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ខាត់ សុឃីម ក្លាយ ជា ទូតសុច្ឆន្ទៈ ចង្ក្រានស្អាត 
និងសុខភាព ន្រា អង្គករ  SNV...ទំព័រ ១២

កីឡាករិនី Iga Swiatek ជាអត្តពលិក 
ប៉ូឡូញ ទី ១ឈ្នះ ពានធំ  ...ទំព័រ ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

លោកវ៉ាងយីនឹងពិភាក្សា
លើកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ
ទ្វភ្ាគីជាមួយកម្ពជុាក្នងុ
វិស័យនានានិងបញ្ហាតំបន់

កម្ពជុាមានសំណំុរឿង
សមា្អាតប្ក់ចំនួន១៤០
កំពុងតូ្វបានសុើបអង្កត្
និង២២បញ្ជនូទៅតុលាការ

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោក វ៉ាង យី ទី ប្រឹក្រសា រដ្ឋ 
និង ជា រដ្ឋ មន្ត្រី  ការប រទ្រសន្រ សាធា- 
រ ណរដ្ឋ ប្រជាមា និត ចិន  កំពុង បំព្រញ 
ទស្រសន កិច្ច ផ្លវូ ការ នៅ ព្រះ រាជា ណា ច ក្រ -  
កម្ពជុា រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រចាប ់ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  
ទី១១ ដល់ ទី១២ ខ្រ តុលា ដោយ លោ ក 
នឹង ជួប ជាមួយ លោកនាយករដ្ឋ មន្ត្រី 
ហ៊ុន ស្រន លោក ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី   
និង ជា  រដ្ឋ មន្ត្រកីារបរទ្រសប្រ ក់ សុខុន 
និង លោក ឧបនាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហោ 
ណាំហុង។ ន្រះ បើ យោង តាម ក្រសួង 
ការ បរទ្រស។...តទៅទំព័រ  ៤

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នំ  ពៃញៈ  គិត ត្រឹម ខ្រ មិថុ នា ឆ្នាំ  
២០ ២ ០ កម្ពជុា មាន សណំុ ំ រឿង សមា្អា ត  
ប្រក់ ចំនួ ន ១៤០ ដ្រល បាន និង កំពុង 
សុើប អង្ក្រត ខណៈ សំណុំ រឿង ចំនួន  
២២ត្រវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ ដោ យ   - 
មាន ការ ឃាត ់ទកុនងិ បង្កក ទ្រព្រយ មយួ- 
ចំនួនក្នុង នោះមា ន...តទៅទំព័រ  ៣

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន 
ស្រន  ជំរុញ ឱ្រយ អាជា្ញាធរ ដ្រនដី  និង 
ក្រសួង  សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ចាត់វិធានការ 
ចំាបាច់ នានា  ដើម្របី ដោះស្រយ បញ្ហា 
គ្រះ ទឹក ជំនន់  ដ្រល កំពុង កើតមាន 
នាព្រល បច្ចុប្របន្ន នៅតាម បណា្ដា ខ្រត្ត 
មួយចំនួន នៅ កម្ពុជា  ខណៈ លោក ឧប- 

នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីស ខ្រង  ប្របឱ់្រយ អាជា្ញាធរ 
បិទ ចរាចរណ៍ លើ ផ្លូវ ដ្រល លិច ទឹក។

ក្នុង កិច្ចប្រជុំ ព្រញ អង្គ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី  
កាលព្រឹក ថ្ង្រទី៩  ខ្រតុលា  លោក 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី  មាន ប្រសាសន៍ថា ៖       
«ដើម្របី ឆ្លើយ តបនឹង បញ្ហា គ្រះ ទឹកជំនន់ 
ដ្រលបាន និងកំពុង កើតមាន នាព្រល- 
បច្ចុប្របន្ន  ក្រសួង  សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  និង 
រដ្ឋបាល ថា្នាក ់ក្រមជាត ិ ត្រវូបង្កើន ការ- 

យក ចតិ្តទកុ ដាក ់ប្រងុប្រយត័្ន ខ្ពស ់ ដោយ  
ចាតវ់ធិាន ការ ចា ំបាច ់នានា ក្នងុ ការច្រញ-  
ទៅ ជួយ សង្គ្រះ ប្រជាពលរដ្ឋ  តាម- 
ភូមិសាស្ត្រ ដ្រលទទួល ខុសត្រូវ របស់ - 
ខ្លនួឱ្រយ បានទាន ់ព្រល វ្រលា  ធ្វើ យ៉ាងណា 
កាត់បន្ថយ ឱ្រយបាន ជាអតិបរមា នូវ ការ- 
ល ំបាក នងិ ផល ប៉ះពាល ់ដល ់ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិ 
និង អាយុជីវិត របស់ ប្រជា ពល រដ្ឋ»។

ចំណ្រក លោក ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី  ស 

ខ្រង  ដ្រល ក៏ជា ប្រធាន គណៈកមា្មាធិការ 
ជាត ិសវុត្ថភិាព ចរាចរណ ៍ផ្លវូ គោក  នៅ ថ្ង្រ 
ទី១១  ខ្រតុលា  ក៏បាន ណ្រនំា ទៅ អភិបា ល 
រាជធាន-ីខ្រត្ត ឱ្រយបទិ ការធ្វើ ចរាចរណ ៍  លើ 
ផ្លូវ មាន ទឹក លិច ខ្លាងំ  ដើម្របី ការ ពារ គ្រះ- 
ថា្នា ក់ ចរាចរណ៍  និង ការនាំឲ្រយ ខូច ផ្លូវ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ។ លោក បានថ្ល្រងថា ៖«នៅ កន្ល្រង ណា-  
ក៏ដោ យ  សូម អភិបាល រាជធានី- ខ្រត្ត  
ប្រសិនណា ជាលិច...តទៅទំព័រ ២

រដ្ឋាភិបាលដក់ផ្នការវិនិយោគសាធារណៈជិត$១៣ពាន់លានដល់ឆ្នា២ំ០២៣
ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ : រដា្ឋាភិបាល  មាន ផ្រនការ 
ចំណាយ ថវិកា  ប្រហ្រល  ១២, ៧៩៦ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ សម្រប ់ការ វនិ ិយោគ  
សាធារណៈ ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ឆ្នាំ   ( ២០ ២១ -  

២០២៣)  ដោយ រាប់ ទាំង គម្រង  
ដ្រល កពំងុ អនវុត្ត  នងិ គម្រង វនិយិោគ 
សាធារ ណៈ  ថ្ម ី  ជាង ៤ ០០ គម្រង  ដ្រល 
មាន មហចិ្ឆតា   សម្រប ់កសាង គ្រឹះ  ស្រដ្ឋកចិ្ច  
ដ ៏រឹងមំាដោយ ផ្តោត លើ ការកសាង ហ្រដា្ឋា-
រចនា សម្ព័ន្ធ   ក្នុងភាគរយខ្ពស់បំផុត  ។ 

ន្រះ   បើ តាម ព័ត៌មាន ពី  កិច្ចប្រជុំ គណៈ- 
រដ្ឋមន្ត្រី កាល ពីថ្ង្រ សុក្រ ។ 

លទ្ធផល ន្រ កិច្ច ប្រជុំ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី 
ដ្រល ដឹក នាំ ដោយ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រី  ហ៊នុ ស្រន  បង្ហាញ ថា  រដា្ឋា ភបិាល  
ត្រវូ ការ ទនុ វនិយិោគ សាធារណៈ  សរបុ  

១២,៧៩៦ ពាន ់លាន ដលុា្លារ សម្រប ់ 
គម្រង សរុប ចំនួន  ៦២៩ ដោយ ក្នុង 
នោះ ទុន វិនិយោគ  ៨,៣៩៧ ពាន់- 
លាន ដុលា្លារ  សម្រប់ គម្រង ចំនួន   
២០៣ ដ្រល កពំងុ ដណំើរ ការ  នងិ ទនុ 
វិនិយោគ ៤,៣៩៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 

សម្រប់ គម្រង ថ្មី ចំនួន  ៤២៦ ដ្រល 
ជា គម្រង សម្រប ់អនវុត្ត  ក្នងុ ផ្រនការ  
យុទ្ធ សាស្ត្រ អភិ វ ឌ្រឍ ន៍  ជាតិ  ២០១៩-
២០២៣ ឬ គម្រង ថ្មីៗ ។ 

ការវភិាជ  (ការប្រងច្រក)ទនុ វនិយិោគ  
ដល់ គម្រង ទំាង ន្រះ...តទៅទំព័រ  ៨

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ហុ៊ីនស្នប្ប់ឱ្យអាជា្ញាធរ
និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតូ្វចាត់វិធានការចំាបាច់ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាគ្ះទឹកជំនន់

កងទ័ពជួយ សង្គៃះបៃជាពលរដ្ឋ  នៅ ក្នងុ ខៃត្ត មួយ ចំនួន ដៃល បាន ទទួល រងគៃះ ដោយ សារ ជំនន់ទឹកភ្លៀង ។ រូបថត Hun Manet page



មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ មន្រ្ត ីសា លា រាជ  ធានី- 
ភ្នំ ព្រ ញ បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  កម្មក រ 
ប្រមលូ សរំាម ន្រ ក្រមុ ហ៊នុ សុនី-  
ទ្រីប្រ មាណ ជាង ៣០០ នាក់ 
បាន វិលមក ធ្វើ វិញ  តាំងពីថ្ង្រ 
១០  តុលាមក  បុ៉ន្ត្រមា នក ម្មក រ 
ខ្លះ នៅ បន្ត ទាម ទារ នូវ លក្ខ ខណ្ឌ 
ចំនួន ២ ចំណុច ពី ក្រុម ហ៊ុនគឺ  
ប្រ ក់អ តីត ភាព ការ ងា រ និង 
ប្រក់បំ ណា ច់ឆ្នា ំ ខណៈ អាជា្ញា- 
 ធ រ  និ ងក្រុ ម ហ៊ុន ក៏កំពុ ង ប ន្ត 
សម្រ ប ស ម្រួល នៅ ឡើ យ ។

 ការ ចាប់ផ្ដើ ម ចូល ធ្វើកា រ វិ ញ 
ន្រះ   ធ្វើឡើ ង ស្រប ព្រ  ល ដ្រល 
នៅថ្ង្រ ទី១ ០ ខ្រ តុលា នោះ  ក្រមុ- 
ប្រកឹ្រសាអា  ជា្ញាក ណា្តា ល ក៏បានច្រញ  
លិ ខិ តប ញ្ជា  ឱ្រយ ក្រុម កម្ម ក រ ត្រូ វ 
ត្រ ឡ ប់ ចូ ល ធ្វើ ការ វិ ញ  ជាមួ យ 
នឹ ងកា រ ប ងា្ហា ញជំ ហ រ ថា អាចឈប់ 
យ ក ក រ ណី ន្រះម ក ពិចា រ ណា ប្រ- 
សិ ន បើក ម្មក រ មិនអ នុ វត្ត តាម  ។ 

លោក ម៉្រត  មាស ភក្ត ី អ្នក នំា- 
ពាក្រយសាលា រាជ  ធានី ភ្នពំ្រ ញ បាន  
ប្រប់ ភ្នំ ព្រ ញប៉ុ ស្តិ៍ ពី ម្រសិល មិញ 
ថា  រហូត មក ទល់ព្រ ល ន្រះ មា ន 
កម្ម ក រ ប្រមូ ល សំ រាម ជា ង ៣០០ 
នា ក់ ក្នុង ចំណោ មអ្នក ធ្វើកូ ដ- 
កម្ម បា ន ភា្ញាក់រ ឭក  វិល ត្រឡ ប់ 
ចូល បម្រើ កា រ ងារ វិញ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ចំពោះ 
កម្មក រដ្រ ល នៅ បន្ត ធ្វើ ការ តវ៉ា 
សាលាក្រ ុង  និង ក្រ ុម ហុ៊ ន នឹង ប ន្ត 
ធ្វើ ការ ស ម្រប ស ម្រួ ល ជា មួយ  
នឹ ង កម្មក រ ទាំងនោះ  ទៀ ត»។

 អគ្គ ល្រ ខា ធិការ ន្រអ គ្គល្រ ខា- 

ធិ ការ ដ្ឋា នគ ណៈក ម្មកា  រស  ម្រប ់
ដោះ  ស្រយ កូដ កម្ម បាតុក ម្ម 
នៅ តា ម គ្រ ប់មុ ខ ស ញ្ញា ន្រ ក្រ សួ ង 
ការងារ( គ.ក.ប)លោក  ទ្រស 
រុកា្ខា ផល បាន ប្រប់ ភ្នំព្រ ញប៉ុស្តិ៍ 
ម្រសិលមិ ញ ដ្រ រថា  ប្រសិន បើ  
កម្មក រនៅ ត្រមិន ចូល ធ្វើការ 
តាមកា រប ងា្គាប់ ទ្រ  ក្រុម ប្រឹក្រសា- 
អាជា្ញាក ណា្តាល  អាច ទមា្លាក់ ចោល  
ករណីន្រះ  ដោយ មិន  យកម ក 
ធ្វើ ការ ពចិារ ណាទៀ ត ទ្រ ហើយ  
វិធានការ បន្ត  គឺ និយោជ ក ខ្លួន- 
ឯ ង ថា  តើ ត្រូវ ចាត់ច្រង យ៉ា ង 
ម៉្រច  ?ឯភាគី ក្រសួង ការងារ គ្រន់ 
ត្រ ជួយ សម្រប សម្រលួ  បុ៉ ណោ្ណោះ។ 
   លោក ថា៖«ជម្រើស ដ្រល ល្អ គឺ  
ពួក គាត់ ត្រវូ ត្រ បញ្រឈប់ ការធ្វើ- 
កូដក ម្មន្រះ ...យក ល្អ វិធីដ្រល 
ដំណើរការ ដោយ សន្តិវិ ធី គឺ ពួក- 
គាត់ អាច រក ម្រធាវី  មកជជ្រក គា្នា 
ហើយ បន្ត ចូល ធ្វើ ការ វិញទៅ»។ 
   ដោយឡ្រក ចំពោះការប្រ- 
កាស ជ្រើស រី សកម្មក រ ថ្មីរ បស់ 
សា លាក្រុ ង វិញ លោក  ទ្រស 
រកុា្ខា ផល    បានបញ្ជាកថ់ា  គមឺ ិន 
ខុសទ្រ បើគិ ត តាម ច្របាប់ ការ ងារ  
ទាក ់ទង នងឹ ស្រ វប្រ មលូ សរំាម  
ស្រ វម ន្ទីរ ព្រទ្រយ  ឬស្រវ នៅព្រ- 
លាន យន្តហោះ  ដោយ សារ វ 
ជា ស្រ វ សា ធារ ណៈ។ 

លោ ក បាន ពន្រយល ់ថា៖«តា ម 
ន ីតវិធិ ី  ពកួគា តត់្រ ូវ ដ កក់ា រជនូ 
ដណំងឹ ធ្វើ  កដូក ម្មទៅ នយិោជ ក 
រួ ច  ចរចា ផ្ទ្រ ក្នុង  រ ហូត ដល់ឆ្ល ង 
អា ជា្ញាក ណា្តាល រួ ចស្រ ចហើ យ 
ទើប ពួ កគា ត់ មាន សិ ទិ្ធធ្វើ កូ ដ កម្ម  
ដោ យសា រ ត្រ ទាំងន្រះ ជា ស្រ- 

វសា ធារណៈ ។ ព្រ ល ខ្លះ សហ- 
ជី ពក៏ បំ ពា ន ច្របាប់ដ្ររ គាត់ ដឹ ង 
ច្របា ប ់ ប៉នុ្ត្រ គា ត ់នា ំកម្ម ក រ ខសុ ។ 
កូដ កម្ម ៗ  ទៅ  បុ៉ន្ត្រ មិន ត្រ ូវ ឱ្រយ ស្ទះ 
ស្រវ  ជាសា រវន្តពាក់ ព័ ន្ធ នឹង ស្រ- 
វសា ធា រ ណៈ ទ្រ  ទោះ បជីា ម ិន 
ទាន់ មាន ប្រកា សបញ្ជា ក់ ក៏ដោ យ  
ប៉ុន្ត្រ នៅ ក្នុង ច្របា ប់ ការ ងារគឺ  
មា ននិ យ យ » ។ 

លោ កបាន លើក ជាឧ ទា ហរណ៍ 
ថា ក្នុង មន្ទី រ ព្រ ទ្រយឯក ជនមួយ 
បើព្រ ទ្រយ ចង់ ធ្វើកូ ដកម្ម ខណៈ  
មានអ្ន កជំងឺ សា្នាក់ នៅ នោះ  គឺពួក- 
គាត់មិ ន អាច រត់ចោ លអ្នក ជំងឺ 
ម កធ្វើ កដូ កម្មទ្រ ។ វដចូ គា្នានងឹ 
ស្រវប្រ មូល សំរា ម ន្រះ ដ្ររ។

ស្រដៀងគា្នាន្រះ លោក  ម្រ- 
ធាវី លី ច័ន្ទ តុលា  ក៏ធា្លា ប់  បា ន 
ពន្រយល ់ប្រ ប ់ភ្នពំ្រ ញប៉ ុស្តិ៍ ដ្ររថា   
ក្រ ុម ហ៊នុ ផ្តល ់ស្រ វ ជា សារ វន្ត គ ឺ
ច្របាប់ អ នុ ញ្ញា តឱ្រយ និ យោ ជ ក មាន 
ស ិទ្ធ ិក្ន ុងកា រ ជ្រើ ស រ ីស កម្ម ក រ ថ្ម ី

មក ជ ំន ួស ក ម្ម ករដ្រ លជា ក ូដ ករ 
ន្រះ ។  ក រណី ដ្រ ល ផ្អា ក កា រ ផ្គត់ ផ្គ ង ់ 
ស្រ វ មាន កា រ ប៉ះពាល ់ទៅ ដល ់
សណា្តា ប់ ធា្នាប់   ឬ សុ ខភា ព សា- 
ធា រ ណៈនោះ គឺ គ្រ អា ច ជ្រើស- 
រី ស បុ គ្គ លិក ជំ នួ សបា ន។

 យ៉ាង ណា ក្ដី លោក មុី ផន 
អ គ្គល្រខា ធិកា រន្រ សហ ជីព វិ ស័ យ 
ទ្រស ចរណ ៍ន្រក្រមុហ៊នុសុនីទ្រ ី
បាន ឱ្រយ  ដឹ ងដ្ររថា កម្មករភាគ- 
ច្រើន មិន ទាន់ បានចូលធ្វើ-  
ការវិញទ្រ ដោយ សារ ពួក គាត់ 
នៅ ទាម ទារ ឱ្រយ បានយ៉ាងហោច 
ណាស់ ២ចំ ណុ ចគឺ  ប្រក់ អ តី ត - 
ភា ព  និង ប្រក់បំ ណា ច់ឆ្នា ំ។ប្រ-  
សិន បើ ក្រមុ ហុ៊ន យល់ ព្រម កម្ម-  
ក រនឹ ង វិល ចូលធ្វើការ ងារ  វិញ។

លោកថា៖ «អ្នក ដ្រល ចូល 
ទៅ ធ្វើ ការវញិ គកឺ្រមុ កម្មករ ផ្ន្រក 
បោស បុ៉ន្ត្រផ្ន្រក ប្រមូល  និង អ្នក- 
បើកបរ រថយន្ត ដឹក សំរាម គឺ មិន 
ព្រ មចូល ទ្រ។ ពួក គាត់ បារម្ភ ពី 

ការ បាត់ បង់ ការងារ  បុ៉ន្ត្រ អ្វ ីដ្រល 
គាត់ បារម្ភ បំផុត គឺ ការ បាត់ បង់ 
អតីត ភាព ការងារ ដ្រលខំតសូ៊ 
ជាមួ យ  ក្រមុ ហុ៊ន យូរ ហើយ។ គាត់ 
ទាមទា រ   ឱ្រយ ដោះ ស្រយ   ប្រក់  
អ តតី ភា ព  កា រ ងារ  ព ី ឆ្នា ំ  ២ ០០ ៨ 
ដល់ ក្រយ ឆ្នាំ ២០១៩»។

គួររំ ឭក ផ ងដ្ររថា កម្មករ ប្រ- 
មូល សំរាម ក្រមុ ហុ៊ន សីុនទ្របីាន  
ចាប់ផ្ដើមធ្វើ កូដកម្ម ថ្ង្រ ទី២ 
ខ្រតុលា រហូត មក ទល់ ព្រលន្រះ  
ដោយ ស្នើ ឱ្រយក្រមុ ហ៊ ុន ដោះស្រយ  
នូ វ៥ ចំណុច  រួម មាន ប្រ ក់បំ- 
ណា ចអ់ត ីតភា ព កា រងារ ប្រក-់ 
សំ ណ ងជំ ងឺ ចិ ត្ត  ប្រក់ ជួ ស ការ- 
ជូ ន ដំណឹ ង មុ ន  ប្រក់ខ្រចុងក្រយ  
និង ការ ឈ ប់ សម្រ ក ប្រចាំឆ្នាំ 
ដ្រ លនៅស្រ ស សល់។

ជំុវិញក រណីកូដក ម្មន្រះ កាល- 
ពី សបា្តាហ៍ មុន នាយកដ្ឋា ន វិ វ ទ- 
ការ ងា រ ន្រ ក្រ សួ ងកា រងា របាន 
ព្រមា ន  ប្រ ធា នស ហ ព័ ន្ធ សហ- 
ជី ព ក ម្ម ក រ និ យោ ជិត វិ ស័ យទ្រ ស- 
ចរណ៍ កម្ព ុជា(CTWUF)លោ ក 
ទូ ច  កុ សល  ឲ្រយប ញ្រឈប់ ញុះ ញ ង់  
កម្ម ករ ធ្វើកូ ដក ម្មខុ ស ច្របាប់    ដ្រល 
ជាកា រធ្វើ សក ម្មភា ព ផ្ទុយពី 
លក្ខ ន្តិ កៈ រប ស់ ស ហព័ន្ធ    ប៉ុន្ត្រ 
ត្រូវ បាន  លោក ទូច  កុ សល   
ប ដិស្រ ធ និង ទាម ទារ ឱ្រយ ក្រ- 
សួង បងា្ហាញ ភ័ ស្តុតា ង ពីកា រ- 
ចោ ទ ប្រកាន់លោកន្រះ។ 

កប៏៉នុ្ត្រ លោ ក  ទ្រ ស រកុា្ខា ផល 
បាន បញ្ជាក់ ថា សិទ្ធិ ទាម ទា រ 
មិន ខុ ស ទ្រ  បុ៉ ន្ត្រ នីតិ វិ ធី ន្រ ការ ដឹ ក- 
នាំ ឱ្រយពួ ក គា ត់ អនុវត្ត គឺខុស ។ 

លោ ក បានថ្ល្រ ងថា៖ «ក ម្ម ក រ 

មិ នច្រះច្របា ប់ទ្រ   ប៉ុ ន្ត្រ អ្នក ផ្រស្រ ង 
បាន ដឹ ក នំាធ្វើឱ្រយមា នកា រ គ ណនា 
ច្រ ញតួ ល្រ ខផ្រស្រ ង។ មុន នឹង 
មាន កា  រ  ព្រមាន មួយ ៗ  គ្រ មាន  
ទ ឡ្ហកីរណ៍  ច្របាស់ មិ ន បំ ពាន  
ច្របា ប់ និ ងមា ន ភ័ស្ត ុតាង  ទើ ប គ្រ 
ហ៊ា នធ្វើ កា រ ព្រ មាន ។ ព ួក ខ្ញុបំា ន 
ចូ ល ទៅ ជួបក ម្ម ករ  ហើយ ពួក- 
គា ត់ ថា គ្រគិ ត ឱ្រយពួ ក គា ត់ ហើយ 
មា្នាក់ៗ បា នសុ ទ្ធ ត្រ ១មុឺ ន ឯ- 
ណោះ ។  គ្រ នោះ មិន មា ន អ្ន ក- 
ណា ក្រ ពី ស ហជី ព » ។  

 លោ ក ថា ក្រុម ហ៊ុន  មិ ន ទា ន់ 
ផ្តា ច់ កិច្ច ស ន្រយា ពួ កគា ត់ ទ្រ 
ហើយ បើពួ ក គា ត់ទា ម ទារផ្តា ច់ 
កិ ច្ចស ន្រយា គឺ មាន ន័ យ ថា  ពួ ក គាត់ 
រំលា   យ  កិ ច្ច ស ន្រយាដោ យខ្ល ួន ឯង។ 
បើ ដូច ន្រះ គឺ ពួ ក គា ត់ ទ ទួ ល 
បាន ត្រ ប្រ ក់ ខ្រចុ ង ក្រ យ  និ ង 
លុយ ជួ ស កា រឈ ប់ សម្រក ប្រ- 
ចាំឆ្នាំ ដ្រ លនៅ ស ល់ប៉ុ ណោ្ណោះ ។  

 យ៉ាង ណា ក្ដី កា ល  ពី ថ្ង្រ សៅ រ៍ 
ចុង សបា្ដាហ៍មុ ន CTWUF 
បាន ច្រញ ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ 
មួយបញ្ជាក់ ពី ជំហរ ថា ខ្លួនចង់ 
រក ដំណោះ ស្រ យ ឱ្រយ បាន ឆប់ 
ដើម្របី ឱ្រយ កម្មករ និយោ ជិត បាន 
ចូល បម្រើ ការងារ វិញ។

សហ ព័ន្ធ ន្រះ បា ន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «CTWUFគា្មាន គោល បំ- 
ណង  ធ្វើ ឱ្រយ ប្រជា ព លរដ្ឋ រស ់នៅ 
ក្នុង រាជ ធានីភ្នំព្រញ មាន កា រ- 
លំបាក ណា មួយ ឬ ក៏ ធ្វើ ឱ្រយ រាជ- 
ធានី ភ្នពំ្រញ ធំុក្លនិ និង  ស្ទះសំរាម  
នោះ ទ្រ។ យើង បាន ព្រយាយម 
ចូលរួម អស់ ពីលទ្ធភាព ដើម្របី ដោះ- 
ស្រយ វិ វ ទន្រះ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រចន្ទ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

តពីទំព័រ១... ហើយ មើល ផ្លូវ មិន ឃើញ 
អាច ថា ៣-៤ តកឹ ឡើង  អាហ្នងឹ សមូ ឱ្រយ បទិ    
ចរាចរណ៍ កុំឱ្រយ ធ្វើ ដំណើរ។ ព្រះ វ មាន 
ហនិភ័យ ២យ៉ាង ទី១គឺ ជីវិត មនុស្រស អា- 
ហ្នឹង ធំ ណាស់  ទី២ ទៀត វ ខូច ផ្លូវ ថ្រម» ។

តាម រយៈការជំរុញ របស់ លោក ហ៊ុន 
ស្រន  និង លោក ស ខ្រង  អំពី វិធានការ  
ខាង លើន្រះ  លោក ម៉ា ធនិន  អភិបាល 
ខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រ 
ម្រសិលមិញថា  នៅ ព្រលន្រះ  លោក កំពុង 
ដឹកនាំ កមា្លាំង បញ្ជាការ ឯកភាព ខ្រត្ត  ចុះ- 
បិទ កំណាត់ ផ្លូវ មួយចំនួន ក្នុង ខ្រត្ត ដ្រល 
រង ការជន់លិចក្នុង នោះ មាន កំណាត់ ផ្លូវ- 
ជាតិ ល្រខ ៥ផង ដ្ររ។ ក្រពី ការបិទ ផ្លូវ 
លោក កប៏ាន ដកឹនា ំកមា្លាងំ  ចុះ អន្តរាគមន ៍
ជយួដល ់ពលរដ្ឋ  តាមរយៈ ការរៀប ច ំ ដកឹ- 
ជញ្ជនូ បាវ ខ្រសាច ់ រៀប ទប ់ជាទនំប ់ទប ់ទកឹ   
ប្រើ ទូក  កាណូត និង រថយន្ត កង ទ័ព  ដឹក 
ពលរដ្ឋ ដ្រលរងការ ជន់ លិច ដោយ ទឹក- 
ជំនន់  ទៅកាន់ ទីទួល មាន សុវត្ថិភាព។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ខណៈ ន្រះអាជា្ញាធរ យើង  
កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ទឹក នៅ ឡើយ។ យើង 

កពំងុ បន្តចុះ ត្រតួពនិតិ្រយ អពំ ីសា្ថានភាព ន្រ 
ទឹក ជំនន់  និងសា្ថានភាព រស់ នៅ របស់ 
ប្រជា ជន  និង កំពុង បន្ត ដឹកជញ្ជូន ប្រជា- 
ជន  ទៅកាន់ ទីទួល មាន សុវត្ថិភាព»។

