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ជើងថ្ម ីយីប ឌុក និង  បុ៊នសិទ្ធ ធ្វើឲ្យ 
ខ្លាចាស់ ខកចិត្ត នៅ ថ្ងៃបើកឆាក 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

កម្ពជុានឹងមានលទ្ធភាពពង្រកី

ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឱ្រយពលរដ្ឋនៅស្ទងឹត្រងប្រងុប្រយ័ត្នចំពោះគ្រះទឹកជំនន់

ការនំាច្រញនិងទទួលបានការវិនិយោគកាន់ត្រច្រើនពីចិនបនា្ទាប់ពីFTAចូលជាធរមាន
ធូ វិរៈ

 ភ្នពំៃញ : កម្ពជុានងឹមានទផីស្ារ
កាន់ត្ធំទៅក្នុងប្ទ្សចិន
បន្ទាប់ពីកិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជ-
កម្មស្រី (FTA)ទ្វ្ភាគីដំបូង
ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាជាផ្លូវការ
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញ។

ក្នុងរយៈព្ល៣០ថ្ង្ក្យ
គឺជាការបើកផ្លូវឱ្យប្ទ្សទាំង
២ពង្ីកទីផ្សារសម្ប់ផលិត-
ផលន្បទ្ស្ខ្លនួខណៈដល្
ទនំញិកម្ពជុាយ៉ាងហោចណាស់
៣៤០មុខត្ូវបានបើកភ្លើង-
ខៀវសម្ប់នំទៅកាន់ទីផ្សារ
ប្ទ្សចិន។

ពិធីចុះហត្ថល្ខានោះត្ូវ
បានធ្វើឡើងរវាងលោកបា៉ាន
សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងពាណិជ្ជ-
កម្មជាមួយនឹងលោកWang
Wentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន
ប្ចាំនៅកម្ពុជាដោយមាន
លោកនយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុន
ស្ននិងលោកវា៉ាង យីទី-

ប្ឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្្តីការ-
បរទ្សចិនធ្វើជាសាក្សីនៅ
ថ្ង្ទី១២ ខ្តុលានៅវិមាន
សន្តិភាព។
លោកបា៉ានសរូសក័ិ្ដរដ្ឋមន្ដ្ី

កស្ងួពាណជិ្ជកម្មបានឱយ្ដងឹ
នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថល្ខាន្ះ
ថាវាជាកិច្ចព្ម...តទៅទំព័រ ៩ 

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន និង លោក  វ៉ាង យី ទីបៃកឹៃសារដ្ឋ  និង ជារដ្ឋមន្តៃ ីការបរទៃស ចិន កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតSPM

 ឃុត   សុភ ចរិយា   
 
ភ្ន ំពៃញៈកស្ងួធនធានទកឹ

នងិឧតុនយិមនៅថ្ង្មស្លិមញិ
បានអំពាវនវឱ្យប្ជាពលរដ្ឋ
ដ្លរស់នៅអមសងខាងទន្ល្
ស្កុងស្សាននិងទន្ល្ស្-
ពក ក្នុងភូមិសាស្ត្ខ្ត្តស្ទឹង-

ត្ង បង្កើនការប្ុងប្យ័ត្ន
បន្ថ្មទៀតចំពោះគ្ះទឹក-
ជនំន់ដល្បង្កឡើងពីទកឹទន្ល្
ទាំង៣ន្ះ។
ស្ចក្ដីអំពាវនវន្ះបានធ្វើ-

ឡើងបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញ
សា្ថានភាពកម្ពស់ទកឹទន្ល្ទាងំ-
៣ខាងលើន្ះ មានការហក់-

ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ក្យពី
ឥទ្ធពិលពយ្ុះលីនហ្វា(Linfa)
និងប្ព័ន្ធវិសមា្ពាធទាប(ITCZ)
បានធ្វើឱ្យមានភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាំង
ជាច្ើនថ្ង្ជាប់ៗគ្នាបង្កជាជំនន់
ទឹកភ្លៀងនៅក្នងុផ្នក្ខ្លះន្តំបន់
វាលទនំបជាប់ផ្លវូទកឹនងិក្នងុ
តំបន់ផ្ទ្រងទឹកភ្លៀងន្បណា្ដា-

ខ្ត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជា។
ក្សួងបានប្កាសថា៖

«ឥទ្ធិពលទាងំ២ន្ះកពំងុជរំញុ 
ឱ្យកម្ពស់ទឹកទន្ល្ស្កុងស្សាន 
នងិទន្ល្ស្ពកក្នងុខត្្តស្ទងឹ-
ត្ងស្ទះុងើបឡើងយ៉ាងឆាប់-
រហ័ស ដ្លនឹងអាចបង្កជា

ជំនន់ជន់លិចនៅផ្នក្ខ្លះបន្ថម្-
ទៀតក្នុងតំបន់វាលទនំបជាប់
ផ្លវូទឹកនិងខ្ពង់រាបន្ខ្ត្តន្ះ»។
ជាមួយនឹងការកើនឡើងន្

កម្ពស់ទឹកទន្ល្ទាំង៣ន្ះនិង
របាយទឹកភ្លៀងដ្លបានធា្លាក់
នៅក្នងុតំបន់ផ្ទ្រងទឹកភ្លៀងន្
អាងទន្ល្ម្គង្គ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ គណៈគ្ប់គ្ង
ន្ក្ុមហ៊ុនភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា
នៅទីរួមខ្ត្តសៀមរាបប្កាស 
បិទដំណើរការអាជីវកម្មរបស់
ខ្លនួទាងំស្ងុចាប់ពីថ្ងទ្ី៧ខ ្
វចិ្ឆកិាខាងមខុតទៅដោយសារ 
មិនអាចផ្គត់ផ្គង់លើការចំណាយ
បានប៉នុ្ត្អះអាងថានងឹទទូាត់
ប្ក់សំណងជូនបុគ្គលិកស្ប-
តាមច្បាប់ស្តីពីការងារខណៈ 
សហជីពបារម្ភពីការគណន
ប្ក់ឈ្នួលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។
ក្ុមហ៊ុនភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា

បានច្ញស្ចក្តីជូនដំណឹង
មួយចុះថ្ង្ទី១១ខ្តុលាឆា្នាំ 
២០២០ដោយបានអះអាងថា
មូលហ្តុន្ការបិទដំណើរការ-
អាជវីកម្មទាងំស្ងុន្ះដោយ-
សារការរីករាលដាលន្ជំងឺកូ-
វដី១៩បានធ្វើឱយ្ប៉ះពាល់ដល់
អាជីវកម្មដល្ធ្វើឱយ្ចនំនួភ្ញៀវ
ចូលមកទស្សនមានការថយ-
ចុះយ៉ាងគហំកុអស់ជាច្ើនខ្
កន្លងមកន្ះ។
ស្ចក្តីជូនដំណឹងដដ្លបាន 

បញ្ជាក់ថា«ក្ុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ
បានជួបការលំបាកផ្ន្កស្ដ្ឋ-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខា្លាងំពោល 
គឺក្ុមហ៊ុនមិន...តទៅទំព័រ ៦

ម្រដឹកនំាតវ៉ាប្រកាស
ផ្រនការឡោមព័ទ្ធវិមាន
រដ្ឋាភិបាលដើម្របីទមា្លាក់
លោកប្រយុធពីតំណ្រង

កៃុង បាង កកៈម្ដឹកនំតវា៉ា
គឺលោកអាននុណាមបា៉ាកាល- 
ពីថ្ង្អាទតិយ្បានបក្ាសផន្-
ការឡោមព័ទ្ធវិមានរដា្ឋាភិបាល
ដើម្បីទមា្លាក់រដា្ឋាភិបាលច្ញ-
ពីតំណ្ងនៅអំឡុងព្លតវា៉ា
ប្មូលផ្តុំគ្នានៅថ្ង្ពុធខាង-
មុខន្ះ។
លោកអានុនណាមបា៉ាជា

សហម្ដឹកនំរបស់ក្ុមកាន់-
ណារា៉ាតសាដន(thePeo-
ple'sGroup)ដល្ជាឈ្មោះថ្មី
របស់ក្ុមមនុស្សស្រីបានសរ-
ស្រនៅលើគ្ហទំព័របណា្ដាញ
សង្គមហ្វ្សប៊ុកថា ក្ុមបាតុករ
ប្ឆាំងរដា្ឋាភិបាលនឹងប្មូលផ្តុំ
គ្នានៅវមិានបជ្ាធបិតយ្យ្នៅផ្លវូ
រា៉ាត់ឆាដាមនើននៅថ្ង្ពុធនៅមុន
បន្តទៅឡោមពទ័្ធវមិានរដា្ឋាភិបាល
នៅក្ុងបាងកក។
ឈ្មោះថ្មីនោះត្ូវបានគ្ប្ើ-

ប្ស់ពីដំបូងដោយក្ុមមន្ត្ី
យោធានិងជនសុីវិលដ្លបាន
ដឹកនំធ្វើបដិវត្តន៍កាលពីឆា្នាំ
១៩៣២ដ្លបានបញ្ចប់នៅក្នងុ
ការលបុបបំាត់របបរាជាធបិតយ្យ្
ទាំងសុ្ងឱ្យស្បទៅតាមច្បាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយ។
លោកអានុនជាម្ធាវីសិទ្ធិ-

មនុស្សមា្នាក់បានថ្លង្ថាកុ្មបាតុ- 
ករទំាងនោះបន្ទាប់មកនឹងបោះ-
ជំរំនៅខាងក្វិមានរដា្ឋាភិបាល
ដើម្បីដាក់សមា្ពាធទៅលើនយក-
រដ្ឋមន្ត្ីលោកប្យុធចាន-អូចា
ឱ្យលាល្ងពីតំណ្ង។ លោក
អាននុបានអញ្ជើញមនសុ្សមកពី
គប្់មជឈ្ដា្ឋានទាងំអស់ឱយ្ចលូរមួ
ការប្មូលផ្តុំនោះ។
កាលពីពឹ្កថ្ង្អាទិត្យលោកបាន

អពំាវនវឱយ្បម្លូផ្តុំបឆ្ាងំរដា្ឋាភ-ិ 
បាលនៅមុខវិមានថាវស៊ូរា៉ាណារី
នៅខ្ត្តណាខនរា៉ាតឆាសុីមា៉ា។
លោកបានថ្ល្ងប្ប់ថា ការ-

ប្មូលផ្តុំក្ុម...តទៅទំព័រ ១១

ភូមិវប្របធម៌ប្រកាស
បិទទ្វារនិងថាទូទត់
ប្រក់ជូនបុគ្គលិក
ត្រសហជីពបារម្ភ
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តុលាការឃំុខ្លនួជនសង្ស័យជួញថ្នាញំៀន៣នាក់ ខណៈ២នាក់នៅបន្តនីតិវិធី
 សុទ្ធ  គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: ចៅ កៃម  សាលា ដំបូ ង   រាជ - 
ធា នី  ភ្នំ ពៃ ញពី   ថ្ងៃទី១ ១ តុ លា  បាន 
សមៃ ច  ឃំុខ្លនួ  ជន ស ងៃស័យ ៣នាក់  ក្ន ុង 
ពន្ធ នា គា រ  ខ ណៈ២ នា ក់  ផៃសៃ ង ទៀ ត 
តៃ ូវបាន ចៅកៃម កំពុង សាក សួរ   បនា្ទាប់- 
ព ីមន្តៃ ីជនំាញ មន្ទរី បៃឆងំ គៃឿងញៀន  
នៃ អ គ្គស្ន ងកា រ ដ្ឋា ន នគរ បាល ជាតិ  
បាន បញ្ជនូ ជន សងៃស័យ ៥នាក់   ទៅ 
តុលាកា រ  កៃយ ព ី ឃាតខ់្ល ួន ក្នងុ ករណ ី
ជួញ ដូរ  គៃឿង ញៀ ន២ ករណី ផៃសៃង គា្នា ។ 
   លោក  គុជ  គឹម ឡុង អ្ន កនាំ ពាកៃយ 
សាលា ដបំ ូង រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ បាន ថ្លៃង 
ពី ថ្ងៃ១១  តុលា ថា ចៅ កៃម សុើបសួរ 
នៃ សាលា ដំបូ ង រាជ ធា នី ភ្នំពៃញ បាន 
សមៃច ឃំុខ្ល ួន ជន សងៃស័យ ចំនួន  ៣នាក់  
រមួ មាន  ទ១ី-ឈ្មោះ C ONT H ABDUL, 
ទី២- ឈ្មោះ O GAN  DI MM A L GWE 
LINUS និង ទី៣-ឈ្មោះ  ហាន  លី ស 
ភៃទ សៃី ជន ជាតិ ខ្មៃរ នៅ ពន្ធ នាគា រ 
បណ្ដោះ អា សន្ន  ដោ យ  ចោ  ទ បៃ កា ន់ 
ពបីទ ដកឹ ជញ្ជនូ  រកៃសា ទកុ នងិ ជញួដរូ- 
គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបា ប់។

លោក បន្ត ថា ចំណៃ ក ករណី ជន- 
សងៃស័យ ចំនួន  ២នា ក់  រួម មាន  ឈ្មោះ  
ឈន  មក រា អាយុ ៣១ ឆ្នាំ និង ឈ្មោះ  
តៃម  ជី មី  តៃូវ បា ន  លោក  សៃង  គឹម  
ឡាក ់ ពៃះរាជ អាជា្ញា រង  នៃ សាលា ដ ំបងូ 

រា ជធានី  ភ្នំពៃញ បាន សមៃច ចោទ- 
បៃកា ន់ ពីប ទរ កៃសាទុ កដឹក ជ ញ្ជូ ន  និង 
ជួញ ដូរ  គៃឿង ញៀន ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
ដោយ បាន  បញ្ជូន សំណុំរឿ ង ទៅ ចៅ 
កៃម សុើបសួរដើ មៃបី  បន្ត នី តិវិ ធី  ចៃបាប់។ 

លោក ថា៖  «ករណី ជន សងៃស័ យ៣ 
នាក់  តៃូវ បាន តុលា ការ សមៃច ចោទ 
បៃកា ន់និ ង ឃំុខ្ល ួន ហើយ។ រីឯ  សំណំុរឿង 
ជ ន ស ងៃស័ យ២នាក់ តៃូវ បាន ចៅកៃម 
កពំងុ សុើបស ួរ តាម នតីវិធិ ីចៃបាប ់ ហើយ 
បើ មាន ការ សមៃច យ៉ាង ណា ទៀត ខ្ញុំ 
នឹង ជមៃ បជូន ពៃ ល កៃយ  ទៀត »។ 

លោក ឡឹ ក វណ្ណៈ  នាយក មន្ទីរ- 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង កា រ- 
ដ្ឋាន  នគរ បាល ជាតិ បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី 
១១  ខៃតុលា ថា  មន្តៃី ជំនាញ នៃ មន្ទីរ- 
បៃឆំ ង គៃឿង ញៀ នបាន បញ្ជនូ ជន- 
ស ងៃស័យ ៥នា ក់ ទៅ សាលាដំ បូង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ កាលពី ថ្ងៃទី៩ ខៃ តុលា  
បនា្ទាប ់ព ីឃាត ់ខ្លនួ  ក្នងុ  ២ករណ ីផៃសៃង គា្នា  
កាល ពី ថ្ងៃទី ៦  និង ថ្ងៃទី ៧ ខៃ តុ លា។ 

លោក បន្ត ថា បៃ តិប ត្តកិារ នៃះ ធ្វើឡើ ង  
កៃម ការប ញ្ជា ផ្ទាល់ ពី នាយ ឧ ត្ត ម- 
សៃនី យ៍  នៃ ត  សាវឿន  អគ្គស្ន ងការ- 
នគរ បាល ជាតិ និង នាយ ឧ ត្ត ម សៃ នីយ៍  
ម៉ក់  ជី តូ   កៃម ការ សមៃប សមៃួល ពី 
តំណាង អយៃយ ការ អម សា លាដំ បូង- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ទើប ឈា ន ទៅ  បង្កៃប 
ករណី គៃឿងញៀ ននៅ  សងា្កាត់ កន្ទាក  

ខណ្ឌ កំបូល  ដោយ ឃាត់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យ 
២នា កជ់ាមយួ នងឹ  វត្ថ ុតាង គៃឿង ញៀ ន  
បៃ ភៃទ មៃ ត ំហ្វៃ តា មនីI CE  ១០ក ញ្ចប ់ 
បៃហៃល១ គីឡូ កៃ ម។ 

លោក  ថា  ករណី ដច់ ដោយ ឡៃក 
មួយ ទៀត នៅ ថ្ងៃទី ៦ ខៃតុលា សមត្ថ - 
កិ ច្ច ជំ នាញ គៃឿង ញៀន សហ កា រ 
ជាមួយ  កៃុមហ៊ុន បញ្ញើ ទំនិញ ទៅ កៃ 
បៃទៃសបា នតៃួ តពិ និ តៃយ កញ្ចប់ បញ្ញើ 
មនិ បៃកៃត ីមាន បង្កប ់គៃឿងញៀ ន ក្នងុ 
សៀវភៅ។ក្នងុ នះ សមត្ថ កចិ្ច ឆៃក ឃើ 
ញ មាន ថា្នាំញៀ ន បៃភៃទ មៃ តំ ហ្វៃ តា 
មីន(ICE) ទម្ងន់ សុទ្ធ៩ ៩៣, ៤២ 
កៃម  ដោយ  ទៅ ឃា ត់ខ្លួ ន សងៃស័យ 
ចំនួន ៣ នាក់។

លោក  ឡឹ  ក វណ្ណៈ  បានបញ្ជាក់ ថា៖ 
« កៃយ បញ្ចប ់ការ សរួ នា ំជន សងៃសយ័ 
ទំាង ៥ នាក់ យើ ង បាន បញ្ជនូ ជនស ងៃស័យ  
រួ ម នឹង វ ត្ថុតា ង ទៅ  សា លាដំ បូង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃ ញ ដើមៃបី ផ្ដនា្ទាទោ ស តាម ផ្លូវ 
ចៃបាប ់ ហើយរឿង នតីវិ ិធ ីបន្ត បៃប ណាខ្ញុ ំ
អត ់ទាន ់ដងឹ ទៃ ពៃះ  វា ជា នតី ិវធិ ីរបស ់
តុលា ការ  ចាត់ ចៃង »។ 

បើតា ម របា យការ ណ៍ រប ស់ មន្ទីរ- 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង កា រ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ  ការប ង្កៃប នៅ 
ភមូ ិកន្ទាក ជើង  សងា្កាត ់កន្ទាក ខណ្ឌ- 
កំបូលនះ  សមត្ថ កិច្ច បា នឃា ត់ ខ្លួ ន 
ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ  ឈ ន  ម ករា អាយុ 

៣១ ឆ្នាំ  និង ឈ្មោះ  តៃម ជី  មី អាយុ 
២៦ ឆ្នាំ ដោយ ដក ហូត វត្ថុ តា ងថា្នាំ- 
ញៀន  បៃភៃទ មៃ តំ ហ្វៃ តា មីនICE ១ ០ 
កញ្ចប់  បៃហៃល ១គី  ឡូ កៃ ម, ជញ្ជីង 
ថ្លឹង គៃឿង ញៀន១ គៃឿង, ទូរ ស័ ព្ទ 
៤គៃឿង និង សមា្ភារ បៃើបៃ ស់ វៃច ខ្ចប់ 
មួយ ចំនួ នទៀ ត។

របាយ ការណ ៍ ដដៃល បន្តថា ចណំៃក 
ការប ងៃប នៅ ថ្ងៃទ ី៦  ខៃតលុា   សមត្ថ- 
កិ ច្ចជំនា ញបាន ស ហ ការ ជាមួយ  
កៃុមហ៊ុ ន ទទួល បញ្ញើ ទំនិ ញ មួយ  និង 
ដោយ មាន ការ ស មៃប សមៃួល ពី 
លោក សឿន មុនី រ័ត្ន  ពៃះរា ជអា ជា្ញារង  

នៃ សា លាដំ បូង រា ជ  ធា នីនៅ ភ្នំពៃញ 
បាន តៃតួ ពនិតិៃយ កញ្ចប ់បញ្ញើ មនិ បៃកៃ- 
តី ដៃល បង្កប់ គៃឿង ញៀន ក្នុង សៀវ- 
ភៅ។ករណី នៃះស មត្ថ កិច្ច  បាន ឃា ត់  
ខ្លួ ន  ជន សងៃស័យ  ៣ នាក់ រួម មាន  ទី១- 
ឈ្មោះ C ONTH ABDUL អាយុ ៣៩ 
ឆ្នា ំជន ជាត ិសៀរា៉ា ឡៃ អនូ,  ទ២ី-ឈ្មោះ  
OGA N D IMM A L GW E LINUS  
អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ជនជា តិ នី ហៃសៃ រី យ៉ា និង 
ទី៣-ឈ្មោះ ហាន  លី ស  ភៃទ សៃី  
អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ជាមួ យនឹ ង វត្ថុ តា ង ថា្នាំ- 
ញៀន បៃភៃទ មៃ តំ ហ្វៃ តា មីន (ICE) 
ទម្ងន់ សុទ្ធ  ៩៩៣ ,៤២ កៃម ៕

ជនសងេស័យ កេយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងេទី៦ តុលា។ រូបថត ប៉ូលិស

មន្ត្កំីពុងស្វជ្វរកអត្តសញ្ញាណស្្តខី្មរ្ម្នាក់នៅប្ទ្សចិន ដ្លសំុឱ្យនាយករដ្ឋមន្ត្ជួីយ
សុទ្ធ គឹមសឿន

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី ជំនាញ នាយកដ្ឋាន 
បៃឆងំ ការជញួដរូ មនសុៃស  នងិ ការពារ 
អនីតិជន  នៃ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាត ិ បាន នងិ កពំងុ សៃវជៃវ រក 
ទីតាំង និង អត្តសញ្ញាណ ពលការិនី 
ខ្មៃរ មា្នាក ់នៅ បៃទៃស ចនិ  បនា្ទាបព់ ីនាង 
អំពាវនាវ តាម បណា្ដោញ សង្គម ហ្វៃស- 
ប៊កុ ឱៃយ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន  
ជួយ អន្តរាគមន៍ យកនាង តៃឡប់ មក 
កម្ពុជាវិញ  កៃយពី នាង ចាញ់បោក 
មៃខៃយល់ ទៅធ្វើ ការ ខុស ចៃបាប់។

លោក  ជវី ផល្ល ី បៃធាន នាយកដ្ឋាន 
បៃឆងំ ការជញួដរូ មនសុៃស  នងិ ការពារ 
អនីតិជន  នៃ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល  ជាតិ  បានថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  
បនា្ទាបព់ ីទទលួបាន ពត័ម៌ាន នៃះ  មន្តៃ-ី 
ជនំាញ នាយកដ្ឋាន បៃឆងំ ការជញួដរូ 
មនុសៃស  និង ការពារ អនីតិជន នៃ អគ្គ- 
ស្នង ការដ្ឋាន នគរបាល ជាត ិ បាននងិ- 
កំពុង បន្ត សៃវជៃវ រក អត្តសញ្ញាណ 
ស្តៃ ីរងគៃះ  សុើបអង្កៃត រក សាចញ់ាត ិ
នាង នៅ កម្ពុជា។  មន្តៃី ជំនាញក៏ កំពុង 
សហការ ជាមួយ មន្តៃី សា្ថានទូត កម្ពុជា 
បៃចាំ នៅ បៃទៃស ចិន  ប៉ុន្ដៃ រហូតមក 
ដល់ ថ្ងៃ ទី១២  ខៃតុលា  មិនទាន់ មាន 
សញ្ញា វិជ្ជមាន ណាមួយ នៅ ឡើយ។

លោក ថា  សៃី្ត ជន រងគៃះ គៃន់តៃ 

អំពាវនាវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ជួយ អន្តរាគមន៍ 
សង្គៃះ  ឱៃយ តៃឡប់ មកបៃទៃស កម្ពុជា 
វញិ  ប៉នុ្ដៃ នាង មនិបាន បងា្ហាញ ព ីឈ្មោះ 
នាង ផ្ទាល់  ឈ្មោះ ទីតាំង ដៃល នាង 
កំពុង សា្នាក់ អាសៃ័យ  ឬ ឈ្មោះ កន្លៃង 
ធ្វើការ។  នាង ក ៏មនិ បាន បងា្ហាញ ឈ្មោះ 
ទីតាំង សៃុក កំណើត នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា ដៃរ។ ដូច្នៃះ បញ្ហា នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ 
សមត្ថកចិ្ច មានការ ពបិាក ក្នងុការ សៃវ- 
ជៃវ រក ស្តៃីជន រង គៃះ។

លោក  ជីវ ផល្លី  បញ្ជាក់ថា ៖«យើង 
បាន ទាកទ់ង ទៅ គណន ីហ្វៃស ប៊កុ ដៃល  
គាត ់បាន បង្ហាះ មក ហ្នងឹ ជា រៀង រាល ់ថ្ងៃ  
ប៉នុ្ដៃ គាត ់មនិបាន ឆ្លើយតប មក យើង វញិ 
ទៃ។ កិច្ចការ បន្តទៀត  គឺ ខ្ញុំ កំពុង ស្នើ ឱៃយ 
មន្តៃី ជំនាញ ខាង បៃឆំង បទល្មើស 
បច្ចៃក  វទិៃយា  ជយួ ក ំណត ់ទតីាងំ គាត ់ហ្នងឹ  
ប៉នុ្ដៃ មនិមាន លទ្ធផល អ្វ ីទៃ  ហើយ យើង 
នឹង បន្ត សហការ ជាមួយ ភាគី ចិន  ដើមៃបី 
សៃវជៃវ បន្ត ទៀត»។

តាម គណនី ហៃ្វស ប៊ុកមួយ ឈ្មោះ 
«រីណា រីណា»បាន បង្ហាះ វីដៃអូ កាលពី 
ចុង សបា្ដាហ៍ មុន  បងា្ហាញ ពី ស្តៃី ខ្មៃរ មា្នាក់ 
លើកដៃ សំពះ សុំ អង្វរ ឱៃយ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  អន្តរាគមន៍ ជួយ នាង 
ឱៃយ បាន តៃឡប់មក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ។  
ស្តៃី រូបនៃះ បាន អះអាង ថា  នាង ចាញ់- 
បោក មៃខៃយល់ មក ធ្វើការ ខុសចៃបាប់ នៅ 
បៃទៃស ចនិ អស ់រយៈពៃល ២ឆ្នា ំហើយ។  

ថៅកៃ បានធ្វើ ទា រុ ណ កម្ម មកលើ នាង 
ស្ទើរ រាល់ ថ្ងៃ។

ស្តៃី រងគៃះ  និយយ លើ គណនី 
ហៃ្វស ប៊ុក នះ ថា ៖«ខ្ញុំ ចាញ់បោក គៃ 
មកដល់ បៃទៃស ចិន  រយៈពៃល ២ឆ្នាំ 
ហើយ។ ខ្ញុំ វៃទនា  ខ្ញុំ អត់ មាន ទូរស័ព្ទ 
ទាកទ់ង ម៉ៃឪ ខ្ញុ ំទៃ  ទើបតៃ ឥឡវូ ទៃ  ខ្ញុ ំសុ ំ
ទូរស័ព្ទ គៃ បាន វិញ  ហើយ ខ្ញុំ ចង់ទៅ 
សៃកុ  ខ្មៃរ វញិ។ ខ្ញុ ំអត ់ចង ់នៅ កន្លៃង ហ្នងឹ 
ទៀត ទៃ  គៃ ធ្វើបាប ខ្ញុំ ឆ្អៃត ហើយ»។ 

តាម ហ្វៃសបុ៊ក ដដៃល នាង បន្ថៃមថា ៖ 
«ខ្ញុំ សំណូមពរ ដល់ លោក អ៊ំ  ហ៊ុន សៃន  
ជួយ ខ្ញុ ំផង  និង ឯកឧត្តម ណា ក៏ ដោយ ឱៃយ - 

តៃ ជួយ ខ្ញុំ បាន។ ខ្ញុំ មាន ជំងឺ ក្នុង ខ្លួន  គៃ 
អត់ យក ខ្ញុំ ទៅ ពៃទៃយ ទៃ  គៃ ទុក ខ្ញុំ ចោល  
ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  លោក អ៊ំ ជួយ ខ្ញុំ ឱៃយ បាន ទៅ 
សៃុក កំណើត ជួប ម៉ៃឪ ខ្ញុំ វិញ។ យ៉ាង- 
ហោច  ណាស ់ខ្ញុ ំបាន ជបួ ម៉ៃឪ ខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំសា្លាប ់
ទៅ ក៏ បិទ ភ្នៃក ជិត ដៃរ។ បងប្អូន ទាំង- 
អស  ់គា្នា ជយួ ស៊ៃរ ឱៃយ លោក អ៊ ំហ៊នុ សៃន  
បានឃើញ ជួយ ខ្ញុំ ផង»។

លោក សៃី  ខៃក កៃ មាលី សុី សី សូដ  
ឯកអគ្គ រាជទតូ កម្ពជុា បៃចា ំនៅ បៃទៃស 
ចិន  ពី មៃសិលមិញ មិនទាន់ អាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទាក់ ទង  សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ 
ករណីនៃះ បាន ទៃ។

លោក មឿន តុលា  នាយក បៃតិបត្តិ 
អង្គការ សម្ព័ន្ធភាព ការងារ  និង សិទ្ធិ- 
មនុសៃស  ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  ករណី នៃះ 
មិនមៃនជា លើកទី១ ទៃ  ពោល គឺមាន 
ចៃើន ករណ ីរចួមក ហើយ។ ប៉នុ្ដៃ អាជា្ញាធរ 
ក៏ ធា្លាប់បាន ជួយ សង្គៃះ ពួកគាត់ ឱៃយ មក 
ជួបជុំ គៃួសារ វិញ ដៃរ ។ លោក ជំរុញ ឱៃយ 
អាជា្ញាធរ កម្ពុជា  សហការ ជាមួយ អាជា្ញា- 
ធរ  ចិន  ជួយសង្គៃះ នាង ឱៃយ បាន ឆប់ 
តាម ដៃល អាចធ្វើ ទៅ បាន  ពៃះ នាង 
កពំងុ តៃមាន បញ្ហា សុខភាព។ កន្លងមក 
អាជា្ញាធរ  និង សង្គម សុីវិល ធា្លាប់បាន- 
ផៃសព្វផៃសាយ  អប់រំ  និង ណៃនាំ បងា្ហាញ ពី 
កល លៃបិច របស់ ជន ខិលខូច មួយចំនួន 
ដៃល នា ំពលករ ខសុចៃបាប ់ទៅ ធ្វើការ នៅ 
បរទៃស  ប៉ុន្ដៃ បញ្ហា នៃះ ថមថយ តិចតួច  
ពោល គឺ នៅ តៃ បន្ត កើត មាន ឡើង។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ សូម អំពាវនាវ 
កុ ំចាតទ់កុ ពកួគាត ់ជា ពលករ ខសុចៃបាប ់ 
គ ឺយើង តៃវូតៃ ចាតទ់កុ គាត ់ជន រង គៃះ 
ដៃល តៃវូ បាន គៃ ជញួដរូ កមា្លាងំ ពលកម្ម 
ពួកគាត់  ហើយ តៃូវតៃ ជួយសង្គៃះ 
ពួកគាត់ ជាបនា្ទាន់។ ខ្ញុំ សង្កៃត ឃើញ 
បទ ល្មើស មួយរយៈ ចុង កៃយ នៃះ  គឺ 
ជនល្មើស បាន នា ំជនរងគៃះ ចលូ ទៅ 
តាម បៃទៃស វៀតណាម  ហើយ នាំ ពី 
វៀតណាម ទៅកាន់ ចិន តៃ ម្ដង។ ដូច្នៃះ 
អាជា្ញាធរ ទំាង ៣បៃទៃស តៃូវតៃ ពងៃឹង 
ចៃបាប់ ជួញដូរ មនុសៃស បន្ថៃម ទៀត»៕

