគណ ក្លិប 
បៃដល ់បញ្ជាការដ្ឋាន កង ទព័ ជើង ទកឹ 
រិន  សារ័ត្ន  បាននិយាយ បន្ថៃម ថា៖  
«បៃ សិន បើ ខ្ញុំបាន ជួប ថៃ រ៉ៃត  លើក 

កៃយ  ខ្ញុំ ដឹង ពី ស្នៀត ការ ពារ  គឺ 
សងៃឃមឹ ថា   មនិ អាច ចាញ ់ ដោយ សន្លប ់
បាននោះ ទៃ  ហើយ ខ្ញុំ រំពឹង  ថា  អាច 
សង សកឹ បាន វញិ មនិ ខាន   ពៃះ គៃ ល្អ 
បាន តៃ ទឹក ដំបូង ប៉ុណ្ណោះ  អ៊ីចឹង បើ 
ការ បៃ កួត ឆ្លង ផុត ចូល ទឹក ទី ៣ ទៅ  គឺ 
កម្លាំង គៃ ថយ ចុះ  ខ្ញុំ អាច វាយ កៃបាច់ 
ជង្គង់ បាន ល្អ វិញ » ៕

រិន សារ័ត្ន បានពេយាយាមទប់ ការ ម៉ាត់របស់ ថេ រ៉េត តេ គេច មិន ផុតពីការ សន្លប់។ សហ ការី

Pogacar ជា ជន ជាតិ ស្លូវ្រោនី 
ទី ១ ឈ្នះ  Tour de France
បា៉ារីស : Tadej Pogacar 

គឺជា អ្នក បៃណាំង កង់ អាជីព  
សញ្ជាតិ ស្លូវៃនី ទី ១ ដៃល បាន 
ឈ្នះជើង ឯក  កម្ម វិធីដ៏ធំបៃចាំ 
ឆ្នាំ Tour de France 2020 
កៃយ ពី រូប គៃ រកៃសោ អាវ កាក់ 
ពណ៌ លឿង បាននៅ ដំណាក់- 
កាល ទ ី២១ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  
ពោល គ ឺ១ ថ្ងៃ បន្ទាប ់ព ីកឡីាករ 
វ័យ ក្មៃង រូប នៃះ ដណ្ដើម បាន 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី  ១ ក្នុង តារង 
ថិរវៃលា សរុប ។ 
បើ ទោះ ជា  កីឡាករ អៀរឡង់ 

Sam Bennett របស់ កៃុម 
Deceuninck-Quick-Step 
ជា អ្នក ឈ្នះ ដំណាក់ កាល ចុង- 
កៃយ ក៏ ពិត មៃន តៃ  ជើង ឯក 
តៃវូបាន បៃគល ់ឱៃយ អ្នក ជិះ របស ់
កៃុម Team UAE Emirates 
គឺ  Pogacar ដៃល នឹង ធ្វើ ខួប 
កំណើត អាយុ ២២ ឆ្នាំ  នៅ ថ្ងៃ 
ចន្ទ ហើយ  ដៃល ជា កីឡាករ 
ក្មៃង បំផុតឈ្នះការ បៃណាំង 
នៃះ គិត តាំង អតីត កីឡាករ   
Henri Cornet ធ្វើ បាន កាល- 
ពី ឆ្នាំ ១៩០៤ ។
Pogacar ដៃល ដណ្ដើម បាន 

អាវ កាក់ ពណ៌ លឿង ពី មិត្ត រួម 
ជាតិ Primoz Roglic របស់ 
កៃុម Team Jumbo-Visma 
ដោយ ការ ធ្វើ បាន យា៉ាង ល្អ  ក្នុង 
ការ បៃណាំង យក ថិរ វៃលា នៅ 
ថ្ង ៃ សៅរ៍ ក៏ ឈ្នះ ផងដៃរ នូវ កាក់ 

ពណ៌ ស សមៃប់ ការ បៃណាំង 
របស់ កឡីាករ អាយ ុកៃម ២៥ 
ឆ្នាំ និងពៃម ទាំង ដណ្ដើម បាន 
អាវ ពណ៌ ចមៃុះសមៃប់ ការ- 
បៃណាំង   ផ្លូវ ឡើង ភ្នំ ។
កៃយ សមៃចបាន សមិទ្ធ- 

