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ពិព័រណ៍រូបថតអបអរទំនាក់ទំនងការទូត៧០ឆ្នាំ
រវាងរាជាណាចក្រជិតខាងទាំង២...ទំព័រ១៣

ក្រុមManchesterUnitedឡើងវគ្គ
១៦ក្រុមLeagueCup...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

លោក ន្ត សាវឿន បញ្ជាឱ្យនំា មន្ត្ ីដកកំាភ្លើងគំរាមពលរដ្ឋមកសាកសួរ

សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ បុរស  
ម្នាក់  ជា មួយ ម្សៅ ស 
សង្ស័យ ជា គ្ឿង ញៀន 
១៤ ដំុ  និង ៥ គីឡូក្ម 

អាន់ វ៉ា រ  ទទួល បា ន  កា រគំាទ្  ពី សភា និងស្វះស្ងរកការ - 
យល់ព្មពី ព្ះ មហា ក្ស ត្ ដើម្បី បង្កើត រដ្ឋាភិបាល ថ្មី  

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំ ពៃញ:  លោក  នេ ត  សា វឿន  អគ្គ- 
ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ  បាន បញ្ជា ឲេយ 
មន្តេី នគរ បាល ជំ នាញនាំ ខ្លួន លោក 
ថ្លាង  ភិន រ៉ា បេធាន ការិ យា ល័យ បេ - 
ឆាងំ ភេរ វ កម្ម នេ កេ សងួ មហា ផ្ទេ  នងិ ជា 

មេធា វី  ដើមេបី សាក សួរ  កេយ ពី មន្តេ ីរូប 
នេះ តេវូ បាន ចោទបេកាន់ដោយបាន 
ដក កាំ ភ្លើង ភ្ជង់  និង គំរម ពល រដ្ឋ ២ 
នាក់ប្ដី បេ ពន្ធដេល ជា ម្ចាស់ ហាង មួយ    
ក្នងុ សង្កាត់ បឹង កក់ ២  ខណ្ឌ ទួលគោ ក។

លោក អុី សុខ ឃី អគ្គ ស្នងការរង 
នគរបាលជាតិ បាន ឲេយដឹង កាល  ពី 

មេសិលមិញ ថ សម ត្ថកិច្ច ជំនាញ  
អគ្គស្នងកា រដ្ឋា ន ន គ រ បា ល ជា ត ិ បាន- 
និង កំពុង សាក សួរ លោក   ថ្លាង   ភិន រ៉ា  
កាល ថ្ងេ ទ២ី៣  ខេ កញ្ញា  ប៉នុ្ដេ  មនិ ទាន ់
អាច បញ្ជាក ់បាន ព ីលទ្ធ ផល នេ ការ សរួ 
ចម្លើយ នោះ ទេ ។  ការ សាក សួរ នេះ បាន 
ធ្វើ ឡើង កេយ  លោ ក...តទៅទំ ព័រ ៤

ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នពំៃញ/សៀម រាបៈកម្លាងំ នគរ បាល 
រជ ធាន ីភ្ន ំពេញបាន  ឃាត ់ខ្លនួ ជន ជា ត ិ
ចនិ ម្នាក ់ ជា មយួនងឹ មេសៅ ស សងេសយ័ ជា 
គេឿ ង ញៀន ចនំនួ   ១៤ ដុ ំនងិ មេសៅ ស ថ្លា  
បេម ណ ៥ គីឡូកេម  កាល ពី រំលង អ - 
្រធាតេ ឈានចូល ថ្ងេទី២៣  ខេកញ្ញា 
ខណៈ កង រជ អាវុធ ហត្ថ ខេត្ត សៀម រ ប   
បាន បញ្ជនូ អ្ន ក កាសេត ម្នាក់ និង បក្ខ ពួ ក  
៣ នាក់  ទៀត ទៅ តុលាការ ពាក់ព័ន្ធ បទ - 
ល្មើស គេឿង ញៀន។

កម្លាងំ ការិយា ល័យ បេឆំាង បទ ល្មើ ស 
គេឿង ញៀននេស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល រជ ធានី ភ្ន ំពេញ  កាលពី វេលា ម៉ោ ង 
១២:៣០ នាទី រំលង អ្រធាតេ ឈាន -  
ចូលថ្ងេទី ២៣ ខេ កញ្ញា  ឆា្នា២ំ០ ២ ០  
បាន សហការ ជាមួយ...តទៅទំព័រ  ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ធនា គារ អភិវឌេឍន៍ អាសុី 
(ADB)  បាន ដំឡើង តួលេខ  ការ ពេយា - 
ករ កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា សមេប ់ឆា្នា ំ
២០២០ ដោយ ផ្អេក លើ ភាព ល្អ បេសើរ 
ជាង មុន នេ ផលិត កម្ម វិស័យ កសិកម្ម  
និង ការ កើន ឡើង  ការ នាំ ចេញ ផលិត- 

ផល មនិ មេន សម្លៀក បពំាក ់ដចូ ជា  កង ់
និង គេឿង អេឡិច តេូនិក ជា ដើម ។

បច្ចុបេបន្ន ភាព នេ ទសេសន វិស័យ អភិ-
វឌេឍន ៍អាសុ ី (ADO) សមេប ់ឆា្នា ំ២០២០ 
ដេល ជា របាយ ការណ ៍សេដ្ឋ កចិ្ច ពសិេស  

បេចាំ ឆា្នាំ របស់ ធនាគារ អភិវឌេឍន៍ អាសុី  
បាន ពេយាករ ព ីការ ធា្លាក ់ចុះ នេ ផលតិ ផល 
ក្នងុ សេកុ សរបុ ក្នងុ ឆា្នា ំ២០២០  ក្នងុ រង្វង ់ 
ដក ៤,០ ភាគ រយ ធៀប នឹង ដក ៥,៥ 
ភាគ រយ នេ ការ ពេយាករ កាល ព ីខេ មថិនុា  

កន្លង មក។
ADO បង្ហាញ ថ ការ ធា្លាក ់ចុះ យា៉ោង- 

ខ្លាំង នេ ការ បញ្ជា ទិញ ពី អឺរ៉ុប និង អា-
មេរកិខង ជើង បាន នា ំដល ់ការ បទិ ទា្វារ 
រោងចកេ សម្លៀក បំពាក់ ទំនិញ ធ្វើ ដំ-

ណើរ  នងិ សេបេក ជើង (GTF) បេហេល 
១/៣ ក្នុង ឆមស ទី១ ឆា្នាំ ២០២០។

ប៉ុន្តេ កំណើន នេ ការ ផលិត កង់  និង 
គេឿង អេឡចិ តេនូកិ បាន ជរំញុ ឱេយ ការ- 
នា ំចេញ ផលតិ ផល កេ ព ីទនំញិ កាត-់ 
ដេរ  របស់ កម្ពុជា កើន ឡើង ៣០,៣ 
ភាគ  រយ  ក្នងុ ឆមស ទ១ី  នេ ឆា្នា ំ២០២០ 
ធៀប នឹង រយៈពេល ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កៃុងគូឡាឡំាពួៈ មេដឹកនាំគណ- 
បកេសបេឆាងំម៉ោឡេសុ ីគលឺោក អានវ់៉ារ 
អីុបេហុីម បានថ្លេងកាលពីថ្ងេពុធថ 
លោក បានទទួល ការ គាំទេពីកេុម- 
សមជិកសភាយា៉ោងខ្លាំង និង ស្វះ- 
ស្វេងរកការ យល់ ពេម ពី ពេះមហា-

កេសតេ ដើមេបីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ។
បេទេសអាសុីអាគ្នេយ៍មួយនេះ 

បានធា្លាក់ក្នុងចលាចល ចាប់តាំងពី 
សម្ព័ន្ធមិត្តមួយ ដេលបានបាត់បង់ 
អំណាចកាលពីឆា្នាំ២០១៨ ដេល 
បានដឹកនាំដោយ...តទៅទំព័រ  ១១

កំណើន ស្ដ្ឋ កិច្ច កម្ពជុា រក្សា បាន នូវ ភាព ល្អ ប្សើរ

អគារខ្ពស់ៗក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ 
ទិដ្ឋភាពអគារខ្ពស់ៗក្នុង រជធានីភ្នំពេញ ដេល បាន និង កំពុង សាងសង់ជាបន្តបនា្ទាប់ ។ រូបថត ហុង មិនា 



សុទ្ធគឹមសឿន
 
កពំង់ស្ព:ឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើទៅ

កាន់ក្រសងួបរសិ្ថាននងិអាជ្ញាធរខ្រត្ត
កំពង់ស្ពឺពិនិត្រយរកដំណោះស្រយ
រៀបចំដីដោយស្របច្របាប់ប្រងច្រកឱ្រយ
ប្រជពលរដ្ឋចំនួន៤១គ្រួសរ ក្នុង
នោះមានទាងំក្រមុគ្រសួរយោធនិផង
ដ្ររដីដ្រលត្រវូប្រងច្រកនោះមានទហំំ
២៦៤,៨១ហិកតាស្ថតិនៅភូមិពោធិ៍មាស   
ឃុំត្រពាំងជោស្រុកឱរ៉ាល់។
ស្រចក្ដីស្នើន្រះបានធ្វើឡើងក្រយ

ពីម្របញ្ជាការដ្ឋានរថក្រះកងទ័ព
ជើងគោកស្នើសុំលោកទៀបាញ់រដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសងួការពារជតិនងិស្នើសុំបន្ត
ដល់លោកហ៊នុស្រននាយករដ្ឋមន្ត្រី
ន្រព្រះរជណាចក្រកម្ពុជ។ យោង-
តាមលិខិតដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ទើបត្រ
ទទលួបានកាលពីម្រសលិមញិ។លខិតិ
នោះរជរដ្ឋាភិបាលសម្រចជគោល-
ការណ៍ឱ្រយលោកសយសំអាល់រដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន និងរដ្ឋបាលខ្រត្ត
កំពង់ស្ពឺចុះពិនិត្រយដើម្របីដោះស្រយ។
លោក វុី សំណាង អភិបាលខ្រត្ត

កពំង់ស្ពឺបានថ្ល្រងពីម្រសិលមញិថារជ-
រដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយដធី្លី
ដោយការផ្ដល់ដីសម្របទានសង្គមកិច្ច
ដើម្របីជួយដោះស្រយជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជពលរដ្ឋក្រីក្រ ដោយធ្វើឱ្រយ
មានតលុ្រយភាពរវាងការអភិរក្រសនងិការ- 
អភិវឌ្រឍបើទោះបីជមានការចោទ- 
ប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងនយោ-
បាយប្រងច្រកដធី្លីក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរ
ត្រូវត្រចាត់វិធានការតាមច្របាប់ជធរ-
មាន ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្រយមាន
ការចាប់ដីរដ្ឋអនាធិបត្រយ្រយទ្រ។
លោក ជ ហ៊ាន ប្រធានអង្គការ

ប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការ-
បំផ្លាញធនធានធម្មជតិ និងការពារ
សិទ្ធិពលរដ្ឋ (ACNCIPO)បានឱ្រយ
ដឹងកាលពីម្រសិលមិញថាមានក្រុមជន- 
ខិលខូចកំពុងរៀបចំផ្រនការស្នើសុំដី
ពីរដ្ឋ(ក្នុងតំបន់នោះ)យកដីទៅលក់
ឱ្រយអ្នកផ្រស្រង។
លោកហ៊ានថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំកពំងុបន្ត

ស្រវជ្រវរកម្រខ្លាងដ្រលជអ្នករៀប-
ចំផ្រនការភូតកុហករជរដ្ឋាភិបាល»។
លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ អ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងថា មុននឹង
កាត់ឆ្វៀលឬផ្ដល់សទិ្ធបិ្រទានកម្មដីឱ្រយ
បុគ្គលណាមា្នាក់ គឺមានការពិនិត្រយ
ច្របាស់លាស់ជពិស្រសបញ្ជាក់ពីអត្ត-
សញ្ញាណប្រជពលរដ្ឋដ្រលទទួលដី
ក៏ដូចជក្របាលដីដ្រលនឹងត្រូវផ្ដល់។
ការកាត់ឆ្វៀលដីន្រះ គឺជគោល-
ការណ៍សម្រចរបស់រជរដ្ឋាភិបាល
ដោយមានភាគីពាក់ព័ន្ធ៕

ការត្រួតពិនិត្រយសំណង់លំនៅ-
ឋានវហិរវត្តអារមឬអគារកន្ល្រង
ធ្វើការឬក៏រោងចក្រគឺមានសរៈ-
សំខាន់ដើម្របីបញ្ចៀសឱ្រយបាននូវ
គ្រះថា្នាក់ដ្រលអាចកើតឡើង
ជយថាហ្រតុមិនថាជសំណង់ថ្មី
ឬក៏សំណង់ចាស់នោះទ្រ។ជួន-
កាលអ្នកទិញយកមកប្រើប្រស់
មិនបានដឹងពីការសងសង់នោះ
ទ្រ រីឯការត្រួតពិនិត្រយភាគច្រើន
មានការចនោ្លាះប្រហោងនៅព្រល
ឈ្មួញសងសង់ផ្ទះមានការកិប-
ក្រងតាំងពីដ្រកសុីម៉ងត៍ប្រតុង
ជដើម។ត្រនៅព្រលមានគ្រះ-
ថា្នាក់មិនម្រនពួកគ្រនោះទ្រគឺអ្នក- 
ប្រើប្រស់ឬក៏កម្មករសងសង់ 
ឯណោះទ្រដចូជករណីកន្លងមក
មានការបាក់អគារនៅខ្រត្តព្រះ- 
សីហនុខ្រត្តក្របបាក់សលាឆាន់
នៅខ្រត្តសៀមរបជដើម។
រីឯសំណង់ចាស់ៗក៏ងាយនឹង

បាក់របះផ្ន្រកន្រសំណង់មកបណ្តើរៗ
ផងដ្ររដចូជអគារអង្គរជយ័ដ្រល
ចាស់ទ្រុឌទ្រមស្ថិតនៅកាច់ជ្រុង
មហវិថីព្រះមុនីវង្រសក្រងមហវិថី
កម្ពុជក្រមក្នុងខណ្ឌ៧មករ
បានបងា្ហាញក្ដីបារម្ភពីគ្រះថា្នាក់
ក្រយពីមានការរប្រះដុថំ្មធា្លាកម់ក
លើថ្នល់ត្រូវចំរថយន្តដ្រលកំពុង
ចតនៅលើចញិ្ចើមផ្លវូកាលពីខ្រមនីា
ឆា្នាំ២០២០កន្លងទៅ។អគារនោះ
មានអាយុកាលប្រមាណ៧០ឆា្នាំ
ហើយចំណ្រកឯខាងសលារជ-
ធានីបានប្រប់កាស្រតភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រទី២ខ្រកញ្ញាកន្លង
ទៅន្រះថាសលារជធានីមិន-
ទាន់មានចំណាត់ការនិងមានការ-
សម្រចចិត្តនៅឡើយទ្រចំពោះ
បញ្ហាអគារន្រះដោយគ្រន់ត្រផ្ដល់-
យោបល់ដល់ពលរដ្ឋថាមនិគរួបន្ត
ស្នាក់នៅទីនោះទៀតទ្រ។បើនិយាយ
ពីសំណង់ចាស់ៗសល់តាំងពី
ជនំាន់បារងំនៅម្តុំផ្រសារចាស់វញិគឺ
មយួចនំនួកាន់ត្រចាស់ទ្រឌុទ្រម
ម្រនទ្រនហើយហើយក៏ធា្លាប់បាក-់
រលំផងដ្ររ។ចំណ្រកសំណង់ខ្លះ
ទុកចោលចំហមិនបានសងសង់
អ្វីនោះទ្របនា្ទាប់ពីរុះរីរួច។ដូចជ 
សណំង់នៅជតិក្រសងួរ៉្រនងិថាម-
ពលអ៊ីចឹងគឺសំណង់ប្រៀបដូច
ធ្ម្រញចំហអ៊ីចឹងទី១គឺមិនស្អាត
ហើយទី២វាអាចទាញធ្ម្រញសង-
ខាងឱ្រយរួមចូលគា្នាបន្តិចម្តងៗបាន។
ប៉ុន្ត្រផ្ទុយទៅវិញមានសំណង់

ខ្លះមានលក្ខណៈប្របបុរណ
សមយ័អាណានគិមបារងំត្រប្ររ-
ជមា្ចាស់ផ្ទះឬក៏មា្ចាស់អគារវាយ-
ចោលសងសង់ថ្មីប្របសំណង់
សម័យទៅវិញ ជពិស្រសនៅម្តុំ

វិមានឯករជ្រយ ដូចជអតីតហង
Elsewhereនៅលើផ្លូវបា៉ាស្ទ័រជ
ប្រភ្រទផ្ទះវីឡាសល់ពីជំនាន់-
បារំងមានប្លង់សួនច្របារអាង-
ហ្រលទឹកត្រត្រូវមា្ចាស់ផ្ទះឈប់
ជលួ។បនា្ទាប់មកមា្ចាសផ់្ទះបានវាយ
ផ្ទះបុរណនោះចោលទាំងមូល 
ដើម្របីបើកក្លបិឌីស្កូ2NDដ្រលត្រវូ-
បានភ្លើងឆ្រះកាលពីថ្មីៗន្រះ។រីឯ
អគារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានបច្រ្ចក-
ទ្រសន្រក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅ
ទល់មុខវិទ្រយាល័យព្រះសុីសុវត្ថិ
ក៏ត្រូវបានគ្រដោះដូរហើយវាយ- 
ចោលសង់ជអគារថ្មីរបស់ក្រុម-
ហ៊នុ។យា៉ាងណាមញិអគារបរុណ

សម័យបារំងឬអគារបុរណទាំង- 
អស់ ត្រូវបានគ្រវាយចោលត្រ 
កន្ល្រងខ្លះបានសង់ថ្មីឡើងវិញ។
សំណួរសួរថាតើរល់អគារបុរណ
ឬក៏បុរណសម័យបារំងសុទ្ធត្រ
កម្ទ្រចចោលស្រចត្រនងឹចតិ្តរបស់
មា្ចាស់ ឬក៏អគារចាស់ៗត្រូវដ្រន-
សមត្ថកិច្ចណាជអ្នកសម្រចថា
តើទុកឬវាយច្រញដើម្របីកាត់បន្ថយ
ហនិភ័យនិងគ្រះថា្នាក់ដ្រលអាច
កើតឡើងជយថាហ្រតុ?
បើតាមប្រសសន៍លោកឡុង

ប៉ុណ្ណសុីរីវត្ថ អ្នកនាំពាក្រយក្រសួង-
វប្របធម៌ថា៖«ចំពោះករណីអគារ
ផ្ទះវត្តឬក៏ស្ពានបុរណឬក៏បរុណ
សម័យបារំងដ្រលត្រូវបានចុះ 
បញ្ជីប្រតិកភណ្ឌជតិរួចហើយគឺ
ចាំបាច់ត្រូវរក្រសាសំណៅដើមបើ
ទោះបីជមានការខចូខាតពកុផយុ
យា៉ាងដូចម្ត្រចក៏ដោយគឺទុកសំ- 
ណៅដើមនិងហមប្រើប្រស់។ 
បុ៉ន្ត្រក្នងុករណីវាយកម្ទ្រចធ្វើថ្មីលុះ-

ត្រត្រហ្រតុផលស្រដ្ឋកិច្ច និងជីវ-
ភាពប្រជពលរដ្ឋហើយបើមនិសវូ
សខំាន់ណាស់ណាទ្រគ្រជសួជលុ
ឬក៏ទុកចោលទៅធ្វើថ្មី១វិញដើម្របី
ជំនួសពោលគឺមានលក្ខណៈបត់- 
ប្រនធ្វើទៅតាមភាពជក់ស្ត្រង
ន្រការស្នើសុំគោលការណ។៍ឧទា- 
ហរណ៍ស្ពានសម័យបុរណនៅ
កំពង់ក្តីចនោ្លាះពីខ្រត្តកំពង់ធំទៅ
ខ្រត្តសៀមរបគឺទុករក្រសាដដ្រល
ប៉ុន្ត្រឈប់ឱ្រយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់
ហើយសងសង់ស្ពានថ្មីទំនើប
មួយនៅក្រប្ររគា្នា។ ដូចគា្នាន្រះដ្ររ
ស្ពានបុរណសម័យបារំងនៅ
ខ្រត្តកំពតនិងខ្រត្តបាត់ដំបងគឺ

សុទ្ធត្រទុកលម្អគ្រន់បានទាក់-
ទាញភ្ញៀវទ្រសចរជតិ និងអន្តរ-
ជតិជពិស្រសខ្រត្តទាំង២ហ្នឹង
សម្របូរផ្ទះនងិអគារសមយ័បរុណ-
បារំងមិនអនុញ្ញាតឱ្រយវាយកម្ទ្រច
ស្រចត្រចិត្តនោះទ្រ»។
លោកប៉ុណ្ណសុីរីវត្ថបានបន្ត

ទៀតថា៖«ត្រសម្រប់ករណីអគារ
ចាស់ៗនៅសម័យសង្គមរស្ត្រ-
និយមវិញគឺមានក្រសួងរៀបចំ-
ដ្រនដីដឹកនំាអន្តរក្រសួងនិងអាជ្ញា-
ធរដ្រនដីចលូរមួជអ្នកសម្រចថា
តើត្រូវកម្ទ្រចចោលឬក៏ទុកដោយ
ហ្រតុផលស្រដ្ឋកិច្ចនិងរកដំណោះ-
ស្រយជមួយប្រជពលរដ្ឋ។ដូច
ករណីនៅអគារប៊ុលឌិងដ្រល
ចាស់ពកុផយុត្រវូបានដោះស្រយ
ដោយសំណងសមរម្រយជូនប្រជ-
ពលរដ្ឋ»។
កាលពីដើមខ្រន្រះក្រសួងរៀបចំ

ដ្រនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
បានត្រងតាំងមន្ត្រីអធិការកិច្ច

ចំនួន៣៦២នាក់ដើម្របីចុះតាម-
ដនអង្ក្រតស្រវជ្រវត្រួតពិនិត្រយ
ប្រមូលភ័ស្តុតាងនិងជំរុញការអនុ-
វត្តច្របាប់ស្តីពីសំណង់នៅទូទំាងប្រ-
ទ្រស។ត្រមើលទៅការចុះប្រស-
កកម្មន្រះហក់បីដូចជចុះត្រួត-
ពិនិត្រយមើលសំណង់ថ្មីៗទ្រហើយ
វាក៏ជការងារស្នូលរបស់អង្គភាព
ហ្នងឹដ្ររ។ត្រអ្វីដ្រលសខំាន់ចពំោះ
មុខន្រះគឺត្រូវរកដំណោះស្រយ
ជបនា្ទាន់សម្រប់ប្រជពលរដ្ឋដ្រល
កំពុងរស់នៅផ្ទះឬក៏អគារដ្រល
ពុកផុយដូចអគារអង្គរជ័យដ្រល
ចាស់ទ្រឌុទ្រមស្ថតិនៅលើផ្លវូព្រះ-
មុនីវង្រសក្រងផ្លូវកម្ពុជក្រមជ-
ដើម។សម្រប់អគារហ្នឹងគួរត្ររក
យុទ្ធសស្ត្រឈ្នះឈ្នះទាំងរដ្ឋាភិ-
បាលនិងពលរដ្ឋដោយដក់ឱ្រយ
ក្រមុហ៊នុដ្រញថ្ល្រដើម្របីវាយកម្ទ្រច-
ចោលសងសង់ថ្មីធ្វើជផ្រសារទនំើប
ឬក៏ខុនដូវិញល្អជងទុកឱ្រយនៅទ្រឌុ-
ទ្រមពុកផុយរប្រះម្តងបន្តិចៗរង់-
ចាំត្រថ្ង្របាក់រលំនោះ។ប្រសិនបើ
មានករណីបាក់រលំអគារន្រះម្រន
រដ្ឋាភិបាលនិងសលារជធានីភ្នំ- 
ព្រញពិតជចៀសមិនផុតពីការរិះ- 
គន់និងស្តបីនោ្ទាសថាមានការយឺត-
យា៉ាវក្នុងការដោះស្រយករណី 
ន្រះជក់ជមិនខានឡើយ។
សម្រប់ករណីប្របន្រះបើត្រមឹ-

ត្រប្រប់ពលរដ្ឋកុំឱ្រយបន្តរស់នៅ 
សំណង់ចាស់ៗនំាឱ្រយគ្រះថា្នាក់ដល់
អាយុជីវិតគឺពិតជមិនបានជោគ-
ជ័យទ្រ សំណួរសួរថាតើឱ្រយពួក-
គាត់ទៅនៅឯណា?ពីព្រះថាបើ
ពួកគាត់មានលុយគឺមិនទៅនៅ
កន្ល្រងគ្រះថា្នាក់ប្របន្រះទ្រ។ពួក-
គាត់ថាវាគ្រះថា្នាក់ដ្ររត្រវាទ័ល
ត្រង់អត់មានដំណោះស្រយហើយ
ផ្ទះអគារចាស់ៗអ៊ីចឹងបើគាត់ចង់
លក់ក៏មនិបានថ្ល្រឬក៏គ្រមនិហ៊ាន
ទិញត្រម្តង សូម្របីត្រជួលក៏គ្រទៅ 
រកទីតាំងមានសុវត្ថិភាពដ្ររ។
សរុបមកវិញចំពោះសំណង់

ចាស់ៗទាំងបុរណ ទាំងបុរណ- 
សម័យបារំងនិងទំាងសម័យ
សង្គមរស្ត្រនិយមគួរត្រអនុវត្តឱ្រយ
បានហ្មត់ចត់ទៅតាមច្របាប់ និង
គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់រជរដ្ឋា-
ភិបាលដ្រលសម្រចថា តើរក្រសា
ទុកបានកម្រិតប៉ុនណា?បើរក្រសា-
ទុកសំណង់បុរណឬក៏បុរណ-
សម័យបារំងគឺត្រូវក្រលម្អខាង
ក្នុងត្រសម្របកខាងក្រឱ្រយរក្រសា 
ទម្រងន់ៅដដ្រលគ្រន់ត្រជសួជលុ
លាបថា្នាំថ្មីឡើងវិញបានហើយ 
(Renovation)។ដូចជស្ថានីយ- 
រជអយស្ម័យានរៀបចំថ្មីស្អាត
ដចូរបស់ដើមដចូអគារនៅក្រសងួ
ប្រសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
អគារទីភា្នាក់ងារអភិវឌ្របន៍បារំង
(AFD)សណា្ឋាគារLeRoyalនិង
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជ(CSX)គឺ
គ្រន់ត្ររៀបចំក្រច្ន្រខាងក្នុងបន្តិច-
បន្តួច រីឯខាងក្រមើលទៅម៉ូដ
សមយ័បារងំដដ្រល។ត្រប្រសនិ-
បើអគារហ្នឹងចាស់ព្រកដូចនៅ 
សលាបឋមសិក្រសាដូនព្រញសម្រច 
វាយចោលអគារចាស់ៗសង់ថ្មី
ព្រះខា្លាចគ្រះថា្នាក់ដល់កុមារ។ 
ដូចគា្នាន្រះដ្ររប្រសិនបើស្ពាន
សម័យបារំងក៏ត្រូវជួសជុល
លាបពណ៌ឱ្រយស្អាតផងដ្ររដើម្របី
ឱ្រយមើលទៅអាចដើរបានមិនមាន
ការភ័យខា្លាច។  
ក៏ប៉ុន្ត្រសម្រប់ផ្ទះចាស់ៗមាន

លក្ខណៈពុកផុយខា្លាំង រជរដ្ឋាភិ-
បាលគួរត្ររកដំណោះស្រយជ-
មួយពលរដ្ឋថាតើត្រូវដក់ឱ្រយ 
ដ្រញថ្ល្រវាយចោលសង់ថ្មីភា្លាមៗ  
ដោយកុំទុកឱ្រយចំហចោលដ្រល 
អាចទាញសមា្ពាធពីផ្ទះសងខាង 
ឬមយួយា៉ាងណា?ព្រះកាលពីខ្រ
មករឆា្នាំ២០២០សលារជធានី
បានដក់ផ្រនការស្រង់ស្ថតិិផ្ទះនងិ
អគារចាស់ៗទ្រុឌទ្រមដ្រលបង្ក 
ហនិភ័យដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋ
រស់នៅផ្ទាល់និងអ្នកធ្វើដំណើរតាម
ទីសធារណៈរួចហើយ។រីឯបញ្ហា
គ្រះថា្នាក់បាក់ផ្ទះនងិអគារកស៏ទុ្ធ-
ត្រធា្លាប់បានជួបប្រទះរួចហើយ
ផងដ្ររ។ហ្រតុដូចន្រះការអភិវឌ្រឍ
និងការអភិរក្រសសំណង់សម័យ 
មុនក៏ត្រូវត្រដើរទន្ទឹមគា្នាផងដ្ររ
ដចូជនៅទកី្រងុលវីភីូលប្រទ្រស
អង់គ្ល្រសកាលពីឆា្នាំ២០០៨គឺត្រូវ
បានសហគមន៍អឺរ៉ុបឱ្រយឈ្មោះថា 
ជទីក្រុងវប្របធម៌ប្របកា្លាសុិកនៅ
អឺរ៉ុប(EuropeanCapitalsof
Culture 2008)ដោយសរត្រ 
នៅទីនោះមានការរៀបចំចាត់ច្រង 
បានប្រសើរ៕
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

ក្រាសួងរៀបចំដ្រានដីគួរត្រាពិនិត្រាយមើលសំណង់ចាស់ៗផង

អគារចាស់ទ្រឌុទ្រម(អង្គរជ័យ)នៅផ្លវូព្រះមុនីវង្រសក្រងផ្លវូកម្ពជុាក្រមបច្ចបុ្របន្ន។ រូបថតហុងមិនា

ត្រសម្រប់ករណីអគារចាស់ៗចាប់ពីសម័យ 
សង្គមរាស្ត្រនិយមវិញគឺមានក្រសួងរៀបចំដ្រនដីដឹក- 
នំាអន្តរក្រសួងនិងអាជា្ញាធរដ្រនដីចូលរួមជាអ្នកសម្រច 
ថាតើត្រូវកម្ទ្រចចោលឬក៏ទុកដោយហ្រតុផល...

