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លោកហុ៊នសែនបញ្ជាឱែយអភិបាលរាជធានី
ខែត្តបែើអំណាចរដ្ឋបិទទីតំាងលក់ដូរបើទីតំាងនោះមិនអនុវត្តតាមវិធានការកែសួងសុខាភិបាល

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីហ៊ុនស្រនបានបញ្ជាឱ្រយ
ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់រាជធានី-ខ្រត្ត
ត្រវូចុះតាមដានត្រតួពិនិត្រយនិង
ណ្រនាំទៅដល់ទីតាំងលក់ដូរ

ទំាងអស់ទំាងផ្រសារនិងអគារពា-
ណជិ្ជកម្មនានាឱ្រយអនវុត្តឱ្រយបាន
ត្រមឹត្រវូនវូវធិានការនានារបស់
ក្រសួងសុខាភិបាលបើមិនអនុ-
វត្តតាមទ្រត្រវូប្រើអណំាចរបស់
រដ្ឋក្នងុការបិទអាជីវកម្មទំាងនោះ
បណ្តោះអាសន្នសិន។

លោកហុ៊នស្រនថ្ល្រងដូចន្រះ
ក្នងុសារសំឡ្រងដ្រលភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍
ទទួលបាននៅថ្ង្រម្រសិលមិញថ
កន្លងមកន្រះករណីដ្រលមាន
ការឆ្លងក្នងុហាងមយួដ្រលមាន
មនុស្រសឆ្លងច្រើនហើយដ្រល
លោកសមា្គាល់ឃើញបញ្ហាសំខាន់

គឺការបំពានទៅលើសុវត្ថិភាព
គមា្លាតបគុ្គលនងិការខ្វះវធិាន-
ការអនាម័យតាមការណ្រនាំ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
លោកមានប្រសាសន៍ថ៖

«ខ្ញុំសុំរំឭកទៅដល់អភិបាល
ខ្រត្ត-រាជធានី...តទៅទំព័រ  ៤

លោកTrumpពែយាយាម
ដាក់សម្ពាធលើអភិបាល
រដ្ឋGeorgiaឱែយចែន-
ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោត

សកម្មភាពចិញ្ចមឹ
សត្វក្នងុសែកុមន
កំណើនជាង១៧%
ក្នងុរយៈពែល១១ខែ

កែសួងកសិកម្មផ្ដល់
ម៉ាសីុនពែះសែវូ
១៥០គែឿងឱែយពល-
រដ្ឋស្ដារដំណំាសែវូ

ពលរដ្ឋរាប់រយគែសួរ
ប្តងឹទៅសមត្ថកិច្ចឱែយ
តាមចាប់ជនឆបោក
បែក់រាប់សិបមឺុនដុល្លារ

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ ទី៥ ខ្រធ្នូ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក
លោកDonaldTrumpបាន
ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាមួយ
អភិបាលរដ្ឋGeorgiaលោក
BrianKempដើម្របីជំរុញ
ឱ្រយលោកKempកោះប្រជុំ
ពិស្រសន្រសភារដ្ឋ Georgia
ហើយបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិក
សភាឱ្រយច្រន...តទៅទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ  

ភ្នពំៃញ :សកម្មភាពចញិ្ចមឹសត្វ
លក្ខណៈគ្រសួារនងិធ្វើពាណជិ្ជ-
កម្មនៅកម្ពុជាមានការកើន-
ឡើងជាង១៧ភាគរយបនា្ទាប់
ពីមានការជំរុញផលិតកម្ម
កសិកម្មក្នុងស្រុកពីសំណាក់
រដា្ឋាភិបាលដើម្របីទប់សា្កាត់វិបត្តិ
បណា្តោលមកពីជងំកឺវូដី១៩នងិ
បង្កើនប្រក់...តទៅទំព័រ ៧

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

  ភ្ន ំពៃញៈ ក្រសងួកសិកម្មផ្ដល់
មា៉ាសុីនព្រះគ្រប់ស្រូវ ចំនួន
១៥០គ្រឿងដល់ពលរដ្ឋក្នុង
សហគមន៍កសិកម្មដើម្របីជំរុញ
ល្របឿនន្រការសា្តារផលិតកម្ម
ដំណាំស្រូវឡើងវិញក្រយ
ព្រលជំនន់ទឹកភ្លៀងត្រូវបាន
ស្រកចុះនៅតាមបណា្តោខ្រត្ត
ដ្រលទទួលរងគ្រះ។
លោកវ្រងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ

កសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
បានឱ្រយដឹងតាមរយៈហ្វ្រសប៊ុក
របស់លោកថ...តទៅ ទំ ព័រ ៣

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កពំង ់ស្ពឺៈពលរដ្ឋរាប់រយគ្រ-ួ
សារក្នុងចំណមរាប់ពាន់គ្រួ-
សាររស់នៅក្នុងស្រុកបស្រដ្ឋ
បានដាក់ពាក្រយប្តងឹទៅសមត្ថកិច្ច
ដើម្របីឱ្រយតាមចាប់ខ្លួនក្រុមជន-
ឆបោក១ក្រុមដ្រលបានឆ-
បោកប្រក់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ
អស់រាប់សិបមឺុនដុល្លារតាមរយៈ
ឱ្រយអ្នកស្រកុដាក់ប្រក់សន្រសំដោយ
ទទលួបានការប្រក់ខ្ពស់ពី១៥
ទៅ៣០...តទៅទំព័រ  ២

ផលិតកម្មថោននិងផលិត-
កម្មGrammyនៅថៃពួតដៃ-
គ្នាធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីពងៃីក
ទីផ្សារសិល្បៈ...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
រុស្ស៊ីសាទរសៃចក្ដីក្លា-
ហានអាមៃនីក្ន៊ងករ-
ចុះកិច្ចពៃមពៃៀងនៅ
កៃុងKarabakh...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
កៃុមហ៊ុនហុ៊នទីគៃង
បង្កើនករនាំចៃញសា្វាយ
សៃស់ឱ្យដល់ជាង៨ពាន់
តោនក្ន៊ង១ថ្ងៃ...ទំព័រ៨

សៃដ្ឋកិច្ច

កៃសួង កសិកម្ម  រុក្ខាបៃមញ់ និង នៃសាទ ផ្តល់ម៉ាសីុនពៃះ សៃវូ ដល់បៃជាពលរដ្ឋ  ។ រូបថតក្រសួងកសិកម្ម

Barcaឈានថយកៃយតៃ
Zidaneសៃួលបន្តិច

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា
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 តពីទំព័រ ១ ...ភាគរយ។
ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ ពលរ ដ្ឋ 

រងគៃះ  ដៃល បាន ដាក់ជូន 
អធកិារ សៃកុ បសៃដ្ឋ កាលពថី្ងៃទ ី
៤ខៃ ធ្ន ូឱៃយ ដងឹថា កាលព ីអឡំងុ ខៃ 
ឧសភាឆ្នា២ំ០១៨ជន ល្មើសន ិង  
បក្ខពកួ មយួ ចនំនួ  បាន ដើរ បញ្ចុះ- 
បញ្ចលូ ពលរដ្ឋ នៅក្នងុ សៃកុប សៃដ្ឋ 
កៃម រូបភាព  ជាការ វិនិយោគ បៃ ក់ 
ដោយ ទទលួ បាន ភាគ លាភ រហតូ 
ចាបព់១ី៥ដល៣់០ ភាគរយ ក្នងុ 
រយៈពៃល១សបា្តាហ៍ទៅ កន្លះ  ខៃ ។ 
ពាកៃយ បណ្តងឹ ដដៃល បន្តថា ចាប់ ពី - 
ពៃល នោះ មក បៃជាពលរដ្ឋ បាន 
បៃមូល  បៃក់ ឱៃយ ជនល្មើស ជា បន្ត - 
បន្ទាប់ និង ទទួល បាន ភាគ លាភ 
ក្ន ុងពៃល កំណត់ បៃកដ មៃនដៃ ល 
បណ្តាល ឱៃយ មាន បៃជា ពលរ ដ្ឋ កា ន់ - 
តៃ ចៃើន ឡើង បាន ចាញ ់បោក ជា 
បន្ត បន្ទាប់ ដោយ សរុប ជាទឹក បៃ ក់ 
រាប់ សិប មុឺន ដុលា្លារ ។

ពាកៃយបណ្តងឹ បញ្ជាក់ ថា៖ «ទឹក - 
បៃក ់រាបស់បិ មុនឺ ដលុា្លារ តៃវូបាន 
ជនល្មើសបៃមូល យក អស់តៃ បៃរ   - 
ជា នៅក្នងុ អឡំងុ ដើមខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ
២០២០ក៏ សៃប់តៃ បាត់ ដំណឹង 
មិ   នឃើញ មក ទូទាត់ បៃក់ ភាគ- 
លា  ភ ដូច សព្វដង នោះឡើយ។ 
រហូត ដល់ ថ្ងៃទី២៨ខៃ វិ ច្ឆ កាក៏ ផ្អើ ល - 
ឆោឡោ និង លៃចឮ ដំណឹង ថា 
បៃ ក់ ដៃល បៃមូលបាន កន្លង មក 
នៃះ តៃូវ កៃុម ជនល្មើស យក ជា - 
បៃយោ ជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន ខុស ចៃបាប់ 
និង រត់ គៃច ខ្លួន បាត់»។

ជន ឆបោក ទំាង នោះ មាន ឈ្មោះ 
ជិន វិបុល ឈ្មោះ ជិន ចាន់ ឡឹ ក 
ឈ្មោះ ជិន សៃ ីនង ដៃល តៃវូ បា ន  
បៃជា ពលរដ្ឋ រងគៃះ ឃាត់ ខ្លនួ ទុ ក  
នៅ សាលាឃុំ ពោធិ៍ ចំរើន ដើមៃបី 
រង់ចំា ឱៃយ មាន ចំ ណត់ ការ  ទៅ តាម- 
ចៃបាប់។ ចំណៃក ឈ្មោះ ជិន សុ ខៃង 
ឈ្មោះ ជិន សៃ ីពៅ និង បក្ខពួក ជា - 
ចៃើន ទៀត កំពុង បន្ត រត់ គៃច ខ្លនួ ។

លោក ជីប ច ណ្ណា រិ ទ្ធិ មៃធាវើ 
ការពារ ក្តី ជនរង គៃះ មួយ ចំនួន 
ដៃល បាន ចាញ់បោក អស់បៃក់ 
ជាចៃើន មុឺន ដុលា្លារ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ថា 
មាន បៃជា ពលរដ្ឋ ជាចៃើន ពាន់  
នក់ បាន ចាញ់បោក ក្នុងករណី 
ទាងំនៃះ ប៉នុ្តៃ បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល 
សមៃចចតិ្ត ដាកព់ាកៃយ បណ្តងឹ មក 
សមត្ថ កិច្ច គឺមាន ចំនួន តិចតួច 
នៅ ឡើយ ក៏ ពៃះ តៃពួក គៃ មិន- 
ហ៊ាន ចៃញមុខនិង រង់ ចំា ជន ល្មើ ស  
សង បៃក់ តៃឡប់ មក វិញ។ 

លោក រំពឹង ថា កូនក្ត ីរបស់ លោ ក 
និង ជនរងគៃះ ដទៃ ទៀត នឹង 
ទទួ  ល បាន យុត្តិធម៌ និង បៃក់ 
ដៃល ខាតបង់ តៃឡប់ មក វិញ 
ហើយ ជនល្មើស នឹង តៃូវ ទទួល- 
ទោស តាម ចៃបាប់ ខណៈដៃល 
លោក មើល ឃើញថា ជនល្មើស 
មួយ ចំនួន  បាន កំពុង រស់នៅ 

យ៉ាង សុខ សៃលួ ជាមួយ នឹង លុយ 
ញើស ឈាម ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ 
បាន បាត ់បង់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំ តៃូវតៃ 
បន្ត តាមដាន ការងារ នៃះ ថាតើ 
នីតិវិធី របស់ អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ - 
កិច្ច នឹង ដំណើរ ការបន្ត យ៉ាង ដូច- 
ម្តៃច? ដចូ អ្វដីៃល ខ្ញុ ំស្នើ គចឺង ់ឱៃយ 
អាជា្ញាធរ ស្វៃងរក និង ឃាត់ ខ្លួន 
ជនល្មើស ក្នុងករណី ដៃលមាន 
ពិរុទ្ធភាព ហើយ យើង នឹង រង់ ចាំ - 
មើលនតីវិធិ ី បន្ត ទៀត តើ គាត ់មាន  
ចំណត់ ការ បាន បុ៉ន ណ?» ។

លោក អ៊ុំ ចំរើន អធិការ សៃុក 
បសៃដ្ឋ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ងៃទី៦  ខៃ ធ្នូ ថា មក ដល់ 
ពៃល នៃះគមឺាន ជនរង គៃះ តចិ- 
តចួ បផំតុ ដៃល មក ដាកព់ាកៃយ នៅ 
នឹង សមត្ថកិច្ចខណៈ  ដៃល បៃជា - 
ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ធំ នៅតៃ បន្ត 
មិន សហ ការណ៍ ជាមួយ សមត្ថ កិ ច្ច 
ដោយ ពួកគៃនៅតៃ រំពឹងថា ជន - 
ល្មើស នឹង សងបៃក់ តៃឡប់ ឱៃយ 
ពួកគៃ វិញ។ លោក ចំរើន បាន 
បនោ្ទាស ទៅលើ បៃជាពលរដ្ឋ ទំាង - 
នោះ ថា មនិបាន សហការ  ជាមយួ 
សមត្ថ កិច្ច តំាងពី ដំបូង ខណៈ- 
ពៃលដៃល មានរឿង យ៉ាង ដូច្នៃះ 
ក៏ ពៃះ តៃមាន ជនរងគៃះ មួយ - 
ចំនួន មិន ពៃម  សហការ ជាមួយ 
សមត្ថកិច្ច ដៃល បណ្តាល ឱៃយ ជន - 
ល្មើស នៅតៃ អាច បន្ត ឆបោក ជន 
ដទៃ ទៀតបាន ជា បន្ត បន្ទាប់ ។

លោក បញ្ជា ក់ថា៖« ខ្ញុំពិបាក 
ធ្វើការងារ ណស់ ពៃះ មិនមាន 
អ្នកណ ដាក់ពាកៃយ បណ្តឹង មក ខ្ញុំ 
ទៃ កាល ពីមុន ហ្នឹង។ យើង  ពៃយា - 
យម ឱៃយ កៃមុការ ងារ ចុះសៃវ ជៃវ 
តៃ ពលរដ្ឋមិន ពៃម ផ្តល់ តមៃុយ 
សោះ ដលផ់្ទុះ រឿង ហៃត ុបៃប នៃះ 
ក៏មិន ពៃម សហការ ទៀត។ យើង 
ក្តាប រឿង នៃះមនិទានប់ាន ចៃបា ស ់
នៅឡើយ ទៃ ពៃះ ពួកគាត់ មិន- 
ពៃម ឱៃយ យើង ធ្វើតាម ចៃបាប់ ទៃ  
បៃជា ពលរដ្ឋគាត ់ទាម ទារ ឱៃយ ជន- 
ល្មើស សង តៃ លុយ គាត់ មក វិញ 
តៃ ប៉ុណ្ណឹង»។ 

យ៉ាងណ ក៏ដោយ លោក អ៊ុំ 
ចំរើន បាន អះអាង ថា កៃតៃពី 
ពលរដ្ឋបាន ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃស័ យ  
ចំនួន៣នក់ដៃល មាន ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង បទល្មើស ឆបោក នៃះ ដើមៃបី 
ចាត់   ចំណត់ការ តាម នីតិវិធី 
សមត្ថ កិច្ច ក៏ កំពុង បន្ត សៃវជៃវ 
រក មៃខ្លាង ដៃល នៅ ពី កៃយ ខ្នង 
ករណី នៃះ បន្ថៃម ទៀត និង បាន 
ធ្វើ កំណត់ ហៃតុ ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត 
ដើមៃបី សុំ គោល ការណ៍ បន្ត។ 

លោក ចំរើន បាន បញ្ជាក់ ថា ៖   
« យើងសុំ សំណូមពរ ដល់  បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ទាំងអស់ គួរ ចូលរួម 
សហការ ជាមួយ សមត្ថ កិច្ច  និង 
រាយ ការណ ៍បើ សនិ ជាមាន ករណ ី
សងៃសយ័ ណ មយួ ដៃល មាន ជាប ់
ពាក់ព័ន្ធ ករណី ឆបោក បៃភៃទ 
នៃះ»៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ គណៈ កមា្មោធកិារ ជាត ិ
រៀបចំ ការបោះឆោ្នាត (គជប) 
បានទទួល បណ្តឹង តវ៉ា ចំនួន 
១៣៩ ករណី  ពី ពលរដ្ឋ និង តំ- 
ណង បកៃស នយោបាយ  បន្ទាប ់ពី  
បញ្ចប់ នៃ ការបិទផៃសាយ នូវ បញ្ជី- 
បោះឆោ្នាត ដំបូង  និង បញ្ជី ឈ្មោះ 
អ្នកដៃល តៃូវលុប ចៃញ ពី បញ្ជី- 
បោះ ឆោ្នាត  កាលពី ថ្ងៃទី២  ខៃធ្នូ។ 
អ្នក ឃា្លាមំើល ស្នើឱៃយ  គ.ជ.ប.  ដោះ- 
សៃយ ឱៃយ មាន សុកៃឹតភាព នូវ 
បណ្តឹង ដៃលទទួល បាន។

លោក សោម  សរូដិា  អគ្គលៃខា- 
ធិការ រង គ.ជ.ប បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា  បណ្តឹង ទាំង-  
អស់   តៃូវបាន ដាក់ នៅ កៃុមបៃឹកៃសា 
ឃុំ សងា្កាត់ មាន  ១៣៨ បណ្តឹង  និង 
១បណ្តឹង បានដាក់ នៅ គ.ជ.ប. ។ 
បណ្តឹង ទាំង ១៣៨  តៃូវបាន- 
ដោះសៃយ សព្វ គៃប់ អស់ ហើយ 
នៅ កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ សងា្កាត់  កាល ពី 
ថ្ងៃទី៥  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០។ 

លោក បន្ថៃមថា ៖«ចំណៃក 
១បណ្តងឹ ទៀត ដៃល តៃវូបាន ប្តងឹ- 
មក  គ.ជ.ប. ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការដាក-់ 
ទោស ដល់ កៃុមបៃឹកៃសា ពី  LDP 
[គណ បកៃស សម្ពន័្ធ ដើមៃបី បៃជាធបិ- 
តៃយៃយ]នៅ ឃុ ំទកឹថា្លា  សៃកុ សា្វាយ- 
អន្ទរ  នៃ ខៃត្ត ពៃ វៃង។ បណ្តឹង 
ទំាង នៃះ  គ.ជ.ប.  បាន សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ រួច ហើយ ប៉ុន្តៃ មិនទាន់ 
ចៃញ សៃច ក្តី សមៃច នោះ ទៃ»។

បើ តាម លោក សោម សូរិដា  
បណ្តឹង ភាគចៃើន បានមក ពី តំ- 
ណង គណបកៃស សម្ពន័្ធ ដើមៃបី បៃជា- 
ធិបៃបតៃយៃយ  ដៃល បាន ប្តឹង ឱៃយមាន 
ការលុប ឈ្មោះ បៃជាពលរដ្ឋ 
ចៃញពី បញ្ជី បោះ ឆោ្នាត  ដៃល 

គណបកៃស នៃះ មើល ឃើញ ពលរដ្ឋ 
ទាំងនោះ ពុំមាន លក្ខខណ្ឌ លំនៅ 
គៃប់ គៃន់់ សមៃប់ ចុះ ឈ្មោះ 
នៅក្នុង ឃុំ សងា្កាត់ នោះ។ ប៉ុន្តៃ  
សមៃប់ ករណីនៃះ តាម អ្វី ដៃល 
គ.ជ.ប. បានសិកៃសា ជាជំ ហន 
ដបំងូ  គ ឺខាង  LDP  ពុ ំមាន លខិតិ- 
យថាភូត [ឯកសារ ចៃញ ដោយ 
អាជា្ញាធរ]  បញ្ជាកថ់ា  អ្នកដៃល តៃវូ 
ប្តងឹ ជទំាស ់ ពតិជា គា្មោន ល ំនៅ ក្នងុ 
ឃុំ សងា្កាត់ ពាក់ព័ន្ធ នោះ ទៃ។ 

លោក បន្ថៃមថា  ចំពោះ ករណី 
ផៃសៃង ទៀត  ជាករណី របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ដៃល ស្នើសុ ំកៃ ឈ្មោះ  នងិ 
ទិន្នន័យ មួយចំនួន ទៀត។ ប៉ុន្តៃ 
មាន បៃជាពលរដ្ឋ ២នក់  ដោយ 
មា្នាក ់នៅ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំ នងិ មា្នាក ់ខៃត្ត 
ពៃ វៃង  បានដាក់ បណ្តឹង ជំទាស់ 
មក  គ.ជ.ប.  ដើមៃបី រកៃសា ឈ្មោះ នៅ 
ក្នុង បញ្ជី បោះឆោ្នាត វិញ បន្ទាប់ពី 
ការសមៃច លុប ឈ្មោះ ចៃញពី 
បញ្ជី របស់ កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ សងា្កាត់។

លោក ហង់ ពុទា្ធា  អ្នក នំពាកៃយ  
គ.ជ.ប.ឱៃយ ដឹងដៃរ ថា  ការដោះ- 
សៃយ បណ្តឹង របស់ តំណង 
គណបកៃស នយោបាយ  និងបៃ ជា- 
ពលរដ្ឋ  គ ឺ គ.ជ.ប.  ផ្អៃក លើ នតីវិធិ ី 

នងិ ចៃបាប ់ដៃល មាន សៃប។់ គ.ជ.ប.  
មនិដៃល ធ្វើ អ្វ ីខសុ ព ីនតីវិធិ ី ទៃ  នងិ 
មាន ការបៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ បំផុត 
ក្នុង ការដោះ សៃយ ពាកៃយបណ្តឹង 
នីមួយៗ។ ក្នុង ដំណក់កាល 
ដំបូង  តៃូវ ដោះសៃយ នៅតាម 
កៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ សងា្កាត់។ គ.ជ.ប. 
នឹង ដោះ សៃយ បន្ត  បៃ សិន បើ 
ភាគី អ្នក ប្តឹង មិនទទួល យក បាន 
នូវ ដំណោះសៃយនិង ការ សមៃច    
របស់ កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ សងា្កាត់។ បើ 
ភាគី អ្នកប្តឹង មិន ពៃញចិត្ត ការ- 
សមៃច របស់  គ.ជ.ប.  ទៀត  អាច 
ប្តឹង បន្ត ទៅកៃុម បៃឹកៃសាធម្ម នុញ្ញ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បន្ទាប ់ពដីោះ- 
សៃយ បណ្តឹង  បញ្ចប់ ទាំង៣ ដំ- 
ណក ់កាល រចួ រាល ់ហើយ  គ.ជ.ប.  
នឹង បិទផៃសាយ នូវ សុពលភាព 
បញ្ជីបោះឆោ្នាត ផ្លូវការ សមៃប់ 
ឆ្នាំ២០២០  នៅ ថ្ងៃទី៣១  ខៃធ្នូ  
ឆ្នាំ២០២០  សមៃប់ បោះឆោ្នាត 
នពៃល ខាង មុខ»។

លោក ចិន ថុន  អគ្គលៃខា ធិការ  
LDP  ឱៃយដឹងថា  រាល់ ពាកៃយ បណ្តឹង 
របស ់គណបកៃស លោក មាន ភស័្ត ុតាង   
ចៃបាស់លាស់  មិន មៃន ចៃះតៃ ប្តឹង 
នោះ ទៃ។ ចំពោះ ក្តី រំពឹង ការដោះ- 

សៃយ ទទលួ លទ្ធផល យ៉ាង ណ 
នោះ  លោកថា  LDP  គៃនត់ៃ ចង ់
បងា្ហាញ ការពិត ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ ។

លោក និយយថា ៖«រឿង នៃះ  
មនិមៃន តៃ សមៃប ់ LDP  នោះ ទៃ  
គឺ សមៃប់ ពលរដ្ឋ ទូទៅ  ដៃល តៃូវ 
ដងឹ ការពតិដៃល ពាកព់ន័្ធ នងឹ អន- 
គត របស់ បៃទៃស ជាតិ ហើយ  
បណ្តឹង  ភាគចៃើន ដៃល យើង ប្តឹង 
នៃះពាកព់ន័្ធ នងឹ ការចលត័ ពល រដ្ឋ   
ឱៃយ ចុះ ឈ្មោះ  ដៃល ខុស ពី ចៃបាប់  
ខណៈ ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ  មិនមាន 
លនំៅ  នៅ ក្នងុ ឃុ ំសងា្កាត ់ដៃល តៃវូ 
ចុះឈ្មោះ បោះឆោ្នាត នោះ»។ 

ទាក់ ទិន នឹង បញ្ហា នៃះ  លោក 
ស ំ គន្ធាម ី នយក បៃតបិត្ត ិអង្គការ 
ឃា្លាំមើល ការបោះឆោ្នាត (NIC-
FEC)ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា  មាន តំណង 
គណបកៃស នយោ បាយ មួយចំនួន  
បានប្តឹង ជំទាស់ ទៅនឹង ការបិទ- 
ផៃសាយ បញ្ជី បោះឆោ្នាត ដំបូង  និង 
ឈ្មោះ ដៃល តៃូវលុប ចៃញ ពី បញ្ជី 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាសយដា្ឋាន  ដៃល 
ពលរដ្ឋ  និង សាកៃសី  មិន នៅ កន្លៃង 
ដៃល ពួកគៃ តៃូវ ចុះ ឈ្មោះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការបិទ ផៃសាយ 
បញ្ជី បោះឆោ្នាត ដំបូង  និង ឈ្មោះ 
ដៃលតៃវូ លបុចៃញ ព ីបញ្ជ ី ដណំើរ- 
ការ ល្អ  ប៉ុន្តៃ បើ និយយ ជា រួម  
តំណង គណ បកៃស នយោបាយ  គឺ 
មាន សិទ្ធិ ប្តឹង  បើ ពិនិតៃយ មើល- 
ឃើញ  ភាព មិន បៃកៃតី»។ 

លោកបន្ត ថា ៖«គ.ជ.ប. គួរតៃ 
ដោះសៃយ ឱៃយ មានភាព សុកៃឹត 
បន្ទាប់ ពី  ទទួលបាន បណ្តឹង ជំទាស់ 
ណ មយួ  ដើមៃបី ធាន បាននវូ បញ្ជ-ី 
បោះឆោ្នាត មួយ មានភាព សុកៃឹត 
និង តៃឹមតៃូវ សមៃប់ បោះឆោ្នាត 
នៅ ឃុំ សងា្កាត់  ពៃឹទ្ធសភា  និង 
រដ្ឋសភា  នពៃល ខាង មុខ»៕

គជបនិងភាគី ពាក់ព័ន្ធបេជំុស្តពីីការ  បញ្ចប់ការបិទផេសាយបញ្ជបីោះឆ្នោត ពីខេវិច្ឆកិា។រូប គជប

គជបទទួលបានបណ្តងឹ១៣៩ ក្រោយបញ្ចប់ការបិទផ្រោសាយបញ្ជ ីបោះ ឆ្នោត ពល រដ្ឋ រាប់ រយ...
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តទៅ ទ ំពរ័ ១...កាល ព ីថ្ងៃទ ី៥  
ខៃធ្នូ ថា  មន្ទីរ កសិកម្ម  បាន យក 
ឧប ករណ៍ ពៃះ គៃប់ សៃូវ ទៅ 
ចៃក ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង សហ- 
គមន ៍កសកិម្ម   កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៤  ខៃ 
ធ្នូថា    មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  
និង នៃសាទ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  
បាន នាំយក ឧបករណ៍ នៃះ ចំនួន   
៤៨ គៃឿង   ទៅ ជូន សហ គមន៍   
កសិកម្ម នៅខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ 
សរុប ចំនួន៤៨  សហ គមន៍ ។   

