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អ្នកប្រដាល់ឡុងខ្រត្តទម្លាក់
ស្រងហុងឡើងទៅជួបអ្នកខ្លាំងៗ
នៅវគ្គ២...ទំព័រ១៥

កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ការបង្ហាញអត្ត-
សញ្ញាណរយៈព្រល២ខ្រព្រញ
រំល្រចទម្រង់សិល្បៈចម្រុះ...ទំព័រ១១

ព័ត៌មនកីឡាព័ត៌មនជីវិតកម្សាន្ត

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោកឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
ការពារជាតិបានពន្រយល់ពីមូល-
ហ្រតុន្រការរុះរើអគារនៅទី-
បញ្ជាការជួរមុខសន្តិសុខលម្ហ
សមុទ្រន្រមូលដ្ឋានទ័ពរាម
ដោយលើកឡើងថាធ្វើឡើង

ដើម្របីរើទៅទីតាំងថ្មីល្អជាងមុន
និងបើកផ្លូវសម្រប់ការអភិវឌ្រឍ
នៅឆ្ន្ររសមុទ្ររាម។
ការពន្រយល់ន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់

ពីក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវមួយ
មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអា-

ម្ររិកបានបង្ហាញរូបភាពពីផ្កាយ
រណបថាកម្ពុជាបានរុះរើអគារ
ដ្រលកសាងដោយសហរដ្ឋ-
អាម្ររិក។
អង្គការមួយឈ្មោះថាការ-

សកិ្រសាយទុ្ធសាស្ត្រនងិអន្តរជាតិ

ហៅកាត់CSISមានមលូដ្ឋាន
នៅរដ្ឋធានីវ៉ាសុនីតោនកាលពី
ថ្ង្រទី២ខ្រតុលាបានច្រញផ្រសាយ
នូវរូបភាពថតពីផ្កាយរណបមួយ
ដោយអះអាងថាកម្ពជុាបានរុះរើ
អគារមួយដ្រលសាងសង់ដោយ

សហរដ្ឋអាម្ររិកកាលពីឆ្នាំ
២០១២នៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹក
រាមក្នុងខ្រត្តព្រះសីហនុ។
CSISអះអាងថាអគារនោះ

ត្រវូបានរុះរើនៅចនោ្លោះពីថ្ង្រទី៥
ដល់ថ្ង្រទី១០ ខ្រកញ្ញា។អគារ
ន្រះត្រូវប្ដូរទីតាំងបនា្ទាប់ពីមាន
ការរាយការណ៍ថាកម្ពុជាបាន
ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង...តទៅ ទំព័រ  ៤

ធូ វីរ:

ភ្នំពៃញៈ ការចរចាន្រកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររើទ្វ្រភាគីរវង
កម្ពជុា-កូរ៉្រខាងត្របូងត្រវូបានរំពឹង
ថានឹងបញ្ចប់នៅត្រមឹដំណាច់ឆ្នាំ
២០២០ន្រះបនា្ទាប់ពីក្រមុអ្នកចរចា

ន្រប្រទ្រសទំាង២បានយល់ស្រប
គា្នានូវលក្ខខណ្ឌជាច្រើនន្រកិច្ច-
ព្រមព្រៀងន្រះ។
លោកអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន
កត់សមា្គាល់ថាការចរចាកិច្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររើទ្វ្រភាគីរវង

កម្ពជុា-កូរ៉្រខាងត្របូងទំាង២ជំុកន្លង
មកទទួលបានផ្ល្រផ្កាជាទីគាប់ចិត្ត
ហើយភាគីទំាង២បានប្ត្រជា្ញា
រួមគា្នានឹងបញ្ចប់ការចរចាលើ
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះនៅត្រមឹដំណាច់
ឆ្នាំ២០២០ន្រះ។ការថ្ល្រងរបស់
លោកត្រវូបានធ្វើឡើងនៅក្នងុ

កិច្ចប្រជំុចង្អៀតមួយជាមួយនឹង
ប្រធានគណៈកមា្មោធិការគោល-
នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្រលពិភាក្រសាលើលទ្ធផលន្រការ-
ចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររើ
កម្ពជុា-កូរ៉្រនៅទីស្តកីារក្រសួង
កាលពី...តទៅទំព័រ ៧

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទ្រ
លោកសខ្រងកោតសរសើរនងិវយ-
តម្ល្រខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលន្រការ-
អនុវត្តច្របាប់ស្តីពីច្របាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកក្នុងព្រល៩ខ្រដើមឆ្នាំ២០២០
ន្រះដ្រលមានអត្រថយចុះទាំង
ករណីគ្រះថា្នាក់សា្លោប់និងរងរបួស
ប៉ុន្ត្រមន្រ្តីអង្គការខាងសុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ថា ករណីសា្លោប់ដោយ
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅត្រមានច្រើន
ដដ្រល។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិពី
ចងុសបា្តាហ៍មនុឱ្រយដងឹថាសា្ថានភាព
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍រយៈព្រល៩ខ្រ
ចាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រកញ្ញាគ្រះថា្នាក់-
ចរាចរណ៍មានចនំនួ២៤៣០ករណី
ដ្រលបង្កឱ្រយមានអ្នកសា្លោប់១២៥៧
នាក់និងរងរបួស៣៦៦៣នាក់។
របាយការណ៍បន្តថា ករណីន្រះ
មានការថយចុះបើធៀបនឹងរយៈ-
ព្រលដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដ្រល
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ថយ៧២៩
លើក ស្មើ២៣,០៧ភាគរយដ្រល
ឆ្នាំមុនមាន...តទៅទំព័រ  ៣សុខ វៃងឈាង

សហរដ្ឋអាម្ររិក និងសហ-
ភាពអឺរុ៉បកាលពីថ្ង្រសុក្រ ទី២
ខ្រតុលាបានប្រកាសពីការដក់
ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីប្រឡារុសមួយ
ចំនួនហើយជាការឆ្លើយតបរដ្ឋា-
ភិបាលប្រឡារុសក៏បានប្រកាស
ពីការដក់ទណ្ឌកម្មបកវិញ។
សហរដ្ឋអាម្ររិក បានដក់

ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីប្រឡារុសចំនួន
៨រូបដោយចោទប្រកាន់ពួកគ្រ
ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្ល្រងបន្លំ
លទ្ធផលន្រការបោះឆ្នាតប្រ-
ធានាធិបតីកាលពីខ្រសីហានិង
ការបង្ក្រប...តទៅទំព័រ១០

 មុំ   គន្ធា 

ភ្ន ំពៃញៈ កម្មករប្រមូលសំរាម
ប្រមាណជតិ២០០០នាក់កាល-
ពីម្រសលិមញិបានអះអាងថានឹង
បន្តកូដកម្មដើម្របីទាមទារផលប្រយោ-
ជន៍មយួចំននួពកី្រមុហ៊នុសុនីទ្រី
ក្រយពីទទួលដំណឹងថានឹង
មានការផ្លោស់ប្ដរូក្រមុហ៊នុថ្មីឬក៏
បំប្រកក្រមុហ៊នុដោយហ្រតុនាំ
ឱ្រយបាត់បង់ផលប្រយោជន៍
របស់ពួកគ្រដ្រលមានច្រងក្នុង
ច្របាប់ការងរ។
កូដករទាំងអស់នោះបាន

បង្ហាញកង្វល់ពីការបាត់បង់
ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគ្រ
ដូចជាប្រក់បំ...តទៅ ទំ ព័រ ២

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រសរសើរ
ការអនុវត្តច្របាប់ចរា-
ចរណ៍បានល្អរយៈ-
ព្រល៩ខ្រដ្រលបន្ថយ
គ្រះថ្នាក់លើដងផ្លវូ

កម្មករប្រមូលសំរាមជិត
២ពាន់នាក់បន្តកូដកម្ម
ទាមទារផលប្រយោជន៍
ការងារពីក្រមុហុ៊នសីុនទ្រី

អាម្ររិកនិងសហភាព
អឺរុ៉បដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
មន្ត្រីប្រឡារុសខណៈ
ក្រងុមីនស្កប៍្រកាស
ដាកទ់ណ្ឌកម្មបកវិញ

លោកទៀបាញ់ពន្រយល់ពីមូលហ្រតុរុះរើអគារ
នៅទីបញ្ជាការជួរមុខសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រមូលដា្ឋានទ័ពរាម

កម្ពជុា-កូរ៉្រប្ត្រជា្ញាបញ្ចប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មស្ររើត្រមឹឆ្នា២ំ០២០

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បៃមូល សំរាម នៅតាម សង្កាត់នន  ក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃទី២ ខៃតុលា    ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថតសហការើ
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តពទី ំពរ័ ១...ណាច ់អតតី ភាព ការងារ   
បៃក ់សណំង ជងំ ឺចតិ្ត  បៃក ់ជសួ ការ ជនូ- 
ដំណឹង មុន   បៃក់ ខៃ ចុង កៃយ   និង ការ- 
ឈប់ សមៃក បៃចំា ឆ្នា ំដៃល នៅ សៃស សល់  
ខណៈ ដៃល សមត្ថ កិច្ច របស់ រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្ន ំពៃញ អះ អាង ថា  កៃមុ ហុ៊ន សុនី- 
ទៃ ីនៅ ដ ំណើរ ការ ជា ធម្ម តា  នងិ ឱៃយ កម្ម ករ 
វិល តៃ ឡប់ ទៅ ធ្វើ ការ ជា ធម្មតា វិញ ។   

  លោក   ហួត   ហៃ  នាយក នៃ គណៈ នា- 
យក រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  បាន ចៃញ 
សៃច ក្តី ជូន ដំណឹង ១កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
ដោយ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ ទាម ទារ របស់ 
កម្មករ កៃុម ហ៊ុន សុីន ទៃី នៃះ  មិន សៃប 
តាម ចៃបាប់ ស្តី ពី ការងារ  និង លិខិត 
បទ ដ្ឋាន គត ិយតុ្ត ទៃ  បើ  យោង តាម ចៃបាប ់
ស្ត ីព ីការងារ  នងិ លខិតិ បទ ដ្ឋាន គត ិយតុ្ត 
ជា ធរមា ន។

លោក  ហៃ ថ្លៃង ថា៖ «ការ ទាម ទារ 
នៃះ លុះ តៃ តៃ កៃុម ហ៊ុន បាន បញ្ចប់ 
ការងារ របស់ ពួក គាត់   ប៉ុន្តៃ ជាក់ ស្តៃង 
កៃមុ ហុ៊ន ពំុ បាន បញ្ចប់ ការ ងារ របស់  ពួក- 
គាត់ ទៃ   កៃមុ ហុ៊ន កំពុង តៃ ដំណើរ ការធម្ម-  
តា។   សូម កម្មករ របស់ កៃុម ហ៊ុន សុីន ទៃី 
បញៃឈប់ ការ ធ្វើ កូ  ដ កម្ម ដោយ យក បញ្ហា 
សំរាម ជា ចំណាប់ ខ្មាំង   ដើមៃបី ទាមទារ 
លក្ខ ខណ្ឌ ដៃល ខុស ចៃបាប់ ហើយ តៃូវ 
ចូល បំពៃញ ការងា រ ផ្តល់ សៃវា បៃ មូល 
និង ដឹក ជញ្ជូន សំរាម  តាម ធម្មតា វិញ 
យ៉ាង យូរ បំផុត នៅ ថ្ងៃ ច ន្ទ  ទី ៥   ខៃ តុលា 
ជា  កំហិត។  បើ មិន ដូច្នៃះ ទៃ  រដ្ឋបា ល  

រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ នឹង បៃកាស ជៃើស រើស 
កម្មករ ថ្មី ដើមៃបី បំពៃញ ការងារ ផ្តល់ សៃវា 
បៃមលូ  នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ សរំាម   ដោយ មនិ ទទួ ល  
យក កម្មករ របស់ កៃមុ ហុ៊ន សីុន ទៃ ីឡើយ » ។ 

 ទោះយ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក   ហួត   ហៃ   
បាន ឱៃយ ដឹង ថា   សាលា រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  
មនិ ទាន ់អាច បញ្ជាក ់បាន ទៃ ទាក ់ទង នងឹ 
កៃុម ហ៊ុន បៃ មូល សំរាម ថ្មី ដៃល នឹង 
ដៃញ ថ្លៃ បាន ។ 

លោក   មុី  ផាន   អគ្គ លៃខ ធិការ នៃ 
សហ ជពី វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍នៃ កៃមុ ហ៊នុ 
សុនីទៃ ីបាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ មៃសលិ មញិ 
ថា  កម្មករ នៅ បន្ត ធ្វើ ការ ទាម ទារ ដដៃល 
និង មិន វិល តៃឡប់ ទៅ ចូល ធ្វើ ការ វិញ 
តាម ការ បងា្គាប់ របស់ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ ទៃ   ដោយ សារ មិន ទាន់ មាន 
ដំណោះ សៃយ សមៃប់ ពួក គៃ ។ 

 លោក   ផាន   បាន អះ អាង ថា  កម្មករ 
ផ្ទុះ ការ ទាម ទារ នៃះ បនា្ទាប់ ពី ពួក គៃ 
ទទួល បាន ព័ត៌ មាន តៗ គា្នា ថា  សាលា- 
កៃុង បាន កំពុង ដក់ ឱៃយ ដៃញ ថ្លៃ ឱៃយ មាន 
កៃមុ ហ៊នុ បៃមលូ សរំាម ថ្ម ីច ំននួ ៣  ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ កម្មករ ទាំង អស់ មាន ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ ពី កា រ បំបៃក កៃុម ហ៊ុន  និង បំបៃក 
កមា្លាំង កម្មករ  និង ភ័យ ខ្លាច មិន ទទួល- 
បាន សំណង ពី កៃុម ហ៊ុន ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា  ៖   « សាលា កៃងុ ឱៃយ 
យើង ចូល ធ្វើ ការ វិញ  ប៉ុន្តៃ ពួ ក យើង នៅ 
បន្ត ការ ចរចា ទៀត ដើ មៃប ីរក ចណំចុ សៃប 
គា្នា  ពី ពៃះ តាម ទមា្លាប់ របស់ កម្ម ករ បើ 
គាត ់ទាម ទារ ហើ យ គាត ់មនិ ទាន ់បាន គ ឺ
ពកួ គាត ់មនិ ចលូ ធ្វើ ការ វញិទៃ   ឬ បើ មាន 

ការ ឆ្លើយ តប ដោយ សម សៃប ណា មួយ 
ដៃល ពួក គាត់ អាច ទទួល យក បាន 
ហើយ មាន ការ ធានា ពី សាលា កៃុង ឬ ពី 
កៃមុ ហ៊នុ លើ ការ ទាម ទារ របស ់គាត ់ទើប 
ពួក គាត់ ពៃម ចូ ល វិញ » ។ 

 កម្មករ បៃ មូល សំរាម របស់ កៃុម ហ៊ុន 
សុនី ទៃ ីដៃល បាន ធ្វើ កដូ កម្ម មាន ៣ផ្នៃក   
គឺ កៃុម កើប តាម ឡាន   កៃុម កើប តាម រទៃះ- 
តូច   និង ផ្នៃក ទី៣ គឺ ផ្នៃក បោស សមា្អាត ។ 

លោក   មុី   ផាន  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កៃុម- 
ហ៊នុ  សហ ជពី  រ ដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  
និង មនៃ្តី អាជា្ញា ធរ ខណ្ឌ បាន ធ្វើ ការ ជួប- 
ចរចា គា្នា កា ល ពី ថ្ងៃ សៅ រ៍  ប៉ុន្តៃ មិន មាន 
លទ្ធ ផល ទៃ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កម្មករ នៅ បន្ត 
តវា៉ា ទៀត  នៅ ថ្ងៃ ច ន្ទ នៃះ ភាគី ទាំង អស់ 
នងឹ ធ្វើ ការ ចរចា គា្នា បន្ត ទៀត។  កម្មករ ដងឹ 
ពី ផល លំបាក របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ  និង 
ការ ប៉ះពាល ់បរ ិសា្ថាន នៅ ពៃល ដៃល មាន 
សំរាម ពាស ពៃញ ទី កន្លៃង ដូច នៃះ   ប៉ុន្តៃ  
ការ ទាម ទារ របស់ កម្មករ ក៏ ជា ចំណៃក 
មួយ របស់ ពួក គាត់ នៅ ក្នងុ ផ្លវូ ចៃបាប់ ការ- 
ងារ ដោយ សារ ពួក គាត់ ខ្លាច បាត់ បង់  
អត្ថ បៃ យោជន ៍នានា នៅ ពៃល ដៃល មាន 
ដូរ កៃុម ហ៊ុន បៃ មូល សំរាម ថ្មី ។ 

 តំណាង កៃុម ហ៊ុន សុីន ទៃី  លោក  ងួន   
សុ ីផៃង  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា   កម្មករ 
បៃមូល សំរាម នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ ការ តវា៉ា 
ដដៃល ដោយ ពុំទាន់ មាន ដំណោះ- 
សៃយ ណា មួយ ឡើយ  ហើយ  ជំនួប  
ចរ ចា នឹ ង ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ។ 

ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃះ   រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ី
ភ្ន ំពៃញ   បាន បៃើ បៃស ់រថ យន្ត ដកឹ សរំាម 

របស់ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ សហ ការ 
ជា មួយ រដ្ឋ បាល ខណ្ឌ ទាំង ១៤  សងា្កាត់ 
ទាំង ១០៥ រួម ទាំង ភា្នាក់ ងារ អនា ម័យ 
ចំនួន   ២ នាក់ ក្នុង ១ សងា្កាត់   ចៃញ អន្ត- 
រាគមន៍  បៃមូល សំរាម តាម មូល ដ្ឋាន 
នា នា នៅ រាជ ធា នី ភ្នំ ពៃញ ។

លោក   តាំង   ណារ័ត្ន   ពល រដ្ឋ ក្នុង 
សងា្កាត ់អរូ បៃក ក្អម  ខណ្ឌ សៃន សខុ  បាន 
នយិយ ថា  សមៃប ់បញ្ហា សរំាម កក ស្ទះ 
នៅ លើ វិថី ធំៗ មិន សូវ ជា មាន បញ្ហា ឬ 
មាន ការ កក ស្ទះ សំរាម ទៃ   ទោះ បី ជា 
ពៃល មាន ឬ មិន មាន កម្មករ សុីន ទីៃ ក៏ 
ដោយ   បុ៉ន្តៃ នៅ តាម ផ្លវូ តូចៗ ឬ ផ្លវូ ឌឿង ហៃម   
គឺ មាន សំរាម ចៃើន  គរ ចោល រាល់ ថ្ងៃ ។ 

 លោក  ណារ័ត្ន  បាន ថ្លៃង ថា  ៖  « ខ្ញុំ សុំ 
សរសើរ នូវ ការខំ បៃឹង បៃង របស់ មនៃ្តី 
សងា្កាត់   ខណ្ឌ ទាំង អស់ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
នៃះ   ដៃល ពួក គាត់ បាន ធ្វើ ការ បៃមូល 
សំរាម ជូន ពល រដ្ឋ  » ។ 

លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួ ង 
បរិសា្ថាន បាន បៃប់ នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា 
បរិមាណ សំរាម ដៃល ផលិត បាន គឺ មាន 
ជាង ១មុឺន តោន ក្នុង ១ថ្ងៃ នៅទូ ទាំង- 
បៃទៃស  ដៃល ក្នុង ១ឆ្នាំ មាន សំរាម បៃ- 
មាណ ជា ជិត ៤លាន តោន ។  ដោយ- 
ឡៃក នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ គឺ សំរាម ដៃល 
បង្កើត ឡើង គឺ ចន្លាះ ពី ២៧០០ ទៅ 
៣០០០ តោន នៅ ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ដៃល នៅ ក្នងុ 
នះ ៥៧ ភាគ រយ ជា សំណល់ សរើ រាង្គ   
ជិត ២០ ភាគរយ ជា សំណល់ បា្លា ស្ទិក   
ហើយ សល់ ពី នះ ជា សំណល់ រឹ ង  និ ង 
សំណល់ ឧសៃសា ហក ម្ម ផៃសៃង ៗ  ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋម ន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន អនុញ្ញាត ឱៃយ បុគ្គល  
ឬ អង្គភាព  កាន់កាប់ ទៃពៃយ សមៃប ត្ត ិ 
ដៃល តៃវូ បាន បង្កក អា ច បៃើ បៃ ស់ 
នងិ ចាត ់ចៃង ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិបង្កក  
ដៃល បាន មក ពី  បទល្មើស ហិរ ញ្ញ - 
បៃបទាន ដល់ ការ  រើក សាយ ភាយ 
អាវុធ មហា បៃល័  យ ខណៈ កៃសួ ង 
យុត្តិធម៌ បាន ធ្វើ បទ បងា្ហាញ ពី 
ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ ការសមា្អាត បៃ ក់ 
ដល់ មន្តៃ ីអនុវ ត្ត ចៃបាប ់នៃ សា លា- 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ចុះ - 
ហត្ថ លៃខ លើ អនុ កៃឹតៃយ ស្តីពី   
ការ បៃើ បៃស ់នងិ ការ ចាត ់ចៃង 
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិបង្កក នៃ ហិរញ្ញបៃប - 
ទាន  ដល់ ការរើក សាយភាយ 
អាវុ  ធ មហា បៃល័យ កាលពី ថ្ងៃ 
ទ៣ី  ខៃ តលុា ថា ការ បង្កក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទ - 
ល្មើស នៃ ហិរញ្ញបៃប ទាន ដល់ ការ - 
រើក សាយ ភាយ អាវុធ មហា បៃល័  យ 
អាចធ្វើ ទៅ បាន នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក បន្តថា អនុកៃឹតៃយ នៃះ 
នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ បុគ្គល ឬ អង្គ - 
ភាព ដៃល ទទួលខុសតៃូវ លើ 

កចិ្ចការ នៃះ អាច បៃើបៃស ់ នងិ 
ចាត់ ចៃង ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិបង្កក តា ម 
សៃចក្តីសមៃច របស់ តុលាការ 
ដើមៃបី ធានា ដល់ ការចំណាយ 
មូលដ្ឋាន ការចំណាយ លើ ការ - 
បំពៃញ កាតព្វ កិច្ច និង ការ ចំណា យ 
ផៃសៃងៗ ដៃល ទទួល បាន ការ-  
អនុញ្ញាតហើយ សៃប តាម សៃច ក្ត ី - 
សមៃច ចិត្ត នានា របស់ UN។

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី បញ្ជាក ់
ថា៖« បុគ្គលឬ អង្គភាព ដៃល កា ន់ -  
កាប ់ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិបង្កក តៃវូដក ់
ពាកៃយ ស្នើសុំ  បៃើបៃស់ និង/ឬ 
ចាត ់ចៃង ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដៃល តៃវូ 
បាន បង្កក នះ ទៅ តុលា ការ 
ដៃល បាន ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច 
បង្កក។ សៃចក្ត ីសមៃច បង្កកតៃ ូវ 
ធ្វើ ឡើង ជា ទមៃង់ ដីកា សមៃ  ច   » ។

បើ តាម  ចៃបាប ់ស្តពី ីការ បៃឆងំ 
ហិរញ្ញបៃប ទាន ដល់ ការរើក សា យ  - 
ភាយ អាវធុ មហា បៃលយ័ ដៃល 
តៃវូ បានអនមុត័ នៅ ឆ្នា ំ២០២០ 
គឺមាន គោល បំណង ធានា បៃឆំ ង 
ការសមា្អាត បៃក់ និង ហិរ ញ្ញ បៃប - 
ទា ន ភៃរវកម្ម ដោយ កណំត ់អពំ ី
វិធានការ តៃតួ ពិនិតៃយ បងា្ការ ទប់ - 
សា្កាត់ បង្កៃប និង លុប បំបាត់ 
ការសមា្អាត បៃក់ និង ហិរញ្ញបៃប - 
ទាន ភៃរ វកម្ម។

ជាមួយ នឹង ទិសដៅ នៃះ លោ ក 
ប៉ៃន ពៃជៃ សាលី អគ្គនា យក 
កិច្ចការ អយៃយការ និង ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
និង ជា បៃធាន កៃមុ ការ ងារ បៃឆំ ង 
ការ សមា្អាត បៃក់ និង ហិរញ្ញបៃប - 
ទាន ភៃរ វកម្ម នៃ កៃសងួ យតុ្តធិម ៌
កាលព ីថ្ងៃទ ី២តលុាបាន រៀបច ំ
វគ្គ បណ្តះុ បណា្តាល មួយ ស្តពីី ការ - 
សមា្អាត បៃក ់នងិ ការផៃសព្វ ផៃសា យ 
អំពី ចៃបាប់ ស្តពីី ការជួយ គា្នា ទៅ-   
វិ ញ ទៅ មក ផ្នៃក ចៃបាប ់ក្នងុ វសិយ័ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ។

លោកតំាង សុ៊ន ឡាយ បៃធា ន 
សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំ ពៃញ 
បាន លើក ឡើង ថា ការ ធ្វើ បទ- 

បងា្ហាញ នៃះ គ ឺក្នងុ គោល បណំង 
ផ្តល់ ពុទ្ធិ ចំណៃះ ដឹង និង ចៃក- 
រំលៃក បទ ពិសោធន ដល់ អនុ - 
បៃធាន សាលា ដំបូង  ពៃះរាជ អា ជា្ញា 
ចៅ កៃម និង អនុ បៃធាន លៃខ - 
ធិការ រដ្ឋបាល ឬ បៃធាន ការិយ - 
ល័យ នៃ លៃខ ធិ ការដ្ឋាន រដ្ឋ បា ល 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ។

លោកឱៃយ ដងឹ ថា មៃរៀន ដៃ ល 
តៃវូ បងា្ហាញ ដល់ មន្តៃ ីអនុវត្ត ចៃបា ប់ 
នៃ សាលាដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ 
នៃះ គឺ ការបងា្ហាញពី ទិដ្ឋភាព 
ទូទៅ នៃ ការ សមា្អាត បៃក់ ការ - 
អង្កៃត ការចោទបៃកាន់ និង 
ការ រឹបអូស មធៃយោ  បាយ បៃពៃឹត្ត 

