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កម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈនិងបរិស្ថានលើក 
ទី៣ឆ្នាំ២០២០...ទំព័រ១៣

ម៉នសម៉្រតទម្លាយអាថ៌កំបាំងពីការមិនអាច
ផ្ដួលអៀងឡ្រយកលុយធ.ំ..ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

សាច់ញាតិកងទ័ពមួកខៀវ៩នាក់ត្រវូធ្វើ

រដ្ឋាភិបាលសម្រចបើកសាលាឲ្រយសិស្រសថ្នាក់ទី៩និងទី១២ចូលរៀនខ្រក្រយដើម្របីត្រៀមប្រឡងខ្រធ្នូ

ចត្តាឡីស័កខណៈអ្នកជាសះស្របើយច្រញពីមន្ទរីព្រទ្រយម្នាក់ធ្វើត្រស្តឃើញវិជ្ជមនកូវីដជាថ្មី

កម្ពស់ទឹកនៅអាងត-
មុ៉កឡើងក្នងុកម្រតិ
ប្រកាសឲ្រយពលរដ្ឋ
មនការប្រងុប្រយ័ត្ន

ធនាគារតូចៗចំា-
បាច់ច្របាច់បញ្ចលូ
គា្នាដើម្របីផលចំណ្រញ
និងមននិរន្តរភាព

រដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មននិង
បរិសា្ថានលីបង់ចុះ
ច្រញពីតំណ្រងជំុវិញផ្ទះុ
ឃ្លាងំស្តកុសារធាតុគីមី

 ខន សា វិ 
 
ភ្នពំៃញ ៈ សាចញ់ាតិរបស់ស្ដ្រីកងទព័

មួកខៀវដ្រលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៩
នាក់នៅភូមិព្រកត្រង សង្កាត់សិត្របូ
ក្រុងតាខ្មៅត្រូវបានយកមកធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កខណៈអ្នកជាសះស្របើយពីជំងឺកូ-
វីដ១៩ម្នាក់នៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំបានធ្វើ
ត្រស្ដវជិ្ជមនជាថ្មីក្រយពីចាកច្រញពី
មន្ទីរព្រទ្រយអស់ព្រលជាច្រើនថ្ង្រហើយ

មនុស្រស៤៣នាក់ដ្រលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និង
ប្រយោលជាមយួអ្នកលាប់ជងំឺកូវដីនៅ
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំក៏ត្រូវធ្វើចតា្តាឡីស័កដ្ររ។
លោកគួយប៊ុនធឿនប្រធានមន្ទីរ

សខុាភបិាលខ្រត្តកណ្ដាលប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍ម្រសិលមិញថាអាជា្ញាធរកំពុងស្វ្រងរក
អ្នកដ្រលអាចប៉ះពាល់ជាមួយស្ដ្រីកងទ័ព
មួកខៀវន្រះផ្រស្រងទៀត។ លោកថា៖
«ស្ដ្រីទព័មកួខៀវវយ័២៧ឆ្នាហំ្នងឹធ្វើត្រស្ដ
វិជ្ជមនកាលពីលា្ងាចថ្ង្រទី៨ហើយព្រឹក

ថ្ង្រទី៩យើងបានយកអ្នកផ្ទះរបសគ់ាត់
៩នាក់តាមអ្វដី្រលគាត់ប្រប់មកធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កហើយលទ្ធផលត្រស្ដលើអ្នកទំាង
៩កាលពីយប់ថ្ង្រទី៩គឺអវិជ្ជមន»។
លោកអ៊ុំឡ្រងចៅសង្កាត់សតិ្របូបាន

ធ្វើរបាយការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់សាលា-
ក្រុងតាខ្មៅកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញថាស្ដ្រី
កងទ័ពមួកខៀវអាយុ២៧ឆ្នាំរូបន្រះគឺ
បានធ្វើដណំើរមកផ្ទះនៅភមូិព្រកត្រង
សង្កាត់សតិ្របូកាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រកក្កដា

ហើយបានធ្វើបាយសម្លជូនចាស់ៗច្រក
លុយក្ម្រងៗនិងបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគ្រន
ព្រះសង្រឃនៅវត្តជម្ពូប្រឹក្រស។
របាយការណ៍ដ្រលឃើញច្រកចាយនៅ

លើបណ្ដាញសង្គមសរស្ររថាស្ដ្រីរូប
ន្រះត្រវូបានធ្វើត្រស្ដវិជ្ជមនក្រយពីកើត-
មនអាការក្ដៅខ្លនួខា្លាងំនិងហៀរសំបោរ។
របាយការណ៍នោះបញ្ជាកថ់ា៖«បច្ចបុ្របន្ន
ប្រជាពលរដ្ឋមនការព្រួយបារម្ភខា្លាំង
ដោយអ្នកជំងឺបាន...តទៅទំព័រ  ២

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  រាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា
តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាសម្រចអនុញ្ញាតឱ្រយ
គ្រឹះសា្ថានសកិ្រសាសាធារណៈចលូ-
រៀនក្នងុដណំក់កាលទ២ីសម្រប់

ថា្នាក់ទី៩និងទី១២នៅអំឡុងខ្រ
ក្រយន្រះដើម្របីត្រៀមប្រឡង
សញ្ញាបត្រមធ្រយមសិក្រសាទុតិយ-
ភមូនិៅខ្រធ្នឆូ្នាំន្រះ។ន្រះបើតាម
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មនរបស់
ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា
ច្រញផ្រសាយពីម្រសិលមិញ។

ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មនរបស់
ក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីាស្ដ-ី
ពី«ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្រយម
សកិ្រសាទតុិយភមូិសម្រប់ឆ្នាំសកិ្រសា
២០១៩-២០២០»ន្រះបានឱ្រយ-
ដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី
ហ៊ុន ស្រនបានអនុញ្ញាតឱ្រយ

សសិ្រសថា្នាក់ទ៩ីនងិទ១ី២ន្រគ្រឹះ-
សា្ថានសកិ្រសាសាធារណៈចលូរៀន
នៅក្នុងដំណក់កាលទី២ ន្រ
ការបើកដំណើរការគ្រឹះសា្ថាន
សិក្រសានៅអំឡុងខ្រកញ្ញាឆ្នាំ
២០២០។ការបើកឲ្រយសិស្រសចូល-
រៀនវញិន្រះគសឺ្ថតិក្នងុទ្រង់ទ្រយ

តូចចំនួន១៥នាក់ក្នុង១ថា្នាក់
ដោយគោរពតាមវធិានអនាមយ័
ន្រក្រសួងសុខាភិបាលនិង
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
ដើម្របីត្រៀមចូលរួមការប្រឡង។
ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថា៖

«ក្នុងន័យន្រះ...តទៅទំព័រ ៦

  មុំ  គន្ធា 

ឧត្ដរមាន ជ័យៈ ក្រសួងធន-
ធានទកឹនងិឧតនុយិមនងិមន្រ្តី
ន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រះ-
មហន្តរាយបានឱ្រយដឹងនៅថ្ង្រ
ចន្ទម្រសលិមញិន្រះថាសា្ថានភាព
កម្ពស់ទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក
ក្នុងខ្រត្តឧត្តរមនជ័យបាន
ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសឱ្រយ
មនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគឺ
៣,៩០ម៉្រត្រ ដ្រលកម្ពស់ទឹក
ប្រកាសអាសន្នគឺ៤,២០ម៉្រត្រ។
បើយោងតាម...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ម៉ៃ គុណ មករ

ភ្នំពៃញៈ វិស័យធនាគារនៅ
កម្ពុជាមនការរីកចម្រើនយ៉ាង
រហ័សក្នុងរយៈព្រល១ទស-
វត្រសរ៍កន្លងមកន្រះដ្រលកណំើន
ជាមធ្រយមប្រមណ២៨ភាគរយ
នាំឲ្រយមនការទាក់ទាញចំនួន
ធនាគារថ្មីៗ ជាច្រើនជាលទ្ធផល
បណ្ដាលឲ្រយធនាគារតូចៗ ជា
ច្រើនមនិទទលួបាននវូលទ្ធផល
ប្រតិបត្តិការដូចការរំពឹងទុក។
របាយការណប៍ានពីក្រមុហ៊នុ

MekongStrategicPartners
ដ្រលមនឈ្មៅះថាចក្ខុវិស័យ
ធនាគារកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០«ព្រល
វ្រលាសម្រប់ការច្របាច់បញ្ចលូ
គា្នា»ដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ទទួលបាន
កាលពីថ្ង្រចន្ទបង្ហាញថានៅឆ្នាំ
២០១៩ប្រក់ចណំលូរបស់វសិយ័
ធនាគារកើនឡើង២៣ភាគរយ
និងប្រក់ចំណ្រញកើនឡើង
១៥ភាគរយចំណ្រកឯកំណើន
ប្រក់កម្ចីបាន...តទៅទំព័រ ៩

កៃុង បៃរូតៈ សមជិក២រូប
របស់រដា្ឋាភិបាលលីបង់បាន
លាល្រងពីតណំ្រងជុំវញិការផ្ទុះ
ឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីមួយ
បណ្ដាលឲ្រយមនុស្រសសា្លាប់យ៉ាង
ច្រើនដោយបានបង្កឲ្រយមន
សកម្មភាពតវ៉ាជាសាធារណៈ
ប្រឆំងម្រដឹកនាំដ្រលកំពុង
គ្រប់គ្រងអំណចប្រទ្រសលី-
បង់បច្ចុប្របន្ន...តទៅទំព័រ  ១១

សា្ថានភាព ជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅ សៃកុ អន្លង់វៃង ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំ ពេញៈ  លោក  ស ខៃង  រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ណៃ នាំ 
ដល ់ស្ថាបន័ ពាក ់ពន័្ធ តៃវូ ធ្វើ ការ 
ដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះ សណំុ-ំ 
រឿង ដៃល មាន ជន សងៃស័យ 
កពំងុ ជាប ់ឃុ ំក្នងុ ពន្ធនា គារ  ជា- 
ជា ង ដោះ សៃយ បញ្ចប ់សណំុ-ំ 
រឿង  ដៃល មាន ជន សងៃសយ័  នៅ 
កៃ ឃុំ សៃប់  ដោយ លោក 
បារម្ភ ថា  មិន អាច ដោះ សៃយ 
នូវ ភាព ចង្អៀត ណៃន នៅ ពន្ធនា-  
គារ  ដៃល ជា កង្វល ់របសរ់ ដ្ឋាភ-ិ  
បាល នោះទៃ ។ 

 លោក  ស ខៃង  បាន លើក- 
ឡើង យ៉ាង ដូច្នៃះ នៅ ក្នុង ពិធី 
បៃកាស ចូល កាន់ មុខ តំណៃ ង 
អគ្គ នាយក  នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ពន្ធនា គា រ ថ្ម ី នា ទសី្ដកីា រ កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ កាល ពី រសៀល ថ្ងៃទី 
១០  មៃសិល មិញ ថា  ការ ដោះ- 
សៃយ សំណុំ រឿង កក ស្ទះ តៃ 
មនុសៃស នៅ កៃ ឃុំ  ដូច ជា មិន 
ទាន់ បៃញាប់ បៃញាល ់នោះ ទៃ។  

លោក ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  ការ- 
កក ស្ទះ អ្នក ជាប់ ឃុំ នៅ ពន្ធនា- 
គារ  គឺ ពិបាក ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ ដៃល មាន ភាព ស្មុគ- 
ស្មាញ ខ្លាំង  ជា ពិសៃស គឺ បញ្ហា 
គៃឿង ញៀន  ដូច្នៃះ រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌  គួរ តៃ ពិចារ- 
ណា ក្នងុ ការ ដោះ សំណំុ រឿង 
កកស្ទះ ដៃល មាន មនសុៃស ជាប-់ 
ឃុំ យ៉ាង ណៃន តាន់ តាប់ ក្នុង 
ពន្ធនា គារ  ហើយ ទុក បញ្ហា នៃះ 

ជា អាទិភាព និង តៃូវ ដោះ - 
សៃ យ ជា បនា្ទាន់ ។ 

 លោក  ស  ខៃង  បាន លើក 
ឡើង យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា៖  « ការ ដោះ-  
សៃយ សំណុំ រឿង កក ស្ទះនៃះ  
អាច ជួយ ស មៃ ល ដ ល់ អ្ន ក ជា ប់-  
ឃុំ នៅ ក្នុ ង ព ន្ធ នា គា រ ដៃ រ ឬ ទៃ? 
អា ហ្នឹ ង មិ ន ចៃបា ស់ ប៉ុ នា្មា ន ទៃ   
ពៃះ អ ីស ំណុ ំរឿ ង ក ក ស្ទះ មៃ ន   
ជួ ន អី ម នុ សៃស វា នៅ កៃ ឃំុ ។   ដ ល ់
ពៃ ល អី៊ចឹង ទៅ   វា មិ ន ជួ យ អ្វ ីបា ន  
បុ៉ នា្មា ន ទៃ ។ ដូច្នៃះ  ខ្ញុ ំក៏ បា ន រំ ឭក  
ឯ ក ឧត្តម កើ ត   រិ ទ្ធ   ដៃ រ   ក្ន ុង ថ្ងៃ មុ ន  
ដៃ ល បា ន ជួ ប គា្នា ថា   ឲៃយយក ចិ ត្ត- 
ទុ ក ដ ក់  និង ជំ រុ ញ រឿ ងកក ស្ទះ   
តៃ មន ុសៃស នៅ កៃ ឃំុ   ជា រឿ ង មៃយ៉ា ង ។   
ខ្ញុ ំថា     អា ហ្ន ឹង   ក៏ កុំ អា ល សិ ន   ក៏ 
បា ន ដៃ រ ។  មកគិ ត សំ ណុំ រឿ ង 
 ក ក ស្ទះ   ដៃ ល ម នុសៃស នៅ ជាប់-  
ឃុំសិ ន   គឺ មា ន បៃ យោ ជ ន៍»។

កៃពី ប ង្ហា ញ ក្តី បា រ ម្ភចំ ពោះ 
ប ញ្ហា បៃ ឈ មធំ បំ ផុ ត   ទៅ នឹ ង 
កា រ ប ន្ត កើ ន ឡើង នៃ ជ ន ជា ប ់ឃុ ំ
ក្នុ ង ព ន្ធ នា គា រ   លោ ក  ស   ខៃ ង   
បា ន ប ង្ហា ញ ព ីជ ំនឿ ជឿ ជា ក ់ទៅ 
លើ លោ ក   កើ ត   រិ ទ្ធ   រ ដ្ឋម ន្តៃី កៃ- 
សួ ង យុ ត្ត ិធ ម៌   ថា អា ច ដោះ សៃ យ 
ប ញ្ហា កា រ ក ក ស្ទះ សំ ណំុ រឿ ង ក្ន ុង 
អំ ឡុ ង ពៃ ល អ នុ វ ត្ត យុ ទ្ធ នា កា រ  
ដោះ សៃ យ សំ ណុំ រឿ ង ក ក- 
ស្ទះនៃះ បា ន ជោ គ ជ័យ។ 

លោកឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖ «ឧប- 
មា ថា ពន្ធ នា គារ វា ពៃញ ប៊បឹ មក 
អា ហ្នងឹ វាមិ ន ដឹ ង ដោះ សៃ យ យ៉ា ង 
ម៉ៃចទៃ  បៃ សៃ ច បៃ ស ចពៃ ញ - 
ទឹ ក ពៃ ញ ដី មិ ន ដឹ ង ដោះ យ៉ា ង- 

ម៉ៃច ទៃ? ម ក ចោ រ ល ួច ចោ រ ប្ល ន ់
ម ក ប ញ្ហា ហើ យ។ ចៀស មិ ន 
ផតុ ទៃ   កា រ ក ស ង ម ន្ទ ីរ ឃុ ំឃា ំង 
ប ន្ថៃ ម នោះ។ យើង មិន ចង់ ទៃ 
ឥឡូវ យើង មើល ៤មុឺ ន នា ក់ 
នៅក្នុ ង បៃ ជា ជ ន យើ ង ១៦ 
លាន នាក់ នៃះ បើ ប ន្ថៃ ម ទៀ ត 
បាន ន័ យ ថា ៥ ឬ ដ ល់ ៦ 
មុឺននាក់។ បាន ន័ យថា ក ម្ពុជា  
មានម ន ុសៃស បៃ ពៃ ឹត្ត ប ទ ល្មើ ស វា 
ចៃើ ន   តៃ បើ យើ ង ម ិន ចា ប ់ គៃ ថា 
ប៉ូលិស អ ន់»។

គួរ រំ ឭក ផង ដៃរ ថា កាល ពី 
ខៃឧស ភា ឆ្នាំ២០២០ កៃសួង 
យុត្ត ធិម ៌បា ន បៃ កា ស បើ ក យទុ្ធ-  
នា កា រ ដោះ សៃ យ កា រ ក ក ស្ទះ 
សំ ណំុ រឿ ង នៅ តា ម ស លា ដំ បូ ង 
រា ជ ធា នី ខៃត្ត នានា នៅ ទូ ទាំ ង 
ផ្ទៃ បៃ ទៃ ស ក្នុង គោ ល បំ ណ ង 
ដោះ សៃ យ កា រ ក ក ស្ទះ ស ំណុ-ំ 
រឿ ង ដើ មៃបីចូ ល រួ ម ចំ ណៃ ក ដោះ- 
សៃ យ ភា ព ច ង្អៀ ត ណៃន នៃ អ្ន ក- 
ជា ប់ ឃុំ នៅតា ម ព ន្ធ នា គា រ ពៃម-  
ទាំ ង លើ ក ក ម្ព ស់ ស ម ត្ថ ភា ព 
ស្ថា ប័ ន តុ លា កា រ ក្នុ ង កា រ ផ្ត ល់ 
យុ ត្តិ ធ ម៌ ជូ ន បៃ ជា ពល រដ្ឋ កា ន់- 
តៃ បៃ សើ រ។

លោ ក  ជិន  មា៉ា លីន  អ្នក នំា ពា កៃយ  
កៃ ស ួង យ ុត្ត ិធម ៌បានថ្លៃង  បៃ ប ់
ភ្នំ ពៃ ញ ប៉ុ ស្តិ៍ កា ល ពី មៃសិ ល មិ ញ 
ថា យុ ទ្ធ នា កា រ នៃះ   គឺ ដោះ សៃ យ 
កា រ ក ក ស្ទះ ទំា ង សំ ណំុ រឿ ង 
 ពៃ ហ្ម ទ ណ្ឌ មាន ខ្លនួ  ឬគា្មា នខ្ល ួន   
ដៃ លបា នន័ យ ថា  ដោះ សៃ យ  
ស ំណុ ំរឿ ង ទា ំង អស ់ ដៃល បា ន 
ក កស្ទះ យូរ ទោះ ជា កំ ពុ ង មា ន 
ជ ន ជា ប់ ឃុំ ក្នុ ង ព ន្ធ នា គារ  ឬ  
គា្មា ន  ក៏ ដោយ ។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិ ធម៌ រូប នៃះ  
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹងទៀត ថា ៖«គោ ល- 
ដៅ នៃ យុ ទ្ធ នា កា រ គឺ យើ ង ដោះ- 
សៃ យ ទាំ ង អ ស់ ដៃល ជា សំ- 
ណុំ រឿ ង ពៃ ហ្ម ទ ណ្ឌ ទាំង សំ ណំុ-  
រឿ ង មា ន ខ្លនួ ឬ គា្មាន ខ្លួន»។

លោក  ជិន មា៉ា លីន អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ ដដៃលនៃះ បាន ថ្លៃង ឲៃយ 
ដឹង ផង ដៃរ ថា ៖ «ទី ១ គឺ កា រ ដោះ- 
សៃ យ សំ ណំុ រឿ ង ដៃ ល មា ន  
កកស្ទះ ហ្នឹង មាន ការ ថ យ ចុះ  
ហើយ តៃ កា ល ណា សំ ណុំ រឿ ង 
ក ក ស្ទះ មា ន ថ យ ចុះ ជា ពិ សៃ ស 
ពា ក់ ព័ ន្ធ នឹ ង សំណំុ រឿ ង ដៃ ល មា ន 
ខ្ល ួន ហ្ន ឹង គឺអា ច ជួ យ ដោះ សៃ យ  
ន ូវ ភា ព ច ង្អៀ ត ណៃ ន ហ្ន ឹង ដៃ ល 
វា ជួយ ១ ផ្នៃ ក ដៃរ។ បា ន ន័យ 
ថា  អ្វីដៃ ល គា ត់ លើ ក ឡើ ង គឺ វា 
សៃ ប ទៅ យុ ទ្ធ នា កា រ  ដៃ ល យើ ង  
កំ ពុ ង តៃ ធ្វើ  ហើយ យើ ង នឹ ង ខ ិត- 
ខំ ប ន្ថៃ ម ទៀត»៕

លោក ស ខេង  ណេនំា ឲេយ ដោះ សេយសំណំុ-
រឿង កកស្ទះ ដេល មាន ជន សងេស័យ កំ ពុងជាប់ឃំុ

តពទីពំរ័ ១...ប៉ះពាល ់ជាមយួ 
អ្នក ជតិ ខង ជាចៃើន ។ អាសៃយ័ 
ហៃតុនៃះ សូម លោក អភិបាល 
កៃងុ មៃតា្តា ជៃប ជា របាយ ការណ ៍
និង ចាត់វិធាន ការ បន្ត ដោយ ក្ដី- 
អនុគៃះ » ។ 

 ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មិនអាច សុំ ការ- 
បញ្ជា ក់ បន្ថៃម ពី លោកអ៊ុំ ឡៃង 
បាន ទៃដោ យ  សរ   ទរូសព័្ទ  របស ់
លោក ពុំ មាន អ្នក ទទួ ល  ។ 

 លោក ន ូសវុណា្ណារា៉ា អភបិាល 
កៃងុ តាខ្មា  បាន  ថ្លៃង ថា ពតិ ជា 
មាន  សមា  ជិកគៃួសរ ចំនួន ៩ 
នាក់ របស់ ស្ដៃី កង  ទ័ព មួក  ខៀវ 
តៃវូ បាន យកទៅ ធ្វើ ច តា្តា   ឡ ី សក័ 
មៃនប៉ុន្តៃ លោក អះអាង ថា មិន 
ទាន ់ទទលួ បានរបាយ ការណ ៍ព ី
ខង សង្កាត់ នៅឡើយ ទៃ។   
លោក  ថា ៖« យើង កពំងុ ទាកទ់ង 
ចៅសង្កាត ់  សរួ ពត័ម៌ាន ឱៃយ ចៃបាស ់
អពំ ីការចៃញ ឯក  សរ ហ្នងឹ  ដៃល 
ផៃសព្វផៃសាយ នៅតាម ហ្វៃ ស   ប៊ុ ក 
ទៅ វិញបុ៉ន្តៃ ឯកសរ ហ្នងឹ មិន ទាន់  
មកដល់ កៃុង នៅឡើយ ទៃ » ។ 

 ចណំៃក លោកគ ួយ ប៊នុធឿន  
បញ្ជា ក ់ថា មន្ទរី សខុភបិាល នងឹ 
ចៃញ របា យ  ការណ៍ មួយដើមៃបី 
ឆ្លើយបំភ្លឺ បន្ថៃម ជុំវិ ញ របាយ- 
ការណ ៍ដៃល ចៃញ ផៃសាយ ដោយ 
ចៅសង្កាត់ សិតៃបូ ។   លោក ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំមនិ ទានប់ាន ជបួ គាត ់( ចៅ- 
សង្កាត់ ) ទៃ ប៉ុន្តៃ គៃន់តៃ ឮថា 
គាត ់គៃនត់ៃ ឮត គា្នា  ថា ប៉នុ្តៃ អត ់
ទាន់ បៃកដ ផង ហ្នឹង » ។ 

រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កណា្ដាល បាន 
ចៃញ សៃច ក្តីជូន ដំណឹង ចៃន- 
ចោល របាយ ការណ៍ របស់ ចៅ- 
សង្កាត ់សតិៃបូ នងិ បាន អះអា ងថា 
របាយ ការណ៍ របស់ ចៅ  សង្កាត់ 
របូ នៃះ ធ្វើឡើង មនិ តៃមឹ តៃវូ គា្មាន 
បៃភព ចៃបាស ់លាស ់ដៃល ខសុ ព ី
ការ  ចុះ អង្កៃតតាម ដនសៃវ ជៃវ 
រប ស់ មនៃ្តី ជំនាញ សុខ ភិបាល 
និង ការ ផ្ដល់ ព័ត៌  មាន ពីអ្នក ជំងឺ 
និងកៃុម គៃួសរ អ្នក ជំងឺ ។

 លោកសៃី ឱ វណ្ឌ ឌី ន អ្នក  នាំ-  
ពាកៃយ កៃសួងសុខភិបាល  
បញ្ជាក ់ថា ក្នងុ ចណំោម កងទព័ 
មកួ ខៀវ ទាងំ ៨០ នាក ់ដៃល ធ្វើ- 
ដណំើរ ព ីបៃទៃស មា៉ាល ីមក ដ ល ់
កម្ពជុា កាល ពថី្ងៃ ទ ី១០   ខៃ កក្កដ 
គឺ បា ន ធ្វើ តៃស្ដ លើក ទី ១ អវិជ្ជ-
មាន និង តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅធ្វើ 
ច តា្តា ឡ ីសក័ នៅ មលូដ្ឋាន កងទព័ 
នៅ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។

 លោកសៃី បញ្ជាក់ថា លុះ ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី  ស័ក បាន ចំនួន ១៣ ថ្ងៃ 
កងទ័ព មួក ខៀវ  ទា ំង ៨០ នាក់ 
បានធ្វើ តៃស្ដ លើក ទ ី២  នៅ ថ្ងៃទ ី
២៣ កក្កដ ទើបបាន រកឃើញ 
៤  នាក់ មាន លទ្ធផល តៃស្ដ វិជ្ជ- 
មាន ហើ យ តមៃវូឱៃយ អ្នក អវជិ្ជមាន 
ចនំនួ ៧៦ នាក ់ទៀតធ្វើ ច តា្តាឡ-ី 
ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ ឡើ ង វិញ ។   

លោក សៃ ីបន្ថៃមថា ក្នងុ ចណំោម 
កងទ័ព មួក ខៀវ ៧៦ នាក់គឺមាន 
៤ នា ក់ ទៀត មាន លទ្ធផល វិជ្ជ-
មាន កៃយព ីការធ្វើ តៃស្ដ លើក 
ទ ី៣ នៅ ថ្ងៃទ ី២៧ កក្កដ ហើយក ៏
តមៃវូឱៃយ អ្នក អ វ ិជ្ជ  មាន ផៃសៃងទៀត 
ចំនួន ៧២ នាក់តៃូវធ្វើ ច តា្តា  ឡី- 
ស័ក ១៤ ថ្ងៃ ឡើងវិញប៉ុន្តៃ បាន 
អនុ    ញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ 
ចតា្តា  ឡ ីសក័  នៅ មលូ ដ្ឋាន កងទព័ 
មក ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ ក នៅតាម ផ្ទះ 
រៀងៗ ខ្លួន ។ 

 លោកសៃ ីបន្ត  ៖«៧២ នាក ់នៃះ 
តៃូវ បា ន ឱៃយធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក បន្ត 
១៤  ថ្ងៃ ថៃមទៀត ប៉នុ្តៃ ដោយសរ 
អ្នក ទាំងនៃះ ធ្វើតៃស្ដ អវិជ្ជមាន 
៣ លើក ហើយក៏មាន ការ ចា ត់ - 
ចៃង  ឱៃយធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅតាម 
ផ្ទះ ប៉នុ្តៃ  តៃវូធ្វើ តៃស្ដ នៅ ថ្ងៃទ ី១៣ 
នៃ ថ្ងៃ ច តា្តា ឡី ស័ក និង បាន រក- 
ឃើញ   ស្ដៃី កង ទ័ព មួក ខៀវ មា្នាក់  
ឆ្លង  ជំងឺ កូ វីដ  និង តៃវូ កៃសួង រាយ-  
ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី ៩ សីហា » ។ 

 លោកសៃ ីបញ្ជាកថ់ា នៅពៃល 
ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ នៅផ្ទះស្ដៃ ីរបូនៃះ 
គ ឺរស ់នៅ ដចដ់ោយឡៃក ពគីៃ-ួ
សរ ប៉នុ្តៃ បាន បៃើបៃស ់បន្ទបទ់កឹ 
រមួជាមយួ គៃសួរ នងិ តៃង ពាក ់
មា៉ាស ់ជាប ់ជាបៃចា ំ។ ចណំៃកកង- 
ទព័ មកួ ខៀវ អវជិ្ជមាន ចនំនួ ៧១ 
នាក់ ផៃសៃងទៀត  ដៃល កំពុង ធ្វើ  
ច តា្តា ឡី ស័ក នៅផ្ទះ គឺ  តៃវូ យក មក   
ធ្វើ ច តា្តា ឡ ី សក័ នៅ មលូដ្ឋានទព័ 
នៅ ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺឡើងវិញ ដៃរ ។ 

 ចណំៃក នៅ ខៃត្ត តៃបងូឃ្មុ ំមន្តៃ ី
ខៃត្ត នៃះ រាយការណ ៍ថា អ្នកជងំ ឺ
មា្នាក់ ដៃល ពៃយបាល ជា សះ សៃបើយ 
និង អនុញ្ញា តឱៃយ ចៃញពី មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ អស ់ជាចៃើន ថ្ងៃ បាន លាប ់
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ឡើងវិញ  ហើយ 
មា ន អ្នក ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  និង 
បៃយោល ជា មួ យ អ្នក លាប់ ជំងឺ 
នៃះ ចនំនួ ៤៣ នាកត់ៃវូ  បាន យក 
មក ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ។ 

 លោក កៃវ វណ្ណៈបៃធាន មន្ទរី 
សុខ  ភិបាល ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពីមៃសិល មិញ  
ថា បរុស ជនជាតខិ្មៃ រ ដៃ ល មាន 
អាយ ុ២៩ ឆ្នា ំដៃល មកព ីបៃទៃស 
អារា៉ាប៊ ីស អូឌ៊តី ហើយ បាន មក 
ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា កាលព ីថ្ងៃទ ី

១០ ខៃកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ គឺ 
តៃូវធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ ភ្នំពៃញ  
នងិ ធ្វើតៃស្ដ លើក ទ ី១ អវជិ្ជមាន ។   
លោក បន្តថា កៃយ ពី បានធ្វើ 
តៃស្ដ លើក ទី ២ មាន លទ្ធផល 
វិជ្ជមាន បុរស រូប  នៃះ តៃូវ  បាន 
ដក់ឱៃយ ពៃយបាល នៅ មណ្ឌល 
សុខ   ភាព ចាក់ អងៃ ហើយ  
មិនតៃូវ អនុញ្ញា ត ឱៃយ ចៃញ ពី 
មន្ទីរពៃទៃយ ឡើយ កៃយ ធ្វើ - 
តៃស្ដ លើក ទី ៣ នៅតៃ វិជ្ជមាន 
នៅ  ឡើយ  ។ ប៉ុន្តៃ បុរស រូបនៃះ 
តៃវូបាន អនញុ្ញាត ឱៃយចៃញ ព ីមន្ទរី- 
ពៃទៃយ នងិ បានធ្វើ ដណំើរ ទៅ ផ្ទះ 
នៅ ភូមិ កណា្ដាល ឃុំ គរ សៃុក 
តៃបងូឃ្មុ ំកៃយព ីធ្វើតៃស្ដ លើក 
ទី ៤  និង លើក ទី ៥ អវិជ្ជមាន ។

 លោក ថា ៖« លុះ មកដល ់ការ- 
ធ្វើ តៃស្ដ ម្ដងទៀត នៅ ថ្ងៃទី ២៣ 
កក្កដ មាន លទ្ធផល អវិជ្ជមាន 
នងិ តៃស្ដ ម្ដង  ទៀត នៅ ថ្ងៃទ ី២៦ 
កក្កដ មាន លទ្ធផល អវិជ្ជមាន 
គ ឺមកដល ់ថ្ងៃទ ី២៨ កក្កដ ទើប 
តៃូវ  បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញពី មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ តៃឡប ់មកផ្ទះ ។ រហតូ មក 
ដល ់ថ្ងៃទ ី៧ បាន យើង យកស-ំ
ណាក មក ធ្វើតៃស្ដ ឡើងវិញ 
ហើយ  នៅ ថ្ងៃទ ី៨ លទ្ធ ផល ចៃញ 
វជិ្ជមាន ។ នៅ ពៃល យើង ដងឹ ភា្លាម 
យើង បាន ទៅយក គាត ់មក ដក ់
ពៃយ បាល វិញ ភា្លាម » ។   លោក ថា 
មនុសៃស ចំនួន ៤៣ នាក់ នៅ ភូមិ 
កណា្ដា ល ឃំុ គរគឺ តៃវូបាន រក ឃើ ញ 
ថា  បាន ប៉ះពាល់ ជាមួយ អ្នក- 
លាប ់ជងំ ឺនៃះក្នងុនោះ មាន ចនំនួ 
៩ នាក ់ជា  អ្នក ប៉ះពាល ់ផ្ទាល ់តៃវូ 
បា ន យកមក ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ នៅ 
វទិៃយលយ័ ហ៊នុ សៃន សងួ នៅ 
កៃងុ សងួ នងិ ៣៤ នាក ់តៃវូ បាន 
យកទៅ ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ នៅ ស-
លា បឋម សកិៃសា នៅក្នងុ ភមូ ិរបស ់
អ្នក ជំងឺ តៃម្ដង ។ 

 គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិលមិញ កម្ពុជា 
បាន រាយការណ ៍ករណ ីជងំ ឺក ូវដី 
ថ្ម ីចនំនួ ៣ នាក ់ទៀត ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ករណី ឆ្លង សរុប កើន ដល់ ២៥១ 
នាក់ នងិ អ្នកជា សះ  សៃបើយ ថ្មចី-ំ
នួន ២ នាក់ ដៃល ធ្វើឱៃយ ចំនួន ជា 
សះសៃបើយ កើន ដល ់២១៩ នាក់ 
ហើយ អ្ន កកំពុង បន្ត សមៃក ពៃយ - 
បា ល មាន ចំនួន ៣២ នាក់ ៕ 

សាច់ ញាតិ កងទ័ព មួក ខៀវ ៩នាក់ ...

