
ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៤៦ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

ក្លបិគុនខ្មែរគោពែ គែងចំណាយ  
$៥ លាន  ពែះ ចង់ សមែចបំណងធំ 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

ក្រសួងអប់រំអំពាវនាវឲ្រយគ្រះឹស្ថានសិក្រសាត្រៀមខ្លនួបើកដំណើរការសលាឡើងវិញ

លោកហុ៊នស្រនបញ្ជាលោកវ៉ាគឹមហុង
ឲ្រយចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានអះអាងថាបាត់ដីនៅតាមបណ្ដោយព្រដំ្រនក្នងុខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ

កម្ពជុារំពឹងទាក់-
ទាញវិនិយោគិន
កូរ៉្រខាងត្របូងបង្កើត
រោងចក្របន្ថ្រមទៀត

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡាបានអំពាវនាវដល់
គណៈគ្រប់គ្រងគ្រះឹស្ថានសិក្រសា
ពាក់ព័ន្ធឱ្រយត្រៀមខ្លួនរៀបចំគ្រឹះ-
ស្ថានសិក្រសាតាមគោលការណ៍
ប្រតិបត្ដិស្ដង់ដាសម្រប់បើក-
ដំណើរការសលារៀនឡើងវិញ
ក្នងុបរិបទកូវីដ១៩ដំណាក់កាល
ទី២ក្នងុនោះក្រសួងក៏បានសម្រច
ដាក់ច្រញអភិក្រមចំនួន២ដោយ
តម្រវូឱ្រយគ្រះឹស្ថានសិក្រសាអនុលោម
តាមដើម្របីបើកដំណើរការសលា-
រៀនឡើងវិញ។
លោកហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋ-

មន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ង្រទី២៤
ខ្រសីហាបានដឹកនំាកិច្ចប្រជំុ
នៅទីស្ដីការក្រសួងអប់រំដោយ
បានពិភាក្រសាស្ដីពីការបើក-
ដំណើរការឡើងវិញគ្រះឹស្ថាន
មត្ត្រយ្រយសកិ្រសាបឋមសកិ្រសានងិ
មធ្រយមសិក្រសា...តទៅទំព័រ  ៥ 

 ឡុង   គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញៈ លោក ហ៊ុន ស្រន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជាបានដាក់បញ្ជាទៅ
លោកទ្រសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាគឹមហុង
ប្រធានអាជា្ញាធរជាតិទទួល

បន្ទុកលើកិច្ចការព្រំដ្រនឱ្រយចុះ
ទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន
ដ្រលបានអះអាងថា បាត់ដី
នៅក្នុងខ្រត្តត្របូងឃ្មុំនៅតាម
បណ្ដោយព្រំដ្រនកម្ពុជា-វៀត-
ណាមដោយលោកអះអាងឲ្រយ
បើកចំហចំពោះព័ត៌មានជុំវិញ

បញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដ្រន។
យោងតាមលោកឈឹមផល-
វរុណ ប្រធានល្រខាធិការដា្ឋាន
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ និង
ផ្តល់យោបល់បានថ្ល្រងនៅក្នុង
សន្និសីទកាស្រតក្រយកិច្ច-
ប្រជុំបិទទ្វារបូកសរុបការងារ

ឆមាសទី៤ របស់ឧត្តមក្រុម-
ប្រឹក្រសាន្រះនៅវិមានសន្តិភាព
កាលពីម្រសិលមិញ។
កិច្ចប្រជុំរបស់ឧត្តមក្រុម-

ប្រឹក្រសាន្រះបានធ្វើឡើងជួន-
ព្រលក្រយពីមានការចាប់-
ខ្លួនចលនាបក្រសប្រឆាំងដូចជា

លោករុ៉ងឈុនអ្នកគំាទ្រអតីត
គណបក្រសសង្គ្រះជាតិ និង
លោក សួងសុភ័ណ្ឌប្រធាន
គណបក្រសខ្ម្ររឈ្នះ រួមទំង
មនុស្រសមួយចំនួនទៀតដ្រល
ចូលរួមតវ៉ាកាលពីព្រលថ្មីៗ
កន្លងមក...តទៅទំ ព័រ ២

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជារំពឹងថាខ្លួន
នឹងអាចស្រូបបានវិនិយោគិន
ពីប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងកាន់ត្រ
ច្រើនចូលមកវិនិយោគលើការ
បង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿង
ផ្គុំអ្រឡិចត្រូនិកសម្រប់នាំច្រញ
ទៅទផី្រសារអន្តរជាតិខណៈជម្លោះ
ពាណិជ្ជកម្មរវងមហាអំណាច
ស្រដ្ឋកិច្ចធំជាងគ្រទំង២លើ
ពភិពលោកបានធ្វើឲ្រយរោងចក្រ
របស់ខ្លួនមួយចំនួនមានទំនោរ
ងាកមកកាន់តំបន់អាស៊ាន។
លោកឡុងឌីម៉ង់ឯកអគ្គ-

រាជទតូកម្ពជុាប្រចាំនៅប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងត្របូងបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអងា្គោរថាលោក
កំពុងព្រយាយាមទក់ទញក្រុម-
វនិិយោគនិករូ៉្រឲ្រយចលូមកបង្កើត
រោងចក្រផលិតផ្ន្រកគ្រឿងផ្គុំ
អ្រឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា។នៅ
ព្រលមានការចូលមកបណា្ដោក់-
ទនុវនងឹបង្កើតឱកាសការងារ
ថ្មៗី ជរំញុកណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិ
នងិបង្កើនសមត្ថភាពការនាចំ្រញ
របស់កម្ពជុាទៅកាន់ទផី្រសារអន្តរ-
ជាតិឲ្រយបានកាន់ត្រច្រើន។
លោកបានបន្តថាក្នងុបរបិទ

ន្រជម្លោះពាណិជ្ជកម្មរវងមហា-
អណំាចស្រដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកគឺ
អាម្ររិកនិងចិនព្រមជាមួយ
នឹងបរិបទន្រការឆ្លងរាលដាល
ជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឲ្រយក្រមុហ៊នុ
ជាច្រើនរបស់ប្រទ្រសករូ៉្រខាង-
ត្របូងនាំគា្នាពិចារណាពីការរី
ទតីាងំរោងចក្រសហគ្រសផលតិ
ច្រញពីប្រទ្រសចនិឆ្ពោះទៅកាន់
ប្រទ្រសមួយចំនួនក្នុងតំបន់
អាស៊ានដចូជាកម្ពជុាវៀតណាម
ថ្រនិងមា៉ាឡ្រសុីជាដើម។
លោកបន្ថ្រមថាបច្ចុប្របន្ន

ប្រទ្រសវៀតណាមទទួលបាន
ក្រុមហ៊ុនយក្រស...តទៅទំព័រ  ៩

ការវយប្រហារអត្តឃាតនៅហ្វលីីពីនភាគខាងត្របូងបង្កឲ្រយមនុស្រស១៤នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់របួស
កៃងុ ចឡូូៈមន្ត្រីបាននយិាយ

ថាមនុស្រសយា៉ាងតិច១៤នាក់
បានស្លោប់និង៧៥នាក់ផ្រស្រង-
ទៀតរងរបួស ក្នុងនោះមាន
សមាជិកន្រកងកមា្លោំងសន្តិ-
សុខនិងជនសុីវិលនៅក្នុងការ-

វយប្រហារ២កាលពីថ្ង្រចន្ទ
ទក់ទងនឹងអ្នកវយប្រហារ
អត្តឃាតមា្នាក់នៅលើកោះហ្វីលី-
ពីនភាគខាងត្របូងដ្រលជា
បនា្ទាយរឹងមាំរបស់ក្រុមប្រយុទ្ធ
អ៊ិស្លោមIS។

ការសម្របសម្រលួការវយ-
ប្រហារយា៉ាងច្របាស់បានកើត-
ឡើងនៅក្នុងក្រុងចូឡូន្រខ្រត្ត-
ស៊ូលូ ជាទីដ្រលកងកមា្លោំង
សន្តិសុខគាំទ្រដោយរដា្ឋាភិ-
បាលបានប្រយុទ្ធគា្នាជាមួយ

ក្រុមអាប៊ូសយយា៉ាហ្វជាយូរ
មកហើយ។
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ទោ

CorletoVinluan បានថ្ល្រង
ថាទហាន៧នាក់មន្ត្រីប៉លូសិ
មា្នាក់នងិជនសុវីលិ៦នាក់បាន

ស្លោប់នៅក្នុងការវយប្រហារ
ទំង២ន្រះគ្រប់ទី១ បានផ្ទុះ
នៅព្រលថ្ង្រត្រង់នៅព្រលដ្រល
គ្រឿងផ្ទុះក្រច្ន្រដ្រលត្រវូបានគ្រ
ដាក់ភា្ជាប់ជាមួយម៉ូតូ១គ្រឿង
ត្រូវគ្រចត...តទៅទំព័រ  ១២ 

មន្តៃ ីសុខាភិបាល  កំពុង បាញ់ ថ្នា ំសម្លាប់មៃរោគ នៅសាលាឯកជនមួយ ក្នងុរជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក



សុទ្ធ គឹម សឿន

តាកែវៈ ពលរដ្ឋរសន់ៅឃុំសូភី
ស្រុកបាទី ខ្រត្តតាក្រវប្រមាណ
ជាង១០០នាក់រមួគ្នាផ្ដតិម្រដ្រស្នើ
ឲ្រយអាជា្ញាធរមានវិធានការទៅលើ
រោងកសដិ្ឋានចញិ្ចមឹជ្រកូ១កន្ល្រង
នៅក្រប្ររភូមិរបស់ពួកគត់ដ្រល
បង្កក្លនិស្អយុសាយភាយប៉ះពាល់
ដល់អ្នកភូមិរស់នៅតំបន់នោះ។
ជាការឆ្លើយតប មន្ត្រីអះអាងថា
នងឹបញ្ជនូមន្ត្រីជនំាញចុះទៅសុើប- 
អង្ក្រតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកន្រះ។
តាមពាក្រយបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ

រស់នៅភូមិត្រពាំងឫស្រសី ភូមិសំ-
រោង និងភូមិត្រំខ្នារ ក្នុងឃុំសូភី
ស្រុកបាទីខ្រត្តតាក្រវដ្រលមាន
សា្នាមផ្ដតិម្រដ្រចនំនួ១០០នាក់ចុះ- 
ថ្ង្រទ២ី៣ខ្រសហីាដ្រលភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្ដិ៍ទទួលបានពីម្រសិលមិញគឺ
ពលរដ្ឋទាំងនោះដក់សំណើសុំ
ប្ដឹងមា្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក
ស្ថិតនៅក្រប្ររភូមិត្រពាំងឫស្រសី ឃុំ
សូភីស្រុកបាទីខ្រត្តតាក្រវ។
ពាក្រយបណ្ដងឹបញ្ជាកថ់ា៖«យើង-

ខ្ញុំធា្លាប់បានប្ដឹងមា្ចាស់រោងចិញ្ចឹម
ជ្រកូន្រះម្ដងរួចមកហើយទៅលោក
អភិបាលស្រកុបាទីនងិមានការ-
ចុះមកដោះស្រយបញ្ហាក្លនិស្អយុ
ក្លិនឆ្អ្រះដ្រលសាយភាយច្រញពី
កសិដ្ឋានមកដល់ភូមិលំនៅឋាន
របស់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅ
តំបន់នោះម្ដងរួចហើយប៉ុន្ដ្រគ្មាន
ផលជាវិជ្ជមានទ្រ»។
ពាក្រយបណ្ដឹងបន្តថា៖«បច្ចុប្របន្ន

ក្លិនស្អុយន្រះបាននិងកំពុងជះ-
ឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើអ្នកភូមិ
ជាពិស្រសក្លិនស្អុយន្រះមាន
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំហើយ ត្រ
អាជា្ញាធរមលូដ្ឋានគ្មានអើពើដោះ-
ស្រយបញ្ហាន្រះទ្រ។ដូច្ន្រះសូម
លោកអភិបាលស្រុកបាទី ជួយ
ដោះស្រយបញ្ហាន្រះបនា្ទាន់»។
ពលរដ្ឋមា្នាក់រស់នៅឃុំសូភីសុំ

មិនបញ្ច្រញឈ្មាះពីម្រសិលមិញ
ថ្ល្រងថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកន្រះ
បង្កក្លនិស្អយុរយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំ
មកហើយ។ប៉នុ្ដ្រអាជា្ញាធរមលូដ្ឋាន
គ្មានសមត្ថភាពដោះស្រយបបំាត់
ក្លិនន្រះទ្រដោយលើកហ្រតុផល

រញុទៅថា្នាក់លើ។លោកមនិបាន-
ដងឹថាមន្ត្រីថា្នាក់ស្រកុបាទីឬខ្រត្ត
តាក្រវបានដឹងពីបញ្ហាន្រះដ្ររ ឬ
អត់ទ្រទើបបានជាគ្មានដំណោះ-
ស្រយរហូតមកដល់ព្រលន្រះ។
លោកប្របថ់ា៖«ពកួខ្ញុំមនិទាម-

ទារឲ្រយមានការរុះរើរោងកសិដ្ឋាន
ចញិ្ចមឹជ្រកូហ្នងឹច្រញទ្រប៉នុ្ដ្រពកួខ្ញុំ
ចង់ឲ្រយមា្ចាស់កសដិ្ឋាននងិអាជា្ញាធរ
ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្រយមានក្លិនស្អុយ
សាយភាយប៉ះពាល់ដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋហើយធ្វើយ៉ាងណាត្រវូត្រ
រៀបចំឲ្រយមានទីតាងំស្តកុទកឹស្អយុ
ឬទកឹសណំល់ច្រញពីកសដិ្ឋានឲ្រយ
បានត្រឹមត្រូវព្រះទឹកស្អុយហ្នឹង
វាហរូពាសវាលពាសកាលបង្កឲ្រយ
ខូចស្រូវអ្នកភូមិផង និងបង្កក្លិន
ស្អុយផង»។
លោកភួងឡ្រងស្មៀនឃុំសូភី

ពីម្រសិលមិញទទួលសា្គាល់ថាពិត
ជាមានក្លិនស្អុយរំខនដល់ការ-
រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋម្រន។ប៉ុន្ដ្រ
ថា មិនមានទឹកស្អុយហូរច្រញពី
រោងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកន្រះទ្រ
ដោយមា្ចាស់កសិដ្ឋានធ្វើប្រឡាយ
មយួដើម្របីបង្ហរូទកឹស្អយុន្រះច្រញពី
កសិដ្ឋានដ្រលមិនធ្វើឲ្រយមានការ-
ប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទ្រ។
លោកថារោងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម

ជ្រូកន្រះមានចមា្ងាយ៧០០ម្រ៉ត្រ
ពីភូមិត្រពាំងឫស្រសី ដោយធា្លាប់
ត្រូវបានអាជា្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញ
ធ្វើការអបរ់ំណ្រនានំងិតម្រវូឲ្រយធ្វើ-  
តាមបច្ច្រកទ្រសដ្ររ ហើយមា្ចាស់
កសដិ្ឋានកប៏ានអនវុត្តតាមស្រច-
ក្ដីណ្រនាំន្រះ។ប៉នុ្ដ្រនៅមានចំណចុ    
ខ្វះចនោ្លាះខ្លះដ្រលធ្វើឲ្រយមានក្លិន
ស្អុយម្ដងមា្កាលប៉ុណោ្ណោះ។ដូច្ន្រះ
ប្រជាពលរដ្ឋគរួត្រមានការយោគ-

យល់ជាមួយមា្ចាស់កសិដ្ឋាន។
លោកភងួឡ្រងបញ្ជាកថ់ា៖«ខ្ញុំ

បានតាមដនក្លនិស្អយុហ្នងឹដ្ររគឺ
ក្នុង១ថ្ង្រមានក្លិនស្អុយត្រ១ម៉ាង
ឬ២ម៉ាងទ្រ ព្រះមានស្អុយ
នៅព្រលកម្មករចាបផ់្ដើមលាងជ្រកូ
ឬបាញ់ទឹកដក់ជ្រូកប៉ុណោ្ណោះ។
អ៊ីចឹងម៉ាងក្រពីន្រះមិនមាន
ក្លនិស្អយុទ្រ។នៅក្នងុកសដិ្ឋានគ្រ
មានឡផ្ទុកឧស្ម័នលាមកជ្រូកដ្ររ
ដើម្របីកាត់បន្ថយក្លិនសាយភាយ
ច្រញមកក្រប៉ុន្ដ្រក៏នៅមានក្លិន
តិចតួចចៀសមិនផុតទ្រ»។
លោកភនួឈមឹអភបិាលស្រកុ

បាទីពីម្រសលិមញិបដសិ្រធធ្វើអតា្ថា- 
ធបិ្របាយករណីន្រះដោយអះអាង
ថាមនិចង់នយិយជាមយួអ្នកសារ-
ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទទ្រ។លោក
តម្រូវឲ្រយអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួប
នៅសាលាស្រុកបាទីផ្ទាល់។
លោកញិបស្រ៊ន ប្រធានមន្ទីរ

កសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
ខ្រត្តតាក្រវប្រប់ពីម្រសិលមិញថា
លោកមិនទាន់បានទទួលពាក្រយ-
បណ្ដងឹពីពលរដ្ឋឃុំសភូីនៅឡើយ
ទ្រ។ប៉ុន្ដ្រថាលោកនឹងចាត់មន្ត្រី
ន្រមន្ទរីកសកិម្មចុះទៅត្រតួពនិតិ្រយ
និងសុើបអង្ក្រតករណីន្រះ។
លោកថា៖«ប៉ុន្ដ្រខ្ញុំនឹងបញ្ជូន

មន្ត្រីជំនាញខ្ញុំចុះទៅត្រួតពិនិត្រយ
មើលលើទីតាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម
ជ្រូកន្រះព្រះយើងមិនអាចធ្វើ-
អាជីវកម្មបង្កការរំខនដល់ការរស់-  
នៅរបស់អ្នកភូមិបានទ្រ។មន្ត្រីខ្ញុំ
នឹងចុះទៅឆប់ៗន្រះ»។
លោកអ៊ុំទូចនិងលោកសុិនពុំ

ដ្រលគ្រសា្គាល់ថាជាអ្នកគ្របគ់្រង
កសដិ្ឋានចញិ្ចមឹជ្រកូនោះពមី្រសិលមញិ   
មិនទាន់អាចទាក់ទងបានទ្រ៕

តពីទំ ព័រ ១...ន្រះលើបញ្ហា
ការបោះបង្គាលព្រំដ្រនជា-
មួយវៀតណាមនៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។  
លោក រ៉ុង ឈុន និងលោក
សួងសុភ័ណ្ឌកំពុងស្ថិតនៅ
ក្នុងការឃុំខ្លួនបណោ្ដោះអាសន្ន
ដោយត្រូវបានតុលាការចោទ-
ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្រយ
មានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិ-
សុខសង្គម។
លោកឈឹមផលវរុណថ្ល្រង

ថាបញ្ហាន្រះលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីក៏បានណ្រនាំឲ្រយរដ្ឋមន្ត្រី 
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបើក
សិកា្ខាសាលាជាសាធារណៈឲ្រយ
ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្រស និស្រសិត
ចូលសា្តាប់ និងសួរអំពីរឿងព្រំ-
ដ្រនផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រការចូលរួម
ជាក់ស្ត្រងនៅព្រលចុះទៅតាម
ព្រំដ្រនគឺអាស្រយ័ទៅលើការ-
សម្រចរបស់គណៈកមា្មាធិការ- 
ព្រំដ្រននិងប្រជាពលរដ្ឋ។
លោក បានឲ្រយដឹងទៀតថា

ពត័៌មានជុវំញិបញ្ហាព្រដំ្រននៅ
ត្រធ្វើការបើកចំហឲ្រយសាធារណ-
ជន បានដឹងបានឮ ព្រះមិន
អាចលាក់បាំងបាននោះទ្រ
លើកល្រងត្រព័ត៌មានសមា្ងាត់
មួយចំនួន ដ្រលចាំបាច់ត្រូវ
រក្រសាការសមា្ងាត់ ដើម្របីធានា
ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ។
លោកផលវរុណថ្ល្រងថា៖ 

«(កន្ល្រងដ្រលសម្ត្រចចង្អលុឲ្រយ
ចុះទៅ)គឺទីណាក៏បានដ្ររឲ្រយ
ត្រប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរ
ហើយព្រលវ្រលាគឺអាស្រ័យ
លើប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យទៅ
លើគណៈកមា្មាធិការចុះទៅខ្លួន
គត់ឬចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋ
តាមការស្នើសុំ គឺមើលតាម
ជាក់ស្ត្រង។ប៉ុន្ត្របទបញ្ជាន្រះ
ចូលជាធរមាននៅព្រលបញ្ជា
ន្រះហើយ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទៅជួប 

ពលរដ្ឋតាមវិធីណា ខ្ញុំមិនដឹង
ទ្រប៉នុ្ត្រតាមធម្មតាដងឹត្ររង្វង់
ទូលាយហើយ ព្រះបើយើង
ធ្វើលាក់លៀមសម្ត្រចត្រជោ

លោកក៏បានលើកនយិយដ្ររ
ថាយើងមិនអាចលាក់លៀមទ្រ។   
យើងគ្មានអ្វីត្រវូលាក់លៀមទ្រ
គ្រន់ត្រកន្ល្រងខ្លះដ្រលយើង
មនិគរួបង្ហាញឲ្រយភាគីមា្ខាងទៀត
ដឹង ព្រះវា នៅក្នុងចំណុច
ចរចា។កន្ល្រងហ្នងឹហើយដ្រល
ចង់ឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ មានការ-
យល់»។
លោក វា៉ា គឹមហុង និងមន្ត្រី 

ជំនាញរបស់លោកលោកស្រី
កុយពិសីកាលពីម្រសិលមិញ
មិនអាចសុំការអតា្ថាធិប្របាយ
ជុំវិញបញ្ហាន្រះបានតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទទ្រ ដោយទូរស័ព្ទគ្មាន
ការទទួលឆ្លើយ។
លោក ព្រជ្រ ស្រស់ សមា-

ជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ
និងផ្តល់យោបល់មកពីគណ-
បក្រសយុវជនកម្ពុជា បានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្រសិលមិញ
ថា គណបក្រសយុវជនកម្ពុជា
នឹងចុះទៅជួបពលរដ្ឋដ្រល 
អះអាងថាបាត់ដី ក្រយពី
បោះបង្គាលព្រំដ្រនកម្ពជុានងិ
វៀតណាម នៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ 
ជាមួយលោកវា៉ាគឹមហុងក្នុង
ព្រលឆប់ៗ ខងមខុន្រះដើម្របី
ស្វ្រងរកដឹងការពិត។
លោក ស្រស់ ថ្ល្រងថា៖«អ្វី

ដ្រលខ្ញុំចុះទៅព្រដំ្រនហើយបើ
ទោះជាមនិអនុញ្ញាតក៏ខ្ញុំត្រវូត្រ
ចុះទៅព្រដំ្រនដើម្របីឲ្រយបានដងឹ
ច្របាស់ពីបញ្ហាចម្រូងចម្រសពី
បញ្ហាព្រដំ្រនដ្រលបណា្ដោលឲ្រយ
មានការចាប់ខ្លួនមនុស្រសជិត
១០នាក់។ អ្វីដ្រលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺ
ត្រូវធ្វើឲ្រយពិតប្រកដនិងច្របាស់-
លាស់ ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថា តើ
ពលរដ្ឋដ្រលអះអាងថាបាត់ដី
ហ្នឹងបាត់របៀបម្រ៉ច?ទី២ខ្ញុំ
ក៏សង្ក្រតមើលថាតើគណៈកម្ម-
ការកិច្ចការព្រំដ្រន នឹងដោះ-
ស្រយរបៀបម្រ៉ច បើសិនជា
មានការបាត់ដីម្រន?បើគ្រន់
ត្រសំអាងប្រយោលៗ ហើយ
អះអាងថា បាត់ដីន្រះត្រូវឲ្រយ
មានតមា្លាភាព»៕
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សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:គតិចាប់ពីខែឧសភា
រហតូដល់ខែសហីាឆ្នាំ២០២០
មានយានយន្តចំនួន២៥៦០០
គែឿងតែូវបានយកមកកាត់-
ឈ្មោះឬផ្ទែរកម្មសិទ្ធិនៅតាម
មន្ទីររាជធានី/ខែត្ត និងកែសួង
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ក៏ប៉ុន្តែមន្តែីបានអំពាវនាវដល់
មា្ចាស់យានយន្តដែលមិនទាន់

មកបំពែញបែបបទនែះតែវូបែ-
ញាប់រួសរាន់ ខណៈថ្ងែផុតកំ-
ណត់កានត់ែខតិជតិឈានចលូ
មកដល់។
លោកហា៊ាងសទុា្ធាយុត្តិអ្នក-

នាំពាកែយកែសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជនូបានថ្លែងកាលពី
ថ្ងែ១៤សហីាថាគតិចាបព់ីខែ
ឧសភារហូតមកទល់ខែសហីា
នែះកែសងួសាធារណការនងិ
ដឹកជញ្ជូនបានផ្ដល់សែវាផ្ទែរ

កម្មសិទ្ធិយានយន្តជូនមា្ចាស់
យានយន្តបានចនំនួ២៥៦០០
គែឿងហើយក្នងុនោះមានទាងំ
រថយន្តនិងម៉ូតូរួមគ្នា។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«តួ-

លែខនែះគឺយើងរាប់ទាំងឡាន
និងម៉ូតូចូលគ្នាតែម្ដង ខ្ញុំមាន
តួលែខតែឹមកមែិតយានយន្ត
បើនិយាយពីការផ្ទែរកម្មសិទ្ធនិែះ
គឺយើងCoverទាំងឡានទាំង
ម៉ូតូ»។ប៉ុន្តែលោកថាសែវានែះ
នឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងែទី៣០ខែ
កញ្ញាដែលជាថ្ងែផុតកំណត់។
យា៉ាងណាក្ដីលោកនៅមិន

ទាន់ដឹងថាតើតែូវពនែយារពែល
បន្ថែមឬមួយយា៉ាងណាទែ បែ-
សិននៅមានយានយន្តចែើន
មិនទាន់បានបញ្ជូនយកមក
កាត់ឈ្មោះឬផ្ទែរកម្មសិទ្ធិតាម
ចែបាប់។ដូច្នែះមន្តែីជំនាញនឹង
រង់ចាំគោលការណ៍ពីថា្នាក់ដឹក-
នាំជាមុនសិន។
លោកបានថ្លែងថា៖ «ក្នុង-