គណៈរដ្ឋមន្ត្រាឲី្រាយ
មន្ត្រាជំីនាញពិនិត្រាយ
ច្រាកដីដល់ពលរដ្ឋ
ចំនួន៤១គ្រាសួារ



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហុ៊នស្រនបានថ្ល្រងអំណរគុណដល់
ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ចំពោះការផ្ដល់ជំនួយ
ហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ច្រកទ្រសដល់កម្ពុជា
ក្នងុការទប់ស្កាត់ការរាតត្របាតន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩ព្រមទំាងបានលើក-
ឡើងនូវគំនិតមួយចំនួន ដើម្របីឱ្រយ
ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍អាចកសង
អនាគតប្រកបដោយចីរភាព។
ការថ្ល្រងអំណរគុណរបស់លោក

គឺជាចំណុចមួយន្រសុន្ទរកថាគន្លះឹ
ដ្រលលោកថ្ល្រងក្នងុកិច្ចប្រជំុកំពូល
ឆ្នា២ំ០២០ន្រវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកកាលពីថ្ង្រទី២២កញ្ញាខណៈ
ដ្រលវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
កំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជំុកំពូលប្រចំាឆ្នាំ
ក្រមប្រធានបទ«ការកសង
ឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយចីរភាព
នៅក្នងុប្រទ្រសដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ច
កំពុងរីកចម្រើន»។នៅក្នងុចំណុច
ចុងក្រយន្រសុន្ទរកថានោះលោក
ហុ៊នស្រនបានថ្ល្រងយ៉ាងដូច្ន្រះ
ថា៖«ក្នងុកម្រតិសកលយើងត្រវូ

បន្តធានាឱ្រយបាននូវនិរន្តរភាពន្រការ-
ផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិជាពិស្រស
ជំនួយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះប្រទ្រស
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ដើម្របីបន្តជំរុញចលន-
ការន្រការក្រទម្រង់ប្រកបដោយ
ចីរភាពដ្រលជារបៀបវារៈឆ្នា២ំ០
៣០ន្រគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកប-
ដោយចីរភាព»។លោកបន្តថា៖
«ក្នងុបរិការណ៍ន្រះក្នងុនាមរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាខ្ញុំសូមវាយតម្ល្រ
ខ្ពស់និងថ្ល្រងអំណរគុណដល់ដ្រគូ
អភិវឌ្រឍន៍ទំាងអស់ចំពោះការផ្តល់
កិច្ចសហការប្រកបដោយបុរ្រសកម្ម
និងការផ្តល់នូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិង
បច្ច្រកទ្រសដ្រលបានជួយឱ្រយកម្ពុជា
អាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩បានយ៉ាងល្អប្រសើរ»។
ក្រពីជំនួយលោកក៏បានលើក

ឡើងនូវគំនិតមួយចំនួនសម្រប់ឱ្រយ
ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍កសងអនា-
គតប្រកបដោយចីរភាព។លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្រយរដ្ឋាភិបាល
នីមួយៗត្រវូត្រប្រងឹប្រងឱ្រយបានជា
អតិបរមានូវការកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់ដើម្របីធានាលំនឹងជីវភាពរស់-

នៅរបស់ពលរដ្ឋ ជួយរក្រសាលំនឹង
ផលិតកម្មកិច្ចដំណើរការធុរកិច្ចនិង
ការវិនិយោគ។ក្រពីន្រះលោកក៏
បានបង្ហាញពីបទពិសោធនៅ
កម្ពជុាដ្រលរដ្ឋាភិបាលបានដក់-
ច្រញនូវវិធានការមុតស្រចួនិងបនា្ទាប់
៥ជំុរួចមកហើយព្រមទំាងនឹងដក់
ច្រញនូវវិធានការបន្ថ្រមទៀត។
ប្រទ្រសនានាគួរប្រកា្លាយការ-

គំរាមកំហ្រងពីជំងឺកូវីដ១៩ទៅជា
ឱកាសសម្រប់ការធ្វើកំណ្រទម្រង់
របស់ខ្លនួ។នៅកម្ពជុាការធ្វើកំណ្រ-
ទម្រង់មិនត្រវូបានបន្ថយល្របឿនទ្រ
ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបង្កើនភាព-
ប្រកួតប្រជ្រងតាមរយៈការបង្កភាព-
ងយស្រលួនិងការបង្កើតបរិយ-
កាសអំណោយផលដល់ការធ្វើ
ធុរកិច្ចនិងវិនិយោគ។ដោយសរត្រ
ជំងឺកូវីដ១៩បាននំាមកនូវផលប៉ះ-
ពាល់យ៉ាងខ្លាងំទៅលើហិរញ្ញវត្ថុ
សធារណៈជាពិស្រសចំណូលរដ្ឋ
លោកហុ៊នស្រនបានស្នើថារដ្ឋា-
ភិបាលត្រវូដក់ច្រញនូវយន្តការថ្មី
ដើម្របីកៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រប់ប្រើប្រស់នាព្រលអនាគត។

យន្តការមួយដ្រលមិនអាចខ្វះបាន
គឺការចាប់ដ្រគូរវាងវិស័យសធា-
រណៈ និងវិស័យឯកជន។លោក
លើកឡើងថា៖«នៅក្នងុបរិការណ៍
ដ៏លំបាកន្រះដើម្របីធានាជំរុញការ-
ក្រទម្រង់របស់ខ្លនួទៅមុខប្រទ្រស
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ត្រវូការចំាបាច់នូវ
កិច្ចសហការជាសកលពោលគឺ
ការរក្រសានូវភាពជាដ្រគូទំាងទ្វ្រភាគី
និងពហុភាគីសំដៅធានាបាននូវបរិ-
ស្ថានន្រការអភិវឌ្រឍសន្តភិាពនិងស្ថិរ-
ភាពក្នងុតំបន់និងពិភពលោក»។
លោកហុងវណ្ណៈអ្នកស្រវជ្រវ

នៅរាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុាថ្ល្រងថា
ការលើកឡើងរបស់លោកហុ៊នស្រន
អំពីការបន្តផ្ដល់ជំនួយសម្រប់
ប្រទ្រសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្រឍន៍គឺវា
ស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិដ្រលច្រងថាប្រទ្រស
អ្នកមានត្រវូជួយដល់ប្រទ្រសក្រកី្រ។
បើតាមលោកវណ្ណៈចាប់តំាងពីមាន
បញ្ហាកូវីដ១៩មកកម្ពុជាទទួលបាន
ទំាងជំនួយនិងកម្ចពីីប្រទ្រសនិងដ្រ-
គូអភិឌ្រឍន៍មួយចំនួន។ទោះយ៉ាង-
ណាលោកថ្ល្រងថាការផ្ដល់ជំនួយ

ដល់កម្ពជុាន្រះ មិនគ្រប់គ្រន់ទ្រ
ដ្រលតម្រូវឱ្រយរដ្ឋាភិបាលទមា្លាក់
កញ្ចប់ថវិកាជាច្រើនរយលានដុលា្លារ
ដើម្របីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់។
លោកយង់ គិមអ្រងប្រធាន

មជ្រឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្របី
អភិវឌ្រឍន៍និងសន្តភិាពបានថ្ល្រងពី
ថ្ង្រពុធថាចាប់ពីមានការរាតត្របាត
ជំងឺកូវីដ១៩មកការផ្ដល់ជំនួយពី
ប្រទ្រសអ្នកមានដល់ប្រទ្រសក្រកី្រ
ហាក់ដូចជាថយចុះដោយសរត្រ
ប្រទ្រសអ្នកមានក៏ត្រវូដោះស្រយ

វិបត្តិដ្រលបង្កដោយកូវីដ១៩ន្រះ
ដ្ររ។ដោយនិយយដល់កម្ចីដ្រល
កម្ពជុាទទួលបានលោកគិមអ្រង
បញ្ជាក់ថា៖«រឿងទំាងអស់ន្រះគឺ
ជារឿងប្រសើរហើយក្នងុការជួយ
បន្ធរូបន្ថយភាពតានតឹងសម្រប់
កម្ពុជា។ បុ៉ន្ត្ររឿងដ្រលសំខន់
បំផុតគឺកម្ពជុាត្រវូប្រងឹប្រងយ៉ាង-
ណាបង្ហាញនូវតមា្លាភាពក្នងុការ-
ចាយវាយប្រើប្រស់កម្ចីទំាងអស់
នោះធ្វើយ៉ាងណាកំុឱ្រយកម្ចីទំាងនោះ
វាធា្លាក់ក្នងុអំពើពុករលួយ»៕
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ
លោកអឹុមឈុនលឹមបានអះអាងថា
ចាប់តាងំពីថ្ង្រប្រកាសឱ្រយប្រើរដ្ឋធម្មនញុ្ញ
កាលពីថ្ង្រទី២៤ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣
រហតូមកទល់ថ្ង្រទី២៤ខ្រកញ្ញាឆ្នាំន្រះ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកា្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ន្រស្ថិរភាពរបបនយោបាយក្របខ័ណ្ឌ
ច្របាប់នងិក្របខណ័្ឌស្ថាបន័នៅលើខឿន
ប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររីពហុបក្រសនីតិរដ្ឋ។
ប្រមខុស្ថាបន័កពំលូផ្ន្រកច្របាប់ថ្ល្រង

ប្របន្រះក្នុងព្រលលោកធ្វើជាអធិបតី
បើកសន្និសីទអបអរសទរទិវារំឭក
ខួប២៧ឆ្នាំន្រការប្រកាសឱ្រយប្រើរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលពីម្រសិលមញិនៅសណា្ឋាគារសហូ្វ-ី
ត្រលភ្នំព្រញភគូីត្រ។លោកបានថ្ល្រង
ថាចាប់តាងំពីថ្ង្រប្រកាសឱ្រយប្រើរដ្ឋធម្ម-
នញុ្ញកាលថ្ង្រទី២៤ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៣
រហតូដល់ថ្ង្រទី២៤ខ្រកញ្ញាឆ្នាំន្រះរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មានអាយុគ្រប់២៧ឆ្នាំគត់។ រដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញន្រះគឺជាសមិទ្ធផលកើតច្រញពី
ឆន្ទៈរួមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្ម្ររសម្ត្រង-
ឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នាតជាសកល
កាលពីឆ្នាំ១៩៩៣។
លោកថ្ល្រងថា៖«រដ្ឋធម្មនញុ្ញន្រះបាន-

កា្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះន្រស្ថិរភាពរបប
នយោបាយក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ និងក្រប-
ខណ័្ឌស្ថាបន័នៅលើខឿនប្រជាធបិត្រយ្រយ
ស្ររីពហុបក្រសនងិនតីិរដ្ឋធ្វើឱ្រយព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពជុាមកដល់បច្ចបុ្របន្នន្រះមាន

សខុសន្តិភាពព្រញល្រញជារដ្ឋមានស្ថរិ-
ភាពជាមួយនឹងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
ក្នុងរយៈព្រល២ទសវត្រសរ៍កន្លងមក»។
បន្ថ្រមពនី្រះលោកថាការបន្រសាំគណុ-

តម្ល្រធម្មនញុ្ញនយិមទនំើបមកក្នងុសង្គម-
ខ្ម្ររពិតជាត្រូវការព្រលវ្រលាសមស្រប
មយួដើម្របីបង្កលក្ខណៈឱ្រយគ្រប់តួអង្គនៅ
ក្នងុសង្គមមានលក្ខណសម្របត្តិនងិសមត្ថ-
ភាពយល់ដងឹដោយត្រមឹត្រវូនវូគណុតម្ល្រ
ទនំើប។ស្គាល់តថភាពរបស់សង្គមខ្លនួឯង
ស្គាលអ់្វីជាឧត្តមប្រយោជន៍អ្វីជាគ្រះ-
ថា្នាកច់ពំោះប្រទ្រសជាតិស្គាល់បនា្ទាត់ដ្រល
មនិត្រវូរលំងហសួដើម្របីរមួគា្នាធ្វើការអភិវឌ្រឍ
ដោយសខុដមុរមនានូវគណុតម្ល្រធម្មនញុ្ញ
និយមទនំើបឱ្រយចាក់ឫសរងឹមាំក្នងុសង្គម
កម្ពជុា។ទន្ទមឹនឹងន្រះច្រះសម្របខ្លនួជា-
មយួបរិបទខ្ម្ររនងិថ្ររក្រសាការពារឱ្រយបាន

វប្របធម៌ប្រព្រណីល្អរបស់ជាតិ។
លោកលើកឡើងថាការវាយតម្ល្រការ-

អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ដ្រលផ្អ្រកត្រលើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ
១ជ្រុងន្រការអនុវត្តគុណតម្ល្រទំនើប
នងឹនាំឱ្រយមានភាពអយតុ្តិធម៌ចពំោះអ្នក-
អនុវត្តដ្រលបានខតិខំសម្រចសមទិ្ធផល
ធំៗ ជាច្រើនរបស់ជាតិ។រឯីការវាយតម្ល្រ
ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនញុ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាដ្រលផ្អ្រកត្រលើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ
១ជ្រងុន្រការអនុវត្តគណុតម្ល្រប្របខ្ម្ររក៏នងឹ
នាំដល់ចំណោទបញ្ហាគុណភាពន្រការ-
អនុវត្តគុណតម្ល្រធម្មនុញ្ញនិយមដ្ររក្នុងបរិ-
បទដ្រលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតក្នុង
សកលភាវូបនយីកម្ម។ទំាងវិស័យនយោ-
បាយស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្របធម៌បច្ច្រក-
វិទ្រយានាយុគសម័យដ៏ជឿនលឿនន្រះ។

លោកអឹុម ឈុនលឹម បញ្ជាក់ថា៖
«ដចូ្ន្រះដើម្របីធ្វើការវាស់វ្រងដណំើរការ
អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឱ្រយមានភាព-
យតុ្តិធម៌នងិសមធម៌សមស្របសម្រប់
សង្គមខ្ម្ររចាំបាច់គ្រត្រវូគតិគរូថ្លឹងថ្ល្រង
ទៅតាមទស្រសនទានតាមប្របបស្ចិម
ប្រទ្រសផងនិងក៏ត្រូវគិតទៅដល់ចរិត
លក្ខណៈប្រព្រណីរបស់ខ្ម្ររផងដ្ររនោះ
ទើបយើងអាចមានសុទិដ្ឋិនិយមនិង
សមានចតិ្តទូលំទូលាយក្នងុការវាយតម្ល្រ
ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា»។
ប្រធានវទិ្រយាស្ថានប្រជាធបិត្រយ្រយកម្ពជុា

លោកបា៉ាចន្ទរឿនលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនញុ្ញ
គឺជាមូលដ្ឋានជាមាគា៌ាជាប្រទបីសម្រប់
បំភ្លឺផ្លូវដល់ដំណើរការន្រការអភិវឌ្រឍ
ប្រទ្រសកម្ពុជា។តាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដ្រលបានប្រកាសឱ្រយប្រើតាំងពីឆ្នាំ
១៩៩៣ន្រះហើយគឺជាគ្រឹះសម្រប់
កម្ពជុាក្នងុការកសងសខុសន្ដភិាពដ្រល
នាំឱ្រយមានការអភិវឌ្រឍកន្លងមកន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នងុខបួ២៧ឆ្នានំ្រការ-

ដក់ឱ្រយប្រើរដ្ឋធម្មនញុ្ញន្រះគជឺាទវិាដប៏្រព្រ
ដ្រលប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវត្រចំណាយ
ព្រលពិនិត្រយមើលថយក្រយបន្តិចអំពី
ដណំើរការន្រការអនវុត្ដនងិដើរតាមមាគា៌ា
រដ្ឋធម្មនញុ្ញរបស់យើង។ជាពសិ្រសគោលការណ៍
មួយចំនួនដ្រលមានច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញដូចមានប្រកាសនៅក្នុងបុព្វកថា
របស់រដ្ឋធម្មនញុ្ញ។គឺកសងប្រទ្រសជាតិ
ទៅជាកោះសន្ដភិាពឡើងវញិដោយផ្អ្រក
ទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររី
ពហុបក្រសធានាឱ្រយមានការគោរពសិទ្ធិ-
មនុស្រសគោរពនីតិរដ្ឋនិងការទទួលខុស-

ត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ជាតិ»។
ទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថា

ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះ ស្ថានភាព
ដណំើរការប្រជាធបិត្រយ្រយនងិនយោបាយ
ការគោរពសទិ្ធិមនសុ្រសនងិនតីរិដ្ឋហាកប់-ី
ដចូជាដកំ្របាលចុះ។ស្ថានភាពន្រះគឺដចូ
ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រងគ្រះដោយសរការរលំោភបពំានភាព-
អយុត្ដិធម៌ និងការលើកឡើងពីដ្រគូ-
អភិវឌ្រឍន៍និងសហគមន៍អន្តរជាតិដ្រល
បានជួយកម្ពុជាតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀង
សន្តភិាពទកី្រងុបា៉ារសី២៣តលុា១៩៩១
រហូតមក។
អ្នកនាពំាក្រយក្រមុប្រកឹ្រសាធម្មនញុ្ញលោក

ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរាថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
ថ្ង្រទី២៤ខ្រកញ្ញាន្រះ គឺជាគម្រប់ខួប
២៧ឆ្នាំគត់ចំពោះការប្រកាសឱ្រយប្រើរដ្ឋ-
ធម្មនញុ្ញនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ដចូ្ន្រះ
ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ ដ្រលជា
ស្ថាប័នធានាឱ្រយមានការគោរពរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញ គឺធ្វើយ៉ាងណាធានាឱ្រយមានការ-
គោរពនងិឱ្រយពលរដ្ឋចងចាំនងិបន្តអនុវត្ដ
ស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។
លោកអក្ខរាថ្ល្រងថា៖«ក្នុងសង្គម

កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មករបប
នយោបាយបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហា
ផ្រស្រងៗទៀតមានការប្រប្រលួក៏ប៉នុ្ដ្រអ្វី
ដ្រលកម្ពុជាធានាបាននោះ គឺរដ្ឋធម្ម-
នញុ្ញមយួបានប្រើមានរយៈព្រល២៧ឆ្នាំ
កន្លងមកន្រះពលរដ្ឋបានរស់នៅដោយ
មានសន្តិភាព សុវត្ថិភាព ព្រញល្រញ
ហើយស្ររីភាពនានាត្រូវបានការពារ
តាមច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ»៕

លោកហុ៊នសែនថ្លែងអំណរគុណដែគូអភិវឌែឍន៍ដែលផ្តល់ជំនួយសមែប់ទប់ស្កាត់ការរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ

មន្តេជីាន់ខ្ពស់ពីស្ថាប័នផេសេងៗចូលរួមក្នងុទិវាខួប២៧ឆ្នានំេការបេកាសឲេយបេើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មេសិលមិញ។ រូបវ៉នដរា៉ា
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គឹម  សារំុ 
ភ្នពំេញៈ តុលាការកំពូល កាល ពី 

មៃសិល មិញ បាន បៃកាស សាល ដីកា 
ចំពោះ មុខ សៃ្ត ីជាប់ ចោទ ម្នាក់ ក្នងុ 
ចំណោម ៣ នាក់ ( ២ នាក់ មិន ប្តងឹ 
សារ ទុក្ខ) ដោយ តម្កល់ ការ ផ្តនា្ទា - 
ទោស ដាក់ ពន្ធនាគា រ ៣០ ឆ្នា ំតាម  
សាល ដីកា របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
ដដៃល បនា្ទាប់ ពីជំនំុ ជមៃះ កាល ពីថ្ងៃ 
ទី ៩កញ្ញា ពាក់ព័ន្ធ បទ ជួញ ដូរ 
គៃឿង ញៀន ជាង ៣ គីឡូ កៃម។

នៅក្នងុ បន្ទប់ សវនាការ តុលា ការ- 
កំពូល ពីមៃសិល មិញ   លោក សៃ ីចៅ- 
កៃម គិម  សតា្ថាវី  បានអាន សាល- 
ដីកា នៅ ចំពោះ មុខ សៃ្ត ីជាប់ ចោទ  
ដៃល ឈរ នៅ ក្នងុ រង្វង់ កៃចក សៃះ 
ថា  សំណំុ រឿង ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន 
នៃះ  មន ជនជាប់  ចោទ ឈ្មោះ  រុ៉ង  
ឌី ណា  អាយុ ២៣ឆ្នា ំ ដៃល ជាប់ - 
ចោទ ពី បទ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ។ 
កាល ពីថ្ងៃទី ៩ កញ្ញា ដៃល ជាថ្ងៃ ជំនំុ - 
ជមៃះ  សៃ្តជីា ប់ចោទបាន ស្នើសំុ  ដល់ 
តុលាការ កំពូល  ឱៃយ បន្ថ យ ទោស 
ដល់ នាងដោយ សំអាងថា  នាង 
មន កូន បៃសុ តូច ម្នាក់   អាយុ ៣ ឆ្នាំ    
គា្មោន  អ្នក មើល ថៃ រកៃសា។   លោក សៃី 
ចៅ កៃម   បន្ត ថា  ការស្នើសំុ បន្ថយ - 

ទោស រប ស់ សៃ្តី ជាប់ចោទនៃះ   
តុលា ការកំពូល មិនអាច ពិចារ ណា 
ជូន បាន ទៃ បើទោះ ជាកាល ពីថ្ងៃ 
ជំនំុជមៃះ  សៃ្តជីាប់ ចោទ បាន បដិ - 
សៃធ  ថា  គៃឿងញៀន  ដៃល សមត្ថ - 
កិច្ច រឹបអូស បាន នោះ ជារបស់ សងៃសា រ 
ហើយ គៃផ្ញើ ឱៃយនាង យក ទៅ បៃគល់ 
ឱៃយ បុរសម្នាក់ ក៏ ដោយ ។  «ដូច្នៃះ ការ - 
សមៃច របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ផ្តនា្ទា  - 
ទោ ស ឱៃយ ជាប់ ពន្ធនាគារ  ៣០ឆ្នា ំនៃះ 
មន លក្ខណៈ តៃមឹតៃវូ តាម ចៃបាប់ 
ហើយ ។ តុលាការ កំពូល តម្កល់ 
សាលដីកា ឧទ្ធរណ៍  ទុក ជា បាន- 
ការដដៃល» ។

កៃយ ពីសា្តាប់ ការ បៃកាស សា ល - 
ដីកា សៃ្តជីាប់ចោទ បាន និយាយ នៅ 
កៃ  បន្ទប់សវនាការ  ថា ៖ «ជាការ- 
ពិតខ្ញុ ំមិន បាន បៃពៃតឹ្តទៃ ហើយ ខ្ញុំ 
មិន ដឹង ថា  កញ្ចប់ ដៃល  សងៃសា រ ខ្ញុ ំផ្ញើ 
ខ្ញុ ំក៏ ខ្ញុ ំមិន ដឹង ថា  នៅ ក្នងុ នោះ ជា 
គៃឿង ញៀ នដៃរ  ។ ខ្ញុ ំមិន ពៃញ ចិត្ត 
នឹង ការ សមៃច សៃច ក្ត ីនៃះ ទៃ »។  
បើ តាម កំណត់ ហៃតុ តុលា  ការ  សម ត្ថ -  
កិច្ច  ចាប់ ខ្លនួ សៃី្ត រូប នៃះ បនា្ទាប់ ពី 
ចាប់ ខ្លនួ បុរស ម្នាក់  កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
ទី ១៨  ឧសភា  ឆ្នា ំ២០១៨  ជា មួយ     
វត្ថ ុតាង គៃឿង ញៀន ជា ចៃើន ៕

កំពូលតម្កល់ទោសនារីម្នាក់ឲ្យជាប់
ពន្ធនាគារ៣០ឆ្នាំរឿងជួញគ្ឿងញៀន

ខន សាវិ

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង កសិ កម្ម រុកា្ខា- 
បៃ មញ ់នងិ នៃ សាទ បាន ចៃញ 
បៃកាស ស្ដី ពី ការ កំណត់ ពី នី តិ- 
វិធី និង សិទ្ធិ ផាក ពិន័យ អន្តរ- 
ការណ៍ លើ បទ ល្មើស ទាក់ ទង 
នឹ ង សុខ ភាព សត្វ  និង ផលិត កម្ម - 
សត្វ  ដើមៃបី ជាការលើក កម្ពស់ 
បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ 
ស្ដី ពី សុខ ភាព សត្វ  និង ផលិត- 
កម្ម សត្វ ។

សៃចក្ដី បៃកាស ចៃញ ផៃសាយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២  កញ្ញា និង ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក  វៃង 
សាខនុ រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ កស ិកម្ម 
បាន បញ្ជាក ់ថា  កា រ អន ុវត្ត ការ- 
ផាក ពនិយ័ ជា អន្តរ ការណ ៍នោះ 
គឺ ជា សមត្ថ កិច្ច របស់ អង្គ ភាព 
ជនំាញ  ទទលួ បន្ទកុ ផលតិ កម្ម- 
សត្វ  និង បសុ ពៃយា បាល ដូច ជា  
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន សុខ ភាព សត្វ  
និង ផលិត កម្ម សត្វ និង មន្ទីរ 
កសិ កម្ម រាជ ធានី  និង ខៃត្ត ។

សៃចក្ដី បៃកាស បញ្ជាក់ ថា 
កា រមិ ន ធ្វើ អនា ម័យ កន្លៃង សត្ត- 
ឃាត ទី កន្លៃង កៃ ច្នៃ បឋម 

ផលិត ផល សត្វ ទី កន្លៃង ដាក់- 
តាងំ លក ់សាច ់ មន្ទរី  នងិ កន្លៃង 
ពៃយា បាល សត្វ  កន្លៃង ចិញ្ចមឹ  នងិ 
បង្កាត ់ពជូ សត្វ ទ ីកន្លៃង ផ្គត ់ផ្គង ់
និង លក់ បសុ ឱសថ និង លក់ ចៃក- 
ចាយ ចណំ ីសត្វ ជា ដើម រមួ ទាងំ 
ការ មិន អនុ វត្ត តាម បទ បៃបញ្ញត្តិ 
ការ ហាម ឃាត ់មនិ ធ្វើ ចរា ចរណ ៍
សត្វ  និង ផលិត ផល សត្វ នាំ ឱៃយ 
មន រាល ដាល ជងំ ឺឆ្លង នងិ ការ- 
មិន កម្ចាត់ មៃ រោគ នៅ ក្នុង អគារ 
ឧប ករណ ៍នងិ មធៃយាបាយ ដកឹ- 
ជញ្ជូន សត្វ ជា ដើម នឹ ង តៃូវ ផាក- 
ពិន័យ ចំនួន ១ លាន រៀល ។

បើ តាមសៃ ចក្ដី បៃកាស នៃះ 
ការ លក ់ដុ ំលក ់រាយ បស ុឱសថ 
ឬ ចណំ ីសត្វ ដោយ គា្មោន ការ អន-ុ 
ញ្ញាត  តៃវូ ពនិយ័  ៤ លាន រៀល ។ 
ការ លក-់ ចៃក ចាយ សាច ់សត្វ  ឬ 
ផលិត ផល សត្វ ដោយ គា្មោន តៃ 
ឬ សា្លាក បសុ ពៃយាបាល សម្គាល់  
ការ មិន អនុ វត្ត តាម បទ ដា្ឋាន- 
បច្ចៃក ទៃស សមៃប់ សមៃបក វៃច- 
ខ្ចប់ និង សា្លាក សញ្ញា ព័ត៌ មន 
ភាសា ខ្មៃរ សមៃប់ បសុ ឱសថ  ឬ 
ចំណី សត្វ ការ លក់ ដំុ  និង រាយបសុ - 
ឱសថ ហួស កាល កំណត់  និង 

ការ ចិញ្ចឹម  និង បង្កាត់ ពូជ សត្វ 
លក្ខណៈ ពាណជិ្ជ កម្ម ដោយ មនិ 
បាន ចុះ បញ្ជ ី នងឹ តៃវូ ផាក ពនិយ័ 
ចំនួន ៧ លាន រៀល ។

បៃកាស ដដៃល បន្ត ថា  ការ- 
ពនិយ័ អន្តរ ការ ណ ៍គ ឺអន ុវត្ត ក្នងុ 
ករណ ីជន ល្មើស យល ់ពៃម សារ- 
ភាព កំហុស ជា លាយ លក្ខណ៍ 
អកៃសរ និង យល់ ពៃម បង់ បៃក់- 
ពិន័យ  បុ៉ន្តៃ បៃសិន បើជន ល្មើស 
មិន ពៃម សារ ភាព កំហុស  និង 
បង ់បៃក ់ផាក ពនិយ័  គ ឺតៃវូ ចង- 
កៃង សំណុំ រឿង នៃ បទ ល្មើស 
ដើមៃបី បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ។

ចពំោះ បៃក ់ផាក ពនិយ័គ ឺ តៃវូ 
បង់ ចូល ជា ថវិកា រដ្ឋ តាម រយៈ 
រតនា គារ ជាតិ  ឬ រតនា គារ រាជ- 
ធានី  និង ខៃត្តហើយ ចំពោះ  
ជន ល្មើស ដៃល ធា្លាប់  ពិន័យ ម្ដង 
ហើយ តៃនៅ បៃពៃតឹ្ត  ទៀត គ ឺតៃវូ 
ពិន័ យ ជា បៃក់ ទ្វៃ ដង ហើយ 
នៅ តៃ បន្ត បៃពៃឹត្ត ដដៃល ទៀត 
នឹ ង តៃូវ ដក ហូត វិញ្ញា បន បតៃ ឬ 
លិខិត អនុ ញ្ញាត  និង បញ្ជនូ 
សំណំុរឿង ទៅ តុលា ការ ។

លោក តាន់  ផាន់ ណា រា៉ា  អគ្គ- 
នាយក នៃ ...តទៅទំព័រ ៧

តពីទំ ព័រ ១...នៃ ត  សា វឿន  ចៃញ វិធាន- 
ការ  និង ចំណាត់ ការ តា ម ផ្លូ វ ចៃបាប់ ចំពោះ 
មន្តៃី នគរ បាល រូ ប នៃះ  ដោយ ហៅ មក ធ្វើ 
កំណត់ ហៃតុ   ឱៃយ សារ ភាព ពី ទោស កំហុស  
សមៃប សមៃួល  ឬ សុំ ទោ ស  ចំពោះ ជន រង- 
គៃះ បៃសិន បើពិត ជា រក ឃើញ កំ ហុស 
មៃន។   ប៉ុន្តៃ បើ ការ សមៃប សមៃួល មិន តៃូវ 
គា្នា  នឹង បញ្ជូន សំ ណុំ រឿង  ទៅ  តុលាការ  និង 
ដាក់ ពិន័យ តាម ចៃបាប់ កង កម្លាំង។ 

 លោក   សុខ ឃី  ថ្លៃង ថា ៖  « យើង កំពុង ធ្វើ- 
ការ សាក សរួ គាត ់ហើយ  ប៉នុ្ដៃ មនិ ទាន ់មន 
លទ្ធ ផល សមៃច ទៃ។  អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋាន- 
នគ រ បាល ជាត ិ នងឹ មនិ បាន ទកុ សកម្ម ភាព 
របស់ មន្តៃី នគរ បាល ដៃល ខុស ឆ្គង  ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ កិត្តិ យស រប ស់  កង កម្លាំង នគរ- 
បាល ជាតិ ទាំង មូល ទៃ   គឺ តៃង តៃ ដាក់- 
ទោស ទណ្ឌ ចំពោះ នគរ បាល ដៃល បៃ ពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស » ។ 