បទល្មើស ផល នៃ បទ ល្មើស ក្នងុ 
ការ សមា្អាត បៃក់។ លោកបាន  
បញ្ជាក់ ថា៖«ក្នុង ពៃលថ្មីៗនៃះ 
ពៃះ មហាកៃសតៃ បានបៃកាស ឱៃយ 
បៃើ ចៃបាប់ ចំនួន២ បន្ថៃម ទៀត 
ហើយ វា មាន សារៈសំខន់ យ៉ាង - 
ខ្លាងំ  ទាកទ់ង ទៅនងឹ បទល្មើស 
សមា្អាត បៃក់។ ដូច នៃះរបត់ 
ការងារ ក្នុង វិស័យ យុត្តិធម៌ បាន 
បៃបៃលួ យ៉ាង ខ្លាងំ ដៃល តមៃវូ 
ឱៃយ មានការ បំពាក់ បំប៉ន ស ម ត្ថ-  
ភាព ដល ់ចៅកៃម ពៃះរាជអាជា្ញា 
នងិ មន្តៃ ីអនវុត្ត ចៃបាប ់ផៃសៃង ទៀត 
ឱៃយ បាន យល់ និង មាន សមត្ថ ភា ព 
គៃបគ់ៃន ់ក្នងុការ អនវុត្ត ការងារ 
របស់ ខ្លួន ឱៃយ បាន សម សៃប »។

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោកស៊ុន- 
ឡាយ រំពឹង ថា មន្តៃ ីមាន សមត្ថ - 
កចិ្ច អនវុត្ត ចៃបាប ់ទាងំ អស ់ ក ៏នងឹ 
ទទួលបាន បទ ពិសោធថ្ម ីទា ក់  ទង 
នឹង ការ បងា្ការទប់សា្កាត់  បង្កៃ ប និង 
លុបបំបាត់ ការ សមា្អាត បៃ ក់  និង 
ហិរញ្ញបៃប ទាន ភៃរវកម្ម នៅ ក្ន ុង 
ដៃន សមត្ថ កិច្ច របស់ ខ្លនួក៏ ដូ ច  - 
ជា នៅ ទូទំាង បៃទៃស ផង ដៃរ។ 

មិន អាច ទាក់ ទង បៃធាន អង្គការ 
តមា្លា ភាព កម្ពជុា លោក បិុច  ពិសី 
ដើមៃបី សំុ អតា្ថាធិបៃបាយ លើ បញ្ហា នៃះ 
បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

សីហនុៈ ជនសងៃស័យ ដៃល 
ជា  ជន ជាត ិចនិ ចនំនួ ៩នាកក់្ន ុង   
ចណំោម ជន សងៃសយ័ ជតិ ៤០០ 
នាក់  ដៃល តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន ពី 
ក្លបិ កមៃសាន្ត មយួ តៃវូ បាន បញ្ជនូ 
ទៅតុលាការ កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍   
បនា្ទា ប់ពី រកឃើញ ថា ពួក គៃមា ន  
ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ  ការជួញ ដូរ និ ង 
បៃើបៃស់ គៃឿងញៀន ខណៈ ដៃ ល  
សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ បាន សមៃ ច  
បិទ ក្លិប  នះ ។  

ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត ពៃះ - 
សីហនុ លោក ជួន ណារិន្ទ បា ន 
បៃបភ់្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ពមីៃសលិ- 
មញិថា  ជន សងៃសយ័ ទាងំ ៩ នាក ់
នះ តៃូវ បាន រកឃើញ ក្នុង 
ចណំោ ម ជន សងៃសយ័ ជតិ ៤០០ 
នា ក់  ដៃល សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន  
ក្នងុ ពៃល ឆ្មក់ចូល ក្លបិ កមៃសាន្ត មួ យ  
ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុកាលពី រំលង-  
អ្រធាតៃ ឈាន ចូល ថ្ងៃ ទី ៣០ 
ខៃ កញ្ញា។ 

លោក ណារិន្ទ ថ្លៃង ថា ៖« បនា្ទា ប់- 
ពី បន្ត នីតិវិធី រយៈ ពៃល ៤៨ ម៉ា ង 
ជំនាញ បាន អនុវត្ត វិធាន ការ ញៃ ក 
ចៃញ មា្ចាស់ ទីតាំងចៃក ចាយ 
ការ  គៃប់ គៃង ការ បមៃើ សៃវា 
ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការ ផ្តល់ ទីតាំង 
បៃើបៃស់ គៃឿង ញៀន ។  យើង 
ញៃក ចៃញបាន ៩ នាក ់បៃសុ ៧ 
សៃី ២ ជាជន ជាតិ ចិន បញ្ជូន 
ទៅតុលាការ ចាត់ ការ តាម នីតិ- 
វិធី » ។ បើតាម លោក ណា រិន្ទអ្ន ក   
ដៃល នៅ សល់ នឹង តៃូវ ញៃក ឲៃយ 
ដច់ដោយ មាន កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្ត ិការជា មយួ ជនំាញពាកព់ន័្ធ 
មក ពីមន្ទីរ បៃឆំង គៃឿង ញៀន 
ក្នងុ នះ រក ឃើញ អ្នក មាន សារ - 
ធាតុ ញៀន មួយ ចំនួន និង មួយ 
ចំនួន ទៀត ដៃល បាន ចូល ទៅ 
លៃ ង កមៃសាន្ត ធម្មតា ដោយ គា្មាន 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ ការ បៃើបៃស់ គៃឿ ង - 
ញៀនតៃវូ បាន អនញុ្ញាត ឲៃយ មា ន 
ការ ធានា តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ។ 

បើ តាមលោក ស្នងការ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ ដោយ មាន ការ ដឹក - 
នំា សមៃប សមៃលួ ពី លោក ពៃះ -  
រាជអាជា្ញាសៀ ង សុខ និង ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញារ ង លោក ពៃញ ពសិដិ្ឋ 
ពៃម ទំាង លោក ជាវ វិជា្ជាក់ អភិ - 
បាល រង ខៃត្ត ពៃះសីហ នុ សមត្ថ -  
កិច្ច បាន សមៃច ទៅតាម ផ្លវូ ចៃបា ប់ 
បិទ ជា បណោ្តាះ អាសន្ន ក្លិប- 
កមៃសាន្ត ដៃល មាន សា្លាក យីហោ  
ភោជនីយ ដ្ឋាន   សុីន ខយ 
សៀន មិន  ។...តទៅទំព័រ  ៥

ជនសង្ស័យ៩នាក់ក្នងុ
ចំណោម៤០០នាក់
តូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការ
ពាក់ព័ន្ធគ្ឿងញៀន

កម្មករ...

លោកហុ៊នស្នអនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាពអាចប្ើប្ស់ទ្ព្យតូ្វបានបង្កក

វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល  ស្ត ីពីការ សម្អាត បេក់ ពី ថ្ងេ ទី ២ តុលា។ រូបថត សហការើ 
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ទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំន្រះធ្វើឡើងក្រមប្រធានបទ
«គ្របូង្រៀនឆ្លាតវ្រដើម្របីការអប់រំឌីជីថល»

វ៉ន ដារ៉ា 
 
ភ្នពំេញៈ ទិវាគៃ ូបងៃៀន ឆ្នា ំនៃះ 

ធ្វើ ឡើង កៃម បៃធាន បទ« គៃ ូ- 
បងៃៀន ឆ្លាតវៃ ដើមៃបី ការអប់រំ ឌីជី - 
ថល »  នឹង មិន មាន ការ ផ្ដល់ ពាន - 
រង្វាន់ ដល់ នាយក សាលា  សាលា - 
រៀន និង គៃ ូបងៃៀន ល្អ  ដូច រាល់ ឆ្នា ំ
ឡើយ ពី ពៃះ តៃ វិបត្ដ ិជំងឺ កូវីដ ១៩  
និង មិន ទាន់ បាន  បៃឡង បាក់ ឌុប  
នៅ ឡើយ ។  នៃះ បើ តាម លោក  
ហង់ជួន  ណារុ៉ន  រដ្ឋ មន្ដៃ ីកៃ សួង 
អប់រំ យុវជន  និង កីឡា។ 

លោក ហង់ជួន ណារុ៉ន  ថ្លៃង 
ក្នងុ កិច្ច សមា្ភាសន៍ ស្ដពីី  ការ តៃៀម 
រៀប ចំ ទិវា គៃ ូបងៃៀនថ្ងៃទី ៥ ខៃ 
តុលា  ឆ្នា ំនៃះ  ដៃល រៀប ចំ ដោយ 
កៃសួង អប់រំ  ពីមៃសិល មិញ ថាជារៀ ង-   
រាល់ ឆ្នា ំកៃសួង អ់រំ   បាន បៃ រព្ធ ទិវា 
នៃះ  ឡើងតាមរយៈ  បៃធាន បទ   ឆ្លះុ- 
បញ្ចាងំ នូវ  ទិវា គៃ ូបងៃៀន អន្តរ ជាតិ 
ផង  និង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង បរិ បទ 
វិស័យ អប់រំ របស់ កម្ពជុា ផង  ។  ការ- 
បៃរព្ធ ទិវានៃះ  តៃ ងតៃ លើក ឡើង 
នូវ បៃ ធាន  បទ ផៃសៃង ៗ គ្នា  ដើមៃបី បង្ហា ញ 
ពី គុណ តម្លៃ ក៏ដូចជា លើក កម្ពស់ 
កិត្ដយិស ដល់ គៃ ូបងៃៀន  ។ លោក 
រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង ថា ៖«ជារៀង រាល់ ឆ្នាំ 
យើង បាន ផ្ដល់ ពាន រង្វាន់ នាយក 
ល្អ និង គៃ ូល្អ ទៅដល់ លោក គៃូ  
អ្នក គៃ។ូ ក៏បុ៉ន្ដៃឆ្នា ំនៃះ ពៃះ តៃ បរិ - 
បទ កូវីដ ១៩ ហើយ ជាពិសៃស យើ ង 
មិន ទាន់ បាន រៀបចំ បៃឡង សញ្ញា - 
បតៃ មធៃយម សិកៃសា ទុតិយភូមិ ។ 
ដូច្នៃះ យើង  មិន អាច ផ្ដល់ ជូន ពាន- 
រង្វាន់ បានទៃ  »។  ក៏បុ៉ន្ដៃ ទិវា ឆ្នា ំនៃះ  
នឹង មាន ធ្វើ កិច្ច  ពិគៃះ យោបល់ 

និង ពិភាកៃសា គ្នា ទៅលើ បៃធាន បទ 
មួយ ចំនួន ដូចជាតួ នា ទីរបស់ 
នាយក សាលា  តួនាទី សាលារៀន 
និង តួនាទី របស់ គៃ ូបងៃៀន  នៅ ក្នងុ 
យុគ សម័យ ឌីជី ថល។ 

បើ តាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ទិវា គៃ ូ- 
បងៃៀន ឆ្នា ំនៃះកៃសួង បាន ជៃើ ស- 
រីស បៃធាន បទ« គៃបូងៃៀន ឆ្លាត វៃ 
ដើមៃបី ការអប់រំ ឌីជី ថល » ដើមៃបី 
បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញថា នៅ ក្នងុ យុគ - 
សម័យ ឌីជីថល  ពិសៃស នៅ ក្នងុ 
បរិបទ កូវីដ ១៩ នៃះ  គៃ ូបងៃៀន តៃវូ 
តៃ ឆ្លាតវៃ  អាច   បងៃៀន នៅ ក្នងុ យុគ- 
សម័យ ឌីជីថល នៃះ បាន ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា ៖«ជារៀង រាល់ ឆ្នាកំារ- 
បៃរព្ធ ទិវានៃះ មាន ធ្វើ បាឋ កថា 
មួយ  ។ ដូច្នៃះ ឆ្នា ំនៃះ យើង មាន 
បាឋ  កថា  មួយ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ 
នឹង កំណៃ ទមៃង់ អប់រំ ជារួម  ជា - 
ពិសៃស ផ្ដោតទៅ លើ ការ អនុវត្ដ 
ការ គៃប់ គៃង សាលា រៀន  បៃកប - 
ដោយ បៃ សិទ្ធ ភា ព » ។ 

លោក សៃ ីអុ៊ក ឆយ៉ាវី បៃធាន 
សមា គម គៃបូងៃៀន កម្ពជុា ឯករា ជៃយ  
ថ្លៃង ពីមៃសិលមិញថា ដើមៃបី  បៃរព្ធ 
ទិវាគៃ ូបងៃៀន នៃះ សមាគម គៃ ូ- 
បងៃៀន និង លោក គៃ ូអ្នកគៃបូៃមា ណ 
១៥០ នាក់ គៃង រៀបចំ ធ្វើ ពិធី  នៅ  
ទីលាន បៃជា ធិប តៃយៃយ  ដៃល បាន 
ស្នើទៅ សាលា រាជធានី  បុ៉ន្ដៃ សា - 
លា រាជធានី អនុញ្ញាតឱៃយ  ជួបជំុ គ្នា 
តៃមឹ ៥០នាក់ ។  «យើង បៃរព្ធ ពិធី 
នៃះ មិន មៃន ធ្វើ ដូច កៃសួង អប់រំ 
ដៃល គៃន់តៃ ឱៃយ រង្វាន់ ១កញ្ចប់ 
នៅ ក្នងុ ថ្ងៃ បៃរព្ធ ទិវា  នៃះ ទៃ គឺ យើង 
ចង់ ឱៃយ ១ជីវិត របស់គៃូ បងៃៀន  
ទទួល បាន នូវ អត្ថ បៃយោជន៍ មួយ 

ដៃល អាច បន្ត ទៅ ដល់ ថ្ងៃ មុខ ទៀត  »។
បើ តាម កៃសួង អប់រំ ទិវា គៃ ូបងៃៀ ន 

ឆ្នា ំនៃះ នឹង  តៃវូ ធ្វើ ឡើង នៅ វិទៃយា សា្ថា ន 
ជាតិ អប់រំ រយៈពៃល១ ថ្ងៃ ដោយ 
មាន ការចូលរួម ពី លោក គៃ ូអ្នក គៃ ូ
បុគ្គលិក អប់រំ សមាគម បុគ្គលិក - 
សិកៃសា ខ្មៃរសមាគម គៃះឹសា្ថាន ឧត្ដ ម - 
សិកៃសា និង តំណាង ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ 
ពាក់ ព័ន្ធ ។

លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ បាន បៃប់ ពី មៃសិល មិញ 
ថា  ការ បៃរព្ធ ទិវា គៃ ូបងៃៀន  និ ង 
ដោយ ឡៃក ទិវា ដឹង គុណ គៃបូ ងៃៀ ន 
នៅ កម្ពជុា  ជាទិវា មួយ ដៃល បាន 
កើត ឡើង កៃម គំនិត ផ្តួច ផ្តើម 
បៃកប ដោយ គតិប ណ្ឌិត របស់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ហុ៊ន  សៃន  
តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩៧ មក  ក្នងុ គោល- 
បំណង បំផុស ឡើង វិញ នូវ វបៃប ធម៌ 
និង បៃពៃណី នៃ ការ រំឭក គុណូប- 
ការៈ ដ៏ថ្លៃថា្លា របស់ សិសៃស ចំពោះ គៃ ូ- 
ប ងៃៀន នៅ ទូ ទំាង បៃទៃស ។ «គៃ ូ- 
បងៃៀន បាន ខិត ខំអំណត់  ពៃយាយ ម    
ក្នងុ ការ បំពៃញ ភារ កិច្ច ជា អ្នក បណ្តះុ  - 
បណា្តាលដើមៃបី ផ្ទៃរ ចំណៃះ ដឹង  ពៃម-  
ទំាង ទូនា្មាន សិសៃសា នុសិសៃស ឱៃយ ធ្វើ 
តៃ  អំពើ ល្អ  សា្គាល់  ខុស តៃវូ  គោរព  
ចាស់ ទំុ  តាម គំនិត ថ្ម ីនៃ ការ អប់រំ  គឺ 
រៀន ដើមៃបី មាន ចំណៃះ ដឹង  រៀន 
ដើមៃបី មាន ចំណៃះ ធ្វើ  រៀន  ដើមៃបី  
មាន សីល ធម៌ ល្អ  និង រៀន  ដើមៃបី រួម 
រស់ នៅ  ជា មួយ គ្នា បៃកប ដោយ     
ភា ពសុខ ដុម ។ គៃ ូបងៃៀន បាន រួម 
ចំណៃក កសាង សិសៃសា នុសិសៃស ឱៃយ 
កា្លាយ ជា កូនល្អ  សិសៃស ល្អ  ពល រដ្ឋ- 
ល្អ  ដៃល ជា កមា្លាងំ ចលករ នៃ ការ- 
អភិ  វឌៃឍ សង្គម ជាតិ»៕

 តពីទំព័រ ១...៣ ១៥៩ លើក ។  
ចំណៃក អ្នកសា្លាប់ ថយចុះចំនួន 
២៦៤ នាក ់ ស្មើ ១៧, ២៥ ភាគ រយ 
ដៃល  ឆ្នាមំនុ មាន   អ្នកសា្លាប ់ចនំនួ 
១ ៥២១ នាក។់ រឯី អ្នក រងរបសួ 
មាន ការ ថយ ចុះ ចំនួន ១ ០៥៨ 
នាក់  ស្មើ ២២,៤១ ភាគរ យ  
ដៃល ឆ្នាំមុន មានអ្នក រងរបួស 
ចំនួន ៤ ៧២១នាក់។

 នៅ លើ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី នងិជា រដ្ឋ មន្តៃ ី   
កៃសួង មហាផ្ទៃ  លោក ស ខៃង  
កាល ពី ចងុ សបា្តាហ ៍មនុ ដៃរ នោះ  
លោក បានកោត សរសើរ  និង 
វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះលទ្ធ ផល 
នៃ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ស្ដីពី ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  ក្នុង រយៈពៃល 
៩ខៃ។ អតៃ គៃះថា្នាក់សា្លាប់  
និង រងរបួស មានការថយ ចុះ គួរ- 
ឱៃយ កត់សមា្គាល់  បើ បៃៀប ធៀប 
នឹង រយៈពៃល ដូចគ្នា កាលពី 
ឆ្នាំ២០១៩។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ផ្អៃក លើ លទ្ធ- 
ផល  នៃះ  ខ្ញុំ សុំ កោតសរសើរ ខ្ពស់  
ចំពោះ សា្មារតី យកចិត្ត ទុកដាក់ 

បំពៃញ ភារកិច្ច ដឹកនាំ ការអនុវត្ត 
ចៃបាប ់ស្ដ ីព ីចរាចរណ ៍ផ្លវូ គោក ទាងំ 
យប ់ ទាងំ ថ្ងៃ  ដោយ គ្មាន ការនឿយ- 
ហត់ របស់ ថា្នាក់ ដឹកនាំនិង មនៃ្តី កង-   
កមា្លាងំនគរ បាល គៃប ់លដំាប ់ថា្នាក ់ 
នៃ អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគរបាល- 
ជាតិ  គណៈបញ្ជាការ ឯកភាព 
រដ្ឋបាល រាជធានី -ខៃត្ត  និង អ្នក- 
បញ្ជា មធៃយា បាយ ធ្វើ ដំណើរ គៃប់ 
បៃភៃទ ទាងំ អស ់ដៃលបាន ចលូ រមួ    
គោរព ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ យ៉ាង ខ្ជាប់- 
ខ្ជនួ  នងិ គៃប ់ពៃល ធ្វើដណំើរ  ធ្វើឱៃយ 
អតៃគៃះ ថា្នាក់  ចំនួន អ្នក សា្លាប់  
នងិ រងរបសួ ដោយសារ គៃះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ មានការ ថយចុះ គួរឱៃយ 
កត់ សមា្គាល់ ជាបន្ត បនា្ទាប់»។ 

លោក ស ខៃង  បានអំពាវ នាវ 
ដល ់ជន រមួ ជាត ិទាងំអស ់ អ្នក បញ្ជា   
យនយន្ត ទំាងអស់ បៃកាន់ ខ្ជាប់ 
នូវ សា្មារតី បើកបរ ដោយ ការ គោរព 
ចៃបាប់ ចរាចរណ៍  និង បៃុង បៃយ័ត្ន 
គៃប់ ពៃល វៃលា។ លោក ក៏ បាន- 
ស្នើ ដល ់ថា្នាក ់ដកឹនា ំសមត្ថកចិ្ច គៃប ់ 
លំ ដាប់ ថា្នាក់ បន្ត បំពៃញ ភារកិច្ច 
ក្នុង ការរកៃសា សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ 

ជូន បៃជាពលរដ្ឋ  និង បន្ត ផ្តល់ 
ការលើក ទឹកចិត្ត ដល់ មន្តៃី ដោយ 
សា្មារតី យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់។

នាយក វិទៃយាសា្ថាន សុវត្ថិភាព 
ចរាចរណ៍  លោក  គង់ រតនៈ  
សាទរ  ចពំោះ ការ ថយចុះ នៃ ករណ ី
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
លោក នៅតៃ មាន ការបារម្ភ ដោយ- 
សារ ចនំួន នៃ អ្នកសា្លាប់ ក្នងុ ១ថ្ងៃៗ 
នៅ តៃមាន ចំនួន ចៃើន ដដៃល។

លោក បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា ៖ 
« បៃសិន បើ យើង កៃឡៃក មើល ឱៃយ 
សុ ីជមៃ បន្ត ទៅទៀត  យើង ឃើញ   
ថា  វា គៃន់តៃ ថយ ទៅ តាម ភាគ- 
រយ ទៃ។  ប៉ុន្តៃ បើ យើង ធ្វើ ការចៃក 
ជាមធៃយមភាគ  គឺ អ្នកដៃល សា្លាប់ 
ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍នៅ 
ចនោ្លាះ ព ី៣  ទៅ៤នាក ់ដដៃល ក្នងុ 
១ថ្ងៃ។ ដូច នៃះ អ្នក សា្លាប់ ដោយ- 
សារ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៅ តៃ 
មាន ចំនួន ចៃើន ដដៃល»។

លោក គង ់រតនៈ  មានការ សាទរ 
សមៃប់ បៃសិទ្ធភាព នៃ ការ អនុវត្ត 
យទុ្ធនាការ អបរ់ ំផៃសព្វផៃសាយ  កដ៏ចូ- 
ជា   ការរឹតបន្តឹង ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ 
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ។ ប៉នុ្តៃ លោក នៅ តៃ 
លើក ទកឹ ចតិ្ត មនៃ្ត ីមាន សមត្ថកចិ្ច បន្ត    
កា  រងរ នៃះ បន្ថៃម ទៀត  ដោយ សារ   
អ្វ ីដៃល លោក ចងឃ់ើញ គ ឺមនិ តៃមឹ- 
តៃ ការថយ ចុះទៃ គឺ លោក មិន ចង់ 
ឱៃយ មាន អ្នកសា្លាប់ ឬ របួស ដោយ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ តៃម្តង។

នាយក វទិៃយាសា្ថាន របូនៃះ បញ្ជាក់ 
ថា ៖«ខ្ញុំ យល់ថា  បញ្ហា ចរាចរណ៍ 
មនិមៃន ជារឿង របស ់សមត្ថកចិ្ច  ឬ 
របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល តៃ មា្នាក់ ឯង 
នោះ ទៃ  គឺ ជាកាតព្វកិច្ច របស់ 
យើង ទំាង អស់ គ្នា។ ជាពិសៃស 
អ្នកបើកបរ ដៃល មាន អាយ ុចាប ់ព ី
១៥ឆ្នាំ ដល់ ៤០ឆ្នាំ តៃូវតៃ ចូល រួម 
គោរព ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ និង អនុវត្ត    
ចៃបាប់ នៃះ ផង ដៃរ»៕

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រសរសើរ...

