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ឃុត  សុភចរិយា 

ភ្នពំៃញៈ នៅក្នងុវេទកិាភាព-
ងាយរងគេះនេអាកាសធាតុ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហ-

បេជាជាតិបានលើកឡើងថា
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩បានបងា្ហាញ
អំពីភាពងាយរងគេះរបស់
មនុសេសទូទៅនៅក្នងុពិភពលោក
ដូចគ្នានឹងការរំខាននេការបេ-

បេលួអាកាសធាតុដេរខណៈដេល
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហុ៊នសេន
បានចាត់ទុកការបេបេលួអាកាស
ធាតុ គឺជាបញ្ហាសកលបេទាក់-
កេឡាគ្នាដេលតេវូដោះសេយ

តាមគោលនយោបាយគេប់ជេុង-
ជេយនិងមានតុលេយភាព។
លោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរេស

(António Guterres)
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហ-

បេជាជាតិបានថ្លេងទៅកាន់
អង្គវេទិកាភាពងាយរងគេះ
នេអាកាសធាតុតាមរយៈវីដេអូ
កាលពថី្ងេទី៧ខេតលុាថាវបិតិ្ត
ជំងឺកូវីដ១៩...តទៅទំព័រ  ៦

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញ : ការនំាចេញជ័រកៅ-
ស៊ូទៅកាន់ទផីេសារអន្តរជាតិកើន
តចិតចួបផំតុខណៈតម្លេកៅស៊ូ
ក៏បានធា្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចក្នុង

រយៈពេល៩ខេដើមឆ្នាំ២០២០ជា
ពេលដេលជងំឺកវូដី១៩បានរាត-
តេបាតធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ដំណើរ-
ការផលិតកម្មឧសេសាហកម្មនៅ
ទូទាំងសកលលោក។
ទិន្នន័យពីកេសួងកសិកម្ម

រុកា្ខាបេមាញ់និងនេសាទបាន
បងា្ហាញថាការនាចំេញកៅស៊ូពី
បេទេសកម្ពជុាសមេចបានចនំនួ
១៧៩៦២១តោនក្នងុរយៈពេល
៩ខេដើមឆ្នា២ំ០២០នេះកើនឡើង
៣,៧៨ភាគរយធៀបរយៈពេល

ដចូគ្នាកាលពីឆ្នាមំនុនេះរឯីតម្លេ
ជ័រកៅស៊ូជាមធេយមលើទីផេសារ
អន្តរជាតិចនំនួ១២៨៨ដលុា្លារ
ក្នុង១តោនដោយធា្លាក់ចុះជា
មធេយមចំនួន៥១ដុលា្លារធៀប
នឹងរយៈពេល...តទៅទំព័រ  ៩  

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងយុត្តិ-
ធម៌លោកកើតរិទ្ធកាលពីថ្ងេ
ទី៧ខេតុលាបានបញ្ជូនបញ្ជី
ឈ្មោះមេធាវីស្មគ័េចិត្តចំនួន១២៤
រូបទៅបេចំាការនៅតាមសាលា-
ដំបូងរាជធានី-ខេត្តដើមេបីការ-
ពារក្តីដោយឥតគិតកមេ ក្នុង
សណំុំរឿងដេលចេបាប់តមេវូក្នងុ
យុទ្ធនាការដោះសេយការកក-
ស្ទះសំណំុរឿងឲេយបានបញ្ចប់តាម
ផេនការមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ។
លិខិតរបស់លោកកើត រិទ្ធ

ផ្ញើជនូបេធានសាលាដបំងូនងិ
លោកលោកសេីពេះរាជអាជា្ញា
នេអយេយការអមសាលាដំបូង
រាជធានី-ខេត្ដស្ដពីីបញ្ជីរាយនាម
មេធាវីស្មគ័េចិត្ដផ្ដល់សេវាការពារ
ក្ដីដោយឥតគតិកមេនេះបាន
បញ្ជាក់ថាការផ្ដល់មេធាវីស្មគ័េ-
ចតិ្តនេះគឺដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹង
តមេវូការមេធាវីសមេប់ការពារ-
ក្ដីនៅក្នងុសណំុំរឿងដេលចេបាប់
តមេវូឲេយមានជាកាតព្វកិច្ចជាពិ-
សេសដើមេបីចូលរួមដោះសេយ
បញ្ហាកង្វះខាត...តទៅទំព័រ ៤

បុរីញូវយ៉កៈ  បេមុខអង្គការ-
សហបេជាជាតិលោកអង់តូនី-
ញ៉ូហ្គយុតឺរេសបានថ្លេងកាល-
ពីថ្ងេពុធថា ការឆ្លងរាលដាល
នេវរីសុផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ូណាបេភេទ
ថ្មីដ៏ចម្លេកមួយនេះតេូវបានគេ
មើលឃើញថា កេុមបេទេស
មួយចំនួនតេូវតេបង្កើនកិច្ច-
ខិតខំបេឹងបេងនានាដើមេបី
ផ្តល់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី
ការថេទាំសុខភាពសកល
ដោយគ្មោនការពនេយារពេល។
អគ្គលេខា...តទៅទំព័រ១១

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្តេីកេសួង
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
លោកស៊នុចាន់ថលុបានថ្លេង
ថា មានរថយន្តបេហេលជា
៣៦០ពាន់គេឿងដេលផុត
សុពលភាពមិនទាន់បានយក
រថយន្តមកធ្វើការតេួតពិនិតេយ
លក្ខណៈបច្ចេកទេសខណៈ៣
ខេចុងកេយនេះអ្នកជំនាញ
បានផាកពិន័យបេមាណជិត
២មុឺនគេឿង ក្នុងចំណោមរថ-
យន្តបេមាណជាង៨មុនឺគេឿង
ដេលបានពិនិតេយ...តទៅ ទំ ព័រ ២

បញ្ជនូមេធាវី១២៤រូប
ទៅបេចំាការនៅតុលា-
ការដើមេបីការពារក្តី
សំណំុរឿងដេលកកស្ទះ

លោកសុ៊នចាន់ថុល
បង្ហាញស្ថតិិយានយន្ត
ហួសសុពលភាពឆៀក
បេហេល៣៦០ពាន់គេឿង

បេមុខUNអំពាវ-
នាវឲេយមានសេចក្តី-
រាយការណ៍អំពីសុខ-
ភាពសកលដោយ
គ្មានការពនេយារពេល

នាយករដ្ឋមន្តេចីាត់ទុកការបេបេលួអាកាសធាតុ
ជាបញ្ហាសកលបេទាក់កេឡាគ្នាដេលតេវូដោះសេយតាមគោលនយោបាយគេប់ជេងុជេយ

ការនំាចេញកៅសូ៊កើនតិចតួចឯតម្លេធា្លាក់ចុះបន្តចិ

រូបសំណាកដំរី ធ្វើពី រណារយន្តដៃលរឹបអូសបាន 
មន្តេីកេសួងបរិសា្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅទសេសនកិច្ចរូបសំណាកដំរីធ្វើពីរណារយន្តដេលរឹបអូសបានពីឈ្មួញនិង

អ្នកកាប់ឈើខុសចេបាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងេទី៥ខេតុលា។រូបថតហេងជីវ័ន



NATIONAL ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២

តពី ទំ ព័រ ១... លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃសយាន យន្ត  ។   

 ថ្លៃង ក្នុង ពិធី សម្ពោធ បើក ឱៃយ បៃើ- 
បៃស់ ជា ផ្លូវ ការ មណ្ឌល តៃួត ពិនិតៃយ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស យាន យន្ត  ឆៀក 
សាខា កំ បូល  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ កាល ពី 
ថ្ងៃ ពុធ   លោក   ស៊ុន   ចាន់ ថុល  បាន 
សណំមូ ពរ ឱៃយ ម្ចាស ់យាន យន្ត ទាងំ អស ់
តៃូវ យក រថ យន្ត មក ឆៀក ឱៃយ បាន ទាន់ 
ពៃល វៃលា  ចៀស វាង បង្ក ឱៃយ មន 
គៃះថ្នាក់ ចរា ចរណ៍  និង ចៀស វាង 
ការ ផាក ពិន័យ ផង ដៃរ ។ 

 បើ តាម លោក ទៃស រដ្ឋ មន្តៃ ី  បន្ទា ប ់ព ី
ការ អនុវត្ត រឹត បន្ត ឹង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លូវ គោក   បៃជា ពល រដ្ឋ  មន ការ-  
ភ្ញាក់ រឭក ចៃើន ។   បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មន  
ទិន្ន ន័យ  យាន យន្ត ផុត សុពល ភព 
តៃួត ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស 

បៃមណ  ២៨%    ហើយ កៃ សួង បាន 
ធ្វើ ការ ផ្ញើ សារ   SMS  ចៃញ ទៅ កៃើន- 
រំឭក ម្ចាស់ យាន យន្ត  បៃមណ  ១២ 
០០០  នក ់ហើយ  ហើយ ក ៏បន្ត ផ្ញើ សារ 
នៃះ ដើមៃប ីជនូ ដ ំណងឹ   ទៅ កាន ់ពកួ គាត ់
សំដៅ ចូល រួម កាត់ បន្ថយ គៃះ ថ្នាក់ 
ចរា ចរណ៍។   

 លោក   ស៊ុន  ចាន់ ថុល   អះ អាង ថ   
កៃសួង នឹង បន្ត ខិត ខំ រក នីតិ វិធី ផៃសៃង 
ទៀត ដើមៃបី ផ្តល់សៃវា ងា យ សៃួល ជូន 
បង ប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ   នងិ បន្ត សាង សង ់
បៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ បន្ថៃម ទៀត   
ដចូ ជា   ការ ពងៃកី  នងិ ពងៃងឹ គណុ ភព 
ផ្លូវ ការ សាង សង់ សា្ពោន   និង កំពង់ ផៃ 
ជា ដើម   ដើមៃបី ឱៃយ បៃព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន មន 
ភព បៃកតួ បៃជៃង  អាច ដកឹ ជញ្ជនូ បាន 
ក្នុង តម្លៃ ថោក   និង អាច ទាក់ ទាញ វិនិ- 
យោគ ិន បង្កើត   ការ ងារ ធ្វើ  ប ង្កើន បៃក-់ 

ចំណូល ជូន បៃ ជា ព ល រដ្ឋ ផង ដៃរ ។ 
 លោក   ឈួន   វា៉ាន់   អគ្គ ន យក   នៃ អគ្គ- 

នយក ដ្ឋាន ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ គោក   បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថ  កាល ព ីមៃសិល មញិ ថ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ៣ ខៃ ចងុ កៃយ នៃះ   មន រថ យន្ត 
មក ឆៀក   ជាង ៨ មុឺន គៃឿង   ក្នុង នោះ 
មន រថ យន្ត ជតិ ២មុនឺ គៃឿង ដៃល តៃវូ 
ពិន័យ ដោយ សារ ហួស សុពល ភព ។      

 លោក   វា៉ាន់   បញ្ជាក់ ថ ៖  « ក្នុង ការ- 
ពិន័យ  យើង មន ការ យោគ យល់ 
ណាស់   មន ន័យ ថ  រថយន្ត បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ហួសសុពល ភព   រយៈ ពៃល 
ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ក៏ ដោយ   សមៃប់ ឡាន តូច 
យើង គិត តៃ ១ឆ្នាំ ទៃ   ចំណៃក ឡាន ធំ 
យើង គិត តៃឹម  តៃ  ២ឆ្នាំ ទៃ   ហើយ បើ 
សិន ជា គាត់ ហួស ក្នុង រយៈ ពៃល មិន 
ដល ់១ ឆ្នា ំទៃ  ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ ដបំងូ 
យើង មិន គិត លុយ ទៃ » ។   

 លោក  ឈួន   វា៉ាន់   បញ្ជាក់ ថ   បៃសិ ន 
បើ បៃជា ព ល រដ្ឋ   នៅ តៃរឹង រូស គៃច វៃះ 
មិ ន ពៃម ចូល ទៅ ឆៀក  កៃសួង សាធា រ ណ- 
កា រ  និង ដឹក ជញ្ជូន   សហ ការ ជា មួយ មន្តៃី 
នគរ បាល ចរាចរណ ៍ដើមៃបី អន ុវត្តចៃបាប ់
លើ ដ ង ផ្លូវ   ហើយ នៅ ពៃល ដៃល ពួក- 
គាត់   មក ដល់ កន្លៃង មជៃឈ មណ្ឌល តៃតួ-  
ពិនិតៃយ លក្ខណ ៈបច្ចៃក ទៃ ស យាន យន្តក៏  
តៃវូ ពិន័យ ថៃម ១សាទៀត   ពៃះ ហួសសុ-
ពល ភព ដោយ គុណ ជា ថ្ងៃ ជាក់ ស្តៃង ។ 

 លោក   វា៉ាន់   បញ្ជាក់ ថ   ដើ មៃប បង្ក ការ- 
ងាយ សៃួលដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ   កន្លៃង 
មជៃឈ ម ណ្ឌល ឆៀក  នងឹ តៃវូ ពងៃកី  បន្ថៃម 
ទៀត នៅ តាម ខៃត្ត ផៃសៃងៗ មួយ ចំនួន   
ដូច ជា ខៃត្ត កំព ង់ ធំ   សា្វាយ រៀង   បន្ទាយ- 
មន ជ័យ  និង ខៃត្ត កំពត ។   

ការ រៀប ច ំធ្វើ កន្លៃង ឆៀក ឡាន ឱៃយ បាន 
ចៃើន កន្លៃង នៃះ   គ ឺជា ការ បង្ខតិ សៃវា ឱៃយ 
បាន កាន់ តៃ កៀក ទៅ កាន់ បៃជា ពលរដ្ឋ  
នងិ ជា កតា្តា មយួ ដ ៏សខំាន ់ដើមៃបី ចលូ រមួ 
ចំណៃក ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ នូវ បញ្ហា 
គៃះ ថ្នាក់ ច រា ចរណ៍  ដៃល កើត មក ពី 

កតា្តា យាន ជំនិះ ដៃល ខុស លក្ខណៈ 
បច្ចៃក ទៃស   ជាក់ ស្តៃង មន ដូច ជា   
្រហ្វាំងមិន សុី  មិន មន ភ្លើង   ឬកង់ មិន 
ល្អ ជា ដើម   ដចូ នៃះ ការ យក រថ យន្ត មក 
តៃតួ ពនិតិៃយ លក្ខ ណៈ បច្ចៃក ទៃស ឱៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវ  គឺ ជា ការួម ចំណៃក ដ៏សំខា  ន់ 
មួយ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ ៍  
ដៃល គិត មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ គៃះ ថ្នា ក់ 
ចរា ចរណ៍ នៅ តៃ ជា កង្វល់ ១ ដ៏ ធំ របស់ 
បៃ មខុ ថ្នាក ់ដកឹ ន។ំ   នៃះ បើ តា ម ការ ឱៃយ 
ដឹង ពី   លោក ទៃស រដ្ឋ មន្តៃី  ស៊ុន   ចាន់- 
ថុល កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។     

 យោង តាម របាយ ការណ៍ បៃចាំ ថ្ងៃ 
របស់ គណៈ កម្មា ធិ ការ ជាតិ សុវត្ថិ ភព 
ចរា ចរណ ៍ផ្លវូ គោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថ  គៃះ- 
ថ្នាក ់ចរា ចរណ ៍បាន បណា្ដាល ឱៃយ មនសុៃស 
សា្លាប់ ក្នុង  ១ ថ្ងៃ ជា មធៃយម  ៥នក់   និង  
១១នក ់ទៀត រង របសួ ។  របាយ ការណ ៍ 
នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថ   កតា្តា ន ំមក នវូ 
គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍  ភគ ចៃើន បង្ក 
ឡើង ដោយ កតា្តា មនសុៃស  បន្ទាប ់មក កតា្តា 
យាន យន្ត និង កតា្តា ផ្លូវ ៕     

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ មហ- 
ផ្ទៃ លោក ស ខៃង  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ 
បាន ជបួ ពភិកៃសា  ជាមយួ ឯក អគ្គ- 
រដ្ឋទតូ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ បៃចា ំកម្ពជុា 
លោក Patrick Murphy  អំពី 
ការ ធ្វើ មតុភូមិ និវត្តន៍ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
នៅ អាមៃរកិ មក កម្ពជុា វញិ  កៃយ- 
ពី ការ ធ្វើ មតុភូមិ និវត្តន៍ តៃូវ បាន- 
ផា្អាក បណ្ដាះ អាសន្ន ដោយ សារ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ខណៈ កម្ពុជា នៅតៃ 
មនឆន្ទៈ នយោបាយ អនវុត្ត ការ ងារ  
ដៃលបាន ពៃមពៃៀង គា្នា នពៃល 
កន្លងមក ជំុវិញ ករណី នៃះ។

ក្នងុ ជនំបួ នោះ លោក  Murphy 
បាន បៃប់ ទៅ លោក  ស ខៃង ថ  
ការ ធ្វើ មតុភូមិ និវត្តន៍ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
នៅ អាមៃរិក តៃូវ បាន ផា្អាក មួយ- 
រយៈ ដោយ សារ តៃ សា្ថានភព ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ប៉ុន្តៃ លោក ស្នើ ឱៃយ ភគី 
កម្ពុជា  ក៏ ដូច ជា លោក ស ខៃង  
ពិនិតៃយ លទ្ធ ភព រិះរក វិធី សាសៃ្ត 
ក្នុង ការ បន្ត ជំរុញ អនុវត្ត ការងារ 
នៃះ ឱៃយ មន វឌៃឍនភព បន្ត ទៅ មុខ 
ទៀត។ នៃះ បើ តាម ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ 
លោក ស ខៃង។

ឆ្លើយ តប នងឹ បញ្ហា នៃះ លោកស 
ខៃង បាន បៃប់ ទៅ លោក  Mur-
phy ថ  ជា គោល ការណ៍  និង ជា 
ឆន្ទៈ នយោបាយ  ពៃះ រាជា ណា- 
ចកៃ កម្ពុជា មិន មន អ្វី បៃបៃួល 
នោះ ទៃ។ កម្ពជុា នៅ តៃ បន្ត អន ុវត្ត នវូ   
អ្វី ដៃល រដ្ឋា ភិបាល បៃទៃស ទាំ ង-  
២ បាន ឯក ភព ពៃម ពៃៀង គា្នា ន 
ពៃល កន្លង មក។ លោក អះ អាង 
ទៀត ថ  ទោះ ប ីជា មន ការ ខក ខាន   
ដោយ សារ កវូដី ១៩  ក ៏ដោយ  ប៉នុ្តៃ  

គោល ការណ ៍នងិ ឆន្ទៈ នយោបាយ 
មិន មន អ្វី បៃ បៃួល នោះ ទៃ។

យោង តាម សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
រមួរវាង កម្ពជុា នងិ សហរដ្ឋ អាមៃ រកិ  
ដៃល ធ្វើ ឡើង កាលពី ឆ្នាំ២០០០  
កម្ពជុា  នងិ អាមៃរកិ បាន យល ់ពៃម   
ទទលួ យក ពលរដ្ឋ របស ់ខ្លនួ ដៃល 
នៅ បៃទៃស នៃ ភគ ីនៃះ  បៃសនិ បើ 
ពល រដ្ឋ នោះ មិន ទាន់ បាន ចូល- 
សញ្ជាតិនៅ បៃទៃស ណា ១។

នៅ កៃយ កិច្ច បៃជុំ កាលពី ថ្ងៃ 
ពធុ  លោក Murphy បាន សរសៃរ  
នៅ លើ ធ្វធីើរ  របស ់លោក ថ  ជនំបួ 
ជា១ លោក  ស ខៃង  គឺ ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ ការ បៃរព្ធ ខួប ៧០ឆ្នាំ  នៃ 
ទំនក់ ទំនង ការទូត រវាង សហ- 
 រដ ្ឋ អាមៃរិក ជាមួយ កម្ពុជា  ហើយ 
ជនំបួ នៃះ ផ្ដោត លើ កចិ្ច សហបៃត-ិ 
បត្តិការ លើ កិច្ច ការ អនុវត្ត ចៃបាប់។

លោក សរសៃរ ថ ៖«យើង បាន- 
ពភិកៃសា អពំ ីកចិ្ច បៃងឹ បៃង បៃយទុ្ធ- 
បៃឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស  និង 
គៃឿង ញៀន  ការ គាំពារ កុមរ  
កាត  ព្វ កចិ្ច រមួ សមៃប ់ការធ្វើ មត-ុ 
ភមូ ិនវិត្តន ៍ សៃរភីព នៃ ការ បញ្ចៃញ-   
មត ិ នងិ ការ ជបួ ជុ ំនងិ អធបិតៃយៃយ- 
ភព កម្ពុជា»។ ប៉ុន្តៃ លោក មិន 
បាន លម្អិត អំពី បៃធានបទ ដៃល 
បាន លើក ឡើងទាំង នៃះ ទៃ។

លោក ផាត សុផានិត  អ្នក នំ- 
ពាកៃយ កៃសួង មហផ្ទៃ ថ្លៃង ពីមៃសិល-  
មញិ ថ  មក ទល ់ពៃល នៃះ មនិ ទាន ់ 
មន ពៃល វៃលា ជាក ់លាក ់នៃ ការ- 
ធ្វើ មតភុមូ ិនវិត្តន ៍ថ្ម ី នៃ ពលរដ្ឋខ្មៃរ 
ព ីអាមៃរកិ ទៃ។ នៅ ក្នងុ ជនំបួ កាល-  
ពី  ថ្ងៃ ពុធ  លោក  Murphy បាន- 
ស្នើ មក កម្ពជុា ថ  សមៃប ់កាលៈ- 
ទៃសៈ កវូដី១៩ នៃះ ការ ទៅ សម្ភាស    

ជន ដៃល តៃវូ ធ្វើ មតភុមូ ិន ិវត្តន ៍គរួ 
តៃូវ ធ្វើ ឡើង តាមរយៈ បៃព័ន្ធ វីដៃអូ 
វញិ  ដោយ មិន ចា ំបាច់ ទៅ សម្ភាស 
ផា្ទាល់ ដូច ពៃល មុន ទៃ។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក ស្នើ ថ  តើ យើង អាច បៃើ- 
បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា  តាម រយៈ ការ- 
សម្ភាស  តាម វីដៃអូ ខុនហ្វើរិន  ឬ 
យា៉ាង នោះ  ដើមៃបី អាច ជាជមៃើស 
ជនំសួ ឱៃយ ការ ទៅ សម្ភាស ផា្ទាល ់ក្នងុ 
សា្ថានភព កូវីដ នៃះ។ ឆ្លើយ តប 
ចំពោះ ការ ស្នើ នៃះ  សម្ដៃច កៃឡា- 
ហោម [ស ខៃង] មនិ មន អ្វ ីជទំាស ់
ទៃ។ អ្វី ដៃល សំខាន់ នោះ  គឺ ធ្វើ 
យា៉ាង  ណា ឱៃយ ការងារ នោះ មន 
ភព បៃកដ បៃជា បាន ន័យ ថ  
សម្ភាស ទៅ វា មន ភព សកុៃតឹ ក្នងុ 
ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ»។

លោក បន្ត ថ ៖«សម្ដៃច បញ្ជាក ់
ថ ចំពោះ ការ ផា្អាក មួយ រយៈ  គឺ 
ដោយសារ តៃបញ្ហា បច្ចៃកទៃស 
នៃះ ឯង នងិ ដោយ សារ សា្ថានភព 

កូវីដ។ ដោយ ឡៃក គោល ជំហរ 
របស  ់កម្ពជុា មនិ មន អ្វ ីបៃបៃលួ ទៃ  
យើង នៅ តៃ អនុវត្ត តាមភគី ទាំង 
២បាន ពៃម ពៃៀង គា្នា កន្លង មក»។

លោក  Chad Roedemeier  
អ្នក  នំ ពាកៃយ សា្ថាន ទូត សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក បៃចាំ កម្ពុជា  ថ្លៃង តាម- 
អុមីៃល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថ  បៃទៃស   
ទាំង អស់ មន កាតព្វកិច្ចទទួល- 
យក ការ វិល តៃឡប់ នៃ ពលរដ្ឋ 
របស់ ខ្លួន ដៃល បៃទៃស ផៃសៃង 
កំណត់ ថ  មិន មន ភព សៃប- 
ចៃបាប់  ដើមៃបី បន្ត រស់ នៅ បៃទៃស 
នោះ។ លោក ថ  នៅ ពៃល មន 
ការ ស្នើ សុ ំ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ តៃង តៃ  
សហការ ជាមយួ កម្ពជុា នងិ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល ផៃសៃង ទៀត ក្នុង ការ រត់ ឯក- 
សារ  នងិ ទទលួ ពលរដ្ឋ របស ់ខ្លនួ។ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ទន្ទឹង រង់ចាំ បន្ត 
កចិ្ច  សហ បៃតបិត្តកិារ ជាមយួ រដ្ឋា- 
ភិ បាល កម្ពុជា  ដើមៃបី ដំណើរការ 
ទៅ មុខ នៃ កិច្ច ការ ដ៏ សំខាន់ នៃះ។

នៅ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ពល រដ្ឋ   
ខ្មៃរ ២៥នក ់តៃវូ បាន បញ្ជនូ តៃឡប ់  
ព ីអាមៃរកិ មក កម្ពជុា វញិ ជា លើក- 
ដំបូង ក្នុងឆ្នាំនៃះ។ ប៉ុន្តៃ បើ គិត ជា 
សរុប ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០០២ មនុសៃស 
ចនំនួ ៧៦៨ នក ់ហើយ ដៃល  បាន- 
តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ។ នៃះ បើ 
តាម អង្គការ គា ំពារ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ គា្មាន 
ទីពឹង (KVAO) ដៃល ជួយ រៀប ចំ 
ការ ធ្វើ មតុភូមិ និវត្តន៍ របស់ ពួក គៃ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នៃះ លោក  
Roedemeier ថ្លៃង ថ  សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក ប្ដៃជា្ញាធ្វើ ការ ជិត ស្និទ្ធ 
ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  និង ដៃ គូ 
ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង បៃភព នៃ ការ ជួញ ដូរ 
មនុសៃស។ ជា ឧទាហរណ៍ ១នៃ 
កចិ្ច  សហបៃ តបិត្តកិារ នៃះ  សា្ថាន ទតូ   
អាមៃរិក រៀប ចំ  កិច្ច សន្ទន អន្តរ- 
កៃសងួ ជា ទៀង ទាត ់ជាមយួ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល កម្ពុជា ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បៃឈម រឿង ជួញ ដូរ មនុសៃស 
ដៃល កម្ពុជា កំពុង ជួប បៃទះ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថ ៖«រដ្ឋាភិ- 
បាល សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន គាំទៃ 
ដល់ ជន រងគៃះ  នៃ អំពើ ជួញ ដូរ 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា១០ឆ្នាំ មក- 
ហើយ តាម រយៈ  កម្មវិធី បំណិន- 
ជីវិត និង ការ សង្គៃះ នៅ តាម 
សហគមន៍  ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បៃភព នៃ ការ ជួញ ដូរ សៃវា គាំពារ 
ដល ់អ្នក រចួ ផតុ ពកីារ ជញួ ដរូ ការ- 
អប ់រំ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ  និង ការ-  
តស៊ូ មតិ តាម រយៈ អង្គការ សង្គ ម-   
សុីវិល។ សហរដ្ឋ អាមៃរិក តៃង- 
តៃធ្វើ ការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ គោល ដៅ 
រួម របស់ យើង គឺ លុប បំបាត់ ការ- 

ជួញ  ដូរ យក ជន ល្មើស ទៅ កាត់- 
ទោស និង ជួយ ដល់ ជន រងគៃះ» ។

ការ បញ្ជនូ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល បាន- 
រស់ នៅសហរដ្ឋ អាមៃរិក អស់ ជា 
ចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ តៃឡប់ មក 
កម្ពជុា វញិ  ដោយ សារ ពកួគៃ បាន- 
បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស នន នោះ  តៃង 
តៃូវ បាន ជំទាស់ ដោយ អង្គការ 
សង្គម សុវីលិ ជា ចៃើន ដៃល ធ្វើការ 
ផ្នៃក សទិ្ធ ិមនសុៃស។ លោក សៃ ី ចក ់
សុភព  បៃធាន មជៃឈមណ្ឌល 
សិទ្ធិមនុសៃស កម្ពុជា ធា្លាប់ បាន ថ្លៃង 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កន្លង ទៅ ថ  ការ- 
បណ្ដៃញ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរនៅ អាមៃរិក 
ដៃល បាន អនុវត្ត ទោស នៅ អាម ៃ-  
រិក រួចហើយ នោះ  បៃៀប បី ដូច ជា 
ការ ដក់ ទោស ពួក គៃ ម្ដង ទៀត។

សៃដៀង គា្នា នៃះ  អ្នក វិភគ 
នយោ បាយ  លោក  ឡៅ ម៉ុង ហៃ 
ធា្លាប់ បាន លើកឡើង ថ ទោះ បី ជា 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ទាងំ នោះ មន បៃភព ព ី
កម្ពុជា ក៏ ដោយ  ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ បានធំ 
ដឹង ក្ដី នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ហើយ  
ឪពុក ម្ដោយ របស់ ពួក គៃ តៃូវ បាន- 
បំផា្លា ញ ដោយ សង្គៃម  និង របប 
កុម្មុយនីស្ត  ដៃល អាមៃរិក ជា អ្នក- 
ទទលួ ខសុ តៃវូ ដោយ ផ្នៃក។ លោក   
ថ  សហរដ្ឋ អាមៃរិក តៃូវ ទទួល- 
ខុស តៃូវ ទាំង សៃុង អំពី ការ បៃពៃឹត្ត 
ខុស របស់ ពួក គៃ។

លោក  ថ្លៃងថ ៖«វា ជា រឿង មិន 
បៃកប ដោយ កៃម សលីធម ៌ទាល-់ 
តៃ សោះ ដៃល បៃទៃស អាមៃរិក 
បៃកប ដោយ អណំាចទម្លាក ់ពកួគៃ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដ៏ តូច មួយ 
នៃះ ហើយ បង្ខំ ឱៃយ បៃទៃស នៃះ 
មើល ថៃ អ្វី ដៃល ជា ផលិតផល 
របស់ សង្គម អាមៃរិក»៕

លោក សុ៊ន ចាន់ថុលបង្ហាញ...

កម្ពជុា  នៅតែមាន ឆន្ទៈ  អនុវត្ត កិច្ច ពែម ពែៀង ពី ការធ្វើ មាតុភូមិ និវត្តន៍ ពលរដ្ឋខ្មែរ នៅ អាមែរិក

លោកស ខេង ពេលជួបជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ពីថ្ងេទី៧តុលា។រូប Sar Kheng's FB



មុំ  គន្ធា

ពោធិ៍សាតៈ់ កូន ឈើ  ជាង ៤មឺ៉នដើម 
ត្រវូ បាន មន្ត្រ ី  នងិ អ្នកពាក ់ពន័្ធ យ កទៅដា ំ 
ក្នងុ សហ គម ន៍ តំប ន់កា រ ពា រធ ម្មជា តិស្ទ ឹង - 
ថ្ម ីន្រដ្រ ន ជ ម្រ កស ត្វព្រភ្នំ សំ ក៉ ស ខ្រ ត្ត 
ពោ ធិ៍សា ត ់លើផ្ទ្រ ដីទំហំ ៥៦ ហិកតា  ក្នងុ 
ចំ ណោ មផ្ទ្រដ ី៣០០ ហកិតា   ក្នងុ  បណំង 
សា្តារព្រឈើឡើ ង  វិញ  បន្ទាប់ ពី ទីតំាង 
នោះត្រ ូវបា ន ដកហូត ពីជន ខិល ខូច  
ដ្រល លួច កាប់ ទន្ទ្រន ព្រខ៉ ស ច្របាប់  ។

ការ ដា ំកនូ ឈើ ន្រះ  បាន ប្រព្រតឹ្ត ឡើង  
កាល ថ្ង្រទី ៧ ខ្រ ត៉លា  ដោយ មាន ការ- 
ចូល រួម ពី មន្ត្រី ក្រសួង បរិ សា្ថាន តំ ណាង 
កម្ម វិធីអភិវឌ្រឍន៍ សហ ប្រជា ជាតិ(UN- 
DP)  សា្ថានទូ តស៊៉ យ អ្រត ប្រ ចាំ កម្ពុជា  
ក្រ៉មការងារ  RECOFTC អា ជា្ញាធរដ្រន ដី  
សិស្រសា ន៉ សិស្រស លោក គ្រូ  អ្នក គ្រូ និង  
ព លរ ដ្ឋ ជា ច្រើ នរូប ផង ដ្ររ។

អន៉រ ដ្ឋល្រ ខាធិ ការ ក្រសួ ងប រិសា្ថាន   
លោក រ័ ត្ន វិរៈ  បាន ថ្ល្រង ក្នុង ឱកាស ដាំ- 
កូន ឈើ នោះ ថា ការ ចូល រួម ដាំ សា្តារ - 
ព្រដោ យ ផ្ទា ល់ ពីអាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន គ្រប់- 

លំដាប់ថ្នាក ់ នងិ ព លរ ដ្ឋ ក្នងុ សហ គម ន ៍
ន ព្រល ន្រះ  គឺ ជាការ បងា្ហា ញពី សា្មា រ តី 
ស្រឡា ញ់ធ ន ធាន ធ ម្មជាតិ  រួ ម មាន ព្រ- 
ឈើ  និង សត្វ ព្រជា ដើម ។ ទាំងអ ស់ 
ន្រះ គឺជា ផ្ន្រក មួយន្រ ការ ទាក់ទា ញ ទឹ ក- 
ភ្លៀ ង  រ ក្រសា លំ នឹង ធ ម្ម ជាតិ ការពារ ខ្រយល់- 
ព្រយុះ  និ ងគ្រះ ធម្ម ជា តិផ្រស្រ ង ៗ ។  

លោក  រ័ត្ន វិរៈ  បាន បញ្ជាក់ ថ ៖ «ព្រ- 
ឈើនៅ ក្នុ ង តំប ន់ ន្រះ គឺ ជា ប្រ ភ្រ ទព្រ- 
រ បោះ  ដ្រ លអា ចឱ្រយ សត្វ គ្រ ប់ ប្រភ្រ ទរ ស់- 
នៅ បាន ហ្រ ត៉ដូ ច្ន្រះ ប្រសិ នបើ យើង  
កា រពារ ព្រ ឈើ   សត្វ ព្រ បា ននោះ  យើង 
នឹ ងបា ន ថ វិកា ជួ យដ ល់ កា រអភិ វ ឌ្រឍ 
ជី វភាពសហ គ ម ន៍» ។   

ជាមួយន្រះដ្ររ លោក  បាន ស ង្កត ់ធ្ងន ់ 
ថ  នៅ ព្រ លខា ង ម៉ ខ ក្រ សួ ង ប រិសា្ថា ន 
នឹ ងចូ ល រួ ម អភិវ ឌ្រឍ ក្ន ុងតំ ប ន់ ន្រះ ឱ្រយ មា ន 
ប្រ ភ ពចំ ណូល តា ម រ យៈកា រ បង្កើ ត ជា  
តំ បន់ ទ្រ ស ច រ ណ៍ធ ម្មជា តិ  ដ្រ លភ្ញៀ វ- 
ទ្រសច រ  អាច មក មើល សត្វ ព្រ  និង 
ព្រឈើ ក្នុ ង តំ បន់ ន្រះ ផ ងដ្រ រ ។ 

 លោក  ខៀវ  បូរិន អ គ្គនយ ក ន្រ 
អ គ្គនយ ក ដា្ឋា ន សហ គ ម ន៍ មូល ដា្ឋាន 

បា នថ្ល្រងដ្រ រ ថ  កា រកំ ណ ត់ យ ក ស ហ- 
គ ម ន៍ តំប ន់កា រពារ ធម្ម ជា តិ ស្ទងឹ ថ្មដំីា កូ ន- 
ឈើន្រះគឺដើ ម្របី លើក ទឹ ក ចិ ត្តឱ្រយស ហ - 
គ មន៍ តំប ន់ កា រ ពា រធ ម្ម ជា តិដាំ សា្តារ ព្រ  
និង លើ កកម្ព ស់ កា រ ចូលរួ មពី ព លរដ្ឋ  និង 
អ្ន ក ពាក់ព័ ន្ធ ដ្រលបា នខិ តខំ ចូ ល រួម  
កា រ ពា រ  និងអ ភិរក្រសធ ន ធា ន ធម្ម ជាតិ។   

 លោ ក បាន ថ្ល្រង ដូ ច្ន្រះថ ៖«កា រដាំ 
កូន ឈើ ព្រន្រះ គឺ សម្រប់កា រ អភិ រ ក្រស 
ធន ធា នធ ម្មជា តិ ជាពិស្រ សប ង្កើ ន ជី វ- 

ចម្រះ៉  ស ម្រ ប់កូ ន ចៅ ជំ នន់ ក្រ យ ។  
ព្រ ឈើនៅ ទី ន្រះ  មិ ន អា ចផ្ត ល់ ផ ល  
ដ ល ់គា តផ់្ទា ល ់ម្រ ន  ប៉ ៉ន្ត្រ វា អាចអភ ិរក្រស 
ជវី ច ម្រ៉ះ  ហើយ អាចរ ក្រសាទ ឹក ន ិង ទាក-់ 
ទាញទឹ ក ភ្លៀង   តា មរ យៈ កា រ ថ្រ រ ក្រសា 
ព្រ ឈើឱ្រយ បា ន ល្អ ន្រះ» ។   

បើ តាម លោ ក  ខៀវ  បូរិ ន ទៅ ថ្ង្រ ខាង- 
ម៉ ខ  ក្រសួង ប រិសា្ថា នមា នគ ម្រង ដំា ដើ ម 
អា កា ស្រយា ក្ន ុង ដី ន្រផ្ន្រ ក ណា មួ យ ក្ន ុង តំ បន់ 
ន្រះខណៈ ឈើប្រ ភ្រទន្រះ កំ  ព៉ ងមា ន  

ត ម្រ ូវកា រ ខ្ព ស់  និង អា ចប្រ មូល ផល ក្នុង 
រ យៈព្រ ល៥ ទៅ៦ ឆ្នាំ ខាង ម៉ ខ។ ជា មួយ 
គា្នាន្រះ  ក្រ សួង នឹងពិ និ ត្រយលទ្ធ ភា ពលើ ក- 
ក ម្ពស់ ជី វភាព សហ គ មន៍ តាម រយៈ កា រ- 
ផ្ត ល់  ពូជ មាន់  គោ  ពព្រ  ជ្រកូ ដ្រល ជួ យ 
ប ង្កើ ន ចំ ណូ លដ ល់ពល រដ្ឋផង ដ្ររ ។ 
     យោង តា ម  ក្រសួ ង ប រិសា្ថាន បាន ឱ្រយ ដឹង 
ថ  សហ គ ម ន៍តំបន់ ការ ពារ ធ ម្មជា តិ  
ស្ទ ឹងថ្ម ីបាន បង្កើ ត ឡើ ងនៅ ឆ្នា២ំ ០១ ០ 
ដ្រលគ្របដណ្ដប់ លើ ផ្ទ្រដី ចំ នួន ទំហំ 
៧១២ហិ ក តា ដោយ មាន កា រ ចូល រួ មពី 
ប្រ ជាជន ចនំ ួន ១១០ គ្រសួា រ។ រឯីកនូ- 
ឈើព្រ ដ្រល បា នដំា ប្រមា ណជា ង ៤មឺ៉ ន 
ដើ មនព្រលន្រះ   ជាប្រ ភ្រទ ឈើ គ្រញូ ង 
ធ្ន ង់ ប្រ ង  គគីរ  ឈើ ទាល  កកោះ ជា 
ដើម   ដ្រល នយ កដា្ឋា នជី វ ភា ព ស ហ- 
គមន៍ បា ន ទ ទួ លថ វិកា សម្រ ប់កា រ ដាំ- 
សា្តារ ព្រឈើន្រះពីUND P និងពីម ជ្រឈ- 
ម ណ្ឌល សម្រ ប់ម ន៉ស្រស និ ង ព្រឈើ  
( RECOFTC)ដើម្របី ចូល រួមលើក កម្ពស់ 
ជី វភាព ស ហគ ម ន៍ ខ ណៈ គ្រសួារ មួយ- 
ចំនួន បាន និង កំ ព៉ង  រង ផ លប៉ះ ពាល់ 
ដោ យ សា រជំងឺ កូវីដ ១ ៩៕  