 លោក សុខឃី  បាន អះអាង ចំ ពោះ វិធាន- 
ការ ផ្លវូ ចៃបាប់ នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង   បនា្ទា ប់ ពីពល- 
រដ្ឋ ២នាក់ប្ដ ីបៃ ពន្ធ  ដៃល ជា ម្ចាស់ ហាង គុយ- 
ទាវ ឈ្មោះ« អង្គ រ ជុំ សាខា ទួល គោក »   នៅ 
សង្កាត់ បឹង កក់ ២   ខណ្ឌ ទួល គោក  រាជ ធានី- 
ភ្នំ ពៃ ញ   បាន ដាក់ ពាកៃយ ប្តឹង  លោក  ថា្លាង  
ភិន រា៉ា  ទៅ កាន់ លោក  ស  ខៃង  រ ដ្ឋ មន្តៃី កៃ- 
សងួ មហា ផ្ទៃ   សា លា ដ ំបងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ   
និង គណៈ មៃធា វី នៃ ពៃះរា ជា ណា ច កៃ  ក ម្ព ុជា  
ដើមៃបី  រក យុត្តិ ធម៌ ។ 

ការ ប្ដឹង នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី លោក   ថា្លាង  

ភិន រា៉ា  បាន ជៃរ បៃមថ  និង គំរាម បាញ់- 
សម្លាប់ ពល រដ្ឋ ២នាក់ ប្ដី បៃ ពន្ធ  ដៃល ជា 
ម្ចាស់ហាងនោះ  ដោយបាន  ដក កាំ ភ្លើង ពី 
ចង្កៃះ អា មៃបញ្ចលូ គៃប ់តមៃង ់ទៅ លើ អ្នក- 
ទាងំ ២   ដៃល កពំងុ ហបូ អាហារ ថ្ងៃ តៃង ់ជុគំា្នា 
ជា មួយ មិត្ត ភក្តិ ចំនួន  ៨ នាក់  នៅ ក្នុង ហាង 
គុយ ទាវ របស់ ពួក គៃ  ហើយ ម្ចាស់ ហាង 
ទាំង ២នាក់ ក៏ មិន ដៃល មន ទំនាស់ អ្វី ជា- 
មួយ មន្តៃី រូប នៃះ ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ គាត់ តៃង តៃ មក 
ហូប គុយ ទាវ នៅ ហាង ។ 

 អ្នក សៃ ី ឌ ីណា  ជាម្ចាសប់ណ្ដងឹ  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖  « ខ្ញុំ សូម អំពា វ នាវ ឱៃយ សម្ដៃច កៃឡា - 
ហោម  ស  ខៃង  និង មន្តៃី ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ 
ជួយ រក យុត្តិ ធម៌ ឱៃយ គៃួ សា រ ខ្ញុំ ផង  ពៃះ ខ្ញុំ 
នៅ បារម្ភ ពីសុវត្ថិ ភាព នៅ ឡើយ។   គៃ មន 
លុយ  មន អំណាច  បុណៃយ ស័ក្ដិ ទៀត  ខ្ញុំ 
គា្មោន លទ្ធភាព តតាំង នឹង គា ត់ ទៃ  គឺ មន តៃ 
ពឹង លើ ចៃបាប់ ជួយ ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ។  
ខ្ញុំ ទាម ទារ សំណង ជំងឺ ចិត្ត  ១០មុឺន ដុលា្លារ  
និង ស្នើ សូម ឱៃយ ចៃបាប់ ផ្ត នា្ទា ទោ ស ធ្ងន់ ធ្ងរ មិន 
អាច លើក លៃង ទៃ » ។ 

 យោង តាម ពាកៃយ បណ្ដឹង បាន  ឱៃយ ដឹង ថា  
នៅ ថ្ងៃ កើ ត ហៃ តុ  ថ្ងៃ ទី២០  ខៃ កញ្ញា  នា 
ម៉ោង១ ២ ថ្ងៃ តៃង់  ជន រង គៃះបា ន រៀប ចំ  
ការ ហូប ចុក ជុំ ជា មួយ មិត្ត ភក្តិ បៃមណ  
៨នាក់  នៅ ក្នុង ហាង  ពៃះ ហាង មិន 
បានទាន់ បាន បើកឱៃយ ដំណើរ ការ ទៃ នៅកៃយ 
ថ្ងៃ បុណៃយ ភ្ជុំ ។   លុះ ការ ហូប ចុក បាន មួយ 
សន្ទុះ  លោក  ថា្លាង  ភិន រា៉ា ដើរ ចូល  មក 

ដោយ គា្មោន ការ អញ្ជើញ  តៃ ដោ យ សា រ ធា្លាប ់
សា្គាល់ គា្នា  ទើប អ្នក រួម តុ អនុញ្ញាត ឱៃយ គាត់ 
អង្គុយ ហូប ជា មួយ គា្នា។   ការ ហូប ចុក បាន 
បន្ត រហូត ដល់ ម៉ោង បៃមណ  ២រ សៀ ល  
មិត្ត ភក្តិ មួយ ចំនួន បាន តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ អស់  
នៅ សល់ មនុសៃស បៃមណ  ៥នាក់  រួម មន  
២នាក់ ប្ដី បៃពន្ធ។   ពៃ ល នោះ  លោក  ភិន រា៉ា  
មន អាកា រសៃវឹង សៃ  ក៏ បាន ចាប់ ផ្តើម បៃើ- 
ពាកៃយ សម្តី ពៃមន ពី ការ បិទ ហាង  ឬ ដាក់ 
នគរ បាល ចា ំតៃ ួតព ិន ិតៃយ  ជាត ិអាល ់កលុ នៅ 
ខាង មុខ ហាង គុយ ទាវ ។  លើស ពី នៃះ  
លោក  ភនិ រា៉ា  ថៃម ទាងំ បាន អតួ អាង ថា  ខ្លនួ 
អាច ទូរស័ព្ទ ទៅ លោក  ស  ថៃត  ស្នង ការ- 
នគរ បាល រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ ឱៃយ បិទ ហាង គុយ- 
ទាវ នៃះ ថៃម ទៀត ផង។   កៃយ មន ការ- 
លើក ឡើង បៃប នៃះ  ជន រ ង គៃះ ជា ប្ដី បាន 
ឆ្លើយ តប ទៅវិញ ដោយ អះ អាង  ថា  ហាង 
របស់ លោក លក់ គុយ ទាវ  កាហ្វៃ  មិន បាន 
លក់ គៃឿង ញៀន អ្វី នោះទៃ  ហៃតុ អ្វី ក៏ ចង់ 
បិទ ហាង ? កៃយ ពី ប៉ះ សម្តី គា្នា បៃប នៃះ  
លោក  ភិន រា៉ា  បា ន ដក កំាភ្លើង ពី ចង្កៃះ រួច  
អា មៃបញ្ចលូ គៃប់ ភ្ជង់ ទៅលើ ម្ចាស់ ហាង ២ 
នាក ់ប្ដ ីបៃពន្ធ។  មនិ តៃមឹ តៃ បាន ដក កាភំ្លើង 
មក ភ្ជង់ ទៃ  លោក  ភិន រា៉ា  បាន បៃើ ពាកៃយស ម្តី 
ធ្ងន់ៗ គំរាម សម្លាប់  បើ ទោះ បី ជា មន ការ- 
ហាម ឃាត់ ពី មិត្ត ភក្តិ នៅ ទី នោះ ក៏ ដោយ ។  

ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍   កាល ព ីមៃសិល មិញមិន  អាច 
ទាក ់ទង លោក   ថា្លាង   ភិន រា៉ា  ដើមៃបី សំុ ការ អតា្ថា- 
ធិបៃបាយ បាន ទៃ ៕ 

ក្សួងកំណត់នីតិវិធីនិងសិទ្ធផិាកពិន័យ
អន្តរការណ៍ទាក់ទងនឹងផលិតកម្មសត្វ

លោកន្តសាវឿនបញ្ជាឱ្យនំា...
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សុទ្ធ គឹម សឿន

កោះកុងៈ កូន សត្វ កៃពើ តៃី 
ចនំនួ១៥កៃបាលតៃវូបាន កៃមុ ការ- 
ងារ ជនំាញ នៃនាយក ដ្ឋានអភិរកៃស 
ជលផល និងអង្គការ សមា គម   
អភរិកៃស សត្វពៃ នៅ កម្ពជុា (WCS)
នងិ បៃជា សហ គមន ៍បៃទះឃើញ  
ខណៈ ពួកគៃ ដើរលៃបាត ជាបៃចាំ 
ក្នងុ  តបំន ់បងឹ ធម្មជាត ិមយួ ស្ថតិ នៅ   
សៃុកសៃ អំបិល  ខៃត្ត កោះកុង។ 
សត្វ កៃពើទាំង នៃះ អ្នកជំនាញ អះ-  
អាងថា ជា បៃភៃទ សត្វ កៃពើ តៃ ីដៃល   
ជិត ផុត ពូជ នៅលើ សកល  លោក ។

លោក សោម សុីថា  បៃធាន 
គមៃង អភរិកៃស បៃចំាខៃត្ត កោះកងុ  
និង មៃគង្គ នៃ អង្គការ  WCS ថ្លៃង 
ពី ថ្ងៃទី២២  កញ្ញា ថា  កូន សត្វ-  
កៃពើ តៃី ចំនួន ១៥កៃបាល  ដៃល 
បាន រកឃើញ ដោយ កៃុមការងារ 
ជំនាញ របស់ អង្គការ  WCS  និង 
បៃជា សហគមន ៍នៃះ  បនា្ទាប ់ព ីពកួ- 
គាត់ បាន ដើរ លៃបាត ជាប់ ជាបៃចាំ 
ក្នងុ ពៃ អភរិកៃស។ ពៃល នោះ កប៏ាន 
បៃទះឃើញ បៃភៃទ សត្វ កមៃ នៃះ 
នៅក្នុង បឹង ធម្ម ជាតិ មួយ ស្ថិ តនៅ 
សៃុកសៃ អំបិល  ខៃត្ត កោះកុង។

បើ តាម លោកសុ ីថាកៃមុ ការ ងារ  

បាន សហការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ- 
មលូដ្ឋានបង្កើន កចិ្ច ការពារ អភរិកៃស   
លើ សត្វ កៃពើ តៃី ទាំងនៃះ  ដោយ 
តាមដន ជាប ់ជាបៃចំាដើមៃបី ធានា    
ឱៃយ ការរស់នៅ របស់ វា មាន សុវត្ថិ- 
ភាព ពៃះ វា ជា បៃភៃទ សត្វ កមៃ   
ស្ថតិ ក្នងុ បញ្ជ ីកៃហម របស ់អង្គការ  
IUCN  ហើយក៏ ជា បៃភៃទ សត្វ 
ដៃល ជតិ ផតុ ពជូ នៅលើ សកល- 
លោក ទៀត ផង។ តាម ការសកិៃសា 
សៃវ ជៃវ កន្លង មក  នៅ កម្ពុជា 
មាន វត្តមាន សត្វ កៃពើ តៃី បៃភៃទ 
នៃះ បៃហៃល ៥០០០កៃបាល  
ដៃល ចាត់ទុក ថា  ជា ចំនួន មួយ 
ចៃើន ជាង បៃទៃស ដទៃ ទៀត។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«សត្វ កៃពើ - 
តៃ ីនៃះ  បច្ចបុៃបន្ន កពំងុ បៃឈម ទៅ 
នងឹ កតា្តា គរំាម កហំៃង ជាចៃើន  ដចូ-   
ជា ការបាតប់ង ់ទជីមៃក  ការ បៃ មាញ ់  
ខសុចៃបាប ់របស ់ជន ល្មើស តាម រយៈ   
បៃើបៃស់ ឧបករណ៍ ឆក់និង ការ បៃ-  
មលូ យក កនូ តចូៗ  នងិ ពង របស ់
វា ទៅ លក ់ឱៃយ កសដិ្ឋាន ចញិ្ចមឹ កៃពើ   
នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  វៀតណាម  
និង បៃទៃស ថៃ ជាដើម»។

បៃជា សហគមន ៍នៃសាទ រស់ នៅ 

សៃុកសៃ អំបិល  ខៃត្ត កោះ កុង  
លោក យុក ថៃ   ឱៃយដឹងនៅ ថ្ងៃ ទី២២  
កញ្ញា  ថា  លោក  នងិ បៃជា នៃសាទ   
ជាចៃើន នាក ់ទៀត តៃងតៃ   ចលូរមួ 
ក្នងុ បៃតបិត្តកិារ ចុះ លៃបាត ជាមយួ 
មន្តៃី ជំនាញ របស់ អង្គការ  WCS  
នៅតាម តំបន់ ពៃ អភិរកៃស  និង 
តបំន ់បងឹ ធម្មជាត ិជាចៃើន កន្លៃង 
នៅក្នុង សៃុកសៃ អំបិល  ខៃត្ត 
កោះកុង។ ការចុះ លៃបាត នៃះ តៃូវ 
ចំណាយ ពៃល២ ឬ ៣ថ្ងៃ ក្នុង 
១សបា្ដាហ៍  ដើមៃបី ដើរ សៃវជៃវ  
បង្កៃប បទល្មើស សត្វពៃ  និង 
តាមដន សកម្មភាព ការរស់នៅ 
របស់ សត្វ ពៃ ផង ដៃរ។

លោក រកីរាយ ចពំោះ ការចលូ រមួ   
ជាមយួ អង្គ ការ  WCS  ដៃល បាន 
រកឃើញ កនូ កៃពើ តៃ ីនៃះ។ ការរក-   
ឃើញ នៃះ  គឺជា កិច្ចសហ ការ គា្នា 
រវាង មន្តៃ ីអង្គការ នងិ មន្តៃរីដ្ឋបាល 
ជលផល នៃ កៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ ដៃល បាន- 
ចូលរួម ការពារ ទី ជមៃក  ក៏ ដូចជា  
ស្វៃងរក ជមៃក  ឬ សមៃបុក  និង 
ដន ផៃសៃងៗ ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ។

លោក និយាយថា ៖«ខ្ញុំ តៃងតៃ 

ចូល រួម ចុះ លៃបាត  គឺ យើង បាន 
ចូលទៅ ក្នុងពៃ ចុះ លៃបាត ម្ដង  ២  
ឬ ៣ថ្ងៃ  ទើប តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញ។ 
ពៃល ចុះ លៃបាត ហ្នងឹ  យើង ជិះទកូ 
៤  ឬ ៥គៃឿង  ហើយ ទៅដល់ 
កន្លៃង ដីគោក  គឺ យើង នាំគា្នា ចុះ 
ដើរ ថ្មើរ ជើង តៃម្ដង។ ខ្ញុំ សបៃបាយ 
រកីរាយ ដៃល បាន ចលូរមួ ជា កមា្លាងំ   
តចិតចួ ជយួ ការពារ សត្វ ពៃ  សត្វ 
កមៃ នៅ បៃទៃស យើង»។

តាម សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ អង្គការ  WCS    កាលពី ថ្ងៃ 
ទ២ី២  កញ្ញា  ថា កៃមុ ការងារ ខាង- 
លើ បាន បៃទះ ឃើញ កូន កៃ ពើ តៃី 
ចំនួន ១៥កៃបាល ដៃល កូន កៃពើ 
នមីយួៗ មាន បៃវៃង បៃហៃល ៣០ 
សង់ ទីម៉ៃតៃ  កំពុង ហៃល ក្នុង បឹង 
ធម្មជាត ិមយួ ដៃល ជា តបំន ់ដ ីសើម   
ជាទី ជមៃក ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ 
កៃពើ បៃភៃទ នៃះ។ កៃុម ការងារ 
កត ់សមា្គាល ់ឃើញថា  ដោយ សារ 
ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ មាន ភ្លៀង ធា្លាក ់តចិ  បងឹ 
នៅក្នុង តំបន់ ដីសើម នៃះ កាន់តៃ 
រាក ់ទៅៗ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់
ទី ជមៃក របស់ វា ក្នុង រយៈពៃល 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ កន្លងមក នៃះ។

លោក អិុន ហ៊ុល  អនុបៃធាន 
នាយកដ្ឋាន អភិរកៃស ជលផល នៃ 
រដ្ឋបាល ជលផល  នៃកៃសងួ កស-ិ   
កម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់  និង នៃសាទ 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញថា  កៃុមកាងារ 
រដ្ឋបាល ជលផល ខៃត្ត កោះកុង  
មនៃ្តី ជំនាញ  WCS  និង បៃជា- 
សហគមន៍ បានចុះ ទៅលៃបាត  
ហើយ  ក ៏បៃទះឃើញ កនូកៃពើ តៃ ី
ទាងំ  ១៥កៃបាល នៃះ។ កៃមុ ការ ងារ   
បានតាម ដន ការរសន់ៅ របស ់វា  
និង ជំរុញ ការចុះលៃបាត បន្ថៃម- 
ទៀត  ដើមៃប ីថៃរកៃសា កនូៗ កៃពើ តៃ ី
ទាំង នៃះ។

លោក ហ៊ុល បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
«យើង មាន ការពៃួយ បារម្ភ 
ចពំោះ ហា នភិយ័ ជាចៃើន ទៅ លើ   
ជីវចមៃុះ  ក៏ ដូចជា កូន កៃពើ នៃះ  
ពៃះ កតា្តា រាំង ស្ងួត  និង កតា្តា 
បរបាញ់ ខុសចៃបាប់ ពី សំណាក់ 
ពៃន ពៃ តាមរយៈ ការដក់- 
សន្ទូច  មង  និង ការដក់ អនា្ទាក់ 
នានា ។ ដូច្នៃះ យើង បង្កើន ការ- 
ចុះលៃបាត ឱៃយបាន ញឹកញាប់ 
ជាងនៃះ  ចៀសវាង ការបាត់បង់ 
ធម្មជាតិ យើង»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ អាសុី 
(ADB) បាន អនុម័ត  ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃប ទា ន  
ជាង ២៩លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី គាំទៃ រាជ - 
រដ្ឋា ភិបាល កម្ព ុជា ក្នងុ ការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ- 
ឡើង នូវ ការផ្តល់ សៃវា តាមរយៈ កំណៃ - 
ទមៃង់ សំខាន់ៗ  ចំពោះ ការគៃប់ គៃង 
ហរិញ្ញវត្ថ ុសាធា រណៈ នងិ វមិជៃឈ ការ នៅ 
តាម តបំន ់ជន បទដៃល ភាគ ចៃើន មាន 
ពលរដ្ឋ កៃីកៃ រស់ នៅ។

ការ បៃកាស ពី ការអនុម័ត នៃះ ធ្វើ - 
ឡើង ដើមៃបី បំពៃញ បន្ថៃម លើ កម្មវិធី 
ទី១ នៃ ការអភិវឌៃឍផ្នៃក សៃវានិង ការ - 
គៃប់គៃង វិស័ យ ហិរញ្ញវត្ថុ សាធា រណៈ  
បនា្ទាប់ពី កម្ពុជា បាន ធ្វើ កំណៃ ទមៃ ង់  
វិមជៃឈការ កាលពី ឆ្នាំ២០០១ និង បន្ត 
ដំណើរការ ដល់ពៃល បច្ចុបៃបន្ន។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
ADB ដៃល បានចៃញ ផៃសាយ កាល ព ីថ្ងៃ-  
ទី២២  ខៃ កញ្ញា   ឱៃយ ដឹង ថា កម្មវិធី ទី២ 
នៃ ការអភិវ ឌៃឍន៍ ផ្នៃក សៃវា និង ការគៃប់ - 
គៃង វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ នៃះ    
រួម មាន បៃក់ កម្ចី ផ្តាតលើ គោល- 
នយោ បាយ ចំនួន២០លាន ដុលា្លារ 
ក្នងុការ គំាទៃ ដល់ វិធី សាស្តៃ ដើមៃបី ពងៃ ឹង 
ផៃន ការ និង ការគៃប់គៃង សារពើពន្ធ 
នៃ រដ្ឋបាល មលូដ្ឋាន កដ៏ចូជា រដ្ឋបាល 
សាធា រណៈ។ ហិរញ្ញបៃបទាន នៃះក៏ រួម - 
បញ្ចលូ បៃក់ កម្ច ីអនុវត្តគមៃង ចំនួ ន 
៩,៣៥ លាន ដលុា្លារដើមៃប ីជយួ កសាង 

សាលា រដ្ឋបាល មលូដ្ឋាន ជាត ិដៃលជា 
មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ បណា្តាល សមៃប់ 
មន្តៃ ីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នងុ តំបន់ សៃប ពៃ ល 
ដៃល រាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏ នឹង ផ្តល់ ហិរ ញ្ញ - 
បៃប ទាន ដល់ គមៃង នៃះចំនួន ១,៧ 
លា ន ដុលា្លា រផងដៃរ។

លោក សៃ ីJhelum Thomas អ្នក- 
ជំនាញ ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នៃក គៃប់ គៃង វិស័យ 
សាធា រណៈ របស ់ធនាគារ ADB មាន 
បៃសាសន៍ថា គមៃង នៃះមាន គោ ល - 
បណំង ជយួ ដល ់រដ្ឋបាល មលូដ្ឋាន នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុងការ ផ្តល់នូវ 
សៃវា សាធារណៈ មូលដ្ឋាន បៃកប ដោ យ 
និរន្តរ ភាព និង បៃសិទ្ធភាព។ គមៃង 
នៃះក៏ នឹង បងៃមួ គមា្លាត តំបន់ ជនបទនិ  ង 
ទីបៃជុំ ជនឱៃយ ទទួល បាន សៃវា សា ធា - 
រណៈ របស់ រដ្ឋកាន់តៃ បៃសើរ ផងដៃរ ។

លោកសៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «គមៃង នៃះ 
ចំាបាច់ ណាស់ ខណៈដៃល ជំងឺ រាតតៃបា ត  
ក ូវដី ១៩ ធ្វើ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ មយួចនំនួ 
បាន ផ្លាស់ ទី ពី ទីកៃងុទៅ ជនបទ ។ បៃការ 
នៃះនឹង នាំ ឱៃយ មាន សមា្ពាធ បន្ថៃម ដល់ 
រដ្ឋបាល មូលដ្ឋានក្នុងការ ផ្តល់ ជំនួយ 
ស   ង្គ  ម និង សៃវាកម្ម ចំាបាច់ ដូច ជាផ្លវូ ថ្ន ល់ 
ការផ្គត់ផ្គង់ ទឹក និង អនាម័យដើមៃបី គំា ទៃ 
ដល់ ការ រីក ចមៃើន បៃកប ដោយ បរិ យា - 
ប័ន្ន និង សម ធម៌»។

បើតាម ADB ផលិតផល ក្នុងសៃុក 
សរបុ របស ់ កម្ពជុា បាន កើន ឡើង ៨,០ 
ភាគរ យជា រៀង រាលឆ់្នា ំចាប ់តាងំព ីឆ្នា ំ
១៩៩៩ ដល់ ឆ្នាំ២០១៩ ដោយបាន 

កាត់បន្ថយ ភាពកៃកីៃ មក នៅតៃមឹ ១៣  ,៥ 
ភាគរយក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤ខណៈ កាល ព ី
ឆ្នា ំ២០០៧ មាន ចំនួន៤៧,៨ ភាគរ យ។ 

ប៉ុន្តៃ ADB នៅតៃ មើល ឃើញថា 
ពលរដ្ឋ កម្ព ុជាជាង៧០ភាគ រយ នៅ តៃ 
រស់នៅ ជាមួយ ចំណូល តិចជាង៣ ដុលា្លារ 
ក្នុង ១ ថ្ងៃ ហើយ ការទទួលបាន សៃវា 
មូលដ្ឋាន ក៏ មិនទាន់មាន ភាពស្មើគា្នា 
ខណៈ គៃសួារ កៃកីៃ នងិ ងាយ រងគៃះ 
នៅតៃ បៃឈមហានិភ័យ ធ្ងន់ធ្ងរ។

 ADB រ ំពងឹ ថា ការផ្តល ់ហរិញ្ញបៃបទាន 
នៃះនឹងធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ ការ គៃប់ - 
គៃង ចំណូលនិង ចំណាយ  ដើមៃបី ឆ្លើយ - 
តប នឹង តមៃូវការ ក្នុង មូល ដ្ឋាន និង 
ដោះសៃយ នូវ កង្វះខាត នៃ ជំនាញ 

សមៃ  ប់  រយៈពៃល វៃង រប ស់ មន្តៃីរដ្ឋ - 
បាល មូលដ្ឋាន។

លោក មាស សុខ សៃន សាន អ្នក - 
នាពំាកៃយ កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការអនុម័ត  ផ្តល់ ហិរញ្ញ - 
បៃបទាន នៃះដោយ  សារ តៃ វា មាន សារ ៈ- 
បៃយោជន ៍ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ក ៏ដចូ  ជា 
ជួយ ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុង 
ការ  សមៃច ឱៃយ បាន នូវ  ការធ្វើ កំណៃ  - 
ទមៃ ង់ វិមជៃឈការ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖«ជ ំហរ របស ់
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច មើលឃើញ ដូចគា្នា 
ទៅនឹង ការ លើក ឡើង  របស់ ADB 
ក៏ដូចជាផល ដៃល យើង បានពៃម- 
ពៃៀង ហ្នងឹ។  គោលបណំង របស ់យើង 

គឺ រួមគា្នាធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ ការផ្តល់ 
សៃវា តាមរយៈ កំណៃ ទមៃង់ សំខាន់ៗ 
ចំពោះ ការ គៃប់ គៃង ហិរញ្ញវត្ថុ សាធា - 
រណៈ និង វិមជៃឈ ការ»។

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃធាន វិទៃយាសា្ថា ន  
បៃជា ធិប តៃយៃយ កម្ពុជា បាន  សាទរ 
ចំពោះ ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃប ទាន របស់  
ADB នៃះ ដៃល លោក ថា នងឹ កា្លាយ ជា 
កមា្លាំង ចលករ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ជួយ 
ទៅ ដល់ ដំណើរ ការ កៃ ទមៃង់ រដ្ឋបាល 
សាធា រណៈ នៅថា្នាក់ កៃម ក៏ដូច ជា 
ការ ផ្តល់ សៃវា ទៅ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ។

បើ តាម លោក ច័ន្ទ រឿន ក្នុង អំឡុង 
ពៃល វិបត្តិ កូវីដ១៩ នៃះ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បាន កាត់ បន្ថយ ថវិកា ជាចៃើន 
ដៃល ធ្វើឱៃយ វិស័យ នៃះ អាច នឹង ជួប- 
បៃទះ នវូ ការ ខ្វះ ខាត ហើយ ដណំើរ ការ 
នៃការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ នឹង មាន ភាព- 
យឺត យា៉ាវ ។ លោក ច័ន្ទ រឿន បញ្ជាក់ 
ថា៖«ជាការ ពិត បៃទៃស កម្ពុជា បើ - 
ទោះ  បី ជាមួយ រយៈ កៃយ  ចំណូល 
ថវិកា រ ដ្ឋ ពឹង ផ្អៃក លើ ចំណូល របស់ រដ្ឋ  
ខ្លនួឯង បាន ពីការ បៃមូល ពន្ធ និង វិស័ យ 
ដទៃ ទៀត ក្តី  ក៏ប៉ុន្តៃ កមៃិត ថវិកា ដៃល 
យើងយ កមក បៃើ នៅ ក្នងុ រដ្ឋបាល ថា្នាក់ - 
កៃម ហ្នងឹនៅ មាន កមៃតិ នៅ ឡើយ ។ 
បើសិន មាន តៃគោល នយោបាយ ក្នុង 
ការ កៃ ទមៃង់  តៃ មិន មាន គោល ន យោ - 
បាយ ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏ការ កៃ ទមៃង់ 
អត់ ទៅ លឿន និង មិន មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព ដៃរ »៕

ក្រមុមន្ត្រជំីនាញនិងប្រជាសហគមន៍ប្រទះឃើញក្រពើត្រ១ី៥ក្របាល ព្រលដើរល្របាតក្នងុបឹងធម្មជាតិ

ADB  ផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទានជាង$២៩លាន សម្រប់ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើរ ឡើងការ គ្រប់ គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ

ពល រដ្ឋ នៅ ជន បទ ទទួល បាន ទឹក ស្អាត បេើ បេស់ ពី គមេង របស់ ADB។ រូបថត ADB

កូនកេពើតេហីេលក្នងុបឹងធម្មជាតិតេវូបានបេទះឃើញនៅខេត្តកោះកុង។ រូបថត WCS



តពីទំព័រ១...កម្លាងំនគរបាល
ខណ្ឌចកំារមនចុះបង្ក្រាបចាប់
ឃាត់ខ្លនួបុរសជនជាតិចិនម្នាក់
ដោយរឹបអូសវត្ថុតាងគ្រាឿង-
ញៀនជាច្រាើនគីឡូក្រាម។
លោកសានសុខសីហាអ្នក-

នាំពាក្រាយស្នងការដ្ឋាននគរបាល
រាជធានីភ្នំព្រាញបានប្រាប់ភ្នំ-
ព្រាញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្រាសិលមិញថា
បុរសជនជាតិចិនឈ្មោះលី
ម៉្រាងសីុញត្រាវូបានកម្លាងំសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញចាប់ឃាត់ខ្លួននៅ
ខាងមុខសណ្ឋាគារមួយកន្ល្រាង
ស្ថតិនៅចណំចុជតិសា្ពានហង្រាស
ក្នុងសង្កាត់ទន្ល្រាបាសាក់ខណ្ឌ
ចំការមនក្រាយពីឆ្រាកឆ្រាររក-
ឃើញវត្ថុសង្រាស័យជាថា្នាំញៀន
ចំនួន១៤ដុំ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«មុនព្រាលចាប់ខ្លួនបុរសជន-
ជាតិចនិនោះកម្លាងំសមត្ថកចិ្ច
ជំនាញយើងបានប្រាទះឃើញ
ម្រាសៅក្រាមពណ៌សថា្លាសង្រាស័យ
ជាគ្រាឿងញៀន១ថង់ធំទម្ងន់
ប្រាមណ៥គីឡូក្រាមនៅក្រាប្រារ
រថយន្តLexusGS300ពណ៌
ខ្មោ១គ្រាឿងពាក់សា្លាកល្រាខ 
ភ្នំព្រាញ2.W.7669»។
ដោយមនការសង្រាស័យសមត្ថ-

កិច្ចបានលួចឃា្លាមំើលនៅទីនោះ

បនា្ទាប់មកក៏ឃើញបុរសជន-
ជាតិចិនរូបន្រាះដើរមកដល់
ដោយយួរវ៉ាលីសដ៏ធំ១។នៅ
ព្រាលឃើញដូច្នាះសមត្ថកិច្ច
ក៏បានចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយ
ឆ្រាកឆ្រារក្នងុវ៉ាលសីឃើញមន
វត្ថុសង្រាស័យជាគ្រាឿងញៀន
ចំនួន១៤ដុំថ្រាមទៀត។
បើតាមលោកសុខសីហា

