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ខាត់ សុឃីម រំឭក ពីរឿង ខ្លួន  
បង់ប្រាក ់ ៧៩ មុឺនដុល្លាររកសុី
ចាញ់បោកគ្រា ជាម្រា រៀន ជីវិត 
បង្រាៀន មនុស្ស កំុឲ្យ ទុកចិត្ត 
គ្រាព្រាក ...ទំព័រ ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត 

ហុងគ្រចុីះកិច្ចព្រម-
ព្រៀងទិញអាវុធពី
អាម្ររិកក្នងុតម្ល្រ
១ពាន់លានដុលា្លារ

បុព្វលាភក្នងុវិស័យ
ធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពជុា
កើនជាង១២%ក្នងុ
ឆមាសទី១ឆ្នានំ្រះ

កៃុង ប៊ុយ ដាប៉ៃសៈ  ប្រទ្រស 
ហុង គ្រី កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  បាន 
យល់ ព្រម ទិញ មី សុីល  បាញ់ ពី 
អាកាស ទៅ អាកាស ក្នុង តម្ល្រ  
ជាទកឹ ប្រក ់១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ពី អាម្ររិក  ជា កិច្ចព្រម ព្រៀង 
មួយ  ដ្រល ប្រសិត ពិស្រស 
របស ់ក្រងុ វ៉ាសុនី តោនប្រចា ំ នៅ 
ទី ក្រុង ប៊ុយដាប៉្រស  បាន ពិ- 
ពណ៌ នា ថា ជា ការ ទញិ លក្ខណៈ- 
ទ្រង់ ទ្រយ ធំ បំផុត  មិន ធ្លាប់ 
មាន ពី មុន របស់ សមា ជិក អឺរ៉ុប  
ពី ប្រទ្រស របស់លោក ។ 

 យោង តាម ទី ភ្នាក់ ងារ  ព័ត៌ - 
មាន MTI  របស ់ប្រទ្រស ហងុ គ្រ ី 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  រដ្ឋមន្ត្រី ការ ពារ 
ជាតិ ហុង គ្រី  គឺ លោក ទី ប៊រ  
ប៊ិនកូ  បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា នៅ 
ក្នុង លិខិត បងា្ហាញ បំណង១  
ដើម្រប ីទញិ ម ីសុលី ចមា្ងាយ មធ្រយម  
ទ ំនើប   ដ្រល អាចបាញ់ពីដ្រន 
អាកា សមួយ ទៅ ដ្រនអាកាស 
មួយ ជា មួយ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត - 
អាម្រ រកិ  គលឺោក ដាវដីខន ស្ទើរ 
អុីន ។  ...ត ទៅទំព័រ  ១២

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំពៃញៈ វិស័យ ធនា រ៉ាប់រង 
នៅ កម្ពជុា ទទលួ បាន បពុ្វលាភ 
ប្រមាណ ១៣៣ លាន ដុលា្លារ 
កើន  ឡើង ជាង១២ ភគ រយ ក្នងុ 
ឆមាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០  ធៀបនងឹ  
រយៈ ព្រល ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ។ 
ន្រះ បើ យោង តាម សមាគម 
ធនា រ៉ាប់រង កម្ពុជា  (Insur-
ance Association Of 
Cambodia)។ 

ទិន្នន័យ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ក្នុង 
រយៈ ព្រល៦ ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ 
វិស័យ ធនា រ៉ាប់រង ទទួល បាន 
បពុ្វលាភ  (ប្រក ់ចណំលូ សរបុ 
ពី ការ លក់ ធនា រ៉ាប់រង) សរុប 
១៣៣,៥ លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង 
១២,១ ភគ រយ ព ីចនំនួ ១១៩ ,១  
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  
ដោយ  បពុ្វលាភ ធនា រ៉ាបរ់ង ទទូៅ 
មាន ចនំនួ៥៧,៩ លាន ដលុា្លារ កើន   
១៧,៥ភគ រយបពុ្វលាភ ធនា- 
រ៉ាប់រង អាយុ ជីវិតមាន៧២ ,៨   
លាន ដុលា្លារកើន...តទៅទំព័រ ៨

ខ្រត្តមួយចំនួនបង្កើនវិធានការការពារកូវីដខណៈថ្ង្រសម្រកជិតមកដល់
អោ ម ប៊ុន ធឿន

ភ្នំពៃញៈ  អាជា្ញា ធរខ្រ ត្ត នៅ 
តំបន់ប៉ូល ទ្រ សច រ ណ៍សំ- 
ខាន់ៗ ដូ ចជា  ខ្រត្ត នៅតំប ន់ 
ស មុទ្រ ខ្រ ត្តសៀ មរ ប ខ្រ ត្តភូមិ- 
ភគ ឦសាន បាន និង កំពុង 

ត្រៀមវិធន ការ បង្កើន ការ ការ- 
ពារ វីរុ សកូវី ដ១៩  ខណៈ ដ្រល 
គិ តត្រឹ មថ្ង្រ សុក្រ ន្រះ នៅ សល់ 
ត្រ ២ថ្ង្រ ទៀត  ត្រូវ ដល់ថ្ង្រ  ដ្រល 
រដា្ឋាភិ បាល សង ថ្ង្រឈប់សម្រក  
ចូល ឆ្នាំជូ នដ ល់អ្នក បម្រើកា រ 
ទាំង រដ្ឋ  និ ងឯកជ នវិ ញ  ស្រប- 

ព្រល ដ្រលអ្ន កជំ ងឺកូវី ដ ១៩  ត្រូវ - 
បាន កើនដល់២៧២នាក់។  

អភិ បាល ខ្រត្តសៀ ម រ ប 
លោក  ទៀ  សីហា  បាន ឲ្រយដឹ ង 
កា ល ពីថ្ង្រ១២ សីហា ថា  វិធន- 
កា រ ការ ពារ កូវីដ ១៩ ក្នងុ ព្រល 
សម្រក សង ថ្ង្រ ចូលឆ្នាំ ន្រះ ជា 

គោល ការណ៍ ចម្របង គឺ ខ្រត្ត ធ្វើ 
តា មកា រ ណ្រនំា របស់ រជរដា្ឋា ភិ- 
បាល  និងក្រ សួងសុ ខា ភិ បាល។ 
ប៉ ុន្ត្រ ការ រៀបច ំកម្មវ ិធ ីមយួ ចនំ ួ ន 
នៅខ្រ ត្តសៀ ម រ ប  ទា ម ទារ ឲ្រយ 
មា ន ចំណាត់ កា រមួយ ចំនួ ន។ 

លោក ថា   ៖ ...តទៅទំព័រ ៤

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

តៃបូង ឃ្មុ ំៈ លោកស ខ្រង ឧបនា -  
យ ក រដ្ឋ មន្ត្រី រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង មហា - 
ផ្ទ្រ រឭំក ឲ្រយ មន្ត្រី រជការ  ជាពសិ្រស 
កងកមា្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ ត្រូវ មាន 
ភព អត់ធ្មត់ ក្នុងការ ដោះ ស្រយ 
បញ្ហា ដ្រល កើតមាន ឡើង  ជាមួយ  
ពលរដ្ឋ ដោយសន្តិវិធី  ចៀស វង 

ការ ប្រើ   នវូ អពំើ  ហិង្រសាដ្រល អាច បង្ក 
ឲ្រយ កា្លាយ ទៅ ជម្លាះ រ៉ារ៉ំ្រ  ហើយ ការ- 
ប្រឆំងប ដិ វត្ដ  ន៍ ពណ៌គឺត្រវូ ផ្តើម - 
ច្រញដោយ ការ ធ្វើ  អំ ពើល្អ។

ការ ថ្ល្រង ប្របន្រះធ្វើ ឡើង ពី ម្រសិល-  
មញិក្នងុ អឡំងុ ព្រល លោក អញ្ជើ ញ  

ជា អធិបតី ក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឲ្រយ  
ប្រើ ប្រស់ ជា ផ្លវូ  ការនូវ សមិទ្ធផល 
នានា របស់ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរបាល 
ខ្រត្ត ត្របូងឃ្មុសំ្របព្រល ដ្រល លោ ក 
បារ ម្ភ ថា ការ ប្រើប្រស់ អំពើ ហិង្រសា 
របស់ កង កមា្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ នឹង 

បន្ត កើត មាន  នៅព្រល ខាង មុខ  
ជាពសិ្រស គ ឺចាបព់ ីព្រលន្រះ រហតូ  
ដល់ ឆ្នាំ ២០២២  ឬ២០២៣។

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«យើង ថា 
យើង ប្រឆំ ង ដាច់ ខាត ប ដិ វត្ដ ន៍- 
ពណ៌ ឥឡូវ និយម ន័យ ពិត ប្រកដ 

ប្រឆំង ដាច់ ខាត បដិវត្តន៍ ពណ៌ 
ត្រូវធ្វើ ម៉្រច  មិនម្រន យក កាំភ្លើង 
ទៅ បាញ់ គ្រ ទ្រ។ ធ្វើ អ៊ីចឹង ខុស 
ហើយ គ ឺយើ ង ត្រវូ ប្រឆងំ ខ្លនួ យើង 
ជាមនុ សនិ។ ចង ់នយិាយ ថា យើង 
ត្រូវធ្វើ ល្អ ជាមួយ ប្រជា ពលរដ្ឋអា - 

ហ្នឹង ហើយ ជា អាវុធ ដ៏ ធំ បំផុត» ។
លោក ស ខ្រង  សង្កត់ ធ្ងន់ថា  

ក្នុង ករណី ដ្រល មន្ត្រី អាង អំណាច 
ទៅ រំលោភ យក ដី ប្រជា ជន ទៅ 
រំលោ ភ សិទ្ធិ ឬ ផល ប្រយោជន៍ អ្វី 
ផ្រស្រង ទៀតរបស់ព លរដ្ឋ នោះ  នឹង 
មាន ការតវ៉ា ហើយ ព្រះ ពលរដ្ឋ 
មាន សិទ្ធិ តវ៉ា។ ដូច្ន្រះលោកថា        
ការ  ដោះ ស្រយ...តទៅទំព័រ  ៧

លោកសខ្រងរំឭកឲ្រយអាជា្ញាធរត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់
ចៀសវាងការប្រើហិង្រសាក្នងុការដោះស្រយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋ

សូមអាន របាយការណ៍ពិស្រាស នៅខាង ក្នុង

អបអរសាទរទិវាបុណ្យ
ឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា

ក្មៃងៗ ជិះ កង់  លៃង នៅ លើផ្លវូ ដៃលមនការតុបតៃងយ៉ាងស្អាត ស្ថតិក្នងុ ភូមិពៃះ ដាក់ សៃកុបន្ទាយសៃ ីខៃត្ត សៀម រាប ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោក ឃឹម  ហ្វីណង់
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ស្ថាប័នកងកម្លាងំគួរបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីជាជាងចំាត្របៀតបៀនក្ររភ្រទ

ការ បៀត បៀន ផ្លវូ ភៃទ ឬ កៃរ ភៃទ  គឺ ជា 
អំពើ ១ នៅតៃ ជា សៃមោល អន្ទោល តាម- 
បៃណ ទំាង នៅ ទីសា រធារណៈនិង នៅ កន្លៃ ង 
ធ្វើកា រ  ជាពិសៃស ស្តៃ ីភៃទ ជា ជន រង គៃះ  
ហើយ អ្នក ដៃល បៃពៃ ឹត្តអំពើ បៀត បៀន កៃរ- 
ភៃទ  គឺ ជា បុរស អ្នក មាន អំណាច ឬ ក៏មាន 
ឥទ្ធពិល មក លើ ស្តៃ។ី តៃ បៃសិន បើ ស្តៃ ីជា 
អ្នក ដឹក នំា សា្ថា ប័ន វិញ គឺបុរសមិន  សូវ ហា៊ាន 
លៃប ខាយ ផ្លវូ ភៃទ ដាក់ នះ ទៃពៃះ មៃដឹក - 
នំា សា្ថាប័ ន ស្តៃ ីបច្ច ុបៃបន្ន អាច មាន លទ្ធភាព 
ឆ្លើយ តប នឹង ឥរិយាបថ បៀត បៀន កៃរ ភៃទ 
តាម រយៈ ការ យក គោល នយោ បាយ របស់ 
សា្ថាប័ន មក បក សៃយ  និង ចៃបាប់ ។ 

កន្លង មក អង្គការ  CARE បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
អំពី និយ ម ន័យ និង សកម្មភាព នៃ ការ បៀត- 
បៀន កៃរ ភៃទ តាម រយៈ ការ ផៃសព្វផៃសាយតា ម 
ស ហគមន៍ និង តាម វៃប សាយ របស់ ខ្លនួ 
មាន ន័យ ថា ៖«ការ បៀត បៀន ផ្លវូ ភៃទ គឺ មិន 
មៃន ជា ឥរិយាប ថ ទំាង ឡាយ ណា ដៃល  មា ន  
ការ ទាក់ ទង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ជា  លក្ខណៈ   
មិ ត្ត ភាព  ឬការ គោរព  នះឡើយ ។ ការ- 
បៀត បៀន ផ្លវូ ភៃទ កើត ឡើង នៅ ពៃល  មាន 
ការ បៀត បៀន ក្នងុ ទមៃង់ផ្លវូ ភៃទ ឬ ទាក់ ទង  
នឹង ភៃទ ឬ រឿង ភៃទ របស់ បុគ្គល មា្នាក់ »។

មៃយ៉ាង ទៀត ការ បៀត បៀន ផ្លវូ ភៃទ  គឺ 
និយា យ ពីអំណាច  និង ការ គៃប់ គៃង  វា មិន 

មៃន មក ពី ការ ស្លៀក ពាក់ របស់ មនុសៃស  មា្នាក់ 
មិន មៃន មក ពីការងារ ដៃល ពួក គៃ ធ្វើឬមិន- 
មៃន មក ពី មិត្ត ភក្ត ិ ដៃល គៃដើរ ជា មួយ នះ 
ឡើយ ។ កាល ពីឆ្នា ំ២០១៩ អង្គការ  CARE 
បាន ចៃញ លទ្ធផល នៃ សិកៃសា សៃវ ជៃវ បា៉ាន់ 
បៃមាណ ការ បៀត បៀន ផ្លវូ ភៃទ នៅ កន្លៃង 
ធ្វើការ អាច ប៉ះពាល់ ដល់ ការ ចំណាយ ដោ យ  
បៃយោល ដល់ ឧសៃសា ហកម្ម កាត់ដៃរ រហូត 
ដល់  ៨៩  លាន ដុលា្លារ ក្នងុ ១ឆ្នា ំ។

ដោយសារ តៃ សកម្មភាព បៀត បៀន ផ្លវូ - 
ភៃទ  នៃះវា ធ្វើ ឲៃយ ស្តៃ ីដៃល ជា កម្មការិនី រោង- 
ចកៃ មិន មាន អារម្មណ៍ សុវត្ថភិាព  នៅ ក្នងុ 
ការងារ របស់ ពួក គៃ  និង អាច ធ្វើ ឱៃយ ពួក គៃ 
ឈឺចាប់  ឬ លាឈប់ ពី ការ ងារ  ដៃល នំា ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ការ ងារ ផលិត កម្ម  កាត់ បន្ថយ ការ- 
ពៃញ ចិត្ត នឹង ការ ងារ និង បង្កើន អវត្ត មាន 
របស់ ពួក គៃ ចៃើន  ជា សរុប គឺកាត់ បន្ថយ 
ផលិត ភាព របស់ រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ ។ 

ចំពោះ លទ្ធផល នៃការ សិកៃសា បៀត បៀន 
ផ្លវូ ភៃទ នៅ រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៃះ បៃសិន បើ 
ធ្វើការ បា៉ាន់ បៃមាណ នៅ កន្លៃង ធ្វើការ ងារ រដ្ឋ 
រាជ ការ  សា្ថាប័ន កង កមា្លាងំ បៃដាប់ អាវុធ  នៅ 
អង្គការ កៃ រដា្ឋា ភិបាល និង សា្ថាប័ន សហ- 
គៃស ឯក ជន ក៏រក ឃើញ ដៃរ ។ បើនៅ សា្ថា - 
ប័ន រដ្ឋ និង កង កមា្លាងំ មាន ការិ យាល័ យ ខ្លះ  
សមៃបូរ ការងារ ធ្វើ ចៃើន  មន្តៃ ីរវល់ តៃ បង្ហើយ 
ការ ងារ តៃ ការិយា ល័យ ខ្លះ អ ង្គយុ លៃង តៃ 
ហ្វៃស បុ៊ក និយាយ ចំអន់ គ្នាលៃ ង ក៏បោះ- 
ពាកៃយ សម្តី បៀត បៀន កៃរ ភៃទ ហើយ ជា 

ពិសៃស គឺផ្តើ ម ចៃញ មន្តៃ ីបុរស តៃ ម្តង បៃសិ ន 
បើ បៃធាន សា្ថាប័ន រៀង តឹងរឹុង ហ្មត់ ចត់ ទៅ មិន- 
សូវ កើត មាន បញ្ហា នៃះ ទៃ។  បញ្ហា ហ្នងឹ មួយ- 
ចំនួ ន  គឺកើត ពី មៃសា្ថាប័ន តៃ ម្តង អាងខ្លនួ ជា  
បៃធាន ឬ ក៏នាយ ក មាន អំណាច មាន ឥទ្ធ ិ- 
ពល នៅ ក្នងុ សា្ថាប័ន  ចៃះ តៃនិ យាយ លៃង 
បន្ល ំមៃន ដៀម ដាម ភៃទ តាម រយៈ ការ ស្នើ 
ដាក់ លក្ខខណ្ឌ ដោះ ដូរ ដើមៃបី បំពៃញ ចំណង់ 
ផ្លវូ ភៃទ ផ្ទោល់ ខ្លនួ ដូច ជា ការ ផ្ទៃរ ការ ដំឡើង 
ឋានៈ  បៃក់ ខៃ ឬបន្ដ ការងារ ឬក៏ការ បៀត- 
បៀន ផ្លវូភៃទ ដោយ កាយ វិការ ដូច ជា ការ - 
សម្លក់ សម្លងឹ  ឬ សញ្ញាកាយ វិការ  ដៃល 
ទាក់ទង នឹង ផ្លវូ ភៃទការ ប៉ះ ការ ថើប ការ ឱប 
កៃសោប  ការ ធ្វើ សរសៃ ឬ ការ អង្អៃល លើ 
រាង កាយ ដៃល មិន អនុញ្ញាត ។ 

ការ បៀត បៀន ផ្លវូ ភៃទ នៅ កន្លៃង ធ្វើការ  
សា្ថាប័ន រដ្ឋ ដោយ បៃធាន ជា បុរស ភៃទ ពៃ ល 
ខ្លះបៃៀប ធៀប វាយ តម្លៃ កូន ចៅ របស់ ខ្លនួ  
ជា ស្តៃ ីទៅនឹង ស្តៃ ីសៃវា កមៃសាន្ត ខ្លះឬ ក៏សៃ ី- 
ស្នៃហ៍ របស់ ខ្លនួដៃល គត់ ចង់ ថា ឬក៏ ធ្វើ 
ម៉ៃច  ក៏បានឲៃយតៃ ឲៃយលុយ ទៅ នះ ទៃ  ដូ ច ដៃ ល  
ពួក គៃធា្លាប់ បៃពៃតឹ្ត កន្លង មក នះ។ បើជា 
មៃបូ៉លិស វិញ  គត់ យល់ ចៃឡំ ពីបូ៉លិ សជា 
ស្តៃ ីជា មន្តៃ ីកៃម ឱវាទ របស់ ខ្លនួ មិន មៃន 
សៃ ីរបស់ បូ៉លិស ទៃ។  ដូច ករណី បៀត បៀន 
កៃរភៃទ ថ្មីៗ  នៃះ ដៃល ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួល 
បាន នះ  គឺ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង មហាផ្ទៃ លោក 
ស ខៃងបាន បញ្ជា ទៅ អគ្គស្នងការ នគរ បា ល  
ជាតិនិង កៃមុ ការងារ ពាក់ព័ន្ធ ឲៃយ ចុះ សុើប - 

អង្កៃត ជាបនា្ទោន់ បនា្ទោប់ពី ទទួល បាន ព័ត៌មា ន  
ពី ជនរង គៃះ ដៃល ជា មន្តៃ ីនគរ បាល នារី 
៤រូប នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ធំ 
ដៃល ប្តងឹ ចោទ លោក  អុ៊ក កុសល  ស្នងការ 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ នៃះ ពី ការ បៀត បៀន  កៃរភៃទ 
និង បំពាន លើ ពួកគៃ ។ ករណីនៃះ កន្លង មក 
លោក ស ខៃង ធា្លាប់ បាន ធ្វើលិខិត ពៃមាន 
ម្តង រួចហើយហើយ លោក ក៏ ធា្លាប់ បាន សនៃយ 
ថា កៃយពី ការពៃមាន ហើយ បើ មិនមាន 
ការកៃបៃ នះ លោក នឹងមាន វិធានការ 
មួយ ជំហាន ទៀត គឺ ការដកចៃញ  ឬ ចាត់ - 
វិធានការ រដ្ឋបាល ធ្ងន់ធ្ងរ ណាមួយ  ទៅលើ 
មន្តៃ ីនគរបាល ទំាងនះ ។

បៃសិន បើលោក ស្នង ការ ខៃត្ត កំពង់ ធំ  រូប 
នៃះតៃវូ បាន រក ឃើញ ថា  មាន កំហុស ដូច 
ការ  ចោទ បៃកាន់ ទៅ តាម ពាកៃយ បណ្តងឹ មៃន 
នះ គឺមិន តៃមឹ តៃដក ចៃញ ពី តំណៃង ទៃ  
គឺថៃម ទំាង តៃវូ ផ្តនា្ទោ ទោស ទៀត ។ នៃះ បើ 
ផ្អៃក ទៅ នឹង កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌនៅ ជំពូក ទី  ៣ 
ផ្នៃក ទី ២ ការ បំពាន ខាង ផ្ល ូវភៃទ  ដទៃ ទៀត 
ក្នងុ មាតៃ ២៥០ ៖«អំពើ រុក កួន ខាង ភៃទ  គឺ - 
ជា អំពើ ដៃល បុគ្គល មា្នាក់ រំលោភ អំណាច 
ដៃល មុខ ងារ របស់ ខ្លនួ បៃគល់ ឲៃយ ធ្វើការ គប- 
សង្កត់ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ទៅ លើ អ្នក ដទៃ 
ក្នងុ គោលបំ ណង ទទួល ការ អនុ គៃះ ខាង 
ផ្លវូ ភៃទ ។ អំពើរុក កួន ខាង ផ្លវូ ភៃទ តៃវូ ផ្ដនា្ទោ - 
ទោស ដាក់ ពន្ធនាគរ ពី  ៦ (បៃ ំមួយ) ថ្ងៃ 
ទៅ ៣(បី)ខៃ  និង ពិន័យ ជាបៃក់ ពី  ១ ០ 
មឺុន រៀល ដល់ ៥០មឺុន   រៀល»។

ការ អនុវ ត្ត ចៃបាប់ ចំពោះ បុគ្គល សាធា រណៈ 
បៃប នៃះ ជាគំរូ ដល់ បៃធាន សា្ថាប័ន មួយ  មិន 
ថា  សា្ថាប័ នរដ្ឋ សា្ថាប័ន កង កមា្លាងំ សមត្ថ កិច្ច 
បៃដា ប់ អាវុធ  សា្ថាប័ន សហ គៃស ឯក ជន 
និង អង្គការ កៃ រដា្ឋា ភិបាល  គឺ តៃូវ មាន 
ទោស ទណ្ឌ  ស្មើគ្នា ចំពោះ មុខ ចៃបាប់  ហើយ 
ក៏ជា សារ ពៃមាន ដល់ សាធា រណ ជន ឲៃយ 
បាន ដឹង ថា  ការ បៀត បៀន កៃរ ភៃទ ឬក៏ផ្លវូ- 
ភៃទ ក៏មាន ទោស ដៃរ ។ សរុប មក វិញសមៃ ប់ 
សា្ថាប័នក ងកមា្លាងំ សមត្ថ កិច្ច បៃដាប់ អាវុធ  
មិន ថា  នគរ បាល មិន ថា យោធា ឬក៏ កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ  ដៃល កាល ពីមុនជា សា្ថាប័ន 
ខៃស ត់ មន្តៃ ីជាស្តៃ ីធ្វើការ    ណា ស់។ តៃ នៅពៃល 
ដៃល រាជ រដា្ឋាភិបាល កៃ ទមៃង់ ក៏ មាន ការ- 
ជៃើស  រីស ស្តៃ ីជា ចៃើន ចូល ធ្វើការ ហើយសៃ្ត ី 
អា ច  ធ្វើ ការ បាន ដូច បុរស ដៃរ  នៅ ក្នងុ សា្ថា ប័ ន  
កង កមា្លាងំ បៃដាប់ អាវុធ ។ តៃ ផ្ទយុ ទៅ វិញ 
បៃរ ជា បៃធាន សា្ថាប័ន សមត្ថ កិច្ច  ខ្លះ  មិន បាន 
ជួយ ជៃម ជៃង លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ ស្តៃ ីបៃងឹ- 
បៃង ធ្វើការ តៃបៃរ ទៅ ជាកៃង បៃវ័ញ្ច ពីការ- 
ចូល រួម របស់ សៃ្តដីោយ បៀត បៀន កៃរភៃ ទទៅ 
វិញ ។  បើ បៃធាន សា្ថាប័ នមា៉ាកៗ លោក ស្នង- 
ការ ខៃត្ត កំពង់ ធំ គិត តៃរុក កួន ខាង ភៃទ  ទៅ 
លើ ស្តៃ ីដៃល ជា កូន ចៅខ្លនួ ឯង អី៊ចឹង តើ មា ន 
ស្តៃណីា ចង់ ចូល រួម ធ្វើការ ងារ ជាមួយ កង- 
កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ចន គរបាល  យោធា ឬក៏ 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ? 