ថ្ង្រស៉ក្រ ទី៩ ែខត៉លា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

អន្តរក្រសួងធ្វើកំណត់ហ្រតុទៅក្រសួងការបរទ្រស ពីសណ្ឋាគារថ្រចម្លងរចនាប័ទ្មប្រសាទខ្ម្ររ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង វប្របធម៌  និង 
វិចិត្រសិល្របៈ  នឹង ធើ្វ កំណត់- 
ហ្រត ៉ រួម ១ របស់ អន្តរ សា្ថាប័ន  
ដាកជ់នូ ទៅ ក្រសងួ ការបរទ្រស 
ដើម្របី ស៉ ំការពនិតិ្រយ សម្រច តាម- 
ផ្លវូ ការទតូ ទាកទ់ង ករណ ីសណា្ឋា-  
គារ Le Palais Hotel នៅ 
ប្រទ្រស ថ្រ  បាន យក រចនប័ទ្ម 
ប្រសាទ ខ្ម្ររ ទៅ សាង សង់ 
ដោយ គា្មាន ការជូន ដំណឹង។

លោក ឡុង ប៉៉ណា្ណា ស៉ី រីវត្ថ  
អ្នកនំពាក្រយ ក្រសួង វប្របធម៌ 
កម្ពុជា  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉៉ស្តិ៍  ពី 
ម្រសិលមិញ ថ  កាលពី រសៀល 
ថ្ង្រទ៦ី  ខ្រតល៉ា  ក្រសងួ វប្របធម ៌ 
និង វិចិត្រ សិល្របៈ  បាន បើក- 
កិច្ចប្រជ៉ំ អន្តរក្រសួង ១  ក្រម    
អធិបតីភាព របស់លោក ស្រី 
ភឿង សក៉ណា  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
វប្របធម៌  និង វិចិត្រសិល្របៈ  ដើម្របី 
ពិនិត្រយ ទៅលើ អង្គហ្រត៉  និង 
អង្គច្របាប់  ដ្រល ទាក់ទង នឹង 
សណា្ឋា គារ  Le Palais Hotel  
រ បសថ់្រយក រចនបទ័្ម ប្រសាទ 
ខ្ម្ររ ទៅ សាង សង់។

បើ តាម មន្ត្រី នំពាក្រយ រូបន្រះ  
សមាសភាព ដ្រល អញ្ជើញ ចលូ- 
រួម ក្នុង កិច្ចប្រជ៉ំ នោះ  រួមមាន 
តំណាងមកពី ក្រសួង ការបរ- 
ទ្រស  តំណាង ពីក្រសួង ទ្រស- 
ចរណ៍  តំណាងក្រសួង ពាណិ ជ្ជ-  
កម្ម  ព្រមទាំង ថ្នាក់ ដឹកនំ  និង 
មន្ត្រ ីជនំញ ន្រ ក្រសងួ វប្របធម ៌នងិ   

វិចិត្រសិល្របៈ ជាច្រើន រូប ទៀត ។
លោក បញ្ជាក់ថ ៖«ជា លទ្ធ- 

ផលកិច្ច ប្រជ៉ំ បានសម្រច ធើ្វ- 
កំណត់ហ្រត៉ រួម អន្តរ សា្ថាប័ន ១  
ជនូទៅ ក្រសងួ ការបរទ្រស  ដើម្រប ី
ស៉ំ ការពិនិត្រយ សម្រច តាមផ្លូវ- 
ការទូត  ដោយ ផ្អ្រក ជា គោល 
ទៅលើ មាត្រ ៦ស្ទនួ  មាត្រ ១០ 
នងិ មាត្រ ១០ស្ទនួ  ន្រ អនស៉ញ្ញា 
ទីក្រ៉ង បា៉ារីស  ស្តីពី កិច្ចការពារ 
កម្មសិទ្ធិ ឧស្រសាហកម្ម ច៉ះ ថ្ង្រ ទី- 
២០  ខ្រមីន  ឆ្នាំ១៨៨៣  និង 
គោលការណ៍ ផ្រស្រង ទៀត ដ្រល 
ទាក់ទង ដល់ ការរក្រសា គ៉ណ តម្ល្រ 
ន្រ ប្រសាទ ប៉រាណ ខ្ម្ររ»។

ទោះ យ៉ាងណា  លោក  ឡុង 
ប៉៉ណា្ណា ស៉ី រីវត្ថ  បាន បញ្ជាក់ថ  

ដោយសារ ត្រ ករណីន្រះ  ត្រូវ- 
ការ  ធាត ៉ចលូ ព ីអន្តរក្រសងួ ច្រើន   
ទៀត  ដើម្របី ពិនិត្រយ ទៅលើ អង្គ- 
ហ្រត៉  និង អង្គច្របាប់ ពាក់ព័ន្ធ  
កំណត់ ហ្រត៉ ដ្រល នឹងដាក់ ជូន 
ក្រសួង ការបរទ្រស  នឹងត្រូវ 
បញ្ជនូ ក្នងុ ព្រល ខាង មខ៉។ ប៉ន៉្ត្រ 
លោក មិនទាន់ បញ្ជាក់ ព្រល- 
វ្រលា ជាក់លាក់ ណាមួយ  ថ  
នឹង ត្រូវ បញ្ជូន កំណត់ ហ្រត៉ រួម 
នោះ  ទៅក្រសួង ការ បរទ្រស  
នៅព្រល ណា នោះ ទ្រ។

សណា្ឋាគារ  Le Palais  
ស្ថិតនៅ កោះ ផ ងា៉ាន់  ខ្រត្ត ស៊ូ- 
រា៉ាត ថនី ន្រប្រទ្រសថ្រ បាន បើក-   
ដំណើរការ តាំងពី ឆ្នាំ ២០០ ៧  
នងិ បាន រចន សណា្ឋា គារ ដចូជា 

ប្រសាទ បាយ័ន  បន្ទាយស្រី  
និង ប្រសាទ អង្គរវត្ត របស់ 
កម្ពុជា  នៅ អំឡុង ឆ្នាំ២០១៥  
ដោយ ធ្វើជា បន្ទប ់សម្រក  អាង- 
ហ្រល ទឹក  ភោជនីយដា្ឋាន  និង 
កន្ល្រង កម្រសាន្ត ជាច្រើន ទៀត។

លោក ក៉យ គួង  អ្នកនំពាក្រយ 
ក្រសួង ការបរទ្រស កម្ពុជា   ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉៉ស្តិ៍  ពី ម្រសិលមិញ  ថ  
ក្រសងួ  នងឹ ពចិារណា ឱ្រយ បាន ល្អតិ- 
ល្អន់  ជ៉ំវិញ ករណី ន្រះ  ក្នុង ករណី 
ទទួលបាន កំណត់ហ្រត៉ ពី អន្តរ- 
ក្រសងួ។ ប៉ន៉្ត្រ ដោយសារអង្គ ហ្រត ៉ 
និង អង្គ ច្របាប់  មិន ទាន់ ត្រូវបាន- 
បញ្ជូន មកដល់ ក្រសួង  លោក ថ  
ក្រសួង ក៏ មិនទាន់ ហ៊ាន សន្និដា្ឋាន 
យ៉ាងណា ដ្ររ  ដោយ រង់ចាំ ការ- 

ពិនិត្រយ ជាម៉ន សិន  ម៉ននឹង មាន 
ប្រតិកម្ម តាម ផ្លូវ ការទូត ណា មួយ ។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«រឿង ន្រះ  
យើង ចង់បាន ការផ្តល់ មតិ  ពី 
ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ  អំពី ផ្លូវ ច្របាប់  ផ្លូវ 
អ ីសនិ  ហើយ ទាលត់្រ យើង ឃើញ 
ក្រសួង សាមី  ជាពិស្រស ក្រសួង 
វប្របធម៌  ដើម្របី ដាក់ មក  បញ្ជាក់ថ  
រឿង ហ្នឹង  វា ខ៉ស យ៉ាងម៉្រច  វា ត្រូវ 
យ៉ាងម៉្រច  បាន យើង អាច ពិចារ- 
ណា បន្ត ទៀត បាន»។

កាលពី ថ្ង្រទី៤  ត៉លា  មា្ចាស់ 
សណា្ឋាគារ  Le Palais Hotel  
បានច្រញ លខិតិ ចហំ១  ដោយ 
បងា្ហាញ ព ីការស៉ ំទោស របស ់ខ្លនួ 
ដ្រល បាន ធ្វើការ ចម្លង យក ផ្ន្រក 
ខ្លះ  ន្រ រចនបទ័្មប្រសាទ កម្ពជុា  
មកធ្វើ ជា សណា្ឋាគារ  ដោយ គា្មាន   
ការជូន ដំណងឹ។ ការច្រញ ល ិខិត   
ន្រះ បន្ទាប់ ពី ការរិះគន់ ជា បន្ត- 
បន្ទាប់ ពី សំណាក់ ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ ។

លោក វង្រស ស៉ធារា៉ា  សាស្តា្រ- 
ចារ្រយ ប្រវត្តសិាស្ត្រ  បាន ថ្ល្រង នៅ 
លើ ទំព័រ ហ្វ្រសប៊៉ក របស់ លោក 
ថ  ជាតិ សាសន៍ ណា ក៏ដោយ  
នៅ សម័យ ទំនើប ន្រះ  ត្រងត្រ 
ការពារ  និង លើក តម្កើង អត្ត- 
សញ្ញាណ ជាតិ របស់ ខ្លួន។ 
ពពី្រះ ពកួគ្រ សទ៉្ធ សងឹ រសន់ៅ 
ក្នុង «រដ្ឋ ប្រជា ជាតិ/ Nation 
state»រៀង ខ្លួន  ដ្រល ត្រូវត្រ 
មាន «គំនិត ជាតិ និយម /Na-
tionalism» ។ 

លោក បន្តថ  ប្រសាទ អង្គរ  
មាន អង្គរវត្ត  អង្គរធ ំ នងិ ប្រសាទ 

ជាច្រើន ទៀត របស់ ខ្ម្ររ  គឺជា 
អត្តសញ្ញាណ របស់ ជាតិ ខ្ម្ររ  
ដ្រល ខ្ម្ររ គ្របរ់បូ បាន នគំា្នា លើក- 
តម្កើង  គោរព  និង ការពារ  ដើម្របី 
ជាគោល កមា្លាងំ មោទនភាព ជាត ិ 
និង រួបរួម ជាតិ។ ដូច្ន្រះ នៅព្រល  
រូបរាង អត្តសញ្ញាណ ន្រះ  ត្រូវ គ្រ 
យក ទៅ ចម្លង ដើម្របី គោលដៅ ធ្វើ- 
ជំនួញ  ប្រសចាក ពី ខ្លឹមសារ  
គោល គំនិត  ការចាត់ទ៉ក  និង 
ធម្មជាតិ ដើម ប្របន្រះ  វា ជាការ- 
ប្រមាថ ដល់ ព្រលឹង ដូនតា ខ្ម្ររ  
និង ប្រជាជាតិ ខ្ម្ររ  ដ្រល គោរព 
លើក តម្កើង ខា្លាំង ណាស់។ 

លោក សង្កត់ធ្ងន់ ថ ៖«រដា្ឋា ភិ- 
បាល ថ្រ  គួរត្រ ចាត់ វិធានការ 
ចពំោះ រឿងន្រះ  ដោយ យត៉្តធិម ៌ផង  
បើ ថ្រ ពិតជា អារ្រយប្រទ្រស មួយ  
ដ្រល ច្រះ ស្រឡាញ់  និង លើក- 
តម្កើង អត្តសញ្ញាណ របស់ ជាតិ 
ខ្លួន ដ្ររ នោះ។ បើ ព៉ំនោះ ទ្រ  
ជមោ្លាះ ជាតិ សាសន៍  និង សម្អប់ 
ជាត ិសាសន ៍ពតិជា ពបិាក ចៀស- 
វាង ណាស់»។ 

ក្រពី ថ្ល្រង បកស្រយ ប្រប 
ន្រះ  លោក ចាត ់ទក៉ថ  ការដ្រល 
អ្នក ជំនួញ ថ្រ យក គំរូ ប្រសាទ 
ជាទ ីជម្រក អាទទិ្រព ជា ទគីោ រព  
និង ជា អត្តសញ្ញាណ ជាតិ ខ្ម្ររ  
ទៅធ្វើ សណា្ឋាគារ  និង បន្ទប់ 
ដ្រក ន្រះ  គឺ បងា្ហាញ ពី ក្តីប្រមាថ 
មើលងាយ  និង គា្មាន គិត អំពី 
អារម្មណ៍ និង ទឹក ចិត្ត គោរព 
ស្រឡាញ់ ក្ររដំ ណ្រល ដូនតា 
របស់ ខ្ម្ររ នោះ ទ្រ៕

មន្តេមីកពីកេសួងពាក់ព័ន្ធបេជំុអន្តរកេសួងថ្ងេទី៧តុលា ពិភាកេសាពីសណ្ឋាគារថេសង់ចម្លងរចនប័ទ្មបេសាទខ្មេរ។ រូប ក្រសួងវប្របធម៌

សកម្មភាពដំាកូនឈើនៅតំបន់ភ្នសំំកុសកាលពីថ្ងេ៧ តុលា។ រូបថត ក្រសួងបរិសា្ថាន

មន្ត្រ ីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដំាកូនឈើជាង៤មឺុនដើម ក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នសំំកុស
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មំុ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ មន្តៃ ីកៃសួ ង ការ ងា រ- 
បា នពៃ មាន  លោក  ទូច  កុសល  
បៃធាន ស ហព័ន្ធ សហ ជីព កម្ម ករ 
និ យោ ជិតវិ ស័យ ទៃស ចរណ៍ កម្ពជុា 
ជំុវិញ ករណី ធ្វើ កូដ កម្ម រ ប ស់ក ម្ម- 
ករបៃមូ ល សំ រាម  សៃ ប ពៃល ដៃ ល 
សា លារា ជ ធា នី ភ្ន ំពៃ ញប ងា្ហាញ 
ការ ខ ក ចិត្ត ចំ ពោះ កម្មករដៃល មិ ន 
ពៃម ចូល ធ្វើកា រវិញ ខណៈ តាម 
បណ្ដា ខណ្ឌ កំ  ពុង បៃមូល កមា្លាងំ 
ដោះសៃ យប ញ្ហា ជា មួ យនឹង 
កា រអំពាវ នាវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ វៃច ខ្ចប់ 
សំរាម ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ។

 លោក  ជៃនុ  ថៃរា៉ា វងៃស បៃ ធាន 
នាយ កដ្ឋាន វិវាទ ការ ងារ នៃ កៃ- 
សួង ការងា រ  និងបណ្ដះុបណ្ដាល 
វិជា្ជាជីវៈបាន ឱៃយ ដឹង តាម រយៈ 
លិខិត  ពៃមានពី មៃសិល មិ ញ ដោយ   
បញ្ជា ឱៃយលោ ក ទូច  កុសល  
បញៃឈប់ ជា បនា្ទាន់ នូវ ការ ញុះញ ង់ 
កម្មករ និយោជិ ត ឱៃយ បៃពៃតឹ្ត កំហុស  
ធ្ងន់ធ្វើសក ម្មភា ព  ផ្ទយុ ពីលក្ខ ន្តកិៈ 
របស់ សហព័ ន្ធ ដឹ កនំា  ធ្វើកូដ កម្ម 
ខុសចៃបាប់ ។ 

លោក  បាន ថ្លៃងថា ៖ «ផ្អៃកតាម  
សកម្មភាព របស់ លោក  ទូច 
កុសល  ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត នៅ  
កៃមុ ហុ៊នសីុ នទៃ ី គឺជា សក ម្ម ភាព 
ដៃល ល្មើស ចៃបាប់ ដូច មា នចៃង 
ក្នុង មាតៃ៦ ៥  នៃចៃបាប់ ស្តី ពី  
ស ហជីព  និងមាតៃ ៨៣  នៃចៃបាប់ 
ស្ត ីពី ការងា រ» ។ 

លោក  ជៃុន  ថៃរា៉ាវងៃស បា ន 
បញ្ជាក់ ថា ក្នងុ ករណីពំុ មាន ការ- 
កៃបៃ ឬ ផ្គើន ចំពោះ លិខិត ពៃមាន 
នៃះ  អង្គ ការ វិជា្ជាជីវៈ របស់ លោក 
ទូច  កុសល  អាច នឹង តៃវូ ប្តងឹ ដើមៃបី 
រំលាយ ចោល  ឬទ ទួល នូវ វិធាន- 
ការ ផៃសៃងៗ ទៀត តាម ការ កំណត់ 
ចៃបាប់ ជាកំ ហិត។

ទោះ បីជាយ៉ា ង ណ  លោ ក  

ទូ ច កុសល ដៃ លរ ង ការ ពៃ មា ន 
នៃះបា ន  បដិ សៃធកា លពីមៃសិ ល- 
មិញ នូវ រាល់ការ លើ  ក ឡើង របស់ 
នាយក ដ្ឋានវិ វាទការងារ  ដោយ 
លោក ថា កៃ សួង ការងា រមិ ន មាន 
មូ លដ្ឋា ន ចៃបាស់ លាស់ ក្នងុ ការ- 
អះអា ង ថា  លោក នៅ ពី កៃយ 
ការធ្វើ កូដ កម្ម នៃះ ទៃ។

លោក ថា៖ «វាជារឿ ង អយុ ត្ត-ិ 
ធម៌ បំផុត ដៃល កៃសួង បាន ចោទ 
បៃកាន់ ខ្ញុគំ្មា ន មូល ដ្ឋាន ។ខ្ញុ ំគ្មា ន 
ពា ក់ព័ ន្ធ នឹ ងកា រ ធ្វើ កូដ ក ម្ម នៃះទៃ ។   
ខ្ញុំគៃ ន់ តៃចូ ល ខ្លួ ន  ទៅ ជួយ  
សមៃ បសមៃ ួល  និ ងផៃសះ ផៃសា ឱៃយ 
បាន ឆប់ សះ ជាគ្នា  វិ ញ »។ 

លោកទូច កុសល    ទាម ទារ ឱៃយ  
កៃសួង បងា្ហាញ ភ័ស្តុ តាង ដៃល 
បានចោ ទថា  លោក បាន ដឹក នំា 
និ ង ញុះ ញង់  កម្មករ សីុន ទៃី ឱៃយ 
ធ្វើកូ ដ កម្ម នៃះ ។

ទាក់ ទិន នឹង ប ញ្ហានៃះ  កា ល-    
ពី ថ្ងៃមៃសិល មិញ  រដ្ឋបា ល សាលា 
រាជ  ធានី ភ្នពំៃញ ក៏បាន ចៃ ញលិ- 
ខិត  មួយ ផង ដៃរ   ដោ យ បងា្ហាញ 
ពី ការ សោក សា្តាយ ចំពោះ ទង្វើ 
កម្មក ររ បស់ កៃមុ ហុ៊ន សីុ នទៃ ីមួយ- 
ចំនួន ដៃល មិន បាន គោរ ព តាម 
ការ ពៃម ពៃៀងដៃ ល ថាចូ ល ធ្វើការ 
 វិញ ដូច ដៃល បាន ចៃងក្ន ុង កំណត់ 
ហៃតុ នៃ ការ បៃជំុ កាល ពី ថ្ងៃពុធ 
ទី ៧  តុលា ក ន្ល ងម ក ។ 

 បើ តាមលិ ខិត ដ ដៃលដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហានៃះ  រដ្ឋបា ល 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បាន និងកំ ពុង  
បៃើ កមា្លាងំ សរុប  មធៃយោ បាយសរុប  
ដើមៃបី បៃមូ ល សំរាម ដៃល ក កស្ទះ  
នៅរា ជ ធានីភ្ន ំពៃញ ឱៃយ  អស់ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ខ្ល ីខាង មុខ នៃះ ។

លោក  រ៉ង សារា៉ាយ  តំណង 
កម្មករ កៃមុ ហុ៊ន សីុន ទៃបីាន បៃប់ 
 ពី មៃសិល មិញ ថា   ក ម្មក របៃមាណ 
ជាង ២ ០០០នា ក់  នៅ បន្ត ធ្វើ 
កូដក ម្ម នៅ ខាងមុខ  កៃុម ហុ៊ន  

ដដៃ លដោយ  ទាម ទារ ឱៃយកៃមុ ហុ៊ន 
ធ្វើតា ម លក្ខ ខណ្ឌ រ ប ស់  ពួក គៃ ។ 

លោកថា៖«ពី មៃសិល មិញ មាន 
ក ម្ម ករ យើង មួយចំ នួន មិន យល់ 
ចៃបាស់ ពី អ្វីដៃ ល អ ភិបាល កៃុង 
បាន និយយ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួក គត់  
យល់ ពៃម ចូល ធ្វើ ការ វិញ  បុ៉ន្តៃ 
ជាក់ស្តៃ ង ពួក យើង មិន ពៃម ចូល 
ធ្វើ ការវិញទៃ  រង់ ចំា ទាល់តៃ មាន 
ដំណោះសៃយ ទំាង ៥ចំ ណុច 
ដៃល កម្មករ ទាម ទារ »។

ដោយឡៃកនៅតាម បណ្ដា  ខណ្ឌ 
ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ   អាជា្ញាធរបាន 
អំពាវ នាវ ឱៃយពលរដ្ឋ វៃច ខ្ចប់ សំរា ម 
ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  និង ចូល រួម សហ- 
ការក្នងុពៃល  កម្មករ បៃមូល សំរាម 
កៃមុ ហុ៊ន សីុន ទៃ ីនៅ តៃបន្ត ធ្វើ- 
កូដ កម្ម  នៃះ។

លោក ហៃម   ដរិទ្ធ អភិ បាល 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  បាន ថ្លៃងថា 
ដោយ សារ ក ម្មករ បៃមូល សំរាម 
កៃមុ ហុ៊ន សីុនទៃ ី ធ្វើ កូដ កម្ម មិន 
ធ្វើការ   មនៃ្ត ីខណ្ឌ របស់ លោក បាន 
ចៃញ បៃតិ បត្តកិារ ការ ងារ នៃះ ទៅ 
តាម លទ្ធភាព ដៃល អាចធ្វើ  ទៅ 
បាន បុ៉ន្តៃ ខណ្ឌ លោក នឹង ខិតខំ 
ដើមៃបី បំពៃញ ការងា រនៃះ សមៃប់ 
ពលរដ្ឋ ក្នងុ ទីកៃងុ លើ ការ  បៃមូល- 
សំរាម តាម ទី តំាង នី មួ យៗ ។

ជាមួ យ គ្នានៃះ  លោក បាន 
បៃកា ស ជៃើស រើស កមា្លាងំ បន្ថៃម 
៩០ នា ក់សមៃប់ ខណ្ឌ ពោ  ធិ៍សៃន - 
ជ័យ  ដោយ លោ ក នឹង ជូន ថវិ កា 
៤៥ ០ ០០ រៀល  ក្ន ុង១ ថ្ងៃ  ។ 

លោក  ថា ៖ « យើងជា អា ជា្ញាធរ  
បាន ចាត់ ចៃង ធ្វើ ការ បៃមូល សំរា ម 
ដោយ សា រកៃ ុម   ហុ៊នសីុ ន ទៃមិី ន 
មា នក ម្ម ក រ សមៃ ប់ បៃ មូ លសំ រា ម  
ដៃល យើង មាន រថយន្ត សមៃប់ 
ដឹក សំ រាម ពី សា លាកៃ ុង ចំនួន ១០ 
គៃឿង ក្នងុ ការ បៃតិ បត្ត ិ ការ  បុ៉ន្តៃ 
យើង ខ្វះ កមា្លាំង បៃមូលសំរា ម 
ទៅដក់ឡានរហូត ៩០នា ក់  » ។

 លោក  ហៃម ដរិទ្ធ  បាន អំពាវ- 
នា វដល់  ពល  រដ្ឋដៃ ល មាន កាយ- 
ស មៃប ទាមំា មួន   ឬ អ្នក រើស អៃត-  
ចា យអាច ម កដ ក់ពាកៃយ ធ្វើ ការ-  
ងារ នៃះបាន និង ផ្តា ំផ្ញើដ ល់ពល - 
   រ ដ្ឋ ជួយ សហ ការ យកសំ រាម ដក់  
ក្នងុ រថយន្ត ដឹក សំរា ម   ។

ចំណៃក  លោក  សុខ  ពៃញវុ ធ 
អភិបា លខ ណ្ឌដូ នពៃ ញ  បាន បៃប់ 
ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ថា ក្នងុ ខណ្ឌ របស់ 
លោក មាន រថយន្ត និ ងមូ៉ តូទំនើប 
សមៃប់បៃតិ បត្ត ិកា រ ដឹក សំរាម 
ចំនួនជិត ៣០ គៃឿង  ។ 

លោក បាន បន្ត ថា៖«យើង បាន 
បៃើ បៃស់ កមា្លា ំងស រុប ១០៥ នាក់ 

ជា បៃជាកា រពារ សងា្កាត់- ខណ្ឌ 
ដៃល យើង បាន ផ្តល់ ថវិកា ដល់ 
ពួក គត់ ក្នងុ មា្នាក់  ២ មឺុនរៀល ក្នងុ  
១ ថ្ងៃ និង ផ្តល់បាយ ចំ នួន ២ពៃល 
គឺ ថ្ងៃតៃង់  និង លា្ងាច។សមៃប់ ថ្ងៃ 
ទី៧ ក្នងុ ១ជើ ង យើង ដឹក បាន 
ចំនួន ៨ឡាន ដៃ ល ក្នងុ ១ឡា ន 
មាន សំរាម បៃមា ណជា១ តោន  
ហើយយើង ប្តៃជា្ញាបៃ មូល និង ដឹក 
ឱៃយ បាន ៤ ជើង ក្នងុ ១ ថ្ងៃ»។

លោក ពៃញវុធ  ក៏ បាន អំពាវនាវ  
ផងដៃរឱៃយ ពល រដ្ឋ រកៃសាទុ ក សំរា ម 
បាន តៃមឹ តៃវូ  ដោយដក់តា ម 
មុ ខផ្ទះ រៀ ងៗ ខ្លនួ  ចៀ ស វាង ដ ក់ 
នៅ តាមផ្លវូ  ឬកណ្ដា លផ្ល ូវ  ដៃល 
នំាឱៃយ  កកស្ទះ ចរា ចរ ណ៍ ។ មិ នគួ រ 
ប ញ្ចៃញ សំរា ម ម កខា ង កៃ  និ ង 
កាត់ប ន្ថ យ ការ បញ្ចៃញ សំរា ម កៃ 
ហើយ  កំុប ញ្ចៃញសំ រាម នៅពៃ ល  
មនៃ្តខីណ្ឌ សងា្កាត់ បៃមូ ល សមា្អាត 
សំ រា ម រួ ច ហើ យ។ 

សៃដៀងគ្នានៃះ លោក សៃី 
គឹម  ញឹប  អ ភិបាល ខណ្ឌដ ង្កា 
ក៏ បាន បៃកា ស ជៃើស រើស កម្ម ករ 
បៃមូល  និង ដឹក ជញ្ជូន  សំរាម  
សំណ ល់រឹ ង ផង ដៃរ  ដោយ លោក- 
សៃ ី បានថ្លៃងថា ក្នងុ ដំណក់- 
កាល អន្ត រ កាល នៃះ រ ដ្ឋបាល - 
ខ ណ្ឌតៃូវ ការ កម្មក រចំនួន ៣៦ 
នាក់ ដើមៃបី បំពៃញ ការងារ ។ 

ទន្ទឹម នឹ ងនៃះ លោកសៃី  
បានអំពាវ នាវ ឱៃយព លរ ដ្ឋដៃល 
រស់ នៅ ក្ន ុង ខ ណ្ឌដ ង្កាតៃវូ វៃច- 
ខ្ចប់ សំរា មឱៃយ បា នតៃមឹ តៃវូ  និ ង 
យ កម កទុ កដក់ នៅ ទីតំា ង 
បៃមូល ផ្ដុ ំ ដើមៃបីងា យសៃលួ ដល់ 
រថយ ន្តរដ្ឋា ករ ស្វយ័ ត គៃប់ គៃង - 
សំ រាម និង សំណ ល់រឹង  រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃ ញ  និង កមា្លាងំស ណ្ដាប់ ធា្នាប់ 
ខ ណ្ឌបន្ត ជួយ បៃមូល និងចូ ល- 
ទៅដឹ កជ ញ្ជនូឱៃយបាន ទាន់ ពៃ ល  
និង មិ ន បង្ក ក្លិ ន ស្អុ យ ដៃ ល 
ធា នាបា ន នូ វប   រិ សា្ថានល្អ ៕

តពីទំព័រ ១... មៃធាវើ កា រពារ ក្ដី 
នៅក្នងុ យទុ្ធ នា ការ ដោះ សៃយ 
ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង ។

លោក  ជិន មា៉ាលីន  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយកៃសួង យុត្ដធិម៌  ថ្លៃង កា ល 
ព ីមៃសលិមញិ  ថា មៃធាវើ ស្មគ័ៃ ចតិ្ដ 
ចនំនួ ១២៤  របូ នៃះ នងឹ ចលូ រមួ 
នៅ ក្នុង យុទ្ធនាការ  តាម រយៈ 
ការ  ការពារ ក្ដី នៃ សំណុំ រឿង នៅ 
តាម  សាលា ដំបូង រាជ ធានី -ខៃត្ត  ។ 
លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖« មៃធាវើ ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ដ ចំនួន ១២៤ រូប នៃះ គឺ ជា មៃ-
ធាវើ ថ្មដីៃល យើង ទើប មាន  ដើ មៃប ី
ចាត់ គត់ ជា មៃធាវើ ដៃល ស្ម័គៃ   - 
ចិត្ដ ជួយ ដល់ យុទ្ធនា ការ របស់ 
កៃសួង ។  ពួក គត់ នឹង ទទួល ការ  - 

ងារ សំណុំរឿង ក្ដី  នៅតាម ខៃត្ដ 
គោល ដៅ នមីយួៗ ដៃល កៃ សងួ   
បាន ចាត់ តាំង នៃះ »។

លោក កើត រិទ្ធ កាលពី ថ្ងៃ ទី 
២ ៨ ខៃ សីហា បាន បៃកាស ថា  
លទ្ធផល រយៈពៃល១០០ថ្ងៃ 
នៃ   ការ អនុវត្ដ យុទ្ធ នា ការ ដោះ- 
សៃយ   ការ កកស្ទះ សំណុំ រឿង   
នៅ តាម សាលា ដំបូង រាជ ធានី - 
ខៃត្ដទូទាំង បៃទៃស  សំណុំ រឿង 
ពៃហ្មទណ្ឌតៃវូ បាន ជនំុ ំជមៃះ រួច 
សរុប បាន  ៨ ១១៣សំណំុ រឿង 
ស្នើ នឹង  ៦៣ ភាគរយ  នៃ សំណំុ- 
រឿងកកស្ទះ  កន្លង មក  ។ 

 លោក មៃធាវើ សុក សំអឿន 
បៃធាន អង្គការ កៃមុបៃកឹៃសា ជំនួ យ 

ផ្នៃក ចៃបាប ់បាន លើក ឡើង កាល  
ព ីមៃសិល មញិ ថា ការ ដោះ សៃយ 
សំណំុ រឿង នៅ តាម សាលា ដំបូ ង 
រាជ ធាន-ីខៃត្ដ ជាទទូៅ នៅពៃល 
ខ្វះ ខាត មៃធាវើ  តុលាការ តៃវូ បៃ ប់ 
ទៅ កូន ក្ដី ពី កង្វះខាត មៃ ធាវើ   ឬ  
បើ តៃវូ ការ ចាត់ តំាង មៃធាវើ ទាក់ - 
ទង ទៅ គណៈមៃធាវើ  នឹង ទទួល- 
បាន មៃធាវើ ហើយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ បញ្ជូន 
មៃធាវើទៅ ឬសិទ្ធិ មាន មៃធាវើ 
មិន មៃន គៃន់ តៃ  តមៃូវ ឱៃយ មាន 
មៃធាវើ ពៃល ធ្វើ សវនាការ នោះ 
ទៃ។ ចំណុច សំខាន់ នោះ គឺ ថា 
មៃធាវើ តៃវូ ការ ពារ ក្ដនីោះ ពួក  គ ត់ 
បាន ទៅ  សៃវ ជៃវ លើ សំណំុ រឿ ង 
ដៃល តៃវូ ការ ពារ នោះ ចៃបាស់ លា ស់ 
ដៃរ ទៃ  នៃះ ទើបជា ចំណុច សំខា ន់ 

នៃ សិទ្ធិ មាន មៃធាវើនៃះ  »។
លោកធួន សុធា មៃធាវើស្មគ័ៃ -  

ចតិ្ត ១របូ ដៃល តៃវូបាន ចាត ់- តំា 
ង ទៅ ការពារក្ត ី សំណំុរឿង  ដៃ ល 
កក ស្ទះ នៅ សាលា ដំបូង ខៃត្ដ 
កោះ កុងបាន លើកឡើងថា ចំពោះ 
គោលការណ៍  នៃ ការ ចុះ ទៅ 
អនុវត្ត យុទ្ធនាការ នៃះ គឺ មៃធាវើ 
ស្ម័គៃ ចិត្ត  រង់ចាំ សា្ដាប់ តាម ការ- 
ណៃនំា របស់ ថា្នាក់ដឹកនំា ពី កៃសួ ង 
យុត្ដិធម៌ ដៃរ ។  

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង គៃន់ តៃ  
ជាមៃធាវើស្មគ័ៃចិត្ត  គៃន់ តៃ ទទួ ល 
អនុវត្ដ ស្មគ័ៃ ចិត្ត ចូលរួម ក្នងុ យុ ទ្ធ  - 
នាការ នៃះ ។ ដចូបាន ឃើញ នៅ 
ក្នងុ លិខិត របស់ ឯកឧត្ដម រដ្ឋ មនៃ្ដ ី
ហើយចំពោះ ការ ចំណយ យ៉ា ង - 
ម៉ៃចៗ គ ឺយើង រងច់ា ំអនវុត្ត តាម 

ការ ណៃនំា របស់ ថា្នាក់ដឹកនំា » ។ 
លោក  សឹុង សៃនករុណ មន្តៃ ី

អង្កៃត ជាន់ខ្ពស់  នៃ សមា គម 
ការពារសិទ្ធិមនុសៃស អាដហុក  
ថ្លៃង កាលពីមៃសិលមិញ ថា ការ- 
ចាត់ តាំង កៃុម មៃធាវើ ថ្មី  ក្នុង ការ 
ចលូរមួ ដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះ 
សំណុំ រឿង ក្ដី នៃះ គឺ ជា ចំណុច 
វិជ្ជមាន មួយ។ ប៉ុន្ដៃ ក្នុង នា ម 
សង្គ ម សីុវិល ស្នើ ឱៃយ មៃធាវើ ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ដ  កុំ គៃន់ តៃ ចូលរួម អនុវត្ដ 
ដើមៃបី គៃន់តៃបំពៃញផៃនការ 
គឺ តៃូវ ការ ពារ ក្តី  សំណុំ រឿង ជូន 
កូន ក្ដ ីឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ទើប ជា កា រ 
បៃសើរ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង 
ចង ់ឱៃយ មៃធាវើ ទាងំនៃះ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណ ធ្វើការ ងារ ទៅ តាម វជិា្ជា ជវីៈ 
នងិ អនវុត្ដ ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូដើ មៃបី 

ការពារ ផល បៃយោជន ៍កនូ ក្ដ ីឱៃយ 
ទទួល បាន យុត្ដិធម ៌»។

  លោក  កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ដៃី 
កៃសួង យុត្តិធម៌ បាន បៃកាស 
បើក យុទ្ធនាការ ដោះ សៃយ 
ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង នៅ តាម 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី -ខៃត្ត កា ល 
ព ីថ្ងៃទ១ី៨ ខៃឧសភាកៃយ ព ី
រកឃើញ មាន សំណំុរឿង ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ កក ស្ទះដៃល សា លា ដំបូ ង 
រាជធានី-ខៃត្ដ កំពុង ចាត់ការ សរុ ប 
ចំនួន៣៩ ១៥២ សំណុំ រឿង ។ 
ក្នុងពៃល បើក យុទ្ធនាការ នៃះ 
លោក រដ្ឋមន្ដៃ ីរំពឹង ថា នឹង កាត់ - 
បន្ថយ ការកកស្ទះ សំណំុរឿង នៅ 
តាម សាលា ដំបូងរាជធានី-ខៃ ត្ដ  
បាន បៃមាណ ពី៥០ ទៅ៧០ភា គ - 
រយ ក្នុង រយៈពៃល៦ខៃ ៕

បញ្ជនូមេធាវី១២៤រូប...

