
ធូ វិរៈ

 ភ្នពំេញ : ក្រសួង នងិ ស្ថាបន័ រដ្ឋយ៉ាង-  
ហោច ៦ នា ព្រល ន្រះ  នឹង ត្រូវ ដាក់ 
បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ ប្រពន័្ធ ចុះ បញ្ជ ីអាជវីកម្ម 
តាម ថ្នាល បច្ច្រក វទិ្រយា ពត័ ៌មាន ដ្រលជា  
ប្រពន័្ធ ចុះ បញ្ជ ីថ្ម ីបផំតុ ត្រវូ បាន សម្ពោធ 
ដាក ់ឲ្រយ ដណំើរ ការ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ទ ី១៥ 

ខ្រ មិថុនា ខណៈ   តំណាង រដា្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជា  និង ធុរជន សុទ្ធ ត្រ យល់ ឃើញ 
ថ ប្រពន័្ធ ថ្ម ីន្រះ នងឹ រមួ ចណំ្រក ទាកទ់ាញ  
វនិយិោ គនិ ថ្មីៗ  លើក កម្ពស ់ការ ចុះបញ្ជ ី
និង កាត់ បន្ថយ អំពើ ពុក រលួយ ។

ក្រសងួ នងិ ស្ថាបន័ រដ្ឋ ទាងំ  ៦រមួមាន   
ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ក្រសួង ស្រដ្ឋ កិច្ច និង 
ហរិញ្ញវត្ថុ  ក្រសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម អគ្គនា-
យកដា្ឋាន ពន្ធដារ ក្រមុ ប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន-៍ 
កម្ពជុា នងិ ក្រសងួ ការងារ  នងិ បណ្តុះ- 

បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ។
លោក អូន  ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រ-

សួង ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន ថ្ល្រង 
ក្នុង  ពិធី ប្រកាស ដាក់ ឲ្រយ ដំណើរការ ជា 
ផ្លវូ ការ នវូ ប្រពន័្ធ ចុះ បញ្ជ ីអាជវី កម្ម តាម 

ថ្នាល បច្ច្រក វទិ្រយា ពត័ ៌មាន(Business 
registration system on infor-
mation technology platform) 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  នៅ ទីស្តីការ ក្រសួង ថ 
រដា្ឋាភបិាល បាន សម្រច ដាក ់ឲ្រយ ដណំើរ- 
ការ ជា ផ្លូវ ការ នូវ ប្រព័ន្ធ ចុះ បញ្ជី អាជីវ-
កម្ម ថ្ម ីន្រះ ក្នងុ គោល បណំង ដើម្របី លើក- 
កម្ពស់ ភាព ប្រកួត ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ថ្ងេអង្គារ ទី១៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លេខ ២៧០៥ / តម្លេ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

កីឡា
វាយកូនឃ្លលីើតុ ត្រៀម ពង្រងឹ 
សក្ដា នុពល  ដើម្ីប ប្រជ្រង យក 
ម្រដាយពីសីុ ហ្គ្រម ...ទំព័រ ១៥

ស្លកឹរឹត និង និទាន ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ 
អភិរក្ស អក្សរសាស្ត្រនិង លើកស្ទយួ  
ករសា្ដាប់ គ្រងពាន...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត

ស្ពាន ឆ្លង ផ្លវូដេល សង សង់ ជិត រួចរាល់   ឆ្លង កាត់ កំណាត់ មហា វិថី ម៉ៅសេទុង  នៅ ម្តុ ំខាង លិច ផេសារ ដើម គ ក្នងុ ខណ្ឌ ទួល គោក  រាជ ធានី ភ្នពំេញ កាល ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រសី 

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីរួមបញ្ចលូក្រសួង
និងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន៦ត្រវូបានដាក់ឲ្រយដំណើរការ

លោកឃួងស្រងថានឹងមានស្ពានអាកាសថ្មើរជើង២៧ឆ្លងកាត់ផ្លវូក្នងុក្រងុភ្នំព្រញ
 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  អភិ បាល រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ  

លោក   ឃួង  ស្រង  បាន ថ្ល្រង  ពី ម្រសិល- 
មញិ ថ  រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ នងឹ មាន ស្ពោន 
អាកាស សរុប ចំនួន ២៧  ប្រសិន បើ 
ការ   សង សង់ សក  ល្របង ដំបូង ទទួល 
បាន ជោគ ជ័យ ដោយ មាន ការ គាំទ្រ ពី 
ប្រជា ពល រដ្ឋ ។ 

  លោក  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ តាម 
ទូរ ស័ព្ទ ថ៖   « [ស្ពោន អាកាស ឆ្លង ផ្លូវ]  
នឹង មាន ២៧  នៅ ក្នុង ក្រុង របស់ យើង  
នៅ កន្ល្រង ណា ដ្រល មាន ចរា ចរណ៍ 
មមា ញឹក  យើង ត្រូវ ធ្វើ ស្ពោន ហ្នឹង ជូន 
ប្រជា ពល រដ្ឋ  គឺ យើង ធ្វើ  ឲ្រយ កាន់ ត្រ 
ប្រសើរ ឡើង  ហើយ កន្ល្រង ខ្លះ បើ យើង 
មើល ទៅ ថ អាច  ដាក់ ជណ្ដើរ យន្ត  ឬ 
យ៉ាង ម៉្រច នោះ  យើង នឹង អភិ វឌ្រឍ 

បន្ថ្រម ទៀត » ។  លោក បញ្ជាក់ ថ  មិន 
ថ  ស្ពោន ទាំង ២៧  កន្ល្រង ន្រះ នឹង ត្រូវ 
សង សង់ ឲ្រយ បាន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ណា ទ្រ?  
ព្រះ បច្ច ុប្របន្ន ន្រះ  ស្ពោន ប្រប ន្រះ កពំងុ 
ត្រូវ បាន សង សង់ ក្នុង ដំណាក់ កាល 
សក ល្របង។   បើ សិន ជា ស្ពោន ដ្រល 
សង សង់ សក ល្របង  ត្រូវ បាន ស ្វា- 
គមន ៍នងិ គាទំ្រ ព ីប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋបាល 
រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ នឹង សង សង់ ស្ពោន 

ទាំង នោះ។ 
  លោក ថ្ល្រង ថ ៖   « យើង នងឹ បន្ត ធ្វើ ឲ្រយ 

គ្រប ់២៧។  បើ ធ្វើ បាន ទាងំ ២៧  វា កាត ់
បន្ថយ ហានិ ភ័ យ សម្រប់ អ្នក ថ្មើរ ជើង  
និង ការ កក ស្ទះ ចរា ចរណ៍ » ។ 

  កាល ពី ព្រឹក ម្រសិល មិញ  លោក   ឃួង  
ស្រងបាន ចុះ ពិនិត្រយ មើល  ស្ពោន អាកាស 
ថ្មើរ ជើង នៅ ជតិ ផ្រសារ ដើម គ  ដ្រល សង- 
សង់ ជិត រួច រាល់។ ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

លោកសខ្រងណ្រនំា
ឲ្រយរដ្ឋបាលរាជធានី-
ខ្រត្តបន្តរៀបចំវ្រទិកា-
សធារណៈជាធម្មតា

ក្រុងប៉្រកំាងបិទសងា្កត់
ជាច្រើនខណៈវីរុសកូ-
រូ៉ណាផ្ទះុឡើងជាថ្មី

រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហាផ្ទ្រ 
លោក ស ខ្រង  បាន ណ្រនា ំឱ្រយ រដ្ឋបាល 
រាជ ធានី-ខ្រត្ត បន្ត រៀបចំ វ្រទិកា សធា - 
រណៈ ជាធម្មតា ត្រត្រូវ កម្រិត ចំនួន 
តំណាង អ្នក ចូលរួម ក្នុង១ លើកៗ  មិន 
ឲ្រយ  លើស ព ី៥០នាក ់ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់
ការ  ឆ្លើយតប    ដល់ ...តទៅទំព័រ  ៤

កេងុ ប៉េកាងំៈ  រដ្ឋ ធាន ីរបស ់ប្រទ្រស- 
ចនិ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ បាន ខតិ ខ ំប្រងឹ ប្រង 
គ្រប់ គ្រង ការ ផ្ទុះ ឡើងន្រ វីរុស កូរ៉ូណា 
ជា ថ្មី  ដោយ មាន ករណី ឆ្លង ៧៥ នាក់ 
ដ្រល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ផ្រសារ លក់ ម្ហូប 
អាហារ ត្រ មយួ គត ់នៅ ក្នងុ ក្រងុ ប៉្រ កាងំ  
ជា ទី ដ្រល អាជា្ញាធរ   បាន បិទ សងា្កាត់ 
ជាច្រើន  និង បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ត្រស្ត 
ទ្រង់ទ្រយ ធំ  និង ...តទៅទំព័រ ១២  



គិតមកទល់ថ្ងៃទី១៥ខៃមិថុនា
មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅលើ
ពិភពលោកជិត៨លាននាក់
និងមានអ្នកស្លាប់កើនដល់
ជាង៤៣មឺុននាក់។ក្នងុកាលៈ-
ទៃសៈនៃះ មនុសៃសភាគចៃើន
សុទ្ធតៃរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺដ៏
កាចសហាវមួយនៃះគៃន់តៃ
តិចឬក៏ចៃើនតៃបុ៉ណ្ណោះ។ រីឯ
នៅបៃទៃសកម្ពជុាបើទោះបីជា
មានការឆ្លងមៃរោគកូវីដ១៩
នៃះតៃ១២៨នាក់ហើយ
មានអ្នកជាសះសៃបើយដល់
ទៅ១២៥នាក់នៅសល់តៃ
៣នាក់ទៀតកំពុងសមៃកនៅ
មន្ទរីពៃទៃយក៏ដោយ ក៏មានការ-
ទទួលរងផលប៉ះពាល់សង្គម-
សៃដ្ឋកិច្ចគួរសមដៃរពីឥទ្ធិពល
នៃជំងឺកូវីដ១៩នៃះ។
មៃយ៉ាងវិញទៀតបៃទៃសកំពុង

អភិវឌៃឍន៍នៅតៃបៃឈមមុខនឹង
ការលំបាកជាងបៃទៃសជឿន-
លឿនដដៃលខណៈរដ្ឋាភិបាល
នៃបៃទៃសជឿនលឿននៅមាន
លទ្ធភាពជួយបៃជាពលរដ្ឋរបស់
គៃដើមៃបីសមៃលក្ដវីៃទនាដោយ

មានអាហារទំនុកបមៃុង និង
បៃក់កាសបៃចំាខៃជួយនៅ
ពៃលដៃលការងារពលរដ្ឋតៃវូ-
បានបាត់បង់។សមៃប់កម្ពជុា
ថ្មីៗនៃះរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ចៃញវិធានដល់ជំុទី៤ហើយ
ដើមៃបីជួយសៃចសៃង់ទំាង
ថៅកៃទំាងកម្មករ-កម្មការនីិនិង
សហគៃិន និងវិស័យទៃស-
ចរណ៍សណ្ឋាគារ និងភោជ-
នីយដ្ឋានដៃលស្ថតិក្នងុបៃព័ន្ធរង

ផលប៉ះពាល់ដោយសរតៃជំងឺ
កូវីដ១៩នៃះ។ រីឯអ្នកនៅកៃ
បៃព័ន្ធវិញ រដ្ឋកំពុងតៃតៃៀម
បញ្ចៃញទឹកបៃក់៣០០លាន
ដុលា្លារសមៃប់ជួយកិច្ចគំាពារ-
សង្គមផងដៃរ។
ទោះជាយ៉ាងណ ទំហំទឹក-

បៃក់នៃះនៅតៃជាបញ្ហាចោទ
សមៃប់បៃជាពលរដ្ឋដៃលរង
ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបនា្ទាប់ពីខៃ
ទី៣ឡើងទៅខណៈនៅមានការ-
បិទចៃកចៃញចូលការធ្វើដំណើរ
អន្តរជាតិពីបៃទៃសមួយចំនួន
ការបិទការា៉ាអូខៃកាសីុណូភោជ-
នីយដ្ឋានការសម្តៃង សិលៃបៈ
បៃគំតន្តៃី បិទសលារៀន និង
បមៃមថា បើមិនចំាបាច់មិន
ចៃញពីផ្ទះជាដើម។បញ្ហាទំាង-
នៃះធ្វើឲៃយចរន្តសច់បៃក់ដើរយឺត
ហើយអ្នកចាយតៃូវមានកមៃិត
ខណៈអ្នកខ្លះនៅបន្តការងារតៃ
តៃវូកាត់បៃក់ខៃ៥០ភាគរយនិង
អ្នកខ្លះទៀតបាត់បង់ការងារតៃម្ដង
ដោយសរថៅកៃទប់ទល់នឹងចំ-
ណូលតិចចំណយចៃើនមិនជាប់។
ផលប៉ះពាល់ទំាងនៃះសូមៃបី

តៃពូសីុក្លដូៃលធា្លាប់តៃដឹកភ្ញៀវ-
ទៃសចរជិះកមៃសាន្តនៅរាជធានី
ភ្នពំៃញ ក៏ជួបការលំបាកកាន់-
តៃធ្ងន់ធ្ងរដៃរនៅពៃលដៃល
ភ្ញៀវទៃសចរផ្អាកការធ្វើដំណើរ
កមៃសាន្តនោះ។ជាងនៃះទៅទៀត
គឺជនចំណកសៃកុដៃលមិនបាន
វិលតៃឡប់មកសៃកុកំណើតវិញ
កំពុងជាប់គំាងនៅបរទៃស
ពិសៃសក្នងុបៃទៃសថៃដោយ
ពួកគៃខ្លះបាននិងកំពុងជួបការ-
លំបាកតំាងពីថ្លៃឈ្នួលស្នាក់-
នៅម្ហូបអាហារកន្លៃងការងារ
បិទទា្វារហើយមានអ្នកខ្លះទប់-
ទល់នឹងបញ្ហាបៃឈមលៃង
ជាប់ក៏បានស្នើឲៃយបងប្អូនផ្ញើ
លុយពីសៃុកខ្មៃរទៅចាយនៅ
ទីនោះក៏មាន។ចំណៃកអ្នកខ្លះ
ទៀត ដូចជាអ្នកសំុទាននៅទី-

កៃងុបាងកកជាដើមហាក់រឹតតៃ
យ៉ាប់ខ្លាងំនៅពៃលគៃបិទទីកៃងុ
ដោយគៃឃើញមានមន្តៃីថៃ
បានដក់ទានដៃលមើលទៅ
វៃទនាណស់។ ចំពោះពលករ
ដៃលវិលតៃឡប់មកសៃុកវិញ
បៃមាណ៩មឺុននាក់តំាងពីចុង-
ខៃមីនាមុនការបិទបៃទៃសថៃក៏
មិនទាន់តៃវូបានអនុញ្ញាតឲៃយ
តៃឡប់ទៅធ្វើការនៅបៃទៃសថៃ
វិញដៃរដោយកៃសួងមហាផ្ទៃ
បានបញ្ជាបិទចៃករបៀងទំាង-
អស់សិនដើមៃបីកំុឲៃយមានជន-
អនោ្តោបៃវៃសន៍ចៃញពីបៃទៃស
ជិតខងពៃលកំពុងមានករណី
ឆ្លងកូវីដ១៩និងផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច
ជាចៃើននៅបិទមិនទាន់អនុ-
ញ្ញាតឲៃយមានដំណើរការ នៅ
ឡើយ។ទំាងនៃះសុទ្ធតៃជា
បន្ទុករបស់រដ្ឋ និងជាបញ្ហា
លំបាកកាន់តៃខ្លាងំឡើងរបស់
បៃជាពលរដ្ឋបៃសិនបើការ-
អូសបនា្លាយនៃជំងឺកូវីដ១៩នៃះ
កាន់យូរទៅៗនោះ។
ក៏បុ៉ន្តៃផ្ទុយទៅវិញក្នងុខណៈ

ពៃលដៃលពលរដ្ឋភាគចៃើន
កំពុងជួបបៃទះនឹងការលំបាក
ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩បៃប-
នៃះបៃរជាមានអ្នកមានជីវភាព
ធូរធារជាតារាៗឬតារាសម្តៃង
ខ្លះបានបងា្ហាញភាពហឺុហាតាម-
រយៈបណ្តាញសង្គម និងតាម-
រយៈអត្ថបទសរព័ត៌មានអន-
ឡាញដៃលមើលទៅហាក់មាន
លក្ខណៈបញៃឈឺចិត្តហើយសកម្ម-
ភាពបៃបនៃះចង់មិនចង់ធ្វើ
ឲៃយអ្នករងផលប៉ះពាល់ឬក៏អ្នក
បាត់បង់ការងារទំាងសៃងុកាន់-
តៃឈឺចាប់ឡើង។
ក្នុងកាលៈទៃសៈនៃះមាន

ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខំតៃដរ
រស់យ៉ាងវៃទនារកតៃអង្ករចៃក
ឆ្នាំងសឹងពំុចង់បានផងតៃ
ងាកមកមើលតារាៗខ្លះវិញមិន
តៃមឹតៃមិនចូលរួមចំណៃកដោះ-

សៃយវិបត្តិកូវីដ១៩ទៃតៃ
បៃរជានំាគា្នាបង្អួតឡានទំនើប
ស៊ៃរីថ្មីៗ មានដក់ឈ្មោះផ្ទាល់
ខ្លនួក៏មានដូចជាRollsRoy-
ce, Lexus570,Range
RoverandPorscheបញៃឈរ
៣-៤គៃឿងបងា្ហាញទៃពៃយសមៃបត្តិ
តាមហ្វៃសបុ៊កកមៃសាន្តលៃង
ជាមួយនឹងរូបភាពហឺុហាឡូយ-
ឆយរបស់ខ្លនួទៅវិញ។ដោយ-
ឡៃកចំពោះអ្នកលក់ឡៃតាម
អនឡាញដៃលគា្មោនមា៉ាកយី-
ហោកៃុមហុ៊នរោងចកៃណ
មួយជាក់លាក់ក៏បានបងា្ហាញ
គៃឿងអលងា្ការមាសពៃជៃ
សៃចខ្លនួផងដៃរដោយឆ្លៀត
កៃងបៃវ័ញ្ចពីអ្នកជាវតាមអន-
ឡាញទំាងមិនបានដឹងពីគុណ-
ភាពឬក៏កៃុមហុ៊នណមួយ
ដៃលលក់ licenseឬក៏ជា
បៃភៃទFranchiseអនុញ្ញាត
ឲៃយលក់នោះទៃហើយថៃមគា្មោន
បង់ពន្ធជូនរដ្ឋទៀតផងដៃល
ករណីនៃះ រដ្ឋមិនទាន់មាន
វិធានការបង្កៃបនៅឡើយទៃ។
យ៉ាងណមិញខណៈអ្នករង

ផលប៉ះពាល់កំពុងតៃខ្វះខត
ម្ហូបអាហារឬក៏ហូបអាហារ
មិនមានថាមពលផងសៃប់
តៃមានអ្នកធូរធារខ្លះបងា្ហាញ
ម្ហបូអាហារនៅក្នងុហាងក្តីឬក៏
នៅផ្ទះក្តីយ៉ាងហូរហៀរដោយ
មានតំាងពីដុតគោខ្វៃជៃកូដុត
មាន់ខ្វៃទានិងម្ហបូឆ្ងាញ់ៗដៃល
ឥរិយបថបៃបនៃះបៃៀបបាន
ទៅនឹងការញ៉ៃមគា្នាដូចកូនក្មៃង
ឲៃយលៃបទឹកមាត់អី៊ចឹងជា
ហៃតុធ្វើឲៃយអ្នកកៃីកៃលំបាក
ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ រឹតតៃឈឺ-
ចាប់ខ្លាងំខណៈកើតមកជាជាតិ-
សសន៍ដូចគា្នាតៃការរស់នៅ
ខុសគា្នាសៃឡះដៃលសូមៃបីតៃ
បំពៃញតមៃវូការចំាបាច់ជាមូល-
ដ្ឋានតាមទៃសឹ្តី មា៉ាស្លូ ដូចជា
ជមៃកសម្លៀកបំពាក់ និង
អាហារក៏មិនទាន់បានបំពៃញ
ផង។ហៃតុដូច្នៃះ សូមអ្នក
មានៗឧកញ៉ៗា តារាៗឬអ្នក
មានជីវភាពធូរធារល្មមៗគួរតៃ
ចូលរួមចំណៃកធ្វើបុណៃយដក់-
ទានដល់អ្នករងផលប៉ះពាល់
ពីវិបត្តកូិវីដ១៩នៃះសិនបៃសើរ
ជាងការបង្អតួពីភាពទាន់សម័យ
និងភាពហឺុហាពៃមទំាងចំណី-
អាហារជាសធារណៈពៃះការ-
ជួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានតៃ
មួយផ្នៃកនៃតមៃវូការរបស់ពល-
រដ្ឋទៃថ្វបីើមានការធានាមិនឲៃយ
នរណមា្នាក់ស្លាប់ដោយសរ
អត់បាយក៏ដោយ៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

ពំុគួរបង្ហាញភាពហឺុហានិងអាហារហូរហៀរក្នងុអំឡុងវិបត្តកូិវីដទ្រា

ពលរដ្ឋក្រកី្រដ្រលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាអាទិភាពសម្រប់ជួយព្រលមានកូវីដ។ រូបថតហ្វៃសប៊ុក

លោកហុ៊នស្រាន៖ការ-
អប់រំបណ្តះុបណ្តាល
បច្ច្រាកទ្រាសវិជ្ជាជីវៈ
ដើរតួជគន្លះឹក្នងុការ-
អភិវឌ្រាឍធនធានមនុស្រាស
វ៉នដរ៉ា

ភ្នំព្រញៈលោកនាយករដ្ឋ-
មនៃ្ដីហ៊ុនសៃនថ្លៃងថានៅ
ក្នុងគៃប់ដំណក់កាលនៃការ-
អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម របស់
បៃទៃសការអប់រំបណ្ដះុបណ្តាល
បច្ចៃកទៃសនិងវិជា្ជាជីវៈដើរតួ-
នាទីជាគន្លះឹក្នងុការអភិវឌៃឍធន-
ធានមនុសៃសបៃកបដោយចំណៃះ-
ដងឹជនំាញពៃមទាងំឥរិយបថ
ការងារនងិសលីធម៌វជិា្ជាជវីៈល្អ
ដៃលជាមូលដ្ឋានចមៃបងសមៃប់
ជំរុញលៃបឿនកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
និងបង្កើតការងារល្អសមៃប់
បៃជាពលរដ្ឋ។
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្ដី ថ្លៃង

បៃបនៃះ តាមរយៈសរលិខិត
ក្នុងឱកាសបៃរព្ធទិវាជាតិអប់រំ
បណ្ដុះបណ្តាលបច្ចៃកទៃស
និងវិជា្ជាជីវៈលើកទី៣នៅថ្ងៃទី
១៥ខៃមិថុនាឆ្នាំ២០២០កៃម-
បៃធានបទ«TVETធ្វើឲៃយជីវិត
កាន់តៃបៃសើរ»ដោយលោក
បានចាត់ទកុមលូធនមនសុៃសគឺ
ជាកតា្ដាកំណត់នៃផលិតភាព
ការងារការបង្កើតតម្លៃបន្ថៃម
សមត្ថភាពបៃកតួបៃជៃងភាព-
ទាក់ទាញសមៃប់វិនិយោគពីបរ-
ទៃសនិងការចាប់យកបច្ចៃក-
វទិៃយថ្មីជាដើម។លោកនាយក-
រដ្ឋមនៃ្ដីថ្លៃងថា៖«ក្នងុបរិបទដៃល
រចនាសម្ព័ន្ធសៃដ្ឋកិច្ចមានការ
រីកចមៃើនផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរហ័ស
ដចូជាកម្ពជុាយើងពៃមជាមយួ
នឹងវិវឌៃឍនៈបច្ចៃកវិទៃយដ៏លឿន
កៃមចរន្តនៃបដិវត្តន៍ឧសៃសាហ-
កម្ម៤.០ដៃលធ្វើឱៃយតមៃូវការ
ជំនាញមានការបៃបៃលួយ៉ាង-
ខ្លាងំតាមរយៈការបង្កើតការងារ
ថ្មីដៃលមិនធា្លាប់មានពីមុនមក
ជំនួសការងារដៃលមានសៃប់។
ជនំាញវជិា្ជាជវីៈដើរតនួាទីចាំបាច់
ក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពឱៃយបៃជា-
ពលរដ្ឋអាចរកៃសាស្ថិរភាពការងារ
និងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការងារ
ថ្មីបានយ៉ាងរហ័ស»។
លោកថ្លៃងថាក្នុងរយៈពៃល

ជាចៃើនឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់កន្លងមក
ដោយយល់ចៃបាស់ពីសរៈសំខន់
ចាំបាច់នៃជនំាញវជិា្ជាជវីៈរាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការអភិ-
វឌៃឍបៃព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្តាល
បច្ចៃកទៃសនិងវិជា្ជាជីវៈជាអា-
ទភិាពខ្ពស់បផំតុក្នងុកៃបខណ័្ឌ
គោលនយោ...តទៅទំព័រ៣



តពីទំព័រ២...បាយជាតិហើយបានធ្វើការ
វនិយិោគយ៉ាងសន្ធកឹសន្ធាបល់ើវសិយ័នេះដើមេបី
ខិតខំរត់តាមឱេយទាន់ មហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌេឍ
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិវឌេឍនៈនិងការបេបេួលយ៉ាង-
ឆាប់រហ័សនេបច្ចេកវិទេយានិងទីផេសារការងារពេម-
ទំាងក្ដីរំពឹងទុកកាន់តេខ្ពស់ឡើងរបស់បេជាពល-
រដ្ឋក្នងុគេសួារនិងកមេតិជីវភាពកាន់តេបេសើរ។
លោកបានលើកឡើងថាក្នងុរយៈពេល៥ឆា្នាំ

ចុងកេយនេះមានសិកា្ខាកាមសិសេសានុសិសេស
និសេសិតនិងកម្មករនិយោជិតជាង២០មឺុននក់
បានទទួលការបណ្ដះុបណ្ដាលជំនញថ្មី និងលើក-
កម្ពស់ជំនញរបស់ខ្លួនហើយបានចាប់យក
ឱកាសការងារល្ៗអ និងបង្កើតមុខរបរដោយខ្លនួ-
ឯងដោយជោគជ័យ។លោកថាបច្ចបុេបន្នមានគេះឹ-
សា្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវជិា្ជា-
ជីវៈសាធារណៈចំនួន២៣តេវូបានទទួលសា្គាល់
គុណភាពពីអង្គការស្ដង់ដាអន្តរជាតិ(ISO)។
ក្នុងឱកាសបេរព្ធទិវានេះលោកនយករដ្ឋ-

មនេ្ដីក៏បានអំពាវនវដល់បេជាពលរដ្ឋឲេយបន្ត
ជរំញុលើកទកឹចតិ្ដនងិបង្កើនការចុះឈ្មោះកនូ-
ចៅឲេយចូលរៀនជនំញបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ
ដើមេបីមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើជំនញចេបាស់-
លាស់ឥរយិបថការងារនងិសលីធមវ៌ជិា្ជាជវីៈល្អ
ដេលជាកតា្ដាកណំត់ភាពបេកតួបេជេងសមេប់
ចាប់យកឱកាសការងារល្អក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន
និងទៅអនគតដេលនំឱេយគេួសារមានបេក់-
ចណំូលនងិជវីភាពកើនឡើងនងិរមួចណំេកធ្វើ
ឱេយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានការអភិវឌេឍ ដូចដេល
បេធានបទនេទិវាជាតិនេះ។
ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB) បានបេប់

ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍កាលពីមេសិលមិញនិងបេកាសនៅ
លើហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនថាកិច្ចខិតខំពងេឹងការ-
អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ

(TVET)នៅកម្ពជុាជាសសរស្តម្ភនេនរិន្តរភាព
ជីវភាពរស់នៅសមរមេយជាពិសេសក្នុងចំណោម
កេុមងាយរងគេះនិងការជេងកំណើនសេដ្ឋ-
កិច្ចបេកបដោយភាពធន់នឹងវិបត្តិនន ដូចជា
ជងំឺរាតតេបាតCOVID-19ជាដើម។«ដើមេបីជរំញុ
និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថេមអំពីសារៈ-
សំខាន់នេ TVET ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុីរួម
សហការជាមួយភា្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផេសេងៗបាន
និងកំពុងគាំទេរាជរដា្ឋភិបាលកម្ពុជាបេរព្ធទិវា
ជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជា-
ជីវៈលើកទី៣ឆា្នាំ២០២០នៅថ្ងេទី១៥មិថុន
កេមបេធានបទ TVET ធ្វើឲេយជីវិតកាន់តេ
បេសើរ»។បើតាមADBចាបត់ាងំពឆីា្នាំ២០១៤
មកADBបានសហការជាមួយកេសួងការងារ
នងិបណ្ដុះបណ្ដាលវជិា្ជាជវីៈដើមេបីធ្វើកណំេទមេង់
លើកស្ទួយបេព័ន្ធ និងកម្មវិធី TVETឱេយដល់
កមេតិថ្មីមយួទៀតដោយបានវនិិយោគថវិកាជតិ
១៧៥ លានដុលា្លារ។ការងារនេះ រួមមានការ
សមេចួជំនញនិងសមត្ថភាពបេកួតបេជេងកមា្លាំង
ពលកម្មផ្នេកឧសេសាហកម្មរបស់បេទេសកម្ពុជា
ពេមទាងំអភិវឌេឍធនធានមនសុេសសមេប់វសិយ័
អាទិភាពទំាង៤រួមមានផលិតកម្មសំណង់អគ្គិ-
សនីនិងអេឡិចតេូនិក។ការគាំទេក្នុងការអប់រំ
និងការអភិវឌេឍជំនញរបស់ADBក៏បានចូលរួម
ចំណេកនំមកនូវបរិកា្ខារបង្កើនជំនញសមា្ភារសិកេសា
ពេមទាងំគណុភាពបងេៀនដល់សសិេសវទិេយាល័យ
ជិតកន្លះលាននក់ (ក្នុងនោះ ៤០%ជាសេ្តី)
និងបានជួយសិសេសបេមាណ៣៤០០០នក់
(សេ្តី៥២,៨%)ចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធី
TVET។ដោយគិតគូរអំពី «ភាពធម្មតាក្នុង
បរបិទថ្ម»ីដេលនំមកដោយការរាតតេបាតនេជំងឺ
COVID-19គមេងរបស់ADBក៏ពងេងឹតួនទី
និងការចូលរួមនេវិស័យឧសេសាហកម្មក្នងុការអភិ-
វឌេឍជំនញដោយផ្តោតលើការពងេងឹជំនញនិង
ការប្តូរជំនញក្នុងចំណោមកម្មករផងដេរ៕

សុទ្ធគឹមសឿន

សៀមរាប:អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាបាន
ដាក់ផេនការចុះរុះរើសំណង់ និងតូប
លក់ដូរក្នុងតំបន់បេសាទអង្គរវត្តឲេយ
អស់នៅតេឹមចុងឆា្នាំ២០២០នេះ
ខណៈសំណង់និងតូបលក់ដូរចំនួន
១០ទីតំាងតេូវបានអាជា្ញាធរជាតិ
អបេសរានិងមន្ទរីទេសចរណ៍ខេត្តសៀម-
រាបសហការគា្នារុះរើចេញពីមុខបេ-
សាទអង្គរវត្តក្នងុរយៈពេល៦ខេនេឆា្នាំ
២០២០នេះ។
លោកឡុងកុសលបេធាននយក-

ដា្ឋនផេសព្វផេសាយនងិជាអ្នកនពំាកេយនេ
អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាបានថ្លេងពីថ្ងេ១៤
មិថុនថាក្នងុរយៈពេល៦ខេឆា្នានំេះ
មានសំណង់និងតូបលក់ដូរដេល
អាជីវករសាងសង់ក្នងុតំបន់បេសាទ
អង្គរវត្តចំនួន១០ទីតាំងតេូវបានរុះរើ
ដោយស្ម័គេចិត្ត និងបេគល់ទីតាំង
នោះជូនអាជា្ញាធរជាតិអបេសរាដើមេបី
អភវិឌេឍហេដា្ឋរចនសម្ពន័្ធនងិសមេបទា
ទេសចរណ៍។
លោកបន្តថាអាជា្ញាធរជាតិអបេសរា

បានដាក់ចេញផេនការរុះរើសំណង់ទំាង-
នេះឲេយអស់តេឹមចុងឆា្នាំនេះ។អាជីវករ

ទាងំអស់បានស្មគ័េចិត្តសហការជាមួយ
អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាដោយសមេចរុះរើ
ខ្លួនឯងនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងរក
ពេលសមសេបដើមេបីរុះរើចេញប៉ុន្ដេមនិ
មានអ្នកជំទាស់នឹងវិធានការរបស់អាជា្ញា-
ធរជាតិអបេសរាទេ។
លោកឡុងកុសល បានបញ្ជាក់

ថា៖«សណំង់ដេលរុះរើទំាង១០ទីតំាង
នេះគឺជាបេភេទហាងធំៗ និងភោជ-
នីយដា្ឋនធំៗដោយមានបេក់កេបឿង ខ្លះ
បេកស័ង្កសីខ្លះបេក់សេបូវ។មើលទៅ
សល់មិនចេើនទៀតទេគឺពួកគាត់រុះរើ
ជិតអស់ហើយបុ៉ន្ដេខ្ញុំអត់ចំាចំនួនដេល
នៅសល់សំណង់ទាំងហ្នឹងទេតេយ៉ាង-
ណយើងបានដាក់ផេនការរុះរើសំណង់
និងតូបលក់ដូរទាំងអស់នៅចុងឆា្នាំ
២០២០នេះ»។
លោកសេ៊នុគីមសេងមា្ចាស់ភោជនីយ-

ដា្ឋន«ផ្ទះបាយតានីខ្មេរអង្គរ»ដេល
មានទីតាំងខាងមុខបេសាទអង្គរវត្ត
ថ្លេងកាលពីថ្ងេ១៤មិថុនថាភោជនីយ-
ដា្ឋនរបស់លោកមានបណោ្ដាយ២០
ម៉េតេនងិទទងឹបេវេង៣០ម៉េតេដោយ
លោកបានរុះរើរួចរាល់កាលពីខេមុន
ដើមេបីចូលរួមរកេសាសោភណភាពនៅ
ខាងមុខបេសាទអង្គរវត្តជាមួយអាជា្ញា-

ធរជាតិអបេសរា។
លោកបន្តថា ការរុះរើនេះលោក

ក៏មានការសោកសា្ដាយសមា្ភារដេល
បាក់បេកមួយចំនួនដេរ ប៉ុន្ដេអ្វីដេល
សំខាន់ជាងនេះគឺលោកបានចូលរួម
លើកកម្ពស់សោភណភាពតំបន់បេ-
សាទអង្គរវត្តដេលជាការសហការទាងំ-
អស់គា្នា។អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាបានអនុ-
វត្តមានតមា្លាភាពនិងយុត្តិធម៌អាច

ទទួលយកបានពេះសំណង់ឬតូប
ដេលប៉ះពាល់តេវូតេរុះរើចេញទំាងអស់
ដូចៗ គា្នា។លោកបញ្ជាក់ថា៖«បញ្ហា
រុះរើភោជនីយដា្ឋននេះធម្មតាវាប៉ះពាល់
ហើយគឺទាំងជីវភាពទាំងសមា្ភារនន
ប៉ុន្ដេយើងតេូវតេចូលរួមទាំងអស់គា្នា
ដើមេបីលើកកម្ពស់បរិសា្ថាន វបេបធម៌
សោភណភាពបរិវេណបេសាទ។ខ្ញុំនៅ
មានភោជនីយដា្ឋនមួយទៀតនៅកេុង

សៀមរាបដេរដូច្នេះខ្ញុំមកបើកដំណើរ-
ការមួយនេះសិន បេសិនបើអាជា្ញាធរ-
ជាតិអបេសរាអាចរកទីតំាងណមួយ
សមរមេយឲេយពួកខ្ញុំ គឺពួកខ្ញុំនឹងគោរព
តាមការណេនំគាត់ទៀត»។
លោកយិតចាន់ដារដ្ឋអគ្គនយក-

រងអាជា្ញាធរជាតិអបេសរាតេវូបានគេហ-
ទំព័រហ្វេសប៊ុកអាជា្ញាធរជាតិអបេសរា
ដកសេង់សម្ដីកាលពីថ្ងេទី១២ខេ
មិថុនថាការរុះរើសំណង់ទំាងអស់មុខ
បេសាទអង្គរវត្តគឺមិនតេូវបានលើក-
លេងអគារណមួយទេសូមេបីតេ
សំណង់របស់អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាខ្លនួ-
ឯងផ្ទាល់ ក៏តេូវតេរុះរើចេញពីតំបន់
ហាមឃាត់ដេរ។
ជាមួយនេះដេរ ក្នុងនមអាជា្ញាធរ

ជាតិអបេសរាលោកយិតចាន់ដារដ្ឋបាន
អរគុណចំពោះកិច្ចសហការរបស់
កេសួងនិងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត
សៀមរាបក៏ដូចជាកេមុអាជីវករដេល
បានលះបង់ទេពេយធនរបស់ខ្លួននៅក្នុង
ការបមេើផលបេយោជន៍រមួនងិសា្គាល់
ពីតម្លេអង្គរដើមេបីទកុលទ្ធភាពជនូដល់
អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាអភវិឌេឍទលីាននៅ
មខុបេសាទអង្គរវត្តឲេយកា្លាយទៅជាទី
ចាប់អារម្មណ៍បំផុត៕

វ៉នដារា៉ា
ព្រះសីហនុៈអ្នកនំពាកេយ

សាលាដំបូងខេត្តពេះសីហនុ
លោកលឹម ប៊ុនហេងបាន
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍កាលពីមេសលិ-
មិញថាសាលាដំបូងខេត្ដពេះសី-
ហនុនឹងបើកសវនការនៅថ្ងេ
ទី២៥ខេមិថុនខាងមុខនេះ
លើសំណំុរឿងបាក់រលំអគារ
កម្ពស់៧ជាន់នៅខេត្ដពេះសីហនុ
កាលពីថ្ងេទី២២ខេមិថុនឆា្នាំ
២០១៩ដេលមានជនរងគេះ
សា្លាប់ និងរបួសជិត៥០នក់។
ក៏ប៉ុន្តេលោកប៊ុនហេងមិន
ទាន់អាចបញ្ជាក់ជាមុនបាន
នៅឡើយទេជុំវិញដំណើរការ-
ជំនំុជមេះក្ដលីើករណីនេះដោយ
លោកអះអាងថាកំពុងស្ថិត
នៅក្នងុសមត្ថកិច្ចរបស់ចៅកេម
ជាអ្នកសមេចនៅពេលជំនុំ-
ជមេះក្ដី។លោកថ្លេងថា៖«ការ
បើកសវនការនេះតុលាការបាន
កំណត់កាលបរិច្ឆេទបេបនេះ
ចណំេកភាគីដេលពាក់ពន័្ធមាន
មេធាវើជាដើមគាត់នឹងចូលរួម
តាមការកោះហៅរបស់តុលា-
ការនៅថ្ងេទី២៥ខេមិថុន»។
ទាក់ទិននឹងការបើកសវន-

ការជមេះក្ដីរកយុត្តិធម៌ជូនជន-
រងគេះជិត៥០នក់នេះកាលពី

ខេឧសភាកន្លងទៅកេុមមេធាវើ
ស្ម័គេចិត្តសម្តេចតេជោសេន
ធា្លាប់បានបងា្ហាញការខកចិត្ត
ដោយសារសំណុំរឿងនេះតេូវ-
បានលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់។
ដោយបានបង្ហាះសារលើ

ហ្វេសប៊កុរបស់ខ្លនួកេមុមេធាវើ
ស្មគ័េចតិ្ត«សម្តេចតេជោសេន»
បានអះអាងថាកាលពីថ្ងេទី២៧
ខេឧសភា ពួកគាត់បានចេញ
ដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តពេះ-
សីហនុដើមេបីចូលរួមសវនការ-
ការពារសិទ្ធិជូនជនរងគេះដើម-
បណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីក្នងុសំណំុរឿង
បាក់រលំអគារនេះ។ប៉ុន្តេគួរឱេយ-
សោកសា្តោយដេលសវនការ
តេវូបានកេមុបេកឹេសាសមេចលើក-
ពេលដោយមូលហេតុមេធាវើ-
ការពារជនជាប់ចោទមា្នាក់អវត្ត-
មាននិងមេធាវើការពារជនជាប់-
ចោទមា្នាក់ទៀតសំុលើកពេល។
កេុមមេធាវើស្ម័គេចិត្តបន្ថេម

ថា៖«ពេលវេលាក្នងុការធ្វើដំណើរ
ក្នុងរយៈចមា្ងាយឆា្ងាយផងនិង
ក្នងុខណៈពេលដេលជនរងគេះ
ដើមបណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីជាចេើន
រូបកំពុងទន្ទងឹរង់ចំាទទួលយុត្ត-ិ
ធម៌ជិត១ឆា្នាំទៅហើយផង»។
លោកឈីសមេបត្ដិអនុបេធាន

កេុមមេធាវើស្ម័គេចិត្ដសម្តេច-

តេជោសេនពីមេសិលមិញថា៖
«សមេប់ករណីនេះមេធាវើនេ
កេុមមេធាវើស្ម័គេចិត្តសម្តេច-
តេជោសេនបានខិតខំបំពេញ
ភារកចិ្ចបេកបដោយការទទលួ-
ខសុតេវូ។ចពំោះកចិ្ចការផេសេង-
ទៀតខ្ញុំមនិអាចបញ្ជាក់ជនូបាន
ទេដោយសារនេះជាការសមា្ងាត់
វិជា្ជាជីវៈហើយកំពុងតេស្ថិតនៅ
ក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការ»។
កាលពីខេកក្កដាឆា្នាមំុនកេមុ

ជនរងគេះជតិ៥០គេសួារក្នុង
ឧបទ្ទវហេតុបាក់រលំអគារនៅ
ខេត្តពេះសីហនុនេះធា្លាប់បាន
ជំរុញតាមរយៈកេមុមេធាវើស្មគ័េ-
ចិត្តឲេយតុលាការពន្លឿននីតិវិធី
ស្វេងរកយុត្តិធម៌ខណៈសំណំុ-
រឿងនេះពកួគេទាមទារសណំង
ជំងឺចិត្តពីកេមុហុ៊នចិនក្នងុមា្នាក់ៗ 
ពី២មុឺនដុលា្លារដល់ជាង១០
មុឺនដុលា្លារ។
កាលពីថ្ងេ២២ខេមិថុន ឆា្នាំ

មុនអគារកម្ពស់៧ជាន់ខាង
លើបានបាក់រលំធ្វើឲេយកម្មករ២៨
នក់សា្លាប់និង២៦នក់ទៀតតេវូ-
បានជួយសង្គេះ។២ថ្ងេកេយ
មកមានអ្នកទទួលខុសតេវូនិង
មា្ចាស់កេុមហ៊ុនម៉ាការសំណង់
ជនជាតិចិន៤នក់តេវូបាន
តុលាការចេញដីកាឃុំខ្លួន៕
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សវនាការករណីបាក់រលំអគារ៧ជាន់នៅខេត្ត
ពេះសីហនុនឹងតេវូធ្វើនៅថ្ងេទី២៥ខេមិថុនា

សំណង់ភោជនីយដា្ឋានក្នងុតំបន់អង្គរដ្រលទើបរុះរើថ្មីៗ ន្រះ។រូបថតអាជា្ញាធរជាតិអបេសរា

អាជា្ញាធរជាតិអបេសរានឹងរុះរើសំណង់ក្ងុតំបន់អង្គរឲេយអស់នៅចុងឆ្នានំេះ

លោកហុ៊នសេន...



តពីទំព័រ១...តម្រូវការអាទិ-
ភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូល-
ដ្ឋានខណៈជងំកឺវូដី១៩នៅបន្ត
រាតត្របាតនៅឡើយ។
ក្នុងលិខិតទៅកាន់អភិបាល

រាជធានី-ខ្រត្តចុះថ្ង្រទី១៥មិថុនា
លោកសខ្រងថ្ល្រងថា៖«ក្រមុ-
ប្រកឹ្រសារាជធាន-ីខ្រត្តក្រងុស្រកុ
ខណ្ឌត្រវូបន្តរៀបចំវ្រទិកាផ្រសព្វ-
ផ្រសាយនងិពគិ្រះយោបល់នៅ
តាមមូលដ្ឋាននីមួយៗជាធម្មតា
ស្របតាមច្របាប់ស្តពីីការគ្រប់គ្រង
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្តក្រងុស្រុក
ខណ្ឌនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
ជាធរមាន»។លោកថា៖«ចំពោះ
សមាសភាពចលូរមួវ្រទកិាន្រះ
ត្រូវរៀបចំតាមរូបភាពតូចៗ
ដោយកណំត់តណំាងអ្នកចលូ-
រមួមយួលើកៗមនិលើលពី៥០
នាក់ និងត្រូវអនុវត្តវិធានការ
បង្ការទប់ស្កាត់ការរាតត្របាតន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩ស្របតាមការណ្រនំា
របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឱ្រយបាន
ហ្មត់ចត់»។លោកសខ្រងក៏
ណ្រនំាឱ្រយរដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្ត
ត្រូវមានការពិនិត្រយកម្តៅមាន
ទឹកអាល់កុលឬជ្រលសម្រប់
លាងដ្ររៀបចំឱ្រយមានការពាក់
មា៉ាស់ឬប្រើក្រមាកន្រស្រងរក្រសា

គមា្លាតសុវត្ថភិាពសង្គមនិងគមា្លាត
សុវត្ថភិាពបុគ្គល។លោកក៏បាន
ណ្រនំាឱ្រយរដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្ត
ត្រូវអញ្ជើញតំណាងពលរដ្ឋពី
គ្រប់មជ្រឈដ្ឋាននិងតំណាងក្រមុ-
ការងររាជរដ្ឋាភបិាលចុះមលូ-
ដ្ឋានរាជធានី-ខ្រត្តក្រុងស្រុក
ខណ្ឌនងិឃុំសង្កាត់ឱ្រយចលូរមួ
ក្នុងវ្រទិកាន្រះផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថាជំងឺកូវីដ១៩

បានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការអភិ-
វឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកិច្ច-
ដំណើរការគ្រប់គ្រងនិងចាត់-
ច្រងកិច្ចការរបស់រដ្ឋបាលថា្នាក់-
ក្រមជាតិ។ជំងឺន្រះបានធ្វើឱ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំ
កចិ្ចប្រជុំនងិវ្រទកិាសធារណៈ
របស់រដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិ
ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
និងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន
ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហានិងឆ្លើយ-
តបតម្រូវការអាទិភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។
លោកសក់ស្រដ្ឋារដ្ឋល្រខា-

ធកិារប្រចាំការក្រសងួមហាផ្ទ្រ
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្រចន្ទថាតាមរយៈវ្រទិកាន្រះ
ក្រមុប្រកឹ្រសារដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រម-
ជាតិអាចប្រមលូបញ្ហាប្រឈម

ធំ ៗនៅមូលដ្ឋានជាពិស្រសបញ្ហា
ប្រឈមពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង
អឡំងុជងំកឺវូដី១៩ដើម្របីធ្វើការ
ឆ្លើយតបថ្វីដ្របិតរដ្ឋាភិបាលបាន
ធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយក៏ដោយ។
«ទាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថា្នាក់ជាតិ
នងិថា្នាក់ក្រមជាតិយើងប្រងឹ-
ប្រងយ៉ាងម៉្រចដើម្របីដោះស្រយ
ផលប៉ះពាល់នានាពីជំងឺកូវីដ-
១៩»។លោកបន្ថ្រមថា៖«យើង
រាយការណ៍ឱ្រយប្រជាជនអ៊ីចឹង
ហើយយើងប្រមលូធាតុចលូពី
ប្រជាជនត្រឡប់មកវញិហើយ
និងសំណើសំណូមពរផ្រស្រងៗ»។
លោកឡាំសុជាតិនាយក-

ប្រតិបត្តិវទិ្រយាស្ថានតស៊ូមតិនងិ
គោលនយោបាយថ្ល្រងពីថ្ង្រចន្ទ
ថាវាគឺជាការល្អប្រសិនបើវ្រទិកា
សធារណៈធ្វើឡើងដោយគិតពី
គុណភាពនិងមានការជ្រើសរីស
អ្នកចូលរួមដ្រលមានបញ្ហាពិត-
ប្រកដ។វាក៏ជាការល្អដ្ររប្រសិន
បើអ្នកចលូរមួដ្រលកណំត់ចនំួន
មនិឱ្រយលើស៥០នាកន់្រះមាន
ឱកាសបានជជ្រកគ្នាអពំីបញ្ហា
របស់ពួកគ្រ។លោកថាបញ្ហា
ខ្លះអាចត្រវូឆ្លើយតបភា្លាមៗនៅ
នឹងវ្រទិកាបានរីឯបញ្ហាខ្លះទៀត
ត្រូវការឆ្លើយតបប្របជាប្រព័ន្ធ
ដ្រលអាចដក់បញ្ចូលទៅក្នុង
ផ្រនការវិនិយោគ៕

តពីទំព័រ១...លោកក៏បាន
សរស្ររនៅលើហ្វ្រសប៊កុរបស់
លោកថា៖«ប្រជាជនរាជធានី
នឹងមានសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថ្រម
ទៀតនាព្រលឆាប់ៗខាងមុខ
ន្រះដ្រលជាអំណោយដ៏ថ្ល្រថា្លា
របស់សម្ដ្រចត្រជោហ៊នុស្រន
នងិសម្ដ្រចកតិ្តិព្រទឹ្ធបណ្ឌតិប៊នុ
រា៉ានីហ៊ុនស្រនក្នុងការកាត់-
បន្ថយនូវហានិភ័យព្រលឆ្លង
ថ្នល់ដ្រលមានលហំរូចរាចរណ៍
មមាញឹក»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ជាជហំានៗ

យើងបានឃើញហើយថា
យើងបានពង្រីកផ្លូវធ្វើប្រព័ន្ធ
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រមដីនិង
លើដីរហូតដល់យើងបានធ្វើ
លើអាកាសទៀតគឺផ្លវូអាកាស
ទៀត។ ជាក់ស្ដ្រងយើងកំពុង
កសងនៅរង្វង់មូលចោមចៅ
នូវស្ពានអាកាសដើម្របីកាត់-
បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍»។
លោកបានបន្តថាពលរដ្ឋនៅ

រាជធានីភ្នំព្រញបច្ចុប្របន្នន្រះ
មានជាង៣លាននាក។់ការធ្វើ
ដំណើរថ្មើរជើងមានហានិភ័យ
ជាច្រើនជាពិស្រសក្នុងព្រល
ឆ្លងកាត់ផ្លូវ ហើយការឆ្លងផ្លូវ
នោះក៏បង្កឲ្រយមានការកកស្ទះ-

ចរាចរណ៍ផងដ្ររ។ដូច្ន្រះ
ហើយទើបថា្នាក់ដឹកនាំមើល-
ឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការ-
កសងស្ពានថ្មើរជើងន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ប្រទ្រស

កម្ពុជាពិតជាមានការអភិវឌ្រឍ
ក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដ្រច
ត្រជោដក់ច្រញនូវគោលនយោ-
បាយឈ្នះៗធ្វើឲ្រយកម្ពុជាមាន
សន្តិភាពព្រញល្រញហើយធ្វើ
ឲ្រយយើងមានការអភិវឌ្រឍ។ ថ្វី-
ដ្របិតត្រអ្នកខ្លះថាកម្ពុជាមាន
ការអភិវឌ្រឍយឺតត្រមិនម្រនទ្រ
មិនយឺតទ្រ»។
លោកគឹមបញ្ញានាយកអង្គ-

ការមូលនិធិបង្ការរបួសអាសុី
ប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថាAIP
សទរចំពោះការកសងស្ពាន
អាកាសថ្មើរជើងន្រះព្រះវា
អាចចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍នងិការកកស្ទះ។
តលួ្រខន្រការរងគ្រះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍លើអ្នកថ្មើរជើងមានជិត
១០ភាគរយន្រចនំនួអ្នកស្លាប់
ដោយសរគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
នៅទូទាំងប្រទ្រស។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ជាគោល-

ការណ៍គ្រណ្រនាំឲ្រយអ្នកថ្មើរ-
ជើងឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រកបដោយ

សុវត្ថិភាព។ដូច្ន្រះស្ពានអាកាស
គឺជាការចំាបាច់ហើយជាពសិ្រស
សម្រប់ក្ម្រងៗដ្រលការវនិិច្ឆយ័
អំពីចមា្ងាយយនយន្តល្របឿន
យនយន្តគឺគត់មានទាប ក៏
ដូចជាមនុស្រសចាស់ក៏ដូចគ្នាដ្ររ»។
លោកក៏បានស្នើដល់អាជា្ញាធរ
ពាក់ព័ន្ធឲ្រយបន្ថ្រមមានភ្លើងបំភ្លឺ
និងបំពាក់កាម្ររា៉ាសុវត្ថិភាព
ដើម្របីបញ្ចៀសជនខិលខូច
ឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ព្រលយប់ព្រលប់។
លោកថ្ល្រងថា៖ «អ្វីដ្រលខ្ញុំ

ចង់ឲ្រយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
លោកពិនិត្រយមួយទៀតគឺចញិ្ចើម
ផ្លូវ។ជួនកាលយើងខំសង-
សង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងជនូ
ប្រជាពលរដ្ឋ ជូនកុមារជូន
ចាស់ជរា និងអ្នកប្រើប្រស់
ផ្លូវ។ ប៉ុន្ត្រអត់មានចិញ្ចើមផ្លូវ
បនា្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ផ្លូវ អ៊ីចឹងគឺ
គ្រះថា្នាក់ដដ្រល។គត់ឆ្លងពី
កន្ល្រងមយួទៅកន្ល្រងមយួទៀត
ដ្រលគត់ត្រូវដើរលើទ្រូងផ្លូវ
ដដ្រលដោយសរត្រចិញ្ចើម
ផ្លូវគ្រយកចតឡាន គ្រយក
រកសុីឬធ្វើអីផ្រស្រងៗ»។លោក
ក៏ចង់ឲ្រយមានការសងសង់
ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងឲ្រយបាន
ច្រើននៅតាមបណោ្ដោយផ្លវូជាតិ
នៅកន្ល្រងប្រជុំជន ដូចជា
ទីផ្រសារនិងរោងចក្រ៕
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គឹមសារុំ

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីបើកការ- 
ជំនំុជម្រោះកាលពីដើមខ្រោមិថុនា
សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីម្រោសិល-
មិញបានប្រោកាសសាលដីកា
សម្រោចតម្កល់សាលក្រោមរបស់
សាលាដបំងូរាជធានីភ្នពំ្រោញឲ្រោយ
ស្រោ្តីជាម្តាយជាប់ពន្ធនាគារ១១
ឆ្នាំនិងកូនជាប់ពន្ធនាគារ១០- 
ឆ្នាំក្នងុសំណុំរឿងឃាតកម្មនៅ
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រោញកាលពីឆ្នាំ
២០១៩។
នៅក្នងុបន្ទប់សវនាការកាល-

ពីថ្ង្រោទី៩ ខ្រោមិថុនាស្រោ្តីជាប់-
ចោទជាម្ដាយឈ្មោះគង់ធតីា
អាយុ៤៧ឆ្នាំនិងកូនស្រោីឈ្មោះ
ងូ៉វសុម៉ារីអាយុ២០ឆ្នាំរួមទំាង
ម្រោធាវីជនជាប់ចោទបានស្នើ
សុកំារបន្ធរូបន្ថយទោសពីក្រោមុ-
ប្រោឹក្រោសាជំនុំជម្រោះ។
ក្នុងបន្ទប់សវនាការពីម្រោសិល-

មិញលោកចៅក្រោមអុិន វ៉ាន់
វិបុល ដ្រោលជាប្រោធានក្រោុម-
ប្រោកឹ្រោសាជំនំុជម្រោះបានអានសាល-
ដីកានៅចំពោះមុខជនជាប់-
ចោទដោយបានអះអាងតាម-

រយៈអង្គហ្រោតុបង្ហាញថាពកួគ្រោ
ធ្វើសកម្មភាពលើជនរងគ្រោះ
មនលក្ខណៈសាហាវដូច្ន្រោះ
តលុាការថា្នាក់ក្រោមផ្តនា្ទាទោស
ម្នាកៗ់ ពី១០ឆ្នាំទៅ១១ឆ្នាំន្រោះ
គឺសមរម្រោយហើយ។ស្រោ្តីជាប់-
ចោទជាម្តាយបានប្រោប់ភ្នំព្រោញ- 
ប៉សុ្តិ៍នៅក្រោបន្ទប់សវនាការថា
នឹងប្តឹងសារទុក្ខទៅតុលាការ
កំពូលបន្តទៀតព្រោះឧទ្ធរណ៍
បើកសិទ្ធិឲ្រោយ១ខ្រោដើម្រោបីប្តងឹទៀត។
លោកចៅក្រោមបានឲ្រោយដឹងដោយ
យោងតាមកំណត់ហ្រោតុស្ត្រោីជាប់
ចោទទំាង២បានរួមគា្នាសម្លាប់
បុរសម្នាក់ដ្រោលជាកូនប្រោសា
នងិប្ដ។ីលោកចៅក្រោមថ្ល្រោងថា
សណំុំរឿងន្រោះត្រោវូបានសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំព្រោញប្រោកាស
សាលក្រោមនៅថ្ង្រោទី២៣ ខ្រោធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៩ ផ្តនា្ទាទោសស្ត្រោី
ឈ្មោះគង់ ធីតា ដាក់ពន្ធនា-
គារ១១ឆ្នាំ។រីឯស្ត្រោីជាកូនដាក់
ពន្ធនាគារ១០ឆ្នាំចោទបទ-
ឃាតកម្មតាមមត្រោ១៩៩ន្រោ
ក្រោមព្រោហ្មទណ្ឌ និងបង្គាប់ឲ្រោយ
សងគ្រោសួារជនរងគ្រោះ២០០
លានរៀល៕