លោកមូល ធន  នាយក រដ្ឋបាល សា- 
លា ខ្រត្ត បាត់ ដំបង ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
សា្ថានភាព ទឹក ជំនន់  នៅ ស្រុក សំពៅ លូន  
និង ផ្ន្រក មួយចំនួន ធំ នៅ ស្រុក ភ្នំព្រឹក 
ទកឹបាន ស្រក ចុះ ។ រឯីនៅ ស្រកុ ករំៀង វញិ  
សា្ថានភាព ទឹក នៅត្រ បន្ត ជន់ លិច ផ្ទះ  
ដំណាំ  សត្វពាហនៈ  របស់ ពលរដ្ឋ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖« អាជា្ញាធរ យើង នៅ 
ព្រលន្រះកំពុង មមាញឹកចុះ ជួយ អន្តរា- 
គមន៍ ពលរដ្ឋ មួយចំនួន មកកាន់ ទីទួល- 
សវុត្ថភិាព នងិ ផ្ដល ់ជនំយួ បឋម ជាស្របៀង  
តង់ កៅស៊ូ  និង ថា្នាំព្រទ្រយ ដល់ ពួក គាត់»។  

បើ តាម លោក មលូ ធន  ដើម្រប ីចៀសវង 
ការ ខចូខាត ផ្លវូ កានត់្រ ធ្ងន ់ធ្ងរ  កណំាត ់ផ្លវូ 
មួយចំនួន នៅក្នុង ទីរួម ខ្រត្ត  រួមទាំង 
កំណាត់ ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ៥ ផងដ្ររ ត្រូវបាន- 
មន្ទរី សាធារណការ នងិ ដកឹជញ្ជនូ  ខ្រត្តបាត-់  
ដំបង  សម្រច បិទ ចរាចរណ៍ រថយន្ត ធំៗ  

ជាបណោ្តាះ អា សន្ន ចាប ់ព ីថ្ង្រទ១ី១  តលុា  
រហតូ ដល ់ទកឹ ស្រក ព ីទ្រងូ ថ្នលអ់ស ់ ទើប 
អនុញ្ញាតឲ្រយ មានការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ជាថ្មី។  

លោក អ៊ុំ រាត្រី  អភិបាល ខ្រត្ត បនា្ទាយ- 
មានជយ័  ថ្ល្រងថា  ជនំន ់ទកឹភ្លៀង  នងិ ទកឹ 
ដ្រល ហរូចាក ់ព ីអូរ ព្រដំ្រន ថ្រ បាន បង្កការ- 
ជន់ លិច លំនៅ ឋាន  ពលរដ្ឋ ក្នុង ស្រុក មា៉ា- 
ឡ្រ  ស្រុក អូជ្រ  និង ស្រុក មង្គល បុរី។ 

លោក ថា ៖«វិធានការ បនា្ទាន់ នៅព្រល 
ន្រះ  គឺ ការ ជួយ អន្តរាគមន៍ គ្រប់ មធ្រយា- 
បាយ  ដើម្របី ជម្លៀស ពលរដ្ឋ រងគ្រះ ច្រញ 
ពីតំបន់ ដ្រល រងការ លិចលង់  ពោល 
គឺយើង ត្រូវ គិតគូរ ពី សុវត្ថិភាព ន្រ ជីវិត 
ប្រជាពលរដ្ឋ ជាមុន»។ 

បើតាម លោក  រាត្រ ី កងកមា្លាងំ ប្រដប-់ 
អាវុធ  មន្ទីរ ជំនាញ   កំពុង បន្តចុះ ពិនិត្រយ 
សា្ថានភាព ទឹក និង អន្តរាគមន៍ ជួយ ពល- 
រដ្ឋ រង គ្រះ ទឹកជំនន់ ហរូ មក ពីលើ តាម អូរ 
ព្រំដ្រន កម្ពុជា- ថ្រ  ដ្រល រស់នៅ ជាប់ អូរ- 
ព្រំដ្រន  ក្នុង ភូមិ សាស្ត្រ ស្រុក មា៉ា ឡ្រ  ឃុំ អូរ-  
ស្រឡៅ និង ឃុំ មា៉ា ឡ្រ។ 

 យោង តាម របាយការណ៍ បឋម របស់ 
គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ គ្រប់ គ្រង គ្រះ- 
មហន្តរាយ  ដ្រល ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាន 

ព ីម្រសលិ មញិ  ជនំន ់ទកឹភ្លៀង ក្នងុ រយៈព្រល 
ជាង ១សបា្ដាហ៍ កន្លង មកន្រះ  បានបង្ក ឲ្រយ 
ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា  ៣ នាក់ សា្លាប់  និង 
ជាង ១ ១០០ គ្រួសារ ទៀត  ត្រូវ បង្ខំចិត្ត 
ជម្លៀស ច្រញ ពី លំនៅ ឋាន របស់ ខ្លួន ទៅ 
កាន់ ទីទួល សុវត្ថិភាព។ 

របាយ ការណ៍ នោះ បានបងា្ហាញថា  គតិ 
ត្រឹម ពី ថ្ង្រទី១  ដល់ ថ្ង្រទី ១០  ខ្រតុលា  
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  បានធ្វើ ឲ្រយ រាជ ធានី -ខ្រត្ត 
ចំនួន ៩ ដ្រល រួមមាន  ភ្នំព្រញ  កណា្តាល  
សា្វាយ រៀង  កំពង់ ឆ្នាំង  ពោធិ៍សាត់  បាត់- 
ដបំង  ប៉្រលនិ  បនា្ទាយ មាន ជយ័  នងិ  ខ្រត្ត 
ស្ទឹងត្រង  រងការជន់ លិច និង ខូចខាត ផ្លូវ- 
ជាតិ  និង ផ្លូវលំ ជនបទ ជា ច្រើន កន្ល្រង 
សរុបជាង ៤៧គីឡូ ម៉្រត្រ។ ប៉ះ ពាល់ 
លនំៅ ឋានប្រជា ពល រដ្ឋ ជតិ ២មុនឺ គ្រសួារ  
ក្នងុ នោះ  ជាង ១ ១០០គ្រសួារ  ត្រវូបាន- 
បង្ខំ ចិត្ត ជម្លៀស ច្រញពី លំនៅ ឋាន របស់ 
ខ្លួន ទៅកាន់ ទីទួល សុវត្ថិ ភាព។ ជាមួយ- 
គា្នាន្រះ  បានជន់ លិច និង ប៉ះ ពាល់ ដំណាំ 
ស្រូវ ជាង ៣៨ ០០០ហិកតា  និង  ដំណាំ 
រួមផ្រសំ ជាង ៣៤ ០០០ ហិកតា ព្រមទាំង 
ជន់លិច សាលា រៀន ៣៣កន្ល្រង។

បើ តាម របាយការណ៍ នោះ  ខ្រត្ត បាត់- 

ដបំង រង ការជន ់លចិ  ប៉ះពាល ់លនំៅឋាន 
ពលរដ្ឋ  និង រងការ ខូចខាត ហ្រដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ ធ្ងន់ ធ្ងរជាង គ្រ។ ក្នុង នោះ 
ពល រដ្ឋ  ៤៩៨គ្រួសារ  ក្នុង ចំណោម          
៨ ០២៤ គ្រសួារ  ត្រវូបាន អាជា្ញាធរ ជម្លៀស 
ទៅកាន់ ទីទួល សុវត្ថិភាព  ដោយសារ 
លំនៅ ឋាន របស់ ពួកគាត់ រងការ ជន់លិច 
ធ្ងន់ ធ្ងរ។  ខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់  មាន ពលរដ្ឋ 
២៧៩គ្រួសារ  ក្នុង ចំណោម ៧ ១៧១ 
គ្រសួារ  ត្រវូបាន អាជា្ញាធរ ជម្លៀស ទៅកាន ់
ទីទួល សុវត្ថិ ភាព។  ខ្រត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  
មាន ពលរដ្ឋ២៨៥គ្រួសារ  ក្នុង ចំណោម  
១ ២៥៥ គ្រសួារ ត្រវូបាន អាជា្ញាធរ ជម្លៀស 
ទៅកាន ់ទ ីទលួ សវុត្ថ ិភាព។ ខ្រត្ត មយួចនំនួ 
ទៀត រង ផល ប៉ះពាល់ តិចតួច ប៉ុណោ្ណោះ។

 លោកឃុន សុខា  អ្នក នាំពាក្រយ គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិ គ្រប់ គ្រងគ្រះ មហន្តរាយ  
ថ្ល្រងថា  ជំនន់ ទឹក ភ្លៀងជាទូទៅ មិន បង្ក 
ការ  ខូចខាត ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ ទ្រ  ហើយ ការ-
លិច លង់ ក៏មាន រយៈព្រល មិន យូរ ដ្ររ។ 

លោក បានបញ្ជាក ់ថា៖ «បើ យើង មនិ 
គិតគូរ រក្រសា ទឹក ទុក នៅព្រល ន្រះ ទ្រ  
យ៉ាងយូរ  នៅ ពាក់ កណា្តាល ខ្រវិច្ឆិកា 
ខាងមុខ នឹង អស់ ទឹក ភ្លៀង»៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រហុ៊ីន ស្រន...

កម្មករក្រមុហុ៊នសីុនទ្រជីាង៣០០នាក់ចូលធ្វើការវិញ ឯការសម្របសម្រលួនៅបន្ត

លោក ឃួង សេង ពេលជួបកម្មករពីថ្ងេ១០តុលា។ រូបថត លោក ឃួង ស្រង
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អាជ្ញាធរមីនប្រាប់គ្រាប់
ប្រាតិបត្តកិរឲ្រាយមានវិធាន-
ការការពារក្រាយប្រាទះ-
ឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទះុ

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ គៃប់ មីន និង គៃប់ 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ មួយ ចំនួន 
តៃូវ បាន បៃទះ ឃើញ ក្នុង ពៃល  
នងិ កៃយ ពៃល ទកឹ ជនំន ់ដោយ- 
សារការ ហូរ ចៃះ ដី  រសាត់ មក ពី 
តបំន ់ ដៃល មាន មនី បៃឆងំ មនសុៃស  
មនី បៃឆងំ រថកៃះ  នងិ សណំល ់
ជាត ិផ្ទុះ ព ីសង្គៃម ជាចៃើន បៃភៃទ ។ 
កៃយ ព ីឃើញ គៃប ់បៃបនៃះ អា- 
ជា្ញា ធរ មនី បៃប ់គៃប ់បៃតបិត្តកិរ ឱៃយ 
មាន វិធានការ ទប់ សា្កាត់ គៃះ ថ្នាក់ ។

លោក លី ធុជ  ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី 
ទទួល បន្ទុក បៃសកកម្ម ពិសៃស  
អនុបៃធាន ទី១  នៃ អាជា្ញាធរ មីន  
បាន ធ្វើ ការណៃនា ំស្ត ីព ីការ ពងៃងឹ 
វិធាន ការ ការពារ  និង ទប់ សា្កាត់ 
គៃះ ថ្នាក់ ដោយ សារមីន  និង 
សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ក្នុង 
ពៃល នងិ កៃយ ពៃល គៃះ ទកឹ- 
ជំនន់។ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ បាននូវ 
គៃះថ្នាក់ ដោយសារ មីន  និង 
សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម  ក្នុង 
ពៃល និង កៃយ ពៃល គៃះ ទឹក- 
ជំនន់  លោក  លី ធុជ  បានណៃ នាំ  
ដល ់គៃប ់គណៈកមា្មាធកិារ សកម្ម- 
ភាព មនី ខៃត្ត  គៃប ់បៃត ិបត្តកិរ  អបរ់ ំ
កាត់ បន្ថយ គៃះថ្នាក់ ដោយសារ 
មនី  នងិ សណំល ់ជាត ិផ្ទុះ ព ីសង្គៃម  
ឱៃយ ពងៃឹង នូវ វិធានការ ការ ពារ  និង 
ទប់ សា្កាត់ គៃះ ថ្នាក់ នៃះ។

លោក ថ្លៃង តាមរយៈ សៃចក្តី- 
ណៃនាំ នៃះថ ៖«គៃប់ បៃតិបត្តិករ  
និង អង្គ ការ ពាក់ព័ន្ធ  តៃូវ ចូលរួម 
សហការ ដោយ បន្ត តាម ដាន ជា- 
បៃចាំ នៅតាម ទីទួល សុវត្ថិភាព  
និង កន្លៃង ទំនាប នានា  ដៃល 
បៃជាពលរដ្ឋ សា្នាក់នៅ  និង ឆ្លង- 
កាត់  ដើមៃបី បញ្ចៀស គៃះថ្នាក់ 
ដោយសារ មនី  នងិ សណំល ់ជាត-ិ 
ផ្ទុះ ពី សង្គៃម»។

បើ តាម សៃចក្តី ណៃនាំ នោះ  
លោក  បៃប់ ឱៃយ ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ 
ជាបៃចា ំដល ់បៃជាពលរដ្ឋ  សសិៃសា- 
នុសិសៃស  កុមារា -កុមារី  ឱៃយមាន ការ- 
បៃុង  បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ពី គៃះថ្នាក់ 
ដោយ សារ មនី  នងិ សណំល ់ជាត-ិ 
ផ្ទុះ ព ីសង្គៃម។ ពៃល បៃទះ ឃើញ  
គៃប់ ទាំងនោះ  សូម រាយការណ ៍
មក អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន  មៃភូមិ  
មៃឃុ ំ ឬ បៃតបិត្តកិរ បោស សមា្អាត 
មីន ដៃល នៅ ទី នោះ ជាបនា្ទាន់  
ដើមៃបី យក គៃប់ ទាំង នោះ ទៅ 
កម្ទៃច ចោល។

លោក លី ធុជ  បន្ថៃម ទៀតថ ៖ 
« តៃូវ រៀបចំ ខ្លឹមសារ ផៃសព្វផៃសាយ  
និង ផលិត ជា...តទៅទំព័រ ៥

តពទីពំរ័ ១...សំណំុ រឿង ចំនួន ៥ តៃវូ បាន 
ជំនំុ ជមៃះ រួច ហើយ។ នៃះ បើតាម ការ ផៃសាយ  
របស់ កៃសួង ព័ត៌ មានកាល ពី ថ្ងៃ  ទី ៨ ខៃ តុលា  ។ 

បើតាម ការ ផៃសាយ របស់ កៃសួង ព័ត៌មាន  
ដៃល បា ន ដក សៃង់ សម្ត ីលោក ឱម យិុន ទៀ ង 
បៃធាន អង្គភាព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  បាន 
ឱៃយដឹង ថ រាជ រដា្ឋា ភិបាល បាន កំណត់ ឱៃយ 
កៃសួង-សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ តៃវូ គៃប់ គៃងចាត់ - 
ចៃ ងនិង រឹ ប អូស ផល នៃ បទ ល្មើស ឱៃយ បានទា ន់  - 
ពៃល វៃលានិង មាន បៃសិទ្ធ ភាព ដើមៃបី ឆ្លើយ- 
តប តាម សំណើ របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជា តិ 
បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ និង កៃុម អង្គការ 
អាសីុ-បា៉ាសីុ ហ្វកិ  (APG)។  បើតាម លោក 
យុិន ទៀង  កៃមុ អង្គការ អាសីុ-បា៉ាសីុ ហ្វកិ បា ន 
តមៃវូ ឱៃយ កម្ពជុា អនុវត្ដនូវ ២ ចំណុច  ដៃល ទី ១ 
គឺ ការ ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព មនៃ្ដ ីនគរបាល 
យុត្ដធិ ម៌ ការ កំណត់អ ត្ដ សញ្ញាណ ទៃពៃយ ពាក់ - 
ព័ន្ធ បទ ល្មើស ការ គៃប់ គៃងចាត់ ចៃងនិង រឹប- 
អូស ផល នៃ បទ ល្មើសនិង ទី ២បង្ហាញ កំណើ ន 
នៃការ ឃាត់ ទុក ការ បង្កក  និង រឹប អូស ផល 
នៃ បទ ល្មើស មធៃយោ បាយ បៃពៃតឹ្ដ បទ ល្មើស 

ឬ ទៃពៃយ សមៃបត្ដ ិដៃល មាន តម្លៃ ស្មើ ដើមៃបី ឱៃយ 
កម្ពជុា ចៃញ ពី បញ្ជ ីបៃផៃះ។ ចំណុច ទំាង ២ 
នៃះ លោក  យុិន ទៀង  បញ្ជាក់ ថ កម្ព ុជា 
បាន ខិតខំ អនុវត្ដ  តាម រយៈ ការ បង្កើន សមត្ថ- 
ភាព ឃាត់ ទុក បង្កក និង រឹប អូស ទៃពៃយ 
សមៃបត្ដ ិនៃ បទ ល្មើស  ទោះបី ជានៅ មាន ការ- 
ខ្វះ ខាត យន្ត ការ មួយ ចំនួន ក៏ដោយ  ។

លោក  ថ្លៃង ថ៖«រាជ រដា្ឋាភិបាល បាន ដាក់ 
ជូន ទៅ រដ្ឋសភាអ នុម័ត ជា បន្ដ បនា្ទាប់។ អី៊ចឹ ង 
គិត មក ដល់ ថ្ងៃ នៃះ យើង មាន ចៃបាប់ មូល ដា្ឋា ន 
សឹង តៃគៃប់ ហើយ ដៃល តមៃូវ ឱៃយ យើង 
ដំណើរ  ការ និង ទិដ្ឋភាព កិច្ចការ ចៃបាប់  បាន 
បំពៃញ អស់ ហើយ អត់ មាន នៅ សល់ ទៃ 
បុ៉នា្មាន ចំណុច ដៃល គៃ បាន តមៃវូ  ហើយ ថ្ងៃ 
នៃះ  យើង បាន រៀន សូតៃ អំពី យន្ដ ការ ថ្មទីី ២ 
ការ បៃងឹ បៃង របស់ យើង ក្នងុការ ចូល រួម- 
ចំណៃក ជាមួយ អន្ដរ ជាតិ   និង សកល លោក 
ទំាង មូល ក្នងុការ បៃឆំង ការ សមា្អាត បៃក់ 
និង ហិរញ្ញ បៃបទាន ភៃរវ កម្ម »។

ចំពោះ ការ បៃឆំង ការ សមា្អាត បៃក់ និង 
ហិរញ្ញបៃបទាន ភៃរ វកម្ម (AML/CFT) 

កម្ពជុា តៃវូ ទទួល រង ការ តៃតួ ពិនិតៃយ ការ អនុវ ត្ត 
ពីកៃមុ ការ ងរ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ(FATF) តាម រយៈ 
កៃមុ អាសីុ បា៉ាសីុ  ហ្វកិ(APG)នៅឆ្នា ំ២០១ ៧ ។

 លទ្ធ ផល នៃការ តៃួត ពិនិតៃយ ទាំង ២ 
(ការ តៃតួ ពនិតិៃយ ការ អនវុត្ត  UNCACនងិ  
AML/CFT)  បង្ហាញ ថ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ គៃប់  គៃង ការចា ត់ចៃ ង និងការ រឹប- 
អូស ផល នៃ បទ ល្មើស នៅ កម្ពុជា  មាន 
ការ ខ្វះខា ត មយួចនំ ួន ទា ក ់ទង នងឹនតី-ិ 
វធិកីារយល ់ដងឹនងិ ការ អនវុ ត្ត ការ ឃាត-់ 
ទកុ ការ បង្កក នងិ ការ របឹអសូ ផល នៃបទ- 
ល្មើស នៅ មាន កមៃិត។ នៃះបើ តាម ការ- 
ផៃសាយ របស់ freshnews។

ថ្លៃង បៃប់ ភ្ន ំពៃ ញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពីមៃសិល មិញ 
អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង យុត្ត ិធម៌ លោក ជិន  
មា៉ាលីន បញ្ជាក់ ថ  ការ គៃប់ គៃងការ ចាត់ ចៃង 
ការ រឹប អូស ផល នៃ បទ ល្មើសក្នងុ ពៃល កន្លង- 
មក ជាទូទៅ កម្ពជុា ធ្វើទៅ តាម បញ្ញត្ត ិចៃបាប់ 
ដៃល មាន នៅ តាម វិស័យ នីមួយ ៗ   ។

លោក មា៉ាលីន ថ្លៃង ថ ៖«បើ បទ ល្មើស 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ទូទៅ អាហ្នងឹ នៅក្នងុ កៃម- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ពិសៃស គឺ 
ធ្វើ តាម ចៃបាប់ ពៃហ្ម ទណ្ឌ ពិសៃស ទៅ តាម 
វិស័យ នីមួយៗ  យើង មាន បញ្ញត្ត ិចៃបាប់ របស់ 

យើង  គៃប់ វិស័យ ទំាង អស់ បុ៉ន្តៃ ចំាបាច់ តៃវូ 
តៃ ធ្វើ ទំនើប កម្ម អាច មាន ការ ធ្វើវិ សោធន- 
កម្មឬក៏រៀបចំ ចៃបាប់ ថ្ម ីបន្ថៃម ទៀតដើមៃបី ឆ្លើ យ - 
តប ទៅ នឹង ការ វិវឌៃឍ នៃ សង្គម យើង នា ពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ »។

លោក សន ជ័យ បៃធាន អង្គការ សម្ពន័្ធ- 
គណនៃយៃយ ភាព សង្គម កម្ពជុា  យល់ ឃើញ 
ថ ការ គៃប់ គៃង ចាត់ ចៃង រឹ ប អូស ផល នៃ 
បទ ល្មើសនៅ កម្ពជុា ហាក់ ដូច ជានៅ មិន ទា ន់ 
មាន យន្តការ ណាមួយ ឱៃយបាន គៃប់ គៃន់ នៅ 
ឡើយ ទៃជាពិសៃស គឺនិរន្ត រភាព នៃ មធៃយោ - 
បាយ ដៃល រឹប អូស បាន ។ លោក ថ្លៃង ថ៖  
« ខ្ញុចំង់ ឱៃយមា ន គោល ការ ណ៍ណា មួយ  ដៃល 
អាច កំណត់ នូវ មធៃយោ បាយ នៃការ ធ្វើបទ- 
ល្មើស យក មក ជា របស់ រដ្ឋ បៃើបៃស់ ឱៃយមាន 
និរន្តរ ភាពធ្វើយ៉ាង ម៉ៃច ឱៃយ មាន ការ បៃើ បៃ ស់  
ទៅបៃកប ដោយ បៃយោជន៍ ដល់ សង្គម   » ។

លោក ជ័យ  ចង់ ឱៃយ  មាន ការ ពិនិតៃយ មើល 
ឡើង វិញ ចំពោះ សមា្ភារ  វត្ថុ ឧបករ ណ៍ 
បៃើបៃស់ ផៃសៃងៗ ដៃល រឹប អូសបាន ពីបទ- 
ល្មើស ដៃល មិន តៃវូ ដុត បំផ្លាញ ចោល នូវ 
របស់ណា ដៃលអាច បៃើជាបៃ យោជន៍ បាន 
សមៃប់ សង្គម  គួរ យក ទៅ បៃើ បៃស់ឱៃយ 
ចំគោល ដៅ និង មាន តមា្លាភាព ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សខុាភបិាល 
អពំាវនាវ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ មានការ- 
បៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ ការ ពៃយោ- 
បា ល ជំងឺ «ឈាម ស សុី ឈាម- 
កៃហម» តាម បៃប បរុាណ ខ្មៃរ នៅ 
សៃុក សា្វាយជៃំ  ខៃត្ត សា្វាយរៀង  
ដោយ កៃសងួ អះអាងថ  ជាការ- 
ឃោសនា  កុហក  បោកបៃស់ 
របស ់គៃ ូបរុាណ ខ្មៃរ  ហើយ កប៏ាន- 
បិទ ទីតាំង ពៃយោបាល ជំងឺ នោះ  បើ- 
ទោះប ីអ្នក ជងំ ឺ នងិ ភាគ ីពៃយោបាល 
ជំងឺ  អះអាង ថ  មិនមៃនជា ការ- 
បោក បៃស់ ក្តី។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល ចុះ ថ្ងៃទី៩  
ខៃតលុា  ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ទទលួ- 
បាន  ពី មៃសិលមិញ  បាន បដិ សៃធ  
និង ចៃនចោល ទាំងសៃុង នូវ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត  មិន តៃឹមតៃូវ លើ 
បណា្ដាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក  ដៃល 
បង្ហាញ ពី សកម្មភាព ពៃយោ បាល 
របស់ គៃូខ្មៃរ លើ ជំងឺ ឈាម ស សុី- 
ឈាម កៃហម ជាសះ សៃបើយ ១០០  
ភាគរយ  នៅ ភូមិ ពៃ បនា្ទាយ  ឃុំ 
សា្វាយ យ  សៃុក សា្វាយ ជៃំ  ខៃត្ត 
សា្វាយរៀង  ដោយ ការបៃើ ម្ជលុ ចាក ់   
មៃមដៃ ចៃបាច់ យក ឈាម ចៃញ ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បន្តថ  
ការពៃយោបាល ជំងឺ ឈាម ស សុី- 
ឈាម កៃហម  គ ឺតមៃវូ ឱៃយ មានការ- 
ពៃយោបាល ១ តាមបៃប វិទៃយោ សា ស្តៃ  
បច្ចៃកទៃស ពៃទៃយ  ដោយ គៃូពៃទៃយ 
មាន ជំនាញ តៃឹមតៃូវ  មិន តមៃូវ ឱៃយ 
ធ្វើការ ពៃយោបាល តាមបៃប បុរាណ 
ណាមយួ ដៃល មនិ តៃមឹ តៃវូ  ដោយ 

ពុំមាន ការទទួល សា្គាល់ ពី កៃសួង 
សុខាភិបាល ឡើយ។ 

កៃសងួ បាន អពំាវនាវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ទាំងអស់  សូម បៃុងបៃយ័ត្ន ឱៃយ 
បាន ខ្ពស ់ក្នងុការ ពៃយោបាល ជងំ ឺនៃះ  
នងិ មនិតៃវូ ជឿ តាម ការឃោ សនា  
ភូតភរ  កុហក  បោកបៃស់ របស់ 
គៃូ បុរាណ ទៃ ពៃះ អាចធ្វើ ឱៃយ 
មានការ ចម្លង រោគ យ៉ាង សាហាវ 
បំផុត  ដូចជា  ជំងឺ អៃដស៍  ជំងឺ 
រលាក  ថ្លើម បៃភៃទ បៃ  និង រលាក 
ថ្លើម បៃភៃទ សៃ ព ីមនសុៃស មា្នាក់ ទៅ 
មនុសៃស មា្នាក់ទៀត  ដោយ មិនដឹង 
ខ្លួន ចូលទៅ ក្នុង រាងកាយ របស់ 
មនុសៃស  និង អាច ធ្វើ ឱៃយ បាត់បង់ 
អាយុ ជីវិត តាមរយៈ ការចម្លង 
មៃរោគ នៃះ។ ដចូ្នៃះ កៃសងួស្នើ ឱៃយ  
អាជា្ញាធរ មាន សម ត្ថកិច្ច ខៃ ត្ត 
សា្វាយ រៀង  ចាត់ វិធានការ យ៉ាង 
តឹងរុឹង  និង មុឺងមា៉ាត់ បំផុត ចំពោះ 
គៃូ បុរាណ ខ្មៃរ មា្នាក់ នៃះ។

លោក កៃរ រដា្ឋា  បៃធាន មន្ទីរ- 
សខុាភបិាល ខៃត្ត សា្វាយរៀង ថ្លៃង 
ពី មៃសិលមិញ ថ  អាជា្ញា ធរមាន- 
សមត្ថ កិច្ច  និង មន្តៃី ជំនាញ នៃ 
មន្ទរី សខុា ភបិាល ខៃត្ត សា្វាយរៀង  
បាន ចុះទៅ ចាត់ វិធានការ ចំពោះ 
គៃ ូបរុាណ ខ្មៃរ  ដៃល ពៃយោបាល ជងំ ឺ
ឈាម ស សុី ឈាម កៃហម រួច - 
រាល់ កាលពី ថ្ងៃទី១០  ខៃតុលា ។ 
សមត្ថកិច្ច បាន ដកហូត វត្ថុតាង  
និង សមា្ភារ មួយចំនួន ដៃល បមៃើ 
ឱៃយ ការពៃយោ បាល ជ ំងឺ នៃះ  ពៃមទាងំ 
តមៃូវឱៃយ ធ្វើកិច្ច សនៃយោ ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាកថ់ ៖«វធិ ីពៃយោបាល 
របស់ គាត់  គឺ បង្ក ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ចំពោះ ការចម្លង មៃរោគ សាហាវ 

