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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
រវាងកម្ពជុានិងអាមេរិក
កើនជិត១៦%...ទំព័រ ៨

សហគមន៍អឺរុ៉បពិចារណាដាក់
ទណ្ឌកម្មបេឆំាងតួកគីជំុវិញជម្លោះ
នៅសមុទេមេឌីទេរ៉ាណេ...ទំព័រ ១១

ស្បេកជើងរចនាវិសេស
ដាក់លក់ដេញថ្លេដោយរំពឹង
មានតម្លេ$១លាន...ទំព័រ ១៣

Mizunoនិងចនា្ធាចង់
ជួបឱ្យបឹងកេតបានជោគ-
ជ័យកាន់តេធំ...ទំព័រ ១៥

លោកហុ៊នសែន៖គមែងទិញវ៉ាក់សំាង
បែឆំាងកូវីដមានចលនាគំាទែយ៉ាងធំធែងទំាងផ្លវូចិត្តនិងថវិកា

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ បន្ទាប់ ពី លោក- 
នយក រដ្ឋ មន្រ្ត ីហ៊នុ  ស្រន បាន  
ប្រកាស ពីគម្រង  ទិញ វ៉ាក់ សំា ង  
ប្រឆាងំ ជងំ ឺកវូដី ១៩មក  លោក 
សង្ក្រត ឃើញ ថា មាន ចលន 
គាំទ្រ យ៉ាង ធំធ្រង ទាំង តាម ផ្លូវ - 
ចិត្ត និង ទាំង តាម រយៈ ការ ផ្តល់ 

ថវិកាបាន រហូត ដល់ ជាង ៣០ 
លាន ដុលា្លារ ដើម្របី  ចូលរួម ជាមួ យ 
នងឹ រាជ រដ្ឋាភបិា លដ្រល   ចល ន 
គាំ ទ្រ ពី ប្រជា ពលខ្ម្ររ ន្រះ គឺ ជា 
«ខឿន ការពារ សុខភាព របស់ 
ប្រជាជន»។

គិត ត្រមឹ  លា្ងាច ថ្ង្រ អង្គារ ម្រសិល-  
មិញ  ថវិកា សប្របុរ សជន ចូ ល    រួម 
ទិញ វ៉ាក់ សំាង ប្រឆំា ង  កូវីដបាន 

ជាង ៣០លាន ដុលា្លារ ។ 
លោកហុ៊ន ស្រនបាន សរ ស្រ រ   

បង្ហោះនៅ  លើ បណ្តាញ សង្គម 
របស់ លោក កាល ពី ម្រសិល មិញ 
ថា៖ «នៅ មាន ព្រះ សង្រឃ និង  ប្រ- 
ជា ពលរដ្ឋ ជាច្រើនទៀតដ្រ ល   
ចង់ ចូល រួម ប៉ុន្ដ្រមិនដឹង ថា  
ចូ ល  នៅ កន្ល្រង ណ និង តាម 
របៀប ណ? ខ្ញុពំ្រះ ករុ ណ ខ្ញុំ 

បាន ចា ត់  ច្រង តាម ច្រក២  គឺ ចូល 
តាម រយ ៈ លោកស្រង ទៀង 
រដ្ឋល្រខា ធិកា រ   ទីស្តី ការ គណៈរដ្ឋ- 
មន្ត្រដី្រល មា ន ល្រខ ទូរ ស័ព្ទ០១ ២ 
៩៦១ ៩ ៧ ១ ប្រចំា ការ ទទួល នៅ 
ទីស្តកីារ គណៈ     រដ្ឋ មន្ត្រី  និង តាម 
រយៈ ធន គារ ABA ល្រខ គណ- 
នី (00 1249176) Tep-
Sothy»។...តទៅទំព័រ ៦

ធ្វើតៃស្តរកមៃរោគកូរូ៉ណា
ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨  វិច្ឆិកា រង់ចាំ ធ្វើត្រស្ដលើកទី ២ រកម្ររោគកូរ៉ូណ នៅ ពហុកីឡដ្ឋាន- 

ជាតិ អូឡាំពិក  កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ២)។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

កែសួងពែមានចាត់ការតាមចែបាប់អ្នកបន្តផែសព្វផែសាយព័ត៌មានមិនពិត
នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈក្រសងួពត័ម៌ាន បា ន  
ព្រមាន ចាត់ វិធានការ ផ្លូវ ច្របាប់  
ចំពោះ អ្នក   ដ្រល នៅ ត្រ បន្ត ផ្រសព្វ - 
ផ្រសាយ ពត័ម៌ាន មនិ ពតិ  បន្ទាប់ ព ី
ក្រសួង ន្រះ  និង អង្គភាព អ្នក- 

នំពាក្រយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន ច្រ ញ 
ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ៍ ព្រមៗគា្នា មួ យ 
ឆ្លើយ តប ទៅនងឹ ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
ព័ត៌មាន មិន ពិតទាក់ ទងនឹ ង    
ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ទៅ នឹង ជំងឺ 
កូវីដ១៩របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល។ 

ប្រតិ កម្ម របស់ សា្ថាប័ន ទាំង ២ 

ន្រះ ធ្វើ ឡើង  បន្ទាប់ពី មាន ការ- 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ថា លោក នយក រដ្ឋ -  
មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន បាន ប្រកាស 
ត្រៀ ម លិខិត ១ ច្របាប់ ដក់ ថា្វា យ  
ព្រះមហា ក្រសត្រ និង ដក់ ជូន 
រដ្ឋស ភា នងិ ព្រទឹ្ធ សភា ក្នងុ ការ- 
ដក់ប្រទ្រស ក្នុង គ្រអាសន្ន  

ប្រសិន បើ សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូវីដ១  ៩ 
រីក រាល ដល កាន់ ត្រ ខា្លាំង ។

លោក មាស  សុភ័ណ្ឌ អ្នក- 
នំពាក្រយ ក្រសួង ព័ត៌មាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីម្រសិល មិញ 
ថា ក្រសួង ព័ត៌ មានត្រង ត្រ ក្រើ ន - 
រំឭកនិង ...តទៅទំព័រ  ៤

BFIលើកទឹកចិត្ត
អ្នកបែើបែស់ឱែយធ្វើ
ការទូទាត់តាមរយៈ
បែព័ន្ធអែឡិចតែនិូក

របាយការណ៍ៈការវយ-
បែហារអ្នកការទូតអាមែ-
រិកនៅគុយបានិងចិន
តាមរលកសំឡែងទំនង
មកពីឥទ្ធពិលមីកែវ៉ូែវ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ បន្ទាប់ពី ការរីករាល- 
ដល ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នៅ ក្នងុព្រតឹ្ត-ិ
ការណ៍ សហគមន៍  ២៨  វិច្ឆិកា 
សហគមន៍ ន្រ វិស័យ ធនគារ 
និង   ហិរញ្ញវត្ថុ (BFI)  ដ្រល រួម- 
មាន សមាគម ធនគារ កម្ពុជា 
(ABC) សមាគម មីក្រូហិរញ្ញ-
វត្ថ ុកម្ពជុា (CMA) នងិ សមាគម 
ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ បច្ច្រកវទិ្រយា (CA- 
FT) កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ បាន រួម- 
គា្នា លើកទឹកចិត្ត អតិថិជន សា-
ធារណជន និង មា្ចាស់ អាជីវកម្ម 
ឱ្រយ  ទទូាត ់នងិ ទទលួយក ការទ-ូ 
ទាត់ តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក 
តាមរយៈ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សៅ  សម្ភសៃស

របាយការណ៍ ថ្មី មួយ របស់ 
គណៈកមា្មា ធិការ ជាតិ វិទ្រយា- 
សាស្ត្រ  ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ ៍ បានរក ឃើញ ថា  ឥទ្ធពិល  
មីក្រូ វ៉្រវ សកម្ម «ផ្ទាល់»  ទំនង 
ជា មលូហ្រត ុន្រ ការវយ ប្រហារ 
អ្នកការ ទតូអាម្ររកិ  នៅ ប្រទ្រស 
គុយបា  និង ប្រទ្រស ចិន។

ការ សិក្រសា មួយ ទទួល បន្ទុក 
ដោយក្រសួង ការបរទ្រស បាន 
ច្រញ ផ្រសាយ ក្នុង ន័យស្វ្រង រក 
មូលហ្រតុ ចុង ក្រយ បង្អស់ ន្រ 
ការ បង្ក ឱ្រយ មាន របួស ដល់ ខួរ- 
ក្របាល ដោយ អាថ៌ កំបាំង  ដ្រល 
បាន ចាប់ផ្តើម ល្រច ករណី ឡើង 
ជា បន្ត បន្ទាប់ ចាប់តាំង ពី ចុងឆា្នាំ  
២០១៦ មក ដ្រល កើតឡើង ក្នុង 
ចណំោម បគុ្គលិកការទតូ អាម្ររកិ 
នៅឡាហាវ៉ាន ។...តទៅទំព័រ ១២
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 មុំ   គន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ  មនុសៃស ២នាក់ បន្ថៃម - 
ទៀត ដៃល មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ នឹ ង 
ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍ ២៨- 
វិច្ឆិកា  តៃូវ បាន រក ឃើញ មាន 
តៃស្ត វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩   ចំណៃក 
កៃសួង សុខាភិ បាល ក៏ បាន ធ្វើ 
តៃស្ត លើក ទ២ី ចពំោះ អ្នក ដៃល  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ នោះ 
ដៃរ  កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  ទាំង 
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   និង តាម 
បណ្តា ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

 យោង តាម សៃច ក្តី បៃកាស 
ព័ត៌ មាន របស់ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា  ករណី វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ 
តៃូវ បាន រក ឃើញ លើ លោក 
សៃៀន  គីម សៃ៊ុន  អាយុ ២២ ឆ្នាំ 
ស្នាក ់នៅ សង្កាត ់វត្ត ភ្ន ំ  ខណ្ឌ ដនូ- 
ពៃញ   ដៃល ជា នសិៃសតិ ចៃបាប ់នៅ 
សកល វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ នីតិ- 
សសៃ្ត  និង វិទៃយា សសៃ្ត សៃដ្ឋ- 
កិច្ច បាន ទៅ ហាង Zando បឹង- 
កៃង កង កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៧   ខៃ 
វិច្ឆិកា   និង អ្នក នាង អៀម   ធីតា   
អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ  ស្នាក់ នៅ សង្កាត់ 
បងឹ ទពំនុ ខណ្ឌ មាន ជយ័   ដៃល 
បាន ទៅ ហាង Pedro   នៅ ថ្ងៃទី 
២៧   ខៃ វិច្ឆិកា ។ 

 នៅ ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០  

កៃសួង សុខាភិ បាល បាន យក 
វត្ថុ សំណក មនៃ្តី នៅ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  ចំពោះ អ្នក ដៃល មិន 
ទាន់ បាន ធ្វើ តៃស្ត លើក ទី១ 
កាល ពី ចុង ខៃ វិច្ឆិកា កន្លង មក   
បៃមាណ ជាង ២០០០ ស ំណក  
ហើយ អ្នក ដៃល បាន ធ្វើ តៃស្ត  
លើក ទ១ី រចួ ហើយ តៃូវ បាន ស្នើ 
ឱៃយ មក ធ្វើ តៃស្ត ជា លើក ទី២ នៅ 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះ  ដៃល រួម មាន 
ទាំង រដ្ឋ មនៃ្តី កៃ សួង មហា ផ្ទៃ 
លោក   ស   ខៃង ផង ដៃរ ។ 

 ទ ីតាងំ សមៃប ់យក សណំក 
លើក ទ ី២ ចពំោះ អ្នក ដៃល ពាក-់ 
ពន័្ធ ផ្ទាល ់ នងិ បៃយោល នៃ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍  សហ គមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា 

នៅ ថ្ងៃទី៨   ខៃ ធ្នូ  នៅ រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ   គឺ មាន នៅ រដ្ឋស ភា  នៅ 
ផ្ទះ  លោក  ហៃង   សំរិន   បៃធាន រ ដ្ឋ- 
សភា  នៅ ផ្ទះ លោក  ស  ខៃង  
នៅ អង្គ ភាព ពីឡុត បនា្ទាយ ទួល-  
កៃសំង   ( សមៃប់ កៃុម ពីឡុត 
នងិ កៃមុ អង្គ រកៃស សម្តៃច តៃជោ)  
និង នៅ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ អូ- 
ឡា ំពកិ  ( សមៃប ់បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល បាន ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  និង  
បៃ យោល) ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា  ការ ធ្វើ 
តៃស្ត លើក ទ១ី ធ្វើ ឡើង   កាល ព ី
ថ្ងៃទ ី២៩  ខៃ វចិ្ឆកិា  បនា្ទាប ់ព ីមាន 
ករណ ីវជិ្ជ មាន កវូដី ១៩ ឆ្លង ចលូ 
ក្នុង សហ គមន៍ ដៃល តៃូវ បាន 

 រក ឃើញ លើ លោក សៃី ហៃង   
គង ់  ដៃល ជា ភរយិា របស ់លោក 
ឆៃម   សវុធ  អគ្គ នាយក ពន្ធ- 
នា គារ។  អ្នក ដៃល បាន ធ្វើ តៃស្ត 
លើក ទី១  នោះ  មាន ចំនួន ជាង 
១០០០០ នាក ់តៃវូ មក ធ្វើ តៃស្ត 
លើក ទី២ នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះ 
ដៃរ កៃសងួ សខុាភ ិបាល  រមួ នងឹ 
តាម មន្ទីរ សុខា ភិបា ល បាន 
 រៀប ច ំទៅ តាម ទ ីតាងំ ដៃល បាន 
កំណត់ រួច រាល់ ។ 

 ដោយ ឡៃក   កាល ពី ថ្ងៃទី ៧   
ខៃ ធ្នូ  លោក ម៉ម   ប៊ុន ហៃង  រដ្ឋ- 
មនៃ្តី កៃសួង សុខា ភិបាល បាន  
ស្នើ ឱៃយ គៃប ់ថា្នាក ់ដកឹ នា ំរាជ ធាន-ី 
ខៃត្ត ទាំង អស់  ពងៃឹង ការ គៃប់- 
គៃង ចតា្តា ឡី ស័ក  និង បន្ត ការ - 
កៃើន រំឭក  ណៃ នាំ បន្ថៃម អំពី ការ- 
អនុវត្ត វិធាន ការ បង្ការ  ការឆ្លង 
ជាយ ថា ហៃតុ នូវ វីរុស កូវីដ ១៩ 
នៅ តាម កន្លៃង បៃកប អាជីវ កម្ម 
លក់ ទំនិញ ឬ ផ្តល់ សៃវា កម្ម  
ដចូ ជា ផៃសារ ទ ំនើប   ឱសថ ស្ថាន   
ហាង ទំនិញ  ធនា គារ   សណ្ឋា គារ   
ភោជ នី យ ដ្ឋាន  ហាង កាត់ សក់ 
កៃ សម្ផសៃស  និង កន្លៃង លក់ ដូរ 
នៅ ក្នុង ផៃសារ នា នា ។ 

 លោក  ម៉ម   ប៊ុន ហៃង  បាន 
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ ទី៧   ខៃ ធ្នូ ថា  ៖    
« សូម អភិ បាល រាជ ធានី- ខៃត្ត 
ទាំង អស់ តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 

ឱៃយ បាន ខ្ពស់ បន្ត ទៀត ក្នុង ការ- 
គៃប់ គៃង អ្នក ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក 
ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ  និង ការ គៃប់ គៃង 
អ្នក ដណំើរ ចលូ មក ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា តាម ចៃក ដីគោក ទឹក   
នងិ អាកាស   តាម ចៃក អន្តរ ជាត ិ
និង ចៃក របៀង ទាំង អស់ » ។ 

 លោក រដ្ឋ មនៃ្តី បន្ត ថា   គៃប់ គា្នា 
តៃវូ បៃកាន ់នវូ វធិាន ការ   « ៣កុ»ំ  
ដៃល មាន ៖  កុំទៅ កន្លៃង ដៃល 
បិទ ជិត គា្មាន ខៃយល់ ចៃញ -ចូល  
ហើយ បៃើ មា៉ាសុីន តៃជាក់ ចៃើន     
កុំ ទៅ កន្លៃង ដៃល មាន មនុសៃស - 
មា្នា ចៃើន កុះករ   ឬ ការ ជួប ជុំ គា្នា 
ចៃើន ឬ ពិធី ដៃល មាន គា្នា ចៃើន   
និង កុំ នៅ ជិត ឬ កៃបៃរ គា្នា ឬ ប៉ះ- 
ពាល់ គា្នា   ឬ ឱប គា្នា  ឬ កាន់ ដៃ គា្នា  
ជា ដើម  ដោយ តៃូវ បៃើ វិធី សំពះ 
គា្នា  លើក ដៃ ជា សញ្ញា ឬ ងក់- 
កៃបាល  ហើយ តៃូវ រកៃសា ចមា្ងាយ 
ពីគា្នា ១ម៉ៃតៃ កន្លះ ឡើង ទៅ។ 

 គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិ ល មិញ នៃះ  
កម្ពុជា មាន អ្នក មាន វីរុស កូវីដ 
១៩ ចំនួន ៣៥០ នាក់   ( សៃ្តី 
៨២នាក់ )   ក្នុង នោះ អ្នក ដៃល 
ពៃយា បាល ជា សះសៃបើយ មាន 
ចំនួន ៣០៧ នាក់   និង អ្នក ជំងឺ 
កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មិត្ត ភាព ខ្មៃរ - សូវៀត  និង 
មណ្ឌល សុខ ភាព ចាក់ អងៃ  
ចំ នួន ៤៣ នាក់ ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

សៀមរាបៈ សមត្ថកិច្ច នគរ- 
បាល សៃកុ សូទៃនគិម កពំងុ សក- 
សួរ  ស្តៃី សងៃស័យ មា្នាក់  កៃយ ពី   
ចាបឃ់ាត ់ខ្លនួ បានកាល ព ីថ្ងៃទ៧ី  
ខៃធ្នូ  ក្នុង ករណី សមា្លាប់ យាយ 
អាយុ ៧១ឆ្នាំ មា្នាក់ ប្លន់ យក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ  កាលពី ថ្ងៃទី៤  ធ្នូ  នៅ 
សៃុក  សូទៃ និគម  ខៃត្ត សៀម រាប។ 

អធិការ នគរបាល សៃុក សូទៃ- 
នគិម  លោក ទៃព ចានណ់  ឱៃយដឹង 
ពី មៃសិលមិញ ថា  ជនសងៃស័យ តៃូវ- 
បាន សមត្ថកិច្ច នគរបាល ឃាត់- 
ខ្លនួ  ខណៈ ពៃល កពំងុ សម្ង ំក្នងុ ផ្ទះ  
ស្ថិត នៅភូមិ តាយ៉ៃក  ឃុំតា យ៉ៃក  
សៃុក សូទៃនិគម  ខៃត្ត សៀមរាប  
កាល ព ីវៃលា ម៉ាង ១៣  នងិ ៣០- 
នាទី។  នៅ ចំពោះ មុខ សមត្ថ កិច្ច  
ជន សងៃស័យ សរភាព ថា  ពិតជា 
បាន វាយ សមា្លាប ់ប្លន ់យាយ អាយ ុ
៧១ឆ្នាំ  កាលពី ថ្ងៃទី៤  ខៃធ្នូ  ពិត- 
មៃន  ដោយ យក ចបជីក ដងដៃក 
វាយ កៃបាល ជន រងគៃះ។ 

លោក ចាន់ណ  ថ្លៃងថា ៖«បើ 
តាម ចម្លើយ សរភាព របស់ ជន- 

សងៃស័យ  គឺ ជនដៃ ដល ់បានដឹង ថា  
យាយ នោះ មាន លយុ  ហើយ តាម- 
ដន យាយ រហូត ដល់ កន្លៃង គាត់ 
ជកី ដឡំងូនៅ វាលសៃ កៃបៃរ កន្លៃង   
គាត ់ចង គោ  កល៏ចួ វាយ ព ីកៃយ។ 
តៃ វាយ មនិ ច ំគោល ដៅ តៃវូ យាយ 
នោះ តបត វញិ  រហតូ បៃតាយ បៃតប់ 
គា្នា ជនសងៃស័យ ដណ្តើម ជនំកី [ចប- 
ជីក ]បាន វាយ សមា្លាប់ តៃ ម្តង» ។  

លោក ដងួ សខុា  បៃធាន ការយិា-  
លយ័ នគរបាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ កមៃតិ- 
ធ្ងន ់ខៃត្ត សៀមរាបឱៃយ ដងឹថា មក ដល់  
រសៀល ថ្ងៃទ៨ី  ធ្ន ូ សមត្ថ កចិ្ច កពំងុ 
បន្ត សរួ ចម្លើយ នងិ បៃមលូ ភស័្ត ុតាង  
នៅ អធិការដ្ឋាន នគរបាល សៃុក 
សូទ ៃ និគម នៅ ឡើយ។ ប៉ុន្តៃ បើ 
តាម របាយ ការណ៍ សរភាព ជា- 
បឋម នោះ  គ ឺទៃពៃយ សមៃបត្តដិៃល ជន-  
សងៃស័យ ប្លន់ បាន  មាន លុយ ខ្មៃរ 
ជាង  ២លាន រៀល   ចណំៃក មាស 
បាន បាត់ ទៃង់ទៃយ ដើម មិនដឹង 
ចៃបាស់ ថា  មាន ទម្ងន់ ប៉ុនា្មាន ទៃ។ 

លោក សុខា ថ្លៃងថា ៖«កៃយ 
ប្លន់ បាន  ជនសងៃស័យ បានយក 
មាស  ដៃលជា បៃភៃទ មាស សន្លកឹ 
ទៅ ផ្ញើគៃ មា្នាក ់ ក្នងុភមូ ិជាមយួ គា្នា។ 

ឥឡូវ សមត្ថកិច្ច រកឃើញ ហើយ 
កៃយ ពនិតិៃយ ឃើញថា មាសសន្លកឹ    
នោះ បាត់ ភាពដើម  មិន ទាន់  អាច 
សន្ន ិដ្ឋាន បាន ថា ប៉នុា្មាន ទៃ  ខណៈ   
លុយ ខ្មៃរតៃូវជន សងៃស័យ សរ -  
ភាព ថា  មាន ២លាន ៨០មុឺន» ។ 

ទោះ យា៉ាងណ  នៅ រសៀល ថ្ងៃ 
មៃសិលមិញ  លោក សុខា បៃប់ ថា  
សណំុរំឿង នៃះ លោក នៅ មនិទាន ់
អាច បញ្ជាក ់បាន ចៃបាស ់នៅ ឡើយ 
ទៃ  ពៃះ សំណុំរឿង ស្ថិតក្នុង នីតិ- 
វធិ ីសរួនាកំ្នងុដៃ សមត្ថកចិ្ច មនិ ទាន់    

បានបញ្ជូន មក ពៃញ លៃញ ទៃ។ 
លោក អុី វិន  មៃ ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបាល 

តាយ៉ៃក  ឱៃយដងឹ ថា  ជនសងៃស័យ មាន   
ឈ្មាះ ម៉វូ ភា  ភៃទសៃ ី អាយ ុ៣៣ ឆ្នា ំ 
រស់នៅ ភូមិ តាយ៉ៃក  ឃុំតា យ៉ៃក  
សៃកុ  សទូៃ នគិម  ខៃត្ត សៀម រាប។ 
ជន សងៃស័យបាន ស្នាក់នៅ ផ្ទះធ្វើ- 
ដូច សមត្ថកិច្ច មិនបាន ដឹង រឿង។ 
ប៉ុន្តៃ កៃយ បើក ការសុីប អង្កៃត  
ទើប ឈានដល់ កំណត់ មុខសញ្ញា  
ហើយ ហៅ ជនសងៃស័យ មក សួរនាំ  
រហតូ ដងឹចៃបាស ់ថា ជន សងៃស័យ ពតិ- 

ជា បានបៃពៃឹត្ត បទល្មើស ពិត មៃន ។ 
 បើ តាម លោក អុី វិន  នៅថ្ងៃ ទី៤  

ខៃធ្នូ  វៃលា ម៉ាង៧ ពៃឹក  ជន រង- 
គៃះបានទៅ ចូលរួម ពិធីបុណៃយ 
នៅ ក្នុង ភូមិ។  ពៃល តៃឡប់ មក ពី 
បុណៃយ វិញ បៃហៃល ម៉ាង ៩ពៃឹក  
បានដឹក គោ យក ទៅចង នៅ សៃ 
របស់ ខ្លួន នៅ ខាង កើត ភូមិ ដក់ផ្កា 
(ម្តុំ កន្លៃង កើតហៃតុ) ចមា្ងាយ 
បៃហៃល ២គីឡូ ម៉ៃតៃ។ 

លុះ ដល ់ម៉ាង ១៤  នងិ ៣០នាទ ី 
ក ៏ ជិះកង ់ទៅ មើល គោ  នងិ រសី ករួ 
សៃវូ នៅ ឯសៃ នៅ ចណំចុ តៃពាងំ 
រូង ដដៃល។ លុះ ដល់ ម៉ាង ១៩ 
យប់  កូន មិនឃើញ មា្ដាយ តៃឡប់ 
មក ផ្ទះ  ក៏ បៃប់ បងប្អូន អ្នកជិត 
ខាង  ឱៃយ ជួយ  រក មា្ដាយនៅ កន្លៃង 
ចងគោ នោះ  ក ៏ឃើញ ជន រងគៃះ 
នៅនឹង គុម្ពោធ ពៃ  ក្នុង វាលសៃ 
ដោយ ឃើញ ស្លាក ស្នាម របួស 
ថា្ពោល ់ខាង ឆ្វៃង  នងិ ឈាម   ជាចៃើន  
ពៃល នោះ កៃមុគៃសួរ កប៏ាន យក 
ជនរង គៃះ  ទៅ  មន្ទីរ ពៃទៃយ ដើមៃបី 
សង្គៃះ។ ពៃល ទៅ ដល ់ មន្ទរី ពៃទៃយ  
បង្អៃក សៃុក  ជនរង គៃះ  ក៏ បាន 
ដច់ ខៃយល់ ស្លាប់ តៃ ម្ដង៕

មនុស្ស២នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដ១៩ខណៈក្សួងសុខាភិបាលក៏បាន
ធ្វើត្ស្តលើកទី២ចំពោះអ្នកដ្លពាក់ព័ន្ធពឹ្ត្តកិារណ៍២៨វិច្ឆកិា

ស្ត្សីង្ស័យប្លន់សម្លាបយ់ាយម្នាក់នៅខ្ត្តសៀមរាបកំពុងតូ្វសមត្ថកិច្ចសួរចម្លើយ

មន្តេ ីពី កេសួង មហាផ្ទេ និង ពលរដ្ឋ រង់ចំាធ្វើតេស្ដកូវីដនៅ ស្តាត ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្មការ ជាតិ 
ដើមៃប ីទប ់ស្កាត ់ នងិ បង្កៃប បទ- 
ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ  អះអាង 
ថា បទ ល្មើស  ពៃឈើ លក្ខណៈ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ គា្មាន  កើត ឡើង- 
ទៀត ទៃ ។ ប៉ុន្ដៃ សកម្ម ជន ពៃ-
ឈើ អះអាង ផ្ទយុ ពីនៃះ ថា  សក ម្ម   - 
ភាព កាប់ ឈើ នៅ តៃ កំពុង កើត- 
មាន ឡើង  ដោយ សរ  ពល រដ្ឋ 
គា្មាន ការងរ  ធ្វើ ។

លោក  អៃង ហុី អ្នក  នាំពាកៃយ 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃ ស 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី 
មៃសិល មិញ  កៃយ ពី  បញ្ចប់ កិច្ច - 
បៃជុំបូក សរុប លទ្ធផល ការងរ  
របស់ គណៈ កម្មការជាតិ ដើមៃបី 
ទប ់ស្កាត ់នងិ បង្កៃប បទ ល្មើស  
ធន ធាន ធម្មជាតិ ដៃល បាន 
អនវុត្ដ ចាបព់ថី្ងៃទ ី១៧ ខៃ សហីា  
ឆ្នា ំ២០១៩ មក ទល់ នឹង ថ្ងៃទី ១ ៦ 
ខៃ វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០ដៃល ដឹក នំា  
ដោយ លោក សៅ សុខាអគ្គ - 
មៃ បញ្ជា ការ រង  កង យោធ ពល-  
ខៃម រ ភូមិ ន្ទ និង ជា  មៃ បញ្ជា ការ 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃ ស   ។ 

 លោក អៃង ហុី ថ្លៃង ថា ៖ 
« ជារមួ សភាព ការ ណ ៍បទ ល្មើស 
ពៃ ឈើ ជា លក្ខណៈ ទៃង ់ទៃយ 
ធំ  គឺ មិន មាន ទៃ។ ប៉ុន្ដៃ មាន 
លក្ខណៈ ទៃង់ ទៃយ តូច  ដៃល 
យើង បាន បងៃ្កាប នាពៃល កន្លង 
មក »។ លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ចំណុ  ច សំខាន់ ដៃលលោក 
សៅ សខុា បញ្ជាក ់ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំ
នៃះ គឺ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ អនុវត្ដ 
នីតិ វិធី  តាម ស រាចរណៃនាំ 
លៃខ ០៥ ចំពោះ  ការ ដឹក នាំ ជា 
យន្ត ការ ទប់ ស្កាត់ និង បង្កៃប 
បទ ល្មើស ធនធានធម្មជាតជិា- 
បៃចាំ ថ្ងៃ ដល់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ គណ ៈ- 
បញ្ជា ការឯកភាព ខៃត្ដគ ឺ តៃវូ ដកឹ នំា 
កមា្លាងំ  ចុះ អនុវត្ដ ជា បៃចំា តៃ ម្ដង ។ 

លោក អៃង ហុ ី ថ្លៃង ថា បទ- 
ល្មើស កា រ កាប់ ពៃឈើ ទៃង់ - 
ទៃយ តូច គឺ កើត ឡើង  ដោយ- 
សរ បៃជាពលរដ្ឋ កាប់ ឈើ 
យកទៅ បៃើ បៃស់សមៃប់ 
ជីវភាព បៃចាំ ថ្ងៃរបស់ ពួកគាត់ 
ដចូជាធ្វើ ផ្ទះធ្វើ អសុដតុ ជាដើ ម 
ហើយ សមត្ថ កិច្ច  បាន អប់រំ ណៃ - 
នាំ ឱៃយ បញៃឈប់ សកម្មភាព បទ- 
ល្មើស បៃបនៃះ ។ លោក បញ្ជាក ់
ថា ៖« បើសនិ ជា  បទ ល្មើស ដៃល 
ហួស ចៃបាប់ កំណត់ គឺ យើង តៃូវ 
តៃ បងៃ្កាប។...តទៅទំព័រ ៤

មន្ត្ី៖បច្ចប្ុបន្នបទ-
ល្មើសព្ឈើជា
ទ្ង់ទ្យធំគ្មាន-
កើតឡើងទៀតទ្

ស្តេសីងេស័យប្លន់សម្លាប ់យាយម្នាក់នៅខេត្តសៀម រាប  កាលពីថ្ងេទី៤ ធ្ន។ូ រូបថត ប៉ូលិស
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លោកប្រាក់ សុខុន៖ កម្ពជុាប្ដ្រាជា្ញាចិត្ត 
បង្កើនការជ្រាើសរើសស្ត្រាឱី្រាយបម្រាើការងារ

នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោក ឧបនា យក - 
រដ្ឋមន្តៃី បៃក់  សុខុន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង ការ បរទៃស និង សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ អន្ត រជាតិ បាន ថ្លៃង  
ថា ក ម្ពុជា ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ- 
បង្កើន ការ ជៃើស រើស ស្តៃ ីឲៃយ ចូល 
បមៃើ ការងារនិង បង្កើត បរិយា- 
កាស ឲៃយ ស្តៃី បញ្ចៃញ សកា្ដានុ- 
ពល ពៃញ លៃញ ក្នងុ ការ អភវិឌៃឍ 
និង ការ កសាង សន្តិភាព។

លោក បៃក់  សុខុន  បានលើក  
ឡើងដូ ចនៃះ នៅ ក្នងុ  សុន្ទរកថា  
បើក សន្និ សីទ  អន្តរជាតិ ស្តី ពី 
«ការ ពងៃងឹ តួ នាទី ស្តៃ ីក្នងុ ការ- 
កសាង និង ការ ថៃ រកៃសា សន្ត ិភាព  
ពី ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត រហូត ដល់ លទ្ធ- 
ផល»កាល ពី ថ្ងៃ ទី៧ ខៃធ្នូ  តាម  
រយៈ បៃព័ន្ធ វើដៃ អូ។

លោក   មាន បៃសាសន ៍ដចូ្នៃះ 
ថា៖ «សរបុ សៃចក្ត ីមក ខ្ញុ ំសមូ- 
បញ្ជាក ់ជា ថ្ម ីនវូ ការ ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត បន្ត 
របស់ កម្ពុជា  ក្នុង ការ បង្កើន នូវ 
ការ ជៃើស រើស ស្តៃ ីឱៃយ ចលូ បមៃើ 
ការ ងារ បង្កើត បរិយាកាស 

អំណោយ ផល សមៃប់ ស្តៃី 
ដើមៃប ីឈាន ទៅសមៃច បាន នវូ 
សកា្តា នុពល ពៃញ លៃញ របស់ 
ពួក គៃ  និង ពងៃីក ការ ចូល រួម 
របស់ ពួក គៃ នៅ ក្នុង ការ អភិ វឌៃឍ 
បៃកប ដោយ ចីរភាព និង ដំណើរ- 
ការ កសាង សន្តិភាព ជុំវិញ ពិ- 
ភព លោក»។

បើ តាម លោក  បៃក់  សុខុន 
ស្តៃី  និង ក្មៃង សៃី មាន អំណាច 
ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ  និង ជំរុញ ការ- 
អភិ វឌៃឍ បៃកប ដោយ វិជ្ជមាន។ 
ពកួ គៃ អាច ចលូ រមួ ចណំៃក ជយួ 
កសាង សង្គម បៃកប ដោយ ភាព- 