ខនសាវិ

ពេះវិហារៈអង្គភាពប្រោឆំង
អំពើពុករលួយ(ACU)កំពុង
សុើបអង្ក្រោតមន្ត្រោីបរិសា្ថានម្នាក់ក្នុង
ខ្រោត្តព្រោះវហិារដ្រោលជាប់បណ្ដឹង
ចោទពីបទប្រោព្រោឹត្តអំពើពុករលួយ
ជាថ្នូរនឹងការបណ្ដ្រោតបណ្ដោយ
ឱ្រោយមនបទល្មើសកាប់បំផ្លាញ
ព្រោឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រោឡង់។
បណ្ដោញសហគមន៍ព្រោឡង់បាន
អះអាងថាមន្ត្រោីបរិសា្ថានរូបន្រោះ
គឺជាអ្នកបើកដ្រោឱ្រោយមនការកាប់
ឈើទ្រោង់ទ្រោយធំនៅព្រោឡង់។
កាលពីដើមសបា្ដាហ៍មុនលោក

ឱមយិុនទៀងប្រោធានACUបាន
ផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកសុង
ច័ន្ទសុជាតិប្រោធានស្ដីទីមន្ទីរបរិ-
សា្ថានខ្រោត្តព្រោះវិហារដើម្រោបីឱ្រោយបំភ្លឺ
ជុំវិញភាពមិនប្រោក្រោតីរបស់មន្ត្រោី
បរិសា្ថានឈ្មោះរដា្ឋានិងសហគមន៍
ព្រោឈើដ្រោលបានឃុបឃតិជាមយួ
ឈ្មួញឈើនិងអ្នកឈូសឆយ
ដីព្រោខុសច្រោបាប់។ លិខិតលើក-
ឡើងថាលោករដា្ឋានិងសហគមន៍
ព្រោឈើបានឃុបឃិតគា្នាជាមយួ
ឈ្មួញឈើដ៏ធំម្នាក់ក្នុងភូមិពើក 
ឃំុពុទ្រោស្រោកុជ័យស្រោនដោយ 

បានទារលយុចនំនួពី៨មុនឺទៅ
១០មឺុនរៀលក្នងុ១គោយន្តដ្រោល
បានចូលទៅក្នុងព្រោឡង់ដើម្រោបី
កាប់ឈើ។ចពំោះគោយន្តដ្រោល
បានបង់លុយនៅក្នងុព្រោ បុ៉ន្ត្រោមិន 
បានលក់ឈើមកឱ្រោយឈ្មោះឡ្រោង 
គឺមិនត្រោវូបានអនុញ្ញាតឱ្រោយដឹកឈើ
ច្រោញពីភូមិពើកឡើយហើយថ្រោម 
ទាំងត្រោូវបានមន្ត្រោីបរិសា្ថាន និង
សហគមន៍ចាប់ឱ្រោយបង់ប្រោក់ម្ដង
ទៀតចំនួន១លានរៀល។
លិខិតបន្តថា៖«តាមព័ត៌មន

ទទួលបានឈ្មោះឡ្រោងនិងឈ្មោះ
ឌី កំពុងត្រោត្រោូវរ៉ូវគា្នាបើកដ្រោឱ្រោយ
ក្រោុមគោយន្តចូលកាប់ទន្ទ្រោន
បផំ្លិចបផំ្លាញព្រោឡង់ដោយស្រោរី
ហើយគោយន្តរបស់ពួកគ្រោចូល
ទៅអារឈើក្នុង១ថ្ង្រោពី៣ទៅ៥
ជើងដោយមនម្រោខ្លាងឈ្មោះ
ឌីឈ្មោះរឿនឈ្មោះម៉្រោតនិង
ឈ្មោះយាយល្រោនជាអ្នកប្រោមូល
ទិញពីអ្នកស្រោុកដ្រោលបានចូល-
ទៅអារឈើក្នងុព្រោនៅជុវំញិភមូិ
ទ្រោនិងភូមិពើកដោយឃុបឃិត-
គា្នាជាមួយមន្ត្រោីបរិសា្ថានសហគមន៍
ព្រោឈើនងិមន្ត្រោីប៉សុ្ដិ៍នគរបាល-
រដ្ឋបាល»។ លិខិតរបស់លោក
ឱមយិុនទៀងដដ្រោលបន្តទៀត

ថាចំពោះឈ្មោះឆយគឹមហូវ
ដ្រោលមនប្ដីជាមន្ត្រោីផ្ន្រោករដ្ឋបាល
ព្រោឈើមនឡានសាំយ៉ុង២
គ្រោឿងនិងឡានធំកង់១០ចំនួន
២គ្រោឿង កំពុងត្រោជួញឈើនៅ
ក្នុងតំបន់ព្រោឡង់នោះដ្រោរ។
កាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយលោកសុង

ច័ន្ទសុជាតិបានបដិស្រោធធ្វើអតា្ថា-
ធិប្រោបាយ ជុំវិញរឿងន្រោះដោយ
លោកគ្រោនត់្រោបញ្ជាក់យា៉ាងខ្លីថា

កពំងុធ្វើការងរលើការស្នើសុឱំ្រោយ
បំភ្លឺពីអង្គភាពប្រោឆំងអំពើពុក-
រលួយ។ ចំណ្រោកលោកន្រោត្រោ
ភក្ត្រោអ្នកនំាពាក្រោយក្រោសួងបរិសា្ថាន
ថ្ល្រោងថាលោកមិនមនអ្វីត្រោវូអតា្ថា-
ធបិ្រោបាយទ្រោដោយទកុភារកចិ្ចឱ្រោយ
ACUបន្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លនួ។ 
ភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍ មិនអាចសុំការ-

បញ្ជាក់ពីលោកឱមយិុនទៀង
បានទ្រោដោយសារលោកមិន

លើកទូរស័ព្ទ។
លោកឃុតសឿមសមជិក

បណ្ដោញសហគមន៍ព្រោឡង់នៅ
ក្នងុខ្រោត្តព្រោះវហិារថ្ល្រោងថាលោក
សោម រដា្ឋាគឺជាមន្ត្រោីបរិសា្ថាន
ដ្រោលមើលការខុសត្រោវូនៅតំបន់
ព្រោឡង់ហើយជារឿយៗគ្រោត្រោង-
ត្រោប្រោទះឃើញមន្ត្រោីរូបន្រោះបើក-
រថយន្តទៅជួបឈ្មួញឈើនិង
បង្ហាញភាពស្និទ្ធសា្នាលជាមួយ
ក្រោមុឈ្មញួរកសីុឈើខុសច្រោបាប់។
លោកបន្តថាបុគ្គលដ្រោលមន
ឈ្មោះឌីឈ្មោះម៉្រោតនងិឈ្មោះ
នួនជាដើមគឺមិនម្រោនជាអ្នក
មនមខុងរក្នងុជរួរាជការឡើយ
ប៉ុន្ត្រោគឺជាក្រោុមឈ្មួញរកសុីឈើ
ខុសច្រោបាប់ដ៏ល្រោបីឈ្មោះនៅក្នុង
ខ្រោត្តព្រោះវិហារហើយកន្លងមក
ឈើរបស់ក្រោមុឈ្មញួទាងំន្រោះក៏
ធា្លាប់ត្រោវូបានរបឹអសូដោយក្រោមុ
បណ្ដោញសហគមន៍ព្រោឡង់ដ្រោរ។
លោកសឿមបញ្ជាក់ទៀតថា

ចំពោះសហគមន៍ព្រោឈើដ្រោល
ត្រោូវបានមន្ត្រោីបរិសា្ថានបើកដ្រោ
ឱ្រោយមនការកាប់បំផ្លាញព្រោឈើ
នៅព្រោឡង់នោះគឺជាសហគមន៍
ដ្រោលទទួលសា្គាល់ដោយក្រោសួង
បរិសា្ថានមិនម្រោនជាក្រោុមរបស់

បណ្ដោញសហគមន៍ព្រោឡង់ទ្រោ។
«ភាគច្រោើនក្រោមុឈ្មញួមកចំាទិញ 
ឈើនៅក្នុងភូមិពើកហ្នឹងត្រោម្ដង
ហើយឈើគឺត្រោវូបានគ្រោដឹកបន្ត
តាមមូ៉តូឬគោយន្តទៅកាន់ខ្រោត្ត
កំពង់ធំ។និយាយឱ្រោយចំតំបន់ភូមិ
ពើកហ្នឹងគឺកន្ល្រោងមន្ត្រោីបរិសា្ថាន
នៅគមឺនសា្នាកក់ារក្នងុភមូិពើក
ហ្នងឹត្រោម្ដង។ភមូិហ្នងឹគជឺាតបំន់
ប្រោមលូផ្ដុំរបស់ក្រោមុឈ្មញួឈើដ៏ធំ
មួយដោយសារមនច្រោកផ្លវូច្រោញ
ទៅ ក្នងុព្រោឡង់ច្រោើនផ្លវូប្រោៀបបាន
សរស្រោឈាមមួយអ៊ីចឹង»។
ចាប់តំាងពីខ្រោកុម្ភៈមកក្រោសួង

បរិសា្ថានបានព្រោមនចាត់វិធានការ
ផ្លវូច្រោបាប់ ចំពោះបណ្ដោញសហ-
គមន៍ព្រោឡង់ទាំង៤ខ្រោត្តដើម្រោបី
ឱ្រោយបញ្រោឈប់សកម្មភាពចុះល្រោបាត
ព្រោដ្រោលពួកគ្រោអះអាងថាធ្វើ 
ឡើងក្នុងការចូលរួមការពារព្រោ-
ឡង់ពីការកាប់បំផ្លាញ។ប៉ុន្ត្រោ
ក្រោសួងបរិសា្ថានបានចាត់ទុកក្រោុម
បណ្ដោញសហគមន៍ន្រោះថាជា
ក្រោមុធ្វើសកម្មភាពខុសច្រោបាប់ដ្រោល 
ត្រោូវបានគ្រោប្រោើប្រោស់ដើម្រោបីបញ្ឆ្រោះ
កំហឹងពលរដ្ឋឱ្រោយស្អប់មកលើរដា្ឋា-
ភិបាលលើកិច្ចការពារធនធាន-
ធម្មជាតិ៕

ថ្ង្រោអង្គារទី១៦ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ACU កំពុងសុើបអង្កេតមន្តេីបរិស្ថានម្នាក់សងេស័យពុករលួយក្នងុបទល្មើសពេឈើ

លោកឱមយិុនទៀងបេធានACUនាពេលកន្លងមក។ រូបថតហុងមិនា

ស្តេីជាម្ដាយបន្តជាប់គុក១១ឆ្នាំនិង
កូនសេីជាប់គុក១០ឆ្នាំរឿងឃាតកម្ម



ឃុតសុភចរិយា
 
កណ្ដាលៈ  ក្រមុ ការ ងារ គយ  និ ង រដ្ឋា ករ 

ចល័ត ប្រចាំ ច្រក អន្តរ ជាតិ ជ្រ ធំ  បាន 
សម្រច ហាម ឃាត់ ការ នាំ ចូល បន្ល្រ ៦ 
មខុ ព ីប្រ ទ្រស វៀត ណាម  បនា្ទាប ់ព ីក្រមុ 
មន្ត្រី ជំ នាញ   សាខា កាំ កុង ត្រូល ខ្រត្ត 
កណា្ដាល  បាន រក ឃើញ កំណក សារ- 
ធាតុ ថ្នាំ ពុល កសិ កម្ម   មាន ផ្ទុក នៅ ក្នុង 
បន្ល្រ ទាងំ នោះ  ដ្រល អាច បង្ក ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សុខ ភាព   និង អាយុ ជីវិត 
របស់ អ្នក បរិ ភោគ ។     ស្រច ក្ដី សម្រច 
ន្រះ   បាន ឲ្រយ ដងឹ ថ  ក្នងុ បន្ល្រ ទាងំ ៦ មខុ 
នោះ រួម មាន ស្ព្រ បូក គោ  ផ្កា ខាត់ ណា  
ពោត បារាងំ  ក្រចូ ឆ្មារ តចូ  (  សម្រប ់ធ្វើ 
ត្រ ជ្រក់ )  ផ្ល្រ ល្ពៅ  និង ផ្កា គូឆយ ។   

  លោក   ម៉ងួ   ដរា៉ា  ប្រ ធាន ក្រមុ ការ ងារ 
គយ ចល័ត   ប្រចាំ ច្រក ទា្វារ អន្តរ ជាតិ 
ជ្រ ធំ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កា ល ពី 
ម្រសលិ មញិ ថ  ក្នងុ រយៈ ព្រល ៣ ថ្ង្រ កន្លង 
មក ន្រះ ក្រុម ការ ងារ របស់ លោក បាន 
សហ ការ ជា មួយ ក្រុម មន្ត្រី ជំនាញ 
សាខា កាំ កុង ត្រូល ខ្រត្ត កណា្ដាល ចុះ 
ប្រត ិបត្ត ិការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ គណុ ភាព បន្ល្រ 
ផ្ល្រ ឈើ  ដ្រ ល ក្រមុ អាជ ីវ ករ ខ្ម្ររ  នៅ តាម 
ព្រ ំដ្រន  បាន នំា ចូល ពី ប្រ ទ្រស វៀត ណាម  
តាម ច្រក ព្រ ំដ្រន អន្តរ ជាតិ ជ្រ ធំ ។  

    លោក ដរា៉ា   ថ្ល្រង ថ ៖ « បន្ល្រ ៦ មុខ  

ដ្រល មាន ផ្ទកុ សារ ធាតុ គីមី ពុល កសិក ម្ម 
នោះ រួ ម មាន ស្ព្រ បូក គោ  ផ្កា ខាត់ ណា  
ពោត បារាំង  ក្រូច ឆ្មារ តូច  ផ្ល្រ ល្ពៅ  និង 
ផ្កា គូឆយ ។   ក្រយ ពី រក ឃើញ មាន 
សារ ធាតុ ពុល ន្រ ថ្នាំ សមា្លាប់  សត្វ ល្អិត   
សមត្ថ កិច្ច យើង  បាន រឹប អូស មក បំ- 
ផ្លាញ ចោល   និង   អប់ រំណ្រ នំា ដល់ អាជី វករ 
ខ្ម្រ យើ ង  ឲ្រយ បញ្រឈប់ ការ នាំ ចូល នូវ  
កសិ ផល ទាំង នោះ ពី ប្រ ទ្រស វៀត - 
ណាម  មក ផ្គត់ ផ្គង់ នៅ ក្នុង ទីផ្រសារ ក្នុង 
ស្រុក យើង ទៀត » ។ 

 លោក   បាន ឲ្រយ  ដងឹ ទៀត ថ ៖ « ដោយ 
ថ្ង្រ បនា្ទាប់ យើង នៅ ត្រ ពិនិត្រយ ឃើញ 
មាន ការ នាំ ចូល បន្ល្រ ទាំង ៦ មុខ នោះ 
ទៀត   ហើយ នៅ ត្រ មាន ផ្ទុក សារ ធាតុ 
គីមី ពុល កសិ កម្ម សមត្ថ កិច្ច យើង ក៏ 
បាន សម្រច   ធ្វើ ការ ហាម ឃាត់ ជា ផ្លវូ-  
ការ នូវ ការ នំា ចូល ប្រភ្រទ បន្ល្រ ទំាង ៦មុ ខ  
ពី ប្រ ទ្រស វៀត ណាម ត្រ ម្ដង » ។     

 លោក   អ៊ូ   មា៉ាន រិន   ប្រធាន សា ខា 
 កាំ កុង ត្រូល ខ្រត្ត កណា្ដាល  បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ថ   ជា ទូ ទៅ ថ្នា ំពុល កសិ កម្ម   
ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ប្រើ ប្រស់ សម្រប់ 
សមា្លាប ់ សត្វ ល្អតិ ចង្រ គ ឺវា អាច ជយួ ឲ្រយ 
ដ ំណា ំល ូ ត លាស ់បាន ល្អ   ប៉នុ្ត្រ វា ក ៏បង្ក 
គ្រះ ថ្នាក់ ដល់ អ្នក បរិភោគ  ផ ង ដ្ររ  
ប្រ សិន បើ ថ្នាំ ពុល សមា្លាប់ សត្វ ល្អិត 
នោះ   នៅ មិន ទាន់ រលាយ  ឬ   ធ្វើ  ប្រតិ- 

កម្ម សំ យោគ អស់ កំ ណក ជា តិ ពុល ពី 
ស្លឹក បន្ល្រ   ឬ ផ្ល្រ ឈើ នោះ ទ្រ ។ 

 លោក   មា៉ាន រនិ   ថ្ល្រង  ថ ៖ « ថ្នា ំសមា្លាប ់
សត្វ ល្អតិ   ដ្រល យើង  រក ឃើញ លើ បន្ល្រ 
ទាំង ៦ មុខ ន្រះ   ជា ប្រ ភ្រទ ថ្នាំ ពុល 
សមា្លាប់ សត្វ ដង្កូវ   ដ្រល សុី ស្លឹក  ដើម   
និង ឫសរុក្ខ ជាតិ   ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ប្រើ 
ដើម្របី ភាព លូត លាស់ ន្រ ប ន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ។   
ប្រភ្រទ ថ្នាំ ពុល ទាំង នោះ ជា ទូ ទៅ 
រលាយ អស ់ឥទ្ធ ិពល ក្នងុ រយៈ ព្រល ព ី ៥ 
ថ្ង្រ ទៅ ១សបា្ដាហ៍ ក្រយ ពី មាន ប្រតិ កម្ម 
សំយោគ ជា មួយ ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្រយ   និង   

ជាត ិខនចិផ្រស្រង ទៀត ។   ប៉នុ្ត្រ បើ ក្រយ- 
ព ីបាញ ់វា ទៅ លើ បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ  បាន ត្រមឹ- 
ត្រ ២ទៅ ៣ ថ្ង្រ  កសិក រ កាត់ បន្ល្រ ឬ ផ្ល្រ- 
ឈើ មក  លក់ នោះ   កំ ណក ជា តិ ពុល 
របស់ វា   ដ្រល តោង ជាប់ នឹង ស្លឹក   ដើម   
ឬ ផ្ល្រ  ន្រ បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ ទាំ  ង នោះ  នឹង បង្ក 
ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់សខុ ភាព  នងិ អាយ ុ
ជីវិត របស់ អ្នក បរិ ភោ គបាន » ។     

   លោក   ថ្រង   សាវឿន   ប្រ ធាន សម្ព័ន្ធ 
សហ គមន ៍កសកិរ កម្ពជុា   បាន សម្ដ្រង 
ការ សាទ រ ចំពោះ ចំ ណាត់ ការ របស់ 
សមត្ថ កិច្ច  ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ នូវ លំ ហូរ 

បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ  ដ្រល មាន សារ ធាតុ គីមី 
ពុល  ពី ក្រ ប្រទ្រស។  

 លោក ថ្ល្រង ថ  នៅ ព្រល ន្រះ  ប្រ ជា- 
កសិករ នៅ ក្នុង ស្រុក កំ ពុង បង្កើ ន ការ - 
ដំ ដុះ ដោ យ ប្រើ ប្រស់ ថ្នាំ  និង ជីធម្ម - 
ជា តិ  ដើ ម្របី ចូល រួម លើក កម្ពស់ សុខុ- 
មាល ភាព អ្នក បរិ ភោគ ។    

  លោក   សា វឿន   បាន ថ្ល្រង ថ ៖ « យើង 
មិន អាច ហាម ឃាត់  ការ នាំ ចូល បន្ល្រ ផ្ល្រ- 
ឈើ ពី ក្រ ប្រ ទ្រស បាន ទ្រ   ខណៈ ការ- 
ផលតិ របស ់យើង នៅ ក្នងុ ស្រកុ   នៅ មនិ 
ទាន់ ឆ្លើយ តប តាម តម្រូវ ការ របស់ ទី- 
ផ្រសារ   ត្រ យើង សូម ឲ្រយ រដ្ឋាភិ បាល ទប់- 
សា្កាត់ ការនាំ ចូល នូវ បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ ណា  
ដ្រល កសកិរ យើង នៅ ក្នងុ ស្រកុ ផលតិ 
បាន  និ ង បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ ដ្រ ល ខូច គុណ - 
ភា ព  និង មាន សារ ធាតុ  គីមី ពុល » ។ 

  ទន្ទឹម នឹង ន្រះ   លោក   សា វឿន  ក៏ 
បាន អំពាវ នាវ ដល់ ប្រជា កសិករ ខ្ម្ររ  
ដ្រល កំ ពុង បង្កើន ការ ដំ ដុះ បន្ល្រ  ផ្ល្រ- 
ឈើ  តាម គោល ការណ៍ ណ្រ នាំ របស់  
អ្នក ជំនាញ ផ្ន្រក កសិ កម្ម   ដោយ ប្រើ- 
ប្រស់ ជី  និង ថ្នាំ ផ្រសំ ពី រុក្ខ ជាតិ ផ្រស្រងៗ   
ដ្រល ធានា ចំពោះ សុវត្ថិ ភាព របស់ អ្នក - 
បរិភោគ   និងមិន ត្រូវ ឆ្លៀត ឱ កាស ន្រះ   
បង្កើន តម្ល្រ ដ្រល នាំ ឲ្រយ មាន ការ រិះ គន់   
ពី អ្នក បរិ ភោគ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ប្រ- 
ទ្រស កម្ពុ ជា ៕     
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គឹមសារុំ

បាតដ់បំងៈ អាជ្ញាធរមលូដ្ឋានបាននងិ
កំពុងមានវិធានការអប់រំដល់ពលរដ្ឋពី
ការប្រើប្រស់ម្រសៅថ្នាំគីមី ក្រយពីស្រ្តី
ជកម្មករមា្នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧប្របត្តិហ្រតុ
ផ្ទុះម្រសៅថ្នាំគីមីខណៈដ្រលនាងកំពុងបុក
ថ្នាំនោះ ដើម្របីយកទៅបាញ់ដើមតាង៉្រន
កាលពីថ្ង្រទី១៣មិថុនានៅភូមិតាគ្រក់ឃុំ
ត្រងស្រុករតនមណ្ឌុលខ្រត្តបាត់ដំបង។
លោកឥន្ទសៅឫទ្ធិអភបិាលស្រកុរតន- 

មណ្ឌលប្រប់ពីម្រសិលមិញថ ពាក់ព័ន្ធ
បញ្ហាគ្រះថ្នាក់ស្រ្តីមា្នាក់ដ្រលសុីឈ្នួល
ក្នងុចមា្ការតាង៉្រនស្លាប់នោះអាជ្ញាធរស្រកុ
រតនមណ្ឌលរបស់លោកបាននិងកំពុង
ចាត់វិធានការដោយចាត់ច្រងដល់មន្រ្តី
មានសមត្ថកិច្ចធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយដល់
ពលរដ្ឋពីផលប៉ះពាល់និងគ្រះថ្នាក់។
លោកថ៖«ករណីន្រះខ្ញុំបានដកវ់ធិាន-

ការផ្រសព្វផ្រសាយហើយពិស្រសគឺខ្ញុំបាន-
ប្រប់ដល់មន្ទីរកសិកម្មស្រុករតនមណ្ឌល
ឲ្រយចុះអប់រំដល់អ្នកប្រកបកសិកម្ម»។
លោកសននិលអធិការនគរបាល

ស្រុករតនមណ្ឌលប្រប់កាលពីថ្ង្រទី១៤
មថិនុាថស្រ្តីរងគ្រះស្លាប់ឈ្មោះយាន
យា៉ាអាយុ៣០ឆ្នាំនិងមានប្តីឈ្មោះណាន
សុខាអាយុ៣២ឆ្នាំ។ទាំង២នាក់ជ
កម្មករចមា្ការតាង៉្រន ហើយពួកគ្រស្នាក់-
នៅក្នងុភមូ-ិឃុំខាងលើ។ចណំ្រកឯមា្ចាស់

ចមា្ការឈ្មោះឈឿងម៉ាអាយុ៥៧ឆ្នាំ។
លោកថ្ល្រងថស្រ្តីរងគ្រះនិងប្តីបាន

មកធ្វើជកម្មករក្នុងចមា្ការតាង៉្រនទើបត្រ
បាន៥ថ្ង្រប៉ុណ្ណោះនិងទទួលបានតម្ល្រ
ឈ្នួលក្នុង១ថ្ង្រមា្នាក់៣មុឺនរៀល។ពួកគ្រ
ទាំង២នាក់ប្តីប្រពន្ធមានមុខងារលាយ-
ម្រសៅថ្នាំគីមីហើយយកទៅបាញ់ដើម-
តាង៉្រនដើម្របីឲ្រយឆប់ច្រញផ្កា។
លោកថ្ល្រងថ៖«ស្រ្តីរងគ្រះគាត់យក

ម្រសៅថ្នាំគមីីនោះដក់ក្នងុធងុស្ព្រត្រូហើយ
បុកឲ្រយម៉ដ្ឋត្រត្រូវម្រសៅគីមីនោះផ្ទុះបណា្តាល  
ឲ្រយត្រូវត្រម្តង»។
លោកបន្តថហ្រតុការណ៍ន្រះ កើត-

ឡើងនៅវ្រលាម៉ាង១កន្លះរសៀល ថ្ង្រ

ទី១៣មិថុនា។មុនកើតហ្រតុគ្របានឃើញ  
ស្រ្តីរងគ្រះយកការុងម្រសៅដុំថ្នាំគមីីដ្រល
មានឈ្មោះប៉ូតាស្រយូមក្លូរីដផលិតនៅ
ប្រទ្រសចិនមកស្រយមាត់ការុងហើយ
បានយកដុំម្រសៅគីមីនោះទៅដក់ក្នុងធុង
ប៉្រត្រូដើម្របីបុកឲ្រយម៉ដ្ឋបំណងយកទៅ
លាយជមយួទកឹសម្រប់បាញ់ដើមតាង៉្រន 
ដើម្របីឲ្រយឆប់ច្រញផ្កា។ ប៉ុន្ត្រព្រលស្រ្តី
រងគ្រះកពំងុបកុដុំម្រសៅគមីីនោះនៅក្រម   
ដើមតាង៉្រនស្រប់ត្រផ្ទុះឡើងត្រម្តង។
លោកបន្ថ្រមថក្រយកើតហ្រតុពល-

រដ្ឋបានរាយការណ៍ប្រប់សមត្ថកចិ្ចហើយ
ភ្លាមៗនោះ សមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់
កន្ល្រងកើតហ្រតុពិនិត្រយឃើញថនៅដើម

តាង៉្រនត្រវូបាក់ម្រកនងិជ្រុះស្លកឹស្ទើរអស់
មួយចំហៀងដើមដោយសរកមា្លាំងផ្ទុះ។
រីឯមនុស្រសបានខា្ទាតច្រញពីកន្ល្រងកើត-
ហ្រតុប្រមាណជ២ទៅ៣ម៉្រត្រ។ចំពោះ
សកសពវិញ ពីក្របាលដល់ចង្ក្រះត្រូវ
សសុសច់ហើយត្រមឹចង្ក្រះចុះមកក្រម
ត្រូវប្រកសច់ទាំងដុំៗនិងដច់ឆ្អឹងត្រង់
ជង្គង់ចុះក្រមខ្ទ្រចសុសសច់ត្រម្តង។
លោកថបើតាមស្រ្តីចណំាស់មា្នាក់ដ្រល   

ធ្វើការក្នងុចមា្ការតាង៉្រនដ្ររប្រប់សមត្ថកចិ្ច
ថស្រ្តីរងគ្រះធា្លាប់ប្រប់គាត់ថនាង
ធ្វើការជកម្មករចមា្ការតាង៉្រននៅប្រទ្រស
ថ្រ១០ឆ្នាំ។នាងក៏មានបទពសិោធក្នងុការ-
លាយថ្នាំគីមីបាញ់ឲ្រយតាង៉្រនឆប់ច្រញផ្កា
ដ្ររ។ប៉ុន្ត្រដោយសរនៅប្រទ្រសថ្រមាន  
ជំងឺកូវីដ១៩ទើបស្រ្តីរងគ្រះត្រឡប់មក   
ស្រកុកណំើតវញិនងិទើបត្រចលូធ្វើកម្មករ
ក្នុងចមា្ការកើតហ្រតុបាន៥ថ្ង្រប៉ុណ្ណោះ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងមា្ចាស់ចមា្ការវិញលោក

