
វិចិត្រករបារាំងផ្គុំចំណុច
ចម្រុះពណ៌ជាគំនូរស្ត្រី
ខ្ម្ររនិងបរិបទពណ៌-
សម្បុរ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
មនុស្ស១៦៦នាក់ស្លាប់
ក្នុងការធ្វើកុបកម្មជំុវិញ
ការស្លាប់អ្នកចម្រៀង
នៅអ្រត្យូពី...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
ទនិ្នផលដូងប្រងរបស់
ក្រុមហ៊ុនម៉ុងឫទ្ធីឆ្នាំន្រះ
បានកើនឡើងលើសពី
ការព្យាករ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច
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តៃវូ ស្អាតជានិច្ច  ដើមៃបី កុំឲៃយឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩
ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងលាងសម្អាតដ្រនឹងអាល់កុលដ្រលគ្រដាក់នៅមុខផ្រសារកាប់គោកាលពីសប្ដាហ៍មុន។រូបថតហ្រងជីវ័ន

អភិបាលខេត្តពេះសី-
ហនុពេមានចាត់ការ
ផ្លវូចេបាប់លើជនកាប់
បំផ្លាញពេកោងកាង

វីរុសរុញUSធ្លាក់ចូល
មាត់ជេះគេះថ្នាក់
ខណៈឥណ្ឌាបេឈម
ករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើង

ឃុត សុភចរិយា

ពៃះសីហនុៈ អភិបលខ្រត្ត
ព្រះសីហនុលោកគួចចំរើន
បនព្រមនចាត់វិធានការតឹង-
រុងឹទៅតាមផ្លវូច្របាបដ់ោយគ្មាន-
ការលើកល្រងទៅលើជនប្រព្រឹត្ត
បទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រកោង-
កាងដើម្របីទន្ទ្រនយកដីរដ្ឋធ្វើ
ជាកម្មសិទ្ធិឯកជនខុសច្របាប់។
ការព្រមនន្រះបនធ្វើឡើងកាល-
ពីថ្ង្រអាទិត្រយ ខណៈលោកទៅ
ចូលរួមដាំ...តទៅទំព័រ  ៤

កៃងុ វ៉ាសីុនតោនៈ មន្ត្រីនៅ
កន្ល្រងមនវិបត្តិឆ្លងវើរុសផ្លវូដង្ហើម
កូរូ៉ណាកាន់ត្រអាក្រក់ខ្លាងំឡើង
នៅអាម្ររិកបនព្រមនកាល-
ពីថ្ង្រអាទិត្រយថា មន្ទរីព្រទ្រយជា-
ច្រើនរបស់ពួកគ្រគឺស្ថតិនៅក្នងុ
សភាពគ្រះថា្នាក់យ៉ាងខ្លាងំ
ដោយសារការឆ្លងជំងឺកូវើដ១៩
យ៉ាងច្រើនសន្ធកឹសន្ធាប់នៅ
ក្នងុប្រទ្រសន្រះខណៈដ្រល
ប្រទ្រសឥណា្ឌាបនទទួលនូវ
កំណត់...តទៅទំព័រ  ១២

អង្គភាពបេឆំាងអំពើពុករលួយនំាខ្លនួ
អភិបាលរងមា្នាក់និងឧកញ៉ាមា្នាក់ទៅកាន់តុលាការករណីពុករលួយដីធ្លី

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញៈ មន្ត្រីន្រអង្គភាព
ប្រឆាងំអពំើពកុរលយួ(ACU)
បនឃាត់និងនំខ្លួនលោកស៊ូ
អារ៉ាហ្វាត់ អភិបលរងខ្រត្ត
បត់ដំបងនិងលោកឧកញ៉ា
សងថនទៅកាន់សាលាដំបូង

រជធានីភ្នំព្រញកាលពីម្រសិល-
មិញដើម្របីបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ
នឹងករណីពុករលួយរឿងដីធ្លី
ប្រមណ៥០០០ហកិតានៅស្រកុ
គស់ក្រឡខ្រត្តបត់ដំបង។
លោកគុជគឹមឡុងអ្នកនំ-

ពាក្រយអយ្រយការអមសាលាដំបូង
រជធានីភ្នំព្រញបនបញ្ជាក់ប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថា
លោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់និងលោក
សងថនត្រវូបនអង្គភាពប្រឆំាង
អំពើពុករលួយបញ្ជូនខ្លួនមក
តុលាការក្នុងសំណុំរឿងត្រមួយ
លើករណីពុករលួយរឿងដីធ្លី
កាលពីថ្ង្រទី៦កក្កដា។
លោកគមឹឡងុថ្ល្រងថា៖«ព្រះ-

រជអាជា្ញារងសឿនមនុីរត័្នកពំងុ
បន្តការសាកសរួជុវំញិករណីន្រះ
ដោយមិនទាន់មនការចោទប្រកាន់
នៅឡើយទ្រ។ សំណុំរឿងន្រះ
កំពុងត្រសាកសួរមនការសម្រច
ចោទប្រកាន់យ៉ាងណានោះ
បនព័ត៌មនបន្ថ្រមទៀតខ្ញុំនឹង
ជម្របជូន...តទៅ ទំ ព័រ ៦

រកឃើញពលរដ្ឋកេកីេ
ជាង២មឺុនគេសួារទៀត
ក្នងុអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ
ធ្វើឲេយកើនជាង៥៨មឺុន

កេសួងកសិកម្ម
ទមា្លាក់ថវិកា$៤,៥
លានគំទេការ-
អភិវឌេឍវារីវបេបកម្ម

រី សុចាន់

ភ្នំពៃញៈក្រសួងផ្រនការរក-
ឃើញពលរដ្ឋដ្រលធា្លាក់ខ្លនួក្រកី្រ
ជាង២មុនឺគ្រសួារបន្ថ្រមទៀតធ្វើ-
ឱ្រយចំនួនគ្រួសារក្រីក្រកើនឡើង
ដល់ជាង៥៨មុឺនគ្រួសារក្នុងអំ-
ឡុងព្រលន្រការរតត្របាតជំងឺ
កវូើដ១៩។ជាមួយគ្នាន្រះក្រសងួ
ក៏បនដកហូតបណ្ណសមធម៌ពីគ្រួ-
សារដ្រលមនជីវភាពប្រសើរ-
ឡើងបនជាច្រើនករណីដ្ររ។
ពលរដ្ឋក្រីក្រ...តទៅទំព័រ ៤

ធូ វិរៈ  

ភ្នពំៃញ : ក្រសងួកសកិម្មបន
បញ្ច្រញកញ្ចប់ថវិកាជាង៤,៥
លានដុលា្លារដ្រលជាកញ្ចប់ហិ-
រញ្ញវត្ថុសម្រប់គំទ្រការអភិវឌ្រឍ
វារើវប្របកម្មដល់កសិករនៅទីជន-
បទដើម្របីជរំញុចង្វាក់ផលតិកម្ម
ផ្គតផ់្គងត់្រីទៅកាន់ទផី្រសារក្នងុស្រកុ
កានត់្រច្រើនបន្ថយផលប៉ះពាល់
ដោយសារការរតត្របាតជំងឺ-
កូវើដ១៩។...តទៅទំព័រ ៩

Griezmannបញ្ចប់ការខ្សត់គ្រប់បាល់
ខណៈBarcaមានសង្ឹឃមតចិតួចឡើងវិញ

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ



គតិត្រមឹថ្ង្រន្រះទ១ីខ្រកក្កដា
ឆ្នាំន្រះគឺមានរយៈព្រល១ឆ្នាំ
ហើយដ្រលសាលារាជធានី-
ភ្នំព្រញបានកំណត់ន្រការអនុ-
វត្តវិធានការរបស់ខ្លួនស្តីពីការ-
បង្ក្របករណីយកផ្លូវសាធា-
រណៈសាងសង់រោងការរោង-
ពិធីខួបកំណើត ពិធីខួបអា-
ពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីឡើងគ្រហ-
ដា្ឋាននិងរោងបុណ្រយផ្រស្រងៗ។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររសាលារាជ-
ធានីក៏ធា្លប់បានច្រញស្រចក្តី
ជូនដំណឹង១ទៀតតាំងពីថ្ង្រទី
៨ខ្រសីហាឆ្នាំ២០១៧ស្តីពី
ការដោះស្រយចរាចរណ៍និង
រៀបចំសណ្តាប់ធា្នាប់តាមដងផ្លវូ
នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញដោយ
សម្រចយកផ្លូវ១១ខ្រស្រជាអា-
ទិភាពគរំូសម្រប់អនវុត្តវធិាន-
ការន្រះ។ផ្លូវទាំង១១ខ្រស្រនោះ
រួមមាន៖មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសី,
មហាវិថីព្រះមុនីវង្រស,មហាវិថី
កម្ពុជាក្រម,មហាវិថីម៉ៅ-
ស្រទុង,មហាវិថីព្រះសីហនុ
និងផ្លូវន្ររុហ៍, មហាវិថីព្រះ-
នរោត្តម,មហាវិថីសម្ត្រចមុនី-
រ៉្រត,ផ្លវូឧកញ៉ៅទ្រពផន,មហា-
វថិីហ្រសាលដឺហ្គោល,ផ្លវូ២៧១,
ផ្លូវល្រខ៧០និងតីរវិថីព្រះសុី-
សុវត្ថិ។ប៉ុន្ត្រសួរថា តើការ-
អនុវត្តយុទ្ធនាការន្រះដំណើរ-
ការបានដល់កម្រិតណហើយ?

ជាទូទៅស្ទើរគ្រប់អភិបាល
រាជធានីភ្នំព្រញឲ្រយត្របានតំ-
ណ្រងភា្លមគឺត្រងត្រមានគំនិត
ផ្តួចផ្តើមនិងវិធានការផ្រស្រងៗ
គ្នាដូចជាកាលពីជំនាន់លោក
ឈឹមសៀកឡ្រង(អាណត្តទីិ១)
គ្រន់ត្រឡើងភា្លមគឺលោក
ស្ររ៉្រ[រៀបច]ំសនួច្របារនៅមាត-់
ទន្ល្រភា្លម។លុះមកដល់សមយ័
លោកជាសផុារា៉ាក៏ធ្វើសនួច្របារ
បន្តនិងដាក់រូបព្រះឆយាល័ក្ខណ៍
សម្ត្រចឪនៅលើសួនច្របារនិង
ចលូចតិ្តបារលូកុំឲ្រយស្ទះទកឹជន់
លិច។បនា្ទាប់មកឈានដល់
រជ្ជកាលលោកក្របជុតិមាគឺ
ចលូចតិ្តសមា្អាតសនួច្របារតាម-
រយៈកុំឲ្រយឆ្ក្រចលូជុះអាចម៍ដាក់
រីឯសម័យកាល លោកបា៉ៅ
សជុាតិវង្រសចាប់ផ្តើមមើលការ-
សា្តារប្រឡាយដើម្របីរំដោះទឹក
ច្រញពីទីក្រុងកុំឲ្រយជន់លិច។
ចំណ្រកឯសម័យកាលលោក
ឃួងស្រងឡើងកាន់តំណ្រង
ភា្លមវិញគឺលោកចង់ឃើញ
មហាវិថីនិងផ្លូវមានសណ្តាប់-
ធា្នាប់ពោលគឺមានផ្លូវសម្រប់
អ្នកថ្មើរជើងនិងជនពិការអាច
ធ្វើដំណើរបានតាមរយៈការ-
បោសសមា្អាតអ្នកចតរថយន្ត
តាមផ្លូវសាធារណៈយា៉ៅងអនា-
ធិបត្រយ្រយការយកចិញ្ចើមផ្លូវ
នៅមុខផ្ទះមកលក់ដូរនិងការ-
សង់រោងការ និងរោងបុណ្រយ
ផ្រស្រងៗជាដើមដ្រលអ្វីៗទាំង-
ន្រះលោកអភិបាលមុនៗធ្វើ

មិនបានខណៈព្រលពលរដ្ឋ
នៅភ្នំព្រញបានត្អូញត្អ្ររពីការ-
កកស្ទះចរាចរណ៍និងអត់មាន
ផ្លូវធ្វើដំណើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់
ជាដើម។
ផ្រនការដ្រលលោកអភិបាល

រាជធានីដាក់ឲ្រយខណ្ឌទាំង១៤
អនុវត្តន្រះគឺមានខណ្ឌខ្លះធ្វើ
បានល្អគ្រន់បើត្រមានខណ្ឌ
ខ្លះធ្វើបានត្រ១ប្រវក៏ស្ងប់
ទៅវិញប្រៀបដូចវ្រកចកអ៊ីចឹង
ដ្ររ។សកម្មភាពមួយចំនួនរួម
មានតំាងពីការកាត់សា្លកយីហ

នៅតាមផ្ទះលក់ដូរ និងហាង
ផឹកសុីដ្រលលយចូលលើចំ-
ណីផ្លូវ និងមានការប្រមូល
សមា្ភារលក់ដូរមួយចំនួនដើម្របី
ជាការព្រមានជាដើម។តាម
ការកត់សមា្គោល់ខណ្ឌដ្រលធ្វើ
បានល្អគឺខណ្ឌច្របារអពំៅដ្រល
បានអនុញ្ញាតឲ្រយដាក់តាងំលក់
ទំនិញចមា្ងាយពីមុខផ្ទះត្រឹមត្រ
១ម៉្រត្របុ៉ណ្ណោះរីឯក្រមុតាកស់ុី
ដ្រលចតចាំហៅម៉ូយនៅគល់-
សា្ពានច្របារអពំៅដ្រលធ្វើឲ្រយកក-
ស្ទះចរាចរណ៍ក៏ល្រងឃើញ
មានដ្ររ។ក៏ប៉នុ្ត្រឥឡវូន្រះខណ្ឌ
ណក៏ដូចជាខណ្ឌណដ្ររគឺ