ចូល រួ ម ផ្តល់ យោ បល់ តាម រយៈ  sopra ch. 
ton g@phnompenhpost.com
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នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ឯក អគ្គរដ្ឋទូត អូស្តៃ- 
ល ីបៃចា ំកម្ពជុា បង្ហាញ ក្ដ ីបារម្ភ អពំ ី
ហងិៃសា លើ ស្តៃ ីការ ចាប ់ខ្លនួ សកម្ម- 
ជន  នយោបាយ និង ការ តវ៉ា នៅ 
មុខសាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ  
ខណៈ មន្តៃី ជាន់ខ្ពស់ ទូត រូបនៃះ 
ជបួ  ជាមយួ អគ្គ ស្នងការ នគរ បាល- 
ជាត ិលោក នៃត សាវឿន។អសូ្តៃល ី  
នឹង បើក វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល ដល់ 
ប៉លូសិ កម្ពជុា ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ការ- 
ពារ កុមារ  ការលាង សមា្អាត បៃក់  
និង ឧកៃិដ្ឋកម្ម ឆ្លង ដៃន។

លោក  Pablo Kang  ឯកអគ្គ- 
រដ្ឋ ទតូ អសូៃ្តាល ីបៃចា ំកម្ពជុា  លើក- 
ឡើង នូវ ក្ដី បារម្ភ មួយចំនួន បៃប់ 
ទៅ លោក  នៃត សាវឿន  ក្នងុ ជនំបួ 
ពភិាកៃសា ការងរ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  នៅ 
អគ្គ ស្នងការ ដ្ឋាននគរ បាល ជាត។ិ 
លោក ថ្លៃង ថា  ក្នុង សា្ថាន ភាព ជំងឺ 
កវូដី១៩ នៃះ  លោក សង្កៃត ឃើញ 
មាន អំពើ ហិងៃសា កើត ឡើង ចៃើន  
ជា ពិសៃស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សៃ្តី ភៃទ។ 
លោក បៃប់លោក នៃត សា វឿន ថា 
វត្តមាន របស់ លោក នៅ កម្ពុជា  ក៏ 
ដើមៃបី ជួយ ធ្វើ យ៉ាងណ ឲៃយកម្ពុជា 
សមៃច បាន សមភាព  យ៉ៃនឌ័រ។ 

នៃះ បើ តាម ការផៃសាយ របស់ អគ្គ- 
ស្នង ការដ្ឋាននគរបាល ជាតិ។

 អ្នក នាំ ពាកៃយ សា្ថាន ទូត អូស្តៃលី 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ តាម អុីមៃល  
ពីមៃសិល មិញ ថា  បញ្ហា អាទិភាព នៃ 
ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ របស់ អូស្តៃលី 
សមៃប ់កម្ពជុាគ ឺដើមៃបី ជយួ ទប ់សា្កាត ់ 
និង កាត់ បន្ថយ អំពើ ហិងៃសា លើ ស្តៃី 
ដៃល បញ្ហា នៃះ ជា បញ្ហា សំខាន់ 
សមៃប ់អសូ្តៃលកី ៏ដចូ ជា សមៃប ់  
កម្ពុជា។ លោក Pablo Kang  
អរគុណ លោក នៃត សាវឿន  
សមៃប ់ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ  ល្អ 
រវង សា្ថានទូត អូស្តៃលី  អង្គការ-  
សហ បៃជា ជាតិ ផ្នៃក សៃ្តី  និង 
សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ដៃល 
រៀបចំ វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល សមៃប់ 
បៃឹកៃសា អំពើ ហិងៃសា។ 

អ្នក នាំពាកៃយសា្ថាន ទូត បន្ត ថា ៖ 
« លោក ឯក អគ្គរដ្ឋទតូ លើក ព ីបញ្ហា 
តវ៉ា  ជា បន្ត បនា្ទាប ់ នៅ មខុ សាលា- 
ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ធ្វើ ឡើង ដោយ   
ភរយិ នងិ កនូ សៃ ីអ្នកដៃល តៃវូ បាន-  
ចាប់ ខ្លួន នៅឆ្នាំ នៃះ។ ស្តៃី ខ្លះ មាន 
ទនំាក ់ ទនំង ជា មយួ  កៃមុ គណបកៃស 
នយោបាយ បៃឆងំ ខ្លះ។ ជា ពសិៃស  
លោក ឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត បាន ឃើញ 
វីដៃអ ូនៅ លើ យូធបូ អពំ ីការ បៃពៃតឹ្ត 

លើ ស្តៃ ីទាងំ នោះព ីសណំក ់ប៉លូសិ   
នងិ សន្តសិខុ។លោក លើក បញ្ហា នៃះ    
ក្នងុ នាម ស្តៃទីាងំ នៃះ។ លោក ឯក- 
អគ្គ  រដ្ឋ ទតូ តៃង ពភិាកៃសា ពបីញ្ហា សទិ្ធ ិ   
មនសុៃស ជាមយួ តណំង  រដ្ឋាភ ិបាល 
ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខៃ ចុង កៃយ  នៃះ»  ។

ប៉នុ្តៃលោក នៃត សាវឿន  ថ្លៃង ថា  
ការ ឃាត់ ខ្លួន  មិន មៃន ធ្វើ ឡើង លើ 
គណ បកៃស នយោបាយ បៃឆងំ នោះ 
ទៃ គ ឺឃាត ់ខ្លនួ បគុ្គ ដៃល ធ្វើ ខសុ ចៃបាប ់ 
ហើយ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់មនិ  លម្អៀង 
ទៅ គណ បកៃស នយោបាយ ណ- 
មួយ ឡើយ។ លោក ថា ចំពោះ ការ-  
តវ៉ា នៅ មខុ តលុាការ  បើ សមត្ថ កចិ្ច 
មិន ទប់ សា្កាត់  វ នឹង នាំ ឲៃយ  មាន បញ្ហា 
ធ ំដុអំាច យក ការ ទាម  ទារ  ដោះ លៃង 
នោះ ទៅ ជា ចលនា បៃឆំង មួយ។ 
ជាពិសៃស ខុស នឹង វធិានការ របស ់
កៃសួង សុខា ភិបាល ក្នុងការ បង្ការ 
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល ហាម 
ការ ជបួ ជុ ំ គ្នា។  ការ បៃមលូ ផ្តុ ំឬ ការ-  
ធ្វើ   បាត ុកម្ម តៃវូ មាន ចៃបាប ់អនញុ្ញាត 
ព ីអាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ កចិ្ច។ នៃះ បើ 
តាម អគ្គស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ ។

លោក នៃត សាវឿន បន្ត ថា  
ការដោះ លៃង ណ មួយ តៃវូ ជៃើស- 
រីស រក មៃធាវី សៃប ចៃបាប់  ដើមៃបី 
យក ទៅ ការពារ នៅ ចំពោះ មុខ 

តុលា ការ។ ពួក គៃ មិន តៃូវ នាំ គ្នា ធ្វើ- 
ការ តវ៉ា ដើមៃប ីដក ់សមា្ពាធ ទៅ តលុា- 
ការ  នោះ ទៃ។ រាជ រដ្ឋាភបិាល  កៃសងួ   
មហាផ្ទៃ  នងិ អគ្គ ស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិតៃង តៃ លើក ទឹក ចិត្ត ការ-  
ពារ កុំ ឲៃយ មាន អំពើ ហិងៃសា  ណ មួយ 
កើត ឡើង។ លោក ថា  សមត្ថ កិច្ច  
តៃង  តៃ តៃូវ បាន អប់ រំឲៃយ ចៀស វង 
ការប៉ះ ទង្គិច ណ មួយ។

ជំនួប ពី ថ្ងៃ ពុធក៏ មាន វត្ត មាន  
លោកAnthony Maguire  តំ - 
ណង  នគរបាល សហពន័្ធ អសូៃ្តា លី  
ថ្មី បៃចាំ កម្ពុជា ផង ដៃរ។ លោក ថ្លៃង  
ថា នគរ បាល សហព័ន្ធ អូសៃ្តាលី 
បាន ទទួល កញ្ចប់ ថវិកា  បៃមាណ 
៣ សៃន ដលុា្លារ អសូៃ្តាល[ីជាង ២១  
មុឺន ដុលា្លារ ]ដើមៃបី រៀប ចំ បើក វគ្គ 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ដល់ នគរ បាល- 
ជាតិ  កម្ពុជា  ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ- 
ការពារ កុមារ ការ លាង សមា្អាត 
បៃក់ និង បទ ឧកៃិដ្ឋឆ្លង ដៃន។

អគ្គ ស្នងការដ្ឋាន បន្ត ថា  ទោះបី  
ជា  មាន បញ្ហា ខ្លះ ដោយ សារ ជំងឺ ក ូ- 
វីដ ១៩ ក៏ដោយនៅ ពៃល  ដ៏ ខ្លី ខាង-    
មុខ  លោក មាន ការ  ប្តៃជា្ញា ខ្ពស់ ក្នុង  
ការ រៀបចំ បើក វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល   
ដើមៃបី បង្ហាញ ពី កិច្ច សហ ការ ល្អ 
រវង អូសៃ្តាលី និង កម្ពុជា៕

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីជួបពិភាក្រាសាជាមួយលោកន្រាតសាវឿន រដ្ឋាភិបាលផ្អាកប្រារព្ធពិធីបុណ្រាយអំុទូក
អោម ប៊ុនធឿន 
ភ្នំពេញៈ  រាជរដ្ឋា ភិបាល បាន 

សមៃច ផ្អាក ការ បៃរព្ធ ពិធីបុណៃយ 
អំុទូក បណ្ដៃត បៃទីប និង សំពះ ពៃះ - 
ខៃ អក អំបុកនៅ ចុង ខៃ តុលា និង 
ដើម ខៃ វិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០  ។ នៃះ បើ - 
តា ម លិខិត  របស់ ទីស្តកីារ គណៈ រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីជមៃប ជូន ទៅ បៃធាន គណៈ- 
កមា្មា ធិការ ជាតិ រៀប ចំ  ពិធី បុណៃយ ជាតិ 
និង អន្តរ ជាតិ ដៃល ភ្នំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃពៃហ សៃបតិ៍ ។ 

 តាម លិខិត របស់ ទីស្ដកីារ គណៈ- 
រដ្ឋ មន្តៃ ី ចុះថ្ងៃទី ១១ ខៃ សីហា ឆ្នាំ 
២០២០ បញ្ជាក់  ថា    រាជ រដ្ឋាភិបាល 
យល់ ពៃម ឲៃយ ផ្អាក ការ បៃរព្ធ ពៃះរាជ- 
ពិធី បុណៃយ អំុទូក បុ៉ន្តៃ ក្នងុ លិខិត មិន- 
បាន បញ្ជាក់ ពីមូល ហៃតុ ចៃបាស់ លា ស់ 
នៃ ការ សមៃច ផ្អាក ការបៃ រព្ធ ពៃះ- 
រាជ ពិធី  បុណៃយ ជាតិ មួយ នៃះ ទៃ ។ 

លោក  ផៃ សីុផន អ្នក នំា ពាកៃយ 
រដ្ឋាភិបាល  ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ  ថា លោ ក 
មិន ទាន់ បាន ដឹង ពី រឿង នៃះ នៅ ឡើ យ  
ទៃ ពៃះ មិន ទាន់ បាន ឃើញ លិខិត  
បុ៉ន្តៃលោក ថា   បៃហៃល អាច បណ្ដា ល  
មក ពីជំងឺកូវីដ ១៩ ជា មូល ហៃតុ 
ចមៃបង ក្នងុ ការ ផ្អាកពិធី បុណៃយ នៃះ។   

ចំណៃក លោក ម៉ៃត មាស ភក្តី 
អ្ន ក នំាពាកៃយ សាលា  រាជធានី ភ្ន ំពៃញ 
ថ្លៃង  ថាលោក ក៏ មិន ទាន់ បាន ទទួ ល 

លិខិត នោះ ដៃរ ហៃតុ នៃះ លោក 
មិន អាច ធ្វើ អ តា្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ  ។ 

នៅ ក្នងុ  រយៈ ពៃល ចុង កៃយ នៃះ 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល នំា ចូល ពី - 
កៃ បាន កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 
កៃសួង សុខា ភិបាល បាន សម្តៃង 
ការ ពៃយួ បារម្ភ ពៃម ទំាង កៃើន រំឭក  
ដល់  បៃជា ពលរដ្ឋ ឲៃយមាន ការ បៃងុ - 
បៃយ័ ត្ន ខ្ពស់  ចំពោះ ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ។  
លោក សៃ ីឱ វណ្ណ ឌីន អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួង សុខាភិបាល តៃង លើក ឡើ ង  
ជា រឿយៗ ថា៖« យើង អាច ភ្លៃច កូវីដ 
១៩បុ៉ន្តៃ កូវីដ ១៩ មិន ភ្លៃច យើង ឡើ យ  
ហៃតុ នៃះ សូម បង ប្អនូ  ពលរដ្ឋ ទំាង- 
អស់ កំុ សន្តភិាព ជាមួយ កូវីដ ១៩ »  ។ 

ពៃះ រាជ ពិធី បុណៃយ អំុទូក បណ្ដៃត- 
បៃទីប និង សំពះ ពៃះខៃ អក អំបុក  
តៃង តៃ បៃរព្ធ ធ្វើឡើង រាល់ឆ្នា ំនៅ 
តាម ដង ទន្លៃ សាប មុខ ពៃះបរមរាជ 
វំង ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ គឺ ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
១៤ កើត ១៥ កើត  និង ថ្ងៃ១រោច  
ខៃកត្តកិ  ដៃល ឆ្នា ំ២០២ ០នៃះ  តៃវូ 
នឹង ថ្ងៃទី  ៣០, ៣១ខៃ តុលាដល់ ថ្ងៃ 
ទី ១ ខៃ វិច្ឆកិា។ តៃពៃះ រាជ ពិធី បុណៃយ 
នៃះក៏ធា្លាប់ បាន ផ្អាក ផង ដៃរនាពៃ ល 
សម្តៃច ពៃះបរមរតន កោដ្ឋ នរោត្តម 
សីហនុ សោយ ទិវង្គត និង ពៃ ល 
កម្ពុជា ជួប វិបត្តិ ទឹក ជំនន់ ឬ វិបត្តិ  
ធ្ងន់ ធ្ងរ ផៃសៃងៗ ៕ 



មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
សខ្រងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួមហាផ្ទ្រកាល-
ពីម្រសិលមិញបានសម្រចផ្អាកការងារ
ឧត្តមស្រនីយ៍ទោ(ផ្កាយ២)លោក
អ៊ុកកុសលស្នងការនគរបាលខ្រត្ត
កំពង់ធំជាបណ្តោះអាសន្នបនា្ទាប់ពី
ក្រុមជនរងគ្រះ៤រូបជាមន្រ្តីនគរ-
បាលនារីក្រមឱវាទបានប្តឹងលោក
ពាកព់ន័្ធនងឹករណបីៀតបៀនផ្លូវភ្រទ
និងបំពានលើពួកគ្រ។

យោងតាមស្រចក្តីប្រកាសស្តីពី
ការផ្អាកការងារលោកអ៊ុកកុសល
ជាបណ្តោះអាសន្នន្រះលោកស
ខ្រងបានតម្រូវឲ្រយសាមីខ្លួនត្រូវមក
បងា្ហាញខ្លនួនៅនាយកដ្ឋានបគុ្គលកិ
រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្របីរង់ចំាការ-
សម្រចជាថ្មី។ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ
លោកសខ្រងក៏បានប្រកាសប្រ-
គល់ភារកិច្ចឱ្រយលោកអុិតគឹមស្រ៊ន
ស្នងការរងនគរបាលខ្រត្តកំពង់-
ធំឲ្រយធ្វើជាស្នងការស្តីទីដ្រលត្រូវ-
ទទួល...តទៅទំព័រ ៦

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី១៤ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ១...«យើងនឹងដក់គម្លាត
នៅតាមទីសាធារណៈយើងនឹងសម្អាត
និងជំរុញឲ្រយបងប្អូនពលរដ្ឋគត់យក
ម៉ោស់យកក្រមមកផងប្រសិនបើគត់
មនបំណងមកល្រងខ្រត្តសៀមរាប
ទាំងបន្ទប់ទឹកទំាងអីគឺយើងបានសម្អាត
ហើយមនដក់ជាជួរមុននឹងចូល»។
ចំពោះភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគរ

លោកទៀសីហាប្រប់ថាខ្រត្តបានដក់
ផ្រនការឲ្រយជនបង្គោលត្រតួពិនិត្រយតាម
បន្ទប់ដោយត្រូវសម្លាប់ម្ររោគរីឯនៅ
តាមភោជនីយដ្ឋានតម្រវូឲ្រយដកតុច្រញ
ដើម្របីរក្រសាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម។
ដោយឡ្រកនៅកន្ល្រងដ្រលធា្លាប់កក-
កញុត្រវូបានពង្រកីវសិាលភាពផ្លូវដើរ
ដោយដក់ជាជួរកុំឲ្រយមនកន្ល្រងជួប-
ជុំគ្នាច្រើន។
លោកសីហាបញ្ជាក់ថា៖«ទោះបី

កន្ល្រងតាងំពិពរ័ណ៍ក៏យើងរៀបកន្ល្រង
ផ្លូវដើរដ្ររដើរឲ្រយមនគម្លាតហើយ
មនក្រុមការងារណ្រនាំរហូតនៅក្នុង
កម្មវធិីហ្នងឹ[...]នយិាយទៅយើងព្រយា-
យាមបំប្រកឲ្រយទៅខាងអ្រកូទ្រសចរណ៍
ក្នុងក្រុងស្រុករបស់យើងដើម្របីកុំឲ្រយ
កកកុញគ្នាក្នុងក្រុងត្រមួយ»។
ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររអភិបាលខ្រត្ត

កពំតលោកជាវតាយបានថ្ល្រងកាល
ពីថ្ង្រ១២សីហាថាខ្រត្តបានណ្រនាំ

តាមកន្ល្រងគោលដៅទ្រសចរណ៍ពល-
រដ្ឋទៅកម្រសាន្តត្រវូរៀបចំឲ្រយមនការពាក់-
ម៉ោស់លាងដ្រនឹងអាល់កុល និង
ហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាច្រើន។
លោកថ្ល្រងថា៖«សំខាន់គឺនៅកន្ល្រង

ទីតាំងនីមួយៗ ដូចជាសណ្ឋាគរ
ភោជនីយដ្ឋានឬក៏រមណីយដ្ឋានដ្រល
មនភ្ញៀវចូលទៅត្រូវធ្វើម៉្រចយើង
ការពារដោយមនអាល់កុលមនម៉ោស់
មនប្រដប់ការពារផ្រស្រងៗទៀតដើម្របី
ធ្វើកំុឲ្រយមនចម្លងពីមួយទៅមួយ»។រីឯ
សម្រប់នៅតាមបណ្តោច្រកព្រំដ្រនក៏
មនវិធានការទប់សា្កាត់ផងដ្ររខា្លាច
មនការហូរចូលពីក្រមកវិញ។
ដោយឡ្រកលោកស្រីមថិនុាភូថង

អភិបាលខ្រត្តកោះកុងបានថ្ល្រងថាខ្រត្ត
លោកស្រីបានណ្រនាំឲ្រយអាជា្ញាធរ
ខណ្ឌសងា្កាត់ក្រុងស្រុកអនុវត្តតាម
ការណ្រនំារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
កន្ល្រងមកមនភ្ញៀវទ្រសចរទៅកម្រសាន្ត
ឬឆ្លងកាត់ តម្រូវឲ្រយមនពាក់ម៉ោស់
ប្រើអាល់កុលឬជ្រលលាងសម្អាត
ម្ររោគថ្រមទាំងមនការវាស់កម្តៅ
ផងដ្ររ។
លោកស្រីបានថ្ល្រងថា«យើងណ្រ-

នាំដល់ម្ចាស់សណ្ឋាគរភោជនីយ-
ដ្ឋានឬរមណយីដ្ឋានផ្រស្រងៗឲ្រយបង្កើត
ការការពារដចូជារក្រសាអនាម័យដោយ

ដក់ទឹកអាល់កុលលាងសម្អាតដ្រនិង
វាស់កម្តៅក្នងុព្រលច្រញចូលនៅកន្ល្រង
សា្នាក់នៅ។បន្ថ្រមលើនោះយើងឲ្រយមន្ត្រី
ចុះណ្រនំាភ្ញៀវបន្ថ្រដើម្របីពញ្ញាក់សា្មារតី
កុំឲ្រយពួកគត់ភ្ល្រចការពារខ្លួន»។
រឯីនៅខ្រត្តមណ្ឌលគរិីលោកហៀក

សុផននាយករដ្ឋបាលខ្រត្តន្រះ
បានឲ្រយដឹងថាខ្រត្តបានណ្រនាំដល់
បណ្តោផ្ទះសណំក់សណ្ឋាគរភោជ-
នីយដ្ឋានឲ្រយពង្រងឹការអនុវត្តតាមការ-
ណ្រនំារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវ
ឲ្រយមនអាល់កុល ជ្រលឧបករណ៍
វាស់កម្តៅសម្រប់ត្រួតពិនិត្រយភ្ញៀវ
ដោយលោកថាការអនុវត្តប្របន្រះ
គឺអាចគ្រប់គ្រងសា្ថានភាពបាន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ដោយសារត្រ

យើងជាខ្រត្តនៅជាប់ព្រដំ្រនហ្រតុន្រះ
មិនអនុញ្ញាតឲ្រយមនភ្ញៀវទ្រសចរឆ្លង
កាត់ព្រដំ្រនឡើយមនត្រការផ្លាសប់្តរូ
ទំនិញច្រញចូលប៉ុណ្ណោះ»។
តាមស្រចក្តីជូនព័ត៌មនរបស់ក្រសួង

សុខាភិបាលគិតត្រមឹថ្ង្រម្រសិលមិញ
ប្រទ្រសកម្ពជុាទើបបានរកឃើញមន
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩សរុបកើនដល់២៧២
នាក់អ្នកកំពុងសម្រកព្រយាបាលនៅ
មន្ទីរព្រទ្រយរដ្ឋ និងឯកជនមនសរុប
៤៩នាក់ ចំណ្រកអ្នកជាសះស្របើយ
មន២២៣នាក់៕

ខេត្តមួយចំនួនបង្កើនវិធានការ...

លោកឧត្ដមសេនីយ៍ទោ អុ៊ក កុសល ដេលទើបតេវូបានផ្អាកការងារ។ រូបថតបូ៉លិស

លោកសខេងសមេចផ្អាកការងារ
ស្នងការខេត្តកំពង់ធំកេយមានបណ្ដងឹ



ថ្ងៃសុកៃ ទី១៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញ ៈ លោក ម៉ូ តៃ ហ្គី តូ សុី មី សឺ 
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស   ជប៉ុន នឹងធ្វើ ដំណើរ 
បំពៃញ ទសៃសនកិច្ច រយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ  ចាប់ពី 
ថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី ២៥  ខៃសីហា មកកាន់ 
បៃទៃស ចំនួន ៤ ក្នុងនោះ មាន  បៃទៃស៣ 
ស្ថតិនៅតាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ រមួ ទាងំ កម្ពជុា 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ  
និង វិធានការ បៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន  របស់ កៃសួង 
ការបរទៃស ជប៉ុន កាលពី ថ្ងៃទី ១១  សីហា  
បញ្ជាក់ថា បៃទៃស ទាំង ៤ ដៃល លោក ម៉ូ 
តៃ ហ្គ ីត ូសុ ីម ីស ឺ(Motegi Toshimitsu) 
នឹងធ្វើ ដំណើរ បំពៃញ ទសៃសនកិច្ច នោះ 
រួមមាន  បៃទៃស ប៉ា ពូអាសីុនូវៃលហ្គ ីណៃ 
កម្ពជុា ឡាវ និង បៃទៃស មី យ៉ាន់ មា៉ា ។  លោក 
នងឹ ជបួ ជាមយួ មៃដកឹនា ំបៃទៃស ទំាងនោះ 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា ផ្លាស់ប្ដូរ ទសៃសនៈ គ្នា  អំពី- 
ផលបៃយោ ជន៍  និង បញ្ហា ទូទៅដូចជា  កិច្ច- 
សហបៃតិប ត្តិ ការ ឆ្ពោះទៅរក ការ ទទួល - 
ស្គាល់ អំពី យុទ្ធសស្ដៃ ឥណ្ឌូ - ប៉ាសុី ហ្វិក 
បើក ទូលាយ  និង សៃរី និង អំពី ស្ថាន ភាព 
សមទុៃ ចនិ ខាង តៃបងូដៃលជា បញ្ហា បៃឈ ម 
បនា្ទាន់ មួយ សមៃប់ សហគមន៍ អន្តរជាតិ 
និង តំបន់ ។   សៃចក្ដបីៃកាស  បន្តថា ៖« តាម - 
រយៈ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នៃះ រដ្ឋមន្តៃ ីមូ៉ តៃ ហ្គ ី
មាន បំណង ដើមៃបី បង្កើន កិច្ចសហ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ  ឲៃយ កា ន់ តៃ ជិតស្នទិ្ធ ថៃម ទៀត នៅ វៃទិកា- 

អន្តរ ជាតិ  និង តំបន់ ជាមួយ បៃទៃស ទាំង 
នោះ » ។   ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច មក កាន់ បៃទៃ ស  
តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ ទាងំ ៣ លោក ម៉ ូតៃ ហ្គ ី
នឹង លើកឡើង អំពី កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ  
ដើ មៃបី ដំណើរការ ឡើងវិញ  ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ឆ្លងកាត់ ពៃដំៃន និង ការពិភាកៃសា ដើមៃបី លើ ក - 
កម្ពស់ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តកិារ ផៃសៃងៗ ក្នងុ នោ ះ 
រួមទំាង វិធាន ការ ឆ្លើយ តប ជំងឺ ឆ្លង កូ វីដ ១៩ ។ 

 កៃសួងការបរទៃស ក ម្ព ុជា  ក៏ បន ចុះ ផៃសា យ  
ដៃរ ថា ដណំើរ ទសៃសនកចិ្ច ២ ថ្ងៃ របសល់ោក 
ម៉ ូតៃ ហ្គ ីនៅ កម្ពជុា គ ឺលោក នងឹ ជបួពភិាកៃសា 
ជាមួយ លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន 
នងិ ជបួ ជាមយួ លោក បៃក ់សខុនុ រដ្ឋ មន្តៃ ី
ការ បរទៃស ។  សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា ៖« ដំណើរ ទសៃសន កិច្ច ផ្លូវការ របស់ ឯក - 
ឧត្តម មូ៉ តៃ ហ្គ ីតូ សីុ មី សឺ នៅ ពៃះរាជា ណា - 
ចកៃ កម្ពជុា នឹង ជួយ ពងៃងឹ ពងៃកី ថៃម ទៀ ត 
នូវ ចំណង មិត្ត ភាព និង កិច្ចសហ បៃតិ បត្ត ិការ 
ដៃល មាន សៃប់ រវា ង  បៃទៃស ទាំង២  នៅ 
លើ គៃប់ វិស័យទា ំ ង នៅក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទ្វៃ- 
ភាគី និង ពហុភាគី ហើ យក៏ ជាការ បង្ហាញ 
នូវ សមគ្គីភាព  ក្នុ ងការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ រាតតៃបាត សកល កូ វីដ ១៩ ក៏ដូចជា កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្តិការ  ក្នុងការ ស្ដារ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ឡើងវិញ  កៃយ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។ 

 ជបុ៉ន រកៃសា កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ ល្អ នៅ កម្ពជុា ដោយ - 
សរ បៃទៃស នៃះ  បន ដើរ តួនាទី យ៉ាង - 
សកម្ម ជួយ ឱៃយ កម្ពុជា  ក្នុង ការ ផៃសះផៃសា ជាតិ 
និង ជា បៃទៃស មា្ចាស់ ជំនួយ ដ៏ សំខាន់ ក្នុង 

ការជួយ អភិវឌៃឍ  និង ស្ដារឡើងវិញ នូវ ហៃ ដ្ឋ  -  
រចនាសម្ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ រួម ទាំង លើក កម្ពស់ 
សុខា ភិបល  និង អប់រំ ជាដើម ។ 

 អ្នកវិភាគ មើល ឃើញ ថា ការរកៃសាបន 
ទនំាក ់ទនំង ល្អ  រវាង កម្ពជុា - ជប៉នុ មកទល ់
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ដោយ សរ ជប៉ុន  ជា 
បៃទៃសមួយ មិនដៃល ដក់ លក្ខខណ្ឌ ក្នុង 
ទនំាកទ់នំង ជាមយួ កម្ព ុជា នងិ ជា បៃទៃស 
មានការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់  មិន បៃើបៃស់ 
ពាកៃយសម្ដី ឬ ភាស ដៃល ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ 
ដល់ ទំនាក់ ទំនង បៃទៃស ទាំង២ខុសពី 
បណា្ដា បៃទៃស នៅ លោក ខាង លិច ដៃល 
តៃង រិះគន់ ខា្លាំងៗ អំពី បញ្ហា ន យោ បយ  

ផ្ទៃក្នងុ  និង បញ្ហា សិទ្ធ ិមនុសៃស របស់ កម្ពជុា ។ 
 លោក គិ ន ភា បៃធាន វិទៃយាស្ថាន ទំនាក់ - 