នាមកែសងួសាធារណការនងិ
ដឹកជញ្ជូនសូមអំពាវនាវដល់

ពលរដ្ឋជាមា្ចាស់យានយន្តដែល
មិនទាន់ផ្ទែរកម្មសិទ្ធិតែូវបែ-
ញាប់យកយានយន្តរបស់ខ្លួន
ដែលកំពុងបែើបែស់បែចាំថ្ងែ
មកកាត់ឈ្មោះឬផ្ទែរកម្មសិទ្ធិ
ដើមែបីទទួលបានការកាន់កាប់
យានយន្តរបស់ខ្លនួឲែយសែបតាម
ចែបាប់ជាពិសែសអ្នកដែល
ទើបតែទិញឬលក់យានយន្ត
ហើយតែមិនទាន់បានផ្ទែរសមូ
បែញាប់យកមកផ្ទែរដែលមាន
ភា្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់-
ពន័្ធ។អ្នកដែលរកមា្ចាស់ដើមមនិ
ឃើញគឺយើងបានដាក់ឱសាន-
វាទបញ្ចប់តែមឹចុងខែកញ្ញាខាង
មុខនែះ»។
លោកវា៉ាន់រា៉ាណែតពលរដ្ឋ

មា្នាក់ រស់នៅខណ្ឌចែបារអំពៅ
ដែលបានយករថយន្តទៅផ្ទែរ-
កម្មសិទ្ធិថ្មីៗនែះបានឲែយដឹង
កាលពីថ្ងែ២៤សីហាថារថ-
យន្តរបស់លោកបានផ្ទែរកម្ម-
សិទ្ធិរួចហើយកាលពីខែកក្កដា
បនា្ទាប់ពីទិញបន្តពីមិត្តភក្ដិមា្នាក់។
ការកាត់ឈ្មោះនែះបង្កឲែយមាន

ភាពងាយសែួលដល់ការគែប់-
គែងនិងបែើបែស់រថយន្ត
បែចាំថ្ងែរបស់លោក។
លោកបន្តថាកែយពីកាត់

ឈ្មោះរួចលោកមានទំនុកចិត្ត
ទោះជិះទៅដល់ទីណាក៏មិន
បារម្ភពីការសួរនាំរបស់សមត្ថ-
កិច្ចចរាចរណ៍ដែរពែះការ-
កាត់ឈ្មោះនែះបានបញ្ជាក់ចែបាស់
ថារថយន្តនែះជាកម្មសទិ្ធិរបស់
លោកសែបចែបាប់ជាពិសែស
ងាយសែួលលក់ដូរនៅថ្ងែ
កែយទៀត។
លោកថា៖«បើយើងមនិបាន

កាត់ឈ្មោះទែគឺរថយន្តហ្នឹង
នៅជាប់ឈ្មោះមា្ចាស់ដើម បែ-
សិនយើងតែវូការលក់ឡានហ្នងឹ
វិញគឺយើងតែូវតែស្វែងរក
មា្ចាស់ឡានដើមមកបញ្ជាក់ថា
ឡានហ្នងឹពិតជារបស់យើងមែន
ពែះកាតគែីឡាននៅឈ្មោះ
មា្ចាស់គែដើមនៅឡើយ។អ៊ីចឹង
យើងតែូវរកមា្ចាស់ដើមមកជួយ
បញ្ជាក់ដើមែបីអាចលក់ឡាន
ហ្នឹងបាន។អ៊ីចឹងវាធ្វើឲែយវែង

ឆ្ងាយចំណាយពែលយូរទៀត
ប៉ុន្ដែបើយើងកាត់ដាក់ឈ្មោះ
យើងហើយបើចង់លក់ដូរគឺ
ងាយសែួល ពែះកាតគែីជា
ឈ្មោះយើងសែប់ហើយ»។
តាមសែចក្ដីជនូដណំងឹរបស់

កែសងួសាធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជូនចុះថ្ងែទី២ ខែកក្កដា
កន្លងទៅឲែយដងឹថាការផ្ទែរកម្ម-
សិទ្ធិយានយន្តដែលរកមា្ចាស់-
ដើមមិនឃើញកែសួងបាន
សង្កែតឃើញពលរដ្ឋដែលមក
ទទួលសែវាផ្ទែរកម្មសិទ្ធិមាន
ការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់
និងមានសា្មោរតីភា្ញាក់រឭកក្នុង
ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច។
សែចក្ដីជូនដំណឹងបន្តថាដើមែបី

ជួយសមែលួដល់ពលរដ្ឋជាមា្ចាស់
យានយាន្តដែលមានបំណង
ផ្ទែរកម្មសទិ្ធិកែសងួសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនសមែចបន្ត
អនុវត្តការផ្ទែរកម្មសិទ្ធិយាន-
យន្តដែលរកមា្ចាស់ដើមមិន
ឃើញរហូតដល់ថ្ងែទី៣០ ខែ
កញ្ញាឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ៕
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មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈការសិកែសាស្តពីីលទ្ធ-

ផលនែការអង្កែតលើការផែសព្វ-
ផែសាយព័ត៌មានស្តីពីថវិកាជាតិ
ឆ្នាំ២០១៩ដែលធ្វើឡើងដោយ
វែទិកានែអង្គការមិនមែនរដា្ឋា-
ភិបាលស្តីពីកម្ពុជា(NGO
Forum)បានបងា្ហាញថាចែបាប់
និងគោលនយោបាយរបស់
បែទែសកម្ពជុាផ្តល់ឱកាសតិច-
តួចបំផុតសមែប់ការចូលរួម
របស់សាធារណជនក្នងុការគែប់-
គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅ
ថា្នាក់ជាតិ។
ការសិកែសាដែលបានផែសព្វ-

ផែសាយនៅក្នុងសិកា្ខាសាលាពី
មែសិលមិញធ្វើឡើងក្នុងគោល-
បំណងដើមែបីវិភាគកែបខ័ណ្ឌ
ចែបាប់ និងគោលនយោបាយ
ដែលពាក់ពន័្ធនងឹការចលូរមួជា
សាធារណៈក្នងុកម្មវធិកីែទមែង់
ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈដែលក្នុងនោះរួមមាន
ដំណើរការធ្វើថវិកានិងការ
ឈានឆ្ពោះទៅរកចែកចូល
ជាក់លាក់ដើមែបីឱែយមានការ-
ចូលរួមពីសាធារណជនក្នុង
ដណំើរការរៀបចំផែនការរៀបចំ

ការអនមុត័នងិការអនវុត្តថវកិា
ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិនិងនៅថា្នាក់
កែមជាតិ។
នាយករងនែអង្គការNGO

Forumលោកអ៊ុក វណា្ណារា៉ា
បានមានបែសាសន៍ក្នងុសិកា្ខា-
សាលានែះថាបែជាពលរដ្ឋ
ទាំងកមែិតថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់-
កែមជាតិមានការចូលរួមតិច-
តួចក្នុងដំណើរការនែគមែង
ថវិកាសាធារណៈនែះ។
លោកបានថ្លែងថា ៖«ការ-

ចូលរួមតិចតួចនែះដោយសារ
យន្តការចែបាប់និងការសមែប-
សមែលួនៅមានកមែតិក្នុងការ
បើកទលូាយឱែយមានការចលូរមួ
ជាធារណៈសែបពែលដែលការ-
ផែសព្វផែសាយនៅមានកមែតិដែល
ជាហែតុធ្វើឱែយការចាប់អារម្មណ៍
ចំណែះដឹងនិងឆន្ទៈរបស់ពួក-
គត់ ក្នុងការចូលរួមនៅមាន
កមែិត»។
លោកបុិចពិសីនាយក-

បែតិបត្តិនែអង្គការតមា្លាភាព
កម្ពជុាបានមានបែសាសន៍នៅ
ក្នុងសិកា្ខាសាលាផែសព្វផែសាយពី
លទ្ធផលការអង្កែតលើការ
ផែសព្វផែសាយព័ត៌មានថវិកាឆ្នាំ
២០១៩និងគែហទំព័រ

ថវិកាជាតិកម្ពុជាថានៅក្នុង
បែទែសកម្ពជុាឬក៏បែទែសណា
ក៏ដោយបែសនិបើចង់ឱែយសែដ្ឋ-
កចិ្ចរកីចមែើនខា្លាងំនងិការអភ-ិ
វឌែឍលឿនចំណុចសំខាន់ជាង
គែគឺការកែទមែង់ការគែប់គែង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱែយមាន
បែសិទ្ធភាពគុណភាពនែការ-
គែប់គែងនិងការចាត់ចែង
ថវិកាជាតិ។លោកថ្លែងទៀត
ថា៖«វាគឺជារឿងសំខាន់មួយ
ដែលអាចឱែយយើងឈានទៅ
ដល់បែទែសមួយដែលមាន

សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៏ល្អ
ដែលយើងអាចបែើបែសល់យុ
ដែលយើងមាននោះឱែយមាន
បែសិទ្ធភាពលើការចំណាយ
ការវិនិយោគដែលអាចបង្ក
លទ្ធភាពដល់សែដ្ឋកិច្ចយើង
ដើរទៅមុខ»។
យោងតាមរបាយការណ៍

នែការសិកែសាសែវជែវនែះ
បានបងា្ហាញថាការចូលរួមជា
សាធារណៈក្នងុវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈនៅបែទែសកម្ពុជា
ជាពិសែសនៅក្នុងថា្នាក់ជាតិ

ដែលក្នុងនោះរួមមានវដ្តថវិកា
ផងនៅមានកមែតិទាបជាងនៅ
ក្នុងបណា្តាបែទែសសមាជិក
អាសា៊ានភាគចែើន។ដូច្នែះ
ដើមែបីឱែយពិន្ទុនែការចូលរួមជា
សាធារណៈអាចកើនឡើងស្មើ
ជាមួយនឹងពិន្ទុមធែយមរបស់
បណា្តាបែទែសសមាជិកអាសា៊ាន
ទាំងអស់បែទែសកម្ពុជាតែូវ
បង្កើនការចូលរួមរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋ និងអង្គការសង្គមសុី-
វិលក្នុងការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់ខ្លួន។
លោកមាសសខុសែនសាន

អ្នកនាំពាកែយកែសួងសែដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុបានបែប់ភ្នំពែញ
ប៉សុ្តិ៍ពីមែសលិមញិថាចពំោះការ-
ស្នើឱែយមានការបងា្ហាញថវិកា
ទៅសាធារណជននែះបែសិន
បើចែបាប់អនុញ្ញាតនោះកែសួង
នឹងធ្វើ ប៉ុន្តែចែបាប់មិនបាន
អនញុ្ញាតដែលកែសងួមនិអាច
ធ្វើហួសពីចែបាប់បានទែដោយ
សារវាខុសនឹងចែបាប់។
លោកមានបែសាសន៍ថា៖

«បែទែសយើងមានចែបាប់ហើយ
ក្នុងចែបាប់ថវិកានោះមិនបាន
ចែងថាយើងតែវូមានកាតព្វកិច្ច
ក្នុងការបងា្ហាញថវិកាជាតិទៅ

សាធារណជនមុននឹងបញ្ជូន
ទៅរដ្ឋសភានោះទែ។យើង
សា្វាគមន៍ចំពោះការចោទសួរ
គែប់បែបយា៉ាងនៅរដ្ឋសភា
បែសិនបើអ្នកណាចង់បានព័ត៌-
មានគត់អាចស្នើសំុទៅរដ្ឋសភា
ដោយសាររដ្ឋសភាតំណាងឱែយ
ពលរដ្ឋជាង១៦លាននាក់»។
ការសិកែសារបស់វែទិកានែអង្គ-

ការមិនមែនរដា្ឋាភិបាលនែះបាន
ផ្តល់អនុសាសន៍ក៏ដូចជាស្នើ
ឱែយរដ្ឋសភានិងរាជដា្ឋាភិបាល
ផ្តល់ឱកាសទូលំទូលាយជាង-
មនុដើមែបីឱែយសាធារណជននងិ
អង្គការសង្គមសុវីលិបានចលូ-
រមួពគិែះយោបល់លើសែចក្ត-ី
ពែងចែបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុបែចាំ
ឆ្នាំ បង្កើនកម្មវិធីផែសព្វផែសាយ
អប់រំដល់អាជា្ញាធរថា្នាក់កែម-
ជាតិ និងបែជាពលរដ្ឋឱែយបាន
ទូលំទូលាយដើមែបីឱែយពួកគត់
មានចំណែះដឹងនិងលទ្ធភាព
ចូលរួមបែកបដោយបែសិទ្ធភាព
ពិចារណាពិភាកែសាជាមួយអង្គ-
ការសង្គមសុីវិលនិងតំណាង
សាធារណជននិងមានលក្ខណៈ
ជាបែពន័្ធមនុពែលសែចក្តពីែង
ចែបាប់ថវិកាជាតិតែូវបានបញ្ជូន
មកដល់សា្ថាប័នខ្លួន៕
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តពីទំព័រ១...ក្នុងដំណាក់កាលទី
២ដើម្បីតួ្តពិនិត្យ ក្លម្អ និង
ដាក់ច្ញជាវិធានការសម្ប់
សាកល្បងបើកដំណើរការឡើង
វិញនូវគឹ្ះសា្ថានមត្ត្យ្យសិក្សា
បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាក្នងុ
ដំណាក់កាលទី២។កិច្ចប្ជំុបាន
សម្ច«ដាក់ច្ញនូវអភិក្ម
ចំនួន២ដ្លតមូ្វឱ្យគឹ្ះសា្ថាន
សិក្សាតូ្វអនុលោមតាម។ក្នងុ
នោះរួមមាន១-ការដាក់សុវត្ថភិាព
សុខុមាលភាពសុខភាពអ្នកសិក្សា
និងបុគ្គលិកអប់រំជាអាទិភាពនិង
ទី២-ការជំរុញការអប់រំប្បចមុ្ះ
រវាងការធ្វើស្វយ័សិក្សាពីចមា្ងាយ
ការសិក្សាតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក
និងការសិក្សាពីចមា្ងាយតាមប្ប
ប្ព្ណី»។
លោករស់សុវាចាអ្នកនំាពាក្យ

ក្សួងអប់រំបានថ្លង្កាលពីថ្ង្
ចន្ទថារាជរដា្ឋាភិបាលទើបបាន
ផ្ដល់ការឯកភាពលើយុទ្ធសាស្្ដ
ស្ដពីីការបើកដំណើរការគឹ្ះសា្ថាន
សិក្សាឡើងវិញជាដំណាក់កាល។
ក្សួងអប់រំបាននិងកំពុងបន្ត
រៀបចំគោលការណ៍ណ្នំាស្ដីពី
ការបើកដំណើរការគឹ្ះសា្ថានសិក្សា
ឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ន្ះ។
លោកថ្លង្ថា៖«ក្សួងអប់រំ

នឹងបន្តជម្បព័ត៌មានអំពីបច្ច-ុ
ប្បន្នភាព ជូនសាធារណជននា
ព្លក្យ។ ចំពោះមុខន្ះ
ក្សួងអប់រំ សូមអំពាវនាវដល់
គណៈគ្ប់គ្ងគឹ្ះសា្ថានសិក្សា
ពាក់ព័ន្ធបន្តត្ៀមខ្លួនរៀបចំ
គឹ្ះសា្ថានសិក្សាតាមគោលកា រណ៍
ប្តិបត្ដិស្ដង់ដាសម្ប់ដំណើរ-
ការសាលារៀនឡើងវិញក្នងុបរិបទ
កូវីដ១៩»។
លោកបិុច បូឡ្នប្ធាន

កុ្មបឹ្ក្សាភិបាលសហព័ន្ធស្វា
អប់រំនៅកម្ពជុាដ្លសហព័ន្ធន្ះ
បច្ចុប្បន្នមានគឹ្ះសា្ថានសិក្សា
ឯកជនជិត១០០ជាសមាជិកបាន
សាទរចំពោះផ្នការយុទ្ធសាស្្ដ
ន្ការរៀបចំបើកដំណើរការគឹ្ះ-
សា្ថានសិក្សាឡើងវិញរបស់ក្សួង
អប់រំន្ះ។លោកចាត់ទុកថាន្ះ
គឺជាការយកចិត្ដទុកដាក់របស់
ក្សួងអប់រំ ចំពោះគឹ្ះសា្ថាន
សិក្សាឯកជនពីព្ះបើក្សួង
បន្តអូសបនា្លាយមិនអនុញ្ញាតឱ្យ
គឹ្ះសា្ថានឯកជនបើកដំណើរការ
ឡើងវិញ គឹ្ះសា្ថានឯកជនមួយ
ចំនួនអាចប្ឈមនឹងការបិទ
អាជីវកម្ម។
លោកថ្លង្ថា៖«បើក្សួងអប់រំ

មិនមានផ្នការយុទ្ធសាស្្ដបើក
ដំណើរការគឹ្ះសា្ថានសិក្សាឡើង
វិញប្បន្ះទ្សាលាជាច្ើន

នឹងបន្តបិទ(បិទអាជីវកម្ម)។គឹ្ះ-
សា្ថានសិក្សាឯកជនរបស់យើងគឺ
នឹងបន្តសហការជាមួយក្សួង
អប់រំ និងបន្តអនុវត្ដឱ្យបានតាម
អភិក្មនិងគោលការណ៍ណ្នំា
ស្ដង់ដារបស់ក្សួងអប់រំ។ខ្ញុំជឿ
ជាក់ថាគឹ្ះសា្ថានសិក្សារបស់ពួក-
យើងអាចធ្វើបាន»។កតា្ដាដ្ល
លោក បិុច បូឡ្ន ជឿជាក់ថា
គឹ្ះសា្ថានសិក្សាឯកជនអាចអនុវត្ដ
បានតាមគោលការណ៍ណ្នំា
របស់ក្សួងអប់រំបានន្ះគឺដោយ
សារគឹ្ះសា្ថានសិក្សាឯកជនមាន
បណា្ដាញអុីនធឺណិតដំណើរការល្អ
អំណោយផលដល់ការបង្ៀន
និងការរៀនប្ប OnlinePlus
ជាដើម។ចំណ្កគឹ្ះសា្ថានសិក្សា
ឯកជនខ្លះទៀតអាចអនុវត្ដការ-
បង្ៀន និងរៀនបានតាមប្ប
OnlinePlusបូកនឹងការសិក្សា

ពីចមា្ងាយ។
ស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានរបស់

ក្សួងអប់រំស្ដពីី «ការប្ឡង
សញ្ញាបត្មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម្ប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-
២០២០»កាលពីថ្ង្ទី១០ ខ្
សីហាបានឱ្យដឹងថាលោក
នាយករដ្ឋមន្ដ្ី ហុ៊នស្នបាន
អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សថា្នាក់ទី៩និងទី
១២ន្គឹ្ះសា្ថានសិក្សាសាធា-
រណៈចូលរៀននៅក្នងុដំណាក់-
កាលទី២នៅអំឡុងខ្កញ្ញា
ខាងមុខន្ះដើម្បីត្ៀមប្ឡង
បាក់ឌុបនៅខ្ធ្នូខាងមុខ។ ការ-
អនុញ្ញាតបើកឱ្យសិស្សចូលរៀន
វិញន្ះគឺស្ថតិក្នងុទ្ង់ទ្យតូច
គឺចំនួន១៥នាក់ក្នងុ១ថា្នាក់និងតូ្វ
គោរពតាមវិធានការណ្នំារបស់
ក្សួងសុខាភិបាលនិងអង្គការ
សុខភាពពិភពលោក៕

ខនសាវិ

ភ្នំពេញៈមន្្តីសុខាភិបាល
បានចាប់ផ្ដើមបាញ់សមា្លាប់ម-្
រោគនៅតាមសាលារៀនដ្ល
ធា្លាប់ប្ើប្ស់ជាមណ្ឌលធ្វើ
ចតា្តាឡីស័ក ដើម្បីប្គល់
សាលារៀនទាងំនោះឱយ្កស្ងួ
អប់រំរៀបចំត្ៀមបើកដំណើរ-
ការសកិស្ាឡើងវញិ។ការរៀបចំ
ន្ះបានធ្វើឡើងស្បព្ល
ក្សួងអប់រំបានប្កាសបើក
ដណំើរការសាលារៀនដណំាក់
កាលទី២ចាប់ពីថ្ង្ទី១ខ្
កញ្ញាឆ្នាំ២០២០។
លោកឡៅមុឹងប្ធានមន្ទីរ

សខុាភិបាលខត្្តកោះកងុបាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ម្សិលមិញថា
នៅក្នុងខ្ត្តកោះកុងគឺមាន
សាលារៀនចំនួន២ធា្លាប់បាន
ប្ើប្ស់ជាមណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កគឺវិទ្យាល័យកោះកុងស្ថិត
នៅទីរមួខត្្តកោះកងុនងិវទិយ្ា-
លយ័ហ៊នុសន្ចាំយាមស្ថតិ
នៅកប្រ្ព្ំដ្នក្នងុឃុំបា៉ាក់ខ្លង
ស្ុកមណ្ឌលសីមា។

លោកបន្តថាសាលារៀនទំាង
២ន្ះ ត្ូវមន្្តីសុខាភិបាល
បាញ់ថា្នាំសមា្លាប់ម្រោគសមា្អាត
រួចហើយ ដើម្បីប្គល់ទៅឱ្យ
ក្សួងអប់រំ រៀបចំសម្ប់
បើកសាលារៀនឡើងវិញនៅ
ក្នងុការបើកសាលារៀនដំណាក់-
កាលទី២ខាងមុខន្ះ។
លោកថា៖«ខ្ញុំបានសមា្អាត

អនាម័យទៅតាមការណ្នាំ
របស់ក្សួងសុខាភិបាល។
យើងបានប្គល់ឱ្យគាត់កស្ងួ
អប់រំអស់វញិហើយដោយសារ
ក្សួងអប់រំហ្នឹង មានគោល-
បំណងនិងគោលការណ៍គឺពី
ថ្ង្ទី១ខ្៩ហ្នឹង រៀបចំបើក
សាលារៀនឡើងវិញដ្លក្នុង
១ថា្នាក់ដាក់សិស្សត្២០នាក់»។
លោកបន្តថា បច្ចុប្បន្ន ខ្ត្ត

កោះកុងបានជ្ើសទីតាំងថ្មី
សម្ប់ធ្វើជាមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ក
គឺទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសាលា-
ខ្ត្តចាស់ដ្លមិនប្ើការ។
លោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ្នក-
ធ្វើចតា្តាឡីស័កភាគច្ើននៅ
ខ្ត្ត...តទៅទំព័រ៧

ក្រសួងអប់រំ... មន្ត្រីសុខាភិបាលសម្អាតសាលាធ្លាប់ប្រើ
ជាកន្ល្រងចត្តាឡីស័កត្រៀមបើកការសិក្រសាវិញ

ថ្ង្ពុធទី២៦ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

លោកហង់ជួនណារុ៉ននៅក្នងុកិច្ចបេជំុកាលពីថ្ងេចន្ទ។រូបថតក្សួងអប់រំ
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វ៉ន ដារ៉ា 

ពោធិ៍សាត់ៈ នគរ បាល កៃងុ 
ពោធិ៍ សាត់  កាល ពីមៃសិល មិញ  
នៅ កំពុង បន្ដ  សាក សួរ  និង កសា ង 
សំណំុរឿង ជន សងៃស័យ ជា ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ ចំនួន  ៧ នាក់ ដើមៃបី 
បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ ករណី បើក  
ហ្គៃម អន ឡាញ (Game On-
line) និង ភ្នាល់  បាល់  ក្នងុ ទី តំា ង 
ផ្ទះ ជួល១កន្លៃង ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
បនា្ទាយ ដី កៃម  សង្កាត់ បនា្ទាយ ដី  
កៃុង ពោធិ៍ សាត់  កៃយ ពី  តៃូវ 
បាន ឃាត់ ខ្លនួ   កាល ពី ថ្ងៃ ទី  ២៤  
ខៃ សីហា  ។

លោក  យឹម  សាងហៃ  អធិ - 
ការ នគរ បាល កៃុង ពោធិ៍សាត់ 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ បុ៉ស្ដិ៍ កាលពី 
មៃសិល មិញ ថា  តាម បទ បញ្ជា ពី  
លោក ម៉ៅ ធនិន អភិ បាល ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សាត់  និង មាន ការ សមៃប- 
សមៃួល ពី ពៃះ រាជ អាជា្ញា   អម- 
សាលា ដំបូ ង ខៃត្ត បាន ដឹក នំា 
កមា្លាំង បង្កៃប ទី តំាង  ហ្គៃម 
អនឡាញ និង ភ្នាល់ បាល់ នៃះ  
ក្នងុ នោះ ឃាត់ ខ្លនួ បាន មនុសៃស 
ចំនួន  ៧នាក់  បៃសុ  ៤នាក់។

លោក អធិការ កៃងុបាន  ថ្លៃង 
ថា៖«ពួកគាត់ កំពុង ឃំុ ខ្លួន 
បណ្ដោះ អាសន្ន នៅ អធិការដ្ឋាន 
នគរបាល កៃងុ ពោធិ៍សាត់។ក្នងុ 

ចំណម ៧នាក់នៃះ ពួកគាត់ 
ជាពលរដ្ឋ រស់នៅ ក្នងុ ខៃត្ដ ពោធិ៍ - 
សាត់៥នាក់ ២នាក់ មកពីខៃត្ដ 
បាត់ ដំបង ។ ពៃល នៃះ យើង 
កំពុង កសាង សំណំុ រឿង ដើមៃបី 
បញ្ជូនបន្ត ទៅ តុលាការ អនុវត្ដ 
នីតិវិធី ចៃបាប់ បន្ត »។

បើ តាម លោក  សាងហៃ  
កាល ពីមុន ខៃត្ដ -កៃុង ពោធិ៍ - 
សាត់  មិនដៃល មាន បទ ល្មើស   
លៃបៃង ហ្គៃម អនឡាញ បៃប នៃះ 
ទៃ។ ករណីនៃះ គឺជា ករណី ថ្មី  
ហើយ ជន សងៃស័យ ទើប មក បើក 
ដំណើរការ បាន ជិត២ខៃ បុ៉ណ្ណោះ  ។ 
លោកបន្ត ថា អាជីវកម្ម ហ្គៃម 
អនឡាញ នៃះ គឺ ជា អាជីវ កម្ម 
គា្មាន ចៃបាប់ និង មិន ទាន់ ដឹងថា 
អ្នកណាជាមា្ចាស់ នៅ ឡើយ ទៃ។ 
បុ៉ន្ដៃ  មា្ចាស់ ផ្ទះ ជួលឱៃយ បើកហ្គៃម 
អន ឡាញ នៃះ មាន ឈ្មាះ សឿ ន 
សុខ ចំរើន ភៃទបៃុស អាយុ 
២៧ឆ្នាំ រស់ នៅ ភូមិ សង្កាត់ 
ខាង លើ ។

បើ យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់  នគរបាល កៃងុ ពោធិ៍ សាត់ 
បាន ឱៃយ ដឹងថា ជន សងៃស័យ ដៃល 
ឃាត់ ខ្លនួ បាន ទំាង  ៧នាក់  នៃះ  
រួម មាន  ១- យិន  រើណា  ភៃទ សៃី  
អាយុ  ២៨ ឆ្នា ំ មុខ រប រមៃ ផ្ទះ រ ស់ - 
នៅ ភូមិ ពាល ញៃក ១  សង្កាត់ 
ផ្ទះ  ពៃ  កៃងុ ពោធិ៍ សាត់ ។  ២- តៃ  

