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ចម្លាក់ជីកដីដូចនៅព្រៃសហគមន៍ភូមិគោកតឹង
នឹងល្រៃចវត្តមននៅទីតាំងថ្មីឆាប់ៗន្រៃះ...ទំព័រ១១

ប៊ុនសិទ្ធទាត់ឡាំកូសុីនឲ្យខូចជើង
ដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្ត...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

កម្ពជុាសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាម្រិកនឹងពិចារណា
ឡើងវិញចំពោះការសម្ចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើកុ្មហុ៊នយូញៀនឌីវ្ឡុបម្ន(UDG)

លោកហុ៊នស្ន៖ ប្ទ្សលោកខាងលិចខ្លះកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពជុាដើរតាមគន្លង
របស់ខ្លនួដូចដ្លពួកគ្ធ្លាប់បានប្ពឹ្ត្តមកលើកម្ពជុាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នា១ំ៩៧០-៨០

 នៀម   ឆៃង 

 ភ្នំ ពៃញៈ ក្រុម ប្រឹក្រសា អភិ វឌ្រឍន៍ កម្ពុជា 
ដ្រល ទទួល បន្ទុក ការ វិនិ យោគ ពី បរ-
ទ្រស  បាន ច្រញ ស្រច ក្ដ ីថ្ល្រង ការណ ៍មយួ  
កាល ពី ថ្ង្រ អា ទិត្រយ ម្រសិល មិញ  ដោយ 
បង្ហាញ ក្ដ ីសង្រឃមឹ ថា  រដ្ឋា ភបិាល សហ រដ្ឋ 

អា ម្ររិក  នឹង ពិចារ ណា ឡើង វិញ ចំ ពោះ 
ការ សម្រច ចិត្ត ដក់ ទណ្ឌ កម្ម លើ ក្រុម- 
ហ៊នុ  Union-  Development  Group 
(UDG) ក្រយ ព ីមាន ការ ចោទ ប្រ កាន ់
មិន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ ពិត អំ ពី ការ រំលោភ 
សិទ្ធិ មនុស្រស   ពុក រលួយ   នឹង អាច ប្រើ- 
ប្រស់ ជា មូល ដ្ឋាន យោ ធា នៅ កម្ពុ ជា ។ 

  យោង តាម ស្រច ក្ដី ថ្ល្រង ការណ៍ របស់ 
ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភ វឌិ្រឍន ៍កម្ពជុា  បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖   « ដូច ន្រះ កម្ពុ ជា ស្វាគម ន៍ ចំពោះ  
ដ ំណើរ ទស្រសន កចិ្ច ស្វ្រង រកការ ពតិ របស ់
សហ រដ្ឋ អា ម្ររកិ   ឬ ប្រ ទ្រស ជា មតិ្ត នានា   
ដើម្របី បញ្ចប់ ការ ចោទ ប្រ កាន់  និង មន្ទលិ- 
សង្រស័យ ន្រះ» ។   « ក្រុម ប្រឹក្រសា អភិ វឌ្រឍន៍ 

កម្ពុជា សង្រឃឹម ថា  រដ្ឋា ភិបាល សហ រដ្ឋ 
អាម្រ រិក  នឹង ពិចារ ណា ឡើង វិញ ចំ ពោះ 
ការ សម្រច ចិត្ត ដក់ ទណ្ឌ កម្ម លើ ក្រុម- 
ហ៊ុន  យូ ញៀន ឌី វ្រ ឡុប ម្រន   គ្រុប   ខូ   
អិល ធី ឌី   (UDG) ជាក់ ជា មិន ខាន » ។ 

  ស្រចក្ដ ីថ្ល្រង ការណ ៍ដដ្រល បាន ឲ្រយ ដងឹ 
ថា  UDG  ជា ក្រុម ហ៊ុន ...តទៅទំព័រ ៤

 អោម   ប៊ុន ធឿ ន   

 ភ្នពំៃញៈ   លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីហុ៊ន   ស្រ ន  
បាន ថ្ល្រង ថា    ប្រទ្រស មហា អំ ណាច   និង 
លោក ខាង លិច ខ្លះ បាន និង កំពុង សហ កា រ 
ប្រទាក់ ក្រឡា គ្នា ជា ប្រ ព័ន្ធ ក្នុង ការ ដក់ - 

សមា្ពាធ គប សង្កត់ ឲ្រយ កម្ពជុា ដើ រ តាម គន្ល ង 
នយោ បាយ  របស់ ខ្លនួ ដូច ដ្រល ពួក គ្រ ធា្លា ប់ 
បាន ប្រ ព្រឹត្ត មក លើ កម្ពុ ជា កាល ពី ទស- 
វត្រសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៧០ - ១៩៨០ ។     

 លោក   ហ៊ុន   ស្រន  បាន ថ្ល្រង សរ របស់ 
លោក  ក្នងុ សរ លខិតិ អប អរ ទវិា សន្ត ិភាព- 

អន្តរ ជាត ិថ្ង្រ ២១  ខ្រ កញ្ញា   ឆ្នា ំ២០២០   ថា   
ការ ដក ់សមា្ពាធ គប សង្កត ់ឲ្រយ កម្ពជុា ដើរ- 
តាម គន្លង នយោ បាយ ន្រ ប្រទ្រស មហា អំ - 
ណាច  និង ប្រ ទ្រស អភិ វឌ្រឍ ន៍មួយ ចំនួន នោះ   
ជា ការ រំលោភ បំពាន  លើ គោល ការណ៍ 
សម ភាព  អធិប ត្រយ្រយ រវាង បណា្តា រដ្ឋ  និង 

គោល ការណ ៍មនិ ជ្រៀត ជ្រក ចលូ កចិ្ច ការ 
ផ្ទ្រ ក្នុង ប្រ ទ្រស ដទ្រ   ដ្រល មាន   ច្រង នៅ 
ក្នុង ធម្ម នុញ្ញ អង្គ ការ សហ ប្រ ជា ជាតិ   និង 
នៅ ក្នុង ច្របាប់ អន្តរ ជាតិ ។    ក្នុង សរ លិខិត 
ដដ្រល បញ្ជាក់ ថា ៖ « សមិទ្ធ ផល ធំ ធ្រង 
អស្ចារ្រយ  ដ្រល កម្ពុ ជា ...តទៅទំព័រ  ២

ពលរដ្ឋ នៅ សៃកុ ពៃ នប់ ពៃល តៃវូ បាន ជម្លៀស ទៅ កន្លៃង មាន សុវត្ថភិាព  កាលពីថ្ងៃទី ១៨ និង ថ្ងៃទី ១៩ កញ្ញា។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ

MobileKitchen
កំពុងទទួលការចាប់-
អាម្មណ៍យ៉ាងច្ើន

ឧបនាយករដ្ឋ-
មន្ត្ីថ្អរគុណ
កុ្មអ្នកតវ៉ាចំ-
ពោះការធ្វើបាតុ-
កម្មដោយសន្តវិិធី

ស្លាប់៦នាក់និងជិត
៥០០នាក់តូ្វបាន
ជម្លៀសច្ញដោយ-
សរជំនន់ទឹកភ្លៀង

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ផ្ទះ បាយ ចល័ត ឬ  
Mobile Kitchen ដ ៏ទនំើបមយួ   
ត្រូវ បាន ដក់ ឲ្រយ ដំណើរ  ការ ជា- 
ផ្លូវ ការ ហើយ កាល ពី ចុង ខ្រ សីហា 
មនុ  ដោយ  ចងុភៅ ស្រង ហុកហ្រង  
ខណៈ ផ្ទះ បាយ ចល័ត ន្រះ កំពុង 
ទទលួ បាន នវូ ការចាប ់ អារម្មណ ៍ជា 
ច្រើន ពី សំណាក់ អ្នក មាន បំណង  
រៀបចំ ពិធី ផ្រស្រងៗ ។ 

ផ្ទះ បាយ ចលត័ ដ្រល មាន តម្ល្រ  
ប្រមាណ ៥មុនឺ ដលុ្លារ  នងិ មាន 
សមត្ថ ភាព បម្រើ អាហារ   ភ្ញៀវ 
ចនំនួ   ២០០ នាក ់ ក្នងុ ១ កម្ម វធិ ី 
ន្រះ ត្រវូ បាន រៀបច ំ  ឡើង នៅ ក្នងុ 
ទកូងុតនឺរ័ មយួ ដ្រល មាន កម្ពស ់
៤,៤ ម៉្រត្រ បណ្តាយ  ៦,៨ម៉្រត្រ 
និង ទទឹង  ២,៤ ម៉្រត្រ ( អាច 
ពង្រីក   ដល់...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃុង បាង កកៈ  យោង តាម 
អ្នក នា ំពាក្រយ របស ់លោក ប្រវតី-
វង់ ស៊ូវា៉ាន់  គឺ លោក ឧត្តម ស្រ-
នយី ៍ទោ កង ឈបី  តាន ់ត្រ វា៉ា នកិ 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ឧប នា យក - 
រដ្ឋមន្ត្រី លោក ប្រវីត  វង់ ស៊ូវា៉ាន់  
បាន អរគុណ  ក្រុម អ្នកតវា៉ា ចំ- 
ពោះការ រៀប ចំ ធ្វើ បាតុកម្ម មួយ 
ដោយ សន្តិ វិធី  នៅ ទី លន ស- 
ណាម លួង  កាល ពី យប់ ថ្ង្រ 
សៅរ ៍ នងិ កចិ្ចសហ ប្រតបិត្ត ិការ  
ជាមួយ អាជា្ញាធរ...តទៅទំព័រ ១០

ខន សា វិ

ពៃះ សីហនុ ៈ មនុស្រស ចំនួន ៦ 
នា ក់  នៅ ខ្រត្ត ព្រះ សី ហ នុ  និង 
ខ្រត្ត កោះ កុង បាន លង់ ទឹក ស្លា ប់ 
ខណៈ ពល រដ្ឋ ជិត ៥០០ នាក់ នៅ  
ស្រកុ ព្រ នប់ត្រវូ បាន ជម្លៀស ទៅ    
កន្ល្រង មាន សវុត្ថ ិភាព គតិ  ចាប ់ ព ី
ថ្ង្រ ទ ី១៨   ដល ់ ថ្ង្រ ទ ី ២០  ខ្រ កញ្ញា 
ក្រ យ ពី ផ្ទះ របស់ ពួក គ្រ ត្រវូ បា ន 
ជន់ លិច ដោយ ជំនន់  ទឹក ភ្លៀង ។

ខ្រត្ត ព្រះ សី ហ នុ បាន រង ការ- 
ជន់ លិច ផ្ទះ សំប្រង ពល រដ្ឋ 
ដោយ សរភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាងំ ចាប់ ពី  
ថ្ង្រ ទី ១៧  កញ្ញា...តទៅទំព័រ ៥



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាក្យក្សួង
សខុាភបិាលលោកស្ីឱវណ្ណឌនី  
ឲ្យដឹងថា រយៈព្លជាង១ខ្
មានអ្នកឆ្លងជំងឺគុ្នផ្ដាសាយធំ
ជិត៦០០នាក់នៅខ្ត្តចំនួន៨
ប៉នុ្ត្ពកួគ្ទាងំនោះមនិត្វូបាន- 
រកឃើញមានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
នោះទ្ ទោះយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្ី
សុខាភបិាលណន្ាំឲយ្មានការ-
ប្ុងប្យ័ត្នខ្ពស់។
របាយការណ៍ដល្លោកស្ីឱ

វណ្ណឌនីបានផស្ព្វផស្ាយពីថ្ង្សៅរ ៍ 
ឲ្យដឹងថា មុនព្ល និងអំឡុង-
ព្លពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងពិធី-
បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពីថ្ង្ទី១៥សីហា
ដល់ថ្ង្ទី១៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
កស្ងួសខុាភិបាលសង្កត្ឃើញ   
មានការចម្លងជងំឺគ្នុផ្ដាសាយធំ
ដល្ភាសាបច្ចក្ទស្ពទ្យ្ហៅ
ថា«InfluenzaA»។
របាយការណដ៍ដល្ឲយ្ដងឹថា

អ្នកឆ្លងជំងឺន្ះ គឺក្នុងចំណោម
ព្ះសង្ឃនៅខ្ត្តតាក្វ បាត់ដំ-
បងត្បូងឃ្មុំនិងខ្ត្តបនា្ទាយមាន- 
ជ័យ។ក្ពីន្ះមានក្ុមអ្នក-
ទោសក្នុងពន្ធនាគារនៅខ្ត្តព្ះ- 
វិហារ កោះកុង និងខ្ត្តកំពង់ធំ
និងនៅក្នុងសហគមន៍មួយដល្
មានប្ជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់
គ្បដណ្ដប់ន្មណ្ឌលសុខភាព
សោមធំខ្ត្តរតនគិរី។
របាយការណ៍បញ្ជាកថ់ា៖«ឆ្លើយ- 

តបទៅនឹងជងឺំគុ្នផ្ដាសាយធំន្ះ  
ក្ុមការងារន្មន្ទីរសុខាភិបាល
ខត្្តទាងំ៨ខាងលើបានធ្វើសកម្ម-

ភាពយ៉ាងសកម្មនងិឆ្លើយតបបាន
យ៉ាងរហ័ស ដើម្បីទប់សា្កាត់ការ-
ចម្លងបន្តគា្នានងិផ្ដល់ការពយ្ាបាល
ជូនដល់ព្ះសង្ឃ និងអ្នកជំងឺ
បានជាសះសប្ើយ១០០%ហើយ    
សម្ប់ខ្ត្តចំនួន៧។ចំណ្ក
នៅខ្ត្តកពំងធ់ំបានជាសះសប្ើយ 
១៥% ដ្លនឹងអាចមានការ-
ជាសះស្បើយជាបណ្ដើរៗទៀត
ក្នុងព្លខាងមុខន្ះ»។
លោកសី្ ឱ វណ្ណឌីន ប្ប់

ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ ពីម្សិលមិញថាគិត
ត្មឹថ្ងទ្២ី០កញ្ញាគឺមនិទាន់មាន    

ករណីថ្មីន្អ្នកឆ្លងជងំឺផ្តាសាយ-
ធំន្ះនៅឡើយទ្។ ក្សួង
សុខា-ភិបាល ក៏បានប្កាសពី
ភាព-ជោគជ័យក្នុងការ
ទប់សា្កាត់បាននូវការចម្លងជំងឺកូ
វដី១៩ថ្មីចលូ-ក្នងុបទ្ស្កម្ពជុា
និងសហគមន៍ ក្នុងអំឡុងព្ល
បុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ
ផងដ្រ ដោយមិនមានរកឃើញ
ន្ករណីថ្មីដូចគា្នា។
លោកស្ីបញ្ជាកថ់ា៖«ការវភិាគ   

របស់មន្ទរីពសិោធន៍ន្វទិយ្ាសា្ថាន- 
ជាតិសុខភាពសាធារណៈ និង
វិទ្យាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រកម្ពុជាលើករណី
អ្នកជងំឺខាងលើបានបងា្ហាញលទ្ធ-
ផលថាមិនមានវរីសុកូវដី១៩ត្
មានវជិ្ជមានវរីសុផ្ដាសាយធំ(In-
fluenzaAបភ្ទ្H3N2)ដល្  
ជាប្ភ្ទអាចឆ្លងបន្តគា្នាដ្រ»។
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងសុខាភិបាល

លោកម៉មប៊ុនហ្ង បានអំពាវ-
នាវដល់ប្ជាពលរដ្ឋ លោកតា-
អាចារ្យ លោកតាជី យយជី
គណៈកម្មការវត្ត និងព្ះសង្ឃ
ទាំងអស់នៅទូទាំងប្ទ្សឱ្យ
ចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារ
តាមការណន្ាំរបស់ក្មុគូ្ពទ្យ្
ដើម្បីចៀសវាងការចម្លងជំងឺគ្នុ-
ផ្ដាសាយធំខាងលើន្ះ។ 
លោកបន្តថាវធិានការទាងំនោះ  

រមួមានការមានអនាមយ័ខ្លនួបណ្  
នងិកន្លង្រសន់ៅជាពសិស្អនា- 
ម័យដ្ឱ្យបានសា្អាតជាប់ជានិច្ច
ដោយលាងសមា្អាតឱ្យបានញឹក-
ញាប់តាមបច្ច្កទ្សណ្នាំ
របស់ក្សងួសខុាភបិាល។ការប្ើ 

មា៉ាស់ក្នងុករណីចាបំាច់ជាពិសស្   
ត្វូពាក់មា៉ាស់ពល្ចលូក្នងុទវីត្ត-
អារាមសា្ដាប់ព្ះធម៌ឬកន្លង្ដល្  
មានមនុស្សមា្នាច្ើនហើយព្ល
ក្អកកណា្ដាស់ត្វូខ្ទប់មាត់នងិចម្ុះ  
ដោយប្ើកន្ស្ងក្មាក្ដាស
ជូតមាត់ឬក្ងដ្ជាដើម។
លោករដ្ឋមន្ត្ីបន្តថា៖«ត្វូច្ះ

រកស្ាគមា្លាតសវុត្ថភិាពបគុ្គលពី១.៥  
ម៉្ត្ឡើងទៅ។ព្ះសង្ឃឬអ្នក
ដ្លមានជំងឺគុ្នផ្ដាសាយធំឬ
ជងំឺឆ្លងចាបំាច់ត្វូគងន់ៅក្នងុកដិុ
ឬកន្ល្ងដាច់ដោយឡ្កពីព្ះ-
សង្ឃដ្លមិនមានអាពាធ ឬពី
អ្នកជាកុំឱ្យមានការចម្លងបន្តគា្នា»។ 
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ចៀសវាង

ការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វដ្ល
បបំៅកនូដោយទកឹដោះនងិសត្វ- 
បកសី្ដោយផ្ទាល។់បស្និបើបាន- 
ប៉ះពាល់ត្ូវត្លាងដ្ជាមួយ
សាប៊ូឱ្យបានឆប់ មុននឹងចាប់-
កាន់របស់របរឬមុននឹងប៉ះពាល់
ផ្ទ្មុខរបស់ខ្លួន»។
កព្ីគោរពតាមវធិានការទាងំ- 

ន្ះលោកម៉មប៊ុនហ្ងបាន-
ណន្ាំឲយ្ពលរដ្ឋពសិាទកឹដាំពុះ
ក្ដាឧណ្ហាៗ និងបរិភោគម្ហូបអា-
ហារឆ្អនិល្អ។រកស្ាអនាមយ័ចណំ-ី
អាហារហើយបើមានបញ្ហាសុខ- 
ភាពមិនត្ូវចូលរួមក្នុងពិធីណា-
មួយឡើយដោយត្ូវគង់នៅក្នុង
កុដិឬសា្នាក់នៅទីកន្ល្ងណាមួយ
ដាច់ដោយឡ្កពីគ្ កុំឱ្យមាន
ការចម្លងបន្តគា្នា។
គិតត្ឹមម៉ាង៩ព្ឹកថ្ង្ទី១៩

ខ្កញ្ញាព្ះសង្ឃ និងអ្នកឈឺ
ដោយសារជំងឺគុ្នផ្ដាសាយធំ
ទាំងជិត៦០០នាក់នោះគឺមាន
ព្ះសង្ឃ៣៦អង្គគង់នៅខ្ត្ត
តាក្វព្ះសង្ឃ៤៦អង្គគង់នៅ
ខត្្តបាត់ដំបងព្ះសង្ឃ១៧អង្គ
គង់នៅខ្ត្តត្បូងឃ្មុំនិងព្ះសង្ឃ
២៦អង្គគងន់ៅខ្ត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យ។ក្ពីន្ះកុ្មអ្នកជាប់ទោស
ក្នងុពន្ធនាគារ១៦៩នាក់នៅខត្្ត
កោះកុងនិងក្ុមអ្នកជាប់ទោស
ក្នុងពន្ធនាគារ១៤៧នាក់ នៅ
ខ្ត្តព្ះវិហារ ព្មទាំងប្ជា-
ពលរដ្ឋក្នងុសហគមន៍រស់នៅក្នងុ
តំបន់គ្បដណ្ដប់ន្មណ្ឌល
សខុភាពសោមធំស្កុអូរយ៉ាដាវ
៦៧នាក់នៅខ្ត្តរតនគិរី។
ទោះយ៉ាងណាពកួគ្ទាងំនោះ

បានជាសះសប្ើយពីជងំឺអស់ហើយ  
នៅឡើយត្កុ្មអ្នកទោសចំននួ
៦៧នាក់នៅខ្ត្តកំពង់ធំដ្ល
កំពុងបន្តសម្កព្យាបាលខណៈ
អ្នកទោស១០នាក់ បានជាសះ-
សប្ើយ។ន្ះបើតាមរបាយការណ៍
របស់លោកស្ីឱវណ្ណឌីន៕
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ជាង១ខែ ពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺគែនុផ្តាសាយធំជិត៦០០នាក់នៅ
 ខែត្តចំនួន៨ ខណៈមិនបានរកឃើញជំងឺកូវីដ១៩ឆ្លងថ្មី

គេពូេទេយចុះពិនិតេយពេះសងេឃ   ដេលសងេស័យអាពាធដោយជំងឺផ្តាសាយធំ នៅវត្ត១ 
នេខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងេទី១៤ កញ្ញា។ រូបAKP

លោក  ហុ៊ន សែន ៖ បែ ទែ ស 
លោក ខាង លិច ខ្លះ ...

តពីទំព័រ ១ ...ទទួលបានក្នុង
រយៈព្លជាង៤០ឆ្នាំមកន្ះ
មិនដ្លទទួលនូវការសាទរ ឬ
សរសើរពីមហាអំណាច និង
បទ្ស្លោកខាងលចិខ្លះដ្ល
មានរបៀបវារៈនយោបាយត្១
គត់គឺទាញកម្ពុជាឲយ្ធ្វើជាឈ្នាន់
បម្ើមហចិ្ឆតានយោបាយរបស់
ពួកគ្»។សារដដ្លន្ះបញ្ជាក់ 
ទៀតថា៖«លើសពីន្ះទៀតពកួ-  
គ្មិនញញើតក្នុងការអនុវត្តនូវ
ស្តង់ដា២ចំពោះការវាយតម្ល្លើ 
ការអនុវត្តសទិ្ធិមនសុស្នៅកម្ពុជា
និងប្ើប្ស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ន្ះជាឧបករណ៍នយោបាយឬជា
ល្សសម្ប់ការលូកដ្ចូល
ជ្ៀតជ្កចូលកិច្ចការផ្ទ្ក្នងុ
រំលោភលើអធិបត្យ្យភាព និង
ឯករាជភាពរបស់កម្ពុជានងិបណា្ដា 
ប្ទ្សទន់ខ្សាយផ្ស្ងទៀត»។  
លោក បា៉ា ចន្ទរឿន ប្ធាន

វទិយ្ាសា្ថានប្ជាធបិតយ្យ្កម្ពជុា
បានប្ប់ភ្នំព្ញបុ៉ស្តិ៍កាលពីម្សិល-
មិញថា ជាទូទៅប្ទ្សតូច ឬ
ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ត្ងត្ទទួល
ឥទ្ធិពលពីប្ទសធំ ឬប្ទ្ស 
មហាអំណាចបទ្ស្អភិវឌ្ឍន៍
មិនអាចចៀសផុតទ្ គ្ន់ត្
តិចឬច្ើនប៉ុណោ្ណោះ។លោកបា៉ា
ចន្ទរឿនថ្លង្ថា៖«ចំណុចសំខាន់
គឺអ្នកដឹកនំានៅក្នងុប្ទ្សតូ្វ-
ត្មានភាពវ្ឆ្លាតនៅក្នងុការច្ះ
ទទួលនិងការប្ើប្ស់ឥទ្ធិពល
នោះដើម្បីប្កា្លាយទៅជាប្-
យោជន៍សម្ប់ជាតិ ហើយ
បក្ាន់ប្យោជន៍ជាតិជាធំនិង
ប្ើប្ស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន
ជាគោលដើម្បីធានាអធិបត្យ្យ-
ភាពបរូណភាពដ្នដីនងិបម្ើ
ប្ជាពលរដ្ឋឲ្យបាន»។ លោក
ចន្ទរឿន បន្តថា ប៉ុន្ត្ជាបទពិ-
សោធកន្លងមកឃើញថាតំាងពី
ចុងសម័យសង្គមរាស្ត្និយម
នងិកយ្របបខ្មរ្ក្ហមដលួ-
រលំទៅប្ទ្សកម្ពជុាបានទទួល
រងគ្ះដោយសារត្ឥទ្ធិពល
បរទ្សមកញំាញី។ លោកចន្ទ
រឿន ថ្ល្ងថា៖ «ជាពិស្ស គឺ
ការប្ទាញប្ទង់រវាងប្លុកស្រី
និងប្លុកកុម្មុយនីស្តដ្លធ្វើឲ្យ
ប្ទ្សយើងបាត់បង់មា្ចាស់ការ
លើខ្លួនឯងពិស្សយើងបាត់-
បង់នូវគោលជំហរអព្យាក្ឹត
យើងងាកទៅរកប្ទ្សមហា-
អំណាចខាងប្លុកនីមួយៗ ហ្នឹង
ជ្ុលក្បាលក្ពើទៅធ្វើឲ្យយើង
បាត់បង់តុល្យភាពនៅក្នងុទំនាក់-
ទំនងការបរទ្សជាមួយប្ទ្ស
មហាអំណាច ដ្លបានធ្វើឲ្យ
សុ្កយើងធា្លាក់ចូលក្នងុជម្លាះផ្ទ្-
ក្នុងហើយឈន ទៅដល់កើត