ទនំង អន្តរជាត ិ នៃ រាជ បណ្ឌតិៃយ សភាកម្ពជុា  
ថ្លៃង ថា បញ្ហា សមទុៃ ចនិ ខាងតៃបូង  ដៃលជា 
ជម្លាះ រវាង ចនិ  ជាមយួ បណា្ដា បៃទៃសមយួ 
ចំនួន  នៅ អាសុីអាគ្នៃយ៍ គឺជា បញ្ហា រសើប 
មួយ សមៃប់ តំបន់ ខណៈ ជម្លាះ នៃះ មាន 
ការចូល ពាក់ព័ន្ធ កាន់តៃ ជៃ ពី សហរដ្ឋ - 
អាមៃរិក ។  លោក បន្តថា នៅក្នងុ កិច្ច ពិភា កៃសា 
អំពី ជម្លាះ សមុទៃ ចិន ខាងតៃបូង  ជាមួយ 
រដ្ឋមន្តៃី ការបរទៃស ជប៉ុន ខាង មុខ កម្ពុជា 
នឹង នៅតៃ អះអាង អំពី ជំហរ របស់ខ្លនួ ដដៃ ល 
គឺ ការរកៃសា អ ពៃយា កៃឹត និង ស្នើឱៃយ ភាគី ពាក់ - 

ព័ន្ធ ទំាងអស់ តៃវូតៃ បន្ត រកៃសា ដំណោះ សៃ យ  
តាមរយៈ ការចរចាសន្ដិភាព  និង សន្ដិវិធី 
ទៅកាន ់ភាគ ីជប៉នុដៃលជា សម្ពន័្ធ មតិ្ត រប ស ់
សហរដ្ឋអាមៃរិក ។   « ខ្ញុំ យល់ ថា ជប៉ុន ក៏ 
យល ់អពំ ីឥរយិបថ នងិ នយោ បយ របស ់
កម្ពជុា ។ បើ យើង ពិនិតៃយ ជារួម ផលបៃយោ -  
ជ ន ៍នយោ បយ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ យទុ្ធ សស្ដៃ 
មិន តមៃូវឱៃយ កម្ពុជា តៃូវបៃកាន់យក ខាង 
ណា មួយ ទៃ ។ បៃទៃស តូច មួយ គឺ តៃូវការ 
ទផីៃសារ ចៃើន នងិ វនិយិោគ ព ីខាង កៃ ចៃើន 
ទំាង មកពី ជបុ៉ន ចិន និង សហរដ្ឋ អាមៃរិក » ។ 

 លោក ថា ៖« អ៊ីចឹង ! កម្ពុជា តៃូវ បៃកាន់ 
ឥរិយបថនយោបយ អ ពៃយា កៃឹត ហើយ ខ្ញុំ 
គិតថា ជបុ៉ន មិន ពៃយាយម រុញឱៃយ កម្ពជុា ជៃើ ស    - 
រីសយក អ្នកណា មួយ ទៃ ។ ប៉ុន្តៃ ការ មក 
ទសៃសនកិច្ច ( របស់ រដ្ឋមន្តៃី ជប៉ុន ) គឺជា 
សញ្ញា  Alert មួយ ថា កម្ពជុា គឺ តៃវូតៃ អ ពៃយា - 
កៃតឹឱៃយបន ចៃបាស់លាស់ កំុឱៃយ តៃ អ ពៃយា កៃ ឹត 
តៃ មាត់ » ។  កម្ពជុា  និង ជបុ៉នសងៃឃឹមថា ទំហំ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី នឹង នៅតៃ ឈាន  ដល់ 
២ ពាន ់លាន ដលុា្លារ សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
ថ្វី ដៃបិត កំពុង រង ផលប៉ះពាល់ ដោយសរ 
ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩ ក្ដី ។ កម្ពុជា បន នាំ - 
ចៃញទៅ ជប៉ុន នូវ ទំនិញ សកា្ដា នុពល មួយ 
ចំនួនមាន ដូច ជា សម្លៀកបំពាក់ ស្តៃ ីសៃបៃក- 
ជើង ខៃសៃ អីុហៃសូឡង់ និង បរិកា្ខារ អគ្គិ សនី 
ខណៈ ជបុ៉ន នំាចូល កម្ពជុា វិញដូចជា  យន- 
យន្ត គៃឿង មា៉ាសុីន គៃឿង អៃឡិច តៃូ និក 
សមៃបក កង់ និង ផលិត ផល ប្លា ស្ទិ ក៕

វ៉ន  ដារ៉ា 
ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ បល រាជ ធានី- 

ភ្នពំៃញ ឲៃយជនូ ដណំងឹ ដល ់សធា- 
រណជន កំុ ឱៃយ ចាញ់ បោក កៃមុ ជន 
ដៃល ក្លៃង បន្ល ំខ្លនួ ជា ម នៃ្ដ ីរដ្ឋ ករ- 
ស្វយ័ត គៃប់ គៃង សំរាម  និង 
សំណល់ រឹង ដៃល ឱៃយ  បង់ ថ្លៃ សៃវា 
បៃ មលូ សរំាម តាម មលូ បៃប ទាន- 
បតៃ (Cheque) ឬ ជា សច់  បៃក់  
ផ្ទាល ់ ពៃះ ការ បង ់ថ្លៃ សៃវា នៃះ 
មាន តៃ  តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូ- 
និក  ឬ តាម បញ្ជ រធនា គរ  និង  
មី កៃ ូហិ រញ្ញ វត្ថ ុ ជា ដៃគូ បុ៉ណោ្ណោះ ។ 

លោក  ម៉ៃត  មាស ភក្ដ ី អ្នក នំា- 
ពាកៃយ ស លា រាជ ធាន ីថ្លៃង បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  ពថី្ងៃ១២ សហីាថា 
ថ្មីៗ  នៃះ  មាន ជន ខិល ខូច បន បន្លំ - 
ខ្លួន ធ្វើជា ម នៃ្ដី រដ្ឋ ករ ស្វ យ័ត 
គៃប ់គៃង សរំាម  នងិ ស ំណលរ់ងឹ 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ទៅ យក ថវិកា 
ថ្លៃ សរំាម  ព ីពល រដ្ឋ ដោយ ផ្ទាល ់ ។ 
   លោក  ថា ៖« ជហំាន ដបំងូ នៃះ  
វិធាន ការ របស់ យើង គឺ  ជូន ដំណឹង 
ដល់  ពល រដ្ឋ ឱៃយ បន ដឹង ជា មុន 
សនិ ។ ករ ណ ីរក ឃើញ ជន ខលិ- 
ខូច ដៃល ឆបោក  ពល រដ្ឋ  និង ការ- 
អនុវត្ដ វិធាន ការ ចៃបាប់ ចំពោះ ជន- 
ខលិ ខចូ យើង នឹង ជូន ដំណងឹ បន្ត 
ទៀត នៅ ពៃល កៃយ »។

តាម សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ របស ់
រដ្ឋ បល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ចុះ ថ្ងៃ 
ទី ១១  សីហា    បញ្ជាក់ ថា ៖ « ថ្មីៗ  
នៃះ  មាន ករណីជន ខិល ខូច  ១ 
កៃុម បន  ឆ្លៀត ឱកាស ក្លៃង បន្លំ 
ខ្លួន ជា ម នៃ្ដី រដ្ឋ ករ ស្វ យ័ត  គៃប់- 
គៃង សំរាម  និង សំ ណល់  រឹងរាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ ធ្វើ ការ ឆ បោក អតិថិ- 
ជន ឱៃយ បង់ ថ្លៃ សៃវា បៃមូល  សំរាម 
និង សំណល់ រឹង  ដោយចៃញ  
ជា មលូ បៃប ទាន បតៃ(Cheque)  
ឬទូទាត់  ជា សច់ បៃក់ ដោយ 
ផ្ទាល់ ជា មួយ ពួក គៃ»  ។ 

រដ្ឋ បល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  បន 
រំឭកថា ចាប់ ពីថ្ងៃទី ១ ខៃ មករា  
ឆ្នាំ ២០២០  មក  សៃវា បៃមូល- 
សំរាម  មិន តៃូវ បន ដក់ក្នុង 
វិក្កយ បតៃ អគ្គិស នី ទៀត ទៃ គឺ 
តមៃូវ ឱៃយ អតិថិ ជន បង់ ថ្លៃ សៃវា 
នៃះ តាម មធៃយា បយ អៃឡិច តៃ-ូ 
នកិ (តាម ទរូ សព័្ទ ដៃ )  ឬ បញ្ជរ- 
ទ ូទាត ់នៅ ធនា គរ  ម ីកៃ ូហរិញ្ញ- 
វត្ថុ  និង ភា្នាក់ ងរ  ទូ ទាត់ ជា ដៃ គូ 
របស់ ស លា កៃុង ។

បើ តាម រដ្ឋ បល រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  មធៃយា បយ បង ់ ់ថ្លៃសៃវា- 
សំរា មប ច្ចបុៃប ន្ន  ធ្វើ តាម ធនាគ រ  
ACL EDA ,A BA,W ing,A MK,Wb- 
Fin an c e,Princ e Bank,ស្ថាប- 

នា ឬ តាម ភា្នាក់ ងរ ទូ ទាត់ បៃក់ 
ផៃសៃង ៗ  ទៀត  ដចូ ជា  eMONEY, 
Lyhour Weiluy, Pi Pay, និង  
Dara Pay ។ 

រដ្ឋ បល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ឲៃយដឹង  
ដៃរ ថា  រាល់ ការ បង់ ថ្លៃ សៃវា 
បៃមូល សំរាម  មិន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ 
ទទូា ត ់ជា សច ់បៃក ់ ទៃ។ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ  
ករណ ីការ ចៃញ ជា មលូបៃប ទាន- 
បតៃ  តៃូវ សរ សៃរ ទៅ ឈ្មោះ 
«រដ្ឋ ករ ស្វ យត័ គៃប ់គៃង សរំាម 
នងិ សណំល ់រងឹ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ » 
ឬ ជា ភាស អង់ គ្លៃស «Phn om 
Penh Solid Waste Ma nage-  
m ent Authority» ដោយ ផ្ទាល ់
តៃ ម្ដង ។

ជា មយួ នៃះ ដៃរ រដ្ឋ បល រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ បន បញ្ជាកថ់ា  ក្នងុ 
ករណី បង ប្អូន  ពល រដ្ឋ  មា្ចា ស់- 
អាជ ីវ កម្ម  សៃវា កម្ម  នងិ ស្ថា បន័ 
ឯក ជន ជួប ករណី ដូច ខាង លើ មិន 
តៃវូ ធ្វើ តាម ការឆ បោក នោះ ទៃ។ 
ផ្ទយុទៅវញិតៃវូ រាយ ការណ ៍មក 
អាជា្ញា ធរ តាម រយៈ ទូរ ស័ព្ទ លៃខ  
០៨៧ ២៥៨ ៨៣៥ ឬ រាយ- 
ការណ៍ ទៅ សមត្ថ កិច្ច មូល ដ្ឋន 
របស់  ពល រដ្ឋ  ផ្ទាល់  ដើមៃបី ចាប់- 
ខ្លួន កៃុម ជន ខិល ខូច ទាំង នោះ 
មក ផ្តនា្ទា ទោ ស តាម ចៃបាប់ ៕

សាលាក្រងុឲ្រយប្រយ័ត្នអ្នកបន្លយំកថ្ល្រប្រមូលសំរាម

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសជបុ៉ននឹងមកកម្ពជុាដើម្របីពិភាក្រសាពីការពង្រងឹកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ
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មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉្រនិង
ថាមពលលោកសុ៊យស្រមបាន
ច្រញប្រកាសស្តីពីបទប្របញ្ញត្តិ
បច្ច្រកទ្រសសុវត្ថិភាពសន្និធិ
ឧស្ម័នអិលភីជី (ហ្គាស)ក្នុង
កំប៉ុងឬធុងដើម្របីលក់ និងបទ-
ប្របញ្ញត្តិបច្ច្រកទ្រសសុវត្ថិភាពសន្នធិិ
ប្រងរំអិលក្នុងកំប៉ុងនិងធុង
ដើម្របីលក់នងិប្តរូដល់យានយន្ត
កាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រសីហ។
នៅក្នុងប្រកាសដ្រលមាន

៧ទំព័រនិងចុះហត្ថល្រខាដោយ
លោកស៊យុស្រមបានលើកឡើង
ថាប្រកាសន្រះមានគោលបំណង
លើកកម្ពស់សុវត្ថភិាពនិងសណ្តាប់-
ធ្នាប់សាធរណៈដ្រលមានវិសាល-
ភាពអនុវត្តចំពោះការធ្វើសន្នធិិ
(ស្តកុ) នូវប្រងរំអិលក្នុងកំប៉ុង
ឬធុងដើម្របីលក់និងប្តរូដល់យាន-
យន្តនងិឧស្មន័អលិភជីី(LPG)
(ហ្គាស)ក្នុងកំប៉ុងឬធុងដើម្របី
លក់ប៉ុន្ត្រមិនអនុវត្តទៅលើការ-
លក់ឧស្មន័អលិភីជីចាកឱ់្រយយាន-
យន្តឬសា្ថានីយចាក់ឧស្ម័នអិល-
ភីជីការបញ្ចូលឧស្ម័នអិលភីជី

ចលូក្នងុធងុនងិក្នងុកបំ៉ងុទតីាងំ
ត្រតួពនិតិ្រយរបូលក្ខណៈនងិសាក
សមា្ពាធធុងឧស្ម័នអិលភីជី និង
ទីតំាងអាជីវកម្មលក់ឧស្មន័ប្រ-
ភ្រទផ្រស្រងទៀតក្រពីឧស្ម័ន
អិលភីជី។

ប្រកាសន្រះបញ្ជាក់ថា រូបវន្ត-
បុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដ្រលធ្វើ
សកម្មភាពលក់ហ្គាសក្នុងកំប៉ុង
ឬធុងត្រូវគោរពតាមបទប្របញ្ញត្តិ
បច្ច្រកទ្រសសុវត្ថភិាពសន្នធិិ
ដោយសម្របកកំប៉ុងផ្ទុកឧស្ម័ន

អិលភីជីយកមកលក់ត្រូវធ្វើពី
លោហធតុដ្រលអាចធន់នឹង
សមា្ពាធហើយមានចំណុះចាប់ពី
៣០០ក្រមចុះក្រម។សម្របក
ធុងដ្រលផ្ទកុឧស្មន័ន្រះត្រូវមាន
ចំណុះចាប់ពី៤៨គីឡូក្រមចុះ

ក្រម។
សម្រប់ទីតាំងឃ្លាំងឬស្តង់

ស្តុកទុកធុងឧស្ម័នន្រះត្រូវស្ថិត
នៅជាន់ផ្ទាល់ដីរាបស្មើស្ងួត
រឹងមាំខ្ពស់ជាងឬស្មើនឹងទីតាំង
នៅជុំវិញទីតាំងឬឃ្លាំងត្រូវមាន
សសរនិងជញ្ជាំងធ្វើពីធតុមិន
ងាយឆ្រះមានកម្ពស់យា៉ាងតិច
១,៨០ម៉្រត្រមានដបំលូដ្រលធ្វើ
ពីធតុមិនងាយឆ្រះនិងមាន
ប្រព័ន្ធរន្ធខ្រយល់ច្រញចូលផ្ន្រក
ខាងលើនិងខាងក្រមទីតាំង
ដ្រលជាផ្ទះល្វ្រង១ល្វ្រងស្ថិត
នៅជាប់ៗគ្នាមិនអនុញ្ញាតឱ្រយ
មានការស្តុកទុកឧស្ម័នអិលភីជី
ក្នុងកំប៉ុងឬធុងដើម្របីលក់លើស
ពី៥០០គីឡូក្រម។
លើសពីន្រះត្រូវបំពាក់ឧប-

ករណ៍ចាប់ការល្រចធ្លាយឧស្ម័ន
នៅខាងក្នងុឃ្លាងំឬស្តង់ត្រវូមាន
មធ្រយោបាយលើកដាក់ធុងឧស្មន័
គ្រប់គ្រន់មិនត្រវូទាញអូសប្រមៀល
ចុះឬទមា្លាក់ធុងឧស្ម័នត្រូវមាន
ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនិងមិន
អនុញ្ញាតឱ្រយធ្វើការបញ្ចូលឧស្ម័ន
ហ្គាសន្រះ ក្នុងកំប៉ុងឬធុងនៅ
ទីតាំងឃ្លាំងឬស្តង់លក់ឡើយ។

ប្រកាសន្រះច្រញឱ្រយអនុវត្ត
ក្រយពីមានករណីផ្ទុះធុង-
ហ្គាសនៅហងលក់ហ្គាស
កាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រកក្កដាកន្លង
ទៅនៅតាមបណ្តាយផ្លវូត្រសក់
ផ្អ្រមសងា្កាត់ផ្រសារថ្មី៣រាជធនី-
ភ្នពំ្រញដ្រលបណ្តាលឲ្រយមនសុ្រស
៤នាក់សា្លាប់ និង៥នាក់ផ្រស្រង-
ទៀតរងរបួស។អាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ចបានប្រប់ថាមូលហ្រតុ
ន្រការផ្ទុះន្រះដោយសារត្រ
ការផ្រសារធុងហ្គាសខុសបច្ច្រក-
ទ្រសបង្កឲ្រយផ្ទះុធុងហ្គាសហើយ
បង្កើតជាអគ្គិភ័យត្រម្ដង។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាអភិបាល

រាជធនីភ្នំព្រញលោកឃួង
ស្រងកាលពីថ្ង្រទី៦ខ្រសីហ
ឆ្នាំន្រះបានណ្រនាំដល់មន្ទីរ
ជំនាញត្រូវណ្រនាំឬលុបបំបាត់
កន្ល្រងលក់ហ្គាសអនាធបិត្រយ្រយ
គ្មានលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រសស្តង់-
ដាត្រឹមត្រូវឲ្រយអស់ក្នុងភូមិសា-
ស្ត្រនៅក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រញដើម្របី
កាត់បន្ថយហនិភ័យគ្រះថា្នាក់
ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយ
ប្រការណមួយដ្រលអាចកើត-
មានឡើង៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី១៤ែខសីហឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

រដ្ឋមន្ត្រីរ៉្រនិងថាមពលច្រញបទប្របញ្ញត្តិបច្ច្រកទ្រសសុវត្ថិភាពសន្នធិិឧស្មន័

ផ្ទះ លក់ ហ្គាស មួយ នៅ ក្នងុ សង្កាត់ កេងំ ធ្នង់ ខណ្ឌ សេន សុខ រាជ ធានី ភ្នពំេញ ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

តពីទំព័រ ៤...បន្ទុកដឹកនាំ
ការងាររួមនៅស្នងការដា្ឋាន-
នគរបាលខ្រត្តកពំងធ់ំរហតូដល់
ព្រលមានការសម្រចជាថ្មី។
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញន្រះដ្ររ

លោកសខ្រងក៏បានសម្រច 
ផ្ទ្ររភារកិច្ចលោកអុឹមសុគឿន
ពីស្នងការរងទទលួផ្រនការងារ
ធនធនមនសុ្រសន្រស្នងការដា្ឋាន-
នគរបាលខ្រត្តកំពង់ធំ ឱ្រយមក
បម្រើការងារនៅនាយកដា្ឋាន-
បុគ្គលិកវិញ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាក្រយ

ពីទទួលបានពាក្រយបណ្ដងឹពីក្រមុ-
មន្ត្រនីគរបាលជានារីចនំនួ៤របូ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស
ខ្រងបានបញ្ជាឱ្រយក្រុមការងារ
ន្រក្រសងួមហផ្ទ្រនងិអគ្គស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលជាតិចុះធ្វើ-
ការស្រវជ្រវក្នុងករណីមានការ-
ចោទប្រកាន់នងិប្តងឹលោកអ៊កុ
កុសលប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្របី
មកលើជនរងគ្រះដ្រលជានារ-ី
នគរបាលន្រស្នងការដា្ឋានខ្រត្ត
កំពង់ធំន្រះ។
លោកសុឹងស្រនករុណ

អ្នកនាំពាក្រយសមាគមការពារ

សិទ្ធិមនុស្រសអាដហុកបានថ្ល្រង
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញថាការ-
សម្រចផ្អាកការងារតួនាទី
ស្នងការរូបន្រះទាល់ត្រថា្នាក់-
ដឹកនាំមានតម្រុយឬមានការរក
ឃើញនវូទោសកហំសុណមយួ
ន្រការប្រព្រឹត្តកំហុស។
លោកសឹងុស្រនករណុបាន

បញ្ជាក់ថា៖«វាជាមធ្រយោបាយ
មួយដ៏ល្អដ្ររដើម្របីឱ្រយមន្រ្តីថា្នាក-់
ក្រមរបស់ខ្លួនមានទំនុកចិត្ត
ក្នុងការបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវ-
ច្របាប់ឱ្រយស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខ
ច្របាប់។ខ្ញុំចាត់ទុកថាន្រះជា
រឿងមយួល្អសម្រប់ដណំើរការ
នីតិវិធីរកយុត្តិធម៌សម្រប់ស្រ្តី
រងគ្រះដោយសារការបៀត-
បៀនន្រះ»។
លោកបានបន្តទៀតថាប្រ-

សិនបើតុលាការស្រវជ្រវរក-
ឃើញថាស្នងការរបូន្រះពតិជា
បានប្រព្រឹត្តដូចការចោទប្រ-
កាន់ម្រនគួរត្របន្តអនុវត្ត
ច្របាប់ទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រប់
ដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបុគ្គល
រូបន្រះ៕

លោកសខ្រងសម្រច
ផ្អាកការងារស្នងការ...



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អន្តរក្រសួងកំពុង
ពិនិត្រយ និងចងក្រងឯកសារទីតំាង
ដីក្នងុតំបន់ការពារធម្មជាតិ និង
របៀងអភិរក្រសជីវចម្រះុដ្រលពល-
រដ្ឋបានប្រើប្រស់ និងអាស្រយ័-
ផលជាក់ស្ត្រងក្នុងភូមិសាស្ត្រ
ខ្រត្តកោះកុង ក្រយពីប្រជំុអន្តរ-
ក្រសួងតាមការណ្រនំារបស់ថ្នាក់-
ដឹកនំាដ្រលជំរុញឲ្រយមានការទប់-
សា្កាត់ការទន្រ្ទានយកដីដោយ
ខុសច្របាប់ ខណៈមានការស្នើសំុ
កាត់ឆ្វៀលដីក្នុងខ្រត្តន្រះជាង
៨មឺុនហិកតាជូនពលរដ្ឋ។
កាលពីថ្ង្រ១១ខ្រសីហាលោក

សាយសំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
បរិសា្ថានដឹកនំាកិច្ចប្រជំុអន្តរក្រសួង
មួយតាមការណ្រនំារបស់ថ្នាក់ដឹក-
នំាដ្រលជំរុញឲ្រយមានការទប់សា្កាត់
ការកាប់រានទន្ទ្រនយកដី ដោយ
ខុសច្របាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិ។ កិច្ចប្រជំុមានការចូលរួមពី
គ្រប់សមាសភាពពាក់ព័ន្ធជាង
២០០នាក់ ក្នងុនោះមានសា្ថាប័ន
ព្រទឹ្ធសភារដ្ឋសភា តំណាងក្រមុ-
ការងារថ្នាក់ជាតិ ក្រសួងបរិសា្ថាន
ក្រសួងរៀបចំដ្រនដីនគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងយុត្តធិម៌ ក្រសួង
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទ
ក្រមុប្រកឹ្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពជុា អង្គ-
ភាពប្រឆំាងអំពើពុករលួយ អភិ-
បាលខ្រត្តកោះកុង និងមន្ត្រីថ្នាក់-

ក្រមជាតិន្រខ្រត្តន្រះ។
លោកសាយសំអាល់ លើក-

ឡើងក្នងុឱកាសនោះថ កិច្ចប្រជំុ
ន្រះធ្វើឡើងគោរពតាមអនុសាសន៍
ណ្រនំារបស់ថ្នាក់ដឹកនំាក្នងុការ-
ជំរុញការទប់សា្កាត់ ការកាប់រាន-
ទន្ទ្រនយកដីដោយខុសច្របាប់ក្នងុ
តំបន់ការពារធម្មជាតិ នៅតាម-
បណា្តាខ្រត្តនានា។លើសពីន្រះ ក៏
ដើម្របីឲ្រយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្រយក្នងុ
ការកាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋដ្រល
កំពុងរស់នៅអាស្រយ័ផលក្នងុតំ-
បន់អភិរក្រសតំបន់សត្វព្រនិងតំបន់
ការពារផ្រស្រងៗរបស់រដ្ឋផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ខ្រត្តកោះកុង

មានក្រមុការងារអន្តរក្រសួង និង
អនុក្រមុការងារចុះទីវាលក្រងុស្រកុ
ទំាង៧ន្រខ្រត្តកោះកុងនិងស្រចក្ត-ី
សម្រចស្តីពីការបង្កើតក្រុម-
ការងារពិនិត្រយសិក្រសា និងចងក្រង
ឯកសារទីតំាងដ្រលប្រជាពលរដ្ឋ
បានប្រើប្រស់ និងអាស្រយ័ផល
ជាក់ស្ត្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិនិងរបៀងជីវចម្រះុ»។
កាលពីថ្ង្រទី៣ ខ្រកក្កដាឆា្នាំ

២០២០ក្នុងកិច្ចប្រជំុព្រញអង្គ
គណៈរដ្ឋមន្រ្តីលោកនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីហុ៊នស្រនបានប្រគល់ភារកិច្ច
ជូនទៅក្រសួងទំាង៣ គឺក្រសួង
បរិសា្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-

ប្រមាញ់ និងន្រសាទ និងក្រសួង
រៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង
សំណង់ឲ្រយពិនិត្រយលទ្ធភាពក្នងុ
ការកាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋដ្រល
កំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលក្នុង
តំបន់អភិរក្រស តំបន់សត្វព្រ និង
តំបន់ការពារផ្រស្រងៗរបស់រដ្ឋ។
លោកន្រត្រភក្ត្រ អ្នកនំាពាក្រយ

ក្រសួងបរិសា្ថានប្រប់ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍
ពីថ្ង្រទី១២សីហាថបនា្ទាប់ពីមាន
ការប្រកាសរបស់លោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូច្ន្រះក៏មានជនខិល-  
ខូចជាច្រើន បានចូលទៅទន្រ្ទាន
កាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋ រួមទំាងខ្រត្ត
កោះកុងផងដ្ររ។លោកបានបន្ត

ថតាមរបាយការណ៍ដ្រលទទួល-
បានពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិ គឺនៅ
ក្នុងខ្រត្តកោះកុងមានការស្នើកាត់-
ឆ្វៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង
៨មឺុនហិកតាពីតំបន់ការពារ។
លោកន្រត្រភក្ត្រ ថ៖«បុ៉ន្ត្រ

យើងមិនទាន់អនុវត្តនីតិវិធីយ៉ាង-
ណាទ្រ ដោយសារត្រយើងត្រូវ
ចុះសិក្រសាស្រវជ្រវឲ្រយបានច្របាស់-
លាស់។បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិង
ក្របាលដីឲ្រយបានច្របាស់លាស់ថ
ពួកគាត់កាន់កាប់ដីនោះយូរតាម
អនុសាសន៍របស់សម្ត្រចត្រជោ
ដ្ររឬក៏អត់?ឬក៏ពួកគាត់ទើប-
ត្រកាប់[ដីព្រ]ថ្មីៗ ហើយមក
ទាមទារដ្ររ ព្រះអនុសាសន៍
របស់សម្ត្រចត្រជោគឺអត់យោគ- 
យល់ទ្រ គឺយើងបង្រ្កាប ទប់-
សា្កាត់ និងអនុវត្តច្របាប់ចំពោះ
អ្នកឆ្លៀតឱកាស»។
លោកថោង ច័ន្ទដារា៉ា អ្នក-