ហៃរិទ្ធ ភៃទ បៃសុ  អាយុ  ៦១ឆ្នា ំ 
មុខ របរ រត់ មូ៉តូ ឌុប  ទីលំ នៅ ភូមិ 
ពាល ញៃក ២  សង្កាត់ ផ្ទះ ពៃ ។  
៣-  គីម  សួរ  ភៃទ បៃសុ  អាយុ  
៣៦ ឆ្នា ំ មុខ របរ បៃកប អាជីវ ក ម្ម  
ខ្លនួ ឯង ទីលំ នៅ ភូមិ ពាល ញៃក 
១  សង្កាត់ ផ្ទះ ពៃ ។  ៤-  ឆន  
ហួន  ភៃទ សៃី  អាយុ  ១៧ឆ្នាំ  
ជាតិ ខ្មៃរ  មុខ  របរ កម្ម  ករ។  ទី៥-  
វ៉ា  សុខ ពិសី  ភៃទ សៃ ី អាយុ  ១៥  
ឆ្នា ំ  មុខ របរ កម្ម ករ។  ៦-សឿន  
សុខ ចំរើន  ភៃទ បៃុស អាយុ  
២៧ឆ្នា ំ  មុខ រប រ កម្ម ករ  និង ទី៧ 
សួន  សុខ និត  ភៃទ បៃសុ  អាយុ  
២៣ឆ្នា ំ មុខ របរ ជា កម្ម ករ  អ្នក- 
ទំាង ៤  សា្នាក់ នៅ ភូមិ ប នា្ទាយ ដី 
កៃម  សង្កាត់ បនា្ទាយ ដី  កៃងុ 
ពោធិ៍ សាត់ ។

របាយ ការណ៍ នគរបាល បាន 
បង្ហាញ ថា  សមា្ភារ ដក ហូត មាន 
ដូចជាផ្ទាងំ សា្លាយ អៃឡិចតៃ ូនិក  
សមៃប់ ចាក់ លៃខ  ចំនួន  ៧ផ្ទាងំ  
ទូរ ទ សៃស ន៍ចំនួន ៥គៃឿង ។  កំុពៃយូ - 
ទ័រ ចំនួន  ៥គៃឿង ។  បៃក់ រៀល  
ជាង ១លាន  ៣ សៃន រៀល បៃ ក់ 
ដុលា្លា រចំនួន  ៧៥ដុលា្លារ ។  ទូរ ស័ ព្ទ 
ចំនួន  ៨ គៃឿង ។  កាមៃរា៉ា សុវត្ថ-ិ 
ភព ១ឈុត ចំនួន  ៤ គៃប់ ។  
កៃ ពី នៃះ មាន សៀវ ភៅ ទូទាត់ 
លុយ ហ្គៃម ចំនួន ១កៃបាល   និង 
មូ៉តូ ចំនួន ៤គៃឿង ៕ 

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មការ ទន្លៃមៃគង្គ  
(MRC)សា្វាគមន៍ សៃចក្ដី ថ្លៃង ការ ណ៍ 
របស់ នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីចិនលោក  លី កឺឈាង 
ដៃល ប្ដៃជា្ញា ចៃក រលំៃក ទនិ្ននយ័ ធារា សាសៃ្ត 
ជាមយួ បៃទៃស នៅ តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ។ 
បុ៉ន្តៃ គណៈ កម្មការ នៃះ  ជំរុញ ឲៃយ ចិន បៃកាស 
ឲៃយ ចៃបាស ់ថា តើ ទនិ្ននយ័ អ្វ ីដៃល តៃវូ ចៃក- 
រំលៃក ហើយ ធ្វើ ឡើង ដោយ វិធី ណា។

នៅ ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  កាល- 
ពី ថ្ងៃ អង្គារ មៃសិល មិញ លោក An Pich 
Hatda អគ្គ នាយក  នៃ លៃខា ធិការ ដ្ឋា ន 
គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ     បាន កោត សរសើរ  
ដល់ ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ បៃទៃស ចិន   ក្នុង 
ការ ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ   ពៃញ ១ ឆ្នាំ អំពី 
ធារាសាស្តៃ នៅ តំប ន់ មៃគង្គ កៃម។

លោក  ថ្លៃង ថា៖«ដើមៃបី ឲៃយ ការ បៃើ បៃស់ 
ទនិ្នន័យ នៃះ មាន បៃសទិ្ធភព សមៃប ់ជា 
បៃយោជនដ៍ល ់បៃទៃស នៅ តាម ដង ទន្លៃ 
មៃគង្គ ទាំង អស់ និង ជា បៃយោជន៍ ដល់ 
បៃជាជន នៃ បៃទៃស ទាំង នៃះ វ សំខាន់ 
ណាស ់ដៃល យើង តៃវូ ពិភកៃសា គា្នា ឲៃយ បាន 
ចៃបាស ់ថា តើ ទនិ្ននយ័ អ្វ ី ដៃល នងឹ បញ្ចលូ 
ហើយ ថា តើ ទនិ្ននយ័ នោះ តៃវូ ចៃក រលំៃក 
ដោយ វិធី ណា»។

គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៣ មក ចិន បាន 

ផ្ដល់ ទិន្នន័យ ដល់ គណៈ កម្មការ នៃះ អំពី 
កមៃិត ទឹក និង កមៃិត ទឹក ភ្លៀង  ដៃល ជា 
ទនិ្ននយ័  យក ចៃញ ព ីសា្ថានយីធារាសាស្តៃ 
ចំនួន ២មាន ទីតាំង នៅ ចរន្ត ទឹក ខាង លើ 
នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ គឺ នៅ  កៃងុ Jinghong និង 
ដៃ ទន្លៃ នៅ Mana។ បុ៉ន្តៃ ទិន្នន័យ ទំាង នៃះ  
ចៃក រំលៃក តៃ ព័ត៌មាន នៅ រដូវ មាន ទឹក - 
ជំនន់ ពី ខៃ  មិថុនា ដល់ ខៃ តុលា បុ៉ណ្ណោះ។

លោក An Pich Hatda បាន ថ្លៃង ថា 
គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ  តៃៀម ខ្លួន រួច- 
រាល់ ហើយ  ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ បៃទៃស  សមា- 
ជកិ របស ់ខ្លនួ ដៃល រមួ មាន កម្ពជុា ឡាវ ថៃ 
នងិ វៀតណាម ក្នងុ ការ ធ្វើ ការ ជាមយួ ចនិ 
នងិ មយី៉ៅនម់ា៉ៅ  ដើមៃបី បង្កើត ឡើង នវូ វៃទកិា 
ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន នៃះ។ បុ៉ន្តៃ លោក ជំរុ ញ 
ឲៃយ សមាជិក ទាំង ៤  នៃ គណៈ កម្មការ 
ទន្លៃ មៃគង្គ  ដៃល បៃទៃស ទាំង អស់ នៃះ 
ស្ថិត នៅ តំបន់ មៃគង្គ កៃម ឲៃយ យក 
បៃយោជន៍ ពី វបៃបធម៌ នៃ ការ ចូល រួម 
សហការ ជាមួយ គា្នា របស់ គណៈ កម្មការ 
ទន្លៃ មៃគង្គ និង  បៃើ បៃស់ វៃទិកា ចៃក- 
រំលៃក ព័ត៌ មាន  ដៃល មាន សៃប់  ដៃល 
បង្កើត ឡើង ជាយូរ មក ហើយ។

លោក បន្ត ថា បៃទៃស នៅ តំបន់ អាង 
ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ កៃម  មាន រួច ហើយ វៃទិ កា 
ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ  និង ព័ត៌មាន បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ។ ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល នៅ តៃ ខ្វះ  គឺ ទិន្នន័យ  
និង ព័ត៌មាន មក ពីតំបន់ អាង ទឹក ទន្លៃ- 

មៃគង្គ លើ  ដៃល រមួ មាន  បៃទៃស ចនិ នងិ 
មយី៉ៅន ់មា៉ៅ។ មានតៃ  ទនិ្ននយ័  មាន កណំត ់
ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល ចិន ចៃក រំលៃក ក្នុង រដូវ 
មាន ទកឹ ជនំន។់ លោក ថ្លៃង ថា៖«ទនិ្ននយ័ 
ឬ ពត័ម៌ាន ណា មយួ  ដៃល នងឹ ចៃក រលំៃក 
នា ពៃល អនាគត ទៅ ដល់ បៃទៃស សមា - 
ជិក គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ  កៃម កិច្ច - 
សហបៃតបិត្តកិារ ឡានឆង -មៃគង្គគរួ តៃ 
តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កចិ្ច សហការ ជតិ- 
ស្នទិ្ធ ជាមួយ   លៃខា ធិការ ដ្ឋា ន គណៈ កម្ម ការ  
ទន្លៃ មៃគង្គ     ដើមៃបី ឲៃយ យើង អាច ត ភ្ជាប់ 
វៃទិកា ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន ទំាង  នៃះ បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភព»។

លោក បន្ត ថា ការ បង្កើត វៃទិកា ចៃក- 
រំលៃក ព័ត៌មាន  ណា មួយ នា ពៃល អនា គ ត 
មនិ តៃវូ បភំ្លៃច ចោល នវូ មលូដ្ឋាន ចណំៃះ- 
ដឹង និង បៃព័ន្ធ ដៃល គណៈ កម្មការ ទន្លៃ- 
មៃគង្គ បាន បង្កើត ឡើង  និង បាន បៃមូ ល 
អស់ រយៈ ពៃល ៦ ទសវតៃសរ៍ មក ហើយ 
ចាប់ តាំង ពី គណៈ កម្មការ ទន្លៃមៃគង្គ តៃូវ 
បា ន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នា ំ១៩៥៧។ ដំណើរ - 
ការ នៃ ការ បង្កើត វៃទិកា បៃប នៃះ  មាន ភ ព- 
ស្មុគ សា្មាញ សុីពៃល យូរ តៃូវ ចំណា យ 
ចៃើន និង ពិបាក ក្នុង ការ ថៃ រកៃសា។

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ចិន  លី កឺឈាង បាន ថ្លៃង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ 

កំពូល មៃគង្គ -ឡាន ឆង ជាមួយ ថា្នាក់ ដឹក - 
នាំ បៃទៃស តំបន់ មៃគង្គ ៥ ទៀត ដោយ 
លោកថ្លៃង ថា ចនិ នងឹ ចៃក រលំៃក ទនិ្ន ន ័យ  
ធារាសាស្តៃ នៅ រដូវ ទឹក ជំនន់ ដល់ បៃទៃ ស  
តាមដង ទន្លៃ មៃគង្គ និង ផ្ដល់ នូវ ព័ត៌ មាន 
ទាន់ ពៃល វៃលា អំពី បច្ចុបៃបន្នភព នៃ ការ- 
បៃ បៃួល លំហូរ ទឹក នៅ ផ្ទៃ ទឹក ខាង លើ។ 
ទោះ បី ជា ចិន ខ្លួន ឯង មាន ការ លំបាក ក៏ 
ដោយ ចនិ នងឹ បង្កើន លហំរូ ទកឹ ចៃញ  នៅ 
រដវូ គៃះ រាងំ ស្ងតួដើមៃបី ជយួ ដល ់បៃទៃ ស 
នៅ ដង ទន្លៃ ខាង កៃម ដើមៃបី  បញ្ចៀស 
បាន  នូវ គៃះ រំាង ស្ងតួ។ លោក  លី កឺឈា ង 
និយយ ថា ចិន តៃៀ ម ខ្លួន រួច រាល់ហើយ  
ដើមៃបី ផ្ដល់ ជំនួយ បន្ថៃម ទៀត  តាម លទ្ធភ ព 
ដល់ បៃទៃស នៅ តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គដើ មៃបី 
បៃើ បៃស ់ធន ធាន ទកឹ នៃះ ឲៃយ បាន កាន ់តៃ 
បៃសើរ។ ចាប់ ពីឆ្នាំ២០២០ នៃះ តទៅ 
ចិន នឹង ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ  និង ព័ត៌មាន 
ពៃញ ១ឆ្នាំ ដល់ បៃទៃស ទាំង នៃះ។

លោក ថ្លៃង ទៅ កាន់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ នៃ 
បៃទៃស តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ ថា៖ «ចិន 
នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ បៃទៃស របស់ អ្នក  
ដើមៃបី បង្កើត នវូ វៃទកិា ចៃក រលំៃក ពត័ម៌ាន  
ក្នុង កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ ធន ធាន ទឹក 
ឡានឆង -មៃគង្គ ដើមៃប ីជយួ ឲៃយ យើង អាច 
បៃឈម ដោះ សៃយ បមៃ បមៃលួ អាកា ស  - 
ធាតុ និង គៃះ ធម្មជាតិ ដូច ជា ទឹក ជំនន់ 
និង គៃះ រាំ ងស្ងួត»៕

គឹម  សារុំ 

ពេះសីហនុៈ បុរស ជាជន សងៃស័យ   ក្នុង ករណី 
ឃាតកម្ម មា្នាក ់តៃវូបានសមត្ថកចិ្ច បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ  
ព ីមៃសលិមញិ  កៃយព ីចាប ់ខ្លនួបាន  កាល ព ីថ្ងៃទ២ី៣  
សហីា  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការសមា្លាប ់មតិ្តភក្ត ិ នៅ ភមូ ិឫទ្ធ២ី  
ឃុំ កៃវ ផុស  សៃុក ស្ទឹង ហាវ  ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  កាលពី 
យប់ ថ្ងៃ ទី១៥  ខៃសីហា។

លោក  កុល  ផលី  ស្នងការ រង នៃ ស្នងការដ្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ទទួល ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ បៃប់ 
ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា  ករណី ជន សងៃស័យ សមា្លាប់ 
បុរស មា្នាក់ នៅ សៃកុ ស្ទងឹ ហាវ  គឺ នគរបាល ជំនាញ នៃ 
ការិយល័យ ពៃហ្មទណ្ឌ បញ្ជនូ ទៅសាលា ដំបូង ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ នៅ  ពៃកឹ ថ្ងៃ ទី២៥ សីហារួច ហើយ ។ 

លោក បៃប់ ថា ៖«ជន សងៃស័យ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទ- 
ល្មើស ឃាតកម្ម សមា្លាប់ មនុសៃស  ហើយ នៅក្នុង 
កំណត់ហៃតុ បឋម  របស់ ខ្ញុំ ដៃល បញ្ជូន ទៅ តុលាការ 
ក៏សរសៃរ ថា ជា បទ ល្មើស ឃាតកម្ម ដៃរ»។

លោក រស់  កី  អធិការ នគរបាល សៃុក ស្ទឹងហាវ  
បៃប់ កាលពី ថ្ងៃ ទី២៤  សីហា  ថា  ជន សងៃស័យ ឈ្មាះ   

ថៃ  រ៉ៃត  ហៅ គុន  អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ។  រើឯ បុរស រងគៃះ 
ឈ្មាះ ទូច  ចក់  អាយុ ៣១ ឆ្នាំ  ពួកគៃ ជា កម្មករ  និង 
រសន់ៅ  ក្នងុ ភមូឃិុ ំ កើតហៃត ុខាង លើ ។  លោក បញ្ជាក ់
ថា  សមត្ថកចិ្ច  បានបញ្ជនូ ជនសងៃស័យ បន្តទៅ ស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ហើយ កាល ព ីថ្ងៃតៃង ់មៃសិលមិញ។ 

លោក បៃប់ថា៖ «ជនមា្នាក់ នៃះ សមត្ថកិច្ច ខ្ញុំ បាន ធ្វើ- 
កំណត់ ហៃតុ  និង បញ្ជូន គៃ ទៅ ស្នងការ[ដ្ឋាន] 
នគរបាល ខៃត្ត ហើយ  ហើយ បើ តាម ខ្ញុ ំដងឹ មនៃ្ត ីជនំាញ 
ពៃហ្មទណ្ឌ កំពុង ចាត់ការ បន្ត»។

បើតាម ការរៀបរាប់ របស់ លោក អធិការ  ដៃល 
ផ្អៃកតាម ចម្លើយ របស ់ ជនសងៃស័យឲៃយដងឹថា  មលូ ហៃត ុ 
ដៃល ជនសងៃស័យ សមា្លាប ់ជនរងគៃះ គ ឺដោយសារ ខងឹ 
នឹង ជន រង គៃះ ធា្លាប់ ជៃរ មា្តាយ របស់ ជន សងៃស័យ  
ហើយ ជនសងៃស័យ កម៏ាន គនំុ ំគតិ ក្នងុ ចតិ្តថា នងឹ សមា្លាប ់
ជនរងគៃះ នៅថ្ងៃ ណាមយួ ឲៃយបាន។  លុះ ដល ់យប ់ថ្ងៃ 
ទី ១៥  សីហា  មុន កើតហៃតុ  ជនសងៃស័យ បានបបួល 
ជន រង គៃះ ផកឹសៃ ជា មយួ  បរុស មា្នាក ់ទៀត ជាអ្នក ភមូ ិ
ជាមួយ គា្នា។ 

លោក បន្ត ថា  អំឡុង ពៃល ផឹក សៃ នោះ  ពួកគៃ 
មានគា្នា ៣នាក់ ជជៃក គា្នា លៃង បណ្តើរ  ផឹក សៃ បណ្តើរ  
តាមធម្មតា  ពិសៃស ជន សងៃស័យ មិន បាន បញ្ចៃញ 
អាកបៃបកិរិយ ណាមួយ ឲៃយ ជន រងគៃះ ដឹងថា  គៃ មាន 
គំនុំ នោះ ទៃ។  បនា្ទាប់ ពីផឹក សៃ ហើយ ជន រង គៃះ 
បានដើរ ទៅ ផ្ទះ មុន។ ខណៈ នោះ ជនសងៃស័យ បាន ដើរ 
តាម ព ីកៃយ  ហើយ ស្ទុះ ទៅ កៃៀកក ជន រងគៃះ ជាប ់ 
ហើយ ជន សងៃស័យ ក៏ ដោះ ខៃសៃកៃវត់ ពី ចង្កៃះ របស់ ខ្លួន 
រឹត ក ជន រងគៃះ រហូត ដច់ ខៃយល់ សា្លាប់។ 

លោក បានឲៃយដឹង ទៀតថា  កៃយ ពី សមា្លាប់ 
ជនរងគៃះ រចួហើយ  ជន សងៃសយ័ មនិបាន រតគ់ៃច- 
ខ្លួន ទៅណា ទៃ  រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី២៣ សីហា  ទើប 
សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន បាន តៃ ម្តង៕

នគរបាលបន្តសួរបុរស-ស្ត្រី៧នាក់រឿងបើកហ្គ្រមអនឡាញ

MRCស្វាគមន៍ចិនដ្រលច្រករំល្រកទិន្នន័យធារាសស្ត្រដល់ប្រទ្រសតាមដងទន្ល្រម្រគង្គ

បុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់មិត្តភក្តតិ្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការ

ទូក នេសាទ មួយ នៅ ទន្លេ មេគង្គ ក្នងុ ខណ្ឌ ជេយ ចង្វារ  ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ហុង មិនា 

ជនសងេស័យក្នងុករណីឃាតកម្មនៅខេត្តពេះសីហនុ 
ដេលចាប់ខ្លនួបានថ្ងេទី២៣ សីហា។ រូបថត ប៉ូលិស



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: អាជ្ញាធរខណ្ឌសែន-
សុខនិងមន្តែីមន្ទរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពែញ
បានបិទយានដ្ឋានកែច្នែ និង
ជសួជលុរថយន្ដខសុចែបាប់ជង
៤០ទតីាងំក្នងុចណំោម១១០
ទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខ
បន្ទាប់ពីពួកគែមិនគោរពតាម
ការអប់រំណែនំរបស់អាជ្ញាធរ
នពែលកន្លងមក។
លោកសែី បុបា្ផាផានីអនុ-

បែធានមន្ទរីសាធារណការនងិ
ដកឹជញ្ជនូរាជធានីភ្នពំែញបាន
ថ្លែងពីថ្ងែចន្ទថានៅថ្ងែទី២៤
ខែសីហាលោកសែីបានសហ-
ការជមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ចុះបិទ
អាជីវកម្មយានដ្ឋានខុសចែបាប់
ជង៤០ទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌ
សែនសុខកែយពីម្ចាស់អាជីវ-
កម្មទាងំអសន់ែះបពំានបមែម
និងកិច្ចសនែយារបស់អាជ្ញាធរ។
លោកសែីបន្តថាមន្តែីជំនញ

បានចុះតែតួពិនិតែយយានដ្ឋាន
ស្ថតិក្នងុខណ្ឌសែនសុខទំាងអស់
មនយានដ្ឋានសរុបចំនួន១១០

ទីតំាងដែលជកន្លែងកាត់ត
រថយន្ត ជួសជុល និងទីតំាង
ដំឡើងរថយន្តគែប់បែភែទ។ក្នងុ
នោះមន្តែីរកឃើញចំនួនជង៤០
ទីតំាងគ្មានចែបាប់អនុញ្ញាតហើយ
បិទអាជីវកម្មតែម្ដង។
លោកសែីបន្តថា៖«យើងធា្លាប់

បានធ្វើការណែនំអប់រំ និងធ្វើ
កិច្ចសនែយាជបន្តបន្ទាប់ បុ៉ន្ដែ
ពួកគត់ដែលជម្ចាស់អាជីវកម្ម
មិនពែមសា្ដាប់តាមការណែនំ
ដូច្នែះយើងតែវូតែបិទចោលទំាង-
សែុងតែម្ដង។ជំុវិញនីតិវិធីបញ្ជនូ
សំណំុរឿងទៅតុលាការឬមិន-
បញ្ជនូគឺខ្ញុំទុកលទ្ធភាពឲែយសាលា
រាជធានីភ្នពំែញចាត់ចែងនៅពែល
កែយទៀតបុ៉ន្ដែអ្វីដែលជបញ្ហា
ចំពោះមុខនែះគឺយើងចុះទៅបិទ
ទីតំាងគ្មានចែបាប់សិន»។
លោកសែីផានីបន្ថែមថាយាន-

ដ្ឋានជួសជុលរថយន្តក្នុងរាជធានី
ភ្នំពែញសរុបមនចំនួន៩៧១
ទតីាងំក្នងុនោះគ្មានចែបាប់អនុញ្ញាត
ចំនួន៣៩០ទីតាំងដែលមន្ទីរ
ជនំញគែងនងឹសហការជមយួ
សមត្ថកចិ្ចពាកព់ន័្ធចុះបទិអាជវីកម្ម
ជបន្ដបន្ទាប់បន្ថែមទៀត។
លោកម៉ូវម៉ានិតអភិបាល

ខណ្ឌសែនសុខ បានបដិសែធ
ធ្វើអតា្ថាធបិែបាយជុវំញិករណនីែះ
ដោយលោកថ្លែងថាកំពុងជប់-
រវល់ការងារតាមបណ្ដាខែត្ត។
បុ៉ន្តែលោកសក់ច័ន្ទកញ្ញារិទ្ធ

អភិបាលរងខណ្ឌសែនសុខបាន
ថ្លែងថាម្ចាស់អាជីវកម្មយាន-
ដ្ឋានទំាងអស់នែះតែវូបានអា-
ជ្ញាធរចុះទៅពែមនអប់រំណែនំ
និងធ្វើកិច្ចសនែយាជចែើនលើក
រួចមកហើយបុ៉ន្ដែពួកគត់មិន
ពែមសា្ដាប់តាមអនុសាសន៍របស់
អាជ្ញាធរទែ។ដូច្នែះអាជ្ញាធរនិង
មន្តែីជំនញចុះបិទអាជីវកម្ម
ពួកគត់តែម្ដងដើមែបីជការ-
ពែមនទៅដល់ម្ចាស់យានដ្ឋាន
ផែសែងៗ ទៀត។លោកបន្តថាបែសិន
ម្ចាស់អាជីវកម្មណមួយចង់បើក
ដំណើរការឡើងវិញតែវូតែដក់
ពាកែយសំុមកអាជ្ញាធរនិងដក់ទៅ
មន្តែីជំនញមន្ទរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជនូរាជធានីភ្នពំែញឲែយ
បានតែមឹតែវូតាមផ្លវូចែបាប់។
លោកច័ន្ទកញ្ញារិទ្ធបន្តថានៅ

មុនពែលអនុញ្ញាតឲែយបើកអាជីវ-កម្ម
ឡើងវិញមន្តែីជំនញនឹងចុះទៅ
តែតួពិនិតែយទីតំាងជក់ស្ដែង និង
សកម្មភាពផា្ទាល់ដើមែបីចៀសវាង

ការបែពែតឹ្តល្មើសចែបាប់បន្តទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើគត់

ចង់បើកឡើងវិញគឺតែូវទៅ
បំពែញបែបបទថ្មីឡើងវិញបើ
មិនអ៊ីចឹងគែបិទលែងឲែយធ្វើអា-
ជីវកម្មរហូតហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំ
បានតែមឹតែណែនំហ្នងឹហើយ
ហើយរឿងគែអនុញ្ញាតឬមិន-
អនុញ្ញាតឲែយបើកឡើងវិញអាហ្នឹង
ជរឿងរបស់មន្តែីជំនញយើង»។
គរួរឭំកថាលោកស៊នុចាន-់

ថុលរដ្ឋមន្ដែីកែសួងសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពី
អំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩បាន
ស្នើឲែយអាជ្ញាធររាជធានី-ខែត្ដ
សហការជមួយមន្ទីរសាធា-
រណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជ-
ធានី-ខែត្ដតែូវចុះបិទកន្លែង
យានដ្ឋានជួសជុលនិងយាន-
ដ្ឋានកែច្នែ ដំឡើងយានយន្ដ
ខសុលក្ខណៈបច្ចែកទែសដែល
អត់មនចែបាប់ឲែយអស់តែឹមឆ្នាំ
២០២០នែះ។ដោយឡែកនៅ
ឆ្នាំ២០២០នែះលោកចង់ឲែយ
គែប់យានដ្ឋានជួសជុលឬយាន-
ដ្ឋានកែច្នែ ដំឡើងយានយន្ដ
ទំាងអស់គឺមនចែបាប់និងបច្ចែក-
ទែសតែឹមតែូវទាំងអស់៕

អាជ្ញាធរបិទយានដ្ឋានកែច្នែនិងជួសជុលរថយន្តជង៤០
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មន្តែីសុខាភិបាល...
តពីទំព័រ ៥...កោះកុងគឺជ

ពលករមកពីបែទែសថែ និង
មួយចំនួនមកពីបែទែសម៉ាឡែសីុ
ដែលសរុបមនចំនួន៣១០
នក់ហើយក្នុងនោះមនចំនួន
២នក់តែូវបានរកឃើញមន
ផ្ទុកជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩កាលពី
អំឡុងខែមីននិងខែមែសា។
លោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅ

ពែលនែះនៅសល់អ្នកធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កតែម្នាក់ប៉ុណោ្ណោះនៅក្នុង
ទីតាំងសាលាខែត្តចាស់ដែល
ធ្វើដំណើរមកពីបែទែសថែ។
លោកសែីយក់សមែបត្តិរដ្ឋ-