តៃឹម តៃូវ បរិយា ប័ន្ន   វិបុល ភាព 
នងិ សន្ត ិភាព។ ទោះ ប ីជា យា៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ  ផ្នត់ គំនិត អំពី 
សកា្តា នុពល   និង  ការ ពាក់ ព័ន្ធ 
របស់ ស្តៃី និង ក្មៃង សៃី នៅ តៃ 
បន្ត កើត មាន ជា ពិសៃស ក្នុង 
វិស័យ កសាង សន្តិ ភាព និង 
សន្តិ សុខ។

ចាប់ ពី អតីត កាល ដ៏ មហា- 
សោក នាដ កម្ម កម្ពជុា បាន មើល- 
ឃើញ ព ីថា ម ពល  នងិ ភាព- រងឹ 
មាំ របស់ ស្តៃី ក្នុង ការ កសាង- 
សង្គម ជាតិ ឱៃយ រស់ ឡើង វិញ ពៃម- 
ទាំង បង្កើត...តទៅទំព័រ ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពុជា(CCHR)បាន 
បងា្ហាញ ក្នុង របាយ ការ ណ៍ របស់ 
ខ្លួន ថា  មាន ស្តៃី កម្ពុជា យា៉ា ង- 
ហោចណា ស ់មា្នាក ់ ក្នងុ ចណំោម 
៥ នាក់  ធ្លាប់ បានរ ង នូវ អំពើ 
ហងិៃសា ព ីដៃ គ ូស្នៃហា  សមា ជកិ- 
គៃសួារ  សហ ការើ  អ្នក សា្គាល ់គ្នា 
មន្តៃ ីសា ធ រណៈ  និង អ្នក ផៃសៃងៗ 
 ទៀត ខណៈ  ចំនួន នៃះ តៃូវ បាន 
រ កឃើញ កើន ឡើង ក្នុ ងអំឡុង 
ពៃល មាន វិបត្តិ កូ វើដ ១៩ ។

របាយ ការណ៍ របស់ CCHRបាន 
 ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី៦  ខៃធ្នូ  
ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី- 
មៃសិល មិញ ថា សា្ថាន ភាព អំពើ ហិងៃសា 
ទាក់ ទង យៃន ឌ័រ នៅ កម្ពុជា 
បច្ចុបៃបន្ន គឺ មាន ស្តៃី ១ នាក់ ក្នុង 
ចំណោម ៥នា ក់ ធ្លាប់ បានទទួល 
រង អំពើ ហិងៃសា ទាក់ ទង នឹង យៃន ឌ័រ 
ដោយ សំដៅ ដល់ សកម្ម ភាព 
ដៃល ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់ ទៅលើ បុគ្គល 
ដោយ ផ្អៃកលើ  យៃន ឌ័រ របស់ 
ពួក គៃជា ពិសៃ ស បៃឆំង ស្តៃី  ។

របាយ ការ ណ៍ បន្ត ថា  អំពើ- 
ហិងៃសា នៃះ កើត ពី ដៃ គូ ស្នៃហា 
សមា ជិកគៃ ួសារ  សហកា រើ អ្នក- 
សា្គាល ់គ្នា  មន្តៃី សា ធ រណៈ នងិ 
អ្នក ផៃសៃងៗ ទៀត  ដៃល ជា ឫស- 
គល ់នៃ វសិម ភាព យៃន ឌរ័  ការ- 
រំលោភ អំណាច  និង បទ ដ្ឋាន- 
សង្គម ដៃល មាន ល ក្ខ ណៈ  មិន 
អំណោយ ផល ។ អំពើ ហិងៃសា 
លើ ស្តៃ ី មិន តៃវូ បាន កំណត់ ក មៃតិ  
សកម្ម ភាព ចៃបាស ់លាស ់ទៃ  ក្នងុ 
នោះ រមួ មាន  អពំើ ហ ិងៃសា  បៃ ឆងំ 
នឹង ស្តៃី អំពើ ហិងៃសា  ក្នុង គៃួសា រ  
អំពើ ហិងៃសា ផ្លូវភៃទ  ដូច ជា ការ- 
រំលោភ សៃពសន្ថ វៈ ការ បៀត បៀន 
ផ្លូវ ភៃទ  និង ការ រំលោ ភ សៃព- 
សន្ថវៈ ជា កៃមុ(ការ រំលោ ភ បូក) 
និង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ។

ការ រក ឃើញ នៃះ  ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល ដំណើរ ការ យុទ្ធនា ការ  

រយៈ ពៃល ១៦ ថ្ងៃ  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 
២៥  ខៃ វិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី ១០  ខៃ 
ធ្ន ូដើមៃបី បញៃឈប់ អំពើ ហិងៃសា ទាក់- 
ទង នឹង យៃនឌ័រ នៅ កម្ពុជា ។ 
នៅ ចពំោះម ុខ បញ្ហា នៃះ CCHR 
មើល ឃើញ បញ្ហា ដោះសៃ យ- 
ហិងៃសា  លើ  ស្តៃ ីនៅ កម្ពជុា  គឺ ហាក់- 
បីដូ ចជា  គ្មាន បៃសិទ្ធ ភាព ទៃ  
បើទោះបី  កម្ពុ ជា មាន កិច្ច ការ- 
ពារ ជាចៃើ នម ិន ថា តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់
ក៏ ដោយ ។

របាយ ការណ៍ បញ្ជាក់ ថា  «នៅ 
ក្នុង ថ្ងៃ ដ៏ មាន សារៈ សំខា ន់(ថ្ងៃ 
ធ្វើ យុទ្ធ នាកា រ)ទំាង នៃះ  CCHR 
សមូ ជ ំរញុឱៃយ រដ្ឋាភ ិបាល បពំៃញ 
កា តព្វ កិច្ច របស់ ខ្លួន ក្នុងការ- 
លើក កម្ពស់  ការពារ និង គោ រព- 
សិទ្ធិម នុសៃស នៅ ទូទាំង បៃទៃស  
ពិសៃស ចាត់ វិធន ការ  ដើមៃបី ការ- 
ពារ សិ ទ្ធិ សៃី្ត និង លើក កម្ពស់ 
សម ភាព យៃន ឌ័រ »។

លោក សៃ ី ចក់  សុភាព  នាយ-ិ 
កា បៃតិ បត្តិ នៃ មជៃឈ មណ្ឌល- 
សិទ្ធិម នុសៃស កម្ពុជា(CCHR)
បាន ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិលមិ ញ ថា  
លោក សៃ ី  ចង់ ឱៃយ  រដ្ឋា ភិបា ល និ ង  
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ដក់ ចៃញ វិធន- 
ការ ជាក់ លាក់ ណាមួ យ  ដើមៃបី 
លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ ស្តៃី នៅ ក្នុង 
សង្គ ម ដោ យ  បៃើ វិធន ការ ទំាង- 
នៃះ លុប បំបាត់ ការ រើស អើង 
ការ បៃើបៃ ស់ អំពើ ហិងៃសា ទៅ- 
លើ  ស្តៃី គៃប់ រូប ភាព ទាំង អស់ ។

លោកសៃ ី បញ្ជាក ់ថា៖ «យើង 
ដឹង ហើយ ថា បើ និយាយ ពី សិទ្ធ-ិ 
ស្តៃី គឺ មា្នាក់ៗ គ្មាន ការប្ដៃជា្ញា 
ទទួល សា្គាល់ គុណ តម្លៃ ស្តៃ ីទា ល់- 
តៃ សោះ  ជាក់ ស្ដៃង ស្តៃី នៅ តៃ 
បន្ត រង គៃះ ពី អំពើ ហិងៃសា គៃប់ 
ទមៃង់ ឬ គៃប់ រូប ភាព។ ក្នុង 
បរិបទ កូ វើដ ១៩ នៃះ  យើង ឃើញ 
ថា បើ ទោះ បីជា មិន មាន ការ- 
ចង កៃង របា យ កា រណ ៍អ្វ ីឱៃយ បាន 
ចៃបាស់លា ស់  ប៉ុន្ដៃ វា ហាក់ ដូច- 
ជា  មានរ បត់ មួយ គឺ សៃី្ត បន្ថៃម 
ការ បៃឈម នងឹ  អពំើហ ិងៃសា កាន ់

តៃខា្លាំ ង ថៃម ទៀត  ដោយ សារ 
ពួក គត់ ភាគ ចៃើន  តៃូវ មក ធ្វើ 
ការ ងារ នៅ ផ្ទះ ចៃើន ជាង នៅ 
ខាង កៃ» ។

លោក សៃ ី មា៉ាន  ចិនា្តា  អ្នក នំា- 
ពាកៃយ របស់ កៃសួង កិច្ច ការ នារើ  
ពី មៃសិល មិញ  មិន ទាន់ បាន ឆ្លើយ- 
តប នឹង សំណួរ តាម រយៈ សារ- 
អៃឡិច តៃូនិ ក ទៃ ។

តាម រយៈ ការ ស្ទង់ មតិ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៥  របស់ កៃសួង កិច្ច ការ- 
នារើ បាន បងា្ហាញ  ថា ស្តៃ ី ២១ភាគ- 
រយ  តៃូវបាន រាយ ការណ៍ ថា 
ពកួគៃ ធ្លាប ់ រង នវូ អពំើ ហងិៃសា លើ 
រូប រាង កាយ  ឬ ផ្លូវ ភៃទ ពី ដៃគូ  
យា៉ាងហោ ច ម្ដង ។២ ០ភា គរយ 
ទៀត តៃូវបាន រាយ ការណ៍ ថា  
ការរួម ភៃទ លើក ទី១ រប ស់ខ្លួន 
កើត ចៃញ ពី ការ បង្ខិ តបង្ខំ និង 
គំរាមកំ ហៃង។ រើឯ៤ ៩ភា គរយ 
ទៀត  មនិ បាន បៃប ់ទៅ នរ ណា 
មា្នា ក់  អំពី ហិងៃសា ទៃដោយ សារ  
ភាព ភ័យ ខា្លាច ក្នងុ ការ រាយកា រណ៍  
ភាព ខា្មាសអៀន  ឬ  ជឿថា អំពើ 
នៃះ ជា រឿង ធម្មតា៕  

លោក បេក់ សុខុន ពេលបេជំុតាមវីដេអូពីថ្ងេ៧ ធ្ន។ូ រូបថត កៃសួងការបរទៃស

CCHR ៈ មានស្ត្រាខី្ម្រារមា្នាក់ក្នងុ
ចំណោម៥នាក់ធ្លាប់រងអំពើហិ្រាសា

ស្តេរីងគេះដោយអំពើហិងេសាពីថៅកេ កាលពីខេតុលា ឆ្នានំេះ  ។ រូបថត ប៉ូលិស



តពីទំព័រ  ១...អំពាវានាវឱ្យ
អ្នកប្កបមុខរបរអាជីពជាអ្នក-
សារព័ត៌មានទំាងអស់ឱ្យគោរព-
ច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជា
ធរមាននិងគោរពតាមក្ម-
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈក្នងុនាមជា
អ្នកសារពត័៌មាន។ប៉នុ្ត្កស្ងួ
នៅត្សង្កត្ឃើញថាមាន
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួន
តូចនៅត្មិនទាន់គោរពតាម
ការអំពាវនាវនិងការអប់រំ
ណន្ាំរបស់ក្សួងហើយបាន
អនុវត្តប្សចាកពីវិជា្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មានខុសទៅនឹងច្បាប់
នងិឯកសារដល្តម្កល់ទុកនៅ
ក្សួងព័ត៌មាន។
លោកសុភ័ណ្ឌបានព្មាន

ថាបើអ្នកសារព័ត៌មានមួយ-
ចំនួនតូចទាំងនោះនៅត្បន្ត
ធ្វើដោយខសុចប្ាប់នងិបស្-
ចាកពីវិជា្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន
ក្សួងក៏ដូចជាសា្ថាប័នមាន
សមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការតាម-
ផ្លូវច្បាប់ដ្លអាចឈានដល់-
ការផ្អាកឬបញ្ឈប់សា្ថាប័នកុំឱ្យ
មានការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀត។
លើសពីន្ះបើបុគ្គលដ្ល
ប្ព្ឹត្តនៅក្នុងសា្ថាប័នព័ត៌មាន
ណាមួយបានប្ព្ឹត្តខុស
ក្សួងក៏នឹងចាត់វិធានការ
ចពំោះបគុ្គលនោះដោយពនិតិយ្
លើអង្គហ្តុ និងអង្គច្បាប់
ចំពោះករណីនីមួយៗ ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្សួង

ព័ត៌មានកន្លងមកន្ះពិនិត្យ-
មើលឃើញថាសា្ថាប័ននិងអ្នក-
សារព័ត៌មានមួយចំនួនធំបាន
អនុវត្តទៅតាមក្មសីលធម៌
វិជា្ជាជីវៈត្ឹមត្ូវតាមច្បាប់ និង
បទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានបុ៉ន្ត្
ទន្ទមឹគ្នាន្ះក៏មានឃើញអង្គ-
ភាពសា្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មាន
មយួចនំួនតចូនៅត្អនវុត្តផ្ទុយ
ទៅនងឹចប្ាបក់ម្សលីធម៌នងិ

វិជា្ជាជីវៈ ដូច្ន្ះបានជាក្សួង
ជូនដំណឹងន្ះ»។
បើតាមលោកមាសសភុណ័្ឌ

អ្វីដ្លក្សួងសង្ក្តឃើញ
គឺសា្ថាប័នដ្លទើបចាប់ផ្តើម
ប្កបវិជា្ជាជីវៈ និងអង្គភាព
សារព័ត៌មានភាគច្ើនដ្ល
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្ព័ន្ធ
ទំនើប (អនឡាញ)ត្ងត្
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
ប្ឌិតរឿងខុសពីការពិត។
តាមស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍

របស់ក្សួងព័ត៌មានច្ញ
កាលពីថ្ង្ទី៧ ខ្ធ្នូ ឱ្យដឹងថា
ក្នុងអំឡុងព្លដ្លរាជរដ្ឋាភិ-
បាលបានអនុវត្តវិធានការនានា
ដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆាំងនឹងជំងឺកូ-
វីដ១៩មានអ្នកសារព័ត៌មាន
មួយចំនួនតូចមិនបានបំព្ញ
តួនាទីស្បតាមវិជា្ជាជីវៈរបស់-
ខ្លួនធ្វើជាសា្ពានចម្លងក្នុងការ-
ផ្តល់ព័ត៌មានពីប្ជាពលរដ្ឋមក
កាន់រដ្ឋាភិបាលនិងពីរដ្ឋាភិបាល
ទៅកាន់ប្ជាពលរដ្ឋនោះទ្។
បុ៉ន្ត្ប្រជាឆ្លៀតឱកាសប្ស-
ចាកក្មសីលធម៌ផ្សព្វផ្សាយ
ពត័ម៌ានមនិពតិក្លង្បន្លំនាំឱយ្
សាធារណជនយល់ខុសនិង
មានការសង្ស័យលើការអនុវត្ត
ការងាររបស់អាជា្ញាធរមានសមត្ថ-
កិច្ច បង្កឱ្យមានភាពភ័យខ្លាច
ច្បូកច្បល់ រំខនដល់ការ-
អនុវត្តតួនាទីរបស់អាជា្ញាធរមាន-
សមត្ថកិច្ចប៉ះពាល់ដល់សណា្តាប់-
ធា្នាបស់ាធារណៈនងិការបក្ប
អាជីវកម្មរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ។
លើសពីន្ះអ្នកសារព័ត៌មាន
ទាំងនោះបានទទួលយកសំ-
ណូកឬជំរិតទារប្ក់ជាថ្នូរ
នឹងការមិនផ្សព្វផ្សាយ ឬលុប
ព័ត៌មានដ្លជាប្ការមួយ
រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខងផ្ន្ក
វិជា្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដ្លមិនអាចទទួលយកបាន។

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ដដ្ល
បន្តថាដើម្បីលុបបំបាត់ភាព-
អសកម្មរបស់កុ្មអ្នកសារព័ត៌-
មានមួយចំនួនតូចដ្លគ្មាន
វិជា្ជាជីវៈនិងក្នងុករណីបុគ្គលណា
ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហា
ដូចដ្លបានរៀបរាប់ខងលើ
ក្សួងព័ត៌មាន គំទ្ឱ្យបុគ្គល
នោះប្ើបស្់សទិ្ធិរបស់ខ្លនួស្ប
តាមច្បាប់និងស្នើឱ្យអាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់
ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងមក
ក្សួងព័ត៌មានជាមុនឡើយ។
ដោយឡ្កអង្គភាពអ្នកនំា-

ពាកយ្រាជរដ្ឋាភបិាលកាលពថី្ង្
ទី៧ខ្ធ្នូក៏បានច្ញស្ចក្តី-
ថ្ល្ងការណ៍មួយផងដ្រថានា-
រយៈព្លចុងក្យន្ះក៏បាន
សង្កត្ឃើញថាមានជនមយួ-
ចំនួនបានប្ឌិតផ្សព្វផ្សាយ
ព័ត៌មានអកុសលមិនពិតបំពុល
បរិយកាសសង្គមក្នុងគោល-
បំណងធ្វើឱ្យប្ជាពលរដ្ឋច្បូក-
ចប្ល់ស្លន់ស្លាស្តីពីបញ្ហាន្
ការរីករាលដលន្ជំងឺកូវីដ-
១៩។ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
មិនពិតទាំងន្ះធ្វើឡើងក្នុង
ព្លដ្លរាជរដ្ឋាភិបាលសា្ថា-
ប័នជំនាញអាជា្ញាធរមានសមត្ថ-
កិច្ចគ្ប់ជាន់ថា្នាក់ រួមជាមួយ
នងឹបជ្ាពលរដ្ឋទទូាងំបទ្ស្
បាននិងកំពុងសហការគ្នាយ៉ាង
សកម្មសស្ក់សសំ្និងមឺុង-
មាត់បំផុតដើម្បីទប់សា្កាត់និង
បងា្ការការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានៅ
ក្នុងសហគមន៍។
លោកផ្សុីផន អ្នកនាំ-

ពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ថ្ល្ងថា
អង្គភាពពិនិត្យឃើញជនមួយ
ចំនួនបានយកព័ត៌មានដ្ល
ផ្សព្វផ្សាយធម្មតា ប្រជាយក
ទៅផ្សព្វផ្សាយប្ឌិតខុសពី
ការពិត។លោកលើកជាឧទា-
ហរណ៍ដ្លលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី

ហុ៊នស្នប្កាសមិនបិទរាជ-
ធានីភ្នំព្ញឬតំបន់មួយណា
នោះទ្បុ៉ន្ត្មានការផ្សព្វផ្សាយ
បិទជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «សម្ត្ច

នាយករដ្ឋមន្ត្ីនិយយយ៉ាង-
ច្បាស់គ្ន់ត្សម្ត្ចត្ៀម
លខិតិរចួហើយប៉នុ្តវ្ាមិនទាន់
ប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទ្គ្ន់ត្
ត្ៀមទុកនៅព្លដ្លមាន
ហានិភ័យណាមួយកើតឡើង
ហើយគ្ប់គ្ងមិនបានយើង
ប្ើប្ស់លិខិតនោះ»។
បើតាមលោកផ្សុីផន

មានអ្នកដ្លមាននិនា្នាការ
នយោបាយមួយចំនួនបាន
នយិយថារាជរដ្ឋាភបិាលបាន
យកបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ទៅរា-
រាងំឬធ្វើទកុបកុម្នញ្សមាជកិ
អតីតគណបក្សសង្គ្ះជាតិ
ទៅវញិនងិមានការផស្ព្វផស្ាយ
បភំយ័ជាច្ើនពាកព់ន័្ធនងឹជងំឺ
កូវីដ១៩ន្ះខុសពីការពិត
ដ្លធ្វើឱ្យមានការភាន់ច្ឡំ
និងច្បូកច្បល់ក្នុងសង្គម។
លោកប៉្នបូណាប្ធាន

ក្លិបអ្នកកាស្តកម្ពុជាថ្ល្ងថា
អ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទី
យ៉ាងសំខន់ក្នុងការចូលរួម
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការ-
ផស្ព្វផស្ាយពត័ម៌ានពតិឱយ្ពល-

រដ្ឋយល់ដឹងពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-
១៩។បនា្ទាប់ពីពលរដ្ឋទទួល-
បានព័ត៌មានពិតហើយពួកគ្
នឹងច្ះការពារខ្លួនកុំឱ្យមាន
ការឆ្លងពីជំងឺន្ះ។មួយវិញ-
ទៀតអ្នកសារព័ត៌មានគួរធ្វើ-
យ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ពតិដើមបី្កុំឱយ្ពលរដ្ឋមានភាព-
ចលាចលនិងភ័យខ្លាច។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើអ្នក-

សារព័ត៌មានឬអ្នកល្ងហ្វស្-
បុ៊កបង្ហាះព័ត៌មានខុសពីការ-
ពិតហើយធ្វើឱ្យពលរដ្ឋមាន-
ការយល់ច្ឡំ និងសង្គមមាន-
ការច្បូកច្បល់ខ្ញុំយល់ថា
ជាកំហសុមយួដធ៏ំដល្យើង
ទាំងអស់គ្នាគួរត្ពិចារណា
ឡើងវិញ។ក្នុងន័យន្ះស្ចក្តី
ថ្លង្ការណ៍របស់ក្សួងព័ត៌មាន
និងអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលព្យួបារម្ភពកីារ
គ្ប់គ្ងជំងឺកូវីដ១៩ដោយ
ផ្តើមច្ញពីការផ្សាយព័ត៌មាន
មិនពិតន្ះ»។លោកយល់ថា
សម្ប់អ្នកកាស្តអាជីព
មនិមានអ្វីជាបញ្ហាទ្ប៉នុ្តម្ាន
អ្នកប្កបវិជា្ជាជីវៈអ្នកសារពត័-៌
មានមយួចនំនួបានអះអាងខ្លនួ
ជាអ្នកកាស្តនោះត្ងត្ផ្សព្វ-
ផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឱ្យមានការ-
ច្បូកច្បល់ក្នុងសង្គម»៕
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តពីទំព័រ ៣...បរិយកាស
សន្តិភាពនិងសន្តិសុខដ្ល
មានសារៈសំខន់សម្ប់ការ-
អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
របស់ប្ទ្សជាតិ។ន្ះជា
ការលើកឡើងរបស់លោក
ប្ក់សុខុន។
លោកបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំក្នុង-
ការបង្កើនចំនួនស្ត្ីទៅក្នុងជួរ
មន្ត្ីរាជការដោយនៅក្នុងឆា្នាំ
២០២០ន្ះមន្ត្ីរាជការជាស្ត្ី
មានចំនួន៤១ភាគរយហើយ
ចំនួនន្ះកំពុងកើនឡើងក្នងុតួ-

នាទីជាអ្នកដឹកនំានិងក្នងុមុខ-
តំណ្ងជាអ្នកធ្វើការសម្ច-
ចិត្ត។បច្ចុប្បន្នន្ះស្ត្ីកម្ពុជា
ទទួលបាននូវការគំទ្និងការ-
គំពារសង្គមកាន់ត្ប្សើរ-
ឡើងតាមរយៈការជំរុញឱ្យ
ទទួលបានការថ្រក្សាសុខ-
ភាពការការពារផ្ន្កច្បាប់និង
យុត្តិធម៌ប្ឆាំងនឹងអំពើហិង្សា
ការជួញដូរមនុស្សនិងការក្ង-
ប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ។
លោកបានបន្ថ្មថាលើស-

ពីន្ះទៀត រដ្ឋាភិបាលក៏បាន
គំទ្និងគំពារស្ត្ីលើផ្ន្ក

ស្ដ្ឋកិច្ចដូចជាតាមរយៈការ-
ពង្កីឥណទានសមប្់សហ-
គ្សធុនតូចបំផុត តូច និង
មធ្យមដ្លមានចំនួន៦១ភាគ-
រយគ្ប់គ្ងដោយស្ត្ី។ការ
ចលូរមួរបស់ស្ត្ីក្នងុការថ្រកស្ា
សន្តិភាពក៏ជាជ្ុងមួយផ្ស្ង
ទៀតន្ការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់
កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការ-
ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្ី។
លោកប្ក់ សុខុនបាន

បញ្ជាក់ថា៖ «ចាប់តាំងពីឆា្នាំ
២០០៦កម្ពជុាបានបញ្ជនូកង-
រក្សាសន្តិភាពជាស្ត្ីចំនួន

៤១៩នាក់ក្នុងចំណោមកង-
រក្សាសន្តិភាពសរុប៧១២៣
នាកទ់ៅកាន់បស្កកម្មថ្រកស្ា
សន្តិភាពរបស់អង្គការសហ-
បជ្ាជាតិនៅក្នងុបទ្ស្ចនំនួ
៩។ឆា្នាំន្ះស្ត្ីចំនួន៩២នាក់
ក្នុងចំណោមកងរក្សាសន្តិភាព
កម្ពុជាចំនួន៧៨១នាក់កំពុង
បំព្ញប្សកកម្មថ្រក្សាសន្តិ-
ភាពនៅ៥ប្ទ្ស»។
ប្ទ្សកម្ពុជាបានជាប់-

ចំណាត់ថា្នាក់ល្ខ២នៅក្នុង
ចំណោមប្ទ្សអាសា៊ានបនា្ទាប់
ពីបទ្ស្ឥណ្ឌូនស្ុីនងិជាប-់
ចំណាត់ថា្នាក់ល្ខ១៧ក្នុង
ពិភពលោក ដ្លបានបញ្ជូន
កងទ័ពជាស្ត្ីចូលរួមប្តិបត្តិ-

ការថ្រក្សាសន្តិភាពរបស់
អង្គការសហប្ជាជាតិ។ន្ះ
បើតាមលោកប្ក់សុខុន។
លោកស្ីPaulineTame-

sisអ្នកសម្បសម្ួលរបស់
អង្គការសហប្ជាជាតិប្ចាំ-
កម្ពុជាបានថ្ល្ងតាមអុីម្ល
កាលពីម្សិលមិញថាអង្គការ-
សហបជ្ាជាតិលើកទកឹចតិ្តឱយ្
រដ្ឋាភិបាលនានាយកស្ត្ី និង
ក្ម្ងស្ីជាស្នូលន្កិច្ចប្ឹង-
ប្ងរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ប្កបដោយចីរភាពការសាង
សន្តភិាពនងិការសា្ដារឡើងវញិ
ពីកវូដី១៩។ទាងំន្ះចាប់ផ្ដើម
ដោយការកំណត់យកស្ត្ីជា
ថា្នាក់ដកឹនាំមានតណំាងស្មើគ្នា

និងមានអំណាចក្នងុការសម្ច-
ចិត្តដូចគ្នា។
លោកសី្មានប្សាសន៍

ដចូ្ន្ះថា៖«ការការពារនងិការ-
ពង្កីសទិ្ធិក្នងុការចលូរមួរបស់
ស្ត្ីក្នងុកចិ្ចការសាធារណៈមាន
សារៈសំខន់ណាស់ក្នុងការ-
កំណត់ភាពធន់នាព្លអនា-
គត។ភាពស្មើគ្នាផ្ន្កយ្នឌ័រ
និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្ីមានសារៈ-
សំខន់ណាស់ក្នុងការឆ្លងកាត់
ការរាតត្បាតសកលនះ្ទាំង-
អស់គ្នា ការសា្ដារឡើងវិញកាន់
ត្ឆាប់រហស័ការកសាងអនា-
គតមួយដ្លកាន់ត្មានសន្ត-ិ
ភាពនងិកាន់ត្បស្ើរសមប្់
មនុស្សគ្ប់រូប»៕

តពីទំព័រ ២...អ្នកដ្លប្ព្ឹត្ត
បទល្មើសទ្ង់ទ្យតូចដ្ល
ណ្នាំហើយប៉ុន្ដ្មិនបញ្ឈប់
សមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការអនុវត្ដច្បាប់»។
របាយការណ៍កិច្ចប្ជុំបងា្ហាញ

ថាគណៈកម្មការន្ះនឹងបន្តធ្វើ
ការអបរ់ំផស្ព្វផស្ាយចប្ាប់បទដ្ឋាន
គតិយុត្ត បទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹង
ធនធានធម្មជាតិទៅដល់ប្ជា-
ពលរដ្ឋ។គណៈកម្មការន្ះនឹង
បន្តពង្ឹងយន្តការថា្នាក់រាជធានី-
ខ្ត្តប្ើប្ស់កមា្លាំងសរុបរបស់
គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាល
រាជធានី-ខ្ត្តស្ុកក្ុងខណ្ឌ
ដើម្បីធ្វើការទប់សា្កាត់និងបង្ក្ប
ការកាប់ព្ឈើការដកឹឈើការ-
នាំច្ញឈើខុសច្បាប់ការចាប់
សត្វព្ការនំាច្ញសត្វព្ខុស-
ច្បាប់ការកាប់រានទន្ទន្យកដីរដ្ឋ
និងការរុករករ៉្ដោយខុសច្បាប់។
លោកគ្ើងតុលាសកម្មជន

ការពារព្ឈើក្នុងខ្ត្តមណ្ឌល-
គិរីសង្កត្ឃើញផ្ទយុពីការលើក-
ឡើងខងលើនងិបានអះអាងថា
សកម្មភាពបទល្មើសកាប់ពឈ្ើ
នៅត្កំពុងកើតមានច្ើនឡើង
ដោយសារត្ពលរដ្ឋគ្មានការងារ
ធ្វើ។«សមប្ខ់្ញុនំងិបជ្ាពលរដ្ឋ
មើលឃើញថាបទល្មើសព្ឈើ
គ្មានការថយចុះទ្គឺមានត្កើន។
បទល្មើសកើតឡើងបច្ចុបប្ន្នកើត
មានជារូបភាពជាឈ្មួញចុះមក
ប្មូលទិញឈើពីពលរដ្ឋស្ប-
ព្លពលរដ្ឋកំពុងខ្វះការងារ
ជពំាក់លយុធនាគរទើបពកួគត់
ធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើ»។
បើតាមលោកតុលាបច្ចុប្បន្ន

ក្នុងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី ជនល្មើស
លចួចលូកាប់ឈើនងិដកឹឈើត្
ព្លយប់ប៉ុណោ្ណោះដោយក្នុង១
យប់ៗ អាចមានឡានដឹកឈើចាប់-
ពី៥ទៅ១០ឡានកុងតឺន័រហើយ
ក្នុង១ឡានៗ អាចផ្ទុកឈើបាន
ជាមធ្យម៣ម៉្ត្គុប៕

អាខោនហ្វេស បុ៊ក  ដេល កេសួង ថា   ផេសាយ ព័ត៌មាន មិន ពិត  ។ រូបថតAKP

មន្ត្រ៖ី បច្ចបុ្របន្ន...

លោក ប្រក់ សុខុន៖ កម្ពជុាប្ដ្រជា...

