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កីឡាករយូដូកូរ៉េខាងត្បូង
តេូវពិន័យអស់មួយជីវិត

សូមអានទំព័រ

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

លោកសខេងបញ្ជាឲេយអាជ្ញាធរខេត្ត
នៅជប់ពេំដេនទប់ស្កាត់កំុឲេយពលរដ្ខ្មេរឆ្លងដេនខុសចេបាប់ទៅបេទេសជិតខាង

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ លោកស ខេង រដ្ឋ - 
មន្ដេី កេសួងមហាផ្ទេកាល ពី 
ថ្ងេទ១ី៣ ខេឧសភា បាន ចេញ 
បញ្ជា ឲេយ អាជ្ញាធរ ខេត្ត នៅ ជប់ - 
ពេំ ដេន   ទប់ ស្កាត់ បេ ជ ពល រដ្ឋ- 

ខ្មេរ កំុឲេយ ឆ្លងដេន ដោយ ខុស ចេបា ប់ 
ទៅ បេទេស ជិតខាងខណៈ  បេទេ ស 
ទំា ងនោះកពំងុ ដាក ់បេទេ ស ក្ន ុង  
គេ  អាសន្ន  ដើមេប ីទប ់ស្កាត ់ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

ការដាក់ ចេញ នូវ   បទ បញ្ជា  ថ្មី  
របស់លោក  ស ខេង នេះ បាន 

ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ លិខិត ផ្ញើជូន 
អភិបាលខេត្តជប់ពេដំេនជ មួ យ 
បេទេស ជិត ខាង កម្ពជុ ស្ដ ីពី កា រ-  
ទប ់ស្កាត ់បេ ជ ពល រដ្ឋ ខ្មេរ កុ ំឲេយ 
ឆ្លង ដេន ដោយ ខុស ចេបាប់  ចូល 
ទៅ បេទេស ជិត ខាង  តាម ចេក 
របៀង នានា កាល  ពី ថ្ងេ ពុធ ទី 

១៣ ខេ ឧសភា  ។ លោក  ស 
ខេង  ថ្លេង ថា ៖«ខ្ញុំ សូម ជមេប 
ជូន ឯកឧត្ដម  លោកជំទាវ(អ ភិ  - 
បាល ខេត្ដ  ជប់ ពេ ំដេន  )   ជេប ថា 
នា ពេល ថ្មីៗ  នេះ មាន បេ ជ ពល រដ្ឋ 
ខ្មេរ មយួ ចនំនួ តេវូ បាន មេខេយល ់
នំា ឆ្លង ដេន ដោយ ខុស ចេបាប់ ចូ ល  

ទៅ ក្នងុ បេទេស ជិត ខាង  ខណៈ- 
ពេល ដេល បេ ទេស  ជិត  ខាង ទំា ង  - 
នោះកំពុង ដាក់ បេទេស ក្នុ ង គេ- 
អាសន្ន ដើមេបី បង្ការ ទប់ ស្កាត់ កា រ- 
រីក រាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩   » ។

លោក បញ្ជាក់ថា វិធានការ នេះ 
គឺ ធ្វើ ឡើង ដើ មេបី ...តទៅទំព័រ ២

លោកសថេតថា
សមត្ថកិច្ចមិនគោរព
ចេបាប់ចរាចរណ៍គឺតេវូ
ផាកពិន័យដូចពលរដ្

កិច្ចបេជំុគណៈរដ្-
មន្តេថី្ងេនេះនឹងពិ-
ភាកេសាពីចេបាប់បេឆំាង
ការសម្អាតបេក់

រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈ អគ្គស្នង ការ រង នគរ - 
បា ល ជតិលោក ស ថេត  លើក-  
ឡើង ថា សមត្ថ កិច្ច ដេល ជ អ្នក-   
អនុវត្ត ចេបាប់ ចរាចរ ណ៍   ផ្លូវ គោក  
តេូវតេ គោរព ចេបាប់ និងតេូវ ធ្វើ 
ជគំរូឲេយ បាន ល្អ ដល់ បេជ ពល រដ្ឋ 
ហើយ បើ សមត្ថកិច្ចណា ដេល  
មិន គោរព ចេបាប់ គឺ តេវូផាក ពិន័ យ 
តាម ចេបាប់ ដូច បេជ ពលរដ្ឋ ដេរ ។

លោកស ថេត ដេល ជ ស្នង - 
ការ នគរបាល រាជធានី ភ្នំពេញ 
ផង  នោះ បាន...តទៅទំព័រ  ៥

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ អ្នក នាំ ពាកេយ រាជ រដា្ឋា- 
ភិ បាល លោក ផេ សុី ផាន បាន 
អះ អាង ព ីថ្ងេ មេសិល មញិ ថា  លោក 
នា យក រដ្ឋ មន្តេ ី ហ៊នុ  សេន នៅ ថ្ងេ 
សុកេ នេះ ដឹក នំា កិច្ច បេជំុ គណៈ- 
រដ្ឋ មន្តេី ដើមេបី  ពិភាកេសា  និង ឆ្លង 
សេចក្ត ីពេង ចេបាប ់មយួ ចនំ ួនពាក-់  
ព័ន្ធ នឹង ការ បេឆាំង បទល្មើស 
សមា្អាត បេក់  និង ការបេ ឆាំង 
ហរិញ្ញបេប ទាន ដល ់ការរកី សយ- 
ភាយ អាវធុ មហា បេលយ័  បនា្ទាប ់
ពី ខក ខាន មួយ រយៈ ។

លោក ផេ សុី ផាន បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា បនា្ទាប ់ព ីខក ខាន 
បើក កិច្ចបេជុំ មួយ រយៈ  គណៈ- 
រដ្ឋមន្តេី សមេច បើក កិច្ចបេជុំ 
ជថ្មី ពេះ សេចក្តី ពេង ចេបាប់ 
ទាំង នេះគឺជ ការងរ បនា្ទា ន់ និង 
មាន សរៈសំខាន់ដេល តមេូវ ឲេយ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី ដឹក នាំ  
កិច្ច បេជុំនា ពេល នេះ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ «ខ្ញុ ំអត ់
ចាំ ទេ(ការ ខក ខាន បេជុំ គណៈ- 
រដ្ឋមន្តេី នេះ)គេន់ តេ ការ បេជុំ 
នេះគឺជ ការងរ តមេូ វកា រ បនា្ទាន់ 
ហើយ គោល ការណ៍ បេជុំ នេះ គឺ 
អាសេ័យ ទៅ លើ របៀប វារៈមាន 
សរៈ សំខាន់ ...តទៅទំព័រ ៤

ខៃត្តរតនគិរីដំឡើង DTVដើមៃបីឲៃយសិសៃសបានសិកៃសាពីចម្ងាយ
អាជ្ញាធរ ខេត្តរតនគិរី  ពេលចុះ ទៅ ដំឡើង ឧបករណ៍ DTVចំនួន ១១ គេឿង នៅ តាម តំបន់ដាច់សេយាល  ដើមេបីឲេយ សិសេសានុសិសេស 

បេមាណ ជង  ៣ ពាន់នាក់មាន ឱកាស សិកេសា ពីចមា្ងាយ តាម រយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ...(ព័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ៥)។ រូបសហការី

កេសួងកំពុងជំរុញការចរចាកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជ កំពុង ខិត ខំ 
រៀប ចំ គោល នយោបាយ និង 
យទុ្ធ  សស្តេ ចរចា ជ ចេើន ដើមេប ី
ជំរុញ ការ នាំ ចេញ ផលិត ផល 
របស់ ខ្លួន ទៅ  ទីផេសារ អន្តរ  ជតិ 
តាម រយៈ ការ បង្កើត នូវ កិច្ច ពេម- 

ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរីទ្វេ ភាគី 
ជ មយួ បណា្តា បេទេស នា នា  នៅ 
លើ ពភិព លោក ខណៈ ការ ចរចា  
កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ី
ទី ១ របស់ កម្ពុជ ជ មួយ នឹង 
បេទេស ចិន អាច នឹង តេូវ បញ្ចប់ 
ក្នុង ខេ មិថុនា  ខាង មុខ។

រដ្ឋ មន្តេី កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម 

លោក បា៉ាន សូរស័ក្តិ នៅ ក្នុង 
អឡំងុ ពេល ដកឹ នា ំកចិ្ច បេជុ ំកេមុ 
ការងរ រៀបចំ គោល នយោបាយ 
និង យុទ្ធសស្តេ ចរចា បង្កើត  
កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី
កាល  ពី ថ្ងេ ពុធ បាន និយាយ ថា 
ការ  រៀបច ំបង្កើត កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីជមយួ បេទេស 

ដេគូ  គឺ ជ ការ ងរ ចមេបង ដេល 
កេសួង  កំពុង ធ្វើ  ដើមេបី  ពងេឹង 
ភាព  បេកួត បេជេង និង ធ្វើ ពិពិធ- 
កម្ម សេដ្ឋកចិ្ច-ពាណជិ្ជកម្ម របស ់
កម្ពុជ ទៅ  ទីផេសារ អន្តរ ជតិ ។ 
លោក  បាន បន្ត ថា ការងរ នេះ 
តេវូ បាន កណំត ់ នៅ ក្នងុ បរសិ្ថាន 
គេប  ដណ្ដប់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

បេមុខUNថាកេមុមេដឹកនំាពិភពលោកមិន-
ទំនងជរៀបចំជំនួបនៅUNក្នងុខេកញ្ញាទេ

បុរី ញូវ យ៉កៈ  លោក អគ្គ លេ- 
ខា ធិការ អង្គការ សហ បេជ - 
ជតិ  អង់ តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរេស 
បាន ថ្លេង ថា  ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដាល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
បាន ធ្វើ ឲេយ « មិន ទំនង ជ» ថា  

កេុម មេដឹក នាំ ពិភព លោក  និង 
កេុមអ្នក ចូល រួម ជ ចេើន ពាន់ 
នាក់ ផេសេង ទៀត អាចនឹង  ជួប ជុំ 
គ្នា នៅ ក្នុង ទី កេុងញូវយ៉ក  នៅ 
ខេ កញ្ញា   ដើមេបីរៀ បចំ ធ្វើ  មហា - 
សន្ន ិបាត  UN ...តទៅទំព័រ១២



ខនសាវិ

ភ្នពំេញៈក្រសងួសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជនូបានចាប់ផ្ដើម
ធ្វើវសិោធនកម្មច្របាប់ចរាចរណ៍
ដើម្របីក្រសម្រួលពាក្រយព្រចន៍
ឃ្លាឃ្លាងខ្លឹមសារ និងការ-
កំណត់និយមន័យពាក្រយគន្លឹះ
ឱ្រយមានន័យកាន់ត្រច្របាស់លាស់
ជាងមុនជាអ្វីដ្រលមន្ត្រីបញ្ជាក់-
ថាដើម្របីចៀសវាងការប្រើប្រស់
ពាក្រយព្រចន៍មួយចំនួនដោយ
បកស្រយខុសគ្នា។
លោកហ៊ាងសុទ្ធាយុត្តិមន្ត្រីនំា-

ពាក្រយក្រសួងសាធារណការនិងដកឹ
ជញ្ជនូបានប្របភ់្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាល
ពីថ្ង្រពុធថាការធ្វើវិសោធនកម្ម
ច្របាប់ចរាចរណ៍នៅព្រលន្រះគឺ
ខសុពីការធ្វើវសិោធនកម្មនាព្រល
កន្លងមកដ្រលបានក្រប្រខ្លមឹសារ
និងនីតិវិធីមួយចំនួន។
លោកបន្តថាដោយឡ្រកការ-

ធ្វើវិសោធនកម្មនៅព្រលន្រះ
មានវត្ថុបណំងធគំឺការក្រប្រនវូ
ឃ្លាឃ្លាងមួយចំនួននៅក្នុង
ច្របាប់ដើម្របឱី្រយងាយស្រលួយល់
និងចៀសវាងមានកំហុសឆ្គង
ហៅពាក្រយព្រចន៍ខ្លះខុសគ្នាតទៅ
ទៀត។លោកលើកជាឧទហរ-
ណ៍ពាក្រយមួយដ្រលពលរដ្ឋរួម-
ទំងមន្ត្រីសា្ថាប័នមួយចំនួនបាន
ហៅថាសា្លាកល្រខប៉ុន្ត្រខាង
ក្រសួងសាធារណការហៅថា
ផ្លាកល្រខដ្រលហៅតាមពាក្រយ
ត្រវូបានគ្រចងក្រងនៅក្នងុច្របាប។់
លោកថា៖«ខ្ញុំឧទហរណ៍ថា
កាលពីមុនទូរសព្ទ និងបណ្ណ

គឺប្រើមានសយំោគសញ្ញា()័ពី
លើបុ៉ន្ត្រក្រយមកទូរសព្ទនិង
បណ្ណ គ្រល្រងប្រើសំយោគ-
សញ្ញា។សួរថាច្របាប់ហ្នងឹខុសឬ
យ៉ាងណា?បុ៉ន្ត្រច្របាប់អត់ខុសទ្រ
ប៉ុន្ត្រជាព្រលវ្រលាដ្រលយើង
ត្រូវប្រើតាមស្ដង់ដាមួយ។នៅ
ព្រលមានការណ្រនំាថាត្រវូប្រើ-
តាមស្ដង់ដាហ្នងឹវិញអី៊ចឹងច្របាប់
ពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗត្រវូក្រពាក្រយព្រចន៍
និងឃ្លាឃ្លាងឱ្រយត្រូវគ្នាដូចជា
អត់ប្រើសំយោគសញ្ញាលើពាក្រយ
ទំង២ហ្នឹងជាដើម»។
លោកបន្តថាឃ្លាខ្លះដ្រលវ្រង

ព្រកឬធ្វើឱ្រយពបិាកយល់នៅក្នងុ
ច្របាប់ន្រះក៏ត្រវូក្រប្រឱ្រយខ្លីដើម្របី
ឱ្រយងាយយល់ដ្ររ។
កាលពីថ្ង្រចន្ទដើមសបា្ដាហ៍

ន្រះលោកតូចចាន់កុសល
រដ្ឋល្រខាធិការប្រចំាការក្រសួង-
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
បានដឹកនំាកិច្ចប្រជំុមួយជាមួយ
មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការ-
ធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់ស្ដីពីចរា-

ចរណ៍ផ្លូវគោកន្រះ។លោក
បញ្ជាក់ថាការក្រសម្រលួពាក្រយ-
ព្រចន៍ឃ្លាឃ្លាងអត្ថន័យនិង
ការកំណត់និយមន័យន្រច្របាប់
ន្រះគឺនឹងបន្តពិភាក្រសាម្ដងមួយ
ជំពូកៗរហូតដល់ចប់ ដើម្របី
ដាក់ឆ្លងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទំង-
អស់ធ្វើការពិនិត្រយក្រសម្រួល
មនុនងឹប្រកាសឱ្រយប្រើប្រស់ជា
ផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រម។
លោកបានបញ្ជាក់ថាពាក្រយដូច
ជារថយន្តទ្រសចរណ៍ក៏បានក្រ
ទៅជារថយន្តគ្រួសារជាដើម។
ទោះបីជាយ៉ាងណាលោក

ហ៊ាងសទុ្ធាយុត្តិបានបញ្ជាក់ថា
ការធ្វើវិសោធនកម្មន្រះ គឺនឹង
ក្រប្រពាក្រយព្រចន៍និងឃ្លា-
ឃ្លាង ច្រើនជាងការក្រប្រខ្លឹម-
សារ។ប៉ុន្ត្រលោកមិនទន់ដឹង
ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនឹង
បញ្ចប់នៅព្រលណាឡើយ
ដោយសារត្រទើបចាប់ផ្ដើមនងិ
ត្រូវការព្រលយូរបន្ថ្រមទៀត។
លោកគង់រតនៈប្រធានវិទ្រយា-

សា្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកគំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធន-
កម្មច្របាប់ន្រះដោយលោកលើក
ឡើងថា កន្លងមកមានចំណុច
មួយចំនួនក្នងុច្របាប់ន្រះមិនទន់
កំណត់ឱ្រយបានច្របាស់លាស់ហើយ
ត្រូវបានគ្របកស្រយផ្រស្រង-
គ្នានៅព្រលដ្រលមានទំនាស់
កើតឡើងដូចជាច្រងអំពីសិទ្ធិ
របស់អ្នកថ្មើរជើងនិងការផ្ទុក
មនុស្រសនៅលើម៉ូតូជាដើម។
លោកថា៖«ឧទហរណ៍ដូច-

ជានៅក្នុងមាត្រទី៨គឺច្របាប់
ចរាចរណ៍បានច្រងថា អ្នកជិះ
ម៉ូតូហ្នឹងគឺអាចជិះបាន២នាក់
ហើយអាចថ្រមកុមារអាយុ៣
ឆ្នាំមា្នាក់ដោយត្រូវពាក់មួក-
សុវត្ថិភាព។ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងច្របាប់
ហ្នងឹនៅព្រលមានការបកស្រយ
គឺអ្នកខ្លះថា កុមារអាយុក្រម
៣ឆ្នាំ មិនឱ្រយជិះម៉ូតូបានទ្រ។
អី៊ចឹងកន្ល្រងហ្នងឹអត់ច្រងឱ្រយច្របាស់
ហើយសម្រប់ខ្ញុំគឺចង់ឱ្រយច្របាស-់
លាស់ទំងអស់គ្នា»៕
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លោកស ខេង ...
តពីទំព័រ១...ពង្រឹងនូវការ-

គ្រប់គ្រងការធ្វើដណំើរឆ្លងកាត់
ព្រំដ្រនច្រញ-ចលូប្រទ្រសជតិ-
ខាងការថ្ររក្រសាសន្តិសុខ
សណា្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈការ-
ពារនូវផលប្រយោជន៍របស់
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ និង
ចូលរមួទប់សា្កាត់ការរកីរាលដាល
ន្រជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា។
លោកបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថា៖

«ក្រសួងមហផ្ទ្រសូមណ្រនាំ
ដល់លោកលោកស្រីអភិបាល
ខ្រត្ដនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជា-
ការឯកភាពរដ្ឋបាលខ្រត្ដត្រូវ
កោះប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯក-
ភាពរដ្ឋបាលខ្រត្ដជាបនា្ទាន់
ដើម្របីណ្រនាំដល់កងកមា្លាំង
មានសមត្ថកិច្ចទំងអស់នៅ
តាមតំបន់ព្រំដ្រនឲ្រយចូលរួម
សហការគ្នាដាក់ច្រញនវូវធិាន-
ការទប់សា្កាត់ការច្រញចូលឆ្លង-
ដ្រនដោយខុសច្របាប់តាមច្រក
របៀងនៅតាមបណ្ដាយព្រំដ្រន
ជាមួយប្រទ្រសជិតខាង»។
ជាមយួគ្នាន្រះលោកសខ្រង

ក៏បានណ្រនាំឲ្រយអភិបាលខ្រត្ដ
ជាប់ព្រដំ្រនត្រវូស្រវជ្រវស្វ្រងរក
នងិតាមចាប់ខ្លនួម្រខ្រយល់ដ្រល
ធ្វើចលនាអូសទញប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររឲ្រយឆ្លងដ្រនដោយខសុច្របាប់
ចូលទៅប្រទ្រសជិតខាងតាម
ច្រករបៀងនានាផងដ្ររ។
លោកបន្ដថា៖«ក្នងុករណីដ្រល

សមត្ថកិច្ចន្រប្រទ្រសជិតខាង
បានចាប់ឃត់ខ្លួនបងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្រលបានឆ្លង-
ដ្រនដោយខុសច្របាប់ ចូលទៅ
ប្រទ្រសជិតខាងតាមច្រករបៀង
នានារដ្ឋបាលខ្រត្ដត្រូវទំនាក់-
ទំនងនិងសម្របសម្រលួជាមួយ
សមត្ថកិច្ចន្រប្រទ្រសជិតខាង
ដ្រលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាឲ្រយ
បានឆប់ដើម្របីស្នើឲ្រយសមត្ថកិច្ច
ន្រប្រទ្រសជិតងខាងចាត់បញ្ជូន
ពួកគត់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជា
វិញនិងយកចិត្ដទុកដាក់ត្រួត-
ពិនិត្រយសុខភាពការអនុវត្ដវិធាន-
ការចតា្ដាឡីស័កនិងការដឹកជញ្ជនូ
បងប្អនូទៅកាន់លំនៅឋានរៀងៗ -
ខ្លួនឲ្រយបានសមស្រប»។
លោកសខ្រងបញ្ជាក់ទៀត

ថាបច្ចុប្របន្នប្រទ្រសជិតខាង
នៅត្របន្តដាក់ប្រទ្រសក្នងុភាព-
អាសន្នដើម្របីទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩នៅ
ឡើយ។លោកថាហ្រតុន្រះរដ្ឋ-
បាលខ្រត្ដត្រូវអប់រំណ្រនាំនិង
ផ្រសព្វផ្រសាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងមូលដា្ឋានរបស់ខ្លួនកុំឲ្រយធ្វើ
ដំណើរទៅកាន់ប្រទ្រសជិតខាង
ក្នងុរយៈព្រលន្រះជាដាច់ខាត។
ត្រវូបន្ដយកចតិ្ដទកុដាក់អនវុត្ដ
នូវវិធានការនិងគោលការណ៍
ណ្រនំានានារបស់រាជរដា្ឋាភិបាល

កម្ពជុានងិក្រសងួសខុាភបិាល
ក្នងុការបងា្ការទប់សា្កាតក់ាររាត-
ត្របាតជងំឺកវូដី១៩នៅកម្ពជុាឲ្រយ
ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
លោកខៀវសុភ័គអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងមហផ្ទ្រមិនអាច
ទក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថ្រម
ជុំវិញបញ្ហាន្រះបានទ្រកាលពី
ម្រសលិមញិដោយទរូសព័្ទលោក
ពុំមានអ្នកទទួល។
លោកជាពសិដិ្ឋអ្នកនាពំាក្រយ

រដ្ឋបាលខ្រត្ដឧត្ដរមានជ័យដ្រល
ជាខ្រត្ដជាប់ព្រំដ្រនប្រទ្រសថ្រ
បានឲ្រយដឹងថាបច្ចុប្របន្នពុំមាន
ពលរដ្ឋខ្ម្ររធ្វើចំណាកស្រកុច្រញ
ពីកម្ពុជា តាមច្រកន្រព្រំដ្រន
ខ្រត្ដឧត្ដរមានជយ័នោះទ្រប៉នុ្ដ្រ
នាព្រលកន្លងមកន្រះនៅត្រ
មានពលករចណំាកស្រកុច្រញ
ពីប្រទ្រសថ្រមកកម្ពុជាវិញជា-
បន្តបនា្ទាប់។
លោកថ្ល្រងបន្តថា៖«ខ្រត្ដ

ឧត្ដរមានជ័យមានច្រកច្រញ
ចូលជាមួយប្រទ្រសថ្រចំនួន
៣ច្រកប៉ុន្ដ្រខ្រត្ដយើងមិនមាន
ច្រករបៀងនោះទ្រ។ច្រកទងំ-
៣ន្រះបច្ចបុ្របន្នគឺបានបិទជាផ្លវូ-
ការតាមការណ្រនាំរបស់រាជ-
រដា្ឋាភិបាល។បច្ចុប្របន្នន្រះមាន
ត្រពលរដ្ឋចាកច្រញពីខាងប្រទ្រស
ថ្រមកខ្ម្ររបើចូលពីខ្ម្ររទៅប្រទ្រស
ថ្រពុំមានទ្រលើកល្រងត្រការ
ចរាចរទំនិញពាណិជ្ជកម្មដ្រល
ស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់
សមត្ថកិច្ចគយ»។
ចំណ្រកលោកសុខសុទ្ធីអ្នក-

នាំពាក្រយរដ្ឋបាលសាលាខ្រត្ដ
កោះកុងដ្រលមានព្រំដ្រនគោក
និងសមុទ្រជាប់ប្រទ្រសថ្រដ្ររ
នោះឲ្រយដឹងថាមិនមានពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររលួចធ្វើចំណាកស្រុកឆ្លងពី
កម្ពុជាទៅប្រទ្រសថ្រនោះទ្រ
ហើយបច្ចបុ្របន្នរដ្ឋបាលខ្រត្ដកំពុង
អនុវត្ដតាមការណ្រនាំរបស់
ក្រសួងមហផ្ទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ឥឡូវន្រះយើង

កំពុងត្រអនុវត្ដនូវអ្វីដ្រលជា
ប្រសាសន៍សម្ដ្រចក្រឡាហោម។
ខ្រត្ដកោះកុងយើង មិនមាន
ពលករច្រញ-ចូលនោះទ្រហើយ
ជាទូទៅយើងបន្តអនុវត្ដតាម
ការណ្រនារំបស់រាជរដា្ឋាភបិាល
និងក្រសួងសុខាភិបាលតាម

ប្រព័ន្ធចតា្ដាឡីស័កជាប្រចាំ»។
លោកមឿនតុលានាយក

ប្រតិបត្តិមជ្រឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធ-
ភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្រស
(Central)បានថ្ល្រងថាក្នុង
ដំណាក់កាលន្រការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ន្រះភាគីខ្ម្ររនិង
ថ្របានផ្អាកមួយរយៈនូវដំណើរ-
ការន្រការទទួលពលកររវាង
ប្រទ្រសទងំ២កតា្ដាន្រះហើយ
ដ្រលជាហ្រតុផលធ្វើឲ្រយប្រជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្ររប្រថយុឆ្លងដ្រនតាម
ច្រករបៀងទៅរកការងារធ្វើនៅ
ប្រទ្រសថ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«កតា្ដា២ដ្រល

ធ្វើឲ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររសម្រចចតិ្ដធ្វើ
ចំណាកស្រកុទៅប្រទ្រសថ្រន្រះ
គឺកតា្ដាអូសទញនិងកតា្ដាជំរុញ។
កតា្ដាអូសទញមានអ្នកមក
ប្រប់គត់ថាធ្វើចំណាកស្រុក
បានប្រក់ខ្រច្រើនជាដើមហើយ
កតា្ដាជំរុញគឺតម្រូវការក្រពះ។
នៅព្រលពលរដ្ឋអត់មានចំណូល
គ្មានលុយសម្រប់ទិញម្ហូប
អាហរគ្រប់គ្រន់គ្មានលុយ
សម្រប់រា៉ាប់រងចំណាយប្រចាំ-
ថ្ង្រនិងសងបំណុលគ្ររួមនឹង
ការងារនៅខ្ម្ររនៅមានភាព
ចង្អៀតនៅឡើយទើបជំរុញ
ឲ្រយពួកគត់ត្រូវត្រប្រថុយធ្វើ
ចំណាកស្រុកប្របន្រះ»។
លោកតុលាស្នើឲ្រយរាជរដា្ឋា-

ភិបាលត្រវូមានយន្តការច្របាស់-
លាស់ក្នងុការដោះស្រយបញ្ហា
ចពំោះកតា្ដាជរំញុន្រះដើម្របីកុំឲ្រយ
ពលរដ្ឋខ្ម្ររបន្តធ្វើចណំាកស្រកុ
ខុសច្របាប់ទៀត។ជាមួយគ្នាន្រះ
លោកតុលា ក៏បានស្នើឲ្រយរដា្ឋា-
ភិបាលប្រើប្រស់ថវិកាបម្រុង
សម្រប់ទប់សា្កាត់បញ្ហាជំងឺ
កូវីដ១៩ ដើម្របីជួយដល់ពល-
រដ្ឋដ្រលគ្មានការងារធ្វើក្នុង
ដំណាក់កាលន្រះផងដ្ររ។
លោកឲ្រយដឹងថាប្រទ្រសថ្រ