សង្គម្សីុវិលរំុារ្៉នៅក្នងុសុ្កជា
ហូរហ្មក»។  
លោក គិន ភា ប្ធានវិទ្យា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិល-
មិញថាគោលនយោបាយ
ក្ប្ទ្សរបស់ប្ទ្ស១ 
ត្ូវបានរចនាឡើងជាលក្ខណ-
ពិស្សន្ប្ទ្សនីមួយៗមិន-
អាចចម្លងគោលនយោបាយការ-
បរទ្ស ឬអនុវត្តគោលនយោ-
បាយការបរទ្សរបស់ខ្លួនទៅ
តាមលំនំារបស់ប្ទ្សណាមួយ
បាននោះទ្។ ជាក់ស្ត្ងកម្ពុជា
ជាប្ទ្សតូច ដ្លមានភាព
អាស្័យច្ើនទៅលើស្ដ្ឋកិច្ច
ន្ប្ទ្សខាងក្ដូច្នះ្កម្ពុជា 
ត្ូវត្គិតគូរការរៀបចំគោល-
នយោបាយការបរទ្សតាម
លក្ខណពិស្សទៅតាមប្ទ្ស
របស់ខ្លួន។
លោកភាថ្ល្ងថា៖«អ៊ចីងឹទ្

យើងមិនអាចចម្លងយកគំរូរបស់
ប្ទស្ណាមយួយកមកអនវុត្ត
បាននោះទ្ ហើយនយោបាយ
ដាក់សមា្ពាធបង្ខំឲយ្កម្ពុជាធ្វើបប្
ន្ះធ្វើបប្នោះទៅតាមបទ្្ស
ណាមួយហ្នឹង គឺជានយោបាយ
មួយហួសសម័យចាស់គំរិលពី-
ព្ះបច្ចុប្បន្នន្ះ មិនម្នជា
ពភិពលោកស្ថតិកយ្សង្គម្
លោកលើកទី២ឬដំណាក់កាល
ន្សង្គ្មត្ជាក់ទ្»។
លោកគិនភាថ្លង្ថាបច្ចុប្បន្ន

ប្ទ្សនីមួយៗ គ្ព្យាយម
គតិគរូនូវគោលនយោបាយការ-
បរទ្សរបស់គ្ដើម្បីផលប្-
យោជន៍ប្ទ្សរៀងៗ ខ្លួនតាម
លក្ខណពិសស្ន្ប្ទស្ជាតិ
នីមួយៗ មិនអាចដើរតាមលំនាំ
ប្ទ្សណាមួយបានទ្។លោក
ថ្ល្ងទៀតថា៖«បើសនិជាបង្ខំឬ
ដាក់សមា្ពាធឲ្យបទ្ស្ណាមួយ
ដើរតាមគន្លងរបស់ប្ទ្សណា-
មួយទៀត ឬការប្កួតប្ជ្ង
រវាងមហាអណំាច២ឬច្ើនទៅ
លើប្ទ្សតូច១ ទី១មាន-
នយ័ថាជាការរលំោភលើអធបិ-
ត្យ្យផ្ទ្ក្នុងរបស់ប្ទ្ស១ ទី
២គឺអាចនឹងធ្វើឲ្យប្ទ្សដ្ល
តូ្វគ្ដាក់សមា្ពាធជួបបញ្ហាច្ើន
មានភាពប្ទាញប្ទង់អាចធា្លាក-់
ទៅក្នុងបញ្ហាសង្គម្ក៏ថាបាន។
ជួនកាលសង្គម្សីុវិលមួយចំនួន
ដ្លកើតឡើងនៅក្នុងប្ទ្ស
មួយចំនួនក្នុងដំណាក់កាលន្
សម័យសង្គម្ត្ជាក់ក្តីឬក៏អាច
បច្ចុប្បន្នន្ះក្តី គឺវាកើតច្ញពី
ការដ្លពួកមហាអំណាចជ្ៀត-
ជ្កលូកដ្»៕
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កាលពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ ធនាគារ ឯក-
ទៃស វី ង រួមជាមួយ ដៃគូ សហការ 
គៃួសារ រ៉ូ យ៉ាល់ គៃុប ភ្នាក់ងារ វី ង អតិថិ-
ជន និង ដៃគូ ជាចៃើន បានបងា្ហាញ ពី 
ការតាំង ចិត្ត ជួយ ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ- 
អង្គរ ដៃលជា មជៃឈមណ្ឌល សុខភព 
កុមារ ឈានមុខ គៃ នៅ កម្ពុជា ។ 

 ជា រៀងរាល់ថ្ងៃ មាន កុមារ យ៉ាងតិច 
៤០០ នាក់ បានទទួល ការពៃយាបាល 
ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ពី មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ 
ហើយ ក្នុង ១ឆ្នាំៗ មន្ទីរពៃទៃយ មួយ នៃះ 
បាន ចំណាយ ថវិកាបៃមាណ ៧ លាន 
ដុលា្លារ លើ បៃតិបត្តិការ និង សៃវា ពៃយាបាល ។ 
ដោយសារ វិបត្តិ សង្គម ក៏ ដូច បញ្ហា 
សៃដ្ឋកិច្ច ធ្លាក់ចុះ ដោយសារ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ អ្នកជំងឺ មួយចំនួន តៃូវ បៃឈម 
ឧបសគ្គ ក្នុងការ ទទួលបាន សៃវា ពៃយា-
បាល ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ទាំងនៃះ ។ 

 ដោយ មើលឃើញ ពី សារៈសំខាន់ នៃ 
តមៃវូការ របស ់អ្នកជងំ ឺកាលពី ថ្ងៃទ ី៣០ 
ខៃសីហា កន្លងទៅនៃះ គណៈ គៃប់គៃង 
នៃ ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បាន ចូលរួម 
គាំទៃ ពិធី «បុណៃយផ្កា បៃក់ មហា សាមគ្គី 
ឆ្នា ំទ ី៧» ដើមៃប ីជយួ ដល ់មន្ទរីពៃទៃយ ឲៃយ បន្ត 
កចិ្ចការ ទៀត ។ លោកជទំាវ ម៉ា ចណំាន 
អគ្គនាយិកា បៃតិបត្តិការ នៃ ធនាគារ 
ឯកទៃស វី ង បាន យល់ យ៉ាងចៃបាស់ ពី 
អារម្មណ៍ ដៃល គៃួសារ នីមួយៗ តៃូវការ 

អ្នកមើល ថៃរកៃសា។ 
 លោកជំទាវ បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖ 

« ក្នុងនាម ជា មា្តាយ ១រូប ខ្ញុំ ដឹងថា នៅ 
ពៃលដៃល កូន ឈឺ ម្តងៗ មា្តាយ របស់ ពួក- 
គៃ តៃងតៃ កើតក្តី បារ ម្ភគៃប់ពៃលវៃលា  
ជាពិសៃស នៅពៃលដៃល ពួកគាត់ មិន 
អាច  រក កន្លៃង ដៃល ទុកចិត្ត ដើមៃបី ពៃយា-
បាល កូនៗ របស់ពួកគាត់បាន» ។  

 ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៩ មន្ទីរពៃទៃយ 
កុមារ អង្គរ បានផ្តល់ សៃវា ពៃយាបាល 
បៃកបដោយ គុណភព ខ្ពស់ ជាមួយ ការ- 
មើលថៃ យ៉ាង យកចតិ្តទកុដាក ់លើ កមុារ 
មកពី គៃប់ ខៃត្ត ដោយ មិន គិតពី គៃួសារ 
ដៃលមាន ឬ មនិមាន សម ត្ថភព ក្នងុការ- 

បងថ់្លៃ សៃវា ។  លោកជទំាវ ម៉ា ចណំាន 
បាន បន្តថា វ ីង មាន មោទនភព ក្នងុ ការ- 
ជយួ គាទំៃ មន្ទរីពៃទៃយ ដើមៃប ីបន្តដណំើរ ការ 
និង បៃសកកម្ម ក្នុង ការផ្តល់សៃវា ពៃយា-
បាល ដោយ ឥតគិតថ្លៃ បៃកបដោយ ការ 
យកចតិ្តទកុដាក ់នងិ មានគណុ ភព ដល ់
កុមារ កម្ពុជា ។ 

 នៅក្នុង ពី ធី « បុណៃយផ្កា បៃក់ មហា- 
សាមគ្គ ី»នៃះ ធនាគារ ឯកទៃស វ ីង បាន 
បៃមូល ថវិកា បរិចា្ចាគ សរុប បៃមាណ 
៤៨.៥៦៤.៨០០  រៀល ដល ់មន្ទរីពៃទៃយ 
ដៃល ក្នុងនោះ រួមបញ្ចូល ទឹកបៃក់ មួយ 
ចំនួន របស់ លោក ជំទាវ ម៉ា ចំណាន  
ដោយផ្ទាល់ ។ ជាមួយគា្នានៃះដៃរ លោក 

ឧកញ៉ា លី ហួរ លោកជំទាវ នួន ពៃជៃ 
សុផល ពៃមទាំង សា្វាមី  និង កញ្ញា ទូច 
សុជាតិ តា ក៏បាន ចូលរួម ឧបត្ថម ផងដៃរ ។  
ទឹកបៃក់ មួយចំនួន ផៃសៃងទៀត វី ង 
ក៏បាន ទទួល ពី គៃួសារ រ៉ូ យ៉ា ល់ គៃុប 
បុគ្គលិក  វី ង ភ្នាក់ងារ វី ង អតិថិជននៅ 
ទូទាំង បៃទៃស  ដៃល បាន បរិចា្ចាគ តាម 
រយៈ វី ង ។ 

 លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត ងួន ច័ន្ទ ភក្តៃ 
នាយក មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ បាន 
ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ ធនាគា រ ឯកទៃស 
វី ង ពៃមទាំង អ្នកតំណាង ធនាគារ 
សមៃប់ ការចូលរួម បរិចា្ចាគ នៅក្នុង ពិធី 
ថា ៖ « ការបរចិា្ចាគ ថវកិា នៅក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ជា 
ទឹកចិត្ត សបៃបុរស ដ៏ ធំធៃង សមៃប់ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ កុមារ អង្គរ  ដៃល កំពុង ជួបបៃទះ 
ការខ្វះខាត »។ លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត បា ន   
ប ន្ត ថា ៖« ថវកិា បរចិា្ចាគ ទាងំនៃះ នងឹ ជយួ 
ផ្តលន់វូ ការថៃទា ំបៃកបដោយ គណុភព 
សមៃប់ កុមារ ដៃល មក សមៃក ពៃយា-
បាល  នៅក្នុង មន្ទីរពៃទៃយ ហើយក៏ ជា ផ្នៃក 
មួយ ក្នុងការ លើកកម្ពស់ វិស័យ សុខា-
ភិបាល នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ពៃមទាំង 
រួមចំណៃក ដើមៃបី ធនាថា គា្មាន កុមា រណា 
មា្នាក់ តៃូវបាន ទុកចោល » ។ 

 បង្កើតឡើង នា ឆ្នាំ ២០០៩ វី ង បាន 
ប្តៃជា្ញា ធ្វើ បៃតិបត្តិការ សៃបតាម គោល- 
ការណ៍ អភិវឌៃឍ ន៍បៃកបដោយ ចីរភព ។ 

សព្វថ្ងៃ វី ង បាន អនុវត្ត គោលការណ៍ 
នៅក្នុង កាតព្វកិច្ច ជួយ សង្គម បៃកប- 
ដោយ កៃមសីលធម៌ និង ក្នុងនាម ជា 
សាជីវកម្ម ពលរដ្ឋ រប ស់ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បាន កោតសរសើរ 
ចំពោះ ការងារ ជួ យស ងៃះ ជីវិត របស់ 
មន្ទរីពៃទៃយ កមុារ អង្គរដល ់ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ។ 
លោក ក៏បាន ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ មា្ចាស់ 
ជំនួយ ទាំងឡាយ ដៃល បាន បរិចា្ចាគ 
ផងដៃរ ។ 

 លោក បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖ « កុមារ  
រាប់ពាន់នាក់ បាន ឈឺ ជា រៀងរាល់ថ្ងៃ  
ហើយ មន្ទរីពៃទៃយ មួយ នៃះ គឺជា ក្តសីងៃឃឹម ទី១ 
សមៃប់ ការពៃយាបាល របស់ ពួកគៃ ។ 
ការបរិចា្ចាគ របស់ យើង មានន័យថា យើង 
កំពុង ជួយ ដល់ កុមារ ដៃល កំពុង ខ្វះខាត 
ពួកគៃ អាច ទទួល សៃវា ថៃទំា សុខភព  
បាន ដោយ ស្មើភព ។ ការបរិចា្ចាគ ថវិកា 
ផ្ទាល់ខ្លនួ របស់ អ្នក ពិតជា មានតម្លៃ ណាស់ 
ក្នុងការ ជួយសង្គៃះ ជីវិត កុមារ ដៃល        
ខ្វះ ខាត ក្នងុ គៃ ដ៏ លំបាក នៃះ » ។ 

 លោកអ្នក នៅតៃ អាច ចូលរួម វិភគ-
ទាន ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ ជា រៀង-
រាល់ថ្ងៃ តាមរយៈ ភ្នាក់ងារ វី ង ចៃើនជាង   
៨ ០០០ កន្លៃង នៅ ទូទាំងបៃទៃស និង 
តាម រយៈ កម្មវធិ ីសា្មា ត ហ្វ ូន វ ីង ៖៩ ១២២ 
( រៀល ) និង ៨ ១២២( ដុលា្លារ ) ៕ 

វីងជួយបន្តបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ
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 ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បាន ចូលរួម បៃរព្ធ ពិធី « បុណៃយផ្កា បៃក់ មហា សាមគ្គី ឆ្នាំ ទី ៧»   ដើមៃបី ជួយ ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ 

ធនាគារឯកទេស វីង បរិច្ចាគថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទេយកុមារអង្គរ។  

មុំ គនា្ធា
 
ភ្នពំេញ ៈ យ៉ាង ហោច ណាស ់មន ុសៃស 

ចនំនួ ១៦ នាកប់ាន សា្លាប ់នងិ  ៧៨ នា ក ់  
ផៃសៃង ទៀតបាន រង របួស ដោយ សារ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៅ ទូទំាង បៃទៃ ស  
ក្នុង ពិធីបុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ រយៈ ពៃល ៣ថ្ងៃ  
កន្លង មក  នៃះ  ដៃលមនៃ្តី រដា្ឋាភិបាល  
និង អង្គការ  ផ្នៃក ចរាចរណ៍  លើក ឡើង 
ថា សា្ថាន ភព នៃះ មាន ភព ល្អ បៃសើរ 
ជាង បណា្តា ឆ្នាំ មុនៗ ។

លោក ឆយ  គឹម ខឿន អ្នក នាំ ពាកៃយ 
នៃ អគ្គស្នង ការ ដា្ឋាន នគរបាល ជាតិ  
បាន ឱៃយ ដឹងថា ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ថ្ងៃ នៃ 
ពិធីបុណៃយ ភ្ជុំ ធំគឺ ពី ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ថ្ងៃ ទី 
១៨ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០  គៃះ ថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ បាន កើត ឡើង ចំនួន ៣៩ 
លើក បណា្តាល ឱៃយ មនុសៃស សា្លាប់ ចំនួន  ១  ៦ 
នាក់និង អ្នក រង របួស ចំនួន ៧៨ នាក់។

លោក  បន្តថា បើ បៃៀប ធៀប ទៅនងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គា្នា ទៅ នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  
ទាំងករណីនៃ គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
អ្នកសា្លាប់ និង អ្នក រងរបួស គឺមាន ការ - 
ថយចុះក្នងុនោះ ករណ ីគៃះថា្នាក ់មា ន  
ការ ថយ ចុះ ចំនួន ១៣ លើក ស្មើ  ២៥ 
ភគ រយ  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ថយ ចុះ ១០ 
នាក់ ស្មើ ៣៨ភគ រយ និង អ្នក រង របួស 

ថយ ចុះ ចំនួន ២ នាក់ ស្មើ ៣ភគ រយ ។
បើ សរុប ពី សា្ថាន ភព ចរា ចរណ៍ក្នុង 

រយៈ ពៃល ១៦ ថ្ងៃពៃញ  ដោយ គតិ ចាប ់ 
ព ីថ្ងៃដាកប់ណិ្ឌ ទ១ី រហតូ ដល ់ថ្ងៃ បញ្ចប ់
នៃ ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ (ពីថ្ងៃ ទី ៣  ដល់ 
ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ កញ្ញា) ករណី គៃះ ថា្នាក់ 
ចរាច រណ ៍  កើត មាន ឡើង ចនំនួ ១៦៥ 
លើក សា្លាប ់ចនំនួ ៧៤ នាក ់នងិ រងរបសួ 
២៧៤ នាក់ ។ 

លោក ឆយ គឹម ខឿន បាន ថ្លៃង 
ដចូ្នៃះ ថា ៖ «យើង ឃើញ ថា សា្ថានភព 
ចរាចរណ៍នៅ ឆ្នាំ នៃះ ល្អជាង រាល់ ឆ្នាំ ។ 
ជារួម យើង ទទួល បាន ជោគជ័យ  ក្នុង 
ការ ធនា សន្តសុិខ សុវត្ថភិព  សណា្តាប់ - 
ធ្នាប់ ក្នុង ពិ ធី បុណៃយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ រយៈ ពៃល 
១៦ ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ »។ 

បើ តាម លោក គឹមខឿន  គៃះ ថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ ដៃល កើត ឡើង  គឺ បណា្តាល 
មក ពី លៃបឿន បើកបរ មិន គោរព សិទ្ធិ 
មិន បៃកាន់ សា្តាំ បើក បរ បៃជៃង ក្នុង 
សា្ថាន ភពគៃះ ថា្នាក់ និង បត់ មិន បៃយ័ ត្ន 
ជាដើម។  រាជធនី-ខៃត្ត ដៃល  មាន 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍សា្លាប់ចៃើន មាន 
នៅរាជ ធនី ភ្នំ ពៃញ កំពង់ ធំ កណា្តាល 
ពោធិ៍ សាត់ និង ខៃត្ត តា កៃវ។

នាយក វិទៃយា សា្ថានសុវត្ថភិ ពច រាចរ - 
ណ៍ លោក គង់ រតនៈ  សង្កៃតឃើញ- 

ថា ឥរិយបថ របស់ អ្នក បើក បរ មួយ- 
ចំនួន  នៅ តៃ មិន គោរព ចៃបាប់  ប៉ុន្តៃ 
សា្ថាន ភព នៃ គៃះ ថា្នាក់  ចរាចរណ៍ 
ហាក់ មាន ភព បៃសើរ ជាង  បណា្តា ឆ្នាំ  
មុនៗ ។

លោក  ថ្លៃងបៃប់ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា៖  
« ខ្ញុ ំគិតថា មក ទល់ នឹង ពៃល នៃះ សា្ថា ន -  
ភព ហាក់ បីដូចជាបៃសើរ ជាង ឆ្នាំ - 
មុនៗបន្តិច  ដោយ សារនៅ តាមផ្លូវ 
ដៃល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ដណំើរ  មនិ មាន ឃើញ 

គៃះ ថា្នាក់ចរាចរណ៍ចៃើន ដូច កាល ពី 
ឆ្នាំ កន្លងទៅទៃ។ ដូចនៃះ ខ្ញុំ នៅ តៃគិត 
ថា សា្ថាន ភព រាង បៃសើរ ជាង មុន 
កប៏៉នុ្តៃ  នៅ មនិ ទាន ់បាន ល្អដចូ អ្វ ីដៃល 
យើង ចង់ បាន ឡើយ »។

លោក  គង់ រតនៈ   បន្តថា ករណីគៃះ- 
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ នៃះ  មិន អាច កំណត់ 
ទៅ លើ កតា្តាណាមួយ ដាច់ តៃឯង 
នោះទៃ ដោយ សារ ជាទទូៅ  គៃះថា្នាក ់
ចរាច រណ៍ ចៃើនតៃមាន កតា្តា ចូលរួម 

ដូចជា ការ បើក បរ ដោយ មាន គៃឿង- 
សៃវងឹ  ការ បើកបរលៃបឿនលឿន  បកូ ផៃស ំ
នងឹ សា្ថាន ភព ផ្លវូ មាន គៃហកុ ឬដោយ- 
សារតៃ កតា្តាអាកាសធតុ ជាដើម។ 
លោកថា បៃសិន បើ អ្នក បើកបរនោះ 
គោរព ចៃបាប ់ បៃកាន ់នវូ វធិន សវុត្ថភិព  
មិន សៃព គៃឿង សៃវឹង ជាដើម  នោះ 
លោក ជឿជាក់ថា  នឹង មិន មាន ករណី 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ កើត មាន ឡើង 
ចៃើន នោះ ទៃ ។

គួរ បញ្ជាក់ ថា គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃនៃ 
ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌកាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ 
បាន កើត ឡើង ចំនួន៥២ លើក បណា្តា ល 
ឲៃយ មនុសៃស សា្លាប់ ចំនួន ២៦ នាក់ និង 
របួស ចំនួន ៨០ នាក់ ។ 

កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ និង ជា បៃធន គណៈ កមា្មា - 
ធិការ ជាតិ សុវត្ថ ិភព ចរាចរណ៍ ផ្លវូ គោ ក  
លោក  ស ខៃង បាន  លើក ឡើង ពសីា្ថាន- 
ភព គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ រយៈ ពៃល ៨ 
ខៃ ឆ្នាំ ២០២០  ថា មាន ការ ថយ ចុះ បើ 
បៃៀ ប ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គា្នា កាល- 
ពី ឆ្នាំ មុន ក្នុង នោះ ថយ ចុះ ចំនួន ៦៦៧ 
ករណី ស្មើ២៤% អ្នក សា្លាប់ ថយ ចុះ 
២១៥ នាក់ស្មើ ១៦%និង អ្នក របួស ថ យ  
ចុះ ចំនួន១ ០១០ នាក់ ស្មើ ២៤% ៕

ស្លាប់១៦នាក់រងរបួស៧៨នាក់ក្នងុរយៈពេល៣ថ្ងេនេពិធីបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌ

គេះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នៅ សេកុ អូរជេ ខេត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ ពី ថ្ងេ ១៨  កញ្ញា ។ រូបថត នគរបាល 
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តពីទំព័រ ១...ចុះ បញ្ជី នៅ 
កម្ពជុា   ដៃល កាន ់កាប ់ដោយ 
កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន ចិន ឈ្មោះ  
Tiangin Union  Invest-
ment Development 
Group Co.;ltd។   ការ វិនិ- 
យោគ របស់កៃុមហ៊ុន UDG 
មិន  ធ្វើ លើ ដី សមៃប ទាន   ដៃល 
កំណត់ តៃឹម តៃ ១ មុឺន ហិកតា 
នោះ ទៃ  គឺ កៃុម ហ៊ុន នៃះ វិនិ- 
យោគ លើ ដ ីជលួ ដៃល មនិ មាន 
ចៃបាប ់ណា កណំត ់ព ីទហំ ំអត-ិ 
បរមា ឡើយ។  គមៃង វិនិ- 
យោគ របស ់ UDG  រមួ ចណំៃក 
ទាក់ ទាញ កៃមុ ហុ៊នជា ចៃើន មក  
វនិ ិយោគ នៅ ទ ីតាងំ នៃះ  តាម 
រយៈ ការ ជួល ដី ផ្នៃក ខ្លះ បន្ត ។ 

 សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖   « ដចូ្នៃះ កៃមុ បៃកឹៃសា 
អភិ វឌៃឍន៍ កម្ពុជា  យល់ ឃើញ 
ថាការ ដាក់ ទណ្ឌ ក ម្ម របស់ 
កៃសួង រតនា គារ សហ រដ្ឋ- 
អាមៃរិក នៃះ  នងឹ ជះ ឥទ្ធិ ពល 
ជា អវជិ្ជ មាន  ដៃល មនិ តៃមឹ តៃ 
ប៉ះពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ 
UDG  ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  តៃ ក៏ អាច 
ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ  ផង ដៃរ ដល់  

ការងារ បៃជា ជន ស្លតូ  តៃងជ់ា- 
ចៃើន  ក៏ ដូច ជា ដល់ បរិស្ថាន 
ធរុកចិ្ច  នងិ វ ិន ិយោគ ទាងំ មលូ 
នៃ ពៃះរា ជា ណា ចកៃកម្ពុជា 
ផងដៃរ » ។ 

យោង តាម សៃចក្ដ ីបៃ កាស 
ព័ត៌មាន របស់កៃសួង រតនា - 
គារ  សហរដ្ឋ អា មៃរិក  ចៃញ 
ផៃសាយ កាល ពី ទី ១៥  កញ្ញា  
សបា្ដាហ៍ មុន  បាន  បៃកាស 
ដាក ់ទណ្ឌកម្ម កៃមុ ហ៊នុ   UDG  
ដៃល មាន មូល ដា្ឋាន នៅ ខៃត្ត 
កោះ កុង។   សហ រដ្ឋ អា មៃរិក 
ដាក ់ទណ្ឌ កម្ម ដោយ បៃើ បៃស ់
ចៃបាប់   The Global Mag-
nitsky Human Rights  
នងិ បាន អះ អាង ថា កៃមុ ហ៊នុ 
នៃះ បាន រឹប អូស  និង បំផ្លាញ 
ដ ីរបស ់ពលរដ្ឋ  មលូដា្ឋាន   ដើមៃបី 
យក ដី សង សង់ គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ តារា សគរ  ហើយ 
កៃុម ហ៊ុន នៃះ តៃូវ បាន គៃប់ 
គៃង ដោយ រដ្ឋ ចិន ។  

 សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន 
ដដៃល  នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត  
ថា   កៃុម ហ៊ុន  UDG  បាន 
ទទលួ សទិ្ធ ិ ជលួ ដ ី  ៣៦ ០០០ 