មន្តេពីេមានអ្នកនៅពីកេយខ្នងកូដកម្មរបស់កម្មករបេមូលសំរាម

ការបេមូលសំរាមនៅខណ្ឌដូនពេញ ពេលកម្មករធ្វើកូដកម្ម។ រូប ហៃង ជីវ័ន

តុលាការសមេច
ឱេយអតីតអគ្គកុង-
សុ៊លកេងុគុនមិញ
ជាប់ពន្ធនាគារ៧ឆ្នាំ

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា- 
ចៅកៃ ម ជំនុំ ជ មៃះ នៃសា លា - 
ដំ បូង រា ជធា នី ភ្នំ ពៃ ញ លោក    
លិ សុខា   បាន បៃ កាស សាល- 
កៃមកាល ពី មៃសិល មិ ញ ដោ យ 
សមៃ ចផ្តនា្ទា ទោ ស  លោក   គៃយុ 
លឹម ហៃង អតីត អគ្គកុ ងស៊ុ ល 
កម្ពុជា  បៃចាំ ទី កៃុង គុនមិញ 
បៃទៃស ចិន  ដក់ ពន្ធ នាគ ៧ ឆ្នាំ 
និង ពិន័យ ជា បៃក់ ១០ លាន 
រៀល  បនា្ទាប់ ពី បើកស វនា ការ 
ចំនួន២លើក។  

អ្នក នាំ ពាកៃយ អយៃយកា រអ ម - 
សា លាដំ  បូង រា ជ ធានី ភ្នំ ពៃ ញ  
លោ ក  គុ ជ  គឹ មឡុ ង  បានបៃ ប់ 
ភ្នំពៃ ញ ប៉ុ ស្តិ៍ពីមៃសិ លមិ ញ  ថា 
លោក គៃយុ  លមឹ ហៃង  តៃវូ បាន 
តុលា កា ស មៃច ផ្ត នា្ទា ទោស ពី  
ប ទចំ នួ ន ៤    គឺគៃបំបាត់  និ  ង បំ- 
ផ្លាញ  ដោយ ទុច្ច រិត   ប ទវើតិ កៃ ម   
 [ យ កលុ យ លើ  សកា រ កំ ណ ត់] 
បទ រំ លោ ភ អំណ ច និ ងបទ មិ ន 
បៃកាស ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ចាប់ តាំង  
ពី ឆ្នាំ ២០១ ៥  ដ ល់ ២០១៩ ។ 
សំណុំ រឿង នៃះ តៃូ វ បាន បើ ក ស វ- 
នាកា រ ជ ំនុជំ មៃះ ចនំនួ ២ លើក  តៃ 
លោក មិន ចាំ ថ្ងៃខៃ ទៃ។

កន្លងមក លោក  ឱម  យុិន - 
ទៀង   បៃធា ន អង្គ ភាព បៃឆំង- 
អំពើ ពុ ករ លួយ  ដៃល ចុះ សុើប- 
អង្កៃត លើ ករណី លោកគៃយុ  លឹម- 
ហៃង ធា្លាប់ បាន ថ្លៃ ងថា  អតីត 
អគ្គ កុង ស៊ុល កម្ពុជា បៃចាំ ទីកៃុង 
គុន មិញ នៃះ  បាន បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស  
ពុករ លួយ ...តទៅទំព័រ ៦ 
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 គឹម   សា រុំ  
 
ភ្ន ំពេញៈសាលា ឧទ្ធរណ ៍ព ីមៃសលិ- 

មិញ បាន ជំនុំ ជមៃះ  បុរស ជន ជាតិ  
អា្រហ្វិក ខាង តៃបូង ម្នាក់ ពាក់ ព័ន្ធ 
ជញួ ដរូ គៃឿង ញៀន  កកូា អីនុ ចនំនួ  
ជាង កន្លះ គឡី ូដៃល បាន លៃប ចលូ 
ក្នុង  ពោះ នាំ ចូល ពី បៃទៃស បៃ - 
សុលី ហើយ តៃវូ  សមត្ថ កចិ្ច ចាប ់ខ្លនួ 
នៅ ពៃលាន យន្ត ហោះអន្តរជាតិ 
ភ្នពំៃញ   កាលព ីខៃ កញ្ញា   ឆ្នា ំ២០១៧  
ដៃល ជនជា ប់ ចោទ  តៃវូ សាលា ដំបូង 
រា ជធានី ភ្នំ ពៃញ ផ្តនា្ទា ទោស ១ ជីវិត ។ 

 នៅ ចំពោះ មុខ ចៅ កៃម ៣រូប ក្នុង 
បន្ទប់ សវនា ការ សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
ពីមៃសិល មិញ ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ 
Blig NAUT  CHAN  អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំ
បាន ឆ្លើយ បៃប់ ចៅកៃម  តាម រយៈ 
អ្នក  បក បៃ ថា  គាត់ បាន សុី ឈ្នួល 
ឱៃយ បុរស ម្នា ក់ ឈ្មោះ  អូ  ស្ទីន  ជា   
ជន ជាតិ   ដូច គា្នា ឱៃយគាត់ លៃប មៃសៅ 
គៃឿង ញៀន  កកូា អីនុ ចលូ ក្នងុ ពោះ  
បៃហៃល ៥០ គៃប់  ( មៃសៅ គៃឿង- 
ញៀន ញាត់  ក្នងុ សមៃបក ថា្នាពំៃទៃយ)  ។   
គាត់ បាន បៃើ ពៃល អស់ ១ ម៉ោង 
កន្លះ ដើមៃបី លៃប គៃប ់ថា្នា ំញៀន ចលូ 
ក្នងុ ពោះ អស ់ ។  ឈ្នលួ នៃ ការ រត ់ពន្ធ 
គៃឿង ញៀន នៃះ គៃ ឱៃយ សៃវា គាត់ 
៣ពាន ់ដលុា្លារ។  បនា្ទា ប ់ព ីគាត ់លៃប 
គៃឿង ញៀន ចូល ក្នុង ពោះអស់ 

ហើយ គាត់ បាន ចៃញ ដំណើរ ពី 
បៃទៃស បៃសុីល មក បៃទៃស 
កម្ពុជា  ដោយ ឆ្លង កាត់ ទី កៃុង    ឌូ បៃ 
ប៉ុន្តៃ គយ បៃចាំ នៅ ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ  កៃងុ ឌបូៃ  រក មនិ ឃើញ គៃឿង 
ញៀន នៅ ក្នុង  ពោះ របស់ គាត់ ទៃ ។  
លុះ នៅ យប់ ថ្ងៃ ទី ១២  កញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០១៧  គាត់ បាន ជិះ យន្តហោះ 
មក ដល់ ពៃលាន យន្ត ហោះ  អន្តរ- 
ជាតិ ភ្ន ំពៃញ ។   អ្វីៗ  ទំាងអស់ គឺជា  
ការ ចាត់ ចៃង របស់  ឈ្មោះ  អូ ស្ទីន  
ហើយ  អូ   ស្ទីន  បាន បៃប់ គាត់់ ថា          
នៅ ពៃល គាត់ ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ 
បៃទៃស កម្ពុជា គឺ គាត់ តៃូវ សា្នាក់ នៅ  
ក្នងុ សណ្ឋា គារ មួយ ( មិន ចំា ឈ្មោះ)  
ហើយ ឈ្មោះ  អ ូ ស្ទនី នងឹ ណៃ នា ំឱៃយ 
សៃ្ត ីជន ជាត ិថៃ ម្នាក ់មក ទទលួ យក 
ថា្នា ំញៀន កកូា អុនី នោះ បន្ត ចលូ ទៅ 
បៃទៃស ថៃ វិញ ។  តៃ គមៃងនៃះ 
តៃូវ បរា ជ័យ  ដោយ សារ តៃ សមត្ថ - 
កិច្ច ចាប់ គាត់ បាន ។ 

លោក  CHAN  និយាយ ថា ៖   
« ដំបូង ឡើយ សមត្ថ កិច្ច ចមៃុះ នៅ  
ក្នុង ពៃលាន ភ្នំពៃញ  ឆៃក មើល វា៉ា - 
លិស ខ្ញុំ ដៃរ ហើយ រក មិន ឃើញ 
គៃឿង ញៀន ទៃ ។  តៃ បៃហៃល ជា 
ពួក គៃស ងៃស័យ ក៏ ហៅ ខ្ញុំ ទៅ ស្កៃន 
មើល ក្នុង ពោះ ហើយ ក៏ ឃើញ ថា្នាំ - 
ញៀន តៃ ម្តង » ។ 

ជន ជាប់ ចោទ និយាយ ថា ៖« ខ្ញុំ 

បាន ដឹង ជា មុ ន ថា ខ្ញុំ លៃប គៃឿង- 
ញៀន នៃះ ជា អំពើ  ខសុ ចៃបាប ់ តាងំ ព ី
នៅ បៃទៃស បៃសុីល មក។  តៃ ខ្ញុំ 
គា្មោន លុយ ក៏ សុខ ចិត្ត សុី ឈ្នួល គៃ 
ទៅ ។  ខ្ញុំ សូម ឱៃយ តុលាការ បន្ថយ 
ទោស ខ្លះ  ដល់ ខ្ញុំ»  ។ 

 លោក  លឹម  សុគនា្ថា  តំណង  
មហា អយៃយការ សន្និ ដ្ឋាន ថា  ជន- 
ជាប់ ចោទ តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច 
ពៃលាន យន្ត ហោះ  អន្តរ ជាតិ ភ្នពំៃញ 
ឃាត ់ខ្លនួ ជា មយួវ ត្ថតុាង មៃសៅ កៃម 
ស ថា្លា បៃ ភៃទ  កូកា អីុន  ជិត ៧៦០ 
កៃម ។  នៅ ក្នងុ ចៃបាប់ ស្ត ីពីកា រតៃួត- 
ពនិតិៃយ គៃឿង ញៀន ទោះ ជា មនិ បាន 
ចៃង ពី ការ លាក់ លៃប គៃឿង ញៀន 
ក្នងុ ពោះក្ត ីតៃ សកម្ម ភាព  របស ់ជន- 
ជាប ់ចោទ  បាន បង្ហាញ ព ីអពំើ ជញួ- 
ដូរ គៃឿង ញៀន ។  ការ កំណត់ ក្នុង 
ចៃបាប់ គៃឿង ញៀន គឺ គៃឿង ញៀន 
ដៃល មន ទម្ងន់ ពី ៧០  កៃម ឡើង 
ទៅ នងឹ តៃវូ ជាប ់ពន្ធនា គារ ព ី២០ ឆ្នា ំ 
ទៅ ៣០ ឆ្នា ំឬ ជាប់ ពន្ធនា គារ ១ ជីវិ ត ។ 

លោក  ន ូ ចនា្ថា  ជា មៃធាវ ី ការ ពារ 
សិទ្ធ ិឱៃយ ជន ជាប់ ចោទ បាន សន្ន ិដ្ឋាន 
ថា  ក ូន ក្ត ីរបស ់លោក តៃង សារ ភាព 
ជានិច្ច ។ កៃយ  ជំនុំ ជមៃះ លោក- 
សៃ ីចៅ កៃម  ចាន ់ ម៉ោ ឌ ីណ  បៃធាន  
កៃមុ បៃកឹៃសា  ជំនំុ ជមៃះបានថ្លៃង      
បិ ទ សវនាការ   ថា   សាល ដីកា នៃះ  
បៃកាស នៅ ថ្ងៃ ទី ៣  វិច្ឆិកា ៕ 

សាលាឧទ្ធរណ៍ជម្រះក្ដីគ្រឿងញៀនជនជាប់ចោទអា្រហ្វកិ

សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំពេញ:  គណៈ កម្មោធិ ការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ផលិត ផល ក្លៃង-  
កា្លាយ របស ់កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  នងិ 
សមត្ថ កិច្ច មូល ដ្ឋាន  បាន បង្កៃប 
សិ បៃប កម្ម ផលិត បារី  និង សិបៃប ក ម្ម 
ផលិត នំបុ័ង ចំនួន   ២ កន្លៃង 
ផៃសៃង គា្នា របស់ ជន ជាតិ ចិន  ក្នុង 
ខណ្ឌ សៃន សុខ  និង ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ   រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ   
ដោយ ដក ហតូ វត្ថ ុតាង សរបុ ជតិ  
៥០ តោ ន ដៃល ជា  ផ លិ ត ផ ល 
ក្លៃង កា្លាយ ខុស ចៃបាប់ ។ 

លោ ក   ញាណ  ន ន  នាយ បុ៉ស្ដិ៍ 
ន គរ បាលរ ដ្ឋ បាល ឃ្មញួ បាន  
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  សមត្ថ កិច្ច 
ចមៃះុ បាន ចុះ ទៅ ឆៃក ឆៃរ តៃ ួត 
ពិ និតៃយ ជាក់ ស្តៃង សិបៃប កម្ម ផលិត   
និង ចៃក ចាយ បារី មួយ កន្លៃង   
កាល ពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃ តុលា  ដោយ 
សងៃស័យ ផលិត បារី ក្លៃ ង កា្លា យ   
ខ ុ ស ចៃបាប ់  នៅ ភមូ ិឃ្មញួ  សង្កាត ់
ឃ្មួញ   ខណ្ឌ សៃន សុខ ។ 

 លោ ក បន្ត ថា   បៃតិ បត្តិ ការ 
នៃះ  សមត្ថ កិច្ច បាន រក ឃើញ 
វត្ថុតាង ផលិត ផល វត្ថុធាតុ ដើម 
សមៃប់ ផលិត បារី ចំនួន១១ 
បៃភៃទ ស រុ ប ចំនួន   ១ ០៤៨- 

កៃស   មន ទម្ងន់ បៃហៃល   ២៥ 
តោន។  ក្នុង នោះ រួម ទាំង រក 
ឃើញ វត្ថតុាង ម៉ោសីុន   និង ឧបក រណ៍ 
សមៃប់ ផលិត បារី មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « ករណី 
នៃះ  មន្តៃ ីជំនាញ គាត់ បាន បៃមលូ 
វត្ថុតាង មួយ ចំនួន ទៅ ទុក នៅ 
សា្នាក់ការ គណៈ ក ម្មោ ធិកា រ បៃ យុ ទ្ធ 
បៃ ឆំ ង ផលិត ផល ក្លៃង កា្លាយ   
ដើមៃបី ពិនិតៃយ   និង ពិសោធន៍។   រី ឯ 
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ ហ្នងឹ  សមត្ថ- 
កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន កម្មករ ជន ជាតិ 
ចិន ម្នា ក់  ទៅ សាក សួរ   ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ដឹង ពី នីតិ វិធី ប ន្ត ទៀត 
បៃប ណ ទៃ  ពៃះ ខ្ញុំ មិន បាន 
កាន់ សំណុំ រឿង នៃះ » ។ 

 លោក   ហួរ  ម៉ៃង វា៉ាង  អធិ ការ 
នគរ បាល ខ ណ្ឌ សៃន សុខ  ពី 
មៃសិល មិញ មិន ទាន់ អាច ទាក់- 
ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ ជុំវិញ ករណី 
នៃះ បា ន ទៃ   ដោយ ទូរ ស័ព្ទ លោក 
មិន អាច ទាក់ ទង បាន ។ 

 ដោយ ឡៃក   គណៈ កម្មោ ធ ិការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ផលិត ផល ក្លៃង-  
កា្លាយ របស ់កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  នងិ 
កម្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច ចមៃុះ  កា ល ព ី
ថ្ងៃ ទី ៦   ខៃ តុលា   ក៏ បាន តៃតួ- 
ពិនិតៃយ សិបៃបកម្ម ផលិត នំ ប័ុង   
មួយ កន្លៃង នៅ ភូមិ ពៃ សាលា  

សង្កាត់ កា កាប ទី២  ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃ ន  ជ័ យ   ដោយ សមត្ថ កិច្ច   
បាន រ ក ឃើញ វ ត្ថ ុតាង ឧប ករណ ៍
សម្ភារ  នងិ វត្ថធុាត ុដើម បមៃើ ឱៃយ 
ការងរ ផលិត នំ បុ័ង សរុប ចំនួន   
១៦ បៃ ភៃ ទ ស្មើ នឹង ទម្ងន់ ជាង   
២២ តោន ។   

 មន្តៃី នគរ បាល ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ ម្នាក់ សុំ មិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ បាន ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ 
ថា  កៃយ ព ីតៃតួ ពនិតិៃយ  សមត្ថ- 
កិច្ច រក ឃើ ញ ថា   សិបៃប កម្ម 
ផលិត នំ បុ័ង នៃះ  ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
មិន តៃឹមតៃូវ តាម ចៃបាប់  គឺ គា្មោន 
សា្លាក យីហោ  គា្មោន ការ បៃកាស 

បង្កើត រោង សបិៃប កម្ម,ផលតិ ផល  
មិន ទាន់ យក ទៅ ចុះ បញ្ជ ី,  វិញ្ញា - 
បនបតៃ វិភាគ គុណ ភាព ហួស 
សុពល ភាព , នៅ លើ សមៃបក វៃច- 
ខ្ចប់ ក្លៃង អា សយ ដ្ឋា ន , គា្មោន វិញ្ញា- 
បន បតៃ ចុះ បញ្ជ ីម៉ោក ផលិត ផល  
និង គា្មោន វិញ្ញា បន បតៃ ដំណើរ- 
ការ សិបៃប កម្ម សៃប ចៃបាប់ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « ពៃល 
យើង ចុះ បង្កៃប ហ្នងឹ  អត ់ឃើញ 
ម្ចាស់ នៅ កន្លៃង ហ្នឹង ទៃ  ប៉ុន្ដៃ 
យើង បាន បិទ ហាង បណ្ដោះ- 
អាសន្ន សិ ន  ហើយ នឹង បៃមូល 
វត្ថុ តាង មួយ ចំនួន មក ពិនិតៃយ។   
នី តិ វិធី ចៃបាប់ បន្ត ទៀត   គឺ នៅ លើ 

គណៈក ម្មោ ធកិារ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
ផលិត ផល ក្លៃ ង កា្លាយ   ជា អ្នក- 
ចាត់ ចៃង   ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដៃរ » ។ 

 លោក   ម៉ន  វុ ធី  អធិ ការ នគរ- 
បាល ខ ណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជយ័ បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  កម្លាំង 
ជំនាញ នៃ អធិ ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ   
បាន ចុះ សហ ការ ជា មួយ មន្តៃី 
គណៈ កម្មោធ ិការ បៃយទុ្ធ បៃ ឆងំ 
ផលិត ផល ក្លៃង កា្លាយ ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ 
កៃមុ ការងរ លោ ក  មិ ន បាន ចាត់-  
ចៃង របាយ ការណ៍   ឬ កាន់ សណំុ ំ
រឿង នៃះ ទៃ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « របាយ- 
ការណ៍ ដៃល ទាក់ ទង សំណុំ- 
រឿង នៃះគ ឺយើង មនិបាន កាន ់ទៃ  
អ៊ី ចឹង មិន អាច បៃប់ ពី ព័ត៌មន 
នៃះ បាន ទៃ ។  សួរ ទៅ កម្លាំង 
ជនំាញ គណៈ កម្មោ ធ ិការ បៃយទុ្ធ- 
បៃឆំង ផលិត ផល ក្លៃង កា្លាយ 
របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ   ពៃះ គាត ់
ចាត់ ចៃង សំ ណុំ រឿង  ហ្នឹង » ។ 

 លោក   មៀ ច   សុផាន់ ណ  រដ្ឋ- 
លៃខា ធិការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
និង ជា បៃធាន គណៈ កម្មោ ធិការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ផលិ ត ផល ក្លៃង- 
កា្លាយ ព ីមៃសលិ មញិ មនិ ទាន ់អាច 
ទាក់ ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម 

ជុំវិញ ករណី នៃះ បា ន ទៃ ។ 
 លោក   ចាន ់ វា៉ាន ់ធឿន   បៃធាន 

នាយក ដ្ឋាន នគរ បាល បៃឆំង 
បទ ល្មើស សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា លោ ក មិន ទាន់ បាន ទទួល 
ព័ត៌ មន នៃះ ទៃ។  ដូច្នៃះ លោក 
មិន អាច បញ្ជាក់ ពី នីតិ វិធី ចៃបាប់ 
បៃប ណ ដៃរ។  

 ចំណៃ ក លោក  ឡុង   សៃង  
អនុ បៃធាន នាយ ក ដ្ឋាន នគរ- 
បាល បៃឆំង បទ ល្មើស សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច នៃ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិ ល មិ ញ  ថា   លោក ក៏ មិន បាន 
ដឹង ពី បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ ដៃរ។

 លោក   ឡី  សុភាព   បៃធាន 
សម គម សហ ព័ន្ធ វិនិ យោ គិ ន 
កម្ពុជា  និង ជា បៃធាន សម គម 
អ្នក លក ់ឱសថ កម្ពជុា បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិ ល មិ ញ ថា ៖  « ខ្ញុំ ក៏ សូម 
ជំរុញ ឱៃយ ផលិត ករ   ឬ សិបៃប ករ 
ទំាង អស់  តៃូ វ តៃ បៃរ មក មើល 
ចៃបាប់  ហើយ គោរព អនុវត្ត តាម 
ទាំង អ ស់  គា្នា   បើ យើង ទាំង អស់ 
គា្នា មិន អនុវត្ត ទៃ  គឺ វា ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ សង្គម ជាតិ យើង ធ្ងន់ធ្ងរ ណស់។  
យើង តៃូវ គោរព ចៃបាប់  ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង ផលិត ផល ក្លៃង- 
កា្លាយ ទាំង អស់ គា្នា » ៕   

សមត្ថកិច្ចជំនាញបង្ក្របសិប្របកម្មបារីនិងនំប័៉ងខ៉សច្របាប់២កន្ល្រងរឹបអូសបាន៥០តោន

សមត្ថកិច្ច កំ ពុង ឆេក ឃ្លាងំ ផលិត បារី ក្លេង ក្លាយ។ រូបថត នគរបាល



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

តពទីពំរ័  ១...និងការ រខំាន នៃ  
ការ បៃ បៃលួ អាកាស ធាត ុ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ខាត បង់ យ៉ាង 
ចៃើន សន្ធឹក សន្ធាប់   ទៅ លើធន-  
ធាន មនុសៃស  និង សៃដ្ឋ កិច្ច។ 

លោក  អង ់តនូញី៉ ូហ្គយុ តរឺៃស  
បាន បញ្ជាក់ ថា ៖« វិបត្តិ ទាំង ២ 
នៃះ  អាច តៃូវ បាន ដោះ សៃយ 
តាម រយៈ សកម្ម ភាព ពហុ ភាគី  
បៃកប ដោយ មហចិ្ឆតា។  នៃះ ជា 
មូល ហៃតុ ដៃល ខ្ញុំ ជំរុញ ដល់ 
គៃប់ បណ្ដា រដ្ឋាភិបាល ទំាង អស់ 
ចាត់ វិធាន ការ វិជ្ជ មាន ចំនួន  ៦ 
ចណំចុ  ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង 
ទាំង អស់ គ្នា»។ 

វិធាន ការ វិជ្ជ មាន ទំាង ៦ ចំណុ ច  
នោះ  រួម មាន ការ វិនិយោគ លើ 
ការ ងារ បៃ តង បញៃឈប ់ការ គទំៃ 
ឧសៃសាហ កម្មដៃល មាន ការ បំពុ ល  
(បរិ ស្ថាន) ជា ពិសៃស ឧសៃសាហ- 
កម្មធៃយូង ថ្ម បញៃឈប់  ការ ឧបត្ថម្ភ - 
ធន ឥន្ធនៈ ហ្វសីុូល  ហើ យ ដក់ 
តម្លៃលើ កាបនូ តៃវូ ធ្វើ ការ ពិចារ- 
ណ លើ ហានិភ័យ អាកាស ធាត ុ 
ក្នងុ ការ សមៃច ចតិ្ត ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុ
នងិ គោល នយោ បា យ  ទាងំ អស ់ 
តៃូវ ធ្វើការ ជាមួយ គ្នា ហើយ 
ចណំចុ សខំាន ់បផំតុ នោះ គមឺនិ 
តៃវូ ទុក នរណមា្នា ក់ ចោល ឡើយ ។ 
ក្នងុ បរបិទ នៃះ លោក អគ្គលៃខា-

អង្គការ សហ បៃជាជា តិ បាន 
បញ្ជាក់ថា ៖«បៃទៃស ទាំងអស់ 
តៃវូ បាន គំរាម កំហៃង  ដោ យ កា រ-  
បៃបៃួល អាកាស ធាតុ  ប៉ុន្តៃ 
បៃទៃស ខ្លះ ងា យរង គៃះ ជាង 
បៃទៃស ដទៃ ទៀត ។ បៃទៃស 
ដៃល ងាយ រង គៃះ  តៃវូកា រការ- 
គំទៃ ។  ការ គំ ទៃ សមៃប់ ការ- 
ផៃសា៊ាំ និង ភាព ធន់  គឺចាំបាច់ ដូច- 
ជាកា រ កាត់ បន្ថយ ការ បំពុល 
បរិស្ថាន  ហើយ គួរ តៃ តៃូវ បាន 
ផ្តល់ មូល និធិស្មើ គ្នា ដោយ ធន - 
គរ អភិ វឌៃឍន៍ ពហុ ភាគី និង មូល-  
និធិ អាកាស ធាតុ បៃតង »។

ជុំវិញ ការ ជំរុញ របស់ បៃមុខ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ លោក អង់- 
តូនីញ៉ូ ហ្គុយ តឺរៃស   នូវ ចំណុ ច 
វិជ្ជមាន ទំាង ៦ ខាង លើ នៃះ  លោ ក   
នយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ  សៃន ដៃល 
បាន ដឹក នំ មន្តៃ ី របស់ កម្ពជុា ចលូ- 
រួម កិច្ច បៃជុំ ក្នុង វៃទិកានៃះ តាម 
បៃព័ន្ធ វីដៃអូអន ឡាញ  កាល- 
ពីពៃ លប់ ថ្ងៃ ពុធ បាន ថ្លៃង ថា 
ទោះបី ជាធន ធាន និង សមត្ថ ភាព 
កម្ពជុា នៅមាន កមៃតិ ក៏ដោ យ 
តៃកម្ពុ ជា មាន ការ តាំង ចិត្ត  និង 
ឆន្ទៈ នយោ បាយ ខ្ពស់ ក្នងុ ការ រួម- 
ចំណៃក ដល់ កិច្ច បៃឹង បៃង 
សកល ដើមៃបី ដោះសៃយ 
ការបៃ បៃលួ អាកាស ធាត ុ ផ្អៃក 

តាម គោល ការ ណ៍ គន្លឹះ របស់ 
អនុ សញ្ញា កៃបខ័ណ្ឌ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ  ស្ដីពី ការ បៃ - 
បៃួល អាកាស ធាតុ  ជា ពិសៃស 
គោលកា រណ៍ ស្ដីពី ការ ទទួល- 
ខសុ តៃវូ រមួ គ្នា ប៉នុ្តៃ មាន កាតព្វ- 
កិច្ច ផៃសៃង គ្នាផ្អៃក តាម សមត្ថ - 
ភាព រៀងៗ ខ្លួន ។ 

លោកនយក រដ្ឋ មន្តៃបីាន ថ្លៃង 
ថា ៖«នៅ ក្នុង កមៃិ តសក ល 
ខ្ញុំយល់ ឃើញ ថា ការ បៃបៃួល 
អាកាស ធាតុ  គឺ ជា បញ្ហា បៃទាក់ - 
កៃឡា គ្នា ដៃល តៃវូ ដោះ សៃយ 
តាម គោល នយោ បាយ គៃប់ ជៃងុ- 
ជៃយ នងិ មាន តលុៃយ ភាព ទាងំ 
ទិដ្ឋភាព សង្គម  សៃដ្ឋ កិច្ច និង 
បរិស្ថាន »។

ជាមួ យ គ្នា នៃះ លោក ហ៊ុន 
សៃន បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល  នៃបណ្ដាបៃ ទៃស 
ទំាង អស់  រៀបចំ បញ្ចប់  និង ដក់ 
ជនូ នវូ របាយ  ការណ ៍រមួ ចណំៃក  
របស ់ជាត ិខ្លនួ ដើមៃបី ដោះសៃយ 
ការ បៃបៃលួ អាកាស ធាតុ  បៃក ប - 
ដោយ មហិច្ឆតា ។ លើស ពីនៃះ  
លោក បាន ជំរុញ ឱៃយ មាន ការ- 
បង្កើន ធនធាន ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា - 
ពសិៃស ហរិញ្ញបៃបទាន អាកាស- 
ធាត ុ សមៃប ់ការ ផៃសា៊ាជំា ដុកំភំនួ 
ដៃល បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍  បាន 
សនៃយា កន្លង មក នងិ ផ្ទៃរ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ជូន ដល់ បៃទៃស កំពុង 

អភវិឌៃឍ នដ៍ើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ 
ការផ្លា ស់ ប្តរូអាកាស ធាតុ  បៃកប - 
ដោយ បៃសទិ្ធ ភាព ទាងំ សមៃប ់
យន្ត កា រគៃប ់គៃង  នងិ ជរំញុ ការ- 
វិនិយោគ  លើការ សៃវ ជៃវ ឯក - 
ជន ក្នុង វិស័យ ថា មពល កកើត 
ឡើង វញិ នងិ បៃសទិ្ធ ផលថា មពល 
ការ ការ ពារ ពៃ ឈើ និង ហៃដ្ឋា- 
រចន សម្ពន័្ធ បច្ចៃក វទិៃយា ការ បណ្ដុ ំ
ជា ដើម។

លោក ថ្លៃង បន្ត ថា ៖«ជា រមួ ក្នងុ 
បរិបទ បច្ចុបៃប ន្ន នៃះ ការ ជំរុ ញ 
ទៅមុខ  និង ការ បៃកាន់ ខា្ជាប់ 
ទៅនឹង កៃបខ័ណ្ឌ តំបន់ និយម 
នងិ ពហ ុភាគ ី នយិម គជឺា គោល- 
ការណ៍ ដ៏សំខាន់ សមៃប់ ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា បៃឈម  ដៃល កពំងុ 
កើត មាន ឡើង ក្នុង គៃប់ វិស័យ 
ជា ពសិៃស បញ្ហា ដៃល កើត ចៃញ 
ពីការ បៃបៃលួ អាកាសធា តុ »  ។

ការ លើក ឡើង របស់ លោក  
ហ៊នុ  សៃន នងិ បៃមខុ រដ្ឋា ភបិាល 
នៃបណ្ដា បៃទៃស ដៃល ងាយ រង- 
គៃះ ពីអាកា ស ធាតុ ទាំង អស់  
នៅ ក្នងុ វៃទកិា ភាព ងាយ រង  គៃះ 
នៃអាកាស ធាត ុ តាម រយៈ វដីៃអ ូ
កាល ពីថ្ងៃ ពុ ធ នោះ តៃូវ បាន 
លោក អគ្គ លៃខា ធិការ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ សទរ យ៉ាង- 
ខា្លាងំ នងឹ ចាត ់ទកុ ថា ជាមៃដកឹ- 
នំឈាន មុខ លើម ហិច្ឆ តាអា - 
កាស ធាតុ ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុក... តុលាការសម្រច...
តពីទំព័រ ៤...ចនោ្លាះ ឆ្នា ំ២០១៦  

ដល់ ខៃមិ ថុន ឆ្នាំ ២០១៨។ 
លោក ថា  ករណី បទល្មើស ទំាង- 
នោះ រួមមាន ការយក លុយ 
លើស តម្លៃ កំណត់  និង ការបៃើ 
អំណ ច ហួស ជា ដើម ។

ក្នងុនយ័នៃះ  លោក យុនិទៀង 
បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា លោក គៃុយ 
លឹម ហៃង បាន បៃើ អំណច 
ដកយក លយុ រប សអ់គ្គ កងុស៊លុ 
កម្ពុជា ពី ធនគរ ចិន ១ តាម- 
រយៈ ការបៃើបៃស«់ តៃ អគ្គ កងុ- 
ស៊លុ » ខសុចៃបាប ់អស ់រយៈពៃល 
២ ខៃ កន្លងមក នៅ គៃ ដៃល រូប - 
លោក តៃវូ បាន ដក ចៃញ ពី តំណៃង  
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨។ នៃះបើ  
តា ម កា រផៃសាយ របស់ សរព័ ត៌- 
មា នអៃឡិ ចតៃូនិក ថ្មី។ 

លោក  អំ សំ អាត មន្តៃ ីបច្ចៃ ក- 
ទៃ ស ជាន់ខ្ព ស ់ នៃ អង្គកា រ លកីាដូ 
បាន ថ្លៃង ថា ការផ្ត ន្ទា ទោសរ បស់ 
តុ លា  ទៅលើ កា របៃពៃឹ ត្ត អំ ពើ - 
ពុ ករ លួ យ  គឺ ជាគំ រូ ១ល្អ ពៃះ 
កន្លង មក ក៏ ធា្លាប់មា ន មន្តៃី ឯក - 
អ គ្គរា ជទូ តមួ យចំនួ ន  ក៏ ដូច ជា  
មន្តៃកុី ងសុ៊ ល មួយចំនួនតៃវូ ផ្ត ន្ទា- 
ទោស ពា ក់ ព័ ន្ធ អំ ពើពុ ករ លួយ 
ផ ងដៃរ ។ 

លោក  សំអាត  បាន បញ្ជា ក់  

ថា៖ « វា ជារឿ ង ល្អ ប៉ុ ន្តៃសូ មឱៃយ 
អនុ វ ត្តនូ វ វិ ធាន ការនៃះ ប ន្តទៅ 
ទៀត ចំពោះ អ្នក ដ ទៃទៀត    មាន 
ន័ យថា  អ្នក ណក៏ ដោ យឱៃយ តៃ 
បៃពៃឹត្តអំ ពើ ពុក រលួ យហ្នឹ ង យើ ង 
តៃូ វតៃ អនុ វត្ត តាមចៃបា ប់ទា ក់- 
ទ ង នឹង មន្តៃី រាជ កា រចំ ពោះ អ្នក  
ដៃ លបៃ ពៃឹ ត្ត អំ ពើពុ ក រ លួយ បំ- 
ផ្លា ញថ វិកាជា តិ នោះ» ។   

បើ តា មលោ ក  សំអាត  អំពើ - 
ពុ ករ លួ យ ជាឫស គល់ ដ៏ អាកៃ ក់ 
សមៃ ប់ បំផ្លា ញ ទៅ លើថ វិ កា- 
ជាតិ  ក៏ដូ ចជា ប៉ះ  ពាល់ដ ល់  កា រ- 
អ ភិ វឌៃឍ ជា តិផ ងដៃរ។ ហៃតុ នៃះ 
ការ លុប បំបា ត់ កា របៃ ឆំង នឹ ងអំ ពើ- 
ពុ ក រ លួ យគឺជា រឿ ង សំ ខាន់ ស មៃ ប់  
ការ   អភិវ ឌៃឍ បៃ ទៃ ស ក ម្ពុ ជា។    

លោក សអំាត  បាន ប ន្ថៃ ម ថា៖ 
«លោ កទ ទួល ស្គា ល់ ថា  កន្ល ង- 
ម ក  អង្គភាព បៃ ឆំ ង អំពើពុ ក- 
រលួយ បា នប ន្តនីតិ វិធី  មាន - 
ចំណត់ កា រ ជាប ន្ត បន្ទាប់ ចំពោះ 
ម ន្តៃទំីា ង ឡា យដៃ លពាក់ព័ ន្ធ នឹង 
អំពើពុក រលួ យ  បុ៉ន្តៃជា សំណូ ម- 
ព រ  គឺ ច ង់ ឱៃយ ប ង្កើន កា រ អ នុ វត្ត 
បន្តទៅ ទៀ ត ចំ ពោះ ជ ន ដៃ ល 
បៃពៃឹ ត្តអំ ពើ ពុ ក រលួ យដោ យ  
អ នុវ ត្តឱៃយ ស្មើភា ព គ្នា ទោះបីជា  
ជ នណ ក៏ ដោ យ»  ៕  
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន្ធ � ន់ខ្ព ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�្ � ន� ្ ប់�្ ង  � រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្ � ន �្ ប់�្ ង � រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�្ � ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករ 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្ដ�  កិច្ច  
រ៉ា ន់ រើយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន្ធ   �្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

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

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រ៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វើរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រ៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�្ � ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធន� នមនុស្� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធន� នមនុស្�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្ � នគណ�្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

� រ�� ល័យ�្ត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

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

 រ 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
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 អោម  ប៊ុន ធឿន   

 កំ ពង់ ស្ពឺៈ  បៃ ជា ពល រដ្ឋ ២០ 
គៃួសារ   ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ ពុទៃ  
ឃំុ តៃពំាង ជោរ  សៃកុ ឱរ៉ាល់  ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ដី ទំហំ 
កៃបាល ១០ ម៉ៃតៃ   បណ្តោយ 
១០០ ម៉ៃតៃ  ដៃល ពកួ គាត ់រស-់ 
នៅ អាសៃ័យ ផល អស់ រយៈ- 
ពៃល ១០ឆ្នាំ មក នៃះ តៃូវ បាន 
មន្តៃី បរិសា្ថាន ចុះ មក រុះ រើ របង   
និង បំផ្លាញ ដំណាំ ខ្ទៃច ខ្ទី អស់   
ហើយ ឲៃយ រើ ចៃញ អស់ កាល ពី  
ថ្ងៃ ទី១០  ខៃកញ្ញា  ដោយ 
សំអាង ថា ជា ដី រដ្ឋ។  

  អ្នក សៃ ី  សុខ សៃ ីណាត   បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ រស់ នៅ ឃុំ ពុទៃ  ឃុំ 
តៃពាំង ជោរ បាន អះអាង ថា   
 ដី ដៃល គាត់  និង បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ផៃសៃងៗ ទៀត   ដៃល រស់ នៅ   និង 
អាសៃយ័ ផល លើ ដ ីនោះ  គ ឺមាន 
រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នាំ កន្លង មក 

ហើយ   ពោល គឺ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ  
២០១០ មក   ប៉ុន្តៃ អាជា្ញា ធរ ភូមិ 
ឃំុ  មិន បា ន ចៃញ បណ្ណ កម្ម សិទិ្ធ ឲៃយ ។   

 អ្នក សៃី ណាត   ថ្លៃង ថា៖   « ដី 
ហ្នងឹ ដបំងូ គៃ សមៃប ទាន ឲៃយ កៃមុ- 
ហុ៊ន កូស្ម ូស កាល ពី ១០ ឆ្នាមុំ ន។   
កៃយ ពី កៃុម ហ៊ុន នោះ បាន 
ដក ចៃញ ទៅ  ដី នោះ កា្លាយ ជា ដី 
រដ្ឋ ធម្ម តា វញិ   ហៃត ុនៃះ ពកួ ខ្ញុ ំជា 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ  បាន ទៅ រស់ នៅរ ហូត 
មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ  ប៉ុន្តៃ ពៃល 
ពកួ ខ្ញុ ំទៅ ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំឲៃយ គៃ 
ធ្វើ ប្លង់ ដី ហ្នឹង   អាជា្ញាធរ ភូមិ   ឃុំ 
ថា  មិន ហ៊ាន ធ្វើ ឲៃយ ទៃ »  ។  

 ចំ ណៃក   អ្នក សៃី   សៃី  លាភ  
បាន ថ្លៃង ថា   ទីតាំ ង ដី នៃះ មាន 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ ២០ គៃសួារ  ដៃលក្នងុ 
នោះ  មាន កៃបាល ដី ១០ ម៉ៃតៃ   
និង បណ្តោយ បៃ ហៃល ១០០   
ម៉ៃតៃ  បៃហក់ បៃហៃល គា្នា  
ហើយ បាន ទៅ រស់ នៅ  និង អា- 
សៃ័យ ផល តាំង ពី ១០ ឆ្នាំ មុន 

មក ម្លៃ៉ះ។   
 អ្នក សៃ ី  លាភ   ថ្លៃង ថា៖   «មន្តៃ ី 

បរិសា្ថាន ថា   ពួក ខ្ញុំ រស់ នៅ លើ ដី 
រ បស់ រដ្ឋ  ហើយ ការ ពិត ជាក់- 
ស្តៃង  ពួក ខ្ញុំ មក ធ្វើ ការ រស់ នៅ  
លើ ដី នោះ ដោយ មើល ឃើញ  
ថា   ដី ទំ នៃរ ក៏ នាំ គា្នា មក រស់ នៅ   
ដោយ មនិ បាន សុំ ការ អនញុ្ញាត 
ពី ខាង ណា ទៃ »  ។   

 លោក   ទៃព   ណៃម   មៃ ឃំុ តៃ- 
ពំាង ជោ រ បាន ថ្លៃង ថា  ពាក់ ព័ន្ធ  
ក្ន ុង រឿង ដីធ្លី ទីនៃះ  គឺ មាន បញ្ហា 
យូរ ណាស់ មក ហើយ   ដៃល កាល 
មនុ រជ រដា្ឋាភ ិបាល  បាន បៃ គល ់
ទៅ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន ធ្វើ ការ អភិ វឌៃឍ  
ហើយ នៅ ពៃល កៃមុ ហ៊នុ កៃសយ័- 
ធន ទៅ  រ ដ្ឋ ក ៏បាន ដក ដ ីនោះ មក 
ឲៃយ បរិសា្ថាន គៃប់ គៃង វិញ។    
កៃយ មក បៃ ជា ជន   បាន នា ំគា្នា 
ទៅ រស ់នៅ អាសៃយ័ ផល ទនីោះ  
ប៉ុន្តៃ លោក មិន ដឹង ចៃបាស់ ថា  
ការ ទៅរស ់នៅ របស ់បៃ ជា ពល- 

រដ្ឋ មាន ការ យល់ ពៃម ពី មន្តៃី 
បរិសា្ថាន ឬ យ៉ាង ណា នោះ ទៃ ។   

 លោក   ណៃម   ថ្លៃង ថា៖ « ពកួ- 
គាត់ បាន បៃប់ ថា  មាន កិច្ច- 
សនៃយា   ដៃល គាត់ បាន សំុ បណ្តោះ- 
អាសន្ន ជា មួយ បរិសា្ថាន  អ៊ីចឹង 
ទៅ ។   នៅ ពៃល ពួក គាត់ នៅ យូរ ៗ  
ទៅ  ដល់ ពៃល ឥឡូវ   រដ្ឋ តៃូវ ការ 
វិញ   ឲៃយ គាត់ ចៃញ  គាត់ អត់ ចៃញ   
ហៃតុ នៃះ ខាង មន្តៃី បរិសា្ថាន គៃ 
សុ ំសហការ ជា មយួ ឃុ ំ ដើមៃប ីចុះ 
ទៅ រុះ រើ ទៅ » ។     

 លោក   ហ៊ូល   មា៉ារ៉ា  អនុ បៃ- 
ធាន ការិ យ ល័យ ដៃន ជមៃក- 
សត្វ ពៃ ភ្នំ ឱរ៉ាល់   បាន បៃប់ ថា  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃល នាំគា្នា ទៅ 
បោះ ប ង្គោល   យក ទ ីតាងំ   ដើមៃប ី
ធ្វើ ការ រស់ នៅ ទី នោះ   គឺ មាន ភាព- 
អនា ធិប តៃយៃយ  មិន មាន ភាព 
ចៃបាស ់លាស ់ទៃ ហើយ មនិ មៃន 
តៃ ទី តាំង នោះ ទៃ  នៅ មា ន ទី- 
តំាង ផៃសៃងៗ ទៀត  ដូច ជា   ខាង 

សំរោង  និង ពោធិ មាស ផង ដៃរ ។   
 លោក   មា៉ារ៉ា   ថ្លៃង ថា ៖« ពួក- 

គាត់ មិន មៃន ជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង 
មូល ដា្ឋាន នោះ ទៃ  ហើយ ពួក- 
គាត់ បាន នំា គា្នា ឆ្លៀត ឱ កាស ដើ មៃបី 
ចាប់ ដី យក ទី តាំង នៅ  ដោយ 
សអំាង ថា  រដា្ឋាភ ិបាល នងឹ កាត-់ 
ឆ្វៀល ដ ី គមៃ ប ពៃ ឈើ  ដ ីអភិរកៃស 
អីផៃសៃងៗ ហ្នងឹ  ទៅ ឲៃយ ពួ ក គាត់ » ។   