ត្រឡប់មករកភាពដើមវញិអស់
ហើយពោលគឺនៅតាមផ្លូវទាងំ
១១ខ្រស្រអ្នកលក់ក៏ច្រះត្រនាគំ្នា
រំកិលបន្តចិម្តងៗ បានយា៉ៅងងាយ។
នៅខណ្ឌច្របារអំពៅបច្ចបុ្របន្នអ្នក-
លក់តាមផ្ទះបានរកំលិចលូមក
កៀកផ្លូវឡើងវិញ រីឯអ្នកលក់
ទុរ្រនតាមរទ្រះគឺដាក់នៅលើ
ចិញ្ចើមផ្លូវត្រម្តងហើយព្រល
អតិថិជនចតយានយន្តឈប់
ទិញក៏នៅលើផ្លូវហ្នឹងទៅ។ចំ-
ពោះឡានតាក់សុីវិញចតហៅ
មូ៉យតាមផ្លវូជាតិល្រខ១បណ្តាក់

គ្នាដូចខ្រយងចាប់ពីគល់សា្ពាន
ព្រះមុនីវង្រសរហូតដល់វត្តនិរោធ
គឺជាផ្លូវដ្រលមានការកកស្ទះ
ខ្លំងនៅព្រលព្រឹកនិងព្រល
លា្ងាចនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំប្រក
សា្ពានអាកាសក្របាលថ្នល់និង
ផ្លូវឡើងទៅផ្រសារច្របារអំពៅ។
បើទោះបីជាសាលារាជធានី

បានដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ចំណត
ក្រមដី៣ទីតាំងដ្រលបាន
សាងសង់រួច គឺទី១)ចំណត
សនួច្របារខងមខុក្រសងួស្រដ្ឋ-
កិច្ចឬខងលិចវត្តភ្នំមួយកន្ល្រង
ដ្រលផ្ទុករថយន្តបាន៣៤០
គ្រឿង។ទី២)ចំណតក្រមដី

នៅមុខព្រះសក្រយមុនីច្រតិយ
ក្រមក្រុមហ៊ុនកាណឌីយា៉ៅ
ផ្ទកុរថយន្តបាន៣១០គ្រឿងទី
៣)ទីតំាងរបស់ក្រមុហុ៊នវឌ្រឍនៈ
ដ្រលនៅក្រមសួនច្របារក្រប្ររ
គ្នាផ្ទកុរថយន្តបាន៣១០គ្រឿង
និងគម្រង២ផ្រស្រងទៀតបន្ត
មកដល់ដីក្រមសួនច្របារទីលាន
ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសួនច្របារ
ផ្រសាររាត្រីហើយកាលពីខ្រតុ-
លាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានលើកទឹក-
ចិត្តឲ្រយយកទីតំាងដីក្រមសួន-
ច្របារធ្វើជាចំណតរថយន្តដើម្របី
ដោះស្រយការកកស្ទះក៏ដោយ
ក៏បញ្ហានៅត្រកើតមានដដ្រល។
ម្រយ៉ៅងទៀតការសាងសង់សា្ពាន
អាកាសថ្មើរជើងក៏បានជួយ
សម្រលួការកកស្ទះផងដ្ររដោយ
លោកអភិបាលរាជធានីថានងឹ
មាន២៧កន្ល្រងទៀត។ទន្ទមឹនឹង
ន្រះប៉លូសិចរាចរណ៍តាមខណ្ឌ
មយួចនំនួបានចាប់អនុវត្តតងឹ-
រុឹងលើករណីចតរថយន្តចោល
ប្របអនាធិបត្រយ្រយនៅលើផ្លូវ
ហាមឃាត់គឺបូ៉លិសបានចាក់-
សោ រួចស្ទូចយកទៅការិយា-
ល័យចរាចរណ៍រាជធានីដើម្របី
ដោះស្រយនិងផាកពិន័យ។
យា៉ៅងណក៏ដោយសម្រប់

រោងការរោងបុណ្រយរោងកម្មវិធី
សម្ពាធហាងនៅត្រមានដដ្រល
ជាពិស្រសអ្នកមានអំណច
ឧកញ៉ៅៗឬអ្នកមានទ្រព្រយត្រង
ឲ្រយលុយទៅអាជា្ញាធរដ្រនដី
ដើម្របីជួយយាមកាមទាំងយប់
ថ្ង្រឲ្រយទៀតពោលគឺធ្វើផ្ទយុនងឹ
ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់សាលារាជ-
ធានីភ្នំព្រញត្រម្ដង។នៅក្នុង
ខណ្ឌខ្លះមានរហូតដល់កើត
បាតុភាពនឹងគ្នានៅព្រលសង់
រោងការរបស់អ្នកមានបិទផ្លូវ
មុខសាលារៀនឯកជនហើយ
សាលារៀនក៏សម្រចចិត្តឲ្រយ
កូនសិស្រសឈប់២ថ្ង្រ រហូតធ្វើ
ឲ្រយមាតាបិតាសិស្រសរិះគន់តាម
បណ្តាញសង្គមទើបសាលា-
ខណ្ឌច្រញមកជួយដោះស្រយ
ឲ្រយសិស្រសបានចូលរៀនវិញ។
ប៉នុ្ត្របើចំពោះគ្រសួារអ្នកក្រវញិ
គឺមិនហា៊ានធ្វើអ្វីធំដុំលើដងផ្លូវ
ទ្រដោយមា្ចាស់ដើមការកូនខ្លះ
ក៏សម្រចចិត្តទៅធ្វើនៅតាម
ហាងឬក៏ជលួផ្ទះគ្រការនៅតាម
បុរីវិញដើម្របីកាត់បន្ថយការ-
សង់រោងការតាមផ្លវូធំឬផ្លវូដ្រល
មានចរាចរណ៍មមាញឹក។រីឯ
ការបោះចោលសំរាមក៏នៅត្រ
ជាបញ្ហានៅព្រលអ្នកលក់តាម

ចញិ្ចើមផ្លវូចាក់ចោលនៅលើផ្លវូ
ហៀរចូលមកទ្រូងផ្លូវជាហ្រតុ
ធ្វើឲ្រយអ្នកដំណើរខ្លះ ជិះគ្រចគ្នា
ហើយជួនកាលក៏ប៉ះពារគ្នា
ដោយសារត្រគ្រចគំនរសំរាម
នោះក៏មាន។
សរុបមកវិញចំនួនយានយន្ត

ច្រះត្រកើនឡើងពី១ថ្ង្រទៅ
១ថ្ង្រទៅតាមតម្រូវការចាំ-
បាច់របស់ពលរដ្ឋដ្រលតាម
របាយការណ៍របស់មន្ទរីសាធា-
រណការនិងដឹកជញ្ជនូរាជធានី-
ភ្នំព្រញកាលពីឆ្នាំ២០១៨គឺ
មានរថយន្តចំនួនជាង៤៨មុឺន
គ្រឿង រុឺម៉កកង់៣មានចំនួន
១មឺុន១ពាន់គ្រឿងនិងមូ៉តូចំនួន
១លាន៧០មុឺនគ្រឿងដ្រល
បានចុះបញ្ជីនៅមន្ទរី។ត្រចនំនួ
យានយន្តទាំងន្រះបើប្រៀប-
ធៀបនឹងទីតាំងចំណតគឺមិន
សុីគ្នាទ្រធ្វើឲ្រយមានការកកស្ទះ
ដោយសារត្រចំណតនិងការ-
លក់ដូរខងមុខផ្ទះបង្ហៀរចូល
ចិញ្ចើមផ្លូវ។
ហ្រតុដូច្ន្រះសាលារាជធានី-

ភ្នំព្រញគួរត្រត្រួតពិនិត្រយ និង
វាយតម្ល្រទៅខណ្ឌទាំង១៤ថា
តើការអនុវត្តវិធានការដ្រល
បានដាក់ច្រញនោះដំណើរការ
ដល់កម្រតិណហើយ?ចណំចុ
ដ្រលល្អនោះគឺមានត្រសាលា-
ខណ្ឌនីមួយៗ អញ្ជើញពលរដ្ឋ
ដ្រលមានការលក់ដូរនៅមុខ
ផ្ទះតាមចិញ្ចើមផ្លវូទំាង១១ខ្រស្រ
ទំាងនោះមកណ្រនាំនិងធ្វើកចិ្ច-
សន្រយហើយប្រសិនបើនៅត្រ
រងឹទទងឹគឺមានត្របទិហាងឬក៏
ទីតាំងដ្រលលក់ចូលមកលើ
ចិញ្ចើមផ្លូវនោះត្រម្ដង។ក្រពី
សំណង់ចំណតក្រមដីសួនច្របារ
សាលារាជធានីគួរត្រគិតគូរពី
សំណង់អគរសម្រប់ចំណត
ឡានបង់លុយព្រះមា្ចាស់នឹង
សប្របាយចិត្តនៅព្រលមានទី-
តាងំចតត្រមឹត្រូវហើយមនិក្តា
និងមិនត្រវូទឹកភ្លៀងផងនោះ។ចំ-
ណ្រកពលរដ្ឋដ្រលដឹងខ្លួនថា
មានជីវភាពធូរធារហើយគរួត្រ
ទៅរកមជ្រឈមណ្ឌលឬក៏ភោជ-
នីយដា្ឋានសម្រប់រៀបការកូន-
ចៅឬក៏ធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើត
ហើយបើធ្វើរោងបុណ្រយគួរត្រ
ធ្វើសំណើទៅធ្វើនៅតាមទីវត្ត-
អារាមទៅដើម្របីបញ្ចៀសការ-
កកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ
សាធារណៈ៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-
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នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញ ៈ កៃសួងមហាផ្ទៃ បើក 
វគ្គ បណ្ដះុ  បណ្ដាល «ភាព ជា អ្នក 
ដឹកនំា» រយៈ ពៃល១០ថ្ងៃសមៃប់   
ថ្នាក់ ដឹកនំា  នៅ  រដ្ឋបាល កៃ ុងសៃ ុក 
ខណ្ឌទំាង២០៣នៅ ទូទំាង  បៃទៃ  ស 
ដើមៃបី បង្កើន សមត្ថភាព ក្នងុ ការ 
ដឹកនំា ការ ងារ   ថ្នាក់ សៃកុ  ដៃល 
មាន កាន់ តៃ ចៃើន ជាង មុន ។ 
មន្តៃ ីអង្គការ សង្គម សីុវិល សងៃឃឹ ម  
ថ  វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល នៃះនឹង 
ធ្វើ ឲៃយ ការ    ដោះ សៃ យ បញ្ហា ថ្នាក់ 
សៃកុ  កាន់ តៃ បៃសើរ។

 វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល ចាប់ ពី  ថ្ងៃ ទី 
៦ខៃ កក្កដា ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៧កក្ក  ដា  
នៃះរៀបចំ ឡើង ដោយ សា លា  
ជាតិ រដ្ឋបាល មូល   ដា្ឋាន នៃ កៃសួ ង 
មហាផ្ទៃ ដោយ មាន ការ គំាទៃ ពី 
គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ  សមៃប់  
ការ អភិវឌៃឍ តាម បៃប បៃជា ធិប-
តៃយៃយ  នៅ ថ្នាក់ កៃម ជាតិ (គ 
ជ អប)។  វគ្គ នៃះ  ធ្វើ ឡើ ង  សមៃ ប់  
លើក កម្ពស់  សមត្ថភាព   ថ្នាក់  ដឹក- 
នំា   នៃ រដ្ឋបាល កៃងុ  សៃកុ ខណ្ឌ 
ក្នងុ ការ បំពៃ ញ តួនាទី និង ភារ- 
កិច្ច របស់ ខ្លួន ឲៃយ កាន់   តៃ មាន 
បៃសិទ្ធភាព ។

លោក សូ មុនីរកៃសា នាយក 
សាលា  ជាតិ រដ្ឋបាល មូល ដា្ឋាន 
(NASLA)  និង ជា  បៃធា ន   នា-
យក ដា្ឋាន  បណ្ដះុ បណ្ដាល  កៃ-
សួង  មហា  ផ្ទៃ  បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍    
ពី មៃសិល មិញ ថ វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល  
នៃះគឺ ជា វគ្គ ទី ១ ដៃល មាន សិកា្ខា- 
កាម ចូលរួម បៃមាណ១៣០ នា ក់ ។ 
បុ៉ន្តៃការ បណ្ដះុ បណ្ដាល នឹង តៃវូ 
ធ្វើ ឡើង សរុ ប  ចំនួន៣វគ្គ ដោយ  
តមៃវូ ឲៃយ ថ្នាក់ ដឹកនំា  ពី សៃកុ នីមួ យ ៗ  
ចំនួន ២រូបចូល រួម គឺ អភិ  បាល 
សៃកុ និង បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា សៃ ុក។ 
បើ គិត ពី ចំនួន ថ្នាក់ ដឹក នំា សៃកុ 
សរុប ដៃល  នឹង ទទួល វគ្គ បណ្ដះុ- 
បណ្ដាល នៃះគឺ មាន ចំនួ   ន ៤០៦ 
នាក់មក ពី កៃងុ សៃកុ ខណ្ឌ ទំា ង 
២០៣  នៅ ទូទំាង បៃទៃស ។

លោក មុនីរកៃសា បន្ត ថ ៖ «យើ ង 
បណ្ដះុ បណ្ដាល ថ្នាក់ ដឹកនំា ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង ការងារ គៃប់ គៃង អភិបា ល-  
កិច្ច នៅ សៃកុ គាត់ ការ ធ្វើ សៃចក្ដ ី- 
សមៃច ចិត្ត ជា យុទ្ធ សា  ស្តៃ និង 
ការ ដឹកនំា គៃប់ គៃង ធ្វើយ៉ាង ណ  
ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធភាព។ នៃះ ជា 
មូ៉ឌូល សិកៃសា ដៃ ល យើង គៃង   
នឹង បងៃៀន គាត់»។ លោក  ថ  

វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល នៃះ គឺ ជា ផ្នៃ  ក 
មួយ នៃ ផៃនការបណ្ដះុ បណ្ដា ល  
របស់ កៃសួង មហា  ផ្ទៃ ក្នងុ ផៃន កា រ 
យុទ្ធ សាស្តៃ  អភិវឌៃឍ សមត្ថភាព  
រយៈពៃល ៥ ឆ្នា ំពី ឆ្នា ំ២០១៩ ដ ល់  
២០២៣។ ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល 
នៃះ ក៏ ធ្វើ  ឡើ  ង ដោយ សារ កៃសួ ង  
មហា ផ្ទៃ ទើប បាន ធ្វើ សមា ហ- 
រណកម្ម  នៅ ថ្នាក់ សៃកុ ដៃល ធ្វើ 
ឲៃយ ថ្នាក់ សៃកុ  មាន ទំហំការងារ 
កាន់ តៃធំ ។

