
រាជធានីភ្នំពេញឈ្នះជយ-
លាភីលេខ១ផ្នេកវង់ភ្លេង-
ការបុរាណខ្មេរខណៈខេត្ត
សៀមរាប...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ចិនដាក់វិធានការបិទ
មនុស្សកន្លះលាននាក់
មិនឲ្យធ្វើដំណើរខណៈ
កេុងប៉េកាំង...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
តម្លេកូនកេពើទើបញាស់
បានធា្លាក់ចុះទាបបំផុត
មិនធា្លាប់មាននាអំឡុង
ពេលនេះ...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច
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តៃវូ បៃងុបៃយ័ត្នជានិច្ច ចៀសវាង ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩
បុគ្គលិកសន្ដិសុខនៃកៃុមហ៊ុនមួយនៅរាជធានីភ្នំពៃញវាស់កម្ដៅឲៃយបុគ្គលិកមុនអនុញ្ញាតឲៃយចូលធ្វើការកាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។

កៃសួងសុខាភិបាលបានបៃកាសពីមៃសិលមិញថាមានអ្នកជំងឺកូវីដមា្នាក់ទៀតជាសះសៃបើយ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ២)។រូបជីវ័ន

សី៊ម៉ាក់អំពាវនាវឲ្យ
ឈប់យកគ្ប់មិន-
ទាន់ផ្ទះុទៅក្ច្ន្ព្ះ
អាចផ្ទះុធ្វើឲ្យស្លាប់

ក្សួងសធារណការ
នឹងបន្តធ្វើយ៊ទ្ធនាការ
អប់រំស្តពីីស៊វត្ថភិាព
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោក

កម្ពជុាគ្ងនឹង
បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល
ជាតិច៊ះបញ្ជីអី៊ន-
ធឺណិត(KHNIC)

ឃុត សុភចរិយា

កណ្តាល ៈអគ្គនាយកសីុមា៉ាក់
បានអំពាវនាវឲៃយបៃជាពលរដ្ឋ
បញៃឈប់ការយកគៃប់មិនទាន់-
ផ្ទុះដៃលសៃសសល់ពីសម័យ
សង្គៃមទៅកៃច្នៃធ្វើជាឧបករ-
ណ៍បៃើបៃស់ផៃសៃងៗ បនា្ទាប់ពី
បរុសមា្នាកប់ានយកកៃបាលគៃប់
មិនទាន់ផ្ទះុទៅកៃច្នៃធ្វើជាគៃឿង
បនា្លាស់គៃឿងយន្តកសិកម្មដៃល
បណ្ដាលឲៃយផ្ទះុស្លាប់នៅនឹងកន្លៃង
កាលពីថ្ងៃទី...តទៅទំព័រ  ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  កៃសួងសធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជនូនិងអគ្គលៃខា-
ធិការនៃអគ្គលៃខាធិការដ្ឋាន
គណៈកមា្មាធកិារជាតិសុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងស្ថាប័នពាក់-
ព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើយុទ្ធនាការ
អប់រំផៃសព្វផៃសាយស្តីពីសុវត្ថិភាពចរា-
ចរណ៍ផ្លវូគោកតាមបណ្ដារាជធានី-
ខៃត្ដទំាង២៥ជាថ្មីទៀតនៅពាក់-
កណ្ដាលខៃកក្កដបនា្ទាប់ពីតៃវូបាន
ផ្អាកដោយសរតៃការងើបឡើង
វិញនៃជំងឺកូវីដ១៩។
នៃះបើយោងតាមលោកសៃី

មឹនមាណវី រដ្ឋលៃខាធិការ
កៃសងួសធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជូន និងជាអគ្គលៃខាធិការ
នៃអគ្គលៃខាធិការដ្ឋានគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោក(គ.ស.ច.គ)
ថ្លៃងបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍កាលពី
មៃសិលមិញ។លោកសៃីឲៃយដឹងថា
កាលពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៦
ខៃមិថុនាកៃសួងសធារណការ
និងអគ្គលៃខាធិការដ្ឋាននៃ
គណៈកមា្មាធកិារជាតិសវុត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមន្ទីរសធា-
រណការនិងដឹកជញ្ជនូខៃត្តលៃខា-
ធិការដ្ឋានអនុគណៈកម្មការសុវត្ថិ-
ភាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោកខៃត្តនិង
សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
ក្នងុវិស័យសធារណការនិងដឹក-
ជញ្ជនូបានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំ
ផៃសព្វផៃសាយ...តទៅទំព័រ  ៦

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញ ៈកៃសងួបៃសណយី៍
និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC)
បានបង្កើតកៃមុការងារមយួដើមៃបី
សកិៃសានងិសៃវជៃវលើការបង្កើត
មជៃឈមណ្ឌលជាតិចុះបញ្ជីអុនីធ-ឺ
ណតិ(KHNIC)ដៃលជាកចិ្ចខតិខំ
បៃងឹបៃងក្នងុការគៃបគ់ៃងការចុះ
ឈ្មាះDomainNameនិង
ការជំរុញឲៃយបៃជាជនបៃើបៃស់
ដៃនកម្មសិទ្ធិឬ...តទៅទំព័រ ៩

អ្នកស្លាប់ពីជំងឺកូវីដ១៩នៅលើ
ពិភពលោកកើនឡើងជាងកន្លះលាននាក់និងឆ្លងជាង១០លាននាក់

កៃុង ប៉ារីសៈ  ចំនួនសរុប
របស់កាសៃតAFPបានបងា្ហាញ
ឲៃយដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយថា
មនុសៃសជាងកន្លះលាននាក់
បានស្លាប់ដោយសរការឆ្លង
រាលដលវីរសុផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ូណ
បៃភៃទថ្មីដ៏ចម្លៃកមួយនៃះ

ខណៈបារ៍ជាចៃើនកន្លៃងនៅ
ក្នុងរដ្ឋឡូសអៃនជឺលៃស តៃូវ
បានបញ្ជាឲៃយបិទម្តងទៀត
ដោយសរករណីឆ្លងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណបានកើនឡើង
នៅអាមៃរិក។
ចំនួនកត់តៃអ្នកឆ្លងនៅ

ទូទាំងពិភពលោកបច្ចុបៃបន្ន
បានកើនឡើងជាង១០លាន
នាក់ដោយសរវីរុសផ្លូវដង្ហើម
មយួនៃះដៃលដបំងូឡើយបាន
ផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបៃទៃសចិន
កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩កន្លង-
ទៅដោយមានការពៃួយបារម្ភ

កាន់តៃខា្លាំងឡើងអំពីរលកនៃ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩លើកទី២
ម្តងទៀត អតៃនៃការឆ្លងជំងឺ
ផ្លវូដង្ហើមបានកើនឡើងទ្វៃដង
ចាប់តាងំពីថ្ងៃទី២១ខៃឧសភា
កន្លងទៅ។
យោងតាម...តទៅ ទំព័រ ១១

ពេជេប៊ុនសិដ្ឋបង្កើតរឿងដេលគ្មាន
នរណានឹកស្មានដល់ដើម្បីឈ្នះបេក់លាន

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ



ទស្សនទានន្ពាក្យជាតិនិ-
យមមនិមន្មាននយ័ថាទាល់
ត្កាន់ក្បាលម្ក្ូប្កាស
លើកទង់ជាតិខ្ម្រលើករូបថត
ស្ត្ចឬក៏ការទូងស្គរលើបញ្ហា
អ្វីមួយទើបហៅថា មានលក្ខ-
ណៈជាតិនិយមនោះទ្។ត្
ជាតិនិយមគឺជាការបង្ហាញអត្ត-
សញ្ញាណរបស់ជាតិខ្លួនទៅ
វិញទ្ដូចជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ការគោរពព្ះមហាក្សត្ព្ះ-
ពុទ្ធសាសនាការប្ើភាសា
ជាតិរបស់ខ្លនួចម្ៀងបទជាតិ
របស់ខ្លួនមានប្វត្តិសាស្ត្
និងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្លួនឯង
ជាពិស្សគឺការដាក់កាលបរិ-
ច្្ឆទនៅតាមគ្ឹះសា្ថានអប់រំនងិ
លិខិតសា្នាមផ្ស្ងៗដោយបាន
ភា្ជាប់នូវពុទ្ធសករាជផងដ្រ
ដ្លរាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យ
ប្ើប្ស់នាព្លបច្ចុប្បន្ន។
ទោះបីជាយ៉ាងណាដោយ-

សារត្សកលភាវូបនីយមកម្ម
ឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទ្សបាន
ជ្បចូលមកក្នុងសង្គមខ្ម្រ
តាមរយៈការផស្ាយពាណជិ្ជកម្ម
ការអបរ់ំប្ពន័្ធបច្ច្កវទិ្យានងិ
តាមបណា្តាញសង្គមហ្វ្សប៊ុក
ផងនោះបានធ្វើឲ្យកូនខ្ម្រ
សម័យថ្មីងយនឹងចាប់យក
ដោយឯកឯងមិនថាចូលឆ្នាំ
ចិនស្នក្បាលទឹកស្នផ្នូរ
ឆង្ម៉ង្សន្នំលោកខ្ដល្
ពីមុនមានត្អ្នកជាប់ស្ស្-
ឡាយចិនប៉ុណ្ណោះដ្លទទួល
យកមកប្តិបត្តិ។

ក៏បុ៉ន្ត្សព្វថ្ង្ន្ះអ្នកមិនកាត់
ចិនសោះក៏ស្នដ្រដោយលើក
ហ្តុផលថាកុំឲយ្កនូចៅមើល
មុខគ្ព្ះស្នរួចហើយនាំ
គ្នាហូបទាំងអស់គ្នាដដ្ល។
រីឯវប្បធម៌អឺរុ៉បលោកខាងលិច

និងសហរដ្ឋអាម្រិកវិញគឺគ្
បញ្ជា្បបញ្ចូលតាមការសិក្សា
នៅក្នងុម្រៀននិងសមា្ភារសម្ប់
តុបត្ងខ្លួនដ្លរឹតត្ធ្វើឲ្យ
កូនខ្មរ្ងយទទួលឥទ្ធិពលវប្ប-
ធម៌អរិយធម៌របស់បស្ចិមប្-
ទស្ដោយស្លួហើយកាយ-
វិការខ្លះងយធ្វើតាមទៀតដូច-
ជាការជួបគ្នាចាប់ដ្និងការហៅ
ឈ្មោះមិនមានបងឬក៏ប្អូនទ្
ហៅឈ្មោះយកត្ម្តងក្នុងនោះ
មានការធ្វើពិធីខបួកំណើតនងិ
ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម។
កព្ីបណុយ្ធំៗ ដចូជាចលូឆ្នាំ
សកលនិងបុណ្យណូអ្ល
ដ្លកូនខ្ម្រសា្គាល់យូរហើយ
នោះក៏មានពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បី

សប្បាយហើយត្ងត្ចងចាំ
ជានិច្ចពោលគឺឲ្យត្ដល់
ថ្ង្ហ្នឹងនាំគ្នាប្រព្ធពិធីហើយ
យ៉ាងហោចណាស់ក៏បង្ហាះ
តាមហ្វ្សប៊ុកឲ្យគ្ដឹងថា
ថ្ង្នោះជាបុណ្យឬក៏ពិធីអ្វីដ្រ
ដូចជាបុណ្យខ្មោចHalloween
ថ្ង្ទី៣១ ខ្តុលាបុណ្យ
Thanksgivingនៅថ្ង្ព្ហ-
ស្បតិ៍សបា្តាហ៍ទី៤ន្ខ្វិច្ឆិកា
ទិវាន្ក្តីស្ឡាញ់ថ្ង្ទី១៤
ខ្កុម្ភៈ បុណ្យមា្តាយនៅថ្ង្
អាទិត្យសបា្តាហ៍ទី២ន្ខ្-
ឧសភានងិថ្មីៗ ន្ះបណុយ្ឪពកុ
នៅថ្ង្អាទិត្យសបា្តាហ៍ទី៣
ន្ខ្មិថុនា។ល។
ការចងចាំទាងំថ្ងខ្្នងិចលូ

រួមក្នុងពិធីតាមប្បចម្លងចូល
ពីបរទ្សនិងអាចបកស្យ
បានទៀតនោះ គឺហាក់ដូចជា
ងយទទួលយកយ៉ាងលឿន-
ណាស់។ប៉ុន្ត្ផ្ទុយទៅវិញចំ-
ពោះអ្វីដ្លមានស្ប់នៅក្នុង
វប្បធម៌អរិយធម៌ និងប្ព្ណី
ខ្ម្រគឺពិបាកចងចាំខា្លាំងណាស់
ជាហ្តុធ្វើឲ្យពិធីជាប្ព្ណី
ខ្លះទៅជាសោះកក្ះដោយ-
សារត្ខ្វះការចលូរមួពីពលរដ្ឋ
ខ្មរ្មយួចនំនួន្ះឯង។ក្ត្
ពីពិធីបុណ្យជាតិធំៗដូចជា
បណុយ្ចលូឆ្នាំខ្មរ្បណុយ្ភ្ជុំបណិ្ឌ
បណុយ្អុទំកូអកអបំកុសពំះព្ះ-
ខ្បុណ្យច្ត់ព្ះនង្គ័លនិង
បុណ្យវិសាខបូជាដ្លជាថ្ង្
ឈប់សមក្បច្ាឆំ្នាំនងិមាន
នៅក្នងុកម្មវិធីសិក្សាខ្លះផងនោះ
តើមានកនូខ្មរ្ណាខ្លះដល្ចង
ចាំនូវអត្ថន័យរបស់បុណ្យនិង
ថ្ង្ខ្ប្រព្ធពិធីប្បប្ព្ណី
ខ្ម្រផ្ស្ងៗ ទៀត?ដូចជា ៖
បុណ្យមាឃបូជាបុណ្យដារលាន
បណុយ្ដារភមូិបណុយ្កឋនិទាន
បុណ្យបច្ច័យ៤បុណ្យទន្ល្និង
បុណ្យសមុទ្...។ជាងន្ះទៅ
ទៀតក៏មានពិធីផ្ស្ងទៀតជា
តំណាងជាតិខ្ម្រដ្លកូនខ្ម្រ
គួរត្ដឹងផងដ្រ ដូចជា ទិវា-

វប្បធម៌ជាតិ ទិវាអំណានជាតិ
ទិវាបរិសា្ថានជាតិទិវាចុះបញ្ជី
ប្តិកភណ្ឌពិភពលោករបស់
អង្គការ UNESCOនូវប្-
សាទអង្គរវត្តប្សាទព្ះ-
វិហារប្សាទសំបូរព្គុក
របាំអប្សរានិងលោ្ខោនខលជា-
ដើម។សំណួរសួរថាតើធ្វើដូច
ម្ត្ចដើម្បីកូនខ្ម្រអាចឈ្វ្ង
យល់និងលើកស្ទួយនូវវប្បធម៌
អរិយធម៌របស់ខ្លួនបាន?
ការដ្លអាចធ្វើឲ្យកូនខ្ម្រ

ងយចងចាំនូវអត្ថន័យន្
បុណ្យនិងពិធីនីមួយៗ ដ្ល
មានប្វតិ្ត និងមានវប្បធម៌
ច្បាស់លាស់នោះគឺការច្ញ
នូវវិញ្ញាសាប្ឡងឬក៏រំឭក
ម្រៀនហៅសួរក្នុងថា្នាក់ព្ះ
បណុយ្នងិពធិីរបស់ខ្មរ្គឺសទុ្ធ-
ត្មាននៅក្នុងម្រៀនសិក្សា
សង្គមនិងប្វត្តិវិទ្យាត្គ្ន់-
ត្ថា្នាក់ខសុគ្នាហើយមានទាងំ
ភាសាអង់គ្ល្សសម្ប់សា-
លាឯកជនទៀតផង។យ៉ាង-
ហោចណាស់ក៏មានតាមប្តិ-
ទិនដល្បប្់ថ្ងខ្្បណុយ្នងិ
ពិធីសំខាន់ៗដ្រ។យ៉ាងណាមិញ
តាមរយៈសារព័ត៌មានការប្គំ-
តន្ត្ី ពិធីករក្តីតារាចម្ៀងក្តី
និងអ្នកកំប្ល្ងក្តី ក៏មានតួនាទី
ជួយផ្សព្វផ្សាយផងដ្រពោល
គឺកុំបានត្ឹមត្ការឡើងឆក
ច្ៀងរាំៗកំប្ល្ងឲ្យគ្សើច
ហើយយកលុយអួតដាក់គ្នា
រឿងសមា្ភារទំនើបៗគ្មោនបាន
បង្កប់នូវអត្ថន័យន្ការបណ្តុះ
គំនិតជាតិនិយមតាមរយៈវប្ប
ធម៌អរិយធម៌របស់ខ្លួននោះ។
ម្យា៉ាងវិញទៀតសកម្មភាព

ប្កួតប្ជ្ងឆ្លើយយករង្វាន់
នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅត្
បន្តដើម្បីឲ្យកុមារនិងយុវជន
ហាត់តាមដាន ហាត់ឆ្លើយនូវ
សំណួរសាមញ្ញដើម្បីឲ្យពួកគ្
អាចចងចាំបាននូវអ្វីដ្លជា
អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួន។
កន្លងមកមានការយល់ចឡ្ំ

គ្នារវាងពិធីបុណ្យមាឃបូជា
និងបុណ្យវិសាខបូជាហើយ
ពលរដ្ឋខ្ម្រមួយចំនួនន្អ្នក-
កាន់ព្ះពទុ្ធសាសនាជាង៩៧
ភាគរយន្ប្ជាជនសរុប
១៥,៣លាននាក់អត់បានដឹង
ពិធីបុណ្យទាំង២ច្បាស់ទ្។
ទោះជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នន្ះ
គឺងយរកតាមឯកសារយោង
មកពន្យល់យ៉ាងច្បាស់តាម
រយៈអនឡាញអុីនធឺណិតជា
ពិស្សវ្បសាយ https://
km.wikipedia.orgមានការ-
ពនយ្ល់កប្ាះកប្ាយនងិសង្ខប្
បានស្លួ។ពធិីបណុយ្«មាឃ-
បូជា» ត្ូវប្រព្ធឡើងដើម្បី
រំឭកដល់ថ្្ងដ្លព្ះសមា្មោ-
សម្ពុទ្ធទង្់បក្ាសបង្កើតព្ះ-
ពុទ្ធសាសនាក្នុងលោកនៅ
ប្ទ្សឥណា្ឌាកាលពី៥៨៨
ឆ្នាំមុនគ្ិស្តសករាជនាថ្្ង១៥
កើតខ្មាឃក្យពីការ-
ត្ស់ដឹងរបស់ព្ះអង្គចំនួន
៩ខ្គត់។ជាទូទៅពិធីត្ង
បព្្តឹ្តទៅនៅក្នុងខក្មុ្ភៈន្ឆ្នាំ
នីមួយៗ។
រីឯបុណ្យ«វិសាខបូជា»វិញ

ការប្រព្ធពិធីដើម្បីរំឭកដល់
ព្ឹត្តិការណ៍ដ៏ពិស្សចំនួន៣
ដ្លទាក់ទងនឹងព្ះសមា្មោ-
សម្ពុទ្ធ។ក្នុងនោះមានការប្-
សូតការត្ស់ដឹងនិងការចូល-
និពា្វាន។ពិធីប្ព្ឹត្តទៅនាថ្ង្
ព្ញបូណ៌មីថ្ង្១៥កើត ខ្
វិសាខដ្លពុទ្ធសាសនិកទាំង
ព្ះសងឃ្ទាងំគហ្ស្ថតង្ធ្វើ
សកា្ការបូជាប្កបដោយជំនឿ
ថា ជាមហាកុសលដ៏ប្សើរ
ហើយក៏ជាការចាប់ផ្តើមកណំត់
ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាផងដ្រគឺមុន
គ្សិ្តសករាជចនំនួ៦២៣ឆ្នា។ំ
ជាទូទៅប្ព្ឹត្តទៅនៅក្នុង
ខ្ឧសភាន្ឆ្នាំនីមួយៗ។
ហ្តុដូច្ន្ះក្នុងនាមកូនខ្ម្រ

គួរត្ឈ្វ្ងយល់ពីវប្បធម៌អ
រយិធម៌បព្្ណីជាតិនងិបវ្ត្ត-ិ
សាស្ត្របសខ់្លនួឲយ្បានកាន់ត្
ច្បាស់លាស់ជាជាងចងចាំនងិ
ចម្លងចូលត្វប្បធម៌អរិយធម៌
បរទស្ហើយការអភិរកស្ឬការ
ចងចាំពិធីបុណ្យជាតិខ្លួនឯង
ទៅជាយឺតយ៉ាវឬសោះអង្គើយ
នោះ។រឯីសា្ថាបន័ដល្តណំាង
ឲ្យរាជរដា្ឋាភិបាលលើវិស័យវប្ប-
ធម៌អរិយធម៌ប្ព្ណីជាតិក៏
គួរត្ខំអភិវឌ្ឍឲ្យមានអ្វីថ្មីនិង
ផស្ព្វផស្ាយឲយ្បានទលូំទលូាយ
ផងដ្រដើម្បីទាក់ទាញមនុស្ស
សមយ័ថ្មឲីយ្ពញ្ចតិ្តនងិទទលួ
យកដោយចិត្តសោ្មោះស្ម័គ្៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

គួរអភិរក្រាសវប្រាបធម៌ប្រាព្រាណីខ្លនួឯងឲ្រាយសកម្មជាងការចម្លងយកពីបរទ្រាស

អត្ថន័យនៃពិធីបុណៃយវិសាខបូជាដៃលពុទ្ធបរិស័ទតៃងបៃរព្ធរៀងរាល់ឆ្នា។ំរូបថតហ្វ្សប៊ុក

ខនសាវិ

ភ្នំពៃញៈក្សួងសុខាភិបាល
បានប្កាសនៅថ្ង្ម្សិលមិញថា
មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩មា្នាក់ទៀត
ហើយត្ូវបានព្យាបាលជាសះ-
សប្ើយនងិបានអនញុ្ញាតឱយ្ចាក-
ចញ្ពីមន្ទរីពទ្យ្។លទ្ធផលន្ះ
បានធ្វើឱយ្ចនំនួអ្នកជងំឺដល្ត្វូ-
បានពយ្ាបាលជាសះស្បើយកើន
ដល់១៣០នាក់ ឬស្មើ៩២%
ក្នុងចំណមអ្នកឆ្លងជំងឺន្ះ
ទាំងអស់១៤១នាក់ និងពុំមាន
ករណីថ្មីនោះទ្។
ក្សួងបញ្ជាក់ថា អ្នកជា-

សះស្បើយថ្មីន្ះ គឺជាបុរស
ជនជាតិខ្មរ្អាយុ២៩ឆ្នាំត្វូបាន-
ធ្វើត្ស្ដវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
កាលពីថ្ងទ្ី១៣មថិនុាបនា្ទាបព់ី
បរុសន្ះបានធ្វើដណំើរតាមជើង
យន្តហោះដ្លដឹកអ្នកដំណើរ
ចំនួន៤៦នាក់ ច្ញពីប្ទ្ស
ឥណ្ឌូនស្ុីមកដល់កម្ពជុាកាលពី
ថ្ង្ទី១២មិថុនា។
ក្សួងបន្តថា៖«អ្នកសម្ក

ពយ្ាបាល[ជងំឺកូវដី]នៅមន្ទរីពទ្យ្
រដ្ឋនៅសល់ចំនួន១១នាក់ គឺ
បុរសជនជាតិខ្ម្រ៧នាក់និងស្ដ្ី
ជនជាតិខ្ម្រមា្នាក់ រួមទាំងបុរស
ជនជាតិឥណ្ឌូន្សុី ដ្លវិល-
ត្ឡប់ពីប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី
កាលពីថ្ង្ទី២៥ មិថុនាកំពុង
សម្កព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យ
មិត្តភាពខ្ម្រ-សូវៀតខណៈអ្នក-
ជំងឺកូវីដ២នាក់ទៀត ដ្លទើប
វលិតឡ្ប់មកពីបទ្ស្មា៉ាឡ្សុី
កាលពីថ្ង្ទី២៦មិថុនា កំពុង
សម្កព្យាបាលនៅមណ្ឌល-
សុខភាពចាក់អង្រាជធានី-
ភ្នំព្ញ»។
កម្ពុជា គឺជាប្ទ្សដ្ល

ពុំទាន់មានករណីឆ្លងនៅក្នុង
សហគមន៍នៅឡើយទ្ ហើយ
ករណីស្ទើរត្ទាំងអស់គឺសុទ្ធត្
ជាករណីនាចំលូពីក្បទ្ស្។
មន្ត្ីក្សួងសុខាភិបាល និង
អាជា្ញាធរពាកព់ន័្ធកពំងុផ្ដោតខា្លាងំ
ទៅលើវិធានការត្ួតពិនិត្យអ្នក-
ដំណើរនៅព្លានយន្តហោះ
ដោយរាល់អ្នកដំណើរទាំងអស់
ត្ូវធ្វើត្ស្ដ និងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ចំនួន១៤ថ្ង្។
ទោះបីជាយ៉ាងណាកាលពី

ថ្ងទ្ី២៨ខម្ថិនុារដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួ
សុខាភិបាល...តទៅទំព័រ៣

អ្នកជាសះស្រាបើយ
ពីជំងឺកូវីដ១៩នៅ
កម្ពជុាកើនឡើងដល់
១៣០នាក់ខណៈ
មិនមានករណីថ្មី



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ព្រះ សីហនុៈ   ក្រសួងកសិកម្ម-
រុក្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទប្រកស
ឲ្រយពលរដ្ឋដាក់ឯកសារពាក់ពន័្ធ
នឹងករកន់កប់អចលនទ្រព្រយ
ក្នងុបរវិ្រណសា្ថានយីផ្រសព្វផ្រសាយ
និងសា្តារព្រឈើអូរថ្មនៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុដើម្របីពិនិត្រយនិងស្រវ-
ជ្រវដ្រលនឹងត្រវូបិទបញ្ចប់ត្រមឹ
ពាក់កណ្តាលខ្រកក្កដាខាងមខុ
ប៉ុន្ត្រចំពោះករណីខកខាននឹង
មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រ-

សួងកសកិម្មបានឲ្រយដងឹកលពី
ថ្ង្រទី២៦មិថុនាថាក្រសួងនឹង
ជរំញុដណំើរករអនវុត្តអភវិឌ្រឍ
គម្រងករដាដំុះឈើឡើងវញិ
ឲ្រយបានចប់សព្វគ្រប់ស្របតាម
ទិសដៅផ្រនករនិងព្រលវ្រលា
ដ្រលបានកំណត់។ក្រសួងបន្តថា
ដូចន្រះដើម្របីចៀសវាងបញ្ហាប្រ-
ឈមនានាដ្រលអាចកើតមាន
ឡើងជាយថាហ្រតុសូមពលរដ្ឋ
ទំាងអស់ដ្រលមានឯកសារតម្ល្រ
គតិយុត្តនៅជាធរមានពាក់ព័ន្ធ
នឹងករកន់កប់ដីធ្លីក្នងុបរិវ្រណ

ទីតាំងសា្ថានីយផ្រសព្វផ្រសាយ និង
សា្តារព្រឈើអូរថ្មក្នងុខ្រត្តព្រះ-
សីហនុត្រវូយកមកបង្ហាញនៅ
ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រឈើ។
ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ករ-

ទទួលសំណុំឯកសារទាំងន្រះ
គឺធ្វើឡើងរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើករ
ចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រជូនដំណឹងន្រះ
រហូតដល់ថ្ង្រទី១៥ខ្រកក្កដាឆ្នាំ
២០២០ជាកហំតិដើម្របីឲ្រយមន្ត្រី
ពិនិត្រយនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ករកន់-
កប់ដីរដ្ឋក្នុងតំបន់ន្រះ។
ក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា«ក្នងុ

ករណីដ្រលបងប្អូនប្រជាពល-
រដ្ឋមិនបានផ្តល់ឯកសារពាក់-
ព័ន្ធ ខកខានឬមានភាពយឺតយ៉ោវ
ក្រសួងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវ
ចំពោះករខាតបង់នោះឡើយ។
ក្រសួងកសិកម្មសង្រឃឹមយ៉ោង-
មុតមាំលើកិច្ចសហករចូលរួម
របស់បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋទំាង-
អស់ក្នងុករផ្តល់ឯកសារពាក-់
ព័ន្ធឲ្រយបានគ្រប់គ្នាទាន់ព្រល-
វ្រលាប្រកបដោយភាពយោគយល់
នងិសា្មារតីទទលួខសុត្រវូខ្ពស»់។
លោកចាន់ហ្រងនាយករង
ខទុ្ទកលយ័នងិជាអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទមិនបានធ្វើអតា្ថា-
ធិប្របាយបន្ថ្រមពីបញ្ហាន្រះទ្រ
កលពីម្រសិលមិញប៉ុន្ត្រលោក
បង្វ្ររឲ្រយសួរទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាល
ព្រឈើខ្រត្តព្រះសីហនុវិញ។
លោកឌីសុខុមប្រធានខណ្ឌ-