សេ្តខី្មេរដេលកំពុងធ្វើការនៅចិន សំុឲេយលោកហុ៊ន សេន ជួយយកនាងមកវិញ។ រូបថត ប៉ូលិស



មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល រាជ ធានី ភ្នំ - 
ពេញ   បាន អំពាវនាវ ជា ថ្មី ទៀត  
ទៅ ដល់ កម្មករ និយោជិត របស់ 
កេុម ហ៊ុន  សុីន ទេី ឱេយ ចូល ធ្វើ ការ  
វិញ  ដោយ បញេឈប់ ការ ធ្វើ កូ ដកម្ម 
ខុស ចេបាប់ បន្ត ទៀត ដេល នាំ ឱេយ 
បាត់ បង់ នូវ បេក់ អត្ថ បេយោ ជន៍ 
នានា   ដេល ចេបាប់  បាន កំណត់។ 

សាលា រាជ ធានីភ្នំពេញ បាន 
ចេញ សេចក្ត ីជូន ដំណឹង ស្ត ីពី ការ  - 
ធ្វើ កដូកម្ម របស ់ កម្មករ នយិោ   ជតិ 
កេមុ ហុ៊ន សីុន ទេកីាល ពី ថ្ងេមេសិ ល -  
មិញ  ដោយ បាន លើក ឡើង ថា 
កម្មករ ផ្នេក បើកបរ   និង ផ្នេក បេមូ ល 
សរំាម របស ់កេមុ ហ៊នុ សុនី ទេ ី នៅ 
តេបន្ត ធ្វើ កូដកម្ម ខុសចេបាប់  មិន 
ចេញ បេមូល សំរាម នៅឡើ យ 
លើកលេង តេ កម្មករ ផ្នេក បោស- 
សម្អាត  ផ្លូវ ប៉ុណ្ណោះ  ដេល បាន 
ចូល ធ្វើ ការ វិញ កាល ពី ថ្ងេ ទី ១០ 
ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០២០។ 

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  បាន ប ន្តថា៖ 
« ក្នងុ  ករណបីងប្អនូ ចលូ បមេើ ការ- 
ងារ  វញិ  រដ្ឋ បាល រាជ ធានភី្នពំេញ  
នៅ តេបន្ត ធានា ដដេលនូវ ខ្លឹម- 
សារ  ដេល មន នៅ ក្នុង កំណត់ - 
ហេតុ អង្គ បេជុំ កាល ពី ថ្ងេ ទី៧ 
ខេតុលា ឆ្នា ំ២០២០ កន្ល ងមក » ។

ដើមេបី ដោះ សេយ បញ្ហា នេះ  
រដ្ឋបាល រាជ ធានីភ្នំពេញ  បាន 
និង កំពុង ចាត់ វិធាន ការ  ដោយ 
បេើ បេស់ កម្លាំង អាជា្ញា ធរ តាម 

ខណ្ឌ នីមួយៗ  និង មធេយោ បាយ 
ផេសេងៗ  ជាបន្ត បនា្ទាប់ដើមេបី បេមូ ល 
សំរាម ដេល មន ការ កកស្ទះ នៅ 
រាជ ធានីភ្នពំេញ  ឱេយ អស់  ពី សមត្ថ - 
ភាព  និង លទ្ធភាព ដេល មន។ 

ជាមយួ គ្នា នេះ ដេរ លោក ឃងួ 
សេង អភបិាល រាជធាន ីភ្ន ំពេញ 
បាន ថ្លេង   កាល ព ីថ្ងេ ទ ី៩  ខេ តលុា 
ដោយបានផ្តាំ ផ្ញើ ទៅ កាន់ កម្មករ 
បេមូល សំរាម កេុម ហ៊ុន សុីនទេី 
ដេល ភាគចេើននៅ បន្ត ធ្វើ ការ តវ៉ា 
ថា សាលា កេងុ អាច គេប ់គេង ក្ន ុង 
ការ បេមូលសំរាម បានបើ ទោ ះ បី - 
ជា អ្នក បេមូល សំរាម ថ្មីទាំងនេះ  
មិន មន បទពិសោធក្នុង ការ- 
បំពេញ ការងារ នេះ យ៉ាង ណា 
ក៏ដោយ។ លោក  ថ្លេងថា នៅ ថ្ងេ 
ដំបូង  ដេល កម្លាងំ នេសាលា រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពេញ ចេញ ធ្វើ ការ បេមូល 
និង ដឹក សំរាម បាន តេ បេមណ 
៣០០ តោន ប៉ណុ្ណោះ  ដោយ សារ 
កម្លាំង ទាំង នេះ  សុទ្ធ តេ អ្នក ថ្មី 
ពកួ   គត ់មនិ មន ជនំាញ ក្នងុ ការ- 
បើក  បររថ យន្ត ដឹក សំរាម ឡើង 
ទៅចាក់ នៅ ទីលាន ចាក់ សំរាម  
ដេល ខ្ពស់ ហើយ រអិល។

លោក អភបិាល កេងុ  បន្ថេម ថា ៖ 
«ជា មធេយម សំរាម ក្នុង រាជធានី- 
ភ្នពំេ ញ  មន ចនំ ួន ជាង ២ ៨៨៥ 
តោន  ក្នងុ ១ ថ្ងេ ហើយ អ្នក បេមូ ល 
និង ដឹក សំរាម បាន រហូត ដល់ 
២០០០ តោន នៅ ថ្ងេបន្ត បនា្ទាប។់ 
ដ ូច នេះខ្ញុលំេង សវូ មន ការបារម្ភ 
ទៀត ហើយ ...តទៅទំព័រ  ៤ 
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា
 
ភ្នពំេញៈ សមត្ថ កិច្ច បាន បំពាក់ កាមេរា៉ា 

ចាប ់លេបឿន លើ ផ្លវូ ៦០ម៉េតេ  ក្នងុ ខណ្ឌ 
មន ជ័ យ  រា ជធានី ភ្នំពេញ បនា្ទាប់ ពី 
កំណត់ ឱេយ អ្នក បើក បរ បេើ លេបឿន ក្នុង 
កមេិត កុង ទ័ រ៤០ គីឡូម៉េ តេ ក្នុង ១ 
ម៉ាង ដើមេបី ការពារ គេះ ថា្នាក់ដេល 
តេង តេ កើត មន ជា ញឹក ញាប់ លើ ផ្លូវ 
នេះ ធ្វើ ឱេយ មន មនុសេស របួស ធ្ងន់ និង 
សា្លាប់ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក បា៉ាល់ ចន្ទ តារា អ្នក នាំ ពាកេយ 
កេសួង សា ធារណ ការ  និង ដឹក ជ ញ្ជូ ន 
បាន បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  ពីថ្ងេទី ១១  តុលា  
ថា ការ កំ ណត់លេបឿន  នេះ គឺ បនា្ទាប់ ពី 
មន ការ សិកេសា រួម គ្នា ជា មួយ កេសួង  និង 
អគ្គ ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល ជាតរិ ួមនងឹ 
អាជា្ញាធ រពា ក់ព័ន្ធ ដទេ ទៀត  ដើមេបី 
បញ្ចៀស គេះ ថា្នាក់ចរាចរណ៍ដេល 
តេង កើត  ជា ញឹក ញាប់ដោយ សារ តេ 
លេបឿន លឿនលើ ផ្លូ វ៦០ ម៉េតេ នេះ។

លោក បា នបន្តថា លេបឿន ៤០ គីឡូ- 
ម៉េតេក្នងុ១ ម៉ាង នេះ កើតចេ ញពី ការ- 

ពិភាកេសា គ្នាដើមេបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱេយ ការ- 
បើកបរលើ ដងផ្លូវ នេះមនសុវត្ថិ ភាព 
ហើយ បាន កំណត់ ជា ធរ មននិង អនុវត្ត 
ចា ប់ពី ដើម ខេ តុលា នេះ មក ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ «មូល ហេតុ អ្វី 
បានជា យើង ដក់៤០ គីឡូម៉េតេ ក្នុង 
១ម៉ាង ពេះតេ ផ្លូវ នេះគេះ ថា្នាក់ 
ណាស់។ បើ ហ៊ាន ប៉ះ(បុក គ្នា)គឺ គេះ- 
ថា្នាក់ ដឹង តេ ធ្ងន់ៗ ហ្មង  មន សា្លាប់ មន 
របួស ធ្ងន់ ហ្មង ។ ឃើញ ថា គេះ  ថា្នាក ់
នេះ ចេើននៅ កន្លេង ហ្នឹង ឱេយតេប៉ះ។ 
ដចូ្នេះទើប យើង កណំត ់ដក៤់០ គឡី-ូ 
ម៉េតេក្នងុ១ ម៉ាង ហើយ ឱេយ មន បូ៉លិស 
ចាប ់លេបឿន ចាប ់អ ីនៅ កន្លេងហ្នងឹ»។ 
    យ៉ាង ណាក្ដី លោក បា៉ាល់ ចន្ទ តារា 
បាន អះ អាង ថា ដោយ សារ តេ មន បេតិ - 
កម្មពី សំណាក់ ព លរដ្ឋ ដូចនេះ  អាជា្ញាធរ 
មន សមត្ថ ភាព នឹង ពិភាកេសា ជា ថ្មី ក្នុង 
ន័យ កមេិត លេបឿន ជាក់ លាក់ថា  គួរ 
រកេសា ដដេល  ឬដំ ឡើង ឱេយក្នុង កមេិត 
ណា បនា្ទាប់ ពី សិកេសា រួច រាល់ ។

លោក ឆយ គីម ខឿន អ្នក នំាពា កេយ- 
អគ្គ ស្នង ការដ្ឋាន  នគរ បាល ជាតបិាន លើក- 

ឡើង ដេរ ថា ការ កំណត់លេបឿន នេះ  គឺ 
ដើមេប ីតេការពារ អាយ ុជីវិត អ្នក ធ្វើ ដំណើរ 
បុ៉ណ្ណោះ។ ដូច្នេះបេសិនបើ ការ កំណត់ 
មិន បាន  ល្អ យ៉ាង ណា នោះ ស មត្ថ កិច្ច 
នឹង ពិចារ ណាដើមេបី កេត មេូវ  ជាថ្មី ។

លោក ថា៖  «និយយ ពី បច្ចេក ទេស 
ក្នុង ការ កំណត់ លេបឿនគឺ តេូវ តេម ន 
ការពិ ភាកេសា គ្នា ដោយម ន ការសិ កេសា 
ផ្នេក បច្ចេក ទេស។ គេន ់តេ ចង ់បញ្ជាក ់
ថា ការកំណត់ នេះគឺ ដើមេបី កុំ ឱេយ មន 
គេះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នេះ ឯង។ បើ ចង់ 
បាន៨០ ម៉េតេក្នុង ១ ម៉ាង ពេល មន 
គេះ ថា្នាក់អ្នក ណា ទទួលខុ សតេូ វ»។ 

ចណំេ ក លោក ជមី សភុក័្ត អធកិាររង 
ទទួល ផេន ចរាច រណ៍ ខណ្ឌ មនជ័យ 
បាន ឱេយ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង  ពីថ្ងេ ទី១១ តុ លា 
ថា កា រចាប់ លេបឿន លើ ផ្លូវ៦០ម៉េ តេ 
 ធ្វើឡើ ង ដោយ មន្តេី នេ អគ្គស្ន ងការ- 
ដ្ឋាន នគ របាលដោ យ ក្ន ុង១ សបា្តា ហ៍ 
មន ការ ចុះ ចាប ់លេបឿន ចនោ្លាះ ព៣ីថ្ងេ 
ទៅ៥ ថ្ងេ ទៅ តាម ទី តាំង ខុសៗ គ្នា ។

បើ តាម លោក  សភុក័្ត  បនា្ទាបព់ ីមន 
ការ កណំត ់លេបឿនដចូ្នេះ  ឃើញ ថា នៅ  

ដើម ខេត ុលា នេះគ ឺមនិ មនគេះ ថា្នាក ់
ចរា ចរណ៍ លើ  ផ្លវូ ៦០ម៉េ តេទេ  ដេល ខុស 
ពីខេមុនៗមន  គេះ ថា្នាក់ ចេើន  ធ្វើ ឱេយ 
មនអ្នក របួស ធ្ងន់ ឬ រហូត ដល់ សា្លាប់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង សបេបា យ- 
ចតិ្ត ទាងំ ម៉តូ ូនងិ រថ យន្ត ធ្វើដ ំណើរ លើ 
ផ្លូវ ៦០ម៉េតេ ហ្នឹង បាន បន្ថយ លេបឿន 
ហើយ ពួក គត់ ក៏បាន គោរព ចេបាប់ ចរា- 
ចរណ៍  ជាពិសេស មធេយោ បាយ ឡាន ធំៗ  
ដ ឹក ខេសាច។់ពេល មន កាមេ រា៉ាយ៉ាងដូច្នេះ 
ពួក គត់ បាន បន្ថយ លេបឿនពេះ ខ្លាច 
សមត្ថ កិច្ច យើង ចាប់។ វពិតជា កាត់ បន្ថយ 
គេះ ថា្នាក ់ចរាចរ ណ ៍បាន លើ ផ្លវូ នេះ»។ 
   លោក គង់ សុវណ្ណ ជាទី បេឹកេសា 
ជនំាញ  នងិ ជា អន ុបេធាន កេមុ កម្មវធិ-ី 
សុវត្ថិ ភាព ចរាចរណ៍ សហ គមន៍ នេ 
គមេង អភិ វឌេឍន៍ ផ្លវូ ជន បទ ជំហន ទី២ 
របស់ កេសួង អភិ វឌេឍន៍ ជន បទ ជឿថា 
ការ កំណត់ លេបឿន នេះ ចេបាស់ ណាស់ពតិ 
ជា មន ការ សិកេសាពី ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ហើយ 
ន័យ សំខន់គឺ កាត់ បន្ថយ គេះ ថា្នាក់ 
លើដងផ្លវូ។ បន្ថេ មព ីលើនេះ លោក  ថា 
ផ្លូ វ នេះគួរតេ តេូវបាន កេលម្អ បរិកា្ខា រ 

សុវត្ថិ ភាព ឱេយ បាន ល្អ ជាង នេះ ពេះ 
លោកយល់ថា ផ្លូវ នេះនៅមន ការ - 
ខ្វះ ខត បរិកា្ខា រសុ វត្ថិ ភាព ចេើន ។

ក្នងុ នាម អ្នក បច្ចេ កទេស លោក យល់ 
ថា ៖ «នៅលើ ទំហំ ផ្លវូ បេប នេះ ហើយ បើ- 
មន បរកិា្ខា រសវុត្ថ ិភាព គេប ់គេន ់ អ៊ចី ឹង 
ការបើកបរ វ គរួតេ បាន៦ ០គឡីមូ៉េតេ 
ឡើង ហើយ។តេ ថ្ងេកេយ ទៅ យើង 
តេូវ មើល សា្ថានភាព  កន្លេង នេះ វ អាច 
បេបេលួ តាម  កាលៈ ទេសៈ នងិ ពេល- 
វេលា ទៀត ពេះ កាល ណា មន ទបីេជុ-ំ 
ជន ចេើន  មន សិសេស ចេើន  តំបន់ ហ្នឹង 
មន សា លារៀន នងិ មនការ ឆ្លង កាត ់
ខ្វេងខ្វាត់ អ៊ីចឹ ង  គេមិន តេឹម តេ ទម្លាក់ 
មក៤០ទេ គឺ អាច ដល់កេម៣០ គីឡូ- 
ម៉េ តេ ក្នុង ១ ម៉ាង»។

កប៏៉នុ្តេ លោក គង ់សវុណ្ណ បាន ផ្ដល ់
ឧទាហ រណ ៍ថា ក្នុង ករណី  ផ្លវូ ណា មយួ 
កាន ់តេ មន សវុត្ថ ិភាព នោះ សមត្ថ កចិ្ច 
នឹង អនុ ញ្ញាត ឱេយ បើក បរ ក្នងុ លេបឿន លឿន 
បាន។បុ៉ន្តេ បើផ្លវូ មិន ទាន់ មន   សុវត្ថ ិភាព 
ល្អទេ ការ បើក បរគឺ តេូវតេ ស្ថិត ក្នុង 
លេបឿន ដេល អាច គេប់ គេង បាន ៕

មុំ គន្ធា

សៀម រាប ៈ ទឹក ជាចេើន លាន 
ម៉េតេ គុប តេូវ បាន អាជា្ញាធរ ជាតិ 
អបេសរា ទប់  រកេសា ទឹក ទុក នៅ តាម 
អាង ស្ដុក ទឹក នានា  ក្នុង តំបន់ 
រមណីយ ដ្ឋាន អង្គរបនា្ទាប់ ពី មន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ជា បន្ត បនា្ទា ប់ ដោយ- 
សារ ការ រង នវូ ឥទ្ធពិ ល ពេយុះ ពតី ំប ន ់ 
ជុំវិ ញ នា រយៈ ពេល ប៉ុនា្មាន ថ្ងេ ចុង- 
កេយ ។   ការ ទប ់ទកឹ ទកុ នេះ កេ 
ពី  ដើមេបី បមេើ ដល់ ការ អភិរកេស     
បេ សាទ ក៏ សមេប់  បេើ បេស់ ក្នុង 
កេងុ  សៀម រាប  នងិ ការ  ធ្វើ កសកិម្ម  
នារដូវ បេំង ខង មុខ ផង  ដេរ ។

អនុ បេធាន នាយក ដ្ឋាន គេប់ - 
គេង ទឹក នេ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបេសរា 
លោកភឿន សឃុមី  បេប ់ភ្នពំេញ- 
បុ៉ស្តិ៍មេសិល មិញ ថា  បច្ចបុេប ន្ន  កេមុកា រ - 
ងារ របស់ លោក បាន ខិត ខំ  ទប់  ទឹក 
ស្ដុក ទុក  បាន គេប់ គេន់ ហើយ នៅ 
តាម កសិន្ធុ អង្គ រវត្ត កសិន្ធុ កេុង 
អង្គរ ធំ បារាយ ណ៍ខង ជើងបារា យ- 
ណ៍ ខង លិច និង តាម ទំនប់ នានា  
ដើមេប ីទកុ សមេប ់ធ្វើ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់នា 
រ ដូវ បេំង ខង មុខ។  ការ ទប់  ទឹក 
ស្ដុក ទុក  នេះ មួយ ផ្នេក គឺ ដើមេបី 
បមេើ  កិច្ច ការ អភិរកេស បេសា ទ 
និង មួយ ផ្នេក ទៀត គឺ  តេៀម សមេ ប់ 
ចេក ចាយ ដល់ បេជា ពលរដ្ឋ ក្នុង 
តំបន់  សមេប់ បេើបេស់ នា រដូវ 
បេំង ខង មុខ។ 

លោកភឿន សុឃីម  ថ្លេង ថា៖ 
«សា្ថានភាព ទឹក នៅរដូវ វសេសា ឆ្នាំ 
នេះ  មន ផល ល្អ  ដល ់មនេ្តជី ំនាញ 

ក្នងុ ការ បេ មូល ស្តកុ ទុក តាម បារា យ - 
ណ៍ និង កសិន្ធុនា នានៅ ក្នុង តំបន ់
អង្គរ  ដេល តេូវ ការទឹក ដល់ទៅ 
ជាង ១០០ លាន ម៉េតេ គុប សមេប ់
ទេទេង់ បេ សាទនិង ការងារ អភិ រកេស  
នៅ រដូវ បេងំ »។ ទឹក ដេល អាជា្ញាធ រ  
ជាតិ អបេសរា បាន  ទប់  ស្តុក ទុក ក្នុង 
អំឡុងពេល ភ្លៀងនេះ  គឺ បាន គេប់ - 
គេន់  ហើយ ខង លោក ក៏កំពុង 
តេ  បញ្ចៀស ទឹក នេះ  ទៅតាម ផ្លវូ ទឹ ក 
បុរាណ ដេល អាជា្ញាធរ  អបេសរា បាន 
សា្តារនា ពេល កន្លង មក ទៅ តាម 
ស្ទឹងពួក ស្ទឹង សៀម រាប ជា ដើម ។

លោកសឃុមី  បន្ថេម ថា កេ យ 
ពី អាជា្ញាធ រ   ជាតិ អបេសរា  រៀបចំ សា្ដារ 
ឡើង វិញ នូវ បេព័ន្ធ ធារាសាសេ្ដ 
បុរាណ មក គឺ ការ ងារ គេប់ គេង 
ទកឹ មន ភាព ងាយ សេលួ ពសិេស 
បញ្ចៀស ទឹក ភ្លៀង មិន ឱេយជន់ លិច 
តំបន់ អង្គរ និង ក្នុង កេុង សៀម រាប 
ដូច ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ កន្លង ទៅនោះ ទេ។ 

ការងារ បញ្ចៀស ទឹក នេះ គឺអ្នក- 
ជំនាញ ទឹក របស់អា ជា្ញាធ រ ជាតិ- 
អបេសរា បានធ្វើការ បង្ហូរ ទម្លាក់ ទៅ 
តាម ដេ ស្ទឹង មួយ ចំនួន ក៏ដូច ជា 
តាម បេឡាយ ជាដើម ។

បើ តាម អាជា្ញាធរ អបេសរា ជំហន 
ដំបូង គឺ រកេសា ទឹក ទុក ឱេយ បាន ដើមេបី 
ទេទេ ង់ ដល់បេសាទ បុរាណ  
ដោយ  សារ បេសាទ តេូវ ការ ទឹក  
ហើយ មួយ ផ្នេក ទៀត  គឺ រកេសាទុក 
សមេប់ បេើ បេស់ រយៈ ពេល មួយ 
ឆ្នាំ  ក្នុង កេុង សៀម រាប ទាំង មូល  
ឯមួយ ផ្នេក ទៀត គឺ ទុក សមេប់ 
សេ ច សេព សេ បេមណជា ១ 
មុឺន ហិកតា ទាំង សេូវ បេំង និង 
សេូវ បេដេញ ទឹកផង ដេរ។

ជាមួយ គ្នានេះ ដេរ ទឹក ដេល ស្ត ុក  
ក្នងុ បារាយ ណ ៍គ ឺធានា បាន ចពំោះ 
រដ្ឋាករទឹក  ចំពោះ អ្នក បេើ បេស់ 
នៅ ខងកេម  ដោយសារ អាជា្ញាធ រ  
អាច ដឹង ពី កមេិត នេការ ផ្គត់ផ្គង់ 

ដោយ សារ ការងារ នេះលោក ធ្វើ 
ជារៀង រាល់ឆ្នាំ ជាការ បេើ បេស់ 
ដដេលៗ  ដេល អាច  ឱេយ លោក  នងិ 
កេុម ការងារ ដឹង មុន បាន ។

លោក សោម តលុា អាយ៣ុ៥ឆ្នា ំ
ជាអាជីវករ លក់ វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍  
នៅ ក្នុង ផេសារ រាតេី ខេត្ត សៀមរាប 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ មេសិល មិញ 
ថា លោក តេងតេ សរសើរ ទៅដល ់
កេុម ការងារ  អាជា្ញាធរ ជាតិអបេសរា  
ដេល    បាន គិត គូរ ទៅដល់ បេជា - 
ពលរដ្ឋ ក្នុង កេុង នេះ ជាពិសេស 
ការ ថេរកេសា បេង្គ បេសាទ អង្គរ វត្ត 
នងិ បេសាទនានា  ដោយ រកេសាទកឹ 
ទុកជារៀង រាល់ឆ្នា ំ មិន  ឲេយ  ខ្វះខត ។

លោក ថ្លេងថា ៖ «បេជា ពលរដ្ឋ 
មនិ មន អាងធំៗ  សមេប ់ស្តកុទកឹ 
ទុក  បេើ បេស់ ពេញ១ ឆ្នាំនោះ ទេ 
ប៉ុន្តេ យើងសំណាង ដេល មន 
ខង កេុម ការងារ របស់ អាជា្ញាធរ 
អបេសរា បាន បេមលូទកឹ ទកុ ផ្គត ់ផ្គង ់ 
ដលព់លរដ្ឋ ក្នងុ ការ បេើ បេស ់មនិ 
ដេល ខ្វះខត ក្នុង ១ ឆ្នាំៗ » ។

លោក  ភឿន សឃុមី បាន លើក 
ឡើង ទៀត ថា កេយ ពី អាជា្ញាធរ 
ជាតិ អបេសរា រៀប ចំ សា្ដារ ឡើង វិញ 
នូវ បេព័ន្ធ ធារាសាសេ្ដ បុរាណ មក 
គឺការងារ គេប់ គេង ទឹក មន ភាព- 
ងាយ សេលួ ពសិេស បញ្ចៀស ទកឹ 
ភ្លៀង មិន ឱេយជន់ លិច តំបន់ អង្គរ 
និង ក្នុង កេុង សៀម រាប។ ការងារ 
បញ្ចៀស ទឹក នេះ គឺអ្នក ជំនាញ 
ទឹក របស់ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបេសរា 
បាន ធ្វើ ការ បង្ហូរ ទម្លាក់ ទៅតាម 
ដេស្ទឹងនិង បេឡាយ ជា ដើម ៕

សមត្ថកិច្ចកំណត់ល្បឿនបើកបរតាមផ្លវូ៦០ម្៉ត្ និងបំពាក់កាម្រ៉ាតួ្តពិនិត្យ

អាជ្ញាធរ អប្សរ រក្សា ទឹក ទុក តាម អាង ស្តកុ ទឹក ដើម្បី អភិរក្ស ប្សាទ

អាង ស្តកុ ទឹក នៅ តំបន់ អង្គរ ក្នងុ ខេត្ត សៀម រាប ។ រូបថត អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបេសរា

សាលារជ ធានី បាន អំពាវ នាវ ជ ថ្ម ីទៀត 
ឱ្យ កម្មករ កុ្ម ហុ៊ន សីុន ទី្ ចូល ធ្វើការ វិញ 



តពីទំព័រ៣...ហើយនៅតាម
ខណ្ឌទាំង១៤និង១០៥សង្កាត់
ក្នងុក្រងុភ្នំព្រញកម៏ានអ្នកចលូរមួ
ប្រមូលសំរាមយ៉ាងសស្រកស-
ស្រំដោយសារពួកគាត់មានការ-
យល់ពីបញ្ហាបរិសា្ថាននៅក្នុង
ទីក្រុង»។
កាលពីប្រមាណជា៣ខ្រមុន

សាលារាជធានីភ្នំព្រញបានផ្តល់
ម៉ូតូប្រនដ្រលផលិតនៅប្រទ្រស
ចិនទៅ១០៥សង្កាត់ទូទាំង១៤
ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញដ្រល
១សង្កាត់ទទួលបាន២ម៉ូតូប្រន
សម្រប់ត្រៀមបង្ការក្នងុការប្រមលូ
សរំាមនៅតាមផ្លូវតចូៗ។ការផ្តល់
ម៉ូតូន្រះដោយសារលោកឃួង
ស្រងដឹងមុនថាថ្ង្រណា១ កម្ម-
ករប្រមូលសំរាម នឹងធ្វើការតវ៉ា
ដ្រលលោកត្រវូត្រត្រៀមការពារជា
មនុរចួជាស្រច។ន្រះបើតាមការ-
លើកឡើងរបស់លោកអភិ-
បាលក្រុង។
ជាមយួគា្នាន្រះកាលពីថ្ង្រទី១១

ខ្រតុលាសាលារាជធានីបាន
ទទួលរថយន្តដឹកសំរាមចំនួន៦
គ្រឿងដ្រលជាអំណោយរបស់
ទីក្រុងOsakaប្រទ្រសជប៉ុន
តាមរយៈលោកអុឹង រចនាឯក-
អគ្គរាជទូតព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាប្រចាំប្រទ្រសជប៉ុននិង
សា្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា។
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំ្រញសរស្ររ

លើបណា្តាញសង្គមរបស់ខ្លួនថា៖
«រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញបាន
ទទួលអំណោយពីមិត្តជប៉ុន នូវ
រថយន្តដឹកសំរាមចំនួន៦គ្រឿង
ដើម្របីបន្ថ្រមលើប្រតិបត្តិការដ្រល
កំពុងត្រមមាញឹក។ រដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នំព្រញសូមថ្ល្រងនូវអំណរ-
គុណយ៉ាងជ្រលជ្រដល់មិត្ត
ជប៉ុនដ្រលបានផ្ដល់អំណោយ
ទាំងន្រះ»។
លោកមុីផានអគ្គល្រខាធិការ

ន្រសហជីពវិស័យទ្រសចរណ៍ន្រ
ក្រុមហ៊ុនសុីនទ្រីប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍ថាកម្មករនៅត្រប្រកាន់ជហំរ
មនិចលូធ្វើការងរវញិទ្រទោះបជីា
សាលាក្រុងអំពាវនាវជាលើកទី២
ក៏ដោយ។លោកថ្ល្រងថា៖«កម្មករ
នៅត្រទាមទារឱ្រយក្រុមហ៊ុនផ្តល់
សំណងចំនួន២ចំណុចគឺប្រក់
អតីតភាពការងរនិងប្រក់ដំ-
ណាច់ឆ្នាំដោយកំណត់នូវថ្ង្រជាក់-
លាក់បើកជូនពួកគាត់»។លោក
មុីផានបញ្ជាក់ថាកម្មករធ្វើការ
ទាមទារ៥ចំណុចប៉ុន្ត្រមកដល់
ព្រលន្រះពកួគាត់ទាមទារសុតំ្រ២
ចំណុចវិញទ្របើក្រុមហ៊ុនព្រម

កម្មករនឹងចូលធ្វើការវិញ។
លោកទូចកុសលប្រធាន

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោ-
ជិកវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជាឱ្រយ
ដឹងថាកម្មករប្រមូលសំរាមនៅ
ត្របន្តធ្វើការតវ៉ាដដ្រលកាល-
ពីម្រសិលមិញហើយលោកក៏បាន
ស្នើសុំឱ្រយកម្មករទាំងអស់ចូល
ធ្វើការវិញផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំក៏ស្នើសុំ

ទៅអភបិាលក្រងុភ្នំព្រញដោយធ្វើ
យ៉ាងណាគោរពទៅតាមអ្វីដ្រល
បានជជ្រកគា្នាក្នុងកំណត់ហ្រតុ។
ចំពោះរឿងដ្រលកម្មករកើតទុក្ខ
មិនសុខចិត្តហើយបន្តការតវ៉ាទៀត
នោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់»។
យោងតាមកំណត់ហ្រតុប្រជុំ

ស្តពីីការសម្របសម្រលួដោះស្រយ
ករណីកូដកម្មរបស់កម្មករក្រុម-
ហ៊ុនសុីនទ្រីកាលពីថ្ង្រទី៧ខ្រ
តុលាបានសម្រចថាចំពោះសំ-
ណើរបស់កម្មករទាមទារឱ្រយក្រុម-
ហ៊ុនដោះស្រយព្រលបញ្ចប់កិច្ច-
សន្រយាក្រមុហ៊ុនទទលួដោះស្រយ
តាមច្របាប់ស្តីពីការងរហើយរដ្ឋ-
បាលរាជធានីជាអ្នកទទួលខុស-
ត្រូវ។ចំពោះការងររបស់កម្មករ
នយិោជកិទៅថ្ង្រខាងមខុរដ្ឋបាល
រាជធានភី្នពំ្រញធានាមនិឱ្រយបាត-់
បង់ឡើយទោះបីក្រមុហ៊នុសុនីទ្រី
ដ្រញថ្ល្រជាប់ឬមិនជាប់ក៏ដោយ៕