ផល  នៃះ Pogacar  និយាយ 
ថា ៖ « មនអារម្មណ៍  រំភើប 
ណាស់  ដៃល បាន ឈរ នៅ ទី 
កំពូល នៃ វៃទិកា ន ទី កៃុង 
បា៉ារីស នៃះ   ។ វា ជា រយៈ ពៃល ៣ 
សបា្ដាហ ៍ ដ ៏អសា្ចារៃយ បផំតុពោល គ ឺ
ជា ការ បៃណំាង ដ៏ គួ រឱៃយ រំភើប ។ 
ខ្ញុំ ចង់  អរគុណ ដល់ គៃប់ គ្នា  
ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ កើត 
ឡើង ។ វា ជា រយៈ ពៃល ៣ 
សបា្ដាហ៍ ដៃល មិន អាច បំភ្លៃច 
បាន។ ខ្ញុំ មិន ដឹង រក ពាកៃយ អ្វី មក 
បរិយាយ ពី អារម្មណ៍ របស់ ខ្ញុំ 
នពៃល នៃះ នោះ ទៃ » ។
 ដចូ្នៃះ កៃយ បញ្ចបទ់ាងំសៃងុ 

ការ បៃណាងំ ទាងំ ២១  ដណំាក-់ 
កាល ជាមួយនឹង ចម្ងាយ ផ្លូវ 
សរុបបៃវៃង  ៣ ៤៨៤,២ គ.ម 
ឃើញ ថា ម្ចាស់ ជយ លាភី ទី ១ 
គឺ  Pogacar មន ថិរ វៃលា រួម 
៨៧:២០:០៥ ម៉ាង ពោល គឺ 
តិច ជាង អ្នក លៃខ២ Roglic 
៥៩ វិនទី និង អ្នក លៃខ ៣ 
កីឡាករអូសៃ្តាលី Richie 
Porte ដៃលជាសមជិករបស់ 
កៃុម  Trek-Segafredo 
៣:៣០ នទី ៕ AFP/VN

Mane លោតតេតបញ្ចូលទីគេប់ដំបូងឲេយកេុម Liverpool នាំមុខ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ខណៈ  គសូ្វាម ីភរយិាជា តារាសម្តែង-  
នងិ   ចមែៀង  ១ គ ូកពំ ុង តែ  តែៀម  ចតិ្ត តែៀម កាយ  
កា្លាយ ជា ឪពកុ ម្តាយគែ   នែ សម្ពន័្ធ   ស្នែហ ៍អាពាហ-៍ 
ព ពិាហ ៍ជតិ  ១ ឆ្នា ំ នោះ សែប ់តែ លោក ថមូម ីជា  
ស្វាមី តារា ចមែៀង សែី ទែនំ ហងែស មស បង្ហោះ  
សរ និង  រូប  រថ យន្ត ថ្មី  ១គែឿង មើល ទៅ ហាក់- 
ដូច  ជា ការ តែៀ ម ស្វាគមន៍  កំណើត កូន សែី ដំបូង 
ពួកគែ  បង្កើត  ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល   ដល់  មហាជន ។  

បើ តាម គមែង  នោះតារា សម្តែង ថ្ពាល់ ខួច-  
លោក ថូមមី ដែល ជាស្វាមី អ្នកនាង សួស វីស 
នងឹ  នា ំភរយិា ទៅ សមែល បតុែ ីនៅ    មន្ទរី ពែទែយម ួយ  
នៅ  បែទែសថែ តែ ឥឡវូ នែះ បានផ្លាសប់្ដរូចតិ្ត មក 
សមែល   នៅមន្ទរីពែទែយក្នងុសែកុវញិ  ពែះ តែជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ មិន ទាន់  ស្ងាត់  ដោយ តែូវ សមែល នៅ 
ថ្ងែ ទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០  ខាង មុខ នែះ  
បនា្ទាប ់ ពី បាន រៀបមង្គល ការ កាល ពី ថ្ងែ ទី ២៩ ខែ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ   ២០១៩  កន្លង មក ។ 

