
ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនា- 
យករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនបានបន្តអពំាវ-
នាវឱ្រយពលរដ្ឋកុំធ្វើដំណើរក្នុងករណី
មិនចាំចាច់ជាពិស្រសត្រូវចៀសវាង
កន្ល្រងដ្រលមានមនុស្រសច្រើនដើម្របី
ការពារកំុឱ្រយឆ្លងពីមនុស្រសមា្នាក់ទៅមនុស្រស
មា្នាក់ទៀតខណៈនៅកម្ពុជាទើបរក-

ឃើញអ្នកមកពីបរទ្រសមានជំងឺកូវីដ-  
១៩ចំនួន២ករណីថ្មីក្រយពីស្ងប់-
ស្ងាត់អស់ជាង១ខ្រ។
លោកហ៊ុនស្រនបានលើកឡើង

នៅក្នងុទំព័រហ្វ្រសបុ៊កកាលពីថ្ង្រទី២៣
ឧសភាថាជងំឺកូវដី១៩គជឺាជងំឺកាច-

សហាវមួយដ្រលកំពុងបន្តវាយលុក
នៅប្រទ្រសចំនួន២១៦ក្នងុពិភពលោក
ដ្រលបានធ្វើឱ្រយមនុស្រសប្រហ្រល៥
លាននាក់ឈឺហើយក្នងុនោះមានស្លាប់
ជាង៣០មុឺននាក់។
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមាន

ការយល់ដឹងខ្ពស់អំពីជំងឺឆ្លងន្រះ
ដោយត្រូវបង្កើនកាធ្វើអនាម័យក្នុង
ការរស់នៅឱ្រយបានល្អគឺត្រវូពាក់មា៉ាស់
ឬក្រមាត្រូវដុសលាងសមា្អាងដ្រឱ្រយ 
បានស្អាតជាប្រចាំជាមយួសប៊ូអាល-់ 
កុលឬជ្រលដើម្របីកមា្ចាត់ម្ររោគ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«បើមានការ-
សង្រស័យទៅលើអ្នកណាមា្នាក់ឬចំពោះ
ខ្លួនឯងផ្ទាល់សូមទូរស័ព្ទមកល្រខ
១១៥។សូមកំុចម្លងរោគពីយើងទៅ 
គ្រហើយក៏កុំចម្លងរោគពីគ្រមកក្រមុ-
គ្រសួរយើងផងដ្ររ។កន្ល្រងណាដ្រល
មិនចំាបាច់ទៅសូមកំុទៅជាពិស្រសទី- 
កន្ល្រងដ្រលមានក្រុមមនុស្រសច្រើន។ 
សូមស្តាប់និងធ្វើតាម ...តទៅទំព័រ ២
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ពីអ្នកចិញ្ចឹមមាន់គ្រួសារទៅជា
អ្នកផលិតទូភ្ញាស់ពងចំណុះ១ម៉ឺនគ្រប់

សូមអានទំព័រ

១២
ព័ត៌មានកីឡា

សមេប់ អ្នកអាន កាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដេលចុះឈ្មោះ អាច ទសេសនា 

ខេេសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពេល១ខេ ដោយឥតគិតថ្លេ!

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្របីន្តអំពាវនាវឲ្រយពលរដ្ឋ
ការពារខ្លនួ ខណៈមានការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្ម២ីនាក់

កសិករបេមូលផលផ្លេ តេសក់
កសិករព្រលប្រមូលផលផ្ល្រត្រសក់នៅភូមិចុងកោះសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រយចង្វាររាជធានីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។រូបថតហុងមិនា

កម្ពជុា នំា ច្រញ ឧបករណ៍ និង គ្រឿងផ្គុអំគ្គសិនី មាន តម្ល្រ $២៦៥ លាន 
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈការនាំច្រញឧបករណ៍អគ្គ-ិ
សនីគ្រឿងមា៉ាសុីននិងឧបករណ៍
ម្រកានចិ(ElectricalEquipments, 
Partsthereof,Machineryand

MechanicalAppliances)ពកីម្ពជុា
ទៅកាន់ទផី្រសារអន្តរជាតិក្នងុរយៈព្រល
៤ខ្រដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០២០មានតម្ល្រ
ប្រមាណជិត២៦៥លានដុលា្លារកើន-
ឡើងជាង៣៣ភាគរយបើធៀបនឹង
រយៈព្រលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។

ន្រះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។
ទិន្នន័យនាំច្រញរបស់អគ្គនាយក-

ដា្ឋានពាណជិ្ជកម្មក្នងុប្រទ្រសន្រក្រសងួ 
ពាណិជ្ជកម្មដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ទទួល
បានចុងសបា្តាហ៍មុនបង្ហាញថា ក្នុង

រយៈព្រល៤ខ្រដើមឆ្នាំ២០២០ការនំា-
ច្រញឧបករណ៍អគ្គសិនីគ្រឿងមា៉ាសុនី
នងិឧបករណ៍ម្រកានចិមានតម្ល្រសរបុ
២៦៤,៨៩លានដុលា្លារកើន៣៣,៤
ភាគរយពីចំនួន១៩៨,៥១លាន
ដុលា្លារកាលពី...ត ទៅ ទំព័រ ៧

វៀតណាមរីតង់ច្រញអស់ 
ក្រយពីកម្ពជុាប្រប ឲ់្រយ 
ដកថយ  និងរក្រសាតំបន់ 
នោះឲ្រយដូចសភាពដើម

អ្នក រួច ផ តុ  ជីវិតពីឧប្របត្ត-ិ
ហ្រតុ ធ្លាក់ យន្តហោះ 
នៅ ប៉ាគីស្ថាន បន ពណ៌- 
នា ពីការ លោត ច្រញ 

នៀម ឆេង

កណ្តាលៈតង់យោធាចនំនួ៣១កន្ល្រង
ដ្រលវៀតណាមបោះនៅព្រដំ្រនមនិទាន់
ឯកភាពក្នងុទកឹដីខ្រត្តកណា្ដាលជាប់ខ្រត្ត
អានយ៉ាងរបស់វៀតណាមត្រូវបានរុះរី
ដកច្រញអស់ហើយបនា្ទាប់ពីកម្ពុជាផ្ញើ
កណំត់ទតូទៅវៀតណាមនងិមានការស្នើ- 
សុំរបស់អភិបាលខ្រត្ត...តទៅទំព័រ ២

កេុង ការ៉ាជីៈ មនុស្រសមា្នាក់ក្នុងចំ-
ណោម២នាក់ដ្រលបានរចួផតុជីវតិពី
ការធា្លាក់យន្តហោះ១គ្រឿងនៅ
ប្រទ្រសបា៉ាគីស្ថានដ្រលបានបង្កឲ្រយ
មនុស្រសចំនួន៩៧នាក់ស្លាប់នៅក្នុង
យន្តហោះនោះ...តទៅទំព័រ១១



តពីទំព័រ ១...កណ្ដាល។
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោក

គង់សោភ័ណ្ឌបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ពីមេសិលមិញថាតង់ដេលយោធា
វៀតណមបោះនៅតាមពេំដេន
មិនទាន់ឯកភាពក្នុងទឹកដីសេុក
លើកដេកនិងសេុកកោះធំខេត្ត
កណ្ដាលតេូវបានដកអស់ហើយ
កាលពីពេលថ្មីៗ នេះបន្ទាប់ពីមាន   
ការជូនដំណឹងពីភាគីកម្ពុជា។
ការដកនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់
ក្នងុរយៈពេលជាង១សបា្ដាហ៍ចងុ- 
កេយនេះ។
លោកថ្លេងថា៖«ដកអស់ហើយ 

គេអត់មាននៅជិតយើងទៀតទេ
គេនៅតេក្នងុដីរបស់គេ។អត់មាន
អ្វីប៉ះពាល់ទេ។[តង់]តូចៗទាំង-
អស់នោះនៅតាមបណ្ដាយ
[ពេដំេន]ទាងំអស់វា៣១កន្លេង។
ប៉ុន្តេឥឡូវអស់ហើយ។គេដាក់
ឆ្ងាយវាអត់មានអីមកប៉ះកៀក
កន្លេងយើងទេយើងឲេយថយគេ
ថយអស់ហើយ។កន្លេងដេល
យើងថា កុំដាក់មកកៀកហ្នឹងគេ
ថយអស។់គេធ្វើលខិតិឆ្លើយតប
មកយើងអស់ហើយ»។
លោកបន្តថា៖«វាអត់មានរឿង

មានន័យថាវាអត់មានអីដេល
ស្មគុស្មាញមានទនំស់ចង់មាន
ចិត្តបំពានអីវាអត់មាន។យើង
និយាយទៅគេស្ដាប់គ្នាបានគេ
មានមូលហេតុរបស់គេហើយក៏
គ្មានបេតកិម្មទៅវញិទៅមកទាស់
គ្នាគឺអត់ទេ។អ៊ីចឹងយើងអត់
មានអីចាំបាច់ទៅទាស់ទេងគេ
គោរពយើងយើងគោរពគេ
សហបេតិបត្តិការគ្នា»។
យោងតាមលិខិតរបស់លោក

ង្វៀនថាញ់ប៊ិនបេធានគណៈ-
កមា្មាធិការបេជាជនខេត្តអាន-
យា៉ាងឲេយដឹងថាដើមេបីឆ្លើយតបនឹង
ស្ថានការណវ៍វិឌេឍដ៏ស្មគុស្មាញនេ
ជងំឺកវូដី១៩ខេត្តអានយា៉ាងបាន-
អនុវត្តបណ្ដាវិធានការតាមរយៈ
ការបោះតង់តាមបណ្ដាយខេសេ-
ពេដំេនដើមេបទីប់ស្កាត់ការចូលមក  
ដោយខុសចេបាប់ដេលអាចបង្ក
ឡើងនូវការឆ្លងជំងឺតាមបណ្ដាយ    
ពេំដេន។លោកថាការបោះតង់
នោះធ្វើឡើងជាបណ្ដាះអាសន្ន
ហើយក៏បានជនូដណំងឹដល់កង-
កមា្លាងំការពារពេដំេនជាមយួខេត្ត
កណ្ដាលហើយដេរ។លោកបន្តថា
ខេត្តអានយា៉ាងបានឲេយកមា្លាំង
សមត្ថកិច្ចចុះរុះរីតង់ទាំងនោះ
រួចរាល់ហើយ។ ការរុះរីនេះមិន
ប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការគេប់គេង
ពេំដេន និងការគេប់គេងទប់-
ស្កាត់ បង្ការ និងបេឆំងនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩នោះទេ។
លោកកុយគួង អ្នកនំពាកេយ

កេសួងការបរទេសបេប់ពីមេសលិ-
មិញថាកេសួងការបរទេសនិង
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពជុា

បានធ្វើកំណត់ទូតតវា៉ាទៅភាគី
វៀតណម កាលពីថ្ងេទី១៣
ឧសភាដោយបញ្ជាក់ថាវត្តមាន
របស់យោធាវៀតណមនៅតាម-
បណ្ដាយពេំដេនដេលមិនទាន់
បានឯកភាពគ្នាគបឺានរលំោភលើ
ចំណុចទី៨នេសេចក្តីបេកាសរួម  
កាលពីថ្ងេទី១៧មករាឆ្នាំ១៩៩៥  
និងកថាខណ្ឌ៥បេការ៣នេសន្ធិ-
សញ្ញាបំពេញបន្ថេមឆ្នាំ២០០៥
និងកិច្ចពេមពេៀងពេំដេននន
ដេលបានបញ្ចប់ការចរចាដោយ
ភាគីកម្ពុជានិងវៀតណម។
លោកថាកំណត់ទូតនោះស្នើ

ឲេយភាគីវៀតណមរុះរីតង់ទាំង-
អស់ចេញ និងដកកមា្លាំងយោធា
ចេញពីទីតាងំខាងលើនងិបញេឈប់
នវូរាល់សកម្មភាពននជាបន្ទាន់
និងរកេសាបរិស្ថានភូមិសស្តេនៅ
តបំន់ទាងំអស់នោះឱេយដចូសភាព
ដើម រហូតដល់គណៈកម្មការ-
ចមេុះពេំដេននេបេទេសទាំង២
កំណត់ចេបាស់លាស់ខេសេបន្ទាត់
ពេំដេននៅតំបន់ទាំងនោះ។
លោកបញ្ជាក់ថាចំណុចទី៣

នេកំណត់ទូតដដេលសរសេរថា៖
«[កម្ពជុា]ស្នើឲេយវៀតណមធាន
ថាសកម្មភាព បេបនេះនឹងមិន
កើតឡើងជាដាចខ់ាតក្នងុពេល-
អនគតដើមេបីរកេសាភាពជាអ្នក-
ជិតខាងល្អមិត្តភាពជាបេពេណី
ដេលមានសេប់និងកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការគេប់ជេុងជេយ
រវាងបេទេសទាំង២»។
លោកសុខទូច បេធានរាជ-

បណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុាថ្លេងមេសិលមញិ  
ថាពេដំេនរវាងកម្ពជុា-វៀតណម
នៅខេត្តកណ្ដាលមានបេវេង២៩
គីឡូម៉េតេ។ពីក្អមសំណសេុក
លើកដេកមកជេធំសេុកកោះធំ
មានបេវេងបេមាណជា៧គីឡូ-
ម៉េតេ។តបំន់ទាងំនេះមានបង្គោល     
ពេំដេនសល់ពីសម័យអាណ-
និគមនិយមបារាំងចេើន។
លោកសុខទូចបានបន្តថា៖

«អ្វីដេលវៀតណមធ្វើនេះ វា
គេន់តេជាលេសទេមិនមេន
តំបន់សទេ។តំបន់នេះបាន-
យល់គ្នាហើយ។វាមានទដិ្ឋភាព
៥។ទ១ីពីមនុម៉េចក៏វៀតណម
មនិបោះ?ទ២ីកាលណនយិាយ    
ពីកូវីដ១៩ វៀតណមបានបិទ
ពេដំេនដោយឯកតោភាគីអ៊ចីងឹ
កម្ពុជាគ្មានអ្វីឆ្លងទៅវៀតណម
ទេពីពេះបេជាជនវៀតណម
មកនៅកម្ពជុាចេើនណស។់តេ
កម្ពុជាមិននៅវៀតណមទេ
អ៊ីចឹងមិនឆ្លងទៅធ្វើអីទេ»។
លោកបន្តថា៖«ទី៣គឺជាលក្ខ-

ណៈផ្គើនឃើញកម្ពជុាមានទនំក-់ 
ទនំងគេប់ជេងុជេយជាមយួចនិ
ហើយចនិកពំងុមានបញ្ហាសមទុេ
ចិនខាងតេបូងកោះស្ពេតលីនិង
បា៉ារា៉ាសេល។អ៊ីចឹង វៀតណម
ចង់បញេឈឺកន្លេងហ្នឹង។នេះជា
ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ»។

លោកវា៉ាគមឹហងុទេសរដ្ឋមន្តេ ី
ទទលួបន្ទកុបេធានគណៈកមា្មា-
ធកិារទទលួបន្ទកុកចិ្ចការពេំដេន  
កម្ពជុាបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ពមីេសលិ- 
មិញថា ការបោះតង់នៅលើ
បណ្ដាយពេំដេនមិនទាន់ឯក-
ភាពគ្នាគឺជារឿងមិនតេឹមតេូវ។
លោកបន្តថាការបោះបង្គោល
ពេំដេនចាប់ពីឆ្នាំ២០០០មកគឺ
កម្ពជុាសមេចបាន៨៤ភាគរយ
ហើយ។ចណំចុនៅសេសសល់
តេូវបានពនេយារដោយសរមិន
មានការឯកភាពគ្នា។ពេំដេន
នៅសេសសល់ជាមួយវៀត-
ណម មាននៅចំណុចខ្លះនេ
ខេត្តមណ្ឌលគិរីតេបូងឃ្មុំតាកេវ
កំពតនិងកណ្ដាល។ 
លោកថាកម្ពជុាមនិអាចបោះ-

បង្គោលពេំដេនតាមការចង្អុល-
បង្ហាញរបស់បេទេសជិតខាងទេ។ 
មានកេុមអ្នកបេឆំងមួយចំនួន
ចង់ឲេយមានការបោះបង្គោលពេំ-
ដេនដោយមានការចូលរួមពី
អង្គការកេរដា្ឋាភបិាលឬអង្គការ
អន្តរជាតចិលូរមួដោយមានតមា្លា-
ភាព។លោកថាគ្មានអង្គការណ
មកចូលរួមក្នុងការបោះបង្គោល
ពេំដេនទេសូមេបីតេបេធានធិបតី
សហរដ្ឋអាមេរិកដូណល់ តេំ
បោះបង្គោលពេំដេនក៏មិនមាន
អន្តរជាតិចូលរួមដេរ។
លោកវា៉ាគឹមហុងបានឲេយដឹង

ថាបញ្ហាដេលបណ្ដាលឲេយមាន
ការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនេ
ការបោះបង្គោលពេដំេនជាមយួ
វៀតណម ដោយសរបញ្ហា
បច្ចេកទេសនិងបញ្ហាផ្លូវចេបាប់។
លោកពនេយល់ថា៖«បញ្ហា

បច្ចេកទេស គឺថាផេនទីណ
ដេលយើងយកមកបេើ។ផេនទី
មានចេើនណស់ផ្លូវការហើយ
ផ្លូវការឆ្នាំណមួយណយើង
យកមកបេើ។ដូច្នេះយើង
គណៈកម្មការពេំដេនថ្លឹងថ្លេង
គេប់បេភេទ។មិនមេនដូចអ្នក-
ខ្លះមានផេនទី១សន្លឹកពីវិទេយា-
ស្ថានបារាងំមកអតួក្អេងកា្អាងថា
បានផេនទីគេប់សព្វទេ។គណៈ- 
កម្មការមានផេនទីយា៉ាងតិច
១០បេភេទដើមេបីសមេចថាតើ
មួយណ ដេលតេឹមតេូវ និង
ឆ្លើយតបដល់ផលបេយោជន៍
ឲេយបេទេសយើង»។
លោកបន្តថាអាណនិគម-

បារាងំក៏បានបនេសល់ទកុនវូឯកសរ    
យោងដេលអាចយកមកបេើបាន
ដើមេបីកំណត់ទីតាំង ប៉ុន្តេភាគី
ទាំង២មានការបកសេយខុស
គ្នាដើមេបីផលបេយោជន៍បេទស
រៀងៗខ្លួន។លោកថាបញ្ហានេះ
ហើយដេលបណ្ដាលឲេយមាន
បញ្ហាសេសសល់ដល់សព្វថ្ងេ
ហើយភាគីកម្ពជុានងិវៀតណម
បានស្នើសុំឲេយបារាំងជួយបំប្លេង
ផេនទីពីខា្នាត១លើ១០០ពាន់
ទៅជា១លើ៥០ពាន់៕

តពីទំព័រ១...ការណេនំរបស់
កេសួងសុខាភិបាលឲេយបាន
ជាប់ជានិច្ច»។
កាលពីថ្ងេមេសិលមិញកេសួង

សុខាភិបាលបានបេកាសថា
លទ្ធផលធ្វើតេស្ដរបស់វិទេយា- 
ស្ថានបា៉ាស្ទ័រសមេប់ថ្ងេទី២៤
ឧសភាគឺពុំបានរកឃើញអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីឡើយខណៈមន្តេី
កេសងួបានផ្ដល់ពត័៌មានបន្ថេម
ទៀតពាកព់ន័្ធស្ដេីខ្មេរមា្នាក់ដេល
ធ្វើតេស្ដវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩នៅ 
ថ្ងេទី២២ឧសភាបន្ទាប់ពីបាន 
វិលតេឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក
និងឆ្លងកាត់បេទេសកូរ៉េខាង
តេបូងមកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងេ
ទី៨ខេឧសភា។
រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នក-

នំពាកេយកេសួងសុខាភិបាល
លោកសេី ឱ វណ្ណឌីន បាន
បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្ដីបេកាស
ពត័៌មានថាស្ដេីខ្មេររបូនេះតេវូ-
បានបេទេសកូរ៉េខាងតេបូងផ្ដល់
ដណំងឹមកកេសងួសខុាភបិាល
កម្ពុជានៅថ្ងេទី១១ឧសភាថា
ជាអ្នកបេឈមហានិភ័យខ្ពស់
ក្នងុការឆ្លងដោយសរបានប៉ះ- 
ពាល់ផ្ទាល់ជាមយួស្ដេីជនជាតិ
ករូ៉េខាងតេបងូមា្នាក់ដេលបានឆ្លង
ជងំឺកូវដី១៩កេយពីពកួគេធ្វើ- 
ដំណើររួមគ្នាតាមជើងហោះហើរ
ចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក។
លោកសេីបន្តថាចំពោះមនុសេស

ចំនួន៦៧នក់ទៀតដេលធ្វើ-
ដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយ
ស្ដេីខ្មេររូបនេះចេញពីបេទេស
កូរ៉េខាងតេបូងមកកាន់ទីកេុង
ភ្នពំេញគឺមានខ្មេរចំនួន២៩នក់
ជនជាតិករូ៉េខាងតេបងូ៣៣នក់
រមួទាងំជនជាតិរសុេសុីស្វ៊ីសនិង

អូទេីស។ប៉ុន្តេអ្នកទាំងនោះ
មិនទាន់មានបញ្ហាសុខភាពឡើយ 
ដោយសរតេកន្លេងអង្គុយក្នុង
យន្តហោះតេូវបានគេរៀបចំ 
គមា្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល។
លោកសេីឱវណ្ណឌីនបន្ថេម

ទៀតថាមុនមកដល់បេទេស
កម្ពជុាវញិស្ដេីខ្មេរដេលឆ្លងជងំឺ
កូវីដ១៩នោះ គឺការពារកេុម- 
គេសួរពីការចម្លងជាយថាហេតុ
ដោយបានបញ្ជូនកូនចំនួន២
នក់និងក្មួយមា្នាក់ទៅនៅខេត្ត
កំពង់ចាមដេលជាសេកុកំណើត
បណ្ដាះអាសន្នហើយបានប៉ះ-
ពាល់ផ្ទាល់តេជាមួយប្ដីបុ៉ណ្ណោះ
នៅពេលធ្វើចតា្តាឡីសក័នៅក្នងុ
ផ្ទះដេលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់
ទឹកថា្លារាជធានីភ្នំពេញ។
លោកសេីថា៖«លទ្ធផលនេ

ការសេវជេវបានបង្ហាញថាអ្នក 
ដេលមានហានិភ័យខ្ពស់ និង
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ គឺមានតេស្វាមី
គត់ទេដេលកេមុការងរបានធ្វើ
តេស្ដគត់រួចហើយដោយបង្ហាញ

ថាលទ្ធផលអវិជ្ជមាន រីឯអ្នក
ផេសេងទៀតគឺស្ថិតក្នុងហានិ-
ភ័យទាបចំនួន៥៣នក់និងហា-
និភ័យមធេយមចំនួន១៤នក់»។
កម្ពុជាបានរកឃើញករណី

ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩កើនដល់
១២៤នក់ក្នងុនោះ១២២នក់
តេវូបានពេយាបាលជាសះសេបើយ
និងគ្មានករណីស្លាប់ទេ។មុន
រកឃើញការឆ្លងថ្មីចំនួន២
ករណីចុងកេយនៅថ្ងេទី២១
និងថ្ងេ២២ឧសភាលើបុរស
ជនជាតិខ្មេរដេលវលិតេឡប់មក
ពីបេទេសហ្វីលីពីននិងស្ដេីខ្មេរ 
វិលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកេ- 
សួងសុខាភិបាលបានបេកាសថា 
គ្មានករណីឆ្លងថ្មីអស់ជាង១ខេ។  
លោកសេីឱវណ្ណឌីនបាន
បញ្ជាក់បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍បន្ថេម
កាលពមីេសិលមញិដេរថាកម្ពជុា
មិនទាន់មានករណីឆ្លងនៅក្នុង
សហគមន៍នៅឡើយទេ។
ទាក់ទងនឹងករណីកូវីដ១៩

នេះកេសួងសុខាភិបាលបាន
កេើនរំឭកជាបេចំាទៅដល់ពល- 
រដ្ឋដោយមិនឲេយធ្វេសបេហេស 
ឡើយ។ទន្ទឹមនឹងនេះកេសួង
បានអពំាវនវឲេយបន្តការពារខ្លនួ
ពីការឆ្លងតាមរយៈការពាក់-
មា៉ាស់លាងដេសមា្លាប់មេរោគ
ជាមយួសប៊ូអាលក់ុលឬជេល
និងជាពិសេសតេូវរកេសាគមា្លាត
សវុត្ថិភាពសង្គមដោយមនិតេវូ
ជួបនៅតាមកន្លេងសុីផឹកនិង
តេវូបន្តផ្អាកការរៀបចំមង្គលការ-
ជាដើមថ្វីដេបិតអ្នកជំងឺភាគចេើន 
តេូវបានពេយាបាលជាសះសេបើយ
និងពុំមានអ្នកស្លាប់ក្ដី។
កាលពីកន្លងមក លោកសេី

ឱ វណ្ណឌីនធា្លាប់បានពេមាន 
ថា វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា
នឹងជួបការលំបាកបេសិន- 
បើកម្ពុជាឈានដល់ដំណក់-
កាលឆ្លងទៅដល់សហគមន៍
ខណៈជំងឺនេះអាចឆ្លងពីមនុសេស
មា្នាក់ទៅមនុសេសមា្នាក់ទៀតបាន
គេប់ពេលវេលាគេប់កាលៈ-
ទេសៈនិងគេប់ទីកន្លេង៕
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្របីន្តអំពាវនាវ...