នានា។ អ៊ីចឹង យើង មិនអាច អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ គាត់ ពៃយោបាល បៃប នៃះ 
ទៀត ទៃ ដើមៃបី ចៀសវាង មាន បញ ្ហា   
ណាមួយ កើតឡើង នៅ ថ្ងៃ កៃយ 
ទៀត។ ដំបូង ឡើយ  យើ ង ឃើញ 
គាត់ ពៃយោបាល បៃើ ថ្នាំបុរាណ តិច- 
តួច  ទៃ  ប៉ុន្ដៃ យូរៗ ទៅ  គាត់ ធ្វើជា 
លក្ខណៈ ទៃងទ់ៃយ ធ ំ ដោយ គា្មាន 
ការអនុញ្ញាត  ឬ ទទួល សា្គាល់ ពី 
មន្តៃី ជំនាញ តៃឹមតៃូវ  អ៊ីចឹង យើង 
មិន អនុញ្ញាត ទៃ»។

លោក ហ៊ួត ឈឿន  ដៃលជា គៃូ 
បុរាណ ខ្មៃរ ពៃយោបាល ជំងឺ ឈាម ស 
សុ ីឈាម កៃហម មនិអាច ទាកទ់ង 
សុ ំការបញ្ជាក ់បានទៃ  ព ីមៃសិល មញិ  
ប៉ុន្តៃ កូនបៃុស របស់ គៃូ បុរាណ រូប 
នៃះ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ថឪ ពកុ របស ់  
លោក បាន ពៃយោបាល ជំងឺ ឈាម  ស 
សុី ឈាម កៃហម នៃះ រយៈ ពៃល 
ជាង ៣០ឆ្នា ំហើយ។  បៃជា ពលរដ្ឋ 
នៅ មូលដា្ឋាន នៃ ខៃត្ត សា្វាយរៀង  
និង នៅតាម បណា្ដា ខៃត្ត ផៃសៃងៗ 
ទៀត ដៃលមាន ជំងឺ នៃះ  តៃងតៃ 

នាំគា្នា មករក ឪពុក លោក  ដើមៃបី ឱៃយ 
ជួយ ពៃយោបាល ជំងឺ ពួក គាត់។

លោក បន្តថ  អ្នក ជំងឺ ឈាម ស 
សុី ឈាម កៃហម ភាគចៃើន  តៃូវ- 
បាន ឪពកុ លោក ពៃយោបាល ឱៃយ បាន- 
ជា សះ សៃបើយ ទាំងសៃុង  ដោយ 
មិនមាន ការបោកបៃស ់ ឬ ភូតភរ 
អ្វី ឡើយ។ ការពៃយោបាល របស់ 
ឪពកុ លោក បាន បៃើបៃស ់ឱសថ 
បរុាណ ខ្មៃរ កនិ ឱៃយ ហ្មត ់ ហើយ ចៃក 
ជា កញ្ចប់ តូចៗ  ដើមៃបី ឱៃយ អ្នកជំងឺ 
យកទៅ លាយ ជាមួយ ទឹក ក្ដៅ 
ពិសា  កៃយពី ឪពុក លោក ពិនតិៃយ  
នងិ យក ម្ជលុ ជសួ មៃមដៃ ចៃបាច ់
យក ឈាម មិនល្អ ចៃញ។

លោកអះអាងថ ៖«ការពៃយោ- 
បាល របស់ ឪពុក ខ្ញុំ  គឺ អ្នកជំងឺ 
ជឿជាក់ ទាងំសៃងុ តៃម្ដង  មិនមាន 
ការ ភូតកុហក អី ទៃ។ ឪ ពុក ខ្ញុំ 
បៃហៃ ល ជា គាត់ ផ្អាក មើល ជំងឺ 
ឈាម ស សុី ឈាម កៃហម សិន  
ពៃះ អាជា្ញាធរ  និង មន្តៃី ពៃទៃយ គៃ 
ចុះមក ហាមឃាត ់ដៃរ។ យើង អត ់

ហា៊ាន បៃឆងំ អ្វ ីជាមយួ គៃ ទៃ  បើ គៃ 
ឱៃយ ឈប់  យើង ឈប់ ដៃរ»។     

អ្នក សៃ ី សផុ សៃមីុ ំ អាយ ុជាង  
៤០ឆ្នាំ រស់នៅ សៃុក សំរោង ទង  
ខៃត្ត  កពំងស់្ព ឺ  នយិយព ីមៃសលិ មញិ 
ថ  អ្នកសៃី ផ្ទាល់ បានកើត ជំងឺ 
ឈាម  ស សុី ឈាម កៃហម រយៈ- 
ពៃល ជាង ៧ឆ្នាំ ហើយ។  អ្នកសៃី 
ទៅ រក សៃវា ពៃយោបាល ជងំ ឺនៅ ពៃទៃយ 
លៃបីៗ នៅ ភ្នំពៃញ  ពៃទៃយ នៅ វៀត- 
ណាម  និង ពៃទៃយ នៅ បៃទៃស ថៃ  
ប៉ុន្ដៃ ជំងឺ អ្នកសៃី មិនធូ រ សៃបើយ ទៃ ។

អ្នកសៃី បន្តថ  ជា ជមៃើស ចុង- 
កៃយ របស់ អ្នកសៃី  គឺ បានមក 
ពៃយោបាល ជាមួយ លោកគៃូ  ហ៊ួត 
ឈឿន  នៅ ខៃត្ត សា្វាយរៀង នៃះ 
ដោយ ដឹង តាមរយៈ បណា្ដាញ 
សង្គម  ហ្វៃស ប៊ុក។ នៅពៃល 
មកដល់ ផ្ទះ គៃូ បុរាណ ខ្មៃរ នៃះ  
លោកគៃូ បាន ពិនិតៃយ  និង បៃើ ម្ជុល 
ជួស ឈាម  ហើយ បានផ្ដល់ ថ្នាំ 
បុរាណ ខ្មៃរ សមៃប់ បរិភោគ ពៃល 
តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញ។

អ្នក សៃ ីសុ ផ  សៃមំុី  បញ្ជាក់ថ ៖ 
« អាការ ជំងឺ ខ្ញុំ ហ្នឹង  គឺ ហៃវ បាយ  
ហត់  អស់ កមា្លាំង  បៃកញើស  ញ័រ 
សាច់។ ជំងឺ ហ្នឹង  ទោះ បី ជា យើង 
ខំ  ហូប ចំណី  ឬ បាយ ប៉ុនណា ក៏- 
ដោយ ក៏ មិនមាន កមា្លាំង ដៃរ  
ហើយ  ពិបាក ក្នុង ខ្លួន។ ខ្ញុំ ទៅរក 
ពៃទៃយ ពៃយោបាល អស់ លុយ ជិត ៤ 
មុនឺ ដលុា្លារ ហើយ  តៃ មនិជា ទៃ  ពៃទៃយ   
គៃ ឱៃយ លៃប តៃ ថ្នា ំរាល ់ថ្ងៃ។ ជមៃើស   
ចងុកៃយ ដៃល ខ្ញុ ំមករក គៃ ូបរុាណ 
ខ្មៃរ នៃះ  ឥឡូវ ខ្ញុំ ជា សះ សៃបើយ 
ហើយ សុខភាព ខ្ញុំ ធម្មតាវិញ 
ហើយ  គៃ មិន ជឿប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ ជឿ»៕

កម្ពជុមានសំណំុរឿង...

ក្រាសួងបិទទីតំាងព្រាយាបលជំងឺឈាមសសី៊ឈាមក្រាហមតាមប្រាបប៊រាណ

រូប ក្នងុ វីដេអូ ដេល គេ បង្ហោះ  អួត ពី ការ ពេយា បាល អ្នក ជំងឺ ។ រូបថត កៃសួង សុខាភិបាល
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តពីទំព័រ ១...កៃសួង ការ បរទៃ ស  
បញ្ជាក់ ថា លោក វ៉ាង យី នឹង មាន 
ជំនួប បៃជំុ ផ្លូវ ការ ជាមួយ លោក  
បៃក់ សុខុន ដើមៃបី ពិ ភាកៃសា លើ កិច្ច - 
សហ បៃតិបត្ត ិការ ទ្វៃ ភា គី ក្នងុ វិស័ យ  
នានាពៃម ទំាង បញ្ហា តំបន់  និង អន្តរ  - 
ជាតិ  ដៃល ជា បៃ យោជន៍ និង 
កង្វល់ រួម។ ក្នងុ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច 
របស់ លោក វ៉ាង យី នឹង មាន ពិធី 
ចុះ ហត្ថលៃខា  លើ ឯកសារ សំខាន់ 
ចំនួន៣ រួម មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សៃរីកម្ពជុា-ចិន លិខិ ត   
ប្ដរូសារ ស្ដ ីពី ការ សិកៃសា  លទ្ធភាព  នៃ  
ការ ទទួល បាន សមិទ្ធផ ល (សមិ ទ្ធ-  
លទ្ធភាព)  គមៃង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង  មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះ - 
សីហនុ និង លិខិត ប្ដរូ សារ ស្ដ ីពី ការ - 
សិកៃសា សមិទ្ធលទ្ធភាព គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ ហៃដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ បៃព័ន្ធ 
លូ និង បៃពៃតឹ្តកម្ម ទឹក កខ្វក់ នៅ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។ ពិធី ចុះហ ត្ថលៃ ខា  
នៃះ  នឹង ធ្វើ ឡើង កៃម ការ អញ្ជើញ 
ធ្វើ ជាសាកៃសី ដោយ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន។

កៃសួង ការបរទៃស បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ដំណើរ ទសៃសន កិច្ច ផ្លវូ ការ របស់  
ឯកឧត្តម វ៉ាង យី មក កាន់ កម្ពជុា 
លើក នៃះ  នឹង បន្ត ពងៃងឹ បន្ថៃម នូវ 
ចំណង មិត្ត ភាព ជា បៃពៃណី ដ៏ យូរ - 
លង់ សាមគ្គភីាព  ភាត រភាព  និង 

កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ បៃកប ដោយ 
ផ្លៃ ផ្កា រវង កម្ពជុា និង ចិនក្នងុ បរិ បទ 
នៃ បញ្ហា បៃឈម ជា សកល  នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ដៃល ពំុ ធ្លាប់ មាន ពី មុន» ។

 កៃសួង ការបរទៃស ចិន បាន 
បញ្ជាក់ កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ៩  ខៃ តុលា  ថា   
លោក វ៉ាង  យី នឹង ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច 
ទៅ បៃទៃស ចំនួន៤សមៃប់  រយៈ- 
ពៃល៥ថ្ងៃចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១១រហូត 
ដល់  ថ្ងៃ ទី ១៥  តុលា  រួម មាន  បៃទៃស 
កម្ពជុា មា៉ាឡៃសីុ ឡាវ និង ថៃ។ ថ្ងៃ 
ចុង កៃយ លោក នឹង ប្ដរូ ជើង យន្ត- 
ហោះ នៅ បៃទៃស សិង្ហ បុរី។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី៦  ខៃតុលាលោ ក 
ឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហោ ណំាហុង 
បាន ដឹក នំា កិច្ច បៃជំុ  សមា ជិក 
គណៈ កមា្មា ធិការ សមៃប សមៃលួ  
អន្ដរ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា-ចិន  អំពី 
ការ អនុវត្ត បញ្ជ ីការ ងារ បនា្ទាន់ លើ  
ការ ចុះ ហត្ថ លៃខា កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពា ណិជ្ជ កម្ម សៃរី កម្ពជុា-ចិន ការ - 
អភិ វឌៃឍ គមៃង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ផ្លវូ ៧១ សៃ ផ្លវូ៣១ ផ្លវូ ៣៣ និង ផ្លវូ 
៤១ ការ អភិ វឌៃឍ ទំនើប កម្ម កសិ កម្ម 
កម្ពជុា ។ កៃ ពី នៃះ  ក៏ មាន ការ ពិនិ តៃយ 
លើ អំពី កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ រវង 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ជា ពិសៃស បញ្ហា 
សន្ដ ិសុខ បញ្ហា បណ្ដះុ បណា្ដាល 
ធន ធន មនុសៃស  បញ្ហា សហ បៃតិ - 
បត្ត ិការ រដ្ឋ បាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  

បញ្ហា ទាក់ ទង ផ្ទាល់ រវង សា្ថាប័ន 
ផៃសៃងៗ ទៀត។  នៃះបើ តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស- 
បុ៊ក របស់ លោក ហោ ណំា ហុង។

លោក បន្ត ថា កិច្ច បៃជំុ កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ៦ តុលា ក៏ ពិនិតៃយ លើ ការ នំា កសិ - 
ផល កម្ពជុា ចៃើន មុខ ទៅ ចិន ឱៃយ បា ន 
ចៃើន ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ  ជា ពិសៃ ស 
អង្ករ ឱៃយ បាន គៃប់ ចំនួន ៤០ មឺុន តោ ន  
និង កសិផល ជា ចៃើន ផៃសៃង ទៀត  
មាន ដូច ជា ចៃក សា្វាយ មៃសៅដំឡូ ង  មី 
ទុរៃន គៃប់ សា្វាយ ចន្ទ ីកៅសូ៊ ស្ករ ស 
មៀន ប៉ៃលិន មៃច ដូងផ្លៃ សៃកា - 

នាគ និង ទឹក មាត់ តៃចៀក កំា ជា ដើម ។
ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ លោក 

វ៉ាង យី នា ពៃល នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
សៃប ពៃល ដៃល មាន ការ មិន សបៃបា យ  - 
ចិត្ត   ពី សំណាក់ មន្ទរី បញ្ចកោណ 
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  បនា្ទាប់ ពី 
មាន ការ រុះរី អគារ ទីបញ្ជាការ ជួរ  មុ ខ 
ដៃលជួស ជុល ដោយ សហដ្ឋ អា - 
មៃរិក កាល ពី ខៃ មុន  ចៃញ ពី មូល - 
ដ្ឋាន ទ័ព រាម  នៅ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ 
បើ តាមទីភា្នាក់ ងារព័ត៌មាន រ៉យទ័រ 
មន្ទរី បញ្ជកោណ  មាន ក្ដ ីបារម្ភ ថា 

ការ រុះ រី នៃះ  ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន  ធនធន យោធ 
ចិន  នៅ មូលដ្ឋាន ទ័ព រាម។ បុ៉ន្តៃ 
កម្ពជុា បាន បញ្ជាក់ ចៃបាស់  ថា ការ រុះ - 
រី នៃះគឺដើមៃបី ទៅ កន្លៃង ដៃល ទូលា យ 
និង ដើមៃបី អភិវឌៃឍផៃ រាម ហើយ 
កម្ពជុា សា្វាគមន៍ ការ ចូល ចត នៃនា វ  
ពី គៃប់ បៃទៃស តាម ការ ស្នើ សំុ។

លោក អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីត តំណាង- 
រាស្តៃ  នៃ អតី ត គណបកៃស បៃឆំង  
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
មហា អំណាច ចិន និង សហរដ្ឋ 

អាមៃរិក  កំពុង បៃជៃង អំណាច គា្នា 
នៅ តំបន់ អាសីុ។ លោក សង្កៃត 
ឃើញ ថា ចិន កំពុង បៃងឹ បៃង ធ្វើ 
កិច្ច ការ ទូត នៅតំបន់អាសីុ ហើយ 
ចិន កំពុង បៃងឹ បៃង យក កម្ពជុា  ជា 
ចំណុច យុទ្ធសាស្តៃ មួយ  សមៃប់ 
សមរភូមិ ភូមិសាស្តៃ នយោបាយ ពី 
ពៃះ បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត  ដូច ជា 
មា៉ាឡៃសីុ ថៃ វៀតណាម  ឥណ្ឌនូៃសីុ  
ភូមា ហាក់ដូច ជា កៀក  ទៅខាង 
អាមៃរិក ជាង។ លោក ថ្លៃង បន្ត  ថា៖ 
« សមៃប់ ការ ចុះ ហត្ថលៃខា លើ កិច្ច - 

ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី បើ 
ទោះ  ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយបើ សិន- 
ជា យើង មាន ជំហរ នយោបាយ ចៃបា ស់-   
លាស់ ការ ចុះ ហត្ថលៃខា វ ជា រឿង 
ចំណៃញ ទំាង សង ខាង គៃន់ តៃ ថា 
ចំណៃញ តិច ឬ ចំណៃញ ចៃើន 
ហើយ អ្វ ីដៃល យើង តៃវូ បៃងុ បៃយ័ ត្ន   
គឺ ការ នំា ចូល ផលិតផល ផៃសៃងៗ ពី 
បៃទៃស ចិន ពៃះ បៃទៃស ចិន នំា - 
ចូល របស់ ដៃល មិនសូវ មាន គុណ - 
ភាព ជា ពិសៃស របស់ បៃើ បៃស់ 
មួយ ចំនួន  បៃទៃស យើង អាច កា្លា យ- 
ជា កន្លៃង សមៃប់ របស់ ដៃល គៃ 
បោះចោលចៃើន។ ដូច្នៃះ បើយើង 
មាន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន  យើង អាច នឹង 
ចំណៃញបើ មិន បៃយ័ត្ន បៃយៃ ង 
ទៃការ ដោះ ដូរ ពាណិជ្ជកម្ម អាច នឹ ង 
មាន ផល វិបាក ទៅ ថ្ងៃ កៃយ ដៃរ» ។

បៃធន វិទៃយាសា្ថាន ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរជាតិ  នៃ រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា - 
កម្ពជុា លោក គិន ភា ថ្លៃងថា 
ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ លោក  វ៉ាង 
យី ធ្វើ ឡើង ដោយ ការ ពៃៀង ទុក 
យូរ ហើយ មិន មៃន មក កម្ពុជា 
ដោយ សារ តៃ បញ្ហា បារម្ភ ពី សហ - 
រដ្ឋ អាមៃរិក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  មូលដ្ឋាន- 
ទ័ព រាម នោះ ទៃ។ «យ៉ាង ណា ក៏ 
ដោយដំណើរ ទសៃសន  កិច្ច នៃះ ដៃល 
គាត់ ចាប់ ផ្ដើម ជាន់ ដី កម្ពជុា មុន គៃ 
គឺ វ បងា្ហាញ ពី ទំនាក់ ទំនង ទ្វៃភាគី 
រវង កម្ពជុា   និង ចិន កាន់ តៃ សីុ ជមៃ 
កាន់ តៃ ចាក់ ទឹក មិនលិច។ បុ៉ន្តៃ ខ្ញុំ 

មើល ទៅ  យើង មិន គួរ ភា្ជាប់ ដំណើរ- 
ទសៃសន កិច្ច នៃះ ជាមួយ នឹង ការ ចោ ទ - 
បៃកាន់ របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិ ក  ទៃ។ 
បុ៉ន្តៃ ចង់ ឬ មិន ចង់ វ គាប់ ជួន គា្នា នឹង 
ការ ចោទ បៃកាន់ ហើយ លោក ក៏ 
មក ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច»។ ទំនាក់ ទំនង 
កម្ពជុាជាមួយ ចិន កាន់ តៃ ស្អតិ ល្មតួ 
កាន់តៃ ជិត ស្នទិ្ធ ខណៈ ដៃល ទំនាក់- 
ទំនង កម្ពជុា  ជាមួយអាមៃរិកឬជា មួ យ 
សហភាព អឺរុ៉ប ហាក់ ដូច ជា ថយ- 
ចុះ ទៅ វិញ។ បុ៉ន្តៃ  គៃ មិន គួរ បៃៀប- 
ធៀប ទំនាក់ ទំន ងកម្ពជុា ជាមួយ បៃទៃ  ស  
មួយ ទៅ នឹង ទំនាក់ ទំនង របស់ កម្ព ុជា 
ជាមួ យ បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត ទៃ  ពី- 
ពៃះ ការ វយ តម្លៃ បៃប នៃះ មិន សូវ 
មានភាព វិជ្ជមាន សមៃ ប់ កម្ពជុា។ 
នៃះ បើ តាម ការ លើក ឡើង របស់ 
លោក គិន ភា។ លោកថា៖«កម្ពជុា 
តៃវូ មាន ទំនា ក់  ទំនង ពហុភាគី ជាមួយ 
បណា្ដា បៃទៃ ស ទំាង អស់ទំាង សហ - 
រដ្ឋ អាមៃរិកក្ដ ីទំាង ចិន ក្ដ ីឱៃយ តៃ គោរ ព 
នូវ ផលបៃយោជន៍  គោរព នូវ អធិ ប - 
តៃយៃយ គោរព បូរណភាពទឹក ដី 
ឯករាជភាព របស់ ផង គា្នា ទៅ វិញ- 
ទៅ មក គឺ ជា រឿង ល្អ។ បុ៉ន្តៃ ក្នងុ ទំនា ក់ - 
ទំនង អន្តររដ្ឋ គៃ តៃង តៃ គិត ពី ផល-   
បៃយោជន៍ ជាតិ រៀងៗខ្លនួ ហើយ 
យើង តៃវូ តៃ ធ្វើ  ឱៃយ មាន តុលៃយភាព 
រវង ផល បៃយោជន៍ ជាតិ និង ផល- 
បៃយោជន៍ តំបន់។ អ្នក ណា ក៏ គៃ 
លើក តម្កើង ផល បៃយោជន៍ ជាតិ 
ខ្លនួ ឯង ធំដៃរ»៕

លោកវ៉ាងយីនឹងពិភាក្សា...

កម្ពុជា ត្រូវ មាន ទំនាក់ ទំនង ពហុភាគី ជា មួយ 
បណ្តា ប្រទ្រស  ទាំង អស់  ទាំង សហ រដ្ឋ អាម្ររិ ក  ទាំង ចិន 
ក្តី  ឱ្រយត្រ គោរព នូវ ផល ប្រយោជន៍   គោរព នូវ អធិបត្រយ្រយ  
គោរព នូវ បូរណ ភាព ទឹក ដី    ឯក រាជ ភាព របស់ ផង គ្នា ...
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តពីទំព័រ ៣...សម្ភារ អប់រំ 
សមៃប់ ផ្តល់ជូន ភ្នាក់ងារអប់រំ 
កាត់បន្ថយ គៃះថ្នាក់ ដោយសារ 
មនីនងិ សណំល ់ជាត ិផ្ទុះ ព ីសង្គៃម  
បណ្តាញ មនី ស្មគ័ៃចតិ្ត សហគមន ៍ 
លោក គៃូ  អ្នកគៃូ  ដើមៃបី ជាមធៃយោ- 
បាយ សមៃប់ ធ្វើការ អប់រំ ផ្ទាល់ 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ  និង សិសៃសា- 
នសុសិៃស  ក្នងុ តបំន ់រងគៃះ  ដោយ- 
សារ ទឹក ជំនន់»។

លោក ថ  តៃូវ ធ្វើការ ឆ្លើយតប 
ឱៃយបាន ទាន ់ពៃល វៃលាក្នងុ ការបៃ- 
មូល  យកទៅ កម្ទៃច ចោល នូវ មីន  
និង សំណល់  ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម 
ដៃល បៃជាពល រដ្ឋ បាន រាយ- 
ការណ៍ ។ រៀបចំ ដាក់ សា្លាក សញ្ញា 
សម្គាល់ ជាបន្ទាន់  នៅតាម តំបន់ 
សងៃស័យ មន មីន  និង គៃះថ្នាក់ 
ដោយសារ មនី  នងិ សណំល ់ជាត-ិ 
ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ដៃលអាច ហូរ តាម- 
ទឹក  និង ដី លៃបាប់  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
កុំឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ ចូលទៅ សា្នាក់- 
នៅ  ឬ ឆ្លង កាត់។

លោក ទៃសរដ្ឋមន្តៃ ី កប៏ាន បៃប ់ 
មនៃ្តី ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ បន្ត ចុះ អប់រំ  ពី 
គៃះ ថ្នាក់ ដោយសារ មីននិង សំ- 
ណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ឱៃយ បាន- 
ជាប់ ជាបៃចាំ  ដល់ បៃជាពល រដ្ឋ 
ដៃលកំពុង សា្នាក់នៅ បណ្តាះ- 
អាសន្ន  តាម ទី ទួល សុវត្ថិភព 
នន  ក៏ ដូច ជា តំបន់ ដទៃ ទៀត។ 

ធ្វើ យ៉ាងណ កុឱំៃយ ពលរដ្ឋ រងគៃះ 
ថ្នាក ់ ដោយសារ មនី  នងិ ស ំណល ់
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ក្នុង ពៃល និង 
កៃយ ពៃល គៃះ ទឹក ជំនន់។

យោង តាម របាយការណ៍ របស់ 
អាជា្ញាធរ មីន កាល ពី ថ្ងៃទី១  តុលា  
គឺក្នុង រយៈ ពៃល ៩ខៃ  ឆ្នាំ ២០២០  
មនមនសុៃស ចនំនួ ៥៥នក ់ រងគៃះ   
ដោយសារ យុទ្ធភណ្ឌ គៃឿង ផ្ទុះ។

របាយ ការណន៍ៃះឱៃយដងឹថ  ចាប-់  
ព ីខៃមករា  ដល ់ ខៃកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២០  
មនជន រងគៃះ ចំនួន ៥៥នក់  
ក្នុងនោះ  រងគៃះ ដោយសារ មីន 
បៃឆងំ មនសុៃស ចនំនួ ១៤នក ់ មនី- 
តោន ចំនួន ៩នក់  និង សំណល់ 
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សងៃ្គាម ចំ នួន ៣២នក់  
ដោយ ក្នុង នោះ មន អ្នក សា្លាប់ 
ចំនួន ១៦នក់។

ត ួលៃខ នៃះ មន ការថយចុះ ១៧   
ភគរយបៃៀបធៀប នងឹ រយៈពៃល 
ដូចគ្នា នៅ ឆ្នាំ២០១៩  ដៃលមន 
ជនរង គៃះ ចំនួន ៦៦នក់។

របាយ ការណ៍ ដដៃល បាន- 
បញ្ជាក់ ដៃរថ  ខៃត្ត ដៃលមន 
ជនរងគៃះ ដោយសារ យទុ្ធភណ្ឌ 
គៃឿង ផ្ទុះ នៃះ  មនក្នងុ ខៃត្ត  បាត-់ 
ដំបង  ពោធិ៍សាត់  ពៃះវិហារ  
បន្ទាយ មនជ័យ  ខៃត្តកំពង់ធំ  
កៃចៃះ  ប៉ៃលិន  តៃបូងឃ្មុំ  ឧត្តរ- 
មនជ័យ  មណ្ឌលគិរី  ស្ទឹងតៃង  
និង ខៃត្ត កណ្តាល៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  អង្គ គណៈ រដ្ឋ មនៃ្តី  បាន 
សមៃច បញ្ជនូ សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ចំនួ  ន ៤ 
ទៅ សុំ ការ អនុ ម័តពី  រដ្ឋ សភ  និ ង បាន 
ឯក ភព លើ សៃចក្ដី ពៃង ផៃន ការ 
សកម្ម ភព ជាតិ ស្ដ ីពី ការ ទប់ សា្កាត់ អំពើ - 
ហិងៃសា លើ ស្តៃី (២០១៩- ២០២៣)  
និង សៃចក្ដី ពៃង កម្ម វិធី វិនិ យោគ សា - 
ធា រណៈ  ៣ ឆ្នាំរំកិល (២០២១-២០- 
២៣)។  នៃះ បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌ មន  របស់ ទីស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មនៃ្តី  
ស្តពី ីលទ្ធ ផល នៃ សមយ័ បៃជុ ំពៃញ អង្គ 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៩  ខៃតុលា ។

សៃចក្តីពៃង ចៃបាប់ ទាំង ៤ ដៃល 
គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដី សមៃច បញ្ជូន ទៅ សុំ 
ការ អនុ ម័ត យល់ ពៃម ពី សា្ថា ប័ន នីតិ- 
បៃបញ្ញត្តិ នោះ រួម មន  ១. សៃចក្តី ពៃង- 
ចៃបាប់ ស្តី ពី ការ អនុ ម័ត យល់ ពៃម លើ 
ពិធីសារ ខណ្ឌ សីម  និង បោះ បង្គាល - 
ពៃំដៃន គោក  រវាង ពៃះ រាជា ណច កៃ - 
កម្ពជុា  នងិ សាធា រណ រដ្ឋ សង្គម នយិម- 
វៀត ណម ។  

២ .សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់  ស្តពីី ការ អនុ ម័ ត 
យល ់ពៃម លើពធិសីារ ទ ី៣.  ស្ត ីពសីទិ្ធ ិ
សហ ការ លើ ជើង ហោះ ហើរ ក្នុង សៃុក 
ក្នុង រង្វង់ ទឹក ដី នៃ បៃទៃស ជា សម ជិក 
អាសា៊ាន ណ មួយ  និង ពិធីសារ  ទី៤.