រដ្ឋបាលព្រឈើខ្រត្តព្រះសីហនុ
បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កលពី-
ម្រសិលមិញថាដោយសារដីតំបន់
ន្រះមានករកន់កប់នងិលក់
បន្ៗត គ្នាពីសំណក់ពលរដ្ឋមួយ
ចំនួនដ្រលទាមទារឲ្រយក្រសួង
ត្រវូផ្ទៀងផ្ទាតដ់ើម្របីដោះស្រយ
ឲ្រយច្របាស់ថាដំណើរករអនុវត្ត
អភិវឌ្រឍគម្រងករដាំដុះឈើ
ឡើងវិញសា្ថានីយផ្រសព្វផ្រសាយនិង
សា្តារព្រឈើអូរថ្មមិនប៉ះពាល់
ដល់ពលរដ្ឋ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

ព្រលទទលួបានសណំុំឯកសារ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបាន
កន់កប់ដីក្នងុតំបន់ន្រះក្រសួង
កសិកម្មរមួនងឹរដ្ឋបាលខ្រត្តនឹង
បង្កើតគណៈកម្មករមួយសម្រប់
ធ្វើករដោះស្រយបញ្ហាទាំង-
ន្រះ។ប៉ុន្ត្រខ្ញុំ មិនដឹងច្របាស់ថា

ដំណោះស្រយប្របណនោះ
ទ្រព្រះគណៈកម្មករន្រះមិន
ទាន់ត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅឡើយ
ទ្ររងចំ់ាករផុតកំណត់ថ្ង្រទទួល
សំណុំឯកសារជាមុនសិន»។
លោកស្រីជៀបសុធារីមន្ត្រី

ឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្រសសមាគម-
អាដហុកខ្រត្តព្រះសីហនុបាន
លើកឡើងថាករដ្រលអាជា្ញា-
ធរប្រកសឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលកន់កប់អាស្រយ័ផលក្នងុ
តំបន់សា្ថានីយផ្រសព្វផ្រសាយ និង
សា្តារព្រឈើអូរថ្មន្រះគឺជានីតិ-
វិធីមួយដ្រលល្អ។
លោកស្រីបន្តថាករធ្វើយ៉ោង-

ដូច្ន្រះគឺដើម្របីឲ្រយភាគីដ្រលកន់-
កប់ដីទំាងអស់ចូលតុចរចា
ចៀសវាងនៅព្រលអាជា្ញាធរ
ដណំើរករអនុវត្តអភិវឌ្រឍគម្រង
ករដាំដុះឈើឡើងវញិបង្កទៅ

ជាជម្លាះស្របព្រលសា្ថានភាព
ដធី្លីនៅខ្រត្តព្រះសហីនុបច្ចុប្របន្ន
មានលក្ខណៈពុះកញ្ជ្រោលខា្លាងំ
ក្នងុករដណ្តើមសទិ្ធិកន់កប់។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ករ-
យកឯកសារន្រះគឺដើម្របីធ្វើករ-
សិក្រសាថាតើមានជនណខ្លះបាន
កន់កប់ហើយលក្ខណៈន្រ
ករកន់កប់ន្រះមានឯកសារ
ច្របាស់លាស់មានករកន់កប់
ត្រឹមត្រូវឬក៏អត់?ជួនកល
គ្រន់ត្រដឹងថាដីក្នងុក្របខ័ណ្ឌ
នៅទីនោះមានករកប់ឆ្ការ
មានកររុករានប៉ុន្ត្រគ្មានឯក-
សារនោះទ្រ។នៅព្រលដ្រល
ប្រកសអ៊ីចឹង បានភាគីដ្រល
ពាក់ពន័្ធអាចបង្ហាញឯកសារត្រ
ម្តងទៅហើយអាជា្ញាធរមាន
វិធានករមួយថាដំណោះស្រយ
នោះរបៀបម៉្រច?»៕
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ក្រសួងកសិកម្មឲ្រយពលរដ្ឋដាក់ឯកសារ 
ពាក់ព័ន្ធដីនៅសា្ថានីយសា្ដារព្រឈើ

ទីតំាងដីដ្រលក្រសួងឲ្រយពលរដ្ឋយកឯកសារមកបង្ហាញ។ រូបក្រសួងកសិកម្ម

អ្នកជាសះស្របើយ...
តពីទំព័រ២...លោកម៉មប៊ុន-

ហ្រង បានរំឭកឱ្រយពលរដ្ឋបន្ត
អនវុត្តវធិានករករពារខ្លនួដចូជា
ករលាងសមា្អាតដ្រពាក់មា៉ោស់ឬ
ក្រមានៅព្រលកណ្តាស់ឬក្អក។
ត្រូវរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម
និងបុគ្គល ដើម្របីករពារកុំឱ្រយ
កើតមានរលកទី២ន្រករឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា។
អង្គករសុខភាពពិភពលោក

អះអាងថាអ្នកដ្រលមានហានិភយ័
ខ្ពស់ឆ្លងជងំឺន្រះគឺអ្នកដ្រលពុំអន-ុ
វត្តវិធានករករពារខ្លួនឱ្រយបាន-
ត្រមឹត្រវូនងិត្រងធ្វើដណំើរចលត័
ពីកន្ល្រងមួយទៅកន្ល្រងមួយ។
ពីម្រសលិមញិលោកស្រីឱវណ្ណឌនី

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាល
បញ្ជាក់ខ្លីថាជងំឺកូវដី១៩ទាងំអស់
ដ្រលបានព្រយាបាលជាសះស្របើយ
នៅកម្ពុជា គឺពុំទាន់មានករណី
លាប់ជំងឺឡើងវិញនោះទ្រ។
អង្គករសុខភាពពិភពលោក

អះអាងថាគតិត្រមឹថ្ង្រទី២៩មថិនុា
មានអ្នកឆ្លងជងំឺកូវដីទាងំអស់ជតិ
១០លាននាក់ និងអ្នកសា្លាប់ជិត
កន្លះលាននាក់ដ្រលត្រូវបានគ្រ
រាយករណ៍មកកន់ខ្លួន។ប៉ុន្ត្រ
តលួ្រខពីសាកលវទិ្រយាលយ័អាម្ររិក
JonhHopkinsបានឲ្រយដឹងថាជំងឺ
ន្រះបានឆ្លងជាង១០លាននាក់និង
សា្លាប់ជាងកន្លះលាននាក់៕
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តពីទំព័រ ១...២៨ ខៃមិ ថុនា 
ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ចំណុច ភូមិ 
តៃពាំ ង ពៃលិត ឃុំ ជៃ លាស់ 
សៃុក ពញា ឮ ។

លោក ទឹម  វុត្ថា អធិការ រង 
សៃុក ពញាឮ  ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក 
សណ្ដាប់ ធ្នាប់  និង អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះ 
ថ្លៃង ពី  មៃសិល មិញ  ថា នៅ មុន ពៃ ល 
កើត ហៃតុ គៃបាន ឃើញ ជន រង- 
គៃះ ឈ្មោះ  អុី សារិន អាយុ 
៥១ ឆ្នាំ ជាម្ចាស់ រោង សិបៃបកម្ម 
កៃ ច្នៃ គៃឿង យន្ត កសិកម្មនៅ ក្ន ុង  
ភមូ ិ-ឃុ ំកើត ហៃត ុខាង លើ បាន 
យក កៃបាល គៃប ់បៃភៃទ  ១០ ៥  
មិល្លីម៉ៃតៃ  ចូល ទៅ ក្នុង រោង 
សបិៃប កម្ម កៃច្នៃ  របស ់គាត ់  ដើ  មៃប ី
កៃ ច្នៃ ជា គៃឿង បនា្លាស ់ផៃសៃងៗ ។  
លុះ បៃមណ  ៣០ នាទី កៃយ 
មកក៏ ឮ សំឡៃង ផ្ទុះ យ៉ាង ខា្លាំង 
បណ្ដា  ល ឲៃយ មន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ។

លោក វុត្ថា ថ្លៃង ថា ៖ «ឥទ្ធពិល 
នៃ កៃបាល គៃប់  នោះ បាន ផ្ទុះ 
បំបៃក សព ជន រង គៃះ ជាចៃើ ន  
បំណៃក ខា្ទាត រាយ បា៉ាយ ពៃញ 
ក្នុង បន្ទប់ រោង សិបៃប កម្ម ដៃល 
មើល ទៅ គួរ ឲៃយ រន្ធត់ បំផុត »។

បើតម លោក វុត្ថា ក ៃយ ករ ណី 
នៃះ កើត ឡើង កៃមុ សមត្ថ កិច្ច 
បាន ធ្វើ ការ ពិនិ តៃយ  ទីតំង គំនរ អៃ ត-  
ចាយ របស ់ជន រងគៃះ  នៅ កៃបៃរ 
រោង  សិបៃប កម្ម ជា លក្ខណៈ គៃ ួសា រ 
នោះ ហើយ បាន រក ឃើញ  កៃបា ល    - 
គៃ ប់ កា ំភ្លើងធំ បៃភៃទ  ១០៥  
មិល្លម៉ីៃតៃ ចំនួន ២ គៃប់ ថៃម ទៀ ត    
នៅសៃស សល់ក្នងុ គំនរ អៃ ត ចា យ 
នោះ ដើមៃបី ទុក បៃគ ល់   ឲៃយ មន្តៃី 
ជំនា ញ នំាយក ទៅ កម្ទៃ ច  ចោល ។  

លោក យ ន ថា នុង អាយុ ២ ៥ 
ឆ្នាជំាកូន បៃសុ បង្កើត របស់ ជន- 
រង គៃះ  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសលិ មញិ ថា កៃបាល គៃប ់  ដៃល  
យក មក កៃ ច្នៃ ធ្វើ ជាគៃឿង បនា្លា ស់  

ផៃសៃង ៗ  នៃះ គឺ ជា កៃបាល គៃប់ កំា - 
ភ្លើងធ ំចាស់ៗ   ដៃល ឪពកុ របស ់
លោក   បៃមូ ល ទិញ ពី អ្នក លក់ 
អៃត ចាយ  នៅ ក្នុង ភូមិ កាល ពី 
១០ ឆ្នាំ មុន។ «កន្លង មក ពុក ខ្ញុំ 
គា  ត់ ធ្លាប់  យក កៃបាល គៃប់ ចាស់ ៗ  
មក កៃច្នៃ ធ្វើ ជាគៃឿង បនា្លា ស់ 
សមៃប់ គៃឿង  យន្ត កសិកម្ម 
ជាចៃើន បៃភៃទ មិន ដៃល មន 
បញ្ហា អ្វ ីនោះ ទៃ»។ ថា នុង  និយ  យ 
ទាងំ សឡំៃង យ ំ តចិ ៗ   ថា៖« ប៉នុ្តៃ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  មិន  ដឹងថា គា ត់  
ភ្លាត់ ស្នៀតអ្វ ីនោះ ទៃធ្វើ ឲៃយកៃបា ល  
គៃប ់នោះ ផ្ទុះឡើង បណ្ដាល ឲៃយ 
គាត ់សា្លាប ់ស្ទើរ តៃ រក បណំៃក នៃ 
សព ពុំ ឃើញ »។

ជុ ំវញិ ករណ ីនៃះ លោក ហៃង 
រតនាអគ្គនាយក   មជៃឈ មណ្ឌល 
សកម្ម ភព កម្ចាត់ មីន កម្ពុជា 
(សុី ម៉ាក់) បាន អំពា វនាវ ដល់ 
ពល រដ្ឋសូម ឲៃយ បញៃឈប់ ការ យក 
គៃប់ សំណល់ ពី សង្គៃម មក កៃ  - 
ច្នៃ ធ្វើ ជា ឧបករណ៍ បៃើ បៃស់ 
ផៃសៃ ងៗ  ពៃះ វាជា អំពើ ខុស- 
ចៃបាប់ និង អាច បង្ក  គៃះ ថា្នាក់ 
ដល់ អាយុ ជីវិ ត ។ លោកថ្លៃង ថា ៖ 
«ជាបឋម ខ្ញុ ំសូម ចូល រួម សោ ក-  
សា្តាយ  ជាមួយ គៃួសារ សព។ 
ឆ្លៀ ត ឱកាស នៃះ  ខ្ញុំសូម អំពាវ- 

នាវ ជា ថ្មី ចំពោះ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ជាពិសៃស  អ្នក បៃកប មុខ របរ 
គៃឿង អៃត ចាយសូម បញៃឈប់ 
ការ  យក គៃប់ សំណល់ ពី សង្គៃ ម  
មក កៃច្នៃ  ពៃះវា ខុស ចៃបាប់ 
និង គៃះ ថា្នា ក់ ដល់ អាយុ ជីវិ ត 
ខ្លួន ឯង សមជិក គៃួសារ និង 
អ្នក ជិត ខាង »។

ដោយ ឡៃក នៅ ឯខៃត្ត បាត់- 
ដំបង  នគរបាល សៃុក រុក្ខគិរី 
បាន រាយការណ ៍ថា នៅរសៀល 
ថ្ងៃទ ី២៨ ខៃ មថិនុា  ឆ្នា២ំ០ ២០ 
មន ករណី បើក តៃក់ ទ័រ ភ្ជួរ ដី 
សៃកិន  លើ គៃប់ មីន តោន ១ 
គៃប់ បណ្ដាល ឲៃយផ្ទុះ ដាច់ ជើង 
បុរស ម្នាក់  ហើយ តៃក់ ទ័រ ខូច- 
ខាត ទំាង សៃងុ ។ លោក ឆៃ ម៉ាប់ 
អធកិារ សៃកុ រកុ្ខ គរិថី្លៃង ថា ជន-  
រង គៃះ ឈ្មោះជន នាល ់អា យ ុ
៣៥ ឆ្នាំមន លំនៅ ភូមិ កៃ ញាំ- 
មន់ ឃុំ អូរ ត ប៉ាង សៃុក បា - 
កាន ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់ជាកម្មករ 
សុី ឈ្នួល  បើក តៃក់ ទ័រភ្ជួរ ដី 
សៃឲៃយ កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន  មួយ 
នៅ សៃកុ រុក្ខ គិរី ខៃត្ត បាត់ ដំបង ។  
ជនរង គៃះ តៃូវ បាន អ្នក ភូមិ 
និង អាជា្ញាធរ  ជួយ អន្តរា គមន៍ 
ដឹក ទៅ កាន់ មន្ទរី ពៃទៃយ ខៃត្ត បាត់- 
ដំបងដើមៃបី ពៃយា បាល របួស ៕

 នៀម   ឆេង 

 ភ្នំពេញៈ ឯក អគ្គរាជ ទូត 
កម្ពុជា   បៃ ចាំ បៃទៃស ថៃ  បាន 
ជួប ពិភកៃសា ជា មួយ បៃធន 
នាយក ដា្ឋាន កិច្ច ការ ពៃំដៃន នៃ 
អគ្គ បញ្ជា ការដា្ឋា នកង ទ័ព ភូមិន្ទ - 
ថៃ កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  ដើមៃបី 
អបអរ ខួប អនុ សៃសាវរីយ៍  លើក ទី 
៧០  នៃ ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត បៃទៃស 
ទំាង ២។  នៃះ បើ តម ការ បញ្ជាក ់
របស់ សា្ថាន ទូត កម្ពុជា បៃចាំ បៃ- 
ទៃស ថៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

 សា្ថាន ទូត កម្ព ុជា បៃចំា បៃទៃស 
ថៃ  បាន សរសៃរ នៅ លើ ទំព័រ- 
ហ្វៃស ប៊កុ របស់ សា្ថាន ទតូ កាល 
ពី មៃសិល មិញ ថា  លោក  អ៊ូក 
សោភ័ណ   ឯក អគ្គ រាជ ទូត- 
កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស ថៃ   និង 
លោក  ផៃ រោធ  វិល័យ ឡា ក់  
បៃធន នាយក ដា្ឋាន កិច្ច ការ- 
ពៃដំៃន នៃ អគ្គ បញ្ជា ការ ដា្ឋាន កង-  
ទ័ព ភូមិន្ទ ថៃ   បាន ជួប ពិភ កៃសា 
គា្នា លើ របៀប វារៈ ជា ចៃើន  និង  
ដើមៃបី អបអរ ខួប អនុ សៃសាវរី យ៍ 
លើក ទី ៧០  នៃ ទំនាក់ ទំនង  
ការ ទូត បៃ ទៃស ទាំង ២ ។ 

 សា្ថា ន ទតូ កម្ព ុជា បាន សរសៃរ 
ថា៖   « បៃត ិភ ូកម្ពជុា   នងិ ថៃ  បាន 
កត់ សម្គល់ អំពី វឌៃឍន ភព នៃ 
ទំនាក់ ទំនង មិត្ត ភព  និង កិច្ច- 
សហ បៃត ិបត្ត ិការ ទ្វៃភ គ ី  ចាប-់ 
តំង ពី កិច្ច បៃជុំ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី 
ចមៃុះ កម្ពជុា - ថៃ  លើក ទ៣ី  នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា  មិន ថា វិស័យ 
ពាណិជ្ជ កម្ម   និង វិនិ យោគ   អប់ រំ   
កសិ កម្ម   ការ ងារ   យោធ   និង 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តកិារ តម ប ណ្ដាយ 
ពៃំដៃន » ។ 

 សា្ថាន ទតូ បន្ត ថា   កចិ្ច ពភិ កៃសា 
នោះ  ភគី ទាំង ២ បាន លើក- 
ឡើង ព ីទនំាក ់ទនំង ដ ៏យរូ អង្វៃង 

រវាង បៃទៃស ទាំង ២ និង បាន 
វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ កិច្ច សហការ 
កន្លង មក  ជា ពិសៃ ស វិស័យ 
សន្តិ សុខ តម ពៃំដៃន  ការ ផ្លាស់- 
ប្តរូ ព័ត៌ មន  ឬ ការ សមៃប សមៃលួ 
បញ្ហា ផៃសៃងៗ ជូន បៃ ជា ជន អឡំងុ 
ពៃល មនវិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

  បើ តម សា្ថាន ទូត កម្ពជុា   ជំនួប 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥  មិថុនា  បាន 
ពិភកៃសា លើ របៀប វារៈ  រហូត 
ដល ់ទៅ  ៧ រមួ មន  ការ ដឡំើង 
ចៃក ពៃំ ដៃន អន្តរ ជាតិ ចំនួន  ៤   
រវាង កម្ពុជា   និង ថៃ  ដៃល ថា្នាក់- 
ដឹក នាំ បាន ឯក ភព  ការ រៀប ចំ 
កិច្ច បៃជុំ គណៈ ក ម្មការ ពៃំដៃន 
ទូទៅ  កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ- 
វសិយ័ ការងារ  នងិ បញ្ហា ពល ករ 
ឆ្លង ដៃន   កៃយ វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ ១៩  
នងិ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្តកិារ ដោះ- 
មីន តម បណ្ដាយ ពៃំ ដៃន ។   

 ភគ ីទាងំ ២ក ៏បាន ពភិ កៃសា គា្នា 
អំពី  ការ បះ បង្គល ពៃំដៃន 
គោក  ការ ផ្តល់ វគ្គ បណ្តះុ បណ្ដាល 
ផ្នៃក កសកិម្ម   នងិ កៃ ច្នៃ ជនូ មន្តៃ ី 
និង បៃ ជា ជន កម្ពុជា  និង ការ- 
ផ្តល់ អាហា រូប ករណ៍ ជូន សិកា្ខា- 
កាម យោធ ថៃ  មក សិកៃសា នៅ 
សាកល វទិៃយា លយ័ ការពារ ជាត-ិ 
កម្ពជុា។   ទោះ យ៉ាង ណ  សា្ថាន- 
ទូត កម្ពុជា មិន បាន បញ្ជាក់ ពី 
លទ្ធផល នៃ កិច្ច ពិភកៃសា លើ 
របៀប វារៈ ទំាង ៧  នោះ ទៃ  ខណៈ 
ដៃល ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច សុំ 
ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ពី សា្ថានទូត 
កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស ថៃ បាន  
កាល ពី មៃសិល មិញ ។  សា្ថាន ទូត 
ថៃ បៃចាំ កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  ឆ្នា ំ ២០២០  
នៃះ គឺ ជា ខួប ទី ៧០ ឆ្នាំ  នៃ ការ- 
បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត រវាង 
បៃទៃស ថៃ  និង កម្ពជុា។  ទំ នាក់- 
ទំនង រវាង បៃទៃស ទាំង ២កាន់ 

តៃ កៀក ជិត គា្នា ក្នុង ពៃល នៃះ  
ដៃល ឆ្លុះ បញ្ចាំង តម រយៈ ការ- 
ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
នៃ បៃទៃស ទំាង ២ ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់  មិត្ត ភព យូរ អង្វៃង  និង 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ ដើមៃបី ផល- 
បៃយោជន ៍ទៅ វញិ ទៅ មក  រវាង 
បៃទៃស ទំាង ២   បៃ ជាជន ទំាង ២  
ដៃល ធ្វើ ឡើង តម រយៈ ពាណិជ្ជ- 
ក ម្ម  ការ វិនិ យោគ និង ការ ផ្លាស់- 
ប្ដូរ នៃ បៃ ជាជន ។ 

 សា្ថាន ទូត បន្ត ថា ៖   « បៃ ទៃស 
ទំាង ២មន កម្មវិធី បណ្តះុ បណ្ដាល  
ដៃល ផ្ដល់ ឲៃយ គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក  
សមៃប់ មន្តៃី ថៃ នៅ  កម្ពុជា  និង 
មន្តៃី កម្ពុជា នៅ បៃទៃស ថៃ។  
លើស ពី នៃះ ក៏ មន កម្មវិធី អាហា- 
 រូប ករណ៍ សមៃប់ និសៃសិត បរិញ្ញា បតៃ   
ធុរ ជន បរ ទៃ ស  និង អ្នក បំពៃញ 
ការងារ   ដៃល ទាំង នៃះ ជួយ 
លើក កម្ពស់ ដល់ ការ យល់ គា្នា 
កាន់ តៃ ចៃបាស់ រវាង បៃជាជន នៃ 
បៃទៃស ថៃ និង កម្ពុជា »។

 លោក  គិ ន   ភ  បៃធន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ  នៃ 
រាជ បណ្ឌិត ៃយសភ កម្ពុជា  យល់ 
ឃើញ ថា  ទំនាក់ ទំនង កម្ពុជា 
និង ថៃ មន ភព រីក ចមៃើន   
ប៉ុន្តៃ មន រឿង ខ្លះ ដៃល បៃ ទៃស 
ទាំង ២  គួរ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
រួមមន   ការ គោរព កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង  សន្ធិ សញ្ញា  កំណត់ ទូត  
ឬ ពិធី សារ ផៃសៃងៗ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  
ពៃំដៃន  ការ គោរព តម្លៃ ភព ជា 
អ្នក ជិត ខាង ល្អ  និង បញ្ហា ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ពលករ ចំ ណក សៃុក ពី 
កម្ពុជា ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង បៃ- 
ទៃស ថៃ  ដោយ សារ តៃ បៃទៃស 
ជា ភូមិ ផង របង ជា មួយ មន 
វបៃបធ ម៌  បៃហាក់ បៃហៃល គា្នា  
បៃទៃស ទាំង ២  គួរ តៃ បណ្តុះ 
សៃច ក្ដី សៃឡាញ់ ៕

សមត្ថ កិច្ច  ពិនិតេយ ទី តំាង ដេល ផ្ទះុ កេបាល គេប់ ស្លាប់   បុរស ម្នាក់ ។ រូបថត សុីម៉ាក់ 

វ៉ន ដារ៉ា 

បន្ទាយ មន ជ័យៈ អាជា្ញា ធរ- 
ខៃត្ដ បនា្ទាយ មន ជ័យ សហ ការ 
ជា មួយ សម គម កៃុម យុវ ជន 
ស្តៃ ីដើមៃប ីសង្គម  កៃមុ យវុ នសិៃសតិ 
ស្មគ័ៃ ចិត្ត  បរិសា្ថាន នៅ ធនី ភ្ន ំពៃញ 
កៃុម យុវ ជន  ស.ស .យ.ក  រួម 
នឹង ពៃះ សងៃឃ សរុបបៃមណ ២០០ 
អង្គ/ នាក់ បានធ្វើ យុទ្ធ នាការ  
« ខ្ញុំ ដើមៃបី បរិសា្ថាន សា្អាត ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មន ជ័យ »ដោយ បាន 
សម្អាត នៅ ត មបរិវៃណ  បៃ សាទ 
បនា្ទាយ ឆ្មោ រនិង កៃងុ ប៉ាយ ប៉ៃត   ។

លោក សៃី រស់ សុផនី  អភិ- 
បាល រង ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ 

ដៃល បាន ចូលរួម ជា អធិប តី 
នៃការបើក យទុ្ធ នាការ នៃះ  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីមៃសលិ- 
មញិ ថា  យទុ្ធ នា ការ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ(២៧-២៨ខៃ 
មិថុនា)  ដើមៃបី រួម គា្នា រីស សំរាម 
សម្អាត បរិ សា្ថាន តម បរិ វៃណ 
បៃ សាទ បនា្ទាយ ឆ្មោរនិង បរិ វៃណ 
កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត ។ 

លោក សៃី  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«សកម្ម ភព របស ់យវុជន ទាងំ- 
នៃះ គឺជា គំរូ ល្អ សមៃប់ យុវជន 
ដទៃនិ ង សង្គម ជាតិ ។យើង ក៏ 
ចង ់ឱៃយ យវុជន ទាងំ អស ់ទទូាងំ- 
បៃទៃ ស កម្ពជុា តៃវូ តៃ មន ជហំរ 
មន ឆន្ទៈ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ថៃរកៃសា 

បរសិា្ថាន  សម្អាត ទកីៃងុ  សម្អាត 
បៃទៃស កម្ពជុា យើង ឱៃយ មន បរិ- 
សា្ថាន ល្អ ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
ដូច ទៅ នឹង បៃទៃស ជឿន លឿន 
នៅ លើ ពិភព លោក ដៃរ »។

យវុត ី កៃវ ទតិៃយលដីា  បៃធន 
សម គម កៃុម យុវ ជន ស្តៃី ដើមៃបី 
សង្គម បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
មៃសិល មិញ ថា  កម្ម វិធី«ខ្ញុំ ដើមៃបី  
បរិ សា្ថាន សា្អាត ខៃត្ត បនា្ទាយ មន- 

ជយ័ » ធ្វើ ឡើង ក្នងុ បណំង ផ្ដល-់ 
គំរូ ល្អ ដល់ ក្មៃង ៗ  ជំនា ន់ កៃយ 
តម រយៈ មនិ ចោល  សរំា ម ពាស- 
វាល ពាស កាល លើ ដង ផ្ល ូវ ហើយ 
មិន ទុ កគំរូអាកៃក់ ដៃល នាំឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ បរិ សា្ថាន  និង 
សង្គម ជាតិ ទាំងមូល។

យុវតី រូប នៃះ បន្ត ថា ៖« សូម 
បង ប្អូន គៃប់ រូប  ជា ពិសៃ ស ពល- 
រដ្ឋ ខ្មៃរ  និង ភ្ញៀវ ទៃស ចរជាតិ 
ទាំង មូល មៃត្តា រកៃសា  កិត្តិ យស- 
ជាតិ និង កិត្តិ យស ខ្លួន ឯង តម 
រយៈ ទុក ដាក់ សំរាម ឱៃយ បាន តៃមឹ- 
តៃូវ ។ សូម រួម គា្នា ធ្វើ ជា រៀម ចៃបង 
គំរូ ល្អដ ល់ក្មៃង ជំ នាន់ កៃយ 
នងិ ធ្វើ ជា ម្ចាស ់ផ្ទះ ដ ៏គរំ ូសមៃប ់

ភ្ញៀវ ជាតិ  និង ភ្ញៀវ អន្តរ ជាតិ ដៃល  
មក កមៃសាន្ត  នៅ តម  រមណី យ- 
ដា្ឋាន បៃ សាទ បនា្ទាយ ឆ្មោរ  និង 
នៅតំបន់ ទៃស ចរណ៍ វបៃប ធម៌ 
ផៃសៃង ៗ  ទៀត »។

បើ តម យវុត ី ទតិៃយលដីា  កៃមុ 
យវុជន នៃ សម គម កៃមុ យវុ ជន 
ស្តៃ ីដើមៃប ីសង្គម នងិ កៃមុ យវុជន 
ស្មគ័ៃ ចតិ្ដ ដទៃ ទៀត កពំងុ រៀបច ំ
ផៃន ការ ដើមៃបី ស្នើ ដល់ រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ បនា្ទាយ មនជយ័ក្នងុ ការ ដា ំ
ដើម តោ្នាត នៅ តម តំបន់ មួយ 
ចំនួន ក្នុង ខៃត្ដ នៃះ  និង សាង- 
សង ់របូ សណំកពៃះ បាទ ជយ័- 
វរ្មន័ ទ ី៧នៅ ក្នងុ បរិ វៃណ បៃ សាទ 
បនា្ទាយ ឆ្មោរ ផង ដៃរ ៕

