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ទិដ្ឋភាព នៃ ទិវាបុណៃយឯករាជៃយជាតិ ដៃល បាន បៃរព្ធធ្វើឡើង នៅ រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ   ។ រូបថត AFP

ចិនភ្ជាប់ជើងហោះ-
ហើរដឹកទំនិញថ្មី
ពីភគពាយព្យ
មកកាន់កម្ពជុា

ធូ វិរៈ  

ភ្នំពៃញៈ ផ្លូវ ហោះ ហើរ សេវា 
ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ តាម ផ្លវូ អាកាស  
ដោយ ផ្ទាល់ រវាង ទីកេុង ភ្នំពេញ 
ជា មួយ នឹង ទីកេុងLanzhou 
(ភាគ ពាយពេយ របសប់េទេស ចនិ) 
នងិ  ទកីេងុLahore  របស ់បេទេស  
ប៉ាគីស្ថានតេូវ បន  ដាក់ ឲេយ ដំណើរ - 
ការ  ដំបូង បំផុត  ដេល   ជា ការ- 
តេសួ  តេយ   សមេប ់បេទេស កម្ពជុា   
ក្នុង ការ ជំរុញ ពាណិជ្ជ កម្ម ។

សរព័ត៌មាន  សុីន ហួ បន 
រាយការណ ៍កាល ព ីថ្ងេ ពេហ សេប តិ៍  
សប្ដាហ៍មុន ថា ជើង ហោះហើរ 
ដំបូង បន ដឹក ផ្លេ ស្វាយ ស្ងួត  
ចនំនួ១៨ តោន ទៅ ទកីេងុ Lan-
zhou កាល ពី ថ្ងេ ទី ៣០ ខេ 
តុលា ។ បន្ទាប់ មក ជើង ហោះ- 
ហើរ នេះ  បន ចាក ចេញ ព ីទកីេងុ 
Lanzhou នៅ ថ្ងេ ដដេល ឆ្ពោះ- 
ទៅ ទីកេងុ Lahore ដោយ ដឹក- 
ជញ្ជនូ ផលតិផល បេើ បេស ់ក្នងុ 
លំនៅ ឋាន របស់ បេទេស ចិន ។ 
នេះ បើ យោង តាម កំពង់ផេ- 
គោក  Gansu (ទីកេុង Lan- 
zhou)។ សមេប់ ជើង ហោះ- 
ហើរ នេះ  គ ឺនងឹ មាន ព ី២- ៤ជើង 
ក្នុង ១ សប្ដាហ៍។

ជើង ហោះ ហើរ ព ីទកីេងុ ភ្នពំេញ  
ទៅ ទីកេងុ Lanzhou នឹង ដឹក- 
ជញ្ជនូ ទំនិញ ដូចជា  គេប់ ធញ្ញ- 
ជាត ិអាហារ សមទុេ សេស ់នងិ 
កា្លាសេ េសទៅ ទីកេុង Lanzhou   
ខេត្ត Gansuបេទេស ចិន។

បន្ទាប់ ពី ការ ដាក់ ទំនិញចុះ 
យន្តហោះ  មយួ នេះ នងឹ ផ្ទកុ ទនំញិ  
ដេល ជា ផលិត ផល បេើ បេស់ 
ក្នុង ផ្ទះ របស់ បេទេស ចិន  និង 
ផលតិ ផល កសកិម្ម  ចេញ ដណំើរ  
ឆ្ពោះ ទៅ បេទេស ប៉ាគីស្ថាន។ 
នេះ បើ យោង តាម កពំង ់ផេ គោក 
Gansu ...តទៅទំព័រ ៩

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កេសួង សុខាភិ បល 
កាល ពី មេសិល មិញ បន ចេញ 
សេចក្ដ ីបេកាស ព័ត៌មាន បន្ទាន់ 
មួយដោយ បញ្ជាក់ ថា មាន មន្ដេី 
ចំនួន ៣ រូប ទៀត  ដេល មាន ការ- 
ប៉ះពាល់ ជាមួយ រដ្ឋ មន្ដេកីារ បរទេ ស 

និង ពាណិជ្ជ កម្មហុង គេ ីក្នងុ ពេតឹ្ត ិ- 
ការណ៍ ៣ វិច្ឆកិា តេវូ បន ធ្វើ តេស្ត 
រក ឃើញ វិជ្ជ មាន ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

មន្តេ ីទំាង ៣  រូប ដេល រក ឃើញ 
វិជ្ជ មាន កូវីដ១៩  នោះ រួម មាន 
ទី១- លោក សួស យ៉ារា៉ា  អាយុ 
៤៧ ឆ្នាជំា តំណាង រាស្ដេ និង ជា 
អ្នក នំពាកេយ គណ បកេស បេជា ជន 

កម្ពជុា  ទី២- លោក ស ចិតេ 
អាយុ ៤៧ ឆ្នាអំគ្គលេខា ធិការ រង 
កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង 
នេសទ  និង ទី៣- ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត 
ហុង គេ ីបេចំា កម្ពជុា ។

កេសួង សុខា ភិបល  បញ្ជាក់ ថា 
ករណី សរុប ដេល បន រក ឃើញ 
អ្នក មាន ជំងឺ កូវីដ...តទៅទំព័រ  ៦

កៃុង យ៉ាំង ហ្គានៈ  ការ រាប់ 
សន្លកឹ ឆ្នាត  បន បន្ត រហតូ ដល ់
ពេល យប់  នៅ ក្នុង បេទេស មី - 
យ៉ាន់ មា៉ា  កេយ ពី ការ បោះ-
ឆ្នាត មួយ កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ  
ដេល តេូវ បន គេ រំពឹង ថា  នឹង 
វិល តេឡប់ មក កាន់ អំណាច 
រដា្ឋាភិ បល វិញ  របស់ លោក-

សេអី៊ងុ សន  ស៊ ូជ ី ដេល នៅ តេ 
ជា វីរ នរី មា្នាក់ នៅ ក្នុង បេទេស 
មួយ នេះ  ទោះ បី ជា កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ 
របស់ លោក សេី នៅ កេ បេ-
ទេស តេូវ បន បំផ្លាញ ដោយ - 
សរ វិបត្តិ រ៉ូ ហុីង យ៉ា ក្តី ។ 

 កេុម អ្នក គាំទេ រាប  ់  រយ នក់  
បន សេកអប...តទៅទំព័រ ១១

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញៈ  សមា ជិក នេ ស្ថាប័ន ពេឹទ្ធ- 
សភា  និង រដ្ឋ សភា  មន្តេី រាជ រដា្ឋាភិ បល  
កង យោធពល ខេម រភូ មិន្ទ  មន្តេី ទូត  និង 
សិសេសា នុសិសេស ជា ចេើន រយ ន ក់  បន 
បេមូល ផ្ដុំ គា្នា នៅ ជុំ វិញ វិមាន ឯក រាជ េយកាល 
ពី មេសិល មិញ  កេម ពេះរាជា ធិប តី នេ ពេះ- 

មហា កេសតេ  បន បេរព្ធ  និង អប អរ ខួប - 
អនុសេសា វរីយ៍ លើក ទី ៦៧  នេ ទិវា បុណេយ- 
 ឯក រាជេយ ជាតិ   ដេល អតីត ពេះ មហា កេសតេ 
ទាម ទារ បន ព ីអាណា និគម និយម បរាងំ 
នៅ ថ្ងេ ទី ៩  ខេ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ១៩៥៣ ។   

 ពេះ បទ សម្តេច  ពេះ បរម នថ   នរោ ត្តម  
សហី មនុ ី ពេះ មហា កេសតេ នេ ពេះ រាជា ណា- 
ចកេ កម្ពុ ជា   បន យង ក្នុង ពេះ រាជ ពិធី - 

បេ ទាន ភ្លើង ជ័យ  នេបុណេយ ខួប អនុសេសា- 
វ រីយ៍ លើក ទី ៦៧   ទិវា បុណេយ ឯក រាជេយ ជាត ិ  
៩  វិច្ឆិកា  ២០ ២០  និង ទិវា កំណើត នេ  
កង យោធ ពល ខេម រភូ មិន្ទ  នៅ វិមាន - 
ឯក រាជេយ ។ 

 លោក   ហ៊ុន   សេន   នយក រដ្ឋ មន្តេី នេ 
ពេះ រាជា ណាចកេ កម្ពជុា  បន ខកខាន មនិ 
បន ចូល រួម បេរព្ធ ពិធី បុណេយ នេះ ទេ  

ដោយ លោក ស្ថិត នៅ ក្នុង ពេល វេលា 
នេការ  ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  កេយ ពី លោក 
បន ទទលួ ជបួ រដ្ឋ មន្តេ ីការ បរទេស ហងុ គេ ី 
ដេល តេវូ បន គេ រក ឃើ ញ ថា  មាន វជិ្ជ មាន 
កូវីដ ១៩   កេយ ចាក ចេញ ពី កម្ពុជា ។ 

 ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ក៏ លោក 
នយក រដ្ឋ មន្តេី បន សរសេរ នៅ លើ ហ្វេស- 
ប៊ុក របស់ លោក នៅ ក្នុង...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ព្ះមហាក្សត្យាងជាអធិបតីប្ទានភ្លើងជ័យ
ក្នងុទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី៦៧និងចូលរួមអបអរដោយមន្ត្ីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្ទូីតនិងសិស្សានុសិស្ស

ក្សួងសុខាភិបាលច្ញស្ចក្តីប្កាសបន្ទាន់ពីការធ្វើត្ស្ត
វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩របស់មន្ត្ី៣រូបក្នងុពឹ្ត្តកិារណ៍៣វិច្ឆកិា

លោកសី្អុ៊ងសានសូ៊ជីរំពឹងទុកថានឹង
ទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត

មេឃខៀវ និង ហង្សកេហម  ចេក ពិន្ទគុ្នា
សេបពេល  Kane សុ៊ត គេប់ទី ១៥០ 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥
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១០ខែឆ្នានំែះបទល្មើសជលផលកើតឡើង
២២៧៩ករណីថយចុះជាង៣០០ករណី

ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នពំេញៈ រយៈពៃល ១០ខៃឆ្នា ំនៃះ  
សណំុរំឿង បទល្មើស ជល ផល នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃសមាន ចនំនួ ២ ២៧៩ 
ករណី  ក្នុង នោះ បទល្មើស ជល- 
ផល ក្នុង ដៃន សមុទៃ មាន  ១៨៧ 
ករណី។ តួលៃខ នៃះ មានការ- 
ថយចុះ ៣១២ករណ ី បើ ធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន។ 

យោង តាម របាយការណ៍ របស់ 
រដ្ឋបាល ជលផល  កាលពី ថ្ងៃចន្ទ  
ការធ្លាក់ ចុះ នៃ ចំនួន បទល្មើស 
ជល ផល ដ៏ គួរ ឱៃយកត់ សមា្គល់  នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំនៃះ  គឺ ដោយសារ កៃុមឆ្មាំ 
ទន្លៃ [មន្តៃ ីជលផល]  នងិ អាជ្ញាធរ- 
មូលដ្ឋាន  ពៃមទាំង បៃជ សហ- 
គមន ៍នៃសាទ  បានរមួ សហការគ្នា 
ល្អ ក្នងុ ការចុះលៃបាត ឃ្លាមំើល  នងិ 
ទប់ សា្កាត់ បទល្មើស ជបៃចាំ។  

របាយ ការណ៍ បងា្ហាញថា  ក្នុង 
ចំណោម សំណុំ រឿង បទល្មើស 
ជលផល ទាងំ ២ ២៧៩ករណ ីនៃះ  
មាន  ១៤១ ករណ ី តៃវូបាន បញ្ជនូ 
ទៅតុលាការ  ដើមៃបី ចាត់ វិធនការ 
បន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។ ក្នុង នោះ 
ជន សងៃស័យ ចំនួន ៧នាក់  ក្នុង- 
ចំណោម ១៨១នាក់  តៃូវបាន- 
តុលាការ  ផ្ដនា្ទាទោស ដក ់ពន្ធនា គរ  
ក្នុង មា្នាក់ ចនោ្លាះ ពី ១ឆ្នាំ ដល់ ៥ឆ្នាំ  
ពាក ់ពន័្ធ បទល្មើស បៃើ បៃស ់   ឧប- 
ករណ ៍នៃសាទ ខសុ ចៃបាប ់ក្នងុ តបំន ់  
ដៃន អភិរកៃស ធនធន ជល ផល»។ 

រឯីសណំុរំឿង  ១០១ករណ ីទៀត  
តៃូវបាន ផាក ពិន័យ អន្តរការណ៍  
ដៃល គិតជ បៃក់ សរុប ២៣០-  
៦៦២  ០០០ រៀល  ឬ ស្មើ ៥៧- 
៦៦៥ដុលា្លារ។ សំណុំ រឿង រឹបអូស 
និង បំផា្លាញ ចោល  វត្ថុ តាង នៃ បទ- 

ល្មើស   ២ ០៣៧ ករណី  ក្នុង នោះ 
វត្ថតុាង ដៃល រមួមាន  របាងំ សៃបៃ មងុ  
នងិ សាច ់អនួ បៃវៃង ៧៨៥ ៤៥៧-  
ម៉ៃតៃ  លូ សៃបៃមុង  និង សាច់ អួន 
១៣ ០៤០មាត ់ បង្គល ឬ ចមៃងឹ 
៣៥៦ ៦៧៩ដើម  សមៃស់ ទំហំ 
៧៥ ៥៣០ម៉ៃតៃ កៃឡា  លប- 
កន្ទយុ កណ្តរុ  ៤ ៥០៨គៃឿង  ឧប- 
ករណ ៍ ឆក់ តៃី ចំនួន ៣២៧គៃឿង ។ 

ជមួយ គ្នានៃះ សមត្ថកិច្ច  រដ្ឋ- 
បាល  ជលផល កប៏ានលៃង តៃចីមៃុះ   
បៃភៃទ ដៃល រឹបអូស បានពីបទ- 
ល្មើស  ៣៧ ១៧៧ គឡីកូៃម  ចលូ-   
ទៅ ក្នុង បឹង ធម្មជតិ វិញ ផង ដៃរ។

លោក លី ឡា  បៃធន ខណ្ឌ- 
រដ្ឋបាល  ជលផល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  
បៃប់ ពីមៃសិលមិញថា  ថ្វីដៃប ិត បទ- 
ល្មើស  នៃសាទ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ធ្លាក់ ចុះ 
គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គល់  ប៉ុន្តៃ បរិមាណ 
តៃ ី ទកឹ សាប ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ  កអ៏ាច នងឹ 
បៃបៃលួ ធ្លាក ់ចុះ គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គល ់  
ផងដៃរ  ពៃះ របប ទឹក  ទន្លៃ មៃគង្គ  
ជន់ ឡើង  យឺត ខុស បៃកៃតី។ 

លោក បានថ្លៃងថា ៖«ជទទូៅ 
បឹង ទន្លៃសាប ទទួល បៃភព ទឹក 
ព ីទន្លៃ មៃ គង្គដើមៃបី ពងៃកី វសិាល- 
ភាព  និង សកា្ដានុ ពល របស់ ខ្លួន 
ក្នងុ ការ ផ្ដល ់ទ ីជមៃក  នងិអាហារ 
ដ៏សមៃបូរ បៃប សមៃប់ ធន ធន 
ជលផល គៃប់ បៃភៃទរស់នៅ  
និង បងា្កាត់ ពូជ។ ប៉ុន្តៃ ឆ្នាំ នៃះ  
របប  ទឹក ទន្លៃមៃគង្គមានការ- 
បៃបៃួល ខុសពី ធម្មតា  ដោយ 
មានការ ជន ់ឡើង យតឺ។ ពសិៃស   
ក្នុង រដូវ តៃី   ពង កូនទឹក ទន្លៃ មាន 
កមៃិត តិច តួច  បំផុត ដៃល មិន 
បង្ក លក្ខណៈ ងាយសៃលួ សមៃប ់ 
តៃី ធ្វើ ចលនា បំផា្លាស់ ទី  និង 
ពងកូន នោះ ទៃ»៕

ពាកៃយ ថា« ស្តៃ ីវិល ជើង កៃន មិន- 
ជុំ» អាច នឹង តៃូវ បញ្ចប់ នាពៃល 
អនា គត ដ៏ខ្លខីាង មុខ  នៅ ពៃល ដៃ ល 
ផ្នត់ គំនិត យៃន ឌ័រ នៅ ក្នុង សង្គម  
កំពុង តៃូវ បាន ផា្លាស់ ប្តូរ ទៅ តាម 
សា្ថាន ភាពនិង បរិបទ របស់ បៃទៃ ស 
ឬ ក៏សា្ថាប័ន នានាឬក៏ វិស័យ ឯក- 
ជន  ផង ដៃរ។  

ខណៈវិ ស័យ បាល់ ទាត់ នៅ 
បៃទៃ  ស កម្ពជុ  កំពុង មាន ការ រីក- 
ចមៃើន បណ្តើរៗ ជមួយ នឹង ការ- 
ឆ្លើយ តប ឱៃយ តៃូវ ទៅ នឹង កៃបួន ចៃបាប់ 
របស់ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ បៃចំា អា សីុ  
(AFC) ដៃល ជភ្នៃក ជ ចៃមុះ 
របស់ សមា គម នៃ សហ ព័ន្ធ បាល់ - 
ទាត់ ពិភព លោក (FIFA) ដៃល 
តមៃវូ  ឱៃយ ក្លបិ ដៃល លៃង នៅ ក្នងុ លី គ  
កំពូល នីមួយៗ តៃវូ មាន ថា្នាល បណ្ត ុះ 
យុវជន និង ស្តៃ ីផង ដៃរ។ បើ ទោះ - 
បី ជ AFC មិន តមៃូវ ឱៃយ មាន ស្តៃី 
ភាព ជអ្នក ដឹក នំាក្នងុ វិស័យ បាល់ - 
ទាត់ ក៏ដោយ  ក៏បច្ចុបៃប ន្ន នៃះ មាន 
ស្តៃី ២ រូប ដៃល កំពុង ដឹកនាំ ក្លិប 
បាល ់ទាត ់២ ធំៗ  នៅ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ 
លីគ កំពូល ដៃល មាន ចំនួន ១៣ 
ក្លិប នោះ គឺ មាន លោក សៃី ពុត 
ធីតា បៃធន ក្លបិ បាល់ ទាត់ បឹង កៃ ត  
ដៃល មា នពហុកី ឡដ្ឋាន  Cam-
bodia Airway  ផា្ទាល់ ខ្លួន ផ្ទុក 
ទសៃស  និក ជន បាន ២ ៥០០ នាក់និ ង  
លោក សៃ ីកៃ សួន សុ ភី បៃធន ក្ល ិប 
បាល់ ទាត់ វិសាខា  ដៃល មាន ពហុ - 
កីឡដ្ឋាន  Princ e ផា្ទាល់ ខ្លួន ផ្ទុក 
ទសៃសនកិ ជន បាន ១ មុនឺ នាក ់ដៃ ល 
ទើប តៃ សាង សង់ បន្ថៃម ថ្មី ទៀត ។      

ស្តៃី ទាំង ២រូប នៃះ ទើប តៃ បាន 
ចាប់ ផ្តើម ដឹក នាំ២ រដូវ កាល ពៃញ  
ដចូ គ្នាក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ នងិ ឆ្នា ំ២០២០ 
ក្នុង  ការ បៃជៃង យក  ពាន រងា្វាន់ ២ 
ផៃសៃង គ្នា គឺ ពាន លំដប់ ទី ១ មិត្តហ្វនូ 
ខៃមបូឌានលី គ(MCL) និង ពា ន 
លំដប់ ទី ២ពាន សម្តៃច ហុ៊ន  សៃន ។ 
សមិទ្ធផល នៅឆ្នា ំទី១ គឺ ក្លបិ វិសា ខា  
កៃម ការ ដឹក នា ំដោយ លោក សៃ ី
កៃ សួន សុភី បាន ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លៃខ ២ ជើង ឯក រង  ក្នងុ លគី កពំលូ 
នៃះ រីឯ ក្លបិ បឹង កៃត កៃម ការ ដឹក - 
នំា ដោយ លោក សៃ ីពុត ធីតា បា ន 
ទមា្លាក់ ក្លិប វិសា ខានៅ វគ្គ ពាក់ - 
កណា្តាល ផា្តាច់ ពៃ័តៃ ហើយ ឈាន 
ទៅ យក ពាន រងា្វាន់ សម្តៃច ហ៊ុន 
សៃន ឆ្នា ំ២០១៩។ តៃ មក ដល ់ឆ្នា ំ
ទី២ នៃះ វិញ ក្លិប បឹង កៃត របស់ 
លោ ក សៃ ីធតីា បាន កា្លាយ ជមា្ចា ស ់ 
ជើង ឯក ពាន រងា្វាន់ លំដ ប់  ទី ១ 
មតិ្តហ្វនូ ខៃម បឌូា នលគី (MCL) 
នៅ កម្ពុជ ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ទើប 
ទទួល បាន កាល ពី ២ សបា្តាហ៍ 
កន្លង ទៅ ។ រីឯ ក្លិប វិសាខា របស់ 
លោក សៃ ីសភុ ីក ៏បាន ទទលួ ជយ- 

លាភីពា ន រងា្វាន់ សម្តៃចហុ៊ន  សៃ ន 
លំដប់ទី ២ នៅ វគ្គ ផា្តាច់ ពៃត័ៃជមួ យ 
ក្លបិ ណា ហា្គ កាល ពីថ្ងៃ   ទី៧ ខៃ វិច្ឆ ិកា  
បនា្ទាប់ ពី ទមា្លាក់ ក្លិប បឹង កៃត សង- 
សឹក វិញ នៅ វគ្គ ជមៃុះ ឡើង ១/៤។   

បើទោះបី ជការ វិនិយោគ លើ 
វិស័យ បាល់ ទាត់ រាប់ លាន ដុលា្លារ 
នៃះ ជបួ ការ លបំាក ក្នងុ ការ ស្វៃង- 
រក បៃក់ ចំណូល ដៃល បាន មក ពី 
ការ ឧបត្ថម្ភ ពី បណា្តាកៃមុ ហុ៊ន ផៃសៃង  ៗ   
ដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ធ្វើ 
ឱៃយ អ្នក មានៗ ឧកញ៉ាៗ ភាគ ចៃើន 
មិន សូវ ជចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង ការ- 
វិនិយោគ ជមួយ នឹង វិស័យបា ល់ - 
ទាត់ នៃះ  ក៏លោ ក សៃីទំាង ២រូប 
នៅតៃ ពៃយាយាម បន្ត បៃងឹ បៃង អភិ - 
វឌៃឍលើក ស្ទយួ វិស័យ កីឡា បា ល់  - 
ទាត់ នៃះ ដើមៃបី លើក មុខ មាត់ 
បៃទៃស ជត ិតាម រយៈ ការ ជៃើស- 
រីស កីឡាករ ជមៃើស ជតិ និង ការ- 
ចូល រួម បៃកួត  AFC Cup នៅ 
តបំន ់អាសុ ីជដើម។  ដចូ ក្លបិ បងឹ- 
កៃត ដៃល ទើប តៃ លើក ពាន បាល់ - 
ទាត់ លីគ កំពូល កាល ពី ២ សបា្តា ហ៍  
មុន   គឺបាន ១ កន្លៃង ចូល លៃង A 
FC   cup រចួ ហើយ ចណំៃក ឯក្លបិ 
វិសា ខា របស់ លោក សៃី កៃ សួន- 
សុភី វិញ ទើប តៃ ឈ្នះ ពាន រងា្វាន់ 
សម្តៃចហ៊ុន  សៃន  កាលពី ថ្ងៃអា - 
ទ ិតៃយ កន្លង ទៅ  គកឺ្លបិ វសិាខា បាន ១ 
កន្លៃង ដៃរ តៃ តមៃវូ ឱៃយ ចូល រួម ជមៃះុ 
វគ្គ  Play-off នៃ ពាន រងា្វាន់  AFC 
cup  សិន មុន ចូល លៃង ពៃញ- 
សិទ្ធិ ដូច ក្លិបបឹង កៃត ដៃរ ។ 

ក្នុង កា រ បៃកួត ឆ្លង ផុត ១ វគ្គៗ 
ក្នងុ ១រដូវ កាលៗ  មាន ការ តាន- 
តឹង ខា្លាងំ ណាស់ ទំាង នៅ ក្នងុ កៃប- 
ខណ័្ឌល ីគកពំលូ ទាងំ ពាន សម្តៃច 
ហ៊ុន សៃន ជពិសៃស នៅ ពៃល 
ដៃល ជំងឺកូវី ដ ១៩ ចូល មក ធ្វើ ឱៃយ 
ក្លិប បាល់ ទាត់ ទាំង អស់ ជួប ការ - 
លំបាក កាន់ តៃ ខា្លាំង។  សមៃប់ 
ក្លបិ ដៃល មាន ទៃពៃយធន ចៃើន  មនិ- 
សូវប៉ះ ពាល់ ទៃ ដូច ក្លិប វិសាខា 
របស់ លោក សៃី សុភី តៃ សមៃប់ 
ក្លបិ បងឹ កៃត  របស ់លោកសៃ ី  ធតីា 
ប៉ះ  ពាល់  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ក្លិប ខា្លាំង 
មៃន ទៃន។ លោក សៃីធីតា បាន- 
បៃកា  ស ជ សាធ រណៈ សមៃច 

កាត់ បៃក់ ខៃ កីឡាករ ទំាង អស់ ៥ ០ 
ភាគ រយ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ផា្អាក ការ- 
បៃកួត ដោយ សារ តៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
តៃ បៃក់ ខៃ នោះ បាន វិល តៃឡប់ 
មក ពៃញ លៃញ ១០០ ភាគ រយ 
វញិ  នៅ ពៃល កៃសងួ សខុា ភបិាល 
បាន អនុញ្ញាតឱៃយ បើក ការ បៃកួត 
ឡើង វិញ ។ យា៉ាង ណាមិញ លោក - 
សៃីធីតា ធ្លាប់ បាន បៃប់ សារព័ត៌ - 
មាន ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  អ្វីដៃល កាន់ - 
តៃរង សមា្ពា ធ ខា្លាំង មួយ ទៀត នោះ 
នៅពៃល ដៃល កីឡាករ ឆ្នើម ចាន់ 
វឌៃឍនា កា របស់ ក្លិប បឹង កៃត  បាន 
លាឈប់ លៃង ពាក់ កណា្តាល ទី 
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ចូល លៃង ឡើង វិញ  បាន មួយ- 
បៃកួត ដំបូង ។ ខណៈ ពៃល នោះ 
អ្នក គំទៃ បឹង កៃត  និង អ្នក គំទៃ 
កីឡា ករចាន់ វឌៃឍនាកា  បាន រិះគ ន់ 
យា៉ាង ខា្លាំង មក លើលោក សៃីធី តា 
តាម រយៈ បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃស- 
បុ៊កចំពោះ ការស មៃចចិត្ត ចាក ចៃ ញ 
របស់ កីឡាករ វឌៃឍនាកានោះ ។

លោក សៃី  ពុត ធីតា កន្លង មក 
ធ្លាប់ បង្ហើប ឱៃយ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ដឹង ថា ៖ 
«វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច  ដោយ សារ ជំងឺ 
កូវីដ  ១៩ ដូចជ  ការ បិទ កៃបាល 
មា៉ាសីុន អី៊ចឹង គឺ វា សាហាវ មៃន ទៃ ន 
ពៃះ  យើង មិន បាន តៃៀម ខ្លនួកៃ ុម  - 
ហ៊ុន យើង ក៏ មិន បាន តៃៀម ម្លា៉ះ 
ហើយ យើង បាន ស៊ូ ដោយ យើ  ង 
បាន បៃមៃ បៃមូល អស់ ហើ យ នូវ 
ធន ធនដៃល  កីឡាករ ក៏ បាន យ ល់  - 
ចតិ្ត យើង ដៃរ ទោះប ីយើង មនិ បាន 
ផ្តល់ ឱៃយ ពួក គត់ ពៃញលៃញ»។

ជ សមិទ្ធផល ក្លបិ បឹង កៃត កៃ ម - 
ការ ដឹក នំារ បស់លោក សៃ ីពុត ធីតា  
២ រដូវ កាល នៃះ គឺឆ្នាំ ទី១ ទទួ ល- 
បាន ពាន សម្តៃច ហុ៊ន សៃ ន នៅ ឆ្នា ំ
ទី២  កា្លាយ ជមា្ចាស់ ជើង ឯក លីគ 
កំពូល កម្ពុជ និង ចូលរួម បៃកួត 
ពាន រងា្វាន់ ថា្នាក់ តំបន់ AFC cup។  
រឯីលោក សៃ ីកៃ សនួ សភុ ីគ ឺឆ្នាទំ ី
១ ទទួល បាន ជើង ឯក រង ពាន លីគ  
កំពូល កម្ពជុ នៅ ឆ្នា ំទី២ បាន ជយ - 
លាភី ពាន រងា្វាន់ សម្តៃច  ហុ៊ន សៃ ន 
នៅថ្ងៃ សៅរ៍ សបា្តាហ៍ មុន  ជរួម រដូវ - 
កាល នៃះ លោក សៃីទាំង ២ រូប 
ឈ្នះ ពាន រងា្វាន់ មា្នាក់ ១។  ភាព- 

អសា្ចារៃយ នៃការ ដឹក នាំ ដោយ ស្តៃី២ 
រូប នៃះ ធ្វើ  ឱៃយ មជៃឈដ្ឋាន ទូទៅ កោត- 
សរសើរ ដៃល ជ សៃ្ត ីគំរូ ដំបូង ដឹក- 
នាំ ក្លិប បាល់ ទាត់ លីគ កំពូល នៅ 
កម្ពុជ ដៃល ពីមុន សង្គម គិត ថា 
រឿង កីឡា បាល់ ទាត់ នៃះ ជរឿង 
របស ់បរុសៗ ទៃ តៃឥឡវូ ផ្នត ់គនំតិ 
របស់ សង្គម ចាប់ ផ្តើម មាន ការ ផា្លា ស់  - 
ប្តរូ  តាម រយៈ តមៃវូ ឱៃយមា ន កឡីាករ 
ស្តៃី ចូល រួ មចំណៃក ក្នុង វិស័យ 
កីឡា  បាល់ ទាត់ ដូច បុរស ដៃរ។  
ការ ផ្តល់ ឱកាស ឱៃយ ស្តៃដឹី ក នំាដើ មៃបី 
ចូល រួម អភិវឌៃឍវិស័យ កីឡា បា ល់ - 
ទាត់ នៃះ ក៏ជ សញ្ញា មួយនៃ ការ- 
វិវត្ត ផ្នៃក យៃន ឌ័រ នៅ បៃទៃស កម្ព ុជ  
ក៏មាន ការ បៃបៃលួ ជវិជ្ជ មានពី កា រ 
រសី អើង ស្តៃ ីមក ជការ ឱៃយ តម្លៃ ស្តៃ ី
ក្នងុ ភាព ជអ្នក ដឹក នំា ផង ដៃរ ។ 