ក្រសួង ព្រមាន ចាត់ ការ តាម ច្របាប់ អ្នក បន្ត ...
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វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ នៃ កៃសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម  បាននិងកំពុង ចុះ ពិនិតៃយ  និង 
អង្កៃត ជា សម្ងាត ់នៅ តាម ទផីៃសារនងិ ឱសថ- 
ស្ថាន នានា នៅតាម បណ្តា ខៃត្ដ ចំពោះ ការ- 
លក់ អាល់ កុល  និង ជៃល លាង ដៃ សម្លាប់ 
មៃរោគ  ដើមៃប ីស្វៃងរក បៃភព  ឬ ទតីាងំ  ដៃល 
ជន ខលិ ខចូ លក ់កៃង បន្ល ំផលតិផល ក្លៃង- 
កា្លាយ  ក្នងុ អឡំងុពៃល កម្ពជុា កពំងុ បៃយទុ្ធ- 
បៃឆំង នឹង ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្នុង សហគមន៍។

លោក  ផាន  អូន  អគ្គនា យក នៃ អគ្គនា- 
យក ដា្ឋាន ការពារ អ្នក បៃើ បៃស់ កិច្ច ការ- 
បៃកួត បៃជៃង  និង បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្លំ 
(ក.ប.ប.) នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា  សៃប ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា កំពុង 
បៃយទុ្ធ បៃ ឆងំនងឹការ រកី រាល ដាលនៃ ជងំ-ឺ 
កវូដី ១៩  ការ ចុះ អនវុត្ដ ចៃបាប ់របស ់មនៃ្ត ីមន 
សមត្ថ កិច្ច  ក៏មិន អាច ធ្វើការ បៃមូល ផ្ដុំគ្នា 
ដៃរ។  ដចូ្នៃះ ការចុះ ពនិតិៃយ  នងិ អង្កៃត  គ ឺតៃវូ 
ធ្វើ ជា សម្ងាត់ វិញ។

លោក អគ្គនាយក  ថ្លៃង ថា  ការ សុើប- 
អង្កៃត ជាសម្ងាត់ នៃះគឺ មនៃ្ដី ជំនាញ នៃ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន  ក.ប.ប. បាន ចុះ ទៅ ទញិ អាល ់កលុ   
មក ពិនិតៃយ  និង ពិសោធមើល លើ គុណ ភាព  
របស់ ផលិត ផល  ដៃល បាន ដាក់ លក់ នៅ- 
លើ ទផីៃសារ ដោយ មនិ ឱៃយ អ្នកលក ់ដងឹ ឡើយ។  
នៅ ពៃល ពនិតិៃយ ឃើញ  ថា អាល ់កលុ  ឬ ជៃល 
លាងដៃ នោះ មន សរធាតុ មៃតា ណុល  
ឬលក់ ផលិត ផល ក្លៃង កា្លាយ  ទើប សមត្ថ- 
កិច្ច ចុះ ទៅ អនុ វត្ត វិធាន ការ ចៃបាប់ តៃម្ដង។ 

លោក បានថ្លៃង ថា ៖«កាល ពីសបា្ដាហ៍- 
មុន  មនៃ្ដី ជំនាញ របស់ យើង បាន ចុះ ទៅ 
ទិញ អាល់ កុល  និង ជៃល លាង ដៃ  ចំនួន 
១៩ បៃភៃទ [នៅ ភ្នំពៃញ] មក ពិនិតៃយ។  ប៉ុន្ដៃ 

យើង មនិ ទាន ់រក ឃើញ ភាព មនិ បៃកៃត ីទៃ។  
យើង នៅតៃ បន្ត ការ ពិនិតៃយ ជា សម្ងាត់ បៃប 
នៃះ  ទៀត  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មន ការលក់ កៃង បន្លំ ធ្វើ  - 
ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ ភាព បៃជា ពល រដ្ឋ» ។

បើ តាម លោក ផាន អូន  អំឡុង ពៃល នៃ 
ការ រកី រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ក្នងុ ពៃតឹ្ដ ិការណ ៍ 
សហ គមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា នៃះ  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន  
ក.ប.ប.  មនិ ទាន ់រក ឃើញ ភាព មនិ បៃកៃត ី 
ឬ ការលក់ អាល់ កុល  និង ជៃលលាង ដៃ  
ក្លៃង កា្លាយ កើត មន ឡើង ទៃ។  

លោក ថ្លៃង ថា  វធិ ីសសៃ្ដ ចុះ ពនិតិៃយ គណុ- 
ភាព អាល់កុល  និង ជៃលលាង ដៃ នៅ លើ 
ទីផៃសារ  និង ឱស ថស្ថាន នានា ជាសម្ងាត់ 
បៃប នៃះ  គឺ ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មន ការភា្ញាក់ ផ្អើល 
ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ  និង កាត់ បន្ថយ ការ- 
បៃមូល ផ្ដុំ របស់ មនៃ្តី មន សមត្ថ កិច្ច។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង ក៏បាន តៃៀម រួច- 
ហើយ ដៃរ  បើ កាល ណ ពនិតិៃយ ឃើញ អាល-់ 
កុល ក្លៃង កា្លាយ  យើង នឹង ចុះ ទៅ អនុវត្ដ 
ចៃបាប់ តៃ ម្ដង» ។ 

បើ តាម របាយ ការណ៍ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន  
ក.ប.ប.  ចាប់ តាំងពី ខៃមីនា  រហូត មក ទល់ 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ  បាន ចុះ- 
តៃួត ពិនិតៃយ គុណ ភាព អាល់ កុល នៅ តាម- 
ឱសថ ស្ថាន នានា តាម បណ្តា ខៃត្ត-កៃុង។ 
ក្នុង បៃតិបត្តិការ នោះ  សមត្ថកិច្ច បាន រឹប- 
អសូ យក មក កម្ទៃច ចោល អាល ់កលុ ក្លៃង- 
កា្លាយ ចំនួន  ៩៤តោន  និង មន សំណុំរឿង 
មួយ ចំនួន តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ តុលាការ។

អគ្គ នាយក ដា្ឋាន  ក.ប.ប. បញ្ជាក ់ថា  មន្តៃ ី 
ក.ប.ប.គៃប់ សខា តាម បណ្តា រាជ ធានី - 
ខៃត្ដ ក្នុងពៃល ចុះ តៃួតពិនិតៃយ  បាន ណៃ នាំ  
នងិ សណំមូពរ ដល ់អាជវីករ កុ ំឆ្លៀត ឱកាស 
លក់ កៃង បន្ល ំផលិតផល អាល់កុល  សមៃប់  
លាង សម្អាត ដៃ  ដោយ កិបកៃង យក ផល- 
ចំណៃញ ហួស ហៃតុ។ ក.ប.ប.  ក៏បាន អំ-
ពាវ  នាវ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ កុ ំទញិ ផលតិផល 
អាល់កុល  ដៃល គ្មាន ស្លាក សញ្ញា  និង បៃ- 
ភព ចៃបាស់លាស់ នាំ ឱៃយ ប៉ះពាល់ សុខភាព 
និង អាយុ ជីវិត៕

 ឃុ ត  សុភ ចរិយា 

កំ ពង់ស្ពឺៈ  ពៃះ សងៃឃ ជា ចៃើន អង្គ  
កពំងុ បន្ត គៃច ពៃះកាយ  ព ីការ ចាប ់ផៃសឹក  
របស ់គណ ៈធម្ម សភា ស ងៃឃ ខៃត្ត កពំង-់ 
ស្ព ឺ បនា្ទាប ់ព ីអាជា្ញា ធរ ខៃត្ត បាន រក ឃើញ 
ថា   ពៃះសងៃឃ ទាងំ នោះ  បាន ចលូរមួ នៅ 
ក្នុង ចលនា ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ពៃ រដ្ឋ  
ក្នងុ តបំន ់ឧទៃយាន ជាត ិគរិ ីរមៃយ តាម រយៈ 
ការ សង សង់ អាសៃម ដោយ ខុស ចៃបាប់ ។  

  ពៃះ តៃជ គុណ  នូ   ជិន   ពៃះ អនុ គុណ 
សៃុក ភ្នំសៃួច  មន សងៃឃ ដីកា បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥  ខៃ 
វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កពំង-់ 
ស្ពឺ  បាន ចុះ អនុវត្ត វិធាន ការ រដ្ឋបាល  
រុះរី អាសៃម មួយ ចំនួន   ដៃល បាន 
សងសង់ ដោយ ខុស ចៃបាប់ នៅ ក្នុង 

តបំន ់ឧទៃយាន ជាត ិគរិ ីរមៃយ ។  អាសៃម ទាងំ 
នោះ  តៃវូបាន សង សង ់ដោយ ពៃះសងៃឃ 
១កៃុម មន គ្នា ១៦ អង្គ  មកពី តាម 
បណ្តា វត្ត ផៃសៃងៗ ក្នងុ សៃកុ ភ្នសំៃចួ   ដៃល 
ដឹក នាំ ដោយ ពៃះ តៃជ គុណ  សំ  ណន  
អតីត មន្តៃី សងៃឃ នៃ មណ្ឌល វបៃបធម៌ 
សស នា ពៃះពទុ្ធ ដៃល មន ទ ីតាងំ ក្នងុ 
តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ គិរី រមៃយ ។   

  បនា្ទាប់ ពី រក ឃើញ ថា   អាសៃម ទាំង- 
នោះ សងសង់ ដោយ គ្មាន ចៃបាប់ អនុ-
ញ្ញាត ព ីអាជា្ញា ធរ ពាកព័់ន្ធ ណ មួយ នោះ  
ទើប អាជា្ញាធរ ខៃត្ត តាម រយៈ មន្ទរី ធម្មការ 
និង សសនា ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  បាន ធ្វើ 
លខិតិ ស្នើ សុ ំទៅ គណៈ ធម្ម សភា សងៃឃ 
ខៃត្ត កពំង់ ស្ពឺ  ដើមៃប ីចាត ់វធិាន ការ តាម 
ធម្ម វិន័យ ពៃះ ពុទ្ធ សសនា ។   

 ពៃះ តៃជ គណុ   ន ូ ជនិ  មន សងៃឃដកីា  

ថា ៖ « តាម រយៈ សងៃឃ បៃកាស  គណៈ- 
ធម្មសភា សងៃឃ ខៃត្ត រមួ ទំាង អាតា្មា  បាន 
ចុះទៅ ផៃសឹក ពៃះសងៃឃ ៥ អង្គ ។   ចំណៃក 
ពៃះ តៃជ គុណ  សំ ណ ន   និង ពៃះ សងៃឃ 
១០ អង្គ ផៃសៃង ទៀត  បាន និមន្ត គៃច 
ពៃះកាយ បាត់ ទៅ » ។  

 ជុវំញិ ករណ ីនៃះ   ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច 
ទាក់ ទង  ស្នើ សំុ ការ សៃយ បំភ្ល ឺពី ពៃះ តៃជ- 
គុណ  សំ ណន  បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃធ្ន ូ។ 

  ពៃះ តៃជគុណ   នូ  ជិន  បានបន្តថា  
ករណ ីមន ពៃះសងៃឃ ចលូទៅ សង សង ់
អាសៃម ក្នុង តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ គិរី រមៃយ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ នៃះ បណ្តាល មក ពី 
ពៃះសងៃឃ ទាំង នោះ   ចាញ់ បោ ក ការ- 
ញុះញង់  របស់ ឈ្មួញ ខិល ខូច  ដៃល 
មន បំណង រំលោភ បំពាន ដី រដ្ឋ ក្នុង 
តបំន ់នៃះ  ដោយ បៃើ បៃស ់« ពៃះ សងៃឃ 

ជា ខៃល » ។ 
 លោក   វុី   សំណង  អភិបាល ខៃត្ត 

កំពង់ស្ពឺ  នៅ ថ្ងៃទី ៧ ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  
បាន ថ្លៃង បៃប ់ កាសៃត ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ឱៃយ 
ដឹង ថា  តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ គិរី រមៃយ  មន 
វត្ត ចនំនួ ២  នងិ   មណ្ឌល វបៃបធម ៌ពៃះពទុ្ធ 
សស នា ចំនួន ១កន្លៃង   សមៃប់ ឱៃយ 
បៃជា ពទុ្ធ បរ ិស ័ទ ក្នងុ តបំន ់នោះ រ ួម ទាងំ 
អ្នក ដំណើរ មក ពី ទីជិត ឆ្ងាយ ចូល ទៅ 
បៃរព្ធ ពធិ ីគោរព បជូា តាម បៃពៃ ណ ីនងិ 
សសនា ។  លើស ព ីនៃះ  ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ 
មន វត្ត ចំនួន ជាង ៣០០ កន្លៃង  និង  
មណ្ឌល វិបសៃស នា  ចំនួន ២៦ កន្លៃង ។  

 លោក សណំង   បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ «ខ្ញុ ំ
ជឿ ថា មន មៃខៃយល ់មកព ីកៃ  ចលូ មក 
ចលនា ឱៃយ ពលរដ្ឋ  នងិ ពៃះសងៃឃ ក្នងុត-ំ 
បន់ នោះ ឱៃយ ចូល ទន្ទៃន ដី ឧទៃយាន ជាតិ 

គរិ ីរមៃយ តាម រយៈ ការ សង ់អាសៃម ។  ប៉នុ្តៃ 
លៃបិច កល ពួក គៃតៃវូ បាន សមត្ថ កិច្ច យើង  
ដឹង  និង បង្កៃប បាន ទាន់ ពៃល វៃលា»   ។    

 បើ តាម លោក សំណង  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ២ ឆ្នាំ  ចុង កៃយ នៃះ  អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  បាន ធ្វើការ បង្កៃប  និង 
របឹអសូ ដពីៃ ជាង ៦០០ ហកិតា   ព ីកៃមុ 
ឈ្មួញ និង បៃជា ពល រដ្ឋ ឱកាស និយម 
មយួ ចនំនួ  ដៃល បាន កាប់  នងិ ឈសូ- 
ឆយ ទន្ទៃន យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ខុស- 
ចៃបាប់   មក ដាក់ ជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « អាជា្ញា ធរ យើង នងឹ 
មនិ បន្ធ ូរដៃ ក្នងុ ការ សៃវជៃវ នងិ បង្កៃប 
រាល ់បទល្មើស នោះ ឡើយ  ពសិៃស បទ- 
ល្មើស ពាក់ ព័ន្ធ ការ កាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ 
របស់ រដ្ឋ ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ឯក ជន   និង 
បទល្មើស ធនធាន ធម្ម ជាតិ » ៕ 

មន្ត្រជំីនាញចុះអង្ក្រតជាសម្ងាត់តាមទីផ្រសារឱសថស្ថាន
ដើម្របីស្វ្រងរកអាល់កុលនិងជ្រលលាងដ្រក្ល្រងក្លាយ

ព្រះសង្រឃ៥អង្គត្រវូបានចាប់ផ្រសឹកនិងច្រើនអង្គទៀតគ្រចខ្លនួព្រះទន្ទ្រនកន់កប់ដីឧទ្រយានជាតិ

មន្តេជំីនាញពិនិតេយអាល់កុល ដេលរឹ បអូសបាន កាលពីថ្ងេទី៨ មេសា នៅភ្នពំេញ។ រូបថត កបប

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋ សភា ជាតិ កម្ពុជា 
នៅ ក្នុ ងឆ្នាំ ២០ ២០ នៃះ អ នុ ម័ត 
ចៃបាប់ បាន ចំនួន ៣៦  សមៃប់ 
បមៃើដល់ ផលបៃយោ ជ ន៍ និង  
សៃចក្តី តៃូ វការ ជាក់ ស្តៃងរបស់ 
បៃទៃស នងិ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ដៃល 
ចៃើន ជាង កា លពី ឆ្នាំ ២ ០១ ៩ 
ដៃ ល មន តៃឹ ម តៃ  ៣២  ខ ណៈ 
អ្ន ក វិ ភា គបា ន ស្វា គមន៍ ការ- 
អនុម័តនៃះ  តៃ បាន លើក ឡើង 
ថា ម ន ចៃបាប់ ខ្លះ មិន តៃវូ បា ន    
យ ក ម ក អនុ វ ត្ត ពៃញ លៃ ញ ទៃ។  

លោ ក  ឡៃ ង  ប៉ៃង ឡុង  អគ្គ- 
លៃខាធិការរដ្ឋ សភា បៃប់ភ្នពំៃញ - 
ប៉ុស្តិ៍  ពីមៃសិ លមិ ញ  ថា   ចៃបាប់ ទាំង 
៣៦ នៃះ តៃ ូវ បាន   ស្នើឡើ ង ដោយ 
រាជ រដា្ឋា ភបិា ល កម្ពជុា ឱៃយ រដ្ឋ សភា  
អនុ ម័ត ដើមៃបីយក ទៅ បៃើ បៃស់ 
ក្នុង ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង  ហើយ 
ចំនួន នៃះ បើ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ មុន 
គឺលើ សគ្នា  បន្តិច បន្តួច ។ 

លោក  ឡៃង  ប៉ៃង ឡងុ  ពនៃយល ់
ថា  ការ អនុ ម័ ត ចៃបាប់ របស់ រ ដ្ឋ- 
ស ភា  នាពៃល ក ន្ល ងមក ក៏ដូច ជា 
បច្ច ុបៃបន្ន នៃះគ ឺ សមៃប ់បមៃើដល ់ 
សៃ ចក្តីតៃូ វការ  ចាំបា ច់ ក្នុង បៃ- 
ទៃស ទៅ តា មស្ថា នភាព ជាក់ ស្តៃង ។ 
មន ចៃបាប់ ខ្លះបាន អ នុម័ ត  ប៉ុន្តៃ 
មិន ទាន់ បាន អនុវត្ត  ទៃ  ដូច ជា 
ចៃបាប់ ដាក់បៃទៃសក្នងុ គៃអា សន្ន 
ជា ដើម  ហើយក៏ មិន ដឹង ពៃល- 
ណ តៃូវ អនុ វត្ត ដៃ រ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«នៅ 
ពៃលនៃះ  រដ្ឋស ភា បាន អនុ ម័ត 
ចៃបាប់ អស់  មិន មន នៅ សៃស- 
សល់ ទៀត ទៃ  ប៉ុន្តៃ បើ មន ការ- 
ស្នើឡើ ង ពី រ ដា្ឋាភិ បាល ខាង មុខ 
ទៀត  រដ្ឋស ភា នងឹ បន្ត ពនិតិៃយ  នងិ 

ធ្វើ ការ អនុ ម័ត បន្ថៃម ទៀត» ។
បើតា ម លោក  ឡៃង  ប៉ៃង ឡុង  

តំាង ពី ឆ្នា១ំ៩៩៣ មក កម្ពជុា មនិ 
ទាន ់មន ចៃបា បគ់ៃបគ់ៃ នទ់ៃ  ប៉នុ្តៃ 
កៃយ មក រដ្ឋសភា បាន អន ុមត័ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដូចជា  ចៃបាប់លៃបៃង  
ពាណជិ្ជ កម្ម តៃវូបាន បង្កើត តាងំ- 
ពី យូ រ ប៉ុន្តៃ រដ្ឋស ភា ទើប តៃ អនុ- 
ម័ត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ២០២០  នៃះ។ 

លោក ឯម  សុវណ្ណារា៉ា អ្នក- 
វិភាគ បញ្ហា នយោបា យ និង សង្គម 
បាន ស្វា គមន៍ ការអ នុម័ត ចៃបាប់ 
បាន ចៃើនបៃបនៃះ ក៏បុ៉ន្តៃលោ ក 
បានលើកឡើងថា មនចៃបាប់ 
មួយចំនួន ដៃល រដ្ឋស ភា អនុម័ត  
នាពៃលកន្ល ងមក គឺមិន  តៃូវបាន 
យកម កអ នុ វត្ត ឱៃយមន សុកៃឹត- 
ភាព  និង ពៃញលៃ ញ នោះទៃ ។

 លោក ថា៖«យើង មើល ស្ថាន- 
ភាព ទូទៅ នៃ ចៃបាប់រដ្ឋធ ម្មនុ ញ្ញ  
មន គោ លកា រណ ៍ខ្លះ នងិ មតៃ 
ខ្លះ មិនតៃូវ បាន អនុវ ត្ត ពៃញ- 
លៃញ   ដូច ជា ម តៃ ១នៃ ការធ្វើ- 
សមជជា តិ  ដៃល រហូតមក  
ដល់ពៃ លនៃះ  យើង  មិន ទាន់ បាន 
ធ្វើ ស មជ ម្តង ណ មួយ  នោះទៃ  
ចំណុច មួយ ទៀត ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង   
យន្តការ ចៃបាប់ ដៃល មន ការ- 
ពៃមពៃៀង  លើក ត ិកាសញ្ញា អន្តរ- 
ជាត ិ លក្ខខណ្ឌ ស្តពី ីសទិ្ធមិន ុសៃស 
កម្ពុជា យើង  ក៏ មិនទាន់ អនុវត្ត 
ឱៃយបាន ពៃ ញ លៃញ ដៃរ»។

បើតាម លោក ឯម  សុវណ្ណារា៉ា  
មនចៃបាប់ មួយចំនួ នទៀត  តៃវូ បាន  
រដ្ឋសភា អនុម័តតាម ការស្នើ ឡើង 
ពីរដា្ឋាភិបាល ដៃលមិន ឆ្លើយតប 
ទៅនឹង សៃចក្តតីៃវូការ របស់ ព ល- 
រដ្ឋ  ប៉នុ្តៃ ឆ្លើយតប ទៅ នងឹ សៃចក្ត-ី 
តៃូវ ការ របស់ អ្នក នយោ បាយ   ឬ 
បុគ្គល ចៃើនជា ង៕

ឆ្នានំ្រះរដ្ឋសភាអនុម័តច្របាប់បាន
៣៦ដើម្របីឆ្លើយតបតាមតម្រវូករ



តពីទំព័រ១...នៅយប់ថ្ងៃទី៧
ខៃធ្នូលោកហុ៊នសៃនបានផ្តល់ជា
យោបល់ទៅដល់គណៈកម្មការ
បៃឆាងំកវូដី១៩ទាក់ទងនងឹការ
ផ្តល់អាទិភាពសមៃប់អ្នកដៃល
មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគៃដៃល
តៃវូធ្វើការផ្តល់វ៉ាក់សំាងក្នងុដំណាក់-
កាលដបំងូ។ក្នងុសារជាសឡំៃង
លោកហុ៊នសៃនបានមានបៃសា-
សន៍ថា ៖ «ខ្ញុំគៃន់តៃលើកជា
យោបល់ថាក្នងុ១លានដូសដៃល
យើងគៃងនឹងទិញក្នុងជំហាន-
ដំបូងនៃះអ្នកដៃលតៃូវបានមុន-
គៃគឺសំដៅលើគៃពូៃទៃយពៃះអ្នក-
ទាំងនោះជាអ្នកដៃលបៃឈមជា-
មួយនឹងគៃះថា្នាក់ជួរមុខតៃម្តង»។
លោកបន្តថា៖«បន្ទាប់មកយើង

តៃូវផ្តល់ទៅឱៃយគៃូបងៃៀនរបស់
យើងដៃលមានបៃមាណជា១២
ឬ១៣មឺុននក់ឱៃយកមា្លាងំបៃដាប់-
អាវុធដៃលរួមមានកងទ័ពមាន
អាវុធហត្ថមាននគរបាលមានមន្តៃី
ពន្ធនគារជាដើមដៃលអ្នកទាំង-
នៃះតៃវូបៃឈមជាមួយនឹងហានិ-
ភ័យខ្ពស់»។លោកនយករដ្ឋ-
មនៃ្តីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នក-
ដៃលទទួលបន្ទាប់មានមនៃ្តីយុត្តិ-
ធម៌ដចូជាខាងពៃឈើជលផល
បរិសា្ថានមនៃ្តីតុលាការមានចៅ-
កៃមពៃះរាជអាជា្ញានិងមៃធាវី
ដៃលពួកគាត់ទាំងអស់តៃូវជួប

មនសុៃសចៃើន។ជាការគតិតៃសួៗ
របស់លោកគឺអស់បៃហៃលជា
៤០មុឺនដូសនៅសល់បៃហៃល
១០មុឺនដូសទៀតកៃសួងនឹង
សមៃចហើយជំហានបន្ទាប់
លោកនឹងឈានទៅដំណាក់-
កាលទី២ដោយមានការស្នើសុំ
ជំនួយឬក៏ទិញបន្ថៃម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើងនឹង

គិតបន្តទៀតថាតើតៃូវចាក់នៅ
តំបន់ណាមុនតំបន់ណាកៃយ
ដូចជាអាចសំដៅដល់និសៃសិតដៃល
រៀននៅតាមបណា្តាមហាវិទៃយាល័យ
ទំាងរដ្ឋ និងឯកជនហើយអ្នក-
ដៃលរៀននៅតាមសាលាបណ្តុះ-
បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ ឬឆ្ពោះទៅរក
កម្មករសណំង់ឬកម្មករដទៃទៀត
នៅតាមទីកៃុងទីបៃជុំជនដៃល
អាចទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់ថៃម-
ទៀតដៃលយើងនឹងធ្វើការពិភា-
កៃសាគា្នាបន្តទៀត»។ជាមួយគា្នា
នៃះដៃរលោកជានយករដ្ឋមនៃ្តី
ក៏បានលើកឡើងផងដៃរពីការ-
សាងសង់ឃ្លាំងសមៃប់ស្តុកទុក
វ៉ាកសំ់ាងដៃលនៅក្នងុកន្លៃងស្តកុ
ទកុនោះអាចទកុក្នងុកមៃតិដៃល
មានសីតុណ្ហភាពរហូតទៅដល់
៨០អងៃសាកៃមសូនៃយ (-៨០)
បុ៉ន្តៃក៏មានក្នងុកមៃតិ-៤០ឬ-៣០
អងៃសាដៃរ ប៉ុន្តៃកមៃិតអតិបរមាគឺ
បានទៅដល់-៨០អងៃសាឯណោះ។

លោកបន្តថា៖«អី៊ចឹង!កន្លៃងស្តុក
វ៉ាក់សំាង មិនមៃនជាការពិបាក
ពៃកទៃជាមយួនងឹការសាងសង់
ដោយសារទមៃំតៃការមានការ-
កំណត់ការទិញការបញ្ជាទិញ
អាចល្មមសុីចង្វាក់គា្នានងឹការមក
ដល់នៃវ៉ាក់សាំងដៃរ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាលោក

នយករដ្ឋមនៃ្តីបានតៃៀមបមៃុង
ថវិកាដើមៃបីទញិវ៉ាក់សំាងបៃឆំាង
វីរុសកូរ៉ូណា រហូតដល់ជាង១
លានដសូដើមៃបីយកមកចាក់ជនូ
បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរដោយឥតគតិថ្លៃ
ក្នងុដំណាក់កាលដំបូង សមៃប់
អ្នកដៃលធ្វើការនៅកន្លៃងដៃល
មានហានិភ័យខ្ពស់។
បើតាមលោកហុ៊នសៃនវ៉ាក់-

សំាង១លានដូសនៃះចាក់បាន
តៃឹមតៃមនុសៃស៥០មុឺននក់
ប៉ណុោ្ណោះ(ពៃះមា្នាក់តៃវូការចាក់

២ដង) ក្នុងពៃលដៃលកម្ពុជា
មានបៃជាជន១៦លាននក់ទំាង
ចាស់ទាំងក្មៃងដៃលក្នុងនោះ
អាចមានមនុសៃសបៃមាណ១០
លាននក់តៃវូការចាក់វ៉ាក់សំាង។
នៅថ្ងៃមៃសិលមញិនៃះដៃរលោក

កមឹសខុាបៃធានអតីតគណបកៃស
សង្គៃះជាតបិានបៃកាសចលូរួម
គាំទៃដល់វិធានការននរបស់
រដា្ឋាភិបាលដើមៃបីទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលដាលនៃជំងឺកូវីដជាពិសៃស
នៅពៃលថ្មីៗ នៃះនវូគមៃងផៃន-
ការដៃលដាក់ចៃញមកដោយ
បៃមខុរាជរដា្ឋាភិបាលដៃលលោក
ថា ជាវិធានការទាន់ពៃលវៃលា
ក្នុងការតៃៀមថវិកាសមៃប់ទិញ
វ៉ាក់សំាងបៃឆំាងជំងឺកូវីដ១៩ដើមៃបី
ចាក់ជូនពលរដ្ឋរដោយឥតគិតថ្លៃ។
លោកកឹមសុខាបានសរសៃរ

លើបណា្តាញសង្គមរបស់លោក

ថា៖ «ខ្ញុំសូមអបអរសាទរនិង
កោតសរសើរកៃលៃងចំពោះ
សបៃបុរសជនដៃលបានចូលរួម
ជាថវកិាដោយទកឹចតិ្តជៃះថា្លាជនូ
ទៅរាជរដា្ឋាភិបាលដើមៃបីទិញវ៉ាក់-
សំាងការពារនឹងជំងឺកូវីដ១៩
សមៃប់ចាកជ់នូបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ
និងសូមលើកទឹកចិត្តបៃជាពលរដ្ឋ
ខ្មៃរទំាងក្នុងនិងកៃបៃទៃសមៃតា្តា
ចូលរួមជាថវិកាសមៃប់ទិញវ៉ាក់-
សំាងនៃះដោយទឹកចិត្តសបៃបុរស-
ធម៌សាមគ្គីជាតិខ្មៃរខ្មៃរជួយខ្មៃរ
ក្នុងគៃមានអាសន្ននៃជំងឺកូវីដ-
១៩នៃះ»។ទន្ទឹមនឹងនៃះដៃរ
លោកកឹមសខុាក៏បានអំពាវនវ
ដល់សហគមន៍អន្តរជាតបិៃទៃស
អភិវឌៃឍន៍មានធនធានមានមធៃយា-
បាយសូមជួយផ្ដល់នូវវ៉ាក់សំាង
បៃឆាំងកូវីដ១៩នៃះដើមៃបីចាក់
ជនូដល់ពលរដ្ឋខ្មៃរតាមលទ្ធភាព
បៃកបដោយមនុសៃសធម៌។
សបៃបរុសជនដៃលបានបរចិា្ចាគ

ថវិកាជួយដល់រាជរដា្ឋាភិបាល
សមៃប់ទញិវ៉ាក់សំាងមានលោក
ហុងពីវអគ្គនយកកៃុមហ៊ុន
បុរីពិភពថ្មី៣លានដុលា្លារលោក
គតិម៉ៃងបៃធានកៃមុហ៊នុរ៉យូាល់
គៃុប៣លានដុលា្លារលោកចៃន
ហៃសុីបៃធានកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល
កៃុមហ៊ុនពៃីនស៍ហូលឌីងគៃុប
៣លានដលុា្លារកៃមុហ៊នុជបីម៉ងុ
គៃុប៣លានដុលា្លារ កៃុមហ៊ុន
ប៉ៃងហួតគៃបុ៣លានដុលា្លារលោក

ឡាវម៉ៃងឃីន៣លានដុលា្លារ
លោកលីយ៉ុងផាត់៣លាន
ដុលា្លារលោកពុងឃវសៃបៃធាន
កៃុមបៃឹកៃសាភិបាលធនគារកា-
ណាឌីយា៉ា៣លានដុលា្លារលោក
ឡៃងណាវ៉ាតៃអគ្គនយកកៃមុ-
ហ៊នុឡៃងណាវ៉ាតៃ១លានដលុា្លារ
លោកហៃងសិទ្ធីបៃធានកៃុម-
ហ៊នុមា៉ារថីាមគៃបុ១លានដលុា្លារ
លោកសុខគង់បៃធានកៃុម-
បៃឹកៃសាភិបាលកៃុមហ៊ុនសូគីមុិច
អុិនវៃសមៃនគៃុប១លានដុលា្លារ
រួមនឹងរដ្ឋមនៃ្តី និងមនៃ្តីរាជការ
ជាចៃើនរូបទៀត។
អ្នកដៃលបានចូលរួមបរិចា្ចាគ

ថវិកាជូនរាជរដា្ឋាភិបាលដើមៃបីទិញ
វ៉ាងសំាងបៃឆំាងកូវីដដៃលគិត-
តៃមឹលា្ងាចថ្ងៃអង្គារមៃសិលមញិបាន
ទឹកបៃក់ជាង៣០លានដុលា្លារ
នោះគឺធ្វើឡើងដោយមិនមាន
ការអំពាវនវពីបៃមុខរាជរដា្ឋា-
ភិបាលឡើយ។
លោកគតិម៉ៃងថ្លៃងថាលោក

និងកៃុមគៃួសារមានកិត្តិយស
ដៃលបានចលូរមួចណំៃកបរចិា្ចាគ
ថវិកាដើមៃបីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-
១៩ជួយជីវិតបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ
ដៃលកំពុងជួបការលំបាកខា្លាំង។
លោកបន្តថា៖«យើងសងៃឃឹមថា
ការបរិចា្ចាគទឹកបៃក់៣លាន
ដុលា្លារសមៃប់ការទិញវ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩នៃះនឹងជួយបានចៃើន
ដល់បៃជាជនកម្ពុជាយើង»៕
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លោកហុ៊នសែន...