កង ទ័ព មួក ខៀវ កម្ពជុា នៅ ក្នងុ បន្ទាយ  នៅ បេទេស សូ៊ដង់  ។ រូបថត សហ ការី



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយ មន ជ័យៈ លោក ឈុ ន 
ម៉ៅ មេ បញ្ជាការ បេចាំ ទិស ទី១ 
នេ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ បាន 
ឲេយ ដឹងថា គិត ចាប់ពី ខេកុម្ភៈ ដ ល់ 
ដើម ខេ សី ហា  ឆ្នា ំ២០២០  កមា្លាងំ 
យោ  ធា នេ យោធ ភូមិ  ភាគ ទី៥ បា ន 
រួមគ្នា ទប់ស្កាត់ បេជា  ពលរដ្ឋ ដេ ល  
លួច ឆ្លង ដេន ទៅ បេទេស ថេតា ម  
ចេក  របៀង នន   ក្នងុ ខេត្ត បន្ទាយ- 
មា ន   ជ័យបា ន ជាង៤០ ០   នក់ ។

លោក ឈុន ម៉ៅ បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មេសិល មិញ   ទៀត 
ថា សមេប់ តួលេខ១ខេ ក្នុង   
ខេ កក្កដាវិញ ចំពោះ អ្នក វិល- 
តេឡប់ មកពី បេទេស ថេ  តាម 
ចេក  ពេំដេន ខេត្ត បន្ទាយ មាន- 
ជយ័  គមឺាន ជាង  ៧ ០០០ នក ់ 
ចណំេក  អ្នក លចួ ឆ្លង ដេន ដោយ 
ខុស ចេបាប់  ចូលទៅ ទឹកដី ថេដេ ល 
តេូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន   គឺមាន ចំនួន 
តិច តួច បុ៉ណ្ណោះពេះ មា ន  តេ 
ជាង ១០ករណី សមេ ប់ ខេ 
កក្កដា ។ លោក មេបញ្ជា ការ 
បេចា ំទសិ ទ១ីរបូ នេះ បញ្ជាក ់ថា 
មូល ហេតុ ដេល ពលរដ្ឋសមេ ច-  
ចិត្ត វិល បេ ឡប់ ទៅ បេទេស ថេ 
និង វិល ចូល មក កម្ពុជា វិញក៏ 
ពេះ  បណ្តាល មកពី កតា្តា អត់ - 
ការងារ ធ្វើ។ លោក បន្ត ថា ពួក - 

គត ់គ្មាន ការងារ ធ្វើនៅ បេទេស 
ថេហើយ បាន តេឡប ់មក កម្ព ុជា 
វញិហើយ រកការ ងារ ធ្វើមនិ បា ន 
ក៏ សមេច វិល តេឡប់ ទៅ បេទេ ស  
ថេ វិញ ប៉ុន្តេ ពលរដ្ឋ ភាគ ចេើន 
ដេល បាន វិល តេឡប់ ទៅ បេទេ ស  
ថេតេវូ បាន ទប ់ស្កាត ់ទាន ់ពេល- 
វេលា។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ជា  ង 
៤០០ នក់ ទេ ចេញពី ខ្មេរ ទៅ 
ថេ ទៅរក ការងារ ធ្វើ ដេល យើង 
ចាបប់ាន នងិ ថេ គត ់ឃាត ់បាន 
ហើយ ប ញ្ចូ ន មក យើង វិញ នៅ 
តាម បន្ទាត់ ពេំដេន ក្នុងភូមិ ស - 
ស្តេ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ។ 
ការពេយាយាម ចេញ និង ចូល 
បេទេស នៅពេលនេះ គ ឺបង្ក ការ 
លំបាក ណស់ ពេះ យើង តេូវ 
ចំណយពេល ប ញ្ចូ ន ពួកគត់ 
ទៅធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅតាម សេ ុក  
កំណើត របស់ ពួកគត់ វិញហើ យ 
យើង ក៏ ចំណយ ថវិកា និង 
កមា្លាំង ដេរ»។

បើ តាម លោក ឈនុ ម៉ៅ ក្នងុ 
រយៈ ពេល ចងុ កេយ នេះ ចនំនួ 
ពលរដ្ឋ ដេល បាន តេឡប់ ពី 
បេទេ  ស ថេ ចូល បេទេស វិញ គឺ 
មាន ចំនួន ថយ ចុះ បើ ធៀប នឹង 
ដើម ឆ្នា ំដេល មាន ចន្លាះ ពី ៤០ ០ 
ទៅ៥០០ នក់មក នៅ តេមឹ  ២០ ០ 
ឬ៣០០ នក់  បុ៉ណ្ណោះ ក្នងុ១ថ្ងេ ។ 

កាល ពី ថ្ងេទី៨ សីហា លោក - 

សេី ជូ ប៊ុន អេង រដ្ឋលេខា ធិការ  
កេសួង មហា ផ្ទេ និង ជា អនុ - 
បេធា ន អចិ នេ្ត យ៍ នេ គណៈ កមា្មា - 
ធិការ ជាតិ  បេយុទ្ធបេឆំង អំពើ 
ជួញដូរ មនុសេស បាន ឲេយ ដឹងថា 
ក្នុងអំឡុង ពេលដេល ថេ បិទ 
ចេកទា្វារពេំដេន ជាមួយ កម្ពុជា 
ចាប់ តំាង ពី ខេ មីន មក  មានបេជា-  
ពល រដ្ឋ ខ្មេរ បេមាណ ១ពាន់ 
នក់ បាន ចាញ់បោក មេខេយល់ 
ដោយ ពេយាយាម ចូលទៅ បេទេ ស  
ថេ ប៉ុន្តេ តេូវ បាន ថេ ចាប់ បញ្ជូន 
មក វិញ។

លោក ឃនុ ថា រ៉ ូអ្នក សមេប- 

សមេលួ មជេឈ មណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុ សេស  
និង ការងារ  ហៅ កាត់ ថា សង់ - 
តេ ល់ (CENTRAL)បាន 
លើក ឡើង ថា មក ដល់ ពេល 
នេះ ពលករ ចំណក សេកុ កម្ព ុជា  
នៅតេ បន្ត ធ្វើ ចណំក សេកុ ទាងំ 
បេថុយ បេ ថា ន នៅតាម ចេក 
របៀ   ងតូចៗ បើ ទោះបី ជាមាន 
ការបិទពេដំេន និង មានការ យា ម - 
កាម យា៉ៅង តឹងរុឹង ពី សំណ ក់  
កមា្លាងំ សមត្ថ កិច្ច ថេនិង កម្ពជុា ។ 

លោក បន្ត ថា ការ ឆ្លង ដេន 
នេះគធឺ្វើ ឡើង តាម រយៈ មេ ខេយ ល ់
ឬ តាម ទំនៀម ទមា្លាប់ នេ ការធ្វើ- 

ចំណក សេុក  ដោយ ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ អ្នក ស្គាល់ ឬ បងប្អូន 
ហើយ របូភាព បេប នេះ គ ឺនៅ តេ 
បន្ត កើត ឡើង គឺ  អត់ មាន ភាព- 
សេក សេន្ត នះទេ។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«នៅ ពេល 
គត់ ធ្វើចំ ណ ក សេុក គឺ គត់ 
តេវូ ចណំ យ ថ វ ិកា  ផ្ទា ល ់ខ្លនួ ឲេយ  
ទៅ មេ ខេយ ល ់នងិ អ្ន កដេ ល ស្គា ល ់
ហ្ន ឹង ដើ មេបី អាច ឆ្ល ង កា ត់ តា ម ពេ ំ- 
ដេ ន បាន ដោ យ មិ ន មា ន កា រ ធា - 
ន ពី សុ វ ត្ថ ិភា ព  រ ប ស់  បេជា ព ល - 
រ ដ្ឋ នះ  ទេ  ហើ យក្នុង ក រ ណី 
ដេល អា ច  ឆ្លង ដេ នបាន មេន ក៏ 

តេវូ បាន អាជា្ញាធ រថេ ចាប ់ប ញ្ច ូន 
តេ ឡ ប់ ម កវិ ញ ដេរ »។

លោក ឃុន ថា រ៉ូ ក៏ បាន 
លើកឡើងទៀតថា បេជាពល - 
រ ដ្ឋ ចំ  ណ  ក សេុ ក មួ យ ចំ នួន 
បាន  ដ ឹង ចេបា ស ់អ ំព ីផ ល វ ិបា ក នេ 
កា រ ឆ្ល ង រកីរាលដាល នេជ ំងកឺ ូវ ីដ 
១៩ ប៉ុ ន្តេ ដោ យ ស រតេគ្មា ន ជ 
មេើស  អ្វ ីកេ ព ីនេះទើប សមេច 
ចិត្តទាំង បេថុ យបេថានក្នុង 
ការធ្វើចំណក សេុ ក ឆ្លង  ដេន 
ទៅ បេទេសថេ   ពេះ តេ ប ញ្ហា 
សេ ដ្ឋកិច្ច  គេួ សរ ។

  លោ ក ថា   រ ដា្ឋា ភិ បា ល តេូវ តេ 
មាន វធិាន ការ បន្ថេម ទៀត ដើមេប ី
ទ ប់ ស្កា ត់ កា រ ធ្វើ ចំ ណ ក សេុ ក 
នេះ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «រដា្ឋា - 
ភិបាលគួរ តេ រ ក ល ទ្ធ ភាព ណ - 
មួ យក្នុង កា រ បើ ក ចេ ក ពេំ ដេ ន  
ក្នុ ង ក មេិ ត ណ មួយ   ដេ ល អា ច 
ឲេយ ព ល រ ដ្ឋ នៅ តា ម ប ន្ទា ត់ ពេ ំដេ ន  
អា ច បេ ក ប អា ជី វ ក ម្ម រ ប ស់ ខ្លួ ន 
ដើមេបីចិ ញ្ចឹ ម ជីវិ ត។ មេយា៉ៅ ង ទៀ ត   
រ ដា្ឋាភិ បា ល   ក៏ គួ រ តេ ប ង្កើ ត កា រ- 
ងា រ នៅ ក្ន ុង បេ ទេ ស ឲេយ បា ន ចេើ ន 
ប ន្ថេ ម ទៀត ដូច ជា រោ ង ចកេ 
សួន ឧ សេសា ហ ក ម្ម នៅតា ម ប ណ្តា  
ខេ ត្ត ផេសេ ង ៗ  រួ ម ទំា ង កា រ ប ន្ត ផេស ព្វ  - 
ផេសា យ នូ វ ព័ ត៌ មា ន ជុំ វិ ញ កា រ ធ្វើ-  
ចំ ណ ក សេកុបេ ក ប ដោ យ សុ វ ត្ថ ិ- 
ភា ព ផ ងដេរ»៕
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៦ខែអាជ្ញាធរខែត្តបន្ទាយមានជ័យទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋលួចឆ្លងដែនទៅថែបានជង៤០០នក់

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ បេទេស ឥណ្ឌា   បាន ចុះ កចិ្ច 
ពេម ពេៀង ផ្ដល ់ជនំយួ ឥត សណំង ចនំនួ 
១,៥ លាន ដលុា្លារដល ់កងយោធពល- 
ខេម រ   ភូមិន្ទ សមេប់  ទិញ ឧប ករ ណ៍ 
ដោះ មីន ពី បេទេស ឥណ្ឌា ។ 

កចិ្ច ពេម ពេៀង នេះ   តេវូ បាន ចុះ ហត្ថ-
លេខា  កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ មេសិល មិញនៅ 
អគរ  មតិ្តភាព នេ ទសី្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តេ ី
រវាង លោ  ក សេ ីមា៉ៅនកីា ជេន ឯក អគ្គរដ្ឋ- 
ទូត ឥណ្ឌាបេចំា ពេះរាជា ណចកេ  កម្ពជុា 
និង នយ ឧត្តម សេនីយ៍ នង ផត 
រដ្ឋលេខា  ធកិារ អចនិេ្តយ ៍កេសងួ ការពារ- 
ជាតិ តំណង  រដា្ឋា ភិបាល រៀងៗ ខ្លនួ កេម  
អធិបតីភាព  របស់ លោក ទៀ បាញ់    
ឧប នយក រដ្ឋ  មនេ្តី រដ្ឋ មនេ្តី កេសួង 
ការពារ ជាតិ។ នេះ បើ តាម សេចក្ដី បេ- 
កា ស  ព័ត៌មាន របស់ ស្ថាន ទូត ឥណ្ឌា ។

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាននេះ  បញ្ជាក ់
ថា៖ «កិច្ច សហ បេតិ បត្តិ  ការ ការ ពារ 
ជាត ិទ្វេ ភាគ ី រវាង បេទេស ទាងំ ២ កាន-់ 
តេ មាន ភា ព សុ ីជមេ ន ពេល ថ្មីៗ  នេះ។ 
ក្នងុ  ដណំើរ  ទសេសនកចិ្ច របស ់រដ្ឋ មន្តេកីារ-
ពារ ជាត ិឥណ្ឌា  មក កាន ់ពេះរាជា ណ-
ចកេ កម្ពុជា ក្នុង ខេ មិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 
គនំតិ ផ្តចួផ្តើម ថ្មីៗ  ជា ចេើន  ដើមេប ីពងេងឹ  
កិច្ច សហ បេតិបត្តិ ការ ការ ពារ ជាតិ តេូវ 

បាន បង្កើត  ឡើង»។ 
សេចក្ដ ីបេកាស ព័ត៌មានប ន្ត ថា៖«ការ-  

ចូល រួម ការ ពារ ជាតិ ទ្វេភាគី រួម មាន ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល មន្តេី  ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អ្នក- 
ជំនញ កិច្ច សហ បេតិ បត្ត ិការ ក្នងុ បេតិ បត្ត ិ-  
ការ រកេសា សន្តិ ភាព អង្គការ សហ បេជា- 

ជាត ិ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ អ្នក ជនំញ ឬ ជនំយួ 
ក្នុង បេតិ បត្តិ ការ ដោះ មីន និង ដំណើរ 
ទសេស នកិច្ច តាម នវា ជា បេចាំ»។

ជំនួយ ក្នុង ការ ដោះ មីន បន្ត  កា្លាយ ជា 
ចណំចុ  សហ បេតបិត្ត ិ ការ   ដ ៏សខំាន ់ រវាង 
បេទេស ទាំង ២។ ជំនួយ ឥត សំណង 

បច្ចបុេប ន្ន ចនំនួ ១,៥ លាន ដលុា្លារ នេះ  គ ឺ 
ជា ផ្នេក មយួ  នេ  ការ  ជយួ បង្កើន សមត្ថ-
ភាព ដោះ មនី  របស ់កង យោធ ពល ខេមរ- 
ភមូនិ្ទ។ បេទេ ស  ឥណ្ឌា បាន ផ្តល ់សនុខ   
ហតិ  គេឿ ង ផ្ទុះ ចនំនួ  ១៥ កេបាល  ទៅ ដល ់   
ក ងយោធ ពល ខេមរ ភមូ ិន្ទ កាល ព ីខេ ធ្ន ូ

ឆ្នាំ២០១៦។ នេះ បើ តាម សេចក្ដី- 
បេកាស ព័ត៌មាន ដដេល។

លោកសេី  មា៉ៅនី កា ជេន ឯក អគ្គ រដ្ឋ - 
ទូត  ឥណ្ឌា បេចាំ ពេះរា ជា ណ ចកេ- 
កម្ពុជាមាន បេសស ន៍ ពី មេសិល មិញ ថា 
កចិ្ច សហ បេត ិ បត្ត ិការ ការ ពារ ជាត ិរវាង 
បេទេ ស ទាងំ ២  កពំងុ ពងេងឹ នងិ ពងេកី  
ហើយ កិច្ច ខិត ខំ បេឹង បេង ក៏  កំពុ ង តេ 
បន្ត ដើមេបី លើក កម្ពស ់វសិ ល ភាព   នងិ 
សកា្តា នុពលនេ ការ ចូ ល រួម ជា មួយ គ្នា 
ន   ពេល អនគត ។ លោក ទៀ បាញ់ 
ក៏  បាន ថ្លេង អំណរ គុណ ដល់ ឥណ្ឌា     
ផង ដេរ ចំពោះ ជំនួយ នេះ។

លោកគិន ភា បេធាន វិទេយា ស្ថា ន ទំ-
នក ់ទនំង អន្តរជាត ិនេ រាជ  បណ្ឌតិេយ សភា 
កម្ពជុា បាន ថ្លេង ព ីមេសលិ មញិ ថា ឥណ្ឌា 
គឺ ជា បេទេស  សេរី ទី ១ ដេល មាន  គុណ 
ដល់ កម្ពុជា និង មាន ទំន ក់   ទំនង ការ- 
ទូតល្អ  ជាមួយ កម្ពុជា ក្នុង អំឡុង  របប 
សធារណរដ្ឋ បេជា មានិត កម្ពុជា។ 

លោក បន្ត ថា បើ ទោះ បី ជា បេទេស 
ទាំង  ពីរ មាន កិច្ច សហ  បេតិបត្តិការ លើ 
វិស័យ ការពារ ជាតិ មិន ធំដុំ ក៏ ដោយ ក៏ 
ឥណ្ឌា បងា្ហាញ កាយ វកិារ ល្អ មក លើបេ-
ទេស កម្ពជុា  តាម រយៈ ជនំយួ នេះ ដោយ- 
សរ តេ កម្ពជុា ក ៏បញ្ជនូ ទព័ មកួ ខៀវ  ទៅ 
ចូលរួម ការ រកេសា សន្តិភាព នៅ បេទេស 
ផេសេង  ទៀត ផង ដេរ៕

ឥណ្ឌាចុះកិច្ចពែមពែៀងផ្តល់ជំនួយ$១,៥លានដល់កងយោធពលខែមរភូមិន្ទសមែប់ទិញឧបករណ៍ដោះមីនពីឥណ្ឌា

មន្តេ ីកម្ពជុា និង ឥណ្ឌា  ក្នងុ ពិធី ចុះ ហត្ថ លេខា ផ្តល់ ជំនួយ  ១,៥លាន ដុលា្លារ  កាល ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ស្ថាន ទូត ឥណ្ឌា បេចាំ នៅ កម្ពុជា 

ពល រដ្ឋ លួច ឆ្លង ដេន ទៅ បេទេស ថេ តាម ចេក របៀង ខេត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ  តេវូ ចាប់ ឃាត់។ រូបថត យោធភូមិភាគ ៥
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សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: មន្តៃី  បរិស្ថាន ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  កំពុង សៃ វជៃវ រក អត្ត- 
សញ្ញាណ ជន សងៃស័យ ដៃល បាន បោះ- 
បង្គល របង ពទ័្ធ យក ដ ីរបស ់រដ្ឋ ដោយ 
ខុស ចៃបាប់  បន្ទាប់ ពី សមត្ថ កិច្ច បា ន ចុះ 
ដក បង្គល របង ជាង ៣០០ បង្គល 
ចោល ជា ប ន្តប ន្ទាប់  ចាប់ពី សបា្ដាហ៍ មនុ 
ដល ់ថ្ងៃទ ី១០  សហីា នៅ ឃុ ំសៃ ហ៊យុ 
និង ឃុំ ណង ឃី ឡឹ ក សៃុក កោះ ញៃក 
ខៃ ត្ត ម  ណ្ឌ ល គិ រី។

លោក កៃវ  សុភ គ៌  បៃធាន មន្ទរី បរិស្ថាន 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា បង្គលរ បង ទំាង ជាង  ៣០០នោះ  
តៃវូ ជន មនិ ស្គលម់ខុ  បោះ ពទ័្ធ រលំោភ 
លើដ ីរដ្ឋ តៃតៃវូ បាន មន្តៃី ជនំញ  មន្ទរី- 
បរិស្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បៃទះ ឃើញ 
ក្នងុ ពៃល ចុះ លៃបាត ចាប់ពី ដើម សបា្ដាហ៍ 
មុន រហូត ទល់ ថ្ងៃទី ១០ សីហា  នៅ 
ភូ មិ សស្តៃ ខាង លើ ។ 

លោក បន្ត ថា សមត្ថ កិច្ច ជំនញ 
កពំងុ សៃវ ជៃវរក ជន សងៃសយ័  កៃយ 
ពីបាន ដក ចោល ជា ប ន្ត បន្ទាប់ ប៉ុន្ដៃ 
លោក មិន អាច បញ្ជាក់ ថា ជា ស្នាដៃ 
ពលរដ្ឋ ក្នងុមលូដ្ឋាន ឬ កៃមុ ឈ្មញួ មក 
ពី តំបន់ ផៃសៃង ទៃ។

លោក សុភ គ៌ បញ្ជាក់ថា៖«ឥឡូវ 
យើង កំពុងសៃវជៃវរក អ្នក បោះ បង្គល 
យក ដី រដ្ឋ ហ្នឹង  ហើយ យើង នៅ បន្ត ដើរ 
ពិនិតៃយ ឬ លៃបាត បៃសិន បើបាន ជួប 
បង្គលរបង ទៀត គឺ យើង ដក ចោល 
តៃ ម្ដង។ បើ គតិ ជា ចនំនួ ដ ីដៃល គៃ បោះ 
បង្គល ហ្នងឹ បៃហៃល ជាង ១០០ ហិក- 
តា តៃ យើង ទប់ ស្កាត់ ទា ន់ ពៃ ល »។

លោក ខ្លតូ  ស ុឃា  អធ ិការ នគ របាល 
សៃុក កោះ ញៃក បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា បង្គល របង ដៃល ជន ល្មើស បាន 
បោះ លើដី រដ្ឋ នោះមិ នទាន់ ដក អស់ពី 

ដី ទៃ។សម ត្ថកិច្ច លោក និង មន្តៃី បរិ- 
ស្ថាន កំពុង បន្ត ដក  ពៃះ ជន ល្មើស 
បាន ដំ បង្គល លើដី ចៃើន ហិក តា។ 

លោក បន្តថា ករណីនៃះសមត្ថ កិច្ច 
កប៏ាន សៃវ ជៃវ រក ជន ល្មើស ដៃរ ប៉នុ្ដៃ 
ម ិនទាន ់ចៃញ ជា លទ្ធ ផល ទៃ។  ដ ីដៃល 
គៃ បោះ បង្គល នៃះ  ស្ថតិ នៅ ជាប ់ដៃន- 
ជមៃ កសត្វពៃ សៃ ពក  មិន សូវ មាន 
ពៃ ចៃើន ទៃ  ទើប ជន ខិល ខូច ចង់ បាន ។ 
   លោក ថា៖«ដី តំបន់ ហ្នឹង បើ យើង 
មើល ទៅ ដូច ជា រាង វាល  មា នន័ យ ថា 
មាន ពៃមួ យៗ អ៊ីចឹង គាត់ ឃើញ ដី 
ទំនៃរៗ  ក៏ នំគា្នា ទៅ បោះ បង្គល ចាប់ 
យក ដី ហ្នឹង ប៉ុន្ដៃ យើង មិន រកឃើញ 
អ្នក បោះ បង្គល ទៃ ពៃះរ វល់  ដក 
បង្គល  ចៃញ សិន  បើ យើង ដក ចៃញ 
អស់ ចាំ សុើប អង្កៃ ត បន្ត ទៀត»។

លោក អា៊ាង  ម៉ៃង លី  មន្តៃី សមៃប- 
សមៃួល ផ្នៃក សិទ្ធិម នុសៃស នៃ សមាគ ម 
អាដហុកបៃចាំ ខៃត្ត  មណ្ឌ លគិរី  បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិ លមិញ ថា  បន្ទាប់ ពី  មាន 
ដំណឹង ទាក់ ទង មន្តៃី ជំនញ គៃង ចុះ 
មក វាស់វៃង ដី ឬ កាត់ ឆ្វៀល ដី ចៃក 
ពលរដ្ឋ កៃីកៃ  ក៏មាន ជន ឆ្លៀ ត ឱកាស 
មយួ ចនំនួ ពៃយា យាម ទន្ទៃន ដពីៃ របស ់
រដ្ឋ កៃម រូប ភាព ដើរ បោះ បង្គ ល 
ព័ទ្ធរបង ដំ ដំណាំ ចៃក  ដំដូ ង ដំ ខ្នុរ 
និ ង  ដំ ដំណំា នន មួយ ចំនួន  ដើមៃបី បន្លំ 
ភ្នៃក មន្តៃី ជំនញ ទទួល បាន ដី ដៃរ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «យើង មិន អាច 
បណ្ដៃត បណ្ដោ យ ឲៃយ កៃមុ ជន ខលិ ខចូ 
ដើ ររំលោភ បំពាន ដីធ្លី អនធិ បតៃយៃយ 
បន្ត ទៀត បាន ទៃគឺ តៃូវតៃ ចាត់វិ ធាន - 
កា រ ពៃះ បើ បណ្ដោយ ទៀត  គឺអាច 
នឹង ឈាន ដល់ មាន អំពើ ឃុប ឃិត គា្នា 
ជា មួយ មន្តៃី ផ ងដៃ រ។ បើ យើង ទៅ 
គៃន ់តៃ ដក តៃ បង្គល ហ្នងឹ ទៃ  គ ឺបញ្ហា 
នៅតៃ កើត មាន ឡើងដ ដៃល ៗ ឥ ត 
ឈប់ ឈ រ» ៕

តពីទំ ព័រ ១...របាយ ការណ៍ របស់ 
កៃសួង   កម្ពស់ ទឹក ក្នុង អាង ទឹក តាម៉ុក 
នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០ ២០ 
បាន កើន ឡើង ០,០៧ ម៉ៃតៃ បើ ធៀប 
នឹង ថ្ងៃទី ៩។  

 លោក   ជា   ពិសិដ្ឋ   អ្នក នំ ពាកៃយ នៃ 
សលា ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  និង ជា 
បៃធាន គណៈ កម្ម ការ គៃប់ គៃង គៃះ 
មហន្ត រាយ ខៃត្ត បាន បៃប់ កាសៃត 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា 
បើ គតិ តៃមឹ ពៃកឹ ថ្ងៃទ ី១ ០   ខៃ សហីា នៃះ   
កម្ពស ់ទកឹ ក្នងុ អាង ទកឹ តាម៉កុ បាន កើន 
ឡើង ខ្ពស់ ជិត ដល់ កមៃិត នៃ ការ បៃ- 
កាស អាសន្ន   បុ៉ន្តៃ មិន មាន អ្វ ីគួរ ឱៃយ បារ ម្ភ 
ខា្លាំង នោះ ទៃ ដោយ សរ តំបន់ នៃះ ជា 
តំបន់ ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង ។ 

 លោក    ជា   ពិសិដ្ឋ បាន មាន បៃ សសន ៍
ថា ៖   « នៅ សល់ តៃ បៃ មាណ ជា ២តឹក 
ទៀត ប៉ណុ្ណោះ ទកឹ នងឹ ឡើង ដល ់កមៃតិ 
នៃ ការ បៃ កាស អាសន្ន   ប៉នុ្តៃ មនិ មាន អ្វ ី
ជា ការ ចាប់ អារម្មណ៍ នោះ ទៃ។   តំ បន់ 
នៃះ ជា តំបន់ ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង  ដៃល 
កាល ណា ភ្លៀង ធា្លាក ់ខា្លាងំ ជាប ់គា្នា ចៃើន 
ថ្ងៃ ដូ ច នៃះ វា ធ្វើ ឱៃយ មាន ទឹក ហូរ កាត់ 
អាង ទកឹ នៃះ ចាក ់ទៅ អាង ធម្ម ជាត ិ ផ្នៃក 
ខាង កៃម។   ដូច នៃះ នៅ ពៃល ដៃល 
ភ្លៀង ខា្លាំង  ទឹក វា នឹង បុក មក ខា្លាំង   ហូរ 
មិន ទាន់ ក៏ ធ្វើ ឱៃយ លិច ផ្នៃក ខាង លើ នៃះ  
ប៉ុន្តៃ ទឹក នឹង សៃក វិញ បៃសិន បើ ភ្លៀង 
រាំង ១ឬ ២ ថ្ងៃ យា៉ាង យូរ » ។ 

 មនៃ្តី អ្នក នំ ពាកៃយ ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជយ័ 
រូប នៃះ បាន និយាយ ទៀត ថា  ស្ថាន- 
ភាព បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មិន ទាន់ មាន ការ- 
បៃឈម ខា្លាំង នោះ ទៃ   លើក លៃង តៃ 
អាង ធម្ម ជាត ិខាង កៃម ទកឹ ពៃញ នោះ 
អាច នឹង បៃ ឈម ទឹក ជំនន់ ដៃល ជា  
ធម្ម តា អាង ធម្ម ជាត ិទាងំ នោះ នងឹ ពៃញ 
នៅ ពាក ់កណា្ដោល ឬ ចងុ ខៃ កញ្ញា   ឬ ដើម 
ខៃ តុលា ការ ។ 

 លោក   ជា   ពសិដិ្ឋ   បាន បញ្ជាក ់បន្ថៃម 

ថា ៖   « ការ ធ្វើ ចរា ចរណ៍ នៅ លើ ស្ពាន 
តាមុ៉ ក នឹង បិទ ការ ធ្វើ ចរា ចរណ៍ បណ្ដោះ- 
អា សន្ន បៃសនិ បើ ទកឹ ឡើង ដល ់កមៃតិ 
បៃកាស អាសន្ន  ដោយ ឱៃយ បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ ធ្វើ ដណំើរ តាម ផ្លវូ វាង នៅ កៃ បៃជុ-ំ 
ជន មួយ ទៀត  ដើមៃបី បងា្ការ  គៃះ ថា្នាក់ 
កើត ឡើង ជាយ ថា ហៃត ុណា មយួ  ប៉នុ្តៃ 
មក ដល ់ពៃល នៃះ គ ឺយើង នៅ អន ុញ្ញាត 
ឱៃយ ពួក គាត់ ធ្វើ ដំ ណើរ ឆ្លង កាត់ ស្ពាន 
នៃះ ជា ធម្ម តា ដដៃល » ។ 

 លោក បាន បន្ត ថា   នៅ ថ្ងៃ តៃង់ ថ្ងៃ  ទី  ១១   
ខៃ សីហា   កម្ពស់ ទឹក អាច នឹង ថម ថយ 
វិញ   បៃសិន បើ មិន មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ បន្ត ទៀត ។

 អាជា្ញា ធរ ភមូ ិសៃកុ នៅ បន្ត បៃចា ំឃា្លា-ំ 
មើល ស្ថាន ភាព ទកឹ នៅ អាង ទកឹ តាម៉កុ 
នៃះ ជាប់ ជា បៃ ចាំ ដើមៃបី ការ ពារ សុវត្ថិ- 
ភាព និង បៃកាស ព័ត៌ មាន ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ទាន ់ពៃល វៃលា នៅ ពៃល ដៃល 
ទឹក ឡើង ខា្លាំង ។   

 លោក   ជា   ពិសិដ្ឋ បាន បៃប់ ឱៃយ ដឹង 
ដៃរ ថា   មនិ ទាន ់មាន បៃជា ពល រដ្ឋ ណា 
មា្នាក់ ឬ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  មាន ការ ប៉ះ ពាល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដោយ ទឹក ឡើង នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

 លោ   ក   ឃុ ន  សុខា   អ្នក នំ ពាកៃយ នៃ 
គណៈ កមា្មា ធិ ការ ជាតិ គៃប់គៃង គៃះ 
មហន្ត រាយ បាន ថ្លៃង បៃប់ នៅ  ថ្ងៃ ចន្ទ 
មៃសិល មិញ ថា  សមៃប់ ស្ថាន ភាព នៃ 
ទកឹ ជនំន ់មក ដល ់ពៃល នៃះ មនិ មាន អ្វ ី
ចោទ ជា បញ្ហា នោះ ទៃ  ពិ សៃស ទឹក- 
ជនំន ់ទន្លៃ មៃគង្គ គ ឺកមៃតិ ទកឹ នៅ បាត- 
ទន្លៃ នៅ ឡើយ   ខណៈ ដៃល មាន ជំនន់ 
ទកឹ ភ្លៀង នៅ តាម តបំន ់ខ្លះ តៃ ប៉ណុ្ណោះ  
ដោយ សរ បៃ ទៃស កម្ពជុា ជបួ បៃទះ នវូ 
ពៃយុះ ភ្លៀង មួយ រយៈ នៃះ  ប៉ុន្តៃ មិន បាន 
បណា្ដោល ឱៃយ មាន ផល ប៉ះពាល់ ដល់  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