តពទីំពរ័១...ផ្ន្រកខាងលើក៏
បានជំរុញឱ្រយកម្ពស់ទឹកទន្ល្រម្រគង្គ
នៅខ្រត្តស្ទឹងត្រងក្រច្រះនិង
កំពង់ចាមមានការហក់ឡើង
មួយកម្រិតផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រសម្ទុះ
ន្រការហក់ឡើងន្រះគឺស្ថតិនៅ
ទាបជាងកម្រិតកម្ពស់ ឱ្រយមាន
ការប្រងុប្រយ័ត្ននៅឡើយ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសងួ

ធនធានទកឹនងិឧតុនយិមបាន
ជរំញុឱ្រយក្រសងួសា្ថាបន័ពាក់ពន័្ធ
អាជា្ញាធរដ្រនដីគ្រប់លដំាប់ថា្នាក់
និងសាធារណជន ជាពិស្រស
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅអម-
សងខាងទន្ល្រស្រកងុស្រសាន
និងទន្ល្រស្រពកបង្កើនការប្រងុ-
ប្រយ័ត្នខ្ពស់និងតាមដានជាប្រចំា
អំពីសា្ថានភាពន្រកម្ពស់ទកឹក្នងុ
ទន្ល្រទាំង៣ន្រះដើម្របីបង្ការនងិ
កាត់បន្ថយនវូហានភិយ័ផ្រស្រងៗ
នៅក្នុងសហគមន៍មូលដា្ឋាន។
ចំពោះបណា្តាខ្រត្តដ្រលមាន
ទំនាក់ទំនងនឹងរបបទឹកទន្ល្រ
ត្រូវមានវិធានការបើកទា្វារទឹក
ដើម្របីបញ្ចូលទៅតាមព្រក
បណា្តាអាងទឹកនានានិងតំបន់
ទំនាប។
ជំុវិញករណីន្រះលោកម៉្រនគុង

អ្នកនាំពាក្រយសាលាខ្រត្តស្ទឹង-
ត្រងបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា
កម្ពស់ទកឹទន្ល្រស្រកងុគតិត្រមឹ
វ្រលាម៉ាង១០ព្រឹកថ្ង្រទី១២
ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០បានហក់-
ឡើងដល់១០,៥២ម៉្រត្រប្រកៀក
នឹងកម្រិតកម្ពស់ដ្រលត្រូវ
ប្រកាសអាសន្ន១១,៥០ម៉្រត្រ
ខណៈកម្ពសទ់កឹទន្ល្រម្រគង្គនៅ
សា្ថានីយស្ទឹងត្រង បានហក់-
ឡើងដល់៧,១៥ម៉្រត្រ គឺទាប-
ជាងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាស
អាសន្នរហូតដល់៤,៥៥ម៉្រត្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ថ្វីបើកម្ពស់

ទឹកទន្ល្រស្រកុងនិងទឹកទន្ល្រ
ម្រគង្គ នៅមិនទាន់ហក់ឡើង
ដល់កម្រតិប្រកាសអាសន្នប៉នុ្ត្រ
ភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាងំជាប់ៗ គា្នាជាច្រើន
ថ្ង្រមកន្រះបានបង្កជាជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ
ជាង១០០០គ្រសួារនៅក្នងុឃុំ
ចំនួន៥ន្រស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់។
ខណៈន្រះអាជា្ញាធរយើងកំពុង
ចុះអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់រងគ្រះ»។
ចំណ្រកលោក វុី សំណាង

អភិបាលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ បាន
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាជនំន់ទកឹ-
ភ្លៀងនងិទកឹដ្រលហរូចាក់ពីភ្នំ
នងិប្រពន័្ធអរូនងិស្ទងឹមយួចនំនួ
បានធ្វើឱ្រយច្រះបាក់ខ្នងទំនប់
សា្ទាក់មួយកន្ល្រងស្ថិតក្នុងភូមិ-
សាស្ត្រភមូិថ្នល់បត់ឃុំអមលាងំ
ស្រកុថ្ពងកាលពីយប់ថ្ង្រអាទិត្រយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការបាក់-

ធា្លាយទំនប់សា្ទាក់ទឹកន្រះបាន
បង្កការលចិលង់ផ្ទះប្រជាពល-
រដ្ឋចនំនួ១៧០គ្រសួារក្នងុនោះ
ផ្ទះ១១ខ្នងបានខចូខាតទាងំ-
ស្រុង ដោយសារទឹកហូរបុក។
បុ៉ន្ត្រមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត
ប្រជាពលរដ្ឋណាមា្នាក់ឡើយ»។
ដោយពនិតិ្រយឃើញសា្ថានភាព

ន្រកម្ពស់ទកឹនៅក្នុងអាងស្តកុ-
ទឹកនិងស្ទឹងមួយចំនួននៅក្នុង
ខ្រត្តន្រះទកឹបានហក់ឡើងជា-
បន្តបនា្ទាប់នោះលោកសំណាង
បានអពំាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទំាងអស់ជាពិស្រសប្រជាពល-
រដ្ឋដ្រលរស់នៅផ្ន្រកខាងក្រម
ន្រទនំប់ចាន់ថា្នាលផ្ន្រកខាងលើ
នងិខាងក្រមន្រទា្វារទកឹរលំាង-
ជ្រនងិតាមបណោ្តាយដងស្ទងឹ
ព្រកត្នាតទាងំអស់បង្កើនការ-
ប្រងុប្រយត័្ននងិត្រៀមបង្ការឱ្រយ
បានខ្ពស់ដោយជនំន់ទកឹភ្លៀង
ន្រះនងឹអាចកើតមានឡើងនៅ
តាមតំបន់ខាងលើជាយថាហ្រតុ។
ជាមួយគា្នាន្រះ លោកក៏បាន
បញ្ជាឱ្រយគណៈបញ្ជាការឯក-
ភាពរដ្ឋបាលខ្រត្តកងកមា្លាងំប្រ-
ដាប់អាវុធទាំង៣ប្រភ្រទ មន្ទីរ
ជំនាញត្រវូទទលួខសុត្រវូតាម-
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនផងដ្ររ។
ការបាក់ទំនប់សា្ទាក់ទឹកនៅ

ខ្រត្តកពំង់ស្ពឺនងិការធា្លាក់ភ្លៀង
ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់នាប៉ុនា្មាន
ថ្ង្រជាប់ៗ គា្នាន្រះបានធ្វើឱ្រយមាន
ជំនន់ទឹកភ្លៀងកើតឡើង នៅ
ផ្ន្រកខ្លះន្រភាគខាងលចិរាជធានី
ភ្នំព្រញដ្រលធ្វើឱ្រយមានការផា្អាក
ចរាចរណ៍ជាបណោ្តាះអាសន្ន
នៅតាមផ្លូវមួយចំនួនក្នុងទីប្រជុំ-
ជនរាជធានីន្រះផងដ្ររ។
ដើម្របីដោះស្រយនវូវបិត្តិន្រះ

លោកលឹមគានហោរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុ-
និយម កាលពីយប់ថ្ង្រអាទិត្រយ
បានដឹកនាំក្រុមការងរបច្ច្រក-
ទ្រសក្រសួងចុះពិនិត្រយសា្ថាន-
ភាពទកឹលើខ្នងទនំប់សណ្តស្ទងឹ
ព្រកត្នាតដ្រលកំពុងយយី
ដោយជនំន់ស្ទងឹព្រកត្នាតនៅ
ភូមិសាស្រ្តភាគខាងលិចរាជ-
ធានីភ្នំព្រញនិងខ្រត្តកណា្តាល។

ក្នុងដំណើរចុះពិនិត្រយសា្ថាន-
ភាពទកឹជាក់ស្ត្រងទាងំយប់ន្រះ
លោករដ្ឋមន្រ្តីលឹមគានហោ
បានណ្រនំាបន្ថ្រមទៀតទៅដល់ក្រុម
ការងរបច្ច្រកទ្រសឱ្រយយកបាវ
ខ្រសាច់មករៀបលើខ្នងទំនប់
កម្ពស់០,៥០ម៉្រត្រដើម្របីលើក-
កម្ពស់ខ្នងទំនប់បន្ថ្រមបង្ការ
លំហូរទឹកពីលើខ្នងទំនប់ដ្រល
អាចបង្កឱ្រយមានការលិចលង់
ដល់ភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅ
ប៉្រកខាងក្រម។
លោក រដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់

ថា៖«សា្ថានភាពទកឹនៅបន្តឡើង
បន្ថ្រមទៀតត្រមិនទាន់មានអ្វី
ដ្រលជាការយយីដល់រាជធានី
ភ្នពំ្រញនៅឡើយទ្រដោយក្រមុ
ការងរបច្ច្រកទ្រសរបស់ក្រសងួ
បានធ្វើការបិទរូងនាគជាច្រើន
កន្ល្រងនៅតាមខ្នងទំនប់ និង
យមប្រចាំការ២៤ម៉ាងលើ
២៤ម៉ាងអស់រយៈព្រល១
សបា្តាហ៍មកហើយ»។
ជាមួយគា្នាន្រះ លោកបាន

អពំាវនាវដល់សា្ថាបន័ដ្រលកពំងុ
ធ្វើការដា្ឋានក៏ដចូជាបណា្តាក្រមុ-
ហ៊ុនឯកជននិងបងប្អូនប្រជា-
ពលរដ្ឋរក្រសានូវទំហំឬច្រកមុខ
ទឹកចាស់ដើម្របីធានាដល់ការ-
រំដោះទឹកឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព
ទាន់ព្រលវ្រលាបើពំុនោះទ្ររាជ-
ធានីភ្នំព្រញនឹងទទួលការគំរាម-
កំហ្រងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
ចាប់តាំងពីថ្ង្រទី១ដល់ថ្ង្រទី

១២ខ្រតលុាឆ្នាំ២០២០ជនំន់
ទឹកភ្លៀងបានបង្កការជន់លិច
រាជធានី-ខ្រត្តចនំនួ១០រមួមាន
រាជធានីភ្នំព្រញកណា្តាលកំពង់ឆ្នាងំ
កពំង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់បាត់ដបំង
ប៉្រលនិបនា្ទាយមានជយ័ស្ទងឹ-
ត្រងនិងសា្វាយរៀងព្រមទាំង
បានបង្កឱ្រយមនុស្រសចំនួន១១
នាក់សា្លាប់នងិមានពលរដ្ឋជាង
១២០០គ្រសួារត្រវូបានជម្លៀស
ច្រញពីលំនៅឋានទៅកាន់ទី-
ទួលសុវត្ថិភាព។ ន្រះបើតាម
សម្ដីរបស់លោក ឃុន សុខា
អ្នកនាំពាក្រយគណៈកមា្មាធិការ-
ជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ
កាលពីថ្ង្រចន្ទ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រអង្គរទី១៣ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវ...

មន្ត្រីចុះពិនិត្រយស្ថានភាពទឹកជំនន់។រូបថតរដ្ឋបាលខ្រត្តស្ទឹងត្រង

សាលារាជធានី...
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សមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរខ្មែរ- 
ចិន៦៥នាក់ពាក់ព័ន្ធថ្នាញំៀន

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  សមត្ថ កិច្ច នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ កំពុង បន្ត ការ សាក សួរ 
ជន ជាតិ ខ្មៃរ និង ចិន ចំនួន៦៥ 
នាក់ កៃយ ពីបងៃ្កាប បាន នៅ 
ភោជ នីយដ្ឋាន មួយ ឈ្មោះ ហុក 
សបិបៃ ំមយួ ដកឺៃ  ផាប & ឡោញ 
ក្នុងសងា្កាត់ ទួល សា្វាយ ពៃទី២  
ខណ្ឌ បឹង កៃងក ងកា ល ពី  រំលង  
អ្រធាតៃ ឈាន ចូល ថ្ងៃទី ១២   
តុលា  ដោយ រឹប អូស បាន សារធាតុ 
ញៀន មួយ ចំនួន ។ 

លោក  សាន  សុខសីហា  អ្នក- 
នាំពាកៃយស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា ៖ « ឥឡូវ  
យើង មនិ ទាន ់អាច បៃប ់ពត័ ៌មាន 
លម្អិត ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ 
ពៃះ ពៃល នៃះ  កៃុម ការងារ 
ជំនាញ កំពុង បន្ដ សាកសួរ  និង 
សុើប អង្កៃត បន្ត ទៀត ។ បច្ចុបៃប ន្ន 
កៃុម សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ កំពុង បន្ត 
ការ សាក សួរ ពួក គាត់ (ជន ជាតិ 
ខ្មៃរ  នងិ ចនិ៦៥នាក)់  នៅ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ » ។

បើ តាម លោក  សុខ សីហា  

កាល ពីយប់ រំលង អ ្រធាតៃ ឈាន 
ចូល ថ្ងៃទី ១២  ខៃ តុលា  កមា្លាំង- 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាលរាជ ធាន-ី 
ភ្នពំៃញ បាន ចុះ បង្កៃប នៅ ភោជ- 
នីយ ដ្ឋាន មួយ កន្លៃង  ឈ្មោះ  
ហុ ក សិប បៃំមួ យ ដឺកៃ ផាប  & 
ឡោញ ។នៅក្នងុ បៃត ិបត្ដ ិការ នៃះ 
សមត្ថ កចិ្ច ឃាត ់បាន ជន ជាត ិខ្មៃរ 
និង ជន ជាតិ ចិន សរុប ចំនួន 
៦៥ នាក់(សៃី ២១ នាក់ បៃុស 
៤៤នាក់) និង ថា្នាំ ញៀន មួយ 
ចំនួន ធំ ។ ក៏ ប៉ុន្តៃ  លោក មិន ទា ន់ 
អាច  ប ញ្ជា ក់ល ម្អិត ពីករណីបាន  
នៅ ឡើ យ ទៃ។  

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ « យើង 
យក បាន ភ័ស្ថុតាង មួយ ចំ នួន 
ហើយ ក្នុង នោះ ក៏មាន សារធាតុ- 
ញៀន ផង ដៃរ ។ ប៉ុន្ដៃ ពៃល នៃះ  
យើង កពំងុ សៃវ ជៃវ បន្ថៃម ទៀត 
សិន  ពៃះ ការងារ នៃះ យើង មិន អាច 
បញ្ជាក់ ខ្ល ីក្នងុ ពៃល នៃះ បាន ទៃ »។

លោក  សុឹម ពិ សិដ្ឋ  អធិការ- 
នគរបាល ខណ្ឌ បឹង កៃង កង  
កាលពីមៃសិលមិញបានបដិ សៃធ 
ធ្វើ អតា្ថាធ ិបៃបាយ ជុវំញិ ការ បង្កៃប 
ករណ ីនៃះ  ដោយ លោកគៃនត់ៃ 
បាន បញ្ជាក់ យ៉ាងខ្លីថា ការ ងារ 
នៃះ កំពុង ស្ថិត នៅក្នុង សមត្ថ កិច្ច 
របស់ នគរ បាល រាជ ធានី ៕

WCS ពងែកីគមែងសែវូសត្វតែយងនៅដែនជមែកសត្វពែកែវសីមា កែយធ្វើបានផលនៅ២ខែត្ត
សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរីៈ គមៃង សៃូវ សត្វ- 
តៃយង  របស់ អង្គការ សមាគម អភិរកៃស 
សត្វពៃ នៅ កម្ពុជា (WCS) បាន និង- 
កំពុង ពងៃីក គមៃង នៅ ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ កៃវ សីមា  ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  
ដោយមាន កសិករ ចំនួន ៧៨គៃួសារ 
ចូលរួម ជា សមាជិក  បនា្ទាប់ ពី អនុវត្ត 
ទទួលបាន ជោគជ័យ ពី ខៃត្ត ពៃះវិហារ  
និង ដៃនជមៃក សត្វពៃ នៅ សៃុក សៀម- 
បា៉ាង  ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង។

លោក កៃន សិរី រដ្ឋា  បៃធាន អង្គការ  
WCS  ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ ថា  គមៃង សៃវូ 
សត្វ តៃយង  របស ់អង្គការ WCS  តៃវូបាន- 
ពងៃកី គមៃង មកកាន ់ដៃនជមៃក សត្វ- 
ពៃ កៃវ សមីា  ឃុ ំសៃ ពៃះ  សៃកុ កៃវ សមីា  
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  ពី អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៩  
ដៃលជា ឆ្នាំ នៃ ការសាកលៃបង គមៃង 
មាន កសិករ ចូលរួម តៃ២៩ គៃួសារ ទៃ។ 
ប៉ុន្តៃ រហូត មកដល់ ឆ្នាំ២០២០  មាន 
កសិករ ចូល ជា សមាជិក ចំនួន ៧៨ 
គៃួសារ  មកពី  ៣ភូមិ  រួមមាន  ភូមិ ពូ ចារ  
ភូមិ ពូ គង់  និង ភូមិ អូរ ចៃល។

បើ តាម លោក កៃន សរិរីដ្ឋា  ការអនវុត្ត 
គមៃង នៅ ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ីនៃះ  បនា្ទាប់ពី 
អនវុត្ត ទទលួបាន ជោគជយ័ ព ីដៃន ជមៃក   
សត្វ ពៃ គលូៃន ពៃហ្ម ទៃព  ខៃត្ត ពៃះវហិារ  

និង ដៃនជមៃក សត្វពៃ សៀម បា៉ាង  នៅ 
សៃកុ សៀម បា៉ាង  ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង។ កសកិរ   
ដៃល ជា សមាជិក នៃ គមៃង  ទទលួបាន 
ការទទួល ទិញ សៃូវ ពី ពួកគាត់ មកវិញ 
ក្នុង  តម្លៃ ខ្ពស់ជាង ទីផៃសារ ក្នុង ចនោ្លាះ ពី   
១២០០រៀល  ទៅ ១៧០០រៀល ក្នងុ ១គីឡូ-  
កៃម ទៅ តាម បៃភៃទ សៃូវ នីមួយៗ។

លោក សរិ ីរដ្ឋាបញ្ជាក់ថា ៖«យើង តមៃវូ- 
ឱៃយ កសិករ ដៃលជា សមាជិក អនុវត្ត តាម- 
គោលការណ៍ សំខាន់ៗ  ដៃល ផៃសារភ្ជាប់ 
ជាមយួ នងឹ ការគោរព បរសិា្ថាន  ការពារ ធន- 
ធាន ធម្មជាត។ិ ជាពសិៃស តៃវូ ដ ំសៃវូ ដោយ   
គោរព ទៅតាម គោលការណ ៍សរ ីរាង្គ  ដៃល   
មនិ បៃើ បៃស ់ជគីមី ី ថា្នា ំគមី ី នងិ ថា្នា ំសមា្លាប ់

សត្វល្អិត មួយចំនួន ទៀត លើ ការដំដុះ 
របស់ ពួកគាត់  ហើយ យើង តាមដន 
សកម្មភព ធ្វើ សៃ ពួកគាត់ ជាបៃចាំ»។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋលៃខា ធិការ  និង 
ជា អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន  ពី មៃសិល- 
មិញ  មិនអាច ទាក់ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម  ជុំវិញ គមៃង នៃះ បាន ទៃ។

ប៉នុ្ដៃ លោក  ថ្លៃង ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ទសៃសន- 
កិច្ច គមៃង សៃូវ សត្វ តៃយង នៅ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី  កាលពី ថ្ងៃទី៧  ខៃតុលា  ថា  
ក្នុង នាម កៃសួង បរិសា្ថាន  លោក គាំទៃ 
ចំពោះ គោលការណ៍  និង លក្ខខណ្ឌ ដៃល 
គមៃង សៃវូ សត្វ តៃយង  បានដក ់ចៃញ 
ឱៃយ បៃជា កសិករ អនុវត្ត  និង គោរព តាម- 

គោលការណ ៍ព ីអ្នកទទលួ ទញិសៃវូ កសកិរ   
មកវិញ ក្នុង តម្លៃ ខ្ពស់ ជាង ទីផៃសារ។

លោក ថា  កតា្តា ដៃល ជំរុញ ឱៃយ កសិករ 
ចូលរួម ក្នុង គមៃង នៃះ  ពៃះ ពួកគាត់ 
បាន សម្លងឹ ឃើញ ព ីសារបៃយោជន ៍របស ់
គមៃង សៃូវ សត្វ តៃយង។ គមៃង នៃះ 
ធ្វើ ឱៃយ ពួកគាត់ លក់ សៃូវ បាន តម្លៃ ថ្លៃ  
ដោយ គៃន់តៃ គោរព តាម គោលការណ៍  
ដៃល កំណត់ ដោយ អង្គការ  WCS លើ 
កិច្ច ការងារ រកៃសា ឱៃយ បាន ការពារ បរិសា្ថាន  
ធនធាន ធម្មជាត ិ នងិ សត្វ ពៃ។ លើសព-ី 
នៃះ  តៃវូ បៃើបៃស ់ដ ីដៃល មនិ មៃន បាន ព ី
ការកាប់ ទន្ទៃន កាន់កាប់ ដីពៃ នោះ ទៃ។

លោក ភក្តៃ  បញ្ជាក់ថា ៖«កសិករតៃូវ 
គោ រព ទៅនឹង គោលការណ៍ ដំ ដុះ ដៃល 
មាន  បច្ចៃកទៃស  ដោយមាន ការបងា្ហាត់- 
បងៃៀន ពី សំណាក់ មន្តៃី ជំនាញ អង្គការ  
WCS  និង ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍  ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ សៃវូ 
ដៃល ដំដុះ ទំាងអស់ នោះ មានគុណ ភព  
និង  បងា្ហាញ ពី ការ គោរព ទៅតាម បទដ្ឋាន 
បច្ចៃកទៃស តៃឹមតៃូវក៏ដូចជា ឆ្លើយតប 
តាម ការកំណត់ ពី បៃទៃស អ្នកបញ្ជា ទិញ 
សៃវូ  នៃះ»។

លោក ភក្តៃ ស្នើ WCS  ពងៃកី គមៃង  
សៃូវ សត្វ តៃយង នៃះ ទៅតំបន់ ផៃសៃងៗ  
ទៀត  ដៃលមាន តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  
ដៃល អង្គការ បាន ចុះ កិច្ចពៃមពៃៀង 
ជាមួយ កៃសងួ បរសិា្ថាន  ដើមៃបី ពងៃកី ការ- 

ផលិត សៃូវ សរីរាង្គ។ ជាពិសៃស បង្កើន  
ជីវ ភព របស់ បៃជាពលរដ្ឋ មូល ដ្ឋាន  និង 
ការពារ បរិសា្ថាន។  ចំណុច ទាំងនៃះ  គឺជា 
គោល នយោបាយ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជា ក្នុង ការ បង្កើន សៃដ្ឋកិច្ច មូលដ្ឋាន  
ឬ ការផ្តល់ មុខរបរ ថ្មី ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ។

លោក ក្លតូ កៃ  អាយ ុ៥១ឆ្នា ំពលរដ្ឋ រស-់ 
នៅ ភូមិ ពូ ចារ  ឃុំ សៃ ពៃះ  បៃប់ពី មៃសិល- 
មិញ ថា គៃួសារ លោក បាន ចូល ជា សមា- 
ជិក គមៃង សៃូវ សត្វ តៃយង នៅ អំឡុង 
ឆ្នាំ២០១៩  ដោយបាន បៃមូល ផល សៃូវ 
ម្ដង រួច ហើយ។ លោក សង្កៃត ឃើញថា  
មាន ភព ខុសគា្នា ឆ្ងាយ មុនពៃល ចូល ជា 
សមាជិក គមៃង  និង អំឡុងពៃល ចូល 
ជា សមាជិក ពោល គឺ ពៃល ចូល ជា 
សមាជិក  លោក បាន ទទួល ផល សៃូវ 
ចៃើន ជាង រៀង រាលឆ់្នា ំ ថៃមទាងំ លក ់សៃវូ 
បាន តម្លៃ ខ្ពស់ ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«គមៃង នៃះ ធ្វើឱៃយ 
គៃសួារ ខ្ញុ ំទទួល បាន បៃក់ ចំណៃញ ពី  
ការលក់ សៃូវ ចៃើនជាង មុន  ហើយ សៃូវ ក៏ 
លកប់ាន តម្លៃ ខ្ពសជ់ាង មនុ ដៃរ។ លើស- 
ពីនៃះ ទៀត  ខ្ញុំ ក៏បាន រៀនសូតៃ ពី បច្ចៃក- 
ទៃស ជាចៃើន ជាមយួ អង្គការ  WCS  ដើមៃបី 
បង្ក បង្កើន ផល សៃវូ  ហើយ ខ្ញុ ំសមូ អពំាវ នាវ 
ឱៃយ មាន គមៃង បៃបនៃះ រហូត  ហើយ 
ពងៃីក ទៅកាន់ តំបន់ ផៃសៃងៗ ពៃះ ធ្វើ ឱៃយ 
ជីវភព ពួក ខ្ញុំ ធូរ ធា រជាង មុន ចៃើន»៕

មន្តេបីរិស្ថានជួបជាមួយពលរដ្ឋសមាជិកគមេងសេវូសត្វតេយងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ថ្ងេទី៤តុលា។រូប ហៃង ជីវ័ន



គឹមសារុំ

កណ្តាលៈ ជនត្រូវ ចោទ 
ប្រើប្រស់ គ្រឿងញៀន ២នាក់ 
ត្រូវ បាន ចៅក្រម ស៊ើបសួរ ន្រ 
សាលា ដំបូង ខ្រត្ត កណ្តាល ចោទ- 

ប្រកាន ់នងិ ឃ៊ ំខ្លនួ នៅ ពន្ធនាគារ 
ខ្រត្ត ពី ម្រសិលមិញ  ពាក់ព័ន្ធ ការ- 
ដណ្តើម គ្រឿងញៀន គា្នា ជក់ 
ហើយ សម្លាប់ មិត្តភក្តិ របស់ ខ្លួន 
ម្នាក់ ប្រព្រឹត្ត នៅ ភូមិ- ឃ៊ំព្រកថ្មី 
ស្រក៊ កោះធ ំ កាល ព ីខ្រ កម៊្ភៈ  ឆ្នា ំ

២០២០  ប៉ន៊្ត្រ សមត្ថកចិ្ច ទើប ចាប-់   
បាន កាល ពី ថ្ង្រ ទី៨  ត៊លា ។

លោក ទិន  ស៊ចិត្រ  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ សាលាដបំងូ ខ្រត្ត កណ្តាល 
ប្រប់ ពី ម្រសិលមិញថា  ជន ត្រូវ- 
ចោទ  ឈ្មោះ ដូយ  ផ្រ  ហៅ និល  
នងិ ម្នាក ់ទៀត  ឈ្មោះ រចិ  ឆ្រ  ត្រវូ- 
បាន ចៅ ក្រម ស៊ើបសួរ សម្រច 
ចោទ ប្រកាន ់នងិ បញ្ជនូ ពកួគ្រ ទៅ 
ឃ៊ំ ខ្លួន ក្នុងពន្ធនាគារហើយ  នៅ 
រសៀល ថ្ង្រ ទី ១២  ត៊លា។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖«ជន ត្រវូ ចោទ 
ត្រវូ បាន ចៅ ក្រម ស៊ើប សរួ លោក 
អាត  ចន័្ទតារា  ចោទ ព ីបទ ឃាត- 
កម្ម តាម បញ្ញត្តិមត្រ ១៩៩ ន្រ 
ក្រម ព្រហ្មទណ្ឌ»។ 

តាម បញ្ញត្តិ មត្រ ១៩៩ ន្រ 
ក្រម ហ្មទណ្ឌ ន្រះ ជន ត្រូវ ចោទ 
ទាងំ ២ នាក ់ បើ សនិ ជា តល៊ាការ 
រក ឃើញ ថា ពួកគ្រ ពិត ជា បាន- 
វាយ សម្លាប ់ជន រងគ្រះ ម្រន នោះ  
ត្រូវ ផនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនា គារ        
ពី ១០ ទៅ ១៥ឆ្នាំ។

តាម មន្រ្ត ីន្រ ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ខ្រត្ត កណ្តាល ១រូប ស៊ំ       
មិនឱ្រយ បញ្ច្រញ ឈ្មោះ ប្រប់ ពី 
ម្រសិលមិញ ថា  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៨  ខ្រ 
ត៊លា  ឆ្នាំ ២០២០  សមត្ថកិច្ច ន្រ 
ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ត តាក្រវ 
បាន ធ្វើការ ឃាត ់ខ្លនួ ជន សង្រសយ័ 

ម្នាក ់ឈ្មោះ វចិ  ឆ្រ  ភ្រទ ប្រស៊ អាយ ៊
២៣ឆ្នា ំ នៅ ចណំចុ  ភមូ ិស្រន បន  
ឃ៊ំ លាយបូរ  ស្រ៊ក ត្រំកក់  ខ្រត្ត 
តាក្រវ  ដ្រល ជន សង្រស័យ បាន គ្រច- 
ខ្លនួ ព ីភមូ ិព្រកថ្ម ី ឃ៊ ំព្រកថ្ម ី ស្រក៊ 
កោះធ ំ ខ្រត្ត កណ្តាលទៅលាកខ់្លនួ 
នៅ ទី នោះ។  ការឃាត់ខ្លួន ជន- 
សង្រស័យ ខាងលើ  គ ឺធ្វើឡើង តាម- 
ការ ស្នើស៊ ំសហការ របស ់ស្នងការ- 
ដា្ឋាននគរបាល ខ្រត្ត កណ្តាល។

មន្រ្តី ដដ្រល បន្ត ថា  ក្រយពី 
ឃាត ់ខ្លនួ  សមត្ថកចិ្ច ខ្រត្ត តាក្រវ 
បាន ប្រគល់ ជន សង្រស័យ ឈ្មោះ 
វិច  ឆ្រ  មក ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ខ្រត្ត កណ្តាល វញិ ។ បនា្ទាប ់មក  
សមត្ថកចិ្ច បាន សរួ ចម្លើយ ជន- 
សង្រសយ័ ឈ្មោះវចិ  ឆ្រ  នងិ ស្រវ- 
ជ្រវ រហូត ចាប់ ឈ្មោះ ដូយ  ផ្រ 
អាយ ៊២៥ឆ្នា ំបាន ម្នាក ់ទៀត នៅ 
ថ្ង្រ ដដ្រល។

យោង តាម មន្រ្តី រូប នោះ  គឺ នៅ 
ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ត 
កណ្តាល ជនសង្រស័យ ឈ្មោះ  វិច  
ឆ្រ  បាន សារភាព ប្រប ់សមត្ថកិច្ច  
ថា  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១៧ ខ្រ ក៊ម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២០  ពួកគ្រ មន គា្នា ៣នាក់  
ក្នុង នោះ ជន រងគ្រះ ឈ្មោះ  ផន  
ស៊ខ ខន  ហៅ  អឹប  ភ្រទ ប្រ៊ស  
អាយ៊ ២៧ឆ្នាំ  មន លំ នៅ ភូមិ 
ព្រកថ្មី  ឃ៊ំ ព្រក ថ្មី  ស្រ៊ក កោះធំ 