បានចំណាយថវិកាបម្រុងក្នុងការ-
ជួយដល់ពលករនៅដំណាក់-
កាលន្រះតាមរយៈការបើក-
ប្រក់ខ្រ៥០ភាគរយហើយ
ពលករខ្ម្ររដ្រលទើបវិលត្រឡប់
មកពថី្រជតិ១០មុនឺនាកន់ោះ
ភាគច្រើនគ្មានឯកសារច្របាស់-
លាស់ឬធ្វើចំណាកស្រកុដោយ-
ខុសច្របាប់៕

កេសួងសាធារណការចាប់ផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្ម
ចេបាប់ចរាចរណ៍ដោយផ្ដោតលើពាកេយពេចន៍

កិច្ចបេជំុស្ដពីីការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងេ១២ឧសភា។ រូបសហការី

ពលរដ្ឋខ្មេរលួចឆ្លងដេនតេវូអាជ្ញាធរថេឃាត់ខ្លនួពីដើមខេនេះ។ រូបថតសហការី
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រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទ្រជំរុញឲ្រយមន្ត្រពីន្លឿនស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តពីីអត្រនុកូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្ម
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង មហាផ្ទៃ  
លោក ស ខៃងបាន ជរំញុឲៃយ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណ កម្ម  បន្ត ពន្លឿន ការ- 
ឈានទៅ បញ្ចប ់សៃចក្ដ ីពៃងចៃបាប ់ស្ដពី ី
«អតៃនកុលូដ្ឋាន  ស្ថតិ ិអតៃ នកុលូដ្ឋាន 
នងិ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម »កៃយព ីចាប ់ផ្ដើម   
ធ្វើតាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៩  ដៃល ចៃបាប់ នៃះ 
មាន គោល ដៅ សំខាន់  គឺ ដើមៃបីកំណត់ 
អត្ដ សញ្ញាណ ពលរដ្ឋ ឲៃយ បាន ចៃបាស់- 
លាស ់ ខណៈ មន្តៃ ីអះអាងថា  នងឹ បញ្ចប ់
សៃចក្តីពៃងចៃបាប់នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ។ 

 ថ្លៃង ក្នងុ ពៃល ដកឹនា ំកចិ្ចបៃជុ ំពភិាកៃសា  
ព ីផៃនការ សកម្មភាព  ឆ្នា២ំ០២០ របស ់
អគ្គនាយកដ្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម នៅ 
ទីស្ដីការ កៃសួង មហាផ្ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៣ ខៃ ឧសភា  លោក ស ខៃង  ដៃល 
ក៏ជា ឧប នាយក រដ្ឋមន្តៃី ផងនោះ  ថ្លៃង 
ថា ៖«ឆ្នាំ២០២០នៃះ  ថ្វីដៃបិត ថា  យើង 
គៃប់គ្នា បានដឹង រួចមក ហើយ  នូវ ការ- 
បៃឈម មុខ នឹង វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩  ដៃល 
អាច ធ្វើឲៃយ ផៃនការ សកម្មភាព មយួ ចនំនួ 
មនិអាច សមៃច ទៅ បាន តាម ការគៃង 
ទកុ  ប៉នុ្តៃ ការដក ់ចៃញ នវូ ផៃនការ ជាក-់ 
លាក់  គឺជា កិច្ចការ ដ៏មាន សារៈសំខាន់  
នងិ កជ៏ា មលូដ្ឋាន គៃឹះ  សមៃប ់ការរៀបច ំ
ផៃនការ សកម្មភាព ឆ្នាំ២០២១  និង ឆ្នាំ 

បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត ដៃរ»។
លោក ស ខៃង  បន្ថៃមថា  ពាក់ព័ន្ធ នឹង 

ការងារ អត្តសញ្ញាណ កម្ម  អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណ កម្ម  តៃូវ បន្ត ពន្លឿ ន 
ការ ឈាន ទៅ បញ្ចប់ សៃចក្ដីពៃង ចៃបាប់  
នងិ ខតិខ ំជរំញុ ការងារ អត្តសញ្ញាណ កម្ម 
ទៅក្នុង សៃវា ចៃក ចៃញ ចូល តៃមួយ  
ដៃល ពៃលនៃះ កំពងុ អនវុត្តន ៍សាកលៃបង 
និង ការកសាង បៃព័ន្ធ ផ្ទុក គៃប់គៃង 
ទិន្នន័យ  និង ធនធាន មនុសៃស។ 

លោក  តុប នៃត  អ្នកនាំពាកៃយ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណ កម្ម នៃ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  
តាម ការ ណៃនាំ របស់ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ចៃបាប ់ស្ដពី ីអតៃនកុលូដ្ឋាន  ស្ថតិ ិអតៃ- 
នុកូលដ្ឋាន  និង អត្ត សញ្ញាណ កម្ម  គឺ 
ខាង អគ្គនាយកដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណ កម្ម  
បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ សៃច ក្ដី ពៃង តាំង ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩  ហើយ គៃង នឹង បញ្ចប់ 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។  

លោក បញ្ជាក់ថា  ចៃបាប់ នៃះ មាន 
គោល បំណង កំណត់ ពី សិទ្ធិ ក្នុង ការ- 
រកៃសា ទុក ទិន្នន័យ  ការ បៃមូល ទិន្នន័យ  
ការ រកៃសា ទុក ទិន្នន័យ ឯក ជន ភាព  ជា 
ទិន្នន័យ  ដៃល រាជរដ្ឋា ភិបាល បៃមូល 
ពី បៃជាពលរដ្ឋ  ក្នុង ការ រកៃសា ទុក  និង 
ដើមៃបី ការពារ ទិន្នន័យ ទាំង នោះ ជូន 
បៃជាពល រដ្ឋ។ 

លោក បានថ្លៃង ថា ៖«ប៉ុន្ដៃ សៃច ក្ដី- 
ពៃង នៃះ តៃូវ ការ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ចូលរួម 
ចៃើន  ដូច្នៃះ ទើប មាន ការ យឺត យ៉ាវ 
បន្តចិ ក្នងុ ការ បញ្ចប ់សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់
នៃះ។ ប៉នុ្ដៃ ជា ទសិ ដៅតាម បៃសាសន ៍
ដឹក នាំ របស់ សម្ដៃច កៃឡាហោម  ស 
ខៃង  យើង តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច ឲៃយ បាន- 
បញ្ចប់ សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ នៅ ចុង- 
ឆ្នាំ ២០២០»។ 

ទាក់ទង សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ មាន 
ប៉ុនា្មាន មាតៃ  លោក តុប នៃត  បញ្ជាក់ 
ថា  នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន  គឺ មិន ទាន់ បាន- 
កំណត់ ជាក់ លាក់ ទៃ ពៃះ អាច មាន 
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ  ប៉ុន្ដៃ ជា បឋម ចៃបាប់ នៃះ 
មាន ១២ជំពូក  ឬអាច លើស នៃះ ។ 
ចណំៃក ចនំនួ មាតៃ គ ឺនៅ មាន ការ បៃ- 
បៃលួ ចៃើន ពៃះ កពំងុ ស្ថតិ នៅ ដណំាក-់ 
កាល កៃបៃ សៃច ក្ដី ពៃង នៅ ឡើយ។ 

លោក បន្តថា ៖«សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ 
នៃះក្នុង ជំហាន ដំបូង យើង បៃជុំ នៅ 

កមៃិត បច្ចៃក ទៃស  ក្នុង នោះ មាន កិច្ច- 
បៃជុ ំនៅ អគ្គនាយក ដ្ឋាន អត្ដ សញ្ញាណ- 
កម្ម កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង កៃសួង 
យុត្ដិធម៌ ។ កៃយ មក យើង នឹង បន្ត 
បៃជុំ ជាមួយ បណា្ដា កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ 
មួយ ចំនួន ទៀត  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
កណំត ់អត្តសញ្ញាណ កម្ម ពលរដ្ឋ តាងំ ព ី 
ចាប់ កំណើត  ដើមៃបី ផ្ដល់ ទិន្នន័យ មក 
អគ្គនាយកដ្ឋាន អត្ដ សញ្ញាណ កម្ម»។

មន្តៃ ីនាពំាកៃយ របូនៃះ បញ្ជាកថ់ា  សារៈ- 
សខំាន ់នៃ ចៃបាប ់នៃះ  គ ឺបើក ផ្លវូឲៃយ ថា តើ 
ការ បៃមូល ទិន្នន័យ បៃជា ពល រដ្ឋ នោះ 
តៃវូ បៃមលូ យ៉ាង ម៉ៃច  បៃើ បៃស ់យ៉ាង- 
ម៉ៃច  រកៃសា ការពារ ការ សមា្ងាត ់យ៉ាង ម៉ៃច  
រដ្ឋា ភិបាល បៃើ បៃស់ ទិន្នន័យ នៃះ 
យ៉ាងម៉ៃច ក្នងុ ការ បមៃើ ផល បៃយោជន ៍
ជាតិ។ ដូច្នៃះ អត្ត សញ្ញាណ របស់ 
បៃជាពល រដ្ឋ គៃប់ រូប តៃូវ បាន ការពារ។ 

លោក ថា  បច្ចុបៃបន្ន  ពៃះ តៃ មិន ទាន់ 
មាន បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង ចៃបាស់ លាស់ មាន 
បុគ្គល មួយ ចំនួន ឆ្លៀត ធ្វើ អត្ដសញ្ញាណ 
២មាន ឈ្មាះ ផៃសៃង គ្នា ។ ដចូ្នៃះ ជា ទសិ ដៅ   
នៃ ចៃបាប់ នៃះ គឺ ធ្វើ ម៉ៃច តៃូវ កំណត់ អត្ដ- 
សញ្ញាណ បគុ្គល នោះ ឲៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ 
ដោយ អត្ដ សញ្ញាណ ពល រដ្ឋ  ទាងំ អស ់តៃវូ 
ដក ់បញ្ចលូ ក្នងុ បៃពន័្ធ មយួ  ហើយ បៃពន័្ធ 
នៃះ រៀប ចំ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ អត្ត សញ្ញាណ 
នីមួយៗ ឲៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់  ៕ 

លោកស ខេង ដឹកនាំ បេជុំស្តីពីការងារឆ្នាំ២០២០ ថ្ងេ១៣ឧសភា នៅកេសួងមហាផេ្ទ។រូប FB សម្តៃចស ខៃង

 ថ្មីៗ នៃះ ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម - 
បូ ឌា ) លីមីត ធី ត  និង ធនាគរ ជៃ 
តៃស់ រ៉ូយ៉ាល់ បាន ចាប់ ដៃគូ សហ- 
ការ ដើមៃបី ផ្ដល់ជូន នូវ ផលិតផល ថ្មី 
ដំបូង បំផុត មួយ ដៃល អនុញ្ញាត 
ឲៃយ អតិថិជន បើក គណនី សនៃសំ 
ដៃលមាន ការបៃក់ ខ្ពស់ តាមរយៈ 
កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង ដោយ ចំណាយ 
ពៃល តៃមឹតៃ ប៉នុា្មាន នាទ ីប៉ណុ្ណោះ  នងិ 
រីករាយ ជាមួយ អតៃ ការបៃក់ ខ្ពស់ 
ពៃមទាំង អាចធ្វើ បៃតិ ប ត្ត ិការ តាម- 
រយៈ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង ដ៏ ងាយៗ ។  

លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង បាន មានបៃ-
សាសន៍ថា ៖« ការ សនៃសំ បៃ ក់មាន 
សារៈសខំាន់ បំផុត នៅ គៃប ់សា្ថាន ការណ ៍
ទាំង អស់នៃ ជវីិត របស់ យើង  ពៃះ វា 
អាចជួយ យើង បាន ក្នុង គៃ មាន 
តមៃូវការ ហិរញ្ញវត្ថុ ជាបនា្ទាន់ ហើយ 
ពៃលខ្លះ វា ធ្វើ ឲៃយ យើង ឈានទៅដល ់
សៃរីភាព ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ទៀតផង ។ 
ផលិតផល របស់ ធនា គរ ជៃ តៃស់ 
រ៉យូ៉ាល ់មយួ នៃះ តៃវូបាន បង្កើតឡើង 
ដោយ ផ្តោត ជាពសិៃស លើ អត ិថ ិជន 
របស់ វី ង ដៃល មិនមាន គណនី ធនា-
គរ ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា ។ ពួកគៃ អាច 
ចាប់ផ្តើម មាន គណនី សនៃសំ ធនាគរ 

ជាមួយ ទឹកបៃក់ តៃឹមតៃ ៥ ដុលា្លារ 
ប៉ណុ្ណោះ  ដៃល អាច ទទលួបាន អតៃ 
ការបៃក ់ខ្ពស ់។ យើង មាន ទនំកុចតិ្ត 
យ៉ាង មុតមាំ ថា ផលិតផល មួយ នៃះ 
នឹង អនុញ្ញាត ឲៃយ អតិ ថិ ជន របស់ វី ង 
អាច ទទួលបាន ផលបៃយោជន៍ ដ៏ 
ចៃើន  ពី គណនី របស់ ពួកគៃ បៃកប - 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព សុ វត្ថិភាព និង 
ភាព ងាយ សៃួល » ។ 

 ការផ្ដល់ជូន ថ្មី ដំបូងបង្អស់ ពី 
ធនាគរ ឯកទៃស វ ីង នងិ ធនាគរ ជៃ 
តៃស់ រ៉ូយ៉ាល់ គឺ មិន ធា្លាប់មាន ពីមុន 
មកនៅ ទីផៃសារ ទូទាត់ បៃក់តាមរយៈ 
សា្មា ត ហ្វ ូន ហើយ ជយួ បៃជាជន កម្ព-ុ
ជា  ដៃលមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឲៃយ 
បើក គណន ីធនាគ រផ្លវូការ មយួ ដោយ 
គៃន់តៃ ចុច ២ទៅ ៣ដង លើ ប៊ូ តុង 
 ក្នុង កម្ម វិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង ។ អតិថិជន 
នឹង ទទួលបាន ការបៃក់ ពី ទឹកបៃក់ 
ដៃល  ពួកគត់ បាន រកៃសាទុក នៅ ក្នុង 
គណនី សនៃសំ ខា្នាតតូច របស់ ធនាគរ 
ជៃ តៃស់ រ៉ូយ៉ាល់ ដៃល អាចធ្វើ  
បៃតិ ប ត្ត ិការ បាន គៃប់ពៃលវៃលា 
គៃប់ ទីកន្លៃង  តាមរយៈ កម្មវិធី សា្មា ត- 
ហ្វូ ន  វី ង ។ 

កានត់ៃ ពសិៃស ជាងនៃះទៀត នោះ 
អតិថិ ជន ដៃល ដក់ បៃក់ បញ្ញើ 

ទៅក្នុង គណនី សនៃសំ ខា្នាតតូច នឹង 
ទទួលបាន អតៃ ការបៃក់ ពិសៃស 
១,៣៥ភាគរយ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

 ចំណៃកឯ ការបៃើបៃស់ ផលិត- 
ផល ថ្មី នៃះ រឹត តៃមាន ភាពងាយ- 
សៃួល ជាទីបំផុត ។ អតិថិជន របស់    
វ ីងគៃនត់ៃ ចចុ បើក កម្មវធិ ីសា្មា ត ហ្វ ូន 
វី ង នៅ ទូរស័ព្ទដៃ របស់ ពួកគត់ រួច 
ចលូទៅ កាន ់ប៊ ូតងុ ផលិតផល សនៃស ំ
និង ជៃើសរីស ចំនួន ទឹកបៃក់ បញ្ញើ 
ដៃល ចង់បាន ជាការ សៃច ។ សម-
តុលៃយអបៃបបរមា គឺ តៃឹមតៃ ៥ដុលា្លារ 
តៃប៉ុណ្ណោះ ។ ភា្លាមៗ នោះ គណនី 
សនៃសំ របស់ ពួកគត់ នឹង ចាប់ផ្ដើម 
ទទួលបាន ការបៃក់ ផងដៃរ ។ ពួក- 

គត់ ក៏ អាច ដក បៃក់ សនៃសំ នៃះ ចៃញ 
គៃប់ពៃល ដោយ គៃន់តៃ ផ្ទៃរ វា ទៅ 
គណនី វី ង របស់ ពួកគត់  វិញ ហើយ 
ដក បៃក ់ព ីភា្នាកង់ារ  វ ីង ជាង ៧៥០០ 
កន្លៃង នៅ ទូ ទាំ ងបៃទៃស ។ ការផ្ទៃរ 
បៃក់ ទៅមក រវាង គណនី វី ង  និង 
គណនី ធនាគរ ជៃ តៃស់ រូ៉យ៉ាល់ 
អាចធ្វើ ឡើង បាន យ៉ាង ងាយ សៃលួ  
មាន សុវត្ថភិាព  និង ឆប់ រហ័ស  ។ 

 លោក Toru Myochin នាយក 
បៃតិបត្តិ នៃធនាគរ ជៃ តៃស់ 
រ៉ូយ៉ាល់ មានបៃសាសន៍ថា ៖« ក្នុង 
ចណំម ការប្ដៃជា្ញាចតិ្ត របសធ់នាគរ 
ជៃ តៃស់ រ៉ូយ៉ាល់ គឺ ការផ្ដល់ជូន នូវ 
ស  ៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ បៃកបដោយ 

គុណភាព ខ្ពស់ និង តៃវូបាន បៃើបៃស់    
បាន យ៉ាង ទូលំទូលាយ នៅ ក្នងុ      ពៃះ- 
រា  ជាណាចកៃ កម្ពុជា ។ 

វា ជា ឯក  សិទិ្ធ របស់    យើង ដៃល 
បាន សហការ ជា មួយ ធនាគរ ឯក-
ទៃស វី ង  ទៅលើ ការផ្ដល់ជូន បៃកប 
ដោយ  ភាព    ច្នៃបៃឌិត មួយ នៃះ ដៃល 
មាន ជា លើក ដំបូង បង្អស់ នៅលើ 
ទីផៃសារ » ។ 

 ផលតិផល របស ់ធនា គរ ឯកទៃស 
វ ីង ដៃល បៃកបដោយ ភាព  ច្នៃបៃឌតិ 
មួយ នៃះ តៃូវបាន បង្កើត ឡើង កៃម 
ការគំទៃ ពី សំណាក  ់  ធនាគរ ជៃ 
តៃស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។ ស្ថិតកៃម ការ 
បណា្ដាក់ទុន រួម ពី សំណាក់ កៃុមហ៊ុន 
J Trust Group ( ដៃលមាន 
ទីតំាងនៅ ទីកៃងុ តូ កៃយូ ) និង  កៃមុហុ៊ន 
Royal Group ធនាគរ ជៃ តៃស់ 
រ៉ូយ៉ាល់ មាន ទសៃសន វិស័យ  ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ដូចគ្នា ទៅ  នឹង ធនាគរ ឯកទៃស   វី ង 
ពៃមទំាង មាន ចក្ខវិុស័យ ក្នងុការ ផ្ដល់ 
ជូន   ទៅ ដល់  បៃជាជន កម្ពុជា គៃប់រូប 
នូវ សៃវាកម្ម ដ៏ មាន ភាពងាយ សៃួល 
តាម រយៈ សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ តាម ទូរ-
ស័ព្ទដៃ ដើមៃបី កៃបៃ ជីវភាព បៃចាំ ថ្ងៃ 
របស់ ពួក គត់ ឲៃយកាន់តៃ បៃសើរ 
ឡើងថៃមទៀត ៕ 

ធនាគារឯកទេសវីង(ខេមបូឌា)លីមីតធីតនិងធនាគារជេតេស់ រ៉ូយ៉ាល់បានដាក់ដំណើរការ
(គណនីសន្សំខ្នាតតូច)ដើម្បីជួយដល់បេជាជនកម្ពុជាគេប់រូបអាចបើកគណនីធនាគារបាន
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ផលិតផលថ្មីនេះធ្វើឲេយអតិថិជនរបស់វីងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ដ៏ចេើន។  



តពីទំព័រ ១...ចូលមកដល់
នោះគឺជាពេលវេលារបស់
នាយករដ្ឋមន្តេីគាត់ដឹកនាំ
គណៈរដ្ឋមន្តេីហ្នឹងតេម្តង»។
លោកផេស៊ីផានបានឲេយ

ដងឹថាកចិ្ចបេជ៊ំនេះធ្វើឡើងនៅ
វិមានសន្តភិាពដេលតេវូពិភាកេសា
នងិឆ្លងលើរបៀបវារៈមយួចំននួ
ដូចជា១សេចក្តីពេងចេបាប់
ស្តីពីការបេឆាំងហិរញ្ញបេបទាន
ដល់ការរីកសាយភាយអាវ៊ធ
មហាបេល័យ។២សេចក្តីពេង
ចេបាប់ស្តពីីការបេឆំាងការសមា្អាត
បេក់នងិហរិញ្ញបេបទានភេរវកម្ម
និង៣សេចក្តីពេងចេបាប់ស្តីពី
ការជួយគា្នាទៅវិញទៅមកផ្នេក
ចេបាប់ក្នុងវិស័យពេហ្មទណ្ឌ។
បើតាមលោកផេស៊ីផាន

កេពីសេចក្តីពេងចេបាប់ទាំង
៣នេះកចិ្ចបេជ៊ំពេញអង្គក៏នងឹ
ពិនិតេយលើសំណើស៊ំការយល់-
ពេមពីគណៈរដ្ឋមន្តេីដើមេបីសំ៊ការ
អន៊មត័ពីសា្ថាបន័នតីិបេបញ្ញត្តិលើ
សេចក្តីពេងចេបាប់ចំនួន៣បន្ថេម
ទៀតផងដេរដេលមានដូចជា
ទី១សេចក្តីពេងចេបាប់ស្តពីីការ-
អន៊ម័តយល់ពេមលើកិច្ចពេម-
ពេៀងស្តពីីការល៊បបំបាត់ការ-

យកពន្ធតេតួគា្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ
លើបេក់ចំណូលនិងការបង្ការ
គេចវេះពន្ធ និងការចៀសវាង
ពន្ធ រវាងពេះរាជាណាចកេ-
កម្ពុជានិងមា៉ាឡេស៊ី។
ទី២សេចក្តីពេងចេបាប់ស្តីពី

ការអន៊ម័តយល់ពេមលើកិច្ច-
ពេមពេៀងស្តីពីការល៊បបំបាត់
ការយកពន្ធតេួតគា្នាពាក់ព័ន្ធ
នឹងពន្ធលើបេក់ចំណូលនិង
ការបង្ការគេចវេះពន្ធ និងការ-
ចៀសវាងពន្ធរវាងពេះរាជាណា-
ចកេកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋ

កូរ៉េនិងទី៣សេចក្តីពេងចេបាប់
ស្តីពីការអន៊ម័តយល់ពេមឱេយ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាចូល
ជាភាគីនេអន៊សញ្ញាទកីេង៊ប៊េន
ស្តីពីកិច្ចការពារសា្នាដេអកេសរ-
សាស្តេនិងសិលេបៈឆា្នាំ១៨៨៦
និងវិសោធនកម្មឆា្នាំ១៩៧៩។
កាលពីថ្ងេទី៧ឧសភាសហ-

ភាពអឺរ៊៉បបានស្នើសភារបស់ខ្លនួ
ដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីតេូវបង្កើន
ការតេតួពិនិតេយលើការលាង-
ល៊យកខ្វក់ទៅក្នងុកេម៊បេទេស
១១ផេសេងទៀតពេះតេបេ-

ទេសទាងំនេះបានបរាជយ័ក្នងុ
ការបេយ៊ទ្ធបេឆំាងការលាងល៊យ
កខ្វក់និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម
បង្កការគំរាមកំហេងខ្លាំងដល់
បេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក។
យ៉ាងណាក្ដីលោកផេស៊ី-

ផានបានអះអាងថាកម្ពជុាមិន
បានរៀបរៀងបង្កើតសេចក្តី-
ពេងចេបាប់ទាងំនេះដើមេបីផា្គាប-់
ចិត្តសហគមន៍អឺរ៊៉បនោះទេពេះ
កម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពគេប់
បេបយ៉ាងក្នងុការបេឆំាងបទល្មើស
លាងល៊យកខ្វក់ និងបេឆាំង

ហិរញ្ញបេបទានដល់ការរីកសាយ-
ភាយអាវ៊ធមហាបេល័យទាំង
នេះជាយូរមកហើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើង

តមេូវឲេយមានចេបាប់បេឆាំងនឹង
ការលាងលយ៊ហើយយើងដងឹ
ហើយមន្ទិលសងេស័យរបស់
សហភាពអឺរ៊៉បក៏នៅក្នងុហ្នងឹដេរ
ហើយយើងក៏បានរៀបចំចេបាប់
ចេញដើមេបីបេឆាំងនឹងការ-
លាងល៊យ។...ដូច្នេះយើងធ្វើ
ហើយចពំោះការសងេសយ័របស់
អរឺ៉ប៊គជឺាសេរភីាពរបស់គាត់។
ប៊៉ន្តេកម្ពជុាយើងបានប្តេជា្ញាក្នងុ
ការអន៊វត្តបេយ៊ទ្ធបេឆាំងល៊យ
ដេលបមេើសកម្មភាពភរវកម្ម
និងប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្ម-
អន្តរជាតិ»។
លោកមាសនីអ្នកវិភាគ

បញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបាន
លើកឡើងកាលពមីេសិលមិញថា
ការខកខនបេជំ៊របស់គណៈរដ្ឋ-
មន្តេីនាពេលកន្លងទៅគជឺារឿង
ធម្មតានោះទេសេបពេលដេល
កម្ពុជា មានករណីផ្ទុះឡើងនូវ
ជំងឺកូវីដ១៩ដេលទាមទារឲេយ
គោរពនូវគោលការណ៍រកេសាគមា្លាត។
ប៉ន៊្តេលោកថាសមេប់ការបើក-
កិច្ចបេជ៊ំជាថ្មីក្នុងការសមេច
លើរបៀបវារៈទំាងនេះគឺរឿង
ចំាបាច់មួយដេលកម្ពជុាតេវូតេ

ធ្វើក្នងុពេលនេះដើមេបីឆ្លើយតប
នឹងសេចក្តីថ្លេងការណ៍របស់
អឺរ៊៉បដេលបានស្នើដាក់កម្ពុជា
ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នៅក្នុង

នោះគេមិនទាន់ចាត់ថាយើង
បានលាងល៊យកង្វក់ ឬមាន
ភ័ស្តុតាងអ្វីគេប់គេន់ដេរ ប៉៊ន្តេ
គេដាក់សមេប់តាមដានដចូ្នេះ
វាជាគេះថា្នាក់មួយធំណាស់
សមេប់សេដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាយើង។
បេសនិបើកម្ពជុាមនិបានបេងឹ-
បេងខ្លនួដើមេបីពងេងឹចេបាប់ផ្នេក
ខងហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញទេ គឺ
អាចមានបញ្ហាធំជាមួយនឹង
សហគមន៍អន្តរជាតិ»។
បើតាមលោកមាសនីការ-

