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អគ្គភ័ិយឆេះផ្ទះ 
និងតូបអស់៧៥ 
សរុបការខូចខាត 
ជាង១លានដុលា្លារ

ធនាគារ  SME 
បើក បេតិបត្តកិារ
សាកលេបង ជាមួយ  
បំ ណង គំាទេធុរកិច្ច 

លទ្ធផល  នេ  ការ បោះ-
ឆ្នោត បេធានាធិបត ី
អាមេរិក អា ច   នឹងតេវូ 
បានពនេយា រពេល ខណ ៈ 
Trumpដាក់ពាកេយប្ត ឹ ង 

ចូល រួម កម្មវិធី មួយ ចំនួន ដើមេបី ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក បើ ទោះ រូប លោក ធ្វើ តេស្ត អវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ ក្តី 
លោក ហុ៊ន សេន លុប ចោល និង លើក ពេល  គមេង 

ឃុត  សុភចរិយា

ពៃវៃងៈ ផ្ទះនិងតូបលក់ដូរ
របស់អាជីវករនៅផ្សារកំពង់-
ពពិល៧៥ខ្នង ព្មទាំងទំនិញ
និងទ្ព្យសម្បត្តតិម្លស្រុបប្-
មាណជាង១លានដលុា្លារអាម្-
រិកតូ្វបានអគ្គភ័ិយឆាបឆ្ះអស់
ទាំងស្ុងកាលពីយប់ថ្ង្ពុធ
នៅឃុំកំពង់ពពិលស្ុកពារាំង
ខ្ត្តព្វ្ង។ន្ះបើតាមការអះ-
អាងរបស់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
កាលពីព្ឹកម្សិលមិញ។
លោកថឹងសំនាង ម្ឃុំ

កំពង់ពពិលបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្តិ៍ថានៅ...តទៅទំព័រ ៦ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារសហគស្
ធនុតចូនងិមធយ្មកម្ពជុា(SME
Bank)ដ្លគ្ប់គ្ងដោយ
រដ្ឋជាមយួប្ភពទនុដបំងូ១០០
លានដុលា្លារកើតច្ញពីការរួម-
បញ្ចូលគា្នារវាងរដ្ឋ និងស្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុឯកជនបានប្កាស
ដណំើរការសកលប្ងរបស់ខ្លនួ
ចាប់ពីថ្ង្ទី៥ខ្វិច្ឆិកាន្ះដោយ
អំពាវនាវឱ្យមា្ចាស់សហគ្ស
ដក់ស្នើកម្ចីដ្លអាចទទួល
បានរហូតដល់២០មុឺនដុលា្លារ
សមប្ទ់នុបង្វលិនងិ៣០មុនឺ
ដុលា្លារសម្ប់ទុនវិនិយោគ។
សច្ក្ដីបក្ាសពត័ម៌ានរបស់

SMEBankនៅថ្ង្ព្ហស្បតិ៍
បានជនូដណំងឹអពំីបត្បិត្តកិារ
របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ង្ទី៥ខ្វិច្ឆិកា
តទៅដោយបានបង្ហាញពី
ប្សកកម្មក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញ-
ប្បទាននិងស្វាធនាគារពាណ-ិ
ជ្ជប្កបដោយសុវត្ថិភាពនិង
នរិន្តរភាពដើមបី្គាទំ្សហគស្
ធុនតូចនិងមធ្យមជាមួយនឹង
គោលបំណងក្នុងការបង្កើន
ការធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច និង
ពង្ីកទំហំន្ការនាំច្ញ។
ធនាគារSMEBankបាន

បន្តថាខ្លួននឹងខិតខំប្ឹងប្ង
ក្នងុការផ្ដល់អត្ថបយ្ោជន៍តម្ល្
បន្ថ្មសំខាន់ៗ ចំនួន៤ដល់
សហគមន៍SMEsរមួមានទ១ី
លទ្ធភាពទទួល...តទៅទំព័រ ៩

សុខ  វៃង ឈាង

លទ្ធផលន្ការបោះឆ្នាត
ប្ធានាធិបតីអាម្រិកដ្ល
បានប្ព្ឹត្តទៅនៅថ្ង្ទី៣ ខ្
វិច្ឆិកាអាចនឹងត្ូវបានពន្យារ-
ព្ល ខណៈលោក Donald
Trumpបានដក់ពាក្យបណ្ដឹង
នៅរដ្ឋសំខាន់ៗ៣។
ការរាប់សន្លកឹឆ្នាត និងការ-

បក្ាសលទ្ធផលបឋមត្វូបាន
ប្ព្ឹត្តទៅ ក្យពីមណ្ឌល
បោះឆ្នាតទូទាំងប្ទ្សបាន
បិទហើយប្ក្ខជនមកពីបក្ស
ប្ជាធិបត្យ្យលោកJoe
Bidenបាននាំមុខចំនួនអង្គ-
បោះឆ្នាត..តទៅទំព័រ  ១៣

ឡុង  គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហ៊នុសន្បានលបុចោលនិង
លើកព្លចូលរួមកម្មវិធីដ្ល
បានគ្ងទុកមួយចំនួនដើម្បី
បន្តធ្វើចតា្តាឡីស័កបើទោះបីជា
រូបលោកនិងអ្នកប៉ះពាល់ប្មាណ
៦២៨នាក់ដ្លជាមន្ត្ជីាន់ខ្ពស់
និងមន្ត្ីពាក់ព័ន្ធនឹងការមកបំព្ញ-
ទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស
ហុងគ្ីត្ូវបានធ្វើត្ស្តអវិជ្ជ-
មានទាំងអស់ពីជំងឺកូវីដ១៩

ក៏ដោយ។
លោកហុ៊នស្នបានបញ្ជាក់

នៅលើទំព័រហ្វ្សបុ៊កកាលពី
ថ្ង្ពុធថាទោះបីលោកមិនមាន
ឆ្លងកូវីដ១៩ក្តីត្ដើម្បីសុវត្ថិភាព
ទំាងអស់គា្នាដ្លគូ្ព្ទ្យតមូ្វ
ឱ្យលោករស់នៅដច់ដោយឡ្ក
រយៈព្ល១៤ថ្ងសូ្ម្បីត្ភរិយា
កូននិងចៅរបស់លោកក៏មិន-
អាចជបួបានដរ្។ដចូ្ន្ះលោក
សូមព្ះរាជទានទោស ពីអង្គ
ព្ះមហាក្សត្និងហ្លងួម្៉ដ្ល
មិនអាចដង្ហ្ព្ះអង្គទាំងទ្វ្

យាងមកពីសធារណរដ្ឋប្ជា-
មានិតចិននិងដង្ហ្ព្ះអង្គប្រព្ធ
ពធិបីណុយ្ឯករាជយ្ជាត៩ិវចិ្ឆិកា
បាន។បន្ថម្ពនី្ះលោកបាន
លុបចោលដំណើរចុះជួបប្ជា-
ពលរដ្ឋនិងបានលើកព្លកម្ម-
វិធីមួយចំនួនទៀតផងដ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សូមអភ័យ-

ទោសពីបងប្អនូជនរមួជាតិនៅ
ខត្្តពោធិ៍សត់បាតដ់បំងនងិ
បនា្ទាយមានជ័យដ្លខ្ញុំមិនអាច
ចលូរមួចក្ស្វូពជូនងិជនំយួ
សង្គ្ះបានដ្លខ្ញុំនឹងចាត់

តំណាងទៅច្កជំនួស។សូម
លើកព្លថ្ង្បើកការដ្ឋានសង-
សង់ផ្លវូ៣៨ខ្ស្នៅខ្ត្តសៀម-
រាបដ្លគ្ងធ្វើនៅថ្ង្១៦
វចិ្ឆិកា២០២០ទៅពល្កយ្-
វិញ»។លោកថ្ល្ងថា៖«សូម-
អធ្យាស័្យពីសំណាក់ប្មុខរដ្ឋ
ប្មុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិង
ដ្គូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដ្លខ្ញុំ
មិនអាចចូលរួមប្ជុំបានដ្ល
ខ្ញុំនឹងចាត់តំណាងចូលរួមពីថ្ង្
១២ដល់ថ្ង១្៥វចិ្ឆកិា២០២០
ខាងមុខន្ះ។...តទៅទំព័រ  ៤

កៃមុ អ្នក ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ បាញ់ទឹក ពន្លត់ ភ្លើងដៃល កំពុង ឆៃះ ផៃសារ កំពង់ ពពិល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សៃកុ ពារំាង ខៃត្ត ពៃវៃង ។ រូបថតFN

មហោស្រពភាពយន្តអីុត លី
រៀបចំដំបូងនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ស្របព្រលនឹងការប្ររព្ធធ្វើនៅ
ថ្រនិងវៀតណាម...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត
លោកសុីជីនភីងអំពាវនាវ
ឱ្យពង្រឹងចំណងទាក់ទង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិន-
អីុតលី...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
រុស្សុីសន្យាបង្កើនទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិ-
យោគមកកាន់កម្ពុជា
កាន់ត្រច្រើន...ទំព័រ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច

ក្រមុខ្លាងំពូលGឈ្នះ
ត្រពូលHចាញ់

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com២ LETTER TO EDITOR lixitmitþGñkGan

សាធារ ណ ភាព នៃ ការ ជំនុំ- 
ជមៃះក្ត ីគឺជា គោល ការណ៍ ជា 
សារ វន្តមួយ  ដើមៃបី ធា នាបា ន នូវ 
តម្លា ភាព  និង ការ ជឿ ជាក់ លើ 
បៃព័ន្ធយុត្តិ ធម៌។ គោល ការណ៍ 
នៃះ រួម បញ្ចូល នូវ  ការ ពិភាកៃសា 
ដៃញដោល ក្នងុ ស វនា ការ  ការ- 
បៃកាស សៃចក្ត ីសមៃច និងការ- 
បោះផៃសាយ សៃច ក្ត ីសមៃច របស់ 
តុលា ការ ជា សា ធារណៈ ។

គោល ការណ៍ សា ធារ ណ ភាព 
នៃ  ការ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី តៃូវ បាន 
ទទួល សា្គាល់ ទំាង ក្នងុ ចៃបាប់ ជាតិ 
នងិ ចៃបាប ់អន្តរ ជាត។ិរដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ 
នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា 
មតៃ៣១ ចៃង ទទួល សា្គាល់ 
និង គោរព សិទ្ធិ មនុសៃស ដូច មន 
ចៃង ក្នងុធម្ម ន ុញ្ញអង្គ ការ ស ហ- 
បៃជា ជាតិ សៃចក្តី បៃកាស ជា- 
ស ក ល ស្តីពី សិទ្ធិ មនុសៃស  និង 
កតិកា សញ្ញា ពៃមទាំង អនុ- 
សញ្ញា ទាំង ឡាយ ទាក់ ទង ទៅ 
នឹង សិទ្ធិ មនុសៃស  សិទ្ធិ នារី  និង 
សិទ្ធិ កុមរ ។

មតៃ១០នៃ សៃចក្ត ីបៃកា ស  
ជាស ក លស្តពី ីសទិ្ធ ិមនសុៃស  ចៃង 
ថា ម ន ុសៃស គៃបរ់បូ មន សទិ្ធ ិស្មើ 
គ្នាពៃញលៃ ញសុំ ឱៃយ តុ លាកា រ- 
ឯក រា ជៃយ  នងិមនិ លម្អៀង  ពនិតិៃយ 
រឿង ក្តី រប ស់ ខ្លួន ជា សាធា រ ណៈ 
និង ដោ យ ស មធម៌ ដើមៃបីសមៃច 
លើ សិទ្ធិ កាតព្វ  កិច្ច  និង ភាព - 
ស មហៃ តុ ផល ចំ ពោះ ការ ចោទ- 
បៃកាន់ បៃឆំ ងទាំ ងឡាយ ខា ង 
បទ ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ  ។ មតៃ ១១  
ចៃ ង ថា  ជ នណា ដៃ ល ជាប់ ចោទ  
ពី បទ ល្មើ ស ពៃ ហ្មទ ណ្ឌ តៃ ូវស ន្មត  
ជាជ ន គ្មា នទោ ស  រហូត  ដ ល់ 
ព ិរ ុទ្ធ ភាព តៃ ូ វបា  នរ ក ឃើញ នៅ- 
ក្នុ ងស វ នា ការ ជា សា ធារណៈ  
ដៃ ល មន កា រ ចំា បា ច់  ដើ មៃបីកា រ- 
ពា រ សិទ្ធិ ជ ន ជាប់ ចោ ទ ពី ប ទ- 
ល្មើស ពៃ ហ្ម ទ ណ្ឌ ។

ក្នុង ន័យ នៃ មតៃ ១០ និង 
មតៃ ១១ នៃសៃ ចក្តី បៃកា ស 
ជា សក លស្តីពីសិ ទ្ធិម នុសៃស   
ត ុលាការ កម្ពជុា មន កា ត ព្វ កចិ្ច 
តៃូវ គោរព នូវ គោល ការណ៍ នៃ 
ការ ជមៃះ ក្តី ជា សា ធារ ណៈ និង 
ដោយយុ ត្តិ ធម៌។ ទន្ទឹមនឹ ងនៃះ 
រដ្ឋធ ម្មនុញ្ញមតៃ ១២៨ ថ្មី និង 
១២៩ ថ្មី  ចៃង អំពី អំ ណា ច - 
ឯ ករាជៃយ  និង អនា គតិ ការ ផ្ត ល់- 
យុត្តិ ធ ម៌ និង ការកា រពារសិ ទ្ធិ- 
សៃរី ភាពបៃ ជាពល រដ្ឋដោ យ 
អំ ណាចតុ លា កា រ។

ចំពោះ រឿងក្ត ីរដ្ឋបៃប វៃណីមតៃ  
១៨៨  នៃ កៃម នីតិ វិធី រដ្ឋបៃប វៃ- 
ណ ីចៃង កណំត ់ឱៃយ ការ បៃកាស 
សាល កៃម  តៃូវ ធ្វើ ឡើង តាម 
កាល បរិច្ឆៃទ នៅ ក្នុង សាល- 

សវនា ការ ដៃល បើក ជា សា ធា- 
រ ណៈ ដោយ បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា- 
ជំនុំជមៃះ ជា អ្នក អាន សៃចក្តី- 
សមៃច បញ្ចប់  ដោយ ផ្អៃក លើ 
ចៃបាប់ ដើម នៃ មូល សាល កៃម ។

ចពំោះ រឿងក្ត ីពៃហ្ម ទណ្ឌ តាម 
មតៃ ៣១៦ នៃ កៃម នីតិ វិធី- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ការ ពិភាកៃសា ដៃញ- 
ដោល បៃ ពៃឹត្ត ទៅ នៅ ក្នុង ពៃល 
សវនា ការ សា ធា រណៈ លើក- 
លៃង តៃ សា  ធារណ ភាព នៃះ បង្ក 
ឱៃយ មន គៃះថា្នាក់ ដល់ សណា្តាប់- 
ធា្នាប់ សា ធារ ណៈ ឬ ដល់ ទំនៀម- 
ទម្លាប់។មតៃ ៣១៧  នៃ កៃម- 
នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌចៃង តមៃូវ ឱៃយ 
គៃប់ ករណី ទំាង អស់  សាល កៃម 
តៃវូ តៃ បៃ កាស នៅ ពៃល ស វនា- 
ការ ជា សា ធារ ណៈ។

កន្លង មក  តុលា ការ កម្ពុជា 
បាន អនុវត្ត  តៃឹម តៃូវមួយ កមៃិត 
រចួហើ យ  ចពំោះ ដណំើ រការ ជនំុ-ំ 
ជមៃះ ក្ត ីនងិ កា របៃកាស សាលកៃម  
ជាសាធារ ណៈ។ ក៏ប៉ុន្តៃតុលា- 
ការ កម្ពុជា នៅ មិន ទាន់ បាន 
អនុវត្ត ការបោះ ផៃសាយសាល- 
កៃម ឬ សៃចក្តី សមៃច របស់ 
តុលា ការ នៅឡើ យ ទៃ  លើក- 
លៃង តៃ អង្គ ជំ នុំជមៃះ វិសា មញ្ញ 
នៅក្នងុ តុលាការ កម្ពជុាដៃល  
បានធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ នូវសៃចក្តី - 
សមៃច នានា របស់ខ្លួន យ៉ាង- 
ទលូ ំទ ូលាយ ហើយ សាធារណ ជន  
អាច ទទួល បាន ព័ត៌មន អំពី  
ការ ចោទ បៃ កាន ់ កម្មវធិ ីសវ នា ការ 
ការ ពិភាកៃសា ដៃញ ដោល  ការ- 
បៃកាស សាលកៃម នងិ អត្ថ បទ 
សាល កៃម ឬ សៃចក្តី សមៃច  
ដៃល តុលា ការ នៃះ បាន ចៃញ 
នៅ លើ គៃហ ទំព័រ របស់ ខ្លួន ។

មន មតិ ខ្លះ លើក ឡើង ថា  ការ - 
មិន បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ សៃចក្តី- 
សមៃច របស់ តុលាការ  គឺ ដោយ- 
សារតៃ តុលា ការ ទូទៅ កៃពី 
អង្គ ជំនុំ ជមៃះ វិសា មញ្ញ ក្នុង- 
តុលា ការ កម្ពជុា  ពំុម ន ធ នធាន- 
មនុសៃស  ស ម្ភារ និង ថវិកា គៃប់គៃន់  
ដើមៃប ីធ្វើការ បោះផៃសា យ សៃចក្ត-ី 
សមៃច ជា អត្ថ បទ បោះ ពុ ម្ព  ឬ 
តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃូ និ ក។

ប៉នុ្តៃ កម៏ន មត ិខ្លះ លើក ឡើង 
ថា មូល ហៃតុ ចមៃបង ដៃល តុលា- 
ការ  មនិ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ សៃចក្ត-ី 
សមៃច  ដោយ ហៃតុ ថា និ យយ 
ជា រួ ម ថា្នា ក់ ដឹក នាំ កំពូលៗ ក្នុង 
វិស័យ យុត្តិ ធម៌  មិន មន ឆន្ទៈ  
និ ង នៅម ន ការ ពៃួយ បារម្ភ អំពី 
គុណ ភាព និង ភាព តៃឹម តៃូវ នៃ 
សៃចក្តី សមៃច របស់ តុលា ការ  
បើនយិយ ដោយ ឡៃក  សៃចក្ត-ី 
សមៃច ខ្លះ អាច ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
សំណុំ រឿង នយោ បាយ  ឬមន 
រង ឥទ្ធិពល ដោយ អំពើ ពុក- 
រលួយ ដៃល ការ កាត់ សៃចក្តី 

អាច ដំណើរការ មិន បាន តៃឹម- 
តៃវូ និង ដោយ ពំុ មន តម្លា ភាព។ 
សៃចក្តី សមៃច តុលា ការ  នៅ 
ពុំមន សំអាង ហៃតុ តៃឹម តៃូវ 
ខ្វះការវិ ភាគ លើ អង្គ ហៃតុ និង 
អង្គចៃបា ប់ តៃមឹ តៃវូ  ខា្លាច មន ការ- 
ទិ តៀន  ពី មតិ សាធា រណ ជន  ។ 
ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយ ទើប តុលា- 
ការមនិ អនញុ្ញាត ឱៃយ សា ធារណ- 
ជន កៃពី គូភាគី ទទួលបា ន 
សាល កៃម ឬ សាល ដីកា របស់ 
ខ្ល ួន ទៃ សូមៃបី តៃសមៃ ង់សា ល កៃម 
ក៏ មិ ន បាន បោះ ផៃសាយ ដៃរ ។ 
ការ យល់ ឃើញ បៃបនៃះ  គឺជា 
កំហុសធំមួយដៃលបានធ្វើ ឱៃយ 
តលុា ការ កម្ព ុជា មនិ ទទលួបា ន 
ទំនុក ចិត្ត គៃប់ គៃន់ ពី សហ គមន៍- 
ជាតិ  និង អន្តរជាតិឬ ឱៃយគៃ អាច 
មើល ឃើញ ថា  តលុា ការ កម្ពជុា 
មិន បាន ដើរ ទាន់ ចរន្ត នៃ ការ វិវឌៃឍ 
នៅ លើ ស កល លោក ទៃ ។

ខ្ញុំ យល់ ថា ការ បោះ ផៃសាយ- 
សៃចក្តី សមៃច របស់ តុលា ការ 
មន សារៈ សំខាន់ ជាចៃើន។ វា 
អាច ធានា មនការ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី 
ដោយ យុត្តិ ធម៌ កៃបៃ ទសៃសន- 
អវិជ្ជ មន មកលើ សមត្ថ ភាព- 
ចៅកៃ ម និង បៃព័ន្ធ តុលា ការ- 
កម្ពុជា ពី សា ធារ ណជ ន  បង្កើន 
តម្លា ភាព នៃ ដំណើ រការ សៃវា - 
សាធារណៈ របស់ រដ្ឋ បង្កើត មូល- 
ដ្ឋាន គៃឹះ នៃ យតុ្តសិាស្តៃបៃភព- 
គតិ យុត្ត ចៃបាស់លា ស់   សមៃប់ 
ចៅ កៃម មៃធាវី  និង អ្នក សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ ចៃបាប់ កសាង គោល- 
ការណ៍ និង វបៃបធម៌ គតិ យុត្ត មយួ 
ដៃលម ន សង្គតិភាពបៃកប- 
ដោយ ការ ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់ 

ចំពោះ បៃជា ពលរដ្ឋ ហើយ វា  
ក៏ អាច ជំរុញ ឱៃយ មន ការ ពងៃឹង 
សមត្ថ ភាព មន្តៃី តុលា ការ និង 
ចៅកៃ ម ផង ដៃរ ។ 

មន ម តិខ្លះពៃួ យ បា រម្ភ ថា 
ការបោះ ផៃសា យសៃច ក្ត ីសមៃ ច- 
តុ លាការ  អាចនាំ ឱៃយប៉ះពាល់ 
 ដ ល់សិ ទ្ធិ បុ គ្គ ល ឬជី វិ ត ឯ ក ជន 
រ ប ស់គូ ភាគី  ដៃល តៃ ូវបាន កា រ- 
ពា រដោយ ចៃបាប់ ជា តិ និង ចៃបា ប់ 
អ ន្តរជាតិ ។  ខ្ញុំយ ល់ថា ម តិ នៃះ 
មិ នសូវតៃឹ ម តៃូវ ទៃ ពីពៃះ ថា 
គោល កា រ ណ៍នៃ កា រជំ នុំជមៃះ- 
ក្តីជា សា ធារណៈ  និង ដោយ យុ ត្តិ - 
ធម៌ គឺជា គោ ល កា រណ៍ ច មៃបង  
ដៃ ល បមៃើផ ល បៃ យោ ជ ន៍សា - 
ធារ ណៈ ធំជាង កា រកា រ ពា រសិ ទ្ធិ  
បុ គ្គល។  ភាគី វិ វាទ ដៃ លនាំ - 
យ ក វិ វា ទ រ បស់ ខ្លួ នមកដោះ- 
សៃ យដោយ ត ុលា ការ  តៃ ូវដ ឹង 
ថា រឿ ង ក្ត ីរ បស់ ខ្ល ួន នឹង  តៃវូ ជំ នំុ - 
ជ មៃះជាសា ធា រ ណៈ។  ម៉ៃយា ង 
ទៀត បើ តលុា កា រ អនវុ ត្ត ន ូវការ- 
ជំនុំជ មៃះ ក្តីដោ យពិ ភា កៃសាដៃញ - 
ដោល  និ ង បៃ កា ស សៃច ក្តី- 
សមៃ ច ជា សា ធារ ណៈទៅ ហើ យ 
គៃ ពុំម នហៃតុ ផល អ្វីដៃ ល តៃូវ 
រ កៃសាកា រស ម្ងា ត់អំ ពី សៃច ក្តី- 
សមៃ ចនោះ ទៃ។ សាធា រ ណ ជន  
រួ មទំាង អ្ន កសា រ ព័ត៌ ម ន  គួរ តៃ 
អា ច ទទួ លបា ននូ វសៃ ច ក្តសី មៃច 
នោះ   ដើមៃបី សិ កៃសា  វិភាគ  រិះ គន់  
ឬ កោតស រ សើ រ ចំ ពោះ សៃ ច ក្ត-ី 
សមៃ ច តុ លាកា រ   ដៃលជាហៃ តុ  
នាំឱៃយ បៃ ជា ពលរ ដ្ឋកា ន់តៃ ទទួ ល- 
សា្គាល់ អំពី ត ម្លា ភាព   និងម ន 
ជំនឿ ចិ ត្ត លើបៃ ព័ ន្ធ យុ ត្តិ ធ ម៌ 
នៅ កម្ពុ ជា។

 ខ្ញុំ យល់ ថា ជំ ហាន ដំបូង នៃ 
ការធ្វើ កណំៃ ទ មៃង ់ បៃពន័្ធ យតុ្ត-ិ 
ធម៌   គួរ ផ្តោត លើ ការ បង្កើន នូវ 
តម្លា ភាព នៅក្ន ុង ការ ផ្តល ់សៃវា- 
សាធា រណៈ  ដោយ តុលា ការ 
ដោយ ផ្តើម ចៃញពី ការ បោះពុ ម្ព 
ផៃសាយ សៃចក្តី សមៃច របស់ 
តុលា ការ គៃប់ ជាន់ ថា្នាក់ ដោយ 
យក គរំ ូតាម អង្គ ជនំុ ំជមៃះ វសិា- 
មញ្ញ ក្នងុ តុលា ការ កម្ពជុា ។ថា្នាក់- 
ដឹក នាំ វិ ស័យ យុ ត្តិ ធម៌ មិ ន គួ រ 
អ ល់ អៃ កយក ហៃ តុ ផល ន យោ- 
បាយ ម ក ធ្វើជា លៃ សក្នុង កា រ- 
មិន បោះ ផៃសាយ សៃ ច ក្តសីមៃ ច- 
តុ លា កា រទៃ  ពី ពៃះ កា រ- 
ជឿទុ កចិ ត្តពី បៃ ជា ព លរ ដ្ឋ 
សហ គ មន៍ ជាតិ   និ ងអ ន្ត រ ជាតិ 
ក៏ ជាផ ល បៃយោជ ន៍ នយោ- 
បាយ ធំមួ យ ដៃរ   ដោយ នៃះ ជា 
ការជួ យជំរុញ ឱៃយរឹត តៃ មន យុ ត្ត-ិ 
ធម៌ ស ង្គម  និ ងកា រ គោ  រព ចៃបា ប់ 
ពីសំ ណា ក់មន្តៃ ីអនុ វ ត្ត ចៃបាប់  និង 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ  កាត់ ប ន្ថយកា រ- 
ធ្វើបាតុ ក ម្ម  ឬការ បៃើហិ ងៃសា 
កៃ ព ័ន្ធ ត ុលាកា រ។ ម៉ៃយាង ទៀត 
ចៅ កៃម ក ម្ពជុា  ក៏នឹ ងខិត ខំបៃ ឹង- 
បៃ ងដើ មៃបីព ងៃឹងស មត្ថ ភាព  
របស់ខ្លួ នដៃ រ។ 

បៃសិន បើ តុលា ការ ទូទាំង- 
បៃទៃស  ពុំទាន់ មន លទ្ធភាព 
អាច បោះពុ ម្ព   ផៃសព្វ ផៃសាយ សៃចក្ត-ី 
ស មៃច របស ់ខ្លនួ បានគៃ  ក ៏អាច 
ចាប់ ផ្តើម ពី ការ បោះ ពុ ម្ព ផៃសាយ 
សៃចក្ត ីសមៃ ច ចុង កៃយ របស់ 
តុលា ការ កំពូល  និង សា លា- 
ឧ ទ្ធរ ណ៍តាម ពៃឹត្តិបតៃ សៃ ចក្តី- 
ស មៃ ចតុ លា ការ  ឬ ការ ផៃសាយ 
តាម គៃហ ទំព័ រនៃ តុលា ការ ទាងំ- 
នៃះ  ឬ គៃហ ទំព័រ បស់ កៃសួង- 
យុត្តិ ធម៌ ជា រួម តៃ ម្តង ។គួររំឭក 
ដៃ រ ថា   តុលា កា រ កំពូ លធា្លា ប់បោះ - 
ផៃសា យ ពៃតឹ្តបិ តៃ សា លដី កា រប ស់ 
ខ្លួ ន នៅ ក្នុង អំ ឡុង ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ 
៩០ កៃយ ម កក៏ ឈ ប់ បោះផៃសា យ  
ដោ យ មិន ដឹ ង មូ លហៃ តុ ។ 

 កៃសងួយ ុត្តធិម ៌នងិ ឬ តលុា- 
ការ កំពូល ក៏ អាច ធ្វើ សៃចក្តី- 
ណៃនាំ  ជា ទូទៅ មួយទៅ  តុលា- 
ការគៃប់ ជាន់ ថា្នាក់ អំពី ទមៃង់- 
បៃប បទ  ខ្លឹម សារ និង របៀប របប 
នៃ ការ បោះ ផៃសាយ សៃចក្ត ីសមៃច 
របស់ តុ លាការ ដោយ គៃន់តៃ 
ដកចៃ ញ នូវ សៃចក្តី សមៃច 
ទាងំ ឡាយ ណា  ដៃល តលុា ការ 
នីមួយ  ៗយល់ ថា កា របោះ ផៃសាយ 
អាច នាំ ឱៃយ មន ផល ប៉ះពា ល់ 
ដល់ សណា្តាប់ ធា្នាប់ សា ធារ ណៈ 
ឬ ទំនៀម ទម្លាប់ ល្អ របស់ កម្ពុជា 
ដូច ជា ពាក់ ព័ន្ធ ដល់ អំពើ អសីល- 
ធម៌ សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូ រ របស់ស្តៃី និង 
កុមរ ។ល។