លោក សូ បា្លាតុង អភិបាល 
សៃកុ បៃសា ទ បាគងខៃត្ត សៀ ម  - 
រាបដៃល បាន ចូលរួម វគ្គ កាល ពី 
មៃសិល មិញ  ថ្លៃងថ ក្នងុ វគ្គ បណ្ដះុ-  
បណ្ដាល នៃះ រូប លោក និង ថ្នាក់ - 
ដឹកនំា សៃ ុក  ដទៃ ទៀត ទទួល បា ន 
មៃរៀន  និង បទ ពិសោ   ធថ្មីៗ 
សមៃប់ មុខ  ងារ បន្ថៃម ដៃល តៃវូ- 
បា ន  ធ្វើ បៃតិភូ ម កម្ម មក ថ្នាក់ 
កៃ ម ជាតិ។ វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល 
នៃះ  គឺ ជា ការ តមៃង់ ទិស លើ មុ ខ - 
ងារ របស់ ថ្នាក់ ដឹកនំា មូលដា្ឋាន ។

លោ  ក បន្ថៃម ថ៖«លើស ពី នៃះ   
ទៀត យើ ង ដឹង ពី ការ សមៃបសមៃលួ   
ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច យ ក មុខងារ  និងតួ-
នាទី នោះ អនុវត្ត មុខ ងារ ឲៃយ មាន  

បៃសិទ្ធភាពក្នងុ នាម ជា ថ្នាក់ ដឹក- 
នំា ក្នងុ  មូលដា្ឋាន ជា ពិសៃស រវាង 
រដ្ឋបាល សៃកុ ជា មួយ នឹង ពលរ ដ្ឋ 
និង ឃំុនិង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ នៅ មូ ល - 
ដា្ឋាន។ ខ្ញុ ំឃើញ ថ  វា មាន សារៈ- 
សំខាន់ សមៃប់ ថ្នាក់  ដឹកនំា នៅ 
មូល  ដា្ឋាន   ដើមៃបី ពងៃងឹ សមត្ថភាព 
បន្ថៃម»។ លោក បន្ត ថ៖   «ឥឡូវ 
នៃះ រាជ រដា្ឋា ភិបាលលោក ធ្វើ បៃតិ - 
ភូកម្ម ទៅ ឲៃយ ថ្នាក់ កៃម ចៃើន។ 
ដូច្នៃះ ការ គៃង់ គៃង យើង តៃវូ គិត 
ធ្វើ ម៉ៃច ឲៃយ មាន ភាពមា្ចាស់ ការ 
ចៃះ  មាន គំនិត យោបល់ ដូច ជា 
ផៃនការ អភិវឌៃឍ ន៍ដោយ មិន  
រង់ ចំា តៃ ថ្នាក់ លើ»។

លោកឡំា សុជាតិ នាយក 
អង្គការ  វិទៃយា  សា្ថា ន តសូ៊មតិ និង 
គោល នយោ បាយ (AP I)ថ្លៃងថ 
កម្មវិធី បណ្ដះុ បណ្ដាល សម  ត្ថ  - 
ភាព ដ ល់ ថ្នាក់ ដឹកនំា សៃកុ នៃះ គឺ 
ល្អពៃះ បច្ច ុបៃប ន្ន នៃះថ្នាក់ ដឹក នំា 
សៃកុ ទទួល អំណច និង តួនាទី  
និ ងធន ធាន ចៃើន ដៃល តៃវូ បាន 
ផ្ទៃរ ពី ថ្នាក់ ជាតិទៅ ថ្នាក់ កៃម 
ជាតិ។ ដូច្នៃះ ពួក   គាត់ តៃវូ មាន 
សមត្ថភាព ដឹកនំា សមៃប សមៃ ួល 
ដោះ សៃយ   បញ្ហា ជាមួយ បៃជា - 

ជ ននិង តមៃវូ ការ ផៃសៃងៗ និង សមៃ ប-  
សមៃលួ មន្តៃ ីរាជការ ជំុវិញ សៃកុ 
ដូច ជា មន្តៃ ីការិ យ  ល័យ ផៃសៃង 
កៃម  រចនាសម្ពន័្ធ រដ្ឋបាល សៃ ុក   ។ 
លោក   ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថ៖ «វា  តៃវូ ការ 
ពឹង ផ្អៃក ទៅ  លើ ភាព ខា្លាងំ របស់ 
អភិបាល និង កៃមុ បៃកឹៃសា សៃកុ 
ក្នងុ ការ ដឹកនំាការ ងារ ឲៃយ ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង បញ្ហា អភិវឌៃឍ បញ្ហា 
យុវជន និង បញ្ហា ផៃសៃងៗ ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ជាង មុន»។ 
លោក បន្ត ថ    រដ្ឋ បាល ថ្នាក់ សៃកុ 
ថ្ម ីតៃវូ មាន សមត្ថភាព និង ការ ច្នៃ - 
បៃឌិត ខ្ពស់ ដើមៃបី សមៃច ការ ងា រ  
បា ន  ជោគ ជ័យបើ មិន  ដូចនោះ ទៃ 
ពួក គាត់ នឹង មាន បញ្ហា បៃឈម 
ចៃើន។ កាល ពី កន្លង ទៅ លោក 
សង្កៃត ឃើញ ថ្នាក់ សៃកុ ហាក់ - 
ដូ ច ជា មិន សូវ មាន ការ សមៃប- 
សមៃលួ រវាង ការិ  យ  ល័យ ជំនាញ 
ពាក់ ព័ន្ធ និង  មិន សូវ មាន ការ 
សមៃប សមៃលួ ជា មួយ អង្គការ 
សង្គ  ម សីុវិ ល ជា មួយ  នឹង យុវជន 
និង វិស័ យឯក  ជន។ លោ ក 
សងៃឃឹម ថ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ សៃកុ ថ្មី  
នឹង មាន ភាព បៃសើរឡើង លើ 
ចំណុច នៃះ៕

ខន សាវិ

ភ្នំពេញៈ  កាសុី ណូណ ហា្គ - 
វើល  ដ៍ នឹង ចាប់ ផ្ដើម បើក អាជីវ ក ម្ម 
លៃបៃង ឡើង វិញ  នៅ ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃ 
កក្កដា ស្អៃក នៃះ ខណៈ ដៃល 
កៃសងួ អបរ់ ំកប៏ាន បៃកាស ដៃរ 
ថ សាលារៀន ទំាង អស់នឹង តៃ ូ វ 
បើក ដំណើរការ ឡើង វិញ ក្នងុ ពៃ ល 
ឆប់ៗ បុ៉ន្តៃ តៃវូបៃង ចៃក ជា  ៣ 
ដំណក់កាល ដោយ សាលា - 
រៀន ដៃលមាន ស្ដង់ ដា សុវត្ថ ិភា ព  
ខ្ពស់ តៃូវ បើក មុន  ។

កៃុម ហ៊ុនណ ហា្គខប  បាន 
ចៃញ សៃច ក្ត ីបៃកាស មយួ កាល 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថ កាលពី ថ្ងៃទី  ៣ ០ 
ខៃ  មិថុនា កៃុម ហ៊ុន និង កៃសួង 
សុខា ភិបាល បាន ចុះ អនុសៃស- 
រណៈ យោគ យល ់គា្នា ដើមៃប ីផ្ដល ់
កា រ យល់ ពៃម ដល់ ណ ហា្គវើល ដ៍ 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម 
ឡើង វិញ ហើយ នៅថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ 
កក្កដា កៃមុ ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស 
នៃ កៃសងួ សខុា ភបិាល  បាន ចុះ 
មក  តៃតួ ពនិតិៃយ ទតីាងំ ជាក ់ស្តៃង 
នៃ ទីតំាង កាសីុ ណូណ ហា្គ វើល ដ៍ 
និង បាន សន្និ ដា្ឋាន ថ  កៃុម ហ៊ុន 
បា  ន អន ុលោម តាម តមៃវូ ការ នៃ 
ចៃបាប់ សុខ ភាព  និង នីតិវិធី បៃតិ - 
បត្តិ ស្តង់ ដា  (SOP) ដៃល បាន 

កំណត់ ដោយ កៃសួង សុខា ភិបា ល 
ក្នងុ ការ ការ ពារ ការ រើក រាល ដាល 
ជងំ ឺកវូើដ  ១៩។ សៃចក្ដ ីបៃកាស  
បន្ត ថ វិញ្ញា បន បតៃ  នៃ ការ បោស- 
សមា្អាត  និង ការ យល់ ពៃម តៃូវ 
បាន ផ្តល ់ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ ដើមៃប ីបើក 
អាជី វកម្ម លៃបៃង វើអាយ ភី និ ង ស្ល ត់  
មា៉ាសុនី ឡើង វញិ  នៅ ថ្ងៃ ទ ី៨ ខៃ 
កក្កដា  ឆ្នាំ២០២០។ ពោល គឺ 
១សបា្តាហ៍  បនា្ទាប់ ពីការ អនុវ ត្ត  
អន ុសៃស រណៈ នៃះ ដៃល នងឹ ចលូ 
ជា ធរមាន  ចាប់ ពីថ្ងៃទី ០៧ ខៃ 
កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០។

លោក មុី វា៉ាន់ អគ្គនា យក នៃ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន ឧសៃសាហ កម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុ  ដៃលជា និយត ករ 
អាជវីកម្ម កាសុណី ូ បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទ ី៥ ខៃ កក្កដា  ថ នៅ 
ក្នងុ ចំណោម កាសីុណូ ជាង ១ ០ ០ 
គឺ កាសុីណូ ណហា្គ វើ ល  ដ៍ជា  
កា សុី ណូ តៃ១គត់  នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ បានដាក់ លិខិត ស្នើសុំ 
បើក ដំណើរការ មុនគៃ។  

 លោក ថ ៖«កៃពី ហ្នឹង អត់ 
ទាន់ មាន អ្នកណ មក ដា ក់ ( លិ - 
ខិត សំុ បើក ឡើងវិញ )  នៅ ឡើ យ  
ទៃដោយ សារ គៃ ( មា្ចាស់ កា សីុ ណូ ) 
មិន ទាន់ រៀបចំ កន្លៃ ង  សៃលួ បួ ល 
ហើយ នៅ តាម  ពៃំដៃន បៃទៃ ស 
ជិតខាង ថៃ  និង វៀត ណម  អត់ - 

ទាន់ បើក ផង ។ ទាល់តៃ បើក  
ពៃ ំដៃន វិញបាន មាន ថៃ និង វៀ ត- 
ណម មក លៃង ពៃះ ចៃបាប់ យើ ង 
មិនឱៃយ ជន ជាតិ ខ្មៃរ ចូល លៃង ទៃ »  ។ 

 លោក ផៃ សីុ ផាន អ្នក នំា ពា កៃយ 
រដា្ឋាភបិាល   បាន សរសៃរ បង្ហាះ 
តាម  ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ លោក ថ 
នៅក្នុង កិច្ច បៃជុំ ពៃញ អង្គ របស់ 
ទីស្ដកីារ គណៈ រដ្ឋមន្តៃ ីដៃល ដឹ ក- 
នាំ ដោយ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣ ខៃ 
កក្កដា គ ឺបាន សមៃច អនញុ្ញាត 
ឱៃយ កាសុីណូ បើក បៃតិ បត្តិការ 
អាជីវកម្ម ឡើង វិញ បុ៉ន្តៃ អនុញ្ញា ត 
ឱៃយ មានតៃ លៃបៃង ភា្នាល ់នងិ ស្លត ់ 
មា៉ាសុនី តៃប៉ណុោ្ណោះ ។   លោក បន្ត 
ថ កាសុណី ូទាងំអស ់ដៃល ចង ់
បើក អាជីវកម្ម ឡើង វិញ គឺ តៃូវ 
ស្នើសុំ ឱៃយមាន ការ អនុញ្ញាត  ពី 
កៃសួ ង សុខា ភិបាល ជាមុន ដើ មៃបី 
អនវុត្ត តាម លក្ខខណ្ឌ តមៃវូ មយួ 
ចំនួន នៃ វិធាន ការ ការពារ  ជំងឺ  - 
កូវើដ  ១៩ ។ 

 បើ តាមលោក មុី វា៉ាន់ កាសុី - 
ណូ   ដៃល បើក ដំណើរការ ឡើង -  
វិញ  សៃបពៃល កំពុង កើតមាន 
ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វើដ ១៩ នៃះ គឺ 
តៃូវអនុវត្ត វិធានការ រកៃសា គ មា្លាត 
សវុត្ថភិាព សង្គម ដោយ មា៉ាសុនី 
នងិ ត ុសមៃប ់លៃងលៃបៃង គ ឺតៃវូ 

រៀបចំ ដាក់ឱៃយ ឆ្ងាយ ពីគា្នា លើ សពី  
១ ម៉ៃតៃ ហើយ អនញុ្ញាតឱៃយ បើក 
ដណំើរការ  តៃ ត ុលៃបៃងភា្នាល ់នងិ 
ស្លត់  មា៉ាសុីន ដោយ សារ  លៃបៃង 
ទាំង២ បៃភៃទ នៃះ មាន ចំនួន 
មនុសៃស លៃង តិច។ 

 សៃបពៃល កម្ពជុា រក ឃើញ ជំ ងឺ 
កូ វើដ ១៩ រប៉ៃះរបោ៉ាះ  ដៃល នាំ - 
ចលូព ីកៃបៃទៃសកៃសងួ អ បរ់ ំ
ក៏បាន បៃកាស ដៃរ ថ សាលា - 
រៀន ទំាង អស់នឹង តៃវូ បើក ដំណើរ-
ការ ឡើង វិញ ឆប់ៗ បុ៉ន្តៃ តៃវូ បា ន 
បៃង ចៃកជា  ៣ ដណំក ់កាល គ ឺ
ដំណក់កាល ទី១ សមៃប់ 
សាលារៀន ដៃលមាន ស្ដង់ ដា 
សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ តាម  សៃចក្ដីណៃ- 
នំា របស់ អង្គការ សុខភាព ពិភព-  
លោកកៃសងួ សខុា ភបិាល ន ិង 