ដេលសហគមន៍អន្តរជាតិជា-
ពិសេសសហភាពអឺរ៉៊ប ដាក់
ការសងេស័យមកលើកម្ពជុាជំ៊វិញ
បទល្មើសល៊យកខ្វក់នេះពេះ
កម្ពជុាធា្លាប់មានបេវត្តិនិងសញ្ញា
មនិល្អមយួចនំនួដចូជាការនាំ
ចូលល៊យស៊ទ្ធ យ៉ាងចេើន-
សន្ធកឹសនា្ធាប់តាមចេកអន្តរជាតិ
ភាពមិនបេកេតីនេទំហំទឹក-
បេក់ក្នងុការវិនិយោគនៅកម្ពជុា
ដេលមានការកើនឡើងខ្លាំង
ហើយមិនអាចបា៉ាន់បេមាណ
បាននិងភាពមិនបេកេតីក្នុង
វិស័យកាស៊ីណូជាដើម៕
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មន្ត្រថីាក្រមុសង្គមសីុវិលមិនទាន់យល់ពីគោលបំ-
ណងន្រច្របាប់ស្តពីីការដាក់ប្រទ្រសក្នងុគ្រអាសន្ន
ខន សា វិ 

ភ្នពំេញៈមន្តេីរដា្ឋាភបិាលថ្លេងថា
កេម៊អង្គការសង្គមស៊វីលិហាក់មនិ
ទាន់បានយល់ចេបាស់អំពីគោល-
បំណងនិងខ្លឹមសារនេចេបាប់ស្ដីពី
ការគេប់គេងបេទេសក្នុងភាព-
អាសន្ន។ការថ្លេងនេះបនា្ទាប់ពី
កេម៊សង្គមស៊វីលិស្នើឱេយរដា្ឋាភបិាល
ធ្វើវសិោធនកម្មចេបាប់នេះឡើងវញិ
ដោយសារពេួយបារម្ភថាគោល-
បំណងនេចេបាប់អាចជាការគំរាម-
កំហេងសិទ្ធិមន៊សេសធ្ងន់ធ្ងរ។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍រួមច៊ះថ្ងេទី

១៣ឧសភារបស់កេម៊អង្គការនងិ
សហគមន៍ចំនួន៦៦ អំពាវនាវឱេយ
រដា្ឋាភិបាលបើកការពិគេះយោ-
បល់ជាបនា្ទាន់ជាមយួអ្នកពាកព់ន័្ធ
នានា រួមទាំងការិយល័យឧត្តម-
ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមន៊សេស
ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់នេះ
ឡើងវិញដើមេបីធានាថាជាចេបាប់
មួយគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ច
សិទ្ធិមន៊សេសរបស់កម្ពុជា។
សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា៖

«ខណៈពេលដេលយើងខ្ញុំទទួល-
សា្គាល់ថារដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាបាន-
បង្ហាញគោលបំណងក្នុងការធ្វើ

សេចក្ដពីេងចេបាប់នេះដើមេបីការពារ
ស៊ខភាពសាធារណៈក្នុងអំឡុង
ពេលការរាតតេបាតមេរោគកវូដី១៩
យើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊វីលិនងិ
សហគមន៍ដេលបានរាយនាម
សូមសម្ដេងនូវការពេួយបារម្ភ
យ៉ាងខ្លាងំអពំីចេបាប់នេះដេលអាច
ផ្ដល់អណំាចគា្មៅនដេនកណំត់ដល់
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំ-
ហិតទៅលើសេរីភាពជាមូលដា្ឋាន
ដេលអាចបង្កការគំរាមកំហេង
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមន៊សេស»។
ពកួគេថាចេបាប់ស្ដពីីគេអាសន្ន

តេូវបានអន៊ម័តយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ដោយមិនបានពិគេះយោបល់
គេប់គេន់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។
ថ្វីដេបតិចេបាប់នេះបង្កើតឡើងសេប-
តាមមាតេ២២នេរដ្ឋធម្មនញ៊្ញនងិ
មាតេ៤នេកតកិាសញ្ញាអន្តរជាតិ
ស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយ
ប៉៊ន្តេបង្ហាញចំណុចគួរឱេយបារម្ភ
ដេលទាមទារឱេយមាតេមួយចំនួន
តេូវតេធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញ
ដូចជាមាតេ៣មាតេ៥មាតេ៦
មាតេ៧មាតេ៨និងមាតេ៩។
ប៉៊ន្តេលោកជិនមា៉ាលីន អ្នក-

នាំពាកេយកេសួងយ៊ត្តិធម៌បេប់
មេសិលមញិថាការស្នើរបស់សង្គម-

ស៊ីវិលដូចជាមិនទាន់យល់អំពី
ខ្លឹមសារ និងគោលបំណងពិត-
បេកដនេចេបាប់នេះនៅឡើយទេ។
ចពំោះគោលការណ៍ចេបាប់អន្តរជាតិ
ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិង
កតកិាសញ្ញាអន្តរជាតិក៏អនញ៊្ញាត
ឱេយរឹតតេបិតសិទ្ធិសេរីភាពដេរ នៅ
ក្នុងសា្ថានភាពមានគេអាសន្ន។
លោកថ្លេងថា៖«វធិានការដេល

រដា្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅក្នុងគេ
មានអាសន្នក្នុងមាតេ៥ហ្នឹងក៏
មិនមេនជាវិធានការដេលអន៊-
ញ្ញាតឱេយរដា្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីតាមចិត្ត
ដោយគា្មៅនដេនកណំត់នោះដេរ។
គឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាចេបាស់-
លាស់ហើយមានយន្តការតាម-
ដានតេួតពិនិតេយនិងមានយន្តការ
ទទួលខ៊សតេូវរបស់មន្តេីអន៊វត្ត
ចេបាប់នៅពេលណាបេពេឹត្តខ៊ស
ទៅនងឹខ្លមឹសារនងិគោលបណំង
នេចេបាប់នេះ»។លោកថា៖«ដចូ្នាះ
ការលើកឡើងកដ៏ចូជាសណំមូពរ
នងិកង្វល់របស់កេម៊សង្គមស៊វីលិ
យើងមិនដឹងជាតេូវពិចារណា
យ៉ាងម៉េចកើតទេក្នងុការធ្វើវសិោ-
ធនកម្ម។ពេះការលើកឡើង
អត់តេវូទៅតាមខ្លមឹសារនងិគោល-
បំណងនេចេបាប់របស់យើង»៕

កិច្ចប្រជុំ...

លោកនាយករដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ ន សេន ក្នងុពេលដឹកនំាកិច្ចបេជំុគណៈរដ្ឋមន្តេ ីកន្លងមក។ រូបថតហ៊ងមិនា



សុទ្ធ គឹម សឿន

រតនគិរី: អាជ្ញាធរខេត្តរតន-
គិរីបានដំឡើងឧបករណ៍DTV
ចនំនួ១១គេឿងនៅតាមតបំន់
ដាច់សេយាលដើមេបីឲេយសិសេសា-
នុសិសេសបេមាណជង៣ពាន់
នាក់មានឱកាសសិកេសាពីចមា្ងាយ
តាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយឬ
តាមអុីនធឺណិត ខណៈមន្តេី
គេងបំពាក់ចំនួនជង៤០គេឿង
បន្ថេមទៀតនៅតាមតបំន់ដេល
មានភាពចាំបាច់បំផុត។
លោកខាត់សាមា៉ាល់បេធាន

មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡា
ខេត្តរតនគិរីបានថ្លេងពីមេសិល-
មិញថាការដំឡើងឧបករណ៍DTV
នេះគជឺជំហានទ១ីដេលមាន
ចំនួន១១ឈុត(ថាសតេជោ-
ធីវ+ីទរូទសេសន៍៣២អុញិ)សមេប់
បំពាក់១១កន្លេងក្នងុសេកុចំនួន
៦ដើមេបីឲេយសសិេសានុសសិេសចនំនួ
៣១០៤នាក់បានសិកេសាពីចមា្ងាយ
តាមទូរទសេសន៍ខេសេកាបនិង
បេព័ន្ធអីុនធឺណិត។លើសពីនេះ
លោកគេងបំពាក់បន្ថេម៤១
គេឿងទៀតនៅតាមតំបន់ដាច់-
សេយាលផេសេងៗ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការផ្តល់

ជូនឧបករណ៍សមា្ភារសិកេសាពី
ចមា្ងាយនេះ គឺជការឆ្លើយតប
ការបទិសាលាបណ្តោះអាសន្ន
ទាងំរដ្ឋនងិទាងំឯកជនដោយ-
សារតេជំងឺកូវីដ១៩។ដូច្នេះនេះ
ជឱកាសល្អសមេប់សិសេសានុ-
សិសេសដេលទទលួបានការអបរ់ំ
ពីចមា្ងាយដេលកេសួងបានបង្កើត
កម្មវធិីបងេៀនតាមបេបឌជីថីល។
ការសិកេសាពីចមា្ងាយតាមរយៈ
បេព័ន្ធអេឡិចតេូនិកនេះដើមេបី
លើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យ
អប់រំតាមបេព័ន្ធអនឡាញ»។
លោកបន្ដថានៅទូទាំងខេត្ត

រតនគិរីមានសាលាចំនួន២២២
ដោយមានសិសេសសរុបចំនួន
៤០៩៣០នាក់(សេី១០៤៧នាក់)
សិសេសដេលឪពុក-មា្ដាយមាន
សា្មាតហ្វូនចនំនួ៩៧៨៧នាក់
សិសេសដេលឪពុកមា្ដាយមាន
ហ្វេសប៊ុកចំនួន៨៩៩៨នាក់
នងិសិសេសដេលឪពកុ-មា្ដាយមាន
TelegramឬWhatsapp
ចំនួន២៤៥នាក់។
លោករស់សុវាចាអ្នកនំាពាកេយ

កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានឲេយដឹងពីមេសិលមិញថាកេ-
សួងអប់រំសា្វាគមន៍និងថ្លេងអំណរ-
គុណចំពោះការចូលរួមអនុវត្ត
ដោយការទទលួខសុតេវូខ្ពស់ពី
គណ:អភិបាលខេត្តរតនគិរី
និងខេត្តនានាពេមទាំងភាគី-
ពាក់ព័ន្ធចំពោះការគំាទេដល់

ការសិកេសាពីចមា្ងាយដេលតមេូវ
ឲេយមានការចូលរួមពីគេប់តួអង្គ
ពាក់ពន័្ធតាមសា្មារតីលខិតិលេខ
២៣ចុះថ្ងេទី២៤ខេមេសាឆ្នាំ
២០២០របស់កេសងួអបរ់ំយវុ-
ជននិងកីឡា។
យា៉ាងណាក្ដីលោក សុវាចា

មិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនបណា្តោ
ខេត្តផេសេងៗទៀតដេលនងឹអន-ុ
វត្តតាមខេត្តរតនគិរីនោះទេ
ដោយលោកបង្វេរឲេយយោងតាម
សា្មារតីនេលិខិតលេខ២៣ចុះ
ថ្ងេទី២៤ខេមេសាវិញ។
តាមលិខិតលេខ២៣ នេ

សេចក្ដីណេនាំអំពីការសិកេសាពី
ចមា្ងាយនិងការសិកេសាតាម
បេព័ន្ធអេឡិចតេូនិក របស់
កេសួងអប់រំឲេយដឹងថាដើមេបីធានា
ថាសសិេសអាចបន្តរៀនបាននៅ
តាមផ្ទះកេមការសមេបសមេលួ
ពីមាតាបិតាអ្នកអាណាពេយាបាល
សិសេសលោកគេូ អ្នកគេូ និង
គណៈគេប់គេងសាលារៀនកេ-
សងួអបរ់ំនៅតេបន្តផលតិវដីេអូ
សមេប់ការបងេៀនពីចមា្ងាយ
និងតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេនិូក(E-
Learning)សមេប់សិសេស
រៀននៅតាមផ្ទះចាប់ពីមត្តេយេយ-
សិកេសាបឋមសិកេសាដល់មធេយម-
សិកេសាទុតិយភូមិនិងផេសព្វផេសាយ
ឲេយបានទូលំទូលាយជងមុន។
សេចក្ដីណេនាំបន្តថាអា-

សយដា្ឋានគេហទំព័រ ទំព័រ-
ហ្វេសបុ៊កនិងទូរទសេសន៍សមេប់
បមេើឲេយការបងេៀនពីចមា្ងាយ
រួមមានទូរទសេសន៍ជតិកម្ពុជ
ទី២ទទក២ឬTVK2ដេលជ
ប៉ុស្ដិ៍ទូរទសេសន៍ទើបតេបង្កើតថ្មី
សមេប់ការអប់រំ ទូរទសេសន៍
ផ្កាយរណបតេជោឌីធីវី(Decho
DTVប៉ុស្ដិ៍២២)ទូរទសេសន៍
អបេសរាទូរទសេសន៍Wiki TV
ទូរទសេសន៍OneTVបណា្តោញ
YouTubeផ្លូវការរបស់
កេសួងគឺWWW.youtube.
com/moeysនិងគេហទំព័រ
ជចេើនផេសេងទៀត។
តាមរបាយការណ៍របស់

រដ្ឋបាលខេត្តរតនគរិីបានឲេយដងឹ
កាលពីថ្ងេទី១៣ឧសភាថា
រដ្ឋបាលខេត្តបានបេគល់ថាស-
តេជោធីវី និងកេបាលទូរទសេសន៍
ជូនដល់សេុកចំនួន៦ រួមមាន
សេុកលំផត់៣គេឿងសេុក
វីនសេ២គេឿងសេុកបកេវ
២គេឿងសេុកអណ្ដូងមាស
១គេឿងសេុកតាវេង២គេឿង
និងសេុកអូរយា៉ាដាវ១គេឿង
សមេប់យកទៅបពំាក់នៅតាម
សាលាឲេយសិសេសតាមសហ-
គមន៍បានសិកេសារៀនសូតេពី-
ចមា្ងាយ៕
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លោកសថេតថាសមត្ថកិច្ចមិនគោរពចេបាប់...
តពីទំព័រ  ១ ...សរសេរក្នុង

ហ្វេសប៊ុកកាលពីថ្ងេទី១៣ខេ
ឧសភាថា៖«មន្តេីរូបណាធ្វើ
ខុសពីការណេនំារបស់ថា្នាក់ដឹក-
នាំក្នងុការអនវុត្តរតឹបន្តងឹចេបាប់
ចរាចរណ៍គឺមនិតេវូបានលើក-
លេងឡើយនងឹតេវូផកពនិយ័
និងអនុវត្តតាមនីតិវិធីចេបាប់»។
លោកសថេតមិនអាចទាក់-

ទងដើមេបីសុំការបញ្ជាក់បន្ថេម
បានទេកាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍។
លោកសថេតបានបង្ហោះ

ផ្ទាំងរូបភាពដេលមានខ្លឹមសារ
ថា«សមត្ថកិច្ចទាំងអស់នៅ
ពេលដេលបើកបរម៉ូតូតេូវតេ
មានសា្លាកលេខតេូវពាក់មួក-
សុវត្ថិភាពនិងមិនតេូវនិយាយ
ទូរស័ព្ទក្នងុពេលបើកបរ»ឡើយ
លើកលេងតេការនិយាយទូរស័ព្ទ
ដោយបេើកាស។ចំពោះសមត្ថ-
កិច្ចដេលបើកបររថយន្តតេវូមាន
សា្លាកលេខតេូវពាក់ខេសេកេវាត់
និងក៏មិនតេវូនិយាយទូរស័ព្ទក្នុង-
ពេលបើកបរនោះដេរលើកលេង-
តេការនិយាយទូរស័ព្ទដោយ
បេើកាស។
នៅថ្ងេទី១៤ខេឧសភាលោក

សថេតបានជួបជមួយមន្តេី
នគរបាលនេការិយាល័យចរា-
ចរណ៍និងមន្តេីចរាចរណ៍តាម
បណា្តោអធិការដា្ឋាននគរបាលទំាង
១៤ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួន៧២៨នាក់។បើតាម
ហ្វេសប៊ុករបស់លោកកាលពី
ថ្ងេពេហសេបតិ៍លោកសថេត
បានថ្លេងក្នងុជំនួបនោះថាបនា្ទាប់
ពីការអនុវត្តរឹតបន្តឹងចេបាប់ចរា-
ចរណ៍រយ:ពេល១៣ថ្ងេកន្លង
មកនេះគេះចរាចរណ៍តេវូបាន
កាត់បន្ថយបានរហតូដល់៤០
ភាគរយ។អ្នកបើកបរភាគ-
ចេើនបានចូលរួមគោរពចេបាប់
ដូចជពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់
ខេសេកេវាត់គោរពភ្លើងចរាចរណ៍
និងគោរពសា្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍
ជដើម។លោកសថេតបាន
ណេនាំដល់មន្តេីអនុវត្តចេបាប់
ទាំងអស់ឱេយមានការអត់ធ្មត់-
ខ្ពស់មានអាកបេបកិរិយានិងសម្ដី
សមរមេយជមួយបេជពលរដ្ឋ។
លោកគង់រតនៈបេធានវិទេយា-

សា្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
នៅថ្ងេទី១៤ខេឧសភាថានៅ
ថ្ងេដំបូងនេការរឹតបន្តងឹចេបាប់នេះ
សមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តលើសពី
បទបញ្ជារបស់ថា្នាកដ់កឹនាំដេល
បានដាក់ឱេយអនុវត្តហើយបនា្ទាប់-
មកមានការសមេបសមេួល។
ថ្មីៗ នេះការបេជុំមន្តេនីគរបាល
ចរាចរណ៍របស់លោកសថេត
គឺជសញ្ញាមួយល្អពីពេះលោក
បាននិយាយពីការពងេឹងកេម-

សលីធម៌វនិយ័នងិបទបេបញ្ញតិ
ដេលមន្តេីចរាចរណ៍តេវូអនុវត្ត។
លោកថ្លេងថា៖«គាត់បាន

បញ្ជាក់ចេបាស់ៗ ហើយថាបូ៉លិស
ធ្វើខសុក៏តេវូតេមានទោសដចូ
ជបេជពលរដ្ឋដេរហើយយើង
គោរពចេបាប់ទាងំអស់គា្នាហើយ
យើងមានចំណាត់ការស្មើភាព
គា្នាចំពោះមុខចេបាប់ចរាចរណ៍»។
លោកបន្តថា៖«សមេប់ខ្ញុំគឺ

ជការងារល្អមួយប៉ុន្តេយើង
នៅតេបន្តតាមដានទៀតពីពេះ
យើងដឹងហើយថានៅតេមាន

មន្តេីខិលខូចមួយចំនួនតូច គឺ
បេហេលជគាត់មិនទាន់អាច
កេបេបាន១០០ភាគរយនៅ
ឡើយទេ។ទោះជយា៉ាងណា
ខ្ញុំជឿថាយើងកំពុងតេដើរនៅ
លើផ្លវូដេលវិជ្ជមានមួយក្នងុការ-
ដេលបងា្ហោញតមា្លាភាពស្មើគា្នា
ចំពោះមុខចេបាប់»។
លោកសនជ័យនាយកបេតិ-

បត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយេយ-
ភាពសង្គមកម្ពុជបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងេទី១៤ខេសីហាថា
នៅពេលមានយទុ្ធនាការនេការ-

អនុវត្តចេបាប់ដូចជយុទ្ធនាការ
រឹតបន្តងឹការអនុវត្តចេបាប់ចរាចរណ៍
ជដើមនេះទាំងបេជពលរដ្ឋ
អ្នកបើកបរនងិសមត្ថកចិ្ចមន្តេី
នគរបាលទាហានមន្តេីរាជការ-
សុវីលិអ្នកតចូនងិអ្នកធតំេវូតេ
ស្ថិតនៅកេមចេបាប់ទាំងអស់
នោះទើបហៅថានីតិរដ្ឋពិត-
បេកដ។លោកថា៖«អ៊ីចឹង
បេសិនជបូ៉លិសចរាចរណ៍ផក-
ពិន័យបេជពលរដ្ឋជិះឡាន
បទិកញ្ចក់ខ្មាអ្នកបើកបរឡាន
បិទកញ្ចក់ខ្មាជមន្តេីរាជការ
ជន់ទាបជន់ខ្ពស់ ឬក៏ឋានៈ
ឧត្តមសេនីយ៍អីហ្នឹងក៏តេូវតេ
មានការសរួនាំផកពនិយ័ដចូ-
គា្នាដេរ»។លោកជ័យថ្លេងថា
ការអនុវត្តការរឹតបន្តឹងចេបាប់
ចរាចរណ៍នេះគួរតេមានយន្តការ
ដើមេបីរាយការណ៍ពីភាពមិន
បេកេតីនេការអនុវត្តចេបាប់ដើមេបី
ឱេយអ្នកអនវុត្តចេបាប់អនវុត្តចេបាប់
ឱេយបានតេមឹតេវូ។យន្តការឆ្លើយ-
តបឬយន្តការតេួតពិនិតេយការ-
អនុវត្តចេបាប់នេះគួរតេបើកឱកាស
ឱេយបេជពលរដ្ឋរាយការណ៍
ពីភាពមិនបេកេតីទាំងឡាយ-
ណានេអ្នកអនុវត្តចេបាប់៕

នគរបាល កំពុង  ត្រតួ ពិនិត្រយ  ការ អនុវត្ត ច្របាប់ ចរាចរណ៍។ រូបថតហា៊ានរងេសី

ខេត្តរតនគិរីដំឡើងDTV១១គេឿង
ដើមេបីឲេយសិសេសបានសិកេសាពីចម្ងាយ
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុត�ៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទ�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ្ព ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា� , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម្ព 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េកចា យកា �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរញ� វត� �ៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ទរីអប់រំកូរ៉េខាងតេបូងផ្តល់កំុពេយូទ័រជាង២០០ឈុតដល់វិស័យអប់រំកម្ពជុា
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ មន្ទីរ អប់រំ ទីកៃុង 
ប៊សូាន  នៃ បៃទៃស ករូ៉ៃខាង តៃយូង  
បាន ឧបត្ថម្ភ កុពំៃយូទរ័ បន្ទះ (Tab-
lets) ជាង  ២០០ឈុត  ដល់ 
នាយក ដ្ឋាន ជំនាញ នៃកៃសួង 
អបរ់ ំ នងិ សាលារៀន របស ់រដ្ឋ  នៃ 
ភាគ ីកម្ពជុា  ដើមៃប ីគាទំៃ ដលក់ារ- 
បញ្ជៃប បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌មាន 
ជនំយួ ដល ់ការ បងៃៀន  និង ការ- 
រៀន របស់ សិសៃស គៃប់ មុខវិជា្ជ  នងិ 
គាទំៃ ដល ់ការអបរ់ ំតាម បៃប ឌជី-ី 
ថល (Digital)។

លោក រស ់សវុាចា  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ ពុធថា ៖« កៃ-  
សួង អប់រំ  យុវជន និង កីឡា បាន- 
ទទួល កុំពៃយូទ័រ បន្ទះ (Tablets) 
ចំនួន  ២៤០ឈុត  ពី មន្ទីរ អប់រំ  
ទកីៃងុ ប៊សូាន នៃ សាធារ ណ រដ្ឋ ករូ៉ៃ  
ហើយ បានបៃគល់ ជូន នាយកដ្ឋាន - 
 បច្ចៃក វិទៃយា  និង គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា 
សាធារណៈ ដើមៃបី លើកកម្ពស់់ 
ការរៀន  និង បងៃៀន ដៃល គាំទៃ 
ដល ់ការអបរ់ ំតាម បៃប ឌជី ីថល។ 
ជាពសិៃស ដើមៃប ីចលូរួម ជរំញុ ការ- 
សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច  តៃូនិក  
ដើមៃបី ឲៃយ សសិៃសា នសុសិៃស កម្ពជុា អាច   
បន្ត ការ សិកៃសា  និង ទប់សា្កាត់ ការ- 
រីក   រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩» ។

លោក បញ្ជក់ថា  កៃសួង អប់រំ  
បានចុះ អនសុៃសរណៈ យោគយល ់
ជាមួយ មន្ទីរ អប់រំ ទីកៃុង ប៊ូសាន 
កាល ពី ឆ្នាំ២០០៥  និង បានចុះ- 
ហត្ថ លៃខា ជាថ្មី បន្ដ កិច្ចសហ- 
បៃតិ បត្តិការ លើ ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា- 
ព័ត៌មាន និង សារគមនាគមន៍ 

(ICT)  ក្នុង វិស័យ អប់រំ កាល ពី  
ឆ្នាំ ២០១៧។ ហ្វៃសប៊ុក កៃសួង 
អបរ់ ំបាន បញ្ជក ់កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១២ 
ឧសភា  ថា  ពធិ ីបៃគល់  នងិ ទទលួ 
សមា្ភារ នៃះ ធ្វើ ឡើង កៃម វត្តមាន 
របស់ លោក  ហង់ជួន ណារ៉ុន  
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង អប់រំ  និង លោក 
Kim Sook Joon   បៃធាន មន្ទរី- 
អប់រំ ទីកៃុង ប៊ូសាន តាមរយៈ  
Video  Conference។

យោង តាម ហ្វៃសប៊ុក ដដៃល  
លោក រដ្ឋមន្តៃី អប់រំ  បាន ថ្លៃង ថា  
ភាគ ីករូ៉ៃ បានជយួ បណ្ដុះបណា្ដាល  
ផ្ដល់ ជំនាញ បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌ មាន 
និង ឧបត្ថម្ភ សមា្ភារ បច្ចៃកវិទៃយា 
ដល់  គៃូបងៃៀន កម្ពុជា រយៈពៃល 
១៥ ឆ្នាំ កន្លងមក ហើយ។ ជំនួយ 
សមា្ភារ បច្ចៃកវិទៃយា ពិតជា មាន 
សារៈសំខាន់ ជាខា្លាំង សមៃប់ 

កម្ពជុា  ពសិៃស ក្នងុ ដណំាក ់កាល 
នៃ ការ វាយបៃហារ ដោយ ជំងឺ- 
កូវីដ១៩។

លោក ហងជ់នួ ណារ៉នុ  ថ្លៃងថា ៖ 
« លោក គៃូ-អ្នកគៃូ  និង មន្តៃី អប់រំ 
នៃ នាយកដ្ឋាន បច្ចៃកវិទៃយា  បាន- 
និង  កំពុង ដើរ តួនាទី យ៉ាង សកម្ម 
ក្នុង ការជំរុញ កម្មវិធី សិកៃសា តាម- 
បៃពន័្ធ អៃឡចិ តៃនូកិដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា ឱៃយ សិសៃសា នុសិសៃស កម្ពុជា 
អាច បន្តការ សិកៃសា  ក្នុង ពៃល 
ដៃល សាលា រៀន តៃូវ បិទទ្វារ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩»។ 

លោក រដ្ឋមន្តៃី អប់រំ  បង្ហាញ ក្ដី- 
សងៃឃមឹថា  ពភិពលោក អាច យក- 
ឈ្នះ ជងំ ឺកវូដី១៩ ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ   
ខាងមុខ  ហើយ ភាគី ទំង២ អាច 
បន្ត ការងរ កិច្ចសហ បៃតិបត្តកិារ- 
ជាបន្តទៀត ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 

វិស័យ អប់រំ។
បើ តាមហ្វៃសប៊ុក កៃសួង អប់រំ  

គឺ  Tablet  ទំងនៃះ  តៃូវបាន- 
បៃគល់ ជូន នាយកដ្ឋាន ជំនាញ 
របស់ កៃសួង អប់រំ  វិទៃយាសា្ថាន- 
គរកុោ សលៃយ  វទិៃយាល័យ  អនវុទិៃយា- 
ល័យ  សាលា មធៃយម សិកៃសា គរុ- 
កោសលៃយ  និង សាលា បឋម- 
សិកៃសា ចំនួន ៨ នៅ តាម បណា្ដា 
រាជធានី  ខៃត្ត។ ក្នុង មួយ សាលា 
ទទួល បាន ទូ សាកថ្ម ១  និង 
Tablets ចំនួន ៣០ គៃឿង។