 ខ្ញុ ំបាន សង្កៃត ឃើញ ជា ញកឹ- 
ញយ ថា  ខាង តំណាង រដ្ឋាភិ- 

បាល កម្ពុជា ជា ពិសៃស មន្តៃី 
ជាន់ ខ្ពស់ នៃ កៃសួង យុត្ត ិធម៌ តៃង 
លើក ឡើង អះ អាង ថា  កម្ពជុា ជា 
បៃទៃស ដៃល មន នីតិ រដ្ឋ  រដ្ឋាភិ- 
បាល មិន ជៃៀត ជៃក ក្នុង កិច្ច- 
ការ តុលា ការ  តុលាការ កាត់ក្តី 
ដោយ យុត្តិ ធម៌ សមៃប់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ គៃប់ រូប  ទោះ បីជា ការ-  
កា តក់្ត ីនោះ  សមៃប ់អ្នក នយោ- 
បាយ ក្ត ីឬ បៃជា ជន សា មញ្ញ ក្ត។ី 
ខណៈ ពៃល ដៃល សា ធារណ ជន   
អង្គ ការ សង្គម សុី  វិល ជាតិ និង 
អន្តរ ជាតិមួយ ចំនួ ន ក៏ ដូច ជា 
ខាង តំណាង អង្គ ការ ស ហបៃ ជា- 
ជាតិ  ជា រឿយ ៗ  ហា ក់ មនការ- 
វាយ តម្លៃ ផៃសៃង អំពី តុលា ការ- 
កម្ពុជា។ពួ កគៃ ដូចជា  មិនទាន់ 
ទទួល យក បាន នូវ ការ អះអា ង 
របស់ តំណាង រដ្ឋាភិ បាល និង 
តៃង ធ្វើ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការ ណ៍ ទាម- 
ទា រ ឱៃយ តុលា ការ ដំណើ រការ នីតិ- 
វិធី កាត់ ក្តី បៃកប ដោយ យុត្តិ ធម៌  
ដោយម ន តម្លា ភាព  គោ រព 
តាម ចៃបាប់ ជា ដើម។ ក្នុង នាម ជា 
មៃ ធា វ ី អ្នក ស ិកៃសា សៃវ ជៃ វ នងិ 
ជា អ្នក ចៃបា ប់ ១រ ូប  ខ្ញុំក ៏យ ល់ ថា 
កា រ អះ អាង កា រពា រ រ បស់ តំ- 
ណាង រដ្ឋា ភិបាលពិ បា កនឹង ជឿ- 
ជាក់ បា នណា ស់  ពី ពៃះ ការ- 
អះអាង  ខាង លើផ្អៃក ទៃ ឹស្ត ីហា ក់ 
មិនបាន ផៃសារភា្ជាប់ទៅ នឹងការ- 
អន ុវត្ត ជា កស់្តៃ ង។ ខ្ញុសំ្នើឱៃយ មន 
កា របោះផៃសា យនូ វសៃ ចក្តី សមៃ ច- 
តុលា ការ  ដើមៃបី ធ្វើជា មូ លដ្ឋា ន 
នៃកា រសិ កៃសា សៃ វជៃ វ និ ង 
បៃឹកៃសា យោ ប ល់ជូ ន អ តិថិ ជ ន ។ 

ប ញ្ហា មួយ ដៃល នាំ ឱៃយ  មិន 
ទុកចិត្ត លើ ដំណើរការ យុត្តិធម៌ 
ដោយ តុលា ការ កម្ពុជា កៃពី 
មូលហៃតុ នយោ បាយ ដៃល 
អាច តៃូវបាន គៃ មើល ឃើញ 
ថា ខាង រាជរ ដ្ឋាភិបា ល  បៃើ សិទ្ធ-ិ 
អំណា ច លើស លប់ យ៉ាង សកម្ម 
លើ កិច្ច ការ តុលា ការ  ក៏ អាច 
ដោយ សារ សា្ថា ប័ន តុលាកា រ ដៃល 
ជា សា្ថាប័ន សា ធារណៈ មួយ របស ់
រដ្ឋមិន បាន ដំណើរ ការ ជំនំុ ជមៃះក្តី 
ដោយតម្លា ភាព  នងិ គោ រព តាម 
គោល ការណ៍ សា ធារ ណ ភាព 
នៃ ការ ជនំុ ំជមៃះ ក្តឱីៃយ បាន គៃប-់ 
គៃន់ នៅ ឡើយ។ថា្នាក់ ដឹ កនំា វិស័យ 
យុ ត្ត ិធម៌ ក៏ ពំុ សូវ ម ន សៃ ចក្ត ីកា្លា- 
ហា ន ក្នងុ កា រ បោះ ផៃសាយ សៃ ច- 
ក្តី សមៃ ច របស់ តុលាការ  ដើមៃបី 
បង្ហាញ សា ធារ ណជន អំ ពី ការ-  
រី ក ច មៃើ ន និ ង ស ម ត្ថ ភាព ដៃ ល 
ចៅ កៃ ម ក ម្ពុជា  អាច តាក់ តៃង 
សៃចក្តី សមៃច របស់ ខ្លួន បា ន 
ល្អ ជា ចៃើន ៕

មេធាវី  លី  តេសេ ង នាយ ក - 
បេតិប ត្តិ នេ កេុម ហ៊ុន មេធា វី  
អេ ច ប៊ី អេស(HBS Law) 
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ ការបង្ក្រាបឱសថ
ខសុច្រាបាបន់ងិផលតិផលក្ល្រាងកា្លាយ   
ទទូៅក្នងុរយៈព្រាល១០ខ្រាឆ្នានំ្រាះ
មានការកើនឡើងគរួឱ្រាយកត់សមា្គាល់
ដ្រាលភាគច្រាើនជាសមា្ភារវ្រាជ្ជសាស្ត្រា  
ឱសថសាស្ត្រាសម្រាប់ទបស់ា្កាត់ជងំឺ 
កូវីដ១៩។ន្រាះបើតាមប្រាធាន
គណៈកមា្មាធិការប្រាយុទ្ធប្រាឆំង
ផលតិផលក្ល្រាងកា្លាយលោកមៀច
សុផាន់ណា។
ការលើកឡើងន្រាះធ្វើឡើងក្នុង

ពិធីកម្ទ្រាចឱសថខុសច្រាបាប់ និង
ផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយទូទៅចំនួន
ជាង៥៤០តោនពីម្រាសលិមញិនៅ
ខណ្ឌដង្កា រាជធានីភ្នំព្រាញ
ខណៈលោកមៀចសុផាន់ណា
ដ្រាលក៏ជារដ្ឋល្រាខាធិការក្រាសួង
មហាផ្ទ្រាចូលរួមក្នុងពិធីនោះ
ដោយមានការចលូរមួពីភ្ញៀវជាតិ
និងអន្តរជាតិព្រាមទាំងមន្ត្រាីអាជា្ញា- 
ធរមូលដ្ឋានជាច្រាើននាក់។ក្នុង
ឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសងួយតុ្តធិម ៌ 
លោកកើត រិទ្ធ ដ្រាលចូលរួមជា
អធបិតីជរំញុឱ្រាយមានការចុះបង្ក្រាប   
និងអនុវត្តច្រាបាប់ឱ្រាយបានមុឺងមា៉ាត់។
លោកមៀចសផុាន់ណាថ្ល្រាងថា  

ឱសថខុសច្រាបាប់ និងផលិតផល
ក្ល្រាងកា្លាយទូទៅដ្រាលមានចំនួន

ជាង៥៤០តោនន្រាះត្រាូវបាន-
សមត្ថកចិ្ចបង្ក្រាបចាប់តាងំពីដើម
ឆ្នា២ំ០២០ជាហរូហ្រាមក។ចនំនួ
ន្រាះមានការកើនឡើងដ្រាលបង្ហាញ   
ថាសមត្ថកចិ្ចបានបង្កើនសកម្មភាព  
និងពង្រាឹងច្រាបាប់យ៉ាងមមាញឹក។
ផលតិផលចម្រាុះន្រាះរមួមានឱសថ  
ខសុច្រាបាបន់ងិគ្រាឿងបរភិោគឧប- 
ភោគ ដោយឈ្មួញបាននាំចូល
ដោយខសុច្រាបាប់ហសួកាលបរចិ្ឆ្រាទ   
និងផលិតផលខូចគុណភាព។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ឆ្នាំន្រាះគឺ

យើងបង្ក្រាបបានច្រាើន គឺមាន
ការកើនឡើងជាងបណា្ដាឆ្នាំមនុៗ
ហើយភាគច្រាើនជាសមា្ភារវ្រាជ្ជ-

សាស្ត្រា ឱសថសាស្ត្រាសម្រាប់
ទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ រួមទាំង
អាលក់លុក្ល្រាងកា្លាយជ្រាលលាង-
ដ្រានិងមា៉ាស់ក្ល្រាងកា្លាយ»។
លោកបន្តថា៖«អ៊ីចឹងសមា្ភារ

ទាំងន្រាះយើងរឹបអូសបានព្រាះ
សមា្ភារទាំងន្រាះគ្មានគុណភាព
គ្មានច្រាបាប់អនុញ្ញាតត្រាមឹត្រាវូគ្មាន
គុណភាពគ្មានស្ដង់ដត្រាឹមត្រាូវ។
អ៊ីចឹងបូករួមទាំងសមា្ភារផ្រាស្រាងៗ
ទៀតគឺយើងកតស់មា្គាល់ឃើញថា  
មានចំនួនច្រាើនជាងឆ្នាំមុន»។
បើតាមមន្ត្រាីជាន់ខ្ពស់រូបន្រាះ

អ្នកពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឱសថ
ខុសច្រាបាប់ និងផលិតផលក្ល្រាង-

កា្លាយសមត្ថកិច្ចបានកសាង
សណំុំរឿងចនំនួ១២ករណីបញ្ជនូ
ទៅតុលាការ ដើម្រាបីផ្ដនា្ទាទោស
តាមផ្លូវច្រាបាប់។ជនសង្រាស័យមួយ-
ចនំនួត្រាវូបានបញ្ជនូទៅឃុឃំាងំ
នៅពន្ធនាគរនងិមយួចនំនួទៀត
ត្រាូវបានដក់ឱ្រាយស្ថិតក្រាមការ-
ត្រាួតពិនិត្រាយរបស់តុលាការ។
រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងយុតិ្តធម៌លោក

កើតរទិ្ធថ្ល្រាងថាបញ្ហាឱសថក្ល្រាង-
កា្លាយនងិផលតិផលក្ល្រាងកា្លាយជា   
បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ និង
ជាអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ដ្រាល
ចាំបាច់ត្រាូវត្រាចាត់វិធានការឱ្រាយ
បានមុឺងមា៉ាត់និងទាន់ព្រាលវ្រាលា។ 
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការផលិត

ការនាំច្រាញការនាំចូលនិងការ-
ច្រាកចាយឱសថខុសច្រាបាប់ ឬ
ផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយខុសច្រាបាប់
គឺជាបទល្មើសមួយដ្រាលមាន
លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ។ហ្រាតុន្រាះ
បន្ថ្រាមលើការដកហូត និងការ-
កម្ទ្រាចចោលផលិតផលទាំងន្រាះ
គឺមន្ត្រាីអនុវត្តច្រាបាប់ ត្រាូវពង្រាឹង
ការអនវុត្តវធិានការច្រាបាប់ឱ្រាយបាន-
មុងឺមា៉ាត់បផំតុនងិត្រាវូផ្តនា្ទាទោស
ជនល្មើស និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង-
ឡាយតាមច្រាបាប់ជាធរមាន»។
លើសពីន្រាះ លោកកើត រិទ្ធ

ព្រាមានចពំោះអ្នកនាចំលូនងិអ្នក-
ច្រាកចាយផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយ
ត្រាូវត្រាដក់ទោសទណ្ឌឱ្រាយបាន-
តងឹរុងឹនងិត្រាមឹត្រាវូតាមប្រាភ្រាទន្រា
បទល្មើសដ្រាលកណំត់ក្នងុច្រាបាប។់
ជាពសិ្រាសច្រាបាប់ស្តពីីការគ្រាប់គ្រាង   
ឱសថនងិច្រាបាប់ស្តពីីការគ្រាប់គ្រាង
គុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិត-
ផលទំនិញនិងស្រាវាដើម្រាបីធានា
ការពារសុខភាពប្រាជាជនកម្ពុជា។
តាមលោកសផុាន់ណាសមត្ថ-

កចិ្ចគ្រាប់ជានថ់ា្នាក់ទាងំអស់បាន-
និងកំពុងបន្តកិច្ចប្រាឹងប្រាង និង
បង្កើនសកម្មភាពស្រាវជ្រាវបន្ថ្រាម- 
ទៀតដើម្រាបីបង្ក្រាបផលតិផលក្ល្រាង- 
កា្លាយនិងខូចគុណភាពទាំងអស់
នៅកម្ពជុាក្នងុគោលបណំងថ្រារក្រាសា  
ផលប្រាយោជន៍រមួសុខុមាលភាព
សាធារណៈ ក៏ដូចជាការការពារ
អាយុជីវិតប្រាជាពលរដ្ឋ។ជាពិ-
ស្រាសត្រាវូការពារអ្នករកសុីសចុរតិ
ទៀងត្រាង់នងិសម្រាបសម្រាលួដល់
ការវិនិយោគដោយស្មើភាពគ្នា
នៅក្នុងសង្គម។
កាលពីឆ្នាំមុនបើតាមរដ្ឋមន្ត្រាី

ក្រាសួងមហាផ្ទ្រាលោកសខ្រាងគឺ
ផលិតផលក្ល្រាងកា្លាយប្រាមាណ
ជាង១០០តោនដ្រាលមានចំនួន
១២មុខ ក្នុងនោះមានថា្នាំព្រាទ្រាយ
ក្ល្រាងកា្លាយចំនួន ១០៦មុខ ស្មើ-
នឹង៤០០គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធជិត
៦៣តោន ត្រាូវបានសមត្ថកិច្ច
ជំនាញបង្រា្កាប។បន្ថ្រាមលើន្រាះ
មានផលតិផលសម្រាបកកញ្ចប់បារី
បារីចម្រាុះមា៉ាកផងដ្រារ៕
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១០ខែឆ្នានំែះ ឱសថខុសចែបាប់និងផលិតផល ក្លែងក្លាយកើនឡើងគួរឱែយកត់សម្គាល់

តពីទំព័រ ១...ទោះត្រាូវអាក់-
ខានច្រាញពីផ្ទះដ្រាលជាការ-
តម្រាូវរបស់គ្រាូព្រាទ្រាយក្នុងការធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ង្រាត្រាខ្ញុំនៅត្រា
បំព្រាញការងរដោយពិនិត្រាយ
សម្រាចនិងចុះហត្ថល្រាខាលើ
ឯកសារនានារបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលបានដដ្រាល»។
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាី

លោកនឹងយកព្រាលវ្រាលាក្នុង
អឡំងុព្រាលធ្វើចតា្តាឡីសក័ដើម្រាបី
ធ្វើលំហាតប់្រាណក្នងុបរវិ្រាណ
ផ្ទះដោយមនិឱ្រាយមនសុ្រាសដទ្រាមក
ជិតឡើយត្រាលោកអនុញ្ញាត
ដល់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល
អភិបាលខ្រាត្តនិងម្រាបញ្ជាការ
កងកមា្លាំងប្រាដប់អាវុធនៅត្រា
អាចរាយការណ៍ឬសុំយោបល់
ពីលោកបានដដ្រាល។ លោក
មានប្រាសាសន៍ថា៖«ន្រាះជាវធិី
ដ្រាលល្អបំផុតដើម្រាបីសុវត្ថិភាព
និងសុខភាពទាំងអស់គ្នា។ខ្ញុំ
សូមអរគុណចំពោះបងប្អូន
ជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រា
ប្រាទ្រាសដ្រាលបារម្ភពីសខុភាព
ខ្ញុំនិងជូនពរដល់ខ្ញុំ»។
ក្រាសួងសុខាភិបាលបាន

ប្រាកាសកាលពីម្រាសិលមិញថា
ក្រាយពីទទួលបានព័ត៌មាន
ស្តីពីករណីជំងឺកូវីដ១៩លើ
រដ្ឋមន្ត្រាីការបរទ្រាសហងុគ្រាីដ្រាល
កំពុងបំព្រាញប្រាសកកម្មនៅ
ប្រាទ្រាសថ្រាគឺក្រាសួងសុខាភិ-
បាលកម្ពុជាបានធ្វើការស្រាវ-
ជ្រាវភា្លាមៗ រកអ្នកប៉ះពាល់
ជាមយួគត់អឡំងុព្រាលបពំ្រាញ
ទស្រាសនកចិ្ចនៅកម្ពជុា។ក្រាសងួ
បញ្ជាកថ់ា៖«គតិត្រាមឹម៉ាង១១
យប់ថ្ង្រាទ៤ីខ្រាវចិ្ឆកិាមានអ្នក-
ប៉ះពាល់សរបុ៦២៨នាក់ត្រាវូ
បានធ្វើត្រាស្តវត្ថុសណំាកដោយ
វទិ្រាយាសាស្ត្រាបា៉ាស្ទរ័កម្ពជុាដ្រាល
ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
ជំងឺកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នា។
ក្រាសងួកពំងុបន្តការស្រាវជ្រាវ
និងជម្រាបជូនសាធារណជន
នៅព្រាលទទួលបានលទ្ធផល
វិភាគវត្ថុសំណាកជាបន្តបនា្ទាប់
ទៀត»។
ជាមួយគ្នាន្រាះដ្រារក្រាសួង

អប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពី
ថ្ង្រាទ៤ីខ្រាវចិ្ឆកិាបានប្រាកាសឱ្រាយ

គ្រាះឹសា្ថានសិក្រាសាដ្រាលមានបុគ្គល
ឬសិស្រាសានុសិស្រាសមានការពាក់-
ពន័្ធនងឹដណំើរទស្រាសនកចិ្ចផ្លវូការ
របស់គណៈប្រាតិភូន្រាប្រាទ្រាស
ហុងគ្រាីត្រាវូផា្អាកដំណើរការសិក្រាសា
រយៈព្រាល១៤ថ្ង្រាសនិ។ក្រាសងួ
អបរ់ំបានអះអាងថាក្រាពីផា្អាក
រយៈព្រាល១៤ថ្ង្រាចំពោះបុគ្គ-
លិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
អ្នកទាងំនោះត្រាវូធ្វើចតា្តាឡីសក័
ដោយខ្លួនឯង១៤ថ្ង្រាផងដ្រារ
ខណៈកម្មវធិីរៀនតាមអនឡាន
ចពំោះគ្រាឹះសា្ថានដ្រាលបានផា្អាក
គឺនៅដំណើរការជាធម្មតា។
ក្រាសួងបញ្ជាក់ទៀតថា៖ 

«គណៈគ្រាបគ់្រាងគ្រាឹះសា្ថានសកិ្រាសា
បគុ្គលកិសសិ្រាសានុសសិ្រាសនសិ្រាសតិ
មាតាបិតានិងអ្នកអាណាព្រាយា-
បាលនៅតាមគ្រាឹះសា្ថានសិក្រាសា
ខាងលើត្រាូវលើកកម្ពស់ការ-
ប្រាុងប្រាយ័ត្នកម្រាិតខ្ពស់បំផុត
និងបន្តតាមដនសុខភាពផា្ទាល់- 
ខ្លួន។ក្នុងករណីដ្រាលសង្រាស័យ
ត្រាូវទាក់ទងទៅក្រាសួងសុខា-
ភិបាល»។
លោកស្រាីជាសរិីអគ្គនាយ-ិ

កាបច្ច្រាកទ្រាសធនាគរជាតិន្រា
កម្ពជុាបានលើកឡើងថាលោក-
ស្រាីនិងអ្នកដទ្រាទៀតទទួលបាន
លទ្ធផលអវិជ្ជមាន ពីការធ្វើ-
ត្រាស្តកូវីដ១៩ប៉ុន្ត្រាលទ្ធផល
ន្រាះមនិបាននយ័ថាយើងអាច
ច្រាញដើរដចូធម្មតាបានឡើយ។
លោកស្រាីនិយយបន្ថ្រាមថា៖
«អ្នកផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់នឹងរង់ចាំ
ថ្ង្រាទី១៣ដើម្រាបីធ្វើត្រាស្តម្ដងទៀត
ដ្រាលជាលទ្ធផលសម្រាច។
ក្នុងនាមជាអាណាព្រាយាបាល
សសិ្រាសខ្ញុំយល់ពីការព្រាយួបារម្ភ
របស់ពកួគត់(កនូៗ )នងឹសមូ
អរគុណសាលារបស់ពួកគត់
ដ្រាលបានចាត់វធិានការត្រាមឹត្រាវូ
និងទាន់ព្រាលវ្រាលា»។
តាមតលួ្រាខចងុក្រាយរបស់

ក្រាសងួសខុាភបិាលបានឱ្រាយដងឹ
ថាគតិត្រាមឹថ្ង្រាទ៥ីវចិ្ឆកិាកម្ពជុា
មនិមានរកឃើញករណីវជិ្ជមាន
កូវីដ១៩ថ្មីនោះទ្រាដោយមាន
អ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រាទ្រាស
ចំនួន២៩២នាក់ខណៈមាន
អ្នកជាសះស្រាបើយចនំនួ៣នាក់
បន្ថ្រាមទៀតដ្រាលនាំឱ្រាយអ្នកជា-
សះស្រាបើយសរបុទទូាងំប្រាទ្រាស
មានចំនួន២៨៦នាក់៕

លោក ហុ៊ន សែន ...
លោក ហុ៊ន សេន និង រដ្ឋ មន្តេកីារបរទេស ហុងគេ ីពី ថ្ងេ ទី៣ វិច្ឆកិា។ រូបថតSPM

ផលិតផលក្លេងកា្លាយតេវូបានដុតបំផ្លាញ ពីមេសិលមិញ   នៅខណ្ឌដង្កោ។ រូបក្រាសួងព័ត៌មាន
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នៅ សុីវុត្ថា

កែបៈ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត កៃប  បញ្ជូន បុរស ម្នាក់ ដៃល 
មន តួនាទី ជាមន្តៃី មន្ទីរ ព័ត៌មន 
ខៃត្ត កៃប  ទៅ សាលាដំបូង ខៃត្ត 
កាលព ី ថ្ងៃទ៥ី  វចិ្ឆកិា   ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ករណី គំរាម ហៃកកៃរិ៍្ត  និង កំហៃង 
ទារបៃក ់តាមfacebook  បនា្ទាបព់ ី   
ឃាត់ ខ្លួន បាន ១ ថ្ងៃ មុន។

លោក  សមៃបត្ត ិសធុារដ្ឋ  ស្នងការ- 
នគរបាល ខៃត្ត កៃប  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ថា  កម្លាំង ផៃន ការងារ នគរ- 
បាល ពៃហ្មទណ្ឌ  ផៃន ការងារ 
សន្តសិខុ  នងិ កម្លាងំ អធកិារដ្ឋាន- 
នគរបាល កៃងុបានចុះ សុើប អង្កៃត    
បង្កៃប ករណី គំរាម ហៃក កៃរិ៍្ត  និង 
កហំៃង ទារ បៃក ់តាម  facebook  
កៃយព ីមន បណ្តងឹ ជន រង គៃះ ។ 
ក្នុង បៃតិបត្តិ ការ នៃះ  សមត្ថកិច្ច 
បាន ឃាត់ ខ្លួន ជនសងៃស័យ ម្នាក់ 
ឈ្មោះ អ៊ុង ចនា្ថា  ភៃទ បៃុស  អាយុ 
៣៨ឆ្នាំ  មុខ របរ មន្តៃី មន្ទីរ ព័ត៌មន 
ខៃត្ត កៃប  រស់ នៅ ភូមិ អូរ កៃសារ  
សងា្កាត់ អូរ កៃសារ  កៃុង កៃប។ 

លោក ថ្លៃងថា  កៃយព ីធ្វើ ការ- 
សាកសួរ  ជនសងៃសយ័ សារភាព  ថា  
ខ្លួន ពិតជា បាន បៃពៃឹត្ត ករណី នៃះ 

ចៃើន លើក មក ហើយ។  សមត្ថ កិច្ច 
នគរបាល ក៏បាន បំពៃញ សំណុំ- 
រឿង បញ្ជូន ជនសងៃស័យ ទៅ សា- 
លា  ដំបូង ចាត់ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។ 

លោក ថា ៖«តាម នីតិវិធីយើង កំ- 
ពងុតៃ កសាង សណំុរំឿង បញ្ជនូ ទៅ   
សាលា ដបំងូ ខៃត្ត។ អ៊ចីងឹ ទៃ  លា្ងាច    
នៃះ [មៃសិលមញិ] អាច នងឹ បញ្ជនូ  ទៅ 
បាន ហើយ។ ប៉នុ្តៃ សមៃប ់ទោស-   
ទណ្ឌ កមៃតិ ណា នោះ យើង មនិ ទាន់   
ដងឹ នៅ ឡើយ ទៃអាសៃយ័  លើ សា- 
លា  ដំបូង ប៉ុណ្ណោះ »។

បើ តាម លោក ស្នងការ  កន្លង- 
មក   នៃះ  ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត កៃប មនិសូវ ទទលួបាន ពាកៃយ-  
បណ្តងឹ ព ីជន រងគៃះ នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ   
សមៃប ់បណ្តងឹ ផ្ទាល ់មត ់ស្នង ការ-  
ដ្ឋាន ទទលួ បាន ចៃើន។ចពំោះ  ករណ ី  
កៃយ នៃះ ដោយ មនការ សហ- 
ការ  ជាមួយ ពលរដ្ឋ ដៃលជា ជន- 
រងគៃះ សមៃច ចិត្ត ប្តឹង   កម្លាំង 
សមត្ថកិច្ច ក៏ឈាន ដល់ កំណត់ 
មុខ សញ្ញា ចាប់ ជនសងៃស័យ  បាន  
ហើយ មន ភ័ស្តុតាង គៃប់ គៃន់់ 
សមៃប់ ធ្វើ ការចោទ បៃកាន់។

លោក បន្តថា ៖«ក្នុង ករណី នៃះ  
ជាបឋមជន សងៃសយ័ បាន ជរិំត ទារ- 
បៃក ់ព ីជនរងគៃះ ចនំនួ ១លើក  

ប៉ុន្តៃ បាន ផ្ញើ លុយ ទៅ បាន២ដង  
ដៃល មន ទឹក បៃក់ សរុប ជំហាន 
ដំបូង ចំនួន ៣០០ដុលា្លារ។ ជន- 
សងៃស័យ ក៏ បាន សារភាព ថា ខ្លួន 
បានបៃពៃឹត្ត ជាចៃើន លើក ចៃើន - 
សាផងដៃរ ដោយ បៃើបៃស់ ការ- 
ផ្ញើ  សារ ទៅឱៃយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក» ។

លោក ស្នងការកប៏ាន បៃប ់អ្នក- 
លៃង ហ្វៃសប៊កុ បៃងុបៃយត័្ន ចពំោះ   
លៃបិចកល  របស់ ជន បោកបៃស់ 
តាម  បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក។ 
បើ មនការ សងៃស័យ សូម រាយ- 
ការណ៍ ជូន កម្លាំង មន សមត្ថកិច្ច 
ដៃល នៅ ជិត លោក អ្នក បំផុត។ 

លោក រស់ ឧត្តង្គ  បៃធាន មន្ទីរ 
ពត័ម៌ន ខៃត្ត កៃប  ឱៃយដងឹ ថា  ករណ ី
មន្តៃ ីរបូនៃះមនិពាកព់ន័្ធ នងឹ មន្ទរី ទៃ 
វាជា ការ បៃពៃឹត្ត ផ្ទាល់ ខ្លួន ។  ទោះ-  
យ៉ាងណា  ក្នុង នាម បៃធាន មន្ទីរ  ក៏ 
មន ការសោក សា្តាយ ផងដៃរ ។

លោក  បញ្ជាក់ថា ៖«មន្តៃី ដៃល 
នឹង តៃូវបញ្ជូន ទៅ សាលា ដំបូង 
ខៃត្ត  នៃះធ្វើការ ជនំាញ ផ្នៃក ពាក ់ពន័្ធ   
ទៅនងឹ វទិៃយុ បៃចំា ខៃត្ត។គត ់តៃង តៃ   
មក ធ្វើការ ជាញកឹញាប ់  ហើយ  មន្ទរី   
តៃងតៃ ណៃនាំ មន្តៃី ឱៃយ បៃពៃឹត្ត ល្អ  
ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល គួរ ឱៃយសា្តាយមិន គួរ- 
ណា គត់ បៃពៃឹត្ត រឿង ដូច្នៃះ៕ 

 មុំ  គន្ធា 
 
ភ្នពំែញៈ  លោក   ហៃង  សួរ  រដ្ឋ លៃខា- 

ធិការ   និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ នៃ កៃសួង 
ការងារ  និង បណ្តះុ បណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ បាន  
អំ ពាវ នាវ ដល់ កៃមុ អ្នក បញ្ជា ទិញ អន្តរ- 
ជាតិ ឱៃយ បន្ត ទិញ ផលិត ផល ពី កម្ពុជា   
ដើមៃបី ជយួ លើក តម្កើង ជវី ភាព  នងិ លក្ខ- 
ខណ្ឌ ការ ងារ របស់  កម្មក រ និ យោ ជិត ។ 

  ការ អំ ពាវ នាវ នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ក្នុង ចំ ណម មន្តៃី ជំ នាញ ជា ចៃើន រូប  
មក ពី កៃសួង -សា្ថាប័ន   អង្គ ការ ជាតិ - 
អន្តរ ជាតិ  តំ ណាង សហ ជីព   តំណាង 
រោង ចកៃ  សហ គៃស ក្នងុ វសិយ័ វាយ- 
ន ភណ្ឌ កាត ់ដៃរ   ផលតិ សៃបៃក ជើង   នងិ 
ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ  និង កាបូប និង 
កៃុម អ្នក បញ្ជា ទិញ អន្តរ ជាតិ   ដៃល 
បាន ចូល រួម សិកា្ខា សាលា ស្ដី ពី  « ការ - 
អភិ វឌៃឍ ផៃន ការ រួម សមៃប់ និរន្ត រភាព 
 នៃ ការ អនុ លោម តាម ចៃបាប់ ក្នុង វិស័យ 
វាយ ន ភណ្ឌ កា ត ់ដៃរ  ផលតិ សៃបៃក ជើង   
ផលិត ផល ធ្វើ ដំ ណើរ   និង  កា បូប » 
របស ់គមៃង រោង ចកៃ កាន ់តៃ បៃ សើរ 
នៅ កម្ពុជា   (ILO-BFC) កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៤  ខៃ វិច្ឆិកា  ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។ 

  លោ ក  កំាង   មូ៉នី កា  អគ្គ លៃខា ធិការ ង 
នៃ សម គម រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ 
កម្ពុជា (GMAC)  ដៃល បាន ចូល រួម 
ក្នុង សិកា្ខា សាលា នោះ   បាន បៃប់ ភ្នំ- 

ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល មិញ នៃះ ថា   សិកា្ខា- 
សាលា នៃះ បាន ពិភា កៃសា គ្នា ទៅ លើ 
ផៃន ការ រួម ក្នុ ង ការ លើក កម្ពស់ អនុ- 
លោម ភាព ផ្នៃក ចៃបាប់ ការ ងារ  និង បទ- 
ដ្ឋាន ការ ងារ អន្តរ ជាតិ បៃកប ដោយ ចីរ- 
ភាព ។   ទំាង កៃសួង ការ ងារ   ទំាង សម- 
គម រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ កម្ពុជា យល់ 
ដូច គ្នា ថា  ការ ធានា ឱៃយ មន និរន្ត រភាព 
នៃ អនុ លោម ភាព ផ្នៃក ចៃបាប់ ការ ងារ 
និង បទ ដ្ឋាន ការ ងារ អន្តរ ជាតិ គឺ ជា អ្វី 
ដៃល ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ តៃ ធ្វើ ការ លើក- 
កម្ពស់   ក៏ ប៉ុន្តៃ វា ក៏ មន បុរៃ លក្ខ ខណ្ឌ 
ផង ដៃរ ថា មុន នឹង មន ចីរភាព ផ្នៃក 
អន ុលោម ភាព ក ៏តៃវូ តៃ មន នវូ ចរីភាព 
នៃ ឧសៃសា ហកម្ម ដៃរ បាន ន័យ ថា  វិសយ័ 
ឧសៃសា ហកម្ម កម្ពជុា តៃវូ តៃ រកៃសា បាន នវូ 
ការ រស់ រាន មន ជីវិ ត បៃកប ដោយ 
ភាព បៃ កួត បៃ ជៃង ផង ដៃរ ។ 

 លោក  កាំង   ម៉ូនី កា  បា ន ថ្លៃង 
បញ្ជាក់ថា ៖   « នៅ ក្នុង ន័យ នៃះ ហើយ 
ដៃល យើង បាន ជមៃប ទៅ អ្នក បញ្ជា - 
ទិញ ផង ដៃរ ថា   តៃូវ បន្ត ការ គ ំទៃ ដល់ 
បៃ ទៃស កម្ពជុា   អ៊ចីងឹ !  នៅ ពៃល ដៃល 
យើង ទទលួ បាន ការ គ ំទៃ ពៃញ លៃញ 
ពី អ្នក បញ្ជា ទិញ   យើង មន ឧសៃសា ហ- 
កម្ម មួយ ដ៏ ល្អ ដៃល វា ស្ថិរ ភាព   វា ក៏ ជា 
កតា្តា ជួយ បង្កើត ឡើង នូវ និរន្ត រភា ព នៃ 
អនុ លោម ភាព ផ្នៃក ចៃបាប់ ការ ងារ  និង 
បទ ដ្ឋាន ការ ងារ អន្តរ ជាតិ ដៃរ » ។  

 លោក   កាំង   ម៉ូនី កា   បាន បន្ត ទៀ ត 
ថា     ការ ពិភា កៃសា នៃះ ជា ការ ពិភា កៃសា ពី 
ផៃន ការ រួម ដៃល មន ការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ដៃ គូ ពាក់ ព័ន្ធ ចៃើន នៅ ក្នុង នោះ គឺ រាប់ 
ទាងំ អ្នក បញ្ជា ទញិ ផង ដៃរ ។   ដចូ នៃះ អ្វ ី
ដៃល ចូល រួម ចំណៃក របស់ អ្នក បញ្ជា 
ទិញ គឺ កា រ ជួយ គំ ទៃ ដល់ កម្ពុជា ក្នុង 
ការ បន្ត ដក់ នូវ ការ បញ្ជា ទិញ ឱៃយ បាន 
គៃប់ គៃន់ ដល់ រោង ចកៃ ។ 

 លោក   អាត់   ធន់   បៃធាន សហ ភាព 
ការ ងារ កម្ពុជា (CLC)  ក៏ បាន ឱៃយ ដឹង  
ផងដៃរ ថា ការ ស្នើ សុ ំឱៃយ អ្នក  បញ្ជា ទញិ   

បន្ត ទិញ ទំ និញ ពី កម្ពុជា ពី សំណាក់ 
មនៃ្តី កៃ សួង ការ ងារ នៃះ ជា រឿង ធម្ម តា 
នៅ ពៃល ដៃល គៃ និយយ ពី យុទ្ធ- 
សាសៃ្ត នៅ ក្នងុ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់ការងារ 
បៃកប ដោយ និរន្ត រភាព   រួម មន អ្នក- 
បញ្ជា ទិញ  អង្គការ ILO  ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  
ពៃម ទាំង រាជ រដ្ឋាភិបាល   កម្មករ  សហជី ព 
ជា ដើម ។  

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖«  តើ គៃ ចង់ ឱៃយ 
មន ដើមៃបី អី?  គឺ ដើមៃបី ឱៃយ មន សុខ- 
សុវត្ថិភាព  និង ការ ការពារ សិទ្ធិ កម្មករ 
នៃះ ឯង។   ដើមៃប ីគ ំទៃ នវូ ដណំើរ ការ នៃះ  

រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន ស្នើ ឱៃយ អ្នក បញ្ជា- 
ទិញ បន្ត ទិញ   និង បន្ត គំ ទៃ កម្ពុជា បន្ត 
ទៀត   ហើយ កម្ពជុា ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត ក្នងុ ការ ធ្វើ 
យុទ្ធសាសៃ្ត នៃះ » ។ 

 លោក អាត់  ធន់   បាន បញ្ជាក់ ថា  បើ 
តាម ការ ជជៃក គ្នា ក្នុ ង សិកា្ខា សាលា អ្វី 
ដៃល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ វិស័យ វាយ- 
នភណ្ឌ កាត់ ដៃរ   ផលិត សៃបៃក ជើង  គឺ 
បញ្ហា កវូដី  ចពំោះ រឿង ការ កាត ់ផ្នៃក ខ្លះ 
នៃ EBA  ចំនួន ២០% នោះ គឺ មិន មន 
ការ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ » ។ 

 យោង តាម ស្ថតិ ិរបស ់កៃសងួ ការងារ  
និង បណ្តុះ បណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា ចាប ់តាងំ ព ីមន ករណ ីរកី រាល- 
ដល នូវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ រហូត មក ដល់ 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ នៅ មន កៃុម ហ៊ុន 
បៃ មណ ជា ៦៩ កៃុម ហ៊ុន   នៅ តៃ បន្ត 
ពៃយួរ រោង ចកៃ និង កៃុម ហ៊ុន ដៃល បាន 
បិទ ទា្វារ មន បៃ មណ ជា ១ ៣០ កៃុម- 
ហ៊ុន  ដៃល មន កម្ម ករ សរុប បៃ មណ 
៧មុឺ  ន នាក់ បាត់ បង់ ការ ងារ។   

 យោង តាម ស្ថតិិ របស់ កៃសួង ឧសៃសា ហកម្ម  
វទិៃយា សាស្តៃ  បច្ចៃក វទិៃយា  នងិ នវា នវុត្តន ៍ 
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា មន រោង ចកៃ សរុប 
ចំនួន  ១ ៧៣០ រោង ចកៃ ក្នុង នោះ 
រោង ចកៃ  កាត់ ដៃរ  វាយ ន ភណ្ឌ  សៃបៃក- 
ជើង  និ ង សម្ភារធ្វើ ដំ ណើរ មន ចំ នួន 
 ១ ០៦៩ រោង ចកៃ ៕

មន្ត្រនី្រមន្ទរីព័ត៌មានខ្រត្តក្របមា្នាក់ត្រវូបានចាប់-
បញ្ជនូទៅតុលាការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមទារប្រក់

លោក ហ្រង សួរ  អំ ពាវនាវឱ្រយអ្នក បញ្ជាទិញ  បន្តទិញផលិតផល កាត់ដ្ររ ពីកម្ពជុា

អ្នក ជំនញ ជាតិ និង អន្តរជាតិក្នងុ សិក្ខា សាលាលើវិស័យ កត់ដែរ។ រូបថត កៃសួងការងារ



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អង្គការចលនាដើម្បី
សុខភាពកម្ពជុាបានសម្តង្ការ-
ព្ួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់
សុខភាពនិងការខាតបង់ស្ដ្ឋកិច្ច
ខណៈដ្លការស្វជ្វមួយរបស់
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្ះបានរក-
ឃើញថា២៨%ន្បារីនំាចូលទំាង-
អស់ដ្លកំពុងដាក់លក់នៅលើ
ទីផ្សារមិនមានបិទត្មប្ិ៍ពន្ធរបស់
អគ្គនាយកដា្ឋានគយនិងរដា្ឋាករ។
អង្គការចលនាដើម្បីសុខភាព

កម្ពជុាបានឱ្យដឹងក្នងុស្ចក្តីប្កាស-
ព័ត៌មានមួយពីម្សិលមិញថាបារី
ដ្លមនិមានបិទត្មប្ិ៍ពន្ធទាំង
នោះមានបារីមា៉ាកESSEHero-
OrisនិងGoldSealជាដើម។
តាមកចិ្ចសមា្ភាសន៍របស់អង្គការ

ចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពជុាជាមួយ
អាជីវករលក់បារីបានឱ្យដឹងថា
បារីដ្លមិនមានត្មប្ិ៍ពន្ធ
ទាងំនោះបានមកពីការចក្ចាយ
ដោយភា្នាក់ងារក្ុមហ៊ុនបារី និង
បានមកពីការទិញផ្ទាល់នៅតាម
ដ្ប៉ូបោះដុំ។អាជីវករលក់បារី
បានប្ប់ថាភា្នាក់ងារក្ុមហ៊ុន

បារីត្ងត្ច្កចាយបារីដល់ពួក-
គាត់ជាប្ចាំហើយព្លដ្ល
មិនមានភា្នាក់ងារកុ្មហុ៊នមកគាត់
ទៅទិញផ្ទាល់នៅដ្ប៉ូលក់ដុំ។
សច្ក្តបីក្ាសដដល្បន្តថា៖

«ការប្ើប្ស់ថា្នាំជក់បង្កឱ្យមាន
គ្ះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព
ប្ជាពលរដ្ឋ និងបង្កឱ្យខាតបង់
ស្ដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធ្ង។ក្នងុ១ឆ្នាំៗ
បជ្ាពលរដ្ឋកម្ពជុាបម្ាណ១៥-
០០០នាក់បានសា្លាប់ដោយសារជំងឺ
បង្កពីការប្ើប្ស់ថា្នាជំក់ហើយ
ថវិកាប្មាណ៦៥៦លានដុលា្លារ
អាម្រិកត្ូវបានខាតបង់»។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌតិមំុគង់នាយក-

ប្តិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខ-
ភាពកម្ពជុាបានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍
បន្ថម្កាលពីមស្លិមញិថាកព្ី
បារីដ្លមិនបានបង់ពន្ធមានការ-
តាំងលក់ព្ងព្តលើទីផ្សារ
កម្ពជុាយកពន្ធលើផលិតផលថា្នាំ-
ជក់ទាបបំផុតក្នងុចំណោមប្ទ្ស
អាសា៊ានដ្លការណ៍ន្ះជំរុញ
ទៅរកមហន្តរាយសុខភាពនិង
ស្ដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។
តាមការសវ្ជ្វរបស់អង្គការ

UNDPFCTCWHOនិងRIT
International...តទៅទំព័រ  ៧

តពីទំព័រ១...វ្លាម៉ាង៩
យប់ថ្ង្ពុធ មានអគ្គិភ័យមួយ
បានកើតឡើងនៅចំណុចផ្សារ-
កំពង់ពពិល ស្ថិតក្នុងភូមិ-ឃុំ
កំពង់ពពិលដោយបានបំផ្លាញ
ផ្ទះនិងតូបលក់ដូររបស់អាជីវ-
ករសរុប៧៥ខ្នងពម្ទាងំទនំញិ
និងទ្ព្យសម្បត្តិជាច្ើនទៀត។
លោកថ្លង្ថា៖«តាមការបា៉ាន់-

ប្មាណក្នងុជំហានដំបូងគ្ះ-
អគ្គិភ័យន្ះបានបង្កការខូច-
ខាតសរបុជាទកឹប្ក់១០៨០-
០០០ដុលា្លារ»។
លោកឡងុប៊នុធឿនអធកិារ-

ស្ុកពារាំងបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាអគ្គិភ័យដ៏អាក្ក់ន្ះ
បានបង្កឡើងពី«ការឆ្លងចរន្ត-
អគ្គិសនី»ដ្លផ្ដើមច្ញពីផ្ទះ
របស់អាជីវករមា្នាក់ឈ្មោះឡាង
លាភជាអ្នកប្កបរបរជួសជុល-
ម៉ូតូហើយឆ្ះរាលដាលដល់
ផ្ទះនិងតូបលក់ដូររបស់អាជីវ-
ករនៅក្នុងផ្សារន្ះទាំងមូល។
លោកប៊ុនធឿនបានបញ្ជាក់

ថា៖«ទោះជាបប្ណាអគ្គភិ័យ
ន្ះមិនបានបង្ករបួសឬគ្ះ-
ថា្នាក់ដល់ជីវិតពលរដ្ឋណាមា្នាក់
ឡើយ»។
បើតាមលោកប៊ុនធឿនក្នុង

ប្តិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យន្ះ

កមា្លាងំនគរបាលសុ្កពារំាង
ក្មកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ ពី
កមា្លាំងនគរបាលកងពន្លត់អគ្គិ-
ភ័យខ្ត្តព្វ្ងនិងពីខ្ត្តកណា្ដាល
រាជធានីភ្នំព្ញអគ្គស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលជាតិព្មទាំងពី
កុ្មហុ៊នOCICបានចំណាយព្ល
អស់ជាង៣មា៉ាងនិងប្ើប្ស់
ទឹកអស់៥៦០ម៉្ត្គុប។
ជុំវិញគ្ះអគ្គិភ័យខាងលើ

ន្ះគ្នៅពុំទាន់ដឹងច្បាស់អំពី
ដំណោះស្យរបស់អាជា្ញាធរ
នៅឡើយទ្កាលពីម្សិលមិញ។
ទោះយ៉ាងណាក្ុមការងារ-

សង្គះ្បនា្ទាន់ន្កាកបាទក្ហម-
ខ្ត្តពវ្្ងបានចុះសរួសខុទុក្ខ
និងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្ះបឋម
ដល់គួ្សារជនរងគ្ះ ដើម្បី
ដោះស្យការលំបាកនៅក្នុង
ជីវភាពជាបណោ្ដាះអាសន្ន។
ថ្ល្ងពីទីតាំងន្គំនរបាក់-

បក្ដល្សស្សល់ពភី្លើងឆ្ះ
អ្នកស្ីឆ្ងគុនអាយុ៣៩ឆ្នាំ
ដល្អះអាងថាជាអាជីវករលក់
សម្លៀកបំពាក់ហូល ផមួង
និងគ្ឿងសមា្អាងនៅក្នុងផ្សារ
នោះបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា
ទំនិញទាំងអស់របស់គាត់ រួម-
ទាំងផ្ទះនិងទ្ព្យសម្បត្តិរបស់
គាត់ដល្ខំរកសុីអស់រយៈពល្
១៥ឆ្នាំកន្លងមកន្ះតូ្វបានអគ្គ-ិ
ភ័យឆបឆ្ះអស់គា្មោនសល់។

អ្នកស្បីានបញ្ជាក់ថា៖«តាម
ការបា៉ាន់ប្មាណទំនិញនិង
ទ្ព្យធនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់សរុប
មានជាង៥០០០០ដុលា្លារអា-
ម្រិកដ្លត្ូវបានអគ្គិភ័យ
ន្ះបំផ្លាញបាត់ទៅ»។
អ្នកស្ីបន្តទៀតថា៖«ការពតិ

ពកួខ្ញុំ[គាត់ប្ដីគាត់នងិកនូរបស់
គាត់៣នាក់ទៀត]កំពុងដ្ក
លង់លក់ទៅហើយក៏ស្ប់ត្
ឮគ្ស្កថាភ្លើងឆ្ះមកដល់
ហើយៗ។ព្លនោះខ្ញុំនិងប្ដរីបស់
ខ្ញុំគា្មោនគិតយកអ្វីក្ពីនាំគា្នាបី
និងអូសដ្កូនៗរបស់យើងខ្ញុំ
ទាងំ៣នាក់រតច់្ញពីផ្ទះហើយ
នៅព្លនោះពួកយើងស្ទើរត្
រត់ច្ញមិនទាន់»។
ជាមួយគា្នាន្ះលោកស្ង

ផ្ងអាយុ៧៣ឆ្នាំដ្លជាអាជីវ-

ករលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយក៏បាន
បន្ទរដ្រថា៖«ខ្ញុំក៏ដូចគា្នាដ្រគឺ
មិនបានយកអ្វីច្ញនោះទ្
ក្ពីដឹកដ្ប្ពន្ធរបស់ខ្ញុំច្ញ
ពីផ្ទះព្ះពួកយើងចាស់ៗគា្មោន-
កូនចៅនៅជាមួយ»។
ជុំវិញករណីន្ះ លោកជា

សុម្ធី អភិបាលខ្ត្តព្វ្ង
បានសម្ដង្ក្ដីសោកសា្ដាយចំពោះ
ឧបទ្ទវហ្តុភ្លើងឆ្ះន្ះ និង
បានជំរុញឲ្យមន្ត្ីន្មន្ទីរពាក់-
ព័ន្ធបន្តសហការជាមួយអាជា្ញាធរ-
មូលដា្ឋានក្នុងការចុះពិនិត្យ និង
សិក្សាពីទីតាំងភ្លើងឆ្ះន្ះឲ្យ
បានច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយ
រៀបចំសាងសង់ក្លម្អផស្ារន្ះ
ឡើងវញិ។ន្ះបើតាមសារដល្
សរស្រនៅលើហ្វ្សប៊ុករបស់
លោកកាលពីម្សិលមិញ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្សុក្ទី៦ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

អគ្គភ័ិយ...

សមត្ថកិច្ចពេលជួយពន្លត់អគ្គភ័ិយនៅពេវេងពីយប់ថ្ងេ៤ វិច្ឆកិា។ រូបថតFN

ធនាគារ អេស៊ីលីដា គាំទេ យ៊ទ្ធនា ការសង្គេោះ ជនរងគេោះ ដោយ ទឹកជំនន់ 
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប៉ុស្តិ៍យុទ្ធនាការសង្គ្ះជនរងគ្ះដោយទឹកជំនន់ដ្លបានចាប់ផ្តើមកាលពី

ខ្មុនធនាគារអ្សុីលីដាភីអិលសុីបានចូលរួមជួយរ្អងា្គាសថវិកាសម្ប់ជួយជនរងគ្ះដោយ
ទឹកជំនន់។មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីប្គល់ប្អប់ប្មូលមូលនិធិកាលពីថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ម្សិលមិញគឺ
លោកលីត្ស្ងចាងហា្វាងនិងអគ្គនាយកកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍លោកចាបណារិទ្ធប្ធានគ្ប់គ្ង
ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មចំណ្កឯខាងធនាគារគឺវត្តមានរបស់លោកន្តពិសិដ្ឋនាយកប្តិបត្តិស្វ-
ហិរញ្ញវត្ថុ។ដូច្ន្ះសម្ប់អ្នកដ្លមានបំណងចូលរួមបរិចា្ឆាគអាចធ្វើឡើងតាមការស្ក្នQRកូដរបស់
ធនាគារអ្សុីលីដាឬតាមរយៈអនឡាញ៕

រូប
ថត

ហ
ុង
មិនា

អង្គការសុខភាពបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ខណៈ
បារីនំាចូល២៨%មិនមានបិទតែមបែិ៍ពន្ធ
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ បរសិ្ថាន  បាន 
បំពាក់ ម៉ាសីុន តាម ដាន គុណ ភា ព  
ខៃយល ់ចនំនួ  ៤៩  កន្លៃង  នៅ ទទូាងំ 
២៥  រាជ ធានី-ខៃត្ដ  ដើមៃបី តាម- 
ដាន និង ពិនិតៃយ គុណ ភាព ខៃយល់  
ខណៈ កាល ពី ខៃ មករា ដើម  ឆ្នា ំនៃះ   
កំហាប់ ភាគល្អិត និចល  PM2.5 
មន ការ កើន ឡើង ហួស  កមៃិត ។  
ប៉នុ្ដៃ ស្ថាន ភាព ខៃយល ់ បាន តៃលប ់
មក  រក ស្ថានភាព ល្អ បៃសើ រឡើង 
វិញ  បន្ទាប់ ពី កៃសួង បាន ដាក់ ចៃ ញ 
នូវ  វិធានការ  មួយ ចំនួន ។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខា - 
ធិការ និង ជា អ្នកនំ ពាកៃយ កៃសួង 
បរិស្ថាន  បាន ថ្លៃង បៃប់ ដល់ អ្នក - 
សរ ព័ត៌ មន  ក្នងុ ពិ ធី បើក សន្ន ិបា ត 
បូកសរុប លទ្ធផល ការងារ បរិ ស្ថា ន 
ឆ្នាំ ២០២០  និង លើក ទិសដៅ 
ការងារ ឆ្នាំ ២០២១  នៅ ទីស្តី ការ 
កៃ សួង កាលពី ថ្ងៃទី ៣  វិច្ឆិកា ថា  
ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ កិច្ច គំាពារ បរិស្ថា ន  
កៃសងួ បរសិ្ថាន  បាន ធ្វើ ការ តាម- 
ដាន  ទៅលើ គណុ ភាព ខៃយល ់គៃប ់
បណ្ដា រាជ ធានី - ខៃត្ដ ទូទំាង បៃ ទៃស   ។  

នៅ ក្នងុ នោះ សមៃប ់នៅ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ  កៃសួង បាន ដាក់ ម៉ាសុីន 
តាម ដាន គុណភាព ខៃយល់ចំនួន ១ ១ 
កន្លៃងហើយ នៅ ខៃត្ដ ២៤ទៀត  
បាន ដាក់ ម៉ាសីុន តាម ដាន គុណ - 
ភា ព ខៃយល់ចំនួន៣៨កន្លៃង ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង ឃើញថា 
ទាងំ នៅ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ នងិ តាម 
បណ្ដា ខៃត្ដ ស្ថាន ភាព គុណ ភាព 
ខៃយល់  គឺ ស្ថិត នៅ កៃម ស្ដង់ដា ។ 
ស្ដង់ ដាដៃល កៃសួង បរិស្ថាន បា ន 
កំណត់គឺ នៅ កមៃិត ៥០។ ដូច្នៃះ 
ស្ថានភាព ខៃយល់ គឺ នៅ បៃបៃួល 
នៅ ក្នុង ចនោ្លោះ ពី ១៥ ទៅ ៣០ទៅ 
៤០គឺ មិន បាន ឡើង ដល់ ៥០ ទៃ » ។

លោក បញ្ជាក់ ថា  គុណភាព ខៃយ ល់ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា គឺ មន 
គុណភាព ល្អ បៃសើរ។ ប៉ុន្ដៃ ជា - 
មួយគា្នានៃះកៃសួង ក៏ មន វិធាន - 
ការ មយួ ចនំនួ ដើមៃប ីទប ់ស្កាតក់ារ- 
បំពុល ខៃយល់ ដៃរ។ វិធានការ ទំាង- 
នោះ  មន ដូច ជា ការ ដាក់ ចុះ ឱៃយ 
អនុវត្ដ អនុកៃឹតៃយនៃ ការ គៃប់ គៃង 
ការ បំពុល ខៃយល់ មនដូចជា  ការ- 
គៃប់   គៃង ការដា្ឋាន សង សង់ ការ - 
តមៃវូ ឱៃយ ស្ថានីយលក់ បៃង ឥន្ធនៈ 

នន គឺ លក់ បៃង ឥន្ធនៈមន 
គុណ  ភាព ខ្ពស់ ដើមៃបី កុំ ឱៃយ ចំហៃះ 
បៃង  ឥន្ធនៈ ដៃល ចៃញ ទៅ មន 
ការ បំពុល បរិយា កាស ចៃើន ។ 

កៃសួង បរិស្ថាន បញ្ជាក់ ថា 
កំហា ប់ ភាគល្អិត និចល នៅក្នុង 
ខៃយល ់ PM2.5 មន កមៃតិ នៅក្នងុ 
រង្វង់ ស្តង់ដា កមៃតិ ៥០ដៃល កមៃ ិ ត 
ស្ដង់ ដា នៃះ ស្ថាន  ភាព ខៃយល់ នៅ 
ទូទំាង ពៃះរាជាណចកៃ កម្ព ុជា 
កំពុង  មន គុណភាព ល្អ បៃសើរ ។ 

កៃសួង បរិស្ថាន កាលពី ថ្ងៃទី 
១៧ខៃមករាឆ្នាំ នៃះ  បាន ជូន- 
ដំណឹ ង ដល់ មន្ទីរ បរិស្ថាន  រាជ- 
ធានី- ខៃត្ត  តៃូវ សហការ ជាមួយ 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់កៃម ជាតិ  អនុវត្ត 
វិធានការ មួយ ចំនួន ដោយ តៃវូ ថៃ - 
រកៃសា គុណភាពខៃយល់ នៅ កម្ពុជា ។ 
វិធាន ការ ទំាងនោះ មន តៃវូ ចាត់ - 
វិធានការ ទប់ស្កាត់ ភ្លើង ឆៃះ ពៃ 
នងិ  ការ ដតុសរំាម សណំល ់រឹង នៅ 
តាម ទី ចំហ ការឆៃះ នៅ តាម ទីលា  ន 
ចាក់សំរាម ។ តៃូវ ចាត់ វិធានការ 
ទប់ ស្កាត់ ការ បង្ហុយ  ធូលី ពី ការ - 
ដា្ឋាន សណំង ់នងិ  ការដា្ឋាន កៃលម្អ 
ហៃដា្ឋារចនសម្ពន័្ធ នងិ ធលូ ីហយុ 

នៅតាម ដងផ្លវូ ។ សម្អាត អន ម័ យ 
នៅតាម ដងផ្លវូ  នងិ ទសីធារណៈ  
សៃច ទឹក លើ ដង ផ្លូវ កុំឱៃយ ធូលី 
ហុយ ។ ចុះ អប់រំ បៃជាពលរដ្ឋ កំុ ឱៃយ 
ដុត សំរាម  សំណល់ រឹង ការដុត- 
ស្មៅ គល់ ជញ្ជាៃំង និង សំណល់ 
កសិកម្ម ផៃសៃងៗ ទៀត ។

លោក ភក្តៃ  បញ្ជាក់ ថា ការ កើ ន - 
ឡើង កំហាប់ ភាគ ល្អិត និច ល 
PM 2.5 ក្នងុ ខៃយល់ នៃះ មិន មៃន ម ន 
នៅ តៃ ពៃះ រាជា ណ ចកៃ កម្ពជុា ទៃ ។ 
ប៉នុ្តៃ ននិ្នាការ នៃ កណំើន នៃះ  មន 
នៅក្នងុ បណ្ដា បៃទៃស ផៃសៃងទៀត 
នៅក្នងុ តំបន់ដោយសរ តៃ អា កា ស -  
ធាត ុ នៃ អន ុ តបំន ់ទន្លៃ មៃ គង្គ  មន 
ភាព ស្ងួត ហួតហៃង ។ បើ យោង - 
តាម កៃសួង បរិស្ថាន កំហាប់ បា៉ារា៉ា - 
ម៉ៃ តៃ  ភាគល្អិត និចល PM 2.5  
គ  ឺ ជា ភាគល្អតិ និចល តូចៗ នៅក្នងុ 
ខៃយ ល់  ដៃល មន អង្គត់ ផ្ចតិ តូច ជាង 
២, ៥ មី កៃងុ ។ ភាគល្អតិ និចល មន 
បៃភ  ព មកពី ការ ដុត ឥន្ធនៈ ហ្វសីុូ ល  
និង កម្ទៃច ធូលី ផៃសៃងៗ ។ ភាគ- 
ល្អតិ និ ច ល នៃះ   អាច សៃបូ ចូល ទៅ 
ដ  ល់ សួត និង ពៃលខ្លះ ដល់ សរ- 
សៃ  ឈា  ម ដៃល អាច បង្ក ការប៉ះ- 

ពាល ់ដល ់សខុភាពរបស ់ មនសុៃស 
បៃសិន បើ សៃ ូប ចូល លើស កមៃតិ 
កំណត់ ៕

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

ភ្នំ ពេញៈ   រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង  
កៃសួង សធារ ណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន បាន 
កំ ពុង ចាប់ ផ្ដើម ជួស ជុល ផ្លូវ ចំនួន ២៩ ខៃសៃ 
ក្នងុ ភមូ ិសស្តៃ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ   ដៃល បាន 
ខូច ខាត កៃយ ពៃល ទឹក ជំ នន់ កាល ពី ខៃ 
តុលា កន្លង មកនៃះ។   យោង តាម  Face-
book  របស់ មន្ទរី សធារ ណ ការ   និង ដឹក-  
ជញ្ជូន  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ   ដៃល បាន ចៃញ 
ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។ 

 យោង តាម Facebook  ដដៃល នៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា    ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ២   ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ ៣  ផ្លូវ ពៃ ស  និង ផ្លូវ លៃខ 20A ចាប់ 
ពី រង្វង់ មូល កួរ សៃូវ ខណ្ឌ ដង្កា   ដល់ សៃុក 
កណ្ដាល ស្ទឹង   និង ផ្លូវ លៃខ ២១៧   ចាប់ ពី 
ស្ពាន ពៃក ជៃ   ដល់ រង្វង់ មូល កួរ សៃូវ 
ដៃល ទទួល រង ការ ខូច ខាត ដោយ ជំនន់ 
ទឹក ភ្លៀង   តៃូវ បាន ជួស ជុល រួច រាល់  និង 
ដាក់   ឱៃយ   ចរាចរ ណ៍ ជា បណ្ដាះ អាសន្ន  
លើកលៃង តៃ រថ យន្ត ដឹក ជញ្ជូន ធុន ធ្ងន់ 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល នៅ មិន ទាន់ អនុ ញ្ញាតឱៃយ ធ្វើ 
ចរា ចរ ណ៍   ឆ្លង កាត់  ពៃះ« ខា្លោច ប៉ះ ពាល់  
ឬ  ខូ ច ខាត ដល់ គៃឹះផ្លូ វ » ។ 

 ច ំពោះ កណំត ់ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៤  ព ី ចណំចុ 
ភូមិ កំបូល  ដល់ អូរ ដឹម  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ- 
សស្តៃ ខណ្ឌ កំបូ ល  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បាន 
នងិ កពំងុ ជសួ ជលុ   នងិ តៃៀម ដាក ់ឱៃយ  ចរា- 
ចរ ណ៍យាន យន្ត គៃប់ បៃភៃទ ជា បណ្ដាះ អា- 
សន្ន។  រីឯ ទំនប់ សណ្ដ ស្ទឹង  ពៃក ត្នាត  ក្នងុ 
សងា្កាត់  ស្ពាន ថ្ម   ក៏ បាន និង កំពុង ជួស ជុល   
និង អាច ដាក់ ឱៃយ ធ្វើ ចរាចរ ណ៍ជា ធម្មតា 