អធកិារមនិបានបញ្ជាក់ថតើគាត់នងឹមាន
ចំណ្រកទទួលខុសត្រូវក្នុងហ្រតុការណ៍
នោះយា៉ាងណាទ្រ។ ត្រសមត្ថកិច្ចមួយរូប
ន្រអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុករតន-
មណ្ឌលស្នើមិនឲ្រយបញ្ច្រញឈ្មោះប្រប់ថ
ករណីន្រះគា្មោនជប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមា្ចាស់
ចមា្ការតាង៉្រននោះទ្រព្រះជឧបទ្ទវហ្រតុ
ដោយច្រដន្រយប៉ុណ្ណោះ។ ត្រមា្ចាស់ចមា្ការ
ក៏ជួយច្រញសំណងមួយចំនួនក្នុងការ-
ចាត់ច្រងពិធីបុណ្រយសពដ្ររ៕
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ចា ង��ងនិងអគ�នាយក
លី�្រស្រង
និពន្ធនាយក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
ប្� ន�្ប់�្ង� រីនិពន្ធ

សំរិទ្ធ
អនុប្� ន�្ប់�្ង� រីនិពន្ធ

សូវិស ល
អនុប្� ន�្ុមអ្នកយកព័ត៌ម ន

ផ ក់ស�ងលី
� រីនិពន្ធរងព័ត៌ម នជា តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រីនិពន្ធព័ត៌ម នស្ដ្ឋកិច�
ម៉្រគុណមករា

� រីនិពន្ធរងព័ត៌ម នស្ដ្ឋកិច�
រា៉ាន់រីយ

� រីនិពន្ធព័ត៌ម នអន្តរជា តិ
ប្រក់ស យ

� រីនិពន្ធជីវិតកម្�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រីនិពន្ធរងជីវិតកម្�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន្ធរងព័ត៌ម នកី�    
ឈនណន

� រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�្ព័ត៌ម នកី�   
ណ្រមវណ�ៈ

� រីនិពន្ធ�្ហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌ម នជា ន់ខ្ពស់
មាសសុខជ ,នៀម�្រង

អ្នកយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�
អ្នកបក�្

ប៊ុនផលា្លា,�្រតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា៉ាសុី

� រីរូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

��នរង្រសី
អ្នក�្ស�្�លអក��វិរុទ្ធ

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្� ន�្ន្កផលិតកម�និង� ះពុម្ព

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន្ករចនា ទំព័រ

សួនស �៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្ករចនា�្ហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នក្ផ្�យ� ណិជ�កម្ម
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជ ,012717404
JessaPiastro,092445983
ប្� ន�្កចាយ��្តស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្� ន�្កចាយ��្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

ប្� ន�្នក្រដ្ឋបាលនិងធន� នមនុស្� 
ព្រជ្រសុជ តិ

ជំនួយ� រ�្នក្រដ្ឋបាលនិងធន� នមនុស្�
�ុិលសោ ភ

នាយិ�ហិរ��វត�ុៈ��ងតា ំងម៉្រង
ប្� នគណ�្យ្យៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌ម នវិទ្�និងរចនា�្ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន
� រិ� ល័យខ្ត្តសៀម�ប

សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសម្� ខូអិលធីឌី

ជ ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិ� ល័យសៀម�ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់ស្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

សុទ្ធគឹមសឿន

រតនគរិី/កពំងស់្ពឺ:សមត្ថកចិ្ច
ខ្រត្តរតនគិរីបានចាប់ឃាត់រថ-
យន្តដឹកគ្រឿងសងា្ហារិមរបស់
ប្រជពលរដ្ឋមួយគ្រួសរនៅ
ឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនមុំ
ដ្រលរុះរីផ្ទះហើយដកឹយកទៅ
ដក់ផ្ទះថ្មីនៅភ្នពំ្រញខណៈដ្រល  
មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ
បានដុតកម្ទ្រចរថយន្តក្រច្ន្រ
ដឹកឈើ៥គ្រឿងក្រយពីរឹបអូស  
ពីជនល្មើសដឹកឈើខុសច្របាប់។
លោកថវយ៉្រនម្របញ្ជាការ

កងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្តរតនគិរី
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមញិថកមា្លាងំ
កងរាជអាវុធហត្ថស្រុកកូនមុំ
សហការជមួយអាវុធហត្ថលើ
ផ្ទ្រប្រទ្រសបានចាប់ឃាត់រថយន្ត
យីឌុបមា៉ាកនីសន់១គ្រឿងដ្រល  
ដឹកគ្រឿងសងា្ហារិមនិងសមា្ភារ
ធ្វើពីឈើមួយចំនួននៅភូមិ១
ឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនមុំ
កាលពីថ្ង្រទី១៤ខ្រមិថុនា។
មន្ត្រីជំនាញបានផ្ដល់ដំណឹង
មកលោកថមា្ចាស់គ្រឿងសងា្ហា-
រិមទំាងន្រះបានរុះរីផ្ទះរបសខ់្លួន
ដោយដកឹជញ្ជនូគ្រឿងសងា្ហារមិ

ទាងំអស់យកទៅដក់នៅផ្ទះថ្មី
នៅភ្នំព្រញដោយមានលិខិត
អនុញ្ញាតពីភូមិឃំុបុ៉ន្ដ្រមិនមាន
លិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជនូពីមន្ត្រី
ជំនាញរដ្ឋបាលព្រឈើទើប
សមត្ថកិច្ចត្រវូត្រឃាត់សកសួរ
ប្របន្រះ។
លោកបានបន្តថ៖«រឿងន្រះ

ខ្ញុំបានបញ្ជនូទំាងសំណំុរឿងនិង
វត្ថតុាងទៅឲ្រយរដ្ឋបាលព្រឈើ
អស់ហើយ។រីឯរឿងគាត់ពិន័យ
ឬសម្រចយា៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទ្រ
ព្រះពកួខ្ញុំគ្រនត់្រចុះបង្ក្រប
និងអនុវត្តបទបញ្ជាហើយទាក់-
ទងបច្ច្រកទ្រសឬសម្រចប្រប-
ណាខ្ញុំអត់ដឹងទ្រ»។
លោកក្របកត់នាយខណ្ឌ

រដ្ឋបាលព្រឈើខ្រត្តរតនគិរីពី
ម្រសិលមិញបានបដិស្រធធ្វើអតា្ថា-
ធបិ្របាយជុវំញិករណនី្រះដោយ
អះអាងថកំពុងជប់រវល់។
លោកសយសូណាប្រធាន

មន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និង
ន្រសទខ្រត្តរតនគិរី ថ្ល្រងថ
លោកមិនទាន់បានទទួលរបាយ-
ការណឬ៍ពត័ម៌ានន្រះទ្រដោយ
លោកអះអា ងថមន្ត្រីជំនាញ
ប្រហ្រលកំពុងរវល់ធ្វើរបាយកា រ- 

ណ៍ន្រះបញ្ជនូមកលោកពិនិត្រយ។
តាមរបាយការណ៍របស់កង-

រាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រស
បានបង្ហាះលើគ្រហទំព័រហ្វ្រស-
បុ៊កខ្លនួ(GRKNews)ពីម្រសិល-
មិញថមា្ចាស់រថយន្តមានឈ្មោះ
ណំប៊ុនថនភ្រទប្រុសអាយុ
៤៩ឆ្នាមំានលំនៅភូមិអូរកន្រស្រង
សងា្កាត់បឹងកន្រស្រងក្រងុបានលុង
ត្រវូបានឃាតខ់្លនួរមួនងឹវត្ថុតាង
រួមមានតុ១កា្តារងឿ១ទា្វារ៥សន្លឹក
និងកៅអីព្រមទាំងសមា្ភារធ្វើពី
ឈើមួយចំនួនទៀត។បច្ចុប្របន្ន
សមត្ថកិច្ចបានប្រគល់រថយន្ត
និងសមា្ភារទំាងអស់ ជូនមន្ត្រីរដ្ឋ-
បាលព្រឈើខ្រត្តរតនគរិីដើម្របី
ចាត់ការតាមនីតិវិធី។
រឿងដច់ដោយឡ្រកមួយទៀត

មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រ-
ប្រទ្រសនិងកងរាជអាវុធហត្ថ
ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ង្រទី១២ខ្រ
មថិនុាបានបផំ្ទុះចោលរថយន្ត
ក្រច្ន្របាកងុចនំនួ៥គ្រឿងនៅ
ភូមិក្រំងពង្រឃុំសង្ក្រសទប
ស្រុកឱរា៉ាល់ដ្រលត្រូវបាន
បង្ក្របនាព្រលកន្លងមក។
លោកជូសរនុម្របញ្ជាការ

កងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ

កាលពមី្រសលិមញិបានបដសិ្រធ
ធ្វើអតា្ថាធិប្របាយជុំវិញករណី
ន្រះដោយអះអាងថលោក
កំពុងជប់រវល់មិនអាចនិយាយ
ទូរស័ព្ទបាន។
តាមរបាយការណ៍របស់កង-

រាជអាវធុហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រសឲ្រយ
ដឹងថក្រយពីបំផ្ទះុកម្ទ្រច-
ចោលរួចបំណ្រករថយន្តបាកងុ
ទំាង៥គ្រឿងន្រះត្រវូបានប្រគល់
ជូនស្នាក់ការបរិស្ថានដ្រនជម្រក 
សត្វព្រភ្នំឱរា៉ាល់យកទៅរក្រសា-
ទុកនៅស្នាក់ការ។
របាយការណ៍បន្ដថបនា្ទាបព់ី

មានបទបញ្ជាពីលោកសៅសុខា
អគ្គម្របញ្ជាការរងន្រកងយោធ- 
ពលខ្រមរភូមិន្ទម្របញ្ជាការ-
កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រស
សមត្ថកិច្ចជំនាញបានបង្ក្រប
រថយន្តបាកុងនៅស្រុកឱរា៉ាល់
សរុបចំនួន១៧គ្រឿងក្នងុអំឡុង  
ព្រលយុទ្ធនាការបង្ក្របបទល្មើស 
ព្រឈើកន្លងទៅ។ក្នុងនោះ
សម្រចកាត់កម្ទ្រចចោលសរបុ
ចំនួន១៤គ្រឿងនិងប្រគល់រថ-
យន្តដ្រលនៅមានគុណភព
ចំនួន៣គ្រឿងជូនស្នាក់ការដ្រន-
ជម្រកសត្វព្រថ្ររក្រសាទុក៕

សមត្ថកិច្ចខេត្តរតនគិរីចាប់ឃាត់រថយន្តដឹកគេឿងសង្ហារិមរបស់ពលរដ្ឋដេលប្តរូផ្ទះ

ទីតំាងផ្ទះុម្សៅថ្នាគីំមីបណ្តាលឲ្យស្ត្មី្នាក់សា្លាប់នាថ្ងទី្១៣មិថុនានៅខ្ត្តបាត់ដំបង។រូបហ្វ្រសប៊ុក

គ្ឿងសង្ហារិមរបស់ប្ជាពលរដ្ឋដ្លតូ្វបានចាប់ឃាត់។រូបថតGRK

អាជ្ញាធរចុះអប់រំពលរដ្ឋពីការបេើមេសៅថ្នាគីំមីកេយការផ្ទះុស្លាប់ស្តេកីម្មករ



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន លើក ទឹក ចិត្ត  
និង ស្នើ ឲ្យក្ុមហ៊ុន វិនិយោគ  Paper 
Tree Investment Cambodia 
Co., Ltd  បង្កើត រោងចក ្កច្្ន ្ផលតិ 
កដ្ាស នៅ កម្ពជុា ខណៈ បច្ចបុប្ន្ន ន្ះ 
ផលតិ ផល ដល្ ក្មុហ៊នុ កពំងុ ដា ំដុះ 
នងិ បម្លូ ទញិ ព ីអ្នក ដា ំដុះ នៅកម្ពជុា 
សុទ្ធ ត្ ត្ូវ នាំ ច្ញ ទៅ រោង ចក្ នៅ 
ប្ទ្ស ថ្ ។

Paper Tree Investment Cam- 
bodia Co., គឺ បុត្ សម្ព័ន្ធ របស់  ក្ុម- 
ហ៊ុន  Paper Tree Holding Co., 
Ltd ដ្ល មាន មូល ដា្ឋាន ក្នុងប្ទ្ស 
ថ្។  ក្ុមហ៊ុន ន្ះ ត្ូវ បាន បង្កើត នៅ 
កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៣ ដោយ  មក ដល ់
ព្ល ន្ះ ក្ុមហ៊ុន កំពុង ដាំដុះ លើ  ផ្ទ្ដី   
សរុប ១ ០៥៦ ហិកតា នៅ ទីតាំង  ៤ 
កន្លង្ផស្ង្ ៗ គ្នា  រ ួមមាន  ២ ទតីាងំ ស្ថតិ 
ក្នុង ខ្ត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ ១ នៅ  ខ្ត្ត 
បាត់ ដំបង និង  ១ នៅ  ខ្ត្ត ប៉្លិន។ 

ក្នងុពល្ ចុះ ទៅ ពនិតិយ្ ទដិ្ឋភាពផ្ទាល ់
នៅ ក្ុមហ៊ុន Paper Tree Invest-
ment Cambodia Co., Ltd កាលព ី 
ថ្ង្ អាទិត្យ  លោក វ្ង សាខុន រដ្ឋមន្ត្ី 
ក្សួង កសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់  និងន្-
សាទ បាន ស្នើ ឲ្យ ក្ុមហ៊ុន ន្ះ បង្កើន 
លទ្ធភាព ដាំ ដុះ  និង ពង្ីក ផ្ទ្ ដី ដាំដុះ 
ដើម បង្ ខយ្ល់  ឲ្យ  កាន ់ត ្ច្ើន បន្ថ្ម 
ទៀត ហើយ ក៏ សូម ឲ្យ ក្ុមហ៊ុន សិក្សា 
ពី  លទ្ធ ភាព ក្នុង ការធ្វើ កិច្ច សន្យា កសិ-
កម្ម ជា មយួ បជ្ាជន  ដើមប្ ីជយួ លើក- 

ស្ទួយ ជីវភាព ពួកគ្ នៅ មូលដា្ឋានឲ្យ 
បាន   កាន ់តល្្អ  ។ ទន្ទមឹ នងឹ ន្ះ លោក 
ក ៏ បាន ស្នើ ឲយ្ ក្មុហ៊នុ ពនិតិយ្ លទ្ធ ភាព 
ក្នុង ការ បង្កើត រោង ចក្ ក្ ច្ន្ ក្ដាស 
នៅ  កម្ពុជា ផង ដ្រ ។

លោក  ថ្ល្ង ថា៖ « ខ្ញុំ សូម ស្នើ ឲ្យ ក្ុម-
ហ៊ុន ពិនិត្យ លទ្ធ ភាព បង្កើត រោងចក្ 
ក្ច្ន្ ឬ ផលិត ក្ដាស នៅ កម្ពុជា ត្ 
ម្តង បស្ើរ ជាង ដកឹ ជញ្ជនូ វត្ថ ុធាត ុដើម 
ទៅ ប្ទ្ស ថ្»។

លោក តឹក សុភក្តិ ប្ធាន គម្ង 
កម្ហ៊នុ Paper Tree Investment 
Cambodia Co., Ltd បាន ប្ប់ 
ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ង ្ចន្ទ ថា បច្ចបុប្ន្ន 
ក្ុមហ៊ុន កំពុង ខិត ខំ ពង្ីក ការ ដាំ ដុះ 
ដើម បង្ ខយ្ល ់ដោយ ខ្លនួ ឯង នងិ ប្-

មូល ទិញ ពី អ្នក ដាំ ដុះ តាម បណ្តា ខ្ត្ត 
នានា ដើមបី្ យក មក កនិជា ចណំតិ តចូៗ 
(Wood Chip) មុន នឹង យក ទៅ ផ្គត់- 
ផ្គង ់បន្ត ឲយ្ ក្មុហ៊នុ នៅ  ថ។្ លោក បន្ត 
ថា ដើម ប្ង ខ្យល់ គឺ  ជា វត្ថុធាតុ ដ៏ សំ-
ខាន់ សម្ប់ យក ទៅ កិន ធ្វើ  ក្ដាស  
និង ផលិត ផល មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

លោក   បន្ថម្ ថា  បើ ទោះ បី  មាន តមូ្វ- 
ការ ទផីស្ារ ខ្ពស ់ប៉នុ្ត ្បរមិាណ ដើម  បង្   
ខយ្ល ់នៅ កម្ពជុា ពល្ ន្ះ គ ឺមាន ចនំនួ 
តចិ តចួ  នៅ ឡើយ ដល្ ទាមទារឲយ្មាន 
ការ វនិយិោគ លើ ការ ដា ំដុះ បន្ថម្ ទៀត   
មនុ នងឹ ក្មុហ៊នុ សមច្ ចតិ្ត  វនិយិោគ 
លើ រោង ចក ្កច្្ន ្ ផលតិ ផល សមច្  
ដូច នៅ ប្ទ្ស ថ្ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  
« បស្និ  បើ មាន វត្ថធុាត ុដើម គប្ ់គន្ ់

ក្ុមហ៊ុន គ្ង នឹង បង្កើត រោងចក្ 
ផលិត កដ្ាស នងិ រោង ចកផ្លតិ  ការ៉ ូ
ធ្វើ ពី ឈើផង ដ្រ »។

ទោះ បីយ៉ាង ណ លោក អះ អាង ថា 
យោង តាម សា្ថាន ភាព បច្ចុប្បន្ន  កម្ពុជា 
អាច នឹង ត្ូវ ការ ព្លចន្លោះ ពី  ៣-៥ 
ឆ្នាំ ទៀត ក្នុង ការ ពង្ីក ការ ដាំ ដុះ ដើម 
បង្ ខយ្ល ់ឲយ្ បាន ច្ើន ដើមប្ ីឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង តម្ូវ ការ បង្កើត រោងចក្ ។ 

បើ តាម លោក សភុក្ត ិបច្ចបុប្ន្ន ក្មុ-
ហ៊នុ របស ់លោក បាន បម្លូ ទញិ  ដើម 
បង្ ខយ្ល ់ក្នងុ តម្ល ្ចន្លោះ ព ី ២៥- ៣០ 
ដុល្លោរ ក្នុង ១ តោន។ 

អភិបាល រង ខ្ត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
លោក ល ីសារ ីបាន បប្ ់  ថា បច្ចបុប្ន្ន 
ខត្្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ មាន កស ិដា្ឋាន ដា ំ
ដើម ប្ង ខ្យល់  ចំនួន ៣ កន្ល្ង ធំៗ ។  
ដើម ប្ង ខ្យល់  មិន ត្ឹម ត្ ជា រុក្ខជាត ិ
ងាយ ដា ំប៉ណុ្ណោះ ទ ្ត ្វា ថម្ ទាងំមាន 
សកា្តានុពល ច្ើន សម្ប់ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ទៀត  ផង ។ លោកបន្ត ថា ដោយ សារ 
នៅ  កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន ការ វិនិ យោគ  
លើ រោងចក្ ក្ ច្ន្ ដើម ប្ង ខ្យល់  ទៅ 
ជា ផលិត ផល សម្ច ហ្តុ ន្ះ ផល 
ដ្ល ប្មូល បាន ត្ង ត្ូវ ក្ុមហ៊ុន 
យក  ទៅ លក់ បន្ត នៅ ប្ទ្ស ថ្ ។

លោក ថ្ល្ង ថា៖ «ក្នុង នាម អាជា្ញាធរ 
មូល ដា្ឋាន  យើង ត្ ងជំរុញ ឲ្យ អ្នក វិនិ-
យោគ នងិ បជ្ាជន ធ្វើ ការ ដាដំើម ឈើ 
ឲ្យ បាន ច្ើន ព្ះ ក្ ពី ជួយ បង្កើត 
ការងារ ថ្មីៗ  នងិ បក្ ់ចណំលូ សមប្ ់
ក្មុ គ្សួារ វា ក ៏បាន ចលូ រមួជយួ ដល ់
ផ្ន្ក បរិសា្ថាន ផង ដ្រ »៕  LA
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សិង្ហប៊រីៈ ក្សួង ការងារ បាន   ឲ្យ ដឹង  
កាល ពីថ្ង្ ចន្ទ ថា   ចំនួន បុគ្គលិក  ធ្វើ 
ការងារ នៅ ក្នុង ប្ទ្សសិង្ហបុរី បាន   
ធា្លោកច់ុះ យ៉ាង ច្ើន កាល ព ី ចងុ ខ ្មនីា 
ធៀប នងឹ  ចងុ ឆ្នា ំមនុ។ ន្ះ ជា  ការ  ធា្លោក-់ 
ចុះ ខា្លោំង បំ ផុត  ហើយ វា នឹង កាន់ ត្  អា-
ក្ក់ ថ្ម ទៀត  នៅ ព្ល ខាង មុខ។

ចំនួន បុគ្គលិក  ធ្វើ ការងារ  ដ្ល មិន 
រាប ់ បញ្ចលូ អ្នក បម្ើ តាម ផ្ទះ បាន ធា្លោក ់
ចុះ  ២៥ ៦០០ នាក់  ក្នុង រយៈ ព្ល  ៣ 
ខ ្(គតិ ដល ់ថ្ងទ្ ី៣១  ខ ្មនីា) ដល្ 
ន្ះ  ជា ការ ធា្លោកច់ុះ  បច្ាតំ្ ីមាស ខា្លោងំ- 
បំផុត តាម ការកត់ត្។  

កស្ងួ បាន  ឲយ្ ដងឹ  ក្នងុ របាយ ការណ ៍
ទីផ្សារ  ការងារ នៅត្ ីមាស ទី ១ ថា  ភាគ- 
ច្ើន ន្ ការ ធា្លោក់ចុះ ន្ះ គឺដោយ សារ 
ត ្  ការ កាត ់បន្ថយ  ចនំនួ ក ម្មករ បរទស្ 
ក្នុង ចំនួន ច្ើន   ប៉ុន្ត្  ការងារ ក្នុង ស្ុក  
ក ៏បាន ធា្លោក ់ចុះ  បន្តចិ  ដរ្ ដោយ  ធា្លោក ់ចុះ  
ខា្លោំង ជាង ការ រំពឹង ទុក  លើ ចំនួន បុគ្គ-
លិក បម្ើ ការ ងារ នៅ ក្នុង វិស័យ  ទាក់- 
ទង នឹង  ពាណិជ្ជ កម្ម និង ទ្ស ចរណ៍។

ទោះ យ៉ាង ណ កស្ងួ មនិ បាន ផ្ដល ់
តលួខ្ លម្អតិ ន ្ចនំនួ ពតិ បក្ដ របស ់  
បុគ្គលិ ក ក្នុង ស្ុក  និង ជន បរ ទ្ស 
ដ្ល ធ្វើ ការងារ នះ ទ្។ 

ប៉នុ្ត ្សា្ថាន ភាព ការងារ  មនិទាន ់ ធា្លោក ់
ចុះ ដល់ កម្ិត ទាប បំផុត នៅ ឡើយ ទ្ 
ខណៈ ដ្ល វិធាន ការ សុវត្ថិ ភាព  ដ្ល 
ទើប បាន ចាប់ ផ្ដើម  ក្នុង អំឡុង ត្ីមាស 
ទី២  ត្  ប៉ុណ្ណោះ ។  

លោក ស្ី Josephine Teo  រដ្ឋ- 
មន្ដ្ី ក្សួង កមា្លោំង ពល កម្ម បា ន ថ្ល្ង 
ថា  ៖ «ក្នងុ  ខ ្មករា នៅ ត ្ មាន  ពធិបីណុយ្  
ឆ្នាំ  ថ្មី  ជាច្ើ ន ។ កាល ពីខ្ កុម្ភៈ  ទ្ស- 
ចរណ៍ ត្ូវ បានរង ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង 
ខា្លោំង បំ ផុតរួច ទៅ ហើយ  ប៉ុន្ត្ ការ រឹត- 
បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ បន្ថ្ម ទៀត ដ្ល 
យើង មើល ឃើញ  នៅ ថ្ង្ ន្ះ  មិនទាន់ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម នៅ ឡើយទ្ »   ។ 

 លោកស្ ីបាន បន្ថម្  ថា៖ « ម៉យ្ាង វញិ 
ទៀត   ផល ប៉ះពាល់ ព្ញ ល្ញ ដោយ- 
សារ ត ្ជងំ ឺកវូដី ១៩  ពតិ ហើយ មនិ ត្វូ 
បាន រង ផល ប៉ះពាល់ នៅ ត្ីមាស ទី ១ 
នះទ្ »។ 

ការ ធា្លោក់ចុះ ការងារ  កើត ឡើង ខា្លោំង 
បំផុត នៅ ក្នុង វិស័យ ជាច្ើន ដូចជា  
អាហារ នងិ ភស្ជ្ជៈ  ពាណជិ្ជ កម្ម លក-់ 
រាយ  លក ់ដុ ំការ សា្នាក ់នៅ  សលិប្ៈ នងិ 
ដំណើរ កម្សាន្ត ។ ការ សាង សង់  និង 
ផលិត កម្ម ក៏   មើល ឃើញ ការ ធា្លោក់ ចុះ   
ដរ្  ដល្ ភាគ ច្ើន ប៉ះពាល ់ដល ់ កម្ម-
ករ បរទ្ស ៕ Straitstimes/LA

គេឿង ចកេ កំព៊ង បេមូល ដើម បេង ខេយល់ យក ដាក់ ក្នងុ ម៉ាសី៊ន កិន  កម្ទេច ។ សហ ការី

កម្ពជុា-កូរ៉េខាងតេបូងនឹងពន្លឿនការចុះកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី

កម្ពជុាជំរុញការវិនិយោគលើរោងចកេកេដាសសិង្ហបុរីមើលឃើញ
ការធ្លាក់ចុះការងារ
ចេើនមិនធ្លាប់មាន

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្មុ មន្ត្ ីជាន ់ខ្ពស ់បទ្ស្ 
កូរ៉្ ខាង ត្បូង  បាន បងា្ហាញ ពី បំណង ចុះ- 
កចិ្ច ពម្ ព្ៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សរ្ ីជាមយួ 
កម្ពុជា នៅ ខ្ ក្យ ន្ះ ដើម្បី បង្កើន 
ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគ ី ខណៈ ធរុជន 
ក្នុង ស្ុក  សាទរ ចំពោះ ព័ត៌មាន ន្ះ។

លោក Hong Nam-ki រដ្ឋមន្ត្ី 
កស្ងួ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ បទ្ស្ ករូ៉ ្ខាង តប្ងូ 
ត្វូ  បាន ដក សង្ ់សម្ត ីដោយ សារ ពត័-៌
មាន The Korean Herald ដ្ល  
ច្ញ  ផ្សាយ កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ថា រដា្ឋាភិ-
បាល កូរ៉្ នឹង ព្យាយម ចាប់ ផ្តើម ការ 
ចរចា លើ កិច្ច ព្ម ព្ៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សរ្ ីទ្វ ្ភាគ ីជាមយួ បទ្ស្ កម្ពជុា នៅ 
ខ្ កក្កដា  ខាង មុខ  ។ 

ការ ថ្លង្ ដចូ ន្ះ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ 

កចិ្ចបជ្ុ ំមយួ របស ់រដ្ឋមន្ត្ ីពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
សដ្្ឋកចិ្ច នៅ ក្នងុ ទកី្ងុ សអ្៊លូ ដោយ 
នយិយ ថា បទ្ស្ ទាងំ  ២ បានបញ្ចប ់
ការ សិក្សា រួម គ្នា ស្តីពី សកា្តានុ ពល ពា-
ណិជ្ជ កម្ម ស្រី កាល ពី ខ្ មុន ។

លោក  ថ្ល្ងថា៖« រដា្ឋា ភិបាល នឹង 
រាយការណ៍ អំពី បញ្ហា ន្ះ ទៅ រដ្ឋ សភា  
និ ង បំព្ញ នីតិ វិធី ក្នុង ស្ុក នៅ ចុ ង ខ្ 
ន្ះ  ហើយ នឹង ចាប់ ផ្តើម កិច្ច ពិភាក្សា 
FTA  ទ្វ្ ភាគី នៅ ខ្ ក្យ»។ 