 លោក  ជា  ហ៊ាន  បៃធាន- 
អង្គការ បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  
ទប់ សា្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធន ធាន- 
ធម្ម ជាតិ   និង ការ ពារ សិទ្ធិ ពល- 
រដ្ឋ  (ACNCIPO)  បាន អះអាង 
ថា   ទី តាំង ដៃល បរិសា្ថាន ចុះ ទៅ 
ដក របង នោះ  គឺ ជា ករណី ដៃល 
ពកួ គាត ់កាប ់រន ដ ីពៃ ។    ដ ីនោះ  
មិន មៃន ជា ដីដៃល ពួក គាត់ 
អាសៃ័យ ផល យូរ ឆ្នាំ ដូច ការ- 
អះអាង  របស់ ពួ ក គាត់ នោះ ទៃ   
គ ឺដ ីពៃ  ហើយ ពល រដ្ឋ ទាងំ នោះ 
បាន ចាប់ ដី រ ដ្ឋ លក់ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: ចៅ កៃម សុើបសួរ នៃ សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើ បាន កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ ជន សងៃស័យ ចំនួន ១០ នាក់ ទៀត  
ពា ក់ ព័ន្ធ សំណំុរឿង ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ទោ ពៅ 
សុធា រ៉ា ន់ បនា្ទាប់ ពី ចាប់ ឃំុ ខ្លនួ ៤ នាក់  ជំុវិញ 
ការឈូសឆយដី ពៃ នៅ សៃុក អូររំង 
ខណៈ សមាជិក ពៃទឹ្ធសភា មា្នាក់  សារភាព 
កំហុ ស  ក្នងុករណី ស្នើ សំុ សិទ្ធ ិកាន់ កាប់ ដីធ្លី  
ជាង ៥០០ ហិកតា  នៅ សៃកុ អូររំង ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរើ ផង ដៃរ។

លោក មាស បៃសុ អ្នកនំា ពាកៃយ សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌលគិរើ  បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី ៧ 
តុលា ថា ជនសងៃស័យ ១០នាក់  ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ សំណំុរឿង ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ទោ ពៅ សុធា- 
រ៉ា ន់ អនុ បៃធាន នាយក ដា្ឋាន នគរបាល 
ការពារ ពៃដំៃន គោ ក  ក្នងុករណី ទន្ទៃន ដី 
ខុសចៃបាប់ នៅ ចំណុច ភ្នរំ ហំង ភូមិ ពូ ឆប ឃំុ- 
ដាក់ ដំា សៃកុអូររំង តៃវូបានកំណត់អន្ត- 
សញ្ញាណ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖« ចៅ កៃម 
គាត់ សុើប រកឃើញ១០នាក់ ហើយ បុ៉ន្ដៃ ខ្ញុំ 
មិនអាច បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ ចៃបាស់លាស់ 
បានទៃ ពៃះ  វា ជា នីតិវិធី របស់ តុលាការ។ 
សូម រង់ចំា រហូ ត  ដល់ ការ ចាប់ ខ្លនួ បញ្ជនូ មក 
តុលាការ សិន ចំា ដឹង រឿង ទំាងអស់នៃះ 
ពៃះ ឥ ឡូវ  យើងកំពុងធ្វើការ។ ចំពោះ អ្នក 
ដៃល ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ឈ្មោះ ពៅ សុធា រ៉ា ន់ 
គឺ យើង បាន ឃំុ ខ្លនួ សរុប៤នាក់ រួចរល់»។   

លោក កៃវ សុភ គ៌ បៃធាន មន្ទរី បរិសា្ថាន 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរើ  ថ្លៃង ថា មន្តៃ ីជំនាញ នៃ មន្ទរី- 
បរិសា្ថានបា ន សហការ ជាមួយ មន្តៃ ីជំនាញ 
ថា្នាក់ ជាតិ ចុះ ធ្វើការ សៃវជៃវ ករណីនៃះ 
បុ៉ន្ដៃ លោក មិនទាន់ អាច បង្ហាញ របាយ- 
ការណ៍ នៃះ បាន ទៃ ដោយ រង់ចំា ការបញ្ចប់ 
សំណំុរឿង ទំាងអស់ សិន។ លោក បញ្ជាក់ 

ថា  ៖ «ចំពោះ ករណី លោក ពៅ សុធា រ៉ា ន់  នៃះ 
គឺ ខ្ញុ ំទទួល ព័ត៌មាន ថា តុលាការ បាន ឃំុខ្លនួ 
មនុសៃស ពាក់ព័ន្ធ ចំនួន៤នាក់ ហើយ។ ក្នងុ 
នោះ មាន ចាងហ្វាង កាសៃត មា្នាក់ពលរដ្ឋ ២ 
នាក់ និង ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ទោ មា្នាក់ និយយ រួម 
គឺ ពួកគាត់ តៃវូ បា ន  ឃំុខ្លនួ អស់ ហើយ ។ យើ ង 
នៅ បន្ត សៃវជៃវ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត » ។

ជំុវិញ ករណី ដីធ្ល ីនៃះ ដៃរ លោក ស ខៃង 
ឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីរដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង មហ ផ្ទៃ 
កាលពីថ្ងៃទី៦  ខៃតុលា  បានស្នើ ឲៃយ លោ ក 
សាយ ឈំុ បៃធាន ពៃទឹ្ធ សភា ធ្វើការ អប់រំ 
ណៃនំា ដល់ លោក ណ យ សៃ ូន សមាជិក 
ពៃទឹ្ធសភា ភូមិភាគ៨ ដៃល មាន ពា ក់ព័ន្ធ 
នឹង ការកាប់ រន ដុត ឆ្ការ ទន្ទៃន កាន់កាប់ 
ដីពៃ ខុសចៃបាប់  ដៃល មាន ផ្ទៃ ដី រហូត ដល់ 
៥៣១ ហិកតា នៅ ភូមិ ពូ ហៃសា ម ឃំុ សៃន - 
ម នោ   រមៃយ សៃកុ អូរ រំង។

បនា្ទាប់ពី មានការ ស្នើ នៃះ  អ្នកនំាពាកៃយ 
ពៃទឹ្ធសភា បានចៃញ លិខិត បំភ្ល ឺ១ កាលពី 

លា្ងាច ថ្ងៃទី៦ ខៃតុលា ថា ដោយ អនុវត្ត  
តាម ចំណារ របស់ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
ហុ៊ន សៃន ចុះ ថ្ងៃទី ២ ខៃ កញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០ 
ស្ដពីី ការ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ លោក ណ យ សៃ ូន 
ក្នងុការ រៀបចំ ឯកសា រ កាន់កាប់ ដី ទំហំ ៥៣ ១ 
ហិកតា  នៅ ភូមិ ពូ ហៃសា ម ឃំុ សៃន មនោ រមៃយ ។ 
លោក សាយ ឈំុ បៃធាន ពៃទឹ្ធ សភា លោក 
សឹុម កា អនុ បៃធាន ទី១ពៃទឹ្ធសភា និង 
លោក ទៃព ង ន អនុ បៃធាន ទី ២ ពៃទឹ្ធ សភា 
បាន ជួបបៃជំុ  ពី បញ្ហា នៃះ ជាមួយ លោកណ យ 
សៃ ូន តំាងពី ថ្ងៃទី ២៣  កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០។

អ្នកនំា ពាកៃយ បញ្ជាក់ ថា កៃម មតិ ណៃនំា 
របស់ ថា្នាក់ ដឹក នំា ពៃទឹ្ធ សភា លោក ណយ 
សៃ ូន បាន សំុ ខន្ត ីអភ័យទោស រល់ កំហុស 
ខុស ឆ្គង ទោះ ចៃតនា ក្ដ ី ឬ អ ចៃតនា ក្ដ ី ពី 
ថា្នាក់ដឹកនំា និង ដៃល បានធ្វើ ឲៃយ ថា្នាក់ដឹកនំា 
មានការ លំបាក ដោយ សារ ខ្លនួ។  ជា មួ យ នៃះ 
ក៏បាន ទទួល យក ការ អប់រំ ណៃនំា ទំាងអស់ 
របស់ បៃធាន និង អនុបៃធាន ទំាង២  នៃ 

ពៃទឹ្ធសភា ដោយ បាន ធ្វើលិខិត ប ញ្ជា ក់ ចុះ 
ថ្ងៃទី ២៣  កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ឈប់ ពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយ ដី ៥៣១ ហិកតា នៃះ បន្ត ទៀត ហើ យ  ។

លោក ប៉ៃន បុ៊ណា្ណា រ៍ មន្តៃ ីកម្មវិធី ពងៃងឹ 
សិទ្ធិអំណាច សហគមន៍ មូលដា្ឋាន  នៃ 
សមាគម ការពារ សិទ្ធមិនុសៃស អាដហុក បាន 
ថ្លៃង ថា នៅ ពៃល ដៃល  រក ឃើញ ថា មន្តៃ ីធ្វើ 
ខុស  តៃ បៃ រ ជា មិន ផ្តនា្ទា ទោស ទៅ តាម ចៃបាប់  
ហើយ ឲៃយ សំុទោស បញ្ចប់រឿង គឺ វា បង្ហាញ 
ឲៃយ ឃើញ  នូវ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ មួយ  ដៃលមាន 
ស្ដង់ដា២ ពោលគឺ មិន អាច ដាក់ ទោស 
មន្តៃជីាន់ ខ្ពស់ បាន រើឯ អ្នក ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត 
ដូចគា្នានៃះដៃរ បុ៉ន្ដៃ គា្មោន ឋានៈ បុណៃយស័ក្ដិ 
បៃរជា តៃវូ ទទួ ល ទោ ស  តាម ចៃបា ប់ យ៉ាង- 
តឹងរុឹង ទៅវិញ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ការ - 
កាប់ រុករន ដីពៃ នៃះ គឺជា បទ ឧកៃដិ្ឋ ម ជៃឈិម 
មិនអាច លើក លៃង តាមរយៈ  សំុទោស 
ដាក់ពិន័យ តិចតួច ឬ សារភាព កំហុស បញ្ច ប់ 
រឿង នោះទៃ។ ខ្ញុ ំឃើញ ព័ត៌មាន ចុងកៃយ 
នៃះគឺមាន មន្តៃជីាន់ខ្ពស់ ពាក់ព័ន្ធ បទ ល្មើ ស 
គឺ បានតៃមឹតៃ សំុទោស ចប់ រឿង ខ្ញុ ំមិន គំាទៃ 
ទៃ ពៃះ វា ផ្ទយុ នឹង នីតិវិធី ចៃបាប់»។ 

លោក ម៉ម បុ៊ន នាង អ្នក នំាពាកៃយ ពៃទឹ្ធ - 
សភា  មិន អាច ទាក់ ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃ ម  
ជំុវិញ ករណីនៃះ បានទៃ។ ចំណៃក លោក 
ណយ សៃ ូន ក៏  មិនទាន់ អាច ស្វៃងរក បៃភព 
ទាក់ទង សំុ ប ញ្ជា ក់ករណី នៃះ បាន ដៃរ។

បុ៉ន្តៃ ពៃទឹ្ធ សភា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃតុលា  
បាន ចៃញ សៃចក្ដ ីបំភ្ល ឺ១ទៀត ថា លោក 
ណយ  សៃនូ  ពំុទាន់ បាន គៃប់ គៃង  និង បៃើ - 
បៃស់ ដីទំហំ  ៥៣១ ហិកតា ខាង លើ នៃះ 
នៅ ឡើយ ទៃ គឺ ទើប តៃក្នងុ ដំណើរ ការ ដំបូង 
នៃ ការ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សំុ សិទ្ធ ិកាន់ កាប់ ដីនៃះ 
ទៅ អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ កិច្ច បុ៉ណ្ណាះ ហើយ 
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ កិច្ច ក៏ពំុ ទាន់ អនុញ្ញាត 
នៅ ឡើយ ដៃរ៕

មន្ត្រីបរិស្ថានរឹបអូសដីរដ្ឋពីប្រជាពលរដ្ឋ២០គ្រសួរក្នងុតំបន់ស្រកុឱរ៉ាល់

តុលាការមណ្ឌលគិរីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្រស័យ១០នាក់ពាក់ព័ន្ធរឿងឈូសដីព្រ

សមត្ថកិច្ច ចុះ ទៅ ពិនិត្យ ទី តំាង ដី ដ្ល តូ្វ បាន ឈូស ឆាយ វាទ យក ខុស ច្បាប់ ។  រូបថត នគរបាល 
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ភ្នពំៃញៈ គណៈកម្មការមូលបត្រ
កម្ពជុា(SECC)នងិរដ្ឋាភបិាល  
អសូ្ដ្រលីបានចុះហត្ថល្រខាលើ
គម្រងជំនួយបច្ច្រកទ្រសស្ដី
ពីការកៀរគរមូលនិធិក្នុងស្រុក
តាមរយៈទផី្រសារមលូបត្រសម្រប់
ការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធអង្គការ«3i»។
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះត្រូវបាន

ចុះហត្ថល្រខារវាង  SECC  និង 
3iដ្រលជាអង្គការវិនិយោគលើ
កម្មវធិីហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដោយ   
មានវិស្វករនិងអ្នកជំនាញ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលគ្រប់គ្រងដោយ
PalladiumGroup ក្នុងនាម
ក្រសួងការបរទ្រស និងពាណិជ្ជ-
កម្មអូស្ដ្រលីនៅSECC ក្រម
អធិបតីភាពរបស់លោកស៊ូ

សុជាតិអគ្គនាយកSECCនិង
លោកPabloKANGឯកអគ្គ-
រាជទូតអូស្ដ្រលីប្រចាំកម្ពុជា 
និងថ្នាក់ដឹកនាំ3i។
តាមស្រចក្ដីប្រកាសពត័ម៌ាន

កម្មវិធីន្រះត្រូវបានរៀបចំឡើង
ក្នុងគោលបំណង   បង្កើតឱ្រយមាន
យន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ច្របាស់លាស់រវាងអង្គការ 3i
នងិSECCលើការផ្ដល់យោបល់
ផ្ន្រកគោលនយោបាយបទប្រប-
ញ្ញត្តិនិងវិធានការផ្រស្រងៗ ដ្រល
មានលក្ខណៈចាំបាច់ក្នុងការ-
អភិវឌ្រឍទីផ្រសារមូលបត្របំណុល។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានន្រះ

បន្តថ៖«ការផ្ដល់ប្រឹក្រសាក្នុង
ទម្រង់កចិ្ចពគិ្រះយោបល់ទផី្រសារ 
និងការផ្រសព្វផ្រសាយដើម្របីទទួល
បាននវូធាតចុលូគ្រប់ជ្រងុជ្រយ 
នងិប្រកបដោយផ្ល្រផ្កាក្នងុគោល-

ដៅចូលរួមធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
នូវការកៀរគរមូលនិធិវិស័យ
ឯកជនក្នុងស្រុក»។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស-

ពត័ម៌ានបានពីស្ថានទតូអសូ្ត្រលី
ប្រចាំកម្ពជុាទផី្រសារមលូធនក្នងុ
ស្រកុប្រកបដោយប្រសទិ្ធភាពនងឹ  
ជយួឱ្រយកម្ពជុាអាចធ្វើពពិធិកម្ម
ប្រភពមលូធនសម្រប់វនិយិោគ   
លើហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធរបស់ខ្លនួ
ហើយក៏សម្រួលឱ្រយកម្ពុជាមាន
លទ្ធភាពបតប់្រនបានងាយស្រលួ  
ក្នងុការឆ្លើយតបនងឹកចិ្ចប្រងឹប្រង   
ក្នុងការស្ដរស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
ឡើងវិញពីការប៉ះពាល់ដោយ-
សរត្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកKangបានថ្ល្រងថ៖ 

«យើងនងឹធ្វើការយ៉ាងជតិស្នទិ្ធ
ជាមយួSECCនងិភាគីពាកព់ន័្ធ
ទាងំឡាយដើម្របីសម្រលួដល់ការ-  

បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រប់ទផី្រសារ
មលូធនរយៈព្រលវ្រងមយួប្រកប-  
ដោយភាពរស់រវកីដ្រលគាទំ្រ
ដល់ការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជា»។
តាមរយៈកញ្ចប់ថវកិា៥០លាន

ដុលា្លារអូស្ដ្រលីដើម្របីអភិវឌ្រឍ

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកម្ពុជា
កម្មវិធីវិនិយោគលើហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធ(3i)គម្រងន្រះជាប់
ទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលអសូ្រ្ដលី
ធ្វើការងារជាដ្រគូជាមយួគណៈ- 
កម្មការមលូបត្រកម្ពជុាពង្រងឹ
ការកៀរគរមូលធនក្នុងស្រុក

សម្រប់ការវិនិយោគហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ។
លោកKangលើកឡើង 

ថ៖«អសូ្ត្រលបី្ដ្រជា្ញាជយួកម្ពជុា
ក្នងុដណំើរពពិធិកម្មប្រភពមលូ- 
ធនក្នងុស្រកុសម្រប់ការវនិយិោគ  
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រះយើង
ជឿជាក់ថដណំើរពពិធិកម្មន្រះ  
មានសរៈសំខាន់ ក្នុងដំណើរ
អភវិឌ្រឍមយួដ្រលធន់នងិគតិគរូ
ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជន
គ្រប់ៗគា្នា»។
លោកបន្តថ៖«វាពតិជាមាន

សរៈសខំាន់ជាពសិ្រសក្នងុព្រល
ដ្រលកម្ពជុាកពំងុស្ដរស្រដ្ឋកចិ្ច
របស់ខ្លនួឡើងវញិពផីលប៉ះពាល់
របស់ជំងឺកូវីដ១៩។ខ្ញុំទន្ទងឹរង់-
ចាំមើលសកា្ដនុពលន្រទីផ្រសារ
មូលធនក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជា
ច្រញផ្ល្រផ្កា»៕LA
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ភ្នំពៃញ:ប្រធាននាយក-
ប្រតិបត្តិធនាគារPPCBank
ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោ-
គិនកូរ៉្រខាងត្របូងលោកShin
Chang-mooបានឱ្រយដឹង
កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថមូល-
និធិ៤០ពាន់លានរៀល(ឬ
១០លានដលុា្លារ)ដ្រលប្រមលូ
បានពីការច្រញជុំទី២ន្រការ-
ចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណសជីវកម្ម
របស់ខ្លួននៅថ្ង្រសុក្រន្រះនឹង
យកទៅបង្កើនប្រក់កម្ចីទៅ
ដល់វសិយ័សហគ្រសធនុតចូ
នងិមធ្រយម(SMEs)ក្នងុស្រកុ
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយ
ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
កំពុងកង្វះមូលនិធិសម្រប់
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
ថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌-

មានមនុព្រលការចុះបញ្ជីជុំទី២
កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍លោក
Shinបានឱ្រយដឹងថបនា្ទាប់ពី
ធនាគារលោកទទួលបានការ-
ជាវនូវសញ្ញាបណ្ណទាំងអស់
សម្រប់ការបោះផ្រសាយជុំទី២
លោកនឹងប្រើប្រស់មូលនិធិ
៤០ពាន់លានរៀលន្រះដើម្របី
គាំទ្រដល់ SMEsក្នុងស្រុក
និងផ្ដល់ដល់ពួកគ្រនូវផលិត-
ផលល្អប្រសើរជាងមុនដើម្របី 

ជំរុញកំណើនអាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រក្នុងអំឡុងព្រលវ្រលាដ៏
ពិបាកដោយសរត្រវីរុសកូរ៉ូ-
ណា។
លោកបានលើកឡើងថ៖

«មលូនធិិដ្រលប្រមលូបានន្រះ
នឹងត្រូវផ្ដល់ដល់ពួកយើង
ដោយផ្ទាល់ហើយយើងបន្ត
គាំទ្រក្នុងការផ្ដល់ដល់សហ-
គ្រសធនុតចូនងិមធ្រយមខណៈ
ដ្រលពួកគ្រគឺជាវិស័យមួយ
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំង
ដោយសរការអភិវឌ្រឍមិនល្អ
នៅព្រលថ្មីៗន្រះ»។
លោកថ្ល្រងថ៖ «គិតត្រឹម

ថ្ង្រន្រះយើងបានបង្កើតមជ្រឈ-
មណ្ឌលSME២ដ្រលទីតាំង 
ជាយុទ្ធសស្ដ្រនៅទូទាំងរាជ-
ធានីភ្នំព្រញជាកន្ល្រងដ្រល
បគុ្គលកិខតិខំយកចតិ្តទកុដក់
និងផ្ដល់ការពិគ្រះយោបល់
សុីជម្រដល់មា្ចាស់ SME
ទាំងនោះទាក់ទងនឹងការផ្ដល់
កម្ចី ខណៈដ្រលយើងបាន
បង្កើតផលិតផលកាន់ត្រច្រើន
ជាមយួនងឹលក្ខខណ្ឌអនគុ្រះ
សម្រប់ SMEព្រមទាំងការ-
ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងជំនួយលើ
របៀបក្នុងការធ្វើពិពិធកម្ម
របៀបទូទាត់តាមរយៈការ-
ទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រស់
សច់ប្រក់»។

លោកបន្តថធនាគារលោក
កម៏ានប្រតបិត្តកិារប្រកបដោយ
ជោគជ័យនៅក្នុងផ្រនការផ្ដល់
ហិរញ្ញប្របទានរួមSMEដ្រល
បានដក់ឱ្រយដំណើរការដោយ
រដ្ឋាភបិាលដោយសរត្រយើង
បញ្ច្រញកម្ចីផ្រស្រងៗយ៉ាងរហស័
ជាមួយនឹងផ្រនការហិរញ្ញ-
ប្របទានរួម។
លោកShinបានថ្ល្រងថ៖

«កាលពីសបា្ដហ៍មុនយើង
ទទួលបានការយល់ព្រមពី
ធនាគារសហគ្រសធុនតូច
និងមធ្រយមដើម្របីបង្កើនទុនទ្វ្រ-
ដងហើយការចលូរមួប្របនោះ
នៅក្នងុផ្រនការហរិញ្ញប្របទានរមួ
មិនបន្ថ្រមប្រក់ចំណ្រញច្រើន

នោះទ្រប៉ុន្ត្រនៅក្នុងព្រលវ្រលា
ដ៏ពបិាកដចូជាសព្វថ្ង្រន្រះដ្រល
យើងកំពុងឆ្លងកាត់វាមាន
សរៈសំខាន់ណាស់សម្រប់
គ្រឹះស្ថានហរិញ្ញវត្ថុដចូពកួយើង
ក្នងុការជយួគាទំ្រអាជវីកម្មដ្រល
រងគ្រះខា្លាំងបំផុតន្រទីផ្រសារ
ន្រះ»។
កាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រម្រសឆ្នាំ

២០២០ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រញស្រចក្ដី-
ប្រកាសមួយស្ដីពីការដក់ឱ្រយ
ដណំើរការគម្រង«ហរិញ្ញប្រប-
ទានរួមSMEs »។ការផ្ដល់
មូលនិធិន្រះស្ថិតក្រមផ្រន-
ការហិរញ្ញវត្ថុរួមមានចំនួន
១០០លានដុលា្លារអាម្ររិក

ដ្រលជាការវិនិយោគរួមរវាង
ធនាគារSMEBankកម្ពុជា
និងធនាគារពាណិជ្ជទាំង២៣
ធនាគារឯកទ្រស២គ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(MFIs)ចំនួន
៧ក្នុងចំណោមនោះ៥គឺជា
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទទួលយក
ប្រក់បញ្ញើ។
លោកស៊ាងធីរិទ្ធិ អគ្គនា-

យករងន្រគណៈកម្មការមូល-
បត្រកម្ពុជា(SECC)បានឱ្រយ
ដឹងថគិតត្រឹមខ្រតុលាឆ្នាំ
២០២០ ទីផ្រសារមូលបត្រមាន
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន៦ក្នុង
ចំណោមនោះធនាគារPPC-
Bankគឺជាស្ថាប័នទី៤ដ្រល
ចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណនិងជា
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទី១ដ្រល
ច្រញសញ្ញាបណ្ណសជវីកម្មនៅ
ជុំទី២។
លោកលើកឡើងថ៖ «ការ-

ច្រញសញ្ញាបណ្ណសជីវកម្ម
របស់ធនាគារPPCBank
រួមចំណ្រកដល់កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា
តាមរយៈការប្រមូលមូលនិធិ
ដ្រលនៅសល់ទីផ្រសារក្នុងស្រុក
ដើម្របីប្រើប្រស់នៅក្នងុប្រតិបត្តិ-
ការអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ»។
លោកJongWeonHa

អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូល-
បត្រកម្ពុជា(CSX)បានឱ្រយ

ដឹងថគិតត្រឹមថ្ង្រន្រះCSX
មានក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីមលូបត្រ
សរុបចំនួន១៣ដ្រលក្នុងនោះ
មានក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីភាគហ៊នុ
ចំនួន៧និងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
សញ្ញាបណ្ណសជីវកម្មចំនួន៦។
ក្នុងនោះរួមទាំងការចុះបញ្ជី
ដណំាកក់ាលទី២របស់ធនាគារ
PPCBankក្រមុហ៊នុទាងំ១៣
ន្រះបានប្រមូលមូលនិធិជាង
២៥៣លានដុលា្លាររួចហើយពី
ទីផ្រសារមូលបត្រមួយន្រះ។
លោកបានបញ្ជាកថ់នៅក្នងុ

រយៈព្រល៩ខ្រដបំងូឆ្នាំ២០២០ 
CSXទទួលបានក្រុមហ៊ុនចុះ-
បញ្ជីមូលបត្រចំនួន៥ក្រុមហ៊ុន
២ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង៥
នោះចុះបញ្ជីមូលបត្រមូលធន
និង៣ផ្រស្រងទៀតចុះបញ្ជីមូលបត្រ
បំណុលក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះបាន
ប្រមូលមូលនិធិសរុបប្រហ្រល  
៩២លានដុលា្លារ។
លោកថ្ល្រងថ៖«CSXរំពឹង

ថ ទីផ្រសារន្រះ នឹងកា្លាយជា
ជម្រើសប្រកបដោយសកា្ដ-
នពុលនងិគរួឱ្រយទកុចតិ្តសម្រប់
ការប្រមូលមូលនិធិការធ្វើ-
ពិពិធកម្មប្រភពមូលនិធិ និង
គាំទ្រកំណើនរបស់វិស័យឯក-
ជនព្រមទាំងការធ្វើពិពិធកម្ម
ផលបត្រវនិយិោគសម្រប់ក្រមុ- 
វិនិយោគិនផងដ្ររ»៕LA

SECC សហការជាមួយអូស្ត្រាលីលើគម្រាងកៀរគរមូលនិធិពីផ្រាសារហុ៊នអភិវឌ្រាឍហ្រាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ

ធនាគារ PPCBank នឹងបង្កើនការផ្តល់ឥណទានដល់ SMEs

SME រងផលប៉ះពាល់ខ្លាងំអំឡុងពៃលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

SECC និងរដ្ឋាភិបាលអូសៃ្តាលីសហការលើវិស័យមូលបតៃ  ។ រូបថតSECC
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នំាចេញកៅសូ៊...
តពីទំព័រ ១...ដូចគ្នា កាលពី 

ឆ្នាំមុន ។ 
ទោះ បយី៉ាងណា ក្នងុ ខៃ កញ្ញា 

ឆ្នានំៃះ តម្លៃជរ័ កៅ ស៊ ូលកច់ៃញ 
ជា មធៃយមកើន២៦ដុលា្លារ  ក្នុង 
១តោន  បើ ធៀប នងឹ តម្លៃ កាល- 
ពី ខៃ សីហា  ប៉ុន្តៃ    តម្លៃ នោះ ទាប 
ជាង ៦៤ដលុា្លារ ក្នងុ ១តោន  បើ 
ធៀប នឹង ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ មុន ។ 

លោក ហៃង សៃង អ្នក ចាតក់ារ 
ទទូៅ កៃមុហ៊នុ ចម្ការ កៅស៊ ូបងឹកៃត  
នៅ ខៃត្ត កំពង់ចាម   បៃប់ ភ្នំពៃញ-
ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ថា 
កៃុមហ៊ុន លោក  បាន  នាំ ចៃញ ជ័រ 
កៅស៊ូ  ពី  ថយ ចុះ បៃហៃល ៣០ 
ភាគ រយ ប៉ុន្តៃ តម្លៃកៅស៊ូ  ងើប- 
ឡើង បន្តិចវិញ ក្នុង រយៈពៃល  
ចុង  កៃយ នៃះ ។ 

លោក បន្តថា ដោយ សារ ភាព- 
មិន ចៃបាស់លាស់ នៃ ទីផៃសារ និង 
តម្លៃ បាន បង្ខំ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  លោក  
កៃបៃ ដ ីចម្ការ កៅស៊ ូជាចម្ការ ចៃក  
អបំងូ លឿង វញិ ដៃល កពំងុ មន  
តមៃូវ ការ ទីផៃសារ ខ្ពស់  ជាពិសៃស  
ទីផៃសារ បៃទៃស  ចិន ។  រហូត មក 
ដល់  ពៃល នៃះ កៃុម ហ៊ុន  បាន 
កៃបៃ ដ ីជា ចម្ការចៃក  កើន រហតូ 
ដល់ ជាង ២ ០០០ហិកតា ។  

លោក ថ្លៃងថា៖«កតា្តា តម្លៃ 
កៅស៊ូ បន្ត ធ្លាកថ់្លៃជា បន្ត បនា្ទាប់   
ខ្ញុ ំសមៃច កាប ់ដើម កៅ ស៊ ូចោល 
អស ់ជា ចៃើន ពាន ់ហកិតា  ដើមៃប ី 
ដាំ ដំណាំ ចៃក អំបូង លឿង វិញ  
ពៃះ ចៃក កំពុង មន តម្លៃ ខ្ពស់  
និង ទីផៃសារ ល្អ ជាង» ។ 

អ្នកសៃ ីភ្លកុ បទុមុបបុា្ផា ម្ចាស ់
ចម្ការកៅស៊ូ មៃច ដូង ទុរៃន 
ដៃល ដាំដុះ លើ ផ្ទៃដី សរុប ជាង 
២០០ហិកតា  នៅ ខៃត្ត រតនគិរី   
កប៏ានត្អញូត្អៃរ ព ីការលបំាក ក្នងុ 
របរ កសិ-ឧសៃសាហកម្មមួយ នៃះ 
ដោយ ១ឆ្នា ំសល ់បៃហៃល ៨០០០ 
ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ បនា្ទាប់ ពី ការ ទូ-
ទាត់  ការ ចំណាយ រួច ។ 

អ្នកសៃ ីថ្លៃងថា៖« ដោយ បញ្ហា 
អាកាស ធត ុបង្កឱៃយ មន  ពៃយុះ ភ្លៀង  
ញឹកញាប់ ធ្វើ ឱៃយខ្ញុំ  ខក ខាន ការ- 
បៃមូល ផល កៅ ស៊ូ»។ 

ទនិ្ន នយ័កៃសងួ កសកិម្ម  បន្ថៃម  
ថា គិត មក ដល់ពៃលនៃះ ផ្ទៃដី 
ដាដំុះ កៅ ស៊ ូសរបុ ចនំនួ ៤០៣ 
១៩៥ហិកតា ក្នុង នោះ ផ្ទៃ ដី 
ចៀរជរ័ ចនំនួ  ២៩០ ៦០៩ហកិតា 
ស្មើនឹង  ៧២ភាគ រយ។  

យោងតាម របាយការណ ៍របស ់
Research and Markets 
តម្លៃ កៅស៊ ូកៃប នងឹ បន្ត ធ្លាក ់ថ្លៃ 
ចាប់ពី ឆ្នាំនៃះបន្ត  រហូត ដល់ ឆ្នាំ  
២០២១ ។ បៃទៃស ចិន  មន 
តមៃូវការ កៅស៊ូ ចៃើន ជាងគៃ 
បផំតុ នៅលើ សកលលោក ដៃល  
មន រហតូ ដល ់ ៤១ភាគរយ  នៃ 
បរមិណផលតិផល កៅស៊ ូសរបុ  
លើ ពិភពលោក ៕ LA

ទីក្រុងស្រអ៊ូលៈ កៃុមហ៊ុន 
អៃឡចិតៃនូកិ  Samsung  បាន  
កើន បៃក់ ចំណៃញ បៃតិបត្តិការ  
រហតូ ដល ់ ជតិ  ៦០ភាគរយ ក្នងុ 
តៃី មស ទី៣   ខណៈ អាជីវកម្ម 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត   និងបន្ទះ ឈីប 
របស់ ខ្លួន តៃូវ បាន  កើន ឡើង 
ដោយ  ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម របស់ 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក បៃឆំង នឹង 
កៃុមហ៊ុន  Huawei  ដៃល ជា 
 គូ បៃជៃង របស់ ខ្លួន ។

កៃមុហ៊នុ យកៃស ផ្នៃក បច្ចៃក វទិៃយា   
របស់ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  បាន ឱៃយ ដឹង 
ក្នងុ ការ ពៃយាករ បៃក ់ចណំលូ របស ់
ខ្លនួ ថា  ខ្លនួ រពំងឹ ថាបៃក ់ចណំៃញ  
បៃតបិត្តកិារ  ឈាន ដល ់១២,៣ 
ពានព់ាន ់លាន វនុ (១០,៦ ពាន ់ 
លាន ដុលា្លារ) ពី ខៃ កក្កដា ដល់ 
ខៃ កញ្ញា កើន ពី ៧,៨ ពាន់ ពាន់ 
លាន វុន ក្នុង រយៈពៃល ដូច គ្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

ការពៃយាករ  នឹង បង្ហាញ ថា នៃះ 

ជា បៃក់  ចំណៃញ បៃតិបត្តិការ 
ខ្ពស់ បំផុត របស់ កៃុមហ៊ុន បៃចាំ 
តៃមីស នមីយួ ៗ  រយៈពៃល ២ ឆ្នា ំ 
និង ដើរ លឿន ជាង ការ ពៃយាករ 
របស់ អ្នក វិភាគ ។ 

កៃមុហ៊នុ  អៃឡចិ តៃនូកិ  Sam-
sung គឺ សំខាន់ ណាស់ ចំពោះ 
សខុភាព សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់បៃទៃស 
កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង។ វា ជា កៃុមហ៊ុន 
និមិត្តសញ្ញា ជាតិ   និង ជា បុតៃ- 
សម្ពន័្ធ នៃ កៃមុហ៊នុ មៃ  Samsung  
គៃុប ដៃល  រហូត មក ដល់ ពៃល 
នៃះ ជា កៃមុ ហ៊នុ ធ ំជាង គៃ បផំតុ  
គៃប់គៃង ដោយ គៃួសារ ដៃល 
គៃបគ់ៃង អាជវីកម្ម នៅ ក្នងុ បៃទៃស  
ដៃល មន សៃដ្ឋកិច្ច ធំ ជាង គៃ ទី  
១២នៅ លើ ពិភព លោក ។

ចណំលូ សរបុ របស ់កៃមុហ៊នុ 
នៃះ  សមមូល ទៅនឹង ១ភាគ៥ 
នៃ ផលិត ផល ក្នុងសៃុក សរុប 
របស់ បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង។ 

លោក James Kang  អ្នក- 
វភិាគ ជាន ់ខ្ពស ់នៅ កៃមុហ៊នុ  Euro 
monitor  International 

Korea បាន និយយ ថា  ការ- 
ចៃញ លក ់ទរូសព័្ទ ដៃ ទនំើប ចងុ- 
កៃយ បផំតុ របស ់ Samsung  
គឺ  Galaxy Note 20 និង 
Galaxy Z Fold 2 កាល ពី  ខៃ 
សីហា រួម ជាមួយ នឹង ការ លក់ 
ទរូសព័្ទ សៃរថី្មីៗ  ទៀត  បាន នា ំទៅ  
ដល់ ការ លក់ ឈាន មុខ ក្នុង តៃី- 
មស ទី៣ របស់ កៃុមហ៊ុន ។

ទី កៃុង វា៉ាសុីន តោនបាន ហាម   
កៃមុហ៊នុ បរទៃស ក្នងុ ការ ផ្គតផ់្គង់ 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  Huawei ជាមួយ 
បច្ចៃក វទិៃយា មន បៃភព ព ីអាមៃរកិ  
ដៃល ចូល ជាធរមន កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ១៥  ខៃ កញ្ញា បាន កាត់ ផ្តាច់ 
នូវ  ការ ផ្គត់ផ្គង់ ដ៏សំខាន់ នៃ ឧប-
ករណ៍ ពាក់កណា្តាល ចម្លង  និង 
កម្មវធិ ីដៃល តៃវូ ការ ចំាបាច ់សមៃប ់ 
ផ្គុំ ទូរស័ព្ទ ទំនើប និងឧបករណ៍ 
5Gក៏ ជា ផ្នៃក ជំរុញ កំណើន ដៃរ។ 

លោក Kang Min-soo អ្នក- 
វិភាគ នៅ កៃុមហ៊ុន សៃវ ជៃវ 
Counterpoint Research 
បាន និយយ ថា  ការដាក់ ទណ្ឌកម្ម  

បៃឆំង នឹង កៃុមហ៊ុន  Huawei 
កំពុង កា្លាយ ជា «កតា្តាចមៃបង »ប៉ះ-
ពាល ់ដល ់ ទផីៃសារ ទរូសព័្ទ សា្មាតហ្វនូ  
ជាសកល។ 

លោកបន្ថៃម៖« សមៃប ់ Sam-
sung  វា នងឹ កា្លាយ ជា ឱកាស ល្អ 
ដើមៃបី បង្កើន ចំណៃក ទីផៃសារ ក្នុង 
តំបន់ អឺរ៉ុប ដៃល ខ្លួន បាន បៃកួត- 
បៃជៃង តម្លៃ ជា ចៃើន ជាមយួ  ផលតិ-  
ផល  របស់ Huawei»។ 

អាជវីកម្ម មៃម៉រូ ី របស ់កៃមុហ៊នុ  
ក៏ ទទួល បាន អត្ថ បៃយោជន៍ ពី 
ជម្លាះ  បនា្ទាប ់ព ីកៃមុហ៊នុ  Hua-
wei បៃញាប ់បៃញាល ់ធ្វើ សន្នធិ ិ
ឧបករណ៍ ពាក់ កណា្តាល ចម្លង  
ផលតិ ដោយ កៃមុហ៊នុ  Samsung  
មុន ពៃល ការរតឹ តៃបតិ របស ់សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក បាន ចាប់ ផ្តើម ។

 អ្នកវភិាគថា៖«កៃមុហ៊នុ  Hua-
wei បាន ធ្វើ សន្និធិ ផលិតផល 
បន្ថៃម ដៃល មន តម្លៃ ស្មើ រយៈពៃល  
៦ ខៃ នៃ បញ្ជ ីសារ ពើភណ្ឌ មនុ បមៃ ម   
របស ់ អាមៃរកិ ចលូ ជា ធរមនថ្ងៃ 
ទី ១៥  ខៃ កញ្ញា»៕ AFP/RR

ធូ វីរ:

ភ្នពំ្រញ :  កៃមុហ៊នុ ធនារ៉ាបរ់ង 
អាយុជីវិត Dai-ichi Life In-
surance (Cambodia) PLC  
បាន ចុះ អនុសៃសរណ ៈយោគយល់ 
គ្នា ( MoU) ជាមួយ កៃុមហ៊ុន 
ផ្តល់ សៃវា ទរូសព័្ទ Viettel Cam-
bodia (Metfone) និង 
កៃមុហ៊នុ E-Money Payment 
Solutions ដើមៃបី សហការគ្នា 
លើក  កម្ពស ់  បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌- 
មន វទិៃយា នងិ បច្ចៃកវទិៃយា ឌជីថីល 
ក្នុង វិស័យ ធនារ៉ាប់រង អាយុជីវិត 
នៅ កម្ពុជា ។ 

Metfone ដៃលជា កៃុមហ៊ុន 
ផ្តល់ សៃវា ទូរស័ព្ទ គៃប់ គៃង ដោយ 
រដ្ឋ វៀតណាម និង កៃុម ហ៊ុន  E-
Money ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ផ្តល់ 
សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ តាម ទូរ ស័ ព្ទសា្មា ត- 
ហ្វូ ន នឹង សហការ គំទៃ កៃុមហ៊ុន 
Dai-ichi Life ជា ធនារ៉ាប់រង 
អាយុជីវិត តាមរយៈ បៃព័ន្ធ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ព័ត៌មនវិទៃយា (ICT) និង 
បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជីថល ដើមៃបី  ផ្តល់ 
សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និង ផលិត- 
ផល ធនារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា ។ 

