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ព្រៃវ្រៃង និង សៀមរាប ឡើងវគ្គបន្ត
ឯ៤ក្រៃុមទៀត  ប្រៃកួតកាត់ក្ដីថ្ង្រៃន្រៃះ

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ 

ព័ត៌មានជាតិ

ទឹកប្រាក់នំាច្រាញទំនិញទៅអាម្រារិកកើនឡើងជិត២៦ភាគរយ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការនាំចេញទំនិញ
ពីកម្ពជុាទៅកាន់ទីផេសារអាមេរកិ
នៅបន្តការកើនឡើងក្នុងរយៈ-
ពេល៥ខេដើមឆ្នាំ២០២០នេះ
ដោយកើនជតិ២៦ភាគរយបើ

ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
ឆ្នាំ២០១៩បើទោះបីជាការរីក- 
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ដេល
បានបន្តអូសបនា្លាយចាប់តំាង
ពីដើមឆ្នាំ២០២០បានធ្វើឲេយ
ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា
ទៅកាន់បេទេសមួយចំនួន

ធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។នេះបើយោង
តាមទិន្នន័យពីការិយាល័យ
ជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក។
ទនិ្ននយ័ពីការយិាលយ័ជរំឿន 

សហរដ្ឋអាមេរកិបានឲេយដងឹថា
ក្នងុរយៈពេល៥ខេឆ្នាំ២០២០
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា

និងអាមេរិកមានតម្លេសរុប 
២៤៨៨,៣លានដលុា្លារកើនឡើង
១៨,៨២ភាគរយធៀបនឹងរយៈ- 
ពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩ដេល
មានតម្លេ២០៩៤លានដលុា្លារ។ 
សមេប់រយៈពេលខាងលើការ-   
នាំចេញទនំញិពីកម្ពជុាទៅកាន់

អាមេរិកមានតម្លេ២៣៦៣
លានដុលា្លារកើន២៥,៩៤ភាគ- 
រយពីចំនួន១៨៧៦,២លាន
ដលុា្លារនងិការនាំទនំញិពអីាមេ-
រកិមកកម្ពជុាមានតម្លេ១២៥,៣
លានដលុា្លារធ្លាក់ធ្លុះ៤២,៤៧
ភាគរយ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

អបអរខួប១២ឆ្នាំន្រាការ
ដាក់បញ្ចលូប្រាសាទ
ព្រាះវិហារទៅក្នងុបញ្ជី
ប្រាតិកភណ្ឌពិភពលោក

នគរបាលចរាចរណ៍ទទួល
ប្រាក់រង្វាន់ម្នាក់ៗពី២០
មឺ៉នទៅ២លានរៀល
ពីការផាកបទល្មើស

មន្ត្រាជីាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់-
ម៉ា២រូបត្រាវូបណ្ត្រាញ
ច្រាញពីតំណ្រាងជំ៉វិញ
សោកនាដកម្មបាក់ដី
សា្លាប់មន៉ស្រាស១៧៤នាក់

 រី   សុ ចាន់ 
 
 ភ្ន ំពៃញ ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្តេី

ហ៊នុសេនបានចេញសារអបអរ- 
សាទរខួប១២ឆ្នាំដេលអង្គការ
យណូេស្កូដាក់បញ្ចលូបេសាទ
ពេះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីបេតិក-
ភណ្ឌពិភពលោក កាលពីឆ្នាំ
២០០៨ដោយលោកចាត់ទកុវា
ជាបេវត្តិសាស្តេថ្មីមួយបនា្ទាប់ពី
កម្ពុជាឈ្នះក្តីលើបេទេសថេក្នុង
សណំុំរឿងបេសាទពេះវហិារក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៦២។លោកហុ៊ន សេន   
សរសេរនៅ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំពៃញៈនគរបាលចរាចរណ៍

ផ្លវូគោកនងិមន្តេីពាក់ពន័្ធទទលួ
បានបេក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
មា្នាក់ៗចន្លាះពី២០មុឺនរៀល
ទៅ ២លានរៀលក្នុង១ខេពី
ការផាកពិន័យបទល្មើសក្នុង
ពេលរឹតបន្តឹងការអនុវត្តចេបាប់-
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក២ខេចុង-
កេយ។ចំណេកការអនុវត្តការ- 
បង់បេក់ពិន័យតាមសា្នាក់ការ
នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ទូទាំងបេទេសមានទឹកបេក់
ជាង៣លានដុលា្លារ។ នេះបើ
តាមការលើកឡើងរបស់អគ្គ-
ស្នងការនគរបាលជាតិនងិមន្តេី
កេសួងសាធរណការនិងដឹក-
ជញ្ជូន។ការ...តទៅទំ ព័រ ៤

កៃុង យ៉ាំង ហ្គោនៈយោធ-
មីយា៉ាន់មា៉ាបានថ្លេងកាលពីថ្ងេ
ចន្ទនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ជាសាធរណៈដ៏កមេមួយថា
មន្តេីជាន់ខ្ពស់២រូបតេូវបាន
បណ្តេញចេញពីតណំេងដោយ- 
សារពួកគេ«ខកខានមិនបាន
ទទួលខុសតេូវ»កេយពី
ឧបេបត្តិហេតុបាក់ដីនៅក្នុង
បេទេសនេះបានបង្កឲេយកម្មករ
អណ្តូងរ៉េយា៉ាងតិច១៧៤នាក់
សា្លាប់យា៉ាង...តទៅទំព័រ  ១០

ក្រាសួងអប់រំអន៉ញ្ញាតឲ្រាយសាលាឯកជនរៀបចំការ-
ប្រាឡងឌីប្លមូនិងបាក់ឌ៉បតាមសាលាខណៈសាលាក្រាង៉អន៉ញ្ញាតឲ្រាយក្លបិកម្រាសាន្តនិងខារា៉ាអូខ្រាបើកឡើងវិញ

ខន សា វិ 
 
ភ្ន ំពៃញ ៈ កេសងួអបរ់ំយវុជន

និងកីឡាបានបេកាសអនុញ្ញាត
ឲេយគេះឹសា្ថានឧត្តមសិកេសារដ្ឋអាច
រៀបចកំារបេឡងបញ្ចប់ឆ្នាំនងិ
អនុញ្ញាតឲេយសាលាឯកជនអាច 

 រៀបចំការបេឡងឌីប្លូមនិងបាក់- 
ឌុប រយៈពេល២ថ្ងេនៅតាម
សាលារៀនប៉ុន្តេគេឹះសា្ថាននិង
សាលាឯកជនទំាងនះតេវូតេ
អនុវត្តតាមវិធនការបង្ការជំងឺ
កូវីដ១៩តាមការណេនាំរបស់
កេសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការ

សុខភាពពិភពលោក។
លិខិតមួយចុះថ្ងេទី៦កក្កដា

របស់កេសួងអប់រំដេលចេញ-
ផេសាយកាលពីមេសលិមញិបញ្ជាក់
ថាដោយសារលក្ខណៈបច្ចេក-
ទេសមនិអាចរៀបចំការបេឡង
តាមអនឡាញបានកេសួងអនុ-

ញ្ញាតឱេយសាកលវិទេយាល័យ ឬ
វិទេយាសា្ថានដេលជាគេះឹសា្ថានឧត្តម-
សិកេសារបស់រដ្ឋអាចរៀបចំការ- 
បេឡងបញ្ចប់ឆ្នាំនៅតាមសា-
លារៀនគឺក្នុង១បន្ទប់បេឡង
តេូវមានសិសេសតេឹមពី១៥ទៅ
២០នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយតេូវ

អនវុត្តតាមវធិនការសវុត្ថភិាព
សុខភាពបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។
លិខិតដាច់ដោយឡេកមួយ

ទៀតរបស់កេសួងអប់រំដេល
បានផ្ញើទៅកាន់សមាគមគេឹះ-
សា្ថានឧត្តមសិកេសាកម្ពជុាបញ្ជាក់
ដេរថាកេសួងក៏...តទៅទំព័រ  ២

ភ្ញៀវ ទៃស ចរ  កំពុង ទសៃសនានៅ បៃសាទ ពៃះ វិហារ  នាពៃលកន្លង មក ។ រូបថតហេងជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី៨ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

ក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាត...
តពីទំព័រ ១... អនុញ្ញាតឱៃយ គៃះឹ - 

ស្ថានសិកៃសា ឯកជន  អាច រៀ បចំ 
ការបៃឡងសញ្ញាបតៃ មធៃយ ម   សិកៃសា 
បឋមភូមិ សញ្ញា បតៃ មធៃយ មសិកៃសា 
ទតុយិ ភមូ ិនងិ គៃឹះស្ថាន ឧ ត្ត ម សកិៃសា 
ឯកជនអាច បៃឡ ង  បញ្ចប់ ឆ្នា ំនៅ តា  ម 
សលា  រៀងៗ ខ្លួន ចំនួន ២ ថ្ងៃ ដៃរ  ។ 

 កៃសួង អប់រំ បញ្ជាក់ ថា ចំពោ ះ  
គៃះឹស្ថានសិកៃសា ឯកជន ណាដៃ ល 
ចង់ បន្ត រៀបចំ ការបៃឡង  តាម 
បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃូ និ ក ទៅតាម 
បៃតិទិន គៃះឹស្ថាន សិ កៃសា របស់ ខ្លនួ 
តាម សៃចក្ដណីៃនំារបស់ កៃសួ  ង  
កន្លងមក គឺ កៃសួង នឹង ចូល រួម 
សហ ការ ដើមៃបី ឱៃយ ការ បៃឡង 
ទំាងនោះ  ទទួល បាន ស្ដង់ ដា គុណ- 
ភាព ។   លិខិត សរសៃរថា ៖« ចំពោះ 
គៃឹះស្ថាន សិកៃសា  ណា ដៃល អនុ- 
វត្តតាម ការ ណៃនំា រប ស់ កៃសួង 
គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា នោះ អា ច ចៃញ 
សញ្ញា បតៃ មធៃយម សិកៃសា  បឋម -   
ភូមិ និង សញ្ញាបតៃ មធៃយ ម សិកៃសា 
ទុតិយភូមិ ដោយ មាន ការ ទទួល 
ស្គាល់ ពី កៃសួង បុ៉ន្តៃ គៃះឹ ស្ថា ន 
ឯកជន នោះ តៃូវ ចុះ ហ ត្ថលៃខា 
ដោយ ខ្លនួឯង ។ កៃសួ ង  នឹង ចុះ 
អធិការ កិច្ច តាម ការ ចំា បា ច់ដើមៃបី 
ធានា គុណភាព នៃ សញ្ញាប តៃ » ។ 

 ប៉ុន្តៃ សមៃប់ គៃឹះស្ថានសិកៃសា 
ឯកជន  ដៃល មិនអាច រៀបចំ ការ - 
បៃឡង តាម អន ឡាញគ ឺតៃវូ អនវុ ត្ត 
តាម គោល ការណ៍ មួយ ចំនួន នៅ 
ពៃល រៀបចំ ការ បៃឡង សញ្ញាបតៃ 
នៅ តាម គៃឹះស្ថាន របសខ់្លនួ ដចូជា 
ការកៃលម្អ លខិតិបទ ដា្ឋាន គតយិតុ្ត 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ដណំើរ ការបៃឡង នងិ 
ការដាក់ ពាកៃយស្នើសុំ រៀបចំ បៃឡង 
មក  កៃសួង ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង ទទួល - 
ស្គាល់ ជាដើម ។ 

 ការបៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយម- 

សិកៃសា បឋមភូមិ  និង ទុតិយភូមិ គឺ 
តៃង ធ្វើឡើង នៅក្នុង ខៃសីហា ។ 

 មន្តៃ ីកៃសងួ អបរ់ ំ បញ្ជាក ់កាលព ី
សបា្ដាហ៍ មុន ថា នៅក្នុង សបា្ដាហ៍ 
នៃះ កៃសួង នឹង បៃកាស ព័ត៌មាន 
បន្ថៃម អំពី លទ្ធភាព បើក ស លា - 
រៀន ឡើងវិញ សមៃប់ សលា 
ដៃល បាន អនុវត្ត ស្ដង់ដាសុវត្ថិ  - 
ភាព ខ្ពស់ តាម ការណៃ នាំ របស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល កៃសួង អប់រំ 
និង អង្គការ សុខភាព ពិ ភ ពលោក ។ 

 ប៉នុ្តៃ ព ីថ្ងៃ មៃសិលមញិ ភ្នពំៃ ញ  ប៉សុ្ដិ៍ 
មិនអាច សុំ ការបញ្ជាក់ បន្ថៃម ពី 
លោ ក រស់ សុ វាចា អ្នក  នាំពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ បានទៃ ដោយ លោក 
 ជំ រុញឱៃយ ដកសៃង់ ចៃញ តៃ ពី លិខិត 
របស់ កៃសួង ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 ចាប់តំាង ពី ថ្ងៃទី ២៩  មិថុនា  មក 
កម្ពុជា ពុំបាន រាយការណ៍ ករណី ថ្មី 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នោះទៃខណៈករ ណី 
ដៃល បាន រកឃើញ សរុប ចំនួន  
១៤ ១  នាក់ គឺមាន ១៣១ នាក់ 
តៃូវបាន ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ ។ 

 កាលពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញ រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ក៏បាន ជូន ដំណឹង 
ទៅដល ់មា្ចាស ់អាជវីកម្ម ក្លបឹ កមៃសាន្ត 
និង ខារា៉ាអូខៃ ទាំង អស់ អាច បើក 
អាជវី កម្ម ឡើង វញិ។  « ដើមៃបី ចលូរមួ 
សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ កិច្ចនិង ផ្ដល់ ការ ងារ  
ឡើង វិញ រដ្ឋបាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម ក្លិប- 
កមៃសាន្ត នងិ ខារា៉ាអខូៃ ទាងំ អស ់ នៅ  
ភ្ន ំពៃញ បើក ដំណើរ ការ ដោយ បៃ - 
កា្លាយ ទៅ ជា ភោជនីយ ដា្ឋាន » ។ 

 សលា រាជ ធាន ី  បញ្ជាក ់ថា មា្ចាស ់
អាជីវ កម្ម តៃវូ គោរព ឱៃយ បា ន មុឺង មា៉ា ត់ 
នូវ  វិធានការ របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល 
ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ ការរីក  រាលដាល ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ និង វិធាន  ការ សុវត្ថិភាព 
របស់ កៃសួង ទៃស ចរ ណ៍  ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន
សៀមរាប: គិត   តៃមឹ រយៈ ពៃល 

៦ ខៃ ដើម ឆ្នា ំនៃះ អាជា្ញា ធរ ជាត-ិ 
អបៃសរា បាន អនុ ញ្ញាត ឲៃយ ពល រដ្ឋ 
ចំនួន ១ ៩៥៩ គៃសួរ   នៅ តំបន់ 
អង្គរ ជួស ជុល កៃ លម្អ លំនៅឋាន  
នងិ  សង ់សណំង ់បៃភៃទ សៃល  
បនា្ទាប់ ពី បាន ចុះ ពិនិតៃយ ដល់ 
ទីតំាង សំណង់  និង ឯក សរ ជាក់- 
ស្ដៃង ចំនួន  ២  ៦៣៩ គៃ ួសរ ។

តាម របាយ ការណ ៍៦ខៃ ដបំងូ នៃ 
ឆ្នា ំនៃះ របស់ កៃមុ ការ ងារ លៃខា- 
ធិ ការដា្ឋាន សហ គមន៍ ទំាង ៥ កៃមុ 
នៃ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា បា ន  ឲៃយ 
ដឹង កាល ពីថ្ងៃ ទី ៦ កក្កដា ថា  កៃមុ 
កា រងារ បាន ចុះ ពនិតិៃយ ការ ជសួ- 
ជុល កៃ លម្អ លំនៅ ឋាន  និង ការ- 
សង សង់ សំណង់ សៃល តូចតាច  
ក្នុង តំបន់ អង្គរ ចំនួន  ២  ៦៣៩ 
គៃសួរ។ក្នងុ នោះ បាន អន ុញ្ញា ត 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ ចំនួន១៩៥៩ គៃសួរ 
អាច ជួស ជុល កៃ លម្អ លំ នៅឋាន 
និ ង សងសង់ សំណង់ សៃល តូច- 
តាច របស់ ខ្លួន តាម កា រស្នើ សុំ។

របាយ ការណ៍ បន្ដ ថា  ក្នុង ចំ- 
ណម ពលរដ្ឋ  ១ ៩ ៥៩ គៃសួរ 
ដៃល ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត នោះ  
រួម មាន សៃុកបៃសទបាគង    
២១១ គៃ ួសរ  សៃកុ អង្គរធំ ៣០ ៥ 
គៃួសរ  សៃុក ពួក  ៤៤២ គៃសួរ  
កៃងុ សៀម រាប  ៣៥១ គៃសួរ  និ ង 
សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ី ៦៥០ គៃ ួសរ ។

លោក ឡុង  កុសល  បៃធាន 
នាយក ដា្ឋាន ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង ជា 
អ្នក នាំ ពាកៃយ នៃ អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
អបៃសរា បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃទី ៦ 

កក្កដា ថា កា រអ ន ុញ្ញាត នៃះធ្វើ- 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី កៃមុ ការ ងារ សហ- 
គមន៍ បាន ចុះ ពិនិតៃយ ទៅ ដល់ ខ្នង- 
ផ្ទះ ជាក់ ស្តៃង  និង ពិនិតៃយ ឯក សរ 
ចាបំាច ់មយួ ចនំនួ ដើមៃបី ជា មលូ- 
ដា្ឋាន បច្ចៃក ទៃស ក្នុង ការ វាយ- 
តម្លៃ ថា  ពួក គាត់ គឺជា  ពល ដ្ឋ រស់- 
នៅ ក្នុង តំបន់ អង្គរ ពិ ត បៃ ក ដ  
តាំង ពី យូរ យារ មក ហើយ ។

លោក បន្ត ថា  លើស ពី នៃះ ក៏ 
តៃវូ មាន ការ បញ្ជាក់ ចៃបាស់ លាស់ 
ពី អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  និង មាន 
តមៃូវការ ជា ក់ ស្តៃង ក្នុង ការ កៃ- 
លម្អ សំណង់ ផង ដៃរ។ សកម្ម ភាព 
ទំាង នៃះ គឺជា ការ ចូល រួម ចំណៃក 
របស់ ពលរដ្ឋ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ- 
ជាត ិអបៃសរា ក្នងុ ការ ថៃ រកៃសា តបំន ់
រមណីយ ដា្ឋាន បៃតិក ភណ្ឌ ពិភព- 
លោក អង្គរ។  មៃយា៉ាង ទៀត  វា ជា 
ការ បង្ខតិ សៃ វា ស ធារ ណៈ  រ បស់ 
រដ្ឋ ឲៃយ ជតិ ពល រដ្ឋ នងិ កាត ់បន្ថយ 
រាល់ ការ  ចំ ណាយ ទំាង ពៃល វៃ លា 

និង ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ មក ។
លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង អនុ- 

ញ្ញាត ឲៃយ នៃះ  រួម មាន  ការ ជួស ជុ ល 
ឬ ប្តូរ ដំបូល  ជួស ជុល ជញ្ជាំង   
ប្តូ រសស រ ប្តូរ ជណ្តើរ  ត សំ យាប 
រៀប ឥដ្ឋ កៃម ផ្ទះ សង សង់ បង្គន់ 
អនា មយ័ ទៃងុ មាន ់ចាក ់ដ ីកៃល  
គោ  ទៃងុ ជៃកូ និង តមៃវូ ការ ចំា-  
បាច់ ផៃសៃង ទៀត  ក្នុង ការ រស់ នៅ 
បៃចាំ ថ្ងៃ។សំ ណង់ កៃ ពី នៃះ 
យើង មិន អ នុញ្ញាត ទៃ»។

លោក ឡឹក  វន់  មៃ ភូមិ ពៃះ ដាក់ 
សៃុក បនា្ទាយ សៃី បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា  ភូមិ ពៃះ ដាក់  ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់ 
គៃប់ គៃង របស់ អា ជា្ញាធរ ជាតិ- 
អបៃសរា។ បៃសិន បើ ពលរដ្ឋ មាន 
បំណង ចង់ ជួស ជុល សំណង់ អ្វី 
មួយ គឺ ពួក គាត់ តៃូវ តៃ មក ពិភា- 
កៃសា ជា មួយ អា ជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន 
នងិ ដាក ់សណំើ ទៅ កៃមុ ការ ងារ 
លៃ ខាធិ ការ ដា្ឋាន សហ គមន៍ របស់ 
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃស រា ។ 

លោក បាន បន្ត ថា  កៃយពៃ ល  
ដាក់ សំណើ រយៈ ពៃល ជិត ១ 
សបា្ដាហ៍ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា នឹង 
ជនូ ដណំងឹ មក ព លរដ្ឋ វញិ  ពៃម 
ទំាង មាន កៃមុ កា រងារ ជំនាញ ចុះ 
មក ពិនិតៃយ ដល់ ទី តាំង ផ្ទាល់ តៃ 
ម្ដង ។ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា មិន 
អន ុញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ សង សង ់
ស ំណង ់ថ្មីៗ  ទៀត ទៃ ពោល គអឺនុ- 
ញ្ញាត តៃមឹ ជួស ជុល សំណង់ ចាស់ៗ  
ដៃល មាន សៃប់បុ៉ណ្ណោះ ។ «ពៃល  
ពលរដ្ឋ គាត់ ចង់ ជួស ជុល សំណង់ 
ផ្ទះ គាត់  គាត់ តៃូវ មក បៃឹកៃសា ជា- 
មួយ ខ្ញុំ និង មៃឃុំ សិន  កៃយ- 
មក  យើង ណៃនាំ ឲៃយ គាត់ ដាក់ 
ពាកៃយ ទៅ លៃខាធ ិការ ដា្ឋាន សហ- 
គមន៍ របស់ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរាគ ឺ
កៃុម ការ ងារ ហ្នឹង គាត់  ចាំ ទទួល 
សំ ណើ ពល រដ្ឋ ហើយ គៃ អនុ ញ្ញាត 
ឬ មិន អនុ ញ្ញាត គៃ ជូន ដំណឹង 
មក យើង វិញ» ។   

គួរ បញ្ជាក់ ថា អាជា្ញា ធរ ជាតិ- 
អបៃសរា បាន បង្កើត កៃុម ការ ងារ 
សហ គមន៍ ចំនួន ៥ ដើមៃបី សមៃលួ 
ដល់ ការ រស់ នៅ របស់ ព ល រដ្ឋក្នងុ  
តំបន់ អង្គរ លើ ផ្ទៃដី ៤០១ គីឡូ- 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ក្នុង កៃុង /សៃុក ចំនួន 
៥  ឃុំ ចំនួន ២១  និង ភូមិ ចំ នួន 
១១២  ក្នងុ ការ ជយួ លើ ការ ជសួ- 
ជុល ផ្ទះ ចាស់  និង សង សង់ សំ- 
ណង់ សៃលៗ  ការ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បៃឈម នា នា កា រជួ យ  
ស ង្គៃះ ពៃល ពលរដ្ឋ មាន ទុក្ខ- 
លំ បាក រួម ទាំង ផៃសព្វ ផៃសាយ ការ- 
យល់ ដឹង អំពី បៃតិក ភណ្ឌ ដល់ 
ពលរដ្ឋ គៃប់ៗ គា្នា៕ 

អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាឲ្រយពលរដ្ឋជិត២ពាន់
គ្រសួារជួសជុលនិងសង់សំណង់ស្រល

មន្ត្រអីាជ្ញាធរជតិអប្រសរា ព្រលចុះពិនិត្រយលំនៅឋានថ្មីៗ ន្រះ។ រូប អាជា្ញាធរជាតិអបៃសរា
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ លោក វៃង សាខុន  
រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃ សួង កសិ កម្ម  រុក្ខា- 
បៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ នៅថ្ងៃ ទ៦ី 
កក្កដា  បាន បង្កើត កៃុម ករងារ 
ចុះ សៃវ ជៃវ  នងិ ផ្ទៀង ផ្ទាត ់ទនិ្ន- 
ន័យ ដី ពៃ  ដៃល ពល រដ្ឋ កន់- 

កប ់ជាក ់ស្ដៃង លើ ២៤ ខៃត្ដ ទ ូទាងំ   
បៃទៃស  កៃយព ីលោក នាយក-   
រដ្ឋ មនៃ្ដី ហ៊ុន សៃន ដាក់ បទ បញ ្ជា  
កល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  ឱៃយ កៃសួង 
ពាក ់ពន័្ធ ពន្លឿន ករ ដោះ សៃយ 
ដោយ ហ្មត់ ចត់  និង ចៃញ ប្លង់- 
កម្មសទិ្ធ ិដល ់ពល រដ្ឋ រស ់នៅ លើ 
ទី តាំង ដី របស់ រដ្ឋ។ 

 សៃច ក្ដី សមៃច របស់ លោក  
វៃង សាខុន  ស្ដី ពីករ បង្កើត 
កៃុម ករងារ ចុះ សៃវ ជៃវ  និង 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ទិន្នន័យ ដីពៃ ដៃល 
បៃជា ពល រដ្ឋ កន ់កប ់អាសៃយ័- 
ផល ជាក់ ស្ដៃង នៃះ គឺយោង- 
តាម លទ្ធផល នៃ សម័យ បៃជុំ 
ពៃញអង្គ គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដី  ចុះ ថ្ងៃ 
ទ៣ី  ខៃ កក្កដា  កន្លង ទៅ ផង ដៃរ។  
តាមរយៈ សៃច ក្ដ ីសមៃច ខាង លើ  
លោក វៃង សាខុន  បាន បង្កើត 
កៃុម ករងារ ចំនួន ១៨ កៃុម 
ដើមៃបី ចុះ សៃវ ជៃវ  និង ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត ់ទិន្នន័យ ដីពៃ ដៃល បៃជា- 
ពល រដ្ឋ កន ់កប ់អាសៃ័យ ផល 
ជាក់ ស្ដៃង។  

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់ថា ៖ 
«កៃុម ករងារ ទាំង ១៨កៃុម 
ខាង លើ មាន តួនាទី ចុះ អនុវត្ត 
ដោយ ផ្ទាល់  សហករ ជា មួយ 
មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្ដ នីមួយៗ លើ 
ករ បៃមូល ផ្ដុំ ចងកៃង ទិន្ន ន័យ 

ដៃល មាន សៃប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
កិរិយា នៃ ករ កន់ កប់ ដី ពៃ- 
ឈើ។ សៃវ ជៃវ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ 
ទិន្នន័យ ដី ពៃ ឈើ ដៃល បៃជា- 
ពល រដ្ឋ កន ់កប ់ នងិ អាសៃយ័- 
ផល ជាក់ ស្ដៃង»។

លោករដ្ឋមន្តៃ ីបាន បន្ថៃមថា ៖ 
«រៀប ចរំបាយករណ ៍ពសិា្ដារ ជនូ 
អគ្គលៃខា ធកិរដា្ឋាន បៃត ិបត្ដ ិនៃ 
គណៈ កមា្មា ធិករ ជាតិ  ដើមៃបី 
ធ្វើករបូក សរុប  និង មាន ចំ- 
ណាត់ករ បន្ត»។ 

លោក ចាន់ ហៃង  នាយក- 
ខុទ្ទកល័យ កៃសួង កសិកម្ម  
រកុ្ខា បៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ  បាន- 
បដិ សៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ លើ 
សៃច ក្ដីសមៃច នៃះ  និង បៃប់ 
ឱៃយ សួរ ទៅ លោក  សៃី វុឌៃឍី  អគ្គ- 
លៃ ខា ធិករកៃសួង កសិកម្ម  
រកុ្ខា បៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ  ដោយ 
លោកថា  ជាអ្នក ទទួល បន្ទុក 
ករងារ នៃះ។ ប៉ុន្តៃ លោក វុឌៃឍី 

ទូរស័ព្ទ ចូល គ្មាន អ្នកទទួល ។ 
កល ពី ថ្ងៃទី៣  ខៃកក្កដា  

ឆ្នាំ២០២០  ក្នុង សម័យ បៃ ជុំ 
ពៃញអង្គគណៈ រដ្ឋ មនៃ្តី  លោក 
នាយក រដ្ឋមនៃ្ដី  ហ៊ុន  សៃន  ក៏ 
បាន ចៃញ បទ បញ្ជា  នងិ បញ្ជាក ់
យា៉ាងចៃបាស់ៗ ទៅ រដ្ឋ មនៃ្តី កៃ- 
សួង  បរិ សា្ថាន  កៃសួង កសិ កម្ម  
នងិ កៃសងួ ដៃន ដ ី គ ឺតៃវូ តៃ កត ់
ឆ្វៀល ដី ជូន បង ប្អូន បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃល បាន មក រស់ នៅ លើ ទី- 
តាំង ដី ដៃល ជា គមៃប ពៃ ឈើ  
ឬ ជា តំបន់ ករ ពារ  ឬ តំបន់ អភិ- 
រកៃស សត្វ ពៃ របស ់រដ្ឋ  ដចូ ជា នៅ 
ខៃត្តកោះ កុង  ពៃះ វិហារ ជាដើម  
ដៃល មាន បៃជាពល រដ្ឋ បាន មក 
ធ្វើ ផ្ទះ រស់ នៅ រយៈពៃលជាង  
១០ -២០ឆ្នាំមក ហើយ នោះ។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ដី  បាន- 
ថ្លៃង ថា ៖« ពៃះ កន្លង មក  រដ្ឋ 
មាន តៃ ដ ីក្នងុ ផៃន ទ ីទៃ  តាម ពតិ 
មាន បង ប្អនូ បៃជាពលរដ្ឋ បាន- 

កសាង លំ នៅ ឋាន រស់ នៅ 
បង្កើត កូន ចៅ  រាប់ សិប ឆ្នាំ មក 
ហើយ នៅ លើ ទីតាំង ដី ទាំង- 
នោះ។  នៃះ ជា ករ ដោះ សៃយ 
កង្វល់ ជូន ពលរដ្ឋ ពិត បៃកដ» ។ 