សាលារៀន នៅ ទទូងំ បៃទៃស 
កម្ពុជា  តៃូវ បាន បិទទ្វារ បណ្ដាះ- 
អាសន្ន ជតិ ២ខៃ មក ហើយ បនា្ទាប ់  ព ី  
ការ រាតតៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩។ បច្ចុ- 
បៃបន្នសិសៃស កំពុង ធ្វើ ស្វ័យ សិកៃសា 
នៅ ផ្ទះ  រៀន តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច- 
តៃនូកិ  នងិ រៀន ព ីចមា្ងាយ។ ថ្មីៗ  នៃះ  

កៃសួង អប់រំ បាន បង្កើន កម្មវិធី 
រៀន តាម ទូរទសៃសន៍ ដៃល កៃសួង 
អបរ់ ំអះអាងថា  ដើមៃប ីផ្តល ់ឱកាស 
ដល់ សិសៃស នៅ តំបន់ ជនបទ 
ទទួល បាន ការ សិកៃសា ដូច សិសៃស 
ដទៃ ទៀត ដៃរ។ 

លោក សៃ ីអ៊កុ ឆយ៉ាវ ី បៃធាន 
សមាគម គៃូបងៃៀន ឯករាជៃយ 
កម្ពុជា  ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃ ពុធថា  
រាល ់សកម្មភាព របស ់កៃសងួ អបរ់ ំ
ដៃល កំពុង តៃ ធ្វើ សព្វថ្ងៃនៃះ  
មិនមាន ជាអ្វី ដៃល ឱៃយ សិសៃស 
ទទលួបាន ការ អបរ់ ំព ីចមា្ងាយ ទងំ- 
អស់គា្នា នោះ ទៃ។ បៃជា ពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា ស្ថតិ នៅ ក្នងុ លដំប ់នៃ ភាព- 
កៃីកៃ  «ប៉ុនា្មានភាគរយ?»។ 

លោកសៃី ថ្លៃងថា ៖«ដូចតាម- 
បៃព័ន្ធ  [ឧបករណ៍]  ទំនើប របស់ 
គាត់ ហ្នឹង  យើង និយយថា  ទូរ- 
សព័្ទ  កុពំៃយូទរ័  [បន្ទះ] (Tablets)  
អីៗ អ៊ីចឹង ទៅ ចុះ។ តើ ពួកគាត់ 
ហ្នឹង មាន លទ្ធភាព ឯណា ដើមៃបី 
ទៅ ទិញ សមា្ភារ [អៃឡិច តៃូនិក]  
សមៃប ់សកិៃសា ព ីចមា្ងាយ?  សមូៃបី 
តៃ ពៃល ខ្លះ រក តៃ អង្ករ ចៃក ឆ្នាំង 
អត់បាន ផង»។ 

លោក សៃី  ឆយ៉ាវី  បានបន្ត 
ថា ៖«ការដៃល បៃើបៃស់ តាម- 
បៃពន័្ធ ទរូសព័្ទ អីៗ  អ៊ចីងឹ  តៃវូការ- 
ដកល់យុ បញ្ចលូ។ តើ គាត ់មាន 
លុយ ឯណា ដើមៃបី បញ្ចូល ដើមៃបី 
គាត់ សិកៃសា?  តើ សៃវាបៃព័ន្ធ 
ទូរស័ព្ទ ហ្នឹង ទូលាយ ឬនៅ?  
យើ ងឃើញ ហើយថា  តំបន់ 
ទបីៃជុជំន អាច មាន សៃវា។ ប៉នុ្តៃ 
ចពំោះ សៃវា នៅឆ្ងាយ  សមូៃប ីតៃ ខ្ញុ ំ
នៅ ជាយៗ កៃុង នៃះ  សៃវា វិល- 
ខា្ញាល់ ហើយ»៕

 គឹម  សារុំ 

កំពង់ ស្ពឺ ៈ ស្នងការដ្ឋាន  នគរ-
បាល  ខៃ ត្ត កំពង់ស្ព ឺ  កាល ពីមៃសិល- 
មញិ  បាន បញ្ជនូ បរុសមា្នាក ់  ដៃល 
ចាប ់រលំោភ ក្មៃង សៃ ីទៅ សា លា- 
ដំបូង  ខៃត្ត កៃយ  ពី ទទួល បា ន 
ជន នៃះព ីនគរបាល នាយក ដ្ឋាន 
ពៃហ្ម  ទណ្ឌ កៃសួង  មហាផ្ទៃ   
បនា្ទាប ់ព ីចាប ់ខ្លនួ បាន កាល ពថី្ងៃ 
ទ១ី៣ ឧសភា នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ  ។ 

លោក ជាវ  វិបុល  អនុបៃធាន 
នាយ ក  ដ្ឋាន ពៃហ្មទណ្ឌ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ  បៃប់  ភ្នំ  ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសលិមញិ ថា  ជន សងៃសយ័  ឈ្មាះ  
ស ំ ម៉ា  អាយ ុ ៥៤ ឆ្នា ំ គ ឺ តៃវូ បាន   
បៃគល់  ឲៃយ  សមត្ថកចិ្ច ខៃត្ត កពំង-់
ស្ពឺ  ហើយ  ពី ពៃះ  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ 
ជា មា្ចាស់ ករណី  ។

លោក សំ  សាមួន  ស្នងការ- 

នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  ឲៃយដឹង 
ពីមៃសិល មិញ ថា  ជន  សងៃស័យ សំ 
ម៉ា  តៃវូសមត្ថកចិ្ច ជនំាញ   បញ្ជនូ 
បន្ត ទៅ សាលាដំបូង ខៃត្តកំពង់ ស្ព ឺ  
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៤ ឧសភា  បនា្ទាប់ ពីនា- 
យក ដ្ឋា ន   ពៃហ្មទណ្ឌ កៃសួង មហា- 
ផ្ទៃ បៃគល់  ឲៃយ ។ «ជនមា្នាក់ នៃះ  តៃវូ   
ចាប់ តាម ដី កា របស់ តុលាការ » ។

លោកយ័ន្ត  សន  នាយនគរ- 
បាល  ប៉ុស្តិ៍ តៃពាំង គង  សៃុក  
សំរោងទង  បាន  រំឭក បៃប់ ពី 
មៃសិល មិញថា  ក្មៃងសៃី រងគៃះ 
តៃូវមា្តាយ ឪពុក ចៃញទៅ  ធ្វើការ 
នៅ   សៃុក ផៃសៃង ហើយ បាន ទុក 
ក្មៃង  សៃីរងគៃះ ឲៃយរស់ នៅ 
ជាមយួ ជដីនូ ។  លុះ នៅវៃ លា ថ្ងៃ 
តៃង ់ ថ្ងៃ ទ ី៥  ខៃ មថិនុា   ឆ្នា២ំ០១៩ 
ក្មៃង   រងគៃះកំពុង សៃត ងូត - 
ទឹក  ខណៈ នោះ  ជនសងៃស័យ 
បាន  ចៃញ ពី ផ្ទះ  ហើយ ចា ប់ ដៃ 
នាង  អូស ចូល ពៃ ចាប់ រំលោភ 

រហូត បាន សមៃច។  ក្មៃង រង គៃះ   
បៃ ប់ សមត្ថកិច្ច  កាលនោះ ថា 
បនា្ទាប់ ពី ជន សងៃស័យ ធ្វើ សកម្ម   ភាព  
រលំោភ  នាង ហើយ  ជន  សងៃសយ័ 
គំរា ម  ថា «បើ និយយ រឿង នៃះ 
បៃប ់គៃ  អញ សមា្លាប ់ចោល» ។ 
ប៉ុន្តៃ កៃយ ថ្ងៃ កើត ហៃ  តុ នោះ  
ដោយជីដូន មាន ការ សងៃស័យ ពី   
អាការរបស់ ចៅ បាន ហៅ  នាង 
សួរ  ហើ យ នាង  បាន រៀបរាប់ ពី 
ដំណើររឿង បៃប់ ជីដូ ន  ។ 

លោក បន្ត  ថា  ដំបូងឡើយ 
ជដីនូ ក្មៃង សៃរីង គៃះ  មនិបាន 
ប្តងឹនគរបាល ប៉សុ្តិ៍ ឃុ ំ តៃពាងំគង  
របសល់ោកទៃ  ដោយសារ គាត ់
ចរចា  សមៃលួគា្នា ជាមយួគៃសួារ  
ខា ង  ជនល្មើស  ប៉នុ្តៃ ដោយសារ  
ចរចា មនិ តៃវូ គា្នា ក ៏ជ ី ដនូ ក្មៃង សៃ ី
រងគៃះ   ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹង មក 
ប៉ុស្តិ៍  នគរបាល របស់ លោក  ។

លោក យ័ន្ត សន បៃប់ថា ៖ «រឿង   

នៃះ ជ ីដនូ ក្មៃង រង គៃះ ទកុ ដល ់
១ អាទិតៃយ បា ន  ប្តឹង ខ្ញុំ ពៃះ គាត់ 
សមៃុះសមៃលួ គា្នា មនិ តៃវូ »។ បើ 
តាម លោក សន កៃយ ព ី ទទលួ- 
បាន បណ្តឹង សមត្ថ កិច្ច  បាន ចុះ 
ដ ល ់ ផ្ទះ កើត ហៃត ុដើមៃបី ហៅ ជន- 
សងៃស័យសាកសួរ  ប៉ុន្តៃ ជន- 
សងៃសយ័ បានគៃចខ្លនួ បាត ់ តាងំ- 
ពី ពៃល នោះ មក ។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា  លោក បាន ធ្វើរ បាយ ការណ ៍ 

បញ្ជូន ទៅ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ ហើយ តលុា-
ការ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ   ក៏ ចៃញ ដី កា 
បង្គាប់ ឲៃយ សមត្ថកិច្ច តាម ចាប់- 
ខ្លួន ជន សងៃស័យ។  សមត្ថកិច្ច 
ចាប ់ខ្លនួ  ស ំ ម៉ា    តាម ដ ីកា បង្គាប ់
របស់ សា លា ដំបូង  ខៃត្ត  កំពង់ ស្ព។ឺ  
«ដូច្នៃះ ជា នីតិវិធី  តុលាការ នឹង 
បញ្ជនូ គាត់ ទៅ ឃំុ នៅ ពន្ធ នា គារ តៃ   
ម្តង មិន ចំា បាច់ សាកសួរ ទៃ  »៕

ពិធីបេគល់ និងទទួលសម្ភារកំុពេយូទ័រ ផ្ដល់ដោយមន្ទរីអប់រំកេងុបូ៊សាន កាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។ រូបថត កៃសួងអប់រំ

បញ្ជនូបុរសអាយុ៥៤ឆ្នាំទៅតុលាការពីបទចាប់រំលោភក្មេងសេីអាយុ១៣ឆ្នាំ

បុរស ដេល ចាប់ រំលោភ ក្មេង សេ ី តេវូ បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ។ រូបថត នគរបាល 
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រដ្ឋចេញលិខិតលើកទឹកចិត្តពន្ធលើមូលបតេបំណុល
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋាភបិាលបានអនុមត័ការ-  
លើកទកឹចតិ្តពន្ធលើមលូបត្របណំលុ
ដ្រលន្រះគឺជាវិធានការមួយដើម្របីទាក់-
ទាញក្រុមវិនិយោគិនសាធារណៈក្នុង
ការវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូល-
បត្រកម្ពុជា(CSX)។
យោងតាមប្រកាសក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចុះហត្ថល្រខា
ដោយលោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ដ្រី
ក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពី
ថ្ង្រទ៥ីខ្រឧសភាបានឲ្រយដងឹថាក្រមុ-
ហ៊ុនច្រញលក់សញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្ម
និងក្រុមវិនិយោគិនណាដ្រលកាន់-
កាប់នងិការលក់ការទញិសញ្ញាបណ្ណ
សាជីវកម្ម នឹងត្រូវមានសិទ្ធិទទួល
បានពន្ធកាត់ទុក។
វិនិយោគិនសាធារណៈត្រូវទទួល

បានការបន្ថយពន្ធកាត់ទកុ៥០ភាគ-
រយក្នងុរយៈព្រល៣ឆ្នាំដ្រលចាប់ផ្ដើម
កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្នាំ២០០៩
ដល់ថ្ង្រទ៣ី១ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២១ដោយ
ផ្អ្រកលើអនកុ្រតឹ្រយស្ដពីីការលើកទកឹចតិ្ត
ពន្ធសម្រប់វិស័យមូលបត្រដ្រលចុះ
កាលបរិច្ឆ្រទកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រមករា
ឆ្នាំ២០១៩។ន្រះបើតាមប្រកាស។
ប្រកាសន្រះគឺជាឧបករណ៍ស្ដពីីការ- 

អនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនាំលើពន្ធ

កាត់ទុកសម្រប់ក្រុមវិនិយោគិនក្នុង
វសិយ័មលូបត្របណំលុនងិផ្ដល់ការ-
បញ្ជាក់លើអត្រពន្ធកាត់ទុក៦ភាគ-
រយសម្រប់និវ្រសនជននិង១៤ភាគ-
រយសម្រប់អនិវ្រសនជនបន្ថ្រមលើ
ច្របាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធ។
លោកស៊ូសជុាតិអគ្គនាយកគណៈ- 

កម្មការមលូបត្រកម្ពជុា(SECC)បាន  
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍
ថាប្រកាសស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធ
ន្រះមានគោលបំណងកំណត់អត្រ
ពន្ធសម្រប់សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មនិង

ក៏ដើម្របីទាក់ទាញវិនិយោគិនកាន់ត្រ
ច្រើនមកផ្រសារហ៊ុនផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងមានអនកុ្រតឹ្រយ 

ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធចាប់តាំងពី
ដើមឆ្នាំ២០១៩មក។ប្រកាសថ្មីន្រះ
មានគោលបំណងត្រមួយគត់ដើម្របី
កំណត់អត្រពន្ធសម្រប់សញ្ញាបណ្ណ
សាជវីកម្ម។បើគ្មានអត្រគតិពន្ធពន្ធ
ន្រះនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តសម្រប់
សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មឡើយ។ដូច្ន្រះ
ចាប់ពីការច្រញប្រកាសន្រះ រដ្ឋាភិ-
បាលចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធពីទីផ្រសារ

សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ប្រកាសន្រះ

នឹងគំទ្រសា្ថានការនៅព្រលន្រះនិង
សម្រប់ក្រមុវនិយិោគនិដោយសារត្រ
ប្រកាសន្រះធ្វើឲ្រយកានត់្រច្របាសល់ាស់
ស្ដីពីអត្រពន្ធ។យើងមើលឃើញថា
ទំនុកចិត្តពីក្រុមវិនិយោគិនសាធារ-
ណៈកំពុងកើនឡើង»។
លោកJongWoenHaអនុប្រធាន 

CSXបានឲ្រយដងឹថាប្រកាសន្រះផ្ដល់
គោលការណ៍ណ្រនាំច្របាស់លាស់
សម្រប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមូលបត្រ
និងក្រុមវិនិយោគិនទាក់ទងនឹងអត្រ
ពន្ធកាត់ទកុ។លោកបន្តថា៖«សម្រប់
ភាគីវនិយិោគនិពកួគ្រដងឹយ៉ាងច្របាស់
ថាតើការលើកទកឹចតិ្តពន្ធប៉នុា្មានដ្រល
ពួកគ្រនឹងទទួលបានពីការវិនិយោគ
នៅក្នងុវសិយ័មលូបត្រន្រះ។នងឹមាន
ក្រុមវិនិយោគិនកាន់ត្រច្រើនមានបំ-
ណងវិនិយោគក្នុងទីផ្រសារន្រះ»។
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពជុាត្រវូបានដំណើរ-

ការជាផ្លូវការចាប់តាំងពីខ្រម្រសាឆ្នាំ
២០១២។គិតត្រឹមខ្រឧសភាទីផ្រសារ
ន្រះមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន១១
ក្នងុចណំោមនោះ៦ច្រញសញ្ញាបណ្ណ
សាជវីកម្មនងិក្រមុហ៊នុផ្រស្រងទៀតចុះ
បញ្ជីជាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ។ ក្រុមហ៊ុន
ចុះបញ្ជីទាងំអស់ប្រមលូមលូនធិិបាន
ប្រហ្រល២២៣លានដុលា្លារ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ គ្រឹះសា្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថនុៅ
កម្ពជុាបានធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើង
វញិក្នងុទហំំឥណទានជតិ៥០០លាន
ដលុា្លារនៅក្នងុចណំោមអ្នកបានស្នើសុំ
រៀបចំឥណទានឡើងវិញជាង១៣
មុឺននាក់ដ្រលន្រះជាវិធានការមួយ
ជួយសម្រលបន្ទុកដល់អតិថិជន 
គ្រឹះសា្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងន្រ
ការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។
លោកកាំងតុងងីប្រធាននាយក-

ដ្ឋានទំនាក់ទំនងន្រសមាគមមីក្រូហិ-
រញ្ញវត្ថុកម្ពជុា(CMA)បានប្រប់ឲ្រយដឹង
ថាគិតត្រឹមថ្ង្រទី១០ខ្រឧសភាមាន
អតិថិជន១៣៧១៥៨នាក់បានធ្វើ
ការស្នើសុំរៀបចំឥណទានឡើងវិញ។
ក្នុងនោះអតិថិជន១១៨១៨២នាក់
ស្មើនងឹ៩០ភាគរយត្រវូបានគ្រឹះសា្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រចធ្វើការរៀបចំ
ឥណទានឡើងវិញដ្រលមានទំហំ
ឥណទានជាង៤៨៨លានដុលា្លារ។

លោកបន្តថាការប្រមូលទិន្នន័យ
ន្រះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតាមដន  
ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ត្រងន្រជំងឺកូវីដ- 
១៩ទៅលើអតិថិជនការគំពារអតិ-
ថិជនរបស់គ្រឹះសា្ថានជាសមាជិកនិង
ការវិវត្តទូទៅន្រវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ទាងំមលូដើម្របីធ្វើការវាយតម្ល្រនងិផ្ញើ
របាយការណ៍ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នុងកាលៈទ្រសៈដ៏

លំបាកដ្រលបណា្តាលមកពីជំងឺកូវីដ
១៩សមាគមបាននិងកំពុងធ្វើការ
យ៉ាងសកម្មជាមយួសមាជកិនងិដ្រគូ
ពាក់ព័ន្ធនានា ពិស្រសធនាគរជាតិ
ន្រកម្ពុជាក្នុងការជួយដល់អតិថិជន
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ន្រះ»។
លោកបន្តថា៖«សមាគមសា្វាគមន៍

នវូរាល់កចិ្ចសហការនានាជាមយួភាគី
ទាងំឡាយណាដ្រលមានសចុ្ឆន្ទៈពតិ-
ប្រកដនៅក្នុងការចូលរួមជួយដោះ-
ស្រយបញ្ហារបស់អតិថិជនន្រគ្រឹះ-
សា្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ»។
លោកប៊ុនមុនីនាយកគ្រឹះសា្ថាន

មកី្រូហរិញ្ញវត្ថុវថិីភអីលិសុីបានប្រប់
ថាការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើ
ឲ្រយប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាងំដល់វសិយ័មកី្រ-ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ។លោកបន្តថាជាក់ស្ត្រង
គ្រឹះសា្ថានរបស់លោកមានកំណើន
ឥណទានខចូកើនដល់៣,៥ភាគរយ
នាព្រលបច្ចុប្របន្ន។
លោកថ្ល្រងថា៖«តាមពិតជាការប៉ះ-

ពាល់ហើយខ្រមុនៗ គ្រះឹសា្ថានខ្ញុំចាប់-
ផ្តើមខាតម្រនទ្រនដោយសារគ្រអត់
សងដចូ្ន្រះវាប៉ះពាល់ធ្ងនធ់្ងរប៉នុ្ត្រយើង
ទទួលយកទាំងអស់គ្នាពីព្រះយើង
យល់ពីវបិត្តិន្រវរីសុករូ៉ណូា។ខ្ញុំសង្រឃឹម
ថាចាប់ពីខ្រក្រយទៅសា្ថានភាពជងំឺ
ន្រះនឹងធូរស្រលឡើងវិញ»។
គ្រឹះសា្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចរៀបចំ

ឥណទានឡើងវិញជូនអតិថិជនបាន
លុះត្រត្រមានការស្នើសុំពីអតិថិជន
ដោយយោងតាមកិច្ចសន្រយារវាងគ្រឹះ-
សា្ថាននងិអតថិជិនគោលការណ៍ការ
ពារអតិថិជនក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌផ្លូវ
ច្របាប់មួយចំនួនទៀត។ន្រះបើតាម

ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់CMA។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា

បើគ្មានដណំោះស្រយសមស្របតាម
លក្ខខណ្ឌបច្ច្រកទ្រសនោះទ្រនងឹអាច
បង្កឲ្រយមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់
ស្រដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្ត

ថា៖«សមាគមនៅត្របន្តលើកទកឹចតិ្ត
នងិសា្វាគមន៍ចពំោះអតថិជិនដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់ពតិប្រកដពជីងំឺកវូដី១៩ 
សូមម្រតា្តាទាក់ទងទៅគ្រឹះសា្ថានដ្រល
ខ្លួនបានទទួលប្រក់កម្ចី ឬតាមរយៈ
មន្រ្តីឥណទានផ្ទាល់ដើម្របីទទលួបាន
នូវដំណោះស្រយសមស្រប»។
គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ

២០២០គ្រឹះសា្ថានមកី្រូហិរញ្ញវត្ថុមាន
ទំហំឥណទានសរុប៧,៤ពាន់លាន
ដុលា្លារន្រអតិថិជនជាង ២,២លាន
នាក់ខណៈប្រក់បញ្ញើសរបុមានចនំនួ
ជាង៣,៦ពាន់លានដលុា្លារន្រអតថិ-ិ
ជនជាង២,៨លាននាក់។ន្រះបើ
យោងតាមCMA៕LA

សកម្ម ភាព បុគ្គលិក កំពុង  បមៃើ ការ ងារ នៅ ផៃសារ មូលបតៃ កម្ពជុា ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញមានទឹកបេក់ជិត$៥០០លាន

សេចក្តីពេងចេបាប់ស្តពីី
គណៈកម្មការជាតិការ-
ពារអ្នកបេើបេស់នឹងរួច-
រាល់ក្នងុសប្តាហ៍កេយ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពា-
ណជិ្ជកម្មបានប្រប់ថាការពភិាក្រសាលើ
ស្រចក្តីព្រងអនុក្រឹត្រយស្តីពីការរៀបចំ
និងប្រព្រឹត្តទៅន្រគណៈកម្មការជាតិ
ការពារអ្នកប្រើប្រស់នងឹត្រវូបញ្ជនូទៅ  
ទសី្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនៅខ្រក្រយ។
គណៈកម្មការន្រះមានតនួាទីអនវុត្ត

ច្របាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រស់
ដ្រលច្របាបន់្រះបង្កើតឡើងក្នងុគោល-
បំណងធានាឲ្រយមានកិច្ចការពារអ្នក-
ប្រើប្រស់នងិលើកកម្ពស់ការប្រកតួ-
ប្រជ្រងដោយសុចរិត។
លោកផនអនូអគ្គនាយកន្រអគ្គ-

នាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រស់កចិ្ច-
ការប្រកួតប្រជ្រងនិងបង្ក្របការក្ល្រង- 
បន្លំន្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ថា អគ្គនាយកដ្ឋាននឹងប្រជុំពិភា-
ក្រសាលើស្រចក្តីព្រងអនកុ្រតឹ្រយស្តីពីការ
រៀបចំនងិប្រព្រតឹ្តទៅន្រគណៈកម្មការ
ជាតិការពារអ្នកប្រើប្រស់ន្រះម្តង-
ទៀតនៅថ្ង្រអង្គារសបា្តាហ៍ក្រយដើម្របី
ពិនិត្រយក្រលម្អបន្ថ្រម។លោកបន្តថា
ក្រយពីពនិតិ្រយរួចរាល់ឯកសារនងឹត្រវូ  
ដក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការពិនិត្រយ មុននឹង
បញ្ចនូទៅទសី្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្របី
បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្រយនិងអនុម័ត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការជជ្រកពិភាក្រសា

ផ្ទ្រក្នងុរបស់យើងគ្រងនងឹបញ្ចប់នៅ
ថ្ង្រទី១៩ខ្រឧសភាហើយយើងគ្រង 
នឹងស្នើសុំរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង
នៅទសី្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នងុសបា្តាហ៍
ទី១ឬទី២ក្នុងខ្រមិថុនា»។
លោកម៉ាថរូា៉ារដ្ឋល្រខាធកិារក្រសងួ 

ពាណិជ្ជកម្មបានប្រប់ថា ស្រចក្តី-
ព្រងអនុក្រឹត្រយន្រះត្រូវបានក្រចំណុច
មយួចនំួនរចួរាល់ហើយ។គណៈកម្ម-
ការន្រះមានសមាសភាព១០រូប។
ច្របាប់ស្តីពីកចិ្ចការពារអ្នកប្រើប្រស់

ត្រូវបានប្រកាសឲ្រយប្រើប្រស់កាលពី
ថ្ង្រទី២ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ដ្រល
មាន១១ជំពូកនិង៥១មាត្រ។
ច្របាប់ន្រះមានគោលដៅកំណត់

វធិានការនងិយន្តការដើម្របីរមួចណំ្រក
បង្កើតបរិយកាសន្រការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មរួមមានសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍
របស់អ្នកប្រើប្រស់ត្រវូបានការពារការ 
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានការប្រកួតប្រជ្រង
ដោយសុចរិតនិងអ្នកប្រើប្រស់និង
ពាណិជ្ជករធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នា
ដោយមានទំនុកចិត្ត៕LA



តពីទំព័រ១...សម្រាប់ការអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្ត្រាចតុកោណដំណាក់កាល
ទី៤ន្រារដ្ឋាភិបាលដ្រាលកំណត់ថា
ដណំើរឈានឡើងទៅមខុរបស់កម្ពុជា
ត្រាវូទាមទារឲ្រាយបន្តខិតខំពង្រាងឹសមត្ថ-
ភាពធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួនចូលក្នុង
ស្រាដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោក។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ការធ្វើសមាហរណ-

កម្មទាំងន្រាះគឺក្នុងបំណងពង្រាីកនិង
បើកច្រាកចលូទផី្រាសារសម្រាប់ការនាំច្រាញ
ឲ្រាយកាន់ត្រាធំទូលាយថ្រាមទៀតដោយ
ផ្អ្រាកលើកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្រារីដ្រាលមានលក្ខណៈអចិៃន្ត្រាយ៍ជា-
ជាងពឹងផ្អ្រាកលើការអនុគ្រាះពាណិជ្ជ-
កម្មក្នុងលក្ខណៈទ្វ្រាភាគីដ្រាលអាច
នឹងងាយបាត់បង់ទៅវិញ»។
លោកឡុងក្រាមវិចិត្រាអ្នកនាំពាក្រាយ

ក្រាសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ភ្នំព្រាញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍ថាការបង្កើត
ឲ្រាយមានកចិ្ចព្រាមព្រាៀងពាណជិ្ជកម្មស្រារី
លក្ខណៈទ្វ្រាភាគីរវាងកម្ពុជាជាមួយ
ប្រាទ្រាសណាមយួនងឹផ្តល់ឲ្រាយកម្ពជុានវូ
អត្ថប្រាយោជន៍ជាច្រាើនសម្រាប់ស្រាដ្ឋ-
កិច្ចជាតិខណៈរហូតមកដល់ព្រាល
ន្រាះកម្ពជុាមានត្រាមឹត្រាកចិ្ចព្រាមព្រាៀង
ក្នុងលក្ខណៈក្រាបខ័ណ្ឌតំបន់អាសា៊ាន
ជាមួយនឹងប្រាទ្រាសដ្រាគូអាសា៊ានត្រា
ប៉ណុ្ណោះ។លោកបន្តថា៖«ន្រាះជាការ-

ចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការរៀបចំឲ្រាយមាន
កិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មស្រារីដ្រាល
មានលក្ខណៈអចិៃន្ត្រាយ៍»។
លោកបានប្រាប់ទៀតថាកន្លងមក

កម្ពុជាទទួលបានភាពអនុគ្រាះពា-
ណិជ្ជកម្មជាឯកតោភាគីមួយចំនួនពី
ប្រាទ្រាសដ្រាគូត្រាការផ្តល់ភាពអនគុ្រាះ
ប្រាបន្រាះគឺមនិមានភាពឋតិថ្រារឡើយ
ដោយអ្នកផ្តល់គ្រាអាចដកយកវិញ
ភា្លាមៗបានគ្រាប់ព្រាលព្រាះមិនមាន
ការចងជាកាតព្វកិច្ចទ្រា។លោកបាន
ថ្ល្រាងថា៖«ដើម្រាបីចៀសវាងការដកយក
ទៅវញិភា្លាមៗយើងចាំបាច់ត្រាវូត្រាមាន
ការចរចាដោយធ្វើកិច្ចព្រាមព្រាៀងជា-
មួយប្រាទ្រាសដ្រាគូដោយមានការចង
ជាកាតព្វកចិ្ចក្នងុឯកសារគតយិតុ្តដើម្រាបី
អនុវត្តការងារជាមួយដ្រាគូ»។
បើយោងតាមក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម

បច្ចបុ្រាបន្នមានក្រាមុការងាររៀបចំគោល-
នយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រាចរចា
បង្កើតកចិ្ចព្រាមព្រាៀងពាណជិ្ជកម្មស្រារី
ចំនួន៨ដ្រាលត្រាូវបានរៀបចំឡើង
ដោយមានការទទលួខសុត្រាវូសម្រាប់
ការសិក្រាសានិងចរចាឈានទៅបង្កើត
កិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មស្រារី។
ប្រាទ្រាសចិនគឺជាដ្រាគូទី១ដ្រាល

កម្ពជុាកពំងុធ្វើការចរចាកចិ្ចព្រាមព្រាៀង
ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មស្រារីជាមួយដោយ

ព្រាលន្រាះបានបញ្ចប់ការចរចាជុំទី២
រួចហើយនិងគ្រាងបញ្ចប់ការចរចា
ទាងំស្រាងុនៅខ្រាមថិនុាន្រាះ។ចណំ្រាក
ក្រាមុការងារ២ទៀតកពំងុស្ថតិនៅក្នងុ
ដំណាក់កាលពិនិត្រាយលទ្ធភាពបង្កើត
កចិ្ចព្រាមព្រាៀងពាណជិ្ជកម្មស្រារីកម្ពជុា-
កូរ៉្រា និងកម្ពុជា-សហភាពស្រាដ្ឋកិច្ច
អឺរ៉ាសុី(ប្រាលឡារុសកាហ្រាសាក់សា្ថាន
អាម្រានីរសុ្រាសុីនងិកៀគសីា្ថាន)។ដោយ
ឡ្រាកប្រាទ្រាសចំនួន៥ទៀត រួមមាន
ចក្រាភពអងគ់្ល្រាសអាម្រារកិជប៉នុម៉ងុ-
ហ្គោលីនងិឥណា្ឌារហតូមកដល់ព្រាល
ន្រាះនៅមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមទ្រា។
ន្រាះបើតាមលោកក្រាមវិចិត្រា។
លោកគីសរិវីឌ្រាឍអ្នកស្រាវជ្រាវផ្ន្រាក

ស្រាដ្ឋកិច្ចន្រារជបណ្ឌិត្រាយសភាកម្ពុជា
បានប្រាប់ថាការទទលួបានកចិ្ចព្រាម-
ព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មស្រារី នឹងបើក-
ឱកាសក្នុងការនាំច្រាញទំនិញដ្រាល
មានឧត្តមភាពមួយចំនួនទៅកាន់
ប្រាទ្រាសហត្ថល្រាខីដោយមិនចាំបាច់
បង់ពន្ធ និងមានលក្ខខណ្ឌពិស្រាស
មួយចំនួនទៀត។ការជំរុញឲ្រាយមានកិច្ច-
ព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មស្រារីគឺជាការ-
ចាំបាច់នៅក្នុងបរិបទន្រាការដោះដូរ
ទំនិញជាអន្តរជាតិនាព្រាលបច្ចុប្រាបន្ន។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ការបង្កើតឲ្រាយមាន

កិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្ម គឺអាចឲ្រាយ

រដ្ឋាភិបាលមានឱកាសក្នុងការជំរុញ
ទីផ្រាសារផលិតផលណាដ្រាលប្រាទ្រាស
ខ្លួនមានសកា្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់នាំ-
ច្រាញទៅកាន់ទីផ្រាសារប្រាទ្រាសដ្រាគូក្នុង
កចិ្ចព្រាមព្រាៀងតាមរយៈការមនិយក-
ពន្ធដ្រាលនងឹនាំឲ្រាយសមត្ថភាពប្រាកតួ-
ប្រាជ្រាងកាន់ត្រាខ្ពស់»។
បើតាមលោកសរិវីឌ្រាឍខណៈសា្ថាន-

ភាពប្រាទ្រាសកម្ពុជាមានសកា្តានុពល
ខ្ពស់លើដំណាំកសិកម្ម និងកសិ-
ឧស្រាសាហកម្មនោះការពង្រាងឹវិស័យន្រាះ
ក៏ជាឱកាសល្អផងដ្រារប៉នុ្ត្រាគណុភាព
កសិផលទាំងអស់នោះត្រាូវត្រាមាន
កម្រាិតតាមស្តង់ដអន្តរជាតិ។
ទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថា៖

«នៅព្រាលមានកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជ-
កម្មស្រារីនឹងមានការនាំច្រាញ-នាំចូល

ទំនិញរវាងគ្នាកាន់ត្រាច្រាើនហ្រាតុន្រាះ
កម្ពជុាក៏ត្រាវូជរំញុការផលតិនងិពង្រាងឹ
គណុភាពផលតិផលរបស់ខ្លនួឲ្រាយបាន
កាន់ត្រាល្អផងដ្រារ»។
យោងតាមទិន្នន័យពីធនាគរជាតិ

ន្រាកម្ពុជាការនាំចូលនិងនាំច្រាញទំ-
នញិពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ២០១៩មាន
តម្ល្រាសរុប៣៦,៧ពាន់លានដុលា្លារ។
ក្នងុនោះការនាំច្រាញមានតម្ល្រា១៤,៥៣
ពាន់លានដលុា្លារនងិនាំចលូមានតម្ល្រា
២២,១៩ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង
១២,៧ភាគរយនិង១៨,៦ភាគរយ
រៀងគ្នាបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
ទោះយ៉ាងណាកម្ពុជានៅត្រាមាន

ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន៧,៦៦
ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង៣១,៦
ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨៕
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esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩ថ្ងៃសុកៃ ទី១៥ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញដ៏យឺតកេយវិបត្តវីិរុសធ្វើឲេយតម្លេបេងទេងឹ
សិង្ហ បុរីៈ តម្លៃ បៃង    ឆៅ អន្តរ ជាតិ  

ហាក ់   នៅ ទៃងឹ ជាថ្ម ី កាល  ព ី ថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍  
ពៃល ដៃល កៃុម អ្នក ជំនួញ   មិន បង្ហាញ 
ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍  កៃយ  ពី បៃធាន 
ធនា គារ  កណា្តាល សហ រដ្ឋ អាមៃរិក    
បាន ពៃមាន  ជាថ្មី អំពី ការ រីក រាល ដាល 
វរីសុ ក ូរ៉ ូណា ន ិង  ស ម ត្ថ  ភា  ព    សន្ន ិធិ  បៃង- 
ឆៅ ធា្លាក់ចុះ នៅ អាមៃរិក ។

តម្លៃ បៃង ឆៅ អាមៃ រកិ បៃភៃទ West  
Texas Intermediate (WTI)  
បាន កើន ឡើង ០,៣ ភាគ រយ ដល ់តម្លៃ 
២៥, ៣៧ ដុល្លារ ក្នុង ១ បា រ៉ៃល ខណៈ 
តម្លៃ បៃង ឆៅ អន្តរ ជាត ិបៃភៃទ Brent 
បាន ធា្លាក់ ចុះ ០,៦ ភាគ រយ ដល់ តម្លៃ 
២៩,០២ ដុល្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ។

ទីផៃសារ បៃង ឆៅ បាន ជួប វិបត្តិ យ៉ាង- 
ខ្លាំង ក្នុង ខៃ មៃសា កន្លង ទៅ  ពៃល ស កម្ម - 
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច ធា្លាក់ ដល់ កមៃិត ជាប់- 
គាំង នៅ ទូទាំង សកល លោក  ពី ពៃះ 
តៃ ការ បទិ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ដើមៃបី ប ៃយទុ្ធ ការ 
រីក រាល ដាល វីរុស  ដោយ  បៃង  បៃ ភៃទ 
WTI ធា្លាក់ កៃម  សូនៃយ ជា លើក ដំបូង ។ 

ប៉ុន្តៃ ត ម្លៃ បៃង នៃះ បាន ស្ទុះ ងើប- 
ឡើង វញិ យ៉ាង ចៃើន   ក្នងុ ខៃ ឧស ភា នៃះ 
នៅ ពៃល បៃទៃស សៃដ្ឋ កចិ្ច  ជឿន លឿន 
សំខន់ ៗ  បាន  ចាប់ ផ្តើម ដក បមៃម ការ 
ធ្វើ ដណំើរ  វញិ  ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ មាន ក្ត ីសងៃឃមឹ  
ថា  សា្ថាន ភាព ដ៏ អាកៃក់ បំផុត នៃ ការរីក- 
រាល ដាល បាន កន្លង ផុត ទៅ ហើយ ។

ទោះ បី យ៉ាង ណា តម្លៃ បៃង ហក់- 
ឡើង នៃះ បាន បញ្ចប់ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ 

កន្លង ទៅ នៃះ បនា្ទាប់ ពី លោក  Jer-
ome Powell  បៃធាន ធនាគារ កណា្តាល 
អាមៃរិក   បាន ពៃមាន អំ ពី  ការ ងើប ឡើង 
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ យឺត យ៉ាវ    បនា្ទាប់ពី មាន   
វិបត្ត  ិ នៃការ   រីក រាលដាលវីរុស កូរូ៉ណា  ។

លោក បាន និយយ ថា ទសៃសន  វិស័យ 
សៃដ្ឋ កចិ្ច ពតិ ជា គា្មាន ភាព ចៃបាស ់លស ់ 
ទាលត់ៃសោះ   ហើយ ថាទ ីកៃងុ វ៉ាសុនី- 

តោន បៃ ហៃល តៃូវ ចំណាយ ទឹកបៃក់   
ចៃើន លើស  ពី  ចំនួន  ទឹកបៃក់ រាប់ ពាន់ 
ពាន ់លន ដៃល បាន អនមុត័ រចួនោះ។

ទីផៃសារ បៃង  អន្តរជាតិ  តៃូវ បាន  ផ្ត ល់ 
ការ គាទំៃ ខ្លាងំ មក វញិ  បនា្ទាប់ ព ីទនិ្ន នយ័ 
ពី រដ្ឋបាល ព័ត ៌មា ន  ថាម  ពល អា មៃរិក 
បង្ហា ញ   ថា សារ  ពើ ភ័ណ្ឌ បៃង នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស នៃះ     បាន ធា្លាក ់ចុះ ចនំនួ 

៧៤៥ ០០០ បារ៉ៃល បៃៀប ធៀប 
ជាមួយ កំណើន ដៃល បាន រំពឹង ទុក 
ចំនួន ៤លន បារ៉ៃល ។

ហៃតុ ការណ៍ នៃះ បង្ហាញ ថា  ការ  កាត -់  
បន្ថយ ផលិតកម្ម ដ៏ ចៃើន    កំពុង តៃ ជួយ 
កាត់ បន្ថយ បរិមា ណ  ផ្គត់ ផ្គង់ ដ៏ សមៃបើម 
នៅ ទផីៃសារ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ត ួលៃខ 
នៃះ ក៏បាន បង្ហាញ ពី ដំណើរ  ការ ដ៏- 

ខៃសាយ ដោយ  ផ្នៃក   ចមៃញ ់បៃង  ដោយ 
ស្នើ ថា តមៃូវ ការ របស់ អតិ ថិជន មិន 
ទាន់ រួច រាល់ ដើមៃបី បៃើ បៃស់ វិញ ទៃ។

តម្លៃ បៃង ក៏បាន រួម ចំ ណៃក កើន- 
ឡើង វិញ នៅ ខៃ នៃះ បនា្ទាប់ ពី កៃមុ  បណា្តា 
បៃទៃស  ផលិត បៃង សំខន ់  ៗ  មាន កៃមុ 
បៃ ទៃស   នំាចៃញ បៃង  ដៃល ជា សមា ជិក  
របស់ អង្គការ  OPEC  និងសម្ពន័្ធ  មិត្ត 
របស់  អង្គការ នៃះ   បាន  ចាប់ ផ្តើម កាត់- 
បន្ថយ ផលិត  កម្ម តាម កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
ដៃលបានចុះ ហត្ថលៃខ  កាល ពី ដើម ខៃ 
មៃសា មក នោះ ដើមៃបី ស្ថរិភាព  ទីផៃសារ។

អង្គការ OPEC បាន  ឲៃយ ដឹង  ក្នុង  របាយ- 
ការ ណ៍ បៃចាំខៃ របស់ ខ្លួន  ដៃល បាន 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា ការ ធ្វើ ឲៃយ 
មាន តុលៃយ ភាព ទី ផៃសារ ឡើង វិញ កំពុង 
ដណំើរ ការ  ហើយ នងឹ ព ន្លឿ ន ដណំើរការ  
និង អ្នក វិ ភាគ  ក៏ មាន សុ ទិដ្ឋិ និយម  
ចំពោះរឿង នៃះ  ផង ដៃរ ។ 

 Stephen Innes បៃធាន អ្នក យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ទីផៃសារ ស កល នៃ  កៃុម ហ៊ុន Axi-
Corp  បាន និយយ  ថា ៖« ពៃល សៃដ្ឋ - 
កិច្ច វិវឌៃឍ  ទៅ រក  ការ ចាប់ផ្តើម   សកម្ម- 
ភាព ឡើង វិញ  ទោះ បី ស្ថិត ក្នុង   ពៃល   
មាន   វិធាន ការរឹតតៃបតិ   ក៏ដោយ   អង្គ ការ 
OPEC  ក៏ បង្ហាញ  ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត កាន់ តៃ 
ខ្លាងំ  ចពំោះ  គោល ការ ណ ៍ផ្គត ់ផ្គង  ់ បៃង 
ឆៅ ទៅ កាន់   ទីផៃសារ អន្តរជាត ិ ផ្អៃក តាម 
កិច ្ច ពៃមពៃៀង  ក្នុងពៃលកន្លងមក    នោះ 
នឹង  ធ្វើ ឲៃយ  សន្ទសៃសន៍  តម្លៃ បៃង ឆៅ  កើន  
ឡើង បន្ថៃម  ទៀត       »៕ AFP/ RR

 ឃ្លាងំ  សន្នធិិ ប្រេង ឆៅ   ១ កន្ល្រេង នៅរដ្ឋ កាលីហ្វរ័នីញ៉ាសហរដ្ឋអាម្រេរិក ។   រូបថត  AFP

បូ៉ឡូញស្នើសហភាពអឺរុ៉បបង្កើនថវិកាដល់វិស័យកសិកម្ម
ទីក្រេុង វ៉ា សូវីៈ រដា្ឋាភិបាល 

ប៉ឡូញូ បាន ឲៃយ ដងឹ  កាលព ីថ្ងៃ ពធុ 
ថាខ្លនួ បាន អពំាវនាវ ឲៃយ សហ ភាព  
អរឺ៉បុ រមួ បញ្ចលូ នវូ ការ ឧប ត្ថម្ភ ធន 
ដល ់កសកិ ដា្ឋា ន ធ ៗំ   ក្នងុ ផៃន ការ 
ថវិការយៈ ពៃល ៧ ឆ្នាំ ក្នុង អនា គត  
របស់ តំបន់ នៃះ ដោយ ស្នើ បង្កើន  
ចំនួន ១០ ភាគ រយ លើ អ្វី ដៃល  
បាន ពៃម ពៃៀង រួច ទៅ ហើយ ។ 

នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ប៉ូឡូញ លោក 
Mateusz Morawiecki បាន 
និយយ ថា លោក បាន បង្ហាញ 
សំ ណើនៃះ ចំពោះ ផៃន ការ ថវិកា  
២០២១- ២៧  ក្នុង លិ ខិត ដៃល 
បាន ផ្ញើ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ទៅ កាន់ 
មៃ ដឹក នំា អឺរុ៉ប និង បៃធាន គណៈ- 
កម្ម ការ អឺរ៉ុប Ursula von der 
Leyen ។ 

គណៈ កម្ម ការ អឹ រ៉ុ ប បាន ដាក់  
សំ ណើ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨  ដើមៃបី 
ចំណាយ ទឹក បៃក់ ៣២៤ ,២ 
ពាន ់លន អរឺ៉ ូ (៣៥០ ពាន ់លន 
ដុល្លារ អា មៃរិក ) លើ គោល- 
នយោ បាយ កសិ កម្មរ បស់ ខ្លួន  
ដៃល ជា តំបន់ ចំណាយ ធំ បំផុត 
របស ់តបំន ់នៃះ នងិ បៃ ទៃស ដៃល 

ហា៊ាន ធ្វើ ចំពោះ វិស័យ កសិ កម្ម ដ៏ 
ផយុ សៃយួ ដចូ ជា បៃទៃស បារាងំ  
ប៉ូឡូញ  និង អៃ សៃបា៉ា ញ។

 លោក Morawiecki បាន 
បៃប់ អ្នក យក ព័ត៌ មាន ថា៖« ប៉ូ- 
ឡញូ ពៃយា យម បញ្ចុះ បញ្ចលូ ដៃ គ ូ
របស់ ខ្លួន ដើ មៃបី ធ្វើ ផៃន ការ ថវិកា 
ដ៏ ធំ នៃះ ឲៃយ  មាន សុ វត្ថិ ភាព  តាម 
ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន» ហើយ 
បាន  ឲៃយ ដងឹ   បន្ថៃម ថា  មធៃយា បាយ 
មួយ ដើមៃបី ធ្វើ រឿង នៃះ គឺ ការ យក 
ពន្ធ ទាប ។

បៃ មុខ រដា្ឋា ភិបាល រូប នៃះ បាន 
ចង្អលុ បង្ហាញ ថា  វសិយ័ កស ិកម្ម 
ដៃល មាន អ្នក ធ្វើ ការ ងរ មាន  វយ័  
កានត់ៃ ចៃើន ទៅហើយ   នងិ  មាន 
កសិ ដា្ឋាន ថ្មី ៗ  តិច តួច  ប៉ុណ្ណោះ   
បាន  ដើរ តួនា ទី យ៉ាង សំ ខន់ 
អំឡុង ពៃល ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នឹង វីរុ សកូរ៉ូណា  រប ស់ អឺ រ៉ុប ។

លោក  Morawiecki សរ សៃរ  
រៀប រាប់ នៅ ក្នុង លិ ខិត នោះ ថា  
វិស័យ នៃះ ធានា ការ ផ្គត់ ផ្គង់ តាម 
ធម្មតា នៃ ម្ហូប អាហារ ដល់ តំបន់ 

ជា ចៃើន ដៃលរ ងគៃ ះ ដោយ សារ 
ការ រីក រាលដាល វីរុស ។ វិសយ័ នៃះ គរួ 
ថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់ កិច្ចការ ដ៏ 
អសា្ចារៃយ នងិ ការ លះ បង ់រប ស ់កស ិក រ   
អឺរ៉ុប ពៃម ទាំង ជំ នួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ដៃល ផ្តល់ ដោយ សហ ភាព អឺរ៉ុប ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក បាន  ឲៃយ ដឹង  ថា  កម ្ម- 
វិធី ជំ នួយ របស់ រដ្ឋ បាន ដាក់ ឲៃយ 
ដំណើរ ការ ដើមៃបី ជួយ សៃដ្ឋ កិច្ច 
សមា ជកិ អរឺ៉ ុប ទប ់ទល ់ផល វ ិបាក  
នៃ ហា និ ភ័យ ការរីក រាល ដាល  
បង្កើត នវូ  ភាព ខសុ គា្នា ដោយ សារ 
« រដ្ឋ ជា សមា ជិក ខ្លះ នឹង មិន មាន 
លទ្ធ ភាព ដើមៃប ីទទលួ បាន ជ ំនយួ 
កមៃិត ខ្ពស ់ នៃះ ទៃ   »។ 

លោក បន្ត ថា៖«ស ហភាព អឺរ៉ុប  
នងឹ  ទទលួ ខសុ តៃវូ ទាងំ សៃងុ ច ំពោះ  
វិស័យ កសិ កម្ម បៃ សិន បើ បៃ ភព 
ហិរ ញ្ញ វត្ថុ គៃប់ គៃន់់។ បើ  មិន 
អនុវត្ត តាម ការ ទទួល ខុស តៃូវ 
នៃះ ទៃ  វិស័យ នៃះ បៃហៃល ជា  
ដួល រលំ យ៉ាង ពិត បៃកដ »។

   ក្នងុលខិតិនោះ លោក  Moraw-
iecki មិន បានបង្ហាញ   ពីវិធ ី ដៃល  
សហភាពអរឺ៉បុ មានលទ្ធភាព ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបៃបទានទៃ៕ AFP/RR

លោក Mateusz Morawiecki ក្នុង កិច្ច ប្រេជ ុំ ថ្នាក់ដឹកនាំ  អឺរ៉ុប  កន្លងមក ។ AFP

អាមេរិកចុះកុងតេលក់សពា្វវុធតម្លេជាង
$២ពាន់លានដល់អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត

ទីក្រេុង វ៉ា សុីន តោនៈ មន្ទីរ- 
បញ្ច   កោណ បាន ឲៃយ ដឹង កាលពី 
ថ្ងៃ ពុធ ថា កៃុមហ៊ុន Boeing  
បាន ទទួល កិច្ច ពៃម ពៃៀង ២ 
មាន តម្លៃ ជាង ២ ពាន ់លន ដលុ្លារ 
សមៃប ់ការ ផ្គត ់ផ្គង ់មសីុ ីល  បាញ ់
ចៃញ ពី យន្ត ហោះ  និង មីសុី ល 
បៃឆំង នាវ ជាង ១០០០ គៃប់ 
ដល ់ បៃ ទៃស អា រា៉ា ប៊ី  សាអ៊ូឌីត។ 

កិច្ច ពៃម ពៃៀង ទី ១ មាន តម្លៃ 
១,៩៧ ពាន់ លន ដុល្លារសមៃប ់
ការ ធ្វើ ទនំើប កម្ម មសីុ ីល បៃ ឆងំ 
ទិស ដៅ លើ ដី SLAM ER ពៃម- 
ទាងំ ការ ចៃក ចាយ មសីុ ីល ថ្ម ី៦៥០  
គៃប់ «ជា ការ គាំទៃ របស់ រដា្ឋា - 
ភិ បាល របស់ បៃ ទៃស អា រា៉ា បី៊ សា-  
អូ ៊ឌីត »។ នៃះ បើ យោង តាម 
មន្ទីរ បញ្ច កោណ ។

កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ នឹង តៃូវ 
បញ្ចប់ តៃឹម ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០ ២៨  
សមៃប់ មីសុី ល SLAM ERs 
ដៃលជា មីសុី ល  បាញ់ ចៃញ ពី 
យន្ត ហោះ នាំ មុខ ដោយ  GPS  
ដោយ មាន រយៈ ចមា្ងាយ រហូត 
ដល់ ២៩០ គីឡូ ម៉ៃតៃ ។

 កិច្ច ពៃម ពៃៀង ទី២ មាន តម្លៃ 
ជាង ៦៥០ លន ដលុ្លារ សមៃប ់
ការ ចៃក ចាយ មីសុី ល បៃ ឆំង 
នាវ Harpoon Block II ថ្មី 
ចនំនួ  ៤៦៧ គៃប ់ ដៃល រមួ ទាងំ 
ជាង  ៤០០ គៃប់ ទៅ បៃទៃស  
អា រា៉ា ប៊ី  សាអ៊ូឌីត  ផង ដៃរ ។

សៃចក្ដ ីបៃ កាស ពត័ ៌មាន បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  មីសុី ល ផៃសៃង ទៀត 
នឹង តៃូវ ចៃក ចាយ ដល់ បៃទៃស 
បៃ សុី ល  កាតា  និង ថៃ។ ឧប- 
ក រណ៍  គាំ ទៃ នឹង តៃូវ បាន ផ្ដល់ 
ដល់ បៃ ទៃស ឥណា្ឌា  ជប៉ុន ហូ- 
ឡង់ និង កូរ៉ៃ ខង តៃបូង ។ 

 កៃមុហ៊នុBoeingបាន ឲៃយ ដងឹថា  
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ថ្មី នៃះ  នឹង ធានា 
ការ បន្ត កម្ម វធិ ីHarpoonដល់ ឆ្នា ំ
២០ ២៦ នងិ ចាប ់ផ្ដើម ជា  ថ្ម ីចង្វាក ់ 
ផលិត មីសុី ល SLAM ER។

កៃមុហ៊នុ Boeing ដៃល បាន 
ចៃក ចាយ បៃព័ន្ធ សពា្វា វធុ SLAM  
ER  ចងុ កៃយ របស ់ខ្លនួ កាល- 
ពី ឆ្នា ំ២០០ ៨  បាន ដាក់ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង សរុប ក្នុង តម្លៃ ៣,១ ពាន់ 
លន ដុល្លារ  ៕ AFP/LA
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 អ្នកជំនាញ ខាង វិទៃយាសាសៃ្តម្ហូប-
អាហារ វ័យក្មៃង កម្ពុជា មានគំនិត 
ច្នៃបៃឌិត ស្ករ គៃប់ រសជាតិ ប្លៃកៗ 
សមៃប់ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក  និង ពិភព-
លោក ។ កៃមុ អ្នកជនំាញ ទាងំនៃះ បាន 
ផលិត ស្ករ គៃប់ មាន រសជាតិ ពិសៃស 
ជាចៃើន បៃភៃទ ដាក់ ដាក់លក់ នៅ 
ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក  និង អន្តរជាតិ ខណៈ 
តមៃូវការ ស្ករ គៃប់ កំពុង កើនឡើង ។ 

 នៅក្នងុ បន្ទបព់ិសោធន ៍របស់ ពកួគៃ 
ពកួគៃ បានធ្វើការ សាកលៃបង បង្កើត នវូ 
ស្ករ គៃប់ ដៃល មាននៅ ទីជនបទ 
ដូចជា ផ្លៃ អម្ពិល ផ្លៃ ពៃីង និង សា្វាយ ខ្ចី 
ជាដើម ដើមៃបី ផលិត ជា ស្ករ គៃប់ រឹង 
ដៃលមាន រសជាតិ ប្លៃក ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ 
ពិសៃស សមៃប់ អតិថិជន ។  