លោកសេ ីរស់ សុផានី ពេលបើកយុទ្ធនការសម្អាតបិរស្ថាន។ រូបថត សហការី

អាជ្ញាធរនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថាននៅបែសទនិងកែងុប៉ោយប៉ែត

សីុម៉ោក់អំពាវនាវ... កម្ពជុ-ថែកត់សម្គាល់វឌែឍនភាពការទូតខួប៧០ឆ្នាំ



ខន សា វិ 

ភ្នពំេញៈ អគ្គស្នងការ នគរបាល- 
ជាត ិ លោកនេ ត សាវឿន  បញ្ជាឲេយ 
នាយកដ្ឋាន កណ្ដាល សន្ដិសុខ 
សេវ ជេវ រក អ្នក បន្ត លួច បើក 
ហ្គេម  អន ឡាញ បេ ពេឹ ត្តខុស  នឹង 
សារាចរ របស់ រដ្ឋាភិបាល  ដើមេបី 
យកមក ផ្ដនា្ទា ទោស តាម ចេបាប់  
កេយពី កេសួង បេសណីយ៍  
និង នាយកដ្ឋាន កណ្ដាល សន្តិ- 
សុខ នេ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល  ជាតិ  បិទ ចោល គេហទំព័រ 
បើក ហ្គេម អន ឡាញ ចំនួន ៦។  

អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាល- 
ជាតិ  ផេសព្វផេសាយ នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ 
មុនថា  គេហទំព័រ ចំនួន ៦  ដូចជា 
គេហ ទំព័រ  www.v 89 bet. com 
www.ibc2888.com www.
sbc369.net  www.asb365.
com  www. a28bet.com  និង  
www. afb 1188. com  តេូវបាន 
នាយកដ្ឋាន កណ្ដាល សន្ដិសុខ  
និង កេសួង បេសណីយ៍  និង ទូរ- 
គមនាគមន ៍ សហការគ្នា បទិ ចោល  
ដោយសារ បាន បើក ឱេយ លេង 
លេបេង  តាម អន ឡាញ ខុស ចេបាប។់  

ការបិទ លេបេង តាម អនឡាញ នេះ  
គដឺើមេបី ការពារ សន្តសិខុ  សណ្ដាប-់ 
ធ ្នាប់ សាធរណៈ  និង របៀប រៀប- 
រយ សង្គម។ 

 គេហទំព័រ អគ្គស្នងការ ដ្ឋាន- 
នគរបាល ជាត ិ បន្តថា  លោក នេត 
សាវឿន  អគ្គស្នងការ នគរបាល- 
ជាត ិ កប៏ាន បញ្ជា ឱេយ សេវជេវ រក 
អ្នក ដេល នៅ ពកីេយ នេ ការបើក- 
ហ្គេម អន ឡាញ ទាំងនោះ ផង ដេរ ។ 

 រដ្ឋាភិបាល បានចេញ សារា ចរ 
ហាមការបើក ហ្គេម អនឡាញ 
គេប ់ បេភេទដោយ អះអាង ថា  ហ្គេម  
អនឡាញ ផ្ដល់ ផល បេយោជន៍   
តិចតួច ដល់ សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ ប៉ុន្តេ 
បានផ្ដល ់បេយោជន ៍ធធំេង សមេប ់  
ការលាង លយុ កខ្វក ់ កេមុ ម៉ាហ្វ ីយ៉ា  
និង កេុម ភេរវ ករជាដើម  ខណៈ 
ការបើក ហ្គេម អន ឡាញ ទាងំ នោះ  
គឺ ភាគចេើន ជា អ្នកវិនិយោគ ជន- 
ជាត ិចនិ។  កាលព ីថ្ងេ ទ២ី៨ មថិនុា  
លោក ឆាយ គឹម ខឿន  មន្តេី នាំ- 
ពាកេយ អគ្គស្នងការ ដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជាតិ បញ្ជាក់ ថា  ការបើក ហ្គេម អន- 
ឡាញ   ភាគចេើន  គឺមន មេ កើយ 
នៅកេ បេទេស នងិ មន បណ្ដាញ    
នៅ ក្នុង បេទេស។  លោក ថា  នៅ 

ពេល អាជា្ញា ធរ រក ឃើញ បណ្ដាញ 
ទាំង នោះ  មន្តេី នឹង ចេញផេសាយ 
ព័ត៌មន បន្ថេម ជាមិនខាន។ 

 លោក ថា ៖«អា ហ្គេម អនឡាញ 
នេះបេសនិបើ គ្មាន បណ្ដាញនៅ ក្នងុ    

បេទេស ក៏ រកសុី អត់ បាន ដេរ   ។ វា 
អាច មន មេខ្លោង នៅ កេ បេទេស 
និង បណ្ដាញ នៅក្នុង បេ ទេស  អា- 
ហ្នឹង វា សហការគ្នា អ៊ីចឹង»  ។ 

 លោក អឹមុ វតុា្ថា  សមជកិ នយិត- 
ក រទរូគមនាគមន ៍កម្ពជុា នេ កេសងួ    
បេសណីយ៍ ថ្លេង ថា  គេហទំព័រ 
បើក  ហ្គេម អន ឡាញ ទាំងនោះ  គេ 
បើក នៅ កេ បេទេស។  ប៉នុ្តេ លោក 
មិនដឹង ថា  នៅ បេទេស ណ មួយ 
ឡើយ ហើយ គេហទពំរ័ ទាងំ ៦ នោះ 
តេូវបាន នាយកដ្ឋាន កណ្ដាល-  
សន្ដិសុខ នេ អគ្គស្នង ការ ដ្ឋាន- 

នគរបាល ជាតិ ស្នើ មកឱេយ កេសួង    
បេសណីយ៍ បិទ កុំ ឱេយ បើកមើល 
ឃើញ នៅ កម្ពុជា ទៀត។ ប៉ុន្តេ  គេ- 
ហ ទពំរ័ ទាងំនោះ នៅតេ អាច  មើល-  
ឃើញ នៅកេ បេទេស ដដេល។ 

 លោក បញ្ជាក់ថា ៖« បេតិបត្តិ ករ 
នមីយួៗ បានធ្វើ ការងារ ហ្នងឹ កាល- 
ពី អាទិតេយ មុន នេះ ទេ  អ៊ីចឹង បិទ ជា- 
បណ្ដើរៗ ហើយ  យើង បទិ មនិទាន ់
អស់ ទេ។ យើង គ្មាន សិទ្ធិ ទៅ បិទ 
គេហទពំរ័ ទាងំ ហ្នងឹ ទេ  ដោយសារ 
ជា គេហទំព័រ បរទេស»។ 

 លោក ង៉េត ម៉ូ សេ  ទីបេឹកេសា ផ្នេក 
សន្ដសិខុ ឌជីថីល នយិយថា ថ្វ ីដេបតិ  
រដ្ឋាភបិាល បទិ មនិឱេយ អាសយ ដ្ឋាន   
អ្នកលេង នៅ កម្ពជុា អាច បើក ចលូ  
ទៅ ក្នងុ វេប សាយ ហ្គេម អន ឡាញ 
ទាងំ នោះ បានមេន  ប៉នុ្តេ អ្នកលេង 

មួយចំនួន នៅក្នុង បេទេស  នៅតេ 
អាច មន បច្ចេកទេស ចលូទៅ កាន ់  
វេ ប សាយ នោះ ដដេល  ដោយ បេើ- 
បេស់ ឧបករណ៍ មួយ ចំនួន។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖«វេប សាយ មនិ- 
មេន បើក នៅ សេុក យើង ទេ  គឺ គេ 
បើក នៅ កន្លេង ណ ក៏ បានដេរ  
ប៉ុន្តេ អ្នកលេង នៅ យើង ដេល ចង់ 
ចូល ទៅលេង នៅក្នុង វេប សាយ 
ហ្នងឹ  គ ឺតេវូ បេើបេស ់ឧបករណ ៍ ឬ  
Software  មួយចំនួន  ដើមេបី by 
past  គ ឺ[ការ រលំង អាការ រាងំ ខ្ទប]់ 
មិន ឱេយ បើក [វេប សាយ] នៅ ក្នុង 
សេុក យើង ហ្នឹង»។ 

 លោក ទីបេឹកេសារូ បនេះ បាន បន្ត 
ថា  រដ្ឋា ភិបាល ពិបាក ក្នុង ការបិទ 
មិនឱេយ មនការ លេង លេបេង តាម- 
អន ឡាញ ទាំងសេុង នៅ ក្នុង បេ- 
ទេស  ហើយ ការបិទ មិន ឱេយ មន 
វេប សាយ ទាំងនោះ  គឺ តេូវការ 
សុើបអង្កេត រយៈពេល យូរ ។ 

 លោកង៉េត ម៉សូេ បា នប ញ្ជាក ់
ថា ៖«ការបិទ រាំងខ្ទប់ មិនឱេយ ចូល 
ទៅ វេប សាយ ទាងំនោះ  ជាទូទៅ  
គឺ យើង ធ្វើ តេឯង អត់ កើត ទេ ។ 
ឧទារហណ៍ គេ បង្ហោះ វេប សាយ 
ហ្នឹង នៅ កន្លេង ណ [យើង] តេូវ 

ទៅដល់ បេទេស ហ្នុង ហើយ តេូវ 
មើល ចេបាប់ ក្នុង បេ ទេស ហ្នុង  ថា  
តើ គេ បិទ វេប សាយ  គឺ បិទ យ៉ាងម៉េច  
ពេះ ជួនកាល  ហ្គេម ហ្នឹង យើង 
មិនឱេយ លេង  តេ គេ ឱេយ លេង»។ 

 កាលពី ថ្ងេទី ២២ មិថុនា  នៅ 
ពេល ជួបពិភាកេសា ជាមួយ លោក 
ឧបនាយក រដ្ឋមន្តេី ស ខេង  
និងជា រដ្ឋមន្តេី កេសួង មហាផ្ទេ  
លោក  Wang Wentian  
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ចិន បេចាំ កម្ពុជា  
និយយថា  ចាប់ពី ខេមីនា  ឆា្នាំ 
២០១៩  ដេល បេទេស ទាំង២ 
មន កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ បេ- 
យុទ្ធ  បេឆាំង លេបេង សុីសង លើ 
បណ្ដាញ អុីន ធឺណិត មក នោះ  
ការ ឆបោក លើ បណ្ដាញ ទូរស័ព្ទ  
ការអន្តរាគមន៍ ចាប់ អ្នក រត់គេច  
និង ការបេឆាំង គេឿង ញៀន 
ជាដើម  ទទួលបាន លទ្ធ ផល 
គួរឱេយ កត់ សម្គាល់។ 

 លោក បន្ថេមថា  ការបទិ មនិឱេយ 
មន អាជីវកម្ម លេបេងភា្នាល់ លើ 
បេព័ន្ធ អីុនធឺណិត របស់ រដ្ឋា- 
ភបិាល កម្ពជុា  បាន ជយួ ទៅដល ់
បរិយ កាស វិនិយោគ នៅ ក្នុង 
បេទេស នេះ៕

ថ្ងេអងា្គារ ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

លោកនេត សាវឿន  បញ្ជាឲេយរកអ្នកបន្តលួចបើកហ្គេមអនឡាញ កេយបិទហ្គេមនេះចំនួន៦

ធនាគារឯកទេសវីងនិងអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជារួមគា្នា
គាំទេដល់អ្នកជំងឺមានបញ្ហាពិការភាពមុខមាត់ពីកំណើត

 ធនាគរ ឯកទេស វី ង និងអង្គការ 
សា្នាមញញឹម ក ម្ពុ ជា កាលពី ថ្ងេទី 
២៧ មិថុនា ឆា្នាំ ២០២០ បាន ចុះ- 
កិច្ច ពេមពេៀង មួយ ធ្វើជា ដេគូ ដើមេបី 
ផេសព្វផេសាយ ការវះកាត ់ដោយ ឥត គតិ 
ថ្លេ ជនូ ដល ់អ្នកជងំ ឺកម្ពជុា ដេលមន 
បញ្ហោ ឆេបមត់ កេអូមមត់ ឆេប 
និង ពិការភាព មុខមត់ ផេសេងៗ ។ 

 ក្នុង ភាពជា ដេគូ នេះ ធនាគ រឯក-
ទេស វី ង នឹង ជួយ គំទេ ដល់ អង្គការ 
សា្នាមញញមឹ កម្ពជុា ដើមេប ីផេសព្វផេសាយ 
ពី ការវះកាត់ ដោយ ឥតគិតថ្លេ ដល់ 
អ្នកជំងឺ កម្ពុជា ដេលមន បញ្ហោ ឆេប 
មត់ កេអូម មត់ ឆេប និង ពិការភាព 
មុខមត់ ផេសេងៗ តាមរយៈ បេព័ន្ធ 
ទំនាក់ទំនង របស់ ធនា គរ ឯកទេស   
វី ង ដោយ រួមមន ៖ បណ្ដាញ សង្គម 
គេហទំព័រ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង និង 
តាមរយៈ ភា្នាក់ងារ វី ង ជាដើម ។ 

 លោក ម៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នេ 
ធនាគរ ឯកទេស វី ង ( ខេ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត បាន មនបេសាសន៍ថា ៖ 

« មត់ គឺជា ផ្នេក មួយ ដ៏ សំខាន់ នេ 
រាងកាយ របស់ មនុសេស ។ ទោះបីជា 
យ៉ាង ណក្តី កុមរ មួយចំនួន បាន 
ទទួល រងគេះ នេ បញ្ហោ ឆេបមត់ 
ដេល បណ្ដាលឱេយ ពួកគេ ពិបាក បរិ-
ភោគ អាហារ ពិបាកធ្វើ ការ ទំនាក់-
ទំនង និង បាត់បង់ ទំនុកចិត្ត លើ 
ខ្លួនឯង ។ យើង ដឹង ពី ការឈឺចាប់ 
របស ់ពកួគេ ហើយ យើង មន គោល- 
បណំង លើកកម្ពស ់គណុភាព នេ ជវីតិ 
របស់ បេជាជន និង យុវជន កម្ពុជា 
ដេល កំពុង រស់នៅ ជាមួយ បញ្ហោ 
ឆេបមត់ កេអូមមត់ ឆេប និង 
ពិការភាព មុខមត់ ផេសេងៗ » ។ 

 ក្នុងនាម ជា ធនាគរ ឯកទេស 
ឈានមុខ គេ នៅ កម្ពុជា វី ង បាន 
បញ្ជាេប នូវ សា្មារតី នេ ការចូលរួម 
កចិ្ចការ សង្គម ទៅដល ់ន ិយោ ជ ិត  នងិ 
ការ បេតិបត្តិការ អាជីវ កម្ម បេចាំថ្ងេ 
របស់ ពួកគេ ផងដេរ ។ វី ង បាន ប្តេជា្ញា 
ធ្វើឱេយ បេទេស កម្ពជុា កានត់េ ល្អ បេសើរ 
តាម គេប់ វិធី ទាំងអស់ ។ ហេតុ ដូ ច្នេះ 

ហើយ ទើប កម្មវិធី ទទួល ខុសតេូវ ក្នុង 
សង្គម របស ់វ ីង បាន ផ្តោត សខំាន ់លើ ៖ 
អក្ខរកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ សុខភាព  និង 
សុវត្ថិភាព ការអភិវឌេឍសហគម ន៍ 
ការអប់រំ ក៏ដូចជា ការពងេឹង សមភាព 
យេនឌ័រ ជាដើម ។ 

 លោក ចាន ់កកុ ច យ នាយក បេត-ិ
បត្ត ិនេ អង្គការ សា្នាមញញមឹ នេ កម្ពជុា 
បាន មនបេសាសន៍ថា ៖« ភាពជា 
ដេគូ ជាមួយ ធនាគរ ឯកទេស វី ង នា 
ថ្ងេនេះ នឹងធ្វើ ឱេយ យើង អាចជួយ ដល់ 
បេជាជន ដេលមន បញ្ហោ ឆេប មត់ 
កេអូមមត់ ឆេប និង ពិការភាព 
មុខមត់ ផេសេងៗ កាន់តេចេើន ក្នុង 
បេទេស កម្ពុជា តាមរ យៈ បេព័ន្ធ 

ទំនាក់ទំនង របស់ វី ង ។ យើង ដឹង ពី 
ការឈឺចាប់ របស់ អ្នកជំងឺ ហើយ 
យើង ចង់ឱេយ ជីវិត របស់ ពួកគេ ពោរ- 
ពេញ ទៅដោយ សា្នាមញញឹម និង 
បេកបដោយ ទំនុកចិត្ត ។ យើង ចង់ 
ពេយាបាល អ្នកជងំ ឺដេល មនិបាន ទទលួ 
ការវះកាត់ មត់ ឆេប កេអូមមត់ ឆេប 
និង ពិការភាព មុខមត់ ផេសេងៗ ។ 
យើង នឹង រៀបចំ បេតិ ប ត្ដិ ការវះកាត់ 
នៅតាម ខេត្ដ ផេសេងៗ ដើមេបី ពេយាបាល 
និង ផ្ដល់ឱេយ ពួកគេ នូវ អនាគត ល្អ- 
បេសើរ » ។ 

 បណ្ដា អ្នកជំងឺ ដេលមន ឆេបមត់ 
មន ភាពសា្ទាកស់្ទើរ ក្នងុការ បេសេយ័ 
ទាក់ទង ក្នុងសង្គម ដេល បណ្ដាល ឲេយ 

ពួកគត់ មន បញ្ហោ ផ្លូវចិត្ត និង អាក-
បេបកិរិយ ផងដេរ។ ចាប់តាំងពី ឆា្នាំ 
២០១៥ អង្គការ សា្នាមញញមឹ ក ម្ព ុជា 
បាន ប្តេជា្ញាចតិ្ត យ៉ាង មតុម ំក្នងុ ការបន្ត 
បុព្វហេតុ ដ៏ មនតម្លេ ក្នុងការ ផ្តល់ជូន 
នូវ ការវះកាត់ ដោយ ឥតគិតថ្លេ ដល់ 
អ្នកជំងឺ កម្ពុជា ដេលមន បញ្ហោ ឆេប 
មត់ កេអូមមត់ ឆេប និង ពិការភាព 
មុខមត់ ផេសេងៗ ។   ក្នុង រយៈពេល ជា ៥ 
ឆា្នាំ មកនេះ អង្គការ សា្នាមញញឹម ក ម្ពុ ជា 
បានផ្តល់ ការវះកាត់ ដោយ ឥតគិតថ្លេ 
ដល់ អ្នកជំងឺ បេមណ ១៤០០ នាក់ 
ដោយ មន ការគំទេ ពី Smile Asia, 
Rotary Club of LIkas Bay, Ro-
tary Club  of Lu Chou & I-LAN, 
Taiwan, Face to Face, USA, 
MdM និង Australia ជាេដើម 
ដោយមន អ្នកស្ម័គេចិត្ត ក្នុងសេុក ជាង 
៥០នាក់  រួមមន  គេូពេទេយ វះកាត់ 
គេូពេទេយ ឯកទេស ខាង ថា្នាំ សណ្ដំ និង 
គិលានុបដ្ឋាយិកា ជាដើម ដេល មន 
បទពិសោធល្អ និង បាន គំទេ បេតិបត្តិ- 
ការវះកាត់ ។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ 
ភា្នាក់ងារ វី ង ជិត ៨០០០ កន្លេង ទូទំាង 
ពេះរាជាណចកេ នឹងចូលរួម ផ្តល់នូវ   
ពន្លឺ នេ ជីវិត ដល់ កុមរ ទូទំាង ពេះរាជា-
ណចកេ កម្ពជុា ផងដេរ ៕ 

 ពិធីចុះ MoU រវាងធនាគារឯកទេសវីង និងអង្គការសា្នាមញញឹមកម្ពជុា។  
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 ធនាគារ ឯកទេស វ ីង នងឹ ផ្តល ់ការគាទំេ ដល ់អង្គការ សា្នាមញញមឹ 
កម្ពជុា ក្នងុ ការ កណំត ់បេភេទ អ្នកជងំ ឺជយួ ផេសព្វផេសាយ ព ីការវះកាត ់
ដោយ ឥត គតិ ថ្លេ ដល ់អ្នកជងំ ឺដេលមាន បញ្ហា ឆេបមាត ់កេអមូមាត ់
ឆេប និង ពិការ ភាព មុខមាត់ ផេសេងៗ ។ 

បេតិបត្តិករ នីមួយ ៗ  បាន ធ្វើការ ងារ ហ្នឹង កាល ពី 
អាទិតេយ មុន នេះទេ អ៊ីចឹង បិទជា បណ្ដើរៗហើយ យើង 
បិទ មិនទាន់អស់ទេ។ យើង គា្មាន សិទ្ធិទៅ បិទគេហទំព័រ 
ទាំងហ្នឹង ទេ ដោយសារ ជាគេហទំព័របរទេស ។



តពីទំព័រ១...ស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកនៅក្នុងខេត្តចំនួន៤គឺខេត្ត
មណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទងឹតេងនិងខេត្ត
ពេះវិហារដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹងដល់
បេជាពលរដ្ឋដេលជាអ្នកបេើបេស់ផ្លូវ
ឱេយចលូរមួគោរពចេបាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោក
និងកាត់បន្ថយគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍។
លោកសេីថ្លេងថ៖«យើងនឹងបន្តអនុវត្ដ
យុទ្ធនាការនេះបន្ដទៀត។បុ៉ន្ដេដោយ-
សារតេឥឡូវករណីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
មានការងើបឡើងវិញបន្តិច តាមរយៈ
ការនំាចូលពីកេដូច្នេះយើងរងចំ់ា
មើលសា្ថានភាពជំងឺនេះស្ងប់បន្តិចទៀត
សិនទើបយើងបន្តចុះអនុវត្ដយុទ្ធនាការ
នេះទៀត»។
លោកពេំវនា្ថាបេធាននាយកដ្ឋាន

សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកេសួង
សាធារណការនិងជាបេធានផ្នេកអប់រំ
ផេសព្វផេសាយនេអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ.
ស.ច.គបានបញ្ជាក់កាលពីមេសិលមិញ
ថតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះកេមុការងារ
បានរៀបចំ កម្មវិធីសំណេះសំណាល
ជាមួយបេជាពលរដ្ឋពេមទំាងមានការ-
សួរ និងឆ្លើយសំណួរអំពីសុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើមេបីទទួលបាន
មួកសុវត្ថភិាពនិងមានការពនេយល់ណេ-
នំាដល់យុវជនឱេយរៀនបេើបេស់កម្មវិធី
អប់រំស្តីពីចេបាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

(CambodiaDrivingRules)ដេល
ជាកម្មវិធីមួយដ៏ងាយសេួលសមេប់
បងប្អូនបេជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការរៀន-
សូតេអំពីចេបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លវូគោក
នងិអាចបេឡងសាកលេបងសមត្ថភាព
របស់ខ្លួន។
លោកពេំវនា្ថាថ្លេងថនៅពេលការ-

ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នេះមានភាពធូរសេបើយ
កេុមការងារនឹងបន្តចុះអនុវត្ដយុទ្ធនា-
ការនេះតាមបណា្ដាខេត្ដគោលដៅផេសេង
ទៀត។ខេត្ដគោលដៅដេលនឹងបន្ត
អនវុត្ដនោះមានខេត្ដកណា្ដាលតាកេវ
កំពតនិងខេត្ដកេប។
លោកថ្លេងថ៖«ផេនការសកម្មភាព

របស់យើងគឺការអនវុត្ដយទុ្ធនាការក្នងុ
រយៈពេល១ឆ្នាំ២០២០នេះគឺយើង
ចុះអនុវត្ដឱេយបានទាំង២៥រាជធានី-
ខេត្ដ។ អ្វីដេលយើងគេងចុះទៅបន្ត
ទៀតនេះគឺចុះទៅក្នងុសបា្ដាហ៍ទ២ីនេ
ខេកក្កដខាងមុខដើមេបីបន្ដអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការក្នងុ៤ខេត្ដខាងលើនេះ»។
លោកវនា្ថាថ្លេងថតាមរយៈយុទ្ធនាការ

កាលពីថ្ងេទី២៣ដល់ថ្ងេទី២៦ខេមិថុនា
ក្នុងខេត្ដទាំង៤ខាងលើពលរដ្ឋជិត
៥០០នាក់បានចូលរួមក្នុងការអប់រំ
ផេសព្វផេសាយនិងទទួលបានមួកសុវត្ថិភាព
ពីកេុមការងារអនុវត្ដយុទ្ធនាការនេះ
ផងដេរ។លោកបន្តថ៖«យុទ្ធនាការ

នេះយើងធ្វើឡើងដើមេបីពញ្ញាក់សា្មារតី
ដល់អ្នកបេើបេស់ផ្លូវទាំងអស់ជា-
ពិសេសអ្នកបេើបេស់ទោចកេយាន-
យន្តឱេយពួកគាត់យកចិត្តទុកដក់និង
ចលូរមួគោរពចេបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លវូ-
គោកសំដៅឲេយពួកគាត់ចូលរួមទប់-
សា្កាត់ និងកាត់បន្ថយគេះថ្នាក់ចរាចរ-
ណ៍ផ្លូវគោកឱេយនៅកមេិតទាប»។
លោកគឹមបញ្ញានាយកបេចំាបេទេស

កម្ពុជានេអង្គការបងា្ការរបួសអាសុី
(AIPFoundation) បានថ្លេង
កាលពីមេសិលមិញថការអនុវត្ដយុទ្ធ-

នាការនេះគឺជាគោលដៅដូចដេល
កេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការ
AIPFoundationកំពុងបន្តអនុវត្ដ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ។
លោកបានថ្លេងថ៖«តាមរយៈ

យុទ្ធនាការនេះយើងក៏ចង់ផ្ដល់សារ
ជូនទៅដល់បេជាពលរដ្ឋចំពោះការ-
បង្កើនតម្លេនេការផាកពិន័យគឺមាន
ការឡើងខ្ពស់ដើមេបីឱេយពលរដ្ឋមានការ-
យល់ដឹងថេមទៀតចំពោះរឿងនេះ
ពេះពេលនេះយើងបានអនុវត្ដតេ
អនកុេតឹេយមយួចនំនួនេការផាកពនិយ័

នោះប៉ុណ្ណោះហើយទៅថ្ងេមុខទៀត
សមត្ថកិច្ច នឹងធ្វើការពិន័យពេញ-
លេញដូច្នេះបេជាពលរដ្ឋរបស់យើង
គួរតេទទួលបានព័ត៌មានពីតម្លេនេ
ការផាកពិន័យថ្មីទាំងនេះ»។
ទោះជាយា៉ាងណាក្តីលោកបញ្ញា

បញ្ជាក់ថ ចំពោះចំនួនករណីគេះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុបេបន្នមាន
ការថយចុះឬយា៉ាងណានោះគឺលោក
ពបិាកក្នងុការបេៀបធៀបខណៈបញ្ហា
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱេយការធ្វើចរាចរ
របស់ពលរដ្ឋ និងទេសចរមានការ-
ថយចុះប៉ុន្ដេលោកបានលើកទឹកចិត្ដ
ឲេយកេសងួនងិភាគីពាកព់ន័្ធបន្ដអនវុត្ដ
យទុ្ធនាការបេបនេះឱេយបានខា្លាងំឡើង
ថេមទៀត។
លោកបញ្ជាក់ឱេយដឹងដេរថកាលពី

ថ្ងេទី២៧ខេមិថុនាAIPFounda-
tionក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធនាការ
អប់រំផេសព្វផេសាយស្តីពីសុវត្ថិភាពចរា-
ចរណ៍ផ្លវូគោកនៅតាមផ្លវូជាតិសំខាន់ៗ
មួយចំនួនដូចជាផ្លូវជាតិលេខ៤ផ្លូវ-
ជាតិលេខ៦និងផ្លូវជាតិលេខ១ផង-
ដេរ។លោកបន្ដថAIPFounda-
tionនងឹបន្តអនវុត្ដយទុ្ធនាការនេះនៅ
តាមផ្លូវជាតិតាមបណា្ដាខេត្ដសំខាន់ៗ 
មួយចំនួនទៀតឱេយបានលើសពី៧០
លើកក្នុងឆ្នាំ២០២០៕
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វ៉នដារ៉ា

ព្រះសីហនុៈ រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ
បានអះអាងថានងឹចាត់វធិានការផ្លវូចេបាប់
យ៉ាងតងឹរឹងុចំពោះជនដេលនៅពីកេយ
ខ្នងនេការញុះញង់ឲេយបេជាពលរដ្ឋជាង
៥០គេួសារដេលកំពុងបន្តការតវ៉ាទាម-
ទារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដេលកំពុង
ឈូសឆាយធ្វើការអភិវឌេឍរបស់កេុមហ៊ុន
រ៉ូយ៉ាល់គេុបខូអិលធីឌីស្ថិតក្នុងភូមិសុខ- 
សាន្តសង្កាត់កោះរ៉ុងកេុងកោះរ៉ុង។
ទោះជារដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុបាន

បញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងមុឺងម៉ាត់លើវិធានការ
ចេបាប់ក៏ដោយក៏លោកឃាងភារមេយអ្នកនាំ-
ពាកេយរដ្ឋបាលខេត្ដពេះសីហនុថ្លេងបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ដោយនៅតេបន្តអំពាវនាវ
ដល់ពលរដ្ឋជាង៥០គេួសារដេលកំពុង
បន្តការតវ៉ានៅទីតាំងដីរបស់កេុមហ៊ុន
រូ៉យ៉ាល់គេបុខូអិលធីឌីស្ថតិនៅភូមិសុខ-
សាន្តសង្កាត់កោះរ៉ុងកេុងកោះរ៉ុងដេល
បានអះអាងថាជាដីកម្មសិទ្ធិពិតមេន
នោះ តេូវសហការជាមួយអាជា្ញាធរដាក់
ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានានៅលើតុដើមេបីរក 
ដំណោះសេយ។ខណៈដេលរដ្ឋបាល
ខេត្ដពេះសីហនុបានចេញសេចក្ដីបេ-
កាសព័ត៌មនកាលពីថ្ងេទី២៧ខេមិថុនា
ដោយបានបញ្ជាក់ថា ទីតំាងដេលកេមុហុ៊ន 
រូ៉យ៉ាល់គេបុធ្វើការឈូសឆាយនោះគឺមន 
ទំហំដី៣៥ហិកតា ជាដីដេលរាជរដា្ឋា-
ភិបាលបានសមេចសិទ្ធិបេទានជួលឱេយ
កេុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គេុប រយៈពេល ៩៩
ឆា្នាំតាំងពីឆា្នាំ២០០៨។ ករណីនេះ មិន
មនពាក់ពន័្ធជាមយួនងឹអនុកេតឹេយចុះថ្ងេទី
៤ ខេមេសាឆា្នាំ២០១៨ដេលជាអនុ-
កេឹតេយរាជរដា្ឋាភិបាលសមេចកាត់ដីជូន 
បេជាពលដ្ឋនោះទេ។

លោកភារមេយបានឲេយដងឹថា៖«អង្គភាព
ជំនាញបានពិនិតេយឃើញថាបណ្ណកម្ម-
សិទ្ធិដេលពលរដ្ឋអះអាងថាស្ថិតនៅ
ទីតាំងដីរបស់កេុមហ៊ុននោះ គឺមិនតេឹម-
តេូវនោះទេ បណ្ណនោះគឺស្ថិតនៅទីតាំង
ផេសេង។ប៉នុ្ដេបើពលរដ្ឋមនឯកសារផេសេងៗ 
ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះ សូមយក
ឯកសារមកដាក់លើតុឬអាចយកមក
ដាក់នៅរដ្ឋបាលខេត្ដនោះសមត្ថកចិ្ចនឹង
មនចំណាត់ការបកសេយជូន»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជំហររបស់រដ្ឋបាល

ខេត្ដ គឺយើងនឹងអនុវត្ដវិធានការផ្លូវ-
ចេបាប់។ករណីបេជាពលរដ្ឋកើតទុក្ខមិន
សុខចិត្ដគាត់អាចដាក់ពាកេយបណ្ដឹងទៅ
គេប់រដ្ឋបាលទាំងនៅថា្នាក់សង្កាត់កេុង
ឬខេត្ដ។យើងអត់អាចបេើរូបភាពតវ៉ា
បេបនេះដេលបង្ហាញការមនិគោរពចេបាប់
នោះទេ។ពាក់ពន័្ធនងឹបងប្អនូបេជាពល-
រដ្ឋដេលអះអាងថា មនឯកសារមន
បណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅលើទីតាំងយើងក៏ចង់
ឃើញដេរថាបណ្ណនោះបណ្ណអ្វី បណ្ណ

យ៉ាងម៉េចគឺយើងចង់បញ្ជាក់គា្នាឱេយចេបាស់
កន្លេងនេះ»។
យោងតាមសេចក្ដីបេកាសព័ត៌មន

របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុបានឲេយដឹង
ទៀតថាកាលពីឆា្នាំ២០០៨រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាបានសមេចធ្វើអនុបេយោគកោះ-
រុ៉ងពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯក-
ជនរបស់រដ្ឋ និងបានអនុញ្ញាតឱេយធ្វើការ
ចុះបញ្ជីចេញបណ្ណសម្គាល់សទិ្ធិកាន់កាប់
អចលនវត្ថុចំនួន៣៦បណ្ណក្នុងនោះ
មន៣០បណ្ណរាជរដា្ឋាភិបាលសមេច
សទិ្ធិបេទានជលួឱេយកេមុហ៊នុរ៉យូ៉ាល់គេបុ
ខូអិលធីឌី រយៈពេល៩៩ឆា្នាំ។ ដោយ-
ឡេកក្នងុឆា្នាំ២០១៦កេសងួរៀបចំដេនដី
នគរបូនីយកម្មនងិសណំង់បានសមេច
បង្កើតកេមុការងរចនំនួ២១កេមុចុះធ្វើ
ការវស់វេងនិងបេមូលទិន្នន័យកេបាលដី
បេជាពលរដ្ឋដេលកំពុងកាន់កាប់ជាក់-
ស្ដេង។ជាលទ្ធផលកេយការវស់វេង
រួចនៅដើមឆា្នាំ២០១៨រាជរដា្ឋាភិបាល
បានចេញអនុកេឹតេយចុះថ្ងេទី៤ខេមេសា

ឆា្នាំ២០១៨នោះដោយសមេចកាត់ដី
ទំហំ៥២៨៣៧ហិកតាចេញពីដីឯក-
ជនរបស់រដ្ឋនងិធ្វើបេទានកម្មជាកម្មសទិ្ធិ
ឱេយទៅអង្គភាពរដ្ឋនិងបេជាពលរដ្ឋចំនួន
២៩៨គេួសារជាបេជាពលរដ្ឋរស់នៅអចិ-
នេ្តយ៍លើកោះ ស្មើនឹង៦៣៧កេបាលដី
ពេមទាងំចេញវញិ្ញាបនបតេសម្គាល់ម្ចាស-់ 
អចលនវត្ថុជូនបេជាពលរដ្ឋកាលពីខេ
មេសា ឆា្នាំ២០១៨ផងដេរ។ ទីតាំងដី
របស់រដ្ឋបាលខេត្ដដេលមនវិញ្ញាបន-
បតេចុះថ្ងេទី២ខេកក្កដាឆា្នាំ២០០៩បាន
ជលួរយៈពេលវេងទៅឱេយកេមុហ៊នុរ៉យូ៉ាល់
គេបុខអូលិធឌីីពុំមនពាក់ពន័្ធនងឹកេបាល- 
ដីដេលបានចេញវិញ្ញាបនបតេសម្គាល់
ម្ចាស់អចលនវត្ថុតាមអនុកេតឹេយចុះថ្ងេទី៤
ខេមេសាឆា្នាំ២០១៨ របស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏-
ដោយលោកអិនុនមិលពលរដ្ឋម្នាក់ក្នងុ
ចំណោមពលរដ្ឋទាំង៥៣គេួសារដេល
កំពុងបន្តការតវ៉ានៅទីតាំងដីកេុមហ៊ុន
ខាងលើបានថ្លេងកាលពីមេសិលមិញថា
ពកួគាត់មករស់នៅទីតាងំដនីេះតាំងពីឆា្នាំ
១៩៩២និងមនបណ្ណសម្គាល់កេបាលដី។
លោកនិមលថ្លេងថា៖«ពួកខ្ញុំមិនទៅ

ណាទេគឺនៅជុំគា្នាបន្តការតវ៉ានៅលើ 
ទីតាងំដីនេះប៉នុ្ដេពកួខ្ញុំមនិហ៊ានចលូទៅ
កន្លេងគេឈូសឆាយនោះទេ។ពួកខ្ញុំចង់
ឱេយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្ដីបាន
ឃើញនងិជយួដោះសេយឱេយពកួខ្ញុំពួកខ្ញុំ
សុទ្ធតេមនឯកសារកាន់កាប់កេបាលដី 
ពកួខ្ញុំបានដាក់ឯកសារទៅអាជា្ញាធរបុ៉នា្មាន
លើកបុ៉នា្មានសាហើយ បុ៉ន្ដេអាជា្ញាធរអត់
ទទួលសំណើពួកខ្ញុំទេ ដាក់ទៅបាត់ៗ។
នេះជាលើកទី៥ ពួកយើងទាំង៥៣
គេួសារដេលដីមនទំហំ៣៥ហិកតាគឺ
គេឈូសឆាយយកទាំងអស់»៕
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ប្រ� ន�្រប់�្រង� រីនិពន�

សំរិទ្ធ
អនុប្រ� ន�្រប់�្រង� រីនិពន�

សូវិសា ល
អនុប្រ� នក្រុមអ្នកយកព័ត៌� ន

ផា ក់សា៊ាងលី
� រីនិពន�រងព័ត៌� ន� តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

� រីនិពន�ព័ត៌� ន�្រដ្ឋកិច្ច
�៉េគុណមករា

� រីនិពន�រងព័ត៌� ន�្រដ្ឋកិច្ច
រា៉ាន់រីយ

� រីនិពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ
បេក់សា យ

� រីនិពន�ជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់សុីម៉ា�

� រីនិពន�រងជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន�រងព័ត៌� នកី�    
ឈនណន

� រីនិពន�រង/អ្នកបក�្រព័ត៌� នកី�   
�េមវណ្ណៈ

� រីនិពន��្រហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មសសុខជា ,នៀម�េង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ៉នដា រា៉ា,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�
អ្នកបក�្រ

ប៊ុនផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី

� រីរូបថត
ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហ៊ានរងេសី
អ្នក�្រស�្រ�លអក�រវិរុទ�

�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្រ� ន�្ន្រកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន្រករច� ទំព័រ

សួនសា វ៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្រករច��្រហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រកផ្រ�យ� ណិជ�កម�
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

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

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
ប្រ� ន�្រក�យ��្រតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រ� ន�្រក�យ��្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវសនា ,015814499

ប្រ� ន�្ន្រករដ្ឋ�លនិងធន� នមនុស្រ� 
ពេជេសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន្រករដ្ឋ�លនិងធន� នមនុស្រ�
ញុិល� ភា

�យិ�ហិរ��វត�ុៈហ៊ាងតា ំងម៉េង
ប្រ� នគណ�្រយ្រ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទ្រ�និងរច��្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
� រិយា ល័យ�្រត្ត�ៀមរប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�្រ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០ម៉េតេ)ភូមិ�េកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព�:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀមរប

ផ�ះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព�០៦៣៩៦៦២៩០

ឃុតសុភចរិយា

រតនគិរីៈឈើ៤ជេងុទេវេងចមេះុ 
បេភេទចំនួន៣០ដំុតេវូបានកម្លាំង
សមត្ថកិច្ចចមេុះខេត្តរតនគិរី
សហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថ-
កិច្ចមូលដា្ឋានសេកុអូរយ៉ាដាវបេទះ- 
ឃើញនៅក្នងុពេកេបេរចម្ការរបស់
បេជាពលរដ្ឋនៅភូមិឡំឃុំប៉ក់-
ញ៉េសេកុអូរយ៉ាដាវដោយសងេស័យ  
ថាឈើទំាងនេះតេវូបានកេមុឈ្មួញ  
លាក់ទុកដើមេបីនំាចេញទៅលក់
នៅបេទេសវៀតណាម។
លោកស៊យូសណំាងអធកិារ

សេុកអូរយ៉ាដាវបានបេប់ភ្នំ-
ពេញប៉ុស្តិ៍ថាកាលពីថ្ងេទី២៨
ខេមិថុនាឆា្នាំ២០២០កម្លាំង
សមត្ថកិច្ចចមេះុខេត្តរតនគិរីដឹក-
នាំដោយលោកនូវដារា៉ាស្នង-
ការរងទទួលផេនបេឆំាងបទល្មើស 
បានចុះធ្វើការសេវជេវនិងបង្កេប 

បទល្មើសនៅតាមជួរបនា្ទាត់ពេំ-
ដេនកម្ពុជា-វៀតណាមក្នុងភូមិ-
សាស្តេសេុកអូរយ៉ាដាវហើយ
បានបេទះឃើញគនំរឈើចមេុះ
បេភេទ៣០ដុំនៅពេកេបេរចេក-
របៀងមួយស្ថិតកេបេរចម្ការបេជា-
ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឡំឃុំប៉ក់-
ញ៉េ។នៅកេបេរគនំរឈើទាងំនោះ
មនម៉ូតូកេច្នេ១គេឿងដេល
សងេស័យកេមុឈ្មញួបានលាក់ទុក
ដើមេបីតេៀមបមេុងដឹកជញ្ជូនឈើ 
យកទៅលក់នៅបេទេសវៀត-
ណាម។លោកថា៖«យើងមិន
ដឹងថាឈើទាំង៣០កំណាត់
នោះជាបេភេទឈើអ្វីខ្លះនោះទេ
ហើយគិតជាម៉េតេគុបមនបុ៉នា្មាន
នោះដេរប៉ុន្តេវមនរាង៤ជេុង
ទេវេងដេលភាគចេើនមនទហំំ
មខុកាត់៤០សង់ទមី៉េតេហើយ
ខ្លះទៀតមនទំហំមុខកាត់៣០
សង់ទីម៉េតេនិងមនបេវេងពី២,៥

ម៉េតេទៅ៣ម៉េតេ»។
បើតាមលោកសំណាងបច្ចបុេបន្ន

វត្ថុតាងឈើទាំង៣០កំណាត់
និងមូ៉តូកេច្នេ១គេឿងនោះតេវូបាន
ដឹកជញ្ជនូយកទៅបេគល់ឲេយមន្តេី
ជំនាញសង្កាត់រដ្ឋបាលពេឈើអូរ- 
យ៉ាដាវដើមេបីវស់វេងនិងបេកាស

ស្វេងរកម្ចាស់ឈើដើមេបីចាត់ការ
បន្តតាមនីតិវិធីចេបាប់។
លោកហុងគានាយរងខណ្ឌ-

រដ្ឋបាលពេឈើខេត្តរតនគិរី
បានថ្លេងថាលោកនៅមិនទាន់
ទទួលបានរបាយការណ៍ស្ដពីីការ-  
វស់វេងភាពជាក់ស្ដេងពីចំនួន

ឈើទាងំនោះទេ។លោកបន្តថា
កាលពីថ្ងេទី២៥ខេមិថុនាឆា្នាំ
២០២០កេមុសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាល
ពេឈើបានបង្កេបចាប់ឈើ
សេឡៅចំនួន២១ដំុផងដេរដេល 
បច្ចបុេបន្នឈើទាងំនោះកន៏ៅមនិ
ទាន់ធ្វើការវស់វេងនៅឡើយដេរ។
បើតាមលោកគា រាល់ឈើ

ដេលបង្កេបចាប់រឹបអូសបាន
ពីបទល្មើសផេសេងៗ នៅតាមដង-
ពេឬចម្ការក្នងុភមូិបេជាពលរដ្ឋ
ចាំបាច់តេូវបេកាសជូនដំណឹង
ស្វេងរកម្ចាស់ដើមេបីធ្វើការផាក-
ពនិយ័ទៅតាមចេបាប់ប៉នុ្តេបើគា្មាន
អ្នកណាម្នាក់មកទទួលសា្គាល់
ថាជាម្ចាស់ឈើទេនោះឈើដេល 
រឹបអូសបានពីបទល្មើសបេបនេះ
តេវូចាត់ទកុជា«ឈើអញ្ញតជិន»
និងតេូវស្នើសុំការសមេចពី
តុលាការដើមេបីយករកេសាទុកជា
សមេបត្តិរដ្ឋ៕

សមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញឈើ៣០ដំុនៅក្នងុព្រក្រប្ររចម្ការរបស់ពលរដ្ឋនៅភូមិឡំ

ក្រមុពលរដ្ឋដ្រលអះអាងថាក្រមុហុ៊នឈូសយកដីពួកគាត់។ រូបថតសហការី

កំណាត់ឈើដ្រលសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញនៅក្នងុភូមិឡំ។ រូបថតFN

អាជ្ញាធរព្រមនចាត់វិធានការផ្លវូច្របាប់ចំពោះអ្នកញុះញង់ឲ្រយពលរដ្ឋតវ៉ាដីកោះរុ៉ង



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ តម្លៃ កូនកៃពើ  ទើប 
ញាស់  បាន ធ្លាក់ ចុះ  ទាប បំផុត 
មនិ ធ្លាប ់មាន  នា   អឡំងុ ពៃល នៃះ 
ខណៈ អ្នក ចិញ្ចឹម  បាន ស្នើ ឲៃយ រដ្ឋា- 
ភិបាល ជួយ  រក ទីផៃសារ  អន្តរ ជាតិ 
សមៃប ់ការ នា ំចៃញ ដោយ ផ្ទាល ់
ដើមៃបី ចៀស វាង ពី ការ ពឹង  ផ្អៃក  
លើ  ការ បៃមូល ទិញ ពី សំណាក់ 
ឈ្មួញ  បៃទៃស  ជិត ខាង ។

កនូ កៃពើ   ទើប ញាស ់ ពៃល នៃះ 
(ថ្ងៃ ចន្ទ) មាន តម្លៃ កៃម ២,៥ 
ដលុ្លារ ក្នងុ ១ កៃបាល  ដៃល នៃះជា  
ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខា្លាំង  បំផុត មិន ធ្លាប់ 
មាន នា ពៃល កន្លង មក ខណៈ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ កាល ពី ឆ្នាំ 
មនុ  កនូ កៃពើ មាន តម្លៃ  ចន្លាះ ព ី
៧-១០ ដុល្លារ ។ 

ជា ធម្មតា  កៃពើ មៃ  តៃង ពង 
កនូ    ចាប ់ព ីចងុ ខៃ កមុ្ភៈ  រហតូដល ់
ខៃ ឧសភា និង ចាប់ ផ្តើម   ញាស់   
ចាប់ ពី ខៃមៃសា រហូត ដល់   ខៃ 
កក្កដ  រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។ 

សមាជកិ  សមាគម អ្នក ចញិ្ចមឹ 
កៃពើ  ខៃត្ត សៀមរាប លោក រាជ 
ច័ន្ទថន ដៃល   មាន ចិញ្ចឹម   កៃពើ 
ធំៗ  បៃមាណ ជាង  ៥០០ កៃបាល  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ ថា អ្នក ចញិ្ចមឹ  កៃពើ   កពំងុ 
បៃឈម  នឹង  ការ ខាត បង់ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ដោយ តម្លៃ កូន កៃពើ បាន ធ្លាក់  
ចុះ យ៉ាងគហំកុ  ហើយ មនិ មាន 

អ្នក ទិញ ទៀត ផង ។ លោក បន្ត 
ថា តាម ពិត ទៅ  តម្លៃ កូន កៃពើ 
បាន ធ្លាក់ ចុះ បៃមាណ៣ ឆ្នាំ មក 
ហើយ ប៉ុន្តៃ ២ ឆ្នាំ មុន   វា មិន បាន 
ធ្លាក់ ចុះ ខា្លាំង ដូច ឆ្នាំ នៃះ ទៃ  ។ 

ជា មួយ  បទ ពិសោធចិញ្ចឹម  
កៃពើ  ជាង៣០  ឆ្នា ំលោក ចន័្ទថន 
បាន បៃប់      ថា៖« កៃពើ ឥឡូវ សុី 
មាស និង សុីប្លង់  ដី  ខ្លះ ហើយ 
ពៃះ  តម្លៃ កនូ កៃពើ ឆ្នា ំនៃះ  ធ្លាក-់ 
ចុះ ជា គំហុក ដៃល ធ្វើ ឲៃយ អ្នក- 
ចិញ្ចឹម តៃូវ ខាត បង់ ជា ចៃើន »។

លោក បន្ថៃម ថា តម្លៃ  ទទួល 
បាន ពី ការ លក់ កូន យ៉ាង ចៃើន  
អាច យក ទៅ ទញិ ចណំ ីឲៃយ កៃពើ 
ធំៗ សុី បាន  ៣ ខៃ  ប៉ុណ្ណោះ  ។

យោង តាម លោក ច័ន្ទថន 
មាន កតា្តា ចមៃបង  ២ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
តម្លៃ កនូ កៃពើ ធ្លាក ់ចុះ  គ ឺការ មនិ- 
មាន ទីផៃសារអន្តរ ជាតិ   ផ្ទាល់ និង 
ការ កៃឡុក  ទីផៃសារ របស់ ឈ្មួញ 
មក  ព ីបៃទៃស វៀត ណាម ខណៈ   
បៃទៃស ថៃ    មិន បាន មក បៃមូល  
ទិញ ដូច ពៃល មុន   ទៃ ។  លោក 
ថ្លៃង  ថា៖  « បៃសិន បើ មាន ការ- 
ជួយ ពី អាជា្ញាធរដៃល អនុញ្ញាត  
ឲៃយ កម្ពជុា អាច នា ំចៃញ កៃពើ ទៅ 
បៃទៃស ចិន ដោយ ផ្ទាល់  ខ្ញុំ គិត 
ថា  វា នឹង ល្អ និង បាន តម្លៃ ខ្ពស់  
ពៃះ  ចិន ជា ទីផៃសារ ធំ មាន តមៃវូ- 
ការ សៃបៃក កៃពើ ចៃើន ពៃម ទាំង 
អាច   ចៀស ផុត ពី ការ បង្អាប់ ថ្លៃ 
របស់ ឈ្មួញ  ទៀត ផង »។ 

ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ ការ ចញិ្ចមឹ កៃពើ នៅ 
កម្ពុជា អាច  បាន កូន  ចន្លាះ ពី 
៨០ មុឺន  ទៅ  ១លន កៃបាល។ 
នៃះ បើ តាម លោក ច័ន្ទថន។

លោក ចក់ សុជាតិ ដៃល 
មាន ចញិ្ចមឹ កៃពើមៃ ជាង ២០០ 
កៃបាល ក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប បាន 
និយយ  ថា កៃពើ នៅ ពៃល នៃះ 
គឺ មិន មាន ទីផៃសារ  តៃ ម្តង ដោយ 
ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ចិញ្ចឹម  ខាត បង់ បៃក់ 
ជា ចៃើន ខណៈ តៃី ចណំ ីកៃពើ ក ៏  
កើន ឡើង   ដៃរ។ លោក  បន្ត ថា 
តម្លៃ  ទទួល បាន ក្នុង រង្វង់ ២,៥ 
ដុល្លារ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃូវ 
ចណំាយ លើស លប ់ ទៅ វញិ លើ 
ចំណី របស់ វា។ 

លោក បៃប ់ថា៖ « ជា មយួ នងឹ 
សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ បើ មាន អ្នក- 
បៃមូល ទិញ  ខ្ញុំ   នឹង លក់ កៃពើ 
ទាំង  អស់ តៃ ម្តង ពៃះ បើ ទុក 

កាន់ តៃ យូរ ការ ចំណាយ លើ 
ចំណី នឹង កាន់ តៃ ចៃើន » ។ 

 តាម លោក សុជាតិ តៃី ចំណី 
កៃពើ  មាន តម្លៃ   ជាង  ២ ០០០ 
រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កៃម។

លោក វៃង សា ខុន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់ 
នងិ  នៃ សាទ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍   ថា កៃសងួ  មនិ ដៃល ពៃងើយ- 
កន្តើយ នៅ ក្នុង ការ ស្វះ ស្វៃង រក 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ ដើមៃបី    នាំ ចៃញ 
សត្វ កៃពើ  ដោយ ផ្ទាល់ ពី កម្ពុជា  
ទៃ ប៉នុ្តៃ បញ្ហា  នៅ តៃងផ់លតិផល  
នៃះ មិន មាន ការ បញ្ជា ទិញ ។ 
លោក បន្ត ថា ការ  ធ្លាក់ ចុះ តម្លៃ 
និង គ្មាន ទីផៃសារ  នៅ ពៃល នៃះ 
អាច   បណា្តាល មក ពី កតា្តា មួយ 
ចនំនួ ដចូ ជា ភាព ស្ងប ់សា្ងាត ់នៅ 
ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិគណុភាព សៃបៃក  
កៃពើ កម្ពុជា មិន តៃូវ តាម ស្តង់- 

ដ និង ការ ចិញ្ចឹម កៃពើ មាន 
ចៃើន នៅ ស្ទើរ គៃប់ បៃទៃស ក្នុង 
ពិភព លោក ។  លោក បាន ថ្លៃង     
ថា៖ «  តម្លៃ កៃពើ នៅ កម្ពុជា   គឺ 
អាសៃ័យ លើ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ 
ហៃតុ នៃះ បើ មិន មាន ការ បញ្ជា 
ទញិ ព ីអន្តរ ជាត ិ តម្លៃ ក ៏ធ្លាក ់ចុះ 
ទៅ តាម នះ ដៃរ» ។ 

លោក បៃប់ ទៀត ថា លោក 
តៃង  ខិតខំធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី 
សកា្តានពុល របស ់  កម្ពជុា  ទៅ កាន ់
អ្នក វិនិយោគ  ដើមៃបី ទាក់ ទាញ  
ឲៃយ ពួក គៃ ចូល មក បណា្តាក់ ទុន 
ឬ ក៏ រៀប ចំ ការ ចិញ្ចឹម   ដៃល មាន 
លក្ខណៈ ស្តងដ់សៃប តាម  ការ- 
ចង់ បាន របស់ អ្នក  បញ្ជា ទិញ  
ខណៈ ការ ចញិ្ចមឹ កៃពើ នៅ កម្ពជុា  
ភាគ ចៃើន ជា ការ អនុវត្ត   តៗ គ្នា 
ដៃល ធ្វើ ឲៃយ សៃបៃក កៃពើ មនិមាន 
លក្ខណៈ ល្អ គៃប់ គៃន់ ។  

លោក បន្ថៃមថា៖ « ការ ចញិ្ចមឹ 
បៃប នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ សៃបៃក កៃពើ 
យើង មិនតៃូវ តាម ស្តង់ ដដៃល 
គៃ ចង់ បាន » ។

របាយការណ៍  ឆ្នាំ ២០១៩ ពី   
កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ 
នងិ  នៃសាទ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ការ 
ចិញ្ចឹម កៃពើ   នៅ កម្ពុជា សមៃច 
បាន   ៤២១ ៨១១  កៃបាល ស្មើ 
នឹង ១៣៧,៦៧ ភាគ រយ នៃ 
ផៃន ការ ៣០០ ០០០ កៃបាល 
បើ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ កើន- 
ឡើង   ២ ៨១១  កៃបាល ៕  LA

In Hai Decoration ក្លាយ ជា ក្រមុហុ៊ន ចុះ បញ្ជ ីតាម បច្ច្រក វិទ្រយាមុន គ្រ 

ករ សិក្រសា ពី គម្រង  
វិនិយោគ វារី អគ្គ ិសនី 
នៅក្នងុខ្រត្ត កោះ កុង  
សម្រច បាន  ៨០%

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: In Hai Decora-
tion  (Cambodia) Co., Ltd  
គឺ   ជា  កៃុមហ៊ុន ដំបូង គៃ បា នចុះ 
បញ្ជ ីអាជវី កម្ម តាម បៃពន័្ធ បច្ចៃក-   
វិទៃយា ព័ត៌មាន ដោយ ជោគ ជ័យ 
ចាប់ តំាង ពី ដក់ ឲៃយ ដំណើរ ការ 
ជាផ្លូវការ កាល ពី ពាក់ កណា្តាល 
ខៃ មិថុនា ។

លោក មាស  សុខ សៃន សាន្ត  
អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  កៃុមហ៊ុន នៃះ 
បា ន  ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម នៅ  ថ្ងៃទី 
២២ ខៃ មថិនុា ហើយទទលួបាន   
ការ អនុម័ត ពី  កៃសួង ពាណិជ្ជ-  
កម្ម  កៃសួង ការងរ  និង បណ្តុះ- 

បណា្តាល វជិា្ជាជវីៈ នងិ អគ្គ នាយក-   
ដ្ឋាន ពន្ធដរ  នៅ ថ្ងៃទី  ២៥ ខៃ 
មថិនុា ដោយ  ចណំាយ  ពៃលតៃមឹ  
តៃ ៤ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ  ដើមៃបី ទទួល 
បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ អាជីវ កម្ម ។  

លោកថ្លៃងថា៖« កៃសួង នឹង 
ធ្វើ កា រ ពងៃកី ការ ចុះបញ្ជ ីអាជវី-
កម្ម តាម បៃព័ន្ធ បច្ចៃក វិទៃយា 
ព័ត៌មានទៅ តាមកៃសួង  និង 
សា្ថាប័ន  ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត នៅ 
ពៃល អនាគត  ដើមៃបី សមៃួល 
ដល ់ការ ចុះ បញ្ជអីាជវីកម្ម កាន-់ 
តៃ មាន ភាព ងយ   សៃួល »។ 

លោក ផន  ផល្លា  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ជា បៃធន កៃុម- 
ការងរ  អន្តរ កៃសួង រៀប ចំ ការ- 
ចុះ បញ្ជ ីអាជវី កម្ម តាម ថា្នាល បច្ចៃក- 