ការធ្វើតេស្ដកម្មកររកមេរោគបង្កជំងឺកូវីដ១៩កន្លងមក។ រូបថតហេងជីវ័ន

វៀតណាមរើតង់...
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រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាចូលរួមរំលែកទុក្ខ
ចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះនៅបា៉ាគីស្ថាន

 រី   សុ ចាន់ 
 
ភ្នំពេញៈ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល នៃ 

ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា បាន 
បង្ហាញ ការ  ចលូរមួ រលំៃក ទកុ្ខ  ជា- 
មួយ  កៃុម គៃួសារ ជន រង គៃះ  
នៃ បៃ ទៃស  បា៉ាគី សា្ថាន  ដៃល បាន  
បាត់ បង់ ជីវិត ក្នុង ហៃតុ ការ ណ៍ 
ធ្លាក់ យន្ត ហោះ កាល ពី ពៃល- 
ថ្មីៗ នៃះ  និង ចូល រួម រំ លៃក ទុក្ខ 
ដល់ រដ្ឋា ភិបាល នៃ បៃ ទៃស នៃះ 
ផង ដៃរ ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ត ីរាយ ការណ៍ 
របស់  CNN  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៣ 
ខៃ ឧសភា  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា កៃមុ- 
អ្នក ជួយ សង្គៃះ បាន បៃ មូល 
យក ទិន្ន ន័យ ពី បៃអប់ ខ្មៅ  របស់ 
យន្ដ ហោះ នៃ កៃមុ ហុ៊ន អាកាស- 
ចរណ៍ អន្តរ ជាតិ បា៉ា គី សា្ថាន     ដៃល 
បាន ធ្លាក់ នៃះ  ដោយ មាន  អ្នក- 
ដណំើរ នងិ នាវកិ យ៉ាង តចិ ៩៧ 
នាក់ បាន សា្លាប់  និង អ្នក នៅ រស់ 
២នាក់ ។ 

 លោក   កយុ  គងួ  អ្ន ក នា ំពាកៃយ 
កៃសួង ការ បរទៃស បាន  បៃប់   
អ្នក  កាសៃត ក្នុង  Group Tel-
egram  ថា ៖   « បនា្ទាប់ ពី បាន 
ទទលួ ពត័ ៌មាន អពំ ីការ បាត ់បង ់
ជីវិត  មនុសៃស ជា ចៃើន នាក់   ក្នុង 
គៃះ ថា្នាក ់ធ្លាក ់យន្ត ហោះ របស ់
កៃុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ អន្តរ- 
ជាតិ បា៉ាគី សា្ថាន កាល ពី ថ្ងៃ ទី   
២២   ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០ ២០ នៃះ   
អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ ការ បរ ទៃស 
នងិ សហ បៃត ិបត្តិ ការ អន្តរ ជាត ិ  
តាង នាម រាជ រដ្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា   
សូម ចូល រួម រំលៃក ទុក្ខ យ៉ាង- 
កៃៀម កៃំ បំផុត ជា មួយ រដ្ឋាភិ- 

បាល បា៉ាគី សា្ថាន  និង កៃមុ គៃសួារ 
ជន រង គៃះ ទាំង អស់ ចំពោះ 
ការ បាត់ បង់ ដ៏ ធំ ធៃង នៃះ  និង 
សូម ជូន ពរ ឲៃយ ជន រង គៃះ ដៃល 
នៅ រស់រា ន មាន ជីវិ ត សូម ឲៃយ បាន 
ឆប់ ជា សះ សៃបើយ ឡើង វិ ញ » ។ 

 លោក   កុយ   គួង   បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ថា  ការ ចូល រួម រំលៃក ទុក្ខ របស់ 
កម្ពុជា នៃះ  គឺ ជា ការ បង្ហាញ ពី 
សមាន ចិត្ត   ការ សោក សា្តាយ  
នងិ ភាព អាណតិ អាសរូ ជា មយួ 
បៃ ទៃស ជា មិត្ត របស់ កម្ពុ ជា ។   

 លោក ថ្លៃង ថា៖   « ការ ចូល រួម 
រំលៃក ទុក្ខ  គឺ ជា រឿង ធម្មតា 
សមៃប់ មនុសៃស ជាតិ ទូ ទៅ » ។ 

 លោក  គិន   ភា  បៃធន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ រា ជ-  
ប ណិ្ឌតៃយ សភា កម្ពជុា  បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ថា  វា ជា ការទទលួ ខសុ តៃវូ  នងិ 
ជា កាតព្វ កចិ្ច ខាង  ផ្នៃក សលី ធម ៌
ក្នងុ នាម រដ្ឋ ជា សមាជកិ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ ដូចគ្នា  និង ជា 
បៃទៃស ដៃល មាន ចណំង ទាក-់ 
ទង ខាង ផ្លូវ ទូ ត ជា មួយ គ្នា ។ 

 លោក ថា ៖ « ហ្នឹង គឺ ជា ទមា្លាប់ 
ធម្មតា ក្នុង ទំនាក់ ទំនងការ ទូត   
ក្នុងទំនាក់ទំនង អន្ត ររដ្ឋ កាល- 
ណា បៃទៃស មួយ មាន បញ្ហា 
គៃះ ភយ័ ណា មយួ នា ំឱៃយ បាត-់ 
បង់ អាយុ ជីវិត   ឬ ក៏ បាត់ បង់ 
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិរបស ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ   
របស់ បៃទៃស ជាតិ   វា តៃង សម្ដៃង 
នូវ មរណទុក្ខ   សមា ន ទុក្ខ ឱៃយ គ្នា 
ទៅ វញិ ទៅ មក » ។  ការ ធ្លាកយ់ន្ត ហោះ  
ក្នងុ បៃ ទៃស នៃះ ឆ្នាំ ២០១២មាន 
មនុសៃសសា្លាប់ ១២៧នាក់៕

៣នាក់តែវូបញ្ជនូទៅតុលាការនិងម្នាក់តែវូចោទរឿងដឹកឈើ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ឧ ត្ត រ មានជ័យ/កំពង់ធំ: មន្តៃី 
ជំនាញ នៃ មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខា - 
បៃមាញ់និង នៃសាទ ឧ ត្ត រ មាន - 
ជយ័ បាន បញ្ជនូ ជន សងៃសយ័ ៣ 
នាក់ ទៅ សាលាដំបូង ខៃត្ត នៃះ 
បនា្ទាប់ពី សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ខ្លួន 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ដឹក ជញ្ជូន ឈើ 
ចំនួន ១៤,៧៦៦៥ ម៉ៃតៃ គុប 
ខណៈ សាលាដបំងូ ខៃត្ត កពំង ់ធ ំ
បាន សមៃច ឃុខំ្លនួ ជនសងៃស័យ 
មា្នាក់  ជុំវិញ ការ ដឹ ក ជ ញ្ជូ ន  ឈើ  
ចំនួន ១ ០៦១ គីឡូ កៃម។

លោក សូតៃ សុី សុខ ឃាង 
បៃធន មន្ទីរ កសិកម្មខៃត្ត ឧ ត្ត រ - 
មានជយ័  បាន ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ 
ថា ស ម ត្ថ កិ ច្ច  ជំនាញ នៃ មន្ទីរ 
កសិកម្មបាន បញ្ជនូ ជន សងៃស័ យ   
ចំនួន ៣នាក់ ទៅ សាលាដំបូង 
ខៃ ត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៣ ខៃ ឧសភា  ពាក់ព័ន្ធ ការ - 
ដឹក ជញ្ជូន ឈើ បៃភៃទ លៃខ ២ 
សរុប ១៤,៧៦៦៥ម៉ៃតៃ គុប ។

លោក បន្តថា មន្តៃី កង រាជ- 
អាវុធហត្ថ សៃុក អន្លង់ វៃង នៅ 
ថ្ងៃទ២ី២  ខៃឧសភា បាន  ឃាត ់
រថយន្ត ១ គៃឿង មា៉ាក ហុី យ៉ា ន់ - 
ដយដៃល ដឹកឈើ បៃភៃទ លៃ ខ 
២ ស្ថតិ នៅ  ភមូ ិអរូ គគ ីរកណា្តាល 
ឃំុ លំ ទង សៃកុ អន្លង់ វៃង បុ៉ន្ដៃ អ្នក - 
បើ ក ប រ បាន រត់ គៃចខ្លនួ បាតទ់ើ ប 
សមត្ថកិច្ច បានរ ក ឃើញ ឈើ 
បៃភៃ ទ លៃខ២ចំនួ ន ១០,១  ១ ៧ 
ម៉ៃតៃ គបុ។ លោក បន្ថៃម ថា នៅ 
ថ្ងៃ ដដៃល នោះមន្តៃ ីកងរាជ អាវុ ធ - 
ហត្ថ សៃកុ អន្លង់ វៃង ដោយ មា ន - 
ការ សមៃបសមៃលួពី  លោក ប៉ៃ ង 
ម៉ៃង គ័ង ពៃះ រាជអាជា្ញារង អម- 

សាលាដបំងូ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជយ័  
បាន ចុះ ឃាត់ រថយន្ត ធុន ធំ    ដឹក - 
ឈើ បៃភៃទ លៃខ២ចនំនួ ៤,៦- 
៤៩៥ម៉ៃតៃ គុប១ ករណី ផៃសៃ ង   - 
ទៀត ដោយ  ឃាត់ អ្នក បើក បរ 
និង អ្នក រួម ដំណើរ ៣ នាក់។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖« ឥឡវូ នៃះ 
យើង បាន យក វត្ថុ តាង រថយន្ត 
ទាំង២ គៃឿង និង ឈើ សរុប 
១៤,៧៦៦៥ ម៉ៃតៃគុប ពៃម- 
ទាំង ជនសងៃស័យ ទាំង ៣នាក់ 
មក  ចាត ់ចៃង តាម នតីវិធិ ីចៃបាប។់ 
រីឯ មា្ចាស់ រថយន្ត មួយគៃឿង ដៃ ល  
រត់គៃច ខ្លួន នោះ សូ ម  ចូលខ្លួន 
មក ដោះសៃយ តាមចៃបាប់ បើ 
មិន អី៊ ចឹង ទៃខ្ញុ ំនឹង កសាង សំណំុ  - 
រឿង បញ្ជូនទៅ តុលា ការ  »។

លោកសៃី ធ ម ច័ន្ទ ពី លីការ 
ពៃះ រា ជ អា ជា្ញា រង សាលា ដំបូ ង 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ ថ្លៃង ពី មៃសិល - 
មិញ ថា៖«ខ្ញុ ំមិនទាន់ បាន ឃើ ញ  
សំណំុ រឿង នៃះ ទៃ ពៃះ មៃសិល មិ ញ 
ខ្ញុំ សមៃក អ៊ីចឹង បៃហៃល នៅ 

ថ្ងៃទី២៥ ខៃ ឧសភា ខ្ញុំ នឹង ជួយ 
រកមើល សំណំុ រឿង នៃះ ផ្ដល់ ព័ត៌ - 
មាន ជូន»។

ករណី បទ ល្មើស ពៃ ឈើ នៃះ 
ដៃរ សាលាដំបូង ខៃត្តកំពង់ធំ 
បានសមៃច ឃុខំ្លនួ ជនសងៃសយ័ 
មា្នាក ់បណ្តាះអាសន្ន ពបីទដកឹ- 
ជ ញ្ជ ូននិង ការបៃមូល ផល អនុ - 
ផល ពៃឈើ ដោយ គ្មៅន ការ- 
អនុញ្ញាត កៃយពី សមត្ថកិច្ច 
ឃាត់ខ្លួន កាលពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃ 
ឧ ស ភា  នៅ សង្កាត ់សៃ យ៉ ូវ កៃងុ 
ស្ទឹង សៃន ខៃត្ត កំពង់ ធំ។

លោក សុនិ វ ិរៈ ពៃះរាជអាជា្ញា 
នៃ អយៃយការ អម សាលាដំបូង 
ខៃត្ត កំពង់ធំ  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មញិ ថា ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់ឈ្មៅះ 
ជុំ តុលា ភៃទ បៃុស អាយុ ២៥ 
ឆ្នាំ រស់នៅ ឃុំ ចើ ង ដើ ង សៃុក 
បារាយ ណ៍តៃវូបាន ចៅកៃម សុើ ប-  
សរួ នៃ សា លា ដបំ ូង  ខៃ ត្ត កពំង ់ធ ំ
សមៃច ឃំុខ្លនួ កាលពី ថ្ងៃទី២ ២ 
ខៃ ឧសភា ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ 

«ជន សងៃស័យ  មា្នាក់ ហ្នឹង គឺ  តៃូវ 
ឃុំខ្លួន បណ្តាះអាសន្ន ដោយ 
ចោទ ពីបទដឹកជញ្ជនូនិង បៃមូ ល  
ផល អនុផល ពៃឈើ ដោយ គ្មៅ ន  - 
ការអនុញ្ញាត »។

លោក ប៊ុន សុធី នាយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ ខៃត្ត កំពង់ធំ   
ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ ថា ជន សងៃស ័យ  
មា្នាក ់ឈ្មៅះ ជុ ំតលុា ភៃទ បៃសុ 
អាយុ២៥ឆ្នាំ រស់នៅ សៃុក បា-
រា យ ណ៍ តៃូវបាន តុលាការ ឃុំ - 
ខ្លួន រួចរាល់ ហើយ។ ជន នៃះ ជា 
អ្នក បើ ក បរ រថយន្ត មា៉ាក ហាយ- 
ឡៃន ឌ័ របាន ដឹកឈើ បៃភៃ ទ 
ធ្នង ់ចនំនួ ១១ដុ ំស្មើ នងឹ ៥៦៥ 
គីឡូកៃម ជាមួយ បក្ខពួក មា្នា ក់  
ផៃសៃង ទៀត  បើកបរ រថយន្ត មា៉ាក  
ហាយ ឡៃ ន ឌ័ រ ដូចគ្នា ដោយ មា ន  
ដកឹ ឈើ បៃភៃទ ធ្នង ់ចនំនួ១០ ដុ ំ
ស្មើ នឹង៤៩៦គីឡូកៃម ប៉ុន្ដៃ 
បាន រត់ គៃច ខ្លនួ បាត់ សៃមោ ល ។ 
លោក បន្តថា បៃតិ បត្តិការ នៃះ 
តៃ ូវបាន លោក ឃុន បុ៊ន ហូ មៃ - 
បញ្ជាការរង កងរាជ អាវុធ ហត្ថ 
ខៃត្ត  កំពង់ធំ ដឹកនា ំកមា្លាំង ចុះ-  
បង្កៃប នៅ ភមូ ិប៉ ូតា អ៊នុ  សង្កាត ់
សៃ យ៉ូ វ កៃុង ស្ទឹង សៃន ដោយ 
បាន ឃាត ់ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់នងិ 
ឈើ ទំាង២រថយន្ត សរុប ១ ០ ៦ ១ 
គីឡូកៃម តៃម្ដង។«ជន សងៃស័ យ   
មា្នាក់ ហ្ន ឹ ង យើង បាន បញ្ជនូ ទៅ 
តុលា ការ រួច ហើយហើយ តុលា កា រ 
ក៏ ឃុំ ខ្លួន  រួចហើយ ដៃរ រីឯ ឈើ 
និង រថយន្ត ទាំង២គៃឿង នៃះ 
យើ ង បាន រកៃសាទុក នៅ សា្នាក់ការ 
រដ្ឋបា ល ពៃឈើ ខៃត្តដើមៃបី ឲៃយ 
មា្ចាស់ រថ យន្ត មា្នា ក់ ទៀ ត ដៃល 
រត់គៃច ខ្លួន នោះចូលខ្លួន មក 
ដោះ  សៃយ តា ម ផ្លវូ ចៃបាប់ »៕

ឈើ និង រថយន្តដេល សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ឃាត់ នៅ ខេត្ត កំពង់ ធំ  ។ រូបថត សហ ការី



ខនសាវិ
 
មណ្ឌលគរិីៈជនជាតិភាគតិច

និងមន្ត្រីសង្គមសី៊វិលបាននំាគ្នា
ដាក់បណ្ដងឹទៅត៊លាការខ្រត្ត
មណ្ឌលគិរីប្ដឹងអាជា្ញាធរដ្រនដី
នៅស្រក៊ព្រជ្រដាដោយចោទ
ថាបានអន៊ញ្ញាតឱ្រយមានការ
លក់ដូរដីព្រសហគមន៍ជាង១
ពាន់ហិកតា ប៊៉ន្ត្រមន្ត្រីអាជា្ញាធរ
បានបដិស្រធ។
បណ្ដឹងបរិហារដ្រលដាក់ទៅ

ត៊លាការកាលពីថ្ង្រទី២១ ខ្រ
ឧសភាគឺធ្វើឡើងដោយជនជាតិ
ដើមភាគតិចព្នងចំនួន ៣នាក់
នៅស្រក៊ព្រជ្រដារមួទាងំមន្ត្រី
សមាគមអាដហ៊កមា្នាក់ដោយ
ប្ដឹងលោកប្លក់ជ្រវម្រភូមិពូ-
ក្រូចលោកធ៊យប៊៊នលឿន
ម្រឃ៊ំស្រអពំូមនងិលោកមើល
សឿនអភិបាលស្រក៊ព្រជ្រដា។
ពាក្រយបណ្ដឹងសរស្ររថាមន្ត្រី
ទំាង៣នាក់ន្រះបានច៊ះហត្ថល្រខា
និងបោះត្រអន៊ញ្ញាតឱ្រយមាន
ការលក់ដូរ និងកាប់រានធ្វើជាកម្ម-

សិទ្ធិឯកជនដោយខ៊សច្របាប់
លើដីព្រសហគមន៍ភូមិពូក្រូច
មានទំហំ១២៣១ហិកតាដ្រល
ជាដីរដ្ឋត្រវូបានប្រកាសទទួល-
ស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មតំាង-
ពីឆ្នាំ២០១៣រហតូបណ្ដាលឱ្រយ
ដីព្ររដ្ឋន្រះបាត់បង់ស្ទើរត្រ
ទាងំស្រង៊។«សមូដកហូតយក
ដី១២៣១ហិកតាមកទ៊កជា
សម្របត្តិរដ្ឋវិញ។សងតម្ល្រខូច-
ខាតព្រឈើឱ្រយបានដចូដើមវញិ
និងផ្ដនា្ទាទោសជនពាក់ព័ន្ធ
ដ្រលធ្វើឱ្រយបាត់បង់ព្រឈើ»។
លោកគ្រើងត៊លាសកម្មជន

ការពារព្រឈើនៅឃំ៊បូ៊ស្រដ្រល
ចូលរួមដាក់ពាក្រយបណ្ដឹងន្រះ
បានលើកឡើងថាតាមពត័ម៌ាន
ដ្រលលោកទទួលបានដីព្រ
សហគមនគ៍ឺភាគច្រើនត្រវូបាន
អ្នកភូមិនាំគ្នាលក់ដោយបាន
សកូបា៉ាន់ល៊យកាក់ឱ្រយអាជា្ញាធរ
ភូមិឃ៊ំឲ្រយស៊ីញ្រទទួលស្គាល់
ហើយមិនបានខ្វល់ថាជាដីរបស់
រដ្ឋ។ «ទោះជាគ្រគ្រប់គ្រង(ដី
ហ្នងឹ)រហូតមានរយៈព្រលដល់

១៥ឆ្នាំក្ដី ប៉៊ន្ត្រនៅក្នុងផ្លូវច្របាប់
តំបន់ណដ្រលត្រវូបានច៊ះបញ្ជី
ជាដីរបស់រដ្ឋហើយគឺមិនអាច
អ្នកណអាចយក(កាន់កាប់ជា
កម្មសិទ្ធិឯកជន)បានដោយគ្មាន
លិខិតធ្វើអន៊ប្របយោគពីរាជរដា្ឋា-
ភិបាលបានទ្រ»។
ចណំ្រកលោកគឺបម្ហច់រស-់

នៅក្នងុភមូិពូក្រចូថ្ល្រងថាដពី្រ
សហគមន៍ន្រះត្រវូបានគ្រឈូស-
ឆយអស់ប្រហ្រល៦០%តំាង-
ពីឆ្នាំ២០១៨ហើយបច្ចុប្របន្ន
ព្រឈើនៅសលត់្រ៤០ភាគរយ
ទៀតប៉៊ណ្ណោះហើយអាចនឹង
បាត់បង់១០០%ជាពំ៊ខានបើមិន-
មានការដកហតូឬទបស់្កាត់ឱ្រយ
បានទានព់្រលទ្រនោះ។លោក
បន្តថាកន្លងមកខាងសហគមន៍
ធ្លាប់បានប្ដឹងទៅខាងរដ្ឋបាល
ព្រឈើអំពីការឈូសឆយដី
ព្រន្រះប៉៊ន្ត្រនៅក្រយពីខាង
រដ្ឋបាលព្រឈើច៊ះបង្ក្របហើយ
សកម្មភាពឈូសឆយនៅត្រ
បន្តកើតឡើងវិញដដ្រល។
លោកថា៖«អ្នកដ្រលឈរ-

ឈ្មាះលក់ដីទំាងហ្នងឹគឺមិនបាន
ដឹងពីអត្តសញ្ញាណច្របាស់ទ្រ
ហើយដីព្រទាំងហ្នឹងគឺនៅត្រ
កាប់និងឈូសឆយទន្ទ្រនយក
ជាបន្តហើយនៅព្រលខាងយើង
បង្ហោះតាមហ្វ្រសប៊៊កសកម្មភាព
ទាំងហ្នឹងក៏រាងស្ងាត់វិញ»។
កាលពីសបា្តាហ៍ម៊នពលរដ្ឋ

នៅក្នងុឃ៊ំអពំូម២នាក់ត្រវូបាន
បូ៉លិសប៊៉ស្ដិ៍កោះហៅទៅសួរនំា
ក្រយពីពួកគ្របានបង្ហោះតាម
ហ្វ្រសប៊៊កថាដីព្រសហគមន៍
ទហំំជាង១ពាន់ហកិតានៅក្នងុ
ភូមិពូរា៉ាដ្រតក៏ត្រូវបានឈូស-
ឆយនិងកាន់កាប់ដោយឯកជន
ស្ទើរទាំងស្រ៊ងដូចគ្នានៅក្នុង
ភូមិពូក្រូចផងដ្ររ។
លោកធ៊យប៊ន៊លឿនម្រឃ៊ំ

ស្រអំពូមបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោក
ចំាមើលការកោះហៅពីត៊លាការ។
លោកប្លក់ជ្រវម្រភូមិពូក្រូច
ថ្ល្រងថាដីព្រសហគមន៍ភូមិពូក្រូច
គឺត្រូវបានខាងក្រសួងកសិកម្ម
ផ្ទ្ររឱ្រយក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នក-
គ្រប់គ្រងហើយកន្លងមក ត្រវូបាន
មន្ត្រីមកពីថា្នាក់ជាតិ និងខ្រត្តច៊ះ
មកវាស់ដើម្របីកាត់ច្រញខ្លះប្រគល់
ឱ្រយពលរដ្ឋជាង៣០គ្រួសរដោយ-
សរពួកគត់បានកាន់កាប់តំាងពី
ឆ្នាំ២០០៥-២០០៦ម៊នមានការ-
ប្រកាសទទួលស្គាល់ពីក្រសួង
កសិកម្ម។«យើងមិនដឹងថាដីកាត់-
ច្រញប៊៉នា្មានហិកតាគឺអត់បាន
ដឹងទ្រ។ការកាត់ច្រញហ្នងឹដោយ-
សរពលរដ្ឋបានទញិតាងំពីឆ្នាំ
២០០៥-២០០៦ហើយនៅព្រល

ពួកគត់នំាគ្នាតវា៉ាយូរៗ គ្រកប៏ាន
សម្រចកាត់ឱ្រយពួកគត់វិញ»។
លោកមើលសឿនអភបិាល

ស្រក៊ព្រជ្រដាបានបដិស្រធការ-
ចោទប្រកាន់ន្រះដោយបញ្ជាក់
ពីម្រសិលមិញថាលោកគ្មានសិទ្ធ-ិ
អំណចរហូតហា៊ានទៅលក់ដូរ
ដីព្រសហគមន៍ឡើយ។លោក
ថា៖«សួរថាអ្នកណហា៊ានលក់
ដីសហគមន៍ដល់១ទៅ២ពាន់
ហិកតានោះអ្នកណមានសិទ្ធិ
ខ្ញុំម៉្រចហា៊ាន។ឥឡូវខ្ញុំកំព៊ងឱ្រយ
ស្រវជ្រវតើការប្ដងឹហ្នងឹ សំអាង
លើអីខ្លះ។ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទ-
ប្រកាន់ន្រះគឺមិនពិតប្រកដទ្រ...
ពីព្រះខ្ញុំមិនដឹងថាដីហ្នឹងនៅ
ត្រង់ណ»។
ចំណ្រកលោកស៊កស្ររា៉ា អ្នក-

នាពំាក្រយខ្រត្តមណ្ឌលគិរីថ្ល្រងថា
ខ្រត្តមិនទាន់បានដឹងថាមានការ-
ចោទប្រកាន់មន្ត្រីនៅស្រ៊កព្រ-
ជ្រដាអំពីការធ្វើឱ្រយបាត់បង់ដី
ព្រសហគមន៍ន្រះទ្រ។លោកថា
ពលរដ្ឋគួរត្រនាំគ្នាប្ដឹងមកខ្រត្ត
ម៊នសម្រចចិត្តប្ដងឹទៅត៊លាការ។
លោកថា៖«បើប្ដងឹទៅតល៊ាការ
ហើយក៏មិនដឹងនិយយថាម៉្រច។
អាន្រះគឺជាសិទ្ធិរបស់គត់ហើយ
ការដោះស្រយរបស់ត៊លាការ
យ៉ាងម៉្រចអាហ្នងឹយើងចំាមើល
តទៅទៀត»៕
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រកឃើញសម្បុកកន្ធាយក្បាលកង្កប្ជិត៥០មានជាង១៧៥០ពងនឆ្នាន្ំះ
សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំពេញៈក្រ៊មការពារសម្របុក
ក្នុងសហគមន៍ និងមន្ត្រីជំនាញ
របស់អង្គការសមាគមអភិរក្រស
សត្វព្រកម្ពជុា(WCS)រកឃើញ
សម្របុកកនា្ធាយក្របាលកង្ក្របចនំនួ
៤៩ដ្រលមាន១៧៥៦ពងក្នុង
រដូវពងកូនឆ្នាំន្រះដ្រលជាចំនួន
កើនលើសឆ្នាមំន៊ចនំនួ២សម្របុក។
ន្រះបើតាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌-
មានរបស់អង្គការខាងលើក្នុង
ឱកាសទិវាអណ្ដើកពិភពលោក។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់

WCSច៊ះថ្ង្រទ២ី៣ឧសភាដ្រល
ភ្នពំ្រញប៉ស៊្ដិ៍ទទលួបានម្រសិលមញិ
ឲ្រយដឹងថាក្នុងរដូវពងកូនឆ្នាំន្រះ
ក្រម៊ការពារសម្របុកនៅសហគមន៍
បានរកឃើញសម្របុកកនា្ធាយក្របាល
កង្ក្របចនំនួ៤៩សម្របុកដ្រលមាន
១៧៥៦ពង។ទោះបីជាចនំនួន្រះ
កើនលើសឆ្នាំ២០១៩ត្រ២សម្របុក
ក៏ដោយ ប៉៊ន្ត្របើគិតជាចំនួនពង
សរប៊ប្រចាឆំ្នាំគមឺានការកើនឡើង
បើធៀបនឹង៣ឆ្នាំកន្លងមក។
ស្រចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាគិត

ត្រមឹថ្ង្រទ២ី២ឧសភាឆ្នា២ំ០២០
មានកូនកនា្ធាយក្របាលកង្ក្រប
ចនំនួ៨២៤កនូបានញាស់ច្រញពី
សម្របុកចំនួន៤១សម្របុក។ ក្នុង-
នោះកនូកនា្ធាយចនំនួ៦៥៧ក្របាល

ត្រូវបានល្រងចូលក្នុងទីជម្រក
ធម្មជាតិវញិ។ចំណ្រកកូនកនា្ធាយ
ដ្រលនៅសល់ក្រ៊មការងារកំព៊ង
មើលថ្រទាំ និងគ្រងល្រងចូល
ក្នងុទជីម្រកធម្មជាតិវញិក្នងុព្រល
ឆប់ៗខាងម៊ខន្រះ។
លោកក្រនស្ររីរដា្ឋានាយក

អង្គការWCSថ្ល្រងពីម្រសលិមញិថា
ដោយមានការគទំ្រជាបន្តបនា្ទាប់
ពមីា្ចាសជ់នំយួនានានងិមានកចិ្ច-
សហប្រតិបត្តិការល្អពីរដ្ឋបាល-
ជលផលកម្ពជុាព្រមទាងំមានការ-
ប្ដ្រជា្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ប៊គ្គលិកនៅ
ទវីាលនោះWCSនងិក្រម៊ការពារ
សម្របកុនៅតាមសហគមន៍WCS
សម្រចបាននូវសមិទ្ធផលជា-
ច្រើនគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ក្នុងការ-
អនវ៊ត្តគម្រងរបស់ខ្លនួក្នងុរយៈ-
ព្រលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក។

លោកថា៖«កំណើនន្រសម្របុក
នងិពងកនា្ធាយបានជរំញ៊នងិលើក-
ទឹកចិត្តយើងឲ្រយខិតខំប្រឹងប្រង
បន្តទៀត ដើម្របីអភិរក្រសកនា្ធាយ
ក្របាលកង្ក្របដ្រលកពំង៊ទទលួរង-
គ្រះជិតផ៊តពូជបំផ៊តន្រះ»។
លោកអ៊ក៊វបិល៊ប្រធននាយក-

ដា្ឋានអភរិក្រសជលផលន្ររដ្ឋបាល-
ជលផលសទរចំពោះការចលូរមួ
ពីអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន សហគមន៍
ប្រជាពលរដ្ឋ។ជាពសិ្រសបគ៊្គលកិ
WCSដ្រលបាននិងកំព៊ងស្តារ
ប្រភ្រទកនា្ធាយដ្រលកំព៊ងរង-
គ្រះថា្នាក់ន្រះឲ្រយមានវត្តមានក្នុង
ដ្រនទឹកធម្មជាតិន្រះឡើងវិញ។
លោកស្នើឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ត

កិច្ចការស្តារប្រភ្រទកនា្ធាយន្រះ
នងិក្រើនរឭំកដល់ជនល្មើសមយួ-
ចនំនួដ្រលនៅបន្តជញួដរូប្រភ្រទ