ថ្នាំវ៉ាក់សំាងប្រឆំាងកូវីដដ្រលទើបរកឃើញ។រូបថតសហការី



ចា 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 វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ ស� ងលី

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

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

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

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

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

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

�េ � ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េកចា យកា �េត

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

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

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

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

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

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
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 រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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អោម ប៊ុនធឿន

កោះកុងៈ ជន សងៃស័យ ៣នាក់ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការលក ់ដឡីតូ ៍បោក- 
បៃស់  យកលយុ បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ 
ខៃត្ត កោះកុង  តៃូវបាន តុលាការ កំ- 
ណត ់អត្តសញ្ញាណ  នងិ ចៃញ ដកីា 
បង្គាប ់ឱៃយ សមត្ថកចិ្ច ចាបខ់្លនួ  ដៃល 
ករណី នៃះ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត  បាននិង 
កំពុង សៃវជៃវ រក ទីតាំង ដី  និង  
ស្វៃងរក ជន បៃពៃឹត្ត ទាំង នោះ ។

លោក សុខ សុទ្ធី  អភិបាលរង 
និង ជាអ្នក នំាពាកៃយ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
កោះកងុ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ី   
ថ្ងៃទ៧ី  ធ្ន ូថា រដ្ឋបាល ខៃត្ត កោះ កងុ   
បានទទួល ពាកៃយ ដៃល ពលរដ្ឋ 
ដាក់ ស្នើសុំ ឱៃយ ជួយ អន្តរាគមន៍  
រឿង ឆបោក ដឡីតូ។៍  ប៉នុ្តៃ តាមការ- 
ពិនិតៃយ មើល លើ អង្គ ហៃតុ នៃះ  
គឺជា ទំនាស់ កិច្ចសនៃយា  ហៃតុនៃះ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន ជំរុញឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ប្តឹង ទៅ តុលាការ។  

បើ តាម លោក សុទ្ធី  កៃុមហ៊ុន  
និង បៃជាពលរដ្ឋ  គឺ សុទ្ធតៃ មាន 
ការ លាកល់ៀម ដចូ គ្នា។ កៃមុ ហ៊នុ  
បានមក ធ្វើការ លើក ស្លាក ដើមៃបី 
លក់ ដី ឡូត៍។  ប៉ុន្តៃ កៃយ ពៃល 
អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ចុះទៅ តៃួត- 
ពិនិតៃយ ឃើញ ថា  មិនបាន សុំចៃបាប់ 
តៃមឹ តៃវូ អ្វ ីទាងំអស ់ អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត 
ក៏ បញ្ជាឱៃយ បញៃឈប់ វិញ។ ការ ដៃល 
ពលរដ្ឋ មកចុះ កិច្ចសនៃយា ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន តាមរយៈ ការផៃសាយ-  
ពាណិជ្ជកម្ម របស់ ជន ឆបោក 
យ៉ាងណា នោះ  អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
មិនបាន ដឹងទៃ  ពៃះ ពួកគៃ 
បានចុះ កិច្ចសនៃយា ស្ងាត់ៗ គ្មាន 
ឯកសរ គ្មាន អ្វី ទាំង អស់។  

មកដល់ រសៀល ថ្ងៃទី៧  ខៃធ្នូ  
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កោះកងុ មនិបាន ដងឹ 
ថា  កៃុមហ៊ុន ដៃល ឆបោក ពលរដ្ឋ 

នោះ  ឈ្មាះ អ្វី  ហើយ ថៅ កៃ ជា 
នរណា នោះទៃ  សូមៃបី អាសយដា្ឋាន 
កគ៏្មាន ដៃរ។  ប៉នុ្តៃ អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន  
បាននិង កពំុង សៃវជៃវ បន្ត ដើមៃប ី
ស្វៃងរក មា្ចាស់ ដី ពិត បៃកដ។  

លោក សទុ្ធថី្លៃងថា ៖« យើង   បាន- 
ឱៃយ អាជា្ញាធរ សង្កាត ់ នងិ កៃងុ  កពំងុ 
សៃវជៃវ បន្តថា តើ ដ ីដៃល កន្លង មក   
គត់បាន បោះ ទង់  របស់ គត់ ធ្វើ- 
ការ លក់ ហ្នឹង ជាដី របស់ ពីណា» ។

លោក បន្ថៃមថា ៖«ហើយ ដើមៃបី 
សៃវជៃវ បន្តថា  តើ  គត់ មាន 
ទំនាក់ទំនង របៀប ម៉ៃច ជាមួយ 
មា្ចាស់ ដី  ហើយ និង កៃុមហ៊ុន ហ្នឹង  
ដើមៃប ីជាពន្ល ឺមយួ  ជយួ ខាង បៃជា- 
ពលរដ្ឋ សមៃប់ ធ្វើជា សក្ខី កម្ម 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ផង»។ 

 ពលរដ្ឋ រងគៃះ  លោក ពចិ បាក ់ 
បានបៃប់ ថា  ពលរដ្ឋ បៃមាណ  ជា 
៣០គៃួសរ បាន នាំគ្នា ផ្តិត មៃដៃ 
ស្នើសុំ ឱៃយអាជា្ញាធរ  ខៃត្ត ជួយ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា  ពៃមទាងំ បាន ដាក់- 
ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ កាន់ សលា ដបំូង  
ខៃត្ត កោះកុង ផង ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ មក- 
ដល  ់ថ្ងៃទ៧ី  ខៃធ្ន ូនៃះ  នៅ មនិទាន ់
បានទទួល លទ្ធផល យ៉ាង ណា 
នោះ  ទៃ  ក្នុង រឿង នៃះ។ ពលរដ្ឋ 

រូបនៃះ មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ 
ទញិ ដ ី ដើមៃបី ធ្វើ ផ្ទះ ដោយ ក្នងុ នោះ 
មាន បៃមូ៉សូនិ ទញិ ២ឡតូ ៍ បង ់មនុ 
តៃ ជាង ៦ពាន ់ដលុា្លារ  នងិ អាច បង ់
រំលស់ តៃ ៣០០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃ  
ក្នុងរយៈ ពៃល ២០ខៃ  បាន ដី មាន 
ប្លង់ ចៃញ ពី កៃសួង ដៃន ដី។ 

លោក ពិច បាក់  និយយថា ៖ 
« ខ្ញុ ំបង ់១ខៃ ៣០០ជាង  ខ្ញុ ំបង ់បាន 
៨ខៃ។ បើ គតិ ទៅ អស ់ជាង ៨ពាន ់
ដុលា្លារ  គិត ទំាង បៃក់ បង់ មុន 
ចំនួន ៦ពាន់ ជាង»។  

បើ តាម បរុសរបូនៃះ  មាន ពលរដ្ឋ  
ទញិ ដ ីទាងំអស ់បៃមាណជា  ២០០- 
ឡតូិ៍  បើ គតិ ជាគៃសួរ បៃហៃល ជា 
៧០គៃួសរ។ ពៃះ ក្នុង ១គៃួសរ   
ខ្លះ ទញិ យក ២ឡតូ ៍ ខ្លះ យក ៤ឡតូ ៍ 
និង ៦ឡូត៍ ខ្លះ។ លោក បាក់ ថ្លៃង 
ថា ៖«ចំនួន ៧០ គៃួសរ ហ្នឹង  បៃ- 
ហៃល   ភាគចៃើន មិនទាន់ បានដឹង 
ពី រឿង កៃុមហ៊ុន ឆបោក រត់ បាត់ 
នោះ ទៃ។ ពៃះ អ្នកខ្លះនៅ បោ៉ាយ- 
ប៉ៃត  ខ្លះ កំពង ់សោម  ខ្លះ ទៅ ធ្វើ- 
ការ នៅ ថៃ  ខ្លះ នៅ តាកៃវ ក៏មាន 
ដៃរ។  ពួកគត់ ចង់មាន ដី រស់ នៅ 
រកសុី នៅ កោះ កុង  ចៃះតៃ បង់- 
រំលស់ៗ ឱៃយ គៃ អ៊ីចឹង ទៅ»។  

លោក ហៃង ភារកៃស  ជន រង- 
គៃះ  ១របូ ទៀត  ដៃលតៃវូ បាន គៃ 
បោក ឱៃយ ទញិ ដឡីតូ ៍ បាន ឱៃយដងឹថា  
កៃុមហ៊ុន  Business Inde-
pendent Distributor Co,Ltd  
ហៅ កាត់ ថា  B.I.D.  ជា កៃុម ហ៊ុន 
បោក បៃស។់  ពៃះកៃមុ ហ៊នុ នៃះ  
អះអាង ថា  បាន ពុះ ដឡីតូ ៍លក ់នៅ 
ចំណុច ភូមិ បឹង ឃុន ឆង  សង្កាត់ 
ស្មាច់ មានជ័យ  កៃុង ខៃមរភូមិន្ទ  
ខៃត្ត កោះកងុ  លើ ទហំ ំដ ីជតិ ៥មុនឺ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ។ ប៉នុ្តៃ កៃយ ដណំើរ ការ   
លក ់បាន ប៉នុា្មាន ខៃ ប៉ណុ្ណោះ  ពោល 
គ ឺ ចាប ់ព ីខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២០  បៃមលូ   
លុយ បាន ចៃើន ទើប ពលរដ្ឋ ដឹង 
ថា  កៃុម ហ៊ុន  B.I.D.  គ្មាន ដីឡូត៍ 
ពិតបៃកដ  បៃគល់ ជូន អតិថិជន  
ហើយ អគ្គនាយក កៃុម ហ៊ុន  ក៏ 
បាន  រត់ គៃច ខ្លួន បាត់។

លោក ភារកៃស និយយថា ៖«ខ្ញុំ 
បាន នាំ បង ប្អូន ទិញ ដី ឡូត៍ ចំនួន 
៤ប្លង់  ឱៃយ លុយ ដាច់ ចំនួន ២ប្លង់  
ហើយ ២ប្លង ់ទៀត បង ់បៃចាខំៃ ក្នងុ 
១ខៃ ៥០០ដលុា្លារ  ខ្ញុ ំបង ់បាន ៣ខៃ  
កៃុម ហ៊ុន ដាក់ មៃបៃូច បាត់»។ 

 បើ តាម លោក ភារកៃស  បុគ្គលិក 
២នាក់ នៃ កៃុមហ៊ុន នោះ តៃូវបាន- 
ចាបខ់្លនួ  នងិបាន បញ្ជនូ ពកួគៃ ទៅ 
តលុា ការ ខៃត្ត កោះ កងុ។ ប៉នុ្តៃ ពកួ- 
គៃ តៃវូបាន តលុាការ ដោះលៃង វញិ 
ដោយ សមា្អាង ថា  គៃន់តៃ ជាបុគ្គ- 
លិក មិនមាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ។  

លោក អ៊នុ សវុណ្ណធាន ី ពៃះរាជ- 
អាជា្ញារងសលា ដបំងូ ខៃត្ត កោះ កងុ  
ឱៃយដងឹថា  កៃយព ីបានទទលួ  នងិ 
ពិនិតៃយ សំណុំ រឿង  ក៏ ដូចជា ការ- 
សកសរួ ជន ពាកព់ន័្ធ ទាងំ បគុ្គលកិ   
កៃមុ ហ៊នុ  នងិ ដើម បណ្តងឹ  តលុាការ   
ឃើញថា  ពុំ មាន ភ័ស្តុ តាង ដាក់- 
បន្ទុក ថា  បុគ្គ លិក កៃុម ហ៊ុន មាន 
ចៃតនា  និង បាន ចូលរួម ក្នុង ការ- 

បៃពៃឹត្ត បទល្មើស នោះ ឡើយ ។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«រាល់ ឯកសរ 

ទញិ លក ់ នងិ លខិតិ ស្នាម ផៃសៃងៗ 
ធ្វើ ឡើង រវាង អតិថិជន  និង មា្ចាស់ 
កៃុម ហ៊ុន។ ចំពោះ បុគ្គលិក កៃុម- 
ហ៊ុន ដៃលបាន បញ្ជូន មក នោះ  គឺ 
គត ់ធ្វើ ការងរ ទៅតាម តនួាទ ី នងិ 
ភារកិច្ច របស់ គត់  ដោយ ទទួល- 
បាន តៃឹមតៃ បៃក់ខៃ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  
ហើយ ក៏ មិនមាន ភ័ស្តុតាង ណា- 
មួយ បញ្ជាក់ ថា  គត់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ករណី នៃះ ទៃ»។ 

ផ្អៃក តាម គោលការណ ៍នៃ ការ- 
ទទួល ខុសតៃូវ ពៃហ្មទណ្ឌ  បុគ្គល 
មា្នាក់ៗ  ទទួល ខុស តៃូវ ពៃហ្មទណ្ឌ 
តៃ ចំពោះ អំពើ ដៃល ខ្លួនបាន ធ្វើ 
ប៉ណុ្ណោះ។ ហៃត ុនៃះ មនិមៃន មាន- 
ន័យ ថា  មា្ចាស់ កៃុម ហ៊ុន បៃពៃឹត្ត- 
បទល្មើស ហើយ រត ់គៃចខ្លនួ  បៃរ ជា   
តៃូវ ចាប់  និង ឃុំខ្លួន បុគ្គ លិក 
ជំនួសវិញ  ទៃ  បើ ទោះបី បុគ្គលិក 
នោះ ជាញាតិ ឬ មិនមៃន ជាញាតិ 
ក្ត។ី អ្វ ីដៃល សខំាន ់គ ឺតៃវូ ពនិតិៃយថា 
គត់ មាន ចៃតនា ទុច្ចរិត និង 
បានចលូរមួ បៃពៃឹត្ត បទល្មើស ដៃរ 
ឬ អត់។ នៃះ បើ តាម ការបញ្ជាក់ 
របស់ លោក សុវណ្ណ ធានី។ 

លោក បន្តថា ៖« ចណំចុ សខំាន់ 
ថា  ក្នុង សំណុំរឿង នៃះ តុលាការ 
បានកំណត់ អត្តសញ្ញាណ ជន- 
ល្មើស  និង ចៃញ ដីកា បញ្ជា ឱៃយ 
ចាប់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ចំនួន ៣- 
នាក់  ដៃលជា អ្នក ទទួល ខុស តៃូវ 
ក្នុង ករណី នៃះ រួចរាល់ ហើយ  
ដៃល  ជន ទាំងនោះ មានឈ្មាះ 
បាន បញ្ញា  ឈ្មាះ ភន ទីគ  និង 
ឈ្មាះ លី ប៊ុនរដ្ឋ ថី។ បច្ចុបៃបន្ន 
អាជា្ញាធរ កំពុងតៃ ធ្វើការ យ៉ាង- 
សកម្ម  ដើមៃបី ស្វៃងរក  និង ចាប់ 
ខ្លួន បញ្ជូន ជន ទាំង នោះ មក 
ផ្តនា្ទាទោស តាម ចៃបាប់»៕  

គឹម  សារុំ 

កំពង់ឆ្នាងំៈមន្តៃកីងរាជអា  វុ ធហ ត្ថ ខៃត្ត  
កំព ង់ ឆ្នា ំងមិន ទាន់ ប ង្ហា ញ លទ្ធ ផ លន ៃ   
ស កសួ រ  ប ុរស ២នាក ់នៅ ឡើ យ ទៃ   បនា្ទាប ់
ព ីបា ន កោះហៅសរួ  ករណសី្លា ប ់ សសិៃស នារ ី
ថា្នា ក ់  ទ១ី២ មា្នា ក ់  កៃ យ ពៃ ល កៃ ុម គៃសួរ 
រកឃើ ញ ស ព  អណ្តៃតទ ឹក  ពថី្ងៃ ទ៤ីធ្ន ូ នៅ 
ភមូ ិអ្នក តា តាង  ឃុំ ឆ្នកុ ទៃូ  សៃកុ បរបិូ ណ ៌
បុ៉ន្តៃស ច់ញា តិ ជន រ ង គៃះ ថា មា ន 
បុ រ សមា្នា ក់ ទៀ ត ក៏តៃូ វ បា ន ហៅ សួរ ដៃ រ ។

 លោក វរសៃ នីយ៍ទោ   ហងៃស  សុ ជាតិ  
មៃញ្ជា ការ រង កង រាជ  អាវុ ធហ ត្ថខៃ ត្ត កំ ព ង់- 
ឆ្នា ំង បៃប់  ពី ថ្ងៃទី៧ ធ្ន ូ ថា បុរស ដៃល ស មត្ថ - 
ក ិច្ច សរួ នោះ មាន  មា្នាក ់ឈ្មាះ កា ន ់ឈនុ 
ឡៃង  អាយុ ៣៦ ឆ្នា ំ មានលំ នៅក្នងុ ភូ មិកំពង់- 
ថ្គា ល ឃុំផៃសារ ចំប ក់  សៃុក កៃគរ ខៃត្ត- 
ពោធិ៍ សត់  និង មា្នាក់ទៀ ត ឈ្មាះ  លន  

សុខ ឡូត អាយុ ២២ ឆ្នាំ មានលំនៅ ក្នុង 
ភូ មិផា ត់ សណា្តា យ ឃុំ ស ណា្តាយ  សៃុក 
កំពង់ ស្វាយ  ខៃត្ត កំព ង់ធំ ។

ក ៏ប៉ុន្តៃ លោ កថា  ករ ណីនៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
នៅមិ ន ទាន់ កំណត់ បានថា   អ្នក ទាំង ២  
ជា ជន ដៃ ដល់ សមា្លាប់ នារី រង គៃះទៃ ។នៃះ 
គៃ ន ់ តៃ ជាការស ងៃសយ័ លើពកួ  គៃ ហើយ 
ហៅ មក សក សួរ តាមកា រឯ កភា ព ពី 
ពៃះរា ជ អា ជា្ញា អ ម ស លាដ ំ  បងូ  ខៃត្ត កពំង-់ 
ឆ្នា ំងដោ យស រ អ្ន ក ទាងំ ២ នាក ់ធា្លាប ់មាន 
ទនំា កទ់នំ ង គ្នា។  កា រ សក ស ួរបាន ចាប-់ 
ផ្ដើម តាងំ ព ីថ្ងៃ ទ ី៥-៦ធ្ន ូមក ប៉នុ្តៃ មនិ ទាន ់
ទទួល  បាន លទ្ធ ផល ចម្លើយ ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ដោយ សរ តៃ  មនិ ទាន ់ 
ដឹង ថា  ជន ទំាង ២នា ក់ ជា អ្នក សមា្លាប់ ជន- 
រង គៃះ ពិតបៃក ដ  ហៃតុដូច្នៃះ  ហើយ ខ្ញុ ំ
មិនទាន់ សរសៃរ អ្វី ឬ ចោទ អ្វី ដល់ ពួកគៃ 
ទៃ  ។ជន ទាំង ២នា ក់  ក៏មិន ទាន់ ជា  ជន- 

ល្មើស ដៃរ » ។ 
បើតាម លោក  សុជាតិ   សព នោះបានបាត-់ 

បង់ ទូរស័ព្ទ ដៃ១ គៃឿង  មា៉ាសុីន កាណូត 
១ គៃឿង  និង កា តាប  ដាក់ សៀវភៅ  ១ ។

លោក  សុជាតិ  បានឱៃយ ដឹ ងថា មា្តាយ 
នារីរង គៃះ បៃប់ សមត្ថ កិច្ចថា   គត់រ ស់- 
នៅ ភូមិ ឆ្នុកទៃូ  ឃុំ ឆ្នុកទៃូ  សៃុក បរិបូណ៌ 
ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ  រឯី កនូសៃ ីរងគៃះ   ឈ្មាះ  
ឡាំ  រដា្ឋា  អាយុ១ ៩ឆ្នាំ   រៀនថា្នា ក់ ទី ១២   
នៅវ ិទៃយាលយ័   ហ៊នុ សៃន  បរបិណូ។៌ មនុ 
កើត ហៃតុ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣ ធ្នូ  កូន របស់ គត់ 
បាន បើក កាណូត មា៉ាសីុន ទៅ ស លា មា្នាក-់ 
ឯ ង  ប៉ុន្តៃ មិន ឃើញ តៃឡប់ មកផ្ទះវិញ  
នៅវៃលា ថ្ងៃ តៃង់ដូ ចស ព្វមួ យដ ង។ 

 លោក ថា  ដោយ សរ តៃ មនិ ឃើញ កនូ 
កៃមុ គៃសួរ ន ិងអ្នក ភមូ ិបាន នាគំ្នា ជិះកា- 
ណ ូត ស្វៃងរក នៅ តាម  ទន្លៃ រហតូ យប ់ជៃ 
តៃមនិ ឃើញ  ។  លុះ ពៃកឹថ្ងៃ ទ ី៤ ធ្ន ូអ្នក ភមូ ិ

ប ន្ត រ ក ក ៏បៃទះ ឃើញ  នា ងស្លាប ់អណ្តៃត 
ទកឹ ។ រឯីកាណតូ មា៉ាសុនី (បៃភៃទ បា ឡា)
ដៃ  ល  កូ ន  គត់ ជិះ ទៅរៀន  នោះ  គឺឃើញ 
អណ្តៃត នៅ កណា្តាល ទន្លៃ  ចមា្ងាយ បៃមាណ 
ជាង ៥០០ ម៉ៃតៃ  ពី ស កស ព ។

នៅពៃ ល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទាក ់ទង សុ ំការ- 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម  ពីមៃសិលមិញ   លោក  ហងៃស  
សុ ជាត ិមនិបាន អតា្ថាធ ិបៃបាយ ទៃ    ដោ យ  
លោក  ឆ្លើយ ថា  ក ំព ុងរវល់ បៃជុ ំ។ប៉នុ្តៃ បើ 
តាម លោក  ឡាំ  ចន្ធី  អាយុ ៣២ឆ្នាំតៃូវ- 
ជាបង ប ង្កើត នារីរ ងគៃះ  បាន បៃ ប់  ពី 
មៃសិលមិញ ថា  សមត្ថ កិច្ច អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំ   នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃទី ៨  ធ្ន ូ បាន ហៅ 
បុរស មា្នាក់ ទៀត ទៅសួរ បុ៉ន្តៃលោក មិន 
បាន បៃ ប់ពីឈ្មាះ បរុស នោះទៃ ។ចណំៃក  
ឈ្មាះ  កា ន់ ឈុន ឡៃង  និង  ល ន   សុ ខ ឡូត 
ដៃល កងរាជអាវុធហត្ថ ហៅសួរនោះ មិន - 
ទាន់ ឃើញ ដោះលៃង  វិញទៃ ៕ 

តុលាការបញ្ជាឱ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួជនសង្ស័យ៣នាក់ ករណីលក់ដីបោកប្ស់

សមត្ថកិច្ចបន្តសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីស្លាប់សិស្សនារីនៅខ្ត្តកំពង់ឆ្នាងំ

ពលរដ្ឋចាញ់បោកការទិញដីនៅខេត្តកោះកុង   តវ៉ានៅមុខតុលាការ ពីថេ្ងទី៤ ធ្ន។ូរូប សហ ការី
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ភ្នំពេញ : រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជាសម្រេច  
បាន នូវ កិច្ច ព្រេម ព្រេៀង អនុវត្ត គម្រេង 
សាងសង់ វារី អគ្គិសនី ស្ទឹង តាត្រេ លើ 
និង ខ្រេស្រេ បញ្ជូន អគ្គិសនី  ៥០០ គីឡូវ៉ុល 
ចនំនួ  ២ ខ្រេស្រេ  ដោយ  ១ ខ្រេស្រេ ព ី  ភ្នពំ្រេញ ទៅ 
ព្រេំដ្រេន កម្ពុជា -ឡាវ និង មួយ ទៀត ពី 
ខ្រេត្ត បាត់ដំបង ទៅ ព្រេំ ដ្រេន ថ្រេ ក្រេម  
តម្ល្រេ វិនិយោគ  ៨៣០លានដុលា្លារ ។ 

លោក ស៊យុ ស្រេម រដ្ឋមន្ត្រេ ីក្រេសងួរ៉្រេ 
និង ថាម ពល នៅ ថ្ង្រេទី ៨ ខ្រេ ធ្នូ បាន 
ចុះ  ហត្ថល្រេខា លើ កិច្ច ព្រេម ព្រេៀង ស្តី ពី 
ការ អនវុត្ត  គម្រេង ទាងំ ន្រេះ ជាមយួ នងឹ 
តំណាង ក្រេុមហ៊ុន  China National 
Heavy Machinery Corporation 
និង ក្រេុមហ៊ុន  Schneitec Co., Ltd 
នៅ ទីស្តីការ ក្រេសួង ។

លោក ថ្ល្រេង ថា៖ «សមទិ្ធផល ថ្ម ីចនំនួ  

២ គម្រេង បន្ថ្រេម ទៀត នឹង ជួយ អភិ-
វឌ្រេឍវិស័យ ថាម ពល របស់ កម្ពុជា »។  

ព្រេម ជាមួយ គ្នាន្រេះ  អគ្គិសនីកម្ពុជា 
(EDC) និងអាជា្ញាធរ អគ្គិសនីកម្ពុជា 
(EAC) ក៏ បាន ចុះ ហត្ថល្រេខា លើ កិច្ច - 
ព្រេម ព្រេៀង  ទញិ-លកថ់ាម ពល អគ្គសិន ី 
ជាមួយ ក្រេុម ហ៊ុន ខាង លើ  ផងដ្រេរ។  

ការ សម្រេច បា ន កិច្ច ព្រេម ព្រេៀង ន្រេះ  
គឺ បន្ទាប់ ពី  គណៈរដ្ឋ មន្ត្រេី បាន ឯកភាព 
លើ គម្រេង អភវិឌ្រេឍន ៍វារអីគ្គសិន ីស្ទងឹ- 
តាត្រេ លើ  ដ្រេល មាន អានុភាព ១៥០ 
ម្រេហ្គាវា៉ាត ់ នៅ ស្រេកុ ថ្មបាងំ ខ្រេត្ត កោះកងុ  
កាលពី ថ្ង្រេទី  ២៣ ខ្រេ តុលា។

 ស្រេចក្ត ីប្រេកាស ព័ត៌មាន ពី   គណៈរដ្ឋ -  
មន្ត្រេី បាន ឱ្រេយ ដឹង  ថា គម្រេង វិនិយោគ 
វារ ីអគ្គសិន ីន្រេះ នងឹ ត្រេវូ   សាង សង ់ឡើង 
ដោយ  ក្រេុម ហ៊ុន China National 
Heavy Machinery Corporation 
(CHMC) របស់   ចិន ដ្រេល វិនិយោគ 

ក្នុង តម្ល្រេ ជាង ៣៨៩  លាន ដុលា្លារ ។
គណៈរដ្ឋមន្ត្រេ ីឱ្រេយ  ដងឹទៀត  ថា  គម្រេង  

ន្រេះ នឹងត្រេូវ ធ្វើឡើង ក្រេម រូបភាព ជា 
គម្រេង វនិយិោគ សាងសង ់ដណំើរ ការ  
ផ្ទ្រេរ  (Build-Operation-Transfer) 
ដ្រេល ទទួលបាន សម្រេបទាន រយៈព្រេល 
៣៩  ឆ្នាំ  ក្នុង នោះ  ៤ ឆ្នាំ សម្រេប់  ការ- 
សាង សង ់ នងិ ៣៥  ឆ្នា ំសម្រេប ់ការធ្វើ 
អាជីវកម្ម ។

គណៈរដ្ឋមន្ត្រេ ីកប៏ាន អនមុត័ គម្រេង 
សាងសង ់ខ្រេស្រេបណា្ដាញ បញ្ជនូ អគ្គសិន ី 
៥០០  គីឡូវ៉ុល  ពី ភ្នំព្រេញ ទៅ ព្រេំដ្រេន 
កម្ពុជា-ឡាវ  ដ្រេល មាន ប្រេវ្រេង១៩៩,- 
៥២ គឡីមូ៉្រេត្រេ ដោយ មាន ទនុ  វនិយិោគ 
ជាង ៣៣០ លាន ដលុា្លារ  នងិ មានរយៈ-  
ព្រេល សម្រេបទាន សរបុ២៨ឆ្នា ំក្នងុនោះ 
៣  ឆ្នាំ ជា រយៈព្រេល សាងសង់ ។

គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រេ ីកប៏ាន អនមុត័ គម្រេង 
វិនិយោគ ខ្រេស្រេ បណា្ដាញ បញ្ជូន អគ្គិសនី 

៥០០  គឡីវូ៉លុ ប្រេវ្រេង  ១០៧  គឡីមូ៉្រេត្រេ 
ព ីខ្រេត្ត បាតដ់បំង ទៅ ព្រេដំ្រេន កម្ពជុា-ថ្រេ  
ក្នងុ ទហំ ំទកឹ ប្រេក ់វនិយិោគ ជតិ ១១១  
លាន ដលុា្លារ  ដោយ មាន  សម្រេបទានរយៈ-
ព្រេល ៣៩  ឆ្នាំ  ក្នុង នោះ  ៤  ឆ្នាំ សម្រេប់ 
ការ សាងសង់ និង៣៥  ឆ្នាំ សម្រេប់ 
ការធ្វើ អាជីវកម្ម ។

ក្រេុមហ៊ុន SchneiTec Co., Ltd  
នឹង វិនិយោគ លើ គម្រេង ខ្រេស្រេ បញ្ជូន 
ទាំង ២ ន្រេះ ក្រេម រូបភាព វិនិយោគ 
សាង   សង់ ដំណើរ ការ ផ្ទ្រេរ (Build-
Operation-Transfer) ។

លោក  វិចទ័រ  ហ្រេសូន អគ្គន យក ន្រេ 
អគ្គនយក ដ្ឋាន ថាមពលន្រេ ក្រេសួង រ៉្រេ 
និង ថាមពល  បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា  ផ្អ្រេក តាម តម្រេូវ ការ ថាម ពល នៅ 
ព្រេល ខាង មុខ  រាជ រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  
បាន សម្រេច ជា គោល ការណ ៍ អនញុ្ញាត  
ឱ្រេយ តភា្ជាប ់ខ្រេស្រេ បញ្ជនូ ថាម ពល តង ់ស្រេយងុ 

ខ្ពស់  ចំនួន  ២ ខ្រេ្រេសន្រេះ ដើម្រេបី តភា្ជាប់ មក 
បណា្ដាញ ជាត ិសម្រេប ់ផ្គត ់ផ្គង ់តម្រេវូការ  
ក្នុង  ប្រេទ្រេស ។  

លោក ថ្ល្រេង ថា៖ «តាម ផ្រេនការ ថាម- 
ពល ដ្រេល ទាញ ច្រេញ ពី ប្រេទ្រេស ឡាវ 
អាច នងឹ ប្រេើ ប្រេស ់បាន ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២៤ 
នងិ ឆ្នា ំ២០២៥។ ការ ចុះ កចិ្ចព្រេមព្រេៀង 
ន្រេះ នឹង ផ្តល់ លទ្ធភាព ឱ្រេយ ក្រេមុហុ៊នស្វ្រេង-   
រក ទុន វិនិយោគ ដើម្រេបី សាង សង់ ។ តាម- 
ផ្រេនការ គម្រេង សាង សង់ ទាំង ន្រេះ 
នងឹ មាន រយៈ ព្រេល យ៉ាង តចិ ៣ឆ្នា ំក្នងុ 
ការ សាង សង់»។

បរមិាណ មលូ ដ្ឋាន ន្រេ ថាមពល អគ្គ-ិ
សនី ផលិត ប្រេចាំឆ្នាំ លក់ ឱ្រេយ អគ្គិសនី 
កម្ពជុា  (EDC) ជា មធ្រេយម ៥២៧  លាន 
គីឡូវា៉ាត់ ម៉ាង  ហើយ ត្រេូវ បាន លក់ ក្នុង 
តម្ល្រេ  ៧,៩២ ស្រេន  ដុលា្លារ ក្នុង ១ គីឡូ-
វា៉ាត់ម៉ាង ។ ន្រេះ បើ តាម ស្រេចក្ត ីប្រេកាស- 
ព័ត៌មាន ៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ  ទោះ ប ីជងំ ឺកវូដី ១៩ 
កំពុង បន្ត រីក រាល ដល ខា្លាំងនៅ 
អាម្រេរិក  ន រយៈ ព្រេល ប៉ុន្មាន  ខ្រេ 
ជាប់ៗ គ្នា  ក៏ ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម  
ទ្វ្រេ ភាគ ីរវាង កម្ពជុា នងិ អាម្រេរកិ  
មនិ បាន ធ្លាក ់ចុះ នោះ ទ្រេ   ដោយ   
ក្នុង រយៈ ព្រេល ១០ ខ្រេ ដំបូង   ឆ្នាំ 
ន្រេះ   មាន  តម្ល្រេ   ជាង ៥,៨ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង ប្រេមាណ 
៩៧២,៨ លាន ដុលា្លារ  ឬ ជិត 
១៦  ភាគ រយ   បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ព្រេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩។

ទិន្នន័យ របស់ ការិយល័យ 
ពាណជិ្ជកម្ម  រដ្ឋាភបិាល អាម្រេរកិ  
(United States Census 
Bureau) បង្ហាញ ថា ក្នងុ រយៈ- 
ព្រេល ១០ ខ្រេ ដំបូង ឆ្នាំ ២០២០ 
ន្រេះ    ការធ្វើ   ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្រេ ភាគី  
កម្ពុជា និង អាម្រេរិក មាន តម្ល្រេ 
សរុប ៥ ៨០០,៧ លាន ដុលា្លារ 
កើន ពី ចំនួន ៥ ០០៤,១ លាន 
ដលុា្លារ ឬ ស្មើ  ១៥,៩ភាគ រយបើ 
ធៀប   រយៈ ព្រេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ មុន ។

ក្នងុ នោះ ការ ន ំទនំញិ ព ីកម្ពជុា  
ទៅ អាម្រេរកិ មាន តម្ល្រេ  ៥ ៥៣១ 
លាន ដុលា្លារ កើន   ២១,៣៤  
ភាគ រយ ពី ចំនួន ៤ ៥៥៨,២ 
លាន ដុលា្លារ កាល ពី រយៈ ព្រេល 
១០ ខ្រេ  ឆ្នា ំ២០១៩។ ទោះយ៉ាង  
ណា ក្នងុ រយៈ ព្រេល ន្រេះ ទកឹ ប្រេក ់ 

ន្រេ ការ នំ ទំនិញ ពី អាម្រេរិក មក 
កម្ពជុា  មាន  តម្ល្រេត្រេមឹ  ២៦៩,៧ 
លាន ដលុា្លារ  ធ្លាក ់  ៣៩,៥ ភាគ- 
រយ ពី  ៤៤៥,៩ លាន ដុលា្លារ ។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក ស្រេវ- 
ជ្រេវ ស្រេដ្ឋកិច្ច អន្តរ ជាតិ  ន្រេ វិទ្រេយា- 
សា្ថាន ទំនក់ ទំនង អន្តរជាតិ ន្រេ 
កម្ពជុា ( រាជ បណ្ឌតិ្រេយ សភា កម្ពជុា) 
បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ង្រេ  អង្គារ ថា ការ កើន ឡើង ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រេភាគី រវាង កម្ពុជា  
អាម្រេរិក ពិស្រេស ការ នំ ទំនិញ 
កម្ពជុា ទៅ អាម្រេរកិ  បាន បញ្ជាក ់
ច្រេបាស់ ថា អាម្រេរិក  គឺ ជា ទីផ្រេសារ 
ដ៏  ធំ និង  សំខាន់ សម្រេប់ ផលិត- 
ផល នំ ច្រេញ  ពី កម្ពុជា ។ លោក 
បន្ត ថា ន្រេះ ជា សញ្ញាល្អ ដ្រេល 
ការ ន ំច្រេញ  កម្ពជុា   កើន ឡើង ក្នងុ  
សា្ថាន ការណ៍ ដ៏ លំបាក ន្រេ ការ- 
ឆ្លង  រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក នយិយ ថា៖ « កណំើន 
ការ នំ ច្រេញ ន្រេះ អាច ចាត់ ទុក 
ថា  គឺ  ជា ការ ហូរ ចូល ន្រេ រូបិយ-
ប័ណ្ណ អន្តរ ជាតិ មក ក្នុង ចង្វាក់ 
ផលិត កម្ម ស្រេដ្ឋកិច្ច ជាតិ»  ។ 

លោក បន្ថ្រេម ថា ទន្ទមឹនងឹភាព 
វិជ្ជមាន ន្រេះ កម្ពុជា ក៏ ត្រេូវ  គិត គូរ 
បន្ថ្រេម ទៀត    លើ ការ ពង្រេកឹគណុ- 
ភាព ផលិត ផល ស្រេវាកម្ម និង 
ការ គោរព ច្រេបាប់ ការ ងរ ខណៈ  
អាម្រេរិក ត្រេូវ បាន គ្រេ ដឹង ថា ជា 
ប្រេទ្រេស  ដ្រេល ឱ្រេយ តម្ល្រេ ខ្ពស់ ទៅ 

លើ សា្ថាន ភាព ន្រេ ការ ប្រេើ ប្រេស់ 
កមា្លាំង ពលកម្ម  និង គុណភាព 
ផលិត ផល ។ 

លោក   បន្ត ថា៖  «  ខ្ញុ ំគតិ ថា ក្រេមុ-  
ហ៊នុ ផលតិ នៅ កម្ពជុា ទាងំ អស ់
ត្រេូវ ត្រេ ខិត ខំ ពង្រេឹង គុណភាព 
និង ស្រេវាកម្ម របស់ ខ្លួន ឱ្រេយ បាន 
កាន ់ត្រេ រងឹ មា ំ ដើម្រេប ីឈាន ទៅ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ស្រេដ្ឋកិច្ច  កាន់ ត្រេ ប្រេ-
សើរ និង មាន ប្រេសិទ្ធ ភាព»។ 

ទាក់ ទង នឹង ការ ធ្លាក់ ចុះ  តម្ល្រេ 
នំ ទំនិញ ពី អាម្រេរិក  មក កម្ពុជា 
លោក  វណ្ណៈ   លើក ឡើង ថា អាច 

បណា្ដាល មក ព ីតម្រេវូ ការ នៅ ក្នងុ 
អំឡុង ព្រេល កូវីដ ១៩ ធ្លាក់ ចុះ   
ព្រេះ  ផលិត ផល  ដ្រេល  នំ ចូល  
ពី អាម្រេរិក មក កម្ពុជា  ភាគ ច្រេើន 
ជា  រថយន្ត និង គ្រេឿង មា៉ាសុីន 
មួយ ចំនួន ។

ប្រេធន សមាគម ភស័្តភុារកម្ម 
កម្ពុជា  លោក សុិន ច ន្ធី បាន 
ប្រេប់  ថា ផលិត ផល   ផលិត នៅ 
កម្ពុជា សុទ្ធ ត្រេ មាន តម្រេូវ ការ 
ច្រេើន នៅទផី្រេសារ អាម្រេរកិ ហ្រេត-ុ 
ន្រេះ ការ បញ្ជា ទិញ ត្រេង មាន ជា 
ប្រេចាំ។ លោក បន្ត ថា ការ រក្រេសា 