វិទៃយា ព័ត៌ មាន   បាន ថ្លៃង  ក្នុង ពិធី 
បៃកាស  ដក់ ឲៃយ ដំណើរការ ជា 
ផ្លូវ ការ នូវ បៃព័ន្ធ ចុះបញ្ជី អាជីវ-
កម្ម ថ្មី នៃះ    កាលពី ថ្ងៃទី ១៥ 
មិថុនា  ថា បៃព័ន្ធ ចុះបញ្ជី ថ្មី នៃះ 
នឹង តមៃូវ  ឲៃយ កៃុមហ៊ុន បំពៃញ    
ទ មៃង់ ចុះ បញ្ជី  អាជីវកម្ម តៃ ១ 
លើក គត់ ដោយ ចំណាយ ពៃល 
យ៉ាង យូរ តៃឹម  ៨ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក បន្តថា រាល់ ទិន្ន ន័យ 
របស ់កៃមុហ៊នុចុះ បញ្ជ ីអាជវីកម្ម    
នងឹ  បញ្ជនូ ទៅ ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ត ិ
ទៅ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុកៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  កៃសងួ 
មហាផ្ទៃ  កៃសួង ការងរ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ  និង កៃុម - 
បៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា ដើមៃបី 
តៃួត ពិនិតៃយ និង អនុម័ត ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « រាល ់ដណំើរ 
ការ  ទាំងអស់ នឹង ធ្វើ ឡើង ទាំង- 
សៃុង  តាម អនឡាញ ពុំ មាន   
ការ បៃើបៃស់ ឯកសារ រូបី ទៃ  
ការ បង់ ថ្លៃ សៃវា ក៏ តៃូវ ធ្វើ ឡើង 
តាម អន ឡាញ ដៃរ  ហើយ ឯកសារ 
វិញ្ញា បនបតៃ ដៃល ចៃញ ដោយ 
កៃសួង សា្ថាប័ន ក៏ នឹង ផ្តល់ ជូន 
ជា ទមៃង់ ឌីជីថល ដៃល អាច 
បោះ ពុម្ព ដោយ ខ្លនួ ឯង យក ទៅ 
បៃើបៃស់ ជា ផ្លូវ ការ » ។

លោក  អនូ  ពន័្ធ មនុ ីរត័្ន  រដ្ឋមន្តៃ ី 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ថ្លៃង ថា  កណំៃទមៃង ់នៃះ នងឹ រមួ 
ចំណៃក លើក កម្ពស់ ភាព ទាក់- 
ទាញ របស់  កម្ពុជា  នឹង បៃ កា្លាយ 
កម្ពុជា ទៅ ជា ទិស ដៅ វិនិយោគ 
បៃកប ដោយ សកា្តា នុពល។

លោក ថ្លៃង  ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម ស្នើ  
និង លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ ធុរជន បៃើ- 
បៃស់  នងិ ទាញ យក បៃយោជន ៍ 
ពី បៃព័ន្ធ  និង យន្ត ការ នៃ ការ - 
ចុះ បញ្ជី អាជីវ កម្ម ថ្មី នៃះ ឲៃយ អស់ 
ពី សកា្តានុ ពល » ។

ការ ចុះ បញ្ជ ីក្នងុ យន្ត ការ ថ្ម ីនៃះ  
គឺកៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បាន កាត់- 
បន្ថយ ការ ចណំាយ ៤០ ភាគរយ  
ការ បង់ ពន្ធ បា៉ាតង់ សមៃប់ ឆ្នាំ 
ដៃល ធ្វើ ការ ចុះ បញ្ជី  បានកាត់-  
បន្ថយ៥០ ភាគរយ  ហើយ ការ- 
បង់ ពន្ធ បៃថាប់តៃ នៃ ឯកសារ 
ចុះ  បញ្ជី ថ្មី នៃះ តៃូវបាន លើក- 
លៃង  នងិ មនិ តមៃវូ ឲៃយ ធរុជនថត 
រូប ស្កៃន មៃម ដៃ កៃយ ពី ចុះ 
បញ្ជ ីអាជវី កម្ម ភា្លាមៗ ឡើយ ។ នៃះ  
បើ តាមលោក  ផល្លា ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ :  បៃទៃស កម្ពុជា នឹង 
ទទលួបាន  គមៃង វនិយិោគទ-ំ
នប ់វារអីគ្គ ិ សន ីថ្ម ីមយួ ទៀត  មាន 
ទហំ ំ ១៥០ មៃហា្គា វា៉ាត ់ ដៃល ជា 
កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង របស់ រដ្ឋា ភិ- 
បាល ក្នងុ ការ ជរំញុ ការ វនិ ិយោគ 
លើ វិស័ យ ថាម ពល អគ្គិសនី ។

លោក សខុ សទុ្ធ ីអភបិាលរង  
ខៃត្ត កោះ កងុ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា ការ សិកៃសា ផលប៉ះ ពាល់ បរិ-
សា្ថាន  និង សង្គម លើ គមៃង 
ទំនប់ វារី អគ្គិសនី ថ្មី នៃះ ជិត រួច- 
រាល់ហើយ ដោយ រំពឹង ថា នឹង 
អាច បញ្ចប់ ការ សិកៃសា  នៅ ពៃល 
ឆប់ ៗ នៃះ ដើមៃបី ឈាន ដល ់ការ- 
ចរចា លើ ការ វិនិ យោគ ។ 

លោក និយយ   ថា៖«យើង 
បាន សិកៃសា ផលប៉ះពាល់  បរិសា្ថាន  
នងិ សង្គម បាន បៃហៃល ៨០ភាគ- 
រយ ហើយ ដោយ  មិន មាន ផល 
ប៉ះ ពាល ់សង្គម ចៃើន ទៃ។ យើង 
បាន ធ្វើ ការ សកិៃសា ផល ប៉ះ ពាល ់
សមៃប ់គមៃង  នៃះ លើ  ឃុ ំចនំនួ 
២គ ឺឃុ ំឫសៃស ីជៃ ំនងិឃុតំាតៃ   លើ  
ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ត កោះ កុង »។ 

លោក បន្ត ទៀត ថា ទំនប់ វារី- 
អគ្គិសនី ថ្មី នៃះ នឹង តៃូវ កសាង 
ឡើង ដោយ កៃុមហ៊ុន China  
National  Heavy  Machin-
ery  Corporation (CHMC) 
របស់ បៃទៃស ចិន ក្នុង តម្លៃ វិនិ-
យោគ  ៣៨០ លន ដុល្លារ ។  វារី-  
អគ្គិសនីថ្មី នៃះ តៃូវ  រំពឹង ថា  នឹង 
ជយួ បង្កើន ការ ផ្គតផ់្គង ់ថាម ពល  
អគ្គសិន ីដល ់ខៃត្ត កោះ កងុ   នងិ  
បណា្តា ខៃត្ត នៅ ជាប់ ខៃត្ត នៃះ  
ផង  ដៃរ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖  « គមៃង 
នៃះមនិ តៃមឹ តៃ ជយួ អភវិឌៃឍ ខៃត្ត 
កោះ កងុ ប៉ណុ្ណោះទៃ ប៉នុ្តៃ  វា ថៃម 
ទាំង  ជា ធុង អាគុយ  មួយ ដៃល 
នឹង ជួយ ចៃក ចាយ ថាម ពល 
អគ្គិសនី នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស 
កម្ពុជា នៅ ពៃល អនាគត  »។ 

បើ យោង តាម  លោក សុទ្ធី 
បច្ចុបៃបន្ន  នៅ ខៃត្ត កោះ កុង មាន 
ទនំប ់វារ ីអគ្គសិន ីចនំនួ ៣  កពំងុ 
បៃតិបត្តិការ   ដៃល មាន សមត្ថ - 
ភាព ផលតិ ថាម ពល សរបុ  ៦០២   
មៃហា្គាវា៉ាត់ ...ត ទៅទំព័រ ៩
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កូន កេពើ  ទើប ញាស់  នៅ ក្នងុ កសិដ្ឋាន ចិញ្ចមឹ ១ កន្លេង ។ ហៃង ជីវ័ន 

តម្ល្រ កូន ក្រពើ បាន ធ្លាក់ ចុះ ទាប បំផុត មិន ធ្លាប់ មាន



តពីទំព័រ ១...Domain ជាតិ [.KH]។
លោក ជា មានតិ រដ្ឋ លេខាធកិារ MPTC បាន 

ដឹកនាំ កិច្ច បេជុំ មួយ ស្ដីពី អំពី ការងារ បច្ចេក ទេស 
សិកេសា សេវជេវ អំពីយន្ត ការ គេប់គេង និង ដំណើរ - 
ការ មជេឈ មណ្ឌល ជាតិ ចុះបញ្ជី អុីនធឺ ណិតក្នុង 
សបា្តាហ ៍មនុ ដើមេបី ព ិភាកេសា ស្ដពី ីទដិ្ឋភាព បច្ចេកទេស 
ទាក់ទង នឹង ការ គេប់គេង និង ដំណើរ ការ មជេឈ - 
មណ្ឌល ជាតិ ចុះ បញ្ជី អីុន ធឺណិត (KHNIC) នេះ។

លោក នយិាយថា នតី ិវធិ ីចុះ បញ្ជ ីរបស ់មជេឈមណ្ឌល  
ពត័ម៌ាន ចុះ បញ្ជ ីអុនី ធណឺតិ អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ(APNIC)
ជា គំរូ មួយ សមេប់ ការ បង្កើតKHNIC។ KHNIC 
នងឹ ចា ំបាច ់តេវូ ទាកទ់ង ជាមយួ អង្គការ Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) និង អង្គការ Internet 
Assigned Number Authority (IANA)។ 
នៅ ក្នងុ តបំន ់អាសុ ីបា៉ាសុ ីហ្វកិ បេទេស ជាចេើន ដចូជា  
វៀតណាមនងិ ថេបាន បង្កើត មជេឈ មណ្ឌល  ជាត ិចុះបញ្ជ ី  
អុីន ធឺណិត ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ ពួកគេ រួចហើយ។

លោក ថ្លេង ថា បច្ចុបេបន្ននិយត ករ ទូរគម នា-
គមន ៍ កម្ពុជា(TRC)គេប់គេង ការចុះ ឈ្មោះ 
អុីនធឺណិត គេហ ទំព័រ ខ្មេរ [.KH] ដេល តេូវការ 
រយៈ ពេល១០ថ្ងេ  ខណៈ ដេល ទរូ គមនាគមន ៍កម្ពជុា 
ជា អ្នក អនុវត្ត ការងារ នេះ។

លោក  មានិត ថ្លេងថា៖ «ការ រៀបចំ KHNIC 
ជាប ់ទាកទ់ង នងឹ នតី ិវធិ ីចុះ ឈ្មោះ នងិ ការ គេបគ់េង  
IP address។ កេមុ ការងារ នេះ នងឹ បន្ត សកិេសា គរូំ 
NIC របស់ បេទេស ថេ វៀតណាម និង បណា្ដា 
បេទេស ផេសេង ទៀត នៅ ក្នងុ តបំន ់ដើមេប ីដណំើរការ 
ចុះឈ្មោះ បាន លឿន និង ឆាប់ រហ័ស ដោយ បេើ 

បេព័ន្ធ ចុះបញ្ជី តាម អុីន ធឺណិត»។
លោក អឹុម វុតា្ថា អ្នក នាំពាកេយ TRC ដេល បាន 

ចលូរមួ   កចិ្ច បេជុ ំនោះ  បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍មេសលិ មញិ  
ថា  កេុម ការងារ នេះនឹងសិកេសា លម្អិត សមេប់    
ការ បង្កើត KHNIC ក្នុង     ពេលខាង   មុខ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«នៅ ពេលនេះ យើង កំពុង 
ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់ កាល សិកេសា សមេប់ ការ បង្កើត  
KHNIC ឲេយ សេបគ្នា នឹង រដ្ឋជា សមាជិក អាស៊ាន 
ផេសេង ទៀត។ យន្តការ បេភេទ នេះ យើង ចង់ យក 
គរំ ូតាម បណា្ដា បេទេស ដេល កពំងុ ធ្វើ វា ក្នងុ រៀបច ំ
មជេឈ មណ្ឌល ជាតិ ចុះ បញ្ជី អុីន ធឺណិត នេះ»។

លោក បន្ថេមថា៖«យើង ចង់ ជំរុញ ឲេយ បេជាជន 
ទាំងអស់ នៅ កម្ពុជា បេើ បេស់ Domain ជាតិ។ 
នៅពេល នេះ យើង កំពុងស្ថិត ក្នុង ដំណាក់ កាល 
ដបំងូ ក្នងុ ការ រៀបច ំបទ បេប ញ្ញត្ត ិស្ដពី ីការ គេបគ់េង 
ដំណើរការ KHNIC នេះ។ រហូត មកដល់ ពេល 
នេះ យើង មានការ ចុះ បញ ្ជី Domain ក្នុង សេុក 
បេហេល  ៣ ០០០ កំពុង តេូវបាន បេើបេស់ »។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក ឲេយ ដឹង ថា មិន ទាន់ មាន 
ការ កណំត ់ពេលវេលា នងិ ការ សមេច ចតិ្ត ណា មយួ  
តេូវ បាន សមេច នោះទេ ខណៈ ដេល ការងារ 
នៅតេ តេូវការ ពេល វេលា ដើមេបី សិកេសា លម្អិត 
ជុំវិញ ការ បង្កើត KHNIC នេះ។

 របាយការណ ៍ព ីTRC បងា្ហាញ ថា ការ បេើបេស ់
អុីន ធឺណិត ចល័ត បាន  កើន ឡើង យា៉ាង រហ័ស 
ដោយ   មានគណនី ១៦,១២ លាន   ក្នុង  ឆា្នាំ មុន 
កើន ឡើង ១៨,៤៧ ភាគរយ។ ចំនួន គណនី 
ហ្វេស ប៊ុ ក  ដេល ចុះ បញ្ជី ក៏បាន កើន ឡើង ២៩ 
ភាគរយ  ដល ់៨,៨លាន កាល ព ីឆា្នាមំនុ។ បច្ចបុេបន្ន  
កេុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ ចល័ត ៦ កំពុង បេតិ បត្តិការ នៅ  
កម្ពុជា រួមមាន CellCard, Metfone, Smart 
Axiata, qb, Seatel និង  CooTel៕ LA

ទីក្រងុ វ៉ាសីុនតោនៈ  កេមុហុ៊ន   
Starbucks បាន បេកាស         កាល- 
ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា ខ្លនួ នឹង  ផ្អាក ការ- 
ផេសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម  របស់ ខ្លនួ នៅ 
លើ បណា្ដាញសង្គម   នានា ខណៈ  
កេមុហុ៊ននេះ  សិកេសា ពីមធេយោ បាយ     
«បញេឈប់ ការ រាល ដាល  នេ ពាកេយ 
ពេចន៍ ស្អប់ខ្ពើម(Hate speech)» 
ដេល ជាផ្នេក មួយ នេ  ចលនា 
កំពុង  កើន  ឡើង។ 

 សជីវ កម្ម ដេល មាន មូល ដា្ឋាន 
នៅកេងុSeattle សហរដ្ឋ អាមេរិក  
ដេល  ដំណើរការ ភោជនីយ ដា្ឋាន 
រាប់ សិប ពាន់ កន្លេង នៅ ជំុវិញ ពិភព-  
លោក  បាន លើក ឡើង ក្នងុ សេចក្ត-ី  
ថ្លេង ការ ណ៍សង្ខេប ថា៖« យើង ជឿ- 
ជាក់   ក្នងុ ការ នំា  មក នូវ សហគមន៍ 
រួបរួម គ្នា  ទំាង  ជួប  ផ្ទាល់  និង តាម 
អនឡាញ ហើយ  យើង បេឆំាង  នឹង  
ពាកេយ សម្ត ីនំា ឲេយ ស្អប់ ខ្ពើម»។

កេមុហុ៊ន យកេស លក់កាហ្វេ នេះ   
បានបន្ថេមថា៖« យើង នឹង ផ្អាក 
ការ ផេសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  លើ  គេប់ 
ទមេង់ បណា្ដាញ សង្គម ទំាងអស់  
ខណៈដេល យើង បន្ត ជជេក គ្នា  
ផ្ទេ ក្នងុ ជាមួយ  ដេគូ ផេសព្វផេសាយ  

របស់ យើង  និង ជាមួយ អង្គការ 
ការ ពារ សិទ្ធ ិសីុវិលក្នងុ កិច្ច ខិត ខំ- 
បេឹង បេង ដើមេបី បញេឈប់ ការ រាល- 
ដាល  នេ ពាកេយ សម្ត ីនំាឲេយ ស្អប់ »។ 

 ចំពេល មាន ការ ជជេក វេក ញេក  
ថា្នាក់ ជាតិ យា៉ាង ខា្លាងំ អំពី ការ រើស- 
អើង  ជាតិ សសន៍ និង ការ ផ្ទះុ ឡើង  
ជា ញឹកញាប់ នេ ការ និយាយ  អាកេក់  
និង ស្អប់ ខ្ពើម  លើ បណា្ដាញ សង្គម   
ដូច្នេះ  Starbucks បាន  ធ្វើ តាម 
ការ នំាមុខ របស់  កេមុហុ៊ន សជីវ- 
កម្ម ធំៗ ផេសេង ទៀត  ដូចជា  
Unilever និង Coca-Cola ដេល 
បាន  បេកាស ផ្អាក សេដៀង គ្នា 
កាល ពី ថ្ងេសុកេ។

  បណា្ដាញ សង្គម ធំ    ជាក់ ស្តេង  
Facebook   បាន បេឈម  ការ- 
រិះគន់  ដ៏ខា្លាងំ កា្លា  សមេប់ ភាព បរា-
ជ័យ  ដើមេបី លុបបំបាត់  អ្នក  រើស- 
អើង ពូជ សសន៍  ឬ ក៏ការ ផូស្ត 
ដេល នំា ទៅដល់ ការ ស្អប់ ខ្ពើម។ 

ការ អំពាវ នាវ ឲេយ  ធ្វើ ពាហិកា រ 
ការ ផេសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  លើ face-
book   នៅ ខេ បនា្ទាប់ នេះ កើត 
ចេញ ពី  NAACP ដេល ជា  កេមុ-
ការពារ សិទ្ធិ សីុវិល ដ៏ធំដេល 

ការពារ ផល បេយោជន៍ ជនជាតិ 
អាមេរិក  ដើម  កំណើត  អា្រ ហ្វកិ។ 

បុ៉ន្តេ ដូច កេុមហុ៊ន  Coca-
Colaដេរ  កេមុហុ៊ន  Starbucks 
បាន និយាយ ថា  ខ្លនួ  មិន ចូលរួ ម  
ការ ធ្វើ ពហិកា រនោះទេ ។ 

កេមុហុ៊ន នេះ និយាយ ថា  ខ្លនួ 
នឹង បន្ត  បេើបេស់ បណា្ដាញ សង្គម  
ដើមេបី ទំនាក់ ទំនង  ជាមួយ  អតិ- 
ថិ ជន  និង បុគ្គលិក និយោជិត ។ 

កេមុហុ៊ន  Starbucks  ដេល 
ផ្តល់ ការងារ  ភាគ ចេើន ដល់ ជន  ជាតិ  
ភាគ តិច  ដេល មានការរើសអើង   
នៅ អាមេរិក បេឈម ការ រិះគន ់ 
ជំុវិញ  ការ ដោះសេយ របស់ ខ្លនួ  
នេ  បញ្ហា រើស អើង  នោះ ។ 

 ក្នងុ ខេ មេស  ឆា្នា ំ២០១៨  ការ- 
ចាប់ ខ្លនួ នេ បុរស សេបេក ខ្មោ ២នាក់ 
ក្នងុ ភោជនីយដា្ឋាន  Starbucks 
នៅក្នងុរដ្ឋ  Philadelphia  ដេលមិន    
បាន ទិញ  បុ៉ន្តេ  បដិសេធ  ចាក ចេញ  
ពេល តេវូ បាន គេ ស្នើសំុ   បាន បង្ក 
ចលា ចល ទូទំាង បេទេស ។ 

កេយ មក  បុរសទំាង២នោះ 
តេវូ ដោះលេងដោយគ្មោន  ការ ចោទ  
បេកាន់ អ្វសីោះ ៕ AFP/RR

ត ពី ទពំរ័ ៨...ក្នងុនោះ   ទនំប-់ 
វារើ អគ្គ ិ  សន ីគរិើរមេយ ៣  មាន អាន-ុ 
ភាព  ១៨ មេហ្គា វា៉ាត ់វារើអគ្គសិន ី
ឫសេសី ជេំកេម  មាន អានុភាព 
៣៣៨ មេហ្គា វា៉ាត់ និង វារើ អគ្គិ-
សនី  តា តេ  ២៤៦  មេហ្គា វា៉ាត់ ។

លោកវចិទរ័ ហេសនូា អគ្គនាយក   
នេ អគ្គនាយក ដា្ឋានថាម ពល នេ 
កេសងួ រ៉េ នងិ ថាម ពល  បាន ឲេយ 
ដងឹ ថា ពេល នេះ កេមុហ៊នុ កពំងុ  
សិកេសា ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង 
នេ គមេង ទនំប ់វារើ អគ្គសិន ីស្ទងឹ 
តាតេ លើ   ដោយ មនិ  ទាន ់ឈាន 
ដល់  ការ វិនិ យោគ  នៅ ឡើយ។   

លោក បាន បន្តថា ទោះ  យា៉ាង- 
ណា តាម ការ សិកេសា  កេុម ហ៊ុន 
បាន វាយ តម្លេ ថា  គមេង នេះ 
មាន  លក្ខណៈ បច្ចេក ទេស   ល្អ 
ដេល  អាច ផ្តល់ ថាមពល លើស 
ពី ៥០ ភាគ រយ នៅ រដូ វបេំង។ 

លោក ថ្លេងថា៖ «ជា យោបល ់
ខ្ញុំ ផ្ទាល់  គមេង នេះ មាន លក្ខ-
ណៈ  បច្ចេក ទេស  និង សេដ្ឋ កិច្ច 
ល្អ ដូច្នេះ  បើ យើង  សមេច បាន 
លើ ការ ចរចាពី តម្លេ  តាម ផេន - 
ការ គមេង នេះនឹង ដាក់ ឲេយ ដំ-
ណើរ ការនៅឆា្នាំ ២០២៦  ប៉ុន្តេ  
ជាក់ ស្តេង នៅ ពេល នេះ យើង 
មិន ទាន់ ឈាន ដល់ ការ ជជេក 
ពិភាកេសា ពី រឿង តម្លេនៅ ឡើយ 

ជា មួយ គ្នា នៅ ឡើយ ទេ»។ 
បច្ចុបេបន្ន នេះ  កម្ពុជា អាចមាន 

សមត្ថភាព  ផលិត ថាមពល 
អគ្គិសនី បាន ចនោ្លាះ  ៧០  ទៅ  
៨០ភាគរយ នេ តមេូវការ បេើ- 
បេស់ សរុប  ក្នុង សេុក ។ កេ ពី 
នេះ ជា ការ នា ំចលូ មក ព ីបេទេស  
ឡាវ ថេ និង វៀត ណាម ។ នេះ 
បើ  យោង តាម លោក  ហេសូនា។ 

លោក  កេវ  រតនៈ  អគ្គ នាយក 
អគ្គសិន ីកម្ពជុា  (EDC) កាល- 
ពី  ពេល កន្លង មក បាន និយាយ 
ថា  អគ្គិសនី កម្ពុជា កំពុង ធ្វើ កិច្ច- 
ការ ជា ចេើន ដើមេប ីស្វេង រក ថាម-
ពល ថ្មី បន្ថេម ឲេយ បាន  ១ ០០០  
មេហ្គាវា៉ាត់  នៅ មុន ដំណាច់ឆា្នាំ  
២០២០  ដេល ទាញ បេភពថាម- 
ពល ពី សង សង់ រោងចកេ អគ្គិ-
សនី ដើរ ដោយ ថាមពល ធេយូងថ្ម 
ពន្លឺពេះអាទិតេយ និង ការទិញ ពី 
បេភព ដេល មាន តម្លេទាប។ 

របាយ ការណ៍  របស់ អាជា្ញាធរ 
អគ្គិសនី កម្ពុជា  (EAC)  បេចាំ 
ឆា្នាំ  ២០១៨ បាន បងា្ហាញ ឲេយ 
ឃើញ ថា កម្ពជុា បាន បង្កើន ការ- 
ផ្គត់  ផ្គង់ ថាមពល អគ្គិសនី ដល់ 
ចនំនួ  ២ ៨៧០, ៦៥ មេហ្គាវា៉ាត ់ 
នៅ ក្នងុ ឆា្នា ំ ២០១៩ កើន  ឡើង ព ី
២ ៦៥០,២៦ មេហ្គាវា៉ាត ់ក្នងុ ឆា្នា ំ 
២០១៨៕ LA
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បង្កើត KHNIC...

ការ សកិស្ា ព ីគមង្   វនិយិោគ... 