គេះថ្នាក់ចរចរណ៍រថយន្តធ្លាក់ទឹកនៅកេបេរផ្លវូជាតិលេខ៣ 
នេខេត្តកំពត កាលពីថ្ងេទី៣ តុលា។ រូបថត ប៉ូលិស



តពីទំព័រ១...សម្ងាត់ជាមួយ  
ចិនដែលអនុញ្ញាតឱែយ[ទ័ព]ចិន
ចូលមកឈរជើងនៅទីនែះ។
កែពីបង្ហាញរូបភាពដែល

បង្ហាញអគារដែលបាត់បង់
នោះអង្គការCSISបានសែង់
ការចុះផែសាយរបស់កាសែតThe
WallStreetJournalដែល
បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំមុនថា 
កម្ពជុាធ្លាប់បានបដិសែធជំនួយ 
របស់សហរដ្ឋអាមែរិកក្នុងការ-
ជួសជុលអគារ១នៅមូលដ្ឋាន
ទ័ពជើងទឹករាមនែះដែរ។
បើតាមគែហទំព័ររបស់CSIS

ក្នុងចំណោមគណៈគែប់គែង
អង្គការCSISមនអតីតមន្តែី
ជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមែរកិដចូ-
ជាលោកHengryA.Kiss-
ingerអតតីរដ្ឋមន្តែីការបរទែស
អាមែរិកនិងជាទីបែកឹែសាផ្នែកសន្តិ-
សុខជាតិ,លោកWilliamH.
Fristអតីតមែដឹកនំាមតិភាគ-
ចែើននែពែឹទ្ធសភាលោកសែី
CarlaA.Hillអតីតតំណាង
ពាណិជ្ជកម្មអាមែរិកលោក
Howard Leachអតីតឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមែរិក
បែចំាបែទែសបារំាងលោកSam

NunnនិងលោកJohnWar-
nerដែលអ្នកទាំង២ជាអតីត
សមជិកពែឹទ្ធសភាអាមែរិក។
ជាការឆ្លើយតបនឹងការលើក

ឡើងរបស់CSISលោកទៀបាញ់
រដ្ឋមន្តែីកែសួងការពារជាតិ
បានថ្លែងបែប់កាសែតភ្នពំែញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងែអាទិតែយមែសិលមិញ
ថា ទីតាំងដែលCSISបាន
លើកឡើងនោះគឺជាទីបញ្ជាការ
ជួរមុខលម្ហសមុទែដែលជាផ្នែក-
មួយសមែប់បែចាំការតែទី-
បញ្ជាការធំរបស់មូលដ្ឋានទ័ព
រាមស្ថិតនៅខាងលើ។ប៉ុន្តែ
ដោយសារតែគមែងពងែកីផែ
និងអូរនិងការអភិវឌែឍនៅកំពង់-
ផែរាមបានមកដល់ទតីាងំតចូ
មយួនែះមនិអាចឆ្លើយតបនងឹ
តមែូវការជាក់ស្ដែងបានទែ។
ដចូ្នែះហើយទើបទតីាងំនែះតែវូ
បានប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅកោះ
ពែបដែលមនទំហំធំជាង។
ចំពោះការបដិសែធជំនួយ

សហរដ្ឋអាមែរិកក្នុងការជួស-
ជុលអគារមួយចំនួននៅបញ្ជាការ
ជួរមុខនៅឆ្នែររាមលោកទៀ
បាញ់បានមនបែសាសន៍ថា
ការបដិសែធនោះធ្វើឡើង

ដោយសារតែកម្ពុជាបានមន
ផែនការរួចហើយក្នងុការរើ
ទីបញ្ជាការជួរមុខទៅទីតាំងថ្មី
នៅកោះពែប។
លោកមនបែសាសន៍ថា៖

«ខ្ញុំបាននយិាយហើយនយិាយ
ទៀតថាបើមនសនា្ដានចតិ្តចង់
ជួយគឺទៅជួយឱែយបានខា្លាំងកា្លា
នៅកន្លែងថ្មី។យើងរៀបចំ
កន្លែងនោះឱែយទំនើបតែម្ដងគឺជួយ
នៅកន្លែងនោះវញិ។កន្លែងនែះ
យើងនឹងអភិវឌែឍផែសែងហើយ
ដចូ្នែះយើងរើទៅកន្លែងថ្មីធ្វើឱែយ
វាល្អ។យើងបាននយិាយអ៊ចីងឹ
ហើយយើងបានបញ្ជាក់ទៀត
ថាយើងមិនជួសជុលទៀតទែ
កន្លែងចាស់នែះ»។
ការរុះរើអគារនែះលោកថា

មិនមែនជារឿងអ្វីធំដុំទែ ប៉ុន្តែ
អ្នកដែលចោទបែកាន់ចែះតែ
ពងែីកឱែយវាទៅជារឿងធំដោយ
ចោទថាកម្ពជុារុះរើអគារនិង
បដិសែធជំនួយជាហូរហែ។
លោកថ្លែងដូច្នែះថា៖«នៅក្នុង
ដែនអធិបតែយែយរបស់យើង
មនសទិ្ធិចាត់ចែងចង់ទៅដក់
កន្លែងណាវាសមសែបជាង
កន្លែងនោះវាមិនសមសែប
យើងលើកទៅដក់កន្លែងផែសែង។ 
វាហាក់ដូចជាមិនមនអីតែូវ
ជែៀតជែកខា្លាំងកា្លាពែកទែ
ពែះវាក្នុងអធិបតែយែយរបស់
យើង។យើងតែវូធ្វើអីក៏ធ្វើបាន
ដែរ។ដូច្នែះបានជាយើងមិន
ទទួលយកការជួសជុលទែគឺ
យើងទៅធ្វើថ្មី។ដូច្នែះបើមន
សនា្ដានចិត្តចង់ជួយទៅជួយ
កន្លែងថ្មីចុះ»។
កាលពីថ្ងែទី៣ខែតុលាលោក  

នាយករដ្ឋមន្តែីហុ៊នសែនក៏បាន
បញ្ជាក់អពំីរឿងនែះជាមយួនងឹ
សារព័ត៌មនមួយថាតាមពិត
សហរដ្ឋអាមែរិកមិនបានកសាង 
អគារដែលបានលើកឡើងនែះ

ទែបុ៉ន្តែបានជួសជុលបន្តចិបន្តួច
អគារចាស់របស់កងទ័ពជើងទឹក
និងបានបំពាក់ឧបរណ៍បន្តិច-
បន្តចួដើមែបីបមែើការឱែយទីបញ្ជា-
ការជួរមុខរបស់សន្តិសុខលម្ហ- 
សមុទែនោះ។លោកថាការចោទ-
បែកាន់នែះគឺជា«សារជាតិ
របស់មហាអំណាចដែលមន
គោលបំណងរារាំងអ្វីមួយ»។
ការសាងសង់ទីបញ្ជាការជួរ-

មុខថ្មីមនទំហំធំជាងមុននិង
មនតម្លែលើសកន្លែងចាស់រាប់-
រយដងដោយមនទាំងកន្លែង
ចតនាវាកន្លែងសមែកនិង
ងយសែលួចែញបែតបិត្តកិារ។
កម្ពុជាសា្វាគមន៍ការចូលមក
ជយួបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើ
ផលបែយោជន៍ទៅវិញទៅមក
ដោយគា្មានការគំរាមកំហែង។
ប៉ុន្តែក្នុងដែនអធិបតែយែយភាព
កម្ពជុាកម្ពជុាអាចធ្វើបានអ្វីដែល
ចង់ធ្វើ។នែះបើតាមការបញ្ជាក់
របស់លោកទៀបាញ់។
កាលពីខែកក្កដឆ្នាំមនុមន្តែី

សហរដ្ឋអាមែរិកមិនបញ្ចែញ-
ឈ្មាះ បានលើកឡើងនូវការ-
ចោទបែកាន់ថាកម្ពជុាបានចុះ-
ហត្ថលែខាសម្ងាត់ជាមួយចិន
ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱែយយោធ
ចនិបែើបែស់មលូដ្ឋានជើងទឹក
កម្ពុជានៅរាម។មន្តែីទាំងនោះ
បានអះអាងថាតាមរយៈកិច្ច-
ពែមពែៀងសម្ងាត់នោះយោធ
ចិន អាចបែើបែស់មូលដ្ឋាន
រាមរយៈពែល៣០ឆ្នាំហើយ
កុងតែនោះនឹងតែូវបន្តដោយ
ស្វ័យបែវត្តិសមែប់រយៈពែល
១០ឆ្នាំកែយពីកុងតែ៣០
ឆ្នាំបានបញ្ចប់។កុងតែនោះ
អាចអនុញ្ញាតឱែយយោធចិន
ឈរជើងស្តកុទកុនវូអាវធុនងិ
ចតនាវាចមែបាំង។
យា៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជា

បានចែនចោលការចោទបែកាន់

បែបនែះជាបន្តបនា្ទាប់។
កែសួងការពារជាតិកម្ពុជា

នៅចងុខែកក្កដឆ្នាំមនុក៏បាន
ដឹកនាំកែុមអ្នកសារព័ត៌មន
រយ៉ទរ័អែភីនងិអាអែហ្វប៉ែនងិ
សារព័ត៌មនក្នងុសែកុ និងអន្តរ-
ជាតិជាចែើនទៀតទៅទសែសនា
មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករាម។អ្នក-
កាសែតជាចែើនបានអះអាង
នៅពែលនោះថាពួកគែមិន
បានឃើញសញ្ញាណាមួយ
បញ្ជាក់ថាមនវត្តមនទ័ព
បរទែសនៅទីនោះទែ។
លោករដ្ឋមន្តែីទៀបាញ់ថ្លែង

បញ្ជាក់ពីមែសិលមិញថាលោក
បានស្វះស្វែងចរចា រកជំនួយ
មកអភិវឌែឍមូលដ្ឋានទ័ពរាម
អស់រយៈពែលជិត១០ឆ្នាំហើយ។ 
លោកមនបែសាសន៍ថា៖«ថា
ចង់ជួយអ៊ីចែះជួយអ៊ីចុះតែ
តាមពិតគា្មានទែ។ដូចខ្ញុំនិយាយ
ចែើនហើយដូចសន្តសុិខលម្ហ-
សមុទែដែលបានជួយបន្តចិនោះ
បើមនចិត្តចង់ជួយទៀតជួយ
មកឱែយបានទនំើបបពំាក់ឱែយបាន
ណាណីម្ដង។មិនតែឹមតែមិន
[ឱែយ]ទែជំនួយដែលបានពែម-
ពែៀងហើយបែកាសហើយ
កាត់ទៅទៀតផងដូចជានាវា
តូចៗនោះមិនយកមកទៀត
ផង»។លោកបន្តថា៖«គោល-
ដៅរបស់គែគែថាកំពង់ផែរាម
ធ្វើសមែប់ចិនអីជាដើមតាម
តែគែចោទ។ដចូ្នែះកម្ពជុាហាក់
ដូចជាគែមិនឱែយមនសិទ្ធិអីក្នងុ-
ការអភិវឌែឍ កុំឱែយមនសិទ្ធិក្នុង
ការសា្ថាបនាឬស្វះស្វែងរកជំនួយ
ដើមែបីការពារជាតិការពារមតុ-
ភូមិរបស់ខ្លួននោះទែ។គែ
គិតគូរថា អ៊ីចឹង។គែចោទថា
ឱែយទៅអ្នកនែះអ្នកនោះជាដើម
តាមតែគែចោទ»។
លោកChadRoedemeier

អ្នកនាំពាកែយសា្ថានទតូសហរដ្ឋ-

អាមែរិកបែចាំកម្ពុជាបានថ្លែង
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍តាមអុីមែល
កាលពីថ្ងែអាទិតែយមែសិលមិញថា
សា្ថានទូតបានឃើញមនការ-
រាយការណ៍គួរឱែយជឿជាក់ថា
អគារសន្តិសុខសមុទែផ្ដល់
មលូនធិិដោយសហរដ្ឋអាមែរកិ
នៅមូលដ្ឋានទ័ពរាមតែវូបានរុះ-
រើដោយផ្នែក។ទោះយា៉ាងណា
លោកបង្វែរសំណួរឱែយសួរទៅ
កងទ័ពកម្ពុជាវិញ អំពីការ-
អភិវឌែឍ«គួរឱែយបារម្ភ»នែះ។
លោកRoedemeierថ្លែង

ដូច្នែះថា៖ «យើងនៅតែជំរុញ
ឱែយកម្ពជុាចាត់វិធនការគែប់យា៉ាង
ដើមែបីការពារអធិបតែយែយភាព
របស់ខ្លួនហើយមិនអនុញ្ញាត
ឱែយបែទែសណាមយួបែើបែស់
អគារយោធដោយផ្ដាច់មុខ
នៅក្នងុពែដំែនរបស់ខ្លនួ។ការ-
សមែបសមែួលឱែយដែគូរបស់
កម្ពុជាទាំងអស់ចូលទៅរាម
ដូចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្តែី
ហុ៊នសែនបានថ្លែងហើយគា្មាន
បែទែសណាមួយមនវត្តមន
ផ្ដាច់មុខឬជាអចិនែ្តយ៍នោះគឺ
សែបទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែបែ-
ទែសនែះដើមែបីចៀសវាងការសឹក
រែចរឹលនែស្ថិរភាពក្នុងតំបន់»។
លោកនាយករដ្ឋមន្តែីបាន

បញ្ជាក់នាពែលលោកអញ្ជើញ
សំណែះសំណាលជាមួយ
បែជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅបែទែស
ស្វ៊សីកាលពខីែកក្កដឆ្នាំ២០- 
១៩ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិន- 
អនុញ្ញាតឱែយមនវត្តមនទ័ព
បរទែសនៅលើដីកម្ពជុាហើយ
ក៏មិនអនុញ្ញាតឱែយមនទ័ពកម្ពុជា
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក  ប្រាក់  សុខុន  
ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រា ី  រដ្ឋ មន្ត្រា ីការ - 
បរទ្រាស និង សហ ប្រាតិ បត្តិ ការ 
អន្តរជាតិ  បាន ស្នើរដ្ឋា ភិបាល ថ្រា 
អនុញ្ញាត ឱ្រាយ ពល ករ កម្ពជុា  អាច 
វិល ត្រាឡប់ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ប្រាទ្រាស 
ថ្រា វិញ  និង ជួយ បញ្ចះុ ថ្ល្រា  ការ ធ្វើ  
ច ត្តា ឡីស័ក និង បាន  លើក ទឹក ចិត្ត 
ឱ្រាយ វិនិយោ គិន ថ្រា  មក ធ្វើការ វិនិ - 
យោគ នៅ កម្ពជុា ឱ្រាយ   បាន កាន់ ត្រា - 
ច្រាើន ថ្រាម ទៀត ។ 

លោក ប្រាក់  សុខុន បាន ស្នើ ប្រា ប 
ន្រាះ ក្នងុ ជំនួប តម ប្រាព័ន្ធ វីដ្រា អូរ ជា - 
មួយ លោក  ដន ប្រា ម៉ាត់ វិណ្រា  ឧប-   
នា យក រដ្ឋ មន្ត្រា ីរដ្ឋ មន្ត្រា ីការបរ ទ្រាស  
ថ្រា កាល ពីថ្ង្រាទី ២  ខ្រា តុលា   ដើម្រាបី 
ពិភាក្រាសា និង ផ្លាស់ ប្តរូ ទស្រាសនៈ គ្នា 
អំពី ទំនាក់ ទំនង និង កិច្ច សហ ប្រាតិ - 
បត្ត ិការ ទ្វ្រា ភាគី ជា ពិស្រាស ការ រំឭ ក 
ខួប អនុស្រាសា វរីយ៍ លើក ទី៧០ ន្រា កា រ-  
បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត រវាង 
កម្ពជុា -ថ្រា  ការ រួម គ្នា ប្រា យុទ្ធ ប្រាឆំាង 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ក៏ដូច ជា កិច្ច ការ 
តំបន់ និង សកល លោក ដ្រាល ជា ប្រា - 

យោជន៍  និង ជា ក្ដ ីកង្វល់ រួម ។
លោក   សុខុន  ថ្ល្រាង ថា ៖« កម្ពជុា 

ស្នើ ភាគី ថ្រា ឱ្រាយ អនុ ញ្ញាត ដល់ ពល ក រ 
ក ម្ពុ ជា  ដ្រាល កាន់ បណ្ណ ព្រាំដ្រាន  
(Border passes)  និង ពល ករ 
ដ្រាល ចុះ ឈ្មោះ ធ្វើការ តម អនុ - 
ស្រាស  រណៈ ស្តពីី ការ យោគ យល់ គ្នា  
(MoU)  អាច វិល ត្រាឡប់ ទៅ ធ្វើ 
ការ នៅ ប្រាទ្រាស ថ្រា វិញ និង ជួយ 
បញ្ចះុ ថ្ល្រា ចត្តាឡី ស័ក រយៈ ព្រាល  ១ ៤  
ថ្ង្រា ផង ដ្រារ »។ លោក  សុខុន  បាន 
ថ្ល្រាង អំណរ គុណ ចំពោះ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល ថ្រា  សម្រាប់ ការផ្ដល់ ជំនួយ 
ថវិកា  និង បរិកា្ខារ ព្រាទ្រាយ ដល់ កម្ពជុា  
ដើម្រាបី ប្រាយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  រួម- 
ទំាង ការជួយ សម្រាលួ ឱ្រាយ និស្រាសិត  
និង  អ្នកជំងឺ សង្គ្រាះ បនា្ទាន់ កម្ពជុា 
ច្រាញ -ចូល ប្រាទ្រាស ថ្រា។ 

លោកដន  ប្រាម៉ាត់វិណ្រា  ក៏ បា ន 
ថ្ល្រាង តម រយៈ ជំនួប តម ប្រាព័ន្ធ 
វីដ្រាអូន្រាះ ដ្រារ  ដោយ បាន កោត- 
សរសើរ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
ដ្រាល ទទួល បាន ជោគ ជ័យ យ៉ាង- 
ធំធ្រាង ក្នងុ ការ ទប់ ស្កាត់  និង គ្រាប់ - 
គ្រាង ការរីក រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ទូទំាង ប្រាទ្រាស ។ លោក ក៏ បាន 

ថ្ល្រាង អំណរ គុណ ដល់ ក្រាសួង  
ការ បរទ្រាស កម្ពជុា  ចំពោះ ការ ជួយ 
សម្រាលួ ដល់ ការធ្វើ មតុ ភូមិ និវត្តន៍ 
របស់ ពល រដ្ឋ ថ្រា ក្នងុ អំឡុង ព្រាល     
កូ វីដ ១៩ ។ 

លោក ប្រាក់  សុខុនបាន អរ គុ ណ 
អាជា្ញា ធរ ថ្រា ចំពោះ ការ ជួយ សម្រា ួល  
ក្នងុ ការ ពន្រាយារ សុពល ភាព ទិដ្ឋា ការ 
ស្នាក់ នៅ  និង បណ្ណ អនុ ញ្ញាត ឱ្រាយ ធ្វើ 
ការងារ ដល់ ពលក រ  កម្ពជុាព្រាម ទំា ង 
បង្កើន អត្ថ ប្រាយោជន៍ សម្រាប់ អ្នក- 
បាត់ បង់ ការងារ  និង អត្ថ ប្រាយោជន៍ 
ផ្ន្រាក សង្គម នានា ដល់ ពលក រ ដ្រាល 
ត្រាវូ បាន ព្រាយួរ ការងារ ។ ជា មួយ គ្នា 
ន្រាះ  កម្ពជុា ក៏ កត់ សម្គាល់ ដោយ ក្ត-ី 
រីករាយ ចំពោះ តួល្រាខ វិនិ យោគ ថ្រា 
នៅ កម្ពជុា  ដ្រាល បាន កើន ឡើង ជិត 
៣ ដង ក្នងុ រយៈ ព្រាល ៨ខ្រា  ដើម ឆា្នាំ 
២០២០ បើ  ធៀប នឹង តួល្រាខ ឆា្នា ំមុន ។  
កម្ពជុា លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្រាយ វិនិយោ គិន 
ថ្រា មក ធ្វើការ វិនិយោគ នៅ កម្ពជុា 
ឱ្រាយ  កាន់ ត្រា ច្រាើន ថ្រាម ទៀត ។ ភាគី 
ទំាង ២  ក៏បាន សម្ត្រាង នូវ  ក្ត ីរីករាយ 
ដោយ  កត់សម្គាល់ ចំពោះ វឌ្រាឍន ភា ព 
ដ៏ ល្អ ប្រា សើរ លើ វិស័យ សំខាន់ៗ 
ដទ្រា  ទៀត  រួម មន  សន្តសុិខ  អប់រំ  

ទ្រាស ចរណ៍  ថា មពលជា ដើម  ។
បើ យោង តម ស្រាច ក្ដ ីប្រាកាស 

ព័ត៌ មន ស្ដពីី ជំនួប ន្រាះ បញ្ជាក់  ថា  
ភាគី ទំាង២រីករាយ ចំពោះ ពាណិ - 
ជ្ជ កម្ម ទ្វ្រា ភាគី ដ៏ រឹងមំ បើ ទោះ បីជា 
មនការ រីក រា ល ដល ន្រា ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  ដោយ កម្ពជុា បាន ស្នើ ភាគី ថ្រា 
ជួយ សម្រាលួ ការ ដឹក ជញ្ជនូ ទំនិញ 
ឆ្លង ដ្រានបង្កើន ការនំា ចូលកសិ ផ ល  
របស់ កម្ពជុា  ព្រាម ទំាង ពន្លឿ ន ការ- 
ចុះ ហត្ថល្រាខា លើ អនុស្រាសរណៈ- 
យោគ យល់ គ្នា ស្ដពីី ការ ដឹក ជញ្ជនូ 
ឆ្លង ដ្រាន  និង ការងារ សំខាន់ៗ ដទ្រា 
ទៀត ។  ភាគី ទំាង ២ក៏ បាន សម្ត្រាង 
នូវ ការ ព្រាញ ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាងំ ចំពោះ 
ការ បើក ច្រាក ព្រាដំ្រាន តំបន់ និង អន្តរ - 
ជាតិ ថ្មីៗ  បន្ថ្រាម ទៀតនិង ការ ដំឡើង 

កម្រាតិ ច្រាក ព្រាដំ្រាន តំបន់ ដ្រាល មន- 
ស្រាប់ ទៅ ជា ច្រាក ព្រា ំដ្រាន អន្តរ ជាតិ ។

លោក  មឿន  តុលា  នាយក ប្រាតិ - 
បត្ត ិមជ្រាឈ មណ្ឌល សម្ពន័្ធ ភាព ការ- 
ងារ  និង សិទ្ធ ិមនុស្រាស  ហៅ កាត់ សង់ - 
ត្រាល់  មើលឃើញថា ប្រាទ្រាស ថ្រា  
នៅ បន្ត បិទ ប្រាទ្រាស នៅឡើយហើ យ  
ស្ថាន ភាព ការ ងារ នៅ ក្នងុ ប្រាទ្រាស 
ន្រាះ ក៏ នៅ មិន ទាន់ មន ស្ថរិភាព 
នៅឡើយ ដ្រារ ។ ដូច្ន្រាះ  ទើប ពលករ 
ខ្ម្រារ មួយ ចំ នួន  នៅ បន្ត ត្រាឡប់ មក 
កម្ពជុាវិញ  ដើម្រាបី ស្វ្រាង រក ការងារ ធ្វើ 
នៅក្នងុ ស្រាកុ ។ ចំណ្រាក ពលករ 
មួយ ចំនួន ដ្រាល នៅ បន្ត ធ្វើ ការងារ 
ក្នងុ ប្រាទ្រាស ថ្រា គឺ មិន ទទួល បាន 
ការងារ ជាប់លាប់ទ្រា ។ លោក ថ្ល្រាង 
ថា ៖«ដូច្ន្រាះ  អ្វដី្រាល ជា ការ ស្នើ សំុ 

របស់ ក្រាសួង ការ បរទ្រាស យើង ទៅ 
ដល់ ភាគីថ្រាន្រាះ បើសិន ជា បាន 
ជោគជ័យ វា ជា រឿង មួយ ល្អ។ បុ៉ន្ដ្រា 
យើង មិន សូវ សង្រាឃឹម ថា  ទទួល 
បាន លទ្ធផល នោះទ្រាព្រាះ ភាគី 
ថ្រា ស្ថាន ភាព នៅ មិន ទាន់ មន តម្រា ូវ - 
ការ ពលករ នៅឡើយ  ហើយ បើ ម ន 
តម្រាវូ ការ កើត ឡើង ក៏មន ពលករ 
ខ្ម្រារ នៅទីនោះ ខ្លះ ស្រាប់ ហើយ ដ្រារ  
កំពុង ត្រាវូ ការ ការ ងារ »។

លោក  គិន ភា  ប្រាធាន វិទ្រាយា - 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ ន្រា រាជ- 
បណិ្ឌត្រាយ សភា កម្ពជុា  លើក ឡើង ថា  
ប្រាទ្រាស កម្ពជុា និង ថ្រា តមរយៈ 
 បទ ពិសោធ ទំនាក់ទំនង ចាស់ទំុ ជា- 
មួយ គ្នា ជាង៧០ឆា្នា ំកន្លង មក ន្រាះ 
ប្រាទ្រាស ទំាង ២ មន តម្រាវូ ការ គ្នា 
ទៅវិញ ទៅមក   ក្នុង នោះ ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម មន រហូត ដល់ រាប់ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ផង ដ្រារ ។ លោក 
ថ្ល្រាង ថា ៖«ប្រាទ្រាស ថ្រា មន ទីផ្រាសារ 
ការងារ សម្រាប់ ពលករ កម្ពជុា ។ 
បុ៉ន្ដ្រា  ប្រាទ្រាស ថ្រា មន កង្វះខាត 
កម្លាំង ពល កម្ម  ដូច្ន្រាះ ត្រាូវ ការ 
កម្លាងំ ពលកម្ម ពីកម្ពជុា ។ ដូច្ន្រាះ 
មិន ម្រាន ថ្រា មន ភាព ខា្លាងំ មក លើ 
កម្ពុជា ត្រា ម្ខាង នោះទ្រា។ យើង 
មើល ស្ថាន ភាព បច្ចបុ្រាបន្ន ថា្នាក់ ដឹក- 
 នំា ន្រា ប្រាទ្រាស ទំាង ២ ត្រាវូ ការគ្នា 
ហើយ មន លក្ខណៈ ន្រា ការ ដឹក នំា 
ក៏ ប្រាហាក់ ប្រាហ្រាល គ្នា ដ្រារ  »៕
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តពីទំព័រ  ២...លោក ឆាយ 
គមឹខឿន អ្នក នា ំពាក្រាយ អគ្គស្នង- 
ការ នគរបាល ជាតិ បាន ប្រាប់ 
ភ្នំព្រាញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ម្រាសិល មិញ 
ថា ការ បង្ក្រាប ក្លិប កម្រាសាន្ត លួច 
បើក ខារា៉ាអខូ្រា នងិម៉ា ស្រាសា បម្រាើ 
ស្រាវា ផ្លវូ ភ្រាទក្នងុ ខ្រាត្ត ព្រាះសី ហ នុ 
សមត្ថ កិច្ច បាន ឃាត់ ខ្លនួ មនុ ស្រាស  
សរបុ ចនំនួ ៣៧៥ នាកក់្នងុ នោះ 
មន នារី ម៉ាស្រាសានិង បម្រាើ ផ្លវូ ភ្រា ទ  
ព្រាម ទំាង ភ្ញៀវ ចូល ទៅ កម្រាសា ន្ត ។  
អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ករណ ីគ្រាឿង ញៀន 
ចនំនួ ៥២ នាក ់(ចនិ  ៤២ នាក ់
និង វៀត ណាម ១០ នាក់)ក្នុង 
នោះ អ្នក- ជួញ ដូរនិង សម្រាលួ ឱ្រាយ 
ប្រាើ ប្រា ស់ គ្រាឿង ញៀន មន 

ចនំនួ៩ នាក ់ជាជន ជាត ិចនិ ត្រាវូ 
បាន បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ។

 ចំណ្រាក វត្ថុតង ដ្រាល ត្រាូវ 
សមត្ថ កិច្ច ដក ហូត មន សរ - 
ធាតុ ញៀន ចំនួន ជាង  ១២ គីឡូ - 
្រកាម   និង ឧបក រណ៍ សម្ភារ ប្រាើ - 
ប្រាស់ មួយ ចំនួន រួម ទាំង ដក- 
ហតូ អាវធុ ចនំ ួន៣ដើម (អាវ ុធ 
ខ្លី២ដើម  និង វ្រាង១ ដើម)និ ង 
គ្រាប់កំា ភ្លើង ចំនួន១០២ គ្រាប់ ។ 

អ្នក ប្រាើប្រាស ់គ្រាឿង ញៀន ជា 
ជន បរទ្រាស សរុប ចំនួន៧៦ នាក់ 
ត្រាូវ ស្នើ សុំបណ្ត្រាញ ច្រាញ ដ្រាល 
ក្នុង នោះ មន ៣៣ នាក់ ជា ជន- 
ជាតិ ចិន និង ១០ នាក់ ជា ជន ជា តិ 
វៀត ណាម ក្រា ពី ន្រាះ មន នារី 

ម៉ា ស្រាសាបម្រាើ ស្រាវា ផ្លវូ ភ្រាទ ចនំនួ 
៣៣ នាក់ (ជន ជាតិ ចិន ២៤ 
នាក់ និង វៀត ណាម ៩ នាក់ )។   

លោក គឹម ខឿន  បញ្ជាក់ ថា 
ក្រា  ពី នោះ ចំពោះ អ្នក មិន ពាក់ - 
ព័ន្ធ គ្រាឿង ញៀន ដ្រាល មន បុគ្គ - 
លិក កម្មករ និង អ្នក ចូល ទៅ ល្រា ង 
កម្រាសាន្ត ត្រាូវ បាន ធ្វើ ការ អប់រំ 
ណ្រា នាំ និង ធ្វើ កិច្ច សន្រាយា រួច ឱ្រាយ 
ត្រាឡប ់ទៅ ផ្ទះ វញិ  ចណំ្រាក អ្នក- 
ប្រាើប្រាស់ គ្រាឿង ញៀន ជាជន- 
ជាត ិខ្ម្រារ ត្រាវូ បញ្ជនូ ទៅ មណ្ឌល 
អប់រំ ព្រាយា បាល បន្រាសាប និង ស្តារ - 
នី តិ សម្រាប ទា។ 

បើតម អ្នក នាំពាក្រាយ អគ្គ ស្នង- 
ការ នគរ បាល ជា តិ មក ដល ់ថ្ង្រា ទី 
៤ ខ្រា តុលា   សមត្ថ  កិច្ច កំពុងប ន្ត  
ស្រាវ ជ្រាវ រក ប្រាភព អាវុធ ដ្រាល 
ផ្តល់ ឱ្រាយ ជន ល្មើស ស្វ្រាង រក ចាប់ 
ខ្លនួ យក មកផ្ត នា្ទា  ទោស តម ច្រាបា ប់ 
និងបន្ត សហ ការ ជាមួយ សមត្ថ - 
កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង ក្នុង និង ក្រា 
ប្រាទ្រាស ដើម្រាប ីរក ប្រាភព ផ្គត ់ផ្គង ់
សរ ធាតុ ញៀន និង បក្ខ ពួក 
ម្រាខ្លាង ។

អ្នក នាំពាក្រាយ សលា ដំបូង 
ខ្រាត្ត ព្រាះ សីហនុ លោក លឹម 
ប៊ុនហ្រាង មិន អាច  ទាក់ ទង សុំ 
អត្ថា ធិប្រាបា យ ជុំ វិញ បញ្ហាន្រាះ 
បាន ទ្រា កាលពីម្រាសិល មិញ ៕ 

ជនសង្ស័យ៩នាក់ក្នងុចំណោម...