 លោក  សុខា បាន មាន បៃ សសន៍ 
ថា ៖ « ខៃត្ត ដៃល ទទលួ រង នវូ ជនំន ់ទកឹ- 
ភ្លៀង គឺ មាន នៅ ខៃត្ត ឧត្ត រ មាន ជ័យ   
និង ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ   ប៉ុន្តៃ មិន 
បាន ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង នោះ ទៃ ដោយ សរ 
តៃ ទឹក បាន សៃក អស់ នៅ ពៃល ដៃល 

ភ្លៀង រាំង » ។ 
 ទោះ ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ គណៈ 

កមា្មា ធ ិការ ជាត ិគៃប ់គៃង គៃះ ម ហន្ត- 
រាយ  បាន សហ ការ ជា មួយ នឹង កៃសួង 
ជំនញ និ ង  តាម ដន ជា បៃចាំ នៅ តាម 
បណា្ដោ ខៃត្ត ទ ូទាងំ បៃទៃស ព ីករណ ីពៃយុះ 
ភ្លៀង  ដើមៃបី បងា្ការ ការ ពារ នូវ សុវ ត្ថិ ភាព 
របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ ដោយ មិន អាច 
ធ្វៃស បៃ ហៃស  បាន ជា ដច់ ខាត ។   

 លោក  ឃុ ន   សុខា  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « ព ី 
ខៃ នៃះ ទៅ  ជា រដូវ ដៃល អាច បៃឈម 
នឹង  ទឹក ជំន ន់ និង គៃះ រាំង ស្ងួត  ដៃល 
យើង កំពុង តៃ បន្ត តាម ដន ជាប់ ជា 
រហូត ដោយ យើង មិន អាច ធ្វៃស- 
បៃហៃស បាន នោះ ទៃ   និង ធ្វើ ការ- 
ទាក់ទង ជា មួយ ខៃត្ត ដៃល  មាន ផល 
ប៉ះពាល់ ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ  និង បាន 
ធ្វើ ការ ណៃ ន ំនៅគៃ ប ់ខៃត្ត  ថា្នាក ់កៃម 
ជាតិ ឱៃយ តៃៀម បៃុង បៃ យ័ត្ន   និង រៀប ចំ 
ផៃន ការ សមៃប់ តៃៀម បមៃុង ឆ្លើយ- 
តប បៃសិន បើ មាន ករណី យ ថា ហៃតុ 
ណា មួយ កើត មាន ឡើង » ។ 

 តាម ការ សង្កៃត មើល របស់ លោក  
ស្ថាន ភាព ទឹក ជំនន់ នៅ ឆ្នាំ នៃះ ហាក់ 
មាន សភាព ឡើង យតឺ ជាង ឆ្នា ំមនុ   ប៉នុ្តៃ 
លោក មិន ទាន់ អាច ពៃយាករបាន នៅ 
ឡើយ ថា  វា មាន ទឹក តូច  ឬ ទឹក ធំ នៅ 
ឡើយ ទៃ   ដោយ សរ ការ បៃបៃួល 
អាកាស ធាតុ   ការ ធា្លាក់ ភ្លៀង ក្នុង អាង 
ទន្លៃ មៃ គង្គ មាន ការ បៃ បៃលួ ផង ដៃរ ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហន្ត រាយ  បាន ឲៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថា នៅ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ៧ ខៃ ដើម ឆ្នាំ២០២០ 
នៃះ  ស្ថាន ភាព  ខៃយល ់កនៃ្តាក ់ដៃល បាន 
កើត មាន ឡើង បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ផ្ទះ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ ចំនួន         
៤ ៨៨៦ ខ្នង   មាន មនុសៃស ស្លាប់ ចំនួន 
៤នក់   និង របួស ចំនួន ៥១ នក់ ។  ចំ- 
ណៃក ករណី រន្ទះ បាញ់ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
មនសុៃស ស្លាប ់ចនំនួ ៤៧ នក ់ នងិ របសួ 
៣៤ នក់ ផង ដៃរ ៕ 

គឹម   សា រុំ   

 ភ្នំពេញៈ តុលា ការ កំ ពូល   ពី 
មៃសិល មិញ បាន បើក សវន ការ 
ជំនុំ ជមៃះ បុរស ជាប់ ចោទ មា្នាក់ 
ក្នុង ចំ ណម ៣ នក់  ( ២នក់ 
មិន ប្តឹង សរ ទុក្ខ )  បន្ទាប់ ពី 
សលា ឧទ្ធរណ ៍ផ្តន្ទា ទោស ពី ៨ 
ឆ្នា ំដល ់៩ឆ្នា ំ ព ីបទ ចោទ ជញួ ដរូ 
មនុសៃស ឆ្លង ដៃន  ខុស ចៃបាប់  ទៅ 
បៃ ទៃស ថៃ   ដៃល បាន  បៃពៃឹត្ត 
នៅ  ភូមិ អនៃសង ពង  ឃុំ កំពង់ ក្តី  
សៃុក ជី កៃង  ខៃត្ត សៀម រាប  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៩ ។  

 យោង កំណត់ ហៃតុ របស់ 
តលុាការ កពំលូ បាន បងា្ហាញ ថា 
សំណុំ រឿង នៃះ មាន ជន ជាប់- 
ចោទ ឈ្មាះ  ណាក់  សមៃបត្តិ  
ហៅ  កៃវ  ជា អ្ន ក រត់ តាក់ សុី,  ទី 

២ - ឈ្មាះ ង៉ៃត  ផលា្លា  នងិ ឈ្មាះ  
មឿត  គា   ។  នៅ អំឡុង ឆ្នា ំ២០០៩  
កៃុម ជន ជាប់ ចោទ បាន ដឹក 
បរុស រង គៃះ ទាងំ ៦ នក ់ព ីភមូ ិ
អនៃសង ពង  ឃុំកំព ង់ ក្តី  ទៅ  កៃុង 
បោ៉ាយ ប៉ៃត។   ពៃល នោះ ជន- 
ជាប ់ចោទ  ណាក ់  សមៃបត្ត ិ ដៃល 
ជា អ្នក រត ់តាក ់សុ ីបាន ដក ់ ជន- 
រង គៃះ ទាំង ៦ នក់ នៅ មុខ វត្ត 
បា៉ា លិលៃយៃយ ក្នងុ កៃងុ បោ៉ាយ ប៉ៃត  
ខៃត្ត  បន្ទាយ មាន ជ័យ   ហើ យ 
កៃុម ជន រង គៃះ តៃូវ បាន គៃ នំ 
ចូល បៃ ទៃស ថៃ ធ្វើ ជា កម្មករ  
ទូក នៃ សទ ។ 

  កណំត ់ហៃត ុបងា្ហាញ ទៀត ថា  
កៃយ ពី កៃុម ជន រង គៃះ ធ្វើ 
ការ នៅ  លើ ទូក នៃសទ បាន 
ជាង ៦ ឆ្នាំ  ដោយ  រង ការ ធ្វើ បាប 
ពី សំណាក់  ថៅ កៃ ទូក នៃសទ 

ថៃ មក  កៃុម ជន រង គៃះ បាន 
ពៃយាយាម ទនំក ់ទនំង ទៅ ស្ថាន- 
ទូត កម្ពុជា  បៃចាំ នៅ បៃ ទៃស ថៃ  
ហើយ តៃូវ  បាន ស្ថាន ទូត កម្ពុជា 
រំដោះ ពួក គៃ ចៃញ ពី ទូក នៃសទ 
និង បញ្ជូន មក បៃទៃស កម្ពុជា  
វិញ នៅ  អំឡុង ខៃ ឧស ភា  ឆ្នា ំ២ ០១៦ ។ 
ពៃល មក ដល ់សៃកុ កណំើត វញិ  
កៃុម ជ ន រង គៃះ បាន ដក់ 
ពាកៃយ បណ្ដឹង ទៅ តុលាការ និង 
សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល  សៃុក 
ជីកៃង។    បន្ទាប់ មក សម ត្ថ កិច្ច 
បាន សៃវ ជៃវ រ ក ឃើញ ថា កៃមុ 
ជន ជាប់ ចោទ ជា អ្នក រៀប ចំ ចាត់-  
ចៃង ក្នងុ អពំើ ជញួ ដរូ មនសុៃស ឆ្លង 
ដៃន មៃន ។ 

  កំណត់ ហៃតុ របស់ តុលា ការ 
កំពូល  ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  កៃយ 
ពីតុ លា ការ ខៃត្ត សៀម រាប ទទលួ 

បាន ពាកៃយ បណ្ដងឹ  របស ់កៃមុ ជន 
រង គៃះ មក  តុលា ការ ខៃត្ត 
សៀម រាប  បាន ចៃញ ដកីា  បងា្គប ់
ឲៃយ សមត្ថ កចិ្ច តាម ចាប ់ខ្លនួ ជន- 
ជាប់ ចោទ ទាំង៣ នក់ ដៃល 
សមត្ថ កិច្ច បៃើពៃ ល សៃវ ជៃវ 
រហូត ដល់ ខៃ  វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៦ 
ទើប ចាប់ កៃុម ជន ជាប់ ចោទ  
បាន   ។ សំណុំ រឿង នៃះ  តៃូវ បាន 
សលា ដំបូង ខៃត្ត សៀមរាប  
បៃកាស សលកៃម  នៅ ថ្ងៃ ទី ១ ៨  
ខៃឧសភា  ឆ្នា ំ២០១៧  សមៃច 
ផ្តន្ទា ទោស ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មាះ  
ណាក់  សមៃបត្តិ  ដក់ ពន្ធន គារ 
៨ ឆ្នាំ និង ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មាះ 
ង៉ៃត  ផលា្លា   និង ឈ្មាះ  មឿត  គា  
ដក់ ពន្ធន គារ មា្នាក់ៗ ៩ ឆ្នាំ 
ចោទ បទ ការ ន ំចៃញ ដោយ មនិ 
សៃប ចៃបាប់ ...តទៅទំ ព័រ ៧

មន្ត្រសី្វ្រងរកអ្នកបោះបង្គោលវាតយកដីរដ្ឋ

តុលាការកំពូលបើកសវនាការលើសំណំុរឿងជួញដូរមនុស្រសឆ្លងដ្រន

កម្ពស់ទឹក...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក អុ៊ក គឹម លៃខ រដ្ឋលៃខា - 
ធិការ កៃសួងមហាផ្ទៃ  ឲៃយ ដឹងថា លទ្ធផល 
ដៃល លោក ទទួល បាន ជា បឋម គឺ ខៃត្ត 
ចនំនួ ២០ ក្នងុចណំោម រាជធាន ី-ខៃត្ត ទាងំ 
២៥ បាន គំាទៃ ចំណុច នៃ ការហាម  ស្លៀក - 
ពាក់ ខ្លី  ខើច លើ ខើច កៃម ខា្លាំង របស់ ស្តៃី  
នៅក្នុង សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ សណ្តាប់ ធា្នាប់- 
សា ធារណៈ ដោយ គៃន ់តៃ ស្នើ ឲៃយ មានការ- 
ចៃង លម្អតិ បន្ថៃមទៀត  នវូ ពាកៃយ ពៃ ចន ៍នងិ 
ទីកន្លៃង ឲៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ ប៉ុណោ្ណោះ ។

កៃសួង មហាផ្ទៃ បានសមៃច បញ្ចប់ 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  ក្នុងដំណក់កាល 
កៃមុការងារ  នៃ កៃសងួ កាលព ីថ្ងៃទ១ី៦ ខៃ 
មិថុនា និង  បាន បញ្ជូនទៅ រដ្ឋបាល រាជ- 
ធានី -ខៃត្ត ទាំង២៥  ដើមៃបី  ទទួលបាន មតិ-
យោ បល់ និង ធាតុ ចូលសមៃប់ បំពៃញ- 
បន្ថៃម ដើមៃបី ធ្វើការ កៃ តមៃូវ និង បន្ថៃម 
ពាកៃយ ពៃ ចន ៍ក្នងុ ការធ្វើ ឲៃយ ចៃបាប ់នៃះ កានត់ៃ 
ល្អ បៃសើរ។

លោក អ៊ុក គឹម លៃខ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា បនា្ទាប់ពី ប ញ្ជ ូន សៃច ក្ត ី- 
ពៃងចៃបាប់ បឋម នៃះទៅកាន់ រាជធានី - ខៃ ត្ត 

ទាងំ២៥ កម៏ាន ខៃត្ត ចនំនួ  ២០បាន ធ្វើ ការ  
ជជៃក ពិភាកៃសា និង បាន បៃគល់ តៃឡប់ នូវ 
ធាត ុចលូ របស ់ពកួគៃ មក កាន ់កៃមុ ការងារ 
វញិ។ លោក បន្តថា ក្នងុចណំោម ២០ខៃត្ត   
នោះ គ ឺបាន ឯកភាព លើ ខ្លមឹសារ ទាងំអស ់
ដោយ គៃន់តៃ ស្នើ ឲៃយ មានការ កៃបៃ ចំ ណុ ច 
ខ្លះៗទៅតាម ពាកៃយ ពៃចន៍  និង ទីកន្លៃង សៃ ប  
ទៅតាម តំបន់ របស់ខ្លួន ហើយ ក្នុងនោះ 
កប៏ាន ស្នើ ឲៃយ មានការ បញ្ជាក ់ឲៃយ បាន លម្អតិ  
ជុវំញិ ចណំចុ ហាមបៃម ស្លៀក ខ្ល ី នងិ  បរុស 
មិន ពាក់អាវ នៅ តាម ទីសា ធារណៈ  ផង ដៃរ ។

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«យើង សនិ្នដ្ឋាន ថា 
មិន   មាន អ្វីប្លៃក  ទៃ ការចូល  រួមយោ បល់ 
របស់ ខៃត្ត ទី១គឺគំាទៃ សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ។ 
ទ២ី ដោយ គៃន ់តៃស្នើ កៃឃ្លា ឃ្លាង ខ្លះ សុ ំ
ឲៃយ ប ន្ថៃ មឃ្លាឲៃយ ចៃើន។ គាត់ សុំប ន្ថៃ ម ទៅ 
តាម សា្ថា ន ភា ព ជា ក ់ស្តៃងនៃ ខៃ ត្ត ន ីមយួ ៗ ។  
អត់មា ន កា រ ជំ ទា ស់ ទៅ នឹង មាតៃ ដៃល 
មាន  ចៃង ពីការ ស្លៀក ពាក់ ខ្លី  ទៃ   ភា គ ចៃើ ន 
ព ួកគាត ់ពៃ ម តៃ ក ៏មា ន កា រ ស្នើ សុ ំឲៃយ ប ន្ថៃ ម 
ក ន្លៃ ង មា ត់ ស មុ ទៃ   ឬ ក ន្លៃ ង ជាក់ លា ក់   ពៃះ  
ចំ ណុ ច ជា រួ ម   គឺ គាំ ទៃ » ។ 

បើ តាម លោ ក   អ៊ុ ក   គឹ ម លៃ ខ បនា្ទាប់ ពី 
បាន ទទួល ធាតុចូល  ពី រាជ ធានី -ខៃត្ត ទំាង ២៥  
កៃមុ ការ ងារ  នឹង កៃបៃខ្លមឹ សារទៅតាម ការ - 

ស្នើឡើង  មុ ន នឹ ង ឈា នទៅ ដ ល់ ការ បៃ ជុំ- 
ពិ ភា កៃសា ជា ថា្នា ក់ កៃ សួ ង   ថា្នា ក់ អ ន្ត រ កៃ សួ ង   និ ង 
ប ញ្ជ ូន ទៅ រ ដ្ឋា ភបិា ល   ព ិន ិតៃយ ជា ចងុ កៃ យ   
មុន នឹង បញ្ជូន ទៅ រដ្ឋស ភា   អនុម័ត ។

លោក ប ញ្ជា ក់ ថា ៖ «ខៃ ត្ត នី មួ យ ៗ    មា ន  
ច ំណ ុច ខ ុស គា្នា...ហើយរឿង ស្លៀកខ្ល ីពាក-់ 
ខ្លី មិនសមៃចលើខ្ញុំទៃ អាសៃ័យ  លើការ- 
ពិភាកៃសា គា្នា ប ន្តទៀត ក្នងុ ដំណក់ កាល អន្តរ-  
កៃសួង ជា ពិសៃស កៃសួង វបៃប ធម៌ » ។ 

 សៃ ច ក្តី ពៃ ង ចៃបា ប់ ស្តី ពី ស ណ្តា ប់ - 
ធា្នាប់ សា ធារណៈ តៃវូបានរ ដ្ឋាភិ បាល 
បង្កើតកៃ ុម   កា រ ងា រ ធ្វើ ការ សិកៃសា  និង ចង- 
កៃង ឡើង ជា  ចៃើ នឆ្នា ំម កហើយ  ដោយ 
សៃ ចក្ត ីពៃងចៃបា ប់ ចុ ង កៃ យ ដៃ ល មា ន  
៨  ជំ ពូ ក   និ ង ៤ ៨ មាតៃ តៃូវ បងា្ហាញ ជា 
សាធា រណៈនា ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ  កត៏ៃវូ បាន 
សាធា រណ ជន ជាពិសៃស អ្នក លៃង 
បណ្តាញ សង្គម មួយ ចំនួន បាន ធ្វើ  ការ  
រិះ គន់ថា  កា រ ហា ម បៃ ម កា រ ស្លៀ ក ខ្លី 
ខើចលើ ខើ ច កៃ ម រ ប ស់ ស្តៃ ី  គឺ ជា កា រ- 
បិ ទ សិ ទ្ធិ សៃ រី ភា ព រប ស់ ស្តៃ ី  និ ង ប ង្កើ ន  
វបៃបធ ម៌ និ ទ្ទ ណ្ឌ   ភា ព  ដៃ ល ទា ក់ ទ ង នឹ ង 
អំពើ ហិងៃសា បៃ ឆំ ង នឹ ងភៃ ទ ។

 លោ ក   ឡុ ង  បុ៉ ណ្ណោ សីុ រី វត្ថ  រដ្ឋលៃខា ធិ កា រ 
និង ជា អ្ន ក នំា ពា កៃយ កៃ សួងវបៃប ធម៌ និ ង វិចិ តៃ- 

សិ លៃបៈ  ថ្លៃង ថា កៃសួ ងវបៃប ធម៌មិនទាន់ អា ច 
ធ្វើការ សមៃច យ៉ា ង ណ  ចំ ពោះ ចំណុ ច 
ស្លៀ ក ខ្ល ីដៃល កំពុង ទទួល រង នូវ ការរិះគន់ នៃះ 
យ៉ា ង ណ នោះ ទៃ ពៃះសៃចក្ត ីពៃង ចៃបា  ប់    
នៃះ មនិទានប់ញ្ជនូ មក ដលដ់ ំណកក់ា ល 
ដៃ ល កៃ សួ ង តៃូ វ ចូ ល រួ ម ពិ និ តៃយ   និ ង ផ្ត ល់- 
យោ បល ់។   ប៉ ុន្តៃ លោក   យល ់ថា   ចៃបា បន់ៃះ 
តៃវូ តៃ មា ន  រួ ម ទំា ង ចំ ណុ ច នៃ កា រហា ម  កា រ  -    
ស្លៀ ក ពា ក់ ខ្ល ីនៃះ   ក៏ តៃ ូវ តៃ មា ន   គៃ ន់ តៃ តៃ ូវ   
ពិ និ តៃយ ឲៃយ បា នលម្អិត បន្ថៃម ទៀត មុន នឹង 
ដក់ ឲៃយ អនុវត្ត។   លោ កថា៖«ទា ក់ ទ ងនឹ ង  
ស ណ្តា ប់ធា្នាប់ សា ធា រ ណៈ ហ្នឹ ង  ជាទូទៅ  គឺ 
គៃ ឲៃយ  ការ ពា រ ទៅ លើ អ្វ ីដៃ ល ធ្វើ ឲៃយ មា ន កា រ- 
ជះឥ ទ្ធ ិព ល និង ខូច សណ្តាប់ សង្គម  ហើយ 
ទោះ  សៃុក ណ ក៏ ដោយ  ក៏មាន ដូច ជា 
ករណី បទ ជើង តាម ផ្លវូជា ដើម ដៃល ជាការ- 
បង្កឲៃយ ខចូ ស ណ្តាប ់ធា្នា ប ់សង្គ ម ។ ឧ ប មា ថា  
ការស្លៀ ក លៃ ច លើ លៃ ច កៃ ម អី ជា ដើម 
ដៃល ជាចៃតនា បងា្ហា ញ តៃ ម្តង ឬការ អាកៃត 
នៅ តាម ផ្លូវ អី គឺគៃ មិនឲៃយ មាន តៃម្តង »។  

 លោ ក បញ្ជាក់  ថា  ក្ន ុងនា ម  ជា កៃសួង 
 ដៃ ល  ពាក់ ព័ ន្ធ   នឹ ង ពៃយា យម ពិ និ តៃយ  និ ង តា ម  
ដ ន សៃច ក្តី ពៃង ចៃបា ប់ នៃះឲៃយ អ ស់ ពី  
ល ទ្ធភា ព   ដើ មៃបី ឲៃយ សៃ ប ទៅ តា ម បរិ ប ទ  
ស ង្គ ម  វ បៃប ធម៌   និ ង សា ស នា  របស់ ខ្មៃរ ៕ 

អោម ប៊ុនធឿន  

ភ្នំពេញៈ នាយ ការិយល័យ 
បងា្ការ  និង ពន្លត់ អគ្គិភ័យ  នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ  
លោក ពៃហ្ម យ៉ន  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  កាលព ីថ្ងៃទ៩ី សហីា ថា  មន្តៃ ី   
ជំនាញ បាន និង កំពុង ចុះ ណៃនាំ 
ពលរដ្ឋ ដៃល ដក់លក់ ហា្គស 
នៅតាម ទីតាំង នានា ជាបណ្តើរៗ 
ហើយ។ ការចុះ ណៃនា ំនៃះ ធ្វើ ឡើង  
កៃយ ព ីអភបិាល រាជ ធាន ី លោក 
ឃួង សៃង  បៃប់ មន្ទីរ ជំនាញ ឲៃយ 
ណៃនាំ  ឬ លុប បំបាត់ កន្លៃង លក់ 
ហា្គស អនាធបិតៃយៃយ  គា្មាន លក្ខណៈ- 
 បច្ចៃក ទៃស តៃឹម តៃូវ ឲៃយ អស់។

លោក  ពៃហ្ម យ៉ន  បញ្ជាក់ ថា  
បៃសិនបើ រកឃើញ ថា  អ្នក ណ  
មិនមាន ចៃបាប់ តៃឹមតៃូវ  សមត្ថកិច្ច 
នឹង បិទ ទីតាំង គាត់  អ្នកណ មាន 
ចៃបាប់ តៃឹមតៃូវ  សមត្ថកិច្ច ពនៃយល់ 
អំពី វិធានការ សុវត្ថិភាព ដល់ ពួក- 
គាត់។ អភិបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  
លោក ឃួង សៃង  កាលពី ថ្ងៃទី៦  
ខៃសីហា  បានណៃនាំ ដល់ មន្ទីរ- 
ជំនាញ តៃូវ ណៃនាំ  ឬ លុប បំបាត់ 
កន្លៃង លក់ ហា្គស អនាធិបតៃយៃយ  
គា្មាន លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស ស្តងដ់ 
តៃឹមតៃូវ  ឲៃយអស់ ក្នុង ភូមិ សាសៃ្ត 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ហានិភ័យ គៃះថា្នាក់ របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ដោយ បៃការ ណ មួយ។ 

លោក  យន៉ បញ្ជាក ់ថា ៖ «យើង 
កំពុង បៃជុំ សមៃច ថា  យើង តៃូវ ធ្វើ- 

ម៉ៃច  ដើមៃបី ចុះ ទៅ ឲៃយ ការងារ រលូន  
ហើយ ពួកគាត់ មានការ ទទួល 
យល់ ដឹង  សាទរ  និង ចូលរួម 
ជាមួយ ពួក យើង ដើមៃបី វិធានការ 
សុវត្ថិភាព ដល់ ពួកគាត់  ហ្នឹង តៃ 
ប៉ុណ្ណឹង ទៃ»។

លោក ថៃង សុថុល  អភិបាល 
ខណ្ឌ ចំការមន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា  លោក បានចាត ់ឲៃយ 
មន្តៃី ចុះ សៃង់ ស្ថិតិ  ធ្វើ កិច្ចការងារ 
នោះ បាន ខ្លះៗ ហើយ។ លោក ថា  
បៃសិនបើ រក ឃើញ មាន កន្លៃង 
ដក ់លក ់ហា្គស  ដៃល គា្មាន ស្តង់ដ 
បច្ចៃកទៃស តៃឹមតៃូវ  វិធានការ 
ដំបូង គឺ តៃូវ ធ្វើការ អប់រំ ណៃនាំ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«កចិ្ចការ ហ្នងឹ  គ ឺ
យើង តៃូវ សហ ការ ជាមួយ មន្ទីរ- 
ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ ធ្វើ ការណៃនាំ  ឬ 
ធ្វើ កិច្ចសនៃយា  ក៏ ដូចជា  ណៃនាំ ឲៃយ 
ពួក គាត់ មានការ ទុកដក់ ឲៃយ បាន 
តៃមឹតៃវូ ទៅ តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស»។ លោក ថា  កៃយ ការអប់ រំ    
ណៃនំា ហើយ  បើ ពួកគាត់ នៅតៃ 
បំពានមិន ពៃម កៃបៃ  ឬ ក៏ ពិនិតៃយ 
ឃើញ ថានៅតៃ មានខសុ លក្ខណៈ-   
បច្ចៃកទៃស  នោះ ទើប មាន វធិាន- 
ការ  ផៃសៃង កៃពី នោះ ទៀត។  

លោក ហៃម ដរិទ្ធិ  អភិបាល 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃនជ័យ  បានឲៃយ 
ដឹងថា ៖«នៅ ពៃល រកឃើញ ថា  
កន្លៃង ដក់ លក់ ហា្គស មិនមាន 
លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស តៃឹមតៃូវ 
ដំបូង  គឺ យើង តៃូវ ធ្វើការ អប់រំ 
ណៃនា ំ នងិ ទកុ ពៃលវៃលា ឲៃយ គាត់ 

ផ្លាសប់្តរូ ទៅ រក ទតីាងំ ណ សមរមៃយ  
ហើយ ងាយ សៃួល ក្នុងការ ពន្លត់ 
បៃសិន បើ មាន ហានិភ័យ កើត- 
ឡើង»។ លោក ដរទិ្ធបន្តថា មនិ មាន   
បញ្ហា អ្វ ីធ្ងនធ់្ងរ  រហតូដល ់ថា្នាក ់ បទិ 
ទីតំាង ភា្លាមៗ នោះ ទៃ។ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ជាអ្នក លក់ ហា្គស បាន សហ- 
ការ ល្អ ជាមួយ អាជា្ញាធរ។ 

លោក ជា រា៉ា  អ្នក បញ្ចូល ហា្គស 
នៅ ម្តុ ំ ផ្លវូ លំ  សងា្កាត់ កាកាប  ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ សៃនជ័យ  គាំទៃ ទៅលើ 
ចំណត់ ការ នៃះ។ លោក បាន- 
លើក ឡើង ថា  នៃះ ជា វិធី ល្អ មួយ 
ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយមាន សវុត្ថភិាព សមៃប ់
បៃជាពលរដ្ឋ ទូទៅ  ជាពិសៃស 
កន្លៃង ដក់ លក់  និង បញ្ចូល- 
ហា្គស ។ បរុស របូនោះ នយិយថា ៖ 
«ហា្គស ដៃល ខ្ញុំ បញ្ចូល លក់ ឲៃយ គៃ 
នៃះ  គឺ ទទួល យក ពី ដៃប៉ូ ដៃរ  

ហៃតុនៃះ បៃសិនបើ គៃ ដក់ ធុង 
បៃភៃទ ណ មក  យើង តៃូវ ទទួល 
ទៅតាម នោះ ដៃរ។  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សងៃឃឹម    
ថា  ចំណត់ការ ថ្មីរបស់ អាជា ្ញាធរ  
ធ្វើឲៃយ ខ្ញុំ កាន់តៃ ងាយ សៃួល ជាង 
មុន ក្នុង ការទទួល បាន ធុងហា្គស 
ដៃល មាន គុណភាព ស្តង់ដ  មិន 
បារម្ភ ពី ហានិភ័យ ផៃសៃងៗ ដៃល 
អាច កើត មាន ឡើង»។

លោក រា៉ា បញ្ជាក់ ថា  នៅ កន្លៃង 
បញ្ចូល ហា្គស មិន ងាយ មាន 
ការផ្ទុះ កើត ឡើង ទៃ  លុះតៃ តៃ 
មានការ ធ្វៃស បៃហៃស។ ធ្វៃស- 
បៃហៃស តៃង់ថា  អ្នក ខ្លះ បញ្ចូល- 
ហា្គស បណ្តើរ ជក់ បារី បណ្តើរ  ឬ ក៏ 
អ្នក បញ្ចូល អត់ មាន បច្ចៃកទៃស  
មិន ធា្លាប់ ឆ្លង កាត់ វគ្គ សិកៃសា ជា ដើម ។   

អ្នក លក ់ នងិ បញ្ចលូ ហា្គស  នៅ 
សងា្កាត់ កៃំង ធ្នង់  ខណ្ឌ សៃនសុខ  

មា្នាក ់ទៀត  លោក សៃង ហាក ់ បៃប ់  
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថាកន្លៃង ទកុដក ់ហា្គស   
តៃូវ មាន លម្ហ គៃប់ គៃន់  មិន តៃូវ 
រកៃសា ទុក នៅ ទីកន្លៃង បិទ ហប់ ជិត 
នោះ ទៃ។ ពៃះ វា អាច បណ្តាល  ឲៃយ 
មាន ហានិភ័យ ផៃសៃងៗ  អាច កើត- 
មានឡើង ពៃះ ការហៀរ ហា្គស 
ចៃញ បៃតិកម្ម ជាមួយ ភ្លើង។

លោក ថា ៖«កន្លៃង លក់ ហា្គស 
តចូៗ បផំតុ ដៃល គា្មាន បច្ចៃកទៃស  
មួយ ចំនួន គាត់ ដក់ លក់លាក់ ៗ  
ពៃះ ខា្លាច គៃ ដឹង  ហើយ អ្នក ខ្លះ 
ទៀតយក ធុង ហា្គស ទៅទុក ក្នុង 
បន្ទប់ តូច ចង្អៀតដោយ ខា្លាច វា ផ្ទះុ  
បៃសិនបើ នៅ ហាល ថ្ងៃ»។ 

លោក ហាក់  បន្ថៃមថា  ការពិត 
ធុង ហា្គស ល្អ បំផុត  គឺ ទុក នៅ ទី 
មាន លម្ហធំ ទូលាយ  ទោះជា 
ហាល  ថ្ងៃ ក៏ដោយ វា មិនបង្ក ឲៃយ ផ្ទុះ  
ឬហា និភ័យ ផៃសៃងៗ កើត ឡើង 
ឡើយ។ មៃយា៉ាង ទៀត ធងុ ហា្គស ធំៗ   
តៃង មាន កៃបាល បិទ ដោយ ស្វ័យ- 
បៃវត្ត ិនៅ ពៃល ហា្គស ហៀរ ចៃញ។ 
មាន បទពិសោធ ក្នុង ការលក់ 
ហា្គស ជិត ២០ឆ្នាំ  លោក  ហាក់  
កត់ សមា្គល់ ឃើញ ថា  អ្នកលក់ 
ហា្គស គា្មាន បច្ចៃកទៃស មយួចនំនួ  
គឺ បៃកប របរ រកសុី តាម គៃ  ដក់- 
លក់ ផ្តៃសផ្តាស  មិន បាន សិកៃសា 
រៀនសូតៃ ឲៃយដឹង ចៃបាស់ ពី ហា្គស។

អ្នក លក់ ហា្គស នោះ និយយ ថា ៖ 
«អ្នក ខ្លះ ឃើញ គៃ រក បាន  ចង់រក 
ដៃរ  អត់ ជំនាញ ក្នុង ការ លក់  អត់ 
ដងឹថា ហា្គស ហ្នងឹ បង្កហៃត ុដោយ- 

សារ អទីៃ។ ដបំងូ អ៊ចីងឹ ឲៃយ តៃ  ឃើញ    
គៃ លក់ ដច់ ចៃះ តៃ លក់ ដៃរ  ទៅ 
ហ្នឹង កន្លៃង លក់ ហា្គស តូចៗ» ។ 

លោក  ឆៃង សុខនី  អ្នក លក់  
និង បញ្ចូល ហា្គស នៅ ភូមិ ស្លៃង- 
រលើង  សងា្កាត ់ទកឹ ថា្លា  ខណ្ឌ សៃន- 
សុខ  ឲៃយ ដឹងថា  កន្លៃង លក់ ហា្គស  
មិនតៃូវ ដក់ ឡូក ឡំ ជាមួយ របស់ 
ផៃសៃងៗ ទៃ។ បើ លក់ ហា្គស ឲៃយដឹង 
ថា ហា្គស  កាលណ លាយ ឡំ គា្នា 
មនិ ចៃបាស ់លាស ់អាច បណ្តាល ឲៃយ 
មាន ហានិភ័យ ផៃសៃងៗ កើត ឡើង 
ដូចជា ផ្ទុះ ជា ដើម។