អ្នក នា ំពាកយ្ កស្ងួ ពាណជិ្ជកម្ម  មនិ 
អាច ទាក់ទង បាន ទ្ កាល ពី  ម្សិលមិញ ។

អ្នក ស្ ី ម៉ា  សធុា  អ្នក គប្ ់គង្ ផ្នក្ 
លក ់ក្មុ ហ៊នុ  Kirirom  Food  Prod-
uct Co., Ltd  ដល្ ជា រោង ចក ្ក ្ច្ន ្
ផលិត ផល ពី ផ្ល្ សា្វាយ និង បាន នាំ 
ផលិតផល មួយ ចំនួន ទៅ កាន់ ទីផ្សារ 
កូរ្៉  ព្ល កន្លង មក បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ- 

ប៉ុស្តិ៍ ថា ប្សិន បើ រដា្ឋាភិបាល ទាំង ២ 
សម្ច បាន កិច្ច ព្ម ព្ៀង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម សរ្ ីន្ះ នងឹ ជយួ ជរំញុ  នងិសម្លួ  
ដល់ ការ នាំ ច្ញ របស់ ក្ុមហ៊ុន ទៅ 
កាន់  ទីផ្សារ  ប្ទ្ស កូរ៉្ ខាង ត្បូង ។ 

អ្នក ស្ី  ថ្ល្ងថា៖  « កិច្ច ព្មព្ៀង  
ន្ះ នឹង ផ្តល់ លទ្ធភាព ប្កួត ប្ជ្ង 
សមប្ ់ វសិយ័ ឯកជន ក្នងុ ការ នា ំចញ្ 
ទំនិញ ទៅ កាន់ ទីផ្សារ កូរ៉្ ខាង ត្បូង»។ 

កាល ពី ឆ្នាំ មុន  កម្ពុជា និង កូរ៉្ ខាង- 
ត្បូង  បាន ចុះ ហត្ថ ល្ខា លើ ការ សិក្សា 
លទ្ធភាព រមួ គ្នា មយួ ស្ដពី ីការ បង្កើត កចិ្ច- 
ព្ម  ព្ៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ស្រី (FTA) 
រវាង  បទ្ស្ ទាងំ  ២ ក្នងុ គោល បណំង 
ពង្ីក ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម  ការ វិនិយោគ 
និង ការ រឹត ចំណង ទ្វ្ ភាគី ។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដ្ី  ហ៊ុន  ស្ន  
បាន  ថ្ល្ង ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច ទៅ 

កាន់  ប្ទ្ស កូរ៉្ ខាង ត្បូង  កាល ពី ឆ្នាំ 
មនុ ថា  ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វ ្ភាគ ីរវាង កម្ពជុា 
នងិ ករូ៉ ្ សមច្ បាន ជាង  ១  ពានល់ន 
ដុល្លោរ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  កើន   ឡើង 
ជាង  ៣៦ ភាគ រយ  បើ ធៀប នងឹ  ៧៥៦  
លន  ដុល្លោរ  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨ ។  
កម្ពជុា បាន នាចំញ្ ៣៣៥លន ដលុ្លោរ  
ទៅ កូរ៉្ ខណៈ នាំចូល មកវិញ  ៦៩៦  
លន ដុល្លោរ ក្នុង អំឡុង ព្ល ន្ះ ។  

ទំនិញ ដ្ល កម្ពុជា នាំ ទៅ ប្ទ្ស 
ករូ៉ ្ ភាគ ច្ើន ជា    សម្លៀក បពំាក ់សប្្ក- 
ជើង ផលតិផល  ធ្វើ ដណំើរ វជ្្ជ សាស្ដ ្ 
ភ្  សជ្ជៈ  កៅស៊ូ ឧបករណ៍ អ្ឡិច ត្ូ-
នកិ  នងិ ផលតិ ផល កសកិម្ម  ខណៈ នា ំ
ចូល មក វិញ រួម មាន   រថយន្ត  ភ្សជ្ជៈ  
ឧបករណ៍ អ្ឡិចត្ូនិក  ឧបករណ៍  
ប្ើ ប្ស់ ក្នុង គ្ហ ដា្ឋាន  វ្ជ្ជ សាស្ដ្  
និង ផលិត ផល បា្លោស្ទិក៕ LA
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តពី ទំព័រ ១...បៃជៃង  និង ធ្វើ ឲៃយ 
បៃសើរ ឡើង នូវ បរិយាកាស វិនិយោគ 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស។ 

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំពិត ជា មាន សៃច-
ក្ត ីរីករាយ  និង សូម វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ 
បៃព័ន្ធ ចុះ បញ្ជ ីថ្ម ីនៃះ  ដៃល អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ធុរជន អាច ធ្វើការ ចុះ បញ្ជ ីពាណិ ជ្ជកម្ម 
នៅ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  ចុះ បញ្ជ ីពន្ធដារ 
នៅ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ពន្ធដារ និង ធ្វើ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ផ្តល់ ដំណឹង បើក សហ-
គៃស ជូន ទៅ កៃសួង ការងរ  និងបណ្តះុ-  
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ ក្នុង ពៃល តៃ មួយ 
ដោយ តៃូវ ចំណយ ពៃល យា៉ាង យូរ   
តៃមឹ ៨ថ្ងៃ បុ៉ណ្ណោះ»។ 

លោក បានបន្ត  ថា កំណៃ ទមៃង់ នៃះ 
នឹង ចូល រួម ចំណៃក លើក កម្ពស់ ភាព- 
ទាក់  ទាញ របស់ កម្ពជុា  ដោយ បៃ កា្លាយ 
កម្ពជុា ទៅ ជា ទិស ដៅ វិនិយោគ បៃកប- 

ដោយ សកា្តានុពល  ជា ពិសៃស នៅ ក្នងុ 
បរិការណ៍ នៃ ការ បៃ បៃលួ ខៃសៃ ចង្វាក់ 
ផលិត កម្ម សកល  និង ការ ផ្លាស់ប្តូរ 
ទីតំាង របស់ រោងចកៃ។ 

លោក បន្ថៃម ទៀតថា៖« ខ្ញុ ំសូម ស្នើ 
និងលើក ទឹកចិត្ត ឲៃយ ធុរជន បៃើ បៃស់  
និង  ទាញ យក បៃយោជន៍ ពី បៃព័ន្ធ និង 
យន្ត ការ នៃការ ចុះ បញ្ជ ីអាជីវកម្ម ថ្មនីៃះ 
ឲៃយ  អស់ ពី សកា្តានុពល »។

លោក ផន ផល្លា រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុនិង ជា 
បៃធាន កៃមុ ការងរ អន្តរ កៃសួង រៀប ចំ 

ការ ចុះ បញ្ជ ីអាជីវកម្ម តាម ថា្នាល បច្ចៃក- 
វិទៃយា ព័ត៌មាន  បាននិយាយ ថា បៃព័ន្ធ 
ចុះ បញ្ជ ី និងការ បង្កើត ថា្នាល ផ្លាស់ ប្តរូ 
ទិន្នន័យគឺ ជា បៃព័ន្ធទី១  របស់ រដា្ឋា- 
ភិបាល ដៃល តៃវូ បាន ដាក់ ឲៃយ បៃើ បៃស់ 
ជា លក្ខណៈ អន្តរ កៃសួង  ហើយ ទិន្ន-
ន័យ ទំាងអស់ នឹង តៃូវ  បញ្ជូន  ដោយ 
ស្វ័យបៃវត្ថិ ទៅ បៃព័ន្ធ បច្ចៃក វិទៃយា 
ព័ត៌មាន របស់ កៃសួង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 
ដើមៃបី តៃតួ ពិនិតៃយ និង អនុម័ត។

លោក ថ្លៃងថា៖«រាល់ ដំណើរ ការ  
ទំាង  អស់ នឹង ធ្វើ ឡើង ទំាង សៃងុ តាម 
អន ឡាញ  ពំុ មាន ការ បៃើ បៃស់ ឯក- 
សរ រូបី ទៃ ការ បង់ ថ្លៃ សៃវា ក៏ តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង តាម អនឡាញ  ដៃរ  ហើយ ឯកសរ 
វិញ្ញាបន បតៃ ដៃល ចៃញ ដោយ កៃសួង 
ស្ថាប័ន  ក៏ នឹង ផ្តល់ ជូនជា ទមៃង់ ឌីជីថល 
ដៃល អាច បោះ ពុម្ពដោយ ខ្លនួ ឯងយក 
ទៅ បៃើ  បៃស់ ជា ផ្លវូការ »។ 

លោក បាន ឲៃយ ដឹងថា បៃព័ន្ធ ចុះ បញ្ជី 
អាជីវកម្ម នៃះ ពិត ជា បាន ឆ្លះុ បញ្ចាងំ នូវ 
ស្មារតី កៃ ទមៃង់ មុត សៃចួ របស់ រដា្ឋា ភិ-
បាល តាម រយៈ ការ កាត់ បន្ថយ អតិបរមា 
នូវ នីតិវិធី ស្មគុ ស្មាញ  ពៃលវៃល  និង 
ចំណយ  ដោយ តមៃវូ ឲៃយ អ្នក ចុះ បញ្ជី  
តៃ ១ លើក គត់ ។ 

លោក និយាយ ថា៖«ជាក់ ស្តៃង ការ- 
ចំណយ ចុះ បញ្ជ ីក្នងុ យន្តការ ថ្មនីៃះ  គឺ 
កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បាន កាត់ បន្ថយ 
ចំណយ  បៃមាណ ៤០ ភាគ រយ ការ- 
បង់  ពន្ធ បា៉ាតង់ សមៃប់ ឆ្នា ំដៃល ធ្វើការ- 

ចុះ  បញ្ជបីាន កា ត់បន្ថយ  ៥០ ភាគរយ  
ហើយ ការ បង់ពន្ធ បៃថាប់ តៃ នៃ ឯក - 
សរ ចុះ បញ្ជ ីថ្ម ីនៃះ តៃវូបាន  លើក លៃង   
និង   មិន តមៃូវ ឲៃយធុរ ជន ថត រូប ស្កៃន 
មៃម ដៃ កៃយពី ចុះបញ្ជ ីអាជីវកម្ម  
ភា្លាមៗ ឡើយ »។

លោក លឹម ហៃង អនុបៃធាន សភា 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា  បាន ឲៃយ ដឹងថា បៃ-
ព័ន្ធ ចុះ បញ្ជ ីអាជី វ កម្ម តាម ថា្នាល បច្ចៃក- 
វិទៃយា ព័ត៌មាន ថ្ម ីនៃះ ដៃល  ទើ ប បៃកាស 
ឲៃយ  ដំណើរ ការ នៃះ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ 
ការិយាធិប តៃយៃយ  និង អំពើ ពុក រលួយ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖ «  វិស័យ  ឯក ជន  សូម 
ស្វាគមន៍  និង គំា ទៃ យា៉ាង ខា្លាងំ។ បៃព័ន្ធ 
ចុះ  បញ្ជ ីនៃះ នឹង រួម ចំណៃក ទាក់ទាញ 
វិនិ យោគិន បរទៃស កាន់ តៃ ចៃើន ថៃម- 
ទៀត មក វិនិយោគ នៅ កម្ពជុា»។ 

លោក តៃ តំាង ប៉ បៃធា សម្ពន័្ធ សមា-
គម សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 
កម្ពជុា  (FASMEC) បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
ថា ទន្ទមឹ នឹង បៃព័ន្ធ ចុះ បញ្ជ ីអាជីវកម្ម 
នៃះ  ផ្តល់ អត្ថ បៃយោជន៍ ទូលំ ទូលយ 
រដា្ឋា ភិបាល ក៏ គួរ  ផ្តាត ការ យក ចិត្តទុក- 
ដាក់  ទៅ លើ ការ ពងៃងឹ ធន ធាន មនុសៃស 
ឲៃយ បាន យល់ ពី បៃព័ន្ធ ចុះបញ្ជ ីនៃះ ហើយ  
ផៃសព្វផៃសាយ ឲៃយ បាន ទូលំ ទូលយ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« យើង ស្វាគមន៍ ការ- 
ដាក់ ឲៃយ បៃើបៃស់ ជា ផ្លវូ ការ បៃព័ន្ធ ចុះ- 
បញ្ជ ី នៃះ តៃ យើង សូម ឲៃយ  កៃសួង បើក 
វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល ធន  ធានមនុសៃស ឲៃយ យល់  
កាន់ តៃ ចៃបាស់ពី បៃព័ន្ធ នៃះ »៕ LA

តម្លៃភាគហុ៊ននៅតូកៃយូធ្លាក់ចុះ
ដោយក្តបីារម្ភអំពីវីរុសកើតឡើង

ទកី្រុង តកូ្រយូៈ ផៃសារ ហ៊នុ ទកីៃងុ 
តូ កៃយូបាន បើក  ជួញដូរ  ជាមួយ 
តម្លៃ ទាប ជាងកាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ  
ដោយសរ ការ ពៃួយបារម្ភ បាន 
កើន ឡើង ជុំវិញ រលក ទី ២ នៃ 
ការឆ្លង វរីសុ ក ូរ៉ ូណ ហើយអ្នក- 
វិនិយោគ រង់ចាំ អ៊ុត ទិន្នន័យ  
របស់ ចិន ដៃលចៃញយឺត  ។  

ស ន្ទ សៃសន៍ ភាគហ៊ុន Nikkei 
225 បាន ធា្លាកច់ុះ ចនំនួ ០,៦៨ 
ភាគ រយ  ឬក៏ ១៥២,២៦ ពិន្ទុ  
នៅតៃឹម   ២២ ១៥៣,២២ ពិន្ទុ  
ក្នុងការ ជួញ ដូរ ដំ បូងទី ខណៈ 
សន្ទ សៃសន៍ នៃ ភាគហ៊ុន  Topix  
ដៃល  ធំ ជាង  បាន ធា្លាក់ ចុះ ០,៥១   
ភាគរយ   ឬក៏៧,៩៥ ពិន្ទុ  នៅ 
តៃឹម១ ៥៦២,៧៣ ពិ ន្ទុ។ 

កៃមុហុ៊ន ឈ្មញួ ជើង សអន- 
ឡាញ Okasan បាន និយាយ 
ក្នុង ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ ថា៖«ក្តី- 
ពៃួយ បារម្ភ ជុំវិញ រលក ទី២ នៃ 
ការ ឆ្លង កំពុង កើន ឡើង  ពៃល 
បណ្តុំ នៃ ការ ឆ្លង ថ្មី ៗ  តៃូវបាន គៃ 
រាយការណ៍ នៅក្នុង បៃទៃស 
អាមៃរិក  និង  ចិន ខណៈ ចំនួន 
នៃ ករណី ឆ្លង ថ្មីៗ កើន ឡើង នៅ 
ទីកៃុង តូ កៃយូ»។ 

កាលព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  មន្តៃ ីរដា្ឋាភ-ិ

បាល នៃ ទីកៃុង តូ កៃយូ បាន រាយ-
ការ ណ៍ពី  ករណី កើន ឡើង នៃ 
ការ ឆ្លង រហូត ដល់ ទៅ ៤៧ នាក់  
ដៃល ជា ចំនួន ចៃើន បំផុត ចាប់- 
តំាង ពី ការ ដាក់ បៃទៃស ក្នងុ គៃ-  
អាសន្ន  តៃវូ បាន ដក ចៃញ កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃ ឧសភា ។ 

បៃទៃស ចនិ តៃវូគៃ រាយការ ណ៍  
ថា ចំនួន ឆ្លង វីរុស កូ រ៉ូ ណ ថ្មីៗ 
បៃចាំ ថ្ងៃ កើន ឡើង ខ្ពស់ បំផុត 
ក្នុង ខៃ នៃះ កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
ដោយ បង្កើន ក្ត ីបារម្ភ ចពំោះ រលក  
ទី ២ នៃ ការឆ្លង វីរុស កូ រ៉ូ ណ។

អ្នកវិភាគ បាន និយាយ ថា 
ពាណិជ ្ជ កម្ម តៃូវបានរ ងគៃះ 
ផង ដៃរ  ដោយសរ កៃមុ វនិយិោ- 
គិន កំពុង ទន្ទងឹ រង់ចំា លទ្ធផល   ការ- 
ផលិត    និង ទិន្នន័យ លក់រាយ 
របស់ បៃទៃស ចិនដៃល ចៃញ 
ផៃសាយ យឺត១ថ្ងៃ។ 

កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ ក៏ 
ធា្លាក់ចុះ ដល់ កមៃិត ទាប ផងដៃ រ 
ដោយ  កៃុមហ៊ុន ANA Hold-
ings មានតម្លៃ ជួញ ដូរ ធា្លាក់ចុះ 
១,២៣ភាគរយ  មាន តម្លៃ២ ៦៤០-  
,៥យ៉ៃន   នងិ  អាកាស ចរណ ៍ជប៉នុ 
បាន  ធា្លាកច់ុះ១,៧៥ ភាគ រយ ស្មើ- 
នឹង ២,១៨៩ យ៉ៃន៕ AFP/RR

បៃព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីរួម...
លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និង ថ្នាក់ ដឹក នំា ក្រសួង   ស្ថាប័ន  បាន  ចូល រួម  ក្នងុ ពិធីដាក់ ដំណើរ ការ  ជា ផ្លវូ ការ ប្រព័ន្ធ ចុះ បញ្ជ ី ថ្ម ី។ រូបថត ហុង មិនា
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 មិនមៃន អ្វីៗ ទាំងអស់ ដៃលមាន ពន្លឺ 
ចៃងចាំង សុទ្ធតៃ មាស នោះទៃ ប៉ុន្តៃ 
ទសៃសនវសិយ័ របស ់កៃមុហ៊នុ Sandara 
Industry and Development 
Company Ltd   កំពុងមាន ពន្លឺ ចៃង- 
ចាំង បនា្ទាប់ពី បាន លក់ នូវ គៃឿង អល-
ង្ការ  មា៉ាកយីហោ របស់ ដា ណឺ  មា៉ាកដ៏ 
លៃបីលៃបាញ  ចំនួន ២ យីហោ។    

 កៃុមហ៊ុន ទទួលបាន សិទ្ធិ ចៃកចាយ 
ផ្តាច់មុខ ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា នូវ គៃឿង- 
អលង្កា រមា៉ាក Pandora និង នាឡិកា 
មា៉ាក Bering Time ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
ហើយ បាន ពងៃីក វត្តមាន លក់រាយ 
យ៉ាង  ឆបរ់ហស័ ក្នងុ រយៈពៃល បៃមាណ 
១៨ខៃ មកនៃះ ។  

 លោក Thierry Tea អគ្គនាយក 
កៃុម ហ៊ុន បាន ថ្លៃងបៃប់ កាសៃត 
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  ពី កា រិ យ ល័យ របស់ 
លោក   នៅក្នុង ខណ្ឌ ដូនពៃញ ថា ៖        
« ផ្នៃក    មយួ នៃ បៃសកកម្ម របស ់កៃមុហ៊នុ 
Sandara គឺ នាយំក ផលតិផល ដៃល 
មាន តម្លៃ ដ៏សមរមៃយ មកកាន់ ទីផៃសារ 
កម្ពុជា ហើយ បៃសកកម ្មនៃះ តៃូវ បាន 
អនវុត្តយ៉ាង សកម្ម  ជាមយួហាង Pan-
dora និង Bering ។  

 ទាក់ទង នឹង ផលប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ     
ក ូវដី ចពំោះ ហាង លករ់ាយ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖« យើង មាន គមៃង បើកហាង ថ្មីៗ  
ប៉ុន្តៃ យើង កំពុង រង់ចាំ មើលថា  តើ 
ទីផៃសារ  នឹងមាន កំណើន ខ្លាំង ដៃរឬទៃ 
នៅ ឆ្នាំកៃយ ?» ។  

« យើង បាន សង្កៃត ឃើញថា ឥរយិ- 
បទ របស់អ្នកទិញ មានការផ្លាស់ប្តូរ 
ដោយការលក ់ជាទទូៅ ធ្លាកច់ុះ ដោយ- 
សារការធ្លាក់ចុះអតិថិជនក្នុង ផៃសារ- 
ទំនើប   និង បៃក់ចំណូល ធ្លាក់ចុះ ។   
អ្នក  ទិញ ទំនិញ ភាគចៃើនគឺពួកគាត់ 
ស្វៃងរក ផលិតផល ដៃល មាន គុណ-
ភាពល្អ   និង មាន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ក្នុង 
ការ ជៃើស រីស ទិញ ផលិត ផល ណា-

មួយ» ។ 
Pandora គឺជា កៃុមហ៊ុន លក់រាយ 

គៃឿងអលង្ការ ធំជាងគៃ បំផុត នៅលើ 
ពិភពលោក បើ គិត អំពី បរិមាណលក់ 
សរុប និងនៅ ពីកៃយ Cartier និង 
Tiffany & Co បើគិតពីចំណូលលក់ 
សរុប ។ 

 លោក Tea មានបៃសាសនថ៍ា កាល- 
ព ីឆ្នាមំនុ បៃទៃស កម្ពជុា បាន កា្លាយ ជាទ ី
ផៃសារ ដៃល រីកលូតលាស់ លឿន បំផុត 
សមៃប់ ផលិតផល មា៉ាក Pandora 
នៅក្នុង តំបន់ អាសុីអាគ្នៃយ៍ ។ 

 ដោយមានឈ្មោះ លៃបីលៃបាញ នៅ 
ទទូាងំ ពភិពលោក រចួទៅហើយ ផលតិ 

ផល របស់ Pandora បាន ទាក់ទាញ 
ដួងចិត្ត យុវវ័យ និង អ្នក រស់នៅក្នុង 
ទកីៃងុ ដោយសារតៃ ភាពសៃសស់ា្អាត 
របស់ វា  និង ការ រចនា ដៃលមាន ភាព- 
ទាក់ទាញ ។   

 លោក Tea ថ្លៃងថា Pandora 
លៃចធ្លា នៅក្នុង ទីផៃសារ កម្ពុជា ដោយ- 
សារ ការ បៃើបៃស ់បៃពន័្ធឌជីថីល  នងិ 
ការប្តៃជា្ញាចតិ្ត របស់ខ្លួន ចំពោះ ក្នងុការ- 
នាំយកមក នូវ « ផលិតផល បៃណីត 
ជាមួយ តម្លៃ សមរមៃយ » ។  

 ផលិតផលដៃលលក់ដាច់ ជាងគៃ 
របស់ Pandora នោះគឺជា បៃភៃទ 
charm ខូឡិកសិន  ដៃលជំរុញអតិ- 

ថិជនក្នុងការចងចាំល្អៗដាក់ទៅក្នុង
ខៃសៃដៃរបស់ពួកគៃ ។    

« គៃប់ការ រចនា គៃឿងអលង្ការរ បស់ 
Pandora នីមួយៗ  គឺមាន បង្កប់ 
អត្ថន័យ របស់ វា ដៃល ទាក់ទង ទៅ នឹង 
ក្តីសៃឡាញ់  កៃុមគៃួសារ មិត្តភក្តិ និង 
ពៃលវៃលា ដ៏ មានតម្លៃ ។ ជាពិសៃស 
គៃប់គៃប់ charm ដៃលទាក់ ទាញ  អ
តិថិជនឲៃយបន្តបៃើបៃស់ពីខូឡិកសិន 
មយួ ទៅខឡូកិសនិថ្មមីយួទៀត ដោយ 
ពួក គាត់គៃន់តៃបន្ថៃមគៃប់ charm 
ថ្មីក្នុងខៃសៃដៃរបស់ពួកគាត់ » ។ នៃះជា 
ការ លើកឡើងរបស់កញ្ញា ប៊ុន កុល-
សាលីតា   អ្នកគៃប់គៃង មា៉ាក យីហោ  ។ 

 ទន្ទឹមនឹង លក់ គៃឿងអលង្ការ កៃុម- 
ហ៊ុន Sandara ក៏មាន ហាង នាឡិកា 
មា៉ាក Bering Time ចំនួន ៣ កន្លៃង 
ផងដៃរ  ដៃលយីហោ របស់ ដា ណ ឺមា៉ាក 
មួយ នៃះ ផលិត នាឡិកាដ៏ ទំនើប  និង 
ទាន់សម័យ ។ 

«Pandora មាន ភាពលៃបីលៃបាញ នៅ 
ទូទាំង ពិភពលោក ដោយឡៃក  ដំបូង ខ្ញុំ 
ទទួល សា្គាល់ថា  យើង មាន ភាព សា្ទាក់-
ស្ទើរ ប ន្តិ ច ជាមួយនឹង នាឡិកា មា៉ាក 
Bering ប៉ុន្តៃ កៃយមក យើង ពិតជា 
មានការ ភា្ញាក់ផ្អើល យ៉ាងខ្លាំង ដៃល 
វាទទួល បានការ គាំទៃ ចៃើន នៅក្នុង 

ទផីៃសារ កម្ពជុា ដោយសា ភាព បៃណតី នងិ 
គុណ តម្លៃ មា៉ាក យី ហោរបស់វា » ។  
ចំណូល សរុប សមៃប់ មា៉ាក Pandora 
និង Bering នៅ កម្ពុជា សរុប មាន ជាង 
១ លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំមុន ។ 

 លោក  បន្ថៃមថា Sandora មាន 
កណំើនពមីយួឆ្នាទំៅមយួឆ្នា ំបៃមាណ 
៨០ ភាគរយ នៅ ក្នុង  រយៈពៃល២ ឆ្នាំ 
កន្លង មកនៃះ ។ កៃុមហ៊ុន គៃង នឹង 
បើក សាខ ថ្មី ចំនួន ២នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ 
ប៉ុន្តៃ ដោយសារជំងឺ រាតតៃបាត សកល   
កូ វដី ១៩បាន បង្អាក់  ដល ់ផៃនការ ពងៃកី 
នៃះ ។ ផ្ទុយទៅវិញវាបានផ្តល់ពៃល-  
វៃលាដល់កៃុមការងរក្នុងការវិភាគ   
និងរៀបចំផៃនការចៃបាស់លាស់សមៃប់
ពៃលអនាគត។ ពួកយើងបាន ខិតខំ 
ក្នងុ  ការ រកៃសាបៃតបិត្តកិារក្នងុហាងដោ-
យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត និង 
បពំៃញនវូតមៃវូការអតថិជិន។ ពកួយើង
នៅតៃឈរតៃង់នៃះដើមៃបីនាំមកនូវ    
ការអភិវឌៃឍស្ទីលនៃការរស់នៅរបស់  
បៃជាជនកម្ពុជា»។  

 ជា លទ្ធផល កៃុមហ៊ុន បានធ្វើឱៃយ 
បៃសើរឡើង នវូ វៃទកិា លក ់តាម បៃពន័្ធ 
ឌីជីថល របស់ខ្លួន គឺ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ 
ហ្វៃ ស ប៊ុ ក  និង គៃហទំព័រ ។ 

 លោក បន្តថា ៖« ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩ យើង សមៃចបាន 
កំណើន ៨០ភាគរយ ពីមួយ ឆ្នាំទៅ 
មយួឆ្នា ំ។ នៅក្នងុ ឆ្នានំៃះ ពដីបំងូ យើង 
បាន ពៃយាករ ថា នឹងមាន កំណើន ៣០ 
ភាគរយ ។ ប៉ុន្តៃ ដោយសា វិបត្តិ ជំងឺ      
កូ វីដ ១៩ យើង បៃហៃល តៃូវ ដក ៣០ 
ភាគរយ [ ឬ ] ដក ៥០ភាគរយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 លោក Tea ថ្លៃងថា  ប៉នុ្តៃ ទោះ យ៉ាង- 
ណា យើង មាន ទំនុកចិត្ត ខ្ពស់ ថា  មា៉ាក 
យីហោ ទាំងនៃះនឹងមាន កំណើន 
ឡើងវិញកាន់តៃខ្លាំង ជាង មុន » ។ 

 លោក Tea បន្ថៃមថា ៖« នៃះ គឺជា 
ពៃលវៃលា ដ៏ ល្អ ដើមៃបី រៀបចំ យុទ្ធ-
សាស្តៃ សមៃប់ សកម្មភាព បនា្ទាប់ 
របស់ យើង ពីពៃះ សហគមន៍ ជំនួញ 
ទាំងមូលគឺ ស្ថិតនៅក្នុង ទូក តៃមួយ ។ 
អាជីវកម្ម លក់រាយ ជាទូទៅ នៅលើ 
ពភិពលោក សទុ្ធតៃ រង ផលប៉ះពាល ់។ 
យើង នៅ រកៃសា បុគ្គលិក របស់ យើង  និង 
ចាត់វិធនការ ដើមៃបី សុវត្ថិភាព របស់ 
ពួកគៃ ក៏ដូចជា សុវត្ថិភាព របស់ អតិ-
ថិជន របស់ យើង ផងដៃរ »៕ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Sandara លោក Thierry Tea ។ 