លែខាធិការកែសួងសុខាភិ-
បាលមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែម
អំពីការឈប់យកទីតាំងសា-
លារៀនធ្វើជមណ្ឌលចតា្តាឡី-
សក័នែះឡើយដោយសារជប់
រវល់បែជុំមនិទាន់អាចនយិាយ
បាន។មនែ្តីនំពាកែយកែសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡាលោក
រស់ សុវាចា មិនបញ្ជាក់អំពី
បញ្ហានែះដែរ ដោយលោក
លើកឡើងថា កែសួងនឹងជូន
ដំណឹងបន្ថែមអំពីការបើក-
សាលាដណំក់កាលទ២ីដែល
មនសាលាមតែ្តយែយបឋមនងិ
មធែយមសិកែសា។

លោកថា៖«នៅចំពោះមុខ
នែះ កែសួងអប់រំយុវជននិង
កឡីាសមូអពំាវនវដល់គណៈ-
គែប់គែងគែឹះសា្ថានសកិែសាដែល
ពាក់ព័ន្ធ បន្តតែៀមខ្លួនរៀបចំ
គែះឹសា្ថានសិកែសាតាមគោលការណ៍
បែតិបត្តិស្ដង់ដរសមែប់បើក
ដំណើរការសាលារៀនឡើង
វិញក្នុងបរិបទកូវីដ១៩»។
លោក ហែមសុីណរ៉ែត

បែធានមន្ទីរអប់រំ យុវជននិង
កីឡារាជធានីភ្នពំែញបានលើក-
ឡើងដែរថានៅក្នុងការបើក-
សាលារៀនដំណក់កាលទី២
នែះគឺនៅរាជធានីភ្នំពែញបាន
ជែើសរសីសាលារៀនបាក់ទកូ
ធ្វើជគំរូដើមែបីបើកដំណើរការ
សាកលែបងឡើងវិញមុនគែ។
ចំពោះការដកយកសាលារៀន
ចំនួន៤នៅភ្នំពែញដែលកំពុង
បែើបែស់ជមណ្ឌលចតា្តាឡី-
ស័កមកបែើបែស់សមែប់ការ-
បើកសាលារៀនឡើងវិញនោះ
គឺលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់
នៅពែលនែះបានទែនិងតែូវរង់-
ចំាការបែជំុសមែចរវាងបែធាន
មន្ទីរអប់រំគែប់រាជធានី-ខែត្ត
ជមួយលោកហង់ជួនណរុ៉ន
រដ្ឋមនែ្តីកែសួងអប់រំ៕



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�េសេង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន�  

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

សូវិសា ល
អនុ�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផា ក់សា�ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
�៉េគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
រា៉ាន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
បេក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីម៉ោឡា

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី� 
�េមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀម�េង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
�ុងគឹមម៉ោរីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដា រា៉ា,សួសយា៉ោមី,
ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផលា្លា,�េតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ោ,សយរា៉ាសុី
កា រីរូបថត

ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងេសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វិរុទ� 
�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កេវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រស
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រស
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉េង
�្រ � នគណន្រយ្រ�ៈេស៊េនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ោ,វង់អូន

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

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊ន�េន(ផ្លវូ៦០�៉េតេ)ភូមិពេកតា �ុង
សងា�ត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សងា�ត់សា�យដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ក្រច្រះ ៈ សាលាដំបូងខេត្តកេចេះបាន
ចោទបេកាន់ជនសងេស័យម្នាក់ដេលគេ
សា្គាល់ថាជាឈ្មួញឈើចំនួន៣ករណី
និងបញ្ជនូទៅឃំុខ្លនួបណ្តោះអាសន្ននៅ
ពន្ធនាគារខេត្តកេចេះបនា្ទាប់ពីជនសងេស័យ
របូនេះបានលចួដកឹឈើខសុចេបាប់នងិ
បានបេើហិងេសាលើអ្នកសារព័ត៌មន។
ជនសងេស័យខាងលើមនឈ្មោះឃាន

សមេបិត្តភេទបេុសអាយុ៣៨ឆ្នាំមន
លំនៅភូមិពេកបេំឃុំ-សេុកពេក-
បេសព្វខេត្តកេចេះដោយតេូវបាន
កងរាជអាវុធហត្ថសេុកពេកបេសព្វ
ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការពីថ្ងេ
ទី២៣ខេសីហាតាមបណ្ដងឹរបស់ឈ្មោះ
ម៉ូវសុខឌីមភេទបេុសអាយុ៥០ឆ្នាំ
ជាអ្នកសារព័ត៌មនគេហទំព័រBDP។
លោកទីវ វុធធេនអ្នកនាំពាកេយសា-

លាដបំងូខេត្តកេចេះបានបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញថាជនសងេស័យឈ្មោះ
ឃានសមេបត្តិនេះតេូវបានតុលាការ
សមេចចោទបេកាន់ និងបញ្ជូនទៅ
ឃំុខ្លនួបណ្តោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្ត
ពីថ្ងេទី២៤សីហា។លោកបន្តថាបទ-
ចោទលើជនសងេស័យរូបនេះគឺមន
៣ករណីគឺបទល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើ

ខុសចេបាប់បទល្មើសហិងេសាសេលនិង
បទល្មើសក្លេងឯកសារសាធារណៈ
(បេើបេស់រថយន្ដសា្លាកលេខខ.ម)។
លោកថា៖«យើងបានសមេចឃុខំ្លនួ

ហើយ...តេយើងមនិទាន់សមេចបើក-
សវនាការនៅឡើយទេរង់ចាំការអនវុត្ត-
នីតិវិធីបន្តសិន»។
យោងតាមរបាយការណ៍កងរាជអាវុធ-

ហត្ថខេត្តកេចេះបានឲេយដឹងថាកាលពី
ថ្ងេទី២១ខេសីហាឆ្នាំ២០២០ជន
សងេសយ័ឈ្មោះឃានសមេបិត្តបានដកឹ-
ជញ្ជូនឈើកេហម(ឈើគេឿងផ្ទះ)
តាមរថយន្ដកេច្នេពីចំណុចពេឡង់
សេុកសំបូរ ឆ្លងកាត់សេុកពេកបេសព្វ
ខេត្តកេចេះឆ្ពោះទៅសេុកស្ទឹងតេង់
ខេត្តកំពងច់ាម។លុះដល់ម៉ោងបេហេល
៤និង៣០នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងេទី
២២ខេសហីាពេលឡានដកឹឈើរបស់
ឈ្មោះឃានសមេបិត្តបើកដល់ចំណុច
ភូមិទួលសេឡៅឃុំទួលសំបួរសេុក
ស្ទឹងតេង់ ក៏បានជួបរថយន្ដកេុមអ្នក-
សារព័ត៌មនចំនួន២រថយន្ដធ្វើការបើក-
បិទផ្លូវមិនឲេយរថយន្ដដឹកឈើធ្វើដំណើរ
ហើយក៏មនការប៉ះទង្គិចគា្នាតេម្ដង។
របាយការណ៍ដដេលបានឲេយដឹងថា៖

«ខណៈនោះដេរសេប់តេឈ្មោះឃាន
សមេបិត្តបានបើករថយន្ដម៉ោកឡចិសុីស

៤៧០ពណ៌តេអីពាក់សា្លាកលេខខម
ទៅដល់ក៏ចុះពីលើរថយន្ដទៅបេវាយ-
បេតប់គា្នាជាមួយឈ្មោះម៉ូវសខុឌីមជា
អ្នកសារព័ត៌មនដើមេបីកុំឲេយថតសកម្ម-
ភាពរបស់ខ្លួនក៏បង្កើតទៅជាករណី
ហិងេសាកើតឡើង»។
អ្នកសេីឃុតសេីនុចតេូវជាភរិយា

លោកម៉ូវសុខឌីមជាជនរងគេះ
ដោយការបេើហងិេសាបានបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញថាប្តីអ្នកសេីមន
របួសតេង់ខ្នងភ្នេកនិងមុខដោយសារ
តេលោកឃានសមេបតិ្តបានបេើហិងេសា
លើគាត់។លោកសេីបានបន្តថាជន-
សងេស័យតេូវគេសា្គាល់ថាជាអ្នករកសុី
បទល្មើសឈើហើយមនការអតួក្អេង-

កា្អាងមិនខា្លាចនរណានោះទេដូច្នេះអ្នក-
សេីបារម្ភពីសវុត្ថិភាពគេួសារពេះខា្លាច
បុគ្គលរូបនេះសងសឹកនៅថ្ងេកេយ។
អ្នកសេីបានបន្តថា៖ «តាមដេលប្តីខ្ញុំ

និយាយមកគឺគាត់ឃើញឡានគេបើក
មកហើយមនភ្លើងចេើនហើយគាត់
ក៏បានទាញទរូសព័្ទថតហើយក៏ជនបង្ក
ស្ទុះមកវ៉េប្តីខ្ញុំតេម្តង។និយាយទៅខ្ញុំ
ចង់បានភាពយុត្តិធម៌ឲេយប្តីខ្ញុំហ្នឹងណា
ពេលដេលវ៉េ និងពេមនដាក់ប្តីខ្ញុំ វាវ៉េ-
ហ្នឹងចង់វ៉េសម្លាប់យើងចោលតេម្ដង
ហ្នឹងពេះមនទាំងកូនចៅវាចេើន
ទៀត។បើសិនយើងគា្មោនភ័ស្តុតាងទេ
ធ្វើអវីាមនិបានទេហើយវាបានជរំញុឲេយ
ប្តីខ្ញុំប្តឹងទៀត»៕

 ឃុត  សុភ ចរិយា 

ក្រច្រះៈបេជាសហគមន៍នេសាទកាំពី

បាននយិាយថាបទល្មើសនេសាទក្នងុតបំន់
ដេនអភរិកេសអន្លង់ផេសាតកំាពីនៅតេបន្តកើត
មនបើទោះជាមនការហាមឃាត់ និង
បង្កេបចាប់ជនល្មើសបានជាបន្តបនា្ទាប់ក្ដ។ី
កេមុជនល្មើសភាគចេើនបានបេើឧបករណ៍
ឆក់តេជាក់ ដេលមនកម្លាំងថាមពលខា្លាំង
ភា្ជាប់ជាមួយមងរបស់ពួកគេ ដើមេបីចាប់តេី
ក្នងុអន្លង់ទកឹជេដេលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់
ធនធានមច្ឆជាតិពិសេសសត្វផេសាតដេល
ជាបេភេទសត្វកមេនិងជិតផុតពូជ។
លោក ថុន ថារង់ បេធានសហគមន៍

នេសាទកាំពីបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាអាជា្ញាធរ
ពាក់ពន័្ធពសិេសសមត្ថកិច្ចជនំាញរដ្ឋបាល
ជលផល គបេបីបើកយុទ្ធនាការបង្កេបបទ-
ល្មើសនេសាទជាលក្ខណៈទេង់ទេយធំនៅ
ក្នងុរដវូបទិនេសាទនេះនងិធ្វើការសេវជេវ
សុើបអង្កេតចាប់កេុមជនបេពេឹត្តបទល្មើស
នេសាទដេលបេើឧបករណ៍ល្មើសចេបាប់ក្នងុ
តបំន់ហាមឃាត់ឬតបំន់អភរិកេសអន្លង់ផេសាត
កាំពី យកមកផាកពិន័យ ឬកសាងសំណុំ-
រឿងបញ្ជូនឲេយតុលាការផ្ដនា្ទាទោសទៅតាម
ចេបាប់បើពុំនោះទេធនធានមច្ឆជាតិពសិេស
ផេសាតទន្លេមេគង្គនឹងផុតពូជមិនខាន។
លោកថារង់បញ្ជាក់ថា៖«កេមុជនបេពេតឹ្ត

បទល្មើសនេសាទ ភាគចេើនបានបេើឧប-
ករណ៍ឆក់តេជាក់ដេលមនថាមពលរហូត
ដល់៣មុនឺវា៉ាត់ភា្ជាប់ជាមយួមងរបស់ពកួគេ
ដើមេបីចាប់តេីក្នងុអន្លង់ទកឹជេ។សកម្មភាព
របស់ពកួគេភាគចេើនធ្វើឡើងនៅពេលយប់

ប៉ុន្តេ យូរៗម្ដងពួកគេក៏បានលួចធ្វើសកម្ម-
ភាពនៅពេលថ្ងេផងដេរ»។លោកបន្តថា
កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះកេុមការងារ
នេសហគមន៍របស់លោកបានសហការជា-
មួយកម្លាំងបេជាការពារនិងកេុមឆ្មោំទន្លេនេ
រដ្ឋបាលជលផល ចុះបង្កេបចាប់បានកេុម
ជនបេពេតឹ្តបទល្មើសនេសាទ៣នាក់និងរឹប-
អូសបានឧបករណ៍ឆក់អាគុយនិងដុំអាំង-
ឌុចទ័រជាចេើនគេឿង នៅក្នុងតំបន់អន្លង់-
ផេសាតកាំពី។
ជាមួយគា្នានេះលោកថេងភាពបេធាន

កេមុបេជាការពារភមូិកាពំីនេឃុំសំបុកសេកុ
ចិតេបុរីថ្លេងថាការបង្កេបចាប់កេមុជនបេពេឹត្ត
បទល្មើសនេសាទមនិមនភាពងាយសេលួ
ដូចជាការនិយាយនោះទេ។ ពេលខ្លះកេុម
ការងាររបស់លោកបានរងការគំរាមកំហេង
ដល់អាយុជីវិតពីកេុមជនល្មើសផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ពេលខ្លះកេមុជនបេពេតឹ្ត

បទល្មើសមនគា្នាចេើននិងមនឧបករណ៍
ឆក់ដេលមនកម្លាំងខា្លាំងពេមទាំងមនទូក
ម៉ោសុីនធំៗកម្លាំងខា្លាំង បានបើកដេញបុក
ពន្លចិទកូរបស់ពកួយើងវញិនៅពេលឃើញ
កេុមការងារយើងមនគា្នាតិចតេឹមតេ ៤-៥
នាក់ហើយគា្មោនកេមុឆ្មោំទន្លេដេលជាកម្លាងំ
នគរបាលយតុ្តិធម៌ចលូរមួនោះ»។លោកថា៖
«ការការពារធនធានមច្ឆជាតិពិសេសផេសាត
ទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់អភិរកេសអន្លង់កាំពីគឺជា
តួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គា្នា»។
បើតាមលោកភាពជីវភាពរស់នៅរបស់

បេជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសំបុក ជាពិសេសអ្នក
ភមូិកំាពីមនភាពល្អបេសើរអាសេយ័ដោយ
ការរកបេក់ចំណូលពីទេសចរជាតិនិងអន្តរ-
ជាតិដេលមកទសេសនាសត្វផេសាតដ៏ជាទីទាក់-
ទាញក្នងុតំបន់ដេនអភិរកេសសត្វផេសាតអន្លង់-
កំាពីដេលជារមណីយដា្ឋានដ៏ទាក់ទាញបំផុត
នៅខេត្តកេចេះ។

ការបេើឧបករណ៍ឆក់និងមងសមេប់ការ-
នេសាទតេីនៅក្នុងតំបន់អន្លង់កំាពី ឬតំបន់
ដេនអភិរកេសសត្វផេសាតទន្លេមេគង្គដេលគិត
ចាប់ពីពេំបេទល់ខេត្តកេចេះដល់ខេត្តស្ទឹង-
តេងជាប់ពេំបេទល់បេទេសឡាវតេូវបាន
ហាមឃាត់ ប៉ុន្តេការលួចឆ្មក់របស់កេុមជន
បេពេតឹ្តបទល្មើសនៅតេបន្តកើតមនដេល
បង្កឲេយមនក្ដីពេយួកង្វល់អពំីសវុត្ថភិាពរបស់
ផេសាតទន្លេមេគង្គ។ នេះបើតាមលោក ម៉ុក
ពន្លកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្ត
កេចេះនិងជាបេធានកេុមការងារអភិរកេស
សត្វផេសាតក្នុងតំបន់អន្លង់កាំពី។
លោកបន្តថានៅក្នងុឆ្នាំ២០២០នេះមន

សត្វផេសាត៣កេបាលបានងាប់ដោយសងេសយ័
ថាជាប់មងឬរងការឆក់ដោយឧបករណ៍ឆក់
របស់កេុមបេពេឹត្តបទល្មើសនេសាទខុស-
ចេបាប់។លោកថ្លេងថា៖«យើងមនការពេយួ-
បារម្ភអំពីករណីនេះ បុ៉ន្តេយើងក៏តេវូខិតខំការ-
ពារនិងអភិរកេសឲេយបានល្អផងដេរតាមរយៈ
ការពងេងឹការចុះលេបាតទាងំយប់ទាងំថ្ងេក្នងុ
រយៈពេលពី២០ទៅ២២ថ្ងេក្នងុ១ខេដើមេបី
ការពារធនធានមច្ឆជាតិ និងសត្វផេសាត។
ផេសាតទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់នេះ គឺជាអត្ត-
សញ្ញាណរបស់ខេត្តកេចេះ និងស្ទឹងតេង
ហើយវាជាសមេបត្តិរបស់ជាតិទាំងមូល»។
បើតាមលោកពន្លកកេមុជនបេពេតឹ្តបទ-

ល្មើស៩នាក់តេូវបានចាប់ខ្លួននិងកសាង
សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតេូវ
តលុាការសមេចផ្ដនា្ទាទោសឲេយជាប់ពន្ធនា-
គារទៅតាមកមេិតនេបទល្មើសរបស់ពួកគេ
ផងដេរ ក្នុងនោះមនជនបេពេឹត្តបទល្មើស
ម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល៣ឆ្នាំ៕

តុលាការចោទនិងឃំុខ្លនួឈ្មញួឈើករណីប្រើហិង្រសាលើអ្នកកាស្រត

បទល្មើសន្រសាទនៅត្របន្តកើតមានក្នងុអន្លង់អភិរក្រសផ្រសាតកំាពី

សមត្ថកិច្ច បង្ក្របនិង រឹបអូស ឧបករណ៍ន្រសាទល្មើស ច្របាប់នៅ តំ បន់ អភិរក្រស កំាពី។ រូបថតសហការី

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពុធទី២៦ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ជនសង្រស័យជាឈ្មញួរកសីុឈើ ក្នងុព្រលកងរាជអាវុធហត្ថ ឃាត់ខ្លនួថ្មីៗ ន្រះ។ រូបហ្វេសប៊ុក



តពីទព័ំរ១...ជាច្រើនពីប្រទ្រស
ករូ៉្រដចូជាLGនិងSamsung
ជាដើមដ្រលរោងចក្រសហគ្រស
ទាងំនោះសទុ្ធត្រត្រវូការគ្រឿង-
ផ្គុំផ្រស្រងៗយកទៅផ្គុំគ្នាផលតិជា
ផលិតផលសម្រច។
លោកថ្ល្រងថា៖ «អ្វីដ្រលខ្ញុំ

កំពុងព្រយាយាមធ្វើព្រលន្រះគឺ
ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកូរ៉្រឲ្រយ
ចូលមកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា
ដើម្របីផលិតគ្រឿងផ្គុំសម្រប់
ផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ»។
ខណៈបច្ចុប្របន្នមានវិនិយោ-

គិនកូរ៉្រកាន់ត្រច្រើនបង្ហាញការ-

ចាប់អារម្មណ៍ចូលមកសិក្រសាពី
ឱកាសវនិយិោគនៅកម្ពជុានោះ
លោកឌីម៉ង់ អះអាងថា៖«ខ្ញុំ
មានផ្រនការធ្វើបទបង្ហាញពី
ឱកាស និងសកា្ដានុពលដ្រល
កម្ពុជាមានទៅដល់វិនិយោគិន
កូរ៉្រក្នុងព្រលឆាប់ៗ ន្រះ»។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកស្រវ-

ជ្រវស្រដ្ឋកិច្ចន្ររាជបណ្ឌិត្រយ-
សភាកម្ពុជាកាលពីថ្ង្រអង្គារ
បាននយិាយថាប្រសនិបើអាច
ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកូរ៉្រឲ្រយ
ចូលមកបង្កើតរោងចក្រផលិត
គ្រឿងផ្គុំអ្រឡិចត្រូនិកបានគឺ

ជារឿងល្អណស់ព្រះបច្ចបុ្របន្ន
កម្ពុជាជាប្រទ្រសមានកមា្លាំង
ពលកម្មជំនាញច្រើនពិស្រស
កម្ពុជាក៏មានពលករជំនាញ
ច្រើនដ្រលធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅ
ផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មពីប្រទ្រសករូ៉្រ
ខាងត្របូងដ្ររ។លោកបន្តថា
ក្រុមហ៊ុនអ្រឡិចត្រូនិករបស់
កូរ៉្រភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនខា្នាត
យក្រសហ្រតុន្រះបើកម្ពុជាអាច
ទាក់ទាញបានការចូលបណ្តាក់-
ទុននោះគឺជារឿងល្អណស់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វាមិនត្រឹម
ត្របង្កើតឱកាសការងរថ្មីៗ នោះ
ទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងទទួលបាន
ការចាក់ប្រក់ចំណូលទៅក្នុង

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈចំ-
ណូលពន្ធទៀតផង»។
លោកបន្ថ្រមថាខណៈកម្ពជុា

កពំងុធ្វើការចរចាការបង្កើតកចិ្ច-
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីជា-
មយួប្រទ្រសករូ៉្រនោះឱកាសន្រ
ការចូលមកបណ្តាក់ទុនរបស់
កូរ៉្រនៅកម្ពុជាក៏កើនឡើងដ្ររ។
កម្ពជុានងិករូ៉្រខាងត្របងូបាន

ចាប់ផ្តើមធ្វើការចរចាលើកិច្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីទ្វ្រភាគី
ជាមយួគ្នាកាលពីចងុខ្រកក្កដា
កន្លងមកដ្រលវាជាការបោះ-
ជហំានថ្មីមយួទៀតរបស់កម្ពជុា
ក្នងុការធ្វើពពិធិកម្មផលិតផល
នាំច្រញរបស់ខ្លួនបនា្ទាប់ពីការ-

ចរចាពាណិជ្ជកម្មស្ររីទ្វ្រភាគី
ជាមួយចិនបានចប់រួចរាល់។
យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជ-

កម្មភាគច្រើនន្រទំនិញដ្រល
កម្ពុជានាំច្រញទៅប្រទ្រសកូរ៉្រ
គឺសម្លៀកបពំាក់នងិស្រប្រកជើង
ចំណ្រកទំនិញដ្រលកូរ៉្រនាំមក
កម្ពុជារួមមានរថយន្តគ្រឿង-
ចក្រគ្រឿងបនា្លាស់និងគ្រឿង-
អ្រឡិចត្រូនិកជាដើម។
ពាណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពជុានងិ

កូរ៉្រ សម្រចបានជាង១ពាន់
លានដលុា្លារកាលពីឆា្នាំ២០១៩
កើន៣៦ភាគរយធៀបនឹង
៧៥៦លានដុលា្លារកាលពីឆា្នាំ
២០១៨៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,260 17,280 17,280 17,200

2 GTI 3,600 3,600 3,600 3,600

3 PAS 14,680 14,800 14,840 14,600

4 PEPC 3,450 3,420 3,450 3,380

5 PPAP 11,680 11,600 11,680 11,600

6 PPSP 2,270 2,270 2,270 2,270

7 PWSA 5,840 5,800 5,840 5,800

កាលបរិច្ឆ្រទ:២៥ែខសីហាឆា្នាំ២០២០

កម្ពជុា រំពឹង ទាក់ ទាញ  ...