ខ្រត្ត កណ្តាល  បាន នាំ គា្នា ជក់   
គ្រឿងញៀន នៅក្នុង ចម្ការ សា្វាយ 
១ កន្ល្រង។ ខណៈ កពំង៊ ជក ់គ្រឿង- 
ញៀន នោះ  ជនរងគ្រះ ឈ្មោះ  
ផន  សខ៊ ខន  បាន ជក់ គ្រឿង  ញៀន 
យរូ មនិ ព្រម ច្រក ពកួគ្រ ជក ់ ធ្វើ ឱ្រយ 
ឈ្មោះ  ដូយ  ផ្រ  ខឹង ជន រងគ្រះ 
ឈ្មោះ  ផន  សខ៊ ខន  ហើយ បាន- 
ចាប ់សក ់ក្របាល ជនរងគ្រះ បោក 
ទៅ ក្រយ អ៊ក នឹង គល់ សា្វាយ  
បណ្តាល ឱ្រយ សា្លាប់ ត្រ ម្តង។ 

មន្រ្តបីន្ត ទៀត ថា  ក្រយ ព ីដងឹ 
ថា  ជនរងគ្រះ សា្លាប ់ហើយ នោះ  
ពកួគ្រ បាន អសូ សព ជន រងគ្រះ 
យក ទៅ កប់ នៅ ក្នុង ចម្ការ សា្វាយ  
ត្រង ់ព្របំ្រទល ់ដ ីរបស ់ឈ្មោះ សល ់ 

នងិ ឈ្មោះ ប្រស៊  ស្ថតិ នៅ ខាង កើត 
ទំនប់ ទទឹង ថ្ង្រ ក្នុង ភូមិ ព្រកថ្មី  ឃ៊ំ 
ព្រក ថ្ម ី ស្រក៊ កោះធ ំ ខ្រត្ត កណ្តាល   
ដើម្របី បបំាត ់ដាន ។ បនា្ទាប ់ព ីពកួគ្រ 
កប់ សាកសព ជនរងគ្រះ រួច 
ប្រហ្រល ម៉ោង ជាង ១១យប់ ថ្ង្រ 
ទី ១៧  ក៊ម្ភៈ ដដ្រល  ពួកគ្រ បាន- 
ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ រៀងៗ ខ្លួន។ 
ប៉ន៊្ត្រ ជន ឈ្មោះ រចិ ឆ្រ  ខា្លាច សមត្ថ- 
កចិ្ច ចាបខ់្លនួ ក ៏រត ់ទៅ សងំលំាក ់ខ្លនួ   
នៅ ផ្ទះ មងី របសគ់្រ ត្រ ដោយ សមត្ថ-  
កចិ្ច ស្រវជ្រវ ដងឹ ថា ជន ម្នាក ់ន្រះ 
មន សាចញ់ាត ិនៅ ស្រក៊ ត្រកំក ់
ក៏ ស្នើស៊ំ ទៅ ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ខ្រត្ត តាក្រវ ឱ្រយ ជយួ ស្រវជ្រវ 
រហូត ចាប់ខ្លួនបាន ត្រម្តង៕ 

តពទីពំរ័១...អាច ផ្គត ់ផ្គង ់លើ 
ការ ចំណ យ នានា ជ៊ំវិញ ដំណើរ- 
ការ អាជ ីវកម្ម បន្ត ទៀត បាន ទ្រ។ 
ដូច្ន្រះ ចាប់ពី ថ្ង្រទី៧ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០ តទៅ  ក្រម៊ ហ៊ន៊ យើង ខ្ញុ ំ
នងឹ បទិ ដណំ ើរការ អាជ ីវកម្ម នៅ 
ភូមិ វប្រប ធម៌ កម្ពជុា ទំាង ស្រង៊» ។

ជា មួយ គា្នាន្រះ  គណៈ គ្រប់- 
គ្រង ន្រ ក្រ៊មហ៊៊ន ភូមិ វប្រប ធម៌ 
កម្ពុជា ក៏បាន អះអា ង ដ្ររ ថា 
ការបទិ អាជវី កម្ម ន្រះ នា ំឱ្រយ មន 
ការ បញ្ចប់ កិច្ច សន្រយាកា រងារ ជា- 
មយួ បគ៊្គលកិ គ្រប ់ផ្ន្រក ទាងំ អស់ 
ដោយ មន ការ ទូទាត់ ប្រក់- 
សំណង ជូន ប៊គ្គលិក ស្រប ទៅ 
តា ម ច្របាប់ ។

តំណង និយោ ជក ន្រ ភូមិ- 
វប្របធម៌ កម្ពុជា លោក ស្រី លឹម 
ស៊ ភ័ ក្រ ដ្រលជា ប្រធាន គ្រប់- 
គ្រង ទូទៅ និង លោក  ទូច ស៊- 
ជាតិ ជា អន៊ ប្រធាន គ្រប់ គ្រង 
ទូទៅ ន្រ ភូមិ វប្រប ធម៌ កម្ពុជា 
កាល ពី ម្រសិល មិញមិន អាច ស៊ំ- 
កា រអតា្ថាធិ ប្របាយ  បាន ទ្រ។

អ្នក ស្រី ម៊ំ ស្រី ភ៌ ក្ក ប៊គ្គ លិក 
ផ្ន្រក បងា្ហាត់ ផ្ន្រក សិល្របៈ ដ្រល 
បាន ធ្វើកា រ នៅ ក្រ៊មហ៊៊ន ន្រះ 
អស់ ព្រល ប្រមណ១៧ ឆ្នាំ 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉៊ស្តិ៍ ពី ម្រសិល- 

មញិ ថា ការ ប្រកា ស របស ់ក្រម៊- 
ហ៊៊ន ន្រះហាក់ ដូច ជា  ធ្វើឡើ ង 
ភា្លា មៗ ព្រក ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក ស្រី  
និង ប៊គ្គ លិក ដទ្រទៀ តមិន អាច 
ទទលួយ កបា ន ចពំោះការ បទិ- 
ទា្វារ ទីតាំង ដ្រល មន ប្រ វត្តិ ល្របី- 
រ ន្ទ ឺន្រះ ។ អ្នក ស្រ ី នៅ ត្រស ង្រឃ ឹម 
ថា ក្រម៊ហ៊៊ននឹង អាច បន្ត អាជី វ- 
កម្ម របស់ខ្លួ នប ន្តទៀត  ខណៈ 
បច្ចុប្របន្ន នៅត្រ  មន ភ្ញៀវ ទ្រស- 
ច រមក ទស្រសនា មិន ដាច់  បើ ទោះ- 
ជា  មិន ច្រើន ដូច ម៊ន ក៏ ដោយ ។

អ្នក ស្រ ីបាន បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង  
មនិដ ឹង ថា ទៅរក ការងារ កន្ល្រង 
ណ ធ្វើ ទ្រ ឥឡវូ។ វា លឿន ព្រក 
ហើយ សម្រប់ យើង ។ យើង 
រពំងឹ ថា ការ ទទូាត ់ប្រក ់ខ្រ ចង៊- 
ក្រយ របស់ យើង នឹង ទទួល 
បាន ត្រមឹ ត្រវូ  ព្រះ ប្រក ់កម្មករ 
ដូច ជា ពួក យើង បាន  មិន ច្រើន 
ទ្រ។ យើង រំពឹង ប្រក់ ខ្រ ច៊ង ក្រយ  
យក ទៅ ធ្វើជា ដើមទ៊ន  ស ម្រ ប់ 
ប្រកប របរ រកស៊ី បន្ត ទៅម៊ ខ »។ 

បើតាម អ្នក ស្រី ម៊ំ ស្រី ភ៌ ក្ក 
ចពំោះ សម្ភារ នៅក្នងុ ភមូវិប្រប ធម ៌
អាច មិនត្រូវ ដាក់ លក់ ឡាយ- 
ឡុង នោះ ទ្រ ព្រះ ថា ម្ចាស់ 
ក្រ៊ម ហ៊៊ន ន្រ ភូមិ វប្របធ ម៌ មន 
សាខា ច្រើន ដូច្ន្រះ សម្ភារ ទំាងន្រះ 

អាច នឹង ត្រូវ យក ទៅដា ក់ នៅ 
ទីតាំ ង ផ្រស្រង ។

ជា មួយ នឹង ការ ប្រកា ស បិទ 
អាជីវ កម្ម ទំាង ស្រង៊ ន្រះ ប៊គ្គលិក 
ជាង៤០នា ក់  ក្នុងចំណោម 
៣០០នាក់ដ្រល បាន ធ្វើការ- 
ប្រមូល ផ្តុ ំគា្នា តវា៉ា តំាង ពី ខ្រសីហា  
មក  នៅត្រ  ប្រកាន់ ជំហរ ក្នងុ ការ- 
តវា៉ា បន្ត ទៀត ដើម្របី ទាម ទារ ប្រក់ 
ឈ្នលួ ២០ ភាគ រយ  និង ប្រក់ ថ្ល្រ 
អា ហារ ប្រចំា ខ្រ  ដ្រល ភាគី ក្រម៊- 
ហ៊៊ន បាន កាត់ ពី ពួក គ្រ។

លោក លឹម ស៊ ផា តំណង 
ឱ្រយអ្នកត វា៉ាបាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ ប៊៉ស្តិ៍  
 ពី ម្រសិលមិញ ថា  ប៊គ្គលិកទាំង 
ជាង៤០នាក់ នៅត្រ ប្រកាន់  
ជំហរ ក្នុង ការ តវា៉ា រហូត ដល់ ថ្ង្រ 
ក្រម៊ ហ៊៊ន ន្រះ បិទ ទា្វារ  ដើម្របី ទាម- 
ទារ លក្ខ ខណ្ឌ ដ្រល ពួក គាត់ ត្រវូ- 
ត្រ បាន ស្រប តាម ច្របាប់។ លោក 
សោ ក សា្តាយចំពោះប៊គ្គលិក 
ដទ្រទៀ ត ដ្រល នងឹត្រវូ បាតប់ង ់
ការងារ ក្នុង ព្រល ឆប់ ៗ   ខណៈ 
អ្នករងគ្រះ មិនទាន់ ទទួល 

បា នដំណោះស្រ យ ផង នោះ។ 
លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ « ការបិទ 

ន្រះ មិន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ តវា៉ា 
របស់ យើង ទ្រ ព្រះ ពួកយើ ង  
ក៏ ជា ជន រងគ្រះ ដ្ររ។ ក្រ៊ម- 
ហ៊៊នបាន ប្រកាស ហើយ ថា  
ការ បិទ ទា្វា រក៏ ព្រះត្រ បញ្ហា      
កូ វីដ ដូច្ន្រះ  យើង សង្រឃឹម ថា 
យើង នឹង ទទួលបាន ដំណោះ- 
ស្រយ  ដូច ទៅនឹង បង ប្អូន 
កម្មករ  ដទ្រ ទៀត» ។ 

លោក  ទូច ក៊សល ប្រធាន 

សហព័ ន្ធ សហ ជីព កម្មក រ និយោ- 
ជិត វិស័ យទ្រស ចរណ៍ កម្ពុជា 
(CTWUF) បងា្ហាញ ក្តី បារម្ភ 
ចំពោះ ការ ទូទា ត់ ប្រក់ អត្ថប្រ- 
យោជន៍  ដ្រល កម្មករនិយោជិត  
នឹង ទទួល បាន ក្នងុ ព្រល បញ្ច ប់ 
កិច្ចសន្រយាខា ងម៊ ខន្រះ។លោក 
អះអាង ថា  មក ទ ល់ព្រ លន្រះ 
មិន ទាន់ មន ការ បងា្ហាញ វិធី ជាក់- 
លាក់ ណ មួយក្នុ ងកា រ គណ នា 
ផ្តល់ប្រក់ ឈ្នួល បញ្ចប់ កិច្ច- 
ស ន្រយា  របស់ ពួកគ្រ ដ្រល គ្រង 
បញ្រឈប់ នោះ ទ្រ ខ ណៈ  ៤០ នា ក់ 
ដ្រ ល កំ ព៊ង ត្រនំាគា្នាត វា៉ា  នៅ មិន 
ទា ន់ ទ ទួល បា ននូវដំណោះ- 
ស្រ យ នោះ។ 

លោក បន្ត ថា៖ « វា ជា រឿង 
មួយ ដ្រល គួរ ឱ្រយ សោ កសា្តាយ 
ណសដ់ោ យសារត្រ គាត ់កន្លង 
ម កក ម្មករធ្វើការ តវា៉ា មិន ទាន់ 
ទទលួបាន ដណំោះ ស្រយផង 
ស្រប់ ត្រ ទទួល បាន ព័ត៌មន 
ភូមិ វប្របធ ម៌ ប្រកាស បិទ ទា្វារ 
គ្រង ទូទាត់ ដល់ ក ម្មករ។ ខ្ញុំ 
បារម្ភ ដ្ររថា  ការ ទូទា ត់ ហ្នឹង 
បាន ប៉៊នា្មោន ចំណុច ដល់ក ម្មករ 
ហើយ របៀប គណ នា ហ្នងឹរបៀប 
ម៉្រច? យើង នឹង តាមដាន 
ករណីន្រះប ន្តទៀត» ៕ 
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ភូមិវប្បធម៌ប្កាសបិទទ្វារនិងថាទូទត់ប្ក់ជូនបុគ្គលិកត្សហជីព...

សកម្មភាពសម្ដែងនៅភូមិវបែបធម៌កាលពីកន្លងមក។រូបថត ហ៊ង មិនា

បុរស២នាក់ដ្លប្ើប្ស់គ្ឿងញៀនហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិតូ្វបានតុលាការឃំុខ្លនួ
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុប្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ �ីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

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

 វ�ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា្ធា   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

ប្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព�  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ� ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព�  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 អោម   ប៊ុន ធឿន   
 
ព្រះ សីហនុៈ  បៃ ជា ពល រដ្ឋ   

១២០ គៃួសារ   ស្ថិត ក្នុង ភូមិ វាល  
ឃុំ កំពង់ សិលា  សៃុក កំពង់ សិលា  
ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ បាន នំា គ្នា ផ្តតិ មៃ ដៃ 
ដាក់ លិខិត ស្នើ សុំ   លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន  សៃន  ជួយ សំុ អន្តរា គមន ៍
ដោះ សៃយ ទំនាស់ ដី ធ្លី និង ចុះ- 
បញ្ជី ធ្វើ ប្លង់ ជូន ពួក គត់ ដើមៃបី បាន 
បៃើ បៃស់ អាសៃ័យ ផល។   នៃះ បើ 
តាម លោក  សុខ  និល  ជា តំណាង  
បៃជា ពល រដ្ឋ   ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

   លោក   និល   បាន ឱៃយ ដឹង ថា   ដី 
ចំណុច ភូមិ វាល   ឃុំ កំពង់ សិលា  
សៃុក កំពង់ សិលា  បៃជា ពលរដ្ឋ 
បាន រស់ នៅ និង អាសៃ័យ ផល 
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩៤ ។   នៅ ឆ្នាំ 
២០០៤  មាន កៃមុ ហ៊នុ អាមៃរ ិកាងំ 
មក ទិញ ដពី ីបៃជា ពលរដ្ឋ ដើមៃបី ដា ំ
ដើម កា សៃយា  ដៃល មាន លោក 
សំណាង   ជា តំ ណាង អ្នក ទិញ   
ចំណៃក លោក   ទី  សារុំ  និង លោក   
ផុង  គ ជា អ្នក គួក ជៃ របៃមូល ឱៃយ 
កៃុម ហ៊ុន   ដោយ ក្នុង ១ហិក តា  

តម្លៃ  ៥០ ដុលា្លារ ។   កៃុម ហ៊ុន ធ្លាប់ 
សនៃយា ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៥ ឆ្នាំ បើ 
មិន បាន អភិ វឌៃឍ   នឹង បៃគល់ ដី 
ដៃល បាន ទិញ ឱៃយ មក បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋវិញ។   នៅ ពៃល កៃុម និសៃសិត 
ចុះវាស់ វៃង ចៃញ ប្លង ់កម្ម សទិ្ធ ិជនូ 
បៃ ជា ព ល រដ្ឋ នៅ ឆ្នា ំ  ២០១ ២   តំ ណាង 
កៃុម ហ៊ុន បាន បៃប់ ពល រដ្ឋ ថា   ដី 
កៃមុ ហុ៊ន ទិញ នោះ ហួស ពៃល អភិ វឌៃឍ 
ហើយ   បៃគល់ ជូន បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
តាម រយៈ អាជា្ញា ធរ   ភូមិ   ឃុំ  ជា អ្នក 
ចៃក ជូន ។     

 តំ ណាង បៃ ជា ពល រដ្ឋ រូប នៃះ 
បៃប់ ថា  នៅ ពៃល កៃុម និសៃសិត ចុះ 
វាស់ វៃង ឆ្នាំ ២០១ ២   គឺ វាស់ តៃ 
ដដីៃល បៃជា ពលរដ្ឋ មនិ បាន លក ់
ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ តៃ ប៉ណុ្ណោះ  រឯី ដ ីដៃល 
កៃុម ហ៊ុន បៃគល់ ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
វិញ នោះ   មិន បាន វាស់ វៃង ទៃ ។  

 លោក   និល   ថ្លៃង ថា ៖   « នៅ 
ពៃល មន្តៃី ជំនាញ សុរិ យោ ដី  និង 
កៃមុ និសៃសិត   បាន បៃកាស ពី លទ្ធផ ល 
វាស់ វៃង ដី បៃជា ពល រដ្ឋ ទាំង អស់ 
បាន  ពិនិតៃយ ឃើញ ថា    នៅ ចំ ណុច 
ដី ដៃល កៃុម ហ៊ុន បាន ទិញ  និង 
បៃគល់ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ  វិញ នោះ 

នៅ ទំនៃរ   ទើប ពួក ខ្ញុ ំរស់ នៅ អាសៃយ័ 
ផល ជាក់ ស្តៃង រហូត មក »។   

 បើ តាម ការ បញ្ជាក់ របស់   លោក   
និល   នៅ ឆ្នាំ ២០១៦   មាន ដី កា 
កោះ ហៅ  របស់ តុលាកា រ  ពី បទ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ ធ្វើ ឱៃយ ខូច ខាត 
ដោយ ចៃត នា   មាន សា្ថាន ទម្ងន់ 
ទោស  រំលោភ កាន់ កាប់ លើ អចល- 
ន វត្ថ ុអ្នក ដទៃ ដោយ ហងិៃសា  ប៉នុ្តៃ មិន 
ដឹង ថា អ្នក ណា ជា អ្នក ប្តងឹ នោះ ទៃ ។   

 លោក នលិ  បញ្ជាក ់ថា ៖  «  ពកួ ខ្ញុ ំ  
បាន ឡើង តុលាការ ជា ចៃើន លើក 
តាម ដកីា កោះហៅ  ប៉នុ្តៃ រកមា្ចាស-់ 
កម្មសិ ទ្ធិ  ដៃល  ជា ដើម បណ្តឹ ង មិន 
ឃើញ  [ តុលា ការ មិន បញ្ចៃញ  
ឈ្មោះ ដើម បណ្តឹង] ។   កៃយ 
ពៃល ទទួល ដំណឹង ថា  រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ឱៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ដាក ់ពាកៃយ សុ ំចុះ បញ្ជ ីដ ី ដៃល ស្ថតិ 
នៅ ក្នុង ការ គៃប់គៃង របស់ កៃសួង 
កស ិកម្ម  នៅ តាម ឃុ ំសងា្កាត ់ ពកួ ខ្ញុ ំ
បាន ទៅ ដាក់ ពាកៃយ   ប៉ុន្តៃ អាជា្ញា ធរ 
ឃំុ សងា្កាត់   មិន ទទួល ដាច់ ខាត   ដោយ 
សំអាង ថា   ដី មាន មា្ចាស់ ហើយ »។     

លោក ជ័យ   សំាង  មៃភូមិ វាល   
បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំ ពៃ ញប៉ុ ស្តិ៍ កា ល - 

ពីមៃសិល មិញ ថា   នៅ ឆ្នា ំ២០១ ២   មា ន 
ការ ចៃញ ប្លង់ កម្ម សិទ្ធ ិជូន មា្ចាស់ ដី 
រួច រាល់ ហើយ នៅ តំបន់ នោះ  ប៉ុន្តៃ 
នៅ ឆ្នាំ២ ០១៥   ដោយ សារ តៃ ដី 
ដៃល ថា   លក ់ឱៃយ ទៅ កៃមុ ហ៊នុ   មនិ 
ឃើញ មាន ការ អភិ វឌៃឍ  ទើប បៃ - 
ជា ពល រដ្ឋ នាំ គ្នា ទៅ រស់ នៅ លើ ដី 
នោះ ឡើង វិញ ។  

លោក   សំាង  ថ្លៃង ថា ៖   « នៅ 
ពៃល មាន ការ ប្តឹង ទៅ តុលាការ   
ដើម ឡើយ ដីទី នោះ មាន តៃ ៤០ 
គៃួសារ ទៃ  អ្នក ខ្លះ បាន ធ្វើ ប្លង់ រឹង 
ហើយ ក៏ លក់ អស់ ជា បន្តប នា្ទាប់  
រួ ច ធ្វើ ការ ចាប់ នៅ កន្លៃង ផៃសៃងៗ 
កៃបៃរ នោះ  ដៃល ជា ដីរ បស់ គៃ មា ន 
កម្ម សទិ្ធ ិលក ់ត គ្នា   ពាស វាល ពាស- 
កាល  រញ៉ៃ រញ៉ៃ  ពៃញ ហ្នឹង » ។   

 លោក   ផុង   គ  មៃ ឃុំ កំពង់- 
សិលា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា   ពិត ជា មាន 
អ្នក ចុះ ទៅ ទិញ ដី នៅ ក្នុង តំបន់ 
នោះ មៃន  ប៉ុន្តៃ ការ ទិញ នោះ  មិ ន 
មៃន ជា លក្ខណៈ កៃុម ហ៊ុន ទិញ 
ផ្ទាល់ ទៃ   គឺ គៃ ទិញ ដើមៃបី យក ទៅ 
លក ់ឱៃយកៃ ុម ហ៊នុ  ដើមៃប ីអាច ធ្វើ ការ 
អភិ វឌៃឍ តំបន់ នោះ។     

 លោក   គ  ថ្លៃង ថា ៖   « មា ន ការ- 

បៃមូល ទិញ ដី នៅ តំបន់ ភូមិ វាល 
ហ្នឹង មៃន នៅ ឆ្នាំ២០០៥  តាំង ពី ខ្ញុំ 
មនិ ទាន ់កា្លាយ ជា មៃឃុ ំ  អ្នក បៃ មលូ 
ទិញ ហ្នងឹ គឺ ឈ្មោះ សំណាង   ថា ទិ ញ 
ហ្នឹង ទិញ បមៃុង លក់ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន  
បុ៉ន្តៃ កៃមុ ហុ៊ន  គៃអត់ យក សណំាង   
គៃ រកៃសា ទុក ជា របស់ គៃ វិញ   ដោយ 
ធ្វើ ប្លង់ កម្ម សិទ្ធ ិតៃឹម តៃូវ » ។     

 បើ តាម លោក   គ  កៃយ មក 
មាន បទ បញ្ជា ០១  ខាង ជំនាញ 
បាន ចុះ មក វាស ់វៃង  ដើមៃប ីសមៃលួ 
ចៃក ជូន ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ពាក់- 
ពន័្ធ នៅ តបំន ់នោះ  បៃ មាណ ១ ០០ 
គៃួសា រ  មាន ឯក សារ តៃឹម តៃូវ 
បៃគល់ ឱៃយ ពួក គត់ រួច ម្តង មក 
ហើយ  ប៉ុន្តៃ នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ - 
២០២០ នៃះ  សៃប់ តៃ មាន បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ  ទាំង អ្នក នៅ ក្នុ ង ភូមិ  និង 
មក ពខីា ង កៃ ទៅ កាប ់រាន យក ដ ី
របស់ គៃ ដៃល មាន កម្មសិទ្ធិ ហើយ  
នោះ  ធ្វើ ជា របស់ ខ្លនួ ទៅ វិញ ។    បៃ- 
ជា ពល រដ្ឋ ក្នងុ ភមូ ិខ្លះ ទៅ ចាប ់យក 
របស ់គៃ ថៃម  ខ្លះ មក ព ីកៃ  ចៃះ តៃ 
ទៅចា ប់ ដី ដៃលគៃ មាន ប្លង់ កម្ម សិទ្ធ ិ  
ហើយ លក់ ឱៃយគ្នា ឯ ង គ្មោ នលិ ខិ ត- 
សា្នាម  គ្មោន អី ទៃ ៕             

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំ្រញៈរដា្ឋាភិបាល ជបុ៉ន តាម រយៈ កម្ម- 
វិធី អភិ វឌៃឍន៍ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម បាន 
ផ្តល់ ជំនួយ ឥត សំណង ជា គៃឿង ចកៃ 
ចំនួន ១៥ គៃឿង  ដៃលគតិជាថវកិា ស្មើនងឹ 
៥០០លានយ៉ៃន ឬ បៃមា ណ ៤,៥ លាន 
ដុលា្លារ ដល់ កម្ពជុា  ដើមៃបី យក ទៅ បៃើ បៃស់ 
ក្នងុ គមៃង សាង សង ់ នងិ សា្ដារ ឡើង វញិ 
លើ ផ្លូវ អាទិ ភាព ដៃល រង ការ ខូច ខាត ។ 

ពិធី បៃគល់   និង ទទួល គៃឿង ចកៃ ទំាងនៃះ  
បាន ធ្វើ ឡើង កាល  ពី មៃសិលមិ ញ  នៅ អង្គ- 
ភាព សា្ថាប នាផ្លវូ ថ្នល់  ក្នងុរាជ ធនីភ្នពំៃញ 
កៃម អធិបតី ភាព  លោក  សុ៊ន ចាន់ ថុល  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សាធ រណ ការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ នងិ  លោក Mikami Masahiro  
ឯក អគ្គ រាជ ទូត ជប៉ុន បៃ ចាំ នៅ កម្ពុជា។ 

ថ្លៃង នៅ ក្នងុ ពិធី នោះ លោក  សុ៊ន ចាន់- 
ថុល បាន លើក ឡើង ថា រដា្ឋាភិបាល ជបុ៉ន   
ជា និច្ច កាល តៃង ជួយ ឧបត្ថម្ភ គំទៃ ជា 
សា្មោ រត ីបច្ចៃក ទៃស ឥណ ទាន កម្ច ីសមៃប- 
ទាន  នងិ បាន ផ្ដល ់នវូ  ជនំយួ  ឥត សណំង 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  សមៃប់ ការ សាង សង់  សា្ដារ 
និង អភិវឌៃឍ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ  សា្ពាន 
សំខាន់ៗ ជា ចៃើន  កន្លៃង  និង កំពង់ ផៃ អន្តរ- 
ជាតិ កៃងុ ពៃះ សីហ នុ។ជំនួយ ទំាង នៃះ បាន   
ជួយ សមៃួល ដល់ ចរា ចរណ៍ ដឹក ជញ្ជូន 
នៅ កម្ពជុាសំដៅ រួម ចំណៃក ជំរុញ កំណើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច  អភិវឌៃឍ សង្គម  និង កាត់ បន្ថយ 
ភាព កៃីកៃ របស់ បៃជា ជន កម្ពុជា ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖«យើង អាច កសាង 
បៃព័ន្ធ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ សា្ពាន កំពង់- 
ផៃ ជាដើម នៃះ គឺ ដោយ សារ បៃទៃស- 

ជាតិ យើង មាន សុខ សន្តិ ភាព កៃម  ការ- 
ដកឹ នា ំដ ៏ឆ្លាត វៃ របស ់សម្ដៃច អគ្គ មហាសៃនា- 
បតី តៃ ជោ ហ៊ុន សៃន ។ បើគ្មោន សុខ- 
សន្ដ ិភាព  យើង គ្មោន ឱកា ស មក ជបួ ជុ ំគ្នា 
នៅ  កន្លៃង នៃះ ដើមៃបី ទទួល អំណ យ មកពី 
បៃទៃស ជបុ៉ន នូវ គៃឿង ចកៃចំនួន១៥គៃឿង  
យក  មក សាង សង់ ជួស ជុល ផ្លូវ ថ្នល់ នៅ 
ក្នុង បៃ ទៃស  កម្ពុជា យើង នោះ ទៃ» ។ 

លោក Mikami Masahiro បាន 
ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីនោះ ដៃរ ថា បច្ចបុៃប ន្ន នៃះ បៃ- 
ទៃស កម្ព ុជាកំពុង សមៃច បាន នូវ កំណើន 
សៃដ្ឋ កចិ្ច ខ្ពស ់សៃប ពៃល ដៃល ចនំនួរថ- 
យន្ត ដឹក ទំនិញ  និង រថ យន្ត ដឹកអ្នក ដំណើរ 
ក៏មាន ការ កើន ឡើង យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ដៃរ។ 
ថ្មីៗនៃះ បៃទៃស ជប៉ុន បាន ផ្ដល់ ជំនួយ 
សមៃប់ ធ្វើ ឱៃយបៃសើរ ឡើង វិញផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ ១កៃម ជំនួយ ឥត សំណង  និង 

គមៃង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង វញិនវូផ្លវូ ជាត ិ
លៃខ ៥ តា មរយៈ កម្ចី ជា បៃក់ យ៉ៃន ។ 

លោក ឯកអគ្គ រាជ ទូត រូបនៃះ បាន 
បញ្ជាក ់ថា ៖ «គៃឿង ចកៃ សាង សង ់ដៃល 
បាន ផ្ដល់ ជូន នាថ្ងៃ នៃះនឹង អាច កាត់ បន្ថយ 
រយៈពៃល នៃ ការ ជសួជលុ នងិ រកៃសា អាយ-ុ 
កាល ផ្លវូ ថ្នល ់ឱៃយ បាន យរូ អង្វៃង ផងដៃរ ។ 
ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា គៃឿង ចកៃ សាង សង់ នៃះ 
នឹង មាន សារៈ សំខាន់ សមៃប់ ការរកៃសា 
សា្ថាន ភាព ល្អ របស់ ថ្នល់នៅ កម្ពុជា នា 
ពៃល អនាគត...គៃឿង ចកៃ សាង សង់ 
ទាំង នៃះនឹង ចូល រួម ចំណៃកដល់ ការ- 
អភិវឌៃឍសៃដ្ឋ កិច្ច របស់  កម្ពុជា នាពៃល 
អនាគត និង ពងៃឹងទំនាក់ ទំនង រវាង 
បៃទៃស យើង ទាំង ២បន្ថៃមទៀត »។ 

បើ តាម លោក ស៊ុន ចាន់ ថុល ចាប់- 
ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មកទល់ បច្ចុបៃបន្ន ជប៉ុន 

បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ឥត សំណង ពៃម ទាំង 
ហិរញ្ញបៃប ទាន  ដ៏ចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប់ 
សមៃប់ ការសា្ដារ និង អភិវឌៃឍ ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ គន្លឹះ ក្នុង ទិស ដៅ ជំរុញ កំណើន- 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ការ អភិវឌៃឍ កម្ពុជា ចំពោះ 
វិស័យ សាធ រណការ និង ដឹក ជញ្ជូន ។ 
ជប៉នុបាន ផ្ដល ់ហរិញ្ញ បៃបទាន  សមៃប ទាន 
ជា ជំនួយ ឥត សំណង សមៃប់ សា្ដារ សាង- 
សង់ ផ្លូវ ចំនួន ៣ខៃសៃ មាន ផ្លូវ ជាតិ លៃខ១ 
លៃខ ៦ និង  ផ្លូវជា តិ លៃខ ៧ មាន បៃវៃង 
សរុប ២៥៤ គីឡូម៉ៃតៃ  បៃើ បៃស់ ថវិកា 
បៃមាណ ១៨៩ លាន ដុលា្លារ។ សា្ពាន ធំៗ 
ដៃល បាន សាង សង់រួច  រួម មាន  សា្ពាន- 
គីហៃសណូា  សា្ពា ន  តៃសបឹាសា  ដៃល ចណំាយ 
ថវិកា បៃមាណ  ១៨៦ លាន ដុលា្លារ  និង 
ជួស ជុល  សា្ពាន ជៃយ ចងា្វារ បៃវៃង សរុប 
១០៨០ម៉ៃតៃ  ចំណាយ ថវិកា បៃមាណ 
៣០លាន ដុលា្លារ ។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី បានបញ្ជាកថ់ា  បច្ចបុៃបន្ន 
ជប៉ុន  កំពុង តៃ ផ្ដល់ ជំនួយ ឥត សំណង 
សមៃប់ គមៃង សាង សង់ សា្ពានឡើង- 
វិញ នៅ តំបន់ បៃឈម ទឹក ជំនន់ មាន 
សា្ពាន ចនំនួ៧ ដៃល ស្ថតិ  ក្នងុ ខៃត្ដ ពៃវៃង 
និង ខៃត្ត  កៃចៃះ ដោយបៃើថវកិា បៃមាណ 
៣៥លាន ដលុា្លារ ។ ផ្លវូ ជាត ិលៃខ៥ បៃវៃង 
បៃមាណ ៣៦០ គឡី ូម៉ៃតៃបាន  នងិ កពំងុ 
សាង សង់ គឺ ជាឥណទានសមៃបទានពី 
រដា្ឋាភិបាល ជបុ៉ន ក្នងុទំ ហំ ថវិកា បៃ មាណ 
៥០០លាន ដុលា្លារ ។ កៃពីនៃះជប៉ុន ក៏ 
កពំងុ ជយួ សកិៃសាសាង សង ់កពំង ់ផៃទកឹ- 
ជៃ ជមៃ ១៤,៥ម៉ៃតៃ នៅកៃុង ពៃះ- 
សីហនុផង ដៃរ ដើមៃបី ឱៃយ នាវា ធំៗក្នងុ តំបន់ 
អាសុីបា៉ាសុីហ្វិ កអាច ចូលចតបាន ៕

ប្រជាពលរដ្ឋ១២០គ្រសួារផ្ដតិម្រដ្រដាក់លិខិតដើម្របីស្នើសំុកម្មសិទ្ធិដី

ជបុ៉នផ្ដល់គ្រឿងចក្រ១៥គ្រឿងសម្រប់សាងសង់និងសា្ដារផ្លវូនៅកម្ពជុា

ពិធីប្រគល់ និងទទួលគ្រឿងចក្រ កាលពីម្រសិលមិញ។ រូបថត កៃសួងសាធរណការ
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NBC: កម្ពជុាបានធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: លោក ជា ចាន់តូ ទេសា- 
ភិបាល ធនាគារជាតិ នេ កម្ពុជា  (NBC) 
ថ្លេងថា  បេព័ន្ធ ធនាគារ តេូវ បានធ្វើ 
ទំនើបកម្ម ជា បន្តបនា្ទាប់ សេបតាម 
និម្មាបនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ និង 
បានរមួ ចណំេក ស្នលូ ក្នងុ ការរកេសា ស្ថរិភាព 
ម៉ាកេូ សេដ្ឋកិច្ច , គាំទេ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច , 
លើកកម្ពស់ បរិ យាប័ ន្ន សេដ្ឋកិច្ច  និង 
សង្គម និង កាត់បន្ថយ ភាពកេីកេ ។ 

 ការលើកឡើង នេះ  បាន ធ្វើឡើង 
កាលព ីថ្ងេទ ី១០ ខេតលុា ឆ្នាំ ២០២០  
ក្នុង ពិធី បេរព្ធ ពិធី រំឭក ខួប អនុសេសាវ- 
រយី ៍ លើក ទ៤ី១ នេ ការបង្កើត ធនាគារ-
ជាតិ នេ កម្ពុជា ឡើងវិញ (១០ តុលា 
១៩៧៩ - ១០ តុលា ២០២០) នៅ   
អគារ  ធនាគារ ជាតិ នេ កម្ពុជា ខណ្ឌ 
សេន សុខ រាជធានី ភ្នំពេញ។ លោក 
បានថ្លេង  ថា សមទិ្ធផល ដេល សមេច 
បាន ក្នុង រយៈពេល ៤១ឆ្នាំនេះ 
កើតចេញពី កិច្ចខិតខំ បេឹងបេង រួម 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ធនាគារជាតិ នេ 
កម្ពុជា និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ 
បាន សា្ថាបនា ឡើង និង ថេរកេសា រហូត 
មកដល់ ប ច្ចុបេបន្ន ។ 

 លោក បាន ថ្លេង យា៉ាង ដូច្នេះ ថា ៖ 
« បេព័ន្ធ ធនាគារ ក៏បាន បេើបេស់ 
បច្ចេកវទិេយា ហរិញ្ញវត្ថ ុ(Fintech) ក្នងុ 

បេតិបត្តិការ ជាពិសេស សមេប់ 
ការទូទាត់ ដេល បានលើកកម្ពស់ បរិ- 
យាប ័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា ជា លំដប់ ។ 
ជាក់ស្តេង បេជាជន ពេញវ័យ ដេល 
ទទួលបាន សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវការ 
កើនឡើង ដល់ បេមណ ជាង ៧០% 
ធៀប នឹង ២ទសវតេសរ៍ មុន ( តិចជាង 
បេមណ ១០% ប៉ុណ្ណោះ ) ។ 

 លោក សាយ ស ូន ីនាយក បេតបិត្ត ិ
របស ់គេឹះសា្ថាន មកីេហូរិញ្ញវត្ថ ុបេ សាក ់
បាន ឱេយ ដឹងថា គេឹះសា្ថាន របស់លោក 
បាន និង កំពុង ធ្វើ ឱេយ បេសើរឡើង ដើមេបី 
ចាប់យក បច្ចេកវិទេយា ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង 
រយៈពេល ២-៣ឆ្នាំ ចុង កេយនេះ 
ដើមេបី បំពេញ គម្លាត របស់ បេជាជន 
ដេល មិនបាន ទទួល សេវា ធនាគារ ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖« ជាទទូៅ យើង អាច 
មើលឃើញ ការអភិវឌេឍយា៉ាង រហ័ស 
ក្នុង រយៈពេល ២-៣ឆ្នាំ ចុងកេយ នេះ 
ហើយ ដោយសារតេ ការរីក រាលដល 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅពេល បច្ចុបេបន្ន យើង 
អាច មើលឃើញ FIs ភាគចេើន ដក់ 
បច្ចេកវិទេយា ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង អាទិភាព 
របស ់ពកួគេ ។ ការណ ៍នេះ នងឹ ចាបផ់្ដើម 
ពី បេព័ន្ធ ធនាគារ ស្នូល ដល់ បេព័ន្ធ 
ផ្លាសប់្តរូ ពេមទាងំ កម្មវធិ ីទទូាត ់ផងដេរ 
ពី សេវា ឥណទាន ដល់ សេវា ធនាគារ 
ផេសេងទៀត » ។ 

 លោក សូ នី បន្តថា ៖ « យើង អាច 

និយាយបានថា បច្ចេកវិទេយា ហិរញ្ញវត្ថុ 
ជួយ ពួកយើង បាន ចេើន សមេប់ 
ការសមេចចតិ្ត នងិ កេលម្អ គណុភាព 
សេវា របស់ យើង » ។ 

 លោក ប៉េន ចិនា្តា អគ្គនាយក 
Cambodia Association of Fin-
tech and Technology (CAFT)  
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា បច្ចេកវិទេយា 
ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា ឧសេសាហកម្ម មួយ 
ក្នុងចំណម ឧសេសាហកម្ម រីកចមេើន 
រហ័ស ជាចេើន នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា 
និង បានធ្វើ ឱេយ សេវា និង ផលិតផល 
ហិរញ្ញវត្ថុ មនលទ្ធភាព ទទួលបាន 

និង មនតម្លេ ទាប ដល់ មហាជន ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា ការទទួលបាន 
ឌីជីថល ចំពោះ ផលិតផល និង សេវា 
ទាំងនេះ បាន តេួស តេយផ្លូវ សមេប់ 
បរ ិយា ប ័ន្នហរិញ្ញវត្ថ ុកានត់េចេើន របស ់
បេជាជន កម្ពុជា ។ 

 លោក បន្ថេមថា ៖ « ដោយមន 
ការគាំទេ រប ស់ ធនាគារជាតិ នេ កម្ពុជា 
នេ គេឹះសា្ថាន សេវា ទូទាត់ របស់ យើង 
យើង កំពុង សម្លឹងមើល អនាគត 
កានត់េ ភ្លសឺា្វាង ដេល បច្ចបុេបន្ន បេជាជន 
ដេល មិន ទទួលបាន សេវា ធនាគារ 
មនលទ្ធភាព ក្នងុការ ទទលួបាន សេវា 

ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង របៀប មិនមេន លក្ខ ណៈ  
បេពេណី » ។ 

 បើ យោងតាម លោក ជា ចាន់តូ ក្នុង 
រយៈពេល ២ទស វតេសរ៍ ចុងកេយ នេះ 
អតេ អតិផរណា តេូវបាន គេប់គេង 
ឱេយមន កមេិត ទាប បេមណ ២,៥% 
ជាមយួនងឹ ស្ថរិភាព ល្អបេសើរ នេ អតេ 
ប្តូរបេក់ ក្នុង រង្វង់ ៤.០៥០រៀល ក្នុង 
១ដុលា្លារ អាមេរិក សេប ពេលដេល 
ទុនបមេុង អន្តរជាតិ ដុល តេូវបាន គរ- 
ពូន ឱេយមន កមេិត ខ្ពស់ ជា លំដប់ 
រហូតដល់ ២០ប៊ី លានដុលា្លារ អាមេរិក 
ស្មើនងឹ បេមណ ១០ ខេ នេ ការ នាចំលូ 
ទនំញិ  នងិ សេវា ដេល ខ្ពសជ់ាង ៣ ដង 
នេ កមេិតអបេបបរម ដេល បេទេស 
កំពុងអភិវឌេឍន៍ គួរ មន (៣ ខេ ) ។ 

 លោក ថា ទេពេយសកម្ម វិស័យ ធនាគារ 
បាន កើនឡើង យា៉ាងឆប់រហ័ស ពី 
បេមណ តេឹមតេ ០,៥ប៊ី លាន ដុលា្លារ 
អាមេរិក ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ ៥៦ប៊ី- 
លាន ដលុា្លារ អាមេរកិ នាពេល បច្ចបុេបន្ន គ ឺ
កើនឡើង បេមណ ១១២ ដង ។ ឥណ- 
ទាន បេព័ន្ធ ធនាគារ ដេល តេូវបាន 
បេងចេក ទៅកាន់ គេប់ វិស័យ នេ សេដ្ឋ- 
កិច្ច និង បេក់ បញ្ញើ ក្នុងសេុក បាន 
កើនឡើង ១៦៥ ដង បេហាកប់េហេលគា្នា 
គឺ ពី ចំនួន បេមណ តេ ០,២ប៊ី លាន 
ដុលា្លារ អាមេរិក ដល់ ជាង ៣៣ប៊ី លាន 
ដុលា្លារ អាមេរិក ៕ 

លោក ជា ចាន់តូ ថ្លៃងក្នងុកម្មវិធីការដាក់ឱៃយចរាចរបៃក់«រៀល»នាពៃលកន្លងមក។ រូបថត រងេសុី

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: ធនាគារ DGB 
Daegu Bank របស់ កូរ៉េ 
ខាងតេបូង បាន រាយការណ៍ ថា 
ខ្លួន ទទួលបាន ការផ្ដល់ អាជា្ញា - 
ប័ណ្ណ ពី ធនាគារជាតិ នេ កម្ពុជា 
(NBC) ដើមេបី បេកា្លាយ ពី ធនា - 
គារ ឯកទេស ទៅ ធនាគារ ពាណិ ជ្ជ  
សមេប់ ការ ពងេីក អាជីវកម្ម  
ធនាគារ រប ស់ ខ្លួន ពេញលេញ 
ហើយនៅកម្ពុជា ។ 

 យោងតាម Yonhap News 
Agency ជាទី ភា្នាក់ងារ ព័ត៌មន 
របស ់បេទេស ករូ៉េខាងតេបងូ ដេល 
បាន រាយការណ៍ កាលពី ថ្ងេ ទី ៨ 
ខេតុលាថា ធនាគារ ឯកទេស 
DGB ដេលជា កេុមហ៊ុន បុតេ - 
សម្ព័ន្ធ គេប់គេង ទាំងសេុង របស់ 
ធនាគារ DGB Daegu Bank 
បានទទួល ការយល់ពេម ពី អាជា្ញា - 
ធរ  កម្ពុជា ក្នុងការ បេតិបត្តិការ ជា 

ធនាគារពាណិជ្ជ នៅក្នុង បេទេស 
អាសុីអាគ្នេយ៍ មួយ នេះ កាលពី 
ថ្ងេទី ៣០  ខេកញ្ញា ។ 

 មន្ដេី ១រូប នៅ ធនាគារ DGB 
Daegu Bank តេូវ ដកសេង់ សម្ដី 
ថា ៖ « បច្ចុបេបន្ន ធនាគារ DGB 
Specialized Bank តេូវបាន 
អនុញ្ញាត ឱេយ ពងេីក កម្ចី ដល់ បេជា- 

ជន កម្ពុជា ។ ធនាគារ   DGB នឹង 
គេប់គេង លើ បេតិបត្តិការ សមេប់ 
បេក់ បញ្ញើ ការចេញ កាត ឥណ- 
ទាន ប្តរូបេក ់បរទេស នងិ ធនាគារ 
អន ឡាញ នៅ ឆមស ទី ១  ឆ្នាំ 
២០២១» ។ 

 លោក Jong Weon Ha អនុ -  
បេធាន កេុមហ៊ុន ផេសា រមូល ប តេ 

កម្ពជុាបាន ឱេយ ដឹងថា ការ បេ កា្លា យ  
របស់ ធនាគារ DGB ទៅជា 
ធនាគារពាណិជ្ជ គឺជា សញ្ញា មួយ 
នេ ការរីកចមេើន របស់ ឧសេសា ហ- 
កម្ម ធនាគារ នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា និង លំហូរ ចូល នេ បច្ចេក- 
វិទេយា ធនាគារ រប ស់ បេទេស កូរ៉េ 
មក បេទេស កម្ពុជា ។ 

 លោក ថា ៖ « បច្ចុបេបន្ន ធនាគារ 
ពាណជិ្ជ របស ់បេទេស ករូ៉េ ជាចេើន 
កំពុងមន វត្តមន នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា ដូចជា ធនាគារ PPCB 
ធនាគារ Shinhan Bank 
ធនាគារ Kookmin Bank ។ ល ។  
DGB គឺជា ធនាគារ មនការ បេកួត- 
បេជេង នងិ លេបឈី្មាះ យា៉ាងខា្លាងំ ។ 
ធនាគារ DGB Bank នឹង ផ្ដល់ 
ដល់ បេជាជន កម្ពុជា នូវ បទ- 
ពិសោធថ្មី ១ នេ ការផ្ដល់ជូន 
ភាព បេកួតបេជេង បេកបដោយ 
ស្ដង់ដ របស់ ធនាគារ របស់ 
បេទេស កូរ៉េ » ។ 

 កាលព ីសបា្ដាហ ៍មនុ កម្ពជុា នងិ 
ករូ៉េខាងតេបងូ បានបញ្ចប ់ការចរចា 
កិច្ចពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី 
(FTA) ជុ ំទ ី៣ បេកបដោយ ផ្លេផ្កា 
ដេល តេូវបាន រំពឹងថា នឹង ជំរុញ 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 
ទ្វេភាគី នៅពេល កិច្ចពេមពេៀង 
នេះ ចូល ជា ធរមន ។ 

 លោក Ha បាន ឱេយ ដឹងថា FTA 
នេះ នឹងធ្វើ ឱេយ តម្លេ ពាណិជ្ជកម្ម 
របស់ បេទេស ទាំង២កាន់តេ ធំ 
ឡើង ហើយ និង មន លំហូរ ចូល 
ការវិនិយោគ ជាចេើន រវាង បេទេស 
ទាំង២ ដោយសារតេ អត្ថ- 
បេយោជន៍ នេ ការបេកួតបេជេង ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា ជា ឧទាហរណ៍ 
រោងចកេ របស់ បេទេស កូរ៉េ កាន់- 
តេចេើន នឹងមន បំណង ក្នុងការ - 
បង្កើត នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា  
ដោយសារតេ តម្លេ ពលកម្ម ទាប 
និង មិនមន ពន្ធ នាំ ចេញទៅ  កូរ៉េ ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖ « កចិ្ចពេមពេៀង 

ពាណិជ្ជកម្ម សេរី នឹង នាំយក 
ការអភិវឌេឍនជាចេើន ទៅកាន់ 
បេទេស ទាំង២ ជាពិសេស 
បេទេស កម្ពុជា ។ អតិថិជន របស់ 
បេទេស ទាំង២ ក៏ នឹង ទទួលបាន 
អត្ថបេយោជន៍ ពី កិច្ចពេមពេៀង 
នេះ ផងដេរ ។ ផលិតផល កូរ៉េ 
ដេល មន គុណភាព ខ្ពស់ នឹង 
មន តម្លេ កាន់តេ ទាប និង គួរ ឱេយ 
ទាក់ទាញ ចំពោះ កម្ពុជា មេយា៉ាង - 
វិញទៀត ផលិតផល កសិកម្ម 
រ បស់ បេទេស កម្ពុជា អាច ពងេីក 
ទៅ ទីផេសារ នៅក្នុង បេទេស កូរ៉េ 
កាន់តេ ងាយសេួល » ។ 

 គរួ បញ្ជាកថ់ា កាលព ីឆ្នា ំ២០១៨ 
ធនាគារ DGB Daegu Bank 
បាន ទិញ ភាគហ៊ុន ១០០ ភាគរយ 
នៅក្នុង ធនាគារពាណិជ្ជ Cam-
Capital Specialized Bank 
ដេល កេយមក តេវូបាន ប្តរូ ឈ្មាះ 
ទៅជា ធនាគារ DGB Special-
ized Bank  ៕LA

DGB បានប្រែ ក្លាយខ្លនួជាធនាគារពាណិជ្ជដើម្រែបីពង្រែកីអាជីវកម្មនៅកម្ពជុា

DGB កំពុងពងៃីកវត្តមានខ្លួននៅកម្ពុជា។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ ១... ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
ទ្វ្រភាគីលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានសម្រប់
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកបានបន្ថ្រមថាវាជាកចិ្ចព្រមព្រៀង

ពាណិជ្ជកម្មដ្រលត្រូវបានចុះហត្ថល្រខា
រវាងកម្ពុជានិងសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិត
ចនិដ្រលជាមតិ្តយរូអង្វ្រងរបស់កម្ពជុានងិ
ជាដ្រគូយុទ្ធសាស្ដ្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយ។
លោកលើកឡើងថា៖«ការចុះហត្ថល្រខាន្រះ

បញ្ជាក់ពីភាពកាន់ត្ររឹងមាំរវាងប្រទ្រសទាងំ
២នងិបង្ហាញពីផ្ន្រក១ដ៏សខំាន់ផ្រស្រងទៀត
សម្រប់ទនំាក់ទនំងរបស់កម្ពជុានងិចនិ។
កចិ្ចព្រមព្រៀងន្រះនងឹផ្ដល់ភាពជាដ្រគផូ្ន្រក
ស្រដ្ឋកិច្ចកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតតាមរយៈ
កម្រតិកានត់្រខ្ពសន់្រសកលភាវូបនីយកម្ម
លទ្ធភាពចលូទីផ្រសារសម្រប់ទំនិញនិងការ-
វិនិយោគឬការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សង្គម
ដល់ដ្រគូ»។
លោកChinaZhongShanរដ្ឋមន្ដ្រី

ក្រសងួពាណិជ្ជកម្មន្រសាធរណរដ្ឋប្រជា-
មានិតចិនបានឱ្រយដឹងតាមរយៈវីដ្រអូខុន-
ហ្វរឺនិថាចាប់តាងំពីការចាប់ផ្ដើមន្រផ្រនការ

ន្រះក្រសួងទាំង២ន្រប្រទ្រសទាំង២បាន
អនុវត្តតាមថា្នាក់ដឹកនាំ និងការរីកចម្រើន
ទៅមុខហើយបានបញ្ចប់ការចរចា
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីកម្ពុជា និងចិនដោយមិន
បានរំពឹងទុកជាមុន។
លោកZhongShanថ្ល្រងថា៖«ការចុះ

ហត្ថល្រខាលើកចិ្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ង្រន្រះវាជា
ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ថ្មី១ន្រការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចទ្វ្រភាគី និងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ-
កម្ម។ប្រទ្រសចនិត្រៀមរចួរាល់ក្នងុការរក្រសា
ទនំាក់ទនំងជតិស្នទិ្ធជាមយួប្រទ្រសកម្ពជុា
ដើម្របីជំរុញឱ្រយកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះចូលជា
ធរមានកាន់ត្រឆាប់»។
លោកសា៊ាងថ្រមន្រ្តីនាំពាក្រយក្រសួង

ពាណជិ្ជកម្មបានអះអាងថាកចិ្ចព្រមព្រៀង
ពាណជិ្ជកម្មន្រះនងឹចាប់ផ្តើមអនវុត្តក្នងុរយៈ-
ព្រល៣០ថ្ង្រក្រយគតិចាប់ពីប្រទ្រសទាងំ
២បញ្ចប់នតីវិធិីផ្ទ្រក្នងុនងិប្តរូលខិតិបូករណ៍
ឱ្រយគ្នាទៅវិញទៅមក។
លោកថ្ល្រងថា៖«កចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្ម

ស្ររីទ្វ្រភាគីរវាងប្រទ្រសទាងំ២នងឹចលូជា
ធរមាននៅព្រលប្រទ្រសទំាង២បញ្ចប់នីតិ-

វិធីផ្ទ្រក្នុងហើយ ប្តូរលិខិតូបករណ៍ជាមួយ
គ្នាដ្រលគិតចាប់ពីថ្ង្រប្តូរលិខិតន្រះក្នុង
រយៈព្រល៣០ថ្ង្រក្រយដ្រលត្រូវបាន
អនមុត័ដោយរដ្ឋសភានងិឡាយព្រះហស្ថ-
ល្រខាពីព្រះមហាក្រសត្រ»។
តាមរយៈកចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររី

ន្រះ ប្រភ្រទទំនិញរបស់កម្ពុជាចំនួនជាង
៣៤០មុខនឹងអាចនាំច្រញទៅទីផ្រសារចិន។
ទនំញិទាងំនោះរមួមានម្រចម្ទ្រសក្រៀម
ផលិតផលក្រច្ន្រពីសា្វាយចន្ទី ខ្ទឹមទឹកឃ្មុំ
បន្ល្រត្រីសាចស់ត្វ(ជ្រកូមាន់ទាគោនងិ
ពព្រ)និងផលិតផលពីគ្រឿងសមុទ្រ
រួមមានគ្រំកា្តាមនិងខ្រយងជាដើម។
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីន្រះនឹង

បើកឱកាសដល់កម្ពុជានាំច្រញទំនិញទៅ
កាន់ទីផ្រសារចិនសម្រប់ទំនិញប្រមាណ៩៨
ភាគរយន្រមុខទំនិញសរុបខណៈកម្ពុជា
បានបើកទីផ្រសារឱ្រយភាគីចិន៩០ភាគរយន្រ
ទំនិញសរុបមិនជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធគយ។
យោងតាមសា្ថានទតូចនិប្រចាំនៅកម្ពជុា

ទហំំពាណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាងកម្ពជុានងិចនិ
មានតម្ល្រ៩,៤២ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ឆា្នាំ២០១៩កើនឡើង២៧,២៩ភាគរយ
បើធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៨ដ្រលមាន៧,៤
ពាន់លានដុលា្លារ៕LA

ទីក្រុង ញូវយ៉កៈ ស្រតវិមាន
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយបានផ្លាស់ប្តូរ
កលល្របិចជាថ្មីលើការជំរុញ
ស្រដ្ឋកិច្ចអាម្ររិករងការវាយ-
ប្រហារដោយការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ ដោយព្រលន្រះ
ជរំញុតណំាងរាស្ត្រឱ្រយគទំ្រផ្រន-
ការដើម្របីជយួអាជវីកម្មខា្នាតតចូ
នៅប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍មុនព្រល
ការបោះឆ្នាតប្រធនាធិបតី។
ការផ្លាសប់្តរូន្រះកើតមានឡើង

បនា្ទាប់ពីទាងំគណបក្រសសាធរ-
ណរដ្ឋរបស់លោកប្រធនាធិប-
តីដូណាល់ត្រំ និងគណបក្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយបានបដិស្រធ
ដោយហ្រតុផលផ្រស្រងៗគ្នា
ចំពោះការបង្កើនផ្រនការសង្គ្រះ
ស្រដ្ឋកិច្ចចំនួន១,៨ពាន់ពាន់
លានដុលា្លារដ្រលស្នើឡើង
កាលពីថ្ង្រសុក្រកន្លងទៅ។
ក្នងុលខិតិផ្ញើទៅរដ្ឋសភាកាល-

ពីថ្ង្រអាទិត្រយ ប្រធនបុគ្គលិក
ប្រចាំស្រតវិមានលោកMark
Meadowsនងិរដ្ឋមន្ត្រីរតនាគរ-
ជាតិលោកStevenMnuchin
បានជំរុញឱ្រយគំទ្រចំពោះច្របាប់
ន្រះដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើទឹក-
ប្រក់១៣០ពាន់លានដលុា្លារពី
មូលនិធិមិនបានប្រើប្រស់ពី
ផ្រនការគំទ្រមុនដ្រលអាច
ដាក់ទិសដៅជាថ្មី។
ថវិកាដ្រលនឹងត្រូវប្រើប្រស់

សម្រប់អាជីវកម្មជាពិស្រស
ក្រុមហ៊ុនសហគ្រសធុនតូច
និងមធ្រយមដ្រលប្រឈមធ្លាក់ចុះ
ចណំលូខណៈព្រលដ្រលការ-
ចរចាសម្រប់ការគំទ្រកាន់ត្រ
ច្រើនឡើងៗ។
លិខិតនោះបានឱ្រយដឹងថា៖

«ឥឡវូន្រះជាព្រលវ្រលាសម្រប់
ពកួយើងដើម្របីធ្វើការងររមួគ្នា
នងិបោះឆ្នាតបនា្ទាន់គទំ្រច្របាប់
ដើម្របីអនុញ្ញាតឱ្រយពួកយើង
ចំណាយមូលនិធិពីកម្មវធីិគពំារ
ការបើកប្រក់បៀវត្រសរ៍ ដ្រលមិន
បានប្រើប្រស់ ខណៈដ្រល
យើងបន្តធ្វើការងរសដំៅទៅរក
កញ្ចប់ថវិកាច្រើនជាងន្រះ»។

វាដូចមិនទំនងដ្រលគណបក្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយនឹងទទួលយក
ការស្នើសុំដ្រលមានរយៈព្រល
ប្រហ្រល៣សបា្តាហទ៍ៀតរហតូ
ដល់បោះឆ្នាតនៅថ្ង្រទី៣ខ្រវចិ្ឆកិា
នងិព្រលដ្រលលោកត្រំតាមពី
ក្រយគូប្រជ្រងលោកJoeBiden
ក្នុងការបោះឆ្នាតស្ទង់មតិ។
ប្រធនរដ្ឋសភាលោកស្រី

NancyPelosiដ្រលកពំងុចរចា
ជាមយួរដា្ឋាភបិាលបានបដសិ្រធ
រចួទៅហើយនវូគនំតិណាមយួ
ន្រវធិនការដ្រលបានដៅដោយ
នយិាយថាលោកស្រីចង់គំទ្រ
ស្រដ្ឋកិច្ចធំទូលាយដ្រលលោក-
ស្រីជឿថានឹងជំរុញសកម្មភាព។
យទុ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់ស្រតវមិាន

កើតមានឡើងបនា្ទាប់ពី១សបា្តាហ៍
ដ្រលលោកត្រំ និងក្រុមរបស់
លោកបានប្តូរកលល្របិចរវាង
ការកាត់បន្ថយការជជ្រកត្រឡប់
ទៅរកតុចរចានិងវិធនការ
ដ្រលបានដៅទកុប៉នុ្ត្រមនិទទលួ-
បានជោគជ័យច្រើនទ្រ។
ស្រតវិមានកាលពីថ្ង្រសុក្រ

បានបន្ថ្រមការផ្តល់របស់ខ្លួន
ដោយស្នើនូវកញ្ចប់ទឹកប្រក់
១,៨ពាន់ពាន់លានដលុា្លារព្រល
ដ្រលលោកត្រំខ្លនួឯងនយិាយ
ថាលោកព្រញចតិ្តសមូ្របីកញ្ចប់
ថវិកាធំជាងន្រះ។
វីរុសកូរ៉ូណាបានវាយប្រហារ

ស្រដ្ឋកិច្ចអាម្ររិកយា៉ាងខា្លាំង
ដោយប្រជាជនជិត១១លាន
នាក់ បាត់បង់ការងរ ហើយ
ប្រជាជនសរុប២៥លាននាក់
បើជួបប្រទះនូវការធ្លាក់ចុះ
ប្រក់ចំណូលនិងពឹងផ្អ្រកលើ
ជំនួយពីវិស័យសាធរណៈ។
អាជីវកម្មធុនតូចជាច្រើន

ប្រឈមបញ្ហាលហំរូសាច់ប្រក់
ដ្រលគរំាមកហំ្រងដល់ការរសរ់ាន
ខណៈដ្រលក្រុមហ៊ុនធំៗបាន
ចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយបុគ្គលិក
ដ្រលអ្នកជំនាញយល់ស្របថា
នងឹពបិាកគ្រប់គ្រងបើគ្មានការ-
ជរំញុពីរដា្ឋាភបិាលសហពន័្ធ៕
AFP/RR
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ធូ វីរ:

ភ្នំព្រញ : កម្ពុជាបាននាំច្រញ
ផលន្រសាទសរបុ១៧៣០តោន
ក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រឆា្នាំ២០២០
ធ្លាកច់ុះជាង៨៤ភាគរយបើធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆា្នាំមុនមាន
ចនំនួ១០៩៨០តោនដោយសារ
ត្រការកើនឡើងន្រតម្រូវការក្នុង-
ស្រុកអំឡុងព្រលន្រការរីករាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។
យោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួង

កសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
បង្ហាញថាក្នុងរយៈព្រលន្រះ
កម្ពជុានាចំ្រញផលន្រសាទស្រស់
បានចនំនួ១៤៩៨តោនធ្លាកច់ុះ
ជាង៧៨ភាគរយបើធៀបនឹង
រយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំមុន
មាន៧០០០តោនខណៈការ-

នាំច្រញផលន្រសាទក្រច្ន្រមាន
បរិមាណ២៣២តោនធ្លាក់ចុះ
ជាង៩៤ភាគរយ។
ទិន្នន័យន្រះបានឱ្រយដឹងថា