លោក ហ៊នុ សៃន បាន បញ្ជាក់  
ថា  កុំទុក បៃជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ ភ័យ- 
ខា្លាច  អត ់ឃ្លាន  រត ់ទៅ ចណំាក- 
សៃកុ គៃ ត ទៅ ទៀត។  ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ 
សូម កុំឱៃយ ពល រដ្ឋ ពងៃីក ថៃម- 
ទៀត  ពៃះ តៃូវ ករ រកៃសា ទុក ពៃ 
សហគមន៍ ខ្លះ នៅ ជិតៗ  ដើមៃបី 
ជា បៃយោជន៍ សហគមន៍ រស់- 
នៅ ផង ដៃរ ។  លោក នាយក- 
រដ្ឋមនៃ្ដ ី បញ្ជា ឱៃយ កៃសងួ បរ ិសា្ថាន  
កៃសួង កសិកម្ម  និង កៃសួង 
ដៃនដ ី តៃវូ ដោះសៃយ ឱៃយ ដាច-់ 
សៃច ក្នុង រយៈពៃលតៃ ប៉ុនា្មាន 
ខៃ ខាង មខុ  ដើមៃប ីចៃញ ប្លង ់កម្ម- 
សិទ្ធិ ជូន ពល រដ្ឋ  ហើយ កិច្ចករ 
នៃះ តៃូវ ធ្វើ ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់  និង 
តៃឹម តៃូវ បំផុត៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ឧត្តរមន ជយ័ ៈ អយៃយ ករ អម សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត ឧត្ដរ មាន ជ័យបដិសៃធ ចំពោះ 
ករចោទ បៃកន់ ពី សំណាក់ ជន ពិករ 
១គៃសួារ  ដៃល បានដាក់ ពាកៃយ បណ្ត ឹង 
ទៅ អង្គភាព បៃឆងំ អពំើ ពកុ  រល ួ យ ស្នើ  
ឲៃយ សុើប អង្កៃត  រឿង អយុត្ត ិធម៌ រប ស់   
ពួកគៃ និង ចោទ បៃក ន់  ថា សា្ថា  ប័ន 
តុលាករ បាន ឃុបឃិត ជាមួយ មន្តៃី 
យោ ធា ផ្កាយ២ ដៃល ជាដើម បណ្តឹង 
ដើមៃបីបង្វៃរ  រឿង ជម្លាះដីធ្លី ទៅ ជា  រឿង 
បរិហារ បងា្កាច់ កៃរ្ដិ៍។

កលពី ថ្ងៃទី២២  ខៃមិថុ នា ឆ្នាំ ២០ 
២០ គៃសួារ ជនពិករ ជើង មួយ ចំហៀ ង 
ដៃលជា អតតី យទុ្ធ ជន លោក ធ ឹម ឆន 
អាយុ ៥៤ឆ្នាំ និង អ្នក សៃី ញ៉ៃប ពៅ 
អាយុ ៤៤ឆ្នា ំរស់នៅ ភូមិ សៃឡៅ សៃ ង 
ឃំុ លំ ទង សៃកុ អន្លង់ វៃង ខៃត្ត ឧត្ដរ មា ន-   
ជ័យ បាន ដាក់ ពាកៃយ បណ្តងឹ ទៅ អង្គភា ព 
បៃឆងំ អពំើពកុ រលយួ  ដើមៃប ីឲៃយ ជយួ រក 
យុត្តិធម៌ ដល់ គៃួសារ លោក។ យោ ង - 
តាម ពាកៃយ បណ្តងឹ របស់ អ្នក ទំាង២ បា ន 
រៀប រាបថ់ា អយៃយករ អម សាលា ដបំងូ 
ខៃត្តឧត្ដរ មាន ជ័យ និង លោកទៃ ីសុភ័ ត 
ជា ចៅកៃមដៃល បាន ឃុបឃិត គ្នា ជា - 
មួយ លោក ទៃស សំអាត មន្តៃី ផ្កាយ 
២នៃ កៃសួង ករ ពារជាតិ បាន ចាប់ ឃុំ 
ខ្លនួ ពួក គត ់ទាំង ២នាក ់ប្ដី បៃពន្ធ ដាក់ 
ពន្ធ នា គរ ទាំង អយុត្តិ ធម៌។

២នាក់ ប្តី បៃពន្ធ បាន អះអាង ក្នុង 
ពាកៃយ ប ណ្តឹ ង  ថា៖«ចាប់ឃុំខ្លួន កល ពី 
ថ្ងៃទ១ី៧ ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០១៩។ ខ្ញុ ំបាន នៅ 
កៃ   ឃំុនៅ ថ្ងៃទី៤ ខៃ មីនា ឆ្នា ំ២០ ២០ ។ 
សវ នា ករជំនំ ុជមៃះ នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃ 
មិថុ នា ឆ្នាំ២០២០។ បៃកស សាល- 

កៃម  នៅ ថ្ងៃទ ី១៧  ខៃ មថិនុា  ឆ្នា២ំ០២០ 
ដោយ បង្វៃ រសណំុ ំរឿង ជម្លាះ ដ ីទៅជា 
រឿង បរិហារ បងា្កាច់ កៃរ្ដិ៍ និង បើក សវនា - 
ករ សមៃច ក្ត ីឲៃយ ខ្ញុបំាទ នាង ខ្ញុ ំសង ជំងឺ   - 
ចតិ្ត លោក ផ្កាយ២ ទៃស សអំាត ចនំនួ  
៥០០០ ដុលា្លារ»។

បុ៉ន្តៃ លោក គង់ រតនា ពៃះរាជ អាជា្ញា - 
រង អយៃយករ អម សាលា ដំបូង ខៃត្ត ឧ ត្ត រ  - 
មាន ជ័យបាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក ល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ករណីនៃះ គឺមាន ករប្តឹង 
ចោទបៃកន់  ពី សំណាក់  ដើមបណ្តឹង 
លោកទៃស សំអាត  ដៃល បាន រង ផ ល- 
ខូច ខាត  បនា្ទាប់ ពី ២នាក់ ប្តី បៃពន្ធ នៃះ 
បាន ប្តងឹទៅ កៃសងួ ករពារ ជាត ិករណ ី
ដៃល ជារឿង មិន ពិត។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា ករ លើក ឡើង របស់ ២ នាក់ ប្ត ីបៃព ន្ធ 

នៃះគឺ មិន តៃមឹ តៃវូ នោះទៃ ហើយ តំណា ង  
អយៃយករ និង ភាគី ដើម បណ្តងឹពៃម ទំា ង 
ចៅកៃម ក៏ មិនបាន បៃពៃឹត្ត អ្វី ដូច ករ - 
ចោទបៃកន់ ដៃរ។ 

លោកអះអាង ថា ៖«រឿ ង  ដៃល យើង 
កន់ នៃះគឺ ដោយសារតៃ ២នាក់ ប្ត ីបៃព ន្ធ 
បាន ប្តងឹ មលួ បងា្កា  ច ់ដើមបណ្តងឹ ដៃល   
ជា ហៃតុ នាំ ឲៃយ ដើម បណ្តឹង(ទៃស 
សំអាត) គត់ ប្តងឹ មក តុលាករ។ យើ ង  
មនិ ដៃល សា្គាល ់លោក ផ្កាយ  ២ នៃះ ទៃ 
ទាល់តៃ គត់ ប្តងឹ មក តុលាករ បាន យើ ង 
មាន ចំណាត់ករ លើ រឿង នៃះ។ ជាក់ ស្តៃង 
ខាង យើង ក ៏មនិ ដៃល មាន ទនំាក ់ទនំ ង  
អ្វី ជា មួយ លោក ផ្កាយ ២ នៃះ ដៃរ»។

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក គង់ រតនា  ថ្លៃង  
ថា ចំពោះ  សំណំុ រឿង ដៃល សា លា ដំបូង 

ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ បាន សមៃ ច រចួហើយ 
បើ  ភាគ ីចងុ ចោទ  មនិ សខុចតិ្តមាន សទិ្ធ ិ 
ប្តងឹ បន្តទៅ សាលាឧទ្ធរណ ៍ដោយ ដាក ់
ភ័ស្តតុាង មក ករ ពារ ខ្លនួដើមៃបី ឲៃយ តុលា - 
ករ ស្វៃងរក យុត្តិធម៌ ជូន បាន។

តាម កររៀប រាប់រប ស់ ២នាក់ ប្តី 
បៃពន្ធ នៅ ក្នុង ពាកៃយ ប ណ្តឹ ង បាន ឲៃយ 
ដឹងថា នៅ ឆ្នាំ២០០២ ពួកគៃ ទាំង២ 
នាក់ ប្តី បៃពន្ធ និងបៃជា ពល រដ្ឋ  ចំនួន 
១២គៃួសារ ផៃសៃង ទៀត តៃូវបាន លោ ក 
ផ្កាយ២ ទៃស  សអំាតជលួ ឲៃយ ទៅ កប ់
រាន ដីពៃ របស់ រដ្ឋ យក ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ 
ចំនួន ២ទីតំាង  មាន ទំ ហំ ២២០ហិក តា  
ស្ថតិនៅ ភូមិ លំ ទង ចាស់ ឃំុ លំ ទង  សៃ ុក 
អន្លង់វៃ ង ខៃត្ត ឧត្ដរ មាន ជ័យ។

ពួកគៃ អះអាង ថា៖«នៅ ឆ្នាំ ដដៃល  

លោក ផ្កាយ ២អត់ មានបៃក់ ឈ្នួល ឲៃយ 
ក៏ សំុ ពួកគត់ កប់ រាន ពៃឈើ យក ដី រដ្ឋ 
ចៃក គ្នា ដោយ លោក ផ្កាយ ២  នៅចាំ 
ករពារ  មនិ ឲៃយ មៃពៃ នងិ បរសិា្ថាន  ចាប ់ 
នងិ ចៃញថ្លៃ សាងំ៣កន អង្ករ២ក រ៉ងុ 
និង តម្លៃ ឈ្នួល កប់ ពៃ ៤០មុឺន រៀល 
ក្នងុ  ១ ហកិតា។ រហតូ កប ់ពៃ រចួរាល ់
ពកួគត ់បានស្នើ ឲៃយ ទៅ វាសដ់ ីចៃក គ្នា 
តៃ លោក ផ្កាយ ២យក លៃស ថា  ជាប់  
រវល់ រហូត។ កៃយមក នៅ ឆ្នា ំ២០១ ៤ 
លោក ផ្កាយ២ ទៃស សំអាត បាន គំរា ម 
លើ គៃសួារ ខ្ញុ ំ ទៀតផងដោយ ដក កំភ្លើ ង  
បាញ់ តៃ មិន ផ្ទុះ ។ នៅ ឆ្នាំ ២០១៣ ខ្ញុំ 
ទៅសំុ កៃមុយុវជន វាស់វៃង ធ្វើ ប ណ្ណ កម្ម-   
សិទ្ធិលើ ដី  តៃ គៃ មិនទាន់បាន វាស់ ឲៃយ 
កៃយមក សៃប់តៃលោក ផ្កាយ ២  ទៅ  
លួច ធ្វើ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ យក  ដី ទៅ លក់ 
អស់ ទៀត»។

លោក ទៃស សំអាត អាយុ ៤៨ឆ្នាំ 
ជា មន្តៃី ផ្កាយ២ បមៃើ ករងារ  នៅ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន បញ្ជូន សារ កៃសួង 
ករពារ ជាត ិមាន ទលីនំៅ បច្ចបុៃបន្ន ភមូ ិ
អភិវឌៃឍន៍ ឃំុ តៃពំាង បៃ ិយ សៃកុ អន្លង់- 
វៃង ខៃត្តឧត្ដរ មាន ជ័យមិន អាច ស្វៃង រក 
បៃភព ទាក់ ទង ដើមៃបី សំុ ករ អតា្ថា ធិបៃបា យ 
បានទៃ។ ចំណៃក លោកចៅកៃម ទៃី 
សុ ភ័តក៏ មិនអាច ទង ទង សំុ ករ បញ្ជា ក់  
ជុវំញិ ករណ ីនៃះ បាន ដៃរ។ ពមីៃសលិ មញិ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏ បាន ពៃយា  យាម ទាក់ទង 
ទៅ ACU ដើមៃបី ដឹង ពី ចំណាត់ ករ រប ស់  
សា្ថាប័ន នៃះបុ៉ន្តៃ មិន អា ច ទាក់ទង បា ន ។

លោកធឹ ម ឆន  បញ្ជាក់ ក្នងុ ពាកៃយ បណ្ត ឹង 
ដោយ រំពឹងថា លោក ឱម យិុន ទៀង 
បៃធាន ACU នងឹដាក ់ករ សុើប អង្កៃ ត 
ក្នុង រឿង របស់លោក និង ផ្ដល់ ភាព- 
យុត្តិ ធម៌ ជូន គៃួសារ លោក៕

រដ្ឋមន្ត្រកីសិកម្ម បង្កើតក្រមុការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យដីព្រ ដ្រលពលរដ្ឋកាន់កាប ់ក្រយនាយករដ្ឋមន្ត្របីញ្ជា

មន្ត្រ ីបដិស្រធ ការ ចោទ  របស់ ជន ពិការ ដ្រល ថា តុលាការ បង្វ្រ រ  រឿង ក្ត ីដី ធ្ល ីទៅ ជា បរិហារក្ររ្តិ៍

ជន ពិការ ពីរ នាក់ ប្ត ីបេពន្ធ ដេល បាន ដាក់ ពាកេយ ប្តងឹ មន្តេ ីយោ ធា ផ្កាយ ពីរ ម្នាក់ មក អង្គ ភាព បេឆំាង អំពើ ពុក រលួយ ។ រូបថត Sam Prum fb

ដីពេក្នងុតំប ន់ការពារនៅខេត្តឧត្តរមនជ័យដេលគេកាប់ឆា្កា  រក្នងុខេមេសា។ រូប ហ្វៃសប៊ុក



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំ- 
ពេញ  ពេមាន ផាកពនិយ័ ទៅ តាម- 
ស្ថាន ទម្ងន់ទោស ចំពោះ អង្គភាព  
ស្ថាប័ន ឯកជន  វិទេយាស្ថាន អប់រំ  
និង កេុម ហ៊ុន នានា  ដេល ដើរ បិទ 
ឬ ចេក បណ្ណ ព័ត៌មាន ផេសេងៗ  ការ- 
ចង  ផា្ទាងំ ផេសាយ អនាធបិតេយេយ  នងិ 
បេើ ឧបករណ ៍បពំង សឡំេង ផេសាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម នៅតាម ទី សធារ- 
ណៈ ។ អាជ្ញាធរ  ជំរុញ ឲេយ បញេឈប់ 
សកម្មភាព ជបនា្ទាន់ ដើមេបី រកេសា 
សោភណភាព  និង សណ្ដាប់ ធា្នាប់ 
សធារណៈ ក្នុង រាជធានី។

សេចក្ដី ជូនដំណឹង របស់ រដ្ឋ- 
បាល  រាជធានី ភ្នំពេញ ចុះ ថ្ងេទី៦  
កក្កដា  ដេល ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ទទលួ បាន   
ពី មេសិលមិញ  ឲេយ ដឹងថា  កន្លង មក  
រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំេញ  ធា្លាបប់ាន-  
ណេនាំ ឲេយ បញេឈប់ ការបិទផេសាយ 
បណ្ណ ព័ត៌មាន  ការចង ផា្ទាំងផេសាយ 
អនាធិប តេយេយ  ការចេក ខិត្ត ប័ណ្ណ 
ផេសេងៗ  និង បេើ ឧបករណ៍ បំពង 
សំឡេង ផេសព្វផេសាយ ពាណិជ្ជកម្ម 
នៅ ទី សធារណៈ ជចេើន លើក។ 
ប៉ុន្តេ បច្ចុបេបន្ន រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំ- 
ពេញ  នៅតេ ឃើញ សកម្ម ភាព 
ទាំងនេះ បន្ត កើតមាន ដដេល។

រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំេញ  បញ្ជាក ់ 
ថា  អង្គភាព  ស្ថាបន័ ឯកជន  វទិេយា- 
ស្ថាន អប់រំ  កេុមហ៊ុន នានា  បន្ត ធ្វើ- 
ការ ចង ផា្ទាងំ ផេសាយ អនាធបិតេយេយ  
ចេក ខិត្ត ប័ណ្ណ  តាម ភ្លើង ស្តុប  បិទ 
បណ្ណ ផេសាយ ពា ណជិ្ជ កម្ម  នៅតាម- 
បង្គោល ភ្លើង  ដើមឈើ  របង អគារ 
សធារណៈ  របង ការដា្ឋាន  រមណយី-  
ដា្ឋាន  គូរ គំនូរ អាហ្វីស។  ការបេើ- 
បេស់ ឧប ករណ៍   បំពង សំឡេង 
ផេសព្វផេសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  ការ ដង្ហេ 
កេបួន ផេសព្វផេសាយ ផលតិផល ផេសេងៗ    
នៅតាម រថយន្ត  ម៉តូ ូ រុមឺក៉  នងិ ការ- 
ដាក ់ ឆតេតាម ដងផ្លវូ ស ធារ ណៈ ។ 
កេពី នេះ  ក៏មាន ចេក សុីម កាត  
ពេមទាំង ចេក ខិត្ត ប័ណ្ណ ផេសេងៗ  
ដេល  បង្ក ឲេយ ប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល ់សោភណ ភាព  សណ្ដាបធ់ា្នាប ់
ស ធារណៈ  អនាមយ័  នងិ បរសិ្ថាន   
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ។

ដើមេបី រួមចំណេក លើក កម្ពស់ 
សោភណភាព  និង កិតេយានុភាព 
រាជធានី ភ្នំពេញ  រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នំពេញ ជូនដំណឹង ជថ្មី ម្ដង ទៀត   
ដល់ គេប់ ស្ថាប័ន ឯកជន  វិទេយា- 
ស្ថាន អប់រំ  អង្គការ  សមាគម  និង 
កេមុ ហ៊នុ នានា  តេវូ បញេឈប ់ជបនា្ទាន ់  
នូវ សកម្មភាព ទាំងអស់  នេះ ។ 

រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំេញ ស្នើ ឲេយ 
អាជ្ញាធរ គេប ់លដំាប ់ថា្នាក ់ក្នងុ រាជ- 
ធាន ីភ្នពំេញ  រមួទាងំ រដ្ឋបាល ខណ្ឌ  
សលា សង្កាត ់ នងិ មន្តេ ីនគរបាល 
ប៉សុ្តិ៍ រដ្ឋបាល សង្កាត ់ តេវូ យកចតិ្ត- 

ទុកដាក់  សហការ ឃ្លាំមើល  និង 
មាន វធិានការ យ៉ាង មុងឺមា៉ាត ់បផំតុ  
ច ំពោះ ជន ដេល បេពេតឹ្ត នវូ សកម្ម- 
ភាព អវជិ្ជមាន ទាងំនេះ។ អាជ្ញាធរ  
តេវូធ្វើ ការអបរ់ ំ ឬ តមេវូ ឲេយ ចុះ កចិ្ច- 
សនេយា ចពំោះ មខុ សមត្ថកចិ្ច ឲេយ បាន-   
ចេបាស់ លាស់ពេមទាំង តមេូវ ឲេយ ចុះ-   
បេមលូ ឲេយ បាន ស្អាត នវូ សមា្ភារ ដេល   
បាន បង្ក ឲេយ បាតប់ង ់សោភណ ភាព  
និង របៀប រៀបរយ សង្គម។

រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំេញ បញ្ជាក ់ 
ថា ៖«ក្នងុករណ ីមនិ រាងចាលតេវូ ធ្វើ  
ការផាក ពនិយ័ ទៅតាម ស្ថាន ទម្ងន ់  
ទោស ដេល សមជីន បាន បេពេតឹ្ត 
ឬ ផា្អាក អាជវីកម្ម  ក្នងុ ករណ ីធ្ងន ់ធ្ងរ 
តេូវ បញ្ជូន ខ្លួន ទៅ តុលា ការ» ។

លោក ម៉េត មាស ភក្ដី  អ្នកនាំ- 
ពាកេយ  សលា រាជធាន ីភ្នពំេញ  មេសិល-   
មញិ មនិ អាចទាកទ់ង សុ ំការ បញ្ជាក ់  
ជុំវិញ ករណី នេះ បាន ទេ  ដោយ 
ទូរស័ព្ទ គា្មាន អ្នក ទទួល។

លោក ណង គឿន  មា្ចាស់ កេមុ- 
ហ៊ុន «បូម លូ ២៤ម៉ាង»   បាន- 
និយយ   កាលពី មេសិលមិញ ថា  
បុគ្គលិក កេុមហ៊ុន របស់ លោក 
ធា្លាប់បាន ដើរ ចេក ខិត្តប័ណ្ណ តាម- 
ភ្លើង ស្តុប  បិទផេសាយ បណ្ណ ព័ត៌- 
មាន  បណ្ណផេសាយ ពាណជិ្ជកម្ម នៅ 
តាម បង្គោល  ភ្លើង  ដើមឈើ  និង 
របង អគារ សធារ ណៈ នានា ដេរ។ 
ប៉ុន្ដេ លោក មិនទាន់ បាន ទទួល 
ព័ត៌មាន ហាមឃត់  ពីស លា- 
រាជធានី ភ្នំពេញ នៅ ឡើយ ទេ។

លោក ថា  បេសិនបើ មានការ- 
ហាមឃត់ ពី សលា រាជធានី ភ្នំ- 
ពេញ បេបនេះ  លោក នឹង បេប់ 
បុគ្គលិក កេុមហ៊ុន លោក មិន ឲេយ 
ដើរ បិទ  ឬ ដើរ ចេក ខិត្ត ប័ណ្ណ បន្ត- 
ទៀត ទេ។ កន្លងមក  បុគ្គលិក កេុម- 
ហ៊ុន  បាន ដើរ ចេក  និង បិទ ខិត្ត- 
ប័ណ្ណ អស់ ចំនួន ជិត២០០ សន្លឹក 
ក្នងុ ១ថ្ងេ។ ទោះជ យ៉ាងណ  ក្នងុ 
នាម កេមុហ៊នុ ឯកជន  លោក តេវូ- 
តេ ស្ដាប់ តាម ការណេនាំ របស់ 
សលា រាជធានី ភ្នំ ពេញ។

លោក ណង គឿន  បាន- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«រឿង គេ ហាម ហ្នឹង  
វា ប៉ះពាល ់ចេើន ដេរ  ពេះ យើង 
ជ កេុម ហ៊ុន   តូចតាច  គា្មាន 
លុយ ទៅ ជួល ទូរ ទសេសន៍  ឬ វិទេយុ 
ផេសាយ ពាណជិ្ជកម្ម ដចូ កេមុហ៊នុ 
គេ ធំៗ ទេ។ គឺ យើង រំពឹង តេ 
ការដើរ បិទខិត្ត ប័ណ្ណ តាមផ្លូវ 
សធារណៈ  ដើមឈើ  និង របង 
ផ្ទះ បេជ ពលរដ្ឋ ប៉ុណ្ណោះ។ បើ 
ពលរដ្ឋ តេូវការ បូម លូ  គាត់ 
មើល តេ ស្ទកី ឃរ័ បទិ នៅ របង ផ្ទះ 
គាត់ ទៅ  គាត់ អាច ខល មក 
យើង  តេ ឥឡូវ គេ ហាម ហើយ។ 
ទោះយ៉ាង ណ  ខ្ញុំ នៅតេ គោរព 
តាម ការណេនំា នេះ  ពេះ ជ 
ការ ចូលរួម គោរព ចេបាប់»៕
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នគរបាល...
តពីទំ ព័រ ១...លើក ឡើង បេប 

នេះ  ធ្វើ ឡើង ក្នុង  ពិធី    បូក សរុប  
លទ្ធផល ការងរ សុវត្ថ ិភាព ចរា ចរណ៍ 
ផ្លូវ គោក សមេប់ ឆមាស ទី១  ឆ្នាំ 
២០ ២០ នេះ  របស់ គណៈ កមា្មា- 
ធិការ ជតិ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ 
ផ្លូវ គោក  ធ្វើ ឡើង នៅ កេសួង 
មហា ផ្ទេ  កាល ពី មេសិល មិញ ។ 

  លោក សេី   មឹន  មាណ វី  រដ្ឋ- 
លេខា ធិការ  កេសួង  ដឹក  ជញ្ជូន  
និង  ជ  អគ្គ លេខា ធិការ  គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជតិ  សុវត្ថិ ភាព  ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  ថ្លេង  ថា   នៅ 
ឆមាស ទី១   ឆ្នាំ ២០ ២០   នេះ  
គេះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ បាន  កើត- 
ឡើង ចំនួន ១ ៦១៩  លើ ក  
បណ្ដាល  ឲេយ ស្លាប់ ចំនួន  ៨១៦នាក់   
និង របួស ចំនួន  ២  ៤៤៩នាក់។  
អ្នក ស្លាប់  ភាគ ចេើន នៅ រាជ ធានី 
ភ្នំពេញ ដេល មាន  ១៤៦ នាក់  
ខេត្ត កំពង់ ធំ  ៦០ នាក់   និង ខេត្ត 
កណ្ដាល  ៥៩ នាក់ ។   មូល ហេតុ 
នេ គេះ ថា្នាក់ ទាំង នេះ  បណ្ដាល 
មក ពី ការ  បើកបរ លើស លេបឿន 
កំណត់  (៣៣%)   មិន គោរព 
សិទ្ធិ   (២៣%)   មិន បេកាន់ ស្ដាំ  
(១៤%)  ចំណេក  កតា្តា ផេសេង 
ទៀត រួម មាន ការ វា៉ា ជេង  ការ បត់  
បើក បរ ក្នុង ស្ថាន ភាព សេវឹង  

កតា្តា យន យន្ដ  និង បើ កបរ ទាំង 
ងងយុ។  ក្នងុ រយៈ ពេល  ៦  ខេ នេះ  
សមត្ថ កចិ្ច បាន តេតួ ពនិតិេយ យន- 
យន្ដ សរុប  ជិត  ១ លាន គេឿង   
ក្នងុ នោះ ម៉តូ ូចនំនួ  ៦១%  ហើយ 
បាន រក ឃើញ យន យន្ដ ល្មើស  
និង ពិន័យ ចំនួន ២៣ ៤ ១១៤ 
គេឿង  ស្មើ  នឹង ២៤%  ក្នុង នោះ 
ម៉ូតូ ចំនួន  ៦៥%។  គេះ ថា្នាក់ 
លើ  រថ យន្ត ដឹក កម្មករ មាន ចំនួន   
៧ លើក  មាន អ្នក ស្លាប់  ៣ នាក់ 
អ្នក របួស  ២០០ នាក់ ។ 

  ចាប់ ពី ខេ ឧសភា  មក   សមត្ថ- 
កចិ្ច បាន រតឹ បន្តងឹ ការ អនវុត្ត ចេបាប ់ 
តាម  អនុ កេឹតេយ ថ្មី  ដេល កំណត់ ពី 
ការ ផាក ពិន័យ។  នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពេល   ២ ខេ   គឺ ខេ ឧសភា  និង 
មិថុនា  សមត្ថ កិច្ច បាន ធ្វើ ការ 
ពិន័យ សរុប ចំនួន  ៨៣ ៣៨៦  
ករណី  ក្នុង នោះ  អ្នក បើក ម៉ូតូ 
មាន ចំនួន ៦១   ០២២ នាក់   ស្មើ 
៧៣%  និង រថយន្ដ ចំនួន ២២   
៣៦៤ ករណី  ស្មើ២៧%។

 លោក សេី  មឹន  មាណ វី  មា ន 
បេសសន៍  ថា  ក្នុង រយៈ ពេល ២ 
ខេ នេះ  ការ អនុវត្ត ការ បង់ បេក់ 
ពិន័យ  តាម ស្នាក់ ការ នគរ បាល- 
ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក   ទទួល បាន 
បេក់ ពិន័យ ចំនួន ជង   ១២  
៥០១លាន រៀល  ឬ បេមាណ 
ជង  ៣,១ លាន ដុលា្លារ។  ប៉ុន្តេ 

នៅ មាន បេក់ ពិន័យ ចំនួន   ២០ 
ភាគ រយ ទៀត មិន ទាន់ បង់ ។ 

  អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជតិ  
លោក  នេត  សវឿន  ថ្លេង ក្នុង 
ពិធី បូក សរុប លទ្ធ ផល នេះ  ថា  
ការ ថយ ចុះ  នេ គេះ ថា្នាក់ ចរាចរណ ៍ 
នេះ  ដោយ សរ តេ ការ រឹត បន្តឹង 
ការ អនុវត្ត ចេបាប់  ចរាចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក  ដេល ធ្វើ ឲេយ អ្នក បេើ បេស់ 
ផ្លវូ ប្ដរូ ឥរិយ បថ មក គោរព ចេបាប់ ។  
លោក កោត សរសើរ ដល់ ការ - 
ដឹក នាំ   និង ការ អនុវត្ត ចេបាប់ នៅ 
ភ្នពំេញ   បុ៉ន្តេ បាន រិះ គន់ ការ អនុវត្ត 
ចេបាប់ នៅ ខេត្ត កំពង់ធំ  និង កំពត 
ដេល ករណ ីគេះ ថា្នាក ់ចរា ចរណ ៍
កើន ឡើង ។   លោក ថ្លេង ថា៖   
«កំពង់ ធំ ជ រឿង មួយ ដេលគេ 
ហៅ ថា ជ  ការ អាមា៉ាស់ មួយ ដ៏ ធំ 
បំផុត ស មេប់ នគរ បាល   ពេះ 
បេធាន ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  វា 
សេវងឹ ហើយ វា ទៅ បើក បកុ សនួ- 
ចេបារ ហើយ  វា ជេរ ចៅ ហា្វាយ ខេត្ត 
ទៀត។  អា នេះ វា អស់ តមេះិ ហើយ។  
មិន ចង់ និយយ ទេ   តេ តេូវ តេ 
នយិយ។   នេះ ជ រឿង មយួ ដេល 
ការ អនុវត្ត របស់ បង ប្អូន នៅ 
កន្លេង នោះ នៅ មាន កមេិត » ។ 

 លោក   នេត   សវឿន   ថ្លេង ថា  
បេក ់ដេល ទទលួ បាន ព ីការ ផាក- 
ពិន័យ   ៧០ ភាគ រយ ចូល ទៅ 
សមត្ថ កិច្ច អនុវត្ត ចេបាប់  ២៥ ភាគ- 