សត្វន្រះនឹងត្រូវទទួលទោស
ចំពោះម៊ខច្របាប់ជាក់ជាមិនខាន។
អង្គការ WCSបានដកស្រង់

សម្តីលោកស្រីSonja Luz
នាយកផ្ន្រកអភិរក្រសស្រវជ្រវ
និងស្រវាព្រទ្រយសត្វន្រសួនសត្វ
សងំហា្គាពរួ(WildlifeReserves
Singapore)ឲ្រយដងឹថា៖«ក្នងុនាម
ជាអង្គការធ្វើការងារផ្ន្រកអភិរក្រស
សត្វព្រក្រពីការមើលថ្រទាំ
សត្វព្រនៅក្នងុសនួសត្វព្ររបស់
យើងយើងក៏នៅមានភារកចិ្ចនងិ
ការទទួលខ៊សត្រូវជាច្រើនទៀត
ក្នុងការការពារប្រភ្រទសត្វនានា
ដ្រលកំព៊ងទទួលរងការគំរាម-
កំហ្រងនៅក្នុងធម្មជាតិ»។
លោកស្រីបន្តថាសួនសត្វព្រ

សងំហា្គាពរួ(WRS)មានស្រចក្ត-ី
រីករាយដោយអាចបំព្រញតួនាទី
របស់ខ្លួនដើម្របីគំទ្រដល់ការងារ
អភិរក្រសរបស់ដ្រគូនានានៅក្នុង
តបំន់ដចូជាអង្គការWCSប្រចាំ
កម្ពជុាក្នងុការធនាឱ្រយមានកំណើន
ឡើងវញិន្រប្រភ្រទកនា្ធាយក្របាល-
កង្ក្របនៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិ។
តាមស្រចក្តបី្រកាសរបស់WCS

បញ្ជាកថ់ាកនា្ធាយក្របាលកង្ក្របឬ
ល្មិចជាប្រភ្រទសត្វរងគ្រះជិត
ផ៊តពូជបំផ៊ត។វានៅមានចំនួន
តិចតួចប៉៊ណ្ណោះក្នុងប្រទ្រសឡាវ
និងប្រទ្រសមួយចំនួនទៀត៕

សត្វកន្ធាយដេលរកឃើញនៅខេត្តកេចេះថ្ងេទី២៣ឧសភា។ រូបថតWCS

ជនជាតិភាគតិចនិងសង្គមសី៊វិលប្តងឹអា-
ជា្ញាធរមូលដ្ឋានរឿងលក់ដីព្សហគមន៍

ជនជាតិភាគតិចម្នាក់ក្នងុចំណោម៣នក់ដេលដាក់ពាកេយប្តងឹ។ រូបថតសហការី
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ក្រមុការងារក្រសួងយុត្តធិម៌បញ្ចប់ការពិភាក្រសាជាមួយមន្ត្រីតុលាការ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃយ ការ បៃកាស 
បើក យុទ្ធ នា ការ  ដោះ សៃយ កា រ  - 
កក ស្ទះ សំណំុ រឿង នៅ តាម សា - 
លា ដំបូង រាជ ធានី -ខៃត្ត កា ល  ពី 
ថ្ងៃ ទ ី១៨ ខៃ ឧសភា កៃមុ ការ  ងា រ 
ទំាង ៤ កៃមុ នៃ គណៈ កម្មការ អនុ  - 
វត្ដ  យុទ្ធ នាការ នៃះ បាន បញ្ចប់ 
ការ ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយការ ដាក់ ផៃន- 
ការ  និង ការ ពិ ភាកៃសា  ស្វៃង រក 
ដំណោះ សៃយ លើ បញ្ហា បៃ ឈ ម 
នានា  ជាមយួ សាលា ដបំងូ រាជ- 
ធានី -ខៃត្ដ ដើមៃបី ឈា ន ទៅ ស មៃ ច 
យុទ្ធ នា ការ  តាម ផៃន ការ កំណ ត់ ។

លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្ដ ិធម៌  និង ជា បៃ - 
ធាន កៃមុ ការងារ ទ៤ី  នៃ គណៈ- 
កម្ម ការ អនុ វត្ដ យុទ្ធ នាការ នៃះ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញថា ការ ចុះអនុវត្ដ យុ ទ្ធ - 
នាការ  រយៈ ពៃល ១ សបា្ដា ហ ៍នៃះ  
គឺ ដើមៃបី ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ក៏ដូច- 
ជា បងា្ហាញ នូវ វិធាន ការ ផៃសៃងៗ  
ដៃល សាលា ដំបូង  តៃូវ អនុ វត្ត 
យុ ទ្ធនាការ នៃះ ។ « ក្នុង នោះ  
(យើង )ក៏បាន ពិភាកៃសា គ្នា ពី 
បញ្ហា បៃឈម មួ យ  ចំនួន ដៃល 
កៃសួង អាច ធ្វើ ការ សមៃប សមៃ ួល 
ដោះ សៃ យ   បា នកដ៏ចូ ជា ធ្វើ ការ 
ផ្ដល ់ការ គទំៃ កា រ  ឧបត្ថម្ភ ផៃសៃង ៗ   

ទៅ ដល់ សា លា ដបំងូ  ដើមៃប ីអាច 
ឲៃយ សាលា ដំបូង អនុវត្ដ នូវ យុទ្ធ - 
នា  ការ បាន សមៃច ទៅតាម ទិ ស  - 
ដៅ ដៃល យើង ចង់ បាន » ។ 

លោក ថ្លៃង ថា  បៃស ក កម្ម ១ 
សបា្ដាហ៍ នៃះក៏បាន រៀប ចំ ផៃន ការ 
រួម គ្នា  ជាមួយ សាលា ដំបូងផង ដៃរ  
ក្នងុ ការ អនុវត្ដ នូវ យុទ្ធ នារ ការ នៃះ  ។ 
ចំណៃក លទ្ធ ផល នៃ  ការ អនុវត្ដ 
រយៈ ពៃល ១សបា្ដាហ៍ នៃះ នៅ  មិ ន -  
ទាន់ អាច វាយ តម្លៃ បាន នោះ ទៃ 
ពៃះ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដំណា ក់ កាល 
នៃ ការ អនុវត្ដ  នៅ  ឡើយ ។ លោក ថា  
៖ «យើង នឹង ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ លទ្ធ  - 
ផល ការ ងារ នៃះ ជា ដំណា ក់ កា ល ៗ   
អាច ថា  ក្នងុ ១ខៃ ម្ដង១ តៃមីស 
ម្ដងឬ ក ៏១ ឆមស ម្ដង »។ លោ ក    
បន្ត ថា ៖« ដូច្នៃះ ការ ដៃល ចុះ រយ ៈ   - 
ពៃ ល ១សបា្ដាហ៍ តាម សាលា ដំបូ    ង 
នីមួយ ៗ គឺ ដើមៃបី ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសា យ  
និង ណៃនាំ ពី វិធាន ការ ផៃសៃង ៗ   
ដៃ ល សាលា  ដំបូង តៃូវ អនុ វត្ដ  
សិកៃសា ស្វៃង យល់  ក៏ដូច ជា ពិភា កៃសា 
ពី បញ្ហា បៃឈម នា នា  ដៃល សា - 
លា ដំបូង ជួប បៃទះ និង រៀប ចំ យ ន្ត - 
ការ ក្នងុ ការ ដោះ  សៃយ បញ្ហា 
បៃឈម ទាងំ  នោះ  ក្នងុ អឡំងុ  នៃ 
ការ អនវុត្ដ យទុ្ធនាការ  ពៃម ទាងំ 
រៀប ចំ ផៃន ការ ជាមួយ សាលា- 
ដំបូ ង នីមួយ ៗ  ដើមៃបី អនុវត្ដ ឲៃយ បា ន 
សមៃច គោល ដៅ »។

គណៈ កម្ម ការ ដឹក នំា យុទ្ធ នា ការ 
ដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះ សំ ណំុ - 
រឿង នៅ តាម សាលា ដំ បូង រាជ- 
ធានី  ខៃត្ត (គ.យ.ក.ស) នៃ 
កៃ សួង យុត្តធិម៌  កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ២ ២ 
ខៃ ឧសភា បាន ជូន ដំណឹង ដល់ 
សាធារណជន ពីលៃខ ទំនាក់ -  
ទំ នង ចំនួន ២ខៃសៃ មក កាន់ លៃខា -  
ធិការដា្ឋាន  គ.យ.ក.ស ដើមៃបី ផ្ដ ល់  
ភាព ងាយ សៃលួ   ក្នងុ ការ ទំនាក់ - 
ទំនង ឬ ផ្ដល់ ព័ត៌  មន ពី សាធា រណ  - 
ជនមក កាន ់គ.យ.ក.ស   តាម- 
រយៈ លៃខ  ០១៧ ៦០៩ ៩៦០ / 
០៧៨ ៥៦៧ ៨១០។ 

កៃសងួ យតុ្តធិម ៌ បាន បៃកាស 
បើក យុទ្ធនាការ ដោះសៃយ ការ-   
កកស្ទះ សំណំុរឿង នៅ តាម សា លា 
ដំបូង រាជធានី-ខៃត្ត កា ល  ពី ថ្ងៃ ទី 
១៨  ខៃ ឧសភា  ខណៈ  នៅ តាម  
តុលាការ មន សំណំុរឿង ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ  ដៃល កពំងុ ចាតក់ារ  សរបុ   
ជិត៤ មឺុន សំណំុរឿង ក្នងុ នោះ ម  ន 
សំណំុ រឿង គៃឿង ញៀ នចំនួ ន    
៦ ២ ៦០ករណី ដៃល នឹង តៃូវ 
ដោះសៃយ ក្នងុ យុទ្ធនាការ នៃះ ។ 
កៃសួង យុត្ដធិម៌  រំពឹងថា យុទ្ធ នា - 
ការ នៃះ អាច នឹង កាត់ បន្ថ យ ការ- 
កកស្ទះ សំណំុរឿង បាន បៃម ណ 
ព៥ី០  ទៅ  ៧០ ភាគរយ  ដោយ 
ដាក់ ផៃន ការ អនុវត្ត  យុទ្ធនាការ 
នៃះ រយៈ ពៃល ៦ ខៃ ៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្រព្រមានចាត់វិធានការច្របាប់លើអ្នកល្រងហ្គ្រម«JumpyJumpy»
 វ៉ន ដា រ៉ា 

 ភ្នំ ពេញៈ  នាយក ដា្ឋាន បៃឆំង បទ- 
ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា និង នា យក ដា្ឋាន ព័ត៌-  
មន វិទៃយា នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃបាន  
បៃកាស ដោយ ពៃមន  ចាត់ វិធាន ការ 
តាម ផ្លវូ ចៃបាប់ ចំពោះ អ្នក លៃង ហ្គៃម បៃ ភៃទ   
Instant  Game ឈ្មោះ  J umpy  
Jumpy, Lyto Different Color  នងិ 
ហ្គៃម ផៃសៃងៗ មួយ ចំនួន ទៀត ក្នុង 
ករណី ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សិទ្ធិ  
អ្នក ដទៃ  កៃយ  ពៃល ថ្មីៗ នៃះ មន  
អ្នក លៃង ហ្គៃម នៃះ មយួ ច ំននួ បាន សរ- 
សៃរ ភា្ជាប់  ពាកៃយ អសីល ធម៌ ផៃសៃងៗ     
ជា ចៃើន ទៅ ហ្វៃស ប៊ុក អ្នក ដទៃ ។  

លោក  ហោ  សំអាត  អគ្គ លៃខា ធិការ រង  
នៃ អគ្គ លៃខា ធិការ ដា្ឋាន  កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
និង ជា បៃធាន នាយក ដា្ឋាន ព័ត៌ មន- 
វទិៃយា បាន ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល- 
ពី មៃសិល មិញ ថា  នៅ ពៃល ថ្មីៗ នៃះ មន 
ហ្គៃម មួយ បៃភៃទ ដៃល ជា  Instant 
Game ឈ្មោះ Jumpy Jumpy,Lyto 
Different Color  និង ហ្គៃម ផៃសៃងៗ 
មួយ ចំនួន ទៀត  បាន កំពុង អុក ឡុក 
អ្នក បៃើ បៃស ់បណា្តាញ សង្គម  Face-
book  មួយ ចំនួន ធំ នៅ ក្នុង ពៃះ រាជា- 
ណា ចកៃ កម្ពុ ជា ។ 

 លោកថ្លៃង ថា  អ្នក លៃង ហ្គៃម នៃះ  
អាច ទាយ រក របូ  Profile  របស ់គណន ី
Facebook  នរណាម្នាក់ មក បងា្ហាញ 
លើ អត្ថ បទ ហ្គៃម  និង មន ការ ចៃក- 
រំលៃក បន្ត ដោយ អ្នក លៃង ហ្គៃម នៃះ 
បាន បៃើ ពាកៃយ អសីល ធម៌ លើ ចំណង 
ជើង អត្ថ បទ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ អ្នក បៃើ បៃស ់
មន ការ យល ់ចៃឡ ំថា បគុ្គល នោះ យក 
រូប ខ្លួន ទៅ ផុស និង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
កិត្តិ យស អ្នក បៃើ បៃស់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ 

 លោក  ហោ  សំអាត  បាន ថ្លៃង ថា៖ 

« យើង បាន ធ្វើ វិធាន ការ ចំនួន ២រួច 
ហើយ ក្នុង នោះ មន វិធាន ការ ទី១ គឺ 
យើង បាន ធ្វើ ការអប់ រំ  ពី វិធី បិទ មិន ឲៃយ 
មន ការ ជៃៀត ចូល ឬ បងា្ហាញ បៃភៃទ 
ហ្គៃម នោះ បន្ត ទៀត និង បញៃឈប់ ការ សរ- 
សៃរ រួច ចៃក រំ លៃក ហ្គៃម នោះ ធ្វើ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សិទ្ធ ិបុគ្គល អ្នក ដទៃ។  ចណំៃក 
វិធាន ការ ទី២ យើង បាន ទំនាក់ ទំ នង 
ទៅ កាន់ កៃុម ហ៊ុន ហ្វៃ ស ប៊ុក ដើមៃបី ធ្វើ 
ការបិទ បៃ ភៃទ  ហ្គៃម នៃះ លៃង ឲៃយ ចូល 
ទៅ គណនីនីមួយៗ បន្ត ទៀត ហើយ » ។   

 លោក   បញ្ជាក់ ថា ៖« អ្នក ដៃល យក 
ហ្គៃម នៃះ លៃង ភា្ជាប់ ទៅ នឹង គណ នី  ហ្វៃ ស - 
ប៊ុ ក អ្នក ដទៃ ហើយ សរសៃរ ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ អ្នក ដទៃ បើសិន ជា 
ករណី ធូរសៃល យើង ហៅ មក ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា អប់រំ  ណៃ នាំ   ប៉ុន្ដៃ បើ ប៉ះពាល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ យើង នឹង អនុវត្ដ តាម វិធាន ការ 
ចៃបាប់ ។   យើង ពិនិតៃយ មើល ទៅលើ ទិដ្ឋ- 
ភាព ចំពោះ ការ បៃ ពៃឹ ត្ដបៃសិន បើ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ អ្នក ដទៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ យើង 
នឹង  អនុ វត្ដ តាម វិ ធាន  ការ ចៃបាប់ » ។ 

 យោង តាម នាយក ដា្ឋាន ពត័ ៌មន វទិៃយា  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ពាកៃយ អសីល ធម៌ ដៃល 
អ្នក លៃង ហ្គៃម ម ួយ ចនំនួ បាន សរសៃរ 
នោះ រួម មន   « ជំ ពាក់ លុយ គៃ ឲៃយ  ចៃះ 
សង  ខ្លះ ផង កំុចាំ ទាល់ តៃ យក រូប មក 
ផុស» ។  «អ្នក ដៃល មន រូប ក្នុង នៃះ  
(ហ្គៃម)   សុទ្ធ តៃ ជា បៃពន្ធ ខ្ញុំ  ជា 
ដើម»។  ខណៈ ដៃល  ភាគី ម្ចាស់ រូប 
ដៃល តៃវូ បាន គៃ យក ទៅ ភា្ជាប ់នោះ មនិ 
បាន ដងឹ ខ្លនួ នងិ មនិ សា្គាល ់បគុ្គល អ្នក- 
សរ សៃរ ផុស នោះ ឡើយ ។  

 លោក  ជា  ពៅ  បៃ ធាន នាយក ដា្ឋាន 
បៃ ឆំង បទ ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា នៃ អគ្គ- 
ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ ថ្លៃង ថា  បញ្ហា 
នៃះ បាន កើត ឡើង ចំពោះ  ពល រដ្ឋ អ្នក 
ចូល ចិត្ដ លៃង ហ្គៃម បៃភៃទ ដៃល ជា 

ហ្គៃម  Instant  Game នៃះ ដៃល ហ្គៃម 
នៃះ មន តំណ ភា្ជាប់ នៅ លើ ហ្វៃ ស បុ៊ក   
ហើយ បាន ចៃក រំលៃក ហ្គៃម នៃះ បន្ត 
ទៅ លើ គណនី ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ ខ្លួន  
ដោយ សរ សៃរ ពាកៃយ អសីល ធម៌ ផៃសៃង ៗ ។   
នៅ ពៃល ដៃល អ្នក លៃង ហ្គៃម  នៃះ  
សរសៃរ ចៃក រំលៃក បន្ត    ហ្គៃម នៃះ នឹង 
បងា្ហាញ ជា សាធារ ណៈ ទៅ ដល ់មតិ្ដ ភក្ដ ិ
ដទៃ ទៀត ក្នងុ បណា្តាញ  ហ្វៃ ស ប៊ ុក។  បើ 
មនិ ចៃក រលំៃក ទៃ  គ ឺហ្គៃម នៃះ មនិ អាច 
ចាប់ គណនី  ហ្វៃ ស បុ៊ក អ្នក បាន ឡើយ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា៖ «  យើង បាន ធ្វើការ - 
ផៃសព្វ ផៃសាយ អប់រំ ដល់ ពល រដ្ឋ  ចំពោះ ការ - 
បទិ ហ្គៃម នៃះ លៃង ឲៃយ ភា្ជាប ់ចលូ គណ ន ី
ហ្វៃស ប៊ុក ឯក ជន  រួច ហើយ។  បើ អនុ- 
វត្ដ តាម ការ ណៃ នាំ របស់ យើង គឺ លៃង 
មន បញ្ហា កើត ឡើង ទៀត ហើយ។   អ្នក 
មន បញ្ហា ចៃើន  គឺ អ្នក ដៃល ចូល ចិ ត្ដ 
ចៃក រលំៃក ពៃល គៃ សរសៃរ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ពី ហ្គៃម នៃះ ។  ចំពោះ អ្នក ដដៃល ចៃក- 
រំលៃក ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ បុគ្គល  
អ្នក ដទៃ  គឺ ខុស ចៃបាប់ ។  បើ យើង រក 
ឃើញ ថា  មន អ្នក ចៃក រំលៃក ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ អ្នក ដទៃ គឺ នឹង បៃឈម 
នងឹ បញ្ហា ផ្លវូ ចៃបាប ់ហើយ » ។   ដើមៃប ីរកៃសា 
បាន នូវ សៃច ក្ដ ីថ្លៃ ថ្នរូ  អ្នក លៃង គួរ បញៃឈប ់
នូវ សកម្ម ភាព ជា បនា្ទាន់ ៕

រូប ភាព បង្ហាញពីអ្នក លេង ហ្គេម  Jumpy Jumpy   លើហ្វេសបុ៊ក ។ រូបថត ACCP
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�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម� 
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា 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
ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត

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

ប្រ ធា ន�្ន ្រករដ� ប ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�ប ល  និងធនធា នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

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

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

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អងៃ  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 រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្វែងយល់ពីទែពែយដោយឡែក និងទែពែយរួមរវាងប្ដបីែពន្ធ
គឹម  សារុំ

ជា ទូទៅ  គៃ ស ង្កៃត ឃើញ ថា 
នៅ កម្ពជុា មាន ពលរដ្ឋ ភាគ ចៃើន 
នៅ ពៃល រៀប អាពាហ ៍ពពិា ហ ៍គ ឺ
ពុសំវូ ចុះ កចិ្ច សនៃយា  ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ
ប្តី បៃពន្ធ នោះ ទៃ ។  ក៏ប៉ុន្តៃ បៃ- 
សិន បើ សហ ព័ទ្ធ សមៃច ចិត្ត លៃង- 
លះ គ្នាគឺ តៃូវ អនុវត្ត តាម បៃព័ន្ធ 
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិកំណត់ ដោយ ចៃបាប់ ។ 
ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
បាន សមា្ភាស ជាមួយ  លោក 
មៃធាវ ី សនួ  វរីបញ្ញា បៃធាន  ការ ិ
យាល័យ  មៃធាវី   ជី .ជី  អន្តរ- 
ជាត ិដៃល មាន ការយិា លយ័  នៅ  
អគរ លៃខ ២ ៣ ០ ដៃ (D) ផ្លូវ- 
លៃខ ២ ១  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ ពៃក-  
តា ឡុង  សង្កាត់  ចាក់ អងៃ កៃម 
ខណ្ឌ មាន ជយ័   រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ 
ដូច ខាង កៃម ៖  

តើ ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិណា ខ្លះ ចាត់-  
ទកុ ជា ទ្រព្រយ ដោយ ឡ្រក  ហើយ 
ទ្រព្រយ ណា ខ្លះ   ចាត ់ទកុ ជា  របស ់
រួម ប្ដី ប្រ ពន្ធ ?

ជាវ ិធាន  កណំត ់ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ 
នៅ ពៃល ប្តី បៃពន្ធ  មិន មាន ឆន្ទៈ 
ក្នងុការ កំណត់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ដោយ ការ ពៃម ពៃៀង ជា មុន 
ហើយមាន ការ វិវាទ គ្នា នោះគឺ 
តៃូវ ដោះសៃយ ដោយ អនុវត្ត 
តាម កៃម រដ្ឋបៃប វៃណី  នៃ ពៃះ រាជា- 
ណា ចកៃ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០០៧  ដៃល 
បាន ចៃង អំពី វិធាន  ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ដៃល តៃវូ យក មក អនុវ ត្ត ក្នងុ ការ- 

ដោះ សៃយ  វិវា ទទៃពៃយ ស មៃបត្តិ 
ក្នុង ចំណង អាពា ហ៍ពិ ពាហ៍  ។ 

១-ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិដោយ ឡ្រក  
គឺ ជា ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដៃល ជា 
កម្មសិ ទ្ធ ិរបស់ សហ ព័ទ្ធ ណា មា្ខាង 
(មាតៃ៩ ៧ ២ នៃ កៃម រដ្ឋ បៃប- 
វៃ ណី) ។ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដោ យ 
ឡៃក  មាន ដូច ជា  ៖

ក. ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  ដៃល សហ- 
ព័ទ្ធ មាន នៅ មុន ពៃល រៀ បអា- 
ពាហ៍ ពិពាហ៍។  ឧទា ហរណ៍ លោក  
ដៃវីដ  បាន ទិញ ឡាន តម្លៃ  ៥ 
មុនឺដលុ្លារ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  គត់ បាន រៀប- 
ការ ជាមួយ  កញ្ញា   អៃ លី ហៃសា ។ 
ក្នុង ករណីនៃះ  យើង ឃើញ ថា  

ឡាន ខា ងលើ តៃវូ បាន ទិញ  ហើយ 
កា្លាយ ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិរបស់ លោក  
ដៃវីដ   តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៩(មុន 
ពៃល រៀប អាពាហ ៍ពពិា ហ)៍ ដចូ 
នៃះ  ទោះបី ជា គត់ ទាំង ២ នាក់ 
បាន រៀប ការ នឹង គ្នា ហើយ ក៏ ដោយ  
ក៏ឡាន  ខាងលើ   តៃូវ បាន ចាត់- 
ទុក ថា  ជា ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដោយ- 
ឡៃក របស់ លោក  ដៃ វីដ។ 

ខ. ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដៃល ប្ត ី ឬ បៃ- 
ពន្ធ ទទួល បាន ដោយ បៃទា នកម្ម  
សន្ត តិកម្ម   អច្ច័យ ទាន នៅ  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល រៀប អាពាហ៍ ពិពា ហ៍  
មាន ន័យ ថា  បើ មា្ចាស់ ទៃពៃយស មៃបត្ត ិ
នោះ  ធ្វើ អំណោយ ឲៃយទៅប្តី  ឬ 
បៃពន្ធ  ទៃពៃយតៃូ វចាត់ ទុកថា ជា 

ទៃ ពៃយដោ យ ឡៃ ក របស់ ប្តី  ឬ 
បៃពន្ធ នោះ  ទោះ បទីៃ ពៃយស មៃបត្ត ិ
នោះ  បាន ក្នុង អំឡុង ពៃល អា-
ពា ហ៍ពិពាហ៍  ឬ កៃយ ពី រៀប- 
អាពា ហ៍ពិ ពាហ៍  ហើយ ក៏ ដោយ   
លើក លៃង តៃ  មា្ចាស់ អំណោយ 
បញ្ជាក ់ថា  ឲៃយ ទាងំ ប្ត ី  នងិ បៃពន្ធ  
ទើប ទៃពៃយ នោះចា ត់ ទុកថា ជា 
ទៃពៃយ រួម ។  ឧទា ហរណ៍  លោក  
រចនា  បាន ចៃក ដី ១ កន្លៃង ទំហំ 
៤ ហិកតា ឲៃយ ទៅ កូន របស់ គត់ 
ឈ្មោះ  សីហៈ   ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  
ដៃលកូន របស់ គត់ បាន រៀប អា- 
ពាហ៍ ពិពាហ៍ តំាង ពី ឆ្នា ំ២០១៨។  
ក្នុង ករណី នៃះ  ដី ខាង លើ  គឺ ជា 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដោយ ឡៃក របស់  
លោក  សហីៈ  ដៃល គត ់ទទលួ 
បាន ពី ឪពុក របស់ គត់  ហើយ 
ក្នងុ ករណី  លៃង លះ  បៃពន្ធ  របស់ 
គត ់ពុមំាន សទិ្ធ ិ ទាម ទារ ដ ីដៃល 
ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដោយ ឡៃក នៃះ   
ទៃ  ទោះប ីជា  ដ ីនៃះ បាន មក ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល អាពា ហ៍ពិពា ហ៍ 
ក៏ ដោយ ។ 

គ. ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដៃល ជា តម្លៃ តប 
ដៃល ទទលួ បាន ព ីការ ចាត ់ចៃង 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ក្នុង ចំណុច  ក  និង  
ខ  ខាង លើ នៃះ  ឧទា ហរ ណ៍ 
លោក  ដៃវីដ  កៃយ ពី រៀប- 
អាពាហ៍ ពិពាហ៍ រួច  បាន លក់ 
ឡាន  ដៃល គត់ ទិញ តម្លៃ ៥មឺុន 
ដលុ្លារ ក្នងុ តម្លៃ ៣មុនឺ ដលុ្លារ  ហើយ  
គត់ យក លុយ នោះ ទៅ  ទិញ  
ខៃសៃ ក ពៃជៃ  ដូចនៃះ  ខៃសៃ ក ពៃជៃ 

ដៃល គត់ បាន ទិញ នៃះ   ក៏ តៃូវ  
ចាត ់ទកុ ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដោយ- 
ឡៃក  ពៃះវា ជា តម្លៃ តប នៃ ឡាន 
ដៃល ជា ទៃពៃយ ដោយ ឡៃក ។ 

២.   ទ្រព្រយស ម្របត្តិ រួ ម 
បើ យោង តាម មាតៃ ៩៧៣ 

នៃកៃ មរដ្ឋ បៃបវៃ ណីនៃ ពៃះ រាជា- 
ណា ចកៃ កម្ពជុា  ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិរួ ម 
គឺ  ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិទំាង ឡាយ ណា 
ដៃល ប្តី បៃពន្ធ ទាំង សង ខាង ឬ 
តៃ  មា្ខាង ទទួល បាន ក្នងុ អំ ឡុង ពៃល 
រៀប ការ  លើក លៃង តៃ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិដោយ ឡៃក ចៃញ ។   មាន 
នយ័ ថា  គ ឺជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដៃល 
ប្តី  ឬ បៃពន្ធ  ដៃល ទទួល បាន ចំ- 
ណូល ពី ការងរ  ឬ ពី អត្ថ បៃយោ- 
ជន៍ ដៃល កើត ពី វត្ថុ ណា មួយ  
មាន ដូច ជា៖  បៃក់ខៃ  បៃក់ ចំណូល 
ដៃល បាន ពី ការ បៃកប របរ អាជីវ- 
កម្ម   ឬ អាសៃ័យ ផល ពី  ផ្ទះ  ដី 
ឡាន ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដៃល ទិញ 
ក្នងុ អំឡុង ពៃល រៀបការ ។  ឧទា- 
ហរណ៍  លោក  ដៃវីដ  ទៅ បំ- 
ពៃញ ការ ងរ  ហើយ ទទលួ  បាន 
បៃក់ បៀវតៃសរ៍ចំនួន ១ ០០០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ ខៃ  បៃក់ នៃះ តៃូវ 
ចាត ់ទកុ ថា ជា ទៃពៃយ សមៃបត្តរិមួ ក ៏
ដូចគ្នា ដៃរ បៃសិន បើ សហ ព័ទ្ធ  
របស់ គត់ ទៅ បំពៃញ ការ ងរ ឬ 
ធ្វើ អាជីវ កម្ម លក់ ដូរ បាន ចំណូល  
នោះ បៃក់ ចំណូល តៃវូ ចាត់ ទុក 
ថា  ជា ទៃពៃយរួម  ។

(សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្តនៅ 
សប្ដាហ៍ក្រយ)

លោកម្រធាវី សួន វីរបញ្ញា កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

 គឹម សារុំ

ភ្នពំ្រញ/កំពង់ ឆ្នាងំៈ សាល ដំបូង រាជ - 
ធា ន ីភ្នពំៃញ  បាន សមៃច ឃុ ំ ខ្លនួ បរុ ស២ 
នាក ់ ដាកព់ន្ធនាគរពៃស  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
២៣  ខៃ ឧសភា ពាក់ព័ន្ធ  ការ ជួញដូរ គៃឿ ង- 
ញៀន មៃតំហ្វៃ តាមីន ជិត ៤គីឡូកៃម  
ខណៈ  សាល ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ ក៏ ឃំុ - 
ខ្លួន  បុរស ចំនួន  ២០នាក់  នៅ ពន្ធនាគរ   
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  គៃឿងញៀន ៣ កញ្ចប់ តូច ។

លោក ឧត្តម សៃនីយ៍  អិុន  សុង  នាយ ក   - 
រ ង នៃ មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿង ញៀន  ថ្លៃ ង ពី 
មៃសិលមិញ ថា  ឈ្មោះ  ហៃង  សុថានិត  
ភៃទ  បៃសុ  អាយ ុ២៨ ឆ្នា ំ នងិ  សៃង  ជៃម- 
ជីមី  ភៃទ បៃុស  អាយុ ២៤ ឆ្នាំ តៃូវ អយៃយ - 
ការ អមសាល ដំបូង រាជធានី ចោទ បៃកា ន់ 
និង ឃុំ ខ្លួន  នៅ ពន្ធនាគ រពៃស ។ ជន 
ទាំង ២ នាក់  តៃូវ ចោទ ពាក់ព័ន្ធ នឹង អំពើ 

ជួញដូរ គៃឿង ញៀន ជិត ៤ គី ឡូកៃម  
«តាម បញ្ញត្តិ មាតៃ  ៤០ នៃ ចៃបាប់ ស្តី ពី 
ការតៃួត ពិនិតៃយ គៃឿងញៀន »។  

បើតាម  លោក  អុិន  សុង  ការ ចាប់ខ្លួន 
ជនទាំង  ២នាក់ ធ្វើ ឡើង នៅ ៣ ទី តាំង 
ដោយ ទីតាំង ទី  ១ នៅ ចំណុច ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ  ៤   ក្នុង ភូមិ ចំបក់  ឃុំ វល្លិ ស  សៃុក 
សំរោង ទង  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ  ឧសភា  
ដោយ រឹបអូស បាន គៃឿង ញៀន បៃភៃទ  
មៃតំហ្វៃ តាមីន ៤១១, ៥៦ កៃម។  
ទីតាំង ទី ២  ធ្វើ ឡើង  ម៉ោង  ១៧  និង ១០ 
នាទី  ថ្ងៃ ទី ២ ០  ខៃ ឧសភា នៅ ចំណុច 
ផ្ទះគ្មោ នលៃខ   ក្នុង ភូមិ បុរី កម្មករ  សង្កាត់ 
ចៃបារមន  កៃុង ចៃបារ មន   ដោយ ឃាត់ ខ្លួន 
ជន សងៃស័យ សៃង  ជៃម ជ ីម ី នងិ  ដកហតូ 
បាន ថា្នាំញៀន មៃតំហ្វៃតាមីន  (ICE)  
ទម្ងន់  ៣ , ២ ៦ ៧ ០ ៦  កៃម   អុិច សា្តាសុី 
(MDMA) ទម្ងន់ ១៧ ,៥០  កៃម ពៃម - 

ទំាង  ឧបករណ៍ គប ថង់ថា្នា ំញៀន ១ គៃឿ ង  
នងិ ថងស់មៃប ់ចៃក  ថា្នា ំញៀន មយួ ចនំនួ  
ទៀត  ។ ទីតាំង ទី ៣ ធ្វើ ឡើង  កា ល ពី ថ្ងៃ ទី 
២២  ខៃ ឧសភា ដោយ សមត្ថ កចិ្ច បាន នា ំ
ខ្លនួ ពួកគៃ  មក ចង្អលុ បង្ហាញ គៃឿង ញៀ ន  
នៅ ទី តាំង មួយ ផៃសៃង ទៀត នៅ ភ្នំពៃញ 
ដោយ រឹប អូស  បានថា្នាញំៀន បៃភៃទ មៃតំ - 
ហ្វៃតាមីន (ICE) ចំនួន ២ ៥ ១ , ៦ ៨ កៃ ម   
បន្ថៃម ទៀត។ សរុប ទាំង ៣ គោលដៅ  
សមត្ថកិច្ច  ចាប់ បាន ជន សងៃស័យ ២នាក់  
និង ដក ហូត បាន គៃឿងញៀ ន  សរុប  ៣  
គី ឡូ កៃម  និង  ៥ ៣ ៦ ,២ ៤ កៃម ។ 

រឿង ដាច ់ដោយ ឡៃក  មយួ ទៀត  លោក 
ឃឹម  សុជាតិ  នាយ រង ការិយាល័យ 
បៃឆំងគៃឿងញៀន  ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង  
ឲៃយដឹង ពីមៃសិលមិញ ដៃរ ថា  ជន ២០ នាក់  
ដៃល សមត្ថកិច្ច  របស់ លោក ចាប់ ខ្លនួ បា ន  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២ ឧសភា តៃវូ បាន អយៃយ ការ  

អមសាលដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  ចោទ- 
បៃកាន់ និង ឃុំ ខ្លួន ពួកគៃ  នៅ ពន្ធនាគរ 
ខៃត្ត   កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៣   ខៃ ឧសភា ។ ពួក គៃ  
សទុ្ធតៃ មនសុៃស បៃសុ  ហើយ តៃវូ ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា ចោទ ពី បទ បៃើបៃស់  និង ជួញ ដូរ 
គៃឿង ញៀន   តាម មាតៃ  ៤០  ចៃបាប់ 
ស្តីពីការ តៃួត ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន  ហើយ 
បនា្ទាបម់ក ចៅកៃម ឯកភាព  នងិ បញ្ជាឲៃយ  
បញ្ជូន ទៅ ឃុំ ខ្លនួ តៃម្តង ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
«ខ្ញុំមិន ដឹងថា   ពួកគៃ ប៉ុនា្មោន នាក់ តៃូវ 
ចោទ ពី បទ ជួញដូរ  និង ប៉ុនា្មោន នាក់ តៃូវ 
ចោទ  ពី បទ បៃើបៃស់ គៃឿង ញៀន ទៃ ។ 
តៃ ខ្ញុំ ដឹង ថា  ពួកគៃ  តៃូវ តុលការ ឃុំ ខ្លួន  
ក្នងុ ពន្ធនាគរ អស់ ហើយ » ។  ជន ទំាង នៃះ  
តៃូវ បាន ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី២០  
និង ២២  ឧសភា នៅ សៃកុ  សាម គ្គមីា ន ជ័យ 
ខៃត្ត  កំពង់ឆ្នាងំ  ដោយ រឹប អូស គៃឿង  ញៀ ន  
មៃតំហ្វៃតាមីន  ៣ កញ្ចប់ តូច  ៕

បុរស ២២ នាក់ តែវូ តុលាការ ចោទ បែកាន់ និង បញ្ជនូ ទៅ ឃំុ ពាក់ ព័ន្ធ គែឿង ញៀនជិត ៤គីឡូ
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ក្រសួងនឹងដាក់ឲ្រយអនុវត្តល្រខកូដរួមនៅខ្រក្រយ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ ប្រសណយី ៍
និង ទូរគមនា គមន៍ គ្រង   នឹង 
ដាក់ ឲ្រយ អនុវត្តល្រខ កូដ រួម មួយ 
ដ្រល បាន បង្កើត រួច ហើយ នៅ 
ពាក់ កណ្តាល ខ្រ មិថុនា ខាង មុខ  ។  
ល្រខ កូដ ន្រះ នឹង អនុញ្ញាត  ឲ្រយ  
អ្នក ប្រើ ប្រស់ អាច ផ្តាច់ រាល់ 
ស្រវា  កម្ម ពី ក្រុមហ៊ុន ទូរ គមនា-
គមន៍ ដ្រល បាន ភ្ជាប់ ដើម្របីចៀស-  
វាង ការកាត់ លុយ ជា ស្វ័យ ប្រ-
វត្តិតទៅ ទៀត។ 

ស្រចក្តី ជូន ដំណឹងពី   ក្រសួង 
ប្រ សណយី ៍និង ទូរគ មនាគមន ៍
ដ្រល  ច្រញផ្រសាយ កាលពី ថ្ង្រ 
សុក្រ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ក្រសួង 
ប្រសណយី ៍នងិ ទរូគមនាគមន ៍
បាន ជរំញុ ឲ្រយ និយត ករ ទូរ គមនា- 
គមន៍ កម្ពុជា (TRC) សហការ 
ជា  មយួ  ប្រតបិត្ត ិករ ទរូសព័្ទ ចលត័  
ទាងំ អស ់នៅ កម្ពជុា  នៅ ក្នងុ ការ- 
ពន្លឿន ការ អនុវត្ត ល្រខកូដ រួម 
មួយ ដ្រល បាន បង្កើត រួច ហើយ  
ដើម្របី ឲ្រយ អ្នក ប្រើ ប្រស់ អាច ពិនិត្រយ  
និង ផ្តាច់ រាល់ ស្រវា កម្មបន្ថ្រម 
ភ្លាមៗ។ ការ បង្កើត កូដ រួមន្រះ 
ក្នុង  បំណង  ដើម្របី ដោះ ស្រយ 
ក្នងុការ ចៀស វាង ការ កាត ់លយុ 
ជា ស្វយ័ ប្រ វត្ត ិ តទៅ ទៀត  ដ្រល 
នងឹ  ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់ផល ប្រ-
យោជន៍ របស់ អតិថិជន។

ការ ពន្លឿនន្រះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់ 
ព ីមាន ការ ត្អញូ ត្អ្ររ របសស់ាធា-

រណ ជន ពីការ កាត់ លុយ តាម ទូរ- 
ស័ព្ទដោយ ពុំ ដឹង មូល ហ្រតុ  ឬ 
ការភ្ជាប ់ស្រវា កម្ម ផ្រស្រងៗ ដោយ 
មនិ ដងឹ ខ្លនួ ។  ន្រះ បើ យោង តាម 
ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង  ។ 

ស្រចក្ត ីជនូ ដណំងឹន្រះ បន្តថា 
ទន្ទឹម នឹង ន្រះ  អ្នក ប្រើ ប្រស់ គួរ 
យល់ ដឹង  ពី ទំហំ ស្រវា ដ្រល ខ្លួន 
ទទលួ នងិ សពុល ភព លើ ការ- 
ប្រើ  ប្រស់ ស្រ វាកម្ម  និង ស្រវា 
បន្ថ្រម របស់ បណ្តា ក្រុមហ៊ុន  ឲ្រយ 
បាន ច្របាស ់លាល ់នៅ ព្រល មាន 
ការ ភ្ជាប់ គម្រង ផ្រស្រង ។ 

ស្រវា កម្ម ទំាង ន្រះ រួមមាន  ការ- 
 ផ្លាស់ ប្តូរ គម្រង  ការ ប្តូរ លុយ  
ស្រវា Calltune ស្រវា ឆ្នោត 
ស្រវា  ហោរាសាស្ត្រ  ស្រវា សា្តាប ់

ចម្រៀង  លទ្ធ ផល ពត័ម៌ានកឡីា  
ស្រវា ខ្ច ីប្រក ់មនុ ព ីក្រមុហ៊នុ  នងិ  
ស្រវា កម្ម ហៅ ច្រញដោយ មិន 
បញ្ច្រញ  ល្រខ  ជា ដើម ។ 

ស្រចក្ត ីជនូ ដណំងឹបញ្ជាក ់ថា ៖  
«ក្រសងួ សមូ អពំាវនាវ ដល ់អ្នក  
ប្រើ ប្រស់ ទាំង អស់ មុន នឹង ធ្វើ 
ការ តភ្ជាប់ ស្រវាកម្ម ណមួយ 
គប្របី  មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន  និង 
ពិនិត្រយ ឲ្រយ បាន ច្របាស់លាស់ »។  

លោក អឹុម វុតា្ថា អ្នក នាំ ពាក្រយ 
នយិត ករ ទរូ គមនាគមន៍ កម្ពជុា 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា វិធាន ការ ន្រះ នឹង 
ជួយ ដោះ ស្រយ ភព មន្ទិល 
របស ់អ្នក ប្រើ ប្រស ់ហើយ វានងឹ  
ជួយ បង្កើន ជំនឿ  ចិត្ត  ដល់ ក្រុម - 

ហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍ ផង ដ្ររ ។  
លោក បន្ត ថា អ្នក ប្រើ   អាច  ចុច 
ល្រខ  ១ ២០០ ដើម្រប ីធ្វើ ការផ្តាច ់
កញ្ចប់ ស្រវា កម្ម នានា ភ្លាម ៗ   
របស់ ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ ចល័ត  
នៅ ព្រល ល្រខ កូដ ន្រះ ដាក់ ឲ្រយ 
អនុវត្ត ជា ផ្លូវការ ។

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង ដាក់ 
ល្រខ កដូ មយួ  ប្រសនិបើអ្នកប្រើ  
មិន សប្របាយ ចិត្ត ជាមួយ នឹង 
កញ្ចប់ ស្រវាកម្ម របស់ ក្រុម ហ៊ុន 
ឬ សង្រស័យ ថា មាន កញ្ចប់ ស្រវា-
កម្ម ណ ច្រះ ត្រ ដាក់ ឲ្រយ គាត់  
អ៊ីចឹង ពួកគាត់ អាច ចុច ល្រខ   
១ ២០០ គផឺ្តាច ់បាន ហើយ បើ 
គាត់ ចង់ ភ្ជាប់ ស្រវា កម្ម ណ វិញ  
គាត់អាច ធ្វើ ការ  ភ្ជាប់ វាដោយ 

ខ្លួន  ឯង ឡើង វិញ» ។
លោក បន្ត ថា៖ «យើង កំពុង 

ធ្វើការ លើ បច្ច្រក ទ្រសន្រះ ហើយ  
ក្រសួង ក៏ បាន ជំរុញ បន្ថ្រម ថា  
ឲ្រយ និយត ករ ទូរ គមនាគមន៍ 
កម្ពុជាជំរុញ  ឲ្រយ លឿន ក្នុ ង រឿង 
ន្រះ ដើម្រប ីដោះ ស្រយ កុ ំឲ្រយ មាន 
ការ  ភន់ច្រឡំ  ការ មិន ទុក ចិត្ត 
គា្នោ  ទៅ វិញទៅ មក» ។

លោក បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ល្រខ 
កដូន្រះ នងឹ អាច ប្រើ ប្រស ់បាន 
គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ទាំង អស់។ 
លោក បន្តថា  ក្រសួង  ក៏ ដូច ជា  
TRC កំពុង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង 
ដើម្របី ជំរុញ ក្នុង ការ ពន្លឿន កិច្ច- 
ការ ន្រះ ដើម្របី អាច ដាក់ ឲ្រយ អនុ- 
វត្តល្រខ កូដ ន្រះ នៅពាក់កណ្តាល   
ខ្រ មិថុនា ខាងមុខ ។

លោក និយាយ ថា៖ «ឥឡូវ 
ន្រះ យើង ឲ្រយ ប្រតិបត្តិករ ធ្វើ ការ 
ក្រ សម្រួលកម្ម វិធី  Software 
របស់ពួកគាត់ ដើម្របី ឲ្រយ ទទួល 
សា្គាល ់ ល្រខ កដូ  ១ ២០០ ដើម្រប ី
ឲ្រយ អ្នក ប្រើ ប្រស់ អាច ចុច ល្រខ 
ន្រះ ធ្វើ ការ ផ្តាច់ ស្រវា កម្ម ណ 
មួយ  បាន គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ 
ទាំង  អស់ »។

លោក បន្ត ថា ៖«យើង អំពាវ- 
នាវ ឲ្រយ  អ្នក ប្រើ ប្រស់  មុន នឹង 
ទិញ កញ្ចប់ ស្រវាកម្ម ត្រូវ មើល  
លក្ខខណ្ឌ ឲ្រយ បាន ច្របាស ់ មនុ នងឹ 
ទញិ ។ យើង  មានទសិ ដៅ   យា៉ាង 
យូរ នៅ ពាក់ កណ្តាល ខ្រ មិថុនា 
នឹង ច្រញ  ជា រូប រាង »៕ LA

ត ពី ទំព័រ  ១... រយៈ ព្រល ដូច គា្នោ  ក្នុង 
ឆ្នោំ ២០១៩។  ប្រទ្រស ដ្រល នាំ ចូល  
ផលិត ផល   ឧបករណ៍ អគ្គិសនី គ្រឿង 
មា៉ាសុីន និង  ឧបករណ៍ ម្រកានិច ពី 
កម្ពុជា ច្រើន ជាង  គ្រ រួម មាន  ប្រទ្រស 
ថ្រ ចិន ជប៉ុន និង អាម្ររិក ។ 

យោង តាម ទិន្នន័យ  ខាង លើ មាន 
ឧបករណ៍ អគ្គិសនី គ្រឿង មា៉ាសុីន និង 
ឧប ករណ៍ ម្រកានិច សរុប  ៧២ មុខ 
ដ្រល ត្រវូ បាន នា ំច្រញ   ក្នងុ រយៈ ព្រល ន្រះ 
ដោយ ស្មើ  នងឹ ទម្ងន ់សរបុ ២៧ ២ ៧  ៣ 
តោន ។ ឧបករណ៍ ទំាង នោះ មាន ដូច ជា 
ខ្រស្រចម្លង អគ្គិសនី, យ៉ូត, ត្រង់ សុីស័្ទរ,  
ឧបករណ៍ បឺត ខ្រយល់, ម៉ូទ័រ អគ្គិសនី 
មា៉ាសុីន ជនិតា អគ្គិសនី (មិន រាប់- 
បញ្ចូល មា៉ាសុីន ភ្លើង), ឧបករណ៍ 
ម្រកានិចអគ្គិសនី ប្រើ ប្រស់ ក្នុង  ផ្ទះ 

ដ្រលមាន ភ្ជាប ់ម៉ទូរ័ អគ្គសិន ី នងិសៀគ្វ ី
អ្រឡិច ត្រូនិក ចម្រុះ ជាដើម ។

លោក ប៉្រន សុវិជាតិ អ្នកនាំពាក្រយ 
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  ថា បើ  ទោះ ប ី ជា 
លោក កំពងុ ជបួ ប្រទះ នងឹ ការ  រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ប៉ុន្ត្រ  ការ នាំ ច្រញ  
ឧបករណ៍ អគ្គិសនី គ្រឿង មា៉ាសុីន និង 
ឧបករណ៍ ម្រកានិច ផលិត នៅ កម្ពុជា 
ទៅ  ទផី្រសារ អន្តរ ជាត ិមនិ បាន ធា្លាក ់ចុះ  ទ្រ  
ក្នុង រយៈ ព្រល ៤ ខ្រ ដំបូង  ឆ្នោំ ២០២០ 
ដោយ មាន កណំើន ជាង  ៣៣ ភគ រយ   
ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូចគា្នោ កាល ពី ឆ្នោំ  
២០១៩។ លោក  បន្ត ថា ការ នាំ ច្រញ 
ក្នងុ វ ិសយ័ ន្រះ មនិបាន ទទលួ រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដូច វិស័យ  កាត់ដ្ររ  និង វាយ-
នភណ្ឌ ឡើយ  បើ ទោះ បី  ភគ ច្រើន ន្រ 

ប្រទ្រស ដ្រល ជា គោល ដៅ នាំ ច្រញពី 
កម្ពជុា  កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ កាលៈទ្រសៈ បិទ - 
ប្រទ្រស ដោយ សារ កូវីដ ១៩ ក៏ដោយ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖  « ជា រមួ  ការ នា ំច្រញ 
គ្រឿងផ្គុំ អ្រឡិច ត្រូនិក របស់ យើង គឺ 
សម្រប់  ផ្គត់ ផ្គង់ ដល់ រោង ចក្រ សហ - 
គ្រស ផលិត ឧបករណ៍ អ្រឡិច ត្រូនិក 
នៅ  បរទ្រស ដ្រល មាន កចិ្ច សន្រយា ទិញ 
គ្រឿងផ្គុំ ឬ ជួល ឲ្រយ រោង ចក្រ នៅ កម្ពុជា  
ផលិត គ្រឿងផ្គុ ំ ឲ្រយ ខ្លនួ ហើយ ដ្រល កិច្ច 
សន្រយា ទាំង នោះ នៅ ជាធរ មាន នៅ 
ឡើយ ។ ម្រយា៉ាង  ទៀត  រោងចក្រ ផលិត 
របស់ យើង ដ្រល ទទលួ កចិ្ច សន្រយា ផលិត  
រួច ហើយ ក៏  នៅ បន្ត សកម្មភព   ផលិត 
នងិ នា ំច្រញ របស ់ខ្លនួ ជា ធម្មតា ទោះប ី
ក្នុង កាលៈ ទ្រសៈ កូវីដ ១៩ ន្រះក្ដី» ។

លោក ប្រប់ ទៀត ថា ការ វិនិយោគ 

នៅ ក្នងុ វសិយ័ ផលតិ ឧបករណ ៍អគ្គសិន ី
គ្រឿង មា៉ាសុនី នងិ ឧបករណ ៍ម្រកានចិ 
នៅ កម្ពជុាត្រវូ រពំងឹ ថា នងឹ មាន កណំើន 
បន្ថ្រម ទៀត នៅ ព្រល ខាង មុខ ខណៈ 
រដា្ឋាភិបាល កំពុង មាន  យុទ្ធ សាស្រ្ត ក្នុង 
ការ   លើក ស្ទួយ ឧស្រសាហកម្ម ស្រល 
ពិស្រស ឧស្រសាហកម្ម រៀប ចំ ផ្គុំ  ដំឡើង 
ឧស្រសាហកម្ម ផលិត គ្រឿងផ្គុំ ដ្រល ជា 
ផ្ន្រក មួយ ន្រ គោល នយោបាយ អភិ-
វឌ្រឍន៍ វិស័យ ឧស្រសាហ កម្មនៅ កម្ពុជា។ 
លោក អះអាង ថា ៖  «  រាជ រដា្ឋាភិបាល 
លើក  ទឹក ចិត្ត ឲ្រយ មាន ការ ធ្វើ វិនិយោគ 
កាន ់ត្រ ច្រើន ចពំោះ វសិយ័ ដ្រល នា ំមក 
នូវ ការ ផ្ទ្ររ បច្ច្រក វិទ្រយា និងការ ច្ន្រ ប្រ-
ឌតិថ្មីៗ ដើម្របី លើក កម្ពស ់កម្រតិ ជនំាញ  
របស់ កម្មក រ ពលករ យើង និង ដើម្របី 
ត្រៀម ខ្លួន សម្រប់ ការ ឈាន ទៅ រក 
ឧស្រសាហ កម្ម ៤.០ផង ដ្ររ » ។

លោក លឹម ហ្រង អនុ ប្រធាន សភ- 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន និយាយ ថា 

ភពទាក់ ទាញ ន្រ  គោល នយោបាយ 
វិនិយោគ របស់ កម្ពជុា ព្រម ជា មួយ  ការ- 
កើត មាន ជម្លាះ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ចិន 
នងិ អាម្ររកិ ដ្រល បណ្តាល ឲ្រយ ប្រទ្រស 
ទាំង ២ បង្កើន ការ យក ពន្ធ ពី ទំនិញ នាំ 
ចូលរវាង ខ្លួន  កំពុង ត្រ ផ្តល់ ឱកាស ឲ្រយ 
កម្ពុជា ស្រូប អ្នក វិនិយោគ លើ វិស័យ 
ផលតិ  ឧបករណ ៍អគ្គសិន ីគ្រឿង មា៉ាសុនី 
និង ឧបករណ៍ ម្រកានិច ជា ច្រើន ចូល 
មក បណ្តាក់ ទុន នៅ កម្ពុជា ។

លោក និយាយ ថា៖ « ខ្ញុំ មាន ជំនឿថា 
ការ វិនិយោគ និង ការ នាំ ច្រញ របស់ 
កម្ពជុាលើ គ្រប ់វសិយ័  នងឹ មាន កណំើន 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ នៅ ព្រល អនាគត» ។

កាល ពី ឆ្នោំ ២០១៩ កម្ពុជា បាន   នាំ 
ច្រញ ឧបករណ ៍អគ្គសិន ីគ្រឿង មា៉ាសុនី 
នងិ ឧបករណ ៍ម្រកានចិ  ទៅ កាន ់ទផី្រសារ 
អន្តរ ជាតិមាន តម្ល្រ សរុប ៦៩០ ,១៨ 
លាន ដុលា្លារ។ ន្រះ បើ យោង តាម ទិន្ន-
ន័យ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ៕  LA

យុវជន  គឺ ជា វ័យ  ដេល ចូល ចិត្ត បេើ បេស់ សេវាកម្ម ជា ចេើន របស់ កេមុហុ៊ន ទូរស័ព្ទ។ រូបថត ហុង មិនា

កម្ពជុានំាច្រញឧបករណ៍និងគ្រឿងផ្គុអំគ្គសិនី...

សភាពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពជុាចុះMoU
ជាមួយSECC

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : គណៈកម្មការ មូល- 
បត្រកម្ពជុា (SECC) និង សភ- 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា (CCC) 
បានចុះហត្ថ ល្រខា លើអនុស្រស- 
រណៈ យោគ យល់គា្នោ   ដើម្របី បង្កើន - 
ការ យល់ ដឹង និង លើក កម្ពស់ 
ការ វិនយិោគ លើ  វិស័យ មលូ បត្រ 
នៅ ប្រទ្រសកម្ពុជា ។ 

ការ ចុះ ហត្ថល្រខា ន្រះ បាន 
ធ្វើ  ឡើង រវាង  លោក ស៊ូ សុជាតិ 
អគ្គ នាយក  គណៈ កម្មការ មលូ- 
បត្រ កម្ពុជា ជាមួយ  លោក គិត  
ម៉្រង  ប្រធាន សភពាណិជ្ជកម្ម 
កម្ពុជា  នៅទីស្តី ការ សភ ពាណិជ្ជ-  
កម្ម កម្ពុជា កាលពី ថ្ង្រ សុក្រ  ។ 

លោក ស៊ ូសជុាត ិបានឲ្រយដងឹ  
ក្នុង ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ថា 
MoU  ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោលបណំង 
ដើម្របី បង្កើន    កិច្ច សហ ការ លើក  - 
កម្ពស់  និង បង្កើន ការ យល់ ដឹង 
ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នងឹ វសិយ័ មលូ បត្រ 
ដល ់សហគ្រស ពាណជិ្ជ កម្ម  ឲ្រយ 
មានលទ្ធ ភពគ្រប់ គ្រន់ក្នងុការ- 
ស្វ្រង រក ហរិញ្ញ ប្របទាន តាម រយៈ 
ទីផ្រសារ មូល បត្រ  ព្រមទំាង លើក- 
កម្ពស់ ការ វិនិយោគ ក្នុង វិស័យ 
មូល បត្រ តាម រយៈ កា រ ចូល រួម 
យា៉ាង សកម្មពីវិស័យ ឯក ជន 
ដ្រល  ជា វិនិយោគិន ក្នុង ស្រុក  
ផង ដ្ររ។ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩



គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា(គ.-
ម.ក.)ដ្រលជានិយតករមូលបត្រ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្របាប់ស្តីពី
ការបោះផ្រសាយនិងការជួញដូរមូល-
បត្រមហាជនចុះថ្ង្រទី១៩ខ្រតុលា
ឆ្នាំ២០០៧។គ.ម.ក.ត្រូវបានដាក់
ឱ្រយដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ង្រទី២៩
ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០០៩ក្រមអធិបតី-
ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមកិត្តិបរិរក្រស-
បណ្ឌិតគាតឈន់អតីតរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ប្រធានគ.ម.ក.លុះដល់ថ្ង្រទី១១ខ្រ
ធ្នូឆ្នាំ២០១៣ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត-
សភាចារ្រយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន
ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានត្រងតាំងជា
ប្រធានគ.ម.ក.រហូតដល់បច្ចុប្របន្ន។
ចក្ខវុសិយ័៖គ.ម.ក.មានគោលដៅ

គ្រប់គ្រងវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះ-
រាជាណាចក្រកម្ពជុាក្នងុគោលបណំង
ចលូរមួចណំ្រកដល់ការអភវិឌ្រឍស្រដ្ឋ-
កិច្ចជាតិ និងសង្គមតាមរយៈការ-
កៀរគរមូលធនពីសាធារណជនឬ
វិនិយោគិនមូលបត្រដើម្របីឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់
ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។
បេសកកម្ម៖គ.ម.ក.មានប្រស-

កកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រង
វិស័យមូលបត្រដូចជា៖១.បង្កើត
និងរក្រសាឲ្រយមានទំនុកចិត្ដពីអ្នក-
វិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាតាមរយៈការការពារសិទ្ធិ
ស្របច្របាប់ របស់អ្នកវិនិយោគនិង
ធានាឲ្រយមានការបោះផ្រសាយនិង
ការជួញដូរ មូលបត្រប្រកបដោយ
សណា្ដាប់ធា្នាប់និងត្រឹមត្រូវ២.លើក
កម្ពស់ការគ្របគ់្រងទផី្រសារមលូបត្រឲ្រយ
មានប្រសទិ្ធភាពនងិជរំញុការអភវិឌ្រឍ
ទីផ្រសារន្រះឲ្រយមានសណា្ដាប់ធា្នាប់និង
របៀបរៀបរយ៣.ជំរុញឲ្រយមាន
ភាពសម្របូរប្របន្រឧបករណ៍សញ្ជ័យ
តាមរយៈការទិញមូលបត្រនិងឧប-
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀត៤.ជំរុញ
ឲ្រយមានការធ្វើវិនិយោគទុនពីបរទ្រស
និងការចូលរួមក្នុងទីផ្រសារមូលបត្រ
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិង
៥.ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើឯកជន-

ភាវបូនយីកម្មសហគ្រសសាធារណៈ
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សមាជិកគ.ម.ក.៖គ.ម.ក.មាន

សមាជិកចំនួន៩ រូបដ្រលមានរដ្ឋ-
មន្ត្រកី្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុជា
ប្រធានគ.ម.ក.១ រូបតំណាងពី
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ១រូប
តំណាងពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា១
រូបតំណាងពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម១
រូបតំណាងពីក្រសួងយុត្តិធម៌១ រូប
តណំាងពីទសី្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រី១របូ
អគ្គនាយកន្រគ.ម.ក.១ រូបនិង
អ្នកជំនាញមកពីវិស័យឯកជន
ដ្រលមានបទពិសោធក្នុងវិស័យ
មូលបត្រ២រូប។សមាជិកគ.ម.ក.
ក្នងុ១អាណត្តិមានរយៈព្រល៥ឆ្នាំនងិ
អាចបន្ត ឬបញ្ចប់អាណត្តិទៅតាម
ការសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។
គ.ម.ក.គឺជាអ្វី? គ.ម.ក.គឺជា

អាជា្ញាធរគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្រយ និង

អភិវឌ្រឍវិស័យមូលបត្រនៅក្នុងព្រះរា-
ជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រលមានឯកឧត្តម
ស៊ូសជុាតិជាអគ្គនាយក។ក្នងុនាមជា
និយតករមូលបត្រគ.ម.ក.បានដើរតួ
យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងការ-
អភិវឌ្រឍវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា
តាមរយៈការបង្កើតច្របាប់ និងបទ-
ប្របញ្ញត្តិកដ៏ចូជាគោលនយោបាយនងិ
គោលការណ៍ណ្រនាំនានានិងការធ្វើ
វិសោធនកម្មច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តិ
ពាកព់ន័្ធនងឹមលូបត្រក្នងុគោលបណំង
គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្រយទីផ្រសារមូល-
បត្រប្រកបដោយប្រសទិ្ធភាពតមា្លាភាព
គណន្រយ្រយភាពនិងកិច្ចគាំពារវិនិ-
យោគិនសាធារណៈផងដ្ររ។
តួនាទីសំខាន់ៗនេគ.ម.ក.៖គ.ម.

ក.បាននិងកំពុងបង្កើតឡើងនូវ
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗជាប្រចាំ
(ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុមានស្រប់នៅ
លើទីផ្រសារបច្ចុប្របន្នមានដូចជាមូល-

បត្រកម្មសិទ្ធិ មូលបត្របំណុល
គម្រងវិនិយោគរួមនិងឧបករណ៍
និស្រសន្ទជាដើម)ដើម្របីជាជម្រើស
ក្នុងការវិនិយោគសម្រប់សាធារ-
ណជនទូទៅនិងវិនិយោគិនបរទ្រស
ព្រមទាងំជាជម្រើសសម្រប់ក្រមុហ៊នុ
ក្នុងការពិនិត្រយ និងពិចារណាលើការ
បោះផ្រសាយនូវផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
ណាមួយទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ត្រង
របស់ក្រុមហ៊ុននិងទីផ្រសារ។
ការផ្តល់,បន្តនិងលុបចោលនូវអាជា្ញា

បណ្ណ/ការទទួលស្គាល់/ការអនុញ្ញាត៖
លើសពីន្រះទៀតសោតគ.ម.ក.

មានតួនាទីផ្តល់,បន្តនិងលុបចោល
នូវអាជា្ញាប័ណ្ណ/ការទទួលសា្គាល់/
ការអនុញ្ញាតដល់អ្នកចូលរួមក្នុង
ទីផ្រសារមានជាអាទិ៍ប្រតិបត្តិករទីផ្រសារ
មូលបត្រ(CSX)អន្តរការីមូលបត្រ
ភា្នាកង់ារទទូាត់សាចប់្រក់ពាកព់ន័្ធនងឹ
មូលបត្រភា្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ
ភា្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទ្ររមូលបត្រនិង
ភា្នាក់ងារទូទាត់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រវា
ផ្ន្រកច្របាប់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រវាវាយ-
តម្ល្រក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រវាបកប្រនិង
ក្រមុហ៊នុផ្តល់ស្រវាសវនកម្មជាដើម។
គ.ម.ក.ក៏នៅត្របន្តត្រួតពិនិត្រយ
ក្រុមហ៊ុនដ្រលទទួលបាននូវអាជា្ញា-
ប័ណ្ណ/ការទទួលសា្គាល់/ការអនុញ្ញាត
ទាងំនោះដើម្របីឱ្រយប្រកដថាក្រមុហ៊នុ
ទាំងអស់នោះមានអនុលោមភាព
និងគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
នានាបនា្ទាប់ពីបានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណ
/ការទទួលសា្គាល់/ការអនុញ្ញាតក្នុង
គោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់
និងការការពារវិនិយោគិនទូទៅ។

ការផ្តល់ការអនញុ្ញាតដល់កេមុហ៊នុ
បោះផេសាយ៖ គ.ម.ក.ក៏មានតួនាទី
ក្នុងការផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ក្រុម-
ហ៊នុទាងំឡាយណាដ្រលមានបណំង
បោះផ្រសាយលក់មូលបត្រជាសាធា-
រណៈដោយបពំ្រញទៅតាមលក្ខខណ្ឌ
តម្រូវដូចដ្រលបានច្រងនៅក្នុងច្របាប់
និងបទប្របញ្ញត្តិជាធរមានសម្រប់
ក្រមុហ៊នុនងិសហគ្រសសាធារណៈ
ដ្រលបច្ចុប្របន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន៥
ដ្រលបានបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រ
កម្មសិទ្ធិនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន៦ដ្រល
បានបោះផ្រសាយលក់សញ្ញាបណ្ណ
សាជីវកម្ម និងបានចុះបញ្ជីនៅក្រុម-
ហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)។
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង៖

តនួាទីសខំាន់មយួទៀតរបស់គ.ម.ក.
គឺការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់
អ្នកចូលរួមទីផ្រសារតាមរយៈការរៀបចំ
ជាវគ្គបណ្តុះបណា្ដាលនិងការប្រឡង
សម្រប់បុគ្គលត្រូវទទួលគុណវុឌ្រឍិ
ដ្រលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យមូល-
បត្រដ្រលកន្លងមកគ.ម.ក.បានផ្តល់
វគ្គបណ្តុះបណា្ដាលចំនួន១៧លើក
នងិមានអ្នកចលូរមួសរបុមានជាង
១២០០របូ។បន្ថ្រមលើសពនី្រះទៀត
គ.ម.ក.ក៏មានតួនាទីក្នុងការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយនិងជំរុញការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធ
នឹងមូលបត្រដល់សាធារណជនទូទៅ
សិស្រស និស្រសិតអ្នកសារព័ត៌មាននិង
ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រសសកា្តានុពល
តាមរយៈការរៀបចំជាសិកា្ខាសាលា
និងវគ្គបណ្តុះបណា្ដាលនានាផងដ្ររ។
ការផេសះផេសាវិវាទនិងដោះសេយ

វិវាទ៖តួនាទីមួយទៀតដ្រលវិនិយោ-
គនិសាធារណជនកដ៏ចូជាអ្នកចលូរមួ
ក្នងុទផី្រសារមនិសវូចាបអ់ារម្មណគ៍គឺ-.
ម.ក.ជាអ្នកធ្វើការផ្រសះផ្រសាវវិាទ(Me-
diation)និងដោះស្រយវិវាទ
(Adjudication)ដល់ភាគីជម្លាះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រផងដ្ររ។
ភាគីជម្លាះអាចស្នើដល់គ.ម.ក.
ដើម្របីធ្វើជាអ្នកផ្រសះផ្រសាវិវាទនិងដោះ-
ស្រយវវិាទដ្រលនតីវិធិីន្រការផ្រសះផ្រសា
និងដោះស្រយវិវាទមានភាពងាយ-
ស្រួលចំណាយព្រលខ្លីមានភាព-
សាមញ្ញមានភាពបត់ប្រនចំណាយ
តិចការរក្រសាការសមា្ងាត់ និងអ្នក
ផ្រសះផ្រសានិងអ្នកដោះស្រយវិវាទមាន
ជនំាញនងិក្រមសលីធម៌ខ្ពស់ក្នងុការ-
បំព្រញមុខងារ៕

រៀបរៀងដោយ៖គណៈកម្មការមូល-
បតេកម្ពុជានាយកដ្ឋានសេវជេវ
បណ្តះុបណ្តាលអភិវឌេឍន៍ទីផេសារ
មូលបតេនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
អីុមេល៖edu@secc.gov.kh 
ទូរស័ព្ទលេខ៖023 885 611
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ប្រធានបទទី១៖តួនាទីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារេយអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្តេីកេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសមាជិកគ.ម.ក។

ឯកឧត្តមស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនេគណៈកម្មការមូលបតេកម្ពុជា។

កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និង
គណៈកម្មការមូលបតេកម្ពុជា
(SECC)បានសហការគ្នា
បោះផេសាយអត្ថបទដើមេបីលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតួនាទី
របស់គណៈកម្មការមូលបតេ
កម្ពុជានិងទីផេសារមូលបតេ
ដេលកំពុងរីកចមេើន។
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Anthony Gallianoៈ ផល ប៉ះពាល ស់េដ្ឋកិច្ច ខ្លាងំ រដ្ឋាភិបាល គួរមានផេនការ  B   
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-

១៩កំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់
ដល់សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតំបន់
រួមទាំងបែទែសកម្ពុជាផងដែរ
ខណៈដែលមែដឹកនំាទំាងអស់
កំពុងមមាញឹកក្នុងការចាក់-
បញ្ចលូកញ្ចប់ថវកិានានាដើមែបីធ្វើ
ឲែយមានស្ថិរភាព សែដ្ឋកិច្ច និង
គំាពារកម្មវិធីសង្គមក្នងុការកាត់-
បន្ថយហានិភ័យទាំងនែះ។
លោកម៉ែគណុមករាការនី-ិ

ពន្ធព័ត៌មានសែដ្ឋកិច្ចកាសែត
ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍បានជួបសមា្ភាស
លោកAnthonyGallianoអគ្គ-
នាយកកែុមហ៊ុន Cambodia
InvestmentManagment
ដោយជជែកអំពីបែសិទ្ធភាពនែ
ការលើកទកឹចតិ្តពន្ឋនងិកញ្ចប់
ថវកិាដែលរដា្ឋាភបិាលបានដាក់
ចែញក្នុងការទប់ទល់នែការ-
ធ្លាក់ចុះនែសែដ្ឋកិច្ច។
តើលោកសង្កេតឃើញថាប៉ះ

ពាល់ដោយសារតេជំងឺកូវីដ១៩
ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចដេរ?
ខ្ញុំមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង

ជាមួយនឹងទំនុកចិត្តវិជ្ជមាន
និងសុទិដ្ឋិនិយមដែលមិនពិត
ថា សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹង
ស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងរហ័ស
នៅក្នុងទមែង់អកែសរV។ការ-

សន្មតនែះគឺបញ្ជាក់តាមការ-
ងើបឡើងវិញនែផែសារហ៊ុន។
កម្ពជុាបានធ្វើសមាហរណកម្ម

ទៅក្នងុសែដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកដែល
បានធ្វើឲែយវិស័យសំខន់ៗ ជា-
ចែើនដចូជាទែសចរណ៍កាត់ដែរ
និងអចលនទែពែយអាចពឹងផ្អែក
ខ្លាងំលើភាពល្អបែសើរនែសែដ្ឋកចិ្ច
ទីផែសារអាមែរិក អឺរ៉ុបនិងអាសុី។
ជាមយួបណ្ដាបែទែសជាចែើនទើប
ងើបចែញពីការបិទចរាចរណ៍

ពែំដែន និងពែលានយន្តហោះ
ភាគចែើនយើងអាចរំពឹងថា
ដំណើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយក្នុងការ-
ស្ទុះងើបឡើងវញិនៅក្នងុវសិយ័
ទែសចរណ៍បែហែលជានៅ
ក្នងុឆ្នាំ២០២២។ចែបាស់ណស់
ពិភពលោកនឹងស្ទុះងើបឡើង
វញិហើយសកម្មភាពសែដ្ឋកចិ្ច
និងតែឡប់ទៅរកបែកែតីភាព
ឡើងវិញវាគែន់តែមិនកើន-
ឡើងរហ័សដូចការពែយាករនោះ

ទែដចូ្នែះរដា្ឋាភបិាលចាំបាច់តែវូ
តែៀមសមែប់រយៈពែលវែង។
កាលពីខេមីនារដ្ឋាភិបាលបាន

បេកាសនវូកញ្ចប់ថវកិាបេមាណ
២ពាន់លានដុលា្លារ រួចហើយ
តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពន្ធ
តើកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងជួយ
កាត់បន្ថយហានិភយ័សេដ្ឋកចិ្ច
យ៉ាងដូចម្ដេចដេរ?
កចិ្ចខតិខំបែងឹបែងរហតូមក

ដល់បច្ចុបែបន្នរបស់រដា្ឋាភិបាល

ពតិជាបានជយួយ៉ាងខ្លាងំប៉នុ្តែ
ជាអកុសលយើងរស់នៅក្នុង
សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការ-
ដើរថយកែយនែសែដ្ឋកិច្ច
ទូទាំងពិភពលោកនៅពែល
នែះកពំងុបង្កផលអាកែក់បំផតុ
ដែលយើងបានមើលឃើញ
ចាប់តាងំពីការធ្លាក់ចុះសែដ្ឋកចិ្ច
កន្លងមក។ទាំងនែះតែូវបាន
រពំងឹថាវាគែន់តែកើតមានក្នងុ
រយៈពែលខ្លី និងមិនខ្លាំង និង
ទូលាយនោះទែប៉ុន្តែសែដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពុជានឹងបន្តតែូវការការ-
លើកទកឹចតិ្តបន្ថែមទៀតពែះ
វសិយ័កាត់ដែរនងិទែសចរណ៍
មានភាពទន់ខែសាយខ្លាំង។
សែដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកនងឹស្ទុះ-

ងើបឡើងវិញយ៉ាងឆប់រហ័ស
តែឡប់ទៅរកបែកែតីកម្មរាង
អកែសរVខណៈដែលយើងទាងំ-
អស់គា្នាសងែឃមឹថានែះជាការពិត
ហើយរដា្ឋាភបិាលភាគចែើនកពំងុ
ចាក់បញ្ចលូសាច់បែក់ដើមែបីជយួ
បញ្ហានែះរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាគរួតែ
មានផែនការ«B»ក្នុងករណី
សែនារីយោនែះមិនអាចទៅរួច
និងសមែចបាន។
រដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ការ-

លើកលេងពន្ធសមេប់វិស័យ
ដេលរងផលប៉ះពាល់។តើការ-

លើកលេងពន្ធនេះនឹងធ្វើឲេយ
មានស្ថិរភាពដូចម្ដេច?
រដា្ឋាភបិាលបានអនុវត្តវធិនការ

លើកលែងពន្ធសមែប់កែមុហ៊នុ
ដើមែបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
ហិរញ្ញវត្ថុអវិជ្ជមានដោយសារ
ជងឺំកវូដី១៩ដែលភាគចែើនគាទំែ
វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច កាត់ដែរ
អាកាសចរណ៍នងិអបរ់ំហើយក៏៏
ផ្ដល់ការគាំទែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
សមែប់កម្មករនៅក្នុងវិស័យ
ទាងំនែះផងដែរ។សមែប់ការ-
ផ្តល់ជូននែះក៏តែូវបានមើល-
ឃើញថាវាបានគាទំែជាពសិែស
ដោយសារវសិយ័ទាងំនែះងាយរង
ផលប៉ះពាល់ខ្លាងំបំផតុនងិមាន
ផលប៉ះពាល់តៗគា្នានិងរីករាល-
ដាលដល់វិស័យផែសែងទៀតជា
ពិសែសវិស័យអចលនទែពែយ
លក់រាយនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
យើងសង្កែតឃើញថាស្ថរិភាព

បែក់ចំណូលពន្ធនៅតែីមាស
ទី១ ក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់រដា្ឋា-
ភិបាលក្នុងការផ្ដល់ការលើកទឹក-
ចិត្តពន្ធបន្ថែមទៀតដល់វិស័យ
ផែសែងៗមួយចំនួនទៀតខណៈ
ដែលផលប៉ះពាល់សែដ្ឋកិច្ច
អវជិ្ជមានដោយសារតែវរីសុនែះ
និងការរីករាលដាលទៅផ្នែក
ផែសែងទៀតនែសែដ្ឋកិច្ច៕LA

លោកAnthonyGallianoអគ្គនាយកកេមុហុ៊នCambodiaInvestmentManagement។សហការី

សី៊ ជីនភីងអំពាវនាវឲេយមានវិធានការលើកស្ទយួទំន៊កចិត្តសាធារណៈ
ទីកេុងប៉េកាំងៈបែធនាធិបតីចិនលោក

សុី ជីនភីង(Xi Jinping)បានអំពាវនាវ
កាលពីថ្ងែសៅរ៍កន្លងទៅឲែយមានទសែសនវសិយ័
វែងឆ្ងាយដើមែបីទប់ទល់សា្ថានភាពលំបាកហា-
និភ័យនិងការបែឈមនាពែលបច្ចុបែបន្ន
ដែលសែដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងបែឈមនិងដើមែបី
បង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការអភិវឌែឍបែទែស។
លោកបែធនាធិបតីនិយយថាសកា្តានុ-

ពលសែដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់បែទែសចិនមិនផ្លាស់-
ប្តូរនោះទែបើទោះបីការបែឈមនៅខង-
មខុកដ៏ោយហើយរដា្ឋាភបិាលមានឧបករណ៍
គោលនយោបាយជាចែើនដើមែបីលើកកម្ពស់
ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច។
លោកបែធនាធិបតីសុីដែលជាអគ្គ-

លែខធិការនែគណៈកមា្មាធិការមជែឈិបកែស
កុម្មយុនីស្តរបស់បែទែសចនិនងិជាបែធន
នែគណៈកម្មការមជែឈិមយោធ បានធ្វើ
កំណត់សមា្គាល់បែបនែះខណៈចូលរួមកិច្ច-
បែជុំកែមុទបីែកឹែសានយោបាយពីផ្នែកសែដ្ឋកចិ្ច
នៅកិច្ចពិភាកែសាអំឡុងពែលកិច្ចបែជុំលើក-
ទី៣នែគណៈកមា្មាធិការជាតិនែសន្និសីទ
បែឹកែសាយោបល់នយោបាយបែជាជន។
លោកបែធនាធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវា

មានសារៈសំខន់ដើមែបីចាត់វិធនការឲែយសកម្ម
ដើមែបីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តក្នងុសង្គមទំាងមូល
និងជាពិសែសក្នងុចំណោមអ្នកបែតិបត្តិទីផែសារ
និងដើមែបីបងែបួបងែមួស្ថរិភាពសែដ្ឋកិច្ចចិន
និងការអភិវឌែឍល្អក្នងុរយៈពែលវែង។
លោកបែធនាធិបតីជីនភីងបានចង្អុល

បងា្ហាញថាសែដ្ឋកិច្ចបែទែសចិនបែឈម
សមា្ពាធកាន់តែធំ ដោយសារតែការផ្ទុះឡើង
នែវីរុសកូរ៉ូណពែមជាមួយបញ្ហាដែលតែូវ
បានគែរៀបចំឡើងដោយមានលក្ខណៈជា
រចនាសម្ព័ន្ធជាបែព័ន្ធនិងការរំខន។
បែធនាធិបតីនែបែទែសដែលមាន

សែដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី២របស់ពិភពលោកបាន
បន្ថែមថាបែទែសចិនក៏បែឈមផងដែរនូវ
កតា្តាបែឈមជាចែើនផែសែងៗទៀត រួមទាំង
ការធ្លាក់ចុះសែដ្ឋកិច្ចសកលការធ្លាក់ចុះយ៉ាង

ឆប់រហ័សនែពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ
សកលភាពឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់នែទីផែសារ
ហិរញ្ញវត្ថុសកលការរឹតតែបិតការធ្វើដំណើរ
ក្នុងពិភពលោកការដើរថយកែយចំពោះ
សកលភាវូបនីយកម្មសែដ្ឋកិច្ច ការគាំពារ-
និយមនែបែទែសខ្លះ និងហានិភ័យផ្នែក
ភូមិសាស្តែនយោបាយកើនឡើង។
លោកបន្តថាបែទែសចិនតែវូតែបន្តការអភិវឌែឍ

របស់ខ្លនួបន្ថែមទៀតក្នងុពិភពលោកឥតស្ថរិភាព
និងមិនបែកដនែះ៕Chinadaily/RR

លោកបេធានាធិបតីចិនសុីជីនភីងក្នុងកិច្ចបេជុំទីបេឹកេសាសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងេសៅរ៍។Xinhua

សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា ច៊ះ ...
តពីទពំរ័៧...លោកថ្លែងថា៖

«ការចុះអនុសែសរណៈនែះគឺ
បញ្ជាក់ឲែយឃើញថាមានសហ-
គែសពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា
ចែើនបានចាប់អារម្មណ៍លើ
ទផីែសារមលូបតែកម្ពជុាតាមរយៈ
ការតែៀមខ្លួនចុះបញ្ជីបែមូល
ទនុពទីផីែសារនងិការជញួដរូនៅ
លើទីផែសារពែមទាំងបងា្ហាញពី
ទំនុកចិត្តរបស់កែុមហ៊ុនដែល
ជាសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជ-
កម្មកម្ពុជាមកលើទីផែសារមូល-
បតែកម្ពុជា»។
ជាមួយគា្នានែះលោកគិត

ម៉ែងបែធនសភាពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុង
សែចក្តីបែកាសពត័ម៌ានថាការ-
ចុះMoUនឹងជួយបង្កើនការ-
យល់ដឹងពាក់ព័ន្ធវិស័យមូល-
បតែដល់សមាជិករបស់ខ្លួន
ដែលជាសហគែសពាណិជ្ជ-
កម្មឲែយមានលទ្ធភាពសមសែប
ក្នុងការរៀបចំខ្លួនការចូលរួម
វិនិយោគ។
លោកបានថ្លែងថា៖«នែះជា

ឱកាសសមែប់សមាជិកសភា-
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងការស្វែងរកហិ-
រញ្ញបែបទានក្នុងទីផែសារមូលបតែ

នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការពងែឹង
ការគែប់គែងរៀបចំនិងអនុវត្ត
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម»។
ដើមែបីបង្កើនការទាក់ទាញវនិ-ិ

យោគនងិការជញួដរូពសីាធ-
រណជនSECCកំពុងតែធ្វើការ
កែសមែួលនូវលក្ខខណ្ឌតមែូវ
សមែប់ការផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណ
និងការគែប់គែងអាជីវកម្មនែ
សកម្មភាពជួញដូរឧបករណ៍
និសែសន្ទនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា
ក្នុងគោលបំណងគែប់គែងទី-
ផែសារឧបករណ៍និសែសន្ទឲែយកាន់-
តែមានបែសទិ្ធភាពនងិឲែយសែប
តាមដំណើរការជាក់ស្តែងនែ
ទីផែសារ។ការកែតមែូវនែះនឹង
កាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌតមែវូស្តពីី
ការផ្តល់អាជា្ញាបណ័្ណនងិមលូធន
សមែប់កែុមហ៊ុនជើងសានែ
ឧបករណ៍នសិែសន្ទ។នែះបើតាម
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មានរបស់
SECCកាលពីសបា្តាហ៍មុន។
ទំហំជួញដូរឧបករណ៍និសែសន្ទ

បានកើនឡើងដល់៨៤លាន
ដលុា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨ដល់
២០០លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ
២០១៩។ នែះបើយោងតាម
ទិន្នន័យពីSECC៕LA
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ក្រងុប៉្រកាងំៈ ក្រមុ ម្រ ដកឹ នា ំចនិ ជាន ់
ខ្ពស់  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  បាន ចូល រួម 
ជាមួយក្រុម  ទី ប្រឹក្រសា គោល នយោ-
បាយ ជាតិ  នៅ ក្នុង ការ ពិភាក្រសា ក្រុម 
ខសុ ៗ  គ្នា  នៅ ឯកចិ្ច ប្រជុ ំទ ី៣ ន្រ គណៈ-
កម្មាធិ ការ ជាតិ  សន្ន ិសីទ ផ្តល់ យោបល់- 
គោល នយោ បាយ របស់ ប្រជា ជន ចិន 
(CPPCC) ។ 

ក្រុម ម្រដឹក នាំ ទាំង នោះ  គឺ មន 
លោក លី  ក្រ ឈាង  លោក លី  ហ្រសាន-
ស្រសូ៊ លោក វ៉ាង  យ៉ាង  លោក វ៉ាង  ហ៊ូ-
ណិង  លោក ហ្រសា៊ាវ  លី ជី  និង លោក-
ហាន  ហ្រស្រ៊ង ពួក គ្រ ទាំង អស់ គឺ ជា 
សម ជិក របស់ គណៈ កម្មាធិ ការ អចិ-
ៃ្រន្តយ៍   ន្រ ការិយ ល័យ គោល នយោ-