 លោក Allen Thai អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន ធនារ៉ាប់រង អាយុជីវិត 

Dai-ichi Life Insurance 
ដៃលជា កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ 
របស់ កៃុមហ៊ុន Dai-ichi Life 
Holdings Inc ចុះបញ្ជី នៅ 
ផៃសារភាគហ៊ុន តូ កៃយូ បាន ថ្លៃង ក្នុង 
ពធិ ី ចុះ អនសុៃសរណ ៈកាលព ីថ្ងៃ ពធុ 
ថា MoU នឹង ជួយ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន 
ទាំង ៣ នៃះ សហការគ្នា យ៉ាង 
ជតិស្នទិ្ធ ដើមៃបី ផ្តល ់អត្ថបៃយោជន ៍
ឱៃយ អតិថិជន ទាំងអស់ នៅ កម្ពុជា 
ខណៈ សៃវាកម្ម ធនារ៉ាប់រង 
អាយុជីវិត កំពុងមន ការរីក លូត- 
លាស់ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  នៅក្នុង 
បៃទៃស នៃះ ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« នៃះ គឺជា 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ជា ដៃគូ ដ៏ 
ពិសៃស ១ដៃល ធ្វើឱៃយ កៃុមហ៊ុន  
ខ្ញុំ អាច ផ្តល់ សៃវា ធនារ៉ាប់រង 
អាយ ុជវីតិ ដៃលមន តម្លៃ សមរមៃយ 
និង មន ភាព បៃកួតបៃជៃង ក្នុង 
ការ ទូទាត់ សាច់បៃក់ សមៃប់ 
បៃជាជន កម្ពុជា យ៉ាង ទូលំទូ- 
លាយ  លើ បៃពន័្ធ បច្ចៃក វទិៃយា របស ់
កៃុមហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន និង អីុម៉ា នី » ។ 

 លោក  Phung Van Cuong 
អគ្គនាយកនៃ កៃុមហ៊ុន Met-
fone បាន ឱៃយ ដឹងថា កៃុមហ៊ុន 
Metfone នឹង ផ្គត់ផ្គង់ សៃវាកម្ម 
បៃមូល បុព្វលាភ ធនារ៉ាប់រង 
ដៃល អតិថិជន បង់ ជូន កៃុមហ៊ុន 

Dai-ichi Life តាមរយៈ បៃព័ន្ធ 
ទូទាត់ ឆប់រហ័ស E-Money ឬ 
តាម គណនី ទូរស័ព្ទ ចល័ត ។ 
កៃុមហ៊ុន  ធនារ៉ាប់រង នៃះ ក៏ នឹង 
អាចធ្វើ ការទទូាត ់សាចប់ៃក ់ទៅ 
ឱៃយ អតិថិជន និង ផៃសាយ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម នូវ សៃវា ធនារ៉ាប់រង នៅលើ 
កម្មវធិ ីE-Money នងិ កម្មវធិ ីMy 
Metfone ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖« ខ្ញុំ ជឿថា 
MoU នៃះ នឹង ផ្តល់នូវ ដំណះ- 
សៃយ ដៃលមន សៃវាកម្ម រហ័ស 
ទាន់ ចិត្ត សនៃសំសំចៃ ពៃលវៃលា 
ហើយ អតិថិជន កាន់ តៃមន ភាព 
ងយសៃួល ក្នុងការ ទទួលបាន 

សៃវា ធនារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ពី  
កៃុម ហ៊ុន នៃះ » ។ 

 លោក មុី វា៉ាន់ អគ្គនាយក នៃ 
នាយកដា្ឋាន ឧសៃសាហកម្ម ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ថ្លៃង ក្នុង កម្មវិធី 
សម្ពោធ សាខា របស់ កៃុមហ៊ុន 
ធនារ៉ាប់រង AIA កាលពី ថ្ងៃ ពុធ 
ថា វសិយ័ ធនារ៉ាបរ់ង នៅ កម្ពជុា 
កំពុង កា្លាយជា សសរស្តម្ភ មួយ 
ទៀត នៃ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង 
ធនាគរ ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖ « ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
មិនបាន ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ ដ ល់ 
វិស័យ ធនារ៉ាប់រង នៅ កម្ពុជា 

នោះទៃ ។ រដា្ឋាភិបាល នឹង បន្ត 
ជំរុញ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន អន្តរជាតិ បន្ត 
វិនិយោគ លើ វិស័យនៃះ បន្ថៃម 
ទៀត ដើមៃបី បង្កើត ឱកាស ការងរ 
ជូន បៃជាជន កម្ពុជា » ។ 

 យោងតាម ទនិ្ននយ័ ព ីសមគម 
ធនារ៉ាប់រង កម្ពុជា វិស័យ ធនា- 
រ៉ាប់រង នៅ កម្ពុជា ទទួលបាន 
បុព្វលាភ បៃមណ ១៣៣,៥ 
លាន ដុលា្លារ កើនឡើង ជាង 
១២,១ភាគរយ ក្នុង ឆមស ទី១ 
ឆ្នាំ២០២០ ធៀប នឹង រយៈពៃល 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន មន ចំនួន 
១១៩,១ លាន ដុលា្លារ ។ 

 បើតាម លោក មុ ីវា៉ាន ់បច្ចបុៃបន្ន 
កម្ពុជាមនកៃុមហ៊ុន ធនា- 
រ៉ាប់រង  ដៃល កំពុង បៃតិបត្តិការ 
ចំនួន ៣៨កៃុ មហ៊ុន  ក្នុងនោះ 
មន  កៃមុហ៊នុ ធនារ៉ាបរ់ង ទទូៅ 
ចំនួន១៨ កៃុមហ៊ុន ធនារ៉ាប់- 
រង អាយុជីវិត១៤ កៃុមហ៊ុន 
ធនារ៉ាប់រង ខា្នាតតូច ចំនួន៦ ។ 
ចំណៃក បុព្វលាភ ធនារ៉ាប់រង 
ដុល សរុប មន ចំនួន ២៥២ 
លាន ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នា ំ២០១៩ 
កើន ៣០ ភាគរយ បើ ធៀប - 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ខណៈ ការ- 
ទូទាត់ សំណង ជូន អតិ ថិជន 
បៃមណ ៣៦លាន ដុលា្លារ 
កាលពី ឆ្នាំមុន៕

ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម  ផលិតផល ចុងក្រយ បំផុត របស់ SAMSUNG ។ AFP

SAMSUNG កើន បេក់ ចំណេញ ជិត ៦០%  បនា្ទាប់ពី Huaweiរងទណ្ឌកម្ម

កេមុហុ៊ន Dai-iChi ចាប់ដេជាមួយ Metfone  
ក្នងុ ការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងឌីជីថលដល់អតិថិជន

ពិធីចុះMoU រវាង Dai-ichi និង  Metfone កាលពីថ្ង្រពុធ។ រូបថត សហ ការី



អ្វីទៅជាអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម?

យោងតាមអង្គការសម្រាប់ការ-
អភិវឌ្រាឍ និងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ
ស្រាដ្ឋកចិ្ច(OrganizationforEco-
nomicCo-operationandDe-
velopment-OECD)អភិបាលកិច្ច
សាជីវកម្មសំដៅលើយន្តការនិង
ដំណើរការដឹកនាំនិងគ្រាប់គ្រាងរបស់
ក្រាុមហ៊ុន/សា្ថាប័ន។អភិបាលកិច្ច
សាជីវកម្មផ្តោតលើការប្រាងច្រាកសិទ្ធិ
និង ការទទួលខុសត្រាូវរបស់អ្នក-
ចូលរួមដទ្រាទៀតនៅក្នុងក្រាុមហ៊ុន/-
សា្ថាប័ន(ដូចជាសិទ្ធិនិងការទទួល-
ខុសត្រាូវរបស់ក្រាុមប្រាឹក្រាសាភិបាល
គណៈគ្រាប់គ្រាងភាគហ៊ុនិកនិងភាគី
ពាក់ព័ន្ធដទ្រាទៀត)និងការបញ្ញត្តិ
វិធាននិងនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើការ-
សម្រាចចិត្ត។
គោលបំណងន្រាអភិបាលកិច្ច

សាជីវកម្ម គឺដើម្រាបីជួយសម្រាួលដល់
ប្រាសទិ្ធភាពសហគ្រានិភាពការប្រាងុ-
ប្រាយ័ត្នក្នុងការគ្រាប់គ្រាងក្រាុមហ៊ុន/
សា្ថាប័ននិងធានាឱ្រាយបាននូវភាព-
ជោគជ័យរយៈព្រាលវ្រាងរបស់ក្រាុម-
ហ៊ុនប្រាកបដោយតម្លាភាពនិង
គណន្រាយ្រាយភាព។

សា រៈសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ច
សាជីវកម្មល្អ
ការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

ល្អផ្តលន់វូអត្ថប្រាយោជន៍ជាច្រាើននងិ
ជួយពង្រាឹងបរិយាកាសវិនិយោគដល់
ក្រាុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនដូចជា៖ 

  រក្រាសាទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន
និងជាឱកាសរបស់ក្រាុមហ៊ុន
ក្នុងការបង្កើនដើមទុនប្រាកប-
ដោយប្រាសិទ្ធភាព។

  ផ្តល់ឱ្រាយក្រាុមហ៊ុននូវភាពជោគ-
ជ័យរយៈព្រាលវ្រាងនិងកំណើន
ស្រាដ្ឋកិច្ច។

  មនផលវិជ្ជមនទៅលើតម្ល្រា
ភាគហ៊ុនរបស់ក្រាុមហ៊ុនហើយ
វិនិយោគិនមនទំនុកចិត្តបន្ថ្រាម
ទៀតចំពោះក្រាុមហ៊ុននៅក្នុង
ទីផ្រាសារ។

  ជួយជំរុញក្រារ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រាុម-
ហ៊ុនឱ្រាយប្រាសើរឡើង។

  ធានាបានថា គណៈគ្រាប់គ្រាង
របស់ក្រាុមហ៊ុនជាបុគ្គលដ្រាល
យកចតិ្តទកុដាក់លើផលប្រាយោ-
ជន៍របស់វិនិយោគិន។

  ផ្តល់ការណ្រានាំពាក់ព័ន្ធនឹង
គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រារបស់ក្រាុម
ហ៊ុនដល់ភាគហ៊ុនិកនិងគណៈ-
គ្រាប់គ្រាង។

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសមៃប់

កៃុមហ៊ុនបោះផៃសាយលក់មូលបតៃ
ជាសាធារណៈនៅកម្ពុជា
បច្ចុប្រាបន្នន្រាះនៅក្នុងផ្រាសារមូលបត្រា

កម្ពុជាមនក្រាុមហ៊ុនបោះផ្រាសាយលក់
មូលបត្រាជាសាធារណៈ(ក្រាុមហ៊ុន
បោះផ្រាសាយ)ចំនួន១៣(ដ្រាល
ក្នុងនោះមនចំនួន៧ក្រាុមហ៊ុន
បោះផ្រាសាយលក់មលូបត្រាកម្មសទិ្ធិនងិ
ចំនួន៦ក្រាុមហ៊ុនទៀតបោះផ្រាសាយ
លក់មូលបត្រាបំណុល)។ដើម្រាបីធានា
ការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ
សម្រាប់ក្រាុមហ៊ុនបោះផ្រាសាយតាម

រយៈការបង្កើតយន្តការដើម្រាបីការពារ
សទិ្ធិរបស់ភាគហ៊ុនកិការរៀបចំរចនា-
សម្ពន័្ធនងិការបង្កើតប្រាពន័្ធត្រាតួពនិតិ្រាយ
និងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យគណៈ-
កម្មការមូលបត្រាកម្ពុជា(គ.ម.ក.)
បានអនុម័តដាក់ឱ្រាយប្រាើប្រាស់នូវ
ប្រាកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
សម្រាប់ក្រាុមហ៊ុនបោះផ្រាសាយលក់
មលូបត្រាជាសាធារណៈហើយប្រាកាស
ន្រាះបានកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌន្រាអភិ-
បាលកិច្ចសាជីវកម្មដូចខាងក្រាម៖
១.សទិ្ធិនងិការអនវុត្តបៃកបដោយ

សមធម៌ចំពោះភាគហ៊ុនិកទាំងអស់៖
ភាគហ៊ុនិកគឺជាម្ចាស់ក្រាុមហ៊ុន។
ភាគហ៊ុនកិមនសទិ្ធិជាមលូដា្ឋានមយួ
ចំនួនដូចជាការជ្រាើសរើសសមជិក
ក្រាុមប្រាឹក្រាសាភិបាលការក្រាប្រាលក្ខន្តិកៈ
របស់ក្រាមុហ៊នុឬការអនមុត័លើប្រាត-ិ
បត្តិការសខំាន់ៗ ។ដចូន្រាះភាគហ៊ុនកិ
ចាំបាច់ត្រាូវទទួលបានការអនុវត្តសិទ្ធិ
ប្រាកបដោយសមធម៌ទោះជាក្នុង
មធ្រាយោបាយណាក៏ដោយ។

២.កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល៖ក្រាុម-
ប្រាឹក្រាសាភិបាលត្រាូវបានជ្រាើសរើស
ដោយភាគហ៊ុនិកនៅក្នុងកិច្ចប្រាជុំ
មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកដូច្ន្រាះក្រាុម
ប្រាឹក្រាសាភិបាលត្រាូវគិតគូរដល់ផល
ប្រាយោជន៍របស់ក្រាុមហ៊ុននិងភាគ-
ហ៊ុនិកជាធំ។ជាមួយគ្នាន្រាះដ្រារ
ក្រាុមប្រាឹក្រាសាភិបាលដ្រាលល្អគឺអាច
ជួយពង្រាីកចក្ខុវិស័យរបស់ក្រាុមហ៊ុន
ដើម្រាបីជយួឱ្រាយក្រាមុហ៊នុសម្រាចគោល-
បំណងនិងគោលដៅរយៈព្រាលវ្រាង។

៣.ការគៃប់គៃងហានិភ័យ៖ការ-
រៀបចំផ្រានការឬគោលនយោបាយ
គ្រាប់គ្រាងហានិភ័យអាចជួយឱ្រាយ
ក្រាុមហ៊ុនកាត់បន្ថយនូវការគំរាម-
កំហ្រាងនិងផលប៉ះពាល់ដ្រាលអាច
កើតមនលើក្រាុមហ៊ុន។លើសពី
ន្រាះទៅទៀតផ្រានការឬគោលនយោ-

បាយគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យអាចជួយឱ្រាយ
ក្រាុមហ៊ុនសម្រាចគោលដៅដោយ
មនភាពប្រាកដប្រាជា។

៤.បៃព័ន្ធតៃួតពិនិតៃយផ្ទៃក្នុងនិង
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖ក្រាុមប្រាឹក្រាសាភិបាល
គរួបង្កើតប្រាពន័្ធត្រាតួពនិតិ្រាយផ្ទ្រាក្នងុនងិ
សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងដើម្រាបីពិនិត្រាយលើភាព-
ត្រាឹមត្រាូវន្រាប្រាតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង
ប្រាតិបត្តិការមិនម្រានហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូច-
ជាធានាថាក្រាុមហ៊ុនដំណើរការបាន
ត្រាឹមត្រាូវដើម្រាបីសម្រាចឱ្រាយបាននូវ
គោលដៅរួមរបស់ក្រាុមហ៊ុន។

៥.ការបង្ហាញព័ត៌មាននិងតមា្លា-
ភាព៖ការបង្ហាញព័ត៌មនជួយក្រាុម-
ហ៊ុនកសាងនិងរក្រាសាទំនាក់ទំនង
រឹងមំនិងបើកចំហជាមួយមជ្រាឈដា្ឋាន
អ្នកវិនិយោគ។សម្រាប់ក្រាុមហ៊ុន
បោះផ្រាសាយការបង្ហាញព័ត៌មនគឺជា
លក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយច្រាបាប់ដ្រាល
តម្រាូវឱ្រាយក្រាុមហ៊ុនបំព្រាញកាតព្វកិច្ច
ក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុនិង
មិនម្រានហិរញ្ញវត្ថុដល់វិនិយោគិន៕

ប្រធានបទទី៥៖ហ្រតុអ្វីបានជាអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មមានសារៈសំខាន់?

រៀបរៀងដោយ៖គណៈកម្មការមូល-   
បតៃកម្ពជុានាយកដ្ឋានគៃប់គៃង
ការបោះផៃសាយលក់មូលបតៃ
អុីមៃល៖issuance@secc.gov.kh  
 ទូរស័ព្ទ៖023 885 611

ថ្ង្រាសុក្រាទី៩ែខតុលាឆ្នា២ំ០២០//www.pOstkhmEr.OCm

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

កិច្ចបៃជុំពិគៃះយោបល់ជាសាធារណៈស្តីពីកៃុមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មកាលពីថ្ងៃទី១៤ខៃកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០។

ឯកឧត្តមស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនៃគ.ម.ក.ក្នុងពិធីបើកកិច្ចបៃជុំពិគៃះយោបល់ជា
សាធារណៈស្តពីីកៃមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មកាលពីថ្ងៃទី១៤ខៃកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០។



WORLD

www.postkhmer.com

លោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរេសថ្លេងនៅក្នងុកិច្ចបេជំុនាពេលកន្លងទ ។AFP

បេជាជនមើលទូរទសេសន៍ដេលរយការណ៍ពីការបាញ់មីសីុលចេញពីនាវាមុជទឹក។AFP

លោកបេធានាធិបតីអេម៉ានុយអេលម៉ាកេងុដេលពាក់ម៉ាស់ការពារជំងឺកូវីដ១៩ស្តាប់អ្នកស្មគ័េចិត្តថេទំាមនុសេសចាស់និងកុមរនៅកេងុបា៉ារីស។AFP

ប្រមុខ UN អំពា វនាវឱ្រយមានស្រចក្តី រាយការណ៍ អំពី សុខភាព សកល ...

ក្រសួងបង្រ បួបង្រមួៈ កូរ៉្រខាង  ជើង អាច
បង្ហាញអាវុធ ថ្មី  ក្នងុ  អំឡុង ព្រល ព្រយុហត្រ យោ ធា

តពីទំព័រ១...ធិការអង្គការ
សហប្រជាជាតិ បានថ្ល្រងនៅ
ក្នុងសារវីដ្រអូមួយថា៖«យើង
ទាងំអស់គ្នាត្រវូត្រចាប់អារម្មណ៍
ម្ររៀនវិបត្តិដ៏លំបាកន្រះ»។
លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គុយតឺ-

រ្រសបានបន្ថ្រមថា៖«ម្ររៀន១
ក្នុងចំណោមម្ររៀនទាំងនោះ
គឺថាវាបានស្ថិតនៅក្រមការ-
វិនិយោគផ្ន្រកសុខាភិបាល
អាចធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ច»។
ស្រចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹត្តិ-

ការណ៍សុខភាពសកល គឺជា
គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍មួយក្នុង
ចំណោមគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍
ចីរភាពរបស់UN សម្រប់ឆ្នាំ
២០៣០ខាងមុខ។
ប៉ុន្ត្រលោកហ្គុយតឺរ្រសបាន

ថ្ល្រងថា ការឆ្លងរាលដាល
ដ្រលបានសម្លាប់មនុស្រសជាង
១លាននាក់នៅទូទំាងពិភព-
លោកត្រូវបានគ្រមើលឃើញ
ថា ការសង្គ្រះបនា្ទាន់កាន់ត្រ
ខា្លាំងឡើងគឺជាតម្រូវការចាំ-
បាច់បំផុត។

«យើងមិនអាចរង់ចាំ១០ឆ្នាំ
តទៅទៀតទ្រយើងត្រូវការ
ស្រចក្តីរាយការណ៍៍អំពីសុខ-
ភាពសកលជាចាំបាច់»។
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយ

ដ្រលបានផ្តល់អនុសាសន៍ជា-
ច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិ
បានថ្ល្រងថា មនុស្រសគ្រប់ៗ គ្នា
និងគ្រប់សហគមន៍ទំាងអស់
គួរទទួលបានការសង្គ្រះមួយន្រះ។
«ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ដ្រលពួកគ្រត្រូវការហិរញ្ញ-
ប្របទានជាចាំបាច់ដោយគ្មាន-

ការលំបាកសម្រប់ពួកគ្រ»។
របាយការណ៍នោះ បាន

បន្ថ្រមថាការថ្រទាំសខុភាពគរួ
ត្រូវបានផ្តល់ឱ្រយទោះបីជាការ-
ចំណាយច្រើនកើតឡើងក្តី។
អង្គការសហប្រជាជាតិបាន

ថ្ល្រងថា៖«បញ្ហាន្រះ កំពុងបង្ក
ឧបសគ្គនៅក្នងុការធ្វើឱ្រយស្រដ្ឋ-
កិច្ចបានល្អប្រសើរឡើងវិញ
ប៉ុន្ត្រការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩
មនប្រសិទ្ធភាពពិតជាផ្តល់-
ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់
ស្រដ្ឋកិច្ច»៕Xinhua/SK

កេងុសេអ៊លូៈក្រសងួបង្របួ-
បង្រួម បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍ថាប្រទ្រសកូរ៉្រ-
ខាងជើងអាចបង្ហាញអាវុធ
យុទ្ធសាស្ត្រដ្រលទើបផលិត
បានថ្មីៗដូចជាមីសុីលបាលី-
ស្ទិកឆ្លងទ្វីប(ICBM)នៅក្នុង
ព្រយុហយត្រយោធា នៅក្នុង
សបា្តាហ៍ន្រះជាកចិ្ចខតិខំប្រងឹ-
ប្រងមួយដើម្របីពង្រឹងសាមគ្គី
ផ្ទ្រក្នុង ស្របព្រលមនការ-
លំបាកផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច។
ក្រសួងនោះបាននិយយ

ក្នុងរបាយការណ៍មួយទៅកាន់
ក្រុមសវនកម្មសភាថាអាវុធថ្មី
ដទ្រទៀតដ្រលប្រទ្រសកូរ៉្រ-
ខាងជើងអាចបង្ហាញនោះមន
យនដឹកមីសុីល និងមីសុីល
បាលីស្ទិកបាញ់ច្រញពីនាវា
មុជទឹក(SLBM)។
ព្រយុហយត្រនោះ ត្រូវបាន

រំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងនៅ
ថ្ង្រសៅរ៍ដើម្របីប្ររព្ធខួបលើក-
ទី៧៥របស់គណបក្រសពលករ

ដ្រលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាច។
ក្រសួង បាននិយយថា៖

«ប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងត្រវូបាន
រំពឹងទុកថានឹងធ្វើព្រយុហយត្រ
យោធាទ្រង់ទ្រយធំ និងព្រឹតិ្ត-
ការណ៍ផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀតដើម្របី
ប្ររព្ធខួបលើកទី៧៥ន្រការ-
បង្កើតគណបក្រសពលករនៅ
ក្នុងសបា្តាហ៍ន្រះ ដ្រលជាកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងមួយ ដើម្របី
ពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងអ្នក-
សំខាន់ៗដ្រលនៅពីក្រយ
គណបក្រសន្រះ»។
ក្រសួងដដ្រលបានបន្ថ្រម

ទៀតថា៖«មនលទ្ធភាពមួយ
ដ្រលប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងនងឹ
បង្ហាញអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី
ដូចជាមីសុីលបាលីស្ទិកអន្តរ-
ទ្វីប ឬមីសុីលបា៉ាលីស្ទិកបាញ់
ច្រញពីនាវាមុជទឹក ដើម្របី
ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍
នៅព្រលវ្រលាមយួដ្រលសមទិ្ធ-
ផលស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុង
ធា្លាក់ចុះ»៕Yonhap/PSA

កេងុបា៉ារសីៈប្រធានាធបិតីបារាងំលោក
អ្រម៉ានុយអ្រលម៉ាក្រុងកំពុងពិចារណា
អំពីដាក់ការរឹតត្របតិបន្ថ្រមទៀតដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូ-
ណាខណៈដ្រលប្រទ្រសន្រះបានកត់ត្រ
ការឆ្លងថ្មីជតិ១៩០០០នាក់កាលពីថ្ង្រពធុ
ជាការកើនឡើងខ្ពស់គ្រប់ព្រលសម្រប់
ករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ង្រនៅក្នងុប្រទ្រសបារាងំ
បច្ចុប្របន្ន។
លោកប្រធានាធបិតីបារាងំលោកអ្រម៉ា-

នុយអ្រល ម៉ាក្រុងបានថ្ល្រងនៅក្នុងបទ-
សម្ភាសតាមទូរទស្រសន៍១ថា៖«ការឆ្លង-
រាលដាលបានបន្តកើនឡើងហើយវីរុស
ន្រះ បានបន្តរាតត្របាតយ៉ាងឆប់រហ័ស
អស់រយៈព្រលប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍មកន្រះ»។
លោកម៉ាក្រងុបានបន្ថ្រមថា៖«នៅតាម

កន្ល្រងមយួចនំនួដ្រលវរីសុកពំងុរាតត្របាត

យ៉ាងឆប់រហ័សជាពិស្រសនៅក្នុង
ចំណោមមនុស្រសចាស់ជរានិងជាទីដ្រល
យើងបានមើលឃើញថាមនគ្រជាច្រើន
បន្ថ្រមទៀតត្រវូការជាបនា្ទាន់សម្រប់ដាក់
អ្នកជងំឺកូវដី១៩យើងត្រវូត្របន្តដាក់ការ-
រឹតត្របិតបន្ថ្រមទៀតដូចដ្រលយើងបានធ្វើ
នៅក្នុងតំបន់ប៊ូឈីស-ឌូ-រ៉ូន(Bouches-
du-Rhone)នងិទីក្រងុបា៉ារសីនងិនៅក្នងុ
តំបន់ជាយក្រុងមួយចំនួនទៀតផង»។
លោកម៉ាក្រុងបានថ្ល្រងថា៖«យើងត្រូវ

ត្រទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។
យើងត្រូវត្រយកចិត្តទុកដាក់ដល់មនុស្រស
ចាស់ជរា ហើយក្រុមបុគ្គលិករបស់យើង
ដ្រលបានស្ថិតនៅក្រមសម្ពាធយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរ»ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានបន្ថ្រម

ថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលគឺលោកអូលីវៀរ

វីរា៉ាន់នឹងបង្ហាញអំពីការចាត់វិធានការថ្មី
កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍កន្លងទៅ។
នៅដើមសបា្តាហ៍ន្រះក្រុងបា៉ារីសនិង

សង្កាត់មួយចំនួននៅជុំវិញក្រុងន្រះត្រូវ
ប្រកាសឱ្រយដឹងពីវធិានការបន្ថ្រមទៀតក្នងុ
នោះរួមមនការបិទបារ៍ កីឡាហ្រលទឹក
និងគ្រឹះសា្ថានហាត់ប្រណជាច្រើនទៀត។
កន្ល្រងកម្រសាន្តមយួចនំនួមនដចូជាសៀក
ក្លបិរាំនងិការតាងំពិពរ័ណព៍ាណជិ្ជកម្មត្រវូ
បានហាមប្រមជាដាច់ខាត។
ភោជនីយដា្ឋានរោងកុន និងសារមន្ទីរ

អាចនងឹនៅត្របើកឱ្រយបម្រើស្រវាកម្មដ្រល
កន្ល្រងទាងំអស់ន្រះត្រវូអនុលោមទៅតាម
គោលការណ៍ណ្រនាំសុខាភិបាលឱ្រយបាន
ត្រមឹត្រវូដោយការកាត់បន្ថយចនំនួមនសុ្រស
ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈពី៥ពាន់-
នាក់មកត្រឹម១ពាន់នាក់៕Xinhua/SK

លោក មា៉ាក្រងុ  កំពុង ពិចារណា ដាក់ កា  រ រឹតត្របិត ប្រឆំាង វ ីរុស- 
កូរូ៉ណា បន្ថ្រមទៀត  ខណៈ ដ្រល ករណី ឆ្ ង កើនឡើង ខ្ពស់ 
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អីុរ៉ង់ ព្រមានក្រុមភ្ររវករនៅជិត
ព្រំដ្រនន្រតំបន់ ការ៉ាបាក់ហ៍

ក្រុង ត្រអ្ររ៉ង់ៈ  បៃទៃស អុីរ៉ង់ 
បាន ពៃមាន កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  
ខ្លួន នឹង មិន អត់ឱន ឱៃយ «កៃុម - 
ភៃរវករ »  នៅ ជិត ពៃំ ដៃន របស់-
ខ្លួន  ជា មួយ បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ-
ហៃសង់  កៃយ ពី បៃទៃស បារាំង 
នងិ រសុៃស៊ ី បាន ពៃមាន ជុ ំវញិ ការ- 
ដាក ់ពងៃយ កៃមុ សកម្ម បៃយទុ្ធ 
សុី រី  នៅ ក្ន៊ង ជម្លោះ តំបន់ ការា៉ា - 
បាក់ហ៍ នោះ។ 

បៃធា នា ធិប តី អុីរ៉ង់ លោក-
ហាសៃសាន  រូហានី បាន ថ្លៃងហើ យ 
តៃូវ បាន គៃ ដក សៃង់ សម្តី បាន 
ចៃញ ផៃសាយ តាម ទូរ ទសៃសន៍ រដ្ឋ 
ថា ៖« វា មិន អាច ទទួល យក-
បាន ជា ដាច់ ខាត  សមៃប់ 
ពួកយើង  ដៃល មនុសៃស មួយ-
ចំនួន ចង់ បញ្ជូន កៃុម ភៃរវករ  
ចៃញ ព ីបៃទៃស សុ ីរ ីនងិ ព ីកន្លៃង 
ផៃសៃង ទៀត  ទៅ តបំន ់ជម្លោះ  នៅ 
ជិត ពៃំ ដៃន របស់ យើង » ។ 

 ពៃំ ដៃន អុី រ៉ង់ ជាប់ ជា មួយ 
តបំន ់របស ់អាស៊ៃ បៃ ហៃសង ់ បាន 

គៃប ់គៃង ដោយ បៃទៃស អាមៃន ី 
នៅ ជតិ តបំន ់ជម្លោះ ណា ហ្គរូ ណ ូ
និង ការា៉ា បាក់ហ៍  ដៃល តៃូវ បាន 
គៃ មើល ឃើញ ថា  កពំងុ បៃយទុ្ធ 
គ្នា យ៉ាង ខា្លោំង កា្លោ នៅ ឡើយ ។ 

បៃទៃស អាមៃនី  និង អាស៊ៃ-
បៃហៃសង់  បាន ជាប់ គំង អស់ ជា - 
ចៃើន ទសវតៃសរ៍  នៅ ក្ន៊ង ជម្លោះ 
មយួ ជុ ំវញិ តបំន ់ណា ហ្គរូ ណ ូនងិ 
ការា៉ា បាកហ់ ៍ ដៃល ជា តបំន ់កៃមុ 
កុល សម្ព័ន្ធ អាមៃនី   ដៃល បាន 
បំបៃក ខ្លួន ចៃញ ពី ទី កៃុង បាគូ  
នៅ ក្នង៊ សមយ័ សង្គៃម ទសវតៃសរ ៍ 
ឆ្នា ំ១៩៩០  ដៃល បាន ផ្តាច ់ជវីតិ 
មនុសៃស  បៃហៃល ៣មុឺន នាក់ ។ 

 ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង ខា្លោំង កា្លោ  
បាន ផ្ទ៊ះ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៧ 
ខៃ កញ្ញា  នៅ ក្ន៊ង ជម្លោះ មួយ   
ក្ន៊ង ចំណោម ជម្លោះ បៃយុទ្ធ គ្នា 
យ៉ាង ខា្លោងំ កា្លោ បផំតុ  ដៃល ពកួគៃ 
បាន ផ្តាច់ ខ្លួន ចៃញ ពី  ការ ដួល-
រលំ របស់ អតី តសហ ភាព - 
សូវៀត នោះ ៕ AFP/SK

សុខ វ្រងឈាង

ក្រុង តូក្រយូៈ   រដ្ឋមន្តៃ ីការ-
បរទៃស សហរដ្ឋអាមៃរិក លោក 
Mike Pompeo  បាន អំពាវ នាវ 
ដល់ សម្ពន័្ធ មិត្ត អាសីុ សំខាន់ៗ  
ឱៃយ រួបរួមគ្នា បៃឆំង នឹង សកម្ម-
ភាព«កៃងបៃវ័ញ្ច  ពុករលួយ  និង 
បង្ខតិបង្ខ»ំរបស់ បៃទៃស ចិន នៅ 
ក្នង៊ តំបន់ សមុទៃ ចិន ខាងតៃបូង 
សមុទៃ ចិនខាងកើត ទន្លៃមៃគង្គ 
ជួរ ភ្នហិំមាល័យ  និង ចៃកសមុទៃ 
តៃវា៉ាន់  ខណ:  ពៃល  លោក ចូលរួម 
កិច្ច បៃជំុ នៅ ទីកៃងុតូកៃយូ  កាល ពី 
ថ្ងៃអង្គារ។

លោក Pompeo  បាន ថ្លៃង 
បៃបនៃះ  នៅ ក្នង៊ កិច្ចពិភាកៃសា 
ជាមួយ ភាគីជបុ៉ន  ឥណា្ឌា  និង 
អូស្តាៃលី  ដៃល រួម ជាមួយ នឹង 
អាមៃរិក  គឺ ជា សមាជិក ទំាង៤ 
នៃ វៃទិកា យុទ្ធសាស្តៃ «កិច្ចសន្ទ- 
នា សន្តសុិខ ចតុភាគី» ឬហៅ 
កាត់ថា Quad។ 

លោកបាន វាយ បៃហារ ចិន នៅ 
ក្នង៊ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ៍ បើក របស់ 
លោក ថា៖ «កាល ពីយើង ជួបគ្នា 
ដូច ពៃលនៃះ  ពី ឆ្នាមុំន  បរិយ- 
កាស ពិភពលោក  គឺ ខុសគ្នា 
ខា្លោងំណាស់ ពី ពៃល បច្ចប៊ៃបន្ន។ 
យើង មិនអាច នឹកសា្មាន ថា  មាន 
រោគ រាតតៃបាត ចៃញពី Wuhan 
នោះទៃ។ វិបត្តនិោះ កាន់ តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ  

ដោយសារ ការ បិទបំាង របស់ 
បកៃសកុម្មយ៊ នីស្តចិន។ ធម្មជាតិ នៃ 
របបផ្ដាច់ការ នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ឃំុឃំាង  និង បំបិទមាត់ បៃជា- 
ជន ចិន កា្លោហាន មួយ ចំនួន ដៃល 
បាន បៃកាស អាសន្ន អំពី ការរាត- 
តៃបាតជំងឺ។ អាមៃរិក ឈរនៅ 
ជាមួយ អ្នករាល់គ្នា នៅ ពៃល 
យើង សហការគ្នា  ដើមៃបី យកឈ្នះ 
លើជំងឺរាតតៃបាត ដ៏សាហាវ នៃះ  
និង រួមគ្នា កសាង សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
យើងឡើង វិញ»។

សម្ដរី បស់ លោក Pompeo  
គឺផ្ទយ៊ ពី សមភាគី ទំាង ៣របស់ 
លោក  ដៃល ពួកគៃ បាន ចៀស- 
វាង វាយ បៃហា រទៅលៃបីៃទៃស 
ចិន ដោយ ផ្ទាល់។

បៃទៃស ជបុ៉ន ដៃល ស្ថតិកៃម 
ការដឹកនំា របស់ នាយក រដ្ឋមន្តៃថី្មី 
លោក Yoshihide Suga គឺ 
កំពុង ស្វៃងរក តុលៃយភាព រវាង 
តមៃវូការ នៃ ការគំទៃ សម្ពន័្ធមិត្ត 
របស់ ខ្លនួ ជា មួយ នឹង បំណង 
បៃថា្នា ដើមៃបី បន្តពងៃងឹ ទំនាក់ទំនង 
ជា មួយ បៃទៃស ចិន។ បុ៉ន្តៃ រដ្ឋមន្តៃ ី
ទំាង ៤រូប  កៃយមក បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ពួកគៃ នឹង បង្កើន 
ការសមៃបសមៃលួ ដើមៃបី ធានា 
សៃរីភាព  និង ការបើក ចំហក្នង៊ 
តំបន់ឥណ្ឌបូា៉ាសីុហ្វកិ។

សម្ពន័្ធមិត្ត អាមៃរិក នៅ អា- 
សីុភាគ ចៃើន ពៃញចិត្ត នឹង ភាព- 

តឹងរឹុង របស់ វា៉ាសីុនតោន ចំពោះ 
គូបៃជៃង ចិន  បុ៉ន្តៃ ពួកគៃ មិន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការវាយ បៃហារ 
ទៅ លៃ ីបៃទៃស ចិន  ដោយ លោក 
Trump  និង លោក Pompeo 
នោះទៃ ដើមៃបី ចៀសវាង មាន 
ជម្លោះ ជា មួយ ចិន។

ផ្នៃកមួយ នៃ បញ្ហារបស់ សម្ពន័្ធ- 
មិត្ត អាសីុ របស់ កៃងុវា៉ាសីុនតោន  
គឺ ការពឹងផ្អៃក របស់ ពួកគៃ លើ 
បៃទៃស ចិន សមៃប់ ការធ្វើ ពា- 
ណិជ្ជកម្ម។ យោងតាម អង្គការ- 
មូលនិធិ រូបិយវត្ថ ៊អន្តរជាតិ  បៃ- 
ទៃស ចិន គឺ ជា គោលដៅ លៃខ ១ 
សមៃប់ ការ នំា ចៃញ របស់ អូ-
ស្តាៃលី ក្នង៊ ឆ្នា២ំ០១៩ លៃខ២  
សមៃប់ ការនំា ចៃញ របស់ ជបុ៉ន  
និង លៃខ៣សមៃប់ ការនំា ចៃញ 
របស់ ឥណា្ឌា។

ទោះជាយ៉ាង ណា កៃយ កិច្ច- 
បៃជំុ  លោក Pompeo បាន 
បៃប់ កាសៃត Nikkei ថា  អា- 
មៃរិក មាន គោល បំណង កៃបៃ 
Quad ពី វៃទិកា យុទ្ធសាស្តៃ ឱៃយ 
កា្លោយ ទៅជា សម្ពន័្ធភាព យោធា 
មួយ  ដើមៃបី បៃឈមមុខ ជា មួយ       
នឹ ងចិន ហើយ លោក ក៏សងៃឃឹម ថា 
មាន បៃទៃសផៃសៃង ទៀត ចូលរួម 
ជាមួយ Quad  ដៃរ។ 

នៃះគឺ ជាលើក ដំបូង ក្នង៊រយ:- 

ពៃល ជាង ១ឆ្នា ំ ដៃល លោក 
Pompeo បាន បំពៃញ ទសៃសន- 
កិច្ច ទៅ កាន់ តំបន់ អាសីុ ខាង- 
កើត  កៃយ ពី មាន ការរាល ដាល 
ជំងឺ  COVID-19 ហើយ សៃប 
ពៃល ជាមួយ ការកើន ឡើង ភាព- 
តាន តឹងជា មួយកៃងុប៉ៃកំាង។ 

Quad តៃវូ បាន បង្កើត ឡើង 
កាល ពីឆ្នា២ំ០០៧ ក្នង៊ គោល- 
បំណង បៃជំុពិភាកៃសា អំពី គោល- 
នយោ បាយ យោធា  ការផ្លោស់ ប្ដរូ 
ព័ត៌មាន  និង សមយុទ្ធ យោធា។ 
តៃ នៅ ឆ្នា២ំ០០៨  អូស្តាៃលី បាន 
ដក ខ្លនួ ចៃញ  ជា មួយ ការផ្លោស់ ប្ដរូ 
គោលនយោបាយ របស់ ជបុ៉ន  
និង ឥណា្ឌា ចំពោះ ចិន ដៃល បាន 
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ បៃក បាក់Quad។