  លោក  សាខុន   បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
សហ គមន ៍ទាងំ នោះ មាន   សហ- 
គមន ៍កសកិម្ម មក ព ីសៃកុ កណ្តៀង 
ចំនួន ១០ គៃឿង កៃុង ពោធិ៍- 
សាត ់ចនំនួ   ៣គៃឿង  សៃកុ កៃគរ 
ចំនួន   ១៤គៃឿង  សៃុក បាកាន 
ចំនួន  ១៤ គៃឿង  សៃុក តា លោ- 
សៃន ជ័យ ចំនួ ន   ៤ គៃឿង   និង 
សៃកុ ភ្ន ំកៃវាញ  ៣គៃឿង ។  សហ- 
គមន៍ នីមួយៗទទួល បាន១ គៃឿង ។ 

 លោក រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម   
បាន ឱៃយ ដឹង ថា   មន្តៃី ជំនាញ   មន្ទីរ 
ក សិ ម្ម  បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ  និង 
ណៃនា ំអពំ ីបច្ចៃក ទៃស បៃើ គៃឿង 
មា៉ាសុនី ដល ់បៃ ជា សហ គមន ៍ផង 
ដៃរ  ដចូ្នៃះ ពលរដ្ឋ ក្នងុ សហ គមន ៍ 
តៃវូ ចៃក រលំៃក គ្នា បៃើ  នងិ ចលូ រមួ 
ថៃរកៃសា ឱៃយ បាន យូ រអង្វៃង ។   

  លោក   វៃ ង   សាខុន   មិន បាន 
បញ្ជាក់ ថា  មា៉ាសុីន ពៃះ គៃប់- 
សៃវូ ដៃល បញ្ចៃញ បន្ថៃម សមៃប់ 
ការ ចៃក ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នុង 
សហ គន៍ ក សិកម្ម    ចំនួន   ១៥០ 
គៃឿង នោះ   តៃូវ ចៃក ទៅ ខៃត្ត  
ណា ខ្លះ នោះ ទៃ ។   

  លោក   បៃក ់  ចណំាប ់ តណំាង 
សហ គមន ៍កពំង ់បៃក ់ ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់  បាន ឱៃយ ដឹង  ក្នងុ សហ គមន៍ 
កសិ កម្ម រប ស់ លោក   មិន ទាន់ 
ទទលួ បាន ឧប ករណ ៍ពៃះ គៃប ់

សៃូវ នៅ ឡើយ ទៃ  មក ដល់ ថ្ងៃទី  
៦   ខៃ ធ្នូ នៃះ ។  ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ 
លោក   ចំណាប់   បាន សម្តៃង ការ 
សបៃបាយ រីក រាយ   បើសិន ជា 
សហ គម នក៍ ស ិកម្ម លោក ទទលួ 
បាន ឧ បករ ណ៍ ពៃះ គៃប់ សៃូវ   
នោះ  ពៃះ ឧប ករណ៍ ពៃះ - 
គៃប់ សៃូវ   អាច ជួយ ឱៃយ  ចំណៃញ 
គៃប់ ពូជ   និង ពៃល វៃលា ។ 

 លោក  ចំ  ណាប់ បាន ថ្លៃង ថា៖  
« សម័យ ឥឡូវ នៃះ  អត់ មាន មនុសៃស 
ឯណា មក ជួយ ធ្វើ ការងរ ដូច 
មុនៗ ទៃ  អ្ន ក មាន កមា្លាំង  ខ្លះ ទៅ  
ធ្វើការ រោង ចកៃ   ខ្លះ ចំណាក- 
សៃកុ អស ់ទៅ  ហៃត ុនៃះ  ការ មាន 
មា៉ាសុីន   នៃះ  វា ងយ សៃួល 
ហើយ ចំណៃញ គៃប់ ពូជ ផង  
ដោយ សារ តៃ ការ ពៃះ ដោយ ដៃ 
វាគរ ដុំៗ មិន ស្មើ គ្នា  តៃ មា៉ាសុីន- 
ពៃះ  បាន ស្មើ ល្អ ហើយ មាន 
ស្តង់ ដា របស់ គៃ » ។     

 លោក  បា៉ាង   វណា្នា សៃដ្ឋ  បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម   រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃសាទ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា មក ដល់ ថ្ងៃ ទី ៦  
ខៃធ្នូ   ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ នៅ 
មិន ទាន់ ទទួល បាន ឧប ករណ៍ 
ពៃះ គៃប ់សៃវូ នោះ បន្ថៃម ទៀត 
នៅ ឡើយ  ប៉ុ ន្តៃ លោក បញ្ជាក់ ថា  
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ អាច នឹង 
ទទួល ចំនួន  ៥០ គៃឿង បន្ថៃម 
ទៀត  ក្ន ុង ចណំោម ១៥០ គៃឿង 
ដៃល កៃសួង កសិកម្ម បញ្ចៃញ 
សមៃប់ ឧបត្ថម ដល់ សហគមន៍ 
ក សិ កម្ម ក្នងុ ការ ជំរុញ ការសា្តា រឡើង 
វិញ ដំណាំ សៃូវ ដៃល រង គៃះ 
ដោយ ទឹក ជំនាន់ ក្នុង ពៃល កន្លង 
ទៅ នៃះ ។   លោក  ថ្លៃង ថា៖  « ខាង 
ខៃត្ត ខ្ញុំ បៃហៃល ជា អាច ទទួល 
បាន  មា៉ាសុីន ពៃះ គៃប់ សៃូវ 
ហ្នងឹ បន្ថៃម  ៥០ គៃឿង ទៀត   ប៉នុ្តៃ 
ពៃល នៃះ   មិន ទាន់ មក ដល់ នៅ 
ឡើយ ទៃ » ៕    

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ក្នុង សា្ថានភាព ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  កំពុងរាត តៃបាត នៃះ  
បៃធាន កាក បាទ កៃហម កម្ពុជា  
លោក សៃី ប៊ុន រា៉ានី  ភរិយ លោក- 
នាយករដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន  បាន- 
អំពាវនាវ និង លើក ទឹក ចិត្ត បៃ ជា- 
ពលរដ្ឋ នៅលើ សកល លោក  
ចូលរួម ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្ត  រួមកមា្លាំង 
សាមគ្គី ភាព  ចៃក រំលៃក ក្តី សៃ- 
លាញ់  និង សា្នាម ញញឹម ក្នុង កិច្ច- 
សហការ  យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ គ្នា។

លោក សៃ ី ប៊នុ រា៉ាន ី បាន ធ្វើ ការ- 
អំពាវនាវ នៃះនៅ ក្នុង ឱកាស ទិវា 
អន្តរជាត ិនៃអ្នក ស្មគ័ៃ ចតិ្ត  ៥ធ្ន ូ ឆ្នា ំ
២០២០  កៃម បៃធាន បទ«ស្មគ័ៃ-  
ចិត្ត រួម គ្នា យើង អាច ធ្វើ បាន» 
ដៃល កាកបាទ កៃហម កម្ពុជា  ជា 
សមាជិក ទី៨៥  របស់ សហព័ន្ធ 
អន្តរជាតិ នៃ សមាគម កាក បាទ- 
កៃហម និង អឌៃឍចន្ទ កៃហម  មាន 
ការ គំទៃ យ៉ាង មោះមុត ចំពោះ 
បៃធានបទ នៅ ឆ្នាំ នៃះ។

តាមរយៈ សារលខិតិ កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី៥  ធ្នូ  លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖«ក្នុង 
បរិបទ កូវីដ ១៩  អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត 
របស ់ចលនា អន្តរ ជាត ិកាក បាទ- 
កៃហម  នងិ អឌៃឍចន្ទ កៃហម ដៃល 
ជា អ្នក មាន បទពិសោធជៃ ជៃះ 
ក្នុង ការងរ គៃះមហន្ត រាយ  គឺ 
ពុំបាន នឿយ ណាយ ឡើយ ក្នុង 
ការ បន្ត ស្ម័គៃចិត្ត ចូលរួម ជួយ 
ដោយ ការ ខិត ខំបៃឹង បៃង ជួយ 
ដល់ សហគមន៍ ងយ រងគៃះ 
ទាំង ឡាយ»។

លោក សៃី ថា  នៅគៃប់ ទីកន្លៃង  

អ្នក ស្ម័គៃចិត្ត បាននិង កំពុង បំ- 
ពៃញ  ការងរ របស់ ខ្លួន ដោយ ក្តី- 
មៃតា្តា  ករណុា  មទុតិា  ឧបៃកា្ខា  នងិ 
បៃកប ដោយ ក្តីកា្លាហាន ដើមៃបី 
ជម្នះ បាន រាល ់ផល ប៉ះពាល ់ដល ់
ជីវិត ផ្ទាល់ ខ្លួន ផង  ដល់ កៃុម- 
គៃសួារ ផង ដល ់សហគមន ៍ផង។ 
សម្ទុះ នៃ ការ ចលូរមួ ដោយ ស្មគ័ៃ- 
ចិត្ត  នៅ ក្នុង គៃប់ សៃទាប់ នៃ ក ង- 
កមា្លាំង របស់ រដ្ឋបាល ថា្នាក់ ជាតិ 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  បៃជាពលរដ្ឋ  
សបៃបុរជន  វិស័យ ឯក ជន មនៃ្តី- 
រាជ ការ ចល នា យុ វជន។ល។ 

លោក សៃ ីប៊នុ រា៉ាន ី ថ្លៃងថា ៖« ជា  
ការពតិ ណាស ់ ដោយ សារ សា្មារត ី 
សាមគ្គ ីភាព នងិ ឆន្ទៈ ខ្ពស ់ក្នងុ ការ  
ស្ម័គៃ ចិត្ត របស់ បងប្អូន រួម ជាតិ    
នៃះ ហើយ  ទើប បៃទៃស កម្ពុជា 
យើង សមៃច បាន ជោគ ជយ័ ក្នងុ 
គៃះ មហន្ត រាយ ទកឹ ជ ំនន ់កន្លង មក  
នងិ ក្នងុ ការ ទប ់សា្កាត ់ការរកី រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  ពុំមាន អ្នក- 
សា្លាប់  ដោយ សារជំងឺ កូវីដ១៩ 

នៃះ ។ ខ្ញុំ ក៏ សូម កោត សរសើរ 
ចពំោះ វរី គៃពូៃទៃយ កម្ពជុា  បគុ្គលកិ- 
សខុាភបិាល  កៃមុ គៃពូៃទៃយ ស្មគ័ៃ- 
ចិត្ត ដៃល ជាទ័ព ជួរ មុខ ដ៏សកម្ម 
មិន ខា្លាច នឿយហត់  និង គៃះ- 
ថា្នាក់ សោះ ឡើយ ដើមៃបី កម្ពុជា»។

លោក សៃីក៏ បាន អំពាវនាវ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ទាងំអស ់បន្ត យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដាក ់លើកកម្ពស ់អនាមយ័  អនវុត្ត 
វិធាន ការ ជាបន្ត បនា្ទាប់ របស់ កៃ- 
សងួ សខុាភបិាល  ក្នងុ ការបង្ការ ព ី
ការរីករាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ចូលក្នុង សហគមន៍  ក្នុង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២៨  វិច្ឆិកា។

ទវិា អ្នក ស្មគ័ៃ ចតិ្ត អន្តរជាត ិតៃវូ- 
បាន បង្កើត ឡើង ដោយអង្គការ 
សហបៃជាជាតិ(UN)ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៨៥ ដើមៃបី ទទួលសា្គាល់ នូវ 
ការ ចូលរួម ចំណៃក ដ៏ មាន តម្លៃ 
របស់ អ្នក ស្ម័គៃចិត្ត  ក្នុង ការ ជួយ 
ដល់ ការ អភិវឌៃឍអន្តរជាតិ នៅ 
ជុំវិញ ពិភពលោក។

ក្នងុ ទវិា អន្តរជាត ិនៃ អ្នក ស្មគ័ៃ ចតិ្ត  

៥ ធ្ន ូនៃះ ដៃរ  លោក  Pablo Kang  
អគ្គរាជ ទូត អូស្តាៃលី បៃចាំ កម្ពុជា 
លើកឡើង ដៃរថា ការទទលួសា្គាល ់
តម្លៃ របស់ អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត អន្តរ ជាតិ 
ដៃល ពោរពៃញ ដោយ ជនំាញ  នៅ 
ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ពតិ ជា មាន សារៈ- 
សំខាន់ ជាង ពៃល ណាៗ ទាំង  អស់ ។

លោក ថ្លៃង ក្នងុ សៃចក្តបីៃកាស- 
ព័ត៌មាន  នៅ ថ្ងៃទី៤ ធ្នូ  ថា ៖« ផល- 
ប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  ទៅលើ 
សហគមន ៍នៅ កម្ពជុា  ពតិ ជា មាន 
ទហំ ំធ ំហើយ ទោះ បជីា ឆ្នា ំនៃះ ជា 
ឆ្នាំ ដៃល អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត អូសៃ្តាលី  
នងិ អង្គការ ដៃល ពកួ គៃ ជយួ  បាន- 
ជួប នូវ ការ លំបាក ចៃើនប៉ុន្តៃ ពួក- 
គៃ នៅ តៃ រក ឃើញ វធិ ីដោះ សៃយ 
ជានិច្ច»។

ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ១៩៨៤មក  អ្នក- 
ស្ម័គៃចិត្ត អន្តរជាតិ ដៃលមាន 
ជនំាញ បាន ជយួ គទំៃ ការ អភវិឌៃឍ 
នៅ កម្ពុជាដោយ ចូលរួម ជាមួយ 
អង្គការ ក្នុង សៃុក រាប់ រយ អង្គការ  
ជួយ ពួក គៃ ឱៃយ សមៃច បាន នូវ 
គោលដៅ អភវិឌៃឍន ៍របស ់គៃ តាម- 
រយៈ កម្មវិធី ស្ម័គៃ ចិត្ត អូសៃ្តាលី 
ដៃលគំ ទៃ ដោយ រដា្ឋាភិបាល 
អូស្តាៃលី។

បើតាម សា្ថានទូត ដដៃល នៃះ អ្នក-   
ស្ម័គៃចិត្ត អូស្តាៃលី  បាន វិល តៃ-
ឡប ់ទៅ កានអ់សូៃ្តាល ីវញិ  កាល ព ី
ដើម ឆ្នាំ  ដោយ សារ តៃមាន ផល- 
ប៉ះពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩។  បុ៉ន្តៃ  ទោះ-  
បីជា យ៉ាងណា   កម្ម វិធី ស្ម័គៃ ចិត្ត 
អូស្តាៃលី បានបន្ត គំទៃ អង្គការ 
ដៃគូ នៅ កម្ពុជា រហូត ពៃញ១ ឆ្នាំ 
២០២០នៃះ  តាមរយៈ កម្មវិធី 
ស្ម័គៃចិត្ត ពី ចមា្ងាយ ថ្មី មួយ៕

ក្រសួង... ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពជុាអំពាវនាវឱ្រយពលរដ្ឋលើសកល-
លោកសាមគ្គគី្នានិងច្រករំល្រកក្តសី្រឡាញ់ក្នងុបរិបទកូវីដ

លោកសេបុ៊ីន រ៉ានី  ក្នងុទិវាអន្តរជាតិ  នេអ្នកស្មគ័េចិត្តពីថ្ងេទី៥ធ្ន។ូរូប កាកបាទកៃហមកម្ពជុា



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកហុ៊នសែន...
តពទីពំរ័ ១...ទាងំអស ់ តៃវូ ចុះ 

ទៅតាមដាន  តៃតួ ពនិតិៃយ នវូ ទីតាងំ 
លក់ដូរ  ទាំងអស់ ទាំងផៃសារ ទាំង 
អគារ លក់ ដូរ នានាហើយ ផ្តល់ ការ-  
ណៃនាំ ឱៃយ ពួក គាត់ អនុវត្ត  ឱៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ នូវ វិធានការនានា ដៃល 
ចៃញ ដោយ កៃសួង សុខា ភិបាល ។ 
បៃសិន បើ ទីកន្លៃង នោះ មិន ពៃម 
អនុវត្តទៃ សំុ បៃើអំណាចរបស់ រដ្ឋ - 
បាលខៃត្ត -រាជ ធានី ដើមៃបី បិទ ហា ង 
នោះ ជា បណ្តោះ អា សន្ន សិន»។

លោក បន្តថា លោក គា្មាន ជមៃើ ស 
ណាផៃសៃង   ឱៃយ ល្អជាង ជមៃើ ស ធា  នា  
ក្នុងការ  រកៃសា គម្លាត សង្គម  គម្លាត  
បុគ្គល ការពាក់ ម៉ាស់  ការធ្វើ អនា - 
ម័យ  ទំាងអ្នក ចូល ទិញ និង ទំាង- 
អ្នក លក់ ដៃល លោក សង្កៃត ឃើ ញ 
តាម ហាង មួយ ចំនួន គឺពំុបាន បំពៃ ញ 
គៃប់ គៃន់  តាម លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល នោះទៃ ។ 
ក៏បុ៉ន្តៃ ការ ថ្លាះ ធ្លាយ របស់ អាជា្ញា - 
ធរ មូល ដា្ឋាន  នៅ តាម ខៃត្ត ខណ្ឌ 
សៃុក កៃុង  ភូមិ សង្កាត់ ក៏ បង្កើត 
ឱៃយ មន រឿង ឆ្លង តាម សហ គមន៍ 
នៃះ មួយ ផ្នៃក ផង ដៃរ ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ សុំ ឱៃយ អនុវត្ត ឱៃយ 
បាន មុឺង ម៉ាត់ ហ្មត់ចត់ ជាមួយ- 
នឹង ការ អនុវត្ត នូវគម្លាត សង្គម 
គម្លាត សុវត្ថិភាព គឺពី បុគ្គល ម្នាក់ 

ទៅ បគុ្គល ម្នាក ់ជាពសិៃស តៃវូ ធ្វើ 
ការ ពាក់ម៉ាស់  ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ។ 
ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំសុ ំស្នើ យ៉ាងទទចូ ចពំោះ 
ហាងលក់ដូរ ទាំងអស់  អ្នក ធ្វើ - 
ដំណើរ តាម ដង ផ្លវូ  តៃវូ បៃកាន់ ខា្ជា ប់ 
នូវ ការ ពាក់ ម៉ាស់  ហើយ ការ ចូល 
ហាង ឬ ការ ទទួល ទាននានាតៃូវ 
អនុវត្ត តាម គម្លាត សង្គម»។

លោក បន្ត ថា លោ កបាន  ផ្តល់ 
សិទ្ធិអំណាច ទៅដល់ អភិបាល 
រាជ ធានី-ខៃត្តរួច រាល់អស់ហើយ 
ហើយ បញ្ហា ដៃល នៅ សៃស សល ់
គ ឺស្ថតិ តៃង ់ការ អនវុត្ត  ដោយសារ 
មនិ អាច រងច់ាតំៃគៃពូៃទៃយ  កៃសួង 
សខុាភបិាលទៅពនិតិៃយ គៃប ់ហា ង 
ឬកន្លៃង លក់ដូរ ទៃ ប៉ុន្តៃ នៃះជា 
សមត្ថ កិច្ច របស់  អភិបាល ទំាង អ ស់ 
ដៃល តៃូវបំពៃញ នូវ ភារ កិច្ចនៃះ  
ហើយ តៃូវ ធ្វើ កិច្ចការងរ នៃះ  ឱៃយ 
បាន ហ្មត់ ចត់ និង ជោគ ជ័យ។

ជាមួយ គា្នានៃះ ដៃរលោក នាយ ក  - 
រដ្ឋ មនៃ្តីក៏  បាន បង្ហើបថា លោក 
បាន តៃៀម រួច រាល់ អស់ ហើយ 
ពៃះរាជ កៃតឹៃយ នងិ សារ លខិ ិត ដើ មៃបី   
ថា្វាយ ពៃះ មហាកៃសតៃដាក់ បៃទៃ ស 
ក្នងុ គៃ មន អាសន្ន ហើយលោក 
ក ៏បាន ពៃង នវូ អនកុៃតឹៃយ  ពៃង នវូ 
លិខិត សមៃប់  បៃធាន រដ្ឋ សភា 
បៃធាន ពៃឹទ្ធ សភា រួចជា សៃច 

ហើយ ដៃរ។ លោក    បានថ្លៃងថា៖ 
« ប៉នុ្តៃ ខ្ញុមំនិ ចង ់ដើរ ទៅ ដល ់ជហំាន 
បៃប នោះ ទៃ ពៃះ វានឹង ធ្វើ ឱៃយ 
សៃដ្ឋកិច្ច គាំង ទាំងសៃុង តៃ ម្តង 
បៃសិន បើ បិទ បៃទៃស ឬបិទ ផ្នៃក - 
ណាមួយ របស់ បៃទៃស  ដូចជា 
រាជ ធានីភ្នំពៃញ  ឬខៃត្ត ណាមួយ 
នោះ វានឹង ធ្វើ ឱៃយ គាំង ដំ ណើរការ 
សៃដ្ឋកិច្ច  ជាពិសៃស ការរកសីុ រប ស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ យើង  ប៉ុន្តៃអ្វី ដៃល 
ជាការ ជនំសួ បាន យើង អាចយើ ង  
ខិតខំ ជំនួស តាម រយៈ ការបៃងឹ បៃ ង 
របស់ អាជា្ញាធរ គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់ 
ជា ពិសៃស ការ ចូល រួម របស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ របស់ យើង តៃ ម្តង »។

លោក ហ៊នុ សៃន  ក ៏បាន សុ ំការ- 
យោគ យល់  ចំពោះសា្ថាន ការណ៍ 
នៃះ  ដៃល មិនមៃន ជា បញ្ហា  
ផ្ទាលខ់្លនួ របស ់អ្នកណាម្នាក ់នោះ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ វា ជា បញ្ហា ទាំង អស់ គា្នា ។ 

កៃសួង សុខាភិបាលបាន កំណ ត់ 
នងិ បង្ហាញ នវូ អត្ត សញ្ញាណ របស់ 
បុគ្គល ២រូប  ដៃល អាចចម្លង វីរុស 
កូវីដ១៩ មុនគៃនិង ជាករណី ជា - 
សះសៃបើយ  រួច  ហើយ   ដៃល អាច ជា  
បៃភព ទី១នៃ ការ ចម្លង សមៃ ប់ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍ ២៨ វចិ្ឆកិា 
ដៃល គៃ សងៃស័យ ថាជា ករណីនាំ - 
ចលូ មក កម្ពជុា ក្នងុ អឡំងុ ខៃ តលុា 
ឆ្នាំ២០២០។ បុគ្គល ទាំង២ នា ក់ 
នោះគឺលោកសៃ ីឆៃម សុនីតា អា យុ  
៣០ឆ្នាជំា កនូ សៃពីៅ  របស ់លោក  

ឆៃម សាវុធ អគ្គនាយក ពន្ធនាគារ 
នងិ លោកតំាង  សៃវិន អាប ់អាយ ុ
៤២ឆ្នា ំ ដៃល ជា  បងថ្លៃ បៃសុ របស ់
គាត់  ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង លោក  
ឆៃម សាវុធ ដៃល មន តៃស្ត 
វិជ្ជមន កូវីដ ១៩។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន  អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសងួ សខុាភបិាល នៅ ថ្ងៃ 
ទី៥ ខៃធ្នូបាន បៃកាស ឱៃយ បុគ្គ ល 
ទាំង អស់  នៅតាម រាជ ធានី-ខៃត្ត 
ដៃល  ដឹង ខ្លួន ថា ជាអ្នក ប៉ះពាល់ 
ផ្ទាល់  ជាមួយ បុគ្គល ទាំង ២នៃះ 
ដោយ គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១៤ខៃ តុលា 
ដល ់ថ្ងៃ ទ ី១៧ខៃវចិ្ឆកិាឆ្នា ំ២០ ២ ០  
តៃូវ មក ធ្វើ តៃស្ត ដោយ យក វត្ថុ 
សំណាក  និង ពិនិតៃយ ឈាម នៅ 
តាម មន្ទរីពៃទៃយ ខៃត្ត ដៃល អ្នក ទំាង- 
នោះ សា្នាក់ នៅ ទោះ ជាមិន មន 
រោគ សញ្ញា ក៏ដោយ ។

កាល ពី ថ្ងៃទី៤ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០ ២  ០ 
រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួង សុខាភិបាល លោ ក 
ម៉ម ប៊ុន ហៃងបាន ចៃញ សៃចក្តី  - 
បៃកាស ព័ត៌មន មួយ ស្ត ីពី ការ អនុ -  
វ ត្ត វធិាន ការ សខុាភបិាល នងិ ការ 
ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័  ចពំោះអ្នក ដណំើរ 
ទំាងអស់ ដៃល ចូល មកកម្ពជុា ចា ប់  
អនុវត្ត ពី ថ្ងៃទី ១២ ខៃធ្នតូ ទៅ ដោ យ 
មន ចំណារ ឯក ភាព ពី លោក នា - 
យ  ក រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន ផង ដៃរ។

លោក បុ៊នហៃង  លើក ឡើ ង ថា 
អ្នក ដំណើរ ទំាងអស់ ដៃល ចូល ម ក   
កម្ពុជា តៃូវ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក រយៈ- 

ពៃល ១៤ ថ្ងៃពៃញ លៃញ ចំពោះ 
គៃប់ អ្នក ដំណើរ ទាំងអស់   ក៏ តៃូវ 
ម ន វិញ្ញាបនបតៃ បញ្ជាក់ សុខ ភា ព 
ចៃញ ដោយ អាជា្ញាធរ សុខាភិបាល 
ទទលួ សា្គាល ់ដោយ បៃទៃស សាម ី 
បញ្ជាក់ ថា គា្មានកូវីដ ១៩ មន 
សុព ល ភាព រយៈ ពៃល ៧២ ម៉ាង  
មុន ពៃល ចៃញ ដំណើរ ។ លោក ថា៖ 
« ផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្ន នូវ ការ- 
អនុវត្ត យន្ត ការ ធានា (Spon-
sorship Mechanism)ចំពោះ 
អ្នក ដំណើរ បរទៃស ជា វិនិយោ គិន - 
ធុរជនបុគ្គលិក កៃមុ ហុ៊នអ្នក ជំនា ញ - 
ការ  និង អ្នក បច្ចៃកទៃស  ដៃល 
ទទួល  បាន ការ ធានា ចូល បៃទៃស 
កម្ពុជា រយៈ ពៃល តិច ជាង ១៤ ថ្ងៃ  
រហូ តដល់ សា្ថាន ភាព នៃ ការ រីក-  
រា ល  ដាល ជងំកឺវូដី១៩ មនភាព- 
ធូរសៃលវិញ»។

លោកបុ៊ន ហៃង ថាកៃសួង សុខា - 
ភិបាល នឹង បង្ហាញ អត្ត សញ្ញា ណ 
អ្នក ជងំ ឺកវូដី១៩ បនា្ទា ប ់ ព ីទទលួ- 
បា ន  លទ្ធ ផល តៃស្ត វិជ្ជមន ភា្លាម 
នៅ  តាមបណា្តោញ ផៃសព្វផៃសាយ ផ្លូវ- 
ការ របស់កៃសួង សុខាភិបាល 
ដើមៃបី ងយ សៃលួ ក្នងុ ការ ស្វៃ ងរក 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធឱៃយ បាន ឆប់ រហ័ស។

បើ  តាម កៃសួង សុខាភិ បា ល 
គតិ ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី២៩ ខៃវចិ្ឆកិា ដល ់
ថ្ងៃទី ៥ ខៃធ្នូឆ្នាំ ២០២០ កៃសួ ង  
បាន ធ្វើ តៃស្ត អ្នក ប៉ះពាល់ នឹង ពៃតឹ្ត ិ  - 
ការណ៍ សហគមន៍ ២៨វិច្ឆកិា សរុ ប  

ទាំងអស់ ចំនួន ១០ ៧៧២ 
សណំា ក ដៃល  ក្នងុ ចនំនួ នៃះម ន 
អ្នក វិជ្ជមនជំងឺ  កូវីដ ១៩ សរុប ចំនួ ន  
៣០នាក់ ដៃលករណីចុង កៃយ 
នោះ គឺ កើតលើ បុរស ខ្មៃរ អាយុ 
២១ឆ្នាំ ឈ្មាះ សាយ សៅលាង 
សា្នាក់ នៅ ជិត វត្ត សនៃសំកុសល 
សង្កា ត់ បឹងទំពុន   ជាបុគ្គ លិក  ហា ង  
Carl's Jr Burger ទួល ទំពូង 
ធា្លាប់ រស់ នៅជាមួយ នឹង អ្នកជំងឺ 
ឈ្មាះ ញិល សុខ កូឡា ដៃល ជា 
បុគ្គលិកនៅ ហាង Pedro ផ្លវូ ពៃះ- 
សីហនុ ដៃល បាន រក ឃើញ វិជ្ជម ន  
កូវីដ១៩ កាល ពី ថ្ងៃទី ៣ ខៃធ្នូ ។

គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី៦ ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០ - 
២០កម្ពុជា មន អ្នក មន វីរុស កូរ៉ូ- 
ណា  ចំនួន ៣៤៦នាក់ (សៃ្តី ៨០ 
នាក់)ដោយ ក្នងុ នោះ មន អ្នក ដៃ ល 
បាន ពៃយាបាល  ជា សះ សៃបើយ សរបុ 
ចំនួន  ៣០៦នាក់ និង អ្នកកំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ-សូវៀត និង មណ្ឌល 
សុខភាព ចាក់ អងៃ  ៤០ នា ក់   ។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មញិ នៃះដៃរ ក ៏មន 
អ្នកជំងឺ កូវីដ ១៩ ម្នាក់  បាន ពៃយា បា ល 
ជាសះ សៃបើយ ជាជន ជាតិ នៃ បា៉ា ល់ 
ឈ្មាះ  ហ្គូរ៉ុង កាម៉ា ស៊ុលទីម 
(GURUNG Karma Tsul-
tim)អាយ ុ៣៧ ឆ្នា ំដៃល តៃវូ បាន 
ធ្វើតៃស្ត អវជិ្ជ មន ចនំនួ ២ ដង នងិ 
តៃវូបាន អនញុ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពមីន្ទរី- 
ពៃទៃយ ផង ដៃរ៕
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 ឡុង   គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញៈ  នាយក ដ្ឋាន ចនំនួ ២  
ចំណុះ កៃម កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
ជំរុញ ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ  ឬ ជន- 
រងគៃះ  ចូល រួម រាយ ការណ៍ 
មក កាន ់សមត្ថ កចិ្ច  ដើមៃប ីស្វៃង- 
រក ជន ល្មើស ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការ ជំរិត ទារបៃក់  ដោយ បៃើបៃស ់
រូបភាព  ឬ វីដៃ អូ អាស អាភាស  
ចៀស វាង បន្ត បង់ បៃក់ ទៅ ឱៃយ 
ជន ល្មើស ទាំង នោះ  ។ 

 ការ អំពាវ នាវ នៃះ បាន ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី នាយក ដ្ឋា ន 
ទាំង២ នៃះ  បាន សង្កៃត ឃើញ 
ថា  បច្ចបុៃបន្ន មាន ករណី ថតរូប ភាព  
ឬ វដីៃអូ អាស អាភាស គរំាម ទារ 
បៃក់ជា ចៃើន  កំពុង កើតមាន 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ ជន រង គៃះ បន្ត ចាញ់ បោក  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ខាត បង់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  
និង កិ ត្ត ិយស ។ 

 នាយ ក ដ្ឋាន ព័ត៌ មាន វិទៃយា នៃ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  បាន បង្ហោះ នៅ 
លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក របស់ខ្លួន 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី៣  ធ្នូ ថា  ជន ល្មើស 
បាន បៃើបៃស ់មធៃយា បាយ មយួ 
ចំនួន  ដើមៃបី ទទួល បាន រូបភាព 

អាស អាភាស របស់ ជនរ ង គៃះ  
ហើយ មធៃយា បាយ ទាំង នោះ 
មាន ដូច ជា  ការ បៃើបៃស់ នារី 
ស្អាតៗ ដើមៃប ីទាក ់ទាញ ជនរង- 
គៃះ  ធ្វើការ សន្ទនា អន ឡាញ  
បៃើបៃស់ សកម្មភាព សៃើប សៃល  
អូស ទាញ ជន រងគៃះ បៃពៃឹត្ត 
សកម្ម ភាព រួមភៃទ មុខ កុំពៃយូ ទ័រ 
ឬ ទូរស័ព្ទ ដៃ និង ធ្វើ ការ ថត សកម្ម- 
ភាព ទំាង នោះ  គំរាម ទារ បៃក់ ។   

 នាយក ដ្ឋាន ព័ត៌ មាន វិទៃយា  
បាន បន្តថា  មធៃយា បាយ មួយ 
ទៀត  ជន ល្មើស ក៏ បាន បៃើបៃស ់
គៃហទំព័រ អាស អាភាស  បញ្ចលូ 
កម្មវធិ ីសន្ទនា អន ឡាញ  ឬ ផ្ទាងំ 
បើក វីដៃ អូ  ដៃល បញ្ជា វៃបខៃម  
Webcam  ដើមៃបី លួច ថត 
សកម្ម ភាព ជនរ ងគៃះ និង 
ធ្វើការ គំរាម ទារបៃក់  និង ការ- 
បៃើ បៃស់ មធៃយា បាយ ផៃសៃង ៗ    
ក្នុង ការ ចម្លង មៃរោគ ទៅ កាន់ 
មា៉ាសុីន កុំពៃយូ ទ័រ  ឬ ទូរស័ព្ទ ដៃ  
បៃើបៃស់  Webcam  ថត 
សកម្មភាព ផៃសៃងៗ  និង ធ្វើការ 
គំរាម ទារ បៃក់ ផង ដៃរ ។  

 នាយក ដ្ឋាន ព័ត៌មាន វិទៃយា នៃ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  ជរំញុ ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ឬ ជន រងគៃះ  បៃ ញាប ់

រាយ ការណ៍ មកកាន់ សមត្ថ កិច្ច  
ដើមៃប ីដក ់ពាកៃយ បណ្តងឹ ស្វៃង រក 
ជនល្មើស  ខណៈ ដៃល ការ- 
បង់បៃក់ ទៅ ជ ន ល្មើស ទាំង- 
នោះ  មនិ មៃន ជា មធៃយា បាយ ល្អ 
នោះទៃ  ពៃះ ជន រងគៃះ  
នៅតៃ បន្ត បង់ បៃក់ ទៅ ឱៃយ ជន- 
ល្មើស ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

 នាយក ដ្ឋាន ព័ត៌ មាន វិទៃយា  
បាន បញ្ជាក ់ថា៖  « ការបង ់បៃក ់
មិនមៃន ជា មធៃយាបាយ  ពៃះ 
អ្នក នឹង តៃូវ បង់ បន្តបនា្ទាប់។   
(បៃ សិន   ជា មាន ករណី  ដូច 

ជមៃប ជនូ នៃះ)  តៃ ូវ ធ្វើ ការបទិ 
គណន ីបណ្តាញ សង្គម បណ្តាះ- 
អាសន្ន  និង បៃើបៃស់ កម្មវិធី 
កមា្ចាត ់មៃរោគ  ស្កៃ ន  នងិ សមា្អាត 
មៃរោគ ក្នុង មា៉ាសុីន កុំពៃយូ ទ័រ   ឬ ទូរ- 
សព័្ទ ដៃ  រមួ នងឹ បៃើបៃស ់ស្ទកិឃរ័  
Sticker  បិទ  Webcam  នៅ 
ពៃល មិន បៃើ បៃស់» ។ 

   លោក  ជា  ពៅ  បៃធាន នាយក ដ្ឋាន 
បៃឆងំ បទ ល្មើស បច្ចៃក វទិៃយា នៃ 
អគ្គ ស្នងការ នគរបាល ជាតិ  
កៃសួង មហាផ្ទៃ   បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី  ៣  ធ្នូ 

ដៃ រ ថា រហូត មកដ ល់ ពៃល នៃះ  
មិន ទាន់ មាន ការ សិកៃសា ណ- 
មួយ ជា ផ្លូវការ ថា  ករណី នៃ ការ- 
ជរំតិ ទារបៃក ់ ដោយ បៃើបៃស ់
រូបភាព ឬ វីដៃអូ អាស អាភាស 
នៅ កម្ពជុា  មាន ប៉នុា្មាន ករណ ីឱៃយ 
ពិត បៃកដ នោះ ទៃ  ពៃះ តៃ 
ភាគ ចៃើន នៃ ជន រងគៃះ  មិន 
តៃវូ បាន រាយ ការណ ៍បញ្ហោរ បស ់
ខ្លួន  ទៅ កាន់ សមត្ថ កិច្ច ឱៃយ បាន 
ទាន់ ពៃ ល វៃលា។ 

  លោក  បញ្ជាក់ ថា  បទ ល្មើស 
នៃ ការ ជំរិត ទារបៃក់  ដោយ 
បៃើបៃស ់របូភាព  ឬ វដីៃអ ូអាស- 
អាភាស  កៃ តៃ ពី ជន ល្មើស 
បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស តាម ការ គ ំរាម   
ហើយ ជន ល្មើស គ្មាន ទំនាក់- 
ទំនង ជា មួយ ជនរ ង គៃះ  ក៏ 
មាន ករណី ជា ចៃើន ដៃរ ដៃល 
បាន កើត ឡើង  តាមរយៈ សច់ ញាតិ  
ឬ មិត្តភក្តិ  ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត 
សកម្ម ភាព ជរំតិ ទារ បៃក ់ដោយ 
បៃើបៃស ់របូភាព  ឬ វដីៃ អ ូអាស- 
អាភាស   ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ករណី 
នៃះ  គឺ ពិត ជា មាន ហានិ ភ័យ  
ពៃះ វា នងឹ ធ្វើ ឱៃយ បាតប់ង ់ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ផ្ទាល់ ខ្លួន  តាម រយៈ ការ- 

គំរាម ដោយ ការ ទារ លុយ ទារ កា ក់  
អី អ៊ីចឹង។  ករណី នៃះ ក៏ ធ្វើ ឱៃយ 
ជន រងគៃះ  មាន ការ ខា្លាចរអា 
ក្នុ ង ការ ថតរូប និង បាត់ ទំនាក់ - 
ទំ នង  គ្នា  រួមទាំង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ សណ្តាប់ ធា្នាប់  សន្តិ សុខ 
សង្គម។  ខ្ញុំ សូម អំពាវ នាវ ឱៃយ 
អ្នក បៃើ បៃស់ បណ្តាញសង្គម  
មាន ការបៃុង បៃយ័ត្ន បំផុត » ។ 

 លោក  យី  គឹម ថា ន  នាយក- 
រង បៃចាំ បៃទៃស ផ្នៃក កម្មវិធី នៃ 
អង្គការ  Pla n international  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ៣ ខៃធ្ន ូថា  បទល្មើស ទំា ងនៃះ 
ក៏ តៃូវ បាន រកឃើញ ថា  បាន ធ្វើ 
ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ កិច្ច ការពារ 
កមុារ ផងដៃរ  បើ ទោះ ជាកា ររកី- 
ចមៃើន  នូវ ប ចៃ្ចក វិទៃយា  និង 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ  បាន ជួយ 
ចៃើន ដល់ ទំនាក់ ទំនង សង្គម  
ប៉ុន្តៃ វា ក៏ ផ្តល់ ផល ពិបាក ចៃើន 
ផង ដៃរ  ជា ពសិៃស កមុារ ។  ការ- 
សិកៃសា រកឃើញថា  មាន ករណី 
ចៃើន ដៃល បាន កើត ឡើង បទ- 
ល្មើស ជំរិត ទារបៃក់ នៃះ  បើទោះ- 
ជា ស្ថតិ ក្នងុ វិបត្ត ិកូ វីដ ក៏ ដោយ។  
ឃើ ញ មាន ការ ធ្វើការ ចៃើន ពី 
រដ្ឋាភិ បាល ៕

 ឃុ ត  សុភ ចរិ យា 

បាត់ដំ បងៈ  កមា្លាំង នគរ បាល  
មន្ទី រ បៃ ឆំង គៃឿង ញៀន នៃ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន សហ ការ 
ជា មួយ កមា្លាំង ជំនាញ នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត បា ត់- 
ដបំង  បង្កៃប ការ ជញួ ដរូ គៃឿង- 
ញៀន មួយ ករណី  លើ ស្តៃី ជន- 
ជាត ិថៃមា្នាក់  កាលពី វៃលា ម៉ាង 
១:១៥ នាទី យប់ រំលង អ្រធាតៃ  
ឈាន ចូល ថ្ងៃទី ៥  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ ចំណុច ភូមិ ស្វាយ ធំ   
ឃុ ំបងឹ រាងំ  សៃកុ ករំៀង  ខៃត្ត បាត-់ 
ដបំង  ដោយ របឹ អសូ បាន គៃឿង- 
ញៀន បៃ ភៃទ មៃតំ ហ្វៃមីន ចំ នួន 
៣០ គី ឡូ កៃម។   

 លោក ម៉ក់  ជី តូ  អគ្គ រង នៃ អគ្គ- 
ស្នងការ នគរ បាល ជាតិ  ទទួល- 
បន្ទកុ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿងញៀន   
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទ ី៦  
ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ ថា  ស្តៃី ជនជាតិ 
ថៃ ដៃល សមត្ថ កចិ្ច ចាប ់ឃាត ់ខ្លនួ 
ក្នុង បទ ល្មើស ជួញ ដូរ គៃឿង- 
ញៀន ឆ្លង ដៃន នៃះ  ឈ្មាះ ផនផ់មុ    
រតនា  អាយុ ៣១ ឆ្នាំ  មាន ទីលំ- 
នៅ ឃុំ ណង ប៊ុន   សៃុក បរ៉ៃ  ខៃ ត្ត  
តៃត   នៃ បៃ ទៃស ថៃ ។

 លោក  ម៉ក់   ជី តូ   ថ្លៃង ថា ៖« នៅ 
ពៃល នៃះ  សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល- 
ជំនាញ យើង  កំពុង សហ ការ ជា-  
មួយ ភាគី ថៃ  ដើមៃបី បើក ការ សៃវ- 
ជៃវ ស្វៃង រក ចាប់ ខ្លួន មៃខ្លាង ធំ  
និងអ្ន ក ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន ទៀត 
នៅ ក្នុ ង បៃ ទៃស ថៃ » ។   

 លោក បាន បញ្ជាក ់ថា   តាម ការ- 
សិកៃសា សៃវជៃវ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
៣០ ភាគរយ នៃ បទ ល្មើស ជួញ- 
ដូរ គៃឿង ញៀន ឆ្លង ដៃន  គឺ កៃុម  
ឧ កៃិដ្ឋ ជន   បាន បើក ការ ជួញដូរ 
នៅ កម្ពជុា   ខណៈ ៧០ ភាគរយ ទៀត  
គឺ ពួក គៃ បាន នាំ បន្ត ទៅ កាន់ 
បៃទៃស ទី ៣។  

 លោក  ផន ់ រតនា   អ្នក នាពំាកៃយ 
សលា ដបំ ូង ខៃត្ត បាត ់ដបំង បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា  កាល ព ី ថ្ងៃទ ី៦ ខៃ ធ្ន ូ  ឆ្នា ំ
២០ ២០  ស្តៃី សងៃស័យ ឈ្មាះ  
ផន ផុម   រតនា  តៃវូ បាន ចៅ កៃម 
សុើប សួរ  គឺ  អ្ន ក សៃី   ហុង ទិ តៃយ ម៉ូ- 
លីកា  សមៃច ឱៃយ នាំ យក ទៅ ឃុំ 
ខ្លនួ ជា បណ្តាះ អាសន្ន នៅ ពន្ធនា- 
គរ ខៃត្ត បាត់ ដំបង   ដើមៃបី រង់ចំា ការ- 
ជំនំុ ជមៃះទោស ជា កៃយ  ដោយ 
ចោទ បៃ កាន់ ពី បទ «  ដឹក ជញ្ជូន   
និង ជួញ ដូរ ដោយ ខុស ចៃបាប់ នូវ 
សរ ធាតុ ញៀន » ៕ 

មន្ត្រីជំនាញជំរុញឱ្រយពលរដ្ឋរាយការណ៍បទល្មើសជំរិតប្រក់តាមរូបភាពអាសអាភាស

នគរបាលចាប់ស្ត្រីថ្រម្នាក់និង
រឹបអូសគ្រឿងញៀន៣០គីឡូក្រម

មន្តេ ីជំ នាញ បង្ហាញ ពី សកម្ម ភាពបទល្មើសជំ រិត បេក់  ។ រូប កៃសួងមហាផ្ទៃ
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គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ ជនជាតិ  ចិនថៃ  វៀត-
ណាម បៃុស- សៃី  ៦នាក់  តៃូវ បាន 
សមត្ថកចិ្ច  បញ្ជនូ ទៅ សាលា ដបំងូ 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ កាល ព ីមៃសិល មញិ 
បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥ 
ធ្ន ូ  ពាកព់ន័្ធបើក ហាង  ម៉ាសៃសា មន 
បង្កប់ បមៃើ សៃវា ផ្លូវ ភៃទ នៅភូមិ 
ទៃុងមន់  ស ង្កាត់ អូរបៃក ក្អម  
ខណ្ឌសៃន សុខ ខណៈ បុរ ស ខ្មៃរ 
៧នាក់ ក៏ តៃូវ ឃាត់ ខ្លួន នៅ ខណ្ឌ 
ឫសៃសី  កៃវ ផង ដៃរ   ករណ ីលៃង លៃបៃង 
ភ្នាល់  ចាក់  បាល់  តាម អីុន ធឺណិត ។

លោក  កៃវ  ធា  បៃធាន ការិយា - 
លយ័ បៃឆំាង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស  និង 
ការពារ អនី តិ   ជននៃ ស្នងការដ្ឋាន 
នគរ បាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ បៃបព់ ី 
មៃសិលមិញ ថា  ជន សងៃស័យ  ទាំង- 
នោះ  មន  ជន ជាតិ ចិន ៤  នាក់  ទី   
១-  សៀ  អ៊ីរុង  ភៃទ សៃី  អាយុ ៤៧ 
ឆា្នាំ   (មៃការ  ហាង ម៉ាសៃសា)  ទី ២ -   
ជាំង  ហ៊ុយ  ភៃទ សៃី អាយុ២៨ឆា្នាំ   
(សៃ ី ម៉ាសៃសា) ទី ៣ - ជិន  ឈី ង  ហា៊ាន  
ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ៤៤ ឆា្នា ំ  (លកដ់រូ) 
ទ ី៤   ច ូ ស៊ឈូា ន  ភៃទ បៃសុ   អាយ ុ
៤៣ឆា្នាំ    (លក់ដូរ) ។ កៃ ពី នៃះ 
មន    ឈ្មោះ  បា៉ាក  ផា សៀ លី  ភៃទ 

សៃ ី អាយ ុ២៦ឆា្នា ំ ជន ជា ត ិថៃ  (សៃ ី
ម៉ាសៃសា)  និង ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ   ង្វៀង   
ធី តុគុប  ភៃទ សៃ ី អាយុ ៣២ ឆា្នា ំ ជន- 
ជាតិ វៀ ត  ណាម(សៃីម៉ា សៃសា)។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖« សមត្ថកិច្ច   របស់ខ្ញុ ំ
បាន បង្កៃប  ក្នងុ បទ ល្មើ ស ជាក់ស្តៃង  
ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ ទី តំាង បង្ក បទ ល្មើ ស 
ហើយ សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ បាន ចាត់ ការ 
ពួក គៃ តាម នីតិវិធីចៃបាប់ ។ ចំពោះ 
ចណំាត ់ការបន្ត ទៀត នោះ ជា នតី-ិ
វិធី  របស់ តុលាការ » ។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក កៃវ   ធា  
មនិបាន ផ្តលព់ត័ម៌ន  លម្អតិ  ជុវំញិ  
បៃតបិត្តកិារនៃះ ទៃ   តៃបើ តាម មនៃ្ត ី
នគរបាល ១រូប  នៃ អធិការដ្ឋាន 
នគរបាល ខណ្ឌសៃនសុខ  បា ន  ឱៃយ 
ដឹង ពី មៃសិលមិញ ថា  ហាងម៉ាសៃសា 
មួយ  កន្លៃង  ក្នងុ ភូមិ ទៃងុ មន់  សង្កាត់   
អរូបៃកក្អម  ខណ្ឌសៃនសុខ បាន បើក 
បមៃើម៉ាសៃសា ជា ចៃើ ន ខៃ មក ហើយ 
ហើយ មន ថៅកៃ ជា ជនជា ត ិ ចនិ។ 
អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ សៃន សុខ  ក៏ បានជូន  
ដំណឹង អំពីការ បង្ការ  និង ចូលរួម 
ទបស់ា្កាត ់ការឆ្លងជំងឺ កូវីដ ១៩   ផង- 
ដៃរ បុ៉ន្តៃហាង ម៉ា  សៃសា មួយ កន្លៃង 
នៃះ មិន បាន អនុវត្ត ទៅ តា ម ការណៃ-
នំា របស់អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  ឡើ យ ។  

បើ តាម មន្តៃ ីរូប នៃះ  ដោយមន 
ការ សងៃស័ យ ថា  ហាងម៉ាសៃសា ទតីាងំ 
ខាងលើ អាច មន បង្កប ់បមៃើសៃវា  
ផ្លវូភៃទ នោះ ទើប សមត្ថកចិ្ច ចមៃុះ 
មន លោក  ម៉ូវ  ម៉ានិត  អភិបាល 
ខណ្ឌ សៃនសុខ  និង លោក វរសៃ-
នីយ៍ ឯក  ហួរ  ម៉ៃងវា៉ាង  អធិការ  នៃ 
អធិការ ដ្ឋាន នគរ  បាល ខណ្ឌ សៃន- 
សុខ  បាន សហកា រជាមួយ កម្លាងំ 
ការិយាល័យ បៃឆំាង ការជួញដូរ មនុ- 
សៃស  នងិ ការពារ អនតី ិជន  នងិ ដោយ 
មន ការ សមៃបសមៃួល  ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ពី អយៃយការអម សាលាដំបូង រាជ- 
ធានីភ្នពំៃញ   បាន ចុះឆៃក  ឆៃរ ផ្ទះ 
លៃខ  F ១០២  ក្នុង ភូមិ ទៃុង មន់  
សង្កាត់ អូរបៃកក្អម  កាល ពី វៃលា 
ម៉ាង ជាង ៨យប ់  ថ្ងៃ ទ ី ៤  ខៃ ធ្ន ូ ឆា្នា ំ
២០២០។ ក្នងុ  ការ បង្កៃបនោះ ដៃរ 
កៃ ព ីឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃស័ យ  ៦ នាក់ 
សមត្ថកិច្ច រកឃើញ សៃម អនា ម័យ   
បៃើ រចួ  នងិ មនិ ទាន ់បៃើ មយួ ចនំនួ  
ហើយ បៃមូ ល  យក រកៃសា ទុក ជា វត្ថ-ុ
តាង ដើមៃបី បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ។

ដោយ ឡៃក  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥ ធ្នូ 
នគរបាល ខណ្ឌឫសៃសីកៃវ  ក៏ បាន 
បង្កៃប ទីតំាង លៃង  លៃបៃង  ចាក់- 
បាល់  ខុស ចៃបាប់   តាម បៃព័ន្ធ អុីន-

ធឺណិត មួយ កន្លៃង  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
សាមគ្គី  សង្កាត់  -ខណ្ឌឫសៃសីកៃវ ។ 
ក្នងុនោះ សមត្ថ  កចិ្ច ឃាត ់ខ្លនួបរុស- 
ខ្មៃរ ជាអ្នក ចូលលៃង លៃបៃង បាន 
ចំនួន ៥នាក់ និ ងបុ រស ជា អ្នក- 
មើល  ការ ខុស តៃូវ កន្លៃង  លៃង 
លៃបៃង  ភ្នាល់ ចាក់ បាល់ នោះ បាន 
ចំនួន ២នាក់  ។ 

លោក  ហា៊ាង  ថារ៉ៃត  អធិការ 
នគរ បាល ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ  បៃប់ 
ពីមៃសិលមិញ ថា  ដោយ អនុវត្ត  និង 
ចូលរួម បង្កៃប បទល្មើស  ពិសៃ ស 
ការ ចូល រួម បង្ការ ទប់សា្កាត់ការ- 
រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩   គឺ 
អាជា្ញាធរ ខ ណ្ឌ  ក ៏ដចូ ជា សមត្ថកចិ្ច 
របស់ លោក  បាន បង្កៃប លៃបៃង- 
ភ្នាល ់លយុ ខសុ ចៃបាប ់ ដោយ ឃាត ់
ខ្លនួ បាន មនុសៃស ៧ នាក់ ។ កៃពីនៃះ 
សមត្ថកិច្ច ដ ក  ហូត បាន កុំពៃយូទ័រ 
ចំនួន ១៤ ឈុត ម៉ូនី ទ័រ ចំនួន ១៤ 
គៃឿង  និង ម៉ាសុីន បមៃើដល់ ការ -  
លៃង ចនំនួ ១៤ គៃឿង ផង។ លោក 
បញ្ជាក ់ ថា ៖«ជនពាកព់ន័្ធ យើង នងឹ 
រៀប ច ំសណំុ ំ រឿង  ប ញ្ជនូ ទៅ តលុា-
ការ  ដើមៃបី ចាត់ ការ តាមនី តិវិ ធី - 
ចៃបា ប ់ ពៃះ លៃបៃង សុ ីសង ឬ  ភ្នាល ់
ចាក់ លុយ គឺជា អំពើខុ ស ចៃបាប់ » ៕

គឹម សារុំ

ជម្លាះ ដៃល ឈាន ដល់ ការ- 
បៃើ អពំើ  ហងិៃសា  ដៃល បង្កឱៃយមន 
គៃះថា្នាក់ ដល់ សា្លាប់  ឬ របួស ពី 
ភគី  ម្ខាង  ទៅ ភគី  ម្ខាង  តើ   តៃូវ 
ពាក់ព័ន្ធ បញ្ហា ផ្លូវចៃបាប់  ដៃល 
តមៃូវ ឱៃយ ភគី  បង្ក ផ្តល់  សំណង 
ជំងឺចិត្ត ឬ ជា ប់  ទោស ទណ្ឌក្នុង 
ពន្ធនាគារ កមៃិតណា? 

ដើមៃបី បានជៃប  ពី បញ្ហា នៃះ  
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  បាន សម្ភាស ជាមួយ 
លោក មៃធាវី លី កុសល មន 
ការិយាល័យ នៅផ្ទះ លៃ ខ  
៤៥Eo ផ្លូវ ៩ ភូមិ តៃពាំង ថ្លឹង 
សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍-
សៃនជយ័ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  មន 
ខ្លឹមសារ ដូច ខាង កៃម  ៖

ឧទាហណ៍ ថា  លោក (ក) 
បាន ចលូវ៉េ លោក (ខ) សា្លាប ់ក្នងុ 
បរិវេណ ផ្ទះគាត់  បុ៉ន្តេ តេវូ ខាង 
គេសួារ លោក (ក) សមេ ួល  សង 
ជា លុយ  ដើមេបី បញ្ចប់ រឿង ។ ក្នងុ 
ករ ណី កេ ព ីគេសួារ  លោក (ខ) 
មនិ ប្តងឹ  ហើយ ក៏ មិន បេគល់ សិទ្ធ ិ
ឱេយ នរណា ប្តងឹ ជំនួស ដេរ  តើ សមត្ថ- 
កិច្ច អាច ប្តឹង ជំនួស បានទេ ?  