កម្ពជុាស្នើរដ្ឋាភបិាលថ្អនញុ្ញាតឱ្យ
ពលករកម្ពជុាអាចវិលទៅធ្វើការនៅៃថវិញ

លោក បេក់  សុខុនក្នងុ ជំនួប តាម វីដេអូ ជា មួយ សមភាគី ថេ ។ រូប ក្រាសួង ការ បរទ្រាស

ជន សងេស័យ ពាក់ ព័ន្ធ គេឿង ញៀន តេវូ សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ ។ រូបថត នគរបាល 
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
បេ ធា នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផា ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដ រា៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ ួលអក� រា វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េកចា យកា �េត

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភ 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេយា  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយ ល័យ�េត្ត សៀមរា ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយ ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: សមត្ថ កចិ្ច មលូ ដ្ឋាន 
បាន អះ អាង ថា  ករណី បុរស 
ម្នាក់ បាន បាញ់ សម្លាប់ ភរិយា  
រចួ បាញ ់សម្លាបខ់្លនួ តាម កៃយ 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃទី ៣  ខៃ តុលា  
នៅ ភមូ ិកៃបាល ទនំប ់ស ង្កា ត ់ បងឹ 
ទំពុនទី២  ខណ្ឌ មន ជ័យ  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ នោះ  បើ តាម ការ- 
សន្និ ដ្ឋាន  គឺ ជា ការ កើត ឡើង 
ដោយ សារ ភ្លើង បៃ ចណ្ឌ ។

លោក  ឃនុ  ឡៃង  នាយ ប៉សុ្ដិ៍ 
នគរ បាលរ ដ្ឋ បាល សង្កាត ់បងឹ- 
ទំពុន ទី២  បាន ឲៃយដឹងពី មៃសិល- 
មិញ ថា បុរស ជា ប្តី ឈ្មោះ អុ៊ក  
ម៉ា រា៉ា ឌី អាយុ ៤០ឆ្នា ំ ជនជា តិ ខ្មៃរ 
សា្នាក ់នៅ ផ្ទះ ជលួ  ក្នងុភមូ ិកៃបាល 
ទំនប់  សង្កាត់ បឹង ទំពុនទី២  
ខណ្ឌ មន ជយ័  រា ជ ធា ន ីភ្នពំៃញ 
ជាម ន្តៃី នា យរ ង ផ្នៃក បច្ចៃក- 
ទៃស  និង គិលានដ្ឋាន នៃនាយក- 
ដ្ឋាន អង្គ រកៃស កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
បាន សា្លាប់ ដោយ តៃវូ  គៃ ប់ កំា- 
ភ្លើង១ គៃប់  ចំកៃបាល ចំហៀង 
ខាង សា្តា ំ ធា្លាយ ទៅ ខាង ឆ្វៃង ។ 
    លោក បន្ត ថា ចំណៃក ជន- 
រ ងគៃះ ជា ភរិយា  ឈ្មោះ  កៃវ 
សៃី ដ  អាយុ ៥២ ឆ្នាំ ជន ជាតិ 
ខ្មៃរ  សា្នាក ់នៅ ផ្ទះ ជលួ ជាមយួគ្នា 
ពៃម ទាងំ មន បង សៃ(ី ខាង ប្ដ)ី

ម្នាក់ រស់នៅ ជា មួយ ដៃរ។ជ នរ ង- 
គៃះ បាន សា្លាប់ ដោយ តៃវូ គៃប់ 
កាំភ្លើ ង ២ គៃ ប់  ដោយតៃូវ ចំ 
ដើម ទៃូង ខាង សា្តាំ  ១ក ន្លៃង និង 
តៃវូចំ កៃម ផ្ចតិ ធា្លា យមក កណ្តាល 
ខ្នង ចំនួ ន  ១ កន្លៃង ។

លោក  ឃុន  ឡៃង  បញ្ជាក់ 
ថា៖  «មន្តៃ ីជនំាញ យើង បានធ្វើ 
កោស លៃយ វ ិច ័យ រចួរាល ់ហើយគ ឺ
គ្មោន រឿង អ្វី កៃ ពី រឿង ប្ដី បៃពន្ធ 
បៃ ចណ្ឌ  គ្នា ទៃ។ រឿង ហ្នងឹគឺ ខាង 
បៃពន្ធ គត់ បៃចណ្ឌ ប្ដ ីគត់  ពៃល 
ប្ដី តៃឡប់ ពី ធ្វើ ការ វិញ គឺ បៃពន្ធ 
រក រឿង ថា  ប្ដី គត់ ហ្នឹង មន សៃី 
ខា ង កៃ  កៃយ មក ក៏ឈ្លាះ 
បៃកៃក គ្នា  តៃ ភ្លាមៗ នោះ បង 

សៃ(ីខាង ប្ដ)ីគត ់មក ឃាត ់ដៃរ  
ហើយ ពួក គត់ មិន សា្ដាប់ ក៏ ឈា ន 
ដ ល់ ការ បាញ់ គ្នា បៃប នៃះ»។ 

 លោក ឡៃង  បន្ថៃម ថា  កៃយ 
កើត ហៃតុ  មន បនៃសល់ ទុកវ ត្ថុ- 
តាង នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ រួម មន  
អាវុធ ខ្លី ១ ដើម  ម៉ា កឡុ ក ចិន 
CF92 ពណ៌ ខ្មោ,បង់ ១, គៃប់ 
ចំនួន ៥ គៃប ់ និង សមៃបក គៃប់ 
ចំនួន៣  តៃវូ បាន មន្តៃ ី នគរ បាល 
ប ច្ចៃ ក ទៃ ស  វិទៃយា សាស្តៃ នៃ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគ របា ល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ យក ទៅ រកៃសា ទុ ក ។

លោក ម៉ៃង  វិមន តារា  អធិ- 
ការ នគរ បាល ខ ណ្ឌ មន ជ័យ មិន 
ទាន់ អាច ទាក់ ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ 

បន្ថៃម ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ 
ដោយ ទូរ ស័ព្ទ លោក គ្មោន អ្នក 
ទទួល កាល ពី មៃសិល មិញ ។

ចំណៃក  លោក នូ  ទូច  អធិ- 
ការ រង នគរ បាល ខណ្ឌ មន ជយ័ 
ទទួល បន្ទកុ ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ បាន 
ថ្លៃង ថា លោក បា ន ទ ទួ ល ព័ត៌- 
មន នៃះ ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ មិន បាន ចុះ 
ទៅ សុើប អង្កៃត  ឬ ធ្វើ កោស លៃយ - 
វិ  ច័ យ ទៃ ដោយ បាន បង្វៃរ សំណួរ 
ឲៃយ សួរ អ្នក ផៃសៃ ង ទៀត។  លោក 
ថា៖ «ខ្ញុំ គៃន់ ដឹង រឿង ហ្នឹង តៃ ខ្ញុំ 
អត់ បាន ចុះ សុើប អង្កៃត ផង អី៊ ចឹង 
ខ្ញុំ មិន អាច និយាយ បាន ទៃ» ។

កៃុម គៃួសារ  និង សាច់ ញាតិ 
ជន រង គៃះ ទំាង ២ នាក់  កាលពី 
មៃសិល មិញ  មិន អាច ស្វៃង រក 
បៃភព ទាក់ ទង សុំ កា របញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ពីករណី នៃះ បាន ទៃ ។

ប៉ុន្តៃ តាម  Fresh  News 
ដៃល បាន ដក សៃង់ សម្ដី សាកៃសី 
ឈ្មោះ  អ៊ុក  សុ ផាន់ ណ  ភៃទ 
សៃ ី អាយ ុ៤៥ ឆ្នា ំ តៃវូ ជា បង សៃ ី
របស់ ឈ្មោះ  អ៊ុក  ម៉ា រា៉ា ឌី(ប្ដី)
បាន ឲៃយ ដឹង  ថា  កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ 
កើត ហៃតុ  អ្នក សៃ ីកំពុង ដំ បា យ  
នៅ ក្នុង ផ្ទះ កើត ហៃតុ  សៃប់ តៃ 
ឃើញ ប្អនូ បៃសុ គត ់ឈ្មោះ  អ៊កុ 
ម៉ា រា៉ា ឌី  តៃឡប់ មក ផ្ទះ។ លុះ មយួ 
សន្ទុះ កៃយ មក  ក៏ ឃើញ បៃ- 
ពន្ធ ឈ្មោះ កៃវ  សៃ ីដ (ប្អនូ ថ្លៃ)

តៃ ឡប់មក ផ្ទះ តាម កៃយ ដៃរ ។
អ្នក សៃ ីបន្ត ថា  ពៃល នោះ អ្នក 

ទាំង ២  បាន ឈ្លាះ គ្នា ដោយ 
បៃពន្ធ  ចោទ ប្ត ីថា មន សៃ ីខាង- 
កៃហើ យខណៈ  មន ការ ជជៃក 
គ្នា  ឈ្មោះ  អ៊កុ  ម៉ា រា៉ា ឌ ីបាន យក 
កា ំភ្លើង ខ្ល ី១ដើម  មក អា ម៉ៃ គរំាម 
បៃពន្ធ ។ ប៉ុន្ដៃ អ្នកសៃី បាន ស្ទុះ 
ចៃ ញ ពី  ផ្ទះ បាយ ចូល ទៅ ឃាត់ 
ឲៃយ ឈប់ ឈ្លាះ គ្នា។បនា្ទាប់ មក 
អ្នក សៃ ីបាន ដើរ តៃឡប ់មក ផ្ទះ- 
បាយ វិញ  សៃ ប់ តៃ អ្នក ទំាង ២ 
នាក់  បាន ឈ្លាះ គ្នា បន្ត ទៀត  
ហើយក៏ ឮស្នូរ កាំ ភ្លើង ចំនួន ៣ 
គៃប ់បន្ត បនា្ទាប ់គ្នា។ ពៃល នោះ  
អ្នក សៃ ីបានរ ត់ ទៅ  មើ ល  សៃប់- 
តៃ ឃើញ ឈ្មោះ  អុ៊ក  ម៉ា រា៉ា ឌី  ដៃ ក 
សា្លាប់ លើ កមៃល ឥដ្ឋ  ចំណៃក 
ឈ្មោះ  កៃវ  សៃី ដ  បាន ដៃក 
សា្លាប់ លើ កៅអី ផា្ងារ កៃយ  កៃបាល 
ទល់ នឹង ឥដ្ឋ នៅកៃបៃ រ គ្នា នោះ ។

បើ តាម លោក  ឃនុ  ឡៃង  សព 
ឈ្មោះ  អ៊ុក  ម៉ា រា៉ា ឌី  តៃូវបានបៃ-
គល់ ជូនកៃុម គៃួសារ យក ទៅ 
ធ្វើបុណៃយ នៅ សៃុក កំ ណើ ត  ភូមិ 
ពៅ  ឃុំ ជៃ សៃុក កំពង់ តៃបៃក  
ខៃត្ត ពៃវៃង។  ចំណៃក សព 
បៃពន្ធបៃគល់  ជូន កៃុម គៃួសារ 
យក ទៅ ធ្វើ បុ ណៃយ   នៅ  វត្ត  សំបួរ 
មស  សង្កាត ់ដង្កា ខណ្ឌ ដង្កា  
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ៕

គឹម សារុំ

ជាទទូៅ ការជលួ ឬ បញ្ចាវំត្ថអុ្វ ី 
មួយ បើតាម ចៃបាប់ គឺ តមៃវូ ឲៃយ ភគី 
ទំាង សង ខាង បំពៃញ កាតព្វកិច្ច  
មួយ ដៃល ហៅ  ថា  កិច្ច សនៃយា ទៅ 
តាម លក្ខ ខណ្ឌ នៃ ការ ពៃម ពៃៀង 
គ្នា ។ចុះ បើ ភគី ម្ខាង (អ្នកជួល)  
សា្លាប់  តើ តៃូវ ដោះ សៃយ បៃប 
ណ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់? ជុវំញិ ករណ ី
នៃះ  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ បាន សម្ភាស ជា- 
មួយ លោក មៃធាវី  ផុន  ធារិន  
ការិ យា ល័យ មៃធាវី  ផុន  ធារិន  
នៅ បរុ ីឌរឺ៉ ូយា៉ាល ់មៃ គង្គ  ផ្ទះ លៃខ 
៧១  ផ្លូ វ M 0 8  ភូមិ ខ្ទរ  សង្កាត់ 
ពៃក លៀប  ខណ្ឌជៃ យ ចង្វារ  
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  ដៃល មន ខ្លមឹ- 
សារ ដូច ខាង កៃម  ៖  

លោក (ក)បាន ជួល រ ថយ ន្ត ឲេយ 
លោ ក ( ខ)ជិះ  ប៉នុ្តេ ម ិន បាន ធ្វើ 
លិខិ ត ជាកិ ច្ច ស នេយាទេ  ចេ  ដនេយ 
លោក( ខ) ជួប គេះ ថ្នាក់ច រា- 
ចរណ៍ សា្លាប់  ហើយ រ ថ យ ន្តក៏ ខូ ច - 
ខាត ទៀ ត។ ក រ ណី នេះតើ លោក  
(ក)ប្តងឹ ទាម ទា រសំណ ងពី បេ- 
ព ន្ធ លោ ក( ខ)បា ន ឬទេ ? 

ជា ទូ ទៅ  ក្នុងជីវ ភ ពបៃ ចាំថ្ងៃ  
កិ ច្ចស នៃយា  អាច កើ តឡើ ង ពីកា រ- 
ពៃ ម ពៃៀង ដោយ ផា្ទាល់  ម ត់   ឬ 
ជា លា យ លក្ខ ណ៍ អ កៃស រ។  ជាក់- 
ស្តៃ ង ក រ ណ ីខា ង លើនៃះ យើ ង 
អាច ចា ត់ទុ ក ថា លោ ក(ខ ) បាន 
ពៃ ម ពៃៀ ងដោ យ ផា្ទា ល់ម ត់  
ជួ លរ ថ យ ន្ត ពីលោ ក (ក)។ 
សំណួ រ ថា  តើ លោក(ក)អាច  
ទាម ទារ  សណំង ពបីៃ ពន្ធ  លោក 
(ខ )បាន ទៃ?   តៃង់ ចំ ណុច នៃះ  
យើ ង អាច លើ ក ឡើង ជា ទ ឡ្ហកី រ- 
ណ ៍មយួ  ចនំនួ  ដើមៃប ីបញ្ជាក ់លើ 
ការ ទ ទលួ ខ ុស តៃ ូវ សណំ ង ខចូ- 
ខា ត។ យើ ងលើ ក យក ចំណុច 
មួ យ  ដោ យ  សន្មត ថា  រ ថយ ន្ត 
ខាង លើនៃះ  មិ ន មន  ការ ធានា  
រា៉ាប់រ ង ណមួយឡើ យ  នោះ កា រ- 
ទ ទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ កិច្ច សនៃយា  
ជួល រ ថ យ ន្តជា កាត ព្វ  កិច្ច  របស់ 
លោក (ខ)នងិ បៃពន្ធ តៃវូបៃគល ់ 
បៃក់ ឈ្នលួ និង សង ការ ខូចខាត  
ទៅ លោក (ក)។ ចុះ បើ លោក 
(ខ)  សា្លាប់  នោះម ន ន័ យ ថា  
សន្ត ត ិជន រ បស ់លោ ក(ខ) ដចូ  
ជា  បៃពន្ធ កនូ ។ល។ តៃវូ អ នវុត្ត 

បន្តតា ម ផ្លូវ   ចៃបាប់ ។ 
 បើស មត្ថកិ ច្ចចា ប់ ភាគីបង្ក  

បា ន ហើ យពេមចេញ សំ ណង  
តើ លោ ក (ក)អាច នៅ តេ មាន 
ស ិទ្ធ ិទាម ទារសណំង ពគីេ ួសារ 
លោក ( ខ )បាន ទៀ តទេ ? 

លោ ក( ក)អាច ទា ម ទា របៃ ក ់
ឈ្នួ ល ពី ស ន្តតិ ជ ន រប ស់ លោ ក 
( ខ) ក្ន ុងក រ ណ ីកា តព្វ   កចិ្ច  រ ប ស ់

លោក (ខ)ចំពោះកា រ ប ង់ បៃ ក់ 
ឈ្ន ួល មិ នទាន់ បានបំ ពៃ ញ ។  
ដោយឡៃ ក  សំ ណងកា រ ជួស- 
ជុ ល ឬ  សំណ ង ខូច ខាត រថ យន្ត   
តៃវូបា ន ត តិ យ ជន ដៃ ល ជា ជ ន 
បង្ក បាន អន ុវ ត្ត កាត ព្វ កិ ច្ច ជំនួស 
លោ ក (ខ)  ហើយ  ដ ូច្នៃះ  លោ ក 
( ក ) មិន អា ច ទា ម ទារលើស ពី 
សិ ទ្ធិ តាម ផ្លូ វ ចៃបា ប់ នោះទៃ ។   

 ក រណី នេះ កាល ពី លោក(ក)  
ទៅជួ ល រ ថយន្ត  មិន បាន ឲេយ បេ- 
ពន្ធ ដឹង ឮ ទេ  ដូច្នេះ តើបេ ពន្ធ  
តេូ វ តេ មា ន កាតព្វ កិ ច្ច ចេ ញ  
ស ង ឬ យ៉ា ង ណា ?

 ក្នុង ករ ណី នៃះ  បៃព ន្ធលោក 
(ខ)តៃូវ ម នកា ត ព្វ កិច្ច ទទួល 
ខុ ស តៃូវ លើ  សំ ណ ង ការខូច  - 
ខាត រថ យ ន្តរ ប ស់ លោ ក( ក)
ដោយ ហៃត ុថា  កា រខ ូចខាត នៃះ 
តៃ ូវ ចា ត់ទុ ក ជាបំណុ ល រួ ម ដៃល 
លោក ( ខ ) និ ង បៃ ពន្ធ តៃ ូវ ទ ទួល  
ខុស តៃូ វ ក្នុ ងអា ណ ត្តិ ចំណ ង 
អា ពាហ៍ ពិ ពា ហ៍  ទោះបីកិ ច្ច ស នៃយា 
នោះ  បៃ ព ន្ធ លោក (ខ) មិន បាន 
ចលូរ ួម កដ៏ោ យ។ បៃព ន្ធ លោក 
(ខ) មន សិទ្ធ ិមិ ន  ទទួល ខុ ស- 
តៃូ វលើ ចំណៃ ក   បំណុល   របស់ 
លោក(ខ) ជាប្តី បា ន  កាល បើ 
បៃ ពន្ធ លោ ក ( ខ) យ ល់ឃើ ញ 
ថា  ប ំណលុ របស ់លោ ក( ខ ) ន ិង 
ទៃ ពៃយ   ដៃ ល ជាចំ ណៃ ក រ ប ស់លោក  
(ខ )  មិនស ម មតៃ គ្នា  ហើយ 
បៃព ន្ធ លោ ក (ខ) មិ ន ទ ទួល  
យ ក ទៃ ពៃយ  ឬ ម រ តក ដៃលជា  
ចំណៃក រ ប ស់ លោក ( ខ )៕ 

សមត្ថកិច្ចសន្នដិ្ឋានថាករណីបាញ់សម្លាប់ភរិយារួចសម្លាប់ខ្លនួកើតពីការប្រចណ្ឌ

តើត្រវូធ្វើប្របណាបើភាគីន្រកិច្ចសន្រយាទទួលមរណភាព?

លោកមេធាវី ផុន ធារិន កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

កេមុសមត្ថកិច្ចពេលចុះទៅផ្ទះកើតហេតុកាលពីថ្ងេ៣ តុលា។ រូបថត FN
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,400 17,360 17,400 17,340

2 GTI 3,270 - 3,270 3,270

3 PAS 14,080 14,180 14,180 13,960

4 PEPC 3,270 3,200 3,270 3,200

5 PPAP 11,660 - 11,660 11,660

6 PPSP 2,250 - 2,250 2,250

7 PWSA 6,020 6,140 6,140 6,020

កាលបរិច្ឆេទ : ២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ 

កម្ពជុា-កូរ្៉ ប្តជ្ា្ញា

បញ្ចប់កិច្ច...
តពីទំព័រ ១...ថ្ងេទី២ ខេ 

តុលា ។ នេះ បើ យោងតាម សេចក្តី 
បេកាស ព័ត៌មាន ។ លោកថា 
កិច្ចពេមពេៀង នេះ ធ្វើឡើង ក្នុង 
គោលបំណង ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ កាន់តេ 
បេសើរឡើង នេ ផលិតផល របស់ 
ភាគី ទាំង ២ ចូលទៅក្នុង ទីផេសារ គ្នា 
ទៅវិញទៅមក តាមរយៈ ការកាត់- 
បន្ថយ របាំង ពន្ធគយ និង របាំង 
មនិមេន ពន្ធគយ ។  លោកថា ៖«ការ-  
ចរចា កិច្ចពេមពេៀង នេះ ក៏បាន 
បង្ហាញ ពី ការតាំង ចិត្ត យ៉ាង មុតមាំ 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង កិច្ចខិតខំ 
បេឹងបេង លើ ការ បន្តធ្វើ សមា- 
ហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លួន 
ទៅក្នុង តំបន់ និង សកលលោក 
ទោះ ក្នុងសា្ថានភាព ដ៏ លំបាក 
នាពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ ។ យើង នឹង 
ទទួលបាន នូវ ទីផេសា នំាចេញ 
សមេប់ ផលិតផល របស់ យើង 
ដេលមាន លក្ខណៈ កាន់តេ សមេបូរ- 
បេប និង បេសើរ ជាង មុន » ។ 

 បេទេស ទាងំ ២ បាន ចរចា គ្នា ២ 
ជុ ំរចួមកហើយ កាលព ីថ្ងេទ ី៣១ 
ខេសហីា នងិ ថ្ងេទ៣ី ខេកញ្ញា ឆ្នា ំ
២០២០ ។ 

 លោក សា៊ា ង ថេ អ្នកនាំពាកេយ 
កេសួងពាណិជ្ជកម្ម បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេអាទតិេយ ថា ការចរចា  
២ជុំ កន្លងមក ភាគី ទាំង ២ បាន 
ពភិាកេសា លើ ការបើក ទផីេសារ (Mar-
ket Access) រួមមាន ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ទំនិញ ឧបាសេ័យ ពាណិជ្ជកម្ម 
វិធាន ដើមកំណើត ទំនិញ នីតិវិធី 
គយ និង កិច្ច សមេួល ពាណិជ្ជកម្ម 
សហបេតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច និង 
នីតិកម្ម និង សា្ថាប័ន ។   

លោកបាន ថ្លេងឱេយ ដឹង ទៀត 
ថា ៖«ភាគី ទាំង ២ បាន យល់- 
ឃើញថា  ការធ្វើ កចិ្ច ពេមពេៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីទ្វេភាគ ីនេះ នងឹ 
ផ្តល ់ផល ចណំេញ  លើ សេដ្ឋកចិ្ច 
និង ពាណិជ្ជកម្ម ឱេយ គ្នា ទៅ វិញ- 
ទៅ មក » ៕

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: កេុមហ៊ុន Smart 
សហការជាមួយ Impact Hub 
Phnom Penh ដើមេបី ផ្តល់- 
ការបណ្តុះបណ្តាល តាម អន- 
ឡាញសមេប់ សហគេិន ក្នុង 
សេុក ដើមេបី ជម្នះ បញ្ហា បេ ឈម 
ក្នុងអំឡុង ពេលវេលា ដ៏ ពិបាក នេ 
ការរីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 ជាមួយនឹងមូលនិធិ ១ លាន 
ដុលា្លារ ដើមេបី បេឆំងនឹង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ វគ្គ សកិេសា អន ឡាញ ដោយ មនិ 
គិត បេក់ នេះ តេូវបាន ដក់ ឱេយ 
ដំណើរការ កាលពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ 