ហកិតាសមៃប ់ រយៈ ពៃល ៩៩ 
ឆ្នា ំព ីកម្ពជុា  ដៃល  នងឹ បៃើ បៃស ់
សមៃប ់ការ វនិ ិយោគ មាន ទកឹ 
បៃក ់ ៣,៨ ពាន ់លាន ដលុា្លារ។   
ទំហំ នៃះ  រំលោភ លើ ចៃបាប់ 
កម្ពជុា ដៃល អនញុ្ញាត ឲៃយ ផ្ដល ់
ដ ីសមៃបទាន តៃ ១  មុឺន ហកិតា 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ 

 សៃប ពៃល ជា មួយ គា្នា នៃះ  
កៃុម ហ៊ុន  Tiangin Union 
Investment Development 
Group Co.;ltd  និង ស្ថាន - 
ទតូ ចនិ បៃចា ំកម្ពជុា  ក ៏ជទំាស ់
នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម នៃះ 
ដៃរដោយ លើក ឡើង ថា  ការ 
សមៃច បៃប នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
គា្មោន មូល- ដា្ឋាន ពិត  បៃ កដ។ 

 កៃមុ ហ៊នុ  Tiangin Union 
Investment Development 
Group Co.;ltd បាន  បញ្ជាក់ថា  
UDG គឺ ជា កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន 
សុទ្ធ សធ ហើយ  គា្មោន ភាគ- 
ហ៊ុន រដ្ឋ ចិន  ចូល រួម ឡើយ។  
កៃុម ហ៊ុននៃះ   បាន ជួលដី ក្នុង 
ភមូ ិសស្តៃ សៃកុ គរិ ីសគរ   នងិ 
សៃកុ បទុម សគរ  ខៃត្ត កោះ កុង   
នងិ អនវុត្ត តាម កចិ្ច  សនៃយាតងឹ- 

រុឹងដោយ សង  សង់ ផ្លូវ ថ្នល់   
ស្ពាន   គមៃង កំពង់ ផៃ  សួន  
ទៃស ភាព  និង អគារ នា នា ។   

 កៃមុ ហ៊នុ   Tiangin Union 
Investment Development 
Group Co.;ltd  បានបន្ត 
ថា៖   « កៃមុ ហ៊នុ យើង ខ្ញុ ំសមូតវ៉ា  
យ៉ាង ខ្លាំង កា្លា ចំពោះ សហ រដ្ឋ 
អាមៃរកិ បៃើ ចៃបាប ់ក្នងុ បៃទៃស 
ខ្លួន អនុ វត្ត  «យុតា្តា ធិការ ដៃ  
វៃង»  លើ កៃុម ហ៊ុន យើង ខ្ញុំ ពី  
បទ ចោទ បៃ កាន់  «គា្មោន មូល 
ដា្ឋាន » ។    កៃមុ ហ៊នុ នៃះ ក ៏ស្វា- 
គមន ៍ដល ់កៃមុ ហ៊នុ នានា  រាប ់
ទាងំ សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ ផង ដើមៃប ី
មក វិនិ យោគ នៅ តារា សគរ ។ 

  ចំណៃក ស្ថាន ទូត ចិន បាន 
ចៃញ សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
ថា ៖   « ស្ថាន ទូត ចិន បៃចាំ 
កម្ពុជា ធ្វើ ការ ជំទាស់  និង 
ថ្កោល ទោស ជា ដាច់ ខត 
ចំពោះ ទង្វើ មួយ នៃះ។   យើង 
ទទូច ដល់ ភាគី សហ រដ្ឋ អា 
មៃរិក កៃ បៃ វិធី សស្តៃ មួយ 
នៃះ ជា បនា្ទាន់   និង ដក ទណ្ឌ 
កម្ម សមៃច ទាំង សៃុង របស់ 
ខ្លួន ផង ដៃរ » ។ 

កៃមុ បៃកឹៃសាអភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា ក ៏
បានឲៃយដងឹ ទៀតថា យោង តាម 
រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញនៃ ពៃះ រាជាណាចកៃ 
កម្ពុជា  គា្មោន មូលដា្ឋាន កងទ័ព  
បរទៃស ណាមួយ អាចតៃូវ បាន 
បង្កើត នៅ កម្ពជុាឡើយ  ទោះ ជា 
មូលដា្ឋាន កង ទ័ព ចិន អាមៃ រិក  
ឬ បៃទៃស ណា មួយ ក៏ ដោយ។ 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា ក៏ ធ្លាប់ បាន 
បដិសៃធ ជាចៃើន លើកចៃើន 
សរ រួច ហើយដៃរ ចំពោះ ព័ត៌មាន 
ដៃល ថា កម្ពជុា អាចទទួលយក 
កងទ័ព បរទៃស មក ឈរ ជើង នៅ 
ក្នងុ ទឹក ដីរបស់ខ្លនួ ។ ដូចនៃះ  
កម្ពជុាស្វាគមន៍ចំពោះ ដំណើរ 
ទសៃសនកិច្ច ស្វៃង រក ការ ពិត របស់ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក  ឬបៃទៃស 
 ជា មិត្ត នានា ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ 
ចោទ បៃកាន់ និង មន្ទលិសងៃស័យ 
នៃះ។ គួរ រំឭក ផង ដៃរ ថា នា ពៃល 
កន្លង មក តំណាង ស្ថាន ទូត នៃ 
បៃទៃស មួយ ចំនួន រួមទំាង 
អនុព័ន្ធយោធ អមស្ថានទូត  ក៏ 
ធ្លាប់ បាន ទៅ ទសៃសនកិច្ច នៅ 
តំបន់អភិវឌៃឍ ន៍តារា សគរ  នា 
ថ្ងៃទី ១២ ខៃ កុម្ភៈ និង ថ្ងៃទី ៣  
ខៃមៃស  ឆ្នា២ំ០ ១៩  នៃះរួច  
ហើយ ផង ដៃរ ។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការ- 
បរទៃស កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃ ទី 

១៨ កញ្ញា ក៏ បាន ចៃញ សៃចក្ដ-ី 
ថ្លៃង ការណ៍ ផង ដៃរថា អ្នក នំា-   
ពាកៃយ កៃសួង ការ បរទៃស និង 
សហ បៃ តិបត្ត ិការ អន្តរជាតិ  មាន 
ការ ខកចិត្ត ចំពោះ ការ ចោទ- 
បៃកាន់  ពី ការ រំលោភ សិទ្ធ ិ ក្នងុ 
ការ  បញ្ចៃញ មតិ នៅ កម្ពជុា  ដោយ 
ឥសៃសរ ជននយោបាយ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក លោក  Alan Lo-
wenthal សមាជិក សភា និង 
លោក  Robert A. Destro  
ឧ បការី រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង ការ បរទៃស  
ទៅ លើ វិធន ការ របស់ អាជា្ញាធរ 
ក ម្ពជុា  ក្នងុ ការ ធនាសន្ដភិាព  
សណា្ដាប់ធ្នាប់ និង សុខភាព 
សធរណៈនៅ ក្នងុ បៃទៃស ។  

សៃចក្ដ ីថ្លៃងការណ៍ ថា៖ «ការ 
វយ តម្លៃ របស់ ពួក គៃ មិនតៃមឹ- 
តៃវូ ទាល់តៃ សោះ  និង មិនបាន 
គិត ពីទិដ្ឋភាព អង្គហៃតុ  និង 
 អង្គ ចៃបាប់ នៃ បញ្ហានៃះ»។

សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការ ណ៍  របស់ អ្នក- 
 នំា ពាកៃយ ដដៃល បាន បន្ត ថា កម្ពជុា  
រកៃសា ការ ប្ដៃជា្ញាចិត្ត  ក្នងុ ការ កសង 
ទំនាក់ទំនងល្អ  បៃសើរ ជាមួយ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង វយ តម្លៃ 
ខ្ពស់ ចំពោះ ការ គំាទៃ របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដើមៃបី ស្ថរិភាព  
សន្ដភិាព  និង ការ អភិវឌៃឍ របស់ 
បៃទៃស កម្ពជុា ៕

កម្ពជុាសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាម្រិកនឹង...
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តពីទំព័រ១...  ដោយ សារ តៃ 
រងឥទ្ធិ ពល ពី ពៃយុះ ទី១១ ឈ្មោះ 
នូល ដៃល បាន កើត ឡើង នៅ 
សមុទៃ បា៉ា សុី ហ្វិក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៥ ហើយ បានធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង 
កាត់ បៃទៃស ហ្វី លី ពីន វៀត-
ណាម ថៃ  និង ឡាវ ។

ក្មៃង សៃី ២ នាក់ បាន សា្លាប់ 
ដោយ លង ់ទកឹ កាល ពថី្ងៃ តៃង ់ទ ី
២០ ខៃ កញ្ញា មៃសិល មញិ  នៅ ក្នងុ 
រោង ចកៃអគ្គសិន ីធៃយូង ថ្ម តបំន ់
សៃដ្ឋ កចិ្ច ពសិៃស ក្នងុ ភមូ ិពធូឿង 
ឃុ ំបតិ តៃងំ សៃកុ ពៃ នប។់ នៃះ 
បើតាម ការ ចុះផៃសាយ ដោយ       
អង្គ ភាព បៃតិកម្ម រហ័ស របស់ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ។ 

ក្មៃង សៃីរង គៃះ ទាំង ២នាក់   
គឺមាន អាយុ ៤ ឆ្នា ំដូច គ្នាមា្នាក់ មា ន  
សៃុក កំណើត នៅ ភូមិ អូរសា្វា យ  
ឃុំអូរ សា្វាយ សៃុក តៃពាំង បៃ - 
សាទ ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  និង 
មា្នា ក ់ទៀត មាន សៃកុ កណំើត នៅ 
ភូមិ ជំរំសៀម កៃុង  ខៃត្ត ពោធិ៍ - 
សាត់ ។ ឪពុក មា្ដាយ របស់ កុមារី 
រង គៃះ ទំាង ២នាក់ បាន  និយា យ   
ថា នៅ វៃលា ម៉ាង ៨ ពៃឹក ថ្ងៃ ទី 
២០  ខៃ កញ្ញា  ពួក គៃ បាន នំាគ្នាទៅ 
ធ្វើការដោ យ ទុក កូន ឱៃយ នៅ ក្នុង 
រោង សា្នាក់ នៅ ហើយ នៅ ម៉ាង  

បៃមា ណ ១១ ថ្ងៃតៃង ់ពៃល ចៃញ 
ពីធ្វើការ វិញ  ក៏ បាត់ កូន មិន 
ឃើញ  ហើយ បាន នាំគ្នា ដើរ រក 
និង ឃើញ កូន  លង់  ទឹក ក្នុង ថ្លុក 
ទឹក កៃបៃរ កន្លៃង សា្នាក់ នៅ ។

រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ ស ីហ ន ុបាន 
រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១៩ 
កញ្ញា   ថា សៃ្ដី អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ មា្នាក់ 
រស ់ នៅ ក្នងុ សង្កាត ់លៃខ ១បាន 
លង ់ទ ឹក  សា្លាប ់កៃយ ព ីបាត ់ខ្លនួ  
១ថ្ងៃ  តាំង ពី រសៀល ថ្ងៃ  ទី ១៨ 
កញ្ញា  បនា្ទាប ់ព ីធ្វើ ដណំើរ ទៅ រក 
ប្ត ីដោ យ  បាន ដើរ ឆ្លង កាត់ បៃឡាយ  
ជីក មួយ ហើយ បាន រអិល ធ្លាក់ ចូល  
ក្នុង ទឹក ដៃល កំពុង ហូរ ខ្លាំង ។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៧  កញ្ញា កមុារ ី
អាយុ ១ ឆ្នា ំ៨ ខៃ មា្នាក់ក៏ បាន រអិ ល  
ធ្លាក ់ចៃញ ព ីដៃ ឪពកុ ចលូ ក្នងុ ទកឹ 
ហូរ កួច  ខ្លាំង អណ្តៃត ទៅ បាត់ 
នៅ ពៃល ទកឹ ភ្លៀង បាន ហរូ កាត ់
លចិ ល ំនៅ ឋាន ជា ចៃើ ន  ខ្នង នៅ 
សៃុក ពៃ នប់ ហើយ តៃូវ បាន 
សមត្ថ កចិ្ច បាន រក ឃើញ ស  ព នៅ 
ម៉ាង ៧ ពៃកឹ ថ្ងៃ ទី ១៨ កញ្ញា ដៃល  
អណ្តៃត ទើរ លើ ដើម ឈើ ចមា្ងាយ 
ពី ផ្ទះ បៃមាណ ជាង ៣០០ ម៉ៃតៃ ។ 
របាយ ការណ៍ ពី មនៃ្ត ីខៃត្ត ពៃះ សី ហ នុ  
ដៃល ភ្ន ំពៃ ញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល បានកាល   
ព ី មៃសិល ម ិញ បញ្ជាក ់ថា ជនំន ់ ទកឹ 

ភ្លៀង ដៃល បាន កើត ឡើង នៅ 
សៃកុ ពៃ នប់ និង កៃងុ ពៃះ សី ហនុ  
នៅ ថ្ងៃ ទ ី១ ៨   ដល ់ថ្ងៃ ទ ី១៩ កញ្ញា 
គឺ បាន ប៉ះ ពា ល់ ពល រដ្ឋ ចំនួន     
១ ៩៥៨ គៃសួារ ក្នងុ ឃំុ និង សង្កាត់  
សរបុ ចនំ ួន ១១ហើយ ក្នងុ នោះ  
ពល រដ្ឋ ចំនួន ៤៧៥ នាក់ នៅ 
សៃុក ពៃ នប់ តៃូវ បាន ជម្លៀស 
ចៃញ ពី ផ្ទះ សំបៃង ។ ជំនន់ ទឹក 
ភ្លៀង នៃះក៏ បាន ធ្វើ ឱៃយ ផ្លូវ លំ ជា 
ចៃើន កន្លៃង ដៃល មាន បៃវៃង 
សរុប ២ ១៧០ ម៉ៃតៃ ខ្លះ តៃូវ 
លិច  និង ខ្លះ ទៀត ខូច ខត ។

លោក ជួន ណារិន្ទ ស្នង ការ 

ន គរ បាល ខៃត្ត ពៃះ ស ីហ ន ុ ថ្លៃង  
ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ២០ កញ្ញា   តំប 
ន់  ដៃល រង  ការ ជន់ លិច ដោ យ 
សារ  ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង គឺ បាន សៃក 
ចុះវិញ   ស្ទើរ ទំាង សៃុងហើយ 
ពលរដ្ឋ   មួយ ចំនួន ដៃល តៃវូ បាន 
ជម្លៀ ស  ក៏ តៃវូ   តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ 
វិញបណ្តើរៗ  ដៃរ ។ លោក ថា ៖ 
«សៃក អស់ ហើយហើយ  ទោះ មាន 
ស ភាព ល្អ វិញ បុ៉ន្តៃ  កមា្លាងំ  របស់ ខ្ញុំ  
និង គណៈ បញ ្ជា ការ ឯកភាព   ខៃត្ត 
នៅ  តៃ បៃចាំ ការ នៅ កន្លៃង ហ្នងឹ 
( ជន់ លិច ) ទំាង អស់ ដើមៃបីរង់  ចំា  
ការ ពឹង ពាក់ ពី បៃជា ពល រដ្ឋ » ។

លោក បន្ត ថា សៃប ពៃល អា  កាស  
ធតុ ហាក់ វិល ទៅ រក ភាព បៃ កៃ តី 
វញិ អាជា្ញា ធរ ក ៏បាន ចាប ់ផ្ដើម ជម្លៀស 
អ្នក ទៃស ចរ ចំនួន  ១ ០៩២ នាក់ 
ចៃញ ពី តា ម កោះ មួយ ចំនួន ដៃល 
បាន ជាប់ គំង  បនា្ទាប់ ពី មានខៃយល់ 
និង ភ្លៀង ខ្លាំង ដោ យ  សារ ពៃយុះ តាំង 
ពី ថ្ងៃ ទី ១៧  កញ្ញា   មក ។

ចណំៃក នៅ ក្នងុ ខៃត្ត កោះ កងុ 
វិញ ពៃយុះ នៃះ ក៏ បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ខៃយល់ 
បោក បក ់ខ្លាងំ  នៅ លើ ផ្ទៃ សមទុៃ 
ធ្វើ ឱៃយ ទឹក  សមុទៃ មាន រលក ធំ ៗ  
ខសុ ព ីធម្មតា ប៉នុ្តៃ ខៃ ត្ត នៃះ ពុ ំបាន 
រាយ ការណ៍ ករណី រង ការ ជន់- 

លិច  ផ្ទះ ពល រដ្ឋ ឡើ យ  ។ រដ្ឋ - 
បាល ខៃត្ត កោះ កុងបាន រាយ 
ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១៩ កញ្ញា 
ដៃរ   ថា បង ប្អូន បង្កើត បៃុស សៃី 
២ នា ក ់តៃវូ បាន រលក ទកឹ សម ុទៃ  
ទាញ ចលូ ទៅ ក្នងុ សម ុទៃ កាល 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១៧ ខៃ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ 
នៅ ចំណុច ឆ្នៃរ ពយ សា្ងាវ ស្ថិត 
ក្នុង ភូមិ ពៃក សា្មោច់ ឃុំ កោះ- 
ស្តៃចសៃកុ គរិ ីសាគរ ។ ប្អនូ បៃសុ 
អាយុ ១៥ ឆ្នាំ តៃូវ បាន រក - 
ឃើញលង់ ទឹក សា្លាប់ នៅ ថ្ងៃ ទី 
១៨  កញ្ញា ខណៈ បង សៃី ដៃល 
មាន អាយ ុ១៧ ឆ្នា ំ  ដៃល បាត ់ខ្លនួ  
តៃូវ បាន រក ឃើញ សាក សព 
ដៃល បាន អណ្តៃត ទៅ កៃបៃរ 
កៃុមហ៊ុន  ចិន យូ ញៀន ។

កៃសងួ ធន ធន ទកឹ បាន ពៃយា- 
ករថា ឥទ្ធ ិពល ពៃយុះ នូល   តៃវូ   បញ្ចប់   
នៅ តៃឹម ថ្ងៃ  ទី ២០  កញ្ញា ។ 

លោក ឃុន សុខ អ្នក នំា ពាកៃយ  
គណៈ កមា្មោ ធិ ការ ជាតិ គៃប់ គៃង 
គៃះ មហន្ត រាយ  បាន  ថ្លៃង ថា 
លោក មិន ទាន់ មាន របាយ - 
ការណ៍  បូក សរុប អំពី ផល ប៉ះ 
ពាល់ ដោយ សារ ឥទ្ធិ ពល ពៃយុះ 
នលូ នៃះ ទៃប៉នុ្តៃ លោក ថា សៃកុ 
ពៃ   នប ់គ ឺរង ផ ល  ប៉ះ ពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ 
ជាង គៃ ។ លោក ថា ៖ « ខង ខៃត្ត 
មិន ទាន់ បាន  រាយ ការ ណ៍ មក 
ថា្នាក់ ជាតិ នៅ ឡើយ ទៃ » ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ ក្នងុ រយៈ ពៃល ជាង ២ ឆ្នា ំ
កន្លង មក នៃះ រាជ រដ្ឋា ភិបាល   បាន 
ផ្តល់ ថវិកា ទៅ ដល់ កម្មការិ នី ដៃល 
ជា សមា ជិក បៃឡា ជាតិ របប សន្ត ិ- 
សុខ សង្គម  (ប.ស.ស)ទំាង ក្នងុ 
និង កៃ បៃព័ន្ធ ពៃល សមៃល កូន  
អស់  ទឹក បៃក់ បៃមាណ ជា ជិត  ២០ 
លាន ដុលា្លារ ។ 

របាយ ការណ៍ របស់  ប.ស.ស 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា គិត ចាប់ ពីថ្ងៃ ដៃល 
រាជ រដ្ឋាភិបាល  បាន ដក់ ឱៃយ ដំណើរ- 
ការ នៃ ការ ផ្តល់ ជូន  របប បៃក់ ឧប ត្ថ ម្ភ 
បន្ថៃម របស់ រាជរ ដ្ឋាភិបា លជូន កម្ម - 
ការិនី សមៃល កូន  ពី ដើម ឆ្នា ំ២០- 
១៨ ដល់  ខៃសីហា ឆ្នា ំ២០២០  មាន 
ទឹក បៃក់ បៃមាណ ជាង  ៧៨,៧ 
បី៊លាន រៀល  ឬ បៃមាណ ជា ជិត ២០ 
លាន ដុលា្លារ  តៃវូ បាន  ប.ស.ស. 
បើក ផ្តល់ ជូន សៃ្តី សមៃ លកូន។ 
របាយ ការណ៍  ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « ក្នងុ នោះ 
សៃី្ត ដៃល បាន សមៃល កូន និង 
ទទួល បាន ថវិកា មាន ចំនួន១៩៥- 
៥៣០នាក់ ដៃល មាន ចំនួន កូន 
សរុប ១៩៦ ៨៦៦ នាក់ »។

លោក អុ៊ក សម វិទៃយា អគ្គនាយក 
នៃ  ប.ស.ស ថ្លៃង  ថា ទំាង នៃះ គឺ 

ជាការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ យា៉ាង ខ្ពស់- 
បំផុត ពី បៃមុខ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ដៃល 
លោក តៃង តៃ គិត គូរ ពី សុខុមាល- 
ភាព និង ជីវភាព រស់ នៅរ បស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ពិ សៃ សកម្មករ និយោ ជិត។ 
លោក ថា រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ 
បើទោះបី ជាមាន ការ វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ 
និង ទទួល បាន ការ កោត សរសើរ ពី 
សំណាក់ បៃមុខ រាជ រដ្ឋាភិបា ល ពៃម- 
ទំាង មានការ គំទៃ ពី កម្មករ និយោ - 
ជិត ជា សមាជិក យា៉ាង ណា ក៏ដោយ 
ក៏ លោក និង មនៃ្ត ីនៃ ប.ស.ស បាន 
និង កំ ពុង បន្ត ដឹក នំា អនុវត្តដោយ ធ្វើ 
យា៉ាង ណា  ឱៃយ ការផ្តល់សៃ វា គំ  ពារ 
សង្គម មួយ នៃះកាន់ តៃ មាន ភា ព ល្អ 
បៃសើរនិង ទាន់ ពៃល វៃលាបៃក ប -  
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ជូន ដល់ 
កម្មការិនី ជា សមាជិក របស់ ខ្លនួ ។

អ្នក សៃ ី មាស សុខនី កម្មកា រិនី  
ជាសមា ជិក ប.ស.ស.ដៃល ទើប តៃ 
ឆ្លង ទន្លៃ បាន ជិត ២ខៃ ថ្លៃង  ថា គៃ-ួ
សារ  គត់ មាន ជីវភាព លំបាក ហើ យ  
គត់ នឹង ចំណាយ លុយ កាន់ តៃ ចៃើ ន 
ទៀត នៅ ពៃល គត់ សមៃល កូន នៃះ  
បុ៉ន្តៃ ដោយ សារ តៃ គត់ មាន កាត  
ប.ស.ស. គត់ បាន ទទួល ការ ឧបត្ថ ម្ភ 
ពី រាជ រដ្ឋាភិបាលសមៃប់ ដោះ សៃ យ 
ជីវភាព បាន មួយ រយៈ ពៃល។

អ្នក សៃ ី ថា៖  « ខ្ញុទំទួល បាន  បៃ ក់ 
៤០ មឺុន  រៀល  ពី រាជ រដ្ឋា ភិបាល តាម- 
រយៈ ប.ស.ស។ បៃក់  នៃះ  មិន ចៃើន 
ទៃ សមៃប់ អ្នក មាន ជីវភាព ធូរ ធរ 
បុ៉ន្តៃ សមៃប់ ខ្ញុ ំ គឺវា ចៃើន និង មាន 
តម្លៃ ណាស់ ក្នងុ ការ ជួយ ដោះ សៃ យ 
ការ លំបាក ក្នងុ ជីវ ភាព របស់ ខ្ញុ ំ»។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន សៃន 
បាន សមៃច ឲៃយ មាន ការ ឧបត្ថម្ភ សា ច់  - 
បៃក់ ដល់ កម្មការិនី ពៃល សមៃ ល 
កូន ចាប់ តំាង ពីដើម ឆ្នា ំ២០១៨  ក្នងុ 
នោះ កម្មការិនី សមៃល បាន កូន ១ 
ទទួល បាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ៤០ មឺុ ន រៀ ល  
កូន ភ្លាះ ២ទទួល បាន៨០ មឺុន រៀ ល 
និង កូន ភ្លាះ៣ ទទួល បាន បៃក់ 
ឧបត្ថម្ភ ចំនួន ១លាន ២ សៃន រៀល ។

គួរ បញ្ជាក់ ថា សមៃប់ ១ ឆ្នាំ 
២០១៨ មាន កម្មការិនី នៅ ទូទំាង 
បៃទៃស ចំនួន ៦៥ ០៥៤ នាក់ បាន 
សមៃល កូន សរុប៦៥ ៥៣៤ នាក់ 
ក្នុង នោះ ស្តៃី ដៃល សមៃល បាន  
កូន ភ្លាះ ២មាន ៤៧០ នាក់ និង កូន 
ភ្លាះ៣ មាន ៥ នាក់ ចំណៃក ក្នងុ ឆ្នាំ 
២០១៩ កម្មការិនី ៧៧ ៤៤៩ នាក់ 
បាន សមៃល កូន បាន ៧៧  ៩៦៦ 
នាក់ ក្នុង នោះ ស្តៃី ដៃល សមៃល 
បាន កូន ភ្លាះ ២មាន ៥០៩ នាក់និ ង 
កូន ភ្លាះ៣មាន ចំនួន ៤ នាក់ ៕

ក្នងុរយៈពេលជាង២ឆ្នាំបសសផ្តល់បេក់ដល់
កម្មការិនីសមេលកូនអស់ទឹកបេក់ជិត$២០លាន

ស្លាប់៦នាក់និងជិត៥០០នាក់តេវូបាន...