Quad តៃវូ បាន បង្កើតឡើង 
វិញ ក្នង៊អំឡ៊ង កិច្ចបៃជំុ កំពូល- 
អាសា៊ាន ទី៣១  កាល ពី ឆ្នា ំ២០- 
១៧  ដៃល បៃទៃស ទំាង ៤បាន 
ចូលរួម។ Quad តៃវូ បានអ្នក- 
វិភាគ មួយ ចំនួន ដាក់ងរ ថា «Asian 
NATO» ឬអង្គការ ណាតូ អាសីុ 
ដោយ លើក ឡើង ថា Quad អាច 
នឹង រកៃសា តុលៃយភាព ជា មួយ ចិន បាន 
ហើយ មាន សកា្ដានុពល ក្នង៊ ការ- 
ឡោមព័ទ្ធបៃទៃស ចិន  បៃសិនបើ 
វៃទិកា យុទ្ធសាស្តៃ នៃះ បៃកា្លោយ 
ជា សម្ពន័្ធភាព យោធា៕ ផ្រស្រង ហុយ នៅ  ពី ក្រយ  ផ្ទះ ពល រដ្ឋ   ក្រយ ការ បាញ់  ផ្លោង កំាភ្លើង ធំ ។ AFP

លោកPompeoវាយប្រហារ 
ចិននៅកិច្ចប្រជំុ«Quad» 
ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
សម្ពន័្ធមិត្តនៅទីក្រងុតូក្រយូ

លោក Yoshihide Suga (ស្តា)ំ និងលោក  Mike Pompeo ។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ជាប្រទ្រសដ្រលមាន
ប្រសាទចមា្លាក់ក្របូរក្របាច់រចនា អគារ
សា្ថាបត្រយកម្មដ៏គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍
សំណង់រចនាប័ទ្មអាណានិគមនិយម
បារាំង ទីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងកន្ល្រង
និមិត្តរូបរុងរឿងរាជធានីភ្នំព្រញជា
ទីក្រុងដ្រលពិតជាស័ក្ដិសមក្នុងការ-
ធ្វើដំណើរផ្រសងព្រងហើយស្វ្រងយល់
ឱ្រយបានសុជីម្រពីសោភណភាពនងិ
វប្របធម៌និងរឿងរា៉ាវសាវតារនានា។
ព្រលន្រះមិនថាជាប្រជាជនក្នុង

ស្រុកឬជនបរទ្រសដ្រលមានបណំង
ចង់សា្គាល់រាជធានីដច៏ណំាស់មយួន្រះ
ឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់នោះក្រុមហ៊ុន
Ubiquestបានរៀបចំដំណើរទ្រស-
ចរណ៍ទស្រសនាលក្ខណៈជាល្រប្រង-
កម្រសាន្តដ៏រំជើបរំជួលដើម្របីឱ្រយភ្ញៀវ-
ទ្រសចរទាំងឡាយអាចស្វ្រងរកគន្លឹះ
អាថ៌កំបាំងស្របនឹងដំណើរទៅកាន់
ទីតាំងដ៏អសា្ចារ្រយនានា។
គម្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនន្រះមាន

ឈ្មោះថាUrbanTalesដ្រលមាន
ទីតាំងដំបូងនៅទីក្រុងហូជីមិញន្រ
ប្រទ្រសវៀតណាមទីក្រុងលីសបោន
ព័រទុយហ្កាល់ហើយបានមកដល់
ទីក្រុងភ្នំព្រញ កាលពី២ឆ្នាំមុន
បនា្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យកាលពី
៥ឆ្នាំមុននៅប្រទ្រសវៀតណាម។
ល្រប្រងន្រះមនិត្រឹមត្រជាការកម្រសាន្ត

ធម្មតាទ្រ វាជាការរៀបចំការល្រង
ល្រប្រងផ្រសងព្រងទៅតាមសាច់រឿង
ដ្រលបានគ្រងទុក។
ការល្រងល្រប្រងUrbanTalesត្រវូ

បានធ្វើឡើងដោយយកលំនាំសាច់-
រឿងតាមរកសំបុត្រជាសា្លាកសា្នាម
បន្រសល់ពីលោកAnatolePasquier

ជាអ្នកស្រវជ្រវនិងផ្រសងព្រងជន-
ជាតិបារាំងក្នុងសតវត្រសរ៍ទី១៩។
លោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់អាសីុ-

អាគ្ន្រយ៍និងមកដល់កម្ពុជា។លោក
បានបន្រសល់ទុកឯកសារសំណៅន្រះ
តាំងពីឆ្នាំ១៨៨១។
ដោយយកសណំៅឯកសារនោះជា

ផ្ន្រក១ន្រសាច់រឿងល្រប្រងផ្រសងព្រង
របស់UrbanTalesអ្នកល្រង ឬ
សមាជិកក្រុមត្រូវសហការគា្នារក
តម្រុយឯកសារកូនសោហឹបនិង
ត្រីវិស័យហើយប្រមាញ់តាមរកវត្ថុ-
បុរាណដ្រលត្រូវបានលាក់នៅទីតាំង
អាថ៌កំបាំងក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។
ដើម្របីសម្រចបានជោគជ័យក្នុង

ការស្វ្រងរកវត្ថុនិងទីតាំងអាថ៌កំបាំង
សមាជកិចលូរមួល្រងល្រប្រងន្រះទាម-
ទារការចងក្រងសា្មោរតីសាមគ្គីជាក្រមុ។
ដោយផ្ដើមច្រញពីទីតាំងជំនួបក្រុម
នៅបណា្ណាលយ័ជាតិក្រមការណ្រនាំ
ពីអ្នកឯកទ្រសបរុាណវទិ្រយាប្រសកកម្ម
របស់ក្រុមអ្នកទ្រសចរគឺត្រូវធ្វើការ
សុើបអង្ក្រតរកវត្ថុបុរាណអាថ៌កំបាំង
នឹងនាំយកវត្ថុនោះត្រឡប់មកកាន់
នាយកដ្ឋានបុរាណវិទ្រយា។ អ្នកដ្រល
អាចរកឃើញវត្ថុអាថក៌បំាងំនោះបាន
មុនគ្រនោះជាអ្នកឈ្នះ។
កញ្ញា EmelineBeneultជា

ជនជាតិបារាំងដ្រលបានធ្វើការនៅ
ក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍ជាង៤ឆ្នាំមក
ហើយនងិមានតួនាទីជាអ្នកគ្របគ់្រង
កម្មវិធីUrbanTalesបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា៖«ល្រប្រងផ្រសងព្រង
UrbanTalesបានមកដល់កម្ពុជា
តាំងពី២ឆ្នាំមុនហើយថ្មីៗន្រះយើង
ក៏បានបង្កើតល្រប្រងប្រណាំងរុឺម៉កម៉ូតូ
(Tuk-TukQuest)ក៏ព្រះត្រយើង
ឃើញថាព្រលមានកវូដីពកួយើងមនិ

សវូមានការងារធ្វើហ្រតនុ្រះទើបគាត់
ចង់បង្កើតអ្វីដ្រលថ្មីសម្រប់សកម្ម-
ភាពទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុក»។

ល្រប្រងកម្រសាន្តដ៏រំជើបរំជួលសម្រប់
អ្នកទ្រសចរន្រះគិតថ្ល្រមា្នាក់២៥
ដុលា្លារ។គោលបំណងធំន្រល្រប្រងរុក-

រកន្រះគឺបង្កើនភាពសិទ្ធសា្នាលនិង
សា្មោរតីសហការជាក្រុម។
ក្នុងដំណើរផ្រសងព្រងតាមកម្មវិធី

ល្រប្រងកម្រសាន្តន្រះភ្ញៀវចលូរមួនងឹបាន
ស្វ្រងយល់រឿងរា៉ាវដ៏ពិស្រសនិងទៅ
កាន់សណំង់អគារវត្តអារាមនងិតបំន់
ទ្រសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលាក់ខ្លួនជា-
ច្រើនទៀតនៅរាជធានីភ្នំព្រញ។
អ្នកគ្របគ់្រងកម្មវធិីUrbanTales

បានបន្តថា៖ «កន្លងមកអ្នកចូលរួម
មានការរកីរាយណាស់នងិគាទំ្រខ្លាងំ
ចំពោះសកម្មភាពកម្រសាន្តន្រះ»។
ពត័ម៌ានបន្ថ្រមអាចស្វ្រងរកនៅទពំរ័

ហ្វ្រសប៊ុកUrbanTalesPhnom
Penhឬទនំាកទ់នំងអីុម្រលpnh@
urban-tales.comនិងវ្របសាយ
https://urban-tales.com/
phnom-penh/.៕

www.postkhmer.com
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ល្ប្ងកម្សាន្តស្វង្រកអាថ៌កំបំាងUrbanTalesនំាភ្ញៀវ
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ថ្ងៃ ៧រោច ខៃ អសៃសុជ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ខៃតុលា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសខី្ពសត់ៃដៃត  ។  ការបៃកប របរ 
រកទទួល ទាន នានា បាន ផល - 
ចំណៃញ យ៉ាង គាប់ ចិត្តមិនខាន 
ឡើយ  ។  សុខ ភាព ផ្លូវកាយ រឹង បុឹង 

ល្អ និងមាន អារម្មណ៍ សៃស់ថ្លាគួ រ ជាទី មៃតៃី ពី-  
សំណាក ់  អ្នក  ផង ទាំង ពួង  មាន សមត្ថភាព អាច 
បង្កើត  គំនិត ច្នៃ បៃឌិត  រក វឌៃឍន ភាព នៃ អាជីវ កម្ម។ 
បញ្ហា ស្នៃហាមានការស្វៃង យល ច់តិ្ត គា្នា  បាន យ៉ាង- 
ល ្អ បៃកបដោយ ការ អធៃយាសៃ័យ ទៅវិញទៅមក ។     

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 គា្នា យ៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ 
ស្នៃហ    ៍បាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសី មធៃយម។ កត្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណាយ 
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 ពៃយាយម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត ់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសីមធៃយម។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
មាំមួនល្អ ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំណាយ ទាំង  
កមា្លាំងកាយ  និង កមា្លាំង ចិត្ត  ចៃើន 
ក្នុង ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ។  

ការ  ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ តៃង មាន គៃ  
ទទលួ ស្វាគមនប៍៉នុ្តៃគៃនងឹ ទន្ទងឹ ចាទំទលួ ផល ព ី
អ្នកវិញ ជាក់ ជា ពុំខាន។ បញ្ហា  ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍  
មាន   អធៃយាសៃ័យ   គា្នាទៅវិញ ទៅ មក បាន ល្អ  ហៃតុ 
នៃះ   គួរ តៃ បង្កើត អនុសៃសោ វរីយ៍ ថ្មី ៗ  បន្ថៃម ទៀត។        

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   នៃះ  
ប ណា្តាល  មក ពី  មាន សុខភា ព ផ្លូវ - 
កាយ  ល្អ  តៃ ក៏ មានចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ  

ហៃត ុនៃះ គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ ឬ     ស្តាប ់ពៃះ ធម ៌   ចៃើន  
ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  ការ និយយ  ស្តី   មិន សូវ  ជា  
ល្អ  ប៉នុា្មាន ទៃ  បញ្ហា ស្នៃហា        គ ូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល ់  ចតិ្ត 
ជា ធម្មត  ។ សមៃប់ ថ្ងៃនៃះ  លោក អ្នក គួរតៃ  យក-    
ចិត្ត  ទុក ដាក់ ទៅ  លើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា៕ 

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា- 
បណា្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន សុខ- 
ភាព   ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ ហ្មង-  
សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ     

ធម៌  ឬ   ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឱៃយបាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយយ-     
ស្ត ី ក៏ មិន    សូវ ជាល្អ  តៃវូ  យក  ការបៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ ្ពស ។់ 
ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គឺ គូស្នៃហ៍   អ្នក  យល់ ដឹង  ពី      ទឹក-    
ចិត្តគា្នា ដូចសព្វដង  និង មិនមាន ការ  រកំា រកូស ។ 

រាសសីៃតុចុះខា្លាងំ  ។ ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក 
កុំ  បណ្តាយ  ក្តីមោហៈរួបរិត ចិត្ត គំនិត 
ឱៃយ  សោះ ។ ដូច្នៃះ រាល់ ដំណើរ  នៃ ការ 
សមៃច ចិត្ត ទាំង ឡាយ តៃូវ ផៃសោរភា្ជាប់ 

នងឹ ការ ពចិារណាឱៃយ បាន ល្អតិ ល្អន។់ ដោយ  សរ តៃ 
ជើង លៃខ  លោកអ្នក ស្ថតិ នៅ លើ អន្តរាយ  ហៃតនុៃះ 
មិនគបៃបី ធ្វើ ការ បង្កើន  ឬបណា្តាក់ ទុន ណាមួយនៅ  
ក្នុង ថ្ងៃ នៃះ ឡើយ ។ ចំពោះ លាភ  សកា្ការៈ វិញ ក៏ កាន់ 
តៃ មាន ភាព លំបាកស្វៃងរកសមៃប់ ភោគផល ។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ-  
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណា្តាល 
ទឹក ចិត្តអ្នក មានភាពចៃបូក ចៃបល់ 
ក្នុង ចិត្ត ។  ដូច្នៃះ លោក អ្នក តៃូវ មាន 

សៃចក្តី ពៃយាយម       កុំឱៃយ ធ្លាក់ ចុះ ខណៈ សមត្ថ ភាព 
ក្នងុ ការ បំពៃញ    ការ  ងារ  ក៏ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថ - 
ភាព សមៃ ច     ចិត ្ត។ ការ បៃកប របរ រក  ទទួល ទាន           
វិញ អាចនឹងខាត បង់។ រីឯ សៃចក្ត ីស្នៃហាចៃើន           តៃ  
ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគា្នា ។   

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

ការ   នយិយ ស្ត ីធ្វើឱៃយ 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 គាប់ចិន្តសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

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

គាប  ់   ច តិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត ្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព              ល្អូក  ល្អិន  នឹង គា្នា លើស ពីធម្មត និង  គា្មាន    
ភាព             រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ-  
លាភ             សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទី គាបច់តិ្ត។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក - 
ចិត្ត   បៃកប ដោយ ក្តមីៃត្តា  ករុណា   ឱៃយ  គា្នា 
ទៅ  វិញ  ទៅ មក  បាន      ល្អ ។ ចំណៃក ឯ 
សៃច     ក្ត ីស្នៃ ហា   វិញគឺ គូ ស្នៃហ ៍  នឹង  

បៃកប     ដោយ  ភាព  ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គា ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ ការ     
បៃ កប  របរ រក ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  គឺ   បាន      ផល   លើស    លប់  
ដូចសព្វ   ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង  ត   ៃ    ទទួល  
បាន សុវត្ថ ិ ភាព ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វ ញិ  នោះ នឹង-  
ទទួល បាន ផល  គួរជាទី ពៃញចិត្ត និង គាប់បៃសើរ។   

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប  រប រ     រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹង បាន  ផលល្អ 
បៃសើរ តៃ សុខភាព ផ្លវូ  កាយ  អាច   
តៃវូ យយ ដីោយសរ ជងំ ឺ។  លាភ-      

សកា្ការៈ  ចៃើនតៃ  បាន ដោយសរ ធម៌   មាន សមត្ថ - 
ភាព        ដោះ     សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃច ចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា  ន   ល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក  សៃច ក្តី 
ស្នៃហា          មា ន ការ  យល់ ចិត្ត  គា្នា បាន  ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ  - 
ដំណ ើរ         ទៅ ទីនានា វិញ តៃងមាន ជោគ ជានិច្ច ។

លោក ឈឹម សុធី (សា្តា)ំ និង វិចិតៃករ ២ រូប លោក សួស្តិ៍ ដាវី និង អ្នកនាង ឆន ឌីណា ។ រូបថត ហុង មិនា 

សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសិល្របករគំនូរបុរាណ
ជំនាន់ក្រយឱ្រយចូលរួមរក្រសាពីតម្ល្រវប្របធម៌

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ នា ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ខាង មុខ នៃះ 
នាយកដា្ឋាន សលិៃបៈ សនូ របូ នងិ 
សិបៃបកម្ម  នឹង រៀបចំធ្វើ សិកា្ខា - 
សលា ពិគៃះ យោបល ់ ស្តី ពី 
សលិៃបៈ  គនំរូ បរុាណ  រយៈ ពៃល-  
១    ពៃកឹ ចាប ់ ព ីមោ៉ាង ៨ពៃកឹ ដល ់ 
មោ៉ាង១២ថ្ងៃ តៃង់ នៅ បន្ទប់ 
ជាន់ទី ៣ នៃ សលា បណ្តុះ-   
បណា្តាល កៃប ខ័ណ្ឌ វបៃបធម៌   នៃ  
ទី ស្តី ការ កៃសួង វបៃបធម៌ និង   
វិចិតៃ សិលៃបៈ ។   

លោក ឈឹម សុធី ជា វិចិតៃ- 
ករ   ជើង  ចាសម់ានកៃរ្តិ៍   ឈ្មាះ  លៃប ី
និង   ជា បៃធន    នាយក  ដា្ឋាន-  
សិលៃបៈ     សូន រូប និង សិបៃបកម្ម   
បាន    ឱៃយ ដឹង ពី គោល    បំណងនៃ 
ការ    រៀប ច ំ ជា សកិា្ខា សលា នៃះ-  
ថ ៖ «យើង   ចង ់ឱៃយ  កៃមុ សលិៃបករ 
ចាស់ៗ មាន ទៃព   កោស លៃយ - 
ខ្ពស់    ក្នុង  ជំនាញ សិលៃបៈ គំនូរ 
បុរាណ   នៃះ   មក បងា្ហាញ  ពី  បទ   - 
ពិសោធ និង ជួយ តមៃ តមៃង់  
ព ី   ទមៃង់   ដល់ សិលៃបករ ជំនាន់ 
កៃយ   និង ស្នើ ឱៃយ ចូល រួម   ថៃ   
រកៃសោ  កុំ ឱៃយ មានភាព បៃបៃួល     ពី 
ទមៃង ់ដើម ។ នា ថ្ងៃ បៃរព ្ធ   សកិា្ខា 
សលា នៃះ យើង  នឹង  អញ្ជើញ 
សលិៃបករជើង ចាស ់ចនំនួ ៦ របូ 
ដើមៃប ីចលូ រមួ មាន ដចូជា  លោក-  
គៃូ ចៃត ច ន  លោកគៃូ   ហៀរ- 
សម៉ុន ជា គៃូសិលៃបៈ  នៅ ក្នុង  
ពៃះ  បរមរាជ វាងំ  អ្នក គៃ ូសរ៉ៃន 
ដៃល  ចលូ នវិត្តន ៍តៃ នៅ បងៃៀន 
តម  អង្គការមួយ ចំនួន    លោក 
គៃូ មាស ស រិន ដៃល ធ្លាប់ ធ្វើ 
សៀវ ភៅ  កៃបា ច់ គំ នូរ បុរាណ  នៅ 
អង្គ ការ រៃយំ លោក គៃូ សុភ័ន 
ដៃល មាន បទ ពិសោធខាង-  
គនំរូ  នៅ តម វត្ត អារាម  នងិ របូ ខ្ញុ ំ

ក៏  មាន  ការ ធ្វើ បទ  បងា្ហាញ ដៃរ   
សមៃប់  សិកា្ខា ស លា មាន   
រយៈ ពៃល   ១ ពៃឹក នៅ ថ្ងៃទី ២៦ 
ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ »។ 

លោក  បន្ត ថ ៖ « អាច   នយិយ  
បាន ថ  សកិា្ខា សលា នៃះគ ឺចង ់
អញ្ជើញ   សលិៃប ករចា ស់ៗ  ឱៃយ  មក   
ដុស  ក្អៃល  កៃុម សិលៃប ករ ជំនាន់ 
កៃយ ម្តង  ដោយ ឃើញ   ទមៃង ់
សិលៃបៈ គំនូរ  បុរាណ ហាក់ ខូច-  
ទៃង់  ទៃយ  ពៃះ តៃ  ពួកគៃ គិត 
ខា្លាំង   លើ  កត្តា សៃដ្ឋ កិច្ច  ឬ គិត-  
រឿង   រក បៃក់ ចំណូល ខា្លាំង ពៃក 
ភ្លៃច រកៃសោ ទមៃង់ ដើម  នៃ សិលៃបៈ  
គំនូរ  បុរាណ  នាំ ឱៃយ មាន  ផល  ប៉ះ- 
ពាល ់ ដល ់តម្លៃ វបៃប ធម ៌    ដៃរ ។ បើ 
សង្កៃត   កន្លង  មក ឃើញ  ទមៃង់ 
សិលៃបៈ គំនូរ បុរាណ    ដៃលជា-  
ស្នា ដៃ អ្នក ជំនាន់ កៃយ  ហាក់ 

មិន មាន  ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់  
តួ  យ៉ាង ដូចជារូប   យកៃស មិន ចំជា 
យកៃស របូ សត្វ ស្វា  មនិ ច ំសត្វ ស្វា 
ជា ដើម នោះ  ពៃះ  ពួកគៃ ធ្វើ 
តម  ចំណង់ ខ្លួន ឯង ឬ តម-  
តមៃូវ   ការ  អ្នកជាវ ដៃល នាំ ឱៃយ 
ខូច តម្លៃ វបៃបធម៌ សិលៃបៈ នៃះ »។  

គរួ បញ្ជាក ់ដៃរ ថ វចិតិៃករ វយ័ 
៥១ ឆ្នាំ លោក ឈឹម សុធី 
បច្ចុបៃបន្ន   ជា សិលៃបករ សហ - 
សម័យ  ដៃល មាន ភាព លៃបី ១  
រូប   ក្នុង ពិភព សិលៃបៈ គំនូរ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា  ដោយ លោក 
បាន  ឈ្នះ ពានរងា្វាន ់Honored 
Artist Award  ពី  កម្មវិធី The 
CMLTV Contemporary 
Art Awards 2016 ដៃល បាន 
រៀបចំ  ល ើក  ដំបូង  នៅ បៃទៃស 
ថៃ នោះ  ៕ 

សិលៃបៈគំនូរ ជា សា្នាដៃរបស់ វិចិតៃករជើងចាស់។ រូបថត ហុង មិនា

ភ្ញៀវ ពៃល ទសៃសនាការ តំាង ពិព័រណ៍ សា្នាដៃ គំនូរ ។ រូបថត ហុង មិនា 



ប៉ារីស: ការ បំបាក់  អ៊ុយ ក្រែន 
៧-១ របស់ បារាំង ជា ការ ប្រែកួត 
មតិ្ត ភាព ល្អ បផំតុ នៅ អរឺ៉បុ កាល- 
ពី  ថ្ង្រែ ពុធ ខណៈ ដ្រែល អ្រែស្រែប៉ាញ 
ស្មើ នៅ ទ ីក្រែងុ លសី បោន ហើយ 
តួកគី មាន មោ ទ ន ភាព ជាមួយ 
នឹង គ្រែប់ បាល់ ចុង មោ៉ាង ដ្រែល 
បំបោ៉ាង សំណាញ់ ទី  អាល្លឺម៉ង់ 
នៅ  ក្រែុង  Cologne។

នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន ជាតិ  Stade 
de France របស់ បារាំង គឺ 
កីឡាករ យុវជន Eduardo 
Camavinga នងិ កឡីាករ ចាស ់
វស្រែសា Olivier Giroud ជួយ ឱ្រែយ 
ក្រែុម  របស់ លោក  Didier Des-
champs បង្កើត ការ ឈឺ ចាប់ 
យ៉ាង ខ្លាងំ ទៅ លើ ក្រែមុ អ៊យុ ក្រែន 
ដ្រែល រង គ្រែះ ដោយ សារ ត្រែ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ។

 Camavinga វយ័ ១៧ឆ្នា ំ ធ្វើ 
ឱ្រែយ ខ្លួន ឯង ល្រែបី ល្រែបញ ក្នុង ការ 
កា្លាយ ជា កីឡាករ វ័យ ក្ម្រែង បំផុត 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី  ឱ្រែយ ក្រែុម មាន់ គក 
ក្នុងរយៈ ព្រែល ជាង ១ សតវត្រែស រ៍ 
ជាមួយ នឹង ការ ទាត់ បក រំលង 
ក្រែបល ចូល ទី យ៉ាង សា្អាត នៅ 
នាទីទី ៩ ។

លោក Deschamps បាន 
ប្រែគល់ តួនាទី ប្រែធាន ក្រែុម ឱ្រែយ 
Giroud នៅ ថ្ង្រែ បង្ហាញ ខ្លួន លើក 
ទី ១០០ របស់ គ្រែ ហើយ ខ្រែស្រែ 
ប្រែយទុ្ធ របស ់ក្រែមុ Chelsea តប 
មក វញិ  ដោយ ការ ទម្លុះ សណំាញ ់
ទី ២ គ្រែប់ នៅ វគ្គ ទី ១ ដ្រែល  ធ្វើ 
ឱ្រែយ គ្រែ មាន គ្រែប់ បាល់ អន្តរជាតិ 
ចំនួន ៤២ គ្រែប់ ហើយ ដោយ 

តិច ជាងអតីត កីឡាករ Thiery 
Henry ត្រែ ៩ គ្រែប់ ប៉ុណ្ណោះ ។

« ល្អ នោះ គឺ ២ គ្រែប់ បន្ថ្រែម 
ទៀត ហើយ វា ជា របស់ មាន តម្ល្រែ 
ណាស់  មិន អ៊ីចឹង ? »។ ន្រែះ ជា 
សម្ដ ីរបស ់លោក  Deschamps 
ដ្រែល  បន្តទ្រែំជាមួយ  Giroud  
ព្រែល ក្រែុម  ហាក់ មានបញ្ហា ខ្វះ  
ខ្រែស្រែ ប្រែយុទ្ធ ឆ្នើម ៗ   ។

Kylian Mbappe របស់ ក្រែុម 
Paris Saint-Germain  
Corentin Tolisso របស់ ក្រែុម 
Bayern Munich និង  Anto-
ine Griezmann របស់ ក្រែុម 
Barcelona សុទ្ធ ត្រែ បាន រួម 
ចណំ្រែក មា្នាក ់១ គ្រែប ់បន្ថ្រែម លើ 
គ្រែប់  ដ្រែល ធ្វើ ឱ្រែយ  ចូល ទី ខ្លួន ឯង 
របស់  Vitalii Mykolenko ។

ក្នងុ ជនំបួ  Nations League 

នៅ ថ្ង្រែ អាទិត្រែយ  បារាំង  សា្វាគមន៍  
ពរ័ទយុហា្គាល ់ដ្រែលធ្វើ ឱ្រែយ ខ្លនួ ទកឹ 
ភ្ន្រែក នៅ  Stade de France 
ន្រែះ កាលព ីប្រែកតួ Euro 2016 
វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រែ័ត្រែ ខណៈ ក្រែុម របស់ 
លោក Fernando Santos 
ប្រែកួត កម្ដា សាច់ ដុំ ជាមួយ ក្រែុម  
អ្រែស្រែប៉ាញ បញ្ចប់ ត្រែឹម ០-០ ។

កីឡាករ Cristiano Ronal-
do និង  Renato Sanchez 
សំណាង មិន ល្អ ដូ ចគ្នា ដោយ 
ការ ស៊ុត បាល់ បុក របារ ទី ខណៈ 
ក្រែុម មា្ចាស់ ផ្ទះ គួ រឈ្នះ  ក្នុង មោ៉ាង 
បន្ថ្រែម បង្គ្រែប់   ត្រែ ខ្រែស្រែ ប្រែយុទ្ធ 
Joao Felix ធ្វើ មិន បាន ល្អ ។  
អ្រែស្រែប៉ាញ ល្រែង ល្អ ជាង នៅ ដើម 
តង់ ន្រែ ការ ប្រែកួត  នា កីឡដ្ឋាន  
Jose Alvalade ហើយ  ការ ពារ  
បាន រឹង មាំ ផង ដ្រែរ ។

គ្រែូបង្វឹក  របស់ក្រែុមអ្រែស្រែប៉ាញ 
លោក Luis Enrique និយយ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា យើង ល្អ ជាង 
ពរ័ទយុហា្គាល ់។ ម្រែន  ពកួ គ្រែ ស៊តុ 
បុក របារ ទី ២ ដង  និង ម្ដង ទៀត  
ត្រែូវ  អ្ន ក ចាំ ទី Kepa Arrizaba-
laga រា រាំង ប៉ុន្ត្រែ យើង ក៏ មាន 
ឱកាស ល្អ ៗ  ច្រែើន ដូច គ្នា ដ្រែរ » ។

រីឯ លោក គ្រែូបង្វឹក  Joachim 
Loew របស់ អាល្លឺម៉ង់  រអ៊ូ រទាំ 
នងឹ កនូ ក្រែមុ  ដោយសារមនិអាច 
បិទ តួក គី នៅ ចុង មោ៉ាង ដ្រែល នាំ 
ឱ្រែយ ស្មើគ្នា ៣-៣ ទាំង ដ្រែល ខ្លួន 
នាំ មុខ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ។ 

លោក Loew ប្រែប់ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ខក ចតិ្ត នងិ មមួ៉ាណាស់។ បញ្ហា  
កើត ឡើងដដ្រែល ៗ  ប្រែបន្រែះ  ដចូ 
នៅប្រែកួត  ផ្រែស្រែង ៗ   មានមក ១ 
រយៈហើយ»   ៕ AFP/VN

ថ្ង្រែសុក្រែ ទី៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ  ព្រែឹត្តិការណ៍ ប្រែកួត 
ដណ្តើម ពាន រង្វាន ់TV5  Boxing 
Knock Out Series ក្នងុ ទម្ងន ់
៥៤ គីឡូក្រែម របស់សង្វៀន 
ប៉ុស្តិ៍ ល្រែខ ៥ បាន រក ឃើញ 
ប្រែក្ខភាព ដ្រែល មាន សមត្ថ ភាព 
ខ្លាំង និងមធ្រែយម ចំនួន ៦នាក់ 
ឈរ ចាំ នៅវគ្គ ជម្រែុះ ទី ២ ហើយ 
ក្នុង នោះ មាន ធន់  អៀន ឡ្រែ , 
សុឺន  ថ្រែសាន ់,  រនិ  ដវតី , ព្រែជ្រែ  
ប៊ុន សិទ្ធ , បាង  កាណុន  និង  
ឡុង  ខ្រែត្ត  ចំណ្រែក ការ ប្រែកួត 
ជម្រែុះ ជុំទី ១ ប្រែចាំ សបា្តាហ៍ទី ៧ 
នាលា្ងាច ថ្ង្រែសៅរ៍ គឺបាន ដក់ 
ជើងថ្មី  សាន់ សំអុន និង ផន 
ផន់ណាត់  ឱ្រែយ ប្រែកួតគ្នា។ 

វត្ត មាន អ្នក ប្រែដល់ ជើង ថ្មី  
សាន់  សំអុន  និង  ផន  ផន់- 
ណាត ់ នៅ សបា្តាហ ៍ន្រែះ  ត្រែវូ បាន 
គ្រែ កត ់សមា្គាល ់ ឃើញ ថា   កានត់្រែ  

ខ្ចី វស្រែសា  បើ ប្រែៀប ធៀប ទៅនឹង 
អ្នក ប្រែដល់ ៦ នាក់  ដ្រែល បាន 
ឈ្នះ រួច ហើយក្នុង វគ្គ ជម្រែុះ ទី ១ 
ន្រែះ  ប៉នុ្ត្រែ អ្នកទាងំ ២  សទុ្ធ ត្រែ អះ- 
អាង ពី ទឹក ចិត្ត មោះ មុតក្នុង ការ- 
ចូល ប្រែ កួត ប្រែជ្រែង  ដោយ មិន 
ខ្លាច ញញើត អ្នក ប្រែដល់ ជើង 
ខ្លាងំៗ  ដ្រែល ជា សសិ្រែស ច្រែបង ជនំាន ់
មនុ ឡើយ  ពសិ្រែស ឱកាស ដ្រែល 
កម្ម វិធី  គិត សំខន់ ត្រែ ប្រែភ្រែទ 
ទម្ងន ់នោះ  ដោយពកួគ្រែ សទុ្ធ ត្រែ 
ចង់ សា្គាល់ រសជាតិ ប្រែជ្រែង 
ជាមួយ ជើង ចាស់  ដ្រែល យ៉ាង- 
ហោច ណាស់ ក៏ទទួល បាន បទ-  
ពិសោធ ល្អ ដ្រែរ ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា  សាន ់ សអំនុ  
ជា អ្នក ប្រែដល ់ មាន  ជនំាញ ប្រែើ 
កណា្តាប់ ដ្រែ ល្អ  ខណៈ ដ្រែល គ្រែូ 
បង្វឹក របស់ គ្រែ  គឺ  លោក  អាត់  
សរំទិ្ធ  កពំងុ ត្រែ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់
ជួយ បង្វឹក ជា  បណ្តើរៗ  ដោយ 
មយួ រយៈ ន្រែះ  ប្រែ កតួ ឈ្នះ ជា បន្ត 

បនា្ទាប់ ។  ចំណ្រែក  ផន  ផន់- 
ណាត ់ មាន ស្នៀត  នងិ ផ្ល្រែ វ៉្រែ បាន 
ល្អ  ព្រែះ សិស្រែស គណមក ពី  ក្លិប 
ទព័ បញ្ជាការ ដ្ឋាន ពសិ្រែស  ត្រែ ង 
មានការ   រតិ បន្តងឹ ផ្ន្រែក វនិយ័ បាន 
ល្អ ជាង ក្លិប ផ្រែស្រែងៗ ពី សំណាក់ 
លោក  ហង្រែស  សុឺន ។ 

 អ្នក គ្រែប់ គ្រែង កីឡាករ ប្រែចាំ 
សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ ល្រែខ ៥ បាន ស្រែង់ 
ស្ថតិ ិប្រែវត្ត ិប្រែ កតួ គ ឺលោក ញាណ 
សធុ ីឱ្រែយ ដងឹ ថា ៖ សាន ់ សអំនុ មាន 
ប្រែវត្ត ិប្រែកតួ បាន ចនំនួ ៣១ លើក 
ឈ្នះ ២៥ លើក ចាញ់ ៥ ដង និង 
ស្មើ ពិន្ទុ ១ លើក ។ កីឡាករ ផន 
ផន់ ណាត់  វិញ គ្រែ មាន ប្រែវត្តិ 
ប្រែកតួ ចនំនួ ២១ លើក ឈ្នះ ១៦ 
លើក  នងិ ចាញ ់៥ លើក  ប៉នុ្ត្រែ  ពកួ- 
គត់ សុទ្ធ ត្រែ មាន ចិត្ត ធំ សុំ ឡើង 
ប្រែ កតួ ក្នងុ កម្ម វធិ ីន្រែះ ក្នងុ សា្មារត ី
ជា អ្នក ប្រែដល់ ចិត្ត ធំ ឡើង វ៉្រែ 
ដោយ មិន ទុក ព្រែល សា្ទាប ស្ទង់ 
នោះ ឡើយ ។ 

លោក  អាត់  សំរិទ្ធ   និយយ  
ថា ៖ « សាន ់សំអនុ  មាន ទកឹ ចតិ្ត 
កា្លា ហាន  កណា្តាប់ ដ្រែ ធ្ងន ់ ហើយ 
បច្ចបុ្រែបន្ន ហ្វកឹ ហាត ់បាន ល្អ  ត្រែៀម 
ប្រែ កួត ថ្ង្រែសៅរ៍ ន្រែះ  ក្នុង ជំនឿ 
ឈ្នះ ៨០ ភាគរយ ។   សម្រែប ់ការ 
ប្រែកួត វគ្គ ជម្រែុះ ទី ១ ន្រែះ   ខ្ញុំ រំពឹង 
ខ្ពស់  ប៉ុន្ត្រែ បើ ចូល ដល់ វគ្គ ទី ២  
មិន ដឹង ថា យ៉ាង ណា ទ្រែ  ព្រែះ 
មាន អ្នក ខ្លាំងៗ ច្រែើន ដ្រែរ ។  ត្រែ 
យ៉ាង ណា  ចង់ ឱ្រែយ សំអុន  ឈ្នះ 
វគ្គ ន្រែះ សនិ  ចា ំគតិ បន្ត ទៀត  ដ្រែបិត 
អី  បើ យើង មិន ហា៊ាន ប្រែ កួត ជា 
មយួ អ្នក ខ្លាងំៗទ្រែ  មនិ ងយ បាន 
កា្លាយ ជា អ្នក ខ្លាំង ឡើយ » ។ 

ចំណ្រែក លោក  ហង្រែស  សុឺន   
គ្រែូ បង្វឹក   ផន  ផន់ ណាត់  បាន 
ប្រែប ់ថា ៖« កនូ សសិ្រែស ខ្ញុ ំន្រែះ  នៅ 
ខ្ចី ដ្រែរ  ខ្ញុំ មិន ហា៊ាន ទស្រែសន៍ ទាយ 
ថា  យ៉ាង ដូច ម្ត្រែច នោះ ឡើយ  
ប៉ុន្ត្រែ ធានា វ៉្រែ អស់ ពី សមត្ថភាព  
ហើយ កូន សិស្រែស  ដ្រែល ច្រែញ ពី 

ប្រែភព ក្លបិ ឆត្រែ យោង គ ឺ ខ្ញុ ំ ធានា 
ថា  ឡើង វ៉្រែ  មិន  ឡើង ទៅ រាំ ទ្រែ  ឯ 
ការ ចាញ់ ឈ្នះ  ខ្ញុំ មិន ទាន់ ហា៊ាន 
នយិយ ទ្រែ   ព្រែះ កពំងុ ព្រែយា យម 
ឱ្រែយ ល្អ ហើយ ។  យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  
ខ្ញុំ សង្រែឃឹម តិច ទ្រែ» ។ 

ចណំ្រែក គ ូប្រែកតួ មតិ្ត ភាព វញិ 
កីឡាករ  ប៊ន  ពន្លឹក  ត្រែូវ ប្រែកួត 
ជាមយួ  ផន  សខុ វបិលុ   ក្នងុ  ទម្ងន ់

៥១ គីឡូក្រែម ចំណ្រែក អ្នក 
ប្រែដល ់ជើងចាស ់ ស្រែន  កសុល  
ក្លិប មោង ឫស្រែសីមរតក គុន ខ្ម្រែរ 
ត្រែូវប៉ះ ជើង ថ្មី  តុប  ផ្រែង  របស់ 
ក្លបិ កលុបតុ្រែ គនុ ខ្ម្រែរ  ក្នងុ ប្រែភ្រែទ 
ទម្ងន ់៦០ គឡូីក្រែម។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា  ស្រែន  កុសល ទំនង ធា្លាក់ 
ជើង មួយ កម្រែិត  ខណៈ ដ្រែល 
ជើង ថ្មី  តុប  ផ្រែង  កំពុង ល្អ ៕

កីឡាករផានផាន់ណាត់តេវូបេកួតជមេះុជាមួយសាន់សំអុន។ សហ ការី

ផាន់ណាត់ និង សំអុន ចង់ ឆ្លងផុត   វគ្គ១ ដើម្បីបានទៅល្បង នឹងអ្នក ខ្លាងំ

Djokovic រួចផុត ពី កង្វល់ 
ក្យពីបាន ឡើងទៅវគ្គ ១/២ 
ប៉ារីស: អត្តពលិក  លំដប់ 

ល្រែខ ១ ពិភពលោក ផ្ន្រែក 
កីឡា វាយកូន បាល់ (តិន្នីស ) 
បាន ឡើង ទៅ វគ្គ  ១/២ ផ្ដាច់-
ព្រែ័ត្រែ ជាលើក ទី ១០ ក្នុង 
កម្មវិធី French Open ត្រែ 
មាន កង្វល់ នឹង របួស មុន នឹង 
អាច ឈ្នះកីឡាករ អ្រែស្រែប៉ាញ  
Pablo Carreno Busta 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ៤-៦ 
៦-២ ៦-៣ និង ៦-៤ អំឡុង 
ការ ប្រែកួត  នៅ ឯ ក្រែុង បា៉ារីស 
កាល ពី ថ្ង្រែ ពុធ ។

១ ខ្រែ ក្រែយ ត្រែូវ កាត់ ក្ដី ឱ្រែយ 
ចាញ់ ស្វ័យ ប្រែវត្តិ ដោយសារ 
អច្រែតនា វាយ កូន បាល់ ទៅ ត្រែូវ 
អាជា្ញា កណា្តាល ខ្រែស្រែ បនា្ទាត ់ ព្រែល 
ប៉ះ Carreno Busta ក្នងុ កម្ម- 
វិធី US Open ជុំ ទី ៤ កីឡាករ 
សញ្ជាតិ ស៊្រែប៊ី វ័យ៣៣ ឆ្នាំ ជួប 
បញ្ហា  ម្ដង ទៀត ។