បាយ  របស់ គណៈ កម្មា ធិការ មជ្រឈិម- 
បក្រស កុម្មុយ នីស្ត ចិន (CPC) ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ចិន លី  ក្រ-
ឈាង  បាន បញ្ជាក់ អំពី ការ ពង្រងឹ ការ- 
អភិវឌ្រឍប ច្ច្រកទ្រស ត្រស្ត ឲ្រយ មនភាព    
ងាយស្រួល  និងប្រសិទ្ធភាព  និង 
ផលិត   ឱ សថ និង វ៉ាក់ សំាង ប្រឆាំង ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩  និង  ជំ រុញ ឲ្រយ មន កិច្ច សហ - 
ប្រតិបត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ  នៅ ក្នុង ការ - 
ទំនាក់ ទំនង ។ 

 ដោយ សង្ក្រត ឃើញ ថា  គណៈ-
កម្មាធិ ការ មជ្រឈិម បក្រស CPC  ជា មួយ 
សម មិត្ត សុី  ជីន ភីង  ជា ម្រ ដឹក នាំ ដ៏- 
សំខាន់ បំផុត  ចំពោះ បុព្វ ហ្រតុ កិច្ច-
សហ ប្រតិបត្តិ ការ ពហុ បក្រស លោកលី-

ហ្រសាន ស្រសូ ៊ជា ប្រធាន ន្រ គណៈ កម្មាធ-ិ
ការ អចិ ៃ្រន្តយ៍សភា ជាតិ ប្រជា ជន ចិន  
បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ គ្រប់ គណ កបក្រស   
ដ្រល មិន ម្រន ជា CPC  ដើម្របី ចូល រួម 
យ៉ាង សកម្ម មួយ  នៅ ក្នុង ការ សម្រប-
សម្រួល គ្រប់ គ្រង ការ ឆ្លង រាល ដាល  
និង ស្រដ្ឋ កិច្ច ក៏ដូចការ អភិវឌ្រឍ សង្គម ។ 

លោក  វ៉ាង  យ៉ាង  ជា ប្រធាន ន្រ 
គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិ CPPCC  បាន 
បញ្ជាក់ ពី គោល នយោ បាយ ដ៏ សំខាន់ 
ន្រ «ការ បង្រួប បង្រួម សន្តិភាព » និង  
« ប្រទ្រស ១ ប្រព័ន្ធ ២ »  ដោយ  គំទ្រ ឲ្រយ 
មន ការ ឯក ភាព គ្នា កាល ពី  ១៩៩២  
ដ្រល បង្រួប បង្រួម ឲ្រយ មន គោល - 
នយោ បាយ ចិន ត្រ ១៕Xinhua/SK

បាតុករ១ក្រមុតូចនំាគ្នាតវ៉ានៅពីមុខវិមានVictoryColumnនៅទីក្រងុប៊្ររឡំាង។AFP

លោកគីមជុងអុ៊នកំពុងថ្ល្រងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុធំមួយន្រគណៈកម្មការយោធាមជ្រឈិម។Yonhap

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីក្រឈាងចូលរួមនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុទី៣របស់សមាជិកន្រគណៈកមា្មាធិការអចិៃ្រន្តយ៍បក្រសកុម្មយុនីស្តចិន។Xinhua

ក្រុងប្ររូតៈ  ក្រុម បាតុ ករ រាប់ សិប 
នាក់  បាន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង នៅ ទូ ទាំង- 
ប្រទ្រស អាល្លឺ ម៉ង់  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ថា 
ជា ផ្ន្រក ន្រ ចលនា តវ៉ា មួយ  ប្រឆាំង 
វធិាន ការ បទិ ប្រទ្រស  ដោយ សារ ឆ្លង- 
រាល ដាល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  ដ្រល 
កំពុង ជំរុញ ឲ្រយ មន កម្លាំង ចលនានៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

ការ ប្រមូល ផ្តុំ នោះ  ត្រូវ បាន រៀប ចំ 
ធ្វើឡើង ជា រៀង រាល់ សបា្តាហ៍  ចាប់-
តាំងពី បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ខ្រ ម្រសា  
ដោយ បាន បង្ក ឲ្រយ មន ការ ជួប ជុំ គ្នា 
កាន់ ត្រ ច្រើន ឡើង  នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល 

ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រះ  ដ្រល  មនុស្រស 
រាប ់ពាន ់នាក ់បាន ប្រមលូ ផ្តុ ំគ្នា  នៅ ក្នងុ 
ទី ក្រុង ធំ ជា ច្រើន នៅ អាល្លឺ ម៉ង់ ។ 

ចលនា នោះ  ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ 
ថា   ការ រឹត ត្របិត របស់ រដា្ឋាភិ បាល  ដើម្របី 
ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល ន្រវី រុស - 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  ថា ជា ការ ចាប់ ផ្តើម 
របស់ របប ផ្តាច់ ការ និយម មួយ  ឬ ជា 
ការ វយប្រហារ ខសុ ច្របាប ់មយួ  ទៅ លើ 
ស្ររី ភាព បុគ្គល។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ ប៉ូ លិស  បាន ថ្ល្រង ប្រប់  
AFP ថា  ការ ប្រមូល ផ្តុំ ជិត ៣០ កន្ល្រង  
ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ប៊្ររ- 

ឡាំង  និងការ ធ្វើ  បាតុ កម្ម ប្រឆាំង 
ជាមួយ រដា្ឋាភិ បាល។ 

ការ តវ៉ា នា នា  ត្រវូ បាន រៀប ច ំធ្វើ ឡើង  
នៅ ទូ ទាំង ប្រទ្រស អាល្លឺ ម៉ង់  នៅ ក្នុង 
នោះ មន  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង នូ រីម ប៊ឺហ្គ - 
ម៉ូនិក  និង ទី ក្រុង សា្តាតត៍ ហា្គាត  ទោះ-
បជីា មនិ មន អ្នក ចលូ រមួ ច្រើន  នៅ ក្នងុ 
ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រះ ក្តី  ជា ពិស្រស 
គ្រង ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង អាកាស ធាតុ 
ដ៏អាក្រក់ ។ 

យោង តាម អ្នក នា ំពាក្រយ ប៉ ូលសិ បាន 
ឲ្រយ ដងឹ ថា  នៅ ទ ីក្រងុ ហាម ប៊ហឺ្គ  មនសុ្រស 
៧៥០ នាក់  ធ្វើ បាតុ កម្ម ៕AFP/SK

ផ្ទះុការតវ៉ាថ្ម ីៗ ប្រឆំាងវិធានការបិទប្រទ្រសដោយសារវីរុសកូ រូ៉ ណានៅអ ល្លឺម៉ង់

គីម  ជុង អុ៊ន ធ្វើ អធិបតី កិច្ចប្រជំុពិភាក្រស  
អំពីការទប់សា្កាត់សង្គ្រ ម  នុយក្ល ្រអ៊្ររ
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ រដ្ឋ 

បាន រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  
ម្រ ដកឹ នា ំក ូរ៉្រ ខាង ជើង លោក គមី  ជងុ-
អ៊នុ  បាន ធ្វើ ជា អធបិ ត ីកចិ្ច ប្រជុ ំគណៈ- 
កម្មការ យោ ធា មជ្រឈិម   ហើយ បាន 
ពិភាក្រសា អំពី « គោល នយោ បាយ ថ្មី  
ដើម្របី ការ បង្កើន ការ ទ ប់ សា្កាត់  សង្គ្រម 
នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ បន្ថ្រម ទៀត របស់ ប្រទ្រស 
កូ រ៉ូ ខាង ជើង » ។ 

 យោង តាម ទី ភា្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មន 
មជ្រឈមិ ក ូរ៉្រ  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ករូ៉្រ ខាង ជើង 
ក៏ បាន ពិភាក្រសា នៅ ឯ កិច្ច ប្រជុំ ធំ ន្រ 
គណៈ កម្មការ យោ ធា មជ្រឈិម  របស់ 
គណបក្រស ពល ករ ដ្រល  កពំងុ គ្រប ់គ្រង 
អំណាច  បាន ចាត់ វិធាន ការ យោ ធា     
សំខាន់ៗ និង  វិធានការ គ្រប់ គ្រង  និង 
គោល នយោ បាយ   ដើម្របី គំទ្រ កង- 
កម្លាំង ប្រដាប់អាវុធ ទាំង អស់។ 

 ទី ភា្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មន មជ្រឈិម កូ រ៉្រ  
KCNA  បាន និយយ ថា៖ « ការ រៀប ចំ 
កិច្ច ប្រជុំ ទី ៤ នោះ  គឺ ជា គោល នយោ-
បាយ ថ្មី  សម្រប់ ការ បង្កើន ការទប់- 
សា្កាត់សង្គ្រម នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ បន្ថ្រម ទៀត  

របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  និង ការ- 
ដាក់ កងកម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ យុទ្ធ- 
សាស្ត្រ  ស្ត ីព ីប្រតបិត្តកិារ ប្រងុ ជើង ការ 
ក្នុង កម្រិត ខ្ពស់ មួយ  ឲ្រយ ស្រប ទៅ តាម 
តម្រូវការ ទូ ទៅ  សម្រប់ ការ កសាង  
នងិ ការ អភវិឌ្រឍកង កម្លាងំ ប្រដាប ់អាវធុ  
របស់ ប្រទ្រស ន្រះ » ។ 

 កិច្ច ប្រជុំ នោះ  មិន បាន ពិភាក្រសា - 
លម្អិត អំពី អ្វី ដ្រល «ជា គោល នយោ - 
បាយ ថ្មី »  ដើម្របីទប់សា្កាត់សង្គ្រម - 
នុយក្ល្រ អ៊្ររ  ទ្រ ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងារ នោះ  បាន បន្ថ្រម ថា ៖ 
«ដោយ បាន លើក ឡើង នៅ ឯ កិច្ច ប្រជុំ 
នោះ  គឺ ជា វិធាន ការ ដ៏ សំខាន់  ដើម្របី 
បង្កើន ការ ការ ពារ សមត្ថ ភាព វយ-
ប្រហារ អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ឲ្រយ បាន ច្រើន 
បន្ថ្រម ទៀតរប ស់  ក្រុម កាំ ភ្លើង ធំ របស់ 
កង កម្លាំង ប្រជា ជន កូ រ៉្រ ខាង ជើង » ។ 

ទី ភា្នាក់ ងារ KCNAបាន បន្ថ្រម ថា  
លោក គីម  បាន សង្កត់ ធ្ងន់ អំពី សារៈ-
សំខាន់ ន្រ « ការ យល់ ដឹង ភាព ជា អ្នក- 
ដឹក នាំ  នៅ ក្រម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ 
បក្រស ត្រ មួយ »៕Yonhap/SK

 ក្រុមម្រដកឹនំាចិនចូលរួមកិច្ចពិភាក្រស
ជាមួយក្រុមទីប្រកឹ្រសគ ល នយោបាយ 



WORLDwww.postkhmer.com ១១ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

ចំនួន អ្នកឆ្លងវីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណា នៅ-
អឺរុ៉ប កើនឡើងរហូតដល់ជាង២លាននាក់

ក្រុង ប៉ារីសៈ  យោង តាម 
ចំនួន សរុប ដៃល AFP ទទួល - 
បាន កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា  ករណ ីឆ្លង វរីសុ ករូ៉ ូណា ថ្ម ី
ជាង ២ លាន នាក់ នៅ អឺរ៉ុប ជិត   
២ ភាគ ៣នៃ ចំនួន នៃះ តៃូវ បាន 
គៃ រាយ ការណ ៍នៅ ក្នងុ បៃទៃស- 
រុសៃសុី  ចកៃភព អង់គ្លៃស  អៃ - 
សៃប៉ាញ  អុី តាលី  និង បៃទៃស - 
បារាំង ។ 

ដោយ មាន ចំនួន ស្លាប់ យ៉ាង 
តិច ១៧៣ ១៣៣ នាក់  ក្នុង 

ចណំោម ២ ០០១  ៩៩៥ ករណ ី 
អឺរ៉ុប  គឺ ជា ទ្វីប ដៃលរ ង ប៉ះ ពាល់ 
បំផុត ដោយ ជំងឺ រាត តៃបត នៃះ ។ 

នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  ចំនួន 
ករណ ីឆ្លង សរបុ៥ ២៤៤ ៦១៦ 
នាក ់នៅ ក្នងុនោះ  មាន អ្នក ស្លាប ់
ចំនួន ៣៣៩  ០១១ នាក់  តៃូវ 
បាន គៃ កត់ តៃ។ 

រុសៃសុី  គឺ ជា បៃទៃស អឺរ៉ុប មួយ 
ដៃរ ដោយ មាន ករណី ឆ្លង ខ្ពស់ 
បផំតុ (ករណ ីឆ្លង ៣៣៥ ៨៨២ 
នាក់  និង មាន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន 

៣ ៣៨៨ នាក់ )  ហើយ កើន- 
ឡើងករណីឆ្លង ថ្មី បៃហៃល   
១០ ០០០ នាក់  តៃូវ បាន គៃ 
រាយការណ៍ ចាប់ តាំង ពី ដើម     
ខៃ ឧសភា ។ 

ចកៃ ភព អងគ់្លៃស  មាន ករណ ី
ឆ្លង ២៥៧  ១៥៤ នាក់  និង ស្លាប ់
៣៦ ៦៧៥ នាក ់ អៃសៃប៉ាញ មាន 
ករណី ឆ្លង ២៣៤  ៨២៤ នាក់  
នងិ ស្លាបច់នំនួ  ២៨ ៦២៨ នាក ់     
បៃទៃ សអុ ីតាលី មាន ករ ណី ឆ្លង 
២២៩ ៣២៧ នាក់  និង ស្លាប់ 
៣២ ៧៣៥ នាក់  និង បៃទៃស - 
បារាំង មាន ករណី ឆ្លង ចំនួន 
១៨២ ២១៩ នាក់  និង ស្លាប់ 
២៨ ២៨៩ នាក់  និង បៃទៃស 
អឺរ៉ុប ៤ ផៃសៃង ទៀត  រ ងការ  ប៉ះ- 
ពាល់ ខ្លាំង បំផុត ។ 

ដោ យ បៃើបៃ ស់    ទិន្នន័យ 
ដៃល AFPបៃមូល ពី អាជា្ញាធរ 
ជាតិ  និង ព័ត៌ មាន មក ពី អង្គ ការ 
ស ុខភាព ពភិព លោក(WHO)
ចំនួន សរុបនៃះ បៃហៃល ជា 
បង្ហាញ ពី ចំនួន អ្នក ឆ្លងយ៉ាង- 
ពិត បៃកដ។ 

បៃទៃស ជា ចៃើន កំពុង ធ្វើ 
តៃស្ត រក រោគ សញ្ញា ឬ ករណ ីឆ្លង 
ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត ៕ AFP/PSAប្រជា ជន បរំាង  ពាក់ម៉ា  ស់ ការ   ពា រ  ខណៈ ឈរតម្រង់ ជួរទិញ កា រ៉្រម ។  AFP

តពីទំព័រ  ១... បាន ពិពណ៌- 
នា ពី ការ  លោត ចៃញ ពី យន្ត- 
ហោះដៃល  កពំងុ ឆប  ឆៃះ យ៉ា ង 
សនោ្ធោសនៅ្ធោ   កៃយ ព ី វា  ធ្លាក់ 
ចូល ក្នុង  សង្កាត់ លំនៅឋាន ១  
កន្លៃង  ។ 

កៃុម អាកាស ចរណ៍ នោះ  
បាន ថ្លៃង ថា  យន្ត ហោះ របស់ 
កៃុមហ៊ុនអាកាស  ចរណ៍ អន្តរ - 
ជាត ិបា៉ាគសី្ថាន (PIA)  បាន ធ្លាក ់
ចូល ក្នុង ចំណោម ផ្ទះ ជា ចៃើន - 
ខ្នង កាល ពី ថ្ងៃ សុក កៃយ ពី 
មា៉ាសុីន ទាំង ២  មិន ដំណើរ ការ  
ខណៈ  យន្តហោះ នៃះហោះ ទៅ 
កាន់ ពៃលាន កៃុង ការា៉ាជី ។ 

 ស្លាប របស់យន្តហោះ បាន 
ចាក ់ទម្លុះ  ដបំលូ ផ្ទះ ជា ចៃើន ខ្នង  
ដោយ បាន ធ្វើ ឲៃយ មាន អណា្តាត 
ភ្លើង  និង ផៃសៃង ចៃញ ពី ស្លាប 
យន្ត ហោះ ហុយ ទៃលោម ទៅ 
លើ អាកាស  ខណៈ វា បាន ធ្លាក់ 
ទៅ លើ ផ្លវូ មយួ  ដោយ នា ំឲៃយ  មាន 
បៃតបិត្តកិារ ជយួ សង្គៃះ ជា ចៃើន 
ម៉ាង កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ។ 

 កៃសួង សុខភិ បាល ខៃត្ត 
បាន ថ្លៃង ថា  ជន រង គៃះ ៩៧ 
នាក់  បាន នៅក្នុង យន្ត ហោះ 
នោះ  ខណៈ មនុសៃស ៤ នាក់    នៅ 
លើ ដី បាន រង របួស  កៃយ ពី 
របាយ ការណ៍បឋម   កាល ពី ថ្ងៃ 

សកុៃ  បានបញ្ជាក ់ថា  អ្នក សៃកុ 
ខ ្លះបាន ស្លាប់  ដោយ សរ ការ 
ធ្លាក់ យន្តហោះ នោះដៃរ  ។ 

ឧបៃបត្តិ ហៃតុ ធ្លាក់ យន្តហោះ  
បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស ស្លាប់ ចៃើន 
បំផុត នៅ បា៉ាគី ស្ថាន  នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៨ ឆ្នាំ មក នៃះ បាន 
កើត ឡើង ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ      កៃយ ពី 
ជើង ហោះ ហើរ ពាណិជ្ជ កម្ម  
បានដណំើ រ ការឡើងវញិ  នៅ មនុ 
ថ្ងៃ បុណៃយ  មូ ស្លីម Eid  al-Fitr។ 

យន្ត ហោះ ជា ចៃើន គៃឿង  
តៃូវ បានចតចោល   នៅ អំឡុង 
ពៃល បិទ បៃទៃស រយៈ ពៃល ២ 
ខៃ ដោយ សរ  វី រុស កូ រ៉ូ ណា ។

អ្នក ដំណើរ មា្នាក់ ឈ្មាះ  Mo-
hammad Zubair  អាយ ុ២៤ 
ឆ្នា ំ បាន នយិយថា ៖ « កៃយ ព ី
យន្ត ហោះ  ធ្លាក់  ខ្ញុំ ឃើញ ភ្លើង 
ឆៃះ គៃប់  កន្លៃង  ហើយ គ្មាន 
ឃើញ មនុសៃស មា្នាក់ ឡើយ »។  

«មាន សឡំៃង សៃក យ ំគៃប-់ 
ទី កន្លៃង  ហើយ មនុសៃស គៃប់ រូប 
បាន បៃឹង បៃង ដើមៃបី រស់ ។  ខ្ញុំ 
បាន ដោះ ខៃសៃ កៃវាត់ កៅ អី របស់ 
ខ្ញុំ  ហើយ ខ្ញុំ បាន ឃើញ ពន្លឺ ខ្លះ 
ហើយ ខ្ញុំ បាន ចុះ ចៃញ ពី កៅ អី  
បនា្ទាប់ មក ខ្ញុំ ក៏ បាន សមៃច 

លោតចុះ ចៃញ ពី យន្ត ហោះ 
នោះទៅ  »។ 

មន្តៃី កៃសួង សុខ ភិបាល 
មា្នាក់  បាន ថ្លៃង ថា  លោក  Zu-
bair បាន ឈឺ ចាប់ ដោយ សរ 
រលាក ភ្លើង  ប៉នុ្តៃ ស្ថតិ ក្នងុ ស្ថាន- 
ភាព ធម្មតា ទៃ។ 

លោកនាយក បៃតិបត្ត ិកៃមុ- 
ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ PIA  Ar-
shad Mahmood Malik 
បាន ថ្លៃង បៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា 
អាជា្ញា ធរ  ក ៏បាន រក ឃើញ បៃអប ់

ខ្មា របស ់យន្ត ហោះ នោះ  ហើយ 
បាន បៃគល់ វា ទៅ ឲៃយ កៃុម អ្នក - 
សុើប អង្កៃត រួចហើយដៃរ ។  

សកសព យ៉ាង តចិ ១៩ នាក ់
តៃូវ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
ខណៈ ដៃល សច់ ញាតិ ៤៧ 
នាក ់ មក ផ្តល់ សំណាក DNA 
ដើមៃបី ធ្វើ តៃស្ត ។

ពិ ធីបុណៃយ សព ដៃល  រក- 
ឃើញ មនុៗ  ក ៏កពំងុ ដណំើរ ការ  
ដោយ សក សព ជា ចៃើនទៀត 
ក៏ រក ឃើញ បន្ត បនា្ទាប់ ដៃរ។

នៅ កន្លៃង កប់ សក សព ១ 

កន្លៃង  លោក Jehanzeb B 
aloch  បាន ពនៃយល់ ពី របៀប 
ដៃល ក្មួយ របស់ គត់ គឺ  លោក 
វរសៃនីយ៍ តៃី Shaheryar 
Baloch  បាន ស្លាប់ នៅ លើ  
យន្តហោះ ជា មួយ បៃពន្ធ  និង 
កូន ២ នាក់ របស់ គៃ ។ 

គៃួសរ នៃះ  បាន វិល តៃឡប់ 
ទៅ កាន ់កៃងុ ការា៉ាជ ី ដើមៃប ីចលូ- 
រមួពធិ ី បណុៃយ Eid ដៃល តៃវូ បាន 
គៃ បៃរព្ធ ធ្វើ ឡើង  នៅ ចុងខៃ      
នៃ ពិធី បុណៃយ សសនា មូស្លីម - 
រា៉ាមា៉ាដន៕ AFP/SK

រដ្ឋមន្ត្រអីាកាស ចរណ៍ GhulamSarwar Awana (កណ្តាល ឆ្វ្រ ង អាវធំពណ៌ខ្មៅ  )ចុះ មើល កន្ល្រងយន្តហោះធ្លាក់ ។ AFP

បុគ្គលិកសន្ត ិសុខស្វ្រង   រក ជនរង គ្រះនៅក្រមបំណ្រកយន្តហោះធ្លាក់។ AFP

អ្នករួចផុតជីវិតពីឧប្បត្តហ្ិតុធ្លាក់យន្តហោះ...
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ពងមាន់ត្រវូបានតម្រៀបរួចដាក់ចូលក្នងុទូភ្ញាស់ទៅតាមធ្នើនីមួយៗមុនព្រលដាក់ភ្ញាស់។រូបថត សហ ការី លោកលនសុភបានបង្ហាញពីវិធីដំឡើងនិងការប្រើប្រស់ទូភ្ញាស់កូនមាន់និងទា។រូបថត សហ ការី

ពីអ្នកចិញ្ចមឹមាន់គ្រសួារទៅជាអ្នកផលិតទូភ្ញាស់ពងចំណុះ១មឺ៉នគ្រប់

ខ្រងសុគន្ធា

កំពង់ធំ: ធ្លាប់ តែ ចិញ្ចឹម មាន់ 
យក ស៊តុ ទៅ តាមបែប បែពែណ ី
ដោយ ការ  លែងហ្វូង មាន់ ពង 
ពាស វាល ពាសកាល ចែបូក- 
ចែបល់ គ្នា  ដែល ធ្វើ ឲែយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ គុណភាព ស៊ុត និង កូន- 
មាន់ ចាប់ កំណើត តិច    យុវជន 
មក ពី ខែត្ដ កំពង់ ធំ មា្នាក់ ខិត ខំ 
សិកែសា  បច្ចែក ទែស  និង អភិវឌែឍ 
ខ្លនួ ជា អ្នក ផលិត ទូ ភា្ញាស់  សុ៊ត ។ 

ទូ បែអប់ ២បែភែទ ផលិត ពី 
ដែក និង ស្នា មាន មុខ ងារ 
សមែប់ ទុក ដាក់ គែប់ ស៊ុត   
ដល់ ១មុឺន គែប់ ទៅ តាម ទំហំ 
ពែម ទាងំ មាន សមត្ថភាព ភា្ញាស់ 
កូន មាន់  និង ទា ជាដើម បែកប- 
ដោយ បែសិទ្ធភាព ខ្ពស់  ហើយ 
កំពុង ជួយ សមែួល ដល់ អាជីវ-
កម្ម ចិញ្ចឹម មាន់ យក ស៊ុត របស់ 
បែជាកសិករ  ទូទាំង បែទែស ។ 

លោក លន  សុភា  បាន រំឭក  
ព ីការ ចាប ់ផ្តើ ម អាជវីកម្មជា អ្នក- 
លក ់ទភូា្ញាស ់ថា ៖ «  មនុ  ចាប ់ផ្តើម 
ធ្វើ ទូភា្ញាស់ លក់  ខ្ញុំ    ចិញ្ចឹមមាន់ 
យកស៊ុត   លុះ ចិញ្ចឹម យូរទៅ  
មាន   មែមាន់ ចែើន ពង  ចូលគ្នា  
ធ្វើឲែយ ពិបាក ក្នុង ការថែទាំ ។ 
ជាក់  ស្ដែង  ពួកវា   ដណ្តើមគ្នា 
កែប  ចកឹពង គ្នា  បែក  ខចូចែើន  
ហើយ  កូនមាន់ ដែល ញាស់ មក    
ខ្ញុំពិបាក  ថែទាំ  ដោយសារ វា 
មាន  ចំនួន តិច  មិនសមសែប  
តាម  តមែូវ ការ ចង់បាន ។ ឆ្លង- 
កាត់ បទពិសធទាំងនោះ  ខ្ញុំ 
សមែចចិត្ត សែវជែវ រក វិធី-
សាសែ្ត ថ្មីៗ ក្នុង ការ ចិញ្ចឹម  និង 

ភា្ញាស់   ស៊ុត  មាន់ »។
   កសិកររូបនែះ  បែទះ ឃើញ 

មាន  ការ ផែសព្វ  ផែសាយលក ់ទភូា្ញាស ់
នៅតាម យូធូប  ហើយ លោក  
សុភា  ក៏សមែចចិត្ត ទិញ ទូភា្ញាស់  
ខ្នាត  ៥២៨ ស៊ុត   ១គែឿង មក  
បែើ ។    មនិ យូរ ប៉នុ្មាន   យុវជន របូ 
នែះ  ក៏ បែក គំនិត រៀន ផលិត 
ឧបករណ៍ ភា្ញាស់ ស៊ុត  ដោយ 
ខ្លួន ឯង  តែម្ដង ។ 

លោក លើកឡើង ថា ៖ «ខ្ញុបំែើ 
ទភូា្ញាស ់  ទញិ គែ បាន បែហែល  ៥ 
ទៅ  ៦ ខែ  ហើយ ខ្ញុំក៏ មាន ចិត្ត 
ចង ់រៀន ធ្វើ ទភូា្ញាស ់លក ់ដចូគែ ។     
ខ្ញុំគិតថា   ការ បែើ  ទូភា្ញាស់  ផលិត 
ខ្លួន ឯង  បើ  មាន បញ្ហា   វា ងាយ 
នឹង ជួសជុល ជាង ។ ដូច្នែះ ខ្ញុំក៏ 
សមែចចិត្ត ឡើង ទៅ រៀន នៅ 

ភ្នំពែញ ពីរបៀប  ធ្វើ ទូ ចំនួន  ២ 
លើក។ ពែល រៀនចប់  ខ្ញុំក៏ទិញ 
គែឿង  សមា្ភារ  សមែប ់ផលតិ  មក 
អនុវត្ត ដំឡើង  »។  

កែយ ពី អនុវត្ត  និង អាច  
ដំឡើង   ទូភា្ញាស់ បានជោគជ័យ  
លោក សុភា  ចាប់ ផ្តើម ធ្វើការ 
បង្ហាះ របូ លក ់តាម អនឡាញ។  
តែ មយួ រយៈពែល ខ្ល ី  មាន អតថិ-ិ
ជន  ទាក់ ទង តាម ទូរស័ព្ទ និង 
ឆាត  មកសួរ នំ ជាហូរហែ។  