ជង នៃះ ទៅ ទៀត វាក៏ ជបទ- 
ពិសោធ និង ជមៃ រៀន ដ៏ល្អ សមៃ ប់  
បច្ចបុៃបន្ន ផង នងិ សមៃប ់អនា គត 
របស់ យុវ វ័យ ជំនាន់ កៃ យ ថា  
ទសៃស ន រីស អើង ចំពោះ ស្តៃីដៃ ល 
ថា «ស្តៃីជ មនុសៃស វិល ជើង កៃន 
មិន ជុំ» ឬក៏«នោម មិន ផុត កៃង»   
ហ្នឹង តៃូវ បាន បញ្ចប់ ក្នុង រជ្ជ  កាល 
នៃះផង ដៃរ ។ ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយ 
កៃសួង កិច្ច ការ នារី ដៃល ជ សា្ថា - 
ប័ន ដឹក នាំការ លើក កម្ពស់ ផ្នៃក 
យៃន ឌ័រ ដៃល មាន ស្តៃីចូល រួម  
ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ សង្គម សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដូច បុរស ដៃរ និង សមាគម សហ -  
គៃិន ស្តៃីក ម្ពុជ(C WEA) គួរ តៃ 
ដក់ បញ្ចូល និង លើក កម្ព ស់ ស្តៃី 
ភាព ជអ្នក ដឹក នាំ នៅ ក្នុង ការ វិនិ - 
យោគ ឧសៃសាហ កម្ម គ្មាន ផៃសៃង  នងិ 
អភិវឌៃឍលើវិស័យ កីឡា បាល់ ទា ត់  
ដៃល មាន លោក សៃី ពុត ធីតា 
បៃធន ក្លបិ បងឹ កៃត  នងិ លោក សៃ ី
កៃ សួន សុភី បៃធ ន ក្លបិ វិសា ខា 
ទំាង ២រូប នៃះ ជគំរូ និង ភាព ជ អ្ន ក 
ដឹកនំា ដោយ ជោគ ជ័យ។ ជ ពិសៃ ស   
បរុសៗ ជ សា្វាម ី គរួ តៃបើក ចតិ្ត ឱៃយ 
ទូលាយដូច សា្វាមី លោក សៃទំីា ង នៃះ 
ក្នុងការ  ចូល រួម អភិ វឌៃឍ និង ភាព- 
ជអ្នក ដឹក នាំ ដូច បុរស ផង ដៃរ ៕

ចលូ រ ួម ផ្តល ់យោ បល ់តាម រយៈ  
soprach.ton g@phnom 
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តពីទំព័រ១...ទិវានេះថាទិវា
បុណេយឯករាជេយជាតិ ៩ វិច្ឆិកា
បានរំឭកឱេយឃើញពីពេះរាជ-
បេសកកម្មដើមេបីជាតិមាតុភូមិ
និងបេជារាស្តេខ្មេររបស់ពេះករុណា
ពេះបាទសម្តេចពេះនរោត្តម
សីហនុពេះបិតាឯករាជេយជាតិ
ពេះបរមរតនកោដ្ឋដេលពេះអង្គ
បានលះបង់ពេះកាយពល និង
ពេះបញ្ញាញាណយ៉ាងក្លៀវកា្លា
បំផុតធ្វើការតស៊ូក្នុងកេបខ័ណ្ឌ
នេពេះរាជបូជនីយកិច្ចដើមេបី
ទាមទារឯករាជេយដ៏ពិតបេកដ
នៅកម្ពុជា។
សាររបស់លោកបានឱេយដឹង

ថា៖ «ថ្ងេនេះ គឺជាថ្ងេដេល
បេទេសកម្ពជុាតេវូបេរព្ធខួបអនុ-
សេសាវរីយ៍លើកទី៦៧នេទិវា
បុណេយឯករាជេយជាតិ៩វិច្ឆិកា(៩
វិច្ឆិកា ១៩៥៣-៩ វិច្ឆិកា ២០-
២០)ដេលកម្ពុជាទទួលបាន
ឯករាជេយពីអាណានិគមនិយម
បារាងំសេបជាមយួនងឹខបួ៦៧
ឆ្នាំនេការបង្កើតកងយោធពល-
ខេមរភូមិន្ទផងដេរ»។
ទន្ទឹមគ្នានេះដេរលោកកឹម-

សុខាអតីតមេដឹកនាំនេអតីត
គណបកេសសង្គេះជាតិដេល
កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបមេមមិនឱេយ
ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាន
សរសេរសារអបអរសាទរទិវា
បុណេយនេះដេរ ប៉ុន្តេនៅក្នុងសារ
នោះបានបង្កប់នូវន័យបញ្ឆិត-
បញ្ឆៀងដចូចង់បង្ហាញថាកម្ពុជា
មនិទាន់មានឯករាជេយជាតិពេះ
តេមិនទាន់មានសាមគ្គីជាតិ។
ដោយយោងទៅតាមពេះរាជ-

សាររបស់ពេះបរមរតនកោដ្ឋ
កាលពីថ្ងេទី៩ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ
១៩៦២លោកកឹមសុខាបាន
សរសេរថា៖«ខ្ញុំយល់ឃើញថា
ដើមេបីការពារឯករាជេយជាតិ លុះ-
តេតេរកេសាសាមគ្គីភាពជាតិឱេយបាន
រឹងមំា។ រកេសាសាមគ្គីភាពរឹងមាំ
បានលុះតេតេកាត់បន្ថយ
មហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន មិនគុំកួន
សងសឹកងកមករកការអត់ឱន
ឱេយគ្នាចាប់យកការសន្ទនាបោះ-
បង់ចោលការបេមាថឈប់បង្ក
ជម្លាះមិនលស់ពេល។ ប៉ុន្តេ
សូមេបីតេរកេសាភាពអត់ធ្មត់ស្ងប់សា្ងាត់
មិនឈ្លាះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងក៏
ដាក់កំហុសចូលរួមធ្វើសកម្ម-
ភាពមនុសេសធម៌ ដូចជាបេឆំង
នឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ដេលរាល-
ដាលពេញពិភពលោកនិងជួយ
សង្គេះបេជាពលរដ្ឋខ្មេរដេល
រងគេះដោយទកឹជនំន់ក៏នៅតេ
ដាក់កំហុសនោះមិនអាចកើត-
មានសាមគ្គីភាពជាតិបានទេ
ហើយក៏មិនអាចមានឈ្មោះថា
ជាអ្នកទាមទារ រកេសា ការពារ
«ឯករាជេយជាតិ»ពិតឡើយ។ ខ្ញុំ
សូមបួងសួងឱេយកម្ពជុាមានឯក-
រាជេយជាតិពតិនងិឋតិថេរជារៀង-
រហូត»។
លោក គិន ភា បេធានវិទេយា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេ
រាជបណ្ឌិតេយសភាកម្ពុជាបាន
ថ្លេងពីមេសិលមិញថា ការបង្ហាញ
សារអបអររបស់ អ្នកនយោ-
បាយទាំងអស់ ទាំងមាននិនា្នា-
ការបេឆំង ឬមិនបេឆំង គឺតេូវ
បង្ហាញភាពជាគំរូដេលតេូវតេ
ឈរលើសា្មោរតីរួបរួមឯកភាព-
ជាតិហើយរមួគ្នាការពារឯករាជេយ

និងអធិបតេយេយទាំងអស់គ្នា។
លោកថ្លេងថា៖«នេះគឺជាការ-

ពញ្ញាក់សា្មោរតីនូវការចងចាំដល់
បេជាពលរដ្ឋខ្មេរនូវតម្លេនិងឯក-
រាជេយនិងអធិបតេយេយជាតិពេះ
បេទេសជាតិមួយៗបើគ្មោនឯក-
រាជេយជាតិរបស់ខ្លួនទេ គឺហាក់-
ដូចជាជាតិដេលសា្លាប់។ នៅ
ពេលដេលមានបញ្ហាផ្ទេក្នុង
បេទេសកម្ពុជា គឺគួរតេនាំគ្នា
ដោះសេយក្នងុកេបខណ័្ឌផ្ទេក្នុង
មិនគួរទៅពឹងបរទេសឱេយមក
ជេៀតជេកកិច្ចការផ្ទេក្នុងខ្លួន-
ឯង ហើយសេកថាសេឡាញ់
ឯករាជេយនោះទេ»។
លោកឡៅម៉ុងហេអ្នកវិភាគ

បញ្ហាសង្គម បានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពមីេសិលមញិថាបណុេយ
ឯករាជេយ គឺជាទិវាមួយពិសេស
សមេប់ជនជាតិខ្មេរដេលបាន
បេមូលផ្តុំគ្នារស់នៅជាជាតិមួយ
ក្នុងរង្វង់ទឹកដីមួយដេលជា
បេទេសដាច់ដោយឡេកឯករាជេយ
មានអធិបតេយេយភាពក្នុងការ-
រៀបចំសង្គមនិងរដ្ឋ និងក្នុងការ-
គេប់គេងដឹកនាំបេទេស។
លោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាធា្លាប់

បាត់បង់ឯករាជេយអធិបតេយេយភាព
ទឹកដី និងរងទុក្ខវេទនាចេើន-
លើកចេើនសាតាំងពីសៀម
ចេបាំងលុកលុយចុងសតវតេសរ៍ទី
១៦មកហើយក៏ធា្លាប់តេូវសៀម
អាណា្ណាមបារំាងជបុ៉នវៀតណាម
ដេលបានតេួតតេលើខ្មេរ។
លោកឡៅមុ៉ងហេក៏បានអះ-

អាងផងដេរថាមានគេធា្លាប់ហៅ
ខ្មេរជារដ្ឋអាយ៉ងរបស់ជបុ៉នកាល
ពីអឡំុងខេមនីាដល់ខេតលុាឆ្នាំ
១៩៤៥ហើយខ្មេរក៏តេវូបានគេ

ហៅថាជារដ្ឋអាយ៉ងរបស់វៀត-
ណាមកាលពីអំឡុងខេមករា
១៩៧៩ ដល់ខេតុលា ឆ្នាំ
១៩៩១។ខ្មេរធា្លាប់តេូវបានគេ
ចេកគ្នាតេតួតេដោយសៀមនងិ
អាណា្ណាម និងតេួតឌុបពីលើគ្នា
ដោយជប៉ុនតេួតបារាំង បារាំង
តេួតខ្មេរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៤១-
១៩៤៥ទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កេយពី

បានយល់ដឹងអំពីការបាត់បង់
ឯករាជេយជាតិនិងសោកនាដកម្ម
ជាតិខ្មេរយើងគរួប្តេជា្ញាបេងឹបេង
រួមគ្នាមិនឱេយបាត់បង់ឯករាជេយដចូ
មនុៗទៀត។យើងប្តេជា្ញាថាយើង
ជាខ្មេរដូចគ្នា អត់ចាត់ទុកខ្មេរ
ណាជាខា្មោំងសតេូវ ទោះបីជា
បេកួតបេជេងគ្នាដណ្តើមយក
អណំាចក៏ដោយ។ការប្តេជា្ញារមួ-
គ្នាបេបនេះគឺពងេងឹឯកភាពជាតិ
ហើយឯកភាពជាតិនេះវានឹង
ពងេងឹឯករាជេយជាតិជាមិនខាន»។
លោកសេីចក់សុភាពនាយិកា

អង្គការCCHRថ្លេងថាកម្ពុជា
គួរដោះសេយបញ្ហាតាមរយៈ
ការបង្កើតឱេយមានកិច្ចសន្ទនា
ជាតិ និងតម្កល់ផលបេយោជន៍
ជាតិជាធំភាពអត់ឱនចំពោះគ្នា
ទៅវញិទៅមក។លោកសេីថ្លេង
ថា៖ «អ្នកនយោបាយគួរតេធ្វើ
រឿងល្អ សមេប់កូនចៅជំនាន់-
កេយនិងបើកឱកាសឱេយពលរដ្ឋ
គេប់កមេិតអាចចូលរួមរីករាយ
នៅតាមដងផ្លូវតាមបណា្តាទូត
និងនៅតាមគេហដា្ឋានទាំងក្នុង
និងកេបេទេស ដូចបេទេស
ផេសេងៗ គេបានបេរព្ធឡើងដោយ
មិនមានការភ័យខា្លាចឬរងការ-
គំរាមកំហេងឡើយ»៕
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រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រប្រប់ឱ្រយពលរដ្ឋប្រយ័ត្ន
គ្រឿងញៀនគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងកូវីដ
វ៉នដារ៉ា

បាត់ដំបងៈឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី
រដ្ឋមនេ្តីកេសងួមហាផ្ទេលោកស
ខេង ណេនាំឱេយពលរដ្ឋមានការ-
បេុងបេយ័ត្ន ចំពោះបញ្ហា៣ គឺ
គេឿងញៀនគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍
និងជំងឺកូវីដ១៩ខណៈពេលជិត
២ឆ្នាំនេះសមត្ថកចិ្ចបង្កេបនងិរបឹ-
អូសគេឿងញៀនទូទាំងបេទេស
បានជតិ២តោនហើយគេះថា្នាក-់
ចរាចរណ៍បណា្តាលឱេយមនុសេស
សា្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងេ។
ក្នងុពធិីចេកអណំោយនងិសរួ-

សុខទុក្ខពលរដ្ឋរងគេះដោយ
ជនំន់ទកឹភ្លៀងចនំនួ១០២១០-
គេសួារនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពី
ថ្ងេទី៨ខេវិច្ឆិកាលោកសខេង
លើកឡើងថាបច្ចបុេបន្នកម្ពជុាមាន
អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ជិត៣០០-
នាក់ក៏ប៉ុន្តេមិនមាននរណាមា្នាក់
សា្លាប់ឡើយហើយភាគចេើននេ
អ្នកឆ្លងទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតេ
នាំមកពីកេបេទេស។ចំណេក
បញ្ហាគេឿងញៀនកជ៏ាបញ្ហាមយួ
ដេលតេូវតេបេយ័ត្ន និងការពារ
ដេរ។ពេះកាលពីមនុមានអ្នក-
បេើបេស់ចេកចាយគេឿងញៀន
នៅតេរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្ដេឥឡូវ
បានរកីរាលដាលដល់បណា្តាខេត្ដ
មួយចំនួននៅទីជនបទ។
លោកសខេងថ្លេងបន្តថា៖

«កម្ពជុាយើងមិនមេនជាកន្លេង
ផលិតដាំដុះអាភៀនឬគេឿង-
ញៀនទេ។ ក៏ប៉ុន្ដេជាអ្នកបេើ
ហើយមានការ(ជួញដូរ)ឆ្លង-
កាត់មកតាមកម្ពុជា។ ប៉ុន្ដេមាន
កន្លេងខ្លះលួចផលិតដេរ ចង់
និយយថា គេផលិតបានពាក់-
កណា្តាលហើយមនិទាន់សមេច
រចួហើយយកមកសមេចឬវេចខ្ចប់
នៅកម្ពុជាដើមេបីចេកចាយឬនាំ-
ចេញដេលយើងបានបង្កេប»។
បើតាមលោកសខេង រយៈ-

ពេលជិត២ឆ្នាំនេះសមត្ថកិច្ច
ចាប់បានគេឿងញៀនជិត២-
តោន។ចំនួនគេឿងញៀនជិត២-
តោននេះមិនមេនជារឿងធម្មតា
ទេហើយឥឡូវបញ្ហានេះបានរីក-
ដល់ជនបទមួយចំនួនដេល១
ថ្ងេមានករណីគេឿងញៀនកើត-
ឡើង១-២ករណីតាមបណា្តាខេត្ដ
ហើយបើបកូសរបុទទូាងំបេទេស
ចំនួននេះមានចេើនករណី។
បញ្ហាគេឿងញៀននេះលោក

សខេងណេនាំដល់បេជាពលរដ្ឋ
មិនតេូវបេហេសឡើយពិសេស
មនុសេសអាយុចាប់ពី៤០ឆ្នាំ ចុះ-
កេមដេលជាជនងយរងគេះ
ដោយសារគេឿងញៀននេះ
ណាស់។ លោកថាការងរនេះ

មិនតេវូពឹងផ្អេកទៅលើតេសមត្ថ-
កិច្ចទេ គឺតេូវជួយគ្នាចាប់ផ្ដើមពី
កេមុគេសួារនមីយួៗដោយបេងុ-
បេយ័ត្នមើលថេកូនចៅកុំឱេយទៅ
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេឿង-
ញៀនទោះបីចេកចាយឬបេើ-
បេស់ក៏ដោយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នៅពេល

ប៉ះពាលគ់េឿងញៀនហើយគឺនាំឱេយ
ខូចអនាគតបំផ្លាញសរសេ-
បេសាទ។បើគេួសាររបស់បេជា-
ពលរដ្ឋខ្លួនឯងគេប់គេងកូនចៅ
លើបញ្ហាគេឿងញៀននេះបាននងឹ
ជួយដល់សមត្ថកិច្ចបានចេើន។
ដចូ្នេះសមូអពំាវនាវធ្វើម៉េចយើង
តេូវជួយទាំងអស់គ្នា»។
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាគេះថា្នាក់-

ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានាពេល
បច្ចុបេបន្នលោកសខេងបញ្ជាក់
ថា មានមនុសេសសា្លាប់ចេើនជាង
សមយ័សង្គេមទៅទៀត។លោក
បានណេនំាបេជាពលរដ្ឋឱេយបេងុ-
បេយត័្នចពំោះការបើកបររថយន្ត
កេច្នេ បេភេទគោយន្តពិសេស
នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវថ្នល់-
ជាត។ិពេះរថយន្តកេច្នេបេភេទ
គោយន្តមានចង្កតូបញ្ជាវេងពេក
ដចូ្នេះការបញ្ជាមានការលបំាក។
លោកថ្លេងថា៖«យើងមិនតេូវ
មើលសេលទេពិសេសចំពោះ
អ្នកបើករថយន្តកេច្នេ។គោយន្ត
វាសេលួបេើបុ៉ន្ដេវាក៏មានហានិ-
ភ័យដេរ»។
បើយោងតាមរបាយការណ៍

សង្ខេបស្តពីីលទ្ធផលតេតួពនិតិេយ
គេឿងញៀនឆ្នាំ២០១៩និង
លើកទសិដៅការងរឆ្នាំ២០២០
របស់អគ្គស្នងការដា្ឋាននគរបាល-
ជាតិឱេយដឹងថានៅឆ្នាំ២០១៩
គជឺាការអុវត្តផេនការយទុ្ធនាការ
បេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀនខុស-
ចេបាប់លើកទី៤(ពីថ្ងេទី១ខេ
មករាដល់ថ្ងេទី៣១ខេធ្នូឆ្នាំ
២០១៩)ដោយអនុវត្តចេបាប់
បង្កេបបាន៩៨០៦ករណី
ឃាត់ខ្លនួជនសងេស័យ២០៤៩០
នាក់ រឹបអូសគេឿងញៀនបាន
ចំនួន៧៥០,៧០គីឡូកេម។
ដោយឡេកបើយោងតាម

របាយការណ៍របស់គណៈកមា្មោ-
ធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកបានបង្ហាញថា ក្នុង
រយៈពេល៩ខេឆ្នាំ២០២០
គេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
បានកើតឡើងចនំនួ២៤៣០-
លើកបណា្តាលឱេយមានមនុសេស
សា្លាប់១២៥៧នាក។់បើបេៀប-
ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ
២០១៩ គឺមានការថយចុះ
ចំនួន៧២៧លើកអ្នកសា្លាប់
ថយចុះ២៦៦នាក់៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈបេធានរាជបណ្ឌតិេយ-
សភាកម្ពុជាកំពុងបេមូលផ្ដុំ-
បញ្ញវន្តផ្នេកបេវត្ដិសាសេ្ដដើមេបី
សិកេសាសេវជេវចងកេងឯកសារ-
បេវត្ដិសាសេ្តខ្មេរចាប់ពីសម័យ-
កាលបុរេបេវត្តិ សម័យអង្គរ
សម័យកេយអង្គរនិងសម័យ-
ទំនើបសមេប់ទុកជាឯកសារ
របស់កម្ពជុាខណៈគមេងនេះ
តេវូបានរាជរដា្ឋាភបិាលឯកភាព
ឱេយផ្ដើមធ្វើនៅឆ្នាំ២០២១។
លោកសខុទចូបេធានរាជ-

បណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុាបានបេប់-
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ពីមេសិលមិញថា
ទោះបីកម្ពជុាកពំងុបេឈមនងឹ
បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ និងគេះ-
ទឹកជំនន់ក្ដី ក៏លោកតេវូតេខិត-
ខំបេមូលបញ្ញវន្តដើមេបីសេវជេវ
ចងកេងឯកសារបេវត្ដិសាសេ្ដខ្មេរ
នេះដេរពេះកម្ពជុានៅពេល
និយយពីបេវត្ដិសាសេ្ដគេតេងតេ
លើកឡើងពីឯកសារបរទេស។

លោកថ្លេងថា៖ «គមេង
នេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដនៅឆ្នាំ
២០២១។ឯកសារបេវត្ដិសាសេ្ដ
ដេលយើងគេងរៀបចំចងកេង
នេះអ្នកសិកេសានិងអ្នកសេវ-
ជេវអាចយកទៅបេើបាន»។
លោកបន្តថា៖«យើងបេមូល-

បញ្ញវន្តខាងបេវត្ដិសាសេ្ដដើមេបី
មកចងកេងរួមគ្នា ចៀសវាង
រឿងតេមួយបុ៉ន្ដេមានការយល់-
ឃើញចេើន។ដូច្នេះយើងបេមូល-
ផ្ដុំអ្នកបេវត្ដិសាសេ្ដសេុកខ្មេរ
ទាំងអស់ដេលមានសញ្ញា-
បតេជំនាញមកពីបណា្តាបេទេស
ផេសេងៗធ្វើការសិកេសាជេវជេវ
ជាមួយគ្នា»។
លោកសុខទូចបានឱេយដឹង

ថានៅចុងខេវិច្ឆិកានេះរាជ-
បណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុានឹងបេជំុជា-
មួយកេុមបញ្ញវន្តបេវត្ដិសាសេ្ដ
ម្ដងទៀតដើមេបីពភិាកេសាលើកចិ្ច-
ការសេវជេវចងកេងបេវត្ដិ-
សាសេ្ដនេះហើយតាមគមេង-
ចងកេងឯកសារបេវត្ដិសាសេ្ដ

នេះនឹងធ្វើរយៈពេល៣ឆ្នាំដោយ
ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ២០២១។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើង

ឃើញមានអ្នកនយោបាយចេះ-
តេនិយយផេសេងៗ គ្នាការ-
និយយផេសេង ៗគ្នាបេបនេះហើយ
ដេលធ្វើឱេយបេជាជនដេលមិន-
បានអានបេវត្ដិសាសេ្ដឈ្លាះ
គ្នា។ដូច្នេះយើងតេូវមានបេវត្ដិ-
សាសេ្ដអ្វីដេលបានសិកេសាសេវ-
ជេវដោយអ្នកឯកទេសបេវត្តិ-
សាសេ្ដដើមេបីចៀសវាងអ្នក
នយោបាយទៅបំភ្លេ»។
លោកដៀបសផុលសាស្តេ-

ចារេយបេវត្ដិសាសេ្ដនេសាកល-
វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលើក-
ឡើងពមីេសលិមញិថាដើមេបីអាច
ទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
អ្នកសរសេរបេវត្ដិសាសេ្ដតេូវ-
សរសេរដោយគោរពទៅតាម
បរិបទវិទេយាសាសេ្ដគឺមានន័យ
ថាវិទេយាសាសេ្ដបេវត្ដិសាសេ្ដ។
លោកថ្លេងថា៖«បេវត្ដិសាសេ្ដ

ដេលជាវិទេយាសាសេ្ដ វាក៏ដូចជា

វិទេយាសាសេ្ដដទេទៀតដេរ គឺ
ស្វេងរកការពិត។បុ៉ន្ដេវិធីសាសេ្ដ-
ស្វេងរកការពិតនៅក្នុងបេវត្តិ-
សាសេ្តវាមានលក្ខណពិសេស
របស់វា។លក្ខណពសិេសនោះ
គឺរាល់ពេឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយ
ដេលយើងតេវូចងកេងសរសេរ
គឺតេូវតេមានភ័ស្ដុតាងអំណះ-
អំណាងចេបាស់លាស់»។
កាលពីថ្ងេទ៦ីខេវចិ្ឆកិារាជ-

បណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុាបានរៀបចំ-
ពិធីផេសព្វផេសាយសៀវភៅ«មាគ៌ាដ៏
តេមឹតេវូសមេប់កម្ពជុាដើមេបីរកេសា
សន្តិភាព និងឆ្ពោះទៅការ-
អភិវឌេឍ២០០៨-២០១៨»នៅ
រាជបណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុា។សៀវ-
ភៅនេះគឺជាសមិទ្ធផលសេវ-
ជេវដកឹនាំដោយលោកសខុទចូ
ដោយចណំាយពេលអស់៣ឆ្នា។ំ
សៀវភៅនេះបានបញ្ជាក់អំពី
ដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តភិាពនៅ-
កម្ពជុានងិការអភិវឌេឍបេទេសជាតិ
នាពេលកន្លងមកពសិេសចាប់ពីឆ្នាំ
២០០៨ដល់ឆ្នាំ២០១៨៕

រាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុាប្រមូលបញ្ញវន្តចងក្រងប្រវត្តសិាស្ត្រ

ព្រះមហាក្រសត្រ...
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សុទ្ធ  គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: សមត្ថ កិច្ច ខណ្ឌពៃក- 
ព្នា  ពី មៃសិល មិញ កំពុង សៃ វជៃវ 
រក ជន សងៃស័យ ដៃលប្លុងចោល 
កៃស ស័ ង្កសី ១  ដៃល មាន អា- 
វុធខ្ល-ី វៃង ជិត ១០ ដើម  និង គៃប់ 
មយួ ចនំនួ នៅ មាត ់បងឹ  ក្នងុ ភមូ-ិ 
ឌួង  សងា្កាត់ ពៃក ព្នា  ខណ្ឌ ពៃក- 
ព្នា  រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  ដោយមន្តៃ ី
សន្និ ដ្ឋាន ថា  ជន សងៃស័យ អាច 
បុ៉ន ប៉ង បង្ក ចលា ចល ក្នងុស ង្គម ។

លោក  ឈិន  គឹ មធុ យ  អធិ- 
ការ នគ របាល ខ ណ្ឌ ពៃក ព្នា 
បាន ថ្លៃង ថា  នគ របាល ជំនាញ 
ខណ្ឌ និង  ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល - 
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ កពំ ុងសៃវ ជៃវ 
រក ជន សងៃស័យ ដៃល បាន ប្លុង- 
ចោ ល បៃ អ ប់  ដៃល មាន បង្កប់ 
អាវធុវៃង ខ្ល ីនងិ សមា្ភារ ផៃសៃងនៅ 
ទីតាំង ខា ង  លើ នៃះ។

លោក ថា៖ « យើង បាន បញ្ជនូ 
អាវុធ ទំាងនៃះ ទៅ ឱៃយ មន្តៃ ីជំនាញ  
នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ នៅ ថ្ងៃទ ី៨  ខៃ វចិ្ឆ ិកា 
ហើយ  ដើមៃបី រកៃសាទុ ក កន្លៃង មាន 
សុវត្ថិ ភាព ហើយ កិច្ចការ បន្ត គឺ 
យើង កំពុង សៃវជៃវរ ក អ្នក- 
ទមា្លា ក់ អា វុធ ទំាង នៃះចោល » ។

បើតាមលោក គឹ ម ធុ យ  កៃស 
អាវធុនៃះ  តៃវូបានពលរដ្ឋ មលូ- 
ដ្ឋាន បៃទះ ឃើញ  រួច បាន រាយ- 
ការណ ៍ជនូ ស ម ត្ថ កចិ្ច  ទើបមាន 
ការចុះ ពិនិតៃយ និង បៃមូល ទុក ។

លោក ណំា  សំខាន់  នាយ រង- 
ប៉សុ្ដិ៍ នគរ បាល រដ្ឋបាល ស ងា្កា ត ់
ពៃក ព្នា បាន ឱៃយដឹង ពី មៃសិល មិញ 
ថា លោក បាន ទទួល ព័ត៌ មាន នៃះ 
ពីព ល រដ្ឋ  ឈ្មោះ  សោម  ភារ មៃយ 
ភៃទ បៃុស និង ឈ្មោះ វី ព 
ភៃទ បៃុស  នៅ ម៉ោង ១១ កន្លះ 
ពៃឹក ថ្ងៃទី ៨  វិច្ឆិកា។ ពួក គាត់ 
បាន ចៃញ ពី ផ្ទះ ទៅ រក បៃះ បន្លៃ 
នៅ មាត់ បឹង កប៏ៃទះ ឃើញ កៃស 
បិទ  ជិត  និង មាន ចាក់ សោ ផង ។

លោក បន្ត ថា  ពៃល ឃើញ 
បៃប នៃះ  ពួក គាត់ បង្ហើប មើល 
ក្នុង កៃស   ក៏ ឃើញ មានកាំភ្លើង 
គៃប់ បង់ កាំ ភ្លើង  និង សមា្ភារ 
មួយ ចំនួន ទៀត  ហើយ បាន 
រាយ ការណ៍ ជូន នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ 
ពៃក ព្នា ។  កៃ យ ទទួល បាន 