នៅព្រាលន្រាះសមត្ថកចិ្ចជនំាញ
កំពុងនំាយកវត្ថុសង្រាស័យជាគ្រាឿង-
ញៀនទាំងនោះទៅពិសោធ
ដើម្រាបីស្វ្រាងរកការពិតចំណ្រាក
បុរសសង្រាស័យជនជាតិចិនរូប
នោះកំពុងស្ថតិក្រាមការសាក-
សួររបស់មន្ត្រាីជំនាញ។
ប៉ុន្ត្រាបើតាមប្រាភពពីមន្ត្រាី

នគរបាលមូលដ្ឋានដ្រាលបាន
ចូលរួមនៅក្នុងប្រាតិបត្តិការ
នោះបានប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉សុ្តិ៍ក្នងុ
លក្ខខណ្ឌមិនបញ្ច្រាញឈ្មោះថា
គ្រាឿងញៀនទាងំនោះទនំងជា
ប្រាភ្រាទ«ហ្រារ៉ូអុីន»។
ចំណ្រាកនៅឯខ្រាត្តសៀមរាប

ជនសង្រាសយ័ឈ្មោះយ៉្រានសយុ៉ា
អាយុ៣៦ឆ្នាំមនតួនាទីជា
ចាងហា្វាងកាស្រាតហុឺរ៉ូម្រានញូ
មនទីលំនៅក្នុងភូមិគោកដូង
សង្កាត់ទឹកវិលក្រាុងសៀមរាប

និងបក្ខពួកប្រាុស-ស្រាី៣នាក់
ផ្រាស្រាងទៀត រួមមនឈ្មោះសុ
វិសាលអាយុ២៩ឆ្នាំជាងជួស-
ជុលរថយន្ត,ជាស្រាីព្រាជ្រាអាយុ
១៨ឆ្នាំជាអាជីវករនិងឈ្មោះ
អ៊នុស្រាីព្រាជ្រាអាយ២ុ២ឆ្នាំត្រាវូ
បានចាប់ខ្លនួកាលពីល្ងាចថ្ង្រាទី
២១ខ្រាកញ្ញាឆ្នាំ២០២០នៅ
ចំណុចបន្ទប់ផ្ទះល្វ្រាងមួយក្នុង
សង្កាត់ទឹកវលិក្រាងុសៀមរាប។ 
ពកួគ្រាទាងំ៤នាក់ត្រាវូបានកង-
រាជអាវុធហត្ថខ្រាត្តសៀមរាប
បញ្ជនូទៅតុលការខ្រាត្តសៀម-
រាបកាលពីម្រាសិលមិញ។
លោកធាវច័ន្ទតារានាយ-

ការិយល័យប្រាឆំងគ្រាឿង-
ញៀនន្រាកងរាជអាវធុហត្ថខ្រាត្ត
សៀមរាបបានថ្ល្រាងពីម្រាសិល-
មិញថា៖«ពួកគ្រាត្រាូវបានចាប់
ខ្លួនក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដ្រាង
គឺកំពុងនំាគា្នាប្រាើប្រាស់និងវ្រាច-
ខ្ចប់គ្រាឿងញៀនចូលទៅក្នុង
កូនថង់តូចៗសម្រាប់ធ្វើការ
ជួញដូរ»។
មនុព្រាលឈានដល់ការចាប់

ជនសង្រាស័យទាំង៤នាក់ន្រាះ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាន
ធ្វើការតាមដនអពំីសកម្មភាព
របស់ពកួគ្រាអស់រយៈព្រាលជាង
១ខ្រាមកហើយ។ក្នងុប្រាតិបត្តិ-
ការនាថ្ង្រានោះសមត្ថកិច្ចបាន

រឹបអូសវត្ថុតាងគ្រាឿងញៀន
ប្រាភ្រាទអ្រាស៍ម៉្រាតំហ្វ្រាតាមីន
ចំនួន៣កញ្ចប់ទម្ងន់៩,០២ក្រាម, 
ទូរស័ព្ទដ្រាចំនួន៥គ្រាឿង, វិទ្រាយុ-
ទាក់ទង១,ជញ្ជងីថ្លងឹថា្នាញំៀន
១,និងឧបករណ៍ប្រាើប្រាស់
ថា្នាំញៀនមួយចំនួនទៀត។
ក្រាយការឃាត់ខ្លួនពួកគ្រា

ត្រាវូបានសមត្ថកចិ្ចបានធ្វើត្រាស្ត
ទឹកនោមហើយជាលទ្ធផលបាន 
រកឃើញមនផ្ទកុសារធាតុញៀន។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«មកទល់

ព្រាលន្រាះពួកគ្រាមិនព្រាមសហ-
ការផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីប្រាភពថា្នាំ-
ញៀនដ្រាលពួកគ្រាបានទិញ
យកមកប្រាើប្រាស់និងលក់ច្រាក- 

ចាយបន្តនោះទ្រា។ទោះយ៉ាង-
ណនៅរសៀលថ្ង្រាពុធមន្ត្រាី
ជំនាញយើងបានសម្រាចបញ្ជូន
ពួកគ្រាទៅកាន់តុលការដើម្រាបី
ចាត់វិធានការបន្តតាមនីតិវិធី
ច្រាបាប់»។
កាលពីថ្ង្រាពុធភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍

បានទាក់ទងទៅអង្គភាពកាស្រាត 
ហ្រារ៉ូម៉្រានញូដើម្រាបីស្នើសុំការ-
បភំ្លឺជុវំញិករណីន្រាះប៉នុ្ត្រាទរូស័ព្ទ
ចូលជាច្រាើនលើកប៉ុន្ត្រាគា្មោន
អ្នកទទួល។
ជុវំញិករណីន្រាះលោកណបុ

វីនាយកប្រាតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នក-
សារព័ត៌មនកម្ពុជាបានថ្ល្រាង
ថាទង្វើរបស់លោកយ៉្រានសុយ៉ា

អាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់
ស្រាចក្ដីថ្ល្រាថ្នរូរបស់អ្នកសារព័ត៌-
មននងិម្ចាស់អង្គភាពកាស្រាត
ន្រាះផ្ទាល។់លោកបញ្ជាក់ថា៖
«អ្នកសារពត័៌មនដើរតសួខំាន់
ក្នងុការផ្រាសព្វផ្រាសាយជរំញុឱ្រាយកាន-់ 
ត្រាប្រាសើរឡើងទាងំការអភវិឌ្រាឍ
ស្រាដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការគោរព
អនុវត្តច្រាបាប់ ប៉ុន្ត្រាការប្រាព្រាឹត្ត
របស់លោកយ៉្រានសុយ៉ាបាន
ផ្ទយុពកី្រាមវជិា្ជាជវីៈសារពត័៌មន
ទាំងស្រាុង។ចំពោះករណីន្រាះ
ខ្ញុំសូមគាំទ្រាលើកទឹកចិត្តដល់
សមត្ថកិច្ច និងសូមជំរុញឱ្រាយ
តុលការផ្ដនា្ទាទោសបុគ្គលរូប- 
ន្រាះទៅតាមផ្លូវច្រាបាប់»៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍ទី២៤ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួបុរស...

ចាងហ្វាងកាសែតម្នាក់និងបក្ខពួកតែវូបានឃាត់ខ្លនួបញ្ជនូទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធគែឿងញៀន។រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

Successful People Read The Post.Intelligent - In-depth - Independent

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្តានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធ
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹង ទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
(រ្សីុដ្នណាញ) មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) 
ភូមិព្កតាឡុង សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសមេឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕



តពទីពំរ័៤...អគ្គនាយកដ្ឋាន
សុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មបាន
ប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្ដិ៍ថាស្រាចក្ដី
ប្រាកាសន្រាះគឺធ្វើឡើងដោយ
យោងតាមខ្លឹមសារច្រាបាប់ស្ដីពី
សុខភាពសត្វនិងផលិតកម្ម
សត្វដ្រាលប្រាកាសឲ្រាយប្រាើតាងំពី
ឆ្នាំ២០១៦ហើយជាទូទៅក្នុង
ច្រាបាប់១ត្រាងមានប្រាកាសច្រាើន
ដ្រាលត្រាូវធ្វើឡើងម្ដង១ៗ។
លោកបញ្ជាក់ថាប្រាកាសន្រាះ

គឺជាឆនា្ទានុសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមន្រា្តី
ដើម្រាបីប្រាគល់សទិ្ធិមកឱ្រាយសា្ថាបន័
ណាមួយជាអ្នកអនុវត្តការផាក-
ពិន័យអន្តរការណ៍។
លោកថា៖«ចង់និយាយថាច្រាបាប់

នយិាយថាក្នងុកម្រាតិប៉នុណាៗ
គឺអគ្គនាយកដ្ឋានសខុភាពនងិ
ផលតិកម្មសត្វមានសទិ្ធិពនិយ័
អ៊ីចងឹយើងត្រាូវធ្វើប្រាកាសនោះ
ឡើងឱ្រាយស្រាបតាមច្រាបាប់។យើង
មានសិទ្ធិពិន័យត្រាបុ៉នា្មានចំណុច
ដ្រាលជាការពនិយ័តចូតាចហ្នងឹ
ហើយបើការពិន័យធំគឺជាឆនា្ទា-
នុសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមន្រា្តី»។
លោកស៊្រាុនពៅប្រាធាន

សមាគមចិញ្ចមឹសត្វកម្ពជុាបាន
លើកឡើងថានៅកន្ល្រាងសត្ត-
ឃាតទូទាំងប្រាទ្រាសគឺត្រាងធ្វើ

អនាមយ័រៀងៗ ខ្លនួជាពសិ្រាស
ចាប់ពីមានជំងឺប៉្រាស្ដជ្រាកូអា្រហ្វកិ
មកប៉ុន្ត្រាការធ្វើអនាម័យនោះ
មិនទាន់កំណត់ស្ដង់ដទ្រា។
លោកបានបន្តថា កន្លងមក

មន្ត្រាីត្រាងត្រាចុះទៅណ្រានំាពីការ-
ធ្វើអនាម័យនៅតាមទីកន្ល្រាង
សត្ដឃាតរឿយៗ ជាពិស្រាស
នៅព្រាលពលរដ្ឋរស់នៅជិត
ទីតាំងទាំងនោះប្ដឹងអំពីការ-
បញ្ច្រាញក្លនិឬទឹកស្អយុប៉ះពាល់
បរិសា្ថានបុ៉ន្ត្រាមិនធា្លាប់បានផាក-
ពិន័យអន្តរការណ៍ឡើយ។
លោកថា៖«អាន្រាះគឺត្រាវូសំុឱ្រាយ

បងប្អូនទាំងអស់ត្រាូវច្រាះធ្វើ
អនាម័យ...មិនថាត្រាមឹត្រាកន្ល្រាង
លក់ទ្រាគឺទំាងកន្ល្រាងផលិតចំណី
និងចិញ្ចឹមគឺយើងត្រាូវត្រាអនា-
ម័យទាំងអស់គ្នា»។
កាលពីខ្រាឧសភាឆ្នាំន្រាះ

ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់
និងន្រាសាទបានសម្រាចផា្អាក
ក្រាមុហ៊នុចនំនួ២មនិឲ្រាយនាំចូល
ជ្រាកូរស់ពីប្រាទ្រាសថ្រាមកកម្ពជុា
ជាបណ្ដោះអាសន្ន គឺក្រាុមហ៊ុន
ចាន់ធូមានជ័យ អុីមផតអិច-
ផតនិងក្រាុមហ៊ុន៣-ធីអ្រាច-
អ្រា្រហ្គីឌីវ្រាឡុបមុិនបនា្ទាប់ពី
ក្រាុមហ៊ុនទាំងន្រាះបានប្រាព្រាឹត្ត
បទល្មើសម្ដងហើយម្ដងទៀត
មិនព្រាមរាងចាល៕

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈក្រាសួងការងារនិង
បណ្តុះបណា្ដោលវិជា្ជាជីវៈ បាន
សហការជាមួយក្រាុមហ៊ុនធំៗ
ចនំនួ៣កាលពីម្រាសិលមញិដើម្រាបី
ផ្តល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋជា-
ពសិ្រាសយវុជនក្នងុការស្វ្រាងរក
ការងារជាង២០០កន្ល្រាងពកី្រាមុ-
ហ៊ុនទាំង៣នោះ ដ្រាលបាន
ប្រាព្រាឹត្តទៅនៅមជ្រាឈមណ្ឌល
ការងាររាជធានីភ្នពំ្រាញស្ថតិនៅ
ក្នុងទីស្តីការក្រាសួងការងារ។
យោងតាមទំព័រហ្វ្រាសប៊ុក

ក្រាសួងការងារនិងបណ្តុះ-
បណា្ដោលវជិា្ជាជវីៈបានឱ្រាយដងឹថា
ក្រាុមហ៊ុនទាំង៣នោះគឺមាន
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុចម្រាើន
ម.ក,ក្រាុមហ៊ុនEliteHospi-
talityTradingCo.,Ltdនិង
ក្រាុមហ៊ុនTHCVSCo.,Ltd
(CircleK)។ ន្រាះជាកម្មវិធី
ប្រាចាំខ្រាដ្រាលជាផ្ន្រាកមួយន្រា
យន្តការវ្រាទកិាការងាររបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ឱកាស
ដល់សាធារណជនទូទៅជា-

ពសិ្រាសយវុជនដ្រាលចង់ស្វ្រាង-
រកការងារធ្វើអ្នកស្វ្រាងរកកន្ល្រាង
កម្មសិក្រាសាឬអ្នកចង់ផា្លាស់ប្តូរ
ការងារអាចទទលួបានកាន់ត្រា
ងាយស្រាលួចណំ្រាញព្រាលវ្រាលា
និងនៅ១កន្ល្រាង។
លោកឆោម សុខឿនមន្ត្រាី

មជ្រាឈមណ្ឌលការងាររាជធានី
ភ្នំព្រាញជាអ្នកសម្រាបសម្រាួល
ការរៀបចំព្រាឹត្តិការណ៍ន្រាះបាន
ឱ្រាយដឹងថាកិច្ចសមា្ភាសការងារ
ប្រាចាំខ្រាកញ្ញាន្រាះបានរួម-
ចំណ្រាកយា៉ាងសំខាន់ដល់ភាគី
និយោជកដ្រាលកំពុងមាន
តម្រាូវការជ្រាើសរើសបុគ្គលិក
ទាងំព្រាលបច្ចបុ្រាបន្ននងិអនាគត
ដោយភាគីនិយោជកមាន
ឱកាសបានជបួជាមយួអ្នកកពំងុ
ស្វ្រាងរកការងារធ្វើផា្ទាល់ ដើម្រាបី
យកទៅបពំ្រាញប្រាសកកម្មក្រាមុ-
ហ៊នុនងិសម្រាចផ្រានការរបស់
ពួកគ្រាដ្រាលបានកំណត់។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ការរៀបចំកម្ម-

វិធីន្រាះត្រាវូបានអនុវត្តយា៉ាងហ្មត់-
ចត់នូវវិធានការបងា្ការអនាម័យ
ស្រាបតាមការណ្រានាំរបស់

ក្រាសងួសខុាភិបាលដើម្រាបីទប-់
សា្កាត់ការរើករាលដលន្រាជំងឺកូវើដ
១៩ដើម្រាបីធានានូវសុវត្ថភិាពនិង
ទំនុកចិត្តក្នងុការជ្រាើសរើសកមា្លាងំ
ពលកម្មនិងទទួលបានឱកាស
ការងារសម្រាប់ភាគនីយិោជក
និងអ្នកស្វ្រាងរកការងារ»។
លោកមឿនតុលានាយក-

ប្រាតិបត្តិសម្ពន័្ធភាពការងារនងិ
សទិ្ធិមនសុ្រាសបានឱ្រាយដងឹថាក្នងុ
កាលៈទ្រាសៈន្រាះការដ្រាលមាន
ក្រាុមហ៊ុនប្រាកាសជ្រាើសរើស
បគុ្គលិកដ៏ច្រាើនកន្ល្រាងប្រាបន្រាះ
គឺជាកាតព្វកិច្ចក្រាសួងការងារ
ដ្រាលត្រាូវត្រាស្វ្រាងរកឱកាស
ការងារនិងផ្តល់ព័ត៌មានដល់
ប្រាជាពលរដ្ឋ។
លោកតលុាថ្ល្រាងថាតាមការ-

បា៉ាន់ប្រាមាណពលរដ្ឋមិនតិច
ជាង២០មុនឺនាក់ដ្រាលបាត់បង់
ការងារក្នងុស្រាកុនងិពលករខ្ម្រារ
ប្រាមាណ១២មុឺននាក់ ដ្រាល
បានវិលត្រាឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ដោយហ្រាតុប្រាឈមនឹងវិបត្តិ
ស្រាដ្ឋកចិ្ចក្នងុអឡំងុព្រាលន្រាការ-
រើករាលដលជំងឺដូវើដ១៩៕

ក្រសួងការងារ និង ក្រមុហុ៊នបើក ការងារ
ជាង២០០កន្ល្រងដល់ពលរដ្ឋ អត់ការងារ

មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈគិតមកដល់ព្រាលន្រាះ
រាជរដ្ឋាភបិាលតាមរយៈក្រាសងួ
ការងារនិងបណ្តុះបណា្ដោល
វិជា្ជាជីវៈបានបើកផ្តល់ប្រាក់-
ឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិតក្នុង
វិស័យកាត់ដ្រារ និងទ្រាសចរណ៍
ដ្រាលបានព្រាយួរកិច្ចសន្រាយាការងារ
ស្រាបតាមសា្មារតីន្រាកញ្ចប់វិធាន-
ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ចំនួន៣១លើកមានកម្មករចំនួន
១២៤៤១នាក់។
ការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទី

៣០ និង៣១ត្រាូវបានក្រាសួង
ការងារប្រាកាសឱ្រាយកម្មករនិយោ-
ជិតទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់
ពកួគ្រាកាលពីថ្ង្រាទី២១ខ្រាកញ្ញា
ដ្រាលមានកម្មករសរុបចំនួន
១២៤៤១នាក់មកពីរោងចក្រា
សហគ្រាសចំនួន៥៨ន្រាវិស័យ
កាត់ដ្រារនិងវិស័យទ្រាសចរណ៍។
បើតាមរបាយការណ៍របស់

ក្រាសួងការងារបានឱ្រាយដឹងថា ពី
ខ្រាកុម្ភៈរហូតដល់ពាក់កណា្ដោល
ខ្រាកញ្ញាន្រាះរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ចំណាយថវិកាប្រាមាណជាង១៧
លានដុលា្លារបើកផ្តល់ដល់កម្មករ
និយោជិតក្នងុវិស័យវាយនភណ្ឌ
និងទ្រាសចរណ៍ដ្រាលត្រាវូបាន

ព្រាយួរកិច្ចសន្រាយាការងារ។
ស្រាចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រាសួង

ការងារបានឱ្រាយដឹងថាធនាគរ
ឯកទ្រាសវើងនឹងផ្ញើសារអំពីការ-
បើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលទៅល្រាខទូរស័ព្ទដ្រាល
កម្មករនិយោជិតផ្តល់មកឱ្រាយក្រាសួង
តាមរយៈរដ្ឋបាលរោងចក្រា
សហគ្រាសនាព្រាលកន្លងមក។
ជាមួយគ្នាន្រាះដ្រារធនាគរឯក-
ទ្រាសវើងនងឹបង្វលិប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ទៅរាជរដ្ឋាភបិាលវញិប្រាសនិបើ
កម្មករនិយោជិតខកខានមិនបាន
ទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភន្រាះក្នុង

រយៈព្រាល១០ថ្ង្រា បនា្ទាប់ពី
ទទួលបានសារតាមទូរស័ព្ទពី
ធនាគរឯកទ្រាសវើង។
អ្នកនំាពាក្រាយក្រាសួងការងារនិង

បណ្តុះបណា្ដោលវិជា្ជាជីវៈលោក
ហ្រាងសួរមិនអាចទាក់ទងសុំ
ការអធិប្រាបាយបន្ថ្រាមបានទ្រា។
រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងការងារលោក

អុិតសំហ្រាងកាលពីព្រាលថ្មីៗ
ន្រាះបានប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍ថា
ចំនួនរោងចក្រាដ្រាលព្រាយួរការងារ
ប្រាចាំថ្ង្រាមានចនោ្លាះពី១០០ទៅ
១២០ឬ១៥០រោងចក្រាក្នងុ១
ថ្ង្រាហើយកម្មករដ្រាលទទួលរង

ផលប៉ះពាល់មានចំនួនពី៤មុឺន
ទៅ៥មុនឺនាក់។«ខ្ញុំសុំបញ្ជាកថ់ា
រោងចក្រាដ្រាលព្រាយួរន្រាះមិនម្រាន-
មានន័យថាបិទទ្រាហើយព្រាយួរក៏
មិនម្រានមានទំាងស្រាងុដ្រារដោយ
មានរោងចក្រាខ្លះព្រាយួរខ្រាស្រាចងា្វាក់
ខ្លះឬផ្ន្រាកខ្លះប៉ុន្ត្រាខ្រាស្រាចងា្វាក់
ផ្រាស្រាងទៀតនៅដំណើរការដដ្រាល»។
ប្រាធានសម្ពន័្ធសហជីពចលនា

កម្មករលោកបា៉ាវសុីណាបាន
គទំ្រាទៅលើការបើកផ្តល់ប្រាក-់
ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនិយោជិត
ទាងំន្រាះបើទោះបជីាថវកិាដ្រាល
កម្មករទទួលបានន្រាះតិចតួច
ក៏ដោយ។លោកថ្ល្រាងថា៖«យើង
ឃើញថាការផ្តល់ឱ្រាយន្រាះមិន
ច្រាើនទ្រា ប៉ុន្ត្រាក្នុងសា្ថានភាពគឺ
វាល្អសម្រាប់កម្មករយើងប្រាសិន-
បើពួកគ្រាមិនមានចំណូលអ្វីសោះ។
យើងបានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល
ខ្លះក្នុងការជួយសម្រាលបន្ទុក
មួយផ្ន្រាកដ្រារហើយមកដល់ព្រាល-
ន្រាះយើងក៏មិនមានព័ត៌មាន
ណាមួយ ដ្រាលកម្មករមិនបាន
ទទួលថវិកាន្រាះទ្រាគឺពួកគ្រា
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភន្រាះ»។
បើតាមលោកបា៉ាវសុណីាក្នុង

សា្ថានភាពន្រាះដ្រារក្រាសងួការងារ
គួរត្រាមានវិធានការបន្ថ្រាមទៀត
គឺត្រាវូធ្វើយា៉ាងណាកំុឱ្រាយនិយោជក

យកឱកាសន្រាះបញ្រាឈប់ឬបណ្ត្រាញ
កម្មករច្រាញហើយក្រាសងួគរួត្រា
ច្រាញលិខិតបងា្គាប់ឱ្រាយនិយោជក
ទទួលយកកម្មករដ្រាលបាន
បញ្រាឈប់និងបញ្ចប់កិច្ចសន្រាយាការ-
ងារក្នុងអំឡុងព្រាលន្រាការរើក-
រាលដលជំងឺកូវើដ១៩នាព្រាល
កន្លងមកចូលធ្វើការវិញ។
លោកម៉្រាចាន់កម្មកររោងចក្រា

១ក្នុងខ្រាត្តកណា្ដោលដ្រាលបាន
ទទលួប្រាកឧ់បត្ថម្ភពរីដ្ឋាភបិាល
និងរោងចក្រាចំនួន២ដងរួចមក
ហើយចាប់តាងំពីរោងចក្រាបាន
ព្រាយួរការងារ២ខ្រាកន្លងមកន្រាះ
ហើយលោកទើបត្រាបានវិល-
ត្រាឡប់ចូលធ្វើការវិញនាព្រាល
ថ្មីៗ ន្រាះថ្ល្រាងថាថវិកាដ្រាលលោក
ទទួលបានចំនួន២ដងសរុប
១៤០ដុលា្លារប៉ុន្ត្រាលោកនៅ
ត្រាជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព
ដោយសារលោកគ្មានប្រាក់-
ចំណូលបន្ថ្រាមផ្រាស្រាងទៀតនោះ
ទ្រា។លោកម៉្រាចាន់និយាយថា៖
«ក្នុង១លើកៗខ្ញុំទទួលបាន
ការឧបត្ថម្ភចំនួន៤០ដុលា្លារពី
ក្រាសងួការងារនងិ៣០ដលុា្លារពី
រោងចក្រា។លុយន្រាះមានចំនួន
តិចតួចប៉ុន្ត្រាវាល្អសម្រាប់យើង
ជាកម្មករដ្រាលទទួលបានការ-
ជួយពីរាជរដ្ឋាភិបាល»៕

� ង��ងនិងអគ�នយក
លី�្រាស្រាង
និពន�នយក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រាន
�េ� ន�េប់�េងកា រីនិពន�

សំរិទ្ធ
អនុ�េ� ន�េប់�េងកា រីនិពន�

សូវិសា ល
អនុ�េ� នកេុមអ្នកយកព័ត៌ម ន

ផា ក់សា�ងលី
កា រីនិពន�រងព័ត៌ម ន� តិ
វង្រាសសុខ្រាង,ព្រាុំភ័ក្រា្ត

កា រីនិពន�ព័ត៌ម ន�េដ�កិច�
ម៉្រាគុណមករា

កា រីនិពន�រងព័ត៌ម ន�េដ�កិច�
រា�ន់រើយ

កា រីនិពន�ព័ត៌ម នអន្តរ� តិ 
ប្រាក់សា យ

កា រីនិពន�ជីវ�តកមេ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�រងជីវ�តកមេ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌ម នកី� 
ណ្រាមវណ�ៈ

កា រីនិពន��េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌ម ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រាង

អ្នកយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារើតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដ រា�,សួសយា៉ាមី,
ធូវើរៈ,ខ្រាងសុខគនា�

អ្នកបក�េ
ប៊ុនផលា្លា,ស្រាតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្រាងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
��នរង្រាសី

អ្នក�េស�េ�លអក��វ�រុទ�
�្រាករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុក្រាភីរៈ
�្នេករចន ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករចន�េហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម្ម 
�្រាម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រាត,017578768
ប្រាជ្ញមុន្នីរៈ,0121237777
�្រាវពុទ្ធី,012966605

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

�េ� ន�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
ព្រាជ្រាសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
�ុិលសោ ភា

នយិកាហិរ��វត�ុៈ��ងតា ំងម៉្រាង
�េ� នគណ�េយេ�ៈេស៊្រានវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌ម នវ�ទេ�និងរចន�េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន
កា រ�� ល័យ�េត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រាអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្ត្រាច

ហុ៊នស្រាន(ផ្លវូ៦០ម៉្រាត្រា)ភូមិ�្រាកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រា�្រាម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រាញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្រាខ៦២៩ផ្លវូល្រាខ៦សងា្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រាងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍ទី២៤ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

រដ្ឋាភិបាល បើក ផ្តល់ ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ  ដល់ កម្មករ ត្រវូ ព្រយួរ ការ ងារ  បាន  ៣១លើកហើយ

កម្មករចេញពីធ្វើការនៅរោងចកេមួយពីថ្ងេទី២២ខេកញ្ញា។ រូបថតហុងមិនា

ក្រសួងកំណត់...