ឡើង វិញ ន ពៃល ឆប់ៗ ខាង មុខ នៃះ ។
លោក   ហៃង   ងនួ   បៃ ធាន អង្គ ភាព ស្ពាន 

ថ្នល ់  នៃ មន្ទរី សធារ ណ ការ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ  
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា៖  « នៅ ពៃល នៃះ  កៃុ ម ការ ងារ យើង   
កំពុង បន្ត ដំណើ កា រ ជួស ជុល កំណត់ ផ្លូវ 
ជាត ិលៃខ ៤  នងិ ផ្លវូ ល ំមយួ ចនំនួ ទៀត   នៅ 
ក្នុង ខណ្ឌ ដង្កា   ដើមៃបី សមៃួល ដល់ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ » ។ 

លោក   ងួន   បញ្ជាក់ ថា  ការ ជួស ជុល 
កំណត់ ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ២,   លៃខ ៣  និង ផ្លូវ- 

ជាតិ លៃខ ៤  នពៃល នៃះ  គឺ ជា កា រជួស- 
ជុល សមៃប់ សមៃួល ដល់ ការ ធ្វើ ចរា ចរណ៍ 
ជា បណ្ដាះ អាសន្ន ប៉ុណ្ណោះ។  ការ ជួស- 
ជលុ ស្ដារ លើក កម្ពស ់ត ួផ្លវូ ឱៃយ ខ្ពស ់នងិ មន 
ភាព រងឹ  ម ំតាម ស្តង ់ដា បច្ចៃក ទៃស   នងឹ តៃវូ 
ធ្វើ ឡើង កៃយ មន កា រ វាយ តម្លៃន ិង សមៃច 
ពី គណៈ កម្មការថា្នាក់ ជាតិ  និង កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ 
នន   ពិសៃស កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ។ 

អ្ន ក សៃី   គឹម  ញឹប  អភិបាល ខណ្ឌ ដង្កា  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង 
បាន ធ្វើ ឱៃយ ខូច ខាត ផ្លូវ លំកៃល កៃួស- 

កៃហម ចំនួន ៩ ខៃសៃ  នៅ ក្នុ ង ខណ្ឌ នៃះ  និង 
បាន ប៉ះពា ល ់ដល ់គៃឹះ នៃ ផ្លវូ បៃតងុ ជា ចៃើន 
ខៃសៃ ទៀត  ពៃម ទំាង ខូច ខាត បៃព័ន្ធ បណ្ដាញ 
លូទឹ ក មួយ ចំនួន ផ ង ដៃ រ ។ 

  អ្នក សៃី បាន ថ្លៃង ថា ៖ « កៃម កិច្ច ជួយ 
អន្ត រាគម ន៍ ពី កៃសួង និង មន្ទ ីរ សធារ ណ ការ 
និង ដឹក ជញ្ជូ ន រា ជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  ពៃម ទាំង 
ការ ចលូ រមួ គំា ទៃ ព ីវស័ិយ ឯក ជន   នៅ ពៃល 
នៃះ   ផ្លវូ ល ំទាងំ ៩ ខៃសៃ នោះ  តៃវូ បាន ឈសូ- 
ឆយ  និងកិន ពងៃប ឡើង វិញ ហើយ »។  

អ្នកសៃី បញ្ជាក់ថា៖ «ចំ ណៃក  ផ្លូវ បៃតុង   
មិន បាន ខូច ខាត នោះ ទៃ  គឺ គៃន់ តៃ មន 
កន្លៃង ខ្លះ  មន ស្នាម បៃះសៃំ  ដៃល អាច 
បណ្ដាល មក ពីគៃឹះ បាត កៃម ទន់ ជៃយ   
ដោយ សរ ទឹក ជន់ លិច ចៃើន ថ្ងៃ ពៃក » ។ 

  អ្នក សៃី    ញឹប   បាន បន្ត ថា  អាជា្ញា ធរ រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ ក៏ បាន ជួយ អន្ត រាគមន៍ បូម 
ស្ដារ លូ  និងកាយ ស្ដារ បៃ ឡាយ ទឹក មួយ 
ចនំនួ ដើមៃប ីរដំោះ ទកឹ ចៃញ ព ីតបំន ់ដៃល រង 
ការ ជន់ លិច ផង ដៃរ ។     

  យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់ គណៈ- 
កម្មៅ ធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ ម ន្តរា យ  
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ផ្លូវ ជាតិ  
ផ្លូវ ខៃត្ត និង ផ្លូវ កៃួស កៃហម  នៅ ក្នុង ២០ 
រាជ ធានី - ខៃត្ត   មន បៃវៃងស រុ ប ៦២៧គី ឡូ- 
ម៉ៃតៃ  និង ផ្លូវ លំ ជ នបទ ដៃល រង ការ លិច 
បៃវៃង  ១ ៦៨៥ គី ឡូម៉ៃ តៃ   និង បាន 
បណ្ដាល  ឱៃយ ពល រដ្ឋ  ៤៤នក់ ស្លោប់  ពៃម- 
ទាំង ខូច ខាត សំណង់ ទំនប់ ស្ទាក់ ទឹក 
បៃវៃង ៤៩ គីឡូ ម៉ៃ តៃ ខូច ខាត ខ្នង ទំនប់   
បៃ  ឡាយ មៃ  និង  បៃឡាយ  មៃ រង សរុប   
បៃវៃង ៥៤៣ គី ឡូ ម៉ៃតៃ៕ 

តពីទំព័រ  ៦...បាន បងា្ហាញ ថា  
បារ ីដៃល មនិបាន បងព់ន្ធ បានរមួ- 
ចណំៃក ធ្វើឲៃយ  បាតប់ង ចណំលូ ពន្ធ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល។ បៃសិនបើ 
រដា្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ បារី គៃចពន្ធ 
ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភាពនោះ កម្ពុជា  
នឹង  ទទួលបាន ចំណូល ពន្ធ ចំនួន 
៧ % បន្ថៃម ពលីើ ពន្ធ ដៃល បៃមលូ 
បាន ពី ពន្ធ ថា្នាជំក់ ក្នងុ ពៃល បច្ចបុៃប ន្ន។ 
នៃះ បើ តាមសៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌- 
មន របស់ អង្គការ ខាង លើ។

លោក នុប សុធន វិចិតៃ អ្នកនំ - 
ពាកៃយ  កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច បាន ថ្លៃង  ព ី
មៃសលិមញិ ថា កៃសងួ នងឹសកិៃសា ព ី
ករណីនៃះ ជាមុនសិន ជាមួយនឹង 
នយក ដា្ឋា ន ពន្ធដារ ហើយ នឹង ធ្វើ - 
ការ ឆ្លើយតប នៅពៃល កៃយ 
បន្ទា ប់ពី ទទួលបាន ព័ត៌មន គៃប់ 
ជៃុង ជៃយ ពី ករណីនៃះ។ យា៉ាង- 
ណក្តី  លោកថា ក្នុងនម ស្ថាប័ន 
បៃមលូ ពន្ធ កៃសងួ បាន ដាក ់ចៃញ 
នវូ វធិានការ ជាចៃើន ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ 
ផលិតផល ខុស ចៃបា ប់ ដៃល គៃច - 
 វៃះ ពន្ធ នៃះ។ «ខាង គ យគៃ ឆ្លើ យ - 
តប បៃយ័ត្ន បៃយៃង ណ ស់ មនិមៃន 
ដូច អង្គការ ដៃល គាត់ ចៃះ ថា ថា 
ទៅ ហើយ ការទទលួខសុតៃវូ ខុស- 
គា្នា ។ ការឆ្លើយតប លឿនឱៃយ តៃ  បា ន ៗ  
គឺ មិន បាន ទៃពៃះ ការ ទទួ ល    ខុស តៃវូ 
ខុសគា្នា មិន ដូច ខាង អង្គ  ការ ទៃ»។

លោកយិុ ល ដារា៉ាវុធ មន្តៃ ីបច្ចៃ ក  - 
ទៃស តៃតួពនិតិៃយ ផលតិផល ថា្នាជំក ់ 
នៃ អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក  
ថ្លៃង ថា បារី ដៃល មិនមន បិទ តៃ មបៃិ៍   
ពន្ធ គឺជា បារី ខុសចៃបាប់។ «បារី 
ខសុចៃបាប ់គជឺា ឧបសគ្គ ដ ៏ធ ំមយួ នៃ 
កិច្ចការ តៃតួ ពិនិតៃយ ថា្នាជំក់ នៅ កម្ព ុជា 
ពៃះ វា មិន តៃឹមតៃ ធ្វើឱៃយ ខាត បង់ 
ចណំលូ ពន្ធ រដ្ឋ នោះទៃថៃមទាងំ ធ្វើ 
ឱៃយ  ពលរដ្ឋ បៃឈម នឹង ជំងឺ បង្ក ពី 
ការជក់បារី កាន់តៃ ចៃើន »៕

ក្រសួងបរិស្ថានបានបំពាក់ម៉ាសី៊នតាមដានគ៊ណភាពខ្រយល់ចំនួន៤៩កន្ល្រង

មន្ត្រីជំនាញចាប់ផ្ដើមជួសជ៊លផ្លវូថ្នល់ក្នងុរាជធានីក្រយទឹកជំនន់

សកម្ម ភាព ឈូស ឆាយជួស ជុល ផ្លវូ ឡើង វិញ កេយទឹក ជំ នន់។ រូបថត កៃសួងសធារណការ

អង្គការស៊ខភាព...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ី
ភ្នំពៃញ  បាន ចៃញ ដីកាសមៃច 
បង្កក ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ របស់ បុគ្គល  
និង អង្គភាព  ដៃល មាន ជាប់ ឈ្មោះ   
នៅ ក្នុង បញ្ជីនៃ សៃច ក្ដី សមៃច 
ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម  របស់ កៃុម បៃឹកៃសា 
សន្តិ សុខ នៃ អង្គការ សហ បៃជា - 
ជាត ិ កៃយ ពី ទទលួ បាន សណំើ 
ពី កៃ សួង យុត្ដិ ធម៌ ។ 

លោក  ជិន មា៉ាលីន  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  បាន ថ្លៃង 
បៃប ់ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្ដិ៍   នៅ ថ្ងៃ ទ៤ី  ខៃ 
វចិ្ឆកិា  ថា ដកីាសមៃច បង្កក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ដ ិរបស់ សាលា ដំបូង រាជ ធានី  
ភ្នពំៃញ នៃះ  គ ឺជាការ អនវុត្ដ នតី ិវធិ ី
តលុាការ ដោយ ផ្អៃក ទៅ លើ ចៃបាប ់
ថ្ម ីដៃលរដ្ឋ សភា កម្ពជុា ទើប តៃ អនុ - 
ម័តគឺ ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ បៃឆំ ង   ហិ- 
 រ ញ្ញបៃប ទាន ដល់ ការ រីក សាយ ភា យ 
អាវធុ មហា បៃលយ័  កាល ពពីៃល 

ថ្មីៗ នៃះ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« នៅ 
ក្នុងការ  សមៃច ចិត្ដ របស់ កៃុម - 
បៃកឹៃសា សន្ត ិសខុ នៃ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាត ិគ ឺតមៃវូ ឱៃយ កម្ពជុា តៃវូ តៃ 
ធ្វើ ការ បង្កក នវូ ទៃពៃយ សមៃបត្ដ ិរបស ់
បុគ្គល និង អង្គភាព ទំាង ឡាយ- 
ណា ដៃល មាន ជាប់ ឈ្មោះ ក្នងុ បញ្ជ ី
នៃ សៃច ក្ដ ីសមៃច ចិត្ដ ដាក់ ទណ្ឌ - 
កម្ម របស់ កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ នៃ 
អង្គ ការ  សហ បៃជា ជាតិ »។

លោក មា៉ាលីន   បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ដោយ ផ្អៃក ទៅ តាម ចៃបាប ់ថ្ម ី ស្ដពី ី
ការ បៃឆងំ ហរិញ្ញបៃប ទាន ដល ់ការ- 
រីក សាយ ភាយ អាវុធ មហា បៃល័ យ   
នៃះ  កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  បាន ជូន-  
ដំណឹង ទៅ តុលាការ  អំពី បញ្ជី 
ឈ្មោះ បុគ្គល  និង អង្គភាព  ដៃល 
ជាប់ ទណ្ឌ កម្ម  នៅ ក្នុង សៃច ក្ដី - 
សមៃច របស់ កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ - 
សុខ អង្គ ការ  សហ បៃជា ជាតិ ។  
តុលាការ កម្ពុជា  គឺ បំពៃញ កិច្ច  
ដោយ ចៃញ ដីកា បង្កក ទៃពៃយ - 

សមៃបត្ដ ិ»។ បើ តាម លោក មា៉ាលនី 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  គឺមាន 
ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ ដៃល តៃូវ បង្កក  គឺ 
មាន ទាំង  ថវិកា  ចលន ទៃពៃយ  និង 
អចលន ទៃពៃយ ផៃសៃងៗ ទៀត  ។ ទោះ - 
យ៉ាង ណា លោក មា៉ា លនី បដិសៃធ 
បៃប់  ពី ឈ្មោះ របស់ បុគ្គល  និង 
អង្គ ភាព ដៃល តៃវូ បាន បង្កក ទៃពៃយ - 
សមៃបត្តិ ទាំង នោះ។

 យោង តាម ដីកា របស់ សាលា- 
ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ   ចៃញ កាល-  
ព ីថ្ងៃទ ី២  ខៃវចិ្ឆកិា   បាន  បញ្ជាក ់ ថា 
ដោ យ តុលាការ ទទួល បាន លិខិ ត     
លៃខ ១៥៥៩  ចុះ ថ្ងៃទ ី២ ខៃ តលុា 
ឆ្នា ំ២០២០របស ់កៃសងួ យតុ្ដ ិធម ៌ 
ដៃល មាន ភា្ជាប់ ជាមួយ នូវ សៃច ក្ដ ី- 
សមៃច  របស់ កៃមុ បៃកឹៃសា សន្ត ិសុ ខ  
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  ដៃល មា ន 
ចំនួន  ១១ ។  តុលាការ បាន ពិនិ តៃយ 
ឃើញ ថា មាន សៃច ក្ដី សមៃច  
ចំនួន ៩  បាន ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ 
សាធារណរដ្ឋ បៃ ជា មានិត បៃជា - 

ធិប តៃយៃយ កូរ៉ៃ  ហៃតុ នៃះ គបៃបី 
តុលាការ  តៃូវ ចៃញ ដីកាសមៃច 
តាម សំណើ។ 

 កៃ ព ីនៃះ  មាន សៃច ក្ដ ីសមៃច  
ចំនួន ២ផៃសៃង ទៀត  ក៏ បាន ដាក់ - 
ទណ្ឌ កម្ម លើ បៃទៃស អីរុង៉ ់ផង ដៃរ 
ហៃតដុចូនៃះ តលុាការ ចៃញ ដកីា  
សមៃច តាម សំណើ ។

តុលាការ  បាន សមៃច បង្កក 
ទៃពៃយ សមៃបត្ដឬិអង្គភាព ជាប់ ឈ្មោ ះ 
ក្នុង បញ្ជី នៃ សៃច ក្ដី សមៃច រប ស់ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ  អង្គការ 
សហ  បៃជា ជាតិ  និង តាម សៃច ក្ដ ី- 
សមៃច ជា បន្ត បនា្ទាប់  ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង បៃទៃស អុីរ៉ង និង  សាធារណ- 
រដ្ឋ បៃ ជា មានិត បៃជា ធិប តៃយៃយ 
កូរ៉ៃ ដោយ អនុវត្ដ តាម បញ្ញត្ដិ នៃ 
មាតៃ ៤ នៃ ចៃបាប ់ស្ដពី ីការ បៃឆងំ 
ហរិញ្ញបៃបទាន  ដល ់ការ រកី សាយ- 
ភាយ អាវុធ មហា បៃល័យ ដោយ 
ហាម ឃាត់ ការ លក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ភតិ - 
សនៃយា ការ ផ្ទៃរ  ការ បំប្លៃង ការ ធ្វើ 

មត៌ក ឬ អនុបៃបទាន  ការ ចល័ត ឬ 
ការ បៃើ បៃស ់ចពំោះ ទៃពៃយ  សមៃបត្ត ិ
ទាំង អស់ ។

នៅ ក្នុង ចំណុច ចុង កៃយ នៃ 
ដីការ បស់ តុលាការ បាន គូស- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«កៃសួង សា្ថាប័ន តៃតួ - 
ពិនិតៃយ  តៃូវ តាម ដាន បុគ្គល រាយ - 
ការណ ៍ស្ថតិ កៃម ការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ធានា ការ អនុវត្ត 
ដីកាសមៃច នៃះ  យោង តាម 
បញ្ញត្ត ិមាតៃ ១៦ នៃ ចៃបាប់ ស្តពីី  កា រ- 
បៃឆំង ហិរញ្ញ បៃប ទាន  ដល់ ការ រីក - 
សាយ ភាយ អាវុធ មហា បៃល័ យ  » ។

 ទោះ យ៉ាង ណា ដីកា របស់ 
តុលា ការ  មិន បាន បញ្ជាក់ ឱៃយ ដឹង 
ពី ឈ្មោះ របស់ បុគ្គល  និង អង្គ ភា ព 
ដៃល តៃូវ បាន បង្កក ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ទាំង នោះទៃ។  

អ្នក នាំពាកៃយ សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ  មនិ អាច ទាក់ ទង សុំ 
ការ បញ្ជាក់ លើ បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ 
កាលពីមៃសិល មិញ ៕ 

គឹម  សារុំ 

កំពតៈ ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត កំពត  
កាលពមីៃសលិ មញិបាន បញ្ជនូ ក្មៃង ទនំើ ង 
មា្នាក់  និង កំណត់ ហៃតុ គូកន  ពួកគៃ ៣ 
នាក់ (គៃចខ្លនួ)   រួម នឹង មន្តៃ ីនគរបាល ៣ 
នា ក់   នៅ កៃុង កំពត  ទៅ សាលា ដំបូង 
ខៃត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹង ករណី ចុះ អន្តរាគមន៍   
ក្នុង ជម្លោះ មួយ  ហើយ  បាន ផ្ទុះ អាវុធ  
១ គៃប់  តៃូវ  យុវជន មា្នាក់ សា្លោប់  កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ វិច្ឆិកា  ។ 

លោក  ម៉ា  ច័ន្ទមធុរិទ្ធ  ស្នងការ នគរ - 
បាល ខៃត្ត  កំពត  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ពី មៃសិលមិញ ថា  លោក សូម បញ្ជាក់ ក៏ ដូច- 
ជា បំភ្ល ឺជូន  ដល់ សាធារណជន ថា   ពាក់ - 
ព័ន្ធ រឿងនៃះ លោក មាន ចំណាត់ ការ 
កសា ង សណំុរំឿង បញ្ជនូ មនៃ្ត ី នគរបាល 
កៃងុ កពំត ចនំនួ ៣នាក ់នងិ បញ្ជនូក្មៃង- 
ទំនើង មា្នាក់  រួម  ទាំង កំណត់ ហៃតុ គូកន  
ពួកគៃ  ៣នាក់ ទៀត ដៃល រត់ គៃច ខ្លួន   
ទៅ អយៃយការ អម សាលា  ដបំងូ ខៃត្ត កពំត  
កាលពីមៃសិល មិញ ។ 

ប៉ុន្តៃ ក្នុង ចំណោម មនៃ្តី នគរបាល  ៣ 
នាក់ នោះ  លោក មិន ដឹង ថា  អ្នក ណា ជា 
អ្នក បាញ់ ឱៃយ សា្លោប់ ក្មៃង មា្នាក់ ក្នុង ពៃល 
បង្កៃប ជម្លោះ  កាលពីយប់ថ្ងៃទី២  ខៃ 
វិច្ឆិកា  នោះទៃ ។ លោក  ថ្លៃង ថា ៖«អ្នក 
ដៃលពាក់ព័ន្ធ បាញ់ ហ្នឹងមាន ចំនួន ៣ 
នាក់  ខ្ញុ ំ  បញ្ជនូ សំណំុរឿង  ពួកគៃ ទៅ តុលា - 
ការហើយ   កប៏៉នុ្តៃ មនិដងឹ ថា  អ្នក ណា ជា 
អ្នក បៃពៃតឹ្ត ផ្ទាលទ់ៃ។ តៃបើ គៃប ់កាភំ្លើង 
ទៅ តៃវូ ជនសងៃសយ័ បៃបនៃះ   យើង ក ៏តៃវូ 
អនុវត្ត ទៅ តាម ហ្នឹង ដៃរ » ។

បើ តាម លោក ចន័្ទ មធរុទិ្ធ  កាល ព ីយប ់
ថ្ងៃ ទ ី២   ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា២ំ ០២០  វៃលា  ម៉ាង 
២១ នងិ ១០ នាទ ី មាន ក្មៃង ទនំើង  ដៃល 
សុទ្ធ តៃ បៃុស ៗ  ២កៃុម   មា្ខាង  មាន គ្នា ៥ 

នាក់  និង កៃុមមា្ខាង  ទៀត  មាន គ្នា ២នាក់  
បាន ឈ្លោះ គ្នា ដោយ សារ តៃ មើល មខុ គ្នា 
នៅ ក្នុង ហាង កាហ្វៃ មួយ កន្លៃង  ក្នុង ភូមិ 
កំពង់បាយ ខាង តៃបូង   កៃុងកំពត ។

ចពំោះកៃមុទ១ីមានឈ្មោះ  មម៉  វបិលុ  
អាយុ ២៩ ឆ្នាំ( សា្លោប់  ) ទី   ២ -  ធម្ម  កុម្ភៈ  
អាយុ ១៦ ឆ្នាំ  (ឃាត់ ខ្លួន បាន ) ទី  ៣- 
មា៉ាត់  សើគីរីន  អាយុ ១៧ ឆ្នាំ ទី  ៤ -  សុខ  
ធា  អាយុ  ១៧  ឆ្នាំ  និង ទី ៥ -  វ៉ាន់  អាយុ 
ជាង  ២០ឆ្នា ំ ជិះ ម៉តូ ូ ២ គៃឿង ។  ចណំៃក 
១  កៃមុ ទៀត  មាន ឈ្មោះ តឿ  ចាន ់ អាយ ុ
១៧ឆ្នា ំមានទីលំនៅភូមិសា្វាយធំ សង្កា ត់ 
កៃំងអំពិល កៃុង កំពត និង  មា្នាក់ ទៀត 
មិន ទាន់ សា្គាល់ ឈ្មោះ។

លោក បន្ត ថា  ពៃលកំពុង ឈ្លោះ គ្នា 
នោះ  កៃុម ទី១បាន ហៅ គ្នី គ្នា របស់ ខ្លួន 
ជិះ ម៉ូតូ ១ គៃឿង មក កាប់ កៃបាល ជន រង - 
គៃះ ឈ្មោះ តឿ  ចាន់   ពីកៃយ  បណា្តា ល 

ឱៃយ របសួ ធ្ងន ់ តៃវូ  បាន បញ្ជនូ ទៅ សង្គៃះ- 
បនា្ទាន់ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

ចំណៃក គូកនឈ្មោះតឿ ចាន់ បាន 
 រត ់គៃច ខ្លនួ ។ ភា្លោមៗនោះ  ដៃរ  នគរបាល 
កៃុង កំពត  បាន ចុះ ទៅ  កន្លៃង កើតហៃតុ  
ដើមៃបី សៃវជៃវ រក មុខ សញ្ញា កៃុម ជន - 
សងៃស័ យដៃល កាប់  គៃ ។ នៅពៃលនោះ 
សមត្ថកិច្ច   បាន បៃតិបត្តកិារ ជិះ មូ៉តូ ស្វៃង - 
រក   ចាប់ ជន សងៃស័យ ហើយ  បាន បៃទះ ឃើ ញ 
កៃុម ជន សងៃស័យ   កំពុងជិះ ម៉ូតូ។ ដោយ 
ចង់ រំដោះខ្លនួ ពីការ តាមចាប់ របស់ សម ត្ថ  - 
កិច្ច ផង  នោះ កៃមុ ជន សងៃស័យ  បាន ជិះ មូ៉ តូ 
បំបុក សមត្ថកិច្ច បណា្តាលឱៃយ  លោក អធិ - 
កា រ រង កៃងុ កំពត មា្នាក់ ដួល រលាត់ដៃ ជើង ។ 

លោក អះ អាង ទៀត  ថា  ក្នុង បៃតិបត្តិ - 
ការ  នោះ    កមា្លោំង នគរបាល បាន បាញ់ 
កាំភ្លើង ផ្ចុច ទៅ នឹង ដី  ហើយ គៃប់ កាំ - 
ភ្លើង  បាន បា្លោត តៃ  គ្មោន បំណង បាញ់ ជន-  

រង គៃះទៃ។ ពៃល នោះ សមត្ថ កិច្ចក៏ 
ឃាត់ ខ្លួន គូកន របស់ កៃុម ជន សងៃស័យ 
ទ១ី បាន  មា្នាក ់ ឈ្មោះ  ធម្ម  កមុ្ភៈ  ខណៈ ៣ 
នា ក់ ទៀត បាន  រត់ គៃច ខ្លួន បាត់ ។ តៃ 
សមត្ថកចិ្ច  ដៃលពាកព់ន័្ធការបាញន់ោះក ៏
តៃូវ បាន   ឃាត់ ខ្លួន  និង តៃូវ បាន កសាង 
សណំុរំឿង បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ ផង ដៃរ  ។  
លោក  ចន័្ទម ធរុទិ្ធ  បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ 
« រឿងនៃះ យើង កំពុង បៃតិបត្តិការ 
មិនមៃន សមត្ថកិច្ច សៃវឹង ឬ ក៏ សមត្ថកិច្ច 
ដក កាំភ្លើង បាញ់ បោះ បណា្តាល ឱៃយ តៃូវ 
បៃជា ពលរដ្ឋ  នោះ ទៃ » ។

បើតាម លិខិត  ១ចៃបាប់ របស់ ស្នង - 
ការ   ដា្ឋានន គរបាល ខៃត្ត កំពត  ដៃល 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាន ពមីៃសលិមញិ បាន 
ឱៃយ ដឹង   ថា  ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
កំពត  បាន ឃាត់ ខ្លួន មនៃ្តី នគរបាល  ៣រូ ប  
ដៃល  បង្ក ឱៃយ មាន ការ ផ្ទុះ  អាវុធ បណា្តាល 
ឱៃយ តៃូវ យុវជនមា្នាក់ សា្លោប់នោះ  កសាង 
សំណុំរឿង  បញ្ជូន ទៅតុលា ការ ហើយ ។  
ជាមយួ គ្នា នោះ  ក ៏បាន  ចលូ រមួ រលំៃក ទកុ្ខ 
នូវ បៃក់ ចំនួន  ៤ ៥ ០០ ដុលា្លោរ ដល់  
អាណា ពៃយាបាល  សព ផង ដៃរ ។

លោក  យន ់ ផល្ល ី មនៃ្ត ីសមៃប សមៃលួ 
សមាគម ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដហុក  
បៃចា ំ ខៃត្ត កពំត  នងិ ខៃត្ត កៃប បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពមីៃសលិមញិ ថា    ជនរងគៃះ 
តៃវូ នគរបាល បាញ ់តៃវូ ខ្នងនៅ  ក្នងុ ពៃល 
បង្កៃប ជម្លោះ នោះ ។  លោក  ថា ក្នងុ  នា មជា 
សមត្ថកិច្ច អនុវត្តចៃបាប់  មិន តៃវូ បៃើ កំាភ្លើ ង 
ទៅ បាញ់ ជន រងគៃះ ទៃ ពៃះ ពៃល នោះ  
ជន សងៃស័យ រត់គៃច ខ្លួន មិនបា ន ត ដៃ ជា - 
មួយ សមត្ថកិច្ច ទៃ ។ លោក ថា ៖« ករ ណី នៃះ 
សមត្ថកិច្ច គួរតៃ ធ្វើ ការ ស្នើ សុំ ទៅ តុលា - 
ការ   ដើមៃប ីឱៃយ តលុាការ ចៃញ ដ ីកា ស្វៃង រក 
ចាប់  ខ្លួន ជន សងៃស័យ បើពួកគៃ គៃច ខ្លួន 
មិន មៃន បៃើ អាវុធ បាញ់ ទៃ »៕

តុលាការចេញដីកាបង្កកទេពេយបុគ្គលនិងអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នងុបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់UN

នគរបាល៣នាក់និងក្មេងទំនើងម្នាក់តេវូបញ្ជនូទៅតុលាការរឿងផ្ទះុអាវុធស្លាប់បុរសម្នាក់

ជន រង គេះ ដេល តេវូ គេប់ កំាភ្លើង សា្លាប់ នៅ កេងុ កំពត  ពីយប់ថ្ងេទី២ វិច្ឆកិា។ រូបថត នគរបាល



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូ ត រុស្ស៊ី 
បាន ប្តជ្្ញា បន្ត ជយួ ស្តារ  សដ្្ឋកចិ្ច  
កម្ព៊ជ ដ្ល រង ផល ប៉ះពាល់ ពី 
វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩  តាម រយៈ ការ- 
បង្កើន ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម  ទ្វ្ភាគី 
និង ជំរុញ ការ វិនិយោគ មក កាន់ 
កម្ព៊ជ កាន់ត្  ច្ើន បន្ថ្ម ទៀត  
ស្ប ព្ល ដ្ល   កម្ព៊ជ កំពុង 
ចរចា ក្នង៊ ការ ធ្វើ  ពាណជិ្ជ កម្ម សរ្ ី  
ជមួយ សហ ភាព ស្ដ ្ឋកិច្ច អឺ-
រ៉ាសុី (t he EAEU)។ 

ក្ន៊ង ជំនួប ជមួយ លោក អូន 
ពន័្ធ មនុរីត័្ន  រដ្ឋមន្ត្កីស្ងួ សដ្្ឋ-
កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ៊ កាល ពី ថ្ង្ពុធ 
លោក Anatoly ឯក អគ្គរដ្ឋ  ទូត 
រុស្សី៊  ទើប  ត្ងតាំងថ្មី  ថ្ល្ង ថា 
រដ្ឋា ភបិាល សហពន័្ធ រសុសី៊្ នងឹ បន្ត  
ជយួ ដល់ រដ្ឋាភបិាល  នងិ បជ្ជន  
កម្ព៊ជ តាមរយៈ  ការ បង្កើន ទំហំ 
ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ ទាកទ់ាញ ការ- 
វិនិយោគ បន្ថ្ម ទៀត ដោយ 
មើល  ឃើញ អំពី សកា្តានុពល ន្ 
វិស័យ ជ ច្ើន នៅកម្ព៊ជ ។