ព័ត៌ មាន នៃះ លោក បាន រាយ- 
ការ ណ ៍  នងិ សុ ំគោល ការ ណព៍-ី 
ថា្នាក់លើចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ ដល់ ទី តំាង ។ 
  លោក ថា៖ «យើង បាន ពិនិតៃយ 
ឃើញ កាំភ្លើង វៃង ខ្លី  និង គៃប់ 
មួយ ចំនួន ទៀត។ យើង បាន 
លើកទឹក  ចិត្ត ពលរដ្ឋ ដៃល បាន ឃើញ 
វត្ថុ ទាំង នៃះ  ហើយ រាយ ការណ៍ 
ជូន សមត្ថកិច្ច ភា្លាមៗ  ពៃះ បើ 
គាត់មិន រាយ ការណ៍ បៃប់ មន្តៃី 
ជនំាញ ទា ន ់ពៃ ល  ទៃ យើង ខា្លាច 
តៃ អាវធុ ទាងំ នៃះ ធា្លាក ់ទៅ លើ ដៃ 
ជន ខិល ខូច អាច នឹង បង្ក បញ្ហា 
ដល់ សង្គម យើង» ។

លោក បន្ថៃម ថា  ករណី នៃះ 
សមត្ថ កិច្ច សងៃស័យ ថា ជន ល្មើស 
កំពុង រៀបចំ ផៃន ការ ធ្វើសក ម្ម- 
ភាព អ្វីមួ យឬ ចង់ បង្ក ច លា- 
ចល  ក្នុង សង្គម ។ ការទ មា្លាក់ 
អាវុធ ចោ ល នៃះអា ច មកពី ជ ន- 
ល្មើ ស ឃើញ សមត្ថ កិច្ច កំពុង 
ឆៃកឆៃរ អា វុ ធ ជាតិ ផ្ទុះ នៅ ខាង 
មុខ  វិទៃយា ល័យ ពៃក ព្នា ហើយ 
អាចមាន បក្ខ ព ួកផ្ដល ់សញ្ញា ឱៃយ 
ដងឹមនុ  ទើប ពកួគៃ សមៃចច ិត្ត 
ប្លុងបៃ អប់ នោះចោ ល ទៅ ។  

លោក សា ន សុខ សីហា អ្នក- 
នំាពា កៃយ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរបាល- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ពី មៃសិលមិញ  
មនិអា ចទា កទ់ ង សុ ំការ ប ញ្ជា ក ់
ប ន្ថៃ ម ជុំវិញ ករណី នៃះបាន ទៃ។ 

ប៉នុ្តៃ តាម របាយ ការណ ៍រប ស ់
អធិកា រដ្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ ពៃ ក- 
ព្នា  ឱៃយ ដងឹ ព ីមៃសលិ មញិ ថា  អា វធុ 
ទាំ ងនោះ រួម  មាន៖  អាវុធ វៃង 
មា៉ោក កា រា៉ា ប៊ី ន ១ ដើម អាវុធ វៃង 
មា៉ោកM16 ចំនួន១ដើម  អាវុធ - 
ខ្លមីា៉ោកK ៥៤ចំ នួន ៣ដើម អាវុធខ្លី 
មា៉ោ កP08 ចំនួ ន២ ដើម បង់ អា- 
វ ុធ មា៉ោក K៥៤  ចនំនួ ៣ បង ់ មាន 
គៃប់ ចំនួន ១០៩ គៃប់។ 

តាមរ បាយកា រណ៍ ដដៃ ល 
កៃពីនោះ  មាន បង់ អាវុធ មា៉ោក 
M16 ចំនួន ៣ បង់  មាន គៃប់ 
ចំនួន ៦០ គៃប់  បង់ អាវុធ មា៉ោក 
កា រា៉ា ប៊ី ន ចំនួន ២ បង់ មាន គៃប់ 
ចំនួន ៩ គៃប់  សៃម អាវុធ ខ្លី 
ចំនួន១   កាំបិត ខ្លី ចំនួន ១ដើម  
ស្ពៃយ៍ ពណ៌ ខ្មោ ចំនួន១   ដប  
និង កៃស ដៃក ស័ ង្ក សីទំហំ 
(៣០ស.ម x ៦០ស.ម) 
ចំនួន ១៕

សមត្ថកិច្ចរកមុខសញ្ញាប្លងុ 
កេសមានអាវុធជិត១០ដើម

 នៅ សុីវុត្ថា

កោះកុង ៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កោះ កុ ង 
បាននិង កំពុង ចុះ សៃង់ ស្ថតិិ កំណ ត់  
អត្ត សញ្ញាណ បៃជា ពលរដ្ឋ បៃមា ណ 
ជាង ១០០០គៃសួារ ដៃល ទទួ ល  រង 
ផល ប៉ះ ពាល់  ដីធ្ល ីពី គមៃង វិនិ - 
យោ  គ កៃុម ហ៊ុន ចិន យូញៀន 
(UD G)  នាពៃល កន្លង មក ដើមៃប ី
ធ្វើការ បៃង ចៃក ដីធ្ល ីចំនួន៩ ៣ ០ ៦  
ហិកតា ដល់ ពួកគាត់ ។

លោក សខុ សទុ្ធ ី អភបិាល រង 
ខៃត្ត កោះ កងុ បាន បៃបភ់្ន ំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសលិ មញិ ថា អាជា្ញារ ធរ នៅ 
តាម បណា្តាភមូ ិ ឃុ ំបាន នងិ កពំងុ 
ចុះសៃង់  ស្ថិតិ និង កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ ចំពោះ គៃួសារ ដៃល 
ទទួ ល រង នូវ ផល ប៉ះពាល់ ពី 
គមៃ ង វិនិយោគ របស់ កៃុម ហ៊ុន 
យូញៀន ដៃល តាម ការ បា៉ោន់ សា្មោ ន 
មាន ពលរដ្ឋ  ពី  ១២០០ទៅ១៣ ០ ០ 
គៃសួារ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សៃកុ ចនំនួ២ 
និង៥ឃំុ។ លោក ថា៖« យើ ង បាន 
ចុះ សៃវ ជៃវ កំណត់ អ ត្ត សញ្ញា ណ 
ពលរដ្ឋ ជាចៃើ ន លើក ចៃើន សា 
មក ហើយ  និង បន្ត ចុះសៃវ ជៃវ 

ទៀតដោយ កាល ពី លើក មុន 
កៃសួ ង បាន ចុះសៃវ ជៃវ ម្តង គា ត់ 
មាន ទិន្នន័យ មួយ ហើយ ប៉ុន្តៃ 
គាត់ ចង់ បញ្ជាក់ ជាមួយ អាជា្ញាធរ 
ចំពោះ ទនិ្នន ័យ ហ្នងឹ វាពតិ បៃក ដ ឬ  
មិន ពិត បៃក ដ តៃ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ»។

លោកសុទ្ធ ីបន្ត ថា ខៃត្ត គៃន់ តៃ 
ដើរ តួនា ទី ជាអ្នក សិកៃសា និង កំណ ត់ 
អត្ត សញ្ញាណ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លា ស់  
អំពី បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល កន្ល ង មក 
ទទលួ រង នវូ ផល ប៉ះ ពាល ់ហើយ 
ការ សមៃច យ៉ោង ម៉ៃច នោះគទឺ ុក  
ជូន  គណៈក ម្មការ ដោះ សៃយ វិវា ទ 
ដីធ្ល ីថា្នាក់ ជាតិ  ដោះ សៃយ ។ លោ ក 
បន្ថៃម ថា៖«រហូតដល់ ពៃល នៃះ 
ខៃត្តមាន ទនិ្ននយ័បឋម រួច ហើយ  
ប៉ុន្តៃ យើង មិន ទាន់ បៃង ចៃក ដីធ្លី 
ជូន ពលរដ្ឋ នៅឡើយ ទៃ ទុក ឱៃយ 
គណៈ កម្មការ ដោះ សៃយ វិវាទ ដីធ្ល ី 
ជាអ្នក ដោះ សៃយ។ យើង ច ង់ ឱៃយ 
ភមូ ិឃុ ំបញ្ជាក ់បន្ថៃម ទៀតហើ យ  
យើង ទុក ពៃល ឱៃយភូមិ ឃុំ ធ្វើការ 
សិន ហើយ នៅ ពៃល ដៃល ទទួល - 
បាន លទ្ធផលយើង នឹង   ជូន ដំណឹ ង 
បន្ថៃម ទៀត »។ 

អ្នក សៃ ីសំាង ពុយ ពលរដ្ឋ រស់ - 

នៅ ក្នងុ ឃំុកោះ ស្តៃច  ដៃល ទទួល- 
រងផល ប៉ះពាល់ ពីគមៃង វិនិ យោ  គ  
របស់  កៃុម ហ៊ុន យូញៀ នថ្លៃង ថា 
កា លពី ពៃល ថ្មី ៗ នៃះ អាជា្ញាធរ 
ភូមិ ឃុំ បាន ចុះសៃង់  ស្ថិតិ និង 
ពនិ ិតៃយ លើ គៃសួារ ដៃល ទទលួ រង 
ផល ប៉ះពាល់ ។ អ្នក សៃីថ្លៃង ថា៖ 
«អាជា្ញាធរ កំពុង តៃ ពិនិតៃយ និង 
កំណ ត់ អត្ត សញ្ញាណ លើ គៃួសារ 
ពលរដ្ឋ ដៃល រស់ នៅយូរ នងិ ទើប 
រស់ នៅ  ហើយ ទទលួ រងនវូ ផល- 
ប៉ះ  ពាល់ ជាមួយ នឹង គមៃង អភិ - 
វឌៃឍន៍ របស់ កៃមុ ហុ៊ន យូញៀន នៃះ » ។ 
អ្នក សៃបីន្ថៃម ថា៖«មក ដល ់ពៃល 
នៃះ ពលរដ្ឋ មិន មាន ការ តវា៉ា  អ្វី 
នោះ ទៃ គឺ ពួក គាត់ កំពុង រង់ ចាំ 
លទ្ធផល នៃ ការ ដោះសៃយ រប ស់ 
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត និង ថា្នាក់ ជាតិ »។

លោក ថោង ច័ន្ទតារា អ្នក- 
សមៃ បសមៃលួ សមាគម អាដ ហុ ក 
បៃចំា ខៃត្ត កោះ កងុ បាន ឱៃយដ ឹង  ថា 
ចំពោះ  ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល រង  ផល ប៉ះ - 
ពាល់ ជាមួយ កៃុម ហ៊ុន  យូ ញៀន  
និង ការ បៃង ចៃក ដី នៃះបើ អាជា្ញា ធរ  
ធ្វើ បៃកប ដោយ តមា្លា ភាពមិន- 

មាន  អ្វី ជា បញ្ហានោះ ទៃ ប៉ុន្តៃបើ 
ធ្វើគា្មោ ន តមា្លាភាព បៃជា ពលរដ្ឋ 
នៅតៃរ ង គៃះ ដដៃល  ហើយ អ្នក 
ដៃល រង គៃះជា ក់ស្តៃង មិន ទទួ ល 
បាន ផលហើយ បាន ទៅ តៃអ្នក ដៃ ល 
មាន បក្ខមាន ពួក បុ៉ណ្ណោះ ។

លោក បន្ត ថា មៃយា៉ោង វិញ ទៀត 
តាមការ សង្កៃត ជាក់ ស្តៃងអាជា្ញា ធរ 
មិន បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌មាន ឱៃយ បា ន 
ទលូ ំទលូាយ ដល ់ពល រដ្ឋ នោះ ទៃ 
ពៃល ខ្លះ ពលរដ្ឋ បាន ដឹង ដំណឹង 
តគា្នា ហើយ ពៃល ខ្លះ ក៏ខាង អង្គ - 
ការ សង្គ មសីុវិ ល បាន ផ្តល់ ព័ត៌មា ន 
បាន ធ្វើឱៃយគាត់ ទៅចុះ បញ្ជី និង 
ដក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ កាន់ កាប់ ដីនៅ 
តាម ឃុ-ំ សងា្កាត ់ហើយ កន្លៃង ខ្លះ 
ទៀត  ពួក គាត់ មិន បាន ដឹង ទៃ។  
លោកថា៖«យើង ទទួ ល បា ន ចម្លើ យ 
អវជិ្ជមា នចៃើន ជុវំញិ កាត ់ឆ្វៀល ដ ី
ពីកៃុ មហ៊ុន យូញៀន នៃះដោ យ - 
សារ តៃបៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល ដក់ - 
ពាកៃយ ស្នើ សុដំ ីកាន ់កាប ់បាន តៃដ ី
របស់ រដ្ឋបុ៉ន្តៃ សមៃប់ ដី របស់ កៃ ុម- 
ហ៊ុន មិន អាច កាត់ ឆ្វៀល បាន ទៃ  
ពៃះ កៃ ុមហុ៊ ន មាន បណ្ណ កម្ម សិ ទ្ធ ិ 
សៃប ចៃបាប់ របស់ គៃ »៕

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកំពុងសេង់ស្ថតិិពលរដ្ឋជង១០០០គេសួារ 
ដេលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីពីគមេងវិនិយោគកេមុហុ៊នUDG

អាវុធវេងខ្ល ីនិងគេប់ដេលបេទះឃើញកាលពីថ្ងេ៨ វិច្ឆកិា ។ រូបថត FN
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ធនាគារ Maybank គាំទ្រ យុទ្ធនាការ ជួយសង្គ្រោះ ជនរងគ្រោះ ដោយ ទឹកជំនន់ 
 ធនាគារ Maybank (Cambodia) Plc បាន កា្លាយជា អ្នកគាំទៃ មួយ ទៀត ដល់ ប៉ុស្តិ៍ យុទ្ធនាការ 

សង្គៃះ ជនរងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់  កាលពី ថ្ងៃ អងា្គរ សបា្តាហ៍មុន។ នាយក បៃតិបត្តិ ធនាគារ លោក 
Mohd Hanif Suadi និង សហការី  បាន ស្វាគមន៍  លោក លី តៃសៃង ចាងហ្វាង និង អគ្គនាយក 
កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ទីស្នាក់ការ កណ្តាល របស់ ធនាគារ Maybank (Cambodia) Plc ក្នុង 
រាជធានីភ្នំពៃញ និង បានបងា្ហាញ ការគាំទៃ ចំពោះ យុទ្ធនាការ រៃអងា្គស មូលនិធិ នៃះ ៕    
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តពីទំព័រ ១...១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិា រណ៍ 
៣ វិច្ឆកិា គិត តៃមឹ ម៉ោង ៥ ល្ងាច 
ថ្ងៃទី៩ ខៃវិច្ឆ ិកា ឆ្នា ំ២០២០  នៃះ 
មាន ចំនួន ៤ នាក់។

សៃច ក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មាន បាន ឲៃយ 
ដឹង ទៀត ថា កៃមុកា រងារ កៃសួង 
សុខា ភិបាល កំពុង បន្តការ យក វត្ថ ុ- 
សំណក អ្នក ប៉ះពាល់ លើក ទី ២ 
និង កំពុង រង ចំ់ា លទ្ធផល ដៃល តៃវូ 
ផ្តល់ មក កៃសួង ជាបន្ត បនា្ទាប់ នៅ 
ពៃល ធ្វើការ វិភាគរួច ដោយ វិទៃយា - 
ស្ថាន បា៉ោស្ទរ័ កម្ពជុា ហើយ កៃសួង 
នឹង បន្ត ជូន ដំណឹង ដល់ សធារណ -  
ជន បន្ត ទៀត នៅ ពៃល ទទួលបាន 
លទ្ធផល ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។

ជា មួយ គា្នា នៃះលោក នាយក រដ្ឋ - 
មនៃ្ត ីហុ៊ន សៃន កាល ពី ថ្ងៃមៃសិល- 
មិញ បាន ចៃញ បទ បញ្ជា ឱៃយ កៃសួ ង 
សុខាភិ បាល អាជា្ញាធរ រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ និង ខៃត្ត កណ្តាល  តៃវូ 
ពិនិតៃយ តាម ដាន គៃប់ មនុសៃសដៃល 
បាន និង កំពុង ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក ដោ យ   
តៃវូ ដាក់ កង កមា្លាងំ នគរ បាល ឬ កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ  យាម កាម ឱៃយ បា ន  ហ្មត់ -  
ចត់  ខណៈ មនុសៃស បៃមាណ ជិត  
៩០០  នាក់  តៃវូ បាន ធ្វើ តៃស្ត រក ជំងឺ 
កូវីដ ជា លើក ទី ២ ។

លោក ហុ៊ន សៃន បាន លើក- 
ឡើ ង ដូច នៃះ  នៅ លើបណ្តាញ 
សង្គម ផ្លវូ ការរ បស់លោក  កាល ពី 

ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  បនា្ទាប់ ពី កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ 
យក សំណក លោក  និង ភរិយា 
ពៃម ទំាង អ្នក នៅ ជាមួយ និង អ្នក- 
នៅជាប់  រូប លោក ទំាង អស់ ទៅ ធ្វើ 
តៃស្ត ជា លើក ទី ២។ លោក  ថ្លៃង 
ថា៖«លទ្ធផល គឺ អវិជ្ជមា ន ទំាង- 
អស់គឺ ជា លទ្ធ ផល...ល្អ សមៃប់ 
ដំណ ក់  កាល ទី ២ ក្នងុ ចំណោម ៤ 
ដំណក់ កាល ។ ខ្ញុតំៃវូ ធ្វើ ចតា្តា ឡី - 
ស័ក បន្ត ទៀត នឹង រង់ ចំា ការ ធ្វើ តៃ ស្ត 
ជា លើក ទី ៣ នៅ ថ្ងៃទី ១៤  វិច្ឆកិា 
និង លើក ទី ៤ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ វិច្ឆកិា ។ 
ខ្ញុ ំកំពុង រង់ ចំា លទ្ធផល នៃ ការ ធ្វើ 
តៃស្ត បង ប្អនូ ជិត ៩០០នាក់ ផៃសៃង 
ទៀត  ដៃល បាន ប៉ះពាល់ ដោយ 
ផ្ទាល់ ឬ ដោយ បៃយោល  ពី ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍ ដៃល ខ្ញុ ំសូម ដាក់ ឈ្មោះ ថា 
ពៃតឹ្តកិារ ណ៍ ៣  វិច្ឆកិា »។  លោក 
បញ្ជាក់ ថា ពៃតឹ្ត ិការណ៍ ៣ វិច្ឆកិា នឹង 
តៃវូ បិទ បញ្ចប់ នៅ កៃយ ពៃល ដៃល 
មនុ សៃស បៃមាណ ៩០ ០ នា ក់ ដឹង ថា  
វិជ្ជ មាន  ឬ អវិជ្ជមាន  ដៃល តៃវូ ការ 
ពៃល បៃមាណ ៣ សបា្តាហ៍ ទៀត។ 

លោក ថា ដើមៃបី កមៃតិកំុ ឱៃយ មនុសៃស 
កើន ឡើងគឺ តៃវូ តមៃវូ ឱៃយ អ្នក ដៃល 
បាន និង កំពុង ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក កំុ ចៃ ញ 
ទៅ ជួប ជា មួយ មនុសៃស ផៃសៃង ទៀត ។ 
បៃសិន ជួប ជា មួយ អ្នក ណ តៃវូ 
យក អ្នក នោះ មក ធ្វើ តៃស្ត  និង ធ្វើ 
ចតា្តា ឡី ស័ក ថៃម ទៀត  ដៃល នឹង ធ្វើ 

ឱៃយ កាន់ តៃ លំបាក  ហើយ បៃើ ពៃល 
កាន់ តៃ យូរ  មនុសៃស កាន់ តៃ ចៃើន។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«ដើមៃបី 
បញ្ចៀស ករណី ដូច ដៃល ខ្ញុ ំលើក - 
ឡើង ខាង លើ ខ្ញុ ំសំុចៃញ បទ បញ្ជា 
ឱៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល អាជា្ញាធរ 
រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ និង ខៃត្ត កណ្តាល  
ពិនិតៃយ តាម ដាន គៃប់ មនុសៃស ដៃល 
បាន និង កំពុង ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័កបៃសិ ន  
ពួក គាត់ អនុវត្តមិន បាន តៃមឹ តៃវូ  
ក្នងុ ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក តាម ផ្ទះ ទៃ 
សូម អញ្ជើញ ពួក គា ត់ ទៅ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ ក តាម ទីកន្លៃង ដៃល រៀបចំ 
ដោយ កៃសួង សុខា ភិបាល ដោយ 
មាន ការ យាម កាម ពី កមា្លាងំ នគរ បា ល  
ឬ កង រាជ អាវុ ធ ហត្ថ ឱៃយ បាន ហ្មត់ - 
ចត់  » ។ លោក ហុ៊ន សៃន   បន្ត ថា 
នៃះគឺ ជា គន្លះឹ ក្នងុ ការ ឈាន ទៅ 
បញ្ចប់ ពៃតឹ្ត ិការណ៍ ៣ វិច្ឆកិា  ឱៃយ បាន 
ឆប់ តាម រយៈ កំុ ឱៃយ កើន ចំនួន មនុ សៃស 
ពាក់ ព័ន្ធ ដៃល នំា ដល់ ការអូស- 
បនា្លាយ ពៃល វៃល កាន់ តៃវៃង ។ 

លោក ថា ៖«សូម កំុ ឱៃយកម្ទៃច ភ្លើង 
កា្លាយ ជា អគ្គភ័ិយ តាម រយៈ ការ- 
ធ្វៃស បៃហៃស របស់ យើង សូម 
ជួយ ពន្លត់ ភ្លើង និង សំុ កំុ អង្គយុ បក់ - 
ផៃសៃង ។ ពៃតឹ្តកិារ ណ៍ ៣  វិច្ឆកិា  នឹង 
បញ្ចប់ ក្នងុ ខៃវិច្ឆកិា នៃះ ដៃល មិន 
តៃវូ ពនៃយា រ ពៃល »។ 

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ បាល  បាន 
ឱៃយ ដងឹ កាល ពមីៃសិល មញិ   ថា បរុស 

ជន ជាតិខ្មៃរ ២រូប មា្នាក់ អាយុ ២ ៩ 
ឆ្នាំ  និង មា្នាក់ ទៀត អាយុ  ៣៨ឆ្នាំ  
មាន អាសយ ដា្ឋានក្នុង សៃុក កៀន - 
ស្វាយ ខៃត្ត កណ្តាល និង កៃងុ 
ដូនកៃវ  ខៃត្ត តាកៃវ បាន ធ្វើតៃស្ត 
លើ ក  ទី២  រក ឃើញ  វិជ្ជមាន  ជំងឺ 
កវីូដ ១៩  ។ លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖  
«ពកួ គាត ់ទាងំ ២នាកន់ៃះបាន ធ្វើ- 
ដំណើរ មក ពី បៃទៃស ជប៉ុន បន្ត 
ជើង ហោះ ហើរ នៅ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  
មក ដល់ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
តុល ឆ្នា ំ២០២០។ លទ្ធ ផល ធ្វើ - 
តៃស្ត វត្ថសំុណក លើកទី ២នៅ ថ្ងៃទី 
១ ៣ នៃការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក »។ 

តាម ជើង ហោះ ហើរ របស់ ពួក- 
គាត់ គឺ មាន បុរសជន ជាតិ ខ្មៃរ ២នាក់  
ពៃល មក ដល ់កម្ពជុា បាន ធ្វើ តៃ ស្ត 
លើក ទី១ មាន វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ 
ដៃល មា្នាក ់កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ត ភាព ខ្មៃរ-សូវៀ ត 
និង មា្នាក់ ទៀត ជា សះ សៃបើយ ហើយ  ។ 
បើ តាម លោក សៃី វណ្ណឌីន អ្នក-
ដំណើរ ចំនួន ៣៥ នាក់ ដៃ ល ធ្វើ 
ដំណើរ តាមជើង ហោះ ហើរ ជា មួយ 
បុរស ទាំង ២នាក់ នៃះ  គឺ ២៨ នាក់ 
តៃវូ បាន ដាក់  ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ ក  នៅ 
តាម សណ្ឋាគារ ចនំនួ ២ កន្លៃងក្នងុ 
ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ និង ៧ នាក់នៅ 
អនវុទិៃយាលយ័ពោធិ៍ ចនិ តងុ  ។ ដចូ្នៃះ  
អ្នក ដៃល  នៅ អនុវិទៃយា ល័យ ពោធិ៍- 
ចិន     តុង ចំនួន ៧នាក់ដៃល មាន 
ហ  នភិយ័ ក្នងុ ការ ចម្លង បន្ត ព ីអ្នក- 

ជំងឺ ទាំង ២នាក់ នៃះ តមៃូវ ឱៃយ នៅ  
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក  ១៤ ថ្ងៃ បន្ថៃម ទៀត ។

ចំពោះ អ្នក ដៃល បាន ប៉ះពាល់ 
ជាមួយនឹង រដ្ឋម នៃ្តី ការ បរទៃស 
ហុង គៃ ី  លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌីន បា ន 
លើក ឡើង ថា ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ ថ្ងៃ 
ទី៨ ខៃវិច្ឆិកា ចំនួន សរុប អ្នក ប៉ះ - 
ពាល់ ទាំង អស់ មាន៩៤៤ នាក់ 
ដៃល ក្នុងនោះ  មាន បុរស មា្នាក់  ជា 
អង្គ រកៃស ផ្ទាល់ របស់ គណៈបៃតិភូ 
ហុងគៃី កំពុង សមៃក ពៃយា          បាល 
ជំងឺកូវីដ ១៩ នៅ ក្នងុ មន្ទរីពៃទៃយ មិត្ត - 
ភាព ខ្មៃរ-សូវៀត ឯកៃ ពីនោះ មា ន 
លទ្ធ ផល អវិជ្ជ មាន ហើយ នៅ ថ្ងៃ 
ទ៩ី  ខៃវចិ្ឆកិា អ្នក ទាងំ នោះ តៃវូ ធ្វើ 
តៃស្តជា លើក ទី២ម្តង ទៀត។

កៃសួង សុខា ភិបាល បាន  កៃើន- 
រំឭក ដល់ អ្នក ដៃលបាន ប៉ះពាល់ 
ទំាង អស់ដៃល មាន លទ្ធផល តៃ ស្ត  
លើកទី១ អវជិ្ជ មាន វរីសុ កូវ ីដ ១៩ 
តៃូវ បន្ត ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក  នៅ តាម 
គៃហដា្ឋាន ឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ  និងនៅ 
សណ្ឋាគារ រ៉ៃសុីដង់ សុខា ភ្នំពៃ ញ  
សមៃប ់អ្នក ដៃល ពុមំាន លទ្ធ ភា ព 
ធ្វើចតា្តា ឡីស័ក ដោយខ្លនួ ឯងហើ យ 
តៃូវ តៃឡប់ មក ធ្វើ តៃស្ត ឡើងវិញ 
ចំនួន ៣ ដង ទៀត នៅ វិមាន មិត្ត ភា ព 
នៃទីស្ត ីការ គណៈរដ្ឋ មនៃ្ត ីដៃល មា ន 
រៀបចំ ទីតាំង យក វត្ថុ សំណក  
សមៃ  ប់ ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស កូរ៉ូណ 
ចាប់ ពីម៉ោង ៧ ពៃកឹ ទៅ  តាម កាល-  
បរិច្ឆៃទ គឺ លើក ទី២ នៅថ្ងៃ ទី៩ ខៃ  

វចិ្ឆកិា  លើក ទ ី៣  នៅ ថ្ងៃទ១ី៤ ន ិង 
លើក ទី៤  នៅ ថ្ងៃទី ១៨ ខៃ វិច្ឆិកា ។

ជាមួយ គា្នា  នៃះ ដៃរកៃសួង ការ - 
ងារ  និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ 
បាន   ផ្អាក ការបណ្តុះបណ្តាល នៅ 
តាមគៃះឹស្ថាន អប់រំ បណ្តះុ បណ្តា ល 
បច្ចៃក ទៃស  និងវិជា្ជា ជីវៈ សធា រណៈ 
ឯកជន សមាគម អង្គការ ជាតិ និ ង 
អន្តរជាតិ ទំាង អស់  នៅ ភ្ន ំពៃញ និង 
ទីរួម ខៃត្តកណ្តាល រយៈ  ពៃល ២ 
សបា្តា ហ៍  ចាប់ ពី ពៃល នៃះ តទៅ។  
គៃះឹស្ថាន ទំាង នៃះ តៃវូ បន្ត ដំណើរ - 
ការ បងៃៀន និង រៀន តាម អន ឡា ញ 
ដៃល វិធាន ការនៃះ គឺដើមៃបី ចៀស - 
វាង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កាលពី មៃសិល  មិញ  កៃសួ ង ការ - 
បរទៃសក ៏បាន  ឱៃយ ដងឹ ដៃរ ថា អ្នក- 
ការ ទូត កម្ពជុា ចំ នួន ២នាក់និង បុគ្គ - 
លិក ក្នងុ សៃកុ ចំនួន ពីរ នា ក់ នៃស្ថា ន  
ឯក អគ្គរាជ ទូត កម្ពជុាបៃចំា ស ធា - 
រណ រដ្ឋបា រំាងបាន ធ្វើ តៃ ស្ត វិជ្ជ មា ន  
កវូដី ១៩។ កៃស ួង   បន្ត  ថា កៃយ 
ពួក គាត់ បាន ជួប ពិគៃះ យោបល់ 
ជាមួយ គៃពូៃ ទៃយ បារាងំ រចួ មក ពៃល 
នៃះ ពួក គាត់ កំពុង សមៃក ពៃយាបា ល 
នៅផ្ទះ រៀង  ៗ  ខ្លួន និង ទទួល ទាន 
ថា្នា ំ តាម វៃជ្ជ បញ្ជា។ បើ តាម កៃសួ ង   
ការ បរទៃសស្ថាន ទូត នឹង បន្ត ធ្វើ កា រ 
យា៉ោង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ អាជា្ញាធរ 
សុខា   ភិបាល បារំាងដើមៃបី តាម ដា ន 
ការ វវិឌៃឍនៃជងំ ឺរបស ់អ្នក  ទាងំ  នោះ 
ដោយ យកចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុត ៕

ក្រសួងសុខាភិបាល...
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� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ក រ�និពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  ក រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង ក រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

ក រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

ក រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

ក រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

ក រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

ក រ�និពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

ក រ�និពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

ក រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

ក រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុត្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីត ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា ត  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
ក រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីត , 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
�្រ � ន�្រក� យក �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យក �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយក រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 ញុិល សោ ភា 

� យិក ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង ត ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

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

ក រិ� ល័យខ្រត្ត �ៀ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�ៃ  កត ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
ក រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 នៅ សុី វុត្ថា