ប្រធានគ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោន្រក្រុមហ៊ុន  Sandara កញ្ញា ប៊ុន កុលសាលីតា ។ 
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ក្រុងស្តុកហូលម៍ៈ  ក្រុម អ្នក - 
ស្រវ ជ្រវ  បាន និយាយ កាល   
ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ថា  ក្រមុ ប្រទ្រស មហា- 
អ ំណាច  បន្ត ធ្វើ ទនំើប កម្ម ឃ្លាងំ 
អាវុធ របស់ ពួក គ្រ  ដោយ បាន 
ព្រមាន ថា  ភាព តាន តឹង បាន 
កើត ឡើង  និង ទស្រសន វិស័យ 
សម្រប់ការ គ្រប់គ្រង អាវុធ 
«មិន ច្របាស់ លាស់ »។  

លោក  Shannon Kile  
ប្រធាន កម្ម វិធី គ្រប់ គ្រង អាវុធ 
នយុ ក្ល្រ អ៊្ររ នៅ វទិ្រយា ស្ថាន ស្រវ- 
ជ្រវ សន្ត ិភាព អន្តរ ជាត ិStock-
holm (SIPRI) និង ជា        
អ្នក សរស្ររ របាយ ការណ៍ នោះ 
បាន ថ្ល្រង ថា៖ «ការ បាត់ បង់ 
បណា្តាញ សំខាន់ៗ ន្រ ទំនាក់-
ទំនង រវាង ប្រទ្រស រុស្រស៊ី  និង 
អាម្ររិក  អាច នាំ ទៅ រក ការ- 
ប្រកួត ប្រជ្រង អាវុធ នុយក្ល្រអ៊្ររ 
ថ្មី មួយ ជា សកា្តា នុពល »។  

ប្រទ្រស រុស្រសី៊  និង អាម្ររិក 

មាន អាវុធ នុយ ក្ល្រអ៊្ររ ជាង ៩០ 
ភាគ រយ ន្រ អាវុធ នុយ ក្ល្រអ៊្ររ 
របស់ ពិភព លោក។ 

លោក បាន និយាយ យោង 
ដល់ អនាគត ន្រ សន្ធិសញ្ញា  
NewSTART  រវាង អាម្រ រកិ នងិ 
រុស្រស៊ី ដ្រល ត្រូវ ផុត សុពល ភាព 
នៅ  ខ្រ កុម្ភៈ   ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

សន្នសិញ្ញា ន្រះ គឺ ជា កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ចុង ក្រយ 
ដ្រល នៅបន្ត  ជា ធរមាន  រវាង 
ប្រទ្រស មហា អំណា ច ទាំង ២ 
ន្រះ  មាន បំណង រក្រសា ទុក ឃ្លាំង 
អាវុធ នុយ ក្ល្រអ៊្ររ របស់ ពួក គ្រ 
នៅ ក្រម កម្រិត ន្រសង្គ្រម - 
ត្រជាក់ (Cold War)។ 

ក្រមុ អ្នក ស្រវ ជ្រវ ន្រ SIPRI  
បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា៖ 
«កិច្ច ពិភាក្រសា  ដើម្របី បន្ត New 
START  ឬ  ដើម្របី ចរចា អំពី សន្ធ-ិ 
សញ្ញា ថ្មី១ដ្រលមិន រីក ចម្រើន 
នៅ  ក្ន៊ង ឆ្នាំ ២០១៩ » នោះ។     

នៅ ព្រល ជា មួយ គ្នា នោះ  
ក្រុម ប្រទ្រស មហា អំណាច  
នុយ ក្ល្រអ៊្ររ  បន្ត ធ្វើ ទំនើប កម្ម 
អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ របស់ ពួក គ្រ 

ខណៈ  ប្រទ្រស ចិន  និង ឥណា្ឌា 
កំពុង បង្កើន ទំហំ ន្រ ឃ្លាំង អាវុធ 
របស់ ពួក គ្រ ។ 

ប្រទ្រស ន្រះ  បាន បដិស្រធ 

ការ ទទចូ របស ់ក្រងុវា៉ាសុនី តោន 
ថា  ខ្លួន គួរ ត្រ ចូល រួម កិច្ច ចរចា 
កាត់ បន្ថយ អាវុធ នុយក្ល្រ អ៊្ររ 
ណា មួយ  នៅ ព្រល អនា គត។  

ចំនួន ក្របាល អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ 
បាន ថយ ចុះ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

យោង តាម ការ បា៉ាន ់ប្រមាណ 
របស់ SIPRI  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
កាល ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០  ន្រះ  
អាម្ររិក រុស្រស៊ី  អង់ គ្ល្រស  ចិន 
ឥណា្ឌា  បា៉ាគីស្ថាន  អ ុីស្រអ្រល 
នងិ ករូ៉្រខាង ជើង រមួ គ្នា ទាងំ អស ់
មាន អាវុធ ក្ល្រអ៊្ររ  ១៣ ៤០០  
ដើម ដ្រល ចំនួន ន្រះ តិច ជាង 
កាល ពី ដើម ឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួន 
៤៦៥ ដើម ។

ចនំនួអាវធុនយុក្ល្រអ៊្ររ   ថយ- 
ចុះ ន្រះ   រមួ ចណំ្រក យា៉ាង សខំាន ់
គឺ អាម្ររិក  និង រុស្រស៊ី ។

ខណៈដ្រល  អនាគត ន្រ សន្ន-ិ 
សញ្ញា  New START នៅ ត្រ 
មិន ច្របាស់ នោះ  ក្រុង វា៉ា សុីន- 
តោន  និង ក្រុង ម៉ូស្គូ  បាន បន្ត 
គោរព កាតព្វ កិច្ច របស់ ពួក គ្រ      
នៅ  ក្រម កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ  
យា៉ា ង ខា្ជាប់ខ្ជួន ៕ AFP/PSA

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ក្រុម អ្នក សិក្រសា រោគ - 
រាត ត្របាត បាន និយាយ ថា  អាម្ររិក នឹង      
ប្រ ឈម ស្ថាន ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ក្នង៊ ការ ទប ់ស្កាត ់ 
ការ  ឆ្លង រាលដា ល ន្រជំងឺ កូវីដ ១៩  ខណៈ  
រដ្ឋ ជា ច្រើន បាន ចាប់ ផ្តើម បើក ឡើ ងវិញ        
ហើយ សលា រៀន នងឹត្រវូ  បើក ឡើង វញិ នៅ    
ព្រល ឆប់ៗ ន្រះ ។ 

លោក  Stanley Perlman  សស្តា្រចារ្រយ 
ផ្រ្នក អតិ សុខុម ជីវ សស្ត្រ  និង ការ សិក្រសា - 
អពំ ីភាព សុំ នងឹ រោគ  នៅ សកល វទិ្រយាលយ័ 
អ្រអវូា៉ា  បាន ថ្ល្រង ប្រប ់សរ ពត័ ៌មាន សុនី ហ ួ
នៅ ក្ន៊ង បទ សមា្ភាស តាម អុ ីម្រល ថា៖ «ខ្ញ៊ំ 
ភយ័ ខា្លាច ថា  យើង នងឹ មនិ ឃើញ ស្ថាន ភាព 

ប្រប្រួល សម្រប់ រយៈ ព្រល ១ ឆ្នាំ ន្រះ »។ 
យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ សកល- 

វិទ្រយាល័យ  Johns Hopkins  បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា  ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ អាម្រ រិក  
បាន កើន ឡើង ជាង ២ ០៨៣ ០០០ នាក់ 
គិត ត្រឹម រសៀល ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដោយ មាន   
អ្នក ស្លាប់ ជាង ១១៥  ០០០ នាក់។  រដ្ឋ ជា- 
ច្រើន នៅ ក្នង៊ នោះ មាន រដ្ឋ តចិ សស  ហ្ល្វរដីា  
កាលីហ្វ័រនីញ៉ា បាន កើន ឡើង ករណី ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ប្រចាំ ថ្ង្រ  នៅ ក្ន៊ង រយៈ ព្រល - 
២សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ ន្រះ ។    

មជ្រឈ មណ្ឌល គ្រប់ គ្រង និង បង្ការ ជំងឺ ឆ្លង 
អាម្ររិក (CDC) កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ  បាន - 

បា៉ាន ់ប្រមាណ ថា  អាម្ររកិ អាច នងឹ មាន អ្នក 
ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ពី ១២៤- 
០០០នាក់ទៅ ១៤០  ០០០ នាក់ ត្រឹម 
ថ្ង្រទ៤ី  ខ្រ កក្កដា  នងិ ថា អ្នក ស្លាប ់ជា ច្រើន 
អាច ត្រូវ បាន គ្រ រំពឹង ថា  នៅ ក្ន៊ង រដ្ឋ អារី- 
ហ្រសូណា  អាកាន់ សស់  ហាវ៉្រ  ការ៉ូ លី ណា 
ខាង ជើង  អ៊ុយរាហ៍  និង វឺរម៉ុនធ៍  នៅ          
ខ្រ ក្រយខុសពី ខ្រមុន ។ 

 វទិ្រយាស្ថាន សម្រប ់វាស ់ស្ទង ់នងិ វាយ តម្ល្រ 
សុខ ភាព នៅ សកល វិទ្រយាល័យ ក្រុង 
វា៉ាសុនីតោន ព្រយា ករថា  អ្នក ស្លាប ់ដោយ សរ 
ជងំ ឺកវីូដ ១៩កើ ន ឡើង  ជតិ ១៧០ ០០០ នាក ់
នៅ US ត្រឹម ថ្ង្រទី ១ ខ្រ តុលា៕ Xinhua/PSA 

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ លោក រដ្ឋ - 
មន្ត្រីប ង្រួបបង្រួម  បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  កូរ៉្រខាង ត្របូង 
និង កូរ៉្រ ខាង ជើង   គួរ ត្រ ចងចាំ 
ស្មារតី ន្រ ការ ផ្រសះ ផ្រសា ដ្រល 
សម្រច បាន  នៅ ក្ន៊ង ជំនួប - 
លើក ដំបូង មិន ធា្លាប់ មាន របស់ 
ម្រ ដឹក នាំ របស់ ពួក គ្រ   បាន ធ្វើ 
ឡើង ២ ទសវត្រសរ៍ កន្លង ទៅ 
ហើយ  ខណៈ  ភាព តាន តឹង  
បាន កើន ឡើង  ក្រយ ពី ក្រុង - 
ព្រយ៊ង យា៉ាង  បាន គំរាម ចាត់ - 
វិធានការ យោធា ប្រឆំង កូរ៉្រ - 

ខាង ត្របូង ។    
លោក  រដ្ឋមន្ត្រី  គីម  យិន ចូល  

បាន ថ្ល្រង សុន្ទរ កថា  នៅ ក្ន៊ង       
ព ិធីប្ររព្ធ ខួប លើក ទី ២០ ន្រ 
ស្រចក្តី ប្រកាស ថ្ង្រ ទី  ១៥  ខ្រ - 
មិថុនា ដ្រល ត្រូវ បាន អនុម័ត 
នៅ ក្ន៊ង ជំនួប នៅ ក្ន៊ង ក្រុង ព្រយ៊ង - 
យា៉ាងកាលពី  ឆ្នាំ ២០០០ រវាង 
អតតី ប្រធានា ធបិត ីលោ ក គមី 
ឌ្រ  យុង និង អតីត ម្រ ដឹក នាំ      
ន្រប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ជើង លោក 
គីម  ជុង អុីល។ 

លោក  រដ្ឋ មន្ត្រី  បាន ថ្ល្រង នៅ 

ក្ន៊ង អំឡ៊ង ព្រឹត្តិ ការណ៍ មួយ 
ដើម្របី ប្ររព្ធ ខួប ន្រះ ថា៖« អ្វី 
ដ្រល យើង ត្រូវ ធ្វើ គឺ រំឭក ខ្លួន 
យើង អំពី ស្មារតី ថ្ង្រ ទី១៥ ខ្រ 
មិថុនា  នៅ ព្រល មួយ  ដ្រល 
ទំនាក់ ទំនង កូរ៉្រ ខាង ត្របូង-កូរ៉្រ 
ខាង ជើង  ជិត  បាត់ បង់ គោល - 
ដៅ របស់ ពួក គ្រ ហើយ នោះ »។ 

លោក  បានថ្ល្រង បន្ថ្រម ថា៖  
« ស្រចក្ត ីប្រកាស រមួ ថ្ង្រ ទ ី១៥ ខ្រ 
មិថុនា  គឺ ជា ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រវត្តិ- 
សស្ត្រ មួយ  ដ្រល  ដើរ តួ ជា 
ចំណុច មួយ សម្រប់ ប្រវត្តិ - 

សស្ត្រ ន្រ ការ មិន ចុះ សម្រុង 
គ្នា។ «តាម រយៈ ស្រចក្ត ីប្រកាស 
ថ្ង្រ ទី ១៥ ខ្រ មិថុនា  និង ដំណើរ- 
ការ អនុវត្ត ស្រចក្តី ប្រកាស ន្រះ  
ដ្រល យើង ដងឹ ថា  សន្តភិាព មនិ 
អាច សម្រច បាន ដោយ ផ្អ្រក 
លើ ស្រច ក្តី ប្រកាស ន្រះ  ទ្រ »។ 

លោក គីម បាន បញ្ជាក់ ថា  
ស្មារត ីន្រ ជនំបួ នោះ  មនិ ម្រន ជា 
ការ ស្តាប់ អ្នក ខា្លាំង ជាង នោះ ទ្រ  
ប៉ុន្ត្រ មាន ឯករាជភាព  មិន 
ប្រឈមមុខដាក់ គ្នា ហើយ ត្រូវ 
ត ្រ មាន សន្តិ ភាព៕ Yonhap

ប្រព័ន្ធមីសីុលបាលីស្ទកិអន្តរទ្វបីYarsRS-24របស់រុស្រសីុបើកឆ្លងកាត់ទីលានRedQuareនៅក្រងុមូ៉ស្គូ។AFP

បុគ្គលិកព្រទ្រយន្រកងការពារជាតិនៅរដ្ឋញូវជឺសីុមកជួយពលរដ្ឋក្នងុសហគមន៍។AFP

លោករដ្ឋមន្ត្រីបង្រួបបង្រួមគីមយិនចូលថ្ល្រងសុន្ទរកថា។Yonhap

របាយការណ៍ៈប្រទ្រសមហាអំណាចបន្តធ្វើទំនើបកម្មឃ្លាងំអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ

អ្នកជំនាញថអាម្ររិកនឹងប្រឈមស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នងុការទប់ស្កាត់ការឆ្្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩

រដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉្រខាងត្របូងសង្កត់ធ្ងន់លើស្មារតីន្រជំនួបខណៈក្រងុព្រយុងយ៉ាងគំរាមចាតវិ់ធានការយោធា



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រងុ អា  ដឌ ីស អាបា បាៈខណៈ 
ចនំនួ អ្នក ឆ្លង    ជងំ១ឺ៩   បាន កើន 
ឡើង   ជា ង  ២២៥ ១០៥ នាក់ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅ    ទូទំាង  ទ្វ ីប- 
អា ្រហ្វិក   មាន បៃទៃស   ចំនួន 
៤៣  នៃទ្វបីនៃះ  នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន   
បានធ្វើ ការ   បិទពៃំដៃន    យ៉ា ង- 
ពៃញ ទំហឹង    ដោយសារ   ការ- 
ឆ្លងរាល ដាលនៃ   វីរុសផ្លូវ  ដង្ហើម  
កូរ៉ូណា បៃភៃ ទ  ដ៏ចម្លៃកយ៉ា ង- 
ឆប់ រហ័ស   ។ 

ចំនួន  អ្នកសា្លាប់ បណា្តាល 
មកពី វីរុស រាតតៃបាត នៃះ  បាន   
កើ នឡើង ដល់ ៦ ០៤០នាក់  
ខណៈ មនុសៃស  ១០២  ៨៤៦  នាក់ 
បាន  ជាសះសៃបើយ    ដោយ     - 
មាន ទិន្នន័យ    ចុងកៃយ    មកពី 
មជៃឈម ណ្ឌល  គៃប់  គៃង  និង 
បងា្ការ  ជងំ ឺ ឆ្លង   អា ្រ ហ្វកិ  (Africa- 
CDC)។ 

CDC បាន ឲៃយ ដឹង ថា តំបន់- 
អា្រហ្វិក       ខាង ជើង    គឺជាតំបន់    
ប៉ះពាល់ ខា្លាំង បំផុត     នៅ ទូទាំង      
ទ្វី បនៃះ    ទាំង    ក រណី ឆ្លង   ជំងឺ កូ- 
វីដ ១៩ និង   ចំនួន  អ្នកសា្លាប់ 
ដោយសារ ជំងឺ នៃះ។  

ទីភ្នាក់ងារ   ឯក  ទៃ ស គាំពារ- 
សុខភពនៃ  គណៈ កមា្មាធិការ 
សហភព អា្រហ្វកិ  ( AU) បាន 
ថ្លៃង ថា បណា្តាបៃទៃស អា ្រ ហ្វកិ    
ដៃល រ ង ប៉ះពាល់ខា្លាំងបំផុត 
រួមមាន  បៃទៃស អា្រហ្វិក  ខាង - 
តៃបូង  អៃហៃសុីប មា៉ារ៉ុក ឌីបូ ទី 
នីហៃសៃរីយ៉ា  និង អាល់ហៃសៃរី។ 

បៃទៃស ខ្លះ  កាលពីថ្ងៃ សៅរ៍ 
បានរា យការណ៍  អំ ពី របាយ- 
ការ ណ ៍ថ្ម ីសមៃ ប ់ ការ  កើ ន  ឡើង  
បៃ ចាំ នៃ  អ្នកឆ្លង ជំងឺកូវី ដ១៩។ 

កៃសងួ សខុាភបិាល  អៃ ហៃសុបី 
បាន ថ្លៃង ថា  បៃទៃស អៃ ហៃសុីប  
បាន កតត់ៃ   ករណ ីឆ្លង  កវូដី ១៩ 
ថ្ម ី ក្នងុ រយៈពៃល ២៤ ថ្ងៃ ចុង កៃយ  
ជាការ កើន ឡើង   បៃ ចាំថ្ងៃ ខ្ពស់  
បំផុត   រហូត មក ទល់ពៃល នៃះ   
ដោយ  ចនំនួអ្នក ឆ្លងជងំ ឺនៃះ  នៅ   
ទូទាំង បៃទៃស  កើ ន ឡើង ដល់ 
៤២  ៩៨០ នាក់។ 

លោក Khaled Megahed 
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល  បាន ថ្លៃង ថា  បៃទៃស នៃះ 
កប៏ាន រាយ ការណ ៍អពំ ីការ កើន- 
ឡើង អ្នកសា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ 
តៃ ក្នុង ១ ថ្ងៃ  គឺ ៦២ នាក់  ដោយ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន អ្នក សា្លាប់សរុប 
ឡើង ដល់  ១ ៤ ៨៤ នាក់។ 

កៃសួង សុខាភិបាល អៃ តៃយូ ពី  
បាន   ថ្លៃង  ថា បៃទៃស អតូៃយពូ ី ជា 
បៃទៃស     ដៃលមានបៃ ជាជន 
ចៃើនបំផុត   ទី ២  របស់ អា្រហ្វិក 
ដៃល មាន  បៃជា ជន   បៃហៃល 
១០៧លាន នាក់  បាន រាយ- 
ការណ៍     ករណីឆ្ល ងជំ ងឺកូវីដ  ១៩ 
ថ្មី   ២៦៨នាក់ កាលពី ថ្ងៃសៅរ៍    
ជា ចនំនួ  កើ ន  ឡើង បៃចា ំថ្ងៃ      ខ្ពស ់
បផំតុ រហតូមក ពៃលនៃះ    ដោយ 
បានធ្វើ ឲៃយ  ចំនួន អ្នកសា្លាប់ សរុប 
នៅ បៃទៃសនៃះ  កើន ឡើង   ដល ់
៣ ១៦៦ នាក់ ៕Xinhua/PSA 

តពីទំព័រ ១... កម្ម វិធី តាម - 
ដានវីរុសនៃះ ។    

ការ ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ចិន  ជា ទី ដៃល វីរុស នៃះ  បាន 
កើន ឡើង ព ីដបំងូ កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ
២០១៩  តៃូវ បាន យក មក ដាក់ 
នៅ កៃម ការ គៃប់ គៃង រហូត 
ដល ់ករណ ីឆ្លង ថ្ម ីមយួ កៃមុ  តៃវូ- 
បាន រក ឃើញ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី 
នៃះ  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ។      

មន្តៃ ីសខុា ភបិាល  បាន រាយ- 
ការណ ៍ថា  មាន ករណ ីឆ្លង វរីសុ- 
កូរ៉ូណា ថ្មី  ៤៩ នាក់  នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ    នៅ ក្នុង 
នោះ មាន ៣៦ នាក់ នៅ ក្នុង    
កៃុង ប៉ៃកាំង  ដៃល ការ ឆ្លង នៃះ 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង ផៃសារ Xinfadi 
បាន បង្ក ឲៃយ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ 

អំពី ការ ឆ្លង រលក ទី ២ ។ 
លោ ក    Li Junjie  ជាមន្តៃី 

កៃុងមា្នាក់ បាន ថ្លៃង នៅ ឯ សន្និ- 
សីទ មួយ ថា ករណី ឆ្លង ជា ចៃើន 
ក៏ តៃូវ បាន រក ឃើញ  នៅ ផៃសារ 
លក់ បោះ  ដុំ Yuquandong  
នៅ ក្នងុ សងា្កាត ់Haidian  ភគ- 
ឦ សាន នៃ រដ្ឋ ធានី នៃះ ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា  ផៃសារ នោះ 
តៃវូ បាន បទិ  នងិ សាលា រៀន ជា 
ចៃើន នៅ កៃបៃរ នោះ  នឹង តៃូវ បិទ 
ខណៈ  បៃជាជន ដៃល រស់ នៅ 
ក្នងុ ផ្ទះ ចនំនួ ១០  នៅ ជុវំញិ នោះ 
នឹង តៃូវ បង្ខំ ឲៃយ ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ 
របស់ ពួក គៃ។   

មនុសៃស ជា ចៃើន  បាន ឈរ 
តមៃង់ ជួរ នៅ ក្នុង ពហុ កីឡដា្ឋាន 
មួយ  ខណៈ ការ ធ្វើ តៃស្ត ទៃង់- 

ទៃយ ធំតៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ក្នុង កៃុង ប៉ៃកាំង  ជា រដ្ឋ ធានី នៃ 
បៃទៃស នៃះ ជា ទ ីដៃល វរីសុ  នៃះ  
បាន កើត ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ទៅ ។ 

  វីរុស  រាតតៃបាត នៃះ  កំពុង  
រាលដាលយ៉ាងឆប់ រហ័ស 
នៅអាមៃ រិកឡាទីន  ហើយ       
អុ ី រង៉ ់ នងិ ឥណា្ឌា     បានរាយការណ ៍
អំពី      ការកើនឡើង  នៃ ការ សា្លាប់ 
និង  ការ ឆ្លង ដោយ បាន បន្ថៃម     
ការពៃួយ បារម្ភ     អំពីឧបសគ្គ - 
នានា   ដៃល ពិភពលោក  នឹង 
បៃឈម រយៈពៃល យូរ    នៅក្នុង 
ការ បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង ជំងឺកូ វីដ ១៩។  

ប៉នុ្តៃ សមៃប ់ខណៈ ពៃល នៃះ 
ពត័ ៌មាន មាន ភព ល្អ បៃសើរ នៅ 
អឺរ៉ុប  ដៃល ភគ ចៃើន   មើល - 
ឃើញ ថា  ចនំនួ ករណ ីឆ្លង ធា្លាក-់ 

ចុះ ថៃរ ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍ ថ្មីៗ នៃះ ។ 

បៃទៃស ជា ចៃើន  កំពុង បន្ត 
ដក ការ បិទ បៃទៃស  ដៃល បាន 
ជយួ សង្គៃះ មនសុៃស  ប៉នុ្តៃ ក ៏នៅ 
តៃ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
ធ្វើ ឲៃយ បៃជាជន ដៃល តៃូវ គៃ 
កំណត់ ពៃំ ដៃន ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ 
នោះ  ពៃួយ បារម្ភ ។ 

មនុសៃស ជាង ៤៣០ ០០០ - 
នាក់  នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  
បាន សា្លាប់  ដោយ សារ ជំងឺ កូ- 
វីដ ១៩  ហើយ រយៈ ពៃល ជិត 
កន្លះ ឆ្នា ំ ដៃល មនសុៃស  ចៃើន រាប-់ 
មិន អស់ បាន  ជួប នឹង ការ លំ- 
បាក  ចំណៃកឯ សៃដ្ឋ កិច្ច វិញ ក៏ 
តៃូវ រង កា រ ប៉ះ ពាល់ ដោយ វិបត្តិ 
នៃះ ដៃរ ៕ AFP/PSA 

ប្រជាជន ដ្រលមកល្រ ង  ឬ រស់នៅ  ក្រប្ររ ផ្រសារ Xinfadi ជួបជំុ គ្នា    នៅ ក្រម បដា  សរស្ររថា«Nanxiage» និយាយ សំដៅសហគមន៍១នៅក្រប្ររកន្ល្រង ផ្ទះុវីរុសកូរូ៉ណា។ AFP

ក្រងុប៉្រកំាងបិទសង្កាត់ជាច្រើន ខណៈវីរសុ...