លោក សុខនី  បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ 
សង្កៃត ឃើញ ថា កន្លៃង លក់ 
ហា្គស  ដៃល មាន ការផ្ទុះ កើត- 
ឡើង  គឺ ដោយ សារតៃទុកដក់ 
ហា្គស មិន តៃឹម តៃូវ។ អ្នក ខ្លះ លក់ 
ហា្គស ផង  ផៃសា រ និង ជួសជុល កងា្ហារ 
ផង  ហ្នងឹ ជាហៃត ុធ្វើ ឲៃយ ងាយ មាន 
ហានិភ័យ កើត ឡើង»។ 

កាលពី លា្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៨ 
ខៃកក្កដ  ហាង លក់ ហា្គស ១ 
កន្លៃង  ស្ថិត នៅ តាម បណោ្តាយ ផ្លូវ 
តៃសក់ ផ្អៃម  សងា្កាត់ ផៃសារ ថ្មី ៣  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  មាន ការផ្ទុះ ធុង- 
ហា្គស ដៃល បណ្តាល ឲៃយ មនសុៃស ៤ 
នាក់ សា្លាប់  និង ៥នាក់ ផៃសៃង ទៀត 
រង របសួ។  មលូហៃតនុៃការផ្ទុះនៃះ  
ដោយ សារ តៃ ការ ផៃសា រ ធុង ហា្គស 
ខុស បច្ចៃកទៃស  បង្ក ឲៃយ ផ្ទុះ ធុង- 
ហា្គស  ហើយ បង្កើត ជា អគ្គិភ័យ  
តៃម្ដង ។ នៃះ បើ តាម ការ ឲៃយ ដឹង ពី 
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ កិច្ច៕  

មន្ត្រ៖ី ខ្រត្ត ចំនួន ២០ គំាទ្រ ស្រចក្ត ីព្រង ច្របាប់ ហាម ស្លៀក ពាក់ ខ្លខីើចលើ ខើចក្រមខ្លាងំ របស់ ស្ត្រី

ស្តេ ីស្លៀក ពាក់ ខ្ល ីជិះ មូ៉តូ ឌុបនៅតាម ផ្លវូមួយ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំេញ  នាពេល កន្លងមក ។ រូប ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍

មន្ត្រជំីនាញចុះណ្រនំាពលរដ្ឋដាក់លក់ហា្គាសនៅទីតំាងនានា ដើម្របីបង្ការគ្រះអគិ្គភ័យ

បុរសអ្នកលក់ហ្គាសនៅខណ្ឌសេនសុខកាន់កំបុ៉ងហ្គាសយកទៅបញ្ចលូ។ រូប ហៃង ជីវ័ន
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តពីទំព័រ ១...កៃសួង នឹង រៀប ចំ 
ការ បៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយម- 
សិកៃសា ទុតិ យ ភូមិ  ឆ្នាំ សិកៃសា  
២០១៩ -២០២០  នៅ ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០  ខាង មុខ។  ចំពោះ ការ- 
រៀបច ំការ សកិៃសា នៅ តាម គៃឹះ ស្ថាន   
សកិៃសា សធារណៈ សមៃប់ សសិៃស 
ថ្នាក់ ដទៃ ទៀត កៃសួង នឹង រៀប ចំ 
សៃ ចក្តី ណៃ នាំ តាម កៃយ»។

កៃសងួ អបរ់ ំបញ្ជាក ់តាម សៃច- 
ក្ដ ីបៃកាស នៃះ ទៀត ថ  សមាគម 
គៃឹះ ស្ថាន ឧត្តម សិកៃសា កម្ពុជា  
ដៃល ជា តណំាង គៃឹះ ស្ថាន សកិៃសា   
ឯកជន  បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត ពនៃយារ- 
ពៃល ការ បៃឡង សញ្ញា បតៃ 
មធៃយម សិកៃសា ទុតិយ ភូមិ  ដើមៃបី 
ចលូ រមួ ការ បៃឡង ជាមយួ ថ្នាក់- 
ជាត ិនៅ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ជា មយួ   
នឹង សិសៃស គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា ស- 
ធា រណៈ ផង ដៃរ។

សមា គម គៃឹះ ស្ថាន ឧត្តម- 
សិកៃសា  កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ទី៩  ខៃ សីហា  ក៏បាន ចៃញ- 
លិខិត ១ ចៃបាប់ផ្ញើ ទៅ លោក   
ហង់ ជួន  ណា រ៉ុន  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  ទាក់ ទង 
នឹង ករណី បៃឡង សញ្ញា បតៃ 
មធៃយម សិកៃសា ទុតិយ ភូមិ របស់ 
សមាជិក សមាគម ខ្លួនផង ដៃរ។  
ក្នុង នោះ សមាគម បាន បញ្ជាក់ 

ថ  សមាជិក សមា គម បាន ឯក- 
ភាព គ្នា ប្ដូរ ការ បៃឡង ដៃល 
គៃង  នងឹ រៀប ច ំបៃឡង នៅ ថ្ងៃ ទ ី
២៧ -២៨  ខៃ សីហា នៃះ  ទៅ 
បៃឡង ជា មួយ ការ បៃឡង ថ្នាក់- 
ជាតិ នៅ ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  វិញ។

លោក ហៃង វ៉ាន់ដា  បៃធាន 
កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល សមាគម 
គៃឹះស្ថាន ឧត្ដម សិកៃសា កម្ពុជា  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  កាល ព ីមៃសិល- 
មញិ ថ  សមាជកិ សមាគម ដៃល 
មាន គៃឹះ ស្ថាន សកិៃសា ឯក ជន តៃវូ 
រៀប ច ំការបៃឡង បាកឌ់បុ  សរបុ 
បៃ មាណ ៤០គៃឹះ ស្ថាន។ រីឯ 
សិសៃស  ដៃល មាន បៃមាណ        
៤ ០០០នាក់ តៃូវ បៃឡង បាក់- 
ឌុប នោះ  ក៏បាន ឯកភាព គ្នា 
លើក ពៃល បៃឡង បាក់ឌបុ ដៃល 
គៃង បៃឡង នៅ ចុង ខៃ សីហា 
នៃះ ដៃរ  ដោយ រង់ ចាំ បៃឡង 
ជាមួយ គៃឺះ ស្ថាន សិកៃសា សធា- 
រណៈ របស់ រដ្ឋ នៅ ខៃ ធ្នូ ខាង មុខ 
ទាំង អស់ គ្នា វិញ។ 

លោក វ៉ាន់ដា  បានថ្លៃង ថ ៖ 
« កៃយ កិច្ច បៃជុំ ជាមួយ ឯក- 
ឧត្ដម រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ អបរ់ ំ លោក 
បញ្ជាក់ ថ  កៃសួង អប់រំ  នឹង 
រៀបចំ ការ បៃឡង សញ្ញា បតៃ 
មធៃយម សិកៃសា ទុតិយ ភូមិ នៅ ខៃ ធ្នូ 
ខាង មុខ។  ដូច្នៃះ បើ យើង រៀបចំ 

ការបៃឡង ដោយ ខ្លនួ ឯង នៅ ចងុ 
ខៃ សីហា  គឺ សល់ ពៃល តៃ ២ ខៃ 
ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ដល់ ការបៃឡង 
ថ្នាក់ ជាតិ។  វ នៅ ពៃល កៀក គ្នា 
មៃន ទៃន  ទើប យើង ឯកភាព គ្នា 
សមៃច លើក ពៃល ទៅ បៃ ឡង 
ជាមួយ ថ្នាក់ ជាតិ តៃ ម្ដង»។

លោក រស ់សវុចា  អ្នក នាពំាកៃយ  
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
បាន បញ្ជាក ់បន្ថៃម កាលព ីមៃសិល- 
មិញថ  ទោះបីជា វិស័យ អប់រំ 
កម្ពុជា បាន បៃឈម នឹង វិបត្ដិ 
កូវីដ១៩  ដូច បណា្ដា បៃទៃស ក្នុង 
ពិភពលោក ក្តី  ប៉ុន្ដៃ កា របៃឡង 
បាក់ឌុប និង បៃពៃឹត្ដទៅ ដូច ឆ្នាំ 
កន្លងមក ដៃរ។ លោក សង្កត់ធ្ងន់ 
ថ  គឺ តៃូវ គោរព គោលការណ៍ ៤  
ចៃបាប់  យុត្តិធម៌  តមា្លាភាព  និង 
លទ្ធ ផល ទទួល យក បាន។ លោក   
បញ្ជាក់ថ ៖«កៃសួង អប់រំ សូម 
អពំាវនាវ ឱៃយ សសិៃស សលា សធារ- 
ណៈ ចាប់ផ្ដើម ចូល សិកៃសា ឡើង- 
វិញ នៅ ខៃ កញ្ញា ខាង មុខ»។

លោកសុវចា បញ្ជាក់ ទៀតថ  
កៃយ ទទួល បាន គោល ការណ៍ 
ពី បៃមុខ រាជ រដា្ឋាភិបាល បន្ថៃម 
នៅពៃល ខាង មខុ  កៃសងួ អបរ់ ំ នងឹ  
ចៃញ គោលការណ ៍ណៃនាំ លម្អតិ 
បន្ថៃម ចំពោះ ការ ចូលរៀន ឡើង- 
វិញ ក្នុង ដំណាក់ កាលទី២ នៃះ៕ 

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបើកសាលាឲ្រេយសិស្រេស... ADFពង្រេកីតំបន់ការពារព្រេគំាទ្រេដោយក្រេសួងបរិសា្ថាននិងUNDP
វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ អង្គ ការ មូល និធិ 
បរុាណ វទិៃយា  នងិ អភ ិវឌៃឍន ៍(ADF) 
កៃម ការ គ ំទៃ ព ីកៃសងួ បរ ិស្ថាន  
នងិ UNDPកពំងុ ពងៃកី ត ំបន់ ការ-  
ពារ ពៃ ឈើ  ដៃល មាន សៃប់ ក្នុង 
ឧទៃយាន ជាតិ ភ្នំ គូ លៃន រហូត ដល់ 
ទំហំ ៨០០ ហិកតា  ដើមៃបី ចូល រួម 
បញៃឈប់ ការ កាប់ ពៃឈើ  និង ចលូ- 
រួម អភិ រកៃស បុរាណ ដា្ឋាន  និង វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ នៅ តំបន់ នោះ។

លោកJean -Baptiste Chev-
ance  នា យក កម្ម វធិ ីអង្គ ការ  ADF   
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថ  
អង្គ ការ មូល និធិ បុរាណ វិទៃយា  និង 
អភិ វឌៃឍន៍  គំទៃ ពី កៃសួង បរិ ស្ថាន  
និង  UNDP  បាននិង កំពុង ពងៃីក 
តំបន់ ការពារ ពៃឈើ ដៃល មាន 
សៃប់ ក្នុង ឧទៃយានជាតិ ភ្នំ គូ លៃន 
រហូត ដល់ ទំហំ៨០០ ហិកតា ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ការ ធ្វើ បៃប នៃះ  
នឹង ចូល រួម បញៃឈប់ ការ កាប់ ពៃ 
ដើមៃប ីធ្វើ ចមា្ការ ស្វាយ ចន្ទ ីក្នងុ សហ- 
គមន៍។  វ ក៏ជួយ ដល់ ការ អភិ រកៃស 
បរុាណ ដា្ឋាន ជា ចៃើន ក្នងុ តបំន ់នៃះ  
សមៃប ់វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍ ដចូ ជា  
ទកឹ ជៃះ នៅ លើ ភ្ន ំជា ដើម ។  តបំន ់
ទៃស ចរណ ៍អៃកូ ធម្ម ជាតិ ទាងំ នៃះ 
បាន ផ្តល ់ជា បៃភព ចណំលូ បន្ថៃម 

សមៃប់ សហ គមន៍»។
បើ តាម លោកJean-Baptiste 

Chevance   មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  
ADF បាន ធ្វើ ការ ងរ ជាង ១២ ឆ្នាំ 
ហើយ នៅ តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ ភ្នំ គូ- 
លៃន។   ADF បាន ធ្វើ ការងរ លើ 
គមៃង ជា ចៃើន ដើ មៃបី ធ្វើ ការងរ 
គំទៃ ដល់ ឧទៃយាន ជាតិ នៃះ ក្នុង 
នោះ ក៏មាន គមៃង ពងៃីក តំបន់ 
ការ ពារ ពៃ ឈើ នៃះ ផង ដៃរ។ 

លោកថ ៖«ការ បង្កើត ឡើង នូវ 
គមៃ ងការពារ ពៃ ឈើនៃះ  ពៃះ 
ពៃ ឈើ ជា ចៃើន នៅ ឧទៃយាន ជាតិ 
ភ្នគំ ូលៃន កពំងុ បៃ ឈម នងឹ ការ កាប-់  
បផំ្លាញ ដោយ ពល រដ្ឋ ដើមៃបី យក ដ ី
ទៅ ដាំ ដើម ស្វាយ ចន្ទី ជា ដើម» ។ 

លោក ស៊ុន  គង់  បៃ ធាន មន្ទីរ បរិ- 
ស្ថាន  ខៃត្ត សៀម រាប  ថ្លៃង ថ  រយៈ- 
ពៃល ជាង ១២ ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ  
ADF ធ្វើ ការងរ ជា ចៃើន ក្នុង ការ- 
ជួយ  ដល់ ពល រដ្ឋ  ក្នុង សហ គមន៍  
ការ ថៃរកៃសា បុរាណ ដា្ឋាន  និង ការ- 
ការពារ ពៃឈើ នៅ តំបន់ ឧទៃយាន- 
ជាត ិភ្ន ំគ ូលៃន។ លោក ថ ៖«  អង្គការ   
ADF  បាន ចលូ រមួ ពងៃកី ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  ណៃនា ំដល ់ពល រដ្ឋ នៅ ក្នងុ 
សហគមន៍ មិន ឱៃយ កាប់ បំផ្លាញ   
ពៃ ឈើ  និង បោះ បង្គាល កំណត់ 
តំបន់ ការ ពារ ពៃ ឈើ បន្ថៃម ទៀត 
នៅ ក្នុង សហ គមន៍»។

កញ្ញាហឿង  ហ៊ូរា៉ា ពៃជៃ  មនៃ្ដី 
ទនំាក ់ទនំង  ADF ឲៃយដងឹថ  គមៃង   
ពងៃីក តំ បន់ ការ ពារ ពៃឈើ  មាន 
សៃប ់នៃះ  ធ្វើឡើង តាមរយៈ គមៃង   
ឈ្មោះ ថ គមៃង ជំរុញ បរិយា- 
កាស អំណយ ផល សមៃប់ ការ- 
អភិ វឌៃឍ ដោយ ចីរភាព  ធ្វើ ឡើង 
ចាប់ពី ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់  
ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ២០២១។

កញ្ញា ថ ៖«ការងរ នៃះ គឺ យើង 
ពងៃកី តំបន់ [ការពារ] នៅ ក្នងុ សហ- 
គមន៍។ ក្នុង នោះ យើង នឹង បោះ- 
បង្គាល កំណត់ តំបន់ ពៃ ការពារ 
បន្ថៃម ទៀត នៅ ក្នុង សហគមន៍  
ដើមៃប ីការពារ តំបន់ នោះ ឱៃយ បាន គង់- 
វងៃស ធំ ជាង មុន ថៃមទៀត ។ យើង 
ក៏ធ្វើ ការ ផៃសព្វផៃសាយ បន្ថៃម ចំពោះ 
សកា្តានពុល លើ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
ធម្មជាតិ ក្នុង តំបន់ នៃះ ផងដៃរ 
ដោយ សង សង់ ជាមជៃឈណ្ឌល 
ព័ត៌មាន នៅ តាម តំបន់ មួយ ចំនួន 
នៃ ឧទៃយានជាតិ ភ្នំគូលៃន នៃះ»។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ   អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង បរិស្ថាន  ថ្លៃងថ ៖«នៃះ ជា 
គោល នយោបាយ របស់ រាជរដា្ឋា ភិ- 
បាល នៅ ក្នុង ការ បង្កើត សៃដ្ឋ កិច្ច 
នៅ មូលដា្ឋាន  បង្កើន ចំណូល ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាងណា ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ មាន ចំណូល គៃប់គៃន់  
អាច ផ្គត់ ផ្គង់ គៃប់ គៃួសរ បាន»៕



អោម  ប៊ុន ធឿន

ភ្នំពេញៈ  មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់របស់
អង្គការJICAលោកសាយបូរ៉ាបាន
អះអាងពីថ្ង្រទ៩ីសហីាថាការគ្រប់គ្រង
សំរមគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងនោះក៏ត្រវូ
ក្រលម្អឥរិយាបថពលរដ្ឋអ្នកចោលសំរម
ផងដ្ររខណៈសំណល់បា្លាស្ទកិកំពុងកើន
ឡើង ពិស្រសនៅភ្នំព្រញស្របព្រល
ក្រសួងបរិសា្ថនកំពុងដំណើរការនីតិវិធី
រកមលូនធិពិីជប៉នុដើម្របីជយួគាទំ្រដល់
គម្រង“ការគ្រប់គ្រងសំណល់បា្លាស្ទិក”។
លោកសាយ បូរ៉ាបានបន្តថានៅ

រជធានីភ្នំព្រញសំរមមានយា៉ាងច្រើន
ដ្រលត្រងបង្កការស្ទះដល់ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរ
ទកឹជារៀងរល់ឆ្នាំហើយព្រលខ្លះបង្កជា
ទឹកជំនន់ទៀតផង។ការគ្រប់គ្រងសំរម
ឲ្រយបានត្រមឹត្រូវមានសារៈសំខាន់មិនត្រមឹ
ត្រដើម្របីក្រលម្អបរិសា្ថនរស់នៅប៉ុណ្ណោះ
ទ្រ ប៉ុន្ត្រក៏សម្រប់ការគ្រប់គ្រងហានិ-
ភ័យដូចជាការការពារទឹកជំនន់ផងដ្ររ។
លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖«នៅទកី្រុងភ្ន-ំ

ព្រញយើងទទួលសា្គាល់ថា កន្ល្រងចាក់-
សរំមដ្រលមានស្រប់នោះនឹងព្រញនា
ព្រលអនាគតហើយស្រវាកម្មប្រមូល-
សំរមមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រន់នៅ
តបំន់ខ្លះដោយសារការកើនឡើងយា៉ាង-
ឆប់រហ័សន្រចំនួនប្រជាជន និងការរីក-
ចម្រើនផ្ន្រកនគរបូនយីកម្មដចូ្ន្រះយើង
គិតថាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់-
សំរមគឺជាកត្តាសំខាន់»។
បើតមលោកបូរ៉ាមានកត្តាជាច្រើន

ដ្រលអាចគ្រប់គ្រងសំរមឲ្រយប្រសើរ។

លោកថា៖«យើងឃើញថាមានសំរម
ជាច្រើនកំពងុត្រអណ្ត្រតនៅតមប្រព័ន្ធ
លូបង្ហូរទឹកកខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុង។យើង
គតិថាវាតម្រវូឲ្រយមានវិធសីាស្ត្រផ្រស្រងៗ
គា្នា មិនត្រមឹត្រធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវស្រវា-
កម្មប្រមូលសំរមប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រថ្រម-
ទាំងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ប្រជាជន
ផងដ្ររ»។
លោកបូរ៉ាបានបន្តថាដើម្របីចូលរួម

ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់បា្លាស្ទកិនៅ
កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនឯកជនជប៉ុន (Gomi
Recycle110)ដ្រលមានបច្ច្រកវិទ្រយា-
ក្រច្ន្រសំណល់បា្លាស្ទិកកំពុងសាងសង់-
រោងចក្រក្រច្ន្រសំណល់បា្លាស្ទិកដោយ
មានការគាំទ្រពីJICAហើយក៏រំពឹងថា
រោងចក្រក្រច្ន្រនោះនឹងចាប់ផ្តើមប្រតិ-
បត្តិការនៅខ្រត្តសា្វាយរៀងឆប់ៗ ន្រះ។

ទាក់ទិនបញ្ហាសំណល់បា្លាស្ទិកន្រះ
កាលពីដើមខ្រន្រះលោកទិន ពន្លក
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងបរិសា្ថនបាន
ដឹកនំាកិច្ចប្រជំុប្រមូលធាតុចូលធ្វើ
ស្រចក្ដីព្រងសំណើមួយដើម្របីស្នើ
សុំមូលនិធិពីប្រទ្រសជប៉ុនលើគម្រង
“ការគ្រប់គ្រងសំណល់បា្លាស្ទិក”ដោយ
ត្រូវអនុវត្តលើគោលដៅចនំនួ៣រមួមាន
ខ្រត្តសៀមរបខ្រត្តព្រះសហីនុនិងរជ-
ធានីភ្នំព្រញ។
គម្រងន្រះនងឹធ្វើសម្របរ់យៈព្រល

២ឆ្នាំ និង៦ខ្រដោយផ្តាតលើសកម្ម-
ភាពមួយចំនួន រួមមានទី១អនុវត្តគំរូ-
ស្រដ្ឋកចិ្ចសំដៅជរំុញការប្រើប្រស់នងិ
ផលិតកម្មដោយនិរន្តរភាពសម្រប់
បា្លាស្ទិកនៅកម្ពុជានិងទី២ការពារនិង
កាត់បន្ថយការបំពុលពីសណំល់បា្លាស្ទកិ

លើដី និងសមុទ្រ តមរយៈការជំរុញ
ក្របខ័ណ្ឌ4Rs(Reduce,Reuse,
RecycleនិងRecovery)។
រដ្ឋល្រខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងបរសិា្ថនលោកន្រត្រភក្ត្របាន
ថ្ល្រងកាលពីម្រសិលមិញថាបច្ចុប្របន្ន
ក្រសួងបរិសា្ថនកំពុងដំណើរការនីតិវិធី
ដើម្របីស្វ្រងរកមូលនិធិពីប្រទ្រសជប៉ុន
ក្នងុការគំាទ្រដល់គម្រង“ការគ្រប់គ្រង-
សំណល់បា្លាស្ទិក”ន្រះដើម្របីអនុវត្តគំរូ
ស្រដ្ឋកិច្ចសដំៅជំរញុការប្រើប្រស់នងិ
ផលិតកម្មដោយនិរន្តរភាពសម្រប់
បា្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាប៉ុន្ត្រលោកមិនបាន
បញ្ជាក់លម្អិតនោះទ្រ។
ទោះជាយា៉ាងណាលោកន្រត្រភក្ត្រ

ធា្លាប់បានថ្ល្រងក្នងុព្រលផ្រសព្វផ្រសាយសៀវ-
ភៅស្តីពីពិភពបា្លាស្ទិកកន្លងមកថា
សំណល់បា្លាស្ទិកកើនឡើងជារៀង-
រល់ឆ្នាំដ្រលជាក្តីកង្វល់មួយសម្រប់
ពិភពលោកហើយនៅឆ្នា២ំ០៥០ខាងមខុ
អាចនឹងកើនឡើងដល់៣៤ពាន់លាន-
តោន។នៅឆ្នាំ២០៥០ន្រះបា្លាស្ទិកអាច
មានច្រើនជាងត្រីនៅក្នុងសមុទ្រប្រសិន
បើគា្មានវិធានការទប់សា្កាត់ឱ្រយមានប្រ-
សិទ្ធភាពទ្រនោះ។
លោកថា៖«សំណល់បា្លាស្ទិកជាក្តី-

កង្វល់រួមរបស់ពិភពលោកដ្រលយើង
ទំាងអស់គា្នាចំាបាច់ត្រូវរួមគា្នាកាត់បន្ថយ
ការប្រើប្រស់ផលិតផលធ្វើពីបា្លាស្ទិកនិង
ចូលរួមប្រើប្រស់ឡើងវិញការក្រច្ន្រឬ
បដិស្រធការប្រើប្រស់បា្លាស្ទិកដើម្របីលុប-
បំបាត់ការបំពុលដោយបា្លាស្ទិកការពារ
បរិសា្ថននិងភពផ្រនដីយើង»៕

តពីទំ ព័រ ៤...សម្រប់ការនាំ
ឆ្លងដ្រនតមបញ្ញត្តិមាត្រ១១
ន្រច្របាប់ស្តីពីការបង្ក្របអំពើ
ជួញដូរមនុស្រស និងអំពើធ្វើ
អាជីវកម្មផ្លូវភ្រទ។ នៅក្នុង
បន្ទប់សវនាការជនជាប់ចោទ
ឈ្មាះណាក់សម្របត្តិនិយាយ
ប្រប់ចៅក្រមថាគាត់មិនបាន
អូសទាញក្រុមជនរងគ្រះឲ្រយ
ទៅធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រទ្រ។
ប៉ុន្ត្រក្រុមជនរងគ្រះបានមក
ទាក់ទងគាត់ឲ្រយដឹកពួកគ្រពី
ស្រុកជីក្រងទៅក្រុងប៉ាយ-
ប៉្រតដ្រលក្នុងមនុស្រសមា្នាក់គាត់
យកថ្ល្រដឹក៤មុឺនរៀល។
ជនជាប់ចោទនិយាយថា៖

«ខ្ញុំមិនសា្គាល់ជនរងគ្រះទាំង
៦នាក់នោះទ្រប៉ុន្ត្រពួកគ្រជួល
ឡានខ្ញុំជិះទៅក្រងុប៉ាយប៉្រត។
ខ្ញុំសុំឲ្រយតុលាការកំពូលដោះ-
ល្រងខ្ញុំឲ្រយមានស្ររីភាពវិញ។
ព្រះខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តទ្រ»។
លោកជំុសំបានតំណាងមហា-

អយ្រយការសន្នដិ្ឋានថាការសម្រច
តម្កល់សាលក្រមរបស់សាលា-
ឧទ្ធរណ៍ត្រមឹត្រវូហើយ។ដូច្ន្រះ

សូមក្រមុប្រកឹ្រសាជំនំុជម្រះពិចារណា
តមច្របាប់។
លោកនូចនា្ថម្រធាវីការពារ

សិទ្ធិឲ្រយជនជាប់ចោទឈ្មាះ
ណាក់សម្របត្តិ បានថ្ល្រងប្រប់
ចៅក្រមក្នុងបន្ទប់សវនាការពី
ម្រសិលមិញថា ករណីន្រះតម
អង្គហ្រតុឃើញថាក្រមុជនរង-
គ្រះបានជួលរថយន្តកូនក្តី
លោកជិះមា្នាក់ៗ ថ្ល្រ៤មុឺនរៀល
ហើយព្រលទៅដល់ក្រងុប៉ាយប៉្រត
គាត់ទមា្លាក់ក្រមុជនរងគ្រះចុះ
កូនក្តីលោកមិនបានដឹកក្រុម-
ជនរងគ្រះចូលក្នុងប្រទ្រស
ថ្រទ្រ។លោកថា៖«ករណីន្រះ
ខ្ញុំសុំឲ្រយតុលាការកំពូលបង្វិល
សំណុំរឿងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍
ជម្រះឡើងវិញ»។
ក្រយជំនុំជម្រះ លោក

ឃឹមប៉ុណ្ណប្រធានក្រុមប្រឹក្រសា
ជំនំុជម្រះបានថ្ល្រងថាសាល-
ដីកាន្រះប្រកាសនៅថ្ង្រទី១៤
សីហា។លោកជាណារ៉ាជា
ម្រធាវីការពារសិទ្ធិឲ្រយក្រុម-
ជនរងគ្រះទាងំ៦នាក់ថ្ល្រងថា
សំណុំរឿងន្រះកូនក្តីលោកមិន
បានដក់បណ្តឹងសារទុក្ខមក
តុលាការកំពូលទ្រ៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  

សូវិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉្រគុណមករ

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រ៉ាន់រីយ

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ្ណៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រ៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
�ុងគឹមមា៉ារីត ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដ រ៉ា,សួសយា៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរ៉ាសុី
កា រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីត ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យកា សេតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា សេត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា�ងត ំងម៉្រង
�េ � នគណនេយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិយា ល័យ�េត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកត �ុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ឃុត សុភចរិយា

កោះ កុងៈរជរដ្ឋាភិបាលបាន
សម្រចកាត់ដីទំហំ១៦៨,៨០
ហកិតក្នងុតបំន់ឧទ្រយានជាតិបទុមុ
សាគរក្នងុខ្រត្តកោះកុងដើម្របីជួល
ទៅឲ្រយក្រមុហុ៊នរូ៉យា៉ាល់គ្រុបខូអិល
ធីឌីរបស់លោកឧកញ៉ាគិតម៉្រង
សម្រប់ធ្វើការអភិវឌ្រឍសាងសង់
រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយថាម-
ពលធ្រយូងថ្មដ្រលមានអានុភាព
៧០០ម្រហា្គាវា៉ាត់។
យោងតមអនុក្រតឹ្រយស្តីពី«ការ-

កណំត់តបំន់ប្រើប្រស់ដោយចីរភាព
លើផ្ទ្រដីទំហំ១៦៨,៨០ហកិតក្នងុ
ឧទ្រយានជាតិបទុមសាគរស្ថតិក្នុង
ភូមិថ្មសនិងភូមិចម្លងគោឃុំថ្មស
ស្រុកបទុមសាគរនិងការធ្វើអនុ-
បយោគប្តូរចំណាត់ថា្នាក់ពីទ្រព្រយ
សម្របត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជា
ទ្រព្រយសម្របត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ»
ចុះថ្ង្រទី៦ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០
ក្រសួងបរិសា្ថនដ្រលជាអាជា្ញាធរ
កាន់កាប់ទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់រដ្ឋក្នងុ
តំបន់ខាងលើន្រះត្រវូសហការជា-

មួយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្រលជាអាជា្ញាធរគ្រប់គ្រងទ្រព្រយ-
សម្របត្តិរបស់រដ្ឋនងិក្រសួងសា្ថប័ន
ពាក់ព័ន្ធព្រមទំាងរដ្ឋបាលថា្នាក់
ក្រមជាតិត្រវូរៀបចំចាត់ច្រងនីតិវិធី
បន្តឲ្រយបានសម្រចដើម្របីជួលឲ្រយ
ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយា៉ាល់គ្រុបខូអិលធីឌី
វិនិយោគសាងសង់រោងចក្រអគ្គសិនី
ដើរដោយថាមពលធ្រយូងថ្មដ្រលមាន
អានុភាព៧០០ម្រហា្គាវា៉ាត់ស្រប-
តមច្របាប់និងគោលការណ៍របស់រជ-
រដ្ឋាភិបាល។បើតមអនុក្រតឹ្រយ«បទ-
ប្របញ្ញត្តិទំាងឡាយណាដ្រលផ្ទយុនឹង
អនុក្រតឹ្រយន្រះត្រវូទុកជានិរករណ៍»។
លោកគិតម៉្រងមា្ចាស់ក្រមុហុ៊ន

រូ៉យា៉ាល់គ្របុមិនអាចទាក់ទងសំុការ-
អធិប្របាយ អំពីទំហំទុនវិនិយោគ
លើគម្រងអភិវឌ្រឍន៍សាងសង់
រោងចក្រអគ្គសិនីដុតធ្រយូងថ្មដ្រល
មានអានុភាព ៧០០ម្រហា្គាវា៉ាត់
នោះបានទ្រ។ បុ៉ន្ត្របើយោងតម
ការផ្រសាយរបស់វទិ្រយុបារងំអន្តរជាតិ
កាលពីថ្ង្រទី៦សីហាឆ្នាំ២០២០
គម្រងខាងលើន្រះ មានទុនវិនិ-
យោគសរុប១៣៤៤,២០ លាន

ដុលា្លារក្នុងនោះមានទុនផ្ទាល់៣០%
និង៧០%ជាទុនដ្រលបានមកពី
កម្ចីធនាគារដោយមានរយៈព្រល
ន្រការជួលចំនួន៣៨ឆ្នាំ។
លោកសឹុងស្រនករុណាអ្នកនាំ-

ពាក្រយសមាគមអាដហុក ថ្ល្រងថា
រដ្ឋាភិបាលគួរត្របងា្ហាញពីរបាយ-
ការណ៍សិក្រសាលើផលប៉ះពាល់ទំាង
ផ្ន្រកសង្គមនិងបរិសា្ថនជាមុនសិន
មុនសម្រចជួលដីក្នងុតបំន់ឧទ្រយាន
ជាតិទៅឲ្រយក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិ-
យោគធ្វើអ្វីមួយ។«ជាទូទៅយើង
បារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ន្រគម្រង
ន្រះលើផ្ន្រកសង្គមនិងបរិសា្ថន»។
បុ៉ន្ត្រលោកន្រត្រភក្ត្រ រដ្ឋ-

ល្រខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្រយ
ក្រសួងបរិសា្ថនប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីម្រសិលមិញថា រដ្ឋាភិបាល
បានធ្វើការសិក្រសានិងវាយតម្ល្ររួច
ហើយមនុនងឹសម្រចលើគម្រង
មួយន្រះ។លោកបញ្ជាក់ថាប្រជា-
ពលរដ្ឋចំនួន៥៨គ្រួសារដ្រលរង-
ផលប៉ះពាល់ពីគម្រងន្រះបាន
ទទួលការដោះស្រយពីខាងភាគី
ក្រមុហុ៊នរួចហើយ៕

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ដី១៦៨,៨០ហិកតាសង់រោងចក្រេអគ្គសិនី

គំនរសំរាមដេលចោលនៅតាមផ្លវូ ក្នងុខណ្ឌសេន សុខ កាលពីថ្មីៗ នេះ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