ក្នុង គោលបំណង ដើមេបី ជួយ ដល់ 
សហគេិន នៅ កម្ពុជា ដើមេបី ជម្នះ 
បញ្ហា ដេល បាន បង្កឡើង ដោយ 
ជំងឺ រាតតេបាត សកល កូ វីដ ១៩ ។ 
កម្មវធិ ីនេះ បង្កើតឡើង ជាពសិេស 
សមេប់ អ្នកដឹកនាំ អាជីវកម្ម ធុន 
តូច និង មធេយម ដេល តេូវការ 
ដំណោះសេយ ដើមេបី ជួយ ឱេយ 
អាជវីកម្ម របស ់ពកួគេ បេសើរឡើង 
និង បង្កើត កេុមហ៊ុន ដេល ធន់ នឹង 
គេះមហន្តរាយ ផេសេងៗ ។ 

 កញ្ញា  Olivia Hough នាយិកា- 
គេប់គេង របស់ Impact Hub 
Phnom Penh បាន ឱេយ ដឹងថា 
គោលដៅ នេ កម្មវធិ ីពងេងឹ អាជវីកម្ម 

ធុន តូច និង មធេយម គឺ ដើមេបី នាំយក 
ចំណេះដឹង ដល់ សហគេិន នៅ 
ទូទាំងបេទេស កម្ពុជា និង ជួយ 
ពួកគេ បង្កើត អាជីវកម្ម បេកប- 
ដោយ និរន្តរភាព និង ភាព ធន់ 
ដេល អាច ជម្នះ វិបត្តិ ដូចជា ជំងឺ- 
រាតតេបាត សកល កូ វីដ ១៩ ។ 

 កញ្ញា Olivia ថ្លេងថា ៖ « យើង 
បាន ចាប់ ដេគូ ជាមួយ កេុមហ៊ុន 
Spring Activator ជា កេមុហ៊នុ 
កាណដ ដេល គទំេ ដល ់អាជវី- 
កម្ម ទើប បង្កើត ថ្មី និង មានបទ- 
ពិសោធក្នុងការ ឆ្លងកាត់ វិបត្តិ 
សេដ្ឋកិច្ច ចំនួន ៣ លើកដេល 
នេះហើយ ជា កតា្តា ធ្វើ ឱេយ កេមុហ៊នុ 

មានបទពិសោធ ដោយផ្ទាល់ 
ក្នុងការ ដឹកនាំ អាជីវកម្ម ឆ្លងកាត់ 
ពេលវេលា លំបាក ដោយសារតេ 
ភាពមិនបេកដបេជា និង ហា- 
និភ័យ ។  យើង បានដក់ បញ្ចូល 
ការសិកេសា និង បកបេ ខ្លឹមសារ 
ឱេយស័ក្ដិសមនឹង បរិបទ សង្គម 
សមេប់  សហគេស ធុន តូច និង 
មធេយម  នៅ កម្ពុជា » ។ 

 លោក Thomas Hundt 
នាយក  បេតិបត្តិ កេុមហ៊ុន Smart 
បាន ឱេយ ដឹងថា SME មាន សារៈ- 
សំខាន់ សមេប់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច 
របស ់ ក ម្ពុ ជា ខណៈដេល ពួក គេ 
កំពុង បេឈម នឹង បញ្ហាពីការ- 

រីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។     
លោក ថា ៖ « យើង មាន មោទ- 

នភាព ណស់ ដេល បាន គំទេ 
ដល់ កម្មវិធី ពងេឹង អាជីវកម្ម 
របស់ Impact Hub ។ ភាព- 
ជោគជ័យ របស់ អា ជីវ កម្ម ទើប 
បង្កើត ថ្ម ីនងិ សហ គេស ធនុ តចូ 
និង មធេយម គឺមាន សារៈ សំខាន់  
ខា្លាំងណស់ ដើមេបី កសាង សេដ្ឋ- 
កិច្ចឱេយ រឹងមាំ ក្នុងអំឡុង ពេល 
ដេល អាជីវកម្ម កំពុង បេឈម នឹង 
បញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរ 
ក្នុង ទីផេសារ ការបាត់បង់ អតិថិជន 
និង បញ្ចូល សកម្មភាព ទៅ អន- 
ឡាញ »  ៕LA

Smart ផ្តល់វគ្គសិក្សាអនឡាញដល់SMEs ដើម្បីសង្គះ្អាជីវកម្មពីវិបត្តកូិវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :  ចំណូលពី ការ នាំចេញ  អង្ករ 
ទៅកាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ  កើន ឡើង ជាង 
១០ភាគរយ  ដល ់ជតិ ៣៣០ លាន ដលុា្លារ   
ក្នុង រយៈ  ពេល  ៩  ខេនេឆ្នាំ២០២០នេះ 
ធៀប នងឹ រយៈ ពេល  ដចូគ្នា កាលព ីឆ្នាមំនុ 
ខណៈអង្ករ ដណំើប  កពំងុ រមួ ចណំេក  សំខាន ់
ជា  ផលិត ផល ជំរុញ ទីផេសារ   អង្ករ ។

របាយ ការណ៍  របស់ សហ ព័ន្ធសេូវ អង្ករ 
កម្ពជុា (CRF) បង្ហាញ ថា ចាបព់ ីខេ មករា 
ដល ់ខេ កញ្ញា  កម្ពជុា ទទលួ បាន ចណំលូ 
ព ីការ នា ំចេញ    អង្ករ ចនំនួ ជាង ៣២៨ លាន  
ដុលា្លារ កើន ១០,៤៣ភាគ រយ  បើធៀប 
នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន  មាន 
ចំនួន ២៩៧លាន ដុលា្លារ ។  ក្នុង អំឡុ ង- 
ពេល នេះ ការ នាំ ចេញ អង្ករ សរុប ចំនួន 
៤៨៨ ៧៨៥  តោន  កើន ឡើង ២២,៦២ 
ភាគ រយ   ធៀ ប នងឹ ឆ្នា ំមនុ ដេល មានចនំនួ  
៣៩៨ ៥៨៦តោន ។ 

លោក លន់ យ៉េង អគ្គលេ ខា ធិការ 
សហព័ន្ធ សេូវ អង្ករ កម្ពុជា បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា  ការ នាំ ចេញ  
អង្កររបស់ កម្ពុជា ទៅ ទីផេសារ បេទេស ចិន 
នៅ តេ រកេសា កណំើន ល្អ ពេះ បេទេស នេះ 
មាន  តមេូវ ការអង្ករ ខ្ពស់ ពិសេស    បេភេទ 
អង្ករ កេ អូប និង អង្ករ ដំណើប។ 

លោក បាន បន្ត ថា  រយៈ ពេល ៩ ខេ នេះ 
កម្ពជុា បាននាចំេញ អង្ករ ដណំើប សមេច   

បាន  ជតិ  ១៤០ ០០០តោន  ទៅ  កាន ់ទផីេសារ  
ចិន ដេល ជា កំណើនខ្ពស់ មិន ធា្លាប់ មាន ។ 

លោក ថ្លេងថា៖«យើង ឃើញ ថា អង្ករ- 
ដណំើប កពំងុ មាន ទផីេសារ ល្អ នៅ បេទេស 
ចនិ  ដេល អង្ករ បេភេទ នេះ គេយក ទៅ ក្នងុ 
ឧសេសាហកម្ម ផលតិ  នចំណំ ីហើយយើង 
នឹង ជំរុញ ឱេយ បេជាកសិក រ យើង បង្កើន 
ការ    ដំដុះ សេូវ ដំណើប បន្ថេម ទៀតនៅ 
ឆ្នាំ  កេយ នេះ  »។ 

បណ្ឌតិ អ៊កុ មា៉ាការា៉ា   នាយក វទិេយាសា្ថាន 
សេវ ជេវ  និង អភិវឌេឍន៍ កសិកម្មកម្ពុជា 
(CARDI) ដេល ជា សា្ថាបន័ សខំាន ់បញ្ចេញ  
ពជូសេវូ របស ់កម្ពជុា បាន ឱេយដងឹ ថា  លោក  

បាន ជ ួប ពភិាកេសា ជាមយួ  លោក  សងុ សារន៉ 
បេធាន  សហពន័្ធ សេវូ   អង្ករ កម្ពជុា ក្នងុ ពេល   
ថ្ម ៗី នេះ  ដោយលោក   បាន បង្ហាញ ព ីននិា្នាការ   
កើន ឡើង នេ តមេូវការ អង្ករ ដំណើប នៅ 
ទីផេសារ ចិន ហើយលោក ក៏បាន សនេយា 
ជយួ លើក ទកឹចតិ្ត កសកិរ  ឱេយ ដំដំុះ សេវូ- 
ដំណើប នៅ ក្នុងសេុក។ 

លោក អះអាង ថា ពូជ ដំណើប សេបេ- 
មង្គល  ដេល បញ្ចេញ ដោយ CARDIតាងំ- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៣ មិនទាន់ តេូវ បាន ដំដុះ 
ទូលំទូលាយ នោះទេ ហើយមាន តេ   
កសិករ គោល ដៅ  ខ្លះ នៅ ខេត្ត បាត់ដំបង  
និងខេត ្ត  ខ្លះ ទៀត ដំដុះ ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

លោក និយយថា៖ «ខ្ញុំយល់ ថា  ក្នុង 
ចំណេក អង្ករ ដំណើប នាំចេញ ទាំងនោះ   
អាច មាន បេភព នាំចូល ខ្លះ  រួច នាំចេញ។ 
ខ្ញុំបេប់ ឱេយ  ជួយ លើក ទឹក ចិត្ត កសិករ 
ដំដុះ ដំណើប សេបេមង្គល នេះ  ពេះ វា 
មាន គណុភាពល្អ  អាចបពំេញ  តមេវូការ 
ទីផេសារ បាន »។ 

ចនិ នៅ តេ ជា  ទផីេសារ ធជំាង គេសមេប ់
កម្ពជុា ដេល  កាន ់កាប ់ចណំេក ទផីេសារ    សរបុ 
៣៥ភាគ រយ(១៧១  ៨៩៦ តោន ) 
ខណៈ ទីផេសារ សហគមន៍ អឺរ៉ុប ( រួម ទាំង  
អង់ គ្លេស )ឈរ នៅ លំដប់ ទី ២  មាន 
ចំណេក ទីផេសារ  ៣៣ភាគ រយ ។ 

បេទេស កម្ពជុា បាន នា ំចេញ អង្ករ ជាង ៧៨ 
ភាគ រយគ ឺ ជា បេភេទ អង្ករ កេអបូ ទៅ កាន ់
ទីផេសារ អន្តរជាតិ ក្នុង អំឡុង ពេល នេះ ។

លោក ចាន់ ពេជេ  បេធាន គេប់ គេង 
ទទូៅនេ កេមុហ៊នុ Signature of Asia 
បាន និយយថា  ការ នាំចេញ អង្ករ របស់ 
កម្ពជុា បន្ត កើន ឡើង នេះ បានឆ្លុះ បញ្ចាងំ 
ពី ការ   ខិត  ខំ បេឹង បេង របស់រដ្ឋាភិបាល  
និង វិស័យ ឯកជន  ក្នុង ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម 
ទីផេសារ ក្នុង វិស័យ សេូវ អង្ករ ។ 

លោក ថ្លេងថា៖«ខ្ញុ ំគតិ ថា ការ នា ំចេញ 
អង្ករ យើង បន្ត កើន ឡើង នេះ  វា ជា សញ្ញា 
វិជ្ជ មាន ១ ឆ្ពោះ ទៅរក គោលដៅ  របស់  
រដ្ឋា ភិបាល និង សហព័ន្ធ សេូវ អង្ករដេល 
បាន  កណំត  ់នាចំេញ អង្ករឱេយបា ន  ១ លាន 
តោន នៅតេឹម ឆ្នាំ២០២៣ » ៕  LA

 ចំណូល  នំាច្ញ អង្ករ កើន  ជាង ១០% ខណៈអង្ករដំណើបទាក់ទាញ ថ្មី

លោក អុ៊ក ម៉ាការា៉ា  បង្ហាញ ពូជសៃវូនានារួម ទំាង ដំណើបសៃបៃមង្គល ដល់នាយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍



ទីផ្សារភាគហ៊ុនមានលក្ខណៈ
ខសុប្លក្មនិដចូផស្ារលកទ់នំញិទទូៅ
ដ្លអ្នកធ្លាប់ស្គាល់នោះទ្។ជាក់-
ស្ត្ងនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនមាន
វិធននិងយន្តការមួយចំនួនដ្ល
វនិយិោគនិត្វូស្វង្យល់។ការស្វង្-
យល់អំពីព័ត៌មានទាំងនោះនឹងជួយ
កាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការវិនិយោគ
របស់លោកអ្នកនិងធនាថាការ-
សមច្ចតិ្តនមីយួៗសប្នងឹគោល-
ដៅវិនិយោគរបស់លោកអ្នក។

ការបើកគណនីជួញដូរមូលបត្រ
 ជហំានដបំងូដើមប្ីចាបផ់្តើមដណំើរ- 

ការជួញដូរភាគហ៊ុន គឺការបើក
គណនីជញួដរូមលូបត្។នៅបទ្ស្
កម្ពុជាមានក្ុមហ៊ុនមូលបត្ចំនួន
១០ដល្ទទលួបានអាជា្ញាបណ័្ណផ្តល់
សវ្ាកម្មជាឈ្មញួជើងសមលូបត្។
អ្នកអាចទាក់ទងទៅក្ុមហ៊ុនមូល-
បត្នីមួយៗដើម្បីស្វ្ងរកព័ត៌មាន
បន្ថ្មអំពីស្វាកម្ម និងអត្កម្-
ជើងសរបស់ពួកគ្ដើម្បីពិចារណា
ជ្ើសរើសថាតើក្ុមហ៊ុនមូលបត្
ណាមយួដល្សក័្តិសមបផំតុសមប្់
អ្នក។ក្ុមហ៊ុនមូលបត្នឹងណ្នាំ
អំពីដំណើរការន្ការបើកគណនី
ជួញដូរដូចជាការបំព្ញប្បបទ
បើកគណនីនងិស្នើសុំឯកសរចាបំាច់
មួយចំនួន។ក្ុមហ៊ុនមូលបត្គឺជា
បគុ្គលដល្លោកអ្នកត្វូទនំាកទ់នំង
ទៅដំបូងគ្មិនថាអ្នកមានសំណួរ
ទទូៅ/បច្ចក្ទស្ឬស្វង្រកដបំនូា្មាន
វិនិយោគ។

ការដាក់បញ្ជាទិញ/លក់
នៅព្លដ្លអ្នកបើកគណនី

ជួញដូរបានជោគជ័យអ្នកអាចដាក់
បញ្ជាទៅកាន់ក្មុហ៊នុមលូបត្របស់
អ្នកដើម្បីទិញ/លក់ភាគហ៊ុនតាម-
រយៈមធ្យោបាយណាមួយដូចខាង
ក្ម៖

 ប្ព័ន្ធជួញដូរចល័ត(MTS) 
ដ្លអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទ

 ហៅទូរស័ព្ទ
 ផ្ញើអីុម្ល
 បំព្ញទម្ង់ដាក់បញ្ជាជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរ
 ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្ឡិចត្ូ-

និកផ្ស្ងទៀតដ្លអនុញ្ញាតដោយ
ក្ុមហ៊ុនមូលបត្នោះ

ស្វ្រងយល់អំពីវិធានជួញដូរ
មានវិធននិងយន្តការមួយចំនួន

ដ្លត្ូវអនុវត្តសម្ប់ការជួញដូរ
ភាគហ៊ុននៅក្ុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្
កម្ពុជា(ផ.ម.ក.)។ខាងក្មន្ះ

ជាចំណុចសំខាន់ៗដ្លវិនិយោគិន
ត្ូវយល់ដឹង៖

   ម៉ោងជួញដូរ៖ម៉ោងជួញដូរ
គឺជាអំឡុងព្លដ្លវិនិយោគិន
អាចដាក់បញ្ជាទិញ/លក់របស់ពួកគ្
ទៅកាន់ទីផ្សារបាន។ម៉ោងជួញដូរ
បច្ចុប្បន្ននៅផ.ម.ក.គឺចាប់ពីម៉ោង៨
ព្ឹកដល់ម៉ោង៣រសៀលចាប់ពីថ្ង្
ចន្ទដល់ថ្ង្សកុ្លើកលង្ថ្ង្ឈប-់
សម្កជាសធរណៈ។

  រូបិយប័ណ្ណជួញដូរ៖នៅផ.ម
.ក.មូលបត្តូ្វបានជួញដូរជា
ប្ក់រៀល។

  ការតម្កល់ប្រក់ធានាការ-
ជួញដូរ៖វិនិយោគិនមិនតម្ូវឱ្យមាន
ប្ក់តម្កល់អប្បបរមាក្នុងគណនី
ឡើយលើកល្ងត្នៅព្លត្ូវការ
ដាក់បញ្ជាជួញដូរ វិនិយោគិនតម្ូវ
ឱ្យមានសច់ប្ក់ /មូលបត្១០០
ភាគរយន្បញ្ជាទញិ/លក់ដើមបី្ធនា
ការជួញដូរ។ឧទាហរណ៍ប្សិនបើ
អ្នកចង់ដាក់បញ្ជាទិញភាគហ៊ុនអស់
ចំនួន៤០.០០០រៀលនោះអ្នក
ត្ូវមានប្ក់យ៉ោងតិច៤០.០០០
រៀលក្នុងសមតុល្យសច់ប្ក់របស់
អ្នកបូកថ្មកម្ជើងស។

 ប្ភ្ទន្បញ្ជា:
o បញ្ជាដ្រនកំណត់៖ គឺជា
ការបញ្ជាទិញ/លក់ដ្លថ្ល្
បញ្ជាគឺជាថ្ល្អតិបរមា/អប្ប-
បរមាដ្លអ្នកហា៊ានទិញ/លក់។
ឧទាហរណ៍ប្សិនបើអ្នកដាក់

បញ្ជាទិញមានដ្នកំណត់
ដ្លមានថ្ល្១០.០០០រៀល
ដើម្បីទិញក្ុមហ៊ុនA,នោះ
បញ្ជារបស់អ្នកនឹងមិនផ្គូផ្គង
ក្នុងតម្ល្លើសពី១០.០០០
រៀលទ្។

o  បញ្ជាទីផ្រសារ៖ គឺជាបញ្ជា
ទិញ/លក់ភាគហ៊ុនភា្លាមៗក្នុង
តម្ល្ល្អបផំតុ។បញ្ជាទផីស្ារមនិ
តម្ូវឱ្យអ្នកដាក់ថ្ល្ទ្។ប្ព័ន្ធ
នឹងជ្ើសរើសថ្ល្ល្អបំផុតក្នុង
ទីផ្សារដ្លអាចអ្នកផ្គូផ្គងបាន
មុនគ្និងភា្លាមៗ។

  ដ្រនកំណត់ថ្ល្រប្រចាំថ្ង្រ៖ វិនិ-
យោគិនអាចដាក់បញ្ជានៅថ្ល្មិនឱ្យ
លើសពី១០ភាគរយឬទាបជាង 
១០ភាគរយន្ថ្ល្មូលដា្ឋាន។ន្ះ
មានន័យថាថ្ល្ភាគហ៊ុននីមួយៗ
ត្ូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកើនឡើងត្ឹម
១០%និងធ្លាក់ចុះមិនលើសពី

១០%ក្នុង១ថ្ង្។
  បរិមាណបញ្ជាអប្របបរមា៖ 

បរមិាណបញ្ជាអបប្បរមាមានចនំនួ១
ឯកតាភាគហ៊ុន។

  ការផ្គូផ្គងបញ្ជា៖បញ្ជាទិញ
លក់មូលបត្ត្ូវបានផ្គូផ្គងទៅតាម
គោលការណ៍ដ្ញថ្ល្ដោយគោរព
តាមអាទិភាពថ្ល្ និងព្លវ្លា
មាននយ័ថាបញ្ជាទញិនៅថ្ល្ខ្ពសជ់ាង
នងឹត្វូផ្គផូ្គងមនុបញ្ជាទញិនៅថ្ល្ទាប
ជាងឬឯបញ្ជាលក់នៅថ្ល្ទាបជាង
នឹងត្ូវផ្គូផ្គងមុនបញ្ជាលក់នៅថ្ល្
ខ្ពសជ់ាង។បស្និបើបញ្ជាច្ើនដាក់
នៅថ្ល្ដូចគ្នាបញ្ជាមកមុនមាន
អាទិភាព។

  ការផាតទ់ាត់នងិទទូាត់៖ការ-
ផាត់ទាត់ និងទូទាត់មូលបត្គឺធ្វើ-
ឡើងដោយស្វ័យប្វត្តិតាមប្ព័ន្ធ
អ្ឡិចត្ូនិក។លោកអ្នកអាចយក
ទឹកប្ក់/មូលបត្ដ្លទើបនឹងផ្គូ-

ផ្គងបានជោគជ័យ ទៅទិញ/លក់
បន្តបានភា្លាមៗ។

  ការដាក់ដក សាច់ប្រក់៖
លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ឬដកសច់
ប្ក់ពីគណនីជួញដូរបានគ្ប់
ព្លវ្លា។

នីតិវិធីជួញដូរ
បនា្ទាប់ពីលោកអ្នកដាក់បញ្ជាទិញ/

លក់តាមរយៈMTSឬតាមរយៈ
ក្ុមហ៊ុនមូលបត្រួចមកបញ្ជានឹង
ត្ូវបានផ្ញើមកកាន់ប្ព័ន្ធជួញដូរ
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 ស្រចក្តីប្រកាស៖អត្ថបទន្ះត្ូវបានចងក្ង
ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មាននិងការអប់រំ
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈលោក
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិក ដូ-
ណាល់ត្រំ បានបង្ហោះវីដ្រអូ
១កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ ពីមន្ទីរ-
ព្រទ្រយជាទីដ្រលលោកកំពុង
ព្រយាបាលជំងឺកូវីដ១៩ដោយ
បានថ្ល្រងថា សុខភាពរបស់
លោកបានល្អឡើង ហើយនឹង
ជាសះស្របើយនៅព្រលឆាប់ៗ
ន្រះ ប៉ុន្ត្របានទទួលស្គាល់ថា
បុ៉នា្មានថ្ង្រខាងមុខន្រះគឺជា
«ការធ្វើត្រស្តពិតប្រកដ»។

លោកត្រំបានថ្ល្រងច្រញពី
បន្ទប់ព្រយាបាលជំងឺរបស់លោក
នៅឯមជ្រឈមណ្ឌលសុខភាព
យោធាWalterReedក្រប្ររ
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនថា៖«ខ្ញុំមក
ទីន្រះមានអារម្មណ៍មនិល្អទ្រ។
ឥឡូវន្រះមានអារម្មណ៍ល្អ-
ប្រសើរហើយ»។
«អ្នកទាងំអស់គ្នាកពំងុធ្វើការ

ប្រឹងប្រងធ្វើការដើម្របីធ្វើឱ្រយខ្ញុំ
ឆាប់ជាសះស្របើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ
នងឹអាចត្រឡប់ទៅវញិនាព្រល

ឆាប់ៗន្រះ ហើយកំពុងទន្ទឹង
រង់ចាំបញ្ចប់យុទ្ធនាការតាម
មធ្រយាបាយដ្រលវត្រូវបាន
ចាប់ផ្តើមនោះ»។
លោកដូណាល់ ត្រំ បាន

ទទួលស្គាល់ថា មានភាពមិន
ប្រកដប្រជាអពំីទសិដៅន្រជងំឺ
ឡើយដ្រលអាចឆ្លងទៅអ្នក-
ជំងឺដ្រលសះស្របើយដោយមិន
បានឱ្រយសញ្ញាដឹងមុន។
«ខ្ញុំចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍

ល្អឡើងវិញ។អ្នកមិនដឹងអំពី

រយៈព្រល២-៣ថ្ង្រក្រយទៀត
ន្រះទ្រ ខ្ញុំថាគឺជាការធ្វើត្រស្ត
ពិតប្រកដដូច្ន្រះយើងនឹង
ឃើញអ្វីនងឹកើតឡើងនៅ២-៣
ថ្ង្រទៀតន្រះ»។
កាលពីល្ងាចថ្ង្រសៅរ៍លោក

វ្រជ្ជបណ្ឌិតស្រតវិមាន Sean
Conleyបានថ្ល្រងថា លោក
ដូណាល់ត្រំ មិនទាន់ឆ្លង
ផតុគ្រះថា្នាក់ទ្រប៉នុ្ត្រថាក្រមុ-
គ្រូព្រទ្រយ«មានសុទិដ្ឋិនិយម
យ៉ាងខា្លាំង»៕AFP

សុខវ្រងឈាង

កាលពីល្ងាចថ្ង្រអង្គារទី២៩
ខ្រកញ្ញាប្រធានាធបិតីសហរដ្ឋ
អាម្ររិកលោកDonaldTrump
និងប្រក្ខជនបក្រសប្រជាធិប-
ត្រយ្រយលោកJoeBidenបាន
ធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយគ្នាជា
លើកទី១ដ្រលពោរព្រញទៅ
ដោយភាពតានតងឹនងិច្របកូ-
ច្របល់។
អ្នកនយោបាយទាំង2នាក់

ទោះជាមានអាយុជាង៧០ឆា្នាំ
អស់ហើយក៏ដោយប៉ុន្ត្របាន
ប្រើសម្តីអសុរោះប្រមាថគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។លោកBiden
បានហៅលោកTrumpថាជា
មនុស្រស«ល្ងីល្ងើ» (Clown)
ហើយលោកTrumpវញិបាន
ហៅលោកJoeBidenថាជា
មនុស្រស«កុហក»។
ក្នុងការតស៊ូមតិនោះលោក

Trump បាននិយយឡូឡា
កាត់សម្ដីលោកBiden និង
អ្នកសម្របសម្រួលលោក
ChrisWallaceជាច្រើន
លើកច្រើនសហើយបានធ្វើ-
ការអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុ-
តាងជាច្រើនទៀត។សកម្ម-
ភាពរបស់លោកTrumpត្រូវ
បានគ្រគិតថាបានរំលោភទៅ
លើលក្ខខណ្ឌន្រការតស៊ូមតិន្រះ។
លោកWallace ជាពិធីករ

កម្មវិធីព័ត៌មាននៅទូរទស្រសន៍
FoxNewsបានទទូចម្ដង-
ហើយម្ដងទៀតដល់ប្រធានា-
ធិបតីរូបន្រះដើម្របីអនុញ្ញាតឱ្រយ
លោកBiden ឆ្លើយសំណួរ។
នៅព្រលដ្រលលោកTrump