សមត្ថ កិច្ច ជួយ ជម្លៀស ពល រដ្ឋ    តេវូ ទឹក ជន់ លិច ចេញ ពីផ្ទះ ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
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ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា� , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
�� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ ធា ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ ធា ន�េក� យកា �េត

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល � ភ 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង�  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
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

ពោធិ៍សាត:់  នគរ បាល សៃកុ- 
កៃគរ កាល ពីមៃសិល មិញ  បាន 
បញ្ជូន ខ្លួនម ន្តៃី យោ ធា ម្នាក់ ទៅ 
ស្នង ការដ្ឋាន  នគរ ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត ់ ដើ មៃប ី បន្ត នតី ិវធិ ី បន្ទាប ់ព ី
ឃាត់ ខ្លនួ ករណី បាញ់ ពលរដ្ឋ ម្នាក់ 
សា្លា ប ់កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៨  ខៃ កញ្ញា  
នៅ ក្នុង ភូមិ ថ្មី ឃុំ ត្នា ត ជុំ សៃុក 
កៃគរ  ដោយ សមត្ថ កចិ្ច អះ អាង 
ថា មន មលូ ហៃត ុមក ព ីទនំស ់
ពាកៃយ សម្ដី គ្នា ក្នុង វង់ ផឹ ក សុី។

លោក ឃុន  រី  នយ រង ផ្នៃក 
សន្ដិ សុខ នៃ អធិ ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល សៃុក កៃគរ បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃស័យ មន 
ឈ្មោះ  បៃក ់សផុល  អាយ ុ៥៧ 
ឆ្នា ំជា មន្តៃ ីយោ ធា ថា្នាក់ វរ សៃ- 
នីយ៍តៃី  មន តួនទី ជា នយរង 
ការ ិយាល ័យ ហ្វកឹ ហ្វនឺ កង ពល- 
តចូ អន្ត រាគ មន ៍លៃខ ១៤  សៃកុ 
កៃ គរ។  លោកថា មន្តៃី ជំនញ 
នគរ បាល សៃុក កៃគរ បាន 
បញ្ជនូ ខ្លនួ គត ់ទៅ ស្ន ង ការ ដ្ឋាន 

នគ របាល ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ នៅ 
ថ្ងៃទី ២០  ខៃ កញ្ញា  ដើមៃបី សាក- 
សួរ បន្ត នីតិ វិធី តាម ចៃបាប់ ។

លោក បន្ត ថា  ការ ឃាត់ ខ្លួន 
នៃះ  បន្ទាប់ ជន សងៃស័យ បាន 
បាញ់ បោះ បណ្ដាល ឲៃយ តៃវូ បរុស 
ឈ្មោះ នួ ន ទូច  អា យុ  ៣៥ ឆ្នាំ 
សា្លាប់ នៅ ភូមិ- ឃុំ ខាង លើ។ 
ករណី នៃះ កើត ឡើង  ខណៈ ជន- 
សងៃស័យ ផឹ ក សៃ  សៃវឹង  ហើយ 
ទាស់ សម្ដ ីជា មួ យ ជ នរ ងគៃះ ក៏ 

ឈាន ដលក់ា រ ផ្ទុុះ អាវធុ ១គៃប ់
តៃូវ ចំ កៃម ឆ្អឹង ជំនី រខាង ឆ្វៃង 
ជន រង គៃះ ធា្លា យម ក ឆ្អឹងជំនី រ 
សា្តា ំសា្លាបភ់្លា មៗ នៅ ក្នងុ  វង ់ផកឹ- 
សុី ជា មួយ គ្នា។ 

លោក ថា៖«កៃយកើតហៃត ុ 
ភ្លា ម ហ្នឹង  សមត្ថកិ ច្ច ជំនញ 
យើង បាន សហ ការ ជា មយួ មន្តៃ ី
កងរា ជអា វុធហ ត្ថ  សៃុក កៃគរ 
ចុះ ធ្វើ អន្ត រាគម ន៍ ហើ យ យើង 
បាន ធ្វើ កោសលៃយ វិច័យ  និង ឈាន 

ទៅ ចាប់ខ្លួ ន ជន សងៃស័យ បាន 
នៅ រសៀល ថ្ងៃទី ១៨  ខៃក ញ្ញា 
ជាថ្ងៃ កើត ហៃតុ  ខណៈ ជន- 
សងៃស័យ បាន រ ត់ទៅ  លាក់ ខ្លួន 
នៅ ផ្ទះ ពល រដ្ឋ ជិតនោះ»។ 

លោក ស  ថៃ ង  ស្នង ការ នគរ- 
បាល ខៃត្ត ពោធិ៍សា ត ់ បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា លោក បាន 
ឃើញ សណំុ ំរឿង នៃះ ហើយ ថា 
ន គរបាល ជំ ន ញ កំពុង សាក- 
សួរ តាម នី វិធី ចៃបាប់ ប៉ុ ន្ដៃ លោក 
មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ ពី ពៃល- 
វៃលា ដៃល តៃូវ  បញ្ជូ នទៅ  សា- 
លាដ ំបងូ ខៃត្ត នៅ ឡើយ  ដោយ 
រង់ ចាំ ការ សួរ ចប់ សិន។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «មន្តៃ ីនគរ- 
បាល សៃុក កៃគរ បាន បញ្ជូន 
ជនសងៃស័យ មក ដល់ ស្នងការ - 
ដ្ឋា នគ របាល ខៃត្តហើ យ  ឥឡូ វ 
នៃះ មន្តៃី ជ ំន ញ យើង កពំងុ សរួ 
តៃ ខ្ញុំ មិន ទាន់ ដឹង តៃូវ បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ ពៃលណ ទៃ បើ  សួរ 
ចប ់ពៃលណគ ឺ យើ ង នងឹ បញ្ជនូ 
ទៅ តុលា ការ ភ្លា ម តៃ ម្ដង» ។

លោក នៅ  សុជា តិ មៃប ញ្ជាការ 

 កង រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃុក កៃគរ 
បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ ថា  កម្លាងំ 
ជនំញ របស ់លោក បាន ចលូ រមួ 
សហ ការ អន្ត រាគមន៍ លើ ករណី 
នៃះ  ប៉ុន្ដៃ សំណុំ រឿង នៃះ បាន 
បៃគល់ ជូន ទៅ ខាងន គ រ បាល 
ជា  អ្នក ចាត់ ចៃង  បន្ត ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុ ំមិន បាន  
ដងឹ រឿង ចៃបាស ់ទៃ តៃ ខ្ញុ ំបាន សរួ 
អ្នក ភមូគិ ឺគត ់ថា  មនុ កើត ហៃត ុ
មនិ ដងឹរឿង អ្វ ីទៃ សៃប ់តៃ មន្តៃី 
យោធា ឈ្មោះ ផល បាន ដ ក 
កំាភ្លើ ង ខ្ល ីមក បាញ់ សំដៅ ជនរ ង- 
គៃះ  សា្លាប់ ភ្លា មៗតៃ ម្ត ង។ 
កៃយ បាញ់ រួច ជនដៃដល់  បាន  
ទៅសំងំក្នងុ ផ្ទះ បៃជាជន តៃ តៃវូ- 
បាន សមត្ថ កិច្ច យើង ចាប់បា ន 
យ កទៅ បន្ត នីតិវិ ធី នៅ អធិការ- 
ដ្ឋាន  នគ របា ល សៃុក កៃគ រ» ។

ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ  ភ្នំ ពៃញ ប៉ុ  ស្តិ៍ 
មិ ន អា ចស្វៃ ង រ កបៃភ ព ដើមៃបី  
ទា ក់ ទ ងសុំ កា របញ្ជា ក់បន្ថៃ ម ពី 
កៃុ មគៃួ សា រ និ ង សាច់ ញាតិ 
ជនរង គៃះ បា ន ឡើយ  កាល ព ី
មៃសិ លមិ ញ ៕

គឹម  សារុំ 

កាល ព ីថ្ងៃទ៧ី  ខៃ កញ្ញា កន្លង 
ទៅនៃះ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ បាន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ១ វគ្គ រួច មក ហើយ  ទាក់- 
ទង នឹង ករណី ទិញ របស់ អ្វី មួយ 
រួម គ្នា ដូច ជា  ផ្ទះ ឬ ដី  ក៏ ប៉ុន្តៃ ក្នុង 
ចំណោម អ្នក ទិញ នោះមន អ្នក- 
ណម្នា ក់បាន សា្លាប់  ហើយ អ្នក- 
ដៃលនៅរ ស់ (លោក«ក») បាន 
យក ម្នាក ់ឯ ង។តៃង ់ចណំចុ នៃះ 
តាម ការ ពនៃយល់ តបនឹងសំណួរ 
ទី១ពី លោក មៃធាវី   កុយ  ដុលា្លា  
សម ជិក នៃ កៃុមមៃធាវី ធម្ម- 
សាសៃ្ត ថា  លោក «ក»បាន អនុ- 
វត្ត លើស ចៃបាប់ កំណត់  ដៃល តាម 
ពិត ក៏ តៃូវ ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ 
លោក «ខ»(អ្នក សា្លាប)់ផង ដៃរ។  
ប៉ុន្តៃ ផ្អៃក តាម មតៃ ១១ ៤៥  
កថា ខណ្ឌ ១ និង មតៃ ១១៤៧  
ក ថា ខណ្ឌ ១នៃ កៃម រដ្ឋ បៃបវៃណី 
គឺ សន្ត តិ ជន [សាច់ ញាតិ] តៃូវ 
ទទួល បន្ត នូវ សិទ្ធិ  និង ករណី- 
យកិច្ច ទាំងអស់ ដៃល ស្ថតិ នៅ 
កៃម  ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ របស់ មតក- 
ជន [អ្នក សា្លាប់]។  ប៉ុន្តៃ  បញ្ញត្តិ 
នៃះ  មិន តៃវូ យក  មក អនុវត្ត ទៃបើយ 
ចំពោះ សិទ្ធ ិ និង ករណី យកិច្ច 
ផ្តាច់ មុខ ទាំង សៃុង របស់  មតក- 

ជន  ។ ចំណៃក វគ្គ បញ្ចប់ នៃះ 
លោក មៃ ធាវី  បាន ពនៃយល់ បន្ត 
ដូច ខាង កៃម  ៖ 

ចុះ បើ  កាល ពី ទិញ ដី ចូល គ្នា  
នោះ លោក «ក» និង លោក 
«ខ» មាន មេ ធាវី ជា សាកេសី   សរួ- 
ថា  តើ ភាគី សាច់ ញាតិ លោក 
«ខ»  អាច ទាម ទារ ចំណេក ដី 
នោះ បាន ទេ  ពេះ មេ ធាវី   ជា 
តំណាង សេប ចេបាប់ ?

 ជា ទទូៅ ការ ទញិ លក ់ដ ី មន 
ទំហំ ទឹក បៃក់ ចៃើន ក្តី  ឬតិច ក្តី  
គឺ សុទ្ធ តៃ អាច ធ្វើ ឡើង ជា កិច្ច- 
សនៃយា លាយ លក្ខណ ៍អកៃស រ នងិ 
ទទួល ដឹង ឮ ពី មៃធាវី(មៃធាវី 
បៃថាប់ តៃ លើ កិច្ច សនៃយា)ពៃះ 
មៃធា វីជួយ សមៃ បសមៃួល ក្នុង 
ការ ចរចា អំពី លក្ខ ខណ្ឌ ន ន 
និង ការ តាក់ តៃង កិច្ច សនៃយា ទំាង- 
មូល ហើយ កិច្ច សនៃយា ដៃល ធ្វើ 
ទៃបើង ចំពោះ មុខ មៃធាវី នោះ   គឺ 
ស្តៃង  ឲៃយ ឃើញ ថា    កិច្ចសនៃយា នោះ  
ធ្វើទៃបើង ដោយ ការ បង្ហាញ ឆន្ទៈ  
ពិត បៃកដ  របស់ គូភគី  ដោយ 
គ្មោន វកិារៈ នងិ ជា ពសិៃស ធាន 
សុវត្ថិ ភព ជូន ភគី  ទាំង អ្នក- 
លក ់ នងិ ភគ ីអ្នក ទញិ ផង ដៃរ។ 
អ៊ីចឹង សួរ  ថា  កិច្ច សនៃយា មន 
សុវត្ថិ ភព យា៉ាង ដូច ម្តៃច? 
កិច្ចសនៃយា  ដៃល ធ្វើ ទៃបើង ចំពោះ 

មុខ មៃធាវី  នឹង កា្លាយ ជា ភ័ស្តុ- 
តាង ដ៏ សំខាន់  នៅ ពៃល មន 
វិវាទ  ដោយ ហៃតុ ថា   កិច្ច សនៃយា 
នៃះ មន ភព ចៃបាស់ លាស់  និង 
មន លក្ខណៈ តៃឹមតៃូវ ទៅតាម 
ចៃបាប ់។ ម៉ៃយាងវញិ ទៀត  ការ យក   
កចិ្ច សនៃយា   នៃះ  ជា ភស័្ត ុតាង  ដក ់
ជូ នតុ លាការ    គឺ កមៃិត នៃ ភព - 
ជឿ ជាក ់  នងិ ការ វាយ តម្លៃ   របស ់
តលុាកា រ ទៅលើ កចិ្ចស នៃយា   អាច  
ធ្វើ ជាមូល ដ្ឋាន ក្នុង ការ សមៃច 
សៃច ក្តី បាន ។

 ហៃតុ ដូច្នៃះ  សន្តតិ ជន ដូច 
បាន រៀបរាប់ ក្នុង សំណួរ ទី១  

ខាង លើ  រឹតតៃ  មន  ភ័ស្តុ តាង 
ដៃល មន  កមៃិត  ចៃបាស់ លាស់  
តៃឹមតៃូវ  និង ជឿ ជាក់  ខ្ពស់ ក្នុង 
ការ ទាម ទារ ចំណៃក ដី ពីលោក 
«ក» ដោយ ផ្អៃក  លើ សន្តតិកម្ម  
នងិ កចិ្ចសនៃយា   ដៃល ធ្វើ  ទៃបើង នៅ 
ចំពោះ មុខ មៃធា វី។ 

តើ មាន វិធី ណា  ដើមេបី  កូន 
លោក«ខ»ទទលួ បាន ចណំេក 
ដី នោះវិ ញ?

ជា គោល ការណ៍  ក្នងុការ  ដោះ- 
សៃយជម្លាះ មន ២(ពីរ)
យន្ត  ការ គ ឺយន្ត ការ ដោះសៃយ  
ជម្លាះ  ក្នុង បៃព័ន្ធ តុលា ការ  និង 

យន្ត ការ ដោះ សៃយ ជម្លាះ  កៃ 
បៃព័ន្ធ តុលា ការ ។ តាម ការ- 
ពិនិតៃយ ទៅ លើ ការអ នុវត្ត ជាក់- 
ស្តៃង ភគី នៃ ជម្លាះ ចៃើន បៃើ- 
បៃស់ វិធី ដោះ សៃយ ជម្លាះ   
កៃ បៃព័ន្ធ តុលា ការ  តាម រយៈ 
ការ ចរ ចាឬសមៃះុ សមៃលួ  គ្នា រវាង  
គូភគី  ដៃល ឈាន ទៅ  រក ការ - 
បញ្ចប់ ជម្លាះ ដោយ  សន្តិវិធី  
ហើយ ការចរចា  នៃះ គូភគី ក៏- 
អាច ពឹង ពាក់ មៃធាវី   ដើមៃបី    ជួយ 
សមៃលួ   ដល់ កិច្ច ចរចា  នៃះ  ផង 
ដៃរ។ ផ្ទុយ ទៅវិញ    បៃសិន បើ 
ការ ដោះ សៃយ ជម្លាះ តាម រយៈ 
ការចរចា នៃះ ពំុ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ នោះទៃ  គឺ គូភគី   អាច ប្តងឹ 
ទៅ   តុលា ការ  ដើមៃបី ជួយ ដោះ- 
សៃយ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ បាន ។

ហៃតុ ដូច្នៃះ  សន្តតិ ជន ដៃល 
តៃវូជា កនូ បង្កើត  របស ់មតក ជន 
លោក«ខ» អាច  បៃើ បៃស់   យន្ត- 
ការ ដោះ សៃយ ជម្លាះ  កៃ- 
បៃព័ន្ធ តុលា ការ  ឬយន្ត ការ- 
ដោះសៃយ  ជម្លាះ  ក្នុង បៃព័ន្ធ 
តុលា ការ តាម រយៈ  ការ ប្តឹងទៅ 
តលុា ការ  ដើមៃប ីទាម ទារ ចណំៃក 
ដី ខាង លើ  ដោយ ផ្អៃក លើ កិច្ច- 
សនៃយា ទិញ លក់  និង របប  សន្តតិ- 
កម្ម (ដូច បា នរៀបរាប់  នៅក្នុង 
សំណួរ ទី១ )៕

បញ្ជនូមន្ត្រយីោធាទៅស្នងការដ្ឋានករណីបាញ់គូទំនាស់ស្លាប់

ការទិញអ្វមួីយរួមគ្នាត្រមានអ្នកស្លាប់តើសច់ញាតិទាមទារបានឬទ្រ?(តចប់)

លោក មេធាវី កុយ ដុល្លា កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

ជនសងេស័យ កេយពេលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ។ រូបថត ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 17,400 17,400 17,300

2 GTI 3,100 (SQ) - 3,100 3,100

3 PAS 14,320 14,000 14,400 14,000

4 PEPC 3,250 3,290 3,290 3,230

5 PPAP 11,700 11,660 11,700 11,500

6 PPSP 2,300 2,300 2,350 2,300

7 PWSA 6,100 6,140 6,140 6,000

កាលបរិច្ឆេទ : ១៥ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កេមុ ហ៊នុ  ផេសារ មលូ បតេកម្ពជុា 
(CSX)  បាន បង្ហាញ អពំ ីការ ទទលួបាន 
នូវ បេតិបត្តិ ការ ដ៏ល្អ  បេសើរ គិត តេឹម 
ដណំាចច់ងុ តេ ីមាស ទ២ី  ឆ្នា ំនេះ   ក្នងុ នោះ   
សន្ទសេសន ៍របស ់ខ្លនួ បាន កើន  ឡើង  ១៨ 
ភាគរយ ធៀប នងឹ តេី មាស ទី១ ទោះ ប ី
ការរីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  កំពុង  
ប៉ះពាល់ ដល់  ទីផេសារ  មូលធន ជា ចេើន 
ក្នុង តំបន់  និង ពិ ភព លោក។  

យោងតាម ពេឹត្តិ បតេ ព័ត៌មាន  កេុម 

វិនិយោ គិន  និង ការ វិនិយោគ បាន ពី 
គណៈ កម្មការ មលូបតេ  កម្ពជុា  (SECC)    
ដេល ចេញ ផេសាយ   កាល ព ី ដើម សបា្ដាហ ៍មនុ  
មូល ធននូបនីយ កម្ម ទីផេសារ មាន ចំនួន 
២៥០៧  លាន ដលុា្លារ  កាលព ីចងុ តេ ីមាស  
ទី២  ខណៈ  ទំហំ ជួញ ដូរ មាន  ៣ ៧០ ៦ 
៩៤៥  ភាគ ហ៊នុ  ដេល  កើន ឡើង ៥៦១  
ភាគ រយ  និង តម្លេ ជួញ ដូរ មាន ចំនួន 
បេហេល   ១៦, ២០ លាន ដលុា្លារ  ដេល 
បាន កើន ឡើង  ខ្ពស់ បំផុត រហូត ដល់ 
១៦០០ ភាគ រយ ។ 

ក្នងុ ចណំោម ទហំ ំជញួ ដរូ នេះ  ភាគហ៊នុ  

ABC របស់ ធនាគារ អេសុីលីដា  ឈរ 
លំដាប់លេខ១  មាន ចំនួន ៨០, ៨៨ 
ភាគ រយ   បនា្ទាប ់មក  រដា្ឋាករ ទកឹ  ស្វយត័ 
កេងុ ភ្នពំេញ (PWSA)  មាន   ៦,៦ ភាគរយ  
តបំន ់សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស ភ្នពំេញ   (PPSP)   
មាន ៥,៤៧ ភាគរយ កំពង់ផេ ស្វយ័ត 
កេងុ ពេះសហីន ុ (PAS)  មាន   ២, ៨៦ 
ភាគរយ  កពំង ់ផេ ស្វយត័ ភ្នពំេញ (PPAP)   
មាន  ២,២៥ ភាគរយ និង  កេុមហ៊ុន  
GTI  មាន  ១,៩៤ ភាគរយ ។    

 លោក   Jong Weon Ha អនុ - 
បេធាន  CSX   បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ 

កាល ព ីថ្ងេ អាទតិេយ ថា សន្ទសេសន ៍ CSX បាន  
ធា្លាក់ ចុះ មក នៅតេឹម កមេិត ទាប  បំផុត  
នៅចុងតេីមាសដំបូង ប៉ុន្តេ ងើបឡើង 
វិញ នៅតេីមាស ទី២ ។ 

លោក បាន ថ្លេង ថា៖«  ទោះបជីា វរីសុ 
នេះបន្តវត្តមាន  កដ៏ោយ  ក ៏ទផីេសារ របស ់
យើង បាន ដណំើរការ ល្អ បេសើរ កាល- 
ពី តេី មាស ទី២។ តម្លេ សន្ទសេសន៍ បាន 
ចាប់ ផ្ដើម  កើន ឡើង កាល ពី ដើម  
តេីមាស ទី២  ដោយសារ តេ ទីផេសារ នេះ 
បាន ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ »។

លោក សមា្គាល  ់ថា   ការស្ទុះងើប ខ្លាងំ 

នេះ  ដោយសារ វត្តមាន របស់ ភាគហ៊ុន 
ABC នៅចុង ខេ ឧសភា ។  

ទោះ យ៉ាង ណា  លោក បាន ឲេយ ដងឹ ថា 
តម្លេ សន្ទសេសន៍ នេះ  នឹង បន្ត ធា្លាក់ ចុះ តិច- 
តចួ នៅ តេមីាស ខងមខុ  ដោយសារ តេ 
ការ ធា្លាកច់ុះ របស ់ABC ដេល  កពំងុ បង្ហាញ  
ននិា្នាការ ធា្លាកច់ុះ បន្តចិ នៅតេ ីមាស ទ៣ី  
ដោយសារ តេ តម្លេ ភាគហ៊នុ ABC ដេល   
បេភព មលូធននបូនយីកម្ម សខំន ់បាន  
ធា្លាក ់ចុះ  នងិ មាន ស្ថរិភាព  ក្នងុ រយៈពេល  
៤ សបា្ដាហ៍ ចុង កេយ នេះ  បនា្ទាប់ ពី ការ- 
ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ រយៈពេល  ខ្លី៕ LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ  កម្ពុ ជា និង ចកេ ភព 
អង់ គ្លេស  ប្តេជា្ញា  ថា នឹង ជំរុញ កិច្ច- 
សហ បេ តិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម 
ទ្វេ  ភាគ ីបន្ថេម ទៀត  ខណៈ ពេល 
បេទេស ទាំង ២ កំពុង សម្លឹង  ពី 
លទ្ធភាព នេ ការ បង្កើត កចិ្ច ពេម- 
ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី 
(FTA)ជា មួយ គា្នា  ។ 

ការ សនេយា នេះ  បាន ធ្វើ ឡើង    
ក្នុង ជំនួប ពិភាកេសារវាង លោក 
សុខ សុភ័ក្តេ  រដ្ឋ លេខ ធិកា រ 
កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  ជា មយួ នងឹ   
លោក Marc  Thayre  អនបុេ-
ធាន បេសកកម្ម របស់ សា្ថាន ទតូ 
ចកេ ភព អង់ គ្លេស បេចាំ  កម្ពុជា  
កាល ពី ថ្ងេទី ១៥ ខេ កញ្ញា  ។ 

នៅ ក្នងុ ជនំបួ នេះភាគ ីទាងំ ២ 
បាន ពភិាកេសាគា្នា ព ីគោល នយោ-
បាយ ពាណជិ្ជ កម្ម របស ់ចកេ ភព 
អង ់គ្លេស បនា្ទាប ់  ព ីការ ចាក ចេញ 
ព ីសហភាព អរឺ៉បុ  (Brexit) នងិ  
ដំណើរ  វិវឌេឍន៍ នេ ការ ជេើស រីស 
អគ្គនាយក ថ្មី ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ: ធនាគារ អភិវឌេឍន៍ 
អាសុ ី(ADB) បាន អនមុត័ បេក-់ 
កម្ច ី ១២៧,៨  លានដលុា្លារដើមេប ី
ជយួ  ពងេកី បណា្តាញ បញ្ជនូ ថាម-  
ពល អគ្គិសនី នៅ កម្ពុជា  ខណៈ 
វសិយ័ នេះ កពំងុ   មាន ដណំើរ  ការ 
ល្អ   ក្នងុ ការ ពងេកី ការ ផលតិ  ថាម- 
ពល អគ្គិសនី ក្នុង តម្លេ ទាប ។ 

សេចក្ត ីបេ កាស ពត័ម៌ាន របស ់
ADB ដេល ចេញ ផេសាយ កាលព ី
សបា្តាហ៍ មុន  បាន ឲេយ ដឹង ថា 
បេក់ កម្ចីនេះ នឹង ជួយ  គាំទេ ការ- 
កសាង បណា្តាញ បញ្ជូន  និង អនុ- 
សា្ថានយី អគ្គសិននីៅ កេងុ ភ្នពំេញ  
និង ខេត្ត ចំនួន ៣  ដើមេបី ទទួល- 
បាន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ថាម ពល អគ្គិ-
សនី បេកប ដោយ ស្ថិរភាព  និង 
អាច ទុក ចិត្ត បាន។ 