៤៣ប្រទ្រសនៅអា្រហ្វកិបិទ-
ព្រដំ្រនខណៈអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ 
កើនឡើងជាង ២២៥ ០០០នាក់
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ខេង សុខគន្ធា  

ភ្នពំេញ : «ស្លកឹ រតឹ» ជាកម្មវធិទីរូសព័្ទ 
មាន មុខងារ អភិរក្ស អក្សរសាស្ដ្ និង 
បវ្ត្ដសិាស្ដ ្ដនូតា ខណៈ ដល្កម្មវធិ ី
ទរូសព័្ទ «នទិាន » ត្វូ បាន  បង្កើត ឡើង 
ដើមប្ ីផ្ដល ់ការ   នទិាន រឿង បប្ ឌជីថីល   
ដ្ល ជាកម្មវិធី ទូរស័ព្ទ កើត ច្ញ ពី  
សា្នាដ ្កមុារ ីកម្ពជុា  បាន កា្លាយ ជា មា្ចាស ់
ពាន  ជយ លាភ ីក្នងុ ការបក្តួ ថ្នាក ់ជាត ិ
Technovation Cambodia។ 

ពួកគ្ បាន រៀន សរស្រ កូដ និង 
គំនិត  អាជីវកម្ម ក៏ដូចជា ខិត ខំ តស៊ូ  
រិះ រក គនំតិច្ន ្បឌ្តិ ប្លក្ ៗ  ដើមប្ ីដោះ- 
ស្យ បញ្ហា ដ្ល កើត មាន នៅ ក្នុង 
សង្គម នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន ។ 

 រយៈ ពល្ ១២សបា្ដាហ ៍កយ្ ការ- 
ប្កួត ដ៏ ស្វិតសា្វាញ កាលពី ថ្ង្ទី១០   
ខ្ មិថុនា   ឆ្នាំ ២០២០  កម្មវិធី ប្កួត 
ថ្នាកជ់ាត ិ Technovation Cambo-
dia ឆ្នាំ ២០២០  បាន រក ឃើញ   ក្ុម 
ឈ្នះ ជយ លាភី ថ្នាក់ជាតិ  ល្ខ ១ 
លខ្ ២   នងិ ពានរងា្វាន ់បជ្ាប្យិភាព   
ដល់ ក្ុមកុមារី ចំនួន  ៤ក្ុម   ដ្ល  
បាន ឆ្លង កាត់ ការ ប្កួត ប្ជ្ងបង្កើត  
App ដោះស្យបញ្ហា តាម បច្ច្ក-
វិទ្យាជូនប្ជាពលរដ្ឋ ខ្ម្រ ចាប់តាំងពី 
ខ្  មករា មក ។

កញ្ញា ប៉្ន  វរនាត  ជាសហគ្ិន  
ផ្ន្ក បច្ច្កវិទ្យា នៅ ៦០៦  ឌីជីថល  
និងជា  អគ្គរាជទូត ប្ចាំ តំបន់ របស់  
Technovation Cambodia នៅ 
កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២០  ន្ះ  បានប្ប់   
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថ ៖ «ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០១៤ 
រហតូ មកដល ់ពល្ បច្ចបុប្ន្ន  មាន ក្មុ 
កុមារី  សរុប ចំនួន  ៣៣៩ ក្ុម បាន 
ចូលរួម ហ្វឹកហាត់ ជាមួយ កម្មវិធី របស់ 
យើង »។ 

កញ្ញា បានបន្ដថ ៖ « ដោយឡក្ ក្នងុ 
ឆ្នាំន្ះ  យើង ទទួល បាន ចំនួន ក្ុម 
កុមារី ចូលរួម ក្នុង ការ ប្កួត ប្ជ្ង 
រហូត  ដល់ទៅ ១៤៨ក្ុម  ជា  ចំនួន ដ៏  
ច្ើន ជាងឆ្នាំ មុនៗ  ដ្ល យើង ធ្លាប់ 
បាន  ធ្វើការ កន្លងមក  »។

ក្នុង ចំណោម ក្ុម ទាំង  ១៤៨ ក្ុម      
មាន២០ ក្ុម   ត្ូវបាន ជ្ើសរីស 
សមប្ ់ការ បក្តួ ផ្តាច ់ព្ត័ ្ ។ កម្មវធិ ី
ប្កួត ស្វ្ង រក មា្ចាស់ ពាន   ត្ូវ បាន ធ្វើ  
តាម រយៈ អនឡាញ ជាលើកដំបូង   
ដោយ គណៈកម្មការ  Technovation 
Cambodia បាន ជ្ើសរីស ក្ុម  
ជយ លាភី ចំនួន  ៤ ក្ុម ។

កញ្ញា វរនាត  បប្ ់ឲយ្ដងឹ ថ  Tech-

novation Challenge ជាកម្មវិធី 
ប្កួត ប្ជ្ង ស្វ្ង រក សហគ្ិន វ័យ 
ក្ម្ង  ផ្ន្ក  បច្ច្កវិទ្យា  ធំជាងគ្ នៅ លើ 
ពិភព  លោក  ដោយ ផ្តាត ទៅលើ ក្ម្ង- 
សី្ ចាប់ពី វ័យ  ១០ ទៅ  ១៨ ឆ្នា ំ។ កម្មវិធី 
ន្ះក ៏  ជាកម្មវធិ ី ដោះសយ្ វសិមភាព 
យ្នឌ័រ នៅ ក្នុង វិស័យ បច្ច្កវិទ្យា ន្ះ 
ផង ដ្រ ។

ជាក់ស្ត្ង  ក្ុមកុមារី ជយលាភី 
ល្ខ១  ក្ុម អាយុ ចាប់ពី   ១៤  ដល់  
១៨  ឆ្នា ំបានបង្កើតកម្មវធិ ី  App ឈ្មោះ 
(Slek Rit)  ស្លកឹ រតឹ ដើមប្ ីដោះសយ្ 
ក្តី កង្វល់ ទៅលើ កូន ខ្ម្រ ជំនាន់ ក្យ 
ដ្លមាន  ទនំោរ ទៅលើ ការ ប្ើប្ស ់
ភាសា បរទស្  នងិ  មនិសវូ ស្វង្ យល ់
ពីអក្សរ សាស្ត្   ប្វត្តិសាស្្ត  និងរឿង 
ព្ង របស់ខ្ម្រ ។ 

ហ្តុន្ះ ក្ុម កុមារី The Geek  
ដ្ល មាន សមាជិក  ៥រូប  មកពី រាជ-
ធនី ភ្នំព្ញ បង្កើត  App ស្លឹករឹត   នឹង 
យក សៀវភៅ រឿង ព្ង រឿង ប្លោម-  
លោកខ្ម្រ ដើម្បី តាក់ត្ង ជាសៀវ ភៅ 
អាន ប្ប ឌីជីថល  អមដោយរូប ភាព  
ដ្ល អាច ទាក់ទាញ ចិត្ដក្ម្ងៗ ជំនាន់ 
ក្យ  ចូល អាន  និង ស្វ្ងយល់ ពី 

អក្សរសាស្ត្ ខ្ម្របាន ។
ទន្ទឹមនឹងន្ះ    ក្ុម ជយ លាភី ល្ខ  

១  មួយ ក្ុម ទៀត  ស្ថិត ក្នុងក្ុម អាយុ 
ចាប់ ពី  ១០  ដល់  ១៤ ឆ្នាំ  គឺជាក្ុម  
Girls 4 Good ជាមា្ចាស់  App និទាន 
(Nitean)  ដល្ ផ្តាតលើ ខស្ ្សឡំង្ 
និទានរឿង សម្ប់កុមារ។

កញ្ញា  ថ្ង  បញ្ញា ជាអ្នក ណ្នាំ  
កុ្ម  Girls 4 Good បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ- 
ប៉ុស ្តិ៍ថ ៖ «តាម ធម្មតា    មុន នឹង ច្ះ 
និយាយ  ក្ម្ង ៗ  រៀន  សា្តាប់ សិន។   ប៉ុន្ត្   
រាល់ថ្ង្  ឪពុកមា្តាយ របស់ កុមារតូច ៗ  

ដ្ល រវល់ ការងារ  ច្ើន  បាន បណ្ដ្ត-  
បណោ្តោយ ឲ្យកូន នៅ មា្នាក់ឯង  មើល 
ទូរស័ព្ទ  ឬ ទុក ឲ្យនៅ ជាមួយ អ្នក មើល 
ថ្  ដ្ល  ខ្លះ មិនសូវ និយាយ ជាមួយ 
ក្ម្ង  បណ្តោល ឲ្យ ក្ម្ង តូច អាយុ  ៦ឆ្នាំ 
ហើយ នៅ  ត្មិន ច្ះ និយាយ» ។ 

កញ្ញា ថ្ង  បញ្ញា បាន រៀប រាប់  បន្ដ 
ថ ៖ « ហ្តុន្ះ  ក្ម្ង ស្ី ទាំង  ៣រូប 
បង្កើត  App ន្ះឡើង  ដើម្បី ជួយឲ្យ 
ក្មង្ៗរៀន  សា្តាប ់ឲយ្ បាន ច្ើន ជាង ការ- 
មើល  នងិ  ជយួ លើ ការលតូលាស ់ផ្នក្ 
និយាយ របស់ ពួកគ្ ។  App ន្ះ មិន- 

មាន  រូបភាព ទ្  វាគ្ន់ ត្ជាសំឡ្ង 
មនុស្ស និទាន រឿងត្ប៉ុណោ្ណោះ   »។

ចំពោះ  ជយលាភី ថ្នាក់ជាតិ ល្ខ ២  
បានទៅលើ ក្ុម បង្កើត  App ឈ្មោះ    
PUT PEN ដល្ ផ្តាតទៅលើ   វបប្ធម ៌
អរិយធម៌  ខ្ម្រ  និង ប្តិកភណ្ឌ ជាតិ 
របស់ ខ្ម្រ  ។

ចណំក្ ឯ   ពានរងា្វាន ់ផ្នក្ បជ្ាប្យិ 
បានទៅលើ  ក្ុម  Bublicious បង្កើត  
App ឈ្មោះ  Tourisme សមប្ ់ផ្តល ់
ព័ត៌មាន អំពីទ្សចរណ៍  ។

គរួ បញ្ជាក ់ថ មា្ចាស ់ ជយលាភ ី លខ្  

១  ស្ថិត ក្នុង ប្ភ្ទ អាយុ  ១៤ ដល់  
១៨ឆ្នា ំ  ទទលួបានរងា្វាន ់ជា  ថវកិា ចនំនួ  
២លាន   រៀល  ជយលាភ ីលខ្១  អាយ ុ
ចនោ្លាះ  ១០  ដល់ ១៤  ឆ្នាំ  ទទួល  បាន 
រងា្វាន់ ជា ថវិកាចំនួន  ១,២លាន រៀល  
ខណៈ ព្ល ដ្ល ជយលាភី  ល្ខ  ២ 
ទទួល បាន  ១លាន  រៀល និង ពាន-
រងា្វាន់ ប្ជាប្ិយ ទទួល បាន ៦០មុឺន  
រៀល។   

សម្ប់ ព័ត៌ មាន លម្អិត សូម ចូល 
ទៅ  កាន់ទំព័រ  ហ្វ្សប៊ុក    @Techno- 
v  ation Cambodia៕ 

ស្លកឹរឹត និង និទាន ជាកម្មវិធី ទូរស័ព្ទអភិរក្ស អក្សរសាស្ដ ្និង 
លើកស្ទយួ ការសា្ដាប់   គ្ងពាន Technovation Cambodia

 កមេងរូបភាព ម្ចាស់ ជយលាភីលេខ  ១ អាយុ ១០ ទៅ ១៤ ឆ្នា ំកេមុ លេខ ២ និង កេមុ ជាប់ បេជាបេយិភាព ។ រូបថត សហ ការី

កេមុ កុមរី The Geek ម្ចាស់ ជយ លាភី លេខ ១ លើ ការ ផលិត កម្មវិធីអភិរកេស អកេសរសាស្ដេ  ស្លកឹ រឹត (Slek Rit)  ។ រូបថត សហ ការី

ចាប់ពី ឆ្នា ំ២០១៤ 

រហូត មកដល់ ពេល 

បច្ចបុេបន្ន  មន កេមុ 

កុមរី  សរុប ចំនួន  

៣៣៩ កេមុ  បាន 

ចូលរួម ហ្វកឹហាត់ 

ជាមួយ កម្មវិធី 

របស់យើង
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ថ្ងៃ១១រោច ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី១៦ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសឡីើង ខ្ពស ់ ។ ចណំៃកឯលាភ-  
សក្ការៈ     ផៃស ៃង ៗ នឹង បាន ដោយ អ្នក- 
ដទ   ៃផ្តលឲ់ៃយ ក្នងុ ករ បពំៃញ ករ ងារ 
ផៃសៃងៗ ចៃើន បៃកប ទៅដោយ ភាព- 

ឈ្លាសវៃ  និង គំនិត ច្នៃបៃឌិតខ្ពស់  ។ ទឹកចិត្ត របស់ 
លោក  អ ្នក ពោរពៃញ   ដោយភាព ចង់ ឈ្នះ លើ អ្នក- 
ដទៃ  ហៃតុនៃះ គួរ បង្កើនក្ត ីមៃត្តាបាន ចៃើន ។  ចពំោះ  
សៃច ក្តីស្នៃហា  វ ិញ  គួរ តៃ ចៃះ ចំណាយ ពៃល ផ្តល់ 
ភាព  កក់ក្តា សមៃប់ ដៃគូរបស់ លោក អ្នក ផង ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសឡីើងខ្ពស។់ ចពំោះ ករយាតៃ 
ទៅ  កន ់  ទ ីកមៃសាន្ត  នានារបស់ លោក - 
អ្នក    រមៃង  មាន    ករទទួលរាក ់ទាក់ ពី 
សំណាក់  ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ យា៉ាង កក់- 

ក្តា   ពៃះ ទឹកចិត្ត  បៃកប ដោយ សៃច ក្ត ីរាប ់អាន ។  
ចពំោះ ករ     បៃកប របររកទទលួទាន ផៃសៃងៗ លោក-  
អ្នក   អាច       នឹងតៃូវ ចាញ់បោក គៃដោយសារ តៃ ភាព- 
ស្មោះ       តៃងខ់្លនួ ។ ចណំៃក ឯ លាភសក្ការៈ វញិនោះ  
ទទួល    បាននូវ  ផល គាប់ចិត្ត តប តម ករ ខិតខំ។ 

រាសីមធៃយ ម។ ថ្ងៃនៃះ ក្នងុចិត្តអាច 
មាន    បញ្    ស្មគុសា្មោញខ្លះៗ  ត ៃគ ង់ 
អាច  ដោះ សៃយបាន បៃសើរ ឡើង- 
វិញ ។ ចំណៃក  ទឹកចិត្តលោកអ្នក នឹង 

បៃកប  ដោយ   ភាព ចង  ់ឈ្នះលើអ្នកដទៃ។ តៃ ថ្ងៃ នៃះ 
មិន គួរ ដាក់ ទុន វិនិ យ គ ណា  មួយ  ឡើយ ហើយក៏  
គួរ  តៃ ស្វៃង រក វិធ សីា សៃ្ត   លើក ទឹកចិត្ត ឲៃយ បាន សា្ងាត់- 
សិន  មុន បន្ត ព ចិារណា បញ  ្ចំពោះ មុខ។ រីឯ លាភ- 
សក្ការៈ  វិញ ក៏ នឹង ទទួល បាន ផលមធៃយមផងដៃរ។  

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

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

រា សីឡ    ើ ង   ខ ្ព   ស់  ។ ករ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  ន ងឹ បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ   តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សក្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ      ភាព ដោ     ះ     ស   ៃយ បញ្ ឬធ្វើករ សមៃច-    
ចតិ  ្ត            ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃក ឯ   ស ៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏     មាន    ក រ  យ   ល    ់   ចិត្ត   គា ្នា ល្អ ផង  ដៃរ។ ចំពោះ ក រធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕     

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

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

រាសីឡើងខ ្ពស់តៃ ដៃត។ ករ បៃកប- 
របរ   រកទទួល ទាន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ - 
បៃសើរ។  សៃចក ្ត ីស្នៃហា  គូស្ន ៃហ  នឹ៍ង 
រស់នៅជាមួយគា្នា បៃកបទៅ  ដោយ -   

សុភមង្គល។ ចំពោះករបំពៃញ ករ ងារ  ក៏ តៃវូ មាន 
ករបៃងុបៃយ័ត្នប ន្ត ិច ដៃរ   ពៃះ អាច នឹង មាន គៃះ  
ដោយសារទឹក ។ ថ្ងៃនៃះ  លោកអ្នក មាន ទឹកចិត ្ត 
បៃកប  ដោយ  ស ៃចក្តកី្លាហា ន និងករ សមៃច  ចិត្ត 
ក៏ មានករទទួលខុសតៃវូខ្ពស់សមៃប់ តួនាទី។     

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។គៃះកច  អាច 
នងឹ កើត ដោយសារសម្ត ីតោង មាន-  
ករ ពិចារណា ឲៃយបាន ចៃើន មុន នឹង 
ចៃញវាចា។ ចំពោះ សៃចក្តីស្នៃហា  

គូស្នៃហ៍ ហាក់ដូចជា មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ - 
បន្តចិ    គបៃបីផ្តល់ភាព កក់ក្តាឲៃយ គា្នា  បានចៃើន។ រីឯ- 
ករ       បៃកបរបររកទទួលទាននានា    គឺអាច បៃឈម-    
នឹង    ករ ខតបង់ ដើម ទុនឬ ឡុងចុង ។ ចំណៃក លាភ- 
សក្ការៈ វិញ  កន់ តៃ ពិបាកនឹង  ទទួល បាន ផល។ 

រាសីល្អ ប ង្គួរ ។ ករ និយាយស្តី ចៃើន 
បៃកប     ទៅ ដោ យ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ    អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ ករ- 
បំពៃញ  កិច្ចករផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ ធ្វើ  

ដោយ     ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់នងិ  ហ្មតច់ត។់ លាភ សក្ការៈ បាន 
ដោយ    មាន  ករ ប ៃងឹ  បៃង ខ្ពស ់ហើយ មាន ករ ជៃម- 
ជៃង    ព ីអ្នក ដទៃ  ទើប ជាករបៃសើរ ។ ចណំៃកឯ  សៃច ក្ត ី  
ស្នៃហាវិញ   ទាម    ទារ ក  រ យល់ចិត្ត គា្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ  ចំពោះគា្នា ឲៃយ បានចៃើនទើប ជាករល្អ  បៃពៃ ។          

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

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

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

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

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍     មានករ អធៃយា សៃ័យ  គា ្នា  
បាន   ល្អ  ។ ចណំៃក   បញ ្សុខ  ភាព     
ផ្លូវ កយវិញ   គឺ មាន ស ភាព     ល្អ- 

បៃសើរ   ដោយសារ  សខុ ភាព     ផ្លវូ  ចតិ្ត ក ៏ពុ ំមាន ហៃត ុ
ដៃល   នាំឲៃយ  សៅ ហ្មង អ្វី ឡើយ។   ថ្ងៃនៃះ  លោក  អ្ន ក គួរ 
ស្វៃង  រកនូវ ព័ត៌មានឲៃយ បានគៃប ់ មុន  នឹង  ធ្វើ ករ - 
សមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យគលើ មុខ  របរ រក ទទួល- 
ទាន   ណាមួយទើបជា ករ ល្អបៃពៃសមៃប់អ្នក  ។

កៃមុ ការងរ  របស់ ផលិត កម្មភាពយន្ត  ឌីអិល(DL  ) នៅពៃល ចៃញ ថត កុន ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ផលិតកម្មDLគ្រោងនឹងផលិត
កុនរឿងប្រោបអក្រោសរសិល្រោប៍ខ្ម្រោរ

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ កៃ ពី ឃើញ មាន 
សកម្ម ភាព ផុសផុល  នឹង  ករ  - 
ផលតិ  កនុ ភាគ បៃប  បរុាណ  របស ់
ខ្មៃរ  ជា រឿយៗ  គៃ  កឃ៏ើញ  ផលតិ-  
កម្ម    ឌីអិល ( DL   ) បាន ដាក់ 
គោល ដៅ ក្នងុករផលតិ កនុ រឿង 
បៃប អកៃសរ សិលៃប៍ ខ្មៃរ ផង  ដៃរ 
ដោយគមៃង  នៃះ  គ ឺជា ដណំងឹ  
ល្អ  នងិ រកី   រាយ  សមៃប ់សសិៃសា-
នុសិសៃស រៀន នៅ ថ្នាក់ អនុវិទៃយា-
ល័យ និង វិទៃយាល័យ អាច មាន  
ខៃសៃ ភាព យន្ត   ទសៃសនា    ដើមៃបី    បង្កើន  
ករ ចងចាំ នៃ   ករ សិកៃសា រឿង 
អកៃសរសិលៃប៍ របស់ ពួក គៃ បន្ថៃម 
ពី លើករ អាន សៀវ ភៅ   ។ 

បើ តម គៃហទពំរ័ ផ្លវូ ករ របស ់
ផលិត កម្ម DL  បាន បង្ហើរ សារ 
ថ៖ « ផលិត កម្ម DL កំពុង តៃ 
តៃៀម ក្នុង ករ ផលិត រឿង បៃប 
អកៃសរ សាស្តៃ  ខ្មៃរ  ជា ចៃើន  រឿង 
មាន ដចូជា រឿង ១-ផ ្កា សៃពោន 
២-ពៃះអាទិតៃយ ថ្មីរះ លើ  ផៃនដី- 
ចាស់  ៣-កុលាប ប៉ៃ លិន  ៤- 
សូផត ៥-ថៅក ៃចិ ត្ត ចោរ ៦- 
គូលី កំណៃន  ហើយ   យើង ក៏ 
តៃវូករ នូវ មតិ  ជា ករ ជួយ  ផ្ត ល់- 
យបល ់ ពី បង ប្អូនទាំងអស់ 
ដៃល យល ់ដងឹ ផ្នៃក  អកៃសរ  សាស្តៃ 
នៃរឿង បៃប អកៃសរ  សិលៃប៍ ជួយ 
បញ្ចៃ ញម តិ ផង ដើមៃបីឲៃយ ករ- 
ផ លិត នៃះមើល ទៅ ល្អ និង 
មានមតិចៃើនចូល រួម កៃ តមៃូវ 
ដោយ   ក្នងុ នាម យើងជាជនជាត ិ
ខ្មៃរ តៃ មយួ។  អរគណុ  ទកុជា មនុ  
បៃសនិបើ  មាន  ករខសុ ឆ្គឆំ្គង អ ី
សូម អធៃយា     សៃ័យ ផង  ពៃះ  DL 
បង្កើត  ឡើង  ដើមៃបី ចង់ ផលតិ នវូ 
អ្វ ីដៃល  ទាកទ់ង នងឹ បងាញ្ អពំ ី
សិលៃបៈ  គៃប់ទមៃង់ ។   ក្នុង នោះ  
មាន  រឿង រា៉ាវ បៃវត្ត ិសាស្តៃ ទាក-់ 

ទង នឹងអកៃសរ សិលៃប៍ ខ្មៃរ  ពី សំណង់  
សា្ថាបតៃយកម្មខ្មៃរ  សងៃឃឹមថ 
កូនខ្មៃរយើង ជួយ គំាទៃ  និង ផ្តល់- 
មតលិ្ៗអ   ដើមៃបី ជយួ   កៃ តមៃវូ  រាល ់
កំហុសឆ្គង   ដោយ បៃករ  ណា- 
មួយ »។ 

កៃ ព ីមាន ករ ចចុ  Like ដៃល 
ជា ករ បងាញ្ព ីឆន្ទៈ សាទរ នោះ   
ក៏ មាន  ករ ចូល រួមជា មតិ មួយ 
ចំនួន ផង ដៃរ សមៃប់ ដំណឹង 
នៃ ករ គៃង ថត  កុន រឿង បៃប 
អកៃសរសិលៃប៍  ដោយ     លើក ឡើង 
ថ៖ « ខ្ញុគំាទំៃ គ ឺ សៃឡាញ ់តៃម្ដង  
បើកន់តៃ ផលិត កន់តៃ ចៃើន 
កន ់តៃ ល្អ សមៃប ់បៃជាជន ខ្មៃរ 
បានយល ់ដងឹថៃម ទៀត   ហើយ 
ដូច បាន រកៃសា   វបៃបធម៌ជាតិ  និង 
លើក តម្កើង   តម្លៃ  វបៃប ធម៌ ។ ជា 
យ បល ់ ខ្ញុ ំ  ដបំងូ  បង  តៃវូ  សកិៃសា 
ស្វៃង    យល់ បន្ថៃម  ពី រឿង ទាំង- 

មលូ    នៃ រឿង នមីយួ ៗ    ជៃើស រសី  
តួ អង្គ  ឲៃយ សីុ  នឹង សាច់ រឿង  (លក្ខណៈ    
តួ អង្គ   ពៃល   សម្ដៃង   ទៅ  ចូល  តួ 
បាន    ល្អ )  ទតំីង  ថត  នងិ  back-
ground  ឲៃយ សុ ី នងឹ ផ្ទៃ  រឿង   ពៃះ 
ថ   រឿង ទំាងអស់ នៃះ   ជា រឿង  
លក្ខណៈ ជាតិ   ពៃម ទាំង  រំលៃច  
នវូ  ទសៃសនយីភាព  ឲៃយ សុ ីនងឹ  ទដិ្ឋ- 
ភាព   តម សម័យ កល  នៃ រឿង 
នីមួយៗ ដៃរ »។  

បន្ថៃម ព ីនោះ ទៀត ក ៏មាន អ្នក  
ចលូ រមួជា យបល ់បៃប សណំមូ- 
ពរ    ដោយ ទទូចផង  ដៃរ ថ៖ « កំុ- 
ភ្លៃច  មាន ឧបករណ៍ ភ្លៃងខ្មៃរ 
ដូចជា សាដៀវ ឃឹម  សមៃប់ 
អម ជា មួយ  សាច់រឿង  ពៃះ  
ងាយសៃលួ  នំារូបារម្មណ៍ ទសៃសនិក- 
ជន ជាពិសៃស បៃជាជនខ្មៃរ យើង 
ឲៃយ   ចលូ ទៅ ដល ់សមយ័ នៃ អតតី- 
កល  ជា ដើម»៕ 

 

រឿង អកៃសរសិលៃប៍ខ្មៃរ    ដៃល ផលិត កម្ម DLគៃងផលិតជាកុន។ ហ្វៃសប៊ុក 
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Marcelo លុត ជង្គង់ ខណៈអធិរាជស 
វិល មក កាន់ ទីលាន វិញជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ

ក្រុង ម៉ា្រឌីដ: ខៃសៃ ការ ពារ  
Marcelo ធ្វើ ការ អប អរ គៃប់- 
បាល់ ស៊ុត បញ្ចូល ទី ដោយ ការ- 
លុត  ជង្គង់ ម្ខាង ខណៈ កៃុម អធិ-
រាជ ស   Real Madrid បាន 
តៃឡប់ មក កាន់ ទីលាន ដៃល 
ខានជាន់ អស់ រយៈ ពៃល ៣ ខៃ 
កៃយ តៃូវ បាន ផ្អាក ដោយសារ 
វីរុស កូរ៉ូណា ហើយ ការ វិល វិញ 
នៃះ ទទួល បាន លទ្ធផល ជាទី 
គាប់ ចិត្ត  ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ 
លើកៃុម Eibar ៣-១ ក្នុង ការ - 
បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។  

ការ កត ់សម្គល ់ក្នងុ ការ បៃកតួ 
នៃះ គឺ ថា កៃយ ស៊ុត បញ្ចូល 
ទីគៃប់ ទី ៣  ឲៃយ កៃុម  Real នៅ 
នាទីទី ៣៧ កីឡាករបៃសុីល 
Marcelo បាន ទម្លាក ់ជង្គង ់ឆ្វៃង 
របស ់ខ្លនួទៅលើ ដ ីហើយ កា្ដាប ់ ដៃ 
សា្ដាំ លើក ទៅ លើ មៃឃ ដៃល 
មើល ទៅ ហាក់ សម្ដៃង ការ គាំ ទៃ 
ដល់ ចលនា តវ៉ា ឈ្មោះ  «Black 
Lives Matter » ។

ការ ឈ្នះ របស់ កៃុម អធិ រាជស 
នៃះ មិន តៃឹម តៃ កាត់ បន្ថយ ពិន្ទុ 
នាំ មុខពី៥ពិន្ទុ មក២ ពិន្ទុ របស់ 
កៃមុ កពំលូ តារាង អ្នក មន បុណៃយ   
Barcelona ដៃល បំបាក់ កៃុម 
Real Mallorca ៤-០ ប៉ុណ្ណោះ 

ទៃ ថៃម ទាងំបាន បងា្ហាញ ថា ការ- 
បៃជៃង  ដណ្ដើម ពាន រងា្វាន់ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ La Liga រដូវ កាល នៃះ 
នឹង មិន ធ្លាក់ ទៅ លើ កៃុម ណា 
ងាយ ៗ ឡើយ។   

 ៣គៃប់ របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Real ធ្វើ បាន សមៃច ដោយ 
កីឡាករ៣ រូប ផៃសៃង គា្នា ខណៈ 
គៃប់ ដំបូង កើត ឡើង កៃយ 
ការ បៃកួត ដំណើរ ការ ទៅ តៃឹម តៃ 
៤ នាទីប៉ុណ្ណោះ ដោយ ការ ស៊ុត  
របស ់ខៃសៃ បមៃើ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
Toni Kroos ហើយ គៃប់ ទី ២ 
បាន មកពកីារប៉ៃងបាល ់ សៃលួ ៗ  
របស់  បៃធន កៃុម គឺ ខៃសៃ ការ ពារ 
Sergio Ramos នៅ នាទ ីទី៣០ 
ដៃល ជាការ បញ្ចូន បាល់ ពី ខៃសៃ- 
បមៃើ   Eden Hazard រីឯ គៃប់ 
ទី ៣ ជារបស់ កីឡាករ Marce-
lo។ ១គៃប់ របស់ កៃុម  Eibar 
ធ្វើ បាន សមៃច ដោយ កីឡាករ 
Pedro Bigas នាទីទី ៦០ ។

គៃូបង្វឹក របស់  Real លោក 
Zinedine Zidane  សម្ដៃង 
អារម្មណ ៍រកីរាយ ចពំោះ ការ ចាប-់ 
ផ្ដើម ជាមយួនងឹ លទ្ធផល  វជិ្ជមន 
នៃះ ជា ពិសៃស ជាមួយ  បរិយា- 
កាស    ប្លៃក  ទាំង ការ គា្មោនអ្នក គាំ - 
ទៃ ចូល  និង ការ មកលៃងនៅ 

ទីលាន ថ្មី។ កៃុម អធិ រាជស នឹង 
លៃង ការ បៃកួត ក្នុង ទឹក ដី  ដៃល 
នៅ សល់ នា កឡីដ្ឋាន  lfredo di 
Stefano ជំនួសឲៃយកីឡដ្ឋាន   
Santiago Bernabeu ដៃល 
កំពុង តៃូវ បាន ជួសជុល កៃ លម្អ 
នៅ រដូវ ក្ដា នៃះ ។ 

គៃបូង្វកឹ សញ្ជាត ិបារាងំរបូនៃះ   
បាននិយាយ ថា ៖ « យើង ដឹង ថា 
សា្ថានភាព ពៃល នៃះ រាង ប្លៃក 
បន្តិច  ប៉ុន្តៃ កីឡាករទាំង អស់ គឺ 
ជា កីឡាករអាជីព ដូច្នៃះ យើង 
តៃវូ តៃ ដងឹ នវូ បញ្ហា បៃឈម ទំាង- 
នៃះ  ហើយ យើង តៃូវ តៃ សមៃប 

ខ្លនួ ជាមយួ នងឹ សា្ថានការណ ៍បៃប 
នៃះឲៃយ បាន » ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃកួត លោក  
Zidane វយ័ ៤៧ ឆ្នា ំបាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា ៖ «យើង ចាប ់ផ្ដើម បាន ល្អ នៅ 
វគ្គ ទី ១ តៃ តង់ ទី ២ ហាក់ ដូច ជា 
មនិ សវូ បៃសើរ ឡើយ ។ ខ្ញុ ំមនិ គតិ 
ថា កីឡាករ របស់ យើង មន ការ- 
ខៃសោយ រាង កាយ ឡើយ ពៃះ ពួក - 
យើង តៃៀម ខ្លនួ បាន យា៉ាង ល្អ។ វ  
មន បញ្ហា តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ ។ តៃ 
មិន អី ទៃ យើង គៃប សង្កត់ វគ្គ 
ដបំងូ នៃះ ជា រឿង សខំាន ់ ក្នងុការ- 
យក ជ័យ ជម្នះ » ៕ AFP/VN