ការប្រមលូផលន្រសាទទកឹសាប
សរបុក្នងុរយៈព្រល៩ខ្រន្រះមាន
ចំនួន២៥២៦៤៦តោនធ្លាក់-
ចុះ៩៦៥តោនបើធៀបនឹង
រយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំ
២០១៩ខណៈផលន្រសាទ
សមុទ្រប្រមូលបាន៨៨៣៣០
តោនធ្លាក់ចុះ៣៦៨៤តោន។
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និង
ន្រសាទប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ពីថ្ង្រចន្ទ
ថាការនាំច្រញផលន្រសាទ
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រះដោយសារ
តម្រូវការក្នុងស្រុកកើនឡើងស្រប
ព្រលទិន្នផលន្រសាទថយចុះ។

ផលន្រសាទកម្ពុជាភាគច្រើន
ត្រូវបាននាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រស
វៀតណាមនិងថ្រ។
លោកសាខនុបន្ថ្រមថាក្រសងួ

កំពុងជំរុញការចិញ្ចឹមត្រីតាមប្រប
វារីវប្របកម្មក្នុងគោលបំណងដើម្របី
លើកកម្ពស់ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិង
សន្តិសុខស្របៀងតាមជំនួយហិរញ្ញ-
វត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបចំនួនសរុប
១១២លានអឺរ៉ូសម្រប់រយៈព្រល
៦ឆា្នាំន្រកម្មវធិីគម្រងCaPFish-
CaptureនិងCaPFishAqua-
culture។
លោកសំណាងសុធមា្ចាស់

សិប្របកម្មក្រច្ន្រផលិតផលជល-
ផលនៅក្រងុសៀមរាបខ្រត្តសៀម-
រាបបានឱ្រយដឹងថាសិប្របកម្ម
របស់លោកផលិតត្រីងៀតផ្អកត្រី-
ប្រប្រហុកមា៉ាំត្រីរ៉ស់និងត្រីផត់

សរុបជាមធ្រយម១០០តោនក្នុង១
ឆា្នាំ បានទិញពីកសិករចិញ្ចឹមត្រី
និងប្រជាន្រសាទមូលដា្ឋាន។
លោកនិយាយថា៖«សព្វថ្ង្រ

សិប្របកម្មលោកបានផ្តត់ផ្គង់
ផលិតផលជលផលទាំងន្រះ
ចំនួន៥០ភាគរយក្នុងផ្រសារ
ខ្រត្តសៀមរាបនិងទីក្រុងភ្នំព្រញ
និងខ្រត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន៥០
ភាគរយទៀតដ្រលអាចរក
ចំណូលបានជាមធ្រយម៥០០០០
ដុលា្លារក្នុង១ឆា្នាំ»។
របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្ម

បានឱ្រយដឹងថាគិតត្រឹមខ្រកញ្ញា
ឆា្នាំ២០២០ការចិញ្ចឹមត្រី និង
បង្គាអនុវត្តបានជាង២៩,៦៥
មុឺនតោនកើនឡើង៥១០០០
តោនបើធៀបនងឹរយៈព្រលដចូ-
គ្នាកាលពីឆា្នាំមុន៕ ពលរដ្ឋ អាម្ររិក ចូល ទិញ គ្រឿង បរិភោគ នៅផ្រសារទំនើប   ។ AFP

ការនំាចេញជលផលនេសាទធ្លាក់ចុះដោយសារតមេវូការក្នងុសេកុកើន

សេតវិមានជំរុញផេនការសង្គេះ
ធុរកិច្ចថ្មីតម្លេ$១,៨ពាន់ពាន់លាន

កម្ពជុានឹងមានលទ្ធភាព...
លោក ប៉ាន សូរស័ក្ត ិរដ្ឋ មន្ត្រកី្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម លើក បង្ហាញ កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររីក្រយចុះហត្ថល្រខា ។ រូបថតSPM



ក្រុមហ៊ុន Firemaxនាំមុខគ្រក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
អគ្គិភ័យជាមួយដំណោះស្រយនិងការបណ្តុះបណ្តាល

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០

 សំណង់www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ខណៈ វិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពុជា 
កំពុង មាន ការរីកចមៃើន ដ៏ ខ្លាងំ នោះ 
សារៈសំខន់ នៃ ស្តង់ ដា  បៃព័ន្ធ បង្ការ  
និង ពន្លត់ អគ្គិ ស ភ័យ ក៏កំពុង ដើរតួ  
យ៉ាង សំខន់ និង កាន់តៃ ទំនើប  ។ 

 យោងតាម របាយការណ៍ ថ្មីៗ  របស់ 
នាយកដា្ឋាន បង្កា រ ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ និង 
សង្គៃះ នៃ កៃសួងមហាផ្ទៃ ដៃល ចៃញ 
ផៃសាយ កាលពី ខៃសីហា  បាន ឱៃយ ដឹងថា 
ករណី អគ្គ ិស ភ័យ នៅ កម្ពជុា បាន កើន 
ឡើង  នៅក្នងុ ឆ្នានំៃះ គឺមាន អគ្គ ិភ័យ 
ចំនួន ២៦១ ករណី ពោលគឺ កើន ឡើង 
៨២ករណី បើ ធៀប រយៈពៃល ដូចគ្នា 
កាលពី ឆ្នា ំ២០១៩ ។ 

Firemax Engineering Co., Ltd 
គឺជា កៃមុហុ៊ន វិស្វកម្ម អគ្គភ័ិយ ដៃល 
មាន ឯកទៃស បង្ការ ពន្លត់អគ្គភ័ិយ និង 
មាន បៃព័ន្ធ បង្កៃប អគ្គភ័ិយ បាន ផ្តល់ 
នូវ ផលិតផល ដំណោះសៃយ រៀបចំ 
ការបណ្តះុបណ្តាល បច្ចៃក ទៃស និង 
សៃវាកម្ម ថៃទំា ទាក់ទង នឹង អគ្គភ័ិយ 
យ៉ាង មាន បៃ សិទ្ធភាព ខ្ពស់បំផុត ។  

 ដោយមាន ជំនឿ យ៉ាង មុតមំា ថា  ការ 
បង្ការ និង ពន្លត់ អគ្គ ិភ័យ គឺជា អាទិភាព 
ចមៃបង កៃមុហុ៊ន Firemax ផ្តល់ នូវ 
ដំណោះសៃយ មួយ សមៃប់ សុវ-
ត្ថភិាព អគ្គភ័ិយ និង ការគៃប់គៃង ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិសមៃប់ ការ  ឌី ហៃសាញ ផ្តល់ 
បៃឹកៃសា យោបល់ និង ការគៃប់គៃង 
គមៃង តាមរយៈ ការផ្គត់ផ្គង់ ដំឡើង 
បៃព័ន្ធ បាញ់ ទឹក សៃវា កម្ម ថៃទំា រួម នឹង 
ពងៃងឹ សមត្ថភាព បុគ្គលិក ។ 

 នាយក កៃមុហុ៊ន Firemax លោក 
Bernard Mark មានបៃសាសន៍ថា ៖ 
« ក្នងុនាម ជា កៃមុហុ៊ន កម្ពជុា យើង 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត យ៉ាង ពៃញទំហឹង ក្នងុ ការ- 
គំទៃ សៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃស កម្ពុជា ជា-
ពិសៃស ក្នងុ វិស័យ សំណង់ អគរ និង 
ការអភិវឌៃឍ អចលនទៃពៃយ ។ យើង ជួយ 
ពងៃងឹ ដល់ វិស្វករ ក្នងុសៃកុ ជាមួយនឹង 
ចំណៃះដឹង ចៃបាស់លាស់  ទាក់ទង នឹង 
វិស្វកម្ម អគ្គភ័ិយ ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃ អាច-
ជួយ ដល់ ការអភិវឌៃឍ បៃទៃសជាតិ នា-
ពៃល អនាគត » ។ 

 បៃព័ន្ធគៃប់គៃង ដៃលមាន ការ ទទួល 
សា្គាល់ ជា អន្តរជាតិ ដូចជា បៃព័ន្ធ គៃប់-
គៃង គុណភាព និង បៃព័ន្ធ សុវត្ថភិាព 

ការងរ និង បៃព័ន្ធគៃប់គៃង សុខភាព 
ដោយមាន ការគំទៃ ពី ដៃគូ អន្តរជាតិ 
លើ ចំណៃះដឹង អំពី ផលិតផល និង ការ-
អនុវត្ត ដ៏ ធំបំផុត នៅ ឧសៃសាហ កម្មនៃះ ។  

 លោក Mak ថ្លៃងថា ៖« កៃមុហុ៊ន 
ទទួលបាន គមៃង សំខន់ៗ តាមរយៈ 
ភាព ជា ដៃគូ របស់ខ្លនួ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន 
ពហុ ជាតិ បុ៉ន្តៃ បញ្ហា បៃឈម ធំ បំផុត គឺ 
តមៃវូ ការ ឱៃយ មានការ យល់ដឹង ផ្នៃក វិស្វ-
កម្ម អគ្គភ័ិយ ឱៃយ កាន់តៃខ្លាងំ ។   

 លោក បានបញ្ជាក់ថា ៖« បរិបទ ស្តពីី 
សុវត្ថិភាព អគ្គិភ័យ ហាក់ នៅតៃ ថ្មី 
សមៃប់ កម្ព ុជា ហើយ វា មាន ភាពស្មគុ-
សា្មាញ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ននៃះ ខណៈ 

បៃទៃស កម្ពជុា មិនទាន់មាន បទបៃបញ្ញត្ត ិ
ស្តពីី អគ្គ ិ ភ័យ  ទោះបីជា រដា្ឋាភិបាល 
កំពុង ខិតខំ បៃងឹបៃង ដើមៃបី ដោះសៃយ 
បញ្ហា នៃះ ក៏ដោយ » ។ 

 កៃមុហុ៊ន ក៏បាន ឱៃយ ដឹងថា គោល-
បំណង  របស់ខ្លនួ គឺ ដើមៃបី បង្កើត ស្តង់ដា 
វិស្វកម្ម អគ្គភ័ិយ ដើមៃបី ការពារ ទៃពៃយ-
សមៃបត្ត ិអតិថិជន និង ជួយ ដល់ ការ-
អភិវឌៃឍ នៅ កម្ពជុា ដោយ ផ្តល់ ការអប់រំ 
និង ចំណៃះដឹង អំពី តមៃូវ ការរៀបចំ 
បៃព័ន្ធ អគ្គ ិស ភ័យ ដោយ ផ្អៃកលើ បទ-
បៃបញ្ញត្ត ិនៃ សមាគម ការពារ អគ្គភ័ិយ 
ជាតិ (NFPA) ។ 

 លោក Mak បន្តថា នៅ ទីបញ្ចប់ 
កៃមុហុ៊ន  បាន ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត កម្មវិធី 
សិកា្ខាសាលា ស្តពីី វិស្វកម្ម អគ្គភ័ិយ នៅ-
តាម សាកលវិទៃយាល័យ នានា ក្នងុ រាជ-
ធានី ភ្នពំៃញ ។  

 លោក ថ្លៃងថា ៖« មុនពៃល ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ យើង បានរៀបចំ សិកា្ខាសាលា 
ចំនួន ៤ទៅ ៥ដង ក្នុង ១ឆ្នាំ នៅ តាម 
សាកលវិទៃយាល័យ នីមួយៗ ដោយមាន 
មហាវិទៃយាល័យ វិស្វកម្ម សា្ថាបតៃយកម្ម 
និង បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌មាន ។ ទោះបី សិកា្ខា-
សាលា ទំាងនោះ តៃូវបាន ផ្អាក ជា 
បណោ្តាះអាសន្ន ក្ត ីក៏ យើង សងៃឃឹមថា វា 
នឹង បន្ត ម្តងទៀត ក្នងុពៃល ឆប់ៗ ខង 
មុខនៃះ នៅពៃល សាកលវិទៃយាល័យ 
បើក ដំណើការ ឡើងវិញ » ។ 

 ក្នងុនាម ជា សមាជិក នៃ វិទៃយាសា្ថាន 

វិស្វករ អគ្គភ័ិយ ដៃល ស្ថតិនៅកៃម 
សាខ Singapore Chapter កៃមុ-
ហុ៊ន មាន គោលបំណង បង្កើត វិទៃយា-
សា្ថាន វិស្វកម្ម អគ្គភ័ិយ ។ 

 លោក Mak ថ្លៃងថា ៖« សាលា នៃះ 
នឹងមាន វគ្គ សិកៃសា ផ្នៃក វិស្វករ ជំនាញ    
ឌី ហៃសាញ សា្ថាបតៃយករ អ្នកជំនាញ ផ្នៃក 
គៃប់គៃង អច ល នទៃពៃយ និង ភា្នាក់ងរ 
វាយ តម្លៃ សំណង ធានារា៉ាប់រង ពី កៃមុ-
ហុ៊ន ធានារា៉ាប់រង ជាមួយនឹង ការបណ្តះុ     
បណ្តាល ជាក់ស្តៃង ក្នុងការ រៀបចំ 
សុវត្ថភិាព អគ្គភ័ិយ និង ការដំឡើង និង 
តៃតួពិនិតៃយ បៃព័ន្ធ ការពារ អគ្គភ័ិយ » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា  ដោយបាន កសាង 
កៃរ្តិ៍ឈ្មាះ ដ៏ លៃបីលៃបាញ ក្នុងនាម ជា 
អ្នកពិគៃះ យោបល់ ផ្នៃក វិស្វកម្ម 
អគ្គិភ័យ ឈានមុខ គៃ មួយ នៅក្នុង 
បៃទៃស គិត ចាប់តំាងពី បាន បង្កើត-
ឡើង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៥ កៃមុហុ៊ន Fire-
max គឺជា កៃមុហុ៊ន កម្ពជុា តៃ១គត់  
នៅ កម្ពុជា ដៃល ផ្តល់ សៃវាកម្ម មាន   
ការ ទទួល សា្គា ល់ពី NFPA ។ 

« ពីដំបូង យើង បានចាប់ផ្តើម ក្នងុ 
នាម  ជា ដៃគូ តំណង កម្ពជុា សមៃប់ 
Viking ដៃលជា មា៉ាក បៃព័ន្ធ ការពារ 
អគ្គភ័ិយ ដ៏ លៃបីលៃបាញ នៅ ទូទំាង ពិភព-  
លោក មកពី សហរដ្ឋអាមៃរិក ។ ទំាង-
នៃះ គឺជា ការធានា ដល់ គមៃង ដំបូង 
របស់ យើង ដើមៃបី រៀបចំ  និង ដំឡើង 
បៃព័ន្ធ ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ ដៃល រួមបញ្ចលូ គ្នា 

ដោយ ស្វយ័បៃវត្ត ិក្នងុ បៃព័ន្ធ បង្កៃប 
អគ្គភ័ិយ សមៃប់ សា្ថានី យ ស្តកុ បៃង 
PTT Oil Terminal នៅ តំបន់ រាម ។  

 លោក  Mak បានបន្តថា ៖« វា គឺជា 
សមិទ្ធផល ដ៏ ថ្មី មួយ សមៃប់ យើង 
ដៃល បានបង្ហាញ ពី ការចាប់ផ្តើម ភាព-
ជា ដៃគូ យុទ្ធសាស្តៃ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន 
ពហុ ជាតិ ដៃល រហូតមក ដល់ ពៃលនៃះ 
នៅតៃ ជា អតិថិជន ដ៏ រឹងមំា របស់ យើង ។ 
ទំាងនៃះ ក៏ ធ្វើឱៃយ យើង ធានាបាន ភាពជា 
ដៃគូ តំណង នៅ កម្ពជុា ជាមួយនឹង 
មា៉ាក ការពារ អគ្គិភ័យ ឈានមុខ គៃ 
បន្ថៃមទៀត ដូចជា Ansul និង Unique 
ជាដើម ។ 

 ដោយបាន ធ្វើការ ជាមួយ គមៃង 
លំដាប់ ខ្ពស់ និង ជាមួយ កៃមុហុ៊ន សាង-
សង់ ធំៗ ក៏ដូចជា ការ ផ្តល់ ការបណ្តះុ-
បណ្តាល កៃមុហុ៊ន Firemax កំពុង 
ស្ថតិ ក្នងុសា្ថានភាព នៃ ការផ្លាស់ប្តរូ ឥរិ-
យបថ ខណៈ កំពុងផ្តល់ ការការពារ ដ៏ 
រឹងមំា ។ 

 លោក Mak បានលើកឡើងថា ៖     
«ជាមួយនឹង Firemax Engineering 
ឈាន មុខ គៃ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង អគ្គភ័ិយ 
រួមជាមួយ នឹង គំនិត ផ្តចួផ្តើម ផៃសៃងៗ 
យើង មានសងៃឃឹម យ៉ាង មុតមំា ថា បៃជា-
ជន កម្ពជុា ទំាងអស់ នឹង កាន់ តៃមាន 
ទំនុកចិត្ត នៅពៃល បៃទៃសជាតិ មាន 
ឧបករណ៍ កាន់តៃចៃើន ដើមៃបី ទប់ទល់ 
នឹង ការគំរាមកំហៃង នៃ អគ្គភ័ិយ ៕   

ប្រព័ន្ធបង្ការអគ្គភ័ិយត្រវូបានដំឡើង ដោយ 
Firemax នៅរោងចក្រក្រច្ន្រសំរាម។ 

Firemax ចាប់ផ្តើមដោយតំណាងប្រព័ន្ធបង្ការអគ្គិភ័យម៉ាក Viking របស់អាម្ររិក។  លោក Bernard Mak កំពុងបង្រៀននៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីករបង្ការអគ្គិភ័យ។ 



ក្រុម បព្វជិត សាសនាអ ហ្វហ្គានីសា្ថាន អំពាវនាវ ឱ្រយមាន 
បទ ឈប់ បាញ់ ស្របព្រលកា រ ប្រយុទ្ធកាន់ត្រខ្លាំងឡើង
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ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅឥណ្ឌាកើនឡើងជាង៧លាននាក់ខណៈ
ត្រជំាសះស្របើយត្រឡប់ទៅបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត 
ក្រុងញូវដ្រលីៈ ករណីឆ្លង វីរុស 

កូរ៉ូណា នៅ ប្រទ្រស ឥណា្ឌា បាន កើន 
ឡើង ជាង ៧ លាន នាក់ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ  ខណៈ លោក ប្រធានា ធិបតី 
អាម្ររិក ដូណាល់ ត្រំ  បានជា សះ - 
ស្របើយ ហើយ វលិ ត្រឡប ់ទៅ បន្តយទុ្ធ- 
នាការ ឃោសនា បោះឆ្នោត  ត្រឹម ត្រ 
រយៈ ព្រល ៩ថ្ង្រ  ក្រយ ព ីប្រកាស ថា  
លោ ក បាន ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩។  

 រដ្ឋាភបិាល ទាងំអស់ នៅ ទទូាងំព-ិ
ភពលោក  កំពងុ ខិតខ ំប្រងឹប្រងប្រ-
យទុ្ធ ប្រឆាងំ ការ កើន ឡើង ករណី ឆ្លង 
យ៉ាង ខ្លាងំ ន្រះ  នងិ គ្របគ់្រង ការ មនិ 
បំព្រញ ចិត្ត របស់ សាធារណជន ទៅ 
លើ ការ រតឹ បន្តងឹ ថ្ម ី ខណៈ ជងំរឺាត ត្របាត 
ន្រះ  បានឈាន ចលូ ដល ់រលក ឆ្លងទ២ី  
ដ្រល អាច បង ្ក ឱ្រយ មនុស្រស សា្លាប់ ច្រើន។ 

ចាប ់តាងំ ព ីជងំ ឺន្រះ  បាន ឆ្លងរាល- 
ដល នៅ ប្រទ្រស ចិន កាល ពី ចុង ឆា្នោំ 
២០១៩ មក  វា បាន បណា្តាល ឱ្រយ មនុស្រស 
ជាង ១លាន នាក់ សា្លាប់  នៅ ទូទំាង 
សកល លោក  នងិបាន  ឆ្លង ទៅ មនសុ្រស 
ជតិ ៣៧ លាន នាក ់ នងិ ធ្វើ ឱ្រយ មនសុ្រស 
រាប ់លាន នាក ់គ្មាន ការងារ ធ្វើ  ខណៈ 
ជំងឺ ឆ្លងរាលដល ន្រះ  បាន បង្ក ឱ្រយ 
ស្រដ្ឋកិច្ច សកល ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង 

បំផុត ។  
ទនិ្ននយ័ របស ់ក្រសងួ សខុ ភបិាល 

ឥណា្ឌា កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  បាន បងា្ហាញ 
ព ីករណ ីឆ្លង ជតិ ៧៥០០០ នាក ់ ដោយ 

នា ំឱ្រយ អ្នក ឆ្លង កើន ឡើង ៧,០៥ លាន 
នាក់ ជា ប្រទ្រស ឆ្លង ច្រើន បំផុត ទី ២ 
បនា្ទាប់ ពី អាម្ររិក  ដ្រល បាន កត់ត្រ 
អ្នក ឆ្លងចំនួន  ៧,៦៧ លាន នាក់ ។  

ប៉ុន្ត្រ ក្រុម អ្នក ជំនាញ និយយ ថា  
ចំនួន ពិត ប្រកដ  ប្រហ្រល ជា អាច 
ខ្ពស់ ជាង ន្រះ  ដោយ អត្រ ការធ្វើ 
ត្រស្ត  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ដ្រលមាន 

ប្រជាជន ១, ៣ ពាន ់លាន នាក ់ ដ្រល 
ជា ប្រទ្រស ដ្រល មាន ក្រងុ នានា មាន 
ប្រជាជន រស់ នៅ ច្រើ ន បំផុត ច្រើន 
ជាង នៅ កន្ល្រង ផ្រស្រង ទៀត នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក។  

តួល្រខថ្មី ន្រះ  បាន កើត ឡើង ១ ថ្ង្រ  
ក្រយ ពី លោក  ដូណាល់  ត្រំ បាន 
ជបួ ជាមយួ អ្នក គទំ្រ រាប ់រយ នាក ់នៅ 
ស្រតវិមាន  ដោយ បាន វិល ត្រឡប់ 
ទៅ បន្ត យុទ្ធនាការ ឃោសនា រក  សំ-
ឡ្រង ឆ្នោត  រយៈព្រល ៩ ថ្ង្រ  ក្រយ 
ព ី ផ្អាក ដោយសារ ជងំកឺវូដី ១៩ ដ្រល 
គ្រ ូព្រទ្រយ លោក បាន នយិយ ថា  លោក 
ល្រង មាន គ្រះ ថា្នោក ់ ដោយសារ ជងំ ឺ
រាតត្របាត ន្រះ  តទៅ ទៀត ហើយ ។

លោក ត្រំ  បាន ប្រកាស ខណៈ 
លោក ដើរ ច្រញ ទៅ ឡៅ តឿ របស់ 
ស្រតវិមាន កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ដោយ 
បាន ដោះ មា៉ាស ់របសល់ោក   ដើម្របី ថ្ល្រង 
ទៅ កាន់ ក្រុម អ្នក គំទ្រ ថា ៖ «ខ្ញុំ មាន 
អារម្មណ៍ អសា្ចារ្រយ ណាស់» 

ភាគ ច្រើន ន្រ អ្នក គទំ្ររបស ់លោក   
បាន ពាក់ មា៉ាស់ និង មួក ក្រហម សរ-
ស្ររថា៖«Make America Great 
Again» ប៉ុន្ត្រ បាន  រក្រសា គមា្លាត ពី គ្នោ 
ត្រ បន្តិចៗ ប៉ុណ្ណោះ៕ AFP/PSA 

លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រំដោះម៉ាស់ច្រញមុនព្រលលោកថ្ល្រងទៅកាន់ក្រមុគំាទ្រកាលពីថ្ង្រទី១០តុលា។AFP 

ម្រដឹកនំាតវ៉ា ប្រកាស...
ក្រុងកុនដុសៈ  ស្រប ព្រល មាន ការ 

ប្រយទុ្ធ គ្នោ កាន ់ត្រខ្លាងំឡើង  នៅ អាហ្វ ហ្គា- 
នីសា្ថាន  យូ លី មា៉ា (Ulema) ឬ ក្រុម បព្វជិត 
សាសនា នៅ ក្នុង ការ ប្រមូលផ្តុំ មួយ  បាន 
រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង កុន ដុស  ជា 
រដ្ឋធានី ន្រ ខ្រត្ត កុន ដុស ភាគខង ជើង  កាល   
ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  បាន ថ្កោល ទោស ជម្លាះ  និង 
អរិភាព  កំពុង បន្ត កើត ឡើង  នៅ ក្នុង ប្រ-
ទ្រស ១ន្រះ ថា  ជា រឿង ខុស ច្របាប់  ហើយ 
បាន  អពំាវ នាវ ឱ្រយ ក្រមុ តាល ីបង ់ គោរព បទ-
ឈប់ បាញ់  និង រៀប ចំ ឱ្រយ មាន កិច្ចពិ ភាក្រសា 
សន្តិ ភាព ទទួល បាន ដោយ ជោគ ជ័យ ។ 

 ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្រសា សាសនា ខ្រត្ត កុន 
ដសុ ដ្រល ពោរ ព្រញ ទៅ ដោយ បញ្ហា  គឺ 
លោក មា៉ាវឡាវី  ម៉ូ ហ ម៉្រដ  អាហ្គ្រល 
សុរីា៉ាត ់ បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ សនុ្ទរ កថា របស ់
លោក  នៅ កន្ល្រង ប្រមូលផ្តុំ  ដ្រល បាន 
ចូល រួម ដោយ មនុស្រស រាប់ រយ នាក់  នៅ 
ក្នងុ ទកី្រងុ កនុ ដសុ ថា ៖« ប្រជា ជន អាហ្វ- 
ហ្គាន ីសា្ថាន  បាន ធញុទ្រន ់ជា មយួ សង្គ្រម 

ន្រះ  ដ្រល ជា សង្គ្រម អសូ បនា្លាយ ព្រល 
យ៉ាង យរូ  ដ្រល បាន បផំ្លចិ បផំ្លាញ ប្រទ្រស 
របស ់យើង  ហើយ បាន បផំ្លាញ ជ ីវតិ   នងិ 
ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិ របស ់ប្រជា ជន អាហ្វ ហ្គាន ី
សា្ថាន ផង ដ្ររ » ។ 

 នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថាមួយ   របស់  លោក  មា៉ាវ 

ឡាវ ី ម៉ ូហម៉្រដ  អាហ្គ្រល សុរីា៉ាតប់ាន គទំ្រ 
បន្ត ឱ្រយ មាន កិច្ច ពិភាក្រសា អន្តរអាហ្វ ហ្គានី- 
សា្ថាន  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ដូ ហ  ហើយ បាន ស្នើ 
ឱ្រយ ក្រុម តាលី បង់  គោរព ឆន្ទៈ របស់ ប្រជា 
ជន អាហ្វ ហ្គាន ីសា្ថាន នងិ បញ្រឈប ់អពំើ ហងិ្រសា  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស  ន្រះ ៕Xinhua/SK

តពីទំព័រ១... តវា៉ា បច្ចុប្របន្ន 
បាន ធានា ផ្តល់ ប្រក់ គ្រប់ គ្រន់  
ដើម្រប ីបន្ត ប្រមលូ ផ្តុ ំសម្របក់ារ- 
តវា៉ា យ៉ាង ហោច ណាស់ ១ ខ្រ  
ដោយ មាន ក្រុម អ្នក គំទ្រ  ត្រូវ 
បាន គ្រ រំពឹង ថា  បាន ត្រៀម - 
លក្ខណៈ រួចជា ស្រច  ដើម្របី 
ចាប់ ផ្តើម កំណត់ ថ្ង្រ ធ្វើ បាតុ កម្ម  
យ៉ាង តិច ៧ ថ្ង្រ ន្រ យុទ្ធ នា ការ 

សម្រប ់ឱ្រយ លោក ឧត្តម ស្រន ីយ ៍
ប្រយុធ លាល្រង ពី តំណ្រង ។ 

លោក អានុន  បាន ថ្ល្រង ថាប្រ-  
សិន បើ សភា បើក កិច្ច ប្រជុំ ពិ-
ស្រស មួយ ក្រមុ អ្នក តវា៉ា ក៏ នឹងប្រ- 
មូល ផ្តុ ំនៅ ទី នោះ ដើម្របី ដក់ សមា្ពាធ  
សមា ជិក សភា ទំាងអស់  ឱ្រយ ទទួល  
យក ស្រចក្ត ីព្រង ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម-
នុញ្ញពីក្រុម ស ង្គម សុីវិល ៕ BKP/SK

ទាហានអាម្ររិកឆ្រកក្រមុបុរសអាហ្វហា្គានីស្ថាននៅភូមិតារីនកូវ។AFP

ក្រមុអ្នកតវ៉ាមនផ្រនការឡោមព័ទ្ធវិមនរដ្ឋាភិបាលដើម្របីទម្លាក់ប្រយុធ។BKP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រមុមនុស្រ ស ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា  មើល អ្នក ជួយ សង្គ្រះ  ស្វ្រង រក អ្នក នៅ រស់ ។ AFP

ការប ញ់ផ្លោងយ៉ាងខ្លោំងកា្លោរវងអាមេនី
និងអា ស៊េបេហេសង់បង្កឲេយជនសី៊វិលស្លោប់
និងរបួសជាចេើននៅតំបន់ការ៉ាប ក់ហ៍

ក្រុង ស្ត្រប ប៉ា ណា គឺតៈ  បទ-
ឈប់ បាញ់ មួយ  ដៃលសមៃប-
សមៃួល ដោយ បៃទៃស រុសៃសី៊  
រវាង បៃទៃស អាមៃនី  និង អា-
ស៊ៃបៃ ហៃសង់  ខក ខាន មិន បាន 
រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ អា-
ទិតៃយ កន្លង ទៅ  ដោយ ភាគី ទាំង 
២  បាន ចោទ បៃកាន ់គ្នា ទៅ វញិ-
ទៅ មក  ពី បទ បាញ់ ផ្លោង យ៉ាង 
ខា្លោងំ កា្លោ  ទៅ លើ តបំន ់មានកៃមុ- 
ជនសុី វិល រស់ នៅ  ហើយ ការ - 
ប៉ះទង្គិច គ្នា កាន់ តៃ ខា្លោំង ឡើង 
អស់ រយៈ ពៃល ២ សបា្តាហ៍ ។ 

 ភាគី ទាំង ២ បាន ឯក ភាព គ្នា  
បញៃឈប់ អរិភាព ដើមៃបី ផ្លោស់ ប្តូរ 
អ្នក ទោស ទៅ វិញ ទៅ មក  និង 
សាក សព មនសុៃស បាន សា្លោប ់នៅ 
ក្ន៊ង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា ២ សបា្តាហ៍  
ជុំវិញ តំបន់ ជម្លោះ ណា ហ្គូរ ណូ 
និង ការ៉ា បាក់ហ៍   ជា ទឹក ដី របស់ 
កលុ សម្ពន័្ធ អាមៃន ីមយួ  នៅ ក្នង៊ 
បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  ដៃល 
ជា កន្លៃង មានមនុសៃស  រស់ នៅ 
ចំនួន ១៥មឺុន នាក់ ។ 