សេចក្តីបេ កាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា គមេង នេះ ក ៏នងឹ សាកលេបង  
បេព័ន្ធ ផ្ទុក ថាមពល ដើរ ដោយ 
អាគុយខ្នាត ធ ំដបំងូ គេ បង្អស ់នៅ    
កម្ពុជា  ដោយ បេើបេស់  ថវិកា 
ចំនួន  ៦,៧លាន ដុលា្លារ ។  ក្នុង 
នោះ រាប ់បញ្ចលូ ទាងំ ៤,៧លាន  
ដុលា្លារ ពី មូល និធិ អាកាស ធាតុ 
ជា យុទ្ធ សាស្តេ (Strategic 
Climate Fund) នេ ការ ពងេកី 
ការ អនវុត្ត កម្ម វធិ ីថាមពល កកើត  

ឡើង វិញ នៅ ក្នុង បេទេស ដេល 
មាន ចំណូល ទាប  និងថវិកា  ២  
លាន ដលុា្លារ ព ីមលូ នធិ ិថាមពល  
សា្អាត (Clean  Energy  Fund)  
នេ គមេង ដេ គូ ហិរញ្ញបេប ទាន 
សមេប់ ថាមពល សា្អាត (Clean  
Energy  Financing  Part-
nership  Facility) ដេល 
មូល និធិ ទាំង ២នេះ តេូវ  គេប់- 
គេង ដោយ  ADB។

លោក សេី  Sunniya  Dur-
rani - Jamal  នាយិកា បេចាំ 
បេទេស កម្ពជុារបស ់ ADB បាន 
ឲេយ ដងឹ ថា   គមេង បង្កើន បេពន័្ធ 
បញ្ជនូ ចរន្ត នេះ នងឹជយួ ឲេយ  ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់ ថាមពល គេប់ គេន់ 
អាច ទកុ ចតិ្ត បាន  នងិ មាន នរិន្តរ- 
ភាព បរិសា្ថាន  ដេល អាច  ផ្តល់ 

ក្នុង  តម្លេ សមរមេយ  ដើមេបី គាំទេ 
ដល់  ការ អភិវឌេឍ បេ កប ដោយ 
សម ធម៌ ។ លោក សេី ថ្លេងថា៖ 
«បេព័ន្ធ ផ្ទុក  ថាមពល ដោយ 
អាគយុ នងឹ បង្ហាញ ពកីារ អភវិឌេឍ  
នេ ការ អនុវត្តបច្ចេក  វិទេយា ច្នេបេ - 
ឌិត ថ្មីអាច តេូវ បាន បេើ ដើមេបី ដំ-
ណើរ ការ បណា្តាញ អគ្គិសនី នៅ  
កម្ពុជា នៅ ពេល អនាគត  និង 
ការ បង្កើត ថាមពល កកើត ឡើង 
វិញ បន្ថេម ទៀត »។

ADB បន្តថា គមេង នេះ នងឹ 
ជយួ ដល ់អគ្គសិន ីកម្ពជុា (EDC)  
ដេល គេប់ គេង ដោយ រដ្ឋ  ដើមេបី 
ពងេងឹ  ហេដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ បញ្ជនូ 
ចរន្ត តាម រយៈ ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញ-
បេបទាន ដល ់ការក សាង  បណា្តាញ 
បញ្ជូន ១១៥-២៣០  គីឡូ វា៉ាត់ 

ចំនួន  ៤  ពេម ទាំង  អនុសា្ថានីយ 
អគ្គសិន ីចនំនួ  ១០  នៅ រាជ ធាន ី
ភ្នំពេញ  ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  កំពង់ - 
ចាម  និង ខេត្ត តាកេវ ។

គមេង ផ្ទុក ថាមពល ដោយ 
អាគយុ ដេល មាន ទតីាងំ  នៅ កេបេរ  
ឧទេយាន ថាម ពល ពន្លពឺេះ អាទតិេយ  
កមា្លាំង  ១០០ មេហ្គាវា៉ាត់  ដេល 
គាទំេ ដោយ  ADB  នងឹ រមួ បញ្ចលូ 
នូវ ការ បណ្តុះ បណា្តាល បច្ចេក - 
ទេស  ផង ដេរ ។ 

ADB  បន្ថេម ថា រដា្ឋាភបិាល ក ៏
គេង នឹង បង្កើន សមត្ថ ភាព 
ផលិត ថាមពល អគ្គិសនី ពី ពន្លឺ 
ពេះអាទិតេយឲេយ ដល់  ៤១៥  មេ-
ហ្គាវា៉ាត់ នៅ ឆ្នាំ  ២០២២  កើន  ពី  
១៥៥មេហ្គា វា៉ាត់ កាលពី  ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ 

បេពន័្ធ ផ្ទកុ ថាមពល ដោយអា- 
គយុ  ដេល គាទំេ ដោយ គមេង 
នេះ  មាន សមត្ថ ភាព សនេស ំថាម- 
ពល អគ្គិសនី  ១៦ មេហ្គា វា៉ាត់ 
ម៉ាង  និង ផ្តល់ សេវាកម្ម ដើមេបី 
ជួយ ដល់ ការ ធ្វើ សមាហរណ- 
កម្ម ថាម ពល កកើត ឡើង វិញ  
ការ ធ្វើ ឲេយ បេសើរ ឡើង នេ ការ- 
កក ស្ទះ ខេសេ បញ្ជូន (trans-
mission congestion re-
lief) និង តុលេយ ភាព នេការ ផ្គត់- 
ផ្គង់  និង តមេូវ ការ ។ 

លោក សេ ី Daniela  Schmidt  

អ្នក ឯក ទេស ផ្នេក ថាមពល អគ្គ-ិ 
សនី របស់  ADB បាន  អះអាង 
ថា  គមេង នេ  ការ ផ្តល ់ហរិញ្ញបេប- 
ទាន  និង ការ កសាង ហេដា្ឋារចនា - 
សម្ពន័្ធ បញ្ជនូ ចរន្ត ចា ំបាច ់សមេប ់ 
ការ ផ្គត ់ផ្គង ់អគ្គ ិសន ីបេកប ដោយ  
នរិន្តរ ភាព  នងឹ ជរំញុ  ផលតិ ភាព 
សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា  ភាព បេ-
កតួ បេជេង  នងិ ការ ធ្វើ ពពិធិកម្ម  
បង្កើត ការងរ  និង គាំ ទេ ដល់ 
ការ ងើប ឡើង វញិ របស ់បេទេស 
ពី វិបត្តិ នេ  ជំងឺ កូវីដ ១៩  ។  

លោកសេ ីថ្លេងថា ៖ « គមេង 
នេះ នឹង បង្កើត ការងរ ដោយ 
ផ្ទាល់ ចំនួន១ ៣០០  នៅ ក្នុង 
វសិយ័ សណំង ់ ជា មយួ នងឹ ការ- 
ផ្តល ់ បេក ់ចណំលូ ក្នងុ គេសួារ ។  
គមេង នេះ ក ៏នងឹ គំាទេ ដល់ កចិ្ច-  
ខិត ខំ បេឹង បេង របស់ អគ្គិសនី 
កម្ពុជា ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ បរិ-
យប័ន្ន  និង សមភាព យេនឌ័រ  
នៅ កន្លេង ធ្វើ ការ  នងិ លើក ទកឹ- 
ចតិ្ត ឱេយ មាន ការ ចលូ រមួ របស ់ស្តេ ី
នៅ ក្នុង វិស័យ ថាមពល »។

ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩៤ មក  
ADB  បាន ផ្តល់ បេក់ កម្ចី  និង 
ជំនួយ ឥតសំ ណង ជិត  ២០០  
លាន ដលុា្លារ  ដល ់វសិយ័ ថាមពល 
របស់ បេទេស កម្ពុជា  និង ផ្តល់ 
ជំនួយ បច្ចេក ទេស បេមាណ  ៦  
លានដុលា្លារ ៕ LA

ប្តិបត្តកិារ  ជារួម របស់ CSX ដំណើរការល្អ ក្នងុ តី្មាស ទី២   បន្ទាប់ពី ធ្លាក់ ដាប ក្នងុ ឆមាសទី១

កម្ពជុា-អង់គ្លស្  
សន្យា  ជំរុញ ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ-្ 
ភាគីជា មួយ គ្នា 

ADB អនុម័តកម្ច ីជិត  $១២៨លាន ជួយ ដល់ វិស័យ ថាមពល 

បៃព័ន្ធ ចៃក ចាយ  អគ្គសិនី ដៃល ADB ផ្តល់ ឲៃយ កម្ពជុា ។ រូបថត ADB
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ត ពី ទពំរ័ ៧...របស់ អង្គ ការ  ពាណ ិជ្ជ កម្ម 
ពិភព លោក  ដៃល ក្នុង នោះ ក៏មាន  
បៃក្ខភាព មក ពី  អង់ គ្លៃស  ផង ដៃរ ។

លោក សភុក័្តៃ បាន  ថ្លៃងថា៖ «យើង  
សូម អំពាវនាវ ឲៃយ  បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ ទំាង-  
អស់  រួម ទាំ ងចកៃ ភព អង់ គ្លៃស ឲៃយ បន្ត 
គាំទៃ សកម្ម ភាព   ពាណិជ្ជ កម្ម ដល់  បៃ-
ទៃស កពំងុ អភវិឌៃឍ ន ៍នងិ បៃទៃស មាន 
ការ  អភិវឌៃឍ តិច តួចតាម រយៈ  ការ ផ្តល់ 
បៃពៃឹត្ត កម្ម ដោយ ឡៃក និង ពិសៃស  
(S&DT) ក្នុង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម »។ 

លោក   បន្ថៃម  ថា ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម  
ទ្វៃ ភាគី រវាងកម្ពុជា និង អង់ គ្លៃស  បាន   
កើន  ឡើង ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។ ជាក់ ស្តៃង  
ទំហំ ពាណិជ្ជ  កម្ម ទ្វៃ ភាគី កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ មាន  ទឹក បៃក់   ១,០៥ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ  ដោយ  ការ នាំ ចៃញ របស់ 
កម្ពុជា  ទៅ  ទីផៃសារ ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស 
មាន  តម្លៃ  ៩៧៨លាន ដុលា្លារ ។ 

ផលិត ផល សំខាន់  របស់ កម្ពុជា  នាំ- 
ចៃញ ទៅ  អង់ គ្លៃស រួម  មាន  សម្លៀក - 
បំពាក់ សៃបៃកជើង  កង់ និង  អង្ករ ។ 

លោក បាន  បញ្ជាក់ថា៖ «យើង មាន  
សទុដិ្ឋ ិនយិម លើ កចិ្ច សហ បៃតបិត្តកិារ 
ជា វិជ្ជ មាន ជាមួយ ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស   
ពិសៃស  លើ  វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម  ដើមៃបី 
ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  ដៃល កំពុង រង 
ផល   ប៉ះ ពាល់ ដោយសារការ រាត តៃបាត 

ជា សកល នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ »។ 
លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គ លៃខា ធិការ 

សហព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា ចកៃ-  
ភព អង់ គ្លៃស  ជា ទីផៃសារ ធំលំដាប់ ទី ៣  
សមៃប ់អង្ករ កម្ពជុានៅ សហភាព អរឺ៉បុ 
កាលពី ឆ្នាំ២០១៩ ដោយ   កម្ពុជា បាន 
ចៃញ អង្ករ  ចនំនួ  ១៤ ៨១៦ តោន  ទៅ 
កាន់ ទី ផៃសារ ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«យើង សងៃឃឹម ថា ការ - 
នាំ ចៃញ អង្ករ   ទៅ  អង់គ្លៃសនឹង កើន- 
ឡើង បន្ថៃម ទៀត  កៃយ ពី  អង់គ្លៃស     
ផ្តាច់ ចៃញពីសហភាព   អឺរ៉ុប ជា ផ្លូវ ការ  
ខណៈ អង្ករ យើង  នងឹ មនិ ជាប ់ វធិានការ 
ការ ពារ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប  (Safe 
guard)ទៀតទៃ ហើយ បៃទៃស គាត់ 
ក៏អត់ មាន អ្នក ផលិត សៃូវ ដៃរ  ដូច្នៃះ  
គាត់អាច  ឲៃយ យើង នាំ ចូល  អង្ករ ដោយ 
មិន យក ពន្ធ »។ 

ក្នងុ សន្នសិទី សារពត័ម៌ាន នៅ ទសី្ត-ី
ការ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី  កាលពី ខៃ កក្ក ដា 
លោក សុខ សុភ័ក្តៃ ធា្លាប់ បាន អះ- 
អាងថា កៃ ព ី កចិ្ចពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ-  
កម្ម សៃរី ជាមួយ ចិន  និង កូរ៉ៃខាងតៃបូង  
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក៏ កំពុង សម្លឹង មើល 
ព ីលទ្ធ ភាព នៃ  ការ បង្កើត កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម សៃរីទ្វៃភាគី ជាមួយ ចកៃ - 
ភព  អង់គ្លៃស  ផងដៃរ៕ LA

កម្ពជុា-អង់គ្លេសសនេយាជំរុញ...
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍

ស្វាកម្មអតិថិជន•	

បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ

តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ

ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្តានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ

បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់

ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ

ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព

សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស

ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធ

ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	

បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ

មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ

អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹង ទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

ត ពី ទំព័រ ១...៦,៨ ម៉ៃតៃ)។ ផ្ទះ- 
បាយ ចល័ត  មាន បំពាក់ នូវ ឧបករណ៍ 
ដៃល មាន បច្ចៃក វទិៃយា ទនំើបៗ ជា ចៃើន 
ដូច ជា  ចង្កៃន ខៃយល់ បៃើ  ឧស្ម័ន  ហ្គាស  
ដៃល ផ្តល់  កម្តា ខា្លាំង ចំនួន២ ចង្កៃន 
ខ្ទះ  តោ្នាត ៤ ចង្កៃន អៃឡិច តៃូនិក ធុង  
ស្តកុ ទកឹ សមៃប ់បៃើ បៃស ់ក្នងុ ផ្ទះបាយ  
មា៉ាសុីន បូម ទឹក និង ខៃយល់ ចៃញ-ចូល 
មា៉ាសុនី បមូ ទកឹ  កខ្វក ់ចៃញ កន្លៃងលាង  
បន្លៃ ទូកា្លាសៃសៃ ទូចំហុយ និង សមា្ភារ 
បង្ការ គៃះ អគ្គិភ័យ  ជា ដើម ។

លោក ទូច រដា្ឋា នាយក គៃប់ គៃង 
ចុងភៅ សៃង ហុកហៃង បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា ជា 
ទទូៅ នៅ ពៃល តៃវូ ការ ធ្វើ ម្ហបូ    ទទលួ ភ្ញៀវ  
ក្នុង ពិធី អ្វី មួយ  គៃ តៃង ធ្វើ រោង ចុង ភៅ  
ដើមៃបី ចម្អនិ ម្ហបូ អាហរ ប៉នុ្តៃ ឆ្លង កាតប់ទ-  
ពសិោធបមៃើ សៃវាកម្ម នៃះ ជា ចៃើន ឆ្នា ំ
រួច មក ចុងភៅ សៃង ហុកហៃង បាន 
នាំ មក នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ថ្មី ១ ទៀត គឺ 
ផ្ទះ បាយ ចល័ត ដៃល តៃូវ បាន រៀប ចំ 
ក្នងុ ទកូងុតនឺរ័  តៃ ម្តង។ ផ្ទះ បាយ ចលត័ 
នៃះ តៃវូ បាន ដាក ់ឲៃយ ដណំើរ ការ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ២២ ខៃ សីហ ឆ្នាំ ២០២០។ 
លោក បន្ត ថា ការ រៀបចំ ផ្ទះ បាយ ក្នុង 
ទូកុងតឺន័រ   បៃប នៃះ មិន តៃឹម តៃ  មាន 
ភាព   ងយ សៃួល សមៃប់ ការ ចល័ត 

ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល មាន លក្ខណ- 
ពិសៃស នោះ គឺ ភាព ឆប់ រហ័ស និង  
ស្តង់ដាអនាម័យ ខ្ពស់ ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ផ្ទះ បាយ ចលត័  នៃះ 
គ ឺជា នវា នវុត្តន ៍ថ្ម ីមយួ (គនំតិ ច្នៃ បៃឌតិ 
ខ្ពស់) ដើមៃបី ធ្វើ ទំនើបកម្ម និង ជា ការ- 
ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ បរិយា- 
កាស នងិ លក្ខខណ្ឌ ការងរ ក្នងុ កន្លៃង 
ធ្វើ ជា ចុង ភៅ ចល័ត » ។

លោក   បន្ថៃម ថា ផ្ទះ បាយ ចលត័មនិ 
តៃឹម តៃ មិនតៃូវ ការ ទីតាំងសង់ រោង  
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ វា ថៃម ទាងំ មនិ បង្ក ឲៃយ 
មាន  ជា សណំលផ់ៃសៃងៗ នងិ  សរំាម  នៅ 
រាយបា៉ាយ នៅ ទតីាងំ កៃបៃរៗ នោះ ទៀត- 
ផង   ។  លោកបន្ត   ថា៖  « ផ្ទះ បាយ ចលត័ 
មិនបាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ បរិសា្ថាន 
នៅ ជុំវិញ កន្លៃង រៀបចំ ពិធី ឡើយ» ។ 

បច្ចុបៃបន្ន ផ្ទះ បាយ ចល័ត  នៃះ   ក៏ តៃូវ 

បាន អតិថិជន ជួល ឲៃយ ទៅ បមៃើ សៃវា-
កម្ម ម្ហបូ អាហរ នៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត ផង 
ដៃរ ។  នៃះ បើ តាម លោក រដា្ឋា។ 

លោក ចម បៃសិទ្ធ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
ឧសៃសា  ហកម្ម វិទៃយាសាសៃ្ត បច្ចៃក វិទៃយា 
និង នវានុវត្តន៍ ដៃល បាន ទៅ ទសៃសនា 
ផ្ទះ បាយ  ចល័ត របស់ ចុងភៅ សៃង 
ហុកហៃង កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  បាន 
ទទួល សា្គាល់ ថា ផ្ទះបាយ  ក្នងុ   កងុតនឺរ័ 
នៃះ ពិត ជា ល្អ និង មាន គុណភាព 
អនាម័យ ខ្ពស់ កមៃិត ស្តង់ដា។ 

យោង តាម លោក រដា្ឋា ជា មួយ នឹង 
ផៃនការ ផ្តល់ នូវ ផ្ទះ បាយ ដ៏ ទំនើប និង 
មាន អនាម័យ ខ្ពស់ ដល់ បៃជាជន ខ្មៃរ 
ពៃម ជា មួយ នឹង    ការ វិវឌៃឍ របស់ សង្គម 
នោះ ចុងភៅ សៃង ហុកហៃង ក៏ មាន 
ផៃនការ  នងឹ បន្ថៃម ផ្ទះ បាយ ទនំើប នៃះ 
ចំនួន ៥ ទៀត  ផង ដៃរ ៕  LA
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កំពុងទទួល...

ក្រមុការងារចុងភៅ ស្រង ហុកហ្រង រៀបចំ បើក ទូកុងតឺន័រ ផ្ទះបាយ ចល័ត។ សហ ការី
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ក្រងុស្រអូ៊លៈ  ប្រមុខ ការ ពារ- 
ជាតិ ថ្មី  របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង-
ត្របូង  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ 
ថា  ភាព តាន តឹង យោធា អន្តរ - 
កូរ៉្រ  បាន បន្ធរូ បន្ថយ វិញ  ដោយ- 
សារ ការ អនុវត្ត ន្រ កិច្ច ព្រម-
ព្រៀង កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី១៩  ខ្រ កញ្ញា  
ដ្រល បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា  ជា- 
មួយ ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង  កាល ពី 
២ឆ្នាំ មុន ។ 

 រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ លោក 
ស៊ូហ៍  វូក  បាន ថ្ល្រង នៅ អំឡុង-
ព្រល ធ្វើ ទស្រសន កចិ្ច របស ់លោក  
ទៅ កាន់ តំបន់ អាររូ ហ្រដ ហុីល  
ដ្រល ជា ទី លាន សមរ ភូមិ ប្រ-
យុទ្ធ យ៉ាង សំខាន់ មួយ  នៅ ក្នុង 
សង្គ្រម ឆ្នាំ ១៩៥០- ៥៣ ថា ៖ 
«កិច្ច ព្រម ព្រៀង អន្តរ កូ រ៉្រ នោះ  
បាន ជយួ ឲ្រយ មាន ការ បន្ធរូ បន្ថយ 
ភាព តាន តឹង យោធា  នៅ ឧប-
ទ្វីប កូ រ៉្រ  និង ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ ជឿ-
ជាក់ គ្នា  រវាង  កូ រ៉្រ ទាំង ២  » ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ថា  កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង នោះ  បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ 

មាន ការ ជកី រក អដ្ឋ ិធាត ុ នៅ ក្នងុ 
តំបន់ គ្មាន យោធា  ដ្រល មិន- 
អាច មាន លទ្ធ ភាព  ធ្វើ ទៅ បាន 
អស់ រយៈ ព្រល ជាង ៦៦ ឆ្នាំ  
ក្រយ ពី សង្គ្រម កូ រ៉្រ នោះ ។ 

 រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ  បាន 
សង្រឃឹម ថា   កូ រ៉្រ ទាំង ២  នឹង ជីក 
រក អដ្ឋិ ធាតុ សម័យ សង្គ្រម 
រួមគ្នា  នៅ ក្នុង តំបន់ អាររូ ហ្រដ-
ហុលី  ឲ្រយ បាន កាន ់ត្រ ឆប ់តាម-

ដ្រល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ។ 
លោក  បាន ស្នើ ឲ្រយ កង កមា្លាំង 

យោធា  រក្រសា សា្ថាន ការណ ៍ត្រៀម 
លក្ខណៈ ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន 
បំផុត  ខណៈ ការ ព្រយា យម ឲ្រយ 
អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង យោធា  
ស្រប ទៅ តាម កិច្ច ខំ ប្រឹង ប្រង 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល  ដើម្របី សន្តិ-
ភាព យូរ អង្វ្រង ១  នៅ ឧបទ្វីប - 
កូរ៉្រ មួយ ន្រះ ៕Yonhap/SK

 ក្រុងតូក្រយូៈ  លោក សុីន ហ្រសូ  អាប្រ  
ដ្រល កាលពី សបា្តាហ៍មុនន្រះ  បាន 
លាល្រង ព ីតណំ្រង  ជា  នា យក រដ្ឋ មន្ត្រី 
របស់ ប្រទ្រស ជប៉ុន  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  
បាន ទៅ ទស្រសន កិច្ច នៅ ទី សកា្ការបូ ជា 
សង្គ្រម មួយ កន្ល្រង  ត្រូវ បាន មើល- 
ឃើញ ដោយ ក្រុម ប្រទ្រស ក្រប្ររ ខាង 
មួយ ចំនួន ថា  ជា និមិត្ត រូប មួយ របស់ 
លទ្ធិ យោធា និយម អតីត កាលរបស់ 
ក្រុង តូក្រយូ ។ 

 លោក សុីន ហ្រសូ  អាប្រ  បាន ទៅ 
ទស្រសន កិច្ច ជា លើក ចុង ក្រយ  នៅ 
កន្ល្រង សកា្ការ បូ ជា ដ៏ ចម្រូង ចម្រស  
កាល ពី ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៣  ដោយ បាន 
បង្ក ឲ្រយ មាន ការ មនិ ព្រញ ចតិ្ត យ៉ាង ខា្លាងំ  
ច្រញ ពី គូ សត្រូវ សម័យ សង្គ្រម ក្រុង - 
ប៉្រ កាំង  និង ក្រុង ស្រអ៊ូល  និង បង្ក ឲ្រយ 
មាន ការ ស្ត ីបនោ្ទោស ការ ទតូ ដ ៏កម្រ មយួ  
ច្រញ ពី សម្ព័ន្ធ មិតុ្ត អាម្ររិក យ៉ាង ជិត- 
ស្និទ្ធ នោះ ។ 

លោក សុនី ហ្រសូ  អាប្រ  បាន បង្ហោះ របូ 
របស់ លោក មួយ  នៅ ក្នុង សម្លៀក- 
បពំាក ់ពណ ៌ខ្មា ១ឈតុ  ដ្រល បាន ដើរ 
នៅ តាម ផ្លូវ ធ្វើ អំពី ឈើ មួយ  នៅ កន្ល្រង 
ទ ីសកា្ការ ប ូជា  នៅ កណ្តាល ទកី្រងុ ត ូក្រយ ូ 

កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ដ្រល បាន អម ដំណើរ 
ដោយ លោក សង្រឃ សុនី ត ូ ក្នងុ សម្លៀក- 
បំពាក់ អាវ វ្រង ពណ៌ ស ។ 

 អ្នក នយោ បាយ ជាតិ និយម រូប នោះ  
បាន សរស្ររ នៅ លើ គ្រហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ 
ថា៖«ថ្ង្រ ន្រះ  ខ្ញុំ បាន ចូល គោរព នៅ 

កន្ល្រង សកា្ការ បូ ជា Yasukuni  និង 
បាន បួង សួងគោរព  ដល់ វិញ្ញាណ ក្ខន្ធ  
របស់ អ្នក សា្លាប់ ក្នុង សម័យ សង្គ្រម  
អំពី ការ លា ល្រង ពី តំណ្រង នាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រី របស់ ខ្ញុំ នៅ ទី នោះ » ។ 