Starbucks នឹងផ្អាក ការផ្សាយពាណិជ្ជ- 
កម្ម លើគ្ប់ទម្ង់ ន្  បណ្តាញសង្គម



Morgan EnMaison ខុន ដូ ដ៏ ទំនើប និង  
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 ខុន ដូ Morgan EnMaison ដ៏ 
សៃស់ស្អាត ដៃលមាន កំពង់ផៃ ចត 
ទូក លក្ខណៈ ឯកជន បៃវៃង បៃមាណ 
២០០ ម៉ៃតៃដ ៏អស្ចារៃយ នៅតាម បណ្តោយ 
ដង ទន្លៃមៃគង្គ ផ្តល់ ឲៃយ លោកអ្នក នូវ 
ជមៃើស រស់ នៅ ល្អឥតខ្ចាះ ជាមួយ 
នឹង ទៃសភាព ដ៏ សៃស់តៃកាល ។   

 ដោយមាន ទី ទាំង ស្ថិតនៅ ទល់មុខ 
ដង ទន្លៃមៃគង្គ ដ៏ ស្ងប់ស្ងាត់ គមៃង 
ខនុ ដ ូMorgan EnMaison គ ឺពតិជា 
គមៃង អភិវឌៃឍ ន៍ខុន ដូ ដ៏ អស្ចារៃយ 
នៅក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំៃញ ជា តបំន ់ដៃល 
កៃុមហ៊ុន អភិវឌៃឍន៍ ធំៗ កំពុង បៃកួត-
បៃជៃង ដើមៃបី ផ្តល់ជូន ខុន ដូ លំដាប់- 
ខ្ពស់បំផុត ដល់ អតិថិជន ។  

 គមៃង ដ៏ ធំ ដៃល កំពុង សងសង់ 
ដោយ កៃុមហ៊ុន Morganford In-
vestment (Cambodia) Co Ltd 
នៃះ រួមមាន អគារ ខុន ដូ និង អគារ 
ការយិាលយ័ បៃណតី ដៃលមាន ទតីាងំ 
ស្ថតិនៅតាម បណ្តោយ ដង ទន្លៃមៃគង្គ 
ក្នុង សង្កាត់ ជៃយចង្វារ ។ 

 តំបន់ ទាំងមូល នៅ សង្កាត់ ជៃយ-
ចង្វារ កំពុង កា្លាយជា មជៃឈមណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម ថ្មី ដៃលមាន អគារ ពា-
ណិជ្ជកម្ម ទំនើបៗ នៅក្នុង រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ ដូច្នៃះ វា ជាទី កៃុង រណប ថ្មី 
នៅតាម បណ្តោយ ដង ទន្លៃមៃគង្គ 
នៅចំកណ្តោល ទីកៃុង ជា តំបន់ ដ៏ មាន 
សកា្តានុព ល ។ 

 ផ្ទៃ ខាងក្នុង តៃូវបាន រចនា ឡើង ដោយ 
ភាព បៃណីត ដៃល អាច គយគន់ ទៃស-
ភាព ដង ទន្លៃ ដ៏សៃ សល់ បំពៃង ជា- 
ពិសៃស  មាន បំពាក់ សមា្ភារ ផ្ទះបាយ និង 
គៃឿងសង្ហារិម ដ ៏ទំនើប  និង សៃស់ស្អាត 
អមដោយ ការ រចនា ដ៏ សុី វិ ល័យ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ ខនុ ដ ូMorgan EnMaison កានត់ៃ 
លៃចធ្លា ថៃម មួយកមៃិត ទៀត នៅក្នុង 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។  

 គមៃង ដៃលមាន រាង អកៃសរ «U» 
បៃរ  មខុ ទៅរក ដង ទន្លៃមៃគង្គ នៃះ មាន 
អគារ លំនៅឋាន ចំនួន ៤ និង អគារ 
ការិយាល័យ ចំនួន ១ នៅ ចំ កណ្តោល 
សរុប មាន ចំនួន ៤ ៨៤៧ យូ នី ត ។ 
កៃុមហ៊ុន កំពុង សងសង់ អគារ ខុន ដូ 

ចំនួន ២ ដៃលមាន កម្ពស់ ៥៤ ជាន់ 
ចំណៃកឯ អគារ ២ ទៀត មាន កម្ពស់ 
៤៧ ជាន់ ។ 

 ចំពោះ អគារ ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ទំនើប 
កម្ពស់ ៧០ ជាន់ មាន កន្លៃង ចត 
ឧទ្ធមា្ភាគចកៃ ដៃល ផ្តល់ ភាពងយ-
សៃួល ដល់ ពាណិជ្ជករ និង អ្នករស់នៅ 
ដៃល អាច គៃច ព ីការកកស្ទះ ចរាចរណ ៍
នៅក្នុង ទីកៃុង បាន ។ គមៃង ដ៏ ធំ នៃះ 
លាត សន្ធឹង លើ ផ្ទៃដី ជិត  ៣ហិកតា 
ដៃល  គៃង នឹង បញ្ចប់ នៅ ពាក់កណ្តោល  
ឆ្នាំ២០២៤ ។ ចំពោះ អគារ លំនៅ ឋាន ទី 
១ គៃង នឹង បញ្ចប់ នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ 
ហើយ អគារ លនំៅឋាន បនា្ទាប ់គៃង នងឹ 

បញ្ចប់ នៅ ក្នុង  ខៃមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ 
« ការងរ ជិត ២០ ភាគរយ តៃូវ បាន 

បញ្ចប ់រចួរាល ់ហើយ យើង មាន ទនំកុ- 
ចិត្ត ថា  គមៃង នៃះ នឹង ចប់ ទាន់ពៃល - 
វៃលា ទោះប ីបច្ចបុៃបន្ន កៃមុហ៊នុ អភវិឌៃឍ ន ៍
កំពុង បៃឈម បញ្ហា មួយចំនួន ដោយ 
សរ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក្តី » ។ 

 លោក Tang Qilong នាយក- 
បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន Morganford In-
vestment បាន ឲៃយ កាសៃត ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ដងឹថា ៖« គមៃង របស ់យើង គជឺា 
គមៃង មួយ ក្នុងចំណម គមៃង 
មួយចំនួន ដៃល មិនបាន បញៃឈប់ ការងរ 
សងសង ់ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុា្មាន ខៃ ចងុ- 

កៃយនៃះ ទោះប ីកង្វះ កម្មករ កដ៏ោយ 
ពីពៃះ យើង ចង់ ផ្តល់ ឲៃយ អតិថិជន       
រប ស់ យើង តាម ការសនៃយា » ។ 

 ខនុ ដ ូនៃះ តៃវូបាន រចនា យា៉ាង បៃណតី   
សមៃប់ អ្នករស់នៅ ក្នុង ទីកៃុង មាន 
បំពាក់ ដោយ គៃឿងសង្ហារិម ដ៏ សៃស់- 
ស្អាតហើយ អតថិជិន ក ៏អាច ជៃើស រសី 
យក យូ នី ត ដៃលមាន បន្ទប់ គៃង ១ ឬ 
បន្ទប់ គៃង ២ ។ 

 វា បំពាក់ ដោយ បៃព័ន្ធ ការពារ សុវត្ថិ-
ភាព ២៤ ម៉ាង និង សៃវា ថៃទាំ សុខ-
ភាព និង សៃវា ថៃទាំ គៃហដា្ឋាន ២៤ 
ម៉ាង មាន សួន កមៃសាន្ត ទំហំ ជិត ១ មុឺន 
ម៉ៃតៃការ៉ៃ នៅតាម បណ្តោយ មាតទ់ន្លៃ 

និង ផ្លូវ ដើរ កមៃសាន្ត មាន បៃវៃង ២០០ 
ម៉ៃតៃ ធ្វើឱៃយ ខុន ដូ Morgan EnMai-
son កា្លាយជា គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ដ៏- 
ពិសៃសបំផុតនៅក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។ 

« យើង ចង់ ផ្តល់ជូន អតិថិជន របស់ 
យើង នូវ អ្វីដៃល ល្អ បំផុត រាប់ ចាប់ពី 
គៃឿង បរកិា្ខារ រហតូដល ់សខុសវុត្ថភិាព 
ខ្ពស់ ដូច្នៃះ បៃជាជន អាច រស់នៅ 
ដោយ មានផាសុកភាព និង រីករាយ    
ជា មួយ នឹង ទៃសភាព ដ៏ អស្ចារៃយ នៃ    
ដង ទន្លៃ មៃគង្គ » ។ 

 លោក Tang បន្ថៃមថា ៖«Morgan 
EnMaison គឺជា គមៃង ខុន ដូ 
នៅជាប ់មាតទ់ន្លៃ ដបំងូ គៃ ដៃល បពំាក ់
ដោយ សមា្ភារ ដ៏ ទំនើប ទាន់សម័យ 
អមដោយ សួនចៃបារ ខៀវសៃងត់ អាង 
ហៃល ទឹក ដ៏ សៃស់ស្អាត និង កន្លៃង 
ចត  ឧទ្ធមា្ភាគចកៃ ។ វា មាន ទតីាងំ ស្ថតិ- 
នៅក្នងុ តបំន ់ដ ៏មាន សកា្តានពុ ល ដៃល 
ភា្ជាប់ ទៅ តំបន់ សំខាន់ៗ ជាចៃើន នៅ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ » ។ 

 មិន តៃឹម តៃមាន នៅក្នុង រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ កៃុមហ៊ុន Mor-
ganford Investment មាន អគារ 
ខុន ដូ Morgan Pure Bay បៃណីត 
នៅ ឆ្នៃរ អ ូរតៃះ ២ ក្នងុ កៃងុពៃះសហីន ុ
កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការ សង- 
សង ់ នងិខនុ ដ ូMorgan Tower នៅ 
កោះ ពៃជៃ រាជ ធានភី្នពំៃញ  បញ្ចប ់ការ- 
សង សង  ់ បាន ចំនួន៥០ ភាគរយ ។  

 បៃសិនបើ លោកអ្នក ចង់ រស់នៅក្នងុ 
បរយិាកាស ដ ៏សៃសប់ពំៃង ដៃល អាច 
គយគន ់ទៃសភាព ទន្លៃមៃគង្គ ដ ៏សៃស-់ 
ស្អាត និង ខុ នដូ ដៃល បំពាក់ ដោយ 
បរិកា្ខា រ ទំនើបៗ និងទាន់សម័យ នោះ  
ខុន ដូ Morgan EnMaison 
ដ៏បៃណីតនៃះ ពិត ជា ស័ក្តិសម ឥត-
ខ្ចាះ សមៃប់ លោក អ្នក ៕ 

Morgan EnMaison ជាខុនដូដ៏ប្រណីតដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្ល្រម្រគង្គដ៏ស្រស់បំព្រង។  

លោក Tang Qilong ។  ការចនាផ្ទ្រខាងក្នុងពោរព្រញដោយភាពស្រស់ស្អាត និងសុីវិល័យបំពាក់ដោយសមា្ភារដ៏ទំនើបទាន់សម័យ។   
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ក្រុងអុីស្លាម៉ាបាដៈ  យោធា 
ប៉ាគី ស្ថាន បន ថ្លែង កាល ពី-
ល្ងាច ថ្ងែ អាទិតែយ ថា  ខ្លួន បន 
បញ់ ទម្លាក់ យន្ត ហោះ ស៊ើប-
យក ការណ ៍ឥណ្ឌា ១ គែឿង  នៅ 
តាម ខែសែ បន្ទាត ់គែប ់គែង (LoC)  
នៅ ក្នុង តំបន់ ជម្លាះ កា ស្មៀរ 
រវាង បែទែស ទាំង ២ ។ 

 ឧត្តម សែន ីយឯ៍ក  លោក  បបរ  
អ៊ីហ្វទិក ហារ  ជា អគ្គ នយក- 
បណ្តាញ បែព័ន្ធ ផែសព្វ ផែសាយ  
ទំនក់ ទំនង អន្តរ សែវា ស-
ធារណៈ របស ់យោធា  បន ថ្លែង 
នៅ លើ គែហ ទពំរ័ ធ្វ ីធើរ ថា  កង-
កម្លាំង យោធា ប៉ាគី ស្ថាន  បន 
បញ់ ទម្លាក់ យន្ត ហោះ ្រដូន 
ឥណ្ឌា (UAV)  នៅ ក្នុង តំបន់  
Hot  Spring នៅ តាម បណ្តាយ 
ខែសែ បន្ទាត់ LoC នោះ ។ 

 លោក  បបរ  អ៊ីហ្វទិក ហារ 
បន ថ្លែង ថា ៖« យន្តហោះ ្រដូន   
បន រំលោភ ចូល ដែន អាកាស 

ចម្ងាយ ៨៥០ ម៉ែតែ  នៅ លើ 
ទឹកដី ខែសែ បន្ទាត់ LoC  របស់ 
បែទែស ប៉ាគី ស្ថាន ។  នែះ គឺ ជា 
យន្ត ហោះ ្រដនូ របស ់ឥណ្ឌា ទ ី៩  
ហើយ  ដែលតែវូបន បញ់ ទម្លាក់ 
ដោយ កង កម្លាំង យោធា ប៉ាគី-
ស្ថាន នៅ ឆ្នាំ នែះ » ។ 

 បែទែស ប៉ាគ ីស្ថាន  នងិ ឥណ្ឌា  
បន បែកាស ឲែយ មន បទ ឈប់-
បញ់  នៅ តាម បណ្តាយ ខែសែ- 
បន្ទាត់ LoC  ជា តំបន់ ពែំ ដែន 
រវាង បែទែស ទាំង ២  នៅ ក្នុង 
តំបន់ ជម្លាះ កាស្មៀរ កាល ពី 
ឆ្នាំ២០០៣ ៕Xinhua/SK

កងកម្លាងំសន្តសុិខកំពុងរត់យាមល្របាតនៅជិតកន្ល្រងតំបន់កាងហ្គាន
នៅស្រកុបូ៉លវ៉ាម៉ាន្រតំបន់ជម្លាះកាស្មៀរភាគខាងត្របូង។AFP

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  សរ ព័ត៌ មន 
ផ្លូវ ការ របស់ កូ រ៉ែ ខាង ជើង  បន 
សរសើរ មែដឹក នំ កូ រ៉ែ ខាង ជើង 
លោក  គីម  ជ៊ង អ៊៊ន កាល ពី-
ថ្ងែចន្ទ  នៅ ក្នុង ឱកាស ប៊ណែយ-
ខបួ លើក ទ ី៤ របស ់លោក ថា  ជា 
បែធាន គណៈ កម្មការ កិច្ច ការ- 
បែទែស  ដែល ជា អង្គភាព 

សមែច ចិត្ត ខ្ពស់ របស់ បែទែស 
ក៊ម្ម ុយនីស្ត មួយ នែះ  នៅ ក្នងុ ការ- 
បង្ហាញ ឲែយ ឃើញ កចិ្ច ខតិ ខបំែងឹ-
បែង មួយ  ដើមែបី ពងែឹង ឲែយ មន 
ការ ឯក ភាព ផ្ទែ ក្នុង ។ 

 ការ បែរព្ធ ប៊ណែយ ខួប លើក 
ទី៤ របស់ លោក  គីម  ជ៊ង អ៊៊ន  
កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ  កំព៊ង តែូវ បន 

រៀបចំ  ធ្វើឡើង  ក្នុង នម ជា បែ-
ធាន គណៈ កម្មការ នោះ  ប៉៊ន្តែ 
បែទែស កូ រ៉ែ ខាង ជើង បន 
អំពាវនវ ឲែយ ផ្អាកបែរព្ធ រាល់ 
ពែឹត្តិការ ណ៍ណ មួយ  សែប ពែល 
មន ការ ពែយួ បរម្ភ  អពំ ីការ ឆ្លង 
វីរ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ បែភែទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្លែក មួយ នែះ ។  ការ បែរព្ធ 
ប៊ណែយ ខួប នៅ ឆ្នាំ នែះ  មិន បន 
ធ្វើ ឡើង រៀង រាល ់៥ ឆ្នា ំ ឬ ១០ ឆ្នា ំ
ម្តង នោះ ទែ  នៅ ពែល កូរ៉ែ ខាង- 
ជើង  តាម ធម្មតា បន បែរព្ធ ជា 
មួយ ពែឹត្តិការណ៍ ទែង់ ទែយ ធំ ។ 

 កាល ព ីឆ្នា ំមន៊  កចិ្ច បែជ៊ ំថា្នាក-់ 
ជាតិ មួយ  បន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង 
ដើមែបី បែរព្ធ ប៊ណែយ ខួប នែះ ។ 

កាសែត Rodong  Sinmun 
បន នយិាយ ថា ៖« សមគ្គ ីភាព 
និង ភាព ស្មោះ តែង់ ចំពោះ មែ- 
ដឹក នំ របស់  យើង  បន ធ្វើ ឲែយ 
បែទែស កូ រ៉ែខាង ជើង កាន់ តែ-
ខា្លាំង កា្លា ឡើង » ៕Yonhap/SKម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊ននៅក្នងុកិច្ចប្រជំុបក្រសមួយ។Yonhap

សារព័ត៌មានកូរ៉េខងជើងសរសើរ គីមជុងអុ៊ន
នៅថ្ងេបេរព្ធខួបភាពជាមេដឹកនំារបស់លោក

យោធាប៉ាគីសា្ថានថាខ្លនួបនបញ់ទមា្លាក់យន្ត-
ហោះ្រដូនឥណ្ឌានៅតាមខេសេបនា្ទាត់ពេំដេនLoC

អ្នកសា្លាប់ពីជំងឺកូវីដ១៩នៅលើពិភពលោកកើនឡើងជាង...
តពីទំព័រ១...កាសែត AFP  

បន រាប់ ចំនួន ផ្អែក ទៅ លើ 
បែភព ផ្លូវ ការ បន ឲែយ ដឹង ថា  
ករណី ឆ្លង ថ្មី ចំនួ ន ១ លន នក់  
តែវូ បន គែ កត ់តែ នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ពែល តែឹម តែ ៦ ថ្ងែ ប៉៊ណ្ណោះ ។ 
សែបពែល គ្នា នោះ  បែទែស មួយ 
ចំនួន បន បន្ធូរ បន្ថយ វិធាន ការ 
បិទ បែទែស  ដែល បន បំផ្លាញ 
សែដ្ឋ កចិ្ច របស ់ពកួគែ  នងិ ធ្វើ ឲែយ 
មនស៊ែស ជា ចែើន នក ់ផែសែង ទៀត 

បន បត់បង់ ការ ងរ ធ្វើ ។ 
 អាមែរិក  ជា បែទែស ដែល 

បន រង ការ វាយ បែហារ យា៉ាង 
ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផ៊ត  ដោយ មន ករណី 
ឆ្លង ជាង ២,៥ លន នក ់ ហើយ 
កចិ្ច ខតិខ ំបែងឹ បែង នន  ដើមែប ី
បើក សែដ្ឋ កិច្ច ធំ ជាង គែ បំផ៊ត 
នៅ លើ ពិភព លោក ឡើង វិញ  
បន បង្ក ឧបសគ្គ ដោយ សរការ- 
ហក់ ឡើង នែ ករណី ឆ្លង ថ្មី  នៅ 
ក្នុង រដ្ឋ ធំ ៗ  ជា ចែើន  ដូច ជា   រដ្ឋ- 

ហ្វ្លរី ដា  និង រដ្ឋ កាលី ហ្វ័រ នី ញ៉ា ។ 
បែធា ន ធបិ ត ីអាមែរកិ លោក 

ដូណល់  តែំ  កំព៊ង ស្ថិត នៅ 
កែម សម្ពាធ កាន ់តែ ខា្លាងំ ឡើង  
ដើមែបី ធ្វើ ជា គំរូ មួយ តាម រយៈ ការ- 
ពាក ់ម៉ាស ់ ខណៈ រដ្ឋ មន្តែ ីសខ៊ា-
ភិ បល របស់ លោក  បន ពែ-
មន « បិទ បែទែស » ដើមែបី គែប់- 
គែង ស្ថាន ការណ៍ នៅ US ។ 

 ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ក៏ កំព៊ង វាយ-
បែហារ នៅ ទូ ទាំង អាមែរិក ឡា- 
ទនី  ជា ទ ីដែល បែទែស បែស៊លី 
តែ មយួ ប៉ណ៊្ណោះ  មន ករណ ីឆ្លង 
ជាង ១,៣ លន នក់   ។ 

 ការ ឆ្លង ជំងឺកូ វីដ ១៩  បន 
កើន ឡើងចែើន ពែក  រហូត ដល់ 
ផ្នែក ខ្លះ របស់ ពភិព លោក ផែសែង 
ទៀត  ដែល បន បើក បែទែស 
ឡើងវិញ  ដោយ មន បែទែស 
អឺរ៉៊ប បន ច៊ះ បញ្ជី ចំនួន ជាង 
២,៦ លន នក ់ ទោះ ប ីជា អតែ 
បែចាំ ថ្ងែ មន ស្ថិរ ភាព ក្តី ។ 

រដ្ឋ កាលី ហ្វរ័នី ញ៉ា នៅ អាមែរិក  
គ ឺជា ភស័្តតុាង ចង៊ កែយ បផំត៊  
ដើមែបី ដាក់ ការ រឹត តែបិត មិន ឲែយ ធ្វើ 
ដំណើរ ចែញ ចូល  ដោយ បន 
បញ្ជា ឲែយ បិទ បរ ៍ជា ចែើន កន្លែង  

នៅ ក្នុង រដ្ឋ ឡូស អែន ជឺលែស  
និង សង្កាត់ ៦ ផែសែង ទៀត  ជា 
តំបន់ មួយ  ដែល មន មន៊សែស 
រស ់នៅ ចនំនួ ១៣, ៥ លន នក ់ 
តែវូ បិទ មិន ឲែយ ធ្វើ ដំណើរ  ដោយ- 
សរ មន ចំនួន ករណី ឆ្លង វី រ៊ស 
កំព៊ង កើន ឡើង នៅ ទី នោះ ។ 

ផ្នែក ខ្លះ ដែល បន រង ការ វាយ- 
បែហារ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផ៊ត របស់ 

អាមែរិក  គឺ នៅ ភាគ ខាង តែបូង 
និង ខាង លិច  ជា ទី ដែល កែ៊ម  
មែ ដឹក នំ រដ្ឋ ជា ចែើន  បន ស្នើ 
ស៊ំ ឲែយ បើក សែដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ 
កាល ពី ពែល ថ្មី ៗ  នែះ ។  

 ប៉៊ន្តែ រដ្ឋ ឡូស អែនជឺលែស  
ដែល ជា ទី កែ៊ង ធំជា ង គែ ទី ២ 
នៅ អាមែរិក  បន បើក បរ ៍ឲែយ 
ដណំើរ ការ ឡើង វញិ កាល ព ីថ្ងែ-

ទី ១៩  ខែ មិថ៊ន ។ 
 ចំណែក នៅ រដ្ឋកាលី ហ្វរ័នី ញ៉ា  

វិញ  បន ចែញ បញ្ជា ឲែយ ពលរដ្ឋ 
របស ់ខ្្លនួ  ដែល បន   រស ់នៅ ក្នងុ 
តំបន់ ខ្លះ  តែូ វ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
ឡើង វិញ  ខណៈ ទី កែ៊ង សន-
្រហា្វានស៊ី ស្កូ បន បែកាស ឲែយ 
«ផ្អាក» នៅ ក្នុង ការ បើក ទី កែ៊ង 
ឡើង វិញ ៕AFP/SK

ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកដូណាល់ត្រំដើរចូលទៅក្នងុស្រតវិមននៅក្នងុទីក្រងុវ៉ាសីុនតោនឌីសីុ។AFP

ក្រមុគ្រូព្រទ្រយទាហនជើងទឹកអាម្ររិកកំពុងព្រយាបាលអ្នកជំងឺក្នងុមន្ទីរព្រទ្រយនៅ-
លើនាវUSNSMercy(T-AH19)នៅក្នងុរដ្ឋឡូសអ្រនជឺល្រស។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៣០ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុង ទ្រី ប៉ូលីៈ  កៃសួង ការ-
បរទៃស របស ់រដ្ឋាភ ិបាល  ដៃល 
បាន គាំទៃ ដោយ អង្គការ សហ-
បៃជា ជាតិ នៅ លី ប៊ី  កាល ពី-
ថ្ងៃសៅរ៍ បាន ថ្លៃង ថា  មាន 
«ទាហាន សុី ឈ្នួល ជា ចៃើន »  
មាន សម្ព័ន្ធ មិត្ត ជា មួយ កង- 
កមា្លាំង គូ បដិបក្ខ មាន មូល ដ្ឋាន 
នៅ ភាគ ខាង កើត   បាន បិទ 
ការនាំ ចៃញ បៃង  នៅ កន្លៃង  
តបំន ់អណ្តងូ បៃង  នងិ កពំង ់ផៃ 
ជា ចៃើន ទៀតនៅ  លី ប៊ី  ។ 

កៃសងួ ការ បរទៃស  បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍មយួ 
ថា ៖« កៃសួង ការ បរទៃស  បាន 
ថ្លៃង តាម របាយ ការណ៍  និង 
ពត័ម៌ាន  ដៃល បាន អះ អាង អពំ ី
វត្តមាន នៃ ទាហាន សុី ឈ្នួល 
បរទៃស របស់ កៃុម Russian  
Wagner  កៃុម Janjaweed  
និង កៃុម ទាហាន សុី ឈ្នួល 
ផៃសៃងទៀត  នៅ ក្នងុ តំបន់អណ្តងូ- 
បៃង   កំពង់ ផៃ លី ប៊ី  និង តំបន់ 
អណ្តូង បៃង សាហា រ៉ា ផៃសៃង 

ទៀត » ។ 
 កៃសួង នោះ បាន ថ្លៃង ថា  

កៃមុ ទាហាន សុ ីឈ្នលួ  បាន បទិ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ បៃង  នៅ ក្នុង បៃតិ-
បត្តិការ ជា មួយ កង កមា្លាំង មាន 
មូល ដ្ឋាន នៅ ភាគ ខាង កើត ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍នោះ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា៖ « ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
បញ្ហា នៃះ  បៃទៃស លីប៊ី បាន 
អំពាវ នាវ ឲៃយ កៃុម បៃទៃស មួយ-
ចំនួន   ដៃល ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
វិស័យ បៃង  និង មាន កៃុម ហ៊ុន 
ជា ចៃើន នៅ ក្នុង បៃទៃស លី ប៊ី  
តៃវូ ធ្វើ សហ បៃត ិបត្តកិារ ជាមយួ  
កៃសួង ការ បរទៃស លីប៊ី  ដើមៃបី 
ថ្កោល ទោស ការ រំលោភ បំពាន 
ទាំង នោះ   ហើយ បៃទៃស ខ្លះ  
ទៀត    បាន ជាប ់ពាកព់ន័្ធ នៅ ក្នងុ 
ការ ជៃៀត ជៃក នៃះ  តៃូវ ធ្វើ ការ 
ជា មួយ គា្នា ដើមៃបី ដក់ ពួក គៃ  
ដៃលមាន ជាប់ ទាក់ទង ទៅ នឹង 
សកម្មភាព  នោះ  ឲៃយ ស្ថិត នៅ 
កៃម ការ ដក់ ទណ្ឌកម្មជា- 
អន្តរជាតិ ៕ Xinhua/SKក្រុង ប៉្រកាំងៈ  បៃទៃស ចិន 

បាន ដក់ វិធាន ការ បិទ បៃទៃស  
ទៅ លើ មនុសៃស ជិត កន្លះ លាន 
នាក ់ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត មយួ  នៅ ជុ ំវញិ 
រដ្ឋ ធានី ប៉ៃកាំង  ដើមៃបី ទប់ សា្កោត់ 
មនិ ឲៃយ ឆ្លង វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា 
ជា ថ្មី  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ខណៈ  
អាជា្ញាធរ បាន ពៃមាន ថា  ការ ផ្ទុះ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  គឺ នៅ តៃ « ស្មុគ-
សា្មាញ  និង ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ឡើយ » ។ 

 កៃយ ពី បៃទៃស ចិន  បាន 
គៃប់ គៃង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម ទៃង់-
ទៃយ ធំ  មនុសៃស រប់ រយ នាក់ 
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ មួយ នៃះ  

នៅ ក្នុង ទី កៃុង ប៉ៃកាំង  ហើយ 
ករណី ឆ្លង បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត កៃបៃរ ខាង ហឺបុី  ក្នុង រយៈ-
ពៃល ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  នៃះ ។ 

 មន្តៃី សុខាភិ បាល បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៅ សៃុក 
អៃនសុីន  ចមា្ងាយ បៃហៃល 
១៥០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ ពី ទី កៃុង ប៉ៃ-
កាងំ  នងឹ តៃវូ «បទិ  នងិ គៃប ់គៃង 
ទាំង សៃុង » ដៃល ជា វិធាន ការ 
ដក់ ការ រឹត តៃបិត  មិន ឲៃយ មាន ការ- 
រត តៃបាត វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
នៅ ក្នុង ទី កៃុង វូ ហាន កាល ពី-
ដើម ឆ្នាំ នៃះ ។ 

 កង កមា្លាំង ការ ងារ បងា្កោរ ការ- 
ឆ្លង រល ដល នៅ បៃទៃស ចិន  
បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង-
ការណ៍ មួយ ថា  មាន មនុសៃស តៃ 
មា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ  មក ពី គៃួសារ 
នីមួយៗ  នឹង តៃូវ បាន អនុញ្ញាត 
ឲៃយ ចៃញ ទៅ ខាង កៃ ម្តង ក្នុង 
១ថ្ងៃ  ដើមៃបី ទិញ របស់ ដៃល 
ចាំបាច់  ដូច ជា  សៃបៀង អាហារ 
និង ថា្នាំ ពៃទៃយ ជា ដើម ។ 

 វិធាន ការ នោះ បាន ធ្វើ ឡើង  
កៃយ ពី មាន ករណី ឆ្លង វី រុស 
ផ្លូវដង្ហើម ១៤ នាក់ ផៃសៃងទៀត  
តៃូវ បាន គៃ រយ ការណ៍ នៅ ក្នុង 

រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ោង  នៅ ក្នុង 
ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ  ដោយ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ចំនួន សរុប ឡើង ដល់  ៣១១ 
នាក់  ចាប់ តាំង ពី ពាក់ កណា្តាល 
ខៃ មិថុនា   ហើយ បាន បង្ក ឲៃយ 
មាន ការ ធ្វើ តៃស្ត  ទៅ លើ មនសុៃស 
ជា ចៃើន លាន នាក់ បន្ថៃមទៀត  
នៅ ក្នុង បៃទៃស មួយ នៃះ ។ 

 ការ ផ្ទុះ ឡើងនោះ  តៃូវ បាន គៃ 
រកឃើញ ដំបូង  នៅ ក្នុង ទី ផៃសារ 
បោះដុំ សុីន ហា្វាឌី ដ៏ ធំ ល្វឹង-
ល្វើយ នៅ ក្នុង ទី កៃុង ប៉ៃកាំង    
ដៃល បាន ផ្គត់ ផ្គង់ផលិតផល 
អាហារ សៃស់ ៕  AFP/SK

ក្រមុ  និស្រសិត   បញ្ចប់  ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ  កំពុង អង្គយុ    នៅ ពី មុខ  អ្រក្រង់ ទូ រទស្រសន៍  សាកល វិទ្រយាល័យ  ដ្រល មិន អាច ចូល រួម  ពិធី បិទ  វគ្គ  ដោយ សារ វិធានការ ទប់ សា្កាត់ វី រុស ។ AFP

ក្រមុ អ្នក តវ៉ា   កាន់ បដា សរស្ររ ពាក្រយ ស្លោកថ  ឈប់ ធ្វើ សង្គ្រម  នៅ  លី បី៊។ AFP

ចិន ដាក់វិធានការ បិទ មនុស្ស  កន្លះលាននាក់មិនឲ្យ  
ធ្វើ ដំណើរ ខណៈកុ្ងប្៉កំាងប្យុទ្ធការឆ្លងវីរុសថ្មី

ទាហានសីុ ឈ្នួលបរទ្សបិទអណ្ត ូង-
ប្ងនិងកំពង់ ផ្មួយ ចំនួន នៅលី បី៊
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ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ  ទីបំផុតការប្រកួត-
វង់តន្ត្រីខ្ម្រររដូវកាលទី១ដ្រល
បានរៀបចំដោយសហភាព-
សហពន័្យវុជនកម្ពជុាន្រខ្រត្ត
ស្វាយរៀងគាំទ្រពីក្រសងួវប្រប-
ធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈនិងសមា-
គមមតិ្តតន្រ្តកីរសហការផ្រសាយ
ទូរទស្រសន៍ BTVCambodia
បានរកមា្ចាស់ជយលាភីហើយ
ដោយក្រមុក្ររមរតកដនូតាមក
ពីរាជធានីភ្នំព្រញទទួលជយ-
លាភីល្រខ១ផ្ន្រកវង់ភ្ល្រងការ
បុរាណខ្ម្ររ និងក្រុមប៊ុនថ្រន-
ប្រព្រណីមកពីខ្រត្តសៀមរាប
ទទួលជយលា ភីល្រខ១ផ្ន្រក
វង់ភ្ល្រងការសម័យកណ្តាល-
ខ្ម្ររ។
បើតាមគ្រហទំព័រផ្លូវការ-