ស្ត ី ពសីទិ្ធ ិហោះ ហើរ កធូរ័ម ីណល  (Co-
Terminal Rights)  រវាង អាកាស- 
យន ដា្ឋាន នៅ ក្នុង ទឹក ដីនៃ បៃទៃសជា 
សម ជិក អាសា៊ាន ។  

៣.  សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីី ការ អនុ ម័ ត 
យល់ ពៃម លើ ពិធី សារ អនុ វត្ត កញ្ចប់ 
កចិ្ច សនៃយោ ទ ី៩  នងិទ ី ១០  នៃ សៃវា កម្ម 
ដឹក ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ អាកាសកៃម កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង កៃប ខ័ណ្ឌ អាសា៊ាន ស្តីពី 
សៃវា កម្ម និង ៤. សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្ត ីពី 
ការ អនុ ម័ត យល់ ពៃម លើ សន្ធិ សញ្ញា 
ស្តពីី ការ ហាម ឃាត់ អាវុធ នុយ ក្លៃអ៊ៃរ ។

សៃច ក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មន ដដៃល បាន 
ឲៃយ ដឹង ថ  សៃចក្ត ីពៃង ផៃន ការសកម្ម - 
ភព ជាត ិស្ត ីពកីារទប ់សា្កាត ់អពំើហងិៃសា 
លើស្តៃី  ២០១៩-២០២៣  កន្លង មក  
រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  បាន ដាក់ ចៃញ 
ផៃន ការ សកម្ម ភព ជាតិ  ស្តពីី ការ ទប់ - 
សា្កាត់ អំពើហិងៃសា  លើ ស្តៃីចំននួ ២  (ទ-ី 
១  ឆ្នាំ ២០០៩ -២០១៣  និង ទី២  ឆ្នាំ 
២០១៤-២០១៨)។  ប៉ុន្តៃ ក៏នៅ មន 
បញ្ហា សៃសសល់  និង បញ្ហា បៃឈម 
ថ្មីៗ  ដៃល បណ្តាល មក ព ីការ រកី ចមៃើន 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស របស់ សង្គម បៃព័ន្ធ 
ព័ត៌   មន វិទៃយោ និង សកល ភវូប នីយ កម្ម  ។ 

សៃច ក្ដ ីបៃកាស បញ្ជាក់ ថ ស្តៃកីម្ព ុជា  
មួយ ចំនួន  នៅ តៃ បៃឈម មុខ នឹង អំពើ - 
ហិងៃសា ផ្លវូ កាយ  ផ្លវូចិត្ត និង ផ្នៃក  សៃដ្ឋ - 

កិច្ច ទំាង នៅ ក្នងុ ផ្ទះ នៅ កន្លៃង ធ្វើការ  និ ង 
ក្នងុ សហគមន ៍ ដោយ មនិ គតិ ពកីមៃតិ 
បៃក់ ចំណូល  កមៃតិ វបៃបធម៌  និង ចំណៃះ- 
ដឹង ឡើយ  ខណៈ ដៃល មូល ហៃតុ ចមៃប ង 
តៃវូ បាន ទទួល សា្គាល់ ជា ទូទៅ ថ បណ្តា ល 
មក ពីវិស មភព យៃនឌ័រ និង ការរីស អើង  ។

បើ តាម សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មន  
សៃចក្ត ីពៃង នៃះ   គ ឺជា ផៃន ការ លើក ទ ី
៣  ដៃល តៃូវ បាន រៀប ចំឡើង ដើមៃបី ជា 
ផៃន ទីតមៃង់ ទិស សមៃប់ បណ្តា  កៃសួ ង 
សា្ថាបន័  អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ ថ្នាក ់ជាត ិនងិ 

ថ្នាក់ កៃម ជាតិ  អង្គ ការ សង្គម សុីវិល  
វិស័យ ឯក ជន  និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  
ក្នុង ការ បន្ត អនុ វត្ត ការងារ បងា្ការ  ទប់ - 
សា្កាត់  ឆ្លើយ តប  និង ដោះ សៃយ អំពើ 
ហិងៃសា លើ ស្តៃី ឲៃយ កាន់ តៃមន បៃសិទ្ធ - 
ភព  និង ភព ស័ក្តិ សិទ្ធិ ខ្ពស់ ។ 

សៃចក្តី ពៃង  ផៃន ការ នៃះមន  
គោល បណំង ឆ្ពោះទៅ កាត ់បន្ថ យ រាល ់
ទមៃង់  នៃ អំពើ ហិងៃសា លើ ស្តៃី ដៃល  នឹង 
រួមចំណៃក លើក កម្ពស់ តម្លៃ សីល ធម៌ 
សង្គម  តម្លៃ ស្តៃ ី នងិគៃសួារ ខ្មៃរ  សដំៅ 

លើក កម្ពស ់សមធម ៌ រយិបន័្ន  នងិ ភព- 
សុខ ដុម រមន សង្គម។ វា ក៏ នឹង  ផ្តល់ 
លទ្ធ ភព គៃប់ គៃន់ ដល់ ស្តៃី អាច បៃើ - 
បៃស់ សកា្ដា នុពល របស់ ខ្លនួ ជា អតិ - 
បរម  ដើមៃបី ចូល រួម ក្នងុ ដំណើរ ការ អភិ - 
វឌៃឍ បៃទៃស ជាតិ ។ សៃចក្តពីៃងនៃះ  តៃ ូវ 
បាន រៀប ចំឡើង ដោយ មន ៧ ជំពូ ក 
ហើយ តៃវូ បាន សមៃច ឯក ភព ដោយ 
កិច្ច បៃជុំ ពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី ។   

លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី បាន ថ្លៃង ក្នុង 
កិច្ច បៃជុំ  ពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី នៃះ  
ថ ៖« ក្នុង បរិបទ នៃ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បៃទៃស កម្ពុជា  នៅ រកៃសា បាន នូវ ការ គៃប់- 
គៃង ហិរញ្ញ វត្ថ ុក្នងុ សា្ថា ន   ភព ល្អ បៃសើរ  
បើធៀប នឹង បណ្តា បៃទៃស មួយ ចំនួន ។  
ជាក់ ស្ដៃង រាជ រដា្ឋា  ភិបាល នៅ មន លទ្ធ - 
ភព គៃប់ គៃន់ ដើមៃបី បញ្ចៃញ កញ្ចប់ 
ថវិកា  សមៃប់ ចំណយ ចរន្ត ក្នុង ការ- 
បើក បៀវតៃសរ៍ រៀង រាល់  ២  សបា្តាហ៍ ម្តង 
ជូន  មន្តៃី រាជ ការ ទូទាំង បៃទៃស  និង 
បន្ត កម្ម វធិ ីឧបត្ថម្ភ សាច ់បៃក ់ជនូ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ កៃីកៃ  និង ងាយ រង គៃះ ដោយ- 
សារ  ផល ប៉ះពា ល់ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ពៃម ទាំង គំទៃ ដល់ កម្ម វិធី វិនិ យោគ 
សាធា រណៈ  ជា អាទិ៍ ការ កសាង ហៃដា្ឋា-  
រចន សម្ពន័្ធ  ផ្លវូ ថ្នល ់ បៃឡាយ ទកឹ  នងិ 
គមៃង ខ្នាត តូច នៅ តាម សហគមន៍ 
មូល ដា្ឋាន »៕

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជនូស្រចក្តីព្រងច្របាប់៤ទៅសភានិងឯកភាពការព្រងផ្រនការទប់ស្កាត់អំពើហិង្រសាលើស្ត្រី

កិច្ច បេជំុ គណៈ រដ្ឋ មន្តេ ី កាលពី ថ្ងេ ទី ៩  ខេ តុលា ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត SPM

អាជ្ញាធរមីនប្រប់គ្រប់ប្រតិបត្តកិរ...



គឹម សារុំ

ជាទូទៅប្រសិនបើមានវិវាទកើតឡើង
ភាគីជម្លោះត្រងត្រពឹងម្រធាវីដ្រលជា
អ្នកយល់ដឹងពីនីតិវិធីច្របាប់ឱ្រយការពារ
រឿងក្ដីរបសខ់្លួន។ក៏ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងដំណើរ-
ការការពារក្ដទំីាងនោះតើមានន័យថា
ម្រធាវីទាំងនោះគឺជាគូទំនាស់ឬមួយ
យ៉ាងណា?ជំុវិញបញ្ហាន្រះ ភ្នំព្រញបុ៉ស្ដិ៍
បានសមា្ភាសជាមួយលោកម្រធាវីឡោ
គីមហ្គិចជាក្រុមម្រធាវីអាស៊ានអន្តរ-
ជាតិមានអាសយដ្ឋានផ្ទះល្រខ១៦R
ផ្លវូ២៥២សង្កាត់ចតុមុខដ្រលមានខ្លមឹ-
សរដូចខាងក្រម៖

ឧបមា ថា  លោ ក(ក)  បាន ពឹង មេធា វី 
តាម ចេបាប់ក្នងុ ជម្លោះដី  ធ្ល ី១ ដើមេបី ជួយ 
ការ ពា រក្ដ ីបញ្ជាក ់ព ីភាព សា្អាត ស្អ ំ ទៅ ភាគី  
មា្ខាង ទៀត  ដោយ មាន អាជ្ញា ធរ មូល- 
ដ្ឋាន ដឹង ឮ ផង ។ប៉ុន្តេ ភាគី មា្ខាង ទៀត 
បាន ចោទ ថា មេធាវី រូប នោះ ជ អ្នក ចូល  រួម 
ក្នងុ ជម្លោះ ដធី្ល ីជ មយួ លោ ក (ក) ដេរ ។ 
ក្នងុ ករណ ីនេះ បេសនិ បើ មេធា វ ីគេន ់តេ 
ការពារ ផល បេយោ ជន៍ ឱេយ លោក (ក) 
តើ ខុស  ឬ ?    
នៅក្នងុរឿងវវិាទដធី្លីរវាងបគុ្គលនងិ

បុគ្គលជារឿងរដ្ឋប្របវ្រណី រីឯម្រធាវីជា
តំណាងឱ្រយបុគ្គលណាមួយជាភាគីន្រ
វិវាទនោះ។ម្រធាវីគឺជាអ្នកតំណាង
ស្របច្របាប់ មិនម្រនគូវិវាទដូចបុគ្គល
ដ្រលជាមា្ចាស់ដីទ្រ។ម្រធាវីតំណាងដោយ
អាណត្តិដ្រលភាគីបានប្រគល់សិទិ្ធឱ្រយ
នោះមានសិទ្ធិចូលរួមដោះស្រយ ឬ
ដក់បណ្តឹងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ជនំសួកូនក្តរីបស់ខ្លនួដចូជាទៅអាជា្ញាធរ
ភូមិឃុំអាជា្ញាធរវិវាទដីធ្លី និងតុលា-
ការធ្វើយ៉ាងណាដើម្របីការពារប្រយោជន៍
កូនក្តីខ្លួនស្របតាមច្របាប់។ចំពោះថា
ម្រធាវីចូលរួមសមគំនិត លុះត្រត្រនៅ

ព្រលដ្រលភាគីទាំង២កំពុងជជ្រក
គ្នាអាចឈានដល់ការឈ្លោះគ្នា
ដណ្តើមយកត្រូវរៀងៗខ្លួននិងឈាន
ដល់មានការជ្ររប្រមាថឬមានអំពើ
ហិង្រសាវាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ
ម្រធាវីចូលទៅជួយជ្ររប្រមាថឬប្រើ-
ហិង្រសាលើភាគីមា្ខាងទៀតនោះគឺម្រធាវី
រូបនោះកា្លោយជាជនល្មើសឬជនសម-
គំនិតក្នុងអំពើណាមួយ។ត្របើភាគី
កំពុងមានវិវាទហើយភាគីមា្ខាងទៀតប្ររ
ជាមកចោទប្រកាន់ថាម្រធាវីជាអ្នកសម-
គនំតិទាងំម្រធាវមីនិបានធ្វើសកម្មភាព
អ្វសីោះគឺមិនត្រមឹត្រវូទ្រ។មិនត្របុ៉ណ្ណោះ
បានយកទៅចុះផ្រសាយក្នងុសរពត័ម៌ាន
ជាសធារណៈដោយមនិបានដងឹច្របាស់
ថា ម្រធាវីជាអ្នកតំណាងឱ្រយភាគីមា្ខាង
ទៀតហើយប្ររជានិយយថា ម្រធាវី
ជាអ្នកសមគំនិតឬជាមា្ចាស់ដីបង្កទំនាស់
ដ្រលចោទខុសពីការពិត។ដូចន្រះ
ម្រធាវីអាចប្តឹងពីបទបរិហារក្ររ្តិ៍ជា-

សធារណៈទៅក្រសួងព័ត៌មានពីអង្គ-
ភាពសរព័ត៌មាននោះឬទៅតុលាការ
ដោយផ្អ្រកតាមមាត្រ១០ន្រច្របាប់របប-
សរព័ត៌មាននិងមាត្រ៣០៥-៣០៦
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។
ចំពោះមាត្រ១០ន្រច្របាប់របបសរ-

ព័ត៌មានច្រងថាជនណាមា្នាក់ដ្រល
យល់ថាអត្ថបទណាមួយទោះជាសរ-
ស្ររបញ្ឆិតបញ្ឆៀងក៏ដោយ រូបគំនូរឬ
រូបថតណាមួយន្រសរព័ត៌មានណាមួយ
ដ្រលមានលក្ខណៈខុសពីការពិតធ្វើឱ្រយ
ខចូខាតដល់កតិ្តិយសនងិស្រចក្តីថ្ល្រថ្នរូ
របស់ខ្លនួមានសទិ្ធិទាមទារឱ្រយសរពត័-៌
មាននោះធ្វើការក្រតម្រូវ ឬមានសិទ្ធិ
ឆ្លើយតបនិងធ្វើបណ្តងឹពីបទបរិហារក្ររ្តិ៍
ពីបទមួលបង្កាច់ ឬពីបទជ្ររប្រមាថ
ចពំោះការប៉ះពាល់កតិ្តយិសនងិស្រចក្តី
ថ្ល្រថ្នូររបស់ខ្លួន។
ចម្លើយក្រតម្រូវ ឬឆ្លើយតបត្រូវចុះ

ផ្រសាយក្នុងរយៈព្រលប្រំពីរថ្ង្រ(៧ថ្ង្រ)

យ៉ាងយូរ ឬនៅល្រខបនា្ទាប់ក្រយពី
បានទទួលការទាមទារឱ្រយក្រតម្រូវឬ
ឆ្លើយតប។ចពំោះមាត្រ៣០៥ន្រក្រម-
ព្រហ្មទណ្ឌវិញច្រងថាគ្រប់ការអះអាង
បំផ្លើសឬការទមា្លោក់កំហុសដោយអសុទ្ធ-
ចិត្តលើអំពើណាមួយដ្រលនំាឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទន្របុគ្គលឬន្រ
ស្ថាប័នគឺជាការបរិហារក្ររ្តិ៍។ត្រូវពិន័យ
ជាប្រក់ពី១ស្រនរៀលទៅ១០លាន
រៀល។បទបរហិារក្ររ្តិ៍ដ្រលប្រព្រតឹ្តតាម
មធ្រយោបាយណាមួយដូចតទៅ៖តាម
សម្តីទោះជាប្រភ្រទណាក៏ដោយដ្រល
បញ្ច្រញនៅទីសធារណៈឬនៅក្នុងចំ-
ណមសធារណជន ឬដក់តំាងឱ្រយ
សធារណជនមើល។
ចំពោះមាត្រ៣០៦ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ច្រងថាការបរិហារក្ររ្តិ៍ដ្រលប្រព្រឹត្តតាម
សរព័ត៌មានត្រវូស្ថិតនៅក្រមបទប្របញ្ញត្តិ
ន្រច្របាប់ស្តីពីរបបសរព័ត៌មាន។
តើ សំណំុ រឿង នេះ ជ រឿង រដ្ឋបេបវេ ណី ឬ 

ជ រឿង ពេហ្ម ទណ្ឌ ?រឿង រដ្ឋបេបវេ ណី សំដៅ 
លើ អ្វ?ីរឿង  ពេហ្មទណ្ឌ សំដៅ លើ អ្វ ី?
ដូចខ្ញុំបានលើកជូនខាងដើមហើយ

ថាវិវាទដីធ្លីរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលជា-
រឿងរដ្ឋប្របវ្រណី។រឿងរដ្ឋប្របវ្រណីគឺ
និយយពីសំណង រីឯរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
នយិយលើជនណាដ្រលតលុាការបាន
ចោទប្រកាន់ពីអំពើល្មើសដ្រលមាន
ច្រងក្នងុក្រមព្រហ្មទណ្ឌន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជានិងច្របាប់ពិស្រសផ្រស្រងៗ 
ទៀត(ច្របាប់ពសិ្រសដចូជាច្របាប់គ្រឿង-
ញៀន,ច្របាប់សញ្ចារកម្ម,ច្របាប់ឯកពន្ធ-
ភាពជាដើម)ហើយច្របាប់ដ្រលប្រទ្រស
កម្ពុជាយើងចុះអនុសញ្ញាជាមួយប្រ-
ទ្រសផ្រស្រងៗទៀតក៏ជាទោសព្រហ្មទណ្ឌ
ដ្ររ។ទោសព្រហ្មទណ្ឌមានដូចជាបទ-
លហុបទមជ្រឈិមហើយបទបរិហារក្ររ្តិ៍គឺ
អត់មានទោសជាប់ពន្ធនាគរទ្រ៕
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី�្រស្រង

កា រីនិពន� ជ ន់ខ� ស់
ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូវិស ល

អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ស៊ាងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជ តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉្រគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ
ប្រក់ស យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា្ធា,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី� 
�្រមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដ រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា្ធា

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លោ,ស្រតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរង្រសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ ពា ណិជ� កម�
ជ្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

បេ ធា ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ ធា ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បេ ធា ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុសេ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុសេ�
ញុិលសោ ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំងម៉្រង
បេ ធា នគណនេយេយៈេស៊្រនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

គឹម   សា រុំ 

ភ្នំពេញៈ បុរសមា្នាក់ដ្រលយក
ញញួរវាយសមា្លោប់មិត្តភក្តិនៅ
សង្កាត់ គីឡូម៉្រត្រល្រខ៦ខណ្ឌ
ឫស្រសីក្រវកាលពីថ្ង្រទី៧តុលា
ហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅ
ខ្រត្តស្ទឹងត្រងកាលពីថ្ង្រទី១០
តុលានឹងត្រវូនគរបាលខណ្ឌឫស្រសី-
ក្រវ បញ្ជូនទៅសលាដំបូងរាជ-
ធានីនៅថ្ង្រទី១២ខ្រតុលាន្រះ។
លោកអីវុឈនុផ្រងអធកិាររង

ទទួលផ្រនការងរព្រហ្មទណ្ឌន្រ
អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្រសី-
ក្រវប្រប់ពីម្រសិលមិញថាជន-
សង្រស័យឈ្មោះផលបញ្ញាអាយុ
៣១ឆ្នាំដ្រលពាក់ព័ន្ធបទល្មើស
ឃាតកម្មនោះ សមត្ថកិច្ច ទើប
រៀបចំសំណុំរឿងរួចរាល់ នៅថ្ង្រ

ម្រសិលមិញហើយនឹងបញ្ជូនជន-
សង្រស័យទៅសលាដំបូងរាជធានី
ភ្នំព្រញនៅថ្ង្រទី១២ខ្រតុលា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ហើយខ្ញុំបញ្ជនូ

ជនមា្នាក់នោះទៅតុលាការនៅថ្ង្រ
ស្អ្រកន្រះ(ថ្ង្រទី១២តុលា)ដើម្របី
ឱ្រយតុលាការចាត់ការទៅតាម
នីតិវិធីច្របាប់»។
ជុំវិញរឿងរា៉ាវន្រអំពើឃាតកម្ម

ន្រះលោកញាណពុទា្ធា នាយ-
ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលគីឡូម៉្រត្រល្រខ៦
ហើយដ្រលលោកទទួលព័ត៌មាន
បានពីសក្រសីនៅកន្ល្រងកើតហ្រតុ
បានប្រប់លោកថាជនរងគ្រះ
ឈ្មោះហនចាន់រស្មីនិងជនល្មើស
ឈ្មោះផលបញ្ញាជាកម្មករធ្វើនំ
ដូចគ្នាហើយពួកគ្រស្នាក់នៅក្នុង
ហាងធ្វើនំនៅចំណុចហាងដ្រល
មានយីហោ«ផ្ទះនំខ្រក»ស្ថិតនៅ

តាមបណ្តោយផ្លវូជាតិល្រខ៥ក្នងុ
ភូមិក្រលគោសង្កាត់គីឡូម៉្រត្រ
ល្រខ៦ខណ្ឌឫស្រសីក្រវ។
លោករំឭកប្រប់ថាជនរង-

គ្រះមានស្រុកកំណើតនៅភូមិ-
ឃុំអណ្តូងទឹកស្រុកបទុមសគរ
ខ្រត្តកោះកុងដ្រលប្រពន្ធរបស់គត់
បានយកកូនប្រុសតូចមា្នាក់អាយុ
ប្រហ្រល៣ឆ្នាំ មកល្រងប្តី(ជន-
រងគ្រះ)ដ្រលស្នាក់នៅក្នងុហាង
នំនោះដ្ររ។ចំពោះជនសង្រស័យ
និងជនរងគ្រះគឺមានទនំាសគ់្នា
យូរខ្រកន្លងមកម្តងហើយ ប៉ុន្ត្រ
ពកួគ្រទាងំ២នាក់មនិបានបង្កជា
សកម្មភាពឈ្លោះទាស់ទ្រងគ្នាអី
ទ្រ។លុះដល់ថ្ង្រទី៧ខ្រតុលាឆ្នាំ
២០២០មុនកើតហ្រតុព្រលព្រលប់
គ្រឃើញជនរងគ្រះច្រញទៅ
ក្រផឹកសុីហើយក៏ត្រឡប់ចូល

មកក្នងុហាងវញិប្រហ្រលជាម៉ាង
៨យប់។ព្រលនោះគ្របានឮជន-
រងគ្រះនិយយសំឡ្រងខា្លោំងៗ
ធ្វើឱ្រយជនសង្រស័យខឹងព្រះរំខាន
ដល់ការដ្រកពួនរបស់គ្រហើយ
ជនសង្រស័យបានស្តីបនោ្ទាសបង្ក-
ឱ្រយមានជម្លោះទាស់ទ្រងគ្នា។
នៅព្រលនោះជនសង្រស័យបាន

យកញញួរវាយក្របាលជនរងគ្រះ
ត្រូវចំសៀតផ្កា១ញញួរ និងចំ
ក្របាលផ្ន្រកខាងក្រយ១ញញួរ
ទៀតបណ្តលឱ្រយស្លោប់នៅកន្ល្រង
កើតហ្រតុ។បនា្ទាប់មកជនសង្រស័យ
បានរតគ់្រចខ្លនួពីកន្ល្រងកើតហ្រតុ
នៅយប់នោះដ្ររ។ដូច្ន្រះមូលហ្រតុ
ន្រករណីឃាតកម្មសមា្លោប់មនុស្រស
ន្រះគឺសមត្ថកចិ្ចសន្នដិ្ឋានថាអាច
បណា្តោលមកពីគំនំុចាស់និងជម្លោះ
ពាក្រយសម្តីគ្នាក្នុងយប់កើតហ្រតុ។

លោកថ្ល្រងថា៖«អំពើហិង្រសា
សមា្លោប់មនសុ្រសន្រះអាចមកពីគនំុំ
ចាស់ផងនិងថ្មីផង»។
ចំពោះការតាមចាប់ខ្លួនជន-

សង្រស័យវិញ ត្រូវបានលោកជាវ
វិបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរ-
បាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ឱ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យ
ឈ្មោះផលបញ្ញាត្រូវសមត្ថកិច្ច
របស់លោកនិងនគរបាលខ្រត្ត
ស្ទឹងត្រងនិងមានការសម្រប-
សម្រលួផ្ន្រកផ្លវូច្របាប់ ពីខាងអយ្រយ-
ការអមសលាដំបូងខ្រត្តស្ទងឹត្រង
ស្រវជ្រវចាប់ខ្លួនជនសង្រស័យ
បាននៅរំលងអ្រធាត្រឈានចូល
ថ្ង្រទី១០ខ្រតលុាខណៈដ្រលជន
ន្រះបានលាក់ខ្លួននៅផ្ទះបង-
ស្រីរបស់គ្រ ក្នុងភូមិរាជានុកូល
សង្កាត់-ក្រុងស្ទឹងត្រង៕

បុរសម្នាក់ដែលយកញញួរវាយកែបាលមិត្តភក្តិស្លាប់តែវូបញ្ជនូទៅតុលាការថ្ងែនែះ

តើការការពារក្ដរីបស់មែធាវីមនន័យថាជាគូទំនាស់ផ្ទាល់ឬទែ?