យោង ទៅ តាម អង្គហៃតុ ក្នុង 

សណំរួ ខាងលើ  អពំើ  នងិ សកម្ម-
ភព នៃះ  វាចូល  ទៅ ក្នុង បទ- 
ល្មើស  ពៃហ្មទណ្ឌ ដៃល មន ចៃង 
ក្នងុ កៃមពៃហ្ម ទណ្ឌ តៃង់ មតៃ 
១៩ ៩  ហៃតដុចូ្នៃះ វានា ំឱៃយកើត- 
មន នវូ បណ្តងឹ អាជា្ញា ។  ជា ធម្មតា  
នៅ  ពៃល ដៃល បទល្មើ ស មួយ  ឬ 
ចៃើនតៃវូ បាន បៃពៃតឹ្ត   គ ឺ តៃងតៃ 
បង្ក បច្ច័យ អន្តរាយ ដល់ សង្គម 
ផង  និង ជនរងគៃះ ផង  ។  ហៃតុ - 
នៃះ  ហើយ  បាន ជា កៃម នីតិវិធី 
ពៃហ្មទណ្ឌ  តៃង់ មតៃ ២  បាន 
បញ្ញត្តិ អំពី  បណ្តឹង អាជា្ញា  និង 
បណ្តឹ ង រដ្ឋបៃបវៃណី ។ 

តើ អ្វី  ទៅ ជា បណ្តឹង អាជា្ញា? 
 បណ្តងឹ អាជា្ញា៖  កាល ណា អពំើ 

ដៃល  ជាបទល្មើស  តៃវូបានបៃ- 
ពៃឹត្ត ឡើង ក្នុង សង្គម  បៃកដ ជា 
បង្ក  ឱៃយ មន ភព ចលា ច ល  ដល់ 
សណា្តាប់ ធា្នាប់ សាធារណៈ ឬ បង្ក 
ភព   វឹកវរ ដល់ សង្គម  នោះ អង្គ-
ការអយៃយការ ដៃល ជា ម្ចាស់ 
បណ្តឹង  អាជា្ញា តៃ មួយគត់  នឹង 
ធ្វើការ  ចោទ ប្តឹង លើ បុគ្គល នោះ  
មិន ថា   រូប វន្ត  បុគ្គល ក្តី  ឬ នីតិ-
បគុ្គល ក្ត ី ដោ យ គោរព  នវូ គោល- 
ការណ៍ សមភព   ចំពោះ មុខ ចៃបាប់។ 
បៃភព ដៃល នំា ឱៃយ មន បណ្ត ឹង- 

អាជា្ញា  រួម មន ៖  បណ្តឹង  បរិហារ  
បណ្តងឹ ទា មទារ  បណ្តងឹ សាមញ្ញ  
និង បណ្តងឹ រដ្ឋ បៃបវៃណី ។  ម្ចាស់ 
បណ្តងឹ អាជា្ញា  ក៏អាច ចោទ ប្តងឹ ដោយ 
គា្មោន បណ្តងឹ  បាន ផងដៃរ  នៅក្នងុ 
ករណី ដៃល ខ្លួន បាន ដឹង  អំពី 
អត្ថភិព នៃ បទល្មើស នោះ ដោយ 
ខ្លនួ ឯង ។  បណ្តងឹ អាជា្ញា  មន គោល-   
បំណង ពិនិតៃយ អត្ថិភព  នៃ បទ- 
ល្មើស ដោយ បង្ហាញ ឱៃយ  ឃើញ ពិរុទ្ធ -   
ភព នៃ ជនល្មើស  និង ផ្តនា្ទា ទោស 
ជននៃះ តាម ចៃបាប់  កំណត់ ។ បណ្តងឹ-  
អាជា្ញា  អាច ធ្វើ បាន តៃ ចពំោះមខុ 
សាលា ជមៃះក្តី ពៃហ្មទណ្ឌ តៃ 

មយួ  គត ់ ដៃល ខសុគា្នា  ព ីបណ្តងឹ-  
រដ្ឋបៃបវៃណ ី។ មតៃ៧  នៃ កៃម- 
នីតិវិធីពៃហ្មទណ្ឌ ក៏ បាន ចៃង ផង-  
ដ ៃរ  អំពី មូលហៃតុ នៃ  ការ រលត់ 
បណ្តឹង អាជា្ញា មន ដូចជា៖ 

-មរណភព នៃ ជន ល្មើស ។ 
-ការផុត អាជា្ញា យុកាល  ។ 
-ការលើកលៃង ទោស ជា ទូ ទៅ ។
-និរាករណ៍ នៃ  ចៃបាប់ ពៃហ្មទណ្ឌ  ។ 
-អាជា្ញា អស់ ជំនុំ ។  
ដូច្នៃះ  ការសង សំណង  និង 

ការដក ពាកៃយ បណ្តងឹ រដ្ឋបៃបវៃណ ី 
គឺ មិននំា ឱៃយ រលត់ បណ្តងឹ អាជា្ញាទៃ។  
លើកលៃង តៃ  ក្នុងករណ ីចៃបាប់ 

ពៃហ្មទណ្ឌ  មន ចរិតលក្ខណ- 
ពិសៃស បាន កំណត់ ជា ក់ លា ក់ 
ថា  “ការដកពាកៃយ បណ្តងឹ ព ីជន- 
រង  គ ៃះ ជាមូលហៃតុ  នៃការ - 
រលត ់បណ្តងឹអាជា្ញា ”  ទើប បណ្តងឹ- 
អាជា្ញារលត់ ។ ឧទាហរណ៍ ៖  
មតៃ  ៣៦  នៃ ចៃបាប ់ស្តពីកីារទប-់  
សា្កាត ់អពំើ ហងិៃសា ក្នងុ គៃសួារ  នងិ 
កចិ្ចការពារ ជនរងគៃះ បាន ចៃង 
ថា  “ការ ចោទ បៃកា ន់ ជា បទ ល្មើស   
ពៃហ្មទណ្ឌ ពុ ំអាច ធ្វើ  បាន ឡើយ  
បើមន សណំើព ីជនរង គៃះ ជា  
នតីជិ  ន ដោយ បទ ល្មើសនោ ះ ជា 
បទមជៃឈិមសៃល  ឬ បទ លហុ” ។

ដូច្នៃះ  កាលណា លក្ខខណ្ឌ 
នៃះតៃវូ បា ន បពំៃញ  នោះ បណ្តងឹ-  
អាជា្ញា  របស់ អង្គការ អយៃយការ 
តៃូវតៃ  រលត់ ។  មូល ហៃតុ នៃ 
ការបញ្ញត្ត ិបៃបនៃះ  ដោយ សា រ  តៃ 
បទល្មើស ពាក់ព័ន្ធ នឹង អំពើ ហិងៃសា  
ក្នងុគៃសួារ  គ ឺដើមហៃត ុបង្កកើត 
ចៃញពី បុគ្គល  ឯក ជន ហើយ 
កាលណា  ជន រង   គៃះ អាច ទទួល-    
យក ការ បៃើហិងៃសា (សមរមៃយ) 
បៃប នៃះ  ក្នងុ នាម ជា រដ្ឋ មិន  
គួរគបៃបីលូកដៃ ចូល  ក្នងុ ទំនាក់- 
ទំនង  ឯក  ជន បៃបនៃះ ទៃ ។ ...
(នៅ មាន ត ទៅ  លេខ កេយ)

ជនជាតិចិនថៃនិងវៀតណាម៦នាក់តៃវូបញ្ជនូទៅតុលាការករណីបើកហាងម៉ាសៃសាបង្កប់សៃវាផ្លវូភៃទ
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លោក មេធាវី លី កុសល  មានការិយាល័យ នៅ   ភូមិ តេពំា ងថ្លងឹ។ រូបថត សហ ការី
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

បេ ធា នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផា ក់ សា៊ា ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
�ៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េសមេ ួលអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

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

បេ ធា ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េក� យកា �េត

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

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

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

� យិកា ហិរញ� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០



តពីទំព័រ ១...ចំណូលរបស់
ប្រជាជនក្នុងអំឡុងន្រការរាត-
ត្របាតជំងឺកូវីដ១៩កំពុងបន្ត។
លោកវ្រង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិ
ន្រសាទកត់សមា្គាល់ថាការ-
ចញិ្ចមឹសត្វទាងំលក្ខណៈគ្រសួារ
និងឧស្រសាហកម្មមានសន្ទះុហក់-
ឡើងគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ក្នុង
រយៈព្រលជតិ១ឆ្នាំចងុក្រយន្រ
ការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។
លោកអះអាងថាគិតត្រមឹថ្ង្រ

ទី២ធ្នូផលតិកម្មចញិ្ចមឹសត្វជា
លក្ខណៈគ្រសួារនងិឧស្រសាហកម្ម
ដូចជាគោក្របីជ្រូកនិងបក្រសី
បានកើនពី៤២០២២១៣៧
ក្របាលដល់៤៩៤២៣៥៥៨
ក្របាលដោយកើន១៧,៦០
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រសងួបាន

ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ជាប់-
ខ្ជួនក្នុងសា្មារតីទទួលខុសត្រូវ

អនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណ្រនាំ
ប្រមុខរដា្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញ
ផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងស្រុក
ទាងំផ្ន្រកសាកវប្របកម្មវារវីប្របកម្ម
នងិផលតិកម្មចញិ្ចមឹសត្វដើម្របី
រមួចណំ្រកបង្កើតការងារបង្កើត
នងិបង្កើនប្រភពចណំលូគ្រសួារ
និងធានាសុវត្ថិភាពស្របៀង»។
លោកស៊្រុនពៅប្រធាន

សមាគមអ្នកចញិ្ចមឹសត្វកម្ពជុា
បានទទលួសា្គាលថ់ាការចញិ្ចមឹ
សត្វជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម
ពតិជាមានសម្ទុះកើនឡើងយ៉ាង
ឆប់រហ័សក្នុងរយៈព្រលជិត
១ឆ្នាំន្រះខណៈតម្រូវការសត្វ
សាច់ក៏មានទីផ្រសារល្អ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំមើលទៅ

ថាការចញិ្ចមឹសត្វបានពង្រកីខ្លនួ
លឿនហើយកសកិរយើងមយួ
ចំនួនធំដ្រលមិនចំណាកស្រុក
បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យ-
កសិកម្ម ក៏ដូចជាចិញ្ចឹមសត្វ

យ៉ាងច្រើនព្រះវិស័យន្រះវា
អត់ប៉ះពាល់ដោយសារវបិត្តិជងឺំ
កូវីដ១៩ទ្រ»។
លោកស្រ៊ុនពៅសង្ក្រត

ឃើញថាការកើនន្រះដោយសារ
ក្រមុហ៊នុចញិ្ចមឹសត្វធំៗ នៅកម្ពជុា
មានការពង្រីកបរិមាណចិញ្ចឹម
សត្វយកសាច់សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់
តម្រវូការទផី្រសារក្នងុស្រកុហើយ
ម្រយ៉ាងទៀតការនំាចលូសត្វសាច់
ពីប្រទ្រសជិតខងកម្ពុជាត្រូវ
បានអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
អាចគ្រប់គ្រងបានល្អជាងមុន
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រះ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«គ្រ[មា្ចាស់

ក្រុមហ៊ុន]មានថវិកាគ្រប់គ្រន់
ហើយការគ្រប់គ្រង់ ទប់សា្កាត់
ជងំឺឆ្លងគ្រអនវុត្តបានល្អចណំចុ
ទាំងន្រះហើយដ្រលធ្វើឱ្រយគ្រ
កើនឡើង។ចំណ្រកកសិករ
ចិញ្ចឹមសត្វលក្ខណៈគ្រួសារក៏
កំពុងមានការពង្រីកការចិញ្ចឹម

សត្វរបស់ពួកគ្រដ្ររន្រះជា
សញ្ញាល្អព្រះប្រជាពលរដ្ឋ
មានការងារធ្វើដោយខ្លួនឯង
ដ្រលន្រះបងា្ហាញឱ្រយឃើញថា
រដា្ឋាភបិាលបានគតិគរូលើវសិយ័
ចិញ្ចឹមសត្វខ្លាំង»។
លោកញុបឹសាវា៉ាតវយ័៣៨ឆ្នាំ

ជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនៅខ្រត្ត
កណា្តាលបានឱ្រយដងឹថាដោយ
មានការជំរុញផលិតកម្មសត្វពី
រដា្ឋាភបិាលតាមរយៈក្រសួងកស-ិ
កម្មតម្ល្រជ្រកូរស់បានហក់ឡើង
រហូតដល់១២០០០រៀលក្នុង
១គីឡូក្រមនៅដើមខ្រធ្នូន្រះ។
លោកនយិយថា៖«ខ្ញុំឃើញ

ថាមានប្រជាជនជាច្រើនគាត់
មកចិញ្ចឹមសត្វច្រើនដូចជា
ចិញ្ចឹមជ្រូកជាដើមដ្រលមាន
ហាងឆ្រងតម្ល្រល្អជាងមនុហើយ
ធ្វើឱ្រយគាត់ទទលួបានផលចណំ្រញ
ច្រើននងិធ្វើឱ្រយគាត់មានទកឹចតិ្ត
ចិញ្ចឹមកាន់ត្រខ្លាំង»។
លោកសាវា៉ាត បានអះអាង

ថាសព្វថ្ង្រលោកចិញ្ចឹមជ្រូក
ចនំនួ១០០ក្របាលដ្រលគ្រងនងឹ

បង្កើនឱ្រយបាន២០០ទៅ៣០០
ក្របាលនៅឆ្នាំក្រយន្រះ។ ជា
មធ្រយមគិតចាប់ពីកូនជ្រូកកើត
រហតូដល់អាចប្រមលូផលបាន
ក្នុងរយៈព្រលចន្លាះពី៤ទៅ
៥ខ្រហើយលោកបញ្ច្រញលក់
ម្តងជាង២០ក្របាល។
លោកវ្រងសាខនុបានឱ្រយដងឹ

ទៀតថាទន្ទឹមនឹងការចិញ្ចឹម
សត្វកើនឡើងន្រះកសិដា្ឋាន
ចញិ្ចមឹសត្វមានចនំនួ១២៣២
កន្ល្រងនៅឆ្នា២ំ០២០ន្រះកើន
៣៥,៦០ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្នាំមុន។ក្នុងនះកសិដា្ឋាន
ចញិ្ចមឹបសសុត្វមានចនំនួ៦៨២
កន្ល្រងដ្រលមានសត្វក្នុងស្តុក
ជាង១៧,១៣លានក្របាល។
រីឯកសិដា្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមាន

ចនំនួ៥៤៧កន្ល្រងដ្រលមានសត្វ
ក្នងុស្តកុចនំនួជាង១,៣៣លាន
ក្របាលកើន១៥,៩០ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ហើយកសិ-
ដា្ឋានចញិ្ចមឹគោក្របីមានចនំនួ
៥៤កន្ល្រងនងិមានសត្វក្នងុស្តកុ
ចំនួន១២៩៧៤ក្របាល៕LA
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CDC អនុម័ត គម្រោង ៥ មាន តម្ល្រោ ជាង  $១២១លាន 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈគម្រងវនិយិោគច-ំ
នួន៥ដ្រលមានតម្ល្រសរុបជាង
១២១លានដុលា្លារនិងបង្កើត
ការងារបាន១៣៣៤កន្ល្រង
ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍
កម្ពជុា(CDC)សម្រចចុះបញ្ជី
ក្នុងសបា្តាហ៍ទី១ន្រខ្រធ្នូឆ្នាំ
២០២០។ន្រះបើយោងតាម
ប្រព័ន្ធបណា្តាញសង្គមផ្លូវការ
របស់CDC។
បើយោងតាមCDCគម្រង

ទាំង៥នះរួមមានគម្រង
បង្កើតរោងចក្រផលតិស្របៀរ
របស់ក្រមុហ៊នុInter-Mattrid
Beverage(Cambodia)
Co., Ltdមានទុនវិនិយោគ
ចំនួន៧៨លានដុលា្លារបង្កើត
ការងារបាន៥៥០កន្ល្រង,
គម្រងបង្កើតរោងចក្រផលិត
ថា្នាំកសិកម្មក្រុមហ៊ុនRuizex-
ingChemicalTechnology
Co., Ltdមានទុនវិនិយោគ
២០,១លានដលុា្លារបង្កើតការ-
ងារ១៧៤កន្ល្រងនិងគម្រង
បង្កើតរោងចក្រផលិតផលិត-
ផលពីបា្លាស្ទិក (Preform,
Cap,Bottle)របស់ក្រុមហ៊នុ
SingFuSun(Cambodia)

PlasticCo., Ltdមានទុន-
វិនិយោគ១១,៧លានដុលា្លារ
និងបង្កើតការងារបាន៥២
កន្ល្រង។គម្រងទាំង៣ខង
លើមានទីតាំងនៅស្រុកកៀន-
សា្វាយខ្រត្តកណា្តាល។
ចណំ្រកគម្រង២ទៀតមាន

គម្រងបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលពា-
ណជិ្ជកម្មរបស់ក្រមុហ៊នុBliss-
fullCapitalCo.,Ltdតាមផ្លវូ-
ជាតិល្រខ២ក្នងុខណ្ឌមានជយ័
ក្រុងភ្នំព្រញមានទុនវិនិយោគ

៩,៥លានដុលា្លារអាចបង្កើត
ការងារបាន២០០កន្ល្រងនិង
គម្រងបង្កើតរោងចក្រផលិត
សមា្ភារពីក្រណាត់សម្រប់សត្វ
ចញិ្ចមឹ(ឆ្ក្រនងិឆ្មា)របសក់្រមុ-
ហ៊ុនChuntengIndustrial
(Cambodia)Co.,Ltdនៅ
ស្រកុគងពសិីខ្រត្តកពំងស់្ពឺមាន
ទនុវនិិយោគ២,៦លានដុលា្លារ
បង្កើតការងារ៣៥៨កន្ល្រង។
លោកលមឹហ្រងអនបុ្រធាន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន

ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នាថ្ង្រអាទិត្រយ
ថាទោះបីជាពិភពលោកកំពុង
ជបួនងឹវបិត្តិន្រការរកីរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏កម្ពុជានៅត្រ
ទទួលបានកំណើនន្រការចូល
មកបណា្តាក់ទុនជាបន្តបនា្ទាប់។
កំណើនន្រះបងា្ហាញថាអ្នកវិនិ-
យោគសទុ្ធត្រមានសទុដិ្ឋនិយិម
ចំពោះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ដ្រលកំពុងសម្រចបាននូវកំ-
ណើនជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកនិយយថា៖«ក្រពី

កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចនាព្រលកន្លង
មកកម្ពជុាក៏កពំងុសម្រចបាន
នូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្ររី(FTA)ជាបន្តបនា្ទាប់ជា-
មួយ ប្រទ្រសដ្រលមានស្រដ្ឋ-
កចិ្ចរកីចម្រើនពសិ្រសប្រទ្រស
ចិនផងដ្ររ»។
ការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀង

ស្ររីជាមួយប្រទ្រសចិនដ្រល
ជាទីផ្រសារមានប្រជាជនច្រើន
ជាងគ្រលើពិភពលោកនឹងធ្វើ
ឱ្រយទនំញិផលតិនៅកម្ពជុាកាន-់
ត្រច្រើនមានឱកាសនាំទៅចិន
ក្រមលក្ខខណ្ឌពិស្រស។
លោកលើកឡើងថា៖«កាល-

ពីព្រលកន្លងមកមានការព្រួយ-
បារម្ភជាច្រើនថាការដកភាព-
អនុគ្រះពន្ធEBAពីសហភាព
អឺរ៉ុបនឹងធ្វើឱ្រយការនាំច្រញទំ-
នញិរបស់កម្ពជុាជបួបញ្ហាច្រើន
ប៉ុន្ត្រជាក់ស្ត្រងយើងឃើញថា
វាមិនដូច្ន្រះទ្រ»។
ក្រពីគម្រងទាំង៥ខង-

លើកាលពីខ្រវចិ្ឆកិាក្រមុប្រកឹ្រសា-
អភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុាក៏បានសម្រច
ចុះបញ្ជីឱ្រយក្រុមហ៊ុនចំនួន១២
ដ្រលមានទុនវិនិយោគសរុប
៥០,៦លានដុលា្លារនិងអាច
បង្កើតការងារបាន៧៤៦៨
កន្ល្រងផងដ្ររ៕LA

ទីស្នាក់ការ កេម៊បេកឹេសាអភិវឌេឍន៍ កម្ពជុា CDC ដេល ស្ថតិ នៅ កេបេរ វត្តភ្ន ំរាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថតសហការី

សកម្មភាព ចិញ្ចមឹសត្វក្នងុស្រោកុ...

វៀតណា ម     នំាច្រោញ   
ស្វាយ ចន្ទ ីឈរ  លំ- 
ដាប់ ល្រោខ ១ រយៈ-  
ព្រោល ជា ច្រោើន ឆ្នាំ 

ទីកេ៊ងហូជីមិញៈ រយៈព្រល
៣០ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើត
សមាគមសា្វាយចន្ទីវៀតណាម
(Vina-cas)ការនាំច្រញសា្វាយ-
ចន្ទីរបស់ប្រទ្រសន្រះបានឈាន
ដល់ជាង៣១ពាន់លានដុលា្លារ។
លោកPhamVanCong

ប្រធានសមាគមVinacasបាន
ឱ្រយដឹងថា ការបង្កើតឡើងន្រ
សមាគមសា្វាយចន្ទីវៀតណាមជា
ចណំចុរបត់មយួសម្រប់ឧស្រសា-
ហកម្មន្រះ។ការចាប់ផ្តើមក្នុង
នាមជាប្រទ្រសដ្រលនំាច្រញ
សា្វាយចន្ទីស្រស់ក្នុងបរិមាណ
តិចតួចវៀតណាមបានកា្លាយ-
ជាអ្នកនាចំ្រញសា្វាយចន្ទីឈាន-
មខុនៅទទូាងំពភិពលោកអស់
រយៈព្រលជាង១៥ឆ្នាំ។
ឧស្រសាហកម្មសា្វាយចន្ទីន្រ

ប្រទ្រសវៀតណាមបាននាំច្រញ
សា្វាយចន្ទីទៅកាន់ប្រទ្រសនិង
ដ្រនដីអធបិត្រយ្រយជាង៩០ដ្រល
មានប្រមាណ៨០ភាគរយន្រ
សា្វាយចន្ទី។
នៅក្នងុឆ្នាំ១៩៩០សមាគម

ន្រះមានសមាជិកសា្ថាបនិកចំនួន
១២ប៉ណុ្ណោះប៉នុ្ត្រចនំនួសមាជកិ
រហតូមកដល់ព្រលន្រះមានជាង
៥០០តណំាងឱ្រយមា្ចាស់កសដិា្ឋាន
ដាំដុះ អ្នកផលិតអ្នកក្រច្ន្រ
និងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
ទោះបីមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង

បណា្តាលមកពីការរកីរាលដាល
កូវីដ១៩ឧស្រសាហកម្មសា្វាយចន្ទី
ក្នងុប្រទ្រសវៀតណាមបានបន្ត
រក្រសាការផលិតសា្វាយចន្ទី និង
នាំច្រញក្នុងអត្រកំណើនខ្ពស់
ប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈព្រល
ដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
យោងតាមនាយកដា្ឋានក្រច្ន្រ

កសិកម្មនិងការអភិវឌ្រឍទីផ្រសារ
ស្ថតិក្រមក្រសងួកសកិម្មនងិ
អភវិឌ្រឍន៍ជនបទក្នងុរយៈព្រល
១០ខ្រន្រឆ្នាំន្រះសា្វាយចន្ទីស្រស់
ដ្រលនាំច្រញមានដល់១៥០០០
តោនហើយតម្ល្រទទួលបាន
២,៦១ពាន់លានដុលា្លារ។
ការនាចំ្រញទៅទផី្រសារអាម្ររកិ

មាន៣៣,៥ភាគរយហូឡង់មាន
១៣ភាគរយនងិចនិមាន១២,៧
ភាគរយន្រការនាំច្រញសរុប៕
VNS_ANN/RR
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ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កៃុមហ៊ុន ហ៊ុន  ទី 
(HUN TY CO., LTD) មាន 
គមៃង  ពងៃីក ការ នាំ ចៃញ   ផ្លៃ- 
ស្វាយ សៃស ់ព ីកម្ពជុា ទៅ ទផីៃសារ 
បៃទៃស ចិន  ឱៃយ បាន  ចន្លោះ ពី   
១ ៥០០តោន ទៅ ៨ ៤០០ តោន 
ក្នុង ១ថ្ងៃ  នៅ ពៃល ដៃល មជៃឈ- 
មណ្ឌល  Agricultural Indu-
strial Zone & Economic 
Zone បញ្ចប ់ការ សងសង ់នៅ 
ពៃល ខាង មុខ។ 

នៃះ ជា លើក ទ ី១ ហើយ ដៃល 
កម្ពុជា  បាន នាំ ចៃញ ផ្លៃស្វាយ 
សៃស ់ទៅ  បៃទៃស ចនិ បនា្ទាប ់ព ី
ភាគី ទាំង ២ កាល ពី ខៃ មិថុនា 
បាន  ចុះ ពធិសីរ  រមួ  គ្នា ដើមៃប ី  បើក 
ផ្លវូ  ឱៃយ កម្ពជុា  អាច នា ំចៃញ  ស្វាយ- 
សៃស ់ទៅ  ទផីៃសារ ចនិ ចនំនួ  ៥០ 
មុឺន តោន  ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់ 
កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់ 
និង  នៃសទ កាល ពី ថ្ងៃ ទី៤ ខៃ 
ធ្នូ បាន ឱៃយ ដឹងថា បនា្ទាប់ ពី បាន 

ទទួល   ជោគ ជ័យ លើ ការ នាចំៃញ  
ផ្លៃ ស្វាយ សៃស់   សក លៃបង  ៣  
លើក នា ដើម ខៃ ធ្ននូៃះ កៃមុហ៊នុ  
ហ៊នុ  ទ ីមាន គមៃង  បង្កើន ការ- 
នាំ ចៃញ របស់   ខ្លួន  ពី ១ ៥០០ 
តោន  ទៅ ៨ ៤០០ តោន (៥០ 
ទៅ ៣០០ កុងតឺន័រ ) ក្នុង ១ ថ្ងៃ 
ទៅ  បៃទៃស ចិន ។ ផៃនការ នៃះ 
នងឹ អាច ចាប ់ផ្តើម នៅ ពៃល ដៃល    
មជៃឈមណ្ឌល Agricultural 
Industrial Zone & Eco-
nomic Zone ដៃល នៅ តាម 
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ៤  ថ្មី (លៃបឿន- 

លឿន) សងសង់ រួច រាល់ ។ 
កៃមុហ៊នុ   ឱៃយ ដងឹ ថា  កៃយ  ព ី

បញ្ចប ់ ការ សង សង ់នងិដឡំើង  
ឧបករណ៍ សមា្លោប់ សមាស ភាព 
ចងៃ (ពង រុយ)   ក្នុង ផ្លៃ ស្វាយ  
រចួ  កៃមុ ហ៊នុ បាន ចាប ់ផ្តើម ដកឹ- 
ជញ្ជនូ ស្វាយ ព ីចមា្ការ  មក សមា្អាត  
នងិ វៃចខ្ចប ់ដោយ បានចាបផ់្តើម  
បណ្តុះ បណ្តាល កម្មករ ចំនួន 
៧០នាក់ និង តៃូវ បៃើ ពៃល  ៣ 
ថ្ងៃ ដើមៃបី ដាក់ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង ១ 
ទូកុងតឺន័រ។ កៃុមហ៊ុន ឱៃយ ដឹង 
ថា៖  « កៃមុហ៊នុ មាន ក្ត ីសងៃឃមឹថា 
កៃយ ព ីទទលួ បាន បទ ពសិោ-
ធពី ការ លាង សមា្អាត  និង វៃច-  
ខ្ចប ់ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣ថ្ងៃ កន្លង មក 
នៃះ នឹង ជួយ ដល់ កៃុម ហ៊ុន ឱៃយ 
បង្កើន លៃបឿន នៃ ការ នាំ ចៃញ ផ្លៃ- 
ស្វាយ សៃស ់ព ីកម្ពជុា ទៅ   ទផីៃសារ 
បៃទៃស ចិន នា ពៃល ខាង មុខ» ។

គិត តៃឹម ចុង សបា្តាហ៍ ទី ១ ខៃ 
ធ្នូ  នៃះ កៃុមហ៊ុន ហ៊ុន  ទី បាននាំ - 
ចៃញ ផ្លៃ ស្វាយ សៃស ់ទៅ   ទផីៃសារ 
ចិន  ជាការ សកលៃបង ចំនួន ៣ 
លើ ក ដោយ  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១ ខៃធ្ន ូ
ក្នុង បរិមាណ ២៩, ៨៥ តោន 
លើក ទី២ ថ្ងៃទី២ ខៃធ្នូ ចំនួន 
២៨,៨ តោន និង ថ្ងៃ ទី ៣ មិន 
តៃវូ  បាន បង្ហាញ ទនិ្ននយ័ ។ ការ- 
នា ំចៃញសក លៃបង នៃះ តៃវូ បាន  
ធ្វើ ឡើង ដោយ ឆ្លង កាត ់តាមបៃ- 
ទៃស វៀតណម ។ នៃះ បើយោង-  
តាម   កៃសួង កសិកម្ម ។ 