មន្ត្រេJីICAថាការគ្រេប់គ្រេងសំរាមគឺសំខាន់ខណៈក្រេសួងសំុឲ្រេយជបុ៉នជួយ

តុលាការ...
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,400 17,500 17,500 17,300

2 GTI 3,080 - 3,080 3,080

3 PAS 14,960 14,940 14,960 14,900

4 PPAP 11,680 11,680 11,700 11,580

5 PPSP 2,300 2,200 2,300 2,200

6 PWSA 5,700 5,700 5,700 5,700

កាលបរិច្ឆេទ: ១០ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : មន្តេីជាន់ ខ្ពស់  ខេត្ត 
ពោធិ៍សាត ់ បាន  បេប ់ឲេយ ដងឹ ថា 
គមេង អភិវឌេឍន៍ ទំនប់ វារី អគ្គិ-
សន ីស្ទងឹ ពោធិ៍សាត ់ ១ ទហំ ំ៨០  
មេហា្គាវា៉ាត់  ដោយ កេុមហ៊ុន កូរ៉េ 
ខាង តេបូង ដេល មាន ទឹក បេក់ 
វិនិយោគ ជាង ២៣១ លាន ដុ-
លា្លារ កពំងុ ដណំើរការ សាង សង ់
ដោយ រលូន បើ ទោះ បី ជា ការ- 
 រីក រាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ តេ បន្ត ក៏ ដោយ។

កេមុ ហ៊នុ  SPHP (Cambo- 
dia)Co., Ltd ដេល គេប់ គេង 

ដោយ វិនិយោគិន ខាង លើ  បាន 
ទទួល ការ យល់ ពេម ពី រដា្ឋាភិ-
បាល លើ   គមេង  នៅ ទំនប់ វារី- 
អគ្គិសនី ស្ទឹង ពោធិ៍សាត់  ១ 
ដេល  ស្ថតិ នៅ  ក្នងុ សេកុ វាលវេង 
ខេត្ត ពោធិ៍សាត់។

លោក ខូវ រីដា អភិបាល រង 
ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ ថា  កេមុហ៊នុ 
កពំងុ ពន្លឿន ការ កសាង   ហេដា្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ នានា ចូល ទៅ កាន់ 
ទីតាំង សាង សង់ ទំនប់ វារី អគ្គិ-
សន ីនេះ។  លោក  បាន ថ្លេង ថា៖ 
« កេមុ ហ៊នុ កពំងុ តេសួ តេយ ផ្លវូ 
នងិ ដោះ មនី ឆ្ពោះ ទៅ កាន ់ទតីាងំ  

វារីអគ្គិសនី ដេល វា មាន ចមា្ងាយ 
បេហេល  ២០ គីឡូម៉េត ពីផ្លូវ- 
ជាតិ  ។ យើង កំពុង ជំរុញ កេុម - 
ហ៊នុ ឲេយ ពន្លឿន ការ សាងសង ់ផ្លវូ  
ដើមេប ីអាច ឲេយ គមេង សាង សង ់
ទៅ តាម ផេនការ កំណត់»។ 

លោក បានឲេយ ដឹងថា កេ ពី 
គមេង អភិវឌេឍន៍ ទំនប់ វារី អគ្គិ-
សនី កេុមហ៊ុន ក៏ ចាប់ អារម្មណ៍ 
វិនិយោគ តំបន់ នេះ ទៅ ជា រម-
ណយីដា្ឋាន ទេសចរណ ៍ធម្មជាត ិ
នៅ ពេល អនាគត ផង ដេរ។

លោក បន្តថា៖ «បើ តាម កេមុ- 
ហ៊ុន បេហេល ជា គាត់ មិន តេឹម 
តេ  វិនិ យោគ  ទៅ លើ ថាម ពល 

អគ្គិសនី ៨០ មេហា្គាវា៉ាត់ នេះ ទេ 
ដោយ   កេុម ហ៊ុន បេហេល អាច 
វិនិយោគ ទៅ ជា តំបន់ ទេស-
ចរណ ៍ធម្ម ជាត ិ ដើមេបី ទាក ់ទាញ 
ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្តរជាតិ »។

លោក វិចទ័រ ហេសូនា អគ្គ នា-
យក  អគ្គ នាយក ដា្ឋានថាម ពល  
នេកេសងួរ៉េ  នងិ ថាម ពល  បេប ់
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  ថា កេសងួបានផ្ដល ់
អាជា្ញាបណ្ណ ឲេយ កេុមហ៊ុន   សិកេសា 
លើ លទ្ធភាព នៅទីតាងំ នេះ តំាង 
ពី ឆ្នាំ  ២០១២ ។ លោក បន្តថា 
កេុមហ៊ុន នេះ បាន ចុះ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង រចួ ហើយ ជាមយួ អគ្គសិន ី 
កម្ពជុា សមេប ់ការ លកថ់ាមពល  

ទាំង អស់ ដេល ខ្លួន ផលិត បាន 
ដើមេបី ភា្ជាប់ ទៅ បណ្តាញ ជាតិ 
ជាមួយ នឹង តម្លេ ០,៧  សេន 
ដុលា្លារ ក្នុង១ គីឡូវា៉ាត់ ម៉ោង ។

លោក ថ្លេងថា៖« កេុម ហ៊ុន 
កំពុង  សាងសង់ ហេដា្ឋា  រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ  និង ដោះ មីន ហើយ 
គមេង នេះ នឹង បញ្ចប់ តេឹម ឆ្នាំ 
២០២៣»។ 

បើ តាម  លោក  ហេសនូា  នេះ  ជា 
គមេង ទំនប់ វារី អគ្គិសនី ទី  ២  
ក្នងុ ខេត្ត ពោធិ៍ សាត ់ ខណៈ បច្ច-ុ 
បេបន្ន ទបំន ់វារ ីអគ្គសិន ីតាតេ ដេល 
មាន អានភុាព  ១២០ មេហា្គាវា៉ាត ់
បាន ដណំើរការ រចួហើយ។ ខេត្ត 

នេះ កប៏ាន ទទលួ គមេង ថាម- 
ពល សឡូា ចនំនួ  ២ ដេល មាន 
សមត្ថ ភាព ផលិត ៦០  មេហា្គា- 
វា៉ាត់ ក្នុង គមេង នីមួយៗ ។

លោក  កេវ  រតនៈ  អគ្គនា យក 
អគ្គសិន ីកម្ពជុា (EDC) កាល- 
ពី  ពេល កន្លង មក បាន និយាយ 
ថា អគ្គិសនី កម្ពុជា កំពុង  ស្វេង- 
រក  ថាមពល ថ្មី បន្ថេម ឲេយ បាន  
១០០០ មេហា្គាវា៉ាត ់នៅ មនុ ដណំច ់  
ឆ្នាំ២០២០ ដេល ទាញ បេភព 
ថាមពល ពី  រោងចកេ អគ្គិសនី 
ដើរ   ដោយ ថាមពល ធេយងូថ្ម  ពន្ល-ឺ 
ពេះអាទិតេយ និង ការទិញ ពី បេភព 
ដេល មាន តម្លេ ទាប ៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ តម្លេ កៅ ស៊ូ    កម្ពុជា នៅ លើ 
ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ    ក្នុង ពេល  នេះ ស្ថិត នៅ    
ចន្លាះ   ព ី១ ៣៥០   ទៅ ១ ៤០០ ដលុា្លារ  
ក្នុង ១ តោន ដោយ  កើន ឡើង តិច តួច 
បើ ធៀប  នឹង រយៈ ពេល ដូច គា្នា កាល ពី 
ឆ្នា ំ មនុ ។ នេះ បើ យោង តាម អ្នក នៅ ក្នងុ 
វិស័យ កៅ ស៊ូ កម្ពុជា ។ 

 របាយការណ៍ កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
បេមាញ់ និង នេសាទ បង្ហាញ ថា គិត 
តេឹម ដំណច់ ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពជុា  មាន  ដ ី ដាដំុះ កៅស៊ ូ ៤០៤ ៧០១ 
ហកិតា ក្នងុ នះ ផ្ទេ ដ ីចៀរជរ័ មានចនំនួ 
២៥០ ១០៧ ហិកតា និង ផ្ទេ ដី ថេទាំ 
កៅស៊ ូមាន ១៥៤ ៥៩៤ ហកិតា។ ក្នងុ 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ ការ បេមូល 
ផល   កៅស៊ូ សមេច  បាន  ៩៧ ៩៣៦ 
តោនកើន ឡើង ១៨ ភាគ រយ ឬ ស្មើ- 
នឹង១៥ ២៥៨ តោន បើ ធៀប នឹង រយៈ-  
ពេល ដូច គា្នា  ឆ្នាំ ២០១៩។ ចំណេក  
ការ នា ំចេញ សមេច បាន ៩៧ ១៧៥ 
តោនកើន ឡើង ១៧ភាគ រយ ។

លោក ហេង សេង បេធានគេបគ់េង  
ទទូៅ កេមុហ៊នុ  Long Sreng Inter-
national Co., Ltd ដេល វិនិយោគ 
លើ  ចមា្ការ  កៅស៊ូ ស្ថិត ក្នុង ខេត្ត កំពង់-

ចាម បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ 
ចន្ទ ថា តម្លេ កៅ ស៊ ូ ពេល នេះ បាន កើន- 
ឡើង តិច តួច     ធៀប   នឹង រយៈ ពេល ដូច- 
គា្នា  ឆ្នា ំមនុ ។ លោក បន្ត ថា ទោះ ប ីយា៉ោង- 
ណ ដោយ សារ តម្លេ ដេល ទទលួ បាន 
ព ីការ ដាដំុះ កៅស៊ ូមាន  កមេតិ ទាប ខា្លាងំ 
ដូច្នេះ ចំនួន នេ ការ វិនិយោគ និង ការ- 
ដាំដុះ មិន បាន កើន ឡើង  ទេ  ។  

លោក ថ្លេង ថា៖ « តម្លេ ឆ្នា ំនេះ ល្អ ជាង 
ឆ្នា ំមនុ បន្តចិ ដោយ  កើន   បេហេល  ៥០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន បើ ធៀប នឹង   ពេល 
ដូច គា្នា ឆ្នាំ មុន »។ លោក បានបន្ត ថា៖    
« ទោះ យា៉ោង ណ សមេប់ តម្លេ ទីផេសារ 
កៅស៊ូ គឺ  មិន ល្អ   ទេ»។ 

លោក បន្ថេម ថា សា្ថាន ភាព នេ ការ ដា ំ
កៅស៊ូ ក្នុង  ពេល នេះមិន   ល្អ ទេ ដោយ 
មាន អ្នក ដា ំកៅ ស៊ ូមយួ ចនំនួ បាន នា ំគា្នា 
កាប ់ដើម កៅស៊ ូចោល ដើមេប ីយក ដ ីទៅ 
ដា ំដុះ ដណំ ំកសកិម្ម ផេសេង ៗ  ទៀត ដចូ- 
ជា ចេក សា្វាយ  នងិ ដណំ ំហបូ ផ្លេ មយួ 
ចំនួន ទៀត    ។  លោក បាន  អះអាង ថា៖ 
« កន្លេង   ខ្ញុំ   ដើម កៅស៊ូ ដេល ចាស់ៗ  ខ្ញុំ 
ឲេយ គេ កាប់ ចោលដើមេបី ដាក់ ដាំ  ចេក  
ជនំសួ វញិ មយួ ចនំនួ ។ ដោយ បច្ចបុេបន្ន 
នេះ   ផ្ទេ ដី ដាំ កៅស៊ូ នៅ សល់ បេមាណ 
៣ ៤០០ ហកិតា នងិ ផ្ទេ ដ ីដា ំ ដើម ចេក   
មាន ជាង  ១ ៥០០ ហិកតា » ។ 

បើ តាម លោក ហេង សេង បច្ចបុេបន្ន  
ជ័រ  កៅស៊ូ លេខ ១  របស់ កម្ពុជា មាន 
តម្លេ ចន្លាះ ព ី១ ៣៥០  ដលុា្លារ ទៅ ១ ៤ ០ ០  
ដុលា្លារ ក្នុង  ១ តោន នៅ ពេល ដឹក ទៅ 
ដល់ បេទេស ចិន ឬ  មា៉ោឡេសុី។ 

ដោយ មិន សូវ មាន សុទិដ្ឋិនិយម ចំ-
ពោះ តម្លេ កៅស៊ូ នៅ   ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ 
លោក ម៉េន សុភក្តិ បេធាន កេុម ហ៊ុន 
វិនិយោគ សុភក្តិនីកា បាន បេប់  ថា 
តម្លេ កៅ ស៊ូ    ឆ្នាំ នេះមាន ភាព បេហាក់ - 
បេហេល ឬ   ធា្លាក់ ចុះ បន្តិ ច    បើ ធៀប នឹង 
រយៈ ពេល ដចូ គា្នា   ឆ្នា ំមនុ  ដោយ បច្ចបុេបន្ន  

កៅស៊ូ  ដេលដឹក   ទៅ លក់  ដល់ កំពង់ ផេ 
កេងុ ហជូមីញិ ( វៀតណម)  មាន តម្លេ 
បេមាណ ១ ៣៦០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១តោន។ 
លោក បន្ត ថា បញ្ហា តម្លេ បាន ធ្វើ ឲេយ ការ- 
វិនិយោគ លើ កៅស៊ូ នៅ កម្ពុជា ធា្លាក់ ចុះ 
ជា បន្ត បនា្ទាប ់ទាងំ ផ្ទេ ដដីា ំដុះ នងិ ការ- 
វនិយិោគ  ។ លោក  បេប ់    ថា៖ « សមេប ់
សា្ថាន ភាព  ២-៣ ឆ្នា ំចងុ កេយ នេះ ផ្ទេ ដី  
ដាំ កៅស៊ូ មិន បាន កើន ទេ ខណៈ មាន  
រោង ចកេ កេ ច្នេ កៅស៊ូ មួយ ចំនួន បាន 
ផ្អាក ឬ  បិទ ដំណើរ ការ  តេ ម្តង »។

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា បើ ទោះ ប ី

កម្ពុជា មាន ផ្ទេដី ដាំ ដុះ កៅស៊ូ ចេើន ក៏- 
ដោយ ប៉នុ្តេ ទនិ្ន ផល ដេល  បេមលូ បាន 
មនិ តេវូ បាន យក មក បេើ បេស ់ឬ កេច្នេ 
ជា ផលិត ផល  ក្នុង សេុក នះ ទេ ។ 

លោក ប៉ុល សុផ អគ្គនាយក នេ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន កៅស៊ូ ក្នុង សន្និ សីទ 
សារ ពត័ម៌ាន នៅ ទសី្តកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តេ ី 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  បាន និយាយ ថា 
តាម ការ រំពឹង ទុក ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នេះ 
កម្ពជុា  អាច នងឹនា ំចេញ កៅស៊ ូទៅ កាន ់
ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិក្នងុ បរមិាណ ៣០ មុនឺ 
តោន ពេះ   កៅស៊ូ នឹង   ផ្តល់ ផលចេើន 
នៅ  ៤ ខេ ចុង កេយ នេ ឆ្នាំ នីមួយៗ ។

លោក បន្ត ថា តម្លេ កៅ ស៊ ូកម្ពជុា បាន 
កើន ឡើង បន្តចិ ចាប ់ព ីចងុ ខេ   កក្កដា នងិ  
ដើម ខេ សីហា នេះ  ដោយ មាន តម្លេ 
បេមាណ ១ ៤០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន។ 

ខណៈ បច្ចបុេបន្ននេះមាន អ្នក វនិយិោគ 
មួយ  ចំនួន បាន កាប់ ដើម កៅស៊ូ ចោល 
ដើមេបី ដាំ ដំណំ ផេសេងៗ ទៀត នះ 
លោក សុផ បាន អះអាង ថា៖ « កិច្ច- 
ការ នេះ យើង កុបំារម្ភ ពេក ដោយ រហតូ 
មក ដល់ ពេល នេះ វា មិន ទាន់ មាន   
ផល ប៉ះ ពាល់ អ្វី នះ ទេ»។ 

បើ   តាម លោក សុផ កៅស៊ូ កម្ពុជា 
តេូវ បាន  ទៅ  ទីផេសារ វៀតណម សិង្ហបុរី 
មា៉ោឡេសុី ចិន និង     អឺរ៉ុប ៕ LA

វារីអគ្គសិនី ស្ទងឹ ពោធិ៍ សាត់ កម្លាងំ ៨០ម្ហ្គាវា៉ាត់ ចាប់ ផ្តើមដំណើរការ  សាងសង់ 

តម្ល ្កៅសូ៊ កម្ពជុា នៅ លើ ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ កើន ឡើង តិច តួច 

កេម៊កម្មករ កំព៊ង បេមូល ផល  ជ័រ កៅសូ៊ ចាក់ ចូល ក្នងុ ធ៊ង ស្តកុ ។ រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 



ទកី្រងុប៉្រកាងំៈ  ក្រមុ ហ៊នុ ផលតិ  
ម៉ាស ់ ដ្រល បាន រកី ដុះ ដាល ដចូ 
ផ្រសតិ  រាប ់មុនឺ កន្ល្រង  ព្រល ចាបផ់្តើម  
ន្រ ការ រកី រាល ដាល វរីសុ ករូ៉ណូា  
ប៉នុ្ត្រ  ក្រមុហ៊នុ  ជា ច្រើន កពំងុ តស៊ ូ 
ដើម្របី  រស់  ព្រល ពួកគ្រ  ប្រឈម 
វិធានការ គ្រប់គ្រង គុណភាព 
កានត់្រ តងឹរឹងុ ឡើង  នងិតម្រវូការ  
ក្នុងស្រុក កំពុង ធា្លាក់ ចុះ។ 

 ប្រទ្រស ចិន បាន ដាក់ ច្រញ 
នូវ ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង ដ៏ខ្លាំង  
ដើម្របី ផលតិ  សម្ភារ ការ ពារ   បពំ្រញ  
នូវការ ខ្វះខត  អំឡុង ព្រល ន្រ 
ការ  ផ្ទុះ ឡើង   ដ្រល បាន កើតឡើង 
ដបំងូ  នៅក្នងុ ប្រទ្រស ន្រះ កាល- 
ពី ចុង ឆ្នា ំមុន  មុន   រាល ដាល ទៅ 
ពាស ព្រញ ពិភពលោក។ 

 ក្រមុហ៊នុ ជាង ៧៣ ០០០ បាន  

ចុះ ឈ្មោះជា ក្រុមហ៊ុន ផលិត 
ម៉ាសក់្នងុ ឆមស ដបំងូ ន្រ ឆ្នា ំន្រះ  
រមួ ទាងំ  ក្រមុហ៊នុ ជាង  ៣៦ ០០០  
ថ្មី ដ្រល បាន ចុះ បញ្ជី ក្នុង ខ្រ 
ម្រសា ជា ព្រល ដ្រល តម្ល្រ  និង 
តម្រូវ ការ កើន ឡើង ខ្ពស់។ 

ប៉ុន្ត្រ លំហូរ ចូល យ៉ាងគំហុក 
ន្រ  ក្រុមហ៊ុន ថ្មីៗនំ ឲ្រយ «មន 
ការថយ ចុះ នូវ គុណភាព  និង ការ-  
កើន ឡើង ន្រ ការ បោក ប្រស់  »។ 
ន្រះ  បើ យោង តាម ក្រុម អ្នក- 
ស្រវជ្រវ ដ្រល មន មូលដា្ឋាន 
នៅ ប្រទ្រស ចនិ នៅ ន្រ ក្រមុហ៊នុ 
Daxue Consulting។ 

ព្រល ន្រះ ការ ផ្ទុះ ឡើង ដល់ 
កម្រិត ធំ  ប៉ុន្ត្រស្ថិត នៅ ក្រម 
ការ  គ្រប ់គ្រង នៅ ក្នងុ ចនិ ដគីោក   
តម្រូវ ការ ម៉ាស់ ក្នុងស្រុក  បាន 
ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង រុញ ច្រនឲ្រយ  
តម្ល្រ ដាំក្របាល ចុះ  ផង ដ្ររ។ 

លោក Yang Hao  នយក 
ផ្ន្រក លក ់ន្រ ក្រមុហ៊នុ CCST ជា  
ក្រមុហ៊នុ ស្ថតិនៅ ភាគ ខង ត្របងូ  
ន្រ ទីក្រុង Shenzhen  ដ្រល 
ផលិត ឧបករណ៍ បន្រសុទ្ធ ខ្រយល់  
ប៉នុ្ត្រ  បាន បន្ថ្រម ការ ផលតិ ម៉ាស ់
ទៅ ក្នុង តារាង ផលិត កម្ម  បាន  
និយយថា៖«  ការ បញ្ជា ទិញ  
របសយ់ើង  បាន ធា្លាក ់ចុះ  ខ្លាងំ ដល ់
ទៅ ៥ឬ ៦ ដង ចាប់ ពី ខ្រ ម្រសា »។ 

លោក បន្ថ្រម ៖ «យើង  មនិ ត្រវូ- 
ការ  ផលតិ ម៉ាស ់ទាងំថ្ង្រ ទាងំ យប ់
ជា រៀង រាល់ ថ ្ង ្រ ទៀត នោះទ្រ»។ 

ក្រមុហ៊នុ មយួ ចនំនួ ដ្រល បាន  
បោះ ជហំាន ចលូ ក្នងុ ឧស្រសាហ កម្ម  
ន្រះ កំពុង ដង្ហោយ រក ការ គាំទ្រ ។

ព្រតឹ្តបិត្រ ការងារ របស ់ប្រទ្រស  
ចិន ដ្រល តាមដាន  ការ បាត់បង់ 
សណា្តាប់ធា្នាប់ រ បស់ កម្មករ ក្នុង 
ចនិ ដគីោក បានឲ្រយ ដងឹ ថា  មន 

ការតវ៉ា មយួ ចនំនួ ក្នងុ ខ្រ ថ្មីៗ  ន្រះ  
ដោយសារ រោង ចក្រ ផលតិ ម៉ាស ់ 
មួយ ចំនួនបានបិទ ភា្លាម ៗ   និង 
មិន  បើក ប្រក់ខ្រ ឲ្រយ បុគ្គលិក។ 

ក្រុមហ៊ុន មួយ ចំនួន  បាន ឲ្រយ 
ដងឹថា  ការ បញ្ជា ទញិ បានធា្លាកច់ុះ  
ខ្លាំង   និង ខ្លះ ទៀត អះអាង ថា  
ពួកគ្រ  រៀប ចំ អាជីវកម្ម សា ជាថ្មី។ 

នយក ផ្ន្រក លក់ ដ្រល ប្រប់ 
ឈ្មោះ ត្រកលូ Xu នៅ ក្រមុហ៊នុ 
ផលតិ ផលតិ ផល ព្រទ្រយនៅ ភាគ 
ខង  ជើង ខ្រត្ត  Hebei បាន និ-
យយថា៖« ក្រមុហ៊នុ   យើង  មន 
ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម ច្រើន យើង  
បង្កើន  ល្របឿន ផលិត កម្ម ម៉ាស់  
ព្រល ការ រកី រាលដាល ប៉ះពាល ់
ចិន ខ្លាំង ប៉ុន្ត្រ យើង នឹង ប្តូរ  ទៅ 
កាន់ ផលិតកម្ម ផ្រស្រង វិញ ក្នុង 
ព្រល អនគត»។ 

លោក Xu បាន និយយថា៖ 

« ក្រុមហ៊ុន នព្រល ន្រះ លក់ ម៉ាស់ 
១ថ្ល្រ ០,៤ យន់  (ប្រហ្រល ៦ 
ស្រន ដុល្លារ)  ប្រហ្រល ១ភាគ 
៤  ន្រ តម្ល្រ ដ្រល គ្រ លក ់ នៅព្រល 
ការ ផ្ទុះឡើង ខ្ពស់ នៅប្រទ្រស 
ចិនកាល ពី ដើម ឆ្នាំ»។ 

បន្ទាប ់ព ី ការ រិះគន ់ជា អន្តរ ជាត ិ 
អំពី ផលិត ផល  គុណភាព ទាប  
អាជា្ញាធរ ចិន ព្រលន្រះ ទាម ទារ 
នូវ វញិ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ គុណភាព 
សម្រប់  ក្រុមហ៊ុន  នំ ច្រញ ម៉ាស់  
ដ្រល  បណា្តាល ឲ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់  
ក្រុមហ៊ុន  ផលិតម៉ាស ់ ខ្នាត  តូច 
ជា ច្រើន ផងដ្ររ។

ចនោ្លាះ ពីខ្រ មីន ដល់ ឧសភា  
ចនិ បាន នចំ្រញ  ម៉ាស ់មខុ ច្រើន 
ជាង ៥០ពាន់ លន ដ្រល កើន- 
ឡើង ១០ដង ប្រៀប  ធៀប  ទៅ នងឹ   
ផលតិ កម្ម សរបុ ក្នងុឆ្នា ំ២០១៩ 
មុន កើត កូវីដ១៩៕ AFP/RR

ថ្ង្រអងា្គារ ទី១១ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

តម្លៃម៉ាស់ធ្លាក់ចុះខ្លាងំពៃកបណ្តាលឲៃយកៃមុហុ៊នផលិតម៉ាស់នៅបៃទៃសចិនបៃឈមខ្លាងំ

តពីទំព័រ១...បន្ត កើន ឡើង 
ដល់ កម្រតិ ខ្ពស់  និង មិន មន 
ស្ថរិភាព   ប្រមណ ២៤ ភាគរយ  
ហើយ   ប្រក់ បញ្ញើ  កើន ឡើង ១ ៥ 
ភាគរយ  ខណៈ ដ្រល កម្ច ីសរុប នៅ 
ក្នងុ វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ រួម ទំាង គ្រះឹ សា្ថាន  
មីក្រហិូរញ្ញ វត្ថ ុបាន កើន ឡើង ដល់  
៣២ ពាន់ លន ដុល្លារ ។

របាយ ការណ ៍បន្តថា  ទោះបី ជា   
ការ កើន ឡើង កដ៏ោយ  ចណំលូ  
គិត ជា ភាគរយ ន្រ ទុន អាជីវកម្ម 
(ROE) នៅ ក្នងុ វសិយ័ ន្រះ នៅ ត្រ 
ក្នុង ចំនួន ១១, ៧ ភាគរយ   ខណៈ   
ព្រល ន្រះ  មន ធន គារ ១២  (កើន 
ឡើង ព ីចនំនួ ៧ ធនគារ កាល ព ី
ឆ្នាំ  ២០១៦ )ទទួល  បាន  ប្រក់- 
ចំណ្រញ ដ្រល អាច ទទួល យក 
បាន គ ឺជាង ១៥ ភាគរយ  ។ ប្រក-់  
ចំណ្រញ វិស័យ ន្រះ ត្រូវ បាន ធ្វើ  
ឲ្រយ ធា្លាកច់ុះ  ដោយ  ធនគារ តចូៗ 
ជា ច្រើន ដ្រល  ដណំើរការ មនិ ល្អ 
ដោយ មន ធនគារ  ៦០ កាល ព ី
ចុង  ឆ្នាំ ២០១៩ ដ្រល មិន មន 
ស្ថិរ ភាព។  

របាយ ការណ៍  បន្តថា ៖«  ក្នុង 
រយៈ ព្រល  ១ ទសវត្រសរ៍  កន្លង មក  
ប្រក ់ចណំ្រញ របស ់ធនគារ  បាន  
កើន ឡើង ជាមធ្រយម ២៨ ភាគរយ  
ទោះបជីា កណំើន បាន ធា្លាក ់ជា- 
មធ្រយម មក ត្រមឹ ២០ ភាគរយ ក្នងុ 
រយៈព្រល ៥ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ 
កដ៏ោយ  ។ យើង ជឿជាក ់ថា ការ- 
កើន ឡើង ន្រះ គជឺា  អត្រ ដខ៏្ពស់ 
បំ ផុត មួយ ន្រ កំណើន ទូទាំង- 
ពភិព លោក  នងិ បាន រមួ ចណំ្រក  
ធ្វើ ឲ្រយ មន កំណើន ន្រ ធនគារ 
កើត ថ្ម ៗី  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ។ 

ជា លទ្ធផល គមឺន ធនគារ  តចូៗ 
ជាច្រើន ដ្រល ដំណើរ ការ អាជី វ-  
កម្ម មិន ល្អ នោះ ទ្រ ដ្រល ទាម- 
ទារ ច្របាច់ បញ្ចូល គា្នា នៅ ក្នុង 
វិស័យ ន្រះ »។  

លោក Stephen Higgins  
ដ្រគូគ្រប់គ្រង  ក្រុម ហ៊ុន Me-
kong Strategic Partners 
បាន ប្រប ់ ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា នៅក្នងុ  
កម្រតិ   ទនុបម្រងុ បច្ចបុ្របន្ន  ធនគារ 
ភាគ ច្រើន ទាមទារឲ្រយ មន ប្រក ់  កម្ច ី  
យ៉ាង ហោចណាស ់ ៤០០  លន 
ដលុ្លារ  ដើ ម្រប ីបង្កើត ចណំលូ គតិ 
ជាភាគរយ ន្រ ទុន អាជីវកម្ម 
(ROE)  ដ្រលអាចទទលួយក 
បាន  ហើយ  កា លពីចុង ឆ្នាំ មុន  
គ ឺមនត្រ ធនគារ ១៦ ប៉ណុ្ណោះ 
ដ្រលផ្ដល ់ប្រកក់ម្ចកី្នងុកម្រតិដ ៏
ខ្ពស់ន្រះ ។  

លោក បាន  ឲ្រយ ដងឹថា សម្រប ់
ការ ផ្ដល់ ប្រក់ កម្ចី   ៤០០លន 
ដុល្លារ គឺឆ្លុះ បញ្ចាំង អំពី ភាព ល្អ- 
ប្រសើរ  ប៉នុ្ត្រ វ តណំាង ឲ្រយ ចណំ្រក  
ទីផ្រសារ ១,៥ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ 
ដ្រល ក្នុង ព្រល ឆប់ៗ នឹង មន 
ចំនួន ១ ភាគ រយ។ 

 លោកថ្ល្រង ថា៖« ដូច្ន្រះ យើង 
មន ធនគារ តចូៗ ជាច្រើន  ដ្រល 
នឹង ចាំបាច់ ត្រូវ ចាប់ ផ្ដើម ការ- 
ច្របាច ់បញ្ចលូ គា្នា  ឬ ទញិ ភាគ ហ៊នុ 
ធនគារ ផ្រស្រង ទៀត  ប្រសិនបើ  
ពកួគ្រ ចង ់ បាន នវូ អាជវីកម្ម ល្អ។ 
ប្រសនិ បើ អ្នក  បបំ្រក ធនគារ ៤ 
ធំៗ  យើង ឃើញ ថា  ROE  ជា មធ្រយម  
សម្រប់ វិស័យ ន្រះ ធា្លាក់ ចុះ មក 
នៅ ត្រមឹត្រ ៨ ភាគរយ ប៉ណុ្ណោះ ។  
នៅក្នុង អត្រ ន្រះ  អ្នក ស្ទើរ ត្រ 

យក   ទុន បម្រុង របស់ អ្នក ទៅ 
វនិយិោគ ទៅ ជា ប្រក ់បញ្ញើ មន 
ព្រល  កំណត់ »។ 

របាយការណ ៍ន្រះ បាន បងា្ហោញ 
ថា និយតករ គួរត្រ បន្ត បង្កើន   
តម្រូវការ    ទុន បម្រុង អប្រប បរម 
សម្រប់ ធនគារ ពាណិជ្ជ  ដូច 
ដ្រល  ខ្លួន បាន ធ្វើ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៦  ដោយ បង្កើន ២ដង ពី 
៣៧, ៥ លន ដលុ្លារ ដល ់ ៧៥ លន  
ដុល្លារ ដ្រល ទុកព្រល  ឲ្រយ   ២ឆ្នាំ 
សម្រប់ អនុលោម តាម ។  

របាយការណប៍ន្ត ថា ធនគារ  
ទូទៅ មួយ ដ្រល មន ទុន បម្រុង 
អប្រប បរម ៧៥ លន ដុល្លារ  អាច   
បង្កើត ទំហំ ប្រក់ កម្ចី អតិ បរម 
ប្រហ្រល ៤០០  លន  ដុល្លារ  ឬ 
តចិ ជាង  ១,៥ ភាគរយ ន្រ ចណំ្រក  
ទីផ្រសារ ន្រ កម្ច ីរបស់ វិស័យ   ហិរញ្ញ-  
វត្ថុ ជារួម កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៩។ 
ចំនួន ន្រះ នឹង ធា្លាក់ ចុះ មក នៅ 
ត្រឹម តិច ជាង ចំណ្រក ទី  ផ្រសារ ១ 
ភាគរយ ត្រមឹ ឆ្នា ំ ២០២៣ ដ្រល 
នឹង ធ្វើ ឲ្រយ មន  ភាព សង្រស័យ ពី 
លទ្ធភាព ជោគជ័យ  និង ភាព- 
ពាក់ព័ន្ធ របស់ ធនគារ អំពី 
ទំហំន្រះ ។ 

របាយការណ ៍បន្ត «យើង ជឿ ជាក ់ 
ថា  ធនគារ ជាត ិន្រ កម្ពជុា  (NBC)  

គួរ ពិចារណា  ឡើង វិញ អំពីការ- 
បង្កើន ទនុ បម្រងុ អប្របបរម ដល ់ 
១៥០ លន ដុល្លារ ត្រឹម ឆ្នាំ ២០ 
២៣  -២០២៥ ។ បច្ចបុ្របន្ន  ធនគារ  
នៅ កម្ពជុា  មន តចិ ជាង ២០ ភាគរយ   
គមឺន  ទនុ បម្រងុ ចនំនួ  ១៥០ លន  
ដុល្លារ ឬ ច្រើន ជាង ន្រះ ។ ហើយ  
ធនគារ មួយ នឹង តម្រូវ  ឲ្រយ មន 
ការ ប្រក ់កម្ច ីនៅ ចនោ្លាះ ព ី៦៧០  
លន ដលុ្លារ ទៅ  ៧៥០ លន  ដលុ្លារ   
ដើម្របី បង្កើត ROEបាន ចំនួន 
១៥ ភាគរយ ។  

លោក   Stephen  បញ្ជាក ់ថា  
NBC បាន បង្កើន កម្រិត ទុន- 
បម្រុង អប្រប បរម ២ដង រួច មក 
ហើយ  ដ្រល កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៦  
ដោយ មន ព្រល វ្រល អនគុ្រះ  
រយៈព្រល ២ ឆ្នាំ  រយៈព្រល ៨ ឆ្នាំ 
បន្ទាប ់ព ីពកួ គ្រ បាន បង្កើន ចងុ- 
ក្រយ  ហើយ ន្រះ ពតិ ជា សមរម្រយ  
និង ត្រូវ ការ ផ្លាស់ប្តូរជា  ចាំបាច់ ។  

 លោក  Stephen បន្ថ្រម ថា ៖ 
« យើង បា៉ាន ់ ប្រមណ ថា យ៉ាង- 
ហោច ណាស ់ធនគារ ១ ភាគ ៣ 
នឹង ស្ថិត ក្នុង កម្រិត ន្រះ  ហើយ 
ធនគារ ផ្រស្រង ទៀត ចាំបាច់ ត្រូវ 
ច្របាច់ បញ្ចូល គា្នា ឬ ស្វ្រង រក  
ទុន បម្រុង បន្ថ្រម ពី ភាគ ទុនិក 
របស់ ខ្លួន »៕ LA 

ធនាគារតូចៗ...