កៃសួង អប់រំហើយ ដំណក់ កា ល  
ទី ២គឺ សាលា មាន ស្ដង់ដាសុ- 
 វ ត្ថភិាព មធៃយមនងិ ដណំ ក ់កា ល 
ទី ៣គឺ សាលា មាន ស្ដង់ដា សុវត្ថ ិ  - 
ភាព អបៃបបរ មា ។ 

 នៅ ថ្ងៃ ទី៥ ខៃ កក្កដា លោក 
រស់ សុ វាចា អ្នក  នំាពាកៃយ កៃសួ ង  
អប់រំ បដិសៃធ មិន បញ្ជាក់ អំពី 
ពៃល វៃ លា  ជាក់លាក់  ដៃល សា - 
លា មាន ស្ដង់ដាសុវត្ថិ ខ្ពស់ តៃូវ 
អនញុ្ញាតឱៃយ បើកទា្វា រដណំើរការ 
ឡើយ ដោយ លោក សនៃយា នឹង 
ផ្ដល់ ព័ត៌មាន លម្អតិ អំពី ការ បើ ក 
សាលា រៀន នៅក្នងុ សបា្ដា ហ៍  នៃះ  ។  

  លោក គចួ ម៉ៃង ល ីសា្ថាបនកិ 
មជៃឈ មណ្ឌល ភាសា អៃ អាយ 
អាយ (Aii) និង សាលា រៀន 
អន្តរ ទ្វបី អាមៃរិ កំាង (AIS)  ថ្លៃង  

ថ លោក មិនទាន់ ទទួល បាន 
ដំណឹង ពី កៃសួង សុខា ភិបា ល  ឬ  
កៃសួង អប់រំដើមៃបី ឱៃយ បើក ដំណើរ- 
ការ សាលា រៀន  ឡើង វិញ ជា ផ្លវូ -  
ការ នៅ ពៃល ណ ឡើយ ។  

 ចំណៃក លោក ម៉ា សៃង 
អគ្គនាយក សា្ថាប័ន  IDP  និង 
សាលារៀន  ACE បាន ថ្លៃងថ 
លោក កំពុង រង់ចាំ ការ បៃកា ស  
ជា ផ្លូវការ  ពី កៃសួង អប់រំ  នៅ 
ក្នុង អាទិតៃយ នៃះ អំពី ការបើក 
សាលារៀន ជា ដំណក់កាល ។

  លោក ម៉ា សៃង បញ្ជាក់ ថ ៖ 
« ចំាមើល កៃសួង អប់រំ ចៃញ  
សៃ  ចក្ដបីៃកាស ចៃ ញ  គោល ការ- 
ណ៍ ជា ផ្លូវ ការសិន។ ចាំមើល 
ពត័ម៌ាន គាត ់ហ្នងឹថ តើ តមៃវូ ឱៃយ 
មាន លក្ខខណ្ឌ អី ខ្លះ » ៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្របើកវគ្គបណ្តះុបណ្តាល«ភាពជាអ្នកដឹកនំា»ដល់រដ្ឋបាលក្រងុស្រកុខណ្ឌ

កាសីុណូណហា្គានឹងបើកអាជីវកម្មនៅថ្ង្រ
៨កក្កដាខណៈសាលារៀននឹងបើកឆាប់ៗ

ជន បរទេស ម្នាក់ ដើរ កាត់ ពី មុខកាសីុណូណាហ្គាវើលដ៍ កាល ពី ថ្ងេ ទី ៥  ខេ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត ហុង មិនា 

អ្នក ចូល រួម វគ្គ បណ្តះុ បណា្តាល  កាល ពីមេសិល មិញ    ។ រូបថត កៃសួង មហា ផ្ទៃ 



គឹមសារំុ

ភ្នំពេញៈ តុលា កា រ កំ ពូល 
កាល ពី ម្សិល មិញ បាន បើក 
សវនា ការ ជម្ះ ក្ដកំី បំាង មុខ  លើ 
សំ ណំុ រឿង សំុ នៅ ក្ ឃំុ របស់ 
ជន តូ្វ ចោទ ១០ នាក់ ដ្ល ជា 
សមា ជិក អតី ត គណ បក្ស សង្គះ្ 
ជាតិ   ដ្ល បាន ជាប់ ចោទ ពី បទ 
រួម គំ និត ក្បត់  និង ញុះញង់ ឲ្យ  
ប្ ពឹ្ត្ត ប ទ ឧកិ្ដ្ឋ ជា អាទិ៍ កាល- 
ពី ចុង ឆ្នា ំ២០១៩   ខណៈ ដ្ល 
ពួក គ្ កំ ពុង នៅ ក្ ឃំុ ។ 

  លោក សី្   ក្ ឡា បញ្ជ ីឈ្មោះ  
ជួន   អាលី ហ្សា បាន ឲ្យ ដឹង  
ក្យ ពី សវនា ការ ថា  ៖ «សំ-

ណំុ រឿង ន្ះ  តុលា ការ កំពូល 
នឹងសម្ច លើក ទៅ ប្កាស  
សាល ដី កា នៅ ថ្ង ្ទី ១៣  កក្កដា   
ខាង មុខ ន្ះ » ។  

លោក   សំ   សុគង់   ម្ធាវី  
ការពារ សិទ្ធ ិឲ្យ ជន តូ្វ ចោទ ទំាង 
១០ នាក់ នោះ  បាន ឲ្យ ដឹង កាល- 
ពីម្សិល មិញ តាម រយៈ ទូរ ស័ព្ទ ថា  
លោក មិន បាន ចូល រួម ក្នងុ សវ- 
នា ការ ទ្ ។ 

 លោក  សុគង់   ថ្លង្  ថា ៖«  ពួក- 
គាត់  ទំាង ១០ នាក់ នោះ  កំពុង 
រស់ នៅក្ ឃំុ ទ្   ហើយ តុលា- 
ការ  កំពូល ជម្ះ ន្ះ  ទាក់ ទង នឹង 
សំណំុ រឿង សំុ នៅ ក្ ឃំុ ទ្ » ។

លោក   ម្ ធាវី ...តទៅទំព័រ៦

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្អងា្គរ ទី៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ១...កូន កោង កាង 
ឡើង  វិញ  លើផ្ទ្ ដី២ហិក តា 
នៅ ភូមិ ជម្ពូខ្មោ  ឃុំ ទួល ទទឹ ង 
ស្កុ ពន្ប ់ជាទដី ្ល រង ការ- 
កាប់ បំផ្លាញ នាព្ល កន្លង មក ។

លោក  និយាយ ថា ព្ កោង កា ង 
មាន សារប្យោជ ន៍ សំខា ន់ - 
ណាស ់ក្នងុ ការ រមួ ចណំក្ ផ្តល ់
ជាជម្ក សម្ប់ មនុស្ស និង 
សត្វ រស់ នៅ និង បាន ជួយ ទប់- 
សា្កាត ់ការ ច្ះ បាក ់ដ ីគ្ះទកឹ- 
ជំនន់ ខ្យល់ ព្យុះ និង ជួយ ទ្ទ្ ង់ 
ដល់ ប្ពន័្ធ អ្ក ូឡហូ្សុជីវី ចម្ុះ 
បរិសា្ថាន ។ បុ៉ន្ត ្កន្លង មកសក ម្ម   - 
ភាព លួច កាប់ បំផ្លាញ  និង ចាក់ ដី 
លបុ ពក្ោង កាងដើមប្ ីទន្ទ ្ន  
យក ដីរដ្ឋ មក ធ្វើ ជាកម្ម សិទ្ធ ិឯក- 

ជន ខុស ច្បាប់ បាន កើត ឡើង គួរ  - 
ឲ្យ កត់ សមា្គល់  បើទោះ ជា សម ត្ថ  - 
កិច្ច ជំនាញ បាន សហ ការ ជា មួ យ 
អាជា្ញា ធរ ពាក ់ ពន័្ធ ចុះផស្ព្វ ផស្ាយ 
អប ់រ ំនងិបង្កប្ ចាប ់ជន បព្្ ឹត្ត  
បទ ល្មើស ដាក់ ពន្ធនា គារ ជា បន្ត-  
បនា្ទាប់ ក្ដ។ី លោក គួច ចំរីន ថ្ល ្ង 
ថា៖«ការ បំផ្លាញ ព្ កោង កាង 
គសឺ្មើ នងឹ បផំ្លាញ អាយ ុជវីតិ ខ្លនួ- 
ឯងដូច្នះ្ យើង តូ្វ រួម គា្នាការ ពា រ 
និង អភិរក្ស ព្ កោង កាងស ម្  ប់  
ជា ប្យោជ ន៍រួម ដល់កូ នចៅ 
ជនំាន ់កយ្ របស ់យើង។ ក្នងុ 
នោះ កន្ល្ង  ដ្ល រងការ កាប់ 
បំផ្លា ញ យើង ត្ូវ ដាំឡើង វិញ  
និង ត្ូវ ចាត់ វិធាន ការ ទៅ តាម 
ផ្លវូ ច្បាប់ ឲ្យបាន មឺុង មា៉ាត់ និង គា្មោ ន 

ការលើក ល្ង  ចំពោះ ជន ប្ពឹ្ ត្ត 
បទ ល្មើស កាប់ បំផ្លាញ ព្ កោង- 
កាង យក ដី កាន់ កាប់ ជា លក្ខ ណ ៈ 
ឯក ជន ខុស ច្បាប់ »។ 

លោក ឯម ភា នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋ - 
បា ល ជលផល ខត្្ត ព្ះសហីន ុ 
ប្ប់ ភ្ន ំព្ញ បុ៉ស្តិ៍ នៅពឹ្ក ថ្ងច្ ន្ទ 
ថា ព្ កោង កាង គឺជា ជម្ក ព ង - 
កូន ដ៏សំខាន់ ន្ មចា្ឆា ជាតិ និង 
សត្វ សា្លាប គប្ ់បភ្ទ្។ ការ ដា ំ
កូន កោង កាង ២០០០ដើម នៅ  
តំបន់ ព្ លិច ទឹក ក្នុង ភូមិ ជម្ពូ- 
ខ្មោ ឃុំ ទួល ទទឹង  ស្ុក ព្នប់  
កាល ពីថ្ង្អាទិត្យ គឺ ដើម្បី សា្ដារ 
ព្ កោង កាង ក្នុង  តំបន់ នោះ 
ឡើង វិញ ដោយ សារ កន្លង មក 
វាត្ូវ បាន គ្លួច កាប់ បំផ្លាញ 
យក ធ្វើ ជាអុស ធ្យូង និង ដើម្បី 
ទន្ទ្ន យក ដី ធ្វើ កសិ កម្ម។

បើ តាម លោក ភា ក្យ កា រ-  
ចុះផ្សព្វ ផ្សាយ អប់ រំ របស់ មន្ត្ី 
ជំនាញ និង អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ក្ន ុង 
មូល ដា្ឋានប្ជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ តំប ន់ 
ន្ះ មាន ការ ភា្ញាក់  រឭក និង ចូ ល- 
រួម យា៉ាង សកម្ម ក្នុង កិច្ចការ ពារ 
និងអភិរក្ស ព្ កោង កាង និង 
បាន ចូល រួម ដាំ កូន កោង កាង 
ឡើ ង វិញ ដើ ម្ប ីសា្ដារ  និង លើក- 
កម្ពស់ ធនធាន ធម្ម ជាតិ និងធន - 
ធាន ជល ផល ក្នងុ តំបន់ ឆ្នរ្ សមុ  ទ្ 
ឲ្យ កាន់ ត្ សម្បូរ ប្ប សម្ប់ 
ជា ប្យោជន៍ ក្នងុ  ការលើ ក កម្ព ស់ 
ជីវភាព រស់ នៅ របស់ ពួក គាត់ 

ក្នុង តំបន់ នោះ ដ្ល ភាគ ច្ើន 
ជាអ្នក ប្កប របរ ន្សាទ ។

លោកឯម ភា ថ្លង្ ថា៖«ក  ្ពី 
ជារ បាំង ធម្ម ជាតិ ការពារ ឆ្ន្រ - 
សមុទ្ ពីគ្ះ ធម្មជាតិ នានា 
ព្  កោង កាង គឺជាកន្ល្ង ស្តុក 
កា បោន និង ជាប្ភព ផ្ដល់ ប្ ក់ - 
ចណំលូ ដស៏ខំាន ់ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់ ជីវភាព រស់ នៅ របស់  
ប្ជា ន្ សាទ ក្នងុ តំបន់តាម រយៈ  
ការ ផ្ដល់  ស្វា កម្សាន្ត ដល់ ភ្ញៀវ- 
ទ្ស ចរ ជាតិ និង អន្តរជាតិ  ព្ះ 
ព្ កោង កាង ក៏ជា ប្ភព អា ហា រ 
និង ទីជម្ក ដ៏សំខាន់ សម្ប់  
សត្វ សមទុ ្ នងិ សត្វ សា្លាប គប្ ់
ប្ភ្ទ រស់ នៅ  និង បងា្កាត់ ពូជ 
ផង ដរ្»។ លោក បាន បន្ថម្ថា  
យោ ង តាម ចប្ាប ់ជលផល  ការ-
កាប់ ការ ឈូស ឆយ ការរកុ រា ន 
ការ គប្ ់គង្ ហ៊មុ ពទ័្ធរបង យក 
ដ ីព ្ កោង កាង គជឺា បទ ល្មើស 
ត្ូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធ នាគារ 
ព៣ី ទៅ ៥ ឆ្នា ំនងិ ផក ពនិយ័ ជា 
បក្ ់ថម្ ទៀត។ ទន្ទមឹ នងឹ ន្ះ 
លោក ឯម ភា   ក៏បាន អំពាវ នាវ 
ដល់ គ្ប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់ 
ពិស្ស ប្ជា សហគមន៍ ន្សា ទ 
ត្ូវចូលរួម  ទប់ សា្កាត់ ឲ្យកាន់ ត្ 
សកម្ម ថ្ម ទៀត នូវ រាល់ សកម្ម - 
ភាព កាប់ បំផ្លា  ញ  និង ទន្ទន្ យ ក  
ដពី ្កោង កាង ដល្ ជាសមប្ត្ត ិ
សា ធា រណៈ  របស់ រដ្ឋ និង សហ - 
គមន៍  ៕