ព្រះវិហារៈ អយៃយ ការ សា លា- 
ដំ បូ ង ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  បាន កោះ ហៅ 
បៃជា សហ គមន ៍ ពៃ ពៃះរ កា ចនំនួ 
១១ នាក ់ឱៃយ ចលូ បភំ្ល ឺជា បន្ត បនា្ទាប ់
ក្នងុ សំណំុរឿង ឆបោក  និង ញុះ ញង់ 
បង្ក ឱៃយមា ន  ភាពវឹ ក វរ ដល់ សន្ត ិសុខ- 
សង្គម ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គមៃង ចូល រមួ 
តវ៉ា ឱៃយ ដោះ លៃង លោក  រ៉ុង ឈុន  
បៃ ពៃឹត្ត  កាល ពី ដើម ខៃ កញ្ញា នៅ 
ភូមិ ក្តុល ឃុំ ម្លូពៃ ១ សៃុក ឆៃប 
ខៃត្ត ពៃះ វិហារ ។ 

លោក ហៃ ត  ណៃ  តំណាង- 
សហ គមន៍ ពៃ ពៃះ រកា  ដៃល មាន 
ឈ្មោះ ក្នុង ចំណោម អ្នក ទាំង ១១ 
នាក់ នោះ  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប ុស្តិ៍- 
ពីថ្ងៃទី ៨  វិច្ឆិកា ថា  កាល ពី ថ្ងៃទី ៦ 
ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០  បៃជា សហ- 
គមន៍ ពៃពៃះ រកា ទាំង ១១នាក់ 
បាន បៃមូល ផ្ដុំគ្នា នៅ ភូមិ ក្តុល ឃុំ 
ម្លូពៃ ១  សៃុក ឆៃប ខៃត្ត ពៃះ- 
វិ ហារ មុ នពៃ ល ធ្វើដំ ណើរ មក រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី ចូលរួម តវ៉ា ឱៃយ 
មាន ការ ដោះលៃ ង លោក  រុ៉ង  ឈនុ  

ប៉ុន្តៃ ពុំ ទាន់ បាន ចូល រួម ទៃ។
លោក ថ្លៃង ថា៖  «ពកួ យើង បាន 

ម ក ដល់ ភ្នពំៃញ  បុ៉ន្តៃ មិនបាន  ចូលរមួ 
តវ៉ា នោះ ទៃ ដោយ ដៃក ១ យប់។ 
លុះ ពៃឹក ឡើង ក៏ តៃឡប់ ម កវិញ  
ហើយក៏ តៃវូ បាន អយៃយ ការ សា លា-
ដំ បូង ខៃត្តពៃះ វិ ហារ   កោះហៅ សាក- 
សួរ ជំុវិញ បញ្ហា នៃះ បុ៉ន្តៃ អ្វ ីទំាង អស់ 
នៃះមិ នមាន អ្វ ីជាការ  ខុស នោះ ទៃ»។ 
   លោក  ហៃ ត ណៃ  ដៃល តៃវូ ចូល 
ខ្លួន បំភ្លឺ នៅ ថ្ងៃទី ១១  វិច្ឆិកា ស្អៃក 
នៃះ ក ំពងុ ពចិារ ណារ ក មៃធាវ ី នងិ 
អ្នក គំទៃ  ដើមៃបី ពិភា កៃសា លើកា រ- 
ស្នើសុំ ពនៃយា  រពៃ ល ចូលខ្លួន បំ ភ្លឺ 
ខណៈ ដៃល ករ ណី នៃះ ធា្លាប់ មាន 
អ្នក ចូល ខ្លួន បំភ្លឺ ខ្លះ ហើយ ។

លោក ថា៖  «ខ្ញុំ ថា ចង់ ពនៃយា រ- 
ពៃល សិន  ដើមៃបី ស្វៃងរក មៃធាវី 
មក ពិភា កៃសា ជាមុ ន  និងរ កកមា្លាំង 
គំ ទៃឱៃយ បាន ចៃើន បន្តិច ផង ដៃរ  
ដើមៃបី ប ញ្ជាក់  ពី អ្វី ដៃល ពួក ខ្ញុំ មិន 
ទាន់ យល់ ដឹង ពី ចៃបាប់ ទមា្លាប់ ឱៃយ 
បាន តៃឹម តៃូវ  និង នីតិ វិធី របស់ 
តុលា ការដៃល ចោទ បៃកាន់ មក 
លើ ខ្ញុំ ក្នុង គោល បំណង អ្វី ចៃបាស់- 

លាស់   នោះ ទៃ...គៃ ចោទ មក លើ យើង  
ខណៈ យើង មិន បាន បៃពៃឹត្ត ជាក់- 
ស្តៃង អ ីចងឹ ហើយ  យើង ចងដ់ាក-់  
ពាកៃយ ពនៃយា រច ំពោះ សណំុ ំរឿង នៃះ » ។ 
   លោក ឡោ  ចាន់ មន្តៃី សមៃប- 
សមៃួល អាដហុក បៃចំា នៅ ខៃត្ត 
ពៃះវិ ហារ ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃ ទី ៨  វិច្ឆ ិកាថា 
បៃជា សហ គមន៍ ពៃ ពៃះ រកា ទំាង 
១១ នា ក់ នោះ  តៃូវបា ន តំណាង- 
អយៃយ ការ លោក  សៃង ម៉ៃង សៃ៊ុន  
ចៃញ ដីកា កោះ ហៅឱៃយ ចូល  បំភ្លឺ 
ក្នងុ នោះ នៅ ថ្ងៃទី ៤  ខៃវិច្ឆកិា  កន្ល ង 
មក ចំ នួន៨នាក់  នៅ ថ្ងៃទី៦ ខៃ 
វិច្ឆិកា  ចំនួន ២ នាក់  និង ថ្ងៃទី ១១  
ខៃវិច្ឆិកា  ចំនួន ១ នាក់ ។

លោក បា ន ចាត់ទុក ការ កោះ ហៅ  
នៃះហា ក់ដូ ចជា  ធ្វើ តៃ លើ បៃជា- 
សហ គមន៍។ចំណៃកឯ ឈ្មួញ ធំៗ 
អ្ន ក ដៃ ល មាន អំណាច  ហើយ 
ទន្ទៃន យក ដី តំបន់ ពៃរ កា មិន- 
មាន ការ ចាត់ វិធាន ការ អ្វ ីទាល់ តៃ- 
សោះ  ហើយ ចំពោះ ការប្ត ឹងឱៃយ មាន 
ការ កោះហៅ  បៃជា សហ គមន៍ នៃះ 
មាន តៃ អាជា្ញា ធរ ទៃ ប៉នុ្តៃ យ៉ាង ណា 
លោក មិន ទាន់ ហា៊ាន អះ អា ង 

ថា យ៉ាង ណា ទៃ។ 
លោក ប ន្ថៃម  ថា៖ «បើ និយយ 

រឿង នីតិ វិធី  តុលាការ មាន សិទ្ធិ 
ក្នុងការ សុើប រឿងក្តី ណា មួយ  នៅ 
ពៃល ដៃល ទទួល បាន ប ណ្តឹ ងក្នុង 
ការ ចៃញ លិខិត កោះ ហៅ ពាក់ ព័ន្ធ- 
នងឹ ករណ ីសងៃសយ័  ប៉នុ្តៃ ទៅ ថ្ងៃ មខុ  
បៃសិនបើ ពៃះ រាជ អាជា្ញា តម្កល់ 
[មិន ចាត់ ការ] ជា រឿង ល្អ សមៃប់ 
បៃជា សហ គមន៍ ប៉ុន្តៃ បើ គត់ ធ្វើ- 
ការ ចោទ បៃកាន់  វ ធ្វើឱៃយ អយុត្ត ិធម៌  
សមៃប់ បៃជា សហ គមន៍ យើង 
ដៃល ខ ំបៃងឹ  ការ ពារ ពៃ ឈើ ហើ យ 
ទទួល រង នូវ បណ្តឹង ទៅ វិញ »។

លោក សៃី  ភី  សុី ថង  ពៃះ រាជ- 
អាជា្ញា រង និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ សា- 
លា ដំបូង ខៃត្ត ពៃះវិហារ  មិន អាច 
សំុ ធ្វើការ អត្ថា ធិបៃបាយ ជំុវិញ សំណំុ- 
រឿង នៃះ បាន ទៃ  កាល ពមីៃសលិមញិ 
ដោយ ទូរ ស័ព្ទ ចូល  តៃ មិនមាន  
អ្នក ទទួល ។

បុ៉ន្តៃ  លោក  ទី  សុវិ នថា ល់  ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា នៃ  សា លាដំ បូង  ខៃត្តពៃះ- 
វិ ហារបានជំ រុញ ឱៃយ អ្នក ដៃ លតៃូវ- 
បាន កោះ ហៅទាំ ង នោះ ចូល ខ្លួន  

ប ំភ្លតឺម ការ ណាត ់ នងិកុ ំមានការ- 
ភ័យខ្លាច  ហើយ កុំ សា្តាប់ តម អ្នក- 
ដទៃ ដៃល បំភ័យ  តៃបើ មិន មាន 
ការច ូល ទៃ ខង តលុាកា រ នងឹមាន 
នីតិ វិធី បន្ថៃម ទៀត ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «សូម 
ចលូ ខ្លនួ តម នតី ិវធិ ី នងិ តម ពៃល- 
វៃលា ដៃល បាន កំណត់  អត់ មាន- 
បញ្ហា អ្វី ទៃ។ សូម កុំ ភ័យ  កុំ ខ្លាច   
កំុ ញ ញើត ញ ញើម ទៅ នឹង កិច្ច ការ- 
អ្វី ក៏ ដោយ នៅ ពៃល ដៃល យើ ង 
បាន ចូលក៏ ជា បទ ពិសោធ ផង ដៃរ 
បើ ឆ្លង កាត់ បទ ពិ សោធ  និង ឆ្លង- 
កាត់ ការ សាក លៃបង  កាន់ តៃ ចៃើន 
កាន ់តៃ ដងឹ  កាន ់តៃ ដុះ  នងិ កាន ់តៃ 
មាន គំនិត ភ្លឺ សា្វាង» ។

ជា មយួ នៃះ ដៃ រ  លោក បា ន រឭំក 
ថា ៖ «កា លណា  អត់ មក គៃ ចៃញ 
ដកីាលើ ក ទ២ី អាច បងា្គប ់ឱៃយ ចលូ 
ខ្ល ួន  បើ ចៃញ ដីកា លើក ទី៣ គៃ អាច 
ចៃញ ដីកា ចាប់ អ៊ីចឹង ទៅ  ហៃតុ- 
ដូច្នៃះ មក ឆ្លើយ មក  គៃ មិន ដៃល 
ឃំុខ្លនួ ទៃ  ពៃះ មិន មៃន បទ ល្មើស- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ។នៃះ គៃន់ តៃ ជា បទ- 
ល្មើស វិសៃស តៃឹម ពិន័យ»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំ្រញៈ  រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា   
ដាក់ ផៃន ការ រយៈពៃល១០ឆ្នាំ   
ក្នុង ការ បន្ត អនុវត្ដ កម្មវិធី ជាតិ 
សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ តម បៃប បៃជា- 
ធិបតៃយៃយ នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ 
តមរយៈ ការបន្ត ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ 
រចនា សម្ពន័្ធ រដ្ឋ បាល សាធា រណៈ 
ឱៃយ កាន់ តៃ សីុ ជមៃ  និង មាន បៃ- 
សិទ្ធភាព កៃយ ពី អនុវត្ដ កម្ម វិធី 
នៃះ រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នា ំដំបូង នឹង តៃវូ 
បញ្ចប់ នៅ ចុង ឆ្នា២ំ ០២០នៃះ។

ឧប នាយក រដ្ឋមន្តៃី  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង មហាផ្ទៃ  លោក ស ខៃង  
ថ្លៃង បៃបនៃះ  នៅពៃល លោក 
ចូលរួម ជាអធិបតី ក្នុង  ពិធី បើក- 
សិកា្ខា សាលា ជាតិ ស្ដពីី ការ ពិគៃះ- 
យោបល់ លើ សៃចក្ដ ីពៃង ឯកសារ 
ទសៃសន ទាន សមៃប់ រៀប ចំកម្ម វិធី- 
ជាតិ សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ តម បៃប 
បៃជា ធិបតៃយៃយ នៅ ថា្នាក់ កៃម- 
ជាតិដំណាក់ កាល ទី២ (២០២១-   
២០៣០) កាល ពី ថ្ងៃទី៦ វិច្ឆកិា 
នៅ កៃ សួង មហាផ្ទៃ។  

លោក ស ខៃង  ដៃល ក៏ជា 
បៃធាន គណៈកមា្មោ ធិការ ជាតិ  
សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ  តមបៃប 
បៃជាធិបតៃយៃយ នៅថា្នាក់ កៃម- 
ជាតិ (គជអប) ថ្លៃង ថា  ផ្អៃក លើ 
សមិទ្ធផល  មៃរៀន  បទពិសោធ 
នា ពៃល កន្លងមក និង បញ្ហា បៃឈម   
នានា ដៃល តៃូវ បន្ត ដោះ សៃយ 
និង ដើមៃបី ចូល រួម ចំណៃក សមៃច- 
បាននូវ ចក្ខុវិស័យ របស់ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល ក្នងុ ការ បៃ កា្លាយ  កម្ពជុា ឱៃយ 

កា្លាយ ទៅ ជា បៃទៃស មាន ចំណូល 
មធៃយម  កមៃតិ ខ្ពស់ នៅ ឆ្នា ំ២០៣០  
រាជ រដា្ឋា ភិបាល ចំា បាច់ តៃវូ រៀប ចំ 
និងដាក់ ឱៃយ អនុវត្ត នូវ កម្មវិធី ជាតិដំ- 
ណាក់ កាលទី២ សមៃប់ រយៈ- 
ពៃល ១ ០ ឆ្នា ំបន្ថៃម ទៀត  គឺ ចាប់ ពី 
ឆ្នា២ំ០២១ ដល់ ឆ្នា ំ២០៣០។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ដើមៃបី ធានា 
ដល  ់ការសមៃច បាននូវ ចក្ខវិុស័យ 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល សមៃប់ រយៈ-
ពៃល ១០ឆ្នា ំខងមុខ នៃះយើង ចំា-  
បាច់ តៃវូ បន្ត ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ រចនា- 
សម្ពន័្ធ រដ្ឋបាល សាធារណៈ ឱៃយ កាន់ តៃ   
សីុជមៃ  និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព។ 
ដូចនៃះ  ការ រៀប ចំ រចនាសម្ព័ន្ធ  
និង បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង រដ្ឋបាល សា- 
ធារ ណៈ  គឺជា កត្តា ដ៏មាន សារៈ សំ- 
ខន់ មួយ ក្នងុការ ចូលរួម ចំណៃក 
សមៃច បាន នូវ ចក្ខវិុស័យ នៃះ»។

បើ តម លោក ស ខៃង  គឺ ក្នងុ អំ- 
ឡុង ពៃល ១០ឆ្នា ំខងមុខ នៃះ  តៃវូ 
ធ្វើ ទំនើបកម្ម រចនាសម្ពន័្ធ និង បៃ ព័ន្ធ    
គៃប់គៃង រដ្ឋបាល សា ធារណៈ  រួម- 
ជាមួយ នឹង ការ កំណត់ ឱៃយបាន 
ចៃបាស់  លាស់ នូវ សិទ្ធ ិអំណាច  មុខ ងារ  
និង ការទទួល ខុសតៃវូ របស់ កៃសួង  
សា្ថាប័ន ថា្នាក់ ជាតិ  រដ្ឋបាល រាជធានី  
រដ្ឋបាល ខៃត្ត  រដ្ឋបាល កៃងុ  សៃកុ  
ខណ្ឌ  និង រដ្ឋបាល ឃំុ  សងា្កាត់។ 

លោក ស ខៃង  ក៏ បានបងា្ហាញ នូវ 
ចក ្ខវិុស័យ មួយចំនួន សមៃប  ់  រយៈ- 
ពៃល ១០ឆ្នា ំខង មុខ។   ទី១  ការ-   
ពិនិតៃយ ឡើង វិញ នូវ មុខ ងារ  និង 
រចនា សម្ពន័្ធ គៃប់គៃង នៃ រដ្ឋបាល- 
សាធារណៈ។ទី២  ការរៀបចំ ធន- 
ធាន  និង កិច្ចការ ពាក់ព័ន្ធ ចំាបាច់ 

នានា។ទី៣  អភិ បាល កិច្ច តម បៃ-  
ព័ន្ធ អៃឡិច តៃនិូក។ ទី៤  កិច្ច ការ 
អន្តរ វិស័យ  បន្ត ផ្តាត ទៅលើ ការ- 
លើក កម្ពស់ ការងារ អន្តរវិស័យ ចំា- 
បាច់ នានា  រួមមាន  ការងារ យៃនឌ័រ  
បរិយប័ន្ន  និង សមធម៌ សង្គម  ការ- 
បៃ បៃលួ អាកាស ធាតុ  និង គៃះ- 
មហន្តរាយ  ជាដើម ។

 តមរយៈ សុន្ទរកថារបស់ លោក  
នាយករដ្ឋ មន្តៃី ហុ៊ន សៃន  ក្នុង 
ពៃល បិទសិកា្ខា សាលា ជាតិ នៃះ  
កាល  ពី លា្ងាច ថ្ងៃទី៦  វិច្ឆកិា   លោក ក៏   
លើក ឡើង ពីការ អនុ វត្ត គោល-  
នយោបាយ កៃទមៃង់ វិមជៃឈការ  
និង វិសហ មជៃឈការ។ ជាពិ សៃស  
ការ អនុ វត្ត កម្ម វិធី ជាតិ សមៃប់ 
ការអភិ វឌៃឍ តម បៃប បៃជា ធិប- 
តៃយៃយ  នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ រយៈ- 
ពៃល ១០ ឆ្នា ំកន្លង មក សមៃច បាន   
នូវ លទ្ធ ផល ជា ផ្លៃ ផ្កា ជា ចៃើន។  
ជាពិ សៃស ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការកៃ- 
សមៃលួ  និង ការពងៃងឹ នូវ រចនា- 

សម្ពន័្ធ និង បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង រដ្ឋ បាល   
ថា្នាក់កៃម ជាតិ  ដៃលបាន រៀប ចំ 
ដាក់ ឱៃយ ដំណើរការ ផ្អៃក តម គោល- 
ការណ៍ លទ្ធ ិបៃជាធិបតៃយៃយ  និង 
បរិការណ៍ ជាក់ស្តៃង របស់ កម្ពជុា ។

សុន្ទរកថា លោក ហុ៊ន សៃន  
សរសៃរ ថា ៖«សិទ្ធ ិអំណាច ក្នងុ ការ- 
គៃប់ គៃង ការ ចាត់ ចៃង មុខ ងារ  និង   
ធន ធាន សមៃប់ ការ អភិ វឌៃឍ មូល- 
ដា្ឋាន  និង ការ ផ្តល់ សៃវ សា ធា រ ណៈ  
ចំា បាច់ នានា  តៃូវបាន និង កំពុង 
ផ្ទៃរ ពី កៃសួង  សា្ថាប័ន  ថា្នាក់ ជាតិ 
ទៅ រដ្ឋ បាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  ដៃល 
ស្ថតិ កៃម ការ គៃប់ គៃង  និង ការ- 
ទទួល ខុសតៃូវ របស់ កៃុម បៃឹកៃសា  
និង គណៈអភិបាល នៃ រដ្ឋបាល 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ នីមួយៗ។ មៃយា៉ាង- 
ទៀត យន្តការ ទំាងឡាយ ដៃល 
បាន បង្កើត ឡើង នៅ រដ្ឋបាល ថា្នាក់- 
កៃម ជាតិកំពុង ដំណើរការ បៃ កប 
ដោយ តមា្លាភាព  ក្នុង ការអភិ វឌៃឍ 
មូលដា្ឋាន  និង លើក កម្ពស់ គុណ- 

ភាព នៃ ការផ្តល់ សៃវ សាធារណៈ 
ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ»។

លោក បន្តថា ការ កំណត់ ចក្ខ-ុ 
វិស័យ នានា  សមៃប់  រយៈពៃល  
១០ឆ្នា ំបនា្ទាប់ ទៀត  ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ 
នឹង ការជំរុញ កិច្ច ដំណើរការ កៃ- 
ទមៃង់ វិមជៃឈការ  និង វិសហ មជៃឈការ 
ឱៃយ កាន់តៃ សីុជមៃ  និង បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព  ពិត ជា មាន- 
សារៈ  សំខន់ សមៃប់ កម្ពុជា។ 
លោក បាន ផ្តល់ នូវ គោលការណ៍ 
ណៃនំា សមៃប់ កា រកៃ ទមៃង់ រយៈ- 
ពៃល ១០ឆ្នាបំន្តទៀត ។ទី១  ពងៃងឹ   
ការ គៃប់ គៃង កិច្ច ដំណើរការ កៃ- 
ទមៃង់ វិមជៃឈការ និង វិសហ មជៃឈ ការ  ។ 
ទី២  ពងៃឹង បៃព័ន្ធ អភិបាលកិច្ច  
មូល  ដា្ឋាន។ទី៣ ពងៃងឹ ការ គៃប់  គៃង  
និង ការ អភិវឌៃឍ ធន ធាន មនុសៃស នៅ 
រដ្ឋ បាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ។ ទី៤  
ផ្ទៃរ ធន ធាន ហិរញ្ញវត្ថ ុទៅ រដ្ឋ បាល 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ។ ទី៥  រៀបចំ  និង 
ពងៃងឹ បៃព័ន្ធ រដ្ឋ បាល អៃឡិច តៃ-ូ 
និក នៅ រដ្ឋ បាល  ថា្នាក់ កៃម ជាតិ។

លោក អំ សំអាត  នាយករងនៃ 
អង្គ ការ សិទ្ធិ មនុសៃស លីកា ដូមើល 
ឃើញថា  បច្ចបុៃបន្ន ការ   ផ្ទៃរ អំណាច 
ទៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  នៅ មិន ទាន់ 
សម សៃប ទៅ តម បៃព័  ន្ធ   វិមជៃឈការ 
នៅ ឡើយ។ ក្នងុ នាម  សង្គ ម សីុ វិល  
ចង់ ឲៃយ ការ ផ្ទៃរ អំណាច  បាន ដល់ ថា្នាក់ 
កៃម ជាតិ ពិត បៃក ដ ។ លោក 
 ថា ៖« បច្ចុបៃបន្ន ក៏តៃូវ តៃ មាន  ការ 
អភិវឌៃឍ ដៃរចំពោះ សមត្ថ ភាព មនៃ្តី    
នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ។  កម្ពជុា សមៃបូរ   
យុវជន មាន សមត្ថភាព  បាន សិកៃសា   
ខ្ពង់ខ្ពស់ មាន ចំណៃះ ដឹង»៕  

លោកស ខ្រង ថ្ល្រងក្នងុពិធីបើកសិក្ខាសាលាជាតិ ពីថ្ង្រទី៦ វិច្ឆកិ។ រូប កៃសួងមហាផ្ទៃ

រដ្ឋាភិបាលដក់ផែនការ១០ឆ្នាបំន្តអនុវត្តកម្មវិធីការអភិវឌែឍបែបបែជាធិបតែយែយ

តុលាការឱែយបែជាសហគមន៍ពែពែះរកា១១នាក់ចូលបំភ្លកឺរណីញុះញង់



BUSINESS

www.postkhmer.com

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: ធនាគារពាណិជ្ជ Rui Li 
(Cambodia) Bank PLC ដែល 
គែប ់គែង ដោយ វនិយិោគនិ ចនិ បាន ធ្វើ 
ពធិ ីបើក សម្ពោធ បែតបិត្តកិារ ជា ផ្លវូការ 
របស់ ខ្លួន ហើយ នៅ ក្នុង ទីកែុង ភ្នំពែញ 
កាល ពី ថ្ងែទី៧ ខែវិច្ឆិកា កន្លងមក។

ធនាគារ Rui Li តែវូបាន សម្ពោធ  ឱែយ 
ដំណើរការ ជា ផ្លូវការ កែម អធិបតី- 
ភាព   លោក ជា ចាន់តូ ទែសា ភិបាល 
ធនាគារជាតិ នែ កម្ពុជា   ជាមួយ  លោក 
Dong Le Cheng សា្ថាបនកិ កែមុហ៊នុ 
Yunnan Jingcheng Group។

លោក Dong Le Cheng បាន ឱែយ 
ដឹង ថា កែម ទសែសនវិស័យ ភ្លឺសា្វាង 
រវាង  បែទែស ចិន និង កម្ពុជា ដែល 
កពំងុ បន្ត ជរំញុ ផែនការ សហ បែត ិបត្ត-ិ 
កា រលើ គមែង ផ្លវូ មយួ ខែសែកែវាត ់មយួ 
កែមុហ៊នុ លោក បានសមែច  វនិ ិយោគ  

បង្កើត ធនាគារ នែះ ឡើង ដើមែបី ពងែីក 
វិសាលភាព អភិវឌែឍ សកា្តានុពល របស់ 
ខ្លួន ក្នុងបែទែស កម្ពុជា ចាប់តាំងពី ខែ 
តលុា ឆ្នា២ំ០១៨ មក។ កែមុហ៊នុ បាន 
ទទលួ អាជា្ញាបណ័្ណ បែតបិត្តកិារ ធនាគារ 
ពី  ធនាគារជាតិ នែ កម្ពុជា កាលពី ថ្ងែទី 
២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។ 

លោក ថ្លែងថា៖«ធនាគារ  នឹង ផ្តល់ 
សែវា ជា ចែើន ដូចជា ការ ទទួល បែក់  
បញ្ញើ ជា សាធារណៈ សែវា ឥណទាន 
សែវា ប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ សែវា ទូទាត់ និង 
បែតិបត្តិការ រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងសែុក និង 
បរទែស ជាដើម។ យើង មាន កែុម ការ- 
ងារ  បែកបដោយ វជិា្ជាជវីៈ។ ធនាគារ នងឹ 
ផ្តល់ជូន សហគែស និង បុគ្គល គែប់- 
រូប  នូវ សែវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន 
គុណ ភាព ល្អ បែសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និង 
ទូលំ ទូលាយ»។

លោក បន្ថែម ថា ធនាគារ នងឹ បែកាន ់
ខ្ជាប់ នូវ ទសែសនៈ អាជីវ កម្ម «គុណ ភាព 

នរិន្តរភាព នងិ បច្ចែក វទិែយា » ដែល បាន 
កណំត ់យក បែតបិត្តកិារ ដោយ ស្ថរិភាព 
ការ អភិវឌែឍ បែប វិទែយាសាស្តែ និង ការ- 
គែប់ គែង កមែិត  ស្តង់ដា។ ធនាគារ ក៏ 
បាន បែើ បែស់ ទមែង់ គែប់ គែង បែប 
ជឿន  លឿន  ក្នងុ ឧសែសាហកម្ម ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ឱែយ សម សែប ជាមួយ តមែូវ ការ ទីផែសារ 
នៅ កម្ពុជា ដោយ នាំ យក អាជីវកម្ម 
បែប  បែពែណី បូក បញ្ចូល ជាមួយ នឹង 
បច្ចែក វិទែយា អីុនធឺណិត ដើមែបី ទទួល 
បាន  ការ អភវិឌែឍ សែវាកម្ម បែកប ដោយ 
ច្នែ បែឌិត។

លោកបញ្ជាក ់ ថា៖ «ធនាគារ នងឹ ផ្តល ់ 
ជូន អតិថិជន នូវ សែវាកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ 
សមែបូរ បែប ងាយ សែួល និង កែបែរ ខ្លួន 
ជានិច្ច ពែម ទំាង ខិតខំ អភិវឌែឍ ទៅ ជា 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ បែកប ដោយ បច្ចែក- 
វិទែយា ឆ្លាតវែ  មួយ ក្នុង បែទែស កម្ពុជា។ 
យើង ក៏  គែង នឹង បើក សាខ បន្ថែម 
ទៀត នៅ ទីកែុង ភ្នំពែញ និង ខែត្ត ពែះ-

សីហនុ នា ឆ្នាំ កែយ ផង ដែរ»។
បច្ចបុែបន្ន ធនាគារ នែះ បាន បែើបែស ់

បែពន័្ធគែបគ់ែង (Core System)ដែល 
មាន ភាពជឿនលឿន របស ់បែទែស  ចនិ 
ដើមែបី ផ្ដល់នូវ ភាពងាយសែួល និង 
ធានា សវុត្ថភិាព បែតបិត្ត ិការជនូ អតថិ-ិ 
ជន របស់ខ្លួន ។

ទីសា្នាក់ការ កណ្តាល រប ស់ធ នាគារ 
នែះ  ស្ថតិ នៅផ្ទះ លែខ ២៩៦ មហាវថិ ី
សហពន័្ធរសុែសុ ីសងា្កាត ់កា កាប១ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ សែន ជ័យ រាជធានី ភ្នំពែញ។ 

ទែសា ភបិាល ធនាគារជាត ិនែ កម្ពជុា   
លោក ជា ចាន់តូ បាន ឱែយ ដឹង ថា ក្នុង 
រយៈពែល ២ ទសវតែសរ ៍ចងុកែយ នែះ 
ទុនបមែុង អន្តរជាតិ ដុល របស់កម្ពុជា 
តែូវ បានគរ ពូន ឱែយ មាន កមែិត ខ្ពស់ ជា 
លដំាប ់រហូតដល់ ២០ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ស្មើនឹង បែមាណ ១០ខែ នែ ការ នាំចូល 
ទំនិញ និង សែវា ដែល ខ្ពស់ ជាង ៣ 
ដង នែ កមែិត អបែបបរមា ដែល បែទែស 

កំពុងអភិវឌែឍន៍ គួរ មាន (៣ខែ) ។
លោក បន្តថា ទែពែយសកម្ម វិស័យ 

ធនាគារ បាន កើន យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ពី 
បែមាណ តែឹម ០,៥ពាន់ លាន ដុលា្លារ   
ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ៥៦ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ   នាពែល បច្ចុបែបន្ន គឺ កើនឡើង 
បែមាណ ១១២ ដង។ ឥណទានបែពន័្ធ  
ធនាគារ ដែល តែូវបាន បែងចែក ទៅ 
កាន ់ គែប ់វសិយ័ នែ សែដ្ឋកចិ្ច នងិ បែក-់ 
បញ្ញើ ក្នុងសែុក បាន កើនឡើង ១៦៥ 
ដង បែហាក់បែហែលគា្នា  គឺ ពី ចំនួន 
បែមាណ  ០,២ពាន់   លាន ដុលា្លារដល់ 
ជាង ៣៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