បានជំទាស់ថាលោកBiden
កំពុងកាត់សម្ដីរបស់ខ្លួនលោក
Wallaceបានឆ្លើយថា៖
«នយិយឱ្រយត្រង់លោកបានធ្វើ
ឱ្រយមានការរំខានច្រើនជាង»។
នៅព្រលមួយលោកWal-

laceបាននិយយប្របល្រង-
សើចទៅកាន់លោកTrump
ថាលោកនិងលោកត្រំគួរត្រ
ផ្លាស់ប្ដូរកន្ល្រងគ្នាដោយឱ្រយ
លោកTrumpធ្វើអ្នកសម្រប-
សម្រលួវិញព្រះលោកTrump
និយយកាត់សម្ដីគ្រប់ភាគី។
លោកBidenបាននិយយ

ថា៖«តើអ្នកអាចនឹងបិទមាត់
ទ្រ?»នៅចំណុចមួយដ្រល
លោកDonaldTrumpបាន
កាត់សម្ដីលោក។
លោកTrumpក៏បានវយ-

ប្រហារកូនប្រុសរបស់លោក
BidenលោកHunterBiden
ដោយលើករឿងពីអតីតកាល
ដ្រលលោកHunterប្រើ-
ប្រស់ថា្នាំញៀននាំឱ្រយមានការ-
បណ្ដ្រញច្រញពីកងទ័ពជើង-
ទឹក។លោកTrumpក៏បាន
ចោទលោកHunterដោយ
គ្មានភ័ស្តុតាងថាលោកបាន
ទទួលប្រក់រាប់លនដុល្លារពី
ជនជាតិរុស្រសុី។លោកBiden
បានការពារកូនរបស់លោក
ដោយបានលើកឡើងថាកូន
របស់គត់ក៏ដូចជាមនុស្រសជា-
ច្រើននាកផ់្រស្រងទៀតដ្រលមាន
បញ្ហោញៀនថា្នាំហើយគត់មាន
មោទនភាពណាស់ដ្រលកូន
គត់ផ្ដាច់គ្រឿងញៀនបាន
សម្រច។
ក្នងុការតសូ៊មតិន្រះ លោក

Trump បដិស្រធមិនថ្កោល-
ទោសក្រមុលើកតម្កើងជនជាតិ
ស្រប្រកសProudBoysដ្រល
ប្រកាន់ និងបណ្ដះុគំនិតរីស-
អើងពូជសសន៍អា្រហ្វកិអាសីុ
អាម្ររិកខាងត្របូងនិងជនអនោ្តោ-
ប្រវ្រសន៍ចូលប្រទ្រស។លោក
Trumpបានថ្ល្រងថា«Proud
Boys, standbackand
standby»ដ្រលមានន័យថា
ProudBoysត្រវូដកថយសិន
ត្រត្រវូត្រៀមខ្លនួ។ក្រមុProud
Boysបានយល់សម្ដីរបស់
លោកTrumpថា ពួកគ្រត្រវូ
ត្រៀមខ្លនួដើម្របីប្រមូលផ្ដុគំ្នា។
អ្នកនយោបាយទាំង២រូប

បានចំណាយព្រលភាគច្រើន
វយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមក
ហើយមិនបានឆ្លើយសំណួរ
ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ

របស់ខ្លនួ។អ្នកសម្របសម្រលួ
បានចោទសួរលោកTrump
ទៅលើគម្រងរបស់លោកក្នងុ
ការលុបចោលនិងជំនួស
គម្រងធានារា៉ាប់រងសុខភាព
AffordableCareActឬគ្រ
ហៅថាObamaCareលោក
បានត្រមឹឆ្លើយថាលោកចង់ធ្វើ
គម្រងន្រះត្រលោកមិនបាន
បញ្ជាក់ថា លោកនឹងធ្វើដូច-
ម្ដ្រច។ជាមួយគ្នាន្រះអ្នក-
សម្របសម្រួលបានចោទសួរ
ទៅកាន់លោកBidenអំពី
ជហំររបស់លោកក្នងុការបន្ថ្រម
អាសនៈនៅក្នងុតលុការកពំលូ
ប្រសិនបើបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ
ឈ្នះឆ្នាតប៉នុ្ត្រលោកបានត្រមឹ-
ត្រសម្លឹងទៅកាម្ររា៉ានិងជំរុញ
ឱ្រយប្រជាជនអាម្ររិកទៅបោះ-
ឆ្នាតត្រប៉ុណ្ណោះ។

ក្នងុការឆ្លើយសំណួរជាច្រើន
ដងលោកBidenហាក់ដូចជា
ព្រយាយមសម្លឹងទៅកាម្ររា៉ា
ដើម្របីនិយយទៅកាន់ប្រជា-
ជនអាម្ររិកឱ្រយទៅបោះឆ្នាត
ហើយ និងនិយយតទល់ទៅ
នឹងការអះអាងរបស់លោក
Trump។ ចំណ្រកឯលោក
Trumpព្រយាយមក្ដាបកា្ដាប់ការ-
តសូ៊មតិន្រះរួមទំាងលោកBi-
denផងតាមរយៈការពិពណ៌-
នាថាលោកBidenមានសមត្ថ-
ភាពខ្រសោយនៅលើផ្ន្រក«ច្របាប់
និងសណា្ដាប់ធា្នាប់» ក៏ដូចជា
ឆន្ទៈរបស់អ្នកស្ររីនៅក្នុងជួរ-
បក្រសរបស់ខ្លួនផងដ្ររដោយ
លើកឡើងថា«ប្រជាជននៅ
ក្នងុប្រទ្រសន្រះទាមទារ និង
ចង់បាននូវច្របាប់និងសណា្ដាប់-
ធា្នាប់ត្រលោកភ័យខា្លាចមិន

ហា៊ានសូម្របីនិយយអំពីវ»។
ក្រយពីការតសូ៊មតិបានចប់

ភា្នាក់ងរព័ត៌មាន និងសហការី
របស់CNNបានលើកឡើងថា
«ន្រះគឺជាការតសូ៊មតិអាក្រក់
ជាងគ្របំផុតដ្រលខ្ញុំធា្លាប់ឃើញ»
និងថា«ការតសូ៊មតិន្រះគឺរញ៉្រ-
រញ៉្រប្រប(Shitshow)»។លោក
Wallaceបាននិយយថា៖«ខ្ញុំ
មិនដ្រលសុបិនថាវនឹងប្រព្រតឹ្ត
ទៅតាមផ្លវូខុសប្របន្រះទ្រ»។
លោកTrumpបានរិះគន់លោក
Wallaceថាមានភាពលម្អៀង
ទៅរកលោកBiden បើទោះបី
លោកធ្វើការនៅFoxNewsក្ត។ី
វ្រទិកាតសូ៊មតិប្រធានាធិបតី-

ន្រះគឺជាកម្មវិធីទី១ ក្នុង
ចំណមការតសូ៊មតិប្រធានា-
ធិបតីចំនួន៣។ការតសូ៊មតិ
ប្រធានាធិបតីលើកទី២នឹង
ប្រព្រតឹ្តនៅថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលនិង
ការតសូ៊មតិប្រធានាធិបតីលើក
ទី៣នៅថ្ង្រទី២២ខ្រតុលហើយ
ការតសូ៊មតិរបស់អនុប្រធានា-
ធិបតីនៅថ្ង្រទី៧ខ្រតុល។
គណៈកមា្មាធិការរៀបចំការតសូ៊-
មតិប្រធានាធិបតីបានសន្រយាថា
នឹងក្រប្របទប្របញ្ញត្តិន្រការតសូ៊
មតិដើម្របីកំុឱ្រយមានរឿងន្រះកើត-
ឡើងទៀត។
ការបោះឆ្នាតកំពុងដំណើរ-

ការរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋមួយ
ចំនួន រួមទាំងសមរភូមិសំ-
ខាន់ៗ ដចូជារដ្ឋPennsylva-
niaនិងរដ្ឋ Michigan។នៅ
ទូទាំងប្រទ្រសប្រជាជនជិត
១,៣លននាក់បានបោះឆ្នាត
រួចហើយ តាមរយៈការបោះ-
ឆ្នាតតាមប្រអប់សំបុត្រ៕

លោកវ្រជ្ជបណ្ឌតិSeanConleyថ្ល្រងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកត្រំ។AFP

លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រំគ្រវីដ្រខណៈដ្រលលោកដើរសំដៅទៅយន្តហោះMarineOne។AFP

លោកត្រាំថ្ល្រាងថ សុខភាពរបស់លោកប្រាសើរឡើងបុ៉ន្ត្រាគ្រាូព្រាទ្រាយថ មិនទាន់ឆ្លងផុតគ្រាះថ្នាក់ទ្រា

វ្រាទិកាតសូ៊មតិរវាងលោកTrumpនិងBidenកា្លាយជាសង្វៀនសម្តីដ៏រញ៉្រារញ៉្រា



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១០

កងកម្លាងំ  អាស៊ែបែហែសង់  បំផ្លាញកងកម្លាងំ  អាមែនី  នៅ ក្នងុ  ការ បែយុទ្ធ គ្នា។ AFP

ជនចំណាកសែកុ ហុង ឌូរ៉ាសរប់ ពាន់ នាក់   កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  អាមែរិក ។ AFP

កែុង តែអែរ៉ង់ៈ  បៃទៃស អុីរ៉ង់ 
បាន ពៃមាន កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
បៃឆំង រាល់ ការ « ឈ្លាន ពាន » 
ណា មយួ  ដោយ បៃទៃស  អាមៃ-
នី និង កង កមា្លាំង អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  
ដៃល បាន បៃយុទ្ធ គ្នា  ជុំវិញ 
តំបន់  ជម្លាះ ណា ហ្គូរ ណូ   និង 
ការា៉ា បាក់ហ៍  កៃយ ពី មាន ការ 
បាញ់ កាំ ភ្លើង តៃបាល់  ទៅ លើ 
ភូមិអុីរ៉ង់ មួយ ចំនួន  នៅ តាម 
បណ្តោយ ពៃំ ដៃន ។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរ-
ទៃស  គឺ លោក សាអុីដ  ហ្គា-

ទបីហៃសា ដៃហ ៍ បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ ថា ៖ 
«ការ ឈ្លាន ពាន ណា មួយ  ទៅ-
លើ ទឹក ដី របស់ បៃទៃស យើង 
របស ់ ភាគ ីជម្លាះ ណា មយួ នោះ  
គឺ មិន អាច អត់ឱនឲៃយ បាន ជា-
ដាច់ ខាត  ហើយ យើង សូម - 
ពៃមាន យ៉ាង ដាច់ អហង្ការ ថា  
គៃប់ ភាគី ទំាង អស់  តៃវូ មាន ការ- 
បៃុង បៃយ័ត្ន ជា ចាំ បាច់  ចំពោះ 
បញ្ហា នៃះ » ។ 

 លោក បាន អំពាវ នាវ ឲៃយបញ្ចប់ 
ការ បៃយុទ្ធ គ្នា  រវាង បៃទៃស 

ទាំង ២  ហើយ បាន និយយ 
 ថា  បៃទៃស អុីរ៉ង់  បាន តៃៀម 
លក្ខណៈ រួច ជា សៃច  ដើមៃបី 
សមៃួល ឲៃយ មាន កិច្ច ពិភាកៃសា 
ទាំង នៃះ ។ 

បៃទៃស អាមៃនី  និង អាស៊ៃ-
បៃហៃសង់  បាន ជាប់ គំង អស់- 
រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ ៍ នៅ 
ក្នុង ជម្លាះ មួយ  ជុំ វិញ តំបន់ 
ណាហ្គរូ ណូ  និង ការា៉ា បាក់ហ៍   ជា 
តំបន់ កុល សម្ព័ន្ធ អាមៃនី មួយ   
របស់ បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់   
ដៃល បាន បំបៃក ខ្លួន ចៃញ ពី 

ទីកៃុង បាគូ  នៅ ក្នុង សង្គៃម 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០  ដៃល 
កន្លង ទៅ បាន ផ្តាច់ ជីវិត មនុសៃស  
បៃហៃល  ៣០ ០០០ នាក់។ 

 ភាគ ីទាងំ ២  បាន ផ្គើន ទៅ នងឹ  
ការ អពំាវ នាវ របស ់អន្តរ ជាត ិ ឲៃយ 
មាន បទ ឈប់ បាញ់ ១  ហើយ 
បាន ចោទ បៃកាន់ ភាគី ផៃសៃង-
ទៀត  ពី បទ ចាប់ ផ្តើម បើក ការ - 
វាយ បៃហរ ថ្មី  ដៃល បាន ផ្ទុះ-
ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ មុន  តៃវូ- 
បាន គៃ មើល ឃើញ ថា  មាន ការ- 
បៃយុទ្ធ យ៉ាង ខា្លាំង ៕ AFP/SK

កែងុ ទកុត៍ ឡាហ្គូ ធៀ រែសៈ  មុកិ- 
សុកិ កាល ព ីថ្ងៃសកុៃ  បាន ចៃញ 
បញ្ជា ឲៃយ យោធា ដាក់ ពងៃយ 
កង កមា្លាំង  នៅ តាម បណ្តោយ 
ពៃំ ដៃន ភាគខាងតៃបូង របស់ ខ្លួន  
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ កៃបួន ជន ចំ- 
ណាក សៃុក មួយ  ដៃល លោក 
បៃធា នា ធិប តី អាន   េ្រដស  មា៉ា- 
នុយ អៃល  ឡូភីស  អូ បៃឌើរ  
បាន ស្នើ សុ ំនោះ  បាន ជាប ់ទាក-់ 
ទង ទៅ នឹង ការ បោះ ឆ្នាត នៅ 
អាមៃ រិក ។ 

កៃុម ជន ចំណាក សៃុក ហុង-
ឌូរា៉ាស រាប់ ពាន ់នាក់  កំពុង ធ្វើ-
ដំណើរ ឆ្លង កាត់ បៃទៃស កា្វា តៃ-
មា៉ា ឡា  ដោយ បាន សំដៅ ទៅ 
កាន ់អាមៃរកិ  តាម រយៈ បៃទៃស 
មុិក សុិក  ទើប តៃ បាន ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍  នៅ មុន ការ បោះ ឆ្នាត 
បៃធា នា ធិប តី អាមៃរិក ដ៏ តាន- 
តឹង  មួយ  ដៃលការ ធ្វើ អនោ្តា-
បៃវៃសន៍  គឺ ជា បញ្ហា សំខាន់ 
មួយ នៅ អាមៃរិក បច្ចុបៃបន្ន ។ 

លោក ឡ ូភសី  អបូៃឌើរ  បាន 
ថ្លៃង បៃប ់កៃមុ អ្នក កាសៃត ថា ៖ 
« វា មើល ទៅ ហក់ បី  ដូច ជា 
ចម្លៃក យ៉ាង ខា្លាំង សមៃប់ ពួក - 
យើង  វា ចម្លៃក យ៉ាង ខា្លាំង តៃង់ 
ថា  កៃបួន ជន ចំណាក សៃុក នៃះ  

បាន ចាក ចៃញ នៅ មុន ការ - 
បោះឆ្នាត  នៅ អាមៃ រិក » ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖ « បញ្ហា 
នោះ  វា តៃូវ តៃ ធ្វើ ឡើង ជា មួយ 
ការ បោះ ឆ្នាត នៅ អាមៃ រិក  ខ្ញុំ 
គ្មាន ឱកាស ទាំង អស់ នោះ ទៃ  
ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំគតិ ថា  គ ឺមាន ការ ចង្អលុ-
បង្ហាញ ថា  បញ្ហា នៃះ  បាន ធ្វើ- 
ការ ជា មួយ គ្នា  សមៃប់ គោល-
បំណង មួយ នៃះ » ។ 

កៃុម ជន ចំណាក សៃុក ទាំង- 
នោះ  ភាគ ចៃើន បំផុត ជា បុរស 
វ័យ ក្មៃង  បាន ឆ្លង កាត់ ពៃំ ដៃន 
យ៉ាង ចៃើន  ចៃញ ពី បៃទៃស - 
ហុង ឌូរា៉ាស  ចូល ទៅ ក្នុង បៃ-
ទៃស កា្វា តៃមា៉ា ឡា  កាល ពី ថ្ងៃ-
ពៃហសៃបតិ៍  ទោះ បី ជា ការ រឹត-
បន្តងឹ បាន ជាប ់ទាក ់ទង ទៅ នងឹ 
ការ ឆ្លង រាល ដាល វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី នៃះ ក្តី ។ 

កៃុម ជន ចំណាក សៃុក ជា 
ចៃើន  ពៃលនៃះ មិន បាន  ពាក់ 
មា៉ាស ់ការ ពារ  ដើមៃប ីបៃឆងំ ការ- 
ឆ្លង រាត តៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ទៃ ។ 

មាន  អ្នក  ខ្លះ  បាន វិល តៃឡប់ 
ទៅកាន់  បៃទៃស របស់ ពួក គៃ 
វិញ កៃយ រដា្ឋាភិ បាល កា្វាតៃ-
មា៉ាឡា  បានបញ្ជា ឲៃយ ឃុ ំខ្លនួ  នងិ 
និរ ទៃស ពួក គៃ ៕ AFP/SK

អីុ រ៉ង់ ព្រមានប្រទ្រស  អាម្រនី និង អាស៊្រប្រហ្រសង់ ប្រឆំាង ការឈ្ នពាននៅត មព្រ ំដ្រន

មិុកសិុក ដាក់ពង្រ យយោធាដើម្របី
ទប់ស្កាត់ក្រុម ជនចំណាកស្រុក

តពទីពំរ័១...ដោយ ហិងៃសា លើ 
បាតុកម្ម  ដៃល បាន កើត ឡើង ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ។

រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង ហិរញ្ញវត្ថ ុសហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក  លោក Steve 
Mnuchin  បាន និយយ ក្នងុ 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ មួ យថា៖ 
«សហរដ្ឋ អាមៃរិក  និង ដៃ គូ 
អន្តរជាតិ របស់ យើង បាន រួប រួម 
គ្នា ក្នុង ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ 
បុគ្គល ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ លទ្ធិ បៃជាធិប តៃយៃយ នៅ    
បៃឡារុស អស់ រយៈ ពៃល ជា 
ចៃើន ឆ្នា»ំ។

ការ បៃកាស របស់ អា មៃរិក 
បាន ធ្វើ ឡើង កៃយ ពី សហ- 
ភាព អរឺ៉បុ បាន ដាក ់ទណ្ឌកម្ម លើ 
បុគ្គល ចំនួន ៤០ រូប  ដៃល រួម- 
មាន រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហ ផ្ទៃ 
បៃឡារុស  នងិ បៃធាន គណៈ កម្ម- 
ការ រៀប ចំ ការ បោះឆ្នាត  កាល 
ពី ពៃឹក ពៃលឹម ថ្ងៃ ដដៃល។

រដា្ឋា ភិបាល របស់ បៃធានា - 

ធិបតី បៃឡារុស  លោក Alex-
ander Lukashenko បាន 
បៃកាស ពី ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម 
បកវិញ ទៅ លើ មន្តៃី សហ ភាព- 
អឺរ៉ុប ដោយ មិន បាន បញ្ចៃញ  
អត្ត សញ្ញាណ  នងិ ចនំនួ ចៃបាស-់ 
លាស់ ហើយ បាន កោះ ហៅ 
អគ្គ រដ្ឋ ទូត របស់ ខ្លួន បៃចាំ នៅ 
បៃទៃស បូ៉ឡូញ  និង លីទុយ អាន ី
ឱៃយ តៃឡប់ មក បៃទៃស បៃឡារុស 
វិញ។  រដា្ឋា ភិបាល  Lukash-
enko  ក ៏បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  បៃទៃស 
ទាំង ២នៃះ  គួរ តៃ កាត់ បន្ថយ 
ចំនួន បុគ្គលិក ក្នុង សា្ថាន ទូត 
របស់ ពួក គៃ នៅ ក្នុង ទី កៃុង មីន- 
ស្ក៍ បៃទៃស បៃឡារុស។

កៃសងួ ការ បរ ទៃស រសុៃសុ ី បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  រុសៃសីុ នឹង ចូល រួម អនវុត្ត 
ទណ្ឌកម្ម ទៅ លើ មន្តៃ ីសហ ភាព- 
អឺរ៉ុប តាម បៃឡារុស ផង ដៃរ។

វមិាន កៃមឹឡាងំ បាន បៃកាស 
ថា  លោក Lukashenko និង 
បៃធានា ធិបតី រុសៃសុី លោក  Vla-  

dimir Putin  បាន និយយ គ្នា 
តាម ទូរស័ព្ទ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ 
ហើយ បង្ហាញ នូវ ទំនុក ចិត្ត ថា 
«បញ្ហាដៃល បាន កើត ឡើង នងឹ 
តៃូវ បាន ដោះ សៃយ នៅ ពៃល 
ឆប់ៗ នៃះ » ។

បៃទៃស បូ៉ឡូញ  និង លីទុយ- 
អានី គឺ ជា អ្នក រិះគន់ ដ៏ ធំ បំផុត នៃ 
ការ បោះឆ្នាត នៅ បៃទៃស បៃ- 
ឡារុស កាល ពី ខៃ សីហ  ហើយ 
បាន អំពាវ នាវ ម្ដង ហើយ ម្ដង 
ទៀត ឱៃយ សហភាព អឺរុ៉ប ដាក់ 
ទណ្ឌកម្ម។ បៃទៃស ទំាង២ក៏ 
ជាទីជៃក កោន របស់មៃដឹក នំា 
បកៃស បៃឆំង បៃឡារុស ២រូប  គឺ 
លោក សៃ ី Sviatlana Tsikha-
nouskaya  និង លោក សៃី 
Veranika Tsapkala។

ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម របស់ សហ - 
រដ្ឋ អាមៃរិក  និង សហភាព អឺរ៉ុប 
គឺ នឹង បង្កក ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  និង 
ហម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កាន់ គោល ដៅ ទាំងនៃះ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា  បៃធានា ធិបតី 
បៃឡារុស  លោក Lukash-
enko  មិន តៃូវ បាន រួម បញ្ចូល 

នៅ ក្នុង ទណ្ឌកម្ម ទាំង ២ខាង- 
លើ នៃះ ទៃ។ តាម គោល នយោ-
បាយ របស់ សហភាព អឺរុ៉ប ការ- 
ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ មៃ ដឹក នាំ 
កំពូល គឺ ជា មធៃយោ បាយ ចុង- 
កៃយ។  ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម លើ 
មន្ដៃ ីបៃឡារុស នៃះ គឺ ជា វិធីសា- 
ស្តៃ ដាក់ សមា្ពាធ ជំរុញ ឱៃយ មាន 
ការ ចរចា ជា មួយ បកៃស បៃឆំង  
ហើយ បៃសិន បើលោក Lu-
kashenko បដសិៃធ មនិ ចរចា 
ជា មួយ បកៃស បៃឆំង លោក នឹង 
អាច តៃូវ បាន គៃ ដាក់ ចូលក្នុង 
បញ្ជី ទណ្ឌកម្ម ផង ដៃរ ។

ដើម ឡើយ  កៃុងវា៉ាសុីនតោន  
តៃូវ បាន គៃ គិត ថា នឹង ចូល រួម 
ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ បៃឡារុស ជា- 
មួយ នឹង ចកៃ ភព អង់គ្លៃស  និង 
កាណាដា នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី២៩  
ខៃកញ្ញា។  អង់គ្លៃស  និង កា- 
ណាដា បានធ្វើ ការបង្កក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ  និង ហម ឃាត់ ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ចពំោះ លោក  Lukash-
enko កូន បៃុស របស់ គត់ 
លោក Viktor និង មន្តៃី ជាន់ 
ខ្ពស់ ដទៃ ទៀត ៕ 

អាម្ររិក និងសហភាពអឺរុ៉ប...
លោករដ្ឋមន្តែ ីហិរញ ្ញ  វត្ថ ុអាមែរិក Steven Mnuchin ថ្លែង អំ ព កីារចំណាយ  ទៅលើការ ស្តារ សែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ កាលពីថ្ងែទី៣០ ខែកញ្ញា ។ រូបថ ត AFP



ហ៊ុន សុភារ៉ា

ភ្នំពេញ : ទស្សនីយភាពសិល្បៈ
ដ៏អស្ចារ្យជាច្ើនទម្ង់រួមមាន របាំ
ជនជាតិរបាំសហសមយ័តន្ត្ីបរុាណ
និពន្ធថ្មីល្ខោននិយាយល្ខោនអាន
និពន្ធថ្មី វ្ទិកាពិភាក្សានិងកម្មវិធី
អន្តរសកម្មភាពត្ូវបាននាំយកមក
បង្ហាញតាមរយៈព្តឹ្តកិារណ៍រដវូកាល
វប្បធម៌រយៈព្ល២ខ្ព្ញដ្ល
បានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងទ្ី១ខ្តលុារហតូ
ដល់ថ្ង្ទី២២ខ្វិចិ្ឆកាជាមួយនឹង
ប្ធានបទការ«បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ៖
ពួកគ្និង/ឬពួកយើង»រៀបចំឡើង
ដោយអង្គការសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ។
ការសម្ដ្ងដ្លបង្កប់ទៅដោយ

អត្ថន័យនឹងបំផុសទស្សនៈមហាជន
ក្នុងការស្វ្ងយល់ថាតើពួកយើងជា
នរណានិងបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្នា
ដោយរបៀបណា។
កញ្ញាយ៉ុនសុខខនជាអ្នកដឹកនាំ

គម្ងបានឲ្យដឹងថា៖ «រដូវវប្បធម៌
ជាកម្មវិធីតាមប្ធានបទរយៈព្ល
៣ឆ្នាំដ្លផ្ដោតលើអត្តសញ្ញាណ
ដោយមើលទៅលើភាពខុសគ្នាន្
អត្តសញ្ញាណដចូជាការស្វង្រកការ-
បង្ហាញនិងការបង្កើតឡើងវិញនូវ
អត្តសញ្ញាណ»។
ក្នុងចំណោមការសម្ដ្ងរយៈព្ល

២ខ្ន្ះរបាជំនជាតិ«បព្ណ្ភីមូខិ្ញុ»ំ
ជាស្នាដ្របាំសម្ត្ងដោយសិល្បករ
សហគមន៍ជនជាតិកួយមកពីភូមិ
ទន្សាងខ្ត្តស្ទឹងត្ង។
ស្នាដ្សម្ត្ងជាភាសកួយន្ះ

បង្ហាញពីសច់រឿងរបៀបរបបន្
ការរស់នៅភាសជំនឿទំនាក់-
ទំនាក់រវាងប្ព្ណីទំនៀមទមា្លាប់
ពួកគត់និងបរិស្ថានធម្មជាតិ។
កញ្ញាសុខខនប្ប់ភ្នំព្ញ-