តពីទំព័រ១...ជាង ៤២ មុឺន គ្ួសារក៏ 
បានបើក ប្ក់ ឧបត្ថម្ភ របស់  រដា្ឋា ភិ បាល ។

លោក ណបុ កនណាវឌុឍ្  អ្នក នាពំាកយ្ 
កស្ងួ ផន្ការ  បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ព ីថ្ង ្ចន្ទថា  រហតូ មក ដល ់ថ្ង ្មសិ្លមញិ   
ប្ហ្ល ជា មាន គ្ួសារ ក្ីក្ ទូទាំង 
បទ្ស្ ៥៨០ ០០០ គ្សួារ ហើយ ដល្   
ជុ ំទ២ី ន្ះ  គ ឺមាន ២០ ០០០ ជាង គ្សួារ  
ដ្ល ធា្លាក់ ខ្លួន ក្ីក្។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«អ៊ីចឹង សរុប ទាំង- 
អស់  ៥៨០ ០០០ គ្ួសារ ជាង។ វគ្គ ទី១  
គឺ [មាន] ៥៦០ ០០០ [គួ្សារ] ជាង។ 
យោង  តាម កស្ងួ សង្គមកចិ្ច  កាល ព ីថ្ង ្
ទ២ី [កក្កដា]  គ ឺបាន ៤២០ ០០០ គ្ ួសារ 
ជាង ហើយ ដ្ល បាន មក បើក ថវិកា»។

មន្ត្ី នាំពាក្យ រូបន្ះ បន្តថា ៖«មន្ទីរ 
[ផ្នការ]  បាន ធ្វើ ការ ដកហូត [បណ្ណ- 
សមធម៌ ពី គ្ួសារ  ដ្ល មាន ជីវភាព 
បស្ើរ ឡើង] បាន ច្ើន ករណ ីហើយ  ប៉នុ្ត ្
ក្ុម ការងារ កំពុង បូកសរុប បន្ថ្ម ទៀត។ 
ចាំ មើល លា្ងាច ន្ះ  ប្ហ្ល ជា មាន 
លទ្ធផល ពី ហ្នឹង [កិច្ច ប្ជុំ] ហើយ»។

លោក ណបុ កនណាវឌុឍ្  ថ្លង្ថា  មាន 
ការ ប្តឹងផ្តល់ ជា ច្ើន នៅ មូលដា្ឋាន 
ទាកទ់ង នងឹ បក្ ់ឧបត្ថម្ភ ន្ះ មក កស្ងួ 
ផ្នការ។ លោក ថា  ដោយ មូលហ្តុ 
ន្ះ  ទើប លោក នាយករដ្ឋមន្ត្ី  ហ៊ុន 
សន្  បាន ឱយ្ កសួ្ង ផន្ការ ជយួ ពិនិត្យ 

ឡើង វិញ បន្ថ្ម ទៀត ទៅ លើ យន្តការ 
ដល្ មាន សប្ ់ គ ឺត្វូ ដោះសយ្ ដើមប្ ី
កុំ ឱ្យ មាន បាតុភាព កើត ឡើង បន្ត ទៀត។

លោក និយាយថា ៖«អ៊ីចឹង  ដោយ 
ហត្ ុន្ះ ហើយ  នៅ រសៀល នះ្  យើង 
បើក កិច្ចប្ជុំ មួយ  ដើម្បី ពិនិត្យ មើល 
ភាព មិន ប្ក្តី ហ្នឹង។  ដោះស្យ 
ជូន ធ្វើ ម៉្ច ឱ្យ វា  ថា ល្អ ទាំងអស់ គា្នា  
ទាំង  ឃុំ  សងា្កាត់  ទាំង  អីហ្នឹង  គឺ ជួយ 
សម្ួ ល ជាមួយ គាត់ ហើយ ប្ជាជន  
គឺ បាន ទៅ ដល់ គ្ួសារ ក្ីក្ ពិត- 
បក្ដ។  មនិ អាច ឱយ្មាន  គ្សួារ ផស្ង្ 
ដ្ល មាន ជីវភាព ប្សើរ ឡើង ហើយ  
ទទួល បាន នូវ បណ្ណ សមធម ៌ទទលួ ការ- 
ឧបត្ថម្ភ សាច់ប្ក់ ន្ះ ទ្»។

ហ្វ្ស ប៊ុក ក្សួង ផ្នការ កាល ពីថ្ង្ 
ចន្ទ បញ្ជាកថ់ា  កចិ្ចបជ្ុ ំកាល ព ីថ្ងច្ន្ទ ន្ះ  
គ ឺពនិតិយ្ មើល ភាព មនិប្កត្ ីន ្ការផ្តល ់
បណ្ណ សមធម៌ ជូន គ្ួសារ ក្ីក្  និង 
ការដាក់ ច្ញ នូវ វិធានការ មួយ ចំនួន។ 

 វិធានការ ទាំង ន្ះ  មាន ដូចជា  ការ- 
ផ្តល់ បណ្ណ សមធម៌ ជូន ដល់ គ្ួសារ 
ក្ីក្ ពិតប្កដ ត្ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ 
មនិ រសីអើង  សប្ តាម នតីវិធិ ីកណំត ់
អត្ត សញ្ញាណ កម្ម គ្ួសារ ក្ីក្  និង 
ធ្វើការ ដក បណ្ណ សមធម៌ ពី គ្ួសារ  
ដ្ល មានជីវភាព ប្សើរ។ ណ្នាំ 
បន្ថម្ ដល ់មន្ទរី ផន្ការ រាជធាន ី-ខត្្ត  

ដើម្បី ឲ្យ ក្ុមប្ឹក្សា ឃុំ- សងា្កាត់  អនុវត្ត 
ឲ្យបាន ត្ឹមត្ូវ តាម នីតិវិធី កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ កម្មគ្ួសារ ក្ីក្។ 

ហ្វ្ស ប៊ុក ដដ្ល បញ្ជាក់ថា  ករណី 
ក្ុម ប្ឹក្សាឃុំ -សងា្កាត់ ជួប នូវ បញ្ហា 
មនិបក្ត្ ីណាមយួ  ដល្មនិ អាច ដោះ- 
ស្យបាន  តូ្វ ទំនាក់ ទំនង សហការ 
ជាមយួ មន្ទរី ផន្ការ រាជធាន ី-ខត្្ត  ដើមប្ ី
ដោះស្យ លើ បញ្ហា ន្ះ។ 

ហ្វ្ស ប៊ុក នោះ បញ្ជាក់ថា ៖«ក្សួង 
ផ្នការ នឹង ចូលរួម ពិនិត្យ ដោះស្យ 
ទៅលើ ភាព មិនប្ក្តី ទាំងនោះ  ហើយ 
អាច ធ្វើ ការ បងា្ខាំង បណ្ណ សមធម៌ របស់ 
គ្ួសារ ដ្ល មាន ជីវភាព ប្សើរ  ក្នុង 
ប្ព័ន្ធ មូលដា្ឋាន ទិន្នន័យ គ្ួសារ ក្ីក្ 
មិនឲ្យ ប្ើ បាន»។

លោក យ៉ង់ គិមអ្ង  ប្ធាន មជ្ឈ- 
មណ្ឌល បជ្ាពលរដ្ឋ ដើមប្ ីអភវិឌឍ្ន ៍ នងិ 
សន្តិភាព  ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ង្ ចន្ទ ថា 
រដា្ឋាភិបាល តូ្វ ពងី្ក វិសាល ភាព  ជាពិស្ស  
គឺ សម្ប់ គណៈកម្មការ វាយតម្ល្ មួយ 
ដើម្បី ចុះ ធ្វើ កិច្ចការ ការ ប្តឹង តវា៉ា ន្ះ ឱ្យ 
បាន លឿន។  មួយ វិញ ទៀត រដា្ឋាភិបាលប្- 
ហ្ល ជា អាច ធ្វើ សវនកម្ម បន្ថ្ម ទៀត 
ទៅ លើ កា រវាយតម្ល ្របស់ កុ្ម បឹ្ក្សា ឃំុ-  
សងា្កាត់  ដើម្បី ធានាថា  បញ្ជ ីឈ្មោះ សម្ប់  
ទទួល បាន ការឧប ត្ថម្ភ ក្នងុ អំឡុង ព្ល កូវីដ 
១៩  ដោយ មិនមាន ភាព លម្អៀង  ឬ បក្ខ ពួក។ 

លោក ថ្ល្ងថា ៖«ប្ហ្លជា អាចថា  
មាន ក្ុម ការងារ ណា ដ្ល ជួយ ធ្វើកិច្ច- 
ការ ហ្នឹង បាន ឬក៏ ធ្វើ  Random Check 

[ត្តួ ពនិតិយ្ ដោយ ចដ្នយ្]  ដើមបី្ ធ្វើការ- 
វាយ តម្ល ្រមួ ថា  តើមាន ប៉នុា្មោន ឃុ ំ សងា្កាត ់
ដ្ល មាន ការប៉ះពាល់ ប្ប ហ្នឹង» ។

យោង តាម ស្ចក្តី បំភ្លឺ របស់ ក្សួង 
ផ្នការ ចុះ ថ្ង្ទី១កក្កដា  ឱ្យដឹងថា  
បនា្ទាប ់ពី កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ប្ក់ ជូន 
គ្ួសារ ក្ីក្  និង ងាយ រងគ្ះ ក្នុង អំឡុង - 
ព្ល ជំងឺ កូវីដ១៩ ត្ូវបាន ប្កាស ដាក់- 
ដណំើរការ  កស្ងួ ផន្ការ សង្កត្ ឃើញ 
មាន បជ្ាជន មយួ ចនំនួ មាន ការប្មលូ- 
ផ្តុ ំតាមរយៈ អ្នកបផំសុ ឱយ្តវា៉ា  ដើមប្ ីទទលួ- 
បាន បណ្ណ សមធម៌  និង ទទួលបាន ការ- 

ឧបត្ថម្ភ សាច់ ប្ក់ ពី រាជ រដា្ឋាភិ បាល។ 
សច្ក្ត ីបភំ្ល ឺបញ្ជាកថ់ា  បនា្ទាបព់ ីចុះ ដោះ- 

ស្យ ដល់ កន្ល្ង តវា៉ា  នៅ ខ្ត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជយ័  ប៉ល្និ  នងិ សា្វាយរៀង  កស្ងួ 
ផន្ ការ រកឃើញ ថា  គ្សួារ ខ្លះ កាន ់បណ្ណ- 
សមធម ៌ហសួ សពុល ភាព។ គួ្សារ ភាគ- 
ច្ើន ជាគួ្សារដល្មាន ជវីភាព បស្ើរ ។ 
សមា ជកិ គ្សួារ ខ្លះ កពំងុ រសន់ៅ ជាមយួ 
គ្ួសារ កូន ដ្លមាន ជីវភាព ប្សើរ។   
គ្សួារ ខ្លះ ឮ ការបក្ាស របស ់ រដា្ឋាភ ិ បាល 
នងិ ឃើញ គ្សួារ កក្្ ីទទលួ បាន ការ ឧប- 
ត្ថម្ភ ជាសាច់ ប្ក់ ក៏ ចង់បាន ដូច គ្ ដ្រ៕

អភិបាលខេត្តពេះសីហនុ...

រកឃើញពលរដ្ឋកេកីេ...

លោកគួចចំរើនដំាកូនកោងកាងពីថ្ងេ៥កក្កដា។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខ្ត្ត ព្ះ សីហនុ

បេជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដេលទទួលបានបណ្ណកេកីេ។ រូបថត NSPC 

សមាជិកអតីតគណបកេសសង្គេះជាតិពេលចាប់ខ្លនួ។ រូបថត FB

តុលាការកំពូលជមេះសំណំុរឿងសំុនៅ
កេឃំុសមាជិកអតីតបកេសបេឆំាង១០នាក់



ខន សា វិ 
 
 ភ្នំពេញ ៈ អង្គការមូលនិធិសកល

សម្រាប់ធម្មជាតិ(WWF)និងរដ្ឋបាល
ជលផលដ្រាលបានរកឃើញថាត្រាី
គល់រាំងត្រាីត្រាសក់ក្រាហមត្រាីខ្លាត្រាីក្រាបី
ត្រាីត្រាចៀកដំរី និងបប្រាលយក្រាសទឹកសាប
កំពុងត្រាូវបានគ្រាដាក់លក់នៅតាមទីផ្រាសារ
ត្រាីនានាហើយខ្លះបាននាំច្រាញទៅ
ក្រាប្រាទ្រាស បានទាមទារឲ្រាយមានការ-
រឹតបន្តឹងច្រាបាប់ឱ្រាយបានមុឺងមា៉ាត់ជាងព្រាល-
ណាៗទំាងអស់ដើម្រាបីការពារត្រាីជិតផុត
ពូជទាំងនោះ។
ការសិក្រាសាអង្ក្រាតខ្លីមួយពីថ្ង្រាទី៧ដល់

ថ្ង្រាទី២៤ខ្រាមករាឆ្នាំ២០២០ របស់
អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិ
(WWF)និងរដ្ឋបាលជលផលដ្រាល
ទើបត្រាឃើញផ្រាសព្វផ្រាសាយកាលពីចុង-
សបា្តាហ៍មុន បានរកឃើញថានៅតាម
ទីផ្រាសារក្នុងខ្រាត្តក្រាច្រាះគឺមានលក់ត្រាី
ចំនួន៣៥ប្រាភ្រាទដ្រាលក្នុងនោះ រួមមាន
ទាំងត្រាីជិតផុតពូជចំនួន៦ប្រាភ្រាទ។
ការសិក្រាសាន្រាះធ្វើឡើងដោយក្រាុមអ្នក-
ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការWWFសហការ
ជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិងខណ្ឌរដ្ឋបាល 
ជលផលខ្រាត្តក្រាច្រាះដ្រាលបានចុះកតត់្រា
ទុកនូវទិន្នន័យត្រាីដ្រាលត្រាូវបានគ្រា
ដាកល់ក់នៅលើទីផ្រាសារក្នងុទីរួមខ្រាត្តក្រាច្រាះ
និងជួបសមា្ភាសជាមួយអ្នកន្រាសាទ និង