រយ ចូល ទៅ អង្គភាព   និង  ៥ភាគ- 
រយ ចលូ ទៅ រដ្ឋ។  ទោះ យ៉ាង ណ 
លោក ថា ៥ភាគរយ សមេប់ រដ្ឋ 
នោះ ជក់ ស្ដេង មិន បាន ចូល ទៅ 
រដ្ឋ ទេ ពេះ បេក់ នោះ តេូវ បាន 
បេើ បេស ់ដើមេបី បោះ ពមុ្ព ឯក សរ 
ផេសព្វ ផេសាយ ពី ចេបាប់ ចរា ចរណ៍ ។

លោក  ថ្លេង ថា ៖   « អ៊ីចឹង តាម  
បទ  ពិសោធ  កង កមា្លាំង នគរ- 
បាល  ដេល អនុវត្ត  និង កមា្លាំង 
ពាក់ ព័ន្ធ  ខ្ញុំ បាន បូក សរុប មើល  
កមា្លាំង ដេល អនុវត្ត ផា្ទាល់ ទាប 
បផំតុ ១ខេ  ២០ មុនឺ រៀល   នេះ ជ 
បេក់ រង្វាន់   ហើយ តិច ជង គេ 
នៅ តាកេវ។   ចេើន ជង គេ នៅ 
 ភ្នំ ពេញ  ក្នុង ១នាក់ បាន  ២ លាន 
រៀល   ក្នុង ១ ខេ។   នេះ បេក់- 
ពិន័យ »។ 

 លោក សេី  មឹន  មាណ វី បាន 
កត់ សមា្គោល់ ឃើញ  មាន បេតិកម្ម  
២ បេភេទ  ពី សំណក់  សធារ ណ ជន  
និង សង្គម សុីវិល  គឺ បេតិ កម្ម 
ដេល មាន ទសេសនៈ ទុទ្ទិដ្ឋិ និយម 
បេប អគ តិ  និង មាន និនា្នា ការ 
លម្អៀង ទៅ ខាង ផ្នេក នយោ- 
បាយ  និង បេ តិកម្ម បេប ស្ថាប នា  
នងិ សណំមូ ពរ ។   ទទុ្ទដិ្ឋនិយិម  ធ្វើ 
ឡើង ក្នុង    « បំណង ញុះញង់ 
បំពុល បរិយ កាស សង្គម  បេឆំង 
នឹង ចំណត់ ការ របស់ សមត្ថ កិច្ច  
និង រាជ រដា្ឋាភិ បាល   ដោយ បេើ- 
បេស់ បណ្ដាញទំនាក់ ទំនង 
សង្គម ឬគេ ហ ទំព័រ បេឌិត ព័ត៌- 
មាន  រូបភាព ក្លេង កា្លាយ  វាយ- 
បេហារ ទៅ លើ សមត្ថ កចិ្ច  នងិរាជ-  
រដា្ឋាភិ បាល»។   ការ រិះ គន់ នេះ  ធ្វើ 
ឡើង ដោយ លើក ហេតុ ផល ថា  
ការ ផាក ពិន័យ ធ្វើ ឲេយ  ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ជីវភាព ពលរដ្ឋ កេីកេ  ឬ ការ - 
កំណត់ ពេល អនុវត្ត រឹត បន្ដឹង 
ចេបាប់ ដោយ បង្ខំ  ក្នុង ខណៈ ពេល 
ជួប វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ។  សមត្ថ កិច្ច  
បាន ចាត់ វិធាន ការ ផ្លូវ ចេបាប់ ទៅ 
លើ ការ ផេសព្វផេសាយ បំពុល  ដោយ 
បាន  កោះ ហៅ មនសុេស  ៩នាក ់មក 
បំភ្ល ឺ ហើយ ពួក គេ បាន សរ ភាព 
ទទួល ស្គោល់ កំហុស  និង សនេយា  
កេបេ។  

លោក   គឹម  បញ្ញា  នាយក 
អង្គការ មលូ នធិ ិបង្ការ របសួ អាសុ ី
បេចា ំកម្ពជុ   បាន ថ្លេង  ថា  គេះ- 
ថា្នាក់ តេង ធា្លាក់ ចុះ នៅ ពេល មាន 
ការ រឹត បន្តឹង ការ អនុវត្ត ចេបាប់ 
ចរាច រណ៍ ផ្លវូ គោក និង លើក ទឹក- 
ចតិ្ត ឲេយ បន្ត  ការ រតឹ បន្តងឹ នេះ ដោយ 
ភាព មុងឺ មា៉ាត ់ ទលូ ំទ ូលាយ   មាន 
តមា្លា ភាព   និង ស្មើ ភាព ។   លោក 
កស៏្នើ ដល ់សមត្ថ កចិ្ច ឲេយ មាន ការ- 
អប់រំ ផេសព្វផេសាយ ភា្ជាប់ ទៅ ជមួយ 
ការ អនុវត្ត ចេបាប់ នេះ ពេះ ពេល 
អនុវត្ត ចេបាប់ តេង មាន ការ រិះ គន់  
ដេល ពេល ខ្លះ  ដោយ សរ តេ 
កំហុស របស់    ពល រដ្ឋ  ហើយ ពេល 
ខ្លះ ក ៏អាច បណ្ដាល មក ព ីសមត្ថ- 
កិច្ច  ដេល ក ៏គរួ ពងេងឹ វិជ្ជា ជវីៈ  នងិ 
គុណ ធម៌ ដល់ ពល រដ្ឋ ៕

ព្រមានពិន័យស្ថាប័នឯកជនដ្រលបិទឬ
ផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មតាមទីសធារណៈ



ខនសាវិ

រតនគិរីៈ មន្ត្រីបរិស្ថានរតនគិរី
គ្រងនឹងចុះពិនិត្រយបឹងធម្មជាតិមួយ
ស្ថិតក្នុងស្រុកកូនមុំ បន្ទាប់ពីសហ-
គមន៍ន្រសទបានចោទក្រមុហុ៊នវៀត-
ណាមថាបានចាក់កាកសំណល់ច្រក
និងសំរាមបា្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងទឹកធ្វើ
ឱ្រយពុលត្រីនិងមិនអាចចុះន្រសទត្រី
បាន។ ប៉ុន្ត្រអាជា្ញាធរបានអះអាងថា
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម គ្រន់ត្រជីក
រណ្ដៅដាក់សំរាមនៅក្រប្ររបឹងនោះត្រ
ប៉ុណ្ណោះ។
លោក ផុន ខ្រមរិន្ទ ប្រធានមន្ទីរ

បរិស្ថានខ្រត្តរតនគិរីបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្ដិ៍នៅថ្ង្រចន្ទថា កន្លងមកក្រុមការ-
ងារពាក់ព័ន្ធខ្រត្តធា្លាប់បានចុះទៅណ្រនំ
និងធ្វើកិច្ចសន្រយាឱ្រយក្រុមហ៊ុនវៀត-
ណាមឈ្មោះហ័ងអាញ់យ៉ា ឡាយ
(HoangAnhGiaLai)រៀបចំទុក-
ដាក់សរំាមឱ្រយបានត្រមឹត្រវូហើយប៉នុ្ត្រ
ការរាយការណ៍ថ្មីៗន្រះថា ក្រុមហ៊ុន
បានចាក់កាកសំណល់ច្រកនងិសរំាម
បា្លាស្ទិកចូលបឹងស្ថិតក្នុងភូមិប្រំឃុំ
ត្រពាងំច្រសស្រកុកនូមុំគឺមន្ទរីមនិដងឹ
ច្របាស់នៅឡើយ ហើយនឹងចាត់ក្រុម
មន្ត្រីចុះពិនិត្រយនៅព្រលខាងមុខ។
លោកខ្រមរិន្ទ ថ្ល្រងថា៖«បើពិនិត្រយ

ឃើញថាគាត់(ក្រុមហ៊ុន)ពិតធ្វើឱ្រយ
មានផលប៉ះពាល់ម្រន យើងនឹង
ពិន័យគាត់ទៅតាមច្របាប់។មិនថា
ក្រមុហ៊នុឬផ្ទះទ្រគឺត្រវូមានកន្ល្រងទកុ
ដាក់សំរាមឱ្រយបានត្រឹមត្រូវហើយ
យើងនឹងចុះពិនិត្រយមើលសិន»។

លោកស្រីឌុកចាន់នីប្រធានសហ-
គមន៍ន្រសទនៅភូមិប្រំបានឲ្រយដឹង
ថា កាលពីអំឡុងខ្រឧសភា ពលរដ្ឋ
បានប្រទះឃើញក្រុមហ៊ុនវៀតណាម
បានដឹកសំរាមយកមកចាក់ក្នុងបឹង
ហើយក្រយពីអាជា្ញាធរឃុំ និងស្រុក
និងសហគមន៍ន្រសទបានចុះទៅ
ពនិតិ្រយកាលពីថ្ង្រទី២៦ខ្រមថិនុខាង
ក្រមុហ៊នុបានព្រយាយមយកដីទៅចាក់
លុបសំរាមទាំងនោះ។
លោកស្រីបន្តថាកាកសំណល់ទាំង-

នោះភាគច្រើនគឺជាផ្ល្រច្រកនិងត្រ-
យូងច្រករួមទាំងថង់ និងដបបា្លាស្ទិក

ដ្រលបានធ្វើឱ្រយទឹកបឹងប្រទៅជា
ពណ៌ខៀវ មានក្លិនស្អុយ និងធ្វើឱ្រយ
មានជាតិពុលហើយពលរដ្ឋបាននំ-
គា្នាឈប់ចុះទៅងូតទឹកនិងផ្អាកន្រសទ
ក្រយពីមានអ្នកកើតរមាស់ក្រយពី
ចុះទៅក្នុងទឹកបឹងនោះនិងធ្វើឱ្រយមាន
ត្រីពុលអណ្ដ្រតងាប់។
លោកស្រី ថ្ល្រងថា៖«វាជាបឹងអភិ-

រក្រសរបស់សហគមន៍ន្រសទ។វាមិន
ត្រឹមត្រធ្វើឱ្រយទឹកពុលត្រីងាប់ ហើយ
ព្រលមនសុ្រសចុះទៅងតូទកឹកើតរមាស់
ទ្រ ប៉ុន្ត្រវានឹងអាចហៀរចូលទៅក្នុង
ទន្ល្រស្រពកទៀតនៅព្រលដ្រលមាន

ភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាងំព្រះបងឹហ្នងឹស្ថតិនៅ
ជិតទន្ល្រត្រ២ទៅ៣០០ម៉្រត្រ ហើយ
នងឹធ្វើឱ្រយពលរដ្ឋកើតរមាស់ថ្រមទៀត
បើចុះទៅងូតទឹកក្នុងទន្ល្រហ្នឹង»។
លោកស្រីចាន់នីថ្ល្រងថា៖«សំរាម

ទាងំហ្នងឹច្រើនណាស់មនិម្រនតចិទ្រ
រាប់រយឡាននងិរាប់សបិតោនព្រះ
អណ្ដ្រតនៅលើផ្ទ្រទកឹ៥០ម៉្រត្រ៤ជ្រងុ
ហើយហ្នឹង។ ឥឡូវគ្របានយកដីទៅ
ចាក់លុប(សំរាម) ប៉ុន្ត្រទោះជាចាក់
លបុយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅត្រច្រញ
ទកឹមកខៀវៗបន្ទាប់ពីពកួខ្ញុំនងិអាជា្ញា-
ធរចុះទៅមើលក្រមុហ៊នុដងឹខ្លនួបាន

ចាក់ដីលុប»។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា បឹងធម្មជាតិ

ន្រះគឺមានទហំំផ្ទ្រប្រហ្រល២ហកិតា
និងស្ថិតពីក្រុមហ៊ុនចមា្ងាយប្រហ្រល
៥០០ម៉្រត្រ និងពីផ្ទះពលរដ្ឋចមា្ងាយ
ប្រហ្រល៣គីឡូ។
លោកស្រកហ្រអភិបាលស្រកុកនូ-

មុំបានបញ្ជាក់ថាខាងក្រមុហ៊នុគឺបាន
កាយកាកសំណល់ទាំងនោះច្រញពី
បឹងវិញអស់ហើយ។
លោកហ្រថ្ល្រងថា៖«គ្របានកាយ

អស់ហើយ។មនិម្រនចាក់សរំាមទ្រគឺ
ចាក់ផ្ល្រច្រកចូលបឹង។ យើងបានធ្វើ
កិច្ចសន្រយាឱ្រយកាយយកច្រញអស់ហើយ»។
លោកង៉្រតសុភឿនម្រឃុំត្រពាំង-

ច្រសបានបញ្ជាក់ថាការចុះពនិតិ្រយរក
ឃើញថាក្រមុហ៊នុគ្រន់ត្រកាយដីជា
រណ្ដៅសម្រប់ដាក់សរំាមនៅក្រប្ររបងឹ
ប៉ណុ្ណោះកន្ល្រងដាក់សរំាមនោះគឺមនិ
ម្រនស្ថតិនៅក្នងុឃុំត្រពាងំច្រសទ្រគឺ
ស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រអង្គ្រងឯណះ។
លោកបន្តថា អាជា្ញាធរបានណ្រនំ

ឱ្រយក្រមុហ៊នុកាយយកសរំាមទាងំនោះ
ទៅដាក់នៅកន្ល្រងផ្រស្រងដ្រលស្ថតិនៅ
ឆ្ងាយពីបឹង ហើយចំណ្រកការលើក-
ឡើងរបស់សហគមន៍ ថាបានធ្វើឱ្រយ
ទឹកមានជាតិពុលនិងធ្វើឱ្រយត្រីងាប់
នោះគឺមិនម្រនជាការពិតឡើយ។
លោកម្រឃុំសុភឿនបានឲ្រយដឹង

ទៀតថា៖«គ្របានកាយរណ្ដៅដាក់
សំរាមទាំងហ្នឹងដាក់ត្រឹមត្រូវហើយ
ក្រយពីពួកយើងបានចុះទៅពិនិត្រយ
ហើយឃើញគ្រកាយរណ្ដៅហ្នឹង គឺ
ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹក»៕

ថ្ង្រពុធទី៨ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈការឃ្លាំមើលរបស់
មជ្រឈមណ្ឌលសទិ្ធិមនសុ្រសកម្ពជុា
នៅក្នុងសវនការសលាឧទ្ធរ-
ណ៍ រកឃើញថាភាគច្រើន
ចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រប់ពី
ការចោទប្រកាន់ដល់ជនជាប់ចោទ
ប៉នុ្ត្រមានសណំុំរឿងខ្លះចៅក្រម
ប្រប់ពីការចោទប្រកាន់មិន
ព្រញល្រញនិងមិនបានប្រប់
ទាល់ត្រសោះ។
មជ្រឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជា

(CCHR)កាលពីថ្ង្រចន្ទបាន
ច្រញព្រតឹ្តិបត្រព័ត៌មានស្ដីពីសទិ្ធិ
ទទលួបានការជនំុំជម្រះដោយ
យុត្តិធម៌ដោយផ្ដោតសំខាន់
លើសិទ្ធិទទួលបានការពន្រយល់
ប្រប់ពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទ
នៅក្នងុសវនការនៅសលា-
ឧទ្ធរណ៍។CCHRបានដាក់
ភា្នាក់ងារសង្ក្រតការណ៍នៅស-
លាឧទ្ធរណ៍ចាប់ពីថ្ង្រទី១ខ្រ
មករាឆ្នាំ២០១៩ដល់ខ្រម្រស

ឆ្នា២ំ០២០ដោយបានឃ្លាំមើល
ការកាត់ក្ដីសំណំុរឿងចំនួន២៧៣។
ក្នុងចំណមសំណំុរឿងទំាង-

ន្រះCCHRបានឃ្លាំមើលថា
តើចៅក្រមបានប្រប់និងពន្រយល់
អពំីសទិ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទដ្ររ
ឬទ្រ។សទិ្ធិរបសជ់នជាប់ចោទ
ដ្រលចៅក្រមត្រូវពន្រយល់ប្រប់
ដល់ជនជាប់ចោទរមួមានសទិ្ធិ
ទទួលបានការពន្រយល់ប្រប់សិទ្ធិ
ការយល់ដឹងពីប្រភ្រទនិងមូល-
ហ្រតុន្រការចោទប្រកាន់សទិ្ធិ
មានម្រធាវីសិទ្ធិការពារខ្លនួដោយ
ផ្ទាល់ខ្លួននិងសិទ្ធិនៅស្ងៀម។
របាយការណ៍របស់ CCHR

លើកឡើងថា៖«នៅក្នងុអឡំងុ-
ព្រលន្រការសង្ក្រតការណ៍សវន-
ការCCHRបានរកឃើញថា
ភាគច្រើនចៅក្រមបានប្រប់អំពី
ការចោទប្រកាន់ដល់ជនជាប់-
ចោទនងិពន្រយល់អពំីប្រភ្រទន្រ
ការចោទប្រកាន់ដល់ជនជាប់-
ចោទដ្រលមានសំណំុរឿង១៩៦
ឬ៧២ភាគរយក្នុងចំណម

សំណុំរឿងទាំងអស់»។
CCHRបន្តថា៖«ទោះយ៉ាងន្រះ

ក្ដីក្នងុចណំមសណំុំរឿងចនំនួ
៦៤(២៣%)ចៅក្រមបានត្រឹម-
ត្រពន្រយល់ផ្ន្រកខ្លះអំពីបទចោទ-
ប្រកាន់ដល់ជនជាប់ចោទត្រ
បុ៉ណ្ណោះហើយក្នុងចំណមសំណំុ-
រឿងចនំនួ៣១(៥%)ចៅក្រម
មិនបានប្រប់អំពីការចោទប្រកាន់
ដល់ជនជាប់ចោទឡើយ»។
ចៅក្រមបានប្រប់ទៅជនជាប់-

ចោទអំពីសិទ្ធិមានម្រធាវីការពារ
ឬការពារក្ដីដោយខ្លួនឯងចំនួន
៣០សំណុំរឿងឬស្មើនឹង១១
ភាគរយ។ប៉នុ្ត្រមានសណំុរំឿង
២០ដ្រលចៅក្រមមិនបានប្រប់
ដល់ជនជាប់ចោទអំពីសិទ្ធិមាន
ម្រធាវីការពារឬការការពារខ្លនួ
ដោយខ្លនួឯង។
CCHRបានលើកឡើងទៀត

ថាមានសំណំុរឿងចំនួន១៧៩
ដ្រលចៅក្រមមនិចាំបាច់ប្រប់
ពីសទិ្ធិមានម្រធាវីដោយសរត្រ
ជនជាប់ចោទមានម្រធាវីការពារ

ស្រប់។ សំណំុរឿងចំនួន១៤២
ដ្រលចៅក្រមខកខានមិនបាន
ប្រប់ពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមរបស់ជន
ជាប់ចោទ។ន្រះបើតាមព្រតឹ្តបិត្រ
របស់CCHRដដ្រល។
CCHRបញ្ជាក់ថា៖«ដោយ

ផ្អ្រកលើតួល្រខខាងលើបងា្ហាញ
យ៉ាងច្របាស់ថាមានចំនួនសំណំុ-
រឿងតិចនៅឡើយដ្រលចៅក្រម
បានប្រប់ និងពន្រយល់ព្រញល្រញ
ដល់ជនជាប់ចោទអំពីសិទ្ធិរបស់
ពួកគ្រ។ហ្រតុដូចន្រះសិទ្ធិរបស់
ជនជាប់ចោទមិនទាន់ត្រវូបាន
គោរពព្រញល្រញនៅឡើយទ្រ
ហើយការអនុវត្តរបស់តុលាការ
ប្របន្រះគឺមិនបានអនុលោម
ទៅតាមបទដា្ឋានជាតិនិងអន្តរ-
ជាតិដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិ
ទទួលបានការជំនំុជម្រះដោយ
យុត្តធិម៌នៅឡើយ»។
CCHRបានលើកឡើងនូវ

អនុសសន៍ចំនួន៤ចំណុចដល់
ចៅក្រមនៅតាមតុលាការនន
ទូទំាងប្រទ្រសកម្ពជុា រួមមាន

ការប្រប់ និងពន្រយល់សិទ្ធិដល់
ជនជាប់ចោទប្រប់សិទ្ធិទំាង-
អស់ដ្រលជនជាប់ចោទមាន
ក្នងុសវនការជំនំុជម្រះឲ្រយបាន
ព្រញល្រញនិងដោយស្ររីនិង
អនុវត្តព្រញល្រញដល់សិទ្ធិ
ទទួលបានការជំនំុជម្រះដោយ
យុត្តធិម៌ផ្អ្រកលើបទដា្ឋានជាតិ
និងអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តល្ៗអ 
នៅអង្គជំនំុជម្រះវិសមញ្ញក្នងុ
តុលាការកម្ពជុាឬតុលាការកាត់-
ទោសម្រដឹកនំខ្ម្ររក្រហម។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំពាក្រយ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្ល្រងកាលពី
ម្រសិលមិញថាលោកមិនអាច
អតា្ថាធិប្របាយលើករណីជាក់-
ស្ដ្រងនៅសលាឧទ្ធរណ៍បាន-
ទ្រមានត្រមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅ
ទីនោះទ្រដ្រលអាចពន្រយល់បក-
ស្រយលើការលើកឡើងរបស់
CCHR។ទោះយ៉ាងណាលោក
ថ្ល្រងជារមួថាតាមលោកពនិតិ្រយ
មើល របាយការណ៍របស់
CCHRហាក់ដូចជាមិនមាន

អ្វីខុសពីរបាយការណ៍ដ្រល
អង្គការន្រះធា្លាប់ច្រញពីមុនទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «សម្រប់

ក្រសួងគឺយើងមានការបណ្ដះុ-
បណា្ដៅលសមត្ថភាពចៅក្រម
យើងច្របាស់លាស់ណាស់ពាក់-
ព័ន្ធនឹងរបៀបសរស្ររសលក្រម
ការអនុវត្តការការពារក៏ដូចជា
សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទតាម
នីតិវិធីក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជា
នីតិវិធីក្រមរដ្ឋប្របវ្រណីដ្រល
មានជាធរមាន។ក្រពីការ-
បណ្ដះុបណា្ដៅលចៅក្រមក៏ទទួល-
បានជាប់ជាប្រចាំដ្ររពាក់ព័ន្ធ
នងឹការងារទាងំអស់ន្រះ។អី៊ចឹង
បើរបាយការណ៍គាត់លើកមក
ថា មានចំណុចខ្វះខាតទាល់ត្រ
ទាក់ទងទៅស្ថាប័នដ្រលអនុវត្ត
ផ្ទាល់ទើបអាចធ្វើការសន្និដា្ឋាន
បាន»។
ភ្នំព្រញប៉សុ្តិ៍មនិអាចទាក់ទង

លោកជូប៊នុរនីអគ្គល្រខាធកិារ
ន្រអគ្គល្រខាធិការដ្ឋបាល
សលាឧទ្ធរណ៍បានទ្រ៕

CCHR ថា ភាគ ច្រើន ចៅ ក្រម សាលា ឧទ្ធរណ៍បាន ប្រប់ ពី ការ ចោទ ប្រកាន់ ដល់ ជន ជាប់ ចោទ

មន្ត្រ ីនឹង ចុះ ពិនិត្រយបឹង ធម្មជាតិ ក្រយរងការចោទថាក្រមុហុ៊នវៀតណាមចាក់សំរាម ចូល

គំនរសំរាមនៅមាត់បឹងធម្មជាតិក្នងុសេកុកូនមំុខេត្តរតនគិរីដេលកេមុហុ៊នវៀតណាមយកមកចាក់ចោល។ រូបថតសហការី



តពីទំព័រ១...លើទំព័រហ្វេស-
ប៊កុកាលពីថ្ងេអង្គារថា៖«ថ្ងេទី៧
ខេកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ជា
ខួប១២ឆ្នាំនេការដាក់បញ្ចូល
បេសាទពេះវិហារក្នងុបញ្ជីបេតិ-
កភណ្ឌពិភពលោក។ ពេឹត្តិ-
ការណ៍ដេលកើតឡើងកាលពី
ថ្ងេទី៧ ខេកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨
តេូវបានចាត់ទុកជាពេឹត្តិការណ៍
បេវត្តិសាស្តេថ្មីមយួបើគតិចាប-់
តំាងពីកម្ពជុាទទួលបានបេសាទ
ដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះកេយឈ្នះក្តី
លើបេទេសថេនៅតុលាការអន្តរ-
ជាតិកេុងឡាអេនាថ្ងេទី១៥ខេ
មិថុនាឆ្នាំ១៩៦២»។
លោកសរសេរថា បេសាទ

ពេះវិហារគឺបេសាទដ៏ពិសិដ្ឋ
របស់កម្ពុជាដេលស្ថិតនៅលើភ្នំ
ដងរេក ហើយតេូវបានចុះបញ្ជី
ជាសមេបត្តិបេតិកភណ្ឌពិភព-
លោកនាកិច្ចបេជុំទី៣២របស់
គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌ
ពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូ
កាលពីថ្ងេទី៧ ខេកក្កដា ឆ្នាំ
២០០៨នៅទីកេងុកេបិចបេទេស
កាណាដា។
លោកសំបូរម៉ាណារ៉ាសាស្តេ-

ចារេយបេវត្តិសាស្តេ បានបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេអង្គារថា
នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយ
ដេលថា្នាក់ដឹកនាំបេទេសកម្ពុជា

យកចិត្តទុកដាក់គិតអំពីតម្លេ
បេតិកភណ្ឌជាតិនងិបេតិកភណ្ឌ
អន្តរជាតិ។ការយកចតិ្តទកុដាក់
គិតអំពីតម្លេនេបេសាទពេះ-
វិហារគឺជាតម្លេមួយដេលកើត
ឡើងនៅក្នុងសម័យកាលចាប់-
តាំងពីអង្គររីកចមេើននៅក្នុង
អំឡុងសតវតេសរ៍ទី៩មកទល់
សតវតេសរ៍ទី១៤។តំបន់បេសាទ
ពេះវិហារតេវូបានពងេកីសកា្តនុ-
ពលចាប់តាងំពីពេះបាទយសោ-
វរ្មន័ទ១ី(ស្តេចដេលបានសា្ថាប-
នាទីកេុងយសោធរបុរៈ) រហូត
មកដល់ពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧
ផងដេរ។ការអបអរសាទរនេះគឺ
ជាការអបអរសាទរសា្នាដេ និង
សា្នាពេះហស្តរបស់បុព្វការីជន
ខ្មេរ និងការអបអរសាទរចំពោះ
ការបេឹងបេងរបស់បុព្វការីជន
នេសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជា
ដេលបានបេងឹបេងទាមទារនិង
បង្កើតឱេយទៅជាការដងឹឮនងិការ-
យល់ពីសណំាក់អន្តរជាតិយ៉ាង-
ខ្ទរខា្ទារកាលពី១២ឆ្នាំមុន។
លោកម៉ាណារ៉ាថ្លេងថា៖«បើ

យើងនយិយអពំីតម្លេនេ១២ឆ្នាំ
មនុនេះគឺជាតម្លេបច្ចុបេបន្នភាពនេ
បេវត្តិសាស្តេរបស់យើងក្នុង
ពេលដេលយើងទាំងអស់គ្នា
បានទទួលតម្លេមកវិញក្នុងការ-
សមេបសមេួលជាមួយនឹង
បេទេសជិតខាងយើង ពោលគឺ
បេទេសថេឡង់។ អ៊ីចឹងយើង

ទទួលបានអបអរសាទរនេះគឺ
ជាការបង្ហាញនវូការលើកកម្ពស់
កិត្តិយសជាតិ»។
អង្គការយណូេស្កូបេចាំកម្ពុជា

បានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថបទដេល
បានផេសព្វផេសាយតាមគេហទំព័រ
កាលពីថ្ងេទី៦ខេកក្កដាបានឲេយ
ដឹងថាអាជា្ញាធរជាតិពេះវិហារនេ
កេសួងវបេបធម៌និងវិចិតេសិលេបៈ
បានខិតខំបេងឹបេងថេរកេសាការ-
ពារនូវតម្លេ និងភាពតេឹមតេូវ
តាមចេបាប់នេបេសាទជាបេវត្តិ-
សាស្តេដ៏លេចធ្លោ ខណៈដេល
ជំរុញឱេយសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ត
ផ្តល់ជំនួយដើមេបីថេរកេសាតម្លេបេសាទ
នេះដេលបុព្វបុរសបានបនេសល់
ទុកឱេយរហូតមកដល់សព្វថ្ងេនេះ។
អង្គការនេះថា៖«ដើមេបីអភិរកេស

តបំន់បេសាទពេះវហិារនេះអង្គ-
ការយូណេស្កូបាននិងកពំុងជយួ
រដា្ឋាភិបាលក្នងុការរៀបចំគណៈ-
កម្មការសមេបសមេលួអន្តរជាតិ
ដើមេបីអភិរកេសនិងលើកតម្លេរមណីយ
ដា្ឋានបេសាទពេះវិហារដោយអនុវត្ត
តាមគំរូនេការគេប់គេងរមណីយដា្ឋាន
អង្គរ បេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
យូណេស្កូបាននិងកំពុងជួយអា-
ជា្ញាធរជាតិពេះវិហារក្នុងការការ-
ពារបូរណភាពទីតាំងបុរណ-
វិទេយា និងភាពតេឹមតេូវនេបេ-
សាទបេវត្តិសាស្តេ សេបតាម
គោលការណ៍នេគោលដៅអភិ-
វឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព»៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈអយេយការអមសាលា
ដំបូងរជធានីបានសមេចចោទ-
បេកាន់លោកស៊ូអារ៉ាហា្វាត់
អភិបាលរងខេត្តបាត់ដបំងនងិ
លោកឧកញ៉ាសងថនពីបទបំផ្លោញ
ដោយចេតនានិងកេងបំបាត់
ដោយទុច្ចរិតនិងបទចោទសូក-
បា៉ាន់និងសីុសំណូកបនា្ទាប់ពីអង្គ-
ភាពបេឆំងអំពើពុករលួយ(AC-
U)បាននំាខ្លនួទៅកាន់តុលាការ
កាលពីថ្ងេចន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណី
ពកុរលយួដធី្លីបេមណ៥០០០
ហិកតានៅសេកុគស់កេឡខេត្ត
បាត់ដំបង។
លោកគុជគឹមឡុងអ្នកនាំ-