សហភាពសហព័ន្យុវជន
កម្ពុជាខ្រត្តស្វាយរៀងបាន
បង្ហាញបណ្តុំរូបភាពន្រកម្រង
រូបភាពន្រការប្រគល់រង្វាន់ជយ-
លាភីក្រមគណៈអធបិតីភាព
ន្ររដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្របធម៌ និង
វិចិត្រសិល្របៈប្រធាននិងអនុ-
ប្រធានសហភាពសហព័ន្យុវ-
ជនកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវង់-
តន្រ្តីខ្ម្រររដូវកាលទី១នៅវគ្គ
ផ្តាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រ
មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រយពី
បានចម្រញ់នៅសល់ចំនួន៩
ក្រុមនៅត្រឹមវគ្គពាក់កណ្តាល

ផ្តាច់ព្រ័ត្រនោះ។
តាមប្រភពដដ្រលន្រះបាន

ឲ្រយដឹងពីចំណត់ថ្នាក់ល្រខ១
ដល់ល្រខ៣ន្រការប្រកួតវង់-
តន្ត្រីខ្ម្រររដូវកាលទី១ទាំង២
ប្រភ្រទគឺវង់ភ្ល្រងការបរុាណខ្ម្ររ
នងិវងភ់្ល្រងការសមយ័កណ្តាល
ខ្ម្ររថ៖«ក្រមុក្ររមរតកដនូតា
មកពីរាជធានីភ្នំព្រញ ទទួល-
បានជយលាភីល្រខ១ ន្រវង់-
ភ្ល្រងការបុរាណខ្ម្ររ និងក្រុម
ប៊ុនថ្រនប្រព្រណីមកពីខ្រត្ត
សៀមរាបទទួលបានជយ-
លាភីល្រខ១ ន្រវង់ភ្ល្រងការ
សមយ័កណ្តាលខ្ម្ររ។ចណំ្រក
ក្រុមមន្ទីរវប្របធម៌ខ្រត្តព្រវ្រង-
មកពីខ្រត្តព្រវ្រង ទទួលបាន
ជយលាភីល្រខ២ន្រវង់ភ្ល្រង-
ការបរុាណខ្ម្ររនងិក្រមុគ្រនូាដ
មកពីខ្រត្តស្វាយរៀងទទួល-
បាននវូជយលាភលី្រខ២ន្រវង់
ភ្ល្រងការសម័យកណ្តាលខ្ម្ររ។
ខណៈក្រុមតន្ត្រីកោះក្ររ្តិ៍មកពី
ខ្រត្តកណ្តាលទទលួបានជយ-
លាភីល្រខ៣ន្រវង់ភ្ល្រងការ
បរុាណខ្ម្ររនងិក្រមុមរតកតន្រ្តី
វ័យក្ម្រងមកពីរាជធានីភ្នំព្រញ-
ទទួលបានជយលាភីល្រខ៣
ន្រវង់ភ្ល្រងការសម័យកណ្តាល
ខ្ម្ររ»។
គួររំឭកដ្ររថកម្មវិធីប្រកួត

វង់តន្ត្រីខ្ម្រររដូវកាលទី១ ន្រះ
បានចាប់ផ្តើមបើកការប្រកួត
តាំងពីថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

ដល់ថ្ង្រទី២៥ខ្រមិថុនាឆ្នាំ
២០២០ មានច្រើនដំណក់-
កាលដូចជាដំណក់កាលផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ និងដាក់ពាក្រយចូលរួម
ប្រកតួការវាយតម្ល្រជម្រុះលើក
ទី១តាមរយៈវីដ្រអូដំបូងរបស់
ក្រុមប្រក្ខភាព វគ្គតម្រង់ទិស
ការប្រកតួវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច-់
ព្រត័្រក្រមការវាយតម្ល្រដោយ
គណៈកម្មការសស្តា្រចារ្រយម្រ-

ប្រយោគនិងនៅវគ្គជម្រុះចុង-
ក្រយតាមរយៈការបោះឆ្នាត
ពីសណំក់អ្នកគាទំ្រនងិមហា-
ជនតាមរយៈវដី្រអូប្រកតួលើក
ទី២របស់ក្រមុប្រកតួនានានៅ
លើគ្រហទំព័រហ្វ្រសបុ៊កផ្លូវការ
របស់ស.ស.យ.កខ្រត្តស្វាយ-
រៀងបកូផ្រសំជាមយួនងឹពនិ្ទុពវីគ្គ
ពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ វគ្គ
ប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រដើម្របសី្វ្រងរក

ជយលាភីល្រខ១ល្រខ២នងិ
ល្រខ៣គ្រប់់នូវទម្រង់វង់ភ្ល្រង
នីមួយៗទាំង២ផ្ន្រក។
ការប្រកួតវង់តន្ត្រីខ្ម្ររន្រះ

រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង
ចូលរួមលើកកម្ពស់ការថ្ររក្រសា
ការពារសិល្របៈ ទំនៀមទមា្លាប់
ប្រព្រណីវប្របធម៌ដ្រលជាអត្ត-
សញ្ញាណជាតិនិងផ្រសព្វផ្រសាយ
ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្ម្ររទៅកាន់

ប្រជាពលរដ្ឋជាពិស្រសនោះ
ទៅដល់ក្រមុយវុជនខ្ម្ររជនំាន-់
ក្រយនិងជនបរទ្រសឲ្រយបាន
ស្គាល់ក្រមពាក្រយស្លាករួម
មួយសម្រប់ការប្រកួតកម្មវិធី
វងភ់្ល្រងខ្ម្រររដវូកាលទី១នៅឆ្នាំ
២០២០ន្រះដ្រលបានដាក់ថ
«ទាំងអស់គា្នាចូលរួមអភិរក្រស-
និងលើកស្ទួយឧបករណ៍ភ្ល្រង
ខ្ម្ររ»៕

រាជធានីភ្នពំេញឈ្នះជយលាភីលេខ១ផ្នេកវង់ភ្លេងការបុរាណខ្មេរខណៈ
សៀមរាបឈ្នះជយលាភីលេខ១ផ្នេកវង់ភ្លេងការសម័យកណ្តាលខ្មេរ

លោក ហុ៊ន ម៉ានី បេធាន សហ ភាព សហព័ន្ធ យុវជនកម្ពជុា  នា ពេល បេគល់ពាន   ។ ស.ស.យ.កខ្រត្តស្វាយរៀង លោក ឌី វិជា្ជា បេធាន  ស. ស. យ. ក ខេត្ត  ស្វាយ រៀង នា ពេលបេគល់ពាន ។ រូបថតស.ស.យ.កខ្រត្តស្វាយរៀង

ការ បេគល់ ពាន រង្វាន់ជយលាភី ពី លេខ១ ដល់ លេខ ៣  នេ ការ បេកួត វង់តនេ្ត ីខ្មេរ រដូវ កាលទី ១ ។ រូបថតស.ស.យ.កខ្រត្តស្វាយរៀង
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី សៃុតចុះខ្លាំង ។ មាន សៃចក្តី 
ពៃយា    យាម  ខ្លាំងក្លា   ប៉ុន្តៃ ចៃើនតៃ  
បំពៃញ   នូវ កិច្ច  ករ ផៃសៃងៗ ដោយបៃើ 
កមា្លាំង   កយ  ជាងកមា្លាំង បៃជា្ញា ។ 

ចពំោះ   ករ ងារ ក ៏ដចូ ជា ករ បៃកប របរ រក ទទលួ ទាន 
ផៃសៃងៗ  អាច ប ៃឈម នឹង ករ ខត បង់ចៃើន ។  ករ- 
និយាយ ស្តីចៃើន តៃ ពោល ពាកៃយ រោយ រាយ ឥត-  
បៃយោជន៍។  ចំណៃ ក ឯ  សៃចក្តី ស្នៃហា វិញ នោះគឺ 
មាន    ភាព ខុសពី  ធម្មតា ខ្វះភាពកក់ក្តៅ ពីគៃួសារ។       

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសមីធៃយ ម។ ទកឹចតិ្តអ្នក អាច  មាន      
បញ្      ស្មុគសា្មាញខ្លះៗ   ត ៃគ ង ់ អាច  
ដោះ   សៃយបាន បៃសើរ ឡើង វញិ ។ 
ចពំោះ    ទកឹចតិ្តលោកអ្នក នងឹ   បៃកប  

ដោ យ     ភាព ចង ់ ឈ្នះលើអ្នកដទៃ។  ថ្ងៃ  នៃះ   មិន គួរ 
ដាក ់ទនុ វនិ ិយោ គ ណា  មយួ  ឡើយ ហើយ ក ៏ គរួ  តៃ  
ស្វៃង  រក វធិ សីា សៃ្ត   លើក ទកឹចតិ្ត ឲៃយ    សា្ងាត ់សនិ  មនុ 
បន្ត ព ចិារណា បញ  ្ចពំោះ មខុ។ រឯី លាភ សក្ការៈ  
វិញ   ក៏ នឹង ទទួល បាន ផលមធៃយមតៃ ប៉ុណ្ណោះ។  

រាសី សៃតុចុះ។ ចំពោះ ករ និយាយ 
ស្ត ី  ចៃើ ន  ខ្វះ  ករ   ពិចារណា អាច ធ្វើឲៃយ 
ខូច បៃយោជន៍ ធំ ។ ករ បៃកប របរ រក 
ទទួ ល ទាន នានា នឹង  រង  ករ ខត បង់  

ដៃល  បណា្តាល  មក ពី សុខ ភាព ផ្លវូកយ  មិន បៃកៃតី  
ផ្លវូ ច តិ្ត   រងសមា្ពាធផៃសៃងៗ ។ សៃច ក្ត ីស្នៃហា   មិន  ចុះ-  
សមៃងុ    គ្នា  បណា្តាល មក ពី  ខ្វះ ករ ពិចារណា ។ រីឯ 
ករ   បំពៃញក រ ងារ ផៃសៃងៗតៃវូ បៃើបៃស់នូវ កមា្លាងំ 
កយ   ចៃើន  ជាងកមា្លាងំបៃជា្ញាទើប មិន បានផល។      

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ករបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក  ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្ត-ី 
មៃតា្តៅចៃើន    ។ រី ឯ ករបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  

វិញ  ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ ថ្ងៃនៃះ សមៃប់ 
ទំនាក  ់ ទំនង ស្នៃហា គួរ         តៃ ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា  ទៅ-  
វិញ ទៅមក  ។ ដោយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស  
បស្ចមិ     ដូច្នៃះ តៃវូ តៃ  មានករបៃងុ បៃយ័ត្នខ្ពស់ផង។ 
ចំណៃក    ករធ្វើដំ ណើរ ទៅ ទីនានា  ទទួល បានសុខ។

រា សី សៃុតចុះ ។ ករ បៃកបរបរ រក- 
ទទលួ  ទាន  នានា បាន ទទលួ ផល ជា 
ធម្មតា  ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំ ណាយ កមា្លាំង - 
កយ   និង កមា្លាំង ចិត្ត យា៉ាង ចៃើន ។ 

ចំពោះ  ករ និយាយ   ស្តី បៃកប ដោយ ករ គោរព។ 
ចណំៃក ឯ សៃចក្ត ីពៃយាយា ម មានករ ធ្លាក ់ចុះ ករធ្វើ 
ដំណើរ  ទៅកន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ នានា តៃវូមាន ករ បៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ឲៃយ បានខ្ពស់ ផងទើ ប ទទួល បាន សុខ ។  រីឯ  
សៃចក្តី ស្នៃហា  គូស្នៃហ៍ មានករ យល់ចិត្ត គ្នា  ល្អ៕              

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព  
ផ្លវូ កយ  អា ច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ  
តៃ ដោយ សារអំ ណាច  កមា្លាំងចិត្ត 
មាន      សភាព ខ្លាំងក្លា  និង សមត្ថភាព 

ករ  ពារ  សខុ   ភា ព   ផ្លវូ កយ មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ   
ឡើយ ។ ករ       បៃកប   របរ រកទទលួ ទាន នានា   បាន-   
ផល   ចណំៃញ       ធម្មតា ។ បញ ្ស្នៃហា     គ ូស្នៃហ ៍នងឹ 
មាន ភាព      អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

រាសី  សៃតុចុះ។  សុខភាព ផ្លវូ កយ តៃវូ 
បៀត  បៀន ដោយ ជំងឺ  បណា្តាល ឲៃយ ទឹក- 
ចិត ្ត មានភាពចៃបូក ចៃបល់។  សៃចក្ត ី
ពៃយា យាម  មានករ ធ្លាក់ ចុះ សមត្ថ ភាព 

ក្នងុ   ករ បំពៃញ ករ ងារ  ធ្លាក់ ចុះ និង ខ្វះ សមត ្ថភាព 
ក្នងុករធ្វើសៃចក ្តសីមៃចចិត្ត។ ចំពោះ ករ បៃកប- 
របរ រក ទទួល  ទាននានា នោះ អាចនឹង មានករ ខត- 
បង់។ ចំណៃក ឯ សៃច ក្ត ីស្នៃហា វិញ លោក អ្នក ចៃើ ន 
ខ្វះ ភាព កក់ ក្តៅផ្តល់ឲៃយគ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក តៃម្តង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ករ និយាយស្តី ចៃើន 
បៃកប      ទៅ ដោ យ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ    អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ - 
ករ បពំៃញ  កចិ្ចករផៃសៃងៗ គ ឺចៃើន តៃ 

ធ្វើ    ដោ យ     ភាព  មុឺង មា៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់   ហើយ មាន 
ករ  ជៃមជៃង    ពី អ្នក ដទៃ  ទើប ជា ករបៃសើរ ។ 
ចំណៃក  ឯ  សៃច ក្តី   ស្នៃហាវិញ   ទាម    ទារ ក  រ យល ់- 
ចិត្ត  គ្នា  និង ចៃះ អធៃយាសៃ័យ  ចំពោះគ្នា ឲៃយ បាន 
ចៃើន  ទើប ជាករល្អ  បៃពៃ សមៃប់ គូស្នៃហ៍អ្នក។      

រាសឡីើងខ្ពស។់ ចពំោះ ករយាតៃ ទៅ  
កន ់   ទ ីកមៃសា ន្ត  នានារបស់ លោក  អ្នក     
រមៃង   មាន    ករទទួលរាក ់ទាក់ ខ្លាំង ពី 
សំណាក  ់   ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ យា៉ាង កក់ក្តៅ  

ពៃះ ទឹកចិត្ត  ល្អគួរឲៃយ រាប ់អាន ។  ចំពោះ ករ     បៃកប- 
របរ រកទទួលទាន ផៃសៃងៗ លោក  អ្នក   អាច       នឹងតៃូវ 
ចាញ ់  បោក គៃដោ យសារ តៃ ភាពស្មាះ       តៃង់ពៃក ។ 
ចណំៃក    ឯ លាភសក្ការៈ វញិនោះ  នងឹ ទទលួ    បានផល 
គួរជាទី គប់ ចិត្ត តប តា ម ករ ខំបៃឹង បៃង ទៀតផង។     

 រាសីមធៃយម ។  ករ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តៅប ់
មាន សមត្ថភាព  ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងារ បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ  ្វើ   ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ករ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកន ់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់    ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សក្ការៈ    វិញ   គឺ ទ ទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ 
ករ        ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប      ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមតុនៅ   ក្នងុ 
ក រ   បំពៃញ          ករ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ករដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទនីានា 

មាន     គៃ រាក់ ទាក ់    គួរ ជា     ទ ី   ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្តី-   
ស្នៃហា     វញិ   គសូ្នៃហគ៍ ឺមានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ខ្លាងំ   ។ 
ចំណៃក ឯ លាភសក្ការៈ វិញ  ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចពំោះ  បញ្ សខុភាព វញិ  លោក អ្នក មាន សភាព 
ល្អ ទាំង ផ្លូវ កយ និងផ្លូវ ចិត្ត គ្មាន សៅហ្មងទៃ។ 

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍     មានករ អធៃយា សៃ័យ  គ ្នា  
បាន   ល្អ  ។ ចំណៃក   ឯ បញ្ សុខ - 
ភាព      ផ្លវូ កយវញិ  គ ឺមាន ស ភាព     ល្អ  

បៃសើរ    ដោយសារ  សខុ ភាព     ផ្លវូ  ចតិ្ត ក ៏ពុ ំមាន ហៃត ុ
ដៃល   នាំឲៃយ  សៅ ហ្មង អ្វី ឡើយ។   ថ្ងៃនៃះ  លោក  អ្ន ក គួរ 
ស្វៃង  រកពត័ម៌ានឲៃយ បានគៃប ជ់ៃងុ  មនុ  នងឹ  ធ្វើ ករ  
សមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យោគលើ មុខ  របរ រក ទទួល- 
ទាន   ណាមួយ ទើបជា ករ ល្អបៃពៃសមៃប់អ្នក  ។

 សា្វាបៃមណ ៦០០០កៃបាល រស់នៅ តំបន់ បៃសាទ   បៃង្គសំយុ៉ត ខៃត្ដ លប់ប៊ុរី ។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋថៃក្នងុខៃត្ដលប់បុ៊រីខិតខំដណ្ដើម
អាណាចកៃពីទ័ពពានររាប់ពាន់កៃបាល

កៃុង បាងកក : បៃជាជន តៃូវ 
បាន ដាក់ សមៃកនៅតៃក្នងុ ផ្ទះ 
តំបន់  បៃទូសរា៉ាយ  និងបៃកប 
ដោយ  គៃះថ្នាក់ ដល់ មនសុៃស ។  
សូម សា្វាគមន៍ មកកន់លប់បុ៊រី  
ទីកៃុង បុរាណ បៃទៃសថៃ  ជា 
ដៃន ដី  គៃប់គៃង ដោយ ទ័ព សា្វា  
ដៃល ពកូៃ ឆក ់ចណំ ី ដោយសារ 
ចំនួន របស់ វាកន់តៃ កើន ឡើង 
ដ៏ ចៃើន លើស លប់ ។  

ចង្អលុ  ទៅកន់ សំណាញ់ រាយ 
ករពារ រានហាល ផ្ទះ អ្នកសៃី 
គុលជីរា៉ា តៃឆវា៉ាតតណាវា៉ាន់- 
ណា  រអូ៊រ ទំា ចំពោះ  ហ្វងូសា្វា  លុក- 
លុយ ទីឋាន ជា បៃះដូង ទីកៃុង 
បុរាណ   សតវតៃសរ៍ ទី ១៣   នៃះ  ។

 អ្នកសៃី បា នបៃប់  AFP ថ៖ 
«ជវីតិ យើង រស ់នៅ ដចូ សត្វ ក្នងុ  
ទៃុង  ប៉ុន្តៃអា  សា្វា រស់នៅ ខង 
កៃ  យា៉ាង  សៃរី    ។  វាជុះ  នៅគៃប់ 
ទីកន្លៃង  និង ជិះ ក្លនិ   ដក ដង្ហើម មិន  
រួច   ជាពិសៃស ពៃល  ភ្លៀង»។

ទ័ព សា្វា ដ៏ គឃ្លើន   នាំ គ្នា គៃប់- 
គៃង  តាម ដងផ្លូវ ជុំវិញ បៃសាទ 
បៃង្គ សំយ៉ុត  នៅចំ កណា្តាល 
ខៃត្ដ  លប់ប៊ុរី   ដោយ វារ តោង  
ជញ្ជាងំ  ហើយ ខ្លះ ទាញខៃសៃ វណ្ឌ  
កស៊ូ ពី គៃម  ទា្វារ រថយន្ដ ។ 

ភាព របុិលរប៉ូច  ជា ករ ទាក់- 
ទាញ  មួយ របស់  ទៃសចរ ដៃល 
នំា គ្នា មក លៃង យា៉ាង ណៃន ណាន់ 
តាន់ តាប់ មុន ពៃល ផ្ទុះ ឡើង នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណា ដើមៃបី បញ្ចុក ចំណី  
និង ថត រូប សៃលហ្វី ។  

ធ្លាប់ ពឹង អាសៃយ័ លើ ទៃសចរ  
បរទៃស សៃ ប ពៃល ឧសៃសាហ-
កម្ម  បៃតង ថៃ កពំងុ ដា ំកៃបាល ចុះ 
វា បាន ធ្វើ ឲៃយ ហ្វូង ដៃលសា្វា ធ្លាប់ 
ទទួល កដូ ផ្លៃ ចៃក   ្រហ្វី ៗ  ពីភ្ញៀវបៃរ  
ជា មានអត្ដចរិត កោង កច ។   

វីដៃអូ ឃ្លបី   ពី ហ្វងូ ពានរ  ដណ្ដើម  
ចំណី យា៉ាង បៃសាច ពាស ពៃញ 
ផ្លូវ បាន បង្ក ករ ភា្ញាក់ ផ្អើល យា៉ាង 

ខ្លាងំ លើ បណា្តាញ សង្គម កល ព ី
ខៃ មនីា ។  ចនំនួ កើនឡើង   ២-៣ 
ឆ្នា ំ  ដល់    ៦០០០កៃបាល   បង្ក ករ- 
លបំាក  ដល ់ មនសុៃស  នងិ អត ់ធ្មត ់
លៃង ចង់ បាន  ។

តំបន់ ខ្លះ នៃ កៃុង មើល ឃើញ  
តៃ  សា្វា ហើយ រោងកុន ដៃល គៃ 
បោះបង ់ចោល គជឺា ទសីា្នាកក់រ 
កណា្តាល   នងិ ទ ីបញ្ចុះសព  របស ់
ពួក វា ។  ខ្មាច  សា្វា តៃូវបាន គ្នា វា 
អូស  ដាក់ រកៃសា ទុក ក្នុងបន្ទប់  
បញ្ចាំង កុន។   បើ មាន មនុសៃស 
ពួក វា នឹង វាយ បៃហារ ភា្លាម។  

កៃបៃរ នោះ  មា្ចាស់ហាង មា្នាក់ 
បាន   តាងំ តកុ្កតា ខ្លា  នងិ កៃពើជរ័  
ដើមៃបី បង្អើល សា្វា  ដៃល តៃងតៃ  
ឆក់ យក កំប៉ុងបាញ់ ថ្នាំ    ។

 អ្នកសៃុក  សុខ ចិត្ដ យក ចំណី 
ទៅ ឲៃយ ពួកវា  ដើមៃបី ករពារ ករ ប៉ះ- 

ទង្គិច ។ ប៉ុន្តៃ  ពួកគៃ អះអាង  ថ   
ភៃសជ្ជៈមាន ជាត ិ ស្ក  រ   ធញ្ញជាត ិ
ស្ក រគៃប់    ជួយ បង្កើន សមត្ថ ភាព 
ផ្លូវ ភៃទ ពួក វា ។  

ចរិត ចៃងៃង ចៃងាង ដណ្ដើម 
ចំណី ពី មនុសៃស   បង្ខំឲៃយអាជា្ញាធរ   
ចាប់ផ្តើម យុទ្ធនាករ គៃៀវ ជា ថ្មី   
កៃយផ្អាក    ៣ ឆ្នា ំ។ មន្តៃនីាយក- 
ដា្ឋាន  សត្វពៃ   បញ្ឆោត សា្វា ឲៃយ 
ចលូ  ទៃងុ  រចួ យក ទៅ គ្លនីកិ មយួ 
កន្លៃង  ចាក់ ថ្នាសំ្ពកឹ    ចាប់គៃៀវ  
ទុក សា្លាកសា្នាម សមា្គល់ ថ  វា 
មិន  អាច បន្តពូជ បាន ។

ពួកគៃ គៃង  គៃៀវ     ៥០០  
កៃបាល  នៅ ថ្ងៃសកុៃ ។ ប៉នុ្តៃ យទុ្ធ-
នា ករ  នៃះ មនិទាន ់ អាចបង្កៃប 
ចំនួន  សត្វ  ទៃ  ។ ដូច្នៃះ  នាយកដា្ឋាន 
តៃូវ    ធ្វើ ជមៃក នៅ កន្លៃង ផៃសៃង 
ទៀត   ឲៃយ  ពួកវា ៕ AFP/RS
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Hamilton ចង់តាមឲ្យទាន់ កំណត់ ត្   
៧ដងរបស់អតីតកីឡាករ Schumacher 

ក្រុង ឡុង ដ៍ : ៧ ខៃកៃយ ពី 
អ្នក បើ កបរ ទាំងឡាយ   ធ្វើ  ការ 
បៃណាងំ ចងុ កៃយ យ៉ាង ស្វតិ- 
ស្វាញ ទីលាន បៃណាំង ឡាន 
Formula One នឹង តៃូវ ចុច 
បូ៊តុង  ដើមៃបី បើក ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ សមៃប់ ការ បៃកួត- 
បៃជៃង រដវូ កាល ឆ្នា ំ២០២០ នា  
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ចុង សប្ដាហ៍ នៃះ  នៅ 
បៃទៃស អូទៃីស កម្មវិធី Aus-
trian Grand Prix ។  

ពៃឹត្តិការណ៍ នៅ កៃុង Spiel-
berg កពំងុ តៃវូ បន រៀប ច ំតាម 
កាល បរចិ្ឆៃទ ដើម តៃ វា មនិ មៃន 
ជាការ បៃណាងំ ដណំាក ់កាល ទ ី
១១  ទៃ ប៉ុន្តៃជា ការ បៃណាំង   
បើក ឆក ដំណាក់ កាល នៃ រដូវ- 
កាល នៃះ ដៃល តៃូវ បន ពនៃយារ 
ពៃល ពី ១ ដំណាក់ កាល ទៅ ១ 
ដំណាក់ កាល ដោយសរ តៃ 
ការ រាត តៃបាត ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ជាង ៣ ខៃ បនា្ទាប់ ពី  កម្មវិធី 
Australian Grand Prix នា 
កៃុង មៃលប៊ន  នៅអូសៃ្តាលី 
តៃូវ បន រំសយ ចោល  ការ- 
ចាប ់ ផ្ដើម វញិ នៅ ទលីាន Styr-
ian Alps នឹង ធ្វើ ឡើង ដោយ   
បិទ ទា្វារ ដោយ គ្មាន អ្នក គំ ទៃ 
ភ្នាក់ ងារ អ្នក ឧបត្ថម្ភ និង ភ្ញៀវ 

កិត្តិយស ផៃសៃង ៗ  ឡើយ ហើយ 
សូមៃបី អ្នក សរព័ត៌មាន ក៏ តៃូវ  
កណំត ់ចនំនួ ពៃល អនញុ្ញាតឲៃយ 
ចូល ទីលាន បៃណាំង ដៃរ ។

កៃយ កម្មវធិ ីបៃណាងំ  ដៃល 
គៃង    ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ធ្វើ 
ឲៃយ កីឡាករសញ្ជាតិ អង់គ្លៃស 
Lewis Hamilton ដៃល 
បចុបៃបន្ន កំពុង កាច់ចង្កូត ឡាន 
ឲៃយ កៃុម បៃណាំង Mercedes  
រំពឹង ថា នឹង អាច ឈ្នះ ជើងឯក 
ពភិពលោក១ លើក ទៀត ដើមៃប ី   
ស្មើ  កំណត់ តៃ ចំនួន ៧ ដង 
របស់ អតីតអ្នក បៃណាំង ឆ្នើម 

គឺកីឡាករសញ្ជាតិ អាល្លឺ ម៉ ង់ 
Michael Schumacher ។

តៃ   មនុ ការ បៃណាងំ  ចាប ់ផ្ដើម 
កៃ ព ីរឿង តាម ទាន ់កណំត ់  តៃ  
សមៃប់ កីឡាករ Hamilton 
បន ទទលួ ស្គល ់ថា នៃះ ជា ឆ្នា ំ
ដៃលគៃ នឹងចាំ មិន ភ្លៃច ដោយ 
និយយ ថា ៖ «វាពិត ជា ពៃល- 
វៃលា  ប្លៃកមៃន ទៃន សមៃប់  
ពិភពលោក ពៃលនៃះ ហើយ 
ការ បៃកតួ បៃជៃង ដ ៏ធ ំបផំតុ នៃះ 
ក្នុង គំនិត ខ្ញុំ វា លៃង ជា រឿង ជើង - 
ឯក ហើយ ពៃះ វា មិន មៃន ជា 
ឆ្នាំ ធម្មតា ដូច មុនឡើយ » ។

ចណំៃកឯបៃធាន ដកឹ នា ំកៃមុ 
បៃណាំង  Mercedes លោក  
Toto Wolff នយិយ ដលក់ារ- 
បៃណាំង  ថា ៖ «វា  ពិត ជា ពិបក 
ទៃំ    ណាស់ ពៃះ ខ្ញុំ នឹក ការ- 
បៃណាងំ នងិ ការ បៃកតួ បៃជៃង 
មៃន ទៃន។ វា នឹង កា្លាយ ទៅ ជា 
រឿង អស្ចារៃយ បំផុត ដៃល ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍ នៃះ តៃឡប់ មក វិញ »។