 អតីត នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី រូប នោះ  បាន 

បួង សួង នៅ កន្ល្រង ធ្វើ សកា្ការ បូ ជា 
ដោយ ផ្ទោល់  ចាប់ តាំង ពី ទស្រសន កិច្ច 
របស់ លោក ឆ្នាំ ២០១៣  ទោះ បី ជា 
ក្រុម អ្នក នយោ បាយ អភិរក្រស ជា- 
ពិស្រស កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១៥  ខ្រ សី ហា  
បាន ប្ររព្ធ ខួប បរា ជ័យ របស់ ប្រទ្រស 

ជប៉ុន ក្នុង សង្គ្រម លោក លើក ទី ២ ។ 
 រដ្ឋ មន្ត្រី  ៤ រូប មក ពី គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី 

របស់ លោក សុីន ហ្រសូ  អាប្រ  បាន ចូល 
បួង សួង នៅ កន្ល្រង សកា្ការ បូ ជា នោះ 
កាល ពី ខ្រ មុន  នៅ ក្នុង ដំណើរ ទស្រសន- 
កចិ្ច ប្រប ន្រះ ជា លើក ដបំងូ  ចាប ់តាងំ ព ី
ឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

ទីសកា្កា របូជា Yasukuni  បាន 
តម្កល់ ទុក អ្នក សា្លាប់ ២, ៥ លាន នាក់  
ភាគ ច្រើន ជា ជនជាត ិជប៉នុ  ដ្រល បាន 
សា្លាប់ នៅក្នុង សង្គ្រម របស់ ប្រទ្រស 
ន្រះ ចាប់ តាំង ពី ចុង សតវត្រសរ៍ ទី ១៩ ។ 

ទី សកា្ការបូ ជា ន្រះ  ក៏ បាន រក្រសា ទុក 
ឥស្រសរជន យោធា ជាន់ ខ្ពស់  និង 
នយោបាយ  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ផ្តនា្ទោ- 
ទោស ព ីបទ ឧក្រដិ្ឋកម្ម សង្គ្រម  ដោយ 
តុលាការ អន្តរជាតិ  ក្រយពី សង្គ្រម 
នោះ ចប់។    

អតីតនាយករដ្ឋមន ្ត្រី ជប៉ុន  លោក 
សុីន ហ្រសូ អាប្រ  បាន ប្រកាស កាល-        
ពី ខ្រ មុន ន្រះ ថា  លោក លាល្រង ពី 
តំណ្រង  ដោយ សារ បញ្ហោ សុខភាព  
ហើយ ត្រូវ បាន ជំនួស តំណ្រង ន្រះ  
ដោយ លោក Yoshihide Suga  
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ៕ AFP/SK 

ក្រុងមីនស្ក៍ៈ ប៉ូលិស ប្រឆំង 
កបុកម្ម នៅ ប្រទ្រស ប្រឡារសុ  ព ី
ថ្ង្រសៅរ ៍ បាន ឃាត ់ខ្លនួ ស្ត្រ ីរាប-់ 
រយ នាក់  ក្នុងនោ ះ មាន  ជី ដូន 
មា្នាក ់ដ្រល បាន កា្លាយ ជា នមិតិ្តរបូ 
ន្រ ចលនា តវា៉ា  ខណៈ ក្រុម អ្នក - 
គទំ្រ បក្រស ប្រឆងំ  បាន ជបួ ជុ ំគ្នា 
នៅ ក្រងុ មនី ស្ក ៍ ដោយ បាន ស្វះ- 
ស្រ្វង រក ឲ្រយ បញ្ចប់ ការ គ្រប់ គ្រង 
អណំច រយៈ ព្រល ២៦ ឆ្នា ំរបស ់

លោក ប្រធានា ធិបតី  អាឡិច - 
សាន់ឌឺរ  លូកាសិនកូ ។ 

ន្រះគជឺា  ការតវា៉ា ថ្ម ីបផំតុ ដ្រល 
ក្រុម ស្ត្រី ប្រឡារុស  បាន ឡើង 
ទៅ តាម ដង ផ្លូវ នានា  ដោយ 
កាន ់ផ្កា  នងិ ទង ់ជាត ិ នៅ ក្នងុ ដ្រ 
របស់ ពួក គ្រ ។ 

 ចំនួន អ្នក ដ្រល ត្រូវ ឃាត់ ខ្លួន 
ច្រើន ជាង ការ ជួប ជុំ  កាល ពី 
សបា្តាហម៍នុ  ឆ្ងាយ ណស។់  ស្ត្រ ី

ទាងំ អស ់នោះ  ត្រវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ 
ដោយ ប៉ូលិស កុបកម្ម នៅ ក្នុង 
ឯក សណ្ឋាន ពណ ៌ខ្មា  មន្ត្រ ីក្នងុ 
ឯក សណ្ឋាន ពណ៌ កាគី  និង 
មន្ត្រី ស្លៀក ពាក់ សុីវិល ។ 

អ្នកកាស្រត AFPមា្នាក់  បាន 
ឃើញប៉ូលិស    ឃា ត់ខ្លួនស្ត្រី 
ទាំងនោះ   ហើយចាប់ ពួកគ្រ 
ដក់ក្នុងរថយន្តប៉ូលិស ខណៈ    
ពួកគ្រ   ឈរ   កាន់ដ្រ គ្នា  ដោយ  
ចាប់ខ្លួនស្ត្រី រាប់ រយ នាក់ ។ 

ក្រុម សិទ្ធិ មនុស្រស Viasna  
បាន បង្ហោះ ឈ្មាះ ស្ត្រី ចំនួន 
៣២៨ នាក់  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
ចាប់ខ្លួន  នៅ លើ  អុីន ធឺ ណិត ។ 

ក្រុមប្រឹក្រសា សម្រប សម្រួល 
របស ់បក្រស ប្រឆងំ  បាន និយយ 
ថា  ប៉ូលិស  បាន ចាប់ ខ្លួន អ្នក- 
តវា៉ា ជា ច្រើននាក ់  ដ្រល រត ់ច្រញ 
ពី រថ យន្ត ។   

ស្ត្រ ីប្រហ្រល ២ ពាន ់នាក ់បាន 
ចលូ រមួ  ហ្រក្របួន  ដោយ កាន ់ទង-់ 
ជាតិ ពណ៌ ស  និង ក្រហម ន្រ - 
ចលនា តវា៉ា នោះ ៕ AFP/PSA លោកសូ៊ហ៍វូកនៅក្នងុដំណើរទស្រសនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា។Yonhapក្រមុស្ត្រីឈរនៅមុខបូ៉លិសប្រឆំាងកុបកម្មក្នងុអំឡុងការតវ៉ាក្នងុក្រងុមីនស្ក៍។AFP

ប្រមុខ កា រពារ ជាតិ ថា កិច្ច ព្រមព្រៀង អន្តរ-
កូរ៉្រជួយបន្ធូរបន្ថយភពតនតឹងយោធា

បូ៉លិសប្រឡារុសឃាត់ខ្លនួស្ត្រីរាប់រយ-
នាក់ក្នងុអំឡុងការតវ៉ាប្រឆំាងប្រធានាធិបតី

អាប្រទៅទស្រសនកិច្ចទីសកា្ការបូជាសង្គ្រមក្រយលាល្រងពីតំណ្រង

លោកសីុនហ្រសូអាប្រ(ស្តា)ំនិយាយលាបុគ្គលិកក្រយជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រយនៅក្រងុតូក្រយូកាលពីថ្ង្រទី១៦កញ្ញា។AFP
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ក្រុង កាប៊ុលៈ  មន្តៃី បាន ថ្លៃង 
ថា  កង កម្លាំង អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន  
បាន បើក ការ វាយ បៃហរ យ៉ាង- 
ខ្លាំង កា្លា ជា ចៃើន លើក  ទៅ លើ 
ទីតាំង កៃុម តាលី បង់ ជា ចៃើន 
កន្លៃង  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ដៃល 
បាន បណ្តាល ឲៃយ យុទ្ធ ជន បះ - 
បោរ ជាង ៣០ នាក ់ស្លាប ់ ខណៈ 
បៃធា នា ធបិ ត ីអាហ្វ ហ្គាន ីស្ថាន  
គឺ លោក អាស្វៃប់  ហ្គានី  ជា ថ្មី 
ម្តង ទៀត  បាន អពំាវ នាវ ឲៃយ មន 
បទ ឈប់ បាញ់ មួយ ។ 

 កៃុម តាលី បង់  បាន អះ អាង 
ថា  ការ វាយ បៃហរ នោះ  បាន 
បង្ក ឲៃយ កៃុម ជន សុី វិល ជិត ២៤ 
នាក់ ស្លាប់  នៅ ក្នុង នោះ រួម មន 
ស្តៃ ី នងិ ក្មៃង  នៅ ក្នងុ ឧបៃបត្តហិៃត ុ
បណ្តាល ឲៃយ មនុសៃស ស្លាប់  និង 
របួស យ៉ាង ចៃើន ចុង កៃយ 
បំផុត  នៅ ក្នុង បៃទៃស អាហ្វ-
ហ្គានី ស្ថាន  ដៃល បាន កើត-
ឡើង  នៅ ចំពៃល មន កិច្ចពិ-
ភាកៃសា សន្តិភាព  កំពុង ដំណើរ-

ការ នៅ បៃទៃស កា តា  ។ 
 កៃសួង ការ ពារ ជាតិ  បាន 

ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍
មួយ  នៅ លើ គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ 
ថា៖« នៅ ពៃកឹ នៃះ  កៃមុ យទុ្ធ ជន 
តាល ីបង ់ បាន វាយ បៃហរ ទៅ-
លើ ទ ីតាងំ ( យោ ធា អាហ្វ ហ្គាន-ី
ស្ថាន ) ជា ចៃើន កន្លៃង  នៅ ក្នុង 
សៃុក កាន់ អាបាដ  នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
កុនឌុ ស » ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  
បាន បន្ថៃម ថា  យោធា « បាន 
វាយ បៃហរ បក វិញ  សៃប ទៅ 
តាមដំណើរ ការ ការ ពារ យ៉ាង-
សកម្ម»  ដោយ បាន បញ្ជាក់ ថា  
យុទ្ធ ជន តាលី បង់ ជាង ៣០ 
នាក ់ នៅ ក្នងុ នោះ មន មៃ បញ្ជា- 
ការ ២ នាក់ បាន ស្លាប់ ផង ដៃរ ។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ - 
មយួ តាល ីបង ់ បាន បដ ិសៃធ ថា 
យុទ្ធជន របស់ ខ្លួន  មិន បាន រង 
ការប៉ះពាល់ ទៃ  ប៉ុន្តៃ    ជនសុីវិ ល  
២៣នាក់បានស្លាប់  ៕ AFP/SK 

ត ពីទំព័រ  ១...នៅ  ក្នុង ទី កៃុង 
បាង កក ។ 

 លោក ក៏ បាន អរគុណ  មន្តៃី - 
សន្ត ិសខុ  ដៃល បាន ចលូរមួ ក្នងុ 
បៃតិបត្តិការ រកៃសា សន្តិភាព  នៅ 
ទី នោះ ។  ការ បៃមូល ផ្តុំ នោះ  
បាន ទាក់ ទាញ មនុសៃស ឲៃយ ចូល- 
រួម ចនោ្លាះ ពី ៣មឺុន  នាក់  ទៅ 
៥មឺុន  នាក់  ជា ចំនួន យ៉ាង ចៃើន 
កាលពី យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍  ប៉ុន្តៃ មិន- 
មន ឧបៃបត្តិ ហៃតុ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា 
ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ ទៃ ។ 

 លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ បៃវិត-
វង់ ស៊ុវា៉ាន់  ជា ពិសៃស  បាន 
កោត សរសើរ យ៉ាង ខ្លាងំ ចពំោះ 
មន្តៃីប៉ូលិស ភូមិន្ទ ថៃ  សមៃប់ 
ការងារ របស់ពួកគៃ  ដើមៃបី ផ្តល់ 
ភាពងាយ សៃួល  និង សន្តិ សុខ 
ដល់ កៃុម អ្នក ចូល រួម  នៅ ក្នុង 

ការ ធ្វើបាតុ កម្ម  ដៃល បាន 
បញ្ចប ់ទៅ ដោយ សន្ត ិវធិ ី កាល- 
ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ 

 កៃុម អ្នក ចូល រួម ធ្វើ បាតុកម្ម 
ទាំង អស់  បាន បៃប់ ថា  កង-
កម្លាងំ ប៉ ូលសិ ចនំនួ ៥៧ កៃមុ  ឬ 
មន្តៃី ប៉ូលិស បៃហៃល ៨៥០០ 
នាក់  តៃូវ បាន ដាក់ ពងៃយ 
ចនំនួ ១៤ ទ ីតាងំ  នៅ ជុ ំវញិ ស-
កលវិទៃយា ល័យ  និង ទី លាន 
សណម លងួ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ។៍ 
កៃុម ប៉ូលិស ទាំង នោះ   មន   
ប៉ូលិស ពៃំ ដៃន មក ពី ខៃត្ត ឆៃ- 
ណត  និង ប៉ូលិស បៃឆំង  កុប- 
កម្ម មក ពី ខៃត្ត ណ ខន  បា៉ា ធុម ។

ការពងៃឹ ង សន្តិ សុខ ផៃសៃង- 
ទៀត  រួម មន ឧបករណ៍ រាវរក   
សរធាតុ ផ្ទុះ   តៃូវ  បាន ដា ក់ នៅ 
តាម ចណំចុ ចៃក ចលូ មយួ ចនំនួ  

ខណៈ កៃុម បុគ្គលិក សុខភិ - 
បាល  បាន រៀប ចំ ប៉ុស្តិ៍ តៃួត- 
ពិនិតៃយ ជា ចៃើន កន្លៃង  ដើមៃបីតៃតួ-  
ពិនិតៃយ សី តុណ្ហ ភាព របស់ កៃុម - 
អ្នក តវា៉ា  ដៃល បាន ចូល រួម 
បៃមូល ផ្តុំ នោះ ។ 

 កៃុម អ្នក ចូល រួម បៃមូល ផ្តុំ 
ភាគ ចៃើន បផំតុ  បាន ពាក ់ម៉ាស ់
ដើមៃបី ការ ពារ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ប៉ុន្តៃ 
ការ ដាក ់គម្លាត ឲៃយ ឆ្ងាយ ព ីសង្គម  
មនិ បាន ធ្វើ ឲៃយ ទលូ ំទលូាយ  នៅ 
ក្នុង ការ បងា្ហញ ទំហំ នៃ កៃុម  
មនុសៃស ចូល រួម  កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នោះ ទៃ ។ 

 អតតី បៃមខុ យោធា ដកឹ នា ំធ្វើ 
រដ្ឋ បៃហរ មួយ  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៤  ហើយ បាន រកៃសា ពៃះ - 
រាជា ណ ចកៃ មួយ នៃះ  ឲៃយ ស្ថិត 
នៅ កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់ 

យោធា  អស់ រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នាំ ។ 
 បៃទៃស ថៃ  បាន ស្ថិត នៅ 

កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់  របប 
យោធា  ជា រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ថ្មី មួយ  
តៃូវ បាន ពៃង នៅ មុន ការ បោះ- 
ឆ្នាត  តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 លោក បៃយុធ  ចាន -អូ ចា  
បាន ជាប់ ឆ្នាត នៅ ក្នងុ ការ ដឹក- 
នាំ រដា្ឋាភិ បាល សុី វិល មួយ  ជា 
ជ័យ ជម្នះ មួយ  ដៃល កៃុម អ្នក- 
វភិាគ  បាន នយិយ ថា  តៃវូ បាន 
ផ្តល់  តាម លក្ខខណ្ឌ  នៃ រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញ ថ្មី ។ 

 កៃមុ អ្នក តវា៉ា  បាន នយិយ ថា  
នីតិវិធី ទាំង មូល តៃូវ បាន កៃ- 
តមៃូវ  និង អំពាវ នាវ ឲៃយ រំលាយ 
សភា  នងិ  សរ សៃរ ចៃបាប ់រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញ ឡើង វិញ ៕ BKP/SK

តាលី បង់ ជាង៣០ នាក់ស្ល ប់ក្នុង ការវាយ-
ប្រហារផ្លូ វអាកាសនៅ អាហ្វហា្គានីស្ថាន

កងកម្លាងំ សន្តសុិខ អាហ្វហ្គានី ស្ថាន  ឈរ យាម ការ ពារ នៅ  បុ៉ស្តិ៍ជួរមុខ។ AFP

អ្នកតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាល ម្នាក់   លើ  ក      ម្រម ដ្រ៣   ជាការគោ រព   ខណៈ  ឈ  រ នៅមុខ   បូ៉លិស    ឲ្រយ គ ្រ ថត    ក្នងុអំឡុង កា រ   ជួបជំុ គំាទ្រលទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយ  ។ AFP

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្រអរគុណ ក្រមុអ្នកតវា៉ា...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ក្រុង   សៀម រាបៈ ស្នា ដៃ  - 
ចម្លាក់  ជីក   ដ ី នៅឯ  តំបន់ ដី   ពៃ- 
សហគមន៍  សៃុក សូទៃនិគម  
ន ៃ  ខៃត្ត សៀម រាប ដៃល ទាក់- 
ទាញ  ចំណាប ់ អារម្ម ណ៍    ពល   រដ្ឋ  
ខ្មៃរ ទាំង  ក្នុង តំបន់ និង ទី ឯ-  
នាយ  នារយៈ ពៃល រដូវ កាល  
បុណៃយ  ភ្ជុំបិណ្ឌ  នោះ  នឹង មន 
បន្ថៃម   នូវ ទិដ្ឋ ភាព   បៃ្លក   ចៃើន   
ជាង    មុន  និង មន ទំហំ ធំជាង 
មុន នៅលើ  ទី តាំង នៃកន្លៃង ផៃសៃង 
នា ពៃល ឆាប់ៗនៃះហើយ  ។ 

នៃះ បើ យោងតាម ការ បង្ហើប  
ពី  លោក ពាញ សៃដ្ឋា ដៃលជា  
សហ    ស្ថាបនិក   នៃ  កៃុម បង្កើត 
វីដៃអូ  ប្លៃកៗគឺ Channel មន 
ឈ្មោះថា Leurt Wilderness 

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា៖«ដោយ- 
សរ  តៃ ទី តាំង នៃះ [តំបន់  ដី    ពៃ 
សហ គមន៍  សៃុកសូទៃនិគម ] 
ស្ថិត   ក្នុង តំបន់ដៃលនឹង តៃូវ គៃ 
អភ ិវឌៃឍ   នោះ ទើប ខ្ញុបំាន ពគិៃះ  
ជា មយួនងឹ  សបៃបុរសជនដៃ ល   ជយួ  

ឧបត្ថម្ភ ធ្វើ ដំបូលគឺ លោក ជំទាវ 
ឧកញ៉ា  សៀង ចាន់ ហៃង រួម  
ទាំង អាជា្ញា ធរ  គៃប់ ជាន់ ថា្នាក់ នៅ  
ខៃត្ត សៀមរាប គៃង រីស ទី- 
តាំង កន្លៃង  ថ្មី  ដើមៃបី បង្កើត  ការ- 
ជកី  ដ ីធ្វើ  ចម្លាក ់ប្លៃក សៃដៀង គ្នា 

នឹង  ចម្លាក់ នៅ សៃុក  សូទ ៃ  និគម  
នោះ ដៃរ ហើយ អាច  មន ភាព- 
ខសុ   ប្លៃក ជាង មនុ នងិ មន ទហំ ំ
ធ ំជាង  មនុ  ផង ដៃរ។ ខណៈ   ពៃល  
នៃះ យើង បាន សមៃប   សមៃួល 
ជា  មួយនឹង  អាជា្ញា ធរ ដៃនដី និង 
ទទួល  បាន ការ ជួយ ជំរុញ    ពី 
ថា្នាក ់  ដឹក នាំ  នៅ  ខៃត្ត   យើង បាន 
សមៃច  បៃមណ ៨០ភាគរយ 
ហើយ  សមៃប់  គមៃង បង្កើត 
នៅ  ទតីាងំ  ថ្មនីោះ  តៃ សុមំនិ ទាន ់
បៃប់  កន្លៃងជាក់ លាក់  ទៃ គៃន់- 
 តៃ  អាច ជមៃប ថា  ក្នុង បរិ វៃណ   
ខៃត្ត សៀម រាប ដដៃល ។   ចពំោះ 
កង្វះខាត   ដៃល នៅ សៃស សល ់
បៃមណ  ២០ភាគ  រយ នោះ   គឺ 
យើង  តៃូវ ការ     ចរន ្តអគ្គិសនី និង 
ធន ធ  ន ទឹក ដើមៃបី បៃើ បៃស់ 
ពៃល ជកី ដ ី  ពៃះ      ព ួក យើង ធ្វើ  គ ឺ

សុទ្ធតៃ បៃើ កម្លាំង  មនុសៃស   សុទ្ធ- 
សធ    និង មន  ឧបករណ៍ បៃប  
បរុាណ ដចូជា  ចបកាប ់ចប ជកី 
ប៉ៃល ចប តៃសៃះ    តៃ  ប៉ុ ណ្ណោះ 
មិន មៃន បៃើ គៃឿង  ចក ៃ ជីក 
នោះទៃ»។ 

យើង   ធ្វើ   នោះមន  ២គមៃង  
គឺ   គមៃង ទី១ ជា ការ ធ្វើ  បៃប  
ស្ទីល    អឺរ៉ុប  មន សឡុង កៅអី 
មន ទូដក់សៃ រូប Logo- 
YouTube  មន អាង ទឹក  និង 
គមៃង ទ ី២ ម ន លក្ខណៈ  បៃប 
កនូ កាត ់រវាងសមយ័ទនំើប នងិ 
បុរាណ (សហ សម័យ) ដោយ 
មន  ចម្លាក់ ផ្កា រំដួល អាងទឹក 
ចម្លាក ់  រូប មនុសៃស និង សត្វ ស្វា 
ដៃល យើង បាន  ដក សៃង់ ចៃញ 
ពី   ជញ្ជាំង នៃបៃសទ  បាយ័ន។ 
ការ ងារ នៃះ  យើ ង  សុទ្ធ តៃ បៃើ- 
បៃស់ នូវឧប  ករណ៍   ដៃល  បៃើ - 
កម្លាងំ   មនសុៃស សុទ្ធ  សធគឺ មន 
ចំនួន  ៩នាក់  នៃ គមៃង ២  
ដោយ  គមៃង  ១  មន គ្នា  ៤ 
នាក់ និង គមៃង ១ទៀត  មន  
គ្នាចំនួន ៥នាក់  និង បៃើ ពៃល  
វៃលា      ជាង  ២ ខៃ គ ឺចាបផ់្តើម   នៅ 
ចុង ខៃ កក្កដ និង រួច  រាល់ នៅ 
ដើមខៃ កញ្ញា  ឆា ្នា ំ២០២០   ហើយ 
ក៏ តៃូវ បាន  បងប្អូន ខ្មៃរ  យើង 
ដៃល រស់នៅឯ  តំបន់ ពៃ សហ- 
គមនន៍ៃ  សៃកុ  សទូៃនគិម ខៃត្ត- 

សៀមរាប នោះ បាន ឃើញ   
ហើយ ក៏ នាំ គ្នា  ចូល  ថត រូប  លៃង 
បង្ហោះ តាម ហ្វៃសប៊ុក ជា ហូរ- 
ហៃ តៃម្តង » ។   

លោក ពាញ សៃដ្ឋា (Mr. 
Peanh Setha)  ដៃល កាល 
ពី     ដើម ឡើយ  លោក មន មុខ-   
របរ    ជា គៃ ូ បងៃៀ ន  មយួ របូ ហើយ 
ក ៏បាន  ដរូ មក    ជា  អ្នក បង្កើត   វដីៃអ ូ 
(Video Creator) បង្ហោះ - 
តាម អនឡាញ   បាន បង្ហើប   ពី 
ភាព   លៃបីលៃបាញ នៃ គមៃង ចម្លាក់  
ជកី  ដនីៅ សៀមរាប  របស ់លោក 
ជា  មួយ នឹង    ប្អូនថ្លៃ បៃុស ឈ្មោះ 
លោក តាន់ ម៉ូលី(Mr.Tann 
Moly)      ជាអ្នក ជំនាញ  ផ្នៃក ព័ត៌- 
មន     វទិៃយា     បាន  បង្កើត  រយៈ ពៃល      
បៃ ហៃល  ៣ ឆា្នាំ  មក ហើយ ។  

 គមៃង    ភាគ    ចៃើន ជា  ការ - 
បង្កើត  វីដៃអូ    បងា្ហោញ ពី បៃភៃទ 
នៃ  ការ   សង់ លំ នៅ  ឋាន របស់   
សត្វ    ពី កៃុម មនុសៃស ពៃ  ឬ ម នុសៃស   
បរុាណ តាម រយៈ  channel ២ 
ដៃល  លោក ពាញ សៃដ្ឋា បាន 
បញ្ជាក់ដៃរ  ថា៖ «យើង មន  
channel ធំ មន ឈ្មោះ ថា  
Building Technology 
ដៃល   មន ស្នាដៃ  ចំនួន ៧០ 
វីដៃអូ  និង  Channel តូច  
ឈ្មោះ  Leurt Wilderness 
មន  ចំនួន  ៣០វីដៃអូ»   ៕  

ចម្លាក់ដី ជីក ជម្រ  ២,៥ ម៉្រត្រ   សណ្ឋានជាបន្ទប់ក្រមដី  ភូមិគោកតឹង ស្រកុសូទ្រនិគម ទក់ទញចំណប់អារម្មណ៍ទ្រសចរក្នងុស្រកុខ្លាងំ។ រូបថត សហ ការី