ពាកេយអយេយការអមសាលាដបំងូ
រជធានីភ្នំពេញបានឲេយដឹងថា
បនា្ទាប់ពីសាកសួរពេញ១ថ្ងេ
ពេះរជអាជា្ញារងលោកសឿន
មុនីរ័ត្នបានសមេចចោទបេកាន់
លោកសងថនងរជាឧកញ៉ាចំនួន
២បទចោទគឺបទផ្តើមគំនិតក្នងុការ-
បផំ្លោញដោយចេតនានងិកេង-
បំបាត់ដោយទុច្ចរិតនិងបទចោទ
សូកបា៉ាន់។លោកបន្តថាចំណេក
លោកស៊ូអារ៉ាហា្វាត់អភបិាល-

រងខេត្តបាត់ដំបងតេវូបានចោទ-
បេកាន់ចំនួន២បទល្មើសដូច-
គ្នាគឺបទបំផ្លោញដោយចេតនា
និងកេងបំបាត់ដោយទុច្ចរិត
នងិបទចោទសីុសំណូក។លោក
ថា៖«ចោទហើយបានបញ្ជូនសំណំុ-
រឿងនេះទៅចៅកេមសុើបសួរដើមេបី
ចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីចេបាប់»។
បើតាមលោកគុជគឹមឡុង

កេយពីបានសាកសួរតាមនីតិ-
វិធីរួចមកលោកចៅកេមអុឹមវណ្ណៈ
បានសមេចឃំុខ្លនួជនជាប់ចោទ
ទំាង២នាក់ជាបណ្តោះអាសន្ន
តាមនីតិវិធី។
លោកឧកញ៉ាសងថនដេល

បានកាន់កាប់ដីបេមណ៥ពាន់
ហកិតាឬស្មើ១ភាគ៤នេផ្ទេដី
ក្នុងសេុកគស់កេឡទាំងមូល
តេវូបានACUនំាខ្លនួមកសាកសួរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុករលួយ
រឿងដីធ្លីក្នុងសេុកនេះកាលពី
លា្ងាចថ្ងេទី២៧ខេមិថុនា។
ចំណេកលោកស៊ូអារ៉ាហា្វាត់
អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងដេល
ធា្លោប់ជាបេធានគណៈកម្មការ
ថា្នាក់ខេត្តដោះសេយវិវាទដីធ្លី
នៅសេុកគស់កេឡតេូវបាន
នាំខ្លួនមកកាន់សា្នាក់ការACU

នារជធានីភ្នំពេញនៅពេលប់
ថ្ងេទី១ខេកក្កដាឆ្នាំ២០២០។
ជុំវិញករណីអំពើពុករលួយ

នេះលោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុ
សេនកាលពីថ្ងេទី២៧ខេមិថុនា
ក៏បានចេញអនុកេតឹេយបញ្ចប់មុខ-
តំណេងលោកម៉ាសុចាន់ពី
អភិបាលនេគណៈអភិបាលសេុក
គស់កេឡខេត្តបាត់ដំបងផង
ដេរ។ប៉ុន្តេលោកមិនតេូវបាន
ចោទបេកានឬ់នាខំ្លនួមកសរួនាំ

នោះទេ។
លោកបិុចពិសីនាយកបេតិ-

បត្តិអង្គការតម្លោភាពកម្ពជុាសាទរ
ចំពោះចំណាត់ការរបស់អង្គភាព
បេឆំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជា
រដា្ឋាភិបាលចំពោះការចាត់វិធាន-
ការ លើករណីអំពើពុករលួយ
នៅសេកុគស់កេឡនេះ។លោក
បន្តថានេះគឺជាជំហាននេការ
អនុវត្តចេបាប់មួយដេលល្អបេសើរ
ដេលលោកចង់ឃើញសា្ថាប័ន

នេះបន្តចាតវ់ធិានការរល់មន្តេី
ទំាងឡាយណាដេលបានបេពេឹត្ត
អំពើពុករលុយបើទោះជាការ-
បេពេតឹ្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈ
តចូក្តឬីធកំ្ត។ីលោកបញ្ជាក់ថា៖
«បើសិនជាការសងេស័យថាបុគ្គល
ទំាងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស
អំពើពុករលួយអីជាដើមគឺតេូវ-
តេចាត់វិធានការហើយយើង
សា្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តឲេយ
មនការអនុវត្តចេបាប់ដោយ

ស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកធំអ្នកតូច
ក្តី អ្នកមនអ្នកកេអ្វីទេ ឲេយតេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ»។
បើតាមលោកបិុចពិសីបានឲេយ

ដឹងថាបច្ចបុេបន្នកម្ពជុានៅតេស្ថតិ
ក្នងុសា្ថានភាពអាកេក់ពាក់ព័ន្ធ
នងឹបញ្ហាអពំើពកុរលយួនេះនៅ
ឡើយពេះអពំើពកុរលួយក្នងុ
របូភាពតចូនងិធំនៅតេបន្តកើត
មនជារៀងរល់ថ្ងេ។លោករពំងឹ
ថារល់សកម្មភាពរបស់រដា្ឋាភ-ិ
បាលជាពិសេសសា្ថាប័នអង្គ-
ភាពបេឆំងអំពើពុករលួយតេូវ
តេធ្វើការផេសព្វផេសាយអប់រំនិង
ចាត់វិធានការដោយគ្មានការ-
លើកលេងហើយបើអាចគួរតេ
មនការធ្វើវិសោធនកម្មមតេ
ចេបាប់ខ្លះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«យើងឃើញបេជាពលរដ្ឋដេល
គត់ចង់រយការណ៍ពីអំពើពុក-
រលួយនោះគត់មិនសូវហា៊ាន
រយការណ៍ពេះតេចេបាប់បាន
ចេងថាបើសនិគត់រយការណ៍
ទៅខសុគត់អាចនងឹទទលួរង
បណ្តងឹមកវិញដេលធ្វើឲេយពលរដ្ឋ
មិនសូវហា៊ានរយការណ៍។បើ
អាចយើងសុំធ្វើការពនិតិេយកេបេ
ចំណុចកន្លេងនេះ»៕

អភិបាលរងខេត្តម្នាក់និងឧកញ៉ាម្នាក់តេវូតុលាការចោទពីបទសូកបា៉ាន់និងសីុសំណូករឿងដីធ្លី

លោកឧកញ៉ាសងថនតេវូបានតុលាការចោទបេកាន់រឿងពុករលួយដីធ្លីនៅសេកុគាស់កេឡ។រូបថតFN

អបអរខួប...
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� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�ែ � ន �ែ ប់�ែ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុ�ែ � ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផា ក់ សា៊ា ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន �ែដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

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

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   គែហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

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

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

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�ែ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា៊ា ន រងៃសី
អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� រ វិរុទ្ធ 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�ែ � ន�ែក� យកា សែតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�ែ � ន�ែក� យកា សែត

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

�ែ � ន�្ន ែករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុសែស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុសែស
 �ុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទែ�  និងរច� គែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខែត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ 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 រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ស្វាយរៀងៈ  ដោយ សារ ផល ប៉ះពាល ់
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  រោង ចកៃ  សហ គៃស 
ចំនួន ១៨  តៃូវ បាន ពៃយួរ ការងារ  និង ប៉ះ- 
ពាល ់ដល ់ការ ងារ របស ់កម្មករ នយិោ ជតិ 
ជាង ១០ ៦០០ នាក់  នៅ ក្នុង ខៃត្ត   
សា្វាយ រៀង។ នៃះ បើ យោង តាម លោក 
រស់  ផារិទ្ធ  អភិ បាល រង ខៃត្ដ សា្វាយ រៀង 
បញ្ជាក់ ពី មៃសិល មិញ។

លោក ថ្លៃង ក្នងុ សន្ន ិសទី សារពត័ម៌ាន 
ស្ដ ីព ី«វឌៃឍនភាព  នងិ ទសិដៅ ការងារ បន្ដ 
របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ សា្វាយ រៀង» រៀបចំ 
ដោយ អង្គ ភាព អ្នកនាំ ពាកៃយ រាជ រដា្ឋា- 

ភបិាល នៅ ទសី្ដកីារ គណៈរដ្ឋ មនៃ្ដ ី កាល- 
ព ីថ្ងៃអងា្គារ  ថា  អនវុត្ដ តាម គោល នយោ- 
បាយ បើក ទលូាយ  នងិ ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត  
ដល់ វិស័យ វិនិ យោគ ឯកជន របស់ រាជ- 
រដា្ឋា  ភិបាល  ធ្វើ ឱៃយ ខៃត្ដ សា្វាយ រៀង  មាន 
ការ អភិវឌៃឍ រីក ចមៃើន  គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល ់។ 

លោក រស ់ផារទិ្ធ  ថ្លៃង ថា បច្ចបុៃបន្ន ខៃត្ត 
មាន តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស ចំនួន១១ 
កន្លៃង  កពំងុ ដណំើរការ ៨កន្លៃង។  សរបុ 
ទូទាំង ខៃត្ដ មាន កៃុមហ៊ុន  រោង ចកៃ  
សហ  គៃស  គៃឹះ សា្ថាន ឯក ជន  ធនាគារ  
គៃឹះ សា្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  សរុប ចំនួន 
២១៦ កន្លៃង។  ក្នងុ នោះ រោង ចកៃ  សហ- 
គៃស មាន ចនំនួ ១១៣ កន្លៃងបាន បង្កើត   

ការងារ ដល់ ពលរដ្ឋ ជាង ៨ មុឺន នាក់។ 
លោក ថ្លៃង ថា  ប៉ុន្ដៃ បច្ចុបៃបន្ន  ដោយ- 

សារ ផល ប៉ះពាល ់នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដៃល 
បាន និង កំពុង រីក រាល ដាល នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោក  ក៏ដូច ជា នៅ ក្នុង បៃ ទៃស 
កម្ពុជា យើង ផង ដៃរ នាំ ឱៃយ មាន ការ- 
ប៉ះពាល ់ដល ់ដណំើការ អភ ិវឌៃឍ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
សង្គម។ ជា ពិសៃស ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ការងារ របស់ បង ប្អូន កម្មករ និយោជិត 
មួយ ចំនួន។ 

លោក អភិបាលរង ឲៃយដឹង ថា ៖«ជាក់- 
ស្ដៃង  ក្នងុ ខៃត្ត សា្វាយ រៀង មាន រោង ចកៃ 
សហគៃស តៃវូ បាន ពៃយរួ ការងារ  គតិ តៃមឹ 
ថ្ងៃទី២  ខៃ កក្កដា  មាន ចំនួន ១៨ រោង- 
ចកៃ  សហគៃស  ប៉ះពាល់ ដល់ កម្មករ 
និយោជិត សរុប ១០ ៦២៨នាក់»។ 

លោក អះអាង ថា ជា ដំណោះ សៃយ 
ចំពោះ កម្មករ ដៃល បាត់ បង់ ការងារ 
ធ្វើខាង លើ នៃះ  គឺ រដ្ឋបាល ខៃត្តបាន ធ្វើ- 
ឡើង តាម រយៈ គោល នយោ បាយ របស់ 
រដា្ឋា ភិបាល  ដូចជា ការ ឧបត្ថម្ភ សាច់- 
បៃក ់ព ីរដា្ឋា ភបិាល ៤០ដលុា្លារ  នងិ កៃមុ- 
ហ៊ុន ៣០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃ ដល់ កម្មករ  
សរបុ ៨ ២០២ នាក ់ ក្នងុ ចណំោម កម្មករ 
ជាង ១មុឺន នាក់ ខាង លើ។ 

លោក រស ់ផារទិ្ធ  បន្ថៃមថា  បើ សនិ ជា 
កម្មករ ទាងំអស ់ដៃល បាត ់បង ់ការងារ ធ្វើ 
នៃះ  ធ្លាក់ខ្លួន កៃីកៃ  រដា្ឋា ភិបាល ក៏បាន- 
ឧបត្ថម្ភ ជាសាច់ បៃក់ តាមរយៈ បណ្ណ- 
កៃីកៃ ថៃម ទៀត។ 

លោក ប ញ្ជាក់ថា ៖«កា រឧបត្ថម្ភ សាច់- 
បៃក ់ដល ់គៃសួារ កៃ ីកៃ នៃះ  ក្នងុ  ១គៃសួារ 
អាច ទទួល បាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ យ៉ាងតិច 
បផំតុ ១២មឺនុ រៀល ក្នងុ ១ គៃសួារ  នងិ អាច 
ឡើង រហូត ដល់ជាង ២០ មុឺនរៀល ក្នុង 
១គៃួសារ ក៏មាន  ដោយ អាសៃ័យ ទៅលើ 
សមាជិក  និង សា្ថានភាព ជាក់ស្ដៃង នៃ 
គៃួសារ កៃីកៃ នោះ។ កៃពី នៃះ កម្មករ 
ដៃល បាត់ បង់ ការងារ  ក៏អាច បៃរ ទៅ ធ្វើ- 
សៃ ចមា្ការ  ដាំដំណាំ  បន្លៃ  និង ចិញ្ចឹម សត្វ  
ដើមៃបី ចិញ្ចឹម ជីវិត ក៏បាន ដៃរ»។ 

យោង តាម របាយការណ ៍ស្ដពី ី« វឌៃឍន-  
ភាព និង ទិស ដៅ ការងារ បន្ដ របស់ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ដ សា្វាយ រៀង» ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ក្នុង សន្និសីទ ពីមៃសិល មិញ បងា្ហាញ ថា  
ខៃត្ដ នៃះ ចៃក ចៃញ ជា២កៃុង  ៦សៃុក  
៦៨ឃុំ  ១២សងា្កាត់  ៦៩០ ភូមិ។  មាន 
បៃជា ពលរដ្ឋ សរុប ចំនួន  ៦៤២ ៧១៣ 
នាក់  សៃី ៣៣០ ៩១៥ នាក់  ស្មើ នឹង 
១៥២ ១៧៣ គៃួសារ។ 

របាយ ការណន៍ៃះ បញ្ជាកថ់ា  ខៃត្ដ នៃះ 
មាន ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន ចនំនួ ៨ កន្លៃង  រមួមាន  
ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន អន្តរជាត ិ ២ កន្លៃង  ចៃក- 
ទា្វារ ពៃដំៃន ទ្វៃ ភាគ ី២កន្លៃង  នងិ ចៃក  ទា្វារ 
តំបន់ ពៃំដៃន ៤កន្លៃង  ដើមៃបី សមៃួល 
ការធ្វើ ដំណើារ  និង ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ 
ពាណិជ្ជ កម្ម សៃប តាម ចៃបាប់ កំ ណត់  ។ 
ប៉ុន្ដៃ បច្ចុបៃបន្ន  ដោយសារ ផល ប៉ះពាល់ 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ចៃក ទា្វារ ទាំង អស់ តៃូវ- 
បាន ផា្អាក ជា បណោ្ដោះ អាសន្ន៕

ដោយសារវិបត្តកូិវីដ រោងចក្រចំនួន១៨ព្រយួរការងារនិងប៉ះពាល់ការងារកម្មករជាង១មឺ៉ននាក់នៅសា្វាយរៀង 

 ខន ស វិ 

 មណ្ឌលគិរី ៈ ជនជាតិដើម ភាគ តិច នៅ 
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី បាន នំា បូ៉លិស បុ៉ស្ដិ៍  និង 
មន្តៃ ីបរិសា្ថាន  ចុះទៅ ដល់ទី តំាង ដៃលមាន 
ការ លួច អារឈើ  នៅក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ ភ្ន ំពៃច កៃយពី ពួកគាត់ បាន រាយ - 
ការណ៍ ទៅ អាជា្ញាធរ ភូមិ  និង ឃំុ  អំពី ករ ណី 
នៃះ អស់ ជាចៃើន ខៃ តៃ មិន ឃើញ មាន- 
ការ  ចុះបង្កៃប ។ 

 លោក លីវ ខៃម លៃខាធិការ  សហគ -  
ម ន៍ ពៃឈើ ភូមិ ពូ ញ៉ា វ  បាន  ថ្លៃង ថា កា ល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ៦កក្កដា ខាង សហគមន៍ ជនជាតិ- 
ដើម ចំនួន ១០ នាក់ បាន នំា មន្តៃ ីបរិសា្ថាន 
៣ នាក់  និង មន្តៃ ីបូ៉លិស ៣ នាក់ ចុះទៅ 
ដល់ទី តំាង ដៃល មាន ការ លួច អារឈើ 
ដៃល កៃមុ សហគមន៍ បាន ចុះ លៃបាត 
បៃទះឃើញ តំាងពី ខៃឧសភា ស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្ន ំពៃច ឃំុ មៃ ម៉ ង 
សៃកុ កៃវ សីមា ។   លោកថា ការ នំា មន្តៃី 
ជំនាញ ចុះទៅ បង្កៃប នៃះ គឺ ដើមៃបី កំុឱៃយ 
មានការ ចោទបៃកាន់ មកលើ សហគមន៍ 
ថា ចៃះតៃ លើក ឡើង ខុសពី ការពិត ឬ ចុះ 
ថត ផ្ដៃសផា្ដាស ថា  មាន បទល្មើស ពៃឈើ 
នៅក្នងុ តំបន់ ការពារ មៃយ៉ាង វិញ ទៀត បនា្ទា ប់-
ពី មិន បាន ឃើញ មាន សកម្មភាព ចុះ បង្កៃ ប 
កៃយ ពី ខាង សហគមន៍ បាន រាយ ការ ណ៍ 
ទៅ មន្តៃឃំុី អស់រយៈ ពៃល  រាប់ ខៃ តំាងពី 
បាន ចុះ លៃបាត រកឃើញ ករណី បទល្មើស 

ភា្លាម ។   លោក ថា ៖« យើង រកឃើញ បទ ល្មើ ស 
ហ្នងឹ ចៃើន ខៃ មកហើយ បុ៉ន្តៃ យើង អត់ ឃើ ញ 
មាន អាជា្ញាធរ សមត្ថកិច្ច ចុះបង្កៃប ។ យើ ង 
បាន រាយការណ៍ ទៅ ឃំុ គាត់ ថា រវល់ និង 
ទុកឱៃយ ភូមិ ដោះសៃយ ។ យើង នំា មន្តៃី  
( មន្តៃ ីបរិសា្ថាន  និង បូ៉លិស ) ចុះទៅ ផា្ទាល់ 
នៃះ គឺ ដើមៃបី កំុឱៃយ ពួកគាត់ ថា  យើង កុហក 
ហើយ នៅពៃល ចុះ ផា្ទាល់ គឺ ឃើញ អី៊ចឹង 
មៃន » ។   លោក អះអាងថា ដើមឈើ ធំ ៗ  
ជាចៃើន ដើម  ដៃល មិនអាច រាប់ អស់ ជា - 
ពិសៃស បៃភៃទ សុ កៃ ំដៃលមាន មុខកាត់ 
បៃហៃល ពី  ២០ សង់ ទីម៉ៃតៃ  ទៅដល់ ៤០ 
សង់ ទី ម៉ៃ តៃ តៃវូបាន កៃមុ ជនល្មើស អារ 
ផ្ដលួ រំលំ ហើយ បាន អារ ចៃៀក ដើមៃបី ដឹក 

ចៃញពី ពៃ នៅក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ។ 
 មន្តៃ ីបរិសា្ថាន មា្នាក់  ដៃល ចុះបង្កៃប នៃះ  

បាន បដិសៃធ   ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ចំណៃក 
លោក កប ធុន នាយ បុ៉ស្ដិ៍  ឃំុ មៃ ម៉ ង ថា 
មិនទាន់ ទទួលបាន ព័ត៌មាន  ពី មន្តៃ ីរបស់ 
លោក  ដៃល បាន ចុះទៅ ដល់ទី តំាង អារ - 
ឈើ  នៃះ នៅឡើយ ទៃ ។ 

 បុ៉ន្តៃ លោក ចាន់ សា មៃន មៃឃំុ មៃ ម៉ ង  
បាន បដិសៃធ ចំពោះ ការចោទបៃកាន់ ពី 
ខាង សហគមន៍ ដៃលថា  ឃំុ មិន បាន ចុះ 
បង្កៃប បទល្មើស ពៃឈើ  នៅ ភូមិ មៃ ម៉ ង  
ក្នងុ ដៃនជមៃកសត្វពៃ ភ្ន ំពៃច នៃះ។ 
លោក ថា  លោក តៃង នំា កមា្លាងំ នគរបាល 
ថា្នាក់ឃំុ  ចុះបង្កៃប បទល្មើស ពៃឈើ ជា - 

បន្តបនា្ទាប់ នៅពៃល ទទួលបាន ការ រាយ - 
ការណ៍ ពី ខាង សហ គមន៍ ។   លោក ថា ៖ 
« ពួកគាត់ អត់ ដៃល រាយការណ៍ បទល្មើស 
ពៃឈើ ( ក្នងុភូមិ មៃ ម៉ ង ) ឯណា ចៃះតៃ 
ថា ! អី៊ចឹង ខ្ញុ ំមិន ចូលចិត្ត ទៃ អត់ បាន 
រាយការណ៍ ផង  តៃ ថាបាន រាយការណ៍ ។ 
បៃសិនបើ ពួកគាត់ រាយ ការ ណ៍ មក គឺ ខ្ញុ ំមាន 
កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច នៅ ឃំុ ហ្នងឹ ចុះ បង្កៃ ប 
ទៅតាម បទ បញ្ជា ពី ថា្នាក់ ជាតិ មក » ។ 

 ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ មិនអាច សំុ ការបញ្ជាក់  ពី 
លោក កៃវ សុ ភ័ កៃ បៃធន មន្ទរី បរិសា្ថាន 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បាន ទៃដោយ សារ ទូរ ស័ព្ទ 
រប ស់លោក មិន អាច ទាក់ ទង បាន ។ 

 លោក អា៊ាង ម៉ៃង លី អ្នកសមៃបសមៃលួ 
សមា គម អាដហុក បៃចំាខៃត្ត មណ្ឌល គិ រី 
បាន លើកឡើងថា មន្តៃ ីមូលដា្ឋាន គឺ តៃវូតៃ 
ដាក់ បណ្ដងឹ បរិហារ  ឬ រាយការណ៍ ទៅ 
តុលាការ នៅពៃល ដឹងថា  មាន បទ - 
ល្មើស ពៃឈើ កើត ឡើង បុ៉ន្តៃ បៃសិន បើ 
ធ្វើ មិនដឹង មិនឮ ហើយ មិន ដាក់ បណ្ដងឹ 
បរិហារ ចំពោះ បទ ល្មើស កើត ឡើង នោះ 
មាន ន័យ ថា មន្តៃ ីទំាង នោះ តៃវូ បៃឈម 
មុខ ចៃបាប់ ។   លោក ថា ៖« យើង ដឹងថា  
មាតៃ ៥២៨ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌបៃសិន 
បើ អា ជា្ញាធរ ដឹង ហើយ  ហើយ មិន បាន 
ចាត់វិធ ន  ការ ជាបនា្ទាន់ គឺ តៃវូ ទទួល ទោស 
ដាក់ ពន្ធ នា គា រ ពី ១ ឆ្នាំទៅ ៣ ឆ្នាំ និង 
ពិន័យ ជា បៃ ក់ ពី ២ លាន រៀល ទៅ ៦ 
លាន រៀល »៕

ជន ជាតិ ភាគ តិច នំា សមត្ថ កិច្ច ទៅ មើល ទីតំាង អារ ឈើ ក្នងុ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ 

ឈើ ដែល គែ លួច អារ ចែៀក  ក្នងុ ពែ នែ ខែត្ត មណ្ឌល គិរី កន្លង មក ។ រូបថត Tala fb 

អភិបាលរងខែត្តស្វាយរៀងលោករស់ ផារិទ្ធថ្លែងក្នងុសន្នសីិទកាសែត មែសិលមិញ នៅគណៈរដ្ឋមន្តែ។ី រូប ហា៊ាន រងៃសី
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AMKសហការជាមួយEMQពង្រកីការផ្តល់ដំណោះស្រយហិរញ្ញវត្ថុ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិ-
រញ្ញវត្ថុ AMK និង EMQ ដ្រល  
មាន មលូដ្ឋាន នៅ ទកី្រងុ ហងុកងុ 
ដ្រល  ជា ក្រុមហ៊ុន ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ 
ហិរញ្ញ វត្ថ លំដប់ ពិភព លោក  
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ បាន ប្រកាស 
កចិ ្ច ព្រមព្រៀង ភាពជា ដ្រគូ ដើម្របី  
ជួយ សម្រួល ការ ផ្ទ្ររប្រក់ ឆ្លង 
ដ្រន នៅទូទាំង  អាសុី អាគ្ន្រយ៍ ។  
កចិ្ច ព្រមព្រៀង ន្រះ ក ៏នងឹ អាច ឲ្រយ 
អតថិ ិជន របស ់AMK ផ្ទ្ររ ប្រក ់
បាន ភា្លាម ៗ  ជាមយួ នងឹ ជម្រើស 
កាន់ត្រ ច្រើន ផង ដ្ររ។

ស្ថិត ក្រម ភាព ជា ដ្រគូ ន្រះ  
អតថិជិន  AMK នៅកម្ពជុា  នងឹ 
អាច ផ្ទ្ររ ប្រក់ បាន ភា្លាម ៗ  និង 

ទទួល បាន ជម្រើស ការ ទូទាត់ 
កានត់្រ ច្រើន ដ្រល រមួមាន ការ- 
ទទួល បាន សច់ប្រក់ ភា្លាម ៗ  ការ-  
ដក ់ប្រក ់បញ្ញើ នៅ ធនាគារ ដ្រគ ូ
ការដក ់ប្រក ់បញ្ញើ នៅ ក្នងុ ការ- 
ទទូាត ់ ឬ ការផ្ញើ ប្រក ់ទៅផ្ទះ  ដើម្របី  
ជួយ ក្រុម គ្រួសរ របស់ ពួកគ្រ 
នៅ ទូទាំង តំបន់ អាសុី អាគ្ន្រយ៍ 
ផង ដ្ររ។ ការ សហការ ន្រះ នឹង 
បង្កើត ឲ្រយ មាន ស្រដ្ឋ កិច្ច ប្រកប- 
ដោយ បរយិា បន័្ន សម្រប ់តបំន ់
មួយដ្រល មាន ប្រជាជន ២៧ 
ភាគរយ មាន លទ្ធភាព ទទួល 
បាន ស្រវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

លោក Max Liu សហ ស្ថាបនកិ 
និង ជា អគ្គ នាយក  EMQ បាន 
ឲ្រយ  ដឹងថា ប្រក់ ផ្ញើ ពី បរទ្រស  
ផ្ដល់ ការ ជួយ គាំទ្រ គ្រួសរ រាប់ 

លាន នៅ  ប្រទ្រស កពំងុ អភវិឌ្រឍន ៍
ជា ពិស្រស នៅក្នុង តំបន់ អាសុី-
អាគ្ន្រយ៍ ដ្រល ក្រុមហ៊ុន EMQ 
មាន ការ ប្ដ្រជា្ញា ចតិ្ត រយៈ ព្រល វ្រង 
ក្នងុការ ផ្ដល ់ការផ្ទ្ររ ប្រក ់ឆ្លងកាត ់ 
ព្រដំ្រន មាន តម្ល្រ ទាប  សវុត្ថ ិភាព  
និង អាច ទុកចិត្ត បាន ដល ់សហ- 
គមន៍ នៅ ក្នុង តំបន់ ន្រះ។

លោក Max Liu ថ្ល្រង ថា៖ 
«តាម រយៈ ការតភា្ជាបA់MK ដោយ  
ផ្ទាល់ ជាមួយ បណ្ដាញ ទូទាត់ 
ពិភពលោក របស់ យើង  យើង 
នឹង ផ្ដល់ ដល់ អតិថិ ជន រប ស់ 
យើង នូវ លទ្ធភាព  ជម្រើស ល្អ 
បំផុត និង ភាព បត់ ប្រន ក្នុង 
ការផ្ញើ ប្រក់ ទៅ ផ្ទះ  ដោយ ភាព 
ងយ ស្រួល ក្នុង រយៈ ព្រល ត្រ 
ប៉ុនា្មាន នាទី ប៉ុណ្ណោះ។ យើង 

រីករាយ ក្នុងការ ធ្វើ ដ្រគូ ជាមួយ 
AMK លើ ការងរ ន្រះ»។

លោក  គា  បរូាណ អគ្គ នាយក 
AMK   ឲ្រយ ដងឹថា  ភាពជា ដ្រគនូ្រះ 
នឹង ពង្រីក ស្រវា គ្រឹះស្ថាន  របស់ 
លោក ទៅដល ់តបំន ់នងិ ពភិព- 
លោក តាមរយៈ ការ ផ្ដល់ ជូន 
អតិថិ ជន នូវ ស្រវា កាន់ត្រ រហ័ស 
ងយស្រួល និង សុវត្ថិភាព។

លោក បូរាណ លើក ឡើង 
ថា៖«ភាពជា ដ្រគ ូ ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ  
EMQ បង្ហាញ នូវ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ 
សំខាន់ នៅក្នុង ដំណក់ កាល 
កណំើន ជា បន្ត បនា្ទាប ់របស ់យើង  
ខណៈ  យើង នៅត្រ បន្ត ពង្រីក  
វត្តមាន  របស់យើង នៅ ទូទំាង 
បណ្ដា ប្រទ្រស  ដ្រល ទទលួ បាន 
ឈាន មុខ គ្រ របស់ ពិភព លោក  

ដើម្របី បម្រើ តម្រូវការ អតិថិ ជន 
របស់ យើង ឲ្រយ បានល្អ បំផុត»។

គិត ត្រឹម ដំណច់ ឆ្នាំ ២០ ១៩  
AMK មាន  ការិយាល័យ ១៤៩ 
កន្ល្រង មាន  បគុ្គលកិ  ជាង៣ ០០០ 
នាក់ មា៉ាសុីន ATM៥៦  គ្រឿង 
នងិ ភា្នាកង់រ ជាង៥ ៥០០កន្ល្រង  
នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស ។