 កាលពី ខៃកញ្ញា កន្លងទៅ កៃុមហ៊ុន 
Aprati Foods (Cambodia) Ltd 
បាន នាំចៃញ ស្ករ គៃប់ រឹង មា៉ាក «Fru-
tati» និង «Mocati» ទៅកាន់ សហ-
រដ្ឋអាមៃរិក ដៃល បាន ទាក់ទាញ ការ- 
ចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខា្លាំង នៅក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម មួយ នៃះ និង ជាស ញ្ញា 
មួយ នៃ ការចូល មា៉ាក សញ្ញា ថ្មី ទៅក្នុង 
ទីផៃសារ ពិភពលោក ។ 

 ថ្មីៗ នៃះ អ្នកវិទៃយាសាស្តៃ ផ្នៃក អាហារ 
របស់ កៃុមហ៊ុន Aprati Foods (Cam-
bodia) ទើបបាន បញ្ចប់ « ដំណើរ  ស្វៃង- 
យល ់ព ីរសជាត ិ» នៅតាម បណ្តា ខៃត្ត មយួ 
ចំនួន ដូចជា បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ និង 
កំពង់ឆ្នាំង ។ ដំណើរ ស្វៃងយល់ ពី រសជាតិ 

នៃះ ផ្តោតទៅលើ ការស្វៃងរក ផ្លៃឈើពៃ 
ក្នុងសៃុក តាម រដូវ កាល ។ 

 កៃមុយវុជន វយ័ក្មៃង ពោ រពៃញ ដោយ 
ទៃ ពកោសលៃយ ខ្ពស់ ទាំងនៃះសុទ្ធតៃ 
បានបញ្ចប់ ការសិកៃសា មកពី វិទៃយាសា្ថាន   
បច្ចៃកវិទៃយា កម្ពុជា សាកលវិទៃយាល័យ 
ភូមិន្ទ កសិកម្ម និង សាកលវិទៃយាល័យ 
មានជយ័ ។ នៅ ប៉នុា្មាន ខៃ ខាងមខុ កៃមុ 
ការងារ នៃះ នងឹ បន្ត ចុះទៅ តបំន ់ជន បទ 
ដើមៃបី រក ស្វៃងរក រសជាត ិថ្ម ីនងិ រសជាត ិ
តាម ការសៃមើសៃមៃ របស់ ពួកគៃ ។ 

 លោក Benjamin Pedro នាយក 
ផ្នៃក បង្កើត ចំណៃះដឹង នៃ កៃុមហ៊ុន 
Aprati បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖    
« សមៃប ់ការស្វៃងយល ់ព ីរសជាត ិនៃះ 
គជឺា ការជរំញុ ទកឹចតិ្ត ចង ់ចៃះ ចងដ់ងឹ 
ចង់ រៀនសូតៃ ដៃល សុទ្ធ ជា ចណំចុ ល្អ 
សមៃប់ កៃុមយុវជន កម្ពុជា ក្នុងការ- 
បង្កើត ថ្ម ី។ វា ទើបតៃ ជាការ ចាបផ់្តើម នៃ 
ឧសៃសាហកម្ម ថ្ម ីមយួ ផៃសៃងទៀត នៅក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះ » ។ 

 បៃទៃស កម្ពុ ជាមាន វត្ថុ ធាតុ ដើម 
យ៉ាង   ល្អ នងិ គ ួឲៃយ ចាបអ់ារម្មណ ៍សមៃប ់
ការផលិត ស្ករ គៃប់ ចូល ទៅក្នុង ទីផៃសារ 
សកល ។ ជាមយួនងឹ វត្ថធុាតដុើម កស-ិ
កម្ម ដ៏ សមៃបូរបៃប កមា្លាំង ពលកម្ម 
វ័យក្មៃង ចៃើន ភាព រីកចមៃើន ផ្នៃក 
បៃក់ចំណូល វិស័យ ផលិតកម្ម កំពុង 
រីកចមៃើន អាចធ្វើ ឲៃយ ការផលិត ស្ករ 
គៃប់ ឈានដល់ កមៃិត ថ្មី មួយទៀត ។ 

 មាន ទតីាងំ ស្ថតិនៅក្នងុ តបំន ់សៃដ្ឋ-
កិច្ច ពិសៃស ភ្នំពៃញ កៃុមហ៊ុន Aprati 
Foods (Cambodia) គឺជា 
កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុមហ៊ុន 
ផលិត ស្ករ គៃប់ អាមៃរិក Licorice 
ដៃល បាន ផលិត ស្ករ គៃប់ ចាប់តាំងពី 
ឆ្នាំ១៩១៤ មក ម្លៃ៉ះ បានផ្តល់ ឱៃយ 
កៃមុហ៊នុ នវូ អានភុាព បន្ថៃម ក្នងុ អាជវី-
កម្ម បៃកួតបៃជៃង មួយ នៃះ ។ 

 កៃមុហ៊នុ ផលតិ ស្ករ គៃប ់នៅ កម្ពជុា 
នៃះ ផលិត នូវ ស្ករ គៃប់ រឹង ពិសៃស ៣ 
បៃភៃទ គឺ មា៉ាក Mocati ( រសជាតិ 

កាហ្វៃ ) Aprati ( រសជាតិ ជី រអងា្កាម 
នងិ  ម៉ងុ តលុ ) នងិ Frutati ( រសជាត ិ
ផ្លៃ ឈើ ពិសៃសៗ របស់ កម្ពុជា ) ។ 

 ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ កៃុមហ៊ុន Aprati 
Foods (Cambodia) ផលិត ស្ករ 
គៃប ់ បៃមាណ ១៥០ តោនដៃល ភាគ- 
ចៃើន តៃវូបាន លក ់នៅ ទផីៃសារ ក្នងុសៃកុ 
និង សហរដ្ឋអាមៃរិក ។ 

 យោងតាម របាយការណ៍ របស់ 
Grand View Research, Inc បាន 
ឱៃយដឹងថា ទីផៃសារ ស្ករ គៃប់ របស់ សហ-
រដ្ឋអាមៃរិក តៃូវបាន គៃ រំពឹងថា នឹង 
កើនឡើង ដល់ ១៩,៦ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ២០២៥ ។ 

« បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន Aprati Foods 
(Cambodia) កំពុង អភិវឌៃឍ ផលិត-
ផល ស្ករ គៃប់ ដៃល ផលតិ ពី ស្ករតោ្នាត ជា 
វត្ថធុាតដុើម ក្នងុសៃកុ ដៃលជា ផ្នៃក មយួ 
នៃ ការប្តៃជា្ញាចិត្ត ដើមៃបី គាំទៃ សហគៃស 
ក្នុងសៃុក  និង កសិកម្ម កម្ពុជា » ។  

 ចំណុច នៃះ នឹង ពងៃីក បន្ថៃមទៀត 

ដល់ វត្ថុធាតុដើម ក្នុងសៃុក ផៃសៃងទៀត 
នាពៃល អនាគត  នៅពៃល ខៃសៃសងា្វាក ់
ផ្គត់ផ្គង់ កាន់ តៃមាន ភាពងាយសៃួល 
ហើយ ការផ្គត់ផ្គង់ វត្ថុធាតុដើម ក្នុង 
សៃុក កាន់ តៃមាន ចៃើន ដៃល អាច 
បពំៃញ តាម ស្តងដ់ាគណុភាព ដ ៏តងឹរឹងុ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ។ 

« តាមរយៈ ការបៃើបៃស់ វិធីសាស្តៃ 
អភិវឌៃឍន៍ ផលិតផល តាមបៃប Agile 
របស់ខ្លួន បច្ចុបៃបន្ន Aprati Foods 
(Cambodia) គឺជា កៃុមហ៊ុន 
ឈានមុខ គៃ ផ្នៃក វិធីសាស្ត្រ ក្នុងការ - 
អភិវឌៃឍ ផលិតផល ។ កៃុម អ្នកវិទៃយា-
សាស្តៃ ខាង ចំណីអាហារ ក្នុងសៃុក 
នងិ  វសិ្វករ ផ្នៃក កៃច្នៃ សហការគា្នា យ៉ាង 
ស្អិតល្មួត ដើមៃបី ធ្វើការ កៃលម្អដំណើរ-
ការ ផលិត ស្ករ គៃប់ ។ 

 លោក Pedro បន្ថៃមថា៖«នៃះ នឹង 
ជួយ ធានា ដល់ ការផលិត ស្ករ គៃប់ 
ដៃលមាន គុណភាព ខ្ពស់  និង មាន 
ស្ថិរភាព សមៃប់ អតិថិជន »៕ 

យុវជនពោរពេញដោយទេពកោសលេយកំពុងធ្វើការសេវជេវនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ កេុមហ៊ុន Aprati Foods មានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។  
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ខេត្តសាមុតបេកានៈ  ជន-
ជាតិ ថៃចំនួន ៨១ នាក់  បាន 
វិលតៃ ឡប់ ពី បៃទៃស អឺរ៉ុប វិញ  
កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  តៃូវ 
បាន គៃ ចាត់ ទុក ថា  បាន រួច ផុត 
ពី ជំងឺ គៃុន ក្តៅ  ហើយ ភ្លាម ៗ  
នោះ  តៃូវ បាន គៃ ដាក់ ឲៃយ នៅ 
ដាច់ដោយ ឡៃក ពី គៃ ។ 

 ពកួ គៃ  បាន មក ដល ់ពៃលាន-
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាត ិសវុណ្ណ ភមូ ិ 
ចៃញ ពី ទី កៃុង  ែ្រហ៊្វងហឺ្វត តាម 
ជើង ហោះ ហើរ  LH772 របស់ 

កៃុមហ៊ុន  Lufthansa   នៅ 
ម៉ោង ១២ និង ៥០ នាទី ពៃឹក ។ 

 ពួក គៃ  តៃូវ បាន ទទួល ដោយ 
ឧត្តម សៃនីយ៍ ផារី ផាត់  ផា-
ឡាសុីន  ជា នាយ រង សៃនា ធិ-
ការ យោធា  លោក គិត ទី ភុង-
គិត ទី កា ឈួន  ជានា យក នៃ 
ពៃលាន យន្ត ហោះ សុវណ្ណ ភូមិ  
និង មន្តៃី ជា ចៃើន ទៀត  មក ពី 
ការិយា ល័យ លៃខាធិការ អចិ-
ៃ្រន្តយក៍ារ ពារ ជាត ិ នងិ នាយក-
ដា្ឋាន គៃប់ គៃង ជំងឺ ឆ្លង ។ 

 កៃុម អ្នក វិល តៃឡប់ មក វិញ  
តៃូវ បាន ជាប់ គាំង នៅ តាម 
បណ្តា បៃទៃស អឺរ៉ុប ចំនួន ៩  
ដោយ សារ ការ បទិ បៃទៃស  មនិ 
ឲៃយ ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  
ដូចជា បៃទៃស អូ ទៃីស  បៃល-
ហៃសិ៊ក  កៃូ អាសុី  អាល្លឺ ម៉ង់  
អុីតាលី  ប៉ូ ឡូញ  ស៊ុយ អៃត  
ស្វ៊ីស  និង ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស ។ 

 មនុសៃស ចំនួន ៨០ នាក់ ក្ន៊ង 
ចំណោម ពួក គៃ  តៃូវ បាន ដាក់-
ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ  

រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ  នៅ សណ្ឋា-
គារ H2Do  នៅ ក្នង៊ សៃុក បាង បូ  
ខៃត្ត សា មតុ បៃកាន ។  ចណំៃក  
ម្នាក់  ទៀត  គឺ ជា អ្នក ការ ទូត    
បាន វិល តៃឡប់ មក ពី បៃទៃស 
អុីតាលី  ដៃល តៃូវ បាន គៃ ដាក់ 
នៅ កន្លៃង ដាច ់ដោយ ឡៃក ខសុ 
ពី អ្នក ផៃសៃង ។ 

ជន ជាតិ ថៃ ១៩៧ នាក់ ផៃសៃង 
ទៀត  គៃង វិល តៃឡប់ ពី បង់ - 
កា្លា ដៃស នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
មៃសិល មិញ ៕BKP/SK

កេុងសេអ៊ូលៈ  កៃសួង ការ-
ពារជាត ិកៃងុ សៃ អ៊លូ  បាន ថ្លៃង 
ថា  បៃមខុ ការ ពារ ជាត ិក ូរ៉ៃ ខាង-
តៃបូង  និង ចិន  បាន រៀប ចំ កិច្ច-
ពិភកៃសា តាម ទូរ ស័ព្ទ កាល ពី-
ថ្ងៃពុធ  ហើយ បាន ប្តៃជា្ញា ជំរុញ 
ឲៃយ មន ការ ផា្លាស ់ប្តរូ ការ ពារ  នងិ 
បង្កើន កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ 
របស់ ពួក គៃ  បៃឆាំង វី រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ បៃភៃទ ថ្មី នៃះ ។ 

 យោង តាម កៃសងួ នោះ  បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  នៅ អំឡ៊ង ពៃល 

សន្ទនា តាម ទូរ ស័ព្ទ  រដ្ឋ មន្តៃី 
ការពារ ជាតិ លោក ចុង  គី យុង-
ឌ ូ នងិ សម ភគ ីចនិ របស ់លោក  
គ ឺលោក វ ី ហ្វៃង ហុ ី បាន ផា្លាសប់្តរូ 
យោ បល់ គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  
ស្តីពី សា្ថាន ការណ៍ នៅ ឧបទ្វីប - 
កូរ៉ៃ  ដូច ជា  ការ ឆ្លើយ តប ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ របស់ ពួក គៃ  និង 
មធៃយោបាយ នា នា  ដើមៃបី បង្កើន 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ ទ្វៃ ភគី  
នៅ ក្ន៊ង វិស័យ ការ ពារ ជាតិ ។ 

 កៃសួង នោះ  បាន ថ្លៃង ទៀត 

ថា  លោក ចុង  គី យុង -ឌូ  បាន 
ណៃ នាំ អំពី វិធាន ការ បៃឆាំង 
វីរុស កូ រ៉ូ ណ  នៅ ក្ន៊ង បៃទៃស  
និង តួ នា ទី របស់ យោ ធា  នៅ 
ក្ន៊ងការ បៃយុទ្ធ បៃឆាំង របស់ 
បៃទៃស  ជា មយួ វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម-
កូ រ៉ូ ណ  ហើយ បាន សង្កត់ ធ្ងន់ 
ទៅ លើ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង រួម- 
គា្នា របស់ សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ  
ដើមៃបី ពុះ ពារ ការ គំរាម កំហៃង 
សន្តិ សុខ  ដៃល មិ នធា្លាប់ មន 
ពីមុនម ក នោះ  ។ 

  កៃសួង នោះ  បាន បន្ថៃម ថា  
រដ្ឋ មន្តៃី ចិន  បាន សរ សើរ ដល់ 
កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ បៃ-
ទៃស ទាំង ២  ក្ន៊ង ការ ទប់ សា្កាត់ 
កា រ ឆ ្លង  រាលដាល  នៃ វីរុស កូ រ៉ូ - 
ណ  នងិ បាន ចៃករលំៃក សៃច- 
ក្តី តៃូវ ការ  ដើមៃបី បន្ត កិច្ច សហ - 
បៃតិបត្តិ ការ  រវាង កៃុង សៃ អ៊ូល 
និង កៃុង ប៉ៃ កាំង ។ 

កៃសួង ដដៃល  បាន ថ្លៃង  ថា ៖ 
«រដ្ឋ មន្តៃី  ទាំង ២  បាន ឯក ភព  
ធ្វើ ការ រួម គា្នា៕Yonhap/SK

កេមុអ្នកវិលតេឡប់ជនជាតិថេមកដល់ពេលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ។BKP

លោកចុងគីយុង-ឌូ(ឆ្វេង)ចាប់ដេជាមួយសមភាគីចិនរបស់លោក។Yonhap

ជនជាតិថៃជាប់តៃលតោលនៅបរទៃសចំនួន៨១នាក់វិលតៃឡប់មកពីអឺរុ៉បវិញហើយ

បៃមុខការពារជាតិកូរ៉ៃខងតៃបូងនិងចិនប្តៃជា្ញាបង្កើនកិច្ចសហបៃតិបត្តិកា រទំនាក់ទំនងកា រពា រនិងឆ្លើយតបវីរុស

កេុងបាងកកៈ  យោធា មី- 
យា៉ោន់ម៉ោ  បានទទួល សា្គាល់  ថា 
ទាហាន របស់ ខ្លួន  បាន ធ្វើ បាប 
អ្នក ទោស នៅ ក្ន៊ង រដ្ឋរា៉ាក់ ឃីន  
កៃយពី វី ដៃអូ បង្ហា ញ ពី ទា- 
ហាន វាយ អ្នក ជាប ់ឃុឃំាងំ ចង 
បទិ មខុ តៃវូ បាន ផៃសព្វផៃសាយ នៅ 
លើ បណ្តាញ  ស ង្គម  ជា ការ- 
សារភព ដ៏ កមៃ អំពី កំហុស 
របស់ កង កម្លាំង ជា រឿយៗ តៃូវ 
គៃ ចោទ បៃកាន ់ព ីការធ្វើ សកម្ម-
ភព ដោយ  គា្មាន ទោស ទណ្ឌ។ 

វីដៃអូ នោះ  ដៃល បាន កើត- 
ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  បាន 
បង្ហាញ បុរស ស្លៀក ពាក់សុី វិល 
ដៃល បាន ដាល ់ នងិ ទាត ់កៃបាល 

កៃុម អ្នក ជាប់ ឃុំ ដៃល គៃ ចង 
បិទមុខ  និង ដៃ ជាប់ ខ្នាះ។ 

យោង តាម វៃបសាយ របស់ 
ការិយាល័យ បៃមុខ កងទ័ព 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  អ្នកជាប់ឃុំ៥  
នាក់  តៃូវ បាន គៃ ចាប់ ខ្លួន ជុំវិញ 
ការ សងៃសយ័ ព ីបទ ធ្វើ ជា អ្នក បះ- 
បោរ របស់ កងទ័ព អារា៉ាកាន 
(AA)ហើយ តៃវូ បាន គៃ ផា្លាស់- 
ប្តូរ ទៅ កាន់ រដ្ឋ ធានីសុីត វ៉ៃ នៃ រដ្ឋ 
រា៉ាក់ឃីន  តាម ទូក កាល ពី ថ្ងៃ- 
ទី២១  ខៃ មៃសា  នៅ ពៃល       
ឧបៃប ត្តិហៃតុ នៃះ   កើត ឡើង ។ 

ក ងកម្លាំង បៃ ដាប់អាវុធ មី- 
យា៉ោន់ម៉ោ     បានជាប់ពាក់ព័ ន្ធ នៅ 
ក្ន៊ងសង្គៃម  យា៉ោ ងសាហាវ- 

ឃោរឃៅ  ជាមយួកៃមុឧទា្ទាម ដៃ ល 
កំពុងធ្វើ   ដើមៃបី ស្វ័យ ភព  បន្ថៃម 
ទៀតសមៃប់ កៃុមអ្នកកាន់- 
ពុទ្ធសាសនានៅ រដ្ឋរា៉ាក់ឃីន ។  

 សម ជិក កង កម្លាំង បៃដាប់ - 
អាវុធ  បាន សួរ ចម្លើយ កៃុម - 
អ្នកទោស  នៅ ក្ន៊ង មធៃយោបាយ 
មួយ មិន អនុលោម តាម ចៃបាប់ 
និង វិធានការ  តៃូវ បាន ចាត់ - 
ឡើង បៃឆាំង អ្នកដៃល ទទួល- 
ខុស តៃូវ ឡើយ  ដោយ មិន ផ្តល់ 
ព័ត៌ មន បន្ថៃម អំពី ទណ្ឌកម្ម 
អ្វីខ្លះ នោះ ទៃ ។ 

វី ដៃអូ នៃះ  ជា ឱកាស ដ៏កមៃ 
ដៃល បង្ហាញ ពី កិច្ច បៃតិបត្តិការ 
របស់ កង ទ័ព  ដៃល តៃូវ បាន គៃ 

ចោទ ពី បទ រំលោភបំពាន  តៃូវ 
បាន គៃ ចៃក រំលៃក រាប់ មឺុនដង 
ដោយ បាន បៃង ចៃក គំនិត រវាង 
អ្នក ដៃល មន កហំងឹ  នងិ បៃជា- 
ជនដៃល ការ ពារ ទាហាន ។  

កៃមុ គៃសួារ របស ់បរុស ដៃល 
តៃវូ ចាប ់ខ្លនួ ទាងំ នោះ  បដសិៃធ 
ថា  ពួកគៃ មិនមន ទំនាក់ ទំនង 

ជាមួយ កងទ័ព អារា៉ាកាន ទៃ ។ 
អ្នក សៃនីនី ីជា ម្តៅយ របស ់អ្នក- 

ជាប ់ឃុ ំអាយ ុ២៤ ឆា្នា ំឈ្មាះ  ននី ី 
អ៊ុង  បាន បៃប់ AFP  តាម ទូរ - 
ស័ព្ទ ថា៖ «គាត់គៃន់ តៃ ធ្វើ ការ 
នៅ ក្ន៊ង ហាង បាយ មួយ។  គាត់ 
មិន ដឹង អ្វី ទាំង អស់ អំពី AA»។ 

វីដៃអូ នោះ បង្ហាញ ពីអ្នក សួរ- 

ចម្លើយ របស់ លោកនីនី  អ៊ុង  
ចាប់ ទាញ សក់ របស់ គាត់ ហើយ  
ដាល់ លើ មុខ  មុន នឹង ឆា្មាំ ម្នាក់ 
ទៀត  ធាក់ កៃបាល  គាត់ ។ 

មនុសៃស រាប់ សិប នាក់  តៃូវ គៃ 
សម្លាប ់ ចៃើន នាក ់រង របសួ  នងិ 
មនុសៃស បៃហៃល ១៥មឺុន  នាក់ 
រត់ ភៀស ខ្លួន ៕ AFP/PSA 

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលសា្គាល់ថាទាហានខ្លះបានវាយធ្វើបាបអ្នកទោសនៅក្នងុរដ្ឋរ៉ាក់ឃីន។រូបថតAFP

កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលស្គាល់ថាបាន
ធ្វើបាបអ្នកទោសកៃយពីមនវីដៃអូ
តៃវូបានផៃសព្វផៃសាយលើបណ្តាញសង្គម



តពីទំព័រ១...ប្រចាំឆ្នំទ្រ។
នៅក្នងុបទសម្ភាសមយួជា-

មយួទស្រសនាវដ្តីParis-Match
របស់បារាំងប្រចាំសបា្តាហ៍
បានបោះពមុ្ពផ្រសាយកាលពីថ្ង្រ-
ព្រហស្របតិ៍ថា ប្រមុខអង្គការ
សហប្រជាជាតិ បានថ្ល្រងថា
លោកកំពុងស្វ្រងរក«ជម្រើស
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀត»បានធ្វើទៅ
តាមលទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ-
បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលដ្រល
លោកនឹងបង្ហាញទៅប្រទ្រស
ជាសមជិកទាំងនោះ។
ប្រសិតពិស្រសរបស់អង្គ-

ការសហប្រជាជាតិខ្លះបាន
ព្រយាកររួចរាល់ថាកិច្ចប្រជុំនោះ
នឹងបញ្ចប់រៀបចំធ្វើឡើងតាម
រយៈវីដ្រអូខនុហ្វើរនិជាពសិ្រស

ខណៈដ្រលឆ្នំន្រះ ប្ររព្ធខួប
លើកទី៧៥របស់អង្គការពភិព-
លោកន្រះ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូម្នក់បានថ្ល្រង

ប្រប់កាស្រតAFPក្នុងលក្ខ-
ខណ្ឌអនាមិកថា នៅឆ្នំន្រះ
«នីតិវិធីទាំងន្រះពិតណាស់
នងឹរៀបចំធ្វើឡើងខសុពីធម្មតា
យ៉ាងសោះកក្រះខុសប្ល្រក
ពីរៀងរាល់ឆ្នំ»និង«មនការ-
ឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនទាក់ទងទៅ
នឹងការមិនសប្របាយចិត្តនៅ
ចំពោះមុខរបស់ពួកគ្រ»។
អ្នកការទតូរបូនោះបានថ្ល្រង

ថាលោកមិនបានមើលឃើញ
ថាតើUNអាចរៀបចំ«កចិ្ចប្រជុំ
ទ្រង់ទ្រយធំមួយនៅក្នុងទី-
ក្រុងម៉្រនហាតថាន់»នៅចំ-

ព្រលមួយនៅព្រលវីរុសន្រះ
នឹងមិនទាន់ត្រូវបានកម្ចាត់-
ចោលទាំងស្រុងនោះ។
ចាប់តាំងពីពាក់កណា្តាល

ខ្រមនីាមកដោយសារការឆ្លង-
រាលដាលនិងវិធានការបិទ-
ប្រទ្រសប្រឆំងនឹងវីរុសស្ថិត
នៅជាធរមននៅឡើយនៅទ-ី
ក្រុងញូវយ៉ក។ 
សា្នក់ការUNតាមលក្ខណៈ

បច្ច្រកទ្រសនៅត្របើកប៉ុន្ត្រ
មិនបុគ្គលិកតិចតួចធ្វើការងរ
នៅទីនោះ ហើយទាំងក្រុម-
ប្រកឹ្រសាសន្តិសខុនងិមហាសន្ន-ិ
បាតត្រូវរៀបចំកិច្ចតាមយៈ
វីដ្រអូខុនហ្វើរិន។
លក្ខខណ្ឌការងរទាំងនោះ

ត្រវូបានបន្តយ៉ាងហោចណាស់

រហូតដល់ចុងខ្រមិថុនា។
ការចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាត

ប្រចាំឆ្នំត្រូវបានគ្រងធ្វើនៅ
ថ្ង្រទ១ី៥ខ្រកញ្ញាដោយកចិ្ចប្រ-
ជុបំង្ហាញសនុ្ទរកថាមកពមី្រដកឹនាំ
ពិភពលោករាប់សិបនាក់គ្រង
ចាប់ផ្តើមនៅថ្ង្រទី២២ខ្រកញ្ញា។
មហាសន្និបាតន្រះ ជាការ-

ជួបជុំការទូតប្រចាំឆ្នំធំបំផុត
បង្ហាញពីរាប់រយព្រឹត្តិការណ៍
នៅក្រសង្វៀនជំនួបនៅក្នុង
ក្រុងញូវយ៉កនិងជំនួបទ្វ្រភាគី
និងពហុភាគីរាប់ពាន់ជំនួប។
មហាសន្និបាតន្រះមនិដ្រល

ត្រូវបានលុបចោលទ្រចាប់-
តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង-
ឆ្នំ១៩៤៥៕AFP/SKលោកហាស់សាន់ណាស្រាល់ឡាហ៍ថ្ល្រាងសុន្ទរកថាពាក់ព័ន្ធអីុស្រាអ្រាល។ AFP

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រទី១៥ែខឧសភាឆ្នំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

អីុ ស្រាអ្រាល ធ្វើ ការវាយប្រាហា រ
ប្រាឆំាង កងកម្លាងំអីុរ៉ង់នៅសីុរី
ក្រាុងប្រារូតៈ ប្រមុខដឹកនំា

ហ្របឡូាហ៍នៅលីបង់គឺលោក
ហាស់សាន់ណាស្រល់ឡាហ៍
បានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ង្រពធុ
ថា ប្រទ្រសអុីស្រអ្រលបាន
កំពុង«ធ្វើការវាយប្រហារ»
ប្រឆំងកងកម្លាំងអុីរ៉ង់នៅក្នុង
ប្រទ្រសសុីរីដោយបានអះអាង
ថាក្រុងត្រអ្ររ៉ង់បានបញ្ជូន
«ក្រមុទីប្រកឹ្រសាយោធានិងក្រមុ-
អ្នកជំនាញទៅទីនោះ»។
ប៉ុន្ត្រលោកបានអះអាងថា