Marcelo ធ្វើកាយវិការគំាទ្រចលនា តវ៉ា ក្រយសុ៊តគ្រប់ទី ៣ ឲ្រយ Real  ។ AFP

វាយ កូន ឃ្លី លើ តុ  ត្រៀម ពង្រឹងសកា្តានុពល ប្រជ្រង យកម្រដាយពី  សុី ហ្គ្រម
   យឺន ពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  សហព័ន្ធកីឡា វយ កូន ឃ្លី 
លើ តុកម្ពុជា  ( ហៅ ប៉ៃង ប៉ុង ) បាន  
តៃៀម ផៃន ការ យុទ្ធ សាស្តៃ  ក្នុង ការ - 
បញ្ជនូ អត្ត ពលកិ ចនំនួ ៨ នាក ់( សៃ ី៣ 
នាក់ ) ទៅ ហ្វឹក ហាត់ នៅ បៃទៃស ចិន  
បំប៉ន បច្ចៃក ទៃស  ឲៃយ មន សមត្ថភាព 
ខ្ពស ់ដើមៃប ី  ដណ្ដើម យក លទ្ធផល ឈ្នះ  
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ សុីហ្គៃម  លើក ទី ៣២  
ឆ្នាំ ២០២៣  ដៃល កម្ពុជា  តៃូវ ធ្វើ 
ជាម្ចាស ់ផ្ទះ  ខណៈ ពៃលនៃះ កៃមុ ថា្នាល  
ជមៃើស ជាត ិកឡីាវយកនូឃ្ល ីលើ ត ុក ៏
បាន បៃមូល ផ្តុំ ហ្វឹកហាត់ ឡើង វិញ 
ផងដៃរ  បនា្ទាប់ ពី កៃសួង អប់រំ  យុវជន 
និង កីឡា  អនុញ្ញាតជា ថ្មី ។ 

លោក  ស៊ុន  សុទា្ធារិទ្ធ  អគ្គ លៃខា ធិ- 
ការ សហព័ន្ធ កីឡា វយ កូន ឃ្លី លើ តុ 
កម្ពុជា  ទទួល សា្គល់ ថា  ចំណុច 
បៃឈម  ពិត ជា មន  ហើយ សមៃប់ 
ការ ហ្វឹកហាត់  និង  សមត្ថភាព របស់ 
អត្តពលិក យើង បច្ចុបៃបន្ន  មិន ទាន់ ធ- 
នា បាន ថា  បៃ កួត បៃជៃង ក្នុង កមៃិត 
តំបន់  មន បៃៀប ជាង គៃ នៅ ឡើយ ទៃ 
ហៃតុ នៃះ ការ ហ្វឹក ហាត់ នៅ កៃ- 

បៃ ទៃស  ពិសៃស បៃទៃស ចិន  គឺ ជា 
គោល ដៅ សំខាន់ ដៃល យើង រំពឹង ខ្ពស់។

លោក  បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍   ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំនយិាយ ដោយ តៃង ់ កឡីា វយ កនូ- 
ឃ្លីលើតុ កម្ពុជា  តៃូវ តៃ ស្វៃង រក ការ ហ្វឹក- 
ហាត់ នៅ កៃ បៃ ទៃស  ពិសៃស បៃ- 
ទៃស ចិន គឺ  យា៉ាង ហោច ណាស់  ១ ឆ្នាំ 
ឲៃយ បាន ចំនួន ៩ ខៃ ដៃរ  ទើប កមៃិត 
បច្ចៃក ទៃស អត្តពលកិ យើង ឡើង  នងិ 
ចូល រួម បៃ កួត កមៃិត អន្តរ ជាតិ មន 
លក្ខណៈ បៃហាក់ បៃហៃល គៃ  ឬ អាច 
ដណ្ដើម បាន មៃដយ ជូន ជាតិ» ។ 

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ក្នុង វិបត្តិ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩នៃះ ផៃន ការ ហ្វឹក ហាត់ 
ក៏ដូចជា បៃកួត របស់  កៃុមវយ កូន ឃ្លី 
លើ តុ  នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ តៃូវ បាន 
ខក ខាន  និង ពនៃយា រពៃល អស់ ។ ប៉ុន្តៃ 
តាម ការ សា្ទាប ស្ទង ់សា្ថាន ភាព កវូដី ១៩ 
នៃះ  ផៃន ការ ហ្វឹក ហាត់ នៅ បរ ទៃស 
របស់ កីឡា វយកូន ឃ្លី លើ តុ  អាច នឹង 
តៃៀម ចៃញ  នៅ ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  
ជា មួយ បៃភៃទ កីឡា ផៃសៃង ទៀត ។ 

លោក  ស៊ុន  សុទា្ធារិទ្ធ  បន្ថៃម ថា ៖ 
«បញ្ហា កូវីដ ១៩  នាំ ឲៃយ ខក ខាន ផៃន- 
ការ តៃៀម  និង ការ បៃកតួ នៅ អន្តរជាត ិ

ជា ចៃើន  ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន នៅ ពៃល កូវីដ 
ស្ងប់  និង មន ការ អនុញ្ញាត ពី កៃ សួង  
ផៃន ការ រៀប ចំ បៃ កួត ជើង ឯក ជាតិ  
បៃចាំ ឆ្នាំ  កៃម ការ គាំ ទៃ ពី កៃ សួង 
អប់ រំ  នឹង ពនៃយា រពៃល រហូត ដល់ ខៃ ធ្នូ  
ឆ្នាំ ២០២០  ដើមៃបី ទុក ពៃល ឲៃយ បាន 
ចៃើន  ទៅ លើ ការ រៀប ចំ ហ្វឹក ហាត់ ជា 
ចមៃបង។ ចំណៃក  ការ រៀប ចំ បៃ កួត ឲៃយ 
បាន ចៃើន លើក ក្នុង ១ឆ្នាំ ៗ  នោះ   ដូច 
យើង សំលៀង កាំ បិត  គឺ កាន់ តៃ 
សលំៀង  កាន ់តៃ មតុ  ហើយ ដចូ គា្នា ទៅ 
នឹង អត្តពលិក យើង កាន់ តៃ បៃ កួត  
កាន់ តៃ មន សមត្ថភាព ល្អ »។ 

គួររំឭក ថា  លោក  ស៊ុន  សុទា្ធារិទ្ធ  
ធ្លាប់ ដក ខ្លួន ពី តួនាទី ជា អគ្គ លៃខា- 
ធកិារ  សហពន័្ធ កឡីា វយ កនូ ឃ្ល ីលើត ុ
កម្ពជុា អស ់រយៈ ពៃល ជាង ៥ ឆ្នា ំ ដោយ 
បញ្ហា មនិ ចុះ សមៃងុ គា្នា  ប៉នុ្តៃ កាល ព ីឆ្នា ំ
២០១៩  តាមរយៈ មហា សន្និបាត 
សហពន័្ធ  ដៃល រៀប ច ំរចនា សម្ពន័្ធ ដកឹ- 
នាំ ថ្មី   មន លោក នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍  
គៀត  ចន្ទថារទិ្ធ ិ ជា បៃធន  លោក  ស៊នុ  
សុទា្ធារិទ្ធ  តៃូវ បាន ជៃើស តាំង ជា អគ្គ- 
លៃខាធិការ ម្តង ទៀត។

លោក  ស៊ុន  សុទា្ធារិទ្ធ  បាន អះអាង 

ថា ៖« ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថា បៃធន  នងិ ថា្នាក់ ដកឹ- 
នាំ សហព័ន្ធ ថ្មី នឹង ដឹក នាំ បាន ល្អ  
ក្នុងការ ជួយ ឲៃយ អត្តពលិក  ដណ្ដើម 
បាន មៃដយ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ លំដប់ 
អន្តរជាត ិបនា្ទាប ់ព ីផៃន ការ យទុ្ធសាស្តៃ 
ហ្វកឹ ហាត ់នៅ កៃ បៃទៃស  បាន យា៉ាង- 
ហោច ៩ ខៃ ក្នុង ១ឆ្នាំ  និង មន ការ - 
បៃ កួត ចៃើន លើក ក្នុង ១ ឆ្នាំ ៗ »។

លោក  បៃប់ ទៀត ថា  បច្ចុបៃបន្ន យើង 
មន កៃុម   ជមៃើស ជាតិ  ថា្នាល ៨នាក់ 

(សៃី២នាក់)   និង គៃូ បង្វឹក ២ នាក់   
ចំណៃក កៃុម ជមៃើស  ជាតិ ធំ  ដៃល  
តៃៀម មិន ទាន់បាន  បៃ មូល ផ្តុំ  មន 
៧នាក់ (សៃី ១នាក់) និង គៃូ បង្វឹក ២ 
នាក់ ហើយ  ថវិកា គាំ ទៃបាន ពី កៃ សួង 
អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា មន ចំនួន 
៦០លាន រៀល  ក្នុង ១ឆ្នាំ  ដៃល 
ចំណាយ ទៅ លើ ការ បណ្តុះ បណ្តុះ 
បណា្តាល , ការងារ រដ្ឋបាល  និង ការ- 
បៃកួត ជមៃើស ជើង ឯកថា្នាក់ ជាតិ ៕  

ការ ប្រកួតរបស់កីឡាករវយ កូនឃ្ល ីលើ តុ កម្ពជុា ក្នងុសីុហ្គ្រម កន្លង មក។ រូប ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

Deeney  ថា  មាន កីឡាករ 
ស្រឡាញ់ភ្រទ ដូចគ្នា គ្រប់ក្រមុ

ក្រងុ ឡងុដ:៍ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ របស ់ 
Watford  កៃុម នៅ  កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល Premier League 
អង់គ្លៃស គឺ កីឡាករ  Troy 
Deeney និយាយ ថា   ចៃបាស់   
ស្ទើរ១០០ ភាគ  រយថា  យា៉ាង- 
ហោច មន កីឡាករ សៃឡាញ់  
ភៃទ ដចូ គា្នា ១នាក ់ នៅ គៃប ់កៃមុ 
បាល់ ទាត់ ទាំង អស់ ។ 

កីឡាករ  Deeney  សងៃស័យ 
ថា កីឡាករ សៃឡាញ់  ភៃទ ដូច 
គា្នា   បារម្ភ  ថា មន ការ តាម ដន 
បើពួក គៃបងា្ហាញ កាយ      វិការ ពី 
ភៃទ របស់  ខ្លួន តៃ កីឡាករ វ័យ 
៣១ ឆ្នាំ បញ្ជាក់  ថា កា រមន 
កីឡាករ លៃបី១រូប ដៃល ហា៊ាន 
ចៃញ មក បៃកាស  ពី អារម្មណ៍ 
របស ់ខ្លនួ នងឹ មន កឡីាករ ដទៃ 
ទៀត ធ្វើ តាម ។ 

ជួប ជាមួយ លោក Louis 
Theroux នៅក្នុង កម្មវិធី 
Grounded របស់ បណា្តាញ  
ព័ត៌មាន BBC កីឡាករ    
Deeney បៃប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ នឹង 
បង្កើត នូវបៃវត្តិសាស្តៃ ដៃល 
និយាយ   ថា មន អ្នក សៃឡាញ់  
ភៃទដូច គា្នា ម្នាក់ នៅ គៃប់ កៃុម 
បាល់ ទាត់ ទាំង អស់។  បៃកដ 
ណាស់ វ ស្ទើរ តៃ១០០ ភាគ- 
រយ ។ ខ្ញុំ គិត ថា មនុសៃស ដៃល 
សៃលាញ់  ភៃទ ដូច គា្នា ពិត ជា 
មន ការ ពៃយួ បារម្ភ ខា្លាងំ ចពំោះ 

ការ ទទួល ខុស តៃូវ  ដៃល នឹង  
កា្លាយ ជា មនុសៃស ដំបូង គៃ ។ ខ្ញុំ 
គតិ ថា នៅ ពៃល ដៃល អ្នក ចៃញ 
មុខ  នឹង មន អ្នក ធ្វើតាម » ។

អតីត ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ កៃុម 
Norwich និង   Nottingham 
Forest គ ឺJustin Fashanu 
ដៃល បៃកាស ថា ខ្លនួ ជា មនសុៃស 
សៃឡាញ់ ភៃទ ដូចគា្នា ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩០ ហើយ  សា្លាប់ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៨ នៅតៃ ជាកីឡាករ 
បាល ់ទាត ់សៃឡាញ  ់ភៃទ ដចូគា្នា 
ម្នាក់ គត់  ដៃល ហា៊ាន  បងា្ហាញ  ជា 
សាធរណៈ ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស ។ 

បើ ទោះ ជា  ទទួល សា្គល់ ថា  
កឡីាករ ខ្លះ  ខា្លាច មន ការ រិះ គន ់
ក៏ កីឡាករ     Deeney ដៃល 
តៃៀម ខ្លួន សមៃប់ ការ បៃកួត 
ឡើង វិញ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ 
ខៃ កក្កដនៃះ ជឿ ថា  បច្ចុបៃបន្ន 
គ ឺ ជា ពៃល វៃលា ល្អ សមៃប ់អ្នក- 
កីឡា បុរស ដៃល  ចង់ បៃកាស  
ថា ខ្លួន សៃឡាញ់ ភៃទ ដូចគា្នា ។

កីឡាករ  Deeney និយាយ 
បន្ថៃម  ដូច្នៃះថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
សម័យ បច្ចុបៃបន្ន មន វៃទិកា ធំ 
ជាង មុន ក្នុងការ ឲៃយអត្ត ពលិក 
សៃឡាញ ់ភៃទ ដចូគា្នា ព ីធម្មជាត ិ
ហា៊ានធ្វើ ការ បងា្ហាញ  សមស- 
ភាព របស់ ខ្លួន » ៕ AFP/VN    



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ  អតតី    កញ្ញា ឯក ចក្ក វាឡ  កម្ពជុា   នៅ   ឆ្នា ំ
២០១៨  ក ញ្ញា រឿន ណាត ត្រូវ  មហា ជន  គាំទ្រ   
ស្នើ សុំ  ឲ្រយ  ចូល រួម ប្រកួត ប្រជ្រង   តំណាង សម្រស ់ 
នៅ   លើ ឆក អន្តរជាតិ ម្តង ទៀត  ជាមួ យ   កម្ម វិធីដ៏ 
ស័ក ្ត ិសម សម្រប់ នាង ចំនួន២ គឺ  កម្ម វិធី  Miss 
International និង Miss Supernational   
នាព្រលថ្មីៗន្រះ ។ 

បើ តាម គ្រហ  ទំព័រ  Miss Cambodia បង្ហើរ   
សារ ថា៖ «កញ្ញាឯកចក្ក វាឡ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៨ 
នឹងទៅប្រកួត  លើ ឆក អន្តរ ជាតិ ម្តង ទៀត  ដោយ-  
សារ ត្រ ថ្មីៗ ន្រះ  National director  របស់ នាង 
កំពុង  សម្លឹង មើល សមត្ថភាព  ថា  តើរវាង  M iss-  
International ន ិងMiss Supernational   មួយ 
ណា  ដ្រល  ស័ក្តិសម នឹងនាង  តើ អ្នក ទាំង អស់គា្នា 
ចង់ឃើញ  រឿន ណាត ប្រកួតកម្មវិធីមួយណា? 
ហ្រតុអ្វី? សម ្រប់ Admin  ចង់ ឃើញ នាង 
ប្រកួត Miss Supernational ព្រះ ចង់ ឲ្រយ   
នាង   ក្លាយជាស្រ្តីខ្ម្ររ ដំ បូង ដ្រល ចូល រួម  
ប្រកួត     កម្មវិធីហ្នឹង  ហើយ នាង  ក៏ មាន 
ឱកស   ខ្ពស់ដ្ររ   ក្នុង ករទ ទួល  បាន 
មកដុ  Miss Supernational ហើយ 
ន្រះ  គ្រន់  ត្រ ជា គំនិត   Admin ទ្រ!»។  

អតតី  កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ តណំាង កម្ពជុា  
ដ្រល  ស្រូប   ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង  ព្រល 
មាន ភា រកិច្ច ជា   កញ្ញា  ចក្កវាឡ  តំណាង ឲ្រយ   - 
កម្ពជុា   ក្នងុ  ករ ប្រកួត បវរកញ្ញា ចក្កវាឡ ពិភព- 
លោក     ឆ្នាំ២០១៨ កន្លង  មក  
កញ្ញា រឿន ណាត ក៏បាន 
បញ្ជាក ់  ចំពោះ  សំណើ  និង 
សំណូម  ពរ    មហា ជន  ខង  លើ 
ថា ៖ «បើទោះបី ជា សំណើ 
របស ់  បង ប្អូន អ្នកគាំទ្រ ក៏ 
ដចូ   ជា គនំតិ របស ់អ្នក រៀបច ំ
កម្ម វធិ ី ម្រន  ក្ត ីសម្រប ់នាង- 
ខ្ញុ ំ ផ្ទាល ់ក ៏មាន កនូ ចតិ្ត មយួ 
ចង់ សាក  សមត្ថ ភាពន្រះ    
ម្តង ទៀត ដ្ររ  ប្រសនិ     បើ  
អាច  នោះ ។ សម្រប់ 
វត្ត មាន ន្រះ    [M iss  
International  
នងិMiss Super-
national]  មិន 
ត្រឹម   ល្អ   សម ្រ ប   ់ 
រូប  នាង  ខ្ញុំ 
ផ្ទាល ់  ទ្រ ក៏ 
ជា  ឱ កស 
មួយ  អាច 
នា  ំ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  ចូល-  
រួម   លើក     ដំបូង    
ផង ដ្ររ » ។ 

 បើទោះ បីជា   ធ្លាប់ មាន បទ - 
ពិសោធ យ៉ាង ណា ក៏ តារា- 

សម្ត្រង   ស្រ ី ដ្រល ទើប ទទលួ  
ថត    កនុ  ភាគ ថ្ម ីរឿង  «ផ្កាព្រ»   
នៅ   ប៉ុស្តិ៍ PNN កញ្ញា រឿន 

ណាត  បន្ត ថា៖ «ប្រសិន បើ  
មាន ឱកស   ចូល រួម ម្រន នោះ 
ខ្ញុំ គិត ថា មានផល  ល្អ ច្រើន     

ទៅ វគ្គ  បន្ត បនា្ទាប់  ន្រ កម្ម វិធ ី ន្រះ 
ខណៈ   ខ្ញុំ  នឹង ប ្រើ   នូវ  

សមត្ថ ភាព     បាន     
ពី  បទ ពិសោ ធ    
ចាស់   ឲ្រយ ប្រសើរ    
ត ្រ ម្តង » ។ 

បច្ចុប្របន្នន្រះ     
តារា  ស្រី  សា្អាត  
រឿន ណាត-   
កំពុង  ត្រ ផុស- 
ផុល   ខ្លាំង នឹង 
ទី ផ្រសារ     ថតកុន 
ថត  ស ្រប៉ត  និង  
ថត  MV បទ-   

ចម្រៀង    នានា។ 
កន់ ត្រ ពិស្រស 

នោះ  ខណៈ   អ្នក-  
សិល្របៈ ភាគ ច្រើន រអ៊ូ 

ថា ខ្រសត់ ករងារ ក្នុង-   
ព្រល  មាន   វិបិត្ត   ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នោះ ស្រប់ ត្រ ស្រី - 
សា្អាត   រូប ន្រះ  ប្ររ ជាមាន 
ករ    មមា ញឹក       សម្រុក  ថត 
កុន និង  ថត សមា្អាង ករ 
រក  ព្រល សម្រក សឹង ត្រ 
គា្មាន    ទៅ វិញ ៕  

កញ្ញា រឿន ណាត ចង់ បង្កើត កំណត់តេ ថ្ម ី ១ ទៀត 
ក្នងុ  កម្ម វិធី បេកួត Miss Supernational។ ហ្វ្រសប៊ុក 
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បុ៊ន សុធា លេង មានជំហរទប់ ខ្លនួ ឯង កេយគណៈកម្មការ បេកាស ឲេយ អេលីត ចំរើន ជា អ្នក ឈ្នះ។ រូបសហ ករី

អេលីត ចំរើន ថា ការ ទម្លាក់ 
សុធា ដូច ដកបន្លាចេញពី ទេងូ

រឿន ណាត ចង់ បង្កើត កំណត់ត េ ថ្មី  
ក្នងុ  កម្ម វិធី  Miss Supernational

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  អ្នក ប្រដាល ់ជើង ខ្លាងំ 
ជំនាន់  ក្រយ អ្រលីត ចំរីន 
បាន សរសើរ ព ីភាព អណំត់ របស ់
ខ្លនួ ដ្រល អាច ស៊ទូ្រទំាងំ លបំាក 
បំផុត ដើម្របី យក ឈ្នះ លើ ជើង 
ខ្លាំង ប៊ុន  សុធ ដើម្របី ក្លាយ ជា 
ប្រក្ខភាព ដ្រល ត្រូវ ឡើង ទៅ 
ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ដណ្តើម យក 
ខ្រស្រ ក្រវាត ់មាស អម ជាមយួ ប្រក-់ 
រងា្វាន ់ចនំនួ ១មុនឺ ដលុ្លារ នៅ លើ 
សង្វៀន PNN។

នៅ ក្រយករ ប្រកួត យ៉ាង 
ស្វិត សា្វាញ ចំនួន ៥ ទឹក ព្រញ 
កល ព ីថ្ង្រអាទតិ្រយ កន្លង មក ន្រះ 
អ្រលតី ចរំនី បាន សារភាព ថា 
របូ គ្រ ព្រល ខ្លះ ស្ទើ ត្រ អស ់(ជតិ 
សន្លប់) ម្តង ៗ   ក្រមករ ចាប់ 
បកុ ជង្គង ់ នងិ បកុ ក្រង របស ់ប៊នុ 
សធុ ទៅ ហើយ ប៉នុ្ត្ររបូគ្រ  បាន 
ប្រើ កមា្លាំង ចិត្ត ដើម្របី ជម្នះ ផុតពី 
គ្រះ ថា្នាក់ ន្រះ។

អ្រលីត ចំរីន បាន និយយ 
ក្រយ ករ ប្រកតួ ថា៖  «មនុ ឡើង 
ប្រកួត គ្រ ចាប់ យក ប៊ុន សុធ 
ច្រើន ព្រះ គាត់ ល្អ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
សង្រឃឹម ត្រ ៥០ ភាគ រយ ដ្ររ ប៉នុ្ត្រ 
ខ្ញុំ ពិត ជា សរសើរ ដល់ ខ្លួន ឯង 
ដ្រល ធ្វើ បាន ល្អ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ ព្រះ 
នៅ ទកឹ ទ ី៣ នងិទ ី៤ ខ្ញុ ំអស ់នងិ 
សឹង ដាច់ ខ្រយល់ ម្តងៗ ទៅ ហើយ 
ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំនៅ មាន កមា្លាំង ចិត្ត និង 
ករស៊ូទ្រំ ដោយ សារ ខ្ញុំ មាន 

មហិច្ឆតា ចង់ ឈ្នះ គាត់ខ្លាំង»។
 តាម រយៈករ ប្រកតួ យ៉ាង ជក-់ 

ចតិ្ត  ចនំនួ ៥ ទកឹ ព្រញ ប៊នុ សធុ 
បាន ព្រយាយម វាយ សម្រុក ទៅ 
លើ អ្រលតី ចរំនី ជា បន្ត បនា្ទាប ់
ដើម្របី ប្រើ ក្របាច់ ជង្គង់ ពិស្រស 
ក្រង របស ់ខ្លនួ ប៉នុ្ត្រ  អ្រលតី ចរំនី 
បានព្រយាយម ទាត ់នងិមា៉ាតស់ង  
បាន ល្អដូច គា្នា ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក 
ទាងំ ២ ថមថយ កមា្លាងំ នងិ ទន-់
ជ្រយ នៅ ចុងទឹក រៀង ៗ ខ្លួន។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ទឹក ទី 
៥ អ្រលីត ចរំនី បាន វាយ ក្រង 
កត់ បាន មុន បណា្តាល ប៊ុន 
សុធ ប្រក នៅលើ ផ្ទ្រ មុខ  ហូរ 
ឈាម មិន ដាច់ ហើយ អ្រលីត 
ចំរីន យល់ ឃើញ ថា ករ វាយ 
ចលូ ១ក្រង ន្រះ ជា ចណំចុ ដ្រល 
ធ្វើឲ្រយរូប គ្រ មាន ប្រៀប លើ ប៊ុន 
សុធ នៅ ក្នុងករ ប្រកួត ២ទឹក 
ចងុ ក្រយ ដ្រល មាន ករពបិាក 
បំផុត ខណៈ ករ ប្រកួត ៣ទឹក 
ដំបូង ត្រូវ បាន សិស្រសគណ ក្លិប 
ប៉្រន កក់ គុនខ្ម្ររ រូបន្រះ យល់ 
ថា មានទៅ មានមក។

ជាមួយ គា្នា ន្រះ អ្រលីត ចំរីន 
បាន ចាត់ ទុក  ករ ទមា្លាក់ ប៊ុន 
សធុ  នៅ ត្រមឹ វគ្គ ពាកក់ណា្តាល 
ផ្តាច ់ព្រត័្រ ន្រះ វា ប្រៀប ដចូករ-  
ដក បនា្លាច្រញ ពី ទ្រូង សម្រប់ 
ករ បោះ ជហំាន ទៅ ប្រកតួ ផ្តាច-់ 
ព្រ័ត្រ ដណ្តើម យក ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
មាស អម ជាមួយ ប្រក់រងា្វាន់ 
១មុនឺ ដលុ្លាររបស ់គ្រ ព្រះ ចរំនី 

គតិ ថា វា៉ាន ់វឿន នងិ អ្រ ណារត័្ន 
ដ្រល របូគ្រ អាច ជបួ មា្នាក ់នៅ វគ្គ 
ផ្តាច ់ព្រត័្រ នោះ មនិ ខ្លាងំ ដចូ ប៊នុ 
សុធ នោះ ឡើយ។ 

កូន សិស្រស របស់ លោក ស៊ន 
អ្រលតី របូន្រះ បាន បញ្ជាក ់ថា៖ 
« ខ្ញុ ំសរសើរ ទកឹ ចតិ្ត ប្រកតួ របស ់
ប៊ុន សុធ គឺ ទោះគាត់ អស់ 
ហើយប្រកយ៉ាងណា ក ៏គាត ់នៅ 
ត្រ ចូល វាយសម្រុក មក លើ ខ្ញុំ 
ហើយ នៅ ព្រលខ្ញុ ំឈ្នះ គាត ់ប្រប 
ន្រះ ដូចជា បាន ដកបនា្លា ច្រញ 
ពី ទ្រូង ព្រះ កីឡាករ វា៉ាន់ វឿន 
និង អ្រ ណារ័ត្ន រាង ទាបៗជាង 
ខ្ញុំ អ៊ីចឹង ខ្ញុំបារម្ភ ដ្ររ ប៉ុន្ត្រមិន 
បារម្ភ ដូច ព្រលជួប ប៊ុន សុធ 
នោះ ទ្រ ព្រះ គាត់ខ្ពស់ ហ្រតុ 
ន្រះខ្ញុំ មានទំនុក ចិត្តច្រើន»។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ វា៉ាន់ វឿន 
ទើប ត្រ ឈ្នះ បានខ្រស្រ ក្រវាត់១ 
ទៀត នៅ សង្វៀន CNC កលព ី
ថ្ង្រសៅរ៍។ រីឯ  ជ័យជម្នះ របស់ 
អ្រលីត ចំរីន ក៏ បានធ្វើ ឲ្រយ ប៊ុន 
សុធ មាន ករ សោក សា្តាយ 
និងបាក់ទឹក ចិត្ត ខ្លាំង ផងដ្ររ  
ព្រះ  ក្រយព្រល គណៈ កម្មករ 
ប្រកស ឲ្រយ ចាញ ់ពនិ្ទ ុមនិ ឯកច្ឆន្ទ 
៤-១ នោះ សធុ បាន លតុ ជង្គង់ 
ទៅលើ រ្រញ នងិ យ ំដចូ កនូ ក្ម្រង 
ហើយកយ វកិរ ន្រះ បងា្ហាញ ថា 
ប៊នុ សធុ មនិព្រញចតិ្ត ក្នងុករ- 
ទទួល យក ករសម្រចស្រចក្តី 
ន្រះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ ក៏ គា្មានករ តវា៉ា ណា 
មួយ ជា ផ្លូវករ នោះ ដ្ររ៕

តារា សម្តេង សេ ីនិង អតីត កញ្ញា ឯក ចក្កវាឡ 
កម្ពជុា ឆ្នា២ំ០១៨  រឿន ណាត   ។ ហ្វ្រសប៊ុក 
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