 គតិត្រមឹព្រលនោះ អតថិជិន 
AMK មាន ជាង ៩០០ ០០០នាក ់
ជាមយួ ផលប ត្រ កម្ច ីជាង ៣១៥ 
លានដលុា្លារ   នងិ ប្រក ់បញ្ញើ ជាង 
១៨០ លាន ដលុា្លារ ។ AMK ក ៏ផ្ដល ់
ការ ធានារា៉ាប់ រង ខា្នាត តូច លើ 
សុខភាព  និង គ្រះថា្នាក់ ដល ់ 
អតិថិជន ដ្រល ទទួលយក កម្ចី 
រប ស ់ខ្លនួ ជាង៣២៥ ០០០នាក ់
នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស ៕LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ សមាគម បច្រ្ចកវទិ្រយា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ កម្ពុជា(CFA) និង 
សមាគម ហិរញ្ញ វត្ថុ និង បច្ច្រក- 
វិទ្រយា ន្រ បច្ច្រក វិទ្រយា(CAFT)  
បាន ប្រកាស ជា  ផ្លូវការ  ន្រ ការ- 
ច្របាច ់បញ្ចលូ គា្នា  ដើម្របី  កា្លាយជា  
សមាគម ដ៏រឹងមាំ មួយ  ក្នុងការ- 
ផ្ដល ់ បច្ច្រកវទិ្រយា ហរិញ្ញវត្ថ ុកានត់្រ  
ប្រសើរ ដល់ សហគមន៍ នៅក្នុង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ 

CFA ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង 
ចាប ់តាងំ ពខី្រ សហីា ឆ្នា ំ២០១៨  
ហើយ រហូត មក ដល់ ព្រល ន្រះ 
សមាគម ន្រះ មាន ក្រុមហ៊ុន 
បច្ច្រក វិទ្រយា  ហិរញ្ញ វត្ថុ ៨០ ជា 
សមាជកិ  មកព ីប្រទ្រស ហ្វលីពីនី 
សិង្ហបុរី  កោះ ត្រវា៉ាន់  និង ថ្រ។ 

លោក Andrew Shin ជា 
ទ ីប ្រកឹ្រសាសមាគម បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា 
ការ ច្របាច់  បញ្ចូល គា្នា របស់ 
សមា គម ទំាង២ ន្រះ នឹង រួម 
កមា្លាំង គា្នា ដើម្របី  ក្រ លម្អ វិស័យ 
បច្ច្រក វិទ្រយា ហិរញ្ញ វត្ថុនៅ   កម្ពុជា  
ដោយសរ ត្រ នៅ ព្រល ន្រះ អ្នក- 
ប្រើប្រស់ មាន  ការកើន ឡើង។  

លោក Andrew ដ្រល 
បច្ចបុ្របន្ន    ជា ប្រធាន របស ់ធនាគារ   
PPCBank ផងនោះ   បាន ថ្ល្រង 
ថា ៖« ខ្ញុំ មាន ស្រចក្ដី រីករាយ 
ដ្រល បាន កា្លាយ ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ 
ប្រវត្តិ សស្ដ្រ នៅព្រល ន្រះ នៅ 
ក្នុង យុគសម័យ  Cambodia 
Fintech។  ខ្ញុំ សង្រឃឹម ថា ការ - 
ច្របាច់ បញ្ចូល គា្នា ន្រះ CAFT 
នឹង នាំយក ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រកប - 
ដោយ ភាពច្ន្រ ប្រឌិត និង ធ្វើ ឲ្រយ 
មានការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដល់ វិស័យ 
ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រប់  ...តទៅទំព័រ ៩

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ : ទុន វិនិយោគ វិស័យ 
សំណង់ នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆមាស 
ទី១  ឆ្នាំ២០២០ ន្រះ មាន តម្ល្រ 
ជាង ៣,៨៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
កើន ឡើង  ១៣, ២៦ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ មុន។  
ន្រះ បើ យោង តាម របាយ ការណ ៍
របស ់ក្រសងួ រៀប ច ំដ្រនដ ីនគ-
រូប នី យកម្ម  និង សំណង់ ។ 

របាយការណ៍ បាន ឲ្រយ ដឹងថា  
ក្នុង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំន្រះ ការ ស្នើ 
សុំ គម្រង វិនិយោគ លើ វិស័យ 
សំណង់ មាន ចំនួន   ២ ៥២២ 
គម្រង កើន ឡើង  ៤៧៥    ធៀប 
នឹង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ មុន មាន  
ចំនួន ២ ០៤៧ គម្រង ។ 

លោក ច្រកឹ សខុនមី ប្រធាន 
សមាគម អ្នក វាយតម្ល្រ  នងិ ភា្នាក-់ 
ងរ អចលនវត្ថុ កម្ពុជា  ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  
ទុន វិនិយោគ មាន កំណើន ល្អ 
ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រះ បាន ឆ្លុះ 
បញ្ចាងំ ឲ្រយ ឃើញ ថា ការ អភវិឌ្រឍ 

វិស័យ សំណង់  និង អចលន- 
ទ្រព្រយ នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា កំពុង 
មានការ រីក ចម្រើន។ 

លោក បានថ្ល្រងថា៖ «ន្រះ ជា 
សញ្ញា វិជ្ជមាន មួយ ដ្រល  យើង 
អាច ព្រយាករថា បណ្តុំ វិនិយោ- 
គនិជា ច្រើន កពំងុ ចាប ់អារ ម្មណ ៍
មក វិនិយោគ នៅ ប្រទ្រស យើង  
ប៉ុន្ត្រ ថា តើក្នុង ស្ថាន ភាព ជាក់- 
ស្ត្រង ដ្រល គម្រង ទាំងនោះ 
ពិត ជា ដំណើ រ ការ អភិវឌ្រឍ ឬ 
យា៉ាង ណ ? »។ 

លោក  ហ៊ុយ  វណ្ណោ  អគ្គ ល្រ-
ខា  ធកិារ សមាគម អ្នក អភវិឌ្រឍន៍ 
លំ នៅ ឋាន កម្ពុជា  បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា  ទោះ បី ជា  ទុនវិនិ យោគ មាន 
ការ កើន ឡើង ក្នងុ ឆមាស ទ១ី   ក ៏
ប៉ុន្ត្រ សកម្ម ភាព សងសង់ និង 
ការ ទិញ លក់   លំនៅ ឋាន  បាន  
ធា្លាក ់ចុះគ ួរឲ្រយ កត ់សមា្គាល ់  ដ្រល 
បណ្ដាល មក ពី ឥទ្ធពិល ជា អវិជ្ជ- 
មាន ន្រ ការ  បិទ ល្រប្រង   តាម ប្រ- 
ពន័្ធ  អនឡាញ  នងិ ការ រាត ត្របាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖  «ជាក់ស្ត្រង 

ការ  វនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់ ពតិ 
ជា កើន ឡើង  នៅ ព្រល ន្រះ  តាម 
រយៈ គម្រង ស្នើ សុំ វិនិយោគ 
កន្លង មក  ហើយ វា បន្ត មក ដល់ 
បច្ចុប្របន្ន ត្រ បើ យើង មើល ទៅ 
សម្ទុះ ន្រ ការ សង សង ់ នងិ លក-់ 
ដូរ វិញ មាន ការ ថយ ចុះ »។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី  ហ៊ុន  
ស្រន  កាល ពីដើម ខ្រ ន្រះ បាន 
សរស្ររ នៅ លើ បណ្ដាញ សង្គម 

ហ្វ្រស ប៊កុ ផ្លវូ ការ របស ់លោក ថា   
បច្ចបុ្របន្ន ជងំ ឺកវូដី  ១៩ កពំងុ បង្ក 
ឲ្រយ  មាន ផល ប៉ះពាល ់មយួ ចនំនួ 
ដល ់ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា  ប៉នុ្ត្រលោក  
សង្ក្រត ឃើញ ថា  សកម្មភាព ន្រ 
ទីផ្រសារ អចលន ទ្រព្រយ មិន បាន 
ជាប់ គាំង នោះ ទ្រ ដោយ ប្រជា - 
ពលរដ្ឋ អាជវីករ ក្នងុ ប្រទ្រស នៅ 
ត្រ បន្ត  ខិតខំ ប្រងឹប្រង ក្នងុ មុខ- 
របរ របស់ ខ្លួន ជា ធម្មតា។ 

លោក បន្ត ថា នៅ ក្នុង អំឡុង- 
ព្រល ន្រះ ការ លក ់ទញិ លក ់ផ្ទះ 
សម្រប់ ស្នាក់ នៅ អាច មិន សូវ 
ខា្លាងំ ដចូ ព្រល មនុ ប៉នុ្ត្រ សម្រប ់
លំនៅឋាន  អាជីវកម្ម (Shop-
house) ប្ររ ជា មាន សម្ទុះ 
កើន  ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់។

របាយការណ៍ ន្រះ ឲ្រយ ដឹង ថា 
សណំង ់ទទូាងំ ប្រទ្រស គតិ ចាប ់
ព ីឆ្នា ំ២០០០ ដល ់ខ្រ មថិនុា ឆ្នា ំ
២០២០ ក្រសួង បាន ច្រញ លិ-
ខិត អនុញ្ញាត សងសង់ ចំនួន 
៥០ ៩៦៨ គម្រង   ដ្រល ទុន 
វនិ ិយោគ  ប្រមាណ ៥៦ ៩៦១- 
៣៩៣ ៥២២ ដុលា្លារ ។  

ចណំ្រក គម្រង អគារ ខ្ពស ៗ់  
ចាប ់ព ី៥ ជាន ់ឡើង ទៅគតិ ចាប ់
ពឆី្នា ំ២០០៥ មក ដល ់ខ្រ មថិនុា 
ឆ្នា ំ២០២០ មាន ចនំនួ  ១៩៤៥ 
អគារ ក្នុង នោះ  អគារ  ដ្រល មាន 
កម្ពស់  ចាប់  ៣០ ជាន់ ទៅ ដល់ 
៣៩ ជាន់  មាន  ១១៤ អគារ 
និង  អគារ ដ្រល មាន កម្ពស់ 
ចាប់ពី ៤០ ជាន់  ឡើង  ទៅ មាន 
ចំនួន  ៤៦ អគារ៕ LA

សមាគមបច្ច្រក-
វិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថ២ុ
CFAនិងCAFT
ច្របាច់បញ្ចលូគ្នា

ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់ក្នងុឆមាសទី១បន្តកើនឡើង

ទិដ្ឋភាព នៅ ការ ដ្ឋាន សាងសង់ ១ កន្លៃង ក្នងុ ខណ្ឌមានជ័យ ។ ហា៊ាន រង្រសី

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 18,060 18,100 18,260 17,900

2 GTI 3,200 3,200 3,200 3,200

3 PAS 15,680 16,000 16,000 15,680

4 PPAP 11,520 - 11,520 11,520

5 PPSP 2,340 - 2,340 2,340

6 PWSA 5,600 5,660 5,660 5,600

កាលបរិច្ឆ្រទ: ៧ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ 



តពីទពំរ័១...ពីចនំនួ២១៧,៨
លានដុលា្លារ។
ដោយឡែកសមែប់ខែឧសភា 

ឆ្នាំ២០២០ពាណិជ្ជកម្មរវាង
បែទែសទាំង២មានតម្លែសរុប
៣៥៥,៩លានដុលា្លារធ្លាក់ចុះ
១៩,៥៥ភាគរយបើធៀបនឹង
ខែឧសភាឆ្នាំមនុដែលមានតម្លែ
៤៤២,៤លានដលុា្លារ។ក្នងុនោះ
ការនាំចែញពីកម្ពុជាមានតម្លែ
៣៣៨,៨លានដុលា្លារធ្លាក់ចុះ
១៣,៥៩ភាគរយពី៣៩២,១
លានដលុា្លារនងិការនាំចលូមាន   
តម្លែ១៧,១លានដុលា្លារធ្លាក់
ចុះ៦៦,០៨ភាគរយពីចំនួន
៥០,៣លានដុលា្លារ។
អនុបែធនសភាពាណជិ្ជកម្ម

កម្ពុជាលោកលឹមហែងបាន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងែ
អង្គារថាស្ទើរគែប់ផលិតផល
ដែលផលិតនៅកម្ពុជាសមែប់
នាំចែញគឺមានតមែូវការខ្ពស់
នៅទផីែសារអាមែរកិ។លោកបន្ត
ថាកំណើននែការនាំចែញរយៈ- 
ពែល៥ខែដែលមានរហតូដល់
ជតិ២៦ភាគរយនែះបញ្ជាក់ថា
ទោះបីនៅក្នងុពែលពភិពលោក
កំពុងជួបនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

ក៏ការនាំចែញរបស់កម្ពុជាទៅ
ទីផែសារអាមែរិកនៅតែអាចរកែសា
បាននូវភាពវិជ្ជមាន។ទំហំនែ
ការនាំចែញរបស់កម្ពុជាទៅ
អាមែរិកនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វែ-
ភាគីរបស់បែទែសទាំង២ នឹង
មានភាពរឹងមាំរហូតដល់ចុង
ឆ្នាំ២០២០នែះ។
លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំគិតថា

តម្លែនែការនាំចែញទនំញិរបស់
កម្ពជុាទៅអាមែរកិបែចាំឆ្នាំនែះ
នងឹកើនឡើងទៀតបើធៀបនងឹ
ឆ្នាំមនុពែះបនា្ទាប់ពីបទិទផីែសារ
មយួរយៈដើមែបីទប់ស្កាត់ការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩បច្ចុបែបន្នទីផែសារ
ភាគចែើននៅអាមែរកិបានបើក
ឡើងវញិហើយ។អាមែរកិគឺជា
ទីផែសារធំសមែប់កម្ពុជា»។
ទាក់ទងនឹងការធ្លាក់ចុះទំហំ

ពាណិជ្ជកម្មរវាងបែទែសទាំង
២ក្នងុខែឧសភាលោកអះអាង
ថាវាកើតឡើងតែក្នងុរយៈពែល
ខ្លីប៉ុណ្ណោះ។
យោងតាមលោកលមឹហែង

កំណើនការបញ្ជាទិញទំនិញពី
កម្ពជុានៅពែលនែះគចឺាប់ផ្តើម
រីបវិញហើយពិសែសទីផែសារ
អាមែរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុប។

ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចែញ
ទៅអាមែរិកភាគចែើនគឺជា
ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់
សែបែកជើងសមា្ភារធ្វើដំណើរ
និងគែឿងអគ្គិសនី ចំណែក
ទំនិញដែលអាមែរិកនាំមក
កម្ពុជាវិញមានដូចជារថយន្ត
គែឿងអែឡិចតែូនិកនិងផលិត- 
ផលសមែចមួយចំនួនទៀត។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសែវ-

ជែវសែដ្ឋកិច្ចនែរាជបណ្ឌិតែយ-
សភាកម្ពុជាបាននិយាយថា
បញ្ហាកូវីដ១៩បានធ្វើឲែយមាន
ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈអន្តរ-
ជាតិនៅគែប់បែទែសទាំងអស់
លើពភិពលោក។ទនិ្ននយ័បាន
បង្ហាញថាកណំើនទហំំពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម ពិសែសការនាំចែញពី
កម្ពជុាទៅអាមែរកិពតិជាកើន-
ឡើងចែើននៅក្នងុរយៈពែល៥
ខែដំបូងតែបើគែមើលក្នុងខែ
ឧសភាឃើញថាបានធ្លាក់ចុះ
រហូតដល់ជិត២០ភាគរយ។
លោកថ្លែងថា៖«ទិន្នន័យនែ

កណំើននាំចែញរបស់កម្ពជុាគឺ
ដោយសរការបញ្ជាទិញទាំង-
អស់នោះភាគចែើនតែវូបានធ្វើ
ឡើងកាលពីចុងឆ្នាំមុនហែតុ
នែះទឹកបែក់ក៏កើនឡើងទៅ
តាមនោះដែរ។ទោះយា៉ាងណា

នៅពែលចូលដល់ខែឧសភា
ការធ្វើពាណជិ្ជកម្មរវាងបែទែស
ទាំង២បានធ្លាក់ចុះមកយា៉ាង
គហំកុវញិដែលមលូហែតចុមែបង  
តែមួយគត់នោះគឺដោយសរ
ការរីករាលដាលខ្លាំងនែជំងឺ
កូវីដ១៩នៅអាមែរិក»។
លោកបន្ថែមថាខណៈមាន

ការពែយាករថាស្ថានភាពជំងឺកូ-
វីដ១៩នឹងបន្តរាលដាលខ្លាំង
នៅអាមែរិកពែលខងមុខ
ហែតុនែះការបញ្ជាទិញទំនិញ
នឹងមិនអាចស្ទុះងើបឡើងវិញ
ភា្លាមៗ ទែ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«បើស្ថានភាពជំងឺកូវីដនៅតែ
បន្តកើនឡើងការបញ្ជាទិញ
ទំនិញពីអាមែរិកនឹងបន្តថមថយ   
ទៀតបនា្ទាប់ពីខែឧសភា»។
ទោះយា៉ាងណាលោកវណ្ណៈ

បានបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំនៅតែមាន
សុទិដ្ឋិនិយមថាទំនាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្មរវាងបែទែសទាំង
២នឹងនៅតែល្អបែសើរ»។
យោងតាមទិន្នន័យពីការិ-

យាល័យពាណិជ្ជកម្មអាមែរិក
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ទហំំពាណ-ិ
ជ្ជកម្មរវាងបែទែសទាងំ២មាន
តម្លែ៥៨៧០,៨លានដុលា្លារ
កើន៣៨,០៥ភាគរយធៀបនងឹ  
៤២៥២,៤លានដលុា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៨៕LA
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តពីទំព័រ៨...អត្ថបែយោជន៍

បែជាជននៅកម្ពជុា»។
លោកប៉ែនចនិា្តាអគ្គនាយក

សមាគមនែះបានចង្អលុបង្ហាញ 
ថាសមាគមដែលរមួបញ្ចលូគ្នា
ថ្មីនែះជាសមាគមមយួដែលមាន  
បច្ចែកវទិែយាហរិញ្ញវត្ថុឈានមខុ-
គែបផំតុនៅកម្ពជុាខណៈដែល
សមាជកិជាចែើនតែវូបានតណំាង   
ដោយមែដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពល
នងិនវានវុត្តន៍តែៀមខ្លនួរចួរាល់
ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធ 
និងជំនាញដ៏មានតម្លែ។
លោកថ្លែងថា៖«ខ្ញុំទន្ទងឹរងច់ាំ

ក្នងុការដកឹនាំសមាគមនែះទៅ
ថ្ងែអនាគតដោយសរតែយើង
បន្តក្នុងការតស៊ូមតិរបស់យើង
ក្នងុការរមួបញ្ចលូគ្នាជាសហគមន៍
CambodianFintechនិង
បមែើជាសំឡែងរួមតែមួយ»។
លោកសែីជាសរិីអគ្គនាយក  

ធនាគរជាតិនែកម្ពជុា(NBC)
បានឲែយដងឹថាចាប់តាងំពីការរីក  
ចមែើននែFintechនៅកម្ពជុា
គឺពិតជាបង្កើតនូវសកា្ដានុពល
ជាចែើនដែលទាមទារឲែយរមួបញ្ចលូ
គ្នាជាសំឡែងរួមតែមួយនិង
កិច្ចសហបែតិបត្តិការកាន់តែ

ចែើនជាមួយបណា្តាកែុមហ៊ុន
នានានិងនិយតករ។
លោកសែីបញ្ជាក់ថា៖«សមែប់

យគុសមយ័នែការរកីចមែើននែ
បច្ចែកវទិែយាហរិញ្ញវត្ថុគឺពតិណាស់
វាមានសកា្ដានពុលខ្លាងំបផំតុប៉នុ្តែ
ទាមទារឲែយមានការកចិ្ចខតិខំបែងឹ- 
បែងរួមគ្នាពីនិយតករនិង
ឧសែសាហកម្មនែះ»។
NBCនឹងដាក់ឲែយដំណើរការ

កម្មវិធីទូទាត់បែក់និងការផ្ទែរ
បែក់ពីមនុសែសមា្នាក់ទៅមនុសែស
មា្នាក់តាមBlockchainក្នុង
រយៈពែល២-៣ខែខងមខុនែះ
ដោយមានឈ្មោះថា«គមែង-
បាគង»ផែនការនែះមានការ-
គំទែរួចហើយពីធនាគរ១១
ដោយមានធនាគរជាចែើន
ទៀតរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុង
ពែលឆប់ៗ នែះ។ចនំនួគណនី
ទទូាត់តាមអែឡចិតែនូកិដ៏សកម្ម
នៅកម្ពុជាបានកើនឡើង៥,២២
លានកាលពីឆ្នាំមុនកើនឡើង
៦៤ភាគរយធៀបឆ្នាំ២០១៨។
ការទទូាត់ចលត័តាមរយៈធនា-

គរនិងPSIមានភាពរកីចមែើន  
ដែលស្មើនឹង២២,៩ភាគរយ
នែGDPឆ្នាំ២០១៩៕LA

អង្គការសហប្រជាជាតិៈ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូនែបែទែសមហា-
អំណាចអាសុីបែចាំអង្គការ
សហបែជាជាតិបាននយិាយថា   
បែទែសចនិបានចុះហត្ថលែខ
លើសន្ធិសញ្ញាសកលកាលពី
ថ្ងែចន្ទដើមែបីធ្វើនីតិកម្មលក់
សពា្វាវធុដែលតែវូបានបដសិែធ
ដោយសហរដ្ឋអាមែរិក។
ស្ថាប័ននីតីបញ្ញត្តិកំពូលនែ

រដ្ឋកុម្មុយនីស្តបានបោះឆ្នាត
គទំែកាលពីចងុខែមថិនុាដើមែបី
ចូលរួមសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម
សពា្វាវធុអង្គការសហបែជាជាតិ
ដែលរៀបចំឡើងដើមែបីគែបគ់ែង
លំហូរនែសពា្វាវុធទៅក្នុងតំបន់
ដែលមានជម្លាះ។

លោកZhangJunឯកអគ្គ-
រដ្ឋទូតចិនបែចំាអង្គការសហ-
បែជាជាតិបានលើកឡើងក្នុង
សែចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចុះ
ហត្ថលែខនែះបង្ហាញថាដណំះ-   
សែយនងិភាពសោ្មោះតែង់របស់
ចិនក្នុងការរកែសារបបគែប់គែង
អាវធុជាអន្តរជាតិគទំែពហភុាគី- 
នយិមនងិធ្វើឲែយសហគមន៍កានត់ែ
រងឹមាំជាមយួការចែករលំែកអនាគត   
សមែប់មនុសែសជាតិ»។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថា

ទីកែុងប៉ែកាំងអនុញ្ញាតការ
នាំចែញអាវុធទៅកាន់តែរដ្ឋ
អធិបតែយែយប៉ុណ្ណោះ។
ចនិជាបែទែសផលតិសពា្វាវធុ  

ធំបំផុតលំដាប់ទី២ក្នុងពិភព-

លោកបានបែកាសកាលពីថ្ងែទី
២២ខែមថិនុាថាខ្លនួនងឹចលូរមួ
ជាមយួសន្ធសិញ្ញាពាណជិ្ជកម្ម
សពា្វាវធុដែលមានរដ្ឋជាសមា-
ជិក១៧០នាពែលបច្ចុបែបន្ន។
អនុម័តដោយអង្គការសហ-

បែជាជាតិក្នងុឆ្នាំ២០១៣សន្ធ-ិ 
សញ្ញាតមែូវឲែយរដ្ឋជាសមាជិក
រកែសាការកតត់ែនែការផ្ទែរសពា្វា- 
វុធជាអន្តរជាតិ និងទប់ស្កាត់
ការនាំចែញឆ្លងពែំដែនដែល
អាចតែូវបានបែើបែស់រំលោភ
សិទ្ធិមនុសែស។

 សពា្វាវុធរាប់ចាប់ពីកាំភ្លើងដែ
រហូតដល់មីសុីលយន្តហោះ
និងកបា៉ាល់ចមែបាំង។
សហរដ្ឋអាមែរិកមិនបាន 

ផ្តល់សចា្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញា
ពាណជិ្ជកម្មសពា្វាវធុឆ្នាំ២០១៣  
នោះឡើយបនា្ទាបព់ីអតតីបែធ- 
នាធិបតី BarackObama
យល់ពែមរួចមក ហើយលោក
តែំបាននយិាយថាលោកនងឹ
លុបចោលការចុះហត្ថលែខ
របស់បែធនាធិបតីមុន។
វាស្ថិតនៅក្នុងចំណមកិច្ច

ពែមពែៀងអន្តរជាតិជាចែើន
ដែលធ្វើឡើងកែមរដ្ឋបាល
លោកObamaដែលលោក
តែំបដិសែធ៕AFP/RRលោកZhangJunឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។AFP



ក្រុងប៉្រកាំងៈអ្នកនាំពាក្យ
ក្សួងការបរទ្សបានថ្ល្ង
កាលពីថ្ង្ចន្ទថាប្ទ្សចិន
បានស្នើឲយ្ទីប្កឹស្ាពាណជិ្ជកម្ម
ស្តវិមានគឺលោកផ្តតឺរ-
ណាវ៉ាររូហើយលោកត្ូវគោរព
ការពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្ដោយ
បានទាត់ចោលអពំីការបព្្តឹ្ត
មិនត្ឹមត្ូវន្ការក្ងចំ-
ណញ្នយោបាយសខុុមាល-
ភាពរបស់បជ្ាជនហើយបាន
ទប់សា្កាត់មិនឲ្យមានការបោក-
ប្ស់ពិភពលោកតាមរយៈ-
ការនិយាយកុហកនិងពាក្យ-
ចចាមអារ៉ាមអពំីជងំឺកូវដី១៩ដ៏
ចម្ល្កន្ះទៀត។
អ្នកនាំពាក្យលោកហ៊្សៅលី-

ឈានបានធ្វើសុន្ទរកថានៅ
ឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ
នៅព្លធ្វើការឆ្លើយតបទៅ
កាន់អាម្រិកអំពីការនិយាយ
ប្មាថប្ទ្សចិនជាផ្លូវការ
ម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងការ-
ដាក់ឈ្មោះជំងឺនោះ។
លោកហ៊្សៅលីឈានបាន

ថ្ល្ងថា៖«លោកផ្តតឺរណា-
វ៉ាររូគឺជាមនសុស្នយិាយកហុក
ឥតអៀនខ្មោសមា្នាក់នងិជាអ្នក-
ជនំញួពាកយ្ចចាមអារ៉ាមដល្
បានកំពុងផ្សព្វផ្សាយវីរុស-
នយោបាយមួយដើម្បីប្មាថ
ប្ទ្សចិនស្ថិតនៅក្ម-
ហ្តុផលន្ការឆ្លងរលដាល
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា»។

លោកហ៊្សៅលីឈានបាន
ថ្ល្ងថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ
កូវីដ១៩នោះមក រដា្ឋាភិបាល
ចិនបានចាត់វិធានការទូលំទូ-
លាយយា៉ាងមុឺងមា៉ាត់បំផុតការ
ការពារនិងគ្ប់គ្ងជំងឺយា៉ាង
ហ្មត់ចត់ដើមប្ីទប់សា្កាត់ការឆ្លង
រលដាលវីរសុផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ូណា
យា៉ាងមានប្សិទ្ធភាព។
យោងតាមលោកហ៊្សៅលី-

ឈានបានឲ្យដឹងថាទីកុ្ង
វូហានជារដ្ឋធានីន្ខ្ត្តហឺបុី
ដ្លបានពន្យារព្លការដឹក-
ជញ្ជូនច្ញក្ជាបណ្តោះ-
អាសន្នកាលពីថ្ង្ទី២៣ខ្
មករនៅព្លមានករណីឆ្លង
ត្មួយគត់នៅអាម្រិក។
លោកហ៊្សៅលីឈាន បាន

បន្ថ្មថាកាលពីថ្ង្ទី៣១ខ្
មករកន្លងទៅជើងហោះហើរ
អាម្រិកធំ៣បានពន្យារជើង-
ហោះហើរដោយផ្ទាល់ រវង
អាម្រិកនិងចិនហើយកាលពី
ថ្ង្ទី២ខ្កមុ្ភៈអាមរ្កិបានបទិ
ព្ដំន្ជាមយួបទ្ស្ចនិនៅ
ព្លមានករណីឆ្លងជាង១០
នាក់ត្ប៉ុណ្ណោះដ្លបាន
រយការណ៍នៅអាម្រិក។
លោកហ៊្សៅបានបញ្ជាក់

បន្ថ្មទៀតថាចាប់ពីថ្ង្ទី២៤
ខ្មករ រហូតដល់ថ្ង្ទី៨ខ្
ម្សានៅអំឡុងព្លដ្ល
ក្ុងវូហានស្ថិតនៅក្មការ-
បិទប្ទ្ស៕Xinhua/SK 
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មន្ត្រី ជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ា២រូប ត្រូ វ បណ្ត្រញច្រញ ពីតំណ្រងជំុវិញស កនាដកម្មបាក់ដី...