បាន នូវ កំណើន នំ ច្រេញ ន្រេះ  ជា 
សញ្ញា បញ្ជាក់ ថា អាម្រេរិក នៅ 
ត្រេ ជា ទីផ្រេសារ សំខាន់ សម្រេប់ 
កម្ពជុា ទោះ ជា ក្នងុ កាលៈ ទ្រេសៈ 
ណាក៏ ដោយ។ 

លោក ថ្ល្រេង ថា៖ « កំណើន  ន្រេ 
ការ នំ ច្រេញ រហូត ដល់ ជាង  
២០ ភាគ រយ ន្រេះ គឺ    ជា មទន-  
ភាព មយួ សម្រេប ់ទនំញិ ផលតិ 
នៅ កម្ពជុា ដ្រេល នៅ ត្រេ មាន ការ- 
បញ្ជា ទិញ ច្រេើន ពី  អាម្រេរិក » ។ 

លោក   ប្រេប ់ទៀត ថា ការ ដកឹ- 
ជញ្ជូន កើន ឡើង លុះ ត្រេ ត្រេ 

មាន ការ បញ្ជា ទិញ កើន ឡើង  ។ 
លោក និយយ ថា ៖ « តាម ខ្ញុំ ដឹង 
ការ ដឹក  ទំនិញ   ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
ទីផ្រេសារ អន្តរ ជាតិ   ឆ្លង កាត់ កំពង់- 
ផ្រេ អន្តរជាតិខ្រេត្ត ព្រេះសីហនុ  
ចាប់ ពី ដើម  ឆ្នាំ មក ដល់ ព្រេល 
ន្រេះ គឺ មិន បាន ធ្លាក់ ចុះ ទ្រេ»។ 

ចាប់តាំង ពី ពាក់ កណា្ដាល ឆ្នាំ 
២០១៦  អាម្រេរិក បាន ផ្តល់ នូវ  
ប្រេពន័្ធ អនគុ្រេះ ពន្ធ  GSP  ទាក-់ 
ទង នងឹ ផលតិផល ការ ធ្វើ ដណំើរ  
មក ឱ្រេយ កម្ពជុា។  ផលតិផល ទា ំង នោះ 
មាន ដចូជា កាបបូ ដ្រេ កាបបូ យរួ 
កាបបូ សា្ពាយ នងិ វា៉ាលសិជា ដើម ។  
ក្រេ ព ីផលតិ ផល ទាងំ អស ់ន្រេះ 
កម្ពជុា ក ៏បាន ន ំច្រេញ  ផលតិ ផល  
សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន  ទៅ អាម្រេ-
រកិ ផង ដ្រេរ    ដចូ ជា សម្លៀកបពំាក ់
ស្រេប្រេក ជើង និងកង់ជា ដើម  ។ 

កាលពី ឆ្នាំ  ២០១៩ ទំហំ ពា-
ណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រេភាគី រវាង ប្រេទ្រេស 
ទាំង  ២ មានតម្ល្រេ  ៥ ៨៧០,៨  
លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង ៣៨,០៥  
ភាគរយ បើ ធៀប នឹង ចំនួន  
៤ ២៥២,៤  លាន ដុលា្លារ 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ក្នុង នោះ  
ការ នំ ច្រេញ របស់ កម្ពុជា មាន 
តម្ល្រេ ៥ ៣៥៦,៨  លាន ដុលា្លារ 
និង  ការនំ ចូល   ពី អាម្រេរិក មាន 
តម្ល្រេ ៥១៤  លាន ដលុា្លារ  ។ ន្រេះ 
បើ តាម ទនិ្ននយ័ ព ីការិយលយ័ 
ពាណិជ្ជកម្ម អាម្រេរិក៕LA

កម្ពជុា បាន   ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង អនុវត្តគម្រង ២ ដើម្របី អភិវឌ្រឍវិស័យ ថាម ពល 

ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី កម្ពជុា-អាម្ររិក កើនឡើង  ជិត ១៦ ភាគ រយ

ទិដ្ឋភាព ក៊ងតឺន័រ ស្តកុ ទំនិញ ជា ចេើន  នៅ ក្នងុ កំពង់ ផេ ស្វយ័ត កេង៊ ពេះសីហន៊។ រូបថត ហ្រេង ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ប្រព័ន្ធឌីជីថល។ 
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស

ព័ត៌មានរួមដ្រលច្រញផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រអង្គារបានឱ្រយដឹងថា
ដោយពិនិត្រយឃើញការរីករាល-
ដាលការឆ្លងជងំឺកូវដី១៩ចលូ
សហគមន៍នាព្រលថ្មីៗ ន្រះនងិ
ស្រចក្តីជនូដណំងឹរបស់ក្រសងួ
សុខាភិបាលស្តីពីលទ្ធភាពន្រ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈ
ការប្រើប្រស់ក្រដាសប្រក់ព្រម-
ទាំងក្នុងគោលដៅរួមចំណ្រក
ជាមយួរដា្ឋាភបិាលក្នងុកចិ្ចខតិ-
ខំប្រឹងប្រងទប់ស្កាត់ការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩BFIសូមលើក-
ទកឹចតិ្តដល់សធារណជនអត-ិ
ថិជននិងអាជីវករទាំងអស់ឱ្រយ
ធ្វើការទទូាត់តាមប្រពន័្ធអ្រឡចិ- 
ត្រូនិកដ្រលផ្តល់ឱ្រយដោយគ្រឹះ-

ស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានឱ្រយ

ដងឹថា៖«ស្ថតិក្នងុស្ថានភាពន្រះ 
សហគមន៍ធនាគារនងិហរិញ្ញ-
វត្ថុបាននងិកពំងុសហការយ៉ាង  
ជតិស្នទិ្ធជាមយួធនាគារជាតិន្រ
កម្ពុជាក្នុងការសម្រួលឱ្រយមាន
ការទូទាត់ជាអ្រឡិចត្រូនិកឆ្លង
គ្រឹះស្ថានកាន់ត្រមានភាពងយ- 
ស្រួលឆាប់រហ័សសុវត្ថិភាព
និងមានកម្រស្រវាសមរម្រយ»។
លោកShinChang-moo

ប្រធានធនាគារPPCBank
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថាចាប-់
តាងំពីការផ្ទុះឡើងជងំឺន្រះកាល-  
ពដីើមឆា្នាំធនាគារPPCBank
បានមើលឃើញការកើនឡើង
ខា្លាងំក្នងុការប្រតបិត្តកិារឌជីថីល
នៅក្នងុចណំោមអតថិជិនរបស់

ខ្លនួ។គតិត្រមឹខ្រតលុាជតិពាក-់
កណ្ដាលន្រប្រតិបត្តិការសរុប
គឺធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញ
អនឡាញដ្រលភាគច្រើនការ-
ផ្ទ្ររប្រក់ខាងក្នងុនងិអន្តរធនា-
គារនិងការទិញអនឡាញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ដើម្របីជំរុញ

ឥរិយបថអតិថិជនឱ្រយកាន់ត្រ
មានសវុត្ថភិាពយើងបានពង្រកី  
បណ្ដាញតាមហាងទំនិញនិង
ផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្ល្រផ្រស្រងៗ។
យើងក៏បានដាក់ឱ្រយដំណើរការ
កាតនងិស្រវាបាគងដើម្របីផ្ដល់
ភាពកាន់ត្រងយស្រួលនិង
ដណំោះស្រយមានតម្ល្រកាន-់
ត្រទាបដល់អ្នកប្រើប្រស់បន្ថ្រម 
លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តរបស់
យើងនងិSmartBizដ្រលជា
ដណំោះស្រយធនាគារអីនុធ-ឺ

ណិតអាជីវកម្មផងដ្ររ»។
លោកបន្តថា៖«នៅព្រលន្រះ

ឧបករណ៍ថ្មីៗនិងឧបករណ៍
ធនាគារឌីជីថលថ្មីទាំងន្រះគឺ
ជាផ្ន្រកមួយន្រការរស់នៅតាម
របៀបថ្មី(NewNormal)
ដ្រលបណ្ដាលឡើងដោយការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកសយសូនីនាយក-

ប្រតបិត្តិគ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុ
ប្រសក់ក៏បានថ្ល្រងផងដ្ររថា
ស្ថាបន័របសល់ោកបានដាក់ឱ្រយ
ប្រើប្រស់ការទូទាត់ឌីជីថល
ចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០១៥ហើយ
ខ្លនួក៏បានចលូរមួជាមយួគនំតិ
ផ្ដចួផ្ដើមផ្រស្រងទៀតរបស់NBC
ដចូជាប្រពន័្ធទទូាត់បាគងចាប-់
តាងំពីខ្រកញ្ញាឆា្នាំ២០១៩នងិ
ប្រព័ន្ធRetailPay។ល។
លោកឱ្រយដឹងថាប្រសក់

បានចូលរមួយ៉ាងសកម្មជាមួយ 
ឧបករណ៍ទូទាត់ទំនើបដ្រល

អាចអនុញ្ញាតឱ្រយអតិថិជនផ្ទ្ររ
ប្រក់ទៅគា្នាទៅវិញទៅមកនៅ
ក្នងុប្រពន័្ធទទូាងំប្រទ្រស។នៅ
ព្រលន្រះប្រសក់មានកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទចល័តផ្ទាល់ខ្លួនដ្រល
អាចរកបាននៅលើប្រព័ន្ធដំ-
ណើរការដោយiOSរបស់ក្រមុ- 
ហ៊ុនAppleប្រព័ន្ធAndroid
និងប្រព័ន្ធធនាគារអីុនធឺណិត
ដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយអតិថិជនធ្វើ
ប្រតិបត្តិការតាមអនឡាញ។
លោកសូនីលើកឡើងថា៖

«ប្រសក់អនញុ្ញាតឱ្រយអតថិជិន 
និងសធារណជនប្រើប្រស់
ស្រវាតាមរយៈការប្រើប្រស់
ធនាគារទរូសព័្ទចលត័ប្រសក់
និងធនាគារអីុនធឺណិតដោយ
ងយស្រលួនងិជយួពកួគ្រក្នងុ
ការគ្រប់គ្រងសច់ប្រក់ប្រចាំ
ថ្ង្រកាន់ត្រប្រសើរព្រមទាំងទប់-
ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ផង
ដ្ររ»។លោកបន្តថាអតិថិជន

អាចផ្ទ្ររប្រក់ពីគណនីប្រសក ់
ទៅគណនីផ្រស្រងទៀតបាននៅ
ក្នុងធនាគារជាសមាជិករហូត
ដល់៤០០លានរៀលឬ១០០
០០០ដុលា្លារក្នុង១ថ្ង្រព្រម-
ទាំងអាចផ្ទ្ររប្រក់ទៅគណនី
រហូតដល់១០លានរៀលឬ 
២៥០០ដុលា្លារក្នុង១ថ្ង្រ។
កាលពីឆា្នាំមុនNBCបានឱ្រយ

ដឹងថាមានធនាគារពាណិជ្ជ
ចំនួន៤៧ក្នុងនោះធនាគារ
ក្នុងស្រុកចំនួន១៧ក្រុមហ៊ុន
បុត្រសម្ព័ន្ធ១៧និងធនាគារ
សខាបរទ្រស១៣។លើសពី
ន្រះមានធនាគារឯកទ្រសចនំនួ 
១៥គ្រឹះស្ថានទទលួយកប្រក-់ 
បញ្ញើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន៧
គ្រឹះស្ថានមនិទទលួយកប្រក-់
បញ្ញើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៧៦គ្រឹះ-
ស្ថានឥណទានជនបទ២៤៥
និងក្រុមហ៊ុនភតិសន្រយាហិរញ្ញ-
វត្ថុមានចំនួន១៥៕LA

ភ្នំពេញៈការបន្តអូសបនា្លាយព្រល
ន្រការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
កំពុងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងដល់
ចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសដ្រលធ្វើ-
ដណំើរមកកម្ពជុាព្រមទាងំអ្នកនៅក្នងុ
វិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលរួមមាន  
ក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍សណ្ឋាគារផ្ទះ-
សំណក់ភោជនីយដា្ឋាន និងវិស័យ
ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាដើម។
វីរៈ ប៊ុនថាំអ្រចប្រស ដ្រលជា

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រវាកម្មរថយន្តដឹកអ្នក-
ដណំើរដល៏្របីនៅមនុព្រលវបិត្តិសខុភាព  
ផ្ទុះឡើងបានពង្រកីនងិបង្កើនល្របឿន
លើស្រវាកម្ម្មបញ្ញើឆាប់រហ័សនៅក្នុង
អំឡុង ព្រលដ៏តានតឹងន្រះដើម្របីប្រកដ
ថាស្រវាកម្មខ្លនួអាចបន្តរស់រានក្នងុស្ថាន-
ភាពដ៏លំបាកប្រហ្រល១ឆា្នាំន្រះ។ 
លោកធូ វិរៈអ្នកយកព័ត៌មាន

ស្រដ្ឋកចិ្ចន្រកាស្រតភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍បាន
ជួបសមា្ភាសលោកសួរ វីរៈអគ្គ-
នាយកក្រមុហ៊នុវរីៈប៊នុថាំអ្រចប្រស 
(VIRAKBUNTHANEXPRESS)
អពំីស្ថានភាពអាជវីកម្មរបស់ក្រមុហ៊នុ
ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងបរិបទន្រ
ការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។
តើលោកអាចបេៀបធៀបពីការបេើ-

បេសស់េវាកម្មដកឹអ្នកដណំើរនងិបញ្ញើ
ឆាប់រហ័សរបស់កេុមហ៊ុនលោកក្នុង
ពេលការរីករាលដាលកូវីដ១៩នេះ?
អឡំងុព្រលន្រះក្រមុហ៊នុយើងបាន

បាត់បង់ភ្ញៀវជាច្រើនជាពសិ្រសភ្ញៀវ-
បរទ្រសចាប់តាំងពីមានការបិទច្រក-
ព្រំដ្រនថ្រនិងវៀតណម ដ្រលជា
វិធានការការពារការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩ស្រវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរន្រ
ក្រុមហ៊ុនយើងនៅគ្រប់សខាបាន
ធា្លាក់ចុះប្រមាណ៦០ភាគរយក្នងុរយៈ- 
ព្រល១០ខ្រន្រឆា្នាំ២០២០ន្រះ។
យើងមិនសូវមានភ្ញៀវច្រើនដូចមុន

ដោយសរបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះ
ដូច្ន្រះការធ្វើដំណើរផ្រស្រងៗតាមរយៈ
មធ្រយាបាយសធារណៈចាំបាច់ត្រូវ
បានកាត់បន្ថយស្របព្រលពួកគាត់
មានការភ័យខា្លាចពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ។
ដោយឡ្រកទាក់ទងនឹងស្រវាកម្ម

បញ្ញើឆាប់រហស័របស់យើងវញិគឺមាន
ការកើនឡើងរហូតដល់ជិត៣០០
ភាគរយក្នងុរយៈព្រល១០ខ្រឆា្នានំ្រះ។ 
កាលពីមុនយើងមិនបានផ្តោតលើ
ស្រវាកម្មបញ្ញើឆាប់រហ័សទ្រប៉ុន្ត្រ
បនា្ទាប់ពីយើងមើលឃើញប្រទ្រសជតិ- 
ខាងដូចជាថ្រ វៀតណមនិងចិន
មានស្រវាដឹកជញ្ជូនទំនិញដ្រលមាន
ការគាំទ្រខា្លាំង យើងក៏ចាប់ផ្តើមចាប់
យកឱកាសន្រះមកអភិវឌ្រឍនៅកម្ពុជា។ 
នៅព្រលចាប់ផ្តើមវាហាក់មានដណំើរ- 
ការទៅមខុយ៉ាងល្អខណៈកាលពីមនុ
យើងដឹកបញ្ញើតាមរថយន្តក្រុងដឹក-
អ្នកដណំើរប៉នុ្ត្រដោយសរឱកាសហចុ  
ឱ្រយនៅព្រលន្រះយើងក៏ចាប់ផ្តើម
អភិវឌ្រឍស្រវាន្រះដោយប្រើរថយន្ត
ដឹកទំនិញជំនួសឱ្រយឡានក្រុងវិញ។
តើកត្តាអ្វីខ្លះជរំញុឱេយសេវាកម្មបញ្ញើ

ឆាប់រហស័កើនឡើងរហស័បេបនេះ?
ការកើនឡើងន្រះដោយសរ

ក្រមុហ៊នុយើងបានពង្រកីសខាបញ្ញើ
ពី៦០សខារហូតដល់៣០០សខា
នៅទទូាំងប្រទ្រស។យើងបានពង្រីក
ទៅគ្រប់ទីកន្ល្រងរហូតដល់ភូមិ និង
កោះដាច់ស្រយលដោយយើងដឹក-
ជញ្ជូនដល់ទីកន្ល្រងផ្ទាល់ត្រម្តង។
យើងផ្តល់នូវភាពងយស្រួលដល់
អតិថិជនហើយស្រវាកម្មយើងទូលំ-
ទូលាយណស់នៅក្នុងតំបន់។
ខ្ញុំមើលឃើញថាកតា្តោបច្ច្រកវិទ្រយាក៏

រមួចណំ្រកជរំញុកណំើនន្រះដ្ររព្រះ
ការលក់ទនំញិតាមអនឡាញបានចាប-់   
ផ្តើមមានការជ្រួតជ្របដល់ប្រជាជន

យើង។បើធៀបនងឹព្រលមនុគាត់អត់
ស្គាល់ការទិញទំនិញតាមអនឡាញទ្រ  
ហើយថ្រមទាងំមនិទកុចតិ្តលើអនឡាញ  
ទៀតផងប៉នុ្ត្រព្រលន្រះពកួគាត់ចាប-់
ផ្តើមស្គាល់អនឡាញនងិផ្តលទ់នំកុចតិ្ត 
ដចូ្ន្រះអ្នកនៅតាមស្រកុស្រចមា្ការនងិ
តាមបណ្ដាខ្រត្តក៏អាចទញិទនំញិបាន
ដោយងយស្រួល។
ការភ័យខា្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ក៏ជា

ផ្ន្រកមយួដ្រលបានជយួជរំញុឱ្រយស្រវា
បញ្ជើឆាប់រហ័សន្រះមានសម្ទុះខា្លាំង
ផងដ្ររព្រះគ្រមិនចង់ទៅផ្រសារទៀត
ទ្រអ្នកនៅតាមខ្រត្តមិនហា៊ានមក
ទីក្រុងភ្នំព្រញដូចន្រះគាត់ល្រងមក
ទិញទំនិញដោយខ្លួនឯងដោយគាត់
បញ្ជាទិញតាមអនឡាញ រួចផ្ញើតាម
ក្រមុហ៊នុយើងទៅកាន់គោលដៅនោះ
ដោយសុវត្ថិភាព។
តើលោកយលយ់៉ាងណាចពំោះការ-

បេកួតបេជេងក្នុងសេវាកម្មនេះ?
ខ្ញុំមើលឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនថ្មីៗ

ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ-
សរពកួគាត់មើលឃើញពីឱកាសក្នងុ
វិស័យន្រះដ្ររ។ប៉ុន្ត្រពួកគាត់ហាក់

ទទលួបានការគំាទ្រតចិបើធៀបជាមយួ  
ក្រុមហ៊ុនដ្រលទទួលបានជោគជ័យ
លើស្រវាកម្មបញ្ញើន្រះជាទពី្រញចតិ្ត។
គាតម់និសវូទទលួបានការគាំទ្រព្រះខ្ញុំ
ឃើញភាគច្រើនក្រមុហ៊នុថ្មីបានបង្កើត  
ស្រវាកម្មតាមគា្នាដោយឃើញគ្រ
ជោគជ័យលើវិស័យន្រះគាត់ចង់
រកសុីតាមគ្រដ្ររដោយមនិយលច់្របាស់
ពីវិស័យដឹកជញ្ជូនច្របាស់លាស់។
សព្វថ្ង្រដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងធំរបស់

ក្រុមហ៊ុនយើងគឺក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ
ដោយយើងកំពុងប្រឹងប្រកួតប្រជ្រង
ជាមួយពួកគាត់ដ្រលគ្រមានសខា
ច្រើននៅក្រប្រទ្រស។
យើងជឿជាកថ់ាក្រមុហ៊នុវរីៈប៊នុថា ំ

នឹងអាចប្រកួតប្រជ្រងបានជាមួយ
ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះព្រះយើងស្គាល់
វប្របធម៌ និងស្គាល់ទីតាំងភូមិសស្ត្រ
ច្របាស់ជាងពួកគាត់ ពិស្រសស្គាល់
ប្រះដងូនងិស្រចក្តតី្រវូរបស់អតថិជិន។ 
ម្រយា៉ាងទៀតក្រមុការងរយើងមានបទ-
ពសិោធច្រើនលើវសិយ័ដកឹអ្នកដណំើរ
និងដឹកជញ្ជូនទំនិញជាច្រើនឆា្នាំមក
ហើយ។

តើកេមុហ៊នុលោកមានបមេើសេវា
ដឹកទំនិញទៅបេទេសណាខ្លះ?
យើងមានទីផ្រសាររចួហើយនៅប្រទ្រស  

វៀតណមនិងថ្រហើយទីផ្រសារនៅ 
ចិនយើងទើបនឹងចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ង្រ
ទី១ខ្រធ្នូដោយដកឹទនំញិច្រញពីឃ្លាងំ  
ស្តកុនៅទកី្រងុកា្វាងចវូ(Guangzhou)
ប្រទ្រសចិន។
ចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំទីផ្រសារចិន

ធំជាងថ្រនិងវៀតណមព្រះប្រភព
ទនំញិដ្រលយកច្រញមកភាគច្រើនពី
ប្រទ្រសចនិ។អតថិជិនយើងដ្រលធា្លាប់
ដឹកទំនិញពីថ្រក៏គាត់ងកមកទិញ
ទំនិញពីចិនដ្ររ។
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

ស្ររីទ្វ្រភាគីកម្ពជុា-ចនិនងឹធ្វើឱ្រយចរន្ត
ស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាសុីដើរយ៉ាង
ឆាប់រហ័សដូច្ន្រះការប្រើប្រស់ស្រវា
ដឹកជញ្ជូនទំនិញនឹងមានច្រើន។
ខ្ញុំគតិថាទនំញិមកពីចនិច្រើនលើស-  

លប់បើទោះជាមាន១០០ក្រុមហ៊ុន
ក៏នៅត្រមានទំនិញដឹកដ្ររ។ប្រទ្រស
ជិតខាងយើងដូចជាប្រទ្រសឡាវ
មយី៉ានម់ា៉ានងិថ្រកអ៏ាចទញិទនំញិពី
កម្ពជុាព្រះគាត់គា្មានហ្រតុផលអ្វីត្រវូ
ដកឹទនំញិឆា្ងាយពីចនិចលូប្រទ្រសគាត់
ទៀតទ្រដោយសរតម្ល្រដឹកជញ្ជូនវា
ចំណយច្រើននិងប្រើព្រលយូរ។
ខ្ញុំបើកស្រវាបញ្ញើទនំញិទៅចនិន្រះ

គឺមនិត្រមឹត្រដកឹជញ្ជនូទនំញិទ្រដោយ   
ខ្ញុំក៏នឹងមានស្រវាកម្មបង់ពន្ធដ្ររ។
ទោះជាទំនិញមកពីអាម្ររកិនិងសងិ្ហបុរី
ក៏ដោយយើងនឹងទទួលស្រវាកម្មបង់
ពន្ធជូនអតិថិជន។
ខ្ញុំឃើញថាទផី្រសារកម្ពជុាត្រវូការទនំញិ 

មកពីចិនភាគច្រើន គ្រឿងសំណង
សម្លៀកបពំាក់គ្រឿងសង្ហារមិគ្រឿង-
អ្រឡចិត្រនូកិនងិសមា្ភារប្រើប្រស់ក្នងុ
ផ្ទះបាយជាដើម៕

BFI  លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក ប្រើប្រស់ ឱ្រយ ធ្វើ ការ ... 

ក្រមុហុ៊នវីរៈ បុ៊ន ថំា ស្រវាដឹកអ្នកដំណើរធ្លាក់ ចុះ  បុ៉ន្ត្រកាក់កប ស្រវាបញ្ញើ

លោកសួរវីរៈអគ្គនាយកកេមុហុ៊នវីរៈបុ៊នថំាអេចបេស។រូបថតសហការី
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ទកី្រងុហ្រសាការតាៈ រដ្ឋា ភបិាល  
ឥណ្ឌូនេស៊ី  កាល ពី ថ្ងេ ស៊កេ 
កន្លងទៅ បាន បញ្ចេញ របាយ- 
ការណ ៍នេ ការ នាចំេញ ដេល មាន  
តម្លេ  ១,៦៤ ពាន់ លានដ៊លា្លារ  
ដោយ កេ៊មហ៊៊ន  ខ្នាត ធំ  និង តូច 
ចំនួន ១៣៣ ដើមេបី  ស្វេង រក 
ទផីេសារ ផេសេង  នងិដើមេប ីកេសមេលួ   
ពាណិជ្ជកម្ម ឥណ្ឌូនេស៊ី  ដេល 
យឺតយ៉ាវ អំឡុង ពេល នេះ។ 

 ខណៈដេល អាជីវកម្ម ខ្នាត ធំ  
៧៩  ដេល គេប ដណ្តប ់ភាគ ចេើន  

លើស លប ់លើ ការ នា ំចេញ   សហ- 
គេស ខ្នាត តចូ  នងិ មធេយម ចនំនួ 
៥៤ បាន រមួ ចណំេក ១២,៣ លាន  
ដ៊លា្លារ ប៉៊ណ្ណោះ។ 

លោក បេធានាធបិត ីឥណ្ឌនូេស៊ ី  
Joko Widodo បាន នយិយ ក្នងុ 
សន្នសិទី តាមអនឡាញ កាល-  
ព ី ថ្ងេទ៤ី ខេធ្ន ូថា៖«កតា្តា មយួ នេ 
កតា្តា ជា ចេើន នំា ឱេយ មាន ភាព បេសើរ  
ឡើ ង នេ សេដ្ឋកិច្ច របស់ ជាតិ គឺ 
ជំរ៊ញ ការនំាចេញ  ដេលមិន តេមឹ- 
តេ  ជួយ អាជីវកម្ម  ឱេយ រីក ចមេើន  

និង បង្កើត ការងារ ប៉៊ណ្ណោះ ទេ 
ប៉ន៊្តេ  វា កប៏ង្កើត   ទន៊ បមេង៊ ប្តរូ បេក ់
បរទេស ដើមេបី កាត់ បន្ថយ ឱន - 
ភាព គណន ីចរន្ត របសយ់ើង»។ 

  ធនាគារ ឥណ្ឌនូេស៊ ីបាន បេកាស  
កាល ពី ថ្ងេចន្ទថា ទ៊ន បមេង៊   ប្តរូ - 
បេក់  បរទេស  របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី 
បាន ច៊ះ ខេសាយ    ក្នុ ងខេ វិច្ឆិកា   នៅ 
តេមឹ ១៣៣,៦ ពាន ់លានដល៊ា្លារ 
បនា្ទាប ់ពបីាន កក ់ទក៊  ចនំនួ ១៣៣- 
, ៧ ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ ក្នុង ខេ ត៊លា  
ដេល គាទំេ ដោយ ការ ដក បណំលុ  
បរទេស របស ់រដ្ឋាភបិាល កដ៏ចូ- 
ជា ចណូំល ពន្ធ  នងិ បេក ់ចណំេញ  
ពី បេង  និង ឧស្ម័ន ។ 

  ទិន្នន័យ  របស់ ធនាគារ ជាតិ 
បាន បងា្ហាញ ក្នុង ខេ វិច្ឆិកា  ឱេយ 
ដងឹថា បេទេស ឥណ្ឌនូេស៊ ី មាន 
បេវត្តិ  មានអតិរេក   គណនី ចរន្ត 
លើក ដបំងូ  ចាប ់តាងំព ីឆ្នា ំ២០១១ 
ដេល មាន បេក ់ ១ ពាន ់លាន ដល៊ា្លារ   
ក្នុង តេីមាស ទី៣ ពេលដេល 
ការ នាំ ចូល ធា្លាក់ ច៊ះ  លឿន ជាង 
ការ នាចំេញ  ដោយសារ តមេវូការ  
ក្នុងសេ៊ក ច៊ះ ខេសាយ   ។ 

អតិរេក  គណនីចរន្ត  ស្មើ នឹង 

០,៤  ភាគរយ នេ ផលតិផល ក្នងុ 
សេ៊ក សរ៊ប របស់ បេទេស នេះ  
នងិ ផ្ទយុ សេឡះ ព ីឱនភាព  ២,៩ 
ពាន់លានដ៊លា្លារដេលបានកត់- 
តេនៅក្នុងតេីមាសទី២។  

យោង តាម ទនិ្ននយ័  ស្ថតិ ិឥណ្ឌ-ូ
នេស៊ី (BPS) ទន្ទឹមនឹងនោះ  
ការ នាំចេញរបស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី   
បាន ធា្លាក់ ច៊ះ  ៣,២៩ ភាគរយ 
ក្នងុ ខេ តល៊ា ធៀបនងឹ រយៈពេល 
ដូច គា្នា នេ ឆ្នាំ ម៊ន ដល់ ចំនួន ១៤,- 
៣៩ ពាន ់លាន ដល៊ា្លារ  ទោះ ប ីជា 
តួលេខ  បងា្ហាញ ពី ១ខេ ទៅ - 
១ខេកើន ឡើង ៣,០៩ ភាគរយ 
ធៀប ខេ កញ្ញា ក៏ដោយ។ ការ- 
នាំចូល បាន ធា្លាក់ ច៊ះ  ចេើន ជាង 
ដល ់ចនំនួ ២៦,៩ ភាគរយ   ដល ់
តម្លេ ១០,៧៨ ពាន ់លាន  ដល៊ា្លារ ក្នងុ  
រយៈពេល នេះ ធៀប នឹងឆ្នាំ ម៊ន ។ 

Widodo និយយ ថា៖  «ប៉៊ន្តេ  
យើង  មិន អាច   មាន  សោមនសេស   
ភា្លាម ៗ    ជាមយួ សមទិ្ធផល   នេះ ទេ 
ពីពេះ  មាន   ទីផេសារ នំា ចេញ  បេកប- 
ដោយ សកា្តានព៊ល ចេើន ទៀត  ដេល  
យើង មិន ទាន់ ចាប់ យក »៕

The Jakarta Post_ANN/RR

ទីក្រុងតូក្រយូៈការ ចំណាយ  
គេសួារ របស ់បេទេស ជប៉ន៊  កើន 
ឡើង ជា លើក ដំបូង រយៈពេល 
ជាង ១ ឆ្នាំ  ប៉៊ន្តេ ផ្អេក លើ កតា្តា 
តេមួយ ទនិ្ននយ័ របស ់រដ្ឋា ភបិាល  
ដេល បាន បងា្ហាញ កាល ព ីថ្ងេ អងា្គារ 
ខណៈ ផលតិផល ក្នងុ សេក៊ សរប៊  
តេវូ បាន កេ លម្អ ដេល បាន បងា្ហាញ  
ឱេយ ឃើញ  ពី ការ ចាក ចេញ  របស់ 
បេទេស នេះ ពី វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច។

ការ ចំណាយ គេួសារ  ក្នុង ខេ 
តល៊ា  បាន កើន ឡើង  ១,៩ ភាគរយ  
បេៀប ធៀប នឹង ខេ ត៊លា ឆ្នាំ ម៊ន  
ជាមយួ ការ កើន  នេះ ដោយសារ 
តេ ផ្នេក ខ្លះ  ជរំញ៊ ដោយ យទ៊្ធនា- 
ការ ទេសចរណ៍  ក្នុង សេ៊ក ដ៏ ចមេូង  - 
ចមេសរបស ់រដ្ឋាភបិាល  ដេល 
តេវូ បាន  រិះគន ់ថាមាន ការ ចាប-់ 
អារម្មណ៍ តិចតួច ដោយសារតេ 
ការ រីករាល ដល នេ កូវីដ១៩ ។

ប៉ន៊្តេ វាក ៏     បណា្តាល ឱេយ មាន ការ ច៊ះ 
ខេសាយ   នេ ការ ចំណាយ  កាល ពី 
ខ េ ត៊លា   បនា្ទាប់ពី ការ ដំឡើង 
ពន្ធ លើ ការ បេើបេស់ ដេល ធ្វើ 
ឱេយ តួលេខ នៅ ឆ្នាំ នេះ មាន ភាព- 
វិជ្ជមាន ដោយ ការបេៀប ធៀប 
នេះ ។  យោង តាម ទិន្នន័យ ចង- 
កេង ដោយ កេសួង កិច្ចការ ផ្ទេ - 

ក្នុង  របស់ រដ្ឋាភិបាល ជប៉៊ន ។ 
ទន្ទមឹ នងឹ នោះ ដេរ   ការយិលយ័  

គណៈរដ្ឋ មន្តេ ី  បាន កេបេ  ឡើង- 
វិញ  នូវ តួលេខ ផលិតផល ក្នុង 
សេក៊ សរ៊ប  សមេប ់តេមីាស ទ ី៣   
ដល់ ទៅ ៥,៣ ភាគរយ  ពី ការ- 
ពេយាករដំបូង តេឹមតេ ៥ ភាគរយ   
ជាមួយ នឹង ការ ធា្លាក់ច៊ះ នេ ការ - 
វិនិយោគ សាជីវកម្ម ដេល តូច 
ជាង ការ គិត គួរពី ដំបូង ។

តួលេខ នេះ កើត មាន ជាមួយ 
រដ្ឋាភិបាល រំពឹង ថា នឹង បេកាស  
នៅ លា្ងាច ថ្ងេ អងា្គារ ដោយ បន្ថេម 
កញ្ចប់ ជំរ៊ញ សេដ្ឋកិច្ច បន្ថេម។ 

 សេដ្ឋកិច្ច ជប៉៊ន  បាន ចាក ផ៊ត 
ព ីការ ធា្លាកច់៊ះ បនា្ទាប ់ព ីការ ធា្លាក-់ 
ច៊ះ រយៈពេល ៣ តេមីាស ជាប ់គា្នា  
ជាមយួ ទនិ្ននយ័ កេ បេ ឡើង វញិ  
កប៏ាន បងា្ហាញ  ព ីសេដ្ឋកចិ្ច ធ ំបផំត៊  
ទី ៣ របស់ ពិភពលោក  បាន 
ធា្លាក់ ច៊ះ ដល់ ៨,២  ភាគរយ ក្នុង 
តេីមាស ទី២ ចេើន ជាង ការ- 
ពេយាករដំបូង ដេល មាន តេឹម 
៧,៩ ភាគរយ។ 