កុ្មហុ៊ន ចុះ បញ្ជ ីនៅផ្សារមូលបត្    ធ្លាក់ចុះ ប្ក់ ចំណូល ដោយសារ កូវីដ
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នំពៃញៈក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
ចនំនួ៧នៅផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា
(CSX)បានរាយការណ៍អំពី
ការទទលួរងនវូឥទ្ធពិលន្រវបិត្តិ
កូវីដ១៩មកលើប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងឆមាស
ទី១ន្រះ។
ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផ្រស្វយ័ត

ក្រុងព្រះសីហនុ(PAS)បាន
រាយការណ៍ពីប្រក់ចំណូលថា
បានធ្លាក់ចុះ៧,៤៤ភាគរយ
ដ្រលមានចំនួន៦០៧៤
៥៨៤០០០រៀលនៅត្រីមាស
ទី២ឆា្នាំន្រះបើធៀបនឹងរយៈ-
ព្រលដចូគ្នាកាលពីឆា្នាំ២០១៩
ខណៈដ្រលប្រក់ចណំ្រញសទុ្ធ
ក្រយពីបង់ពន្ធរួចបានកើន-
ឡើង៧២០១៥០៤០០០រៀល
ស្មើនឹង៦៣២,៤៨ភាគរយ។
លោកលូគមីឈនុជាប្រធន

នងិអគ្គនាយកនៅក្នងុឯកសារ
ផ្ញើទៅCSXត្រូវបានដកស្រង់
សម្ដថីា៖«ន្រះគឺជាលទ្ធផលន្រ
ការធ្លាក់ចុះការដកឹជញ្ជនូទនំញិ
ជាទទូៅដោយសារត្រផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសារត្រការរកីរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ទូទាំងពិភព-
លោកលើកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច»។

រដា្ឋាករទកឹស្វយត័ក្រងុភ្នពំ្រញ
(PPWSA)កប៏ានរាយការណ៍
ថានៅត្រមីាសទ២ីឆា្នាំ២០២០
ប្រក់ចំណូលបានកើនឡើង
១៧,៩ពាន់លានរៀលឬ៣១,
៤១ភាគរយប្រក់ចំណ្រញ
ប្រតិបត្តិការបានកើនឡើង
៨,៣ពាន់លានរៀល ឬ៤៥,
០១ភាគរយនងិប្រក់ចណំ្រញ
បានកើនឡើង៦,៥ពាន់លាន
រៀលឬ៧១,៤៤ភាគរយធៀប
ត្រីមាសដូចគ្នា។
កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ

(PPAP)បានរាយការណ៍ថា
ក្នុងរយៈព្រល៦ខ្រដំបូងឆា្នាំ
២០២០ប្រក់ចណំលូសរបុមាន
ចនំនួជតិ១៣លានដលុា្លារសម្រច
បាន៤៤,៦៥ភាគរយន្រផ្រន-
ការឆា្នាំ២០២០ហើយបើធៀបនឹង
រយៈព្រល៦ខ្រដបំងូឆា្នាំ២០១៩
បានកើនឡើងចនំនួជាង$១លាន
ឬ១១,៣០ភាគរយ។
ទោះយា៉ាងណប្រក់ចណំ្រញ

សទុ្ធនៅរយៈព្រល៦ខ្រដបំងូឆា្នាំ
២០២០មានចនំនួត្រជាង៤,៥
លានដុលា្លារសម្រចបាន៤០,
៦៣ភាគរយន្រផ្រនការឆា្នាំ
២០២០ បានធ្លាក់ចុះមកនៅ
ត្រមឹ៨២៣៤៨៧ដលុា្លារឬ១៤,
៤៥ភាគរយធៀបនងឹ៦ខ្រដបំងូ

ន្រឆា្នាំមុន។
លោកYves Jacquot

ប្រធនធនាគរABABank
បានឲ្រយដឹងនៅក្នុងឯកសារផ្ញើ
ទៅCSXថាក្រមុហ៊នុជាច្រើន
នៅកម្ពុជាបន្តជួបប្រទះផល-
ប៉ះពាល់ដោយសារត្រការថមថយ
ល្របឿនស្រដ្ឋកិច្ចដោយសារត្រ
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ទូទាំងពិភពលោក។នៅត្រី-
មាសទី២ABA មានកម្ចី
អាជីវកម្មចំនួន៦១១៤មាន
តម្ល្រ៣២២,៥លានដុលា្លារ
អាម្ររិកហើយកម្ចីន្រះអាច
បង្កើនផលបត្រកម្ចីដុលចំនួន
៤,២ភាគរយដល់៣,១ពាន់

លានដលុា្លារធៀបនងឹរយៈព្រល
ដូចគ្នាកាលពីត្រីមាសមុន។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ធនាគរ

ABAនឹងបន្តជួយអ្នកខ្ចីប្រក់
របស់ខ្លនួដើម្របីជម្នះព្រលវ្រលា
ដ៏ពិបាកតាមរយៈការរៀបចំ
ឥណទានឡើងវញិរបស់ខ្លនួ»។
លោកបន្តថានៅត្រីមាសទី២
ឆា្នាំ២០២០ ធនាគរន្រះបាន
រៀបចំឥណទានឡើងវញិចនំនួ
៨៥០៩ មានតម្ល្រ៤៣៥,៧
លានដុលា្លារអាម្ររិក។
ក្រមុហ៊នុLOLC(Cambo-

dia)Plc ដ្រលបានច្រញ
សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរយៈព្រល
៦ខ្រឆា្នាំ២០២០ក្រុមហ៊ុនមាន

ប្រក់ចណំលូលើអត្រការប្រក់
សរុបចំនួន៣០៥៩៥៧លាន
រៀលកើនឡើងចំនួន៩៤
០៤៨លានរៀលស្មើនឹង៤៤
ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដចូគ្នាកាលពីឆា្នាំមនុនងិប្រក-់
ចណំ្រញសទុ្ធចនំនួ៨៥៧៣៥
លានរៀលកើនឡើង២១ភាគរយ
ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាល-
ពីឆា្នាំមុន។
លោក JongWeonHa

អនុប្រធនCSXបានឲ្រយដងឹថា
ប្រតិបត្តកិាររបស់ក្រមុហ៊នុចុះ-
បញ្ជីខសុគ្នាទៅតាមឧស្រសាហកម្ម
ដ្រលពួកគ្រកំពុងធ្វើ។ទោះ-
យា៉ាងណប្រតិបត្តិការជារួម
កំពុងមានភាពវិជ្ជមានខា្លាំង
បផំតុនៅក្នងុព្រលរកីរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។
លោកលើកឡើងថា៖«ការ-

រកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩បាន
ប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់
ក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីនៅCSXទោះ-
យា៉ាងណយើងមិនគួរមានការ-
បារម្ភព្រកនោះទ្រដោយសារត្រ
ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងដំណើរ-
ការអាជីវកម្មបានល្អហើយ
ផលប៉ះពាល់គ្រន់ត្រមានការ-
ថមថយល្របឿនន្រកំណើនត្រ-
ប៉ុណ្ណោះ»៕LA

សន្ទសៃសន៍តម្លៃផៃសារមូលបតៃផៃសព្វផៃសាយក្នងុពៃលកន្លងមក។រូបថតហ្រងជីវ័ន

ធូវិរៈ

ភ្នពំៃញ:រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួកស-ិ
កម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
បានឲ្រយដងឹថាក្រមុហ៊នុចនិមាន
ចំណប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើ
ការប្រមលូទញិផ្ល្រឈើស្រស់ពី
កម្ពុជាសម្រប់ការក្រច្ន្រ និង
វ្រចខ្ចប់ដើម្របីនាំច្រញទៅកាន់
ទីផ្រសារប្រទ្រសចិន។
លោកវ្រងសាខុនបាន

បញ្ជាក់ប្របន្រះក្រយជំនួប
ជាមួយលោកWangBing-
ham អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន
ធៀនធៀនដោយពិភាក្រសាពី
គម្រងវនិយិោគរបស់ក្រមុហ៊នុ
លើវិស័យកសិកម្មកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទនៅក្រសួងកសិកម្ម។
លោកសាខនុបានឲ្រយដងឹថា

គម្រងវនិយិោគរបស់ក្រមុហ៊នុ
ដើរស្របតាមផ្រនការអភវិឌ្រឍន៍
វិស័យកសិកម្មរបស់ក្រសួង
កសកិម្មក្នងុការជរំញុផលតិកម្ម
ក្នងុស្រកុតាមរយៈការធ្វើទនំើប-
កម្មកសិកម្មការក្រច្ន្រវ្រចខ្ចប់
នងិនាំច្រញដើម្របីជរំញុកណំើន
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសា្វាគមន៍

នងិគំទ្រដលក់្រមុហ៊នុពាក់ពន័្ធ
នឹងគម្រងវិនិយោគប្រមូល
ទញិក្រច្ន្រវ្រចខ្ចប់នងិនាំច្រញ
ផ្ល្រឈើស្រស់ពីប្រទ្រសកម្ពុជា
ទៅកាន់ទីផ្រសារប្រទ្រសចិន»។
លោកWangBingham

អគ្គនាយកក្រមុហ៊នុធៀនធៀន
បានសកិ្រសារចួហើយពីគុណភាព
ន្រផលិតផលផ្ល្រសា្វាយមៀន
ខ្នុរធុរ្រនដូងក្រអូបនិងក្រូច-
ថ្លុងរបស់កម្ពុជាដោយលោក
ជឿជាក់ថាផលតិផលទាងំន្រះ
នឹងទទួលបានការគំទ្រ និង
មានទផី្រសារខ្ពសន់ៅប្រទ្រសចនិ
ក្នុងព្រលនាំទៅ...តទៅទំព័រ១០

កុ្មហុ៊ន ចិន ចាប់-  
អារម្មណ៍ប្មូលទិញ 
ផ្លឈ្ើ ស្ស់ ពី កម្ពជុា



តពីទំព័រ៩...ដល់ទីផ្សារ
នោះ។បើតាមលោកសាខុន។
លោករដ្ឋមន្ត្ីក៏បានស្នើឲ្យ

ក្ុមហ៊ុនរៀបចំការចុះអនុស្ស-
រណៈយោគយល់គ្នាជាមយួកស្ងួ
កសិកម្មដើម្បីឲ្យក្សួងមាន
លទ្ធភាពជួយសម្បសម្ួល
ក្នុងការធ្វើផលិតកម្មតាមកិច្ច-
សនយ្ាជាមយួសហគមន៍ពសិស្
នីតិវិធីន្ការនាំច្ញ។
លោកហ៊ុនឡាក់នាយក

ក្ុមហ៊ុន LongmateAgri-
cultureCo.ដ្លវិនិយោគ
លើចមា្ការច្កអំបូងលឿងទំហំ
១០០០ហិកតានៅក្នុងខ្ត្ត
កពំតបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍កាលពី
ថ្ង្អង្គារថាមនុនងឹជបួពភិាកស្ា
ជាមួយរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងកសិកម្ម
តណំាងក្មុហ៊នុន្ះបានមកជបួ
លោកដើមបី្ស្វង្យល់អពំីចង្វាក-់
ផលិតកម្មន្ក្ុមហ៊ុនលោក។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំគតិថា

ក្ុមហ៊ុនន្ះនឹងជួយនាំយក
កសិផលពីកម្ពជុាចលូទៅទផីស្ារ
ប្ទ្សចិន បើសិនកសិផល
យើងមានស្តង់ដាសមស្ប
គុណភាពល្អនិងតម្ល្ល្អ»។
លោកបន្តថាតណំាងក្មុហ៊នុ

ន្ះបានចាប់អារម្មណ៍លើផ្ល្
សា្វាយខ្នុរ ធុរ្ននិងក្ូចថ្លុង

របស់កម្ពុជាក្នុងការនាំយកទៅ
លក់នៅទីផ្សារប្ទ្សចិន។
លោកសង្ឃឹមថាផ្ល្ឈើហូប-
ផ្ល្របស់កម្ពុជាកាន់ត្ច្ើន
ឡើងនឹងអាចនាំច្ញទៅកាន់
ប្ទ្សចិនតាមរយៈក្ុមហ៊ុន
ធំរបស់ចនិខណៈកចិ្ចពម្ព្ៀង
ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា-ចនិនងឹសមច្
បាននៅក្នុងឆ្នាំន្ះ។
លោកនិយាយថា៖«ខ្ញុំបាន

ត្ៀមរៀបចំកសិដា្ឋានសា្វាយ
ហើយខ្ញុំនងឹចងកង្សហគមន៍
សា្វាយដើមបី្ជយួលើបច្ចក្ទស្
និងផ្តល់ធាតុចូលឲ្យពួកគត់។
យើងនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយ
គត់បម្លូទញិផ្លស្ា្វាយសស្់
ពីពួកគត់យកមកវ្ចខ្ចប់នាំ-
ច្ញទៅចិន»។
បច្ចបុប្ន្នផ្ល្សា្វាយសស្់នងិ

ចក្អបំងូលឿងដាដំុះនៅកម្ពជុា
បានទទលួសទិ្ធិក្នងុការនាំចញ្
ដោយផ្ទាល់ទៅទីផ្សារចិន។
ទនិ្ននយ័របស់កស្ងួកសកិម្ម

រកុា្ខាបម្ាញ់និងនស្ាទបង្ហាញ
ថាបទ្ស្កម្ពជុាបាននាចំញ្
ផលិតផលកសិកម្មសរុបជាង
២,៦៨លានតោនក្នងុរយៈពល្
៧ខ្ឆ្នាំ២០២០ដោយមាន
ផលិតផលកសិកម្មចំនួន៦១
មុខទៅ៥៩ប្ទ្ស៕LA

ធូវិរៈ

ភ្នពំេញ:លោកអ៊កូសោភណ័
ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្ចាំ
បទ្ស្ថ្បានស្នើឲយ្ក្មុហ៊នុ
KTISGroupដល្ជាក្មុហ៊នុ
កសិ-ឧស្សាហកម្មដ៏ធំរបស់
ប្ទ្សថ្ពង្ីកការវិនិយោគ
របស់ខ្លួនមកកាន់បទ្្សកម្ពុជា
ដោយបង្កើតរោងចក្ផលិត
សារធាតុអ្តាណុលនិងស្-
វីស្គីនៅកម្ពុជា។
ក្នងុដណំើរទសស្នកចិ្ចទៅកាន់

សហគស្KTISGroupក្នងុ
សបា្តាហ៍មុនលោកសោភ័ណ
បានស្នើសុំឲយ្តណំាងក្មុហ៊នុ
ន្ះធ្វើការពង្ីកប្តិបត្តិការធុរ-
កចិ្ចទៅកាន់បទ្ស្កម្ពជុាដើមបី្
ទាញយកអត្ថបយ្ោជន៍ពីតបំន់
សដ្្ឋកិច្ចពិស្សនានានងិកចិ្ច-
ព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី
(FTA)កម្ពុជា-ចិនដ្លនឹង
ត្ូវចុះហត្ថល្ខាក្នុងឆ្នាំន្ះ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ជាការឆ្លើយ-

តបតំណាងក្ុមហ៊ុន KTIS
បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍
វនិយិោគលើការបង្កើតរោងចក្
ផលតិសារធាតុអត្ាណលុនិង
ស្វីស្គីនៅកម្ពុជា»។

អ្នកស្ី ច័ន្ទដាវីសា្ថាបនិក
ក្ុមហ៊ុនFarEastImport
Export Co., Ltdដ្លជា
ក្ុមហ៊ុនផលិតស្បៀរនិង
ស្វសី្គីក្នងុស្កុសមប្់នាចំញ្
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្អង្គារថាការទទលួបានគមង្
វិនិយោគន្ះនឹងមិនប៉ះពាល់
ដល់ទីផ្សារក្នុងស្ុកនោះទ្។
អ្នកស្ីបន្តថាគមង្ន្ះជយួ
បង្កើតឱកាសការងរដល់បជ្ា-
ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដ្រ។
អ្នកស្ីថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំយល់ថា

ការវិនិយោគលើការបង្កើត
រោងចក្ផលិតស្នៅកម្ពុជា
នងឹមនិប៉ះពាល់ដល់ទផីស្ារស្
ក្នងុស្កុនោះទ្យើងមានផលតិ-
ផលកាន់ត្ច្ើនភាពប្កួត-
ប្ជ្ងទីផ្សារកាន់ត្ល្អ»។
អ្នកស្ីដាវីបានឲ្យដឹងថា

ដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរ-
ការសាងសង់រោងចក្ផលិត
ស្របស់ក្ុមហ៊ុនអ្នកស្ី។
កាលពីខ្មស្ាឆ្នាំន្ះលោក

អ៊ុំ សុថា អ្នកនាំពាក្យក្សួង
ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្បច្ច្ក-
វិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា រដា្ឋាភិបាល

កម្ពជុាកពំងុខតិខំប្ងឹបង្ក្នងុ
ការទាក់ទាញវនិយិោគនិនៅក្នងុ
ស្កុនងិបរទស្នងិលើកទកឹ-
ចិត្តចំពោះការវិនិយោគបង្កើត
រោងចក្ផលិតនិងក្ច្ន្ម្ហូប-
អាហារនងិភស្ជ្ជៈគប្់បភ្ទ្
ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូល។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ជា

ការពតិផលតិផលស្មនិមន្
ជាផលតិផលចាបំាច់នោះទ្ប៉នុ្ត្
បស្និបើតម្វូការទាងំទផីស្ារ
ក្នងុស្កុនងិទផីស្ារនាចំញ្នៅត្
មាននិងអាចប្កួតប្ជ្ងបាន
កម្ពជុាគរួត្អនញុ្ញាតឲយ្មានការ-
បង្កើតរោងចក្ប្ភ្ទន្ះតាម

លទ្ធភាពន្ការវិនិយោគ»។
ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

កាលពីខ្ម្សាបានសម្ច
អនុម័តលើគម្ងសាងសង់
រោងចក្ផលិតស្បៀរនិង
ភ្សជ្ជៈមួយដ្លស្ថិតនៅក្នុង
ស្ុកអង្គស្នួលខ្ត្តកណា្តាល
វិនិយោគដោយក្ុមហ៊ុនHa-
numanBeveragesCo.,
Ltdដ្លមានទុនវិនិយោគ
១៦០,៦លានដុលា្លារ។
របាយការណក៍ស្ងួបង្ហាញ

ថា ក្ុមហ៊ុនផលិតស្បៀរ
និងភ្សជ្ជៈដ្លចុះបញ្ជីនៅ
កម្ពុជាមានចំនួន១០៕LA
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ទូតកម្ពជុានៅថៃស្នើKTISGroupពងៃកីវិនិយោគមកកម្ពជុា
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ក្រុងយ៉ាំងហ្គោនៈ មន្ត្រី ម្នាក់ 
មក ពី ក្រសួង សុខុមល ភាព 
សង្គម  ជំនួយ  និង លំ នៅ ឋាន 
បាន ថ្ល្រង ប្រប់ កាស្រត សុីន ហួ 
ថា  ពល រដ្ឋ មី យ៉ាន់ ម៉ា ជាង     
៨៧ ០០០ នាក់  បាន រង ផល - 
ប៉ះពាល់ ដោយ សារ ភ្លៀង ធ្លាក់ 
រដវូ វស្រសា  នៅ ក្នងុ រដ្ឋ នងិ តបំន ់១ 
ចនំនួ នៅ ម ីយ៉ាន ់ម៉ា  ចាប ់តាងំ ព ី
ថ្ង្រ ទី ១១  ខ្រ កក្កដា  កន្លង ទៅ ។ 

លោក ស្រ ីដាវ ភ ីយ ូ ល ីល ី តនុ  
ជា ប្រធន នាយក ដា្ឋាន គ្រប ់គ្រង 
គ្រះ មហន្ត រាយ  ស្ថិត នៅ 
ក្រម ក្រសួង បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«នៅ ព្រល បច្ចុប្របន្ន  មន ជន-
រងគ្រះ បាន រង ការ វាយ ប្រហារ 
ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ ប្រហ្រល 
១៩ ០០០ នាក ់ បាន រត ់ភៀស-
ខ្លួន ច្រញ ពី ទី ជម្រក  នៅ ក្នុង ទី-
ក្រុង សា ហា្គាង  ម៉្រក វ៉្រ  ម៉ាន់-
ដាឡាយ និង តំបន់ បាហ្គូ  និង 

កាឈីន  កាយីន  ស្រសាន  កា-
យ៉ាហ៍  និង ម៉ូន ស្ត្រត » ។ 

លោក ស្រ ីដាវ ភ ីយ ូ ល ីល ី តនុ 
បាន បន្ថ្រម ថា  ចាប់ ពី ថ្ង្រទី ១១ 
ខ្រ កក្កដា រហតូ ដល ់ថ្ង្រ ចន្ទ  មន 
មនុស្រស ៤ នាក់ បានសា្លាប់  ត្រូវ 
បាន គ្រ រាយ ការណ៍ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ទី ក្រុង ម៉្រក វ៉្រ ។ 

រហូត មក ទល់ ព្រល ន្រះ  
ក្រសួង សុខុមល ភាព សង្គម  
ជនំយួ នងិ លំ នៅ ឋានបាន ផ្តល់ 
ជំនួយ មនុស្រស ធម៌  និង សម្ភារ 
ការ ពារ យ៉ាង សំខាន់  ត្រូវ បាន 
គ្រ ប្រើ ប្រស់  នៅ ក្នុង ការ ប្រ-
យុទ្ធ ប្រឆាំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ទៅ 
ឲ្រយ ក្រុម ជន រង គ្រះ ដោយ សារ 
ទឹក ជំនន់  និង សម្ភារ សាង សង់  
សម្រប ់ក្រមុ ជន រង គ្រះ  ដ្រល 
ផ្ទះ របស់ ពួក គ្រ ត្រូវ បាន បំផ្លិច-
បំផ្លាញ  ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ 
នៅ ទី នោះ ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  កាស្រត ផ្លូវ ការ របស់ 
ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ 
បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ យោធ ស្មោះ ត្រង់  
ជាមួយ ម្រដឹក នាំ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
និង គណបក្រស ពល ករ កំពុង គ្រប់ គ្រង 
អណំាច  ខណៈ ប្រទ្រស មយួ ន្រះ  បាន 
ប្ររព្ធ បុណ្រយ ខួប ថ្ង្រ បង្កើត យោធ 
ដំបូង ( Army- First  Day) លើក- 
ទី៦០នោះ ។ 

 ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន ប្ររព្ធ 
បុណ្រយ ខួប Day of  Songun  ឬ ថ្ង្រ 
បង្កើត យោធ ដំបូង  Army- First  
Day  កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២៥  ខ្រ ស ីហា  ដើម្រប ី
ប្ររព្ធ ខួប ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច របស់ 
អតតី ម្រដកឹ នា ំលោក គមី  ជងុ អុលី  ទៅ 
កាន់ អង្គ ភាព កង កម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ 
ទី១០៥  Seoul  Ryu  Kyong  Su-  
Guards  កាល ពី  ឆា្នាំ ១៩៦០ ។  
អង្គភាព នោះ  ត្រូវ បាន គ្រ ដឹង ថា  បាន 
ចូល ទៅ ដល់ ក្រុង ស្រអ៊ូល ជា លើក - 
ដំបូង  នៅ ក្នុង ចំណោម កង កម្លាំង 
យោធ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  នៅ ក្នុង សង្គ្រម 
កូ រ៉្រ ឆា្នាំ ១៩៥០- ៥៣ ។ 

 Songun  មន ន័យ ថា  ការ ផ្តល់ 
អាទិភាព មុន គ្រ ទៅ លើ យោ ធ  វា ជា 
ការ បង្កើត គោល នយោ បាយ មួយ  
របស ់អតតី ម្រដកឹ នា ំគមី  ជងុ អុលី  នៅ 
ក្រម ដ្រល លោក បាន បង្កើត ធន ធន  

ខ្វះ ខាត ជា ច្រើន របស់ ប្រទ្រស  ឲ្រយ 
ឈាន ដល់ ការ ផលិត អាវុធ  និង កិច្ច-
ខិតខំ ប្រឹង ប្រង ផ្រស្រង ទៀត  ដើម្របី 
បង្កើត កង កម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ កាន់-
ត្រខា្លាំង ឡើង  ទោះ បី ជា ប្រជា ជន 
សាមញ្ញ  បាន តស៊ូ ជា មួយ ភាព អត់-
ឃ្លាន  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស មួយ ន្រះ ក្តី ។ 

 កាស្រត Rodong  Sinmun  ជា 
កាស្រត របស់ គណបក្រស ពល ករ  បាន 
និយយ នៅ ក្នុង ការ អតា្ថា ធិប្របាយ មួយ 
ថា ៖« ម្ររៀន ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ជា ច្រើន  
បាន បង្ហាញ ថា  ការ វិល ត្រឡប់ ទៅ រក 
ការ ធ្វើ បដិវត្ត មហា អំណាច ប្រដាប់- 
អាវុធ ឲ្រយ កា្លាយ ជា យោ ធ ដ៏ ស្មោះ ត្រង់ 
មួយ  ជា មួយ ប្រស កកម្ម របស់ គណ-
បក្រស  គឺ ជា បញ្ហា  យ៉ាង សំខាន់ បំផុត  
ដ្រល ត្រូវ ត្រ ធ្វើ ជា មួយ ជោគ វាសនា 
របស់ គណបក្រស ពល ករ » ។ 

កាស្រត Rodong  Sinmun  បាន 
បន្ថ្រម ថា ៖« ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ បន្ត វ្រន 
ដ៏ ខា្លាំង កា្លា  ត្រូវ បាន ពឹង ផ្អ្រក ទៅ លើ 
យោធ ប្រដាប ់អាវធុ មយួ  ជា មយួ ការ- 
បិទ បញ្ចប់ ការ ដំឡើង ឋានៈ  បនា្ទាប់ ពី 
មន បញ្ជា ត្រ មួយ ប៉ុណោ្ណោះ  របស់ 
ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភ្នំ ភិក ឌូ (Paekdu) » 
ដោយ និយយ សំដៅ ទៅ លើ គ្រួសារ 
ត្រកូល គីម  ដ្រល បាន គ្រប់ គ្រង 
ប្រទ្រស អស់ ជា ច្រើន ទសវត្រសរ៍  តាម 

រយៈ វង្រស ត្រកលូ ៣ ជនំាន ់ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង ។ 

នៅ ក្នងុ អត្ថបទ ដាច ់ដោយ ឡ្រក មយួ  
កាស្រត Rodong  Sinmun  ក៏ បាន 
ស្នើ ឲ្រយ យោធ « ត្រឡប់ ទៅ រក ការ- 
ផលិត អាវុធ របស់ ខ្លួន ត្រ មួយ ប៉ុណោ្ណោះ  
ធ្វើ ទៅ តាម ការ ណ្រ នា ំ ដ្រល គណបក្រស 
កំពុង ចង្អុល បង្ហាញ នោះ » ។ 

 ចាប់ តំាង ពី ការ ចូល កាន់ តំណ្រង 
កាល ព ីចងុ ឆា្នា ំ២០១១  ម្រដកឹ នា ំគមី-
ជុង អ៊ុន  បាន បង្កើន ឲ្រយ មន ការ ពង្រឹង 
ទៅ តាម បញ្ជា របស់ លោក ទៅ លើ 
វសិយ័ យោធ  ជា ការ ច្រញ ដណំើរ មយួ 

ព ីឪពកុ គមី  ជងុ អុលី របស ់លោក  ដ្រល 
បាន សង្កត ់ធ្ងន ់ទៅ លើ «វសិយ័ យោធ 
ដបំងូ » ឬ « ការ ផ្តល ់អាទ ិភាព មនុ គ្រ ទៅ 
លើ គោល នយោ បាយ យោ ធ» ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ ចារកម្ម របស់ ប្រទ្រស កូ - 
រ៉្រខាង ត្របូង  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ នៅ ក្នុង   
កិច្ច ប្រជុំ សភា បិទ ទ្វារ មួយ  កាល ពី-
សបា្តាហ៍ មុន ថា  នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ 
ទក ់ទង ទៅ នងឹ វធិន ការ មយួ  ប្រទ្រស- 
កូ រ៉្រ ខាង ជើង  កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ  
បាន បង្កើត អង្គការ ថ្មី មួយ  ស្ថិត នៅ 
ក្រម គណបក្រស កំពុង គ្រប់ គ្រង អំ-
ណាច  ដ្រល ត្រវូ បាន សន្មត ទកុ ជា មនុ  

ធ្វើ ការ ជា មួយ ការ ពង្រឹង ការ ធ្វ្រស- 
ប្រហ្រស  របស ់យោធ របស ់គណបក្រស 
ពល ករ ។  

ចំណ្រកកូ រ៉្រ ខាង ត្របូង កាល ពី ថ្ង្រ-
អង្គារ  បាន ច្រញ បញ្ជា ឲ្រយ គ្រប់ សា លា-  
រៀន នងិ សា លា មត្រយ្រយ ទងំ អស ់ នៅ 
ក្នងុ តបំន ់ទ ីក្រងុ ស្រអ៊លូ  បង្រៀន តាម 
អន ឡាញ  ខណៈ អាជា្ញាធរ បាន នាំ គ្នា 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង  ការ ឆ្លង វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី  ដ៏ ចម្ល្រក មួយ ន្រះ ។ 

 ការ តាម ដាន «ធ្វើ ត្រស្ត  នងិ ការ ព្រយា-
បាល » របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  
បាន ឈាន ដល ់ការ ទប ់សា្កាត ់វ ីរសុ  ត្រវូ 
បាន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង ថា  ជា គំរូ សកល 
មួយ  ប៉ុន្ត្រ បច្ចុប្របន្ន កំពុង ព្រយា យម  
ដើម្របី ទប់ សា្កាត់ ការ ផ្ទុះ មួយ ចំនួន  
ដោយ ភាគច្រើន បផំតុ  បាន ជាប ់ទក-់
ទង ទៅ នឹង ព្រះ វិហារ ប្រូត្រ ស្តង់ មួយ 
ចំនួន  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  ។ 

 កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន រាយ ការណ៍ ថា  
មន ករណី ឆ្លង ថ្មី ចំនួន ២៨០ នាក់  
កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ  ដោយ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ចនំនួ 
សរុប នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ  កើន ឡើង 
រហូត ១៧ ៩៤៥ នាក់ ។ 