សហគមន៍ន្រាសាទ។ 
ក្រាមុអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការ-

ជួញដូរត្រាីន្រាះបានប្រាមូលផ្តុំនៅទីតំាងធំៗ
ចំនួន៣ រួមមាននៅកោះខ្ញ្រា អូរម្រាះ និង
ត្រាបូងខ្លាហើយត្រាីដ្រាលបានប្រាមូលទិញពី
ទីតំាងទំាងន្រាះត្រាវូបានដឹកជញ្ជនូទៅទីផ្រាសារ
នៅខ្រាត្តស្ទងឹត្រាងបនា្ទាប់មកបញ្ជនូទៅ
ខ្រាត្តរតនគិរីនិងបន្តទៅប្រាទ្រាសវៀតណាម
ហើយដឹកជញ្ជនូទៅកាន់ប្រាទ្រាសឡាវ 
ដោយកាត់តាមអន្លង់ទឹកឈើទាល។
ក្រាពីនោះ ក៏មានការដឹកជញ្ជនូមកកាន់
ទីផ្រាសារនៅភ្នំព្រាញ និងខ្រាត្តសៀមរាប គឺ
តាមរយៈរថយន្តឈ្នលួច្រាញពីទីតំាង

ប្រាមូលផ្តុំការជួញដូរត្រាីស្ថតិនៅក្នងុស្រាកុ
សំបូរនិងឃំុសណា្តាន់។

 របាយការណ៍សរស្រារថា៖«ការធ្វើពាណិ-
ជ្ជកម្មនិងជួញដូរត្រាីជិតផុតពូជប្រាភ្រាទន្រាះ
មិនត្រាមឹត្រាជាទង្វើខុសច្រាបាប់បុ៉ណ្ណោះទ្រា។
សកម្មភាពន្រាះកំពុងបង្កហានិភ័យខ្ពស់គួរ
ឱ្រាយព្រាយួបារម្ភដល់ធនធានជលផលកម្ពជុា
ពិស្រាសប្រាភ្រាទត្រាីម្រាពូជសំខន់ៗ និង
សត្វផ្រាសាតទន្ល្រាដ្រាលជាប្រាតិកភណ្ឌមាន
ជីវិតរបស់ជាតិយើងផងដ្រារ»។
លោកអ្រាងជាសានប្រាធានរដ្ឋបាល

ជលផលន្រាក្រាសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រាមាញ់
និងន្រាសាទបានលើកឡើងថាអ្នក-

ន្រាសាទត្រាី អ្នកទិញត្រាី និងឈ្មួញ-
កណា្តាលមិនសូវយល់ដឹងអំពីច្រាបាប់ស្តីពី
ជលផលនងិលខិតិបទដា្ឋានគតិយុត្តនានា
ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារនិងការគ្រាប់គ្រាង
ធនធានជលផលទ្រាជាពិស្រាសប្រាភ្រាទ
ជលផលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហ្រាង
ដ្រាលរួមគ្នាអភិរក្រាសកំុឱ្រាយបាត់បង់។
លោកអ្រាងជាសានថ្ល្រាងថា៖«ខ្ញុំសូម

ស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ទាងំអស់ឱ្រាយបង្កើនការអបរ់ំនងិផ្រាសព្វផ្រាសាយ 
បន្ថ្រាមទៀត ជូនដល់ប្រាជាន្រាសាទនិង
សហគមន៍មូលដា្ឋាន ដ្រាលរស់នៅតាម
បណ្តាយដងទន្ល្រាម្រាគង្គ អំពីច្រាបាប់ស្តពីី
ជលផលនិងលិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្ត
ផ្រាស្រាងទៀតជាធរមានក៏ដូចជាបំផុស
សា្មារតីរបស់ប្រាជាជនឱ្រាយចូលរួមការពារ
និងថ្រារក្រាសាធនធានជលផលកម្ពុជាកុំឱ្រាយ
បាតប់ង់ហើយបន្តលើកទកឹចតិ្តប្រាជាជន
ឱ្រាយចាប់យកជម្រាើសមុខរបរផ្រាស្រាងទៀត
បន្ថ្រាមពីលើការន្រាសាទ»។
ចំណ្រាកលោកស្រាងទៀកនាយកអង្គ-

ការWWFចង់ឱ្រាយមានការបង្កើនការអប់រំ
និងផ្រាសព្វផ្រាសាយអំពីច្រាបាប់ស្តពីីជលផល និង
លិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្រាស្រាងទៀត
តាមដានសកម្មភាពន្រាសាទខុសច្រាបាប់
ដ្រាលប្រាើឧបករណ៍ឆក់ការបញ្រាឈប់ការ-
ប្រាមូលផលត្រាី និងផ្លវូដឹកជញ្ជនូត្រាីដ្រាល
បានមកពីសកម្មភាពន្រាសាទខុសច្រាបាប់ជា- 
ដើម។ លោកថា៖«សមត្ថកិច្ចគ្រាប់លំដាប់

ថា្នាក់ទំាងអស់ម្រាតា្តាបង្កើនការរឹតបន្តងឹលើ
ការអនុវត្តច្រាបាប់ឱ្រាយកាន់ត្រាមានប្រាសិទ្ធភាព
ខ្ពស់បំផុត និងបង្កើនយន្តការត្រាតួពិនិត្រាយ
ជាប្រាចំានៅតាមបណា្តាទីផ្រាសារនិងដ្រាបូ៉ទិញ
លក់ត្រាីព្រាមទំាងដាក់ពិន័យឱ្រាយបានធ្ងន់- 
ធ្ងរបំផុតដល់ជនល្មើសទំាងឡាយណា
ដ្រាលធ្វើសកម្មភាពន្រាសាទនៅក្នងុតំបន់
ហាមឃាត់ និងធ្វើពាណិជ្ចកម្មប្រាភ្រាទត្រាី
ជិតផុតពូជ និងត្រាីម្រាពូជក្នងុប្រាទ្រាស 
កម្ពជុា»។
ត្រាីគល់រំាងនិងត្រាីត្រាសក់ក្រាហមត្រាវូបាន

ចាត់ថា្នាក់ជាប្រាភ្រាទត្រាជិីតផុតពូជជាសកល
និងនៅក្នងុប្រាទ្រាសកម្ពជុា ចំណ្រាកឯត្រាីខ្លា
ត្រាីក្រាបីត្រាីត្រាចៀកដំរីជាប្រាភ្រាទត្រាីកំពុង
រងគ្រាះថា្នាក់នៅក្នងុប្រាទ្រាសកម្ពជុា។
ការសិក្រាសាស្រាវជ្រាវន្រាះបានធ្វើឡើង

ស្រាបព្រាលមានការកើនឡើងនូវសកម្មភាព
ន្រាសាទនៅក្នងុដ្រានអភិរក្រាសនៅក្នងុខ្រាត្ត
ក្រាច្រាះដ្រាលជាតំបន់ច្រាបាប់ហាមឃាត់ មិន
ឱ្រាយមានការប្រាើប្រាស់ឧបករណ៍ន្រាសាទ 
ដូចជាសំណាញ់មងបណ្ត្រាតមងកំាង 
សន្ទចូរនងឧបករណ៍ឆក់និងថា្នាំបំពុល។
ចំនួនមងន្រាសាទដ្រាលបង្ក្រាបបានក្នងុ

ចនោ្លាះខ្រាធ្នូឆ្នាំ២០១៩ដល់ខ្រាឧសភាឆ្នាំ
២០២០នៅខ្រាត្តក្រាច្រាះបានកើនឡើងចំនួន
៣៨ភាគរយបើប្រាៀបធៀបនឹងរយៈព្រាល
ដូចគ្នានៅក្នងុឆ្នាំ២០១៨និង២០១៩ក្នងុ
នោះការប្រាើប្រាស់សន្ទចូរនង ក៏មានការ-
កើនឡើងចំនួន៤៦ភាគរយ៕

ថ្ង្រាអងា្គរទី៧ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

អង្គការ១និងរដ្ឋបាលជលផលទាមទារឲ្យរឹតបន្តងឹច្បាប់ដើម្បីការពារតី្ជិតផុតពូជ

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 
 
តេបូង ឃ្មុ:ំ អ្នកកាប់ជ្រាកូលក់

ចំនួន៧៤គ្រាសួារនៅផ្រាសារសួង
ខ្រាត្តត្រាបូងឃ្មុំបានកំពុងទាមទារ
ដល់អាជា្ញាធរខ្រាត្តបញ្រាឈប់ការ-
យកពន្ធលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រា
ច្រាើនហួសហ្រាតុ និងផ្ទយុពី 
ស្រាចក្ដីណ្រានំារបស់ក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ បុ៉ន្ត្រាអាជា្ញាធរបាន
អះអាងលើហ្រាតុផលផ្រាស្រាងក្នងុ
ការប្រាមូលពន្ធន្រាះ។
លោក ហ្រាង ហុងស្រាង តំ-

ណាងឲ្រាយអ្នកកាប់ជ្រាូកលក់
៧៤គ្រាួសារនៅក្នុងផ្រាសារក្រាុង
សងួខ្រាត្តត្រាបងូឃ្មុំបានឲ្រាយដងឹថា
មន្ត្រាីពន្ធដារខ្រាត្តត្រាបូងឃ្មុំ បាន

តម្រាវូឲ្រាយអ្នកកាប់ជ្រាកូលក់ចនំនួ
៧៤គ្រាួសារបង់ពន្ធលើតម្ល្រា
ជ្រាូក១ក្រាបាលចំនួន៤០០០-
៤៥០០រៀលជារៀងរាល់ថ្ង្រា 
ប្រាសិនមានអ្នកខកខនក្នុង
ការបង់ពន្ធនឹងត្រាូវពិន័យថ្រាម
លើសពីន្រាះទៀត។
លោកហងុស្រាងបានឲ្រាយដងឹ

ថាអ្នកកាប់ជ្រាកូលក់ទាងំ៧៤
គ្រាួសារបានប្រាកបមុខរបរន្រាះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧ដោយ
បានបង់ពន្ធជាហូរហ្រានិងជា-
រៀងរាល់ឆ្នាំ រហូតដល់ឆ្នាំ
២០១៧ក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់សំណើសុំ
ទៅរដា្ឋាភិបាល ដើម្រាបីសុំលើក-
ល្រាងការបង់ពន្ធចំពោះអាជីវ-

ករកាប់ជ្រាូក ឬគោទាំងអស់
លើកល្រាងត្រាអាជីវកម្មជា
លក្ខណៈក្រាមុហ៊នុធំៗ ត្រាវូគោ-
រពតាមច្រាបាប់ដដ្រាល។
លោក ហុងស្រាង ថ្ល្រាងថា៖ 

 «ចាប់តំាងពីឆ្នាំ២០១៧គឺក្រាយ- 
ពីពួកខ្ញុំបានឃើញលិខិតរបស់
ក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ស្នើទៅសម្ដ្រាចត្រាជោហុ៊នស្រាន
សំុលើកល្រាងពន្ធដល់អ្នកកាប់
ជ្រាកូតូចតាចដូចពួកខ្ញុំន្រាះពួកខ្ញុំ
មិនបានទៅបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទៀត
ទ្រា បុ៉ន្ដ្រាថ្មីៗ ន្រាះស្រាប់ត្រាខង
មន្ត្រាីពន្ធដារខ្រាត្តត្រាបូងឃ្មុំ មកទារ
លុយពីពលរដ្ឋថាជំពាក់ថ្ល្រាបង់-
ពន្ធ ព្រាះពួកខ្ញុំមិនបានបង់ជា-
ច្រាើនខ្រាហើយ បុ៉ន្ដ្រាពួកខ្ញុំក៏បាន
តវ៉ាទៅមន្ត្រាីវិញត្រាគត់មិនសា្ដាប់
ទ្រា គឺនៅត្រាតម្រាវូឲ្រាយយើងបង់ 
ពន្ធដារដដ្រាលបើមិនបង់ពន្ធទ្រា
គឺគ្រានឹងកាត់លុយតាមរយៈការ-
លក់ដីឬលក់ផ្ទះ»។
ពលរដ្ឋជាអ្នកកាប់ជ្រាូកមា្នាក់

ទៀតថ្ល្រាងដោយសំុមិនបញ្ច្រាញ-
ឈ្មាះថាមន្ត្រាីខងពន្ធដារនៅ
ត្រាមកទារពន្ធពីអាជីវករកាប់
ជ្រាូកលក់ដដ្រាល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសូម

អំពាវនាវឲ្រាយសម្ដ្រាចត្រាជោ និង
អាជា្ញាធរខ្រាត្តត្រាបងូឃ្មុំកុំយកពន្ធ
ពីអ្នកកាប់ជ្រាកូតូចតាចដូចពកួ-

ខ្ញុំទៀតព្រាះជ្រាកូឡើងថ្ល្រាលក់
ក៏មនិសវូដាច់ទៀតអ៊ីចងឹពកួខ្ញុំ
គ្មានលុយបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទ្រា»។
លោកព្រាជ្រាស្រាស់ប្រាធាន

គណបក្រាសយវុជនកម្ពជុានងិជា
សមាជិកឧត្តមក្រាុមប្រាឹក្រាសា
ពិគ្រាះ និងផ្ដល់យោបល់
ដ្រាលបានចុះសិក្រាសាស្រាវជ្រាវ
បញ្ហាន្រាះបានឲ្រាយដឹងថាក្រាយ-
ពីការស្រាវជ្រាវនិងសុើប-
អង្ក្រាតគឺពលរដ្ឋនៅត្រាមនិទាន់
អាចទទួលយកដំណះស្រាយ
ពីអាជា្ញាធរ ដូច្ន្រាះទើបលោក
គ្រាងនឹងជួបពិភាក្រាសាជាមួយ
លោក គង់ វិបុលអគ្គនាយក
ន្រាអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារន្រា 
ក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៅសបា្ដាហ៍ក្រាយដើម្រាបី
ពិភាក្រាសាពីករណីន្រាះ។
លោកស្រាស់បានឲ្រាយដឹងថា៖

«រឿងន្រាះខ្ញុំនៅបន្តសកិ្រាសាទៀត
ព្រាះដោះស្រាយមិនទាន់ចប់
ទ្រាដោយសារនៅព្រាលខ្ញុំបាន
ជបួជាមយួមន្ត្រាីពន្ធដារនៅខ្រាត្ត
ត្រាបូងឃ្មុំ គឺខងពន្ធដារ គ្រា
សង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រាមិនយកពន្ធពី
ការកាប់ជ្រាូកទ្រា ប៉ុន្ដ្រាគ្រាយក
ពន្ធពីការលក់សាច់ជ្រាូកហ្នឹង។
ឧទាហរណ៍ថា ពលរដ្ឋកាប់
ជ្រាូក១ក្រាបាលគឺខងពន្ធដារគ្រា
អត់យកពន្ធទ្រាត្រាបើពលរដ្ឋ