នោះ ជា តួលេខ អាកេក់ បំផ៊ត  
សមេប ់បេទេស ជប៉ន៊ ចាប ់តាងំ 
ពី ទិន្នន័យ បាន រៀបចំ ឡើង ក្នុង 
ឆ្នា ំ១៩៨០ ដេល លើស ព ីផល- 

ប៉ះពាល ់ដ ៏អាកេក ់បផំត៊ នេ  វបិត្ត ិ
ហិរញ ្ញវត្ថុ  សកល ឆ្នាំ ២០០៨។ 

 ទនិ្ននយ័ ផលតិ ផល ក្នងុសេក៊ 
សរប៊  កើន ឡើង នេះ ជា ការសាទរ 
ព័ត៌មាន សមេប់  រដ្ឋាភិបាល 
ជប៉ន៊ ដេល បាន បញ្ចៀស វធិានការ  
បិទ បេទេស តឹងរឹ៊ង ដេលគេ 
មើល ឃើញ នៅបណា្តា បេទេស 
ខ្លះ  នៅពេល ដេល ពួកគេពេយាយម    
ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ មាន ត៊លេយភាព    ទប់- 
សា្កាត់  ការរីក រាល ដល នេ វីរ៊ស  កូរ៉ូ-
ណា  ជាមួយ ការការពារ  សេដ្ឋកិច្ច។ 

 ជប៉៊ន  កំព៊ង បេឹង ជម្នះ  ជាមួយ 
សេដ្ឋកចិ្ច ដេល កពំង៊ ទេឌ៊ ទេម   
នងិផលប៉ះពាល់ នេ ការដឡំើង 
ពន្ធ  លើការ បេើបេស ់ ដេល ដក ់
ឱេយ អនវ៊ត្ត កាល ព ីឆ្នា ំមន៊  មន៊ ការ- 
វាយ បេហារ ដោយ ការ រីករាល- 
ដល កូវីដ ១៩។ 

 ផលប៉ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ច នៅ 
ជប៉៊ន តេូវ  មើល ឃើញ ថា  តូច 
ជាង  ការ ផ្ទុះ ឡើង  វីរ៊ស  បេៀប- 
ធៀប   ទៅ នឹង បេទេស ខ្លះ ដេល 
ទទួល រង ការ វាយ បេហារ ខ្លាំង 
បផំត៊  ជាមយួ ការ ឆ្លង ដេល មាន 
ចេើន ជាង ១៦២ ០០០នាក់  
និងមាន អ្នកសា្លាប់ បេហេល      
២ ៣៣០ នាក់៕ AFP/RR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេព៊ធ ទី៩ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ esdækic©BUSINESS www.postkhmer.com១០

អ្នកនំាចេញវៀតណាមបេឈម
កង្វះទូកុងតឺន័រទទេយ៉ាងខ្លាងំ

ទូកុងតឺន័រ(២០១៩)នៅកំពង់ផ្រDinhVuក្រងុHaiPhong។AFPលោកJokoWidodoប្រធានាធិបតីឥណ្ឌនូ្រសីុ។AFP

ទកី្រងុហជូមីញិៈលោក Phan  
Minh Thong អគ្គនាយក  នេ 
កេ៊មហ៊៊ន  Phuc Sinh ដេល 
នាំចេញ   ផលិត ផល កសិកម្ម  
បាន និយយ ថា   មានការ ខ្វះ- 
ខត យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ  ទូក៊ង- 
តឺន័រ ទទេសមេប់  ការដឹក ទំនិញ   
នាំចេញ ពី បេទេស វៀតណាម។ 

លោក បាន បន្ថេម ថា កេ ពី 
នេះ  កេម៊ហ៊ន៊ ដកឹ ជញ្ជនូ អន្តរ ជាតិ 
បា ន ដំឡើង ថ្លេ របស់ ពួកគេ   ហើយ 
អាជីវកម្ម វៀតណាម បេឹង តស៊ូ 
ជម្នះឧបសគ្គដើមេប ីទប ់ទល ់រឿង 
នេះ  បេសនិ  បើបញ្ហានេះ មនិ តេវូ 
បាន ដោះសេយ នោះ ទេ ។ 

លោក Nguyen Dinh Tung 
បេធាន កេ៊ម បេឹកេសា ភិបាល និង  
ជា អគ្គនាយក នេ  កេម៊ហ៊ន៊  នាចំេញ  
ផ្លេឈើ Vina T&T Group 
បាន លើក ឡើងថា មាន ការ ខ្វះ-  
ខត ទកូង៊តនឺរ័  សមេប ់ដកឹ ជញ្ជនូ   
ទនំញិ ស្ងតួ   ខណៈដេល តម្លេ នេ 
ការ ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ទៅ កាន់ 
ទផីេសារ អាមេរកិ វញិ  បាន កើន ឡើង   
ស្ទើរតេ ៣ ដង បេៀបធៀប នឹង 
តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន កាល  ឆ្នាំ ម៊ន។ 

 លោក Dang Phuc Nguy-
en  អគ្គលេខធកិារ នេ  សមាគម  
ផ្លេ ឈើ នងិ បន្លេ វៀតណាម បាន 
ពនេយលថ់ា  មាន កង្វះខត ទកូង៊តនឺរ័   
ដោយ និយយថា ការ នាំចេញ 
កពំង៊ តេ កើន ឡើង នៅ ចង៊ ឆ្នា ំនេះ  
ហើយវៀតណាម មើល ឃើញ 
នូវ អតិរេក នេការ នាំំចេញ ដ៏ធំ 
ក្នុង ឆ្នាំ នេះ។ 

 លោក បាន និយយថា កេ៊ម 
នាវិក ដឹកជញ្ជូន តាម ផ្លូវ ទឹក តេូវ 
តមេវូ  ឱេយ ធ្វើចតា្តាឡសីក័  បនា្ទាប ់ព ី
ទៅដល ់កពំងផ់េ អន្តរជាត ិ ដោយ- 
សារ តេ ការ រកី រាល ដល ជំងឺ ដេល  
បណា្តាល ឱេយ កង្វះ ខត  ទកូង៊ តនឺរ័  
កាន់ តេ ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង។ 

លោក Le Kim Cuong 
នាយក រង នេ ភស័្តភុារកពំងផ់េ  ថ្ម ី 

Sai Gon បាន ឱេយ ដឹង ថា   រលក 
ថ្ម ៗី  ដេល បោក បក ់មក លើ បេទេស   
វៀតណាម កពំង៊ ធ្វើ ឱេយ មាន ការ- 
លំបាក   ចំពោះ ការ ដឹកជញ្ជូន 
ក៊ងតឺន័រ ទទេ  ពី បណា្តា បេទស 
ផេសេងៗ  តេឡប ់មក កាន ់បេទេស 
វៀតណាមវិញ ។ 

 លោក បាន លើក ឡើង ថា 
សមត្ថភាព របស ់កំពង់ផេ Dong  
Nai និង Binh Duong ដើមេបី 
ទទួល ក៊ងតឺន័រ ទទេពី កំពង់ ផេ 
ទកឹជេ  នងិការ ផ្ទេរ កង៊តនឺរ័ ទៅ 
កាន់ ផេស្ងួត មាន ដេន កំណត់  
នៅឡើយ។ 

 លោក Phan Van Co បេធាន  
ទីផេសារ  នេ កេ៊មហ៊៊ន  VRICE 
Limited Co បាន ឱេយ ដឹង ថា  
អាជវីកម្ម  កពំង៊ បង្កើន ការ ចណំាយ  
កានត់េ ចេើន  ចាប ់តាងំ ព ីទនំញិ 
របស់ ពួកគេ តមេូវ  ឱេយ ធ្វើ សន្និធិ 
រយៈពេល វេង នៅ កពំង ់ផេ  ខណៈ 
ដេល ពួក គេ រង់ ចាំ ទូក៊ងតឺន័រ។ 

 សមាគម  ភស័្តភុា រកម្ម វៀតណាម 
បាន ឱេយ ដឹង ថា ចំណត ក៊ងតឺន័រ 
គួរ តេ ធ្វើការ ងារ ដោយ  រៀបចំ 
ទូក៊ងតឺន័រ ទទេ  ដើមេបី កាត់ បន្ថយ   
ពេល វេលា រង ់ចា ំ សមេប ់ពកួគេ  
ហើយផ្នេក ដឹក ជញ្ជូន គួរ តេ  ធ្វើ 
ការងារ ឱេយ បានជិតស្និទ្ធ ជាមួយ 
ផ្នេក ចណំត  កង៊តនឺរ័  នងិបញ្ជាក ់
ឱេយ បាន តេឹមតេូវ  នូវ សា្ថានភាព  
ទូក៊ងតឺន័រ ទំនេរ។ 

សមាគមនេះ  បន្ថេមថា អ្នក- 
ដក ់កង៊ តនឺរ័ តេវូការ បេើ កង៊តនឺរ័  
បេកប ដោយ បេសិទ្ធភាពខ្ពស់  
និង រហ័ស  ដើមេបី អាច បេើបេស់ 
ដោយ   កេ៊មហ៊៊ន ផេសេងៗ។  

សមាគមនេះ  បាន បន្ត  ថា  
ការ ផ្តល ់រងា្វាន់ និង ការ ផាក ពិន័យ 
សមេប់ ការ វិល តេឡប់ មក វិញ 
យ៉ាង រហស័ និង យតឺ នេ ទូកង៊តឺន័រ  
ទទេ គួរតេ តេូវ បានយក មក  
គតិ គរូ ពចិារណា ក្នងុ អឡំងុ ពេល   
នេះ៕ VNS_ANN/RR

ឥណ្ឌនូេសីុនំាចេញមានតម្លេ$១,៦៤ពាន់លានមានអតិរេកលើកដំបូង

ការចំណាយគេសួារនៅជបុ៉នកើនឡើង
ខណៈទិន្នន័យGDPក៏កើនឡើងដូចគ្នា

រូបភាពមុខហាងទំនិញដ៏ប្រជាប្រយិ7-Elevenនៅជបុ៉ន។AFP
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ប្រាក់ សាយ 

កាលពថី្ងៃចន្ទទី៦ខៃវចិ្ឆកិាអ្នក-
គាទំៃយ៉ាងតិច៦នាក់របស់បព្វជតិ
មូស្លមីឥណ្ឌនូៃស៊ីមាត់ឆៅតៃវូបាន
គៃបាញស់មា្លាប់ខណៈដៃលពួកគៃ
បានពៃយាយមចូលទៅកាន់ប៉៊ស្តិ៍
ប៉លូសិជាទដីៃលមៃដកឹនាំរបស់
ពួកគៃតៃវូបានគៃសាកសួរនោះ។
លោកFadil Imranបាន

និយយថា ប៉ូលិសបានបង្ខំចិត្ត
ការពារខ្លនួពកួគៃនៅពៃលដៃល
អ្នកគំាទៃចំនួន១០នាក់របស់លោក
RizieqShihabបានវាយទៅលើ
ពួកគៃនៅលើដងផ្លូវមួយមាន
ចមា្ងាយបៃហៃល៥០គីឡូម៉ៃតៃនៅ
ភាគខាងកើតកៃ៊ងហៃសាការតា។
លោកImranបាននិយយថា៖

«នៅពៃលមន្តៃីរបស់យើងកំព៊ង
តាមពីកៃយរថយន្តជាចៃើនគៃឿង
របស់កៃម៊អ្នកគាទំៃនោះពកួគៃក៏

ចលូមកកាន់តៃកៀកហើយវាយ
យើងដោយកំាភ្លើងនិងវត្ថុសៃចួ ៗ»។
លោកបានបន្ថៃមថា ជាការ-

ឆ្លើយតបនោះប៉លូសិបានបាញ់
ដោយបានបណ្តាលឱៃយមន៊សៃស
៦នាក់សា្លាប់ ហើយ៤នាក់ផៃសៃង
ទៀតបានពៃយាយមរត់ភៀសខ្លួន
នៅក្នុងអំឡុងពៃលមានការផ្ទុះ
អាវ៊ធនៅពៃលពៃកឹថ្ងៃចន្ទនោះ។
ប៉ូលិស បាននិងកំព៊ងធ្វើការ

ស៊ើបអង្កៃតបព្វជិតដៃលមាន
បញ្ហាចមៃងូចមៃសរបូនៃះទាក-់
ទងនងឹការរលំោភបពំានគោល-
ការណ៍ណៃនំាអំពីស៊ខភាពនៅ
ក្នងុអឡំងុពៃលការឆ្លងរាលដាល
នៃវីរ៊សផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណកៃយ
ពីធ្វើការជបួជ៊ំទៃងទ់ៃយធំដើមៃបី
បៃរព្ធអបអរដល់ការវិលតៃឡប់
របស់លោកRizieqShihabពី
និរទៃសខ្លួននៅបៃទៃសអារា៉ាប៊ី
សាអ៊ូឌីតមកកាន់បៃទៃសភាគ-

ចៃើនអ្នកកាន់មសូ្លមីធំបផំត៊របស់
ពិភពលោកនៃះ។
RizieqShihabមានវយ័៥៥

ឆ្នាំជាបព្វជតិមានចតិ្តឆៃវឆវដៃល
បានដឹកនាំរណសិរៃសអ្នកការពារ
អិ៊សា្លាម(FPI)ជាកៃម៊អិ៊សា្លាមអភិរកៃស
នយិមដៃលបានអ្នកមានឥទ្ធិពល
នយោបាយក្នុងរយៈពៃលប៉៊នា្មាន
ឆ្នាំថ្មីៗនៃះបានចាកចៃញពីបៃ-
ទៃសឥណ្ឌនូៃសី៊នៅក្នងុឆ្នាំ២០១៧
កៃយពីបៃឈមនឹងការចោទ-
បៃកាន់ពីបទថតរូបអាសអាភាស និង
ជៃរបៃមាថមនោគមន៍វិជា្ជារបស់រដ្ឋ។
ថ្វីបើមានការចោទបៃកាន់ជា-

ចៃើនដៃលអ្នកគំាទៃរបស់លោក
និយយថាមិនពិតបៃកដនិង
ជាកចិ្ចបៃងឹបៃងមយួដើមៃបីបង្ខចូ
កៃរ្តិ៍ឈ្មាះលោកក្តីក៏ការនរិទៃស
របស់Rizieqមនិបានធ្វើឱៃយលោក
បាត់បង់បៃជាបៃិយភាពទៃ។
នៅពៃលលោកច៊ះពីយន្តហោះ

នៅកៃ៊ងហៃសាការតាអ្នកគំាទៃរាប់
ម៊ឺននាក់ ដៃលស្លៀកពាក់ឈ៊ត
អ៊សិា្លាមពណស៌បានបៃមលូផ្តុំគា្នា
នៅពៃលានយន្តហោះដោយមនិ
ខ្វល់ពីគោលការណ៍ណៃនំាដើមៃបី
ទប់សា្កាត់ការឆ្លងវីរ៊សផ្លូវដង្ហើម
ឡើយហើយបានបៃជៃៀតគា្នា
ដើមៃបីមកថើបដៃរបស់លោក។
ម៊នពៃលលោកចាកចៃញពី

បៃទៃសឥណ្ឌនូៃស៊ីលោកRizieq
គឺជាមៃដឹកនាំចលនាhardline
212ដៃលបានបៃឆងំនងឹអតតី-
អភិបាលកៃ៊ងហៃសាការតា ដៃល
កាន់សាសនាគៃិស្ត គឺលោក
BasukiTjahajaPurnama
ដៃលតៃវូបានគៃចោទបៃកាន់នងិ
បានជាប់ពន្ធនាគារពីបទជៃរ-
បៃមាថសាសនាអ៊ិសា្លាម។
ការជបួជ៊ំនោះមានទៃងទ់ៃយ

ធំបផំត៊ចាប់តាងំពីអតីតមៃដកឹនាំ
ផ្តាច់ការឥណ្ឌូនៃស៊ីលោកស៊ហូាតូ

បានដួលរលំនៅក្នងុឆ្នាំ១៩៩៨។
ចាប់តាំងពីវិលតៃឡប់ពីនិរ-

ទៃសខ្លួនវិញប៉៊នា្មានសបា្តាហ៍ថ្មីៗ
នៃះលោកRizieqបានបៃកាស
ពីផៃនការ«ធ្វើយទ៊្ធនាការបៃកប-
ដោយសីលធម៌»និងបានជួបអ្នក-

នយោបាយខ្លះនងិឥសៃសរជនបកៃស
បៃឆំងមួយចំនួនផងដៃរ។
ចំណៃកមន្តៃីនៅFPIមិនអាច

ទាក់ទងដើមៃបីស៊ំការអធិបៃបាយ
អំពីការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកគាំទៃ
និងប៉ូលិសបានទៃ៕

សុខ  ស្រាីលុច

រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស
អាល្លឺម៉ង់លោកHeikoMaas
បាននិយយថាការបង្កហៃត៊ជា-
ចៃើនពីបៃទៃសតួកគីជាហៃត៊ធ្វើ
ឱៃយគា្មានការបង្កើតកិច្ចពិភាកៃសា
ដោយផ្ទាល់រវាងទីកៃ៊ងអង់ការា៉ា
និងអាថៃនដោះសៃយជម្លាះ
ឧស្មន័នៅសមទ៊ៃមៃឌទីៃរា៉ាណៃ។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសសហភាពអរឺ៉ប៊
បានជួបបៃជ៊ំគា្នាកាលពីថ្ងៃទី៧ធ្នូ
ដើមៃបីពិភាកៃសាពីលទ្ធភាពនៃការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មបៃឆងំនងឹបៃទៃស
តួកគីជ៊ំវិញជម្លាះឧស្ម័ននៅមៃ-
ឌីទៃរា៉ាណៃ។មៃដឹកនាំប្លុកនៃះ
នឹងសមៃចចិត្តច៊ងកៃយក្នុង
អឡំងុកចិ្ចបៃជ៊ំកពំលូមយួនៅថ្ងៃ
ទី១០ខៃធ្នូដោយមានយន្ដការ
បង្កកការនំាចៃញអាវ៊ធជាដើម
ក្នុងចំណោមវិធានការដៃលអាច
កើតមានកៃមការពិចារណ
របស់សមាជិកណតូ។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួការបរទៃសកៃកិ

លោកNikosDendiasបាន
និយយថា មានការពៃមពៃៀង
យ៉ាងទូលំទូលាយលើទសៃសនៈ
ដៃលថា បៃទៃសតួកគីមិនបាន
ផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានណមួយពី
គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុង
ការរ៊ករកនៅក្នុងដៃនទឹកដៃល

មានជម្លាះនៅភាគខាងកើត
សម៊ទៃមៃឌីទៃរា៉ាណៃទៃ។
បៃធានាធិបតីតួកគីលោកRe-

cepTayyipErdogan បាន
ឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី៧ធ្នូដោយ
អំពាវនាវឱៃយមានការចរចាបន្ថៃម
ទៀតសៃបពៃលដៃលលោកជំរ៊ញ
ឱៃយសហភាពអឺរ៊៉បល៊បចោលយ៊ទ្ធ-
សាសៃ្តងងឹតងង៊លរបស់ខ្លួន។
បៃធានាធិបតីតួកគីក៏បាននិ-

យយផងដៃរថា បៃទៃសរបស់
លោកនងឹមនិទទលួយកផៃនការ
នងិផៃនទីដៃលមានគោលបណំង
ដើមៃបីបង្ខាងំពកួគៃមនិឱៃយទៅចៃងំ-
សម៊ទៃអង់តាលីយ៉ាឡើយ។
សមៃប់បៃទៃសអាល្លមឺង៉់ដៃល

បច្ចុបៃបន្នកាន់តំណៃងជាបៃធាន
កៃ៊មបៃឹកៃសាសហភាពអឺរ៉៊បរយៈ-
ពៃល៦ខៃ គឺជាអ្នកដើរតួយ៉ាង
សខំាន់ក្នងុការសមៃចថាតើទណ្ឌ-
កម្មគួរតៃដាក់ឬអត់។ទីកៃ៊ងប៊ៃរ-
ឡំាងសងៃឃឹមថានឹងសមៃះ៊សមៃលួ
រវាងកៃង៊អាថៃននងិអងក់ារា៉ាប៉ន៊្តៃ
មានការខងឹសមៃបានៅពៃលដៃល
បៃទៃសតកួគីបន្តការរក៊រកឧស្មន័
របស់ខ្លួននៅឯកោះស៊ីបក្នុងខៃ
ត៊លាបនា្ទាប់ពីមានការផ្អាក។
ភាពតានតងឹបានផ្ទុះឡើងរវាង

បៃទៃសកៃកិនងិតកួគីកាលពីខៃ
សហីានៅពៃលដៃលទកីៃង៊អង-់
ការា៉ាបានបញ្ជនូនាវា១គៃឿងទៅ

គូសផៃនទីដើមៃបីខួងរ៉ៃនៅក្នុង
ដៃនទកឹបៃទៃសកៃកិ។សហភាព
អឺរ៉៊បបានគាំទៃបៃទៃសកៃិកនៅ
ក្នងុជម្លាះនៃះហើយបានបើកកចិ្ច-
បៃជ៊ំកពំលូមយួនៅខៃតល៊ាដៃល
មៃដកឹនាំអរឺ៉ប៊បានពៃមានបៃទៃស
តួកគីឱៃយដកនាវារ៊ករកថាមពល
រ៉ៃរបស់ខ្លួនចៃញឬក៏តៃូវបៃឈម
នឹងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
សហភាពអរឺ៉ប៊នយិយថាសម-

យទ៊្ធរបស់តកួគីនងិនាវារបសគ់ៃ
បានបន្តដំណើរការនៅក្នុងដៃន-
ទឹកដៃលតៃូវបានជំទាស់ដោយ
បៃទៃសកៃិកនិងសាធារណរដ្ឋ
ស៊បីដៃលបៃទៃសកៃកិនយិយថា
សកម្មភាពបៃបនៃះធ្វើឱៃយកចិ្ចព-ិ

ភាកៃសាជាផ្លូវការជាមួយបៃទៃស
តួកគីជំ៊វិញការទាមទារដៃនសម៊ទៃ
មិនអាចកើតមានឡើងឡើយ។
ទាកទ់ងនងឹទណ្ឌកម្មតកួគីបាន

ចៃនចោលការដាក់ទណ្ឌកម្ម
របស់អរឺ៉ប៊ដោយនយិយថាវាមនិ
សមសៃបឡើយ។សភាសហភាព
អរឺ៉ប៊បានអពំាវនាវឱៃយមានការដាក់
ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃទី២៦ ខៃវិច្ឆិកា
ប៉ន៊្តៃការវលិតៃឡប់របស់នាវាតកួគី
OrucReisហើយការអំពាវនាវ
របស់បៃធានាធិបតីតួកគីលោក
TayyipErdoganឱៃយមានកិច្ច-
សន្ទនាជាមយួសហពន័្ធអរឺ៉ប៊អាច
ផ្តល់ហៃត៊ផលដល់សហភាពអឺរ៊៉ប
ដើមៃបីបញៃឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះ។

តួកគីក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់
សហគមន៍អឺរ៉៊បផងដៃរនៅពៃល
ដៃលបៃធានាធិបតីRecep
TayyipErdoganបានបញ្ជាក់
ជាថ្មីថា អនាគតរបស់បៃទៃស
តកួគគីឺស្ថតិនៅក្នងុសហភាពនៃះ។
នាពៃលថ្មីៗលោកក៏បានបញ្ជូន
ទីបៃកឹៃសាគោលនយោបាយការបរ-
ទៃសគឺលោកIbrahimKalin
ទៅកាន់ទីកៃង៊បៃ៊ច៊សៃលបៃទៃស
បៃលហៃសុិកដើមៃបីបញ្ជូនសារនៃះ
និងគូសបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មលើ
បៃទៃសតួកគីនឹងប៉ះពាល់ដល់
ទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគីថៃមទៀត។
ដូចករណីនៅក្នុងខៃត៊លា អធិ-
ការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកសៃីAn-
gelaMerkelបានសារភាពថា
មិនមានការបៃសើរឡើងរវាង
ទំនាក់ទំនងជាមួយតួកគី ជ៊ំវិញ
បញ្ហានៅភាគខាងកើតសម៊ទៃ
មៃឌីទៃរា៉ាណៃនោះទៃបើទោះបី-
ជាលោកសៃីបាននិយយថា ការ-
វលិតៃឡប់របស់នាវាOrucReis
គឺជាសញ្ញាល្អក៏ដោយ។
អាល្លមឺង៉់បានបៃឆងំទណ្ឌកម្ម

ដាក់លើតួកគីកាលពីខៃ ត៊លា
ថ្វីបើទំនាក់ទំនងរវាងអាល្លឺម៉ង់
នងិទកីៃង៊អងក់ារា៉ាអាចនៅតៃបន្ត
មានភាពស្មុគៃសា្មាញ ប៉៊ន្តៃក្នុង
រយៈពៃល២ខៃកន្លងមកនៃះបៃ-
ទៃសអាល្លឺម៉ង់បានខកចិត្តជា-

ខា្លាងំជាពសិៃសការបដសិៃធរបស់
តួកគីចំពោះសំណើដៃលបាន
លើកឡើងដោយសហគមន៍អរឺ៉ប៊
កាលពីដើមខៃត៊លា។
អគ្គលៃខាធិការអង្គការណតូ

លោកJensStoltenbergក៏
បានសា្វាគមន៍ការសមៃចដកនាវា
OrucReisនៃះតៃ១ថ្ងៃប៉៊ណោ្ណោះ
ម៊នការចាប់ផ្តើមកិច្ចបៃជ៊ំរដ្ឋមនៃ្តី
ការបរទៃសណតូនៅថ្ងៃទី១ធ្ន។ូ
វាមនិមៃនជារឿងចៃដនៃយទៃដៃល
បៃទៃសតកួគីបានធ្វើការអពំាវនាវ
ជាចំហដល់បៃទៃសកៃិកដើមៃបី
បន្តកិច្ចពិភាកៃសាការរ៊ករកនៅ
ថ្ងៃដដៃលដៃលជាថ្ងៃដៃលរដ្ឋមនៃ្តី
ការបរទៃសណតូបានជួបបៃជ៊ំ
គា្នា។រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសតួកគីលោក
MevlutCavusogluក៏អាចនងឹ
អពំាវនាវម្តងទៀតដល់សមភាគី
របស់លោកមកពីបណ្តាបៃទៃស
ណតូផៃសៃងទៀតផងដៃរ។
ប៉៊ន្តៃយ៉ាងណក៏ដោយមាន

ទសៃសនវិស័យតិចតួចណស់ដៃល
កៃកិយលព់ៃមនងឹអង្គយុនៅត៊តៃ
មួយជាមួយតួកគីម៊នពៃលកិច្ច-
បៃជ៊ំកំពូលអឺរ៉៊ប។បៃទៃសកៃិក
ចង់ឱៃយដាក់ទណ្ឌកម្មលើបៃទៃស
តួកគីហើយមិនយល់សៃបទៃ
ដៃលថាភាពតានតងឹបានថយ-
ច៊ះដោយសារការដកចៃញនូវ
នាវាOrucReis៕

មនុស្សយ៉ាងតិច៦នាក់ស្លាប់ពីការប៉ះទង្គចិរវាងបូ៉លិសនិងអ្នកគំាទ្បព្វជិតអិ៊ស្លាមនៅឥណ្ឌន្ូសីុ

សហគមន៍អឺរុ៉បពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្ឆំាងតួកគីជុវិំញជម្លាះនៅសមុទ្ម្ឌីទ្រ៉ាណ្

  លោកRizieq Shihab  (កណ្តាល)ធ្វើកាយវិការទៅកាន់អ្នកគាំទ្រា។ AFP

លោក រដ្ឋ មន្ត្រាកីារបរ ទ្រាស អា ល្លម៉ឺង់Heiko Maas ថ្ល្រាងក្នងុ ជំនួប មួយ ។ AFP
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តពីទំព័រ១... របាយ ការណ៍  
បាន ឲៃយ ដឹងថា៖ «សរុបមក ថា ម- 
ពល  វិទៃយុ អៃឡិច តៃូនិក (radio 
frequency)ជា  ពសិៃស នៅ ក្នងុ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍កើត ឡើង ដបំងូ បង្អស ់ 
ហាក់ ដូច ជា កត្តា មួយដៃល អាច 
ជឿទុក ចិត្ត បាន បំផុត ក្នងុ ការ ពនៃយល់  
អំពីករណី វាយបៃហារ ទាំង អស់ 
នៃះ  ក្នងុ ចណំោម កត្តា ផៃសៃងៗ ដៃល 
គណៈកម្មា ធិការ បាន លើក ឡើង»។

របាយការណ ៍បាន បន្ថៃម ទៀត 
ថា   គៃបាន ចាត់ទុក ពៃឹត្តិការណ៍  
វាយបៃហារ ទំាងអស់ នៃះថា  ជា 
ឧបៃបត្តហិៃត ុដៃល បណ្ដាល ឱៃយ មន 
ការវិល មុខ ដៃលគៃន់ តៃ ជា អា- 
ការ បន្ទាប ់បនៃសំ ដៃលអាច កើត មន    
ចំពោះ ជនរង គៃះក្នងុ ចំណោម   
អាការ ផៃសៃងៗ ទៀត ប៉ុណោ្ណោះ។ 

ទោះ បជីា របាយការណ ៍មនិបាន 
សន្និដ្ឋា នថា ការ បៃើបៃស់ ថាម- 
ពល  មកីៃវូ៉ៃវ ដោយ ផ្ទាល ់ដើមៃបី វាយ 
បៃហារនៃះ ជាការ ធ្វើដោយ ចៃតន 
ក៏ ដោយ ប៉ុន្តៃ របាយ ការណ៍ បាន 
សរសៃរថា  សកម្មភាព បៃបនៃះ  
គឺអាច ធ្វើឡើង ក្នុង គោលបំណង 
ធ្វើ អំពើ ឧកៃិដ្ឋកម្ម។ 

«ការ ពិចារណ ដោយ បៃើសៃ- 
ណ រីយោបៃប នៃះ បង្កឱៃយ មន ការ- 
ពៃយួ បារម្ភយ៉ាង ខ្លាងំ ទៅដលព់-ិ 
ភព លោក  ខណៈដៃល ឧបករណ ៍
ថ្មី ទាំងនៃះ  អាច បង្ក គៃះថា្នាក់ 
ដល់ អ្នកដទៃ  បៃសនិ បើ រដ្ឋាភបិាល 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ មនិទាន ់បាន រក 
ឃើញ  ពី មូលហៃតុ និង វធិ ីគៃបគ់ៃង 
វាបានទៃ  វា អាចនងឹ បង្កការ គរំាម 
កំហៃង ដោយ ឯកឯង»។  នៃះ បើ 
តម របាយ ការណ៍។  

របាយការណ ៍ បានឱៃយ ដងឹ ទៀត 
ថា  កត្តាផៃសៃងៗ ដៃល គណៈ កម្មា- 
ធិការ  បាន លើក ឡើងរួមមន ការ- 

ប៉ះពាល់ គីមី  ជំងឺឆ្លង  និង បញ្ហា 
ផ្លូវចិត្ត ជា ចៃើនទៀត  ក៏ អាចជា  
បុព្វ ហៃតុ សំខន់  ឬ  កត្តា ដៃល 
ធ្វើឱៃយ អាការ អ្នករ ងរបួស កាន់ តៃ 
ធ្ងនធ់្ងរ ប៉នុ្តៃ បើ យោងតម ការ វភិាគ 
ជាទ ូទៅ បាន បង្ហាញថា  កត្តាទាងំ- 
អស់ នៃះ មិនមៃន ជា បុព្វហៃតុ  
ដៃល អាច កើត មន ឡើយ។

កៃុម អ្នក សៃវជៃវ ចំនួន១៩ 
នក់ ដៃល សរសៃររ បាយការណ៍ 
នៃះ ឡើង  បាន បង្ហាញ ពី លទ្ធផល 
នៃ ការវភិាគ ខរួកៃបាល របស ់លោក  
Mark Lenzi  អ្នកការ ទតូ អាមៃរកិ  
ដៃលបាន ឈរ ជើង នៅ កា្វាង ចូវ 
បៃទៃសចនិ កាល ពឆី្នា២ំ០១៧នៅ 
ពៃល ដៃលគាត ់ចាបផ់្តើម មន រោគ 
សញ្ញា ចម្លៃកៗ ដៃល ពបិាក ពនៃយល ់
បាន ដចូជា ឈ ឺកៃបាល ពបិាកអាន 

ឆបខ់ងឹ ក ៏ដចូជា បញ្ហា  ការចងចា ំ
និង ពិបាក គៃង ផងដៃរ ។

វៃជ្ជ បណ្ឌតិ ម្នាក ់ បាន នយិយថា  
ក្នងុ ចណំោម ការ សៃវជៃវ ដោយ 
បៃើបៃស ់បច្ចៃកទៃស MRI  ទតីងំ 
លើ ខួរកៃបាល ចំនួន  ២០ កន្លៃង  
ដៃល មន បរមិណ ខសុ ព ីធម្មត  
រួម ទាំងតំបន់ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ផ្នៃក ចងចា ំផ្នៃក បញ្ជា អារម្មណន៍ងិ  
ផ្នៃក បញ្ជា សកម្មភាព  ដៃល អាច 
ទាក់ ទង នឹង រោគ សញ្ញា របស់ លោក  
Lenzi។  ក្នុងចំណោម តំបន់ នៅ 
លើ  ខរួកៃបាល ទាងំ ១០៧  កន្លៃងគៃ 
បាន រក ឃើញ តបំន ់ចនំនួ ៣  ដៃល 
មន បរិមណ ចៃើន ជាង គៃ។

កៃមុ អ្នក សៃវជៃវ  បាន និយយ 
ថា  ផ្នៃក នៃ ខួរកៃបាល  ដៃល មន 
បរិមណ តិច  អាចមន ន័យថា  