សម្របសម្រលួផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រសន្រ
សមាគមអាដហុក ប្រចំាខ្រត្ត
កោះកុងថ្ល្រងថទំហំដីជាង៨មឺុន
ហិកតាដ្រលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិ
បានស្នើកាត់ឆ្វៀលន្រះមិនប្រកដ
ថ ជាដីកាន់កាប់ដោយពលរដ្ឋ
ដ្រលបានរស់នៅលើដីជាយូរឆា្នាំ
នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះលោកថ រដា្ឋាភិ-
បាលត្រវូត្រពិនិត្រយស្រវជ្រវករណី
ន្រះឲ្រយបានហ្មត់ចត់ចៀសវាងមាន
ជនឆ្លៀតឱកាស និងបក្ខពួកមន្ត្រី
មួយចំនួនដ្រលមានច្រតនាអាក្រក់
ចង់បានដីរបស់រដ្ឋ៕
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តពីទំព័រ  ១...បញ្ហាទាំងន្រះ មន្ត្រីត្រូវ-
ត្រមានការអត់ធ្មត់ និងព្រយាយមដោះ-
ស្រយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយមិនត្រូវ
ប្រងច្រកពលរដ្ឋឬរើសអើងបក្រសនយោបាយ
នោះទ្រគឺត្រូវបម្រើឲ្រយបានស្មើភាពគា្នា។
លោកបន្ថ្រមថ៖«កុំទៅយកចាញ់ឈ្នះ

ជាមយួពលរដ្ឋគរួត្រចាញ់ពលរដ្ឋទៅព្រះ
បើករណីដ្រលមានការប្រើអំពើហិង្រសានោះ
រឿងនឹងមិនអាចចប់នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះជាបទ-
ពិសោធក្នុងនាមជាមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈ
ទំាងសីុវិលទំាងនគរបាលក្នងុព្រលបំព្រញ 
ការងារគឺត្រវូបពំ្រញតាមតនួាទីជាមន្ត្រីមខុ-
ងារសាធារណៈហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នវូវជិា្ជាជវីៈ
នគរបាលមន្ត្រីរាជការសុីវិល»។
ក្រពីលើកឡើងយ៉ាងដូច្ន្រះលោកស

ខ្រងបានលើកឧទាហរណ៍រឿងជម្លោះដីធ្លី
នៅខ្រត្តព្រវ្រងនងិខ្រត្តមួយចំនួនទៀតដ្រល
ទទួលបានជោគជ័យបនា្ទាប់ពីមានការចុះ
ដោះស្រយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និង
អាចទទួលយកបានទំាងអស់គា្នាដោយការមិន
ប្រើប្រស់អំពើហិង្រសាខណៈដ្រលលោកក៏បាន

លើកពីឧទាហរណ៍ដ្រលមិនត្រូវបានគ្រ
បំភ្ល្រចក្នងុការបង្ក្របដោយហិង្រសានៅលើ
ផ្លូវវ្រងស្រងកាលពីអំឡុងចុងឆា្នាំ២០១៣
ដើមឆា្នាំ២០១៤ផងដ្ររ។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្រយាសា្ថានប្រជា-

ធិបត្រយ្រយកម្ពុជាបានសម្ត្រងការគាំទ្រ
ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសខ្រង
ដ្រលលោកថស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដ្រលជាច្របាប់កំពូលរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្តល់
អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិ
ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច
សង្គមវប្របធម៌។
លោកថដូច្ន្រះគ្រប់ពលរដ្ឋគឺអាចស្នើទៅ

អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្រយជួយពិនិត្រយ និង
ដោះស្រយបញ្ហារបស់ពកួគ្រឲ្រយបានហ្មត-់
ចត់ស្របព្រលដ្រលមន្ត្រីរាជការ កងរាជ-
អាវុធហត្ថត្រូវមានតួនាទីក្នុងការបម្រើនិង
ការពារប្រជាពលរដ្ឋ។លោកបន្ថ្រមថមាន
ត្រការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយការអត់ធ្មត់
ដោយមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការបំព្រញ
តួនាទីរបស់ខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវទើបជាវិធី

ដ៏ល្អប្រសើរហើយលោកសខ្រងក៏គួរត្រ
មានវិធានការជាក់លាក់បន្ថ្រមទៀតពីព្រះ
ព្រលខ្លះការអនុវត្តច្របាប់មិនម្រនជាការស្នើ
នោះទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖«វាគជឺាបញ្ជាដ្រល

ទាមទារឲ្រយមានការពិនិត្រយឲ្រយបានច្របាស់-
លាសដ់ល់កងកមា្លោងំឬសមត្ថកចិ្ចណាដ្រល

ប្រើប្រស់អពំើហងិ្រសាទៅប្រជាពលរដ្ឋដោយ
ប្រយោលក្តីដោយផ្ទាល់ក្តីដើម្របីធានាថ
មិនមានកងកមា្លោំងសមត្ថកិច្ច រួមទាំង
កងរាជអាវុធហត្ថណាបានរំលោភច្របាប់
ប្រើប្រស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដ្រលបាន
ប្រគល់ឲ្រយហួសព្រំដ្រនទៅធ្វើទុក្ខបុកម្ន្រញ
ប្រជាពលរដ្ឋ»៕

លោក ស ខេង ក្នងុ ពិធី មួយ នៅ កេសួង មហា ផ្ទេ កាល ពី ថ្ងេ ទី ១២ សីហា  ។ រូបថតSarKhengpage

លោកសខេងរំឭក...

អន្តរកេសួងកំពុងចងកេងឯកសារដីតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិដើមេបីទប់សា្កាត់ការកាប់ទន្ទេនខុសចេបាប់

លោកសាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្តេកីេសួង បរិសា្ថាន ក្នងុកិច្ចបេជំុថ្ងេទី១១ សីហា ២០២០។ រូបថតក្រសួងបរិសា្ថាន

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

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  

សូវិសា ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
�៉្រគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ាន់រើយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណ្រមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារើតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដា រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវើរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លោ,ស្រតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

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

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រសុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
បេ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

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

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់សា�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,260 17,300 17,300 17,080

2 GTI 3,350 3,350 3,350 3,350

3 PAS 14,800 14,620 14,820 14,600

4 PEPC 3,500 3,690 3,690 3,400

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

6 PPSP 2,300 2,500 2,500 2,250

7 PWSA 5,740 5,840 5,940 5,740

កាលបរិច្ឆេទ: ១៣ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

បុព្វលាភ ក្នងុ វិស័យ ធានារ៉ាប់ រងនៅ កម្ពជុា កើន ឡើង ជាង ១២ ភាគ រយ ...

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ សមាគម មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
កម្ពុជ  (CMA) បាន ឲេយ ដឹង  ថា ចំនួន 
អ្នកស្នើសុំ  រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
បាន ថយ ចុះ គួរ ឲេយ កត់ សមា្គាល់ ក្នុង 
រយៈពេល ៣ខេ  ចុង កេយ  នេះដេល   
ជ សញ្ញា វិជ្ជមាន បង្ហាញ ឲេយ ឃើញ  ថា  
ផលប៉ះពាល់ ដោយ សារ  កូវីដ ១៩ 
បាន ថមថយ ចុះ ខ្លះ ។ នេះបើ  យោង 
តាម ការ អះអាង របស់ មន្តេី សមាគម ។ 

 ការ រៀប  ចំ ឥណទានឡើង វិញ ជ 
ការ អនុវត្ត   តាម សារាចរ ណេ នំា របស់ 
ធនាគារ ជត ិនេ កម្ពជុ  (NBC) ដេល 
បាន ដាក់  ចេញ កាលពី ខេ មីនា ឆ្នាំ នេះ 
ស្ដី ពី កា រ រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
ដេល ជ វធិាន ការ ឆ្លើយ តប  កាត ់បន្ថយ 
ផលប៉ះពាល ់ដល ់វសិយ័ សេដ្ឋកចិ្ច   ក្នងុ 
អំឡុង ពេល   ការ រាល ដាល  កូវីដ ១៩ ។

លោក  កាំង  តុងងី  បេធាន នាយក- 
ដា្ឋាន ទំនាក់ ទំនង នេ សមាគម មីកេូ ហិ-
រញ្ញ វត្ថ ុកម្ពជុ បាន ឲេយ ដឹង ថា គិត ចាប់ ពី 
ខេ  មីនា ដល់ ថ្ងេ ទី ៩ ខេ សីហា មាន អតិ-   

ថិ ជន   ២៦៦  ៨១៨  នាក់ ដេលរង   
ផល ប៉ះ ពាល ់ដោយ  សារ កវូដី ១៩ បាន  
ស្នើ សុំ រៀប ចំ ឥណ ទាន ឡើង វិញ ពី  
គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្នុង នោះ 
អតិថិ ជន  ២៥០  ៩០៥ នាក់ ស្មើ នឹង 
៩០ ភាគ  រយ  តេវូ បាន គេះឹ សា្ថានមីកេ-ូ 
ហិរញ្ញវត្ថុ សមេច អនុម័ត រៀប ចំ ឥណ-

ទាន ឡើង  វិញ ដេល មាន ទំហំ ឥណ-
ទាន សរុប១ ២៣២ លាន ដុលា្លារ ។

លោក បន្ថេម ថា ការ  ស្នើ សុំ រៀប ចំ 
ឥណទាន ឡើង វញិ របស ់អតិថិជន មាន  
ការ ធា្លាក ់ចុះ ជ បន្ត បនា្ទាប ់ចាប ់តាងំ ព ីខេ 
មិថុនា  ដោយ ជ មធេយម អតិថិជន  ២០ 
០០០ នាក់ ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ បាន  ស្នើ សុំ 

រៀប ចំ ឥណ ទាន ឡើង វិញ ក្នុង អំឡុង 
ពេល មាន ការ រាត តេបាត ខ្លាំង កាលពី   
ខេ មេសា   នងិ ខេ ឧសភា ប៉នុ្តេ ចនំនួ នេះ 
បាន ធា្លាក់  មក តេឹម  ១០ ០០០ នាក់ 
កាល ពី ខេមិថុនា និង បន្ត ធា្លាក់ មក នៅ  ពី 
២ ០០០ ទៅ ៣ ០០០ នាក់ គិត តេឹម 
ចុង  សបា្តាហ៍ ទី២  ក្នុង ខេ សីហា នេះ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «យើង អាច សន្នដិា្ឋាន   
ថា ផល ប៉ះ ពាល ់នេ  កវូដី ១៩  មាន ការ- 
ថម ថយ គួរ ឲេយ កត់ សមា្គាល់  ហើយ អតិ-
ថជិន មយួ ចនំនួ កប៏ាន សុ ំបង ់ទាងំ ដើម 
ទាំង ការ បេក់ ជ ធម្មតា ផង ដេរ»។ 

លោក ប៊នុ មនុ ី អគ្គ នាយកគេឹះសា្ថាន 
មកីេ ូហរិញ្ញវត្ថ ុ វថិ ីបេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ លោក ក៏ 
មានចំនួន ថយ ចុះ នេ  អ្នក ស្នើ សុំ រៀប ចំ 
ឥណ ទាន ឡើង វិញ  នៅ ប៉ុនា្មាន ខេ ចុង- 
កេយ នេះ ។ លោក បន្ត ថា គតិ ចាប ់ព ី
ខេ  កក្កដា មក គេឹះ សា្ថាន របស់ លោក 
បាន  បញ្ចេញ ទុន ជ មធេយម  ពី  ១០០ 
០០០ - ១៥០ ០០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ខេ ។  
អំឡុង ពេល   មាន ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ខ្លាំង   
គេឹះ សា្ថាន របស ់លោក មនិ អាច បញ្ចេញ 

ទុន បាន នោះ ទេ។ 
លោក ថ្លេងថា៖«ឥឡូវ   យើង មាន 

អតិថិជន ថ្មីៗ ជ ចេើន មក ខ្ចី បេក់ ពី 
គេឹះសា្ថាន របស់ យើង   យក ទៅ ពងេីក 
អាជីវ កម្ម និង ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ថ្មី  
ដូច្នេះ យើង អាច បញ្ចេញ ទុន បាន ជ 
ហូរហេចាប់ ពី ពេល នេះ ទៅ»។ 

បើ យោង តាម លោក តុងងី សព្វថ្ងេ  
ឥណ ទាន ដេល បេឈម ហានភិយ័  ក្នងុ 
វិស័យ គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន 
កើន ឡើង ព១ីភាគ រយ  ដល ់២ភាគរយ 
ក្នងុ អឡំងុ ពេល រាត តេបាត ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ប៉ុន្តេ វា មិន ទាន់  ដល់ កមេិតគួរ  បារម្ភ  ទេ។ 

របាយ ការណ ៍CMA បង្ហាញថា តេមឹ 
តេ ីមាស ទ ី ២ឆ្នា ំ២០២០  បេក ់កម្ច ីសរបុ  
របស់ វិស័យ នេះ រួមមាន គេះឹ សា្ថាន មីកេ-ូ 
ហិរ ញ្ញ វត្ថ ុ កេមុ ហុ៊ន ភតិសនេយា  និង 
បេតបិត្តកិរ ឥណ ទាន ជនបទ  មាន ចនំនួ  
៧ ២៦២ លាន ដលុា្លារ  ជ មយួ អតថិ ិជន  
ជង ២,១៨ លាន នាក់  ខណៈ បេក់ 
បញ្ញើ សរបុ មាន ចនំនួ  ៣ ៦១៨  លាន 
ដុលា្លារ  ដោយ មាន អ្នក ដាក់ បេក់ បញ្ញើ  
ចំនួន ២,៨៧ លាន  នាក់៕ LA

តពីទំព័រ ១...៩,៧ ភាគរយ 
នងិ បពុ្វលាភ ធានា រា៉ាបរ់ង ខ្នាត- 
តូច មាន  ២,៨ លាន ដុលា្លារ 
ថយចុះ ១៧,៧ ភាគរយ។

លោក  ហ៊ុយ  វា៉ាថារ៉ូ  បេធាន 
សមាគម ធានា រា៉ាប់រង កម្ពុជ 
បាន បេប់ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ថា វិស័យ ធានា- 
រា៉ាប់ រង  កម្ពុជ នៅ តេ មាន សញ្ញា 
វជិ្ជមាន សមេប ់ឆមាស ទ ី១ ឆ្នា ំ
២០២០ បើ ទោះ ប ីការ រកី រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ធ្វើ ឲេយ  
សកម្ម ភាព  ការ លក ់សេវា ធានា-  
រា៉ាបរ់ង មយួ ចនំនួ តេវូ ធា្លាក ់ចុះ ខ្លះ 
ក៏ ដោយ ។ លោក  បាន ថ្លេង ថា៖ 
« ទោះ បី ជ ទីផេសារ វិស័យ  ធានា- 
រា៉ាប់  រង នៅ កម្ពុជ មាន ទំហំ តូច  
ប៉ុន្តេ អ្វី ដេល យើង អាច សង្កេត 
ឃើញ  គឺ វាមាន  និនា្នាការ កើន - 

ឡើង ជ លំដាប់ »។ 
ជ មួយ  ការ ចាប់ កំណើត នៅ   

កម្ពជុ បេមាណ ២០ ឆ្នា ំកន្លង  មក 
លោក វា៉ាថារ៉ូ  និយាយ   ថា  មុន 
ពេល មាន ការ រីក រាល ដាល  កវូដី- 
១៩ បពុ្វលាភក្នងុ   វសិយ័ ធានា- 
រា៉ាប់ រង  មានកំណើន  បេហេល 
៣០  ភាគ រយ ក្នុង ១ ឆ្នាំ។ លោក 
បន្ត  ថា៖ « កន្លងមកវិស័យ ធានា- 
រា៉ាប់ រង  កម្ពុជ  មានកំណើន  ក្នុង 
រង្វង់  ៣០ ភាគ រយ ក្នុង ១ ឆ្នាំ តេ 
ពេល នេះ កំណើន នឹង មិន ខ្ពស់ 
ដូច មុន ទេ ពេះ ការ ណាត់ ជួប 
អតិថិជន ពីភា្នាក់  ងរ លក់តេូវ 
ធា្លាក់ ចុះ នា អំឡុង ពេល នេះ »។ 

 តាម លោក វា៉ាថារ៉ូ ការ ធា នា- 
រា៉ាប់ រង ទូ ទៅ គឺ បានមក ពី ការ- 
រមួ ចណំេក របស ់បពុ្វលាភ ធានា- 
រា៉ាប់   រង ទេពេយ សមេបត្តិ (ទេពេយ- 

សកម្មមាន ដូច ជ សេវា  ធានា-
រា៉ាប់ រង ចំពោះ នាវា យន្ត ហោះ និង  
ការដកឹ ជញ្ជនូកើន៦៧  ភាគ រយ 
ធានារា៉ាប់ រង វិស្វកម្ម កើន២៧   
ភាគ  រយ  ធានារា៉ាប់ រង សុខ ភាព 
កើន ២០ ភាគ រយ  អគ្គ ភិយ័ កើន  
១២,២ ភាគ រយ និង យាន  យន្ត 
កើន   ១១,២ ភាគ រយ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា ក្នុង អំឡុង- 
ពេល  នេះ  បពុ្វ លាភ ធានារា៉ាបរ់ ង 
ខ្នាតតូច បេរ ជ ធា្លាក់  ចុះ ទៅ វិញ 
ដេល ការ ធា្លាក ់ចុះ   តេវូ បាន លោក 
វា៉ាថារ៉ូ អះអាង ថា បណា្តាល ពី 
ការ  ធា្លាក់ ចុះ  បេក់  ចំណូល   របស់ 
បេជជន ធ្វើ ឲេយ ពួក គាត់  ផ្អាក  
ការ បេើ បេស់ សេវា កម្ម នេះ  ។

យោង តាម លោក វា៉ាថារ៉ូ  ក្នុង 
ឆមាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ វសិយ័ 
ធានារា៉ាប ់រង នៅ កម្ពជុ ក ៏ធ្វើ ការ 

សង តេឡប ់ទៅ អតថិជិន រចួ រាល ់
ក្នុង ទឹក បេក់  ១៥,៤ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង នោះ  ធានា រា៉ាប់ រង 
ទទូៅ មាន ១១,៥ លាន ដលុា្លារ 
ធានា រា៉ាប់រង អាយុជីវិត ៣,៤ 
លាន ដុលា្លារ និង ធានា រា៉ាប់ រង  
ខ្នាត តូច ០,៥ លាន ដុលា្លារ  ។

បុគ្គលិក មា្នាក់ របស់ កេុមហ៊ុន 
ធានារា៉ាប់ រងមួយ ដេល សុំ មិន- 
បញ្ចេញ ឈ្មាះ បាន ឲេយ ដឹង   ថា 
ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ឡើង នេ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ការ ណាត់ ជួប អតិ- 
ថិជន ស្ទើ រតេូវ   បាន គេ លុប- 
ចោល  បើ ទោះ ប ីជ របូ នាង បាន 
ពេយាយាម យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ។  
កញ្ញា បន្ត ថា៖ « ខ្ញុំ តេង ខល ទៅ 
សុំ ជួប អតិថិជន ប៉ុន្តេ ពួក គាត់ 
ស្ទើ រទាំង អស់ សុទ្ធ តេ និយាយ 
ថា ចាំ ពេល កេយ » ។ 

បើតាម កញ្ញាខង លើ ការ- 
មនិ  ចង ់ចណំាយ បេក ់លើ សេវា 
ដេល ពួក គេ គិត ថា មិន ចាំ បាច់ 
នា អំឡុង ពេល   ជំងឺ កូវីដ ១៩ គឺ 
ជ មូល ហេតុ ដេល ធ្វើ ឲេយ ពួក គេ 
ពនេយារពេល នេះ ។ 

លោក លមឹ ហេង អនបុេធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជ បាន 
នយិាយ ថា ចណំេះ ដងឹ នៅ មាន 
កមេិត របស់ បេជពល រដ្ឋ ខ្មេរ  
ស្តី  ពីសារ បេយោជន៍ នេ   ធានា- 
រា៉ាបរ់ង  គ ឺជ មលូ ហេត ុចមេបង ធ្វើ 
ឲេយ វសិយ័  មយួ នេះ មនិ ទាន ់មាន 
ដំណើរ ការ លឿន នៅ កម្ពុជ ។ 
លោក បន្ត ថា កំណើន នេ បុព្វ-
លាភ របស់ វិស័យ ធានារា៉ាប់ រង 
នៅ កម្ពុជក៏ កំពុង ទទួល បាន 
អត្ថ បេយោជន៍ យា៉ាង ចេើន ពី 
វិស័យ ធនាគារ ផង ដេរ ។ 

លោក អះអាង ថា៖ «ការ កើន- 
ឡើង នេ បេក់ បុព្វលាភ របស់ 
វិស័យ ធានារា៉ាប់ រង នៅ កម្ពុជ 
កន្លង  មក  គឺ ១ ផ្នេក  បាន មក ពី 
វិស័យ ធនាគារ ដេល តេង តមេូវ 
ឲេយ អតិថិជន ទិញ  ធានារា៉ាប់ រង  
នៅ ពេល  ធនាគារ យល់ ពេម 
ផ្តល់ បេក់ កម្ចី ដល់ ពួក គេ »។ 

លោក បន្ថេម ទៀត ថា វិស័យ 
ធានារា៉ាប់ រង  នឹង ជួយ ផ្តល់ នូវ 
ទំនុក ចិត្ត ចំពោះ ហានិភ័យ 
ផេសេងៗ ពិសេស អាជីវកម្ម ដេល 
ងយ បង្ក គេះ ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា លោក បេប ់ ថា 
លោក តេង តេ ឮការ រអ៊ូ  ជ ចេើន 
ថា ការ ដោះ សេយ សណំង  នងិ 
នីតិ វិធី នៅ ពេល មាន ហេតុ ការ - 
ណ ៍កើត  ឡើង គ ឺមាន ភាព យតឺ-
យា៉ាវ និង ស្មុគ សា្មាញ ៕  LA

សំណើរៀបចំឥណទាន ឡើង វិញ  បន្ត ថយ ចុះ ជាបន្តបនា្ទាប់ 

បេក់ រៀល ជារូបិយបណ្ណ  ជាតិ និង តេវូ បាន លើក កម្ពស់ ការចរាចរណ៍ ។ រូបថត  ហុង មិនា



ក្រមុហុ៊នបោះផ្រសាយ
មូលបត្រGTIធ្លាក់-
ចុះប្រក់ចំណូល
១០%ឆមាសទី១

ធនាគារធំៗរបស់កូរ៉្រខាងត្របូងWooriនិងIBKធ្លាក់-
ចុះប្រក់ចំណ្រញយ៉ាងគំហុកក្នងុឆមាសកន្លងទៅន្រះ

ម៉ៃ គុណ មករា 

ភ្នំពៃញៈ ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីGrand
TwinsInternational(Cambo-
dia)Plc(GTI)ជាក្រមុហ៊នុរោងចក្រ
កាត់ដ្ររគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិន
ត្រវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះ
ប្រក់ចំណូលនៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំន្រះ
ដោយសារត្រការរកីរាលដាលជងំឺកវូដី
១៩ដ្រលបានប៉ះពាល់ដល់ការនាំច្រញ
និងចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគ្រ។
យោងតាមឯកសារបង្ហាញរបស់GTI

ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)ប្រក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះ
ជាង១៥ភាគរយនៅត្រមីាសទ១ីឆ្នាំន្រះពី
១៤៧០៨៥១៨៨០០០រៀលមក
នៅត្រឹម១២៤៦០០៥៩៤០០០រៀល។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបានថ្ល្រងថា៖«ការ-

ធ្លាក់ចុះន្រប្រក់ចណំលូន្រះដោយសារ
ការពន្រយារព្រលន្រការនាំច្រញទំនិញ
ទៅឲ្រយអតថិិជនរបស់យើងដោយសារ
ត្រសា្ថានភាពន្រការបិទប្រទ្រសបណ្តាល
មកពីការរីករាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកYongWeonHaអនុប្រធន

CSXបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថាដោយ
ផ្អ្រកតាមការបង្ហាញរបស់ក្រមុហ៊នុGTI
ប្រក់ចណំលូនៅត្រមីាសទ១ីឆ្នាំ២០២០
បានធ្លាក់ចុះ១៥,២៩ភាគរយដោយ-
សារត្រការពន្រយារព្រលការនាំច្រញផលិត-
ផលដលអ់តិថជិនដ្រលកពំងុស្ថតិក្នងុ
សា្ថានការណ៍បទិប្រទ្រសដ្រលបណ្តាលមក
ពីការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ទោះ
យ៉ាងណប្រក់ចំណ្រញរបស់ក្រុម-
ហ៊ុនន្រះបានធ្លាក់ចុះ១០ភាគរយ
ប៉ុណ្ណោះធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគតិថាដោយសារ

ជំងឺកូវីដ១៩បន្តរយៈព្រលវ្រងវប៉ះ-
ពាល់ដល់ស្ទើរត្រគ្រប់ឧស្រសាហកម្ម
មនិគ្រនត់្រលើសម្លៀកបពំាក់ប៉ណុ្ណោះ
ទ្រ។ម៉្រយាងវិញទៀត ក្រុមហ៊ុនGTI
នៅត្រអាចគ្របគ់្រងប្រកច់ណំ្រញវជិ្ជមាន
ដោយការធ្លាក់ចុះត្រឹម១០ភាគរយ។
ការធ្លាក់ចុះន្រះមនិអាក្រក់ខ្លាងំនោះទ្រ
ហើយក្រុមវិនិយោគិនមិនគួរមើល
ឃើញចំណុចន្រះទ្រ»។
ចាបត់ាងំពីការកើតឡើងវរីសុករូ៉ណូ

កាលពីចងុឆ្នាំមនុវសិយ័កាត់ដ្ររស្រប្រក-
ជើងទំនិញធ្វើដំណើររបស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដោយសារវរីសុន្រះធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់
ចង្វាក់ផ្គតផ់្គង់នងិការផលតិពភិពលោក។
យោងតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដ្ររ
កម្ពុជារោងចក្រប្រហ្រល៤៥០បាន
ផ្អាកប្រតិបត្តិការនិងរោងចក្រ៨៣បាន
បទិដ្រលប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រហ្រល
១៥០០០០នាក់៕LA

កៃុងសៃអ៊ូលៈ ធនាគរនិងសួន-
ឧស្រសាហកម្មកូរ៉្របានបង្ហាញកាលពី
ដើមសបា្តាហ៍ន្រះអំពីប្រក់ចំណ្រញ
សុទ្ធរបស់ពួកគ្រធ្លាក់ចុះ៤៥ភាគរយ
នងិ២៥ភាគរយរៀងគ្នាក្នងុត្រីមាសទី
២ដ្រលទាញទមា្លាក់ដោយហានិភ័យ
កើតច្រញពីវីរុសកូរ៉ណូនិងការផ្តល់
មូលនិធិវិនិយោគខុស។
ប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធរបស់ធនាគរ