ដោយសារ ការ ពែយាយាម  មិន 
ខ្លាច លំបាក  ទៅតាម  ទមា្លាប់  ជា 
កសិករ   សែុកសែ  ចមា្ការ  មា្នាក់  
ក្នុង  រយៈពែល តែ  ៤  ទៅ  ៥ ខែ  
ការ ផលិត ទូភា្ញាស់  របស់លោក  
តែវូ បាន មនសុែស ជាចែើន ទទលួ- 
សា្គាល់  ហើយ លោក ចាប់ ផ្តើម 

ទទួល   ការ កុម៉្មង់ទិញ ជាចែើន ពី 
អតិថិជន យក ទៅ បែើ បែស់  នៅ 
រាជធនី  និងបណ្តា ខែត្ត នន ។  

 ពែល ថ្ម ីនែះ ៗ   លោកក ៏ទទលួ- 
បាន ការ  កុម្ម៉ង់ជាចែើន  ដើមែបី 
យក ទៅ ចែក ជូន បែជាពលរដ្ឋ   
ក្នុង សហគមន៍  កែម ជំនួយ  
ឧបត្ថម្ភ នែ គមែង អភវិឌែឍ កស-ិ
កម្ម របស់រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា។

អ្នក ផលិត ទូភា្ញាស់  វ័យ  ៣៥ 
រូប  នែះ   បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍  ថា៖ 
«ខ្ញុគំតិថា   ការ ផលតិ ទភូា្ញាស ់  ជា 
ការ  រក ឃើញ ថ្មីមួយ  ដែល ជា 
បច្ចែកទែស ថ្មី ជំនួយ សមែប់ 
អ្នក  កពំងុ ចញិ្ចមឹ សត្វ ភា្ញាស ់ស៊តុ 
នៅ  កម្ពុជា។    ប៉ុន្ដែ  មិនទាន់ តែូវ 
បាន បងា្ហាញ ឲែយ ទូលំ ទូលាយ 
ដល ់ បែជាជនយើង  ដោយសារ  

បែជាពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន   មិន 
ទាន់ យល់ ពីទូភា្ញាស់  និង ការ បែើ- 
បែស់  របស់វា នៅឡើយ  ។ ក្នុង 
នោះ មាន អ្នកខ្លះ បែើ ទៅបាន 
ជោគជ័យ  ហើយ  មួយចំនួន 
ទៀត ក៏ មិន   ជោគជ័យ ដែរ»។

ទោះប ីជា យា៉ាងណ  សបិែបកម្ម 
ផលតិ ទភូា្ញាស ់របស ់លោក  មាន 
លក្ខណៈ តូច  ទើប ធ្វើ ឲែយ លោក 
តែូវ   ចំណយ ពែល យូរ ក្នុង ការ- 
ផលិត ទូភា្ញាស់ ។ តាមរយៈការ- 
រៀបរាប់ របស់ លោក  ជាទូទៅ  
ក្នុង ការ ផលិត ទូភា្ញាស់ ១  គឺ 
តែូវ ចំណយ ពែល អាសែ័យ 
ទៅតាម ទហំ ំ នងិ ខ្នាត របស ់ទ ូ។ 
បើ លោក  ធ្វើ ទូ តែ មា្នាក់ឯង  ក្នុង  
១ថ្ងែ អាច ផលតិ ទ ូខ្នាតតចូ បាន 
តែ ១ គែឿង ប៉ណុ្ណោះ ។ ចពំោះ ទ ូ
ខ្នាត ធ ំ តែវូ ចណំយ ពែល  ២ ឬ  
៣ថ្ងែ  ទើប រចួរាល ់១គែឿង ។  តែ 
បើ មាន គ្នា ជួយ  ឬ ធ្វើ គ្នា ២នក់ 
ពែលវែលា  នឹង កាត់បន្ថយ  
ផង ដែរ  ។  

ទូភា្ញាស់ នែះ ផលិតចែញពី 
ដែក  ជែុង  ដែក ស័ង្កសី  ដែក 
អាលុយមីញ៉ូម  និង ស្នា   ដែល 
អាច បែើ សមែប់ ភា្ញាស់ ស៊ុត   ទា  
មាន់ កែួច  លលក  កា្ងាន  ពែប  
និង សារិកាជាដើម ។ រីឯ ការ បែើ- 
បែស ់ លោក សភុា   បាន ឲែយ ដងឹ 
ថា វា  មិន ពិបាកនោះ ទែ  ដោយ- 
សារ តែ ទ ូមាន បែពន័្ធ   ស្វយ័បែវត្ត ិ 
ទាំង  សំណើម  និង  កម្ដៅ  ។  

កែ ពី ទូភា្ញាស់ ផលិតពី ដែក 
នែះ លោក ក ៏មាន ផលតិ ទភូា្ញាស ់
ធុងស្នា  ផងដែរ ។ 

លោក   លើកឡើង ថា ៖ «ខ្ញុំក៏ 
អាច  ផលិត ទូភា្ញាស់ ធ្វើ ពី ធុង- 

ស្នា បាន ដែរ  តែ ទូភា្ញាស់ ធុង- 
ស្នា នែះ  ខ្ញុគំតិថា  វា មនិមែន ជា 
ការ ច្នែ បែឌិត ថ្មីនោះទែ    វាជា 
បែភែទ ឧបករណ៍ ភា្ញាស់  ងាយ  
ដំឡើង   មិន មាន លក្ខណៈ សាំ-
ញ៉ា ំភាគ ចែើន និយម បែើ ដោយ 
ដែ  (យក ទៅដាក់ បែ សុ៊ត )  និង 
ចំណយ ថ្លែ ដើម តិច ។  បែជា-
ជនទូទៅ អាច ដំឡើង  ទូភា្ញាស់  បែ- 
ភែទ  នែះ ដោយ ខ្លនួឯង បាន »។

ចំពោះបែភែទ ទូស្នាភា្ញាស់  
ដោយ  អ្នក ចិញ្ចឹម តែូវ  បែើដែ វី  
ស៊ុត   ១ថ្ងែ  ២  ឬ  ៣ដង  ដែល 
ចំណយ ថ្លែ ភ្លើង តិច  អាច បែើ 
បាន យូរ  ហើយ អតែ  ញាស់ 
បាន  ល្អ  ងាយ សែួល បែើ  តម្លែ 
តែឹម  តែ  ២០មុឺន រៀល ក្នុង មួយ 
គែឿង ។  ចណំែក  ទភូា្ញាស ់ស្វយ័- 
បែវត្ត ិ មាន ខ្នាត ចាប ់ព ី ៨០  ស៊តុ  
រហូត ដល់  ១មុឺន  ស៊ុត   ។  

កសិកររូបនែះ   ក៏   សំណូមពរ 
ទៅកាន់  បងប្អូន បែជាពលរដ្ឋ  
ដែល មាន ដ ីទនំែ រចែើន  នងិឆ្លៀត 
ពែល    ពីការងារ ស្នូល    មក   ចិញ្ចឹម 
សត្វ  ដើមែប ីបង្កើន  បែក ់ចណំលូ 
បន្ថែម ។  លោក អះអាង ថា  បើ 
អាច  រូប លោក ផ្ទាល់  នឹង ចែក- 
រំលែក ទៅកាន់  បែជាកសិករ 
គែប់  គ្នា   នូវ វិធីសាសែ្ត ក្នុង ការ- 
ថែទា ំ នងិ ចញិ្ចមឹ មាន ់ រមួ ជាមយួ 
របៀប  ភា្ញាស់ ពង ផងដែរ ។

ចំពោះ ព័ត៌មានលម្អិត  សូម 
ចលូទៅកាន ់ ហែ្វសប៊កុ ផែច  @
ពិភពទូភា្ញាស់ សា្នាដែកូនខ្មែ រ  ឬ 
ទំនក់ ទំនង ទៅកាន់លែខ  
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៤០០ ៥៨៩/ 
០៧០ ៥៧៧ ៧០៩/ ០៩៧ 
៥០៧ ៧៧០៩៕ ធុងស្នោសម្រប់ភ្ញាស់ពងងយស្រលួដំឡើងនិងប្រើប្រស់ថាមពលអគ្គសិនីតិច។រូបថត សហ ការី
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល ្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ    កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់   សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា        
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា - 
សៃ័យ        ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃុតចុះ ។ ហានិភ័យ ដៃល - 
លោក   អុ្នក អាច នឹង បៃឈមទាក់ទង 
នឹង  ការធ្វើដំណើរ  និង ការ បំពៃញ 
ការងារ ផៃសៃង ។ ចំណៃក ការ ចរចា   

ផៃសៃងៗ  មិនថាទាក់ទងនឹង ការងារ ឬ មុខ ជំនួញ ក្តី   
សងៃឃឹម    នឹង បាន នូវជោ គជ័យ ដោយ តិចតួច តៃ - 
បុ៉ណ្ណោះ ។ រីឯ លាភ សកា្ការៈផៃសៃងៗនឹង បាន ដោយ 
មាន ការបៃងឹបៃង ខ្ពស់  និង មាននូវ សៃច ក្តហីត់- 
នឿយ  ចៃើន  ដូច្នៃះតៃវូ តៃ យល់ ពីសភាពការណ៍។   

រាសី មធៃយម។ កត្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណាយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន     លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន់   ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល សា្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណា្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម   ៌   ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ  ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា      គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក    ចិត្ត  បៃកប ទៅដោយ ក្តីមៃត្តា  
ករុណា   ឲៃយ គ្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក  បាន     
យា៉ាង  ល្អ ។ រីឯ  សៃច ក្ត ីស្នៃ ហា   គូ - 

ស្នៃហ ៍   បៃកប  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា       
ផងដៃរ ។  ការ បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ    
បាន       ផល   លើស   ព  ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដ ំណើរ   ទៅ  
ទី    នានា      ទទួល   បានសុវត្ថិ ភាព ។      លាភ   សកា្ការៈ    
វិញ   នឹងទទួល  បាន ផលជាទី ពៃញចិត្តខ្លាំង ៕   

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណា្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ   ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តោង យក  
ការបៃងុ បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំណៃកឯ បញ្ហាស្នៃហា  
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រា សីមធៃយម ។ ការ និយាយ ស្តី  តៃូវ បាន  
គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់  លោក  អ្នក 
មាន ទំនោរខង ផ្នៃ ក  បងា្ហាត់ បងា្ហាញ 
ផៃសៃងៗបានល្អ។  ថ្ងៃ នៃះ  អ្នកមាន-  

សមត   ្ថ ភាព ខង  ទនំាក ់ទនំង ល្អ  បៃសើរ ខណៈ លាភ 
នានា  បានដោយ សារ មតិ្ត។    រឯី        ប  ញ្ហា ស្នៃហា វញិ  គរួ 
មា ន អធៃយាសៃយ័គ្នា  នងិ អត       ់     ធ្មតច់ ពំោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    
លោក  អ្នកអាច នឹង  ជួប   បញ  ្ហា        ស្មុគ សា្មាញ     បន្តិច នៅ  
ក្នុង  ផ្លូវ ចិត្ត តៃ មិន បង្កឲៃយ មាន ភាព តនតឹង ទៃ។    

រា សី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ - 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក       ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ - 
បញ ្ហា  សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត       បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ   ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
សា្វា គមន  ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ ្ហា     ស្នៃហា   គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល  ់ចិត្ត គ្នា ល្អកូ   - 
ល្អិន បង្កើតបាននូវ  សម្ព័ន្ធស្នៃហ៍ ដ៏ល្អចៃើន   ។   

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ  ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន  លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តម   ទឹកចិត្ត  សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទាងំពងួ  ។ ចពំោះ មខុ របរ រក 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត ្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មត និង  គ្មាន    
ភាព          រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ          សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាសមីធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្ត ី
ធ្វើ ឲៃយអ្ន ក ផង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់  
សុខ  ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន 
អណំយ ផល ល្អ  មាន សមត្ថភាព 

បំពៃ ញ ការ ងារ បៃកប ដោយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 
ធ ្វើ      ឲៃយ  ការ បំ ពៃញ ការ ងារ ទទួល បាន ផល គួរ ជា ទី 
ពៃញ      ចិត្ត  ប៉ុន្តៃ គួរ បៃុង បៃ យ័ត្ន  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ 
កាន ់    ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ  នងិ គរួ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ច ំពោះ- 
ចំណង    សម្ព័ន្ធស្នៃហារបស់ លោក អ្នក ផងដៃរ ។  

រាសមីធៃយម ។ រាលក់ារបពំៃញកចិ្ច- 
ការ  ផៃសៃងៗចៃើនបៃើបៃស់  ទៃឹស្តី 
ជា ជាងទង្វើជាក់ស្តៃង   ខណៈ ទឹក-  
ចិត្ត អាច    នឹងកើតមាន នូវសៃចក្តី 

សោមនសៃស   ទៅ  នឹងអំពើ អកុសល ផៃសៃងៗ ។ តៃ 
លោក អ្នក ក៏ តៃូវ   បញ្ចៀស   ខ្លួនចាកផុតពីអំពើ - 
អបាយមុខ ផៃសៃងៗ ទើប  ជា ការបៃសើរ ។ ចណំៃក 
ឯ     សៃចក្តសី្នៃហា វញិ គហឺាក  ់ពុសំវូជាមាន អ្វ  ីដៃល 
ជា   ក្ត ី កង្វល់ គួរ ឲៃយ បារម្ភ ឡើយ សមៃប់រូបអ្នក។   

បមៃម រឹត បន្តឹង ការ ដើរហើរ តមៃូវ ឲៃ យ ពលរដ្ឋ នៅផ្ទះ ដៃលប៉ះពាល់ ដល់ អ្នក មន បៃពន្ធ ចៃើន  ។ រូបថត AFP

កូរូ៉ណា ធ្វើឲ្យ បុរស កូវ្ត ប្ពន្ធ 
ច្ើន ពិបាក ផ្គាប់ ភរិយា គ្ប់ផ្ទះ

កៃុង កូវៃត : អាប៊ូ អូតមៃន 
មិន ខុស ពី បុរស កូវៃត រាប់ ពាន់ 
នាក់ ទៀត ទៃ បាន ពៃយាយាម 
បៃង ចៃក ពៃល វៃលា រវាង ភរយិា 
ទាំង២ ដោយ ការ រស់ នៅ បៃក 
ផ្ទះ អឡំុង ពៃល ការ បទិ បៃទៃស 
ក្នុង ឈូងសមុទៃ មួយ នៃះ ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង កូវីដ ១៩ ។ 

បុរស អាយុ ៤៥ឆ្នាំ ដៃល 
មាន កូន  ១០នាក់  ជាតំណក់- 
ឈាម ជាមួយ ភរិយា ទាំង២ 
បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « ជីវិត ខ្ញុំ 
កាន់តៃ ស្មុគ សា្មាញ ។ ខ្ញុំ តៃងតៃ 
បៃង ចៃក ពៃល វៃលា ជួប ពួកគៃ 
ឲៃយ បាន ស្មើ ភាព គ្នា»។ 

លោកនិយាយ  ដោយ  សង្កត់ 
ធ្ងន់ ថា លោក មិន ដៃលសៃឡាញ់  
ភរិយា លម្អៀង ឡើយ ។ 

បៃទៃស ស្ដៃច បៃង នៃះ បាន 
ដាក់  ចៃញ នូវ វិធានការ  តឹងរុឹង 
បំផុត ក្នុង ឈូង សមុទៃ ពៃរៃស៍ 
ដើមៃបី  បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ- 
រីករាល ដាល នៃ ជំងឺ ឆ្លង សកល  
ដៃល បាន កើត ឡើង បៃជាជន 
កូវៃត ជាង១៥ ០០០នាក់  និង 
ឆក់ យក ជីវិត  ១១៨នាក់ ។ 

សបា្ដាហ៍ មុន កូវៃត បាន 
បៃកាស បិទ បៃទៃស ទាំង សៃុង 
រហតូ ដល ់ថ្ងៃទ ី៣០ ខៃ ឧសភា 
ដោយ ផ្អាក ទំាង អស់ លើក លៃង  
តៃ សកម្មភាព ឯកជន និង រដ្ឋ 
ចាំបាច់ មួយ ចំនួន ប៉ុណ្ណោះ ។ 

អ្នក   ល្មើស បមៃម  ដៃល រួម 
ទំាង  ការ មិនពាក់ មា៉ាស់ ពៃល ចៃញ 
ក ៃ ផ្ទះ អាច រង នូវ ការ ពិន័យ 
រហូត  ដល់ ១៦ ០០០ដុលា្លារ  
និង  ជាប់ គុក រហូត ដល់ ៣ខៃ ។ 
ប៉ុន្ដៃ  ឆ្លើយ តប នឹង ការ អំពាវ នាវ 
យា៉ាង ចៃើន ពី កៃុម បុរស បៃពន្ធ 
ចៃើន ដូចជា  រូប លោក  អាប៊ូ 

អតូមៃន ឲៃយ មាន ការ បន្ធរូ បន្ថយ 
បមៃម លើ ការ ធ្វើ ដំណើរ អាជា្ញា-
ធរ កូវៃត កាល ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ 
សបា្ដាហ ៍មនុ បាន   ណៃនា ំព ី ការ- 
សុំ សិទ្ធិ ពិសៃស លើ បណា្តាញ 
អៃឡិចតៃូនិក ចំពោះ បុរស ៗ  
រៀប ការ បៃពន្ធ លើស  ពី មា្នាក់ 
សមៃប ់ការ ធ្វើ ដណំើរ សរួ សខុ- 
ទុក្ខ កៃុម គៃួសារ រយៈ ពៃល ១ 
ម៉ាង ឬ២ម៉ាងក្នងុ ១សបា្ដាហ៍ ។ 

នីតិសាស្ដៃ អ៊ិសា្លាម តម បៃប 
បៃពៃណ ីបាន អនញុ្ញាត ឲៃយ បរុស 
រៀប ការ ភរិយា ចំនួន  ៤នាក់  
ដៃល ជា ទំនៀម ទមា្លាប់ ធា្លាប់  
ធានា ដល់ ជីវភាព រស់ នៅរបស់ 
ស្ដៃី មៃមា៉ាយ  និង ក្មៃង កំពៃ 
ដោយ ឪពុក ជា កង ទាហាន 
តៃូវបាន សមា្លាប់ ក្នុង សង្គៃម 
ការពារ អ៊ិសា្លាម ។ 

ការ រៀបការ ភរិយា ចៃើន មិន 
មៃន បំពៃញចំណង់ ផ្លូវភៃទ ទៃ 
ដោយ  លក្ខខណ្ឌ  តមៃូវ ការ ដ៏ 
តឹងរុឹង គឺ  បុរសៗ  តៃូវ មើល ថៃ 
ភរយិា  ទាងំអស ់ឲៃយ ស្មើ ភាព នងិ 
បៃក ប ដោយ យុត្ដិធម៌ ។ 

លោក អាប៊ូ អូតមៃន បាន 
រៀប ការ ភរិយា ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០១ នងិ ភរយិា ទ ី២ ក្នងុ ឆ្នា ំ

២០០៦ ។ ស្ដៃី ទាំង២រស់ នៅ 
បៃក ផ្ទះ គ្នា  ដៃល មាន ចមា្ងាយ 
បៃមាណ ៤០គីឡូម៉ៃតៃ ភាគ 
ខង លិច កៃុង កូវៃត ។ 

បៃទៃស  កូវៃត មាន អតៃ 
បរុស បៃពន្ធ ចៃើន បផំតុ មយួ នៅ 
ឈូងសមុទ ៃ ពៃរៃស៍ ចនោ្លាះ ឆ្នាំ 
២០១០ និងឆ្នាំ ២០១៥ លើ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាង ៨ភាគ-
រយ ។ នៃះ បើ យោង តម ការ- 
សិកៃសោ ពីសំណាក់ វិទៃយាសា្ថាន 
គៃួសារ  អន្ដរជាតិ ដូហា ។ 

លោក អាប៊ូ អាតមៃន បាន 
និយាយ ថា លោក ពៃយាយាម 
យា៉ាង ខ្លាងំ ដើមៃប ីធានា ថា ភរយិា 
ទំាង២មិន រង នូវ អារម្មណ៍ ឯការ- 
ជាពិសៃស អំឡុង ពៃល វិបត្ដិ  
ដៃល បណា្តា បៃទៃស ជា ចៃើន 
ក្នុង ពិភព លោក បៃកាស បិទ ។ 

មុន ពៃល អាជា្ញាធរ អនុញ្ញាត ឲៃយ  
បរុស បៃពន្ធ ចៃើន ស្នើ សុ ំ  សទិ្ធ ិធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ មើលថៃ  ទាំ បៃពន្ធ 
នៅ ផ្ទះ ផៃសៃង  លោក  បាន និយាយ   
ថា ៖ « កាល ពមីនុ   ប៉លូសិ លៃបាត    
ហើយ ខ្ញុំ តៃូវ ស្នើ សុំ ចៃបាប់ ថា  
គៃួសារ  មានអាសន្ន ទើប អាច 
ចៃញ  ពី ផ្ទះ ទៅ  ជួប បៃពន្ធ មា្នាក់ 
ទៀត  បាន  »៕ AFP/HR

បៃទៃស កូវៃត អនុញ្ញាត ឲៃយ បុរស អាចរៀបការ ភរិយាបាន៤នាក់   ។ រូបថត AFP



 

១៤ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ែខឧសភា  ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  socialiteអស្ចារ្យជាមួយវត្តមានរបស់ លោកអ្នក និងសម្ប់ការឧបត្ថម្ភក្នុងទំព័រ socialite
email: socialite@phnompenhpost.com // www.postkhmer.ocm

គម្រោងថ្មីអ័រគីដ្រដឹពោធិ៍ចិនតុងត្រវូបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់និងបើកលក់ក្នងុព្រលឆាប់ៗ
 កៃុមហ៊ុន ORKIDE DEVELOPMENT ដៃល គៃប់គ្នា ធ្លាប់ ស្គាល់ ថា ជាកៃុមហ៊ុន អ័ រ គី ដៃ វីឡា  កាលពីដើម ខៃឧសភា នៃះ បាន សម្ពោធ 

បើក ការដ្ឋាន សងសង់ គមៃង ថ្មី ដៃលមាន ទីតាំង ស្ថិត កៃបៃរ វត្ត តាំងកសង នៅ ជិត អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ ក្នុង ទីបៃជុំជន ជា 
តបំន ់ដៃលមាន សកា្តានពុល ខ្លាងំ ។  គមៃង ថ្ម ីដៃលមាន ឈ្មោះថា គមៃង អ ័រ គ ីដៃ ដ ឹពោធិ៍ចនិតងុ នៃះ គជឺា គមៃង ទតីាងំ ថ្ម ីរបស ់កៃមុហ៊នុ  
ORKIDE DEVELOPMENT  មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ ផ្លូវ  105K សង្កាត់ ភ្នំពៃញ ថ្មី ខណ្ឌ សៃន សុខ រាជធនី ភ្នំពៃញ ។  គមៃង ថ្មី នៃះ នឹង 
ផ្តល់ជូន នូវ រចនាប័ទ្ម បៃប សម័យ ទំនើប ប្លៃក ពី ម៉ូដ គមៃង ផៃសៃងៗ ពីមុន ដោ យស មៃិត សមៃំង យកមក ជូន ទីផៃសារ កម្ពុជានូវ បៃបផៃន 
ការរស់នៅ ដ៏ ទំនើប ថ្មី មួយ ដៃល ពុំ ធ្លាប់មាន ពីមុន ។ នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ខងមុខនៃះ គមៃង នៃះ នឹង បើក លក់ ជូន អតិថិជន 
ជាមួយនឹង ការផ្តល់ជូនដៃល លោកអ្នក នឹកស្មោន មិន ដល់ ថៃម ទៀតផង ៕  រូប
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កៃុមហ៊ុន មា៉ា រី យ៉ ត អន្តរជាតិ បានចាប់ផ្តើម « យុទ្ធនាការ ជូនអំណោយ ក្នុង ទិវា មាតា ពិភពលោក » ដើមៃបី ទទួលស្គាល់  និង កោតសរសើរ ដល់ 
គៃពូៃទៃយ  នងិ បគុ្គលកិ សៃវាកម្ម ទាងំអស ់ជាពសិៃស អ្នកគៃ ូពៃទៃយ ជរួមខុ ចពំោះ ការងរ  នងិ ការលះបង ់របស ់ពកួគត ់ក្នងុពៃល កពំងុ បន្ត បៃយទុ្ធ 
ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩។  យុទ្ធនាការ នៃះ មាន សណ្ឋាគរ ដៃល បាន ចូលរួម នៅក្នុង តំបន់ អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក  ខណៈ សណ្ឋាគរ ឡឺ ម៉ៃ រី ឌា ន អង្គរ រួម 
ជាមួយនឹង សណ្ឋាគរ ខ តថ៍ យា៉ា ដ មា៉ា រី យ៉ ត សៀមរាប បានរៀបចំ សកម្មភាព បរិចា្ចាគ ឈាម សមៃប់ សហការី របស់ សណ្ឋាគរ ដើមៃបី ជួយផ្តល់ 
ឈាម ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ ខៃត្តសៀមរាប និង មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ ខៃត្តសៀមរាប ៕

ក្រមុហុ៊នម៉ារីយ៉តអន្តរជាតិគោរពដល់ក្រមុគ្រពូ្រទ្យជួរមុខជាមួយនឹង
ការដឹងគុណដល់អ្នកគ្រូព្រទ្យទាំងអស់នៅក្នងុទិវាមាតាពិភពលោក
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La Liga អាច ចាប់ផ្ដើម វិញ ចាប់ពី ថ្ងៃ ទី៨ ខៃ មិ ថុនា 
ក្រងុ បាស្រឡណូា: នាយក- 

រដ្ឋមន្តៃ ីបៃទៃស អៃសៃប៉ាញ លោក 
Pedro Sanchez បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅ រ៍ ចុងស បា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ ថា កៃបខណ័្ឌ La Liga  
អាច ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ពី ថ្ងៃ ទី 
៨ ខៃ មិថុនា តទៅ។

លោក   Sanchez បានថ្លៃង 
ក្នុងសន្និសីទ កាសៃត ថា ៖ « ការ   - 
ចាប ់ផ្ដើម  ឡើង វញិ នៃ ការ បៃកតួ- 
បៃជៃង កីឡា អាជីពសំខាន់ ៗ  
ពសិៃស   កៃប ខណ័្ឌ La Liga នងឹ 
ទទួល បាន  ការ អនុញ្ញាត ឲៃយ 
រៀប ច ំដណំើរ ការ  ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី៨ 
ខៃ មិថុនា តទៅ » ។

នៅ មនុ ហ្នងឹ បៃធាន La Liga  
លោក   Javier Tebas បាន 
នយិាយ ថា  កាល បរចិ្ឆៃទ ល្អ បផំតុ 
សមៃប់ ការ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ  
គឺ ថ្ងៃ សុកៃ ទី ១២ ខៃ មិថុនា 
ហើយដល ់ពៃល មាន  ការ បៃកាស 
របស ់លោកនាយករដ្ឋមន្តៃបីៃប 
នៃះ បាន នយ័ ថា  គមៃង  របស ់
លោកបៃធាន របូនៃះ  ទទលួ បាន 
ការអនុញ្ញាត ពី សំណាក់ រដ្ឋា-
ភិបាល ហើយ ។

លោក Tebas បាន សរសៃរ 
នៅ លើ គណនី Twitter របស់ 
លោកថា ៖ « យើង រកី រាយ ណាស ់

ជាមយួ នងឹ ការ សមៃច នៃះ។ វា 
គឺ ជា លទ្ធផល ដ៏ អស្ចារៃយ  ដៃល 
ក្លបិ កឡីាករ គៃបូង្វកឹ បៃងឹ បៃង 
រួម គ្នា ធ្វើ ។ ប៉ុន្តៃ ទោះ បី ជា មាន 
ការ អនុញ្ញាតនៃះក៏ ដោយ ក៏ 
យើង តៃវូ តៃ ដងឹ ថា រឿង សខំាន ់
បផំតុ គ ឺធ្វើ តាមនតី ិវធិ ីសខុភាព 
និង យក ចិត្ត ទុក ដក់ ដើរ តាម 
គោល ការណ៍ ណៃនាំនានា  ពី 
ពៃះ យើង មនិ អាចបន្ធរូ បន្ថយ 