ខួរ កៃបាល កំពុង រងរបួស ខួរកៃបាល 
ហើយ  ចំណៃក  ឯផ្នៃក ដៃល មន 
បរិ មណ ចៃើន  អាច ជា ភ័ស្តុតង 
បញ្ជាក់ ថា ផ្នៃក ផៃសៃង ទៀត នៃ ខួរ- 
កៃបាល របស់ គាត់ ជា អ្នក ផ្ទៃរទៅ ។

ការ វាយ បៃហារ  ដៃលតៃូវ បាន 
គៃ ចង កៃងជាឯ កសារ ភាគ ចៃើន 
បាន កើត ឡើង នៅ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៦  
និងឆ្នា២ំ០១៧ ហើយ ក៏ មនឧបៃបត្ត-ិ 
ហៃតុ មួយ ចំនួន តូច តៃវូ បាន រាយ- 
ការណ៍ បន្ទាប់ ពី នោះផ ងដៃរ។      
តួ យ៉ាង  កាលពី ឆ្នាំ២០១៨ មន្តៃី 
រដ្ឋបាល ជាន់ ខ្ពស់ ម្នាក់  បាន 
និយយថា  កៃុម អ្នក សុើបអង្កៃត 
បាន សមៃុក ចូល អគារ ផៃសៃងៗ  
ដៃលជា កន្លៃង ដៃល បុគ្គលិក 
ការទតូ បាន ជបួបៃទះ នងឹ សឡំៃង 
ដៃល គៃ បៃើបៃស់ សមៃប់ វាយ - 

បៃហារ នៃះ  ប៉ុន្តៃ មិន បាន ឃើញ 
ឧបករណណ៍ មយួ បាន បពំាក ់នៅ 
ទីនោះ ទៃ។ ពៃឹត្តិ ការណ៍នៃះ បាន 
បង្កឱៃយ មន ការអនវុត្ត ចៃបាប ់ដោយ 
ជឿជាក ់ថា ការ រងរបសួ ព ីការវាយ- 
បៃហារ ដោយ អាថក៌បំាងំ នៃះ  គជឺា 
ឥទ្ធិពល នៃ មីកៃូវ៉ៃវ សកម្ម  ដៃល 
តៃវូ បានគៃ ដកច់ៃញ ព ីទតីងំ កៃបៃរ 
នោះ "សំឡៃង" ដៃល គៃ ឮ ពៃល 
នោះ គៃន់តៃ ជាមធៃយោបាយ 
លាក់បាំង ការ វាយ បៃហារ ដោយ 
បៃើ ឥទ្ធិពល មីកៃូវ៉ៃវ ប៉ុណោ្ណោះ។

មន្តៃី រូបនោះ បាន និយយថា 
នោះ គៃ ន់តៃ ជាទៃឹស្តី ប៉ុណោ្ណោះ 
ហើយមនិ មន ភស័្តតុង ជាកស់្តៃង 
ណ មួយ ដើមៃបី គាំទៃ វាទៃ។  ទោះ 
យ៉ាង  ណ ការ ស្កៃន ខួរកៃបាល ទៅ 
លើ  បុគ្គលិក  ដៃល រងរបួស  បាន 

បង្ហាញ ពី ការផ្លាស់ ប្តូរ មួយ ដៃល 
ចង្អលុ បង្ហាញ ព ីកន្លៃង ដៃល ទទលួ 
រង ការ ខូចខត លើ ខួរ កៃបាល។

មន្តៃី គុយ បា បាន បដិសៃធ ជា 
រៀង រាល់ ដងថា រដ្ឋាភិបាល របស់ 
ពួកគៃ មិនមន ជាប់ពាក់ ព័ន្ធនឹង 
បញ្ហា ដៃល ធ្វើឱៃយ ខូចសុខ ភាព 
របស់ អ្នកការ ទូតទៃ  ហើយបាន 
និយយថា  បញ្ហា សា្មារតី  និង 
ផ្លវូចតិ្តទៃ  ដៃល ជា បពុ្វហៃត ុដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ មនរឿងនៃះ កើតឡើង។

ភាព ស្មគុសា្មាញ នៃ ការវាយបៃ-
ហារ នៃះ បានធ្វើ ឱៃយ មនៃ្តី អាមៃរិក 
សងៃស័យថា បៃទៃសទី៣  ដៃល 
អាច  ជាបព់ាកព់ន័្ធ នងឹ ឧបៃបត្ត ិហៃត ុ
នៃះ ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ មិនទាន់ ឈាន 
ដល់ការ សន្និដ្ឋាន នៅ ឡើយ ទៃ។

កាល ពខីៃ សហីា ឆ្នា២ំ០១៧  
មនៃ្តី ទាំងនោះ បានរាប់ បញ្ចូល 
បៃទៃស រុសៃសុី ក្នុង ចំណោម បញ្ជី 
បៃទៃស  ដៃល មន ទំនក់ ទំនង 
ផ្ទុយ ជា មួយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
ដៃល មូល ហៃតុនៃះ ហើយ ទើប 
អ្នក សុើប អង្កៃត អាមៃរកិ សងៃស័យ  
បៃទៃស នៃះ ថា នឹង អាច ជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធ ។

មនៃ្ត ីរដ្ឋបាល ជានខ់្ពស ់មយួរបូ  
បាន និយយ នៅ ពៃលនោះ ថា 
បៃទៃស រសុៃសុ ី គជឺា បៃទៃស មយួ 
ក្នងុ  ចណំោម បៃទៃស  មយួចនំនួ  
ដៃលបាន បៃើបៃស ់បច្ចៃកវទិៃយោ 
មីកៃូវ៉ៃវ ពី មុនមក  ហើយ ទៃឹស្តី 
មួយ ក្នុង ចំណោម អ្នកសុើប- 
អង្កៃត  បាន និយយថា មនៃ្តី 
សុើប ការណ ៍គយុបា  ដៃលមន 
លៃបិច មួយ ចំនួន បានធ្វើ ការ      
ជា មួយ បៃទៃស រុសៃសុី  ពីពៃះ 
ពួកគៃ មិន សបៃបាយ ចិត្ត នឹង ការ - 
ធ្វើការ ទតូ រវាង សហ រដ្ឋអាមៃរកិ  
និង គុយបា ៕

ស្ថានទូត អាមេរិក បេចាំនៅក្នុងកេុង ឡា ហា វ៉ា  ននេបេទេស គុ យបា។   រូបថត AFP

របាយការណ៍ៈការវាយប្រហារអ្នកការទូតអាម្ររិកនៅគុយបា...
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បង្ក ភាព ភា្ញាក់  ផ្អើល  
ពី មហាជន យ៉ាង ខ្លាំងនៅ តាម 
បណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក  
ខណៈ  កាល ពី  អ្រធាតេ  ថ្ងេ ទី ៨ 
ខេ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  កន្លងមកថ្មី ៗ  
នេះ សេប់ តេ  អតីត តារា កំប្លេង 
សេីជើង ចាស់  មាន ឈ្មោះ ពិត-  
ថា  រ៉េន សុធារី ហៅ  ឃ្មឹប ប៉ុន- 
ប៉ង  ចង់ សមា្លាប់  ខ្លនួ  នៅ លើ  ស្ពាន- 
ជេយ ចង្វារ  ចាស ់បន្ទាប ់ ចេញ 
ព ីមណ្ឌល កេបេ   ដោយ បាន ដើរ  
ប៉ង មក លោត ទឹក សមា្លាប់ ខ្លួន  
តេសំណង ល្អ   ផុត គេះ វិញ  
ដោយ សរ  មាន អន្ត រា គមន ៍ជយួ 
ទាន់ ពេល វេលា ។ 

បើ តាម បណ្តុរំបូ ភាព  នងិ សរ 
ចេញ   ព ីអ្នក លេង ហ្វេសប៊កុ បាន 
បង្ហោះ ឱេយ ដឹង ថា៖ « អតីតតារា- 
កំប្លេង ជើងចាស់ លេបីឈ្មោះ គួរ- 
សម  នង ឃ្មបឹ មានវិបត្ត ិផ្លវូចិត្ត  
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ  ដោះសេយមិន  - 
ចេញ រហូត គិត ខ្លី  លេង ចង់ រស់  
ក៏បានសមេច ចិត្តដើរ មក  
លោត   ទកឹ សមា្លាប ់ខ្លនួ លើ ស្ពាន- 
ជេ យ ចង្វារ ចាស ់ បង្កការ ភា្ញាក-់ 
ផ្អើល កាល ពី វេលា ម៉ាង ១២ 
និង  ៣០នាទី យប់  រំលង-  
អ្រធាតេ  ឈាន ចូល ទៅ ថ្ងេទី៨ 
ខេ ធ្ន  ូ ឆ្នា២ំ០២០  តាម បណ្តាយ 
ផ្លូវ ជាតិ លេខ ៦A នៅ ចំណុច 
លើ  ស្ពាន ជេយ ចង្វារចាស់   
ស្ថិត នៅ ក្នុង សង្កាត់ សេះ ចក-    
ខណ្ឌ ដូន ពេញ»។

បេភព ដដេល នេះ  បាន បន្ត 

ទៀត ថា ៖ «សកេស ីបានឲេយដងឹថា  
មុន ពេល កើតហេតុ គេឃើញ 
អតីត តារា កំប្លេងជើងចាស់ គឺ 
អ្នក  នង ឃ្មឹប  បាន ដើរ ឡើង-  
ស្ពាន  ទំាង ទឹក ភ្នេក  រួច  បា ន   ពាក់- 
កណ្តាល ស្ពាន សេប់ តេ  ឈរ-  
យំមួយសន្ទុះ  រួចហើយ ក៏តោង 
បង្កាន  ់ដេស្ពានបមេងុ នឹង លោត  - 
ចុះ ចលូ ក្នងុ ទកឹ ទន្លេ  តេ តេវូ  បាន 
គេ តាមទាន់ រត់ ចូល ទៅចាប់  
ហើយ     ទាញចុះ មក កេម។  
លុះ ពេល  ដេល សួរនំ ទៅ អ្នក- 
នង ឃ្មឹប  បាន រៀបរាប់ ទាំង - 
ទឹក ភ្នេក ថា  ខ្លួនទើបតេ ចេញ 
មក  ព ីមណ្ឌល កេបេ  ហើយ មនិ 
មាន អ្នក ណមា្នាក់  អើ ពើនឹង 
ជួយ  សុខ ទុក្ខនោះទេ សូមេបី តេ 
ទៅ ជួលផ្ទះ គេក៏គេ មិនជួល - 
ឲេយដេរ  មិនដឹងថា  ស្នាក់នៅទី- 
កន្លេង ណ និងទីពឹងអ្នកណ-  
នោះ ទេ ទើប សមេច ចិត្ត គិត ខ្លី 
លោត  ទឹក សមា្លាប់ ខ្លួន បញ្ចប់ 
ជីវិត  តេម្តងទៅ ។ កេយ កើត- 
ហេតុ  សមត្ថកិច្ច បាន  នំនង  
ឃ្មឹប ទៅ ធ្វើ ការ អប់រំ   ពនេយល់ ឲេយ 
ឈប់ គិត ខ្លី បេប នេះ  ទ ៀត»។

កេ  ពី ការ ចុច share បន្ត 
នោះ ក៏ មាន អ្នក ចូល ទៅ ផ្ដល់- 
ជា  មត ិ ដើមេប ីឱេយនង ឃ្មបឹ អតតី  
ជា បេពន្ធ ដើម តារា កបំ្លេង  នយ 
ហុង ដា រូប នេះ មិន គួរ ជេើស- 
រីស  យក វិធី គិត ខ្លី បេប នេះ  
ឡើយ   ដោយ បាន លើក ឡើង  
ថា៖ « គាត ់ តេូវ បន្ត រស់  ដើមេបី 
សង  កតិ្តយិ សខ្លនួ   មក វញិ ជវីតិ 
គឺ ជា  ការ  តស៊ូ  មិនតេូវចុះចាញ់  

សេបេក ជើង Sneakers រចនា រួមគ្នា រវាង Adidas និង Meissen  ។ រូបថត AFP

កេុង ញវូយក៉ : សេបេក ជើង ដ ៏វសិេស 
មួយ គូ ដេល ឌីហេសាញ ឡើង ដោយ 
កេមុហ៊នុ  Adidas នងិ  កេមុហ៊នុផលតិ 
ពរេសឺឡេន អាល្លឺម៉ង់ Meissen ដេល 
អាច កា្លាយ ជា សេបេកជើង ដបំងូ លក ់ក្នងុ 
តម្លេ  ១ លាន ដលុា្លារ  តេវូបាន ដាក ់លក ់
ក្នងុ ពិធី ដេញថ្លេ របស់ កេមុហុ៊ន Sothe- 
by កាល ពី ថ្ងេចន្ទ ។ 

សេបេក ជើង រោម សត្វ ដេលផ្ដោត លើ 
ម៉ូដេល ពេញនិយម ZX8000 របស់ 
Adidas នងិ រចន ពណ ៌ផ្កាភ្ញ ីដោយ ដេ 
របស់កេុមហ៊ុន Meissen តេៀម 
បង្កើត  កំណត់ តេ ពិភព លោក ថ្មី លើ 
ផ្នេក សេបេក ជើង កីឡា ។ 

កណំត ់តេ នេះ បាន ផ្ដលួ ឯតទគ្គកម្ម 

ពភិពលោក ដាច ់ឆ្ងាយ សមេបឆ់្នា ំនេះ 
ដោយ កំណត់តេ ចុង កេយ បំផុត 
បាន  ទៅ លើ  Nike Air Jordan 1s 
ដេល លក ់នៅ ក្នងុ ពធិ ីដេញថ្លេ Chris-
tie's តម្លេ ៦១៥ ០០០ដលុា្លារ   កាល- 
ពី  ខេ សីហា ។ 

កេុមហ៊ុន Sotheby's បាន គេង 
កំណត់តេ រួច ជា សេច ចំពោះ តម្លេ  
បា៉ាន់  បេមាណ លក់ ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង តម្លេ 
១ លាន ដុលា្លារ សមេប់ សេបេក ជើង  
Adidas-Meissen នេះ ដេល មិន 
បេកដ ថា អ្នក ទិញ តេូវ យក ទៅ ពាក់ 
នោះឡើយ ។ 

តម្លេ បា៉ាន់ បេមាណ ទាប បំផុត តេឹម 
១ ដលុា្លារ  គ ឺក្នងុ បណំង លើក ទកឹ ចតិ្ដ ឲេយ 

មាន អ្នក ចលូរមួ ដេញថ្លេ តេ អ្នក រៀបច ំ
ពិធី ដេញ ថ្លេ រំពឹង ថា  តម្លេ សមេច ចុង 
កេយ បេកដ ជា ខ្ពស់ កប់ ពពក ។ 

លោក Brahm Wachter នយក- 
ផ្នេក អភិវឌេឍ ន៍ពាណិជ្ជកម្ម អេឡិច- 
តេនូកិ នៅ កេមុហ៊នុ Sotheby's បាន 
និយយ ថា ៖ « នេះ គឺជា ទំនោរ ទីផេសារ 
ផ្លាស់ ប្ដូរ ដេល ផ្ដោត លើ សេបេក ជើង 
រចន បេប សិលេបៈ »។ 

ការ លក ់នងឹ តេវូ បាន ដាក ់ឲេយ ដេញថ្លេ 
តាម អនឡាញរហតូ ដល ់ថ្ងេទ ី១៦ ខេ 
ធ្នូ ។ បេក់ ពី ការ លក់ នឹង ផ្ដល់ ឲេយ សរ-
មន្ទរី Brooklyn Museum ក្នងុ កេងុ- 
ញូវយ៉ក សមេប់ កម្មវិធី  young per- 
son's program៕ AFP/HR

ស្ប្កជើងរចនាវិស្សដាក់លក់ដ្ញថ្ល្ដោយរំពឹងមានតម្ល្១លានដុលា្លារ

ផ្អើលមហាជនអតីតតារាកំប្លង្នាងឃ្មបឹប៉ងចង់សមា្លាប់ខ្លនួ

ផ្អើលនាង ឃ្មបឹ បុ៉ន ប៉ងសម្លាប់ខ្លនួ  លើស្ពាន ជេយចង្វា ចាស់ 

កាលពី អ្រធាតេថ្ងេទី ៨ ខេធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

នាង  ឃ្មបឹ អតីត បេពន្ធ នាយ ហុង ដា និង 
តារា   កំប្លេង សេ ីជើង ចាស់ ។ រូបថត  ហេង ជីវ័ន 

វាសន ទេ! ដើម ហេតុ យើង គិតខុស  ទើប ដល់ 
ដណំកក់ាលនេះ  តើតេវូ បន្ត គតិខសុ ទៀត ទេ? 
មិន  អាចទេ  តេូវ  រស់ជាថ្មីលើ - 
សេចក្តីថ្លេថ្នូរ  និង កា្លា - 
ហាន!គួរតេ ខិតខំ ត ស៊ូ ជម្នះ 
គេប់  ឧបសគ្គ  ដើមេបីរស់រាន 
  ជា បន្ត ទៅ ទៀត  កសងទនំកុ- 
ចិត្ត ឡើងវិញ  អនគត នង 
នៅ  វេង ឆ្ងាយ  ណស់»។

គរួ រឭំក ដេរថា អតតី តារាកបំ្លេង   
នង ឃ្មឹប  ដេល ធា្លាប់ ជាប់- 
ឈ្មោះ ជា អ្ន ក  ញៀន- 
ថា្នាំ  និង តេូវ បាន 
សមត្ថ កចិ្ច នគរ- 
បាល ខណ្ឌ - 
ដូន ពេញ  
បញ្ជនូ  ខ្លនួទៅ- 
កាន់សលា- 
ដំបូង  រាជ - 
ធានី  ភ្នំ ពេញ 
នៅ  ថ្ងេទី ១៩ 
ខេ  ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ កន្លង 
មក ដើមេបី សមេច 
ដាក់ នៅ  មណ្ឌល- 
កេ បេ  កេយ ពី 
តេូវ បាន សមត្ថ កិច្ច 
ខណ្ឌ ដូនពេញ   ចុះ 
បង្កេប ករណ  ីជញួ- 
ដូរ និង បេើបេស ់ 
គេឿង   ញៀន  ១ករណី  
ដេលស្ថិត  នៅចំណុច  
កេបេរ បារ ៍ ចតុមុខ ផ្លូវ 
ជាតិ លេខ៥ នៅ ក្នុង 
ភូមិ  ១៦ សង្កាត់ 
សេះចក ខណ្ឌ ដូន - 

ពេញ និង ឃាត់ ខ្លួន បានជន សងេស័យ  ចំនួន៧- 
នក់ រួម មាន  ទាំង  តារា កំប្លេង សេី នង ឃ្មឹប 
ដេល មាន ឈ្មោះ ពិតថា រ៉េន សុធារី វ័យ ៤៦ឆ្នាំ 

ដេល គា្មោនមុខ របរ និង  គា្មោន អាស យ ដា្ឋាន ស្នាក់ - 
នៅ   ពិត បេកដ ។  

ខណៈ មក ទល់ពេល នេះ អតីត តារា កំប្លេង សេី នង  
ឃ្មឹប មិន ទាន់ មានបេភព ព័ត៌មាន ណមួយ ជាក់ លាក់ 
បញ្ជាក់ ពី ស្ថាន ភាព   នងនោះ ឡើយ កេយ ពី តេូវ បាន 
សមត្ថកិច្ច សង្កាត់សេះចក  យកទៅ អប់រំនោះ៕ 



ក្រុងប៉្រកាំង : កាលពី ២០ 
ឆ្នាំ  មុន អ្នកស្រី វ្រន ជុនហុង 
បាន សង្គ្រះ ឆ្ក្រ ត្រូវ ម្ចាស់ បោះ- 
បង ់ចោល ១ក្របាល ព ីចញិ្ចើម ផ្លវូ 
ន្រទីក្រុង ចុងគីង ភាគ និរតី 
ប្រទ្រស ចនិ ។ ព្រល ន្រះ អ្នកស្រ ី
រួម រស់ ជាមួយនឹង សត្វ ឆ្ក្រ ជាង 
១៣០០ ក្របាល  ហើយនៅត្រ  
បន្ដ ទទួល ថ្រម ទៀត ។ 

ក្រយ ពី ទទួល ឆ្ក្រ ដំបូង ជា 
ឆ្ក្រ តូច រោម ស្រមូវឈ្មោះ វ្រន-
ជីង អ្នកស្រី វ្រន យល់ ថា ខ្លួន 
មិន   បញ្រឈប់ កិច្ចការ ន្រះ ឡើយ ។ 
អ្នកស្រ ីរម្រង បារម្ភ ចពំោះ ជោគ- 
វាសនា សត្វ អនាថា ពី បញ្ហា 
គ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ និង អាច 
ធា្លក់ ជា ចំណី អាហារ  មនុស្រស ។ 

អ្នកស្រី វ្រន  ថា ៖ « ថ្រទាំ  ឆ្ក្រ 
ទាំង ន្រះ គឺជា កិច្ច ការ សំខាន់ ។ 
មនសុ្រស គ្រប ់របូ គរួ ត្រ គោរព ដល ់
ជវីតិ  ហើយ ភព ផ្រនដ ីមនិ ត្រមឹ- 
ត្រ  ជា ជម្រក សម្រប់ មនុស្រស ទ្រ 
ប៉ុន្ដ្រ សត្វ គ្រប់ ក្របាល   ដ្ររ »។ 

ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ឆ្ក្រ ធា្លប់ ត្រជា 
ប្រព្រណី របស់ អ្នក អភិជន  និង 
ត្រវូ បានរសំាយ  ក្រម ការ គ្រប-់ 
គ្រង របស ់សា្ថាបនកិ បក្រស កមុ្មយុ-
និស្ដ ចិន  លោក ម៉ៅ ។ 

តាំងពី ព្រល នោះ ទស្រសនៈ 
ចពំោះ សត្វ ចញិ្ចមឹ បាន ផ្លស ់ ប្ដរូ 
យ៉ៅង ឆប ់រហស័ ហើយ ភាព ជា 
កម្មសិទ្ធិ លើ សត្វចិញ្ចឹម កាន់ត្រ 
ព្រញ នយិម  ត្រ ប្រទ្រស ន្រះ នៅ 
មិន មន ច្របាប់ ការពារ  សត្វ  ហើយ  
ឆ្ក្រ និង ឆ្មោ អនាថា រាប់ លាន 
ក្របាល។  បើយោងតាម អង្គការ 
មនុស្រសធម៌   AnimalsAsia។ 

សត្វអនាថា ក្រុង ទីក្រុង កម្រ 
ត្រូវ បាន ក្រៀវ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ បញ្ហា 
កាន់ត្រស្មុគ សា្មោញ និង សម្ពាធ 
ខា្លងំ លើ មជ្រឈមណ្ឌល សង្គ្រះ 
សត្វ ដ៏ ជោរជន់ និង ខ្វះ មូលនិធិ ។ 

ក្រពីសត្វ   ត្រវូ បាន  ចោល 
និង  សត្វ អនាថា ដ្រល ត្រូវបាន 

យក មក ទកុ   មខុ ទា្វារ ផ្ទះ  អ្នកស្រ ី
វ្រន និយយ ថា អ្នកស្រី ទទួល 
ការ ហៅ ទរូសព័្ទ   រាលថ់្ង្រ ដើម្របី ឱ្រយ 
ជួ យ សង្គ្រះ ឆ្ក្រ បន្ថ្រម ទៀត ។ 

មិន ត្រឹម ត្រ សត្វ ឆ្ក្រ នោះទ្រ 
ដ្រល ស្ដ្រី អាយុ ៦៨ ឆ្នាំ ន្រះ 
បបីាច ់ថ្ររក្រសា  អ្នកស្រ ីក ៏រស ់នៅ 
ជាមួយ ឆ្មោ  ១០០ ក្របាល ស្រះ 
៤ ក្របាល កដ៏ចូជា  ទន្រសាយ បក្រស ី
ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ។ 

អ្នកស្រី សារភាព ថា ៖ « អ្នក- 
ខ្លះបាន នយិយ ថា ខ្ញុ ំជា មនសុ្រស 
វិកល ចរិត »។ 

អ្នកស្រី ក្រក ពីដំណ្រក នៅ 
ម៉ៅង ៤ ព្រឹក ដោយ សម្អាត 
អាចម៌ ឆ្ក្រពី ២០ ទៅ ៣០ ធុង  
និង ចម្អិន អាហារ ជាង ៥០០ 

គីឡូក្រម  ដ្រល មន បាយ 
សាច់  និង បន្ល្រ ។ 

កាក សណំល ់ព ីសត្វ ត្រវូ បាន 
ដុត   ចោល នៅ បរិវ្រណ ក្រយ 
ផ្ទះ   ផ្រស្រង ព្រញ ម្រឃ ។ ឆ្ក្រ ជា 
ច្រើន ក្របាល រត ់ល្រង ដោយ ស្ររ ី 
ខណៈ ឆ្ក្រ ផ្រស្រង ទៀត ឈរ ព្រូស 
អ្នក ដំណើរ ប្ល្រក មុខ ។ 

គ្រប ់បន្ទប ់ក្នងុ ផ្ទះ ទាងំ២ជាន ់ 
របស់ អ្នកស្រី មនសុទ្ធ ត្រ ទ្រុង  
សត្វ គរ លើ គ្នា។ 

ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដោយ របង និង ទា្វារ 
ចាក ់សោ ទតីាងំ នៅលើ ទ ីទលួ- 
ខ្ពស ់   ផ្ទះ អ្នកស្រ ី ជា កន្ល្រង ផ្លស-់ 
ប្ដូរ ជាហូរ ហ្រចុង ក្រយ  បំផុត 
បនា្ទាប់  ពី ទទួល ការ តវា៉ា របស់ 
អ្នក  ជិត ខាង ៕ AFP/HR
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ថ្ង្រ៩រោចខ្រមិគសិរឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រពុធទី៩ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសី ឡ ើ    ង   ខ   ្ព  ស ់ត្រដ្រត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រសា  ផ ្ន្រក   អ    ក  ្រស រ សាស្រ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកា យ អា ច ម ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រ  ដោ យសារ  ត្រ អំ ណាច ន្រ 

កម្លងំ   ចិត្ត  មន     សភាព ខា្លងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ  កាយ        មិ  ន  ឱ្រយ ម      ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 ប្រកប     របរ រកទទួល ទា ន  នា នា បាន   ផល ចំណ្រញ       
ជា  ធម្មតា  ។ ចំពោ   ះ ប ញ   ្ហា    ស   ្ន្រ  ហា      វិ  ញ    គូ ស្ន្រហ៍   មន-    
អធ្រយា          ស្រ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ   ប្រស ើរ និង សុខ សាន្ត   ។     

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសី មធ្រយម។ ថ្ង្រន្រះលាភ សកា្ការៈ 
ផ្រស្រងៗ នឹង បានមក ដោយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ច្រើន។ ស្រចក្ត ីស្ន្រហា  ខ្វះភាព- 
ផ្អ្រម  ល្ហ្រម  នងិ មនិ សវូ  ច្រះ យល ់ចតិ្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ច្រើនត្រ តម្រវូ តាមចិត្ត  ខ្លនួ - 
ឯង    មិន  សូវ ខ្វល់ខា្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទ្រ ប៉ុនា្មោន  
នោះ    ឡើយ ។ ការប្រកប របរ រកទ ទលួ   ទាន ផ្រស្រងៗ 
គួរ   ត ្រ មនការ ពិចារណា  និង ពិ ភាក្រសា  គ្នា ឱ្រយបាន 
ច្រើន    ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសម្រចចិត្ត។

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំព្រញ - 
ការ   ងា  រ ផ  ្រស ្រង   ៗ  រម្រង ទទួល   ផល 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។ ចំពោះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

ប្រ កប ដោយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ការ និយយ  ស្ត ីប្រកប- 
ដោយ         ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មន ស ភាព   ល្អ   
ពោល        គឺចិត្ត ប ្រ កប ដោយស្រចក្ត ី  ម្រតា្តា   ករុណា   
ចំពោះ     ម ន សុ្រស   ន  ិង   សត្វ ។  ការទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មន ស្រចក្តសុីខ។  

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់ត្រដ្រត  ។  សុខភាព ផ្លវូ  កា យ  
និង  ផ្លវូ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ ពាល     ់  អ្វទី្រ ។  
ចំពោះ ការ ប្រកបរបរ  រក     ទទួល  ទាន ផ្រស្រង ៗ  
នឹង បាន នូវ ផល    ចំណ្រញ        តប ស្នង នឹង ការ- 

ខិត  ខ  ំប្រងឹ ប្រង របស់ អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ្រល   ទទ លួ បាន  
ធ្វើ ឱ្រយ    លោក អ្នក      ម ន    ក្ត ី សោមនស្រស រី ក រា យ។ ចំណ្រកឯ     ការ- 
ធ ្វើ ដំណើរ      ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រម្រង មនសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ  លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។ ចំពោះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅទីជិត ឆ្ងាយ រម្រង មន  សុខសុវត្ថភិាព។ 

រា សីល្អ បង្គរួ  ។   រី ឯការប្រកប របរ រក-  
ទទួល  ទា  ន ផ ្រស្រង ៗ  នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មតា ។ ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  ត្រទឹក ចិត្តរម្រង ប្រប្រលួ 
ទៅ   តា ម បរិ យ កា ស ផ ងដ្ររ។   ប្រសិនបើ មន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពោ ះ លោក អ្នក  គួ រ ត្រ ព្រយាយម 
ដោះ     ស្រយ ដោ យ     សន្រសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទ្រ នឹង បង្ក ជា 
បញ  ្ហា   ធំ មិនខាន  ឡើយ សម្រប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ  ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំព្រញ- 
 ការ       ងារ  ផ  ្រ ស  ្រ   ង  ៗ  រម្រង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ព្រញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ ប្រ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី 

ប្រកប        ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោ   ល  គ   ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ្រក ប ដោយ    ក្ត ីម្រតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណ្រក    ឯ បញ្ហា ស្ន្រហា គូ ស្ន្រហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គ្នា   ធម្មតា  មិន   មន ក ្តី ខ្វល់ ខា ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ្រយម     ។  កា រ  ពោ ល  ពាក្រយ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱ្រយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មន      សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំព្រញការ -  
ងារ    ប្រកប ដោយ សា្មោរតី ប្រងុ ប្រយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱ្រយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ព្រញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស  ុខ   សប ្របាយ ត្រ ក៏ គួរ ត្រ ប្រងុ ប្រ- 
យ័ ត្ន ដ្ររ  ។ រី ឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ពោ  ះ ប  ញ្ហា ស្ន្រហា វិញនឹង មន 
ការ  អធ្រយាស្រយ័    និង ច្រះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដ្ររ។          

រាសី មធ ្រយម។ ការបំព្រញ ការងារ 
ផ្រស្រងៗ   ម ន ឧបសគ្គ ច្រើន ត្រ ទឹក- 
ចិត ្ត   ប្រកបដោយ ភាព សា្វាហាប់  ក្នុ ង 
កចិ្ច ការ។ ចពំោះ ស្រចក្តសី្ន្រហា  គរួ- 

ត្រ   មន  ការ យោគយល់  និង អធ្រយាស្រ័យ គ្នា ទើប
 ជា ការ ប្រសើរ។  ថ្ង្រន្រះលាភសកា្ការៈផ្រស្រងៗនឹង 
បាន   មក ដោយ   សារ ត្រ ផល បុណ្រយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដោយ ឡ្រ ក  ទកឹចតិ្ត ច្រើន ត្រ មន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំព្រញ បុណ្រយ កុសលផ្រស្រងៗ។

 រាសឡី ើ   ង      ខ     ្ព សត់   ្រ ដ ្រត  ។ ការ នយិយ-   
ស្តី ប្រកប     ដោ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាក្រយ  សម្តី ដ្រ ល និយយ ច្រញ - 
មក   ត្រវូ  វ ិភាគ ឱ្រយ ច្របាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មន    ការ ហាស្តី ច្រញ  ទៅ ក្រ  ។  ស្រចក្តី ស ្ន្រហា  ពោរ- 
    ព្រ ញ  ដោ   យ        ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ ប្រក ប  រ  បរ រ ក ទទួ ល ទាន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ្រ     ញ     គ   ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱ្រយ  អ្នក មន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ព្រញនូវ   កិច្ច ការនា  នា បាន  ទ្វ្រឡើង ថ្រម  ទៀត ។

-  

 រាស ីស្រុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មន    បញ ្ហា  ស ្មុគ សា្មោញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក     គ្មោន ស្វ័យ ភាព គ្រប់ គ្រន់ ក្នុង- 
ការ    សម្រចចតិ្ត នានាឡើយ  គប្រប ីរក 

មនុស្រស   គួរឱ្រយ  ទុកចិត្ត ដើម្របីប្រកឹ្រសា យោបល់ ទើប ជា- 
ការ  ប្រសើរ ។  ចពំោ ះ កា រ ប្រ ក ប  រ បរ រក ទទលួទាន  
ផ្រស្រងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មោន  ឡើយ។ 
ស្រច    ក្តីស្ន្រហា អា ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ការ ថា្នាំង ថា្នាក ់   
ស្មុគសា្មោញច្រើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្រដ្រត ។ ការ ប្រកប- 
របរ  រក ទទួល ទាន នានា  បាន  ផល - 
ល្អប្រសើរ ត្រសុខភាព ផ្លវូ កាយ 
អាច  នឹងត្រវូ យយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ- 

លា ភ    សកា្ការៈច្រើន បាន ដោយធម៌  មន សមត្ថភាព  
ដោះ    ស្រយ បញ្ហាឬធ្វើកា រសម្រចចិត្ត ផ្រស្រង ៗ  បាន 
ល្អ  ក្នងុ ថ្ង្រន្រះ ។  ចំពោះ ស្រចក្ត ីស្ន្រហា  វិញ  គូស្ន្រហ៍ 
យល់ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  និង មន ភាពផ្អ្រមល្ហ្រម ។រី ឯ- 
ការ ធ្វើ ដំណើរ កម្រសាន្ត ត្រង ត្រ មន ជោគ ជានិច្ច ។  

 រាសីស្រតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ 
ទី   ជិត   ឆ្ងាយ ដើម្របី បំ ព្រញ ការងារ ផ្រស្រង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដ្រល  ធ្វើ ឱ្រយ មន 
ការ ធា្លក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លងំ ។ ចំពោះ ការ- 