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ :  កម្ពុជា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី 
សមេច បាន កិច្ច ពេម ពេៀង ស្តីពី ការ- 
ចៀសវាង ការ យក ពន្ធ តេួត គ្នា រវាង 
បេទេស  ទាំង២ ដេល ជា ការ ការពារ 
ពាណិជ្ជករ របស់ បេទេស នី មួយៗ ពី     
ការ ដក ពន្ធ តេួត  គ្នា  និង ចាប់ អន៊វត្ត  
ចាប់ ពី ថ្ងេទី១ ខេ មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
តទៅ ដោយ សងេឃឹម ថា  វា នឹង ជំរ៊ញ  
ការ វិនិយោគ ទ្វេ ភាគី  បន្ថេម ទៀត   ។   

  សេចក្តីបេកាស ព័ត៌មាន របស់ អគ្គ-
នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ កម្ពុជា  ស្តីពី ការ- 
ចៀសវាង ការ យក ពន្ធ តេតួ គ្នា  និង ការ- 
បង្ការ ការ កិប កេង បន្លំពន្ធ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 

ពន្ធ  លើ បេក់ ចំណូលរវាង កម្ពុជា និង 
ឥណ្ឌូនេស៊ី  ដេល ចេញ ផេសាយ កាលពី 
ថ្ងេ អង្គារ  បាន ឱេយ ដឹងថា កាលពី ថ្មីៗ  នេះ 
រដ្ឋា ភបិាល នេ សាធារណ រដ្ឋ ឥណ្ឌ ូនេស៊ ី
បានជនូ ដណំងឹ ជា ផ្លវូ ការ មក រដ្ឋា ភបិាល  
កម្ពុជា ពីកា រ  បញ្ចប់ សព្វគេប់ នេនីតិ វិធី 
ផ្ទេ ក្នុង របស់ ខ្លួន ដេល នាំ ឱេយ  កិច្ច ពេម-
ពេៀង នេះ ចូល ជា ធរមាន ។ 

សេចក្តបីេកាសពត័ ៌មាន បន្តថា ដោយ  
អន ៊លោម តាម មាតេ២៩  ស្តពី ីការចលូ   
ជា ធរមាន នេ កចិ្ច ពេម ពេៀង ភាគ ីទាងំ២  
នឹង ជូន ដំណឹង ជា ផ្លូវការ ទៅ វិញ ទៅ- 
មក ស្តីពី ការ បញ្ចប់ សព្វ គេប់  នូវ នីតិវិធ ី
ផ្ទេ ក្នុង របស់ បេទេស រៀង ៗ  ខ្លួន ដេល 
នាំ ឱេយ កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ ចូល ធរមាន  

និង មាន បេសិទ្ធ ភាពអន៊វត្ត ចាប់ ពី 
ថ្ងេទី១ ខេ មករា ឆ្នាំ ២០២១  តទៅ។ 

មន្តេី នេ នាយក ដ្ឋាន នីតិ កម្ម គោល- 
នយោ បាយ សារពើពន្ធ  និង សហ- 
បេតិបត្តិការ ពន្ធ ដរ អន្តរជាតិ នេ អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរដេល ស្នើស៊ំ មិន 
បញ្ចេញ ឈ្មោះ បានបេប ់ភ្នពំេញ ប៉ស៊្តិ៍ ថា 
តាមរយៈ  កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ នឹង ជួយ 
ជំរ៊ញ ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស 
ទាំង  ២ ឱេយកាន់ តេមាន ភាព ល្អ បេសើរ 
ឡើង ថេម ទៀត ។  

លោក ថ្លេងថា៖  « កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ 
នងឹ ជយួ សមេលួ ដល ់កចិ្ច ការ វនិយិោគ   
រវាង បេទេស ទាំង២  ហើយ វា ក៏នឹង 
ជួយ ជំរ៊ញ ការ  វិនិយោគរបស់ បេទេស 

នេះ មក កម្ពុជា ផងដេរ»។ 
លោក លឹម  ហេង អន៊ បេធាន សភា- 

ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  (CCC) បាន នយិាយ   
ថា  កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ ធ្វើ ឡើង ដើមេបី 
ការ ពារ កេម៊ វនិយិោគនិ មនិ ឱេយ ដក ពន្ធ ទ្វេ  
ដង   ហើយកចិ្ចពេម ពេៀង នេះ នងឹ អន-៊
ញ្ញាត ឱេយ មានការ បង់ ពន្ធ លើ បេក់ ចំណលូ  
នៅទកីន្លេង ណា ដេល បគ៊្គល ឬ កេម៊ហ៊ន៊  
បង្កើត បេក់ ចំណេញ ។  

លោក បន្តថា ការ បង ់ពន្ធចេើន ហសួ 
នៅ  បេទេស កណំើត របស ់អ្នក ជាបព់ន្ធ 
នឹង តេូវ បាន កាត់ បន្ថយ ក្នុង រូប ភាព ជា 
ការ លើក លេង ឬ ឥណទាន ពន្ធ ។ 

លោកថ្លេងថា៖« កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ 
នងឹ ផ្តល ់ផល បេយោជន ៍ឱេយ បេតបិត្តកិរ 

ឥណ្ឌូនេស៊ី មិន បាច់ បង់ពន្ធ លើ បេក់ 
ចណំេញ តេតួគ្នា  ហើយ វា ក ៏នងឹ ជយួ ជរ៊ំញ  
ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី ផងដេរ »។ 

ទិន្នន័យ ពី កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  បង្ហាញ 
ថា ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម ទ្វេភាគ ីរវាង កម្ពជុា 
នងិ ឥណ្ឌនូេស៊ ីបាន កើនឡើង ដល ់កមេតិ  
ខ្ពស់បំផ៊ត ដល់ ជាង ៧៩២លាន  ដ៊លា្លារ  
កាលពី ឆ្នាំម៊នកើនឡើង  ៤៥,៧៥ 
ភាគរយ  ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ មាន តម្លេ  
៥៤៣លាន ដ៊លា្លារ ។  តម្លេ  នាំច េញ ពី 
កម្ពជុា បេហេល  ២២, ៣២  លាន ដល៊ា្លារ 
កាល ព ីឆ្នាមំន៊កើនឡើង ៣,៩៦ ភាគរយ  
ធៀប នឹង ២០១៨ ខណៈ ការ នាំចូល 
មានតម្លេ ៧៧០លាន  ដ៊លា្លារកើនឡើង 
៤៧,៤៦ភាគរយ ៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,320 17,340 17,280

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

3 PAS 13,980 14,000 14,060 13,980

4 PEPC 3,220 3,240 3,240 3,220

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,680

6 PPSP 2,290 - 2,290 2,290

7 PWSA 6,100 6,180 6,180 6,100

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

កម្ពជុា និង ឥណ្ឌន្ូសី៊នឹង អន៊វត្ត កិច្ច ព្មព្ៀង ចៀសវា ងយក ពន្ធតួ្តគ្នាចាប់ពី ដើមឆ្នា ំ២០២១

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ ធនាគរ  ពាណជិ្ជ PPCBank    
ដេល វនិយិោគ ដោយ ករូ៉េ ខាងតេបងូ  នងិ 
កេ៊ម ហ៊៊ន  ទេូមា៉ាន់នី  ដេល បមេើ សេវា 
ទទូាត ់ ហរិញ្ញវត្ថ ុចលត័ គេបគ់េង ដោយ 
វិនិយោ គិន ជនជាតិ ថេ  កាល ពីថ្ងេព៊ធ 
បាន ច៊ះ អន៊សេសរណៈ នេ ការ យោគ យល់  
គ្នា  (MoU)   ដើមេបី ជួយ សមេួល ដល់ 
ការ បង់ បេក់ កម្ចី របស់ ធនាគរ នេះ   ឱេយ 
កានត់េ ងយសេលួ នងិ រហស័ ថេម ទៀត  
ដេល ឆ្លើយ តប ទៅនឹង ការ រីក ចមេើន 
នេ ការ ទូទាត់ តាម បេប ឌីជីថល ក្នុង 
វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ   នៅកម្ពុជា ។  

តាមរយៈ MoUនេះ  អតិថិជន ទាំង- 
អស ់របស់ ធនាគរ PPCBankនេះ  អាច  
បង់ បេក់ កម្ចី របស់ ខ្លួន  ទៅ ឱេយ ធនាគរ 
តាមរយៈ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ដេ  TrueMon-
ey Wallet និង ភា្នាក់ងរ  ទេូមា៉ាន់ នី ។ 

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន ឱេយ ដឹងថា 
MoUនេះ នឹងតេូវ អន៊វត្ត  ចាប់ ពី ថ្ងេ ច៊ះ- 
ហត្ថលេខា    ហើយ អតិថិ ជន  ទាំង អស់  
នងឹ  ទទលួ បាន  នវូការ ផ្ដលជ់នូ  ពសិេស 
រយៈពេល ៣ខេ សមេប់ ការ បង់បេក់  
កម្ច ីដោយ ឥត គតិ ថ្លេ សេវា  ចាប ់ព ីថ្ងេទ ី
២៣  ខេ កញ្ញា  រហូត ដល់ ថ្ងេទី ៣១  ខេ 

ធ្នូ   ឆ្នាំ ២០២០ ។  
លោក  Shin Chang Moo នាយក- 

បេតិបត្តិ ធនាគរ  PPCBank បាន  ឱេយ 
ដងឹ នៅ ក្នងុ ពធិ ីច៊ះ ហត្ថ លេខា  ថា ភាពជា   
ដេគ ូនេះ គ ឺជា  សមទិ្ធផល ថ្ម ីមយួ ផេសេងទៀត   
ក្នុង ផេនការ របស់ ធនាគរ នេះ សំដៅ 
ធ្វើ ឱេយ មាន ភាព កាន់តេ ងយ សេួល  
ដល់  អតិថិ ជន ក្នុង ការ បង់  បេក់ កម្ចី ។

 លោក ថ្លេង ថា ៖«  យើង ជឿជាក់ ថា  
ការ រក បាន នូវ ដេគូ ល្អ គឺ ជារឿង ដេល 
ព៊ំអាច កាត់ ថ្លេ បាន ។ កេរ្ដិ៍ ឈ្មោះ ដ៏ល្អ  
របស់ ទេូមា៉ាន់នី  នឹង ធ្វើ ឱេយ អតិថិជន  
របស ់យើង មានភាព ជឿជាក ់ នងិ ទក៊- 
ចិត្ត នៅពេល  បង់ បេក់ កម្ចី តាមរយៈ 
ភាគី ទី៣ នេះ »។

លោកសេ ី ឃនួ  ្រហ្វង ់ដរា អគ្គនាយិកា  
គេប់គេង ផ្នេក យ៊ទ្ធសាស្ដេ  កេ៊មហ៊៊ន 
ទេមូា៉ានន់ ី កម្ពជុា   បាន ឱេយ ដងឹ ថា បច្ចបុេបន្ន  
នេះ  TrueMoney  កំព៊ង  រីក ចមេើន 
យា៉ាង រហ័ស នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា។ 
ចំណេក ភាពជា ដេគូ នេះ នឹង ផ្ដល់  នូវ 
ដណំើរ ការ បង ់បេក ់កម្ច ីកានត់េ បេសើរ 
ចំពោះ អតិថិ ជន របស់  PPCbank ។  

លោកសេី ថ្លេង ថា ៖«  យើង ពិតជា  
មាន មោទន ភាព   ដេល បាន ចាប់ ដេគូ 
ជាមួយ  ធនាគរ  PPCbank  ក្នុង ការ- 

ផ្ដល់ សេវា នេះ  ដេល នឹង ជួយ បន្ថេម 
ភាព ងយ សេួល  និង គ៊ណ តម្លេ  ដល់ 
អតិថិជន របស់ ធនាគរ  PPCbank 
ក៏ដូច ជា សមេប់  ខ្លួន យើង ផ្ទាល់។   
ការ សហ  ការ ជា ដេ គូ នៅ ថ្ងេនេះ  គឺជា 
កម្មវធិ ីសហការ មយួ ក្នងុ ចណំោម កម្ម- 
វិធី ជា ចេើន ទៀត  ដេល យើង នឹង ដក់  
ឱេយ ដំណើរ ការ នៅ ប៉៊នា្មោន ខេ ខាង ម៊ខ 
នេះ  សេប ពេល ដេល ទេូមា៉ាន់នីបន្ត 
ពងេីក សេវា កម្ម របស់ ខ្លួន »។ 

ចនំនួ គណន ីកម្ម វធិ ីទទូាត ់តាម រយៈ 
ឌីជីថល  នៅ  កម្ពុជា  បាន  កើន ឡើង 
៥,២២ លាន  កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ដេល  
បង្ហាញ កំណើន ៦៤ ភាគរយ ធៀប នឹង 
ឆ្នាំ ២០១៨ ។ នេះ បើ យោងតាម 
របាយការណ៍ របស់ ធនាគរ ជាតិ នេ 
កម្ពុជា (NBC) ដេល បាន ចេញ  
ផេសាយ កាល ពី ខេ មិថ៊នា ។  

របាយការណ ៍នេះ ក ៏បាន កត ់សមា្គាល ់  
ថា  ចំនួន  គណនី បេក់ បញ្ញើ  នៅ ក្នុង 

គេឹះសា្ថាន  ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  ទាងំអស ់នៅកម្ពជុា 
បាន កើន ឡើង ដល់ ៧, ៦២ លាន 
ដ៊លា្លារ កាលពី ឆ្នាំ ម៊ន ។  

ទិន្នន័យ ដេល បាន រៀបចំ ឡើង 
ដោយ  NBC បង្ហាញ ថា ទំហំ នេ ការ- 
ផ្ទេរ បេក់  តាមរយៈ  ធនាគរ   និង គេឹះ-
សា្ថាន  សេវា បង់បេក់   (PSIs)   មាន  
ចនំនួ ៥៧, ៩៩ ពាន ់ លាន ដល៊ា្លារ  កាល- 
ពី ឆ្នាំ ម៊ន  ឬ  ២១៣ ភាគរយ នេ ផលិត- 
ផល ក្នុង សេ៊ក សរ៊ប (GDP)  ។ ទន្ទឹម  
នឹង នេះ  ការ ទូទាត់ ចល័ត តាមរយៈ  
ធនាគរ  និង  PSIs ស្មើ នឹង   ២២, ៩ 
ភាគរយ  នេ  GDP កាល ពី ឆ្នាំ ម៊ន  ។  

សេចក្តីបេកាស ព័ត៌មាន ឱេយ ដឹងថា 
បច្ចបុេបន្ន នៅ កម្ពជុា ទេមូា៉ាន់នី  មាន ភា្នាក់- 
ងរ ជាង ១០ ០០០  កន្លេង នៅ ទូទាំង 
បេទេស កម្ពុជា។ ទេូមា៉ាន់នី  ក៏  មាន 
បណា្ដាញ ភា្នាក់ងរ ក្នុង តំបន់ ឈាន ម៊ខ 
គេ នៅ អាស៊ ីអាគ្នេយ ៍ ចនំនួ ៦៥ ០០០ 
កន្លេង  ពេម ទាងំ បរមិាណ ទទូាត ់បេក ់ 
ឈាន មខ៊ គេ  ៨ពាន ់លាន ដល៊ា្លារ កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩  ខណៈ ដេល  បច្ចុបេបន្ន 
PPCBank មាន  ២៣ សាខា  និងទូ 
អេធីអឹម  ៦០ដក់  ដំណើរការ នៅ ជ៊ំវិញ 
ទីកេ៊ង ភ្នំពេញ និង ខេត្ត សំខាន់ ៗ  មួយ 
ចំនួន ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ៕LA

PPCBank និង  ទូ្ម៉ាន់នី  សហការ គ្នា លើ ស្វា បង់ ប្ក់ កម្ចី 

លោក Shin Chang Moo និង លោកសេ ីឃួន ្រ ហ្វង់ ដារា បង្ហាញ  MoU។ រូបថត ហេង ជីវ័ន 
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ភ្នំពេញៈ អស់ រយៈ ពៃល ជាង ៩ ខៃ មក- 
ហើយ ដៃល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ តៃ បន្ត រីក រាល- 
ដាល  ដៃល   ធ្វើ ឲៃយ ទីផៃសារ ពុះ ដី ឡូត៍ លក់ នៅ 
កម្ពុជា ពិសៃស  រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង តំបន់ 
ជិតៗ ន ៃះ កំពុង ទទួល រង នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ 
ទៅ លើ តមៃវូ ការ ទញិ លក ់ផង ដៃរ។  នៃះ បើ 
យោង តាម អ្នក ជនំាញ ក្នងុ វសិយ័ អចលន- 
ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា ។

មនុ ពៃល មាន ការ ផ្ទុះ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ប៉នុា្មាន 
ឆ្នា ំទផីៃសារ ពុះ ដឡីតូ ៍ក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ 
តំបន់ ជិត ខាង មាន សកម្ម ភាព  មមា ញឹក 
យ៉ាង ខា្លាំង ហើយ តម្លៃ ក៏ កើន ឡើង ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់ ផង ដៃរ ។

លោក ស៊ា ឆៃលនី អគ្គ នាយក កៃមុហ៊នុ 
អចលន ទៃពៃយ សុីអិល រៀលធី បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា វត្ត មាន ជំងឺ 
កវូដី ១៩ លើ ពភិពលោក  បាន ធ្វើឲៃយសកម្ម- 
ភាព ទីផៃសារ ពុះ ដី ឡូត៍ នៅ កម្ពុជា ពិសៃស 
តំបន់ ជាយ កៃុង ភ្នំពៃញ និង បណ្តា ខៃត្ត ជុំ - 
វិញ ថយ ចុះ លៃបឿន ជា បន្ត បនា្ទាប់ រហូត មក 
ទល់ ពៃល នៃះ ។ លោក បន្ត ថា  តម្លៃ ដីឡូត៍ 
ទាំង អស់ នោះ  មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ខ្លះ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  « សមៃប់ ទីផៃសារ ដីឡូត៍ 
នៅ  ពៃល នៃះ គឺ មិន ទាន់ មាន ភាព ល្អ ឡើង 
វញិ ទៃ ហើយ បើ តាម ការ គតិ របស ់ខ្ញុ ំគ ឺក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ទាំង មូល  ទីផៃសារ នៃះ មិន 
អាច ធៀប ទៅ នឹង  សកម្ម ភាព ល្អ ដូច ឆ្នាំ មុន 
បាន ទៃ » ។

លោក បន្ថៃម ថា៖  «ខ្ញុំ គិត ថា  ការ លក់ ដី-
ឡូត៍ របស់ គមៃង មួយ ចំនួន នៅ ភ្នំពៃញ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ អាច ធា្លាក ់ចុះ រហតូ ដល ់
ចនោ្លាះ ព ី៥០-៧០ ភាគ រយ បើ ធៀប ទៅ នងឹ 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល ជា ពៃល ទីផៃសារ ដីឡូត៍ 
មាន  សម្ទុះ ខា្លាំង » ។ 

ទោះ យ៉ាង ណ  ជា មួយ នឹង បទ ពិសោធ 
ជតិ  ២០ ឆ្នា ំក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ លោក 
ឆៃលនី នៅ តៃ មើល ឃើញ ថា ការ ពុះ ដឡីតូ ៍
លក់  នៅ តៃ ជាយុទ្ធ សសៃ្ត ដ៏ល្អ សមៃប់ 
អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ និង ផ្តល់ នូវ កន្លៃង  
រស់ នៅ សមរមៃយ ដល់ បៃជាជន ដៃល មាន  
បៃក់ ចំណូល ទាប និង មធៃយម  ។

លោក វនិ ឈនុហ៊ាត បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា 

ភិបាល កៃុម ហ៊ុន ដីថ្មី រៀលអីុស្ទៃត ដៃល 
មាន ដ ីឡតូ ៍ពុះ លក ់ជា ចៃើន កន្លៃង នៅ ភាគ- 
ខាង ជើង នងិខាង លចិ  ភ្នពំៃញ បាន ទទលួ- 
ស្គាល ់ថា ការ លក ់ពតិ ជា បាន ធា្លាក ់ចុះ បន្តចិ 
មៃន ចាប់ តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មក ប៉ុន្តៃ 
លោក រំពឹង ថា ស្ថានភាព នៃះ នឹង រីប ឡើង 
វិញ បនា្ទាប់ ពី ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ បាន បញ្ចប់ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  ។

លោក បៃប់ ថា៖  « ការ លក់ ដី ឡូត៍ បាន 
ធា្លាក ់ចុះ ខា្លាងំ កាល ព ីអឡំងុ ឈប ់សង បណុៃយ 
ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ និង ភ្ជុំបិណ្ឌ តៃ បនា្ទាប់ ពី នៃះ 
១ខៃ ខ្ញុំ រំពឹង ថា វា នឹង រីប ឡើង វិញ ខណៈ 
ស្ថាន ភាព  កូវីដ ក៏ សៃក សៃន្ត ខ្លះ ដៃរ»។

ជាទូទៅ តម្លៃ ដី ពុះ ឡូត៍ ឆ្នាំ នៃះ មិន បាន 
កើន ឡើង ចៃើន ទៃ បើ ធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នាមំនុ។ 
នៃះ បើ តាម លោក ឈុនហ៊ាត។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ លោក ជឹម សុជា អ្នក 
អភិវឌៃឍន៍ដី ឡូត៍ នៅ តាម បណ្តាយ ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ៥១ ក្នុង សៃុក ឧដុង្គ ខៃត្ត កំពង់ ស្ពី 
បាន បៃប់ ថា ការ លក់ ដី ឡូត៍ របស់ លោក 
មិន បាន ធា្លាក់ ចុះ ទៃ ពៃះ ទន្ទឹម នឹង ការ- 
បន្ថយ សកម្ម ភាព ទិញ  របស់ បុគ្គល មួយ 
ចំនួន ដោយ សរ តៃ វិបត្តិកូវីដ ១៩ ក៏ មាន 
បុគ្គល មួយ ចំនួន បង្កើន ការ ទិញ ផង ដៃរ 

ខណៈ ពៃល នៃះ តម្លៃ មិន កើន ខ្ពស់ ដូច មុន 
ហើយ ថៃម ទាងំ អាច មាន ការបញ្ចុះ តម្លៃ ខ្លះ 
ថៃម ទៀត ផង  ។

លោក បន្ថៃម ថា៖  « សមៃប់ ខ្ញុំ បៃសិន បើ 
អាច ទញិ ដឡីតូ ៍បាន ចៃើន នៅ ក្នងុ ពៃល នៃះ 
អ្នក ទិញ នឹង អាច ទទួល ឱកាស ចំណៃញ 
បៃក់  បាន ចៃើន នៅ ពៃល ខាងមុខ »។ 

លោក បាន លើក ឡើង ទៀត ថា៖ « ជា មយួ 
នឹង ស្ថានភាព នៃ ភាព បៃសើរ ឡើង ជា លំ-
ដាប់ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ខ្ញុំ រំពឹងថា ទីផៃសារ នៃះ 
អាច មាន ចលនា រស់ រវីក ឡើង វិញ យ៉ាង- 
យូរ តៃឹម ខៃ វិច្ឆិកា ឬ ដើម ខៃ ធ្នូ ខាង មុខ» ។

កាល ព ីមៃសលិ មញិ ធនា គារ អភវិឌៃឍន ៍ អាសុ ី
(ADB)   បាន ដំឡើង តួលៃខ  នៃ ការ ពៃយាករ 
កំណើន  សៃដ្ឋ កិច្ច បៃទៃស កម្ពុជា  ក្នុងឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ ផ្អៃក លើ ភាព បៃសើរ ជាង 
មុន នៃ ផលិត កម្ម   វិស័យ កសិ កម្ម និង ការ 
កើន ឡើង  នៃ ការ នាំ ចៃញ  ផលិត ផល មិន- 
មៃន សម្លៀក បំពាក់ ដូច ជាកង់  និង  គៃឿង 
អៃឡិច  តៃូនិក ។  ធនាគារ នៃះ ពៃយាករថា  
ផលិត ផល ក្នុង សៃុក សរុប  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  
នឹង ធា្លាក់ ចុះ ក្នុង រង្វង់ ដក ៤,០ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង  ដក៥,៥ ភាគរយ នៃ ការ ពៃយាករ 
កាល ពី ខៃ មិថុនា កន្លង មក ៕ LA

តពី ទំព័រ ១... ដូច គា្នា កាល ពី 
ឆ្នាំ មុន ។

កំណើន សរុប នៃ ផលិត ផល 
ឧសៃសាហកម្ម តៃូវ បាន ពៃយាករ ថា 
នងឹ កើន ឡើង ៥,១ ភាគ រយ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ បៃសិន បើ ការ នាំ- 
ចៃញ សម្លៀក បំពាក់ ទំនិញ ធ្វើ 
ដណំើរ នងិ សៃបៃក ជើង  បន្ត ស្ទុះ 
ងើប ឡើង វិញ ។ 

លោកសៃី Sunniya Dur-
rani-Jamal នាយិកា បៃចាំ 
បៃទៃស កម្ពុជា របស់ ធនាគារ 
អភិវឌៃឍន៍ អាសុី បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
ជំងឺ រាត តៃបាត បណ្តាល មក ពី 
វីរុស កូរ៉ូណ ជា បញ្ហា បៃឈម 
ពិភព លោក ដៃល មិន ធា្លាប់ មាន 
ពី  មុន មក ប៉ុន្តៃ ជា សំណង ល្អ 
បៃទៃស កម្ពុជា មិន មាន វិបត្តិ 
ផ្នៃក  សុខា ភិបាល នោះ ទៃ។

លោកសៃី ថ្លៃង ថា៖« យើង 
រពំងឹ ថា កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច កម្ពជុា 
នងឹ ស្ទុះ ងើប ឡើង វញិ ដល ់៥,៩  
ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  ដោយ- 
សរ តៃ កមា្លាំង ជំរុញ នៃ គោល- 
នយោ បាយ គំាទៃ របស់ រដា្ឋា ភិ-
បាល   ក្នងុ ការ   ជួយ ទៅ ដល់ ជន-  
កៃកីៃ និង ការ គំាទៃ ផ្នៃក ហិរញ្ញ-  
បៃបទាន ដល ់សហគៃស ធនុ តចូ 
និង មធៃយម» ។

លោកសៃ ីបន្ត ថា ៖ «វធិានការ 
ទាំង នៃះ រួម ជាមួយ នឹង ការ កៃ- 
ទមៃង់ រចនា សម្ព័ន្ធ ចាំបាច់  និង 
កាត ់បន្ថយ ផល  ប៉ះ ពាល ់ដោយ 
ផ្ទាល ់នងិ បៃយោល ព ី កវូដី ១៩  
ទៅ លើ គៃួសរ  និងអាជីវ កម្ម 
នានា  ហើយ នឹង ជួយ ឲៃយ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច កម្ពុជា ស្ទុះ  ឡើង ខា្លាំង ជាង 
មុន បនា្ទាប់ ពី វិបត្តិ   កូវីដ១៩»។ 

ការ នា ំចៃញ កង ់ ព ីកម្ពជុា មាន 
តម្លៃ សរុប  ២៤១,៧ លាន ដុ-
លា្លារ  ក្នុង អំឡុង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ 
២០២០។ នៃះ បើ យោង តាម 
ទនិ្ននយ័ បាន ព ីអគ្គ នាយកដា្ឋាន 
គយ និងរដា្ឋាករ កម្ពុជា។

ជាង ពាក់ កណ្តាល នៅក្នុង  

ចំណម កង់ ចំនួន ១,១ លាន 
គៃឿង ដៃល បាន នាំ ចៃញ ក្នុង 
អំឡុង ឆមាសទី១  ឆ្នាំ ២០២០ 
តៃូវ បាន នាំ  ទៅ ទីផៃសារ អឺរ៉ុប។  
ទិសដៅ ផៃសៃង ទៀត សមៃប់ 
ទីផៃសារ កង់  រួម មាន អាមៃរិក  
ចកៃ ភព អង់គ្លៃស និងជប៉ុន។ 
នៃះ បើ  តាម ទិន្នន័យ គយ។

ទនិ្ននយ័ បន្តថា នៅ ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល នៃះ កម្ពុជា ក៏ បាន នាំចូល 
កង់  ១៩២ ៣៩៧ គៃឿង  ស្មើ 
នឹង តម្លៃ ៤, ៣៤លាន ដុលា្លារ ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការងារ 
និង បណ្ដុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  
លោក ហៃង សួរ បាន ឲៃយ ដឹង 
នៅ ក្នុង សន្និសីទ ព័ត៌ មាន ស្ដីពី 
វធិានការ ឆ្លើយតប ជងំ ឺកវូដី ១៩  
របស់ រដា្ឋា ភិបាល ដៃល   រៀបចំ 
នៅ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុ កាល ពី  ខៃ កក្កដា ថា  ការ 
នាំ ចៃញ ផលិត ផល សម្លៀក បំ-
ពាក ់វាយ ន ភណ្ឌ នងិ សៃបៃកជើង  
របស ់កម្ពជុា ទៅ ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិ
នៅ ឆមាសទ១ី  ឆ្នា ំនៃះបានធា្លាក ់  
ចុះ  ៥,៤ ភាគរយ ធៀប នងឹ ជាង  
៤ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ- 
ពៃលដូចគា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

របាយការណ៍  ធនាគារ ជាតិ 
នៃ កម្ពជុា  ឲៃយ ដងឹ ថា នៅ ឆមាស 
ទី១  ឆ្នាំ ២០២០  ការ នាំ ចៃញ 
សរបុ របស ់កម្ពជុា  មាន តម្លៃ ជាង  
៧,០១ ពាន់លាន ដុលា្លារ  កើន- 
ឡើង ជិត ៣ ភាគរយ បើ ធៀប- 
នឹង រយៈពៃល ដូច គា្នា កាល ពីឆ្នាំ 
មុន។ ការ នា ំចៃញ កង់ បាន កើន- 
ឡើង  ១៨ភាគរយ ។

ADB កំពុង គាំទៃ ការ ឆ្លើយ- 
តប  នឹង ការ រីករាល ដាល    កូវីដ- 
១៩  របស ់រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា នងិ  
បាន ផ្ដល់ ហិរញ្ញបៃប ទាន សមៃប-
ទានក្នុង ទឹក បៃក់  ២៥០ លាន 
ដលុា្លារ  ដើមៃប ីពងៃងឹ បៃពន័្ធ សខុា- 
ភបិាល  បង្កើន  ការ ការពារ សង្គម  
និង គាំទៃ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ 
នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច ៕  LA 

ទីផ្សារដីឡូត៍នៅត្បន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់

សកម្មភាព រថយន្ត   ស្ទចូ លូ  ដាក់ ចុះ មុន នឹង កេមុកម្មករ រៀបចំ បេព័ន្ធ បង្ហរូ ទឹក សម្អយុ ក្នងុ គមេង  ពុះ 
ដីឡូត៍ លក់ ១កន្លេង  នៅក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត សហ ការី

ADBៈវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល...