កៃសួង ការ បរទៃស របស់ 
បៃទៃសអាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  បាន 
ថ្លៃង ថា  ការ បាញ ់ផ្លោង កាភំ្លើង- 
ធំ នៅ ពៃល យប់  របស់ កង - 
កមា្លោំង អាមៃនី  ទៅ លើ ទី កៃុង 
ហ្គាន់ ចា ធំ ជាង គៃ បំផុត ទី ២  
របស់ បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  
បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស យ៉ាង តិច ៧ 
នាក ់ សា្លោប ់ នងិ ៣៣ នាក ់ផៃសៃង-
ទៀត រង របួស  នៅ ក្ន៊ង នោះ រួម- 
មាន ក្មៃង ផង ដៃរ  មិន ដល់ ២៤ 
ម៉ាង ផង  កៃយ ពី ការឈប់ បៃ-
យទុ្ធ  គ្នា នោះ  តៃវូ បាន គៃ សងៃឃមឹ 
ថា  នឹង ចូល ជា ធរ មាន ។ 

 អ្នក កាសៃត AFP មា្នាក់  នៅ 
ក្ន៊ង  កៃុង ហ្គាន់ ចា  បាន រយ - 
ការណ៍ ថា  កៃុម អ្នក ជួយសង្គៃះ 
ពាក់ មួក ពណ៌ កៃហម  បាន 
នាំគ្នា ជីក ទម្ល៊ះ កាយ គំនរ កម្ទៃច- 
កម្ទ ីជា មយួ ដៃ ទទៃ ទាងំ ២ របស ់
ពួក គៃ  ដើមៃបី ស្វៃង រកអ្នក នៅ  
មាន ជវីតិ នៅ ក្នង៊ គនំរ អគរ បាក-់ 
បៃក ដៃល បណា្តាល មក ពីការ- 
វាយបៃហ រ នោះ ៕ AFP/SK

កៀហេសី៊សី៊ស្ថានស្ថតិក្នង៊ភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់
តំណេងនាយករដ្ឋមន្តេីលើកដាក់ដោយកេម៊បត៊ករ
    សុខ  វ្រង ឈាង

ក្រុង ប៊ីស្ក្រ ក ៈ វិបត្តិ នយោ - 
បាយ នៅ កៀ ហៃស៊ី សុី សា្ថាន  បាន 
វវិត្ត កាន ់តៃ អាកៃក ់ទៅ ៗ   កៃយ 
ពី កៃុម បាតុករ ចូល កាន់ កាប់ 
អគរ រដ្ឋ សភា  នៅ ថ្ងៃ ពធុ  ហើយ  
កៃុម បកៃស បៃឆំង ជា ចៃើន បាន 
ពៃយា យម ដណ្ដើម អំណាច គ្នា   
ជា ហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
លោក  Kubatbek  Boronov  
សមៃចលា លៃង ពី តំណៃង  
ហើយ លទ្ធ ផល នៃ ការ បោះ ឆ្នាត 
ជៃើស តាំង តំណាង រស្តៃ តៃូវ- 
បាន លុប ចោល ។ 

កៃុម បាតុករ ទូទាំង បៃទៃស 
បាន សមៃកុ ចលូ ក្នង៊ វមិាន រដ្ឋាភ-ិ 
បាល   និង បាន តៃង តំាង មៃ ដឹក- 
នាំ របស់ ពួក គៃ ឱៃយ កាន់ តំណៃង 
ជា ចៅ ហ្វាយ កៃុង  ឬ ជា មន្តៃី 
ជាន់ ខ្ពស់ ។  ទោះ បី ជាការ តៃង- 
តាំង ដោយ ខ្លួន ឯង ទាំង នៃះ  
អាច នឹង តៃូវ បាន ទាត់ ចោល  
ដោយ កៃុម បាតុករ ដៃល មាន 
កមា្លោំង ខា្លោំង ជាង ក្តី ។  នៃះ គឺ ជា អ្វី 
ដៃល បាន កើត ឡើង ចំពោះ មៃ - 
ដឹក  នាំបកៃស  Bir  Bol  លោក  
Almambet  Shykmama-
tov  ដៃល បានបៃកាស ខ្លួន ជា 
អគ្គ រដ្ឋ អាជា្ញា ថ្មី  តៃ តៃូវ បោះ បង់ 
មុខ តំណៃង នៃះ  ឱៃយ ទៅ អ្នក- 
តំណាង នៃ គណបកៃស ១ ផៃសៃង- 
ទៀត  ដៃល បាន ទៅ ដល់ ការិយ - 
ល័យ អគ្គ រដ្ឋ អាជា្ញា ជា មួយ នឹង 
កៃុម បាតុករ ខា្លោំង ជាង ។  

កៃុម បៃឹកៃសា សមៃប សមៃួល 
ជា ចៃើន តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង 

ដោយ កៃុម បកៃស បៃឆំង ផៃសៃង ៗ  
គ្នា  ដើមៃប ីអនវុត្ត ការ ផ្ទៃរ អណំាច  
ហើយ កៃមុ  ន ីមយួ ៗ  អះ អាង ថា  
ខ្លួន ជា តំណាង ឱៃយ អាជា្ញាធរ  នៅ 
ក្ន៊ង អំឡ៊ង ពៃល អន្តរកាល ។  
កៃុម  People's  Coordina-
tion  Council  Opposition  
បាន អះ អាង កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា   
ពួក គៃ បាន កាន់ កាប់ អំណាច រដ្ឋ 
និង  បាន រំលាយ សភា ផង ដៃរ ។  

កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  សមា ជិក 
សភា ចំនួន ៣៥  រូប បាន បៃមូល- 
ផ្ដ៊ំ គ្នា នៅ ក្ន៊ង សណា្ឋា គរ ១ នៅ 
កៃុង ប៊ីស្កៃ ក  ដើមៃបី តៃង តាំង 
អតតី  សមា ជកិ សភា ដៃល ទើប 
តៃ តៃូវ បានដោះ លៃង ចៃញ ពី 
ពន្ធនា គរ គឺ លោក  Sadyr  
Japarov  ជា នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ។  
លោក  Japarov  មក ពី គណ- 
បកៃស ជាតិ និយម  Ata  Jurt  
ហើយ តៃូវ បាន កាត់ ទោស ឱៃយ 
ជាប់ ពន្ធនា គរ រយ: ពៃល១០ 
ឆ្នាំ  ពី បទ ចាប់ ចំណាប់ ខា្មាំង ។  
នៅ ថ្ងៃ បនា្ទាប ់ កៃមុ ១ទៀត បាន 

បៃកាស ថា  ពួក គៃ បាន ជៃើស 
តាំង លោក  Tilek  Tokto-
gaziev  មក ពី គណបកៃស  
បៃជៃង នឹង លោក  Japarov  
សមៃប ់បពំៃញ តនួាទ ីនៃះ វញិ ។  
អ្នក សង្កៃត ការណ៍ មួយ ចំនួន 
បាន នយិយ លៃង សើច ថា   កៀ- 
ហៃស៊ី សុី សា្ថាន  នឹង មាន នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ថ្មី ជា រៀង រល់ ថ្ងៃ ។ 

 ការ តៃង តំាង នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
របស់ កៃមុ ទំាង នៃះ គឺ គ្មាន ភាព 
សៃប ចៃបាប់ ទៃ  ពៃះ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ កៀ- 
ហៃសី៊ សីុ សា្ថានបាន ចៃង ថា  ការ 
ជៃើស- តំាង នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីគឺ តៃវូ តៃ 
បៃពៃតឹ្ត ទៅ តាម រយ: ការបោះ ឆ្នាត 
ក្នង៊ សភា   និង តៃវូ ការ ការ អនុម័ត 
យល់ - ពៃម ពី សមា ជិក សភា យ៉ាង 
តិច ៦១ រូប  លើ ១២០ រូប ។ 

  ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា រវាង បាតុករ  
នងិ ប៉លូសិ  នៅ តៃ បន្ត កើត ឡើង 
ទូទាំង បៃទៃស ។  ជា ការ កត់ - 
សមា្គាល ់ភាគ ីខាង ប៉លូសិ មាន- 
ការ សហ ការ ចលូ រមួ ព ីសណំាក ់
កៃុម បៃជា ជន ស្ម័គៃ ចិត្ត ការ ពារ 

អគរ រដ្ឋាភិ បាល  ផៃសារ ទំនើប ធំ ៗ   
នងិ អាជវី កម្ម ឯក ជន ព ីការ ប្លន ់។  
បុគ្គល ដៃល ជាប់ ទាក់ ទង នឹង 
កៃុម ឧកៃិដ្ឋ ជន បាន យក ឱកាស 
នៃះ  វាយ បៃហរ អណ្ដងូ រ៉ៃ មាស   
និង ធៃយូង ថ្ម ជា ចៃើន  ហើយ ក្ន៊ង 
ករណ ីខ្លះ   ពកួ គៃ បាន ដតុ បផំ្លោញ 
សមា្ភារ  និង  វាយ ធ្វើ បាប កម្មករ ។ 

គួរ រំឭក ថា  បាតុ កម្ម  បាន ផ្ទះ៊- 
ឡើង នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ  បនា្ទាប់ ពី លទ្ធ - 
ផល ដបំងូ បាន បង្ហាញ ថា  គណ- 
បកៃស ចំនួន ២ ដៃល ស្និទ្ធ នឹង 
បៃធា នា ធិប តី  Sooronbay  
Jeen bekov  បាន ឈ្នះ ការ- 
បោះ ឆ្នាត សភាកាល ពី ថ្ងៃ អា-
ទិតៃយ  ហើយ លោក  Jeenbe-
kov  តៃវូ បាន គៃ ចោទ បៃកាន ់ថា  
បាន ទិញ សន្លឹក ឆ្នាត ។ 

 បច្ចប៊ៃបន្ន  លោក  Jeenbekov   
កំពុង លាក់ ខ្លួន  ហើយ លោក 
បាន និយយ បៃប់  BBC  តាម  
ទូរស័ព្ទ ថា ៖  « គោល ដៅ សំខាន់ 
របស់ កៃុម បាតុករ  គឺ មិន មៃន 
ដើមៃបី លុប ចោល លទ្ធ ផល នៃ ការ- 
បោះ ឆ្នាត នោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ ដើមៃបី ដក- 
ខ្ញ៊ំ ចៃញ ពី អំណាច » ។  បើ ទោះ ជា 
លោក អះអាង បៃប នៃះ  តៃ លោក  
បាន ឱៃយ សញ្ញា ថា   លោក អាច នឹង 
ចុះ ចៃញ ពី តំណៃង ផង ដៃរ   
ដោយ បាន និយយ ថា ៖  « ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ  ខ្ញ៊ំ បាន 
តៃៀម ខ្លួន រួច ជា សៃច ក្ន៊ង ការ- 
ផ្ដល់ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ ដលអ់្នក-  
ដឹក នាំ រឹង មាំ១ រូប   មិន សំខាន់  
ថា មក ពី កៃុម ណា នោះ ទៃ ។  ខ្ញ៊ំ 
ថៃម ទាំង តៃៀម ខ្លួន ជួយ ពួក គៃ 
ទៀត ផង » ៕ 

លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រសី្តទីីSadyr Japarov ធ្វើ សនិ្នសីទ    កាស្រត ។ AFP
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ពលរដ្ឋខ្មែរនៅ
តែមានជំនឿដាក់
ទីងមោងមុខផ្ទះ
បណ្ដែញជំងឺកូវីដ

កំពង់ចាម : ជាមួយឈើ
ដោតជាចន្ទល់ទីងមោងពាក់-
អាវផ្កាក្បាលពាក់ឆ្នាំងការពារ
តូ្វបានដាក់ឱ្យឈរយាមមុខផ្ទះ
ប្ជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទ។
ក្នុងសម័យកូរ៉ូណា អ្នកភូមិ

ដ្លនៅបន្តជំនឿពីបរមបុរាណ
បានដំឡើងទីងមោងទាំងន្ះ
ឡើងដោយជឿថាពួកវាអាច
បណ្ដ្ញជំងឺតម្កាត់នានាបាន។
ទីងមោង រម្ងត្ូវបានគ្

ដំឡើងនៅតាមភូមិឋានដ្ល
រងគ្ះដោយជំងឺរាតត្បាត
ដូចជាគ្ុនឈាមឬអាសន្ន-
រោគជាដើម។
អ្នកស្ីសុខចាន់នីជា

បជ្ាកសកិរអាយុ៤៥ឆ្នាំបាន
និយាយថា៖ «លើកន្ះខ្ញុំធ្វើ
ទីងមោងដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ
ពីការគំរាមកំហ្ងដល់ក្ុម-
គ្ួសាររបស់ខ្ញុំ»។
អ្នកស្ីបានដឡំើងទងីមោង

ចំនួន២នៅមុខផ្ទះឈើរបស់
ខ្លួនក្នុងខ្ត្ដកំពង់ចាមចម្ងាយ
បម្ណ១១០គឡីមូ៉ត្្ភាគ-

ឦសានន្រាជធានីភ្នំព្ញ។
ទីងមោងមួយទៀតគ្ង-

ឈុតបា៉ារា៉ា និងដ្កាន់ឈើ
តំណាងឱ្យកាំភ្លើងពាក់ឆៀង
លើដើមទ្ូង។
អ្នកសី្បានប្ប់ទីភា្នាក់ងារ

AFPថា៖«វាជាទំនៀមទម្លាប់
អបិយជំនឿរបស់យើងពីបរម
បុរាណដ្លធ្វើទីងមោងនៅ
ព្លមនជួបគ្ះជំងឺឆ្លងឬ
ដើម្បីបណ្ដ្ញខ្មោចព្យ-
បិសាចជាដើម»។
រាជាណាចក្ដ្លប្ណិ-

បតន៍ព្ះពុទ្ធសាសនាមន
ជំនឿលើដួងព្លឹងអារុក្ខ-
អារកស្អ្នកតាផស្ារភា្ជាប់នងឹជវីតិ
រស់នៅប្ចាំថ្ង្ និងក្បួនតម្
ដល្ត្វូបានគ្ជឿថាវញិ្ញាណ
ស្ថិតនៅនឹងវត្ថុផ្ស្ងៗ  សត្វ
និងទីកន្ល្ងនានា។
ទីងមោងតូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុ

បំណងបណ្ដ្ញខ្មោចព្យ-
បិសាចដ្លអាចមកញំាញី
អ្នកភូមិតាមរយៈជំងឺឆ្លង។
នៅក្នុងភូមិត្ពាំងសា្លាជាទី

ដ្លអ្នកស្ីចាន់នី រស់នៅ
ទីងមោងត្ូវបានចងភា្ជាប់នឹង
បង្គោលរបងស្ទើរត្គ្ប់ផ្ទះ
ហើយពលរដ្ឋបានស្លៀកពាក់
តបុត្ងឱយ្ទងីមោងអ្នកការពារ
ក្នុងសណា្ឋានប្ល្កៗ ពីគ្នា។
អ្នកការពារសវុត្ថភិាពតាមផ្លវូ

ងងឹតខ្លះត្ូវបានបំពាក់ឯក-
សណា្ឋានយោធាឬអាវផ្កា
ខណៈខ្លះទៀតសា្ពាយកាបូប
ពាក់វ្៉នតាខ្មោនៅលើក្បាល។
កសិករតុនភៀងបានញាត់-

ក្ណាត់ចាស់ៗ ចូលក្នុងដ្
ទីងមោងដ្លគ្ងអាវពណ៌
ផ្កាឈូកខ្ចី និងពាក់មួកសុវត្ថិ-
ភាពផងដ្រ។
លោកភៀងអាយុ៥៥ឆ្នាំ

បាននិយាយថា៖ «ន្ះជា
ទីងមោងទី២របស់ខ្ញុំដោយ-
សារអាទី១បានខូចទៅ»។

លោកបន្ថ្មថាទីងមោង
ន្ះឈរការពារសុវត្ថភិាពកុ្ម-
គ្ួសារលោកទាំងកណា្ដាលថ្ង្
និងកណា្ដាលភ្លៀងតាំងពីខ្
មស្ានៅពល្ផ្ទុះការរកីរាល-
ដាលវរីសុករូ៉ណូាខ្លាងំនៅតបំន់
អាសុីអាគ្ន្យ៍។
លោកបានប្ប់AFPថា៖

«យើងទទួលបានស្ចក្ដីសប្បាយ
រីករាយតាំងពីព្លនោះមក។
ខ្ញុំនឹងបន្ដដាក់ទីងមោងការពារ
ផ្ទះរបស់ខ្ញុំរហូតដល់កូវីដរលត់-
រលាយ»។
កម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យ

ចំពោះការទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩
ដោយមនអ្នកជំងឺឆ្លងតឹ្ម
២៨៣នាក់និងគ្មោនអ្នកសា្លាប់
ទោះអ្នកមនមន្ទិលខ្លះលើក-
ឡើងថាអត្ទាបព្ះកង្វះ
ការធ្វើត្ស្ដ៕AFP/HR

ទីងមោង ២ ត្រូវ បាន ដាក់ យាមនៅ   របង ផ្ទះ ស្ថិត នៅ ក្នុង ខ្រត្ត កំពង់ចាម ក្នុងបំណងការ ពារ ជំងឺ រាតត្របាត តាម ជំនឿ ចាស់បុរាណ។ រូបថតAFP

ទីងមោង បញ្រឈរ នៅ តាម របង ផ្ទះ  ត្រូវ បាន តុបត្រង ស្លៀកពាក់ ឯកសណ្ឋាន ខុសៗគ្នា។ រូបថតAFP អ្នក ភូមិ វ័យចំណស់ រៀបចំ សម្លៀកពាក់ ដំឡើង ទីង មោង នៅ មុខ ផ្ទះ របស់លោកក្រប្ររ  ថ្នល់ ។ រូបថតAFP

ទីងមោង ពាក់ ម៉ាស់ការពារ វីរុសសម័យ កូរ៉ូណ ។ រូបថតសំរិទ្ធ



រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដ យឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទីនានា

មានគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាវិញ គឺគូស្ន្រហ៍មានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខ្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពវិញលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តគ្មានក្តីសៅហ្មងទ្រ។

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

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឱ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស-
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមានការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីស្រុតចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទលួទាននានាបានទទួលផលជា
ធម្មតប៉ុន្ត្រត្រូវចំណាយកមា្លាំង-
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយ៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិយស្តីប្រកបដយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដណំើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមានការប្រុង-
ប្រយត័្នឱ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទលួបា នក្តីសខុ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយ យស្តី
ច្រើនពោលពាក្រយពិតទៅកាន់អ្នក-
ផងគ្នា។ការប្រកបមុខរបររក-
ទទួលទាននានានឹងមានផល-

ចំណ្រញគប់ចិត្តធ្វើឱ្រយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក
មានសម្ទះុខ្លាងំឡើងនៅក្នងុការបំព្រញការងារ
ផ្រស្រងៗ ។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
មានសុវត្ថភិាពល្អ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ-
គូស្ន្រហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគ្នាដូចជាធម្មត។

 រាសីស្រតុចុះខ្លាងំ។ការនយិយ-
ស្តីច្រើនខ្វះការពចិារណាអាចធ្វើ
ឱ្រយខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកប-
របររកទទួលទាននានានឹងរងការ-

ខតបង់ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លូវកាយ
មិនប្រក្រតី ផ្លូវចិត្តរងសមា្ពាធ។ស្រចក្តីស្ន្រហា
មិនចុះសម្រុងគ្នាដ្រលបណា្តាលមកពីខ្វះការ-
ពចិារណា។រឯីការបពំ្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើ
កមា្លាំងកាយជាងកមា្លាំងប្រជា្ញមិនគប់ប្រសើរ។

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយត្រទៅ
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមានការទទលួរាកទ់ាក់ខ្លាងំពី
សំណាក់ញាតិជិតឆ្ងាយយ៉ាងកក់-

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឱ្រយរាបអ់ាន។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដ យសារត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី១៣ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១១រោច ខៃអសៃសុជ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី១៣ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទា ននានាវិញនឹងបានផល-
ចំណ្រញយ៉ាងគប់ចិត្តសុខភាព
ផ្លូវកាយរឹងបុឹងល្អមានអារម្មណ៍-

ស្រស់ថ្លាគួរជាទីម្រត្រីពីសំណាក់អ្នកផងទំាងពួង
មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិតទៅរក-
វឌ្រឍនភាពន្រអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្របីប្រយ័ត្នបន្តិច។ចំពោះបញ្ហា-
ស្ន្រហាហាក់មានភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាដូចមុន។   -

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមានគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពមា្ចាស់កា រប្រកបដយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមួយគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសារឱ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕    

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដយសារអំណាច-
កមា្លាំងចិត្តមានភាពខ្លាំងកា្លាធ្វើឱ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
វិញនឹងមានអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានល្អប្រសើរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មានគ្រះដយសារទឹក។លោកអ្នកមានទឹកចិត្ត
ប្រកបដយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បំព្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួល-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រ-

កបដយសវុត្ថិភាព។ខណៈការនយិយស្តីមាន
ឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមានភាពល្អ-
ពោលគមឺានចតិ្តម្រត្តាករណុាចពំោះមនសុ្រសនងិ
សត្វ។ចពំោះបញ្ហាស្ន្រហាគសូ្ន្រហ៍យលច់តិ្តគ្នា
ល្អនិងមានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រល្អខ្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដ យហ្រតុផល ឬមាន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗច្រើនត្រធ្វើ

ដ យភាពមុឺងមា៉ាត់និងហ្មត់ចត់ ហើយមានការ-
ជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបបានជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នានិងច្រះអធ្រយាស្រ័យគ្នាឱ្រយបានច្រើនទើប
ជាការល្អប្រព្រសម្រប់សម្ព័ន្ធភាពគូស្ន្រហ៍។

ពិព័រណ៍គំនូរឌីជីថលវិចិត្រការិនី
កូរ៉្រស្តពីីកម្ពជុាតំាងនៅបុប្ផាណា

ភ្ញៀវ ចូល ទសៃសនា ពិព័រណ៍ឈ្មោះ«សៃចក្តសីងៃឃឹមសមៃប់កម្ពជុា» របស់វិចិតៃការិនី ឆៃ មីយ៉ា។ រូបថតសហការី

ទិដ្ឋភាព ថ្ងៃបើក សម្ពោធពិព័រណ៍គំនូរឌីជីថលរបស់វិចិតៃការិនី កូរ៉ៃ ស្ត ីពីកម្ពជុា នៅ បុប្ផាណា។ រូបថតសហការី

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ដយការរស់នៅ 
មយួរយៈនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា
ទើបបណា្តាលឱ្រយមានការជះ-
ឥទ្ធពិលទៅដល់អារម្មណ៍របស់
វិចិត្រការិនី ជនជាតិកូរ៉្រខង-
ត្របូងឆ្រមីយ៉ាទើបបានរំល្រច
ច្រញបណ្តុំសា្នាដ្រគំនូរសម័យ-
ទំនើបដ្រលហៅគំនូរឌីជីថល
ជាច្រើនបានបងា្ហាញពីទដិ្ឋភាព
នានានៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា-
និងមានការរៀបចំដាក់តំង
ពិព័រណ៍ទោលពីសា្នាដ្រទា ំង-
នោះទៀតផង។
យោងតមស្រចក្តីប្រកាស-

ព័ត៌មានពីខងមជ្រឈមណ្ឌល-
បបុា្ផាណាបានបង្ហើបឱ្រយដងឹថ៖
«ពិព័រណ៍ទោលន្រះមាន-
ចណំងជើងថ«ស្រចក្ដីសង្រឃមឹ
សម្រប់កម្ពុជា» គឺជាបណ្តុំន្រ
គំនូរឌីជីថល់របស់វិចិត្រការិនី
អ្នកស្រីឆ្រមីយ៉ា។ហើយគំនូរ
ទាំងន្រះបងា្ហាញឱ្រយឃើញនូវ-
ទស្រសនៈដ្រលអ្នកស្រី មីយ៉ា
បានមើលឃើញនាអឡំងុព្រល
គត់បានធ្វើពិធីសមាធិគម្ពីរ

ប៊បី។រឿងខ្លះគត់អាចមើលឃើញ
យ៉ាងច្របាស់ភា្លាមៗខណៈមាន
រឿងខ្លះទៀតគតក់៏ត្រវូប្រមលូ
អារម្មណ៍មើលសាឡើងវិញ។
 តមរយៈការធ្វើសមាធិ-

យោគន្រះអ្នកស្រីមីយ៉ាបាន
ព្រយាយមភា្ជាប់គហំើញផ្ទាលខ់្លនួ
និងខ ងវិញ្ញាណរបស់អ្នកស្រី
ទៅកាន់ពិភពធម្មជាតិដ្រល
មានពណ៌ចម្រុះ។ជីវិតរបស់
មីយ៉ានៅកម្ពុជាបានជះឥទ្ធិ-
ពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការងារ
សិល្របៈមួយន្រះ។គំនូរពណ៌ថ្ង្រ-
លិចដ្រលជាក្រឡាខ្វាត់ខ្វ្រង
សណា្ឋានជាឫសដ្រលចាក់
ជាប់នងឹផ្កាឈកូនោះគបឺងា្ហាញ
ពីក្ដីស្រឡាញ់ និងការគោរព
របស់អ្នកស្រីចំពោះទឹកដីន្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
ជាមួយនឹងសា្នាដ្រន្រះដ្ររ-

អ្នកស្រីក៏មានបំណងប្រថ្នា
ចង់ផ្រសព្វផ្រសយនូវសារស្តីពីក្តី-
ស្រឡាញ់និងក្តីសង្រឃឹមដល់
ប្រជាជនទាំងអស់ជាពិស្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលប្រៀប-
ដូចជាផ្កាយ កំពុងត្ររះក្នុងទី-
ងងឹតឬសត្វព្របដ្រលកំពុង

ត្រដាងសា្លាបហោះហើរនៅលើ
ទឹករលក»។
ចពំោះការតងំពពិរ័ណ៍គនំរូ-

ឌីជីថលន្រះភ្ញៀវអាចចូលទៅ
ទស្រសនាបានដយស្ររីដ្រល
នឹងបន្តតំងរហូតទៅដល់ថ្ង្រទី
២៨ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០ន្រះ
ខណៈការបើកសមោ្ពាធពិពរ័ណ៍
ន្រះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ង្រទី
៣ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០នៅ
មជ្រឈមណ្ឌលបុបា្ផាណា។
ដយឡ្រកសម្រប់អ្នក

ចូលទស្រសនាការតំងពិព័រណ៍-
គំនូរឌីជីថល មានចំណងជើង
ថ«ស្រចក្តីសង្រឃឹមសម្រប់
កម្ពជុា»របស់វចិតិ្រការនិីករូ៉្រ
ន្រះ ក៏តម្រូវឱ្រយសាធរណជន
ដ្រលបានចូលរួមទស្រសនា ត្រូវ
រក្រសគមា្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នាទៅ-
វិញទៅមកយ៉ាងតិចណាស់ឱ្រយ
បានគមា្លាតគ្នាប្រវ្រង២ម៉្រត្រ
និងមានការក្រើនរំឭកជាសារ
ថ«សូមកុំភ្ល្រចពាក់មា៉ាស់និង
លាងសមា្អាតដ្ររបស់លោកអ្នក
ឱ្រយបានសា្អាតនឹងសាប៊ូឬលាង
សមា្អាតនឹងអាល់កុល ដើម្របី-
បងា្ការពីជំងឺកូវីដ១៩៕
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អាយុគ្រាន់ត្រាជាតួល្រាខបុ៉ណ្ណោះចំពោះ
Nadal,FedererនិងDjokovic

ប៉ារីស : ការគៃងពាន កម្ម វិធី 
French Open លើក ទី១៣ 
របស់ Rafael Nadal តៃូវ បាន 
Roger Federer សរសើរ ថា  
ជា  ការ សមៃច ជោគ ជយ័  អស្ចារៃយ 
បំផុត  ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ការចង់គៃវី 
ទង់ របស់ កីឡា វាយ កូន បាល់ 
(តិន្នីស) ឱៃយ បាន ចៃើន ជាង គៃ 
ជា កា ំបតិ ដោត ជាប ់ក្នងុ មហចិ្ឆតា 
របស់ ពួក គៃ ។

Nadal ដៃល ពៃល នៃះ ឈ្នះ 
ពាន Grand Slam ២០ ដង 
ស្មើ នឹង  Federer នោះ ឈ្នះ 
ជើង ឯក បាន  ៦ លើក ហើយ គតិ 
តាំង ពី ចូល វ័យ ៣០ ឆ្នាំ  ហើយ 
កីឡាករ លៃខ ១ ពិភព លោក 
Novak Djokovic លើក ពាន 
បាន៥ តាងំ ព ីឆ្លង ផតុ អាយ ុ២០ 
ឆ្នាំ ខណៈ សូមៃបី Federer ឥឡូវ 
វយ័ ៣៩ឆ្នា ំកាន ់ពាន  ៤ កៃយ 
ធ្វើ ខួប អាយុ ៣០ ឆ្នាំ ហើយ ។

នៃះគឺ ជា ស្ថិតិ ដៃល បងា្ហាញ  
យ៉ាង  ចៃបាស់ ថា តើ វា មាន គមា្លាត 
ឆ្ងាយ យ៉ាង ណាដៃរ រវាង កំពូល 
កីឡាករ  ទាំង៣ «Big Three» 
និង កីឡាករ ដទៃ ៗ  ទៀត របស់ 
កីឡា វាយ កូន បាល់ នៃះ ។

ការ ឈ្នះ  របស ់ Nadal ជាមយួ 
នឹង លទ្ធផល សឹង មិន គួរ ឱៃយ ជឿ 
៦-០ ៦-២ និង ៧-៥ លើ  
Djokovic អំឡុង ការ បៃកួត នៅ   

Roland Garros វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ  
កាល ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ បាន ជួយ ឱៃយ 
កឡីាករ  សញ្ជាតអិៃសៃបា៉ាញចលូ- 
រួម ជាមួយ  កីឡាករ  ស៊ៃប៊ី ក្នុង ការ- 
ឈ្នះ ពាន ពី ពៃឹត្តិការណ៍ ធំ ៗ   ជា- 
ចៃើន ជាមួយ នឹង រយៈ ពៃល ៣ 
ទសវតៃសរ៍ ផៃសៃង គ្នា ។

Nadal វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ  និយយ  
ថា រូប គៃ  នឹង មិន រវល់ គិត តៃ រឿង 
បញ្ចប់ អាជីព របស់ ខ្លួន ក្នុង នាម 
ជា មា្ចាស់ ជយ លាភីពាន   Grand 
Slam ចៃើន ជាង គៃ  ក្នងុកណំត-់
តៃ នោះ ឡើយ ។

« ខ្ញុំ ចង់  បញ្ចប់ អាជីព នាមជា 
កីឡាករ  មា្នាក់ ដៃល ឈ្នះ  ពាន 
Grand Slam ថៃម ទៀត » ។ 
នៃះ ជា សម្ដី របស់កីឡាករ លៃខ 

២ ពិភព លោក ដៃល បាន លើក 
ឡើង កៃយ ឈ្នះ លើក ទី១០០ 
នៅ   French Open ពោល គឺ 
ចាញ់ តៃ ២ ដង ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង រយៈ - 
ពៃល ១៥ ឆ្នាំ នៃះ ។

ជើង ឯក  នៅ កៃុង បា៉ារីស ចៃើន 
ជាង គៃ បន្ត ថា ៖ « តៃ ខ្ញុំ នឹង មិន 
អង្គុយ គិត តៃ រឿង ហ្នឹង ទៃ ដូច ជា 
Djokovic ឈ្នះ ពាន នៃះ ហើយ    
Federer ឈ្នះ ពាន នោះ ។  មៃន 
ខ្ញុ ំខ្វល ់ព ីកណំត ់តៃ ។ សមៃបខ់្ញុ ំ
វាមាន ន័យ ណាស់ ដៃល បាន រួម 
តួ លៃខ នៃះ »។ 