គិត តែឹម ចុងឆ្នាំ២០១៩ បែទែស 
កម្ពុជា មាន ធនាគារពាណិជ្ជ ៤៦ 
ធនាគារ ឯកទែស ១៥ និង គែឹះសា្ថាន 
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ៨២ បែតិបត្តិ ករ ឥណ-
ទាន ជនបទ ២៤៨ កែមុហ៊នុ ភតសិនែយា 
១៥ និង កែុមហ៊ុន ផ្ដល់ សែវា ទូទាត់ 
២។ នែះ បើតាម NBC៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ តម្លែ ដំឡូងមី នៅ ខែត្ត  ពែះ- 
វិហារ និង តែបូង ឃ្មុំ   ដែល ជា ខែត្ត មាន 
សកា្តានពុល ២ របស់ កម្ពជុា នា ដើម រដវូ 
បែមូល ផល ឆ្នាំនែះ កំពុង មាន ភាព ល្អ- 
បែសើរ បើ ធៀប នឹង រយៈ ពែល ដូច គា្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន។

ដណំ ំដឡំងូម ីតែវូ បាន គែ ដា ំនៅ ស្ទើរ  
គែប ់ខែត្ត ក្នងុ បែទែស កម្ពជុា ដោយ  ជា 
ធម្មតាគែ ចាប់ផ្តើម ដាំ ក្នុង ខែឧសភា 
និង បែមូលផល ចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា  រហូត 
ដល់ ចុង ខែ កុម្ភៈ  ក្នុង ឆ្នាំ នីមួយៗ ។

កសិករ ដាំ ដំឡូង មី  លើ ផ្ទែ ដី  ២០ 
ហិកតា ក្នុង ខែត្ត ពែះវិហារ លោក វា៉ាន់ 
សំណង បាន និយយ ថា សព្វថ្ងែ   នៅ 
តបំន ់របស ់លោក កសកិរ កពំងុ បែមលូ 
ផល ដឡំងូម ីជា បណ្តើរៗ ហើយ  ដោយ 
ទទួល  ផល ជា មធែយម   ៣០ តោន ក្នុង ១ 
ហិកតា អាសែ័យ តាម បែភែទ ដី និង 
បច្ចែកទែស ថែទា។ំ លោក  បាន បន្ត ថា 
ខណៈ  ការ បែមូល ផល កំពុង ចាប់ ផ្តើម  
គែ ឃើញ ថា តម្លែ ឆ្នាំ នែះ មាន ភាព ល្អ- 
បែសើរ ជាង ឆ្នាំ មុន បន្តិច។

លោក  និយយ    ថា៖  «ដោយ សារ តែ 
ចមា្ការ  របស ់ខ្ញុ ំទើប ចាប ់ផ្តើម បែមលូ ផល 
ហែត ុនែះ ខ្ញុ ំ សងែឃមឹ ថា តម្លែ នែះ នងឹ បន្ត 
រកែសា យូរ ទៅ មុខ ទៀត  »។

បើ តាម លោក សំណង ដំឡូងមី  
ភាគចែើន តែូវ    ឈ្មួញ បែមូល ទិញ យក 
ទៅ  លក់ បន្ត នៅ បែទែស វៀត ណម ។

លោក ផាន់ សំអាង បែធាន មន្ទីរ 
ពាណិជ្ជកម្ម ខែត្ត ពែះវិហារ បាន បែប់ 
ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ ថា តម្លែ 
ដំឡូង មី នៅ  ដើមរដូវ បែមូល ផល នែះ 
មាន ភាព ល្អ បែសើរ ធៀប នឹង ឆ្នាំ មុន 
ដោយ កើន  ចន្លាះ ពី ១៥០ ទៅ ២០០ 
រៀល ក្នងុ ១ គឡីកូែម  ទាងំ ដឡំងូ ស្ងតួ 
នងិ សើម ។ ការ កើន ឡើង នែះ អាច   មក 
ព ីមាន តមែវូ ការ ចែើន ខណៈ   តាម ការ- 
ពែយាករ ទិន្ន ផល ក្នុង សែុក នា ឆ្នាំ នែះ  
អាច   ធា្លាក់ ចុះ ខ្លះ បើ ធៀប  នឹង ឆ្នាំ មុន ។

លោក ថ្លែង ថា៖ « តាម ការ សង្កែត 
របស ់ ខ្ញុ ំតម្លែ ដឡំងូម ីក្នងុ ខែត្ត ពែះវហិារ 
នៅ ឆ្នាំ នែះ មាន ភាព ល្អ បែសើរ ចែើន 
បើ ធៀប នឹង  ឆ្នាំ មុន » ។ 

កាល ព ីថ្ងែ មែសលិមញិ  (ចន្ទ) នៅ ក្នងុ 
ខែត្ត ពែះវិហារ  ដំឡូងមី ស្ងួត តែូវ បាន 
ឈ្មួញ បែមូល ទិញ ក្នុង តម្លែ ជា មធែយម 
៧២០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូកែម និង 
ដំឡូង សើម មាន តម្លែ ៣១០ រៀល ។  
នែះ  បើ យោង តាម លោក សំអាង។ 

បែធាន មន្ទរី ពាណជិ្ជកម្ម ខែត្ត តែបងូ ឃ្មុ ំ
លោក តូច សុខន បាន និយយ   ថា 
ដឡំងូម ីក្នងុ ខែត្ត តែបូង ឃ្មុ ំតែវូ បាន បែជា- 
កសកិរ  បែមលូ ផល ជា បណ្តើរៗ ហើយ 
ដោយ ទនិ្នផល អាច  ធា្លាក ់ចុះ ខ្លះ បើ ធៀប   
នងឹ ឆ្នា ំមនុ ពែះ មាន អ្នក ដា ំមយួ ចនំនួ 
បាន ងាក ទៅ ដា ំកៅស៊ ូនងិ សា្វាយចន្ទ។ី 
លោក បន្ត ថា ដោយសារ ទនិ្នផល អាច 
ធា្លាក់ ចុះ  ហែតុ នែះ តម្លែ ក៏  កើន ឡើង  ។

លោក អះអាង ថា៖ « ទន្ទឹម នឹង តម្លែ 

កើន ឡើង ខ្ញុ ំដងឹ ថា តមែវូ ការ បែើ បែស ់
ដឡំងូម ីនៅ ក្នងុ សែកុ ក ៏កពំងុ កើន ឡើង  
ដែរ ពសិែស សមែប ់យក ទៅ ផលតិ ន ំ
និង ចំណី សត្វ  ជា ដើម»។ 

តាម លោក សខុន  ពែល នែះ ដឡំងូ- 
មី សើម  នៅ ខែត្ត តែបូង ឃ្មុំ មាន តម្លែ  ពី 
៣៤០-៣៦០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កែម ។ 

លោក គមឹ ហតួ  បែធាន មន្ទរីពាណ-ិ 
ជ្ជកម្ម ខែត្ត បាតដ់បំង បាន នយិយ ថា 
ទឹក ជំនន់ បាន ធ្វើ ឱែយ  ខូចផល ដំឡូង មី 
បែហែល  ៣០ ភាគ រយ ហើយ ការ - 
បែមូល ផល នៅ ពែល នែះ ក៏ តែូវ ពនែយារ - 
ពែល   ដែរ។ លោក អះអាង  ថា៖«ការបែ- 
មូល ផល ដំឡូង មី  នៅខែត្ត បាត់ ដំបង  
ពែល នែះ មិន ទាន់   ចាប់ ផ្តើម ទែ»។ 

លោកសែី ចាន់ មួយ មា្ចាស់ សែឡូ 

មួយ  កន្លែង  ក្នុង សែុក សំពៅ លូន ខែត្ត 
បាត ់ដបំង បាន បែប ់ថា ទកឹ ជនំនប់ាន 
ធ្វើ ឱែយ ផល ដឡំូងមី  នៅ ខែត្ត បាតដ់ំបង 
នងិ ប៉ែលនិ តែវូ ខចូ ខត ជា ចែើន ហើយ 
រហូត មក ដល់ ពែល នែះ  កន្លែង របស់ 
គាត់ ក៏ នៅ មិន ទាន់  ចាប់ ផ្តើម បែមូល 
ទិញ ដំឡូង មី នះ ទែ។ លោក សែី បន្ត 
ថា ៖ « នៅ ទីនែះ មិន ទាន់ មាន ការទិញ 
លក់  ទែ ដោយ   បែហែល ជានឹង ចាប់- 
ផ្តើម   នៅ ដើម ខែ ធ្នូ ខង មុខ»  ។

យោង តាម លោកសែី ចាន់ មួយ 
ផលតិ ផល ដឡំងូម ីក្នងុ ខែត្ត បាតដ់បំង 
បែមាណ ៨០ ភាគ រយ  តែវូ បាន នា ំយក 
ទៅ លក់ បន្ត នៅ បែទែស ថែ។ 

រដ្ឋមន្តែ ីកែសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបែមាញ ់
នងិ នែសាទ លោក វែង សាខនុ កាល 

ពី  ថ្ងែ ចន្ទ  បាន និយយ ថា ផ្ទែដី ដាំ ដុះ 
ដំណំ ដំឡូង មី  ក្នុង ឆ្នាំ នែះ គឺ មាន ទំហំ 
បែហាក ់បែហែល  ឆ្នា ំមនុ ប៉នុ្តែ ទនិ្នផល 
បែចាំ ឆ្នាំ សរុប អាច នឹង មាន ការ ធា្លាក់- 
ចុះ  ខ្លះ ដោយ សារ  ផល មួយ ចំនួន តែូវ 
ទកឹ  លចិ កាល ព ីពែល ថ្ម ៗី  នែះ នៅ តាម 
បណ្តា  ខែត្តមួយ ចំនួន ដូច ជា បាត់ដំ - 
បង ពោធិ៍សាត់ បនា្ទាយ មាន ជ័យ និង 
ឧត្តរមាន ជយ័ ។ លោក បន្ត ថា ជា មយួ 
នងឹ គោល នយោបាយ របស ់រដា្ឋាភបិាល  
ក្នងុ ការ ជរំញុ  នងិ លើក តម្កើង ការ ផលតិ 
ក្នងុ សែកុ បច្ចបុែបន្ន កណំើន នែ តមែវូ ការ 
ដំឡូងមី  យក ទៅ កែច្នែជា ចំណីសត្វ 
និង  ក្នុង សែុក ក៏ មាន កំណើន ផង ដែរ ។ 

លោកថ្លែង ថា៖« បច្ចបុែបន្ន មាន កែុម- 
ហ៊ុន ក្នុង សែុក កាន់ តែ ចែើន បាន នាំ គា្នា 
គិត គូរ ពី ការ ទាញ យក ផលិតផល ក្នុង 
សែកុ ដែល មាន ដចូ ជា  ដឡំងូ ម ីពោត 
និង ចុង អង្ករ  ដើមែបី យក  ទៅ កែ ច្នែជា 
ចំណី សត្វ សមែប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង សែុក »។ 

របាយការណ៍ កែសួង កសិកម្ម រុកា្ខា - 
បែមាញ់ និង នែសាទ ឱែយ ដឹង ថា  ក្នុង 
រយៈ ពែល ៩ ខែ  ដើម ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា 
បាន នា ំចែញ  ដឡំងូមសីែស ់ទៅ   ទផីែសារ  
វៀតណម និង ថែ ស រុប ១ ៧៨០- 
៤៩៦ តោន  នងិ ចណំតិ ដឡំងូ ម ីកែៀម 
ចំនួន ១ ២០២ ៦៤៤,៨១តោន។ 
កម្ពុជា  ក៏ បាន នាំ ចែញ មែសៅ ដំឡូង មី 
១២ ០០២ តោន ទៅ  បែទែស  ឥណ្ឌា 
ចិន បែលហែសុិក ហូឡង់ បា៉ាគីសា្ថាន 
ឆែក កែូអាសុី និងអីុតាលី៕  LA

ធនាគារចិន Rui Li (Cambodia) Bank Plc បើក ដំណើរ ការ នៅ កម្ពជុា 

ដំឡូង មីទទួល បាន តម្លៃខ្ពស់ នា ដើម រដូវកាល បៃមូល ផល 

ការ បេមូល ផល ដំឡូងមី  របស់ បេជា កសិករ នៅ ខេត្ត ប៉េលិន នា ពេល កន្លង មក ។ ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ក្នុងដំណើរការ
ដកឹជញ្ជនូទនំញិលើកដបំងូនេះ
កេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Lan-
meiAirlines(Cambodia)
តេូវបានជួលដឹកស្វាយកេៀម
ចំនួន១៨តោនពីកម្ពុជា។
លោកYangShipengនៅ

កំពង់ផេគោកខេត្ត Gansu
បានឱេយដឹងថាសេវាដឹកជញ្ជូន
ទំនិញថ្មីនេះនឹងជួយឱេយខេត្ត
Gansuចាប់យកទីផេសារអាសុី
ខាងកើតនិងអាសុីអាគ្នេយ៍
បន្ថេមទៀតហើយពេមទាំង
ជួយសមេួលពាណិជ្ជកម្មនិង
ការផ្លាស់ប្តរូទនំញិក្នងុចណំោម
តំបន់ទាំងនោះផងដេរ។
ខេត្តGansuកំពុងកេលម្អ

ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនងិការបពំេញ
បេបបទទនំញិបេកបដោយបេ-
សិទ្ធភាពដើមេបីជំរុញពាណិជ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលជា-
ចេើនឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ខេត្តនេះ
បានបើកដំណើរការសេវាដឹក-
ជញ្ជនូទនំញិអន្តរជាតិជាចេើន
ដល់បណ្តាបេទេសនៅអាសុី-
កណ្តាលអឺរ៉ុបនិងអាស៊ាន។

លោកសុិនចន្ធីបេធាន
សមាគមភ័ស្តុភារកម្មកម្ពុជា
(CLA)បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា
ការភា្ជាប់សេវាដឹកទំនិញតាម
យន្តហោះពីទកីេងុLanzhou
បេទេសចិនមកទីកេុងភ្នំពេញ
នងឹផ្តល់ជាជមេើសបន្ថេមទៀត
សមេប់វនិិយោគិននិងសមេលួ
ដល់ការដោះដូរទំនិញកាន់តេ
មានភាពងាយសេលួថេមមយួ
កមេិតទៀត។
លោកថ្លេងថា៖«យើងអបអរ-

សទរដេលបេទេសចិនបាន
ភា្ជាប់ជើងហោះហើរសមេប់
សេវាដកឹទនំញិតាមយន្តហោះ
មកភ្នំពេញដេលវានឹងជួយឱេយ
ភាពបេកតួនេតម្លេមានភាពល្អ-
បេសើរឡើងក្នងុវសិយ័ដកឹជញ្ជនូ
នៅកម្ពុជា។យើងចង់ឱេយតម្លេ
ដឹកជញ្ជូនកុំខ្ពស់ពេកខណៈ
សព្វថ្ងេតម្លេដឹកជញ្ជូនតាម
យន្តហោះគឺខ្ពស់ខា្លាំង»។
លោកចន្ទីបានឱេយដឹងទៀត

ថាសព្វថ្ងេសេវាដកឹទនំញិតាម
យន្តហោះរវាងទីកេុងភ្នំពេញ
នងិទកីេងុហងុកងុនងិពីភ្នពំេញ

ទៅបេទេសសងិ្ហបរុីមាន២ជើង
ក្នុង១សបា្តាហ៍ដេលចំនួននេះ
មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតមេូវការ
នៅឡើយទេ។
លោកនិយាយថា៖«យើង

កំពុងជួបផលពិបាកអត់មាន
ជើងហោះហើរគេប់គេន់សមេប់
ដឹកទំនិញចេញ-ចូលកម្ពុជា
ពេះសេវាកម្មដឹកទំនិញតាម
ជើងយន្តហោះនៅយើងនៅ
មានតិចតួចនៅឡើយដូច្នេះ
ការភា្ជាប់ជើងហោះហើរពីបេទេស
ចនិនេះនងឹផ្តល់ជាជមេើសកាន-់
តេបេសើរសមេប់វិស័យដឹក-
ជញ្ជូននៅកម្ពុជា»។
លោកខេកនរិន្ទដនាយក

ផ្នេកទនំាក់ទនំងសធារណៈនេ
កេមុហ៊នុCambodiaAirport
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងេចន្ទ
ថាការរឹតតេបិតការធ្វើដំណើរ
សកលលោកដេលជាវធិានការ
ដើមេបីទប់ស្កាត់ការរកីរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩បានជះឥទ្ធិពល
យា៉ាងខា្លាំងដល់ការហោះហើរ
នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
ទាងំ៣របស់បេទេសកម្ពជុាបាន
ធា្លាក់ចុះសរុប ៧៦,៥ភាគរយ
ក្នងុអឡំងុឆមាសទ១ីឆ្នាំ២០២០
ធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាំមុន។

លោកបន្តថា៖«ទំនិញទាំង-
អស់ដេលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវ-
អាកាសតេូវបានជះឥទ្ធិពល
អវិជ្ជមានខណៈសេដ្ឋកិច្ចធា្លាក់
ចុះ។ទោះបយីា៉ាងណអាកាស-
យានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏ធា្លាប់
មានបទពិសោធទទួលបាន
កំណើនយា៉ាងខ្ពស់នេការដឹក-
ជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនេះ»។
លោកបន្តថា៖«យើងមនិរពំងឹ

ថាសកម្មភាពនេការដកឹជញ្ជនូ
នេះអាចនឹងទទួលចាប់ផ្តើម
មានកណំើនវញិរហូតដល់តេីមាស
ទី៣ឬតេីមាសទ៤ីឆ្នា២ំ០២០
នេះឡើយ។ក្នុងករណីណក៏
ដោយការចរាចរតាមផ្លវូអាកាស
ទំនងជាមិនតេឡប់មកកមេិត
ធម្មតាឆបៗ់ នោះទេឬដចូកមេតិ
នេកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៩និង
ឆ្នាំមុនៗ នោះឡើយ»។
បើយោងតាមរបាយការណ៍

របស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាស-
ចរសុីវិលក្នុងរយៈពេល៦ខេ
ដំបូងឆ្នាំ២០២០នេះការដឹក-
ជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាស
មានចំនួន២៥០០០តោន
ដេលធា្លាក់ចុះ៣០ភាគរយបើ
ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុន៕LA
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ផ្សារហុ៊នអាម្រិកឡើងថ្ល្ហាក់
ស្វាគមន៍ជ័យជម្នះរបស់Biden

ចិនភ្ជាប់ជើងហោះហើរ...

ញវូយក៉ៈផេសារភាគហ៊នុអាមេរកិ
បានងើបឡើងតេៀមស្វាគមន៍
ការឈ្នះឆ្នាតរបស់JoeBiden
ដោយសន្ទសេសន៍ផេសារហ៊នុនៅបរុី
NewYorkបានកើនឡើងនៅ
ល្ងាចថ្ងេអាទតិេយមនុការជញួដរូ
នៅដើមសបា្តាហ៍។
តេឹមម៉ាង០០១៥GMT

ម៉ាងតម្លេក្នងុកចិ្ចសនេយាសមេប់
ខេធ្នូលើផេសាហ៊នុDowJones
បានកើនឡើង០,៩៩ភាគរយ
នៅលើផេសារហុ៊នNasdaqកើន-
ឡើងចំនួន ១,២៨ភាគរយ
នងិS&P500កើនឡើងចនំនួ
១,០២ភាគរយ។
តម្លេក្នុងកិច្ចសនេយាជាទូទៅ

បានផ្តល់នវូទសិដៅដេលទផីេសារ
ហរិញ្ញវត្ថុទទលួបានពេលដេល
ការជួញដូរបានបើកទា្វារ។
ផេសារហ៊នុWallStreetកាល-

ពថី្ងេសកុេកន្លងទៅបានបទិបញ្ចប់
បេចាំសបា្តាហ៍ក្នងុតម្លេល្អបផំតុ
ក្នងុរយៈពេលជាចេើនខេពេល
ដេលលោកBidenខតិកានត់េ
កៀកទៅនងឹជយ័ជម្នះក្នងុការ-
បោះឆ្នាតតទល់ជាមួយលោក
ដូណល់តេំ។
ផេសារហ៊ុន S&P500 បាន

បិទបញ្ចប់ការជួញដូរដោយ
កើនឡើង៧,៣ភាគរយសមេប់
សបា្តាហ៍កន្លងទៅជាការកើន-
ឡើងល្អបំផុតចាប់ពីខេមេស។
ការជួបជុំថ្មីៗ នេះបានធ្វើឲេយ

មានការសន្និដ្ឋានចំពោះBi-
denដេលឈ្នះនៅសេតវិមាន
និងគណបកេសបេជាធិបតេយេយ
គេប់គេងសភាជាន់ទាបខណៈ-
ពេលដេលគណបកេសសធារណ-
រដ្ឋតេវូបានមើលឃើញថាគេប់-
គេងពេឹទ្ធសភា។
ការបេកបាក់គ្នានៅទីកេុង

វា៉ាសុីនតោនទំនងជានឹងរារាំង
ដល់ការបង្កើនពន្ធដ៏សខំាន់លើ
កេុមហ៊ុនធំៗនិងបុគ្គលអ្នក-
មានកដ៏ចូជាគោលនយោបាយ
ផេសេងទៀតដេលអ្នកវិនិយោគ
ធា្លាប់ភ័យខា្លាច។
ទីផេសារបានលេចចេញនូវភាព-

ចេបកូចេបល់ដោយលោកតេំ
បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការ-
បរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នាតនិង
ពេយាយាមសបពេះការសងេសយ័
អំពីលទ្ធផលនេការបោះឆ្នាត។
លោកNigelGreenបេធាន

កេមុហ៊នុបេកឹេសាយោបល់ហរិញ្ញ-
វត្ថុdeVereបាននិយាយថា៖
«លោកBidenនឹងផ្តល់នូវការ-
រញុចេនចពំោះផេសារហ៊នុទទូាងំ
សកលលោក និងសេដ្ឋកិច្ច
អាមេរិកនិងពិភពលោក»។

លោកGreenបញ្ជាក់ថា៖
«បើទោះបីជាជ័យជម្នះរបស់
លោកBidenនាំទៅដល់ការ-
កើនឡើងថ្លេបន្តចិមេននៅទផីេសារ
ជ័យជម្នះរបស់គត់ក៏នឹងលុប-
បំបាត់នូវភាពមិនបេកដបេជា
ដេលពួកគេមិនពេញចិត្ត»។
លោកតេំមានផេនការដក់-

ពាកេយប្តឹងនៅក្នុងសបា្តាហ៍ខាង
មុខបេឆំងទៅនឹងលទ្ធផល
បោះឆ្នាត។យោងតាមមេធាវី
របស់គត់លោកRudyGiuliani
ដេលបាននិយាយកាលពីថ្ងេ
អាទិតេយថាគត់មានភ័ស្តុតាង
ចេើនអំពីករណី«ក្លេងបន្លំ»។
យទុ្ធនាការរបស់តេំបានបង្កើត

បញ្ហាបេឈមផ្នេកចេបាប់រួចទៅ
ហើយនៅក្នុងរដ្ឋជាចេើនប៉ុន្តេ
មនិមានភស័្តតុាងណមយួបងា្ហាញ
ពីភាពមនិបេកេតីដេលរកីរាល-
ដលណមយួដេលនងឹប៉ះពាល់
ដល់លទ្ធផលនោះទេ។
លោកBidenបានប្តេជា្ញា

តេងតាងំខទុ្ទកាលយ័សេតវមិាន
ដេលបងា្ហាញពីភាពចមេុះនេ
បេទេសបើទោះបីជាគត់អាច
មានបញ្ហាក្នុងការទទួលបាន
ការយលព់េមសមេប់ការតេង-
តាំងដេលកំពុងមានសម្ទុះទៅ
មុខនេះ បេសិនបើគណបកេស
សធារណរដ្ឋនៅតេបន្តគេប់-
គេងពេឹទ្ធសភានោះ។
បេសិនបើសភាដេលផុត-

អាណត្តិខកខានមនិបានអនមុត័
កញ្ចប់ជរំញុសេដ្ឋកចិ្ចលើកទី២
នៅក្នុងសបា្តាហ៍ចុងកេយនេ
តណំេងបេធានាធបិតីតេំនោះ
ការទទួលបានកិច្ចពេមពេៀង
ដេលតេូវបានអនុម័តទំនងជា
រឿងដំបូងដេលលោកBiden
តេូវដោះសេយ។
លោកGreenបាននិយាយ

ថា៖«Bidenនឹងតេូវធ្វើការ
ជាមួយពេឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយ
គណបកេសសធារណរដ្ឋដើមេបី
ទទលួបានការជរំញុសរពើពន្ធ
ដើមេបីជំរុញសេដ្ឋកិច្ច»។
លោកបន្ថេមថា៖«គត់បេហេល

តស៊ូដើមេបីទទលួបានកញ្ចប់ជរំញុ
សេដ្ឋកចិ្ច៣ពាន់ពាន់លនដលុ្លារ
ដេលចង់បានដោយគណបកេស
បេជាធិបតេយេយប៉ុន្តេកញ្ចប់ខ្លះ
ទំនងជាអាច»។
លោកJeromePowellបេធាន

ធនាគរកណ្តាលអាមេរកិបាន
និយាយថា មហន្តរាយនេកូវីដ
១៩នៅតេខា្លាងំចពំោះការងើប-
ឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
និងបន្តរហូតដល់វាតេូវបាន
លុបបំបាត់៕AFP/RR

ម៉ៃគុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ធនាគរស្ថាបនា
ដេលជាធនាគរមួយឈាន-
មុខគេនៅកម្ពុជានិងជីប៊ីសុី
អាយវេនឈរ័(Fincy)ដេល
ជាកេមុហុ៊ននវានុវត្តន៍ខាងបច្ចេក-
វិទេយាហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅកម្ពុជា
រួមគ្នាចុះកិច្ចពេមពេៀងភាពជា
ដេគូយទុ្ធសសេ្តដើមេបីផ្ដល់សេវា
ផ្ទេរបេក់ឆប់រហ័សនិងមាន
សុវត្ថិភាពដល់អតិថិជនរបស់
ស្ថាប័នទាំង២។
ជាមយួភាពជាដេគូដេលបាន

បេកាសកាលពីថ្ងេសៅរ៍ រាល់
សច់បេក់អាចតេវូបានផ្ទេររវាង
គណនីធនាគរស្ថាបនានិង
Fincywalletដោយបេើបេស់
នូវកម្មវិធី SathapanaMo-
bileនងិកម្មវធិីFincyApp។
កេពីនេះអតិថិជនFincy
កអ៏ាចដក់បេក់របស់ពួកគេបាន
ដោយគេន់តេយកសច់បេក់
ទៅដក់នៅសខាណមយួរបស់
ធនាគរស្ថាបនាដេលមានទតីាងំ
នៅទកីេងុភ្នពំេញខេត្តសៀមរាប
និងខេត្តពេះសីហនុ។
លោកលឹម អូន នាយក-

បេតិបត្តិនេធនាគរស្ថាបនា
បានឱេយដឹងថានេះគឺភាពជាដេគូ
ចុងកេយរបស់ធនាគរស្ថាបនា
ជាមយួនងឹFincyដើមេបីបញ្ជាក់

ឱេយឃើញនូវការប្ដេជា្ញាចិត្តរបស់
កេុមហ៊ុនក្នុងការរិះរកនូវវិធី-
សស្ដេនានាអាចធ្វើឱេយមាន
ភាពងាយសេួលក្នុងការផ្ដល់
សេវាជូនអតិថិជននិងការធ្វើ
បេតិបត្តិការរបស់ធនាគរ។
លោកថ្លេងថា៖«ជាមួយនឹង

ភាពជាដេគូនេះយើងខ្ញុំលើក-
ទកឹចតិ្តដល់ពលរដ្ឋកម្ពជុាដេល
មនិទាន់មានគណនីធនាគរនៅ
ឡើយឱេយពួកគេបើកគណនី
ធនាគរដេលនឹងនាពួំកគេចលូ
ទៅក្នងុវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុជាផ្លវូការ
ដោយផ្ទាល់ហើយវាផ្ដល់អត្ថ-
បេយោជន៍ជាចេើនដល់ពួកគេ។
យើងប្ដេជា្ញាចិត្តយា៉ាងមុតមាំ
ក្នងុការបន្តផ្ដល់នវូវេទកិាឌជីថីល
បេកបដោយបេសទិ្ធភាពសមេប់
អតថិិជនរបស់យើងក្នងុការផ្ទេរ
បេក់ដើមេបីគទំេដលត់មេវូការ
ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាតមេូវការ
អាជវីកម្មរបស់ពួកគេទោះពកួគេ
ស្ថិតនៅទីកន្លេងណក៏ដោយ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជា»។
លោកZwanRoss Lee

នាយកបេតបិត្តិនេFincyបេចំា
បេទេសកម្ពុជា បានឱេយដឹងថា
សេវាកម្មវេរលុយតាមបេព័ន្ធ
ឌជីថីលរបស់កេមុហ៊នុលោកនងឹ
ផ្ដល់នូវការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ
បានកានត់េចេើនឡើងទៅក្នងុដេ
របស់អ្នកបេើបេស់កម្មវធិីFincy

និងអតិថិជនស្ថាបនាទោះជា
អតិថិជនធ្វើបេតិបត្តិការហិរញ្ញ-
វត្ថុបេចាំថ្ងេតាមរយៈFincyWal-
letឬចង់បេងចេកថវិកាសមេប់
ការទិញទំនិញឬសមេប់យក
ទៅវិនិយោគឬក៏ចង់់ដឹងថាតើ
ចនំនួទកឹបេក់តេវូការបានបញ្ចលូ
ទៅក្នុងFincyWalletឬអត់។
លោកលើកឡើងថា៖«ជាមយួ

ការបើកឱេយដណំើរការនេះយើង-
ខ្ញុំបានឈានដល់ចំណុចរបត់
ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការខិតខំ
ឆ្លើយតបនឹងតមេូវការផេសេងៗ
របស់អតិថជិនយើងដេលមាន
ដចូជាការវេរលយុនងិការដក់
បេក់ជាដើម។ភាពជាដេគូ
រវាងFincyនងិធនាគរស្ថាប-
នានេះមានមលូដ្ឋានកើតចេញ