លោកបន្តថា៖«ដោយ មើល- 
ឃើញ ព ីសកា្តានពុល ន ្បទ្ស្ 
កម្ពជ៊ មាន ក្មុហ៊នុ រសុសី៊្ ជច្ើន  
ទាងំ ក្មុ ហ៊នុ ធ ំនងិ មធយ្ម កពំងុ  
មាន ចណំាប ់អារម្មណ ៍នងិ ស្វង្  រក 
កាលា នវុត្តភាព ក្នង៊ ការដក ់ទនុ  

វិនិយោគ និង ប្កប ធុរកិច្ច នៅ 
កម្ពជ៊ ។ នាពល្ ខាង មខុ ទហំ ំ
ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគ ីរវាង បទ្ស្  
ទាំង២នឹង មាន ការ កើន ឡើង 
ជ បន្ត បនា្ទាប់ »។

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាន 
ថ្លង្ អណំរ គណុ ដល ់រដ្ឋាភបិាល 
ន្ សហព័ន្ធ រុស្សី៊ ដ្ល ត្ង ត្ 
ចលូ រមួ ចណំក្ ដលក់ារ អភវិឌឍ្ 
របស ់បទ្ស្កម្ពជ៊ ក្នង៊ ពល្ ដល្  
បទ្ស្ កម្ពជ៊ កពំងុ ជបួការ លបំាក  
កាល ពី ទសវត្ស រ៍ទី៨០  បនា្ទាប់ 
ព ី បជ្ ជត ិត្វូ បាន រដំោះ ចញ្  
ពរីបប បល្យ័ ពជូ សសន ៍នងិ 
រង ការ ហ៊ុមព័ទ្ធ ស្ដ្ឋកិច្ច យ៉ាង- 
អយុត្តិធម៌ ។ 

លោកថា ទោះ បីជ ស្ថិត ក្ន៊ង 
បរិការណ៍ វិបត្តិ ន្ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ក ៏ដោយ  ក ៏កចិ្ច សហ បត្បិត្តកិារ  
រវាង កម្ព៊ជ និង  រុស្ស ៊ី នៅត្ បន្ត 
ដំណើរការ ទៅមុខ  ដោយ រលូន  
ជពិស្ស ក្ន៊ង វិស័យ  ស្ដ្ឋកិច្ច  
ពាណិជ្ជ កម្ម វិនិយោគ  អប់រំ 
សុខាភិបាល និង វប្បធម៌ ។ 

លោកថា ៖« រដ្ឋាភបិាល កម្ពជ៊  
ត្ៀម ខ្លនួ ជសច្ ក្នង៊ ការ ជរំញុ  
កិច្ច សហ ប្តិបត្តិការ ទាំងន្ះ 
ឱ្យ កាន់ត្ សកម្ម ថ្មទៀត ។ 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជ៊ ស្វាគមន ៍វនិយិោ-
គនិ ព ីរសុស្៊ ីមកដក ់ទនុ វនិយិោគ 
បន្ថម្ ទៀត នៅ កម្ពជ៊ ដើមបី្ បង្កើន  

ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វភ្ាគ ី នងិ ជរំញុ  
កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច »។ 

កាល ព ីខ ្មនីា កន្លង មក    កម្ពជ៊ 
នងិ រសុ្ស៊ ីបាន ចុះហត្ថ ល្ខា លើ 
ឯកសរ ចនំនួ ៦២  នងិ កចិ្ច ពម្-
ព្ៀង ចំនួន ១៤ ក្ន៊ង ការ ជំរុញ  
កចិ្ច សហ បត្បិត្តកិារ លើ វសិយ័ 
ស្ដ្ឋកិច្ច  វប្បធម៌  និង សង្គម  ។

ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង កម្ព៊ជ 
នងិ រសុសី៊្ សមច្ បាន ជង ៥៥,- 
៣៩ លាន ដលុា្លារ កាល ព ីឆ្នា ំមនុ 
ធ្លាកច់ុះ ៤០,៤៤ ភាគរយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ មាន តម្ល្ ជង 
៩៣,០០លានដលុា្លារ ។ ន្ះបើ 

យោងតាម របាយការណ ៍ កស្ងួ  
ពាណិជ្ជ កម្ម ។   

កាល ព ីខធ្្នឆូ្នា ំមនុក្នង៊ពធិ ីដក់ 
ឱយ្ដណំើរ ការ របាយ ការណម៍យួ 
ស្ដីពីលទ្ធភាព ការវាយតម្ល្ កិច្ច- 
ពម្ ព្ៀងFTA   ដម៏ាន សកា្ដាន-ុ 
ពល  រវាង  កម្ព៊ជ និង EAEU 
លោក  បា៉ាន សូរស័ក្តិ  រដ្ឋ មន្ដ្ី 
កស្ងួ ពាណជិ្ជកម្ម  បាន ឱយ្ ដងឹ 
ថា  អត្ថ ប្យោជន៍  របស់  FTA 
ដ្ល បាន  កត់សមា្គាល់នៅក្ន៊ង ការ 
សិក្សា  រួម មាន  ការធ្វើពិ ពិធកម្ម 
ឧសស្ាហកម្ម  និង ការពង្កី  សវ្ា 
ហិរញ្ញ វត្ថ៊  ដឹកជញ្ជូន ស្ដ្ឋ កិច្ច 

ឌីជីថល  និង ស្វា កសិ កម្ម។  
EAEU គជឺអង្គការ អន្តរជត ិ 

មយួ ដល្ តណំាង ឱយ្ប្លក៊បទ្ស្  
នៅ ភាគកណា្ដាល  នងិខាងជើង 
អាសុី និង អឺរ៉ុបខាង កើត  ដ្ល  
GDPសរបុ មានតម្ល ្   ៥ ពាន ់ពាន់  
លាន ដុលា្លារ ។  

ប្ល៊ក  EAEUន្ះ  មាន រដ្ឋ ជ 
សមាជកិ ចនំនួ ៥  ប្ទ្ស  ដ្ល 
រួម មាន   អាម្នី  ប្ឡា រុស 
កាហស្ាក ់ស្ថាន  កៀហស្៊សីុសី្ថាន 
និង សហព័ន្ធ រុស្សី៊  ដោយ មាន 
ប្ជជន សរុប ចំនួន   ១៨៣  
លាន នាក់ ៕ LA 
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ធនាគារ SME
បើក ប្រតិបត្ត.ិ.. 

ត ព ីទពំរ័ ១...បាន   ហរិញ្ញបប្-
ទាន កាន់ត្ ប្សើរ និង មាន 
តម្ល្ ទាប ទី២  ជំនួយ បច្្ចក- 
ទ្ស ដល់ SMEs ដើម្ប ីលើក- 
កម្ពស ់ ផលតិ ភាព នងិ បស្ទិ្ធផល   
របស ់ពួកគ ្ ទី៣ គាទំ ្ការ ប្ក្ឹសា  
យោបល់ អាជីវកម្ម  ចុង ខ្ស្  និង 
ទ ី៤ ជយួ សម្លួ លទ្ធភាព ចលូ  
ទីផ្សារ ក្ន៊ង តំបន់ ។

 ធនាគារ ន្ះ បាន ឱ្យដឹង ថា 
មា្ចាស់ សហគ្ស SMEs  អាច 
ខ្ចី បាន រហូត ដល់  ២០០ ០០០ 
ដុលា្លារ   សម្ប់ ទុន បង្វិល និង 
៣០០  ០០០ដលុា្លារ សមប្ ់ទនុ 
វិនិយោគ ដោយ មាន អត្ការ- 
ប្ក់ ៧ ភាគរយ ក្ន៊ង ១ ឆ្នាំ  និង  
រយៈព្ល សង កម្ចី ៧ ឆ្នាំ ។  

លោក Dexter Tan អគ្គនាយក  
ធនាគារ SME Bank បាន ឱ្យ 
ដងឹកាល ពខី ្មថិនុា ថា ធនាគារ  
ន្ះ មាន បម្ុង ប្ក់  ប្ហ្ល 
១០ ភាគរយ ន្ ទុន សរុប របស់ 
ខ្លួន ដល់ SMEs  ហើយ លោក  
សងឃ្មឹ ថាទនុ១០០ លាន ដលុា្លារ  
នឹងត្ូវ បញ្ច្ញ  ត្ឹម ចុង ឆ្នាំន្ះ ។  

 វសិយ័  អាទភិាព សខំាន់ៗ   ដល្  
នងឹ  មាន លទ្ធភាព ទទលួ បាន កម្ច ី 
រួម មាន ការ ផលិត និង  ការ ក្-
ច្ន្អាហារ , ការ ផលិត ទំនិញ  
ប្ើប្ស់ ក្ន៊ងស្ុក   ការក្ច្ន្ 
កាក សំណល់  និង ការ ផលិត 
ទនំញិ  សមប្វ់សិយ័ ទស្ចរណ ៍  
ការ ផលិត  ផលិត ផល សម្ច  
គ្ឿង  បនា្លាស ់ ឬ ការ ដ ំឡើង គ្ឿង  
បនា្លាស់ ដើម្បី ផ្គត់ ផ្គង់ ក្ុម ហ៊ុន 
ផលិត ផ្ស្ង ទៀត ,  ស្វជ្វ  
និង អភិវឌ្ឍន៍ ជប់ទាក់ទង នឹង 
ព័ត៌មាន វិទ្យា ឬ ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ស្វា  មាន មូលដ្ឋាន លើព័ត៌មាន- 
វទិយ្ា  នងិ ចងុក្យ គ ឺ សហគស្  
ដ្ល មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ ក្ន៊ង 
បណ្ដុំ SME និង សហគ្ស 
ដ្ល  អភិវឌ្ឍ ជ បណ្ដុំ។

ធនាគារ ន្ះ នងឹ ពង្កី ផន្ការ  
កម្ចីផ្ស្ងៗ  ដូច ជ  ផ្នការ 
សហគ្និ ស្ដ្ ីកម្ពជ៊ (CWES)  
នងិ ផន្ការ ឌជីថីល  នងិ ស្វយ័- 
ប្វត្តិ កម្ម កម្ព៊ជ  (CDAS)  នៅ 
ព្ល អនាគត  ។  

បច្ចប៊ប្ន្ន មាន គ្ឹះស្ថាន ហរិញ្ញ-
វត្ថ ៊ ចនំនួ ៣៣  បាន ចលូរមួ បណា្ដាក ់
ទនុ  ជមយួ    ធនាគារ   SME Bank 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ២៣ ធនាគារ 
ឯកទ្ស២ គ្ឹះស្ថាន មីក្ូ ហិរញ្ញ- 
វត្ថ៊  ទទួល ប្ក់  បញ្ញើ៥ និង គ្ឹះ- 
ស្ថាន មីក្ូ ហិរញ្ញវត្ថ៊ ២៕  LA 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ  កម្ពជ៊ បាន នាចំញ្ 
កង់ មាន តម្ល្ ជ ទឹក ប្ក់ជង 
៣៧៩លាន ដលុា្លារ ទៅ កាន ់ទផីស្ារ   
អន្តរ ជតិ ក្ន៊ង រយៈព្ល ៩ ខ្ 
ដំបូង  ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ កើន  
២៨ ,៩២ភាគរយ  ធៀប នឹង 
រយៈពល្ ដចូ គា្នា កាល ព ីឆ្នាមំនុ ។ 
ន្ះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ 
ពីក្សួង ពាណិជ្ជកម្ម ។

ទនិ្ននយ័ ន្ះ បង្ហាញ ថា អាម្រកិ  
គឺជ ទីផ្សារ ឈាន មុខ គ្ មួយ 
សម្ប់  ផលិត ផល កង់ កម្ព៊ជ  
ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្ល  ន្ះ។  

 កម្ពជ៊ នាចំញ្ កង ់ជង ១,៥ 
លានគ្ឿង ទៅ កាន់ទីផ្សារ 
អន្តរជត ិក្នង៊ អឡំង៊ ពល្ ន្ះ។ 
ន្ះ បើ យោង តាម ទីភា្នាក់ងរ 
ព័ត៌មាន រដ្ឋ AKP។ 

 កងផ់លតិ នៅបទ្ស្កម្ពជ៊ 
ត្ ូវ បាន នាច្ំញ ទៅ កាន ់ទផីស្ារ  
អាម្រិកជង ៥០០ ០០០ 
គ្ឿង អាល្លឺម៉ង់  ៣៦០ ០០០ 
គ្ឿង   ចក្ ភពអង់ គ្ល្ស ២៧០-  
០០០  គ្ឿង   និង ប្ល ហ្ស៊ិក 
១៥០ ០០០ គ្ឿង  ខណៈ ដ្ល  
ប្ទ្ស  ហឡូង់ មាន ចនំនួ  ៩០- 
០០០ គ្ឿង  នងិ អសូ្ដាល្ ីមាន 
ចំនួន ១០០ ០០០ គ្ឿង ។  

លោក ស៊ាង ថ ្ អ្នក នាពំាកយ្ 
កស្ងួ ពាណជិ្ជ កម្ម បប្ ់ភ្នពំញ្- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ដំណើរការ ផលិត កង់ 
របស ់កម្ពជ៊ នៅត ្បន្ត ជ ធម្មតា  
បើ ទោះ ជ វិបត្តិ ន្ ការ រតត្បាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជ សកល កំពុង 
បន្ត ក៏ដោយ ។ 

លោក អះអាង ថា ក្ន៊ង អំឡ៊ង 
ព្ល ន្ះ ប្ទ្ស កម្ព៊ជ បាន 
នាចំញ្ កង ់កើន ជង ៨៥  លាន  

ដុលា្លារ បើធៀប នឹង រយៈព្ល 
ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។

 លោក ថ្លង្ ថា៖ «ការនាចំញ្ 
កង់កើន ឡើង ន្ះ វា អាស្័យ 
លើ  ការ បញ្ជាទិញ »។ 

 លោក លឹម ហង្  អនុ បធ្ន  
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ព៊ជ  បាន 
ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា  និនា្នាការ 
ន  ្ការប្ើប្ស់ កង់   ដើម្បី កាត់- 
បន្ថយ ការ បំពុល បរិយ កាស  
នៅ  តំបន់ ទី ក្ុង  ជុំវិញ ពិភព- 
លោក បាន ជំរុញ  ឱ្យ មាន ការ- 
នាចំញ្ កង ់របស ់បទ្ស្ កម្ពជ៊  
ដើម្បី បង្កើន ចំព្ល ការ រីករល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩  ប្ជជន  
ចាបំាច ់ត្វូ ហាតប់ណ្ឱយ្ បាន  
ទៀង ទាត់ ។  

លោក លឹម ហ្ង  ថ្ល្ងថា ៖ 
« ការកើន ឡើង ការ នាចំញ្ កង ់
កម្ព៊ជ  ក្ន៊ង អំឡ៊ង ព្ល ន្ះ  

បាន ឆ្ល៊ះ បញ្ចាំង បរិយកាស 
វិនិយោគ ល្អ ប្សើរ នៅ ក្ន៊ង 
បទ្ស្ កម្ពជ៊  ដល្ ជ កចិ្ចខតិ- 
ខំ ប្ឹងប្ង របស់រ ដ្ឋា ភិបាល  
ក្នង៊ ការទាកទ់ាញ  ក្មុ វនិយិោគនិ  
មក វិនិយោគ នៅ កម្ព៊ជ។ ការ- 
កើន  ឡើង ន្ះ បាន រួម ចំណ្ក 
ដល់  ស្ដ្ឋ កិច្ចជតិ  »។  

លោក ស៊ាង ថ្ បាន ឱ្យ ដឹង 
ថា ក្ន៊ង ព្ល កន្លងមក   រដ្ឋ មន្ត្ី 
ក្សួង ពាណិជ្ជ កម្ម ធ្លាប់ បាន 
ផ្ញើ លិខិត ទៅ អ្នក បញ្ជា ទិញ 
ទាំង អស់ ឱ្យ បន្ត ទទួល យក 
ទំនិញ  ដ្ល បាន បញ្ជា ទិញ រួច 
ហើយ និង បញ្ជា ទិញ បន្ថ្ម 
ទៀត ព្ះ កម្ព៊ជ នៅត្ មាន 
សមត្ថភាព ផលិត ទោះបី ក្ន៊ង 
ស្ថាន ភាព ន្ ការរត ត្បាត ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ក៏ដោយ។ 

ថ្ល្ង នៅក្ន៊ង ការ ច្ញ ផ្សាយ 

ន ្  វទ្កិា ធរុកចិ្ចឥណ្ឌបូា៉ាសុ ីហ្វកិ  
កា លព ីសបា្ដាហ ៍មនុ  លោក Patrick 
Murphy ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ អាមរ្កិ   
បច្ា ំកម្ពជ៊  បាន កត ់សមា្គាល ់ថា  
កម្ព៊ជ គឺ ជ  ប្ទ្ស ទទួល បាន 
អត្ថ ប្យោជន៍ ទៀងទាត់ ន្  
ផលិត ផល និង ស្វា អាម្រិក ។  

 លោក បាន ឱ្យ ដឹងថា  វិស័យ 
ឯកជន កម្ព៊ជ ធ្វើ ការងរ យ៉ាង 
សកម្ម ជមយួ រដ្ឋា  ភបិាល អាមរ្កិ  
និង ទីភា្នាក់ ងរ របស់ ខ្លួន ដើម្បី 
បង្កើត   មធ្យាបាយ  ផ្ដល់ ប្ភព 
ទនុ   នងិធ្វើ  ឱយ្ រកី ចម្ើន ពាណជិ្ជ- 
កម្ម របស់ ពួក គ្ ។  

លោក  Murphy បាន ឱយ្ដងឹ 
ដ្រថា  អាម្រិក  ជទីផ្សារ សំខាន់  
សមប្ ់កម្ពជ៊ នាចំញ្ដល្ មាន  
ចនំនួ  ៥,៤ ពាន ់ លាន ដលុា្លារ  កាល  
ពឆី្នា ំមនុ  កើន ឡើង ព ី៣ ពាន ់ លាន 
ដុលា្លារ ក្ន៊ង ឆ្នាំ ២០១៥៕  LA

 កម្ពជុា នំាច្រញកង់ កើន  ជិត ២៩ភាគរយ ទៅកាន់ទីផ្រសារ អន្តរជាតិក្នងុ ៩ខ្រ

រុស្រសីុ សន្រយា បង្កើន ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ

Anatoly Borovik ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុសៃសី៊ (ឆ្វៃង) ក្នង៊ជំនួប ជាមួយ  លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន។ រូបថត MFE
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ទកី្រងុហ្រសាការតាៈ សៃដ្ឋកចិ្ច 
ដៃល ទទួល រង ការ វាយ បៃហារ 
ព ីវរីសុ របស ់ឥណ្ឌនូៃសុ ី បាន ធ្លាក ់ 
ចុះ ក្នុង  តៃី មាស ទី ៣ឆ្នាំ នៃះ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ   សៃដ្ឋកចិ្ច បៃទៃស នៃះ ធ្លាក ់ចុះ  
ជាលើក ដបំងូ  ចាប ់តាងំ ព ី បៃទៃស   
បៃជុ ំកោះ នៃះ តៃវូ បាន ជាប ់គាងំ 
ដោយសារ វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាសុី 
កាល ពី ជាង ២០ ឆ្នាំ មុន ។ 

ភ្នាកង់ារ ស្ថតិ ិ បាន ឱៃយ  ដងឹ កាល-  
ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា  សកម្មភព 
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ធំ របស់ បៃទៃស ក្នុង 
តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ នៃះ  បាន 
ធ្លាក ់ចុះ ៣,៤៩ ភគរយ ក្នងុ តៃ-ី  
មាស ទ ី៣ ឆ្នា ំនៃះ ធៀប នងឹ រយៈ- 
ពៃល ដចូ គា្នា នៃ ឆ្នា ំមនុ ដោយ  សារ 
ការ  ធ្លាកច់ុះ យ៉ាង ខ្លាងំ  ក្នងុ វសិយ័  
ទៃសចរណ ៍ សណំង ់ នងិ ពាណជិ្ជ-
កម្ម  ក្នុង ចំណោម វិស័យ ដៃល 
ទទួល រងគៃះ។ 

ទនិ្ននយ័ នៃះ  បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ  
ពី កា រធ្លាក ់ចុះ ២តៃី មាស ជាប ់គា្នា 
បន្ទាប ់ព ីការ ធ្លាក ់ចុះ ៥,៣ ភគរយ  
ក្នុង តៃី មាស ទី២  នៃ ឆ្នាំ នៃះ។ 

បៃទៃស ឥណ្ឌនូៃសុ ីធ្លាប ់ធ្លាក ់
ចុះ សៃដ្ឋកិច្ច ចុង កៃយ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៩  អឡំងុ ពៃល វបិត្ត ិរបូយិ-
ប័ណ្ណតំបន់  ដៃល ជួយ បង្ខំ  ការ- 
លាលៃង ពី អំណាច  ផ្តាច់ ការ អស់ - 
រយៈពៃល ដយ៏រូ របស ់បៃធន-
ធបិត ី  លោក Suharto នៅ មនិ 
ដល់ ១ ឆ្នាំ មុន នោះ។ 

រដ្ឋាភបិាល នៅ ជុវំញិ ពភិព លោក   
បាន នងិ កពំងុ តស៊ ូ ដើមៃបី គៃបគ់ៃង  
វរីសុ ករូ៉ណូា  នៅពៃល  ជងំឆឺ្លង ដ ៏
ផ្តាច់ ផ្តិល នៃះ បង្ខំ  ឱៃយ បិទ ផ្នៃក ជា- 
ចៃើន នៃ សៃដ្ឋកចិ្ច សកល លោក។ 

ធនគារ កណា្តាល របស ់បៃទៃស  
ឥណ្ឌនូៃសុ ី បាន កាត ់អតៃការបៃក ់  
ជា ចៃើន លើក នៅ  ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ  ជា 
កចិ្ច បៃងឹ បៃង  ដើមៃប ីជរំញុ  សៃដ្ឋកចិ្ច  
ស្ទើរ ងើប ឡើង វញិ ខណៈ រដ្ឋាភ-ិ
បាល បញ្ចៃញ នវូ កញ្ចប ់ថវកិា ជរំញុ 
សៃដ្ឋកិច្ច ចៃើន ជាង  ៤៨ ពាន់ លាន  
ដលុា្លារ  ដើមៃប ីជយួ  ប៉ះប៉វូ  ផល ប៉ះ-
ពាល ់ បណា្តាល មក ពវីរីសុ ដៃល   
បង្ខ ំឱៃយ បទិ បៃទៃស ទៃង ់ទៃយ ធ ំ 
ដៃល នំ ដល់ ប៉ះពាល់ កំណើន។ 

បៃជាជន ឥណ្ឌនូៃសុ ីជា ចៃើន 

លាន នក់  តៃូវ បាន គៃ កាត់ ផ្តាច់ 
ឬ បោះ បង់ ចោល ជា បណោ្តាះអា-
សន្ន នៅ លើ បៃទៃស ដៃន កោះ 
ដៃល មាន បៃជាជន  ជិត ២៧០ 
លាន នក់ ឱៃយ ជម្នះ នឹង  វិបតិ្ត។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា  ការ ឆ្លង 
ជងំកឺវូដី ១៩  នៅតៃ បន្ត កើន ឡើង 
ដោយ  ករណី ឆ្លង បាន កើន ដល់ 
ទៅ ៤២០ ០០០ នក់ ជាមួយ   
អ្នកសា្លាប់ ជាង  ១៤ ០០០ នក់ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី 
ស្ថតិក្នងុ ចណំោម បៃទៃស ទទលួ  
រង គៃះ បំផុត ក្នុង តំបន់ អាសុី។ 

ទោះប ីជាយ៉ាង ណា  ទហំ ំពតិ 
នៃ វិបត្តិ នៃ ការ ឆ្លង វីរុស  តៃូវ បាន 
គៃ ជឿ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ថា 
មាន ទហំ ំធ ំជាង  នៃះ ក្នងុ បៃទៃស 
ឥណ្ឌនៃសុី ដៃល មាន អតៃ  ធ្វើ 
តៃស្ត រក វីរុស ទាប បំផុត ក្នុង 
សកល លោក។ 

 លោក បៃធនធិបតី  Joko 
Widodo ទទួល រង ការ  រិះគន់ 
យ៉ាង ខ្លាងំ ជុវំញិ ការ ដោះសៃយ 
ចំពោះ ការ រីក រាលដល  របស់ 
រដ្ឋាភិបាល របស់ លោក   ពៃល 
ដៃល ខ្លួន ចាប់ ផ្តើម  ធ្វើ អាទិភព 
ចំពោះ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច។ 

 ការ រុញ ចៃន កំណើន បៃចាំ 
ឆ្នា ំ លើស  ៥ ភគរយ  ជា  អាទភិព 
សខំន ់សមៃប ់លោក Widodo 
ក្នុង អាណត្តិ ទី ២ របស់ លោក  
ដៃល បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី 
ចុង ឆ្នាំ មុន។ 

កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ   លោក បៃធន- 
ធិបតី  បាន ចុះ ហត្ថលៃខ លើ 
ចៃបាប់  គាំទៃ ដល់ វិស័យ ធុរកិច្ច  
ដៃល មានបំណង  កាត់ បន្ថយ 
ឧបសគ្គ  និង ទាក់ទាញ ការ វិនិ-
យោគ បរទៃស ចៃើន បន្ថៃម ទៀត  
នៅពៃល ដៃល លោកកំពុង  
ជំរុញ គោល នយោបាយ ផ្តាត 
លើ ហៃដ្ឋារ ចន សម្ព័ន្ធ ។

 ប៉នុ្តៃ  ចៃបាប ់ដ ៏ចមៃងូចមៃសនៃះ   
បាន បង្កើន ការ តវា៉ា យ៉ាងខ្លាងំ  ក្នងុ  
ទីកៃងុ  ទូទាងំ បៃទៃស  ពៃល ដៃល  
សកម្មជន  តវា៉ា ពៃមាន ថា វា នឹង 
កា្លាយ ជា គៃះ មហន្តរាយ សមៃប ់
ការ ការពារ ពលកម្ម  និង បរិ- 
សា្ថាន ៕ AFP/RR

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ មាន រោងចកៃ  ចនំនួ 
៦ មក ព ីបៃទៃស ចនិ គៃង នងឹ 
ចូល មក បណា្តាក់ ទុន វិនិយោគ 
ក្នងុ  ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺន  ពៃល ឆប់ៗ  
ដើមៃបី ផលិត    គៃឿង សមា្អាង សៃ្តី  
សមៃប ់ន ំចៃញ ទៅ កាន ់ទផីៃសារ 
អាមៃរិក ។ នៃះ បើ យោង តាម 
អភិ បាល ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ។

អភបិាល ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺលោក 
វុ ីសណំាង បាន សរសៃរ នៅ លើ 
បណា្តាញ សង្គម ផ្ទាល ់ខ្លនួ កាលព ី
យប់ ថ្ងៃ ពុធ ថា «មិន  យូរ ប៉ុន្មាន 
ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ នងឹ មាន រោងចកៃ 
ថ្មី ចំនួន ៦ ដៃល អាច ផ្ដល់ 
ឱកាស ការងារ ដល់ បង ប្អូន បៃ-
ជាពលរដ្ឋ យើង  យ៉ាង តិច ជាង 
៣ ០០០  កន្លៃង»។

ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍កាលព ី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ លោក វុី សំណាង 
បានឱៃយ ដឹង   ថា  ស្ថិរភព នយោ- 
បាយ នងិ ទតីាងំ ភមូ ិសាស្តៃ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ  វនិយិោគនិ   កានត់ៃ ចៃើន ចលូ មក 
បណា្តាក់ ទុន នៅ កម្ពុជា ពិសៃស 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ។ លោក បន្ត ថា 
លោក  ទើប បាន ជួប ជា មួយ កៃុម 
អ្នកវិនិយោគមក ពី បៃទៃស ចិន 

ដៃល ពួក គៃ  មាន បំណង  មក បណា្តាក់- 
ទុន លើ ការ សាងសង់ រោង ចកៃ  
ផលតិ ផល គៃឿង សមា្អាត  សៃ្ត ី ដចូ  ជា 
កៃវិល ចិញ្ចៀន ខៃសៃក កង ដៃ 
និងបៃដប់ កៀប សក់ ជា ដើម 
ដើមៃបី នំ ចៃញ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ 
អាមៃរិក ។ 

លោក  បានបន្ថៃម ថា នៃះ ជា 
សមិទ្ធផល ថ្មី ១ ទៀត ដៃល ខៃត្ត  
កំពង់ ស្ពឺ  អាច នឹង សមៃច បានក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ នៃះ ។ ទោះ  យ៉ាង ណា 
លោកបញ្ជាក ់ ថា ៖  « ខ្ញុ ំមនិ ទាន ់អាច 
បៃប់  បាន ថា កៃុមហ៊ុន ទាំង អស់ 
នោះមាន ឈ្មាះអ្វ ីហើយ  គៃងនងឹ  

វនិយិោគ នៅ លើ ទតីាងំ ណា  បាន ទៃ 
ពៃះ បើខ្ញុ ំបៃប ់ទតីាងំ នងឹ មាន អ្នក  
ទៅ ទញិ ដ ីកៃបៃរ ៗ  នោះ ដៃល    ន ំឱៃយ ដ ី
មាន តម្លៃ ខ្ពស់» ។  ទន្ទឹម គា្នា នោះ 
លោក ក៏ បាន លើកឡើង ដៃរ ថា 
ដោយ សារ  មាន កំណើន នៃ ការ- 
ចូល មកវិនិយោគ ជា បន្ត បន្ទាប់ 
នៅ ពៃល អនគត  ខៃត្ត អាច នឹង 
បៃឈម   បញ្ហា   កង្វះ  កមា្លាំង  ។ 

លោក  ហុង  វណ្ណៈ  អ្នក សៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋកិច្ច នៃ រាជបណ្ឌិតៃយសភ 
កម្ពុជា  បាន និយយ ថា សកា្តានុ- 
ពល នៃ ទីតាំង ភូមិ សាសៃ្ត  នៅ ជាប់ 
រាជធនី ភ្នំពៃញ និង មាន ផ្លូវ ជាតិ 

តភ្ជាប់ ទៅ បណា្តា ខៃត្ត  នន ពៃម 
ទាំង ស្ថិត នៅ មិន  ឆ្ងាយ ពី កំពង់ផៃ 
អន្តរជាតិ នៃ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ និង 
កំពត  គឺ ជា ហៃតុ ផល ចមៃបងដៃល  
ធ្វើ ឱៃយ ខៃត្ត នៃះ តៃង ទទួល បាន នូវ  
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន ពី សំណាក់ 
អ្នក វិនិយោគ ទាំង ក្នុង សៃុក និង 
បរទៃស។ លោក  ថា ម៉ៃយាង ទៀត 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  ក៏ ជា  មូល ដ្ឋាន ក្នុង 
ការដដំុះ ផលតិ ផល កសកិម្ម ការ- 
ផលិត ឧបករណ៍ សិបៃបកម្ម និង 
ឧសៃសាហកម្ម ផង ដៃរ ។ 