ចំណៃក កីឡាករ ស្វ៊ីស Fed-
erer  ដៃល ខក ខាន មិន បាន 
ចូលរួម បៃកួត ទាំង US Open 
និង Roland Garros នៃះ 

ដោយ សរ វះ កាត់ ជង្គង់ ជឿ ថា 
រូប គៃ និង Nadal គឺ ជា កតា្តា 
ជំរុញ ឱៃយគ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដើមៃបី 
កា្លាយ ជា កីឡាករ ឆ្នើម។ Nadal 
គ ឺជា ជើង ឯក នៅ Roland Gar-
ros ដៃល មាន វយ័ ចណំាស់ ជាង 
គៃ បំផុត គិត តាំង ពី  Andres 
Gimeno ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧២ ។ 

 ក្នុងចំណម កីឡាករ កំពូល 
ទំាង៣ ឃើញថា  Djokovic វយ័ 
៣៣ ឆ្នាំ គឺ ក្មៃង ជាង គៃ បំផុត 
ហើយ   បើទោះ ជា បរាជយ័ នៅ ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ គៃបាត់ បង់ 
ឱកាស កា្លាយ ជា អត្ត ពលិក ទី ១ 
គិតតាំង ពី Rod Laver កាល ពី 
ឆ្នាំ ១៩៦៩ ក្នុង ការ ឈ្នះ  ពាន 
ទាងំ ៤ ពៃតឹ្តកិារណ៍  ធ ៗំ ចនំនួ ២ 
លើកក៏ ដោយ   ក៏ គៃ ជឿ ថា កំណត-់  
តៃ  ២០ដង  អាច ធ្វើ បាន ។

Djokovic បាននិយយ ទៅ 
កាន់ បណា្ដាញ សរព័ត៌មាន នៅ 
បៃទៃស កណំើត ថា ៖ « បៃសិនបើ 
ខ្ញុ ំគតិ ថា វា យតឺ ពៃល ហើយ នោះ 
ខ្ញុំ គួរ តៃ ឈប់ វាយ តិន្នីស ថ្ងៃ នៃះ 
តៃ ម្ដង ។ ខ្លនួ ខ្ញុផំ្ទាល ់Nadal នងិ 
Federer សទុ្ធ តៃ ធ្លាប ់ជបួ បញ្ហា 
ជាចៃើន ដង ដូច គ្នា តៃ ពួក យើង  
នៅ តៃ អាច បៃសើរ ឡើង វិញបាន 
ហើយ  បានបងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា 
ពួក យើង  នៅ តៃ ល្អ ជាង គៃ ក្នុង 
លោកនៃះ » ៕ AFP/VN

ជើងថ្មីយីបឌុកនិងបុ៊នសិទ្ធធ្វើឱ្រាយខ្លាចាស់ខកចិត្តនៅថ្ង្រាបើកឆាក
   ឈន ណន  

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ ជើង ថ្ម ីកំពុង កៃសោប 
ភាព ភាព លៃបី យីប ឌុក និង ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ 
សុទ្ធតៃ ទទួល បាន ៣ពិន្ទ ុនៅ ក្នងុការ- 
បៃកួត ជមៃះុ តាមពូល ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ 
ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម នៅ លើ សង្វៀន 
PNN បនា្ទាប់ ពី អ្នក ទំាង២ បាន ធ្វើ ឱៃយ អ្នក- 
បៃដាល់ ជើង ចាស់ ម៉ន ភារមៃយ និង 
មា្ចាស់មៃដាយសំរឹទ្ធ  នៅ សីុហ្គៃម ខៃម 
ចាន់ ទទួល បានការ ខក ចិត្ត ជាមួយ 
លទ្ធ ផល ចាញ់ដូច គ្នា ក្នងុការ បៃកួត 
បើក ឆកនោះ។

សមៃប់ ការ បៃកួតជមៃះុ ជំុ ទី ១ បៃចំា 
ពូលB  យ៉ាងក្តាគគុក កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ 
កន្លងមក នៃះ ខៃម ចាន់ ដៃល មាន បៃៀប 
ផ្នៃកកម្ពស់នោះ បាន  វាយកៃង ទាត់ 
មា៉ាត់ ពិសៃស បុក ជង្គង់ ទៅ លើ ជើង ថ្មី 
វាយ មក ដក ថយ ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ បាន 
យ៉ាង ល្អ សមៃប់ការ បៃកួត២ ទឹក ដំបូង 
បុ៉ន្តៃ ការ ពៃយាយម វាយសមៃកុ  ដោយការ- 
ទាត់ កៃម បុក ជង្គង់ ពិសៃស មា៉ាត់ ចូល 
ធ្ងន់ៗ របស់ បុ៊នសិទ្ធ បាន ធ្វើ ឱៃយ  ខៃម 
ចាន់  ធ្លាក់កមា្លាងំ  និង បៃកាន់ យក ការ- 

វាយ ដក ថយ បៃប រំដោះ ខ្លនួវិញ។
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ ធ្លាក់ ចុះ នូវ  

គុណ ភាព កមា្លាងំ របស់ ខៃម ចាន់ នៃះ 
បាន ជំរុញ  ឱៃយ ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ កាន់តៃ 
វាយ សមៃកុ ខា្លាងំ និង ដណ្តើម បាន ភាព 
មានបៃៀប និង តៃវូ បាន បៃកាស ឱៃយ ឈ្នះ 
ខៃម ចាន់ ដោយ ពិន្ទ ុជា ឯកច្ឆន្ទ។ ការ- 
បរាជ័យនៃះ  ធ្វើ ឱៃយ  ខៃម ចាន់ មានការ- 
សោក ស្តាយខា្លាងំ តៃ បាន ទទួល ស្គល់ថា 
រូប គៃ ពិតជា  ចាញ់ពិន្ទ ុមៃន។

សិសៃស គណ ក្លបិ បញ្ជាការដា្ឋាន ទ័ព- 
ពិសៃស ខៃម ចាន់ បាន និយយកៃយ 
ការ បៃកួត ថា៖  «ខ្ញុ ំមានការ សោកស្តាយ 
តៃ ទទួល ស្គល់ ថា ខ្ញុ ំបាន ចាញ់គៃ មៃន។ 
ខ្ញុំ ចាញ់ស្ទះុ គៃ ហើយ ការ វាយ ចៃញ 
របស់គៃ បាន ចៃើនជាងយើង គឺ ធ្វើ ឱៃយខ្ញុំ 
រាងគំង វាយ មិនសូវចៃញ បុ៉ន្តៃ សមៃប់ 
ការ  បៃកួតបនា្ទាប់ ខ្ញុ ំនឹង ពៃយាយម ហ្វកឹ- 
ហាត់ ឱៃយបាន រឹងមំា និងខា្លាងំ ដើមៃបី ដណ្តើម 
យក ៣ពិន្ទ ុឱៃយ បាន»។

ចំណៃក ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ បាន និយយ 
ថា៖  « ខ្ញុ ំសបៃបាយ ចិត្ត ដៃល បាន ឈ្នះ 
៣ពិន្ទ ុសមៃប់ ការ បៃកួតជំុ ដំបូងនៃះ 
ហើយខ្ញុ ំនឹង ខិតខំ ហ្វកឹ ហាត់បន្ថៃម ទៀត 

ដើមៃបី ពងៃងឹស្ទះុ និង សមត្ថ ភាព  របស់ 
ខ្ញុឱំៃយ ខា្លាងំ និង រឹងមំា ជាងនៃះ គឺ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា បន្ត ដណ្តើម ឱៃយបាន ៣ពិន្ទ ុថៃម ទៀត 
សមៃប់ការ បៃកួតបនា្ទាប់»។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ កីឡាករ ជើង ថ្ម ីមក ពី 
ជាយ ដៃន ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ យីប 
ឌុក ដៃល ទើប  ទទួល បាន ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ខា្លាងំ ពី អ្នក ទសៃសនានោះ បៃរ 
ជា អាច យក ឈ្នះ លើ អ្នក បៃដាល់ ជើង- 
ចាស់ សមៃបូរ បទពិសោធ  ម៉ន ភារមៃយ 
ដោយ ពិន្ទ ុដ៏ គួរ ឱៃយភា្ញាក់ផ្អើល ផង ដៃរ បុ៉ន្តៃ 
យីប ឌុក បាន មើល ឃើញ ថា ការ បន្ត 
ទៅ ជួប ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ និង ខៃម ចាន់ 
សមៃប់ ការ បៃកួត ២ លើក ចុងកៃយ 
គឺ ជា រឿងដៃល ពិបាក ចំពោះ រូបគៃ។

សិសៃស គណ ក្លិប រស្មី ភូមិ គប ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មានជ័យ យីប ឌុក  បាន និយយ 
ថា៖ «ការ ឈ្នះ ៣ពិន្ទ ុនៅ ថ្ងៃ បើក ឆក 
នៃះ ខ្ញុ ំមិនសូវជាសបៃបាយ បុ៉នា្មានទៃ ពៃះ 
បៃក្ខភាព ២ នាក់ទៀត ដៃល ខ្ញុ ំតៃវូ ជួប 
បន្ត  សុទ្ធតៃ ធ្លាប់ ឈ្នះ ខ្ញុ។ំ យ៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ ជ័យជម្នះ លើក នៃះ វា ក៏ បាន  ធ្វើ 
ឱៃយ ខ្ញុ ំ មានកមា្លាងំ ចិត្ត ខា្លាងំ ក្នងុការ តំាង- 
ចិត្តខំ  បៃងឹ ហ្វកឹ ហាត់បន្ថៃម សមៃប់តៃៀម 

ការ បៃកួត នៅ ជំុ ទី ២ ផងដៃរ»។
ចំណៃក ម៉ន ភារមៃយ មិនសបៃបាយ 

ចិត្តនឹងការ បរាជ័យនៃះ ទៃ ហើយ រូប គៃ 
មើល ឃើញ ថា ការ ចាញ់ នៃះ គឺ ចាញ់តៃមឹ 
ការ  ភា្លាត់ចូល ១កៃង បណា្ដាល ឱៃយលោក  
អាជា្ញា កណា្ដាល រាប់ នៅ ទឹក ទី ៤។ ភារមៃយ 
បាន និយយ ថា៖  « ការបៃកួត នៃះ  គួរ  

សងៃឃឹម ថា បាន ឈ្នះ ហើយ បុ៉ន្តៃភា្លាត់ 
ចូល ១កៃង រាប់ ហើយ  ការ ចាញ់នៅ ជំុ 
ទី ១ នៃះ វាធ្វើ ឱៃយខ្ញុ ំកាន់តៃ មានការបារម្ភ 
ខា្លាងំ សមៃប់ ការ បៃកួត  ២ លើកទៀត គឺ 
ខ្ញុតំៃវូ ខំ បៃងឹឱៃយបាន ខា្លាងំ ជាងនៃះ ដើមៃបី 
ការពារ កំុ ឱៃយមាន ករណី ភា្លាត់បៃបនៃះ 
កើត ឡើង ទៀត»៕ 

ខេម ចាន់ បន ខំ បេងឹ ទាត់ទៅលើ ពេជេ បុ៊នសិទ្ធ តេ គេច មិនផុតពីការ ចាញ់។ រូប PNN

ព័រទុយហ្គាល់និងអីុតាលី
បានត្រាឹមស្មើ០-០ដូចគ្នា
ខណៈអង់គ្ល្រាសឈ្នះ២-១

 ប៉ារីស : កៃុម  ព័រទុយហា្គល់ 
និង អីុតាលី រកៃសា ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លៃខ ១ ក្នងុ គៃបុ (ពលូ) របស ់
ខ្លួនបន្ត ទៀត ក្នុងកម្ម វិធី UEFA 
Nations League កៃយ 
បៃកួត ស្មើ ០-០  ជាមួយ កៃុម 
គូបៃជៃង រៀង ៗ  ខ្លួន កាលពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ខណៈអង ់គ្លៃស វាយ បក 
យក ឈ្នះ បៃល ហៃសុិក ហក់ ឡើង 
ទៅ ទី កំពូល ។ 

គ្មានអ្វ ីតៃវូ នយិយ ចៃើន ឡើយ 
អំពី ទិដ្ឋ ភាព នៅ កីឡដា្ឋាន ជាតិ 
Stade de France របស់ 
បារាងំ ពៃល   កឡីាករ ឆ្នើម ៗ   មាន 
ដូច ជា  Cristiano Ronaldo, 
Kylian Mbappe និង Anto-
ine Griezmann ជា ដើម  មិន 
អាច បង្កើត បាន  នូវ រូប ភាព គួ រ ឱៃយ 
ជក់ ចិត្តចៃើន តាម ការ រំពឹង ទុក 
សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ League 
A គៃុប ទី៣ ។

ក្នងុ កឡីដា្ឋាន ដ ៏ធ ំ នៅ កៃ កៃងុ 
បា៉ារសី ការ បៃកួត រវាង កៃមុ មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ បារាំង  និង ព័រ ទុយហា្គល់  
ឃើញ មាន ការ ស៊ុត ចំ គោល ដៅ 
តៃ ៤ ដង ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ ខៃសៃ- 
ការពារ  បាន រា រាំង រាល់ ការ វាយ- 
សមៃុក របស់ កៃុម ទាំង ២ ។  

គៃូ បង្វឹក របស់ ព័រទុយហា្គល់ 
លោក Fernando Santos  
នយិយ ថា ៖ « យើង  ស៊តុ បញ្ចលូ 

ទី មិន បាន សមៃបី ១ គៃប់ តៃ 
យើង មក ទី នៃះ មិន មៃន ដើមៃបី 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ទៃ។ បារាំង គឺ ជា 
កៃុម ខា្លាំង ដោយ មាន សុទ្ធ តៃ 
កីឡាករ ល្អ  ដូច្នៃះ  មិន សៃួល 
នោះ ឡើយ ក្នងុ ការ បង្កើត ឱកាស 
បាន ជានិច្ច នោះ » ។ 

កៃយ បញ្ចប់ បៃកួត ទី៣ នៃះ 
កៃុម ទាំង ២ ឈរ នៅទី១ និង ទី 
២ ក្នុង ពូល មាន  ៧ ពិន្ទុ ដូច គ្នា 
ពោល គឺ នាំ មុខ ៤ពិន្ទុ លើកៃុម 
លៃខ៣ កៃូអាសុី ដៃល បៃកួត 
ឈ្នះ កៃុម បាត តារាង ស៊ុយ អៃត 
២-១ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។

ងាកទៅ អីុតាលី បន្ត ការ លៃង 
មិន ចាញ់ រហូត ដល់ ១៨ បៃកួត 
និង ឈរទី ១ ដដៃល ដោយ មាន 
៥ ពិន្ទុ នៅ   League A គៃុប ទី 
១ កៃយ ចប់ ការ បៃកួត ដោយ 
ការ មិនអាច ធ្វើអ្វីគ្នា បានជាមួយ 
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ ប៉ូឡូញ។

រឯីអងគ់្លៃស បានវាយ បក យក 
ឈ្នះ  បៃល ហៃសុកិ ២-១ នៅផ្ទះខ្លនួ- 
ឯង ឡើង ទៅទីកំពូល មាន ៧ 
ពនិ្ទ ុ នៅ League A គៃបុ ទ ី២។ 
គៃប់ បាល់ របស់ អង់ គ្លៃស  ស៊ុត 
ដោយ Marcus Rashford 
(ប៉ៃណាល់  ទី)   និង  Mason 
Mount ខណៈ   Romelu Lu-
kaku  ជា អ្នកសមៃចទីឱៃយកៃុម 
កៃុម ភ្ញៀវ៕ AFP/VN

Nadal ខំាពាន កម្មវិធី French Open ដេលខ្លនួឈ្នះជាលើកទី ១៣។ AFP



   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ក្រមុ បឹងក្រត នៅត្រ 
រក្រសា បាន ការ មាន ប្រៀប លើ 
ក្រមុព្រះ ខ័នរាជស្វាយរៀង ក្នងុ 
ការ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ឈ្នះ ពាន  
លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ 
បន្ទាប់ ពី ពួក គ្រ  បន្ត យក ឈ្នះ លើ 
ក្រមុ មា្ចាស់ ផ្ទះ  កងយោធពល- 
ខ្រមរភូមិន្ទ (ទ័ព) ដើម្របី លុប - 
ចោលបាន វិញ នូវ  ឱកាស មាន 
ប្រៀប របស់ ក្រមុស្វាយរៀង ដ្រល 
រក បាន មុន ដោយ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
ប្រក់ មុនីឧត្តម នោះ។

បើទោះ បីជា ការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
រវាង ក្រមុ Top6 កាលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ  
ត្រវូ បាន ដាក់ ឱ្រយ ប្រកួត ក្នងុ  ម៉ោង 
៦ ល្ងាច ដូច គ្នា បុ៉ន្ត្រជំនួប រវាង  ក្រមុ 
បឹងក្រត និងក្រមុ ទ័ព បាន បញ្ចប់ 
ក្រយ គ្រ ដោយ សរ ជំនួប ន្រះ 
ត្រវូ បាន ពន្រយារ ព្រល  ដោយ សរ 
ទី លន កីឡដា្ឋាន ស្តាតចាស់ ជន់ 
លិច ដោយ ទឹក ភ្លៀង។

យ៉ោង ណា មិញ សម្រប់ ជំនួប 
រវាង  ក្រមុមា្ចាស់ផ្ទះ  វិសខា និង 
ក្រមុស្វាយរៀង ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្រម តំណក់ទឹក ភ្លៀង ទៅ 
តាម ព្រលវ្រលកំណត់ ហើយ ជា 
លទ្ធផល ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធជើង ចាស់ 
ប្រក់ មុនីឧត្តម រក បាន២ គ្រប់ត្រ 
មា្នាក់ ឯង នៅនទីទី ៦ និងទី ៤៤ 
ដើម្របី ជួយ ឱ្រយក្រមុ ស្វាយរៀង ឈ្នះ 
ក្រមុ វិសខា ២-០។ 

ជាមួយ ជ័យជម្នះ នោះ  បាន 
ជួយ ឱ្រយក្រមុស្វាយរៀង ឡើង ទៅ 
ឈរ នៅ ល្រខ ១ លើ ក្រមុបឹងក្រត 

បាន មួយ ភ្ល្រត រួច ក៏ ធ្លាក់ មក ឈរ 
នៅ ល្រខ ២ វិញ បន្ទាប់ ពី ខ្រស្រ-  
ប្រយុទ្ធ បទើប  ខ្ចី ជើងមក ពី ក្លិប 
អង្គរថាយហ្គរឺ Bata  បាន ជួយ 
ឱ្រយ ក្រមុ បឹងក្រត យក ឈ្នះ ក្រមុ 
ទ័ព ២-០ ទំាង លំបាកក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ក្រយ គ្នា ប្រមាណ កន្លះ 
ម៉ោង  នោះ ព្រះ Bata រក បាន 
គ្រប់បាល់ ទី ១ នៅនទីទី ៦១ 
មុន ត្រត បញ្ចលូ ទី ១ គ្រប់ ទៀត 
នៅនទីទី ៨៣។

 តាម រយៈការ ដណ្តើម បាន ៣ 
ពិន្ទ ុបន្ថ្រម ពី ក្រមុ ទ័ព ន្រះ វា នៅ 
ត្រ ជួយ ឱ្រយក្រមុ បឹងក្រត បន្ត ឈរ 
នៅ ល្រខ ១ ដោយ មាន ៤០ពិន្ទុ 
លើស ក្រុម ស្វាយ រៀង ២ពិន្ទុ 
ដដ្រល បុ៉ន្ត្រ អ្នក ចាត់ការទូទៅ 
ក្រមុបឹង ក្រត លោក ប្រ មករា 
បានចាត់ទុក ការ ប្រកួតបិទរដូវ- 
កាល  ជាមួយក្រមុ ភ្នពំ្រញ ក្រន 
នៅថ្ង្រទី ២៥ ខ្រតុល ខាងមុខ 
ន្រះ ថា ជា ការ ប្រកួត ដ្រល 
មិនអាច ប្រហ្រស បាន ទ្រ។

លោក ប្រ មករា បាន ប្រប់ 
កាល ពី ថ្ង្រចន្ទ  ថា៖  «ការ យក ឈ្នះ 
ក្រមុ ទ័ព បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រមុ យើង 
នៅ ត្រ ស្ថិត នៅ លើ ជំហរ មាន 
ប្រៀប លើ  ក្រមុស្វាយរៀង ដោយ 
សរ យើង មាន ២ពិន្ទលុើ ពួកគត់ 
អី៊ចឹង សម្រប់ការ ប្រកួត ចុង- 
ក្រយ ទោះបីជា  ក្រមុស្វាយ រៀង 
ឈ្នះ ហើយ  យើង បាន ត្រមឹស្មើ 
ភ្នពំ្រញ ក្រន ក៏ យើង  លើក ពាន 
ដ្ររ។ បុ៉ន្ត្រ យើងមិនអាច ប្រហ្រស 
បាន ទ្រ ព្រះ ការ  ប្រជ្រងក្នងុ  តំបន់ 
Top6 ន្រះ ភ្នពំ្រញ ក្រន ធ្វើ បាន 

ល្អ អី៊ចឹង យើងត្រវូត្រ មាន ការ  - 
ប្រងុ  ប្រយ័ត្ន ឱ្រយ ម្រន ទ្រន និង ធ្វើ 
ការងារ ឱ្រយ ខា្លាងំ ថ្រម ទៀត»។

ចំណ្រក លោក គីម ភក្ត ីគ្រ-ូ 
បង្វកឹ ក្រមុ  បឹងក្រត បាន ប្រប់ថា៖  
«យើងមាន  ប្រៀបច្រើន នៅ ក្នងុ 
ការ ឈាន ទៅរក ការ ឈ្នះ ពាន 
បុ៉ន្ត្រយើងមិនទាន់អាច កំណត់ថា 
បុ៉ន្មាន ភាគ រយ នោះ ទ្រ ព្រះ យើង 
សល់ ១ ប្រកួត ទៀត ជាមួយ ក្រមុ 
ភ្នពំ្រញ ក្រន ដ្រល យើង ត្រវូ ត្រ 
សិក្រសា  តាម ដាន និងរៀបចំ ក្រមុ 
ឱ្រយបាន ល្អ ដើម្របី ត្រៀម ការ ប្រកួត 
ចុងក្រយ ន្រះ ព្រះបាល់ ទាត់ 
វា ត្រងត្រ មានការ ប្រ ប្រលួ ទៅ 
តាមស្ថាន ភាព ជាក់ ស្ត្រង ដ្រល 
យើងមិន អាច និយយមុន ថា   
ត្រូវ ល្រង យ៉ោង ម៉្រច ឱ្រយប្រកដ 
នោះទ្រ»។

សម្រប់ការ ប្រកួត កាលពី យប់ 
ថ្ង្រអាទិត្រយនោះ ដ្ររ  ក្រមុ ភ្នពំ្រញ- 
ក្រន បានយកឈ្នះ  ណាហ្គាវើល 
១-០ ដ្រល  គ្រប់បាល់ ជ័យ ជម្នះ 
មួួយន្រះ រក បាន ដោយកីឡាករ 
Paulo Victor នៅនទីទី ២១។  
ការដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទ ុដើម្របី មាន 
៣២ពិន្ទ ុន្រះ បានជួយ ឱ្រយ ភ្នពំ្រញ- 
ក្រន មាន សុវត្ថិភាព ហើយ 
ក្នងុការ ទទួល បាន ល្រខ ៣ នៅរដូវ 
កាល ន្រះ ព្រះ ក្រមុឈរ នៅល្រខ 
៤ វិសខា និងក្រមុ ឈរ នៅ ល្រខ 
៥ ណាហ្គាវើល មានត្រមឹ ២៥ 
ពិន្ទដូុច គ្នា ហើយ  ក្រមុទ័ព បន្តឈរ 
នៅ ល្រខ ៦  ចុង ក្រយ គ្រ នៅ 
ក្នងុតំបន់ Top6 ន្រះ ដោយមាន 
២៤ពិន្ទ៕ុ

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នៅ ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ កុមារើ  តារា 
ចម្រៀង  នងិ តារា សម្ត្រង  ដ្រល ជាប ់ ស្រ ស្រឡាយ 
រាជវង្រស  ព្រះនង តចូ នរោ ត្តម  ជ្រនណា  មាន រាស ី 
ឡើង ខ្ពស ់  ក្រតឺៗ  ដោយ  ក្តាប បាន ឱកាស ទ ីផ្រសារ  
សលិ្របៈ ស្ទើរ គ្រប ់ទម្រង ់ក្នងុ ព្រល ជតិ  ១  ឆ្នា ំ ក្រ   
ព  ី  បាន   កា្លាយ  ជា ទូត សុច្ឆន្ទៈ   ន្រ ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ-  
Cellcard  នោះ ទ្រង ់ ក ៏ កា្លាយជា  ទតូ  សចុ្ឆន្ទៈរបស ់ 
ក្រមុ  ហ៊នុអចលនទ្រព្រយ  អ&អ្រហ្វ នងិ  ផលតិ  ផល   
នំ  មា៉ោក  មា៉ោរើ រើហ្គល Marie Regal ដ្រល  ជា ផលិត - 
ផល  ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី  ថ្រម  ទៀតផង  ។ 

កមុារើ  ជា តារា ចម្រៀង សម្ត្រង  នងិ ម៉ដូ្រល  ពន្លក 
ថ្មី  ទើប  ត្រ មាន ព្រះជន្ម ៨ឆ្នាំ  ក៏ នឹង  ត្រៀម យង 
ច្រញ   ដណំើរ  ទៅ កាន ់ប្រទ្រស ករូ៉្រ   ខាង  ត្របងូ  ដើម្រប ី
ជួប   ជា មួយ    ក្រុម តារា ចម្រៀង  K-pop ល្របី ប្រចាំ 
នៅ កូរ៉្រ ខាង ត្របូង ដ្រល  ទ្រង់ សព្វ ព្រះទ័យ គំ ទ្រ  
ក្រយ ពី    ទ្រង់ បង្ហើប ពី ក្រុម នន ទាំង នោះ  រួម 
មាន ដូច ជា  ក្រុម  Momo Land  ក្រុម  Twice-   
ក្រុម  Black  Pink  និង   តារា  សម្ត្រង ប្រុស    ល្របី 
លោក Lee Min Ho ផង ដ្ររ។ 

សម្រប់ កិត្តិសព្ទ   ព្រះនង តូច  នរោ-   
ត្តម ជ្រនណា ទ្រង ់មាន ទ្រព កសល្រយ 
និង ដុង ពី កំណើត លើ វិស័យ សិល្របៈ  
ទាងំ   បរុាណ នងិ  សមយ័ ហើយ ទ្រង ់ក ៏
ច្រ ះ  នយិយ   ដលទ់ៅ៥ ភាស ឯ ណោះ   
បាន      បញ្ច្រញ សូរសៀង  ន្រ បទ ចម្រៀង  ថ្មី 
ដំបូង  មាន ចំណង    ជើង  ថា « ដួង  ចន្ទ »  
ដ្រល    ជា កា រ និពន្ធ បទ ភ្ល្រង  និង        
ទំនុក ច្រៀង វិញ ដោយ Kelly 
នៅ   ផលិត កម្ម 7G  Entertain-
ment។  ខណៈ  ព្រល ក្រយៗ 
មក គ្រ ឃើញ មាន បទ  « កន្ទ្រមឹ  
ខ្រ  ច្រត្រ» បទ «ក្តា ណាស»់ 
និង  ព្រល  ថ្មីៗ   ន្រះ  ក៏ ផ ្ទុះ  
មាន ការ  គំទ្រ  លើ បទ  
ចម្រៀង  មយួ   ដ្រល មាន-  
ចំណង ជើង  ថា «វាសន 
ធីតា  ព្កុលមាស»  ជា បទ 
ចម្រៀង  ថ្មី  សម្រប់    ការ- 
ចាក ់ ក្នុង  ខ្រស្រ   ភាពយន្ត  បុរាណ 
រឿង «ទ្រព ធីតា ថ្កុល មាស»  
ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ សម្រប់  កុន 
ចាក ់ បញ្ចាំង    នៅ   ទូរទស្រសន៍ - 
សុីធ ីអិន ។ 

 ដោយ ឡ្រក   កាល  ពី ថ្ង្រ 
ទី ១០ ខ្រ តុល ឆ្នាំ  
២០២០ កន្លង មក  
ថ្មីៗ   ន្រះ ព្រះនង 
តូច នរោ ត្តម - 
ជ្រន ណា ត្រូវ 
បាន  ក្រុម - 

អចលន ទ្រព្រយ ខា្នាត  យក្រស អ &អ្រហ្វ 
ប្រផឹធី (ខ្រមបូឌា)  ក៏ បាន 

ត្រង តាំង ទ្រង់ ធ្វើជា  ទូត - 
សុច្ឆន្ទៈ  និង  បាន រៀបចំ 
កម្មវិធី ចុះហត្ថល្រខា 
ជា ផ្លូវការជាមួយ ព្រះ - 
នងតចូ   ជា ទតូ សចុ្ឆន្ទៈ 
របស់ ក្រុម ហ៊ុន នោះ ។ 

សមិទ្ធផល ដ្រល-  
កើត  ច្រញ  ពី ការ មើល 

ឃើញ ទ្រពកសល្រយ - 
សិល្របៈ ល្អ របស់ ទ្រង់ 
កំពុង ត្រ បាន កា្លាយ  ជា   
ទី ភា្នាក់ ងារ ភា្ជាប់ ់ 
ទំនក  ់ទំនង  ន្រ វប្រប- 
ធម៌  សិល្របៈ រវាង-   
ប្រទ្រស  ទាំង  ២ គឺ 
កម្ពជុា នងិ ករូ៉្រ ខាង  
ត្របូង  ន្រះ ក៏ ត្រូវ បាន  
បណា្តាញ  សរ ពត័ ៌មាន   

ប្រទ្រស កូរ៉្រ www.
nbnnews.co. kr   ចុះ 

ផ្រសាយ  កាល ពី កន្លង មក ។   
សរ ព័ត៌ មាន ន្រះ បាន 
ចុះ  ផ ្រសាយ  ថា  វត្តមាន ព្រះ- 
នង តូច ខ្ម្ររ   នរោត្តម- 
ជ្រនណា កំពុង ត្រ ធ្វើ 
ឱ្រយ   មា ន ការ ភា្ញាក ់ផ្អើល  
តាម រយៈ បណា្តាញ  - 
សង្គម ជាមួយ  អ្នក  - 

ភា្ជាប ់  ទំនក់ទំនង សង្គម  ដ្រល 
មាន  800 000 followers 
និងមាន    ចំនួន 6 million 
YouTube views៕

ឆ្នាំ២០២០ទីផ្សារសិល្បៈព្ះនាងតូច
នរោត្តមជ្នណាកាន់ត្តូ្វប៉ាន់

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ពេះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា នាថ្ងេ បេកាសកា្លាយ 
ជា  ទូត  សុច្ឆន្ទៈ កេមុហុ៊ន អ&អេហ្វ ។ រូបថត អីុនស្តាក្រម 

ខេសេ បេយុទ្ធ Bata បន លោតទត់បល់ ចេញពីការ សង្គេះ របស់អ្នក ចំាទី សឹុម មេសា របស់កេមុទ័ព។CNCC

បឹងក្តថាខ្លនួមានប្ៀបបុ៉ន្ត្
មិនប្ហ្សព្លប៉ះភ្នព្ំញក្ន

កុម រី តារា ចមេៀង រលក 
កេយ  ពេះនាង នរោត្តម 
ជេនណា ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 
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