Wooriសម្រប់ត្រីមាសទី២ពីខ្រ
ម្រសាដល់ខ្រមថិនុាបានរអលិធ្លាក់ដល់
៤៥,២៨ភាគរយធៀបរយៈព្រលដូច-
គ្នាឆ្នាំមុនដល់ចំនួន១ពាន់លានវុ៉ន
(៥៧០,២លានដលុា្លារ)ខណៈដ្រល
ប្រក់ចំណ្រញប្រតិបត្តិការធ្លាក់៣៥,
០៤ភាគរយដល់១,៣ពាន់ពាន់លានវុន៉
ប៉ុន្ត្រប្រក់ចំណូលបានកើនឡើង
២១,៣៤ភាគរយដល់១៣,៨ពាន់
ពាន់លានវុ៉ន។
ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុយក្រស

ដ្រលកាន់អាជា្ញាបណ័្ណធនាគរពាណជិ្ជ
ន្រះបានជបួប្រទះនវូការធ្លាក់ចុះប្រក-់

ចំណ្រញរហូតដល់ទៅ៤៤ភាគរយ
ដ្រលមានចនំនួ៦៦០,៥ពាន់លានវុន៉
សម្រប់ឆមាសដំបូងឆ្នាំ២០២០ន្រះ។
ធនាគរគូប្រជ្រងរបស់Wooriគឺ

ធនាគររដ្ឋIBKបានបង្ហាញនូវប្រក់-
ចណំ្រញធ្លាក់ចុះ៣២០,៦ពាន់លានវុន៉
ដ្រលមានទហំំ២៥,៣ភាគរយដោយ
ប្រក់ចំណ្រញប្រតិបត្តិការមានរហូត
ដល់ទៅ២៦ភាគរយដល់ចនំនួ៤២៦,
៧ពាន់លានវុ៉ន។ប្រក់ចំណូលរបស់
ធនាគរIBKក៏ធ្លាក់ចុះ២៥,២ភាគរយ
ដល់ចំនួន៣,៩ពាន់ពាន់លានវុ៉នក្នុង
ត្រីមាសកន្លងទៅន្រះ។
ខណៈព្រលដ្រលធនាគរលើកឡើង

ពីការរីករាលដាលថ្មីៗចុងក្រយជា
មូលហ្រតុនៅពីក្រយប្រតិបត្តិការដ៏
ខ្រសាយរបសខ់្លនួហានភិយ័ផ្រស្រងទៀត
រួមមានអត្រការប្រក់ទាបកំណត់
ដោយធនាគរកណ្តាលករូ៉្រនងិការលក់
មនិត្រមឹត្រវូន្រផលតិផលទាកទ់ងនងឹ
ឧបករណ៍និស្រសន្ទ។
លោកSohnTae-seungប្រធន

Wooriបានឲ្រយដងឹក្នងុស្រចក្តីប្រកាស
ថា៖«តួល្រខធ្លាក់ចុះសម្រប់ឆមាស
ដបំងូឆ្នាំន្រះបណ្តាលមកពីការផ្ទុះឡើង
ន្រវរីសុករូ៉ូណមានរយៈព្រលយរូជាង
រំពឹងទុកនិងការវិនិយោគបន្ថ្រមដើម្របី
ទប់ទល់ភាពមិនច្របាស់លាស់»។
ការសម្រចចតិ្តរបស់ធនាគរកណ្តាល

កូរ៉្រដើម្របីទមា្លាក់អត្រការប្រក់ដល់
កម្រិតទាបបំផុត០,៥ភាគរយក្នុង
ប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខ្រឧសភាដើម្របី
ទប់សា្កាត់ការធ្លាក់ចុះផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចឲ្រយ
នៅកម្រិតតិចជាអប្របបរមាពីការរីក-
រាលដាលន្រកូវីដ១៩ បានបណ្តាល
ឲ្រយធ្លាក់ចុះការដាក់ប្រក់សន្រសំមាន
កាលកំណត់ និងគណនីសន្រសំចរន្ត
ដ្រលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់កម្ចីក្នុង
មលូដា្ឋានដល់ជតិសនូ្រយភាគរយ។ការ-
គិតកម្រពីផលិតផលនិងកម្ចីនៅត្រ
ជាប្រភពសំខន់សម្រប់ប្រក់ចំណូល
នៅធនាគរករូ៉្រដ្រលធ្វើឲ្រយអ្នកជនំាញ
អំពាវនាវចំពោះតម្រូវការដើម្របីធ្វើ
ពិពិធកម្មជម្រើសរបស់ពួកគ្រ។

ធនាគរWooriនិងIBKទាំង២
ន្រះស្ថតិក្រមការរងការពនិយ័ចពំោះ
ការលក់មិនត្រឹមត្រូវនូវមូលនិធិដ្រល
នាំឲ្រយមានបញ្ហាដល់អតថិជិនជាមយួ
fiascoទាក់ទងទៅនឹងផលិតផល
មានហានភិយ័ខ្ពស់ដ្រលនាំឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់ទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគនិងធ្វើឲ្រយ
មានលំហូរសាច់ប្រក់យឺតយ៉ាវ ទៅ
ក្នុងមូលនិធិភាគហ៊ុនឯកជន។
យោងតាមសមាគមវនិយិោគហរិញ្ញ-

វត្ថុករូ៉្រខងត្របងូមលូនធិិភាគហ៊នុឯកជន
ស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្របន្នន្រះ
មានចនំនួ២០,៧ពាន់លានវុន៉គតិត្រមឹ
ខ្រឧសភាដ្រលធ្លាកច់ុះពី៥០០ពាន់លាន
វុ៉ន។តួល្រខន្រះបង្ហាញឲ្រយឃើញនូវ
កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខ្រកក្កដា
ឆ្នាំ២០១៨មក។ធនាគរIBKបាន
លក់មូលនិធិចំនួន៦៩,៥ពាន់លាន
វុ៉នដ្រលបានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់
សន្ទនីយភាពដ្រលបានលក់ដល់
វិនិយោគិន២០០នាក់កន្លងមក៕
Koreaherald_ANN/RR

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ: កម្ពុជាបាននាំច្រញទំនិញ
ដ្រលមានតម្ល្រជិត៨០០លានដលុា្លារ
ទៅកាន់ទីផ្រសារប្រទ្រសជប៉ុនដោយ
ធ្លាក់ចុះតិចតួចនៅក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០ន្រះបើធៀបនឹងឆមាសទី១
ន្រឆ្នាំមនុដោយសារការរាតត្របាតជំងឺ
កូវីដ១៩ជះឥទិ្ធពលអវិជ្ជមានដល់
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់និងសកលលោក។
ន្រះបើយោងតាមទិន្នន័យពីអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មក្រប្រទ្រសរបស់ជប៉ុន
(Jetro)។
ទិន្នន័យរបស់(Jetro)បានឲ្រយ

ដឹងថា កម្ពុជាបាននាំច្រញនូវមុខ-
ទំនិញផ្រស្រងៗ មកកាន់ប្រទ្រសជប៉ុន
ដ្រលមានតម្ល្រ៧៩១,៦៦លានដុលា្លារ
ក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំន្រះធ្លាកច់ុះ០,២១
ភាគរយបើធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុនដ្រលមានតម្ល្រសរុប
៧៩៣,៣៨លានដុលា្លារ។
ទិន្នន័យដដ្រលន្រះបានបង្ហាញថា

កម្ពុជាក៏បាននាំចូលមកវិញមានតម្ល្រ
២១៨,៦១លានដលុា្លារចាប់ពីខ្រមករា
ដល់ខ្រមិថុនា ធ្លាក់ចុះ៣៩ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពី
ឆ្នាំមុនមានចំនួន២៥៦លានដុលា្លារ។
លោកឈួវិចិត្រប្រធនក្រុមហ៊ុន

តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសប៉ាយប៉្រត
SancoCambo Investment
GroupCo.,Ltdបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថាការនាំ-

ច្រញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្រសារ
ប្រទ្រសជប៉ុនធ្លាក់ចុះតិចតួចន្រះ
ដោយសារការថមថយល្របឿនន្រ
ចង្វាក់ផលិតកម្មផ្ន្រកគ្រឿងបនា្លាស់
យនយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយ
ចំនួនក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស
ប៉ាយប៉្រតកាលពីខ្រម្រសានិងខ្រ
ឧសភាប៉នុ្ត្រកណំើនចង្វាក់ផលតិកម្ម
ន្រះបានចាប់ផ្តើមមានសម្ទុះងើបឡើង
វិញចាប់តាំងពីខ្រមិថុនាកន្លងមក។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំមើលឃើញថា

ពិតជាមានការនាំច្រញរបស់យើង
ថយចុះបន្តចិម្រនព្រះក្រមុហ៊នុមយួ

ចនំនួនៅក្នងុតបំន់ស្រដ្ឋកចិ្ចខ្ញុំសកម្ម-
ភាពនាំច្រញមានការថយចុះប៉ុន្ត្រ
ជាក់ស្ត្រងការនាំច្រញគ្រឿងបនា្លាស់
អ្រឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបនា្លាស់
កុំព្រយូទ័រមិនធ្លាក់ចុះទ្រ»។
បើយោងតាមលោក វិចិត្រ តំបន់

ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសសានកូ-ប៉ាយប៉្រត
មានផ្ទ្រដជីាង៨៣ហកិតាដោយមាន
ក្រុមហ៊ុនបះទីតាំងវិនិយោគចំនួន
១០រួមមានNHKSpring,Steel
Hub, SCWadoComponent,
(Toyota)TechnoPark&Koi-
wabondជាដើម។

លោកលមឹហ្រងអនបុ្រធនសភា
ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថាការនាំ-
ច្រញរបស់កម្ពជុានៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ
ន្រះហាក់មិនទទួលបានផលវិជ្ជមាន
ប៉ុនា្មាននោះទ្រ ដោយសារបញ្ហាវិបត្តិ
សខុភាពពភិពលោកដ្រលកពំងុធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់
និងពិភពលោក។
លោកថ្ល្រងថា៖«បញ្ហាការរកីរាលដាល

ជំងឺកូវីដ១៩បាននាំឲ្រយមនុស្រសភាគ-
ច្រើនផ្អាកទិញរបស់របរប្រើប្រស់
ដូច្ន្រះការនាំច្រញរបស់យើងរួមមាន
គ្រឿងអគ្គសិនីសម្លៀកបពំាក់ស្រប្រកជើង
ជាដើមមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុង
អំឡុងព្រលន្រះ»។
គិតត្រឹមខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ការវិនិ-

យោគរបស់ជប៉នុនៅកម្ពជុាមានចនំនួ
១៤១គម្រងដ្រលមានទនុវនិយិោគ
សរុបតម្ល្រ២,៥ពាន់លានដុលា្លារក្នុង
នោះ៦៦គម្រងនៅក្នងុតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច-
ពសិ្រសដ្រលមានទនុវនិយិោគប្រមាណ
៣៤០លានដុលា្លារ។ន្រះបើតាម
ទនិ្ននយ័ដ្រលច្រញផ្រសាយដោយក្រមុ-
ប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា។
ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់

ទីផ្រសារប្រទ្រសជប៉ុនសម្រចបាន
១,៧ពាន់លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ
២០១៩កើនឡើង៧,៧ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។ន្រះបើតាម
ទិន្នន័យពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រ-
ប្រទ្រសរបស់ជប៉ុនJetro៕LA

កម្ពជុានំាច្រញទំនិញទៅកាន់ទីផ្រសារជបុ៉នធ្លាក់ចុះតិចតួច
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ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា

ឹខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះ
ប្រាជាជនឥណ្ឌានិងមិត្តភក្តិរបស់
ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាទាំងអស់នៅក្នុង
ឱកាសប្រារព្ធទិវាបុណ្រាយឯករាជ្រាយ-
ជាតិឥណ្ឌាលើកទី៧៤។ថ្ង្រាសៅរ៍
គឺជាខួបន្រាឯករាជភាពរបស់ឥណ្ឌា
ដ្រាលជាព្រាលយើងអបអរចំពោះ
សមិទ្ធផលយ៉ាងច្រាើនដ្រាលយើង
ទទួលបាននិងការខិតខំប្រាឹងប្រាង
ជម្នះរាល់បញ្ហាប្រាឈមដើម្រាបី
ឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាន់ត្រាប្រាសើរ
សម្រាប់គ្រាប់កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ
ជាមយួមតិ្តភក្តិរបស់យើងនៅទទូាងំ
សកលលោក។
ពិភពលោកកំពុងឆ្លងកាត់បញ្ហា

ដ្រាលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនបាន
ធ្វើឲ្រាយប៉ះពាល់ដល់ជវីតិរសន់ៅរបស់
ប្រាជាជនយ៉ាងខ្លាងំហើយដើម្រាបីអាច
យកជម្នះបញ្ហាទាងំន្រាះបានមានត្រា
តាមរយៈកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការនិង
ភាពជាដ្រាគូប៉ុណ្ណោះ។
ចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជា-

ឥណ្ឌាមានលក្ខណៈជាប្រាវត្តសិាស្ត្រា
និងមានភាពរឹងមាំ។ទំនាក់ទំនង
រវាងប្រាទ្រាសទាងំ២បានជយួពង្រាកី
ដល់វសិយ័ជាច្រាើនក្នងុនោះរមួមាន
ទាំងផ្ន្រាកវប្រាបធម៌ប្រាតិកភណ្ឌនិង
សាសនាផងដ្រារ។ទំនាក់ទំនង
ជាប្រាព្រាណីរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជា
មានទាំងនៅក្នុងផ្ន្រាកតន្ត្រាី របាំ
សា្ថាបត្រាយកម្ម ទស្រាសនវិជា្ជាភាសា
សាសនានិងសូម្រាបីត្រាពាណិជ្ជកម្ម
និងស្រាដ្ឋកិច្ច។
 នៅក្នុងសម័យទំនើបទំនាក់-

ទំនងមាននៅក្នុងវិស័យជាច្រាើន
ទៀតដូចជា ជំនួយមនុស្រាសធម៌
ការអភិវឌ្រាឍសង្គមនិងស្រាដ្ឋកិច្ចការ
កសាងសមត្ថភាពការបណ្តុះ-
បណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ-
យោគជំនួយក្នុងគម្រាងអភិវឌ្រាឍន៍
វិទ្រាយាសាស្ត្រានិងបច្ច្រាកវិទ្រាយាសមត្ថ-
ភាពការពារជាតិនិងការគាំទ្រាគា្នា
ទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចសហការ
នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។
ទោះបីជាឆា្នាំន្រាះបានចាប់ផ្តើម

ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រាឈមថ្មីន្រាជំងឺ
រាតត្រាបាតកូវីដ១៩ក្តី  ក៏កិច្ចសហ-
ប្រាតិបត្តិការទ្វ្រាភាគីរបស់យើង
នៅត្រាមាននិងមិនថមថយចុះ
នោះទ្រា។ជាការពិតណស់មាន
ភាពរអាក់រអួលមួយចំនួននៅក្នុង
ខ្រាមីនានិងខ្រាម្រាសាដ្រាលត្រាូវឱ្រាយ

កម្មវិធីហើយកាលវិភាគដ្រាលបាន
គ្រាងទុកជាច្រាើនរបស់យើងត្រាូវ
បានពន្រាយារព្រាល។ទោះជាយ៉ាង-
ណទាងំកម្ពជុានងិឥណ្ឌាបានជម្នះ
បញ្ហាប្រាឈមថ្មីន្រាះនិងបានរក-
ឃើញវិធីន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ
នៅក្នុងបរិយកាសថ្មី។
កាលពីថ្ង្រាទី១០ខ្រាមិថុនាឆា្នាំ

២០២០ឯកឧត្តមNarendra
Modiនាយករដ្ឋមន្ត្រាីឥណ្ឌាបាន
សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសម្ត្រាច
ហ៊ុនស្រាននាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះ-
រាជាណចក្រាកម្ពុជា ពិភាក្រាសាអំពី
ការរកីរាលដាលន្រាវរីសុកូរ៉ូណនងិ
មធ្រាយាបាយន្រាការចូលរួមក្រាម
ការផ្លាស់ប្តូរតាមកាលៈទ្រាសៈ។
ប្រាទ្រាសទាំង២មានពលរដ្ឋរបស់

ខ្លួនជាប់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រាទ្រាស
នីមួយៗដោយសារត្រាការរឹតបន្តឹង
ការធ្វើដំណើរដ្រាលបានដាក់ច្រាញ
ដោយប្រាទ្រាសនៅក្នុងតំបន់ដើម្រាបី
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលន្រាវីរុស
ន្រាះ។ទោះយ៉ាងណរដា្ឋាភិបាល
ឥណ្ឌានិងព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា
បានជួយសម្រាួលឲ្រាយមានជើង-
ហោះហើរដើម្រាបីជម្លៀសពលរដ្ឋ
ជាប់គាំងដោយផ្ទាល់ពីប្រាទ្រាស
កម្ពុជានិងឥណ្ឌា។
នៅក្រាមប្រាសកកម្ម Vande

Bharatប្រាទ្រាសឥណ្ឌាបានជម្លៀស
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រាញពីប្រាទ្រាស
កម្ពុជាតាមជើងហោះហើរចំនួន២
ដោយមួយជារបស់ក្រាុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ជាតិឥណ្ឌាAirIndia
នងិមយួទៀតជាយន្តហោះឯកជន។
ដូចគា្នាន្រាះដ្រារប្រាទ្រាសកម្ពុជាក៏បាន
ជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រាញពី

ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាតាមរយៈជើងហោះ-
ហើរ(charterflight)ហើយអ្នក- 
នៅសល់បានត្រាឡប់មកប្រាទ្រាស
កម្ពុជាវិញតាមរយៈជើងហោះហើរ
ពិស្រាសAirIndia។

 ជើងហោះហើរន្រាះកប៏ានដកឹជន- 
ជាតិខ្ម្រារមួយចំនួនដ្រាលជាប់គាំង
នៅទីក្រាុងMaleដ្រាលត្រាូវបាន
ជម្លៀសច្រាញតាមជើងហោះហើរ
ពិស្រាសរបស់Air Indiaច្រាញពី
ទីក្រាុងMaleមកកាន់ទីក្រាុងញូវ-
ដ្រាលី។ខ្ញុំសមូថ្ល្រាងអណំរគណុដល់
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការជួយ
ដល់ដំណើរការជម្លៀសន្រាះ។ខ្ញុំក៏
សូមអរគុណនិងកោតសរសើរ
ចំពោះក្រាសួងសុខភិបាលដ្រាល
បានពង្រាីកកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ
ក្នុងការជម្លៀសប្រាជាជនឥណ្ឌា
ដ្រាលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
យើងក៏បានមើលឃើញផងដ្រារ

ថាការនាំច្រាញនិងនាំចូលទំនិញ
ក្នុងកំឡុងព្រាលន្រាះមិនមានការ
រខំនច្រាើនឡើយហើយឥណ្ឌាបាន
ធនាថា រាល់ការនាំចូលឱសថ
ចាំបាច់ពីកម្ពុជានឹងមិនរងផល-
ប៉ះពាល់។ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រាភាគីរវាង
កម្ពុជានិងឥណ្ឌាមានការកើនឡើង
ជាលំដាប់ក្នុងរយៈព្រាលប៉ុនា្មានឆា្នាំ
ចុងក្រាយន្រាះ។ពាណិជ្ជកម្មសរុប
រវាងប្រាទ្រាសទាំង២ក្នុងឆា្នាំ២០១៧
មាន១៦៨,០២លានដុលា្លារ
អាម្រារិកដ្រាលកើនឡើង៣៥
ភាគរយក្នងុឆា្នាំ២០១៨រហតូដល់
២២៧,២៣លានដុលា្លារអាម្រារិក
និងកើនឡើង១០,១៩ភាគរយ
ក្នុងឆា្នាំ២០១៩ដល់២៥០,៤១
លានដុលា្លារ។

ដោយសារត្រាការថយចុះតម្រាូវ-
ការនិងការរំខនដល់ស្រាដ្ឋកិច្ច
យើងគតិថាពាណជិ្ជកម្មនងឹធ្លាកច់ុះ
នៅក្នុងឆា្នាំន្រាះប៉ុន្ត្រាយើងមាន
សុទិដ្ឋិនិយមថាសា្ថានភាពន្រាះនឹង
ប្រាសើរឡើងវិញនៅឆា្នាំក្រាយ។
យើងរកីរាយដ្រាលក្រាសងួពាណ-ិ

ជ្ជកម្មកម្ពុជាបានព្រាមព្រាៀងជាមួយ
លក្ខខណ្ឌយោង(TOR)សម្រាប់
ក្រាុមការងារចម្រាុះស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វ្រាភាគី។យើងក៏ពិចារណអំពី
បំណងប្រាថា្នារបស់កម្ពុជាក្នុងការ-
ចាប់ផ្តើមការចរចាទាក់ទងនឹង
កិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មស្រារី
(FTA)រវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌា។
ទោះបីជំងឺរាតត្រាបាតនៅត្រាបន្តក្តី

ក៏ឥណ្ឌាមិនបញ្រាឈប់សូម្រាបីត្រាជា
បណ្តាះអាសន្នចពំោះការងារជសួ-
ជុលនិងអភិរក្រាសប្រាសាទតាព្រាហ្ម។
យើងក៏បានបន្តគម្រាងសហ-

ប្រាតបិត្តកិារផ្រាស្រាងទៀតដចូជាការបន្ត
ធ្វើជាប្រាធនក្រាុមប្រាឹក្រាសាសម្រាប់
ទំនាក់ទំនងវប្រាបធម៌ (ICCR)និង
ទស្រាសនវជិា្ជានៅពទុ្ធិកសាកលវទិ្រាយាលយ័ 
ព្រាះសីហនុរាជការបង្រាៀនយូហ្គា
និងលើកទឹកចិត្តប្រាជាជនកម្ពុជាឲ្រាយ
រក្រាសារបៀបរស់នៅប្រាកបដោយ
សុខភាពល្អនិងគា្មានភាពតានតឹង
ការច្រាកចាយថា្នាំព្រាទ្រាយមា៉ាស់និង
សមា្ភារសុខភិបាលផ្រាស្រាងទៀតដើម្រាបី
ការពារជំងឺកូវីដ១៩។យើងក៏បាន
បន្តការគាំទ្រា និងការផ្តល់មូលនិធិ
ដល់គម្រាងQuick Impact
Projectsដ្រាលបានចាប់ផ្តើម
កាលពីឆា្នាំមុន។
ក្នងុឆា្នានំ្រាះយើងបានផ្តល់ហរិញ្ញ-

ប្រាបទានដល់គម្រាងចំនួន១៥
ដ្រាលកំពុងដំណើរការនៅតាម
ក្រាមមន្ទីរ និងក្រាសួងផ្រាស្រាងៗន្រា
ប្រាទ្រាសកម្ពុជា។ នៅក្រាមកម្មវិធី
សហប្រាតិបត្តិការបច្ច្រាកទ្រាសនិង
ស្រាដ្ឋកចិ្ចរបស់ឥណ្ឌាបន្ថ្រាមពលីើវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលដ្រាលត្រាូវបានផ្តល់
ជនូដ្រាគូផ្រាស្រាងទៀតយើងបានរៀបចំ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមតម្រាូវការ
ពិស្រាសសម្រាប់មន្ត្រាី គណៈកមា្មា-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតនិង
មន្ត្រាីក្រាសួងយុត្តិធម៌។
ការប្ត្រាជា្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះ

កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការការពារជាតិ
ជាពសិ្រាសការដោះមនីនងិប្រាតបិត្ត-ិ
ការថ្រារក្រាសាសន្តិភាពគឺអាចមើល

ឃើញតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល
នងិកម្មវធិីកសាងសមត្ថភាពផ្រាស្រាងៗ
របស់យើងហើយកាលពីថ្ង្រាទី១០
ខ្រាសីហឆា្នាំ២០២០បានចុះហត្ថ-
ល្រាខលើកចិ្ចព្រាមព្រាៀងផ្តលជ់នំយួ
ចំនួន១,៥លានដុលា្លារអាម្រារិក
សម្រាប់ជួយទិញឧបករណ៍ដោះ-
មីននៅកម្ពុជា។យើងធ្លាប់ប្រាគល់
សុនខហិតក្លិនផ្ទុះចំនួន១៥ក្រាបាល
ហើយយើងក៏កំពុងពិចារណលើ
ការស្នើសុំបន្ថ្រាមទៀត។ក្នុងដំណើរ
ទស្រាសនកចិ្ចសចុ្ឆន្ទៈជាទៀងទាត់នាវា
កងទព័ជើងទកឹឥណ្ឌាចនំនួ២គ្រាឿង
គឺនាវាKiltanនិងSahyadri
បានមកកាន់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាកាលពី
ខ្រាកញ្ញាឆា្នាំ២០១៩។
ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាក៏ប្ត្រាជា្ញាធ្វើឱ្រាយមាន

ការតភា្ជាប់កាន់ត្រាប្រាសើរជាមួយ
តបំន់អាសា៊ាន។កចិ្ចប្រាជុំកពំលូតាម
អនឡាញនិងពិព័រណ៍ដ្រាលរៀបចំ
ឡើងដោយCIIស្តីពី «Indo
ASEANOceanicBusiness
MeetandExpo»បានប្រាមូលផ្តុំ
រដា្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្រា
ទៀតមកពីឥណ្ឌាអាសា៊ាននិង
ប្រាទ្រាសមកពីតបំន់អូស្រាអានីដើម្រាបី
ពិភាក្រាសាអំពីបញ្ហាប្រាឈម និង
ដំណះស្រាយដើម្រាបីក្រាលម្អរូបវន្ត
ចំណ្រាះដឹងនិងការតភា្ជាប់ឌីជីថល
នៅក្នុងតំបន់។
ឥណ្ឌាកម៏ានកម្មវធិីសខុភាពនងិ

ការកសាងសមត្ថភាពជាច្រាើនទៀត
ស្ទើរត្រាជាមួយបណ្តាប្រាទ្រាសទាំង-
អស់នៅក្នុងតំបន់។ប្រាទ្រាសកម្ពុជា
បានចូលរួមនៅក្នុងវ្រាទិកាទាំងន្រាះ
ហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាការច្រាក-
រំល្រាកបទពិសោធនៅលើវ្រាទិកា
ទាំងន្រាះនឹងជួយគា្នាទៅវិញទៅមក
រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រាដើម្រាបីជម្នះឧប-
សគ្គបច្ចុប្រាបន្ន និងកសាងអនាគតដ៏
ល្អប្រាសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គា្នា។
ខ្ញុំជឿជាក់ថា ប្រាជាជនឥណ្ឌា

និងកម្ពុជាមានអនាគតដ៏ភ្លឺសា្វាង
ហើយប្រាទ្រាសទាំង២មានសកា្តា-
នុពលដ៏ច្រាើនសម្រាប់បង្កើន
ផលិតភាព។ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្រាយ
ចំណងមិត្តភាពរវាងប្រាទ្រាសយើង
ទាងំ២កានត់្រារងឹមាំ។នៅទបីញ្ចប់
ខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គា្នាឲ្រាយ
ជួបប្រាទះត្រាពុទ្ធពរទាំងបួនប្រាការ
គឺអាយុ វណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបី
ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ៕ 

សាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចំាព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុា

លោកជំទាវManikaJainឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចំាព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុា។
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ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើកំណ្រាទម្រាង់
សំខន់ៗមួយចំនួនដ្រាលមានឈ្មាះ
ថា«AtmanirbharBharat»ដើម្រាបី
ដោះស្រាយបញ្ហាប្រាឈមន្រាជំងឺកូវីដ
១៩ជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាចំនួន
២០០ពាន់លានដុលា្លារ។លោកនា-
យករដ្ឋមន្ត្រាីModiបានបញ្ជាក់
ម្តងទៀតនូវការសន្រាយាក្នុងការធ្វើការ
ឆ្ពោះទៅរកការកសាងការពឹងផ្អ្រាកលើ
ខ្លួនឯងរបស់ឥណ្ឌាខណៈAtmanir-
bharBharat មានគោលបំណង
ជំរុញសកម្មភាពស្រាដ្ឋកិច្ច និងវិស័យ
ជាច្រាើនទៀតក្នុងនោះរួមមានវិស័យ
កសិកម្មសហគ្រាសធុនតូច និង
មធ្រាយមនិងព័ត៌មានវិទ្រាយាជាដើម។
លោកModhiកប៏ានអពំាវនាវដល់

ពលរដ្ឋឥណ្ឌាឲ្រាយបងា្ហាញការគាទំ្រារបស់
ពួកគ្រាចំពោះផលិតផលដ្រាលផលិត
នៅក្នុងស្រាុក។ភាពជោគជ័យរបស់
AtmanirbharBharatអាចត្រាវូបាន
គ្រាមើលឃើញនៅក្នុងការកើនឡើង
គួរឱ្រាយកត់សមា្គាល់របស់ឥណ្ឌាក្នុង
ការផលិតឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន
(PPE)នៅក្នងុការប្រាយទុ្ធប្រាឆាងំជងំឺ
កូវីដ១៩។ពីមិនម្រានអ្នកផលិតPPE

មុនការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ រហូត
ឥណ្ឌាបានកា្លាយជាអ្នកផលិតចំនួន
២០០០០០ជាងរៀងរាល់ថ្ង្រាក្នុង
រយៈព្រាល២ខ្រា។
PPEមានរបាំងមុខ របាំងការពារ

ភ្ន្រាកស្រាប្រាកជើងអាវដ្រាវ្រាងនិង
ស្រាមដ្រាដ្រាលគ្រាូព្រាទ្រាយ និងបុគ្គលិក
ថ្រាទាំសខុភាពក្នងុព្រាលកពំងុព្រាយាបាល
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩។
ជាមួយគម្រាងឥណ្ឌាពឹងផ្អ្រាកលើ

ខ្លួនឯងប្រាទ្រាសលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ
ដ្រាលមានប្រាជាជនច្រាើនបំផុតនៅលើ
ពិភពលោក មិនផ្តាតត្រាលើខ្លួនឯង
នោះទ្រាគឺកំពុងត្រាស្វ្រាងរកឱកាស
ក្នុងព្រាលមានបញ្ហាប្រាឈមប្រាបន្រាះ។
«នៅព្រាលយើងនយិយអំពីការពឹង-

ផ្អ្រាកលើខ្លួនឯងយើងមិនម្រានមាន
ន័យថាត្រាូវនៅដាច់ពីគ្រាក្នុងពិភព-
លោកន្រាះទ្រា។ការវិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទ្រាសត្រាូវបានសា្វាគមន៍ បច្ច្រាកវិទ្រាយា
ត្រាូវបានសា្វាគមន៍។ពាក្រាយពឹងផ្អ្រាកលើ
ខ្លួនឯងរបស់ឥណ្ឌា(self-reliant
India)បើយើងបកស្រាយគឺវាមាន
ន័យធំធ្រាងនិងកាន់ត្រាសំខន់ទៀត
សម្រាប់ផ្ន្រាកន្រាស្រាដ្ឋកចិ្ចសកល។ន្រាះ

បើតាមការថ្ល្រាងរបស់លោកRavi
ShankarPrasadរដ្ឋមន្ត្រាីផ្ន្រាកច្រាបាប់
និងព័ត៌មានវិទ្រាយាប្រាទ្រាសឥណ្ឌា។
ការបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាបានបំប្រាកឯតទគ្គ-

កម្មជាមួយនឹងគម្រាងបរិយប័ន្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ JAMYojanaដ្រាលមាន
គោលបណំងធនានវូលទ្ធភាពទទលួ- 
បានស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជាគណនី
សន្រាសំ គណនីបញ្ញើការផ្ញើប្រាក់
ឥណទានធនារា៉ាប់រងនិងប្រាក់-
សោធនជាដើម។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីModi
បានប្រាកាសអំពីគម្រាងន្រាះនៅ
ក្នុងការថ្ល្រាងសុន្ទរកថាលើកដំបូង
របស់លោកក្នុងទិវាឯករាជ្រាយជាតិ
កាលពីថ្ង្រាទី១៥ខ្រាសហីឆា្នាំ២០១៤
ហើយគិតត្រាឹមថ្ង្រាទី១ខ្រាមិថុនាឆា្នាំ
២០១៦គណនីធនាគារជាង២២០
លានត្រាូវបានបើកនៅក្រាមគម្រាង
JanDhanដោយមានប្រាក់បញ្ញើ
ជាង៧លានដុលា្លារ។
យោងតាមGuinnessWorld

Recordsបានឲ្រាយដឹងថា៖«គណនី

ធនាគារភាគច្រាើនបំផុតត្រាូវបានបើក
ក្នងុរយៈព្រាល១សបា្តាហ៍ដ្រាលជាផ្ន្រាក
មយួន្រាយទុ្ធនាការបរិយបន័្នហរិញ្ញវត្ថុ
គឺ១៨០៩៦១៣០គណនីហើយ
ត្រាូវបានសម្រាចដោយនាយកដា្ឋាន
ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុន្រារដា្ឋាភិបាល
ឥណ្ឌាគិតចាប់ពីថ្ង្រាទី២៣-២៩
ខ្រាសីហឆា្នាំ២០១៤។
ខណៈដ្រាលប្រាទ្រាសឥណ្ឌាកំពុង

ប្រាយុទ្ធប្រាឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ រដា្ឋា-
ភបិាលបានពង្រាងឹគម្រាងPradhan
Mantri GaribKalyanYojana
កាលពីខ្រាម្រាសាឧសភានិងមិថុនា
ដោយមានទឹកប្រាក់ចំនួន៤,២ពាន់
លានដុលា្លារត្រាូវបានផ្ទ្រារទៅក្នុង
គណនីក្រាមគម្រាង JanDhan
របស់គ្រាួសារក្រាីក្រាចំនួន២០០លាន
គ្រាួសារ។
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ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-ឥណ្ឌាមាន
ស្ទើរត្រាគ្រាប់ផ្ន្រាកចាប់តំាងពីការចាប់-
ផ្តើមគ្រាសិ្គសករាជដំបូងឬប្រាហ្រាលជា
អាចមុននោះទៀតនៅព្រាលដ្រាល
ឥទ្ធពិល និងវប្រាបធម៌សាសនាហិណ្ឌូ
និងពុទ្ធសាសនាចូលមកកម្ពជុា និង
តំបន់អាសីុអាគ្ន្រាយ៍។
បនា្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្ម្រារក្រាហម

ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាគឺជាប្រាទ្រាសដំបូងគ្រា
ដ្រាលបានទទួលសា្គាល់រដា្ឋាភិបាលថ្មី
និងបានបើកសា្ថានទូតរបស់ខ្លនួឡើង
វិញនៅក្នុងឆា្នាំ១៩៨១។នៅក្នុង
ដំណក់កាលក្រាយរបបខ្ម្រារក្រាហម
ភា្លាមៗចាប់ពីឆា្នាំ១៩៧៩-៩១ប្រាទ្រាស
ឥណ្ឌាបានជួយដល់រដា្ឋាភិបាលក្នងុ
ការកសាងសមត្ថភាពន្រាការដឹកនំា
របស់ខ្លនួ។
ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាក៏បានឆ្លើយតបទៅ

នឹងការអំពាវនាវរបស់រដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាក្នងុឆា្នាំ១៩៨៦ឲ្រាយបញ្ជនូក្រាមុ
អ្នកជំនាញមកពីភា្នាក់ងារArchaeo-
logicalSurveyofIndiaដើម្រាបីជួយ
ជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្រាបីល្រាបាញ
ដ្រាលត្រាូវបានសាងសង់ឡើងក្នុង
ចនោ្លាះសតវត្រាសរ៍ទី១២ និង១៤ 
ផងដ្រារ។
មានកិច្ចសហប្រាតិបត្តកិារជាច្រាើន

សម្រាប់ឥណ្ឌានៅកម្ពជុាដ្រាលត្រាវូបាន
ទ្រាទ្រាង់ដោយទំនាក់ទំនងជាទៀងទាត់
រវាងម្រាដឹកនំានយោបាយក្នុងនោះ
មានការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្រាសនកិច្ច

ទ្វ្រាភាគីការផ្តល់ជំនួយកសាងសមត្ថ-
ភាពការផ្លាស់ប្តរូវប្រាបធម៌និងកម្ចសីម្រាប-
ទានសម្រាប់គម្រាងអភិវឌ្រាឍន៍ក៏ដូចជា
កិច្ចការសា្តារឡើងវិញ និងអភិរក្រាសប្រា-
សាទបុរាណនៅកម្ពជុា។
នៅក្នងុបរិបទន្រាគោលនយោបាយ

ធ្វើសកម្មភាពឆ្ពោះទៅទិសខងកើត
(ActEast)របស់ឥណ្ឌានិងអាសា៊ាន
ប្រាទ្រាសកម្ពជុាគឺជាអន្តរការីដ៏សំខន់
និងជាដ្រាគូដ៏ល្អ។បច្ចបុ្រាបន្នគ្រាបានឃើញ
ការពង្រាីកកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុង
វិស័យជាច្រាើនដូចជាការកសាងសមត្ថ-
ភាពការអភិវឌ្រាឍធនធនមនុស្រាស និង
ការពង្រាីកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង
គម្រាងហ្រាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រាង
សន្តសុិខសង្គមនិងការកសាងសមត្ថ-
ភាពក្នងុវិស័យការពារជាតិ។
តួល្រាខពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ

បានផ្លាស់ប្តរូជាវិជ្ជមានក្នងុរយៈព្រាល
បុ៉នា្មានឆា្នាំចុងក្រាយន្រាះ។ឥណ្ឌាបាន
នំាច្រាញទំនិញមានតម្ល្រា១៧៨,២៤
លានដុលា្លារមកកាន់ប្រាទ្រាសកម្ពជុាគឺ
កើនឡើង៤៨,១៩%ក្នងុឆា្នាំ២០១៨
ខណៈការនំាចូលពីកម្ពជុាមានតម្ល្រា
៤៨,៤៥លានដុលា្លារ គឺកើនឡើង
០,៩០%ក្នងុឆា្នាំដដ្រាល។ពាណិជ្ជកម្ម
សរុបសម្រាចបាន២២៦,៦៩លាន
ដុលា្លារក្នុងឆា្នាំ២០១៨កើនឡើង
៣៤,៦៩%ធៀបនឹងឆា្នា២ំ០១៧។
ដើម្រាបីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិ-

ជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រាកី្រាសួងពាណិជ្ជកម្មនិង
ឧស្រាសាហកម្មនិងអាកាសចរណ៍សីុវិល
ឥណ្ឌាលោកSureshPrabhu
បានមកបំព្រាញទស្រាសនកិច្ចនៅកម្ពជុា
ក្នុងខ្រាឧសភាឆា្នាំ២០១៨ ដើម្រាបី
ចូលរួមក្នងុសន្នសីិទពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌា

(CLMV)នៅក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រាញនិង
បានជួបប្រាជំុជាមួយលោកនាយក
រដ្ឋមន្ត្រាីហុ៊នស្រាន និងរដ្ឋមន្ត្រាកី្រាសួង
ពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមបា៉ាន សូរស័ក្តិ
ស្តពីីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និង
ការតភា្ជាប់។
ឥណ ្ឌានិងកម្ពជុាបានរៀបចំព្រាតឹ្ត-ិ

ការណ៍រួមគា្នានៅកម្ពជុាដូចជាវ្រាទិកា
ជំនួបពាណិជ្ជកម្មលើកទី៥ឥណ្ឌា
កម្ពជុាឡាវមីយ៉ាន់មា៉ានិងវៀតណម
និងកម្មវិធីផ្រាសព្វផ្រាសាយទ្រាសចរណ៍
ឥណ្ឌានៅកម្ពជុា«IncredibleIndia
RoadShow»ក្នងុខ្រាឧសភា ឆា្នាំ
២០១៨។
ទន្ទមឹនឹងការរៀបចំព្រាតឹ្តកិារណ៍នានា

នៅកម្ពជុារដា្ឋាភិបាលកម្ពជុានិងប្រាតិភូ
ធុរកិច្ចត្រាវូបានអញ្ជើញទៅបំព្រាញ-
ទស្រាសនកិច្ចនៅប្រាទ្រាសឥណ្ឌាដើម្រាបី
ចូលរួមកិច្ចប្រាជំុAdvantage As-
sam-India’s expressway to 
Aseanនៅខ្រាកុម្ភៈឆា្នា២ំ០១៨និង
កិច្ចប្រាជំុFIccI higher educa-
tion Summit ក៏ដូចជាព្រាតឹ្តកិារណ៍
និងពិព័រណ៍ផ្រាស្រាងៗជាច្រាើនទៀត។
ក្រាមុហុ៊នឥណ្ឌាវិនិយោគលើវិស័យ

ជាច្រាើននៅកម្ពជុារួមមានក្រាមុហុ៊ន
MescoGold,BajajCambodia
និងSramMramLtd.
រដា្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគ្រាងនឹងបង្កើន

វត្តមានស្រាដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានៅកម្ពជុាឡាវ
មីយ៉ាន់មា៉ានិងវៀតណម។ពាណិជ្ជកម្ម

របស់ឥណ្ឌាជាមួយប្រាទ្រាសទំាង៤
ទទួលបានកំណើនគួរឱ្រាយកត់សមា្គាល់
ក្នងុរយៈព្រាលជាច្រាើនឆា្នាំមកន្រាះ ពី
៤៦០លានដុលា្លារក្នងុឆា្នា២ំ០០០កើន
ដល់៤,៩៧ពាន់លានដុលា្លារក្នងុឆា្នាំ
២០០៤និង១៤,៥ពាន់លានដុលា្លារ
ក្នងុឆា្នាំ២០១៧។
បច្ចបុ្រាបន្នដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគ្រា

ជាមួយកម្ពជុាឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និង
វៀតណមរបស់ប្រាទ្រាសនៅអាសីុខង
ត្រាបួងមួយន្រាះកំពុងពិភាក្រាសាលើសន្ធ-ិ
សញ្ញាវិនិយោគទ្វ្រាភាគីឥណ្ឌា-កម្ពជុា
(India-CambodiaBilateral In-
vestmentTreaty)។
កម្ពជុានិងឥណ្ឌាបានចុះហត្ថល្រាខ

លើកិច្ចព្រាមព្រាៀងស្តីពីកិច្ចសហ-
ប្រាតិបត្តកិារក្នងុវិស័យមួយចំនួនដូចជា
កសិកម្មសហប្រាតិបត្តកិារវិទ្រាយាសាស្ត្រា
និងបច្ច្រាកវិទ្រាយា ការអភិវឌ្រាឍសហ-
គ្រានិភាព និងទ្រាសចរណ៍។ ទំនាក់-
ទំនងស្រាដ្ឋកិច្ចរវាងប្រាទ្រាសទំាង២ក៏
ត្រាវូបានសម្រាបសម្រាលួដោយកិច្ច-
សហប្រាតិបត្តិការម្រាគង្គហ្គាំងហ្គា
(Mekong-GangaCooperation)
និងកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មស្រារី
អាសា៊ានឥណ្ឌា។
ខណៈប្រាទ្រាសកម្ពុជា និងឥណ្ឌា

កំពុងឆ្ពោះទៅរកអនាគតរុងរឿង
ជាមួយគា្នាពួកគ្រាក៏រីករាយជាមួយនឹង
ចំណងមិត្តភាពជាប្រាវត្តិសាស្ត្រាដ៏
យូរលង់មកហើយផងដ្រារ៕

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងប្រវត្តសិាស្ត្រដ៏យូរលង់ 

ការពឹងផ្អ្រកលើខ្លនួឯងរបស់ឥណ្ឌាគឺជាជំហរដ៏រឹងមំា

លោកNarendraModiនាយករដ្ឋមន្ត្រឥីណ្ឌា។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រហុ៊ីនស្រននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីNarendraModi។

B

ព័ត៌មានបន្ថ្រមអានតនៅ
www.postkhMer.coM



WORLD

www.postkhmer.com

 តពីទំព័រ ១...លោកដាវីដ
ខនស្ទើអុីន បានថ្លែងនៅក្នុង
សែចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា
ការបញ្ជាទិញបែព័ន្ធមីសុីល
ចម្ងាយមធែយម ដែលតែូវបាន
ផលិតដោយកែុមហ៊ុនអាមែរិក
ឈ្មោះRaytheon Tech-
nologies គឺជា«ការទិញ
បែព័ន្ធមីសុីលការពារជាតិក្នុង
លក្ខណៈទែង់ទែយធំបំផុត
មិនធ្លាប់មនពីមុន» របស់
បែទែសហងុគែីដែលជាសម-

ជិកអង្គការណាតូ ពីបែទែស
អាមែរិក។
លោកបានថ្លែងថាការបញ្ជា

ទញិក្នងុតម្លែទកឹបែក់បែហែល
១ពាន់លានដុលា្លារនោះនឹង
«កែលម្អនងិធ្វើឲែយទាន់សមយ័
ឡើងវិញនូវសមត្ថភាពការពារ
ដែនអាកាសរបស់ហងុគែីនងិ
ដើមែបីផ្លាស់ប្តូរបែព័ន្ធការពារ
ដែនអាកាសសមយ័សហភាព
សូវៀតរបស់ខ្លួនចែញ»។
រដា្ឋាភិបាលរបស់លោកនា-

យករដ្ឋមន្តែី វិកទ័រអូរបាន់
កាលពីពែលកន្លងទៅបាន
កពំងុចណំាយបែក់យ៉ាងចែើន
ទៅលើវិស័យយោធនៅក្នុង
រយៈពែលប៉ុនា្មោនឆ្នាំថ្មីៗ នែះ។
សមមតែផលិតក្នុងសែុក

សរុបរបស់បែទែសហុងគែី
បានចំណាយទៅលើវិស័យ
ការពារជាតិបានកើនឡើង
ចាប់ពី០,៩៥ភាគរយនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ចំនួន
១,២១ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ

២០១៩។
ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្តែីការបរទែស

អាមែរិកលោកម៉ែក៍ ប៉ុមប៉ែអូ
បានចាកចែញពីទីកែុងប៊ុយ-
ដាប៉ែសក្នងុដណំើរទសែសនកចិ្ច
មយួទៅកាន់កែមុបែទែសអរឺ៉បុ
ភាគកណា្តាលនៅសបា្តាហ៍នែះ
ដើមែបីពិភាកែសាអំពីការដាក់-
ពងែយកងកម្លាំងអាមែរិក
ខណៈបែទែសចិន និងរុសែសុី
កំពុងពងែីកឥទ្ធិពលនៅក្នុង
តំបន់នោះ៕AFP/SK

ក្រងុប៉ារសីៈបែធនាធបិតីបារាងំលោក
អែម៉ានុយអែលម៉ាកែុងកាលពីថ្ងែពុធ
បានពែមនបែទែសអុរីង៉់បែឆងំរាល់ការ-
ជែៀតជែកណាមួយនៅក្នុងបែទែស
លបីង់កែយពីការផ្ទុះទែង់ទែយធំកាល-
ពីសបា្តាហ៍មុនដែលបានបង្កឲែយមនវិបត្តិ
នយោបាយមួយនៅក្នុងបែទែសនែះ។
វិមនអែលីហែសែ(Elysee)បានថ្លែងថា

នៅក្នុងកិច្ចពិភាកែសាតាមទូរស័ព្ទជាមួយ
បែធនាធបិតីអុរីង៉់លោកហាសែសាន-រហូានី
លោកម៉ាកែុងបានបញ្ជាក់អំពី«ភាពចាំ-
បាច់សមែប់កែុមបែទែសមហាអំណាច

ទាងំអស់តែវូពែយួបារម្ភដើមែបីបញ្ចៀសការ-
ជែៀតជែកណាមួយពីខាងកែនិងដើមែបី
គាំទែឲែយរដា្ឋាភិបាលមួយចូលជាធរមន
ដែលអាចរៀបចំបែទែសឲែយបានឆប់»។
រដា្ឋាភិបាលលីបង់បានស្ថិតនៅកែម

ការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្តែីហាសែសាន
ឌៀបដែលបានលាលែងពីតំណែងនៅ
សបា្តាហ៍នែះបនា្ទាប់ពីបានប៉នុា្មោនថ្ងែនែការ-
ធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲែយទទលួខសុតែវូជុវំញិ
ការផ្ទុះឃ្លាងំស្តកុសារធតុគមីីនៅកពំង់ផែ
កែុងបែរូតកាលពីសបា្តាហ៍មុនដែលបាន
បំផ្លិចបំផ្លាញអគារលំនៅឋានកែបែរខាង

ជាចែើននៅក្នុងទីកែុងបែរូត។
បែទែសអុរីង៉់មនឥទ្ធពិលយ៉ាងខា្លាងំនៅ

ក្នុងបែទែសលីបង់តាមរយៈកែុមសុីអុីត
ហែបូឡាហ៍ដែលតែូវបានតំណាងឲែយ
អំណាចយ៉ាងខា្លាំងនៅក្នុងការបន្តរដា្ឋា-
ភិបាលនិងមនសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយ
កែុមបែឆំងរបស់បែធនាធិបតីលោក
មីឆែលអាអន។
ការផ្ទុះឃ្លាងំស្តកុសារធតុគីមីកាលពីថ្ងែ

ទី៤ ខែសីហាបានបង្កឲែយមនុសែសចំនួន
១៧១នាក់សា្លាប់ និងជាង៦០០០នាក់
បានរងរបួស៕ AFP/SK

បុរីញូវយ៉កៈ បែសិតពិ-
សែសចិន បានថ្លែងបែប់
កែុមបែឹកែសាសន្តិសុខកាលពីថ្ងែ
ពុធថាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ច-
សហការគឺជាអាវុធដ៏មន
ឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការបែយុទ្ធ-

បែឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ជា-
សកល។
លោកZhangJunតណំាង

អចិនែ្តយ៍ចិនបែចាំនៅអង្គ-
ការសហបែជាជាតិបានថ្លែង
ថាបែទែសជាចែើន ដែលរង

ការប៉ះពាល់ពីជម្លាះ មន
ទំនាក់ទំនងខែសាយបំផុតនៅ
ក្នុងការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺរាត-
តែបាតនែះ។ ការជួយឲែយពួកគែ
បង្កើតបានខែសែការពាររឹងមំ
មយួគមឺនសារៈសខំាន់ណាស់
ដើមែបីធនាឲែយទទួលបានជ័យ-
ជម្នះលើជំងឺរាតតែបាត និង
បង្កើនការកសាងសន្តិសុខ។
លោក បានថ្លែងបែប់ការ-

ជជែកដែញដោលជាចំហមួយ
របស់កែុមបែឹកែសាសន្តិសុខអំពី
ជំងឺឆ្លងរាតតែបាតនិងឧបសគ្គ-
នានានែការធនាឲែយសន្តិភាព
ថាបែទែសចិនបានអំពាវនាវ
ដល់ភាគីនែជម្លាះទាងំអស់ឲែយ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវ
របស់លោកអគ្គលែខាធិការ
អង្គការសហបែជាជាតិសុំឲែយ

មនបទឈប់បាញ់សកល១
ឲែយឆប់កាន់តែអាចធ្វើទៅបាន
ទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគែចុះ
និងធ្វើការរួមគា្នា ដើមែបីបែយុទ្ធ-
បែឆំងជំងឺកូវីដ១៩។
លោកZhangបានអំពាវ-

នាវសុំឲែយមនការគាំទែដល់
កិច្ចបែឹងបែងរបស់អង្គការ
សហបែជាជាតិ និងអង្គការ-
សុខភាពពិភពលោកដើមែបី
ពងែឹងគោលនយោបាយ
សមែបសមែួល នៅក្នុងចំ-
ណោមបែទែសជាចែើននិង
ផ្តល់ធនធនដល់បែទែស
ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយ-
ជម្លាះដើមែបីជួយពួកគែដោះ-
សែយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
លោកZhangបានថ្លែងថា

បែទែសចិនបានសរសើរនិង

ផ្តល់ជំនួយដល់បណា្តាបែទែស
ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចបែតិបត្តិ-
ការរកែសាសន្តិភាពរបស់អង្គការ
សហបែជាជាតិ។បែទែសនែះ
គំាទែដល់គណៈកម្មការកសាង
សន្តភិាពក្នងុការផ្តល់ការឆ្លើយ-
តបនងិកម្មវធិីកសាងឡើងវញិ
សមែប់បែទែសជាចែើន និង
បង្កើនមូលនិធិកសាងសន្តិ-
ភាពដើមែបីផ្តល់អាទិភាពដល់
គមែងនានារបស់ខ្លួន និង
ធនធនសមែប់គោលបំណង
មួយនែះ។

លោកបានថ្លែងថា ទណ្ឌ-
កម្មជាឯកតោភាគីកំពុងធ្វើ
ឲែយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់
សមត្ថភាពរបស់បណា្តាបែទែស
ជាគោលដៅក្នុងការឆ្លើយតប
ទៅនឹងជំងឺរាតតែបាតនិងការ-
ពារជីវិតមនុសែស ដោយបានធ្វើ
ឲែយជនសុីវិលស្លូតតែង់កា្លាយជា
ជនរងគែះធំបំផុត។
«ជាថ្មីម្តងទៀតយើងជំរុញ

ឲែយបែទែសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ទទួលសា្គាល់ផលវិបាកផ្នែក
មនុសែសធម៌»៕Xinhua/PSA

លោកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងក្នងុសន្និសីទកាស្រតនៅស្រតវិមាន។រូបAFP

យុវជនលីបង់មា្នាក់ឱបលោកមា៉ាក្រងុក្នងុដំណើរទស្រសនកិច្ច១នៅលីបង់។AFP

លោកប្រសិតពិស្រសZhangJunថ្ល្រងក្នងុសន្នសីិទនៅក្រងុប៉្រកំាង។ AFP

ប្រជាជនចូលមើលពិព័រណ៍សិល្របៈអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩។ AFP

ប្រទ្រសហុងគ្រចុីះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធពីអាម្ររិកក្នងុតម្ល្រ១ពាន់លាន...