ពីការប្ដេជា្ញាចតិ្តរបស់យើងខ្ញុំទាងំ
២ក្នុងការបញ្ចូលអន្តរការណ៍
ហរិញ្ញវត្ថរុមួគ្នានងិបង្កើនចនំនួ
មនុសេសនៅក្នុងបេព័ន្ធធនាគរ
ដេលធ្វើឱេយវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុកានត់េ
មានសវុត្ថភិាពនងិបង្កើតឱកាស
កាន់តេចេើនសមេប់បេជាជន
កម្ពុជា»។
កាលពីថ្ងេទី២៧ខេតុល

ធនាគរជាតនិេកម្ពជុា(NBC)
បានដក់ឱេយដណំើរការកម្មវធិីផ្ទេរ
បេក់តាមទរូស័ព្ទចល័តអន្តរធនា-
គរដេលគេស្គាល់ថាជា«បេពន័្ធ
បាគង»ដើមេបីផ្ដល់សម្ទុះដល់ការ-
អភិវឌេឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរុញ
បរយិាបន័្នហរិញ្ញវត្ថុដេលមានននិា្នា-
ការកើនឡើងយា៉ាងខា្លាំងក្នុងកម្មវិធី
ឌីជីថល៕LA

ធនាគារស្ថាបនានិងFincyក្លាយជាដ្គូយុទ្ធសស្្ត

អគារធនាគារស្ថាបនាពៃលទើបចាប់ដៃគូជាមួយMaruhanឆ្នាំ២០១៧។ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍



ក្រុមហ៊ុន Tropicam  សង់រោង សំណាញ់ ដាំ បន្ល្រ 
ដើម្បី សង្គ្រះ កសិករ ពី ការប្រប្រួល អាកាសធាតុ 

ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០

 កសិកម្មwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 វិស័យ កសិកម្ម នៅ ក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជា   កំពុង ចាប់យក វិធីសាស្តៃ ធ្វើ 
កសិកម្ម បៃប ទំនើបដោយ សាងសង់ 
រោងបន្លៃ សំណាញ់ ដើមៃបី ផលិត បន្លៃ 
ដៃលមាន គុណភាព និង អាច ផ្គត់ផ្គង់ 
ក្នុង  តំបន ់បាន ពៃញ ១ឆ្នា ំ ទោះបី មាន  
អាកាស ធ តុ មិនល្អ ក៏ដោយ ។ 

 Tropicam Irrigation Solutions 
Co Ltd  គឺជា កៃមុហុ៊ន មួយ ដៃល បាន 
ណៃនំា គំរូ ច្នៃបៃឌិត ថ្មី ដើមៃបី កៃលម្អ 
ផលិតភាព កសិកម្ម តាម រយៈ ការ ដំា - 
ដំណំា កៃម គំរូ រោង សំណាញ់ ។  រោង- 
សំណាញ់គឺ ដើរតួ ជា អ្នកតៃួត ពិនិតៃយ 
អាកាសធតុ ធម្មជាតិ ដៃល ជួយ 
បង្កើន  ទិន្នផល ហើយ កសិករ អាច ដាំ 
ដុះ បាន ពៃញ ១ឆ្នាំ  ដៃល រួម ច ំណៃ ក 
បង្កើន បៃក់ចំណូល ដល់ កសិករ បាន 
១ កមៃិត ទៀត ។ 

 កៃមុហ៊នុ Tropicam  បាន សហការ 
ជាមួយកៃសួងកសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់ 
និង នៃសាទ ដោយ កៃុមហ៊ុន បាន 
ដំឡើង រោង សំណាញ់  បាន ចំនួន 
២០០ រួចហើយ នៅតាម បណា្តា ខៃត្ត 
ចំនួន២០ នៅក្នុងដំណាក់កាល ទី១ 
ហើយ គមៃង នៃះ បាន ដំណើរការ 
ចាប់ តាំង ពី ខៃមិថុនា មក ម្ល៉ះ ។ 

 កៃមុហ៊នុ  Tropicam  កប៏ាន សហ-
ការ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  NETAFIM 
ដៃលជា អ្នកឯកទៃស អីុសៃអៃល 
ផ្នៃកបៃព័ន្ធ សៃច ទឹក  ដៃល ធ្វើការ 
យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ សហគមន៍ 
កសិក ម្ម នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ។ 
តាមរយៈ ភាពជា ដៃគូ នៃះ  កៃុមហ៊ុន 
Netafim  ផ្តល់នូវ បច្ចៃកវិទៃយា  និង 
បៃឹកៃសា យោបល់ ដល់ កៃុមហ៊ុន Tropi-
cam ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ ដំណាំ ទទួលបាន ទិន្ន- 
ផល និង តៃឹមតៃូវ តាម បច្ចៃកទៃស ។ 

 នាយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន Tropi-

cam Irrigation Solutions លោក 
ឡោ ងី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ក្នុង  
ដំណាក់កាល ទី២ កៃុមហ៊ុន គៃង 
សង់ ដំឡើង រោង សំណាញ់ ២០០ 
បន្ថៃមទៀត នៅ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។ 

 លោកថ្លៃង ថា៖« ការសង់ រោងបន្លៃ 
ដល ់កសកិរ នៅតាម បណា្តា ខៃត្ត ទទូាងំ   
បៃទៃស គឺដើមៃបី ផ្ទ ត់ ផ្គង់ តមៃូវការ 
ទផីៃសារ ក្នងុ តបំន ់ពៃះ ជាទទូៅ ពលរដ្ឋ 
ដា ំបន្លៃ តាមបៃប បៃពៃណ ីពុមំាន សង-់
រោង  ដូច្នៃះ ពៃល ភ្លៀង ខ្លាំង ឬ ក្តៅ - 
ខ្លាំងពៃក ធ្វើឱៃយ ខូច ដំណាំ របស់គាត់ 
ហើយ ការបៃមលូ ផល កម៏និ ទៀង ទាត ់
ទៀត ។ បញ្ហា ប៉ះពាល់ ដល់ គុណភាព 
នៃះ ហើយ ទើប ធ្វើឱៃយ អតិថិជន មាន 
ទំនោរ ទិញ បន្លៃ ដៃល នាំចូល » ។ 

 បៃជាកសិករ អាច ដាំ បន្លៃ ស្លឹក ជា - 
ចៃើន បៃភៃទ  ដូចជា ស្ពៃចង្កឹះ  ស្ពៃ តឿ 

និងខត់ណា ជាដើម នៅកៃម រោង- 
សំណាញ់ ដៃលមាន ទំហំ ១០ គុណ 
នឹង ២៤ ម៉ៃតៃ ។ 

 បៃជាកសិករ ក្នុង តំបន់ ទទួលរង 
គៃះដោយសារ ការបៃបៃួល អា-
កាសធតុ  ពោលគឺ អាកាសធតុ ស្ងួត 
ពៃក ឬ ភ្លៀង មិន គៃប់គៃន់ ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ទិន្នផល  និង គុណ  ភាព 
បន្លៃ ។ កតា្តៅ ទាំងនៃះ នាំឱៃយមាន ការ- 
ខ្វះខត បន្លៃ  និង បង្កឱៃយមាន ការ- 
បៃបៃួល ត ម្លៃ នៅលើ ទីផៃសារ ទ្វៃដង ។ 

 លោក ងី បាន លើកឡើងថា កៃពី 
ការពារ ដំណាំ បៃឆំងនឹង កំដៅ  ទឹក-
ភ្លៀង និង សត្វល្អិត រោង សំណាញ់ 
បៃប ទំនើប នៃះ ក៏ អនុញ្ញាតឱៃយ កសិក រ 
ដាំ ដំណាំ ចៃើនដង ពៃញ ១ឆ្នាំ ។ 

« រោង សំណាញ់ នៃះ អាចឱៃយ គាត់ ដាំ 
បាន ៧ ដង ក្នុង ១ឆ្នាំ  ហើយ អាច 

រកចំណូលបាន ៣ លាន រៀល ក្នុង 
រយៈពៃល ៤០ ថ្ងៃ  ទោះបី ខៃ ភ្លៀង ឬ ខៃ 
ក្តៅ ខ្លាំង ក៏ នៅតៃ ធ្វើបាន ពៃះ មាន 
រោង សំណាញ់ ជួយ ការពារ  អ៊ីចឹ ង 
កាល ណា កសិករ ដាំ ដំណាំ បាន 
ជោគជ័យ មាន ចំណូល  ដូច្នៃះ អាច 
ជួយ លើក កម្ពស់ វិស័យ កសិកម្ម បាន 
មយួកមៃតិ ទៀត យើង ធ្វើ គមៃង នៃះ 
ដើមៃបី ផ្គត់ផ្គង ់ក្នុងសៃុក  កុំឱៃយ មានការ- 
នាំចូល ចៃើន  ពៃក » ។ 

 បើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ 
គណៈកមា្មាធិការ គៃប់គៃង គៃះ- 
មហន្តរាយ អំពីផលប៉ះពាល់  និង 
ខូចខត ដោយ ជំនន់ ទឹកភ្លៀង គិតពី 
ថ្ងៃទី ១ ខៃកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី ២៧ 
ខៃតុលា  បាន បង្ហាញថា  សន្ទូង ចំនួន 
៨៥ ៣៤៨ ហកិតាបាន រង ការ ខចូ ខត 
និង ដំណាំ ផៃសៃៗ ចំនួន ៤៧២៣២ 

ហិកតាបាន រង ការ ខូច ខត  ។ 
 បៃតភិ ូរាជរដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា ទទលួ-

បន្ទកុ ជា អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន 
កសិកម្ម លោក បណ្ឌិត ងិន ឆយ 
ធ្លាប ់បានឱៃយដងឹថា ជា រៀងរាល ់ថ្ងៃនៃះ 
តមៃូវការ បន្លៃ សរុប មាន រហូតដល់ 
៥៧៣តោន  ក្នុង ១ថ្ងៃ ដៃល ក្នុងនោះ 
ការ ផ្គតផ់្គង ់បន្លៃ ព ីសណំាក ់អ្នក ផលតិ 
ក្នុងសៃុក  មាន បៃមាណ  ៤០០ តោន 
(៧០%) និង ការ នាំចូល បន្លៃ ពី 
បរទៃស មាន បរិមាណ សរុប ១៧០ 
តោន (៣០%) ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ បន្លៃ 
ភាគចៃើន តៃូវបាន នាំចូល ពី បៃទៃស 
វៀតណាម ដៃលមាន សរុប ៨៥ តោន 
(១៥%) ថៃ ៤៥ តោន (៨%) និង 
បៃទៃស ចិន ៤០ តោន (៧%) ។ បើ 
បៃៀបធៀប ទៅនឹង របាយការណ៍ 
កាលពី ឆ្នាំ២០១៧ លទ្ធផល នៃះ 
បង្ហាញ ពី ការកើនឡើង នៃ ផលិតកម្ម 
បន្លៃ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក បញ្ជាកថ់ា៖« កតា្តៅ ដៃល ជរំញុ 
ឱៃយ មានការ កើនឡើង នៃ ការផលិត 
បន្លៃ ក្នងុសៃកុ គ ឺដោយសារតៃ មានការ 
វិនិយោគ បន្ថៃម ទៅក្នុង វិស័យ បន្លៃ ពី 
សំណាក់ រាជរដា្ឋាភិបាល ក ម្ពុ ជា ដៃគូ 
អភវិឌៃឍន ៍នានា នងិ វសិយ័ ឯកជន តាម 
រយៈ  គមៃង កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ ដោយ 
ផ្តៅតលើ ការពងៃងឹ សមត្ថភាព ផលតិ-
កម្ម ការបៃើបៃស់ បច្ចៃកទៃស និង 
សមា្ភារ បរិកា្ខារ ទំនើប រួម នឹង ការផៃសារ-
ភា្ជាប់ ទីផៃសារ រវាង អ្នក ផលិត និង អ្នក - 
បញ្ជា ទិញ ជាដើម » ។ 

 លោក ងី ឱៃយដឹងថា កៃពី ដំឡើង  
រោង សំណាញ់ កៃុមហ៊ុន Tropicam 
ក៏ មាន ឯកទៃស ក្នងុការ គណនា បៃព័ន្ធ 
ធរាសាស្តៃ ដើមៃបី សៃចសៃព ដំណាំ 
ទទួលបាន ទិន្នផល ខ្ពស់ និង ដាំ ដុះ 
បាន ពៃញ ១ឆ្នាំផងដៃរ ៕  

រោងសំណាញ់ដាំបន្លែផ្តល់អត្ថបែយោជន៍យ៉ាងចែើនដល់កសិករ។   

កែុមហ៊ុន Tropicam បានសហការជាមួយកែសួងកសិកម្ម។  រោងសំណាញ់ដាំបន្លែមានទំហំ១០ម x ២៤ម។  បែើបែស់រោងសំណាញ់កសិករអាចដាំបន្លែបានពែញ១ឆ្នាំ។  



ក្រុងស្រុីណាហ្គារៈ  យោធា 
បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ អាទិតែយ ថា  
ទា ហាន ឥណ្ឌា ៣ នាក ់ នងិ កែមុ 
ឧទា្ទាម គួរ ឱែយ សងែស័យ ៣ នាក់ 
ផែសែង ទៀត បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង 
ការ បែយុទ្ធ គ្នា  នៅ ជិត តំបន់ 
ពែំដែន ជម្លាះ កា ស្មៀរ  ជា មួយ 
បែទែស បា៉ាគី ស្ថាន  ជា  ការ ប៉ះ- 
ទង្គិច គ្នា  បណ្តាល ឱែយ មនុសែស 
ស្លាប់ ចុង កែយ បំផុត  ដើមែបី 
វាយ ដណ្តើម យក តបំន ់កាស្មៀរ  
អស់ រយៈ ពែល ជា ចែើន ខែ។ 

  វរសែនីយ៍ ឯក រ៉ាចែសហ៍-
កាលៀ  បាន ថ្លែង ថា  កែយ ពី 
ទាហាន ឥណ្ឌា  បាន រក ឃើញ 
ចលនា «គរួ ឱែយ សងែសយ័ » នៅ ក្នងុ 
តំបន់ ពែ ម៉ាឆីល ភាគ ខាង ជើង  
នៅ ជិត របង យោធា ១ កន្លែង  
ដែល ជា សញ្ញា តំបន់ ពែំ ដែន  
តែូវ បាន គែ ដឹង គែប់ គ្នា ថា  ជា 
ខែសែ បនា្ទាត់ គែប់ គែង (LoC) នៅ 
តាម ពែំ ដែន បែទែសទាំង ២ ។ 

 លោក បាន ថ្លែង នៅ ក្នុង-
សែចក្តី ថ្លែង ការណ៍ មួយ ថា  ឆ្មាំ 
ការ ពារ ពែំ ដែន ឥណ្ឌា ម្នាក់  និង 
ជន សកម្ម បែយទុ្ធ គរួ ឱែយ សងែសយ័ 
ម្នាក ់បាន ស្លាប ់នៅ ក្នងុ ការ បាញ ់
តប ត គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  ជា- 
លើក ដំបូង  នៅ មុន កងកម្លាំង 
យោធា ជា ចែើន នាក់  តែូវ បាន 
«បែញាប់ បែញាល់ បញ្ជូន ទៅ 
កាន់ តំបន់ នោះ » ។ 

 លោក កាលៀ  បាន បន្ថែម ថា  
ទា ហាន ឥណ្ឌា ២ នាក់ បន្ថែម 
ទៀត  និង កែុម ឧទា្ទាម គួរ ឱែយ 
សងែស័យ ២ នាក់ បន្ថែម ទៀត  
កែយ មក បាន ស្លាប់  ខណៈ 
កង កម្លាងំ យោធា ២ នាក ់ផែសែង-
ទៀត រង របសួតែវូ បាន គែ បញ្ជនូ 
ទៅ កាន់ មន្ទីរ ពែទែយ ។ 

ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា នោះ បាន ធ្វើ 
ឱែយ មនុសែស ស្លាប់ ចុង កែយ-
បំផុត  ចាប់ តាំង ពី ខែ មែស  
នៅពែល កែុម សកម្ម បែយុទ្ធ 
គួរឱែយ សងែស័យ ៩ នាក់  និង ទា-
ហាន ឥណ្ឌា ៣ នាក់  បាន ស្លាប់  
នៅ ក្នងុ ឧបែបត្ត ិហែត ុដាច ់ដោយ-
ឡែក ពី គ្នា ២  នៅ ក្នុង តំបន់ 
កាស្មៀរ បាន គែប់ គែង ដោយ 
បែទែស ឥណ្ឌា ។

កាស្មៀរ  តែូ វបានពុះចែក 
បែទែ ស ទាំង ២៕AFP/SK
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កាល ពី ថ្ងែ អាទិតែយ  ទី ៨  ខែ វិច្ឆិកា 
រដ្ឋមន្តែី ការបរទែស ហ្វីលីពីន លោក  
Teodoro Locsin Jr  បាន បញ្ជា ទៅ 
បែសកជន របស ់ខ្លនួ បែចា ំអង្គការ សហ- 
បែជាជាតិ ឱែយ បោះឆ្នាត គំទែ បែក្ខជន 
ជនជាតិ ចិន ដើមែបី បំពែញ អាសនៈ មួយ 
ក្នុង ចំណោម អាសនៈ ៥ នែ តុលាការ - 
យុត្តិធម៌ អន្តរជាតិ (ICJ)  ដែល នឹង ផុត 
អាណត្តិ នៅ ឆ្នាំ កែយ។ 

លោក Locsin  បាន បង្ហោះ សរ 
នៅលើ បណ្តាញ សង្គម Twitter  ដែល 
កែយ មក លោក បាន លុប ចោល ថា៖ 
«អ្នក តែវូ បាន បញ្ជា ឱែយ បែើបែស ់សឡំែង 
របស់ ហ្វីលីពីន ដើមែបី បោះឆ្នាត គំទែ 
បែក្ខជន ជនជាតិ ចិន ទៅ កាន់ តុលាការ- 
យតុ្តធិម ៌អន្តរជាត។ិ  នោះ គ ឺជា បទបញ្ជា 
ចែបាស់លាស់ តែ ១ គត់ របស់ អ្នក។»

១ថ្ងែ កែយ មក  លោក បាន បង្ហោះ 
សរ ថ្ម ីមយួ ថា៖ «ឥឡវូនែះ អ្នក មន បែក្ខ- 
ជន៣  សមែប់ បោះឆ្នាតជូន៖  ចិន  

ជប៉ុន  និង អាល្លឺម៉ង់  ជា អំណចធំៗ ។ 
ឈប ់តែមឹ ហ្នងឹ រហតូ ដល ់មន ការ បញ្ជា 
បន្ថែម  ហើយ តែូវ ចងចាំ ថា  មិនតែូវ ធ្វើ 
អំពើ ដោះ ដូរទែ។  យើង មិន ធ្វើ ការ ដោះ-
ដូរ ក្នុង រឿង សំខាន់ នោះ ទែ »។

បែក្ខជន៤ រូប ក្នងុ ចំណោម ៨រូប ដែលតែវូ  
បាន ស្នើ ឱែយ ឈរ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត បំពែញ 
អាសនៈ ទំាង៥ នែះ  គឺ បាន កាន់ តំណែងជា  
ចៅកែម  ICJ  សែប់ តែ តែវូ ផុត អាណត្ត៩ិ 
ឆ្នា ំរបស់ ពួកគែ នៅ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១។  ក្នងុ  
ចំណោម ចៅកែម ដែល ឈរឈ្មាះ បោះ-
ឆ្នាត បន្ត អាណត្ត ិ ចៅកែម សញ្ជាតិ ចិន គឺ  
លោក សែ ីXue  Hanqin ដែល បាន ចូល 
កាន់ តំណែង នៅ ឆ្នា ំ២០១០  និង បាន តែង- 
តំាង ជា អនុបែធាន ICJ  នៅ ឆ្នា២ំ០១៨។

តុលាការ យុត្តធិម៌ អន្តរ ជាតិ មន ចៅ- 
កែម សរុប១៥  រូប  ដែល តែូវ បោះឆ្នាត 
តែងតាំង ដោយ  «សំឡែង ភាគ ចែើន 
ដាចខ់ាត  ឬ  Absolute Majority» ក្នងុ 
មហា សន្និបាត អង្គការ សហ បែជាជាតិ 
(UNGA) និង កែុមបែឹកែសា សន្តិសុខ 
អង្គការ សហ បែជាជាតិ(UNSC)។ 

បែទែស ជា សមជិក នែ តុលាការ អាជា្ញា- 
កណ្តាល អចនិែ្តយ ៍(PCA)ទាងំ១៧២  
គ ឺជា អ្នកស្នើ ឱែយ បែក្ខជន ឈរ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត  (Nominate)  តាម រយៈ ចៅកែម  
៤  រូប ដែល តំណង បែទែស នីមួយៗ ។ 
ការ បោះឆ្នាត នៅ មហាស ន្និបាត អង្គ- 
ការ សហ បែជាជាតិ   និង កែុមបែឹកែសា - 
សន្តិសុខ អង្គការ សហបែជា ជាតិ នឹង 
បែពែឹត្ត នៅ ថ្ងែទី ១១  ខែ វិច្ឆិកា នែះ ។

គួរ ជមែប ជូនថា  កែុងប៉ែកាំង  និង 
កែុងម៉ានីល មន ជម្លាះ ដែន ទឹក នៅ 
សមុទែ ចិន ខាងតែបូង អស់រយៈ ពែលជា 
ចែើន ឆ្នា ំមក ហើយ។  កាល ព ីឆ្នា២ំ០១៣ 
បែទែស ហ្វលីពីនី  បាន ដាក ់ពាកែយ បណ្តងឹ 
ទៅ  តុលាការ អាជា្ញា កណ្តាល អចិនែ្តយ៍ 
ដើមែបី បែឆំង នឹង ការ កាន់កាប់ ដែន ទឹក 
តាម «ខែសែ បនា្ទាត ់បែ ំបនួ តែ»  របស ់ចនិ  
ហើយ បាន ទទួល ជ័យ ជម្នះ នៅ ឆ្នាំ  

២០១៦។ តែ កែយ ពី បែធានាធិបតី 
បច្ចុបែបន្ន លោក  Rodrigo Duterte  
បាន ឡើង កាន់ អំណច រដា្ឋាភិបាល 
ហ្វីលីពីន គឺ ហាក់ ដូច ជា កំពុង ខំបែឹង 
ពងែឹង ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ ចិន។

ចំពោះ តុលាការ យុត្តិធម៌ អន្តរជាតិ  គឺ 
ជា ស្ថាប័ន ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ អង្គការ 
សហ បែជាជាតិ  ដែល មន តួនាទី 
ដោះសែយ ទំនាស់ រវាង បែទែស ជុំវិញ 
ពភិព លោក ដែល ទាកទ់ង ទៅ នងឹ ចែបាប ់
អន្តរជាតិ  រី ឯ តុលាការ អាជា្ញា កណ្តាល 
អចនិែ្តយ ៍វញិ  គ ឺជា ស្ថាបន័ អន្តរជាត ិមយួ 
ដែល មន តនួា ទ ីដោះសែយ បញ្ហោ ដែល 
ចែញ ព ីកចិ្ច ពែមពែៀង  ឬ សន្ធ ិសញ្ញា រវាង 
បែទែស ជា សមជិក អង្គការ អន្តរជាតិ 
ឬភាគី ឯកជន ។  តុលាការ ទាំង២ នែះ  
មន ទីស្នាក់ការ នៅ វិមន សន្តិភាព ទី- 
កែុងឡា អែ  បែទែស ហូឡង់ ៕

តពីទំព័រ១...អរ សទរ - 
ដោយ មិន អើពើ ទៅ នឹង ការ- 
ពែមន អំពី ការ ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ បែភែទ ថ្មី  ដ៏ 
ចម្លែក មួយ នែះ ទែ  ហើយ បាន 
បែមូល ផ្តុំ គ្នា  នៅ ក្នុង ការ អប អរ 
សទរ មុន ការ កំណត់ នែ ការ - 
បែកាស លទ្ធ ផល ឆ្នាត ដោយ 
មនអ្នក  ខ្លះ បាន រំ  ចែៀង  និង 

ការ គែវី ទង់ ជាតិ នៅ ខាង កែ  
ទី ស្នាក់ ការ របស់ គណបកែស 
សម្ព័ន្ធ ជាតិ  ដើមែបី បែជា ធិប- 
តែយែយ (NLD) របស់ លោក សែី 
អ៊ុង សន  ស៊ូជី  នៅ ក្នុង ទី កែុង 
យ៉ាំង ហ្គោនបែទែស មី យ៉ាន់ ម៉ា ។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ  
កល៏ទ្ធផល សរបុ ទាងំ អស ់នោះ  
នឹង មិន តែូវ បាន ធ្វើ ឱែយ ចប់ សព្វ - 

គែប ់ នៅ ក្នងុ រយៈ ពែល ២-៣ ថ្ងែ 
ខាង មុខ នោះ ទែ ។  

 ការ បោះ ឆ្នាត នោះ គ ឺគែន ់តែ 
ជា ការ បោះ ឆ្នាត លើក ទី ២ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ចាប់តាំង ពី បែទែស - 
អាសុី អាគ្នែយ៍ មួយ នែះ បាន រួច- 
ផុត ជិត ពាក់ កណ្តាល ទសវតែស រ៍ 
ពី ការ គែប់ គែង របស់ របប យោ- 
ធា  នៅ ឆ្នាំ ២០១១ ។ 

៥ ឆ្នា ំកន្លង ទៅនែះ   គណបកែស 
សម្ព័ន្ធ ជាតិ  ដើមែបី បែជា ធិប - 
តែយែយ NLD  បាន ឈ្នះ ឆ្នាត 
យ៉ាង ភ្លូក ទឹក ភ្លូក ដី  ប៉ុន្តែ តែូវ 
បាន អនុវត្ត ដោយ ចែបាប់ រដ្ឋ - 
ធម្មនុញ្ញ  ចែង ឱែយ មន កិច្ច ពែម - 
ពែៀង បែង ចែក អំណច  មិន 
ងាយ សែួល មួយ  ជា មួយ យោ- 
ធា ដ៏ មន ឥទ្ធិ ពល យ៉ាង ខា្លាំង  
នៅ ក្នុង បែទែស មី យ៉ាន់ ម៉ា     
មួយ នែះ ។ 

បច្ចុបែបន្ន  មែដឹក នាំ សុី វិលរូប- 
នែះ   បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង កិ ច្ច ការ   

បែ ឹ ងបែង មួយ  ដើមែបី រកែសា 
សឡំែង ភាគ ចែើន បផំតុ នៅ ក្នងុ 
សភា  ដែល បាន អំពាវនាវ ឱែយ 
ពលរដ្ឋ ម ីយ៉ាន់ ម៉ា ទាំង អស់ តែូវ 
ពុះ ពារ ការ ភ័យ ខា្លាចវី រុស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ របស់ ពួក គែ ឱែយ 
ខាង តែ បាន  ដើមែបី ចែញ មក 
បោះ ឆ្នាត ទាំង អស់ គ្នា ។ 

 មនុសែស ជា ចែើន លាន នាក់  
បាន តមែង់ ជួរ គ្នា នៅ ខាង កែ 
មណ្ឌលបោះឆ្នាត  នៅ ទូ ទាំង- 
បែទែស មី យ៉ាន់ម៉ា  នៅ មុន ពែះ- 
អាទិតែយ រះ  ខណៈ មនុសែស មួយ 
ចំនួន ផែសែង ទៀត  បាន នាំ គ្នា 
ឈររង់ ចាំ អស់ ជា ចែើន ម៉ាង  
នៅ តាម វត្ត អារម  មជែឈ មណ្ឌល 
លក់ ទំនិញផែសែង ៗ   និង ការិយ- 
ល័យ បោះ ឆ្នាត ជាចែើ នទៀត  
នៅ ទូ ទាំង បែទែស ។ 

នៅ ក្នុង ទី កែុង ម៉ាន់ ដា ឡាយ  
ដែល ជា ទី កែុង ធំ បំផុត ទី ២ 
របស ់បែទែស ម ីយ៉ាន ់ម៉ា  នងិ ជា 

តំបន់ ក្តៅ មួយ នែ ការ ឆ្លង រល - 
ដាល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  
ផង ដែរ  ហ្វូង មនុសែស  បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ កាន់ មណ្ឌល បោះ- 
ឆ្នាត មួយ កន្លែង  នៅ ខាង កែ 
ពែះ បរម រជ វាំង បុរណ  នៅ ទី- 
កែុង យ៉ាំង ហ្គោន ។ 

កែមុ អ្នក បោះ ឆ្នាត នៅ ទូ ទំាង- 
បែទែស  បាន នាំ គ្នា ពាក់ ម៉ាស់ 
នៅ តាម មណ្ឌល បោះ ឆ្នាត  
ប៉នុ្តែ នៅ តាម មណ្ឌល បោះ ឆ្នាត 
ជា ចែើន  តែូវ បាន គែ មើល- 
ឃើញ ហ្វងូ មនសុែស  យ៉ាង ណែន- 
ណន់ តាន់ តាប់ នាំ គ្នា ទៅ បោះ- 
ឆ្នាត ទាំង ហ្វូង ៗ  យ៉ាង យក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់ បំផុត ។  

ករណី ឆ្លង វី រុសផ្លូវ ដ ង្ហើម- 
កូរ៉ូណ  បាន កើន ឡើង យ៉ាង- 
ខា្លាងំ ប៉នុា្មាន ខែ ថ្មីៗ  នែះ  ដោយ នា ំ
ឱែយ  បិទ បែទែស   ហើយធ្វើ យុទ្ធនា- 
ការ ឃោសនា  រកសំឡែងឆ្នាត 
តាម អន ឡាញ ៕ AFP/SK

លោកTeodoroLocsinJrថ្ល្រងក្នុងជំនួបអាសា៊ននាព្រលកន្លងមក។រូបថតAFP

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសហ្វលីីពីន
ធ្លោយបង្ហាញច្រតនាគំាទ្រប្រក្ខជន
ចៅក្រមសញ្ជាតិចិនទៅICJ

លោកស្រី អុ៊ងសានសូ៊ជីរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានជ័យ...