លោកមេធាវី ឡោ គីមហ្គចិ កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថតសហការី
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ធូ វីរះ

ភ្នំពេញ: ប្រទ្រសកម្ពុជា-កូរ៉្រ
ខាងត្របូងបានបញ្ចប់ការចរចាន្រ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
(FTA)ទ្វ្រភាគីជុំទី៣ដោយរពំងឹ
ថានឹងជួយបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិង
វិនិយោគទ្វ្រភាគីបន្ថ្រមទៀតនៅ
ព្រលកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះចូលជា-
ធរមានខណៈកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីរវាងកម្ពុជានិង
ចិននឹងចុះហត្ថល្រខាថ្ង្រន្រះ។
កចិ្ចព្រមព្រៀងន្រះធ្វើឡើងក្នងុ

គោលបំណងដើម្របីធ្វើឱ្រយកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើងន្រផលិតផលរបស់
ភាគីទាំង២ចូលទៅក្នុងទីផ្រសារ
គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការ-
កាត់បន្ថយរបាំងពន្ធគយនិង
របាំងមិនម្រនពន្ធគយ។
លោកស៊ាងថ្រអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-
កម្មស្ររីទ្វ្រភាគីរវាងកម្ពុជានិង
កូរ៉្រខាងត្របូងក្នុងជុំទី៣ត្រូវបាន
បញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ង្រទី៨ខ្រ
តុលាប្រកបដោយផ្ល្រផ្កា។
លោកបន្តថាភាគីទាំង២បាន

បន្តចរចាគ្នាលើការបើកច្រកទផី្រសារ
និងលើអត្ថបទកិច្ចព្រមព្រៀង
ទាំងមូលដ្រលគ្របដណ្ដប់លើ
ជំពូកស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ស្រដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផ្ន្រកទំនិញ
វធិានប្រភពដើមទនំញិវធិានជាក-់
លាក់សម្រប់ផលតិផលប្របបទ
គយនិងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម
និងបញ្ហាច្របាប់និងស្ថាប័ន។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ការចរចា

លើជំពូកនីមួយៗបានទទួល
លទ្ធផលផ្រស្រងៗគ្នាក្នុងនោះ

ជពំកូស្តពីីកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារ
ស្រដ្ឋកិច្ច និងវិធានជាក់លាក់
សម្រប់ផលិតផលត្រូវបាន
បញ្ចប់ទាំងស្រុង»។
លោកParkHeung-

kyeongឯកអគ្គរដ្ឋទូតស-
ធារណរដ្ឋកូរ៉្រប្រចាំនៅកម្ពុជា
បានថ្ល្រងសុន្ទរកថាក្នុងទិវា
មលូនធិិជាតិករូ៉្រកាលពីថ្ង្រទី៦
ខ្រតុលាត្រូវបានស្រង់សម្ដី
ដោយទីភា្នាក់ងារសរព័ត៌មាន
កម្ពុជាថាកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះ
នឹងជួយបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វ្រភាគី និងជំរុញវិនិយោគិន
កូរ៉្រមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា
បន្ថ្រមទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រល

ដ្រលការចរចារវាងប្រទ្រស
ទាំង២ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ
ជោគជយ័យើងរពំងឹថានងឹមាន

ការកើនឡើងទំហំពាណិជ្ជកម្ម
និងការវិនិយោគទ្វ្រភាគី»។
លោកបានថ្ល្រងបន្តទៀតថា

ចាប់តាំងពីការបង្កើតទំនាក់-
ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសទាំង
២នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីបានកើន-
ឡើង១៩ដងកើនពី៥៤
លានដុលា្លាររហូតដល់១ពាន់
លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំមុន។
ក្រុមហ៊ុនកូរ៉្របានឈរនៅ

លំដាប់ទី២ន្រការបោះទុនវិនិ-
យោគនៅកម្ពុជាដោយមាន
ក្រុមហ៊ុនជាង២០០កំពុង
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យ
ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររកសិកម្ម
និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉្ររូប-

ន្រះបានថ្ល្រងបន្តទៀតថា៖

«ក្នងុនាមជាដ្រគូល្អដ្រលផ្តល់
ប្រយោជន៍ឱ្រយគ្នាទៅវិញទៅមក
ប្រទ្រសកូរ៉្រនឹងបន្តជំរុញពាណិជ្ជ-
កម្មវិនិយោគបន្ថ្រមទៀត»។
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពុជា

និងកូរ៉្រខាងត្របូងសម្រចបាន
ជាង១ពាន់លានដុលា្លារកាល-

ពីឆ្នាំ២០១៩កើនជាង៣៦
ភាគរយបើធៀបនឹង៧៥៦
លានដលុា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨។
ន្រះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនក្នុងជំនួបជាមួយ
ពលករកម្ពុជានៅកូរ៉្រកាលពី
ខ្រកុម្ភៈ៕

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញ: រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
សម្រចបង្កើតសជវីកម្មធានាឥណទាន
កម្ពុជា(CGCC)ដើម្របីផ្ដល់មូលនិធិ
បន្ថ្រមដល់វិស័យឯកជនក្នុងការជួយ
ជំរុុញការស្ទុះងើបឡើងវិញន្រអាជីវ-
កម្មរបស់ពួកគ្រក្នងុអំឡុងព្រលន្រការ-
រីករាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។
យោងតាមអនុក្រឹត្រយដ្រលបាន

ចុះហត្ថល្រខាដោយលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ដ្រីហ៊ុនស្រនកាលពីថ្ង្រទី១
ខ្រកញ្ញានិងបានច្រញផ្រសាយជា
សធារណៈកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ CGCC
ស្ថិតក្រមអាណាព្រយាបាលបច្ច្រក-
ទ្រសនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងចុះបញ្ជី
មលូធនចំនួន២០០លានដលុា្លារបានពី
ថវិការដា្ឋាភិបាលមានប្រសកកម្មផ្ដល់
កម្ចីប្រកបដោយវិជា្ជាជីវៈស្របតាម
និយមអន្តរជាតិដើម្របីដោះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងទីផ្រសារឥណទាន
និងជំរុញបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។
បើយោងតាមអនុក្រឹត្រយន្រះបន្តថា៖

«CGCCមានភារកិច្ចផ្ដល់ស្រវា
ឥណទានវាយតម្ល្រកម្រិតហានិភ័យ
នងិគ្របគ់្រងហានភិយ័ត្រវូប្រតបិត្តកិារ
ជាមួយធនាគរនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញ-
វត្ថុនិងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានាដ្រលផ្ដល់
ស្រវាឥណទានផងដ្ររ»។
លោកមាសសុខស្រនសនអ្នក-

នាពំាក្រយMoEFបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍
កន្លងមកថាCGCCនឹងដើរតួនាទីដ៏
សំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួល
អាជីវកម្មដ្រលចង់ស្វ្រងរកមូលនិធិ
បន្ថ្រមពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ្រល
ទទួលបានការធានាដោយរដា្ឋាភិបាល
ជាមួយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រះ។
លោកថា៖«គំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រះនឹង

ជួយវិស័យអាជីវកម្មដ្រលមានការ-
ពិបាកក្នុងការស្វ្រងរកប្រភពមូលនិធិ
សម្រប់អាជវីកម្មរបស់ពកួគ្រពីវសិយ័
ហិរញ្ញវត្ថុ រដា្ឋាភិបាលនឹងជួយទទួល-
យកការច្រករំល្រកហានិភ័័យជាមួយ
ពួកគ្រសម្រប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដើម្របី
បញ្ច្រញកម្ចីបន្ថ្រមទៀត»។

លោកShinChangMoo
ប្រធានធនាគរPPCBankកប៏ានឱ្រយ
ដងឹក្នងុព្រលថ្មីៗ ន្រះថាMoEFកពំងុ
ច្រករលំ្រកគនំតិនងិស្វ្រងរកធាតុចលូ
ពីគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីស្ដីពីគំនិតផ្តួច-
ផ្ដើម «ធានាឥណទាន»នៅក្នុងវគ្គ
សិក្រសាជាច្រើន។
លោកបានពន្រយលថ់ាផ្រនការធានា

ឥណទាន(CGS)ត្រវូបានប្រើប្រស់
ជាមធ្រយាបាយដ៏ព្រញនិយមក្នុងការ-
បន្ធូរបន្ថយឧបសគ្គការផ្ដល់មូលនិធិ
សម្រប់សហគ្រសធនុតចូនងិមធ្រយម
(SMEs)នៅតាមបណា្ដាប្រទ្រស
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀត។នៅប្រទ្រសកូរ៉្រ
រដា្ឋាភិបាលកំពុងដំណើរការផ្រន-

ការធានាឥណទាន៩០ភាគរយមួយ-
ផ្ន្រកសម្រប់ SMEsដ្រលរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩។
លោកលើកឡើងថា៖ «ធនាគរ

PPCBankកពំងុផ្រសព្វផ្រសាយផ្រនការ
ធានាឥណទាន១ផ្ន្រកដ្រលហៅថា
«ការច្រករំល្រកហានិភ័យ»ចាប់តាំង-
ពីឆ្នាំ២០១៩ស្ថិតក្រមការជួយ-
ឧបត្ថម្ភរបស់សជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អន្តរជាតិ»។
លោកថា៖«CGSដោយMoEFច្របាស់

ណាស់នឹងជួយដល់SMEsដ្រល
លទ្ធភាពទទួលបានឥណទានរបស់ខ្លួន
នៅមានកម្រិតដោយសរត្រកង្វះទ្រព្រយ
ធានាហើយក៏កាត់បន្ថយហានិភ័យពី
ការខាតបង់ឥណទានសម្រប់ធនាគរ
ផងដ្ររ។ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង
ធនាគរគួរត្រអភិវឌ្រឍជំនាញវាយតម្ល្រ
ឥណទានដោយពឹងផ្អ្រកលើការជួយ
សម្រួលផ្ន្រកអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុជាង
ការបន្ថ្រមតម្ល្រទ្រព្រយធានាក្នុងការកាត់-
បន្ថយការខាតបង់ដ្រលមិនអាចចៀស-
ផុតពីកម្ចី។បើមិនអ៊ីចឹងទ្រ CGSនឹង
មិនម្រនជាដំណោះស្រយប្រកបដោយ
ចីរភាពសម្រប់ការជំរុញហិរញ្ញវត្ថុរបស់
SMEនោះទ្រ»។
បើយោងតាមលោកShinបានឱ្រយ

ដឹងថាផលបត្រកម្ចីរបស់ធនាគរ
PPCBankបានកើនឡើងជាង៥
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០ហើយនៅត្រ
រក្រសាការបញ្ច្រញកម្ចី។លោកបន្តថា៖

«ខ្ញុំជឿជាក់ថាCGSនឹងបន្ធូរបន្ថយ
ការពិបាករបស់ធនាគររវាងស្រចក្ដី-
ស្នើតម្ល្រសធារណៈនិងឯកជន»។
អនកុ្រតឹ្រយន្រះបានឱ្រយដងឹថាការចាក់

មូលនិធិបន្ថ្រមទៅក្នុងCGCCនឹង
បានពីរដា្ឋាភិបាលដោយពឹងផ្អ្រកលើ
តម្រូវការពិតប្រកដប្រក់ចំណ្រញ
បានពីប្រតិបត្តិការមូលនិធិបានពី
ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍វិស័យឯកជនហើយក៏
បានពីការខ្ចីការច្រញមូលបត្រ-
បំណុលនិងប្រភពផ្រស្រងៗទៀត។
យោងតាមរបាយការណ៍ពីធនាគរ-

ជាតិន្រកម្ពុជាច្រញផ្រសាយកាលពីខ្រ
កក្កដាវិស័យទ្រសចរណ៍ទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងដោយវីរុសកូរ៉ូណា
ហើយវិស័យផលិតកម្មក៏បានធា្លាក់ចុះ
១១ភាគរយផងដ្ររ។
រដា្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ឱ្រយដំណើរ-

ការធនាគរសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមកម្ពុជាដ្រលមានទឹកប្រក់១០០
លានដុលា្លារជាហិរញ្ញប្របទានរបស់រដា្ឋា-
ភបិាលសម្រប់កម្ចីដល់SMEsហើយ
កាលពីខ្រម្រសក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ច្រញ«ផ្រនការ
ហិរញ្ញប្របទានរួមសហគ្រសធុនតូច
និងមធ្រយម(SME)ឆ្នាំ២០២០»
(SCFS) របស់ខ្លួនជាការវិនិយោគ
រួមជាមួយSMEBankនិងគ្រឹះស្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងការ-
ដាក់ឱ្រយដំណើរការសកល្របងរបស់
ធនាគរន្រះ»៕LA

កម្ពជុា-កូរ៉េបញ្ចប់ការចរចាFTAជំុទី៣ ខណ:ជាមួយចិននឹងចុះហត្ថលេខាថ្ងេនេះ

ផលិតផលកម្ពជុាកាន់តេចេើននឹងមានលទ្ធភាពចូលទីផេសារកូរ៉េ និងចិន។ រូបថតជីវ័ន

កម្ពជុាបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានដើមេបីជួយវិស័យឯកជន

វិស័យឯកជននឹងទទួលបានទុនបន្ថេមពីការបង្កើត CGCC។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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កម្ពជុា-ប៉ាគីស្ថានប្តេជា្ញាលើក-  
កម្ពស់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច

ចិនជំរុញបេសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គសិនីដល់SMEs

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: កម្ពុជា និង ប៉ា គីស្ថាន 
ប្តៃជា្ញា ពងៃឹង ទំនាក់ទំនង នៃ ការ- 
ដោះដូរ ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ 
ដោយសរតៃបៃទៃសទំាង២នៅ 
មាន សកា្តានុពល ចៃើន ក្នុង ការ- 
ទាញ  យក ផលបៃយោជន៍ ដើមៃបី 
ជួយ ជំរុញ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ។ 

 លោក M. FAHAD UR REH-
MAN ភារធារី នៃ ស្ថានទូត ប៉ា គី- 
ស្ថាន បៃចាំ ពៃះរាជាណាចកៃ- 
កម្ពុជា  បនជួបពិភាកៃសា ការងារ 
ភារធារី បន លើកឡើងថា អតីត - 
នាយករដ្ឋមន្តៃី ប៉ា គីស្ថានលោក 
MIR ZAFARULLAH KHAN 
JAMALI បន បំពៃញ ទសៃសនកិច្ច 
ផ្លូវការ នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៤ 
ហើយ ក្នុងអំឡុងពៃល នោះ ការ- 
បំពៃញទសៃសនកិច្ច នៃះ បៃទៃស  
ទាំង២បន ចុះហត្ថ លៃខា លើ 
កិច្ចពៃមពៃៀង ស្ដីពី កិច្ចសហ- 
បៃតិបត្តិការ ផងដៃរ ។ 

 លោក ថា បនា្ទាបព់ ីការបពំៃញ 
ទសៃសនកិច្ច នៃះ ១ឆ្នាំ គឺ នៅ ឆ្នាំ 

២០០៥ ប៉ា គីស្ថាន បន បើក 
ដំណើរការ ស្ថានទូត របស់ខ្លួន 
នៅ កម្ពុជា ។ 

 លោក ភារធារី បន ថ្លៃងថា ៖ 
« រហូតមកដល់ ពៃលនៃះ ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង កម្ពុជា - ប៉ា គី- 
ស្ថាន នៅមានកមៃិត ទាបនៅ 
ឡើយ ។ ហៃតុដូច្នៃះ ក្នុង ជំនួប  
ថ្ងៃនៃះ មាន គោលបណំង ចមៃបង 
ក្នុងការ លើកកម្ពស់ ទំនាក់ ទំនង 
ធុរកិច្ច រវាង ធុរជន កម្ពុជា - ប៉ា គី- 
ស្ថាន ដើមៃបី ជំរុញ ទំនាក់ទំនង 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី ឱៃយ កាន់តៃ 
បៃសើរឡើង » ។ 

 លោក ងួន ម៉ៃង តិច បន ទទួល 
ស្វាគមន៍  និងគាំទៃ យ៉ាង ពៃញ- 
ទំហឹង ក្នុងការ លើកកម្ពស់កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្តិការ រវាង ស្ថាប័ន 
ទាំង២ក្នុងការ ជំរុញ ទំនាក់ទំនង 
ធុរកិច្ច ឱៃយ កាន់តៃ ល្អបៃសើរ ឡើង 
និង ពិនិតៃយ លទ្ធភាព រៀបចំ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ជំនួប ពាណិជ្ជកម្ម 
រួមគា្នា ជាពិសៃស ការភា្ជាប់ ទំនាក់- 
ទំនង រវាង សភាពាណិជ្ជ កម្ម នៃ 
បៃទៃស ទាំង២៕

តពីទំព័រ ១...នឹង តៃូវ បៃងចៃក ទៅ 
តាម វិស័យ  ធំៗ ចំនួន  ៤ គឺ វិស័យ  
សង្គមកិច្ច វិស័យ  សៃដ្ឋកិច្ច វិស័យ 
ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ និងវិស័យ សៃវា- 
កម្ម  និង  កម្មវិធី អន្តរវិស័យ ។

ទសី្តកីារគណៈរដ្ឋ មន្តៃ ីបន ឱៃយ ដងឹ ថា 
វិស័យ នីមួយៗ  នឹងទទួល បន កមៃិត 
ថវិកា  ដូច ខាងកៃមនៃះ គឺគមៃង 
ក្នុង  វិស័យ សង្គម កិច្ច  ទទួល បន ទឹក- 
បៃក់ បៃហៃល ៨,៩ភាគ រយ  វិស័យ 
សៃដ្ឋកិច្ច   នឹង ទទួល បន ទុន  ៣៤, ២ 
ភាគ រយ គមៃង ក្នុងវិស័យ ហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន នឹង ទទួល បន ទុន វិនិ-
យោគ  ៥០,១ភាគ រយ  និងគមៃង 
ក្នុង វិស័យ សៃវា កម្ម  និង  កម្ម វិធី អន្តរ- 
វសិយ័ នងឹទទលួ បន ទនុ   ៦,៨  ភាគរយ   
នៃ ថវិកា គមៃង សរុប ។ 

លោក ផៃ សុី ផាន  អ្នក នាំ ពាកៃយ 
រដ្ឋាភិបល  បន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
សៃចក្តពីៃង កម្ម វធិវីនិ ិយោគ សធារណៈ  
៣ឆ្នាំ  រំកិល ២០២១-២០២៣ មាន 
គោល បណំង បងា្ហាញ ព ីទនិ្ននយ័ គមៃង  
វិនិយោគ ដៃល មាន អាទិភាព ខ្ពស់ របស់  
កៃសងួ ស្ថាបន័  ដៃល ជា គោល នយោបយ  
ដៃល មាន ចៃង ក្នងុ យទុ្ធ សស្តៃ ចតកុោណ  
ដំណាក់  ទី៤ របស់ រដ្ឋា ភិបល និង ជា 
ផៃន ទ ីចង្អលុ ផ្លវូ សមៃប ់ការ អនវុត្ត គោល-  
នយោ បយ ដៃល មានចៃង ក្នុង ផៃនការ 
យុទ្ធ សស្តៃ អភិវឌៃឍន៍ ជាតិ ឆ្នា២ំ០១៩ - 
២០២៣។ 

លោកបន្ថៃម ថា តាម  ការ  វាយ តម្លៃ 

ការ អនុវត្ត ផៃនការ យុទ្ធសសៃ្ត អភិវឌៃឍន៍- 
ជាត ិ ២០១៤ - ២០១៨  ដៃល មាន នៅ 
ក្នុង ជំពូក ទី ២នៃផៃនការ យុទ្ធសស្ដៃ 
អភិវឌៃឍន៍ ជាតិ  ២០១៩ - ២០២៣  
បន បងា្ហាញ យ៉ាង ចៃបាស់ លាស់ អំពី 
វឌៃឍន ភាព សមៃច  បន  និង បញ្ហា 
បៃឈម មយួ ចនំ ួន ដៃល ប៉ះពាល់ ដល ់
ដំណើរ ការ នៃ ការអភិវឌៃឍ របស់ រដ្ឋា- 
ភិបល   ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការ ងារ ដោះ- 
សៃយ  បញ្ហា បៃឈម ទាំង នោះ ទាម-

ទារ ឱៃយ មាន  ការ បៃឹង បៃង អនុវត្ត បៃ-
កប ដោយ ស្មារតី ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់ 
ថៃម ទៀត ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ សមៃច បន នូវ 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  ក្នុង  រង្វង់ ៧ភាគរយ   
ក្នុង  ១ឆ្នាំ  និង ទិស ដៅ អាទិ ភាព នានា 
ដៃល គាំ ទៃ បៃជាជន កៃីក ៃ នៅ ទី ជន- 
បទ  ពៃម ទាំង ការ  អភិវឌៃឍ កសិកម្ម  និង 
ជន បទ តាម រយៈ ការ លើ កកម្ពស់ 
ផលតិ ភាព  នងិ ពពិធិ ក ម្ម កសកិ ម្ម ដ ូច 
ដៃល បន កំណត់ នៅ ក្នុង យុទ្ធ សសៃ្ត 
ចតុ កោណ  ដំណាក់ កាល ទី ៤  និង 

ផៃនការ យុទ្ធ សសៃ្ត អភិវឌៃឍន៍ ជាតិ  
២០១៩-២០២៣» ។ 

លោក បន្ត ថា៖«ការងារ ទាំង នៃះ  គឺ 
ជា អាទិភាព តៃ ១គត់ ដៃល អាច ផ្តល់ 
នវូ ផល បៃយោជន ៍ចពំោះ មខុ  នងិ យរូ- 
អង្វៃង  ក ៏ដចូ ជា ផ្តល ់នវូ បណា្ដាញ សវុត្ថ-ិ
ភាព  សង្គម ដឆ៏ប ់រហស័ សមៃប ់បៃជាជន  
កៃកីៃ ដៃល ភាគ ចៃើន រស់ នៅ តំបន់ ជនបទ  
ពៃម ទាំង អាច បង្កើន នូវ អំណាច ទិញ  
នងិ សខុ ុមាល ភាព របស ់ពកួ គាត ់ ធានា  
នវូ ចីរភាព កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  នងិ ជំរុញ 

ការ ធ្វើ ពិពិ ធកម្ម  និង ពងៃីក មូល ដ្ឋាន 
សៃដ្ឋកិច្ច ឱៃយ បន ទូលាយ ជា មុន »។

លោក លមឹ ហៃង អន ុបៃធាន សភា- 
ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា បន ឱៃយ ដងឹថា ថវកិា 
សមៃប់ អភិវឌៃឍវិស័យ  សធារណៈ របស់  
រដ្ឋា ភិបល ១ ផ្នៃក ទទួល បន ពី ដៃ គូ 
អភវិឌៃឍ ន ៍អន្តរជាត ិនានា ។  ការ បញ្ចៃញ 
ថវិកា ចៃើន លើ ការ អភិវឌៃឍ  ហៃដ្ឋា រច នា-  
សម្ពន័្ធ   នងឹ ជយួ គាទំៃ ដល ់វសិយ័ កសកិម្ម  
និង ទៃស ចរណ៍ ក្នុង សៃុក ឱៃយ មាន  ភាព  
រីក ចមៃើនថៃម មួយ កមៃិត  ទៀត ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖« យើង តៃូវ  មាន 
ផៃនការ អភិវឌៃឍន៍ ចៃបាស់ លាស់  ពៃះ 
មា្ចាស់ ជំនួយរបស់ យើងក៏  គៃ ចង់ ដឹង ពី 
ផៃនការ ទាំង នៃះ ដៃរ ក្នុង ការ បន្ត ផ្តល់ 
ជំនួយ  បន្ថៃម  ដល់ បៃទៃស របស់ យើង  
ហើយ យើង ជា វិស័យ ឯកជន ពិ ត ជា 
មាន ការ គា ំទៃ យ៉ាង ខា្លាងំ  ចពំោះ ការ បង្កើន  
ទហំ ំវនិយិោគ សធារណៈ លើ គមៃង 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ វា ជារឿង ល្អ សមៃប ់
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ  និង វិស័យ ឯកជន »។ 

សៃ ចក្តពីៃង កម្ម វធិវីនិយិោគ សធារណៈ  
៣ឆ្នា ំរកំលិ ២០២១-២០២៣  តៃវូ បន  
រៀប ច ំឡើង មាន ៤ជពំកូ  នងិ បញ្ជ ីតារាង  
ចនំនួ១១ហើយ តៃវូ បន  អនមុត័   ដោយ  

អង្គ បៃជុំ ពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី  
កាល ពីថ្ងៃសុកៃកន្លងទៅ ។ 

លោក នាយ ក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន 
បន ថ្លៃងក្នងុ កិច្ច បៃជំុ ពៃញ អង្គ គណៈ- 
រដ្ឋមន្តៃី កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា ក្នុងបរិបទ 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  បៃទៃស កម្ពុជា នៅ 
រកៃសា  បនចំពោះ ការ គៃប់ គៃង ហិរញ្ញ-
វត្ថុ ក្នុង ស្ថាន ភាពល្អ បៃសើរ  ដោយ 
រដ្ឋាភិបល មាន   លទ្ធភាពគៃប់ គៃន់ 
ដើមៃប ីបញ្ចៃញ ថវកិាសមៃប ់គា ំទៃ ដល ់
កម្ម វិធី អភិវឌៃឍន ៍  សធារណៈ  ដូចជា 
ការ កសង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  ផ្លវូ ថ្នល ់ 
បៃឡាយ ទកឹ  នងិ គមៃង ខា្នាតតចូ នៅ 
តាម មូល ដ្ឋានជា ដើម ៕ LA

ទីកៃុងប៉ៃកាំងៈ និយតករ 
អគ្គសិន ី ចនិ  បន ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើរ ឡើង  នវូ សៃវា កម្ម  អគ្គសិន ី  
ក្នងុ បៃទៃស នៃះ រមួ ទាងំ  គណុភាព  
នងិ ដណំើរការ នៃ ការ ទទលួ បន  
អគ្គសិន ីដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ បរយិ កាស  
ធុរកិច្ចកាន់តៃ បៃសើរ ឡើង   ។ 

រដ្ឋ បល អគ្គសិន ីជាត ិ បន ឱៃយ   
ដងឹ ថា  ខ្លនួ នងឹ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ថៃម-  
ទៀតនវូ ដណំើរការ នៃ ការ ទទលួ-  
បន អគ្គិសនី និងបនា្ទាប តម្លៃ 
អគ្គិសនី សមៃប់ លំនៅឋាន 
ពៃមទាំង សហគៃស ខា្នាតតូច 
និងមធៃយម (SMEs) និង 

គៃង ចំណាយ  ១៣០ ពាន់ 
លានយន់  (១៩,១ ពាន ់ លាន 
ដលុា្លារ)សមៃប ់  (SMEs)  ក្នងុ 
បៃទៃសនៃះ ក្នងុ  រយៈពៃល ៣ ឆ្នា ំ
ខាង មុខ នៃះ។ 

លោក Liu Baohua  អនុ- 
បៃធាន នៃ រដ្ឋបលអគ្គិសនី  
បន  លើក ឡើង  អំឡុង ពៃល 
សន្និសីទព័ត៌មាន នៅ ទីកៃុង 
ប៉ៃកាំងថា រដ្ឋបល ថាមពល 
នងឹ ជរំញុ បន្ត ទៀត សដំៅ ទៅរក 
សុទិដ្ឋិនិយម នៃ បរិយកាស 
ធុរកិច្ច  ជាមួយ ការ ទទួលបន 
ថាមពល បៃសើរ ជាង មុន។ 

លោក នយិយថា បៃសទិ្ធភាព  
ថាមពល  កាន់តៃ ខា្លាំង  និង  ការ- 
ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល មានស្ថិរភាព 
មាន សរៈសខំាន ់ណាស ់ចពំោះ  
បៃតិបត្តិការ ទីផៃសារ នៃ អង្គភាព 
ធរុកចិ្ច  នងិ ធានា នវូ បរយិកាស 
ធុរកិច្ច ល្អ។ 

យោង តាម អាជា្ញាធរ  អគ្គសិន-ី  
ជាតិ (NEA)  ការ ទទួល បន  
អគ្គសិន ី ដៃល តៃវូ បន ផ្តល ់ដល ់
សហគៃស ធនុតចូ  នងិ មធៃយម ថ្ម ី
ក្នុង រយៈពៃល តៃ ៣០ ថ្ងៃ នៃ ថ្ងៃ 
ធ្វើ ការ កាល ព ីដណំាច ់ឆ្នា ំមនុ។   
ប៉នុ្តៃ ឥឡវូ  SMEs  មនិ ចាបំច ់ទៅ 
ការិយល័យ  ផា្ទាល់  ឬ ក៏ តម្កល់ 
បៃក ់កក ់មនុ  អឡំងុ ពៃល ស្វៃង- 
រក ការតភា្ជាប់ អគ្គិសនី ដោយ 
ទាំង អស់ នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ កាន់តៃ 
មានបៃសិទ្ធភាព ការងារ  រៀង- 
រាល ់ ថ្ងៃ ធ្វើ ការ ។

លោក Wei Hanyang អ្នក-  
វិភាគ  ទីផៃសារ ថាមពល  នៅ 
Bloomberg បន និយយ ថា  
នយិតករ ថាមពល  បន ផ្តចួផ្តើម 
ជា សំខាន់  ទូទំាង បៃទៃស ចិន 
ដើមៃបី ជំរុញ ការ កាត់ បន្ថយ បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ  នៃ ទីផៃសារ ថាមពល ។ 

លោក នយិយ ថា  ចាប ់តាងំ- 

ពី ឆ្នាំ ២០១៥មក ការ ផ្តួច ផ្តើម 
នៃះ  បន កាត ់បន្ថយ ជា បៃចា ំនវូ 
ការ ចំណាយ លើ ថាមពល អគ្គិ-
សនី  របស់ អ្នក បៃើបៃស់  ធ្វើ ឱៃយ  
កៃមុហ៊នុ ពាណជិ្ជកម្ម នងិឧសៃសា-
ហកម្ម រាប ់លាន នៅ ចនិ បន ទទលួ  
ផល បៃយោជន៍។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«រឿង នៃះ 
បន កា្លាយ ជា រឿង បៃវត្តិសសៃ្ត 
សំខាន់  ក្នុង ការ កៃ ទមៃង់ របស់ 
ចិន និងជា ផៃនទី ចង្អុល ផ្លូវ 
ដៃល  នា ំឱៃយ មាន  សៃវាកម្ម អគ្គសិនី  
កាន់តៃ បៃសើរ ឡើង »។ 

 ក្នុងរបយការណ៍ «ការ ធ្វើ ធុរ-  
កិច្ច ឆ្នាំ ២០២០» ដោយ ធនាគារ   
ពិភពលោក  បៃទៃស ចិនបន 
រំកិល ដល់ ទី ៣១ពី លៃខ រៀងទី  
៤៦ កាល ពីឆ្នាំ ២០១៩។ 
សូចនាករ នៃ ការ ទទួល បន 
អគ្គសិន ី បន ឈរ នៅលៃខរៀង  
ទី ១២ ដៃល ខ្ពស់ បំផុត  ក្នុង 
ចណំោម សចូនាករ ទាងំ ១០  នៃ 
បៃទៃសចនិដៃល  វាស ់វៃង ដោយ 
ធនាគារ  ពភិពលោក  វា៉ា បៃទៃស 
ស្វ៊សី បរាងំ  អុសី្លង ់។ កាល ព ីឆ្នា ំ
២០១៩  ចនិឈរ លៃខ រៀង ទ ី៩៨  
ក្នុង ការ ទទួល បន អគ្គិសនី៕ 
China Daily_ANN/RRខៃសៃចម្លងអគ្គសិនី តង់សៃយុងខ្ពស់ នៅខៃត្ត Zhengzhou បៃទៃសចិន។ AFP

រដ្ឋាភិបលដក់ផេនការវិនិយោគសធារណៈ...