លោក   ថា៖ « ទោះ ប ី ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ
មិន សូវ មានសកា្តា  នុពល សមៃប់ 
វិស័យ ទៃសចរ ណ៍ ប៉ុន្តៃ ខៃត្ត នៃះ 
នឹង នៅ តៃ ជា ចំណុច សំខន់ 
សមៃប់ ការ ចូល មក បណា្តាក់ ទុន 
របស់ អ្នក វិនិយោគ ពៃះ វា នឹង 
កា្លាយ ទៅ ជា តំបន់ ជាយ កៃុង នៅ 
ពៃល  អនគត ខណៈ    ភ្នំពៃញ កំពុង  
ពងៃីក ជា បន្ត បន្ទាប់ »។ 

បើយោងតាមលោក វុី សំណាង 
ថា បច្ចុបៃបន្ន ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ មាន 
រោងចកៃសហគៃស តូច-ធំជិត 
៣០០ កំពុង ដំណើរ ការ និងជាង  
១០០ទៀត កំពុង រៀបចំ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ក៏មាន តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ពិសៃស ១  កំពុង ដំណើរការ ៕ LA

ឥណ្ឌនូេសី៊ធ្លាក់ច៊ះសេដ្ឋកិច្ច
លើកដំបូងក្នងុ២ទសវតេសរ៍

រោងចកេ៦គេងបណ្តាក់ទ៊ននៅកំពង់ស្ពឺ

លោក វីុ សំណាង (ឆ្វ្រង) ជួបជា មួយ តំណាង ក្រមុហុ៊ន ចិន។ សហ ការី

លោក Joko Wododo ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌនូ្រសីុ  ។ រូបថត AFP
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ផ្នែកមួយនែចក្ខុវិស័យរបស់រមណី-
យដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែគឺការបន្តពងែីក
ការផ្តល់ជូនភ្ញៀវរបស់ខ្លួននូវ បទ-
ពិសោធ«ដោយគ្មានបារម្ភអំពីផល-
ប៉ះពាល់»ដល់បរិស្ថានដើមែបីទទួល
បានភាពរកីរាយដ៏សែសស់ែយបផំតុ
នៅក្នុងជីវិត។
ដោយទទួលបានការទទួលស្គាល់

កមែិតអន្តរជាតិអំពីនិរន្តរភាពនៅ
ក្នុងកមែិតខ្ពស់បំផុតពីអង្គការទែស-
ចរណ៍បែកបដោយនិរន្តរភាពជា
សកលនិងជាស្ថាប័នទទួលខុសតែូវ
សង្គមឈានមុខគែ រមណីយដ្ឋានដ៏
បែណីតនៅក្នុងខែត្តកែបមួយនែះ
កំពុងរៀបចំសៀវភៅណែនាំមួយជា
មួយកម្មវិធីអភិវឌែឍន៍សហបែជាជាតិ
(UNDP)។
ជាសណ្ឋាគរមួយក្នុងចំណោម

សណ្ឋាគរតិចតួចបំផុតនៅលើពិភព-
លោកដែលទទួលបានស្តង់ដplati-
numខ្ពស់បំផុតពី GreenGrowth
2050,បច្ចុបែបន្នរមណីយដ្ឋានថ្ងែ-
បាំងឆតែកំពុងនាំមុខគែក្នុងការធ្វើ
បែតិបត្តិការដែលមិនប៉ះពាល់ដល់
បរសិ្ថានដោយឆ្លងកាត់គរំូបែកបដោយ
និរន្តរភាពរបស់ខ្លួនសមែប់អ្នក-
ផែសែងទៀតនៅគែប់វិស័យដើមែបី
អាចអនុវត្តតាម។ GreenGrowth
2050គឺកែុមបែឹកែសាទែសចរណ៍
បែកបដោយនិរន្តរភាពជាសកល
ដែលទទួលស្គាល់កមែិតស្តង់ដ។
បែធានគែប់គែងទូទៅនែរមណីយ-

ដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែលោកសែីEstelle
Bergandiបានឱែយភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ដងឹថា៖ 
«រមណីយដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែផ្តោត
សំខាន់លើការបង្កើតជាសហគមន៍
ធ្វើឱែយមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន។
បច្ចុបែបន្នយើងកំពុងសហការជាមួយ
UNDPនិងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានដើមែបី
បង្កើតសៀវភៅណែនាំមយួដើមែបីជយួ
លើកកម្ពស់សែដ្ឋកិច្ចឱែយមាននិរន្តរ-
ភាពដើមែបីសមែប់ទាំងវិស័យសធារណៈ 
និងវិស័យឯកជន»។
សៀវភៅណែនាំនែះបើតាមគមែង

នងឹតែវូបញ្ចប់នៅចងុឆ្នាំនែះដែលនងឹ
បង្ហាញអំពីរបៀបបែើបែស់យុទ្ធ-
សស្តែបែតងឱែយបានតែមឹតែវូដើមែបីឱែយ

ការបែតិបត្តិអាជីវកម្មកាន់តែមាន
បែសិទ្ធភាពជួយកាត់បន្ថយកាក-
សំណល់ធ្វើជាគំរូសមែប់សធារ-
ណជននិងជួយសនែសំថវិកាជាដើម។
លោកសែី Bergandiបន្ថែមថា

ជាមួយនឹងអ្នកដំណើរជំនាន់ថ្មីដែល
មិនកក់សណ្ឋាគរណដែលមិនជួយ
ការពារដល់បរិស្ថានគឺវាចាំបាច់
ណស់សមែប់អ្នកនៅក្នុងឧសែសាហ-
កម្មនែះគួរយកគំរូនែការអនុវត្តបែកប
ដោយនិរន្តរភាពនែះ។
«គោលដៅចុងកែយនែគំនិត

ផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មបែតងគឺបង្កើត
បរិយាកាសបែកបដោយនិរន្តរភាព
ដែលអំណោយផលដល់ការរីក-
ចមែើន ខណៈការបែបែួលអាកាស-
ធាតុបានប៉ះពាល់ដល់យើងទាងំអស់
គ្នារួចហើយដូច្នែះការរួមបញ្ចូលគំរូ
សែដ្ឋកិច្ចបែកបដោយនិរន្តរភាពគឺជា

រឿងដែលតែូវធ្វើ»។
«សមែប់ខ្ញុំវាចាប់ផ្តើមពីឥទ្ធិពល។

វាគឺជាមោទនភាពមួួយដែលខ្ញុំគឺជា
ផ្នែកមួយនែរមណីយដ្ឋាននែះដែល
អាចបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដក់
ខ្ពស់ដល់ភ្ញៀវទែសចរនិងបរិស្ថាន
នៅជុវំញិខ្លនួហើយអាចផ្តលក់ារអបរ់ំ
ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីសកា្តោនុពលនែ
ការរីកចមែើននែះ»។
លោកសែីបានបន្ថែមថា៖«វាពិតជា

អស្ទារែយណស់ដែលអាចបង្ហាញដល់
បែជាជនឱែយចែះផលតិកសផិលចែញ
ពីសនួដណំំរបស់យើងនងិបង្ហាញពី
ដំណើរការនែរមណីយដ្ឋានទាំងមូល
ដែលអាចនិយាយបានថាសលាដ
ដែលពួកគែបរិភោគបានមកពីសួន
ដំណំដែលជីវជាតិគឺកើតចែញពី
កាកសណំល់ផែសែងៗដចូជាផ្កាខាតណ់ 
ជាដើមដោយគែន់តែរឿងតូចតាច
ទាងំនែះធ្វើឱែយមានភាពល្អបែសើរខា្លាងំ។ 
រមណីយដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែកំពុងបន្ត
ផ្តល់ការអប់រំដោយបើកសិកា្ខាសលា
ដើមែបីបង្ហាញអំពីអត្ថបែយោជន៍នែគំរូ
អាជីវកម្មបែកបដោយនិរន្តរភាព។
«អ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនែះគឺកំពុង

រីកសយហើយយើងបានទទួល
សំណើពីសណ្ឋាគរលំដប់កំពូល
មួយចំនួននៅទីកែុងភ្នំពែញដើមែបីឱែយ
ធ្វើបទបង្ហាញដល់ពួកគែឱែយទទួល
បានជោគជ័យ។វាជាជោគជ័យមួយ
ដែលយើងដឹងថាយើងបានបើក
សិកា្ខាសលាដើមែបីអាចចែករំលែកពី
របៀបដែលយើងធ្វើឱែយមានភាព-

ខសុប្លែកនងិពីរបៀបដែលអ្នកផែសែង-
ទៀតអាចធ្វើបានដែរ»។
«ខ្ញុំជឿជាក់យា៉ាងមុតមាំថាខណៈ

ការដឹងឭអំពីយើងកំពុងរីកសយ
តាមរយៈការអប់រំ អំពីរបៀបដែល
បែជាជនអាចថែរកែសាបរិស្ថានជុំវិញ
សមែប់ទកឹដីរបស់ពកួគែនោះហើយ
គឺជាការផ្លាស់ប្តូរពិតបែកដ»។
លោកសែី Bergandiបន្តថា៖

«កចិ្ចសហការជាមយួUNDPការបើក
សិកា្ខាសលាជាមួយពួកគែនិងការ-
ទទួលបានការគំទែពីពួកគែគឺយើង
អាចផ្តល់ការអបរ់ំបានចែើនតាមដែល
អាចធ្វើទៅបានគជឺាអ្វដីែលខ្ញុំគតិថា
យើងមានមោទនភាព។ដោយបែើ-
បែស់បច្ចែកទែសងយៗដូចជាការ-
កែច្នែឡើងវញិក្នងុនោះដចូជាជកីបំ៉សុិ៍្ត
ដើមែបីធានាថាកាកសំណល់បែមាណ
៧០ភាគរយនឹងមិនតែូវបានបោះ-
ចោលនោះឡើយ»។
ជីកំប៉ុស្តិ៍របស់រមណីយដ្ឋានថ្ងែ

បាំងឆតែតែូវបានបែើបែស់នៅលើ
សនួបន្លែសររីាង្គនងិជវីចមែុះរបសខ់្លនួ
ដែលបច្ចបុែបន្នធ្វើឱែយរមណីយដ្ឋានមាន
បន្លែផ្លែឈើសែស់គែប់គែន់សមែប់
បែើបែស់។រមណយីដ្ឋានថ្ងែបាងំឆតែ
១០០ភាគរយគឺមនិបែើបែស់បា្លាស្ទកិ
ដែលកា្លាយជាគំរូមួយបែកបដោយ
នរិន្តរភាពជាហែតុធ្វើឱែយរមណយីដ្ឋាន
មួយនែះកាន់តែមានកែរ្តិ៍ឈ្មាះលែបី-
លែបាញជារមណីយដ្ឋានបែណីត។
ពែលលោកអ្នកឈានជើងចូលទៅ

ដល់នោះនងឹទទលួបានការស្វាគមន៍

យា៉ាងកក់ក្តោពីបុគ្គលិកបែកបដោយ
វិជា្ជាជីវៈអមដោយការរចនាតុបតែង
ដ៏សែស់ស្អាតដែលធ្វើឱែយរមណីយ-
ដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែកា្លាយជាទិសដៅ
សមែកលម្អែដ៏បែណីតនិងមាន
លក្ខណពិសែស។ក្នុងនោះភ្ញៀវអាច
ទទូលទានអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក្នុង
ភោជនីយដ្ឋានដ៏បែណីតពួកគែរីក-
រាយជាមួយការជិះទូកក្តោង រួមជា-
មួយនឹងសកម្មភាពកមែសាន្តជាចែើន
ទៀត រួមនឹងការទសែសនាទែសភាព
ផ្ទែសមុទែដ៏សែស់តែកាល។
មែចងុភៅលោកJayScaifeបាន

ឱែយដឹងថា៖«អាហារគឺជាផ្នែកមួយនែ
ការចងចាំនៅរមណីយដ្ឋានថ្ងែបាំង-
ឆតែ។ខ្ញុំបានរៀបចំបញ្ជីមខុម្ហបូដោយ
ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍៣គឺរសជាតិ
សោភណភាពនិងអារម្មណ៍។ម្ហូប-
អាហារនមីយួៗគឺសទុ្ធតែភា្ជាប់មកជា-
មយួនវូបែវត្តិរបស់វារាប់ចាបព់ីហែមប៊ើហ្គ ឺ
រហូតដល់កា្តោមក្នុងសែុក»។
លោកសែីParisianបន្តថា៖«យើង

តែងតែឆ្លៀតពែលដើមែបីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវ
អ្វីដែលសំខាន់ចំពោះយើងនិងគុណ-
តម្លែសមែប់អ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនែះ
ហើយសមែប់អ្វដីែលយើងធ្វើនៅទនីែះ
គឺកែុមការងររបស់យើងដែលភ្ញៀវ
ចងចាំបំផុត។វាគឺជាភាពសបែបាយ
រីករាយរបស់ពួកគែក្នុងនោះមានក្តី-
សែឡាញ់ភាពសបែបាយរីករាយការ-
ពែញចិត្ត គឺពួកគែទទួលបានជា
រៀងរាល់ថ្ងែ។នែះហើយជាមូលហែតុ
ដែលពួកគែតែឡប់មកវិញ»៕

រមណីយដ្ឋានថ្ងៃបាំងឆតៃទទួលបានការទទួលស្គាល់ស្តង់ដ platinum  កមៃិតអន្តរជាតិ សមៃប់ការគាំពារបរិស្ថានបៃកបដោយនិរន្តរភាព។  
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យោធាអីុស្រាអ្រាលកម្ទ្រាច ភូមិ ប៉ាឡ្រា-
ស្ទីនទំាង ស្រាុង នៅ ជ្រាលងភ្នំ ចូរដ្រាន  

ក្រាុមអ្នកតវ៉ាបដិស្រាធមិនចូល រួម ជាមួយគណៈកម្មាធិការ ផ្រាសះផ្រាសានយោបយ

ក្រុងធូបាស់ៈ  មន្ត្រី នងិ សាក្រស ី
បាន និយាយ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  
យោធា អុសី្រ អ្រល  បាន កម្ទ្រច 
ផ្ទះ  Palestinian Bedouins  
ជិត ៨០ ខ្នង  នៅ ក្នុង តំបន់ 
កាន់កាប់ វ្រ៉ស ប្រ៊ង នៅ ក្នុង 
ប្រតិបត្តិការ ដ៏ កម្រ មួយ   ដ្រល 
បាន កំណត់ គោល ដៅ យា៉ាង- 
ឆាប់ រហ័ស  ទៅ លើ សហគមន៍ 
បា៉ាឡ្រ ស្ទីន ទាំង អស់ នៅ ទី នោះ ។ 

 យោង តាម អ្នក ថត រូប កា-
ស្រត  AFP  ម្នាក់ នៅ កន្ល្រង 
កើតហ្រតុ ដ្រល បាន មើល 
ឃើញ មនុស្រស រាប់ សិប នាក់  
ចាក ច្រញ ពី ផ្ទះ សំប្រងបាន ឱ្រយ 
ដឹង ថា  កាល ពី ល្ងាច ថ្ង្រ អង្គារ 
កន្លង ទៅ  រថយន្ត ឈូស ឆាយ 
របស់ អុីស្រ អ្រល  បាន វាយ- 
កម្ទ្រច ភូមិ បា៉ាឡ្រ ស្ទីន ចោល  
នៅ ក្នងុ នោះ រមួ មន  តង ់ បង្គន-់
អនាម័យ  និង ប្រព័ន្ធ ប្រើ ប្រស់ 
ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្រយ មួយ ចំនួន  នៅ 
ជិត ទី ក្រុង ធូ បាស់  នៅ ក្នុង 

ជ្រលង ភ្នំ ចូរ ដ្រន ។ 
 នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី បា៉ាឡ្រ ស្ទីន 

លោក ម៉ូ ហា ម៉្រដ  ស្រសា ត្រ យីហ៍  
បាន ចោទ ប្រកាន់ កង កម្លាំង 
អុីស្រ អ្រល  ពី បទ «កម្ទ្រច ភូមិ 
ហ៊មូ សា  អាល-់ បាហ្រសា៊ា ទាងំ មលូ  
ដោយ បាន បណ្តាល ឱ្រយ មនុស្រស 
ប្រហ្រល ជា  ៨០ នាក់  គ្មាន ផ្ទះ- 
សំប្រង រស់ នៅ »។ 

 យោធា អុីស្រអ្រល  បាន 
ទទួល ខុស ត្រូវ  ចំពោះ កិច្ច ការ 
សុ ីវលិ នៅ ក្នងុ តបំន ់វ្រស៉ ប៊្រង  គ ឺ
អង្គភាព  COGAT បាន ថ្ល្រង ថា  
ខ្លួន បាន កម្ទ្រច រចនា សម្ព័ន្ធ 
ជាច្រើន ដ្រល « បាន សាង សង ់
ដោយ ខុស ច្របាប់  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ប្រយុទ្ធ គ្នា មួយ កន្ល្រង ( តំបន់ 
បណ្តុះ បណ្តាល យោធា ) នៅ ក្នងុ 
ជ្រលង ភ្នំ ចូរ ដ្រន » ។ 

 ជ្រលង ភ្នំ ចូរ ដ្រន  បាន ធា្លាក់ - 
ចូល ទៅ ក្នុង « តំបន់ C» របស់ 
វ្រស ប្រង  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រប់-
គ្រង  ដោយ យោធា ៕AFP/SK

ក្រុងប៉្រកាំងៈ  ប្រធានា ធិបតី 
ចនិ លោក សុ ី ជនី ភងី   បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  ប្រទ្រស ចិន 
និង អុីតាលី គួរ រក្រសា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ទំនាក់ ទំនង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  
គ្រប់កម្រិត ទាំង អស់   លើក- 
ស្ទួយ  កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ 
ផលប្រយោជន៍ ឱ្រយ គ្នា ទៅ វិញ- 
ទៅ មក  នៅ ក្នុង វិស័យ ផ្រស្រង ៗ   
ដូច ជា  ការ ជំរុញ ឱ្រយ មន ការ - 
ផ្លាស់ ប្តូរ ទំនាក់ ទំនង  និង កិច្ច- 
ពភិាក្រសា ទៅ វញិ ទៅ មក  នៅ ក្នងុ 
អារ្រយធម៌  និង រក្រសា ការ គំពារ 
សុខ ភាព ន្រ ការ បង្កើត ទំនាក់- 
ទំនង ប្រទ្រស ចិន -អឺរ៉ុប រួម គ្នា ។ 

 ប្រធានា ធបិត ីលោក  សុ ី ជនី-
ភីង  បាន ធ្វើ ស្រចក្តី សន្និ ដ្ឋាន 
នៅក្នុង ការ សន្ទនា តាម ទូរស័ព្ទ 
មួយ  ជា មួយ ប្រធានា ធិបតី 
អុីតាលី  គឺ លោក សុើ ជី អូ  ម៉ាត-
តារីល ឡា  ក្នុង ការ ប្ររព្ធ ខួប 
លើក ទី ៥០  ន្រ ការ បង្កើត ទំ-
នាកទ់នំង ការ ទតូ  រវាង ប្រទ្រស 
ទាំង ២ ចិន  និង អុីតាលី ។ 

 ប្រធានា ធបិត ីលោក សុ ី ជនី-
ភីង  បាន គូស បញ្ជាក់ ថា  អស់ 
រយៈ ព្រល ជាង ពាក់ កណ្តាល 

សតវត្រសរ៍មក ន្រះ   គ្មាន បញ្ហា 
នោះ ទ្រ ថា  តើ ត្រូវ ផ្លាស់ ប្តូរ 
សា្ថានការណ៍ អន្តរ ជាតិ ដោយ 
របៀប ណ ?  ប្រទ្រស ចិន និង 
អុតីាល ី បាន គោរព នងិ ជឿ ទកុ-
ចតិ្ត គ្នា ទៅ វញិ ទៅ មក  ដ្រលបាន 
លើក កម្ពស់ ផល ប្រយោជន៍  
របស់ ពួក គ្រ ទៅ វិញ ទៅ មក  
ហើយ បាន ជួយ និង ស្វ្រង យល់ 
គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  ដោយ បាន 
បន្ថ្រម ថា  ប្រទ្រស ទាំង ២  ក៏ 
បាន បង្កើត ភាព ជា ដ្រ គូ  យុទ្ធ-
សាស្ត្រ ទ ូល ំទលូយ មយួ   ដ្រល 
បាន ផ្តល់ ផល ប្រយោជន៍  ជូន 
ដល់ ប្រជា ជន ប្រទ្រស ទាំង ២  
នងិ ផ្តល ់ជា គរំ ូមយួ ដល ់ប្រទ្រស 
មយួ ចនំនួ  ជា មយួ ប្រពន័្ធ ខសុៗ 
គ្នា  និង ប្រវត្តិ វប្របធម៌  ដើម្របី 
បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ទ្វ្រ ភាគី ។ 

 លោក សុី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្រង 
ថា  នៅ ក្នុង ការ ប្រឈម មុខ ន្រ 
ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដ្រល នឹក-
សា្មាន មិន ដល់ នោះ  ប្រជា ជន - 
ចិន និង អុីតាលី  បាន រួម ដ្រ គ្នា 
នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ការ- 
ឆ្លង រាល ដល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ-
រ៉ូណ ប្រភ្រទ ថ្មី   ដ៏ ចម្ល្រក មួយ-

ន្រះ  ដោយ បាន បង្កើត ជា គំរូ 
មួយ  សម្រប់ សហ គមន៍ អន្តរ-
ជាតិ  ដើម្របី ពុះ ពារ ឧបសគ្គ 
ទាំងអស់ គ្នា ។ 

 លោក សុី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្រង 
ថា  ភាគី ទាំង ២ គួរ ត្រួត ពិនិត្រយ 
អតីត កាល ឡើង វិញ  ហើយ 
សម្លឹង ទៅ ថ្ង្រ អនាគត  និង 
បង្កើត អតតី កាល ដើម្រប ីជរំញុ ឱ្រយ 
មន ការ បង្កើត ទំនាក់ ទំនង 

ចិន- អុីតាលី  ឱ្រយ បាន ខ្លាំង កា្លា 
បន្ថ្រម ទៀត  នៅ ក្នងុ យគុ សមយ័ 
ថ្មី មួយ ន្រះ ។ 

 លោក សុ ី ជនី ភងី បាន បញ្ជាក ់
ថា  កិច្ច ប្រជុំ ព្រញ អង្គ លើក ទី ៥  
ន្រ គណៈ កម្មា ធិការ មជ្រឈិម បក្រស 
កុម្មុយ នីស្ត ចិន (CPC)  លើក ទី 
១៩  បាន ទទួល យក សំណើ 
របស់ គណៈ កម្មាធិ ការ មជ្រឈិម- 
បក្រស CPC  សម្រប់ ការ រៀបចំ 

ផ្រន ការ លើក ទ ី១៤ រៀង រាល ់៥ 
ឆា្នាំ ម្តង (២០២១- ២០២៥ )  
ដើម្របី ស្រដ្ឋ កិច្ច ជាតិ  និង ការ-
អភិវឌ្រឍ សង្គម  និង ទិស ដៅ 
រយៈព្រល វ្រង  រហូត ដល់ ឆា្នាំ 
២០៣៥ ខង មុខ  ដោយ បាន 
និយាយ ថា  ប្រទ្រស ចិន នឹង 
ប្រកាន់ ខ្ជាប់ ទៅ នឹង ការ បង្កើត 
ទស្រសនៈ ថ្មី មួយ  ដូច ជា  ការ- 
បង្កើត គរំ ូថ្ម ីមយួ  ការ លើក ស្ទយួ 

ឱ្រយ មន ការ អភិវឌ្រឍ គុណ ភាព 
ខ្ពស់  និង ជំរុញ ឱ្រយ មន ការ ធ្វើ 
កំណ្រ ទម្រង់  និង បើក ចំហ 
ចំណុច ចាប់ ផ្តើម ឱ្រយ កាន់ ត្រ 
ច្រើន ឡើង បន្ថ្រម ទៀត ។ 

 លោក ប្រធានា ធបិត ីសុ ី ជនី-
ភីង បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស ចិន 
បាន សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការ ចូល-
រួម យា៉ាង សកម្ម របស់ ប្រទ្រស 
មួយ ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត  នៅ ក្នុង 
នោះ រួម មន  ប្រទ្រស អុីតាលី  
នៅ ក្នុង ការ អភិវឌ្រឍ របស់ ខ្លួន  
និង ការ បង្កើត សម្រប់ ផល-
ប្រយោជន ៍ នងិ លទ្ធ ផល ឈ្នះ ៗ  
ឱ្រយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ។ 

ដោយ លោក បាន សង្កត់ ធ្ងន់ 
ថា  ការ ប្រកួត ប្រជ្រង របស់ 
មនុស្រស  គឺ ជា សកម្ម សិទ្ធិ របស់ 
សហគមន៍ មួយ  ជា មួយ ការ- 
ច្រក រលំ្រក អនាគត មយួ ផង ដ្ររ  
លោក សុី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្រង ថា  
សន្តិ ភាព និង ការ អភិវឌ្រឍ គឺ ជា 
ការ រួម កម្លាំង គ្នា តាម រយៈ តិច 
ហើយ និង ច្រើន  និង កិច្ច សហ-
ប្រតិបត្តិការ ឈ្នះ ៗ   គឺ ជា ផ្លូវ 
ដ៏ត្រឹម ត្រូវ សម្រប់ ប្រទ្រស 
យើង ទាំង ២ ៕Xinhua/SK

ក្រងុបាងកកៈ ក្រមុ អ្នក តវា៉ា ប្រឆាងំ រដ្ឋាភ-ិ
បាល ថ្រ  បាន បដសិ្រធ មនិ ចលូ រមួ  នៅ ក្នងុ 
គណៈ កម្មាធិ ការ ផ្រសះ ផ្រសា នយោ បាយ នៅ 
សភា នោះ ទ្រ  ដោយ បាន ច្រន ចោល ថា  វា 
ជា ការ បោក ប្រស់ មួយ  ដើម្របី រក្រសា ឱ្រយ 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា  ក្រញ 
អំណច បន្ត ទៅ ទៀត ។ 

 ក្រុម ចលនា ប្រជា ជន  បាន ប្រកាស អំពី 
ការ សម្រច ចិត្ត របស់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង ស្រចក្តី-
ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ  ដ្រល បាន ច្រញ ផ្រសាយ 

នៅឯ ទ ីលន សា ណម លងួ  កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ 
កន្លង ទៅ ។ 

ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«យើង បាន ប្រកាស ថា  យើង នងឹ មនិ ទទលួ 
យក  នឹង មិន ចូល រួម ជា មួយ គណៈ កម្មាធិ-
ការ មយួ  នៅ ក្នងុ សភា  ត្រវូ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយ រដ្ឋាភិ បាល នោះ  ជា ដច់ ខត » ។ 

 ក្រុម ផ្រសះ ផ្រសាបាន ឯក ភាព គ្នា  ស្តី ពី តាម 
រយៈ កិច្ច ប្រជុំ សភា រួម ពិស្រស កាល ពី 
ខ្រមុន  ជា មធ្រយោ បាយ មួយ ដើម្របី ដោះ-

ស្រយ បញ្ហា នយោ បាយ  ដ្រល បាន បង្ក-
ឡើង ដោយ ការ បន្ត តវា៉ា ដឹក នាំ ដោយ 
និស្រសិត ប្រឆាំង រដ្ឋាភិ បាល ថ្រ បច្ចុប្របន្ន ។ 

 ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ នោះ  បាន បន្ត ការ-
អពំាវ នាវ របស ់ខ្លនួ  ឱ្រយ លោក ឧត្តមស្រនយី ៍
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីប្រយធុ  ចាន- អ ូចា ចុះ ច្រញ 
ពី តំណ្រង ។ 

ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ ៍នោះ  បាន នយិាយ ថា  
ការ បន្ត ក្រញ អំណចរបស់ លោក ឧត្តម-
ស្រនីយ៍ ប្រ យុធ  ចាន -អូចា  គឺ ជា ឧបសគ្គ 
ដ៏ធំ មួយ  ក្នុង ការ ដោះ ស្រយ នយោ បាយ  
ស្រដ្ឋ កចិ្ច  នងិ បញ្ហា សង្គម ជា ច្រើន   នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស មួយ ន្រះ ។ 

 ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ៍  ក៏ បាន បញ្ជាក់ ម្តង-
ហើយ ម្តង ទៀត  អំពី ការ ទាម ទារ ផ្រស្រង ៗ   
នៅ ក្នុង នោះ រួម មន  ឱ្រយ សរ ស្ររ ច្របាប់ រដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញ ថ្មី មួយ  និង ធ្វើ កំណ្រ ទម្រង់ 
របបរាជា ធិប ត្រយ្រយ ឡើង វិញ ។ 

 ប្រធាន សភា  លោក ឈួន  លីក ផ្រ  បាន 
ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  អតីត នាយក - 
រដ្ឋមន្ត្រី  លោក អាណន់ដ៍  បា៉ាន់យា៉ារា៉ា ឈុន  
លោក អាភី សុីត  វ្រចា ជីវា៉ា  និង លោក-
ឆាវា៉ាលីត  យ៉ុង ឆ្រ យុទ្ធ បាន ព្រលយ ពាក្រយ 
ថា  ពួក គ្រ អាច នឹង កំពុង មន ឆន្ទៈចូល រួម 
ជា មួយ គណៈ កម្មាធិ ការ ផ្រសះ ផ្រសា ដ្រល បាន 
ស្នើ ឡើង នោះ ៕BKP/SKក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍១នៅទីលានសាណាមលួងកាលពីថ្ង្រពុធ។BKP

លោកសីុជីនភីងធ្វើសុន្ទរកថាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយតាមរយៈវីដ្រអូខនហ្វើរុិននៅទីក្រងុសា៊ាងហ្រ។Xinhua

សីុ ជីនភីងអំពាវនាវឱ្រាយពង្រាឹង ចំណង ទាក់ទងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការចិន-អីុតាលី
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តពទីពំរ័១...ដោយ លោក បាន 
ទទលួ ជយ័ជម្នះ នៅ រដ្ឋ ខៀវ ចនំនួ 
១៩  ដូចជា  New York, New 
Jersey, New Hampshire, 
New Mexico, Massachu-
setts, Rhode Island, Ver-
mont, Connecticut, Dela-
ware, Maryland, Maine, 
Virginia, Illinois, Colorado, 
Hawaii, California, Oregon, 
Washington State, និង 
រដ្ឋធានី  Washington D.C. 
ហើយ ក ៏បាន ឈ្នះ រដ្ឋ នៅ កណ្ដាល 
(Swing States) ចំនួន ៤  Ari-
zona, Wisconsin, Michi-
gan និង Minnesota។