នៅ ព្រែល ន្រែះ គ្មាន អ្វីដ្រែល 
អាក្រែក់ ជាង បញ្ហា រាង កាយ 
ជាក់ ស្ត្រែង នោះ ឡើយ ដោយ 
ឃើញ កីឡាករ កម្រែិត កំពូល រូប 
ន្រែះ ពាក ់បន្ទះ ស្ដើង ពកី្រែយក 
និង ក ដ្រែ របស់ ខ្លួន ដើម្រែបី ជា 
ជំនួយ ក្នុង ការ ព្រែយាបាល។

កីឡាករ  Carreno Busta 
ដ្រែល ធា្លាក ់នៅ US Open  ត្រែមឹ 
វគ្គ ៤ នាក់ ចុង ក្រែយ ទាំង 
ដ្រែល ខ្លួន នាំ មុខ លើ  Alexan-
der Zverev ២ សិត ធ្វើ បាន 
ល្អជាង នៅ សិត បើក ឆក មុន 
ចាញ ់ Djokovic ជា លើក ដបំងូ 

ក្នុង ព្រែឹត្តិការណ៍ ន្រែះ ។ 
ការ ធា្លាក់ ច្រែញ ដ៏ គួរ ឱ្រែយ ជូរ ចត់ 

នៅ ញូវ យ៉ក សហរដ្ឋ អាម្រែរិក  
ធ្វើ ឱ្រែយ Djokovic បាត់ ឱកាស   
ឈ្នះ ពាន លំដប់ Grand 
Slam ជា លើក ទី ១៨ ដ្រែល វា 
អាច ជយួ ឱ្រែយ គ្រែ ទៅ កាន ់ត្រែកៀក 
កំណត់ត្រែ ១៩ លើក របស់ 
Rafael Nadal និង ២០ ដង 
របស់  Roger Federer ។

Djokovic  និយយ ក្រែយ 
ការ ប្រែកួត បញ្ចប់ ទៅ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ចាប់ ផ្ដើម រាង មិន សូវ ល្អ ឡើយ 
ដោយ ការ ផ្លាស ់ទ ីយតឺ សម្រែប ់
ប្រែកតួ ន្រែះ ។ ក្រែយ មក ខ្ញុ ំបាន 
រក ឃើញ ចង្វាក់  ន្រែ ការ ល្រែង 
និង ទំនុក ចិត្ត » ។ 

Djokovic ដ្រែល បានឆ្លង ទៅ  
វគ្គ ១/២ ជាលើក ទី ៣៨ ក្នុង 
គ្រែប ់កម្ម វធិ ីGrand Slam បន្ត 
ថា ៖ « រឿង សំខន់  គឺ បន្ត  ផ្ដាត 
អារម្មណ៍ ទៀត ។  កីឡាករ ជា 
ច្រែើន បាន នយិយ មនុ ខ្ញុ ំហើយ  
ថា ពាន  Grand Slam ប្រែចាំ 
ឆ្នាំ ទាំង ៤ សំខន់ បំផុត  ក្នុង 
ប្រែវត្តិសាស្រែ្ត កីឡា តិន្នីស » ។

នៅវគ្គ  ៤ នាក់ ចុង ក្រែយ 
Djokovic ត្រែូវ ប្រែឈម ជាមួយ 
Stefanos Tsitsipas ដើម្រែបី 
ប្រែជ្រែង គ្នា ដណ្តើម កៅអី វគ្គ - 
ផ្ដាច់ព្រែ័ត្រែ បនា្ទាប់ ពី កីឡាករ 
ក្រែិក វ័យ ២២ ឆ្នាំ ផ្ដួល កីឡាករ 
រុស្រែសុី Andrey Rublev ក្នុង 
លទ្ធផលពិន្ទុ ៧-៥ ៦-២ និង 
៦-៣ ៕ AFP/VN

បារំាងឈ្នះ ខណៈព័រទុយហ្គាល់ ស្មើ

Giroudសុ៊តបល់តមេង់ទីអំឡុងការបេកួតមិត្តភាពដេលបរំាងឈ្នះអុ៊យកេន៧-២កាលពីថ្ងេពុធ។ AFP



ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈថ្មីៗនេះសេប់តេពិធីការិនី់រាងស្លីម
មានទមេង់មុខឃេយូតៗ គួរឱេយសេឡាញ់កញ្ញា
ម៉េងឃុននីហៅជីមមីបង្ហើបបង្ហាញមុខមាត់
ពិតនេមា្ចាស់បេះដូងខ្លួនបើកចំហឱេយមហាជន
ស្គាល់ដេលខសុពីគោលដៅខ្លនួធ្លាប់បេថ្នាចង់
បន្តការសិកេសាកេបេទេសមិនទាន់គិតគូររឿង
គូគេងនាពេលកន្លងមកនោះ។
បើតាមការសង្កេតបុរសរូបសង្ហាមាឌធំមាន

តេមខុបេបកនូកាត់ចេមុះសេចួនោះគឺឧសេសាហ៍
បង្ហាញភាពសិ្នទ្ធស្នាលជាមួយតារាសម្តេងនិង
ពធិីការនិរីបូសេស់រាងសេឡនូដេលទើបផ្លាស-់
ទេនំពីទូរទសេសន៍ភីអិនអិនមកទេនំថ្មីទូរទសេសន៍
MyTVកញ្ញាជមីមីណាស់តេកេមកេសេភ្នេក
ទសេសនិកជនគិតតេឹមថជាដេគូសម្តេងថត-
សេប៉តនានាតេប៉ុណ្ណោះ។
ផ្ទុយពីការគិតរបស់មហាជនសេប់តេតារា-

សេីវ័យ២៤ឆ្នាំកាន់តេសេស់ស្អាតសច់សខ្ចី
កញ្ញាជមីមីបង្ហាះសរបង្ហើបការពតិពីមខុមាត់
នងិអារម្មណ៍ពតិទទលួយកបរុសដេលមហាជន
គតិតេមឹមតិ្តរមួសលិេបៈនោះថ៖«សុំទោសដេល
ឱេយរង់ចាំយូរទីបំផុតចម្លើយរបស់q&awith
mysneha,ChamNouJimmyចេញមក
ហើយ។អ្នកណាដេលចង់ដឹងថតើ២នា ក់
យើងជួបគ្នាដោយរបៀបណា ហេតុអ្វីទើបអាច
ទាក់ទងគ្នាបានចចុចលូក្នងុវដីេអនូេះទាងំអស់
គ្នាណា»។
លើសពីនេះក៏មានសរបង្ហាញពីជមេចិត្តសេ-

ឡាញ់ពេញបេះដងូទៀតថ៖«បើសនិជា
អ្នកជួបមនុសេស
មា្នាក់ដេលទេំ
ជាមួយនឹង
ចរិតដ៏ពិបាក
របស់អ្នកបាន
កេតមេូវអ្នកពេល
ដេលអ្នកមានកំហុស-
ឆ្គងយកអ្នកជាអាទិភាព
គេប់ពេលដេលអ្នកតេូវការ
គេតេងតេនៅកេបេរនងឹបង្ហាញខ្លនួ
ជានិច្ចតេងតេរំឭកបេប់អ្នកថអ្នក
មានតម្លេគេប់គេន់សមេប់ជីវិតគេ និង
មានតម្លេគេប់គេន់នងឹទទលួបាននវូជវីតិ
ដស៏េស់ស្អាតមយួ។ជាមនសុេសដេលអ្នក
អាចចេករលំេកអាថក៌បំាងំដេលអ្នកមនិ
ដេលបេបអ់្នកណាឱេយទាងំភាពទកុចតិ្ត-
ជាមនសុេសដេលអ្នកឃើញមខុគេប់ពេល
ដេលអ្នកសើចនិងយំជាមនុសេសដេល
យកសតេូវរបស់អ្នកជាសតេូវរបស់
ខ្លួនឯងជាមនុសេសនៅកេបេរអ្នករហូត
ពេលដេលជីវិតរបស់អ្នកជួបឧបសគ្គ
ហើយចូលខ្លួនជាដំណះសេយ
គេប់រឿងជាមនុសេសដេលសេឡាញ់
គេសួររបសអ់្នកដចូគេួសររបស់ខ្លនួ-

ឯងមនិសវូសនេយាប៉នុ្តេចលូចតិ្តបង្ហាញទង្វើដេល
ពិតបេកដបើសិនជាមនុសេស
មា្នាក់ដេលអ្នកសេឡាញ់
មានចណំចុខាងលើគរួ
កុំបណ្ដោយឱេយគត់
ចាកចេញពីជីវិតរបស់
អ្នកឱេយសោះ។ពពីេះ
គត់អាចជាឱកាសតេ
១បើអ្នកបណ្ដោយ
ឱេយដើរចេញហើយគឺ

អ្នកមិនអាច
រកឃើញ
មនុសេស
បេបហ្នងឹ
ឡើយ»៕
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កេមុខេត្តពេវេងបនពេយាយាមបិទខេសេបេយុទ្ធសុខដារា៉ាវុធ(កេហម)ដេលរកបន២គេប់ឱេយទ័ព។CNCC

ខ្រាត្ត ព្រាវ្រាង ទម្លាក់ ក្រាមុទ័ពបង្កើត 
កំណត់ត្រាថ្ម ីនៅ ក្នងុ ពាន សម្ត្រាច
ឈនណន

ភ្នំពេញៈ កេមុយុវជនវិសខា
ដេលទើបបានផ្តាច់ខ្លនួទៅលេង
ឱេយសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្ត
ពេវេងនោះបានបង្កើតកំណត់តេ
ថ្មី១ទៀតនៅក្នងុការបេកួតពាន-
រង្វាន់សម្តេចហុ៊នសេនលើកទី
១៤ឆ្នាំ២០២០បនា្ទាប់ពីពួកគេ
បានទមា្លាក់កេមុកងយោធពល-
ខេមរភូមិន្ទ(ទ័ព)ដោយការ-
ទាត់បាល់ប៉េណាល់ទីកាលពី
មេសិលមិញដើមេបីឡើងទៅកាន់វគ្គ
ពាក់កណា្ដោលផ្តាច់ពេត័េជាមួយ
កេមុភ្នពំេញកេនណាហា្គាវីល
និងកេមុវិសខានោះ។
ការដណ្តើមបានតំណេងជើង-

ឯកនេការបេកួតថ្នាក់ខេត្តមុន
ពេលឡើងមកបេកួតថ្នាក់ជាតិនេះ
បានកា្លាយជាកំណត់តេទី១ដេល
កេមុខេត្តពេវេងបង្កើតបាននៅ
ក្នងុពានរង្វាន់សម្តេចហុ៊នសេន
ឆ្នា២ំ០២០នេះហើយការទមា្លាក់
កេមុទ័ពដើមេបីឡើងទៅកាន់ការ-
បេកួតវគ្គ១/២ផ្តាច់ពេ័តេ(ថ្នាក់
ជាតិ)ពេលនេះបានកា្លាយជា
កំណត់តេទី២របស់ពួកគេដេល
ជាលទ្ធផលមិនគួរឱេយចង់ជឿ។
ចំពោះស្ថានភាពបេកួតជាក់-

ស្តេងកាលពីមេសិលមិញកេមុខេត្ត
ពេវេងដេលបានចាញ់កេមុទ័ព
១-០នៅកេទឹកដីកាលពីជើងទី
១នោះបានធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយ
កមេតិទៀតបនា្ទាប់ទ័ពរកបាន
គេប់បាល់នំាមុខ១-០នៅកីឡ-
ដ្ឋានខេត្តពេវេងតេឹមនាទីទី៨
តាមរយៈការតេតបាល់បញ្ចលូទី
១របស់សុខដរា៉ាវុធនោះ។
យ៉ាងណាក៏ដោយការទទួល-

បានកាតកេហមរបស់ខេសេការពារ
ខេកខេមរិន្ទដេលបានបង្កកំហុស

ទៅលើខេសេបមេើរឿនវ៉ានៅនាទីទី
២៦វមិនតេមឹតេបានជួយឱេយកេមុ
ខេត្តពេវេងទទួលបានគេប់បាល់
តាមស្មើកេមុទ័ពពីការសុ៊តបាល់
ពិន័យ១១ម៉េតេបានសមេច
របស់វុធតុលាបុ៉ណ្ណោះទេបុ៉ន្តេ
វក៏ជាពេលដេលពួកគេចាប់ផ្តើម
មានបេៀបនិងមានសម្ទះុលេង
ខា្លាំងដើមេបីដក់សមា្ពាធទៅលើ
កេុមទ័ពវិញដេលនៅសល់គ្នា
សមាជិកតេមឹ១០នាក់នៅលើ
ទីលានផងដេរ។
ជាមួយគ្នានេះខេសេបេយុទ្ធគី

រីណាបានសុ៊តបំប៉ាងសំណាញ់ទី
កេមុទ័ពជួយឱេយកេមុខេត្តពេវេង
នំាមុខ២-១នៅនាទីទី៣៥បុ៉ន្តេ
ណារុ៉ងកក្កដបានសុ៊តតាមស្មើ
ឱេយទ័ពវិញនៅនាទីទី៤៥។ឈាន
ចូលតង់ទី២រឿនវ៉ានិងវុធតុលា
បានជួយឱេយកេមុខេត្តពេវេងនំា-
មុខដល់៤-២តាមរយៈការរក
បានមា្នាក់១គេប់របស់ពួកគេ
នៅនាទីទី៥២និងទី៧០បុ៉ន្តេ
សុខដរា៉ាវុធរកបាន១គេប់វិញ
ឱេយកេមុទ័ពនៅនាទីទី៨៣។
ជាមួយការឈ្នះកេមុទ័ព៤-៣

នៅជើងទី២បន្ថេមទៅលើការ-
ចាញ់១-០កាលពីជើងទី១នេះ
បានធ្វើឱេយកេមុទំាង២មានគេប់-
បាល់ស្មើគ្នាទំាង២ជើង៤-៤និង
តេវូទាត់បាល់ប៉េណាល់ទីកាត់-
សេចក្តីហើយនៅក្នងុដំណាក់-
កាលដ៏រន្ធត់នោះកេមុខេត្តពេវេង
បានយកឈ្នះ៥-៤ពេះនៅ
ក្នងុការសុ៊តដល់មា្ខាង៦គេប់នោះ
គឺការសុ៊តបើកឆករបស់បេធន
កេមុភួងសុខណានិងការសុ៊ត
ចុងកេយរបស់ជាណាវីននេ
កេមុទ័ពតេវូបានអ្នកចំាទីវីរៈដរា៉ា
សង្គេះបានរីឯលីនតារាដេវិទេយ
របស់ខេត្តពេវេងបានសុ៊តបាល់

ហោះឡើងទៅលើ។
ចំណេកកេុមភ្នំពេញកេន

បានទមា្លាក់កេមុគិរីវង់សុខសេន
តាមរយៈការឈ្នះទំាង២ជើង
ក្នងុលទ្ធផល២-១ដូចគ្នា។យ៉ាង-
ណាក៏ដោយខេសេបេយុទ្ធវ័យក្មេង
លឹមពិសិដ្ឋបានកា្លាយជាវីរបុរស
ជួយសងេ្គោះកេមុភ្នពំេញកេនដ៏
គួរឱេយកោតសរសើរសមេប់ការ-
បេកួតជើងទី២កាលពីថ្ងេពុធនោះ
ដោយរូបគេរកបាន២គេប់តេ
មា្នាក់ឯងនៅនាទីទី៦៩និងទី៨៨
ដើមេបីលុបចោលគេប់បាល់នំាមុខ
របស់គិរីវង់ពីការសុ៊តពិន័យ
១១ម៉េតេបានសមេចរបស់ឆឹង
សុខផន់ន្នីនៅនាទីទី៦៧។
ចំណេកកេុមណាហា្គាវីលក៏

បានទមា្លាក់កេុមមា្ចាស់ផ្ទះពេះ-
ខ័នរាជស្វាយរៀងកាលពីយប់
ថ្ងេពុធនោះដេរដោយបានយក
ឈ្នះ២-១បន្ថេមទៅលើការស្មើ
គ្នា២-២កាលបេកួតជើងទី១។
ខេសេបមេើសុះសូ៊ហាណាជាអ្នក
រកបានគេប់បាល់បើកឆកនៅ
នាទីទី២១មុនពេលកីឡាករ
ជើងចាស់ឃីមបូរីតេតបញ្ចលូទី
បន្ថេម១គេប់ទៀតនៅនាទីទី៤២
ចំណេក១គេប់របស់ស្វាយរៀង
រកបានដោយខេសេការពារជើងចាស់
ទៀងទីនីនៅនាទីទី៩០។
យ៉ាងណាមិញការបេកួតកាត់ក្តី

រវងកេមុការពារជើងឯកបឹងកេត
និងមា្ចាស់ផ្ទះវិសខាដេលស្មើគ្នា
១-១ក្នងុជើងទី១កាលពីយប់
ថ្ងេពេហសេបតិ៍ វិសខាបានឈ្នះ
ដោយបាល់ប៉េណាល់ទី៤-៣
ហើយតាមរយៈជ័យជម្នះនេះ
វិសខាតេវូជួបកេមុខេត្តពេវេង
នៅវគ្គពាក់កណា្ដោលផ្តាច់ពេ័តេ
ចំណេកណាហា្គាវីលតេវូបេឈម
ជាមួយកេមុភ្នពំេញកេន៕

ពិធីការិនីនិងតារាសម្តេងសេីសេស់រាង
សេឡូនកញ្ញាជីមមី។រូបថតហុងមិនា



គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១០ខៃតុលា
ឆ្នាំ១៩៧៩មកធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាតៃូវបានបង្កើតឡើងវិញអស់
រយៈកាល៤១ឆ្នាំហើយនិងបានដើរ-
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌៃឍ
បៃពន័្ធធនាគារបៃកបដោយបៃសទិ្ធ-
ភាពស្ថិរភាពនិងចីរភាព។ទោះ-
យ៉ាងណាសាធារណជនមួយចំនួន
នៅតៃមានចម្ងល់ថាតើធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជាមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
ធនាគារជាតិនៃកម្ពជុាគជឺាអាជា្ញា-

ធររូបិយវត្ថុ និងតៃួតពិនិតៃយបៃព័ន្ធ
ធនាគារនៅកម្ពុជា។ក្នុងនាមជា
អាជា្ញាធររូបិយវត្ថុ ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការ-
បោះផៃសាយបៃក់រៀលដៃលជា
រូបិយវត្ថុជាតិ និងមានតួនាទីរកៃសា
ស្ថិរភាពតម្លៃបៃក់រៀល។ក្នុងន័យ
នៃះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាអ្នក
រៀបចំតាក់តៃងនិងអនុវត្តគោល-
នយោបាយរូបិយវត្ថុ និងអតៃ
ប្តូរបៃក់ដោយពិគៃះជាមួយ
រាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុកៃបខណ័្ឌគោល-
នយោបាយសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។ក្នុង
នាមជាអាជា្ញាធរតៃួតពិនិតៃយ ធនា-
គារជាតិនៃកម្ពុជាជាអ្នកផ្តល់ និង
ដកហូតអាជា្ញាប័ណ្ណតាក់តៃងបទ

បៃបញ្ញត្តិ និងតៃួតពិនិតៃយគៃឹះសា្ថាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
លើសពីនៃះធនាគារជាតិនៃ

កម្ពុជាធ្វើការវិភាគសា្ថានភាពសៃដ្ឋ-
កិច្ច និងរូបិយវត្ថុជាបៃចាំចៃញ
ផៃសាយរបាយការណ៍និងពៃឹត្តបតៃ-
ផៃសៃងៗតៃួតពិនិតៃយបៃព័ន្ធទូទាត់-
ជាតិដឡំើងតារាងស្ថតិិជញ្ជងីទទូាត់
និងចូលរួមក្នុងការគៃប់គៃងបំ-
ណុលនិងឥណទៃយៃយកៃបៃទៃស។ 
ជារួមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមាន
តួនាទីចមៃបង៣៖
តួនាទីចមៃបងទី១ របស់ធនា-

គារជាតិនៃកម្ពជុាគឺរកៃសាស្ថរិភាពថ្លៃ
ដៃលបង្កបរយិកាសអំណោយផល
ដល់ការវនិយិោគការបៃើបៃស់នងិ
អាជវីកម្មនានា។ក្នងុរយៈពៃលជាង
២ទសវតៃសរ៍កន្លងមកនៃះតម្លៃបៃក-់
រៀលតៃូវបានរកៃសានូវស្ថិរភាពល្អ-
បៃសើរហើយបានរួមចំណៃករកៃសា
អតៃអតផិរណាដៃលជាសចូនាករ
បង្ហាញពីកមៃិតថ្លៃទំនិញបៃើបៃស់
ឱៃយស្ថិតនៅកមៃិតទាបបៃមាណ
២,៥%ជាមធៃយមបៃចាំឆ្នាំប៉ណុោ្ណោះ
ដៃលជួយរកៃសាបានអំណាចទិញនៃ
ចំណូលរបស់បៃជាពលរដ្ឋ។នៅ
ពៃលដៃលរូបិយវត្ថុជាតិបាត់បង់
តម្លៃ ឬបៃបៃួលថ្លៃខា្លាំងពៃក វិនិ-

យោគិនក្នុងសៃុកនិងអន្តរជាតិនឹង
បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសៃដ្ឋកិច្ចនិង
ការគៃប់គៃងរូបិយវត្ថុរបស់បៃទៃស។
តួនាទីចមៃបងទី២គឺតៃួតពិនិតៃយ

បៃព័ន្ធធនាគារ។បៃព័ន្ធធនាគារ
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការ-
កៃណ្ឌបៃមលូបៃក់សនៃសំទៅផ្ដលឱ់ៃយ
អ្នកដៃលមានតមៃូវការឥណទាន។
ការធ្វើអន្តរការីកម្មបៃបនៃះពិតជា 
មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នងុការគំាទៃ 
និងជំរុញការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
បៃទៃសមួយ។
កៃមុហ៊នុសហគៃសនានាដៃល

ចង់ពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតៃ
មិនមានដើមទុនគៃប់គៃន់អាច
ទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានពីគៃឹះ-
សា្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈ
ឥណទាន។ប៉ុន្តៃឥណទាននៃះ
អាចទទួលបានលុះតៃតៃសាធា-
រណជនមានទំនុកចិត្តលើបៃព័ន្ធ-
ធនាគារតាមរយៈការដក់បៃក់
សនៃសំរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងគៃឹះ-
សា្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុ។ដចូ្នៃះ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតៃូវធានា
ឱៃយបានថាគៃឹះសា្ថានធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខណៈគៃប់គៃន់
ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការជឿ-
ទុកចិត្តពីបៃជាពលរដ្ឋតាមរយៈ

ការតៃួតពិនិតៃយជាបៃចាំនិងការធ្វើ
នយិតកម្មលើគៃឹះសា្ថានធនាគារនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ។បច្ចុបៃបន្នគៃឹះ-
សា្ថានធនាគារនងិមកីៃហូរិញ្ញវត្ថុបាន
បង្កើនចំនួនបៃក់បញ្ញើសរុបដល់
បៃមាណ១២៩,១ទៃីលានរៀល
និងឥណទានដល់បៃមាណជា
១៤១,៨ទៃីលានរៀលទៅដល់
សៃដ្ឋកិច្ច។
ការរីកចមៃើនឥតឈប់ឈរនៃ

បៃព័ន្ធធនាគារបានអនុញ្ញាតឱៃយ
បៃជាជនកម្ពុជាជាចៃើនបៃើបៃស់
សៃវាធនាគារកាន់តៃសមៃបូរបៃប
ដចូជាឥណទានទញិផ្ទះ,ឥណទាន
បង់រំលស់សមា្ភារបៃើបៃស់,ការដក់-
បៃក់បញ្ញើ,សៃវាផ្ទៃរ និងទូទាត់-
បៃក់,សៃវាទូរស័ព្ទចល័តកាន់តៃ
ងយសៃួលនិងគៃប់ទីកន្លៃង។
តនួាទីចមៃបងទី៣គឺការតៃតួពនិតិៃយ

បៃព័ន្ធទូទាត់តាមរយៈការធ្វើទំនើប-
កម្មហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជា
បន្តបនា្ទាប់ដៃលអនុញ្ញាតឱៃយបៃព័ន្ធ
ធនាគារអាចដំណើរការបានដោយ
រលូននិងបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។
សៃវាធនាគារតាមបៃព័ន្ធអៃឡិច-
តៃូនិកជួយសមៃួលដល់ការទូទាត់
ការផ្ទៃរបៃក់ និងការដក់បៃក់-
បញ្ញើជាដើម។

ជាមយួគា្នានៃះបៃពន័្ធទទូាត់រហស័
ជយួសមៃលួដល់បៃតបិត្តិការទទូាត់
ទំនិញនិងសៃវានិងការវិនិយោគ
ទាំងក្នុងសៃុកនិងអន្តរជាតិបៃកប-
ដោយសុវត្ថិភាពនិងបៃសិទ្ធភាព
ខ្ពស់។ បច្ចុបៃបន្នបៃព័ន្ធទូទាត់តាម
ទរូសព័្ទចលត័នៅកម្ពជុាទទលួបាន
នវូអតៃនៃការបៃើបៃស់លឿនជាង
គៃនៅក្នងុតំបន់ហើយគណនីបៃពន័្ធ
ទទូាត់តាមទរូសព័្ទចលត័បានកើន-
ឡើងដល់បៃមាណ៨,២លាន-
គណនីដៃលបៃជាពលរដ្ឋអាច
ទូទាត់ និងផ្ញើបៃក់ទូទាំងបៃទៃស
និងឆ្លងដៃនបានផងដៃរ។សមៃប់
ពលកររោងចកៃបៃព័ន្ធទូទាត់តាម
ទូរស័ព្ទចល័តនៃះអាចជួយឱៃយពួក
គាត់ផ្ទៃរបៃក់ទៅគៃសួារនៅបណា្ដា-
ខៃត្តនានាបានដោយងយសៃួល
ឆប់រហ័សនិងចំណាយតិច។
សមៃប់រាជរដ្ឋាភិបាលបៃព័ន្ធ-

ទូទាត់បៃបនៃះតៃូវបានបៃើបៃស់
សមៃប់ការបើកបៃក់បៀវតៃសរ៍ជូន
មន្តៃីបុគ្គលិកសាធារណៈ,បៃមូល-
ពន្ធ,បងថ់្លៃសៃវាសាធារណៈដចូជា
ទឹកភ្លើងជាដើមដៃលជាលទ្ធផល
អាចបង្កើនបាននូវតមា្លាភាពនិង
បៃសិទ្ធភាពនៅក្នុងសា្ថាប័នសាធា-
រណៈឱៃយកាន់តៃបៃសើរឡើង៕  
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ខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី៤១នៃការបង្កើតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើងវិញ

អត្ថបទដោយ៖ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា



ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌា
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតអន្តរជាតិដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា
បានឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិក្នងុនាម
ជា«ស្ថាប័នការងរឈានមុខគ្រនៅ
អាសុី»ពីស្ថាប័នAsiaCorporate
Excellence&Sustainability
(ACES)កាលពពី្រលថ្មីៗ ន្រះ។ន្រះ
គឺជាឆ្នាំទី២ហើយដ្រលក្រុមហ៊ុន
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងកម្មវិធីពាន-
រង្វាន់លំដាប់អន្តរជាតិន្រះបនា្ទាប់ពី
បានឈ្នះពានរង្វាន់«ក្រមុហ៊នុឈាន-
មុខប្រចាំតំបន់អាសុីក្នុងសកម្មភាព
គាំទ្រសហគមន៍»កាលពីឆ្នាំមុន។
ម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌាជាក្រុមហ៊ុន
មួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន៦
នៅអាសុីនិងជាក្រុមហ៊ុនត្រមួយគត់
ពីប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលទទលួបានពាន
កិត្តិយសន្រះ។
ពានរង្វាន់ន្រះទទួលស្គាល់ស្ថាប័ន

ដ្រលប្រកាន់ខ្ជាប់យុទ្ធសស្ត្រដ្រល
យកបុគ្គលិកជាគោលនិងបង្ហាញពី
ការប្ត្រជា្ញាចតិ្តខ្ពស់ក្នងុការលើកកម្ពស់
នងិអភវិឌ្រឍសមត្ថភាពបគុ្គលកិ។ការ-
ទទួលស្គាល់ន្រះដើរស្របគា្នាយ៉ាងល្អ
ឥតខ្ចោះទៅនឹងប្រសកកម្មរបស់
ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍ក្នុងការជួយ
ប្រជាជនក៏ដូចជាបុគ្គលិកយើងឲ្រយ
ធ្វើការសម្រចចិត្តបានកាន់ត្រងយ-
ស្រួលនិងជីវិតកាន់ត្រប្រសើរ។
លោកJustinHelferichអគ្គនា-

យកប្រតិបត្តិ និងនាយកចាត់ការ
ទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍
ខ្រមបូឌាបានមានប្រសសន៍ថា៖

«នៅក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍យើង
មានឆន្ទៈរួមគា្នាជាសកលក្នុងការ-
ទទួលយកភាពចម្រុះដើម្របីបង្កើត
បរយិកាសការងរដ្រលប្រកបដោយ
ភាពសម្របូរប្របចម្រុះគា្នានិងការ-
រួបរួមគា្នាមួយដ្រលបុគ្គលិកទាំងអស់
ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្រយធ្វើការទៅ
តាមជំនាញរបស់ខ្លួនដោយអស់ពី
សមត្ថភាព។ការធ្វើប្របន្រះផ្តល់
ឱកាសឲ្រយពួកគាត់រីកចម្រើនលូត-
លាស់ទាំងលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
នងិវជិា្ជាជវីៈក្នងុការបម្រើអតថិជិនដ្រគូ
អាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់យើង
បានយ៉ាងល្អបំផុត»។

លោកបានបន្ថ្រមទៀតថា៖«យើង
មានកិត្តិយសណាស់ដ្រលក្រុមហ៊ុន
យើងទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មាន
កិត្រយានុភាពន្រះ។ការទទួលស្គាល់
ន្រះនឹងជំរុញយើងបន្ថ្រមទៀតក្នុង
ការបន្តនាយំកនវូបទពសិោធកានត់្រ
ល្អឥតខ្ចោះជូនបុគ្គលិករបស់យើង
ដ្រលជាលទ្ធផលអនុញ្ញាតឲ្រយយើង
ជួយកសងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្រ
រឹងមាំនិងល្អប្រសើរជូនអតិថិជន។
យើងជឿជាក់ថាភាពរីករយរបស់
បុគ្គលិកនងឹនាមំកនវូភាពរកីរយដល់
អតិថិជន»។
លោកស្រី Shanggari Balak-

rishnanអគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់
MORSGroupដ្រលជាអ្នករៀបចំ
កម្មវិធីពានរង្វាន់ន្រះមានប្រសស-
ន៍ថា៖«ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រម-  
បូឌាយកចតិ្តទកុដាក់នងិទទលួយក
នវូរល់ការបញ្ច្រញមតយិោបលរ់បស់
បគុ្គលកិវាយតម្ល្រលើការចលូរមួរបស់
បុគ្គលិកនិងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍
ការងរដ្រលមានការប្រកួតប្រជ្រង។
យទុ្ធសស្ត្រន្រះបានរមួចណំ្រកយ៉ាង-
សំខន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណតម្ល្រ
របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
មួយន្រះ»។
លោកJayanthiDesanសមា-

ជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មការវាយ-
តម្ល្រក្នងុកម្មវធិីពានរង្វាន់ACESបាន
មានប្រសសនថ៍ា៖«ក្រមុហ៊នុម្រន-ូ
ឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌាផ្តោតសំខន់លើ
ការផ្តល់សិទិ្ធស្មើគា្នាក្នុងកន្ល្រងការងរ
ក៏ដចូជាខតិខំប្រងឹប្រងផ្តល់ការយក-
ចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់-
ថា្នាក់ហើយសកម្មភាពទាំងអស់ន្រះ
បានធ្វើឲ្រយម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌា
កា្លាយជាស្ថាប័នដ្រលមានលក្ខណ-
ពិស្រសស័ក្ដិសមនឹងទទួលបានការ-
ទទួលស្គាល់ន្រះ។»
ក្នុងរយៈព្រលជាង៨ឆ្នាំកន្លងមក

ន្រះក្រមុហ៊នុម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌា
បានទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសនិង
លិខិតសរសើរជាច្រើនទាំងក្នុងនិង
ក្រប្រទ្រសរួមមាន៖

 ពានរង្វាន់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ
អតិថិជនប្រចាំឆ្នាំ(២០១៧ដល់
២០១៩)ទីក្រុងហុងកុង
 ពានរង្វាន់កិត្តិនាមក្រុមហ៊ុនឆ្នើម
ប្រចាឆំ្នាំ(២០១៨ដល់២០១៩)
ទីក្រុងហុងកុង
 ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដកឹនាំសកម្ម-
ភាពសង្គមប្រចាឆំ្នាំ(២០១៧ដល់
២០១៩)ទីក្រុងហុងកុង
 ពានរង្វាន់កិតិ្តនាមជាក្រមុហុ៊ន- 
ឆ្នើម(២០១៩ដល់២០២០) 
ប្រទ្រសថ្រ
 លិខិតសរសើរពីគណៈកមា្មាធិការ-
ជាតិសុវត្ថភិាពចរចរណ៍ផ្លវូគោកន្រ
ក្រសួងសធារណការនិងដឹកជញ្ជនូ
(២០១៨ដល់២០២០)៕
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ក្រុមហ៊ុន ម្រ នូ ឡាយ ហ្វ៍ ខ្រ ម បូ ឌា ឈ្នះ ពានរង្វាន់ អន្តរ -
ជាតិ ក្នុងនាម ជា «ស្ថាប័ន ការងរ ឈានមុខ គ្រ នៅ អាសុី »

កៃុមហ៊ុន មៃនូឡាយហ្វ៍ ខៃមបូឌា បានឈ្នះពានរង្វាន់ និងលិខិតសរសើរជាចៃើនទាំងក្នុងនិងកៃបៃទៃស នៅក្នុងរយៈពៃលជាង៨ឆ្នាំកន្លងមកនៃះ។ 

លោក Justin helferich អគ្គនាយកបៃតិបត្តិ និងនាយកចាត់ការទូទៅនៃកៃុមហ៊ុន មៃនូឡាយហ្វ៍ ខៃមបូឌា។



វិទ្រយាស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
(IBF)កាលពីថ្ង្រពុធបានចុះហត្ថ-
ល្រខលើអនុស្រសរណៈន្រការយោគ-
យល់គា្នា (MoU) ជាមួយសកល-
វិទ្រយាល័យអន្តរជាតិផរ៉ាហ្គនដើម្របី
លើកកម្ពស់កិច្ចសហការផ្រសារភា្ជាប់
គមា្លាតជំនាញរវាងកម្មវិធីសិក្រសារបស់
ស្ថាប័នអប់រំ និងតម្រូវការន្រឧស្រសា-
ហកម្មធនាគារ។
ពិធីចុះហត្ថល្រខន្រះ ត្រូវបានធ្វើ-

ឡើងក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តម
បណ្ឌតិហង់ជួនណារុ៉នរដ្ឋមន្ត្រកី្រសួង
អបរ់ំយវុជននងិកឡីានងិទទលួបាន
ការអញ្ជើញផ្តល់កិត្តិយសដោយ
លោកជំទាវជាសិរី ឧបការីទ្រស-
ភបិាលនងិជាអគ្គនាយកបច្ច្រកទ្រស
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
ក្នុងនោះមានការចូលរួមពីក្រុម-

ប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈគ្រប់គ្រង
ជាន់ខ្ពស់ន្រវិទ្រយាស្ថានធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ(IBF)និងសកលវិទ្រយា-
ល័យអន្តរជាតិផរ៉ាហ្គនព្រមទាំង
មន្ត្រជីានខ់្ពស់ន្រសមាគមធនាគារនៅ
កម្ពុជា(ABC)និងសមាគមមីក្រូ-
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CMA)។
តាមរយៈMoUន្រះវទិ្រយាស្ថានIBF

និងសកលវិទ្រយាល័យផរ៉ាហ្គននឹង
សហការគា្នាក្នុងការផ្តួចផ្តើមគំនិត

ផ្រស្រងៗដើម្របីផ្រសារភា្ជាប់គមា្លាតរវាងតម្រវូ-
ការជំនាញដ្រលកំពុងវិវឌ្រឍន៍យ៉ាង
ឆប់រហ័សន្រវិស័យឧស្រសាហកម្ម
ធនាគារនងិអ្នកដ្រលបណ្តុះបណា្តាល
ដោយប្រព័ន្ធអប់រំឧត្តមសិក្រសា។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហង់ជួនណារ៉ុន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានមានប្រស-
សន៍ថា៖«កម្មវិធីអប់រំឧត្តមសិក្រសានៅ
កម្ពុជាបានពង្រីកយ៉ាងឆប់រហ័ស
ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការន្រ
កំណើននៅក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗ ប៉ុន្ត្រ
កំណើនន្រះមិនមានភាពសុីចង្វាក់គា្នា
ជាមួយនឹងតម្រូវការន្រវិស័យឧស្រសា-
ហកម្មនោះទ្រដោយសរត្រមិនមាន
កិច្ចសហការរវាងអង្គភាពទាំង២»។
«ខ្ញុំសូមអបអរសទរគំនិតផ្តួចផ្តើម

ន្រះដ្រលដឹកនាំដោយIBFនិងមាន
ការគាំទ្រពីសំណាក់ABCនិងCMA
ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា
វិជ្ជមានរបស់Paragon.Uដើម្របីចូល-
រួមក្នុងការសហការគា្នាជាផ្លូវការន្រះ។
ខ្ញុំទន្ទងឹរងច់ាំមើលការខតិខំប្រងឹប្រង
រួមគា្នាជាច្រើនទៀតរួមទាំងសកល-
វិទ្រយាល័យសធារណៈក្នុងស្រុករបស់
យើង»។
លោកជាកញ្ញរិទ្ធិ អ្នកគ្រប់គ្រង

ទទូៅន្រវទិ្រយាស្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញ-
វត្ថុបានមានប្រសសនថ៍ា៖«គោល-

បណំងន្រMoUន្រះគឺដើម្របីផ្រសារភា្ជាប់
គមា្លាតទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរវាង
តម្រូវការឧស្រសាហកម្មន្រះនិងកម្មវិធី
របស់ស្ថាប័នអប់រំដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រកដ 
ថាស្ថាប័នអប់រំបណ្តុះបណា្តាលបាន
និស្រសិតស្របតាមតម្រូវការរបស់
ឧស្រសាហកម្មធនាគារ»។
លោកជំទាវជាសិរីមានប្រស-

សន៍ថា៖«នៅក្នុងការក្រលម្អការអប់រំ
មនសុ្រសគ្របគ់ា្នាគរួត្រដើរតួសខំន់មយួ
ជាពិស្រសក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្ម។
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបានធ្វើការ
ជាមួយឧស្រសាហកម្មដើម្របីផ្តួចផ្តើម-

វិទ្រយាស្ថាន IBFនិងរីករយដ្រល
បានឃើញឥទ្ធពិលវជិ្ជមានរបស់IBF
ទៅលើប្រពន័្ធរមួន្រការកសងសមត្ថ-
ភាពខងធនាគារន្រនិស្រសិតបញ្ចប់
ការសិក្រសាទៅជាអ្នកជំនាញធនាគារ
រួមគា្នាឆ្ពោះទៅរកស្រដ្ឋកិច្ចផ្អ្រកលើ
ចំណ្រះដឹងនិងបម្រើគោលដំណង
ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្រទ្រសនិងការរីកចម្រើនប្រកប-
ដោយចីរភាព»។
លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នីប្រធាន

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមាន
ប្រសសន៍ថា៖«អនុស្រសរណៈយោគ-

យល់គា្នានៅថ្ង្រន្រះគឺជានិមិត្តសញ្ញា
ន្រព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខន់មួយដ្រល
យើងអាចទន្ទឹងរង់ចាំនូវការខិតខំ-
ប្រឹងប្រងបន្ថ្រមនិងបន្តទៅមុខទៀត
ឥតឈប់ឈរសម្រប់គ្រះឹស្ថានឧត្តម-
សិក្រសាដើម្របីរៀបចំនងិក្រលម្អកម្មវធិ-ី
សិក្រសាឡើងវិញជាពិស្រសទាក់ទង
នឹងតម្រូវការវិស័យធនាគារនិងធម្ម-
ជាតិដ្រលមានភាពប្រប្រលួន្រពភិព-
ធុរកិច្ចជំនួញ»។
ឯកឧត្តមអា៊ាងសុផល្ល្រតប្រធាន-