និយយ   ស ្ត ីម  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្ន្រហា វិញ  គូ ស្ន្រហ  ៍គ្មោន ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មោន- 
ការ អធ្រយា  ស្រយ័ ជាហ្រតុ នំា ឱ្រយមន ការ ប្រក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណ្រក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

អ្នកស្រីវ្រនជុនហុងកំពុងប្រឡ្រងល្រងជាមួយសត្វឆ្ក្រក្នងុបរិវ្រណផ្ទះរបស់ខ្លនួ។រូបថត AFP

សា្លាកសា្នាមឆ្ក្រ-ឆ្មាខំា-ខា្វាចនៅលើដ្រស្ដ្រីចំណាស់វ័យ៦៨ឆ្នាំ។រូបថត AFP

អ្នកស្រីវ្រនធ្វើម្ហបូប្រមណជាង៥០០គីឡូក្រមសម្រប់សត្វ។AFP

ស្ដ្រីចិនបន្ដទទួលសមាជិកថ្មីទោះច្រក-
រំល្រកផ្ទះជាមួយឆ្ក្រជាង១ពាន់ក្របាល
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Mizuno និង ចន្ធា ចង់ជួយ ឱ្យបឹងក្ត បានជោគជ័យ កាន់ត្ ធំ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ខៃសៃ បមៃើ របស់  ជបុ៉ន 
Mizuno Hikaru  និង ខៃស ៃ 
បៃយុទ្ធវ័យក្មៃង សៀន ចន្ធា មិន 
តៃមឹ តៃ បាន បង្ហាញ មហិច្ឆតា ចង់  
ជួយ ឱៃយកៃុមបឹងកៃត បន្ត ឈ្នះ 
តំណៃង ជើង ឯក លីគកំពូល កម្ពជុា 
នៅរដូវកាលថ្ម ីបុ៉ណ្ណោះ ទៃ បុ៉ន្តៃ 
កីឡាករ ឆ្នើមទំាង ២រូបនៃះ ក៏ ចង់ 
ឃើញ  បឹងកៃត បាន លទ្ធ ផល   ល្អ 
សមៃប់ការ បៃកួត ពាន រង្វាន់ AFC 
Cup 2021 ផងដៃរ។

តាម រយៈ ការ បង្ហាញ ចំណាប់- 
អារម្មណ៍ ជាមួយ ក្លបិបឹងកៃត ផ្ទាល់ 
Mizuno Hikaru ពិតជារីករាយ 
ទៅ នឹង អ្វ ីដៃល រូប គៃ បានចូល រួម 
ជួយ ដល់  បឹងកៃត ពិសៃស ការ- 
ជួយ ឱៃយកៃុមនៃះឈ្នះ ជើង ឯក 
លីគកំពូលកម្ពជុា រដូវកាល ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ជាមួយកំណត់តៃ  
មិន ធ្លាប់ ចាញ់ទាល់ តៃសោះ។

កីឡាករ ពាក់លៃខ ៧ Mizuno 
និយាយ ថា៖  «ខ្ញុ ំពិត ជា រីករាយ 
ដៃល ពួក យើង បាន កា្លាយ ជា ជើង- 

ឯក ឆ្នានំៃះ ជាពិសៃស    យើង  មិន 
បរាជ័យ ១ បៃកួត សោះ ហើយ ខ្ញុំ 
ពិត ជា មាន មោទនភាព ជាមួយ 
លទ្ធផល នៃះ។  ពួក យើងធ្វើ ការ- 
ជា កៃមុ បាន ល្អ ជាង ឆ្នាមុំន ហើយ 
ទំនក់ ទំនងគឺ ល្អ ចំពោះ គៃប់ គ្នា 
មិន ថា នៅ ក្នងុ និង កៃ ទីលាន»។

 កីឡាករ ជបុ៉នរូប នៃះបាន បន្ត 
ថា៖  « នៅ ពៃល ដៃល ខ្ញុឈំ្នះ ពាន 
ជា មួយ កៃមុ បឹងកៃត កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ គឺ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ៍ ថា 
ពិត ជា ចង់ ឈ្នះ ពាន នៃះ ម្តង ទៀត 
ហើយ ទី បំផុត នៅ ឆ្នា ំនៃះ ក៏ កើត 
ឡើង មៃន អី៊ចឹង ខ្ញុពិំត ជា សបៃបាយ 
ចិត្ត»។

ការ លើក ឡើង បៃប នៃះ របស់ 
Mizuno តៃវូបាន ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ 
ពី រូប គៃបាន សមៃច បន្តកុងតៃ 
លៃង ឱៃយ បឹងកៃត នៅរដូវកាលឆ្នា ំ
២០២១ ហើយក៏ជា រដូវ កាល 
ដៃល បឹងកៃត  តៃវូ ចូល រួមការ-  
បៃកួតជមៃះុ  វគ្គ Group Stage 
នៃ ពាន រង្វាន់ AFC Cup 2021 
ជាលើក ទី ៣ ផងដៃរ។

ជាមួយការ ងរ ដ៏សំខាន់នៅ 

ចំពោះមុខ នៃះ Mizuno Hikaru 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «គោល ដៅ បន្ត 
របស់ ខ្ញុ ំនៅ ឆ្នា ំ២០២១ គឺ នៅតៃ 
ជា ជើងឯក តៃ អ្វ ីដៃល ពិសៃស 
នោះ គឺ ខ្ញុ ំនឹង ពៃយាយាម ឈ្នះ ការ- 
បៃកួត ក្នងុ ពាន រង្វាន់ AFC CUP 
ពៃះ ខ្ញុំ បាន លៃង ២ ដង ហើយ 
កាល ឆ្នា២ំ០១៧ និង ២០១៨ 
បុ៉ន្តៃ មិន ទទួល បាន   លទ្ធផល ល្អ  
សមៃប់ យើង ទៃ អី៊ចឹង យើង នឹង 
ពៃយាយាម ឱៃយ បាន លទ្ធផល ល្អ ជាង 
នោះ»។

គួរបញ្ជាក់ថា កីឡាករ ជបុ៉ន 
Mizuno Hikaru បាន កា្លាយ ជា 
កីឡាករ បរទៃស ដំបូងគៃដៃល ក្លបិ 
បឹងកៃត បាន បៃកាសជា ផ្លវូ ការ 
ពីការ បន្តកុងតៃថ្មី  សមៃប់ 
តៃៀមបៃកួត នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
ហើយ តាម រយៈ ការ បៃកាស នៃះ 
បាន បង្ហាញ ថា Mizuno ជា 
កីឡាករបរទៃស  ដៃល លៃង សីុ- 
ចង្វាក់ ទៅនឹង ទមៃង់ រៀបចំ របស់  
គៃ ូបង្គោល លោក គីម ភក្ត ីពៃះ 
គៃ ូបង្វកឹ រូបនៃះ ធ្លាប់ បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖   «យើង នឹង ជៃើស រីស យក 

កីឡាករបរទៃស  ណា ដៃល លៃង  
តៃវូ ជាមួយ របៀប  លៃង របស់ យើង 
នៅ ឆ្នា ំកៃយ  នៃះ»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ សៀន ចន្ធា បាន 
បង្ហាញ ពី មោទនភាព ចំពោះ ការ- 
ជួយ ក្លិប បឹងកៃត ឱៃយ  ឈ្នះ ពាន 
សៃបតាមគោលបំណង  របស់ខ្លនួ 

ហើយ នៅរដូវកាល ថ្មនីៃះ ចន្ធា 
បាន បន្តប្តៃជា្ញា ថា៖ « ១ ឆ្នាំ ដំបូង 
របស់ ខ្ញុ ំជាមួយ ក្លបិ បឹងកៃត វា ល្អ 
ដូច អ្វ ីដៃល ខ្ញុ ំគិត ទី១ គឺ ការ រៀបចំ 
របស់ ក្លបិ ទី២ កីឡាករ មាន គុណ- 
ភាព ល្អ អី៊ចឹង  ធ្វើ ឱៃយ បទ ពិសោធ 
របស់ខ្ញុ ំ កាន់ តៃ កើន ឡើង សមៃប់ 

ឆ្នា ំកៃយ ២០២១ នៃះ ដោយ 
យើង មាន ការ បៃកួត AFC Cup 
ទៀត ហៃតុ នៃះ ខ្ញុ ំប្តៃជា្ញា  ចិត្ត ថា នឹង 
ធ្វើឱៃយ បាន កាន់  តៃ ល្អ ដើមៃបី ជួយ 
ឱៃយ ក្លិប បឹង កៃត ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ និង បន្ត ដំណើរ ឆ្ពោះ 
ទៅ មុខ ទៀត»៕

សៀន ចន្ធា និង Mizuno (ស) ពេល បេជេង យកបាល់ពីកីឡាកររបស់កេមុវិសាខា កន្លងមក។ រូប CNCC

Ings ជួយ ឱ្យ Southampton ឡើង ល្ខ  ៥ 
កេងុ ៃបេថ៊នុ ៈ Danny Ings បាន វិល 

តៃឡប់ ពី ការ មាន របួស មក ស៊ុត  ប៉ៃ- 
ណាល់  ទីនូវគៃប់បាល់ ដៃល ជួយ ឱៃយ 
កៃុម Southampton វាយ បក យក 
ឈ្នះ Brighton & Hove Albion 
២-១ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ហើយ បានឡើង 
ទៅ លៃខ ៥ ក្នងុ តារាង ពនិ្ទ ុនៃ កៃប ខណ័្ឌ 
Premier League អង់គ្លៃស ដោយ  
មាន ២០ពិន្ទុ។

កៃមុ  Brighton ក្នងុនម ជាមា្ចាស ់ផ្ទះ 
មាន ឱកាស នំ មុខ មុន ពាក់ កណា្ដាល - 
តង់  ទី១ ដៃល បានមក ពី  ការ ស៊ុត 
សមៃច របសខ់ៃសៃ បមៃើ Pascal Gross 
កៃយ  បាន  បាល់ ពិន័យ១១ ម៉ៃតៃ 
ដោយសារ  ប៉ះ ដៃ របស ់កឡីាករ James 
Ward-Prowse ក្នុង បៃអប់ គៃះ ថា្នាក់ ។

តៃ កៃុម ដៃល មាន រហសៃស នមថា 
«The Saints» (អ្នក ចិត្ត បុណៃយ) 
របស ់លោក Ralph Hasenhuttl បាន 
រក ឃើញ គៃប់ បាល់ តាម ស្មើ វិញ នៅ 
មុន ចប់ វគ្គ ទី១ ដោយសារ  ការ តៃត  
បាល់ កោង យា៉ាង សា្អាត របស់ ខៃសៃ ការ ពារ 
Jan Vestergaard ពីការ ទាត់ ជៃុង 
របស់   Ward-Prowse ។

កៃយ មក  ជាមយួ នងឹ ពៃល វៃលា នៅ 
សល់ តៃ ៩ នទី ទៀត  កីឡាករ បមៃុង 
Ings បាន បំផ្លាញ ពិន្ទុ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
កៃយ កៃុម ភ្ញៀវ Southampton 
ទទលួ បាន កាដ ូបាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ីដៃល 
កីឡាករ របស់  Brighton ធ្វើ ការ តវា៉ា ថា 
កំហុស គឺ នៅ កៃ តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ។

« ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី 
ដបំងូ ឡើយ ។ សមៃប ់បាល ់ពនិយ័ ១១ 

ម៉ៃតៃលើក ទ២ី ដៃល នោះ ហើយ  ហៃត-ុ 
អ្វី បាន ជា យើង តៃូវមាន វីដៃអូ ជំនួយ ការ 
អាជា្ញាកណា្ដាល (VAR) ជា ពសិៃស នៅ 
ពៃល មាន ការ សមៃច ថា តើ កំហុស 
នោះ នៅ  ក្នុង បៃអប់  ឬ អត់?» ។ នៃះ ជា 
បៃសាសន៍ របស់ លោក Hasenhuttl 
ដៃល សម្ដៃង នវូ អារម្មណ ៍រកី រាយ កៃយ 
កៃុម ឈ្នះ ទោះ ជា មើ ល ទៅ លៃង មិន 
បាន ល្អ ១០០ភាគ រយ ក៏ ដោយ ចុះ ។

គៃូ បង្វឹក សញ្ជាតិ អូទៃីស វ័យ ៥៣ ឆ្នាំ 
បាន បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា ចៃបាស់ ណាស់  
គឺ នៅ ក្នុង បៃអប់ ។ វា មិន មៃន ជា រឿង ល្អ 
ឡើយ ដៃល កៃុម អ្នក តៃូវ ពិន័យ បាល់ 
ប៉ៃណាល់ ទី តៃការ សមៃច នូវ អ្វី ដៃល 
ខ្ញុំ បាន ឃើញ គឺ ចៃបាស់  ណាស់ » ។

Brighton  ចាប ់ផ្ដើម ការ បៃកតួ យា៉ាង- 
បៃសើរ នៅ ចពំោះ ម ុខ អ្នក គទំៃ២ ០០០ 
នក់ ដៃល  តៃឡប់ មក មាន វត្ត មាន ក្នុង 

កឡីដ្ឋាន វញិ លើក ដបំងូ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
៩ ខៃ កៃយ ចៃបាប់ រឹត បន្តឹង  ទប់ សា្កាត់  
ការ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា តៃូវ បន្ធូរ បន្ថយ ។ 

តៃ ចុង កៃយ  ពួក គៃ  និង អ្នក គំ ទៃ 
របស់ ខ្លួនបាន តៃឹម តៃ ខក ចិត្តប៉ុណ្ណោះ  
ដៃល មិន អាច ដណ្ដើម បាន សូមៃបី ១ពិន្ទុ 
ពី ការ បៃកួត  នៅ សបា្ដាហ៍ ទី១១ នៃះ 
ហើយ អ្នក ចាត់ ការកៃុម លោក Gra-
ham Potter នៅ តៃ មិន អស់ ចិត្ត នឹង 
បាល់ ពិន័យនោះ ដោយ លោក យល់ ថា 
វា កើត ឡើង នៅ កៃ តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ។

លោក Potter  បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sports ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា តើ វា ជា 
បាល ់ពនិយ័ ១១ ម៉ៃតៃ ឬ អត ់? តៃ នោះ 
គឺ ជា អ្វី ដៃល អាជា្ញា កណា្ដាល  អាច នឹង 
តៃូវ ធ្វើ ការ ពិចារណា ។ ខ្ញុំគិត ថា វា គួរ តៃ 
ជាការ បៃកួត ដៃល ស្មើ គ្នា ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ខក- 
ចិត្ត នឹង លទ្ធផល នៃះ» ៕ AFP/VN

Walker-Peters (ឆ្វេង) របស់  Sothampton តេវូអស់ជំហរដោយសារ March។ AFP

ជើង ឯក ចាស់ បារំាង  ជួបពូល រាងតឹង 
សម្ប់វគ្គ ជមុ្ះ World Cup 2022

កេុងបា៉ារីសៈ កៃុម ជើង ឯក ចាស់ 
បារាំង តៃូវ បាន ចាប់ ឆ្នាតចូលពូល ដ៏ 
តឹង តៃង  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ សមៃប់ ការ- 
បៃកួតវគ្គ ជមៃុះ World Cup 2022 
ដោយ   មានកៃមុ ពបិាក នងឹ យក ឈ្នះ ដចូ 
ជា  អ៊ុយ កៃន និង បូស្នុី អាច ជា ឧបសគ្គ 
មក ពាំង ផ្លូវ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ ជុំ ចុង កៃយ  នៅ បៃទៃស កាតា ។

ចំណៃក កៃុមអង់គ្លៃស របស់ លោក 
Gareth Southgate ដៃល ឡើង ដល់ 
វគ្គ ១/២ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ 
ធំ នៃះ នៅ រុសៃសុី កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ តៃូវ 
ប៉ះ កៃុម ខា្លាំង ប៉ូឡូញ ក្នុង ពូល I រួម 
ជាមយួ  កៃមុ ហងុគៃ ីនិង អាល ់បានី ពៃម 
ទាំង កៃុម  លំដប់ តូច ៗ  ២ ផៃសៃង ទៀត គឺ 
អង់ដូរា៉ា និង សាន់ មា៉ារីណូ ។

បារាំង ក៏ នឹង បៃឈម ផង ដៃរជាមួយ 
ហ្វាំង ឡង់ ដៃល ទើប ឈ្នះ ខ្លួន ថ្មី ៗ  
អំឡុង ការ បៃកួត មិត្ត ភាព នៅ បា៉ារីស  
ខណៈ ក្នុង ពូល D នៃះ កាហៃសាក់សា្ថាន 
ជា កៃុម  ចុង កៃយ គៃ  សមៃប់ ការ  ចាប់ 
ឆ្នាត  ដៃល តៃូវ រៀប ចំជា លក្ខណៈ សិបៃប 
និមិត្ត  នៅ ឯ សា្នាក់ ការ របស់ សហព័ន ្ធ 
បាល ់អន្តរ ជាត ិ  (FIFA) នកៃងុ  ហៃសរូចិ 
ដោយសារ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

កៃុម បារាំង របស់ លោក  Didier De-
schamps តៃវូ ស្ថតិ ក្នងុ ពលូ ដៃល មាន 
តៃ ៥ កៃុម ប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ ពួក គៃ 
នឹង តៃូវ មាន ភារកិច្ច ធ្វើ ការ បៃកួត  ជុំ ចុង- 
កៃយ នៃកម្ម វិធី UEFA Nations 
League របស ់តបំន ់អរឺ៉បុ ដៃល នងឹ តៃវូ 

ធ្វើ  នៅ អុីតាលី ន ខៃ តុលា ឆ្នាំ កៃយ ។   
លទ្ធផល ដ៏ សំខាន់ បំផុត មួយ របស់ 

លោក  Deschamps ក្នុង នម ជា អ្នក- 
ចាត់ ការ កៃុម បារាំង កើត មាន ឡើង ក្នុង 
វគ្គ ជមៃុះ សមៃប់ World Cup 2014 
ពៃល  កៃមុរបស ់លោក តៃវូ ទាត ់វគ្គកាត ់ក្ដ ី 
play-off ជាមយួ អ៊យុ កៃន ដោយ ពៃល 
នោះ ជើង ទី ១ នៅ កៃទឹក ដី ន កៃុង 
កៀវ  បាន បៃកួត ចាញ់ ២-០ តៃ យក 
ឈ្នះ បាន វិញ នៅ ជើង ទី ២ គឺ៣-០ ។ 

លោក  Deschamps បាន និយាយ 
ថា ៖ « យុទ្ធនការ វគ្គ ជមៃុះ វា តៃង 
តៃបៃៀប ដូច  ជា ការ ធ្វើ ដំណើរ លើ ផ្លូវ ដ៏ 
វៃង ឆ្ងាយ  ដៃល អាច កើត មាន គៃះ ថា្នាក់ 
គៃប់ ពៃល ។ វា នឹង បៃសើរ ជាង នៃះ បើ 
សិន អាច ចៀស ផុត » ។

យុទ្ធនការ វគ្គ ជមៃុះ  World Cup 
2022 នៅ អឺរ៉ុប  ចាប់ ផ្ដើម នៅ ខៃ មីន 
ដោយ កៃមុ ចនំនួ ១៣ នងឹ  បាន  សទិ្ធ ិទៅ 
លៃង វគ្គ ៣២ កៃុម ចុង កៃយ ។   កៃុម 
លៃខ  ១ នៃ ពូល ទំាង ១០  នឹង មាន 
សទិ្ធ សិ្វយ័ បៃវត្ត ិក្នងុ ការ បាន ទៅ បង្ហាញ 
វត្ត មាន នៅ ជុំ ចុង កៃយនៃ ពៃឹត្តិការណ៍  
ដៃល នឹង កើត ឡើង  ន ខៃ វិច្ឆិកា និង ខៃ 
ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ។

ចំណៃក កៃុម លៃខ  ២ ទាំង  ១០ រួម 
ជាមួយ កៃុម ល្អ បំផុត ចំនួន២ ទៀត 
ដៃល ឈរ លៃខ១ ក្នុង ពូល ពី កម្មវិធី 
Nations League នឹង តៃូវ បៃកួត 
play-off នៅ ខៃ មនី ឆ្នា ំ២០២២ ដើមៃប ី
រក  ៣កៃុម ចុង កៃយ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នា ពេល ថ្មីៗ នេះ សេប់ តេ 
លេច  វត្ត មាន អតីត  កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ - 
កម្ពជុា  ឆ្នា ំ  ២០១៧    កញ្ញា  ប៊ ីសធុារ ី  ថត 
កុន ឱេយ ផលិត  កម្ម ហងេសមាស  ជា លើក  
ដំបូង កេ ពី អាជីព ជា តារា ម៉ូដេល និង 
គេូ  ម៉ូដេល  បាន បង្កើត ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ពី 
មហាជន ខណៈ កញ្ញា ធា្លាប ់ បញ្ជាក ់ ថាខ្លនួ 
មិន មាន ដុង ខាងសម្តេង កុននោះ  ទេ  
កាល ពី  ១-២ឆ្នាំ មុន នោះ។ 

បេភព  បណ្តាញ សង្គម មួយ បាន  
ទមា្លាយ  ថា នៅ ទី បផំុត បវរកញ្ញា ចក្ក វាឡ 
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៧ និងជាកញ្ញាឯក    
Miss Charm Cambodia 2020 
បាន  ហកច់លូ បេឡកូ ក្នងុ ការ សម្ដេង កនុ  
ហើយ។   កញ្ញា ប៊ី សុធារី  បានកា្លាយ ជា    
តារា  សម្ដេង ភាព យន្ត ភាគលើកដំបូង 
របស់  ស្ថានីយ ទូរទសេសន៍ ហងេសមាស  
ដេល    បេភព សុំលាក់ ចំណង  ជើង។

 បេភព ដដេល បាន ឱេយ ដឹង បន្ត 
ទៀត  ថា៖«ក្នុង រឿងភាគនោះ 
ប៊ ីសធុារ ីបានកា្លាយជា តឯួក 
ឆ្នាស ់ ឆ្នើម  ហើយ តេូវ បាន  
អ្នក ដឹកនាំ  រឿង ចាប់គូឱេយ 
សម្ដេង ជាមួយតារារៀម- 
ចេបងជើងចាស ់មាន លោក 
ញ៉េម សុគន្ឋ និង តារា  
ចមេៀង លោក ដួង វីរៈ - 
សិដ្ឋ ផងដេរ។ ក្នុង នោះ  
ក៏មានវត្ត មាន 
អ្នក នាង សឿ 
សុធារា៉ា  និង  
កញ្ញា អាង- 
សុជា តា។    ជឿ 
ថា Fans  ទាំង- 
អសគ់្នា  បេកដ 
ជា  អន្ទះ ស  
ចង់  ឃើញ ពី 
ការសម្ដេង   
របស់ សុធារី 
ខា្លាំងមិន ខុស 
ពី admin ដេរ 
មេន អត់?  ដូច្នេះ  
មាន តេរង់ចាំ  មើល 
ទាំងអស់ គ្នា លើ  
កញ្ចក់ ទូរទសេសន៍ 
ហងេស មាស  ពេល 
រឿង គេថត ចប់   
ហើយ យកចាក់- 
បញ្  ំង នៅប៉ុស្តិ៍ 
ទូរទសេសន៍ តេ - 
ប៉ុណ្ណោះ !»។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចាប់ ផ្តើម ហក់ ចូល  - 
បេឡូក  ក្នុង វិស័យ សម្តេង សិលេបៈ លើក 

ដំបូង  ថា តើ មាន កតា្តាអ្វីខ្លះជំរុញ ឱេយ 
មាន  ការ សមេច បេប  នេះ  ដោយ   - 
សរ កា ល ពី មុន មក កញ្ញា មិន 
ចាប  ់ អារម្មណ ៍រឿង ថត កនុ ឡើយ 
ពេះតេ  ចំណូល ចិត្ត ។

 ខណៈ  អតីត កញ្ញាឯក  ចក្ក - 
វាឡ   កម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០១៧ មាន 

វ័យ  ២២ ឆ្នាំ ដេល   
កម្ពស់ ១,៧៣ 
ម៉េតេ ខាង 
ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ 
ក៏មិន បាន 

សុ ំការ បក-  
សេ យ 
ផ្ទាល ់ ពី  

កញ្ញា ប៊ី សុធារី  
ផង ដេរ ដោយ- 
សរ  លេខ ទូរ ស័ព្ទ 

ធា្លាប់   ទំនាក់ ទំនង ពី 
មុន   មក  នាពេលថ្ងេ  - 
រសៀល   មេសិលមិញ  
នេះ  ព ុ ំអាច ភា្ជាប ់ទនំង-   

ទ ំនង  បាន ៕ 
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កញ្ញា បី៊ សុធារី ចាប់ផ្តើម ពងេកីទី ផេសារសិលេបៈ កេ ពីអាជីពជា  
តារា មូ៉ដេល  និង កញ្ញា ឯក តំណាងសមេស់ ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

សកម្ម ភាព បេកួតសាកលេបង របស់កីឡាករហាប់គីដូកម្ពជុា ក្នងុទមេង់ សម្ភារ សេប តាមស្តង់ដា។ រូប សហ ការី

   យឺន ពន្លក

 ភ្នំពេញៈ បេភេទ កីឡាមាន ដើម -  
កំណើត នៅ  កូរ៉េ ខាង តេបូង ហាប់គីដូ 
បាន  នំា ចូល មក កម្ពុជា  តំាង ពី 
អំឡុង ឆ្នា ំ១៩៦៩ ហើយ  បច្ចបុេបន្ន  
មាន យុវជន  យុវនារី  និង អង្គភាព 
កង កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច បាន  ហ្វកឹ- 
ហាត់ជា ចេើន  ដេល ធ្វើ ឱេយ  កីឡានេះ 
មាន សកម្មភាព ផុល ផុស ខា្លាំង  
បុ៉ន្តេ ថា្នាក់ ដឹកនំា សហព័ន្ធ ខ្មេរ កីឡា 
ហាប់គីដូ  មិនរំពឹង  ថា  នឹង មាន 
វត្ត មាន  ហាប់ គី ដូ  នៅ   សីុហ្គេម  ឆ្នា ំ
២០២៣  នៅ កម្ពជុា នោះ ទេ  ។ 

ជំុវិញ បញ្ហា នេះ លោក ឧត្តម- 
សេនីយ៍ ឯក  ម៉ក់  សំអុល   ជា 
បេធានសហព័ន្ធ  បាន ថ្លេង ថា ៖ 
«តាម ចេបាប់ របស់ កីឡា  ដើមេបី ចូល 
ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ សីុ ហ្គេម បាន  ទី ១  
តេូវ មាន សកម្មភាព ថា្នាក់ ជាតិ 
ផុលផុស  មាន អត្ត ពលិក ជមេើស- 
ជាតិ គេប់ គេង  ទទួល ស្គាល់ ដោយ 
ស្ថាប័ន កីឡា ជាតិ  ដើមេបី មាន  ការ- 
បេ មូល ផ្តុ ំហ្វកឹ ហាត់  ដោយ ថវិកា- 
ជាតិ  ឬ វិស័យ ឯក ជន ក៏ បាន   ទី ២  
តេវូ មាន ដេ គូ កេ បេទេស  គឺ សហ- 
ព័ន្ធ អន្តរជាតិ  ជួយ គំ ទេ  ហើយ 
តេវូ មាន បេទេស យ៉ាង តិច ចំនួន ៤  
សំុ ចូល បេ កួត  ទើប កីឡា សីុ ហ្គេម 
យើង ដាក់ បញ្ជលូ  បេ កួត បាន» ។ 

 លោកបាន   បន្ត ថា ៖  «សមេប់  
សីុ ហ្គេម  ឆ្នា ំ២០២៣  ហាប់ គី ដូ  
មិន សងេឃឹម ថា  មាន វត្ត មាន នោះ 
ឡើយ   ពេះ នៅ ក្នុង  បញ្ជី ពេង 
តេៀម បេភេទ កីឡា  សមេប់ ដាក់ 

ឱេយ បេ កួត  គឺ គ្មាន ហាប់ គី ដូ នៅ 
ឡើយ ។   ហេតុនេះ តាម រយៈ ការ- 
ខិត ខំ បេងឹ បេង  ខ្ញុ ំសងេឃឹម ជឿជាក់ 
ថា  ហាប់ គី ដូ  តេវូ ការ ជួយ ជេម- 
ជេង ពី សហព័ន្ធ ហាប់ គី ដូ អន្តរជាតិ  
និង តេវូ ការ កេសួង អប់ រំ  យុវជន  
និង កីឡា  ជួយ គំ ទេ  ជា ថវិកា ដូច 
សហព័ន្ធ ដទេ  ទើប មាន វត្ត មាន 
បេ កួត នៅ ពេល កេយ បាន »។

  ចំណេក  លោក  គង់  ចាន់ធីណ  
ជា អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធ និង  
ជាអ្នក     រា៉ាប់ រង កីឡា នេះ  ឱេយ ដំណើរ- 
ការ បាន ល្អ  និង មាន សកម្មភាព 
លេច ធ្លា  ក្នងុចំណម  យុវជន  និង 
កង កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច  នោះ បាន 
បេប់ថា៖ «អត្តពលិក មក ហាត់  
ភាគ ចេើន ជា យុវជន  ដោយ ហាត់ 
ដើមេបី សុខភាព  និង ការ ពារ ខ្លួន  
ពេះ យើង ពំុ ទាន់ មាន ការ បេ កួត 
ជើង ឯក ជាតិ នៅ ឡើយ   ជា ពិសេស  
កេសួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា មិន 
ទាន់ ទទួល ស្គាល់ ជា ផ្លវូ ការ  ជា 
សហព័ន្ធ កីឡាជាតិ  ក្នងុ បញ្ជ ី ដេល 
ទទួល បាន បេក់ ផ្គត់ ផ្គង់ សមេប់ 
រដ្ឋ បាល  វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល គេ-ូ 
បង្វកឹ  និង ការ បេ កួត ជើង ឯក ជាតិ 
បេចំា ឆ្នា ំ នៅ ឡើយ ទេ ខណៈ   កន្លង 
មក បេក់ ចំណូល ទេ ទេង់  សហព័ន្ធ 
កីឡា នេះ  បាន ពី ការ ចូល រួម ដោយ 
ស្មគ័េ ចិត្ត ពី សិសេស  គេ ូបង្វកឹ និង 
សបេបុរសជន»។

លោក  គង់  ចាន់ ធីណ  បាន 
លម្អតិ ពី មូល ហេតុ ដេល ហាប់គីដូ 
មិនទាន់អាច មានវត្តមាន  នៅ 
សីុហ្គេម បាន ដោយនិយយ  ថា ៖ 

«  យើង ខ្វះ ធន ធាន  ជា គេ ូបង្វកឹ  
សមេប់ ចេញ ទៅ បង្ហាត់ តាម ស- 
លា  ឬ ក្លបិ មួយ ចំនួន  ដេល គេ តេវូ- 
ការ   ពេះ យើង គ្មាន តម្លេ ពលកម្ម  
ឬ បេក់ ឧបត្ថម្ភ ជូន គេ ូទំាង នោះ ទេ  
ដោយយើង រំពឹង ទៅ លើ ឆន្ទៈ  ឬ 
ការ ស្មគ័េ ចិត្ត របស់ គេ ូ គឺ មិន ទៀង- 
ទាត់ ដោយ គេ រវល់ ការ ងរ ផ្ទាល់ 
ខ្លនួដេរ ។ អី៊ចឹង បេ សិន មាន ថវិកា 
សមេប់ ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ គេ ូ ឬ អ្នក មាន 
ខេសេ កេ វាត់ ខ្មា ខ្ពស់ៗ មួយ ចំនួន  គឺ 
ហាប់ គី ដូ  នឹង មាន សកម្មភាព 
លឿន ទៅ មុខ  ហើយ កេ សួង  នឹង 
មើល ឃើញ មិន ខាន» ។   

តាម ការ សវ ជេវ ពី  លោក  សេង  
បុ៊ន សុង  បាន ឱេយ ដឹង ថា     ហាប់ គី ដូ  
ជា កីឡា បេយុទ្ធ យក  ឈ្នះ  និង 
ចាញ់ បេឈម ទៅ នឹង បញ្ហា គេះ- 
ថា្នាក់ ខា្លាងំ  ហេតុ នេះនៅ  លើ ឆក 
អន្តរជាតិ  មុន ឆ្នា ំ២០១៦  គ្មាន 
ការ បេ កួត ទេ   តេ   កេយ ឆ្នា ំ២០១៦  
ទើប មាន ការ បេ កួត ជា ចេើន  ដូច- 
ជានៅ ថេ  នៅ ទ្វបី អាសីុ  អា្រហ្វកិ  
អឺរុ៉ប  និង អាមេរិក ផង ដេរ  បុ៉ន្តេ មាន 
សមា្ភារៈ ការពារ ល្អ ណស់  ដើមេបី 
កាត់ បន្ថយ គេះ ថា្នាក់  មាន ដូច ជា 
ការពារ ទេងូ  ការពារ ស្មង ជើង  ដេ  
កេបាល  និង មាន អាជា្ញាកណ្តាល  នៅ 
ចំា ឃាត់ ការពារ  មិន ឱេយ គេះ ថា្នាក់ 
ឡើយ ។  ផ្ទយុពីនេះ បើអ្នក ធ្វើ ឱេយ 
ដេ គូ មាន គេះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ  ឬ 
បណ្តាល ឱេយ ដេ គូ សន្លប់  នឹង តេវូ 
ពិន័យ ឱេយ ចាញ់  ដោយ ស្វយ័ បេ វត្ត ិ 
ពេះគោល ដៅ ឈ្នះ -ចាញ់ តេមឹ 
បច្ចេកទេស បុ៉ណ្ណោះ ៕ 

បី៊ សុធារី កំពុង តែ អភិវឌែឍខ្លនួជា
 តារា សម្តែង ពងែកី ទី ផែសារសិលែបៈ 

កីឡា ហាប់ គីដូ   មិន  រំពឹង  ថា  មាន 
វត្តមាន  ក្នងុ  សីុ ហ្គែម  ឆ្នា ំ២០២៣  

អតីត កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នាំ 
២០១៧  កញ្ញា បី៊ សុធារី   កំពុង តេ  
វិវឌេឍខ្លនួ ឱេយ ក្លាយ  ជា តារាសម្តេង។ 

រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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