បៃធានា ធិបតី អាមៃរិក លោក 
Donald Trump  បាន កាត់- 
បន្ថយ គម្លាត ជា មួយ នឹង លោក  
Biden ដោយ លោក បាន ឈ្នះ  
រដ្ឋ Swing State សំខាន់ៗ 
ចំនួន៤ ដៃល រួមមន  Ohio, 
Texas, Iowa, និង Florida  
ហើយ ក ៏បាន ឈ្នះរដ្ឋ កៃហម ចនំនួ  
១៩  ដូចជា  Idaho, Utah, 
Montana, Wyoming, North 
Dakota, South Dakota, 
Nebraska, Kansas, Okla-
homa, Missouri, Arkansas, 
Louisiana, Indiana, Ken-

tucky, Tenseness, Missis-
sippi, Alabama, West Vir-
ginia, និង South Carolina។ 

បើ គិត តៃឹម ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ម៉ោង  
១១:៣០  ពៃឹក ម៉ោង នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា  លោក Biden  តៃូវ បាន 
សារ ពត័ម៌ន AP  នងិ Fox News 
សន្នដិ្ឋាន ថា  ទទលួ បាន អង្គ បោះ- 
ឆ្នាត ចនំនួ២៦៨ ក្នងុ Electoral 
College  ធៀប នឹង អង្គ បោះឆ្នាត   
២១៤  ដៃល លោក  Trump  បាន 
ទទួល។  បៃក្ខជន តៃវូ ការ អង្គ បោះ- 
ឆ្នាត  ២៧០  ក្នុង  Electoral 
College ដើមៃបី ទទួល បាន ជ័យ- 
ជម្នះ ការ បោះឆ្នាត បៃធានា ធិបតី ។ 
រដ្ឋ Nevada, Pennsylvania, 
North Carolina, Georgia  គឺ 
នៅ មនិ ទាន ់អាច ធ្វើ ការ សន្នដិ្ឋាន-
ថា បៃក្ខជន ណ មយួ ទទលួ ជយ័- 
ជម្នះ ដោយសារ លទ្ធផល បឋម 
មន គម្លាត សំឡៃង  ជិត គ្នាខា្លាំង។ 

 បន្ថៃម ពី លើនៃះ រដ្ឋ Pennsyl-
vania  មន ភាព យតឺយ៉ោវ ក្នងុ ការ 
រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត ផ្ញើ តាម បៃអប់ 
សំបុតៃ  ដោយសារ ការ កើន ឡើង 
នៃ ការបោះឆ្នាត តាម បៃអប់ 
សំបុតៃ ដោយ សារ ការ រាលដល 
នៃ ជំងឺ COVID-19  និង ដោយ- 
សារ រដ្ឋ នៃះ មន ចៃបាប់ ហាមឃាត់ 
ការ រាប់ សន្លឹកឆ្នាត មុន ថ្ងៃ បោះ- 
ឆ្នាត  ៣  វចិ្ឆកិា  ដៃល ចៃបាបន់ៃះ តៃវូ 
បាន អនមុត័ ដោយ សភា គៃបគ់ៃង 

ដោយ បកៃស សាធារណរដ្ឋ។  
មៃយ៉ោងវិញ ទៀត  បុគ្គលិក រាប់ 

សន្លឹកឆ្នាត នៅ រដ្ឋទាំង នៃះ បាន 
សមៃក នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ ទី៣ ហើយ 
នឹង បន្ត រាប់ នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ។  
នៅ សៃុក  Fulton  រដ្ឋ  Georgia 
ការ រាប់ សន្លឹកឆ្នាត តៃូវ បាន ផ្អាក 
មយួ រយៈ សនិ ដោយ សារការ បៃក 
បំពង់ ទឹក នៅ កន្លៃង រាប់ សន្លឹក-
ឆ្នាត  តៃ មន្តៃ ីរៀប ច ំការបោះឆ្នាត 
បាន និយយថា  មិន មន សន្លឹក- 
ឆ្នាត ណ មួយ ខូចខាត ដោយ 
សារ ការ លិច ទឹក នៃះទៃ។

នៅរដ្ឋ  Pennsylvania  គណ-
បកៃស សាធារ ណរដ្ឋ បាន ដក់ ពាកៃយ 
បណ្ដឹង ឱៃយ ចាត់ ទុកសន្លឹក ឆ្នាត 
ចំនួន ១ ២០០ ជា មឃៈ ដោយ 
បាន  អះអាង ថា  អ្នក សង្កៃត ការណ ៍ 
របស ់ ពកួ គៃ នៅ កន្លៃង រាប ់សន្លកឹ- 
ឆ្នាត បាន រកឃើញ ថា សន្លកឹ ឆ្នាត   
ទាំងនៃះ  មន បញ្ហា បច្ចៃក ទៃស 
ហើយ មន្តៃី រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នាត 
បាន ឱៃយ ឱកាស បៃជាជន កៃ បៃកំ-
ហុស ទំាងនោះ  ដៃល ជា ធម្មតាមិន   
តៃូវ មន ការកៃ បៃ កំហុសទៃ។

ផៃសៃង ពីនៃះ  កៃុម រៀប យុទ្ធនា- 
ការ បោះឆ្នាត លោក Trump  
បាន ដក់ ពាកៃយ បណ្ដឹង នៅ រដ្ឋ 
Georgia, Michigan,  និង  
Pennsylvania ដៃល ពួកគៃ 
អះអាង ថា  មន ការ ក្លៃងបន្លំ 
សន្លកឹឆ្នាត ផ្ញើ តាម បៃអបស់បំតុៃ  

ហើយ ទាមទារ ឱៃយ បន្ថៃម អ្នក- 
សង្កៃត ការណ៍  ពួក គៃ ចូល ពិនិតៃយ 
កន្លៃង រាប ់សន្លកឹ ឆ្នាត នៅ រដ្ឋ ទាងំ 
នៃះ។  កៃមុ លោក  Trump ក ៏បាន 
ស្នើ ឱៃយ រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត ឡើង វិញ 
នៅ ទូទាងំ រដ្ឋ Wisconsin ដោយ 
បាន អះអាង ថា  ពួកគៃ សង្កៃត- 
ឃើញ មន ភាពមិន បៃកៃតី  នៅ 
ក្នុង រដ្ឋនៃះ ។ រដ្ឋ  Michigan និង  
Wisconsin  តៃូវ បាន គៃ សន្និ-
ដ្ឋាន ថា  លោក  Biden បាន 
ឈ្នះ។  អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន បាន 
យល់ ឃើញ ថា  សកម្មភាព ទាំង- 
នៃះ  គឺ ការ ពៃយយម របស់ កៃុម 
លោក  Trump ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ 
កកស្ទះ ការ រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត ទាំង- 
នៃះ ហើយ ក៏ ជា សកម្ម ភាព ធ្វើ ឱៃយ 
មន ការ សងៃស័យ លើ ភាព តៃមឹ តៃវូ 
នៃ ការ បោះឆ្នាត ឆ្នាំ នៃះ ។

ការ កក ស្ទះ នៃ ការ រាប់ សន្លឹក- 
ឆ្នាត  និង ការ សងៃស័យ លើ ភាព- 
តៃឹម តៃូវ នៃ ការ បោះឆ្នាត  អាច 
នឹង ធ្វើ ឱៃយ គ្មាន បៃក្ខជន ណ មួយ 
ទទួល បាន អង្គ បោះឆ្នាត  ២៧០  
គៃប់គៃន់  ទាន់ ពៃល ការ ជួប បៃជុំ 
Electoral College។ បើ សិន 
គ្មាន អ្នក ទទួល ជ័យជម្នះ  សភា - 
តំ ណង រាស្តៃ នឹង ធ្វើ ជា អ្នក តៃង- 
តាំង បៃធានា ធិបតី  ហើយ ពៃឹទ្ធ- 
សភាជា អ្នកតៃង តាងំ អន ុបៃធានា- 
ធិបតី។ តៃ ការ តៃងតាងំ បៃធានា- 
ធិបតី នៅ សភា តំណង រាស្តៃ  គឺ 

បៃពៃតឹ្ត ទៅ ដោយ បៃងចៃក សម- 
ជិក  ជា កៃុម ទៅ តាម រដ្ឋ ដៃល ពួក- 
គៃ តំណង ហើយ កៃុម នីមួយៗ  
មន សំឡៃងបោះឆ្នាត តៃ មួយ 
គត់ ដៃល សរុប មន តៃ ៥០ សំ-
ឡៃង ប៉ុណ្ណោះ។ សមៃប់ អាណត្តិ 
បច្ចបុៃបន្ន បកៃស បៃជាធបិ តៃយៃយ មន 
សំឡៃង ភាគ ចៃើន  ២៣២ ធៀប 
នឹង សំឡៃង ១៩៨  របស់ បកៃស 
សាធារណ រដ្ឋ ក្នុង សភា តំណង- 
រាស្តៃ  តៃ បើ សិន បៃង ចៃក សម-
ជិក ទៅ តាម រដ្ឋ ដៃល ពួក គៃ តំ- 
ណង  បកៃស សាធារណរដ្ឋ មន 
កៃុម ចំនួន ២៦ ហើយ  បកៃស បៃជា- 
ធបិតៃយៃយ មន  ២៤ កៃមុ។  ដចូ្នៃះ 
មន លោក Trump  អាច តៃូវ 
សភា តំណង រាស្តៃ បោះឆ្នាត ឱៃយ 
បន្ត តំណៃង ជា បៃធានា ធិបតី បើ 
សនិ គ្មាន បៃក្ខជន ណ ទទលួ បាន 
អង្គ បោះឆ្នាត គៃប់ ២៧០។

 សៃបពៃល ជា មួយ នឹង ការ- 
បោះឆ្នាត បៃធានា ធិបតី  ការ- 
បោះឆ្នាត សមជកិ សភា តណំង- 
រាស្តៃ ទាំង ៤៣៥  អាសនៈ  និង 
ពៃឹទ្ធ សភា ចំនួន  ៣៥  អាសនៈ  ក៏ 
បាន បៃពៃឹត្ត ទៅ លើ សន្លឹក ឆ្នាត 
តៃមួយ។ គិត តៃឹម ពៃល វៃល ដូច 
ខាងលើ  បកៃស បៃជា ធបិតៃយៃយ បាន 
ទទួល  ២០៤  អាសនៈ ក្នុង សភា- 
តំណង រាស្តៃ  ហើយ បកៃស សា- 
ធារណ រដ្ឋ ទទួល បាន  ១៩០  
អាសនៈ  នៅ សល់ ៤១ អាសនៈ 

ទៀត ដៃល មនិ ទាន ់មន ការ សន្ន-ិ
ដ្ឋាន ឈ្នះឬ ចាញ់។  ដើមៃបី ឈ្នះ 
សំឡៃង ភាគចៃើន នៅ ក្នុង សភា- 
តំណង រាស្តៃ  គណបកៃស តៃូវ ការ 
អាសនៈ ចំនួន  ២១៨។

រ ីឯ ការបោះ ឆ្នាត ពៃទឹ្ធ សភា វញិ 
បកៃស បៃជា ធិបតៃយៃយ បាន ឈ្នះ 
១៣  អាសនៈ  និង បកៃស សាធារណ- 
រដ្ឋឈ្នះ ១៨  អាសនៈ  នៅ សល ់ ៤  
អាសនៈ ទៀត ដៃល មិនទាន់ មន 
ការ សន្នដិ្ឋាន ឈ្នះ ឬ ចាញ។់ លទ្ធ-
ផល បឋម នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ សំឡៃង 
ក្នុង ពៃឹទ្ធ សភា ស្មើគ្នា  ៤៨-៤៨។ 
គណបកៃស មួយ តៃូវ ការ អាសនៈ 
ចំនួន  ៥១  ដើមៃបី ឈ្នះ សំឡៃង 
ភាគ ចៃើន ក្នុង ពៃឹទ្ធ សភា។

យ៉ោង ណ មិញ លទ្ធផល ខាង- 
លើនៃះ គឺ គៃន់តៃ ជា លទ្ធផល 
បឋម ប៉ុណ្ណោះ  យើង តៃូវ តៃរង ់ចាំ 
មើល ជាក ់ស្ដៃង កៃយ ព ីការ រាប-់ 
សន្លឹក ឆ្នាត បាន ចប់ ជា សា្ថាពរ។  
បើ សនិ គ្មាន ការ បៃឆងំ ហើយ ការ- 
ប្ដឹង ផ្ដល់ តៃូវ បាន ដោះសៃយ រួច  
លទ្ធផល នៃ ការបោះ ឆ្នាត បៃធា- 
នា  ធិបតី  នឹង តៃូវ ទទួល សា្គាល់ ជា 
ផ្លូវ ការ កៃយ ពី ការ ជួប បៃជុំ នៃ 
អង្គ បោះឆ្នាត នៃ  Electoral 
College  នៅ ថ្ងៃ ទី១៤  ខៃធ្នូ និង 
កៃយ ពី ការទទួល សា្គាល់ ដោយ 
សម័យ បៃជុំ រួម នៃ សភា តំណង  
និង ពៃឹទ្ធ សភា អាណត្តិ ថ្មី នៅ ដើម 
ខៃ មករា  ឆ្នាំ២០២១ ៕

លទ្ធផល...



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈដែល  បណ្តា- 
បែទែស អ ស៊ី មយួ ចនំនួ ដចូជា 
បែទែស ជប៉៊ន កូរ៉ែ និង ឥណ្ឌា 
ជាដើម តែងបាន បែរព្ធ កម្ម វិធី 
មហោ សែពភាព យន្ត របស់ ខ្លួន    
ក្នុង  បែទែស  កម្ពុជា  ជា ហូរហែ  
រៀងរាល់ ឆ្នាំ មក នោះ ខណៈ ឆ្នាំ 
២០២០ នែះ  គែ ក៏ឃើញ មាន 
បែទែស នៅ តំបន់ អឺរ៉៊ប ១គឺ -  
អ៊ីតាលី ក៏បាន រៀបចំ  ម ហោ - 
សែព  ភាព យន្តអីត៊ាល ីជាលើក 
ដំបូងដែរ នៅ ឯ មជែឈ មណ្ឌល-   
ប៊បា្ផាណ។ 

មហោ   សែព ភាព យន្ត អីត៊ាល ី
នៅ កម្ពជុា  លើកទ១ី   ឆ្នា ំ២០២០  

នឹង  ចាប់ ផ្ដើម  ជាផ្លូវការ   ចាប់ ពី 
ថ្ងែទ៦ី ដល ់ថ្ងែទ ី៨ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ  
២០២០ ដោយ មហា ជន    អច 
អញ្ជើញ  មក កាន់ មជែឈ មណ្ឌល-   
បប៊ា្ផាណ ដើមែប ីទសែសនា ខែសែ ភាព- 
យន្ត   លែបីៗ    របស ់បែទែស អ៊តីាល ី
ដែល   មាន អកែសរ រត់ ពី  កែម ជា 
ភាសាអង់គ្លែស  (English-  
Subtitle ) ដោយ  ឥតគិត ថ្លែ  ។ 

បើតាម លោក ជៀប ស៊វិជា្ជា 
ដែល ជា អ្នក រៀបចំ កម្ម វិធី- 
មហោសែព ភាព យន្ត អ៊ីតាលី 
ជា   លើក ដំបូង នៅក្នុង បែទែស-  
កម្ពុជា  ឱែយ ដឹង ពី គោល បំណង 
និង ការ បែរព្ធ  កម្ម វិធី តែួសៗ-    
ថា៖ «កែយ ពី បាន ពិភាកែសា 
និង  ស្នើស៊ំ  ខាង  ភាគី បែទែស 

អ៊តីាល ីតាម  រយៈ អគ្គ កង៊ ស៊ល៊-   
អី៊តាលី បាន ស្នើ មក  កាន់   
បែទែស  កម្ពុជា តាម រយៈ-  
កែសួង   ទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរ- 
ទែស និង សហ  បែតិ  បត្តិ ការ-   
អន្តរ  ជាតិកម្ពុជា យើង។ ខណៈ 
មហោ សែព ភាព យន្ត អ៊ីតាលី 
នែះ  រៀប  ចំ   ឡើង  ក្នុង  គោល - 
បណំង  រតឹ បន្តងឹ ចណំង មតិ្ត ភាព  
នែ បែទែស  កម្ពជុា នងិ អ៊តីាល។ី 
លើសពី នែះ  តាម រយៈ មហោ - 
សែព   ភាព យន្ត អ៊តីា ល ី ជា លើក    
ដំបូង  ក៏ អច  មាន ឱកាស ស្វែង 
យល់  ពី វបែប ធម៌ និង ទំនៀម-  
ទមា្លាប  ់ រវាង  កម្ពុជា និង អ៊ីតាលី 
ផង ដែរ »។ 

លោក ជៀប សវ៊ជិា្ជា បាន បន្ត 
ឱែយ ដឹង បន្ថែម ថា៖ « ជា គោល- 
ដៅ  កែ៊ម អ្នក រៀបច ំ មហាសែព 
ភាព យន្ត អ៊ីតាលី មាន បំណង 
ចង់ រៀបចំ មហោសែព នែះ នៅ  
គែប់ បណ្តា បែទែស អសា៊ាន-  
យើង ទាំងអស់  ខណៈកាល ពី  
ឆ្នាំម៊ន គែ  បាន រៀបចំ នៅ ក្នុង-  
បែទែ ស   ហ្វលីពីនី  ហើយ  ក្នងុ     ឆ្នា ំ
២០២០   នែះ គែ មក រៀប ចំ   នៅ 
បែទែស   អសា៊ាន ចនំនួ   ៣ ទៀត   
គឺ  កម្ពុជា  ថែ និង វៀត  ណម។

       មហោ   សែព ភាព យន្ត  អ៊តីាល ី 
នៅ  ៣ បែទែស   អ សា៊ាន នែះ  គឺ   
មាន កាល   បរចិ្ឆែទ បែរព្ធ ធ្វើ  ដចូ-  
គ ្នា  តែ ម្តង  គ ឺចាប ់ ផ្តើម នៅ ថ្ងែ ទ ី៦ 

ដល ់ទ  ី៨ ខែ  វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០។ 
ដោយ   សារ  នែះគឺ ជា ការ រៀប ចំ   
លើក   ដំបូង នោះ ទើប   រៀបចំ  ជា  
ទែង ់ទែយ មនិ ធដំ៊ ំឡើយ ហើយ  
មាន   កំណត់ ចំនួន  អ្នក  ចូល រួម  
មក   ទសែសនា ភាព  យន ្ត អ៊ីតាលី  
នៅឯ មជែឈ មណ្ឌល  បប៊ា្ផាណ ផង 
ដែរ  នារយៈ ពែល  ៣ថ្ងែ នែះ។ ឯ  
ខែសែ ភាព យន ្ត វិញ យើង ទទួល- 
បាន ចំនួន ៦រឿងប៉៊ណ្ណោះ  
សមែប ់ចាក ់ បញ្ចាងំ  ក្នងុ  កម្ម វធិី 
មហោ សែព »។ 

 ចំណែកឯខែសែ ភាពយន្ត-  
អ៊ីតាលីទាំង  ៦រឿង  ដែល តែូវ 
ចាក់   បញ្ចាំង នៅ ក្នុង កម្ម វិធី - 
មហោ  សែព ភាព យន្តអ៊ី តាលី 

នា ថ្ងែច៊ង សបា្តាហ៍ នែះ រួម មាន 
ដូច ជា ខែសែភាពយន្ត រឿង-   
«Fiore Gemello» ថត នៅ 
ឆ្នាំ២០១៨ ដោយ  Laura-  
Lucchitti រឿង  «Sole» ថត 
នៅ  ឆ្នាំ២០១៩ ដោយ Carlo 
Sirani  រឿង  «Quaffer» ថត 
នៅ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយ  An-
tanio Farisi រឿង  «La Dei 
Bambini» ថត នៅ ឆ្នា២ំ០១៩  
ដោយ Claudio Giovannesi 
រឿង  « Bangla» ថត នៅ 
ឆ្នាំ២០១៩  ដោយ Phaim 
Bhulyan រឿង  «Danfne» 
ថត  នៅ ឆ្នាំ២០១៩ ដោយ-   
Federico Bandi៕

www.postkhmer.com

កេុង អាំស្ទេដាំ : ឡាន ស្ទូច បាន 
លើក  ទូរថភ្លើង កែម ដី ចែញ ពី ចមា្លាក់ 
កន្ទុយ បាឡែន  យកែស កាល ពីថ្ងែ អង្គារ  
នៅ ទីកែ៊ង  នែបែទែស  ហូឡង់ បែកប- 
ដោយ ស៊វត្ថិភាព  គឺ ១ ថ្ងែ កែយ ពី 
ចមា្លាក់  សិលែបៈ នែះ បាន ទប់ ទូរថភ្លើង ពី 
ការ រលាក់ ធ្លាក់ ទៅ ដី ។ 

រថភ្លើង បាន ប៊ក ទម្លុះ រនាំង ការពារ 
នៅ ច៊ង ផ្លូវ រត់ ឯ ទីកែ៊ង Spijkenisse 
កែបែរ កែ៊ង រ៊តធើដាំ កាលពី ពែលឹម ថ្ងែ 
ចន្ទ  និង បនែសល់ ទ៊ក ទូរថភ្លើង បែវែង 
១០ ម៉ែតែ  ជាប់ ទើ រលើ ចមា្លាក់ កន្ទុយ 
តែីបាឡែន យកែស ។ 

ក្នងុ បែតបិត្ដកិារ ទមា្លាក ់ទរូថភ្លើង ដ ៏គរួ 
ឱែយ សែៀវ ឆ្អឹង ខ្នង  កែ៊ម សែវាកម្ម 

សង្គែះ បាន កាត ់ទផូ្នែក ខាង មខ៊ ទម្ងន ់
២២ តោន  ពី តួ ទូរថភ្លើង កាលពី ថ្ងែ 
អង្គារ ម៊ន ពែល ឡាន ស្ទូច  ២ គែឿង 
បាន លើក វា ច៊ះ មក ដី ។ 

លោក ខាលី ហ្គូធ័រ អ្នក នាំ ពាកែយ 
អង្គភាព ស៊វត្ថិភាព រ៊តធើដាំ-រីនម៉៊ង 
បាន បែប ់ទភីា្នាកង់រ  AFP នៅ កន្លែង 
កើត ហែត៊ ថា ៖« វា តែូវ ការ ពែល វែលា 
យរូ ជាង ការ រពំងឹ ទក៊ ។ វា ដោយសារ តែ 
យើង មិន អច មើល ឃើញ អ្វី នៅ ពី 
កែម ទូរ ថភ្លើង  ហើយ យើង បាន 
ឃើញ របស់ ខ្លះ  ដែល មិន អច វាយ - 
តម្លែ ចែបាស ់បាន ដចូ្នែះ យើង តែវូ បែថយ៊ 
បែតិបត្ដិការ ទមា្លាក់ វា ច៊ះ »។ 

សកម្មភាព នែះ នាំ ឱែយ មាន ការ ខូច- 

ខាត ខ្លះ ចំពោះ ចមា្លាក់ បាឡែន អយ៊ 
កាល ២០ ឆ្នាំ ដែល ឈរ តែដែត នៅ 
ឧទែយាន ក្នុង សែ៊ក  និង តែូវ បាន ដាក់ 
រហសែសនាម ថា « កន្ទុយ សង្គែះ »។ 

អ្នក បើកបររថភ្លើង មិន មាន គែះ- 
ថា្នាក់ អ្វីឡើយ ក្នុង ឧបែបត្ដិហែត៊ នោះ 
ហើយ សំណងល្អ  ក៏ គ្មាន អ្នក ដំណើរ 
នៅ លើ នោះ ដែរ ។ 

លោក ហ្គធូរ័ បាន នយិាយ ថា មលូ- 
ហែត ៊បង្ក ឱែយ ជបួ គែះ ថា្នាក ់នោះ នៅ មនិ 
ទាន់ ដឹង ចែបាស់ តែ អជា្ញាធរ ហូឡង់  
រំពឹង ថា  ទិន្នន័យ ក្នុង « បែអប់ ខ្មា » 
ដែល  ស្ថិត នៅ ទូរថភ្លើង ខាង ម៊ខ នឹង 
បង្ហាញ ពី តមែ៊យ នាំ ឱែយ មាន ហែត៊-
ការណ៍ នែះ កើតឡើង  ៕ AFP/HR

ចម្លាក់កន្ទយុបាឡែនមនគុណជួយទប់ទូរថភ្លើងពីគែះថ្នាក់ដ៏បែហោងពោះ

មហោសែពភាពយន្តអីុតាលីរៀបចំដំបូងនៅបែទែសកម្ពជុា
សែបពែលនឹងការបែរព្ធធ្វើនៅក្នងុបែទែសថែនិងវៀតណាម

ដង ស្ទចូនំា យក  ទូ រថភ្លើង ទម្ងន់ ២២ តោន  ពី ចម្លាក់កន្ទយុ តេបីឡេន  ។ រូបថត AFP

កម្មវិធី មហោសេព ភាពយន្ត អីុតាលី លើក ទី ១ នៅ កម្ពជុា   ។ រូប សហ ការី

 អ្នករៀបចំ កម្ម វិធី មហោសេព ភាព យន្ត អីុតាលី នាពេល ទទួល កន្លេង ចាក់ បញ្ចាងំ កុន នៅ   មជេឈមណ្ឌល បុប្ផាណា ។ រូបថត សហ ការី



ក្រុងប៉ារីស: Lionel Messi 
ស៊ុតបាន១គ្រាប់ដ្រារព្រាល
ក្រាុមBarcelona(Barca)
ឈ្នះក្រាុមមិនសូវខ្លាំងDyna-
moKievទាំងលំបាក២-១
សម្រាប់ការប្រាកតួនៅCham-
pionsLeagueកាលពីយប់
ថ្ង្រាពុធស្រាបព្រាលក្រាុម Ju-
ventusឈ្នះFerencvaros
ស្រាួលៗ ត្រាManchester
United(United)និង
ParisSaint-Germain
(PSG)ចាញ់ដូចគ្នា។
ការបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី

១៥០ក្នុងក្រាបខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបន្រាះ
ខ្រាស្រាប្រាយទុ្ធសញ្ជាតិអាហ្រាសង់ទនី
Messiមិនភា្លាត់ក្នុងការស៊ុត-
បាល់ពនិយ័១១ម៉្រាត្រាឱ្រាយក្រាមុ
នាំមុខយ៉ាងលឿនត្រាឹមនាទីទី
៥ខណៈក្រាយមកGerard
Piqueត្រាតបន្ថ្រាម១គ្រាប់
ទៀតនៅវគ្គទី២មុននឹង
Viktor Tsygankov បន្ថយ
មកត្រាឹម១គ្រាប់វិញហើយ
លទ្ធផល២-១ហ្នឹងបន្តរហូត
ដល់ការប្រាកួតនៅកីឡដ្ឋាន
CampNouចប់ជាផ្លូវការ។
លទ្ធផលន្រាះធ្វើឱ្រាយក្រាមុBarca 

ដ្រាលមិនឈ្នះសោះ៤ប្រាកួត
នៅក្រាបខ័ណ្ឌLaLigaឈរទី
១ក្នងុពលូGក្រាយមានជយ័
ជម្នះទាងំ៣ប្រាកតួពោលគឺនាំ
មុខ៣ពិន្ទុលើក្រាុមល្រាខ២
Juventusដ្រាលបំបាក់ក្រាុម
មា្ចាស់ផ្ទះFerencvaros៤-១
សម្រាប់ការប្រាកួតក្នុងព្រាល

ដំណាលគ្នាន្រាះ។
គ្រាូបង្វកឹរបស់Barcaលោក

RonaldKoemanបាន
និយយថា៖ «យើងរីករាយ
ព្រាះយើងឈ្នះ។ត្រាយើងត្រាូវ
ត្រាល្រាងឱ្រាយល្អជាងថ្ង្រាន្រាះទៀត
សម្រាប់ប្រាកួតបនា្ទាប់។យើង
ត្រាូវត្រាធ្វើឱ្រាយប្រាសើរជាងន្រាះ
ជាពិស្រាសព្រាលបាត់បាល់»។
ចណំ្រាកការប្រាកតួនៅពលូH

ក្រាមុលដំប់កពំលូទាងំ២បរា-
ជយ័ក្នងុលទ្ធផល២-១ដចូគ្នា
ដោយក្រាុមUnitedចាញ់
IstanbulBasaksehirនៅ
តួកគី ខណៈPSG វិលពីផ្ទះ
របស់ក្រាុមRBLeipzigនៅ
អាល្លឺម៉ង់វិញដោយគ្មានពិន្ទុ។
គ្រាូបង្វឹករបស់ក្រាុមUnited

លោកOleGunnarSolsk-

jaerបានប្រាប់ទូរទស្រាសន៍BT
Sportថា៖ «មិនមានអ្វីត្រាូវ
និយយទ្រាព្រាលមិនអាចយក
៣ពិន្ទុបាននៅChampions
League។យើងមិនទាន់ល្អ
គ្រាប់គ្រាន់។វាមិនងយស្រាួល
ទ្រាក្នុងការគិតពីភាពវិជ្ជមាន
ខណៈដ្រាលបានចាញ់តាមវិធី
ដ្រាលយើងបានអនុវត្ត»។
មិនខុសគ្នាដ្រារអ្នកចាត់ការ

ក្រាុម PSGលោកThomas
Tuchelបានសម្ដ្រាងការសោក- 
ស្ដាយចំពោះលទ្ធផលដ្រាល
ក្រាុមលោកទទួលបានជា-
ពសិ្រាសស្ដាយត្រាង់ក្រាមុលោក
ជាអ្នកនាំមុខមុនទៀតដោយ
លោកបានប្រាប់ទូរទស្រាសន៍
RMCSportថា៖«វាជារឿង
ពិបាក។ប្រាហ្រាលជាកំហុស

របស់យើងព្រាះយើងមនិអាច
បន្ថ្រាមគ្រាប់ទី២បានហើយ
ក្រាយមកបង្កឱ្រាយមានបាល់-
ពិន័យ១១ម៉្រាត្រាទៀត»។
លោកTuchelបន្ថ្រាមទៀត

ថា៖ «ហើយរឹតត្រាយ៉ាប់ទៀត
នោះគឺយើងត្រាូវពិន័យកាត
ក្រាហមទៀតដូច្ន្រាះយើងត្រាូវ
ល្រាង១០ទល់១១។មាន
បញ្ហាជាច្រាើនដ្រាលផ្ទយុពកីារ-
គិតរបស់យើង»។
Unitedនៅត្រាឈរទី១ក្នងុ