អគារធនាគារជាតិន្រកម្ពជុានៅលើផ្លវូព្រះនរោត្តមកន្លងមក។រូប សហ ការី

កម្មកររោងចក្រផលិតម៉ាស់មុខសម្រប់នំាច្រញនៅខ្រត្តJiangsu។AFP

រោងចកៃកៃច្នៃគៃប់ស្វាយចន្ទី
តម្លៃ$២០មឺុនសង់នៅកំពង់ធំ
ធូវិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ ក្រមុហុ៊ន  Top Plan- 
ning Japan Co., Ltd បាន  
សហការជាមយួម្ចាស ់សបិ្របកម្ម 
ក្រច្ន្រ គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី ក្នុង ស្រុក 
១ កន្ល្រង ដើម្របី បង្កើត រោង ចក្រ 
ក្រ ច្ន្រ គ្រប ់សា្វាយចន្ទកី្នងុ គោល- 
បណំង ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់គ្រប-់ 
សា្វាយ ចន្ទី  កម្ពុជា។ 

រោង ចក្រ ន្រះ  បាន ចាប់ ផ្តើម 
សាង សង់ កាលពីសបា្តាហ៍មុន 
ដោយ គ្រង នឹង បញ្ចប់ នៅ ក្នុង 
ខ្រធ្ន ូឆ្នា ំន្រះ ក្រម ទនុ វនិយិោគ 
ប្រមណ ២០ មុឺន ដុល្លារ ។

អ្នក ស្រី អិុន ឡ្រ ហួត ម្ចាស់ 
សិប្របកម្ម ក្រ ច្ន្រ គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី 
ម៉ាដាម ហតួ   បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ថា សបិ្រប  កម្ម   
របស់ អ្នក ស្រី បាន សហការ ជា-
មួយ ក្រុមហ៊ុន  មក ពីជប៉ុន Top 
Planning Japan ដើម្របី សាង- 
សង់ រោង ចក្រ ក្រ ច្ន្រគ្រប់ សា្វាយ- 
ចន្ទី  ស្ថិត នៅ ស្រុក កំពង់ សា្វាយ  
ខ្រត្តកពំង ់ធ។ំ  អ្នកស្រ ីបន្ថ្រម ថា 
មុន ព្រល មន តម្រូវ ការច្រើន  ពី 
ក្រុមហ៊ុន សិប្របកម្ម  អ្នក ស្រី ធ្វើ 
ដោយ ដ្រ  ប៉ណុ្ណោះ ប៉នុ្ត្រ នៅព្រល 
ក្រមុហ៊នុ មន តម្រវូ ការ ច្រើនគ្រ   
ក ៏បាន  ផ្តល ់ប្រក ់កក ់មយួចនំនួ 
ដើម្របី ឲ្រយ អ្នកស្រីមន លទ្ធភាព 
បង្កើត រោងចក្រ ក្រ ច្ន្រន្រះ។ 

អ្នកស្រី ថ្ល្រងថា៖  «  ក្រុម ហ៊ុន  
បាន ផ្តល ់ប្រកក់ក ់មយួចនំនួ ឲ្រយ 
ខ្ញុំ ហើយ ថវិកា មួយ ចំនួន ទៀត 
របស់ ខ្ញុំ ផ្រសំគា្នា ដើម្របី បង្កើត រោង-  

ចក្រ ន្រះ ឡើង ។ យើង បាន ចុះ- 
កិច្ច សន្រយា ផ្គត់ ផ្គង់ គ្រប់ សា្វាយ- 
ចន្ទី ឲ្រយ ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ ចំនួន  ៩០  
តោន ក្នុង១ឆ្នាំ នៅ ដំណាក់- 
កាល ដំបូង »។ 

អ្នកស្រ ីឡ្រហតួ កជ៏ា  ប្រធាន 
សមគមសិប្របកម្ម ក្រច្ន្រ គ្រប់- 
សា្វាយ ចន្ទី ជ័យ សំបូរ ដ្រល មន 
សមជិក  ៣៣គ្រួសារកំពុ ង 
 ដាំ ដុះ សា្វាយ ចន្ទី លើ ផ្ទ្រ សរុប   
៣ ៤៤ហិកតា  ។ 

អនបុ្រ ធាន នយក ដា្ឋាន កស-ិ
ឧស្រសាហកម្ម  ន្រ ក្រសងួ កសកិម្ម 
លោក  ហាស ់ ពសិដិ្ឋ  បាន ប្រប ់
ថា  រោងចក្រ ន្រះ  ម ន សមត្ថ - 
ភាព ក្រច្ន្រ គ្រប ់សា្វាយ ចន្ទ ី   ព ី ២  
ទៅ ៣  តោន ក្នុង  ១ ថ្ង្រ  និង   មន 
លទ្ធភាព បក គ្រប់ សា្វាយចន្ទី 
ស្រស់   ១០ តោន ក្នុង ១ ថ្ង្រ។

លោក ថ្ល្រងថា៖ « នយក ដា្ឋាន  
ខ្ញុ ំក ៏ បាន ចលូ រមួ ផ្តល ់ជា បច្ច្រក- 
ទ្រស នងិ ណ្រន ំព ីការ ផលតិឲ្រយ 
ស្រប តាម  ស្តងដ់ា ISO ជាមយួ 
ម្ចាស់ សិប្របកម្ម ន្រះ ដើម្របី ជួយ 
ជំរញុ ឲ្រយ ផលតិ ផល គ្រប់ សា្វាយ- 
ចន្ទី  នំ ច្រញ គោរព តាម ស្តង់ដា 
របស់ អ្នក បញ្ជា ទិញ »។ 

របាយការណ ៍ក្រសងួ កសកិម្ម 
ឲ្រយ ដឹង ថា កម្ពុជា បាន នំ ច្រញ 
ផលតិ ផល កសកិម្ម  ជាង ២,៦៨ 
លន តោន ក្នុង រយៈ ព្រល  ៧ខ្រ  
ឆ្នាំ ២០២០។  ក្នុង នោះ គ្រប់- 
សា្វាយ ចន្ទី មន  ១៩៤ ៥២៥ 
តោន ទៅ កាន ់ទផី្រសារ  វៀតណាម  
ថ្រ  ករូ៉្រខងត្របូង  ជប៉នុ  រសុ្រសុ ីចនិ 
ហុង កុង និង បារាំង៕  LA
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 ធនាគារ ស្ថាបនា តៃូវបាន ទទួល- 
ស្គាល់ ចំពោះ ភាពជឿនលឿន ដ៏ ខ្លាំង- 
ក្លា របស់ខ្លួន គិត ចាប់តាំងពី បាន 
ក្លាយជា ធនាគារពាណិជ្ជ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៦ ដោយ ក្នុងនោះ ទទួលបាន 
ពានរង្វាន់ អន្តរជាតិ ជាចៃើន ជាមួយ 
នឹង កិតៃយានុភាព ជាចៃើន ទៀត ដៃល 
រាប់បញ្ចូល ទាំង កម្មវិធី ធនាគារ លើ 
ទូរស័ព្ទដៃ Sathapana Mobile 
របស់ខ្លួន ផងដៃរ ។ លោក លឹម អូន 
បៃធាន នាយក បៃតិបត្តិ នៃ ធនាគារ 
ស្ថាបនា បានឱៃយ កសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ដឹង អំពី សរៈសំខន់ នៃ ពានរង្វាន់ 
ទាំងនោះ និង ករបន្ត បៃកន់យក នូវ 
បច្ចៃកវិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា ផៃន- 
ករ នាពៃល អនាគត  របស់ ធនាគារ 
ស្ថាបនា ។  

      
 ការទទួល ពានរង្វាន់ ទាំងនេះ គឺជា 

ពេឹត្តិការណ៍ ដ៏ សំខាន់ នៅក្នុង ការ- 
អភិវឌេឍ ធនាគារ ស្ថាបនា ឱេយ កា្លាយជា 
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈានមុខ គេ និង ជា 
អ្នកដើរ តួនាទី យ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុង 
សេដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល របស ់បេទេស កម្ពជុា ។ 
តើ វា មាន អត្ថន័យ យ៉ាងដូចម្តេច 
ចំពោះ លោក ? 

 ពិតណាស់ យើង ពិតជា រីករាយ 
ដៃល ទទួល បាន ពានរង្វាន់ ទាំងនៃះ 
ហើយក៏ រីករាយ ចំពោះ ករ ទទួល- 
ស្គាល់ អំពី ភាព ច្នៃបៃឌិត នៃ បៃព័ន្ធ 
ឌីជីថល ដៃល យើង បានផ្តល់ ជូន 
អតិថិជន តាមរយៈ Sathapana 
Mobile ។ ខ្ញុំ សូម កោតសរសើរ ខ្ពស់ 
ចំពោះ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង និង ករ- 
លះបង់ របស់ កៃុមករងរ ដៃលមាន 
ទសៃសនវសិយ័ រមួ ក្នងុ ករវវិឌៃឍអាជវីកម្ម 
របស់ យើង សមៃប់ សតវតៃសរ៍ ទី ២១ 
នៃះ ។   

 យើង បាន ក្លាយខ្លួន ពី ស ្ថា ប័ន ហិរ-
ញ្ញវត្ថុ ខ្នាតតូច ដៃល បៃតិបត្តិករ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា គិត ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 
១៩៩៥ មក រហូតដល់ ក្លាយជា 

ធនាគារ ឌីជីថល ឈានមុខ គៃ មួយ 
ដៃល  កំពុង គាំទៃ ដល់ ករអភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល របស ់បៃទៃស កម្ពជុា ។ 
ប៉នុ្តៃ ដណំើរ នៃះ វា គៃនត់ៃ ជាករ ចាប-់ 
ផ្តើម ប៉ុណ្ណោះ ហើយ យើង កំពុង រិះរក 
វិធី ផៃសៃងទៀត ដៃល ក្នុងនោះ បច្ចៃក-
វិទៃយា អាច កៃលម្អ សៃវាកម្ម និង បៃតិ-
បត្តិករ របស់ យើង ឱៃយ កន់ តៃមាន 
បៃសិទ្ធភាព សមៃប់ អតិថិជន ។ 

 យើង បានឮ យ៉ាងចេើន អំពី “ ការ-
ផ្លាស់ប្តូរ បេព័ន្ធ ឌីជីថល ” និង ការ-
លើកឡើង ដេល ទាកទ់ង គា្នា ។ ប៉នុ្តេ តើ 
វា មានន័យ ដូចម្តេច ចំពោះ អតិថិជន 
របស់លោក ?    

 ចៃបាស ់ណាស ់ដៃលថា មានករ លើក 

ឡើង ជាចៃើន ទាកទ់ង នងឹ ករផ្លាសប់្តរូ 
បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ជឿជាក់ថា 
ករផ្លាស់ប្តូរ របស់ យើង ក្លាយទៅជា 
ធនាគារ ផ្តោត សំខន់ លើ ឌីជីថល 
គឺមាន លើសពី ករនិយាយ ហើយ 
យើង សង្កៃតឃើញ នូវ ករផ្លាស់ប្តូរ 
ជាចៃើន ដៃល កំពុង នាំចូល ទៅក្នុង 
ជីវិត រស់នៅ របស់ មនុសៃស គៃប់រូប ។  

 ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្តៃង មួយ គឺ ករ-
បើក គណនី ធនាគារ ដៃល ធា្លាប់តៃ 
ចំណាយ ពៃលវៃលា ចៃើន ដៃល 
លោកអ្នក តៃូវ ទៅកន់ សខ ធនាគារ 
ដោយផ្ទាល់ ដើមៃបី បំពៃញ ឯកសរ ឬ 
កៃដាស ស្នាម ជាចៃើន មុនពៃល បើក 
គណនី ថ្មី មួយ បាន ។ ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន 
ជាមួយ Sathapana Mobile 

លោកអ្នក អាច បើក គណនី ធនាគារ 
មួយ បាន ដោយផ្ទាល់ ពី ទូរស័ព្ទដៃ 
ហើយ ក្នងុ រយៈពៃល តៃ ប៉នុា្មាន នាទ ីនងឹ 
អាច ចាប់ផ្តើម ដំណើរករបាន ដៃល 
អាច បង់ វិក្កយបតៃ នានា ផ្ទៃរបៃក់ ឬ 
បញ្ចលូ ទកឹបៃក ់ទរូសព័្ទដៃ បាន ទាងំ- 
អស់ តាមរយៈ កម្មវិធី នៃះ ។ ដូច្នៃះ វា  
ស នៃស ំពៃលវៃលា ផ្តល ់ភាពងយសៃលួ 
និង សុវត្ថិភាព ហើយ ករបៃើបៃស់ 
បច្ចៃកវិទៃយា នៃះ គឺ ផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ 
យា៉ាងចៃើន សមៃប់ អតិថិជន របស់ 
យើង ។  

 នៅក្នុង បេទេស កំពុងអភិវឌេឍន៍ 
ដចូជា បេទេស កម្ពជុា  មនសុេស ជាចេើន 
ហាក ់នៅតេ ស្ទាកស់្ទើរ ក្នងុការ ទទលួ- 
យក បច្ចេក វទិេយា ឌជីថីល ហើយ នៅតេ 
ចូល ចិត្ត បេើបេស់ សច់បេក់ ។ តើ 
លោក កពំងុ ពេយាយម ផ្លាសប់្តរូ ចណុំច 
នេះ ដោយ របៀប ណា ?  

 វា ជា ករពិត នៅ គៃប់ ទីកន្លៃង ក្នុង 
ពិភពលោក នៃះ សូមៃបីតៃ នៅក្នុង 
បៃទៃស ដៃលមាន សៃដ្ឋកិច្ច អភិវឌៃឍន៍ 
បផំតុ ដូចជា សហរដ្ឋអាមៃរិក ដំណះ-
សៃយ នៃ ករទទូាត ់ដោយ គា្មាន សច-់
បៃក់ ទើបតៃ ទទួលបាន ករផ្តល់ តម្លៃ 
នងិ ចាបផ់្តើម បៃើបៃស ់អឡំងុពៃល ផ្ទុះ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ រហូត មកដល់ ឆ្នាំនៃះ 
បៃជាជន អាមៃរិក នៅតៃមាន ករ-
ស្ទាកស់្ទើរ យា៉ាងខ្លាងំ ក្នងុករ បៃើបៃស ់
បៃព័ន្ធ ដៃលមាន សុវត្ថិភាព  និង ភាព-
ងយសៃលួ នៃះ ពពីៃះ សចប់ៃក ់គ ឺ

នៅតៃ សំខន់ នៅឡើយ ។  
 នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា យើង បាន 

ឈានដល់ ចំណុច នៃះ គឺ ដោយសរ-
តៃ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង យា៉ាងខ្លាំង ពី 
សំណាក់ កៃុមហ៊ុន ឯកជន ក៏ដូចជា 
រដា្ឋាភបិាល នងិ ធនាគារជាត ិនៃ កម្ពជុា 
ដៃល សមៃប យា៉ាង ឆប់រហ័ស ទៅនឹង 
ដំណះសៃយ ទូទាត់ ដោយ គា្មាន 
សច់បៃក់ និង ធនាគារ ឌីជីថល ។   

 នៅមាន កិច្ចករ ជាចៃើន ទៀត ដៃល 
តៃូវធ្វើ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ យល់ឃើញ ពី ករ- 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត ពិតបៃកដ នៅក្នុង វិស័យ 
សធារណៈ និង ឯកជន ក្នុងករ គាំទៃ 
ដល់ ករអភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល 
ហើយ បច្ចុបៃបន្ន មាន កៃុមហ៊ុន បច្ចៃក-
វិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នើមៗ ជាចៃើន ដៃល 
កំពុង វិ វឌៃឍខ្លួន នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវករ បៃចាំថ្ងៃ 
របស់ មនុសៃស គៃប់គា្នា ។ 

  នៅ ធនាគារ ស្ថាបនា យើង បាន 
ដាក ់ចៃញ សៃវាកម្ម ទូទាត់ ឌីជីថល 
ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង   
រប ស ់រដា្ឋាភបិាល ។ ឧទាហរណ ៍ជាមយួ 
Sathapana Mobile អតិថិជន 
របស ់យើង អាច ទទូាត ់បៃក ់បាន យា៉ាង 
ងយសៃលួ នងិ មាន សវុត្ថភិាព តាម-
រយៈ លៃខ កូដ QR ។ កៃពីនៃះ 
ករផ្ទៃរ បៃក់ តៃូវបាន ធ្វើឡើង យា៉ាង 
ងយសៃួល តាមរយៈ កូដ QR ឬ 
ករបៃើបៃស់ លៃខ ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក-
ទទួល ។  

 លើសពីនៃះ ទៀត ជាមួយនឹង 
Sathapana Mobile  អតថិជិន អាច 
បងថ់្លៃ អគ្គសិន ីបងថ់្លៃ ទកឹ បងថ់្លៃ សរំាម 
និង បង់ថ្លៃ វិក្កយបតៃ ផៃសៃងៗ បាន  
គៃប់ពៃលវៃលា និង គៃប់ ទីកន្លៃង ។  

 យើង កំពុង លើកទឹកចិត្ត ឱៃយធ្វើ- 
ករបងប់ៃក ់ដោយ មនិ បៃើ សចប់ៃក ់
តាមរយៈ Sathapana Mobile ។ 
អតិថិជន អាចធ្វើ ករទូទាត់ ផៃសៃងៗ 
ដោយ មិនចាំបាច់ កន់ សច់បៃក់ ឬ 
ប៉ះពាល់ ដោយផ្ទាល់ ។ 

លោក លឹម អូន បេធាននាយកបេតិបត្តិ នេធនាគារ ស្ថាបនា។  

អគារធនាគារ ស្ថាបនា មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តោយមហាវិថី ពេះនរោត្តម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។  

ព័ត៌មានបន្ថេម អានតនៅ 
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ក្រងុស្រអ៊លូៈ ក្រសងួ ការពារ 
ជាតិ បាន ថ្ល្រង កាល ពី ចន្ទ ថា  
ប្រទ្រស កូរ៉្រខាង ត្របូង  គ្រង 
ចាប់ ផ្តើម បង្កើត ប្រព័ ន្ធ ចាប់ 
មីស៊ីល របស់ ខ្លួន ផ្ទាល់ ដូច 
ប្រព័ន្ធ Iron Dome របស់ អ៊ី - 
ស្រអ្រល នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល ៥ 
ឆ្នា ំក្រយ  ដើម្រប ីការពារ ហ្រដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ សំខាន់ ប្រទ្រស    
នៅ ក្នុង តំបន់ រដ្ឋ ធានី  ដើម្របី 
ទប់ទល់ ការ គំរាម កំហ្រង ពី 
កាំភ្លើង ធំ បាញ់ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ 
របស់ កូរ៉្រ ខាងជើង ។  

ដោយ បាន បង្ហាញ ផ្រន ការ 
ការពារ ជាតិ របស់ ខ្លនួ សម្រប់ 
ឆ្នាំ ២០២១- ២០២៥  ប្រទ្រស 
ន្រះ ក៏ បាន និយាយ ថា  ខ្លួននឹង 
ចាប ់ផ្តើម នតីវិធិ ីជា ផ្លវូការ  ដើម្រប ី
ទិញ នាវា ដឹក យន្ត ហោះ ធ៊ន 
ស្រល ១ គ្រឿង នៅ ឆ្នា ំក្រ យ  
និង ចាប់ ផ្តើម ផលិត យន្ត ហោះ 
ចម្របាំង ផលិត ក្នុង ស្រ៊ក  ដ្រល 
បច្ចុប្របន្ន កំព៊ង  ផលិត ។ 

កម្ម វធិ ីការពារ ជាត ិរយៈ ព្រល 
៥ ឆ្នាំ ត្រូវ ការ ចំណាយ ៣០០,៧ 
ពាន ់ពាន ់លាន វ៉ន៊ (២៥៣ ពាន ់
លាន ដ៊លា្លារ រអាម្ររិក ) កើន 
ឡើង ជា មធ្រយម ៦,១ ភាគ រយ 
ក្នុង ១ឆ្នាំ សម្រប់ រយៈ ព្រល ៥ 
ឆ្នា ំបនា្ទាប ់ ប្រក ់១០០ ពាន ់ពាន ់
វ៉៊ន ន្រ ចំនួនទ ឹកប្រក់ សរ៊ប  ត្រូវ 
បាន ប្រង ច្រក សម្រប ់ការ ធ្វើ ឲ្រយ 

សមត្ថភាព ការពារ ជាតិ ល្អ- 
ប្រសើរ ឡើង  ខណៈ ប្រក ់២០០ 
ពាន់ ពាន់ លាន វ៉៊ន  ដ្រល នៅ 
សល់   ត្រូវ ត្រៀម សម្រប់ ការ - 
គ្រប់គ្រងកង កម្លាំង ។ 

មន្ត្រ ីជា ច្រើន បាន នយិាយ ថា 
ការ ដក់ ពង្រយ ប្រព័ន្ធ ការពារ 
ដ្រន អាកាស  Iron Dome  
របស់ អ៊ីស្រអ្រល  នៅ កូរ៉្រ-
ខាងត្របូង  ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង 
ត្រូវ ឲ្រយ ប្រើប្រស់ ផ្លូវ ការ នៅ ច៊ង 
ទសវត្រស រ៍២០២០  ឬ ដើម 

ទសវត្រសរ៍២០៣០។ 
កូរ៉្រខាង ត្របូង  ក៏ នឹង ចាប់ ផ្តើម 

ផលិត មីស៊ីល បាញ់ ពី ផ្ទ្រ ដី រាប 
ទៅ លើ អាកាស  និង មីស៊ីល 
បាញ់ ពី នាវា ទៅ លើ អាកាស 
ដ្រល អាច ផ្ទុក នៅ លើ យន្ត- 
ហោះ ចម្របាំង បាន។ 

ក្រសួង នោះ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
នៅ ព្រល ផលិត យន្តហោះ 
ចម្របាំង ដ្រល ផលិត ក្នុង ស្រ៊ក 
បានចប់  ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង 
នឹង កា្លាយ ជា ប្រទ្រស ទី ១៣ នៅ 

ក្នុង ពិភព លោក  ដ្រល មន 
យន្តហោះចម្របាំង ដ្រល ត្រូវ 
ផលិត ក្នុង ស្រ៊ក ។

ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន 
ចាប់ ផ្តើម គម្រង KF-X ដ្រល 
ទឹក ប្រក់ ៨,៨ ពាន់ ពាន់ លាន 
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦  ដើម្រប ីផលតិ 
យន្ត ហោះ ចម្របាំង  ដ្រល ផលិត 
នៅ ក្នុង ស្រ៊ក  ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២៦  
ដើម្រប ីជនំសួ យន្ត ហោះ  F-4 នងិ 
F-5  ដ្រល ចាស់ ទ្រ៊ឌ ទ្រម 
នោះ ៕ Yonhap/PSA

ក្រុងអុីស្លាម៉ាបាដៈ  របាយ - 
ការណ៍ មួយ  ច្រញ ពី អាជា្ញាធរ 
គ្រប ់គ្រង គ្រះមហន្តរាយ ជាត ិ
(NDMA)  បាន នយិាយ កាល ព ី
លា្ងាច ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  មន៊ស្រស 
យា៉ាង តិច ៦៤ នាក់ បាន ស្លាប់  
និង រាប់ សិប នាក់ ផ្រស្រង ទៀត  
បាន រង ការ  ប៉ះពាល់  ដោយ  ទឹក 
ជំនន់  បង្ក ឡើង ដោយ សរ 
ភ្លៀង ធា្លាក់ យា៉ាង ខា្លាំង នៅ រដូវ 
វស្រសា  និង នៅ ក្នុង ឧប្របត្តិហ្រត៊ 
ជា ច្រើន ទៀត   ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
ភ្លៀងធា្លាក់ ខ៊ស ៗ  គ្នា  នៅ ក្នុង 
រយៈ ព្រល ៣ ថ្ង្រ ច៊ង ក្រយ  នៅ 
ក្នងុ តបំន ់ខស៊ៗ គ្នា  នៅ ប្រទ្រស 
បា៉ាគី ស្ថាន ។ 

យោង តាម របាយ ការណ៍  
ដ្រល បាន ច្រញ ផ្រសាយ ដោយ 
អាជា្ញា ធរ NDMA  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  
ក្ម្រង យា៉ាង តចិ ១៩ នាក ់ នងិ ស្ត្រ ី
៩ នាក់  គឺ នៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក- 
ដ្រល បាន បាត ់បង ់ជ ីវតិ  នៅ ក្នងុ 

ឧប្របត្តិហ្រត៊ ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ខ៊សៗ គ្នា  នៅ ក្នុង 
តំបន់ មួយ ចំនួន  ដ្រល បាន 
លាត សន្ធឹង  ចាប់ ពី ភាគខាង - 
ជើង  រហូត ដល់ ភាគ ខាង ត្របូង 
ប្រទ្រស បា៉ាគី ស្ថាន ។ 

នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ហ្គី ប៊ឺរ  បា៉ាក់ហ៍ - 
ទ៊នវា៉ា  ភាគ ពាយព្រយ ប្រទ្រស - 
បា៉ាគី ស្ថាន  គឺ ជា តំបន់ បាន រង 
ការ វាយ ប្រហារ យា៉ាងអាក្រក់ 
បំផ៊ត  ដ្រល មន មន៊ស្រស ២៥ 
នាក់  បាន ស្លាប់  បនា្ទាប់ មក នៅ 
ខ្រត៊្ត ស៊ីនហ៍ ភាគ ខាង ត្របូង  
ដោយ មន មន៊ស្រស ១២ នាក់  
បាន ស្លាប់  និង ខ្រត្ត បាឡូ ឈី- 
ស្ថាន ភាគ និរតី  និង ខ្រត្ត ព៊ ន- 
ចាប ភាគ ខាង កើត  ដ្រល បាន 
រាយការណ៍ ថា   មន៊ស្រស ៨ នាក់  
បាន ស្លាប់ នៅ  ខ្រត្ត នី មួយ ៗ  ។  
មនស៊្រស យា៉ាង តចិ ១០ នាក ់ បាន 
ស្លាប់  នៅ តំបន់  ហ្គីល ហ្គីត- 
បាល់ ទី ស្ថាន ៕ Xinhua/SK
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តពីទំព័រ ១...ដោយ ក្រ៊ម អ្នក តវា៉ា  
និង ប៉ូលិស  កំព៊ង ប្រយ៊ទ្ធ គ្នា យា៉ាង- 
ស្វតិស្វាញ  នៅ ក្នងុ រដ្ឋធាន ីប្ររតូ  អស់ 
រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រ មក ហើយ  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

 ខណៈ ក្តី សង្រឃឹម ន្រ ការ ស្វ្រង រក ក្រ៊ម 
អ្នក នៅ រស់  ដោយ សរ ការ ផ្ទុះ ឃ្លាំង 
ស្តកុ សរ ធាត ៊គ ីម ីកាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ  រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ព័ត៌ មន  គឺ លោក ម៉ា ណាល់  អាប់ 
ឌ្រល  សម៉ាដ  និង រដ្ឋ មន្ត្រី បរិស្ថាន  គឺ 
លោក ដ មៀ ណូស  កាត តារ  រដ្ឋ មន្ត្រី 
ទាំង ២ បាន ប្រកាស លា ល្រង ពី តំ- 
ណ្រង របស់ ពួក គ្រ  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ មួយ បន្ថ្រម 
ទៀត  ដើម្របី ត្រៀម ប្រយ៊ទ្ធ ជា មួយ 
រដ្ឋាភបិាល របស ់លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី

ហាស្រសាន ឌៀប  នៅលី បង់ ។ 
ដោយ បាន ហៅ ការ ផ្ទុះ នោះ ថា  ជា  

« មហន្តរាយ ដ៏ ធំ មួយ » លោក កាត តារ 
បាន ថ្ល្រង ថា  លោក  បាន អស់ សង្រឃឹម 
នៅ ក្នុង « របប មិន មន ការ រីក ចម្រើន 
ដ្រល  បាន ធ្វើ    ឲ្រយបាត់ បង់ ឱកាស ជា- 
ច្រើន  ត្រ ខ្វះ  សមត្ថ ភាព » ។ 

 សមជិក សភា មួយ ចំនួន  ក៏ បាន 
លា ល្រង ពី តំណ្រង  ផង ដ្ររ  ហើយ 
ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ក្នងុ តបំន ់ បាន រាយ- 
ការណ៍ ថា  លោក ហាស្រសាន ឌៀប  
កំព៊ង ពិចារ ណា អំពី ការ ប្រកាស លា- 
ល្រង ពី តំណ្រង របស់ មន្ត្រី រដ្ឋាភិ បាល 
ទាំង អស់ នោះ  មួយ ថ្ង្រ ក្រយ ពី ក្រ៊ម 
អ្នក តវា៉ា  បាន កាន ់កាប ់សភា រយៈ ព្រល 
ខ្លី  និង បាន  ទាម ទារ ឲ្រយ រ៊ះ រី រដ្ឋ មន្ត្រី 

រដ្ឋាភ ិបាល មយួ ចនំនួ  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស- 
លី បង់ ។ 

មន៊ស្រស រាប់ រយ នាក់ បាន ប្រមូល ផ្តុំ 
ម្តង ទៀត នៅ ក្នុង ទី ក្រ៊ង  និង នៅ ម្តុំ ទី- 
លាន របស់ ជន រង គ្រះ  នៅ មិន ឆ្ងាយ 
ប៉៊នា្មាន ពី កំពង់ ផ្រ  ជា ទី ដ្រល បាន បំផ្លិច- 
បផំ្លាញ ដោយ សរ ផ្ទុះ ឃ្លាងំ ស្តកុ សរ- 
ធាត៊ គី មី នោះ  ដោយ  បង្ក ឲ្រយ មន៊ស្រស 
យា៉ាង តចិ ១៥៨ នាក ់ ស្លាប ់ នងិ មនស៊្រស 
៦ពាន ់នាក ់ផ្រស្រង ទៀត  រង របសួ  ដោយ 
មន ឈាម ដប ជោក  ខ្លួន  ដោយ សរ 
កញ្ចក់ ខា្ទាត ត្រូវ  នៅ កន្ល្រង ផ្ទុះ នោះ ។ 

អ្នក តវា៉ា ម្នាក់   គឺ លោក តាម៉ារា៉ា  មន 
វ័យ ២៣ ឆ្នាំ បាន និយាយ ថា ៖«  អ្នក- 
ដ្រល ស្លាប់ ទាំងអស់  បាន បង់ ពន្ធ  រដ្ឋ 
របស់  ប្រទ្រស លីបង់»៕ AFP/SK

មនុស្រស៦៤នាក់ស្លាប់ដ យស រ
ទឹកជំនន់រដូវវស្រសានៅប៉គីស្ថាន

កូរ៉្រខាងត្របូងគ្រងបង្កើតប្រព័ន្ធការពារមីសីុលដូចIron
Domeរបស់អីុស្រអ្រលដើម្របីទប់ទល់កូរ៉្រខាងជើង

អ្នកធ្វើដំណើរទៅមកពីផ្ទះទៅកន្ល្រងធ្វើការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវលិចទឹកជំនន់។AFP