យា៉ា ងណា ពែល ភរិយា ព ពោះជិត ៩ខែ តែ មិន 
ទា ន ់សមែលផង នោះ ប្ត ីបែពន្ធ តារា សម្តែង  នងិ  
ចមែៀង លោក ប៊ុនថុល ប៊ុន ថង ហៅថូមមី និង   
អ្នកនាង  សួស  វីស ក៏ បាន ដាក់ឈ្មោះ កូន - 
ស ែីរបស់ ខ្លួន រួច ទៅ ហើយដែរ  គឺ មន ឈ្មោះ  ថ 
«Jenny»  ខណៈ តារា   ចមែៀង សែីដែល តែងត ែ 
សរសើរស្វាមី ខ្លួន ថ ជា  បុរស  ពូក ែ ថ្នាក់ ថ្នម - 
ចិនា្ដានាង គែប់ ពែល ទាំង អស់ ទើប 
នាង   ចាត់ ទុក ខ្លួន ឯង ថ គឺជា នារី 
ដែលមន សំណាង  
ម្នាក់បែៀប ដូចជា 

ម្ចាស  ់ កែសតែី 
អីចឹង ជា- 
ពិសែស    ពែល 
ដែល   ពោះធំ តែូវ ប្ដី ថ្នម - 
ចិត្ត គែប់យា៉ាង។  

 ចំពោះ រឿង ការ ចំណាយ-  
បែក ់ទ ញិ រថ យន្ត ទនំើប នោះ 
បើ  តាម កែុម អ្នក បែមញ់ពី 
ជវីតិ  ឯក ជន របស ់ប្ត ីបែពន្ធជា 
តារា ១ គូ នែះ  ក៏លាន់ មត់ 
លើក  ឡើង ថ៖ « អ៊ីយា៉ា!  
សសួ វសី ពតិជា សណំាង 
និង  ម ន គែួសរអស្ចារែយ-  
មែន!ចាប់ តាំង ពី  ដឹក ដែ  
តារា  សម្ដែងបែុស   លោក  
ប៊ុន ថុល ប៊ុនថង ហៅ-  
លោក   ថមូម ីរៀបការកាល- 

ពី  ថ ្ងែ ទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ មក ឃើញ ថ  
គូ ស្នែហ៍ តារា  ១ គូ នែះគឺ មនជីវភាពកាន់តែធូរធា រ 
ខា្លាំង ដូច ជា ពែលនែះ  ពួក គែ រស់នៅ ផ្ទះវីឡា ស្កឹម- 
ស្កែ   តម្លែជាង ២០មុនឺដលុា្លារ នៅបរុជីបីម៉ងុ លែន 
(ផ្លូវ  ជា សុផរា៉ា) និង ធា្លាប់ ឃើញ ជិះ រថ យន្ដ 
ទំនើបៗ រួម មនឡានម៉ាក  Lexus LX570- 

Kuro2020  ម៉ាក  Lexus Nx 200t 
ម៉ាក  Lexus LS600  ម៉ាក  

Mazda ជាដើម និង ថ្មីៗ 
នែះ  សែប់ តែ ប្តី របស់ នាង 

បង្ហោ ះ រូប រថ យន្ត ថ្មី ១ទៀត 

គឺ 

ឡាន 
ម៉ាក - 

Tundra »។
  ចែញ ពី- 

គណនី  ហ្វែ ស- 
ប៊ុក លោក- 

ថូមមី  គែ ឃើញ  
សរ     អម នឹង រូប    រថ -  
យន  ្ត ថ្មី បង្ ើរ  ថ៖  
« ស្វាគមន ៍ សម  ជកិ 
ថ ្មី បន្ថែម  អរ    គុណ   
សន្តិភា ព    អរ  គុណ 
ការ   ខំ បែឹង បែង-   
តស៊ូ អរ គុណ បែពន្ធ  
ដែ លតែងតែ ឲែយ  
កម្លាំង  ចិត្ត ប្តី សូម  
ឲែយ ហែងហែង  និង 
ចមែើ  នទៅមុខ» ៕ 

ស្វាមី សួស វីស ទិញ រថ យន្តថ្មី 
ស្វាគមន៍ កំណើតកូនស្រ ីដំបូង 
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ទូច ដាវីដ បន ទត់ទៅ លើ មាស សារ៉ាក់ នៅ ក្នងុ បេកួត ផ្តាច់ពេត័េមា៉ារ៉ាតុងដណ្តើម ជើង ឯក។ រូបថត PNN