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសទ លោក 
វៃង សខនុ កាល ព ីចងុ ខៃវចិ្ឆកិា  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ហ៊ុន 
ទី គឺ ជា កៃុមហ៊ុន ដៃល កំពុង ធ្វើ- 
ការ វិនិយោគ ជា ចៃើន ទៅ លើ  
ផលិត ផល ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម 
ដូច ជា ការ វៃច ខ្ចប់ សមា្អាត និង 
កៃច្នៃ   សមៃប់ នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ 
ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិដោយ បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ កៃុមហ៊ុន កពំងុ រៀបច ំតបំន ់
សៃដ្ឋ កចិ្ច ពសិៃស  របស ់ខ្លនួ  នៅ 
ក្នងុ  ខៃត្ត កោះកងុ សមៃប ់កៃច្នៃ 
ផលិត ផល កសិកម្ម   ។  លោក 

បន្ត  ថា កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន ធ្វើ កចិ្ច- 
សនៃយាកសិកម្ម ជា មួយ សហ - 
គមន ៍នងិ សមាគម ជា ចៃើននៅ 
កម្ពុជា  ទាក់ ទង នឹង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ផលិត ផល កសិកម្ម ឱៃយ ខ្លួន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ហ៊នុ ទ ីគ ឺជា 
កៃុមហ៊ុនដៃល មាន   មហិច្ឆតា ធំ 
ក្នុង ការ នាំ ចៃញ ផលិតផល កសិ- 
កម្ម  ទៅ  ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ » ។ 

កៃុមហ៊ុន ហ៊ុន  ទី គឺ ជា ការ- 
បណ្តាក ់ទនុ ដោយ អ្នក វនិយិោគ 
មក ពី បៃទៃស ចិន ដៃល តៃូវ 
បាន បង្កើត ឡើង នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៧។ បច្ចបុៃបន្ន កៃមុហ៊នុ 
នៃះ កំពុង ធ្វើ ការ វិនិ យោគ លើ 
ការអភិវឌៃឍ វិស័យកសិកម្ម នៅ 
លើ ទីតាំង ជា ចៃើន នៅ កម្ពុជា  
ដូច ជា ការ លាង សមា្អាត ការ- 
វៃច  ខ្ចប់  ការ បង្កើត ឃ្លោំង ស្តុក 
តៃជាក ់នងិ ការ នាចំៃញ ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ។ 

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៦ ខៃ ធ្នូ  ថា នៃះ ជា ការ  នាំ- 
ចៃញ ផ្លៃ ស្វាយសៃស់   ទៅកាន់    
បៃទៃស ចិន លើក ដំបូង ខណៈ 
កន្លង មក ការ នាំ ចៃញ ស្វាយ គឺ 
មាន តៃមឹ តៃ ជា ផលតិ ផល កៃច្នៃ  
ដូច ជា ដំណប់ និង ស្វាយកៃៀម  
ជា ដើម  ។ លោក បន្ថៃម ថា ការ- 
នាំ ចៃញ  ពៃល នៃះ មាន ន័យ ថា 
ផ្លៃស្វាយ  សៃស់ របស់ កម្ពុជា គឺ 
មាន សុវត្ថិភាព និង អនាម័យ 
គៃប់ គៃន់ ទៅ តាម លក្ខខណ្ឌ 
ដៃល បៃទៃស ចិន   ចង់ បាន។ 

លោក អះអាង  ថា៖« នៃះ ជា 
សញ្ញា វជិ្ជមាន ថ្ម ីមយួ ទៀត ដៃល 
ផ្លៃស្វាយ សៃស់   កម្ពុជា តៃូវ បាន 
នាំ ចៃញ ទៅ   ទីផៃសារ ដៃល មាន 
តមៃវូ ការ ចៃើន ជាង គៃ លើពភិព-  
លោក» ។ លោក បន្ត ថា៖ « ការ- 
នាំ ចៃញ នៅ ពៃល នៃះ មិន តៃឹម- 
តៃ ជួយ ពងៃីក ទីផៃសារ ដល់ បៃជា-
កសិករ អ្នក ដាំ ដុះ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ  វា ថៃម ទាំង ជា ឱកាស ក្នុង 
ការទាក់ ទាញ ឱៃយ មាន ការ ចូល 
មក វិនិយោគ លើ ការ ដាំដុះ ផ្លៃ- 
ស្វាយ  នៅ កម្ពុជា ផង ដៃរ »។

របាយការណ៍ ពី អគ្គនាយក - 
ដា្ឋាន កសិកម្ម  ឱៃយ ដឹង ថា រហូត 
មក ដល់ ពៃល នៃះ កម្ពុជា មាន 
ផ្ទៃដី ដាំស្វាយ បៃមាណ ១២៤ 
៣១៩ហកិតា ដោយ ផ្តល ់ផល 
ជា មធៃយម  ១៥,៥ តោន ក្នុង ១ 
ហិកតាសមៃប់ ១ រដូវ កាល  
ខណៈ ១ ឆ្នាំ អាច ទទួល ផល 
បាន ២ ដង ៕ LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ គិត មក ដល់ ពៃល 
នៃះ បៃទៃស ចិន  បាន ផ្ដល់ កម្ចី- 
សមៃបទាន បៃមាណ ជតិ  ៣ ពាន ់
លាន ដលុា្លោរ សមៃប ់ការ អភវិឌៃឍ 
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ នានា នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពជុា ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម រដ្ឋមន្ដៃ ីកៃសងួ សធារណ-
ការ និង ដឹក ជញ្ជូន កម្ពុជា ។

ក្នងុ ឱកាស ចលូ រមួ វៃទកិាវនិ-ិ
យោគ ហៃដា្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និង 
សណំង់ អន្តរជាតិ(IIICF) លើក 
ទ ី១១ កាល ព ីថ្ងៃ ទ២ី  ខៃ ធ្ន ូស្ដពី ី 
ការ ឆ្លើយតប នឹង បញ្ហា បៃឈម  
នងិ ការ លើក កម្ពស ់ការ វនិយិោគ  
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ទូទំាង ពិ ភព- 
លោក នៅទី កៃុង មា៉ាកាវ  (ចិន) 
តាម រយៈបៃព័ន្ធអនឡាញ លោក 
ស៊ុន ចាន់ ថុល រដ្ឋមន្ដៃី កៃសួង 
សធារណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន  
បាន និយាយ   ថា ចិន បាន ជួយ 
បៃទៃស កម្ពុជា ដើមៃបី អភិវឌៃឍ ធ្វើ 
ឱៃយមានកំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច តា ម - 
រយៈ ការ ផ្ដល់ កម្ច ីសមៃប ទាន ទូទៅ  
ជតិ  ៣ ពាន ់លាន ដលុា្លោរ ក្នងុ ផ្នៃក 
កសង  ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ។

លោក   អះអាង  ថា កៃុម ហ៊ុន 
របស់ បៃទៃស ចិន ជាចៃើន បាន 
សង សង់ ផ្លូវ  បៃវៃង  ៣ ០០០ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ  និង ស្ពាន សំខាន់ៗ 
ចំនួន   ៨គមៃង    ។ ជាក់  ស្តៃង 
ផ្លូវ លៃបឿន លឿន ភ្នំពៃញ-កៃុង 
ពៃះ  សហីន ុ ដៃល មាន តម្លៃ ជាង 
១,៩ពាន់ លាន ដុលា្លោរ តៃូវ បាន 
សង សង់  ដោយ កៃុម ហ៊ុន ស-
ជីវកម្ម ផ្លូវ ថ្នល់ និងស្ពាន  ដៃល 
មាន មលូដា្ឋាន នៅ បៃទៃស ចនិ។

លោក ឱៃយ ដងឹ ទៀត  ថា ផ្លវូដៃក 
ដៃល ត ភា្ជាបព់ ីទ ីកៃងុ ភ្នពំៃញ ទៅ 
កពំងផ់ៃ សមទុៃ កៃងុ ពៃះ សហីន ុ
និងពី ទី កៃុង ភ្នំពៃញ ទៅ ពៃំដៃន 
បៃទៃស ថៃ ក ៏តៃវូបាន ស្ដារ ឡើង 
វិញ ផង ដៃរ។

ទន្ទមឹ នងឹនៃះ កពំង ់ផៃសមទុៃ 
ទឹកជៃ កៃុង ពៃះសីហនុ ដៃល 
គៃបដណ្តប ់ ៦០ ភាគរយ នៃពា-
ណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា  តៃវូ បាន ពងៃកី 
នងិ ធ្វើ ទនំើប កម្ម ហើយ កពំង ់ផៃ  
កុងតឺន័រ ថ្មី មួយ នៅ   កៃុង ភ្នំពៃញ 
តៃូវ បាន សង សង់ ពៃម ទាំង 
ពៃលាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ ថ្មី 
២កន្លៃង ទៀត នៅ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ 
និង សៀមរាប ក៏ បាន និង កំពុង 
សងសង់  ដៃរ ។

លោក នយិាយ ថា ៖ « មលូនធិ ិ

បាន ព ីដៃគ ូអភវិឌៃឍន ៍ទាងំ សធា- 
រ ណៈ និង ឯកជន  អាច ឱៃយ យើង 
ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ បណ្តាញ 
ផ្លូវ ថ្នល់ របស់ យើង ដៃល តភា្ជាប់ 
ទី កៃុង ភ្នំពៃញ ទៅ បណ្តា ខៃត្ត  ។  
វា ក៏ តភា្ជាប់ ទៅ ខៃត្ត -កៃុង  ដើមៃបី 
ជួយ សមៃួល ដល់ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ការ វិនិយោគ ក្នុង សៃុក និង 
អន្តរជាតិ ផងដៃរ »។ 

លោក   បន្ថៃម ថា ទោះ យា៉ាង- 
ណ បណ្តា បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ 
ភាគ ចៃើន បៃឈម  នឹង បញ្ហា ជា - 
ចៃើន ក្នុង ការ ទទួល  បាន  មូល-
និធិ សមៃប់ អភិវឌៃឍ ន៍ ហៃដា្ឋា - 
រចនា សម្ព័ន្ធ ពួក គៃ  ប៉ុន្តៃ កម្ពុជា 
មាន ការ កោត  សរ សើរ   គំនិត ផ្តចួ- 
ផ្ដើម ដៃល ដកឹនា ំដោយ  បៃទៃស 
ចិន ដូច ជា  ខៃសៃ កៃវាត់ និង ផ្លូវ 
មលូនធិ ិផ្លវូសតូៃ  មលូ នធិ ិសត- 
វតៃស ទ២ី១ នងិ  ធនាគរ អភវិឌៃឍន ៍
ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ អាសុី (AI-
IB) ដើមៃបី គំទៃ  និង កៀរគរមូល- 
និធិ សមៃប់ គមៃង អភិវឌៃឍន៍  
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ដៃល ចា ំបាច ់
នានា ។  

លោក រដ្ឋមន្ដៃ ីរបូនៃះ ថ្លៃង ថា៖ 
« ខ្ញុំ រីករាយ ក្នុង ការ ជូន ដំណឹង 
ថា  កម្ពជុា មាន មោទន ភាព ក្នងុ- 
ការ ធ្វើ ជា សមាជិក មួយ ក្នុង ចំ-
ណម សមាជិក ជា ចៃើនរបស់ 
AIIB   និង ជា អ្នក គំទៃ និង ជា 
បៃទៃស ទទួលផល បៃយោជន៍ 
ដ៏ ធំ ពី គំនិត ផ្តួច  ផ្ដើមនៃះ »។   

លោក  ហុង វណ្ណៈ  អ្នក ទទួល- 
បន្ទកុសៃដ្ឋកិច្ច អន្តរ ជាតិនៃ រាជ- 
បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីខៃ កញ្ញា ថា 
រដា្ឋា ភិបាល មាន ការ  បៃយ័ត្ន បៃ-
យៃង ក្នុង ការ ទទួល យក កម្ចី  ពី 
ស្ថាប័ន អន្ត រជាតិ   ប៉ុន្តៃ  នៅ តៃ 
អាច  ទទលួ យក កម្ច ីបន្ថៃម ទៀត  
ដើ មៃបី អភវិឌៃឍ ហៃដា្ឋារច នាសម្ពន័្ធ 
នានា រមួ មាន ផ្លវូ ថ្នល ់ ស្ពាន នងិ 
បៃព័ន្ធ ធារាសស្ដៃ។  

លោកនិយាយ  ថា៖  « បៃព័ន្ធ 
ហៃដា្ឋា រច នាសម្ព័ន្ធ របស់ យើង  
មិន  ទាន់ ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវ ការ 
របស ់បៃ ជាជន  ក្នងុ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  
ទំនិញ  និង ផលិត ផល កសិ កម្ម 
របស់ ពួក គៃ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ នៅ  
ឡើយ ទៃ »។  

លោកថ្លៃង   ថា៖ « កម្ច ីនៃះ នងឹ 
ផ្ដល់ ឱកាស កាន់ តៃ ចៃើន ដល់    
រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ 
ហៃដា្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព  »៕ LA

កេមុកម្មករ កំពុង  វេច ខ្ចប់ ផ្លេស្វាយ សេស់ សមេប់ នំា ចេញ ។ រូបថត សហ ការី

ក្រមុហុ៊ន ហុ៊ន ទី គ្រងបង្កើនការនំាច្រញស្វាយ - 
ស្រស់ឱ្រយដល់ជាង៨ពាន់តោននៅក្នងុ១ថ្ង្រ

ចិនផ្តល់កម្ចីជិត៣ពាន់
លានដុលា្លារមកអភិវឌ្រឍ
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធកម្ពជុា



ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនឱ្រយបានល្អ
សម្រប់វិនិយោគមិនពិបាកនោះទ្រ
ប្រសិនបើវិនិយោគិនដឹងអំពីរបៀប
ជ្រើសរើសដ្រលត្រឹមត្រូវ។មានកត្តា
ជាច្រើនដ្រលវនិយិោគនិគរួពចិារណា
ក្នុងនោះរួមមាន៤ចំណុចសំខាន់ៗ៖
(១)សកា្តានុពលរើកចម្រើនរបស់
ក្រមុហ៊នុ(២)គណុភាពន្រអាជវីកម្ម
(៣)ថ្ល្រទីផ្រសាររបស់ភាគហ៊ុននិង
(៤)សន្ទនីយភាពរបស់ភាគហ៊ុន។

១. សក្តានុពល រីកចម្រើន របស់ 
ក្រុមហ៊ុន 
ក្រុមហ៊ុនដ្រលប្រកបដោយសកា្តា-

នពុលគជឺាក្រមុហ៊នុដ្រលមានឱកាស
ខ្ពស់ក្នងុការរើកចម្រើនទៅមខុ។ភាព-
រើកចម្រើនក្នុងន័យន្រះសំដៅលើ
ចីរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈព្រល
វ្រងភាពប្រកួតប្រជ្រងខ្ពស់ និង
លទ្ធភាពរកប្រក់ចំណ្រញបានច្រើន
របស់ក្រុមហ៊ុន។
ដើម្របីដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាមាន

សកា្តានុពលរើកចម្រើនខ្ពស់គ្រមើល
ទៅលើប្រភ្រទអាជីវកម្មក៏ដូចជា
របៀបន្រការធ្វើអាជវីកម្មនោះដ្រលវា
ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាងំនវូភាពយរូអង្វ្រង
ដ្រលក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការទៅ
បាន។ឧទាហរណ៍ការនាំច្រញ-
នាចំលូគជឺាវសិយ័ដ្រលមានតម្រវូការ
ខ្ពស់ និងជាប្រចាំព្រះប្រទ្រស
នីមួយៗមានតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ
និងផលិតផលដូចន្រះអាជីវកម្ម
កពំងផ់្រប្រកដជាស្ថតិនៅក្នងុប្រភ្រទ
វិស័យដ្រលមានសកា្តានុពលមួយ។
ឧទាហរណ៍ផ្រស្រងមួយទៀតក្រុមហ៊ុន
ណាដ្រលអាចបត់ប្រននិងសម្រប
ខ្លួនបានលឿនទៅនឹងទំនោរឧស្រសា-
ហកម្មនាព្រលបច្ចុប្របន្នដ្រលមាន
និនា្នាការប្រប្រួលឆាប់រហ័សដូចជា
ក្រុមហ៊ុនដ្រលប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា
គឺជាក្រុមហ៊ុនដ្រលមានភាពប្រកួត-
ប្រជ្រងខ្ពស់និងលទ្ធភាពទទួលបាន
ជោគជ័យខ្ពស់នៅលើទីផ្រសារដោយ-
សារមានថ្ល្រដើមទាបត្រមានផលិត-
ភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ដូចជា
ទីផ្រសារធំធៀបនឹងសា្ថាប័នផ្រស្រងក្នុង
វិស័យដូចគ្នា។
របៀបមើលសាមញ្ញមួយទៀតគឺមើ-
លទៅលើចំណុចមួយចំនួនអាចជា-
ចំនួនអតិថិជនប្រក់ចំណូលនិង/ឬ
ប្រក់ចំណ្រញរបស់ក្រុមហ៊ុនន្រះថា
តើកំពុងស្ថិតក្នុងកំណើនជាប្រចាំដ្ររ
ឬទ្រឬលឿនកម្រិតណាក្នុងរយៈព្រ-
លប៉ុនា្មានខ្រ/ឆា្នាំចុងក្រយក៏ជាផ្ន្រក
មួយដ្រលបង្ហាញឱ្រយឃើញនូវសកា្តានុ- 
ពលរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារង្វាស់
បា៉ាន់សា្មានថាក្រុមហ៊ុននោះអាច

ដំណើរការទៅបានយូរអង្វ្រង
ផងដ្ររ។

២. គុណភាព ន្រ អាជីវកម្ម 
ការវិនិយោគភាគហ៊ុនគឺមិនខុសពី

ការបណា្តាកទ់នុរកសុីនោះទ្រពោលគឺ
វិនិយោគិនត្រូវពិនិត្រយលើចំណុច
សខំាន់ៗ ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាងំពីគណុភាព
របស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាសមាសភាព
គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអភិបាល-
កចិ្ចសាជវីកម្មលទ្ធផលរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវុត្ថុនិងអនុបាតនានា។
ក្រុមហ៊ុនដ្រលមានគណៈគ្រប់គ្រង

រងឹមាំនងិមានក្ររ្តិ៍ឈ្មាះល្អនងឹដកឹនាំ
ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ការងរខ្ពស់ដើម្របីសម្រចគោលដៅរមួ
ដោយរលនូ។អភបិាលកចិ្ចសាជវីកម្ម

ល្អក៏ជាផ្អ្រកមួយដ៏សំខាន់ដ្រលអាច
ជយួក្រមុហ៊នុកាតប់ន្ថយហានភិយ័ន្រ
អំពើពុករលួយការក្រងបន្លំបក្រសពួក-
និយមទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុង
ក្រុមហ៊ុននិងការពឹងផ្អ្រកត្រទៅលើ
បុគ្គលណាមា្នាក់ជាដើម។ក្រុមហ៊ុន
ដ្រលមានអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ
គឺជាក្រុមហ៊ុនដ្រលមានរចនាសម្ព័ន្ធ
និងកំណត់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចច្របាស់-
លាល់រវាងភាគហ៊ុនិកក្រុមប្រឹក្រសា-
ភិបាលគណៈកមា្មាធិការនានាក្នុង
ក្រុមហ៊ុនគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
និងបុគ្គលផ្រស្រងៗទៀត។
ជាចុងក្រយគឺរបាយការណ៍

ហរញិ្ញវត្ថុរបស់ក្រមុហ៊នុដ្រលជាធាតុ
ចូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគំទ្រនូវការ
សម្រចចតិ្តរបស់វនិយិោគនិ។របាយ-

ការណ៍ន្រះអាចឲ្រយវិនិយោគិនដឹងពី
ប្រសទិ្ធភាពក្នងុការគ្របគ់្រងអាជវីកម្ម
និងការចាត់ច្រងទ្រព្រយសកម្មដើម្របី
រកប្រក់ចំណ្រញបានល្អកម្រិតណា
ក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង
បណំលុរបស់ក្រមុហ៊នុផងដ្ររ។ដើម្របី
ងយស្រួលប្រៀបធៀបគ្នារវាងក្រុម-
ហ៊ុនដ្រលត្រូវជ្រើសរើស វិនិយោគិន
អាចមើលទៅលើអនុបាតនានាដចូជា
អត្រប្រកច់ណំ្រញធៀបនងឹចណំលូ
ដ្រលរកបាន(ProfitMargin)
អត្រប្រកច់ណំ្រញធៀបនងឹមលូធន
(Return onEquity - ROE)
ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម(Re-
turn onAssets - ROA)ថាតើ
មយួណាខ្ពសជ់ាង។ជាងន្រះទៅទៀត
វិនិយោគិនក៏គួរគប្របីមើលផងដ្ររលើ
កម្រិតន្របំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុននិង
លទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដ្រលត្រូវជ្រើសរើសផងដ្ររដោយ
អាចពិនិត្រយលើអនុបាតដូចជាកម្រិត
បំណុលធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មដ្រល
មាន(Debt toAssets -D/A)
បំណុលធៀបនឹងទ្រព្រយរបស់មា្ចាស់
(Debt toEquity -D/E)ទ្រព្រយ
រយៈព្រលខ្លីធៀបនឹងបំណុលរយៈ-
ព្រលខ្លី(CurrentRatio)ជាដើម។

៣. ថ្ល្រ ទីផ្រសារ របស់ ភាគហ៊ុន 
វិនិយោគិនត្រូវជ្រើសរើសភាគហ៊ុន

ណាដ្រលមានថ្ល្រទាបជាងទីផ្រសារ

មនិម្រនភាគហ៊នុដ្រលមានតម្ល្រថោក
នោះទ្រ។ដើម្របីអាចវាស់បានថា
ក្រុមហ៊ុននោះមានថ្ល្រទាបជាងទីផ្រសារ
គ្រច្រើនមើលទៅលើអនុបាតថ្ល្រធៀប
នឹងចំណ្រញ(PricetoEarning-
P/E)និងអនុបាតថ្ល្រធៀបនឹងទ្រព្រយ
សុទ្ធ (Price toBookValue -
P/B)។អនុបាតទាំង២ន្រះកាន់ត្រ
តចូកានត់្រល្អជាកស់្ត្រងបើភាគហ៊នុ
ណាមានអនុបាតទាងំ២ន្រះទាបជាង
អនុបាតជាមធ្រយមរបស់ក្រុមហ៊ុន
ជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យជាមួយគ្នា
មានន័យថាភាគហ៊ុននោះកំពុងមាន
ថ្ល្រទផី្រសារទាប។បន្ថ្រមពនី្រះទនិ្នផល
ភាគលាភ(DividendYield)ក៏
ត្រវូបានប្រើប្រស់ដើម្របីវាស់អពំីអត្រ
ចំណ្រញលើការវិនិយោគរបស់វិនិ-
យោគិនដោយប្រើផលធៀបចំនួនភា- 
គលាភក្នុង១ហ៊ុននិងថ្ល្រភាគហ៊ុន
បច្ចបុ្របន្ននៅលើទផី្រសារ។វនិយិោគនិគរួ
ជ្រើសរើសភាគហ៊ុនណាដ្រលមាន
អត្រទិន្នផលភាគលាភខ្ពស់ជាង។

៤. សន្ទនីយ ភាព របស់ ភាគហ៊ុន 
ភាគហ៊ុនដ្រលមានសន្ទនីយភាព

ខ្ពស់មានន័យថាជាភាគហ៊ុនដ្រល
អាចលក់ច្រញបានឆាបរ់ហស័នៅលើ
ទីផ្រសារ។ទំហំជួញដូរគឺជាសូចនាករ
មួយដ៏សំខាន់ដើម្របីអាចដឹងបានថា
ភាគហ៊ុននោះមានសន្ទនីយភាព
កម្រតិណា។ទហំំជញួដរូកានត់្រខ្ពស់
បង្ហាញថាភាគហ៊ុននោះមានសន្ទ-
នីយភាពកាន់ត្រខ្ពស់។ការវិនិយោគ
លើភាគហ៊ុនមានសន្ទនីយភាពខ្ពស់
មានភាពងយស្រួលនៅព្រលអនា-
គតប្រសិនបើវិនិយោគិនត្រូវការ
សាច់ប្រក់វិញដើម្របីគោលដៅណា-
មួយសម្រប់វិនិយោគិនដ្រលស្វ្រង-
រកប្រក់ចំណ្រញឆាប់ៗដូចជា
វនិយិោគនិរយៈព្រលខ្លីនងិវនិយិោគនិ
ជួញដូរប្រចាំថ្ង្រភាគច្រើនវិនិយោគ
លើភាគហ៊នុប្រភ្រទន្រះដោយសារវា
មានលទ្ធភាពក្រងរកចំណ្រញមូល-
ធនបានច្រើនតមរយៈការជួញដូរ
ក្នុងថ្ង្រត្រមួយ៕  

ថ្ង្រចន្ទទី៧ែខធ្នូឆា្នាំ២០២០//www.POstkhMER.OCM

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

 ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋល្រខាធិករក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច អញ្ជើញទស្រសនាបញ្ជរក្នុងកម្មវិធី My First Stock ២០១៩។    
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 ស្រចក្តីប្រកស ៖អត្ថបទន្រះត្រូវបានចងក្រង
ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មាននិងការអប់រំ
ប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្តល់អនុសាសន៍ណាមួយ
ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគទ្រ។ក្រុមហ៊ុនផ្រសារ
មូលបត្រកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវរាល់
ការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដ្រល
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តពទីពំរ័ ១...ចោលជយ័ជម្នះ
របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត
លោកJoeBidenនិងធ្វើការ
ត្រងតាំងអង្គបោះឆ្នោតគាំទ្រ
លោកTrumpវិញ។
កាស្រតWashingtonPost

បានរាយការណ៍រឿងន្រះមនុគ្រ
ដោយផ្អ្រកលើប្រភពអនាមិក១
របូដ្រលបានដងឹពីការហៅតាម
ទរូសព័្ទន្រះ។ប្រភពន្រះក៏បាន

នយិាយដ្ររថាលោកKempបាន
ច្រនចោលមនិធ្វើតាមការទាម-
ទាររបស់លោកTrumpដោយ
លើកឡើងថាលោកមិនមាន
អណំាចធ្វើប្របន្រះទ្រ។លោក
Trumpក៏បានទាមទារឱ្រយលោក
Kempធ្វើសវនកម្មលើហត្ថល្រ-
ខាអ្នកបោះឆ្នោតចុះលើសន្លកឹ-
ឆ្នោតផ្ញើតាមប្រអប់សំបុត្រ
ដោយអះអាងថាលោកនឹងឈ្នះ

បើសិនធ្វើសវនកម្មន្រះ។
ក្រយមកខទុ្ទកាលយ័លោក

Kempបានបញ្ជាក់ថាលោក
Trumpពតិជាបានធ្វើការទាម-
ទារន្រះម្រនហើយលោកអភិ-
បាលមនិបានធ្វើតាមទ្រដោយ-
សារមានច្របាប់ហាមឃាត់មិន
ឱ្រយជ្រៀតជ្រកក្នងុកចិ្ចការបោះ-
ឆ្នោត។ក្នងុស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍
មយួខទុ្ទកាលយ័លោកKemp
បានសរស្ររថា៖ «ដូចដ្រល
លោកអភិបាលបានមានប្រ-
សាសន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតថា
លោកនឹងបន្តអនុវត្តតាមច្របាប់
នងិគាទំ្ររដ្ឋល្រខាធកិារឱ្រយចាត់
វធិានការសមហ្រតផុលរមួទាងំ
ការធ្វើសវនកម្មសណំាកហត្ថ-
ល្រខាដើម្របីសា្ដារទំនុកចិត្ត និង
ដោះស្រយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដ្រល
ត្រូវបានលើកឡើង»។
លោកTrumpបានវាយប្រ-

ហារលោកKempតាមបណា្ដាញ
សង្គមTwitterថា៖«ខ្ញុនំងឹឈ្នះ
រដ្ឋGeorgiaយា៉ាងលឿន និង
យា៉ាងងាយបើសិនអភិបាល
BrianKempនិងរដ្ឋល្រខា-