ចម្លាក់ជីកដីដូចនៅព្រៃសហគមន៍ភូមិគោកតឹងដ្រៃលទាក់ទាញ
ទ្រៃសចរក្នងុស្រៃុកនោះនឹងល្រៃចវត្តមននៅទីតំាងថ្មីឆាប់ៗន្រៃះ

គម្រង ទី ១ មនរូប កៅអី សាឡុង    ទូដាក់ស្រ ស្ទលីអឺរុ៉ប។ សហ ការី គម្រងទី២ មន រូប ចម្លាក់ប្របសហសម័យ ខ្ម្ររ ។ សហ ការី ទ្រសចរឆៀង ចូលទៅថត រូប  ល្រង ក្នងុ បន្ទប់ក្រមដី ។ រូបថត សហ ការី
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លោក តាន់ មូ៉លី និង លោក   ពាញ ស្រដា្ឋា  (អាវស)។ រូបថត សហ ការី



ថ្ងៃ៤កើតខៃអសៃសុជឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី២១ខៃកញ្ញាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសុ្តចុះ។ ទឹកចិត្តច្ើនត្មាន
ភាពទោមនស្សទៅនឹងអំពើអកុសល
ផ្ស្ងៗអាចនឹងមានគ្ះកើតឡើង។
ចំពោះស្ចក្តសី្ន្ហាវិញគូស្នហ្៍ហាក់-

ដូចជា មា នភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់ភា ពកក់-
ក្តាដល់គ្នាឲ្យបានច្ើន។ការប្កបរបររកសីុផ្ស្ងៗគួរ
កំុបណ្តាយឲ្យប្ឈមនឹងហានិភ័យខ្លាងំព្កទើបជា
ការល្អប្សើរ។ ចំណ្កលាភសកា្ការៈវិញពិបាកខ្លាងំ
និងមិនទទួលបាននូវផលល្អប្សើរតាមបំណងទ្។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្យ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផង ត្ងមានគ្
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់។ ចំពោះ-
បញ្ហាសុខភាព គឺមិនមានជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងមា នគ្ចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខនឡើយ។ ចំណ្ក
ឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចតិ្តគ្នាខ្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្នហ៍្ផ្អម្ល្ហម្ដ្រ។

រាសមីធយ្ម។ថ្ងន្្ះគរួត្យកចតិ្ត-
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ ចំណ្ក
ឯការនិយាយស្តីមិនសូវមានឥទ្ធិ-
ពលទៅលើអ្នកស្តាប់ប៉ុន្មានឡើយ

ដណំងឹដ្លទទលួបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញ-
ចិត្ត គួរត្យកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌
ផ្ស្ងៗ។ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អខណៈ
ផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញបន្តិចដ្រ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្បីមានការប្យ័ត្នឲ្យខ្លាំង។

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្បុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្ងមានគ្ទទួលស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្
គ្នឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដរ្។ថ្ង្ន្ះ
រាល់ការពយ្ាយាមទាងំឡាយហាក់ដចូមានសភាព
ខ្សត់ខ្សោយបន្តិចត្មិនមានភាពដុនដាបទ្៕

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គ្នាទៅវញិទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រឯី
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

ទៅដោយភាពផ្អម្ល្ហម្ចំពោះគ្នាផងដ្រ។ រីឯ
ការប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីននត្ង-
ត្ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព។ចំណ្កឯលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជងំឺបណ្តាល-
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗតូ្វធ្លាក់ចុះផងដ្រ គឺខ្វះសមត្ថ-
ភាពសម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កបរបររកទទួល-
ទានននវញិនងឹអាចខតបង។់សច្ក្តីស្នហ្ា
ច្ើនត្ខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគ្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញ-
ភារកិច្ចផ្ស្ងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំញ្ការងារ
យា៉ាងស្វាហាប់ទឹកចិត្តមោះមុត។ រីឯ-

ការនយិាយស្តីធ្វើឲ្យអ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

គប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមាន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្៍មាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាលើសពីធម្មតានិងគ្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្កឯ-
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគបច់តិ្ត។

រាសីសុ្តចុះខ្លាងំ។គ្ះកាចអាច
នឹងកើតដោយសរសម្តីតោងឲ្យមាន
ការពិចារណឲ្យបានច្ើនមុននឹង
ច្ញវាចា។ត្ចំពោះស្ចក្តីស្នហ្ា

គូស្នហ្៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់
ភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាឲ្យបានច្ើន។ចំណ្កឯការប្កប-
របររកទទួលទានននអាចប្ឈមការខតបង់។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាកខ្លាងំក្នងុការ-
ទទួលបានភោគផលនិងគ្មានអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចតិ្តគ្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញក៏ត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។
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អ្នកបមៃើលើយន្ដហោះក្នុងឯកសណ្ឋានទទួលការកុម្ម៉ង់អាហារនៅភោជនីយដ្ឋានលើដី។រូបថតAFP

Thai Airways បើកភោជនីយដ្ឋាន
ផ្គាប់ចិត្តអ្នកដែលនឹកម្ហបូលើអាកាស
កៃុងបាងកក :ភ្ញៀវជាង

១០០នក់ដ្លស្កឃ្លាន
អាហារលើយន្ដហោះកយ្ពី
ការរឹតបន្ដឹងការធ្វើដំណើរជា
ច្ើនខ្ បាននំគ្នាមកកាន់
ការិយាល័យអាកាសចរណ៍
Thai Airways Interna-
tionalPcl កាលពីថ្ង្ព្ហ-
សប្តិ៍ដើមប្ីភ្លកស្អាហារនៅក្នងុ
ភោជនយីដា្ឋានបណ្តាះអាសន្ន
ថ្មី និងរំឭកអនុស្សោវរីយ៍លើ
យន្ដហោះ។
កុ្មហុ៊នអាកាសចរណ៍ដ្ល

បញ្ឈរជើងយន្ដហោះភាគច្ើន
អស់ជាច្ើនខ្បានប្កា្លាយ
អាហារដា្ឋាននៅទីស្នាក់ការកណ្តាល-
នក្ុងបាងកកទៅជាភោជ-
នីយដា្ឋានរចនប័ទ្មយន្ដហោះ
និងបើកទា្វារស្វាគមន៍ភ្ញៀវ។
ពីរា៉ាឆតផ្ងថុងវូរា៉ាផាត

អាយុ៣៦ឆ្នាំដ្លបានឮអំពី
ភោជនីយដា្ឋានន្ះនិយាយថា៖
«ខ្ញុំបានញ៉ាំច្ើនមកហើយ។
ទទលួទានលើដីកានត់្បស្ើរ
ជាងនៅលើអាកាសពីព្ះ
ម្ហូបចម្អិនទៅតាមការកុម្ម៉ង់»។
ថ្បានផា្អាកការហោះហើរ

ពាណជិ្ជកម្មដើមប្ីពយ្ាយាមទប-់
ស្កាត់ការរីករាលដាលន្ជំងឺ-
កូវីដ១៩។បុ៉ន្ដ្ភ្ញៀវនៅត្អាច
បានជួបបុគ្គលិកអាកាសចរណ៍
ដ្លគ្ងឈុតឯកសណ្ឋាន
ព្ញល្ញ។ភោជនីយដា្ឋាន
តូ្វបានរចនជាមួយនឹងបរិកា្ខារ-
យន្ដហោះ រួមទាំងកអីចម្ុះ
និងជណ្ដើរឡើងផងដ្រ។
ការតុបត្ងមានទាំងការ-

ដាក់បព្ន័្ធQRភា្ជាប់ដល្ភ្ញៀវ
អាចមើលព័ត៌មានលម្អិត។
សណំរ្ពម្ានបានសរសរ្ថា
ថ្មិនទាន់បើកទា្វារស្វាគមន៍

ភ្ញៀវទ្សចរបរទ្សក្នុងព្ល
ឆប់ៗ ន្ះឡើយ។
ជាភ្ញៀវមា្នាក់កាន់ថាអាកា-

នីតប្ឆ្អាយុ៥០ឆ្នាំព្ញ-
ចតិ្ដនងឹគនំតិបង្កើតភោជនយី-
ដា្ឋានយន្ដហោះដោយមិនចាំ
បាច់ទិញសំបុត្យន្ដហោះទ្។
អ្នកស្ីកានថ់ាបាននយិាយ
ថា៖ «ខ្ញុំចូលចិត្ដអាហារលើ
យន្ដហោះន្អាកាសចរណ៍
ThaiAirwaysត្យើងបាន
ញ៉ាំនៅត្លើយន្ដហោះឡើយ។
ថ្ងន្្ះយើងមានឱកាសព្ះ
យើងចង់ញ៉ាំវា»។
វា៉ារា៉ាងកាណបាននិយាយ

ថាភោជនីយដា្ឋានដ្លលក់

ម្ហបូបម្ាណ២ពាន់ចានក្នងុ១
ថ្ង្នឹកឃើញវិធីបង្កើតចំណូល
ព្លវិបត្ដិកូវីដ និងគ្ងប្-
កា្លាយការិយាល័យThaiAir-
waysផ្ស្ងៗ ទៀតទៅជាភោជ-
នីយដា្ឋានស្ដៀងគ្នា។
ចុងភៅជប៉ុនជុនអុីអ្នីសុិ

បាននិយាយថាបទពិសធ
ន្ះពិតជាខុសប្ល្កពីព្ះវា
ជាលើកដបំងូរបស់លោកដល្
ត្ូវជួបភ្ញៀវផា្ទាល់។
សវនការក្ស័យធនបាន

សម្ចពីថ្ងទី្១៤ខ្កញ្ញាករណី
អាកាសចរណ៍បន្ដគម្ងសំ-
ណើរៀបចំរចនសម្ព័ន្ធវិញ៕
TheJakartaPost/HR

ជណ្ដើរឡើងយន្ដហោះកា្លាយជាជណ្ដើរឡើងភោជនីយដ្ឋាន។AFP
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ការប្តៃជា្ញា ផ្តល់ជូន នូវ សៃវាកម្ម រហ័ស សមញ្ញ និង ងាយសៃួល ជូន 
អតិថិជន ដៃល បាន បៃរព្ធ ឡើង កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ សបា្តាហ៍ មុន នៅ 
សណ្ឋាគារ ឈានមុខ មួយ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ ធនាគារ ហត្ថា 
មនបទពិសោធជាង ២៦ ឆ្នា ំ ក្នងុ ការផ្តល់សៃវា ហិរញ្ញវត្ថ ុក្នងុបៃទៃស 
កម្ពជុា និង មន ការិយាល័យ សខា ចំនួន ១៧៧ ជាមួយនឹង ម៉ាសីុន 
អៃ ធី អឹម ចំនួន ១៣៧ នៅ ទូទំាងបៃទៃស ៕ 

ហត្ថាកសិករបានក្លាយជាធនា-
គារពាណិជ្ជដោយជោគជ័យ  
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ក្រមុហុ៊ន Meridian Int'l ទទួលពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យចំនួន៨
 កៃមុហុ៊ន Meridian International Holding (Cambodia) Ltd បានទទួល ពានរងា្វាន់ ចំនួន ៨ 

នៅក្នងុ កម្មវិធី បៃគល់ ពានរងា្វាន់ អចលនទៃពៃយ បៃចំាឆ្នា ំលើក ទី ៥ របស់ PropertyGuru Cambodia 
Property Awards កាលពី ថ្ងៃទី ៤ ខៃកញ្ញា កន្លងទៅ ។ គមៃង Flatiron by Meridian កម្ពស់ ៤១ 
ជាន់ ដ៏ បៃណីត នៅ ចំ កណ្តាល រាជធានី ភ្នពំៃញ នៃះ ក៏ ទទួល បានការ ស្ងើច សរសើរ និង ការទទួលស្គាល់ 
ជាពិសៃស ផងដៃរ ៕ 

កៃុមហ៊ុន អ អិ ម អៃ ខៃ ម បូ ឌា  (RMA Cambodia)  ដៃលជា កៃុមហ៊ុន នាំចូល ផ្តាច់មុខ រថយន្ត  
Jaguar Land Rover  បាន តៃង តំង លោក សុខ សុន្ទ រា៉ា ជា នាយក គៃប់គៃង ថ្មី នៃ កៃុមហ៊ុន Jaguar 
Land Rover Cambodia កាលពី ថ្ងៃទី ៨ ខៃកញ្ញា  កន្លងទៅ ។  នៅក្នុង ពិធី នោះ ក៏មន ការ សម្ពោ ធ ជា 
ផ្លូវការ នូវ រថយន្ត Off-road ស៊ៃរី ទំនើប ចុងកៃយ បំផុត គឺ រថយន្ត Land Rover Defender 2020 
ហើយ ក្នុងនោះ ក៏មន គមៃង សម្ពោធ ជា ផ្លូវការ នូវ រថយន្ត Jaguar I-PACE 2020 ក្នុងពៃល ឆប់ៗ 
ផងដៃរ ។  លោក ង ន សងំ បាន លើកឡើងថា ៖« រាល ់រថយន្ដ ទាងំអស ់គ ឺនាចំលូ ដោយផ្ទាល ់ព ីរោងចកៃ 
និង ផលិត ទៃបើង សមៃប់ បៃើបៃស់ក្នុង តំបន់ អាសុី មិន តៃឹមតៃ ប៉ុណ្ណោះ ក៏មន តៃួតពិនិតៃយ និង ជួស ជុល 
យា៉ាង ចៃបាស់លាស់ មុននឹង ធ្វើការ ដាក់លក់ ដោយមន ការធានា លក្ខ ណៈ យូរអង្វៃង រហូតដល់ ៥ ឆ្នាំ        
ពី ជាង ដៃលមន ជំនាញ ចៃបាស់លាស់ និងទទួលបាន ការបណ្តុះបណ្តាល ពី រោងចកៃ ផ្ទាល់ »៕

JaguarLandRoverCambodiaត្រងតាំងនាយកគ្រប់គ្រងថ្មី



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 

កម្មវិធីសម្ពោធពិព័រណ៍សិល្បៈគំនូរនិងរូបថតComplementarityនៅវិចិត្រសាលសណ្ឋាគារRosewoodភ្នពំ្រញ

 ពិព័រណ៍ សិលៃបៈ ជាមួយ បណ្តុំ គំនូរ ផ្គុំធរណី មតៃ 
បៃប អរូបី ស្នាដៃ សិលៃបការិនី ខ្មៃរ បារំាង Adana 
Mam Legros និង កមៃង រូបថត សិលៃបៈ ដ៏ បង្កប់ 
អត្ថន័យរបស់ អ្នក ថតរូប Tytaart តៃូវ បានដាក់ 
សម្ពោធ ជា ផ្លូវការ នៅ វិចិតៃសល សណ្ឋាគារ 
Rosewood ភ្នពំៃញ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខៃកញ្ញា 
ឆ្នាំ២០២០ កៃម វត្តមន ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ ភ្ញៀវ 
កិតិ្តយស អ្នកសិលៃបៈ និង បណ្តា អ្នក ស្នៃហ សិលៃបៈ 
នៅ កម្ពជុា ។   ពិព័រណ៍ សិលៃបៈ Complementa-
rity មនបំណង រំលៃច នូវ អត្ថន័យ ដ៏- 
ជៃលជៃ និង ភាព សំខាន់ នៃ ភាពចុះ- 
សមៃុង សុខដុមរមនា សៃចក្ដី មៃត្តា 
អាណិតអាសូរ គុណធម៌ និង ការទទួល 
ខុសតៃវូ ដ៏ សំខាន់ ក្នងុសង្គម ។   វិចិតៃ-
សល ដៃល រំលៃច ដោយ ស្នាដៃ គំនូរ 
និង រូបថត លើ ជញ្ជាំង ក៏មន ការ- 
ចូលរួម បងា្ហាញ ឈុត សម្លៀកបំពាក់ ច្នៃ 
មូ៉ដ ដោយអ្នក ច្នៃ មូ៉ដ លៃបីលៃបាញ Eric 
Raisina និង Romyda Keth ដៃល 
ស្ដៃង ពី ភាព សហការគា្នា រវាង សិលៃបករ - 
សិលៃបការិនី មកពី គៃប់ ទមៃង់ វិស័យ ៕
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ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Bale  ចូលរួមជាមួយ Spurs ម្ដងទៀត
ឡងុដ ៍: ខៃសៃបមៃើ បៃយទុ្ធ Gareth Bale 

បាន បញ្ចប់រាល់ លក្ខខណ្ឌ ផៃសៃង ៗ  អស់ 
ហើយ ដើមៃបី ធ្វើ ការ វិល  តៃឡប់ គួរ ឲៃយភ្ញាក់- 
ផ្អើល មួយ មក កាន់់ កៃុម  Tottenham- 
Hotspur (Spurs) ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ក្នុង 
កិច្ច  សនៃយា ខ្ចី ជើង រយៈ ពៃល១រដូវកាល  
ដោយ ការចាកចៃញ ពីកៃុម អធិរាជ ស 
Real Madrid (Real)។

កឡីាករ អន្តរជាត ិវៃលស ៍បាន ធ្វើ ដណំើរ 
ពី ភគ ខាង ជើង កៃុង ឡុង ដ៍ នៃ បៃទៃស 
អង់គ្លៃស ទៅ កាន់ រាជ ធានី នៃ បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ គ ឺកៃងុ ម៉ា្រឌដី កាល ព ី៧ ឆ្នា ំមនុ 
ក្នុងតម្លៃ ខ្លួនជា កំណត់ តៃ ពិភព លោក  នា  
ពៃល នោះ ហើយ ជា កន្លៃង  ដៃល គៃប់ គ្នា 
ឃើញ ថា របូ គៃ បាន រមួ ចណំៃក ជយួ ឲៃយ កៃមុ  
Real ឈ្នះ ពាន កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ របស ់អរឺ៉បុ 
Champions League ៤ ដង និង លីក 
កំពូល La Liga ២ លើក ។

តៃ  Bale បានយល់ ថា ខ្លួន មិន ស្ថិត ក្នុង 
ចំណោម កីឡាករ ជមៃើស ដំបូង របស់ កៃុម 
យកៃស អៃសៃប៉ាញនោះ ឡើយ កៃម ការ ដកឹ- 
នាំ របស់ លោក Zinedine Zidane ទើប 
សមៃច ចតិ្ត ចាប ់យក ឱកាស ធ្វើ ការ វលិ មក 
កាន ់កៃមុ Spurs វញិ ។ យ៉ាង ណា សមៃប ់
អ្នក គំ ទៃ កៃុម មន់ ខា្នាយ មស តៃូវ រង់ ចាំ 
រហូត ដល់ ខៃ តុលា ដៃរ ទើប អាច ឃើញ 
វត្តមន អតតី កឡីាករ របស ់ខ្លនួ មន សកម្ម 
ភព ជាមួយ កៃុម ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ។ 

ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់ខ្លនួ  Spurs ឲៃយ 
ដឹង ថា ៖ «   Gareth Bale មន របួស ជង្គង់ 
ពៃល លៃង ឲៃយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ វៃលស៍ 
នៅដើម ខៃ នៃះ ហើយ នៃះ   គបួ នងឹ ការ ចាប ់
ផ្ដើម យឺត ជាង Premier League របស់ 
La Liga ផង នោះ បាន ន័យ ថា រូប គៃមន 
ពៃលកំណត់ ក្នុង ការ តៃៀម សមៃប់ 
រដូវកាល ថ្មី » ។

សៃចក្ដី បៃកាស នោះ បន្ត ថា ៖ « ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង របួស  ពៃល នៃះ យើង រំពឹង ថា រូប គៃ 
នឹង  រឹង បុឹង  កៃយ ការ សមៃក សមៃប់ 
បៃកួត អន្តរ ជាតិ នា ខៃ តុលា  » ។ ខាង កៃុម  
Real ក៏ ជូន ដំណើរ Bale តាម រយៈ សៃចក្ដ-ី 
បៃកាស ឲៃយដឹងដៃរ ថា ៖ « ក្លិប របស់ យើង 
សូម ឲៃយ សំណាង ល្អ មន ដល់ កីឡាករ ម្នាក់ 
ដៃល បាន រួម ចំណៃក ជួយ ឲៃយ កៃុម សមៃច 
បាន ដំណាក់ កាល ជោគ ជ័យ បំផុត  ក្នុង 
បៃវត្តិសាស្តៃ របស់ យើង » ។ 

ក្លិប ដៃល មន រហសៃសនាម ជា ភសា 
អៃសៃប៉ាញ ថា « Los Blancos» ចំណាយ 
ទកឹ បៃក ់ ១០០ លាន អរឺ៉ ូ($ ១១៨ លាន) 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ទិញ យក  Bale កៃយ 
ឃើញ ទមៃង់ លៃង ដ៏ គួរ ឲៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ចៃើន រដូវ កាល   នា ទឹក ដី White Hart- 
Lane ហើយ អំឡុង ពៃល៧ ឆ្នាំ  ជាមួយ 
កៃមុ  Real នៃះ កឡីាករ វយ័ ៣១ ឆ្នា ំស៊តុ- 

បញ្ចូល ទី បាន ១០៥ គៃប់ និង បញ្ជូន ឲៃយ 
មិត្ត រួម កៃមុ សុ៊ត  ៥៧ លើក ជាមួយ នឹង វត្ត- 
មន ២៥១ បៃកួត ។

តៃការ វិល មក កាន់ តំណៃង ជាគៃូបង្វឹក 
ម្ដង ទៀត របស ់លោក Zidane ក្នងុ ខៃ មនីា 
ឆ្នាំ ២០១៩ ក៏ លៃច នូវ ពាកៃយ ចចាម អារា៉ាម 
ទាក់ ទង នឹង អនាគត របស់ Bale ហូរហៃ  
រហូត មន ព័ត៌មនថា រូប គៃ នឹង ផ្លាស់ ទៅ 
កៃមុ Jiangsu Suning របស ់បៃទៃស ចនិ 
កាល ពី ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ មុន ។

កាល ពី លៃង ឲៃយ កៃុម  Spurs ចនោ្លាះ 
ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ២០១៣ កីឡាករ  Bale 
បង្ហាញ ខ្លួន បាន ២០៣ បៃកួត ក្នុង នោះ  
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ៥៥ គៃប់ ហើយធា្លាប់ 
ឈ្នះ ពាន កឡីាករ ឆ្នើម បៃចា ំរដវូកាល  ចនំនួ 
២ លើក ផងដៃរ  ពី សមគម កីឡា បាល់ ទាត់- 
អាជីព របស់ អង់គ្លៃស (PFA Player- 
of the Year) ៕ AFP/VN

Bale ចង្អលុ ឡូហ្គោរបស់ក្រមុ Spurs ក្រយពី បានចូលរួមជាមួយក្រមុចាស់ម្ដងទៀត។ សហ ការី

បុ៊នសិទ្ធ ទាត់  ឡំាកូសីុន  ឲ្យ ខូច ជើង  ដើម្បី ឡើង ទៅវគ្គ បន្ត 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  សិសៃសគណ ក្លបិ ចលនា 
យុវជន កម្ពជុា ១៥៧ គុនខ្មៃរ ពៃជៃ  
បុ៊នសិទ្ធ  ដៃល កំពុង សាង ភព លៃបី 
ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម  បាន បៃើ 
ពៃល តៃ២ ទឹក បុ៉ណោ្ណោះ  ក្នងុការ - 
ផ្ដលួ ជើង ខា្លាងំ មក ពី ជាយដៃន  ភួន 
ឡំាកូសីុន   របស់  ក្លបិ សាន់ យ៉ាន់- 
នាគ ខៃត្តបនា្ទាយ មនជ័យ  ដោយ 
ទាត់ ឲៃយ ខូច ជើង  ដើមៃបី ឈ្នះ កៅអី  
ឡើង ទៅ កាន់វគ្គ ៨នាក់ ចុងកៃយ 
នៃ ពាន រង្វាន់ TV5  Boxing - 
Knock Out Series ។

សមៃប់ ការ បៃកួត មន តៃ៣ 
ទឹក នៅ លើសង្វៀន បុ៉ស្តិ៍លៃខ ៥ 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃសៅរ៍  កន្លង មក នៃះ 
ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ និង ភួន  ឡំាកូសីុន 
បាន ចូល វាយសមៃកុ គ្នា ដោយ 
គ្មាន ការ បន្ធូរ ដៃឲៃយ គ្នា នោះ ទៃ 
ហើយ តៃឹម តៃ ទឹកទី១បុ៉ណោ្ណោះ  
ឡំាកូសីុន  តៃវូបាន  បុ៊ន សិទ្ធ  ទាត់ 

ជើង កៃម   នំា ឲៃយ ទៃត ជំហ រ នៅ 
ចុង ទឹក បណា្ដាល ឲៃយ លោក អាជា្ញា- 
កណា្ដាលចាប់ រាប់ ចំនួន ៨  មុន ស្នរូ 
ជួង បញ្ចប់ទឹក ទី ១ ។

 ដោយមើល  ពី ចំណុច ខៃសោយ 
របស់គូ បៃកួត បៃបនៃះ បុ៊នសិទ្ធ  
បាន  ចូល ទាត់ បន្ថៃម ផ្ទនួៗ នៅ ក្នងុ 
ទឹក ទី២    រហូត  បណា្ដាល ឲៃយ ភួន 
ឡំាកូសីុន  បាត់បង់ សមត្ថភព 
ដោយ  ខូច ជើង ងើប លៃង រួច  ហើយ 
អាជា្ញា កណា្ដាល  បាន បៃគល់ ជ័យ- 
ជម្នះ ឲៃយ កីឡាករ ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ  
តៃ ម្តង ។ 