អុីស្រអ្រលបានកំពុងវាយ-
ប្រហារទៅលើគោលដៅជា-
ច្រើនកន្ល្រង«បានទាក់ទង
ទៅនឹងការផលិតមីសុីល នៅ
ក្នុងប្រទ្រសសុីរី» ដោយបាន
ថ្ល្រងថា រដ្ឋជីហ្វមួយន្រះ បាន
ព្រួយបារម្ភថាការផលិត«មី-
សុីលដ៏ជាក់លាក់»អាចបង្កឲ្រយ
មន«គ្រះថា្នក់ថ្មីជាច្រើន»
ដល់ប្រទ្រសអុីស្រអ្រល។
លោកណាស្រល់ឡាហ៍ក៏

បានបដិស្រធថាប្រទ្រសអុីរ៉ង់

និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន កំពុង
ស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិមួយ
សម្រប់ឥទ្ធិពលជាមួយរុស្រសុី
នៅក្នងុប្រទ្រសក្រប្ររខាងហើយ
បានថ្ល្រងថា គោលបំណង
សខំាន់របស់ពកួគ្រគឺ«ការពារ
ប្រទ្រសសុីរីមនិឲ្រយធា្លាក់ចលូក្នងុ
ការគ្រប់គ្រងរបស់អាម្ររកិនងិ
អុីស្រអ្រល»។
អុីស្រអ្រលបានបើកការ-

វាយប្រហារផ្លូវអាកាសរាប់រយ
លើកនៅក្នងុប្រទ្រសសុីរីចាប-់
តាំងពីប្រទ្រសន្រះបានចាប់-
ផ្តើមមនសង្គ្រមសុីវិលកាល-
ពីឆ្នំ២០១១មកនោះ។
យោងតាមក្រុមឃ្លាំមើល

សិទ្ធិមនុស្រសសុីរីបានឲ្រយដឹងថា
ពួកគ្របានកំណត់គោលដៅ
ទៅលើកងកម្លាំងរបបសុីរីនិង
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធជនហ្របូ-
ឡាហ៍និងគោលដៅរបស់
កងកម្លាំងអីុរ៉ង់ ជាច្រើនកន្ល្រង
ផ្រស្រងទៀតសម្របធ់្វើការវាយ-
ប្រហារ៕ AFP/SK

ប្រាមុខ UNថាក្រាុម ម្រាដឹកនំា ពិភព លោក មិនទំនងជា...
ប្រាធានមហាសន្នបិាតអង្គការសហប្រាជាជាតិលោកទីចានីមូ៉ហាមម៉្រាដ-បាន់ឌីកំពុងថ្ល្រាងនៅក្នងុកិច្ចពិភាក្រាសាទូទៅនៅទីសា្នាក់ការUNនៅទីក្រាងុញូវយ៉ក។ AFP



ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ ៈ គំនូររូបសួនផ្កា
តុក្តតា មនុស្ស វត្ថុទ្សភាព
និងសត្វដ៏រស់រវើកលាយឡំ
ជាមួយអក្សរខ្ម្រអង់គ្ល្សត្ូវ
បានវិចិត្ករកូនខ្ម្រ១ក្ុម
រលំច្លើបន្ទះក្ដារឈើបន្ថម្ពី
លើភាពច្ន្ប្ឌិតរបស់ខ្លួន
កន្លងមកដ្លធ្លាប់បញ្ច្ញ
ទឹកដ្ទាំងលើផ្ទាំងក្ណាត់
សម្លៀកបពំាក់មកួនងិជញ្ជាងំ
ថ្មី-ចាស់នានា។
នៅព្លក្តារពណ៌ក្មៅ

គ្មានវិញ្ញាណត្ូវបានក្ុម
វិចិត្ករជក់១ដើមគូរលាប
ពណ៌បន្ថ្មបន្ទះឈើនោះប្
ជារស់រវើកគួរឲ្យចង់គយគន់
ជាហ្តុធ្វើឲ្យវាក្លាយជាវត្ថុប្ើ
សម្ប់ដាក់តាំងលម្អដ៏ស្អាត
ប្ល្កភ្ន្ក។
លោកម្នបារំាងម្ចាស់

ហាងCambodiaPainting
Shopនិងជាប្ធនក្ុមជក់
១ដើមបានលើកថា បច្ចុប្បន្ន
លោកកពំងុមមញកឹនងឹករគរូ
គំនូរនៅលើបន្ទះក្តារឈើ។
លោកបានប្ប់ ភ្នំព្ញ-

ប៉ុស្ដិ៍ថា៖ «មិនថាគំនូរលើ
ក្ណាត់លើក្តារឬលើជញ្ជាំង
គំនូរនីមួយៗសុទ្ធត្មន
រៀបរាប់ពីសច់រឿងនិងមន
បង្កប់អត្ថន័យផ្ស្ងៗគ្នា»។
សិល្បករដ្លស្នងអាជីព

គំនូរពីឪពុករូបន្ះបានឲ្យដឹង
ទៀតថាគំនូរក្តារឈើមន២

បភ្ទ្គគឺនំរូលើបន្ទះក្តារឈើ
ព្យួរតាមជញ្ជាំងនិងគំនូរក្តារ-
ឈើមនជើងទ្ ដ្លយក
ទៅដាក់បញ្ឈរក្ប្រជញ្ជាំងផ្ទះ
មុខផ្ទះមុខហាងផ្លូវចូលហាង
ដើមប្ីបង្កើនសោភណភាពនងិ
ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍។
ក្ុមសិល្បករដ្លបង្កើត

ស្នាដ្គនំរូក្ដារទាងំន្ះត្វូបាន
លោកម្នបារាំង រៀបរាប់
ប្ប់ថា៖ «ក្នុងក្ុមរបស់ខ្ញុំ
មនវិចិត្ករចំនួន៦រូប គិត
ទាំងខ្ញុំហើយខ្ញុំបង្កើតក្ុមន្ះ
ឡើងគឺដើម្បីប្មូលផ្តុំអ្នក
ដ្លមនស្នាដ្និងអ្នកស្-
ឡាញ់គំនូរដើម្បីបង្កើតស្នាដ្
ថ្មីប្ល្កនៅក្នុងវិស័យគំនូរន្ះ
ហើយខ្ញុំហៅក្ុមន្ះថាក្ុម
ជក់១ដើម»។
លោកមន្បារាងំដល្រៀន

គំនូរពីឪពុកតាំងពីអាយុ១០
ឆ្នាំ និងមនបទពិសោធលើ
វសិយ័សលិប្ៈកនជ់ក់ន្ះ១៥
ឆ្នាំមកហើយនោះបានបន្ត
ទៀតថា៖ «ក្នុងក្ុមរបស់ខ្ញុំ
មនអ្នកខ្លះបញ្ចប់ករសិក្សា
នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ
វិចិត្សិល្បៈអ្នកខ្លះទៀតច្ះគូរ
គំនូរតាមយូធូបនិងច្ះតាមគ្នា។
ចំពោះអ្នកគ្មានបទពិសោធខ្ញុំក៏
បានបង្ហាត់បង្ៀនគត់បន្ថ្ម
រហូតគត់អាចមនលទ្ធភាពគូរ
គនំរូបានល្អនងិអាចឈរជើងបាន
មកដល់សព្វថ្ង្»។
ក្ពីគំនូរនៅលើក្តារ និង

ជញ្ជាំងក្ុមជក់១ដើមក៏មន

ករច្ន្ប្ឌិតធ្វើគំនូរពីសំរាម
រូបភាពផ្គុំពីកម្ទ្ចឈើស្មា
ក្ៀមនិងគំនូរនៅលើសម្លៀក
បំពាក់ដ្លផ្ដល់ជម្ើសជា-
ច្ើនដល់អ្នកគំទ្ស្នាដ្
សិល្បៈកូនខ្ម្រ។
យ៉ាងណាមិញCambodia

PaintingShopរបស់លោក
សព្វថ្ង្ដំណើរករលក់ស្នាដ្
តាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះ។
លោកបារាងំជាបធ្នក្មុ

ជក់១ដើមបានឲ្យដឹងថា
លោកកំពុងត្រកទីតាំងសម-
រម្យសម្ប់បើកហាងនៅពាក់-

កណា្តាលឆ្នាំន្ះដោយរៀបចំ
កន្ល្ងតាំងបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរ។
កព្កីរកមុ្មង៉ជ់ាវគនំរូអន-

ឡាញក្ុមជក់១ដើមក៏ផ្ដល់
ស្វាគូរគំនូរលើជញ្ជាំងដល់
ទីកន្ល្ងផ្ទាល់គ្ប់២៥ខ្ត្ត-
ក្ុងដូចជាតាមផប់ ក្លិប
កន្ល្ងកម្សាន្តមិនថាជញ្ជាំងថ្មី
ជញ្ជាំងចាស់ឬជញ្ជាំងដ្ក
នោះទ្។តម្ល្ន្ករគូរ គិត
ទៅតាមទំហំផ្ទ្ក្ឡា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំមន

ទទួលគូរគំនូរគ្ប់ប្ភ្ទមិន
ថាគនំរូបប្បរុាណFreestyle

3Dប្បសម័យគំនូរប្បបរ-
ទស្ឡហូ្គោហាងនយិយជារមួ   
គឺគនំរូគប្់បភ្ទ្ទៅតាមករ-
ចងប់ានរបស់អតថិជិន។ហាង
របស់យើងមនគំនូរគ្ប់-
ប្ភ្ទគ្ប់សណា្ឋានតូចធំ
គប្់ខ្នាតសក័្ដសិមសមប្់ករ- 
រៀបចំលម្អតាមហាងកហ្វ្
ភោជនីយដា្ឋានសណា្ឋាគរ
តាមផ្ទះក្នុងបន្ទប់ជាមួយតម្ល្
សមរម្យចាប់ពី១០ដុលា្លារ
ដល់២០០ដុលា្លារ»។
លោកក៏សំណូមពរឲ្យបង-

ប្អូនខ្ម្រគំទ្ស្នាដ្កូនខ្ម្រជា

កម្លាំងចិត្តដល់ក្ុមលោកបន្ត
ខ្នះខ្ន្ងបង្កើតស្នាដ្ថ្មីៗ។
លោកបប្់ពីគមង្ថ្ង្មខុ

ថា៖«ខ្ញុំមនបណំងចង់បម្លូ- 
ផ្តុំអ្នកមនស្នាដ្ពីគ្ប់ទិសទី
រួមគ្នាបង្កើតជាស្នាដ្មួយថ្មី
សនា្លាង និងប្លក្ដ្លមិនធ្លាប់
មនពីមុនមក ដើម្បីឲ្យមហា-
ជនទាំងក្នុងនិងក្ប្ទ្ស
ទទលួស្គោល់ស្នាដ្ថ្មីនងិភាព-
ច្ន្ប្ឌិតរបស់វិចិត្ករខ្ម្រ»។
ព័ត៌មនបន្ថ្មមននៅទំព័រ

ហ្វ្សប៊ុក@Cambodia
PaintingShop៕
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ទទួលករគំាទៃខ្លាងំ ទំាង អត្ថន័យ  និង សោភណភាព
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ថ្ងៃ  ៩រោច ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៥ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃតុ នៃះអស់  លោក 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង - 

ឡាយ។   មៃយ៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សម្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ មនិគរួ 
ទទួល  យក  ហានិភ័យ ខ្ពស់ ពៃកឡើយ ។ ចំណៃក 
ឯ  សៃច ក្តីស្នៃហាវិញ  តៃូវ មន សៃចក្តីសន្តោស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា បាន ល្អជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មន ទំនាស់ - 
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹ ក       ចិត្តពោ រពៃញទ ដោយ រឿងស្មគុស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ   ភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ  
ស្ត ី    គបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ-  
លាភ   សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

 រាសី មធៃយម។ កតា្តោសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំ មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កម្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល់ ការ ពៃយយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប 
រប រ   រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន - 
ផល ល្អបៃសើរ តៃសខុភាព ផ្លវូ ខង 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ  សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌  មន សមត្ថ-  
ភាព   ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ   បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា    មន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ 
ដំណើរ   ទ ទីនានា វិញ តៃង មន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសសីៃតុចុះ ។ ទកឹចតិ្ត ចៃើនតៃ មន 
ភាព  សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ  ដៃល អាចមនគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ ចំពោះសៃចក្តីស្ន ៃ ហា - 

គូស្នៃហ ៍ ហាក់មនភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តិច   គបៃបី 
ផ្តល  ់ ភា ព កកក់្តោឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ការបៃកបរបរ 
រក   សុីផៃសៃងៗគួរកុំបណ្តាយឲៃយ បៃឈម ទ នឹង - 
ហានភិយ័  ខ្លាងំពៃក ទើបជាការបៃសើរ ។ ចណំៃក ឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ៕  

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

ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តោប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ 
បៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គូស្នៃហ៍-   
អ្នក  យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តោ  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទ វញិ  ទ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទ  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទ  ទី   នានា     តៃង - 
ត  ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វ ិញ  នឹង បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយយាម   

ក   ៏      ម ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន        នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន        ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តោ  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
 ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ 

ការ  នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា អ្នក បៃកប របរ រកទទលួ ទាន  ផៃសៃង ៗ    នងឹ ទទលួ 
បាន  នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព 
សោ្មាះ  តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ- 
មន  ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិនា្តោសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

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

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្តី    ទ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្តោប់ ។ ចំ ពោះ - 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មន ជំ ងឺ មក 

បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មន គៃ ចា ំទទលួ  
ស្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា គ ូស្នៃហ ៍មន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។    

រាសី  មធៃយម។  មន សមត្ថភាព បៃើ 
កម្លាំង  កាយ ជាង កម្លាំង បៃជា្ញា -  
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មន-  

ចតិ្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃត ុនៃះ គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ 
ឬ     ស្តោប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  បញ្ហា   - 
ស្នៃហា      គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
តៃ  យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

រឿង «អ្នករបំា» ក្នងុ ចំណោម កុន កំពូលទំាង៥ ជាប់មហោសៃពភាពយន្ត ខ្នាតខ្លចីតុមុខឆ្នា២ំ០១៩។ សហ ការី

ទស្សនាកុនជាប់មហោស្ពភាពយន្តខ្នាត
ខ្លីចតុមុខឆ្នាមុំនឡើងវិញតាមអនឡាញ

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ នៅ ក្នុង ពៃល អន្តរ- 
កាល   ដៃល  កំពុង តៃ មន វិបត្តិ 
កវូដី  ១៩ នៃះ  កៃព ីកម្មវធិ ីក្លបិ 
ភាពយន្ត និង  ភាពយន្ត រៀង- 
រាល  ់ថ្ងៃសៅរ ៍នះ មជៃឈ មណ្ឌល 
បុបា្ជាណ ក៏ បាន រៀប ចំ  នូវ ការ- 
បញ្ចាងំ  ភាព យន្ត  កម្ពជុា និង  បរ-  
ទៃស ដៃល  ទាក់ ទង   នឹង  ពៃឹត្តិ- 
ការណ  ៍ពសិៃសៗ ដចូជា   ដណំើរ 
ទសៃសន  កិច្ច របស ់សមិទ្ធករ ភាព- 
យន្ត មក ពបីរទៃស ឬ រដវូ កាល 
ន ៃ  មហោសៃព នានា។ 

សមៃប់ លា្ងាចថ្ងៃ សុក ៃទី ១៥ 
ខៃ  ឧសភា ឆ្នាំ ២០ ២០ នៃះ ក៏ 
មន   ការ  ចាក់ បញ្ចាំង ភាព យន្ត 
តាម   អន ឡាញ  ដៃលអម ដោយ   
សំណួរ  ចម្លើយ ឬ កិច្ច  ពិភាកៃសោ  
ដើមៃប ីឲៃយ ទសៃស នកិ ជន អាច ចៃក  
រលំៃក  មត ិយោបល ់របស ់ពកួគៃ 
ក៏  ដូច ជា  ការ យល់ ឃើញ  បន្ថៃម 
លើ  ខៃសៃ ភាព យន្ត កំពូល  ទាំង ៥  
(Top5)នៃ មហោ   សៃព  ភាព - 
យន ្ត  ខ្នាតខ្លី ចតុ មុខ ឆ្នាំ ២០១៩ 
ឡើង វិញ កៃយ ពី     ទសៃសនា រួច   
ជាពសិៃស សមៃបដ់ៃល ពុទំាន ់ 
បាន ទសៃសនា ភាព យន្ត កំពូល-  
ទាំង ៥ នះ។

លោកអ្នកអាចទសៃសនា ការ - 
បញ្ចាងំ   តាម អនឡាញ ពសិៃស 
អពំភីាព យន្ត កពំលូ ទាងំ ៥ នងិ 
ជួប សមិទ្ធ ករ  ភាព យន្ត  ផង   ដៃរ 
ក្នុង កិច ្ចពិភាកៃសោ  Online នឹង 
ចាប់ផ្ដើម កៃយពី បញ្ចាងំភាព- 
យន្ត ទាំង នះ ចប់ហើយ។  

តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ពី - 
គៃហ  ទំព័រ បុបា្ផាណ និង  កៃុម 
ភាព  យន្ត ឈូក រ័ត្ន  ដៃល  សហ- 
ការ    គ្នា     បង្ហើប ថា៖ « ទសៃស និក-  
ជន អា ចរកីរាយ សរួសណំរួ  ទ 
កាន់សមិទ្ធករ  ភាព យន្ត របស់ 

យើង បាននា អឡំងុ កចិ្ច ពភិាកៃសោ 
ដៃល  ផៃសោយ ផ្ទាល ់នៅ  ល ើទំព័រ 
Facebook របស ់មជៃឈ មណ្ឌល  
បបុា្ផាណនៅ ថ្ងៃ សកុៃ ទ១ី៥ ខៃ  
ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៃះ ចាប់  
ពី មោ៉ាង ៥លា្ងាចទ។  ចំពោះ 
ភាព  យន្ត ខ្នាត ខ្លី  កំពូល ទាំង  ៥ 
(Top5)  ដៃល   ជាប់ ជមៃើស  
ក្នុង ពៃឹត្ត ិការណ៍ មហោ  សៃព  
ភាព  យន្ត ខ្នាត ខ្លី ចតុមុខឆ្នាំ-  
២០១៩ នះ   មន  ដូច ជា រឿង 
«អ្នក លាបថា្នាំ»  ដឹក នាំ ដោ យ  
លោក សុិន ចនា្ថា រឿង «ផ្ទះ - 
បាយ» ដកឹ នា ំដោយ លោក ឯក 
សមុឺឌី រឿង «ខៃសៃទៃ» ដឹក នាំ 
ដោយ លោក វងៃស បញ្ញាវន័្ត រឿង 
«ពៃះ បង សៃឡាញ ់អនូ ជាង» 
ដឹក នាំ ដោយ កញ្ញា ចាន់ សុី- 
ណៃត និង រឿង  «របាំ» ដឹក នាំ  
ដោយ លោក សៃង ធី។  

មហោសៃព ភាពយន្តខ្នាត ខ ្លី 
ចត ុមុខ បានបោះ ជំហាន ទ 
មុខបៃកប ដោយក្តីសងៃឃឹម និង  
មោទ ន ភាព ជាក់ ស្តៃង នៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩ មនស្នាដៃ ភាព- 
យន្ត ដៃល តៃូវ ដាក់បញ្ចាំង  
 ចំនួន ៥៣ស្នាដៃ ដោយ ក្នុង 
នះ មន ១២ ស្នាដៃ ជា ភាព-  
យន្ត របស ់យវុផលតិករ វយ័ក្ម ៃង  

កម្ពុជា យើង។ នៃះគ ឺជា ជោគ- 
ជយ័ ថ្ម ីមយួទៀតសមៃប ់មហោ- 
សៃពភាពយន្ត ខ្នាត ខ្លីចតុមុខ- 
ដៃល មន ផលិតករ ភាពយន ្ត 
ជាជន បរ ទៃស ជាចៃើន ក៏ បាន 
ចា ប់  អារម្មណ៍  និងបាន    បញ្ជូន-  
ស្នា  ដៃ ភា ព យន្ត របស់ ពួកគៃ  
ដាក ់ចលូរមួនៅ ក្នងុ   មហោ សៃព 
នៃះ ហើយ ការ ចូលរួម   គឺ ជា  - 
កាលា  នុវត្តភាព ថ្មី មួយ ទៀត 
សមៃប ់យុវ ផលិត ករភា ព យន្ត 
កម្ពុជា  ដើមៃបី សិកៃសោ រៀន សូតៃ ពី 
គំរ ូ ល្អៗ  ក្នុង ការ អភិ វឌៃឍ ស្នា ដ ៃ - 
ភាពយន្ត របស់ខ្លួន ផង ដៃរ  ទ 
ថ ្ងៃ  អនា គត។

សមៃប់ មហោសៃព ភាព-  
យន្ដ   ខ្លី ចតុមុខ គឺជាកម្មវិធី មួយ 
បានរៀបចំ ឡើង សមៃប់ កៃុម 
យុវ ជន និង យុវនារី ខ្មៃរ ដៃល 
មន   ក្តី សៃឡាញ់  លើ វិស័យ ភាព- 
យន្ដ និង អាច មន ឱកាស-  
បញ្ចៃញ ស្នាដៃ នងិ ទទលួ ដងឹ ព ី
ពត័ម៌ន ឲៃយ កាន ់តៃ ចៃើន ហើយ 
ជា ស្ពាន  ត ភា្ជាប់ យុវ ជន នារី ខ្មៃរ 
ឲៃយ  ឈាន ទ ស្វៃង យល់ អំពី- 
វិស័យ  ភាព យន ្ដ ខ្មៃរ ដៃល មន 
គោល បណំង ពងៃងឹ នងិ ពងៃកី 
វិស័យ ភាព យន្ត  នៃះ  ឲៃយ កាន់ តៃ 
រីក  ចមៃើន នា ថ្ងៃ អនាគត៕

កុន រឿង «អ្នកលាបថ្នា»ំ ក្នងុ ចំណោម កុន កំពូលទំាង៥។ រូបថត សហ ការី
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រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ខ្លាច ជួប ភាពអាម៉ាស់  ពេល ជួប វងេស វិឆ័យ 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បៃ ដាល ់គនុ ខ្មៃរ 
មាន ឈ្មោះ លៃបី រឿង  សោភ័ណ្ឌ   
បាន អះអាង ថា រូប គៃនឹង 
បៃកួត  ដោយ បៃយ័ត្ន បៃយៃង 
បំផុត នៅ ពៃល ជួប ជាមួយ 
កឡីាករ ជើង ខ្លាងំ ជនំាន ់កៃយ 
វងៃស វិឆ័យ របស់  ក្លិប កង ទ័ព 
ឆតៃ យោង ៩១១  នៃការ បៃកតួ 
ដណ្តើម បៃក់លាន ទម្ងន់   
៧១គឡីកូៃម នៅ លើ សង្វៀន  
CNC  នា លា្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍នៃះ ។ 

នៅ ក្នុងទម្ងន់ ធ្ងន់ នៃះ រឿង  
សោភ័ណ្ឌ ហាក់  ដូចជាលំបាក 
រក ដៃ គ ូបៃ កតួ ឲៃយ មាន សមត្ថភាព 
បៃហាក់ បៃ ហៃល  ឬ ស័ក្តិ សម 
គ្នា  រវាង កឡីាករ លដំាប ់ខ្លាងំ ជរួ 
មុខ នៅ ក្នុង សៃុក ដូច គ្នា  ហើយ 
ការរកៃសាបាន ភាព ខ្លាងំ នងិ លៃបី- 
លៃបាញ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ សោភណ័្ឌ  
មានការ បៃងុ បៃយត័្ន ខ្លាងំ ពៃះ 
រូប គៃ«ខ្លាច ជួបភាពអាមា៉ាស់» 
ពៃលប៉ះ វងៃស វិឆ័យ។

បើ នយិាយ ព ីបទ ពសិោធ ឡើង 
សង្វៀន បៃ កួត  ក្នុង វិស័យ គុន- 
ខ្មៃរ នៃះ  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ចាស់ 

វសៃសា បំផុត ដោយ បាន  ឡើង បៃ- 
កួត ចៃើន ជាង  វងៃស  វិឆ័យ   ជាង 
១០០ លើក ឯណោះ  ពិសៃស 
រឿង សោភ័ណ្ឌ  បាន ស្គាល់ 
សង្វៀន រយៈ ពៃល ជិត ២០ ឆ្នាំ  
ខណៈ   វងៃស  វឆិយ័  ទើប ចាប ់ផ្តើម 
មាន សមត្ថភាព លៃប ីលៃបាញ   តៃមឹ 
ឆ្នា ំ២០១៩ ប៉ណុោ្ណោះ ។  លទ្ធផល  

ដៃល  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ទទួល- 
បាន  គឺគៃ ជាមា្ចាស់  ជយ លាភី 
ឈរ នៅ  លំដាប់ ជួរ មុខ  នៅ ក្នុង 
បៃ ទៃស  ដោយ  ធ្លាប់ ឈ្នះ ខៃសៃ- 
កៃវាត់  និង ពាន ជា ចៃើន ។ 

រឿង  សោភណ័្ឌ   របស ់ក្លបិ មកដុ 
រាជសីហ៍ នៃ សមាគម បៃ ដាល់ 
កៃ សងួ មហា ផ្ទៃ  ដៃលធ្លាប ់ បៃកតួ 

បាន ១៧៥ ដង ឈ្នះ ១៥៥   
ចាញ ់១៥  ស្មើ ៥ដង ហើយ ធ្លាប ់
ផ្តលួ ដៃ គ ូឲៃយ សន្លប ់បាន ៥៥ ដង 
នោះ បាន  និយាយ ថា ៖« ខ្ញុំ មិន 
អាច មើល រលំង សមត្ថភាព របស ់ 
វងៃស  វឆិយ័  បាន ទៃ   ពៃះ គៃ ក្មៃង 
មាន កមា្លាងំ ល្អ  កម្ពស ់ល្អ  នងិមាន  
កៃបាច់ ជង្គង់ ល្អ ផង ដៃរ» ។

 អ្នក លៃង កណ្តាបដ់ៃ ឆ្វៃង  រឿង 
សោភ័ណ្ឌ  បន្ថៃម ថា៖ «ជាមួយ 
គ្នា នៃះ  ខ្ញុ ំមនិ ធ្លាប ់បៃ កតួ ជា មយួ 
គ្នា នោះ ទៃ  ហៃត ុនៃះ ខ្ញុ ំរពំងឹ ឈ្នះ 
តៃឹម ៦០ ភាគរយ ប៉ុណោ្ណោះ ។ 
តៃទោះ បីជា យា៉ាង ណ   ខ្ញុំនឹង  
វ៉ៃដោយ បៃ យ័ត្ន បៃ យៃង បំផុត   
ពៃះ បើ ចាញ់ ជើង ខ្លាំង ជំនាន់ 
កៃយ  ពិត ជា អាមា៉ាស់ ខ្លាំង 
ណស់  ហើយ ក៏ មិន អាច ចាញ់ 
បាន នោះ ដៃរ »។

   លោក  គង់  ចាន់ ធី ណ  អ្នក- 
គៃប ់គៃងកឡីាករ  រឿង  សោភណ័្ឌ  
បាន បៃប ់ថា៖ «សោភណ័្ឌ  ហ្វកឹ- 
ហាត ់ជា បៃ ចា ំបាន ល្អ  ហើយ បើ 
តាម ការ វិភាគពី របៀប បៃ កួត 
វិញ  គឺ សុំ មិន និយាយ ទៃ  កុំ ឲៃយដៃ-   
គូ ដឹង ពី លៃបិច របស់ យើង  ប៉ុន្តៃ 
ធនា បាន យា៉ាង ខ្ពស ់ថា  មនិ អាច 
ចាញ់ នោះ គៃឡើយ  គឺ រក គៃប់ 
មធៃយោបាយ  ដើមៃបី ឈ្នះ លើ អ្នក- 
ខ្លាងំ វយ័ ក្មៃង នៃះ   ពៃះ សមត្ថ- 
ភាព នៃ ជំនួប អ្នក បៃ ដាល់ ទាំង 
២ នៃះ គ ឺកពំងុ ស្ថតិ កៃម ការ ចង ់
ទសៃសនា របស់ មហា ជន »។ 