សមៃប់ ការ បៃណាំង កម្មវិធី 
បើក ឆក នៃះ គៃប់ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាំង អស់  ដៃល តៃូវ ធ្វើ តៃស្ត  ៤ 
ថ្ងៃ មុន ពៃឹត្តិការណ៍ កើត ឡើង 
និង ៥ ថ្ងៃ កៃយ ហ្នឹង នឹង 
ទទួល  បន  បទ ពិសោធតៃ ១ 
គត់ និង មិន ធា្លាប់ មាន ពី មុន 
មកជាមួយ គ្នា ។

ការ បៃណាំង បើក ឆក  ៣ 
ដំណាក់ កាល គៃន់ តៃ បងា្ហាញ 
ពី ផ្នៃក នៃ ការ បៃណាំងដ៏ តឹង- 
តៃង ទាំង ៨  ដំណាក់ កាល នៅ 
អឺ រ៉ុប  ដៃលធ្វើក្នុង រយៈ ពៃល  
១០ សប្ដាហ ៍ហើយវា បៃហៃល 
ជានឹង អាច  ឡើង ដល់  ៩ ក្នុង 
ចំណោម ១១  ដំណាក់ កាល  បើ -  
សិនជា   ១ ដំណាក ់ កាល  នៅ 
ទីលាន Mugello នា បៃទៃស 
អីុតាលី តៃូវ បន ដាក់ បញ្ចូល 
ដៃរនោះ៕ AFP/VN

Hamilton កំពុង បើកបរឡានរបស់ខ្លនួ អំឡុងការ ប្រណំាងកន្លងមក។ AFP

ព្ជ្  បុ៊ន សិដ្ឋ បង្កើត រឿងដ្ល គ្មាន នរណានឹក ស្មានដល់  ដើម្បីឈ្នះ ប្ក់លាន
យឺន ពន្លក

ភ្នពំ្រញ: អ្នក លៃង កណា្តាប ់ដៃ វយ័ក្មៃង 
ពៃជៃ ប៊នុសដិ្ឋ ដៃល តៃវូបន វាយតម្លៃ 
មនុ ការ បៃកតួ ថា មាន សមត្ថ ភពនៅស្ទើរ 
នងិខ្ចជីាង បៃក្ខភព៣នាកផ់ៃសៃង ទៀត 
នៅ ក្នុងការ បៃកួត មា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម 
បៃក់លាន ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម នោះ 
បៃរ ជា បង្កើតបន នវូ ភព អស្ចារៃយ ដៃល 
គ្មាន អ្នក ណា មា្នាកន់កឹ ស្មាន ដល ់បនា្ទាប ់
ពី រូបគៃ បន  ទមា្លាក់ជើង ខ្លាំង  ជា មា្ចាស់ 
មៃដាយសំរឹទ្ធសុីហ្គៃម ខៃម ចាន់ រួច 
បន បន្ត ទៅ ផ្តួល ឃួន ឡាំកូនសុីន 
ឲៃយសន្លប់ ធំ ដើមៃបី កា្លាយ ជា មា្ចាស់ បៃក់ 
លានចំនួន ៣,៤ លាន រៀល នៅលើ 
សង្វៀន ថោន នោះ។

ការ ចាប ់ឆ្នាតប៉ះ ជើងខ្លាងំ ខៃម ចាន ់
នៅវគ្គ ជមៃុះ ៣ ទឹក កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ 
នោះ បន ធ្វើ ឲៃយមាន ការ លើក ឡើងមនុ 
ការបៃកតួ ថា ប៊នុសដិ្ឋ អាច នងឹ សន្លប ់
ឬ កច៏ាញ ់ដោយពនិ្ទ ុដាច ់ដោយ គ្មាន អ្វ ី
តៃូវ សងៃស័យ នោះ ទៃ ពៃះ ខៃម ចាន់ 
ជា បៃក្ខភព  មានសមត្ថភពខ្ពសជ់ាង 
គៃ នៅ ក្នុង ចំណោម បៃក្ខភពទាំង 
៤នាក់នៃះ ប៉ុន្តៃ តាម រយៈការ បៃកួតដ៏ 

ស្វិតស្វាញ នោះ ប៊ុនសិដ្ឋ បៃរ ជា អាច 
យក ឈ្នះ លើ ខៃម ចាន ់ដោយ ពនិ្ទដុាច ់
៥-០។

លោក  ពៃជៃ  សុផាន់ ជា គៃូ បង្វឹក  
បន នយិយ ថា ៖« នៅ ពៃល ជបួជា មយួ 
ជើង ខ្លាំង  ខៃម  ចាន់  ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ តិច 
ណាស់  ប៉ុន្តៃ ការ បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង  វា វ៉ៃ 
ឆ្លាត ដោយ  ចៃញ ចូល  និង គៃច បន 
លឿន   ធ្វើ ឲៃយ វា ឈ្នះ ពិន្ទុ ដាច់ តៃ ម្តង ។ 
ជាមយួគ្នា នៃះ ទោះ ប ីឃើញ មាន បៃៀប 
ជាង  ខៃម  ចាន់  ខ្ញុំ ក៏ មិន ទាន់ បៃកដ 
ក្នងុ ចតិ្ត  ថា  គៃ លើក ដៃ ឬ អត ់?  ប៉នុ្តៃ ការ- 
សមៃច ក្ត ីនៅ សង្វៀន ថោន គ ឺយតុ្តធិម ៌
ល្អ ណាស់  សុំ យក ជា គំរូ» ។ 

បន្ថៃម លើ ភព អស្ចារៃយ នៃះ  ការ ឡើង 
ទៅជួប ឃួន ឡាំកូសុីន ដៃល បន 
ទមា្លាក ់មា្ចាស ់មៃដាយ  សរំទឹ្ធ ហុមឹ គមឹរៀង 
ដោយការ ឈ្នះពិន្ទុ  មិន ឯកច្ឆន្ទ ៣-២ 
នៅ វគ្គ ផា្តាច់ ពៃ័តៃ មាន តៃឹម ១ទឹក ស្មើ 
៩នាទ ីនោះ ការ បញ្ចៃញកណា្តាបរ់បស ់
ពៃជៃ ប៊នុសដិ្ឋ កានត់ៃ មាន បៃសទិ្ធ ភព 
ដោយ រូបគៃ បន មា៉ាត់ ឆ្វៃង ចូល ថា្គម 
បណា្តាល ឲៃយ ឡា ំកសូុនី សន្លបធ់ ំដោយ 
បៃើ រយៈ ពៃល តៃឹម ៥:២០នាទី ដើមៃបី 
កា្លាយ ជា មា្ចាស់ ជើង ឯក។

ជាមយួ ជយ័ជម្នះនៃះ ពៃជៃ ប៊នុសដិ្ឋ 
បន និយយ  ថា៖ «ខ្ញុំ ពិតជា សបៃបាយ 
ចតិ្តខ្លាងំ ដៃល បៃកតួ ឈ្នះ ហើយការ- 
សន្លប់ របស់ ឃួន ឡាំកូសុីន អាចមក 
ពី គត់ ភ្លាត់ ស្នៀត ពៃះ គត់ភ្លៃច បិទ 
ធ្វើ ឲៃយខ្ញុំ អាច មា៉ាត់ឆ្វៃងចូល ថា្គម»។ 
ចំណៃក លោក ពៃជៃ សុផាន់ បន្ថៃម 
ថា៖ «ខ្ញុ ំមនិ ហ៊ាន អតួ ទៃ  ពៃះ  ប៊នុ សដិ្ឋ  
នៅ ខ្ចីណាស់ តៃ  បន្តិច ទៀត គៃ  នឹង 
រឹង មាំ ខ្លាំង ជាង នៃះ» ។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះលោកសន ់ សៅ យ៉ាន ់ 
ជា គៃ ូបង្វកឹ   ឃនួ  ឡាកំសូុនី  បន  បៃប ់
ថា ៖« ការ ចាញ ់របស ់  ឡាកំសូុនី នៃះ  គ ឺ
ខ្ញុ ំអស ់ចតិ្ត   ពៃះ ការ បៃ កតួ វ៉ៃ ប្តរូ គ្នា បៃប- 
នៃះ   បៃឈម ខ្ពស់ ណាស់ ទៅ នឹង ការ - 
សន្លប ់បៃបនៃះ   ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំគតិ ថា   នៅ ពៃល 
ខង មុខ ឡាំកូសុីន នឹង អាច បៃកួត  
សង សឹកម្តងទៀត បន» ។ 

យ៉ាងណា មិញ ឃួន ឡាំកូសុីន 
ដៃលសន្លប់ រហូត មិនអាច ឡើងទៅ  
ទទួល បៃក់រងា្វាន់ ១,៨លាន រៀល 
ចពំោះ ការចាញ ់ នោះ បន នយិយ ថា៖  
«ខ្ញុ ំចាញទ់ាងំ មនិអស ់ចតិ្ត ពៃះវាលឿន 
ពៃក មិនដឹង តៃូវ អី។ ពៃលគៃ វាយ ឲៃយ 
រាប ់ម្តង អត ់សវូ អ ីទៃ ពៃះ គៃនត់ៃ វលិ 

និងទន់ ជើង អាច ងើប ឡើង បន ប៉ុន្តៃ 
ចុង កៃយនៃះ អត់ ដឹងអីតៃ ម្តង គឺ 
ងងឹតមុខ ឈឹង»។

ចណំៃក លោក  ជបួ  វតុា្ថា  ពធិ ីករ បៃចា ំ
សង្វៀន ថោន  បន និយយ ថា ៖ «ការ-  
បៃ កួត ដៃល  មាន ផៃសាយ ផា្ទាល់ តាម 
ហ្វៃសប៊កុ នោះ  ទទលួ បន ការ ខ មមនិ  
ព ីអ្នក ទសៃសនា ជា ចៃើន  ដោយ ពកួគត ់ 
ពៃញ ចិត្ត  និង ការ បៃ កួត   Mas  Fight  
Cambodia  នៃះ  ហើយ ការ សមៃច 

សៃចក្តី ពី គណៈកម្មការ ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
តមា្លាភព  នងិ យតុ្តធិម ៌ គ ឺមហ  ជន បន 
កោត សរសើរ ដល់ មន្តៃី បច្ចៃកទៃស 
របស់ សហព័ន្ធបៃដាល់គុន ខ្មៃរ យើង  
ពិសៃស សមាសភព កីឡាករ  ដៃល 
យើង ជៃើស រីស ម ក បៃ កួត  តៃូវ បន 
សមៃតិ សមៃងំ កៃម ការ ឯក ភព គ្នា 
ទាំង គណៈកម្មការ ផ្គូ ផ្គង  ខង មា្ចាស់- 
សង្វៀន  អ្នក គៃប ់គៃង  នងិ ខង ស្ពនសរ័ 
ផង ដៃរ »៕

ព្រជ្រ បុ៊នសិដ្ឋ ព្រល ឡើង ទទួល រង្វាន់  ជាមួយ លោក សាន់ សៅយ៉ាន់។ រូបថត ថោន

ភាព វ្ ឆ្លាត របស់  Benzema  
ជួយ ឲ្យ Real នំា មុខដាច់  ២ ពិន្ទុ 

ក្រុង បាស្រឡូណា: ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Karim Benzema 
បន ធ្វើ ឲៃយ គៃប់ គ្នាសរសើរនូវ 
ភព វៃ ឆ្លាត របស់ គៃ ដៃល បន 
បញ្ជូន បល់ ដោយ ការ បៃើ កៃង 
ជើង បង្កើត ឱកាស ឲៃយ  មិត្ត រួម 
កៃមុ Casemiro  ស៊តុ បញ្ចលូទ ី
ជួយ កៃុម  Real Madrid ឈ្នះ 
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Espanyol 
១-០ អំឡុង ការ បៃកួត កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទតិៃយ ខណៈ ជយ័ ជម្នះ នៃះ 
ធ្វើ ឲៃយ កៃុម អធិរាជ សឈរ ទី 
កំពូល តារាងកៃប ខ័ណ្ឌ La 
Liga ដោយ  នាំ មុខ ដាច់ ២ ពិន្ទុ 
លើ កៃុម Barcelona ដៃល 
បត់ ពិន្ទុ ដោយសរ បៃកួត ស្មើ 
ជាមួយ  Celta Vigo ២-២ ។ 

គៃប់ បល់ ជ័យ ជម្នះ របស់ 
កៃុម លោក  Zinedine Zi-
dane នៃះ កើត ឡើង នៅ ចុង 
វគ្គ ទី ១ ពោល គឺ នាទីទី ៤៥+១ 
ពៃល ដៃល កីឡាករ សញ្ជាតិ 
បរាំង Benzema បញ្ជូន 
បល់ ដោយ កៃង ជើង យ៉ាង 
អស្ចារៃយតាម បៃឡោះជើង ខៃសៃ- 
ការពារ Bernardo Espino-
sa ដៃល តាម បិទ ខ្លួន ហើយ 
ខៃសៃ បមៃើ   Casemiro រត់ ទៅ 
ផ្ដួល ខ្លួនធាក់ បល់ បញ្ចូល ទី ។

កៃយ បំប៉ាង សំណាញ់ ទី 
បន សមៃចហើយ កីឡាករ  
Casemiro រត់ តមៃង់  ទៅ កាន់ 

កីឡាករ Benzema ដើមៃបី ធ្វើ- 
ការ អរគុណចំពោះ ការ បញ្ជូន 
បល់ ដ៏វៃ ឆ្លាតនៃះ ហើយ ក្នុង 
កចិ្ចសមា្ភាសន ៍កឡីាករ វយ័ ២៨ 
ឆ្នា ំបនបៃប ់ថា ៖ « គៃប ់បល ់
នៃះ ជារបស់  Benzema ។ ខ្ញុំ 
តៃវូ តៃ ធ្វើ ការ អបអរ ជាមយួ គត ់
ពៃះ វា កើត ឡើង ដោយសរ 
គត់មានភពឈ្លាសវៃ » ។

ចំណៃក គៃូបង្វឹក លោក  Zi-
dane បន បន្ថៃម ពីលើ សម្ដី 
របស់ កូន កៃុមខ្លួន ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន 
ភ្ញាក់ ផ្អើល នូវ អ្វី ដៃល Ben-
zema ធ្វើ បន នោះ ទៃ គៃ គឺ 
ជាកីឡាករ មា្នាក់ ដៃល តៃង បន្ត 
បង្កើត ឲៃយ នូវ ឱកាស ជាចៃើន  
នៅ លើ ទលីាន ហើយ ការ គៃប-់ 
គៃង នងិ កៃង ជើង របស ់គត ់គ ឺ
ពកូៃឥត ទាស ់។ នៃះ អាច ជា ការ- 
លៃង ដ៏ ល្អ បំផុត បៃចាំ រដូវកាល 
ផង ក៏ ថា បន » ។

កីឡាករ របស់ កៃុម Real 
ទាំង អស់ បន រត់ មក ឱប គ្នា 
ពៃល សម្លៃង កញ្ចៃ បន្លឺ ឡើង 
បញ្ជាក់ ថា ការ បៃកួត បញ្ចប់ 
ជាផ្លូវ ការ ហើយ ការ ឈ្នះ ៥ 
លើក ជាប ៗ់  គ្នា នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ពកួគៃ 
មាន ៧១ ពិន្ទុ កៃយ បញ្ចប់ 
ការ បៃកតួ ៣២ ដង ខណៈ កៃមុ 
គូ បៃជៃង ដ៏ សៃួច សៃវ Barca 
មាន  ៦៩ ពនិ្ទ ុស្ថតិនៅ ចណំាត-់ 
ថា្នាក់ ទី ២ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  
ភ្នំពេញៈ ទើប  តែ គែឆ្ងល់ ថា ហែតុ អ្វី បានជា 

តារា   ចមែៀង សែី  ចាស់ វសែសានៅ ហងែសមាស   មាន 
រូប   សមែស់ កាន់ តែ ផូរ ផង់   សែស់ ស្អាត ជាង  មុន  
បង្ហើប   រឿង តណំែង  CEO នោះ  ឥឡវូ ក ៏សែប ់តែ 
ចែញ   ចែបាស់់  កែឡែត  ថា អ្នក នាង ពែជែ សោភា 
ទំនង ជា កាន់ តំណែង នែះ   ជា មួយនឹង  កែុម ហ៊ុន  
លក់  ផលិត  ផល រកែសាសមែស់ នាំ  មក ពី បែទែស  
កូរ៉ែខាង តែបូង ។ 

នែះ  បើ តាម សរ ជាចុង កែយ របស់ តារា - 
ចមែៀង សែី  មាន សែុក កំណើត មក ពី ខែត្ត ពែ វែង 
អ្នក នាង ពែជែ សោភា បាន បង្ហោះ សរ តាម 
ហ្វែស  ប៊ុក ខ្លួន ថា៖ « SP Bella 016877778 
មា្ចាស់ clinic  បានលក់សិទ្ធិ ផ្តាច់មុខ ឲែយ ខ្ញុំ គែប់ 
ផលតិ ផល ទាងំអសដ់ែល មាន ក្នងុ clinic ហើយ 
គ ែមិនបំពាន លើការសហការ គ្នានែះ ឡើយ។  
គត់   បាន ផ្ញើឆាត ដែលអ្នក ទាំងអស់ គ្នាឆាត ទៅ 
គត  ់ឲែយ ខ្ញុ ំមើល ចងប់ែប ់ទៅ អ្នក ទាងំ អសគ់្នាដែល 
ឆាត ទៅគត់ ថា គត់ មិន បំពាន សិទ្ធិ ក្នុងការ - 
សហការផ្តាច់ មុខ នែះ ទែ។ ឆាត ទៅ គត់ 
ក គ៏ត ់រញុឲែយ មកទាកទ់ងខ្ញុដំែរ។  បើ 
ចង់  បាន  order ពី ខ្ញុំ មក »។ 

 បើ តាម លិខិត បញ្ជាក់ ពី មា្ចាស់ 
កែុម  ហ៊ុននៅ បែទែស កូរ៉ែ ខាង-  
តែបូង   នោះ  ឈ្មោះ  ថា Zion Co., 
ltd. ហើយ កែុម ហ៊ុន នៅ កម្ពុជា    
មាន ឈ្មោះ  ថា Zion  Cosmetics 
Cambodia  ដែល មាន តារា - 
ចមែៀង   សែី លែបី នៅ ទែនំ 
ហងែសមាស ពែជែ- 
សោភា  ជា តណំាង  
ត ែ ម្តង ។ កាល ពី 
រសៀល មែសលិ មញិ 
នែះ ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ 
ទំនាក់ ទំនង សួរ-  
បញ្ជាក់ រឿង ការ-  
បើក   កែុម ហ៊ុន ឬ 
អ្នក នាង ពិតជា 
CEO កែុម ហ៊ុន-  
នោះ  ឬយ៉ាង ណា 
ពី តារា ចមែៀងសែី  
ពែជែ សោភា ដែរ 
ដោយ   អ្នកនាង បាន 
លើក ទទួល ទូរស័ព្ទ  តែ 
មួយ  ភ្លែត ឆ្លើយ  ថា៖ « ខ្ញុំ    
សុ ំពែល ១-២ នាទ ី សនិ  
ដើមែបី និយយ ជាមួយ-  
មា្តាយ  នាង ខ្ញុំ សិន  ចាំ បង 
ត ែ  មក ខ្ញុំ ម្តង ទៀត បាន - 
ទែ? » ខណៈ ការ ទំនាក់- 
ទំនង ជាចែើន      ដង លើក     - 
កែយ    ទូរ ស័ព្ទ  របស់ អ្នក- 
នាង    គ្មោន  អ្នក លើកទទួល-  

នោះ    ឡើយ  ។ 
តារា  ចមែៀង  លដំាប ់កពំលូ ទែន ំ ហងែស មាស 

ដែល   ឈរ  ជើ ង បាន   យូរ អ្នក នាង ពែជែ 
សោភា តែូវ  មហាជន  កើត      សែចក្តី- 
មន្ទិល   ងឿង ឆ្ងល់  ខណៈ ស្ងាត់ៗ ក៏ 
សែប់ តែ  អ្នកនាង ពែជែ សោភា  - 
បង្ហើប  រឿង ពាកែយ ជា ភាស   អង់គ្លែស   
៣ ត ួ  គ ឺអកែសរ   CEO ដែល មាន នយ័   ថា 
ជា   ម ុខ តំណែង ធំ មួយ របស់ កែុម - 
ហ៊ុន ។ តារា ចមែៀង សែី    ដែលមាន   

បែជា  បែយិ  ភាព លែបលីែបាញ 
សែបាលៗ   គ្នា នងឹ  តារា     

រួម   ជំនាន់      ដូច ជា   
ឱក សុគន្ធ  កញ្ញា 
និង    អ្នកនាង-  
សុគន្ធ នីស ដែរ   
នោះ  ក  ៏ បង្ហោះ     សរ  
ថា៖  «ពា កែយ ថា  
CEO ជា អ្វី? - 
ហើយ C នាម ជា 
អ?ី E នាម ជា អ?ី 
O នាម ជា អី?  ៣តួ 
អកែសរ នែះ  មាន ន័យ  

ណាស់ CEO    កុំ យក  
ពាកែយ  បាក់ ទឹក ចិត្ត ឲែយ - 
មនុសែស  កំពុង បាក់ ទឹក- 
ចិត្ត  ស្តាប់  កុំ និយយ 
រឿង ប្តី មើល ងាយ - 
បែពន ្ធ ឲែយ អ្នក បាក់ទឹក-  
ចិត្ត  ស្តាប់  កុំ  និយយ 
រឿង   មា្តាយ ក្មែក មើល- 
ងាយ   ឲែយ អ្នក  បាក់ ទឹក- 

ចិត្ត  ស្តាប់   បើ ខ្ញុំ និយយ 
តែង ់ណា ខសុ   នាង  ខ្ញុ ំ សុ-ំ 

ទោស  ផង»៕ 

តារា ចមេៀង  ពេជេ សោភា បើក កេមុ ហុ៊ន ផ្តាច់ មុខ នំា 
ផលិត  ផល រកេសាសមេស់ពីកូរ៉េ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 
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Walker (លើ) របស់ កេមុ  Man City លោតរំលងពេល Rose ផ្ដលួ ខ្លនួឈូសស្កាត់ អំឡុងការបេកួត FA Cup។ AFP

មេឃខៀវ តោខៀវ កំាភ្លើងធំ
ឡើងទៅកាន់វគ្គ១/២ផ្តាច់ពេត័េ

ពេជេសោភាបើកកេមុហុ៊នផ្តាច់មុខ
នាំផលិតផលរកេសាសមេស់មកពីកូរ៉េ

កេុង ឡុងដ៍: កែុម មែឃ ខៀវ 
Manchester City បាន  ស្ដារ 
មខុ មាត ់ វញិបាន ខ្លះ ហើយ ព ីការ- 
របូត ពាន កែប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ឲែយ ទៅកែុម ហងែស កែ- 
ហម Liverpool ដោយ ការ យក 
ឈ្នះ កែមុមា្ចាស ់ផ្ទះ Newcastle 
២-០ ឡើង ទៅ វគ្គ ពាក់ កណា្ដាល 
ផ្ដាច់ ពែ័តែពានកមែិត ទី ២ របស់ 
បែទែស អង់គ្លែស គឺ FA Cup 
ហើយ ក៏ កំពុង ស្ថិត លើ ផ្លូវ ឆ្ពោះ 
ទៅ រក ការ គែង ពាន រងា្វាន់ ដល់ 
ទៅ  ៣រដូវកាល នែះផងដែរ ។

២ គែប់ របស់ កែុម  Man City 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ដោយ ខែសែ បមែើ 
សញ្ជាត ិផែសែង គ្នា ២របូ គ ឺកឡីាករ 
បែល ហែសុកិ Kevin De Bruyne   
នៅ នាទីទី៣៧ ដែល ជាបាល់- 
ពិន័យ ១១ម៉ែតែ និងកីឡាករ 
អង់គ្លែស Raheem Sterling 
នាទីទី ៦៨ ហើយ នៅ វគ្គ១/២ 
ផ្ដាច ់ពែត័ែ កែមុ របស ់លោក Pep 
Guardiola នងឹ បែឈម ជាមយួ 
កែុម កាំ ភ្លើងធំ Arsenal ដែល 
ដឹក នំា ដោយ អតីត ជំនួយ ការ 
របស ់ខ្លនួ គលឺោក Mikel Arte-
ta នៅ ឯ  កីឡដា្ឋាន  Wembley 
នាខែ កែយ  ។

គែូបង្វឹក សញ្ជាតិ អែសែបា៉ាញ 
លោក Guardiola បាននយិយ 
កែយ ការ បែកួត បញ្ចប់ ទៅ ថា ៖ 
« យើង  និយយ ជាមួយ កីឡា  ករ  
គែប់ រូប កែយ ពី អ្វី  ដែល កើត 

ឡើង នៅ  Premier League ។ 
ដោយ ជាក់ ស្ដែង យើង តែូវ ការ 
ឈ្នះ ២ ដង ទៀត ដើមែបី បាន 
ទៅលែង នៅ កែប ខ័ណ្ឌ Cham-
pions League រដូវកាល 
កែយ ហើយ បនា្ទាប់ ពី ការ បិទ 
ទា្វារ  បែទែស យើង  និយយ  ថា 
ការ បែកតួ បែជែង  ២ កម្ម វធិ ីទៀត 
កំពុង ដំណើរ ការ » ។

គែូបង្វឹក វ័យ ៤៩ ឆា្នាំ លោក  
Guardiola បន្ត  ថា ៖ « ឥឡវូនែះ 
យើង ឈាន បាន១ ជហំាន ហើយ 
ដែល បាន  ឡើង ទៅ វគ្គ១/២ផ្ដាច-់ 
ពែ័តែ គឺ បែសើរ ណាស់ ។ តែ វា 
នឹង បែសើរ ជាង នែះ ទៀត បើ 
យើង លែង ជាមួយ កែុម Real 
Madrid ជាមួយ នឹង ស្ថានភាព 
រាង កាយ រងឹ មា ំបផំតុ។ ឡើង ដល់ 
វគ្គ ផ្ដាច់ ពែ័តែកម្មវិធី FA Cup 
នឹងអាសែ័យ លើ ការ តែៀម ខ្លួន 
ល្អ  បផំតុ ហើយ ជាមយួ គ្នា នែះ ក ៏
តែូវ តែៀម  បែកួត បែជែង ជាមួយ 
Real ផងដែរ » ។

ចំណែក កែុម Arsenal តែូវ 
អរគុណ គែប់ បាល់ ចុង ម៉ាង 
របស់ កីឡាករ បមែុង Dani Ce-
ballos ដែល  ជួយ ឲែយ  កែុម ឈ្នះ 
២-១ លើ កែុមមា្ចាស់ ផ្ទះ Shef-
field United មាន សិទ្ធិ ឆ្លង ទៅ 
វគ្គ បន្ត។ លោក Arteta កែយ 
កែមុ ខ្លនួ ឈ្នះ ទាងំ តែដាប តែដសួ 
បែប នែះ បាន នយិយ ថា ៖ « នែះ 
ជា កន្លែង ដែល ពិបាក យក ឈ្នះ 

មែន ទែន។ យើង បាន តែឡប ់ទៅ 
កាន់ កីឡដា្ឋាន Wembley វិញ 
ហើយ ។ ខ្ញុ ំពតិ ជា រកី រាយ ជាមយួ 
ទមែង់ លែង របស់ កីឡាករ គែប់ 
រូប ។ វា ពិត ជា ឱកាស ដ៏ បែសើរ 
ណាស់ ដែល យើង កំពុង  ពែយា- 
យម ដើមែបី ឈ្នះ ពាន និង ដើមែបី 
បាន លែង នៅ អឺ រ៉ុប » ។

រី ឯ កែុម  ១ ទៀត  ដែល បាន 
ឡើង ទៅ វគ្គ ពាក់ កណា្ដាលផ្ដាច់- 
ពែ័តែ ដែរ គឺ តោ ខៀវ Chelsea 
កែយ កែុមដែល ដឹក នាំ ដោយ 
លោក   Frank Lampard បាន 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ យក  ជ័យ ជម្នះ លើ 
កែុម Leicester City យ៉ាង  
បែផុត បែផើយ ១-០ ដែល ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ដោយកីឡាករ Ross 
Barkley  ហើយ តែវូ ឡើង ទៅ ប៉ះ 
កែមុ បសិច កែហម Manches-
ter United ដែល បាន ទមា្លាក់ 
កែុម  Norwich City ក្នុង ម៉ាង 
ថែម ពិសែស១៥ នាទី ២ដង 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ២-១ ។

ដូច្នែះ នៅ វគ្គ ពាក់ កណា្ដាល 
ផ្ដាច់ ពែ័តែពាន FA Cup កែុម 
ដែល តែូវ បែឈម ជាមួយ គ្នា គឺ 
Arsenal ប៉ះ Manchester 
City និង Manchester 
United ជួប Chelsea ហើយ 
ទាំង ២ គូ តែូវ ធ្វើ ការ បែកួត នៅ 
ទលីាន  តែ មយួ ដចូ គ្នា គ ឺWem-
bley  ដែល ជា ពហុ កឡីដា្ឋាន ជាត ិ
របស់អង់គ្លែស ៕ AFP/VN
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