បុ៉ស្ដិ៍ឲ្យដឹងថា៖«ជនជាតិភាគតិច
គឺជាចណំចុចាប់ផ្តើមនងិជាការ-
បំផុសគំនិតដល់របាំផ្ស្ងទៀត
ជាពសិស្របាំបជ្ាប្យិនងិកប្ាច់
របាំស្វជ្វដោយនាយកដ្ឋាន
សិល្បៈសម្ត្ងនៅភ្នំព្ញ»។
ដោយឡក្ការសម្ដង្ទមង្ថ់្មី

របាំប្បសហសម័យឈ្មោះថា
ឫសគល់ដ្លរំល្ចនូវរឿងរា៉ាវ
ន្សលិប្ករទាងំ៦នាក់ជាការ-
ផ្សារភា្ជាប់ទម្ង់សិល្បៈបុរាណ
របស់ពកួគ្រៀងៗខ្លនួមានរបាំ
ក្បាច់បុរាណ របាំប្ព្ណី

ល្ខោនខោលល្ខោនយីក្ល្ខោន-
បាសក់និងសៀក។
សិល្បករបានប្ើប្ស់«ឫស-

គល់»ន្ះជាគ្ឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍជា
ទមង្់សហសមយ័ដល្អាចបង្ហាញ
ពីភាពជាខ្លួនឯងតាមរយៈគំនិតនិង
អារម្មណ៍របស់ពួកគ្។
ជាមួយកុ្មសិល្បករ១០នាក់

លកង៉្តរា៉ាឌីជាអ្នកដំឡើងនិង
ដឹកនាំសម្ដ្ងរបាំសហសម័យន្ះ
បានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍ថា៖«ដោយ-
សរត្សិល្បករក្នុងការសម្ដ្ងន្ះ
មានបទពិសោធច្ើនក្នុងវិស័យន្ះ
យើងគង្ហាត់សមការសម្ដង្នងិ
វវិត្តរបាំន្ះបហ្ល្១ខ្ទៅ២ខ្
បុ៉ន្ដ្យើងមានកញ្ចប់ថវិកាសម្ប់
ពួកគ្នៅព្លហាត់សម
ហ្នងឹអ៊ចីងឹយើងត្វូបង្ខំការ-
ហាត់សមមកសល់ត្ឹមត្

១៥ទៅ២០ថ្ង្វិញ»។
កម្មវធិីសលិប្ៈរយៈពល្២ខ្ន្ះ

នឹងផ្ដោតលើភាពចម្ុះនៅក្នុងទម្ង់
សិល្បៈតាំងពីល្ខោនរហូតដល់តន្ត្ី
គ្ប់ជំនាន់និងប្វត្តិសិល្បករ។
ការសម្ដ្ងសិល្បៈ និងបរិស្ថាន

គឺជាស្នាដ្បទភ្ល្ងបុរាណនិពន្ធថ្មី
សហការរមួគ្នារវាងតន្ត្កីរកម្ពជុាមក
ពីទីកន្ល្ងជំនាន់និងទម្ង់ផ្ស្ងៗ។
តន្ត្ីន្ះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសរៈសំខាន់
និងទំនាក់ទំនងរវាងបរិស្ថានធម្មជាតិ
និងជីវភាពរស់នៅតាមរយៈតន្ត្ី។
លកលី វណ្ណថានជាអ្នកដឹកនាំ

សម្ដង្បទភ្លង្បរុាណនពិន្ធថ្មីជាមយួ
សលិប្ករចនំនួ១២នាក់ទៀតបានឲយ្
ដឹងថា៖«ការសម្ដ្ងរបស់ខ្ញុំមិនមាន
បញ្ចលូអត្ថបទចម្ៀងទ្គឺប្ើប្ស់
នូវភ្ល្ងសុទ្ធ និងផ្ដោតលើអារម្មណ៍
របស់ភ្ល្ងដ្លបានបង្ហាញនោះ»។
ន្ះជាលើកទី២ហើយដ្លរដូវ

វប្បធម៌បង្កើតឡើងក្មប្ធានបទ
ការបង្ហាញ «អត្តសញ្ញាណ៖ពួកគ្
នងិ/ឬពកួយើងដល្ត្វូបានបព្្តឹ្ត

ទៅក្មប្ធានបទការស្វ្ងរក
អត្តសញ្ញាណនៅឆ្នាំ២០១៨។
អ្នកនាងជឿនសុជាតាអ្នកសម្ប-

សមួ្លផ្នក្ទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយ
បានប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«យើងចង់
រាប់បញ្ចលូគ្នាត្មួយសូម្បីត្ពួកគ្មក
ពីជនជាតិភាគតចិអ្នកសឡ្ាញ់ភទ្
ដូចគ្នានិងសសនា[ខុសគ្នា]»។
ជាមួយការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថភិាព

ដូចជាការវាស់កម្ដោលាងដ្និងរកស្ា
គមា្លាតការសម្ដ្ងមានលក់សំបុត្
ទសស្នាក្នងុតម្ល្ចាប់ពី៦០០០រៀល
នៅអង្គការសិល្បៈខ្ម្រអមតៈនិងនៅ
សរមន្ទីរជាតិឬទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ
ល្ខ០៩៨៥៨៤៥៤២,០៩៣៤៨
៥៨៩៨និង០១២៨៣៥៤៦២។
ការសម្ដ្ងទាំងអស់នងឹប្ព្ឹត្តទៅ

នៅឆកសិល្បៈខ្មរ្អមតៈសរមន្ទរីជាតិ
តាមកាលវិភាគក្នងុខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ
គ្ហទំព័រ និងហ្វ្សប៊ុកផ្លូវការរបស់
អង្គការសិល្បខ្ម្រអមត:៕

កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរយៈព្ល
២ខ្ព្ញរំល្ចទម្ង់សិល្បៈចមុ្ះឥតរើសអើង

របាំជនជាតិ បេពេណីភូមិខ្ញុំ សម្តេង ដោយ សិលេបករ សហគមន៍ ជនជាតិ កួយ ។ រូបថតហុងមិនា
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ថ្ងៃ៣រោចខៃអសៃសុជឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី៥ខៃតុលាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តអង់អាចកា្លាហាននៅក្នងុការ-
សម្ចកិច្ចការផ្ស្ងៗ ដោយភាព-
ឈ្លាសវ្។ការប្កបរបររកទទួលទាន

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

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

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

រាសីស្ុតចុះខា្លាំង។គ្ះកាច-
អាចនងឹកើតដោយសរសម្តីតោង
មានការពចិារណឲ្យបានច្ើនមុន
ច្ញវាចា។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហា

គូស្ន្ហ៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តិច
គប្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តាឲ្យគា្នាច្ើន។ចំណ្កឯការ-
ប្កបរបររកទទួលទានននអាចប្ឈមការ-
ខាតបង់។លាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាក
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រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្បុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្ងមានគ្ទទួលស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្
គ្នឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដ្រ។ថ្ង្ន្ះ
រាល់ការពយ្ាយាមទាងំឡាយហាក់ដចូមានសភាព
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ដ្លទទួលបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញចិត្ត គួរត្
ច្ះយកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌ផ្ស្ងៗ។
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ស្មាញបន្តចិដ្រ។ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិត-
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រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។
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បុរាណន្ះអាចផលិតកាហ្វ្
បានរហូតដល់២ពាន់គីឡូ-
កម្ក្នងុ១ថ្ង្ដោយប្ើបស្់
វត្ថុធតុដើមគ្ប់កាហ្វ្ពាក់
កណ្តាលជាធនធនក្នុងប្-
ទ្សនិងពាក់កណ្តាលទៀត
នំចូលពីបរទ្ស។
ផលិតផលកាហ្វ្ផ្អ្មដ្ល

ផលិតនៅរោងចក្ន្ះមាន
ប្ជាប្ិយភាពតាំងពីយូរយារ
នៅក្នុងប្ទ្សមា៉ាឡ្សុីជាទី
ដល្មនសុស្មា្នាចលូចតិ្ដទទលួ-
ទានកាហ្វ្ស្ករ និងរម្ងលក់
នៅតាមបណ្តាភោជនីយដា្ឋាន
នន៕AFP/HR

ក្លិនលីងកម្លាចកាហ្វៃបុរាណសាយភាយពៃញភូមិ។រូបថតAFP

ម៉ាសុីនក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មមនអាយុជាង៩ទសវតៃសរ៍។រូបថតAFP
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ធនាគារព្រីនស៍ដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រស់ជាផ្លវូការនូវបណ្ណ២ប្រភ្រទម៉ាស្ទ័រកាតនិងវីសា

ធនាគារម្រយប៊្រងផ្តល់ជូន"អំណោយន្រក្តីស្រឡាញ់"ដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

 ធនាគារ ពៃ ីនស៍ បាន សម្ពោធ ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ ជា ផ្លវូការ 
នូវ បណ្ណ ២ បៃភៃទ រួមគា្នា គឺ ម៉ា ស្ទ ័រកា ត និង វី សា កាលពី ថ្ងៃ ពុធ 
ដើមៃបី រួមចំណៃក យ៉ាងសកម្ម ក្នុង វិស័យ ធនាគារ ឌីជីថល ។ 
ធនាគារ ពៃ ីនស៍ បាន ណៃនំា បណ្ណ ឥណទាន និង បណ្ណ ឥណ- 
ពន្ធ ចៃកចៃញជា ៨ បៃភៃទ រួមមន Mastercard Debit/
Credit Standard, Mastercard Debit/Credit Plati-
num, Visa Debit/Credit Classic និង Visa Debit/
Credit Platinum ។ ដើមៃបី ទទួលបាន ការគំាទៃ លើ បណ្ណ     
នៃះ ធនាគារ បានបៃកាស យុទ្ធនាការ ចំនួន ២សមៃប់ អ្នក- 
បៃើបៃស់ កាត ពៃ ីនស៍ គឺ ទទួលបាន ការបញ្ចះុ តម្លៃ បៃចំាថ្ងៃ 
៥០ ភាគរយ លើ សំបុតៃ កុន 2D / 3D / VIP នៅ គៃប់ សាខា 
ទំាង អស់នៃ រោងភាពយន្ត Major Cineplex និង យុទ្ធនា - 
ការទទួល សាច់បៃក់ តៃឡប់មកវិញ ជាដើម៕

 ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) ភីអិលសីុ បានបៃគល់ ជូន ម៉ាស់ តៃបាញ ដោយ ដៃ ចំនួន ៦ ០០០ ដល់ កៃសួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា សៃបពៃល ជាមួយនឹង ការបើក ឲៃយ ដំណើរការ ឡើងវិញ នៃ គៃះឹសា្ថាន អប់រំ សាធារណៈ និង ខួប លើក ទី ៦០ ឆ្នារំបស់ ធនាគារ មៃ យប៊ៃង 
នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ ផងដៃរ ។  ម៉ាស់ តៃបាញ ដោយ ដៃ ទំាងនៃះតៃវូបាន បៃគល់ជូន ដល់ឯកឧត្តម បណ្ឌតិ សភាចា រៃយ ហង់ជួន ណា រុ៉ ន 
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា និង មនការ អញ្ជើញ ចូលរួម ដោយ ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Mohd Hashim 
ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុា នៅ ទីស្តកីារ  កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ។  ម៉ាស់ តៃបាញ ដោយ ដៃ ទំាងនៃះ តៃវូបាន ផលិត 
ចៃញពី កៃណាត់ និង សូតៃ សុទ្ធ ដៃល អាច សម្អាត និង បៃើបៃស់ ឡើងវិញ បាន និង តៃវូបានធ្វើ ដោយ ដៃ ផ្ទាល់ ដោយ ស្តៃ ីតមៃបាញ 
ជំនាញ ចំនួន ២៥០ នាក់ នៅ ខៃត្តតាកៃវ កៃម កម្មវិធី ស្តៃ ីតមៃបាញ របស់ ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង ៕ 
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Realmeរៀបចំកម្មវិធីត្រស្តទូរស័ព្ទស្ររី៊ថ្មីRealme7seriesសាកថ្មលឿនជាងមុន

Realme បានរៀបចំ កម្មវិធី តៃស្ត ទូរស័ព្ទ សៃ រី៊ថ្ម ីគឺ Realme 7 series ដៃល អាច សាក ថ្ម លឿន ជាង 
មុន ជាមួយនឹង បច្ចៃកវិទៃយា ពៃញនិយម 65WSuperDart Charge  កាលពី ថ្ងៃទី២៣ ខៃកញ្ញា  ដៃល 
ធ្វើឡើង នៅ រាជធានី ភ្នពំៃញ ។ កម្មវិធី នៃះ មនការ ចូលរួម ពី តារា សម្តៃង អ្នកលៃង ហ្គៃម អាជីព អ្នក តៃស្ត 
ទូរស័ព្ទ និង បណា្តាញ អ្នកសារព័ត៌មន ជាចៃើន កុះករ ។ ក្នងុ កម្មវិធី នោះក៏មន ការ តៃស្ត សាកលៃបង ផ្ទាល់ 
ដៃល វា អាច សាក ថ្ម បាន  ១៣%  ក្នុង រយៈពៃល ៣ នាទី បុ៉ណ្ណោះ ដៃល ធ្វើឱៃយ អ្នកចូលរួម បង្ហាញ 
ចំណាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខា្លាងំ ចំពោះ បច្ចៃកវិទៃយា សាក ថ្ម លឿន 65WSuperDart Charge ៕

realme ជា ម៉ាក សា្មា ត ហ្វូ ន ដៃលមន ការរីកចមៃើន ឆប់រហ័ស បំផុត កាលពី ថ្ងៃទី ៣០  ខៃកញ្ញា 
បានដាក ់បៃកាស លកជ់ា ផ្លវូការ នវូ realme 7 Pro នងិ realme 7 នៅក្នងុ ទផីៃសារ បៃទៃស កម្ពជុា ហើយ 
នៃះក៏ ជា លើកដំបូង ដៃល realme បាន យក បច្ចៃកវិទៃយា សាក ថ្ម លឿន 65W និង អៃកៃង់ Super 
AMOLED មក បំពាក់ នៅក្នុង Number series របស់ខ្លួន ។ realme 7 Pro មន បំពាក់ ជាមួយនឹង 
Snapdragon 720 និង មន ទំហំ អង្គ ផ្ទុក ធំ 8GB+128GB បច្ចៃកវិទៃយា សាក ថ្មលឿន 65W Super-
Dart អៃកៃង ់Super AMOLED បាស ប់ពំង សឡំៃង ២ គៃប ់Dolby Atmos នងិ កាមៃរា៉ា Sony 64MP 
៤ គៃប់ ដៃលមន តម្លៃ $369 ។ រីឯ realme 7 មន បំពាក់ បន្ទះ ឈី ប Gaming Helio G95 និង មន 
សមត្ថភាព ខា្លាងំ រប ស ់Media Tek ដៃល បានបៃកាស លក ់ដបំងូ គៃ មន ទហំ ំអង្គ ផ្ទកុ ធ ំ8GB+128GB 
ថាមពល ថ្ម ធ ំ5000mAh  ជាមយួនងឹ ការ សាក ថ្ម លឿន 30W Dart កមៃតិ អៃកៃង ់90Hz នងិមនតម្លៃ 
$289៕ 

realme7seriesស្មាតហ្វូនព្រញនិយមបំផុតបានច្រញលក់នៅទីផ្សារកម្ពជុាហើយ

កម្មវិធី"យើងយកចិត្តទុកដាក់និងច្រករំល្រក"របស់ស្ថានទូតម៉ាឡ្រសីុច្រករំល្រកដល់កុមារក្រកី្រ
 ឯកអគ្គរាជទតូ ម៉ាឡៃសុ ីបៃចា ំកម្ពជុា ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Mohd Hashim នងិ កៃមុការងរ 

របស់ឯកឧត្តមបាន អញ្ជើញ ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច នៅ មជៃឈមណ្ឌល Sacrifice Families and Orphans 
Development Association Centre ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ដើមៃបី សួរសុខទុក្ខ  និង ចៃករំលៃក ដល់ 
កុមរ កៃីកៃ ។  ដំណើរ សួរសុខទុក្ខ នោះ គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង រប ស់ សា្ថានទូត ក្នុងការ- 
លើកកម្ពស់ កម្មវិធី « យើង យកចិត្តទុកដាក់ និង ចៃករំលៃក » ដៃលជា បុព្វហៃតុ សង្គម មួយ ដើមៃបី ជួយ 
ដល់ បៃជាជន កៃីកៃ ។ ក្នុង ដំណើរ ទសៃសនកិច្ចនោះមនការ ឧ ប ត្ថម្ភ ស ម្ភារ ផៃសៃងៗ ដូចជា សម្ភារ សមៃប់ 
បៃើបៃស់ ក្នុង បន្ទប់ដៃក សម្ភារបៃើបៃស់ ក្នុង បន្ទប់ទឹក សម្ភារ កីឡា អាហារ នឹង ម៉ាស់ ដៃល អាច 
បៃើបៃស់ ឡើងវិញ បាន ។ មជៃឈមណ្ឌល នៃះ មន កុមរកំពៃ ចំនួន ៤៦ នាក់ ៕  

ph
ot

o
s 

sU
pp

LI
ED



ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រមុថ្នាលក្លបិធំៗសុទ្ធត្រឈ្នះនៅលីគ២
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ        កៃមុ ថ្នាល របស់ ក្លបិ កំពុង លៃង 
នៅ លីគកំពូលកម្ពជុា  ភ្នពំៃញ កៃន វិសាខា 
និង កងយោធពល ខៃមរភូមិន្ទ (ទ័ព) សុទ្ធ តៃ 
ទទួល បាន ៣ពិន្ទ ុនៅ ក្នងុការ បៃកួត បើក ឆក 
ពាន រង្វាន់  ជមៃើស ជើងឯក កម្ពុជា លីគ២ 
ឆ្នាំ២០២០ (Cambodia League 2)   
ខណៈ លីគ មួយ នៃះ ទើប ចាប់ ដំណើរ ការ ឱៃយ 
បៃកួតវិញ បន្ទាប់ ពី សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទាត់ 
កម្ពជុា បាន ផ្អាក  អស់រយៈពៃល ២ឆ្នា។ំ

តាម រយៈការ បៃកួតបើក ឆក នៅ លើ ទី លាន 
ផៃសៃងៗគ្នា កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ កៃមុ សមាគម កីឡា 
បាល់ ទាត់ ខៃត្ត ពៃ វៃង ដៃល គៃ សា្គាល់ថ ជា 
កៃមុ ថ្នាល យុវជន របស់ ក្លបិ វិសាខា ហើយ កំពុង 
មានកៅអី បៃកួត នៅវគ្គជមៃះុ ៨កៃមុ នៃពាន 
រង្វាន់ សម្តៃច ហុ៊ន សៃន ឆ្នា ំ២០២០ នោះ  បាន 
លត់ កៃមុធ្លាប់ លៃង នៅ លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នាំ 
២០១១ ឫទ្ធសីៃន ១១-២។

ការរួម គ្នា សុ៊ត ទម្លះុ សំណាញ់ទី កៃមុទើប វិល 
មកកាន់ទី លាន បៃកួតជាថ្ម ី ឬទ្ធ ីសៃន ចំនួន 
១១ គៃប់នៃះ បាន ជួយ ឱៃយកៃមុ ខៃត្ត ពៃវៃង 
ដៃល ទើប លើក ពានរង្វាន់ សម្តៃច ហុ៊ន សៃន 
(ថ្នាក់ខៃត្ត) ឆ្នា ំ២០២០ មួយនៃះ ឡើង ទៅ 
ឈរ នៅ កំពូល តារាង  លីគ២ ជា បណ្តោះ អាសន្ន 
ក្នងុចំណម កៃមុ ចូលរួម ទំាង ១០។

ចំណៃក កៃមុភ្នពំៃញ កៃន ដៃលបៃមូល ផ្តុំ 
ទៅ ដោយ យុវជន អាយុ កៃម នោះ បាន យក 
ឈ្នះកៃមុ មន្ទរីអយក ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំ៤-០ ដើមៃបី 
ឈរ នៅ លៃខ រៀងទី ២ បន្ទាប់ ពី កៃមុ ខៃត្ត ពៃវៃង 
រីឯ កៃមុ យុវជន អាយុ កៃម ២១ ឆ្នា ំ របស់ទ័ព 
បាន យក ឈ្នះ កៃមុ មា្ចាស់ផ្ទះរបស់ មន្ទរី អយក 
ខៃត្ត សា្វាយរៀង ៦-៥។

ជាមួយ គ្នា នៃះ កៃមុ អាយអៃសអាយ ដង្កោ- 
សៃន ជ័យ បាន យក ឈ្នះ កៃមុ សៀម រាប អៃហ្វសីុ 
១-០ សមៃប់ ការបោះ ជំហាន មក ចូល រួម ការ- 
បៃកួតលីគ២ ជា លើក ដំបូង របស់ខ្លនួ ចំណៃក 

កៃមុ កោះកុងអៃហ្វសីុ ក៏ បាន ឈ្នះ កៃមុ មន្ទរី - 
អយកខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺ១-០ សមៃប់ការ បៃកួត 
បើក ឆក នៅ លើទឹក ដីខ្លនួ ឯង ផងដៃរ។

ទាក់ទង នឹងលក្ខខណ្ឌ នៃ ការ បៃកួត លីក២ 
នៃះ មនៃ្តជំីនញ របស់  សហ ព័ន្ធ កីឡា បាល់-  
ទាត់ កម្ពជុា បាន  ពនៃយល់ នៅ ក្នងុ ពិធីចាប់ឆ្នាត 
កន្លងមក ថ ការ បៃកួតនៃះ រៀបចំ ឡើង ដើមៃបី 
រក កៃមុ ជើង ឯក ឡើង ទៅ លៃង នៅ លីគកំពូល 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២១ ជំនួស កៃមុ  ឈរ នៅ លៃខ- 
រៀងចុង កៃយ គៃ (លៃខ ១៣) ដៃល នឹង តៃវូ 
កាត់ ចៃញ។

បុ៉ន្តៃ ក្នងុ ករណី កៃមុ ជើងឯក  ជា កៃមុ បុតៃ - 
សម្ពន័្ធ របស់កៃមុលៃង នៅ លីកកំពូលសៃប់ 
កៅអីនោះ នឹង បាន ទៅ លើ កៃមុ ជើងឯក រង 
ហើយ បើ កៃមុ ជើងឯក រង  ជា បុតៃ សម្ពន័្ធ របស់ 
កៃុម លៃង នៅ លីកកំពូល ទៀត ឬ ពំុ មាន 
លក្ខណសមៃបត្ត ិគៃប់ គៃន់  តាម លក្ខខណ្ឌ របស់   
សហព័ន្ធ កៅអី នោះ មិន តៃវូ បាន បៃគល់ ជូន 
លៃខ ៣ នោះ ទៃ ដោយ ផ្តល់ ឱៃយ កៃមុ  ដៃល តៃវូ 

កាត់ ចៃញ ពី លីក កំពូល នៅ រដូវ កាល នៃះ 
ដដៃល។

យោងតាមការ ពនៃយល់ នោះ បាន បង្ហាញ ឱៃយ 
ឃើញ ថ កៃមុ យុវជន ភ្នពំៃញ កៃន ទ័ព និង 
កៃមុ យុវជនវិសាខា ដៃល លៃង តំណាង ឱៃយ 
សមាគម កីឡា បាល់ ទាត់ ខៃត្ត ពៃវៃង មិន អាច 
ឡើង ទៅ លៃង នៅ លីគកំពូល នោះ ទៃ បើ 
ទោះបីជា កៃុមទំាង នៃះ កា្លាយ ជា ជើង ឯក 
លីគ២ នៃះ ក៏ ដោយ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក កៃវ សារ៉ៃត 
អគ្គលៃខាធិការ សហព័ន្ធ កីឡាបាល់ទាត់ កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ 
ថ៖  « យោង តាម លក្ខខណ្ឌ និង បៃប បទ  ដៃល 
កៃមុ សមាគម កីឡា បាល់ ទាត់ ខៃត្ត ពៃ វៃង បាន 
ដាក់ មក គឺ កៃមុ នៃះ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី ក្លបិ 
បាល់ ទាត់ វិសាខា គឺជា កៃមុ២ផៃសៃង គ្នា អី៊ចឹង 
បើ ខៃត្ត ពៃវៃង ឈ្នះ ជើង ឯក លីគ២ ឆ្នា ំនៃះ 
គឺពួក គត់  អាច ឡើង ទៅ លៃង នៅ លីគកំពូល 
កម្ពជុានៅ ឆ្នា ំកៃយបាន»៕

 ការ បេកួត រវាងកេមុ កោះកុងអេហ្វសីុ (ឆ្វេង) និងកេមុន្ទរីអយក ខេត្តកំពង់ស្ព។ឺ រូប សហ ព័ន្ធបាល់ទាត់

ឡុងខ្រត្តទម្លាក់ស្រងហុងឡើងទៅជួបអ្នកខ្លាងំៗនៅវគ្គ២
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ អ្នក បៃដាល់  ឡុង  
ខៃត្ត   បាន ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ការ- 
បៃកួត ដៃល កាន់តៃ លំបាក 
ជាមួយ ជើង ខា្លាំងៗ នៅ វគ្គ ទី ២ 
បន្ទាប ់ព ីរបូ គៃបាន ទមា្លាក ់ ជើងថ្ម ី
លីន សៃងហុង នការ បៃកួត 
ជមៃុះ វគ្គ ទី ១ នៃ ពៃឹត្តិការណ៍  
TV5 Boxing Knock Out 
Series ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូកៃម។

សមៃប់ ការ បៃកួត តៃឹម  ៣ 
ទឹករវាង ឡុង ខៃត្ត និង លីន 
សៃងហុង នៅ លើ សង្វៀន 
TV5 កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ សៅរ ៍ នោះ  
តៃវូ បាន គៃ មើល ឃើញ ថ  មាន 
ភាព ស្វិត សា្វាញ  និង ជក់ ចិត្ត 
ខា្លាំង  ស័ក្តិ សម ជា អ្នក បៃដាល់ 
វ័យ ក្មៃង  ដៃល បៃ កួត អស់ ពី 
លទ្ធភាព ខណៈ លទ្ធផល ទទលួ 