ក្រុងប៉ារីសៈ យោង តាម 
ចំនួន សរុប មួយ  ចេញ ពី បេភព 
ផ្លូវ ការ ជា ចេើន  ដេល បាន 
បេមូល ដោយ កាសេត AFP 
កាល ពីថ្ងេ អាទិតេយ  បាន ឲេយ ដឹង 
ថា  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បេ-
ភេទថ្មី ដ៏ ចម្លេក មួយ នេះ  បាន 
សម្លាប់ មនុសេស យ៉ាង តិច ៧២ 
៧២៨៨ នាក់  ចាប់ តាំង ពី 
មេរោគ នេះ  បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ 
ក្នុង បេទេស ចិន  កាល ពី ចុង- 
ខេធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៩  ។ 

មន ករណ ីឆ្លង វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូ ណា យ៉ាង តិច ១៩ ៦៧៤ 
២៩០ នាក់  តេូវ បាន គេ កត់ តេ 
នៅ ក្នុង បេទេស ចំនួន ១៩៦ 
បេទេស  នងិ នៅ ក្នងុ តបំន ់។  នៅ 
ក្នុង ចំណោម អ្នក ទាំង នេះ  មន 
មនុសេស យ៉ាង តិច ១១៦៦៥ 
២០០ នាក ់ បច្ចបុេបន្ន  តេវូ បាន គេ 
ចាត់ ទុក ថា  បាន ជា សះ សេបើយ 
ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 ចំនួន សរុប  ដេល កំពុង បេើ-

បេស់ ទិន្នន័យ  បាន បេមូល 
ដោយ កាសេត AFP  ចេញ ពី 
អាជា្ញាធរ ជាតិ  និង ព័ត៌ មន ពី 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
(WHO)  បេហេល បាន ឆ្លុះ-
បញ្ចាំង តិច តួច ប៉ុណោ្ណោះ  អំពី 
ចំនួន នេ ការ ឆ្លង ពិត បេកដ  ។ 

 បេទេស ជា ចេើន  កំពុង ធ្វើ 
តេស្ត ស្វេង រក រោគ សញ្ញា  ឬ 
ករណី ឆ្លង យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត 
តេប៉ុណោ្ណោះ ។ 

 កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍  មន ករណី 
ស្លាប ់ថ្ម ីចនំនួ ៦ ០៤៥ នាក ់ នងិ 
ករណ ីឆ្លង ថ្ម ីចនំនួ ២៧ ៨៥០៩ 
នាក់  តេូវ បាន គេ កត់ តេ នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក ។ 

 ដោយ បាន ពឹង ផ្អេកទៅ  លើ 
របាយ ការណ៍ ចុង កេយ បំផុត  
បណា្តា បេទេស មួយ ចំនួន  មន 
ករណ ីស្លាប ់ថ្ម ីចេើន បផំតុ  គ ឺនៅ 
អាមេរិក  មន អ្នក ស្លាប់ ថ្មី ចំនួន 
១ ៣២៩ នាក់  បនា្ទាប់ មក បេ-
ទេស បេសុីល មន ៩០៥ នាក់  

និង ឥណា្ឌា ចំនួន ៨៦១ នាក់ ។ 
អាមេរិក  គឺ ជា បេទេស ដេល 

រង ការ វាយ បេហារ យ៉ាង អាកេក ់
បំផុត  ដោយ មន អ្នក ស្លាប់ 
ចនំនួ ១៦២  ៤២៥ នាក ់ ដោយ 
មន ករណី ឆ្លង ចំនួន ៤ ៩៩៨ 
១០៥ នាក់ ។  មនុសេស យ៉ាង តិច 
១ ៦៤៣ ១១៨ នាក់  តេូវ បាន 
គេ បេកាស ថា  បាន ជា សះ - 
សេបើយ ឡើង វិញ ។ 

បនា្ទាប់ ពី អាមេរិក  បេទេស 
ដេល រង ការ វាយ បេហារ យ៉ាង-
ខ្លាងំ កា្លា ដេរនោះ  គ ឺបេសុលី  មន 
ករណ ីស្លាប ់ចនំនួ ១០០ ៤៧៧ 
នាក់  មន ករណី ឆ្លង ចំនួន ៣  
០១២ ៤១២ នាក់។   មុិក សុិក  
មន អ្នក ស្លាប់ ៥២  ០០៦ នាក់  
មន ករណី ឆ្លង ចំនួន ៤៧៥ 
៩០២ នាក ់។ ចកេ ភព អង ់គ្លេស  
មន អ្នក ស្លាប់ ៤៦ ៥៦៦ នាក់  
មន ករណី ឆ្លង ចំនួន ៣០៩-
៧៦៣ នាក់  និង  ឥណា្ឌា មន អ្នក- 

ស្លាប់ ៤៣៣៧៩ នាក់   ករណី 
ឆ្លង ២១៥៣០១០ នាក់ ។ 

បេទេស ដេល មន ចនំនួ អ្នក- 
ស្លាប់ ចេើន ជាង គេ បំផុត  បើ 
បេៀប ធៀប ទៅ នឹង ពល រដ្ឋ 
របស ់ខ្លនួ  គ ឺបេទេស បេល ហេសុកិ  
មន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន ៨៥ នាក់  
ក្នុង ចំណោម ពល រដ្ឋ ១សេន 
នាក់  បនា្ទាប់ មក ចកេ ភព អង់-
គ្លេស  មន ៦៩ នាក់   ប៉េរូ មន 
៦៣ នាក់  អេសេប៉ាញ ៦១ នាក់  
និង  អុីតាលី ៥៨ នាក់ ។ 

 បេទេស ចនិ  នៅ ក្នងុ នោះ រមួ- 
មន ទី កេុង ហុង កុង  និង ម៉ាកាវ  
រហូត មក ទល់ ពេល បច្ចុបេបន្ន  
បាន បេកាស អំពី ករណី ឆ្លង 
ចំនួន ៨៤ ៦១៩ នាក់ (មន 
ករណ ីឆ្លង ថ្ម ី២៣ នាក ់ ចាប ់តាងំ 
ពី ថ្ងេ សៅរ ៍)  នៅ ក្នុង នោះ មន 
អ្នក ស្លាប់ ចំនួន ៤៦៣៤ នាក់   
និង ចំនួន ៧៩១៦៨ នាក់  បាន 
ជា សះ សេបើយ ៕AFP/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេអងា្គរ ទី១១ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ខណៈ 
បេធា នា ធិប តី អាមេរិក លោក 
ដូណាល់  តេំ  បាន ចេញ បញ្ជា 
ឲេយ ដក កង កម្លាងំ អាមេរកិ ចេញ-
ពី បេទេស អាល្លឺ ម៉ង់  និង ការ- 
បេឈម មុខ នៅ ក្នុង សម រភូមិ 
បោះ ឆ្នាត ឡើង វិញ  កាន់ តេ 
ខ្លាំង ឡើង  អ្នក ការ ទូត កំពូល 
របស់ លោក  គ ឺលោក ម៉េក ៍ ប៉មុ-
ប៉េអូ  កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ទសេសន-
កចិ្ច ទៅ កាន ់ កេមុ បេទេស ជា មតិុ្ត  
នៅ អរឺ៉បុ ភាគ កណា្តាល  នងិ អរឺ៉បុ 
ភាគ ខង កើត ។ 

លោក ម៉េក៍  ប៉ុមប៉េអូ  កាល ពី 
ថ្ងេ អងា្គរ  បាន ធ្វើ ដណំើរ ទសេសន-
កិច្ច រយៈ ពេល ៥ ថ្ងេ  ដេល នឹង 
បិទ បញ្ចប់ នៅ ក្នុង បេទេស - 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត ប៉ូឡូញ  ដេល បាន 
តេៀម ខ្លួន ស្វាគមន៍ ចំពោះ 
វត្តមន កង កម្លាំង អាមេរិក 
មួយចំនួន ក្នុង ចំណោម កង-
កម្លាំង  ដេល បានដក ចេញ ពី 
បេទេស  អាល្ល ឺមង៉ ់ ដើមេបី ការ ពារ 
បេឆំង រុសេសុី ជា សតេូវ បេវត្តិ - 
សស្តេ របស់ ខ្លួន នោះ ។ 

 លោក ប៉ុម ប៉េអូ  ក៏ នឹង ធ្វើ- 
ដណំើរ ផង ដេរ  ទៅ កាន ់សធា-
រណ រដ្ឋ ឆេក  បេទេស ស្ល ូវេន ី នងិ 
អូទេីស   ជា ទី ដេល លោក ប៉ុម-
ប៉េអូ តេូវ បាន គេ រំពឹង ថា  នឹង 
បងា្ហាញ យុទ្ធ នា ការ របស់ លោក  
ដើមេបីឲេយ បេទេស មួយ ចំនួន  
ឈប់ បេើ ទូរស័ព្ទ Huawei   
ដេល ជា ទូ រគមនាគមន៍ ខ្នាត 
យកេស របស ់ចនិ  តេវូ បាន គេ ចាត-់ 
ទុក ថា  ជា ការ គំរាម កំហេង ១  
របស ់កេងុ វា៉ាសុនី តោន   ខណៈ វា  
បាន នាំ មុខ នៅ ក្នុង ការ បេើ - 
បេស់ អុីន ធឺណិត ជំនាន់ ទី ៥ ។ 

មន្តេ ីបាន ថ្លេង ដោយ មនិ បាន 
បេប់ ព័ត៌ មន លម្អិត ជា មុន ថា  
នៅ ក្នុង បេទេស ស្លូ វេនី   ជា ទី 
ដេល លោក ប៉ុម ប៉េអូ នឹង កា្លាយ 
ជា រដ្ឋ មន្តេី ការ បរទេស អាមេរិក 
ដបំងូ គេ  បាន ធ្វើ ដណំើរ ទសេសន-
កិច្ច ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០១  
លោក ប៉ុមប៉េអូ នៅ   ថ្ងេពេហ-
សេបតិ៍  នងឹ ចុះ ហត្ថ លេខ ទៅ លើ 
កចិ្ច ពេម ពេៀង មយួ  ស្ត ីព ីកម្ម វធិ ី
5G នៅ ទី  នោះ ៕AFP/SK

ស្របព្រលដកយ ធាពី អាល្លឺម៉ង់ បុ៉មប៉្រ-
អូ  ស្វ្រងរកប្រ ទ្រស អឺរុ៉ប ខាង កើតធ្វ ើជាមិត្ត

ចំនួនអ្នក ស្លាប់ដ យសរការឆ្លងជំងឺកូ វីដ១៩នៅលើ 
ពិភពល ក   កើន ឡើងរហូ តដល់ជិត៧៣មុឺន ន ក់

លោកម៉្រក៍បុ៉មប៉្រអូកំពុងថ្ល្រងនៅក្នងុសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ។AFPកម្មករប៉្ររូក្នងុសម្លៀកបំពាក់ការពារវីរុសត្រៀមបញ្ចះុសពជនរងគ្រះ។AFP

ក្រមុបុគ្គលិកជើងហោះហើរស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ការពារវីរុសព្រលធ្វើការ។AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ក្រុងបត់ដំបងៈ ដោយ ចង់ លើក-  
កម្ពស ់ការយលដ់ងឹ ព ីផលប៉ះ ពាល  ់នៃ 
ការ បៃើបៃស ់ប្លា ស្ទកិ នងិ ជយួ ជរំញុ ឲៃយ 
មានការ ផ្លាសប់្តរូ   ផ្នត ់គនំតិ ចពំោះ ទមា្លាប ់
បៃើ បៃស ់ប្លាស្ទកិ ដើមៃប ីកាតប់ន្ថយ  មក 
តៃឹម កមៃិត តិច បំផុត នោះ ទើប មាន-   
ការ  រៀបចំ កម្ម វិធី  មួយ  គឺ « មហោ  សៃព 

សិលៃបៈ  និង  បរិស្ថាន »  ដៃល   ដំណើរ -  
ការ ជាលើក ទី ៣ ហើយ ខណៈ   ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ   បន ចាប   ់ផ្តើម ព ីថ្ងៃ ទ ី១០ 
បន្ត ដល់   ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ   សីហា   ។
បន្ទាប់ពី មាន ការគាំទៃ ស្ទើរតៃ គៃប់ 

មជៃឈ  ដ្ឋាន កាលពី រៀបចំ ជា លើកដំបូង 
នៅ  ឆ្នាំ២០១៨    នោះ មហោសៃព-  
សិលៃបៈ  និង បរិស្ថាន ក៏   តៃូវ បៃរព្ធ ធ្វើ 
លើក  ទី ២ នៅ ឆ្នាំ ២០១៩   ដៃល មាន-  

កម ្ម វិធី   ជា ចៃើន សមៃប់ ចៃក ជូន  មហា- 
ជន    រីករាយ ចូលរួម កមៃសាន្ត  និង ស្វៃង  - 
យល់  ពី សិលៃបៈ វបៃបធម៌ ខ្មៃរ  និង បញ្ហា - 
បរិស្ថាន  បន្ថៃម ទៀត ឲៃយ កាន់តៃ ចៃបាស់-  
លាស់  តៃ  លើក ទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  
កម ្ម វិធី  បនប្តូរ មក ធ្វើ តាម   លក្ខណៈ ថ្មី  
មិន មាន ទមៃង់  ជួប ជុំ គា្នា ឡើយដើមៃបី 
បង្ការ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩    ។
ការ បៃរព្ធ  ចំនួ ន   ២ លើក  កន្លង មក 

គៃ ឃើញ មាន  ទមៃង ់នៃ ទសៃសនយី ភាព  
សិលៃបៈ ចមៃុះ មាន ការ សម្តៃង សិលៃបៈ -  
មហា  ជន ការ  តាំង ពិព័រណ៍ ការ ចាក់- 
ផៃសាយ    ពី ឯកសរ សៃវជៃវទាក់ទង 
ទៅ    នងឹ សលិៃបៈរបនំន  ក ៏ដចូជា ការ- 
រៀបច ំ សកិា្ខាសលា  ជា មយួ  នងឹ   សសិៃស 
ពលរ ដ្ឋ នៅ តាម   សហគមន ៍អ្នកលកដ់រូ 
និង  អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ នឹងការ បៃរព្ធ ធ្វើ  
ក្នុង  បរិវៃណ វត្ត សំបូរ សៃុក បៃ សទ-       
សំបូរ ខៃត្ត កំពង់ធំ  កាលនៅ ឆ្នាំ  
២០ ១៨ និង  ឆ្នាំ ២០១៩។

កញ្ញា សួស សុីណាត បៃធាន កៃុម 
គមៃង រៀបចំ កម្មវិធី  « មហោសៃព 
សិលៃបៈ  និង បរិស្ថាន » នៃ អង្គការ 
សិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ  (CLA)  បន រៀប- 
រាប ់ ព ី ការ បៃរព្ធ ធ្វើលើកទី ៣នៃះ  ថា៖ 
«ដោយ ឡៃក សមៃប់ ការ រៀបចំ  នៅ 
ឆ្នាំ២០២០  នៃះ សមៃប់ កម្ម វិធី នន   
មិន សូវជា  ខុស ពី ឆ្នាំមុនៗ ប៉ុន្មាន ទៃ។ 
ដោយ  យើង មានការ ផ្លាស់ ប្តរូ កម្ម វិធី មួយ 
ចនំនួ  ដចូជា ការ សម្តៃង សលិៃបៈ មហា- 
ជន  ដោយ យើង ធា្លាប ់បន រៀបច ំ ដើមៃប ី
សម្តៃង   ជូន បង ប្អូន ទសៃសន ទាំង ថ្ងៃ 
នងិ   ទាងំ យប ់ កាល   ពលីើក មនុ នោះទៃ 
គ ឺ  ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ យើង    មនិ  បន   រៀបច ំ
ទៀត     នោ  ះ ឡើ យ ដោយ សរ តៃ ខ្លាច-  
បៃឈម នឹង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង 
តៃវូ  អនុវត្ត ទៅ  តាម គោលការណ ៍ របស ់
កៃសួង  សុខ  ភិប ល   ផង ដៃ រ »។ 
បៃធាន កៃុម គមៃង រៀបចំ កម្មវិធី 

កញ្ញា សួស សុីណាត ក៏ បនលើ ក  

បញ្ជាក់  ពី គោល បំណងនៃ កម្ម វិធី - 
មហោ  សៃព សិលៃបៈ  និង បរិស្ថាន នៃះ  
ឲៃយ  ដឹងថា ៖  « ទី  ១  គឺ យើង ចង់ លើក- 
កម្ពស់    និង ចង់ឲៃយ ការ យល់ ដឹង ពី 
តួនទី សិលៃបៈ  ក្នុង   ការអភិវឌៃឍ សង្គម 
ខណៈ ចំណុច ទី ២ ចង់ លើក កម្ពស់ 
ការយល ់ដងឹ  ព ីផល ប៉ះពាល ់នៃ ការបៃើ- 
បៃស ់ ប្លាស្ទកិ នងិ   ទ ី៣ ចង ់ឲៃយ ផ្លាស ់ប្តរូ 
អពំ ីការគតិ របស់ មនសុៃស ចពំោះ ទមា្លាប ់
បៃើ បៃស ់ ប្លាស្ទិក គឺ ចង់ លើក ទឹកចិត្ត 
ពួក គៃ  ឲៃយ កាត់បន្ថយ  មក នៅ តៃឹម 
កមៃិត តិច   បំផុត ។ 
ដោយ ឡៃក តាមរយៈ សលិៃបៈ នៃះ ដៃរ 

វា  មិន តៃមឹ តៃ អាច ជួយ បមៃើ នូវ ភាព រីក-   
រា យ ដល់ មនុសៃស ឲៃយ សបៃបាយ ប៉ុណ្ណោ  ះ  
ទៃ តៃ ថៃម ទាងំ អាច ជា វធិ ីផ្ញើ សរ ល្ៗអ  
ដៃល ជា ចំណៃះដឹង ឲៃយ អ្នក ទសៃសន  
ទទលួ  បន ផលល្អ  នៅ តាមអនឡាញ  
និង  ផៃសាយ ផ្ទាល់ តាម គៃហ ទំព័រ  របស់-  
យើង ផង ដៃរ » ៕ 

ក្រុង ម៉្រអាមី : សវនការ តុលាការ 
មួយ   ធ្វើ ឡើង តាម  Zoom ចំពោះ 
យវុជន អាមៃរកិ មា្នាក ់ ដៃល រង  ការ ចោទ  
ពី បទ មៃគំនិត លួច គណនី   Twitter 
តៃូវបន រំខន កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ដោយ 
តន្ដៃី  រ៉ៃប និង វីដៃអូ សិច ។
គោល បណំង នៃសវនការ ផ្ដោត លើ 

ការ ជជៃក   បៃធាន បទ កាត់ បន្ថយ បៃក់   
ធាន នៅ កៃ ឃំុ សមៃប់ ជន ល្មើស   វ័យ 
១៧ ឆ្នា ំរស់ នៅ កៃងុ Tampa តៃូវបន 
ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ   ។ 
ប៉ុន្ដៃ ការ រំខន ដោយ តន្ដៃី សំឡៃង 

កោក កាក នងិ វដីៃអ ូសចិ កើត ឡើង ជា 
បន្ដ បន្ទាប ់  ពៃល សវនការ  ដៃល  ន ំឲៃយ 
ចៅកៃម គៃីស្ដូហ្វ័រ ណាស បៃកាស 

ផ្អាក ។ នៃះ បើ យោងតាម កាសៃត 
Tampa Bay Times។ 
កៃុម អ្នក សុើប អង្កៃត បន ចាត់ ទុក 

យុវជន ដៃល  AFP សមៃច មិន 
បញ្ចៃញ អត្ដ សញ្ញាណ ដោយសរតៃ 
យុវជន    ជា អនិតិជន  ជា មៃខ្លាង នៅ ពី 
កៃយ ការ លចួ តាម បៃពន័្ធ អុនីធណឺតិ 
កាលពី ពាក់ កណា្ដាល ខៃ មិថុន  ដៃល 
បង្ក  ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល លើ  Twitter។ 
កៃុម វាយ បៃហារ តាម អុីនធឺណិត 

ដៃល  រង ការ ចោទ លចួ គណន ី Twitter 
របស់ ឥសៃសរជន លៃបី ៗ   ដូចជា លោក 
បរា៉ាក់ អូបមា៉ា លោក ជូ បៃដៃន និង 
អៃឡុន មា៉ាស     ជាដើម ។ 
បៃក់ ធាន នៅ កៃ ឃុំ របស់ យុវជន 

អាយ ុ១៧ ឆ្នា ំរ ូបនៃះ មានតម្លៃ ៧២៥ 
០០០ ដុលា្លារ  ហើយ ក្នុង សវនការ 
នោះ កៃុម មៃធាវី កំពុងតៃ ស្វះ ស្វៃង ឲៃយ 
ជួយ  កាត់ បន្ថយ បៃក់ ធាន ។ 
កៃយ ព ីចៅកៃម ផ្អាក សវនការ រចួ 

បន្ដ ដំណើរ ការ ទៀត កៃុម គ្នីគា្នា មក 
រខំន ជា ថ្ម ីទៀត  ដោយ ក្លៃង បន្ល ំឈ្មាះ 
អ្នក បៃើ បៃស់ ជា អង្គភាព មួយ ចំនួន 
ដូចជា CNN និង  BBC ជាដើម ។ 
ទី បំផុត ចៅកៃម គៃីស្ដូហ្វ័រ ណាស  

សមៃច ទាត ់ចោល សណំើ  កាត ់បន្ថយ 
បៃក ់ធាន នៅ កៃ ឃុ ំ  ។ របូ គៃ តៃវូបន 
ចាប់ ខ្លនួ ជាមួយ យុវជន ២ នក់ ទៀត   
មា្នាក់ រស់ នៅ  អង់គ្លៃស នឹង តៃវូ  ចោទ ពី បទ  
ឆបោក តាម អីុនធឺណិត៕ AFP/HR

ក្រមុ សិល្របការិនី ដ្រល ច្ន្រ សិល្របៈទៅ ជាការ ជួយ   អប់រំ ពី បរិស្ថាន ។ រូបថត សហ ការី

រូបតំណាង៖ សវនាការ កាត់ទោសយុវជនម្នាក់តាម Zoom ត្រវូបនរំខាន។ រូបថត AFP

កម្មវិធីមហោស្រពសិល្របៈ
និងបរិស្ថានលើកទី៣
ឆ្នាំ២០២០ប្ររព្ធធ្វើនៅ
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រាសីស្រតុចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្រើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្រយ
ខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្រក្រតី
ផ្លវូចតិ្តរងសម្ពាធផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តីស្ន្រហាមិនចុះ-
សម្រងុគ្នាបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។ រីឯ
ការបំព្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើប្រស់កម្លាងំ-
កាយច្រើនជាងកម្លាងំប្រជា្ញាទើបបានផលល្អ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមនទឹកចិត្តប្រកបដោយក្ត-ី
ម្រត្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមនការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីមធ្រយម។ការពោលពាក្រយសម្តី
ធ្វើឲ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងារប្រកបដោយស្មារតីប្រងុប្រយត័្ន

ធ្វើឲ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ គួរត្រយកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្រហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមនសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រតុចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្រត្រវូចំណាយកម្លាងំ
កាយនងិកម្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីប្រកបដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមនការប្រុង-
ប្រយ័ត្នឲ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមនការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមនសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទនីានា

មនគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្តី-
ស្ន្រហាវញិគគឺសូ្ន្រហម៍នភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខា្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្ហាសខុភាពវញិលោកអ្នកមនសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្រទៅ
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមនការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្រយរាបអ់ាន។ការប្រកបរបរ
រកទទលួទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដោ យសរត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងទៀតផង។
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្រុតចុះខា្លាងំ។មនស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញនូវកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយប្រើ
កម្លាំងកាយជាងកម្លាំងប្រជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗអា ចប្រឈមនឹងកា រខាតបង់ច្រើន។ការ-
និយាយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរោយរាយឥត-
ប្រយោជន៍។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញនោះគឺ
មនភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្រួសរ។  
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 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា-
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមនគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពម្ចាសក់ា រប្រកបដោយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសរឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមនជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដោយសរអំណាច-
កម្លាំងចិត្តមនភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
នឹងមនអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

រាសីស្រតុចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយត្រវូ
បៀតបៀនដោ យជំងឺបណា្តាលឲ្រយទឹក-
ចិត្តមនភាពច្របូកច្របល់។ស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាព

ក្នងុការបំព្រញការងារធ្លាក់ចុះនិងខ្វះសមត្ថភាព
ក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រចចិត្ត។ចំពោះការប្រកប-
របររកទទួលទាននានានោះអាចនឹងមនការខាត-
បង់។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហា វិញលោកអ្នកច្រើន
ត្រខ្វះភាពកក់ក្តាផ្តល់ឲ្រយគ្នាទៅវិញទៅមក។ 

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដោ យហ្រតុផល ឬមន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗគឺច្រើនត្រ

ធ្វើដោ យភាពមុឺងម៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមន
ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្រះអធ្រយាស្រ័យចំពោះគ្នាឲ្រយបាន-
ច្រើនទើបជាការល្អប្រព្រសម្រប់គូស្ន្រហ៍អ្នក។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បពំ្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទលួ-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ-

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ខណៈការនិយាយស្តី
មនឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមនភាព-
ល្អពោលមនចិត្តម្រត្តាករុណាចំពោះមនុស្រស
និងសត្វ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាល្អនិងមនភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រខា្លាំង។

អ្នក មក លៃងឆ្នៃរ កៃងុ Blankenberge មុន ពៃល ផ្ទះុ ជម្លាះ រវង បូ៉លិស និង កៃមុ សា្ទាវ ។ រូបថតAFP

រីសតបែលហែសិ៊ក២តែវូបិទនៅពែលថ្ងែ
កែយផ្ទះ៊ជម្លោះបូ៉លិសនិងក្មែងស្ទាវ

កៃុង បៃ៊ុចសៃល :ក្រុងរីសត
នានាលើឆ្ន្ររប្រលហ្រសុិកបាន
ប្រកាសដាក់វិធនការកាលពី
ថ្ង្រអាទិត្រយក្នុងការបញ្រឈប់អ្នកធ្វើ-
ដណំើរព្រលថ្ង្រក្រយពីជមោ្លាះ
លើឆ្ន្ររផ្ទះុឡើងរវាងបូ៉លិសនិង
ក្រមុយុវវ័យដ្រលត្រវូបានជូន
ដំណឹងឲ្រយចាកច្រញដោយសរ
មិនគោរពវិធនការសុវត្ថភិាព។
ទីក្រងុKnokke-Heist និង

Blankenbergeន្រឆ្ន្ររFlem-
ishភាគខាងជើងក្រប្ររព្រដំ្រន
ប្រទ្រសហូឡង់បានឲ្រយដឹងថា
ពួកគ្រចាត់វិធនការធនាដល់
សន្ដសុិខសធរណៈ។
ប៉ូលិសបានចាប់ខ្លួនមនុស្រស

៧នាក់កាលពីថ្ង្រសៅរ៍លើឆ្ន្ររ
Blankenbergeក្រយពីផ្ទុះ
ជមោ្លាះរវាងមន្ដ្រីបូ៉លិសនិងក្រមុ
ស្ទាវដ្រលពួកគ្រត្រវូបានប្រប់
ឲ្រយចាកច្រញចំពោះការបដិស្រធ
មិនគោរពវិធនការសុវត្ថភិាព។
ក្រុងទាំង២និងឆ្ន្ររកម្រសន្ដ

រម្រងទទួលភ្ញៀវច្រើនកកកុញ
ដ្រលប្រថា្នាគ្រចច្រញពីរលក
កម្ដៅខណៈប្រទ្រសប្រលហ្រសុកិ
រងផលប៉ះពាល់ន្រការផ្ទុះឡើង
ម្ររោគកវូដី១៩ដ៏អាក្រក់មយួ
ក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប។
អភិបាលក្រុងBlanken-

bergeលោកស្រី Daphne
Dumeryបានឲ្រយដឹងថាក្រុម
បង្កចលាចលទាំងនោះត្រូវ
បានហាមឃាត់មិនឲ្រយចូល
រីសតដ្រលក៏ត្រូវបានបិទ
សម្រប់អ្នកដំណើរព្រលថ្ង្រ។
លោកស្រីបន្ថ្រមថា៖ «យើងត្រូវ-

ការទីកន្ល្រងស្ងប់ស្ងាត់។អ្នក
ដ្រលមកល្រងក្រងុBlanken-
bergeត្រវូមនមលូហ្រតុសម-
ស្របក្នុងការមកកាន់ទីន្រះ។
ចពំោះវធិនការន្រះយើងកពំងុ

ព្រយាយាមរក្រសសុខសុវត្ថភិាព»។
រសីតព្រញនយិម១ទៀតនៅ

ក្រប្ររនោះKnokke-Heist
បានចាត់វិធនការស្រដៀងគ្នា
ន្រះក្រយពីឧប្របត្ដហិ្រតុជា-
ច្រើនបានកើតឡើងអំឡុងព្រល
ថ្ង្រ និងព្រលយប់។ន្រះបើ
យោងតមស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍
របស់ក្រុមប្រឹក្រសក្រុង។
ក្រុមប្រឹក្រសបង្ខំចិត្ដត្រូវចាត់

វិធនការបិទឆ្ន្ររដើម្របីធនាសន្ដ-ិ
សខុសធរណៈដោយភ្ញៀវមក
កម្រសន្ដនៅព្រលថ្ង្រនឹងល្រង
ត្រវូបានអនញុ្ញាតទៀតហើយ។
ទីនោះនឹងមនការត្រួតពិនិត្រយ
តមដងផ្លូវជាទីដ្រលមនុស្រស-
ម្នាត្រូវបងា្ហាញពីគោលបំណង

ជាក់លាក់ រួមទាំងអ្នករស់នៅ
ក្នងុទកី្រងុនោះផ្ទាល់អ្នកស្នាក-់
នៅសណា្ឋាគរអាផតមិនឬ
ធ្វើការទីនោះ។
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍បានបន្ដ

ថា៖ «យានយន្ដទាំងអស់នឹង
ត្រវូបានត្រតួពនិតិ្រយ។អ្នកដ្រល
មនិមនហ្រតុផលច្របាស់លាស់
ក្នងុការចលូក្រងុKnokkeនងឹ
ត្រូវវិលទៅកាន់កន្ល្រងដើមវិញ
និងត្រូវចាកច្រញភា្លាមៗ »។
ប្រតិបត្ដិកររថយន្ដ SNCB

បានប្រប់អ្នកដំណើរដើម្របីឲ្រយ
ត្រតួពនិតិ្រយថាតើពកួគ្រនងឹត្រវូ
បានអនញុ្ញាតឲ្រយចលូក្រុងទាងំ
២មុនព្រលច្រញដំណើរទៅទី
នោះ៕AFP/HR 

បូ៉លិស លៃបាត តាម ផ្លវូ នៃ កៃងុ Blankenberge។ រូបថតAFP

បូ៉លិស តៃតួពិនិតៃយ អ្នក ធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ កៃងុ Blankenberge។ រូបថតAFP
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តើរូបមន្តថ្មីអាចនឹងនំាឲ្យមានឈ្មោះថ្មីលើ
ពានChampions Leagueដ្រឬទ្?