លោកម៉ក្រុងព្រមនប្រឆំាងអីុរ៉ង់មិនឲ្រយជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចក រផ្ទ្រក្នុងប្រទ្រសលីបង់

ចិនអំពាវនាវឲ្រយមនសាមគ្គភីាពនិងកិច្ច-
សហករប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩ជាសកល



ក្រងុប៊្ររឡំាង : សភុាសតិពោលថា
លយុចេះនយិាយដេលចង់សដំៅលើ
អ្នកមានលុយអាចជួលខ្មោចកិនមេសៅ
ឲេយតេពេលនេះលុយក៏មានក្លនិដេរ។
អាគីជាឆ្កេShepherdបេលហេស៊កិ

អាយុ៩ឆ្នាំបេចំាការនៅអាកាសយាន-
ដ្ឋានអន្ដរជាតិកេុងែ្រហ្វងឃើតក្ន៊ង
អាល្លឺម៉ង់បានហិតឃើញលុយរាប់-
សិបមុឺនដុល្លារពីអ្នកដំណើរប៉ុន្មោន
នក់ក្ន៊ងរយៈពេលតេប៉ុន្មោនថ្ងេ។
ចន្លាះចុងខេមិថុននិងដើមខេ

កក្កដអាគីចាប់បានអ្នកដណំើរ១២
នក់ផ្ទ៊កលុយសុទ្ធជាង២៩មុឺន
ដុល្លារ។នេះបើយោងតាមការិយា-
ល័យគយនៅអាកាសយានដ្ឋាន។

ក្នង៊ឧបេបត្ដហិេតុមយួអាគីចេមុះទពិ្វ
បានហិតឃើញលុយជិត៥២០០០
អឺរ៉ូក្ន៊ងកាបូបសៀតចង្កេះអ្នកដំណើរ
មា្នាក់។កេដសបេក់ផេសេងទៀតតេូវ
បានរកឃើញក្ន៊ងកាបូបដេកាបូប
ស្ពាយលើស្មោនិងក្ន៊ងអាវធំ។
អ្នកសេីអុីសបេលហ្គីលមេនជា

អ្នកនំពាកេយការិយាល័យគយនិយាយ
ថា៖«ជាមយួអានភុាពចេមុះទពិ្វរបស់
ឆ្កេ១កេបាលនេះអាគី ជួយកិច្ចការ
បុគ្គលិកគយក្ន៊ងការបេយុទ្ធបេឆំង
នឹងការគេចពន្ធការលងលុយកខ្វក់
និងអំពើភេរវកម្មអន្ដរជាតិ»។
អ្នកដំណើរទាំង១២នក់អាច

បេឈមនឹងការផាកពិន័យ។អ្នកធ្វើ

ដំណើរចេញឬចូលតំបន់អឺរ៉ុបតេូវ
បេកាសចំនួនលុយសុទ្ធដេលមាន
តម្លេចាប់ពី១០០០អឺរ៉ូឡើង។
ក្នង៊ឆ្នាំ២០១៩មន្ដេីគយក្នង៊ទកីេងុ

ែ្រហ្វងឃើត ចាប់អ្នកដំណើរស្ពាយ
លុយសុទ្ធ២៣,៦លនអឺរូ៉ដោយមិន
បេកាសសច់បេក់។ឆ្កេហិតក្លនិរបស់
អាល្លម៉ឺង់ ក៏មានបេសកកម្មបេយុទ្ធ-
បេឆំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាផងដេរ។
កេមុសេវជេវរកឃើញថាសមា្លាញ់

ជើង៤នេះអាចរកមេរោគកូវីដ១៩
លើសណំាកមនសុេសដោយអាចថាន
ពេលអនគតពកួវាអាចតេវូបានដក់
ពងេយតាមចេកចេញ-ចូលឬពេឹត្ដិ-
ការណ៍កីឡានន៕AFP/HR

www.postkhmer.com

ប៉ាន់  រិទ្ធា 

ភ្នពំ្រញៈ    នពេលថ្មីៗ នេះសេប់តេ
បង្កើតការភា្ញាក់ផ្អើលដ៏រន្ធត់ចិត្តខ្លាំង
ចំពោះតារាចមេៀងសេីពហុជំនញ-
ទាំងបេពេណីនិងសម័យ អ្នកនង
ខត់សុឃីមដោយបង្ហើបរឿងចាញ់-
បោកគេក្ន៊ងមុខរបររកសុីតេឹមពេល
១ឆ្នាសំោះតេវូគេបោកអស់បេក់ដ៏
ចេើនសន្ធឹកដល់ចំនួន៧៩មុឺន
ដុល្លារឯណោះខណៈទុក្ខធំទី១
លោកឪពកុជា ទសីេឡាញ់ជាអ្នក-
មា នគុណទើបតេចេកឋានមិន-
ទាន់បានប៉ុន្មោនខេមុននះ។

នេះបើតាមសរយា៉ាងខ្លី
បង្ហោះតាមហ្វេសប៊ុក-
របស់តារាចមេៀងសេី
លេបីទាំងបេពេណី-
និងសម័យឬតារា-
ចមេៀងតេកូល-
ខត់គឺអ្នកនង
ខត់សុឃីមបាន

សរសេរថា៖«១ឆ្នាំ$
៧៩មុឺនសុីផុយ»និង-

សរមួយទៀតថា៖ «យើង
ល្ងង់បានគេបោកយើងបានសទុ្ធ-
តេជា មេរៀននៅក្ន៊ងសង្គមនេះ
ពេលដងឹខ្លនួគសឺងឹតេជវីតិក៏លេង
ចង់រស់»។
មួយរំពេចក៏មានអ្នកចូលរួម-

សម្តេងការសោកស្តាយដល់តារា-
ចមេៀងសេីពហុជំនញអ្នកនង
ខត់សុឃីមជាហូរហេខណៈក៏
មានអ្នកសរួនំចង់ដងឹហេតុផល

ផងដេរថា៖«តើអ្នកនងខត់សុឃីម-
រកសុីរបរអ្វីដេរបានជាតេូវចាញ់បោកគេ
អស់បេក់ចេើនម្លងឹគចឺនំនួ$៧៩មុនឺ?
បេហេលជាមុខរបររកសុីផ្នេកអចលន-
ទេពេយទេដឹង?»។
តេអ្នកនងខត់សុឃីមក៏បានបេប់

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយសុំមិនបរិយាយរឿង-
រា៉ាវឲេយចំៗពាក់ព័ន្ធនឹងការខតបង់បេក់
យា៉ាងចេើនសន្ធឹកនិងចាត់ទុកជាការ-
រងគេះផ្ទនួៗនះដូច្នេះវិញថា៖«ន ងខ្ញ៊ំ
សុំចិត្តបងមិនបរិយាយរឿងនះថាជា
រឿងខតបង់ដោយសរអ្វីចំៗនះទេ។
តេនងខ្ញ៊ំក៏មិនលក់លៀមចំពោះរឿង-
នេះដេរគឺថាជាការចាញ់បោកគេក្នង៊របរ
រកសុី១តេប៉ុណោ្ណោះ។តេនងខ្ញ៊ំ នឹង

ចាត់ទុកបទពិសោធនេះជាមេរៀនជីវិត
១សមេប់ខ្លួនឯងនិងចង់ចេករំលេក
ដល់បងប្អនូខ្មេរយើងទាងំអស់ផងដេរថា
មនិថាស្ថតិនៅក្នង៊កមេតិរកសុីបេបណា-
ទេបេសិនបើមានការចូលរួមគ្នានះគឺ
មិនតេូវទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកនះឡើយ
ដូចជារូបនងខ្ញ៊ំសេប់អ៊ីចឹងមកពីការ-
ទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកទើបរងគេះដូចជា
ពេលនេះអ៊ីចឹង»។
យា៉ាងណាតារាចមេៀងសេីដេលមាន

មុខរបរចេើនកេពីសិលេបៈដូចជាបើក-
សមា្អាងការសេវាកម្មជួលកេុមតនេ្តីទាំង
សម័យនិងតនេ្តីបេពេណីមានផ្ទះជួល-
និងចុងកេយដក់ហ៊ុនរកសុីពុះដីឡូត៍
លក់នះអ្នកនងខត់សុឃីមហាក់

មិនមានការបាត់ស្ល៊តឬរាងចាលខ្លាច
នឹងការងារបេកបអាជីវកម្មដើមេបីទេទេង់
គេសួរខ្លនួឡើយបើតាមស្តាប់សម្តីរៀប-
រាប់នះ។ដោយអ្នកនងខត់សុឃីម
បានបង្ហើបថា៖«នងខ្ញ៊ំនៅមានសងេឃឹម
ជានចិ្ចសមេប់ការបេកបរបរចញិ្ចមឹជវីតិ
ទៅថ្ងេមុខនងខ្ញ៊ំមិនរាថយឡើយអស់-
ប៉ណុ្ណេះទៅ ក៏នងខ្ញ៊ំអាចបេើជំនញនងិ
ចំណេះដេលខ្លួនមានទៅបេកបរបរ-
ចិញ្ចឹមជីវិតវិញបានដេរបេការសំខន់
ដរាបណាយើងនៅមានជវីតិគឺយើងនៅ
មានសងេឃឹម»។
មុននេះបន្តិចអ្នកនងខត់សុឃីម

បានជបួទកុ្ខដ៏កេៀមកេំមយួរចួមកហើយ
គឺបាត់បង់លោកឪពកុជាទីសេឡាញ់នងិ
ជាអ្នកមានគុណបានបណ្តុះបណា្តាល
ជំនញសិលេបៈជាដើមទុនរកបេក់ និង
បង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេបីពេញបេទេសគឺ
លោកលវខត់តេូវជាឪពុកបានទទួល
មរណភាពក្ន៊ងជន្មោយុ៦៧ឆ្នាំដោយ-
សររោគពាធកាលពីពេឹកថ្ងេទី២២ខេ
មិថុនឆ្នាំ២០២០កន្លងមក។
ជារឿយៗតារាចមេៀងសេីដេលលេបី

ទាំងផ្នេកបេពេណីនិងសម័យសមេបូរ
ទេពកោសលេយអ្នកនងខត់សុឃីម-
តេងមានការឈឺឆ្អាលនឹងបញ្ហោសង្គម
នងិចលូរមួជយួតាមលទ្ធភាពដេរដចូជា
ជួយសេ្តីមេមា៉ាយវ័យក្មេងដេលហា៊ានខ្ចី-
បេក់គេដើមេបីយកទញិរុមឺក៉កង៣់ឥណា្ឌា
រត់រកបេក់ចិញ្ចឹមកូនផងនិងបង់រំលស់
ផងនិងបេកាសជួយកុមារា២នក់បង-
ប្អូនដេលតេូវឪពុកមា្តាយបំបរបង់ចោល
បណោ្តាយឲេយរស់នៅតាមសមា្មោអាជីវោ-
ដូចចករសត់អណ្តេតកណា្តាលបឹង៕

ឆ្ក្រ ធ្វើ ការហិតក្លនិ ក្នងុ សម្ភារ អ្នកដំណើរ នៅ អាកាសយានដ្ឋាន អាល្លម៉ឺង់ ។ រូបថតAFP

ខាត់ សុឃីម  បង្ហោះ សាររឿង រក សីុ  ចាញ់បោកគ្រដល់$ ៧៩មឺុន ត្រ  ១ឆ្នា ំ។ហ្វេសប៊ុក

សម្លាញ់ជើង៤នៅអាកាសយានដ្ឋានអាល្លម៉ឺង់ហិតឃើញលុយសុទ្ធលើសកំណត់

ខាត់សុឃីមរំឭកពីរឿងខ្លនួបង់ប្រាក់$៧៩មឺុនរកសុី
ចាញ់បោកគ្រាជាម្រារៀនជីវិតបង្រាៀនមនុស្រាសកំុទុកចិត្តគ្រា
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ថ្ងៃ  ១០រោច ខៃ សៃពណ៍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៤ ខៃសីហា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ជា ល្អ ប៉ុន្មាន ទៃ   បញ្ហា -  
ស្នៃហា        គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ        យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ   ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់កា រ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត ់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ     សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព       ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា       មា ន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទីនន វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
មិន    សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស ។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ  
ពី     ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា   គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ    ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ- 
ការ    បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល   
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នន     តៃង - 
ត   ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ   វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក    ៏       មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច     ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន         នន វញិ អាចនងឹខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន         ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ- 
ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប  ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រឯី- 

ការ   នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា  អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន   នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន   ភា ព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប  ់   ច តិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព              ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព             រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ-  
លាភ             សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទី គបច់តិ្ត។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ - 

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
នៅ ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង -   

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មិនគួរ- 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  បៃសើរ។     

ហ្មបាញ់ទឹកងូត ឲៃយដំរី នៅ ជំរំ Pinnawala Elephant Orphanage បៃទៃសសៃលីង្កា។ រូបថត AFP

កូរូ៉ណាជួយកាត់បន្ថយជម្លោះបង្ហរូឈាម
មួយគ្រារវាងមនុស្រាសនិងដំរីនៅស្រាលីង្កា

កៃងុកឡូុបំ ូ: កៃមុ អ្នក អភរិកៃស 
បាន ឲៃយ ដឹងថា ការ បិទ បៃទៃស 
បំណងទប់ ស្កាត់ វីរុស កូរ៉ូណ 
របស់ សៃីលងា្កា  បាន ជួយ កាត់- 
បន្ថយ អតៃ ស្លាប់ ដៃល កើត ពី 
ការ វាយ បៃហារ គ្នា រវាង មនុសៃស 
និង សត្វដំរី ។ 

កំណត់ តៃ ដំរី  ៤០៥កៃបាល 
តៃូវបាន សមា្លាប់ ដោយ មនុសៃស 
ក្នុង  បៃទៃស នៃះ កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
ដោយ បាន កើន ឡើង បៃមាណ 
៣៦០ ករណី ពី ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 
មនុសៃស សរុប ១២១ នក់ តៃូវ 
បាន  ដំរី សមា្លាប់    កើន   ៩៦ ករណី  
ពី ឆ្នា ំកន្លង ។ នៃះ បើ យោងតាម 
ទិន្នន័យ ពីរដា្ឋាភិបាល ។ 

ថ្លៃង នៅ មុន ទិវា ដំរី ពិភពលោក  
នៅ ថ្ងៃពុធ ចាយា៉ាន់ថា ចាយ៉ៃវា៉ា-
ឌៃន ជា អ្នក ជំនញ ជាន់ ខ្ពស់ 
ផ្នៃក ដំរី   និយាយ ថា ៖ « យើង 
អាច និយាយ ថា ទំនស់ រវាង 
មនុសៃស និង ដំរី បាន ធូរ សៃល 
បន្ដិច អំឡុង ពៃល ដាក់ បមៃម 
គោចរ នៃះ ។ ប៉ុន្ដៃ វាគៃន់តៃ 
មួយ គៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ កសិករ នឹង 
ចាប ់ផ្ដើម ការពារ ដណំ ំ ខ្លនួ  នងិ 
នៅតៃ បន្ដ បៃហារ ដំរី »។ 

ដរំ ីដៃលតៃវូបាន សមា្លាប ់ភាគ 
ចៃើន រង នូវការ បាញ់ បៃហារ  ឬ 
សុី ថា្នាំ បំពុល របស់ បៃជា កសិករ 
ដៃល ពៃយាយាម លកុ លយុ ដៃនដ ី
របស់  ពួកគៃ។ 

ដំរីតៃូវបាន ចាត់ ទុក  ជា សត្វ 
ពិសិដ្ឋ ក្នងុ ដៃ នកោះ ដៃល បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  បៃណិប័តន៍ ពៃះ ពុទ្ធ- 
សសន ភាគ ចៃើន  និង រមៃង 
តៃូវ  បាន ការពារ  តៃ ការ កាត់- 
ទោស  ក៏ កមៃ តៃូវបាន ធ្វើ ដៃរ ។ 

មនសុៃស ភាគ ចៃើន តៃវូបាន ដរំ ី
សមា្លាប់ ដោយសរ ជមៃក ធម្ម-
ជាតិ  កាន់តៃ រួម តូច  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
ពួកវា តៃច់ចរ តាម ភូមិ ឋាន 

របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ដើមៃបី ស្វៃង 
រក ចំណី ។ 

ស៊ូមីត ភីឡាភីទីយា៉ា ជា អ្នក 
អភិរកៃស និង អគ្គ នយនៃ អគ្គ-
នយកកដា្ឋានសត្វពៃ  របស់ 
រដា្ឋាភិបាល  បាន បា៉ាន់ បៃមាណ 
ថា ចំនួន ដំរ ីស្លាប់ បាន ថយ ចុះ  
៤០  ភាគរយ អំឡុង ពៃល រឹត- 
បន្ដឹង ដោយសរ កូរ៉ូណ  ដៃល 
ចាប់ ផ្ដើម តាំងពី ខៃ មីន  និង 
បញ្ចប់ នៅ ចុង ខៃ មិថុន ។ 

  ភីឡាភីទីយា៉ា បាន និយាយ 
ថា ជាមធៃយមដំរី២៤០កៃបាល 
តៃូវ បាន  សមា្លាប់ រៀង រាល់ ឆ្នាំ 
ចន្លាះ ឆ្នាំ ២០១០ និ ង ឆ្នាំ 
២០១៧ ហើយ អតៃ នៃះ បាន 

កើន ឡើង ជាប់ រហូត ។ 
លោក ឲៃយដឹងថា ៖ « ដំរីអាសុី 

តៃូវ បាន ចាត់ ទុក ជា សត្វ កមៃ ។ 
ដចូ្នៃះ យើង មនិ អាច ឲៃយ បាត ់បង ់
ពួកវា បន្ថៃម ទៀត ទៃ »។ 

យោងតាម ជំរឿន ចុង កៃយ  
ចំនួន ដំរី សៃីលងា្កា បាន ថយ ចុះ 
មកតៃមឹបៃមាណ ៧ពាន ់កៃបាល 
ដៃល ធ្លាក់  ពីចំនួន ១២ ០០០ 
កៃបាល  កាល ព ីដើម ទសវតៃសរ ៍ឆ្នា ំ
១៩៩០ ។ លោក ភឡីាភទីយីា៉ា 
បាន បន្ដថា កៃមុ ជនំញ ថ្ម ីដៃល 
បង្កើត ឡើង ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ទំនស់ រវាង មនុសៃស និង ដំរី នឹង 
កោះ បៃជុំ លើក ដំបូង នៅ ទិវា ដំរី 
ពិភព លោក ៕ AFP/HR

ឆ្នា២ំ០១៩ មនុសៃ ស ១២១នាក់ តៃវូបាន ដំរីសម្លាប់។ រូបថត AFP

ជាមធៃយម ដំរី ២៤០ កៃបាលតៃវូបាន សម្លាប់  រៀង រាល់ឆ្នា ំ។ រូបថត AFP



លីសបោន: ក្រោយ បរា ជ័យ  
ជា ច្រោើន ឆ្នា ំក្នងុ ការ បង្ហាញ មខុ- 
មាត់ របស់ ខ្លួន នៅ អឺរ៉ុប ក្រោុម  
Paris Saint-Germain 
(PSG) កំពុង ស្ថិត ក្នុង រង្វង់ 
៩០នាទី ក្នុង ការ មាន ឱកាស 
បង្ហាញ ខ្លួន  នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រោ័ត្រោ 
ន្រោក្រោប ខ័ណ្ឌ Champions 
League ដោយសារ  ដណ្ដើម 
បាន ជយ័ ជម្នះ ដ ៏មនិ គរួ ឲ្រោយ ជឿព ី
ក្រោុម   Atalanta កាល ពី ថ្ង្រោ ពុធ 
ខណៈ លទ្ធផល ន្រោះ  បានធ្វើ ឲ្រោយ 
គ្រោូ បង្វឹក លោក Thomas 
Tuchel ឥឡូវ ដឹង ហើយ ថា 
គ្រោប់ យ៉ាង  នឹង អាច កើត មាន 
ចំពោះ ក្រោុម របស់ លោក ។

ក្រោមុ  PSG កពំងុ ស្ថតិ នៅ លើ 
មាត់ ជ្រោះ ន្រោ ការ ខក ចិត្ត ជាថ្មី 
ម្ដង ទៀត ក្នុង  ការ ខ្ទាត ច្រោញ ពី  
Champions League  ន្រោះ 
ដោយសារ ក្រោុមអ្នក មាន ទៅ ពី 
បារាងំ  ត្រោវូ បានក្រោមុ Atalanta 
នាំ មុខ ១- ០ រហូត ដល់នាទីទី 
៨៩-៩០ ក្នុងការប្រោកួតនៅ 
ក្រោុង លីស បោន  ប្រោទ្រោស ព័រ- 
ទុយ   ហ្គាល់  ជា កន្ល្រោង សម្រោប់ 
រៀបចំ  ការ ប្រោកួត ដំណាក់     កាល 
ចុង ក្រោយ ន្រោ ក្រោប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
របស់ អឺរ៉ុបឡើង  វិញ ក្រោយ 
ផ្អាក យ៉ាង យូរ ដោយសារ ការ- 
រីក រាល ដាល ន្រោ វីរុស កូរ៉ូណា ។

ត្រោ គួរ  ឲ្រោយ សា្ដាយ គ្រោប់ បាល់ 
របស ់កឡីាករ Mario Pasalic 
នៅ នាទីទី ២៧ ដ្រោល ជួយ ឲ្រោយ 
ក្រោុម ទៅ ពី អីុតាលី នាំ មុខ នោះ 

ត្រោូវ  លុប ចោល ដោយ កីឡាករ   
Marquinhos ដ្រោល ជួយ ឲ្រោយ 
ក្រោុម PSG  តាម ស្មើ នៅ ដង្ហើម 
ចុង ក្រោយ ហើយ បនា្ទាប់ មក 
នាទីទី ៣ នៅក្នុង ម៉ាង បន្ថ្រោម 
បង្គ្រោប  ់                ខ្រោស្រោ ប្រោយទុ្ធឆ្នើម Kylian 
Mbappe  មាន ឱកាស បញ្ជូន 
បាល់ទៅ កីឡាករ បម្រោុង Eric 
Choupo-Moting ស៊ុតទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី  ជួយ ឲ្រោយ ក្រោុម ឈ្នះ 
ទាំង មិន គួរ ឲ្រោយ ជឿ ។

ក្រោយ ពី ដឹក នាំ ក្រោុម ឡើង 
ទៅ វគ្គ ១/២ ជាលើក ដំបូង   
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩៥ គ្រោូបង្វឹក 
លោក  Tuchel  បាននិយយ 
ថា ៖ « គ្រោប់ បាល់ កើត ឡើង 
យឺត ណាស់ ត្រោ យើង ស័ក្ដិ សម 
បាន ជយ័ ជម្នះ ។ យើង មនិ បោះ- 
បង ់ជនំឿ ចតិ្ត ឬ  ការ វាយ សម្រោកុ 

ឡើយ។ កីឡាករ ដ្រោល ប្ដូរ ចូល 
មាន ឥទ្ធិពលធំធ្រោង ណាស់។ 
យើង  សម ទទលួ បាន លទ្ធផល 
ន្រោះ ។ យើង បាន ល្រោង ដោយ 
សមត្ថ ភាព  របស ់ក្រោមុ ពតិ ៗ  មនិ  
ពឹង សំណាង ត្រោ ម្រោយ៉ាង ទ្រោ » ។   

ទំហំ ទឹក ប្រោក់  ដ្រោល ដាក់ 
បញ្ចូល ទៅ ក្នុង ក្រោុម ជើង ឯក 
លីក កំពូល របស់ បារាំង ដោយ 
មា្ចាស់ ក្លិប បាន បង្កើន សមា្ពាធ 
កាន់ ត្រោ ខ្លាំង លើ ក្រោុម PSG ក្នុង 
ការ ផ្ដល ់ផលតប មក វញិ ហើយ 
បើចាញ ់ក្រោមុ Atalanta នងឹ នា ំ
ឲ្រោយ មាន ការ រិះ គន់ កាន់ ត្រោ ខ្លាំង 
ចំពោះក្លិប ដ្រោល មាន  កំណត់- 
ត្រោ ក្នុង ប្រោកួត ប្រោប ន្រោះ  មិន ល្អ 
ទាល់ ត្រោ សោះ ។ 

អ្វី ដ្រោល សំខន់ នោះ គឺ បើ 
បរាជយ័ ក្រោម ថ្វ ីជើង របស ់ក្រោមុ 

មយួដ្រោល ការ ចណំាយ  សម្រោប ់ 
កីឡាករ ក្នុង ក្រោុម ទាំង មូល ត្រោូវ 
បាន គ្រោ ជឿ ថា ស្មើ នឹង ប្រោក់ ខ្រោ 
របស់ កីឡាករ   Neymar ១ ឆ្នាំ 
($ ៤២,៥លាន) នោះ ជា រឿង 
អាមា៉ាស់ ខ្លាំង ណាស់ ។

ដោយសារ អវត្ត មាន  ក្នងុ ការ- 
ប្រោកតួ  នៅ ក្រោប ខណ័្ឌ កពំលូ អរឺ៉បុ 
ដ៏ សំខន់ ន្រោះ នៅ ២ រដូវកាល 
ចុង ក្រោយ ព្រោះមាន របួស 
នៅ ក្រោងុ លសីបោន នាព្រោលន្រោះ 
កីឡាករ  Neymar ពិត ជា 
អសា្ចារ្រោយ ណាស ់ដោយសារ គ្រោ  គ ឺ
ជាអ្នក បង្កើត ឱកាស ឲ្រោយ មាន 
គ្រោប់ ស្មើ និង រួម ចំណ្រោក យ៉ាង 
សំខន់ ក្នុង ជ័យ ជម្នះ ន្រោះ។ 

យ៉ាង ណា  ក្រោុម PSG បាន 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មុខ ១ ជំហន ធំ 
ហើយ សម្រោប ់ការ ប៉នុ បង៉ ឈ្នះ 
ពាន កពំលូ របស ់អរឺ៉បុ ន្រោះ ក ៏ដចូ- 
ជា សម្រោល ការ រិះ គន់ បាន ខ្លះ 
ត្រោ មិន ម្រោន មាន ន័យ ថា ពួក គ្រោ 
នងឹ សម្រោក បាន ស្រោលួ ក្រោយ 
ឆ្លង ផុត វគ្គ ន្រោះ ឡើយ ព្រោះ នៅ 
វគ្គ ១/២ ដ្រោល ត្រោូវទៅចាំ ជួប គូ 
រវាង ក្រោុម Atletico Madrid 
(អ្រោស្រោប៉ាញ) និង RB Leip-
zig (អាល្លឺម៉ង់) នោះ ពិត ជា 
មិន  ងយ ស្រោួល ប៉ុនា្មានទ្រោ  ជា-
ពិស្រោស ប្រោសិនបើ  ប៉ះ ក្រោុម 
Atletico នោះ រឹត ត្រោ លំបាក 
ខ្លាំងទ្វ្រោដង ដោយសារ  សូម្រោបី- 
ត្រោក្រោុម ជើង ឯក ចាស់ Liver-
pool ក៏ ធ្លាក់ ដោយ សារ ក្រោុម 
ន្រោះ ហើយ ដ្រោរ  ៕ AFP/VN

ថ្ង្រោសុក្រោ ទី១៤ ែខសីហ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នពំេញៈអ្នក ប្រោដាល ់លដំាប ់ខ្លាងំ ១ 
រូប  របស់  ក្លិប ខ្លារខិន មាន រិទ្ធ  ឡុង ជិន 
ដ្រោល ធ្លាប់ ឈ្នះ ខ្រោស្រោ ក្រោវាត់ ចំនួន ២ 
សា្ថាប័ន  ក្នុង ទម្ងន់ ៥៧  និង ៦០ 
គីឡូក្រោមនោះ បានអះអាង ថា រូប គ្រោ 
បាន ប្រោងឹ ប្រោង ហ្វកឹ ហតខ់្លាងំ សម្រោប ់
ការ ទទួល បានឱកាស ប្រោកួត មា៉ារា៉ាតុង 
ដណ្ដើម ប្រោក់ លាន  ន្រោ កម្ម វិធី Mas 
Fight Cambodia នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន នា ថ្ង្រោអាទិត្រោយន្រោះ។

ឡុង ជិន ដ្រោល ទើប រួច ផុតពីការ- 
ពិន័យ របស់ មា្ចាស់ ក្លិប ដើម្រោបី ប្រោកួត 
ជាថ្មី នោះ បាន  មើល ឃើញ ថា រូបគ្រោ 
អាច នឹង យក ឈ្នះ សារឿន ចាន់ 
បើសិនជាចាប់ ឆ្នាត ជួបគ្នា នៅ 
វគ្គជម្រោុះ ៣ទឹក ដើម្រោបី ឡើង ទៅ វគ្គ  ផ្តាច់ - 
ព្រោ័ត្រោ ប៉ុន្ត្រោ វត្តមាន របស់ សុខ សាវិន 
និង ចាន់ ប៊ុនធឿន បាន កា្លាយ ជា 
ឧបសគ្គ ធំ ចំពោះ រូបគ្រោ។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា ជិន ប្ត្រោជា្ញាថា នឹង  ព្រោយយម យក 