បាន  ឡុង  ខៃត្ត  មាន បៃៀប 
ពៃញ ទាំង ៣ ទឹក តៃ ម្ដង។

  បើ  ទោះ បជីា  លនី  សៃងហងុ  
អ្នកបៃដាល់ ចិត្ត ធំ  និង កា្លាហាន  
វាយសមៃុក ខា្លាំង ក៏ ដោយ  ប៉ុន្តៃ 
នៅ ទកឹ ចងុ កៃយ សា្ថាន ភាព បៃ- 
កតួ របស ់ សៃង ហងុ  ទនំង ចលូ 
ក្នុង លក្ខណៈ យ៉ាប់ ខា្លាំង  គឺ នៅ 
សល់ តៃ កមា្លាំង ចិត្ត ប៉ុណ្ណោះ  
ហើយ តាម ការ មើល ឃើញ ជាក ់
ស្តៃង គឺ   បើ  ឡុង  ខៃត្ត  មិន បន្ធូរ 
ដៃ ខ្លះ ទៃ  ឬ មាន បណំង ចង ់ផ្តលួ  
សៃង ហុង  ឱៃយ សន្លប់ នោះ ក៏ 
អាច ធ្វើ ទៅ រួច ដៃរ ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លីន 
សៃងហុង បាន សារភាព ថ   
រូប គៃបាន បៃឹង បៃង អស់ ពី 
លទ្ធភាព ហើយ ប៉នុ្តៃ នៅតៃ ទៅ 
មិន រួចជា មួយ ជើងចាស់ ឡុង 
ខៃត្ត។  សៃង ហងុ  បាន នយិយ  
កៃយការ បៃកតួ ថ ៖  «ខ្ញុ ំចាញ ់

អស់ ចិត្ត  ពី ពៃះខ្ញុំ បាន ខំ  បៃឹង 
អស់ ពី សមត្ថភាព ហើយ ប៉ុន្តៃ  
ដៃ គូ ខ្ញុំ គត់ ជើង ចាស់ ល្អ ជាង 
គៃប់ យ៉ាង  គឺ  ខ្ញុំ បៃឹងពី  អស់ 
លទ្ធភាព ហើយ» ។ 

ចំណៃក   ឡុង  ខៃត្ត  បាន 
សម្តៃងការ រីក រាយចំពោះ ការ 
ឈ្នះ លីន សៃងហុង នៅ វគ្គ ទី 
១ នៃះ ប៉ុន្តៃ ក៏ មានការ បារម្ភ 
សមៃប់ ការ បៃកួត នៅវគ្គ ទី ២ 
ផងដៃរ ពៃះ សុទ្ធតៃ ជា ជើង 
ខា្លាំង។ ឡុង ខៃត្ត និយយ ថ៖ 
« សមៃប់ ការ បៃ កួត វគ្គ ទី ២  ខ្ញុំ 
មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ ដៃរ   ពៃះ 
គៃ សុទ្ធ តៃ ខា្លាំងៗ  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ មិន 
បាក ់ទកឹ ចតិ្ត ទៃ  គនឺងឹ បៃងឹ ហាត ់ 
ដើមៃបី ពងៃឹង កមា្លាំង  និង បច្ចៃក- 
ទៃស  ហើយ ការ បៃ កួត នឹង ល្អ 
មិន ខាន» ។ 

គួរបញ្ជាក់  ថ  គិតមក ដល់ 
ពៃលនៃះ បៃក្ខភាព ដៃល បាន 

ឈ្នះ  កៅ អី នៅ  វគ្គ ទី ២  បាន រក- 
ឃើញ ចំនួន ៦ នក់ ហើយ  ក្នុង 
នោះ មាន  កីឡាករ  ធន់  អៀន- 
ឡៃ ,  ស៊ុន  ថៃ សាន្ត, រិន  ដាវីត,  
ពៃជៃ  ប៊ុន សិទ្ធ,  បាង  កាណុន  
និង   ឡុង  ខៃត្ត នៃះឯង  ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ អ្នក ដៃល ឆ្នើម លៃច-  
ធ្លាជាង គៃ  កំពុង តៃ ល្អ និង បៃ- 
កតួ មានបៃជា  បៃយិ ភាព  គ ឺមាន  
រិន ដាវីត,  ធន់  អៀន ឡៃ  និង  
ពៃជៃ  ប៊ុនសិទ្ធ  ដោយ ពួកគៃ 
សងៃឃមឹ ថ  អាច នងឹ ឆ្លង ផតុ នៅ  
វគ្គ ទី ២ នៃះ បាន។

ដោយ ឡៃក សមៃប់ ការ- 
បៃកួតមិត្ត ភាព វិញ កីឡាករ 
ថន ់ ប៊នុរ៉ងុ  បាន យក ឈ្នះ អ្នក- 
បៃដាល ់ដៃ ធ្ងន ់ មាឃ  សវុណា្ណោរា៉ា  
ក្នងុការ បៃកតួ  បៃភៃទ ទម្ងន៦់០ 
គីឡូកៃម  ប៉ុន្តៃ  អ្នក លៃង ចិត្ត ធំ 
ជើងចាស ់ អ៊ងុ  កសំត ់ បាន  បន្ត  
ចាញ ់ជើង ថ្ម ីកពំងុ លៃប ីឈ្មោះ  ថៃ  

រ៉ៃត ។  អ៊ងុ  កសំតម់ាន ជង្គង ់ នងិ 
កៃង រហស័  តៃ ពៃល ជបួ   ថៃ  រ៉ៃត  
ដៃល មាន ចតិ្ត ធ ំមោះ មតុ នោះ គ ឺ
គៃ ហាក់ ដូច ជា បញ្ចៃញ អាវុធ 
មនិ ច ំគោល ដៅ ល្អ  ហើយ ភាគ- 
ចៃើនគងំៗ  រក ស្នៀត បៃកតួ   មនិ 
ចង់ បាន  ធ្វើ ឱៃយ ថៃ រ៉ៃត មាន 

បៃៀបសឹង គៃប់ ទឹក ប៉ុន្តៃ ជំនួប 
អ្នកទាំង២ នៃះមាន ភាព តឹង- 
តៃង ខា្លាំង។ ចំណៃក ប៊ន  ពន្លឹក  
បាន ឈ្នះ ឡុក  ប៊ុនសំណាង 
ដោយ ពនិ្ទ ុដាច ់នងិបានវាយ ឱៃយ 
ប៊ុនសំណាង រាប់នៅ ទឹក ទី ២ 
ផងដៃរ៕

ឡុង ដ៍ : កៃុម បិសាច កៃហម  
Manchester United តៃូវ 
បាន គៃ រាយការណ ៍ថ ដើមៃប ីធ្វើ 
ឱៃយ តំបន់ បៃយុទ្ធ របស់ គៃូ បង្វឹក 
លោក  Ole Gunnar Solsk-
jaer ឱៃយ កាន់ តៃ មុត សៃួច   ក្លិប 
បាន សមៃច ទិញ យក កីឡាករ  
Edison Cavani ដៃល ពៃល 
នៃះ អត ់មាន ក្លបិ លៃង ។ នៃះ បើ 
តាម សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ ពី 
បណា្តោញ សារព័ត៌មានរបស់ 
បៃទៃសអង់គ្លៃស និង បារាំង 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរជាតិ អ៊ុយ- 
រូហា្គាយ អត់ ទាន់ ពៃម ពៃៀង 
ពាក ់ឯក សណា្ឋាន កៃមុ ណា នៅ- 
ឡើយ ទៃ ចាប់ តាំង ពី ផុត កុង- 
តៃ ជាមួយ ក្លិប អ្នក មាន នៅ 
បារាំង Paris Saint-Ger-
main (PSG) ចុង ខៃ មិថុន  
ខណៈកីឡាករ វ័យ៣៣ ឆ្នាំ  
បញ្ចប ់អាជពី របស ់ខ្លនួនៅ ទកឹដ ី
Parc des Princes រយៈ- 
ពៃល ៧ រដូវកាល ក្នុង នម ជា 
អ្នក រក  គៃប់ បាល់ បាន ចៃើន 
ជាង គៃ ក្នុង កំណត់ តៃ  ជាមួយ 
នឹង ចំនួន ២០០ គៃប់ ។  

សារព័ត៌មាន  Daily Mail 
នៅ អង់គ្លៃស   រាយការណ៍ ថ 
កីឡាករ Cavani នឹង ចុះ 
ហត្ថលៃខា លៃង នៅ ទឹកដី Old 
Trafford រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ 
ដោយ ការ ទទលួ បាន ថ្លៃ នឿយ- 
ហត់  ២១០ ០០០ផោន ($ 
២៧០ ០០០ ) ក្នងុ  ១ សបា្ដាហ ៍

កៃយ កាត់ ពន្ធ ហើយ ។
ក្នងុ នម ជា កឡីាករ គ្មោន កងុ- 

តៃ Cavani នៅ មាន សិទ្ធិ ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា  ដោយ សៃរី ជាមួយ 
ក្លិប ថ្មី បើ ទោះ ទី ផៃសារ ដោះ ដូរ 
កីឡាករ បិទ ក៏ ដោយ តៃ សារ- 
ពត័ ៌ មាន នៅ បារាងំ   ធ្វើ ការផៃសព្វ-
ផៃសាយ ថ កិច្ចសនៃយា នឹង តៃូវ 
បញ្ចប់ ទាំង សៃុង មុន ពៃល 
កណំត ់បទិ នៃ ទផីៃសារ ដោះដរូ ន 
ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ ។ 

បៃសិន គៃប់ យ៉ាង កើត ឡើង 
ផ្លវូ ការ បៃកដ មៃន  នោះកឡីាករ 
Cavani អាច ធ្វើ ការ បង្ហាញ 
ខ្លួន លើក ដំបូងលៃង ទល់នឹង 
អតីត ក្លិប របស់ ខ្លួន ពៃល កៃុម 
Man United បើក យទុ្ធនការ 
បៃកួត បៃជៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
អឺរ៉ុប ដោយ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
សួរ សុខ ទកុ្ខ កៃុម PSG ន ថ្ងៃ ទ ី
២០ ខៃ តុលា ។

កៃុម យកៃស អង់ គ្លៃស  តៃូវ បាន 
អ្នក គំ ទៃ ធ្វើ ការ រិះ គន់ ចំពោះ 
ការ មនិ មាន សកម្ម ភាព ខា្លាងំ កា្លា 
ក្នុង ការ ទិញ កីឡាករ អំឡុង 
ពៃល ទីផៃសារ បើក  ដោយ មក 
ទល ់ពៃល នៃះ  មានតៃ ខៃសៃ បមៃើ 
សញ្ជាតិ ហូឡង់ Donny van 
de Beek ១ រូប ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
កៃុម បិសាច កៃហមផ្ទៃរ បាន  
ក្នុងនោះ ក្លិប បាន បដិសៃធ មិន 
បំពៃញ តាម តម្លៃ ដៃល   ក្លិប នៅ 
អាល្លឺម៉ង់ Borussia Dort-
mund ទាម ទារ សមៃប់ Ja-
don Sancho ៕ AFP/VN

ឡុង ខេត្ត បាន ទាត់ ជើងកេម របស់ លីន សេងហុង។ រូបថត យឺន ពន្លក

Cavaniជិតបានចូលរួម
ល្រងជាមួយបិសាចក្រហម
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ខ្ស្ការពារ Zouma (ស្ដាំ) លោតត្តបាល់បំប៉ោងសំណាញ់ទី នាំឱ្យក្ុម Chelsea នាំមុខ  ២-០។ AFP

Man City នៅមិនទាន់ល្អ 
ឯ Chelsea ងើបវិញបន្តចិ 

មាស សុខសោភា សូម  ប្រយិ មិត្ត  
ខន្ត ី ថា ខ្លនួ នឹង ប្រប់  ពី ទ្រនំ   ថ្ម ីឆាប់ៗ

 ឡុងដ៍ : ក្រុម  Manchester 
City ត្រវូ បង្ខ ំទទលួ យក លទ្ធផល 
១-១ ជាមួយ  Leeds United 
ព្រល ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Rodrigo ដាក់ 
ទោស អ្នក ចា ំទ ីEderson ដ្រល 
បាន បង្កើត  កំហុស ខណៈ ការ - 
ចំណាយ សន្ធឹក សន្ធាប់ របស់ 
ក្រុម Chelsea ផ្ដើម ច្រញ ផ្ល្រ ផ្កា 
ក្រយ បបំាក ់ Crystal Palace 
៤-០ អឡំងុ ការប្រកតួលកី កពំលូ 
អង់គ្ល្រស កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។

ខណៈ  Chelsea  ចាប់ ផ្ដើម 
ប្រសើរ ឡើង  ហើយ Man City  
ស៊ ូដើម្រប ីរក ឱ្រយ ឃើញ នវូ ទម្រង ់ ល្អ  
ខ្រស្រ បម្រើ ប្រយុទ្ធ James Rod-
riguez ឯ ណោះ  បាន ជួយ ឱ្រយ 
ក្រុម Everton ឡើង ទៅ ឈរ ទី 
កំពូល តារាង ក្រប ខ័ណ្ឌ   Pre-
mier League  ជាមយួ ការ ស៊តុ 
២ គ្រប ់ក្នងុ ជយ័ ជម្នះ ៤-២ លើ 
Brighton ។

ក្រុម ម្រឃ ខៀវ  រង បរាជ័យ 
យ៉ាង អាម៉ាស់ កាល ពី សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ  ដោយ សារ  Leicester 
City ជាមួយ  លទ្ធផល ៥-២ 
ហើយ ក្រុម របស់ លោក Pep 
Guardiola ដើម្របី  ដោះ ស្រយ 
បញ្ហា តបំន ់ការ ពារ  បាន  ចណំាយ 
លុយ យ៉ាង ច្រើន ទិញ  Ruben 
Dias  របស់ ក្រុម Benfica ។

ការ ប្រកួត នៅ កីឡដា្ឋាន El-
land Road ក្រុម ភ្ញៀវ Man 
City នំ មុខ មុន ដោយការ ស៊ុត 
ពីខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Raheem Ster-
ling នៅ នទីទី ១៧ ត្រ មិន អាច  

ទាញផល ពី ការ មន ប្រៀប  ដ៏ 
លឿន  ន្រះ ដោយ ការ បន្ថ្រម គ្រប ់
បាល់ ឱ្រយ បាន ច្រើន ឡើយ ខណៈ 
Rodrigo  ចំណ្រញ ពី កំហុស  
របស់  Ederson ជាមួយ ការ - 
បញ្ជូន  បាល់ ចូល ទី នៅ នទីទី 
៥៩ ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ     Leeds 
តាម ស្មើ វិញ។

គ្រ ូបង្វកឹ  របស ់ក្រមុ Man City 
លោក Pep  និយយ ថា ៖« ការ- 
ប្រកួត នោះ ល្អ ។  ព្រល ក្រុម ទាំង 
២ ល្រង ប្រប ប្រយុទ្ធ វា ជា ការ- 
ប្រកតួ ល្អ មើល ។ យើង ធ្វើ បាន ល្អ 
ជាងនៅ ៣០ នទី ន្រ វគ្គ ទី ១ ។ 
សម្រប់ សា្ថាន ភាព ដ្រល យើង 
ជួប ក្រុម របស់ ខ្ញុំបាន បង្ហាញ ឱ្រយ 
ឃើញ នូវ ទង្វើ ដ៏ គួរ ឱ្រយ សរសើរ ។ 
វា មិន ម្រន ជា រឿង ស្រួល ប៉ុន្មាន 
ទ្រ  ក្នុង ការ ល្រង ទល់  Leeds ។ 
ពួក គ្របានបង្ហាញ ឱ្រយ ឃើញ ថា  
តើ ពួក គ្រ ល្អ ប្រប ណា ? » ។

Man City ឈ្នះ ត្រ ម្ដង គត់ 
ក្នុង ចំណោម  ៣ ប្រកួត ដំបូង នៅ    
លីកកំពូល ហើយ អាចនឹង មន 
គម្លាត  ពិន្ទុពីក្រុម ជើង ឯក ចាស់ 
Liverpool កាន ់ត្រ ឆ្ងាយ បើ ក្រមុ 
របស់   Jurgen Klopp មន 
លទ្ធផល ល្អ នៅ ប្រកួត បន្ទាប់ ។ 

ចណំ្រក លោក  Frank Lam-
pard  សុ ំឱ្រយ គ្រប ់គ្នា អត ់ធ្មត ់ ព្រល 
Chelsea មនិ ទទលួ បាន ផល ព ី
ការ  ចំណាយ  ដល់ ទៅ ២២០ 
លាន  ផោន ($២៨៥ លាន) 
ហើយ សម្ពាធ លើ ក្រុម តោ ខៀវ 
ចាប់ មន កាន់ ត្រ ខ្លាំង   ក្រយ  

បាន លទ្ធផល ដ៏ គួរ ឱ្រយ ខក ចិត្ត 
៣-៣ ជាមួយ    West Brom 
និង ការ ធ្លាក់ ច្រញ ពី League 
Cup ដោយសារ  Tottenham 
Hotspur នៅ សបា្ដាហ៍ មុន។

ត្រ សា្ថាន ការណ៍ ទំនង ស្រល  
ជាង មុន បន្តិច  ក្រយ កីឡាករ 
ចំណូល  ថ្មី ទាំង ៥រូប  រួម មន 
Edouard Mendy,Ben 
Chilwell,  Thiago Silva, Kai 
Havertz និង Timo Werner 
បង្ហាញ ខ្លួន ជុំ គ្នា លើក ដំបូង នៅ 
Premier League ហើយ  រួម 
ចំណ្រក ជួយ ឱ្រយ ក្រុម ទទួល បាន 
លទ្ធផលល្អ ដោយ ការបំបាក់  
ក្រុម  ភ្ញៀវ Crystal ៤-០ នៅ 
ប្រកួត ទី ៤ ន្រះ។

Chilwell រួម ចំណ្រកយ៉ាងធំ 
ដោយការ ជួយ រក គ្រប់ បាល់ ន ំ 
មខុ  បាន នៅ នទទី ី៥០ មនុមន  
គ្រប ់   ទ ី២ ដោយ  Kurt Zouma 
នទីទី៦៦ ខណៈ  Jorginho 
បន្ថ្រម  ២គ្រប់ នទីទី  ៧៨ និង 
៨២ ដ្រល សុទ្ធ ត្រ បាល់ ពិន័យ 
១១ ម៉្រត្រ ទាំងអស់។

រីឯ Everton   រក បាន ១២ 
ពនិ្ទ ុព្រញ នៅ ៤ ប្រកតួ ដបំងូ ន្រះ 
ខណៈ   Rodriguez ចាប់ រះ ម្ដង 
ទៀត  ក្រម ការ ដឹក នំ គ្រូ បង្វឹក 
ចាស់ Carlo Ancelotti ហើយ 
លើសពីន្រះ ទៀត  Dominic 
Calvert-Lewin   ឡើង ជើង ខ្លាងំ 
ដោយ ការ រក គ្រប់ បាល់ បាន 
ជានិច្ច ខណៈ ប្រកួត ន្រះក៏បាន 
១ គ្រប់ដ្ររ៕ AFP/VN  

បា៉ោន់  រិទ្ធា 

ភ្នពំញ្ៈ  មើល ទៅ  ប្រយិ មតិ្ត គទំ្រ តារា ចម្រៀង 
ស្រី  សំឡ្រង រ្រ កណ្តឹង កញ្ញា មស សុខសោភា  
ត្រវូ    អតធ់្មត ់ ខន្ត ីចតិ្ត ដ្រល   អន្ទះ  សា   ចង ់ឃើញ  Idol  
ខ្លួន បង្ហាញ វត្តមន  នៅ  ទ្រនំ ផលិតកម្ម ថ្មី នោះ  
មួយ  រយៈសិន   ទៀត ហើយ ដោយសារ ស្ថិត ក្នុង 
ដំណាក់   កាល ចរចា  មិន ទាន់ ត្រូវ គ្នារវាង ផលិត- 
កម្ម ថ្មី  និង តារា ចម្រៀង ស្រី ល្របី ឈ្មាះ រូប ន្រះ ។ 

ជា  រឿយៗ ចាប ់តាងំ ព ីតារា ចម្រៀងស្រ ីកពំលូ-   
ដ្រល  មហាជនគំទ្របាន  កត់សម្គាល់ ថា ជា តារា- 
ចម្រៀង  ស្រី និយម ច្រៀង បទ ចម្រៀង  ប្រភ្រទ 
អរូជីណីល ឬ មនិ ច្រៀង បទ ចម្លង គ្រ កញ្ញា មស 
សុខ សោភា ហាក់ មន តម្រុយ ច្របាស់មុន នឹង  
បង្ហាញ  វត្ត មន នៅ  លើ ទ្រន ំថ្ម ីទៅ ហើយ គ ឺថា តារា- 
ចម្រៀង  ស្រ ី ច្របាស ់ជា ទៅ ជ្រក  ទ្រន ំថ្ម ី   ផលតិកម្ម  ធ ំ
រស្ម ីហង្រស មស   មនិ ខន ទ្រ គ ឺដើម្រប ីជុ ំគ្នា នងឹ តារា- 
ចម្រៀង    កំពូលៗ  ដ្រល   បាន ប្រឡូក   សិល្របៈ-  
ស្របាល គ្នា  មន អ្នកនង ឱក សុគន្ធ កញ្ញា 
លោក ព្រប សុវត្ថិ  អ្នក ន ង សុគន្ធ- 
នីសា លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ លោក 
ឆន សុវណ្ណរាជ និង លោក ខ្រមរៈ 
សិរី មន្ត ជាដើម ដោយ សារ ពួក គ្រ 
មន  សម្ព័ន្ធ   ភាព   ស្និទ្ធ   សា្នាល នឹង គ្នា 
ខ្លាំង ។ 

យ៉ាង   ណា ចាប់ តាំង ពី  ព្រល  តារា - 
ចម្រៀង  ស្រ ី កញ្ញា  មស  សខុសោភា 
បាន    ទម្លាយ រឿង  ក្នងុ ចិត្ត  បង្ហា ះ 
សារ    ក្នុង ហ្វ្រសប៊ុក  ពី ការ-   
ចាកច្រញ ព ីទ្រន ំចាស ់   ខ្លនួ   
អស់ រយៈ ព្រល ជាង  ៩  
ឆ្នា ំដោយ ឃើញ មន 
បង្ហាញ   ភាព   តាន  
តងឹ  អារម្មណ ៍  ប៉នុ្មាន  
ខ្រ  ចុង   ក្រយ       អំឡុង  
ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ ២០ - 
២០ ន្រះ។  ត្រ គ្រ ក៏ នៅ    
មិន ទាន់ ដឹង  ទ្រនំ ថ្មី    របស់ 
កញ្ញា មស សុខ សោ ភា 
ដដ្រល ហើយ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍   
ក៏ មិន   អាច ទាក់ទង  កញ ្ញា 
បង្ហើប ប្រប ់ព ីរឿង ន្រះ ផង- 
ដ្ររ   ខណៈ      អ្នក គំ ទ្រ គ្រប់ -  
ស្រទាប់  នៅ ត្រ    បន្ត  ចាំ អ៊ុត - 
មើល និង ខន្តី ចិត្ត អន្ទះ សា   
បន្ត   ទៀត ដោយព្រល ថ្មីៗ ន្រះ 
ក៏    ល្របី ថា មិន ម្រន  មនត្រ មួយ 
ផលិត    កម្ម មួយ ទ្រ ដ្រល  ចង់ បាន 
តារា ចម្រៀង ស្រី រូប ន្រះ ទៅ ចូល- 
រួម  ជា សមជិកគ្រួសារ ន្រលើ  វិថី 
សិល្របៈ គឺ មន  ២-៣ ផលិត   កម្ម ឯ-  
ណោះ ។ 

   ជំនួប     តាម ទូរ ស័ព្ទ សាក   សួរ    ពី 

ទ្រន ំថ្ម ីរបស ់មស សខុ សោភា  ទៅ   
កាន ់លោក  មស សខុ រតនៈ   ដ្រល 
ជា  បង   ប្រុស  បង្កើត កញ្ញា  និង ជា 
អ្នក  គ្រប់ គ្រងកិច្ច ការ ព័ត៌មន   
ផ្ទាល់  ខ្លួន  ន ង នោះ   បាន ព្រលយ 

ជា   ប្រយោល ថា៖ «រឿង   ទ្រន ំថ្ម ី 
ព្រល ន្រះ  ខ្ញុំ ក៏ មិន ទាន់  - 

ដឹង   ដ្ររ ដោយទុក  ការ- 
សម្រច ចិត្ត ទៅ លើ 
គត់។ ជា  ធម្មតា ទ្រ  
តារា    ចម្រៀង  ល្របី - 
គ្រប់ រូប  គឺ ត្រងត្រ  
មន គ ្រ ចង់ ចរ ចា - 
ដើម្របី  សហ ការ គ្នា 
មិន  ខនទ្រដូចជា - 
សុខ     សោភា អ៊ីចឹង 
គត ់  មន ផលតិ កម្ម  
ថ្ម ី ២ - ៣ កពំងុ  ចរ    ចា   
ជា មួយ គត់  ត ្រ   មិន 
ទាន ់  សម្រច មួយ-  

ណា   ឡើយ     សូម្របី ត្រ 
ខ ្ញុំ ក៏ ចាំ សា្តាប់ ដំណឹ ង  
ន្រះ ដូចគ្នា ។ ដូច្ន្រះ 
មន   ត្រ  សមូ   ចតិ្ត ដល ់ 
ប្រិយ  មិត្ត ខន្តី បន្ត ិច - 

ទៀត សិន    សម្រប  ់  - 
ផលិត កម្ម  ថ្មី  ហើយ បច្ចុប្របន្ន  
ន្រះ យើង ក៏ មន ផលិត កម្ម  
ផ្ទាល     ់  ខ្លនួ  Camtrax Music 
សម្រប ់  ច្រញ បទ  របស ់ គត-់ 
យូរៗ  ម្តង  កុំ ឲ្រយ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី 
អារ ម្មណ៍ ប្រិយ  មិត ្តក៏ជា  

ការនឹក រឭក ផង ដ្ររ  »៕ 

កញ្ញា មាស សុខសោភា តារាចម្ៀងសី្ រ្កណ្តងឹ ពីមុន 
ជ្ក នៅ  ទ្នំ ផលិតកម្មថោន ។ រូបថត ហុង មិន

តារា ចម្ៀងសី្ ដ្ល នៅត្  
សំង  ំយូរ មិន ទន់ ប្ប់ ទ្នំថ្មី
មាស សុខសោភា ។ រូបថត 

ហុង មិន
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