តាម រយៈ ការ ផ្តលួ ភួន ឡំាកូសីុន 
តៃមឹ ទឹក ទី ២ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ  ពៃជៃ 
បុ៊នសិទ្ធ កាន់តៃ លៃចធ្លា និង ម ន  
កំណត់តៃ កាន់តៃ ល្អ គឺ ឈ្នះ ជា 
ដរាប តៃ ម្តង  ក្នងុ បៃ ភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូកៃម នៃះ  ហើយ បើ តាម រូប- 
មន្ត បៃ កួត  ពៃជៃ  បុ៊នសិទ្ធ  នឹង  តៃវូ 
ឡើង ទៅ ជួប   រិន  ដៃវីដ  ក្នងុ ជំុ ទី ២ 
ឬ វគ្គ ៨នាក់ ចុង កៃយ  ខណៈ កន្លង- 

មក បុ៊នសិទ្ធ  មិន ទាន់ សា្គាល់  
ពាកៃយថា  ឈ្នះ  រិន  ដៃវីដ  ម្តង នោះ 
ឡើយ ។

នៅ ពៃល សួរ ពី បញ្ហា នៃះ ពៃជៃ  
បុ៊នសិទ្ធ  បាន  បៃប់  កៃយ ការ 
បៃកួត ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន ទាន់ ហ៊ាន 
និយយ ដល់ វគ្គ ទី ២ ទៃ   ពៃះ តៃវូ 
ហ្វកឹ ហត់ បន្ថៃម សិន ។  ចំណៃក 
ការ ផ្តលួ  ភួន ឡំា កូសីុន លើក នៃះ  
គឺ ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ពី ចំណុច ខៃសោយ 
ជើង កៃម របស់ គៃ  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
សមៃកុ ទាត់ តៃ ម្តង»។ 

ចំណៃក លោក  ពៃជៃ  សុផន់  
គៃ ូបង្វកឹ  បុ៊នសិទ្ធ និយយ ថា ៖ 
«កន្លង មក បុ៊នសិទ្ធ  ធា្លាប់ ចាញ់  
រិន  ដៃវីដ  បៃហៃល  ៤ ទៅ ៥ លើក  
គឺ មិន ដៃល ឈ្នះ សោះ   បុ៉ន្តៃចាញ់  
តៃមឹ ពិន្ទ ុបៃផិត បៃផើយ  ហើយ បើ 
ជួប គ្នា លើក កៃយ  យើង នឹង 
ពងៃងឹ សមត្ថភព ផ្នៃក កម្លាងំ  និង 
ស្នៀត ជង្គង់  ដើមៃបី យក ឈ្នះ  វិញ   
ពៃះ ការ បៃ កួត បើ សមត្ថ ភព  

បៃហក់ បៃហៃល គ្នា  យើង តៃវូ  រក 
បច្ចៃកទៃស ថ្ម ីទប់ ទល់» ។ 

យ៉ាង ណា មិញ  ភួន  ឡំា កូ សីុន   
បាន   និយយ កៃយ ពៃល បៃ កួត 
ថា ៖ «ខ្ញុ ំចាញ់  ដោយ អស់ ចិត្ត  ពៃះ 
ខូច ជើង ងើប មិន រួច  ដោយ ទទួល 
រង នូវ ការ ទាត់ផ្ទនួៗ  គឺ តៃវូ ចៃើន 
ពៃក  គៃច មិន ផុត  ហើយ នៅ ក្នងុ 
ការ  បៃ កួត ជា មួយ  បុ៊ន សិទ្ធ  នៃះ  
ខ្ញុ ំធា្លាប់ ឈ្នះ ពិន្ទ ុគត់ បាន ម្តង  និង 
ចាញ់ សន្លប់ គត់ ចំនួន  ២ ដង» ។ 

ដោយ ឡៃក ចំពោះ  លទ្ធផល  
ការ បៃកួត គូមិត្ត ភព វិញ   ជើងថ្មី  
លន់ សៀកឡៃង  មក ពី ក្លបិថ្នល់ 
ទទឹងគុនខ្មៃរ  បាន ឈ្នះ ជើង ចាស់  
ងួន  គ របស់  ក្លបិតាឡីដំរី មនរិទ្ធ  
ដោយពិន្ទ ុ ក្នងុ លក្ខណៈ ជក់ ចិត្ត 
បំផុត ។ រីឯ ជើងថ្ម ី ធន់  សីុមូ៉វ  តៃវូ 
បាន  អ្នក បៃដាល់  ម៉ន ភរមៃយ  
ក្លបិការិយល័យទី ៥កងទ័ព ជើង- 
គោក  បៃើជង្គង់វាយ ឲៃយសន្លប់  
មុនស្នរូ ជួង បញ្ចប់ ទឹក ទី៣  ហើយ 

តុប ផៃង  ក្លិបកុលបុតៃ គុនខ្មៃរ   
បាន តៃឹម ស្មើពិន្ទុ ជាមួយ  ជើងថ្មី 
ដូចគ្នា គឺ   សូដា  លីមូ៉  ។ 

លោក  តៃម  មឺុន  បៃធាន សហ- 
ព័ន្ធកីឡា បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  ដៃល 
មន វត្ត មនផ្ទាល់ ក្នងុ  ពៃល បៃកួត  
បាន ថ្លៃង បៃប់  ថា ៖« សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍- 

លៃខ ៥  រៀប ចំ បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូកៃម នៃះ  គឺ មន សមត្ថភព 
កីឡាករ ល្ៗអ  ណាស់  នំា ឲៃយ ការ- 
បៃកួត  មន គុណ ភព ល្អ  ចំណៃក  
មន្តៃី បច្ចៃកទៃស របស់ យើង  ក៏ 
អនុវត្ត ការ ងរ បាន កាន់ តៃ បៃ សើរ 
ជាង មុន» ៕

ឡងុដ៍ : កៃមុ  Liverpool បាន 
ធ្វើ ការ ពងៃងឹ កៃមុ  ដោយការ ទញិ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ពី កៃុម រួម លីក Wol-
verhampton Wanderers 
(Wolves) គឺ Diogo Jota 
ក្នុង តម្លៃ  ដៃលតៃូវបាន  រាយ-
ការណ៍  ថា ៤៥លាន ផោន ($- 
៥៨ លាន )  ជាមួយ នឹង ការ ផ្ដល់ 
កិច្ច សនៃយា ៥ ឆ្នាំ ។ 

កីឡាករ សញ្ជាតិ ព័រទុយ- 
ហ្គាល ់     វ័យ ២៣ ឆ្នាំ  ពៃម ពៃៀង 
លៃង ឲៃយ កៃុម ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ដៃល ទើប 
បាន បៃកាស នូវ ការ មក ដល់ 
របស់ ខៃសៃ បមៃើ Thiago Al-
cantara ពី កៃុម Bayern- 
Munich កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ ដោយ 
សងៃឃឹម ថា ខ្លួន អាច កា្លាយ ជា 
កម្លាំង ដ៏ សំខាន់ ១ នៅ តំបន់ 
បៃយុទ្ធ របស់ លោក Jurgen 
Klopp ទោះ  អាចតៃមឹ ជា កីឡាករ- 
បមៃុង សមៃប់  Mohamed 
Salah, Sadio Mane និង 
Roberto Firmino ក៏ដោយ ។

Jota កា្លាយ ជា សមជិក របស់ 
កៃុម នៅ ទឹក ដី Anfield កៃយ 
ចំណាយ ពៃល ៣ រដូវ កាល នៅ 
Wolves កៃុម ដៃល គៃ ចូលរួម 
លើក ដំបូង ក្នុង នាម ជា កីឡាករ 
ខ្ច ី ជើងពី កៃុម  អៃសៃប៉ាញ    Atleti-
co Madrid ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។

កៃយ សមៃច ចិត្ត ចូល រួម 
ជាមួយ កៃុម ថ្មី នៃះ Jota  ឲៃយ ដឹង 
តាម រយៈ វៃប សាយ ផ្លូវការ របស់ 

Liverpool ថា ៖ « វាពិត ជា ពៃល 
វៃលាដ៏រំភើប  ទាំង សមៃប់ ខ្ញុំ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន និង កៃុម គៃួសារ របស់ 
ខ្ញុំ ។ លើ គៃប់  ដំណើរ ផ្លូវ របស់ ខ្ញុំ 
តាងំ ព ីនៅ ក្មៃង នងិ ឥឡវូ នៃះ ក្នងុ 
ការ បាន ចូល រួម ជាមួយ នឹង ក្លិប 
ដូច  Liverpool ដៃល ជា កៃុម 
ជើង ឯក ពិភព លោក គឺ ជា រឿង 
មិន គួរ ឲៃយជឿ ទាល់ តៃ សោះ ។ ខ្ញុំ 
គៃន់ តៃ ចង់ ចាប់ ផ្ដើម ភ្លាម ៗ  » ។

កីឡាករ រូប នៃះ  បន្ត  ថា ៖ « នៃះ 
ជា កៃមុ មយួ ក្នងុ ច ំណោម កៃមុ ល្អ 
បំផុត លើ លោក។ ជា កៃុម ល្អ 
បំផុត នា ពៃល នៃះ ពៃះ ពួក គៃ 
ជា ក្លបិ ជើង ឯក ពភិព លោក ។ នៅ 
ពៃល អ្នក កៃឡៃក មើល កៃុម នៅ 
Premier League អ្នក តៃង តៃ 
ឃើញ កៃុម Liverpool ជានិច្ច 
ថា  ជា  កៃុម ១ ក្នុង ចំណោម កៃុម 
ខា្លាំង ៗ  បំផុត  ដូច្នៃះ  វា ជា រឿង ទៅ 
មិន រួច នោះ ទៃ ក្នុង ការ និយយ 
ពាកៃយ ថា ទៃ » ។

Jota ដៃល កា្លាយ ជា សម ជិក 
អចិ ៃ្រន្តយ៍របស់ កៃុម   Wolves 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
បាន ១៦ គៃប់ ជាមួយ នឹង  ការ 
បង្ហាញ ខ្លួននៅរាល់ ការ  បៃកួត 
គៃប់ កម្មវិធី  ទាំង អស់ សមៃប់ 
រដវូកាល ២០១៩- ២០២០ ក្នងុ 
នោះ រមួ ទាងំ គៃប ់បាល ់ចនំនួ ៧ 
គៃប ់ដៃល ធ្វើ បាន នៅ កៃប ខណ័្ឌ  
Premier League ជាមួយ នឹង 
ការ បង្ហាញ វត្តមន ៣៤ បៃកួត 
ផងដៃរ៕ AFP/VN

ព្រជ្រ បុ៊នសិទ្ធ បាន ទាត់ជើង ក្រម របស់ ភួន ឡំាកូសីុន។ រូបថត ពន្លក

ហង្ស ក្ហម  ទិញ Jota 
ក្នុងតម្ល្ ៥៨លាន ដុលា្លារ  
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ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ពេល ថ្មីៗ នេះ សេប់- 
តេ   លេច ឮ នវូ ដណំងឹ រហៀង ៗ  ថា  
តារា ចមេៀងសេ ីសាចស់ខ្ច ីកញ្ញា 
យូរី តេៀម ចាក  ចេញ ពី ទេនំ  
ចាស់ សាន់ដេ  ដេល ខ្លួន បាន  
ជេក កោន ៥ឆ្នាំ តេ នៅ  មិន ទាន ់ 
បាន បង្ហើប តមេុយទេនំ ថ្មី នៅ 
ឡើយ នោះ  ទេ។  

មើល ទៅ ដំណើរ នៅ លើ វិថី- 
សិលេប ៈ    របស់ កញ្ញា សេន យូរី 
ហាក់ នៅ  សេពេច សេពិល    តេង ់ 
ថា តើ នាង សមេច ចិត្ត នៅ 
ចេៀងបន្ត ក្នុង ផលិត កម្ម សាន់-
ដេ តទៀត ឬ ក៏  ចង់ ទៅ ផលិត- 
កម្មផេសេង នោះ ទេ  ខណៈ កងុ តេ 
របស ់នា ង   អសស់ ុពលភាព    តាងំ  
ពី ខេ កក្កដា កន្លងមក ម្លេ៉ះ ។  អ្វី  
ដេលគួរ ឲេយ កត ់ សម្គាល់ នោះ     
កញ្ញា យូរី  ចេៀងនៅក្នុង ផលិត 
កម្ម  Rock នងិ សានដ់េ សទុ ្ធតេ 
មន   ចុះ កុង តេដូច គ្នា  ហើយ   
កេយ ពី ផុត កុងតេ ម្តងៗ គេ 
តេង  តេឃើញ នាង ចង់ សមេក       
មួយ  រយៈសិន  យូរ បំផុតតេឹម-  
២-៣ ខេ នាង ក ៏ពេល យ  ឲេយ  ដងឹ  
ពី ទេនំ ថ្មី   នៅ ផលិត កម្ម ណា ជា-  
មិន ខាន ។

កេពីមិនទាន់ បាន បញ្ជាក ់ - 
ឲេយ    ចេបាសថ់ានៅ ជា តារា ចមេៀង 
សាន់ដេ  ទៀត  ឬ នឹង ក្លាយ  ជា 
សម  ជកិ ផលតិ កម្ម  ថ្ម ី  នោះ   កញ្ញា  
យរូ ីបាន អះ អាងថា   នាង នងិ 
ថៅកេសានដ់េ ក្នងុ រយ  ៈ ពេល 
៥  ឆ្នា ំកន្លង មក ដចូ  គ្មាន អ្វ ីបង្ក 
ភាព   ល្អក ់  កករ ឬ   មន ទនំាសអ់្វ ី
មយួ ទេ  គ   ឺម ន តេ ធ ្វើក រ ជាមយួ 
គ្នា  ដោយ សា្នា ម  ញញឹម  តេ 
កេយ  ផតុ កងុ តេ នេះ នាង  នងិ  
ថៅ  កេ សាន់ដេ ក៏នៅ មិន ទាន់ 
បាន នយិា យ  រឿង កងុតេថ្មនីោះ 
ឡើយ។

មិន តេ ប៉ុណ្ណោះ យូរី ក ៏   បាន 
បង្ហើប ថា៖ « នា ពេល  កន្លង  
មក  មន ផលិត កម្ម ផេសេងៗ  
ធ្លាប់ទាក់ទង ដេរ  តេ   ខ្ញុំ   មិន 
ទាន់ ចេបាស ់ លាស់  អ៊ីចឹង 
អំឡុង ពេល ដេល ខ្ញុំ មិន - 
ទាន់     ចូល   ផលិត កម្ម ថ្មី នេះ 
ក  ៏ ឆ្លៀត  ធ្វើ បទ ចមេៀង ដោយ 
ខ្លនួ  ឯង  សនិ  តេ ក ៏មនិ យរូ ទេ គ ឺ
កេមុ អ្នក គទំេ របស ់នាងខ្ញុ ំនងឹ  

បាន ឃើញ មខុ  នៅ ផលតិកម្ម  ថ្ម ី 
ឆប់ៗ នេះ ហើយ »។ 

គួរ បញ្ជាក់ ដេរថា 

កញ្ញា  យរូ ីជា តារា  ចមេៀង ទទលួ 
បាន បេជា បេិយ ភាព ពី យុវវ័យ 
និង មន  កេបាច់រាំយា៉ាងជក់ចិត្ត 
មិន ចាញ់ តារា ចមេៀង  សេី  នៅ 

ថោន កញ្ញា  រា៉ាប៊ ីនងិអតតី 
ជាតារា  ចមេៀង   នៅ ហងេស 

មស កញ្ញា  ទេព បូពេឹកេស 
នោះ ឡើយ  ខណៈ កញ្ញា យូរី 

ធ្លាប ់មន   បទចមេៀង ផ្ទុះ ខា្លាងំ  
នៅ   លើ បណា្តា ញ  សង្គម យ ូ

ធូប   គឺ មន    ចំណង   ជើង 
ថា «ចាក់ ទឹក  ដូង»  ។  

ក េ  ពី ភាព  លេបី  លើ 
វិថី   សិ ល េបៈ  តារា សេី 
សាច់ ស ខ្ច ីនិង សិច    
សុី រូបនេះ   ក៏  មន    

សមេស់  មន្ត  ស្នេហ៍   
ទាក ់ទាញ  កេមុ កន្លង ់ចោម- 

រោម   មិន  តិច ដេរ នោះទេ ខណៈ 
នាង ទើប តេរសាយ រឿង   មន្ទិល 
ស្នេហ ៍ជាមយួ      នងឹ  បរុស របូ សង្ហា 
គឺ លោក Bmo Trapz ដ េល  
ជាអ្នក នពិន្ធបទ ចមេៀង ជា ចេើន 
ឲេយ នាង  នោះ ក ៏សេបត់េ គេ   ខេសឹប- 
ខេសៀវថា កពំងុ បង្កាត ់ភ្លើង ស្នេហ ៍ 
នឹង  ថៅកេ ហាង មួយ ៕ 

តារា ចមេៀង សេ ីសាច់សខ្ច ីនិង ទេលុកទេលន់កញ្ញា សេន យូរី 
ហៅកញ្ញា យូរី  នៅផលិតកម្ម សាន់ដេ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

តារាចមេៀងសេ ី សិច សីុ  កញ្ញា យូរី 
ដេល ជេក កោន  ទេនំ  សាន់ដេ ៥  ឆ្នា ំ។  

ហ្វេសប៊ុក 

ល្បីកញ្ញា យូរី ត្ៀម  ចាក-  
ច្ញ    ពី ផលិតកម្ម  សាន់ ដ្

ខេសេ ការពារ Victor Lindelof របស់ Man Utd បនលោត ទៅពំាង ការសុ៊ត បល់ របស់ Zaha។ រូបថត AFP

គូ្ Man Utd ទម្លាយ មូលហ្តុ 
នំា ឲ្យកុ្មចាញ់  ក្នងុការ ប្កួតដំបូង

កេងុ ឡុងដ៍ : លោក Ole Gun-
nar Solskjaer បាន បនោ្ទោស ពី 
ករ ខ្វះ ខាត នូវ ពេល វេលា តេៀម 
ខ្លនួ ទើប ធ្វើ ឲេយ កេមុ   Manches-
ter United ទទួល បាន  លទ្ធផល 
មិន ល្អ  សមេប់ ករ ចាប់ ផ្ដើម   
យុទ្ធនាករ នេ រដូវ កល ថ្ម ីកេប ខ័ណ្ឌ 
Premier League របស់ ខ្លនួ 
ខណៈ ខេសេ បេយុទ្ធ Wilfried Zaha 
សុ៊ត ទម្លះុ សំណាញ់ ទី កេមុ ចាស់ 
បាន ដល់ ទៅ២គេប់ អំឡុង ករ- 
បេកួត នា ទឹក ដី   Old Trafford 
កល ពី ថ្ងេ សៅរ៍ ដេល Crystal 
Palace ឈ្នះ ៣-១ ។   

កេមុ Man United ដេល មន 
រហសេសនាម ថា   បិសាច កេហម 
បានបញ្ចប់ រដូវកល ចាស់ របស់ 
ខ្លនួ បាន តេ ជាង ១ ខេ  ដោយសារ 
ជាប់ បេកួតក្នងុ កម្ម វិធី Europa 
League របស់ អឺ រុ៉ប រហូត ដល់ 
វគ្គ ពាក់ កណា្តាល ផ្ដាច់ ពេត័េ ហើយ 
មន ពេល តេ ២ សបា្ដាហ៍ បុ៉ណ្ណោះ  
ក្នងុ ករ ហ្វកឹ ហាត់ ជំុ គ្នា ដើមេបី តេៀម 
សមេប់ រដូវកល ថ្ម ីនេះ។

ដោយ សារ តេ បេប នេះ ទើប 
គេបូង្វកឹ របស់ កេមុ លោក Solsk-
jaer បាន និយាយ ថា ៖ « អ្នក អាច 
ឃើញ ហើយ ថា ពួក យើង មន 
ពេល វេលា ខ្ល ីណាស់ ក្នងុ ករ តេៀម 
កេមុ ឲេយ បាន ល្អ សមេប់ ករ បេកួត 
នេះ ។ ពួក គេ ស័ក្ដសិម ទទួល បាន 
ពិន្ទ ុពេះ ពួក គេតេៀម បាន ល្អ 
ជាង ពួក យើង ហើយ ពួក គេ សេចួ 
ជាង ពួក យើង ក្នងុ ករ បេយុទ្ធ » ។

លោក គេបូង្វកឹ សញ្ជាតិន័រ វេស  
បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ « អ្នក មិន  អាច 
មន ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ពេក នោះ ទេ  
ដេល ពួក យើង លេង មិន ទាន់ ដល់ 

កមេតិ កំពូល នៅ ឡើយ ពេះ  នេះ 
គឺ ជា បេកួត ដំបូង គិត តំាង ពី ពួក- 
យើង លេង  ពី ពាក់ កណា្តាល ខេ 
សីហា ។ យើង  មន ពេល តិច 
ណាស់ និង មន នូវ ករ តេៀម ខ្លនួ 
រដូវ កល ថ្ម ីដ៏ ប្លេក ។ យើង តេវូ តេ 
កេ លម្អ ចំណុច ខ្វះ ខាត ហើយ 
យើង តេវូ តេ ធ្វើ ឲេយ បេសើរ ឡើង វិញ 
ឲេយ បាន លឿន បំផុត » ។  

កេមុ  Man United បាន បញ្ចប់ 
រដូវ កល មុន  ជាមួយ នឹង ករ បេកួត 
មិន ចាញ់ រហូត ដល់ ទៅ១៤ លើក 
នៅ កេប ខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ អង់ - 
គ្លេស រហូត ធនា បាន នូវ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ ទី៣ ក្នងុ តារាង ពិន្ទ ុហើយ អ្វ ី
ដេល សំខាន់ ធ្វើ ឲេយមន  សងេឃឹម 
កន់ តេ ខ្ពស់ ក្នងុ ករ បេជេង ពាន 
ជាមួយ កេមុ គូ បេជេង Liverpool 
និង Manchester City នា រដូវ 
កល នេះ ។ 

បើផ្អេក លើ  លទ្ធផលចាញ់ ថ្ងេ 
បើក ឆក  នេះបង្ហាញ ថា ពួក គេ  
នៅ តេវូករទិញ  បន្ថេម ទៀត លើ 
ករទិញ កីឡាករតេ  ១ រូប គឺ 
Donny Van de Beek ដេល 
សុ៊ត បញ្ចូល ទី ក្នុង ករ បង្ហាញ 
វត្តមន ដំបូង របស់ កេមុ បើ  Man 
Utd ចង់ បេកួត បេជេង ជាមួយ 
កេមុ នៅ កំពូល តារាង។ យា៉ាង ណា 
លោក Solskjaer បាន បដិសេធ 
ចំពោះ ករ លើក ឡើង ពី ករ ទិញ 
កីឡាករ បន្ថេម មិន គេប់ គេន់ ថា 
មិនមេន ជា មូល ហេតុ ធ្វើឲេយ កេមុ 
បរា ជ័យ បេកួត ដំបូង នេះ ទេ ។ 

អ្នក ចាត់ ករ វ័យ៤៧ ឆ្នា ំបាន 
បេប់ បន្ត ថា ៖« បេសិន បើ អ្នក ទំាង- 
អស់ គ្នា កេឡេក មើល កីឡាករ ទំាង 
នៅ លើ ទីលាន និង អង្គុយ នៅ    

កៅ អីបមេងុ នា ថ្ងេ នេះ  យើង តេវូ 
ករ ផ្ដាត លើ តេ កេមុ ធំ និង តេវូ តេ 
ដឹង ថា យើង តេវូ បេសើ រជាង នេះ។ 
យើង តេង តេ សម្លងឹ រក  មើល កីឡា- 
ករ ថ្មី មក  អភិវឌេឍ កេុម ឲេយ បេសើរ 
ជានិច្ច បើ អាច រក បានក្នងុ តម្លេ 
សមរមេយ  តេ ជំនួស មក វិញ ពួក- 
យើង ទំាង អស់ គ្នា  តេវូ ឆ្លះុ កញ្ចក់ 
មើល ខ្លនួ ឯង នៅ ថ្ងេ នេះ » ។  

សមេប់ ករ បេកួត នេះ កេមុ- 
ភ្ញៀវ Crystal មន គេប់ បាល់  
នំា មុខ តំាង ពី នាទីទី ៧ ម្លេះ៉ ដោយ 
កីឡាករ Andros Townsend 
មុ ននឹង កីឡាករ Zaha បន្ថេម  
ករ នំា មុខ ២-០ នៅ នាទីទី ៧៤ 
ដោយករ សុ៊ត បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉េតេ បាន សមេច តេ កីឡាករ 
ចំណូល ថ្ម ី Van de Beek ជួយ 
ឲេយ កេុម ម្ចាស់ ផ្ទះតាម ពី កេយ 
២-១ វិញ នៅ នាទីទី ៨០ ខណៈ  
៥ នាទី កេយ ពី ហ្នងឹ ពោល គឺ 
នាទីទី ៨៥ ខេសេ បេយុទ្ធ សញ្ជាតិ 
កូតឌី វ័រ Zaha ធ្វើ បាន សមេច 
គេប់ ទី ២ របស់ ខ្លនួ ក៏ ដូច ជា គេប់ 
ជ័យ ជម្នះ ចុង កេយ របស់កេមុ  
ដេល ដឹក នា ដោយ លោក Roy 
Hodgson ផង ដេរ ។

បើ ទោះ កេមុ Man United 
ទើប បេកួត ដំបូង  តេ នេះ ជា សបា្ដាហ៍ 
ទី២ ហើយ  សមេប់ កេប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ហើយ គិត 
តេឹម ថ្ងេអាទិតេយ កេុម កំពុង ឈរ 
លេខ ១ បណ្តាះ អាសន្ន ក្នុង 
តារាង ពិន្ទ ុគឺ  Everton ដោយ 
មន  ៦ពិន្ទ ុតាម ពី កេយ ដោយ 
Arsenal និង    Crystal ដេល 
មន ពិន្ទ ុស្មើ គ្នា តេ ខុសគ្នា គេប់ 
បាល់ ចំណេញ ៕ AFP/VN
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