ក្រមុអ្នកគំាទ្របក្រសសម្ពន័្ធដើម្របីប្រជាធិបត្រយ្រយកាន់រូបថតរបស់លោកស្រី សូ៊ជី។AFP

ការប្រយុទ្ធគា្នារវាងទា-
ហានឥណ្ឌានិងក្រុម
ឧទា្ទាមនៅតំបន់កាស្មៀរ
បង្កឱ្រយមនុស្រស៦នាក់សា្លោប់



សុខ ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃទី៦ វិច្ឆិកាសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
អ្នកនយោបាយបៃទៃសលីបង់
ម្នាក់គឺលោកGebranBassil
ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយធ្វើ
ឱៃយលីបង់កំពុងស្ថិតនៅលើគៃម
មួយឈានទៅរកការដួលរលំ
នយោបាយនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះធ្វើ

ឡើងបន្ទាប់ពីមនការចោទ-
បៃកាន់ថាលោកមនជាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងកៃុមHezbol-
lah។Hezbollahគឺជាគណ-
បកៃសនយោបាយមូស្លីមនិកាយ
សុីអុីត និងជាកៃុមសកម្មបៃ-
យុទ្ធដៃលមនមូលដា្ឋាននៅ
បៃទៃសលីបង់គំាទៃដោយ
អុីរ៉ង់។គណបកៃសនៃះបាន
ដឹកនំចលនបៃឆាំងនឹងអុី-
សៃអៃលនិងតតាំងបៃឆាំង
ឥទ្ធិពលរបស់លោកខាងលិច
ដៃលមននៅតំបន់មជៃឈិមបូពា៌ា។
ទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌ-

កម្មកៃសួងរតនគារសហរដ្ឋ-
អាមរិកបានចោទបៃកាន់
លោកBassil ពីការបៃើមុខ-
តំណៃងក្នុងជួររដា្ឋាភិបាល
ដំឡើងឋានៈអ្នកដៃលនៅកៃបៃរ
លោកនិងបៃងចៃកថវិការដ្ឋ
ទៅអ្នកដៃលមនឋានៈនៅកៃបៃរ
លោកថៃមទៀត។បៃភពដឹង
អំពីដំណើរការនៃះ បាននិ-
យាយថាការដៃលដាក់ទណ្ឌ-
កម្មបុគ្គលរូបនៃះ ទំនងជាការ-
ដាក់បន្ទុកទៅលើគោលជំហរ
របស់ចលនស្នៃហាជាតិសៃរី

(FreePatrioticMove-
ment) ឈានទៅចរចាជា-
មួយរដា្ឋាភិបាលដើមៃបីធ្វើកំណៃ-
ទមៃង់ដៃលទាមទារដោយ
ម្ចាស់ជំនួយបរទៃសក្នុងការ-
ដោះសៃយអំពើពុករលួយ។
នៅក្នុងបៃទៃសលីបង់ការ-

ដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះតៃូវបាន
គៃមើលឃើញថាជាការបញ្ចប់
ចក្ខុវិស័យនយោបាយរបស់
លោក Bassilរួមទាំងការដើរ
តាមឪពុកក្មៃករបស់លោក
ដៃលជាបៃធានធិបតី។ រដ្ឋ-
មនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសសហ-
រដ្ឋអាមៃរកិលោកMikePom-
peoបាននិយាយនៅក្នុង
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយដៃរថា
លោក Bassilបានធ្វើឱៃយ
ប៉ះពាល់ដល់អភបិាលកចិ្ចនងិ

បានរួមចំណៃកក្នុងបៃព័ន្ធ
ពុករលួយដៃលកំពុងកើតមន
និងបានគាំទៃគោលនយោ-
បាយឱៃយបៃទៃសលីបង់ជួយ
និងធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹង
គណបកៃសHezbollah។
កាលពីថ្ងៃទី៧វិច្ឆិកាលោក

បៃធានធិបតីMichel Aoun
ដៃលតៃូវជាឪពុកក្មៃកលោក
Bassilបានអំពាវនវទៅកាន់
ស្ថានទូតអាមៃរិកបៃចាំនៅ
បៃទៃសលីបង់ និងស្ថានទូត
លីបង់នៅទីកៃុងវ៉ាសុីនតោន
ដើមៃបីទទួលបានឯកសរ និង
ភ័ស្តុតាងដៃលកៃសួងរតន-
គារសហរដ្ឋអាមៃរិកចោទ-
បៃកាន់លោក Bassil ពីបទ-
ពុករលួយ រហូតមនការដាក់
ទណ្ឌកម្មដចូ្នៃះ។លោកAoun

បាននិយាយថាឯកសរទាំង-
នោះតៃូវតៃបញ្ជូនទៅតុលាការ
លីបង់ដើមៃបីចាត់វិធានការ
ចាំបាច់ក្នុងករណីដៃលការ-
ចោទបៃកាន់នៃះជាការពិត។
លោក Bassilដៃលជាមៃ-

ដឹកនំចលនស្នៃហាជាតិសៃរី
(FreePatrioticMove-
ment)និងជាកូនបៃសរបស់
បៃធានធិបតីលីបង់គឺជាអ្នក-
នយោបាយលីបង់ដំបូងគៃ
ដៃលតៃូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម
កៃមចៃបាប់ Magnitsky
ដៃលចៃបាប់នៃះតៃូវបានតាក់-
តៃងឡើងដើមៃបីដាក់ទណ្ឌកម្ម
ទៅលើបទល្មើសអពំើពកុរលយួ
និងការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃស។
ទណ្ឌកម្មរួមមនការរឹបអូស
ទៃពៃយសមៃបត្តិថវិកាបិទគណនី

ធនគារក៏ដូចជាគណនីធន-
គាររបស់សមជកិគៃសួររបស់
លោកនិងអ្នកដៃលទាក់ទងជា-
មយួលោក(កៃមុហ៊នុអង្គភាព
និងបុគ្គល)និងហាមឃាត់
ពួកគៃមិនឱៃយចូលមកទឹកដី
សហរដ្ឋអាមៃរិក។
សៃដ្ឋវិទូម្នាក់ឈ្មោះ Vio-

letteBalaa បានបៃប់សរ-
ព័ត៌មនអារ៉ាប់ថា៖«លោក
Bassilមិនមៃនជាបុគ្គលតៃ
មួយទៃដៃលទទួលរងការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះ។មនបញ្ជី
ថ្មីដៃលនឹងតៃូវចៃញក្នុងរយៈ-
ពៃល១ឬ២សបា្តាហ៍ទៀត
ដោយក្នុងនោះមនឈ្មោះ-
អ្នកនយោបាយកំពូលៗផៃសៃង-
ទៀត»។
ចំពោះមតិសធារណៈនៅ

ក្នុងបៃទៃសលីបង់តៃូវបាន
បៃងចៃកទាក់ទងនឹងទណ្ឌកម្ម
បៃឆាំងនឹងលោកBassil។
កៃុមសកម្មជននៅក្នុងចលន
សុីវិលនៅក្នុងបៃទៃសលីបង់
បានសម្តៃងការគាំទៃរបស់
ពួកគៃនៅលើបណ្តាញសង្គម
សមៃប់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ណមយួទៅលើមនៃ្តីពកុរលយួ
ខណៈអ្នកគាំទៃចលនស្នៃហា-
ជាតិសៃរីបានទទូចថាលោក
Bassilតៃូវបានគៃដាក់ទណ្ឌ-
កម្មចំពោះការបដិសៃធកិច្ច-
ពៃមពៃៀងរបស់អាមៃរិកដើមៃបី
ឃា្លាតឆា្ងាយពីកៃុមHezbollah
និងដោះសៃយបញ្ហាជន-
ភៀសខ្លួនសុីរី។
អនុបៃធានសភាលបីង់លោក

ElieFerzliបានអះអាងថា

លោកAounនងិBassilបាន
ដឹងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះ
២សបា្តាហ៍មុនការបៃកាស
របស់សហរដ្ឋអាមៃរកិ។អតតី-
រដ្ឋមនៃ្តីម្នាក់លោកGhassan
Hasbaniបាននិយាយថា៖-
«ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅកៃម
ចៃបាប់Magnitskyនងឹមនិតៃវូ
បានលបុចោលទៃពៃះនៃះជា
ចៃបាប់ដៃលទាកទ់ងទៅនងឹសទិ្ធ-ិ
អំណចការទទួលរងឥទ្ធិពល
និងអំពើពុករលួយហើយ
នរណម្នាក់មកពីគណបកៃស
លីបង់នឹងតៃូវទទួលទណ្ឌកម្ម
ទាំងនៃះ»។
សូមបញ្ជាក់ថា កៃុមHez-

bollahបានបៃកាសសម-
គ្គីភាពជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់
ខ្លួននិងបានថ្កោលទោស
សៃចក្តីសមៃចរបស់រតនគារ
សហរដ្ឋអាមៃរិកភា្លាមៗបន្ទាប់
ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះបាន
បៃកាស។ កៃុមHezbollah
ចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះ
ជា«ការសមៃចចិត្តដោយ
បៃើនយោបាយសុទ្ធសធនិង
ការជៃៀតជៃកដោយពៃញ-
ទំហឹងក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់
បៃទៃសលីបង់ក្នុងគោល-
បំណងបង្ខំឱៃយលីបង់ធ្វើតាម
សហរដ្ឋអាមៃរកិនងិអាចបញ្ជា
ទៅលើបៃទៃសលីបង់បាន។
ចំណៃកលោកBassilផ្ទាល់
បានឆ្លើយតបនៅលើបណ្តាញ-
សង្គមTwitterដោយសរសៃរ
ថា៖«គា្មោនការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ណមយួដៃលធ្វើឱៃយខ្ញុំភយ័ខា្លាច
ឡើយ»៕
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : នៅពេលដេលលោក
េ្រហ្គកកេហ្វ(GreigCraft)បាន
ធ្វើដំណើរមកដល់បេទេសវៀតណាម
កាលពីឆ្នាំ១៩៨៩លោកបានសង្កេត
ឃើញបញ្ហាគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍
បេឈមដោយបេជាជនលើយានជនំិះ
មីដេរដាសតាមដងវិថីរៀងរាល់ថ្ងេ។
ក្ដបីារម្ភនេះបានធ្វើឱេយលោកសមេច-

ចិត្តបង្កើតអង្គការបង្ការរបួសអាស៊ី
(Asia InjuryPrevention or
AIP)នេះឡើងកាលពីឆ្នាំ១៩៩៩។
អង្គការបានចាប់ដេគូសហការក្នុង

សេ៊កនិងផ្ដើមបេតិបត្តិការនៅកម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ហើយបានច៊ះបញ្ជី
ដោយកេសួងការបរទេសនិងកិច្ច-
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិសមេប់
ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១១។
លោកអី៊មពិសិដ្ឋជាបេធានគេប់-

គេងកម្មវិធីក្នុងអង្គការបានឱេយដឹងថ
ម៊នមានទីស្នាក់ការ អង្គការបាន
សហការជាមួយដេគូជាចេើនដើមេបី
អន៊វត្តការងរមួយចំនួនឱេយអង្គការ
របស់ខ្លួន។
បេធានគេប់គេងដេលផ្ដើមបមេើ-

ការងរនៅអង្គការAIPតាំងពីច៊ងឆ្នាំ
២០១១មកបានបេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍
ថ៖ «តាំងពីឆ្នាំ២០០៦គឺគោល-

ការណ៍ចមេបងរបស់យើងមានទសេសនៈ
មួយក្នុងការបង្កើនការកេលម្អចេបាប់-
ចរាចរណ៍»។
ដោយធ្វើការជាមួយដេគូពាក់ព័ន្ធ

ដចូជារដា្ឋាភបិាលអង្គការសង្គមស៊វីលិ
អង្គការ AIP បានបង្កើតជាគោល-
នយោបាយសវ៊ត្ថភិាពផេសេងៗហើយក៏
ច៊ះទៅអបរ់ំផេសព្វផេសាយការផ្ដល់ជាមកួ-
ស៊វត្ថិភាពនិងសមា្ភារអប់រំមួយចំនួន
ទៀតទៅដល់សហគមន៍ណា ដេល
អង្គការបានច៊ះទៅដល់ផ្ទាល់។
កន្លងមកអង្គការ AIPបានសហ-

ការជាមយួនគរបាលនងិកេម៊យវ៊ជន

គំរូច៊ះទៅធ្វើការអប់រំផេសព្វផេសាយតាម
សហគមន៍នៅតាមខេត្តសលា
សកលវិទេយាល័យរោងចកេនិងតាម
បណ្ដោយផ្លូវជាតិមួយចំនួនដូចជា
ផ្លូវជាតិលេខ៤លេខ៦និងលេខ១
ផងដេរ។
បេធានគេប់គេងកម្មវិធីអង្គការរូប

នេះ បានឱេយដឹងពីកតា្តាដេលនាំឱេយបង្ក
គេះថ្នាក់នៅកម្ពុជាយា៉ាងដូច្នេះថ៖
«យោងទៅតាមទនិ្ននយ័របស់គណៈ-
កមា្មាធិការជាតិស៊វត្ថិភាពចរាចរណ៍
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កតា្តាដេលរួម-
ចំណេកនាំឱេយមានគេះថ្នាក់ចរា-

ចរណ៍នោះគឺកតា្តាមន៊សេសកតា្តាយាន-
យន្តកតា្តាផ្លូវថ្នល់ និងកតា្តាអាកាស-
ធាត៊ ប៉៊ន្តេកតា្តាសំខាន់បំផ៊តនោះគឺ
កតា្តាមន៊សេស»។
លោកពិសិដ្ឋបានរៀបរាប់លម្អិត

ថ៖«ក្នុងនោះមានការបើកបរហួស
លេបឿនកំណត់៣៨%ការមិនគោរព
សិទ្ធិអាទិភាព ២៣%ការបើកមិន
បេកាន់ស្ដាំមាន១៣%ការវ៉ាជេង
ដោយឥរយិាបថមនិតេមឹតេវូ៩%ការ-
បត់ឆ្វេង-បត់ស្ដា៩ំ%នងិគេឿងសេវងឹ
៥%ហើយកតា្តាយានយន្ត២%និង
ងង៊យដេកមានតេ១%ទេ»។
ស្ថតិិកន្លងមកឃើញថទ១ីកសកិរ

ងយនឹងបេឈមម៊ខគេះថ្នាក់ជាង
គេពេះពួកគាត់មិនសូវបានយល់-
ដឹងពីចេបាប់ចរាចរណ៍។ទី២គឺកម្មករ
រោងចកេដេលតេូវធ្វើដំណើរដោយ
រថយន្តដឹកកម្មករមិនសូវមានស៊វត្ថិ-
ភាព រួមទាំងទីតាំងភាគចេើននៅជិត
ផ្លវូមមាញកឹនងិទ៣ីគឺសសិេស-នសិេសតិ
ក៏បេឈមម៊ខខា្លាំងដេរ។
ចំពោះកម្មកររោងចកេអង្គការទើប

តេធ្វើការផេសព្វផេសាយបានបេហេល
២០ម៊ឺននាក់ នៅរោងចកេកាត់ដេរ
និងរោងចកេសេបេកជើងខណៈ
គោលដៅរបស់អង្គការគឺបញ្ជេបឱេយ
បានរហូតដល់៧០ម៊ឺននាក់។
លោកពសិដិ្ឋបានលើកពផីលវបិាក

ផងដេរថ៖ «បើទោះជាពេលខ្លះ
អង្គការមានផលលំបាកតិចតួចដេរ
តេង់ពេលច៊ះទៅជបួពកួគាត់ពកួគាត់
បេរជាមិនបានចូលរួមដោយសរខ្លះ
ចំពេលម៉ាងការងរឯចាស់ៗគាត់
មានការភ្លេចភា្លាំងចេើន»។

អង្គការនៅតេពេយាយាមរកយ៊ទ្ធ-
សសេ្តយា៉ាងណាឱេយបានច៊ះទៅជួប
កេម៊បេជាជនបេឈមនងឹបញ្ហាគេះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ទាល់ ដូចជាការទៅ
ដល់ទីបេជ៊ំជនដើមេបីផេសព្វផេសាយ។
លោកលើកពីភាពវិជ្ជមានថ៖

«យើងក៏បានកសងជាគោលនយោ-
បាយឱេយគាត់ធ្វើដំណើរបេើមួកស៊វត្ថិ-
ភាព និងបើអាចកេសមេួលឡានឱេយ
មានស៊វត្ថិភាពជាងហ្នឹង រឹតតេល្អ
ដោយឱេយពួកគាត់មានកន្លេងអង្គុយ
តេមឹតេវូឡានមានដបំលូមានអីបទិ-
បាំងបានល្អបេសើរផងដេរ»។
លោកពិសិដ្ឋ បានបន្តទៀតថ៖

«ពួកយើងក៏កំព៊ងគិតចង់ដាក់ស្លាក-
សញ្ញាស៊វត្ថិភាពបដាដូចជាបន្ថយ
លេបឿនផេសេងៗនៅជ៊ំវិញរោងចកេ
សមេប់ឱេយពួកគាត់មានការបេ៊ង-
បេយ័ត្នជាពិសេស»។
លោកសូមអំពាវនាវឱេយបេជាជនបន្ត

គោរពចេបាបច់រាចរណ៍នងិចេះយោគ-
យល់អធេយាសេ័យឱេយគា្នាទៅវិញទៅមក។
លោកបានលើកឡើងថ៖«ឃើញ

ថបេជាជនគាត់មានការអត់ទោស
ចេើនពេលដេលមានប៉ះពាល់តិចតួច
តេយើងមិនពេញចិត្តប៉៊ណ្ណឹងទេយើង
ចង់ឱេយពួកគាត់បេកាន់ខា្ជប់នូវចេបាប់
ហើយរួបរួមគា្នា»។
លោកបានទទូចថ៖«សូមគោរព

សិទិ្ធអាទិភាពគា្នាជិះនៅក្នុងលេបឿន
កណំត់បញ្ចៀសការហបូគេឿងសេវងឹ
ហើយបើកបរ។មួយទៀតនោះការ-
ជិះបញេ្ចាស់ក៏គរួតេចៀសវងស៊ូខាត
ពេលប៉៊នា្មាននាទីបេសើរជាងយើង
មានគេះថ្នាក់»៕

www.postkhmer.com

អង្គការបង្ការរបួសអាសី៊ប្រាថ្នាឱ្រាយពលរដ្ឋខ្ម្រារគោរពច្រាបាប់-
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កេុមយុវជនស្ម័គេចិត្ត គំរូ ចុះធ្វើការផេសព្វផេសាយ ពី ចេបាប់ចរាចរណ៍ ។ រូបថតសហការី លោក  ពិសិដ្ឋ (ស្ដាំ) បំពាក់ មួក សុវត្ថិភាព ដល់  ពលរដ្ឋ សហគមន៍ ។ រូបថតសហការី



ក្រុងហាណូយ :អាយុជិត
៩០ឆ្នាំ វិចិត្រករស្រ្តីវៀតណាម
ម៉ុងប៊ិចមានឈ្មោះបោះ-
សឡំ្រងចពំោះការផលតិស្នាដ្រ
សិល្របៈនៅលើកម្រលឥដ្ឋ
ដោយការអង្គុយគូររូប។
អ្នកច្ន្របង្កើតថ្មីរូបន្រះដ្រល

បានអន្ទងចិត្ដវិចិត្រការិនីជំនាន់
ក្រយនៅវៀតណាមអ្នកស្រី
ប៊ចិបានទទលួប្រជាប្រយិភាព
លើឆកអន្ដរជាតិហើយអ្នក-
ស្រីមានស្នាដ្រគំនូរពណ៌នៅ
ក្នុងសរមន្ទីរចក្រភពអង់គ្ល្រស
ថ្រមទៀតផង។
ប៉ុន្ដ្ររយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំ

មកន្រះអ្នកស្រីមិនត្រូវបាន
ជនជាតិវៀតណាមក្នុងស្រុក
ចាប់អារម្មណ៍និងត្រូវរង់ចាំ
រហូតដល់ខ្រន្រះទើបអាច
បង្ហាញស្នាដ្រពិព័រណ៍ត្រ
មា្នាក់ឯងជាលើកដំបូង។
ស្ថិតនៅផ្ទះឯជាយទីក្រុង

ហាណូយជាទីដ្រលវិចិត្រករ
ស្រប្រកជ្រួញគូររូប ៨ម៉ោងក្នុង
១ថ្ង្រ អ្នកស្រីប៊ិច បានពោល
ថា៖«ការគរូរបូហាក់ដចូជាការ-
ញ៉ាំបាយប្រចាំថ្ង្រអ៊ចីងឹ។ខ្ញុំត្រវូ
ញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំត្រូវគូរ»។
ដំបូងដូនចាស់ហាក់ស្ទាក់-

ស្ទើរចំពោះការតាំងពិព័រណ៍ត្រ
ឯងត្រកនូៗ របស់អ្នកស្រីលើក-
ទឹកចិត្ដអ្នកស្រី។
អ្នកស្រីបាននិយាយមុន

ព្រលបើកសម្ពោធពិព័រណ៍នា
ខ្រន្រះថា៖«ខ្ញុំមនិចង់លក់គនំរូ
របស់ខ្ញុំទ្រ ដូច្ន្រះខ្ញុំអត់មាន
បំណងន្រះទ្រ។គំនូររបស់ខ្ញុំគឺ
ជាការចងចាំរបស់ខ្ញុំ»។

ជំនាញគំនូរសូត្រអំពីជីវិត
ប្រចាំថ្ង្រ និងមនុស្រសទូទៅជា
ពិស្រសស្ដ្រីអ្នកស្រីប៊ិចគូរពី
ជវីតិរបស់ខ្លនួឯងអឡំងុសមយ័
សង្គ្រមប្រឆំងសហរដ្ឋអាម្រ-
រិកនៅព្រលសិល្របករផ្រស្រងៗ 
ត្រូវបានណ្រនាំឲ្រយគូរគំនូររូប
ទាហានឬកងកមា្លាំងជួរមុខ។
ផានខាមធួងជាអ្នកវិភាគ

ផ្ន្រកសិល្របៈជាន់ខ្ពស់ និងជា
អ្នកស្រវជ្រវមា្នាក់បាននយិាយ
ថា៖ «ការគូររូបមនុស្រសមិនត្រូវ
បានទទួលការកោតសរសើរ
ឡើយកាលគ្រនោះត្រពួកវា
ជាស្នាដ្រល្អឯករបស់អ្នកស្រី
ម៉ុងប៊ិច»។
កើតនៅឆ្នាំ១៩៣១អំឡុង

ព្រលអាណានគិមនយិមបារាងំ
អ្នកស្រីបិ៊ចបានចំណាយព្រល
មើលថ្រស្វាមីជាអ្នកល្រង
វយីូឡ៉ងុនងិអ្នកប្រយទុ្ធឯករាជ្រយ
ដ្រលរងរបួសអំឡុងព្រល
សង្គ្រមបារាំងក្នុងទឹកដីឡាវ។
ពួកគ្ររស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ

តោកយា៉ោកបផំតុខណៈអ្នកស្រី
ត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់កូន២នាក់។
តម្រវូការប្រក់ទ្រទ្រង់គ្រសួរ

ក្នងុឆ្នាំ១៩៥៦អ្នកស្រីបានចុះ
ឈ្មោះចូលរៀនជំនាញសិល្របៈ
គំនូរដំបូងបំផុតមួយនៅមហា-
វិទ្រយាល័យសិល្របៈក្រងុហាណូយ
និងមានការងរជាអ្នកគូររូប
គំនូរជីវចលឲ្រយកាស្រត។
ប៉ុន្ដ្រអ្នកស្រីមិនបញ្រឈប់ការ-

គូររូបតាមចិញ្ចើមផ្លូវទ្រ។ស្ដ្រី
ចំណាស់ដ៏ក្រីក្រគ្រងអង្កុញ
ជើងលើកម្រលឥដ្ឋ និងអ្នក-
មា្ដាយមា្នាក់កំពុងបំបៅដោះកូន
ដ្រលជាគំនូរត្រូវបានចាត់ទុក
ជារឿងអាស្រូវដោយត្រូវដក
ច្រញពីពិព័រណ៍ក្នុងឆ្នាំ១៩៦០។
អ្នកស្រីបាននយិាយថា៖«ខ្ញុំ

គូរខ្លួនឯងក្នុងស្ទីលខ្លួនឯង។
មហាជនខ្លះអាចចូលចិត្ដគំនូរ
ត្រខ្លះក៏អត់ដ្ររ។ខ្ញុំមិនខ្វល់
ទ្រ។ភាពរីករាយកើតឡើង
នៅព្រលខ្ញុំអាចគូសវាសឬ
គូរ»៕AFP/HR

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដោ យឆន្ទៈមះមុតនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងរមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទីនានា

មានគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាវិញ គឺគូស្ន្រហ៍មានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខា្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពវិញលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តគ្មោនក្តីសៅហ្មងទ្រ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមានទឹកចិត្តប្រកបដោយក្ត-ី
ម្រតា្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឱ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស-
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមានការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រុតចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទលួទាននានាបានទទួលផលជា
ធម្មតាប៉ុន្ត្រត្រូវចំណាយកមា្លាំង-
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយា៉ោងច្រើន។

ចំពោះការនិយាយស្តីប្រកបដោយក្តគីោរព។រីឯ-
ស្រចក្តីព្រយាយាមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដណំើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយត្រូវត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ឱ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នស្រចក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

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

ចំណ្រញគប់ចិត្តធ្វើឱ្រយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក
មានសម្ទះុខា្លាងំឡើងនៅក្នងុការបំព្រញការងរ
ផ្រស្រងៗ ។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
មានសុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ
គូស្ន្រហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគ្នាដូចជាធម្មតា។

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្រទៅ
កាន់ទីកម្រសន្តនានារបស់លោក-
អ្នករម្រងមានការទទួលរាក់ទាក់
ខា្លាំងពីសំណាក់ញាតិជិតឆ្ងាយ

យា៉ោងកក់ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឱ្រយរាបអ់ាន។ការ-
ប្រកបរបររកទទួលទាននានាអ្នកអាចចាញ-់
បោកគ្រដោ យសរត្រភាពស្មោះត្រង់ព្រក។រីឯ-
លាភសកា្ការៈវិញនឹងទទួលបានផលគួរជាទីគប់-
ចិត្តតបទៅតា មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។

រាសីមធ្រយម។ ការបំព្រញការងរ
ផ្រស្រងៗនងឹត្រវូចណំាយកមា្លាងំច្រើន
ហើយក៏ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន
ក្នងុការបពំ្រញការងររបស់លោក-

អ្នកឱ្រយបានខ្ពស់តាមដ្រលអាចធ្វើបាន។ចំពោះ
លាភសកា្ការៈនឹងបានអាស្រ័យដោយការខិតខំ-
ប្រងឹប្រងរបស់ខ្លនួត្រប៉ណុ្ណោះ។ចណំ្រកស្រច-
ក្តីស្ន្រហាវិញត្រវូត្របង្កើននូវភាពស្នទិ្ធស្នាលនងិ
ផ្តល់ភាពកក់ក្តាឱ្រយគ្នាច្រើនទើបល្អប្រសើរ។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រអង្គរទី១០ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ង្រ១០រោចខ្រកត្តិកឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រអង្គារទី១០ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទា ននានាវិញនឹងបានផល-
ចំណ្រញយា៉ោងគប់ចិត្តសុខភាព
ផ្លូវកាយរឹងបុឹងល្អមានអារម្មណ៍

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

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមានគំនិតសុញមិន-

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពមា្ចាស់កា រប្រកបដោយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរីយ៍ល្ៗអ ជាមួយគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសរឱ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕    

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះអ្នក-
ចូលចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្ត
សុខភាពផ្លវូកាយអាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដោយអំណាចកមា្លាំង-
ចិត្តមានភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឱ្រយសុខភា ព

ផ្លវូកាយមនិធ្លាក់ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។ការប្រកប-
របររកទទួលទាននានា នឹងបានផលចំណ្រញ
ធម្មតា។រីឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍នឹងមានការ-
អធ្រយាស្រ័យឲ្រយគ្នាទៅវិញទៅមកបា នល្អប្រព្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដោយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងរផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មានគ្រះដោយសរទឹក។លោកអ្នកមានទឹកចិត្ត
ប្រកបដោយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បំព្រញការងរផ្រស្រងៗ រម្រងទទួល-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រ-

កបដោយសវុត្ថិភាព។ខណៈការនយិាយស្តីមាន
ឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមានភាពល្អ
ពោលគមឺានចតិ្តម្រតា្តាករណុាចពំោះមនសុ្រសនងិ
សត្វ។ចពំោះបញ្ហាស្ន្រហាគសូ្ន្រហ៍យលច់តិ្តគ្នា
ល្អនិងមានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រល្អខា្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដោ យហ្រតុផល ឬមាន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបំព្រញកិច្ចការផ្រស្រងៗច្រើនត្រធ្វើ

ដោ យភាពមុឺងមា៉ោត់ និងហ្មត់ចត់ ហើយមានការ-
ជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នានិងច្រះអធ្រយាស្រ័យគ្នាឱ្រយបានច្រើនទើប
ជាការល្អប្រព្រសម្រប់សម្ព័ន្ធភាពគូស្ន្រហ៍។

ស្ថិតនៅផ្ទះឯជាយក្រុងហាណូយអ្នកស្រីម៉ុងប៊ិចប្រើព្រលគូរគំនូរ៨ម៉ោងក្នុង១ថ្ង្រ។រូបថតAFP

កាន់ជក់គូរពេញមួយឆាកជីវិត
ទីបំផុតវិចិតេករអាយុជិត៩០ឆា្នាំ
អាចពិព័រណ៍ស្នាដេគំនូរខ្លនួឯង

ពិព័រណ៍គំនូរអ្នកស្រីប៊ិចជាលើកដំបូងនៅវៀតណាម។រូបថតAFP



    យឺន ពន្លក

   ភ្នំពេញៈ  ការប្រកួតដណ្តើម
ប្រក់លានរវាងជើងខ្លាងំវ័យ-
ក្ម្រងចំនួន៤នាក់នៅសង្វៀន
ថោនកាលពីយប់ថ្ង្រអាទិត្រយគឺ
ត្រវូបានទៅលើធន់ផានិតមក

ពីសមាគមកីឡាប្រដាល់កង-
យោធពលខ្រមរភូមិន្ទបនា្ទាប់
ពីរូបគ្របានផ្តលួព្រជ្រកក្កដា
ឱ្រយសន្លប់នៅទឹកទី១ក្នងុវគ្គជំុ
ដំបូងហើយបានបន្តទៅផ្តួល
អ្រលីតស្រងហួរក្នុងទឹកទី២
នៅវគ្គជំុផា្តាច់ព្រត័្រដើម្របីឈាន