កៃបាលរថភ្លើងចាស់ នៅស្ថានីយអ្នកដំណើរ មុខ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី។ រដ្ឋាភិបាល មាន ផៃនការបង្កើន  

ការវិនិយោគ សធារណៈ ដោយ ចំណាយ ចៃើន  លើ ហៃដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

យើង ជា វិស័យ ឯកជន ពិ ត ជា មាន ការ គាំ ទៃ 
យ៉ាង ខ្លាំង  ចំពោះ ការ បង្កើន  ទំហំ វិនិយោគ សធារណៈ 
លើ គមៃង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ វា ជារឿង ល្អ សមៃប់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ  និង វិស័យ ឯកជន»។



WORLD

www.postkhmer.com

សុខ វេងឈាង

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសសហ-
រដ្ឋអាម្ររកិលោកMikePom-
peoបានសម្រចចិត្តនៅនាទី
ចុងក្រយកាលពីថ្ង្រសុក្រ
ទី០២ខ្រកញ្ញាដោយលុប-
ចោលផ្រនការដំណើរទស្រសន-
កចិ្ចទៅម៉ងុហ្គោលីនងិករូ៉្រខាង
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Donald Trumpនិងមន្ត្រី
ស្រតវិមានមួយចំនួនបាន
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
យ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្វីដ្របិត

លុបចោលទស្រសនកិច្ចទៅ
ម៉ុងហ្គោលីនិងកូរ៉្រខាងត្របូង
ត្រលោកPompeoមិនបាន
លុបចោលទស្រសនកិច្ចទៅ
ក្រុងតូក្រយូឡើយ។កាលពី
ថ្ង្រអង្គោរទី៦តុលាលោកបាន
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំន្រវ្រទិកាយុទ្ធ-
សាស្ត្រQuadជាមយួប្រទ្រស
ជបុ៉នឥណា្ឌានិងអូស្ត្រលី។អ្នក-
ការទូតជាន់ខ្ពស់រូបន្រះបាន
យកឱកាសន្រការប្រជុំដើម្របី
វាយប្រហារប្រទ្រសចនិហើយ
បានអំពាវនាវឱ្រយសមាជិក

ទាងំ៤សហការគ្នាដើម្របីប្រឆាងំ
អំពើ «ក្រងប្រវ័ញ្ចពុករលួយ
និងបង្ខិតបង្ខំ»របស់ប្រទ្រស
ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិន
ខាងត្របងូសមទុ្រចនិខាងកើត
ទន្ល្រម្រគង្គជរួភ្នហំមិាលយ័នងិ
ច្រកសមុទ្រត្រវា៉ាន់។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបចោល

ទស្រសនកិច្ចទៅម៉ុងហ្គោលីនិង
កូរ៉្រខាងត្របូងវិញអ្នកវិភាគ
មួយចំនួនយល់ថាលោក
Pompeoបានធ្វើឱ្រយខកខាន
ឱកាសដើម្របីទាញយកផល-
ចំណ្រញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយ-
ចំនួនដ្រលកំពុងកើតឡើងនៅ
ម៉ុងហ្គោលីនិងកូរ៉្រខាងត្របូង។
ជាក់ស្ត្រងនៅប្រទ្រសម៉ុង-

ហ្គោលីឥរិយបថប្រឆាំងចិន
បានកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់
ក្រយពីចិនចាប់ផ្ដើមបំបាត់
ការអប់រំជាភាសាម៉ុងហ្គោល
នៅក្នុងប្រទ្រសចិនគ្រដ្រល
តំបន់ម៉ុងហ្គោលខាងក្នុងគឺជា
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ទស្រសនាវដ្ដីTheDiplomat

បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកមានឱកាសទទួលការ-
គំទ្រពីប្រជាជនម៉ុងហ្គោល
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ម៉ុងហ្គោលី»។
រីឯនៅឧបទ្វីបកូរ៉្រវិញ កូរ៉្រ-

ខាងជើងនឹងប្ររព្ធខួបលើកទី
៧៥ន្រគណបក្រសកាន់អំណាច
របស់ខ្លនួនៅថ្ង្រទ១ី០ខ្រតលុា
ខាងមខុន្រះ។ទីក្រងុព្រយងុយ៉ាង
ត្រូវបានគ្ររំពឹងថានឹងបង្ហាញ
ពីបច្ច្រកវិទ្រយាយោធាថ្មីៗ។ វត្ត-
មានរបស់លោកPompeoនៅ
ទីក្រុងស្រអ៊ូលត្រប៉ុនា្មានថ្ង្រមុន
ការប្ររព្ធខួបន្រះអាចនឹង
បង្ហាញភាពរឹងមាំន្រសាមគ្គី-
ភាពរវាងអាម្ររិកនិងប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងត្របូង។
យ៉ាងណាមញិដណំើរទស្រស-

នកិច្ចរបស់លោកPompeo
ទៅកាន់ប្រទ្រសម៉ងុហ្គោលីនងិ
កូរ៉្រខាងត្របូងត្រូវបានរីកាល-
វិភាគទៅចុងខ្រន្រះវិញ។
ជាការកត់សមា្គោល់ដំណើរ-

ទស្រសនកចិ្ចដ្រលបានគ្រងទកុ
ទាំងន្រះត្រូវបានគ្រមើល-
ឃើញថា ជាវិធីមួយសម្រប់
សហរដ្ឋអាម្ររិកពង្រឹងឥរិយ-
បថប្រឆាងំចនិក្នងុតបំន់អាសុ-ី

បូពា៌ា ដោយប្រព្រឹត្តទៅ១ខ្រ
ក្រយលោកWangYiធ្វើ
ទស្រសនកិច្ចទៅរុស្រសុីកាហ្រសាក់-
សា្ថានកៀហ្រសុីសុីសា្ថាននិង
ម៉ុងហ្គោលី។
លោកWangYiនឹងធ្វើ

ទស្រសនកិច្ចនៅប្រទ្រសជប៉ុន
ចុងខ្រន្រះហើយត្រូវគ្រគិតថា
នងឹជបួជាមយួនាយករដ្ឋមន្ត្រថី្មី
លោកYoshihideSuga។
ភាគីទាំង២ត្រូវបានគ្ររំពឹង

ទកុថានងឹបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈ-
សំខាន់ន្រការរក្រសាទំនាក់ទំនង
ទ្វ្រភាគីនងិពភិាក្រសាអពំីប្រធាន-
បទដូចជាកោះស្រនកាគូ និង
ច្របាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ហុងកុង។
ជាមយួគ្នាន្រះលោកWang

Yiក៏នឹងធ្វើទស្រសនកិច្ចនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជា មា៉ាឡ្រសុី ឡាវ
និងថ្រ ពីថ្ង្រទី១១ដល់១៥
ខ្រតុលា។
គរួបញ្ជាក់ថាដណំើរទស្រសន-

កិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
របស់មហាអំណាចទាំង២ន្រះ
គឺបានធ្វើឡើងនៅព្រលដ្រល
ភាពតានតងឹបានកើនឡើងលើ
បញ្ហាជាច្រើនដូចជាកូវីដ
១៩ពាណិជ្ជកម្មនយោបាយ
ជាដើម៕

កេុង បាង កកៈ យោងតាម
ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវ និងអ្នក-
អង្ក្រតការណ៍បានឱ្រយដឹងថា
ការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិ-
បាលបានរៀបចំផ្រនការ
សម្រប់ថ្ង្រទី១៤ខ្រតុលានឹង
មិនអាចទាក់ទាញការចាប់-
អារម្មណ៍មនុស្រសឱ្រយចួលរួម
ច្រើននោះទ្រ ខណៈក្រុមម្រ-
ដឹកនាំតវា៉ាមួយចំនួននៅត្រ
ទាមទារឱ្រយធ្វើកំណ្រទម្រង់
របបរាជាធិបត្រយ្រយបច្ចុប្របន្ន។
បច្ចុប្របន្នក្រុមអ្នកអង្ក្រត-

ការណ៍បានតាមដនយ៉ាង
យកចិត្តទុកដក់ទៅលើការ-
ប្រមូលផ្តុំដឹកនាំដោយនិស្រសិត
ដ្រលនឹងធ្វើឡើងនៅឯវិមាន
ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅផ្លូវរា៉ាត់ឆា-
ដមនើននៅថ្ង្រប្ររព្ធខួប-
បះបោរដឹកនាំដោយនិស្រសិត

លើកទី៤៧ដ្រលបានបញ្ចប់
នៅក្នុងការបង្ហូរឈាម របស់
រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោក
ស្រនាប្រមុខ ថាណមគីតទី-
កាចននៅក្នុងសម័យនោះ។
ការប្រមូលផ្តុំ នឹងត្រូវបាន

ដឹកនាំដោយរណសិរ្រសបង្រួប-
បង្រួមថាំមា៉ាសាត និងប្រជា-
ធិបត្រយ្រយ(UFTD)។
យោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគ

បានឱ្រយដឹងថា ក្រុមម្រដឹកនាំ
តវា៉ាសង្រឃមឹថាការប្រមលូផ្តុំនៅ
ថ្ង្រទី១៤ខ្រតលុាដ៏សខំាន់នោះ
នងឹទាក់ទាញមនសុ្រសឱ្រយចលូរមួ
ច្រើនជាងមុនប៉ុន្ត្រក្រុមទី-
ភា្នាក់ងរសន្តិសុខបានព្រយាករ-
ថាការចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនឹង
មានចនំនួតចិជាងការប្រមលូ-
ផ្តុំដ្រលរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯ
ទីលានសាណាមលួងកាលពី

ថ្ង្រទី១៩-២០ខ្រកញ្ញាដោយ-
សារទំនងជាអវត្តមានក្រុម
អ្នកគំទ្រ រណសិរ្រសបង្រួប-
បង្រួមអាវក្រហមដើម្របីប្រជា-
ធិបត្រយ្រយប្រឆាំងអំណាច
ផ្តច់ការ(UDD)។
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានថ្ល្រង

ថាជាពិស្រសន្រះគឺដោយ-
សារត្រក្រុមម្រដឹកនាំតវា៉ាខក-
ខានមិនបានទាមទារពីដំបូង
របស់ពួកគ្រ ឱ្រយបានខា្លាំងកា្លា
ដើម្របីធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់-
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ រំលាយសភានិង
បញ្ចប់ការរំខានន្រការរិះគន់
រដ្ឋាភិបាល។ ដោយបានត្រ
ទាមទារឱ្រយធ្វើកំណ្រទម្រង់
សា្ថាប័នកំពូលរបស់ព្រះរាជា-
ណាចក្របន្ថ្រមទៀតបច្ចុប្របន្ន
ពកួគ្របានបាត់បង់ការគទំ្រពី
សាធារណជន។

ហ្រតុផលផ្រស្រងទៀតគឺ
ដោយសារគណបក្រសភឿថ្រ
បច្ចុប្របន្នបាននៅឆា្ងាយពីការ-
តវា៉ាដោយខ្លួនឯងក្រយពី
ម្រដឹកនាំលោកស្រីឃុនយីង-
ភុតចាមា៉ានដមា៉ាផុងដ្រលជា
អតតីប្រពន្ធរបស់អតតីនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីរត់ភៀសខ្លួនគឺលោក
ថាក់សុីនសុីណាវា៉ាត់ត្របាន
ដឹកនាំបក្រសភឿថ្រនោះ។
ក្រុមសមាជិកសភាគណ-

បក្រសភឿថ្រមួយចំនួនត្រូវបាន
គ្ររាយការណ៍ថា គឺជាឧប-
ករណ៍នៅក្នុងការកៀរគរក្រុម
អ្នកគទំ្រអាវក្រហមឱ្រយចលូរមួ
តវា៉ា២បានរៀបចំដោយក្រុម-
មនុស្រសស្ររី។
យោងតាមប្រភពជាច្រើន

បានឱ្រយដឹងថាលោកស្រីឃុនយីង
ភុតចាមា៉ានចង់ឱ្រយបក្រស

ផ្តតទៅលើតួនាទីរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងសភាជាជាងតវា៉ានៅ
ខាងក្រដូច្ន្រះហើយលោក-
ស្រីបានណ្រនាំឱ្រយក្រុមសមា-
ជិកសភាបញ្រឈប់កៀរគរអ្នក-
គំទ្រអាវក្រហមឱ្រយប្រមូលផ្តុំ

តទៅទៀត។
ម្រធាវីសិទ្ធិមនុស្រស គឺលោក

អានុនណាមបា៉ាជាសហម្រ-
ដឹកនំាមា្នាក់ របស់ក្រុមមនុស្រស
ស្ររីបានថ្ល្រងថាក្រមុន្រះបាន
ផ្លាស់ប្តូរឈ្មាះ៕ BKP/SK

បាតុកម្មប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានអ្នកចូលរួមច្រើនទ្រ ដរាបណាម្រដឹកនាំាតវ៉ានៅត្រទាមទារកំាណ្រទម្រង់របបរាជាធិបត្រយ្រយ

កេមុអ្នក តវ៉ា បេមូលផ្តុ ំ នៅ សាណាមលួ ង  កាលពី ថ្ងេ ទី ១៩  ខេកញ្ញា។ BKP

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអាម្ររិកលុបចោលទស្រសនកិច្ចនៅម៉ងុហ្គោលីនិង
កូរ៉្រខាងត្របូងគ្រដ្រលរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសចិនត្រៀមទៅជបុ៉ន

លោក  Pompeo ចូល រួម  ជំនួប រដ្ឋមន្តេ ី ការ បរទេសនេ    បេទេស ឥណ្ឌ-ូបា៉ាសីុហ្វកិ។ AFP



សុខ វេងឈាង

កេុង វ៉ាសុីនតោនៈ រដ្ឋមន្ត្រី 
ការបរទ្រស សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
លោក Mike Pompeo បាន 
ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ទី៩    
ថា  លោក កំពុង ត្រៀម បញ្ច្រញ 
អុីម្រល របស់ អ្នកកាន់ តំណ្រង 
មុន គាត់  លោកស្រី Hillary 
Clinton ក្រយ ព ីលោក ទទលួ 
ការ រិះគន់ ពី ប្រធានា ធិបតី សហ- 
រដ្ឋ អាម្ររិក លោក Donald 
Trump។ ការ ប្រកាស ន្រះ  ធ្វើ 
ឡើង ២៦ ថ្ង្រមនុ ការបោះឆ្នោត 
ប្រធានា ធិបតី។

ក្នុង ការ សម្ភាសនៅ ប៉ុស្តិ៍ 
ទូរទស្រសន៍ Fox News លោក 
Pompeo បាន និយាយ ថា៖- 
«យើង មន អុ ីម្រល ទំាងនោះ» 
ដោយ លោក បន្ថ្រម ទៀត ថា៖ 
«យើងនឹង បញ្ច្រញ ព័ត៌មន 
ទាំង អស់ ន្រះ ដើម្របី ឱ្រយ ប្រជា- 
ជន អាម្ររិក  អាច មើលបាន។ 
អ្នក នឹងចាំថា ព័ត៌មន សម្ងាត់  
ត្រូវ បាន ដាក់ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អុីម្រល 
ផ្ទាល់ ខ្លួន វា មិន ត្រូវ នៅ ទី នោះ 
ទ្រ។ លោកស្រីHilary Clin-
ton  មិន គួរ ធ្វើ ប្រប ន្រះ ទ្រ វាគឺ 
ជា ឥរិយាបថ ដ្រល មិន អាច 
ទទួល យកបាន»។

1ថ្ង្រ មុនការ ប្រកាស របស់ 
លោក Pompeo លោក Trump 
ក ៏បាន នយិាយ ក្នងុ ការសម្ភាស 
នៅ ប៉ុស្តិ៍ Fox News ថា៖ 
«ពួកគ្រ(អុីម្រល របស់  Clin-
ton) គឺ ស្ថិតនៅ ក្នុងក្រសួង 

ការបរទ្រស ប៉ុន្ត្រ លោក Mike 
Pompeo  មិន អាច បញ្ច្រញ 
ពកួ គ្រ(អុ ីម្រល) បាន  ដ្រល ជា 
រឿង គរួឱ្រយ សោកស្ដាយ ណាស។់  
តាម ពិត ខ្ញុំ មិនសប្របាយ ចិត្ត 
ចំពោះ គាត់ (Mike Pompeo) 
ដោយសរហ្រតុផល ន្រះ។ 
គាត់ មិន អាច បញ្ច្រញ ពួកគ្រ 
(អុីម្រល) បានទ្រ។ ខ្ញុំ មិន ដឹង 
មូលហ្រតុ ទ្រ។ អ្នក (Pom-
peo) កពំងុ ដកឹនា ំក្រសងួការ- 
បរទ្រស អ្នកនឹង ត្រូវប ញ្ច្រញ 
ពួកគ្រ(អុីម្រល)  ឱ្រយ បាន។          
កុំភ្ល្រចថា  ព័ត៌មន ទំាងនោះ  ជា 
ព័ត៌មន សម្ងា ត់ »។  

ទាំងលោក Trump និង 
លោក  Pompeo មិនបាន 
ពន្រយលព់ ីមលូហ្រត ុដ្រល ពកួគ្រ 
នឹង បញ្ច្រញ អីុម្រល របស់ លោក- 
ស្រី Clinton នៅ រយៈព្រល 
ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ ចុងក្រយ ន្រ 
យុទ្ធនាការ បោះឆ្នោត ប្រធា- 
នាធិបតី  ដ្រល មន ការប្រកួត- 
ប្រជ្រង យា៉ាងក្ដា គគកុ នោះ ទ្រ។ 
ពួកគ្រ អាច ធ្វើ ការបញ្ច្រញ បាន 
នូវចំណុច ណាមួយ ក្នុងរយៈ- 
ព្រល ៤ឆ្នោំកន្លង មកន្រះ។

 អុមី្រល របស ់លោកស្រ ី Clin-
ton  គជឺា ចណំចុ ចម្រងូចម្រស 
មួយ ក្នុង យុទ្ធនាការ បោះ ឆ្នោត 
ប្រធានាធិបតី ឆ្នោំ ២០១៦។ 
លោក ស្រី Clinton ដ្រល ជា 
អតីត រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទ្រស  និង 
ជា ប្រក្ខជន ប្រធានា ធិបតី របស់ 
បក្រសប្រជា ធិបត្រយ្រយ  ត្រូវបាន 
គ្ររក ឃើញថា បាន ប្រើប្រស់ 

ប្រព័ន្ធអុីម្រល ផ្ទាល់ ខ្លួន ហើយ 
បាន ផ្ញើព័ត៌មន សម្ងាត់  តាម 
ប្រព័ន្ធន្រះ ។ សមជិក សភា 
បក្រស សធារណរដ្ឋ បាន ទាមទារ 
ឱ្រយ FBI បើក ការសុើបអ ង្ក្រត ថា 
សកម្មភាព របស់ លោកស្រី  
Clinton គ ឺខសុច្របាប ់ដ្ររ ឬទ្រ ? 
FBI បាន បញ្ចប់ ការសុើប - 
អង្ក្រត របស់ ពួកគ្រ ហើយ បាន 
សន្នដិា្ឋានថា  សកម្មភាព លោក- 
ស្រី Clinton គឺ ជា សកម្មភាព 
ធ្វ្រស ប្រហ្រស ខ្លាំង ត្រ មិន បាន 
ដាក់ ការ ចោទ ប្រកាន់ ណា មួយ 
ទ្រ ពីព្រះ លោក ស្រី  មិនមន 
ច្រតនា ប្រព្រឹត្ត សកម្មភាព 
ឧក្រិដ្ឋកម្ម។ 

ត្រ ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ មុន ការបោះ - 
ឆ្នោត ប្រធាន FBI  លោក 

James Comey  បាន ប្រកាស 
បើក ការ សុើប អង្ក្រត ឡើង វិញ 
ដោយ លើកឡើង ថា FBI បាន 
រក ឃើញ ភ័ស្តុតាង ថ្មី។ ការ- 
ប្រកាស ន្រះ  ធ្វើ ឱ្រយ មន ការប៉ះ- 
ពាល ់ដលប់្រជាប្រយិ ភាពរ បស ់
លោកស្រ ី Clinton។ ក្រយ ព ី
លោកស្រី Clinton បាន ចាញ់ 
ឆ្នោត FBIបាន បញ្ចប់ ការ- 
សុើបអង្ក្រត  ហើយ បាន ធ្វើការ 
សន្និដា្ឋាន ដូចមុន។

ក្រពនី្រះ  នៅ ក្នងុ កចិ្ច សម្ភា- 
សន៍ Fox News ដដ្រល 
លោក Trump  ក៏ បាន រិះគន់ 
អគ្គរដ្ឋ អាជា្ញា សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
លោក William “Bill” Barr 
ដោយ បា ននិយាយ ថា  លោក 
Barr អាច នឹង កា្លាយជា អគ្គរដ្ឋ - 

អាជា្ញា អាក្រក់ បំផុត ក្នុង ប្រវត្តិ- 
សស្ត្រ បើ សិនជា លោក មិន 
អាច ដាក់ ទោស លោកស្រី Clin-
ton ទាក់ទង នឹង រឿង អុីម្រល 
ហើយ ដាក់ ទោស សមជិក 
ផ្រស្រង ទៀត ន្រ រដ្ឋបាល Bar-
rack Obama ដោយ បាន 
ចោទ ថា  រដ្ឋការ  Obama បាន 
លចួ ឃ្លាមំើល ក្រមុ លោក Don- 
ald Trump កាល ពី ព្រល 
បោះឆ្នោត  ២០១៦  និង បើក 
ការសុើប អង្ក្រត  ដើម្របី ធ្វើ ឱ្រយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ប្រជាប្រិយ ភាព 
របស់ លោក។ 

នៅ ឆ្នោំ២០១៦ FBI  បាន 
បើក ការ សុើប អង្ក្រត លើ ទនំាក-់ 
ទំនង រវាង រុស្រសុី  និង សមជិក 
យុទ្ធនាការ របស់ លោក Don-

ald Trump។ នៅ ឆ្នោំ ២០១៧ 
ការសុើប អង្ក្រត ន្រះ  ត្រូវ បាន 
ផ្ទ្ររ ទៅ ក្រម ការគ្រប់គ្រង 
របស់ រដ្ឋអាជា្ញា ពិស្រស លោក 
Robert S. Mueller III ដ្រល 
ជា អតីត ប្រធានFBI។  លោក 
Mueller បាន បញ្ចប់ ការ សុើប- 
អង្ក្រត នៅ ឆ្នោំ ២០១៩  ដោយ 
បាន ដាក ់ទោស សមជកិ យទុ្ធ- 
នា ការ លោក Trump មួយ 
ចំនួន ត្រ មិន បាន ដាក់ ទោស  
លោក Trump  ផ្ទាល់ ទ្រ។

នៅឆ្នោំ២០១៩លោក Barr 
បានចាប់ផ្ដើមការសុើបអង្ក្រត
ដើម្របីរុករកភាពមិនប្រក្រតីក្នុង
ការ សុើប អង្ក្រត ឆ្នោ ំ២០១៦ មក 
ដល់ សព្វ ថ្ង្រន្រះ  ការ សុើប - 
អង្ក្រត ន្រះ មិន មន ការ ដាក់ 
ទោស នរណា ម្នោក ់នងិ មនិមន 
ការ ប្រកាស អ្វី ថ្មី ទ្រ។

អ្នកវិភាគ មួយ ចំនួន  បាន 
គិតថា  ការលើក ឡើង រឿង 
អុីម្រល របស់ លោក ស្រី Clin-
ton គឺ ជា តាកទិក របស់ លោក 
Trump ដើម្របី បង្វ្ររ អារម្មណ៍ 
សធា រណជន ពី ការរាលដាល 
ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុង ស្រត វិមន   
និង ការ រាលដាល ជា ថ្មី ជុំវិញ 
ប្រទ្រស។ 

យា៉ាងណាមិញ  ការ តស៊ូ មតិ 
លើកទី ២ រវាង លោក Trump 
និង ប្រក្ខជន ប្រធានា ធិបតី 
បក្រសប្រជា ធបិត្រយ្រយ លោក Joe 
Biden ត្រូវ បាន លុបចោល  
ដ្រល ជា ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ន្រ ការ 
ឆ្លង ជំងឺ  COVID-19៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រចន្ទ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នោំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១០

លោក Mike Pomepeo និយាយ ថា លោក នឹ ង បញ្ច េញអុី- 
មេល រប ស់លោកសេ ី Clinton កេយទទួល ការ រិះគន់ពី Trump 

លោ ក បេធានាធិបតី  Donald Trump ចាប់ដេ   ជា  មួយ លោក សេ ី Hillary Clintonនាពេលកន្លងមក។ AFP



ភោជនីយដ្ឋានSilent បម្រ  ើ ម្ហបូ ខ្ម្ររ  ឆ្ងាញ់ៗ ត្រវូចិត្ត  
អ្នក និយមបរិយាកាស សាមញ្ញ  ស្ងប់សា្ងាត់ ប្រប រូ៉ម្រនទិក

រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ប្រសិនបើអ្នកស្វ្រងរក
អាហារឆ្ងាញ់នៅកន្ល្រងមានភាព-
សាមញ្ញត្រកក់ក្ដៅដូចនៅផ្ទះភោជ-
នីយដ្ឋាន Silent នៅម្ដុំស្តុបបូកគោ
ផ្ដល់បរិយាកាសស្ងប់សា្ងាត់ និងរស-
ជាតិម្ហូបអាស៊ីឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត។
ផ្ដើមដំណើរការកាលពីខ្រមករា

លោកវង្រសមា៉ានិតជាមា្ចាស់ហាងSi-
lentបានផ្ដៅតសខំាន់លើបរយិាកាស
ផ្ដល់ភាពល្ហ្រល្ហើយនិងអាហារឆ្ងាញ់
ផ្ដល់ថាមពលដល់អតថិជិនដ្រលមនិ-
និយមសំឡ្រងរំខាន។
ភោជនីយដ្ឋាន Silentដ្រលមាន

ន័យថា «ស្ងប់សា្ងាត់»ជាភាសាខ្ម្ររ
នោះត្រូវបានមា្ចាស់ហាងរៀបរាប់ពី
ការបើកហាងន្រះយា៉ាងដូច្ន្រះថា៖
«ព្រលដ្រលខ្ញុំទៅហាងគ្រផ្រស្រងៗខ្ញុំ
រកបរិយាកាសប្របន្រះមិនបានជា
លក្ខណៈដ្រលយើងជាយើងមិន
ចាំបាច់ត្រូវធ្វើចរិតថ្ល្រថ្នូរពាក់ក្រវាត់ក

រៀបឫកហើយមិនសា្ងាត់ព្រកមិនថ្លង់-
ព្រកជាកន្ល្រងដ្រលអាចសម្រកបាន
ដោយស្រួលចិត្ត»។
ដោយមានការជួយគាំទ្រពីមិត្តភក្តិ

របស់លោកផ្ទាល់ ក្នុងដំណើរការ
បើកហាង និងរូបមន្តម្ហូបភាគច្រើន
មកពីប្រទ្រសថ្រហាងSilentបាន
បង្កើតជម្រើសម៊ខម្ហូបដ៏សម្របូរប្រប។
លោកវង្រសមា៉ានតិបានរៀបរាបទ់ៀត

ថា៖ «មិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើម្ហូបនៅថ្រ
ជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ក៏មានភោជ-
នីយដ្ឋានផ្ទាល់ផងដ្ររហ្រត៊ន្រះគាត់
មានបទពិសោធយា៉ាងច្រើនរួមទាំង
បង្រៀនម្រច៊ងភៅខ្ញុំផ្ទាល់ត្រម្ដង»។
លោកបានចាត់ទ៊កថាបរិយាកាស

ស្ងប់សា្ងាត់ប្របសាមញ្ញនិងអាហារ
ឆ្ងាញ់ន្រះហើយដ្រលជាភាពពសិ្រស
របស់ហាងSilentនិងទាក់ទាញអតិ-
ថិជនដ្រលមិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរ។
មា្ចាសហ់ាងវយ័៣៣ឆ្នាំរបូន្រះបាន

រៀបរាប់ពីហាងរបស់លោកប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉ស៊្តិ៍ថា៖«អតថិជិនថ្រមទាងំ

អាចរីករាយជាមួយទាំងម្ហូបនិងបទ-
ចម្រៀងដ្រលខ្លួនចូលចិត្តនៅក្នុង
ហាងថ្រមទៀតផងដ្រលវាធ្វើឲ្រយខ្ញុំមនិ
អាចល៊បឬប្ដូរឈ្មោះ[ហាង]ន្រះរួម
ទាំងព្រយាយាមរក្រសាបរិយាកាសប្រប
ន្រះរហូតទៅ»។
ម៊ខម្ហូបប្របថ្រ៣យា៉ាងដ្រលភ្ញៀវ

ព្រញនិយមជាងគ្រនិងទទួលបាន
ការក៊ម្ម៉ង់ច្រើនបំផ៊តនោះគឺឡាបត្រី
ឡាបបង្គានិងមាន់ជើង៣។
មា្ចាស់ហាងបានរៀបរាប់ពីម្ហូបន្រះ