ដាវីដ យក ការ ប្រដាល់ ជាទុន 
ដើម្របី  បាន សិក្រសា មហាវិទ្រយាល័យ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បែដាលវ់យ័ក្មែង 
កំពុង បែជែង បាន ភាព លែបី - 
លែបាញ ទចូ ដាវដី បាន ចាត ់ទកុ 
ការ ប្តូរ ញើស ឈាម សែស់ៗ 
នៅ លើ សង្វៀន ថ ជា ដើម ទុន 
ដ ៏សខំាន ់សមែប ់របូគែ រក   បាន 
បែក់  កមែ យក ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់  
គែួសរ និង ទុក សមែប់ យក 
ទៅ បន្តការ សិកែសា នៅ មហា - 
វិទែយាល័យ ដោយ កីឡាករ រូប 
នែះ អះអាង ថ ចង់ រៀន ផ្នែក 
ចែបាប់ និង ចង់  មន ការងារក្នុង 
កែបខ័ណ្ឌ នាពែល អនាគត។

ទូច ដាវីដ បាន និយាយ ថ៖  
«ការ ឈ្នះ ជើង ឯក ម៉ារា៉ាតុង 
ក្នុងទម្ងន់ ៦០ គីឡូកែម នែះ គឺ 
នឹង ធ្វើ ឲែយ គែប់ស្ថានីយ សម្លឹង 
ឃើញពី សមត្ថភាព របស់ ខ្ញុំ 
ហើយ នឹង ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុំ មន ឈ្មោះ 
បាន បែកួត ញឹកញាប់ នៅ លើ 
សង្វៀនបែដាល់  របស់ ពួក គាត់ 
ពែះការ ចូល រួម បែឡូក ក្នុង 
វិស័យ បែដាល់ នែះ ខ្ញុំ សងែឃឹម 
នងិចាតទ់កុ ថ ជា ដើមទនុ មយួ 
ដែល យើងអាច រក កមែ បាន 
យក ទៅ ផ្គតផ់្គង ់គែសួរ នងិទកុ 
សមែប់ ការ សិកែសា»។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ពែល 
នែះ ទចូ ដាវដី នៅ មនិទានប់ាន 
ចូល សិកែសានៅ មហាវិទែយាល័យ 
នៅ ឡើយ ទែ គឺ  ក្នុងអំឡុង ពែល 
១ ឆ្នា ំនែះ ដាវដី បាន ផ្តាត ខា្លាងំ 
ទៅ លើ ការ ហ្វឹកហាត់ និង 
បែកួត ដើមែបី រក កមែ ហើយ 
កំលោះ រូបនែះ បាន បញ្ជាក់ ថ 

រូបគែ នឹង មិន បោះ បង់ ចោល 
បែដាល ់នោះ ទែ ទោះ បជីា របូ គែ 
រៀនចប់ ហើយមនការ ងារ 
ធ្វើក៏ ដោយ។ 

សិសែសគណក្លិប អារុណរះ - 
កីឡា  ទូច ដាវីដ បាន បន្ថែម 
ថ៖  «ខ្ញុំ បាន ផ្អាក ការ សិកែសា 
រយៈ ពែល ១ឆ្នាំ ដើមែបី រក 
លុយ ទៅ រៀន បន្ត នៅ មហា- 
វទិែយាលយ័ អ៊ចីងឹការ សកិែសា នងិ 
បែដាល់ តែូវដើរ ទន្ទឹម គា្នា គឺ ខ្ញុំ 
មនិ បោះ បង ់ចោលការ បែដាល ់
នោះ ទែ ហើយ  បា៉ារបស់ ខ្ញុំ បាន 
បែប់ ថ តែូវ រៀន ផង និង 
ហ្វកឹហាត ់បែដាល ់ផង កុ ំចោល 
មួយ ណាឲែយសោះ។  ខ្ញុំ ចង់ 
រៀនផ្នែក ចែបាប់ ហើយនៅ ពែល 
រៀនចប់ ខ្ញុំ បែឡងរក ការងារ ធ្វើ 
ដោយ ខ្ញុំ ចង់ មន ការងារក្នុង  
កែបខ័ណ្ឌ ដើមែបី មន ពែល 
ហាត់បែដាល់ ផង»។