កឡីាករ វងៃស  វឆិយ័  មាន បទ- 
ពសិោធ បៃកតួ ខ្ច ីមៃន បើ បៃៀប-

ធៀបជា មួយ  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  
ប៉នុ្តៃ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ ឆ្នា ំនៃះ  ក្នងុ 
ចំណោម អ្នក បៃ ដាល់ ទម្ងន់ ធ្ងន់ 
ឆ្នើមៗ   គៃ ធ្លាប់ ឈ្នះ និង ចាញ់ 
ជា មយួ  ឡងុ  សភុ ីនងិ ធ្លាប ់ផ្តលួ 
ឡុង សុវណ្ណឌឿន ឲៃយសន្លប់ 
ហើយ កៃ ពីនៃះ  មិន ទាន់ មាន 
កីឡាករ ខ្មៃរ ណ  ហា៊ាន បៃ កួត 
ជាមួយគៃ នោះ ឡើយ ។  វងៃស  
វឆិយ័ មាន បៃ វត្ត ិបៃ កតួ ជាង ៥០ 
លើក  គ ឺចាញ ់តៃ ៣ លើក ប៉ណុោ្ណោះ  
នងិ ធ្លាប ់ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត ់ចនំនួ ២ 
កន្លង មក ។  

វងៃស  វិឆ័យ បាន បៃប់ ថា៖ « ខ្ញុំ 
មនិ ហា៊ាន នយិាយ ថា  យា៉ាង ណ 
ទៃ   ពៃះ មនិ ធ្លាប ់បៃ កតួ គ្នា ហើយ  
រឿង  សោភណ័្ឌ  គត ់ជា កឡីាករ 
ជើង ចាស ់ ដៃល លៃបី លៃបាញ មនុ  
នងិមាន  លៃបចិ ចៃើន ។   ទោះយា៉ាង- 
ណ ខ្ញុំ ឡើង ទៅ ដងឹ តៃ វ៉ៃ អស់ ព ី
សមត្ថភាព ចំណៃក  រឿង ចាញ់ 
ឈ្នះ  មិន ទាន់ ហា៊ាន និយាយ ទៃ  
គ ឺចា ំមើល ស្ថាន ភាព បៃ កតួ ជាក-់ 
ស្តៃង  មើល ចំណុច ខៃសាយ  និង 
ចណំចុ ខ្លាងំ របស ់គត ់យា៉ាង ម៉ៃច  
ដោយ  ខ្ញុំ សងៃឃឹម តៃឹម ៥០ ភាគ - 
រយ ប៉ុណោ្ណោះ » ៕

រឿង សោភ័ណ្ឌ តេវូ បេកួត ដណ្តើម បេក់លាន ជាមួយ ជើង ថ្ម ីកំពុង លេបី ឈ្មោះ វងេស វិឆ័យ នៅ ថ្ងេសៅរ៍។ សហ ការី

កីឡាករ យូដូ កូរ៉េ ខង តេបូង តេវូ ពិន័យ អស់ ១ជី វិត
កេុង សេអ៊ូល: កីឡាករ យូ ដូ 

របស់ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង ដៃល ធ្លាប់ 
ឈ្នះ មៃដាយបៃក់  ក្នុង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ អូឡាំពិក ឆ្នាំ ២០០៨ 
តៃូវបាន ពិន័យ អស់ ១ ជីវិត  ពី 
ស្ថាប័នកីឡា ជាតិ ជុំវិញ ការ- 
ចោទ បៃកាន់ ពី បទ រំលោភ 
បំពាន ផ្លូវ ភៃទ ចំពោះ ក្មៃង មិន 
ទាន់ គៃប់ អាយុ។  

កីឡាករ  Wang Ki-chun 
ទទួល បាន កិត្តិនាម លៃបី លៃបាញ 
កៃយ ទទួល បាន លៃខ២ 
សមៃប់ ការ បៃកួត ផ្នៃក បុរស 
ទម្ងន ់កៃម ៧៣គ.ម នៅ កៃងុ 
ប៉ៃកាំង បៃទៃស ចិន បើទោះ - 
ជាពៃល នោះ រូប គៃ រង របួស 
បាក ់ឆ្អងឹ ជនំរី នៅ ក្នងុ ការ បៃកតួ 
ជុំ ដំបូង ក៏ ដោយ ។

យា៉ាង ណ ក ៏ដោយ Ki-chun 
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ដើម- 
ខៃ នៃះ  ព ីបទ រលំោភ ផ្លវូ ភៃទ លើ 
អនីតិ ជន ហើយ បើ តៃូវ បាន 
ផ្តនា្ទា ទោស អាច តៃូវ ជាប់ ពន្ធ-
នាគរ អស់ ១ ជីវិត។ ក្នុង ការ- 
សមៃច ជាឯកច្ឆន្ទ សហព័ន្ធ- 
យូដូ កូរ៉ៃខងតៃបូង បាន ដាក់ 
បមៃម ចពំោះ កឡីាករ វយ័ ៣១ 
ឆ្នាំរូបនៃះ កៃយ កើត ហៃតុ - 
ការណ៍ នៃះ ពោល គឺ បញ្ចប់ 
អាជីព កីឡារបស់ គៃ តៃ ម្ដង ។  

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី នៃះ បើ 
តាម ទី ភា្នាក់ ងារ ព័ត៌ មាន Yon-
hap បានចៃញ សៃចក្ដី រាយ- 
ការណ ៍  ថា  សហពន័្ធ បាន បៃប ់
ថា  ខ្លួន បាន ពិនិតៃយ ពិចារណ 
លើ ការ បៃពៃឹត្តមិនសមរមៃយ 
របស ់Ki-chun ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់  ភាព តៃឹម តៃូវ និង 
កិត្តិយស ផ្នៃក សង្គមនៃ កីឡា 
យដូ ូដចូ្នៃះ ទើប សមៃច ពនិយ័ 
អស់ ១ ជីវិត ។ ជន ជាប់ ចោទ 
មាន ពៃល  ៧ថ្ងៃ  ដើមៃបី ធ្វើ ការ 
ប្ដឹង ឧទ្ធរណ៍ ។  

ដោយ ឡៃក កាល ពី សបា្ដាហ៍ 
មុន កីឡាករ ជិះ ស្គីចមា្ងាយ ផ្លូវ ខ្លី  

Lim Hyo-jun តៃូវ បាន កាត់ 
ទោស ពី បទ បៀត បៀន ផ្លូវ ភៃទ 
លើ អត្តពលិក បុរស  ដៃល 
ជាមិត្តរួម កៃុម ដោយ ការ ទាញ 
ខោរបស់ គៃ    ហើយ ការ កាត់ ក្ដី 
នោះ តមៃូវ ឲៃយ មា្ចាស់ មៃដាយ 
អូឡាំពិក រូបនៃះ បង់ បៃក់ ៣ 
លាន វ៉នុ (២ ៤៥០ដលុា្លារ) នងិ 
បញ្ជា ឲៃយ ទៅ ធ្វើ ការ ពៃយោបាល 
រយៈ ពៃល ៤០ ម៉ាង   សមៃប់ 
បទ ល្មើស ផ្លូវ ភៃទ នៃះ ។  

ចំពោះ ១ ករណី ទៀត មា្ចាស់ 
មៃដាយ មាស អូឡាំពិក ២ដង 
ផ្នៃក កីឡា ជិះ ស្គី នៃះដៃរ គឺ 
កីឡាការិនី Shim Suk-hee 

បាន ចៃញ មក ធ្វើ ការ ចោទ- 
បៃកាន់  ចំពោះ អតីត គៃូបង្វឹក 
របស់ ខ្លួនថា បាន  រំលោភ ផ្លូវ- 
ភៃទ និង បំពាន លើ រាង កាយ 
របស ់នាង  ជាចៃើន លើក ចៃើន- 
ស។ កៃយ មាន ការ ចោទ- 
បៃកាន់  គៃូ បង្វឹក រូបនោះ តៃូវ 
កាត់ ទោស ឲៃយ ជាប់ ពន្ធនាគរ 
១ឆ្នាំ កន្លះ ។

មិន ខុស គ្នា នៃះដៃរ កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០១៩  កន្លងទៅ កីឡាករ 
ជិះ ស្គី ១រូប ផៃសៃង ទៀត របស់  
កូរ៉ៃខងតៃបូង តៃូវ បាន រង 
ពិន័យ ១ ខៃ  កៃយ លួច ចូល 
កន្លៃង ស្នាកន់ៅ របស ់នារ ីនៅ ឯ 
មជៃឈមណ្ឌល ហ្វឹក ហាត់ របស់ 
ជាតិ ។

បៃទៃស កូរ៉ៃ ខង តៃបូង  តៃូវ 
បាន គៃ ចាត់ ទុក ថា  គឺ ជា  មហា - 
អំណច កីឡា ក្នុង តំបន់ មួយ 
ដៃល តៃង តៃ ឈរ ក្នុងលំដាប់ 
បៃទៃស ទាំង ១០ ក្នុង តារាង 
មៃដាយ  សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍ 
អូឡាំពិក ទាំង រដូវ ក្ដា និងរដូវ 
រងា  តៃ ការ រំលោភ បំពាន ផ្លូវ- 
ភៃទ  ដៃលកើត មាន ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ នៃះ វា អាច នឹង ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល ់ដល ់វសិយ័ កឡីារបស ់
បៃទៃស នៃះ  កាន ់តៃ  ខ្លាងំ ដចូ គ្នា 
ដៃរ ៕ AFP/VN

Wang Ki-chun (ខៀវ) តេូវ បាន ពិន័យពី កីឡាយូដូ ១ជីវិត  ។ AFP

ខេសេ បមេើAlli របស់ អង់គ្លេស 
រួច ជីវិត ពី ការ ប្លន់ ដោយ កាំ បិត 

កេងុ ឡុងដ៍ : កាល ពី ពៃលឹម ថ្ងៃ 
ពុធ ចោរដៃល មាន កំា បិត នៅ នឹង 
ដៃ បាន បុក ចូល ផ្ទះ ខៃសៃ បមៃើ 
របស់កៃមុ មាន់ ខ្នាយ មាស Tot-
tenham Hotspur គឺ Dele Alli 
ដើមៃបី ប្លន់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ហើយ  
កៃយ មក កីឡាករ ឆ្នើម អន្តរជាតិ 
អង់គ្លៃស  មាន របួស តិច តួច ដៃល 
កើតឡើង  ពៃល បៃតាយ បៃតប់ 
ជាមួយ ចោរ ប្លន់ នោះ ។   

បើ តាម សៃចក្ដ ីរាយការណ៍ របស់  
Daily Mail បាន ឲៃយ ដឹង ថា កីឡាករ 
Alli វ័យ ២៤ ឆ្នា ំកំពុង ស្នាក់ នៅ ផ្ទះ 
នា កៃងុ ឡុង ដ៍ ដោយ  គោរពតាម 
គោល ការណ៍ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
ពី គ្នា ជាមួយ បង បៃសុ មិត្ត សៃី 
និង មិត្ត ស្នទិ្ធ ស្នាល របស់ ខ្លនួ  រង់ 
ចំា  ការ ចាប់ ផ្ដើម កម្មវិធី ហ្វកឹ ហាត់ 
ឡើង វិញ របស់ កៃមុ ឆប់ ៗ  នៃះ ។   

ជន ខិល ខូច ទំាង ២ នាក់ នោះ 
បាន សមៃកុ ចូល ផ្ទះ   ពាក់ កណ្តាល 
អ្រធតៃ ហើយ បនា្ទាប់ ពី មាន ការ- 
បៃវាយ គ្នា ជាមួយ   Alli ចោរ នោះ 
បាន រត់ គៃច ខ្លនួ  ដោយ យក បាន 
គៃឿង អលងា្ការមួយ ចំនួន ដៃរ ខណៈ 
អ្នក នៅ ក្នងុ ផ្ទះ ទំាង អស់ បាន បៃប់ 
ថា  ពួក គៃ មាន ការ រន្ធត់ នឹង ហៃតុ- 
ការណ៍ អាកៃក់ នៃះ បើ ទោះ ជា មិន 
មាន របួស ស្នាម ក៏ ដោយ ។ 

កៃយ កើត មាន រឿង រា៉ាវ អាកៃក់ 
នៃះ Alli បាន សរសៃរសរ អរគុណ 
ដល់ អ្នក គំទៃ លើ បណ្តាញ សង្គម 
Twitter របស់ ខ្លួន ថា ៖ « សូម 
អរគុណ ដល់ សរ ផ្ដល់ កមា្លាងំ ចិត្ត 
ដ៏ មាន តម្លៃ ពី អ្នក  ទំាង អស់ គ្នា  ។ វា 
ជា បទ ពិសោធ ដ៏ អាកៃក់  តៃ ឥឡូវ 
នៃះ ពួក យើង ទំាង អស់ គ្នា បាន 
បៃសើរ ឡើង វិញ ហើយ » ។

អ្នក នំា ពាកៃយ របស់ បូ៉ លិស បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « ស្ថានីយបូ៉លិស 
ទទួល បាន ទូរស័ព្ទ  នៅ ម៉ាង 
បៃមាណ ០០:៣៥នាទី ថ្ងៃ ពុធ 
ដៃល រាយការណ៍ អំពី ករណី ប្លន់  
នៅ ឯតំបន់ ជាយ កៃងុ  Barnet ។ 
ការ រាយការ ណ៍ នោះ  បៃប់ ថា  មាន 
បុរស ២នាក់  បាន ចូល  ទៅយក  
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដោយ លួច បានគៃឿង 
អលងា្ការមួយ ចំនួន ក្នងុនោះ  មាន 
ទំាង នាឡិកាដៃ ផងដៃរ មុន នឹង ធ្វើ 
ការ ភៀស ខ្លនួ បាត់ » ។      

អ្នក នំា ពាកៃយ ខង លើ  បន្ត  ថា ៖ 
« បុរស  ជា មា្ចាស់ ទៃពៃយ មាន អាយុ 
ជាង២០ ឆ្នា ំរង របួស លើ មុខ តិច- 
តួច កៃយ តៃវូ បាន វាយ បៃហារ។ 
អ្នក របួស នោះ មិន បានទៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ ទៃ » ។ ខណៈ ពៃល នៃះ នៅ 
មិន ទាន់ ចាប់ បាន ជន សងៃស័យ ទំាង 
២នាក់ នោះ ទៃ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះ
សង្កេតឃើញថាតារាសម្តេង-
នងិពធិកីារនិីមានឈ្មោះពតិថា
អនរា៉ាស៊ីស៊មេតា្តាហៅណូម័រ
កំព៊ងតេមានរាសីឡើងកេឺតៗ
ដោយបានក្តាបឱកាសយ៉ាង-
ណេនដេក្នុងសិលេបៈកា្លាយជា
អ្នកមេមា៉ាយក្តាសេួយ១្បាវ
ទាំងវ័យក្មេងបនា្ទាប់ពីរៀបការ
បាន៥ខេក៏បេកាសដំណឹង
លេងលះប្តីមកនោះ។
កេយពីកេកន៊ផ្ទេមខ៊សេស់

ស្អាតណូម័រហាក់ដូចជាមា ន
យអី៊ន៊ឡើងកេតឺៗតេម្ដងពេះ
ពេលទៅណាមកណាតេូវគេ
សរសើរថាស្អាតជាងម៊ន-
ហើយក៏ឃើញការងារសិលេបៈ
របស់នាងមានភាពមមាញឹក
ខ្លាំងជាងម៊នដោយនាងបាន
បន្ថេមអាជីពសិលេបៈចមេៀង-
មួយទៀតពីលើអាជីពសិលេបៈ
ចាស់ជាតារាសម្តេងនិងពិធី-
ការិនីនោះ។គេឃើញអ្នកនាង
ណមូរ័បានចេញថតMVបទ-
ចមេៀងរបស់លោកជ៊ំលីណូ
នងិលោកអន៊សេសាវរយី៍ហើយ
ក៏ចេញចមេៀងថ្មីមួយបទមាន
ចំណងជើងថា«មិនច៊ះអេតា-
ស៊ីវិល»ដេលចេៀងគូជាមួយ
នឹងតារាចមេៀងបេ៊សលោក
វិរៈរៀមនិងបានលេចម៊ខតាម
MVបទចមេៀងរបស់ផលិត-
កម្មថោននិងសន់ដេដេរ។
តារាសេីមេមា៉ាយក្តាសេួយ-

វ័យក្មេងអ្នកនាងណូម័រ ក៏
បង្ហើបអំពីបច្ចុបេបន្នភាពពីការ-
ងារសិលេបៈខ្លួនផងដេរខណៈ
ជួបកេ៊មអ្នកសរព័ត៌មានក្នុង
ពេលកន្លងមកថា៖«ទោះបីជា
វិបត្តិកូវីដ១៩នៅមិនទាន់-
ស្ងាត់មេនក្តីប៉ន៊្តេនាងខ្ញុំនៅតេ
មានការងារសិលេបៈធ្វើជាហូរ-
ហេរហូតមក»។
ពិធីការិនី ឈ្មោះពិតអន-

រា៉ាស៊សីម៊េតា្តាហៅកញ្ញាណមូរ័
នោះបានចូលរោងជ័យកេប-
ផ្ទឹម តាមបេពេណីខ្មេរជាមួយ
នឹងពិធីករទូរទសេសន៍ ឬវីជេ-
ស៊ភាថ្ងេទី២៨ខេឧសភាឆ្នាំ
២០១៩ ដោយបានរៀបចំ
ទទួលភ្ញៀវចំនួន៧០ត៊នៅឯ

មជេឈមណ្ឌលCapitalWed-
dingHallស្ថតិនៅក្នងុសងា្កាត់
ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសេនស៊ខរាជ-
ធានភ្នំពេញកេយពីបាន
បងា្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ និងស្វេង-
យល់ចិត្តគ្នាតេមួយរយៈខ្លី-
ប៉៊ណ្ណោះ។ខណៈអ្នកទាំង២
ក៏ធ្វើឲេយមានការភា្ញាក់ផ្អើល
ដេរដោយសរពកួគេក៏
បេកាសពីការលេង-
លះគ្នាកាលពីថ្ងេទី
២៨ខេត៊លាឆ្នាំ-
២០១៩កន្លងមក
កេយពីរៀបការ
បានតេឹមតេ៥ខេ
ប៉៊ណ្ណោះ។ក៏ប៉៊ន្តេ
ណូម័រ ក៏មិនមាន
កូនជាប់ចំណង-
ស្នេហ៍នោះទេហេត៊
នេះហើយទើបគេឃើញ
ថានាងមកចាប់ផ្ដើម-
បេឡូកអាជីពសិលេបៈ
យ៉ាងពេញទំហឹងឡើង
វិញគ្មោនអារម្មណ៍បាក់-
ទឹកចិត្តនោះឡើយ។
ចណំេកការចេញបទ-

ចមេៀង«មិនច៊ះអេតា-
ស៊ីវិល» ដេលណូម័រ-
បង្ហោះនៅលើបណា្តាញ
យូធបូក៏ទាកទ់ាញមតិ្ត
អ្នកស្តាប់មួយចំនួន-
ក៏បានយល់ថាប្លេក
អារម្មណ៍ផងដេរ-
ខណៈបេិយមិត្តភាគ
ចេើនមិនគិតថាសេី-
ស្អាតណូម័របង្វេរទិស
មកចេៀងពងេីកទីផេសារ
សិលេបៈបេបនេះឡើយ៕

ណូម័រក្តោបឱកាសណែនដែ
ក្នងុសិលែបៈកែយពីលែងលះប្តី

អ្នកមេម៉ាយ ណូម័រ ទើប ចេញ បទចមេៀង ក្នុងុអាជីព ថ្ម ីតារា ចមេៀង។  ហ្វេសប៊៊ក
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ការ បេកួត Bundesliga កន្លង មក ហើយ លីកអាល្លម៉ឺង់ មួយនេះ គេង បើក វិញ ចុងសប្តាហ៍នេះ ។ រូបAFP

ពិភពបាល់ទាត់ថ្មីនឹងកើតមាន
ពែលលីកអាល្លម៉ឺង់ចាប់ផ្តើមវិញ

កេងុ ប៊េរ ឡំាង:សកម្មភាពជិះ
ឡានកេ៊ងរបស់កីឡាករដេល
ធា្លាប់តេមានសេរីភាពហើយ
ណេនតាន់តាប់ដោយមន៊សេស
នោះតេវូបានកេបេមកជាការ-
ជិះបេបរប៉េះរប៉ាះជាមយួចនំនួ
មនស៊េសតចិតចួ។បន្ថេមលើនេះ
ពួកគេតេវូតេពាកម់ា៉ាស់ចណំេក
ការអបអរគេប់បាល់តេូវបាន
កំណត់មិនឲេយជល់ស្មោគ្នានោះ
ទេនៅពេលបាល់ទាត់អាជីព
របស់អាល្លឺមង៉់តេឡប់មកកាន់
ទីលានវិញនៅសបា្ដាហ៍នេះ
ហើយការកំណត់ទាំងនោះតេូវ
តេគោរពឲេយបានតាមគោល-
ការណ៍ដ៏តឹងរ៊ឹងរបស់បេទេស
មួយនេះ។
លីកបាល់ទាត់អាជីពរបស់

អាល្លមឺង៉់(DFL)បានដាក់ជនូ
ថា្នាក់ដកឹនាំនយោបាយនវូគោល-
ការណ៍ចេបាប់ ដេលមានចំនួន
៥១ទំព័រដើមេបីទទួលបានសិទ្ធិ
ឲេយកេបខ័ណ្ឌBundesliga
កា្លាយជាលកីកពំលូដបំងូគេក្នងុ
ចំណមលីកកំពូលៗ ទំាង៥
របស់អឺរ៉៊បដេលចាប់ផ្ដើមមាន
សកម្មភាពឡើងវិញម៊នគេ។
ការចាប់ផ្ដើមវញិនវូការបេកតួ

ទំាងឡាយនឹងតេូវឡោមព័ទ្ធ
ទៅដោយនីតិវធីិពិសេសខស៊ពី
ធម្មតាដេលបង្កើតឡើងក្នុង
គោលបំណងការពារកីឡាករ
នងិមន្តេីទាងំអស់មនិឲេយឆ្លងវរីស៊
កូរ៉ូណាហើយឃ្លាបេយោគ
ដស៏ខំន់ក្នងុចេបាប់ពសិេសនេះ

សង្កត់ធ្ងន់ថា៖«គេប់ចណំចុនេ
គោលការណ៍ចេបាប់នេះកណំត់
លក្ខខណ្ឌថាពួកគេតេូវក៊ំបំភ្លេ
បេភពសំខន់ចាំបាច់ពីការ-
បេយទ៊្ធបេឆងំជងំកឺវូដី១៩នេះ
សមេប់បេជាជនផេសេងទៀតឲេយ
សោះ»។
ជាមយួគ្នាពេលនេះAFPសមូ

លើកយកចំណុចសំខន់ខ្លះៗ 
នេគោលការណច៍េបាប់មកបងា្ហោញ
មួយចំនួន។ការធ្វើតេស្តនិង
នៅដាច់ដោយឡេកវាចំណុច
សំខន់នេផេនការរបស់DFL
គឺការធ្វើតេស្តយ៉ាងទលូំទលូាយ
ចំពោះកីឡាករគេូបង្វឹកនិង
ប៊គ្គលិកទាំងអស់ដោយអ្នក
ទាងំនោះតេវូតេតួពនិតិេយរកវរ៊ីស
នេះយ៉ាងហោច២ដងក្នុង១
សបា្ដាហ៍ម្ដងមន៊ការបេកតួហើយ
បើតេស្តវជិ្ជមានតេវូដាក់ដោយ-
ឡេកភា្លាមៗ ពីកេ៊ម។

កីឡដ្ឋាន ទទេ ស្អាត
គោលការណ៍នេះបានកណំត់

ថាមានមន៊សេសបេមាណតេ
៣០០នាក់ប៉៊ណ្ណោះដេលនឹង
តេវូបានអនញ៊្ញាតឲេយចលូទៅក្នងុ
កីឡដា្ឋាននៅថ្ងេបេកួតហើយ
ពួកគេតេូវបេងចេកជា៣តំបន់
ដើមេបីចៀសវាងការប៉ះពាល់ណា
មួយរវាងកេ៊មនីមួយៗ ។
មេយ៉ាងទៀតកន្លេងដេលទទេ

ស្អាតនោះនឹងតេូវអន៊ញ្ញាតឲេយ
មានតេអ្នកសរពត័ម៌ាននងិអ្នក-
ថតកាមេរា៉ាទរូទសេសន៍មយួចនំនួ
ប៉៊ណ្ណោះ។រីឯនៅកេកីឡដា្ឋាន

តេវូមានតេកេម៊អាជា្ញាធរប៉ណ៊្ណោះ
ដូចជាសន្តិស៊ខនិងប៉ូលិស
ដេលចាំការពារមនិឲេយអ្នកគំទេ
បេមូលផ្ដុំគ្នា។

កេុម គូ បេជេង
កេ៊មនឹងតេូវធ្វើដំណើរមក

ជាមួយគេូបងា្ហោត់មួយចំនួន
ប៉៊ណ្ណោះដើមេបីធានាថាពួកគេ
មា្នាកៗ់ អង្គយុចមា្ងាយ១,៥ម៉េតេ
ពីគ្នាហើយគេប់គ្នានៅក្នុង
រថយន្តតេូវតេពាក់មា៉ាស់។
ជាមយួគ្នានេះចេបាប់គមា្លាតសង្គម
តេូវតេអន៊វត្តតាមផងដេរក្នុង
បន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបពំាក់ហើយ
នៅពេលកឡីាករទៅដល់ទលីាន
ទង្វើមួយចំនួនតេូវបានហាម
ឃត់មានដូចជាការចាប់ដេ
ការថតរូបជាកេ៊មនិងការប្ដូរ
ឡូហោ្គោរបស់កេ៊ម។

សកម្ម ភាព នៅ លើ ទីលាន 
កីឡាករនិងមនេ្តីការបេកួត

មនិចាំបាច់ពាក់មា៉ាស់ទេតេអ្នក
នៅកេទលីានតេវូតេពាក់ក្នងុ
នោះរួមទាំងកីឡាករបមេ៊ងផង
ខណៈបាល់សមេប់បេកតួនងឹ
តេូវបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់មេរោគឲេយ
បានទៀងទាត់។ចេបាប់នោះ
បញ្ជាក់ទៀតថាការប៉ះពាល់រាង-
កាយអាចធ្វើបានអឡំងុតេក្នងុ
ការបេកួតប៉៊ណ្ណោះហើយការ
ឱបឬទះដេគ្នាអបអរគេប់ស៊ត៊
បញ្ចូលទីតេូវបានហាមឃត់
យ៉ាងតឹងតេងជាពិសេសការ-
ប៉ះស្មោឬបេអប់ជើងតេូវបាន
សង្កត់ធ្ងន់ជាងគេ៕AFP/VN

ពិធីការិនី និង តារាសម្តេង សេី 
ឈ្មោះពិត  អន រា៉ាសីុសុមេតា្តា 

ហៅ ណូម័រ ។ ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍
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