ថា៖«ឡាបត្រីភាគច្រើនព្រលឮពាក្រយ
ថាឡាបគ្រត្រងគិតដល់សាច់ឆៅត្រ
រូបមន្តថ្រគឺខ៊សគា្នា។តាមការពិតទៅ
គ្រយកត្រីទៅបំពងឲ្រយល្អហើយ
ច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងហាន់និង
សណ្ដ្រកដីហើយផ្ទាប់ជាមួយការ៉៊ត

និងត្រសក់ជ្រលក់ ទឹកត្រីជូរអ្រមដ៏
ឆ្ងាញ់ពិសា»។
ឡាបបង្គាប្រហាក់ប្រហ្រលនឹង

ឡាបត្រីដ្ររត្រការប្រើគ្រឿងសម៊ទ្រ
ធើ្វឲ្រយរសជាតិវាមានភាពខ៊សប្ល្រក
ម្រយា៉ាងវញិ។ចពំោះម្ហបូ«មានជ់ើង៣»
គ្រន់ត្រឈ្មោះក៏ប្ល្រកទៅហើយ។
ឈ្មោះម្ហូបប្របនិមិត្តរូបន្រះមិនមាន
ជើងមាន់ទ្រត្រវាជាខ្ទឹមជ្រក់លាយ
បង្គាក្រៀម គ្រឿង ជីរ ត្រសក់ការ៉៊ត
និងសាឡាត់ផងដ្ររ។
លោកមា៉ានតិបានរៀបរាប់ពីគ្រឿង-

ផ្រសំ និងបន្ល្រសាច់ដ្រលលោកប្រើ-
ប្រស់ក្នុងផ្ទះបាយហាងន្រះថា៖
«គ្រឿងផ្រសំនងិសាច់ផ្រស្រងៗយើងយក
ពីក្នុងស្រ៊កម្រនត្រយើងរីសស៊ទ្ធត្រ
កម្រតិខ្ពស់ព្រះយើងជឿថាមខ៊ម្ហបូ

វាក៏មានរសជាតិនិងគ៊ណភាពទៅ
តាមគ្រឿងផ្រសំដ្ររ»។
មខ៊ម្ហបូខ្ម្ររនិងថ្រនៅភោជនយីដ្ឋាន

Silentមានតម្ល្រភាគច្រើនគឺចាបព់ី២
ដ៊លា្លារទៅ៦ដ៊លា្លារ។
រសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ បរិយាកាស

រ៉ូម្រនទិក ក៏ស័ក្ដិសមការក្របស្រ
ក្រហមបារាំងដ្រលអតិថិជនអាច
ក៊ម្ម៉ង់១ដបឬម្ដង១ក្រវក៏បាន។
ទោះជាយា៉ាងណាបញ្ហាប្រឈមមខ៊

របសល់ោកមា៉ានតិក៏មនិខ៊សពីហាង
ដទ្រទៀតដ្ររ។ វិបត្តិកូវីដតម្រូវឲ្រយ
លោកបានព្រយាយាមរក្រសាអនាម័យមាន
ទាំងទឹកអាល់ក៊លនិងការវាស់កម្ដៅ
អតិថិជនម៊នព្រលចូលទទួលទាន។
ជាមយួទនំក៊ចតិ្តលើរសជាតិម្ហបូថ្រ

ឈ្ងុយឆ្ងាញ់លោកមា៉ានិតបានទទូច
ថា៖«ខ្ញុំចង់ឲ្រយភ្ញៀវបានមកសាកល្របង
ម្ហូបថ្រដ្រលគាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់
បាំងកកទ្រហាងSilentមានស្រប់
ហើយធានារសជាតិត្រម្ដងហើយ
យើងក៏នឹងភា្ជាប់ស្រវាកម្មដឹកជញ្ជូន
ម្ដងទៀតក្នុងព្រលឆប់ៗន្រះ»។
ភោជនីយដ្ឋានSilentមានទីតាំង

នៅផ្លូវ៩៥សង្កាត់បឹងក្រងកង៣ម្ដុំ
ស្តុបបូកគោនិងបើកដំណើរការពី
ម៉ាង៤ទៅម៉ាង១១យប់សម្រប់
ថ្ង្រស៊ក្រសៅរ៍ និងអាទិត្រយ និងបើក
ពីម៉ាង៥ទៅ១១យប់សម្រប់ ចន្ទ
ព៊ធនិងព្រហស្របតិ៍ហើយឈប់-
សម្រកជារៀងរាល់ថ្ង្រអង្គារ៕

រសជាតិ អាហារ ឆ្ងាញ់  បរិយាកាស ស្ងប់ស្ងាត់បេប រ៉ូមេនទិក   ស័ក្ដិសម ការ កេប  សេ កេហមបារាំង  ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

ហាង  Silent    មាន ការតុបតេងបេបសមញ្ញ តេ កក់ក្ដៅ ដូច នៅផ្ទះ ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

ចុងភៅរៀបចំអាហារ នៅ ផ្ទះ បាយ ដេល អាច មើល ឃើញ ពី ខាងកេ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

ឡាប តេី ឡាប បង្គា និង មាន់ជើង៣ ជា  មុខម្ហូបលេបីនៅ Silent   ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី
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ថ្ងៃ១០រោចខៃអសៃសុជឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី១២ខៃតុលាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តអង់អាចកា្លាហាននៅក្នងុការ-
សម្ចកិច្ចការផ្ស្ងៗ ដោយភាព-
ឈ្លាសវ្។ការប្កបរបររកទទួលទាន

នននឹងបានផលចំណ្ញយា៉ាងគាប់ប្សើរ។ការធ្វើ-
ដណំើរដើម្បីបំព្ញការងារផ្ស្ងៗត្ងមានជោគជ័យ
ជានិច្ច។ ចំពោះបញ្ហាស្នហ្ាវិញ គូស្នហ៍្មានការ-
យកចិត្តទុកដាក់គា្នាបានល្អបង្កើតភាពផ្អម្ល្ហម្។
ចំណ្កការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយបានសុខ។

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

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងមា នគ្ចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខានឡើយ។ ចំណ្ក
ឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចតិ្តគា្នាខា្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្នហ៍្ផ្អម្ល្ហម្ដ្រ។

រាសីស្ុតចុះខា្លាំង។គ្ះកាច-
អាចនងឹកើតដោយសរសម្តីតោង
មានការពចិារណឲ្យបានច្ើនមុន
ច្ញវាចា។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហា

គូស្ន្ហ៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តិច
គប្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តាឲ្យគា្នាច្ើន។ចំណ្កឯការ-
ប្កបរបររកទទួលទានននអាចប្ឈមការ-
ខាតបង់។លាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាក
ទទួលភោគផលនិងខ្វះអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

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

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ-
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គា្នាទៅ វិញទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រីឯ-
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

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

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជំងឺ បណ្តាល
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗតូ្វធ្លាក់ចុះផងដ្រ គឺខ្វះសមត្ថ-
ភាពសម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កបរបររកទទួល-
ទានននវញិនងឹអាចខាតបង។់សច្ក្តីស្នហ្ា
ច្ើនត្ខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគា្នា។

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

ការនយិាយស្តីធ្វើឲ្យអ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគាប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

គាប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមាន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្៍មាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគា្នាលើសពីធម្មតានិងគា្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្កឯ
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគាបច់តិ្ត។

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះគួរត្យកចិត្ត-
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ ចំណ្កឯ
ការនិយាយស្តី មិនសូវមានឥទ្ធិពល
ទៅលើអ្នកស្តាប់បុ៉ន្មានឡើយដំណឹង

ដ្លទទួលបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញចិត្ត គួរត្
ច្ះយកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌ផ្ស្ងៗ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អ ខណៈផ្លវូចិត្តស្មគុ-
ស្មាញបន្តចិដ្រ។ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិត-
ឆ្ងាយគប្បីមានការប្យ័ត្នប្យ្ងឲ្យបានខា្លាងំកា្លា។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចិត្តគា្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញក៏ត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។
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អ្នកនាងខាត់សុឃីមតៃូវអង្គការSNVតៃងតាំងជាទូតសុច្ឆន្ទៈចងៃ្កានសា្អាតនិងសុខភាព។រូបCESPA

ខាត់ សុឃីម ក្លាយ ជា ទូតសុច្ឆន្ទៈ  ចង្ក្រានស្អាត 
និង សុខភ ពន្រាអង្គករអភិវឌ្រាឍន៍ហូឡង់  SNV
ប៉ាន់រិទា្ធា

ភ្នពំៃញៈទបីផំតុតារាចម្ៀង
ស្ីពហុជំនញអ្នកនងខាត់
សុឃីមល្ចវត្តមានក្នុងតំបន់
សហគមន៍ស្្តីផលតិចង្កន្គរំូ
ថ្មីនៅខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំងត្ូវបាន
អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់SNV
តង្តាងំជាទតូសចុ្ឆន្ទៈនៅលើ
ប្ធនបទស្តីពី ចង្ក្នស្អាត
និងសុខភាព។
ន្ះបើតាមស្ចក្តីប្កាស-

ពត័ម៌ានរបស់អង្គការអភវិឌឍ្ន៍
ហូឡង់SNVច្ញកាលពីចុង-
សបា្តាហ៍កន្លងមកថា៖«អង្គការ-
អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់កំពុងធ្វើការ-
ងារជា មួយនឹងអ្នកនងខាត់-
សុឃីមដើម្បីលើកកម្ពស់ការ-
យល់ដងឹអពំចីង្កន្ដល្មាន
ប្សិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនិង
ស្អាតនៅក្នុងន័យជួយការពារ
បញ្ហាសង្គមសខុភាពនងិការ-
ចំណយរបស់សហគមន៍ក្នុង
តបំន់កដ៏ចូជាជយួពភិពលោក
ដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំងទៅនឹងការ-
ប្ប្លួអាកាសធតុផងដរ្។
ជាសិល្បការិនីល្ចធ្លាមា្នាក់
ដ្លមានបុគ្គលិកលក្ខណៈ
ផ្សោរភា្ជាប់នឹងប្ជាជនកម្ពុជា-
នៅទីជនបទអ្នកនងខាត់
សុឃីម វ័យ៤០ឆ្នាំត្ូវបាន
ត្ងតាំងជាទូតសុច្ឆន្ទៈរបស់
អង្គកា រ SVN។អ្នកនង នឹង
ធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិត
ន្ការចម្អនិអាហារស្អាតតាម-
រយៈការប្ើបស្់ចង្កន្ស្អាត
និងមានសុខភាពល្អ។ ដំណើរ
ទស្សនកិច្ចតាមខ្ត្ត នឹងតូ្វ-
បានរៀបចំឡើងទៅកាន់ខ្ត្ត
គោលដៅរបស់អង្គការ SNV
ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីការអនុវត្ត-
ការចម្អិនម្ហូបនននៅតាមទី-

ជនបទ។ កុ្មការងារអង្គការ
នឹងចាប់យកសកម្មភាពទាំង-
នោះពិស្សសរអប់រំដើម្បី
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់
ទស្សនិកជនទូទៅលើប្ព័ន្ធ-
ផ្សព្វផ្សោយសង្គម។ រីឯកម្ិត
អន្តរជាតិវញិទតូសចុ្ឆន្ទៈរបស-់
អង្គការ SNVលើប្ធនបទ
ន្ះគឺមានតារាល្បីលោកសី្-
JuliaRobertក៏ជាទតូសចុ្ឆន្ទៈ
ផងដ្រ»។
អ្នកនងខាត់សុឃីមបាន-

ចាបផ់្តើមអាជពីច្ៀងតាងំពឆី្នាំ
១៩៨៥មកដ្លត្ូវបានគ្
ស្គាល់ថាគឺជាតារាចម្ៀង-
ប្ព្ណីនិងជាតារាកំប្ល្ង-
ច្ញពីត្កូលខាត់ដ្លមាន

សមាជិកគ្ួសរឪពុកមា្តាយ
បងប្អូនប្ុសស្ីកើតមកជា
អ្នកតន្ត្ី ពួកគ្សុទ្ធត្ជាអ្នក
ចម្ៀង និងអ្នកល្ងភ្ល្ង-
ប្ព្ណី។
ខណៈតារាចម្ៀងរូបន្ះ

ក៏បានបងា្ហាញនូវចំណប់-
អារម្មណ៍ខ្លួនដ្រថា៖«នងខ្ញុំ
មានសច្ក្តីសមនសស្រកីរាយ
ណស់ដ្លបានចូលរួមក្នុង
គនំតិផ្តចួផ្តើមន្ះឡើងព្ះវា
នឹងជួយសហគមន៍ឱ្យយល់-
ដឹងពីសរៈសំខាន់ន្ការប្ើ-
ប្ស់ចង្ក្នស្អាតនិងមាន
សុខភាពល្អដ្លសម្ប់ជា
ប្យោជន៍ដល់សុខុមាលភាព
និងបរិស្ថានល្អ»៕

ខាត់សុឃីមនិងបងប្អូនសៃ្តីសហគមន៍ធ្វើចងៃ្កាននៅកំពង់ឆ្នាំង។CESPA

ខាត់សុឃីមនិងលោកសៃីJuliaRobertកា្លាយជាទូតសឆន្ទៈអង្គការអភិវឌៃឍន៍ហូឡង់។CESPA
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តោះមកស្តាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រស់
realme 7 seriesដ្រលកំពុងអង្រនួទីផ្សារ

realme 7 Pro និង realme 7 ដៃលមាន បំពាក់ នូវ កាមៃរ៉ា លំដាប់ Flagship ៤ គៃប់ 64MP 
កំពុងតៃ ផ្ទះុ ខ្លាងំ នៅលើ ទីផៃសារ និង ទទួលបាន ចំណាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាងំ ។ ស្ថាប័ន សរព័ត៌មាន ជាចៃើន 
បានបង្ហាញ ចំណាប់អារម្មណ៍ ថា បទពិសោធ នៃ ការបៃើបៃស់ realme 7 Series មាន សមត្ថ ភាពខ្លាងំ 
ស្ទើរតៃ ដូច ទៅនឹង ស្មា ត ហ្វ ូន លំដាប់ Flagship ទៅហើយ ដោយ ផ្អៃក ទៅ កាមៃរ៉ា 64MP ជំនា ន់ទី ២ 
ថតរូប បាន ចៃបាស់ អៃកៃង់ Super Amoled និង ជាពិសៃស គឺបច្ចៃកវិទៃយា សក ថ្ម លឿន 65W SuperD-
art ។ លោក G-Devith ដៃល បាន សកលៃបង បៃើបៃស់ realme 7 Pro ជិត ១ខៃ ហើយ នោះ  គឺមាន 
ការចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាងំ ទៅលើ បច្ចៃកវិទៃយា សក ថ្ម ដៃល 65WSuperDart នំាមក នូវ លៃបឿន សក ថ្ម 
ដ៏ លឿន ដូច ផ្លៃកបនោ្ទោ រ ហើយ កញ្ញា Tep Boprek ក៏មាន កា រស រសើរ ទៅលើ កាមៃរ៉ា ៤គៃប់ Sony 
64MP ដៃល អាច ថត បាន រូប ភាព កាន់តៃចៃបាស់ ផងដៃរ៕ 
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65W SuperDart បានមកដល់ហើយនឹងបាន
ធ្វើការដាក់លក់លើកដំបូងកាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រតុលា

 កាលពី ថ្ងៃទី ៩ ខៃតុលា realme បានបៃកាស ផ្លវូការ នូវ realme 7 pro និង realme 7 ដៃលមាន 
កាមៃរ៉ា Sony 64MP Ultra Clear  ៤គៃប់ ធ្វើឱៃយអ្នកបៃើបៃស់ ចំណាយ ថវិកា តិច តៃ ទទួលបាន នូវ 
បទពិសោធដៃល នំាមក ដោយ បច្ចៃកវិទៃយា សក លឿន 65W SuperDarts រួម ជាមួយនឹង អៃកៃង់ Super- 
AMOLED ។ អ្វដីៃល គួរឱៃយ ទន្ទមឹ រង់ចំា នោះ គឺ realme 7 pro បាន នំាមក នូវ បច្ចៃកវិទៃយា ពៃញនិយម 
សក លឿន  65W SuperDart ដៃល តៃងតៃមាន បំពាក់ តៃ នៅលើ ផលិតផល  Flagship ដល់ 
អ្នកបៃើបៃស់ ដៃល អាច សក បាន ១៣% ក្នងុ រយៈពៃល ៣ នាទី និង ១០០%  ក្នងុ រយៈពៃល ៣៤ នាទី 
ធ្វើឱៃយ អ្នកបៃើបៃស់ មិនចំាបាច់ រង់ចំា ក្នងុការ សក ថ្ម៕
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កាន់ត្រខ្លាំងទៀតហើយrealme 7 seriesបំពាក់
កាម្ររ៉ា៤គ្រាប់ 64MP មានទំហំស្រនស័រ1/1.73អុិញ

 កាលពី ថ្មីៗ  នៃះ realme ដៃលជា កៃមុហុ៊ន ពៃញនិយម ខង បច្ចៃកវិទៃយា បាន នំាចូល ជា ផ្លវូការ នូវ ស្មា ត-  
ហ្វ ូន ស៊ៃរី ថ្ម ី realme 7  Series  ២មូ៉ ដៃ ល គឺ realme 7 Pro និង realme 7 ដៃលមាន បំពាក់ កាមៃរ៉ា 
៤គៃប់ 64MP  លំដាប់ Flagship គៃន់តៃ ចុច ថត នឹង ទទួលបាន រូបភាព ដៃលមាន កមៃតិ ភាពចៃបាស់ 
ល្អ ទោះជា ពងៃកី ធំ ក៏ នៅតៃ មើលឃើញ ចៃបាស់ គៃប់ ចំណុច ។ realme 7 Pro និង  realme 7 បំពាក់ នូវ 
កាមៃរ៉ា គោល ទំហំ 64MP ដៃលមាន ទំហំ សៃន ស័ រ  1/1.73 អុិញ  ជា បៃភៃទ កាមៃរ៉ា Sony IMX 682- 
f/1.8 ដៃលមាន សមត្ថភាព ខ្លាំង សៃូបយក ពន្លឺ បាន ខ្លាំង ពៃមទំាង បៃើ បច្ចៃកវិទៃយា Quad Bayer  
ដោយមាន ការរួមបញ្ចលូ ភី កសៃ ល សមាសធាតុ ដៃលមាន កមៃតិ ខ្ពស់ 1.6μm អាច ផ្តល់នូវ រូបថត ដៃលមាន 
គុណភាព ល្អ ជាង មុន ។ realme 7 Series អាច ថតរូប បាន ទំហំ 6944*9248  ដៃល ទំហំ នៃះ ធំ ជាង 
ទូរទសៃសន៍ 4K រហូតដល់ ៤ដង ៕
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ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនGaming- 
realme 7តម្ល្រត្រមឹត្រ
$២៨៩កាន់ថ្មបានយូរ

realme ដៃលជា មា៉ាក ស្មា ត ហ្វ ូន មានការ រីកចមៃើន លឿន បំផុត នៅលើ ពិភពលោក បាន បញ្ចៃញ 
realme 7 ដៃល ធ្វើ ឱៃយយុវវ័យ ទទួលបានការថតរូប ចៃបាស់ ការ សក ថ្ម លឿន និង កមា្លាងំ មា៉ាសីុន ខ្លាងំ 
សមៃប់ ការលៃង ហ្គៃម ។ realme 7 គឺជា ទូរ ស័ព្ទ ដំបូង គៃ បង្អស់ ដៃល បាន បំពាក់ បន្ទះ ឈី ប ខ្លាងំ Helio- 
G95 ជាមួយ អៃកៃង់ រលូន លៃបឿន 90Hz សមៃប់ ការលៃង ហ្គៃម កាន់តៃ រលូន ហើយក៏ មានការ សក 
ថ្ម លឿន Dart 30W ថាមពល ថ្ម ធំ 5000mAh ។ បើ និយយ ពី អៃកៃង់ វិញ realme7 តៃវូបាន បំពាក់ 
ដោយ អៃកៃង់ ទំហំ ៦,៥អុិញ កមៃតិ FHD+ លៃបឿន អៃកៃង់ 90Hz ដៃល លាតស ន្ធងឹ ៩០,៥% នៃ 
តួខ្លនួ ទំាងមូល ធ្វើឱៃយ realme7 កា្លាយជា ជមៃើស ល្អឥតខ្ចោះ សមៃប់ អ្នកលៃង ហ្គៃម ៕
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មជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តខ្នាតធំព្រីនស៍ម៉ាណ័រត្រវូបានសម្ពោធជាផ្លវូការ
 មជៃឈមណ្ឌល កមៃសាន្ត ពៃ ីនស៍ មា៉ា ណ័ រ ដៃលជា គមៃង វិនិយោគ របស់ កៃមុហុ៊ន ពៃ ីនស៍ រៀលអុីស្ទៃ ត  

( ខៃម បូ ឌា )គៃបុ តៃវូបាន សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ កាលពី ថ្ងៃទី ៧ ខៃតុលា កន្លងទៅ ដោយទទួលបាន ការអញ្ជើញ 
ចូលរួម ជា អធិបតីភាព ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសម្តៃច អគ្គមហាសៃនាបតី តៃ ជោ ហុ៊ន សៃន នាយករដ្ឋមន្តៃ ីនៃ 
ពៃះរជាណាចកៃ កម្ពជុា , លោក Wang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ចិន បៃចំា នៅ កម្ពជុា ពៃមទំាង 
មន្តៃជីាន់ខ្ពស់ ជាចៃើនរូប ទៀត ។ មជៃឈមណ្ឌល កមៃសាន្ត ពៃ ីនស៍ មា៉ា ណ័ រ ដ៏ សៃស់ អស្ចោរៃយ នៃះ មាន ទីតំាង 
ស្ថតិនៅតាម បណ្តោយ ដង ទន្លៃមៃគង្គ តំបន់ កៀនស្វាយ និង ជា គមៃង រមណីយដា្ឋាន ទៃសចរណ៍វបៃបធម៌ 
ដំបូង គៃ  ដៃលគៃបដណ្ដប់ លើ ផ្ទៃដី សរុប ចំនួន ១៣៦ ០០០ម៉ៃតៃការ៉ៃ និង មាន រុក្ខជាតិ បៃតង ជាង ៨៨% 
ហើយក្នងុនោះ មាន សួន កមៃសាន្ត លក្ខណៈ គៃសួរ សួន លម្អៃកាយ សួន ថៃទំា សុខភាព ឧទៃយាន កីឡា និង 
សួន វរជន ដ៏ បៃណីត ទំាង ៥ គឺ សុទ្ធតៃ ទទួលបាន ការពៃញនិយម យ៉ាងខ្លាងំ និង បាន កា្លាយជា « សួនចៃបារ » 
របស់ រជធានី ភ្នពំៃញ ៕

រូប
ថត

 ហា
៊ាន រ

ងៃស
ី

ក្រមុហុ៊នAIA Cambodiaសម្ពោធ៣សាខាក្នងុថ្ង្រត្រមួយបន្តសម្ទះុរីកលូតលាស់នៅកម្ពជុា
 កៃមុហ៊នុ ធានារ៉ាបរ់ង អាយជុវីតិ AIA Cambodia បាន សម្ពោធ ៣ 

សខ ក្នងុ ថ្ងៃ តៃមយួ ដើមៃប ីជយួ បៃជាជន កម្ពជុា កានត់ៃចៃើន ឲៃយ រសន់ៅ 
មាន សុខ ភាពល្អ អាយុ វៃង  និង ការរស់នៅ កាន់តៃល្អបៃសើរ។  
ពិធី សម្ពោធ នៃះ តៃូ វបាន បៃរព្ធឡើង នៅ ថ្ងៃទី ៧ ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២០ 
នៅ សណា្ឋាគា ររ៉ូ ស វូដ រជធានី ភ្នំពៃញ ។ សខ AIA ទាំង ៣ នោះ 
 រួម មាន នៅ ខៃត្តកំពង់ចាម កំពត និង បាត់ដំបង ដោយ រំពឹងថា នឹង 
បង្កើត ការងរ បៃកបដោយ គណុភាព ខ្ពស ់ជាចៃើន នងិ ចលូរមួចណំៃក 
យ៉ាងសំខន់ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ នីមួយៗ ។ កៃុមហ៊ុន អៃ អាយ អៃ 
នឹង ផ្តល់ជូន ដំណះសៃយ ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ឈានមុខ គៃ លើ 
ទីផៃសារ ដល់បៃជាជន កម្ពុជា ល្អ ជាង ពៃលណាៗ ទាំងអស់ ។ កៃុមហ៊ុន 
យល់ថា  វៃលានៃះ  គឺជា ពៃលវៃលា ដ៏ ល្អបៃសើរ ជាង ពៃលណា ទាងំអស ់
ដើមៃបី ពងៃីក វិសលភាព  និង ផ្លាស់ប្តូរ សៃវាធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ទៅ 
ជា វធិ ីចមៃបង មយួ ដើមៃប ីផ្តល ់សន្តភិាព ផ្លវូចតិ្ត នងិ បៃឆងំ ការពារ នងឹ ជងំ ឺ
ផៃសៃងៗ ដូចជា ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជាដើម ៕ 



ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Swiatek ជាអត្តពលិកបូ៉ឡូញទី ១ ឈ្នះពានធំ  
ក្រុង ប៉ារីស : កីឡាការិនី 

សញ្ជាត ិប៉ឡូញូ Iga Swiatek 
បាន ជួយ  ឱៃយ បៃទៃស របស់ នាង 
ស្គាល់ ពាន Grand Slam 
ឯកត្តជន  ជា លើក ដបំងូ កាល- 
ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ពៃល ដៃល នាង អាច 
ផ្ដួល គូ បៃជៃងរបស់ ខ្លួន គឺ  
កីឡាការិនី អាមៃរិក Sofia 
Kenin ក្នងុ លទ្ធផល ៦-៤ នងិ 
៦-១ នៅវគ្គផ្ដាច់ពៃ័តៃ ដើមៃបី 
កា្លាយ ជា អត្តពលិក ក្មៃង បំផុត 
ឈ្នះ ពានរង្វាន់ កីឡាវាយ កូន- 
បាល់  (តិន្នីស) ក្នុង កម្ម វិធី 
French Open ផ្នៃក នារី គិត 
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩២ មក ។

កីឡាការិនី Swiatek វ័យ 
១៩ ឆ្នា ំដៃល ស្ថតិ នៅ  ចណំាត-់ 
ថ្នាក់ ពិភព លោក ទាប បំផុត 
(លៃខ៥៤) បាន ឈ្នះ ពាន 
នៅ Roland Garros  ក្នុង 
យុគ សម័យ ទំនើប នៃះ គឺ ជា 
ម្ចាស ់ជើង ឯក ពាន កម្ម វធិ ីធ ំ  មនិ 
ធ្លាប់ មន ទី៩ ក្នុង ចំណោម 
ពៃឹត្តិការណ៍  Grand Slam 
១៤ លើក កន្លង មក នៃះ ។

« បៃហៃល វា តៃវូ តៃ បៃប នោះ  
ពោល គឺ អ្នក មន ចំណាត់ ថ្នាក់ 
ទាប  តៃវូ បាន ឈ្នះ ពាន Grand 
Slam ។ កីឡាវាយ តិន្នីស ផ្នៃក 
នារី ពៃល នៃះ ប្លៃកៗ ម៉ៃច មិន 
ដងឹ » ។ នៃះ ជា សម្ដ ីរបស ់កឡីា- 
ការនិ ីSwiatek ដៃល នងឹ ឡើង 
ទៅ ដល់ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី ១៧ 
ពភិពលោក កៃយ ទទលួ បាន 
ជ័យ ជម្នះ នៃះ ។ 

កីឡាការិនី Swiatek បន្ត 
ទៀត ថ ៖ « ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថ មន អ្វ ី

កើត ឡើងនោះ ឡើយ ។ វា ធ្វើ ឱៃយ 
ខ្ញុំ រំភើប ខ្លាំង ណាស់ ហើយ ដូច 
ជា ចម្លៃក  មៃន ទៃន ។ ២ ឆ្នាំ មុន 
ខ្ញុំ ឈ្នះ ពាន Grand Slam 
ផ្នៃក យវុ ជន នៅ Wimbledon 
ហើយ ពៃល នៃះ ខ្ញុំ ឈ្នះ ទី នៃះ 
ទៀត ។ មន អារម្មណ៍ ដូច 
ពៃល វៃលា លឿន  មៃន ទៃន » ។ 