ធិការបានអនុញ្ញាតការផ្ទៀង-
ផ្ទាត់ហត្ថល្រខា។មនិទាន់បាន
ធ្វើហើយនឹងបងា្ហាញភាពខុស
ទ្រង់ទ្រយធំ។ហ្រតុអ្វីបានជា
«បគុ្គលសាធារណរដ្ឋ»ទាំង២
នាក់ន្រះនយិាយថាទ្រ?ប្រសនិ
យើងឈ្នះរដ្ឋ Georgiaអ្វីៗ
ផ្រស្រងទៀតនឹងទៅមុខ»។
លោកKempបានឆ្លើយតប

លើTwitterវញិថាលោកបាន
អំពាវនាវជាសាធារណៈឱ្រយធ្វើ
សវនកម្មហត្ថល្រខាចំនួន៣
លើករចួទៅហើយ។ការឆ្លើយ-
តបន្រះធ្វើឱ្រយលោក Trump
បង្ហាះសារថា៖«ប៉ុន្ត្រអ្នកមិន
ដ្រលបានទទួលការបញ្ជាក់
ហត្ថល្រខាទ្រ!បុគ្គលិករបស់
អ្នកបានបដសិ្រធមនិធ្វើអ្វីដ្រល
អ្នកបានស្នើសុ។ំតើពកួគ្រកពំងុ
លាក់អ្វីខ្លះ?យា៉ាងហោចណាស់
ត្រូវស្នើសុំធ្វើសម័យប្រជុំពិ-
ស្រសន្រសភារដ្ឋន្រះជាបនា្ទាន។់
អ្នកអាចធ្វើបានយា៉ាងងាយនងិ
ភា្លាមៗ។តមា្លាភាព»។
ការទនំាកទ់នំងនងិការផ្លាស-់

ប្ដូរពាក្រយសម្ដីទាំងន្រះធ្វើឡើង

រយៈព្រលប៉នុា្មានម៉ាងមនុលោក
Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ
Georgiaដើម្របីចូលរួមយុទ្ធនា-
ការបោះឆ្នោតជំុទី២របស់ប្រក្ខជន
សមាជកិព្រទឹ្ធសភាបក្រសសាធា-
រណរដ្ឋ២រូបត្រលោក Brian
Kempមិនបានចូលរួមទ្រដោយ-
សារលោកត្រវូចលូរមួពធិីបណុ្រយ
សព។ នៅក្នុងការបងា្ហាញខ្លួន
ជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុង
កម្មវិធីនយោបាយចាប់តាំងពី
ថ្ង្រទី៣ខ្រវិច្ឆកិាលោកTrump
បន្តធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយ
មិនមានភ័ស្តុតាងថា៖«ពួកគ្រ
បានល្រងខូចនិងក្ល្រងបន្លំការ-
បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់
យើង ប៉ុន្ត្រយើងនៅត្រឈ្នះ។
ពួកគ្រក៏នឹងព្រយាយាមក្ល្រងបន្លំ
ការបោះឆ្នោតន្រះផងដ្ររ»។
ការប៉ះទង្គិចគា្នោរវាងលោក

Trumpនិងលោក Kemp
រមួជាមួយនឹងការអះអាងមិនមាន
ភ័ស្តតុាងរបស់លោកTrump
បានធ្វើឱ្រយសមាជកិបក្រសសាធា-
រណរដ្ឋមួយចំនួនមានការ-
ព្រួយបារម្ភថាបក្រសពួកគ្រនឹង

ចាញ់ការបោះឆ្នោតសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាជុំទី២ន្រះ។
បើសិនបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ

ឈ្នះអាសនៈ២ន្រះបក្រសសាធា-
រណរដ្ឋនងឹបាតប់ងស់ឡំ្រងភាគ-
ច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងធ្វើឱ្រយ
សំឡ្រងស្មើគា្នោ៥០-៥០។
នៅថ្ង្រដដ្រលលោកTrump

បានអះអាងថារឿងក្ដតីវា៉ាលទ្ធ-
ផលបោះឆ្នោតដ្រលលោកបាន
ចាញ់នៅទូទាំងរដ្ឋសំខាន់នឹង
ប្ដងឹទៅកាន់តុលាការកំពូលអា-
ម្ររកិ។មកដល់ព្រលន្រះលោក
Bidenត្រូវបានគ្រសន្មតថា
ទទលួបានអង្គបោះឆ្នោតចនំនួ
៣០៦-២៣២គ្រប់គ្រន់សម្រប់
ទទួលជ័យជម្នះ។ ដំណើរការ
ផ្ទ្ររអំណាចបានចាប់ផ្ដើមជា
សា្ថាពរហើយនងិលោកBiden
បានចាបច់្រញឈ្មាះគណៈរដ្ឋ-
មន្ត្រីបណ្ដើរៗត្រលោកTrump
នៅត្រប្រកាន់យកជំហរថា
លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោត
២០២០នងិអះអាងដោយមនិ
មានភស័្តតុាងថាមានការក្ល្រង-
បន្លំសន្លឹកឆ្នោត៕
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កាលពីថ្ង្រទ៥ីធ្នូរដ្ឋបាលក្រងុ
វា៉ាសីុនតោនបានលុបចោលកម្ម-
វិធីផ្លាស់ប្តូរវប្របធម៌ចំនួន៥ជា-
មយួប្រទ្រសចនិដោយអះអាង
ថាចិនយកឱកាសន្រះដើម្របី
ឃោសនាប្រទ្រសខ្លនួហើយមនិ
បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់
សហរដ្ឋអាម្ររិកឡើយ។
ការសម្រចដូចន្រះធ្វើឡើង

ក្រយការប្រកាសរឹតត្របិត
ទិដ្ឋាការថ្មីដោយទីក្រុងវា៉ាសុីន-
តោនដោយកំណត់ការសា្នោក់
របស់សមាជិកន្របក្រសកុម្មុយ-
នីស្តចិននៅអាម្ររិកនិងជា
សញ្ញាន្រការរង្គោះរង្គើបន្ថ្រម
ទៀតន្រទំនាក់ទំនងជាមួយទី-
ក្រុងប៉្រកាំងនៅក្នុងសបា្តាហ៍
ចុងក្រយន្រព្រលវ្រលារបស់
ប្រធានាធបិតីដណូាល់ត្រំក្នងុ
ការកាន់តំណ្រង។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស

លោក MikePompeoបាន
នយិាយថាកម្មវធិីផ្លាស់ប្តរូវប្រប-
ធម៌ដ្រលលោកបានបញ្ចប់ន្រះ
ត្រវូបានផ្ដល់ថវិកានិងដំណើរការ
ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនព្រញទំ-
ហឹងដើម្របីធ្វើជា«ឧបករណ៍ឃោស-

នាអំណាចស្រលមួយ»។
លោកបាននិយាយនៅក្នុង
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មយួកាលពី
លា្ងាចថ្ង្រសកុ្រថាពកួគ្របាន«ឱ្រយ
អ្នកដ្រលជាមន្រ្តីគណបក្រស
កុម្មុយនីស្តចិនមកចូលរួមមិន
ម្រនប្រជាជនចនិឡើយហើយ
ប្រជាជនទំាងនោះមិនមានស្ររី-
ភាពក្នុងការបញ្ច្រញមតិ និង
ការជួបជុំឡើយ»។
ក្រសួងការបរទ្រសអាម្ររិក

បានលុបចោលកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរ
វប្របធម៌ចំនួន៥រួមមានកម្មវិធី
អ្នកធ្វើគោលនយោបាយទស្រសន-
កិច្ចអប់រំចិនកម្មវិធីទស្រសនកិច្ច
មិត្តភាពសហរដ្ឋអាម្ររិក-ចិន
កម្មវធិីផ្លាស់ប្តរូភាពជាអ្នកដកឹ-
នាំសហរដ្ឋអាម្ររកិ-ចនិកម្មវធិី
ផ្លាស់ប្តរូបា៉ាសុីហ្វកិសហរដ្ឋអា-
ម្ររិក-ចិននិងកម្មវិធីអប់រំនិង
វប្របធម៌ហុងកុងផងដ្ររ។
កម្មវិធីនីមួយៗអនុញ្ញាតឱ្រយ

មន្រ្តីសហរដ្ឋអាម្ររកិធ្វើដណំើរ
ទៅកាន់ប្រទ្រសចិនដោយថ្ល្រ
ចណំាយទាងំអស់ជាការរា៉ាប់រង
របស់ទីក្រុងប៉្រកាំង។
លោកPompeoបានមាន

ប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាម្ររកិ
សមូសា្វាគមន៍ចពំោះ«ការផ្លាស-់

ប្តរូកម្មវធិីវប្របធម៌ទៅវញិទៅមក
នងិដោយយតុ្តធិម»៌ជាមយួប្រ-
ទ្រសចិនហើយកម្មវិធីដ្រលមាន
ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក
នឹងនៅរក្រសាទុកដដ្រល។
ក្រសួងការបរទ្រសបាននិ-

យាយនៅថ្ង្រសុក្រថាខ្លួននឹង
បដិស្រធទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋ
ចនិដ្រលមានជាប់ទាក់ទងនឹង
ប្រតិបត្ដិការដ្រលមានឥទ្ធិពល
នៅបរទ្រសដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង
អំពើហងិ្រសានិងមធ្រយាបាយបំភិត-
បភំយ័ផ្រស្រងៗ។ក្នងុនោះរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសងួការបរទ្រសលោកMike
Pompeoបាននយិាយថាការ-
រឹតត្របិតន្រះ នឹងអនុវត្តចំពោះ

មន្ត្រីបក្រសកុម្មុយនីស្តចិនឬនរ-
ណាមា្នោក់ផ្រស្រងទៀតដ្រលចូលរួម
ក្នងុការឃោសនាឬផ្ដល់ឥទ្ធិពល
យទុ្ធនាការដ្រលមានទនំាកទំ់-
នងជាមួយនាយកដ្ឋានរណសិរ្រស
របួរមួ(UnitedFrontWork
Department)ប៉ុណ្ណោះ។
រណសិរ្រសរួបរួមន្រះមានការ-

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារដក់
សមា្ពាធលើប្រជាជននៅក្រ
ព្រំដ្រនប្រទ្រសចិនដ្រល
ប្រជាជនទាំងន្រះ ក៏មានការ-
ព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិ
មនសុ្រសនៅក្នងុតបំន់អ៊ហូ្គរួទបី្រ
និងតំបន់ផ្រស្រងទៀតផងដ្ររ។
ពលរដ្ឋចិននឹងត្រូវគ្របដិ-

ស្រធមនិឱ្រយទដិ្ឋាការចលូសហ-
រដ្ឋអាម្ររកិទ្រប្រសនិបើពកួគ្រ
មានពាកព់ន័្ធនឹងរណសរិ្រសរបួរមួ
ដោយប្រើអពំើហងិ្រសាការគរំាម-
កំហ្រងឬមធ្រយាបាយផ្រស្រងទៀត
ក្នងុនយ័ដក់សមា្ពាធប្រឆាងំនងឹ
សហគមន៍ចនិក្រប្រទ្រសអ្នក-
សិក្រសា ឬក្រុមសង្គមសុីវិលនៅ
សហរដ្ឋអាម្ររកិឬកន្ល្រងផ្រស្រង
ទៀតដើម្របីជរំញុ«កមា្លាងំកមុ្មយុ-
នសី្តចនិនងិផ្រសព្វផ្រសាយគោល-
នយោបាយរបស់ខ្លួន»។ន្រះ
បើយោងតាមស្រចក្តីពណ៌នា
ដច់ដោយឡ្រកផ្រស្រងទៀតអពំី
វិធានការរបស់ក្រសួងការ-
បរទ្រសអាម្ររិក។
យា៉ាងណាមិញនៅមិនទាន់

មានការកណំត់ច្របាស់លាស់ទ្រ
ថា តើមានមនុស្រសប៉ុនា្មាននាក់
អាចត្រូវបានប៉ះពាល់ព្រល
ចាប់ផ្ដើមការរឹតត្របិតថ្មីន្រះ។
ការផ្លាស់ប្តូរន្រះ បានកើត

ឡើងក្នុងសបា្តាហ៍ដូចគា្នោដ្រល
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានប្រកាស
ផ្រនការកណំត់ព្រលវ្រលាថ្មីលើ
ទិដ្ឋាការសម្រប់សមាជិកន្រ
បក្រសកុម្មុយនីស្តចិននិងក្រុម
គ្រួសាររបស់ពួកគ្រដោយកាត់
បន្ថយព្រលវ្រលាដ្រលឯកសារ

ធ្វើដំណើរមានសុពលភាពពី
១០ឆា្នោំទៅ១ខ្រ។
ប្រទ្រសចនិបានឆ្លើយតបច-ំ

ពោះការរតឹត្របតិទាងំនោះដោយ
ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហ-
រដ្ឋអាម្ររកិពកីារ«បង្កើនការដក់
សមា្ពាធនយោបាយ»។
អ្នកនំាពាក្រយក្រសួងការបរទ្រស

លោកស្រីហួឈុនយីងបាន
នយិាយកាលពថី្ង្រព្រហស្របតិ៍ថា
ការរឹតត្របិតការធ្វើដំណើរគឺ«មិនត្រវូ
គា្នោនឹងគោលការណ៍របស់អាម្ររិក
សោះ»ហើយនឹងធ្វើឱ្រយខូចមុខមាត់
អាម្ររិកក្នងុពិភពលោកផងដ្ររ។
រដ្ឋបាលរបស់លោកTrump

បានចាត់វិធានការដក់ទណ្ឌ-
កម្មផ្រស្រងៗគា្នោប្រឆាំងទៅនឹង
ប្រទ្រសចនិខណៈដ្រលជម្លាះ
ន្រប្រទ្រសទាំង២ន្រះកាន់ត្រ
មានសភាពខា្លាងំឡើងៗលើបញ្ហា
សិទ្ធិមនុស្រសជំងឺរាតត្របាតកូវីដ
១៩ពាណិជ្ជកម្មបច្ច្រកវិទ្រយាបញ្ហា
ត្រវា៉ាន់នងិបញ្ហាជាច្រើនទៀត។
គ្រប់ជហំានរបស់លោកTrump
មានគោលបណំងធ្វើយា៉ាងណា
ធ្វើឱ្រយប្រទ្រសមានការក្រឡាប-់
ចក្រមុនព្រលលោក JoeBi-
denកា្លាយជាប្រធានាធិបតី
នៅថ្ង្រទី២០ខ្រមករា៕

អភិបាល រដ្ឋ  Georgia លោក Brian Kemp។ រូបថត AFP

លោកTrump ព្យាយាម...

អាម្រិក លុបច ល  កម្មវិធី ផ្លា ស់ប្តរូ វប្បធម៌ ចំនួន ៥ ជាមួយនឹងចិន 

លោក រដ្ឋមន្ត្រកីារ បរទ្រស អាម្ររិក Mike Pompeo។ រូបថត AFP
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ក្រុងរ៉ូមៈ  ប៉ូលិស អុីតាលី 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន បៃកាស   
ពី ការ ចាប់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ១៩ 
នាក់ ដៃល ជា ផ្នៃក នៃ បណ្តាញ 
ឧកៃដិ្ឋ កម្ម  ដៃលសមៃប សមៃលួ  
មាន ការ ធ្វើ ចណំក សៃកុ ដោយ 
ខុស ចៃបាប់។ 

អាជា្ញា ធរ  បាន ពពិណន៌ា កៃុម 
នោះ  ថា ជា អង្គការ ឧកៃិដ្ឋកម្ម 
ដៃល ផ្លាស់ប្តូរ ទីលំនៅ ជន - 
ចំណក សៃុក ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
ពី បៃទៃស អាហ្វហ្គា នីស្ថាន 
អុីរ៉ង់  អុីរ៉ាក់  និង បា៉ាគីស្ថាន 
ចូលទៅ ក្នុង បៃទៃស អុីតាលី 
ហើយ បនា្ទាប់ មក ជួយ ពួកគៃ 
ឱៃយទៅ ដល់ អឺរ៉ុប ភាគខាង ជើង 
ដោយ នា ំពកួគៃ ឆ្លងកាត ់ ពៃដំៃន 
ជា មួយ នឹង បៃទៃស បារំង ។ 

ប៉ូលិស  បាន និយាយ ថា 
អ្នកតៃវូ ចាបខ់្លនួ ទាងំនោះ  ដៃល 
បាន រៀបចំ ឱៃយ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង 
សមុទៃ និង ក្លៃង ឯកសរ ដូចជា 
កចិ្ច សនៃយា ស្នាកន់ៅ  នងិ ការងារ 
និង បាន រៀប ចំ ការ ដឹក ជញ្ជូន 
នៅ ពៃលយប់  តៃូវ បាន ចោទ - 
បៃកាន ់ព ីបទ សមៃប សមៃលួ ឱៃយ 
កៃុម ចំណក សៃុក ចូល ស្នាក់- 
នៅ  នងិ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ អរឺ៉បុ ភាគ 
ខាង ជើង។   

ជន ចំណក សៃុក មា្នាក់ៗ  តៃូវ 
បង់ បៃក់ ចំនួន៧២៧៤ ដុល្លារ 
អាមៃរិក ឱៃយ កៃុម ឈ្មួ ញ  ដើមៃបី    
ឱៃយនាំពួកគៃ  ពី អាសុី ឆ្លងកាត់ 
តកួគ ី នងិ កៃកិ ចលូ ទៅ បៃទៃស 
អុីតាលី ៕  Xinhua/PSA

សៅ  សម្ភស្រស

បៃធានាធិ បតីរុសៃសុី លោក Vladimir 
Putin កាលពី ថ្ងៃពុធ   បាន សទរ ចំពោះ 
«ភាព កា្លាហន» របស ់នាយក រដ្ឋ មន្តៃអីា-
មៃនី លោក  Nikol Pashinyan ដៃលពៃម  
ចុះហត្ថ លៃខាលើ កចិ្ច ពៃមពៃៀង សន្តភិាព 
មយួ នៅទ ីកៃងុ Nagorno-Karabakh 
ខណៈ ដៃល បៃជាជន កពំងុ មាន បៃតិកម្ម 
ចំពោះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ ។ 

បៃទៃសអាមៃន ី បាន ចុះ ហត្ថលៃខាលើ  
កចិ្ច ពៃមពៃៀង ដៃលផ្ដើម ដោយ រសុៃសីុ ជា-
មយួ នងឹ ការ សហការ ជា មយួ បៃទៃសអា-
ស៊ៃបៃ ហៃសង់ កាលពី ថ្ងៃទី៩ ខៃ វិច្ឆកិា  ខណៈ   
ដណំើរការ នៃ ការ រៀបច ំសៃចក្ដ ីពៃម ពៃៀង 
នៃះ បង្កឱៃយ មានការ បៃយទុ្ធ គ្នារឿង ទកឹដ ី
នៃ តំបន់ Nag orno-Karabakh  អស់ 
រយៈពៃល  ៦ សបា្តាហ៍ កន្លងមក ។  

កៃម កិច្ច ពៃមពៃៀង សន្តិភាព នៃះ 
លោក  Pashinyan បានបៃគល់ សៃុក 
ចនំនួ  ៣ នៅ ជុវំញិ តបំន ់ជនជាត ិភាគ តចិ 
អាមៃនី  និង តបំន់ ពទ័្ធ ជុវំិញ ទីនោះ ចនំួន 
៤ តំបន់ ទៀត  ទៅឱៃយ បៃទៃស អាស៊ៃបៃ-
ហៃសង។់  វាជា កាតព្វ កចិ្ច សខំានដ់ៃល តមៃវូ 
ឱៃយ អាមៃនី បៃគល់ តំបន់ ទាំងអស់ ដៃល 
ខ្លួន  កាន់កាប់ នៅ ខាងកៃ តំបន់ បំបៃក 
ខ្លួន  ទៅឱៃយ គៃវិញ។  បៃទៃស អាស៊ៃបៃ- 
ហៃសង់ បាន កាន់កាប់ ទឹកដី ទាំងនៃះ មក 
វិញ  កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ នៃះ ខណៈដៃល 
បៃទៃសនៃះ  បាន  ដណ្តើម កាន ់កាបត់បំន ់
Lachin  ដៃលស្ថិត នៅ ចនោ្លាះ តំបន់ 
Nagorno-Karabakh  និង បៃទៃស 
អាមៃនី។

លោក Pashinyan  បាន នយិាយការ- 
ពារ កចិ្ច ពៃមពៃៀង នៃះថា  ជា សកម្មភាពដ ៏ 
ឈឺចាប់ មួយ  ប៉ុន្តៃ ជា កិច្ច ចាំបាច់  ក្នុង 
ការររំង បៃទៃស អាស៊ៃ បៃហៃសង់ ក្នុង 
ការ លៃប យក  តំបន់ Nagorno-Kara-
bakh ទាំងមូល ។

គួរ បញ្ជាក់ ថា  តំបន់  Nagor-no-

Karabakh  ស្ថិត នៅ ក្នុង បៃទៃស អាស៊ៃ - 
បៃហៃសង ់ ប៉នុ្តៃ គៃបគ់ៃង របស ់កៃមុ ជនជាត-ិ 
ភាគតចិ អាមៃន ី ដៃលមាន កងទព័ អាមៃន ី
ជយួ ការពារ តាងំតៃ ពមីាន សង្គៃមផ្តាច-់ 
ខ្លនួ កាល ព ីឆ្នា១ំ៩៩៤ មកម្លៃ៉ះ ។  សង្គៃម 
នោះ មិន តៃមឹតៃ បនៃសល់ ទុកតំបន់ Nagorno- 
Karabakh  ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ទកឹដ ីជុវំញិ 
តំបន់ អាមៃនី ផងដៃរ ។ 

ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សន្នសិទី វដីៃអ ូរវាង មៃដកឹ- 
នាំ នៅ ទីកៃុង ម៉ូស្គូ នៃ អង្គការ សន្ធិសញ្ញា 
សន្តសិខុ រមួ (CSTO) លោក ពទូនី  បាន 
នយិាយ ថា៖«ពកួគៃ តៃវូការ ភាព កា្លាហន 
ខា្លាងំ ណស ់ដើមៃប ីបពំៃញ តនួាទ ីជា នាយក- 
រដ្ឋមនៃ្តី។ ភារ កិច្ច របស់ យើង ឥឡូវនៃះ 
គគឺ ំទៃ ទាងំ នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី នងិ កៃមុ របស ់
គត់ ដើមៃបី ធានាបាន នូវ សន្តិភាព »។

យា៉ាងណមញិ  កាលព ីថ្ងៃពធុ អ្នកនា-ំ 
ពាកៃយ វិមាន Kremlin លោក Dmitry 
Peskov បាន នយិាយ ថា  រសុៃសុ ីស្វាគមន ៍
សៃចក្ដី ពៃមពៃៀង នៃះ  តៃមិន ទទូច ចង់ 
ធ្វើឱៃយ ភាស រុសៃសុី កា្លាយ ជា ភាស ផ្លូវការ 
ទី២ នៅ Karabakh ឡើយ។  

លោក Peskov បាន បន្ថៃម ថា  វា 
អាសៃយ័ លើ អាមៃន ី នងិ អាស៊ៃ បៃហៃសង ់
ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ការ កណំត ់ភាសទ២ី ផ្លវូការ 
នៅក្នុង បៃទៃស របស់ ខ្លួន ។

បើទោះ ជា មាន ការគំទៃ ពី សំណក់ 
មៃដឹក នាំ រុសៃសុីក្ដី លោក Pashinyan 
កំពុងតៃ បៃឈម នឹង សមា្ពាធ ដោយ សរ 
បញ្ហា ក្នុងខ្លួន  ពៃះចាប់តាំង ពី ការ - 
បៃកាស អពំ ីកចិ្ច ពៃមពៃៀង សន្តភិាព នៃះ 
មក ស្ថានភាព នយោបាយ របស់ ទីកៃុង 
Karabakh លៃងមាន ក្ដី សងៃឃឹម អ្វីទៀត 
សមៃប់ ថ្ងៃ អនាគត ។ 

កៃុម បាតុករ ដៃលបាន ធ្វើ ដំណើរ តាម 
ដង ផ្លូវ នៃ រដ្ឋធានី Yerevan នៃ បៃទៃស 
អាមៃន ីបាន ហៅ លោក Pashinyan ថា 
ជា «ជន កៃបត ់ជាត»ិ ក្នងុ ការ យល ់ពៃម លើ  
កិច្ចពៃម ពៃៀង នៃះ ហើយ បាន ទាម ទារ 
ឱៃយ លោក លឈប ់ព ីតណំៃង ទៀត ផង។  
យា៉ាង ណមញិ  កាល ព ីខៃមនុ នៃះ អាជា្ញាធរ 
អាមៃនី បាន និយាយ ថា  មាន គៃចង់ ធ្វើ 
ឃាត  លោក ទៀតផង ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ បាន 
ររំង ផៃន ការទាន់ ។

មៃ ដឹកនាំ គណបកៃស បៃឆំង បៃទៃស 
អាមៃន ីបាន នយិាយ ថា លោក Pashin-
yan តៃវូ តៃ ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ សកម្ម 
ភាព ខ្លនួ ដៃល លោក បាន បរជយ័ ក្នងុ ការ-  
ចរចា បញ្ចប ់ក្នងុ កចិ្ច ពៃមពៃៀងនៃះ ហើយ  
លោក ក ៏បាន បន្ថៃម ថា  លោក Pashin-
yan គួរ តៃ ចរចា យា៉ាង ណ ឱៃយមាន អត្ថ-
បៃយោជន៍ ដល់ បៃទៃស អាមៃនីផង។  

ទោះយា៉ាង ណ លោក  Artur Vanet-
syan អតតី បៃធាន សន្ត ិសខុជាត ិ ដកឹនា ំ
គណបកៃស បៃឆំង  Homeland បាន 
សង្កត ់ធ្ងនថ់ា  កៃមុ បៃឆងំ មនិ ដៃល ជរំញុ 
ឱៃយមាន ការ លុបចោល កិច្ច ពៃមពៃៀង 
សន្តិភាព នៃះ ទៃ។

ទោះ បីជា តំបន់ មាន ជម្លាះ នៃះ បាន 
បាតប់ង់ ទកឹដ ីយា៉ាងចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប់ 
យា៉ាង ណក្ដ ីក ៏ដោយគៃ មើល ឃើញ អនា-
គត  របស់ បៃទៃសនៃះ  នឹង តៃូវ បាន កង- 
រកៃសា  សន្តភិាព រសុៃសុជីតិ ២០០០ នាក ់ដាក ់
ពងៃយ សមៃប់ អាណត្តិ  ៥ឆ្នាំម្តង។

លោក Ilham Aliyev បៃធានា ធិបតី 
បៃទៃស  អាស៊ៃ បៃហៃសង ់ បាន នយិាយ ថា  
ថ្វ ី បើ កចិ្ចពៃម ពៃៀងនៃះ ជា ជយ័ ជម្នះ របស ់
បៃទៃស លោក ក៏ដោយ  ប៉ុន្តៃ កង ទ័ព 
រសុៃសុជីតិ  ២០០០ នាក ់ ដៃល កពំងុ បៃត-ិ
បត្តកិារ ជា អ្នក ថៃរកៃសា សន្តភិាព ឥឡវូនៃះ 
នឹង តៃូវ ឈរជើង នៅ លើ ទឹកដី  អាស៊ៃ - 
បៃហៃសង ់។ វាជា យទុ្ធសស្តៃ របស ់បៃទៃស 
រសុៃសុ ីប៉នុ្តៃ វា ក ៏ជា ហនភិយ័ ផងដៃរ  ពៃះ 
រសុៃសី បាន ដាក ់កងទព័ នៅ ចកំណ្តាលបៃ- 
ទៃស ដៃល កពំងុ មាន ជម្លាះ ជនជាត ិភាគ- 
តិច ដ៏ ធំ បំផុត មួយ នៅ លើ ពិភព លោក។

លោក Azad Isazade ដៃល បមៃើការ 
នៅ  កៃសួង ការពារ ជាតិ  អាស៊ៃ បៃហៃសង់ 
បាន នយិាយថា៖«ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា តើវា នងឹ 
បញ្ចប ់ពៃលណ ឬ ដោយ របៀប ណ ឡើយ 
ហើយ វា ក៏ មិនមៃន ជា គំរូល្អ នៃ សកម្ម- 
ភាព ថៃ រកៃសា សន្តិភាព របស់ រុសៃសុី ក្នុង 
ការ ពងៃយ កងទព័ នៅ តាម តបំន ់Cau-
casus នៃះទៃ »៕