 អតៃ អ្នកគា្មានការងារ ធ្វើ នៅក្នុង បៃទៃស 
អូស្តាៃលី បាន ធា្លាក់ មក តៃមឹ៦,៨ភាគរយ សៃប 
ពៃលដៃល តួលៃខ ថ្មី របស់ ការិយល័យ ស្ថិតិ 
នៃ បៃទៃស អសូ្តាៃល ីបានបញ្ជាក ់ថា បៃជាជន 
បៃមាណ ១១១ ០០០នាក់  ទទួលបាន 
ការងា រ ធ្វើ ឬ បន្ត កាតព្វកិច្ច នៅ កន្លៃង ការងារ 
ចាស់ របស់ខ្លួន វិញ នៅក្នុង ខៃសីហ កន្លង 
ទៅនៃះ ។   ទោះបជីា ទនិ្ននយ័ នៃះ គជឺា ពត័ម៌ាន 
ដ៏ ល្អ មួយ សមៃប់ បៃទៃស អូស្តាៃលី ទាំងមូល 
បៃជាជន បៃមាណ ៤២ ០០០ នាក ់នៅក្នងុរដ្ឋ 
Victoria បាន បាតប់ង ់ការងារ ដៃល ប ណ្តាល   
មកពី ការ រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។ 

  យោងទៅតាម ការពៃយាកររបស់ សកល- 

វិទៃយាល័យ  Melbourne អតៃ អ្នក គា្មាន 
ការងារ ធ្វើ នៅក្នុង បៃទៃស អូស្តាៃលី អាច កើន 
ដល់១១,៧ភាគរយ បៃសិនបើ រដា្ឋាភិបាល 
មនិបាន អនវុត្ត កម្មវធិ ីហរិញ្ញវត្ថ ុដចូ ជា  កម្មវធិ ី
JobKeeper ជាដើម  នោះទៃ ។ 

  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃទៃស អូស្តាៃលី កំពុង 
ស្ថិត ក្នុង វិបត្តិ  បនា្ទាប់ពី ទិន្នន័យ របស់ ការិយ-
ល័យ ស្ថិតិ នៃ បៃទៃស អូស្តាៃលី បាន បងា្ហាញ 
 ថា ផលតិផល ក្នងុសៃកុ សរបុ ចាប ់ព ីខៃមៃស 
ដល់ ខៃមិថុនា បាន ធា្លាក់ចុះ ៧ភាគរយ ដៃលជា 
 ការ ធា្លាក់ចុះ ខា្លាំង បំផុត គិត ចាប់ពី ឆ្នាំ ១៩៥៩ 
កន្លងមក ។ 

  បើ គិត តៃឹម ម៉ាង ០៨:៣៦ ពៃឹក នៃ ថ្ងៃទី 

២២ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ បៃក់ ដុលា្លារ 
អូស្តាៃលី មានតម្លៃ  ០,៧២ ១០០ បើ ធៀប នងឹ 
បៃក់ ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

បើ ផ្អៃកទៅលើ ការវិភាគ បៃប បច្ចៃកទៃស  
( តាមរយៈ សូចនាករ និង កៃ ហ្វ នៃ ការបៃ-
បៃលួ តម្លៃ នៅលើ កម្មវធិ ីជញួដរូ Metatrader 
4) វិញ គូ រូបិយប័ណ្ណ ដុលា្លារ អូស្តាៃលី ធៀប 
ដលុា្លារ អាមៃរកិ មាន ចណំចុ របាងំ ដ ៏រងឹមា ំមយួ    
ដៃល ស្ថិតក្នុង តម្លៃ ០,៧៥ ៩០០ មាន 
ចំណុច ទមៃ ទី ១  ដៃល ស្ថិតនៅ  កៃបៃរ តម្លៃ 
០,៧២ ០០០ នងិ មាន ចណំចុ ទមៃ ទ ី២ ដៃល 
ស្ថិតនៅ ក្នុងតម្លៃ ០,៧០ ៩០០ ។ 

 ដោយយោង ទៅតាម ចំណុច សំខាន់ៗ 

ខាងលើ វិនិយោគិន គួរ ជួញដូរ គូ រូបិយប័ណ្ណ 
ដុលា្លារ អូស្តាៃលី ធៀប ដុលា្លារ អាមៃរិក នៅក្នុង 
តម្លៃ ចនោ្លាះ ពី០,៧០ ៩០០ ទៅ០,៧៥ ១០០ 
(០,៧៥ ១០០ ជា ចំណុច នៃ តម្លៃ ដៃល រកៃសា 
បាន  នូវ ភាពរឹងមាំ ចាប់ តាំងពី ខៃមិថុនា ឆ្នាំ 
២០១៨  )មក ហើយ អាច ទញិ ឬ លក ់គ ូរបូយិ-
បណ័្ណ នៃះ នៅ តម្លៃ កៃបៃរ ចណំចុ ទមៃ  នងិ ចណំចុ 
របាំង ដោយសរ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន ទីផៃសារ នៃ 
គូ រូបិយប័ណ្ណ នៃះ គឺជា ទីផៃសារ មួយ ដៃលមាន 
គមា្លាត នៃ ការបៃបៃួល តម្លៃ ជាក់ លាក់ ។  វិនិ- 
យោគិន ក៏ គួរ ជួញដូរ ដោយ កំណត់ មុខងារ 
គៃប់គៃង ហនិភ័យ ផងដៃរ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ហនិភ័យ នានា ពី ការវិនិយោគ ៕  
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Alលោក ឈា  ឆាយ ហេង  បេធាន ផ្នេក បេឹកេសា 

យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថុ   នេ កេមុហុ៊ន ហ្គោល ដេ ន 
 អេ ហ្វ អិ កស ៍ លីង  ឃេ ភី ថ ល ។

អត្រ អ្នកគ្មានការងារ ធ្វើ នៅ អូស្ត្រលី ធ្លា ក់មក ៦,៨% ខណៈ ប្រជាជន ប្រមាណ ៤២ ០០០នាក់ ក្នងុ រដ្ឋ Victoria  បាត់បង់ ការងារ
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ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីនណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA   
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា


ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា


ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌ
ពោធិ៍សេនជ័យរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វេងសមេប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫសេសីកេវ
 តម្លៃ : 183 000  ដ៊ល្លារ ចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វេងសមេប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ
តម្ល្រ:៩៨០00ដុល្ល្ររ(១ល្វ្រង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755

Grade A office outlook
-  Near Ispp and 60m
-  size from 32m2 
-  price starts from usd 7/m2

-  Air conditioning  
 and carpets 
-  motor bike and car parking space  
 available

TATY 1381 

TATY 1529
Mini Warehouse and affordable office package 
-  National road 2, behind hun sen Boulevard(60m),  
 10 minutes drive to Aeon 1.
-  warehouse size from 132m2 to 3,000m2

-  warehouse price starts from UsD 3/m2 
-  office size from 24 m2 
-  office starts from USD 5/m2

- 24 hrs security team and surveillance camera

012 72 32 72

TERRATEX DEVELOPMENT
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លោកប្រាយុធចាន-អូចាកំពុងថ្ល្រាងអំពីការបាត់បង់ឱកាសនៅប្រាទ្រាសថ្រា។BKP

លោកNguyen Xuân Phúcនិងលោកស្រាីអ្រានជ្រាឡាមឺរក្រាល។VNS

ក្រាងុបាងកកៈលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីប្រយុធចាន-អូចា
កាលពីថ្ង្រអង្គារបានព្រមានថា
ប្រទ្រសថ្រនឹងបាត់បង់ឱកាស
រីកចម្រើនទៅមុខប្រសិនបើ
ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅ
បន្តកើតឡើងតទៅទៀត។
ដោយបានថ្ល្រងក្រយពី

កិច្ចប្រជុំគណៈមន្ត្រីកាលពី-
ថ្ង្រអង្គារលោកឧត្តមស្រនីយ៍
ប្រយុធ ចាន-អូចាបានថ្ល្រង
ថា ក្រុមម្រដឹកនាំតវ៉ាបានដឹង

ច្របាស់រួចហើយអំពីគោល-
បំណងពិតប្រកដរបស់ពួកគ្រ
ហើយដ្រលសាធារណជន
ត្រូវត្រសម្រចចិត្តរបស់ពួកគ្រ
ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។
ការប្រមលូផ្តុំកាលពីថ្ង្រសៅរ៍

នៅទីលានសាណាមលងួបាន
ដឹកនាំដោយរណសិរ្រសបង្រួប-
បង្រួមថាំមា៉ាសាតនិងបាតុកម្ម
(UFTD)ជាមយួគោលនយោ-
បាយ១០ចណំចុរបស់ខ្លនួនៅ
ក្នងុនោះរមួមានការទាមទារឱ្រយ

ធ្វើកំណ្រទម្រង់ របបរាជាធិប-
ត្រយ្រយឡើងវិញ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រ-

យុធ ចាន-អូចាបានថ្ល្រងថា៖
«យើងត្រូវការស្វ្រងយល់ឱ្រយ
បានច្រើនបន្ថ្រមទៀតនងិមាន
ជហំរដើម្របីចាត់វធិានការដចូ្ន្រះ
វនឹងមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
សាធារណជនជាទូទៅទ្រ។
ម្រយ៉ាងវិញទៀត ប្រទ្រសថ្រនិង
ប្រជាជននឹងបាត់បង់ឱកាស
ទាំងនោះ។ គ្មានអ្នកណាឈ្នះ

ឬចាញ់នោះទ្រប៉ុន្ត្រវគឺជា
ប្រទ្រសដ្រលនឹងត្រូវរងការ-
ប៉ះពាល់ជាកជ់ាមនិខាននោះ
ហើយគឺជាអ្វីដ្រលខ្ញុំកាន់ត្រ
ព្រួយបារម្ភបន្ថ្រមទៀតអំពី
បញ្ហាន្រះ»។
លោកប្រយុធចាន-អូចា

បានអត្ថាធិប្របាយអំពីផ្រនការ
របស់ក្រុមសកម្មជននិស្រសិត
ដ្រលបានប្រមលូផ្តុំគ្នាម្តងទៀត
នៅខាងក្ររដ្ឋសភាកាលពី
ថ្ង្រពុធ៕BKP/SK 

 តពីទំព័រ១...លោកមា៉ាហា-
ធៀមូ៉ហាមា៉ាដនិង រួមមាន
លោកអានវ់៉ារដ្រលបានដលួ-
រលំកាលពីខ្រកុម្ភៈស្របព្រល
មានការវយប្រហារគ្នាយ៉ាង
ល្វីងជូរចត់មកនោះ។
លោកម៉ូហុីអុីដឌីនយ៉ាស់-

សុីនបានកា្លាយជានាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
មួយដ្រលបានគំទ្រដោយ
គណបក្រសញំាញីដោយរឿង-
អាស្រូវមួយដ្រលត្រូវបានគ្រ
បណ្ត្រញច្រញពីតណំ្រងដោយ
ការបោះឆ្នាតកាលពី២ឆា្នាំ
កន្លងទៅក៏ប៉ុន្ត្រលោកមាន
សំឡ្រងគំទ្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងសភា។
 ដោយបានថ្ល្រងនៅឯសន្និ-

សីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុង
ទីក្រុងគូឡាឡាំពួអ្នកនយោ-
បាយជើងចាស់អាន់វ៉ារអុីប្រ-
ហុីមដ្រលបានស្វះស្វ្រងរក
ជាយូរណាស់មកហើយដើម្របី
កា្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
ថ្ល្រងថាបច្ចុប្របន្នលោកបាន
គំទ្រក្រុមសមាជិកសភាមាន
សំឡ្រងគ្រប់គ្រន់ដើម្របីបង្កើត
រដ្ឋាភិបាលហើយទមា្លាក់លោក
ម៉ូហុីអុីដឌីនយ៉ាស់សុីនច្រញ
ពីតណំ្រង។លោកបានថ្ល្រងថា៖
«ជាចងុក្រយយើងបានគទំ្រ
យ៉ាងខា្លាងំកា្លាមានសំឡ្រងភាគ-
ច្រើនគរួឱ្រយចាប់អារម្មណ៍»ប៉នុ្ត្រ
លោកមិនបានបង្ហាញចំនួន
ក្រុមសមាជិកសភាដ្រលបាន
គំទ្រលោកនោះទ្រ។
 «រដ្ឋាភិបាលបានស្ថិតនៅ

ក្រមការដឹកនាំ របស់លោក
ម៉ូហុីអុីដឌីនយ៉ាស់សុីននោះ
បានដួលរលំ»។
រដ្ឋាភិបាលមយួត្រូវត្រមាន- 

ការគំទ្រសំឡ្រងភាគច្រើន
របស់សមាជិកសភាចំនួន២២២
រូបនៅក្នុងសភា។
បញ្ហានោះមិនមានប្រតិកម្ម

ភា្លាមៗ ច្រញពីលោកម៉ូហុី-
អុីដឌីនយ៉ាស់សុីននោះទ្រ
ដោយលោកគ្រងនឹងធ្វើសុន្ទរ-
កថា តមទូរទស្រសន៍មួយទៅ
កាន់ប្រជាជនមា៉ាឡ្រសុីកាលពី
លា្ងាចថ្ង្រពុធម្រសិលមិញ។
លោកអាន់វ៉ារអុីប្រហុីម

បានថ្ល្រងថា លោកបានជួប-
ប្រជុំមួយជាមួយព្រះមហា-
ក្រសត្រកាលពីថ្ង្រអង្គារបុ៉ន្ត្រកិច្ច-
ប្រជុំនោះត្រូវបានពន្រយរព្រល
ទៅវិញខណៈព្រះអង្គកំពុង

ទទួលការព្រយបាលព្រះរោគ
នៅមន្ទីរព្រទ្រយប្រះដូងនៅក្នុង 
ទីក្រុងគូឡាឡាំពួ។
លោក អាន់វ៉ារអុីប្រហុីម

មានវ័យ៧៣ឆា្នាំ បានថ្ល្រងថា
លោកនងឹចលូគល់ព្រះមហា- 
ក្រសត្រដ្រលបានត្រងតងំលោក 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទ្រស
ន្រះជាផ្លូវការនៅព្រលព្រះអង្គ
បានធូរព្រះកាយឡើងវិញហើយ
នឹងបង្ហាញព័ត៌មានឱ្រយបាន
លម្អិតបន្ថ្រមទៀតទៅកាន់
សាធារណជនឱ្រយបានដឹង។
លោក អាន់វ៉ារបានថ្ល្រងថា

សមាជិកសភាជាច្រើនបាន
សម្ត្រងការមនិព្រញចតិ្តចពំោះ
ម្រដឹកនាំបច្ចុប្របន្ន។
«ពកួគ្របានទទលួសា្គាល់ថា

ប្រទ្រសន្រះត្រវូត្រមានម្រដកឹ-
នាំខា្លាំង នឹងធឹង និងមានការ-

ទទលួខសុត្រវូក្នងុការគ្រប់គ្រង
និងដោះស្រយវិបត្តិ និងធ្វើ
ដោយមានការអាណិត និង
ព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជន
ទាំងដ្រលកំពុងប្រឹងប្រងតស៊ូ
ដើម្របីរស់នៅក្នុងសា្ថានភាព
ស្រដ្ឋកចិ្ចដ្រលរងផលប៉ះពាល់
ដោយជំងឺរាតត្របាត»។
វិធានការន្រះបានកើតឡើង

នៅមនុការបោះឆ្នាតសភានៅ
ចងុសបា្តាហ៍នៅក្នងុរដ្ឋសាបាហ៍
ភាគខាងកើតដ្រលនងឹកា្លាយជា
ការធ្វើត្រស្តទ្រងទ់្រយធំចពំោះ
ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលបច្ចុប្របន្ន។
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ូ-

ហុីអុីដឌីន មានកិច្ចការដ៏លំ-
បាកក្នងុការដកឹនាំដោះស្រយ
វរីសុរាតត្របាតករូ៉ូណានៅទទូាងំ
មា៉ាឡ្រសុីន្រះ៕AFP/SK

ប្រាយុធព្រាមានថ ប្រាទ្រាសថ្រា នឹងបាត់បង់ឱកាសរីកចម្រាើនប្រាសិនបើកា រតវ៉ាប្រាឆ ងំរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តកើតឡើង

វៀតណាមនិងអាល្លឺម៉ង់សម្ត្រាងការ
ព្រាញចិត្តកិច្ចសហប្រាតិបត្តកិារប្រាកប
ដោយផ្ល្រាផ្កាក្នងុរយៈព្រាល៤៥ឆ្នាំ
ក្រាុងហាណូយៈថ្ង្រទី២៣

ខ្រកញ្ញាគឺជាថ្ង្រប្ររព្ធខួប៤៥
ឆា្នាំន្រទំនាក់ទំនងគ្នារវងប្រ-
ទ្រសវៀតណាម និងសាធា-
រណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់។
នៅអឡំងុព្រលនោះភាពជា

ដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្តទ្វ្រភាគីបាន
ឈានដល់ការសុីជម្រគ្រប់
វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងចំ-
ណម ដ្រលស្រដ្ឋកិច្ចពា-
ណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តកិារវនិយិោគគឺជាការគទំ្រ
យ៉ាងសំខាន់។
ប្រទ្រសអាល្លឺមង៉់បានកា្លាយ- 

ជាដ្រគូមួយក្នុងចំណមក្រុម
ដ្រគូអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់បំផុតរបស់
ប្រទ្រសវៀតណាមអស់រយៈ-
ព្រលជាច្រើនឆា្នាំមកន្រះ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រ-

ចាំនៅប្រទ្រសវៀតណាមគឺ
លោកហ្គ្រដូហុីលដ៍នើរបាន
ថ្ល្រងប្រប់សារព័ត៌មានវៀត-
ណាមថា ទំនាក់ទំនងរវង
ប្រទ្រសវៀតណាមនិងអាល្លឺ-

ម៉ង់ គឺល្អប្រសើរយ៉ាងខា្លាំង។
ទនំាក់ទនំងន្រះបានល្អប្រសើរ
កាន់ត្រខា្លាងំឡើងក្នងុរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានឆា្នាំថ្មីៗន្រះ។កាលពីឆា្នាំ
២០១១ រដ្ឋាភិបាលប្រទ្រស
ទាំង២បានឈានដល់ដ្រគូ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយជាមួយតំបន់
កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារសខំានៗ់ 
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងនោះរួម-
មានវិស័យបរិសា្ថានថាមពល
និងការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជា-
ជីវៈ។
លោកហ្គ្រដូ បានថ្ល្រងថា៖ 

«នៅក្នងុឆា្នាំ២០២០យើងបាន
មើលឃើញកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការសុីជម្រកាន់ត្រខា្លាំង
ឡើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
និងពហុភាគី។ប្រទ្រសទាំង២
គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិ-
សុខUNនិងវៀតណាមជា
ប្រធានប្តូរវ្រនអាសា៊ានហើយ
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើជា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាសហភាព
អឺរ៉ុប»៕VNS/SK

អាន់វ៉ារទទួលបានការគំាទ្រាពីសភានិងស្វះស្វ្រាងរក
ការយល់ព្រាមពីព្រាះមហាក្រាសត្រាដើម្រាបីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី

ម្រាដឹកនំាប្រាឆំាងលោកអានវ់៉ារអីុប្រាហីុមថ្ល្រាងក្នងុសន្នសីិទស រព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ង្រាទី២៣ខ្រាកញ្ញា។AFP



      ប ៉ា ន់  រិទ្ធា   

ក្រងុ ស្រអូ៊លៈ ដោយសារ តែ 
បញ្ហាជំងឺ កូវីដ ១៩ ទើប កិច្ច បែជំុ 
មានទែង់ទែយ ធំ លំដាប់ ពិភព- 
លោក  ដែលជា ការ ជួប គ្នា រវាង 
អ្នក     សារ ព័ត៌ មាន     ពី តំបន់ នានា    
នែ ពិភព លោក     បាន រៀបចំ  ឡើង 
ដោយ  សមាគម  អ្នក សារព័ត៌- 
មាន  នែ បែទែស  កូរ៉ែ  (JAK )   
ឈ្មោះ   សន្ន ិ សីទ  អ្នក   សារព័ ត៌- 
មាន  ពិភព លោក ឆ្នាំ២០២០  
(2020 World Journalists 
Conference)  សមែច ធ្វើ 
តាម  អនឡាញ ជា លើក   ដំបូង  
ក្នងុ  បែវត្តសិាស្តែ  នែ  ការ រៀបចំ 
កម្ម វិធី នែះ កន្លងមក ។  

កែមុ  អ្នក សារ ព័ត៌មាន និង ទី-  
ភ្នាក់ងារ  ព័ត៌មាន   ជាង   ៨០រូប 
មក ពី៥៣ បែទែស ជុំវិញ ពិភព- 
លោក  បាន ចូលរួម នៅ ក្នុង   
កម្មវិធី សន្នសីិទ អ្នក សារ ព័ត៌ មា ន-  
ពិភព លោក បែចាំ ឆ្នាំ  ២០២០  
ដែល បានបែរព្ធ ធ្វើ តាម កម្ម វិធី 
ទំនាក់ ទំនង ពី ចមា្ងាយ ZOOM  
នៅ ទីកែុង សែអ៊ូល បែទែស  កូរ៉ែ- 
ខាង  តែបងូ  ចាប ់ ព ីថ្ងែ ទ ី ១៤-១៦  
ខ ែកញ្ញា ឆ្នា ំ ២០១៩  កន្លង មក  
ជាមួយ     បែធានបទ ដ៏ សំខាន់ ធំ 
ចំនួន  ៣ ដោយ ក្នុង១ថ្ងែ   លើក- 
យក  បែធាន បទ ១ មក ពភិកែសា       
ចនំនួ   ៣ម៉ោង  តាម បែពន័្ធ  ពែល 
វែលា    នៅ បែទែស  កូរ៉ែ  ។ 

បែធាន  ប ទ ដ៏ សំខាន់ ទំាង៣ 
នោះ មានបែធាន  បទទី ១ជាកិច្ច -  
ពិភកែសា និង ចែក រំលែក  អំពី 
បែភែទ   ព័ត៌មានក្លែងកា្លាយ វិធាន- 

ការចំពោះ  ព័ត៌មាន ដែល ក្លែង- 
កា្លាយ និង អនាគត នែ វិស័យ- 
សារ ព័ត៌ មាន  ក្នុង បែទែស នី- 
មួយៗ ដែល  ថ្ងែដំបូង  ធ្វើនៅ ថ្ងែ  
ទី ១៤ ខែ  កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 
មាន វាគ្មនិ   ពិភកែសា ចំនួន ២២- 
រូប។ ចំណែក  ឯ  បែធាន  បទ ទី ២ 
ស្ត ីពី  ការទទួល ខុស តែវូ និង វិធី- 
សាសែ្ត ចំពោះ បែទែស នីមួយៗ   
ធ្វើនៅ    ថ្ងែ ទី ១៥ ខែ   កញ្ញា ឆ្នា-ំ 
២០២០ មាន វាគ្មនិ  ពិភកែសា ចំនួន  
២១រូប។ ចំពោះ  បែធាន បទ - 
ទី  ៣  ស្ត ីពី ខួប ៧០ឆ្នា ំ នែសងែ្គាម  
ឧប ទ្វបី  កូរ៉ែ  និង គោល នយោ - 
បាយ  រកែសា   សន្តភិព នៅ ថ្ងែ ចុង- 
កែយ គឺ  ថ្ងែ ទី ១៦ ខែ  កញ្ញា 
ឆ្នា២ំ០២០ មាន វាគ្មនិពិភកែសា   
ចំនួន ១៨ រូប តែ    បែធាន    បទ  នែះ  
បាន កា្លាយ  ជា   កិច្ច  ពិភកែសា  មួយ  
មាន ភព ក្តៅ គគុកខា្លាងំ  សមែប់ 
ការ ចែក រំលែក  និង ជជែក គ្នា 
ដើមែបីរក ដំណោះ សែយទៅ ថ្ងែ   
អនាគត ក្នងុ តួ នាទី ជា  កែមុ អ្នក-  
សារ ព័ត៌ មាន    ក្នុង   នោះ វា គ្មិន  
សាមី បែទែស ២ រូប   មាន លោក 
លីម អឺលជុល (Lim-Eul 

chul) ជា សាសែ្តា   ចារែយ   នែ  
សាកល វិទែយាល័យ    Kyung-
nam University និង លោក 
វា៉ាង អឺនវុន (Wang Eon-
won )  ជា សមាជិក នែ   កែមុ    
គណៈ កមា្មោធិការ គោល នយោ- 
បាយ      Yoo Si-jae តែវូ បាន 
ចោទ  សួរ ចែើ ន សំណួរ  ពី ដំណើរ - 
ការ នែ  យុទ្ធ វិធី រកែសា  សន្ត ិភព  ដែន-   
ដី ឧ បទ្វបី កូរ៉ែ  ឬកូរ៉ែ ទំាង  ២ ។ 

លោក Bilal Basal អ្នក- 
សារព័ត៌ មាន នែ  សមាគម    សារ- 
ពត័ ៌មាន  អាសុ ីនែ បែទែស លបីង ់
បានលើក បែៀប ធៀ ប ព ីសោក- 
នាដ កម្ម     នែ  ការ សា្លាប់  មនុសែស   
រាប់ លាន នាក់ ដូចគ្នា ទៅ នឹង 
បែទែស លីបង់ នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នាំ 
១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩០  និង  
សងែ្គាម  កូរ៉ែ  ទាំង  ២  ដោយសារ 
តែ សងែ្គាម ដែល បាន ចាប ់ផ្តើម 
តាំង ពី ថ្ងែទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 
១៩៥០ មក ទល់ បច្ចុបែបន្ន ។

លោក  Bilal Basal បញ្ជាក់ 
ថា៖ «  សង្គែម  ឧបទ្វ ីបករូ៉ែ បាន 
បែង ចែក ដែនដីជា២  គឺ កូរ៉ែ- 
ខាងជើង និង កូរ៉ែ ខាង តែបូង ឯ  

នៅ លីបង់វិញ  ជា  សង្គែម - 
សុីវិលបែងចែក ជាតិ សាសន៍ 
មួយ ជា កែុម ផែសែងគ្នា ។ ប៉ុន្តែ 
លទ្ធ ផល នែ  សងែ្គាមទាំង នែះ 
បនែសល់ ឲែយ បែជា ជន ដែល មាន 
ជីវិត    រស់  រង ទុក្ខ វែទនា  ផ្លូវ  ចិត្ត 
មិន អាច បំភ្លែច បាន»។   ខណៈ 
អ្នកសែី Jay Alex Taquino 
អតីត បែធាន សមាគម សារ ព័ត៌ - 
មាន  អាមែរិក  បាន ហៅ គោល- 
នយោបាយ រកែសា សន្តិភពនែះ 
ថា៖«ជា ការពិត ទៅ  វា  ជា កិច្ច - 
ចរចាបញែឈប់ អាវុធនុយក្លែអែ៊រ  
ហើយ ដំណើរ  ការ រក    សន្តិភព 
នែ សង្គែម ឧបទ្វី បកូរ៉ែ នែះ  បើ 
ចង់   ឲែយ បញ្ចប់ ឲែយ លឿន នោះគឺ វា 
ពិតជា ពិបាក ណាស់  សមែប់ 
តនួាទជីា អ្នកសារពត័ម៌ាន  ។ តែ 
ទោះ ជា យ៉ោងណា តួនាទី កែុម- 
អ្នក សារព័ត៌មាន នែ កិច្ច ការរក- 
សន្ត ិភព  នែះ   គួរតែ បែកាន់ ភព- 
មិន លម្អៀង»។ 

  គួរ បញ្ជាក់ ថា សន្និសីទ អ្នក-  
សារព័ត៌មាន ពិភព លោក  នែះ 
មាន កែុម អ្នក សារព័ត៌មាន  
ជុំវិញ ពិភព លោក  រួមមាន    
បែទែសកូរ៉ែខាងតែបូង  ជា មា្ចាស់ -  
ផ្ទះ អាមែរិក ចិន បារាំង អា-
ល្លម៉ឺង់ អូស្តៅែលី ឥណា្ឌា  កាហែសា ក់ - 
សា្ថាន ម៉ុងហ្គោលី អែសែប៉ោញ 
តួកគី អុីសែអែល កូឡុំប៊ី 
ឥណ្ឌូនែសុី មា៉ោឡែសុី បារ៉ែន 
យែម៉ែន សូមា៉ោលី ឡាវ មីយ៉ោន់ - 
មា៉ោ កែនយ៉ោ នែបា៉ោល ់បា៉ោគសីា្ថាន 
វៀតណាម ហ្វីលីពីន កម្ពុជា 
នងិ  បណា្តា បែទែស ផែសែងៗ ទៀត 
ផង ដែរ ៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី២៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រមុយុទ្ធជនស្មគ័្រ ចិត្ត អុ៊យ ក្រន  នៅ តំបន់ ដូនបស  ់ចូលរួម ធ្វើ សមយុទ្ធ។ AFP

លោក សាស្ត្រ ចារ្រយ Lim-chul (ឆ្វ្រង)និង  លោក Wang Eon-won។ WCJ

ជនសី៊វិល ១៨នាក ់ស្លាប់  នៅក្នងុ
ជម្លាះ តំបន់ដូន បាស់នៅ អ៊៊យ ក្រែន 

ក្រុង គៀវៈ  បែធាន បែសក-
កម្ម សិទ្ធិ មនុសែស  របស់ អង្គការ 
សហ បែជា ជាតិ  បែចាំ នៅ 
បែទែស អ៊យុ កែន  គ ឺលោក សែ ី
មា៉ោទីល ដា  ប៊ុហ្គ នើរ  បាន ថ្លែង 
កាល ពី ថ្ងែ អងា្គោរ ថា  ជន សុី វិល 
ចំនួន១៨ នាក់  បាន សា្លាប់  និង 
៨៩ នាក់ ផែសែង ទៀត រង របួស  
ក្នុង ជម្លាះ នៅ តំបន់ ដូន បាស់  
នៅ ក្នុង រយៈ ពែល ៧ ខែ ដំបូង 
នៅ ឆ្នា ំនែះ  ដែល មាន ចនំនួ ១០ 
ភគ រយ មិន ដល់ ១ ឆ្នាំ ផង ។ 

 យោង តាម លោក សែី  មា៉ោ-
ទលីដា  ប៊ហុ្គ នើរ  បាន ឲែយ ដងឹ ថា  
កែមុ ជន សុ ីវលិ ចនំនួ  ៣ ៣៦៧ 
នាក ់ បាន សា្លាប ់ នងិ  ៧ ០០០- 
នាក់ ផែសែង ទៀត រង របួស  ចាប់-
តាងំ ព ីការ ចាប ់ផ្តើម មាន ជម្លាះ  
នៅ ក្នុង តំបន់ ដូន បាស់  កាលពី 
ឆ្នាំ ២០១៤  មក នោះ ។ 

 លោក សែ ី មា៉ោទីលដា  បុ៊ហ្គ នើរ  
បាន បញ្ជាក ់ថា  បែសក កម្ម នោះ  
មិន បាន ចុះ ឈ្មោះ  អ្នក សា្លាប់ 
តែជន សុី វិល មួយ ប៉ុណោ្ណោះ ទែ  
ហើយ ក៏មិន មែន ចុះ បញ្ជី អំពី 

ការ បំផ្លិច បំផ្លាញ បែឆំង កែុម 
ជន សុី វិល  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងែ ទី ១  
ខែ សី ហា  នោះដែរ ។ 

លោក សែ ី មា៉ោទីលដា  បុ៊ហ្គ នើរ  
បាន អំពាវ នាវ ឲែយ កែុម អ្នក ចូល-
រមួ  ក្នងុ ជម្លាះ បែដាប ់អាវធុ  នៅ 
តបំន ់ដនូ បាស ់ តែវូ បន្ត បែកាន-់ 
ខា្ជាប ់ជា មយួ បទ ឈប ់បាញ ់ នងិ 
អនុវត្ត ទៅ តាម ចែបប់ អន្តរ ជាតិ 
ឲែយ បាន ពែញ លែញ ។ 

 កែុម តំណាង របស់ បែទែស 
អ៊ុយ កែន  រុសែសុី  និង អង្គការ 
ទទួល បន្ទុក សន្តិ សុខ  និង កិច្ច-
សហ បែតិបត្តិការ នៅ ក្នុង បែ- 
ទែស អឺរ៉ុប  បាន ឯក ភព គ្នា 
តាមរយៈកិច្ច បែជុំ តាម វី ដែ អូ- 
ខុនហ្វើរិុន មួយ រវាងកែមុ ទំនាក់- 
ទនំង តែ ីភគ ី ដែលបានធ្វើឡើង 
កាល ពី ថ្ងែ ទី ២២  ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០ កន្លង ទៅ នែះ ដើមែបី 
បង្កើត បទ ឈប់បាញ់ ដ៏ទូលំ- 
ទូលាយ មួយឲែយ បាន ពែញ លែញ  
នៅ ក្នុង បែទែស អ៊ុយ កែន ភគ 
ខាង កើត  កាលពី ថ្ងែ ទី ២៧  ខែ 
កក្កដា ៕ Xinhua/SK

ខួប៧០ឆ្នាំន្រែសង្គ្រែមឧបទ្វីបកូរ៉្រែជាប្រែធានបទ
ក្តៅគគ៊កក្នងុសនិ្នសីទសរព័ត៌មានឆ្នាំ២០២០
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ពិព័រណ៍រូបថតអបអរទំនាក់ទំនងការទូត៧០ឆ្នាំរវាង
រាជាណាចក្រជិតខាងទំាង២ដ្រលមានវប្របធម៌ស្រដៀងគ្នា

ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ការប្រកួតរូបថតជាការ
អបអរសាទរចំពោះការបង្កើតទំនាក់-
ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងថ្រ រយៈ-
ព្រល៧០ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ១៩៥០ត្រូវ
បានប្រកាសរៀបចំដោយសា្ថានទូត
ថ្រប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា។
ការប្រកួត«៧០ឆ្នាំន្រចំណងមិត្ត-

ភាពក្នុងក្រវភ្ន្រកខ្ញុំ»ចាប់ផ្ដើមទទួល
ប្រក្ខជនតាំងពីខ្រកុម្ភៈ និងប្រគល់
រង្វាន់ម្ចាស់ជយលាភីក្នុងខ្រឧសភា
កន្លងទៅ។ជាលទ្ធផលរូបថត២០
សន្លឹកត្រូវបានជ្រើសរើសពីប្រក្ខជន
ទាំងកម្ពុជានិងថ្រជាច្រើនរូបដ្រល
បានដាក់ប្រកតួប្រជ្រងតាមអនឡាញ
ហើយរូបភាពទាំងន្រះកំពុងត្រូវបាន
ដាក់តាងំបង្ហាញក្នងុពពិរ័ណ៍«៧០ឆ្នាំ
ន្រចណំងមតិ្តភាពក្នងុក្រវភ្ន្រកខ្ញុំ»ក្នងុ
រាជធានីភ្នំព្រញជាសាធារណៈ។
លោកផានីយ៉ារា៉ាក់ផូលធុបឯក-