យកសាច់ជ្រាូកន្រាះទៅលក់នៅ
ផ្រាសារ គឺគ្រាយកពន្ធពីការលក់
សាច់ជ្រាូកហ្នឹង»។
លោកព្រាជ្រាស្រាស់បានឲ្រាយ

ដឹងទៀតថា ពលរដ្ឋ និងមន្ត្រាី
ពន្ធដារនៅបន្តចម្រាូងចម្រាស
គ្នា ដោយភាគីពលរដ្ឋមានអំ-
ណះអំណាងលើលិខិតដ្រាល
ប្រាកាសដោយក្រាសងួស្រាដ្ឋកចិ្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ២០១៧
ដ្រាលលើកល្រាងពន្ធដារការ-
កាប់ជ្រាកូឬគោជាលក្ខណៈតូច-
តាច រីឯមន្ត្រាីពន្ធដារ គ្រាមាន
ហ្រាតុផលផ្រាស្រាងពីន្រាះទៀត។
មន្ត្រាីពន្ធដារខ្រាត្តត្រាបូងឃ្មុំដ្រាលសំុ

មិនបញ្ច្រាញឈ្មាះបានឲ្រាយដឹង
តាមរយៈហ្វ្រាសបុ៊កផ្រាចកាលពី
ម្រាសិលមិញថាចំពោះករណីន្រាះគឺ
ពំុពិតតាមការតវ៉ារបស់ពួកគត់
ទ្រា។ដោយពួកគត់មានការភ័ន្ដ-
ច្រាឡំ និងពំុបានយល់ច្រាបាស់ពី
ច្រាបាប់សារពើពន្ធ អំពីការប្រាកប
អាជីវកម្មន្រាះ។ចំពោះការប្រាកប
អាជីវកម្មលក់សាច់ជ្រាកូ-គោន្រាះ
ពីមុនមក ច្រាបាប់តម្រាវូឲ្រាយពួកគត់
ត្រាូវបំព្រាញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធសត្ត- 
ឃាត គឺពន្ធទៅលើការពិឃាត
សត្វនិងពន្ធផ្រាស្រាងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
អាជីវកម្មរបស់ពួកគត់។ បុ៉ន្ត្រា
ក្រាយមកអនុវត្តតាមចំណារ
របស់សម្ដ្រាចត្រាជោហុ៊ន ស្រាន

ចុះថ្ង្រាទី២៤ខ្រាកក្កដាឆ្នាំ២០១៧  
រាជរដា្ឋាភិបាលបានរៀបចំនិរាករ-
ណ៍ពន្ធសត្តឃាតតាមរយៈច្រាបាប់
ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រាប់គ្រាង
ឆ្នាំ២០១៨ រួចហើយ។ ចំពោះ
ការនិរាករណ៍ពន្ធសត្តឃាតន្រាះ
ពំុម្រានមានន័យថាត្រាវូនិរាករណ៍
គ្រាប់ប្រាភ្រាទពន្ធនោះទ្រា។អាជីវករ
ត្រាវូបំព្រាញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ
ផ្រាស្រាងទៀតដ្រាលនៅជាធរមាន
ដូចជាពន្ធបា៉ាតង់, ប្រាក់រំដោះ-
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល(ប្រាចំាខ្រា)
អាករលើតម្ល្រាបន្ថ្រាម(បច្ចុប្រាបន្នត្រាវូ
បានព្រាយួរ ចាត់ជាបន្ទកុរបស់រដ្ឋ)
ការប្រាកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ប្រាចំាឆ្នាំ រួមនឹងពន្ធត្រាមប្រាិ៍លើ
សា្លាកយីហោនិងពន្ធកាត់ទុកលើ
ឈ្នលួផ្ទះ ករណីដ្រាលមានលើក
សា្លាកអាជីវកម្មនិងជួលផ្ទះធ្វើជា
ទីសា្នាក់ការសហគ្រាសបើពំុមាន
ការលើកសា្លាកយីហោឬជួលផ្ទះ
ទ្រា ក៏ពំុត្រាូវបង់ពន្ធត្រាមប្រាិ៍ ឬពន្ធ
កាត់ទុកលើឈ្នលួផ្ទះន្រាះដ្រារ។
មន្ត្រាីរូបន្រាះថ្ល្រាងថា៖«សរុបមក

អាជីវកម្មលក់សាច់ជ្រាកូ-គោគឺ
ត្រាវូបានបញ្រាឈប់ការប្រាមូលត្រាពន្ធ
លើសត្តឃាតត្រា១មុខបុ៉ណ្ណោះ
ដ្រាលត្រាវូបាននិរាករណ៍រួចហើយ
ចំណ្រាកប្រាភ្រាទពន្ធដទ្រាទៀត
ដ្រាលនៅជាធរមាន ត្រាវូបាន
អនុវត្តការប្រាមូលបន្ត»៕

អ្នកកាប់ជូ្កលក់ក្នងុផ្សារសួង៧៤គួ្សារបន្តទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការយកពន្ធលើពួកគ្

លោក ពេជេ សេស់ និង អ្នក កាប់ជេកូ លក់ក្នងុផេសារសួង  ។ រូបថតFB

តេ ីទន្លេ មេគង្គ តេវូ  គេ ដាក់ លក់ នៅ ផេសារ ធំថ្ម ី ក្នងុកេងុ ភ្នពំេញ នៅ ដើម ខេកក្កដា ។ រូបWWF-Cambodia



តពីទំព័រ១...បន្ថែមទៀត។សុំ
បញ្ជាក់ជនូបន្ថែមបន្តចិថាករណីនែះគឺ
បញ្ជនូមកទំាង២នាក់(លោកសូ៊អារ៉ាហ្វាត់
និងលោកសងថន)នៅក្នុងសំណុំ
រឿងតែមួយ»។
កាលពីល្ងាចថ្ងែទី២៧ខែមិថុនា

ACU បាននាំខ្លួនឧកញ៉ា សងថន
ដែលបានកាន់កាប់ដីបែមាណ៥ពាន់
ហកិតាឬស្មើនងឹ១ភាគ៤នែផ្ទែដីក្នងុ

សែកុគាស់កែឡទាងំមលូមកសាកសរួ
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុករលួយរឿងដីធ្លី
ក្នងុសែកុនែះ។ចំណែកលោកស៊ូអា-
រ៉ាហ្វាត់ អភិបាលរងខែត្តបាត់ដំបង
ដែលតែូវបានដឹងថាធ្លាប់ជាបែធន
គណៈកម្មការថា្នាក់ខែត្តដោះសែយ
វិវាទដីធ្លីនៅសែុកគាស់កែឡតែូវបាន
នាំខ្លួនមកកាន់សា្នាក់ការ ACU នៅ
រជធនីភ្នំពែញនៅពែលប់ថ្ងែទី១ខែ

កក្កដាឆ្នាំ២០២០ពាក់ពន័្ធនងឹសណំុ-ំ
រឿងនោះដូចគា្នា។
ជុំវិញករណីអំពើពុករលួយនែះ

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុនសែនកាល-
ពីថ្ងែទី២៧ខែមិថុនាក៏បានចែញអនុ-
កែតឹែយបញ្ចប់មុខតំណែងលោកម៉ាសុចាន់
ពីអភិបាលនែគណៈអភិបាលសែុក
គាស់កែឡខែត្តបាត់ដំបងផងដែរ។
ប៉ុន្តែលោកមិនតែូវបានចោទបែកាន់ឬ
នាំខ្លួនមកសួរនាំនោះទែ។
លោកយិនម៉ែងលី មន្តែីសមែប-

សមែួលសមាគមអាដហុកបែចាំខែត្ត
បាត់ដំបងបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កាល-
ពីថ្ងែអាទតិែយថាវាគឺជារឿងបែសើរដែល
ACUបានបបំែកសំណុំរឿងនែះដោយ
ចង់ឲែយនតីិវធិីនែការសុើបអង្កែតបែពែតឹ្ត
ទៅឲែយបានឆប់រហស័នងិស្វែងរកអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធជុំវិញអំពើពុករលួយនែះយក-
មកផ្តនា្ទាទោសតាមចែបាប់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំចង់ឲែយសុើប-

អង្កែតឲែយបានលឿន ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើ
ពលុរលយួនែះហើយបង្ហាញភស័្តុតាង
ឲែយបានចែបាស់ថាមានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះ
ដែលACU មាននៅក្នុងរឿងក្តីនែះ?
យើងចង់ឲែយ ACU ចាត់ការលើករណី
នែះឲែយដូចនឹងករណីដែល ACU បាន
ធ្វើឡើងពាក់ពន័្ធនងឹមន្តែីមនុដែលបាន
ឃាត់ខ្លួន។ចង់ឲែយបង្ហាញករណីនែះ
ដល់មតិជាតិអន្តរជាតិសមូែបីតែសម្តែច

ក៏បានលើកឡើងដែរ»។
លោកម៉ែងលីបន្តថាទាកទ់ងបញ្ហា

ពុករលួយដីធ្លីនែះក៏ពែះតែលោក
អភិបាលរងខែត្តបាត់ដំបងនិងលោក
ឧកញ៉ាសងថនធ្លាប់មានទំនាស់ជា-
មយួគា្នារយៈពែលកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនែះ
ដោយមានការចុះផែសាយនងិលែបីទទូាងំ
ខែត្តក្នុងករណីដែលឧកញ៉ាសងថន
បានបែគល់ដីមួយចំនួនមកលោកអភិ-
បាលរងខែត្តរៀបចំនីតិវិធីសុំទៅថា្នាក់-
លើដើមែបីទុកជាសមែបត្តិរបស់រដ្ឋដោយ
ស្នើឲែយផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីសែសសល់
ដែលគាត់បានកាន់កាប់។ក្នុងពែល
នោះភាគីទាងំ២ក៏ឈានដល់ការប្តងឹ-
ផ្តល់គា្នាករណីដែលអភិបាលរងលោក
ស៊ូអារ៉ាហ្វាត់បានក្លែងឯកសារពីចនំនួ
ដីមិនបានតែឹមតែូវដាក់ទៅថា្នាក់លើ
ខណៈដីដែលលោកឧកញ៉ាកំពុងកាន់-
កាប់បែមាណ ៥០០០ហិកតាក្នុង
សែកុនែះកំពងុមានវវិាទជាមយួបែជា-
ពលរដ្ឋជាចែើនរយគែួសារផងដែរ។
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍មិនអាចទាក់ទងលោក

ឱមយិុនទៀងបែធនACUនិងលោក
យិុនទៀងពុទា្ធារិទ្ធ ជំនួយការផ្ទាល់របស់
លោកកាលពីមែសិលមិញបានទែដោយ
ទូរស័ព្ទនិងតែឡែកែមរបស់គាត់មិនមាន
ការឆ្លើយតប។ចំណែកលោកនួនបូផល
អនុបែធនACUបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីតាម
ទូរស័ព្ទថាលោកជាប់រវល់៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែអង្គរទី៧ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

អង្គភាពប្រឆំាងអំពើពុករលួយនំាខ្លនួអភិបាលរង...

លោកសូ៊អារ៉ាហ្វាត់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបង។រូបថតហ្វែសប៊ុក

តុលាការ...
តពីទំព័រ៤...សំសុគង់ឲែយដឹងថា

ទាក់ទងបញ្ហាដែលពួកគាត់នៅកែ-
ឃុំហើយសណំុំរឿងសុំនៅកែឃុំទើប
តែលើកមកជំនុំជមែះពែលនែះគឺ
ដោយសារកាលនោះតុលការរជ-
ធនីភ្នំពែញបានបដិសែធបណ្តឹងសុំ
នៅកែឃុំរបស់ពួកគាត់ម្តងហើយ
ហើយលោកបានប្តងឹទាស់ទៅសាល
ឧទ្ធរណ៍។កែយមកសាលដំបូង
រជធនីភ្នំពែញបែកាសឲែយដោះលែង
ពួកគាត់វិញ។គួររំឭកថាកាលនោះជន
តែវូចោទទំាង១០នាក់តែវូបានសមត្ថ-
កចិ្ចនគរបាលឃាត់ខ្លនួកាលពីថ្ងែទី៥
ខែវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០១៩ស្ថតិនៅសា្នាក់ការ
របស់គណបកែសសង្គែះជាតិផ្ទះលែខ
៥៧៦ផ្លូវជាតិលែខ២កែុមទី១៣
ភូមិពែកតាគង់២សង្កាត់ចាក់អងែ-
លើខណ្ឌមានជ័យរជធនីភ្នំពែញ
កែយពីមានការបែកាសវិលចូល
បែទែសវិញរបស់លោកសម រងែសុី។
ជនតែូវចោទទាំង១០នាក់តែូវបាន
ចៅកែមសាលដំបូងរជធនីភ្នំពែញ
ចោទបែកាន់ពីបទរួមគំនិតកែបត់ និង
ញុះញង់ឲែយបែពែតឹ្តបទឧកែដិ្ឋជាអាទិ៍។
កែយមកនៅថ្ងែទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ
២០១៩តែូវបានលោក កូយ សៅ
ចៅកែមសុើបសួរនែសាលដំបូង-
រជធនីភ្នំពែញចែញដកីាដោះលែងឲែយ
ជនទំាង១០នាក់នៅកែឃំុបណ្តោះ-
អាសន្ន៕



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: ក្រសួងវប្របធម៌ និងវិចិត្រ-
សិល្របៈពីម្រសិលមិញបានកោះហៅម្ចាស់
ផលិតកម្មមរតកម្រឌៀ(Morodok
Media)ឲ្រយចូលបំភ្លឺជំុវិញការផលិតវីដ្រអូ
ចម្រៀងមនខ្លមឹសារប្រមថពលរដ្ឋខ្រត្ត
ព្រវ្រងតាមការស្នើសំុរបស់លោក ជា
សុម្រធី អភិបាលខ្រត្តព្រវ្រង បុ៉ន្ដ្រអ្នក
គ្រប់គ្រងផលិតកម្មន្រះថា វីដ្រអូនោះ
គ្រន់ត្រចង់អប់រំកំុឲ្រយរីសអើងអ្នក-
ព្រវ្រងបុ៉ណ្ណោះ។
លោក ឡុង បុ៉ណ្ណោសីុរីវត្ថ រដ្ឋល្រខា-