ការ ការ ពារ ខ្លួន របស់ យើង បាន 
ជាដច់ខាត » ។

រយៈ ពៃល ជាង ២ ខៃ ហើយ  
កៃយ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ រដវូកាល បាល-់ 
ទាត ់នៅ អៃសៃប៉ាញ  តៃវូបាន ផ្អាក 
ទើបតៃ ពៃល នៃះ ឃើញ កឡីាករ 
នៃ ក្លិប នីមួយ ៗ  បាន ចាប់ ផ្ដើម 
ហ្វកឹ ហាត ់ជា កៃមុ តចូ ៗ   ឡើង វញិ  
ដើមៃបី តៃៀម ខ្លួន តាម ដៃល អាច                                    

សមៃប់គមៃង ចាប ់ផ្ដើម ការ- 
បៃកួត បៃជៃង នៅ ខៃ កៃយ   ។

មុន ពៃល រដូវ កាល តៃូវបាន 
បញៃឈប់ កៃុម អ្នកមាន បុណៃយ 
Barcelona គឺ ជា កៃុម ដៃល 
ឈរ នៅ កពំលូ តារាង ដោយ មាន 
៥៨ពនិ្ទ ុកៃយ ការ បៃកតួ បញ្ចប ់
ទៅ ២៧ សបា្ដាហ៍ ខណៈកៃុម គូ- 
បៃជៃង ស្លាបរ់សអ់ធរិាជស Real 
Madrid នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី២ 

តាម ព ីកៃយ តៃ ២ ពនិ្ទ ុប៉ណុ្ណោះ 
ហើយ គមៃងរបស ់ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ
លកី ចង ់បញ្ចប ់១១ បៃកតួ ដៃល 
នៅ សល់ តៃឹម ចុង ខៃ កក្កដ ។ 

បើ តាម ពត័ ៌មាន រហៀង ៗ  ការ- 
បៃកួត  ក្នុង ជំនួប កៃុម នៅ តំបន់ 
Andalusian ជាមួយ គ្នា គឺ 
Real Betis និង Sevilla ទំនង- 
ជា គូ ដំបូង គៃ ពៃល ចាប់ ផ្ដើម 
រដូវកាល ឡើង វិញ នៃះ ហើយ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ កៃុម ទាំង អស់ 
នឹង បៃឈម ជាមួយ នឹង ពៃល- 
វៃលា បៃកួត ញឹក ជាង ធម្មតា 
ពោលគឺ ២ដង ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍ 
ពាក់ កណា្ដាល សបា្ដាហ៍ ម្ដង និង 
ចុង សបា្ដាហ៍ ម្ដង ខណៈ មនុសៃស 
តៃ ជាង ១៩៧ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល តៃវូ បាន អនញុ្ញាតឲៃយចលូ- 
រួម  ក្នុង បៃកួត បិទទា្វារ នៃះ ។   

បើ យោង តាម នីតិ វិធី  ដៃល 
តៃូវបាន រៀប ចំ ឡើង ដោយ La 
Liga កឡីាករ ទាងំ អស ់ក ៏នងឹតៃវូ 
ធ្វើ តៃស្ត រក មើល វីរុស កូរ៉ូណា 
១ថ្ងៃ មុន ការ បៃកួត ហើយ នឹង 
តៃូវ ធ្វើ ការ វាស់ កម្ដាសិន មុន 
នឹង អនុញ្ញាតឲៃយ ចូល ទៅ ក្នុង 
កីឡដ្ឋាន ។  

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ដំណើរឡើង 
វិញ នៃះ បៃធាន កៃុម  Barce-

lona គឺខៃសៃ បៃយុទ្ធ Lionel 
Messi បាន នយិាយទៅ កាសៃត 
Mundo Deportivo កាល ពី 
ដើម ខៃ នៃះ ថា ៖ « នៅ ពៃល អ្ន ក 
ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ ហានិភ័យ ក៏ 
មាន រចួ ទៅ ហើយ ។ ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំគតិ 
ថា  អ្នក មិន អាច គិត ពី វា ចៃើន 
ពៃក ទៃ ពៃះ បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ  
អ្នក នឹង មិន ចង់ ចៃញ ទៅ ណា 
ទាំង អស់ »។ 

មុន មាន សៃចក្ដី បៃកាស ពី 
សំណាក់ នាយក រដ្ឋ មន្តៃី នៃះ 
កៃបខណ័្ឌ La Liga បាន បង្កើត 
ឲៃយ មាន កម្មវិធី ហ្វឹក ហាត់ ដៃល 
តមៃវូ ឲៃយ កឡីាករ ចាប ់ផ្ដើមហាត ់
ក្នងុ លក្ខណៈ ឯកត្ត ជន នៅ ថ្ងៃ ទ ី
៤ ខៃ ឧសភា ហើយ បនា្ទាប់ មក  
អាចអនុវត្ត   ជាកៃុម ដោយមាន 
គ្នា រហូត ដល់ ១០ នាក់ បាន 
កាល ពីសបា្ដាហ៍ កន្លងទៅ ។    

កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ របស ់បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ តៃវូបានបៃកាស ផ្អាក  
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១២ ខៃ មនីា ពោល 
គឺ ក្នុងថ្ងៃ តៃមួយ នឹងកៃុម Real 
Madrid ដៃល តៃូវបាន ដក់ ឲៃយ 
នៅ ដោយ  ឡៃក កៃយ មាន 
កីឡាករ បាល់ បោះអាជីព មា្នាក់ 
របស ់ក្លបិ ធ្វើ តៃស្ត វជិ្ជមាន ចពំោះ 
វី រុស នៃះ ៕ AFP/VN

កីឡាករ Lionel Messi (ស្ដា)ំ ធ្វើការហ្វកឹហាត់ជាមួយមិត្តរួមក្រមុ ត្រៀមការ ប្រកួត នាព្រលកន្លងមក  ។ AFP

 Queensland ផ្អាក ដៃញថ្លៃ Olympics 2032
ក្រុងសុីដ នី : មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ 

កឡីា អឡូាពំកិ អន្តរ ជាត ិលោក 
John Coates បាន និយាយ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា គំ ទៃ ការ- 
សមៃច របស់ រដ្ឋា ភិបាល នៃ រដ្ឋ 
Queensland ដៃល បញៃឈប់ 
ការ ដៃញ ថ្លៃ សុ ំសទិ្ធ ិធ្វើ មា្ចាស ់ផ្ទះ 
រៀប  ចំ  កា្រ បៃកួត បៃជៃង ពៃឹត្តិ- 
ការណ  ៍ដ ៏ធ ំនៃះ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០៣២  
ខណៈបៃទៃស ខ្លួន កំពុង យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដក ់ចពំោះ ការ ផ្ទុះ ឡើង 
វី រុស កូរ៉ូណា ថ្មី ។  

នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីQueensland 
លោក  Annastascia Pal-
aszczuk បាន អះអាង ពី ការ- 
សមៃច ក្នុង ការ ផ្អាក ការ ងារ 
ដៃញ ថ្លៃ នៃះ ក្នុង លិខិត មួយ  
ដៃល ផ្ញើ ទៅ កាន ់រដ្ឋ សភា កាល- 
ពី ថ្ងៃ សុកៃ។ នៃះ បើ តាម បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពត័ម៌ាន នៅ បៃទៃស 
អូសៃ្តាលី រាយ ការ ណ៍ ឲៃយ ដឹង ។

ក្នុង លិខិត នោះ លោក Pal-
aszczuk បាន សរសៃរ ថា ៖ 
« នៅ ពៃល  ដៃល ការ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដក់ របស់រដ្ឋាភបិាល Queens-
land នងិ អសូ្តៃល ីកពំងុ ផ្ដាត 
លើ ការ ដោះ សៃយ វបិត្ត ិជងំ ឺផ្លវូ- 
ដង្ហើម ថ្មី កូវីដ ១៩ កៃុម ថា្នាក់- 

ដឹកនាំ ការដៃញថ្លៃនៃះ បាន យល់- 
សៃប  ថា ការ ពិភាកៃសា ធ្វើ ជា បៃក្ខ-
ភាព សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍កីឡា 
អូឡាំពិក ឆ្នាំ ២០៣២ តៃូវ បាន 
ផ្អាក សនិរហតូ ដល ់មាន សៃចក្ដ ី
បៃកាស បន្ថៃម » ។        

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក Coates 
ដៃល ជា បៃធាន គណៈកមា្មាធកិារ 
កឡីា អឡូា ំពកិ អសូ្តៃល ី(AOC) 
ផង ដៃរ នោះ បាន និយាយ ថា 
គៃប ់គ្នា យល ់ថា មាន បញ្ហា បនា្ទាន ់
ដៃល រដ្ឋាភិបាល តៃូវ តៃ គិត គូរ 
ដោះ សៃយ មនុ នោះ គ ឺសខុភាព 
សធារណៈ នងិ សវុត្ថភិាព របស ់

សហគមន៍។
លោក បៃធាន របូនៃះ បាន ថ្លៃង 

ឲៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស មួយ 
ថា ៖ «បៃក្ខភាព នៃះ នឹង ដើរ 
តួនាទី របស់ ខ្លួន ទាំងខាង ផ្នៃក 
ការងារ  និង កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ រដ្ឋ  Queensland នៅ 
ពៃល ដៃល យើង រកអាច ឃើញ 
នូវ  វិធី ឆ្លង កាត់ វិបត្តិ នាពៃល 
បច្ចុបៃបន ្ន នៃះ បានសិន» ។ 

លោក  Coates បាន បន្ថៃម 
ទៀត ថា AOC បាន បងា្ហាញ ការ- 
យល់ ឃើញ   នៅ ចុង ខៃ មីនា ថា 
ខ្លួន បានសមៃច ផ្អាក រាល់ ការ- 

ជបួ បៃជុជំាមយួ រដ្ឋាភបិាល គៃប ់
លដំប ់ថា្នាក ់អពំ ីការ ដៃញ ថ្លៃ នៃះ 
ពៃះពួក គៃ តៃូវ ដោះ សៃយ 
ជាមួយ ការ រាល ដល របស់ ជំងឺ 
កាច សហាវថ្មីនៃះ។    

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  បៃទៃស 
អសូ្តៃល ីកធ៏ា្លាប ់បាន ទទលួ សទិ្ធ ិ
រៀប ចំ កីឡា អូ ឡាំ ពិក រដូវក្ដា   
(Summer Olympics) ចំននួ 
២ ដងដៃរ គ ឺម្ដង ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៥៦ 
នាកៃុង មៃល ប៊ន និង ម្ដង ទៀត 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០០ នៅទ ីកៃងុ សុដីន ី
ហើយ   រដ្ឋ Queensland នឹង 
យក  ទកីៃងុ  ដ ៏ ធ ំបផំតុ របស ់រដ្ឋ គ ឺ
បៃ៊ីសបៃន  សមៃប់ធ្វើជា បៃក្ខ- 
ភាព  បៃសនិបើពកួ គៃចងដ់ៃញ- 
ថ្លៃ ផ្លូវការ។

លោក  Coates ដៃល ជា 
បៃធាន កៃមុ អ្នក តៃតួ ពនិតិៃយរបស ់
គណៈ កមា្មាធកិារអឡូាពំកិ អន្តរ- 
ជាតិ សមៃប់ តាម ដន ពៃឹត្តិ-
ការណ ៍នៅ កៃងុ តកូៃយូ  បានពៃមាន 
នៅ ដើម សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ នៃះ 
ថា កៃមុ អ្នក រៀប ច ំជប៉នុ កន៏ៅតៃ 
បៃឈម ជាមយួ បញ្ហា  ទោះ កម្មវធិ ី
បៃកតួ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ តៃវូបាន 
ពនៃយា រ  ពៃល ទៅធ្វើ នៅ  ឆ្នា ំកៃយ 
ក៏ដោយ៕    AFP/VN

លោក Coates (ស្ដាំ)  គាំទ្រការឈប់សុំសិទ្ធិន្ររដ្ឋ Queensland   ។  AFP

បណ្ដងឹឧទ្ធរណ៍ របស់ Lyon និង 
កៃមុ ២ផៃសៃងទៀត  តៃវូ បដិសៃធ 

ក្រុង បា៉ារីស: ចៅ កៃម បារំាង 
១ រូប បាន ចៃន ចោល ការ ប្ដឹង- 
ឧទ្ធរណ ៍របស ់កៃមុ Olympique 
Lyonnais, Amiens និង 
Toulouse ដៃល តវា៉ា នឹង ការ- 
សមៃច របស់  លីក បាល់ ទាត់ 
អាជពីបារាងំ (LFP) ចពំោះការ- 
បញ្ចប់ រដូវ កាល មុន កំណត់ 
អំឡុង  វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ នៃះ 
បើ តាម  ស្ថាប័ន គៃប់ គៃង បាន 
ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ។     

 បៃកាស របស់  LFP បានឲៃយ 
ដងឹ ថា ៖ « LFP រកី រាយ ជមៃប 
ជនូ ថា បណ្ដងឹ ឧទ្ធរណ ៍ធ្វើ ឡើង 
ដោយ កៃុម  Lyon, Amiens  
នងិ Toulouse  តៃវូ បាន ចៃន 
ចោល ដោយ ការ វិនិច្ឆ័យ ក្ដី ខ្លី ៗ  
របស់ តុលាការ រដ្ឋ បាលទី កៃុង 
បា៉ារីស » ។

បៃកាស នោះ  បន្ត  ថា ៖ « ក្នុង 
សល  ដកីា   ៣ ចណំចុ  ចៃញ កាល- 
ពី រសៀល  ថ្ងៃ សុកៃ តុលាការ 
បាន សមៃច ថា  ការ សមៃចជា-  
រួម ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ កៃុម- 
បៃឹកៃសា របស់ លីក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៣០ មៃស អាច ធ្វើ ការ ជទំាស ់
តៃ ចំពោះ មុខ កៃុម បៃឹកៃសារបស់ 

រដ្ឋ តៃប៉ណុ្ណោះ ដៃល ជា អ្នក មាន 
សិទ្ធិ ធ្វើការជំនុំ ជមៃះក្ដី ចំពោះ 
ការ សមៃច   ធ្វើ ដោយ អាជា្ញា ធរ-  
ជាតិ ដូច ជា LFP នៃះ » ។

មលូ ហៃត ុដៃល នា ំឲៃយ កើត មាន 
ការ ប្ដឹង ឧទ្ធរណ៍ របស់ កៃុម ទាំង 
៣ នៃះ គ ឺដោយសរ LFP បាន 
សមៃច បញ្ចប ់រដវូ កាល  នៃ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Ligue 1 ទាំង ដៃល នៅ 
សល ់១០ បៃកតួ ទៀត ទើប ចប ់
សព្វ គៃប ់ហើយ ការ រសំយ មនុ 
កំណត់ នៃះ បាន ន័យ ថា  កៃុម 
Lyon បាតឱ់កាស ទៅលៃង នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ អឺរ៉ុប  រីឯ 
កៃមុ Amiens នងិ Toulouse 
តៃវូ ធា្លាក ់ទៅ លកី លដំប ់ទ ី២ នៅ 
រដូវកាល កៃយ ។

ការបៃកាស បញ្ចប់ រដូវ កាល   
Ligue 1 មនុ កណំតន់ៃះ ជើង- 
ឯក  បៃគល់ ឲៃយ ទៅ កៃុម Paris 
Saint-Germain ស្វ័យ បៃវត្តិ 
ខណៈ មុន ការ បៃកួត តៃូវ បាន 
ផ្អាក  កៃុមមាន ទី តាំង នៅ កៃុង 
បា៉ារសី មយួ នៃះ បាន នាមំខុ ដច ់ 
១២ ពនិ្ទ ុលើ កៃមុ លៃខ ២ Mar-
seille ទាងំ ដៃល ខ្លនួ បៃកតួ តចិ 
ជាង ១បៃកួត ៕ AFP/VN  



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ខណៈជីវិតគូជាប្តីប្រពន្ធស្រប-
ច្របាបដ់ោយក្របផ្ទមឹរោងជយ័ជាមយួនងឹសា្វមី
លោកប៉ុល វិបូ ទើបរំលងមិនទាន់បាន៣ខ្រ
ផងនោះក៏ស្រប់ត្រតារាស្រី ពិធីការិនី និងជា
ថៅក្រហាងអាហារដ្ឋាន«ផ្រសមុទ្រ»អ្នកនាង
ម៉ាក់ស្រនសូនីតាហៅតូតាបង្ហើបរឿងបង្កើត
មុខរបរថ្មីបន្ថ្រមទៀតបង្អួតប្រប់ទៅប្រិយមិត្ត
និងអ្នកសិល្របៈនៅតាមបណ្តាញសង្គម។
តារាស្រីស្រស់រូបសា្អាតមនបបូរមត់សិចសុី

អ្នកនាងតូតាបង្ហោះសារថា៖ «មុខរបរថ្មីជិត
ច្រញជារូបរាងហើយ!ចាំជួយគាំទ្រផងណ-
មនុស្រសជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គា្នា!»។
មើលទៅការត្រៀមបង្កើតមខុរបរថ្មីរបស់តារា-

សម្ត្រងស្រីអុ្នកនាងតតូាន្រះទនំងជាការពតួដ្រ
គា្នារកសុីតាំងពីកាលពីនៅជាអតីតគូដណ្តឹង-
នងឹគា្នាខណៈបច្ចបុ្របន្នកា្លាយជាសា្វមីនាងគឺលោក
ប៉ុល វិបូ ក្នុងគម្រងបើករីសតថ្មីសនា្លាង
មួយឈ្មោះថា«ផ្រសមុទ្ររីសត»ស្ថិត
នៅក្រុងកំពតខ្រត្តកំពតនោះហើយ
មើលទៅ។
បន្ថ្រមពីន្រះអ្នកទាងំ២ក៏ធ្លាប់បាន

សហការគា្នាបើករបររកសុីតាំងពី
មនុព្រលពកួគ្របើករសីតនៅខ្រត្ត
កំពតផងដ្ររគឺដក់ទុនរួមគា្នាបើក
អាហារដ្ឋាន មនយីហោល្របី
ឈ្មោះ «ផ្រសមុទ្រ»ដោយបាន
ពង្រីកសាខាជាច្រើនបន្ត-
បនា្ទាប់នៅភ្នំព្រញនិង
ខ្រត្តកណ្តាល មុន-
ឈានដល់ដក់ទុន
ប្រះដូងនោះ។
ចំពោះគម្រង

បង្កើតរសីតឈ្មោះ-
«ផ្រសមុទ្ររីសត»
ដ្រលមហាជន-
កំពុងត្រសង្រស័យ
ថាដ្រលជារបរថ្មី
សនា្លាងរបស់តារា-
សម្ត្រងស្រី តូតា
និងសា្វមីលោក
ប៉ុលវិបូនោះគឺមន
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ
តាដិបសង្កាត់អណ្តូងខ្ម្ររ
ក្រុងកំពតខ្រត្តកំពត។
លោកប៉ុលវិបូធ្លាប់

ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍មុន
ព្រលរៀបការដ្ររថា-
តាមពិតទៅ ទីន្រះគឺ
គ្រន់ត្រចាប់ផ្តើមបើក-
ការដ្ឋានរៀបចំប្រ-
កា្លាយឲ្រយទៅជារីសតត្រ

ប៉ុណ្ណោះយើងមិនទាន់បានរួច-
រាល់១០០ភ គរយនោះទ្រ។
ផ្ទ្រដីន្រតំបន់រីសតន្រះមន
ទំហំចំនួន៤ហិកតា មន
ទីតាំងល្អ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ-
តាដិបសង្កាត់អណ្តូងខ្ម្ររ
ក្រុងកំពតជាប់ដងព្រក-
ហើយអាចជាទីកន្ល្រងសម្រប់
បោះតង់កម្រសាន្តនានាបាន-
ហើយន្រះក៏ជាការដក់ហ៊ុនរមួ

គា្នារវាងលោក និងភរិយា
តូតាផងដ្ររ។

ទោះជាយា៉ាងណ
ការបង្ហើរសារខាង
លើនោះអាចជា
រីសតបើកថ្មីនៅ-
ខ្រត្តកំពតម្រនឬ
មិនម្រននោះទ្រ-
ព្រះមិនមនការ-
បកស្រយពីប្តី
ប្រពន្ធដ្រលបាន
រួមមុខរបរ-
ជំនាញតាំងពី
នៅជាគូស្ន្រហ៍
នឹងគា្នាបាននោះ
ឡើយដោយ-
សារប្រព័ន្ធទូរ-
ស័ព្ទរបស់តារា-
ស្រីអ្នកនាងតតូា
និងសា្វមីលោក
ប៉ុល វិបូ មិនអាច
ទាក់ទងបានឡើយ
ខណៈភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍-
បានព្រយាយាមទូរស័ព្ទ
ច្រើនលើក៕
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តូតា និងស្វាមី  ស្រតូពង្រកី មុខ - 
របរ ថ្ម ី បន្ថ្រម  ក្រយពី  រៀបការ

តារា សេ ីសេស់ តូតា បង្ហើបរឿង បង្កើត របរថ្ម ី  កេយពី 
រៀបការ រំលង បន បុ៉ន្មានខេ ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារា សម្តេង និងពិធីការិនី 
អ្នកនង ម៉ាក់ សេន សូនីតា 
ហៅតូតា។ រូបថតហ្រង
ជីវ័ន

កីឡាករ Thomas Mueller (ស្ដា)ំ សុ៊តបញ្ចលូ ទីឲេយកេមុ  Bayern Munich នំ មុខ  ២-០ ក្នងុបេកួតនេះ។ AFP

Bayern បន្តនាំ មុខ ខណៈ  
Dortmund បន្តដ្រញ តាម 

កេងុ ប៊េរ ឡាងំ :ក្រមុBayern
Munichនៅត្របន្តនាំមុខក្នុង
តារាងពនិ្ទុក្របខណ័្ឌBundes-
ligaអាល្លឺម៉ង់ក្រយដណ្តើម
៣ពិន្ទុពីក្រុមភ្ញៀវEintracht
Frankfurtក្នុងប្រកួតកាលពី
យប់ថ្ង្រសៅរ៍ដោយការយក
ឈ្នះជាមួយលទ្ធផល៥-២។
ក្នុងប្រកួតនៅកីឡដ្ឋានAl-

lianzArenaន្រះក្រុមBay-
ernក្នងុនាមជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើការ
នាំមខុដល់ទៅ៣-០មនុដោយ
ការស៊តុបញ្ចលូទីម្នាក់១គ្រប់
របស់កីឡាករLeonGoretz-
ka,ThomasMuellerនិង
RobertLewandowskiនៅ
នាទទីី១៧,៤១និង៤៦ខណៈ
ក្រយមកក្រុមFrankfurt
មនសង្រឃឹមខ្ពស់ដ្ររក្នុងការ-
តាមស្មើបនា្ទាប់ពីខ្រស្រការពារ
MartinHintereggerមន
ឱកាសបំបោ៉ាងសំណញ់ទី២
គ្រប់ផ្ទនួៗប្រើព្រលត្រ៣នាទី
ពោលគឺនាទីទី៥២និង៥៥។
ត្រក្ដីសង្រឃឹមរបស់ក្រុមភ្ញៀវ

ដ្រលចង់តាមស្មើចាប់ផ្ដើម
រលាយបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងៗ 
ក្រយខ្រស្រការពារសា្លាបឆ្វ្រង
សញ្ជាតិកាណដAlphonso
Daviesធ្វើបានសម្រច១គ្រប់
នៅនាទទីី៦១បន្ថ្រមការនាមំខុ
កាន់ត្រឆ្ងាយឲ្រយក្រុមBayern
ខណៈនាទីទី៧៤កីឡាករ
Hintereggerធ្វើបានហ្រ៊ត-
ទ្រកី(hat-trick)ពោលគឺស៊តុ

បញ្ចលូទី៣គ្រប់ម្នាក់ឯងក្នងុ
ប្រកួតន្រះត្រគួរឲ្រយសា្ដាយត្រង់
ថាគ្រប់ទី៣ន្រះជាគ្រប់ដ្រល
ធ្វើឲ្រយចូលទីខ្លួនឯង(own-
goal)ហើយក៏ជាគ្រប់ចុង-
ក្រយក្នុងប្រកួតន្រះផងដ្ររ។
ដូច្ន្រះចប់ការប្រកួតBayern
៥Frankfurt២។
គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមBayern

លោកHansiFlickនិយាយ
នៅឯសនិ្នសទីកាស្រតថា៖«ខ្ញុំ
ព្រញចិត្តណស់សម្រប់ការ-
ប្រកួតវគ្គទី១។យើងផ្ដាត
អារម្មណ៍បានល្អបង្កើតឱកាស
បានច្រើនទើបអាចស៊តុបញ្ចលូ
ទីបានត្រគរួឲ្រយសា្ដាយយើងមនិ
អាចរកគ្រប់បាល់ឲ្រយបានច្រើន
ព្រះយើងគ្របលើគូប្រជ្រង
រហូតដូច្ន្រះវាគួរត្របានគ្រប់
បាល់ច្រើនជាងហ្នឹង»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់បាល់ដ្រល

កនូក្រមុរបស់ខ្លនួភ្លាត់ឲ្រយកឡីាករ
គូប្រជ្រងស៊ុតបញ្ចូលទីលឿន
នោះបរុសវយ័៥៥ឆ្នាំនយិាយ
ថា៖«តង់ទី២យើងបណ្តាយ
ក្រមុគូប្រជ្រងវាយបក។វាមន
ការធ្វ្រសប្រហ្រសអឡំងុព្រល
ពី៥ទៅ១០នាទីយើងត្រូវត្រ
ការពារឲ្រយបានល្អជាងន្រះនិង
រឹងមំជាងន្រះ។ពិតជាគួរឲ្រយ
សា្ដាយដ្រលបណ្តាយឲ្រយពកួគ្រ
ស៊ុតបញ្ចូលទី២គ្រប់»។
ត្រយា៉ាងណលោកFlickក៏

នៅត្រសរសើរកនូក្រមុក្រយ
អាចផ្ចង់សា្មោរតីរកគ្រប់បាល់

បន្ថ្រមទៀតបានដោយលោក
បន្ថ្រមថា៖«ត្រការឆ្លើយតប
ក្រយរបតូគ្រប់បាល់គឺល្អខ្ញុំ
ព្រញចតិ្ត។យើងព្រយាយាមស៊តុ
បញ្ចូលទីបន្ថ្រមហើយទីបំផុត
ក៏អាចធ្វើបាន»។
ចណំ្រកDortmundនៅត្រ

បន្តការតាមប្រជ្រងយកពាន
លកីកពំលូរដវូកាលន្រះជាមយួ
នងឹគម្លាត៤ពនិ្ទុដដ្រលក្រយ
អាចយក៣ពនិ្ទុពីក្រមុម្ចាស់ផ្ទះ
Wolfsburgជាមយួជយ័ជម្នះ
២-០ក្នុងប្រកួតថ្ង្រដូចគា្នាន្រះ
ខណៈ២គ្រប់ន្រះធ្វើបាន
សម្រចដោយខ្រស្របម្រើសា្លាប
ទាំង២គឺRaphaelGuer-
reiroនិងAchrafHakimi
នៅនាទីទី៣២និង៧៨។
ន្រះគឺការប្រកតួសបា្ដាហ៍ទី២

ន្រក្របខ័ណ្ឌBundesliga
របស់ប្រទ្រសអាល្លមឺង៉់ក្រយ
ចាប់ផ្ដើមឡើងបនា្ទាប់ពីផ្អាក២
ខ្រដោយសារការរាតត្របាតពី
ជំងឺកូវីដ១៩ហើយការចាប់
មនសកម្មភពវិញន្រះនាំឲ្រយ
លីកកំពូលមួយន្រះកា្លាយជា
លកីកពំលូល្របៗី របស់អរឺ៉បុដបំងូ
គ្រដ្រលចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
ការប្រកតួប្រជ្រងរដវូកាលរបស់
ខ្លនួឡើងវញិខណៈនៅមនុការ-
ប្រកតួចាប់ផ្ដើមក៏មនការឈរ
ស្មងឹសា្មោធិ៍១នាទផីងដ្ររដើម្របី
គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដ្រល
បានសា្លាប់ដោយសារជំងឺផ្លូវ-
ដង្ហើមថ្មីន្រះ៕AFP/VN
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