កិត្តិយសន្រសកលវិទ្រយាល័យអន្តរ-
ជាតិបារ៉ាហ្គនមានប្រសសន៍ថា៖ 
«ពធិីចុះហត្ថល្រខលើអនសុ្រសរណៈន្រ
ការយោគយល់គា្នាន្រះរវាងសកល-
វិទ្រយាល័យអន្តរជាតិផរ៉ាហ្គននិងវិទ្រយា- 
ស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា
សក្ខីភាពដ៏ល្អមួយន្រការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
របស់សកលវទិ្រយាលយ័អន្តរជាតិផ-
រ៉ាហ្គនក្នុងការកសងភាពជាដ្រគូ
រវាងសកលវិទ្រយាល័យនិងវិស័យ
ឧស្រសាហកម្ម»។
អនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់ន្រះ

ផ្តល់ជូននិស្រសិតនិងសមាជិកមហា-
វិទ្រយាល័យន្រសកលវិទ្រយាល័យនូវឱ-
កាសដើម្របីអភិវឌ្រឍបង្កើនជំនាញចំណ្រះ-
ដឹងនិងបណា្តាញរបស់ពួកគ្រនៅក្នុង
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ៕
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 លោក ដៃត សុខឧត្តម (ឆ្វៃង) និងលោក ជា កញ្ញរិទ្ធ ិចាប់ដៃគ្នាបនា្ទាប់ពីចុះ MoU  ។ ហា៊ានរង្រសី

IBF និងសកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ផា រ៉ា ហ្គ ន ចុះ MoU ដើម្ីបផ្សារភ្ជាប់គម្លាត 
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ចំនួនអ្នកទទួលកម្ចីខ្នាតតូចដែល
រងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩
មានការថយចុះក្នុងការស្នើសុំពនែយារ-
ពែលសងបែក់កម្ចី។
លោកផលវ៉ាន់ឌីនាយកបែតិបត្តិ

សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាន
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាននិា្នាការបច្ចបុែបន្ន
ពិតជា “សញ្ញាល្អ”ដោយសារ
ការជះឥទ្ធពិលរបស់កូវដី១៩ទៅលើ
សែដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះ។
“សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

កតស់មា្គាល់ឃើញថាការកើនឡើងនែ
ការស្នើសុំរៀបចំបែក់កម្ចីឡើងវិញ
របស់អតិថិជននៅខែមែសានិង
ឧសភាដែលមានចំនួន២០០០០
នាក់រៀងរាល់សបា្តាហ៍ប៉នុ្តែកែយមក
បានធ្លាកច់ុះមកដល់តែមឹ១០០០០
នាក់ក្នុងខែមិថុនានិងកក្កដា។ក្នុង
រយៈពែលប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍ចុងកែយ
នែះចំនួនការស្នឹសុំបានធ្លាក់ចុះមក
តែមឹបែមាណ១០០០ក្នងុ១សបា្តាហ៍
ប៉ុណ្ណោះ។
"នែះពិតជាសញ្ញាល្អដែលបង្ហាញ

ថាផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវដី១៩
កំពុងថយចុះហើយសែដ្ឋកិច្ចកំពុង
ងើបឡើងវិញ។សមាគមមីកែូហិរ-
ញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកំពុងពិភាកែសាជាមួយ
សមាជិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើមែបី
ពិនិតែយមើលលទ្ធភាពនែការបន្ត

ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញរហូត
ដល់ឆ្នា២ំ០២១ខណៈអតថិជិនមយួ
ចំនួនមកពីវិស័យទែសចរណ៍នៅតែ
រងផលប៉ះពាល់គួរឱែយកត់សមា្គាល់។
គិតតែឹមខែកញ្ញាអ្នកទទួលបែក់-

កម្ចីមីកែូហិរញ្ញវត្ថុជាង២៧០០០០
នាក់បានដាក់ស្នើសុំធ្វើការរៀបចំកម្ចី
ឡើងវិញពីគែឺះសា្ថានចំនួន១០៣
សា្ថានប័នដែលជាសមាជិកសមាគម
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។លោកថា
សំណើរសរុបចំនួន២៦០០០០ឬ
៩៤ភាគរយតែវូបានអនមុត័ឱែយរៀបចំ
ឡើងវិញជាមួយនឹងបែក់កម្ចីចំនួន
១២៧០លានដុលា្លារ។
គែឹះសា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់

បែក់កម្ចីដែលមានតម្លែ៧២០០
លានដលុា្លារដល់អតថិជិនចនំនួ២,១
លាននាក់ខណៈដែលអ្នកដាក់បែក់
បញ្ញើចនំនួ២,៨លាននាក់ដែលមាន
ទឹកបែក់បញ្ញើចំនួន៣,៨ពាន់លាន
ដលុា្លារនៅតាមគែឹះសា្ថានមកីែហូរិញ្ញវត្ថុ
ដែលទទួលបែក់បញ្ញើចំនួន៦ក្នុង
បែទែសកម្ពុជា។
ក្នុងអំឡុងពែលនែការរីករាលដាល

នែជងំឺកូវដី១៩បែកក់ម្ចីមនិដណំើរ-
ការ(NPL)នៅក្នុងវិស័យមីកែូហិ-
រញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងពី១,៥ភាគរយ
ដល់២,៥ភាគរយដោយចាប់កើន
ឡើងក្នុងខែមីនានិងបានឡើងដល់

កពំលូនៅខែឧសភាប៉នុ្តែបានថយចុះ
បន្តិចម្តងៗនៅខែបន្តបនា្ទាប់។
នៅក្នុងខែសីហាបែក់កម្ចីមិន

ដំណើរការមានចំនួន២,៧ភាគរយ
នៅក្នុងវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈ
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល
មានចនំនួ២,៣ភាគរយ។ទោះយ៉ាង
ណាកមែិតបែក់កម្ចីមិនដំណើរការ
តែូវបា នគែចាត់ទុកថាមាននិរន្តរភាព
ផ្អែកតាមស្តង់ដាសកល។នែះបើ
យោងតាមតួលែខរបស់សមាគម។
ដចូគា្នានងឹវសិយ័ផែសែងទៀតដែរគែឹះ-

សា្ថានមកីែហូរិញ្ញវត្ថុក៏រងផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺរាតតែបាតផងដែរដោយតែូវ
ទទលួបន្ទកុជាមយួនងឹការកើនឡើង

ថ្លែដើមបែតបិត្តកិារនងិការធ្លាកច់ុះនែ
បែក់ចំណូលដោយសារតមែូវការ-
បែក់កម្ចីបានធ្លាក់ចុះ។
បើកែឡែកមើលភាពវិជ្ជមានវិញ

ជំងឺរាតតែបាតនែះគែន់តែជាវិញ្ញាសា
សាកលែបងមួយទៀតដើមែបីបង្ហាញពី
ភាពរឺងមាំនែវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពុជា។ក្នុងគែដ៏លំបាកនែះគែឹះ-
សា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ មិនតែឹមតែអាច
ទប់ទល់ប៉ះពាល់ហើយនៅបន្ត
ដំណើរការបានប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្តែថែម
ទាំងអាចកៀរគរធនធនរបស់ខ្លួន
ទៅជួយដល់អតិថិជននិងសហ-
គមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់។
សមាគមនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបាន

ចាតវ់ធិនការយ៉ាងសកម្មដោយរៀបចំ
យុទ្ធសាស្តែសា្តារអាជីវកម្ម ដូចជា
ផែនការតែៀមអាជីវកម្មពែលមាន
ហានភ័ិយរមួទាងំផែនការបន្តអាជីវកម្ម
ចាប់តាំងពីខែមករាដើមែបីដឹកនាំវិស័យ
ហរិញ្ញវត្ថុនៅពែលដែលបានរខំនដល់
បែតិបត្តិការអាជីវកម្មដោយសារការ-
រាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩។
សមាជិកសមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ពុជាបានតែៀមទប់ទល់ផលប៉ះ-
ពាល់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនែះ។បែសិន
បើអតិថិជនណាមា្នាក់របស់គែឹះសា្ថាន
ដែលជាសមាជិកសមាគមមីកែូហិ-
រញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រងផលប៉ះពាល់ដោយ

ជំងឺកូវីដ១៩គាត់អាចស្នើសុំធ្វើការ
រៀបចំឥណទានឡើងវញិបានបែសនិ
បើគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពសង
តែឡប់ជាធម្មតា។សមាជិករបស់
សមាគមមកីែហូរិញ្ញវត្ថុកម្ពជុាជឿជាក់
ថាជោគជ័យរបស់អតិថិជនទើបជា
ភាពជោគជ័យពិតបែកដរបស់
គែឹះសា្ថាន។
“សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

កំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយ
សមាជិកទាំងអស់របស់ខ្លួន, ដូចជា
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជានិងការិយ-
លយ័ឥណទានកម្ពជុាដើមែបីតាមដាន
ដោយផ្ទាល់ជាកស់្តែងនវូការបែបែលួ
នែទីផែសារឥណទានដើមែបីជួយឱែយ
វិស័យនែះអាចទប់ទល់និងកាត់-
បន្ថយផលប៉ះពាល់សែដ្ឋកិច្ចពីការ-
រីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩មកលើ
អតិថិជនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកវ៉ានឌ់ីបានមានបែសាសនថ៍ា

“បែក់បមែុងទុកក្នុងចំណមគែឹះ-
សា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុទាំងធំៗទាំង១០
នៅតែភាពរឹងមំា”។ សមាគមមីកែូ-
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហៅកាត់ថាCMA
មានសមាជិករួមមានធនាគារចំនួន
៤,គែឹះសា្ថានមកីែហូរិញ្ញវត្ថុ៧៦,គែឹះ-
សា្ថានភតិសនែយាហិរញ្ញវត្ថុចំនួន១១
នងិបែតបិត្តិករឥណទានជនបទចនំនួ
១២៕

កាលពីឆ្នាំមុន៩៦ភាគរយនែនិ-
សែសិតចំនួន៣១៣នាក់របស់វិទែយា-
សា្ថានCamEdBusinessSchool
ដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបតែគណនែ-
យែយនងិហរិញ្ញវត្ថុទទលួបានការងរធ្វើ
ខណៈនៅសល់៤%ទៀតអ្នកខ្លះធ្វើ
អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអាជីវកម្មគែួសារ
ហើយមួយចំនួនទៀតនៅបន្តការ-
សិកែសារបស់ពួកគែ។
សមែប់និសែសិតដែលបញ្ចប់ការ-

សិកែសាថ្មីៗពួកគែទទួលបានការងរ
យ៉ាងឆបរ់ហស័នៅក្នងុទផីែសារការងរ
ដ៏ចង្អៀតដែលនែះជាមោទនភាព
មួយសមែប់វិទែយាសា្ថានCamEd។
តលួែខនែះបានបង្ហាញនវូលទ្ធផល

ដ៏គួរឱែយកត់សមា្គាល់ចំនួន២គឺតមែូវ
ការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
សមែប់បុគ្គលិកដែលមានទែពកោ-
សលែយនងិសមត្ថភាពរបស់វទិែយាសា្ថាន
CamEdដែលបានបណ្តុះបណា្តាល
និសែសិតបែកបដោយគុណភាពសមែប់់
វិជា្ជាជីវៈគណនែយែយ។
និសែសិតដែលបញ្ចប់ការសិកែសានៅ

CamEdនងឹទទលួបានការងរយ៉ាង
ឆប់រហ័សពីធនាគារកែុមហ៊ុនវិនិ-
យោគនងិកែមុហ៊នុគណនែយែយករធំៗ 
ដូចជាPwC,KPMG,Deloitteនិង
Ernst&Youngដែលផ្តល់នូវ

ឱកាសដ៏អសា្ចារែយសមែប់ការរីកចមែើន
អាជីពបន្តទៀត។
លោកCaseyBarnettនាយក

វិទែយាសា្ថានCamEdបានឲែយភ្នំពែញ
ប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«នៅCamEdជា
រៀងរាលឆ់្នាំការបងែៀនជនំាញគណ-
នែយែយនងិហរិញ្ញវត្ថុរបស់យើងកានត់ែ
ល្អបែសើរឡើង។នែះបានកា្លាយជា
គុណសមែបត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់យើងជា
កមា្លាងំដ៏ពតិបែកដរបស់យើងហើយ
យើងនាំមកនូវគុណតម្លែដ៏អសា្ចារែយ
ដល់និសែសិត។ដូច្នែះនែះជាទិសដៅ
ដែលយើងកំពុងអនុវត្ត»។

រយៈពែល២០ឆ្នាំកន្លងមកនែះ
វិទែយាសា្ថាន CamEdដែលតែូវបាន
បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០០បាន
បណ្តះុបណា្តាលនិសែសិតជាចែើនឲែយមាន
សមត្ថភាព និងជំនាញខ្ពស់បំផុតនៅ
ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនែយែយ។
វគ្គសិកែសាដ៏មានបែជាបែិយបំផុត

មួយរបស់ CamEdគឺបរិញ្ញាបតែ
គណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចថា្នាក់
គណនែយែយករជំនាញ(ACCA)និង
សញ្ញាបតែជំនាញអ្នកបច្ចែកទែស
ផ្នែកគណនែយែយ(CAT)។វគ្គសិកែសា
ជនំាញទាងំនែះជយួបើកទា្វារសមែប់

អាជពីការងរដ៏ល្អនៅក្នងុពភិពគណ-
នែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
«ខ្ញុំគិតថាបច្ចុបែបន្នមានយុវជនជា-

ចែើនពកួគាត់ចង់ជោគជយ័ក្នងុអាជវី-
កម្មហើយគណនែយែយគឺពិតជាគែឹះដ៏
រឹងមាំ។នៅពែលអ្នកមានគែឹះគណ-
នែយែយរឹងមាំអ្នកអាចធ្វើការនៅក្នុង
អាជវីកម្មណាមយួកប៏ានពពីែះគែប់
អាជីវកម្មគឺតែូវការគណនែយែយ»។
លោកBarnettបានបន្ថែមថា៖

«បរិញ្ញាបតែគណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គឺនៅតែជាគន្លឹះដ៏សំខន់នៅក្នងុការ-
អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា»។
បរញិ្ញាបតែគណនែយែយនងិហរិញ្ញវត្ថុ

(Honours) គឺមានរយៈពែល៤ឆ្នាំ។
ទន្ទមឹនងឹនែះដែរនសិែសតិក៏អាចទទលួ
បានសញ្ញាបតែជំនាញអ្នកបច្ចែក-
ទែសគណនែយែយ(CAT)ហើយថែម
ទាំងអាចបន្តសិកែសាថា្នាក់គណនែយែយ-
ករជំនាញ(ACCA)បានទៀតផង។
ស្តង់ដាអន្តរជាតិទាំងនែះនិងអនុ-

លោមតាមតមែូវការរបស់សហព័ន្ធ
គណនែយែយករអន្តរជាតិកែសួងអប់រំ
យវុជននងិកឡីានងិកែបខណ័្ឌគណុ-
វុឌែឍិជាតិកម្ពុជា។
វគ្គសកិែសាទាងំនែះផ្តលន់វូមលូដា្ឋាន-

គែឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងវិស័យគណនែយែយ
ដែលជួយនិសែសិតដែលបញ្ចប់ការ-

សិកែសាឲែយបានយល់កាន់តែសុីជមែ
នែពិភពហិរញ្ញវត្ថុ។
«គែប់គា្នាដែលធ្វើអាជីវកម្មគឺដើមែបី

ស្វែងរកបែកច់ណំែញហើយអ្នកនងឹ
មិនអាចដឹងអំពីបែក់ចំណែញរបស់
អ្នកបានពិតបែកដទែដរាបណាអ្នក
មិនមានបែព័ន្ធគណនែយែយតែឹមតែូវ
ជាពិសែសនៅពែលអាជីវកម្មរបស់
អ្នកចាប់ផ្តើមរីកចមែើន»។
លោកBarnettមានបែសា-

សនថ៍ា៖«នៅពែលអ្នកមានអាជវី-
កម្មតូចវមិនមែនជាបញ្ហាទែអ្នក- 
អាចបា៉ាន់សា្មានបែក់ចំណូលនិង
ចំណាយរបស់អ្នកបាន ប៉ុន្តែនៅ-
ពែលអាជវីកម្មរបស់អ្នករកីចមែើន
កាន់តែធំ វិធីតែ១គត់ដើមែបីគែប់-
គែងចំណូលនិងចំណាយរបស់
អ្នកបានតែឹមតែូវនិងដើមែបីធ្វើវ
បែកបដោយនិរន្តរភាពគឺតែូវមាន
បែព័ន្ធគណនែយែយរឹងមាំ»។
ដោយមានសាស្តាែចារែយដែលពោរ-

ពែញទៅដោយជំនាញវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់
មកពីជុំវិញពិភពលោក វិទែយាសា្ថាន
CamEdផ្តល់ជូននូវការអប់រំបែកប
ដោយគុណភាពខ្ពស់និងសមសែប
បផំតុទៅនងឹតមែវូការទផីែសារហរិញ្ញវត្ថុ
បច្ចុបែបន្ននៅក្នុងពែះរាជាណាចកែ-
កម្ពុជា៕

លោក Casey Barnett នាយក វិទៃយាស្ថាន CamEd។

លោក ផល វ៉ាន់ឌី នាយក បៃតិបត្តិ 
សមាគម មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា។

វិទ្យាស្ថាន  CamEd បណ្តះុបណ្តាល និស្ិសត សម្រាប់ ពិភព ហិរញ្ញវត្ថុ

 អតិថិជន គ្រាះឹស្ថាន មីក្រាហិូរញ្ញវត្ថ ុស្នើសំុ រៀបចំ ឥណទាន ឡើងវិញ មានការ ថយចុះ 



ធនាគារសា្ថាបនាជាធនាគារជប៉ុន
ដែលទទួលបាននូវសែចក្តីទុកចិត្ត
យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បែជាជនកម្ពុជា
ដែលកំពុងផ្តល់នូវសែវហិរញ្ញវត្ថុ
បែកបដោយវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់និងភាព
តែឹមតែូវជាក់លាក់។ឆ្នាំ២០២០នែះ
ធនាគារអបអរសាទរនូវភាពជោគ-
ជ័យរយៈពែល២៥ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
គតិតែមឹតែមីាសទី៣ឆ្នាំ២០២០

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ
សា្ថាបនាបានកើនឡើងជាងUS$
៣០០លានពីUS$១,៦៧ពាន់
លានក្នុងឆ្នាំ២០១៩ដល់US$
១,៩៦ពាន់លាន។ចណំែកឯបែក់
បញ្ញើសរុបកើនឡើង១៩,៤%ពី
US$៩៤៧,៤លានក្នុងឆ្នាំ
២០១៩ដល់US$១,១៧ពាន់
លាន។ដោយឡែកធនាគារ
ក៏បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន
US$១,៤៨ពាន់លាន។
ទោះបីមានផលប៉ះពាល់ពីវរីសុកូវដី

១៩ធនាគារសា្ថាបនាបានកត់តែ
កំណើនដ៏រឹងមាំលើបែក់បញ្ញើ និង
ឥណទានក៏ដូចជារកែសានូវភាពល្អ
បែសើរនែបែក់ចំណែញ។នែះជា
សក្ខីកម្មនែការវិវឌែឍបែកបដោយ
និរន្តរភាពរបស់ធនាគារសា្ថាបនា
ទោះបីស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពបែឈមក្តី។
ធនាគារសា្ថាបនាជាធនាគារដែល

មានបណា្តាញសាខធជំាងគែទី២ក្នងុ
ពែះរាជាណាចកែដោយមានសាខ
សរបុចនំនួ១៧០ទតីាងំនងិទូអែ-ធី
អឹមជាង២៣០កន្លែងនៅទូទាំង
បែទែស។បណា្តាញធនាគារដ៏ធំរបស់
ធនាគារសា្ថាបនាអនុញ្ញាតឱែយអតិថិ-
ជននៅគែប់ខែត្តកែុងនិងតំបន់
ដាច់សែយលអាចបែើបែស់សែវ
ហរិញ្ញវត្ថុនងិគែបគ់ែងហរិញ្ញវត្ថុរបស់

ពួកគែមានបែសិទ្ធភាពជាងមុន។
ឆ្នាំ២០២០ជាឆ្នាំបែកបដោយផ្លែផ្កា

របស់ធនាគារសា្ថាបនាដោយធនាគារ
បានអភវិឌែឍធនាគារឌជីថីលរបសខ់្លនួ
យ៉ាងឆប់រហ័សឱែយសែបទៅនឹង
ចក្ខុវិស័យយូរអង្វែងដើមែបីកា្លាយជា
ធនាគារឈានមខុលើវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុ
ឌីជីថល។មុខងរសំខន់ៗដ៏សមែបូរ-
បែបក្នុងSathapanaMobileបាន
ដាក់ឱែយដំណើរការរួមមានដូចជាមុខ-
ងរដកសាចប់ែក់ដោយបែើលែខកដូ
បើកគណនីអនឡាញសា្ថាបនាផែ
បណ្ណនិម្មិតវីសាទូទាត់វិក្កយបតែ

សែវសាធរណៈរបស់កែសងួសាធ-
រណការនិងដឹកជញ្ជូននិងមុខងរ
ដទែទៀតជាចែើន។នៅចុងឆ្នាំនែះ
ធនាគារសា្ថាបនានឹងសមោ្ពោធសាខ
ថ្មីពែមទាំងបន្ថែមចំនួនទូអែធីអឹម
ជាចែើនទីតាំងទៀតសមែប់ភាព-
ងយសែួលរបស់អតិថិជន។
ការចាប់យកនូវការផ្លាស់ប្តូរជា

ចណំចុផ្តាតដ៏សខំន់មយួរបស់ធនា-
គារសា្ថាបនាដើមែបីធនាថាបចែ្ចក-
វទិែយាធនាគារចងុកែយបផំតុបានទៅ
ដល់ដែរបស់អតិថិជននិងធនាគារ
ស្ថិតនៅមុខដែគូបែកួតបែជែង។

 ទោះបីជាផលប៉ះពាល់នែវីរុសកូវីដ- 
១៩ចាប់ផ្តើមថមថយក្នុងពែះរាជា-
ណាចកែកម្ពុជាធនាគារអភិវឌែឍន៍-
អាសុីបានពែយាករថាផលិតផលក្នុង
សែុកសរុបរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះ
៤%ក្នងុឆ្នាំ២០២០។លើសពីនែះ
ធនាគារពិភពលោកបានចែញរបាយ-
ការណ៍ថាទែសចរណ៍ការផលិត
នាំចែញនិងសំណង់ជាវិស័យដែល
ទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគែក្នុង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុាដោយហែត-ុ
ថាវិស័យទាំងនែះបានរួមចំណែក
ចំនួន៣៩,៤%នែការងរសរុបនៅ

ទូទាំងបែទែសក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
 ក្នុងពែលវែលាដ៏លំបាកនែវីរុសកូវីដ- 

១៩ធនាគារសា្ថាបនាបានចូលរួម
ក្នុងការអនុវត្តនូវវិធនការដាក់ចែញ
របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាដើមែបី
កាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជ-
មាននែវរីសុកូវដី១៩លើសែដ្ឋកចិ្ចជាតិ
ដោយធនាគារសា្ថាបនាបន្តជហំរក្នងុ
ការផ្តលន់វូឥណទានដល់វសិយ័អាទ-ិ
ភាពរកែសានូវឥរិយបថទន់ភ្លន់ចំពោះ
ការបង់ឥណទានយតឺយ៉ាវនងិកែបែ
លក្ខខណ្ឌឥណទានតាមលទ្ធភាព
ជាក់ស្តែង៕
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ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សា ជំហរ រឹងមាំ ក្នុង ត្រាីមាស ទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០
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ទោះបីជាត្រឹមត្រីមាសទី៣ន្រឆ្នាំ
២០២០ក៏ដោយត្រវាជាឆ្នាំដ៏មមាញឹក
១សម្រប់អម្រឹតដ្រលជាគ្រះឹស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រ១នៅ
កម្ពជុា។អម្រតឹនៅត្របន្តបង្ហាញការ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្តជួយដល់ប្រជាជននៅកម្ពជុា
លើគ្រប់វិស័យ។
រយៈព្រលន្រះអម្រតឹក៏បានជួយដល់

អ្នកដ្រលងយរងគ្រះបំផុតពីផលប៉ះ-
ពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចពីការផ្ទះុឡើងន្រជំងឺកូវីដ
១៩ខណៈស្ថាប័នមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុកំពុង
ជួយផ្តល់ដល់កសិករ និងអាជីវកម្មស្ត្រី
នៅតាមជនបទ។
នាយកប្រតិបត្តិគ្រះឹស្ថានមីក្រូហិ-

រញ្ញវត្ថុអម្រតឹលោក ដុស ឌីន មាន
ប្រសសន៍ថា អម្រឹតបានយកចិត្ត-
ទុកដាក់ជាពិស្រសចំពោះអ្នកប្រើប្រស់
ស្រវាឥណទាននីមួយៗក្នុងវិស័យ
ធុរកិច្ចដ្រលត្រូវបានកំណត់អត្តស-
ញ្ញាណដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាថា
ជាអ្នកងយរងគ្រះបំផុតពីផល-
ប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចដោយសរវិបត្តិកូវីដ
១៩ដូចជាវិស័យទ្រសចរណ៍វាយន-
ភណ្ឌ សំណង់ និងដឹកជញ្ជនូក៏ដូចជា
វិស័យកសិកម្មផងដ្ររ។
អម្រឹតបាននិយាយថាខ្លួនកំពុង

ផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន
ដោយផ្តល់រយៈព្រលអនុគ្រះសង

ប្រក់កម្ចី ឬបន្តការផ្តល់ប្រក់កម្ចីដល់
អតិថិជនចំនួន១២មឺុននាក់ដ្រលជីវ-
ភាពរបស់ពួកគ្រត្រវូបានរងផលប៉ះ-
ពាល់ដ្រលមិនធ្លាប់មានពីមុន។អម្រតឹ
ក៏បានផ្តល់ព្រលវ្រលាអនុគ្រះដល់អតិ- 
ថិជននីមួយៗខណៈអាជីវកម្ម និង
ការងរពួកគ្រត្រវូបានរងផលប៉ះពាល់
ដ្រលតំណាងឱ្រយជាង១០ភាគរយន្រ
ផលបត្រកម្ចីរបស់អម្រតឹ។
នៅក្នុងខ្រកក្កដានាយកអង្គភាព

ពាណិជ្ជកម្មរបស់អម្រតឹលោកAlan
Weeមានប្រសសន៍ថា«ការបង្កើត
កម្មវិធីកសិកម្មនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ចល័តដ្រលត្រវូបានគ្រស្គាល់ថា ជា
កម្មវិធីCAMAgriMarketដ្រលនំា
កសិករអ្នកទិញអ្នកលក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ទំាងអស់ជួបគា្នានៅប្រព័ន្ធឌីជីថល

ត្រ១ដើម្របីទិញលក់ផលិតផលកសិកម្ម
និងធ្វើឱ្រយវិស័យកសិកម្មមាននិរន្តរភាព
និងរកប្រក់ចំណ្រញបាន។ទំាងអម្រតឹ
និងក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និង
ន្រសទមានចក្ខវិុស័យរួមនិងកាតព្វកិច្ច
ក្នងុការជួយពង្រងឹសហគមន៍កសិកម្ម
នៅកម្ពជុាជាមួយនឹងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
និងមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចំាបាច់ដើម្របី
លើកកម្ពស់ជីវភាព និងប្រក់ចំណូល
គ្រសួរតាមរយៈផលិតភាពល្អប្រសើរ»។
«កម្មវិធីCAMAgriMarket គឺជា 
ច្រក១ដ៏ល្អសម្រប់បម្រើដល់វិស័យ
កសិកម្មហើយយើងជឿជាក់ថាកម្មវិធី
ន្រះមានសកា្តានុពលដ៏ធំធ្រងដ្រលផ្តល់
អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍កសិកម្ម
នៅទូទំាងប្រទ្រស»។
ក្នុងខ្រសីហាអម្រឹតបានបង្ហាញ

ផលិតផលថ្មី១ដ្រលជំរុញដល់ការអប់រំ
ផងដ្ររ។លោកAlanWeeបាន
និយាយថាការជួយកុមារឱ្រយសម្រចក្តី
សុបិន្តការសិក្រសាររបស់ពួកគ្រគឺជា
ការជំរុញដ៏សំខាន់តាមរយៈ«គណនី
ក្ម្រងឆ្លាត»។
ផលិតផលន្រះជាប្រភ្រទគណនី

សន្រសំរួមគា្នារវាងឪពុកមា្តាយ និងកូនក្នងុ
គោលបំណងបង្កើនទមា្លាប់សន្រសំ។យើង
សង្រឃឹមថា ផ្រនការសន្រសំន្រះនឹងជួយ
ឪពុកមា្តាយឬអាណាព្រយាបាលឱ្រយមាន
ប្រក់គ្រប់គ្រន់ក្នុងការទំនុកបម្រុង
ការសិក្រសាថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសារបស់កូនៗ។
ទន្ទមឹនឹងន្រះយើងក៏សង្រឃឹមថាវាអាច-
ជួយកូនៗរបស់ពួកគ្រទទួលបាន
សញ្ញាបត្រដ្រលជាជំហានទី១ និង
បនា្ទាប់មកឆ្ពោះទៅកាន់ឆកដ៏ធំន្រ
វិស័យការងរ។អ្វីគ្រប់យា៉ាងអាចទៅរួច
ប្រសិនបើមនុស្រសមា្នាក់ៗមានគម្រង
និងខិតខំប្រឹងប្រងធ្វើវាឱ្រយបាន។
ដូចន្រះក្ម្រងឆ្លាតជាផលិតផលដ៏
ល្អឥតខ្ចោះ១ក្នុងការបំផុសគំនិតន្រ
ការខិតខំប្រងឹប្រងនោះ។
ទន្ទមឹនឹងន្រះអម្រតឹបាននូវពានរង្វាន់

"ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រក្នងុការ-
លើកម្ពស់និងគំាទ្រស្ត្រីក្នងុអាជីវកម្មនៅ
កម្ពុជាប្រចំាឆ្នាំ២០២០"ផងដ្ររ។
លោកស្រីEstelleDarieRous-

seauxអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់អម្រតឹ
បានមានប្រសសន៍ថាវាពិតជាកិត្ត-ិ
យសណាស់សម្រប់អម្រឹតដ្រល
ទទួលបាននូវពានរង្វាន់ន្រះ។ចាប់តំាងពី 
ដំបូងមកម្រ្លះ៉អម្រតឹត្រងត្រទទួលស្គាល់
ពីសរៈសំខាន់របស់ស្ត្រីដ្រលដើរតួនាទី
យា៉ាងសំខាន់ក្នងុការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច
និងសង្គមរបស់គ្រសួរនៅកម្ពជុា។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖"ជាង៩០ភាគរយ

ន្រអតិថិជនរបស់យើងក្នងុអំឡុងព្រល
ន្រការចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឆ្នា១ំ៩៩០
គឺជាស្ត្រីដ្រលយើងបានផ្តល់ប្រក់កម្ចី
ជាក្រមុតូចៗនៅតាមភូមិនិងជាពិស្រស
ស្ត្រីបានជឿជាក់លើស្រវាយើងមុន។
សព្វថ្ង្រអ្នកប្រើប្រស់ស្រវាឥណទាន
របស់អម្រតឹមាន៦៨ភាគរយគឺជាស្ត្រី
នៅគ្រប់ផ្ន្រក និងក្នុងអាជីវកម្មគ្រប់
ប្រភ្រទ"។
"អម្រឹតនឹងបន្តផ្តល់នូវដំណោះ-

ស្រយហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានតម្ល្រសម-
រម្រយដើម្របីលើកកម្ពស់និងគាំទ្រដល់
ស្ត្រីដ្រលមិនត្រឹមត្រជួយបង្កើត
ការងរប៉ុណោ្ណោះទ្រវាអាចថ្រមទាំង
អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហ-
គមន៍ផងដ្ររ។កតា្តាន្រះនឹងជួយ
លើកស្ទយួជវីភាពសហគមន៍កដ៏ចូជា
លើកកម្ពស់ភាពជាសហគ្រិនរបស់
ស្ត្រីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា"៕
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ឥឡូវន្រះសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមនៅកម្ពុជាអាចមានជម្រើសដ៏
ល្អ ក្នុងការជួលឬទិញគ្រឿងចក្រ
ដើម្របីយកទៅប្រើប្រស់សម្រប់
អាជីវកម្មបានយា៉ាងងយស្រួល។
ក្រុមហ៊ុនផ្គតផ់្គង់គ្រឿងចក្រធនុធ្ងន់

នៅកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនផៅវ័រផ្លាសមា៉ា- 
សុីនើរីខ្រមបូឌា(Powerplus)
បានសហការជាមួយធនាគារអ្រសុី-
លីដាភីអិលសុីដោយបានចុះ
អនសុ្រសរណៈយោគយល់គា្នាដើម្របីផ្តល់
ហរិញ្ញប្របទានដល់សហគ្រសធនុតចូ
និងមធ្រយមដើម្របីប្រើប្រស់នៅក្នុង
វិស័យហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលកំពុង
រីកចម្រើន។
ធនាគារអ្រសុីលីដាគឺជាធនាគារ

ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាដ្រលមាន
សខាចំនួន២៦២នៅទូទាំងព្រះរា-
ជាណាចក្រកម្ពុជា។
លោកThoDaប្រធនគ្រប់គ្រង

ក្រុមហ៊ុនផៅវ័រផ្លាសខ្រមបូឌាបាន
មានប្រសសន៍ថា៖ «យើងមាន
មោទនភាពដ្រលបានសហការជាមួយ

ធនាគារអ្រសុលីដីាដើម្របីផ្តល់ហរិញ្ញ-
ប្របទានដល់អាជីវកម្មកម្ពុជាដើម្របី
ពង្រីកការចំណាយដើមទុននិងវិនិ-
យោគបន្ថ្រមទៀតក្នុងការក្រលម្អ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទ្រស»។
«ខ្ញុំសង្រឃឹមថា អនុស្រសរណៈន្រការ-

យោគយល់គា្នារវាងអ្រសុីលីដានិង
ផៅវ័រផ្លាសនឹងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រមាន
ភាពងយស្រួលសម្រប់ក្រុមហ៊ុន
ភាគីទាំង២ដើម្របីទំនាក់ទំនងនិង
ធ្វើការជាមួយគា្នាដើម្របីក្រលម្អហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា»។
ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវជម្រើស

ហិរញ្ញវត្ថុន្រះវាអនុញ្ញាតឱ្រយអតិថិជន
របស់ក្រមុហ៊នុផៅវរ័ផ្លាសទទលួបាន
ប្រកក់ម្ចីពីធនាគារនងិមានលទ្ធភាព
ពង្រីកដើមទុនដើម្របីបានគ្រឿងចក្រ
ធនុធ្ងន់មកប្រើប្រស់ដចូជាឡានដកឹ
ដីឡានស្ទចូអ្រស្កាវា៉ាទរ័ត្រកទ់រ័នងិ
ឡានឈូសឆយនិងគ្រឿងចក្រ
លើកដាក់ទំនិញជាដើម។គ្រឿងចក្រ
ទាំងន្រះជួយចូលរួមចំណ្រកក្នុង
ការកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់

ប្រទ្រសជាតិជាពសិ្រសនៅក្នងុវសិយ័
សំណង់។
«ការសហការគា្នាន្រះយើងអាចធ្វើ

អ្វីៗបានកាន់ត្រច្រើនដើម្របីជួយអភិ-
វឌ្រឍប្រទ្រសជាតិរបស់យើងហើយ
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្រយ
ពាណិជ្ជករក្នុងស្រុកមានឧបករណ៍
ធុនធ្ងន់ដើម្របីសម្រួលដល់ដំណើរការ
ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគ្រ»។
យោងតាមស្ថិតិផ្លូវការឱ្រយដឹងថា

វិស័យសំណង់បានទាក់ទាញការវិនិ-
យោគសរុបចំនួន៨,៧ពាន់លាន
ដុលា្លារក្នុងរយៈព្រល១១ខ្រដំបូង
កាលពីឆ្នាំមុនគឺមានការកើនឡើង
៦៧ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ភាពជាដ្រគូ
រវាងក្រមុហ៊នុផៅវីផ្លាសនងិធនាគារ

អ្រសុីលីដានឹងអនុញ្ញាតឱ្រយមា្ចោស់
អាជីវកម្មខា្នាតតូចមានឱកាសកាន់ត្រ
ច្រើនដើម្របីបម្រើដល់វិស័យដ្រល
កំពុងរីកចម្រើន១ន្រះ។
ក្រុមហ៊ុនផៅវ័រផ្លាសជាក្រុមហ៊ុន

ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់សម្រប់
វិស័យដ្រលកំពុងរីកចម្រើនយា៉ាង
ឆប់រហ័សនៅកម្ពុជាន្រះ។
«យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផល

Powerplusឈានមុខគ្រនៅលើ
ទីផ្រសារដូចជាឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់
ឡានដឹកសុីម៉ងត៍ឡានស្ទូចឡាន-
ឈូសឆយត្រក់ទ័រ និងគ្រឿងចក្រ
ជាច្រើនទៀត។អាជីវកម្មរបស់យើង
ផ្តាតលើគ្រឿងចក្រដ្រលអ្នកអាចជឿ
ទកុចតិ្តបានហើយការព្រញចតិ្តរបស់
អតិថិជនគឺមានសរៈសំខាន់ណាស់

សម្រប់ក្រុមហ៊ុនផៅវីផ្លាស»។
លោកDaបន្តថា៖«យើងផ្តល់ជូន

តម្រវូការជាច្រើនមនិត្រមឹត្រការលក់
ឧបករណ៍សំណង់ដ្រលមានគុណ-
ភាពប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រយើងក៏ជួយ
អតិថិជនរបស់យើងដោយផ្តល់នូវ
ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការទិញឧបករណ៍ធុន
ធ្ងន់ហើយយើងគាំទ្រពួកគ្រយា៉ាង
ព្រញទំហឹង»។
លោកDennis Tanតំណាង

ក្រុមហ៊ុនPowerplusបានថ្ល្រងថា
ទន្ទមឹនងឹការលក់គ្រឿងចក្រក្រមុហ៊នុ
ក៏ផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មថ្រទាំជាមួយ
នងឹគ្រឿងបនា្លាសដ់្រលមានស្រប់ក្នងុ
ស្តុកដើម្របីគាំទ្របណា្តាញអ្នកច្រក-
ចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនផៅវីសផ្លាស។
លោកបន្ថ្រមថាមា្ចោស់សហគ្រសធនុ
តូច និងមធ្រយមភាគច្រើនចូលចិត្ត
បងថ់្ល្រជលួប្រចាខំ្រសម្រប់ប្រើប្រស់
ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ជាជាងទិញជា
មា្ចោស់កម្មសិទ្ធិ។
«ជាមួយនឹងការអនុវត្តកាតព្វ-

កិច្ចបង់រំលស់ប្រចាំខ្រសម្រប់ប្រើ-
ប្រស់នូវឧបករណ៍ទាំងនោះយើង
សង្រឃឹមថា នឹងអាចជួយប្រជាជន
កម្ពជុាឱ្រយកា្លាយជាមា្ចោស់កម្មសទិ្ធិគ្រឿង- 
ចក្រព្រញល្រញនងិប្រើប្រស់គ្រឿង-
ចក្ររបស់យើងជាសម្របត្តិរបស់ពកួគ្រ
ដើម្របីបង្កើតប្រក់ចំណូលបន្ថ្រម។
យើងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហ-
ប្រតបិត្តកិារជាយទុ្ធសស្ត្ររបស់ធនា-
គារអ្រសុីលីដា»៕

ក្រមុហុ៊ន ផៅ វើ ផ្លាស និងធនាគារ 
អ្រសីុលីដា សហការគា្នា ដើម្ីប គំាទ្រ 
សហគ្រស ធុន តូច  និង មធ្យម 

 កៃុមហ៊ុន ផៅ វ័រ ផ្លាស ( ខៃ ម បូ ឌា ) ផ្គត់ផ្គង់ គៃឿង ចកៃ ធុន ធ្ងន់ នៅ កម្ពុជា ។

គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បន្ត យកចិត្តទុកដាក់ អតិថិជន ខ្ពស់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០

លោកសៃី estelle Darie rousseaux អភិបាល បៃតិបត្តិ របស់អមៃឹត។



H ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ // www.postkhmer.com  បុ៉ស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ធានារ៉ាប់រង
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