រុស្សី៊សាទរស្ចក្តកី្លាហានអាម្នីក្នង៊ករចុះកិច្ចព្មព្ៀងនៅកុ្ងKarabakh

លោក ប្រធានា ធិបតីរុស្រសី៊ Vladimir Putin  អង្គយ៊នៅ ក្នង៊ កា រិយ ល័ យរបស់លោក។ AFP

អីុតាលីចាប់ខ្លនួ
ជនសង្ស័យ១៩-
នាក់ពាក់ព័ន្ធរត់ពន្ធ
មនុស្សខុសច្បាប់



www.postkhmer.com

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដើម្បី  ពង្ីក ទី ផ្សារ  
ផ្ន្ក  វិស័យ សិល្បៈ ឱ្យ ដើរ ទាន់ 
តាម  សម័យ កាល  និង កាន់ ត្  
ទលូ ំ ទលូាយ  នោះ ទើប ជរំញុ ឱយ្  
ផលិត កម្ម ធំចំនួន    ២ របស់-  
ប្ទ្ស    កម្ពជុា និង ថ្  បាន ពួត- 
ដ្គ្នា ធ្វើ ទំនើប  កម្ម ផ្ន្ក ទី ផ្សារ 
លើ វសិយ័ សលិប្ៈ   តាម រយៈ ការ- 
រៀបចំ ការ ប្គំតន្្ត ី រវាង  ផលិត- 
កម្ម ថោន និង ផលិត កម្ម   
GRAMMY ។ 

គួរ ឱ្យ កត់ សម្គាល់ ផលិតកម្ម 
ទី  ក្ុងភាពយន្ត (ថោន)  បាន 
បោះ ជំហានមួយ ស្ប ទៅ នឹ ង 
ការដាក់ច្ញជា យុទ្ធ សាស្ត្ 
ផ្ ន  ការសកម្មភាព និង ទិស- 
ដៅការងារអាទិភាព សម្ប់ 
ការប្កួតប្ជ្ង លើ ទីផ្សារ 
ស្រី ក្នុងន័យ ចូល រួមអភិវឌ្ឍ   
ថ្ រក្សា  វប្ប ធម៌ ឱ្យ បានរឹងមំ  

នងិ រសរ់វកី។ បើ គតិ មកដលឆ់្នា ំ
២០២០  ន្ះ   ផលិតកម្ម ថោន 
មន  អាយ ុ កាល  ១០ ឆ្នា ំ ហើយ  
ដោយ   មន តារា ចម្ៀង    ប្ុស- 
ស្ី និង តារាសម្ត្ង ល្បីៗ ជា - 
ច្ើន  បានចូល រួម រស់ ជាមួយ 
ថោន  បង្កើត បាន នវូ ទសស្នយី-  
ភាព  ដ៏ ជក់ ចិត្តបម្ើដល់   សា- 
ធារ ណ ជន។ 

នាយិកា ប្តិបត្តិ ក្ុម ហ៊ុន-  
ថោន  គ្ុប លោកស្ី វា៉ា នីតា 
បាន ថ្លង្ ឱយ្ដងឹ  នាថ្ង ្បក្ាស-  
បើកចុះ កិច្ចព្មព្ៀង គ្នា រវាង   
ផលិត  កម្ម  ទីក្ុង ភាពយន្ត-  
(ថោន) និង ផលិត ក ម្ម GMM 
(GRAMMY)កាល  ពី ថ្ង្ទី ៣ 
ខ្  ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ តាម របៀប ធ្វើ - 
ការ  ងារ ថ្មី  នា   សម័យ កូវីដ១៩ 
ន្ះ  ថា៖ «ជាក់ស្ត្ង នៅថ្ង្ន្ះ  
បាន ល្ច ច្ញជារូបរាង ថ ្មមួីយ - 
ទៀត  រវាងផលិតកម្មទី ក្ុង-  
ភាព យន្ត   ប្ចាំ ប្ទ្ស   កម្ពុជា 

និង ផលិត កម្ម GRAMMY- 
ប្ចំា ប្ទ្ស ថ្ បានរួមគ្នា ចុះ- 
កិច្ច  ព្មព្ៀង ពង្ីក ទី ផ្សារ  - 
ផ្នក្   វសិយ័  សលិប្ៈកមស្ាន្ត រមួ គ្នា   
ផលតិ បទចម្ៀង រមួគ្នា បង្កើត 
ព្ឹត្តិការណ៍ប្គំតន្ត្ី នានា  
(Concerts)  បង្កើត បានជា 
រស    ជាតិ ថ្មី  ស្បតាម តម្ូវ ការ 
ទី ផ្សារ នាពល្ បច្ចុប្បន្ន ក ៏ ដូច- 
ជា  ព្ល ទៅអនាគត។ 

រាប់ ចាប់តាំងពី ផលិតកម្ម - 
ថោន បាន បង្កើត  ជា មួយ នឹង 
ការ ទទួល បាននូវ  ការ គំទ្  ពី 
មហា   ជនទាំងក្នុង និង ក្ - 
ប្ទ្ស ផលិតកម្ម ថោន បាន 

ពង្កី   អាជវីកម្ម របសខ់្លនួ ដើមប្ ី
ចូល     រួម ចំណ្កនូវ  ការ កសាង  
អភិ វឌ្ឍសង្គមជាតិ ខាង វិស័យ  
សិល្បៈ ។

លោក ស្ី វា៉ា នីតា បាន បន្ត-  
ថា ៖ «ជាថ្មីម្តង ទៀត ដូចបាន 
ជម្ប ជូន ខាងលើ  ផលិតកម្ម 
ទី  ក្ុងភាពយន្ត (ថោន)  និង 
ផលិត  កម្ម GRAMMY ចាប់ ពី 
ថ្ង្ន្ះ   ត ទៅ  បា នរួមគ្នា ធ្វើ-  
ទំនើប  កម្ម  ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង   តមូ្វ ការទីផ្សារ ឱ្យ បាន ទាន់់  - 
ព្ល  និង កាន់ ត្  ទូលំ ទូលាយ  
ជាពសិស្ គកឺារ ខតិខ ំ សម្តិ- 
សម្ំង  ផលិត កម្ម វិធីល្អៗ  ឱ្យ 

បានច្ើន ដើម្បីបំព្ញតាម-  
តម្ូវ ការ ទីផ្សារនៅ  ក្នុងសា្មារតី 
ទទួល    ខុសត្ូវ  សំដៅ រួមគ្នា 
លើក  កម្ពស់វិស័យ សិល្បៈឱ្យ-  
មនភាពល្បីល្បាញ  និងរួមគ្នា  
ការពារគោរព គំទ្លើសា្នាដ្ 
អ្នក និពន្ធ  និង  ក្ុម អ្នក ផលិត 
ក្នងុ  ន័យ ការលើក ទឹកចិត្ត  ផ្តល់ - 
តម្ល្  ម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិ »។ 

លើស      ព ី  ន្ះ  ផលតិ កម្ម ថោន 
និង    ផលិត កម្ម GRAMMY-  
បាន    រួម  គ្នា  បង្កើតនូវ   បណ្តាញ 
សង្គម  YouTube ថ្ម ី មយួ រមួ គ្នា  
ដ្ល មន  ឈ្មាះ   ថា « TOWN  
x GMM GRAMMY» ដើមប្ ីឱយ្ 

អ្នកគំទ្  អាចចូល  ទស្សនា - 
កម្សាន្ត  ដោយស្រី  និង   មន 
លក្ខណៈ យ៉ាងសម្បូ រ ប្ប ន្ 
វិស័យ     សិល្បៈរ  បស់ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា និង ប្ទ្សថ្ ។ 

គរួបញ្ជាកថ់ា ក្មុហ៊នុថោន 
អុីនធឺធ្នម្នគ្ុប នា ព្ល 
បច្ចុប្បន្នន្ះ   បាននិងកំពុង   
ពង្ីកនូវ  វិសាលភាព របស់ ខ្លួន  
មន បុត្  សម្ព័ន្ធ ចំនួន ៥ រួ ម 
មន  ដូចជា  ផលិត កម្ម ថោន 
សា្ថានីយវិទ្យុ   ថោន សា្ថានីយ  
វិទ្យុថប់  ផលិត កម្ម  Top Mu-
sic នងិ សា្ថានយីប៉សុ ្តិ៍ ទរូ ទសស្ន ៍
ថោន ៕

កេុងប៊េរឡាំង : ប៉ូលិស អាល្លឺម៉ង់ 
កំពុង សុើប អង្ក្ត ឧប្បត្ដិហ្តុ បាត់ 
ចម្លាក ់លងិ្គ ឈើ ដ ៏អាថ ៌កបំាងំ  ដល្ ជា 
វត្ថ ុកមស្ាន្ដ ចតិ្ដ ដល ់ក្មុ អ្នក ឡើង ភ្ន ំនៅ 
ជួរ ភ្នំ បារា៉ារ្ន រយៈ ព្ល ជា ច្ើន ឆ្នាំ ។ 

លោក Holger Stabik អ្ន កនាំ- 
ពាក្យ ប៉ូលិស  បាវា៉ារ្ន និយយ  ថា ៖ 
«យើង បាន បើក ការ សុើប អង្ក្ត 
ចំពោះ ការ បាត់ ចម្លាក់ លិង្គ ន្ះ »។ 

យោង តាម កាស្ត  Allgaeuer 
Zeitung ក្នុង ស្ុក  បាន ឱ្យ ដឹងថា  
គល់ និង សំណល់ ឈើ តិច តួច នៅ 
ស្ស សល់ កន្ល្ង ចម្លាក់ លិង្គ យក្ស  
ដ្ល មន កម្ពស់ ជិត ២ ម៉្ត្ នៅ ភូមិ 

Alpine ក្ុង Rettenberg។ 
ស្ដ្ី ម្ចាស់ ស្ុកម្នាក់  បាន ប្ប់ 

កាស្ត  ន្ះ ថា ៖ « ច្បាស់ ជា មន 
នរណ ម្នាក់ អារ ផ្ដាច់ នា ព្ល យប់ »។ 

លោក Stabik បានឱ្យដឹង  ថា  បូ៉លិស 
មិន ច្បាស់ ថា តើ វាជា អំពើ ឧក្ិដ្ឋ  
ហើយ ក៏ មិន ច្បាស់ថា នរណ ជា អ្នក- 
ដំឡើង លិង្គ យក្ស នោះ  ឬ ដាក់ វា យ៉ាង 
ដូចម្ដ្ច ពី មុន មក នោះទ្ ។ 

លោក បន្ដថា ៖ « បញ្ហា ន្ះ ទំនង ជា 
មិន ស្ថិត ក្នុង របៀប វារៈ ន្ការ សុើប- 
អង្កត្ នោះទ ្ត ្វា អាច ជា ម្ចាស ់ដល្ 
អារ កាត់ លិង្គ នោះ យក ទៅវិញ »។ 

ចម្លាក់ លិង្គ ឈើ ត្ង់ ឆ្កឹង  បាន បង្ក 

ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល នៅ តាម បណ្តាញ ផ្សព្វ - 
ផ្សាយ ក្នុង ប្ទ្ស អាល្លឺម៉ង់  កាលពី 
ប៉នុា្មាន សបា្ដាហ ៍មនុ នៅ ពល្ វា  ត្វូ បាន 
គ ្ដឡំើង ឡើង វញិ  កយ្ ព ីមន សត្វ 
រុញ ផ្ដួល ។ 

អភិបាល ក្ុង Rettenberg បាន 
នយិយ ថា  វា ពតិ ជា គរួ ឱយ្ សោក សា្ដាយ 
ដ្ល បាត់ បង់  « វិមន វប្បធម៌»  ដ៏ 
ចម្ល្ក ន្ះ  ដ្ល ជួយ ផ្សព្វ ផ្សាយ 
ទ្សចរណ៍ តំបន់ យើង ។ 

សា្នាដ្ សិល្បៈ ន្ះ ក៏ត្ូវបាន ចាត់- 
ទុក ជា  « វិមន វប្បធម៌» នៅ លើ ផ្នទី 
របស ់ហ្គហូ្គល  (Google Map) ផង- 
ដ្រ៕ AFP/HR

ពិធី ចុះ កិច្ច ពេម ពេៀង គ្នា រវាង ផលិត កម្ម ថោនរបស់ បេទេសកម្ពជុា និង ផលិត កម្ម  Grammy របស់ បេទេស ថេ ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន 

 វេបសាយ កាសេត ក្នុងសេុក Allgauer Zeitung ចុះផេសាយ  ពី ចម្លាក់ លិង្គឈើ។

ជំនួប តំណាង ផលិត កម្ម ថោន និង ផលិត កម្ម Grammy អនឡាញ។ ហ្ង ជីវ័ន

ផលិតកម្មថោននិងផលិតកម្មGRAMMYនៅថៃ
ពួតដៃគ្នាធ្វើទំនើបកម្មដើមៃបីពងៃកីផ្នៃកទីផៃសារសិលៃបៈ

ចម្លាក់លិង្គឈើអនាមិកលើកំពូលភ្នអំាល្លម៉ឺង់បានបាត់ដោយអាថ៌កំបំាង



ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 
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និស្ិសតវិទ្យាស្ថានខេមអេដម្ចាស់ជយលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ពិភពលោក

រថយន្តAudiQ8បេបស្ព័រដ៏បេណីតពេលនេះបានចូលមកក្នងុទីផ្សារកម្ពជុាហើយ

 វិទៃយាស្ថាន ខៃ ម អៃ ដ បី៊ ហៃស នៃស ស្គ ូល និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុកាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃវិច្ឆកិា 
បានរៀបចំ សន្នសីិទកាសៃត ស្តពីី ការអបអរ សទរ និសៃសិត កម្ពជុា កញ្ញា ចាន់  ភី  សៃ ីលិញ ដៃល ទទួលបាន 
ជយលាភី ចំណាត់ថ្នាក់ លៃខ ១ ទូទំាង ពិភពលោក ក្នងុ ការបៃឡង មុខវិជា្ជា មូលដ្ឋានគៃះឹ នៃ សវនកម្មនៃ 
ការបៃឡង ជា អន្តរជាតិ ដៃល រៀបចំដោយ ស្ថាប័ន គណនៃយៃយករ ជំនាញ ACCA នៅ ចកៃភព អង់គ្លៃស 
កាលពី ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ ។ គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថ បច្ចបុៃបន្ន កញ្ញា ចាន់ ភី  សៃ ីលិញ គឺជា និសៃសិត 
ឆ្នា ំទី ៣ នៃ កម្មវិធីសិកៃសា បរិញ្ញាបតៃ គណនៃយៃយ និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ+ សញ្ញាបតៃ អន្តរជាតិ អ្នកបច្ចៃកទៃស ផ្នៃក 
គណ នៃ យៃយ CAT នៅ វិទៃយាស្ថាន ខៃ ម អៃ ដ បី៊ ហៃស នៃស ស្គ ូល ៕ 

សាលាអន្តរជាតិSCIAចុះអនុស្សរណៈជាមួយIELTSនៅកម្ពជុា

កម្មវិធីលក់ផ្តាច់មុខគមេោងGoldResidence

 អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គ្នា រវាង មជៃឈមណ្ឌល ផ្លវូការ សមៃប់ ការធ្វើ តៃស្ត IELTS  នៅ កម្ពជុា នៃ 
ស្ថាប័ន IDP Education និង សលា អន្តរជាតិ Singapore Cambodia International Academy 
តៃវូបាន ចុះហត្ថលៃខា នៅ ថ្ងៃ សុកៃ ទី ២៧ ខៃវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០ នៅ One Park ភ្នពំៃញ ។ អនុសៃសរណៈ 
នៃះ ទទួលស្គាល់ សលាអន្តរជាតិ SCIA ជា កន្លៃង ធ្វើតៃស្ត IELTS Alliance Program Test Venue 
ដៃល ស្ថតិកៃម ការអនុញ្ញាតរបស់ មជៃឈមណ្ឌល ផ្លវូការ សមៃប់ ការធ្វើ តៃស្ត IELTS នៅ កម្ពជុា ។ IELTS 
គឺជា មជៃឈមណ្ឌល ផ្លវូការ សមៃប់ ការធ្វើ តៃស្ត ភាស អង់គ្លៃស ដៃល ពៃញនិយម ជាងគៃ បំផុត លើ ពិភពលោក 
ដៃលមាន ស្ថាប័ន ទទួលស្គាល់ ជាង ១០ ០០០ កន្លៃង ៕ 

 កៃមុហុ៊ន Linx International ដៃលជា អ្នកគៃប់គៃង ការលក់ និង ទីផៃសារនៃ គមៃង Gold Residence 
បានរៀបចំ ពិធី ជួបជំុ អ្នកទិញ និង អ្នកវិនិយោគ សកា្តានុពល របស់ខ្លនួនៅឯ សណា្ឋាគរ Courtyard by 
Marriott Phnom Pehn កាលពី ថ្ងៃទី ២៨ ខៃវិច្ឆកិា ។ គមៃង អចលនទៃពៃយ ថ្ម ីដៃល កំពុង តៃវូបាន អភិវឌៃឍ 
ដោយ កៃមុហុ៊ន Unicorn Builder នៃះ មាន ទីតំាង ស្ថតិនៅ ខណ្ឌដង្កោ ភាគ ខាងលិច នៃ រាជធានី ភ្នពំៃញ ៕ 

 រថយន្ត Audi មូ៉ ដៃល Q8 បៃភៃទ SUV បៃប ស្ព ័រ ដ៏ បៃណីត  និង សៃស់ ឆើតឆយ ពៃលនៃះ មាន វត្តមាន 
នៅក្នុង ទីផៃសារ នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា ហើយ ។ តួរថយន្ត ដ៏ សៃស់ សង្ហា នៃះ តៃូវបាន រចនា ឡើង 
បៃកបដោយ ភាពរឹងមំា អាច បើក បរបាន គៃប់ ស្ថានភាព ផ្លវូ  មាន សុវត្ថភិាព និង ផាសុកភាព ខ្ពស់ ជា ពិសៃស 
រថយន្ត Audi Q8 បៃភៃទ SUV មាន ទា្វារ ចំនួន ៤ ដ៏ បៃណីត ដៃល ស័ក្តសិម បំផុត សមៃប់ ទំាង ការធ្វើដំណើរ 
លក្ខណៈ កមៃសាន្ត និង ធ្វើ អាជីវកម្ម ។ វា ជាបៃភៃទ ស្ព ័រ បៃភៃទ កូនកាត់ កមៃតិ សៃល មា៉ាសីុន សំង ៣.០ TFSI 
V6 ដៃលមាន កមា្លាងំ ខា្លាងំ អាច ផលិត កមា្លាងំ ២៥០ kW (៣៤០ សៃះ ) និង កមា្លាងំ ៥០០ Nm ។ រថយន្ត 
Audi Q8 បង្កើនលៃបឿន ពី ០ ដល់ ១០០ គីឡូម៉ៃតៃ / ម៉ាង  ក្នងុ រយៈពៃល ៥,៩ វិនាទី ។ ដូច មូ៉ ដៃល Audi 
ទំាងអស់ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដៃរ រថយន្ត Audi Q8 3.0 TFSI ស៊ៃរី ថ្ម ីទទួលបាន អត្ថបៃយោជន៍ ពី 
ការធានា រយៈពៃល ៣ ឆ្នា ំជាមួយនឹង មា៉ា យល៍ គ្មាន ដៃន កំណត់ ក្នងុអំឡុងពៃល នោះ ។ ការផ្តល់ជូន នូវ រថយន្ត 
Audi Q8 ថ្ម ីចាប់ផ្តើម នៅ ខៃធ្ន ូនៃះ នៅ កៃមុហុ៊ន Audi Cambodia៕
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កាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍និងកេមុហុ៊នផ្សារមូលបតេកម្ពជុា
ជួបសម្តេងការគួរសមជាមួយកំពង់ផេស្វយ័តភ្នំពេញ

កម្មវិធីបេឡងស្នាដេសិល្បៈថ្នាក់ជាតិបេចាំឆ្នាំបន្តផ្តល់ពេលវេលាបន្ថេមសមេាប់ការចុះឈ្មោះចូលរួមបេកួត

 កម្មវិធី បៃឡង ស្នាដៃ សិលៃបៈ ថ្នាក់ជាតិ បៃចំាឆ្នា២ំ០២០ កៃម កិច្ចសហការ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន សៃ ល កាត បាន បើក ដំណើរការ កន្លៃង ចុះឈ្មាះ ថ្មី 
មួយទៀត នៅឯ ការិយាល័យ កណា្តាល សៃ ល កាត ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ដើមៃបី លើកទឹកចិត្ត ដល់ សិលៃបករ គំនូរ ថ្មីៗ  ឱៃយមក ចូលរួម បៃកួត កម្មវិធី បៃឡង 
បៃចំាឆ្នា ំលើក ទី ៣ នៃះ ។ ការបៃកាស នូវ ការបើក ដំណើរការ កន្លៃង ចុះឈ្មាះ ថ្ម ីនៃះ គឺ តៃវូបាន ធ្វើឡើង សៃបគ្នា នឹង ការពនៃយារ កាលបរិច្ឆៃទ ឈប់ ទទួល 
ពាកៃយ ចូលរួម បៃឡង ពោលគឺ នឹង បន្ត ទទួល ពាកៃយ ចាប់ពី ថ្ងៃនៃះ រហូតដល់ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ។ កម្មវិធី បៃឡង ស្នាដៃ សិលៃបៈ ថ្នាក់ជាតិ បៃចំាឆ្នា២ំ០២០ 
តៃវូបាន ចៃកចៃញជា៣បៃភៃទសមៃប់ សិលៃបករ ចូលរួម បៃកួត ដោយ ក្នងុនោះ មានដូចជា គំនូរ លើ ផា្ទាងំ កៃណាត់ គំនូរ ឌីជីថល និង គំនូរ តាម ដងផ្លវូ ។ 
កៃមុហុ៊ន សៃ ល កាត សងៃឃឹមថ  គំនូរ បៃភៃទ ឌីជីថល ថ្ម ីនៃះ នឹង អាចជួយ ជំរុញ យុវវ័យ សម័យ បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជីថល ស្វៃង រកឃើញ នូវ មធៃយាបាយ ថ្មីៗ  
ដើមៃបី ពងៃងឹ នូវ ទៃពកោសលៃយ ច្នៃបៃឌិត និង ចាប់យក អាជីព ដ៏ បៃសើរ មួយ សមៃប់ ថ្ងៃ អនាគត របស់ ពួកគៃ ៕

 តំណាង ជាន់ខ្ពស់ របស់ កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ និង កៃមុហុ៊ន ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពជុា (CSX) កាលពី ថ្ងៃទី ៣ ខៃធ្ន ូបាន ចូលជួប សម្តៃង ការគួរសម 
ជាមួយ កំពង់ផៃ ស្វយ័ត ភ្នពំៃញ (PPAP) ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ នា ពៃលអនាគត ។ កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ បៃបនៃះ គឺមាន 
គោលបំណង ជួយ ដល់ កំណើន របស់ CSX ដើមៃបី ជា ផលបៃយោជន៍ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្ម និង បៃជាជន នៃ បៃទៃស កម្ពជុា ។ នាយក បៃតិបត្តិ 
កា សៃ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ លោក James Ong និង អគ្គនាយករង នៃ កៃមុហុ៊ន ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពជុា លោក Jong Weon Ha បាន ជួបពិភាកៃសា ការងរ 
ជាមួយ ឯកឧត្តម Hei Bavy បៃធាន និង ជា នាយក បៃតិបត្ត ិនៃ កំពង់ផៃ ស្វយ័តភ្នពំៃញ នៅឯ ការិយាល័យ របស់ លោក ។  បៃធាន បទនៃ កិច្ចពិភាកៃសា 
នោះ រួមមាន កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ទីផៃសារ មូល ប តៃ កម្ពជុា ក៏ដូចជា សៃវាកម្ម និង ផលិតផល របស់ PPAP ។  PPAP ក៏បាន សង្កត់ធ្ងន់ 
លើ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង ដៃល ខ្លនួ កំពុង ធ្វើ ដើមៃបី បន្ធរូបន្ថយ ការចំណាយ របស់ កៃមុហុ៊ន ដឹកជញ្ជនូ ក្នងុអំឡុងពៃល ដ៏ លំបាក នៃះ ហើយ ក៏បាន 
ថ្លៃងបៃប់ កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ អំពី ផៃនការអភិវឌៃឍន៍ នាពៃល អនាគត ផងដៃរ ៕ 



ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ក្រុម Barce-
lona របស់ កីឡាករ Lionel 
Messi  រង បរា ជយ័ សម្រប ់ការ- 
ប្រកួត ក្នុង លីគ ជា លើក ទី ៤ 
នា រដវូ កាល ន្រះ ក្រយ ព ីចាញ ់
ក្រុម Cadiz ២-១ កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ៍ ខណៈ ក្រុម Real Ma-
drid បានបន្ធូរ សម្ពាធ ចំពោះ 
លោក Zinedine Zidane 
ក្រយ ពី  អាច  រក ឃើញ  ជ័យ- 
ជម្នះ នៅ លីគជា លើក ដំបូង 
តាំង ពី ខ្រ តុលា មក ។

ឥឡូវន្រះ ក្រុម Barca ឈរ 
នៅ ល្រខ ៧ ក្នងុ តារាងពនិ្ទ ុក្រប 
ខ័ណ្ឌ La Liga ដោយ មន 
គម្លាត ១២ ពិន្ទុ ពី ក្រុម នៅ ទី- 
កំពូល  Atletico Madrid 
ដ្រល យក ឈ្នះ Real Val-
ladolid ២-០ ពី ការ ប្រកួត 
សបា្ដាហ៍ ទី១០ ដូចគ្នា ន្រះ ។ 

ក្រយ ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ 
ជាមួយ នឹង សូន្រយ ពិន្ទុ គ្រូបង្វឹក 
ក្រុម Barca លោក Ronald 
Koeman បាន និយាយ ថា ៖ 
«វា ជា ការ ឈាន ថយ ក្រយ   
ដ៏ ធំ  ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ពួកយើង បាត់- 
ឱកាស ប្រជ្រង ពាន La Liga ។ 
អ្នក ត្រវូ ត្រ យល ់រឿង ហ្នងឹ ។ ការ 
ខុស គ្នា ១២ ពិន្ទុ ជាមួយ ក្រុម 
ខ្លាំង ដូច Atletico ជា គម្លាត    

ដ៏ ឆ្ងាយ ម្រន ទ្រន » ។
លោក Koeman ធ្វើ ការ- 

ផ្លាស់ ប្តូរ កីឡាករ ៣រូប ពី ការ- 
ដាក់ ឱ្រយ ល្រង ក្នុងប្រកួត នៅ  
Champions League   
កាល ពី ពាក់ កណ្ដាល សបា្តាហ៍ 
ដ្រល ឈ្នះក្រមុ Ferencvaros 
ដោយ មនអ្នក ចំា ទី Marc-
Andre ter Stegen ចូល មក 
ជំនួស កីឡាករ Neto ។

ត្រ អ្នក ចាំ បង្គោល ទី សញ្ជាតិ 

អាល្លឺម៉ង់ បង្កើត នូវ កំហុស 
ដោយ ការ ទះ បាល់ មិន បាន ល្អ 
បណ្ដាយ ឱ្រយ កីឡាករ  Alvaro 
Gimenez មនឱកាស ទាត់ 
បាល ់បញ្ចលូ ទ ីស្រលួ ៗ  ឱ្រយ ក្រមុ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Cadiz បើក ការ នាំ- 
មុខ នៅនាទីទី ៨។

ក្រមុ ទៅ ព ីតបំន ់កាតាឡាន ់ក ៏
បាន តាម ស្មើ វិញ ផងដ្ររ នៅ 
នាទីទី៥៧ ក្រយ ខ្រស្រការពារ 
Pedro Alcala ស្កាត់ បាល់ 

បា្លាត ចូល ទី ខ្លួន ឯង ត្រ អ្នក ចាំ ទី 
Ter Stegen បានធ្វើ ឱ្រយ មន 
កហំសុ ដ ៏ធ ំជា លើក  ទ ី២ ដោយ 
ការ រត់ ទៅ ទាត់ បាល់ ច្រញ ពី 
ប្រអប់ គ្រះ ថា្នាក់ អត់ ផុតពី  Al-
varo Negredo ដ្រល កៀស 
បាល់ បញ្ចូលទី ងាយៗ ឱ្រយ ក្រុម 
របស ់លោក Alvaro Cervera 
នាំ មុខ ម្ដង ទៀត ។