ទៅឈ្នះបានប្រក់រង្វាន់ចំនួន៣,
៤លានស្រនរៀល។
ការឈ្នះប្រក់លានរបស់ធន់

ផានិតដូចជាស័ក្តិសមទៅនឹង
ការអះអាងពីការតំាងចិត្តមុន
ព្រលប្រកួតថាមានទំនុកចិត្តឈ្នះ
ដល់ទៅ៨០ភាគរយហើយទី-

បំផុតផានិតធ្វើបានល្អដូចក្ត-ី 
រំពឹងទុកចំណ្រកលោកជួបវុតា្ថា
បានសរសើរថា៖«សមត្ថភាព
របស់ធន់ផានិតល្អណាស់
ស័ក្តសិមនឹងទទួលបានប្រក់-
រង្វាន់ហើយអ្រលីតស្រងហួរ
និងព្រជ្រកក្កដាពិតជាមាន
សមត្ថភាពល្អបន្តបនា្ទាប់គ្នានិង
មានសមត្ថភាពខ្លាងំដូចគ្នាហ្រតុ
ន្រះព្រលអនាគតពួកគត់ន្រះគឺ
ជាទំពំាងស្នងផ្ន្រកកីឡាគុនខ្ម្ររ
យើងយ៉ាងល្អណាស់»។
ផលិតករ និងជាអ្នកមាន

ទស្រសនវិស័យជួយផ្តល់ឱកាសឱ្រយ
កីឡាករឆ្នើមវ័យក្ម្រងបានប្រកួត
លោកជួបវុតា្ថាបន្តថា៖«កម្មវិធី
ប្រកួតដ្រលយើងងកមករៀបចំ
ជូនសម្រប់កីឡាករវ័យក្ម្រងគឺ
ទទួលបានការគំទ្រច្រើនពីមហា- 
ជនព្រះរបៀបឬបច្ច្រកទ្រស
ចូលវាយសម្រុកត្រូវបានគ្រ
កោតសរសើរថាល្អវ៉្រអស់ពី
សមត្ថភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍
ពិស្រសខងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី
ព្រញចិត្តផងដ្ររ»។

លោកជួបវុតា្ថាបានទមា្លាយនូវ
ភាពមន្ទលិចំពោះកីឡាករឆ្នើម
ចាស់ៗមួយចំនួនថាលំបាកផ្គផូ្គង
ដោយវាជាប់នូវចំណុចជាច្រើន
ទី១សង្វៀនជាច្រើនទៀតគ្រកក់
ទុកសម្រប់ប្រកួតរៀងៗខ្លនួទី
២តម្ល្រខ្លនួប្រកួតសំុឡើងថ្ល្រជា-
និច្ចគឺច្រើនជាងគម្រងទី៣
ការប្រកួតវ៉្រមិនអស់ពីសមត្ថភាព
ដោយភាគច្រើនស្គាល់គ្នាជាមិត្ត- 
ភក្តិជាដើម។បញ្ហាទំាងន្រះធ្វើ
ឱ្រយមហាជនឬខងអ្នកស្ពនស័រ
លំបាកទុកចិត្តព្រះប្រកួតមិន
សូវទាក់បុ៉ន្ត្រពួកគត់ព្រញនិយម
សម្រប់ប្រកួតជាមួយកីឡាករ
បរទ្រសទៅវិញ។
កីឡាករធន់ផានិតនិយយ

ក្រយប្រកួតថា៖«ខ្ញុំបានមក
ចូលរួមប្រកួតនៅសង្វៀនន្រះ២
លើកហើយកាលលើកទី១បាន
ត្រមឹជើងឯករងត្រព្រលន្រះខ្ញុំ
ឈ្នះទទួលបានប្រក់រង្វាន់ធំគឺ
កិត្តយិសធំណាស់បុ៉ន្ត្រមិនអាច
ថាដ្រគូដ្រលចាញ់ខ្ញុំនោះខ្រសោយ
បានទ្រព្រះខ្ញុំក៏ត្រវូរបស់គ្រច្រើន

ដ្ររមុននឹងផ្តលួគ្របាន។
ចំណ្រកលោកធន់សុភាជា

គ្រូបង្វកឹប្រប់ថា៖«អនាគតធន់
ផានិតគឺជាជើងខ្លាំង១រូប  
ហើយជំនាញប្រកួតរបស់គ្រល្អ
គ្រប់ផ្ន្រកមានទំាងជង្គង់ក្រង
កណា្តាប់ដ្រនិងទាត់ឆ្ងាយ។នៅ
ក្នងុកំណត់ត្រប្រកួតរបស់ផានិត
គឺបាន១៥ដងឈ្នះ១៤ចាញ់
ត្រម្តងគត់និងមានចិត្តកា្លាហាន
ណាស់អី៊ចឹងហើយសម្រប់ការ-
ឈានទៅដណ្តើមជាប្រក្ខភាព
ក្រមុជម្រើសជាតិគឺជាក្តីសង្រឃឹម
សម្រប់ឆ្នាំក្រយៗព្រះផានិត
ល្អទំាងកម្ពស់គឺ១,៧១ម៉្រត្រនិង
បច្ច្រកទ្រស»។
លោកហាក់សុខហ្រងនាយក- 

គ្រប់គ្រងការផ្រសោយន្រសង្វៀន
ថោនបានប្រប់ថា៖«ការរៀបចំ
ប្រកួតប្រចំាសបា្តាហ៍នៅសង្វៀន
ថោនគឺព្រញនិយមខ្លាងំពិស្រស
កីឡាករវ័យក្ម្រងឆ្នើមល្ៗអ ដោយ
ប្រកួតទាក់ទាញបុ៉ន្ត្រយើងក៏មិន
បោះបង់កីឡាករឆ្នើមជើងចាស់
នោះដ្ររ»៕

ថ្ង្រអង្គារទី១០ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

មេឃខៀវ និងហងេសកេហម ចេក ពិន្ទគុ្នា 
សេបពេល Kane ស៊ុតគេប់ទី១៥០

កេុង ឡុងដ៍ :កីឡាករKevin
DeBruyneមានឱកាសស៊ុត
បាល់ពិន័យ១១ម៉្រត្រត្រមិន
សម្រចដូចធ្វើឱ្រយក្រុមMan-
chesterCityខ្ជះខ្ជាយឱកាស
រំកិលទៅកៀកក្រុមLiverpool
ខណៈខ្រស្រប្រយុទ្ធHarryKane
របស់ក្រុមTottenhamHot-
spur(Spurs)អបអរនឹង
គ្រប់ទី១៥០នៅPremier
Leagueកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។
ជ័យជម្នះនៅកីឡដា្ឋានEti-

hadនងឹនាំឱ្រយហង្រសក្រហមឡើង
ទៅទីកំពូលតារាងត្រសង្គ្រម
រវាងក្រុមមហាអំណាចបាល់-
ទាត់ទាំង២នៅប៉ុនា្មានរដូវចុង-
ក្រយន្រះបានបញ្ចប់ទៅត្រឹម
លទ្ធផល១-១។
អ៊ចីងឹមាននយ័ថាLeicester

Cityនៅត្រល្រខ១ក្រយឈ្នះ
WolverhamptonWander-
ers១-០នៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយ
ក្រុមកំពុងមានសម្ទុះSpurs
ឈរទី២បនា្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅ
យក៣ពិន្ទុពីមា្ចាស់ផ្ទះWest
Bromជាមួយនឹងគ្រប់បាល់ទី
១៥០របស់់Kane។
ក្រុមរបស់លោកJurgen

Kloppធ្វើការវាយសម្រុកយ៉ាង
សនា្ធាប់ព្រលប្រកួតចាប់ផ្ដើម
ដោយខ្រស្រប្រយទុ្ធទាងំ៤Sadio

Mane,MohamedSalah,
RobertoFirminoនងិDiogo
Jotaបង្កការភ័យខ្លាចដល់ក្រុម
មា្ចាស់ផ្ទះម្ដងហើយម្ដងទៀត។
ក្រុមភ្ញៀវបើកការនាំមុខនៅ

នាទីទី១៣ព្រលSalahទម្លុះ
សំណាញ់ទីដោយបាល់១១
ម៉្រត្រក្រយKyleWalker
បង្កកំហុសចំពោះManeក្នុង
តំបន់គ្រះថា្នាក់ត្រManCity
តាមស្មើនៅនាទីទី៣១ពីការ-
ស៊ុតរបស់GabrielJesus។
ក្រមុរបស់លោកPepGuar-

diola(Pep)ទទលួបានបាល់
ប៉្រណាល់ទី មុនឈប់សម្រក
១៥នាទីក្រយពិនិត្រយមើល
វីដ្រអូជំនួយការអាជា្ញាកណា្តាល
(VAR)ត្រប្រធានក្រុមDe
Bruyneស៊ុតខុសគោលដៅ។
លទ្ធផលស្មើន្រះធ្វើឱ្រយLiv-

erpoolនៅល្រខ៣ជាមយួនងឹ
១៧ពិន្ទុក្រយប្រកួតបាន៨
លើកដោយតាមពីក្រយក្រុម
កំពូលតារាងLeicester១ពិន្ទុ
និងនាំមុខដាច់៥ពិន្ទុលើMan
City។
លោកKloppនិងPep រួម

គ្នាជំរុញឱ្រយមានការដូរកីឡាករ
បាន៥នាក់ដ្រលត្រូវបាន 
អនុញ្ញាតកាលពីចុងរដូវកាល
មុនមុននឹងមកដូចដើមវិញ

ពោលគឺប្ដូរបានត្រឹម៣នាក់។
«យើងពិភាក្រសោគ្នាថាតើត្រូវ

តស៊ូម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាង-
ដូចម្ដ្រចពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការ-
ផា្លាស់ប្ដូរបាន៥រូប»។ន្រះជា
សម្ដីរបស់លោកPepព្រលត្រូវ
បានសរួពីប្រធានបទដ្រលគត់
សន្ទនាជាមួយលោកKlopp។
បុរសអ្រស្រប៉ាញវ័យ៤៩ឆ្នាំ

បន្ថ្រមថា៖«ទូទាំងពិភពលោក
គ្រអនុវត្តការផា្លាស់ប្ដូរ៥នាក់។
យើងជឿថាយើងគឺលីគពសិ្រស
ត្រដូរបាន៣នាក់អ៊ីចឹងបាន
ន័យថាយើងអត់យកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះកីឡាករ»។

ចំណ្រកលោកKloppចោទ
នាយកប្រតិបត្តិរបស់Premier
Leagueថាខ្វះភាពជាអ្នកដកឹ- 
នាំចំពោះបញ្ហាន្រះដោយប្រប់
ថា៖«មិនម្រនជាការទាញយក
ផលទ្រត្រជាការចាំបាច់»។
រីឯKaneរកបាន១៥០

គ្រប់ហើយនៅលីគកំពូល  
ក្រយត្រតគ្រប់ជ័យជម្នះឱ្រយ
Spursហើយមានត្រអតីត- 
កីឡាករAlanShearerនិង
SergioAgueroរបស់Man
Cityប៉ុណ្ណោះដ្រលឈានដល់
ចំណុចន្រះគ្រន់ត្រល្រងច្រើន
ជាង២-៣ដង៕AFP/VN

ធន់ ផានិត ផ្តលួ ជើង ខ្លាងំ ២នាក់  បេើ ពេល ៣ ទឹក  ដើមេបី ឈ្នះ បេក់ លាន

អេលីត សេងហូរ និង ធន់ ផានិត បាន ឡើងទទួលរង្វាន់ កេយការ បេកួត ផា្តាច់ ពេត័េ បានបញ្ចប់។ រូបសហការី

ភាព បេសើរ របស់ Real ចប់ 
ដោយសារ  ប៉េណាល់ ទី  ៣ដង

 ម៉ា្រឌដី :ក្រមុRealMadrid
រងបរាជ័យយ៉ាងអាមា៉ាស់ក្នុង
លទ្ធផល៤-០ក្រមថ្វីជើង
របស់ក្រុមមា្ចាស់ផ្ទះValencia
អឡំងុការប្រកតួក្របខណ័្ឌLa
Ligaកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយដោយ
ក្នុងនោះខ្រស្របម្រើ Carlos
Solerធ្វើបានហ៊្រតទ្រកី(ស៊តុ
៣គ្រប់)ពីការស៊ុតបាល់-
ប៉្រណាល់ទី៣លើក។
ក្រុមRealមានឱកាសនាំ-

មុខក្រុមមា្ចាស់ផ្ទះដោយKar-
imBenzemaត្រការផ្ដល់
កាដូ៤លើកឱ្រយក្រុមValen-
ciaសម្រប់ការប្រកួតនៅ
កីឡដា្ឋានMestallaដូចជាការ-
ពិន័យទាត់បាល់១១ម៉្រត្រ
ដល់ទៅ៣លើកនិងការធ្វើឱ្រយ
ចូលទីខ្លួនឯងពី Raphael
Varane១គ្រប់គ្រប់គ្រន់
បន្ថ្រមការចាញ់ដ៏គួរឱ្រយភា្ញាក់-
ផ្អើលដល់ក្រុមជើងឯកចាស់។
គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមReal

លោកZinedineZidane
បាននិយយថា៖ «គ្មានការ-
ពន្រយល់ហ្រតុផលនិងល្រសអ្វី
ទាំងអស់។វាជាការប្រកួតដ៏
អាក្រក់និងថ្ង្រដ៏អាក្រក់»។
ន្រះជាលើកទី១ដ្រលក្រុម

អធិរាជស របូតដល់ទៅ៤
គ្រប់ គិតតាំងពីត្រូវក្រុមគូ-
ប្រជ្រងស្លាប់រស់Barcelona
ស៊ុតស្ពឹកមុខ៥គ្រប់កាលពី

ខ្រតលុាឆ្នាំ២០១៨ហើយវាក៏
ជាការរាំងស្ទះនូវទម្រង់ប្រសើរ
ឡើងវិញរបស់ពួកគ្រក្រយ
ការចាប់ផ្ដើមរាងទ្រតទ្រត
នាដើមរដូវកាលន្រះ។
ក្រយប្រកតួចាញ់ជាប់ៗ គ្នា

ដោយសរCadizនិងSha-
khtarDonestskកាលពីខ្រ- 
មុនក្រុមរបស់លោកZidane
ហាក់ដូចជាល្អឡើងវិញ១
កម្រតិដោយការយកឈ្នះទាងំ
ប្រកួតក្នុងស្រុកនិងតំបន់អឺរ៉ុប
លើក្រុមBarca,Huesca
និងInterMilan។
ត្រលទ្ធផលន្រះបានធ្វើឱ្រយ

មានសមា្ពាធម្ដងទៀតលើក្រុម
មុនសម្រកប្រកួតអន្តរជាតិ
របស់ក្រុមជម្រើសជាតិដោយ
ឥឡូវន្រះRealនៅល្រខ៤
ក្នុងតារាងពិន្ទុរបស់ La Liga
ជាមួយនឹង១៦ពិន្ទុពោលគឺ
តាមពីក្រយក្រុមទីកំពូល
RealSociedad៤ពិន្ទុ។
នៅមានបញ្ហា១ទៀតដ្រល

ធ្វើឱ្រយលោកZidane មាន
អារម្មណ៍មិនស្រួលប្រហ្រល
នឹងបរាជ័យន្រះដ្ររនោះគឺ
Benzema របួសក្រលៀន
ដ្រលអាចនឹងធ្វើឱ្រយរូបគ្របាត់
មុខនៅប្រកួតក្រយដោយ 
លោកបានប្របខ់្លៗី ថា៖«គ្រប-់ 
យ៉ាង បានកើតឡើងចំពោះ
ក្រុមយើង»៕AFP/VN

Salah (ស្ដា)ំ របស់ Liverpool ពេយាយាមគេប់ គេងបាល់ពីមុខ Laporte។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ខណៈ វត្ត មាន តារា ចម្រៀង ប្រុស 
សំឡ្រងស្អក  ត្រ ពីរោះ ខ្រម ឈាន ជើង ចូល      មក  
ផលិត កម្ម ថ្មី គឺ ផលិត កម្ម ហ្គាឡាក់សុី មិន ទ ន់ 
បាន  ១  ឆ្នាំ ផង   នោះ ស្រប់ ត្រ លោក ក៏ អាច  មាន 
លទ្ធភាព បង្កើត   ជនំញួ ដោយ ខ្លនួ  ឯង ក្រ  សលិ្របៈ  
ដោយ    បោះ ទុន ប្រក់ ប្រមាណ  ២០មុឺន ដុល្លារ   
បើក ភោជនី យដ្ឋាន មួយ  នៅក្នុងទី ក្រុង ភ្នំព្រញ 
បង្កើត   ក រ  ភា្ញាក់ ផ្អើល ទំង មហជន និង សង្គម-  
អ្នក  សិល្របៈ ។  

  អ្នក ចូល រួម អប អរ សាទរ   នា ថ្ង្រ បើក សម្ពោធ-  
ភោជនី យដ្ឋាន របស់ តារា ចម្រៀង ប្រុស លោក 
ខ្រម មាន ឈ្មោះ ភោជន ីយដ្ឋាន T&Y ក្នងុ  សភាព  
សប្របាយ រីក រាយ ក្រល្រង  ដោយ មាន  វត្ត មាន   
ថៅ ក្រ  ផលតិ កម្ម ហ្គាឡាកស់ុ ីលោក ឧកញ៉ា ឡ្រង 
ណាវ៉ាត្រ  ចូល រួម  ជាមួយ នឹង វត្ត មាន 
តារា ចម្រៀង ស្រី ប្រុស ល្របី ជា 
ច្រើន   ទៀត  ដូចជា លោក- 
ខ្រមរៈ សិរីមន្ត លោក ក្រវ -  
វសនា លោក វង្រស ដរា៉ា- 
រតនា លោក ប៉្រន ចំរ៉ុង 
លោក អុីណូ កញ្ញា តន់ 
ចន្ទ  សីមា៉ា លោក គូច ខ្រវិន 
និង  អ្នកនាង ចន ចន្ទ លក្ខិណា 
ប្រធាន   សមា គមអ្នក - 
សិល្របៈ  ខ្ម្ររ  ចូល រួម  
ផង  ដ្ររ  កល ពី 
ល្ងាច ថ្ង្រសៅរ ៍ ទ ី
៧ ខ្រ វិច្ឆិក ឆ្នាំ 
២០២០ - 
កន្លង  មក ។ 

តារា ចម្រៀង 
ល្របី  លោក ប៉ុន-  
សុណា   រិន ហៅ 
ខ្រម បាន ថ្ល ្រង 
ប្រប់ ឱ្រយ ដឹង-  
មលូ   ហ្រត ុដ្រ ល  
នាំឱ្រយរូប លោក 
ហ៊ាន សម្រច-  
ចតិ្ត   បើកភោជនយី- 
ដ្ឋាន   ន្រះ នា ថ្ង្រ 
បើក សម្ពោធ - 
ហង  នោះដ្ររ ថា ៖  
« ក៏ ព្រះ ត្រ  គិត 
ថា  ខ្លនួ  ចង ់មាន មខុ-  
របរបនា្ទាប់ បន្រសំ   មួយ- 
ក  ្រពី សិល្របៈ ត្របិត អី ទៅ ថ្ង្រ 
អនាគត មិនអាច ពឹងត្រ លើ 
សិល្របៈ  មួយមុខ ឡើយ។ ហើយ-   
បាន  ប្រើ ដើម  ទុន  ជាង ២០មុឺន 
ដុល្លារ ហើយ  មុខ  ជំនួញ  ន្រះមិន 
មាន  អ្នកណា មា្នាកច់លូហ៊នុ ជាមយួ 

ឡើយ ប៉ុន្ត្របាន ប្រឹ ក្រសា ពី    បង  ប្រុស     មា្នាក់   ដ្ររ»។ 
លោក ខ្រម ក៏បញ្ជាក់ ពី ករ  សម្រច - 

ជ្រើស   ទីតាំង ជិតវត្ត សំរោង អណ្ដ្រត  មក  
ផ្ដើម  អាជីវកម្ម លើកដំបូងន្រះផងដ្ររ ថា   

លោក   បាន សិក្រសា     ជា ច្រើន ឆ្នាំ ច្របាស់លស់  
ហើយ  យលថ់ា តបំនន់្រះ មាន ហង ច្រើន  

ប៉ុន្ត្រហង  មាន ប៊្រន ច្រៀង-  
(Band Music)  មិន 

ទន ់មាន  ទ្រ ដចូ ន្រះករ- 
បើក ប្របន្រះ វ ពតិជា-  
ងាយ   ស្រួលទៅ  ដល់ 
អតិ ថិ ជន  ចង់មក -  
សប្របា យ   ប្របផាប ់ - 
(Pub Restaurant)  
មិន ចាំបាច់ ចូល-  
កណា ្ដាល ទី ក្រុង  ទ្រ 
គឺ អាច  មក កន្ល្រង 
លោក នៅ  T&Y 
Restaurant 
ន្រះ បាន៕

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ករ ប្រកួត កីឡា ប៉្រតង់ 
ពាន រងា្វាន់  « គរុ គុណ » លើក ទី ១ 
ឆ្នា ំ២០២០បាន បញ្ចប់ដោយ ជោគ-  
ជ័យ ក្រម អធិប តី ភាព លោក 
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ត ីរដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រសួង 
មហផ្ទ្រ ស ខ្រង កល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ 
គឺ ចំព្រល ដ្រល ក្រសួង អប់រំ យុវជន 
និង កីឡា បាន   ប្រកសពីករ ផា្អាក 
ករ ល្រង កីឡា ឬ ហត់ប្រណ 
គ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រល មានករ ប្រមូល 
ផ្តុំ និង ផា្អាក ករច្រញចូល ក្នុង 
បរិវ្រណ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ អូឡំា 
ពិក ជា បណ្ដាះ អាសន្ន ដើម្របី បងា្ការ  
ករផ្ទះ ឡើង វិញន្រ ករ  រីក រាល-
ដល  ជំងឺកូវីដ ១៩។

 តាម រយៈករ ប្រកួត  ប្រជ្រង   រវង 
អត្តពលិក ទំង  ៣៩៨នាក់ មកពី 
៥៨ ក្លបិ ចំនួន  ៣ថ្ង្រ  ន្រះ គណៈ- 
កម្មករ  តាម រយៈ លោក សុខ 
សប្របាយណា ជា អគ្គល្រខាធិករ 
សហព័ន្ធ កីឡា បូ៊ល និង ប៉្រតង់ 
កម្ពជុា បាន ធ្វើករ វយ តម្ល្រ ខ្ពស់  
ទំង ទៅលើ គុណ ភាពល្រង និង 
លទ្ធផល ន្រ  ករ ប្រកួត ទំង ៨ 
វិញ្ញាសា ខណៈ ព្រតឹ្តកិរណ៍ន្រះ  
ធ្វើ ឡើង  ដើម្របី តបស្នង និង ដឹង 
គុណ ដល់ដល់ សា្ថាបនិកឆ្នើមៗ 
ពិស្រស អតីត ប្រធាន សហព័ន្ធ 
សម្ត្រច វិបុល បញ្ញា សុខ អាន និង 
សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង 
ជាប្រធានកិត្តិយស ដ្រល បាន 
ជួយ  អភិវឌ្រឍ កីឡា ប៉្រតង់ ឱ្រយ មាន 
ភាពល្របីល្របាញរហូត មក ដល់ 
បច្ចបុ្របន្ន ។

 ជាមួយ គ្នា ន្រះ លោកឧបនាយក- 
រដ្ឋមន្រ្ត ីស ខ្រង បាន ថ្ល្រង  ក្នងុ ពិធី 

បិទ ករ ប្រកួត ថា៖« ន្រះជា ករ- 
ប្រកួតមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ 
ដោយមិនត្រមឹត្រ បាន រំឭក ដល់ 
អ្នក ផ្តចួ ផ្តើម នោះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ ក៏បាន  
ផ្តល់ឱកស ឱ្រយ អត្តពលិក យើង 
បាន  ហ្វកឹ ហត់ និង ប្រកួត គ្នា ដើម្របី 
ពង្រងឹ សមត្ថ ភាព សម្រប់ ត្រៀម 
ករ ប្រកួតនានា នៅ ព្រល ខាង មុខ 
ពិស្រស ករ  ប្រកួត សីុហ្គ្រម ឆ្នាំ 
២០២៣ នៅ កម្ពជុា »។

 ឪពុក របស់ប្រធានសហព័ន្ធ 
កីឡាបូ៊ល និងប៉្រតង់ កម្ពជុា លោក 
ស សុខា រូប ន្រះ បាន បន្ថ្រម ថា៖  
« ឯក ឧត្តម សុខ សប្របាយណា 
បាន បញ្ជាក់មុនន្រះ ថា នៅ ក្នុង  
ប្រភ្រទ កីឡា ទំង អស់ របស់ កម្ពជុា 
គឺ  កីឡាប៉្រតង់  ដណ្ដើម ពាន  ឬជា 
ម្រដយ មាស ប្រក់ និង សំរឹទ្ធ 
ច្រើន ជាង គ្រ ដ្រល  បាន ធ្វើ ឱ្រយ គ្រ 
ទទួល សា្គាល់ និង កោតសរសើរ 
ដល់  កម្ពជុា យើង ដូច្ន្រះ កីឡា ប៉្រតង់ 
ជា ផ្ន្រក មួយ ដ្រល បាន រួមចំណ្រក 
ក្នងុករ លើកកម្ពស់ និង កិត្រយានុភាព 
របស់ កម្ពជុា យើង ផងដ្ររ»។  

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ កលពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ នោះ ដ្ររ លោក បណ្ឌតិ- 
សភាចារ្រយ ហង់ជួន ណារុ៉ន រដ្ឋមន្រ្ត ី
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា 
បានច្រញស្រចក្ត ី   ប្រកសពីករ- 
ផា្អាក ករ ល្រង កីឡា ឬ ហត់ប្រណ 
គ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រល មានករ ប្រមូល 
ផ្តុំ និង ផា្អាក ករច្រញចូល ក្នុង 
បរិវ្រណ ពហុ កីឡ ដ្ឋាន ជាតិ អូឡំា- 
ពិក ជា បណ្ដាះ អាសន្ន។

ករ សម្រច ផា្អាក សកម្ម ភាព 
ល្រង កីឡា និងហត់ប្រណ គ្រប់- 
ប្រភ្រទជា ថ្មីន្រះ ដោយ សារ ត្រ 
កម្ពជុា ទើប រក ឃើញ ករណី ឆ្លង 

ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៅ លើ អង្គរក្រស ខ្ម្ររ 
១រូប ដ្រលបាន ករពារ ផា្ទាល់ដល់ 
រដ្ឋមន្រ្តកីរបរទ្រស និង ពាណិជ្ជ- 
កម្មហុងគ្រ ីលោក Peter Szij-
jarto កល ពី ថ្ង្រទី ៣ ខ្រវិច្ឆិក 
ខណៈ អង្គរក្រសរូប នោះ ជា គ្រ ូបង្វកឹ 
ដ្រល បានប៉ះ ពាល់ដោយ ផា្ទាល់ 
និងប្រយោល ជាមួយ មនុស្រស ៧ 
នាក់ ផ្រស្រង ទៀត មុន ព្រល  ត្រស្ត  
ឃើញថា បានឆ្លង ជំងឺកូវីដ ន្រះ។

នៅ ក្នុងស្រចក្តី ប្រកស របស់ 
ក្រសួង កលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ នោះ 
បញ្ជាក់ថា៖ «អង្គរក្រស ១រូប ដ្រលឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ ១៩ និង ជា គ្រ ូបង្វកឹ បាន 
មក បងា្ហាត់ កីឡាករ ២នាក់ នៅ ក្នងុ 
បរិវ្រណ ន្រពហុកីឡដ្ឋាន អូឡំា ពិក 
និងបានទក់ទងករងារផា្ទាល់ និង 
ដោយប្រយោល ជាមួយ បុគ្គលិក 
៥រូប ន្រ មជ្រឈមណ្ឌល ជាតិហ្វកឹហ្វនឺ 
កីឡា»។

លិខិតដដ្រល នោះ បានឱ្រយ ដឹង 
ទៀត ថា បច្ចបុ្របន្ន  អង្គរក្រស និងជា 
គ្រ ូបង្វកឹ រូប នោះ ត្រវូ បាន ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ក នៅ មន្ទីរព្រទ្រយ មិត្តភាព 
កម្ពជុា-សូវៀត ចំណ្រក បុគ្គលិក 
ទំង ៥រូប និង កីឡាករ ២រូប ត្រវូបាន 
ធ្វើត្រស្តរកវីរុស កូវីដ១៩ និង 
ធ្វើចតា្តាឡីស័ក ហើយ ក្រសួង កំពុង 
ស្រវ ជ្រវ បន្ត រក ជន ដ្រល មាន 
ទំនាក់ទំនង ជាមួយ បុគ្គលិក និង 
កីឡាករ ខាង លើ។ ហ្រតុន្រះ ទើប 
ក្រសួងសម្រច  ផា្អាក ករ ល្រង   
កីឡា ឬ ហត់ប្រណ គ្រប់ប្រភ្រទ 
ដ្រល មានករ ប្រមូល ផ្តុ ំ និង ផា្អាក 
ករច្រញចូល ក្នងុ បរិវ្រណ ពហុ- 
កីឡដ្ឋានជាតិ អូឡំា ពិក ជា បណ្ដាះ- 
អាសន្ន រហូតដល់ មាន ករ ជូន- 
ដំណឹង ជាថ្ម៕ី

ខេម ក្លាយជាថៅកេ  កេយ ពី ចូល 
ផលិត កម្ម ថ្មមិីន ទាន់ បាន ១ឆ្នាផំង 

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

លោក ខេម នាថ្ងេ បើក សម្ពោធភោជនីយដ្ឋានខ្លនួ ឈ្មោះ  T &Y    

ចំណាយទុន $ ២០ មឺុន កាលពី ចុង សប្តាហ៍ ។ ហ្វ្រសប៊ុក 

តារាចមេៀងបេសុ 
លេបី   សំឡេង ស្អក 
ត េ  ពីរោះ លោក 
ខេម នៅ ផលិត   កម្ម  
ហ្គាឡាក់សីុ។ 

រូបថត ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

លោក ស ខេង និងថ្នាក់ ដឹកនំាជា ចេើន រូបទៀត បន ថតជំុ គ្នា នៅ ក្នងុពិធី បិទ ការ បេកួត ពី ថ្ងេអាទិតេយ។ សហ ករី

ពាន គរុគុណ បាន បញ្ចប់  ចំពេល 
កេសួង សមេច ផ្អាក ករលេង កីឡា
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