 ចនំនួ ករណ ីឆ្លង នោះ  គ ឺបាន ធ្លាក ់ចុះ 
ទប នៅ ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ សកល  ប៉ុន្ត្រ 
បាន ប្រកាស ក្នុង រយៈ ព្រល ១២ ថ្ង្រ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ៕Yonhap/SK 

ក្រុងបាងកកៈ  ក្រុម និស្រសិត 
បាន ទម ទរ ឲ្រយ ក្រសួង អប់ រំ  
ដោះ ស្រយ ជា មួយ ក្រុម គ្រូ - 
បង្រៀន  បាន គំរា មកំហ្រង  
សិស្រស  ដ្រល បាន បង្ហាញ អំពី 
ជំហរ នយោ បាយ របស់ ពួក គ្រ  
នៅ តាម សា លា រៀន ។ 

 ដោយ ត្រូវ បាន ដឹក នាំ ដោយ 
លោក ណា រូប៊្រត  រា៉ាក់វី ជិត ជា ម្រ- 
ដឹក នាំ របស់ ក្រុម Uncomon  
International Group   និង 

លោក ភី រា៉ាផុល  រា៉ាវីក ស៊ុម  ជា 
ម្រដឹក នាំ សមគម និស្រសិត នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ក្រសួង អប់ រំ  
ដើម្របី ដាក់ លិខិត មួយ ច្របាប់ ជូន 
ក្រសួង អប់រំ  គឺ លោក ណា តា 
ផុល  ថ្រប ស៊ូ វា៉ាន់ ។ 

 លិខិត នោះ  បាន ស្នើ ឲ្រយ ចាត់ 
វធិន ការ  ដើម្រប ីដោះ ស្រយ អពំ ី
ការ គំរាម របស់ បុគ្គលិក អប់រំ  
ដ្រល បាន ខ្វ្រង គនំតិ គ្នា  ជា មយួ 

ទស្រសនៈ ការ បញ្ច្រញ មតិរបស់ 
និស្រសិត   អំពី នយោ បាយ នៅ 
តាម សា លា រៀន ។ 

 លោក ណា រូប៊្រត  រា៉ាក់វី ជិត 
បាន ថ្ល្រង ថា  ក្រុម របស់ លោក 
បាន ទទួល ពាក្រយ បណ្តឹង ជា 
ច្រើន  ច្រញ ព ីក្រមុ នសិ្រសតិ  ដ្រល 
បាន ត្អញូ ត្អ្ររ អពំ ីការ ប្រព្រតឹ្ត មនិ 
ត្រឹម ត្រូវ  របស់ ក្រុម គ្រូ បង្រៀន  
ក្រយ ពី ពួក គ្រ បាន ច្រញ 
ប្រកាស ជហំរ នយោ បាយ របស ់
ពួក គ្រ នោះ ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ថា  សាលា 
ជាង ១០០ កន្ល្រង  បាន គំរាម - 
កាត ់បន្ថយ ពនិ្ទ ុប្រឡង  នងិ កាត ់
អាហា រូបករណ៍ របស់ ក្រុម 
និស្រសិត ទំង អស់ ន្រះ ។ 

ក្រុម ទំង នោះ បាន ទម ទរ 
ឲ្រយ ក្រសួង ចាត់ វិធន ការ នានា  
ដើម្រប ីធនា សវុត្ថភិាព របស ់ក្រមុ 
និស្រសិត ទំង អស់  នៅ ត្រឹម ថ្ង្រ- 
ទី២៧  ខ្រ សី ហា  ន្រះ ។ 

លោក  បាន ស្នើ ឲ្រយ ក្រសួង 
រៀប ច ំប្រពន័្ធ មយួ  នៅ ក្នងុ រយៈ- 

ព្រល ៧ ថ្ង្រ  ដើម្របី អនុញ្ញាត ឲ្រយ 
ក្រុម ទំង អស់  នៅ ក្នុង នោះ រួម- 
មនក្រុម និស្រសិត  គ្រូ បង្រៀន 
និងឪពុក ម្តាយ  ដើម្របី បញ្ច្រញ 
ទស្រសនៈ នយោ បាយ របស់ ពួក- 
គ្រ ទក់ ទង នឹង ប្រទ្រសថ្រ។ 

ក្រមុ នោះ  ក ៏បាន អពំាវ នាវ ឲ្រយ 
ចាត់ វិធន ការ ផ្តនា្ទា ទោស ក្រុម 
គ្រូ បង្រៀន  និង បុគ្គលិក អប់ រំ 
ផ្រស្រង ទៀត  ដ្រល បាន វាយ 
សសិ្រស សា លា  ជុ ំវញិ ការ  បង្ហាញ  
ជំហរ នយោ បាយ របស់ ពួក គ្រ ។ 

ក្រសងួ អបរ់ ំ បាន ថ្ល្រង ថា  ខ្លនួ 
នឹង រៀប ចំ វ្រទិកា មួយ  ដើម្របី 
សា្តាប់ ទស្រសនៈ របស់ ក្រុម សិស្រស 
សាលា នៅ ទូ ទំង ប្រទ្រស  នៅ 
ថ្ង្រ ទ ី១៧  ខ្រ កញ្ញា  ខាង មខុ ន្រះ  
នៅ ឯ សណា្ឋា គរ Royal  City  
Hotelនៅ ក្នុង ទី ក្រុង បាង កក ។

រហូត មក ទល់ ព្រល ន្រះ  
សកម្មជន ១១ នាក់  ត្រូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួនជុំវិញ  ការ ចោទ ប្រកាន់ 
ផ្រស្រងៗ គ្នា ក្នងុ នោះ មន ការ នា-ំ 
គ្នា បះ បោរ ជាដើម៕ BKP/SK

ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជង៨៧០០០
នាក់ប៉ះព ល់ដោយសារទឹកជំនន់

ក្រមុនិស្រសិតថ្រចោទប្រកាន់គ្រូបង្រៀនពីបទគំរាមកំហ្រង

តំណាងក្រមុនិស្រសិត(ស្តាំ)ចូលរួមប្រជំុនៅក្រសួងអប់រំ។រូបថតBKP

កាស្រតកូរ៉្រខាងជើងស្នើឲ្រយយោធាស្មោះត្រង់ជមួយគ្រសួារត្រកូលគីម

លោកគីមជុងអុ៊ន(កណា្តាលមុខគ្រ)ថតរូបជាក្រមុជាមួយក្រមុមន្ត្រីម្របញ្ជាការយោធា។Yonhap
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UNៈការបិទប្ទ្សដ យសារវរុីសកាត់-
បន្ថយវយប្ហារISក្នុងប្ទ្សជាច្ើន

បុរី ញូវ យ៉កៈ  មន្តៃី អង្គការ- 
សហ បៃជា ជាតិ ម្នាក់  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ការ បិទ បៃ-
ទៃស ដោយ សារ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ ចម្លៃក មួយ នៃះ  
ទំនង ជា បាន កាត់ បន្ថយ  ការ- 
គំរាម កំហៃង វាយបៃហារ របស់ 
កៃមុ រដ្ឋ អ៊សិា្លាម  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ជាចៃើន  ប៉នុ្តៃ គៃះ ថា្នាក ់នោះ  គ ឺ
កើត ឡើង  កាន់ តៃ ខ្លាងំ ឡើងនៅ- 
ក្នុង បៃទៃស អុីរា៉ាក់  និង សុី រី ។ 

 ខណៈ កៃុម រដ្ឋ អ៊ិសា្លាម(   IS)
បច្ចុបៃបន្ន  គឺ ជា សៃមោល មួយ 
របស ់អង្គការ ដៃល បាន ដណ្តើម 
កាន់ កាប់ គៃប់ គៃង យក ទឹក ដី 
មួយ ចំនួន របស់ បៃទៃស អុីរា៉ាក់ 
និង សុី រី  កាល ពី ២- ៣ ឆ្នាំ មុន  
កៃមុ នៃះ តៃវូ បាន គៃ វាយ តម្លៃ ថា  
នៅ តៃ មន យទុ្ធ ជន ចនំនួ ១មឺនុ   
នាក ់ នៅ ចនោ្លាះ បៃទៃស ទាងំ ២  
គឺ អុីរា៉ាក់  និង សុី រី ។ 

 ទោះ បី ជា យ៉ាង ណាក៏ ដោយ  
ក ៏ចលនា ទប ់សា្កាត ់បៃឆងំ ការ-
ឆ្លង រាលដាលវីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ-

រ៉ូណា នោះ  បាន កាត់ បន្ថយ 
សមត្ថ ភាព ឆ្មក់ វាយ បៃហារ 
របស់ កៃុម រដ្ឋ អ៊ិសា្លាម  នៅ តាម 
កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ។ 

លោក វា៉ា្លាឌី មៀរ  វ៉ូរូន កូវ  ជា 
អគ្គលៃខ ធកិារ រង  ទទលួ បន្ទកុ 
កិច្ចការ បៃឆំង ភៃរវកម្ម បាន 
ថ្លៃង ថា ៖ «វធិាន ការ នានា  ដើមៃប ី
កាត់បន្ថយ ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺកូវីដ ១៩  មន ដូច ជា  ការ- 
បទិ បៃទៃស  នងិ ការ រតឹ តៃបតិ  ទៅ 
លើ ការ ធ្វើ ដណំើរ  ទនំង ជា បាន 
កាត់ បន្ថយ គៃះ ថា្នាក់ ពី  ការ-
វាយ បៃហារ ភៃរវ កម្ម  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ជា ចៃើនទៀត   នៅ ក្នុង  
ពិភពលោក » ។ 

 លោកវ៉រូនូ កវូ   មនិ បាន បញ្ជាក ់
ឲៃយ ចៃបាស់ថា  តើ បៃទៃស មួយ 
ណា នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ កៃុម រដ្ឋ អ៊ិ- 
សា្លាម  បាន  បញ្ជាក់ អះ អាង អំពី 
ការ វាយបៃហារ ជា ចៃើន លើក  
ដៃល ពួកគ ៃបាន ធ្វើឡើងនៅ- 
ក្នុង បៃទៃស មួយ  ចំនួន  ចាប់ ពី 
បៃទៃស បារាំង  រហូត ទៅ ដល់  
ហ្វី លី ពីន  ៕ AFP/SK

តពីទំព័រ ១... នៅ ខង កៃ 
ផៃសារ ទំនើប១ បាន ផ្ទុះ ឡើង ។ 

លោក Vinluan បាន ថ្លៃង ថា 
កៃយ មក បន្តិច ផ្ទុះ លើក ទី២ 
បាន កើត ឡើង  នៅ លើ ផ្លូវ 
ដដៃល  នៅ ពៃល អ្នក វាយ- 
បៃហារ អត្តឃាត ម្នាក់  បាន 
បំផ្ទុះ ខ្លួន ឯង  ខណៈ កង កម្លាំង 
សន្តិសុខ  បាន ដាក់ ខៃសៃ ព័ទ្ធ-
ជុំវិញ តំបន់ នោះ។   

លោក  បាន បន្ថៃម ថា  ទា- 
ហាន ម្នាក់ បាន ពៃយាយម ចាប់ 
ខ្លួន អ្នក វាយ បៃហារ គៃប់ បៃក  
នៅ ពៃល នាង បំផ្ទុះ គៃឿង ផ្ទុះ 
របស់ នាង នោះ ។  

ជន សុីវិល សរុប ទាំង អស់ 
៤៨ នាក ់ក ៏បាន រង របសួ ជា មយួ 
នឹង ទាហាន ២១ នាក់  និង 
ប៉ូលិស ៦ នាក់ ។  

លោក វរសៃនីយ៍ ទោ  Ron-

aldo Mateo បាន ថ្លៃង ថា  
ទាហាន ម្នាក់បាន ឲៃយមនុសៃស 
ម្នាក់ ទុក ម៉ូតូ នោះ នៅ ខង កៃ 
ហាង លក់ គៃឿង ទៃស  ជា ទី 
ដៃល មន មនុសៃស ម្នា ជា ចៃើន 
ក្នុង នោះ មន សមជិក យោធា  
ដៃរ ។  គៃឿង ផ្ទុះ ភា្ជាប់ ជា មួយ 
ម៉ូតូ នោះ  បាន ផ្ទុះ ភា្លាមៗ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ទា- 
ហាន របស់ យើង  កំពុង រៀប ចំ 
កិច្ច បៃតិបត្តិការ ។ នោះ គឺ ជា 
ពៃល វៃលា ដៃល គៃឿង ផ្ទុះ កៃ ច្នៃ 
នោះ  តៃូវ បាន គៃ ចុច បំផ្ទុះ »។ 

លោក  Mateo  បាន ថ្លៃង ថា 
បៃហៃល ជា កៃុម អាប៊ូសាយ - 
យ៉ាហ្វ  នៅ ពី  កៃយ ការ វាយ- 
បៃហារ ទាំង ២ នោះ ។   

ដោយ តៃូវ បាន អាមៃរិក ចុះ 
បញ្ជី ជា អង្គការ ភៃរវកម្ម មួយ 
កៃុម អាប៊ូសាយយ៉ាហ្វ គឺ ជា 

បណា្តាញ ធូររលុង របស់ កៃុម 
ជនសកម្ម បៃយទុ្ធ អ៊សិា្លាម ដៃល 
តៃូវ បាន គៃ ស្តី បនោ្ទោស ចំពោះ 
កា រ វាយ បៃហារ ភៃរវកម្ម ដ៏ 
អាកៃក់ បំផុត នៅ ហ្វីលីពីន  និង 
ចាប់ ជំរិត ទៃសចរ  និង អ្នក 
ផៃសព្វផៃសាយ សាសនា គៃិស្ត ។      

ពួកគៃ  ក៏ បាន ទាក់ ទង ជា - 
មួយ ជន សកម្ម បៃយុទ្ធ រដ្ឋ- 
អ៊ិសា្លាម  ដៃល ស្វះ ស្វៃង រក  
ដើមៃបី បង្កើត រដ្ឋ កាលិហ្វ  នៅ 
អាសុី អាគ្នៃយ៍។ 

ការ វាយបៃហារ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ  បាន កើត ឡើង កៃយ ពី 
ការ ចាប់ ខ្លួន មៃដឹកនាំ កៃុម 
អាប៊ូសាយ យ៉ាហ្វ នៅ លើ  កោះ 
មីន ដា ណៅ  ភាគ ខង តៃបូង 
កាល ពី ដើម ខៃ នៃះ ។ 

កងកម្លាំង សន្តិសុខ  បាន 
បៃុង ជើង ការ ដើមៃបី ទប់ទល់ នឹង 

លទ្ធភាព   វាយ បៃហារ នានា 
កៃយ ពី ចាប់ ខ្លួន លោក  Ab-
duljihad Susukan ដៃល 
តៃវូ បាន គៃ ចោទ បៃកាន ់ថា បាន 
ចាប់ ជំរិត  និង កាត់ កៃបាល ជន- 
បរទៃស អស់ ជាចៃើ ន នាក់ ។ 

ប៉ូលិស  បាន និយយ ថា  
លោក Abduljihad  តៃូវ បាន 
ចោទ បៃកាន់ ថា បាន សម្លាប់ 
មនុសៃស ២៣ នាក់  ចាប់ ជំរិត 
មនុសៃស ៥នាក់  និង ប៉ុន ប៉ង 
សម្លាប់ មនុសៃស ៦ នាក់ ផៃសៃង 
ទៀត ។ 

លោកHarry Roque  អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ របស់លោក ឌូតឺ តៃ  
បាន ថ្កាល ទោស ការ វាយ- 
បៃហារ  នៃះ  និង បាន ចូលរួម 
រំលៃក មរណទុក្ខ  ដល់  គៃួសារ 
របស ់ជន រងគៃះ  ក្នងុ កា រវាយ- 
បៃហារ នោះ ៕ AFP/PSA 

ការវយប្ហារអត្តឃាតនៅហ្វលីីពីន...

ជនសីុ វិល អីុ រ៉ាក់ ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា  ខណៈ កងកម្លាងំ អីុរ៉ាក់ មក ដល់  នៅ ក្រ ក្រងុ ។ AFP

មន្ត្រ ីបូ៉លិសដ្រលរងរបួស   ត្រវូ បាន ដាក់ក្នងុ  ស្ន្រង របួស ដោយ     ក្រមុការ ងារនៅកន្ល្រង  ផ្ទះុគ្រប់ប្រក ។ រូប AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ ៈ ទោះជា  ឆ្នា២ំ០២០ 
បាន ធ្វើឲ្យ  ទូទាំង ពិភព លោក 
ជ្លួ ចប្ល ់ តអ្្នក នៅ ត ្អាច  
បនស្ាប  ក្ដកីង្វល ់ដោយការ កប្ 
ភ្សជ្ជៈ  នៅ ហាងកាហ្វ្  ដ្ល 
នាំ ភ្ញៀវ ទៅ កាន់ទសវត្សរ៍ ៦០។

 ទដិ្ឋភាពវលិទៅ រក អតតីកាល 
ជាមយួ ឥដ្ឋ    កឡ្ា  ស -កហ្ម  ការ- 
ប្ើ លខ្ខ្មរ្ ជា ឈ្មោះ ហាង  នងិ 
បទ ចម្ៀងបន្លឺ  យ៉ាង រងំ ញ៉ាំង  
ឲ្យ  បរិយកាស ពោរព្ញ ទៅ 
ដោយ ភាព ស្ងប់ សុខ ។ 

ប៉ុន្ត្ លើស ពីនោះ  រសជាតិ 
កាហ្វ្  គឺជា អ្វី ដ្ល អន្ទងចិត្ត 
ភ្ញៀវ មកគាំទ្ ជាហូរហ្ ។

ម្ចាស់ហាង  កាហ្វ្ ១៩៦៧ 
ជា  អតតី សសិស្ សាលា វទិយ្ាសា្ថាន 
ភាសា បរទ្ស  មន  ពិទូ  បាន 
ចាប ់ផ្ដើម បើក ហាង ន្ះ កាលព ី
ដើម ខ្ ឧសភា  ត្ ជាក់ស្ដ្ង 
ហាង ន្ះ គឺ ផ្ដើម ច្ញពី អាជីវ-
កម្ម លក់់ លើ រទ្ះ ប៉ុណ្ណោះ ។

អ្វី ដ្ល ជំរុញ  ចិត្ត   ម្ចាស់ ហាង 
វយ័ក្មង្ របូន្ះ  ប្ើរចនាបទ័្ម  នងិ 
ដាកឈ់្មោះ អតតីកាល   បប្ ន្ះ  
គ ឺរឿង រ៉ាវ ដក ់ក្នងុ ចតិ្ត  ដល្ លោក 
ត្ងត្ ឮ ចាស់ៗ និទាន ប្ប់  ពី 
ភាព រីករយ នា  សម័យកាល នោះ  
ធ្វើ ឲ្យ លោក  ចង់ នាំ បរិយកាស 
ទសវត្សរ៍ ៦០ត្ឡប់ មក វិញ។ 

អង្គយុសន្ទនា ជាមយួ  ភ្នពំញ្- 
ប៉ុស្ដិ៍ ម្ចាស់ហាង កាហ្វ្ រូបន្ះ  
បាននិយយ ថា៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា 
ស្ឡាញ់ វប្បធម៌  និង ប្ព្ណី 
របស់ ខ្ម្រ កាល ពី សម័យអំឡុង  
ឆ្នា១ំ៩៦០  ហ្នងឹ ណាស ់ ពល្ឮ  
ចាស់ៗ  និង តា ខ្ញុំ ផ្ទាល់ រៀបរប់ 

ម្ដងៗ  ខ្ញុ ំតង្ ចង ់ឲ យ្ ក្មង្ សមយ័ 
កយ្ បាន ទទលួ អារម្មណ ៍ដូច 
គា្នា  បាន ឃើញ ពី ភាព រួសរយ 
រកទ់ាក ់ ការគោរព  ជយួគា្នា  នងិ 
អធ្យាស្័យ ឲ្យ  គា្នា ទៅ វិញ ទៅ - 
មក ។ មយួវញិទៀត   ខ្ញុ ំចង ់អភរិកស្ 
ការប្ើប្ស់ ល្ខ ខ្ម្រ »។

មុន ព្ល បើក ជា ហាង  ពិទូ  
ឆ្លង  កាត់ បទពិសោធ     ជំនួញ 
ជោកជា ំ ដល្ ខ្លះ   ដណំើរការ   មនិ 
សូវ ល្អ។ ព្លន្ះ លោក នៅ 
សល ់ត ្ហាងកាហ្វ ្ នងិ អាជវី-
កម្ម ចិញ្ចឹមឃ្មុំ ត្ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 មនុ ពល្ បាន ឈាន មកដល ់
ចំណុចន្ះ  ពិទូ  និង ដ្ គូ ដ្ល 
ជា មតិ្តភក្ត ិជតិស្នទិ្ធ បាន ចណំាយ 
ព្ល  ជិត ១ឆ្នាំ ទៅ រៀនសូត្ ពី 
ភ្សជ្ជៈ និង កាហ្វ្។

  លោក    រំឭក ថា៖ «ខ្ញុំ មិន ម្ន  
ជា មនុស្ស ចូលចិត្ត ហូប កាហ្វ្  
ហើយ ក ៏គា្មោន ចណំ្ះដងឹ អ្វ ីប ន្តចិ 
ដរ្។ ចា ំបាន ថា  កាល ណះ  ខ្ញុ ំ 
ទៅរៀន  ទៅ សាក  ជិត ១ ឆ្នាំ 
យើង ឡើង ខយ្ល ់ព្ះ ត្វូ សាក 
រល់ ថ្ង្  ត្ ខ្ញុំ ចង់ ជម្នះ វា »។

ព្លន្ះ កាហ្វ្  ១៩៦៧ 
មន  រសជាត ិ  ពសិស្ បច្ា ំហាង 
ដោយ  មន របូលោក    ជា អ្នក ចញ្  
រូបមន្ត ខ្លួនឯង ទាំងអស់ ។ 

កាហ្វ្ ដ្ល ភ្ញៀវ មន ការ- 
ព្ញនិយម ជាងគ្ នោះ គឺ  
កាហ្វ្អូឡ្  ត្ផសិនទឹកឃ្មុំ  
និងកាហ្វ្ទឹកឃ្មុំ ។ 

ពិទូ  បាន រៀបរប់ ពី រសជាតិ 
នមីយួៗ  របស ់កាហ្វ ្យ៉ាង ដចូ្ន្ះ 
ថា ៖ «កាហ្វ្ អូឡ្ ជា កាហ្វ្ 
លាយ  ជាមយួ ទកឹដោះគោ ខាប ់
ដ្ល  ហូប ទៅ រសជាតិ កាហ្វ្ 
ឈ្ងយុ  ពញ្ មត ់។ កាហ្វ ្យើង 

ជ្ើសរសី មកព ីតបំន ់មយួ ចនំនួ 
នៅ អាម្រិកខាងត្បូង  ឯ ត្ ផសិន  
ទកឹដោះគោ ពល្ ពសិាទៅ ភ្ញៀវ 
នងឹ ទទលួ បាន រសជាត ិផសនិ  
និង ទឹកឃ្មុំ ពី ធម្មជាតិ ១០០%  
ព្ះ  យើង យក ពី កន្ល្ង  យើង 
ចញិ្ចមឹ ផ្ទាល ់។ ឯ  ត ្ ក ៏ជា ថា្នាខំ្មរ្ 
ជនំយួ ដល ់តមង្នោម ផង ដរ្។ 
មួយទៀតនោះ គឺ កាហ្វ្ទឹកឃ្មុំ 
ជា  រូបមន្តថ្មី   ទាំង ឆ្ងាញ់  ទាំង   
ជយួសម្លួ ដល ់សម្ពាធ ឈាម 
អ្នក ដ្ល ខ្សាយ ផង ដ្រ »។  

តម្ល្ របស់ ភ្សជ្ជៈ ចាប់ពី  
៥០០០ ទៅ ៨០០០រៀល ។ 

ចំណុច ពិស្ស ន្  ហាង  ត្ូវ 
បាន  លោក រំល្ចឡើង ថា៖   

«ទី១ គឺ រសជាតិ មិន ចរចា  
មន នយ័ ថា  គណុភាព  គ ឺគណុ- 
ភាព  គា្មោន ការ ថ្មថយ  បើ 
កាហ្វ ្ខស្ាយ  ឬ គ្ឿងផស្ ំមនិ ល្អ 
យើង នឹង ប្ដូរ ភា្លាម  និង ពាក្យ - 
សោ្លាក ១ គឺ  ចូល ជា ភ្ញៀវ  ច្ញ 
ជា គ្ួសារ  ពួកយើងមន ការ- 
សា្វាគមន៍ ភ្ញៀវ យ៉ាង រក់ទាក់  
ធ្វើឲ ្យ ភ្ញៀវ មន អារម្មណ៍ ដូចជា 
នៅក្នុង ផ្ទះ របស់ ខ្លួន »។

ក្នងុ ថ្ង ្អនាគត  ពទិ ូ ចង ់ពង្កី 
អាជវីកម្ម  ហើយ ក ៏ចង ់លក ់ឈ្មោះ 
ដើម្បី ជួយ ដល់ អ្នក ដ្ល មន 
ដើម ទនុ តចិតចួ អាច បើក អាជវី-
កម្ម ខ្លួនឯង ផ្ទាល់  និង ចាប់- 
អារម្មណ៍ ទៅលើ ការ បើក ជា 

ហាង កាហ្វ្ ៖  «ពួកយើង នឹង 
ជួយ ឲ ្យ គាត់ បើក រកសុី ហើយ 
បង្ៀន គាត់ គ្ប់យ៉ាង »។

ជាមួយ នឹង ការស្ឡាញ់ 
បរសិា្ថាន ហាង លោក ក ៏មន ការ- 
បញ្ចុះតម្ល ្ ៥០០រៀល ដល ់អ្នក   
ដល្ យក កវ្ មក ខ្លនួឯង ផ្ទាល៖់ 
«ចំណុច សំខាន់ ខ្ញុំ គ្ន់ត្ ចង់ 
បង្កើត ទម្លាប់ កំុ ឲ្យ យើង ប្ើ ហើយ  
បោះចោល  ដើម្បី  កាត់   បន្ថយ 
ការប្ើបស្ ់បា្លាស្ទកិ  ខ្ញុ ំក ៏កពំងុ 
ស្វ្ងរក ទីផ្សារ ណា ដ្ល  យក 
ក្វ ក្ដាស  ឬ អ្វី ក៏ ដោយ ដ្ល 
អាច ជំនួស បា្លាសិ្ទក បាន »។

ជា ចងុកយ្  ពទិ ូ បាន ផ្ដាផំ្ញើ 
ទៅកាន់ អ្នកអាន ទាំងអស់ ថា ៖ 

«ខ្ញុំ ចង់ លើក ទឹកចិត្ត ដល់ អ្នក 
ដល្ មនិ ពញ្ចតិ្ត ហើយ សា្ទាក-់
ស្ទើរ មិន ដឹង ថា ខ្លួន នឹង ធ្វើអ្វី  ឲ្យ 
ងើប ច្ញ ពី ភាព អាប់អួ ន្ះ  
ហើយ  ដ្ញ តាម ក្ដី ស្ម្ របស់ 
ខ្លួន  បើ គិត ថា ខ្លួន មិន ទាន់ មន 
សមត្ថ ភាព  ចរូទៅ រៀន  ដសុខាត ់
ខ្លនួ ឯង ឲ យ្ ពកូ ្ ហើយ យក វា មក 
ប្ើប្ស់ ក្នុង ជីវិត »។