ពូលHបើទោះបរាជ័យនៅ
ប្រាកួតទី៣ន្រាះនិងមាន៦
ពនិ្ទុស្មើក្រាមុល្រាខ២RBLeip-
zigក៏ដោយខណៈPSGនៅ
ទី៣ដោយមាន៣ពនិ្ទុដចូគ្នា
នឹងក្រាុមបាតតារាងIstanbul
Basaksehir៕AFP/VN

ថ្ង្រាសុក្រាទី៦ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

  ភ្នំព្រញៈកីឡាករមានបទ-
ពិសោធនៅខ្ចវីស្រាសាធន់ផានិត,
ព្រាជ្រាកក្កដ,អ្រាលីតស្រាងហួរ
និងបានលីមត្រាវូបានគណៈ-
កម្មការរៀបចំការប្រាកួតសង្វៀន
ថោនដក់ឱ្រាយពួកគ្រាប្រាកួតដណ្តើម
ប្រាក់លានទម្ងន់៥៧គីឡូក្រាម
យកទឹកប្រាក់៣,៤លានរៀល
នៅថ្ង្រាអាទិត្រាយន្រាះ។
ការសម្រាចដក់កីឡាករជើងថ្មី

ឱ្រាយប្រាកួតដណ្តើមប្រាក់លានដ៏-
កម្រាន្រាះត្រាូវបានគណៈផ្គូផ្គង
អះអាងថាមកពីពួកគ្រាមានទឹក-
ចិត្តប្រាកួតចូលវាយសម្រាកុខ្លាងំៗ
អស់ពីសមត្ថភាពធ្វើឱ្រាយអ្នក-
ទស្រាសនានិយមចូលចិត្តហើយ
ការផ្តល់ឱកាសន្រាះក៏ដើម្រាបីចូល
រួមលើកស្ទយួនិងជួយឱ្រាយជើងថ្មី
ទំាងន្រាះអាចអភិវឌ្រាឍសមត្ថភាព
កាន់ត្រាល្អប្រាសើរឈានទៅជា

អ្នកប្រាដល់ដ្រាលឆ្នើមនាព្រាល-
អនាគតផងដ្រារ។
លោកជួបវុតា្ថាផលិតករនិង

ជាអ្នកគ្រាប់គ្រាងសមាសភាព
កីឡាករនៅសង្វៀនថោនប្រាប់
ថា៖«ការផ្តល់ឱកាសកីឡាករ
ឆ្នើមៗ វ័យក្ម្រាងមានបទពិសោធ
នៅខ្ចីវស្រាសាឱ្រាយប្រាកួតដណ្តើម
ប្រាក់លានន្រាះព្រាះការប្រាកួត
របស់ពួកគ្រាវាយអស់ពីសមត្ថភាព
មានភាពទាក់ទាញមហាជនខ្លាងំ
ហើយន្រាះក៏ជាទស្រាសនវិស័យមួយ
ជួយគំទ្រានិងបណ្តះុបណា្តាល
អ្នកប្រាដល់ដ្រាលល្រាចធ្លាជំនាន់
ក្រាយឱ្រាយកា្លាយទៅជាអ្នកប្រាដល់
លំដប់ខ្លាងំជួរមុខផងដ្រារ»។
លោកបន្ថ្រាមថា៖«ទោះបីជា

មានការរិះគន់ខ្លះបុ៉ន្ត្រាតាមបទ-
ពិសោធរបស់ខ្ញុំ រយៈព្រាលមួយ
ឆ្នាំលើផ្ន្រាកប្រាដល់ន្រាះខ្ញុំគិតថា
គួរត្រាផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករ
វ័យក្ម្រាងជាពន្លកគុនខ្ម្រារដើម្រាបី

ផលិតបាននូវកីឡាករគុនខ្ម្រារឱ្រាយ
សម្រាបូរប្រាបឆ្លើយតបទៅនឹង
ស្រាចក្តីត្រាវូការប្រាកួតដ៏ច្រាើនព្រាះ
ជើងចាស់ល្រាបីឈ្មាះមួយចំនួន
ចាប់ផ្តើមសម្ត្រាងឫកផងនិងប្រាកួត
មិនសូវទាក់ទាញផង»។
ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពនិង

បទពិសោធបច្ច្រាកទ្រាសវិញនៅ
ក្នងុកីឡាករវ័យក្ម្រាងទំាង៤នាក់
ន្រាះត្រាវូបានគ្រាកត់សមា្គាល់ឃើញ
ថាព្រាជ្រាកក្កដមានក្រាបាច់គួរ
ចាប់អារម្មណ៍ហើយធន់ផានិត
មានទឹកចិត្តប្រាកួតពុះកញ្ជ្រាោល
ចូលវាយសម្រាកុមិនបន្ធរូដ្រាដ្រាល
ទំនងមានប្រាៀបជាងគ្រាបន្តិច
ព្រាះសូម្រាបីត្រាជើងខ្លាងំរិនដវីត
ក៏លំបាកយកឈ្នះគ្រាណាស់។
បុ៉ន្ត្រាអ្រាលីតស្រាងហួរនិងបាន
លីមក៏ជាកីឡាករចូលចិត្តវាយ-
សម្រាុកដ្រាលចំគោលដៅល្អ
អាចសន្លប់ភា្លាមៗដូចគ្នា។
លោកធន់សុភាគ្រាូបង្វកឹធន់

ផានិតបាននិយយប្រាប់ថា៖«ខ្ញុំ
មានជំនឿមុតមំាថាកូនសិស្រាស
របស់ខ្ញុំនឹងឈ្នះប្រាក់លាននៅ
សបា្តាហ៍ន្រាះព្រាះហ្វកឹហាត់បាន
ល្អណាស់ពិស្រាសដ្រាគូប្រាកួត
មានកម្រាតិសមត្ថភាពប្រាហាក់
ប្រាហ្រាលគ្នានិងមានដ្រាគូខ្លះទំនង
មានកម្រាតិក្រាមយើងបន្តចិបន្តចួ
ដ្រារ។ហ្រាតុន្រាះខ្ញុំសង្រាឃឹមជឿជាក់
៩០ភាគរយថាគ្រានឹងឈ្នះប្រាក់
លាន»។
ចំណ្រាកលោកព្រាជ្រាសុផាន់

គ្រាូបង្វកឹរបស់ព្រាជ្រាកក្កដបាន
និយយថា៖«ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា
កូនសិស្រាសរបស់ខ្ញុំនឹងឡើងដល់
វគ្គផា្តាច់ព្រាត័្រា។នៅក្នងុចំណោម
អ្នកទំាង៤ន្រាះយើងលំបាក
ទស្រាសន៍ទាយឱ្រាយច្រាបាស់ណាស់
ព្រាះជាប្រាភ្រាទកីឡារមានចិត្តធំ
ហា៊ានចូលវាយប្តរូដូចគ្នាហ្រាតុន្រាះ
បើវាយចូលគោលដៅព្រាញវា
ប្រាឈមទៅនឹងការស្រាតុចុះឬ

សន្លប់ភា្លាមៗក៏ថាបានដ្រារ។
យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំរំពឹងឈ្នះ៨០
ភាគរយបុ៉ន្ត្រាបើចាប់ឆ្នាតប៉ះធន់
ផានិតចាញ់ឈ្នះតឹងត្រាងណាស់
គឺមានទំនុកចិត្តឈ្នះត្រាឹម៥០
ភាគយបុ៉ណោ្ណោះ»។
ជាមួយគ្នាន្រាះដ្រារលោកស៊ន

អ្រាលីតបាននិយយថា៖«កូន
សិស្រាសខ្ញុំអ្រាលីតស្រាងហួរមិន
ហា៊ាននិយយមុនទ្រាព្រាះកំុឱ្រាយ

គ្រាថាខ្ញុំអួតបុ៉ន្ត្រាជាទូទៅកូន
សិស្រាសខ្ញុំឡើងសង្វៀនធានាវ៉្រាអស់
ពីសមត្ថភាពសន្លប់ចោលមិន-
ម្រានឡើងរំាតាមចង្វាក់ភ្ល្រាងដូច
កូនសិស្រាសគ្រានោះទ្រា»។
ចំណ្រាកលោកគ្រាូហង្រាសសឺុន

គ្រាូបង្វកឹមិនអាចសំុសមា្ភាសបាន
ទ្រាខណៈដ្រាលកីឡាករបានលីម
ជាជើងថ្មីត្រាគ្រាបានកត់សមា្គាល់
ថាឆ្នើមផងដ្រារ៕

ជើងថ្ម៤ីនាក់ត្រវូបានផ្តល់ឱកាសឯធន់ផានិតទំនងអាចឈ្នះប្រក់លាន

Nadalឈ្នះលើកទី១០០០
ឈរទី៤ក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រ
ប៉ារីស:RafaelNadalថា

ខ្លួនមានមោទនភាពចំពោះ
ការសម្រាចបាននូវសមិទ្ធផល
ដ៏អស្ចារ្រាយក្រាយឈ្នះលើកទី
១០០០ក្នងុអាជពីជាអ្នកវាយ- 
កូនបាល់(តិន្នីស)កាលពីថ្ង្រា
ពុធដើម្រាបីកា្លាយជាអត្តពលិកទី
៤ដ្រាលដល់ចណំចុន្រាះដោយ
ការវាយបកយកឈ្នះFeli-
ciano Lopezនៅជុំទី២ន្រា
កម្មវិធីParisMasters។
មា្ចាស់ជយលាភីពានGrand

Slam២០ដងNadalដ្រាល
វិលមក ក្រាុងបា៉ារីសវិញក្នុង
រយៈព្រាលមនិដល់១ខ្រាបនា្ទាប់
ពីឈ្នះពានកម្មវិធី Roland
Garrosជាលើកទ១ី៣បញ្ចប់
ដំណើរមិត្តរួមជាតិអ្រាស្រាបា៉ាញ
Lopezដោយការយកឈ្នះ
សតិទ២ីនងិទ៣ីក្នងុលទ្ធផល
៧-៦និង៦-៤ ក្រាយចាញ់
សិតដំបូង៦-៤។
Nadalនយិយថា៖«ខ្ញុមំាន

មោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផល
ល្អៗ ជាច្រាើនត្រាខ្ញុំក៏មានបញ្ហា
ប្រាឈមមួយចំនួនដ្រារ ក្នុង
អាជីពជាពិស្រាសព្រាលមាន
របសួ។ត្រាខ្ញុំត្រាងមានមហចិ្ឆតា
ក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខនិង
ត្រាងស្ងៀមស្ងាត់ពោលគឺអត់-
ធ្មត់នៅព្រាលអ្វីៗ  ផ្ទុយពីការ-
រំពឹងទុករបស់អ្នក»។
Nadalដ្រាលឈ្នះការប្រាកតួ

របស់ATPTourលើកទី១
ក្នងុខ្រាម្រាសឆ្នាំ២០០២ព្រាល

ទើបមានវ័យត្រា១៥ឆ្នាំ គឺជា
អ្នកទី៤ក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រា
ដោយអតីតកីឡាករ Jimmy
Connors នាំមុខគ្រាជាមួយ
នងឹជម្នះ១២៧៤ដងពោលគឺ
មាន៣២លើកច្រាើនជាងអ្នក-
ល្រាខ២RogerFederer។
Nadalបានបន្ថ្រាមទៀតថា៖

«រឿងអវជិ្ជមានមយួន្រាការឈ្នះ
១០០០ដងន្រាះគថឺាអ្នកមាន
វ័យចំណាស់ហើយដ្រាលបាន
ន័យថាអ្នកមិនអាចប្រាកប
អាជីពន្រាះយូរអង្វ្រាងទៀតទ្រា។
ត្រាខ្ញុំរកីរាយសប្រាបាយចតិ្តព្រាះ
វាជាការសម្រាចបានសមិទ្ធ-
ផលដ៏អស្ចារ្រាយសម្រាប់ខ្ញុំ»។
Nadalទទួលបាននូវការ-

រៀបចំពសិ្រាសមយួដើម្រាបីអបអរ
សមិទ្ធផលន្រាះក្រាយបញ្ចប់
ការប្រាកួតនៅទីលានដ្រាល
ស្ទើរគ្មានមនុស្រាសសោះBercy
Arenaដោយសរព្រាតឹ្តិការណ៍
ត្រាូវធ្វើដោយបិទទា្វារបនា្ទាប់ពី
បារាំងប្រាកាសបិទទា្វារប្រាទ្រាស
ជាលើកទី២ទប់ស្កាត់វីរុស
កូរ៉ូណានាសបា្ដាហ៍មុន។
នៅជុំទី៣Nadalវ័យ៣៤

ឆ្នាំដ្រាលប៉ងឈ្នះពានកម្មវិធី
ParisMastersជាលើក-
ដំបូងនឹងត្រាូវប្រាឈមជាមួួយ
កីឡាករអូស្តា្រាលី Jordan
Thompsonដ្រាលប្រាកតួឈ្នះ
BornaCoric របស់ក្រាូអាសុី
ក្នុងលទ្ធផល២-៦៦-៤និង
៦-២៕AFP/VN

ក្រមុខ្លាងំពូលGឈ្នះត្រពូលH ចាញ់ 

Messi(ស្ដា)ំរបស់Barcaព្រយាយាមបណ្ដើរបល់គ្រចខ្រស្រការពារBuyalskyyរបស់DynamoKiev។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ដែល  តារាសម្តែង សែី សាច់ 
សខ្ច ីចលូចតិ្ត បង្ហាញ ដើមទែងូ សចិស៊ ីកញ្ញា ពែជែ 
អាវីហែសា មាន  អ្នក ជូន  កាដូ ពិសែស  គឺ ទូរស័ព្ទ  
សា្មាត ហ្វូន ស៊ែរី ថ្មី មា៉ាក Iphone Xs Max  មាន 
តម្លែ   បែមាណ ១ ៧០០  ដល៊្លារ  កន្លង មក   ដោយ  
មិន  ទាន់ បង្ហាញ  ម៊ខ មាត់ ពិត ដល់ មហា ជនផ ង  
នោះ សែប់ តែ ថ្មីៗ នែះ  កញ្ញា  បង្ហើរ  សារ រឿង  ថា  
ជតិ  បាន ទែន ំវឡីាស្កមឹស្កែ  ដែល  បាន ព ីកា រ ខតិ ខ ំ
បែងឹ  បែង   ដោយ ញើសឈាមខ្លនួ ឯង  ក្នងុ វថិ ីការ-  
ងរ សិលែបៈ ។ 

រំពែច នោះ ក៏ មានកែ៊ម  អ្នក គាំទែ   អប អរ សាទរ 
យ៉ាង ចែើន ព ីសមទិ្ធ ផ លថ្ម ី ដែល  តារា សម្តែង សែ ី 
ពែជែ អាវី ហែសា   បញ្ជាក់ នោះ  តែ ក៏ មាន ជជីកសួរ  
នា ំ គា្នា បែប ចង ់ដងឹរឿង លម្អតិ នងិ បែប មន្ទលិ  ទៅ 
ល ើ   ផ្ទះ វីឡារបស់   កញ្ញា ផ ង ដែរថា អាចជា កាដូ 
ភ្ជាប់ ចំណងនិសែស័យ  ស្នែហ៍ ថ្មី ។ ដោយពួកគែ   
លើក    ឡើងថា៖ « មើល  ទៅ ផ្ទះ វឡីានែះ បែហែល 
អាច  ជា កាដសូមែប ់ ផែសារភ្ជាប ់ចណំង ស្នែហ ៍បែះ- 
ដូង  កញ្ញា    អាវីហែសា ពី មា្ចាស់  នាង  ដែល បាន 
ជូន  កាដូ ទូរ ស័ព្ទមា៉ាក Iphone Xs 
Max  មាន តម្លែ  បែមាណ ១៧០០  
ដល៊្លារ  មន៊   នោះ  ទែ ដងឹ ?មែយ៉ាង ទៀត  
កញ្ញា អាវហីែសា គជឺាសែសីា្អាតដចូ្នែះ 
តែង  តែ មាន កែ៊ម កន្លង់ មាន ទែពែយ 
ស្តុក ស្តម្ភ  ជូន កាដូ ភ្ជាប់ និសែស័យ 
ស្នែហ៍ តាម រយៈ សមា្ភារទំនើប ឬ 
ជា ផ្ទះ វឡីា ស្កមឹស្កែ   ជាមនិ-  
ខាន ឡើយ ដើមែបី បន្ទន់ - 
ចិត្ត សា្អាត នែះ បាន   »។  

 យ៉ាងណា ការពិត  
នៅ  មិន ទាន់ បាន ដឹង 
ចែបាសន់ៅ ឡើយ  ដោយ  
ភ្នពំែញ ប៊៉ស្តិ៍ បាន ទាក់ - 
ទង កញ្ញា   ដើមែបី បញ្ជាក់     
ពី  ផ្ទះ វីឡា  ដែល  មហាជន 
មន្ទិល ថា ជា កាដូ បញ្ចាំ-  
ស្នែហ៍ នោះ  ដែរ កាល ព ី 
រសៀល មែសិល មិញ  តែ 
កញ្ញា  ពែជែ អាវហីែសា  បាន-  
លើក ទូរ ស័ព្ទ មួយ ភ្លែត ហើ យ     
និយយ ថា ៖  « ស៊ំ ទោស 
ផង បង ពែល នែះ   ខ្ញុំ  ជាប់ 
រវល់ បន្តចិ។ ចំា កន្លះ ម៉ា ង 
ឬ ១ ម៉ាងទៀត ខ ្ញុ ំ នងឹតែ ទៅ 
ខាង បង វិញ ឬ តែ មកម្តង-  
ទៀត  ក៏ បាន»។ 

ខណៈ  ការ ពែយយម ទំនាក់- 
ទំនង លើកកែយ ចែើន លើក   
បែព័ន្ធទូរ ស័ព្ទ នាង តែចូល តែ គា្មាន 
អ្នក លើក ទទួល ទៅ វិញ ។ 

ដោយ ឡែក  ចែញ ពី អ៊ីនសា្តាកែម  -  
ថត  របូ ឈរ មខ៊ ឡាន ទនំើប  ពាក ់វែន៉តា 

ខ្មា នៅ ពី ម៊ខ ផ្ទះ វីឡាស្កឹម ស្កែ ដែលកំព៊ង  - 
សាង  សង់ ជិត  រួច រាល់ នោះ  អាវីហែសា ក៏ 
បាន    បញ្ជាក ់ថា៖«ទមែមំានថ្ងែនែះ ជវីតិ 
ឆ្លង កាត់ បញ្ហា មិន តិច ទែ!   តែខ្ញុំមិន 
ដែល រាថយ  តែងលើក ទកឹ    ចតិ្ត ខ្លនួ ឯង  

ជំនះ  ទៅម៊ខរហូត  ពិតជា អរគ៊ណ-   
ចំពោះ រឿង គែប់យ៉ាង  ទាំងរីករា យ  
ទំាង សោក សៅ  ដែលបងែៀនខ្ញុ ំ ឱែយ រឹង-  

មាំ   មក ដល់សព្វថ្ងែនែះ»។ 
 គួរ បញ្ជាក់ ដែរ ថា កញ្ញា 

ពែជែ  អាវហីែសា ធ្លាប់ បាន កា្លាយ- 
ជា   អតិថិជន ខ្មែរ ម៊នគែ  ដែល 
បាន  ទិញ ទូរស័ព្ទ សា្មាត ហ្វូន 
ស៊ែរី ថ្មី Iphone Xs Max 
កន្លង   មក     ក៏ ធ្វើឱែយ សាមីខ្លួន 
មិន   សបែបាយ ចិត្ត ផងដែរ  
ដោយ    ចូល     Comment 
មាន  ទំាង សរ សើរ និង  បន្តះុ-  
បង្អាប់     រឿង   សមា្ភារ និ យម   
នោះ  វា មធែយម ង ំមាន អ្នក- 
ចោទ   ថា មាន អ្នក ទិញ ឱែយ 
នាង ។

 តារាសែ ីលែបី ក្នងុ ពភិព- 
សម្តែង  MV បែចំា ផលិ ត  -  
កម្ម  ហងែសមាស ពែជែ 

អាវីហែសា ក៏ធ្លាប់ បាន  បែប់ 
ភ្នំពែញប៉៊ស្តិ៍ ថា ៖ « អូ ! តាម ពិត  
កាដូ ទូរស័ព្ទ ថ្មីមា៉ាក  Iphone 
Xs Max នោះ គឺ មាន គ ែ ទិញ 
ជា កាដ ូឱែយ  ខ្ញុ ំតាងំព ីថ្ងែ ទ ី១៤ ខែ 
ក៊ម្ភៈ មក    បង !» ៕ 

ពេជេ អាវីហេសា បញ្ជាក់ រឿង   វីឡា ស្កមឹស្កេ  
បាន ដោយ សារញើសឈាមពី  សិលេបៈ 

កញ្ញា ពេជេ អាវីហេសា បង្ហោះ សារ    បង្ហើប   ផ្ទះវីឡា  ដេល   
ខ្លនួ  ខំបេងឹបេងរកបេក់ទិញ ។ រូបថត អី៊នសា្តាកែម 
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សុះ សូ៊ហាណា របស់ ណាហា្គាវីល ពេយាយាម អូស បល់ រំលង កេវ សុខផេង របស់ កេមុ វិសាខា កន្លងមក។ CNCC

ណាហ្គា ចង់ឈ្នះ ពាន ខ្លាងំ ចំពេល 
កេមុ វិសាខ ចង់ បង្កើត បេវត្តសិាសេ្ត
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  កែម៊ណាហា្គាវីល និង 
វិសាខា ស៊ទ្ធតែ បានអះអាង ពី ការ- 
តែៀមខ្លនួ បាន ល្អ   និងចង់ ឈ្នះ 
ពាន ខា្លាងំ ដូច គា្នា នៅ ពែល កែម៊ទំាង 
២ តែវូ  បែកួតផ្តាច់ ពែត័ែ  ដណ្តើម 
ពាន រង្វាន់ សម្តែចហ៊៊នសែន លើក 
ទី ១៤ ឆ្នា ំ២០២០ នៅ ពហ៊កីឡ- 
ដ្ឋាន ជាតិ នា ល្ងាច ម៉ាង ៦ ថ្ងែ 
សៅរ៍នែះ គឺ បនា្ទាប់ពី  ការ បែកួត 
ដណ្តើមយក លែខ ៣ និង លែខ ៤ 
រវាង  កែម៊ ភ្នពំែញ កែន និង កែម៊- 
ខែត្ត ពែវែង ដែល នឹងធ្វើ  ពី រសៀល 
ម៉ាង ៣ត ទៅ។ 

កែម៊ ណាហា្គាវីល ដែល ធ្លាប់ 
ឈ្នះ ពានសម្តែច ហ៊៊ន សែន 
បានតែ ម្តងគត់ កាលពី ឆ្នា ំ២០១៣ 
ចំពោះ  ការ ឡើងមក ដល់ វគ្គ ផ្តាច់- 
ពែត័ែ  ចំនួន ៦ លើក នោះ ពិតជា 
សែកឃ្លាន ខា្លាងំ ចំពោះ ការឈ្នះ 
ពាន ជា ថ្ម ីនៅ ថ្ងែសៅរ៍ នែះ ប៊៉ន្តែ 
វិសាខា ក៏ បាន បង្ហាញ ពី មហិច្ឆតា 
ចង់ឈ្នះ ពាន នែះ  ដើមែបី បង្កើត 
បែវត្តសិាសែ្ត  ជា លើក ដំបូង ចំពោះ 
ការ  ឡើង មក ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ពែ័តែ   
ជា លើក ទី ១ នែះផងដែរ។

គែ ូបង្វកឹរបស់  កែម៊ ណាហា្គាវីល 
លោក មាស ចាន់ណា  បាន 
អះអាង ថា កែម៊ របស់ លោក  តែៀម 
បាន ល្អ គែប់ផ្នែក ទំាង អស់ ប៊៉ន្តែ 
គែ ូបង្វកឹ រូបនែះ ហាក់ មិន សងែឃឹម 
ខ្ពស់ថា ណាហា្គាវីល នឹង អាច 
យក ឈ្នះ លើ វិសាខា សមែប់ការ- 
បែកួត ពែញ ម៉ាង៩០នាទី និង 
បន្ត ទៅ  បន្ថែម ម៉ាង ១៥នាទី២ដង 
នោះ ទែ ពែះ លោក  មើល ឃើញ 
ថា វិសាខា មានចំណុច លើ ឬមាន 
បែៀប ជាង  កែម៊ របស់លោក។  

លោកបានបែប់ ភ្នពំែញប៊៉ស្តិ៍ 
ថា៖  «យើងបាន តែៀម គែប់ គែន់ 
អស់ ហើយ ទំាង ទៅ លើ បច្ចែក- 
ទែស កមា្លាងំ និង កលលែបិច  បែកួត 
ហើយ កីឡាករ មួយចំនួនដែល 
មាន របួស កន្លងមក នោះក៏ បាន 
ជាសះ សែបើយ និង បាន ចូល ហ្វកឹ- 
ហាត់បាន វិញ អស់ ហើយ ដែរ គឺ 
យើង មាន កមា្លាងំ លែងពែញ  ប៊៉ន្តែ 
ចំពោះ ខ្ញុ ំបើសិនជា យើងមិនអាច 
បាន ឈ្នះ នៅ ក្នុង  ៩០ នាទី  គឺ 
យើងតែវូ  ពែយយម ធ្វើ ម៉ែច ឱែយដល់ 
ពែល ប៉ែណាល់ ទី ពែះ ខាង 
វិសាខា លើខាង ណាហា្គាវីល 
របស់ ខ្ញុ ំបន្តចិ ទំាង ទៅ លើ  ការ- 
រៀបចំកែម៊ និងកីឡាករ»។

នៅ ម៊នការ ឡើងជួបគា្នា  នៅ  វគ្គ 
ផ្តាច់ ពែត័ែ នែះ កែម៊ណាហា្គាវីល 
បាន យក ឈ្នះ កែម៊ សមែបូរ ធន ធន 
កីឡាករ វ័យក្មែង ភ្នពំែញ កែន 
ដោយការ ទាត់បាល់ប៉ែណាល់ទី 
៣-១ នៅ វគ្គ ពាក់កណា្តាល ផ្តាច់- 
ពែត័ែ   កែយស្មើ គា្នា ០-០ ក្នងុការ- 
បែកួតពែញ ម៉ាង ហើយនៅវគ្គ 
ផ្តាច់ពែត័ែ នែះ ណាហា្គាវីល ចង់ 
ឈ្នះ វិសាខា ដើមែបី លើក ពាន 
ខា្លាំងបំផ៊ត ពែះ កែ៊មមួយនែះ 
បាន ផ្តាតខា្លាងំ លើពាន នែះ ជាង 
ការ បែជែង យក ពាន លីក កំពូល 
កម្ពជុាទៅទៀត។

លោក មាស ចាន់ណា បាន 
បញ្ជាក់ថា៖  «ជា ធម្ម តា យើង តែង 
ចង់បាន ពានរង្វាន់ណាមួយ ប៊៉ន្តែ 
ចំពោះពាន រង្វាន់សម្តែច នែះ គឺ 
មាន សារៈ សំខាន់ណាស់ សមែប់  
កែ៊មណាហា្គាវីល ពែះ មើល 
ទៅតាមអារម្មណ៍របស់ ថា្នាក់ ដឹកនំា  
ក្លបិ គឺ ចង់ បាន ពាន រង្វាន់ សម្តែច  
នែះ ចែើនជាង ពាន លីកកំពូល 

កម្ពជុា ប៊៉ន្តែ ការ បែកួត នែះ យើង 
នឹង លែង ទៅតាមធម្មតា ដើមែបី 
សា្ទាបស្ទង់ គូ បែកួត សិន ហើយ 
បើអាច យើង នឹងរង់ចំា រហូត ដល់ 
ពែល បាល់ ប៉ែណាល់ ទី»។ 

ជាមួយ គា្នា នែះ កែ៊ម វិសាខា 
ដែល បានឈ្នះ កែម៊ ខែត្ត ពែវែង 
៩-៨ ដោយបាល់ ប៉ែណាល់ទី  
កែយ ស្នើគា្នា ១-១ នៅ វគ្គ ១/២ 
ផ្តាច់ ពែត័ែនោះ ក៏បាន បង្ហាញ ពី 
មហិច្ឆតា បែជែង ឱែយបាន ពាន នែះ 
ដើមែបី បង្កើតបែវត្តសិាសែ្ត ជូនក្លបិ 
ទំាងមូល ផងដែរ។

លោក ហ៊ក ស៊ចិតែ្តា អ្នក ចាត់- 
ការទូទៅ កែម៊ វិសាខា បាន  បែប់  
ថា៖  «កែម៊ ខ្ញុ ំបាន តែៀម ខ្លនួ រួច- 
រាល់ អស់ហើយ ពែះនែះជា ការ- 
បែកួត ដ៏ សំខាន់ និងជា  ការ បែកួត 
ដ៏ ខា្លាងំ មួយដែលកែម៊ ទំាង ២   ស៊ទ្ធ- 
តែ ជា កែម៊ ខា្លាងំ ហើយ ការ រៀបចំ  
ស៊ទ្ធ តែ បាន ល្អ  អី៊ចឹង  ខ្ញុ ំគិត ថា 
មិន មែន ជា ការ បែកួត មួយ  ដែល 
ងយ សែលួ នោះ ទែ។ តែ ទោះ ជា 
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង បាន 
រៀបចំ ល្អ រួច ហើយ ហើយការ ងរ 
សំខាន់របស់ យើង  គឺ យើង ចង់ 
ឈ្នះ ដើមែបី សាង បែវត្តសិាសែ្ត របស់  
កែម៊ ដ៏ ក្មែង ខ្ច ីមួយ នែះ»។

 លោក បន្ថែម ថា៖ «ការ បែកួត 
នែះ វា សំខាន់ ណាស់ សមែប់ 
ការ សាង បែវត្ត ិសាសែ្ត របស់ កែម៊ 
យើង  ដែល យើង បាន បែងឹ បែង 
អភិវឌែឍខ្លួន មក ដល់ ពែល នែះ 
ទំាង ពែល វែល និង ការ រៀបចំ 
កែម៊ ។ ទោះ បីជា  យើង  ទើប រៀបចំ 
កែម៊ ឡើង មក ក៏ដោយ តែ យើង 
បាន បែងឹ បែង ខា្លាងំ ណាស់ ដើមែបី 
មក ដល់ កន្លែង នែះ ដូច្នែះ យើង 
ចំា បាច់ តែវូ តែ ធ្វើ ឱែយ  បាន»៕

តារាសម្តេង សេ ីសាច់សដូចពងមាន់បក 
កញ្ញា ពេជេ អាវីហេសា។ រូបថត ហ៊ង មិនា
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