កូ រ៉្រខាងជើង ជាថ្មីម្តងទៀតទ ត់ ច លលទ្ធភាពចរចាជា-
មួយ US ខណៈល កបឺ៊ហ្គាន់ធ្វើដំណើទៅកាន់ក្រងុស្រអូ៊ល 
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ប្ទ្សកូរ៉្-

ខងជើងបានអះអាងម្តង-
ហើយម្តងទៀតកាលពីថ្ង្-
អង្គារថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍
ចំពោះការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សា 
ជាមួយអាម្រិកទ្ រយៈព្ល
ប៉នុា្មោនម៉ាងមនុពល្ប្សតិ-
ពិស្សនុយក្ល្អ៊្រកំពូល
របស់ក្ុងវ៉ាសុីនតោនគ្ង
ធ្វើដំណើរទៅក្ុងស្អ៊ូល
ដើម្បីពិភាក្សាថា តើត្ូវទម្លុះ-
ទមា្លាយភាពទាល់ច្កនៅក្នុង
ការចរចាបញ្ហានុយក្ល្អ៊្រជា-
មួយក្ុងព្យុងយា៉ាងដោយ
របៀបណា?
លោក វ៉ុនចុង-ហ្គុនជា

អគ្គនាយកន្ក្សួងការបរ-
ទ្សកូរ៉្ខងជើងទទួលបន្ទុក
ដោះស្យកិច្ចការអាម្រិក
បានធ្វើសុន្ទរកថា នៅក្នុង
សច្ក្តីថ្លង្ការណ៍មយួដោយ
បានថ្លង្ថានៅត្មានមនសុស្
និយា យគ្នាអំពីការសម្ប-
សម្ួលឲ្យមានកិច្ចប្ជុំមួយ
រវងអាម្រិកនិងកូរ៉្ខងជើង
ទោះបជីានៅកយ្លោកស្ី
ឆូស៊ុន-ហុី អនុរដ្ឋមន្ត្ីការ-
បរទស្ទី១បានបញ្ជាក់យា៉ាង
ចប្ាស់ថាបទ្ស្កូរ៉្ខងជើង
នងឹមនិបើកកចិ្ចពភិាកស្ាជាមយួ
អាម្រិកជាដាច់ខត។
លោកវ៉នុចងុ-ហ្គនុបានថ្លង្

នៅក្នងុសច្ក្តីថ្លង្ការណ៍មយួ
ដ្លបានច្ញផ្សាយដោយ

ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានមជ្ឈិម
កូរ៉្ផ្លូវការ របស់ប្ទ្សកូរ៉្-
ខងជើងថា៖«ដោយបាន
និយាយយា៉ាងច្បាស់ម្តងទៀត
ថាយើងមិនចាប់អារមុ្មណ៍ក្នុង
ការអង្គុយទល់មុខគ្នាជាមួយ
អាម្រិកនោះទ្»។
កាលពីថ្ង្សៅរ៍កន្លងទៅ

លោកស្ីឆូស៊ុន-ហុីបានធ្វើ
សច្ក្តីថ្លង្ការណ៍សដ្ៀងគ្នា
ថាបទ្ស្កមុ្មយុនសី្តមយួន្ះ
មិនចាំបាច់អង្គុយតុចរចាជា-
មយួអាម្រកិនោះឡើយខណៈ
កូរ៉្ខងជើងបានចោទបក្ាន់
ក្ុងវ៉ាសុីនតោនពីបទឆ្លៀត
យកផលប្យោជន៍កិច្ចពិភា-

ក្សារវងប្ទ្សទាំង២ធ្វើជា
«ឧបករណ៍មួយដើម្បីដោះ-
ស្យវិបត្តិនយោបាយរបស់
ខ្លួន»នៅអាម្រិក។
ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់

លោកវ៉ុនចុង-ហ្គុនបានធ្វើ
ឡើង ខណៈអនុរដ្ឋមន្ត្ីការ-
បរទ្សអាម្រិកលោកស្ត្ប-
ហ្នប៊ឺហា្គាន់ ដ្លបានប្ើ-
ប្ស់ទាហានសុើបយក-
ការណ៍ របស់ក្ុងវ៉ាសុីនតោន
ទៅលើប្ទ្សកូរ៉្ខងជើង
នោះគ្ងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅ
កាន់ក្ុងស្អ៊ូល នៅព្ល
រសៀលថ្ង្អង្គារនៅចំព្ល
មានការសន្និដា្ឋានថាលោក

ស្ត្បហ្ន-ប៊ឺហា្គាន់អាចស្វះ-
ស្វ្ងរក ដើម្បីចាប់ផ្តើមចរចា
បញ្ហាអាវុធនុយក្ល្អ៊្រជាមួយ
កូរ៉្ខងជើងដ្លបានជាប់-
គំងនោះ។
កិច្ចពិភាក្សាអំពីជំនួបកំពូល

មួយទៀត រវងប្ធានាធិបតី
អាម្រិកលោកដូណាល់ត្ំ
និងម្ដឹកនាំកូរ៉្ខងជើង
លោកគមីជងុអ៊នុបានបរជយ័
ចាប់តាំងពីប្ធានាធិបតីកូរ៉្
ខងត្បូងលោកមូនជ្អុីន
កាលពីព្លថ្មីៗ ន្ះបានថ្ល្ង
ថាលោកនងឹជរំញុឲយ្មានកចិ្ច-
ប្ជុំមួយប្បន្ះត្ូវធ្វើឡើង
នៅមនុការបោះឆ្នាតបធ្ានា-
ធិបតីអាម្រិកនៅខ្វិច្ឆិកា
ខងមុខន្ះ។
លោកវ៉នុចងុ-ហ្គនុបានថ្លង្

ថា៖«អនុរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស
ទី១របស់យើងកាលពីព្ល-
ថ្មីៗន្ះបានបញ្ជាក់យា៉ាង
ចប្ាស់ថាជហំររបស់លោកស្ី
នៅក្នងុសច្ក្តីថ្លង្ការណ៍មយួ
ជុំវិញពាក្យចចាមអារ៉ាមមិន
ទាន់ដល់ព្លវ្លាសម្ប់
ជំនួបកំពូលរវងកូរ៉្ខងជើង
និងអាម្រិកទ្។ ស្ចក្តីថ្ល្ង-
ការណ៍នោះក៏បានលើកឡើង
អំពីមនុស្សមា្នាក់ដ្លបាន
បង្ហាញបំណងរបស់លោក
ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្បសម្ួល
រវងអាម្រិកនិងប្ទ្សកូរ៉្-
ខងជើង៕ Yonhap/SK

តពីទំព័រ១...អាណចអា-
ធ័មបំផុតនៅទីនោះ។
 ភ្លៀងរដូវវស្សាបានធា្លាក់

យា៉ាងខ្លាងំកាលពីថ្ង្ពហ្សប្តិ៍
កន្លងទៅបានធ្វើឲ្យមានភក់
ហូរធា្លាក់ពីលើភ្នំមួយទៅលើ
ក្ុមកម្មករដ្លកំពុងលាង
សមា្អាតត្បូងដ៏មានតម្ល្នៅ
ក្នុងតំបន់បា៉ាកាន់ធ៍នៅរដ្ឋរ៉ាក់-
ឃីនភាគខងជើងន្ប្ទ្ស-
មីយា៉ាន់មា៉ា។
ក្ុមជនរងគ្ះទាំងនោះ

ភាគច្ើន គឺជាក្ុមជនចំ-
ណាកស្កុក្ីក្ដល្បានធ្វើ

ដំណើរមកពីទូទាំងប្ទ្ស
មួយន្ះដើម្បីត្ៀមលក្ខណៈ
នៅក្នុងការជីកអណ្តូងរ៉្ទ្ង់-
ទ្យធំប្កបដោយគ្ះ-
ថា្នាក់បំផុតដោយពួកគ្បាន
សង្ឃឹមថានឹងជីករកត្បូងដ៏
មានតម្ល្ជាច្ើនដ្លបាន
ប្កបអាជីវកម្មដោយក្ុម-
ហ៊ុនធំៗ ជាច្ើននៅក្នុងប្-
ទ្សមួយន្ះ។
ន្ះគឺជាសោកនាដកម្មយា៉ាង

អាក្ក់បំផុតគួរឲ្យចងចាំក្នុង
ឆាកជីវិត ដ្លបានវយប្-
ហារអណ្តូងរ៉្ជាឧស្សាហកម្ម

បានវិនិយោគទឹកប្ក់រប់ពាន់-
លានដុលា្លារដ្លបានគ្ប់-
គ្ងដោយក្ុមហ៊ុនធំៗ ជា
ច្ើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
យោធានៅមីយា៉ាន់មា៉ា។
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពលោក

ឧត្តមស្នីយ៍ត្ី ZawMin-
Tunបានថ្ល្ងប្ប់AFPថា៖
«ពកួគ្មានកាតព្វកចិ្ចទទលួ-
ខុសត្ូវចំពោះការរយការណ៍
អំពីការឈា្លានពានណាមួយ
នៅក្នុងតំបន់មានការរឹតបន្តឹង
សន្តិសុខនោះ»។
«ពួកគ្ ខកខនមិនបាន

ទទួលខុសត្ូវ»។
លោកបានបន្ថ្មថាយោធា

នឹងធ្វើការសុើបអង្ក្តនិង
មានវិធានការយា៉ាងត្ឹមត្ូវ-
ប្ឆាំងនឹងបុរសទាំង២រូបន្ះ
នឹងត្ូវចាត់ឡើង។
កម្មកររ៉្ដ្លមិនសា្គាល់អត្ត-

សញ្ញាណជាច្ើននាក់ត្វូបាន
កប់នៅក្នុងរណ្តោធំៗខណៈ
កម្មករជាច្ើននាក់ទៀតនៅ
បាត់ខ្លួន។ពួកគ្បានចូលរួម
ជាមួយអ្នកផ្ស្ងរប់សិបនាក់
ដ្លបានសា្លាប់ក្នុង១ឆា្នាំៗនៅ
តំបន់បា៉ាកាន់ធ៍ន្ះ៕AFP/SK

ចិនស្នើឲ្រយអ ម្ររិកគោរពការ-
ពិត វិទ្រយាសាស្ត្រនិងឈប់រិះ-
គន់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

លោកស្ត្របហ្រនបឺ៊ហ្គាន់កំពុងច្រញដំណើរទៅកាន់ក្រងុស្រអូ៊ល។Yonhap
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ក្រងុញវូ ដ្រលីៈ ឥណ្ឌា កាល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន កា្លាយ ជា បៃទៃស 
ដៃល មាន ករណី ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូ- 
ណ ខ្ពស់ បំផុត ទី៣  នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក  ខណៈ ដៃល អ្នក- 
វិទៃយាសាស្តៃ មួយ កៃុម  បាន 
និយាយ ថា  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មាន 
ភស័្តតុាង ចៃើ  ន លើស លប ់ ់ដៃល  
ជងំ ឺឆ្លង នៃះ  អាច រាលដាលបន្ត 
ទៅទៀត   និង រយៈ ពៃល យូរ - 
ជាង ការ គិត ទុក ពី ដំបូ ង ។ 

ដោយ បៃទៃស រង ប៉ះ ពាល់ 
ខ្លាំង បំផុត នៅ ក្នុង ពិភព លោក  
គឺ អាមៃរិក  ដៃល កំពុង បៃឹង - 
បៃង រឹត បន្តឹង ការ ចៃញ គោល- 
ការណ៍ ឲៃយ រកៃសា គមា្លាត ពី គ្នា នៅ 
ក្នុង សង្គម  និង ពាក់ មា៉ាស់   មន្តៃី 
នៅ ទី នោះ  បាន ពៃមាន ថា 
មន្ទីរពៃទៃយ  ខ្លះ នៅក្នុង បៃទៃស 
នៃះ  កំពុង បៃឈម នឹង គៃះ - 
ថា្នាក់  ដោយ សារ ចំនួន អ្នក ឆ្លង - 
វីរុស  កើន ឡើង ចៃើន ពៃក រក 
កន្លៃង ដាក់ មិន បាន ។ 

ថ្វី បើ មាន សញ្ញា នៃ ការ រីក - 
ចមៃើន នៅ ក្នុង ផ្នៃក ខ្លះ នៃ អឺរ៉ុប  
ជា ទី ដៃល សារ មន្ទីរ Louvre  
នៅ ក្នុង កៃុង បា៉ារីស  បាន បើក- 
ឡើង វិញ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ក្តី ក៏ 
ចំនួន អ្នកឆ្លង  វីរុស សរុប នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក  បាន កើត ឡើង 
ជាង ១១, ៥ លាន  ដោយ មាន 
អ្នក សា្លាប់ ជាង ៥៣៥០០០  
នាក់  ចាប់ តាំង ពី វីរុស រាត តៃបាត 
នៃះ  បាន ផ្ទុះ ឡើង ដំបូង នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ចិន  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ 
២០១៩។  

រដា្ឋាភិបាល ឥណ្ឌា ក៏ ដូច ជា 
រដា្ឋាភិបាល ជា ចៃើន ទៀត  នៅ 
ជុវំញិ ពភិព លោក  បាន ដក ការ- 
រឹត បន្តឹង បណ្តើរៗ  ដើមៃបី ជួយ 
សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល កំពុង រង ប៉ះ- 
ពាល់ យា៉ាង ខ្លាំង នៃះ  ប៉ុន្តៃ ចំនួន 
ករណី ឆ្លង  បាន បន្ត កើន ឡើង 
ដោយ ២៤០០០ នាក់  តៃូវ បាន 
គៃ រាយការណ៍ ក្នុង រយៈ ពៃល 
២៤ ម៉ាង  នាំ ឲៃយ ចំនួន សរុប 
ឡើង ដល់ ជិត ៧០ មឺុន នាក់ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ដៃល ចំនួន នៃះ 
ចៃើន ជាង បៃទៃស រុសៃសុី បន្តិច ។ 

កៃុងធំៗ នៅ បៃទៃស ឥណ្ឌា 
ក្នងុ នោះ មាន កៃងុញវូ ដៃល ី នងិ 
កៃុម ម៉ុមបៃ  កំពុង រង ប៉ះ ពាល់ 
ខ្លាំង បំផុត ហើយ កៃុម អ្នក រិះ - 

គន់ បាន និយាយ ថា  មិន មាន 
ការ ធ្វើ តៃស្ត ឲៃយ បាន គៃប់ គៃន់ 
ទៃ  ដោយ មាន ន័យ ថា  អ្នក ឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ជា ចៃើន ទំនង ជា 
មិនតៃូវ បាន  ធ្វើតៃស្ត ។  

ការ កើន ឡើង នៃ អ្នក ឆ្លង ជំងឺ 
នៃះ  បាន បង្ខំ ឲៃយ អាជា្ញាធរ នៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា  បង្វៃរ សណ្ឋា - 
គរ  រោង ការ  មជៃឈ មណ្ឌល 
សាសនា  និង រថ ភ្លើង  ឲៃយ ជួយ 
ផ្តល់ ការ ថៃ ទាំ  ដល់ អ្នក ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ ។

ចំណៃក នៅ អូ ស្តៃលី  ជា ទី 
ដៃល ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រាល  ដាល នៃ 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម នៃះ  តៃូវ គៃប់ - 
គៃងបាន នោះ  ការ ផ្ទុះ ឆ្លង ថ្ម ីនៅ 
កៃុង មៃល ប៊ន  បាន បង្ខំ ឲៃយ 

អាជា្ញា ធ របទិ រដ្ឋ វកី តរូយីា៉ា ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព ។ 

នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក  រដា្ឋា - 
ភិបាល ទាំងអស់  កំពុង បៃឹង- 
បៃង ធ្វើ ឲៃយ មាន ភាព ស្មើ គ្នា 
ចំពោះ តមៃូវ ការ បើក សៃដ្ឋកិច្ច 
ដៃល រង ការ ប៉ះ ពាល់ ដោយ- 
សារ វិធាន ការ បិទ បៃទៃស ជា- 
ចៃើន សបា្តហ៍ បៃឆងំ នងឹ គៃះ- 
ថា្នាក់ នៃ ការ  ឆ្លង ថ្មី ខណៈ បៃជា- 
ជន វិល តៃឡប់ ទៅ រក ជីវិត ធម្ម- 
តា ឡើង វិញ នោះ ។

 នៅ អឺរ៉ុប  ការ ឆ្លង រាត តៃបាត 
នៃះ  ទំនង ជា តៃូវ  គៃប់ គៃងបាន  
កាន់តៃ ចៃើន ថៃម ទៀត  ទោះ បី- 
ជា មន្តៃី បាន បញ្ជា ឲៃយ  បិទ តំបន់ 
ខ្លះ   នៅអៃសៃបា៉ាញ ក្ត ី៕AFP/PSA

ក្រុង ទ្រី ប៉ូលីៈ  រដា្ឋាភិ បាល 
ទទួល សា្គាល់ ដោយ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាត ិនៅ លបី៊ ី កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  បាន ថ្កោលទោស 
ការ លួច ឆ្មក់ វាយ បៃហារផ្លូវ- 
អាកាស  នៅ ពៃល យប់ បៃឆំង 
ការ ដណ្តើម កាន់ កាប់  មូល ដា្ឋាន 
ទ័ព អាកាស យុទ្ធសាស្តៃ មក 
គៃប់ គៃង វិញ  នៅ ក្នុង បៃទៃស - 
លីប៊ី ភាគ ខង លិច  ដោយ បាន 
ចោទ បៃកាន់ ពួក គៃ ពី បទ បើក 
ការ វាយ បៃហារ ដោយ « កង - 
កមា្លាំង ទ័ព អាកាស បរទៃស » 
នៅ ទី នោះ ។ 

 កង កមា្លាំង ស្មោះ តៃង់ ជា មួយ 
រដា្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ 
(GNA)  បាន ដណ្តើម  យក មលូ- 
ដា្ឋាន ទ័ព អាកាស  អាល់ វា៉ា ទី យា៉ា   
ដៃល មាន ចមា្ងាយ ១៤០ គី ឡូ- 
ម៉ៃតៃពី ទី កៃុង ទៃី ប៉ូលី ភាគ និរតី  
ពី កង កមា្លាំង  សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់  
បរុស ខ្លាងំ ហា្គា ល ីហា្វា  ហាហ្វ តារ 
ភាគ ខង កើត   មកកាន់ កាប់   
និង គៃប់ គៃង វិញ។ 

 កង កមា្លាំង របស់ លោកហា្គា-

លីហា្វា ហាហ្វតារ  បាន ចោទ- 
បៃកាន់ បៃទៃស តួក គី  ជា អ្នក - 
គំទៃ កង កមា្លាំង GNA  យា៉ាង  - 
សំខន់  បាន បៃើ បៃស់ មូល - 
ដា្ឋាន នោះ  ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដើមៃបី 
ជយួ កង កមា្លាងំ ស្មោះ តៃង ់GNA  
ក្នងុ ការ ធ្វើ យទុ្ធ នា ការ វាយ លកុ- 
ទៃង ់ទៃយ ធ ំមយួ  ទៅ លើ បរុស 
ខ្លាំង  ដៃល បាន បើក ការ វាយ - 
បៃហារ បៃឆំង កៃុង ទៃី ប៉ូលី  
កាល ពី ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០១៩ 
កន្លង ទៅ នោះ ។ 

 នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ  អនុរដ្ឋ មន្តៃី ការ ពារ ជាតិ 
របស់ កង កមា្លាំង GNA  គឺ លោក 
សាឡាហ៍  ណម រូសហ៍  បាន 
ថ្លៃង ថា៖ « ការ ឆ្មក់ វាយ បៃហារ 
នៅ ពៃល យប ់ បៃឆងំ មលូ ដា្ឋាន 
ទព័ អាកាស អាល ់-វា៉ាទ ីយា៉ា នោះ  
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កង - 
កមា្លាងំ ទព័ អាកាស បរទៃស  នៅ 
ក្នងុ ការ គទំៃ ឧកៃដិ្ឋ ជន សង្គៃម    
ហើយ  ពៃយា យាម លើក  ទកឹ ចតិ្ត  ឲៃយ 
ការ វាយបៃហារ ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ  » ៕ AFP/SK

ក្រមុ  យុទ្ធជន  ស្មោះ ត្រង់ រដ្ឋាភិបាល GNA ឈរថតរូប នៅ  ពី ក្រយ រុ៉ក្ក្រត។ AFP

រដ្ឋាភិបាលាាាGNAថាាកមា្លាំងទ័ពអាកសបរ-
ទ្រសាវាយាប្រាហារាមូលដ្ឋានសំខាន់នៅាលីបី៊

មន្ត្រសុីខាភិបា លម្នាក់   ពាក់ឧបករណ៍ ការពារខ្លនួមួយ  ឈុត     និយាយ  ទៅ កាន់អ្នក ជំងឺ នៅ ក្ន ុងអ គារ អង្គការ    មួយ។ AFP



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ 

ភ្នំពេញ : សិល្បករ ខ្ម្រ និង 
រុស្ស៊ី នឹង ចាប់ដ្ គ្នា   នាំ យក 
ទស្សនីយភាព សម្ដ្ង ល្ខោន  
រឿង «ក្យព្លភ្លៀង  ម្ឃ- 
សឡ្ះ» ជា លើក ដបំងូ  នៅលើ 
ឆាក   មជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌ និង  
វិទ្យាសាស្ត្ រុស្សី៊ (RCSC) 
តាមមហាវថិ ីព្ះនរោត្តម  នា   ថ្ង ្ 
សុក្   សប្ដាហ៍ន្ះ ចំថ្ង្ «ទិវា- 
គ្ួសារ និង ភក្ដីភាព»នៅ រុស្ស៊ី ។

ឆ្ល៊ះបញ្ចាងំបធ្ានបទ ស្នហ្ា 
នងិការបច្ណ្ឌ  ដល្ ជា  វបប្ធម ៌
សកល ការ សម្ដ្ង សិល្បៈ ន្ះ 
ត្ូវ  បន ផ្ដួច ផ្ដើម ឡើង  ដោយ 
សហគមន៍  Phnom Paint 
និងមជ្ឈមណ្ឌល RCSC។

យោង តាម លក Vitaly 
Smyshlyaev ជាអ្នក រៀបចំ 
កម្មវិធី នៅសហគមន៍ សិល្បៈ 
ន្ះ លកបន លើកពទីសស្នៈ 
ពលរដ្ឋ ខ្ម្រ និង រុស្ស៊ី ដ្ល   មាន  
លក្ខណៈ ស្ដៀង គ្នា ក្ន៊ង វប្ប-
ធម៌   ប្ព្ណី  ជំនឿ ធ្មប់ និង 
វ្ទមន្ត ផ្លូវ ងងឹង ជាដើម។

ជា អ្នក រសន់ៅ បទ្ស្ កម្ពជ៊ា 
យូរ ក្ល ដ្រ លក Vitaly ក៏ 
សមា្គាល់ឃើញ ដ្រថា ការ ប្-
ស្័យទាក់ទង នៅ ក្ន៊ង គ្ួសារ 
ខ្មរ្ និង រុស្សី៊ មានភាព ប្ហាក់- 
ប្ហ្ល គ្នា ដ្ល ធ្វើឲ្យ សមា-
ជកិ  គ្សួារ ងាយ យលច់ឡ្ ំត ្
ក៏ ងាយ នឹង ចរចា ផ្សះផ្សា រួច 
អត់ឱន ឲ្យគ្នាដ្រ។

លក Vitaly ដ្ល ជា អ្នក- 
នពិន្ធ  រឿង  ល្ខោន ន្ះ   ផ្ទាល ់បន  
ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ឲ្យ  ដឹង ថា៖ 
«ស្ន្ហា និង ការ ប្ចណ្ឌ ជា  
ផ្ន្ក មួយន្ ជីវិត  របស់ ខ្ម្រ និង 
រសុស្៊។ី ស្ត្ ីខ្មរ្ កដ៏ចូជា ស្ត្ ីរសុស្៊ ី
សុទ្ធ  ត្ ងាយ ប្តិកម្ម  នឹង ការ- 
សង្ស័យ  ប្ដី មាន ស្ត្ី  »។

លក បនលើក ហ្តុផល 
ន្  ការ ផ្ដួចផ្ដើម ការ សម្ដ្ង ន្ះ 
ថា៖ «សហគមន៍ សិល្បៈ យើង  
មាន អ្នក មាន ទ្ពកោសល្យ 
សម្ដ្ង ច្ើន ដូច្ន្ះ យើង ក៏ គិត 
ថា  នឹង ប្ើប្ស់ សមត្ថភាព 
ន្ះ  ដើម្បី   ឲ្យ  វប្បធម៌ ប្ទ្ស  
ទាំង ២កាន់ត្ ជិត ស្និទ្ធ»។

 ល្ខោន  ត្ូវបន ដាក់ ចំណង 

ជើង ជាភាសា រសុស្៊ ីនងិ  សម្លួ 
ជា ភាសា ខ្មរ្  ដោយ យក ចណំង 
ជើង  តាម  ឃ្លា  ដ្ល ប្ជាជន  
ចំណាំ  និយាយ ថា «ក្យ 
ព្ល ភ្លៀង ម្ឃស្ឡះ»។

លក  Vitaly  បញ្ជាក់ថា៖ 
«យើង បនជ្ើសរើស ឃ្លា ខ្ម្រ 
មួយ ន្ះ  ដាក់ចំណង ជើង ឲ្យ  
ល្ខោន ដោយសារ វា បង្កប់ អត្ថ-
ន័យ  ខ្លឹមសារ ដូចទៅ នឹង សាច់- 
រឿង ន្វប្បធម៌យើង ដ្រ»។

រឿង ល្ខោន ន្ះ  និយាយ ពី 

ភរិយា  មា្នាក់  ដ្ល ជឿថាសា្វាមី 
របសខ់្លនួ មានស្កីណំាន ់លចួ-
លាក់។ នាង ត្ូវ បន មិត្តភក្ដិ 
បបួល ទៅ  រក គ្ូ មន្ត អាគម  
ដើម្បី    ប្ើវិធី ផ្លូវ ងងឹត  ។ ទៅ ដល់ 
ទនីោះ  នាង  ជបួ នវូ ហត្កុារណ ៍
គួរ ឲ្យ អស់ សំណើច ជាច្ើន។  ទី 
បំផុត  ការ សង្ស័យ របស់ នាង   ប្- 
ជារឿង យល់ ច្ឡំ ហើយ  គ្ប់ 
គ្នា វិល មក រក ភាពរើករាយវិញ  ។

ការ សម្ដ្ង រឿង ល្ខោន ត្ូវ- 
បន បញ្ចប់ដោយ    ចម្ៀង «រដូវ- 

ក្ដានៅ ភ្នំព្ញ» ក្ន៊ង រយៈព្ល 
សរុប ប្មាណ ៣៥នាទី។

សម្ប់ការ សម្ដ្ង  ទម្ង់ ខ្លី 
មួយ   ន្ះ សិល្បករ ខ្ម្រ ៥នាក់ 
រសុសី៊្ ៦នាក ់នងិ កាហស្ាកស់ា្ថាន  
១នាក់ កំពុង ត្ ហាត់សម យា៉ាង  
សកម្ម។

សហគមន៍ សិល្បៈ Phnom 
Paint នងិ បធ្ានមជឈ្មណ្ឌល 
RCSC អ្នកនាង Irina Tsat-
sulina ដល្ ជា អ្នក ផ្ដល ់ជនំយួ 
បច្ច្កទ្ស និង ហិរញ្ញវត្ថ៊មាន 

សទុដិ្ឋនិយិម ថា ការ  សម្ដង្ ន្ះ 
រឹត បន្តឹង ចំណង វប្បធម៌ និង 
មតិ្តភាពពលរដ្ឋ ទាងំ ២បទ្ស្ 
ឲ្យកាន់ត្ រឹងមាំ។

ទោះជាយា៉ាង ណា  បញ្ហា ប្- 
ឈម  ដ្ល  ចៀស ពុំរួច នោះ គឺ  
ឧបសគ្គ ន្ ការ សន្ទនា ភាសា 
ចងា្វាក់រំា តន្ត្ ីនិង លំដាប់  បញ្ចាងំ 
វើដ្អូ ផង ដ្រ។

លក Vitaly  បន ពន្យល់ 
ថា៖ «ការ   បកប្ ដំណាលគ្នា 
ហើយ រក្សា នូវ សិល្បៈ ក្ន៊ងការ 

ពោល ដូចទៅ នឹង សំនៀង ដើម 
នោះ វាត្វូការ ធនធាន  បច្ចក្-
ទ្ស និងឧបករណ៍  លំដាប់ 
ខ្ពស់ស្ដង់ដាអាជីព»។

ដចូ្ន្ះ ហើយអ្នករៀបចកំម្មវធិី
ជ្ើសរើសយកវិធី ច្កចាយ 
ការ  សង្ខ្បជាភាសាខ្ម្រ ជូន 
ដល់ ទស្សនិកជន មុន ព្ល 
ល្ខោន  ចាប់ផ្ដើម។

ដបំងូ លក រពំងឹ ថា  នងឹ មាន 
ទស្សនិកជន  ប្មាណ ១៥០ 
នាក់ ប៉ុន្ត្   ដោយគោរពតាម 
គោលការណ ៍រកស្ា គមា្លាត សវុត្ថ-ិ
ភាព អ្នក រៀបចំកម្មវិធីរូប ន្ះ 
បន  កំណត់ចំនួ ន មនុស្ស មក 
ត្ឹម ត្ ៥០នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

លកបន បង្ហើបថា ៖ «ក្ន៊ង   
នោះ នឹង មាន អ្នកទស្សនា ជា 
ជនជាត ិខ្ម្រ រុស្ស៊ី បរាំង និង 
កាហ្សាក់សា្ថាន ជាដើម»។

បទពិសោធ  សម្ដ្ង   ល្ខោន ខ្លី 
លើក  ន្ះ ជា ទុន សម្ប់ ការ- 
សម្ដ្ង ទ្ង់ទ្យធំ នៅ លើក- 
ក្យ គឺ រឿងមនោសញ្ច្តនា  
សោកនាដកម្ម  រូ៉ម្អូ និង ជលូៀត 
នៅភ្នំព្ញ (Romeo and 
Juliet in Phnom Penh) ។

អ្នករៀបចំកម្មវិធីបនឲ្យដឹង 
ថា៖ «រឿង ន្ះ នៅត្  មានឥទ្ធិ-
ពល   លើ ជីវិត   មនុស្ស  អស់ជា 
ច្ើន សតវតស្ រ ៍មក ហើយ សមូប្ ី
ត ្នៅ ក្នង៊សង្គម កម្ពជ៊ា។  ដចូ្ន្ះ 
ទើប Shakespeare នយិាយ  
ថា ពិភពលក ជា រោង ល្ខោន 
រើឯមនុស្ស គឺ   ជាអ្នក សម្ដ្ង»៕
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ល្ខោនខ្មែរ-រុសែសី៊រឿងកែយពែលភ្លៀងមែឃសែឡះស្ដីពី
ស្តែីបែចណ្ឌប្ដីស្វាគមន៍អ្នកទសែសនាឥតគិតថ្លែថ្ងែសុកែនែះ

សកម្មភាពហាត់សមសម្ដេង  របស់ កេុមអ្នកសិលេបៈស្ម័គេចិត្ត នៅ សហគមន៍ Phnom Paint នៅមជេឈមណ្ឌល RCSC  ។ រូបថត ហា៊ាន រង្សី

សាច់រឿង និយាយ ពី ភរិយា បេចណ្ឌ ប្ដី  មានសេី ។ រូបថត ហា៊ាន រង្សី ក្នុង ចំណោមអ្នកសម្ដេង ១២នាក់ មានខ្មេរ ៥នាក់ រុសេសុី ៦នាក់ និងកាហេសាក់សា្ថានមា្នាក់   ។ រូបថត ហា៊ាន រង្សី