ហាងកាហ្វ្  ១៩៦៧ ចាប់- 
ផ្ដើម  បើក ពី ម៉ាង  ៧ព្ឹក  ដល់ 
ម៉ាង  ៧លា្ងាច និង មន ទីតាំង 
នៅ ផ្លូវ ១៣៤  សង្កាត់ មិត្តភាព  
ខណ្ឌ  ៧មករ ។

ព្លន្ះ មន ការ ដឹកជញ្ជូន 
តាម  Nham 24 ផង ដ្រ ៕

កាហ្វេ ១៩៦៧  នំា ភ្ញៀវ  កេបភេសជ្ជៈ បន្ធរូ អារម្មណ៍ តានតឹង 
ឆ្នា២ំ០២០  វិលតេឡប់ ទៅ អតីតកាល ទសវតេសរ៍ ៦០ 

ការតុបតេងហាង  និង បរិយាកាស ធ្វើ ឲេយ ភ្ញៀវ មានអារម្មណ៍ ល្ហេល្ហើយ ដូចបាន វិល ទៅ កាន់អតីតកាល ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

 នំបុ័ង បា៉ាតេ នៅ    កាហ្វេ ១៩៦៧។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម ទិដ្ឋភាព បេប កា្លាសិក នៅ មុខ ហាង កាហ្វេ ១៩៦៧។ រូបថត សហការីសមា្ភារចាស់ៗ បេើ ជា គេឿង តាំង លម្អ  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម



ក្រុងហាណូយ : បើ មាន 
គំនិត  ចង់ រក ភាព ស្ងប់ សុខ 
ដោយ ចំណាយ ពេល លើ ការ- 
ថ្នាក់ ថ្នម ឆ្មា ទើប រួច ផុត ពី ហានិ-
ភ័យ ដល់ ជីវិត និង កេប កាហ្វេ 
ផង នោះ អ៊ីចឹង ហាង កាហ្វេ 
មួយ នៅ វៀតណាម អាច ផ្គាប់- 
ចិត្ដ អ្នក បាន ។ 

ហាង កាហ្វេ Ngao's Home 
Cafe  នៅ កេុង ហាណូយ គឺជា 
ជមេក ដ៏ តេជាក់ តេជុំ របស់ ឆ្មា 
១៥កេបាល  ដេល ភាគ ចេើន តេវូ- 
បាន គេ បោះ បង់  ឬ មាន របួស 
កេយ ពី តេូវបាន ឆ្កេ ខាំ ឬ ជួប 
ឧបេបត្ដិហេតុ ។ 

មា្ចាស ់ហាង វយ័ ២៤ឆ្នា ំង្វៀង  
ថញ់បី៊ញ បាន និយាយ មុន ទិវា- 
ឆ្មា អន្ដរជាតិ កាលពី ថ្ងេទី៨ ខេ 
សីហា យា៉ាង ដូច្នេះ ថ៖ « ខ្ញុំ 
ពេយាយាម ជួយ ឆ្មា ដេល មាន 
បេវត្ដិ លំបាក  ដើមេបី ជួយ ដល់ 
របួស ផ្លូវ កាយ និង ផ្លូវ ចិត្ដ »។ 

ហាងកាហ្វេ ឆ្មា បាន អន្ទង ចតិ្ដ 
អ្នក និយម សមា្លាញ់ រោមទន់ ជា 
ចេើន ចាប់ តាំងពី បើក សម្ពោធ 
កាលពី ខេ មុន  ដោយ ផ្ដល់- 
សេវាកម្ម កាហ្វ េ និង ការ នេប-
និតេយ  តេ ក៏ ជា ឱកាស ផ្ដល់ ឲេយ 
សត្វ នូវ ថ្នា ំសង្កវូ  និង មាន ទំនាក់- 
ទំនង កាន់ តេ ជេល ជេ ជាមួយ  
មនុសេស ផង ដេរ ។ 

នសិេសតិ  នងិ ជា អតថិជិន មា្នាក ់
អាយុ ២០ឆ្នាំ ឡេហ៊ួង យេន  
បាន  បេប់ AFP ថ ៖ « ពេល ខ្ញុំ 
មក  ហាង កាហ្វេ នេះ កេព ីការ- 
លេង ជាមួយ ឆ្មា ខ្ញុំ អាច ស្ដាប់ ពី 
ដំណើរ រឿង សត្វ ទាំង នេះ »។

ឆ្មា ជា ចេើន នៅ វៀតណាម គឺ 
ជា  សត្វ ចិញ្ចឹម គួរ ឲេយ សេឡាញ់  
តេ  ខ្លះ ទៀត តេូវបាន លក់ ធ្វើ ជា 
ចណំ ីដេល តេវូ បានចាត ់ទកុ ជា 

អាហារ ពិសេស បេចាំ បេទេស 
ផង  ដេរ។  ចោរ មាន ជនំាញ ខាង 
លួច ឆ្មា  អាច លក់ ឲេយ អាជីវករ 
កាប់ សច់ ។ 

មា្ចាស់ ឈ្មាះ ប៊ីញ នឹក ឃើញ 
បើក ហាង កាហ្វេ ឆ្មា តេូវ បាន 
សង្គេះ នេះ  ដោយ បាន ដំណើរ- 
ការ ជា អង្គការ កេ រដ្ឋាភិបាល 
កេយពី បេទះ ឃើញ ឆ្មា ក្នុង- 
ទេងុ  ហើយ  ឆ្មា ផេសេង ៗ   ទៀតរង- 
របួស ដោយ ស្នាដេ ចោរ ។ 

លោក បាន និយាយ ពេល 
នេបនិតេយ ជាមួយ ឆ្មា សមេបុរ  ស 
១កេបាល  ដេល ងងឹត ភ្នេក ថ៖  
« ពេល ខ្ញុំ និង មិត្ដភក្ដិ បានយក  

ឆ្មាទាងំ នោះ ដបំងូ យើង នា ំយក 
សត្វ មាន របួស ទៅ ពេយាបាល ។ 
បនា្ទាប់ មកពេល ពួក វា បាន ធូរ- 
សេល ខ្ញុំ ក៏ បាន  នាំ ពួក វា ទៅ 
ហាង កាហ្វេ សមេប់ ការ ថេទាំ 
បន្ដ ទៀត »។ 

លោក ក៏ រំពឹង ថ អតិថិជន 
មា្នាក់ ឬ ២នាក់ អាច នាំ យក ឆ្មា 
ទាងំ នេះ ទៅ ផ្ទះ កេ ព ីការ នេប-
និតេយ នៅ ហាង ផ្ទាល់ ។

ជាមួយ បំណង ជួយ ឆ្មា តាម 
រយៈ   ហាង កាហ្វេ  លោកបាន  
អះអាង ថ ៖ « ខ្ញុំ នឹង ជួយ ពួកវា 
ស្វេង រក មា្ចាស ់ថ្ម ី ដេល សេឡាញ ់
ឆ្មា ពិត បេកដ »៕ AFP/HR 
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 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសី ឡ ើ   ង   ខ   ្ព  ស ់តេដេត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិេសា  ផ ្នេក  អ  ក  េសរ សសេ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តេ  ដោ យសរ  តេ អំ ណាច នេ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ       មិ ន  ឲ េយ មា    ន ភា   ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បេកប     របរ រកទទួល ទា ន  នានាបាន   ផល ចំណេញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំព  ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្នេ ហា     វិញ     គូ ស្នេហ៍   មាន   ភាព-  
អធេយា         សេ័ យ គ្នា បាន  ល្អ  បេស ើរ និង សុខ សន្ត   ល្អ។     

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសេុតចុះ ។ ចំពះ មុខ របរ រក-  
ទទលួ   ទាន  នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ  
ជា    ល្អ ប៉ុនា្មាន  ទេ  គួរតេ ពិនិតេយឲេយ បាន  
ល្អតិ  ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពេម  ពេៀង   អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណេក ឯ ការ-    
បំពេញ   ការ  ង រ ផេសេងៗអាច នឹង បេទះ  ឧប សគ្គ 
ចេើន   ។    រីឯ កា រ សមេច ចិត្តនានា គបេបី រកអ្នក ណា  
ដេល     គួរ ឲេយ       ទុកចិត្ត ដើមេបីបេឹកេសាយោបល់ ទើប   ល ្អ-  
បេសើរ និង មិនកើត   មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។   

រាសីឡើង ខ ្ពស់តេដេត  ។ រាល់ ការ- 
បំពេញ  កិច្ច ការ ងរ ផេសេង ៗ  តេងតេ  
ទទួល    បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត    ឆ្ងាយ  តេង តេ មាន គេ ទទួល រាក់ ទាក់ មាន ទឹកចិត្ត  
បេកប   ដោយ ក្ត ីសោម នសេស រី ករាយ  និង ពល  ពាកេយ -  
សម  ្ត ីពីរោះ ពិស ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲេយ គេ សេឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា  យា៉ាង ណា   គួរ តេ យកចិត្ត  ទុក ដក់ 
ខា្លាងំ      ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នេហាឲេយល្អ ផង។    

រាសីសេតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើមេបី បំ ពេញ ការងរ ផេសេង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲេយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីមា ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា   ស្នេហា វិញ គូ ស្នេហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធេយា សេយ័  ជាហេតុ បណា្តាល ឲេយមាន ការ បេក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណេក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា   សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សី   ឡ     ើ ង    ខ  ្ពស់   ។ ការ បេកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន     ផេសេង  ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បេសើរ តេសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តេវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចេើន តេ បាន  ដោ យធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដោ    ះ    ស   េ យ   ប ញ្ហា ឬ ធ្វើការ សមេច-    
ចតិ      ្ត       ផេសេង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំេ កឯ   សេច ក ្ត ី  ស្នេហា     វញិ 
ក៏    មា  ន    កា រ   យ      ល ់   ចិ ត ្ត   គ  ្នា ល  ្អ ដេ រ។ ចំពះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តេងតេ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពេញ- 
ការ       ងរ ផ េ ស  េ ង ៗ  រមេង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ពេញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បេ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បេកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   លគឺ   ទឹក  ចិ ត្ត បេកប ដោយ    ក្ត ីមេតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណេក    ឯ បញ្ហា ស្នេហា គូ ស្នេហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មតា មិន ប  ង្កើត  ក្តី ខ្វល់ ខា ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីឡ ើ  ង    ខ     ្ព ស់ត  េ ដ េត  ។ ការ និយាយ-   
ស្ត ីបេកប    ដោ   យ  ឧត្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកេយ  សម្ត ីដេល និយាយ ចេញ - 
មក   តេវូ  វិ ភាគ ឲ េយចេបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន    ការ ហាស្ត ីចេញ  ទៅ កេ  ។  សេចក្ត ីស ្នេហា 
ពរ    ពេ ញ  ដោ   យ       ភ    ក្ត ីភា   ព     និង ភាព ផ្អេម ល្ហេម ល្អកូ- 
ល្អនិ     នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បេក ប  របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន        ផល  ចំ    ណ េ     ញ     គួ រ  ជា  ទី គ  ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲេយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពេញ កិច្ច ការបាន  ទ្វេឡើង ថេម  ទៀត ។        

រាសីឡ ើ ងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពេញ  
ការ   ង រ ផ េសេង  ៗ  រមេង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពេញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បេ កប-  

ដោយ     សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី បេកប- 
ដោយ        ឧត្តម គត  ិ    ស ុខ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល      គឺចិត្ត បេ កប ដោយសេចក្តី   មេតា្តា  ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុេស  ន ងិ សត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង   ល្អ   និង មាន សេចក្តីសុខ។  

 រាសីមធេយម   ។  កា រ  ព ល  ពាកេយ សម្តី ធ្វើ 
ឲេយ  អ្ន ក ផ  ង  យក  ច  ិត្ត ទុក ដក់  ស្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពេញការ -  
ងរ   បេកប ដោយ ស្មារតី បេុង បេយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲេយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពេញ ចិត្ត។   ចំ ពះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ     ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន សុខសបេបាយ តេ ក៏ គួរ តេ 
បេងុ បេ យ ័ត្ន ដេរ  ។ រឯី  លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ   ប ៉ុ  ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ពះ បញ្ហា ស្នេហា វិញមាន 
ការ  អធេយាសេ័យ    និង ចេះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដេរ។  

-  

 រាស ី ឡ ើង ខ ្ព សត់េដេត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បេកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផេសេង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណេញ      តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បេឹង បេង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំះ  ដណំងឹដ េល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឲេយ  លោក-     
អ្នក      មា ន ក្តី សោមនសេស រី ក រា យ។   ចំណេកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ កា ន់ ទ ីជិត   ឆ្ងាយ វិ ញនោះ រមេង មាន 
សវុត្ថ ិ  ភាព ល្អ តេ ក៏ តេវូ មានការបេងុ បេ យ័ត្នដេរ។  

 រាសីមធ េយ ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យ ក   ចិត្ត ទុក ដក់ ស្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពេងើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហេតុ នេះ តេវូ បេយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲេយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្ន ក ផ ង  ។     ការ បេកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មា ន  ផ ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នេហា     គូ ស្នេហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសីសេ ុតចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពេញ ការ-  
ងរ   ផេសេង ៗ  ពរពេញ ដោយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មាន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដេល មក 
ព ីបរយិាកាស ការ នយិាយ ស្ត ីតេង- 

មាន   គេ និនា្ទា ធ្វើ ឲេយ អ្នក មាន ការ អាក់ អន់ សេពន់ ចិត្ត 
ជា   ខា្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្នេហា  គ ូស្នេហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា    ជា ហេត ុបណា្តាល ឲេយ មាន ការ បេក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផេសេង ៗ ជាដើម ។ ចណំេក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល  យា៉ាងលំបាក ហើយ ក៏បេឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដេរ។  

ហាងកាហ្វ្រឆ្មាឯក្រុងហាណូយទាក់ទាញភ្ញៀវមកក្របកាហ្វ្រនិងល្រងជាមួយឆ្មា។រូបថត AFP

ហាងកាហ្វេឆ្មាឲេយអ្នកសេឡាញ់សត្វ
ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ឆ្មារងគេះ

ម្ចាស់រំពឹងថាភ្ញៀវនឹងអាចនាំយកឆ្មាទៅចិញ្ចឹមនៅផ្ទះ។រូបថត AFP

ដំណើរការបាន១ខ្រហាងកាហ្វ្រជាជម្រកឆ្មារងគ្រះ។រូបថត AFP



អាសង់ស្យុង: អតីត កីឡាករ ឆ្នើម 
របស់ ក្រុម បាល់ ទាត់ ជម្រើស ជាតិ 
ប្រសុីល Ronaldinho ត្រូវ បាន 
តុលាការ ប្រទ្រស បា៉ារ៉ាហ្គាយ សម្រច 
ដោះ ល្រង ឲ្រយ មាន ស្ររ ីភាព ហើយ កាល 
ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ក្រយ ជាប ់ឃុ ំរយៈ ព្រល ៥ ខ្រ 
ព ីបទ ចោទ ប្រកាន ់ ប្រើ ប្រស ់លខិតិ ឆ្លង- 
ដ្រន ក្ល្រង កា្លាយ ។

លោក ចៅ ក្រម Gustavo Amarilla 
ក៏ បាន ដោះ ល្រង បង ប្រុស របស់ Ro-
naldinho ផង ដ្ររ គឺ លោក Roberto 
de Assis Moreira ដ្រលបានទទួល 
ទោស ស្រដៀង គ្នា ដោយ ជាប ់ពន្ធនា គរ 
១ ខ្រ និង ៤ ខ្រ ទៀត ត្រូវ ឃុំ ក្នុង ផ្ទះ នៅ 
ឯ សណ្ឋាគរ ១ ក្នុងរដ្ឋធានីអាសង់- 
ស្រយុង របស់ ប្រទ្រស បា៉ា រ៉ា ហ្គាយ ចំពោះ 
បទ ចោទ ដូច គ្នា ន្រះ ។

លោក ចៅ ក្រម ថ្ល្រង  ថា ៖ «លោក 
Ronaldinho មាន ស្ររ ីភាព ក្នងុ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ ប្រទ្រស ណ ក៏ បាន  ក្នងុ ពិភព- 
លោក ដ្រល គត ់ចង ់ទៅ ត្រ គត ់ត្រវូ ជនូ 
ដំណឹង ដល់ យើង បើ គត់ ផ្លាស់ ប្តូរ លំ- 
នៅ   រយៈ ព្រល  ១ ឆ្នា ំ។ គតម់និ ត្រវូបាន 
រតឹ បន្តងឹ អ្វ ីឡើយ លើក ល្រង ត្រ រឿង សង 
ការ ខូច ខាត ផ្ន្រក សង្គម » ។ 

ក្នងុ សម្លៀក បពំាក ់ខោ ខវូ បយ៊ មកួ ខ្មៅ 
និង អាវ យឺត ពណ៌ ខ្មៅ  អតីតមា្ចាស់ ជយ- 
លាភី ពាន World Cup វ័យ ៤០ ឆ្នាំ 
បាន ទទួល យក លក្ខ ខណ្ឌ ន្រ ការ ដោះ 
ល្រង គត ់ន្រះ ដ្រល រមួ បញ្ចលូ ទាងំ ការ- 
សង សំណង ចំនួន ៩០ ០០០ដុលា្លារ 
ខណៈ បង ប្រុស របស់ គត់ ដ្រល ត្រូវ  ជា 
អ្នក គ្រប់ គ្រង អាជីវ កម្ម របស់ Ronald-
inho ផង ដ្ររ នោះ ត្រូវ ត្រ បង់ ប្រក់ 

ចំនួន ១១០ ០០០ ដុលា្លារ ។
ក្រុម រដ្ឋ អាជា្ញា បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ពួក គ្រ  

ជឿ ថា លោក Ronaldinho មិន ពាក់ 
ព័ន្ធ នឹង គម្រង ផ្រន ការ ធ្វើ លិខិត ឆ្លង- 
ដ្រនក្ល្រង កា្លាយ នោះ ឡើយ ត្រ មាន ជនំឿ 
ថា លោក De Assis Moreira ដឹង 
រឿង លិខិត ឆ្លង ដ្រន ខុស ច្របាប់ ន្រះ ។  

«ច្របាស់ ណស់ ពួកគ្រ ប្រើ ប្រស់ 
ឯកសារ សាធារណៈ ដ្រល មាន ប្រភព 
មិន ច្របាស់ លាស់ » ។   ន្រះ ជា ប្រសាសន៍ 
របស ់លោក  Marcelo Pecci មា្នាក ់ក្នងុ 
ចណំោម ក្រមុ រដ្ឋអាជា្ញា ដ្រល នយិាយ ថា 
ន្រះ ជា បទ ល្មើស ធ្ងន់ ធ្ង រ ណស់ ។  

លោក De Assis Moreira ត្រូវ 
បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ចំពោះ មុខ តុលាការ 
នៅប្រសុីល រៀង រល់ ៤ ខ្រ ម្ដង រយៈ- 
ព្រល ២ ឆ្នាំ ហើយ នឹង មាន ការ កត់ ត្រ 
នូវ បទ ល្មើស ព្រហ្ម ទណ្ឌ ។ 

លោក Amarilla បន្ថ្រម  ឲ្រយ ដឹង ទៀត 

ថា ៖ « លក្ខ ខណ្ឌ របស់ Ronaldinho 
ខសុ ព ី   De Assis Moreira ។ គត ់មនិ 
ចាំ បាច់ បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ចំពោះ មុខ មន្រ្តី 
យុត្តិធម៌ រូប ណ ឡើយ នៅប្រទ្រស 
ប្រសុលី ។ គត ់គ្រន ់ត្រ  ផ្ដល ់ពត័ ៌មាន ព ី
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អាសយ ដ្ឋាន ប៉ុណោ្ណោះ » ។  

មនុការ ជនំុ ំជម្រះ  ន្រះ រដ្ឋ អាជា្ញា ឲ្រយ ដងឹ 
ថា   Ronaldinho មិន បាន បង្ហាញ នូវ 
ទង្វើ ឬ ការ ប្រព្រឹត្តបទ ឧក្រិដ្ឋ ណ មួយ 
ដ្រល នាំ គ្រះ ថា្នាក់ ដល់ សង្គម ឡើយ ។

ទាំង  ២ នាក់ បងប្អូន បាន ធ្វើ ដំណើរ 
មក ដល់ ប្រទ្រស បា៉ារ៉ាហ្គាយ កាល ពី ថ្ង្រ 
ទី ៤ ខ្រ មីនា ដោយ លោក Ronaldin-
ho ដ្រលជា មា្ចាស់ ជយ លាភី ពាន Bal-
lon d'Or ឆ្នា ំ២០០៥ គ្រង នងឹ ចលូ រមួ 
ក្នុង កម្មវិធី ១ ដ្រល រៀប ចំឡើង  ដើម្របី 
គំទ្រ ដល់ ក្ម្រង ក្រី ក្រ ត្រ  ២ថ្ង្រ ក្រយ 
មក ក ៏ត្រវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ ក្រយ រក ឃើញ 
ថា ពួកគ្រ បន្លំ ឯកសារ ៕ AFP/VN 

យឺនពន្លក

 ភ្នំព្ញៈ ជាមួយ នឹង គម្រង 
ចំណយ ៥លាន ដុលា្លារ  លោក  
ប៉្រង  បុ៉ណ្ណោរី  មាន គោលបំណង 
ធ្វើ ឲ្រយក្លបិ ប្រដល់ គុន ខ្ម្ររ គោព្រ  
កា្លាយជា ក្លបិ ល្របី ល្របាញ មួយ ឆ្ពោះ 
ទៅ រក ភាព ជោគ ជ័យ នាព្រល 
អនាគត បុ៉ន្ត្រ ការចាប់ ផ្តើម ជិត ១ 
ឆ្នាំ កន្លងមកន្រះ   ទទួល បាន 
លទ្ធផល នៅ ពំុ ទាន់ សម ដូច 
បំណងទ្រ  ក្នងុ នោះ  ការ កសាង ធន- 
ធាន កីឡាករ   និងការ  ជ្រើស រីស 
គ្រ ូបង្វកឹ សម្រប់ គ្រប់ គ្រង  និង 
បង្វកឹ  ទៅ តាម ស្តង់ ដ អន្តរជាតិ  
គឺ ជា ការ លំបាក បំផុត  ទោះ បី ធន- 
ធាន ន្រ ប្រភព ថវិកា  បាន ត្រៀម 
បម្រងុ   មាន គ្រប់ គ្រន់ ក៏ ដោយ  ។ 
យា៉ាង ន្រះ ក្ត ី ការ ព្រយា យាម   ពុះ ពារ 
ឧបសគ្គ យា៉ាង ច្រើន របស់ លោក  
ប៉្រង  បុ៉ណ្ណោរី   នៅ ត្រ ទទួល បាន 

លទ្ធផល  ជា បណ្តើរៗ   ក្នងុ នោះ  
លោក បាន បញ្ជូន កូន សិស្រស ឲ្រយ  
ឡើង ប្រកួត  លើ សង្វៀន បាន ជិត 
១០០ លើក  និង កសាង បាន 
កីឡាករ វ័យ ក្ម្រង  ជាង ៤០ នាក់  
ខណៈ ដ្រល ១សបា្តាហ៍ អាច បញ្ជនូ 
កីឡាករ ទៅ ប្រ កួត ពី ៤  ទៅ ៦ នាក់ 
ផង ដ្ររ ។

  លោក  បុ៉ណ្ណោរី   បាន ប្រប់ថា ៖ 
« គោល បំណង  និង ការ ព្រយាយាម 
បង្កើត ក្លបិ ប្រ ដល់ ន្រះ  ខ្ញុ ំមាន តំាង 
ពី យូរ  បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំបាន ចាប់ ផ្តើម ជា ផ្លវូ- 
ការ នៅ ថ្ង្រ ទី ១  ខ្រ វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០១៩  
ហើយ ទទួល បាន គំ ទ្រ ពី ច្របាប់ 
ព្រញ ល្រញ  នៅ ថ្ង្រ ទី ៣០  ខ្រ ធ្នូ  
ឆ្នា ំ២០១៩ ។  ខ្ញុ ំមាន រមណីយដ្ឋាន  
មួយ ឈ្មៅះ  គោព្រ  ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុំ 
ស្រឡាញ់ ឈ្មៅះ ន្រះ  ដ្រល មាន 
ទីតំាង ស្ថតិ នៅ ជិត សង្កាត់ ពន្រសំាង  
ក្នងុ ខណ្ឌ ព្រក ព្នា នៅ ជិត ភ្ន ំប្រសិទ្ធិ៍ 
ត្រ ម្ដង  ដោយ មាន ទំហំ ដី ចំនួន ៤ 

ហិតា  មាន កន្ល្រង ហ្វកឹ ហត់  សា្នាក់- 
នៅ  ហូប ចុក  ព្រម ទំាង បរិសា្ថាន 
លម្ហ្រកាយ ល្អ ផង ដ្ររ» ។

 លោក បន្ថ្រម ថា៖   «គោល ដៅ ធំ 
របស់ ខ្ញុ ំ គឺ  កសាង ទីតំាង ន្រះ ឲ្រយ  
ទៅ ជា កន្ល្រង ហ្វកឹ ហត់ សម្រប់ 
សុខភាព  និង ហត់ សម្រប់ ប្រ កួត 
ក្នងុ កម្រតិ ធំ  បម្រើ  មហ ជន  ក្នងុ 
គម្រង ទឹក ប្រក់ សរុប ដល់ ទៅ ៥ 
លាន ដុលា្លារ អា ម្ររិក  ហើយ  តំាង 
ពី ចាប់ ផ្តើម មក ដល់ ព្រល ន្រះ  ខ្ញុំ   
ចំណយ ទុន ជាង ១លាន ដុលា្លារ  
ហើយ  បុ៉ន្ត្រ លទ្ធផល អាច  បាន 
ត្រមឹ ២០ ភាគ រយ បុ៉ណោ្ណោះ »។

ក្លបិ គុន ខ្ម្ររ គោព្រ បាន  រ៉ាប់ រង 
ការ ហូប ចុក សា្នាក់ នៅ  និងផ្តល់  
ប្រក់ ខ្រ ជូន កីឡាករ ផង ដ្ររ  គឺ 
កីឡាករ អាជីព   បាន ១ខ្រខ្ទង់   
១០០ ដុលា្លារ  ហើយ កីឡាករ  ពាក់- 
កណ្តាល អាជីព  ដ្រល  ហ្វកឹ ហត់ 
ផង និង  ជួយ ការ ងរ ក្នងុ ក្លបិ ផង   