អគ្គរាជទូតព្រះរាជាណាចក្រថ្រប្រចាំ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកត់-
សម្គាល់ពីទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីថា៖
«កម្ពជុាគជឺាប្រទ្រសភមូិផងដ៏ល្អមយួ
របស់ថ្រនិងបានដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម
រួមគ្នា។ចំណងមិត្ដភាពរវាងប្រទ្រស
ទាំង២នៅត្រមនទំនាក់ទំនងល្អ
ប្រសើរ។ព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំង២
ដ្រលលាតសន្ធឹងជាង៨០០គីឡូ-
ម៉្រត្រមនសន្ដភិាពនងិសខុដុមុរមនា
ហើយពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីបន្ដកើន-
ឡើងទោះបីជាមនការរឹតបន្ដឹង
ដោយសារវិបត្ដិកូវើដក្តី»។
ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងថ្រត្រូវបាន

សា្វាគមន៍ឱ្រយដាក់ប្រកួតរូបថតសា្នាដ្រ
របស់ខ្លួន។ រូបភាពត្រូវបង្ហាញពី

ទំនាក់ទំនងស្និទ្ធសា្នាលរវាងប្រទ្រស
ទាំង២ចាប់ពីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ
សហប្រតិបត្ដិការភាពស្រដៀងគ្នាន្រ
វប្របធម៌នងិការច្រករលំ្រកចណំ្រះដងឹ
រវាងគ្នា។
លោកផានីយ៉ារា៉ាក់បានបន្ថ្រមថា

ការអបអរខួប៧០ឆ្នាំនឹងមនព្រឹត្ដិ-
ការណ៍ជាច្រើនទៀតទាំងនៅក្នុងខ្រ
តុលានិងខ្រធ្នូខាងមុខ។កម្មវិធីដ្រល
ខកខានអឡំងុព្រលកវូើដន្រះគឺមនត្រ
មហោស្រពភាពយន្ដថ្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថា៖

«យើងត្រូវលុបចោលនូវមហោស្រព
ភាពយន្ដថ្រពីព្រះយើងមិនអាចនាំ
តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដ្រងថ្រមក
កាន់កម្ពជុានាព្រលន្រះបានឡើយ»។
កញ្ញាវុទ្ធចន្ទ្រអាយុ២៧ឆ្នាំដ្រល

ចំណាយព្រល៤ឆ្នាំកន្លះសិក្រសា
អាហារបូករណ៍ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងសណា្ឋា-
គរនៅខ្រត្ដណាខនរា៉ាតឆ់សមី៉ាបាន
និយយថា៖ «យើងពិតជាមន
លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខា្លាងំរមួទាងំការ-
រស់នៅវប្របធម៌និងជំនឿសាសនាក៏
ដូចជាសម្ព័ន្ធភាពល្អនឹងគ្នា។ជាក់-
ស្ដ្រងប្រទ្រសថ្រក៏បានផ្ដល់អាហារបូ-
ករណ៍ដល់និស្រសិតកម្ពុជាជាង១០០
កន្ល្រងរៀងរាល់ឆ្នាំ»។
កញ្ញាបានឱ្រយដឹងថា៖ «ព្រលខ្ញុំ

ទៅរៀនខ្ញុំបានរៀនភាសាថ្ររយៈព្រល
៣ខ្រ និងចំណាយព្រលកន្លះឆ្នាំ
ក្រយមកទើបអាចចាប់ផ្ដើមនយិយ
និងសរស្ររក៏ដូចជាឆ្លើយសំណួរ
ព្រលប្រឡងបានពីព្រះអក្រសរ
ស្រដៀងគ្នា»។
លោកមីហ្គ្រលជ្ររ៉ូនីម៉ូជាជាង

ថតរូបព័រទុយហា្គាល់ដ្រលត្រងត្រ
តាងំបង្ហាញសា្នាដ្ររបូថតថ្ល្រងពីកង្វល់

ចំពោះបញ្ហាបរិសា្ថានក៏ជាបុគ្គលម្នាក់
ជួយរៀបចំពិព័រណ៍ដ្រលរៀបចំឡើង
ដោយសា្ថានទូតថ្រន្រះផងដ្ររ។
ជាងថតរូបនៅភ្នំព្រញរូបន្រះបាន

ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថា៖«ខ្ញុំកពំងុជយួ
រៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍ ៧០ឆ្នាំន្រ
ចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងថ្រ
ជាមួយរូបថតដ្រលថតដោយយុវជន
មកពីប្រទ្រសទាំង២ដើម្របីអបអរភាព
ស្រដៀងគ្នាន្រវប្របធម៌»។
សា្ថានទូតបានឱ្រយដឹងថា រូបថត

ចូលរួមប្រកួតត្រូវបានវិនិច្ឆ័យលើ
អត្ថនយ័ភាពវសិ្រសនងិការច្ន្រប្រឌតិ
ក៏ដូចជាគំនិតសិល្របៈដោយគណ-
កម្មការតំណាងមកពីសា្ថានទូតថ្រ

ប្រចាំកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមអ្នកជំនាញ
សិល្របៈមកពីវិទ្រយាសា្ថានសិល្របៈន្រ
ប្រទ្រសថ្រនិងកម្ពុជា។
ឯកអគ្គរាជទូតលោកផានីយ៉ារា៉ាក់

ផូលធុបបានថ្ល្រងថា៖ «ការប្រកួត-
ប្រជ្រងថតរូបន្រះបានពង្រឹងនិង
ពង្រីកទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងប្រទ្រស
ទំាង២ដោយផ្ដើមពីពលរដ្ឋន្រប្រទ្រស
ទាំងសងខាង។សា្នាដ្ររបស់ប្រក្ខជន
ទាំង២ប្រទ្រសបានបង្កើតនូវចំណង
មិត្ដភាពរវាងថ្រនិងកម្ពជុាកា្លាយជាដ្រ-
គូសហប្រតិបត្ដិការទៅវិញទៅមក
ភាពស្រដៀងគ្នាន្រវប្របធម៌ និងការ-
ផា្លាស់ប្ដូរទំនិញនិងមនុស្រស»។
លទ្ធផលកម្មវិធីប្រកួតរូបថតក្នុង

ឱកាសពិធីអបអរខួបលើកទី៧០
ន្រការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង
កម្ពុជាថ្រក្រមប្រធានបទ«៧០ឆ្នាំ
ន្រចណំងមតិ្តភាពក្នងុក្រវភ្ន្រកខ្ញុ»ំន្រះ
បានរកឃើញជយលាភី៣របូគឺល្រខ
១ឈ្នះទឹកប្រក់១០០០ដុលា្លារ
ល្រខ២ទទលួបានរង្វាន់៥០០ដលុា្លារ
និងល្រខ៣ឈ្នះប្រក់២៥០ដុលា្លារ
ហើយក៏មនរង្វាន់ប្រជាប្រិយ២រូប។
ឯកអគ្គរាជទូតថ្រប្រចាំកម្ពុជាបាន

បញ្ជាក់ថា៖ «សា្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំ
ក្រុងបាងកកក៏បានរៀបចំកម្មវិធីជា-
ច្រើនក្នុងក្រុងបាងកកចំពោះការ-
អបអរមិត្ដភាព៧០ឆ្នាំន្រះផងដ្ររ។
ដចូ្ន្រះយើងកពំងុត្ររៀបចំប្ររឰទាងំ-
សងខាង»។
ពពិរ័ណ៍«៧០ឆ្នាំន្រចណំងមតិ្តភាព

ក្នុងក្រវភ្ន្រកខ្ញុំ»ចាប់បើកដំណើរការ
នៅថ្ង្រពធុទ២ី៣រហតូដល់ថ្ង្រអាទតិ្រយ
ទ២ី៧ខ្រកញ្ញាចាប់ពីម៉ាង១០ព្រកឹ
ដល់ម៉ាង៥លា្ងាចនៅសាលវិចិត្រ
Art Spaceន្រអគរ  Factory
PhnomPenh។ ការចូលទស្រសនា
មិនតម្រូវឱ្រយបង់ប្រក់ទ្រ។
សម្រប់ពត័ម៌នបន្ថ្រមអពំីពពិរ័ណ៍

«៧០ឆ្នាំន្រចំណងមិត្តភាពក្នុងក្រវ-
ភ្ន្រកខ្ញុំ»សុំចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វ្រស-
ប៊ុករបស់សា្ថានទូតថ្រប្រចាំរាជធានី-
ភ្នំព្រញ@thaiembassy.pnhឬ
@FTGalleryPhnomPenh៕លោក ផានីយ៉ារ៉ាក់ (ស្ដាំ) ឯក អគ្គរជទូតពេះរជាណាចកេថេ។ រូបថតហុងមិនា អ្នកថតរូប ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍លោក ហុង មិនាដេល បានទទួលពាន រង្វាន់កិត្តយិស  និង ឯកអគ្គរជទូត ថេ ។ រូបសហការើ

រូបថត  ២០ សន្លឹក តេូវបាន ជេើស រើស ពី បេក្ខជន   ទាំង កម្ពុជា និង ថេជា ចេើន រូប ពី ការ  បេកួត  តាម អនឡាញ។ រូបថតហុងមិនា



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទី ផុត រកឃើញ 
ម្ចាស់ជយ លាភី នៃ ការ បៃកួត-   
ពាន    រង្វាន់ អកៃសរ សិលៃប៍  ពុទ្ធ - 
សាសនបណ្ឌិតៃយ  លើក ទី ៣   
កៃម   បៃធានបទ     «ទោស  នៃ- 
សុរា» បៃចាំ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
ហើយ ដោយ ជយ លាភ ីលៃខ ១ 
ផ្នៃក  ខាងរឿង ខ្លី  បានទៅ លើ 
អ្នក នពិន ្ធ វយ័ ក្មៃង  យវុជន  ស៊យុ  
លីន បា៉ាវ ជាមួយ នឹង រឿង មន  
ចណំង ជើងថា «ម៉ៃ! ខ្ញុ ំចង ់រស»់   
ខណៈ ផ្នៃក កណំាពៃយ ខ្ល ីវញិ បាន 
ទៅ លើ  កវីឈ្មោះ  វណ្ណ សារ៉ៃត 
ជា មួយ  សំណៃរ  កំណាពៃយ មន-  
ចំណង ជើង ថា «សុរា»។  

បើ តាម  លោក   ស សុខនី ជា 
បៃធាន    វិទៃយាសា្ថាន ពុទ្ធ សាសន-  
បណ្ឌតិៃយ  ឱៃយ   ដងឹ ថា ៖  « វទិៃយា សា្ថាន  
ពទុ្ធ សាសន បណ្ឌតិៃយ  បាន រៀបច ំ
ការ  បៃកួត  បៃជៃង តៃង និពន្ធ-  
អកៃសរ   សិលៃប៍  លើ ផ្នៃក រឿង  ខ្លី និង    
កណំាពៃយ     នៃះ  ក្នងុ   គោល   បណំង   
លើក  តម្កើង សា្នាដៃ    អកៃសរ សាស្តៃ 
ខ្មៃរ  ឡើង វិញ។   ជយ លាភី  រឿង 
ខ្លី  នឹង  ផ្តល់  ចំណាត ់ ថា្នាក់   លៃខ 
១ ដល់លៃខ  ៣  ហើយ ក៏ មន    
រង្វាន ់កតិ្តយិស ម្នាក ់  ផង ដៃរ  នៅ   
ឆ្នា ំនៃះ ខណៈ     ផ្នៃក  កណំាពៃយ វញិ   
ក ៏   ផ្តល ់ចណំាត ់ថា្នាក ់លៃខ ១ ទៅ  
ដល់ លៃខ ៣  ផងដៃរ។ លៃខ 
១  ផ្នៃក រឿង ខ្លី  សា្នាដៃ  អ្នក និពន្ធ   
សុ៊យ លីន បា៉ាវ រឿង «ម៉ៃ ! ខ្ញុ ំចង់- 
រស់»    លៃខ២ សា្នា ដៃ  អ្នក និពន្ធ  
អៀ ហកុនមី  រឿង  « ភតា្តា ភ ិហារ 
សៃ្តី»  លៃខ ៣  សា្នាដៃអ្នកនិពន្ធ  
ឆន់ វតា្ថា រឿង« វិបៃប ដិ សារី- 
ឪពុកខ្ញុំ »  លៃខ៤ ជារង្វាន់- 
កិត្តិយស  សា្នាដៃ  អ្នក និពន្ធ វ៉ា 
មឿន ឈ្មោះ រឿង « ប្តូរធាតុ»។ 
ផ្នៃក  កំណាពៃយ  ខ្លី វិញ លៃខ១ ជា 
សា្នាដៃ  កវ ីវណ្ណ សារ៉ៃត  សណំៃរ 

ឈ្មោះ «សុរា» លៃខ២ សា្នាដៃ  
កវ ី ជក ់សភុា ជាសណំៃរ ឈ្មោះ 
« ពៃះ ឥន្ទៃ បាត់កៃវ» និង លៃខ 
៣ សា្នាដៃ កវី ខឹក ហ៊ន ជា មួយ  
សំណៃរ ឈ្មោះ «អព មង្គល »។ 

ការ បៃកួត      ពាន រង្វាន់  អកៃសរ- 
សិលៃប៍  ពុទ្ធសាសន បណ្ឌិតៃយ-  
លើក   ទី៣  ឆ្នាំ ២០២០   កៃម  
បៃធានបទ       ឈ្មោះ  ថា  « ទោស-   
នៃ  សុរា»  នៃះ ក៏  មន  លក្ខខណ្ឌ   
សមៃប ់ បៃក្ខជន ម្នាក ់អាច ដាក ់
សា្នាដៃ បាន តៃ  ១  គត់  និង  មិន-  
មៃន  ជា សា្នាដៃ  ដៃល ធា្លាប ់ទទលួ 
បាន   ចណំាត ់ថា្នាក ់នៅ ពាន រង្វាន ់
ណា  មួយ   ពី មុន ទៃ ។ សា្នាដៃ រឿង 
ខ្ល ី តៃូវ វយ  ជា    អត្ថបទ ដោយ បៃើ 
យូនីកូដ ខ្មៃរ ក្នុង កុំពៃយូទ័រ  ទំហំ 
អកៃសរ  ១២ ពុម្ព Khmer OS 
Siemreap ខា្នាត កៃដាស  A4 

ដៃល      មន ចនំ ួនចាប ់    ព ី  ១០ ទៅ 
១៥  ទពំរ័។  ចណំៃក  ឯ កណំាពៃយ 
ព ី៥ ទៅ ១០ទពំរ័ (មន គរំ ូជនូ) 
ពៃម   ទាំង តៃូវ គោរព     អក ្ខ រា វិ  រុទ្ធ   
តាម វចនានុកៃម    ខ្មៃរ បោះ  ពុម្ព  
ផៃសាយ ដោយ ពុទ្ធ សាសន-  
បណ្ឌិតៃយ  គៃ ទី   ៥ ជា ចាំ បាច់ 
(ផ្តល ់ ពិន្ទុ  ពិសៃស) ។ 

ចពំោះ    ពាន  រង្វាន ់អកៃសរសលិៃប ៍
ពុទ្ធ សាសនបណ្ឌិតៃយ លើក ទី១  
ឆ្នាំ ២០១៨  កៃម  បៃធានបទ- 
ថា  «សខុ ដមុ នយី កម្ម  ក្នងុ សង្គម  
តាមរយៈ សាសនា»  ខណៈ   អ្នក-     
ឈ្នះ     ការ បៃកួត     លៃខ១  ទទួល 
បាន ទឹក បៃក់ ចំនួន  ៥លាន    
រៀល  លៃខ ២ ទទួល បាន ទឹក  
បៃក់ ចំនួន ៣ លាន រៀល  និង  
លៃខ ៣  ទទួល បាន ទឹក   បៃក់ 
ចំនួន  ២លាន រៀល៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ  ៧កើត ខេអសេសុជ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី២៤ ខេកញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មន សភាព 
ល្អ បៃសើរ ដៃល គៃប ដណ្តប ់ដោយ  
ទង្វើល្អ របស់   អ្នក។  ថ្ងៃនៃះ មន - 

ការ  ជំរុញ  ចិត្ដ   ឲៃយ លោក  អ្នក បៃពៃឹត្តតៃ អំ ពើ ល្អ សុចរិត - 
តៃឹម  តៃូវ  និង  ពោល ពាកៃយ  ទៅ អ្នក ផង  បៃកប ដោយ 
វចិារណ  ញ្ញាណ។ ចពំោះ ការបៃកប របរ រក ទទលួ-  
ទាន   នានា នងឹ  បាន នវូ ផល ល្អ ហើយការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី នានា ម ន សុវត្ថិ ភាព គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត ។

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្ត ីមន 
អ្នក ខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ឯ អ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ អ្នក   
ហៃតុ នៃះ តៃូវ តៃបៃយ័ត្នក្នុង ការ- 

និយាយ    ស្ត ី បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិតឲៃយ  បាន ហ្មត់- 
ចត    ់  មុន នឹងហាស្ដ ី។ ការ បៃកប របរ រក ទទួល ទាន 
បាន       ផល បង្គរួ។  សុខភាព ផ្លវូ កាយ មន អំណាច-  
ខា្លាងំ   តៃ សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។  
បញ្ហា ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍  ចៃះ យល់  ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសី សៃតុចុះ ។   សុខ ភាព មនជំងឺ 
ជៃៀត ជៃក  ធ្វើ  ឲៃយ ការ បំ ពៃញ ការងរ 
ផៃសៃង ៗ  មិន បា   ន លទ្ធផល  ល្អ  និង ជា 
ហៃត  ុធ្វើ ឲៃយ ទឹក ចិត្ត ពោរ ពៃញ ទៅ - 

ដោយ  ភាព សៅហ្មង។ ហៃតុ នៃះ  លោក អ្នក  តៃវូ    តៃ 
ស្វៃង  រក សៀវ ភៅ ធម៌ សមៃប់ អាន ពី ពៃះ   ការ - 
ម ន   ពៃះ  ធ ម៌  ក្នងុខ្លនួ ធ្វើ  ឲៃយ  អ្នក មន មូល ដា្ឋាន គៃះឹ     នៅ  
ក្នងុ ការ  ពិចារណា  ។ ចំណៃកឯ  បញ្ហា ស្នៃហា  វិញ   គូ-  
ស្នៃហ៍ ចៃើន តៃ មន ភាព រកំា រកូស ដាក់គ្នាចៃើន។   

រាសី  មធៃយម។ ចំពោះ ការ បៃ កប របរ- 
រក  ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ  នងឹ បាន ផល 
សម សៃប ទៅតាម ការ ចំ ណាយ។   
ទោះ  ជា យា៉ាង នៃះ ក ៏ដោយ  ក ៏លោក- 

អ្នក  ខិត ខំ បំ ពៃញ ការងរ បៃកប ដោយ ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន  និង បៃងឹ បៃ ង អស់ ពី សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ីអាច មន ភាព លើស លស ់ ឬ ខ្វះ ខាត 
ខ្លះៗ។ ដោយ ឡៃក បញ្ហាស្នៃហា   គសូ្នៃហ ៍ក ៏មន-  
ការ    យល់ ចិត្ត គ្នា បានល្អ ដូចជាសភាព  ធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ- 
ពាល់ អ្វី ឡើយ ។ រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  ទទួលបាន ផល- 

ចំណៃញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក។  ចពំោះ ដណំងឹ ដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក- 
អ្នក   មន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច នៃ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  ទើប បណា្តាល ឲៃយ  
ការ     និយាយ ស្តី បៃកប ទៅ ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ៕ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ការ បំពៃញ 
ការ  ងរ ផៃសៃង ៗ នឹង ទទួល បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ  ដៃល ឆ្លើយ តប  នឹង ការ ខិត ខំ 
បៃងឹ     បៃង   ។ ការ និយាយស្តពីីរោះ- 
ពិសា     ទៅ កាន់ អ្នក ផង គឺ មន សៃចក្ត-ី 

មៃតា្តា ករុណា ចំ ពោះ គ្នា  និង គ្នា ។   ថ្ងៃនៃះ  ផល វិបាក 
មួយ   ចំនួន កើត ឡើង លើ រូប អ្នកបាន សាប រលាប - 
វិញ  ។ បញ្ហា ស្នៃហា  និង ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទ   ី នានា 
គួរ   តៃ យក ចិត្ត ទុក  ដាក់ ជា ចមៃបង   លើ សុខ ភាព ។

 រាសឡីើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
របរ  រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល 
ល្អ បៃសើរ តៃសខុភាព ផ្លវូ កាយ អាច  
នងឹតៃវូ យាយដីោយ ជងំ ឺ។ រឯី លាភ- 

សកា្ការៈ វិញ ចៃើនតៃ  បាន ដោយធម៌   និង មន 
សមត្ថ  ភាព   ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬ ធ្វើការ សមៃច- 
ចិត្ត ផៃសៃង ៗ  បានល្អ ក្នុ ង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំពោះ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា    មន ការ យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  ហើយ ការធ្វើ- 
ដំណើរ  កមៃសាន្តទៅទី នានានឹង  មនជោគជ័យ  ។   

រាសីមធៃយម។ ទឹក ចិត្ត តៃង បៃ បៃួ ល 
ទៅ តាម សា្ថាន ភាព  និង បរិយា កាស 
ជុំវិញ ខ្លួន ។  ហៃតុ នៃះ តៃូវ បៃឹង បៃង 
ទប  ់ ចតិ្ត កុ ំបណ្តៃត បណ្តាយ ទៅ តាម 

បរិ យាកាស ខា្លាងំ ពៃក។ ជាមួយ គ្នា នៃះ   ក៏ តៃវូ  យក- 
ចតិ ្ត ទកុ ដាក ់ផង ដៃរ ទៅលើ ការ នយិាយ ស្ត ី នងិ 
សខុ   ភាព ។ ដោយ ឡៃក ចពំោះ មខុ របរ រក ទទលួ-  
ទាន    នានា បាន ផលបង្គរួ។  រី ឯ បញ្ហា ស្នៃហា ក៏ មិន-  
មន  អ្វីបៃ បៃួល នោះ ដៃរ គឺ មនសភាពធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ការ- 
បំពៃញ  កា  រ  ងរ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល- 
បាន ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពៃញ ចតិ្ត ។ 
ការ   ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  

បៃ កប    ដោយ សវុត្ថ ិភាព ។  ការ នយិាយ ស្ត ីបៃកប- 
ដោយ    ឧត្តម គតិ  ខណៈ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មន ភាព-   
ល ្អ ។ ចំពោះ  ការ ទទួល ដំ ណឹង ផៃសៃង ៗ សុទ្ធ សឹង 
ជា    ដំណឹង  ល្អ ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហា គូ  ស្នៃហ៍ 
យល ់ ចិត្ត គ្នា  ជាធម្មតា  និង បន្ថៃមភាពផ្អៃមល្ហៃម។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ- 
ពាល ់ អ្វ ីឡើយ។  រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  គឺ បាន នូវ ផល  

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។  ចពំោះ ដណំងឹ ដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក- 
អ្នក   ម ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច 
នៃ     សុខ ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ បណា្តាល  ឲៃយ  
ការ    និយាយ ស្តី បៃកប  ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ។

រាសីខ្ពស់តៃដៃត  ។ ទឹកចិត្ត  លោក 
អ្នក បៃកបដោយ ភាព សោមនសៃស 
គួ រ  ជាទី មៃតៃី ពី សំណាក ់ អ្នក ផង   
មន សមត្ថ ភាព  អាច  បង្កើត គំនិត  

ច្នៃ  បៃឌតិ ទៅ រក វឌៃឍន ភាព នៃ អាជវី កម្ម  យា៉ាង ល្អ ។ 
ការ  ធ្វើដណំើរ ទៅ  កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ រមៃង មន ការ-  
សា្វាគមន៍  យា៉ាង កក់ ក្តា មិនខាន ឡើយ  ។ ចំពោះ 
សៃច ក ្ត ីស្នៃហា គសូ្នៃហ ៍ចៃើន តៃ បៃកបទៅ ដោយ 
ការ  គោរពយោគយល់  គ្នា បាន យា៉ាង  ល្អ បៃពៃ ។

រាសីល្អ បង្គួរ  ។ រាល់ ការបំពៃញ  កិច្ច - 
ការ  ងរ ផៃសៃង ៗ  តៃង ទទួល បាន 
ជោគ  ជយ័ គរួ ជា ទ ីគប ់ចតិ្ត ។ ការ- 
ធ ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  គឺ 

តៃង     តៃ មន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  និង មន ទឹក ចិត្ត 
បៃកប  ដោយ  ក្ត ីសោមនសៃស រ ីករាយ  នងិ ពោលនវូ   
ពាកៃយ    សម្ត ីពរីោះ ពសិា ទៅ   អ្នក ផង  ។ ទោះយា៉ាង ណា   
គួរ តៃ  យក ចិត្ត ទុក ដាក់ យា៉ាង ខា្លាំង  លើ បញ្ហា សុខ-
ភាព  និង  បញ្ហា ស្នៃហាទើប ជាកា រ ល្អ បៃសើរ។

យុវជន ស៊ុយ លីនប៉ាវ ជា ប់ ជយលាភី លេខ១  រឿងខ្លី នេ ពានរង្វាន់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតេយលើកទី៣។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

រកឃើញជយលាភីពានរង្វាន់អក្សរ-
សិល្ប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌត្ិយលើកទី៣

លទ្ធផល ពានរង្វាន់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិេយលើកទី៣ ឆ្នា២ំ០២០។ សហការី



   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ការ ប្រ កួត គុនខ្ម្ររ វគ្គ ជម្រះុ  ដណ្តើម  
ពាន រង្វាន់  TV5  Boxing Knock Out Series  
Cell Card  បាន ឈាន ចូល លើក ទី ៤  ដ្រល ត្រវូ 
ចម្រញ់ ជ្រើស យក អ្នក ឈ្នះ ត្រ ម្នាក់  ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូក្រម  ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត  ហើយ  ប្រក្ខភាព ទំាង 
២ រូប  ត្រវូ  ប្រ កួត ប្រជ្រង  នៅ  ថ្ង្រ សៅរ៍ ន្រះ   តម្រវូ ទៅ 
លើ កីឡាករ ជើងថ្ម ីសូដា  សុវណ្ណម៉ាយ  មក ពី ក្លបិ 
គោ ព្រ  និង    បាង  កាណុន  របស់ ក្លបិ អាណាចក្រ- 
គុន ខ្ម្ររ។

 សម្រប់  សមត្ថភាព  និង បទ ពិសោធ ប្រកួត របស់ 
អ្នក  ទំាង ២ ន្រះ ត្រវូ បាន គ្រ មើលឃើញ ថា  នៅ ខ្ចី 
វស្រសា  បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង អ្នក បាន ឈ្នះ កៅ អី 
វគ្គ ២  ចំនួន ៣ នាក់  ដ្រល កំពុង រង់ចំា ជា ស្រច ក្នងុ 
នោះ មន កីឡាករ  ធន់  អៀង ឡ្រ , រិន  ដ្រវីដ  និង  
ព្រជ្រ  បុ៊ន សិទ្ឋ ។  រវាង សូដា សុណ្ណម៉ាយ និង បាង 
កាណុន  នឹង មន អ្នក ឈ្នះ ម្នាក់  ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត  
ខណៈ អ្នក ទស្រសនា ប្រដាល់ ភាគ ច្រើន  បាន ហៅ 
ការ ប្រ កួត របស់ អ្នក ទំាង ២ន្រះ ថា  ទំនង ដូច ជា 
ផ្រសង ព្រង ច្រើន ជាង   ព្រះ ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម 
ន្រះ   ប្រជំុ ជើង ខ្លាងំ ល្អ ជាង ន្រះ ច្រើន ណាស់ ។ 

លោក  ញាណ  សុធី  ជំនួយ ការ ផ្គូ ផ្គង ប្រចំា 
សង្វៀន  TV5  បាន ប្រប់ ថា ៖« ពួក គ្រ វ័យ ក្ម្រង បទ- 
ពិសោធថ្ម ី ត្រ កំពុង ឡើង ជើង ល្អ ។  ជា មួយ គ្នា នោះ 
កីឡាករ  សូដា  សុវណ្ណម៉ាយ  ហ្វកឹ ហាត់ កំពុង ល្អ  

ហើយ   បាង  កាណុន  ជំនាញ កណា្តាប់ ដ្រ  មន 
ប្រភព មក ពី ជម្រើស ជាតិ ប្រដាល់ សកល ធ្លាប់ មន 
ស្នាដ្រ ប្រ កួត ល្អ ដ្ររ» ។

 លោក  សុធី  ដ្រល ធ្លាប់ មន បទ ពិសោធ  រៀប ចំ 
ផ្គផូ្គង   នៅ សង្វៀន  SEATV  បាន  បន្ថ្រម ថា ៖ «មុន 
នឹង ផ្គ ូផ្គង  ខ្ញុ ំសុទ្ធ ត្រ បាន ទៅ ពិនិត្រយ មើល ការ ហ្វកឹ - 
ហាត់  ព្រម ទំាង តាម ដាន ការ ប្រ កួត  ដល់ ទី តំាង 
ក្លបិ  ផ្ទាល់  ដើម្របី ឱ្រយ ប្រកដ ថា  កីឡាករ ហ្វកឹ ហាត់ល្អ  
ទើប យក មក ប្រ កួត  ចំណ្រក ប្រវត្ត ិប្រកួត វិញ សូដា  

សុវណ្ណម៉ាយ  ធ្លាប់ ប្រ កួត ២៥ ដង ឈ្នះ ១៦   ចាញ់ 
៧  និង  ស្មើ ២ ដង ហើយ  បាង  កាណុន  ប្រ កួត បាន 
៣៥ ដង  ឈ្នះ ២២   ចាញ់ ១១  និង ស្មើ ២ ដង» ។ 

ចំណ្រកលោក  ផត់  សូដា  គ្រ ូបង្វកឹ ប្រចំា ក្លបិ 
គោព្រ  បាន និយាយ ថា ៖« សូដា  សុវណ្ណម៉ាយ 
ហ្វកឹ ហាត់  និង គោរព វិន័យ ល្អ  ហើយ ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូក្រម ន្រះ  ថា្នាក់ ដឹក នំា ក្លបិ  ជំរុញ ឱ្រយ គ្រ ទៅ ចូល- 
រួម ដណ្តើម ពាន ន្រះ ។  សមត្ថភាព របស់ គត់  ទើប 
ត្រ មន បទ ពិសោធ ខ្ច ី បុ៉ន្ត្រ ការ ចូល ប្រ កួត  គឺ ដូច 