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃពុធ ទី៨ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ក្រងុ ឌបូ្រ : ហានហៃសៃប យ៉ាសុនី ជា 
អ្នក គៃប់ គៃង ផៃសារ ទំនើបប៉ាគីស្ថាន ឌូបៃ  
បន អង្គយុ ក្នងុ រថយន្ដ ស្ពរ័ Lambor-
ghini Huracan ចត នៅ កៃ ផៃសារ- 
ទំនើប មុន ពៃល ដឹក ជញ្ជូន ស្វាយ ក្នុង 
បៃទៃស ឈូង សមុទៃពៃរៃស៍ មួយនៃះ ។ 

លោក យ៉ាសុនី បន បើក យទុ្ធនាការ 
ផៃសព្វផៃសាយ សរ នៃសៃចក្ដី សៃឡាញ់ 
ក្នុង  តំបន់ ឈូង សមុទៃ ដោយ ការ ជិះ 
ក្នុង កំពូល រថយន្ដ  ពៃល ដឹក ជញ្ជូន 
ទនំញិ ស្មើ នងឹ ទកឹ បៃក ់ ១០០ឌហីាម 
(២៧ដុល្លារ ) សមៃប់ ស្វាយ ប៉ាគី- 
ស្ថាន ជាង កន្លះ ឡូ ។ 

ស្វាយ ប៉ាគីស្ថាន ពៃញ និយម ខ្លាំង  
ទទូាងំ ពភិព លោក ហើយ ផ្លៃ ឈើ ចមៃះុ  
ប្លៃក ៗ  មិន ចំា បច់ មាន យុទ្ធនាការ  
ផៃសព្វផៃសាយ ទាក់ ទាញ អតិថិជន អ្វី 
ឡើយ ។ យ៉ាង ណាមិញ « ស្វាយ ក្នុង 
កំពូល រថយន្ដ Lamborghini» ដឹក 
ជញ្ជូន ដោយ ផៃសារ ទំនើប ប៉ាគីស្ថាន 
បន បង្ក ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ក្នុង ទីកៃុង ឌូបៃ  
និង បន បង្កើន ការ លក់ ទ្វៃ ដង តាំងពី 

ដំណើរ ការ ពាក់ កណា្ដាល ខៃ មិថុនា ។ 
លោក យ៉ាសុីន បន បៃប់ Kha-

leej Times    ថា ៖ « គ្មាន  ការ ផៃសព្វផៃសាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម ជុំវិញ យុទ្ធ នាការ នៃះ 
ឡើយ ។ ខ្ញុ ំចង ់ផៃសព្វផៃសាយ សរ នៃ សភុ-
មង្គល និង សៃចក្ដី សៃឡាញ់  ហើយ 
ការ ឆ្លើយ តប ពិតជា មាន ចៃើន »។ 

លោក បន និយយថា ការ លក់ 

ស្វាយ   បន កើន ឡើង ជាង ១០០ 
ភគរយ  ហើយ អតិថិជន ភគ ចៃើន 
បន  ចុះ ឈ្មាះ ក្នុង កម្មវិធី « ស្វាយ ក្នុង 
កំពូល រថយន្ដ Lamborghini» ដោយ  
តៃូវ  រង់ ចាំ យ៉ាង តិច  ១សប្ដាហ៍ ។ 

លោក បន បន្ថៃម ថា សៃវាកម្ម ដឹក- 
ជញ្ជូន  តាម រថយន្ដវ៉ៃន ធម្មតា ក៏ នៅតៃ 
ដំណើរការ តៃ អតិថិជន ចង់ ទទួល ការ- 

កុម្ម៉ង់ តាម   កំពូល រថយន្ដ ស្ព័រវិញ ។ 
លោក បន ឲៃយ ដឹងថា ៖ « យើង ធ្លាប់ 

លក់ ស្វាយ  ៤០បៃអប់ រៀង រាល់ ថ្ងៃ 
មុន  ពៃល បើក យុទ្ធនាការ ។ ពៃលនៃះ 
យើង បន បង្កើន ការ លក់ ដល់ ៩៥ 
បៃអប់ នូវ បៃភៃទ ស្វាយ ផៃសៃង ៗ ។ 

បៃជា បៃិយភព នៃសៃវាកម្ម ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ នៃះ តៃវូ បន  លោក យ៉ាសីុន   ឲៃយ 

ដងឹថា លោក បន  នងិ កពំងុ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ស្វាយ  ១២ជើង ក្នុង ១ សប្ដាហ៍ ដោយ 
បៃើ រថយន្ដ Lamborghini ។ 

លោក បន អះអាងថា ៖ « យទុ្ធនាការ 
នៃះ បន ទទលួ បៃជា បៃយិភព តាងំព ី
វដីៃអ ូដកឹជញ្ជនូ ស្វាយ តាម Lambor- 
ghini ទៅកាន់ អតិថិជន ជាចៃើន  និង 
លក់ ដាច់ ខ្លាំង »៕ AFP/HR

លោក យ៉ានសុីន ដឹកជញ្ជូនស្វាយដោយប្រើ  Lamborghini។ រូបថត AFP អតិថិជន កុម្ម៉ង់ស្វាយ ដឹកដោយកំពូលរថយន្ត  ត្រូវ រង់ចាំ  ១ សប្ដាហ៍ ។ រូបថត AFP

ផ្សារទំនើបកុ្ងឌូប្ល្បីលក់ស្វាយប៉ាគីស្ថានដឹកតាមLamborghini

ក្រុង រ៉ូម : ខណៈ  មិត្តភក្តិ   កំពុង តៃ 
លង ់លកក់ៃយ សៃវងឹ ជោក    វៃននសី 
ផៃ ឌូហៃសុី វ័យ ២៣ឆ្នាំ  បន កៃក   ពី 
ពៃលឹម ទៅ ដល់ កសិដា្ឋាន ដើមៃបី  តៃួត- 
ពិនិតៃយ  សត្វចិញ្ចឹម របស់  ខ្លួន រួច ជា 
សៃច ។  កញ្ញា ជា មា្ចាស់ កសិដា្ឋាន 
អុតីាល ី វយ័ ក្មៃង  មា្នាក ់ ដៃល ចាប ់អាជពី 
នៅ  លើ កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម សត្វ ។  

កញ្ញា  ផៃ ឌហូៃសុ ីបន បៃបទ់ភី្នាកង់ារ   
AFP ខណៈ ដើរ កាត់ ស្ពាន ឈើ កៃស 
ស្មា លើ បងឹ កមូ៉ ូ ភគ ខង ជើង បៃទៃស 
អុីតាលី ដើមៃបី បងា្ហាញ អគរ ដៃល នាង 
បន ដំឡើង បន្ដិច ម្ដង ៗ  ឲៃយ កា្លាយ ជា 

រោង ចិញ្ចឹម សត្វ ថា ៖ «វា ជា ការងារ 
ដៃល នឿយហត់  និង ចំណាយ កមា្លាំង 
ចៃើន  តៃ ខ្ញុំ ពៃញ ចិត្ត »។

កញ្ញា បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ ជៃើសរីស ជីវិត 
បៃបនៃះ។   កន្លៃង ដៃល ខ្ញុ ំចង ់នៅ   ហ៊មុ- 
ព័ទ្ធ ដោយ ធម្មជាតិ  និង សត្វ »។

កញ្ញា ផៃឌូហៃសុី    ជា មៃចុងភៅ ហាត់- 
ការ  ប៉ុន្ដៃ  នាង បន លះបង់មក ធ្វើ  ជា 
អ្នក បងា្កាត់ ពូជ សត្វ ល និង គោ    នៅ  
ភ្នំអៃព  បៃតដូឡូ កម្ពស់ បៃមាណ  
៨១៣ម៉ៃតៃ លើ នីវ៉ូ ទឹកសមុទៃ  កៃបៃរ 
ពៃំដៃន  បៃទៃស ស្វ៊ីស  ជំនួសវិញ  ។

កញ្ញា និយយ ទាំង អស់ សំណើច 
ថា៖  «កាលពី ឆ្នាំ មុន ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើមជា 
មួយ   ល តូចៗ ២ គ្មាន ដី គ្មាន កៃល 
តៃ ខ្ញុំ មាន មិត្ត ភក្តិ  យល់ពៃម  ឲៃយ  ខ្ញុំ បៃើ 
វាល ស្មា ។ ស្ថាន ភព ពៃល នោះ  ពិត 
ជា លំបក »។ 

ពៃលនៃះ យុវតី អុីតាលី មា្នាក់ នៃះ  
មាន  ល  ២០ កៃបាល ដោយ ១៥ កៃបាល 
កពំងុ ផើម  រមួទាងំ គោ  ១០ កៃបាល  កនូ 
គោ ៥ កៃបាល  និង មៃគោ ៥ កៃបាល ។

លោក ចាកូផូ ហ្វន់តៃនៃតូ មកពី  
សហជីព កសិកម្ម ដ៏សំខន់ របស់ 
អុីតាលី  Coldiretti បន និយយថា៖ 
«បនា្ទាបព់ ីជវីតិ នៅលើ ភ្ន ំគ្មាន អ្នក ចាប-់ 
អារម្មណ៍ អស់  រយៈពៃល ជា ចៃើនឆ្នាំ 
ចំពោះ ពលរដ្ឋ អុីតាលីទូទៅ    យើង 
មើល   ឃើញ ការ តៃឡប់ មក វិញ របស់ 
យុវជន  ក្នុង រយៈកាល ពី  ១០ ទៅ ២០ 
ឆ្នាំ  កៃយ  នៃះ »។

សហជីព កសិកម្ម  Coldiretti បន  
ឲៃយ ដងឹ ក្នងុ ការ សកិៃសា អពំ ី ទនិ្ននយ័ កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន ថា  មាន ការ កើនឡើង ចំនួន 
១២ភគរយ នៃ ចំនួនបៃជាជន    អាយុ 
កៃម  ៣៥ឆ្នាំ  ដៃល ធ្វើ ជំនួញ លើ 
វសិយ័ កសកិម្ម  ក្នងុ រយៈ ពៃល ៥ឆ្នា ំចងុ 
កៃយ នៃះ។

ទិន្នន័យ ដដៃល បនបងា្ហាញ ថា ស្ដៃី    
មាន ចំនួន ជិត ១ភគ៣នៃ  មា្ចាស់ ជំនួញ- 
កសិកម្ម ទាំង អស់  ។

វិស័យ នៃះ តៃូវបន គៃ មើលឃើញ 
ថា « សម័យ នៃ ការច្នៃបៃឌិត» និង 
ធ្វើការ លើ ដីសៃ «លៃង តៃូវបន   ចាត់ 
ទុក  ជាចំណត   ចុងកៃយ របស់ អ វិជា្ជា 
ទៀតហើយ » តៃ ជា អ្វ ីដៃល ឪពកុមា្តាយ 
គួរ មាន មោទនភព ។

ទោះជាយ៉ាងណា លោក ហ្វនត់ៃនៃត ូ
បន សរភពថា៖ «វាមិនមៃន ជា 

ជមៃើសងាយសៃួលទៃ»។
លោក និយយ ថា ជំនួស ឲៃយ  ការ- 

សម្លឹង  មើលអៃកៃង់ កុំពៃយូទ័រ ឬ មា៉ាសុីន 
គិតលុយ   អ្នក ធ្វើ ការ នៅ លើ  វាលស្មា 
ដាច់ សៃយល  គយ គន់ ទៃសភព  
ទឋីាន ជនបទ ដ ៏សៃសត់ៃកាល ដចូ ក្នងុ 
ក្ដី    សុបិន ប៉ុន្តៃ វា ក៏ ជា « ជីវិត ពោរពៃញ 
ដោយ  ការ លះបង ់» ដៃល មាន ឱកាស 
តិចតួច  សមៃប់ ភពសបៃបាយ ពៃល 
រាតៃី នៅ ទីកៃុង ។

យវុជន ក ៏អាច ជយួ ធ្វើ ទនំើប កម្ម លើ  
វិជា្ជាជីវៈ  តាមរយៈ ការនាំ យក បច្ចៃក-
វិទៃយា ថ្មីៗ ឬ វិនិយោគ  តាម អនឡាញ ។ 

បច្ចុបៃបន្ន កញ្ញា  ផៃឌូហៃសុី    លក់  សត្វ 
និង សច់  ប៉ុន្តៃ នាង សងៃឃឹម ថា  ទៅ ថ្ងៃ 
មុខនាង    នឹងអាច   ពងៃីក អាជីវកម្ម  
ចៃបច់ ទឹកដោះ  គោ និង ល ក៏ដូចជា 
ផលិត   ឈីសផង ដៃរ ៕ AFP/RS

ខុស ប្ល្រកពីមិត្តភក្ដិដ្រលរីករាយ នឹង ជីវិត ទីក្រុង ស្រវឹង ជោកខ្លួន កញ្ញា ផ្រឌូហ្រស៊ី ងាក មក ចាប់អាជីព កសិដ្ឋាន។ រូបថត AFP
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ  ង   ខ  ្ព  ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អ ក  ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ     មិ ន  ឲៃយ មា    ន ភា  ព ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទលួ ទាន  នានាបាន   ផល ចណំៃញ ជា        
ធម្មត  ។ ចពំោះ ប ញ  ្ហា  ស  ្នៃ ហ     វញិ     គ ូស្នៃហ ៍  មាន   ភាព-  
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល្អ  បៃសើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទលួ   ទាន  នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ  
ជា    ល្អ ប៉ុនា្មាន  ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  
ល្អតិ  ល្អន ់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពៃម  ពៃៀង   អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ    
បំពៃញ  ការ  ង រ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ  ឧប សគ្គ 
ចៃើន   ។    កា រ សមៃច ចិត្តនានា គបៃបី រកអ្នក ណា  
ដៃល   គួរ ឲៃយ       ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃឹកៃសាយោបល់ ទើប   ល ្អ  
បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយនោះ ឡើយ។   

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងរ ផៃសៃង ៗ  តៃងតៃ  
ទទួល   បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត   ឆ្ងាយ  តៃង តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់ មាន ទឹកចិត្ត  
បៃកប  ដយ ក្ត ីសោមនសៃស រី ករាយ  និង ពោល  ពាកៃយ  
សម ្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ សៃឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា យ៉ាង ណា  គួរ តៃ យកចិត្ត  ទុក ដាក់ 
ខ្លាងំ   ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហឲៃយល្អ ។    

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងរ ផៃសៃង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយយ- 

ស ្ត ីមា ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា  ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ ៍ គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា សៃយ័ ជាហៃតុ បណា្តាល ឲៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា  សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សី  ឡ     ើ ង   ខ ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន   ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចៃើន តៃ បាន  ដយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដ   ះ    ស  ៃ យ  បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ      ្ត       ផៃសៃង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំៃ កឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏    មា  ន    ការ   យ    ល ់ ចិ ត ្ត   គ  ្នា ល ្អ ដៃ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕              

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងរ ផៃស ៃ ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោលគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីឡ ើ  ង  ខ   ្ព ស់ត  ៃ ដ ៃត  ។ ការ និយយ-   
ស្ត ីបៃកប    ដ  យ  ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្ត ីដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន    ការ ហស្ត ីចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្ត ីស ្នៃហ 
ពោរ    ពៃញ  ដ  យ     ភ   ក្ត ីភា  ព     និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ     នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន        ផល ចំ    ណៃ    ញ    គួ រ ជា  ទី គ  ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។        

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងរ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ     សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ       ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពោល      គឺចិត្ត បៃកប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា  ករុណា  
ចពំោះ   ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសីមធៃយម   ។ ការ  ពោល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផ ង  យក ច ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងរ   បៃកប ដយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ   ទី  ជិត   ឆ្ងាយ    បា នសុខសបៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ 
បៃងុ បៃ យត័្ន ដៃរ  ។ រឯី  លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ ណ ្ណោះ   ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ  អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោគ យល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បៃកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ ដណំងឹដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក-     
អ្នក     មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញនោះ រមៃង មាន 
សវុត្ថ ិ  ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃវូ មានការបៃងុ បៃយ័ត្នដៃរ។  

 រាសីមធៃយម។ ការនិយយ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយយ    ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ     គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីសៃតុចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពៃញ ការ-  
ងរ   ផៃសៃង ៗ  ពោរពៃញ ដយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មាន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដៃល មក 
ពី បរិយកាសការ និយយ ស្តី តៃង- 

មាន   គៃ និនា្ទា ធ្វើ ឲៃយ អ្នក មាន ការ អាក់ អន់ សៃពន់ ចិត្ត 
ជា   ខ្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្នៃហ គ ូស្នៃហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា    ជា ហៃត ុបណា្តាល ឲៃយ មាន ការ បៃក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផៃសៃង ៗ ជាដើម ។ ចណំៃក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល  យ៉ាងលំបាក ហើយ ក៏បៃឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដៃរ។  

ផ្ទះបន នៅ កៃុង អាតៃន តៃូវបាន អនុញ្ញាតឲៃយ បើកឡើងវិញ ជាមួយគោលការណ៍ រកៃសា គម្លាត ។ រូបថត AFP

អ្នករកសី៊ផ្លវូភេទនៅកេកិឆ្ងល់តើឲេយបមេើ
សេវាពាក់ម៉ាស់រកេសាគម្លាតដូចម្ដេច?

កៃងុ អាតៃន : ផ្ទះ បន កណា្តាល   
កៃុង អាតៃន កំពុង តៃ មមាញឹក 
ជាមយួ អតថិជិន នៅ វៃលា ដ ៏ក្ដៅ 
នៃ ខៃ កក្កដា ហើយ អ្នក រក សីុ ផ្លវូ- 
ភៃទ មកព ី  វៃណៃស៊យុអៃឡា  ក ៏
រីក រាយ នឹង   ជំនួញ របស់ ខ្លួន ។ 

អ្នក រក សុី ផ្លូវ ភៃទ នៅ ទី នោះ 
បាន  ទទួល ភ្ញៀវ ជា បៃចាំ តំងពី 
ពាក់ ក ណា្តាល ខៃ មិថុនា ខណៈ   
ពកួគៃ តៃវូ បាន អនញុ្ញាត ឲៃយ  បើក 
ទា្វារ ឡើង វិញ កៃយ ជាប់  បមៃម  
រយៈ ពៃល ៣ខៃ ដើមៃបី គៃប់ គៃង 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

ខណៈពលរដ្ឋ កៃកិ ភាគ ចៃើន 
តៃូវ រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព និង 
បៃសៃ័យ ទាក់ទង ជិត ស្និទ្ធ តិច 
បផំតុ  អ្នក រក សុ ីផ្លវូ ភៃទ ជា ចៃើន 
គ្មាន ជមៃើស អ្វ ីកៃព ីវលិ ទៅ រក 
របរ ចាស់ វិញ ឡើយ ។ 

កៃមុ នារី រក សីុ ផ្លវូភៃទបានបៃប់ 
AFP ថា ប៉នុ្ដៃ វធិន ការ ជា ចៃើន 
មិន អាច អនុវត្ដ ទៅ រួច ឡើយ ។ 

នាង ឌីមីតៃ កាណៃលឡូ- 
ប៉លូ ូបៃធន សមាគម  នារ ីរក សុ ី
ផ្លូវ ភៃទ កៃិក បាន និយយ ថា ៖ 

« វា ជា គួរ ឲៃយ អស់ សំណើច ។ 
ពកួគៃ បាន បៃប ់យើង កុ ំឲៃយ ចាប ់
ដៃ គ្នា  ក្នុង បន្ទប់ រង់ ចាំ  រួច យើង 
នាំ គ ្នា ចូល បន្ទប់  ទើប អាច ធ្វើ 
អ្វីៗ  បាន គៃប់ យ៉ាង »។ 

យោងតម បទបញ្ជា អ្នក រក- 
សុី ផ្លូវភៃទ តៃូវ បាន  ណៃនាំ ឲៃយ 
«ធនា រកៃសា គមា្លាត» នងិ ចៀស-
វៀង « ការ បៃសៃ័យ ទាក់ទង 
តទល់ » ខណៈការ ពាក់ មា៉ាស់  
ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ហ្គៃម លើ គៃ ។ 

អានណា គរូពូ ូជា នារ ីកៃភៃទ  
ដៃល ដកឹ នា ំ អង្គការ  Red Um-
brella Athens ជា គំនិត ផ្ដចួ- 
ផ្ដើម គពំារ អ្នក រក សុ ីផ្លវូភៃទបាន 
នយិយ ថា ៖ « ការងរ   យើង  ពតិ 
ជា បៃឈម គៃះថា្នាក់ បំផុត ។ 
ទាងំ ខ្លនួ ឯង នងិ គៃសួារ  សទុ្ធតៃ 
បៃឈម គៃះថា្នាក់  តៃ គ្មាន 
ជមៃើស ទៃបើ មនិ ចង ់ដាច់ ពោះ 
សា្លាប ់។ នៃះ បៃហៃល ជា វៃលា ដ ៏
យ៉ាប់ យុឺន បំផុត »។ 

នាង  បន្ថៃម ថា ៖ « រឿងរា៉ាវ កើត 
ឡើង ពិត ជា អាកៃក់ តំង ពី ផ្ទុះ 
មៃរោគ  អៃដស៍ មក  តៃ កាល - 

ណះ  កៃយ រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន  
ខៃយើង ដងឹថា ការ ពាក ់សៃម 
អាច ការ ពារ សុវត្ថិភាព បាន ។ 
តៃ ពៃល នៃះមិន ទាន់ មានវិធី- 
ការពារ ខ្លួន នៅ ឡើយ ទៃ »។ 

  សា្ថានការណ ៍កានត់ៃ ដនុដាប 
ជា  ផ្នៃក មយួ នៃ វធិន ការ ការពារ  
ដៃល អាជា្ញាធរ កៃិក  បាន ដាក់ 
ឡើង ថា អតថិជិន អាច បៃើ កាត 
ទូទាត់ ថ្លៃ សៃវាផ្លូវភៃទ ។ វា ជា 
សំណើ   មិន សម ទំនង សមៃប់ 
បៃតិបត្ដិការ ខុស ចៃបាប់ ដូច្នៃះ ។ 

សៃប ពៃល នៃះ ស្ដៃី ជា ចៃើន 
តៃូវ បាន បង្ខំ ឲៃយ បំពាន ចៃបាប់ 
ដើមៃបី  ជីវភាព កៃុម គៃួសារ  ។ 

ដើមៃបី គំពារ នារី រក សុីផ្លូវភៃទ 
ដៃល ធ្វើ ការ នៅតម ទីសាធ- 
រណៈ អង្គការ Red Umbrella 
Athens បាន រៃ អង្គាស បៃក់ 
៧ ៩០០ ដុលា្លារ  តម គូបុ៉ង ផៃសារ- 
ទំនើប  និង ចៃក ជៃល លាង ដៃ 
និង កៃដាស អនាម័យ   ឲៃយ ស្ដៃី ។ 

អ្នក រកសុីផ្លូវភៃទ មា្នាក់ ពោល  
ថា ៖ «ខ្ញុំ ខ្លាច ការ បិទបៃទៃស 
ជាង  ខ្លាចកូវីដ »៕ AFP/HR

កមៃល និង របស់របរ ផៃសៃងៗ តៃូវបាន ណៃនាំ ឲៃយសម្លាប់មៃរោគ រាល់ បៃតិបត្តិការម្ដងៗ  ។ រូបថត AFP



   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ ក្រមុ ខ្រត្ត ព្រវ្រង នៅត្រ 
រក្រសា បាន ភាព ខ្លាងំ ក្នងុការ បន្តយក 
ឈ្នះ លើ ក្រមុខ្រត្ត កោះកុង ដើម្របី 
កក់កៅ អីនៅវគ្គពាក់កណ្តាល ផ្តាច់- 
ព្រត័្រ ន្រ ពាន រង្វាន់ សម្ត្រច ហុ៊ន 
ស្រន លើកទី ១៤ (ថ្នាក់ខ្រត្ត) 
ឆ្នា ំ២០២០ ហើយ ក្រមុ ខ្រត្ត សៀម- 
រាប បាន ទម្លាក់ ក្រមុ ខ្រត្តកណ្តាល  
ទំាង ព្រលឹង ចុងសក់ ចំណ្រក 
ក្រុមចំនួន ៤ ទៀត នឹង ប្រកួត 
កាត់ស្រចក្តជីើងទី២ វគ្គ ៨ ក្រមុ 
ចុង ក្រយ នៅរសៀល ម៉ោង ៣ 
ថ្ង្រ ពុធន្រះ។

បើ ទោះ បីជា ការ ប្រកួត កាត់ក្តី  
ជើង ទី ២ កាល ពី ថ្ង្រអង្គារ ត្រវូ ធ្វើ 
នៅ លើ ទឹក ដី ក្រមុ ខ្រត្ត កោះកុង 
បុ៉ន្ត្រ ក្រមុ ខ្រត្តព្រវ្រង ដ្រលភាគ- 
ច្រើនជា យុវជនរបស់ ក្លបិវិសាខ 
នោះ នៅ ត្រ រក្រសា ទម្រង់ ល្រង បាន 

ល្អ និង បាន  ឈ្នះ ៣-០ បន្ថ្រមទៅ 
លើ ការ ឈ្នះ ៥-១ កាល ពី ជើង ទី 
១ នៅ លើ ទឹក ដី ខ្លនួ ឯង។

តាម រយៈ ការ ឈ្នះ ទំាង ២ ជើង 
ជាមួយ លទ្ធផល សរុប ៨-១ ន្រះ 
បាន ធ្វើ ឲ្រយក្រុម យុវជន ដ៏ មន 
សកា្តានុពល របស់ ខ្រត្ត ព្រ វ្រង 
មួយន្រះ បាន ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ 
១/២ ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ជា លើក ដំបូង 
ជាមួយ ការមិនទាន់ សា្គាល់ ការ- 
ចាញ់  សោះ ព្រះ ការ ប្រកួត ៤ 
លើក ក្នងុ វគ្គជម្រះុតាម ពូល ខ្រត្ត 
ព្រវ្រង បានឈ្នះ ២ និងស្មើ ២ដង 
ដើម្របី បាន ល្រខ ១ ប្រចំាពូល C។

ចំណ្រក ក្រមុម្ចាស់ផ្ទះ កណ្តាល 
ដ្រល បាន ព្រយាយាមយក ឈ្នះ     
លើ  ខ្រត្ត សៀម រាប ៣-១ វិញ 
ដើម្របីលុប ចោលការ ចាញ់ ៣-១ 
កាល ប្រកួត ជើង ទី ១នោះ នៅត្រ 
គ្រច មិន ផុតពីការ ធ្លាក់ ព្រះ 
ពួកគ្រ បានចាញ់ ក្រមុ ខ្រត្ត សៀម- 

រាប ដោយការ ទាត់បាល់ ប៉្រណល់ ទី  
កាត់ស្រចក្ត ី៣-១ នោះ ហើយ 
លទ្ធផលន្រះ បាន ជួយ ឲ្រយក្រមុ 
ខ្រត្តសៀម រាប បាន ឡើងទៅ វគ្គ 
ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ព្រ័ត្រ ទំាង 
ព្រលឹង ចុងសក់។

ដោយ ឡ្រក  ក្រុម ខ្រត្ត ត្របូង ឃ្មុំ 
ដ្រលត្រវូបើក ទា្វារ កីឡដ្ឋាន វិទ្រយា- 
ល័យ បុ៊នរា៉ានីហុ៊នស្រន ម្រមត់ 
ដើម្របីសា្វាគមន៍ ក្រមុ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ  
នៅ រសៀល ម៉ោង ៣ ថ្ង្រពុធន្រះ 
ហាក់ មិនទាន់មន ការ ជឿជាក់ 
ខ្លាំង ក្នុងការ បន្ត យក ឈ្នះ  លើ 
ខ្រត្តកំពង់ស្ព ឺ បុ៉ន្មាន ទ្រ បើ ទោះ- 
បីជា ពួក គ្រ បាន យក ឈ្នះ កំពង់ស្ព ឺ
២-០ នៅ ក្រ ទឹក ដី ក៏ដោយ។

លោក ផន រស្មពី្រជ្រ គ្រ ូបង្គាល 
ក្រមុ ខ្រត្តត្របូងឃ្មុ ំបាន និយាយ 
ថ៖ «ទោះ ការ ប្រកួត លើកន្រះ ធ្វើ 
នៅលើ ទឹក ដី យើង  បុ៉ន្ត្រ យើង មិន 
គិត ថ ស្រលួ ជាង ជើង ទី១ បុ៉ន្មាន 

ទ្រ ព្រះ កីឡាករ ភាគ ច្រើន   នៅ 
ឆ្ងាយ ពី ទីលាន ដ្របិតអី  ភាគ ច្រើន  
នៅ សួង, តំប្ររ និង ក្រងុ ត្របូងឃ្មុំ 
អី៊ចឹង  ទៅ ដល់ តារាង ម្រមត់ ហ្នងឹ  
ត្រូវ ជិះ ដល់ ខ្ទង់ ៨០ គីឡូម៉្រត្រ  
ឯណោះ ហ្រតុន្រះ យើង អាច មន 
បញ្ហា ខ្លះ ដ្ររ  ក្នងុ ការ សម្រប លើ 
ទីលាន ហើយ យើង ក៏ មន កីឡាករ 
ម្នាក់ ជាប់ ពិន័យ ថ្រម ទៀត»។

ចំណ្រក លោក មុ៉ល មរកត គ្រ ូ
បង្គាល ក្រុមខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ នៅ 
មនសង្រឃឹម ៥០ ភាគ រយ ក្នងុការ- 
វាយបកក្រមុខ្រត្តត្របូង ឃ្មុ។ំ លោក 
បាន ប្រប់ថ៖ «កាល ជើង ទី ១ 
កីឡាករ របស់ យើង ល្រង អត់ 
យល់ចិត្ត គ្នា ទ្រ បុ៉ន្ត្រ ជើង  ទី ២ ន្រះ 
ខ្ញុ ំគិត ថ ពួក គត់ នឹង ល្រង សីុ- 
ចង្វាក់ គ្នា អី៊ចឹង យើងនៅ មន 
សង្រឃឹម ៥០ ភាគ រយ ក្នងុការ វាយ- 
បក គឺ យើងនឹង ព្រយាយាម ឲ្រយអស់ពី 
សមត្ថ ភាព និង  ល្រង ដោយការ- 