សមិទ្ធ ផល នៃះ បានធ្វើ ឱៃយ 
Swiatek បំបៃក បៃវត្តិសស្តៃ 
របស់  មិត្ត រួម ជាតិ Jadwiga 
Jedrzejowska ដៃល ជា អ្នក- 
វាយ កូន បាល់ របស់ បៃទៃស 
ប៉ូឡូញ ដ៏  ឆ្នើម ១រូប កាលពី  
សម័យ  សង្គៃម លោក ពៃល 
ដៃល អតីត កីឡាការិនី រូប នោះ 
បញ្ចប ់នៅ ចណំាត ់ថ្នាក ់ជើង ឯក-  
រង នៅកៃុងបា៉ារីសនៃះ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៣៩ ។

កឡីាការនិ ី Swiatek  បន្ថៃម 
ទៀតថ ៖ « ខ្ញុំ មន មោទន ភាព 
ចំពោះ ខ្លួន ឯងណាស់ ដោយខ្ញុំ 
បាន ធ្វើ នូវ កិច្ច ការ ដ៏ ល្អ បំផុត 
មយួ នៅ ២សបា្តាហ ៍ចងុ កៃយ  
នៃះ។ ខ្ញុំ មិន រំពឹង ថ នឹង ឈ្នះ 
ពាន រង្វាន់ នៃះ ទៃ ។ វា ពិត ជា 
អស្ចារៃយ ណាស់ សមៃប់ ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ 
មន អារម្មណ៍ ដូច ជា ខ្ញុំ បង្កើត 
បៃវត្តិ សស្តៃ » ។

ជោគ ជ័យ នៃះ  ក៏បាន នាំ ឱៃយ 
Swiatek កា្លាយ ជា ម្ចាស់ ជយ- 
លាភី  កម្ម វិធី French Open 
ផ្នៃក នារី ក្មៃង ជាង គៃ បំផុតផង- 
ដៃរ  គតិ តាងំ ព ីអតតី កឡីាការនីិ 
Monica Seles ធ្វើ បាន កាល- 
ពី ២៨ ឆ្នាំ មុន ហើយ នាង គឺ ជា  
កីឡាការិនី ប៉ូឡូញ ទី២ ដៃល 
ឡើង ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ពាន- 

Grand Slam សមៃប់ យុគ - 
សម័យ Open នៃះ បនា្ទាប់ ពី  
Agnieszka Radwanska 
ធ្វើ បាន ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ នៅ 
Wimbledon ។ កម្ម វិធី មុន ៗ  
Swiatek មិន ដៃល ឆ្លង ផុត វគ្គ 
១៦ នាក់ ឡើយ ។

ចំណៃក កីឡាការិនី វ័យ ២១ 
ឆ្នា ំKenin ដៃល ជា ម្ចាស ់ជើង- 
ឯក កម្ម វធិ ីAustralian Open 
2020 បាន បៃឹង បៃង យ៉ាង 
ខ្លាំង ដើមៃបី អាច កា្លាយ ជា ស្តៃី ទី 
១ ដៃល អាច កាន់ ពាន លំដាប់   
Grand Slam ដល ់ទៅ ២ ក្នងុ 
ឆ្នាំ តៃ១ ចាប់ តាំង ពី Angel-
ique Kerber សមៃច បាន 
បៃប ហ្នឹង  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦  តៃ 
ចុង កៃយ មិនទទួល បាន ដូច 
បំណង ឡើយ ៕ AFP/VN

Swiatek ថើបពានក្នងុ កម្មវិធី French Open 2020 ដ្រលនាង ឈ្នះលើកដំបូង ក្រយផ្ដលួគូប្រកួត។ AFP

ក្រោយ ឈ្នះ ខ្រោស្រោ ក្រោវាត់ លន បញ្ញា ថា  អត់  ខ្លាច  កីឡាករ វាយក្រោង
   ឈន ណន

ភ្នំព្រញៈ  អ្នក បៃដាល់កំពុង 
សង បាន ភាព លៃបី លន បញ្ញា 
ដៃល ធ្លាប់ សន្លប់ កៃម  ជង្គង់ 
និង ផ្លៃ កៃងពិឃាត   របស់ជើង- 
ខ្លាំង ឡៅ ចិតៃ្តា រហូតធ្លាក់   ក្អួត 
ចៃញ មក កៃ ដ៏ គួរ ឱៃយ អាសូរ 
កាល បៃកតួ ផ្តាច ់ពៃត័ៃ ដណ្តើម 
ខៃសៃ កៃវាត ់មស អមជាមួយ បៃក-់ 
រង្វាន់១មុឺន ដុលា្លារ នៅ PNN 
កាល ព ីខៃ តលុា ឆ្នា ំ២០១៩ នោះ 
បាន ពោលពាកៃយ ដ៏ គួរ ឱៃយ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ថ៖  «ខ្ញុំ  អត់  ខ្លាច ទៃ 
កីឡាករ វាយ កៃង»។

ការ ហ៊ាន បញ្ចៃញ វោហរសព័្ទ 
ដៃល ហក ់បភំ្លៃច ចោលនវូ ភាព 
ជូរ ចត់ របស់ ខ្លួន កាល ពី អតីត- 
កាល ដោយសរ  «កៃបាចក់ៃង» 
នៃះ តៃូវ បាន លន បញ្ញា សៃដី 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី រូបគៃ បាន រក 

ឃើញ ជ័យជម្នះ យ៉ាងសំខន់ 
នៅ ក្នុងអាជីព គឺ ការ យក ឈ្នះ   
ទៅ លើ កីឡាករ សូតៃ ខៃវិន 
ដើមៃបី កា្លាយ ជា ម្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់ 
កម្ពុជា ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម 
អមជាមយួ បៃក ់រង្វាន ់ ៦០០០ 
ដុលា្លារ កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍។ 

នៅ ក្នុងការ បៃកួតផ្តាច់ ពៃ័តៃ 
នៅ សង្វៀន CNC កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នោះ លន បញ្ញា តៃូវបាន 
សូតៃ ខៃវិន វាយ កៃង បណា្តាល 
ឱៃយ បៃក លើ តៃបក ភ្នៃកខង ស្តាំ 
តាងំ ពី ទឹក ទី ២ ប៉ុន្តៃ  អ្នក បៃយុទ្ធ 
មក ព ីសមគម កឡីា កងយោធ- 
ពល ខៃមរភូមិន្ទ រូបនៃះ បាន 
ជម្នះ ការ ឈឺ ចាប់ នៃះ រួច បាន 
ពៃយាយម ចលូវាយ លកុ  នងិ ចាប ់
បុក ជង្គង់ ទៅ លើ សូតៃ ខៃវិន 
រហតូ ទទលួ  បាន បៃៀប នងិ ឈ្នះ 
ពិន្ទុ  ដោយ  ឯកច្ឆន្ទ។

នៅ កៃយ ការ ទទួល បាន 

ជ័យជម្នះនៃះ លន បញ្ញា បាន 
ឆ្លើយតប ទៅ នឹង សំណួរ របស់ 
ពិធីករ នៅ មុន ពិធី បំពាក់ខៃសៃ- 
កៃវាត់ ថ៖  «នៅ ពៃល  សូតៃ 
ខៃវិន បាន បុក កៃង បណា្តាល 
ឱៃយខ្ញុំ បៃក នោះ គឺ ខ្ញុំអត់ភ័យ ទៃ 
ពៃះ ខ្ញុំ មន បទពិសោធចៃើន 
ដៃរ ហើយ មៃយា៉ាង ទៀត ខ្ញុំ ធ្លាប់ 
ជបួអ្នក ព ូកៃវាយ កៃង ចៃើន មក 
ហើយ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ អត់ ខ្លាច ទៃ 
កីឡាករ  វាយ កៃង គឺ ខ្ញុំ មន តៃ 
តាំងចិត្ត រួច លៃង ជើង កៃម 
របស់ គាត់»។

លន បញ្ញា បន្ថៃម ថ៖  « ការ-  
វាយ សនា្ធាប់ទៅ លើ ជើង កៃម 
របស់ គាត់ តាំង ពី ទឹកទី ១ មក 
នោះ  ខ្ញុំ គិតថ ចូល ដល់ ទឹក ទី 
៣ គាត ់នងឹ ជៃយហើយ ហើយ 
ជាក ់ស្តៃង គាតរ់ាង អសម់ៃន»។ 
បញ្ញា បានបញ្ជាក់ថ៖  «ខ្ញុំ គិត 
ថ អាវធុ គាត ់គ ឺវាយប្តរូ ពៃះបើ 

មនិធ្វើ បៃបនៃះ គាតទ់ៅមនិ ដល ់
ខ្ញុំទៃ អ៊ីចឹង មនតៃការ ប្តូរ កៃង 
ដោយ ចង់ ឱៃយខ្ញុំបៃក ប៉ុន្តៃខ្ញុំ អត់ 
ខ្លាច ទៃ គឺខ្ញុំ បាន តាំង ចិត្ត ឈរ 
វាយ តៃ ម្តង»។

  តាម រយៈការ បៃកួត៥ ទឹក ពៃញ 
នោះ អាវធុ វាយ ចៃញ របស ់សតូៃ 
ខៃវនិ តៃវូ បាន គៃ មើល ឃើញ ថ  
មន ទម្ងន ់ធ្ងន ់ជាង នងិ ចគំោល- 
ដៅ បាន  ពៃញ ល្អ ប៉ុន្តៃ ខៃវិន  
វាយ  ដក ថយ ចៃើន ធ្វើ ឱៃយ   ការវាយ 
ចៃញ របស់គៃ មនចំនួន តិច 
ជាង លន បញ្ញា ពៃះ បញ្ញា  
បាន ពៃយាយម ចូលវាយ  ប្តូរ មិន 
រាថយ នោះ ទៃ ហើយ ចំណុច 
មន បៃៀប របស់ បញ្ញា គឺការ- 
ចលូ ចាប ់បកុ ជង្គង ់រមួ ទាងំការ- 
វាយ កៃង ខ្លីៗ ដើមៃបី សនៃសំ ពិន្ទុ។

នៅ ពៃល សួរ  ថ តើ ហៃតុអ្វី 
បានជាពៃយាយមវាយ ដក ចៃើន 
នៅ ទកឹ ទ ី៤ នងិទកឹទ ី៥? សតូៃ 

ខៃវនិ ដៃល ទទលួ បាន ពាន នងិ 
បៃករ់ង្វាន ់  ៣០០០ដលុា្លារ ក្នងុ  
នាមជា អ្នក ចាញ ់នោះ បាន សរ- 
ភាព ថ៖  «មក ព ីខ្ញុ ំវាយប្តរូ ពៃញ 
(នៅ ៣ទឹក ដំបូង) អ៊ីចឹង ពៃល 
ចលូទកឹទ ី៤ នងិទកឹ ទ ី៥ ខ្ញុ ំអស ់
តៃ ម្តង ហើយ ខ្ញុំ ទទួល ស្គាល់ ពី  
លទ្ធផលចាញ ់ នៃះ គកឺារផ្តលព់និ្ទ ុ

ពិតជា យុត្តិធម៌»។
ដោយឡៃក  ការ បៃកួត ខៃសៃ - 

កៃវាត ់ទម្ងន ់៦០ គឡីកូៃម នៅ 
CNC កាល ព ីយប ់ថ្ងៃសៅរ ៍នោះ 
ដៃរ ជើងខ្លាំង ឃីម បូរា៉ា បាន 
បន្ត ឈ្នះ ឈតុ សៃរវីា៉ានថ់ង ដើមៃប ី
ឡើងទៅជបួ តាញ ់មករា នៅវគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ បៃចាំ កៃុមទី ១៕

កៀវ : កៃមុ អាល្លមឺង៉ ់រក ឃើញ 
ជ័យ ជម្នះ លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន 
បាន ហើយ ក្នងុកម្ម វធិ ីNations 
League កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ដោយ 
ការ យក ឈ្នះទាំង លំបាក លំបិន 
លើ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះអ៊ុយ កៃន 
២-១ ហើយ លទ្ធផល នៃះ  បញ្ចប់ 
ការ លៃង ស្មើ ៣ដង ជាប ៗ់  គា្នា  តៃ 
គៃូបង្វឹក លោក Joachim 
Loew ទទូច ថ កៃុម គួរ តៃ មន 
គៃប់ បាល់ ចៃើន ជាង នៃះ ។

ការ បៃកួត នាកៃុង កៀវ នៃះ ខៃសៃ - 
ការ ពារ Matthias Ginter ជួយ 
ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នាំ មុខ ១-០  នៅ 
នាទីទី ២០ ហើយ បនា្ទាប់ មកខៃសៃ- 
បមៃើ  Leon Goretzka  បន្ថៃម 
ការ នាំ មុខ នៅ នាទីទី ៤៩ ដៃល 
គៃប់ បាល ់នោះ កើត ឡើង ដោយ  
ការ ឆ្លៀត យក ផល ពី កំហុស  
របស់ អ្នក ចាំ ទី George Bus- 
chan ដៃល ចាប់ បាល់ របូត ។

អ៊យុ កៃន  បាន កាត ់បន្ថយ ការ- 
នាំ មុខ ហ្នឹង  កៃយ ខៃសៃ បមៃើ 
Ruslan Malinovskyi ស៊ុត 
បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី បាន សមៃច 
នៅនាទីទី ៧៧ ហើយ លទ្ធផល 
២-១ហ្នឹង  បន្ត រហូត ដល់ អាជា្ញា - 
កណា្តាល ផ្លុំ កញ្ចៃ បញ្ចប់  ការ- 
បៃកួត  ៩០ នាទី តៃ ម្ដង ។ 

គៃូបង្វឹក កៃុម អាល្លឺម៉ង់ លោក 
Loew ដៃល មន  សោមនសៃស 
នឹង ជ័យ ជម្នះ កៃ ផ្ទះ នៃះ បាន  
ទទចូ ថ ៖ «យើង គ ួរ តៃ បន្ថៃម  ៣ 
ឬ ៤គៃប់ ទៀត មុន កៃុមគូ- 
បៃជៃង ទម្លុះ សំណាញ់ ទីយើង 

បាន វិញ »  ។ 
កៃយ ស្មើ  ក្នងុ ការ បៃកតួ បើក 

ឆក  នៅ  Nations League   
ជាមយួ កៃមុ អៃសៃបា៉ាញ នងិ ស្វ៊សី 
ហើយ បនា្ទាប់ មក  បៃកួត មិត្ត ភាព 
ទល់នឹងតួកគី  បញ្ចប់ លទ្ធផល 
៣-៣ ជ័យ ជម្នះ នៃះ ជួយ ឱៃយ 
អាល    ្លឺ   ម៉ង់ ឡើង ទៅ  លៃខ២ ក្នុង 
ពូល ព ីកៃម អៃសៃបា៉ាញ ដៃល 
ឈ្នះ  ស្វ៊ីស នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង 
ទាំង បៃផុត បៃផើយ ដៃរ ១-០ ។

ចំណៃក កីឡាករ Ginter បាន 
និយយថ ៖ « វា ជា រឿង សំខន់  
ដៃល យើង ឈ្នះ តៃ យើង មិន 
អាច ធ្វើ ការ នាំ មុខ ៣-០។ វា មិន 
មៃន ជា ការ លៃង ដ៏ ល្អ បំផុត របស ់
កៃុមយើង នោះ ទៃ » ។

បៃកួតនៃះ អ្នក ចាត់ ការ កៃុម  
លោក Loew បាន ដាក់ កម្លាំង 
ពៃញ តៃ ម្ដង ហើយមន តៃ ខៃសៃ- 
បមៃើ Julian Draxler របស់ 
កៃុម អ្នក មន នៅ បារាំង Paris 
Saint-Germain និង ខៃសៃ ការ- 
ពារ Antonio Ruediger  របស ់
កៃុម តោ ខៀវ Chelsea ២ នាក់ 
ប៉ុណោ្ណោះ ដៃល យក ចៃញ ពី កៃុម 
ពៃល លៃង ស្មើ ជាមួយ តួក គី ។

កៃយ បញ្ចប់ បៃកួត ទី៣  
អៃសៃបា៉ាញ ឈរ ទី កំពូល សមៃប់  
League A គៃុប (ពូល) ទី ៤ 
ដោយ មន  ៧ ពិន្ទុ ខណៈ 
អាល្លឺម៉ង់ លៃខ២ មន ៥ ពិន្ទុ 
ហើយ អ៊ុយ កៃន  មន ៣ ពិន្ទុ 
លៃខ៣ ឯ កៃុម បាត តារាង ស្វ៊ីស 
មន ១ពិន្ទុ ៕ AFP /VN 

លន បញ្ញា បង្ហាញ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ដ្រលខ្លនួ ទើប ដណ្តើម  បន។ រូបថត CNC

អាល្លឺម៉ង់ ស្គាល់រស ជាតិ 
ជ័យ ជម្នះលើក ដំបូងហើយ
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះ
តារាសម្តេងសេីរាងខ្ពស់កំពុង
ទទួលប នផ្លេផ្កាល្អក្នុងអាជីព
សម្ដេងកុន ផ្តើមពីតារាម៉ូដេល
និងពិធីការិនីទូរទសេសន៍កញ្ញា
រចនារា៉ាវ៉ាឌីសេប់តេបង្ហើប
រឿងក្នុងចិត្តដិតដាម ដោយក្តី
សេមេបេថ្នាចង់បនក្តីស្នេហ៍
ពិតឥតសម្តេងពីម្ចាស់ចិត្ត។
តារាសម្តេងសេីដេលបន

អភិវឌេឍខ្លួនពីតារាបង្ហាញម៉ូដ-
ចន្លោះពីឆ្នាំ២០១៥-២០១៦
និងបនបេឡូកការសម្តេងកុន
ដបំងូជាតរួងសេីក្នងុរឿង«ភ្លើង-
ស្នេហ៍ភ្លើងឫសេយា»នៅផលិត-
កម្មទរូទសេសន៍ប៉សុ្តិ៍លេខ៥បន
បង្ហើរសារតាមអុីនសា្តាកេម-
ថ៖«ស្នេហាបេបPrivateគឺ
ល្អខ្លោងំណាស់បេសនិបើទាងំ-

សងខងចេះគោរពឱេយតម្លេគ្នា
នងិផ្ដលទ់នំកុចតិ្តឱេយគ្នាទៅវញិ-
ទៅមក។ចង់បនភាពស្មោះ-

តេង់ពដីេគូយើងតេវូតេធ្វើទង្វើ
គេប់យ៉ាងឱេយគេទុកចិត្តហើយ
សូមទង្វើចេញពីបេះដូងមិន-

មេនការសម្ដេងពេលដេល
យើងមនិសរួនាំមនិចេះដេញ-
ដោលមិនរករឿងគេថ យើង
មិនសេឡាញ់គេមិនខ្វល់ពីគេ
មិនគិតដល់ពេល ដេលយើង
សួរនាំថ យើងរករឿងចេើន
មនុសេសសេីធ្វើស្អីក៏ខុសដេរ។
ពាកេយថបងសេឡាញ់អនូគឺជា
បលីដ៏ស័ក្តិសិទិ្ធរបស់មនុសេស
បេុសម្នាក់»។
កញ្ញា រចនារា៉ាវ៉ាឌីដេលជា

កូនពៅក្នុងគេួសារដោយមន
បងប្អូនបង្កើត២នាក់ដេល
នាងទើបតេមនវ័យ២១ឆ្នាំ
ដេលជាតារាសម្តេងសេីរលក-
កេយតេបនក្តាបឱកាស
ថតកុនចេើនគឺមនបេមណ
ជាង១០រឿងហើយក្នងុរយៈ-
ពេលតេឹមតេ៣-៤ឆ្នាំ ចុង-
កេយតេប៉ុណ្ណោះហើយក៏-
កំពុងតេមមញឹកនឹងការដើរ-

ម៉ូដនិងថតសេប៉តពាណិជ្ជកម្ម-
ខណៈពេលថ្មីៗនេះ កញ្ញាក៏
កពំងុតេមមញកឹនងឹការរត់ការ
បើកអាជីវកម្មនាំយកផលិត-
ផលរកេសាសមេស់ផ្តាច់មុខពី-
បេទេសកូរ៉េដេល
នឹងដំណើរ-
ការឆប់ៗ 
នេះដេរ។
នៅមុននេះ

បន្តចិកញ្ញារចនារា៉ាវ៉ាឌីតឯួក-
សេីក្នុងរឿង «មិត្តឫសេយា»
រូបនេះក៏តេូវមហាជនកើតក្តី-
មន្ទិលសងេស័យថ ចិញ្ចៀនថ្ងេ
ខួបមនគេជូនជាកាដូបញ្ចាំ-
ចតិ្តស្នេហ៍តេរឿងបេះដងូនេះ
ក៏ផុសចេញមកកេឱេយគេដឹង
ដោយខ្លនួឯងថ៖«ខ្ញុំបេហេល
មិនអាចកេបេរអ្នកបនរាល់-
ថ្ងេតេបេះដូងមនអ្នក
គេប់វិនាទី»៕

ស្រសី្អាត រចនា រ៉ាវ៉ាឌី បង្ហើបក្តបី្រថ ្នា  ត្រវូការ ស្ន្រហ៍ ពិតមិន សម្ត្រង 

សេ ីសេស់ រាង ខ្ពស់ សេឡះ តារា សម្តេង សេរីលក កេយ កញ្ញា រចនា 
រា៉ាវ៉ាឌី  បង្ហើប រឿង ចង់ បនស្នេហ៍ពិតមិនសម្តេង ។ រូបថតអីុនសា្តាកេម

មជេឈមណ្ឌលកមេសាន្តពេីនស៍ម៉ាណ័រ
ដេលជាគមេងវិនិយោគរបស់
កេមុហុ៊នពេីនស៍រៀលអុីស្ទេត(ខេម-
បូឌា)គេុបតេូវបនសម្ពោធជា
ផ្លវូការកាលពីថ្ងេទី៧ខេតុលាឆ្នាំ
២០២០និងទទួលបនការអញ្ជើញ
ចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហុ៊នសេននាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះ-
រាជាណាចកេកម្ពជុាលោកWang
Wentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបេចំា
នៅកម្ពជុាពេមទំាងមន្តេជីាន់ខ្ពស់
ជាចេើនរូបទៀត។នៅក្នងុនះក៏មន
វត្តមនអ្នកឧកញ៉ាចេនហេសីុបេធាន
កេមុបេកឹេសាភិបលនេកេមុហុ៊នពេីនស៍
ហូល ឌីងគេបុលោកCliffKoh
អភិបលនិងជាអគ្គលេខធិការនេ
កេមុហុ៊នពេីនស៍ ហូល ឌីងគេបុ
លោកStevenWangនាយក
បេតិបត្តិនេកេមុហុ៊នពេីនស៍រៀល-
អុីស្ទេត(ខេមបូឌា)គេបុនិងលោក
WangZhengអគ្គនាយកនេ
មជេឈមណ្ឌលកមេសាន្តពេីនស៍ម៉ាណ័រ
ពេមទំាងថ្នាក់ដឹកនំា និងតំណាង
បុគ្គលិកក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសារព័ត៌មន
ជាចេើនរូបទៀត។
នៅក្នងុពិធីនះសម្តេចអគ្គមហា-

សេនាបតីតេជោហុ៊នសេននាយក-

រដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា
បនសម្តេងការអបអរសាទរអស់ពី
ដួងចិត្តចំពោះការបើកសម្ពោធជា
ផ្លូវការរបស់មជេឈមណ្ឌលកមេសាន្ត-
ពេីនស៍ម៉ាណ័រហើយបនមន
បេសាសន៍ថមជេឈមណ្ឌលកមេសាន្ត
ពេនីស៍ម៉ាណ័រនឹងកា្លោយជា«បង្អចួ»
សមេប់បង្ហាញរូបភាពដ៏សេស់សា្អាត
នេរាជធានីភ្នំពេញពេមទំាងជួយ
ជំរុញការអភិវឌេឍនគរូបនីយកម្ម
ទីកេងុភ្នពំេញថេមមួយកមេតិទៀត
ផងដេរដេលនឹងដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខន់ក្នងុការជំរុញការងើបឡើង
វិញនេវិស័យទេសចរណ៍ក្នងុរាជធានី
ភ្នពំេញ។
សម្តេចក៏បនលើកទឹកចិត្តដល់

កេមុហុ៊នពេីនស៍ ហូល ឌីងគេបុ

ក្នងុការអភិវឌេឍគមេងទេសចរណ៍
កមេសាន្តលើទឹកដូចជាកំពង់ផេនិងផេ
ដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឱេយមក
កមេសាន្តកាន់តេចេើនឡើង។រាជរដា្ឋា-
ភិបលកម្ពជុានឹងផ្តល់សេវរដ្ឋបល
កាន់តេបេសើរ និងងយសេលួជាង
មុនដើមេបីជួយដល់ការអភិវឌេឍសហ-
គេសដេលមនគុណភាពខ្ពស់ ដូច
ជាកេមុហុ៊នពេីនស៍រៀល អុីស្ទេត
(ខេមបូឌា)គេបុជាដើម។
លោកCliffKohបនថ្លេងថ៖«ក្នងុ

នាមកេមុហុ៊នពេីនស៍រៀល អុីស្ទេត
(ខេមបូឌា)គេបុខ្ញុបំទសូមសម្តេង
អំណរគុណយ៉ាងជេលជេចំពោះ
ការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនា-
បតីតេជោហុ៊នសេននាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាលោក
WangWentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន
បេចំានៅកម្ពជុាក្នងុពិធីបើកសម្ពោធជា
ផ្លូវការ របស់មជេឈមណ្ឌលកមេសាន្ត
ពេនីស៍ម៉ាណ័រ»។
សួនកមេសាន្តដ៏សេស់អសា្ចារេយពេនីស៍

ម៉ាណ័រមនទីតំាងស្ថិតនៅតាម
បណ្តោយដងទន្លេមេគង្គនៅតំបន់
កៀនសា្វាយគេបដណ្ដប់លើផ្ទេដី
សរុបចំនួន១៣៦,០០០ម៉េតេការ៉េ
និងមនរុក្ខជាតិបេតងជាង៨៨%
មនសួនកមេសាន្តលក្ខណៈគេសួារសួន
លំហេកាយសួនថេទំាសុខភាព
ឧទេយានកីឡានិងសួនវរជនដ៏បេណីត
ទំាង៥ គឺសុទ្ធតេទទួលបនការ-
ពេញនិយមយ៉ាងខ្លោងំ និងបនកា្លោយ
ជា«សួនចេបារ»របស់រាជធានីភ្នពំេញ

ក្នងនះក៏មនកន្ដេកវិល«THE
PHNOMPENHEYE»កម្ពស់៨៨
ម៉េតេអាចដឹកនំាភ្ញៀវទេសចរធ្វើការ
ទសេសនាទេសភាពនេទីកេងុភ្នពំេញ
មនសួនទឹកពេីនស៍វ៉តធើផកទំហំ
១០០០០ម៉េតេការ៉េសមេប់ទេសចរ
លេងកមេសាន្តក្នងុរដូវក្តា។
ការបើកសម្ពោធមជេឈមណ្ឌល

កមេសាន្តពេីនស៍ម៉ាណ័រគឺជាពេតឹ្តកិារ-
ណ៍ដ៏សំខន់មួយរបស់កេមុហុ៊ននៅ
ក្នងុវិស័យទេសចរណ៍វបេបធម៌។ក្នងុ
រយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះកេុម-
ហុ៊នពេីនស៍រៀល អុីស្ទេត(ខេម-
បូឌា)គេបុបនពងេយយុទ្ធសាស្តេ
អភិវឌេឍន៍ចមេះុនិងទទួលបនសមិទ្ធ-
ផលយ៉ាងចេើនក្នងុវិស័យទេសច-
រណវ៍បេបធម៌ក្លបឹកមេសាន្តសណា្ឋាគរ
ផេសារទំនើបដេលចូលរួមកសាងជីវិត
កាន់តេបេសើរសមេប់បេជាជន
កម្ពជុាលើគេប់វិស័យ។មជេឈមណ្ឌល
កមេសាន្តពេីនស៍ម៉ាណ័របននំាយក
ការរចនាសួនដ៏សេស់បំពេងនិង
ឧបករណ៍កមេសាន្តទំនើបមកជូនពេះ-
រាជាណាចកេកម្ពជុាដើមេបីទទួលបន
នូវបទពិសធនេការកមេសាន្តបេកប-
ដោយគុណភាពខ្ពស់ដេលមិនធា្លោប់-
មនពីមុនមកសមេប់ភ្ញៀវទេសចរ
មកពីទូទំាងពិភពលោក៕ 

មជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តខ្នាតធំព្រីនស៍ម៉ាណ័របើកដំណើរការជាផ្លូវការ
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លោកនាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន កាត់ខេសេបូ សម្ពោធមជេឈមណ្ឌលកមេសាន្ត ពេីនស៍ ម៉ាណ័រ កាលពីថ្ងេទី៧ ខេតុលា។
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