ទទួល បាន ២០០ ដុលា្លារ ។  ចំណ្រក  
កីឡាករ ថា្នាល វ័យក្ម្រង  ដ្រល បាន 
បណ្ដះុ បណ្តាល  ក្នងុ ទី ន្រះ  គឺ  ដើម្របី 
បើក ប្រកួត ឲ្រយ  ភ្ញៀវ ទស្រសនា  នៅ 
ព្រល រមណីយដ្ឋានគោព្រ  បើក 
ដំណើរ ការ ទទួល ភ្ញៀវ  ក្នងុ ព្រល 
អនាគត ។

លោក បុ៉ណ្ណោរី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
« នៅ ក្នងុ គម្រង ន្រះ  ខ្ញុ ំ មិន ម្រន 
បង្កើត ត្រ ក្រមុ កីឡាករ ប្រដល់ គុន- 
ខ្ម្ររ បុ៉ណោ្ណោះ ទ្រ  ត្រ ក៏ គ្រង  បង្កើត 
ជា ក្រមុ លោ្ខោន ខោល  គុន ល្របុក្កតោ  
និង ក្រមុ របំា ប្រព្រ ណី  ខ្ម្ររ  សម្ត្រង 
ក្របាច់ គុន ផង ដ្ររ  ដើម្របី សម្ដ្រង ឲ្រយ 
ភ្ញៀវ ទស្រសនា  នៅ ព្រល ខាង មុខ។ 
បុ៉ន្ត្រ  បញ្ហា លំបាក  គឺ កីឡាករ ចូល 
មក ហត់  ក្នងុ ក្លបិ  ត្រវូ គោរព វិន័យ 
បទ បញ្ជា ផ្ទ្រ ក្នងុ  ត្រ  ពួក គត់ ធ្វើ មិន 
ទាន់ បាន ល្អ  បនា្ទាប់ មក មាន ច្រញ  
មាន ចូល  គឺ ច្រើន រយ នាក់ ហើយ  
ពិស្រស មាន កីឡាករ ខ្លះ  មក ហត់ 

បាន មួយ រយៈ ច្រញ ទៅ វិញ» ។
លោក បន្ត ថា៖  « យើង ខំ បណ្ដះុ- 

បណ្តាល កីឡាករ វ័យ ក្ម្រង  ជា ថា្នាល  
ដើម្របី អនាគត  ត្រ  បញ្ហា លំបាក 
មួយ ទៀត  គឺ ខ្វះ គ្រ ូបង្វកឹ  ដ្រល 
មាន សមត្ថភាព  ព្រះក្នងុ  លក្ខ - 
ខណ្ឌ បាន កំណត់  ត្រវូ ធ្វើ ការ បង្វកឹ 
ព្រញ ម៉ាង តាម ច្របាប់ និងមាន  
ទ្រពកោសល្រយ ច្រះ សរស្ររ ផ្រន- 

ការ ហ្វកឹ ហត់  និង គ្មៅន ការ ងរ 
ក្រ ផ្រស្រង ពី ក្លបិ ទ្រ  គឺ មិនឲ្រយ  ធ្វើ ជា 
ចៅ ក្រម អាជា្ញា កណ្តាល  តាម 
សង្វៀន ដទ្រ  ឬ ជា មន្ត្រ ី ក្នងុ សហ- 
ព័ន្ធ នោះ ឡើយ ។  ចំណុច ទំាង ន្រះ  
យើង លំបាក រក ណស់  ខណៈ 
ដ្រល ប្រក់ ខ្រ  យើង អាច ចរចា គ្នា 
បាន  តាម ការ ស្រះុ ស្រលួ ឯកភាព  
និង ព្រម ព្រៀង គ្នា» ៕
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Man Cityចង់ដោះសែយ
ជាមួយUEFAដោយសន្តិវិធី
លីសបោន: ប្រធាន ក្លិប ម្រឃ ខៀវ 

Manchester City លោក Khal-
doon Al Mubarak ថ្ល្រង ថា ក្លិប 
របស់ លោក ចង់ បង្កើត ទំនាក់ ទំនង 
ដ៏វិជ្ជមាន  មួយ ជាមួយ នឹង សា្ថាប័នគ្រប់ 
គ្រង បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប (UEFA) 
ក្រយ  ពី បញ្ចប់ ការ តស៊ូ ផ្ន្រក ច្របាប់់ 
យា៉ាង ខា្លាងំ កា្លា រចួ មក ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ច្របាប ់
ហិរញ្ញ វត្ថុ ។  

UEFA បាន ធ្វើ ការ ហម ឃាត់ ក្រុម 
Man City មិន ឲ្រយ ចូល រួម ប្រកួត នៅ 
តំបន់ អឺ រ៉ុប រយៈ ព្រល ២ ឆ្នាំ  បនា្ទាប់ ពី 
មាន ស្រចក្ដី សម្រច មួយថា ពួក គ្រ 
បាន រំលោភ ច្របាប់ គ្រប់ គ្រង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
(FFP) ប៉ុន្ត្រក្រុម អ្នក មាន របស់ 
ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស មួយ ន្រះ បាន ឈ្នះ 
ការ ប្ដឹង ឧទ្ធរណ៍ កាល ពី ខ្រ មុន ដ្រល 
នាំ  ឲ្រយ មាន ការ លុប ចោល នូវ ស្រចក្ដី 
សម្រច និង ការ ពិន័យ នោះ ។

ប៉ុន្ត្រយា៉ាង ណ ក៏ ដោយ ក៏ ក្លិប  ល្រង 
នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier League 
នៅ ត្រ ត្រូវ បង់ ប្រក់ ពិន័យ ១០ លាន 
ផោន ($ ១១, ៨៤ លាន) ដដ្រល 
សម្រប់ ករណី មិន សហ ការ ជាមួយ 
នឹង UEFA ដ្រល បាន ធ្វើ ការ សុើប- 
អង្ក្រត ចំពោះ ការ ប្រកាសនូវ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ក្លិប ។ 

ក្រមុ Man City ថ្កាល ទោស យា៉ាង 
ខា្លាំង ចំពោះ ការ សុើប ង្កើត នោះ ត្រ 
ក្នុងកិច្ច សមា្ភាសន៍ ១ ជាមួយ នឹង វ្រប- 
សាយ របស ់ក្លបិ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ លោក 
ប្រធាន  Khaldoon បាន បញ្ច្រញ 
សំឡ្រង ខុស ពី មុន ដោយសារ ក្លិប  
កំពុង ផោ្ដោត លើ ពាន    Champions- 
League របស់ UEFA ដ្រល 

ក្រុមដឹកនាំដោយ លោក Pep Guar-
diola ធា្លាក់ពី ការ ប្រកួត ប្រជ្រងន្រះ   
ត្រមឹ វគ្គ ៨ ក្រមុ ក្រមថ្វជីើងក្រមុ របស ់
បារំង Olympique Lyonnais ។

លោក Khaldoon  ថ្ល្រង ថា ៖ « ជវីតិ 
គឺ ខ្លីណស់ ដ្រល ត្រូវ មក ចង គំនុំ ។ វា 
ជា ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ដ៏ សំខាន់ ។ វា ជា 
ការ ប្រកួត មួយ ដ៏មាន ក្ររ្តិ៍ ឈ្មៅះ បំផុត 
នៅ ក្នុង ពិភព កីឡា ហើយ វា ជា កម្មវិធី 
ប្រកតួ ដ្រល យើង ចង ់ឈ្នះ ហើយ វា ជា 
ការ ប្រកួត ដ្រល យើង ត្រូវ ត្រ គោរព 
ដើម្របី ទទួល បាន ជោគ ជ័យ » ។

លោក ប្រធាន រូប ន្រះ បានមាន 
ប្រសាសន៍បន្ត ទៀត ថា ៖ «  ន្រះ គឺ ជា 
បញ្ហា ប្រឈមមួយ វា ជា រឿង នៅ ពី- 
ក្រយ ពួក យើង។ ចុង បញ្ចប់  ដោយ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន  ខ្ញុំ ផោ្ដោត លើ រឿង ត្រ ម៉្រយាង  គឺ 
ថា តើ ខ្ញុ ំអាច ជួយ ក្លបិ ន្រះ ប្រកួត ប្រជ្រង  
ក្នងុ កម្មវធិ ីដ ៏ធនំ្រះ នងិ ឈ្នះ វា យា៉ាង ដចូ 
ម្ដ្រច ?ហើយ ថា  តើ ត្រូវ បង្កើត  ទំនាក់- 
ទំនង ដ៏ វិជ្ជមាន មួយ ជាមួយ UEFA 
បានដោយ របៀប ណ ? » ។

ក្លបិ Man City ដ្រល ជា ក្រមុ ១ ក្នងុ 
ចំណោម ក្រុម ចំណយ ប្រក់ ដ៏ ច្រើន 
បំផុត ក្នុង វិស័យ បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប បាន 
និង កំពុង មមា ញឹក ក្នុង ទី ផ្រសារ ដោះ ដូរ 
កីឡាករ ដោយ ព្រល ន្រះ  បាន នាំ យក 
ខ្រស្រ ការ ពារ Nathan Ake ពី ក្រុម រួម 
លីក Bournemouth ជាមួយ នឹង 
តម្ល្រខ្លនួ ៤០ លាន ផោន($ ៥២ , ៥៦ 
លាន ) និង ខ្រស្រ បម្រើ សា្លាប  សញ្ជាតិ 
អ្រស្របា៉ាញ Ferran Torres ពី ក្រុម 
Valencia ក្នុង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា ទឹក 
ប្រក់ ដ្រលតាមដឹង ២០ លាន ផោន 
($២៦ , ២១ លាន) ៕ AFP/VN   

Ronaldinhoទទួលបានសែរីភាព
កែយជាប់ទោសអស់រយៈពែល៥ខែ

កីឡាករចូលនិវត្តន៍Ronaldinhoចូលរួមស្ដាប់ការជំនំុជម្ះរឿងក្ដរីបស់ខ្លនួនិងបងបុ្ស។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេ ញៈ នា ថ្ងៃទី២៥ ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០     
ខណៈ  ផលិត កម្ម  Galaxy Navatra តៃូវរៀបចំ 
ធ្វើ  សន្និសីទ សារ ព័ត៌ មាន  ដើមៃបី សា្វាគមន៍ តារា-  
ចមៃៀង    បៃុស លៃបី  លោក ពៃប សុវត្ថិ  ដៃល បាន 
សមៃច  ដើរ ចៃញ ពី ទៃនំ ចាស់ ហងៃស មាស  នោះ 
បៃរ ក្លាយទៅ ជា ថ្ងៃ  ជបួ ទកុ្ខពៃយួ ដល ់តារា ចមៃៀង 
បៃុស  លោក ខៃម ដៃល  តៃូវ បាន អតតី ផលិត  កម្ម 
ចាស់  បៃកស  ឲៃយ ចូល ទៅ  ដោះ សៃយ រឿង   
កិច ្ចសនៃយា មិន ទាន់ ចប់ ទៅ វិញ ។ 

ខណៈ វត្ត មាន  តារា ចមៃៀង បៃុស សំឡៃង ស្អក 
តៃ  ពីរោះ រណ្តំ សមៃប់ អ្នកគាំទៃ គៃប់ សៃទាប់- 
លោក ខៃម កពំងុសៃបូ បាន  បៃជាបៃយិ ភាព  ខ្លាងំ 
នៅ  ទៃន ំ  ថ្ម ី Galaxy Navatra មនិ ទាន ់បានពៃល  
ពៃញ   ២  ខៃ ផង  សៃប់ តៃ អតីត    ផលិត កម្ម ចាស់   
ថោន   ចៃញ សៃចក្ត ី ជ ូន ដណំងឹ   ជា 
សាធារណៈ នា រសៀល ថ្ងៃ  ទី 
២៤ ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០២០  
ដោយ  បាន បញ្ជាក ់ឈ្មោះ  ចំៗ   
ឲៃយ  ចូលទៅ  ដោះ សៃយ  រឿង 
បញ្ហា កុងតៃ ជា កំហិត នៅ - 
តៃឹម   ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ   សីហា ឆ្នាំ 
២០២០។ 

កល  ល្ងា ច ថ្ង ៃ ទ ី
២៤ ខៃ សីហា- 
កៃយ  ពី មាន  ករ 
ធា្លាយ  ចៃញ លិខិត  
សៃច ក្ត  ីជនូ ដណំងឹ ជា 
សាធារណៈ  ព ីផលតិ កម្ម 
ថោន  បាន ទមា្លាយ   រឿង  - 
តារា  ចមៃៀង   មាន  ឈ្មោះ 
ពិត លោក ប៉ុន សុណារិន 
ហៅ  ខៃម ដៃល ជា មា្ចាស់ 
បទ  « ជវីតិ ក្មៃង ពាល » បទ 
«ពូ  ម៉ូតូ ឌុប» បទ  «ឲៃយ គៃ-  
ញ៉ៃ លឿន ម្លៃ៉ះ!» បទ  «គៃ 
ជា    តារា    លៃបី» បទ «បៃពន្ធ - 
ខ្ញុំ  យំ ពៃះ  នឹក  សងៃសារ»- 
នងិ    បទ «ជវីតិ អ្នក កៃ»  ជា  
ដើម   ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏បាន-  
ទូរ    ស័ព្ទ សុំ បញ្ជាក់ ពី លោក  
ខៃម ដៃរ  តៃ លោក បាន លើក   
មយួ  ភ្លៃត នយិាយ ដោយ ខ្ល ីថា៖ 
« ពៃល នៃះ  ខ្ញុំ កំពុង តៃ ជាប់-  
រវល់ បៃជុំ ហើយ ចាំចប់  ខ្ញុំ នឹង 
តៃ     ទៅ ប  ង វិញ »។ 

កៃយ  ពី ដំណឹង  ដៃល  ទមា្លាយ  
ចៃញ  ពី  ផលិត កម្ម ថោន បញ្ជាក់ 
ថា  រូប លោក  គឺ  នៅ ជាប់ កិច្ចសនៃយា 
នឹង ផលិត កម្ម ចាស់ (ថោន) នៅ   
ឡើយ  ទៃ   បៃរជា មក ចៃៀង នៅ ផលិត- 
កម្ម ថ្ម ី   ដោយ  របូ លខិតិ រដ្ឋ បាល ដៃល 

ជា  សៃចក្តី  ជ ូន ដំណឹង នោះ តៃូវ បានអ្នក លៃង 
បណា្តាញ  សង្គម   ចៃក រលំៃក ត គា្នា  យា៉ាង ក្តៅ គគកុ ។ 
លុះ ពៃល រាតៃី នៃ  ថ្ងៃធា្លាយ លិ ខិត ខង លើ នោះ  
លោក ខៃម បាន ទមា្លាយ សារ ដ៏  វៃង អនា្លាយ 
មាន ពាកៃយ ពៃចន៍ រាប់ ពាន់    បង្ហាញពី ករ ហួ ស-  

ចិត្ត ចំពោះ អតីត ជា ថៅ កៃ    ចាស់ របស់ ខ្លួន 
ដោយ  លោក បាន បៃើ ពាកៃយ ហៅ  អតីត 

ចៅហា្វាយ ខ្លួន ថា «មៃ» ខណៈ  បៃើ 
ពាកៃយ ហៅ ខ្លួន ឯង   បៃៀប  ដូចជា 
សត្វ  សុនខ ១កៃបាល   ទៅ វិញ ។ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ក៏បាន ពៃយាយាម-  
ទាក ់ ទង ដើមៃបី សុំ ករ បក- 
សៃយ    បន្ថៃ ម ពី  ជម្លាះ រវាង - 
ផលិត  កម្ម  និង តារា ចមៃៀង 
បៃុស     ចំណូល ថ្មី   ផលិត កម្ម  
Galaxy Navatra លោក  
ខៃម ចៃើន  លើក  ចៃើន សា-  
ដៃរ តៃ ពុំ មាន អ្នក  លើក  ទូរ- 
ស័ព្ទ  ឡ ើយ នាថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ   
សីហា ឆ្នាំ ២០២០។ 

បើ តាម លោក ហៃង 
ឡុង ជា  បៃ ធាន សមាគម - 

មិត្ត  សិលៃបៈ  ស្ម័គៃ ចិត្ត ជួយ 
សង្គម  ដៃល   អះអាង ថា 
លោក នងឹ ចលូ រមួ ក្នងុ នាមជា 

អ្នក  ជួយ សមៃប សមៃួល នោះ 
ក៏   ពៃលយ ថា៖ «ខ្ញុំ ក៏ កំពុង តៃ 
ពៃយា យាម ខ្លាំង ក្នុង កិច្ច ករ នៃះ 
ដៃរ តៃ ពុំ ទាន់ រក ពៃល វៃល 
ណាមួយ សម សៃប សមៃប់-  

ករជជៃក គា្នា  បាននៅឡើយទៃ  
ហើយ  រឿង នៃះ វាក៏ កំពុង តៃ  
ឡើង កម្តៅ ផង នោះ  ទំនង ជា 

មិន   ងយសៃួល  ដោះ សៃយ  ផង- 
ដៃរ»៕ 

 

ជម្លោះផលិតកម្មថោននិងខេម
ពំុទាន់មានលេចតមេយុវិជ្ជមាន
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 លោក ខេម  បង្ហោះ សារ ហួស ចិត្ត នឹង អតីត ថៅ ក េ  ចាស  ន់ៅ ទេនំ 

ថោន   ចំពោះ លិខិត ចូលបំភ្ល ឺរឿងកុងតេ ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

សួន សុវណ្ណ របស់ កេមុសា្វាយរៀង ពេយាយាម បិទ សៀង ចន្ធា របស់ កេមុ បឹងកេត កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ។ រូប បឹងកៃត

បឹងកេតមើលឃើញបញ្ហាបេឈម
បុ៉ន្តេនៅតេជឿជាក់អាចឈ្នះពាន
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កៃមុ បឹងកៃត បានចាត់ 
ទុកករ យក ឈ្នះ កៃមុ មា្ចាស់ ជើង 
ឯក ពៃះខ័នរាជសា្វាយរៀង ៤-២ 
ក្នងុ ករ បៃកួតបញ្ចប់  ជើង ទី ១ នៃ 
លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ ថា 
ជា លទ្ធផល ដ៏ ល្អ ដៃល បាន ជួយ  
ឲៃយពួក គៃ ឡើង ទៅ ឈរ នៅ លៃខ 
១ ជា បណ្តាះ អាសន្ន បុ៉ន្តៃថា្នាក់ 
ដឹកនំា របស់ កៃមុ បឹង កៃត បាន 
មើល ឃើញ ថា ករ រកៃសា ទីតំាង 
មួយនៃះ នៅ ជើងទី ២ រហូត ដល់ 
ចប់ រដូវ កល  ពៃញ   លៃញ គឺ មាន 
ភាព តាន តឹង ខ្លាងំ។ 

អ្នក ចាត់ករទូ ទៅ របស់ កៃមុ បឹង- 
កៃត លោក បៃ មករា បាន និយាយ 
ថា៖  «ករ បញ្ចប់ ជើង ទី ១ កៃមុ 
របស់ យើង ធ្វើ បាន ល្អ ដោយ ទទួល 
បាន លៃខ ១ បុ៉ន្តៃ ខ្ញុជំឿជាក់ ថា 
នៅជំុទី ២ យើង នឹង មានករ បៃកួត 
បៃជៃង កន់ តៃ ខ្លាងំ ពៃះ សុទ្ធ 
តៃជា កៃុម កំពូលៗ ហើយ គៃប់ 
កៃមុទំាង អស់ នៅ មាន ឱកស 
ដណ្តើម យក ជើង ឯក អី៊ចឹង ខ្ញុ ំគិត 
ថា នៅ ជើងទី ២ នៃះ មាន ករ បៃកួត 
ស្វតិ សា្វាញ និង តឹង តៃង ជាងជើងទី 
១ ទៅ ទៀត»។

លោក បៃ មករា បាន បន្ថៃម 
ថា៖  «ចំពោះ សា្ថាន ភាព បៃជៃង 
ជើង ឯក នៃះ ខ្ញុនំៅ តៃ ចាត់ ទុក ថា 
ឱកស ដណ្តើម  របស់ គៃប់  កៃមុ នៅ 
តៃ មាន ទោះ កៃមុ ខ្លះ នៅ មាន តិច 
ក៏ ដោយ ពៃះ ខ្ញុ ំជឿថា នឹង មាន 
ករ បៃងឹ បៃង ខ្លាងំ។ ទោះ បឹង កៃត 
និង សា្វាយរៀង មានពិន្ទលុើគៃ និង 
មាន បៃៀប បន្តិច តៃ វា មិន អស់ 
សងៃឃឹម ចៃើន  សមៃប់  កៃុមមក  
ដណ្តើម ជើងឯក នោះ ទៃ»។

ករ លើក ឡើង របស់ លោក បៃ 
មករា តៃវូបាន ធ្វើ ឡើង នៅ កៃយ 
ករ ចាប់ ឆ្នាត  ករ បៃកួត ជើងទី ២ 
កល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃអង្គារ ខណៈ  ជើងទី 
២ នៃះ គឺ បាន កំណត់ ករ បៃកួត ជា 
២ផ្នៃក គឺ ករ បៃកួតបៃជៃង យក 
ពាន រវាង កៃមុ  ឈរ នៅ តំបន់ Top6 
ឬ កៃមុ  មាន ចំណាត់ ថា្នាក់ ពី លៃខ 
១ ដល់  លៃខ  ៦ កៃយ បញ្ចប់ ករ 
បៃកួត ជើងទី ១ និង ករ បៃកួត បៃប 
ធម្មតា ដើមៃបីកំណត់ ចំណាត់ ថា្នាក់ 
ជា ផ្លវូករ រវាង កៃមុ កំពុង ឈរ ពី 
លៃខ ៧ ដល់ លៃខ ១៣។ 

ជាមួយ ករកំណត់ លក្ខខណ្ឌ 
បៃកួត នៅ ក្នុង ជើងទី ២ ដើមៃបី 
សមៃប នឹង បញ្ហា វិបត្តកូិវីដ ១៩នៃះ 
លោក បៃ មករា បាន មើល ឃើញ 
ថា  ករ បៃកួត បៃជៃង រវាងកៃមុ ឈរ  
តំបន់ Top6 គឺ  កៃមុ បឹង កៃត របស់ 
លោក បាន ជួប បញ្ហា បុ៉ន្តៃ លោក 
ជឿជាក់ ថា កៃមុ ទំាង មូល  នឹង 
បៃងឹ បៃង ដើមៃបី  នំា យក ជ័យជម្នះ 
ឬ ពាន ជូន ដល់ ក្លបិ និង អ្នក គំាទៃ 
របស់ ខ្លនួ។

អ្នក ចាត់ ករទូទៅ  វ័យ ក្មៃង រូប 
នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ជើង ទី 
២ នៃះ កៃមុ យើង មាន បញ្ហា តៃង់ 
ថា យើង បៃកួត នៅ កៃ ដី ចៃើន 
ដោយ  ៥ បៃកួត យើង បៃកួតកៃដី  
៤ លើកទៅ ហើយ គឺ ក្នងុ ដី មាន  
តៃជាមួយកៃមុសា្វាយរៀង មួយ 
ទៃ ដូច្នៃះ វាជា បញ្ហា ដៃរ តៃទោះ 
ជា យា៉ាង ណា ខ្ញុ ំជឿជាក់ ទៅ លើ 
កៃមុ របស់ ខ្ញុ ំទំាង កៃ ុម ករងរ និង 
កៃមុកីឡាករ ដោយ ខ្ញុ ំជឿ ថា ពួក 
គាត់ នឹង បៃងឹ  បៃង ដើមៃបី នំា ជ័យ- 
ជម្នះជូន អ្នក គំា ទៃ របស់ យើង»។

តាម រយៈករ បៃកួត  ១២ លើក 
ក្នងុ ជើងទី ១ កន្លង មក នៃះ កៃមុ 

បឹង កៃត បាន ឡើង ទៅ  ឈរ នៅ 
លៃខ ១ ដោយ ឈ្នះ ១០  ស្មើ ២ 
និងមិន ធា្លាប់ ចាញ់ សោះ មាន 
៣២ពិន្ទ ុខណៈ កៃមុ សា្វាយ រៀង 
ដៃល ធា្លាក់ ទៅ ឈរ នៅ លៃខ ២ មាន 
៣១ពិន្ទុ ចំណៃក កៃុម លៃខ ៣ 
វិសាខ និងកៃុម លៃខ ៤ កង- 
យោធ ពលខៃមរភូមិន្ទ មាន ២៣ 
ពិន្ទុស្មើ គា្នា ហើយកៃុម លៃខ ៥ 
ភ្នំពៃញ កៃន និង កៃុម លៃខ ៦ 
ណាហា្គាវីល មាន ២២ពិន្ទ។ុ

ចំណៃក កៃមុ អង្គរ ថាយហ្គរឺ បាន 
ធា្លាក់ ចៃញពី Top6 ទៅ ឈរ នៅ 
លៃខ ៧ មាន ២១ពិន្ទ ុឯ  កៃមុគិរីវង់- 
សុខសៃនជ័យ មាន ១១ពិន្ទុ 
អាសីុអឺរុ៉ប មាន  ១០ ពិន្ទ ុអគ្គសិនី- 
កម្ពជុា មាន ៩ពិន្ទ ុនគរបាលជាតិ 
និងកៃុម  សូល ទីឡូអង្គរ មាន 
៧ពិន្ទដូុច គា្នា តៃ  កៃមុ ឈរ នៅ បាត 
តារាង លៃខ ១៣ យុវជន សាល- 
បាល់ ទាត់ជាតិបាទី  មានតៃឹម  
២ពិន្ទ ុទៃ។

ចំពោះ ករ បៃង ចៃក ចំណាត់ 
ថា្នាក់ ក្នងុ ករណី កៃមុ ២ ឬ លើស ពី 
២ មាន ពិន្ទ ុស្មើ គា្នា នៅ ជើង ទី ២ 
នៃះ គឺ  ទី ១ តៃូវ គិត ពី ពិន្ទុសរុប 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ឋ (Head to Head) 
ពីជើងទី១ ទី ២ គិត  ពី ផលសង 
គៃប់ បាល់ សរុប រវាង ក្លបិ មាន ពិន្ទ ុ
ស្មើ គា្នា ដៃល ពាក់ ព័ន្ឋ (Head to- 
Head) ពី ជើង ទី ១  ទី ៣  គិត គៃប់ 
បាល់ ទាត់ ចូល ទីគៃ សរុប រវាង ក្លបិ 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ឋ (Head to Head) 
ពី ជើង ទី ១ តៃ បើ ចំណាត់ ករ  ទំាង 
៣ ខង លើក នៅតៃ មិន ទាន់ អាច 
កំណត់ ចំណាត់ ថា្នាក់ បាន ទៀត 
នឹង ឈានដល់  គិត ពី ផលសង 
គៃប់ បាល់ សរុប ពៃម  ទំាង លក្ខ - 
ខណ្ឌ មួយ ចំនួន ទៀត៕

តារាចមេៀង បេសុ ចំណូលថ្ម ីGalaxy 
Navatra លោក ខេម។ រូប ហុង មិនា
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