យើង សក ល្របង ដ្ររ  ថា តើ ព្រល ប្រ កួត ជា មួយ 
អ្នកខ្លាងំ  យើង នឹង ទទួល បាន  បច្ច្រកទ្រស ល្ៗអ  
សម្រប់ យើងបាន ដូច ម្ត្រច? » ។  

លោក   សូដា  បន្ត ថា៖ « ខ្ញុ ំគិត ថា  សុវណ្ណម៉ាយ  
ជួប  បាង  កាណុន  មិន ម្រន ជា ឧបសគ្គ ធំ នោះ 
ឡើយ   ព្រះ ស្នៀត ទាត់  ជង្គង់  និង កណា្តាប់ ដ្រ  
យើង មន ទំនុក ចិត្ត ល្អ ជាង  ខណៈ   បាង  កាណុន 
ន្រះ  មន ជំនាញ ត្រ ស្នៀត កណា្តាប់ ដ្រ មួយ ផ្ន្រក 
បុ៉ណ្ណោះ  ហ្រតុ ន្រះ ចំពោះ ខ្ញុ ំជា គ្របូង្វកឹ មើល ឃើញ 
ថា  សង្រឃឹម ឈ្នះ ៦០ ភាគ រយ »។ 

ចំណ្រក បាង  កាណុន  មិន អាច ទាក់ ទង សម្ភាស 
បាន  បុ៉ន្ត្រ ជំនួយ ការ ផ្គ ូផ្គង លោក  ញាន  សុធី បាន 
និយាយ ថា  សមត្ថភាព  គឺ មន កម្រតិ បុ៉ន គ្នា  ហើយ 
បើ ប្រៀប ធៀប ជា មួយ កីឡាករ ទំាង  ៣ នាក់ មន  
ធន់  អៀង ឡ្រ,  រិន  ដ្រវីដ  និង  ព្រជ្រ  បុ៊នសិទ្ឋ ដ្រល 
បាន ឈ្នះ ក្នងុ វគ្គ ជម្រះុ ន្រះ រួច ហើយ នោះ  គឺៗ ពិត 
ជា គ្មាន លទ្ធភាព ឈ្នះ បាន  ម្រន  សម្រប់ ជំុ ក្រយៗ  
ព្រះ ប៉ះ សុទ្ធ ត្រ អ្នក ខ្លាងំ ៗ ។ 

ចំណ្រក គូ ពិស្រស អម ១ គូ ទៀត  គួរ ឱ្រយ ចាប់- 
អារម្មណ៍  គឺ ក្លបិ គោព្រ  បាន  អ្នក ប្រដាល់ ទម្ងន់ ៦០ 
គីឡូក្រម ជើង ថ្ម ី  សូដា  ម៉ាឡាកំាង  ឱ្រយ ប្រកួតជា - 
មួយ ជើង ចាស់  យុគ  យក្រស ផ្ល្រ   ក្លបិ បុរី រាជសីហ៍ ។  
សូដា  ម៉ាឡាកំាង  ន្រះ ត្រវូ បាន គ្រ អះអាង ថា  ហា៊ាន 
ប៉ះ ជា មួយ ជើង ចាស់  យក្រស ផ្ល្រ  មិន ទាន់ ដឹង ថា  
ទទួល បាន លទ្ធផល យា៉ាង ណាទ្រ  ក្នងុ ការ ប្រ កួត 
៥ ទឹក ព្រញ  នោះ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ជើងថ្ម២ីនាក់បានផ្សងសំណាងមកប្កួតដណ្តើមពាន

បាង កាណុន និង សូដា សុវណ្ណម៉ាយ បានផេសងសំណាង មក  បេកួតគ្នា រក អ្នក ឈ្នះ ទៅវគ្គ បន្ត។ រូបថត សហ ការី

Man Utdឡើងវគ្គ១៦ក្ុមLeague Cup
 ឡុងដ៍ : ក្រុម  Manchester 

United ឡើងទៅ ជុំ ទី ៤ ន្រ កម្ម- 
វិធី League Cup ក្រយ  ឈ្នះ 
ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Luton ៣-០ រី ឯ  
អ្នក ចាត់ ការ ក្រុម West Ham 
United លោក David Moyes 
និង កីឡាករ ២ រូប របស់ លោក   
ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា មនុ ក្រមុ ខ្លនួ  មន 
ជ័យ ជម្នះ  ៥-១ លើ ក្រុម ភ្ញៀវ 
Hull City  ខណៈ ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជងំ ឺកពំងុ បង្ក ឲ្រយ មន ភាព- 
ចលាចល កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ។

លោក Moyes រួម នឹង ខ្រស្រ- 
បម្រើ Josh Cullen និង ខ្រស្រ- 
ការពារ Issa Diop បាន ចាក- 
ច្រញ ពី កីឡដា្ឋាន London ទាំង- 
អស់ គ្នា ក្រយ ដឹង ពី លទ្ធផល 
ត្រស្ត  មុន ការ ប្រកួត ចាប់ ផ្ដើម 
ហើយ នឹង ត្រូវ នៅ ដាច់ ដោយ 
ឡ្រក ខណៈ   ទាំង ៣ នាក់  ត្រូវ 
បាន គ្រ ប្រប ់ថា អត ់មន បង្ហាញ 
នូវ អាការអ្វី ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើយ ។

មនិ ម្រន ក្រមុ West Ham ត្រ  
១ នោះ ទ្រ ដ្រល មន អ្នកឆ្លងជងំ ឺ
ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី ន្រះ ព្រះការ ធ្វើ- 
ដំណើរ របស់  ក្រុម  Tottenham 
Hotspur ទៅ ទឹក ដី របស់ក្រុម 
Leyton Orient ត្រវូបាន រសំយ 
ចោល ក្រយ ក្រុម គូប្រជ្រង នៅ 
លកី ទ ី៤ មយួ ន្រះ ផ្ទុះ នវូ ការ ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ។  ត្រ ការ ប្រកួត 
របស ់ក្រមុ ញញរួ ធ ំប្រព្រតឹ្ត ទៅ ជា 

ធម្មតា ទោះ មន លទ្ធផល ត្រស្ត 
វជិ្ជមន  ដោយ ជនំយួ ការ គ្រ ូបង្វកឹ 
លោក Alan Irvine ទទួល 
តួនាទី ដឹក នាំ ក្រុម ជំនួស ។ 

លោក  Irvine  ប្រប ់ថា ៖ « នៅ 
ម៉ាង ៨:០៦ យប់ ភា្លាម ៗ  យើង  
បាន ដំណឹង ពី គ្រូ ព្រទ្រយ និង 
ប្រធន ទទួល បន្ទុក ថ្រទាំ កាយ- 
សម្របទា   ដ្រល ប្រប់ ថា មន 
លទ្ធផល ត្រស្ត វិជ្ជមន ៣ករណី 
មន គ្រូបង្វឹក និង កីឡាករ ២ 
នាក់ ។ យើង  ត្រូវបានទាក់ ទង 
យា៉ាង លឿន ព្រះយើង កពំងុ នៅ 
កន្ល្រង ត្រ មួយ ជាមួយ លោក 
Moyes ក្នុង កីឡដា្ឋាន » ។

លោក  Irvine  បន្ត ថា ៖ « យើង 
ភា្ញាក់ ផ្អើល នឹង ដំណឹង នោះ ។ 
យើង មន លទ្ធផល ត្រស្ត ច្រើន 
ណាស់ ហើយ អត់ មន ឃើញ 
វិជ្ជមន ច្រើន ឡើយ ។ ពួក យើង  
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អនុវត្ត យា៉ាង 
ច្របាស់ លាស់  តាម គោល ការណ៍ 
សុខភាព តាំង ពី ចាប់ ផ្ដើម » ។

បើ ទោះ អត់ មន គ្រូបង្វឹក ចាំ 
ឈរ បញ្ជា ត្រ  West Ham  នៅ 
ត្រ ឈ្នះ ដោយ ការ ស៊តុ  បញ្ចលូ ទ ី
ដល់ ទៅ ៥ គ្រប់  ក្នុង នោះ  ១ 
គ្រប់ ដោយ Robert Sn-
odgrass ខណៈ  ៤គ្រប់ ទៀត  
ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ដោយ Se-
bastien Haller និង Andriy 
Yarmolenko ម្នាក់ ២ គ្រប់ 

ហើយ ក្រុម នៅ ក្រុង ឡុងដ៍ មួយ 
ន្រះ នឹង ត្រូវ ឡើង ទៅ ចាំ គូ ដ្រល 
ឈ្នះ រវាង ក្រមុ    Fleetwood នងិ 
Everton នៅ វគ្គ ១៦ ក្រុម ។

ងក ទៅ ការ ប្រកួត រវាងក្រុម  
Man United និង ក្រុម នៅ លីក 
ទី ២ Luton ដ្រល ជា ការ ជួប គ្នា 
លើក ដំបូង  តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩២ 
ឃើញ ថា លោក គ្រូបង្វឹក របស់ 
ក្រុម លោក Ole Gunnar Sol-
skjaer  ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ 
សខំន ៗ់   ១០ របូ ដោយ ក្នងុ នោះ 
ផ្ដល់ ឱកាស ឱ្រយ អ្នក ចាំទី Dean 
Henderson និង កីឡាករ 
ចំណូល ថ្មី គឺ ខ្រស្រ បម្រើ  Donny 
Van De Beek ល្រង ព្រញ ទំាង 
២វគ្គ ត្រ ម្ដង ។

គ្រប់ បាល់ ជ័យ ជម្នះ ទាំង ៣ 
គ្រប់  របស់   Man United បាន 
មក ដោយ សរ  Juan Mata 
(ប៉្រណាល់ ទី) នាទីទី ៤៤ 
Marcus Rashford នាទីទី 
៨៨ នងិ  Mason Greenwood 
នាទីទី ៩០+២ ។

លោក  Solskjaer ដ្រល ក្រុម 
របស់ លោក នឹង ត្រូវទៅ ជួប ក្រុម 
Brighton ឬ Preston នៅ វគ្គ 
បនា្ទាប ់  នយិាយ ថា ៖ « ការ ឆ្លង ទៅ 
វគ្គ បន្ត ជា ជោគ ជ័យ ដ៏ ធំ ។ មន 
ភាព វិជ្ជមន មួយចំនួន ក្នុង នោះ 
អ្នក ចាំ ទី បំព្រញ តួនាទី បាន ល្អ 
ហើយ យើង ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
ជាមួយ នឹង គ្រប់ បាល់ យា៉ាង 
ស្អាត ៗ  » ៕ AFP/VN

Fred (កណា្ដាល) របស់កេមុ Man Utd ពេយាយាមគេប់គេងបាល់។ AFP

អ្នកគំាទ្ប្មាណ៨០០នាក់
ប្គល់សំបុត្ឲ្យBayernវិញ

 ប៊េរឡំាង : អ្នក គំទ្រ ក្រុម 
Bayern Munich  ប្រមណ 
៨០០នាក់ បានប្រគល ់ ឱ្រយវញិ នូវ 
សំបុត្រការ ប្រកួតកម្ម វិធី   UEFA 
Super Cup នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ន្រះ នា ប្រទ្រស ហុងគ្រី ចំព្រល 
មន ការ បារម្ភ ថា ការ ប្រកួត ន្រះ 
អាច កា្លាយ ជា ព្រឹត្តិការណ៍ ចម្លង 
វីរុស ដ៏ ធំ ។ 

ទី ក្រុង ប៊ុយដាប៉្រស នឹង ធ្វើ ជា 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ន្រ ការ ជួប គ្នា  រវាង ក្រុម  
ដ្រល ឈ្នះជើង ឯក ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Champions League គឺក្រុម 
នៅ អាល្លមឺង៉ ់Bayern Munich 
និង ម្ចាស់ ពាន រង្វាន់ Europa 
League គឺក្រុម Sevilla របស់ 
អ្រស្របា៉ាញ ទោះ ការ ប្រកួត ន្រះ 
កំពុង ប្រឈម នឹង ការ រិះ គន់ ខ្លាំង 
ឡើង ៗ  ក៏ ដោយ ។

អាល្លឺ ម៉ង់  ប្រកាស ថា  ក្រុង 
ប៊ុយដាប៉្រស ជា តំបន់ ដ៏មន  
ហានិភ័យ  បនា្ទាប់ ពី មន ការ ឆ្លង 
ឡើង ដល់ កម្រិត ខ្ពស់ បំផុត 
ដោយ មន ដល់ ៥០ ករណី ក្នុង 
ចំណមមនុស្រស ១០មុឺន នាក់។ 

លោក  Markus Soeder 
នាយករដ្ឋ មន្ត្រី រដ្ឋ បារា៉ាវៀ (Ba-
varia) ថ្ល្រងថា ៖ « គ្រប ់គ្នា គរួ ត្រ 
គិត  ឡើង វិញ មុន ទៅ ទី នោះ។ 
អ្នក គំ ទ្រ ក្រុម Bayern ដ្រល 

ត្រឡប់ ពី ប៊ុយដាប៉្រស វិញ ត្រូវ 
ប្រឈម ទាំង ការ ធ្វើ ត្រស្ត ឬ ក៏ 
ដាក់ ឱ្រយ នៅ ដោយ ឡ្រក » ។

ជា  គម្រង សក ល្របង ក្នងុ ការ- 
ឱ្រយ អ្នក គំ ទ្រ មនក្នុង កីឡដា្ឋាន 
វិញ ក្រុម Bayern និង Sevilla 
ត្រវូបានអនុញ្ញាត ឱ្រយ លក់ សបុំត្រ 
៣០០០ កៅអី សម្រប់  ប្រកួត 
ន្រះ ។ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប 
(UEFA)  រំពឹង ថា  អ្នក គំ ទ្រ 
របស ់ Sevilla ចនំនួ ៥០០ នាក ់
និង របស់  Bayern ១៣០០ 
នាក់  នឹង មន វត្តមន នៅ ឯ 
កីឡដា្ឋាន  Puskas Arena។

ដំបូង ឡើយ  អ្នក គំ ទ្ររបស់ 
Bayern  ស្នើ ទិញ សំបុត្រ ចំនួន 
២១០០ កន្ល្រង ត្រ ចំនួន ៨០០ 
ត្រវូ បាន ឱ្រយ  ត្រឡប ់ វញិ កាល ព ីថ្ង្រ 
ចន្ទ ។ ន្រះបើ តាម ស្រចក្ដី រាយ- 
ការណ៍ ពី ដ្រ គូ ព័ត៌មន រប ស់ 
AFP គឺ SID និង កាស្រត នៅ 
អាល្លឺម៉ង់ Bild ។

កាស្រត  Bild   លើកជា សណំរួ 
ថា ៖ « តើ ការ ប្រកួត  Super 
Cup អាចនឹង កា្លាយ ជា Super 
Spreader Cup (ពាន ចម្លង 
ជំងឺ ដ៏ធំ) ដ្ររឬ ទ្រ ?» ។ 

UEFA  ប្រប់ SID ថា ការ- 
ប្រកួត  Super Cup  នឹង ដំណើរ-  
ការ ធម្មតា ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះ សេប់ តេ  តារា ចមេៀងសេី  
ពហជុនំាញ អ្នកនាង ខាត ់សឃុមី លេច វត្តមាន 
ក្នុង តំបន់  សហ គមន៍ សេ្តី  ផលិត ចេងេ្កាន គំរូ ថ្មី   
នៅឯ  សេុក រលាប្អៀរ  ខេត្ត  កំពង់ ឆ្នាំង ក៏  មាន ការ 
លើកឡើង  ថា ទំនងជា  តារា ចមេៀង  រូប នេះ  
ដាក់ទុន រក  សុី   លើ របរ ថ្មី កេ សិលេបៈ  ម្តងទៀត  
កេយ ពី ជួប    គេះ រកសុី ចាញ់ បោក គេ  បង់ អស់ 
បេក់ រាប់ សិប   មុឺន ដុលា្លារ ទើប កន្លង ផុត   ថ្មីៗ  នោះ ។ 
  ចេញ ពី គណនី ហ្វេសប៊ុក របស់ សមាគម  មួយ  
ឈ្មោះ  CESPA បាន បង្ហោះ សារ និង រូប ភាព-  
តារា  ចមេៀង  ខាត់ សុឃីម ភា្ជាប់ ជា មួយ   នឹង រូប 
ចងេ្កាន  គំរូថ្មី បរិយា យ  ថា៖ « ថ្ងេ ទី២៣ ខេកញ្ញា  
ឆ ្នាំ ២០២០  ជួបជាមួយនឹង  តារាពហុជំនាញ # 
ខាត់  សុខឃីម  នឹង  មក ជួប    ជាមួយ  អ្នកផលិត  # 
ចងេ្កាន  បេសទិ្ធ  សមាគ ម #CESPA  នៅ ឃុសំេ- 
ថ្មី និង ឃុំជេបាក់  ដើមេបីលើក កម្ពស់ ផលិតផល 
ចង្កេន     ដសី្តងដ់ា  នៅ ខេត្ត កពំងឆ់្នាងំ ជាពសិេស 
លើក កម្ពស  ់ការងារ សេ្ត ី ដេល  ផលតិ ចង្កេន 
គំរូ ថ្មី។   សូម ចូលរួម គាំទេ ទាំងអ ស់- 
គា្នា!» ដេលនេះ គឺ ជា ដើម ចម នេ ការ- 
ភា្ញាក់ ផ្អើលសា ឡើង វិញ នោះ ។
   តារាចមេៀង សេី  ដេល លេបី  រន្ទឺ  
ទាំង  ផ្នេក បេពេណី និង សម័យ 
សមេបូរ  នូវទេព កោសលេយ 
អ្នក នាង ខាត់ សុឃីម  
បញ្ជាក់  បេប់ ភ្នំពេញ - 
ប៉សុ ្តិ៍  ថា៖ «អ!ូតាម ពតិ 
ទៅ  នោះ  គឺ ជា កិច្ច ការ 
ងារ មួយ ជួយ ផេសព្វ- 
ផេសាយ ពី សហគមន៍ 
ប៉ុណ្ណោះ  មិន មេនជា 
របរ  រកសុីអ្វីទេ! នាង ខ្ញុំ  
តេូវ បានខាង  សមា-  
គម  CESPA  ស្នើ ឱេយ 
ចលូ  រមួ  សហ ការ ថត  
ជា  វដីេអឃូ្លបី មយួ ស្ត ី
ពី  ការ ជួយ លើក ទឹក- 
ចិត្ត ទៅ ដល់ បង 
ប្អូន ខ្មេរ ក្នុង - 
សហ  គ- 
មន៍  ជា - 
ពិសេស នោះ  សហគមន៍ 
ស េ្តី  នៅ ក្នុង ឃុំ ចំនួន ៣ នៅ ក្នុង 
សេុក   រលាប្អៀរ  ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង គឺ 
ជា  សហគមន៍ ដេល  មាន បង ប្អូន   
ខ្មេរ   យើង មិន បាន  បោះបង់ចោល 
ភូមិ កំណើតខ្លួន  ដោយ ការ ធ្វើ - 
ចំណាក  សេកុ   ទៅធ្វើ ការ កេ សេកុ  
ឬ កេ បេទេស ឡើយ គឺ ពួកគាត់   
សុខចិត្ត ខិតខំ កេញននៀល ធ្វើ - 
ការ នៅ  សេុក  កំណើត  ខ្លួន  ឯង  
ដចូជា ថ្មីៗ  នេះ ពកួគាត ់មានបច្ចេក- 

ទេស ថ្មី ផលិត  ចងេ្កាន  គំរូ ថ្មីពី ដី ឥដ្ឋ  ដេល មាន 
បេសិទ្ធ  ភា ព ល្អជាង មុន ជួយ កាត់ បន្ថយ 

ផេសេង ជាង មុន  ដេល ជា ការ ចូល រួម - 
ជយួ  កាត ់បន្ថយ  ការ បផំ្លាញ បរសិា្ថាន 
តាម រ យៈ ផេសេង នោះ»។ 
  អ្នក នាង ខាត់ សុឃីម បន្ត ថា៖ 
«នេះគ ឺជា ការ ថត  វដីេអឃូ្លបី របស ់
នាង ខ្ញុ ំនៅ ក្នងុ សហ គមន ៍សេ្ត ីនៅ 

តបំន ់ខាង លើ  ហើយ ឃ្លបី នោះ 
អាច នឹង តេូវ បើក ទូលាយ - 
សមេប់ ការ បេើបេស់ជា 
បេយោជន ៍នេ ការ ផេសព្វ ផេសាយ 

ផ្នេក លើកទឹក ចិត្ត ទៅ ដល់- 
ពល  រដ្ឋ សហគមន៍  ដេល មិន  
សមេច  ចិត្ត ធ្វើ ចំណាក សេុក  
និង  ការចូល រួម ជួយ ការ ពារ - 
បរិសា្ថាន  ជាមួយ នឹង ចងេ្កាន 
គំរូ  របស់ បង ប្អូន សហគមន៍ 
សេុក រលាប្អៀរ ខេត្ត  កំពង ់ - 
ឆ្នាំ ង  នោះ»។  
គួរ រំឭក ដេរ ថា នាមុន នេះ 
បន្តិច   តារា ចមេៀង សេី-  
រៀម  ចេបង តេកូល ខាត់រូប 
នេះ ក៏ បាន បង្កើត ការ-
ភា្ញាក ់ ផ្អើល ដ៏ រន្ធត់ ចិត្ត 
ខា្លាំង    ដោយអ្នកនាង    - 

បង្ហើប  រឿង ចាញ់ បោក គេ  
ក្នុង   មុខ   របរ  រក សុី តេឹម  ពេល១ឆ្នាំ 
សោះ តេវូ  គេ បោក   អស ់  បេក ់   ដ ៏ ចេើន 
សន្ធឹក   ដល់  ចំនួន ៧៩មុឺន ដុលា្លារ  ឯ- 
ណះ ខណៈ ដេល ទកុ្ខ ធ ំទ ី១    លោក   
ឪពុក ជា ទី សេឡាញ់ ជា អ្នក មាន   - 

គុណ    ទើប  តេ    ចេកឋាន មិន ទាន់  បាន 
ប៉ុនា្មោន ខេ មុន នោះ ៕ 

ខាត់ សុឃីម ថត វីដេអូឃ្លបី   ផេសព្វ ផេសាយ សហ គមន៍ សេ្តី 
ផលិត ចងេ្កាន  នៅខេត្ត  កំពង់ឆ្នាងំ ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

ខាត់ សុឃីម ផ្តើម សម្រកុ ជួយ 
ផ្រសព្វផ្រសាយ  ពី ការ ងារ សហគមន៍ 
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លោកបណ្ឌតិសភាចារេយ ហង់ជួន ណារុ៉ន ពេល បេគល់ សញ្ញាបតេ ឲេយ គេ ូអប់រំ កាយ និងកីឡា។ រូបថត សហ ការី

 រដ្ឋមន្ត្រ ីជំរុញ ឲ្រយ គ្រអូប់រំកាយ ជួយ 
បណ្តះុថ្នាលកីឡា តាមគ្រះឹស្ថាន
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋមនេ្ត ីកេសួងអប់រំ 
យុវជន និង កីឡា លោក ហង់ជួន 
ណារុ៉ន បាន ជំរុញ និង លើក ទឹក- 
ចិត្ត ឱេយ គេូអប់រំ កាយ និងកីឡា 
ចំនួន ២៥១នាក់ ដេល ទើបបាន  
បញ្ចប់ការ សិកេសាផ្នេកគេ ូបងេៀន 
កមេតិ មូល ដា្ឋានឯក ទេស អប់រំ- 
កាយ និង កីឡា ជំនាន់ ទី ២៧ និង 
ជំនាន់ ទី ២៨ នេ វិទេយាសា្ថាន ជាតិ- 
អប់រំកាយ និងកីឡា នោះ តេវូ 
យក  ចំណេះ ដឹងដេល ខ្លនួ ទទួល 
បាន ទៅ ចូល រួម ជួយ បណ្តះុ- 
បណា្តាល ថា្នាលកីឡា ជំនាន់ កេយ 
នៅ តាម គេះឹ សា្ថាន សិកេសានានា 
ក្នងុ  បេទេស  កម្ពជុា។ 

 ក្នងុ ពិធី បេគល់ សញ្ញាបតេ  ជូន 
គេ ូបងេៀន កមេតិ មូល ដា្ឋានឯក- 
ទេសអប់រំកាយ និង កីឡា ជំនាន់- 
ទី ២៧ (ឆ្នា ំ២០១៨-២០១៩) 
និង ជំនាន់ ទី ២៨ (ឆ្នា ំ២០១៩-
២០២០) សរុបចំនួន ២៥១នាក់ 
កាល ពី ពេកឹ ថ្ងេ ពុធ  លោក ហង់ជួន 
ណារុ៉ន បាន ធ្វើ ការ វាយ តម្លេ ខ្ពស់ 
ទៅលើ វិទេយាសា្ថានជាតិ អប់រំ កាយ 
និងកីឡា ដេល  ខិតខំ បេងឹ បេង 
បណ្តះុ បណា្តាល  បានធនធាន- 
មនុសេស ជា គេ ូអប់រំកាយ និង កីឡា 
ទំាង ២៥១នាក់។

លោក រដ្ឋមនេ្តី បាន ថ្លេង  ថា៖  
«ខ្ញុ ំសូម កោតសរសើរ និងវាយ- 
តម្លេ ខ្ពស់ ចំពោះ លទ្ធផល ការងារ 
ថ្មីៗនេះ របស់ វិទេយាសា្ថាន ជាតិ 
អប់រំកាយ និងកីឡា រួមទំាង លោក 

គេ ូ អ្នក គេ ូដេល បានខិតខំ បេងឹ- 
បេង បំពេញ តួនាទី និង ភារកិច្ច 
រៀងៗ ខ្លនួ បេកប ដោយជោគ ជ័យ 
ក្នងុការ ជួយ បណ្តះុ បណា្តាលធន- 
ធាន មនុសេសលើ វិស័យ អប់រំ កាយ 
និងកីឡា ហើយ ពួក គាត់នឹង   
កា្លាយ ជា ធន ធានបេកប ដោយ 
បេសិទ្ធ ភាព និង ដើរសេប គា្នា 
ជាមួយ នឹងគោលនយោបាយជាតិ 
ផេន ការ យុទ្ធសាសេ្ត វិស័យ អប់រំ 
កាយ និង កីឡា និងកំណេ- 
ទមេង់សីុជមេ ការងារ អប់រំកាយ 
និង កីឡា»។

ជាមួយគា្នា នេះ លោក ណារុ៉ន 
បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ គេូៗ ទំាង នោះ  
តេវូ ចូល រួម ជួយ បណ្តះុ ថា្នាល កីឡា 
នៅ តាមគេះឹសា្ថានសិកេសា។  «ខ្ញុំ 
សងេឃឹម ថា លោកគេ ូនិងអ្នកគេូ 
ដេល បាន បញ្ចប់ ការសិកេសា តេវូ 
យក ចំណេះ ដឹង ទទួល បាន នៅ 
ទី នេះ ទៅ អនុវត្ត ដោយ ការ យក- 
ចិត្តទុក ដាក់ ដោយ ផេសារ ភា្ជាប់ 
ជាមួយ  ការហាត់ ហ្វកឹ ហ្វនឺ ក្នងុ 
ការ  លើកកម្ពស់ បេភេទ កីឡា 
ផេសេងៗ នៅ តាម គេះឹសា្ថាន សិកេសា 
នៅ កម្ពជុា គឺ ធ្វើ យា៉ាង ណា  តេវូ  
បណ្តះុ ថា្នាល កីឡាករ កីឡា ការិនី 
ជំនាន់ កេយ ឱេយ បាន លទ្ធផល 
ល្អ ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ- 
កសាង ធនធាន មនុសេស ដោយ 
គុណ ភាព និង បេសិទ្ធ ភាព ដេល 
កា្លាយជា សសរទេូង អភិវឌេឍ បេ-
ទេស  ជាតិ»។

ចំណេក លោក Mikami Ma-
sahiro ឯកអគ្គ រាជទូត បេទេស 

ជបុ៉ន  បេចំា នៅកម្ពជុា ដេល បាន 
ចូល រួម  ក្នងុ ពិធី បេគល់ សញ្ញាបតេ 
នោះ តំណាង ឱេយ អង្គការ JICA 
និងអង្គការ បេះ ដូងមាស បាន 
ថ្លេង ថា៖  «ខ្ញុ ំសូម ចូល រួម អបអរ 
អស់ ពីដួងចិត្ត ដល់ក្មយួៗ ទំាង- 
អស់ គា្នា ដេល បាន សមេច គោល- 
ដៅ សំខាន់មួយ នៅ ក្នងុ ជីវិត របស់ 
ក្មយួៗ ហើយ ខ្ញុ ំជឿជាក់ ថា អ្វ ីដេល 
ក្មយួៗ បានសិកេសា នៅ ក្នងុ វិទេយា- 
សា្ថានជាតិ អប់រំកាយ និង កីឡា 
នឹង កា្លាយជា ទេព េយសមេបត្ត ិដ៏ មាន 
តម្លេ ដេលគា្មោន អ្វ ីអាច មក បេៀប- 
ផ្ទមឹ បាន អី៊ចឹង ក្មយួៗ គួរតេ មាន 
មោទនភាព ចំពោះ អ្វ ីដេល ខ្លនួ 
បានសមេច»។

លោក Mikami Masahiro 
ក៏ មានការ ជឿជាក់ ដេរ ថា គេូ 
អប់រំកាយ  និងកីឡា ទំាង  ២៥១ 
នាក់នេះ នឹង អាច បំពេញ ភារកិច្ច 
ដេល ថា្នាក់ លើបាន ដាក់ ឱេយគឺ ការ- 
ជួយ បណ្តះុ ថា្នាលកីឡាជំនាន់- 
កេយ នៅ តាម គេះឹសា្ថាន សិកេសា។ 
លោក  បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ សងេឃឹម 
យា៉ាង មុតមំា ថា លោក គេ ូអ្នក គេូ 
ទំាងអស់ ដេល កំពុង ជួបជំុ គា្នា នៅ 
ទី នេះ  នឹង បំពេញ ភារកិច្ច និង 
ការទទួល ខុស តេវូរបស់ ខ្លនួ ពេម 
ទំាង ពេយាយាម ជម្នះ រាល់ ឧបសគ្គ 
ដោយ បេើ បេស់នូវ  បទពិសោធ 
និង ចំណេះ ដឹង ដេល អ្នក  ទំាង អស់ 
គា្នាទទួល បាននៅ វិទេយាសា្ថានជាតិ- 
អប់រំកាយ និងកីឡា ហើយ ខ្ញុ ំចង់  
ឱេយ អ្នក ទំាង អស់គា្នា  កា្លាយ ជាគេូ 
ដេលគួរ ឱេយ កោតសរសើរ»៕

តារាចម្រៀងស្រីពហុជំនាញអ្នកនាង
ខាត់សុឃីម។រូបថត ភ្នំុពេញប៉ុស្តិ៍
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