ឈ្នះឲ្រោយ បាន ដើម្រោបី អាច ទទួល បាន 
ប្រោក់  រង្វាន់ ៣,៤ លាន រៀល យក ទៅ 
ធ្វើផ្ទះ តចូ មយួ ចៀសផតុពកីារ ជលួ ផ្ទះ 
គ្រោ នៅ។

ឡងុ  ជនិ  បាន  ប្រោប ់ភ្នពំ្រោញ ប៉សុ្តិ៍ ថា៖ 
« ការ ប្រោ កួត លើក ន្រោះ សំខន់ ណាស់  
ដោយ ខ្ញុំ ប្រោឹង ហត់ ដើម្រោបី ប្រោកួត យក 
ឈ្នះ  ដើម្រោបី  ទទួល បាន ប្រោក់ រង្វាន់ 
ចំនួន៣, ៤លាន រៀល  ពី កម្ម វិធី  យក 
ទៅ ធ្វើ ផ្ទះ តូច ១  លើ ដីមាត់បឹង១  
ដ្រោល មា្តាយ បាន ច្រោក ឲ្រោយ  ក្នុង ទំហ៊ំ ៧ 
គុណ ១២ ម៉្រោត្រោ  នៅ ឯ ភូមិ អន្លុង ស្ល្រោង  
ស្រោុក មុខ កំពូល  ខ្រោត្ត កណា្តាល  ដើម្រោបី 
គ្រោច ឲ្រោយ ផុត ពី ការ រស់ នៅ  ផ្ទះ ជួល គ្រោ  គឺ 
លំបាក ជី វភាព ខ្លាំង ណាស់ »។

 ឡុង  ជិន បាន  បន្ត ថា ៖  «ឧបសគ្គ ធំ 
ក្នុង ព្រោល ប្រោ កួតន្រោះ   មាន   សុខ  សាវិន  
និង  ចាន់  ប៊ុនហឿន  គឺ លំបាក ប្រោ កួត   
ព្រោះពួក  គ្រោ ជា ជើង ចាស់  មាន ស្នៀត 
ប្រោ កួត ល្អ  និង មាន ល្រោបិច ខ្ពស់  ចំណ្រោក  
សារឿន  ចាន់ ខ្ញុំ គិត ថា  គ្មាន ឧបសគ្គ 
ធំ នោះ ទ្រោ ។   ទោះ យ៉ាង ណា ខ្ញុំ ប្រោថា្នា  

យក ឈ្នះ ឲ្រោយ បាន  ដោយ មាន ទនំកុ ចតិ្ត 
លើ ខ្លនួ ឯង ៧០ ភាគ រយថា  នងឹ ទទលួ- 
បាន ប្រោក់ រង្វាន់ ន្រោះ  យក មក ធ្វើ ផ្ទះ   
ព្រោះ ខ្ញុំ វ៉្រោ ឈ្នះ ខ្រោស្រោ ក្រោវាត់ ២ ហើយ  មិន 
ទាន ់ទទលួ បាន ក្រោប ខណ័្ឌ  មាន ប្រោក-់ 
ខ្រោ ជា រាជការ  ដូច គ្រោ នោះ ឡើយ » ។ 

  ចំណ្រោក លោក  ស៊ន  អ្រោលីត  គ្រោូ- 
បង្វឹក សុខ សាវិន  និយយ ថា ៖ «ក្នុង 
ចំណោម ៣នាក់ ដ្រោល នឹង ត្រោូវ ប៉ះ  គ្នា 
ន្រោះ  ខ្ញុំ គិត ថា  សារឿន  ចាន់  និង  ចាន់  
ប៊ុន ហឿន  ជា ជើង ចាស់ ដ្រោរ  ត្រោ មាន 
សមត្ថភាព  មិន អាច លើស  សុខ  
សាវិន  ទ្រោ  អ៊ីចឹង  អ្វី ដ្រោល ខ្ញុំ គិត ថា  ជា 
ឧបសគ្គ ធំ  គឺ  ឡុង  ជិន  ទៅ វិញ  ព្រោះ  
ឡុង  ជិន  កមា្លាំង វាយ ថ្រោរ  និងមាន  
ស្នៀត ជង្គង ់ល្អ ។  តាម ខ្ញុ ំព្រោយករ  គ ឺ សខុ  
សាវនិ  នងិ ឡងុ  ជនិ អាចជបួគ្នា នៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ ព្រោ័ត្រោ  ត្រោ ខ្ញុំ សង្រោឃឹម លើ  សុខ  
សាវិន  ត្រោឹម ៦០ ភាគ រយ ទ្រោ» ។ 

សារឿន  ចាន ់ ដ្រោល ត្រោូវ បាន គណៈ- 
កម្មការ ផ្គូ ផ្គង ដាក់ ចូល ជំនួស  តាញ់  
មករា  មាន បញ្ហា ឈ ឺជើង ភា្លាមៗ  កាល 

ពី ម្រោសិល មិញ នោះ គឺ ជា កីឡាករ ធ្លាប់ 
ខ្លាំង  ក្នុង ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូក្រោម  ប៉ុន្ត្រោ 
បច្ចុប្រោបន្ន ធ្លាក់ ចុះ  ដោយ វ័យ កាន់ ត្រោ 
ចាស់ ផង ដ្រោរ  និង បាន ផ្ទ្រោរ មក នៅ ក្លិប 
ជា មួយ លោក  ព្រោជ្រោ  សុផន់  ជា 
បណោ្តាះ អាសន្ន ។

 ព្រោជ្រោ  សុផន់  ជាគ្រោូ បង្វឹក  ប្រោប់  ថា ៖ 
« សារឿន  ចាន់  មក ហត់ ជាប់ បាន ល្អ 

២ សបា្តាហ៍ ហើយ  ប៉ុន្ត្រោ បញ្ហា កមា្លាំង  គឺ 
លំបាក ទប់ ទល់ នឹង កីឡាករ វ័យ ក្ម្រោង 
ណាស់  គ្រោន់ ត្រោ បច្ច្រោកទ្រោស នៅល្អ ។   
ខ្ញុំ គិត ថា ការ ប្រោ កួត ន្រោះ  សារឿន ចាន់ 
អាច គ្រោន់ ត្រោ បង្គ្រោប់ កិច្ច ក៏ថា បាន   
ព្រោះ  ឡុង  ជិន , ចាន់ ប៊ុនហឿន  និង  
សខុ  សាវនិ  កពំងុ ល្អ ណាស ់ ក្នងុ ទម្ងន ់
៦០ គីឡូក្រោម ន្រោះ »៕

បេក្ខភាពទំាង៤នាក់ដេលតេវូបេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើមបេក់លាននៅថោន។សហ ការី

ឡុងជិនប្រាថ្នាឈ្នះប្រាក់លានដើម្រាបីធ្វើផ្ទះតូចមួយផុតពីនៅផ្ទះជួល

Lylesព្រាមទទួលស្គាល់ថ
មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាំងពីក្ម្រាង
ប៉ារសី: អ្នក រត ់ប្រោណាងំ មា្ចាស ់

ជើង ឯក ពិភពលោក Noah 
Lyles បាន ច្រោញ មក និយយ 
ឲ្រោយ ដឹង កាល  ពី ថ្ង្រោ ពុធ ថា ខ្លួន 
មាន បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត តាំង ពី អាយុ 
៨ ឆ្នាំ មក ម្ល្រោ៉ះ ហើយ  បញ្ហា ន្រោះ   
ចាប់ ផ្ដើមធ្ងន់ ឡើង ក្រោយពី  
កើត មាន ការ រាល ដាល ន្រោ វីរុស 
កូរ៉ូណា ការ ពន្រោយរ ព្រោល ការ- 
ប្រោកួត  កីឡា អូឡាំ ពិក និង  មាន 
ចលនា តវា៉ា «Black Lives 
Matter» (ជីវិត ជន ស្រោប្រោក ខ្មា 
ក៏មាន តម្ល្រោ ) ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ អាម្រោរិក 
Lyles ដ្រោល ឈ្នះ ម្រោដាយ មាស 
ក្នុង វិញ្ញាសារត់ បណា្តាក់ ២០០ 
ម៉្រោត្រោ និង ៤x១០០ ម៉្រោត្រោ នា 
ក្រោងុ ដហូ ប្រោទ្រោស កាតា កាល- 
ពី ឆ្នាំ មុន និង ដ្រោល ត្រោូវ បាន គ្រោ 
រំពឹង យ៉ាង ខ្លាំង ថា នឹង មាន 
ជោគ ជ័យ ក្នុង ព្រោឹត្តិការណ៍  នា 
ក្រោុង តូក្រោយូ ប្រោទ្រោស ជប៉ុននោះ 
ប្រោប ់ឲ្រោយ ដងឹ  នៅ ដើម ខ្រោ ន្រោះ ថា 
រូប គ្រោកំពុង ប្រោើ ថា្នាំ ព្រោយបាល   ជំងឺ 
ធ្លាក ់ ទឹក ចិត្ត ។

កីឡាករ វ័យ ២៣ ឆ្នាំ បាន 
និយយ   មុន ព្រោឹត្តិការណ៍ Dia-
mond League ដ្រោល នឹង 
កើត មាន នៅ ប្រោទ្រោស ម៉ូណាកូ 
នា ថ្ង្រោ សកុ្រោ ន្រោះ ថា ៖ « ប្រោហ្រោល 
ជា ខ្ញុំ មាន ជំងឺ ន្រោះ តាំង ពី អាយុ 
៨ ឆ្នាំ ម្ល្រោ៉ះ។ ជីវិត របស់ ខ្ញុំ ជួប 
រឿង រា៉ាវ យ៉ាង ច្រោើន ជាមួយ នឹង 
រូប ភាព ផ្រោស្រោង ៗ  គ្នា ក្នុង ព្រោល- 

វ្រោលា ខុស ៗ  គ្នា ។ ត្រោ ជំងឺ ន្រោះ 
ប្រោហ្រោល ជា កាន់ ត្រោ ធ្ងន់ ទៅ ៗ  
នៅក្នុងខ្រោ ម្រោសា  ដោយសារ 
កើត មាន  បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ ដ្រោល ខ្ញុំ 
មិន ធ្លាប់ ជួប ពី មុន មក » ។ 

កឡីាករ Lyles បាន បន្ត ថា ៖ 
« ខ្ញុំ យល់ ថា វា ជា ប្រោភ្រោទ ព្រោយុះ 
(បញ្ហា) ដ ៏ធ ំដ្រោល ឥត មាន ខ្វះ 
អ្វ ីសោះ ទាងំ  ជងំ ឺកវូដី១៩ ទាងំ 
ការ ពន្រោយរ ព្រោល កីឡា អូឡាំ ពិក  
ដ្រោល អ្នក មើល ទៅ ហក ់ដចូ ជា 
គ្មាន អ្វ ីទ្រោ ត្រោ ប្រោប ់មក មើល តើ 
ខ្ញុ ំត្រោវូ ផ្ដាត លើ បញ្ហាមយួណា ? 
ហើយ ចលនា តវា៉ា  «Black 
Lives Matter» ដ្រោល   ពិត ជា 
បញ្ហាធំ ចុង ក្រោយ  ត្រោូវ ដោះ- 
ស្រោយ យ៉ាង ម៉្រោច » ។

កីឡាករ រត់ ប្រោណាំង របស់ 
សហរដ្ឋ អាម្រោរកិ របូ ន្រោះ ត្រោង ត្រោ  
បង្ហាញ នូវ កាយ វិការ រួសរាយ 
យ៉ាង រស់ រវីក នៅ ពី មុខ កាម្រោរា៉ា 
ដើម្រោបី ជា ការសម្ដ្រោងការ គំទ្រោ 
ដល់ សមិទ្ធ ផល ដ៏ ធំធ្រោង របស់ 
ខ្លួន ត្រោ បានសារ ភាព ថា ខ្លួន 
បាន ឆ្លង កាត់ ព្រោល វ្រោលា ដ៏ ខ្មា- 
ងងឹត ក្នុង ជី វិត ។

កីឡាករ Lyles បាន ប្រោប់ 
ទៀត ថា ៖ « មា្ដាយ របស ់ខ្ញុ ំគតិ ថា 
ដល់ ព្រោល ហើយ  ដ្រោល ខ្ញុំ ចាំ - 
បាច ់ ត្រោូវ ប្រោើ  ថា្នាំ ហើយ ខ្ញុំបាន 
យល់ ព្រោម តាម គត់ ព្រោះ ថា 
វិធី គ្រោប់ យ៉ាង  ដ្រោល ខ្ញុំ ធ្លាប់បាន 
ធ្វើ វាល្រោង មាន ប្រោសិទ្ធ ភាព 
ទៀត ហើយ » ៕ AFP/VN  

PSGឡើងវគ្គ១/២ទាំងប៊ិះធ្លាក់

Neymar(ឆ្វេង)របស់PSGបណ្តើរបល់គេចពីកីឡាករFreuler។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេ ញៈ មហាជនទើបភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបណ្តុំរូប-
ថតដ៏ផ្អែមល្ហែមជាគូស្នែហ៍យល់ចិត្តយល់ថ្លើម
គ្នារវាងតារាសម្តែងសែីរាងខ្ពស់កញ្ញាសាឡាត់
សែឡីាងនិងបុរសម្នាក់លែបីឈ្មោះរឿងធ្វើសកម្ម-
ភពជួយសង្គមឈ្មោះលោកសានដារា៉ាវីត-
ខណៈមជែឈដា្ឋានកែហៅ «កែុមយុវជនសំរាម»
នោះឥឡវូនែះសែប់តែនាងមកបង្ហើរសារហាក់
មនការខូចចិត្តខ្លាំងនឹងរឿងស្នែហាអ៊ីចឹង។
ផ្ទែមែឃក៏បែពណ៌មកសុីជម្ពូវិញកែយពី

មនទនំាកទ់នំងស្នែហ៍នងឹបរុសលែបីឈ្មោះរឿង
ធ្វើសកម្មភពជួយសង្គមលោកសានដារា៉ាវីត
ដែលមជែឈដា្ឋានខងកែហៅរហសែសនាមគត់ថា
យុវជនសំរាមមកនោះ ខណៈកញ្ញាសាឡាត់
សែឡីាងហាក់សា្ងាត់ទផីែសារថតកនុតែមកសកម្ម
នឹងការងារជួយសង្គមដូចជាការយកសម្ភារ-
សិកែសាចែកសិសែសកែីកែនៅឯតំបន់ដាច់-
សែយាលជាកុមររងគែះនិងជនពិការ។
នារយៈពែលប៉ុនា្មោនខែនាដើមឆ្នាំ-

២០២០នែះគែឃើញបណ្តុំរូបភពដើរ-
លែងតែ ២នាក់បែកបដោយសែចក្តី
សុខខ្លាងំដែលភគចែើនបានទៅលម្ហែ-
កាយនៅតំបន់សមុទែនោះតារា-
សែីវ័យ២៥ឆ្នាំសាឡាត់សែឡីាង
ក៏បានបង្ហោះសារជាហរូហែនងិ
វែងអនា្លាយថា៖«ចែះបែើពែល
ទើបជីវិតមនន័យ។អង្គុយ
មើលសមុទែជិះទូកស្ទូចតែី
សា្តាប់សំឡែងទឹកភ្លៀងជាក្ត-ី
សុខដែលមនុសែស ២នាក់
ចែះចែករំលែកឲែយគ្នា។
មិនតែូវការពែលពែញ
ម៉ោងរបស់នរណាម្នាក់
មកកែបែរខ្លួនទែគែមនពែល
រវល់របស់គែខ្ញុំក៏តែូវការពែល-
វែលារបស់ខ្ញុំតែអ្វីដែលសខំន់
យើងបានចែកពែលខ្លះឲែយគ្នា
ដើមែបីចាក់បំពែញសា្នាមញញឹម
និងផ្តល់ភពកក់ក្តាឲែយគ្នា»។
តែថ្មីៗនែះសែប់តែគែឃើញតារា-

សម្តែងសែីដែលផ្តើមភពលែបី មហាជន
សា្គាល់នៅក្នុងកុនដំបូងរឿង «ខ្មោច-
អាសងា្ហោ»កញ្ញាសាឡាត់សែីឡាងបែរជា
មកបង្ហោះសារបែបសោកសៅនៅក្នុងចិត្ត
ថា៖ «ចាយពែលវែលាខុសអស់ជាចែើនឆ្នាំ
ខ្ញុំបានបោះបង់ពែលវែលាការងារដើមែបី
នៅកែបែរមនុសែសដែលខ្ញុំសែឡាញ់(មនុសែស
បែុសម្នាក់នោះ)ចុងកែយសល់តែឹមការ-
ឈឺចាប់ ខ្ញុំបានបោះពែលវែលា ដែលធ្វើការ
បានលុយចែើនទៅជួយការងារមិត្តភក្តិដោយ
បែើកម្លាងំនងិបែះដងូរបសខ់្ញុំទៅទាងំសែងុតែអ្វី
ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺការបំផ្លាញទឹកចិត្តមួយ

ដែលពិបាកនឹងនិយាយខ្ញុំបាន
ចំណាយពែលវែលារបស់ខ្ញុំទៅ
ធ្វើការងារមួយដែលខំបែឹងធ្វើ
នៅពែលដែលបានល្អហើយ
គែក៏ឈប់ទទលួទាងំមនិបែប់
អ្វីទាំងអស់នៅពែលដែល
ដាក់ចិត្តថាសែឡាញ់គឺ-
បានមកវិញតែការឈឺ-
ចាប់តែប៉ណុ្ណោះ។ខ្ញុជំា
មនសុែសខ្ញុមំនសាច់ក្នងុ
ខ្លួនខ្ញុំក៏មនឈាមវា
ក៏ចែះឈឺក្នុងភ្នែក
របស់ខ្ញុំក៏មនទឹក
ពែលវាហូរម្ដងៗ 
គឺពិបាកណាស់
Hmmm គែប់-

យា៉ោងខ្ញុំអ្នករីសខ្ញុំ
ទទួលតែខ្ញុំក៏នឹង
មនិទទលួឲែយខ្លនួ-
ឯងឈឺចាប់ម្ដង
ទៀតឡើយ»។

មុនពែលមនទំនាក់-
ទនំងនងឹបរុសលែបីជា«កែមុ
យុវជនសំរាម» កញ្ញា-
សាឡាត់សែឡីាងក៏ធ្លាប់លែបី
រឿងបែកធ្លាយមនទំនាក់-
ទំនងស្នែហានឹងលោកលៀក-
លដីាជាម្ចាស់ផលតិកម្មLD
ដែរដោយតែូវភរិយាលោក
មនគណនីហ្វែសប៊ុកឈ្មោះ
«Panhchaka June»
បង្ហោះសាររៀបរាប់ពីការ-
ផិតកែបត់របស់សា្វាមីខ្លួនជា-
មួយនឹងតារាសែីសាឡាត់
សែីឡាង៕

ស្ងាត់ៗ សេប់ តេ  សឡាត់ សេឡីាង បង្ហើរ សរ បេប 
សោកសៅ ខក ចិត្ត នឹង រឿង ស្នេហា ។ រូបថតហ្វែសប៊ុក

ស្ងាត់ៗ ស្រសី្រស់  សឡាត់ 
ស្រឡីាង   បង្ហើរសរខក  ចិត្ត  

LIFESTYLE

អ្នក ចំាទី របស់ណាហា្គាវើល សូ៊ យ៉ាទី បន លោតទះ បល់ចេញ ពេល បេកួតនឹងអង្គរថាយហ្គរឺ កន្លងមក។ CNCC

អង្គរថាយហ្គរឺ តំាងចិត្តរកជ័យជម្នះ 
រីឯ  ស្វាយរៀង ទាមទារ យក ៣ពិន្ទុ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈកែមុទើបជួបការខក-
ចិត្តខ្លាងំអង្គរថាយហ្គរឺបានតំាង-
ចិត្តរួមគ្នាគឺធ្វើយា៉ោងណាដណ្តើម
ឲែយបាន៣ពិន្ទុពីកែមុណាហា្គាវីល
ដើមែបីកំណត់ពីជោគវាសនារបស់
ខ្លនួនៅក្នងុការបែកួតលីកកំពូល
កម្ពជុាចំណែកកែមុពែះខ័នរាជ-
សា្វាយរៀងគិតតែមឹដណ្តើមឲែយបាន
៣ពិន្ទុពីកែមុនគរបាលជាតិសិន
គឺមិនផ្តាតខ្លាងំដល់ការរកឲែយបាន
គែប់បាល់ចែើននោះទែ។
សមែប់ការបែកួតលីកកំពូល

បែចំាសបា្តាហ៍ទី១២នៅថ្ងែសៅរ៍
និងថ្ងែអាទិតែយនែះតែវូបានគែមើល
ឃើញថាគែប់កែមុទំាងអស់សុទ្ធ-
តែបានជួបបញ្ហោទៅលើការបែមូល
កម្លាងំទៅលើកីឡាករក្នងុសែកុ
ខណៈកែមុនីមួយៗទើបតែបែកួត
ជមែះុវគ្គ១៦កែមុពានរងា្វាន់សម្តែច
ហុ៊នសែនកាលពីថ្ងែពុធនិងថ្ងែ
ពែហសែបតិ៍នោះ។
ជាមួយគ្នានោះអង្គរថាយហ្គរឺ

បានទទួលភពជូរចត់ជាងគែ
សមែប់ការបែកួតជើងទី១ក្នងុ
ពាន១នែះខណៈពួកគែបាន
ចាញ់កែមុយុវជនវិសាខដែល
លែងតំណាងឲែយខែត្តពែវែង៣-២
ដ៏មិនគួរឲែយចង់ជឿនោះ។លោក
អំុ៊ករុណាលែខធិការក្លបិអង្គរ
ថាយហ្គរឺបានបែប់ថាការចាញ់
នោះធ្វើឲែយអ្នកគំទែរបស់ក្លបិផ្ទាល់
មនការអាក់អន់ចិត្តខ្លាងំហើយ
នែះជាអ្វីដែលអង្គរថាយហ្គរឺតែវូ
ផ្តាតខ្លាំងចំពោះការជួបកែុម
ណាហា្គាវីលលើកនែះ។
លោកអំុ៊ករុណាបានបែប់ថា៖

«និយាយដោយតែង់ណាហា្គាវីល

គឺជាកែមុខ្លាងំនៅក្នងុលីកកំពូល
បុ៉ន្តែកែមុរបស់យើងប្តែជា្ញាចិត្តថា
យើងធ្វើម៉ែចឲែយឈ្នះពែះបើយើង
ចាញ់គឺយើងមិនបានចូលទៅក្នងុ
Top6ដែលនឹងមនសិទ្ធិបាន
បែកួតបែជែងយកពាននៅជើង
ទី២នោះទែអី៊ចឹងយើងតែវូខំបែងឹ
លែងឲែយអស់ពីអ្វីដែលយើងមន
ដែបិតអីជំនួបនែះវាដូចទៅនឹងការ-
បែកួតកាត់សែចក្តីចុងកែយរបស់
យើងដែរថាតើយើងនៅមន
ឱកាសបែជែងទៅTop6ឬអស់
ឱកាសតែមឹនែះ»។
យោងតាមលទ្ធផលការបែកួត

១០លើកមកនែះអង្គរថាយហ្គរឺ
បានធ្លាក់មកឈរនៅលែខ៧មន
តែមឹ១៥ពិន្ទុខណៈកែមុកំពុងឈរ
នៅលែខ៦សែប់គឺកងយោធពល-
ខែមរភូមិន្ទ(ទ័ព)មន១៧ពិន្ទុ
ហែតុនែះបើសិនជាអង្គរថាយហ្គរឺ
អាចបាន៣ពិន្ទុពីណាហា្គាវីលគឺ
ពួកគែនៅមនឱកាសអុ៊តសមែប់
ការបែកួតចុងកែយពែះនៅ
សបា្តាហ៍នែះទ័ពក៏ពិបាកនឹងរក
ការឈ្នះដូចគ្នាដោយសារពួកគែ
តែវូបែឈមជាមួយភ្នពំែញកែន
ដែលតែវូការឈ្នះខ្លាងំដូចគ្នា។
យា៉ោងណាក៏ដោយឱកាស

បែជែង៣ពិន្ទុរបស់អង្គរថាយហ្គរឺ
នឹងតែវូបែឈមឧបសគ្គយា៉ោងធំ
ពែះគែូបង្វកឹកែមុណាហា្គាវីល
លោកមសចាន់ណាបានបែប់
ថាកែមុលោកក៏នឹងខំបែងឹលែង
ឲែយបានល្អរកជ័យជម្នះដូចគ្នា
ដើមែបីពងែងឹភគរយក្នងុការបែជែង
យកពានឡើងវិញបនា្ទាប់ពីភគ-
រយរបស់ពួកគែបានធ្លាក់ចុះបន្តចិ
កែយចាញ់កែមុសា្វាយរៀង២-០
កាលពីសបា្តាហ៍មុននោះ។

ចំណែកកែមុសា្វាយរៀងអាចនឹង
រកបានគែប់ចែើននៅពែលជួប
កែមុនគរបាលជាតិដើមែបីពងែងឹ
ទីតំាងលែខ១ពីការបែជែងរបស់
កែមុបឹងកែតពែះបឹងកែតដែល
ទើបលត់កែមុខែត្តសៀមរាប៥-០
ក្នងុពានសម្តែចកាលពីមែសិលមិញ
នោះគឺមនភគរយខ្ពស់ក្នងុការ-
ឈ្នះ៣ពិន្ទុពីកែមុអាសីុអឺរុ៉បខណៈ
ពែលនែះបឹងកែតមន២៦ពិន្ទុ
តិចជាងសា្វាយរៀង២ពិន្ទុតែ
ចែើនជាងកែមុវិសាខនិងភ្នពំែញ
កែនចំនួន៤ពិន្ទដូុចគ្នា។
លោកជូសារឿនគែជំូនួយកែមុ

សា្វាយរៀងបានបែប់ថា៖«ទោះ
កែមុនគរបាលជាតិទទួលបាន
លទ្ធផលមិនសូវល្អសមែប់ការ-
បែកួតកន្លងមកនែះតែយើងមិន
អាចមើលសែលគូបែកួតបានទែ
ហើយយើងក៏មិនទាន់គិតដល់ថា
តែវូរកគែប់បាល់ឲែយបានចែើននោះ
ដែរគឺសំខន់យើងតែវូធ្វើម៉ែចឲែយ
ឈ្នះ៣ពិន្ទុសិនដើមែបីរកែសាទីតំាង
លែខ១របស់យើង»៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេសៅរ៍
-អង្គរថាយហ្គរឺvណាហា្គាវីល
កីឡដា្ឋានSRU៣:៣០
-អគ្គសិនីកម្ពជុាvគិរីវង់កីឡដា្ឋាន
អគ្គសិនីកម្ពជុា៣:៣០
-ភ្នពំែញកែនvទ័ពកីឡដា្ឋាន
RSN៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេអាទិតេយ
-យុវជនជាតិបាទីvសូលទីឡូអង្គរ
មជែឈមណ្ឌលបាល់ទាត់ជាតិបាទី
៣:៣០
-អាសីុអឺរុ៉បvបឹងកែតកីឡដា្ឋាន
AEU៣:៣០
-សា្វាយរៀងvនគរបាលជាតិ
កីឡដា្ឋានខែត្តសា្វាយរៀង៦:០០
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