 លីស បោន : ដោយ នៅ សល់ 
តៃ អតីត ម្ចាស់ ជើង ឯក ២ កៃុម 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល មន នៅ ក្នុង  ការ - 
បៃកួត បៃជៃង ក្នុង នោះ គ្មាន ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Cristiano Ron-
aldo ហើយ កម៏និមន  អ្នក គ ំទៃ 
ដៃរ ពៃលនៃះកៃប ខណ័្ឌ Cham-
pions League បាន ធ្វើ ដណំើរ 
ទៅ កៃុង លីស បោន នៅ សបា្ដាហ៍ 
នៃះ ដើមៃបី ចាប ់ផ្ដើម ការ បៃកតួ វគ្គ 
៨ កៃុម ចុង កៃយ ជាមួយ នឹង 
ការ រំពឹង ដ៏ គួរ ចាប់ អារម្មណ៍ ថា រូប - 
មន្ត នៃ ការ បៃកួត ថ្មី អាច នឹង នាំ 
ឲៃយ មន ឈ្មាះ កៃុម ជើង ឯក ថ្មី 
នៅ លើ ពាន រងា្វាន់ ។  

ទោះ ជា យ៉ាង ណា សៃមោល 
នៃ វីរុស កូរ៉ូណា កំពុងលៃច ឡើង 
គួរ ឲៃយ កត់ សម្គល់ កៃយ មន 
ការ បៃកាស  នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា 
មនុសៃស ២ នាក់ មក ពី កៃុម  
Atletico Madrid របស ់បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ ដៃល ជា កៃមុ មយួ ក្នងុ 
ចំណម កៃុម តៃូវ ទៅ បៃ ទៃស 
ព័រទុយហា្គល់ បាន ធ្វើ តៃស្ត 
វិជ្ជមន នៃ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លទ្ធផល តៃស្ត 
នៃះ ក្លិប Atletico បញ្ជាក់ ក្នុង 
សៃចក្ដ ីបៃកាស ថា ៖ « កាល ព ីថ្ងៃ 
សៅរ៍ សមជកិ នៃ កៃមុ ធ ំនងិ អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ របស់ ក្លិប  ដៃល តៃូវ ធ្វើ- 

ដំណើរ ទៅ កៃុង លីសបោន បាន 
ឆ្លង កាត់ ការ ធ្វើ តៃស្ត តមៃូវ តាម 
នីតិវិធី របស់ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
អឺរ៉ុប (UEFA) ។ ក្នុង ចំណម 
លទ្ធផលហ្នឹង ឃើញ ថា វិជ្ជមន 
២ ករណ ីហើយ អ្នក ទាងំ ២  នោះ  
តៃូវ បាន ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក  ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួក គៃ » ។

កៃុម អៃសៃប៉ាញ Barcelona 
និង កៃុម  Bayern Munich 
របស់ អាល្លឺម៉ង់ ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះ 
ជើង ឯក អឺរ៉ុប នៃះ ៥ដង ដូច គ្នា 
កពំងុ មន វត្ត មន ក្នងុ ការ បៃកតួ- 
បៃជៃង   តៃ គួ រ ឲៃយ ស្ដាយ  ក្នុង 
ចំណម កៃុម ទាំង ២ មន កៃុម 
តៃ១ប៉ណុ្ណោះ ដៃល មន សទិ្ធ ិឆ្លង 

ទៅ វគ្គ ១/២ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ ពៃះ តៃវូ 
បៃឈម  ជាមួយ គ្នា  ក្នុង វគ្គ១/៤ 
នាកីឡដា្ឋាន Estadio da Luz 
នៅ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ ។

ការ ប៉ះ ពាល ់ដោយផ្ទាល ់ពជីងំ ឺ
កូវីដ១៩ នាំ ឲៃយ UEFA សមៃច 
លើក ការបៃកួត Champions 
League ទៅ រដ្ឋធន ីនៃ បៃទៃស 
ពរ័ទយុហា្គល ់វញិ សមៃប ់ជុ ំចងុ- 
កៃយ នៃះ ខណៈ  ទើប បាន ចាប-់ 
ផ្ដើម ឡើងវិញកាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  
កៃយ ស្ថតិ ក្នងុ ភាព ស្ងៀម ស្ងាត ់
៥ ខៃ។ មុន មន ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ជំងឺ នៃះ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ    គៃង ធ្វើ 
នៅ   កៃុង អុីស្ដង់ ប៊ូល បៃទៃស 
តួកគី  ចុង ខៃ ឧសភា ។

ការ រតឹ បន្តងឹ  ការ ធ្វើ ដណំើរ នងិ 
ការ គ្មាន ពៃល វៃលា គៃប់ គៃន់ 
ក្នុង ការ បញ្ចប់ រដូវ កាល    មន 
ន័យ ថា ការ លៃង គៃប់ ការ បៃកួត 
នៅ កន្លៃង តៃ ១ និង ការ លុប- 
ចោល  របៀប បៃកួត  ២ ជើង ក្នុង 
វគ្គ ១/៤ នងិ  ១/២ គ ឺជា ដណំះ- 
សៃយ តៃ ១ គត ់។ តៃ យ៉ាង ណា 
សៃណារយី៉ ូនោះ អាច មន ភាព- 
ចៃបូក ចៃបល់  តិច តួច កៃយ 
ការ បៃកាស របស់   Atletico ។

ការ បៃកួត បៃជៃង  Champi-
ons League ដ៏ ចម្លៃក បំផុត 
នៃះ បាន ឃើញ រួច ហើយដៃរ ថា 
កៃុម យកៃស អៃសៃប៉ាញ Real Ma-
drid ដៃល ឈ្នះ ជើង ឯក ៤ លើក 
ក្នុង ចំណម ៦ រដូវកាល ចុង- 
កៃយ  ធ្លាក់ ចៃញ ពី ពៃឹត្តិការណ៍ 
នៃះ ដោយសរ កៃុម   Man-
chester City តៃមឹ វគ្គ ១៦ កៃមុ 
រួម ជាមួយ កៃុម ម្ចាស់ ជើង ឯក 
ចាស់ហងៃសកៃហម Liverpool 
និង កៃុម កំពូល នៅ អីុតាលី Ju-
ventus ដៃ ល មិន គួរ   តៃូវ បាន 
ទម្លាក់ ដោយ កៃុម  Lyon ទាំង 
កីឡាករ Ronaldo លៃង បាន 
យ៉ាង ល្អ ដោយ ការ ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី ជួយ កៃុម ឲៃយ ឈ្នះ នៅ ជើង ទី២ 
តៃ បៃរ ជា ចាញ់ គៃប់   បាល ់  កៃ - 
ផ្ទះ ទៅ វិញ ៕ AFP/VN

ការប្រជ្រងយកបាល់រវាងកីឡាករក្រមុ Barca (ស្ដា)ំ និង Napoli។ AFP

ម៉នសាម្៉តទមា្លាយអាថ៌កំបំាងពីការមិនអាចផ្តលួអៀងឡ្យកលុយធំ
   យឺន ពន្លក 

 ភ្នំព្រញៈ កីឡាករ ជើងចាស់ ម៉ន 
សម៉ៃត  មក ពី ក្លិប កង ចកៃ រាជ សីហ៍  
និង  ធន់  អៀង ឡៃ  របស់  សមគម 
បៃដាល់ កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ  
ពិតជា មិន អាច ផ្តួល គ្នា ឲៃយសន្លប់ ក្នុង 
រយៈពៃល ៩នាទី ដើមៃបី កា្លាយ ជា ម្ចាស់ 
ជើង ឯក នៅ ក្នុងការ បៃកួត ម៉ារា៉ាតុង 
ដណ្តើម បៃក់ លាន នៃ កម្ម វិធី  Mas 
Fight Cambodai នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន បាន នោះ ទៃ គឺ ពួក គៃ បាន  
តៃឹមស្មើ និង ចៃក បៃក់ រងា្វាន់ ជា ២  
ហើយ លទ្ធផល នៃះ បាន  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក- 
តាម ដាន ទសៃសនា មិន អស់ ចិត្ត ។

  តាម រយៈការ បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ នោះ  ម៉ន  សម៉ៃត  បាន យក 
ឈ្នះ   យគុ  យកៃស ផ្លៃ ក្នងុ វគ្គ ជមៃុះ ៣ទកឹ 
រីឯ  ធន់  អៀង ឡៃ  បាន ឈ្នះ  សៃក  គឹម 
សន្ត  ដូច គ្នា  ដើមៃបី ឡើង ទៅ ជួបគ្នា 
នៅវគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ប៉ុន្តៃ តាម រយៈការ- 
បៃកួតចំនួន ៩នាទី ពៃញ តាមចៃបប់ 
Mas Fight នោះ អ្នក ទាងំ ២ មនិ អាច 
ផ្តួល គ្នា ឲៃយសន្លប់ នោះ គឺ បាន តៃឹម ស្មើ 
គ្នា តាមចៃបប់ បៃកួត និងចៃក បៃក់- 

រងា្វាន់ជា ២ ស្មើ គ្នា។
យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ជុំវិញ ការ មិន 

អាច ផ្តួល ធន់ អៀងឡៃ ឲៃយ សន្លប់នៃះ 
ម៉ន  សម៉ៃត បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កៃយការ បៃកួត  ថា ៖ « ខ្ញុំ ទទួល- 
ស្គល់ ថា  ធន់  អៀងឡៃ  ឥឡូវ ល្អ ជាង 
មុន មៃន  គឺ  គៃ មន កម្លាំង រឹង មំ  ដៃល 
វាយ ទប់ ទល់  និង ដក ថយ ចៃើន  ដៃល 
ជា ហៃតុ នាំ ឲៃយ ខ្ញុំ លំបាក ចូល វាយ- 
សមៃុក ផ្តួល គៃ បាន ។

 ជាមួយ គ្នា នៃះ ម៉ន  សម៉ៃត  បាន 
ទម្លាយ អាថ៌កំបាំងពិត បៃកដ ថា ៖ 
«តាម ពិត  ខ្ញុំ មន សុខភាព មិន សូវ ល្អ  
កម្លាងំ ធ្លាក ់ចុះ  នងិ ឈ ឺសច ់ដុ ំ ដោយ- 
សរ តៃ ការ ហ្វឹក ហាត់ ខ្លាំង  និង ឡើង 
បៃកតួ សងឹ តៃ រាល ់សបា្តាហ ៍ ប៉នុ្តៃ បញ្ហា 
នៃះ  ខ្ញុ ំមនិ អាច បៃប ់គៃ ឲៃយ ដងឹ មនុ នោះ 
ទៃ   ពៃះ កុំ ឲៃយ ដៃ គូ ដឹង  ឬ ខូច កម្ម វិធី 
របស់ គៃ  ដៃល តៃៀម យូរ មក ហើយ 
នោះ »។ 

អ្នក បៃដាល់ ជើងចាស់ រូបនៃះ បាន 
បន្ថៃម ថា៖ «កម្លាងំ របស ់ខ្ញុ ំ គ ឺអាច វាយ 
បាន តៃមឹ ឈ្នះ ពនិ្ទ ុប៉ណុ្ណោះ  ហើយ ការ- 
ពៃយាយម  មនិ វាយ ប្តរូ សមៃកុ ខ្លាងំ របស ់ 
ធន់  អៀង ឡៃ  គឺ នាំ ឲៃយ ខ្ញុំ លំបាក  ចូល 

វាយ សមៃុក  ដោយ ខ្លាច ភា្លាត់ ស្នៀត 
សន្លប់ របស់ គៃ វិញ ។  ខ្ញុំ គិត ថា  បើ ចូល  
វាយ សមៃុក ខ្លាំង  ខ្ញុំ នឹង អស់ ថាមពល  
មិន ខន  គឺ នាំ ឲៃយ សន្លប់ កៃម ស្នៀត 
ជង្គង ់របស ់គៃ  ហៃត ុនៃះ វាយ ចៃញ ផង  
និង បៃឹង ទប់ ការ ពារ ផង ដៃរ  ប៉ុន្តៃ  បើ 
មន ចៅ កៃម ដាក ់ពនិ្ទ ុដចូ បៃដាល ់គនុ- 
ខ្មៃរ  ខ្ញុំ វ៉ៃ សៃង់ ពិន្ទុ  យក ឈ្នះ បាន » ។

ចំណៃក លោក  ម៉ាង  ម៉ន ជាឪពុក 
និង ជា  គៃូ បង្វឹក បាន  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
មិន អាច បនោ្ទាស បាន ទៃ   ពៃះ  អា 
ម៉ៃត  មន វ័យ ចាស់  ថៃម ទាំង កូន ២  
កម្លាងំ ពតិ ជា ធ្លាក ់ចុះ ជាង មនុ អ៊ចីងឹ  បើ 
វាយ សមៃកុ  មនិ បៃយត័្ន  នងិ បៃើ ស្នៀត 
ការពារ ឲៃយ បាន ល្អ ទៃ នោះ  អាច ចាញ់ 
គៃ បាន  ឬ សន្លប់ ផង ដៃរ  ហៃតុ នៃះ 
យើង វាយ ចាំ សៃង់ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ខង  ធន់  
អៀង ឡៃ   ក៏ ញញើត យើង  មិន ហា៊ាន 
សមៃុក  ខ្លាំង ដូច គ្នា» ។ 

លោក  ធន ់ សភុា  គៃ ូបង្វកឹ របស ់ ធន ់ 
អៀង ឡៃ បាន  បៃប់ ថា ៖« អៀង ឡៃ  
ធ្លាប ់ចាញ ់ មន៉  សម៉ៃត  ហៃត ុនៃះ មនិ 
ហា៊ាន ចូល បៃថុយ បៃថាន នោះ ទៃ  គឺ 
វាយ ក្នងុ លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស  តាម ប្លង ់
និយយ ទៅ ខ្លាច ភា្លាត់ ស្នៀត ដូច គ្នា ។  

តាម ពិត បើ ពួក គៃ វាយ សមៃុក ខ្លាំង 
នោះ  ក៏មិន ងាយ នឹង ចាញ់ ឈ្នះ ដោយ 
សន្លប់ ដៃរ  ពៃះ សុទ្ធតៃ ជា កីឡាករ 
ហ្វកឹ ហាត ់បាន ល្អ  គោរព វនិយ័ ល្អ  មន 
បទ ពិសោធ ចៃើន  លើ សង្វៀន  អ៊ីចឹង  
ការ ចាញ់ ឬ ឈ្នះ  សុទ្ធ តៃ មន ស្នៀត 
ការ ពារ ខ្លួន ល្អ ដូច គ្នា  មិន មៃន វាយ 
លក្ខណៈ ផៃសង ពៃង ដូច ជើង ថ្មី ថោ្មាង 
នោះ   ឡើយ» ។ 

អ្នក ទសៃសនា ភាគ ចៃើន  ពៃម ទំាង 
គណៈ កម្មការ  និង ពិធី ករ  សុទ្ធ តៃ 
បញ្ចៃញ មតិ យោបល់ តាំង ពី មុន ពៃល 
បៃ កួត  ដោយ រំពឹង ថា  អ្នក ទាំង ២  នៃះ  
នឹង ស្មើ គ្នា  តាមចៃបប់ Mas Fight  
ហើយ លទ្ធផល គឺ ដូច្នៃះ មៃន ។ តាម- 
រយៈ ការ ស្មើ គ្នា នៃះ  ម៉ន សម៉ៃត  និង  
ធន់  អៀង ឡៃ  ទទួល បាន បៃក់រងា្វាន់ 
ចំនួន ២លាន រៀល ស្មើៗ គ្នា៕

ម៉ន សម៉្រត និង ធន់ អៀងឡ្រ បានត្រមឹស្មើ គ្នា និងច្រក ប្រក់រង្វាន់ នៅថោន។ សហ ការី

Ferroជាជើងឯកដំបូងគ្
សម្ប់ព្ឹត្តិការណ៍WTA

បា៉ា លឺ ម៉ូ : កីឡាការិនីវាយ កូន-
បាល់ (តិន្នីស) អាជីព Fiona 
Ferro បានកា្លាយជា ម្ចាស់ ជើង- 
ឯក កម្មវិធី WTA ដំបូង គៃ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៥ ខៃ នៅថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ពៃល ដៃល នាងដណ្តើម  បាន 
ជ័យ ជម្នះ ពី កីឡាការិនី អៃស្តូនី 
Anett Kontaveit ជាមួយនឹង 
លទ្ធផល ៦-២ និង ៧-៥ ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ Palermo Ladies 
Open ដៃល ជា កម្ម វធីិ បៃកួត ទី១ 
តៃូវ បាន  រៀប ចំឡើង តាំង ពី ការ - 
រាត តៃបត ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន 
បងា្អាក់ សកម្មភាព កីឡា នៃះ ។

កីឡាការិនី សញ្ជាតិ បារាំង 
Ferro  ធ្វើ ដំណើរ ជាមួយ នឹង ការ - 
មិន បរា ជ័យ ដល់ ទៅ ១០ លើក 
សមៃប់ការ បៃកួតក្នុង តំបន់ 
កៃយ កម្មវិធី នានា តៃូវ បាន 
ផ្អាក ក្នុង ខៃ មីនា ហើយ នៅ តៃ 
រកៃសា សម្ទុះដ ៏ខ្លាងំ នៃះ បន្ត ជាមយួ 
នឹង ការ ឈ្នះ ៥ ដង បន្ថៃម ទៀត 
នៅ កៃុង បា៉ាលឺម៉ូ នា សបា្ដាហ៍ នៃះ 
ខណៈ ការ បៃកួត បៃជៃង កីឡា 
តនិ្នសី ដ ៍សខំន ់បាន តៃឡប ់មក 
មន ភាព រស់ រវីក ឡើង វិញ ក្នុង 
រដ្ឋ ធនីនៃ តំបន់    Sicilian របស់ 
បៃទៃសអីុតាលី នៃះ ។

កៃយ ពី បាន លើក ពានរងា្វាន់ 
ទី២ ក្នុង អាជីព  កីឡាការិនី វ័យ 
២៣ ឆ្នា ំFerro  នយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំ
គិត ថា នៃះ ជា ការ បៃកួត ដ៏ ល្អ 

បំផុត នៃ សបា្ដាហ៍ របស់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ 
មន អារម្មណ៍ ធូរ សៃល ។ ខ្ញុំ មិន 
ដឹង ថា មូល ហៃតុ អ្វី ទៃ ពៃះ វា 
ជា វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ  តៃខ្ញុំពិត ជា មិន 
មន អារម្មណ៍ ថា មន សម្ពាធ 
នោះ ឡើយ» ។

ពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃកតួ បៃជៃង មយួ 
ចំនួន  ចាប់ ផ្ដើម មនបណ្តើរ ៗ  
ទូទាំង ពិភពលោក ចាប់ តាំង ពី 
កីឡា នៃះ ជាប់ គំង  នៅ ដើម ខៃ 
មីនា ដោយ សរ ការ រកី រាល ដាល 
នៃ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី តៃ ការ បៃកួត- 
នៅ លើ ទីលាន ដីឥដ្ឋ នា កៃុង 
បា៉ាលមឺ៉ ូនៃះ គ ឺជា ការ រៀប ច ំដបំងូ 
គៃ ក្នុង ចំណម កម្ម វិធី បៃកួត 
បៃជៃង ដ៏ លៃបី ៗ  ទាំង WTA និង 
ATP ក្នុង រយៈ ពៃល ៥ ខៃ នៃះ ។

យ៉ាង ណា ការ បៃកួត បៃជៃង  
តៃូវ  ធ្វើ ឡើង កៃម នីតិ វិធី សុខ-
ភាព យ៉ាង តឹង រុឹង ក្នុង នោះ រួម- 
ទាំង ការ កំណត់ ចំនួន ទសៃសនិក- 
ជន និងគ្មាន ការ ចាប់ ដៃ រវាង អ្នក- 
ចលូ រមួ  កៃយ ការ បៃកតួ បញ្ចប ់
ទៅ។ អ្នក ចូល រួម ពៃឹត្តិការណ៍ 
នៃះ មិន ថា កីឡាការិនី ឬមន្តៃី 
ពាក់ ព័ន្ធ នានា តៃូវ ឆ្លង កាត់ ការ- 
ធ្វើ តៃស្ត ជំងឺ កូវីដ ១៩ រៀង រាល់ 
៤ ថ្ងៃ ហើយអ្នកដៃល ចលូ រមួ ការ- 
បៃកួត ១ រូប ទទួល  លទ្ធផល 
វជិ្ជមន តៃវូ បាន  ដក ឈ្មាះ ចៃញ 
ពីកម្មវិធី កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ  ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ខណៈ ថ្មីៗ  នេះ  សេបត់េ  តារា   ចមេៀង  
បេសុ លេប ី   លោក ខេមរៈ សរិមីន្ត  បង្ហើរ  សារ អប អរ 
សាទរ ទៅ  ក្មយួ សេ ី ទាងំ២  ចពំោះ  ការ ទទលួ បាន  
ការ គំាទេ ពី មហាជន ពេញ បណ្តាញ  សង្គម  នឹង  វត្ត- 
មាន  សម្តេង  នងិ ចេៀង  ជា លើក  ដបំងូ  គបួ ផេសំ នងឹ 
រូប   សម្ផសេស ក៏ សា្អាត ផង ដេរ នោះ ។ តេ  ទន្ទឹម នឹង 
នេះ ក៏  លេច  រលក ព័ត៌មាន លើក ឡើង ថា លោក 
សិរី មន្ត   កំពុង បង្ហាញ ពី ចេតនា ជួយយឹត យោង  
សណ្តាង  សាចញ់ាត ិខ្លនួ ឲេយ ចលូ ទេន ំហងេសមាស 
ដចូ ជា រៀម ចេបង   មាន លោក ពេប សវុត្ថ ិជយួ  កនូ 
បេសុ ទាងំ  ៣ ខណៈ លោក ណបុ បាយ៉ារទិ្ធ ជយួ 
ប្អូនបេុស  ពៅ លោក នីកូ  នោះ ។ 

លោក ខេមរៈ សរិ ីមន្ត តារា ចមេៀង បេសុ  ដេល  
កសាង  បេជាបេិយ ភាព លេបី ខ្លាំង  នៅ ទេនំ ចាស់     
សានដ់េ អស ់រយៈ  ពេល បេមាណ  ១០ឆ្នា ំខណៈ 
លោក  ទើប តេ   ដូរ មក ទេនំ ហងេសមាស  នាពេល  
៣-៤ឆ្នាំ ចុង កេយនេះ ហើយ  ក៏  បាន  លាភជា 
ទំនុក  ចិត្ត កន្លេង ថ្មី  កា្លាយ  ជា គេូ បង្វឹក នេ កម្ម វិធី 
លដំាប ់ពភិព លោក  X Factor Cambodia 
រដូវ  កាល ទី ១ ផង ដ េរ។ តារា ចមេៀង 
បេុស    មាន ឈ្មោះ  ខេម ប៊ុន ថេ  ហៅ 
ខេមរៈ សិរី មន្ត  ដេល  បង្ហាញ  បទ - 
ចមេៀង  ដំបូង  មាន ចំណងជើង ថា 
« ស្ទឹង តេ ង បងអើយ» នៅ ទេនំ 
ហងេស  មាស  នោះ  បង្ហាះ សារ សាទរ 
ក្មួយ  សេី ខ្លួន ថា៖ «WOW  ក្មួយ សេី 
របស់  ខ្ញុំ ទាំង ២   ទើប  តេ   ថត MV 
នងឹ ចេញ ចមេៀង បាន 
១បទសោះ ក៏ តេូវ 
បាន សមា្អាងការ   
ផ្តល់  កិត្តិយស  
ឲេយទៅថត  សេប៉ត-    
សម្លៀក បំពាក់    
ឲេយ សមា្អាង ការ 
បាត ់ទៅ ហើយ!  
ជូនពរ ក្មួយ ឲេយ 
ទទួលបាន - 
ជោគ ជ័យ ក្នុង   
កិច្ច ការងរ - 
របស ់ ក្មួយ »។  

រំពេច  នោះ ក៏ 
មាន  អ្នកគាំ ទេ 
ចូល ហេហម - 
ខ្លីៗ ថា៖ «សា្អាត 
ណស ់  ក្មយួមងី  ទាងំ ២ 
នាក់  សេន សេ ឡាញ់ ! 
ក្មួយ    អាយដល     
សា្អាត   សុំធ្វើ ក្មួយ  ថ្លេ 
បង ហើយ និង  ជូន-
ពរ ឲេយ មានសេចក្ដី សុខ  
ណបងៗ»។ 

ពាក  ់ពន័្ធ នងឹ រឿង ដេល មហាជន បាន ផ្អើល រឿង 
ថា កំពុង តេ    សណ្តាង ក្មួយ សេី ទាំង  ២  ឲេយ ចូល  

សិលេបៈ   នៅ ទេនំផលិត កម្ម  ហងេស មាស នោះ 
តារា ច មេៀង  បេុស  ខេមរៈ សិរី មន្ត  បាន 
បញ្ជាក ់ ថា៖ «ពួកគាត់ ពិតជា ក្មួយសេី 
របស ់ ខ្ញុំ មេន! តេ ជា ក្មួយ សាច់ ញាតិ 
ខង   ភរិយ  ខ្ញុំ  បាទ  ហើយ ការ ណ េនាំ 
ដល់  មហាជន អ្នកគាំទេ នោះ ក៏ 
ដោយ  សារ តេ Denny Denny  នងិ  

Daisy Daisy ក្មយួ សេ ីទាងំ  ២ នេះ មាន 
ចំណូល   ចិត្ត សិលេបៈ-  

ចមេៀង  នងិ សម្តេង 
ពី   ក្មេង   ដូច គា្នា   
ហើយ រឿង  ជួយ    -  

ខ្ញុំមិន  បដិសេធ 
ទេ តេ រឿង ថា   
ផលិត កម្ម - 
ទទួល យក-   
ពួក គាត់  ឬ 
មិន ទទួល 
យក     នោះ 
គឺ អា សេ័យ 

លើ   សមត្ថភាព 
និង បេជាបេិយ ភាព - 
ទាក់ ទាញទៅ មហាជន 
របស់  ពួក គាត់ បង្ហាញ 
ជាក់ ស្តេង   »។

គរួ បញ្ជាក ់ ថា ក្មយួ- 
សេី ទាំង  ២ របស់ - 
ខេមរៈ សិរី មន្ត  បាន 
លេច វត្តមាន ក្នុង  
ការ  សម្តេង បទ - 

ចមេៀង  «វាល តេង- 
វាល  ស្មោ » និង  ចេៀង បទ         

« នឹ កណស់ ឈឺ ណស់»៕ 

ខេមរៈ សិរីមន្ត បង្ហើរសារសាទរក្មយួសេខី្លនួ  ទទួល 
បន  ការគំាទេពី មហាជន លើ វិថីសិលេបៈ ។រូប ហ្វេសប៊ុក

សិរីមន្តបញ្ជាក់រឿងសណ្តោងក្មយួស្រី
ឲ្រយចូលសិល្របៈនៅលើទ្រនំហង្រសមាស
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ឡុង សុផា បន ទទួល រង ការម៉ាត់ ពីរៀម ចេបង ផាន់ សុវណ្ណ នៅ ក្នងុការ បេកួតវគ្គ ផា្តាច់ ពេត័េ។ រូបថត ឈន ណន

ឡុងសុផាប្ត្រជ្ញាចិត្តខំប្រងឹប្រកួត
រកលុយសងធនាគារជំនួសមា្តាយ
   ឈន ណន  

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ វ័យក្មេង ដេល 
ទើប បេឡូក ក្នុង វិស័យ បេដាល់ 
ឡុង សុផា បានចាត់ទុក ការ ឈ្នះ 
តំណេង ជើង ឯក ក្នងុ ការ  បេកួត 
មា៉ារា៉ាតុង បេក់លាន នេ កម្ម វិធី  
អធិរាជ គុន ខ្មេរ  ISI PALM-ISI 
PIPE នៅ សង្វៀន  PNN ថា ជា 
ការ បើក ផ្លវូ មួយ យ៉ាងសំខន់ ដេល 
អាច នឹង ជួយ ឲេយ រូបគេ មានទី ផេសារ 
បេកួតចេើន ដើមេបី រក  បេក់ ទៅ ជួយ 
សង ធនាគារ ជំនួយ មា្តាយ។

សិសេសគណ ក្លបិ សាលវ័ន្តកីឡា  
វ័យ ១៨ ឆ្នា ំ ដេល ទើប ឡើង បេឡូក 
នៅ លើ សង្វៀន បាន ជាង ១ ខេ ឡុង 
សុផា  បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖ «ការ- 
សមេច ចិត្ត ចូល ហ្វកឹហាត់ បេដាល់ 
នេះ គឺ ខ្ញុ ំមាន គោលបំណង ជួយ 
រក លុយ ដើមេបី ជួយសង ធនាគារ 
របស់ មា្តាយ ខ្ញុ ំ ដូច្នេះបនា្ទាប់ ពីការ- 
ឈ្នះ ជើង ឯក នៅ ថ្ងេ នេះ ខ្ញុ ំនឹង 
ខិតខំ បេឹង បេង ហ្វឹក ហាត់ និង 
បេកួតឲេយ បានល្អជាង នេះ ដើមេបី រក 
លុយ ចិញ្ចមឹ ឪពុក មា្តាយ ខ្ញុ»ំ។

តាម រយៈការ បេកួតមា៉ារា៉ាតុង 
បេក់ លាន ទម្ងន់ ៦៧ គ.កេ នៅ 
សង្វៀន PNN កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ 
កន្លង មក នេះ ឡុង សុផា ដេល 
មានបទពិសោធ បេកួតតេមឹ ៦ ដង 
បាន យក ឈ្នះ ដោយ ពិន្ទលុើ  គង់ 
ឧត្តម នៅក្នងុ  វគ្គ ជមេះុ ៣ ទឹក ហើយ 
បាន បន្ត ទៅ យក ឈ្នះ លើ អ្នក- 
បេដាល់ ជើងចាស់ ផាន់ សុវណ្ណ 
ដោយពិន្ទ ុនៅ វគ្គ ផា្តាច់ ពេត័េ។

តាម រយៈ ការ ឈ្នះ តំណេង ជើង- 
ឯក ជា លើក ដំបូង នេះ សុផា ទទួល 
បាន បេក់រង្វាន់ ២,៦ លាន រៀល 
ហើយ រូប គេក៏ បានស្ថតិ នៅ ក្នងុ បញ្ជ ី
ឈ្មោះ របស់ PNN ដេល អាច នឹង 
មាន ឱកាស បេកួត ជា លក្ខណៈ- 
អន្តរជាតិ នា ពេល ខងមុខ ផងដេរ 
ចំណេក  ផាន់ សុវណ្ណ ដេល បាន 
ទមា្លាក់ សារា៉ាយ ចំរីន នៅ វគ្គ - 
ជមេះុ៣ទឹក មុនមក ចាញ់ សុផា 
នៅ វគ្គ ផា្តាច់ពេត័េនេះ ទទួល បាន 
បេក់ រង្វាន់ ១,២ លាន រៀល។

នៅពេល សួរ ពី បេក់រង្វាន់ ដេល 
ទទួល បានពីការ បេកួត នេះ ឡុង 
សុផា បាន បញ្ជាក់  ថា៖ «ខ្ញុ ំនឹង យក 
លុយនេះ ទៅជួយ ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ 
គេសួារ របស់ ខ្ញុ ំហើយ តាម រយៈ 
ការ បេដាល់ នេះ គឺ ទៅ ថ្ងេ ខងមុខ 
ខ្ញុ ំគិត ថា ខ្ញុ ំនឹង អាច ជួយគេ ួសារ ខ្ញុ ំ
បាន ៨០ ភាគ រយ»។

សុផា បាន បន្ថេម ដោយ មិន 
លាក់លៀម ថា៖ « ជីវភាព គេសួារ  
ខ្ញុ ំមានការ លំបាកដេរ ពេះ មា្តាយ 
ខ្ញុ ំគាត់ ជំពាក់លុយ ធនាគារ ហើយ 
ការចូល មក ហាត់បេដាល់ នេះ ជា 
ការ សមេច របស់ ខ្ញុ ំផា្ទាល់ ពេះ ខ្ញុ ំ
មើល ឃើញថា  គេសួារ ខ្ញុ ំអត់មាន 
អ្នក ទី ពឹង ទេ អីចឹង ហើយ ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់  ខ្ញុ ំខំ ខ្លាងំ ណស់ គឺ ទោះ ជា 
ហាត់ មា្នាក់ឯង ក៏ ខ្ញុំ ខំ ហាត់ ដេរ 
ដោយ សារ ខ្ញុ ំចង់ មាន កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង 
អាច រក លុយតាម រយៈការ បេ-
ដាល់នេះទៅជួយ ដល់គេសួារ ខ្ញុ»ំ។

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ លោក សេឺុ 
សេង ហៅ សំណព្វ បេធាន គេប់- 

គេង កីឡា បេចំា នៅ PNN បាន 
មើលឃើញ ថា ការ បេកួត មា៉ារា៉ាតុង 
បេក់លានលើក នេះ ហាក់មិន សូវ 
ទាក់ទាញ បុ៉ន្តេ លោក បាន អះអាង 
ថា ពេឹត្តិការណ៍ នេះ គឺ តេូវ បាន 
បង្កើត ឡើង ដើមេបី  កសាង អ្នក- 
បេដាល់ជំនាន់ ថ្មី ក្នុង កមេិត B  
ឲេយមានឱកាសកា្លាយទៅជា កីឡាករ 
ជើង ខ្លាងំ នាពេល អនាគត។

លោក សំណព្វ បាន និយយ  
កេយការ បេកួត ថា៖«សមេប់ការ 
បេកួត ទម្ងន់ ៦៧ គីឡូកេម នៅ   
ថ្ងេ នេះ គឺ គូ ជើង ឯក របស់ យើង 
មិនសូវជា ទាក់ ទាញបុ៉នា្មោនទេ បុ៉ន្តេ 
យើង បាន បំពេញ បងេ្គប់ បន្ថេម វិញ  
នូវគូឯក ឬគូឯក រង  ដេល មាន 
សមត្ថ ភាពល្អ និង  បេកួតទាក់ ទាញ 
ខ្លាងំ  អី៊ចឹង ជា គោលការណ៍ របស់ 
PNN គឺ យើង មិនបោះ បង់ ចោល 
អ្នក ចាស់ ហើយ យើង ពេយាយម 
បណ្តះុ អ្នក ជំនាន់ ថ្ម ីដេល មាន ឆន្ទៈ 
បេកួត និងសេក ឃ្លាន ការ ឈ្នះ 
ដើមេបីសាង កេរ្តិ៍ ឈ្មោះនៅ លើ វិថី 
មួយនេះ»។

លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើង ចង់ 
បណ្តះុ កីឡាករ ជំនាន់ ថ្ម ីឲេយ ចេើន 
តាម ដេលអាច ធ្វើ ទៅ បាន អី៊ចឹង 
ពី ១ អាទិតេយ ទៅ ១អាទិតេយ PNN 
បង្កើតបាន អ្នក ខ្លាងំ ជំនាន់ ថ្ម ី បន្ត 
បនា្ទាប់»។ គឺ រំឭក ថា សមេប់ អ្នក- 
ឈ្នះ ជើង ឯក ៤ សបា្តាហ៍ កន្លង 
មកនេះ រួមមាន អេលីត កេវឡុង 
ទម្ងន់៥៧គ.កេ កាន់ ម៉េងហុង 
៥១គ.កេ សេក ចៅជូត  ៦០គ.កេ 
និង យីប ឌុក ៤៥គ.កេ៕
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