ទោះបី ជា   Barca ព្រយាយាម  
វាយ បក តាម ស្មើ វញិ ក ៏អត ់បាន 

ផល ដ្ររ ដូច្ន្រះ លទ្ធផល ចុង- 
ក្រយ ក្រមុ Cadiz ឈ្នះ ២-១ 
ឡើង ទៅឈរ នៅ លំដាប់ ទី  ៥ 
ក្រយ   បញ្ចប់ ការ ប្រកួត បាន 
១២លើក ។

ចំណ្រក ឯ គ្រូបង្វឹក កំពុងត្រ 
រង សម្ពាធ លោក Zidane វញិ 
បាន និយាយ ថា ការ មន ជ័យ- 
ជម្នះ ១-០ របស់ ក្រុម Real 
លើ ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Sevilla គឺ 
សំខន់ ខ្លាំង ណស់ ក្រយ 
ទទួល បាន លទ្ធផល មិន ល្អ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ មក ន្រះ ។  

គ្រប់ បាល់  ដ្រល នាំ ឱ្រយ ក្រុម 
អធរិាជស ដណ្ដើម បាន ៣ ពនិ្ទ ុ
ដ ៏សខំន ់នោះ កើត ឡើង ដោយ 
សរ អ្នក ចាំ ទី Yassine Bou-
nou  របស់ ក្រុម Sevilla ចាប់ 
បាល ់ភ្លាត ់ចលូ ទ ីខ្លនួ ឯង  ហើយ 
ក្រមុ របស ់លោក Zidane បាន 
រំកិល ឡើង ទៅ ល្រខ ៣ ក្នុង 
តារាង  ជាមួយ នឹង  ២០ពិន្ទុ 
ពោល គឺ  តាម ៦ ពិន្ទុ  ពី ក្រយ 
ក្រុម ល្រខ  ១  Atletico ដ្រល 
នៅ សល់  ១  ប្រកួត ក្នុង ដ្រ ។

ក្រុម Real បាន បរាជ័យ ២ 
ដង ក្នុង ចំណម  ៣ ប្រកួត 
កន្លង ទៅ ន្រះ ក្នុងនោះ រួម ទាំង 
ការ ចាញ ់២-០ ដោយសរ ក្រមុ 
Shakhtar Donetsk កាល ព ី

ពាក់ កណ្ដាល សបា្ដាហ៍ផងដ្ររ 
ដ្រល លទ្ធផលនោះ នាំ ឱ្រយ ក្ដី- 
សង្រឃឹម  ក្នុងការ ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត 
នៅ  Champions League 
របសក់្រមុយក្រសអ្រស្រប៉ាញ ស្ថតិ 
ក្នុង ភព មិនច្របស់ លាស់។ 

បណ្ដាញ សរព័ត៌មន នៅ 
អ្រស្រប៉ាញ បាន ធ្វើ ស្រចក្ដី- 
រាយការណ៍ ថា អតីត អ្នក ចាត់- 
ការ ក្រុម Tottenham Hot-
spur លោក Mauricio Po-
chettino នងិ អតតី ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ 
Raul របស់ ក្រុម ផ្ទាល់ ត្រ ម្ដង 
នឹង មក ធ្វើ តួនាទីជំនួស លោក 
Zidane ។

លោក Zidane បាននយិាយ 
ដូច្ន្រះ ថា ៖ « វាមន ចំណុច  
សខំន់ៗ  ៣ សម្រប ់ពកួ យើង 
នោះគ ឺយើង សម នងឹ បាន ជយ័- 
ជម្នះ ន្រះ ។  ឈ្នះ ក្រុម គូ  ប្រជ្រង 
ខ្លាងំ ដ្រល អាច បង្ក បញ្ហា  ឱ្រយ អ្នក 
គ្រប ់ព្រល ។ យើង បាន ឆ្លង កាត ់
ដំណក់ កាល លំបាក ន្រះ » ។

គ្រូបង្វឹក សញ្ជាតិ បារាំង រូប- 
ន្រះ  បាន បន្ត ទៀតថា ៖ « ព្រល 
ន្រះ វា លំបាក បន្តិច  ត្រ ថ្ង្រ ន្រះ 
យើង ត្រូវ ត្រ រីក រាយ ជាមួយ នឹង 
លទ្ធផល ន្រះ ពោល គឺ ត្រូវ ត្រ រីក- 
រាយ ត្រក អរ អត់ មន អ្វី លើស 
ហ្នឹង ឡើយ » ៕ AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទ ទី៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍ : ក្រុម បិសចក្រហម 
Manchester United (United) 
វាយ សង្គ្រុបដណ្ដើម ជ័យជម្នះមកវិញ 
៣-១ លើ ក្រុម ញញួរធំ West Ham 
United កាល ពីថ្ង្រ សៅរ៍ ខណៈ ក្រុម 
តោខៀវ Chelsea ឡើងទៅ ឈរ ទី- 
កំពូល តារាងន្រ ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ដោយ ការ យក ឈ្នះ ក្នុង 
លទ្ធផល ដចូ គ្នា លើ ក្រមុ Leeds ស្រប 
ព្រល មន អ្នក គំ ទ្រ មក អង្គុយ លើក 
ទឹក ចិត្តវិញជា លើក ដំបូង ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ៩ ខ្រ ។

ក្រុម United ត្រូវ តាម ពី ក្រយ 

ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ក្នុង ប្រកួត នៅ ឯ 
កីឡដា្ឋាន London ន្រះ នៅវគ្គទី ១ 
ត្រ ចងុ ក្រយ  ជយ័ ជម័្នះ សម្រប ់ការ- 
ប្រកួត ក្នុង លីគ នៅ ក្រ ផ្ទះ ជាលើក- 
ទី ៥ ជាប់ ៗ  គ្នា ក៏អាច កើត ឡើង បាន 
ដោយសរ គ្រប់ បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា របស់ 
កីឡាករ  Paul Pogba, Mason 
Greenwood និង Marcus Rash-
ford នៅ វគ្គ ទី ២ ដោយ  ប្រើ ព្រល រង្វង់ 
ត្រ ១៣ នាទី ។

ក្រមុ បសិចក្រហម ដ្រល ឈ្នះ  ការ- 
ប្រកួតនៅ លីគ បន្ត គ្នាបាន ៩ លើក 
ឥឡវូន្រះ រកំលិ ទៅ ល្រខ ៤ ក្នងុ តារាង 

ពិន្ទុ  លីគ កំពូល របស់ អង់គ្ល្រស ដោយ 
នា ំមខុ ១ពនិ្ទ ុលើ ក្រមុ គ ូប្រជ្រង Man-
chester City ដ្រល រក បាន ៣ពិន្ទុ 
ដ្ររ ក្រយដណ្ដើម បាន  ជ័យ ជម្នះពី 
ក្រុម Fulham ក្នុង លទ្ធផល ២-០ ។

គ្រូបង្វឹក ក្រុម United លោក Ole 
Gunnar Solskjaer មិន បាន ដាក់ 
ឱ្រយ  Bruno Fernandes នងិ Rash-
ford ល្រង ជម្រើស ដំបូង នោះ ឡើយ 
ដើម្រប ីទកុ ឱ្រយ កឡីាករ ទាងំ២ សន្រស ំបាន  
កម្លាំង ខ្លះ សម្រប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ផ្ទះ របស់ ក្រុម RB Leipzig នៅ ថ្ង្រ 
អងា្គោ ក្នុង ជំនួបដ៏ សំខន់ ន្រ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Champions League ។

ត្រ ក្រុម របស់ លោក Solskjaer ចាំ 
បាច់ ត្រូវ មន កីឡាករ នាំ ល្រង  នៅ វគ្គ 
ទី ២ ក្រយ កីឡាករ Tomas 
Soucek  របស់ ក្រុម West Ham 
ស៊ុត បាន ១ គ្រប់ នៅ ៧នាទី មុន 
ចប់ ការ ប្រកួត តង់ ទី ១ ហើយ ក្រយ 
មក នៅ ចំពោះ មុខ អ្នក គំ ទ្រត្រឹម       
២ ០០០នាក ់ក្នងុ កឡីដា្ឋាន ដ្រល មន 
ចណំុះ ៦០ ០០០ កៅអ ីក្រមុ ញញរួ ធ ំ
អាច មន លទ្ធភព បន្ថ្រម ការ នាំ មុខ 
ត្រ បាន ខ្ជះ ខ្ជាយ ឱកាស របស់ ខ្លួន 
ចោល ទទ្រ។ 

លោក Solskjaer  បាន នយិាយ ថា ៖ 

« នៅ  ព្រល អ្នក ត្រូវ គ្រ នាំ មុខ ១-០ ឬ 
២-០ កឡីាករ ទាងំ អស ់នៅ មន ទនំកុ- 
ចិត្តខ្ពស់ នៅ ឡើយ ហើយ ទង្វើ នោះ គឺ 
សខំន ់ណស ់ ព្រះចងុ បញ្ចប ់ន្រ រដវូ- 
កាល នោះអ្នក នងឹមនិ ខ្វល ់ព ីទម្រង ់ន្រ 
ការ ល្រង នោះ ទ្រ » ។ 

ចំណ្រក ឯ ក្រុម Chelsea ក៏ បាន 
វាយ បក យក ឈ្នះ ក្រុម ភ្ញៀវ Leeds 
៣-១ ដ្ររ ខណៈ ការ ប្រកួត នៅ 
កីឡដា្ឋាន Stamford Bridge  ន្រះ 
ចាប់ ផ្ដើម មន ទស្រសនិក ជន ឡើង វិញ 
ជាលើក ដំបូង តាំង ពី ខ្រ មីនា មក ។

អ្នក ចាត់ ការ របស់ ក្រុម Chelsea 
លោក Frank Lampard បានថ្ល្រង 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ត្រឡប ់ន្រ អ្នក គ ំទ្រ ថា 
៖ « ជា រឿង ប្រសើរ ណស់ ក្នុង ទទួល 
បាន នូវ ការ គំទ្រ របស់ ពួកគ្រ ។ ចំនួន 
២ ០០០នាក់ មិន ច្រើន នោះ ទ្រ ត្រ 
សំឡ្រង របស់ ពួកគ្រអាច ជួយលើក 
កម្លាំង ចិត្ត បាន ១កម្រិត  » ។

កីឡាករ Patrick Bamford ជួយ 
ឱ្រយ ក្រុមភ្ញៀវ Leeds នាំ មុខ ក្រុម  
Chelsea យា៉ាង គួរ ឱ្រយ ភ្ញាក់ ផ្អើល 
ក្រយ មន ឱកាស ស៊ុត បញ្ចូល ទី  
១គ្រប់ នៅ នាទីទី៤  ដោយ ការ   ទាញ 
ចំណ្រញ ពីការ សម្រច ចិត្ត ស្ទាក់ ស្ទើរ 
របស់ អ្នក ចាំទី Edouard Mendy 

របស់ ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ក្នុង ការ ឡើង មក 
ស្កាត់ បាល់។

ត្រ កូនទ័ព របស់ លោក Lampard 
បានជួយ ឱ្រយ ក្រុម  ឥឡូវ ន្រះ ល្រង អត់ 
ចាញ់ រហូត ដល់ ១៦ ដង ក្នុង ការ- 
ប្រកតួ  នៅ គ្រប ់កម្មវធិ ីទាងំអស ់ហើយ 
ក៏ បាន បងា្ហាញ ឱ្រយ ឃើញ ថា ពួក គ្រ ជា 
គូ ប្រជ្រង ពាន ដ៏ តឹង ត្រង ដោយ ការ- 
វាយ បក យក ឈ្នះ វិញ យា៉ាង ស្រួល ៗ  ។

កីឡាករ Olivier Giroud ធ្វើ ឱ្រយ ការ 
កម្រ បាន ល្រង ជម្រើស ដំបូង  នៅ 
Premier League របស ់ខ្លួន មន 
តម្ល្រ ដោយ ការ ជួយ ឱ្រយ ក្រុម តោ ខៀវ 
តាម ស្មើ នៅ នាទីទី ២៧ ខណៈ 
ខ្រស្រការពារ  Kurt Zouma ត្រត ឱ្រយ 
ក្រមុ ភ្ញៀវ តាម ពកី្រយវញិ ម្ដង មនុនងឹ  
Christian Pulisic ធានា ៣ ពិន្ទុ ឱ្រយ 
ក្រុម នៅ ក្រុង ឡុងដ៍ ក្នុង ម៉ាង បន្ថ្រម 
បង្គ្រប់ ។

ក្រយ ចប់ ប្រកួត សបា្ដាហ៍ ទី ១១ 
របស ់ខ្លនួ ន្រះ Chelsea ឈរ ល្រខ ១ 
បណ្ដាះ អាសន្ន ត្រឹម ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
ដោយមន ២២ពិន្ទុ ពោល គឺ នាំមុខ 
១ពនិ្ទ ុលើ  ក្រុម ល្រខ២ នងិ ល្រខ៣ គ ឺ
Tottenham Hotspur និង Liver-
pool ដ្រល មន ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា ហើយ 
ប្រកួត នា ព្រល បនា្ទាប់ ៕ AFP/VN

Rhyner (ឆ្វ្រង) របស់ Cadiz លោតត្រតប្រជ្រងយកបាល់ ជាមួយកីឡាករ ២រូបរបស់ Barca។ AFP

Greenwood សុ៊តបញ្ចលូទីគ្រប់ទី ២ ឱ្រយ Man Utd នំាមុខ West Ham ២-១។ AFP

Barca ឈាន ថយ ក្រោយ  ត្រោ  Zidane  ស្រោលួបន្តចិ

បិសាចក្រោហម និងតោខៀវ វាយបក ឈ្នះដូចគ្នា នៅពីមុខអ្នកគំទ្រោ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នា ពេល ថ្មីៗ នេះសេប់ តេ ផ្ទុះ  ការ-  
ងឿង  ឆ្ងល់ និង មាន ក្តី មន្ទិលជជីកសួរ តេង់ៗ  ពី 
អ្នក គាំទេ ចំពោះ ភាព ខុស      ប្លេកខ្លាំង   នេ      រូប រាង- 
កាយ   នងិ     របូ សមេស ់របស ់តារា      ចមេៀង     សេ ី   មា្ចាស ់ 
បទលេបីដំបូង  «ភ្លឺ ឡើង បាត់ ស្នេហ៍» កញ្ញា លាង 
សុផាឡេន រហូត តារា សេ ីរូប នេះ  ក៏ ចេញ មុខ បក- 
សេយ    បំភ្លឺ ការ ពិត  ដើមេបីជមេះ ចម្ងល់ ។ 

ដោយ មនិ មាន ចេតនា ចង ់បទិបាងំ នោះ ទើប- 
តារា   ចមេៀង សេ ីផលិតកម្ម  ហងេសមាស  កញ្ញា លា ង 
សុផាឡេន ចេញសារ  ពី គណនី ហ្វេស ប៊ុក  ខ្លួន   
បង្ហើប  ឱេយដងឹ ថា៖ «ឆ្លៀត នយិាយ បន្តចិ  សនិណា  
មានប្អូនៗ  ឆាត មកសួរ ខ្ញុំរឿង មុខ មាត់ របស់ខ្ញុំ។ 
មាន FAN សួរ  ថា  សួស្តី បង ឡេន  សួរ កុំ ខឹង  
ណាបង ពេះមុខ បង  ឡេន ខុស  ពីមុនៗ ឆា្ងយ - 
ណាស់ ទាំង រូបរាង ទៀត  តើ មុខ បង  មាន ទៅ     
កេ សម្ផសេស ទេ  កុំខឹង ណាបង គេន់ តេ  គា្នា  ពួកខ្ញុំ 
ភា្នាល់  គា្នារឿងមុខរបស់បង មក យូរហើយ ត េ មិន- 
ហ៊ាន  សួរបងទេ  នេះ ដាច់ចិត្តឆាត ទៅបង  
គតិថាបង ក ៏មនិចលូ ទៅ មើលទេ។ អរគណុ បង 
ទុក ជា មុន»។

កញ្ញា លាង សុផាឡេន បន្ត ថា៖ «បង ខ្លនួ - 
ឯង   ក៏បងអត់ដឹង ដេរហ្នឹងប្អូន  បងក៏មិន-  
លាក់  បំាង អីដេរប្អនូ  មិនដឹងប្អនូ ជឿ ឬ  មិន- 
ជឿ ទេ  សមេប់ មុខមាត ់របស់បង  គឺ បង 
កាត់  តេ សា្លាប ចេមុះទេ  ហើយនិយាយ ពី 
រឿង សា្លាបចេមុះ  ទមេំ ដាច់ចិត្តកាត់វា - 
ចូល ជិត ៨ ឆា្នាំ ហើយ។ ទមេំ 
សមេច  ចិត្តកាត់វាចេញ   
ពេះ  មាន ការ ជំរុញ ចេើន 
នាក់  បងជា មនុសេសខ្លាច 
ម្ជុល ណាស់ មិនចង់ - 
សេមេ  ពេលខ្លួនឯង 
កាត ់សា្លាប ចេមុះ - 
ពេល    នោះទេ  ទមេំ 
បាន  សមេច។ អរ - 
គណុ  ប ្អនូៗ  ដេល 
តាម ដាន  លើរ បូ 
ស មេស  ់ របស  ់ 
បង។ បង  
មិន បាន ខឹង 
ប្អូនៗ ទេ - 
សេឡាញ ់- 
ប្អូនៗ ទាំង - 
អស់គា្នា !»។  

ថ្លេង  ដោយគា្មាន- 
ចេតនា   លាក់ លៀម មហ ជន   
កញ្ញា  លាង សុផា ឡេន បាន   
បេប់  ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖ «ខ្ញុ ំមិន - 
មេន  ជា មនុសេស ដេល  ចូលចិត្ត 
លាក់  បាំងទៅ នឹង រឿង នេះ 
ឡើយ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន បេប់  

ដល់  ពួក   គាត់ ដោយ តេង់ រួច-  
ហើយ  ថា នាង ខ្ញុ ំ មិន  បាន កេ - 
សម្ផសេស  ទាងំ សេងុ ទៅ   លើ 
ផ ្ទេ មុខ ខ្ញុ ំឡើយ ។  ខ្ញុ ំគេន់ - 
តេ   មា ន ការ  កេ សា្លាប-    
ចេមុះ  បន្តិច ដេល  បង- 
ប្អូន  មើល ទៅ ឃើញ  - 
ខុស  ប្លេក នោះ ឯង  
ចំពោះ   ខ្ទង់ ចេមុះ វិញ 

នាង  ខ្ញុំ មិន បាន កេ 
ឬ   ដូរ ទេ» ៕ 

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

កញ្ញា លាង សុផាឡេន មានទមេង់ មុខ សេស់ ស្អាត 
និង  ចេមុះសេចួជាងមុន   ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

តារា ចមេៀងសេ ីហងេសមាស កញ្ញា លាង សុផាឡេន 
សេប់តេបេបេលួរូប កាយ ខ្លាងំ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

សកម្មភាព សម្តេង របស់ កេមុ លេបុក្កតោកម្ពជុា នៅ លើ សង្វៀន បេដាល់ PNN នាពេល កន្លង មក។ រូប ថត ឈន ណន

យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញ:  សា្ថាបនកិ កឡីា លេបុក្ក- 
តោ  កម្ពុជា  រួមមាន  លោក ពេឹទា្ធា- 
ចារេយ   គេូតា កេមា មាស  សាន  គឹម- 
សា៊ាន  ពេទឹា្ធាចារេយ  ហុក  ឈាង គមី  
នងិ អ្នក ទេទេង ់គា ំទេ គនំតិ    លោក  
វា៉ាត់  ចំរើន  ពេម ទាំង ឥសេសរជន 
ឆ្នើមៗ នងិ  គេ ូបង្វកឹ ជនំានក់េយ 
ជាចេើនរូប  ដោយមាន  លោក 
បណ្ឌិត  ច័ន្ទ  សារុន  ជា បេធាន 
សហពន័្ធ  រមួគា្នាជយួ  ធ្វើ ឱេយ លេបុក្ក-
តោ កម្ពុជា    លេបី លេបាញ ខ្លាំង   លើ  
ឆាកអន្តរជាតិ   ហើយ ពេល នេះ 
បាន និង កំពុង សមេួច ទិសដៅ 
ដើមេបី ឈាន ទៅ ដណ្ដើម មេដាយ 
ឱេយ បាន ចេើនជាងគេ  ក្នងុ នាម  ជា 
មា្ចាស់ ដើម នេ កេបាច់ គុន  មួយ នេះ  
ក្នុងពេឹត្តិការណ៍ សុីហ្គេម លើក ទី 
៣២ ឆា្នាំ ២០២៣ ដេល កម្ពុជា 
តេូវ ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ។

អនុ បេធាន សហព័ន្ធ កីឡា 
លេបុក  ្កតោ កម្ពុជា លោក  វា៉ាត់  ចំ- 
រើន  ថ្លេង ថា ៖ « យើង រមួ គា្នាតេៀម 
ខ្លួន យា៉ាង ដុត ដេ ដុត ជើង  ខណៈ   
នេះ  គឺមិន មេន គេន់ តេ ជា ការ- 
តេៀម  ខ្លួន  សមេប់  សុីហ្គេម ឆា្នាំ 
២០២៣  នៅ កម្ពុជា  ប៉ុណ្ណោះ ទេ  
តេ ក៏ ជា ការ តេៀម ខ្លួន  ដើមេបី ដាក់ 
បញ្ចូល ជា សមេបត្តិ បេតិកភណ្ឌ 
មនុសេសជាតិ របស់ អង្គការ យូ ណេ - 
ស្កូ ផង ដេរ ។  យើង មាន សក្ខី កម្ម  
និងសកា្តា នុព ល ល្អ គេប់ គេន់  
ដោយ ផ្តាត  លើ វញិ្ញាសា ជា ចេើន  
មាន សម្តេង  នងិ បេ យទុ្ធ លក្ខណៈ-  
ឯកត្តជន  និង ជា កេុម ។ 

អគ្គលេខធិការ NOCC រូប- 
នេះ បាន បន្ត ថា៖  «ដើមេបី សមេច 

គោល ដៅឆ្ពោះទៅ សុី ហ្គេ ម ឆា្នាំ 
២០២៣  បេភេទ កឡីា គនុ លេបកុ្ក- 
តោ  មាន ការ ងារ ចេើន ណាស់  
ដេល តេូវ ធ្វើ បន្ត  ពេះ  លេបុក្កតោ  
គឺ ជា អត្តសញ្ញាណ ជាតិ  ពេលឹង 
ជាតិ ទាំង មូល  ពិ សេស កម្ពុជា  គឺ 
ជា មា្ចាស់ ដើម នេ កេបាច់ គុន នេះ  
និង ជា បេភេទ កីឡា បេពេណី 
ជាតិ ខ្មេរផងដេរ  ហេតុ នេះ នៅ 
សុីហ្គេម ឆា្នាំ ២០២៣ យើង  មិន 
អាច មាន ចំណាត់ ថា្នាក់ កេម 
បេទេស ដទេ  នៅ  ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ាន បាន នោះ ឡើយ » ។ 

លោក  វា៉ាត់ ចំរើន ដេលជា 
អគ្គលេខធកិារ CAMSOC ផង 
នោះ  បន្ថេម ថា ៖  «លេបុក្កតោ យើង   
ធ្វើ សកម្មភាព ជា បណ្ដើរៗ  តេៀម 
រៀប ចំ បទបញ្ជា ការ បេកួត  ក្នុង- 
កមេតិ អន្តរជាត ិ ដោយ ពិនិតេយ លើ 
គោលការណ៍ លើ បេភេទ កីឡា 
បេយទុ្ធ មយួ ចនំនួ របស ់អន្តរជាត ិ 
ក៏ ដូច ជា គោលការណ៍ នេ ការ- 
បេកួត សុី ហ្គេម ។ ទាំង  នេះ  មិន- 
មេន  ជា រឿង សាមញ្ញ  ឬ ងាយ- 
សេលួ នោះ ទេ  ដោយ សារ នេះ  គ ឺ
ជា វញិ្ញាសា ថ្ម ី នៅ សុ ីហ្គេម  ហើយ  
ក្នុង នាម ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ យើង មាន 
ឱកាស បញ្ចូល កីឡា បេពេ ណី 
ជាតិ     ដោយ តស៊ូ មតិ ទមេំ តេ ឱេយ 
គណៈ កម្មការ សុី ហ្គេ ម ទទួល 
យក   ជា រឿង មោទនភាព»  ។

លោក  អ៊ ូ តារា អគ្គ លេខធកិារ 
សហព័ន្ធ កីឡា លេបុក្ក តោកម្ពុជា 
បានបេប់  ថា ៖« ការ ហ្វឹកហត់  
នងិ  សមេងំ កឡីាករ  ក ៏តេៀម ខ្លនួ 
យា៉ាង ពិសេស  ជាង ពេល មុនៗ  
ពោលគ ឺ  មាន ផេន កឡីាការិន ី នងិ 
ផេន កីឡាករ  ផ្នេក សម្ដេង  និង 

បេយុទ្ធ ជា ដើម  ដេល អាច ឱេយ 
កម្ពុជា ជឿ ថា  កីឡាករ នេះ មាន 
ធនធាន ពិតបេកដ  សម ជា 
កីឡា បេពេណី   របស់ ខ្មេរ  មាន 
សកា្តាន ុពល ល្អ លើ ឆាក អន្តរជាត ិ 
ពោលគឺធ្វើយា៉ាងណាតេូវ មាន 
បេៀប ជាង បេទេស ដទេ» ។

លោក បន្តថា ៖ « ទាក់ទង ទៅ 
នឹង វិញ្ញសា បេ កួត  មា្នាក់ ៗ   គឺ គេប់ 
វញិ្ញាសា  ក ៏តេវូ បាន សមេងំ យក 
មក បណ្ដុះ ពងេឹង សមត្ថភាព។  
យើង កំពុង  បេមូល  អ្នក មាន 
សមត្ថភាព ឱេយ មក ធ្វើ ជា គេូបង្វឹក   
សមេប់  ទៅ បង្កើត លេបុក្កតោ  នៅ 
បេទេស ក្នុង អាសា៊ាន  យា៉ាង តិច 
ចំនួន ៤ បេទេស  ដើមេបី  ចូល រួម 
បេកួត  ក្នុង សុី ហ្គេម នេះ ហើយ 
តាម  គមេង វិញ្ញាសា  បេកួត  
មាន ពី  ២០  ទៅ ២៥  ក្នុង នោះ 
មាន វិញ្ញា សា សម្តេង ទមេង់ 
មេគុន  អត់ អាវុធ  មានអាវុធ   
មេគុន ដេ  សមយុទ្ធ  និង វិញ្ញាសា 
បេយុទ្ធ ជា ដើម  ឱេយ សេប តាម 
ចេបាប់ កីឡា របស់ សុី ហ្គេម» ។ 

លោក គេូ តា កេមា មាស  សាន  
គឹម សា៊ាន  និង  លោក  អ៊ូ  តារា  ឱេយ 
ដឹង ថា   បច្ចុបេបន្ន  បេទេស ចំនួន ៥  
ទទួល យក  ហត់  គុន លេបុក្កតោ   
ដចូ ជា វៀតណាម  ហ្វលី ីពនី  ឡាវ  
មា៉ា ឡេ សុ ី នងិ  ម ីយា៉ាន ់មា៉ា  ។ លោក  
អ៊ ូ តារា  បន្ថេម ថា  ទោះ មានបញ្ហា 
កូ វើដ  ១៩   ផ្ទុះ តេ   មាន  ជមេើស ថ្មី  
ក្នុង ការ ហ្វឹក ហត់ រួម  ដោយ 
សា្នាក់ នៅ រួម  គេប់គេង ឱេយបាន ល្អ  
មនិ អនញុ្ញាតឱេយ ចេញ  កេ ដោយ 
ហត់ នៅ លើ ផ្ទះ លេខ ៣០C  ផ្លូវ 
៣៧១  បឹង ទំពុន  ដេលលោក 
បេធាន  សហព័ន្ធ  ជួល ឱេយ ៕

ល្បុក្កតោកម្ពុជាសម្ួចទិសដៅ
ដើម្បីបង្កើតភាពអស្ចារ្យនៅសី៊ហ្គម្

កញ្ញាលាងស៊ផាឡ្នជម្ះចម្ងល់
អ្នកគំាទ្ជជីករឿងរូបកាយប្បួ្ល


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13-14
	15
	16