ដក់សម្ពាធ ព្រះ ការ ល្រង ដោយ 
ការ ខ្លាចប៉ះ ទង្គិច គ្នា ន្រះ ហើយ 
ទើបធ្វើ ឲ្រយក្រមុខងគ្រ  ស្រលួ ល្រង 
និងអាច យក ឈ្នះ លើ ក្រមុ យើង 
នៅ ជើងទី ១»។

ជាមួយគ្នា ន្រះ ខ្រត្ត កំពង់ឆ្នាងំ 
នឹង បើក កីឡដ្ឋាន វិទ្រយាល័យ កំពង់- 

ត្រឡាច ដើម្របី សា្វាគមន៍ ក្រមុ ខ្រត្ត 
ក្រប នៅ រសៀល ម៉ោង ៣ ថ្ង្រ ពុធ 
ន្រះ ដ្ររ ហើយ ការ ប្រកួតន្រះ អាច 
នឹងមន ភាព ស្វិតសា្វាញ ខ្លាំង 
ព្រះ កាល ប្រកួតជើងទី ១ ខ្រត្ត 
កំពង់ឆ្នាងំ បានចាញ់ ក្រមុ ម្ចាស់- 
ផ្ទះ ខ្រត្តក្រប ៤-៣៕ 

ថ្ង្រពុធ ទី៨ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ណង់ មិនា បាន អូស បាល់ រំលង ហ៊ន់ សីហា របស់សៀមរាប ។ រូប CNCC

ព្រៃវ្រៃង និង សៀមរាប ឡើងវគ្គ បន្ត ឯ ៤ក្រៃមុទៀត ប្រៃកួត កាត់ក្តី ថ្ង្រៃ ន្រៃះ

FA របស់កូឡំុបី៊ ត្រៃវូ ពិន័យ 
$៤,៦ លាន ជុំ វិញ ករណ ី
បន្លដំំឡើង តម្ល្រៃ សំបុត្រៃខ្ពស់

កេុងបូហ្គោតា : សហ  ព័ន្ធ - 
បាល់ ទាត់ កូឡុំប៊ី (FCF) និង 
សមជិក សំខន់ៗ  មួយចំនួន 
ត្រូវ  ពិន័យ ជាប្រក់   $ ៤, ៦ លាន 
ពី បទ រៀប ចំ  និង បង្កើត ផ្រន ការ 
លក ់សបំតុ ្រសម្រប ់ព្រតឹ្តកិារណ ៍
World Cup ក្នុង តម្ល្រ ថ្ល្រ ។ ន្រះ 
បើ តាមការលើកឡើងរបស ់អ្នក- 
ច្របាប់ ផ្ន្រក ពាណិជ្ជកម្ម ។

ការ សម្រច ន្រះ កើត  ឡើង 
ក្រយ ពី មន ការ សុើប អង្ក្រត 
អស់ រយៈ ព្រល២ឆ្នាំ ហើយ ក៏ រួម 
បញ្ចូល ការ ពិន័យ ចំពោះ មន្រ្តី 
មយួចនំនួ បន្ថ្រម ពលីើ  ក្រមុ ហ៊នុ 
TICKET YA ជា ក្រុម ហ៊ុន ដ្រ គូ 
របស ់FCF ដ្រល  រៀប ច ំការ លក ់
សំបុត្រ សម្រប់ ការ ប្រកួត ក្នុង 
ផ្ទះ របស ់ក្រមុ ជម្រើស ជាត ិ កឡូុបំ៊ ី
នៅ វគ្គ ជម្រុះ   ដើម្របី បាន សិទ្ធិ ទៅ 
ចូល រួម ព្រឹត្តិការណ៍ ន  ប្រទ្រស 
រុស្រសុី ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រុម អ្នក សុើប អង្ក្រត   និយាយ 
ថ សំបុត្រ ត្រូវ បាន លក់ ថ្ល្រ ខ្ពស់ 
ជាង តម្ល្រ ទីផ្រសារ និង បាន រឹត ត្របិត 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រងពី ក្រុមហ៊ុន 
ដទ្រ។ សំបុត្រ ជាង ៤២ ០០០ 
សម្រប់ការ ប្រកួត៩ លើក ក្នុង 
ផ្ទះ របស់ កូឡុំប៊ី មន ជាប់ ទាក់ 
ទង  នឹង ការ បន្លំ តម្ល្រន្រះ  ដ្រល 
អាច បង្កើត បាន ប្រក់ ចំណ្រញ 
ជាង $៣,៥ លាន ។

១ ក្នុង ចំណោម ឧទាហរណ៍ 

ដ្រល ត្រូវ បាន លើក ឡើងនោះ គឺ 
ការ ប្រកួត ជម្រុះ  នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
របស់ កូឡុំប៊ី ទល់ នឹង ប្រទ្រស 
ប្រសុីល ន ទីក្រុង Barran-
quilla ដ្រលព្រល នោះ ក្រមុហ៊នុ 
TICKET YA ដក់ តម្ល្រ សំបុត្រ 
២៧០ ០០០ ប៉្រសូ ($៧៤)    
ខណៈ តម្ល្រ ជាក ់ស្ដ្រង ៦០ ០០០ 
ប៉្រសូ ($១៦,៤) ដ្រលន្រះ 
មននយ័ថ បានបង្កើន  ដល ់ទៅ  
៣៥០   ភាគរយ។

បុគ្គល មួយ ចំនួន ដ្រល ត្រូវ 
បាន ពនិយ័ មន ប្រធន នងិ អន ុ
ប្រធន FCF គឺ លោក Ramon 
Jesurun និង លោក Alvaro 
Gonzalez រួម ជាមួយលោក 
Luis Bedoya ដ្រល ជា អតីត 
ប្រធន សហព័ន្ធ ដ្រល បាន លា- 
ល្រង ពី តំណ្រង និង ដ្រល បាន 
ទទួល យក បទ ចោទ ប្រកាន់ ពុក- 
រលយួ ក្នងុ រឿង អាស្រវូ ពកុ រលយួ 
របស់ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ពិភព-
លោក (FIFA) ។

ត្រ សម្រប់  FCF បាន ឲ្រយ ដឹង   
នៅ ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ 
ថ ខ្លួន នៅមិន ទាន់ ត្រូវ បាន ជូន   
ដំណឹង ចំពោះ ការ សម្រច  ន្រះ 
នៅ ឡើយ នោះទ្រ  ប៉នុ្ត្រ  បាន គសូ- 
បញ្ជាក ់នវូ អ្វ ី ដ្រលត្រវូ  បានលើក- 
ឡើង នោះ  ថ អាចមន ភាព មិន 
ប្រក្រតី  ក្នុង ការ សុើប អង្ក្រត និង 
ខ្វះ  ភ័ស្តុតាង៕ AFP/VN

Bremen បន្តរស់នៅ  Bundesliga 
ដោយសារ គ្រៃប់ បាល់  ក្រៃ ទឹក ដី  ចុងម៉ោង

កេងុ ប៊េរ ឡំាង: ក្រមុរចួ ព ីគ្រះ 
Werder Bremen អាចធន 
បាន  ជីវិត   នៅ Bundesliga 
ក្របខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ អាល្លឺម៉ង់  
សម្របរ់ដវូ កាល ក្រយ ដោយ- 
សារ គ្រប ់បាល ់ក្រ ផ្ទះ (away 
goal) ក្រយ ពី មន លទ្ធផល 
ស្មើ ២-២ ជាមួយ ក្រុម នៅលីក 
ទី ២ Heidenheim អំឡុង ការ-
ប្រកួត កាត់ ក្ដី ធ្លាក់ ជាប់ ដ៏ អន្ទះ- 
អន្ទ្រង នៅ ជើង ទី ២ ជាមួយ នឹង 
ការ រក បាន គ្រប់ បាល់ ទី ២ ក្នុង 
ម៉ោង បន្ថ្រម បង្គ្រប់។   

បន្ទាប់ ពី ក្រុម មន គ្រប់ បាល់ 
សរុប ២-២ សម្រប់ ការ ប្រកួត 
កាត់ ក្ដី ន្រះ  គ្រូ បង្វឹក របស់ ក្រុម 
Bremen លោក Florian Ko-
hfeldt  និយាយ ថ ៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា  
រីក រាយ និង សប្របាយ ចិត្ត ដ្រល 
យើង  ជោគ ជ័យ ក្រយ   បញ្ចប់ 
ការ ប្រកតួ នោះ ។ យើង អស ់សង្រឃមឹ 
ជា ច្រើន លើក ច្រើន សា ឆ្នាំ ន្រះ 
ត្រ យើងក្រប្រ សា្ថាន ការណ ៍បាន 
វិញ រហូត ។ វា ជា សម្ពាធ ធំ ដ្រល  
បានរបូត ច្រញ ពី យើង ទំាង អស់ 
គ្នាទាំង មិន គួរឲ្រយជឿ » ។ 

ក្រយ បញ្ចប់ការ ប្រកួត   ទាំង 
២ ជើង ក្នុង  និង ក្រ ទឹក ដី ក្រុម 
Bremen ដ្រល  ឈ្នះ   ពាន លីក 
កំពូល របស់ អាល្លឺម៉ង់ជាលើក 
ទី៤  ចុងក្រយ នៅ រដូវកាល 
២០០៣-២០០៤ នោះ រក្រសា 
កំណត់ ត្រ របស់ ខ្លួន  ក្នុង ការ- 

បាន  ល្រង នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga ច្រើន ជាង ក្រុម ណ 
ទាំង អស់ រី ឯ ក្រុម Heidenhe-
im បន្តនៅលីកទី  ២ ដដ្រល ។

ព្រល មិន អាច ជួយ ក្រុម  ឡើង    
ទៅ លកី ទ ី ១  បាន គ្របូ ង្វកឹ របស ់
ក្រុម  Heidenheim លោក 
Frank Schmidt និយាយ ថ ៖ 
« យើង មន ឱកាស ល្អ ៗ   ច្រើន ត្រ 
អត់សំណង។ យើង ខក ចិត្ត 
ខ្លាំង ណស់។ យើង មិន បាន 
ចាញ់ ឡើយ ក្នុង ការ ប្រកួត ទាំង 
២ លើក ត្រ ទាំង អស់ គ្នា មន  
អារម្មណ៍ ដូចជា យើង ចាញ់ ។ វា 
ពិត ជាធ្ងន់ ធ្ងរ ណស់ សម្រប់  
ពួក យើង ។ យើង  ត្រូវ ការ ព្រល 
មនិ តចិ ថ្ង្រ នោះទ្រ ក្នងុការ សម្រលួ  
អារម្មណ៍   ឡើង វិញ » ។

កាល ពី   ជើង ទី ១ នៅ ទឹក ដី 
របស់ ក្រុម Bremen  ស្មើ ០-០ 
ខណៈ នៅ  ជើង ទី ២ ន្រះ ត្រឹម ត្រ 
៣ នទី  ក្រុម Heidenheim 
បាន  របូត គ្រប់ បាល់ បាត់  ទៅ 
ហើយ ដោយ សារ ការ ធ្វើ ឲ្រយ ចូល 
ទី ខ្លួន ឯង របស់ ខ្រស្រ ការ ពារ    Nor-
man Theuerkauf ត្រ សល់ ៥ 
នទី ចប់់ ការ ប្រកួត ផ្លូវ ការ ខ្រស្រ- 
ប្រយទុ្ធ Tim Kleindienst  ជយួ 
ឲ្រយ ក្រុម  ម្ចាស់ ផ្ទះ មន សង្រឃឹម  
ស្ដួច ស្ដើងវិញ ដោយការ ស៊ុត 
បបំ៉ោង សណំញ ់ទ ីបាន សម្រច  
ឲ្រយ លទ្ធផល ស្មើ គ្នា ១-១ ។

សម្រប់ ការ ប្រកួត ដ៏តឹង ត្រង 

ន្រះ បើ បញ្ចប់ ទៅ ក្នុង លទ្ធផល 
១-១ ក៏ ក្រុម  Bremen ជា អ្នក 
មន   សិទ្ធិ បន្តល្រង នៅ  Bun-
desliga ដ្ររ ដោយ សារ គ្រប់ 
បាល ់ក្រ ទកឹ ដ ី អ៊ចីងឹ មន នយ័ 
ថ  ក្រុម  Heidenheim ត្រូវ ការ 
ឈ្នះ ត្រ ម្រយា៉ោង ប៉ុណោ្ណោះ ត្រ គួ រ ឲ្រយ 
សា្ដាយ ក្ដី សង្រឃឹម  របស់ ក្រុម ន្រះ 
ត្រូវ រលាយ ស្ទើរ ១០០ ភាគ រយ  
ព្រល ដ្រល កីឡាករ Ludwig 
Augustinsson ធ្វើ បាន 
សម្រច  ១គ្រប់ នៅ ក្នុង ម៉ោង 
បន្ថ្រម បង្គ្រប់ ពោល គឺ នៅនទីទី 
៩០+៤ ឲ្រយ ក្រុម ភ្ញៀវ នំ មុខ ជាថ្មី 
ម្ដង ទៀត ហើយ បើ ទោះ ៤នទី 
បន្ទាប់ ពី ហ្នឹង មន ឱកាស តាម 
ស្មើ វញិ ដោយ សារ ការ ស៊តុ បាល ់

ពិន័យ ១១ ម៉្រត្រ របស់ កីឡាករ 
Kleindienst ក៏ ដោយ ក៏ យឺត 
ព្រល ហើយ ដ្ររ ។ 

សម្រប ់លីក អាជពី ទ ី១ នងិ ទី 
២ របស់ អាល្លឺម៉ង់ កំណត់ ក្រុម  
ធ្លាក់ និង ឡើង  មនចំនួន  ៣ 
ក្រុម ដោយ  ២ ក្រុម ត្រូវ បាន 
ទម្លាក ់នងិដឡំើង    ស្វយ័ ប្រវត្ត ិ គ ឺ
ក្រុម នៅ បាត តារាង ទាំង ២ ក្នុង  
Bundesliga និងក្រុម  កំពូល 
តារាង ទំាង ២ នៅ Bundesliga 
2 ខណៈក្រុម ដ្រល បញ្ចប់ នៅ 
ចំណត់ ថ្នាក់ ទី១៦ នៅ លីក 
កំពូល និង ក្រុម ឈរ នៅ ល្រខ ៣ 
ក្នងុ លកី ទ ី២ នងឹ ត្រវូ ប្រកតួ កាត-់ 
ក្ដី ដើម្របីដណ្ដើម សិទ្ធិ ល្រងនៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌកំពូល ៕ AFP/VN

កីឡាករចូល និវត្តន៍ Pizzaro តេវូមិត្តរួមកេមុលើក កេយ Bremen ជាប់។ AFP



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : ក្រោយពីល្រោចមខុសម្ដ្រោងឈតុឆាក
វដី្រោអចូម្រោៀងនងិរបូភាពសចិសុសីាងក្រោរ្តិ៍ឈ្មោះ
ឲ្រោយល្រោបីគួរសម១ប្រោវ រួចក៏ប្រោកាសលាឈប់ពី
សិល្រោបៈវិញតារាសម្ដ្រោងសាច់សខ្ចីកញ្ញាលីឡា
វនីឥឡវូន្រោះបានបង្កការភា្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីជាមយួ
ដំណឹងវិលមកប្រោឡូកក្នុងវិស័យសិល្រោបៈជាថ្មី។
ភា្ជាប់ជាមួយវីដ្រោអូចម្រោៀងចាប់ដ្រោគូដ៏ស្មោះ-

ស្ម័គ្រោយូរអង្វ្រោងជាមួយលោកអ្រោនឌីតារា
សម្ដ្រោងវ័យក្ម្រោងនិយមសម្ញ្រោងសម្ផស្រោសស្រោប្រោករូប
ន្រោះបានសរស្រោរលើបណ្ដាញសង្គមហ្វ្រោសប៊ុក
ថា៖«សសួ្តីបងប្អនូទាងំអស់គ្នា។ន្រោះជាចម្រោៀង
ថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយបងអ្រោនឌី។សូមឲ្រោយអ្នក
ទាំងអស់គ្នាកុំភ្ល្រោចចូលមើលផងហើយក៏
អរគុណសម្រោប់ការស្រោឡាញ់និងគំទ្រោនាងខ្ញុំ
វិលចូលសិល្រោបៈម្ដងទៀត»។
តារាវ័យក្ម្រោងល្រោបីមានជម្លោះហ្រោកហួរគ្នាមិន

ច្រោះចប់ជាមួយអតីតតារាសម្ដ្រោងប្រោននីយ៉ាំង
រូបន្រោះបានបង្ហោះសំណ្រោរកាលពីដើមសបា្ដាហ៍
ដោយទទចូសុំឲ្រោយប្រោយិមតិ្តបន្តគទំ្រោនាងក្នងុការ-
បន្តដំណើរលើវិថីសិល្រោបៈជាថ្មីលើកន្រោះ។
កញ្ញាលីឡាវីនដ្រោលសព្វថ្ង្រោក៏មមាញឹកនឹង

ជនំញួលក់ឡ្រោអនឡាញផងដ្រោរនោះក៏
បានលើកឡើងទៀតថា៖«ខ្ញុំនៅមាន
ចម្រោៀងជាច្រោើនបទទៀតសម្រោប់
ច្រោកជនូដល់អ្នកទាងំអស់គ្នាមើល
មានវីដ្រោអូប្ល្រោកសម្រោប់បងប្អូន
មានវដី្រោអូខ្លះនយិយពីផលតិផល
របស់នាងខ្ញុំលក់រាល់ថ្ង្រោ។និយយ
ទៅគឺសម្រោប់អ្នកទាងំអស់គ្នាត្រោងត្រោ
ស្រោលាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់
ឲ្រោយតម្ល្រោខ្ញុំមករាល់ថ្ង្រោ»។
បនា្ទាប់ពីប្រោកាសជំហរវិល

មកប្រោឡូកក្នុងវិថីសិល្រោបៈ
ជាថ្មីស្រោីស្រោស់លីឡា វីន
ថ្រោមទាំងបង្ហោះរូបថត
ទៅធ្វើបុណ្រោយនៅវត្ត
ដើម្រោបីបួងសួងសុំ
ស្រោចក្ដីសុខនិងឲ្រោយ
ការងារថ្មីរបស់នាង
ចម្រោុងចម្រោើនផងដ្រោរ។
ភា្ជាប់ជាមួយរូបថតក្នុង

ឈុតស្រោគត់ស្រោគំសម-
សួននៅវត្តអារាមស្រោប
តាមកាលៈទ្រោសៈ ផ្ទុយពី
ចំណូលចិត្តសុិចសុីល្រោច
លើល្រោចក្រោមលីឡា
វនីបានសរស្រោរប្រោរបន់
ថា៖ «ធ្វើល្អបានល្អ។
សូមឲ្រោយការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំ
ជោគជ័យល្អដូចចិត្ត៩៨
ភាគរយ...»។

នៅពុទំានដ់ងឹថាក្រោពីការសម្ដ្រោងក្នងុចម្រោៀង
បទមរតកដើមនិងបទចម្រោៀងឡើងវិញដោយ
ចាប់ដ្រោគូជាមួយតារាចម្រោៀងជើងចាស់លោក
អ្រោនឌីស្រោីស្រោស់លីឡា វីននឹងមានគម្រោង
ថតខ្រោស្រោភាពយន្តឬយ៉ាងណនោះទ្រោ។
គួររំឭកផងដ្រោរថាស្រោីស្រោស់លីឡាវីនបាន

ចាប់ផ្ដើមអាជីពសិល្រោបៈកាលពីអំឡុង
កន្លះទសវត្រោសរ៍មុនក្រោមការជ្រោម-
ជ្រោងពីតារាចម្រោៀងឯករាជ្រោយលោក
អ្រោនឌ។ីនាងទទលួបានការចាប-់
អារម្មណ៍ខ្លោំងពីរូបសម្រោស់ និង
ឈុតឆាករោលរាលជាមួយ
លោកអ្រោនឌីដ្រោលជា
សិល្រោបករមួយរូបបានផ្ចុង
ផ្ដើមដកឹដ្រោតារាស្រោីៗ វយ័
ក្ម្រោងជាច្រោើនឲ្រោយល្រោបីលើ
វិថីសិល្រោបៈ។

តបការរិះគន់ថា
នាងសិចសុីដើម្រោបី
ល្រោបីលីឡាវីនធ្លោប់
បកស្រោយពីមុនដ្រោរ

ថា៖ «សិចសុីមិនម្រោន
ចង់ល្រោបីទ្រោ គឺចំណង់-
ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ»។

ក្នងុឆា្នា២ំ០១៦លឡីាវនីធ្លោប់
ប្រោកាសលាពីសិល្រោបៈថា៖ «ខ្ញុំ
ស្រោឡាញ់សិល្រោបៈតាំងពីតូច។
ការងារសិល្រោបៈជាចំណូលចិត្ត
របស់ខ្ញុ។ំខ្ញុំចូលសិល្រោបៈក៏មិន-
ម្រោនចង់បានផលប្រោយោជន៍
អ្វីដ្រោរ។អ្នកក៏ដឹងថាខ្ញុំ
ស្រោឡាញ់សិល្រោបៈខ្ញុំមិនចង់
ឈប់ពីការងារន្រោះទ្រោត្រោ
អ្នកធ្វើដើម្រោបីខ្ញុំច្រោើនព្រោក
ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើដើម្រោបី
អ្នកខ្ញុំនឹងឈប់»៕

តារាសិចសី៊ លីឡា វីន ស៊ខៗ 
ប្រកាស វិលចូល សិល្របៈ វិញ  
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លីឡា ក្នុង វីដេអូចមេៀង  អេនឌី ។ រូបថតសហការី

ឃីម ឌីម៉ា បាន ម៉ាត់ ទៅ លើ គូបេកួត ក្នងុអំឡុង ការ បេកួតសីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០១៧ នៅ ម៉ាឡេសីុ។ រូបភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍

ឃីម ឌីម៉ា ចាប់ផ្តើម ហ្វកឹហាត់ 
ក្រយជាប់ជម្រើសជាតិជាថ្មី 
   យឺន ពន្លក 

 ភ្នំពេញៈ កីឡាករជើងខ្លោំង
ឃីមឌីមា៉ា(ឈ្មោះក្នងុបញ្ជជីាតិ
ឃុនឌីមា៉ា)ដ្រោលជាអ្នកបង្កើត
ប្រោវត្តិសាស្រោ្តឲ្រោយគនុខ្ម្រោរឈ្នះបាន
ម្រោដាយមាសជាលើកដំបូង
ក្នងុការប្រោកួតកីឡាសីុហ្គ្រោមឆា្នាំ
២០១៧នៅមា៉ាឡ្រោសីុនោះបាន
ចាប់ផ្តើមហ្វកឹហាត់ជាបណ្តើរៗ
វិញហើយទំាងរបួសវះកាត់មិន
ទាន់បានជាសះស្រោបើយ១០០
ភាគរយហើយការវិលមកកាន់
ទីលានហ្វកឹហាត់ន្រោះក៏ព្រោះត្រោ
ឌីមា៉ាបានជាប់ជាកីឡាករជម្រោើស-
ជាតិជាថ្មីក្នងុឆា្នាំ២០២០ន្រោះ។
អ្នកប្រោយុទ្ធមានរហស្រោសនាម

នាគខ្មោឃីមឌីមា៉ាត្រោូវបាន
សហព័ន្ធកីឡាប្រោដាល់គុនខ្ម្រោរ
ប្រោកាសឲ្រោយជាប់ជម្រោើសជាតិកាល-
ពីចុងខ្រោមិថុនាក្នងុទម្ងន់៦៣,៥
គីឡូក្រោមជំនួសកន្ល្រោងកីឡាករ
ស្រោមណង(ឡុងសំណង)
បនា្ទាប់ពីឌីមា៉ាបានឃ្លោតឆា្ងាយពី
សង្វៀនជាង១ឆា្នាំក្រោយមាន
របួសធ្ងន់ធ្ងរត្រោវូវះកាត់នោះ។
ឃីមឌីមា៉ាមានកម្រោតិវប្រោបធម៌

បរិញ្ញាបត្រោច្រោបាប់ពីសាកលវិទ្រោយា-
ល័យបៀលប្រោយនិងបានប្រោឡង
ជាប់ក្រោបខ័ណ្ឌជាកងរាជអាវុធ-
ហត្ថនៅខ្រោត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ហើយបច្ចបុ្រោបន្នបម្រោើការនៅកងរាជ-
អាវុធហត្ថរាជធនីភ្នពំ្រោញ។សា្នាដ្រោ
ក្នងុអាជីពប្រោដាល់ឌីមា៉ាដណ្តើម

បានខ្រោស្រោក្រោវាត់ចំនួន៤ព្រោមទំាង
ឈ្នះម្រោដាយមាសថា្នាក់ជាតិ១
និងឯកជន១។
អ្វីដ្រោលកាន់ត្រោអសា្ចារ្រោយបំផុត

នោះគឺឃីមឌីមា៉ាបានឈ្នះ
ម្រោដាយមាសសីុហ្គ្រោមឆា្នាំ២០១៧
នៅមា៉ាឡ្រោសុីហើយបច្ចុប្រោបន្ន
ម្រោដាយមាសនោះត្រោវូបានយក
មកតម្កល់ទុកក្នងុសាលវប្រោបធម៌
កីឡាន្រោមជ្រោឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន
កីឡាដើម្រោបីទុកជានិមិត្តរូបសម្រោប់
កីឡាករជំនាន់ក្រោយ។
យ៉ាងណមិញសម្រោប់ការ-

ជាប់ជាជម្រោើសជាតិជាថ្មីឃីមឌីមា៉ា
និយយថា៖«ឆា្នាំន្រោះខ្ញុំជាប់
ជម្រោើសជាតិបន្តហើយអ្វីៗ ដ្រោល
ខ្ញុំទទួលបានមកដល់ព្រោលន្រោះ
គឺដោយសារលោកឪពុកខ្ញុំបាន
បណ្តះុបណ្ដាលខណៈបច្ចបុ្រោបន្ន
មានអំ៊ត្រោមមឺុននិងម្រោរបស់ខ្ញុំ
លោករ័ត្នស្រោងត្រោងត្រោផ្តល់ការ-
ឧបត្ថម្ភគំទ្រោលើកទឹកចិត្តនិង
ទំនុកបម្រោងុដល់ខ្ញុំជាប្រោចំា»។
មា្ចាស់ម្រោដាយមាសរូបន្រោះបាន

បន្តថា«របួសខ្ញុំបានជាសះស្រោបើយ
៩០ភាគរយមិនទាន់ធនាប្រោកួត
បាននៅឡើយបុ៉ន្ត្រោខ្ញុំត្រោវូហាត់
បណ្តើរៗដោយរំពឹងថាបុ៉នា្មោន
ខ្រោខងមុខនឹងជាសះស្រោបើយ
អាចនឹងប្រោកួតបានសម្រោប់ព្រោតឹ្ត-ិ
ការណ៍អន្តរជាតិនានា»។
តាមលោកហ្រោងបុ៊នឃីមជា

គ្រោូបង្វកឹនិងជាឪពុកបានរៀប-
រាប់ឲ្រោយដឹងថាឃីមឌីមា៉ាបាន

ចាប់ផ្តើមច្រោញប្រោឡុកក្នងុអាជីព
ប្រោដាល់នៅតាមជាយដ្រោនចាប់-
តំាងពីរូបគ្រោមានវ័យ១២ឆា្នាំហើយ
លុះដល់វ័យ១៦ឆា្នាំឃីមឌីមា៉ា
ចាប់ផ្តើមឈានជើងច្រោញទៅ
ប្រោកួតនៅក្នុងទឹកដីប្រោទ្រោសថ្រោ
ខណៈព្រោលនោះក្រោរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់
ឌីមា៉ាពំុទាន់ល្រោបីសុះសាយដល់
រាជធនីភ្នពំ្រោញនៅឡើយទ្រោ។
ក្រោយចាប់ផ្តើមឈានជើង

ចូលប្រោឡូកនៅសង្វៀនក្នងុរាជ-
ធនីភ្នពំ្រោញឃីមឌីមា៉ាបានត្រោមឹ
ជាគូប្រោកួតបើកឆាកនៅសង្វៀន
បុ៉ស្តិ៍ល្រោខ៥បុ៉ន្ត្រោក្រោយមកឌីមា៉ា
ត្រោវូបានសា្ថានីយទូរទស្រោសន៍ក្នងុស្រោកុ
ចាប់គូឲ្រោយប្រោកួតជាបន្តបនា្ទាប់រហូត
ដណ្តើមបានខ្រោស្រោក្រោវាត់ជាច្រោើន
យកមកគ្រោប់គ្រោងព្រោមទំាងឈ្នះ
ម្រោដាយមាសថា្នាក់ជាតិ។អ្វីកាន់-
ត្រោអសា្ចារ្រោយនោះឌីមា៉ាបានឈ្នះ
ម្រោដាយមាសសីុហ្គ្រោមនៅប្រោទ្រោស
មា៉ាឡ្រោសីុមកជូនកម្ពជុាដ្រោល
ធ្វើឲ្រោយក្រោរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រោមាន
ភាពល្រោបីរន្ទឺព្រោញប្រោទ្រោសកម្ពជុា
នៅចុងឆា្នា២ំ០១៧។
ដោយសាត្រោក្រោរ្តិ៍ឈ្មោះល្រោបី-

រន្ទនឺ្រោះឃីមឌីមា៉ាក្នងុឆា្នា២ំ០១៨
អាចរកប្រោក់ចំណូលបានជាង
១ពាន់ដុលា្លោរក្នងុ១ខ្ៗរោ ពីការ-
ឡើងប្រោកួតនៅលើសង្វៀនដោយ
រូបគ្រោជួបដ្រោគូមកពីក្រោប្រោទ្រោស
ហើយគិតមកដល់បច្ចបុ្រោបន្នឌីមា៉ា
មានប្រោពន្ធនិងទិញផ្ទះនៅក្រោងុ
ភ្នពំ្រោញបានសមរម្រោយ៕

តារាសម្ដេង 
កញ្ញា លីឡា វីន។
រូបថតភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍
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