ការ លើក ឡើង របស់ជើង- 
ខា្លាំង វ័យក្មែង ទូច ដាវីដ តែូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប់ ពី រូប គែ 
បាន កា្លាយ ជា ម្ចាស ់ជើង ឯក នៅ 
ក្នុងការ បែកួត ម៉ារា៉ាតុង ដណ្តើម 
ជើងឯក នៅ លើ សង្វៀន PNN 
ក្នងុទម្ងន ់៦០គឡីកូែម កាល- 
ពី ថ្ងែអាទិតែយ ដោយ ក្នុងការ- 
បែកួតយា៉ាង ស្វិត ស្វាញ  នោះ 
ទចូ ដាវដី បាន ទាត់ ឲែយ កឡីាករ 
បុិល សែងហែង ខូចជើង និង 
សុំ ចុះ ចាញ់ នៅ ចុងទឹក ទី ៣ 
សមែបក់ារ បែកតួ វគ្គ ជមែុះ មនុ 
ពែល រូបគែ បាន បន្ត យក ឈ្នះ 
លើ មស សរា៉ាក់ នៅ វគ្គ ផ្តាច់- 
ពែ័តែ ដោយ ពិន្ទុ។

នៅពែល សួរ ដល់ ការ បែកួត 
ផ្តាច ់ពែត័ែ ជាមយួ មស សរា៉ាក ់
ដែល បាន ឈ្នះ លាស់ យីន 
នៅ វគ្គ ជមែុះ នោះ ដាវីដ  បែប់  
ថ៖  «គាត ់ជា កឡីាករ ចលូ ចតិ្ត 
ដើរ បុក ក៏ ប៉ុន្តែ ដោយសរ តែ 
គាត ់បែើកម្លាងំអស ់នៅ ក្នងុការ- 
បែកួត វគ្គ ជមែុះ អ៊ីចឹង វា ធ្វើ ឲែយ 
មន ភាព អំណោយ ផល ដល់ 
យើង ដោយ គាតរ់ាង អស ់ស៊ហុ្វ 
ជាង យើង»។

ដាវីដ បានបន្ថែម ថ៖  «នៅ 
ពែល គាត់រាង អស់សុ៊ហ្វ   យើង 
អាច វាយ   បកុទៅ គាត ់ នៅ ទកឹ ទ ី
១ ប៉នុ្តែ ចលូ ទកឹ ទ ី២ គាត ់វាយ- 
បុក យើង វិញ ហើយ ចូលទឹក ទី 
៣ ខ្ញុ ំវាយយកៗ តែ ម្តង។ យា៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ  ទឹក ទី ៣ រាង 
ពិបាក ជាង គែ ពែះ គាត់ ចូល 
ចាប់ ឡាំ ធ្វើ ឲែយ យើង រាង អស់ 
ដែរ គឺ រាង ចាញ់ ឡាំ គាត់បន្តិច 
តែ ការបុកជង្គង់ របស់ គាត់ អត់  
យក ជា សចក់ារទែ ដោយសរ 
ភាគ ចែើន  វាយ ពី កែយ»។

 តាម រយៈ ការ ឈ្នះ តំណែង  
ជើង ឯក សមែប់ ការ បែកួត 
ម៉ារា៉ាតងុ នៅ លើ សង្វៀន PNN 
នែះ ទូច ដាវីដ ទទួល បាន 
បែក់រងា្វាន់ ២,៦ លាន រៀល 
ខណៈ មស សរា៉ាក់ ទទួល- 
បាន ១,២ លាន រៀល ហើយ 
បន្ថែម លើនែះ ទូច ដាវីដ ក៏ 
នឹងមន ឱកាស ចែើន បាន 
បែកួតលក្ខណៈ អន្តរជាតិ  លើ 
សង្វៀននែះ នៅ ពែលដែល 
មន ការ បើក ឲែយ បែកតួ អន្តរជាត ិ
វិញ ផងដែរ៕ 

សា្វាមី  សួស វីសា លោក ថូមមី ទើប ទិញ រថ យន្ត មា៉ាក  Tundra 

តេៀម  សា្វាគមន៍កំណើត កូនសេដំីបូង ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

តារ ចមេៀងសេ ី ជេក នៅទេនំហងេសមាស 
អ្នកនាង សួស វីសា។ រូបថត ហែង ជីវ័ន 
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