ធិការនិងជាអ្នកនំាពាក្រយក្រសួងវប្របធម៌
និងវិចិត្រសិល្របៈបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
ក្រមុប្រឹក្រសាវិន័យន្រក្រសួងវប្របធម៌ និង
វិចិត្រសិល្របៈបានកោះហៅម្ចាស់ផលិត-
កម្ម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្រយមកបំភ្លឺជំុវិញការ-
ផលិតបទចម្រៀងន្រះរួចហើយ ដោយ
ពួកគាត់ព្រមធ្វើតាមការស្នើសំុរបស់អភិ-
បាលខ្រត្តព្រវ្រងនិងក្រសួងវប្របធម៌។
លោកបន្តថាផលិតកម្មមរតកម្រឌៀ

នៅមិនទាន់មនការសំុច្របាប់ធ្វើអាជីវកម្ម
និងច្របាប់ផលិតវីដ្រអូគ្រប់ប្រភ្រទឡើយ។
ដូច្ន្រះក្រមុប្រកឹ្រសាវិន័យន្រក្រសួងវប្របធម៌
និងវិចិត្រសិល្របៈបានតម្រវូឲ្រយម្ចាស់ផលិត-
កម្មច្រញមុខសំុទោសជាសាធារណៈធ្វើ-
កិច្ចសន្រយាបញ្រឈប់សកម្មភាពផលិតវីដ្រអូ
ប៉ះពាល់សង្គម និងតម្រវូឲ្រយសំុច្របាប់ ឬ
អាជា្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មឲ្រយបានត្រមឹត្រវូ។
លោកថា៖«ជាទូទៅបើចង់បើកផលិត-

កម្មភាពយន្តអ្វមួីយត្រវូត្រមកចុះបញ្ជី
នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយមកសំុអា-

ជា្ញាប័ណ្ណពីអគ្គនាយកដ្ឋានភាពយន្តន្រក្រ-
សួងវប្របធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈទៀតដើម្របី
ដំណើរការអាជីវកម្មបានស្របច្របាប់។
ចំពោះអ្នកចង់ផលិតវីដ្រអូឃ្លីបពាណិជ្ជ-
កម្មធំៗមួយចំនួនក៏ត្រវូមកសំុច្របាប់នៅ
ក្រសួងវប្របធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈដ្ររ»។
លោកឈួន សុខលីម អ្នកគ្រប់គ្រង

ទូទៅផលិតកម្មមរតកម្រឌៀបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាផលិតកម្មលោកគា្មានបំណង
ប្រមថពលរដ្ឋខ្រត្តព្រវ្រងទ្រ។បុ៉ន្ត្រចង់
អប់រំកំុឲ្រយមនការរីសអើងនិងនិយាយ
មិនសមរម្រយពីពលរដ្ឋខ្រត្តព្រវ្រង។
លោកបន្តថាកន្លងមកលោកធា្លាប់ឮ

ពាក្រយថាអ្នកខ្រត្តព្រវ្រងដើរសំុទាន ធ្វើ
ចោរលួចចោរប្លន់ឬជាអ្នកក្រកី្រជាដើម។
ដូច្ន្រះទើបនិពន្ធបទចម្រៀងក្នងុន័យអប់រំ
កំុឲ្រយស្អប់ខ្ពើមអ្នកខ្រត្តព្រវ្រង។
លោកសុខលីមបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំបាន

ចូលបំភ្លឺរួចហើយ គឺពួកខ្ញុំគា្មានបំណង

អាក្រក់ណមួយទ្រត្របើមនការប៉ះពាល់
ខា្លាងំម្រនខ្ញុំបានសំុទោសជាសាធារណៈ
រួចហើយខ្ញុំក៏អ្នកព្រវ្រងអ្នកនិពន្ធបទ-
ចម្រៀងក៏ជាអ្នកព្រវ្រងដ្ររអី៊ចឹងរឿងអី
ដ្រលពួកខ្ញុំទៅបង្អាប់ស្រកុកំណើតខ្លនួ
ឯង?ទោះបីយា៉ាងណខ្ញុំបានយល់ព្រម
លុបបទចម្រៀងច្រញពីផ្រកអស់ហើយ
ហើយខ្ញុំក៏បានក្រតម្រវូរាល់អ្វីដ្រលជា
កំហុសឆ្គងដ្ររ»។
តាមលិខិតរបស់លោកជាសុម្រធីអភិ-

បាលខ្រត្តព្រវ្រងចុះថ្ង្រទី៣ខ្រកក្កដ
ដ្រលភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ទទួលបានពីម្រសិលមិញ
លោកបានស្នើសំុឲ្រយចាត់វិធានការចំពោះ
ផលិតកម្មមរតកម្រឌៀដ្រលបានបង្ហោះ
ឃ្លីបវីដ្រអូបទចម្រៀងមួយ«អ្នកព្រវ្រង
អាក្រក់ត្រង់ណ»។
លិខិតបន្តថានៅថ្ង្រទី២ខ្រកក្កដឆ្នាំ

២០២០ផលិតកម្មមរតកម្រឌៀបាន
បង្ហោះឃ្លីបវីដ្រអូន្រះក្នងុផ្រកហ្វ្រសបុ៊ក

MorodokMediaនិងបណ្ដាញយូធូប
(YouTube)ដ្រលក្នងុខ្លមឹសារ និង
រូបភាពថាអ្នកព្រវ្រងសុទ្ធត្រអ្នកមិនល្អ
ពូជចោរលួចចោរប្លន់កាប់ចាក់សំុទាន
និងជាអ្នកក្រ។
លិខិតដដ្រល បានចាត់ទុកអំពើន្រះ

ថាជាការប្រមថធ្ងន់ធ្ងរមកលើកិត្តិយស
ស្រចក្ដថី្ល្រថ្នរូនិងសតិអារម្មណ៍ពលរដ្ឋ
ខ្រត្តព្រវ្រងដោយបង្កើតនូវការរីសអើង
និងជាសកម្មភាពវិទ្ធង្រសនាវប្របធម៌យា៉ាង-
ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រជាជាតិកម្ពជុា។
លិខិតបញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុន័យន្រះរដ្ឋ-

បាលខ្រត្តព្រវ្រងសូមស្នើសំុឲ្រយចាត់វិធាន-
ការច្របាប់ចំពោះផលិតកម្មមរតកម្រឌៀ
ជាពិស្រសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសញុះ-
ញង់បង្កឲ្រយមនការរីសអើងនិងប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើសហើយផលិតកម្មមរតកម្រឌៀ
ត្រវូលុបវីដ្រអូ និងធ្វើការបកស្រយសំុ-
ទោសជាសាធារណៈឡើងវិញ»។
លោកជាសុម្រធីអភិបាលខ្រត្តព្រវ្រង

កាលពីម្រសិលមិញ មិនអាចទាក់ទងសំុ
ការបញ្ជាក់បន្ថ្រមជំុវិញករណីន្រះបានទ្រ
ដោយទូរស័ព្ទលោកគា្មានអ្នកទទួល។
តាមវីដ្រអូខារា៉ាអូខ្ររយៈព្រលជិត៣នាទី

ដ្រលបង្ហោះន្រះបានរៀបរាប់ពីគ្រសួារ
អ្នកខ្រត្តព្រវ្រងបានចូលស្ដដីណ្ដងឹកូន-
ក្រមំុអ្នកភ្នំព្រញបុ៉ន្ដ្រម្ដាយខាងស្រីបាន
ផ្ដាច់ពាក្រយនិងដ្រញទៅវិញក្រយពីដឹង
ថាខាងប្រសុជាអ្នកព្រវ្រងហើយថ្រមទំាង
ពោលពាក្រយប្រមថថា«អ្នកព្រវ្រងសុទ្ធ-
ត្រអ្នកមិនល្អពូជចោរលួចចោរប្លន់កាប់-
ចាក់សំុទាននិងជាអ្នកក្រ»។ដូច្ន្រះទើប
ធ្វើឲ្រយមនការរិះគន់ខា្លាងំប្របន្រះ៕
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ក រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីម៉ាឡា

ក រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

ក រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

ក រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
�្រមវណ្ណៈ

ក រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណ ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា៉ាសុី

ក រីរូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

��នរង្រសី
អ្ន កកេស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា �៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ្ញមុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យក �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យក �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយក រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
ញុិល� ភា

� យិក ហិរ�� វត� �ៈ��ងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

ក រ�� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉នឌៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង�ត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
ក រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង�ត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

កណ្ដាល: សាលាដំបូងខ្រត្ត-
កណ្ដាលបានសម្រចឃំុខ្លនួជន-
សង្រស័យម្នាក់នៅពន្ធនាគារខ្រត្ត
ដោយចោទពីបទ«ក្ល្រងបន្លំឯក-
សារសាធារណៈ»បនា្ទាប់ពីសមត្ថ-
កិច្ចឃាត់ខ្លួនពីថ្ង្រទី២ខ្រកក្កដ
ពាក់ព័ន្ធការបន្លំត្រម្រឃុំទៅ
បោកប្រស់ពលរដ្ឋដើម្របីដក់
បញ្ចាំទ្រព្រយសម្របត្តិនិងធ្វើលិខិត
ខ្ចីលុយពីធនាគារចំនួន៣មុឺន-
ដុលា្លារនៅភូមិធំឃុំភូមិធំស្រុក
កៀនសា្វាយខ្រត្តកណ្ដាល។
លោកទិនសុចិត្រព្រះរាជ-

អាជា្ញារងនិងជាអ្នកនំាពាក្រយសា-
លាដបំងូខ្រត្តកណ្ដាលបានថ្ល្រង
កាលពថី្ង្រទី៥មថិនុាថាចៅក្រម
សុើបសួរន្រសាលាដំបូងខ្រត្ត
កណ្ដាលនៅថ្ង្រទី៥ខ្រកក្កដ
បានសម្រចឃុំខ្លួនជនសង្រស័យ
ម្នាក់ឈ្មាះម៉្រ វណ្ណៈភ្រទ
ប្រុសអាយុ៣១ឆ្នាំជនជាតិខ្ម្ររ
មខុរបរបគុ្គលិកធនាគាររស់នៅ
ក្នុងភូមិធំ ឃុំភូមិធំស្រុកកៀន-
សា្វាយខ្រត្តកណ្ដាល។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងឃុំ
ខ្លនួគាត់ហើយគឺចោទពីបទក្ល្រង-
បន្លំឯកសារសាធារណៈបុ៉ន្ដ្រខ្ញុំអត់
ចាំមត្រទ្រ ព្រះម្រសិលមិញជា
ថ្ង្រសម្រកអ៊ីចងឹខ្ញុំអត់មនឯក-
សារមើល។ខ្ញុំគ្រន់ត្រដឹងថាលោក
ចៅក្រមបានឃំុខ្លនួហើយ...»។
លោកវងស្រអធិការរងនគរ-
បាលស្រកុកៀនសា្វាយបានថ្ល្រង
ពីថ្ង្រ៥មថិនុាថាមន្ត្រីនគរបាល
បានឃាត់ខ្លួនឈ្មាះម៉្រ វណ្ណៈ
កាលពថី្ង្រទី២ខ្រកក្កដក្រយ
ពីលោកមនណតម្រឃុំភូមិ-
ធំប្ដឹងពីករណីបន្លំត្រម្រឃុំទៅ
បោកប្រស់ពលរដ្ឋ។
លោកបន្តថាក្រយពីនគរ-

បាលបុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបាលឃំុទទួលព័ត៌-
មនពីករណីមនគ្របន្លំធ្វើលិខិត
ផ្ទ្ររសទិ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រស់ដធី្លី
និងផ្ទះសម្រប្រងមនទាំងឈ្មាះ
ហត្ថល្រខានិងត្រក្ល្រងកា្លាយភា្លាម
គឺមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំភូមិធំ
បានសហការជាមួយមន្ត្រីនគរ-
បាលយុត្តិធម៌ស្រុកកៀនសា្វាយ
កោះហៅជនសង្រស័យមកសាក-
សួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល

ឃុំភូមិធំនិងឃាត់ខ្លួនត្រម្ដង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងបាន

បញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការខ្រត្ត
កណ្ដាលនៅថ្ង្រទី៤ខ្រកក្កដ
ប៉ុន្ដ្រខ្ញុំមិនទាន់ដឹងតុលាការគ្រ
សម្រចប្របណទ្រ។រឿងន្រះ
យើងបានសាកសួរគាត់ហើយ
គឺគាត់ជួលគ្រធ្វើត្រក្ល្រងកា្លាយ
យកមកធ្វើលខិតិខ្លនួគាត់បោះ-
ត្រខ្លួនគាត់សុីញ៉្រខ្លួនគាត់
ហើយទៅខ្ចីលយុពីធនាគារ។ខ្ញុំ
យល់ថារឿងន្រះមិនពិបាកទ្រ
ព្រះគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅធនា-

គារស្រប់អ៊ីចឹងគាត់យល់កិច្ច-
ការអស់ហ្នឹងច្របាស់ហើយ»។
លោកមនណតម្រឃុំភមូ-ិ

ធំមិនអាចស្វ្រងរកប្រភពទាក់-
ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថ្រមជុំវិញ
ករណីន្រះបានទ្រ។
តាមរបាយការណ៍របស់ស្នង-

ការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តកណ្ដាល
បានឲ្រយដឹងនៅថ្ង្រទី៣ខ្រកក្កដ
ថាជនសង្រស័យបានឆបោក
ពលរដ្ឋ២នាក់ ក្នុងនោះឈ្មាះ
មៀច ផ្រអាយុ៦៧ឆ្នាំ មុខរបរ
ជំទប់ទី១មនលំនៅក្នងុភូមិកោះ-

ប្រក់ឃុំភូមិធំស្រកុកៀនសា្វាយ
ខ្រត្តកណ្ដាលនិងឈ្មាះឡាង
ថលុអាយុ៦៧ឆ្នាំមុខរបរម្រភមូិ
មនលំនៅក្នុងភូមិរទាងំត្របងូឃុំ
ភូមិធំ ស្រុកកៀនសា្វាយខ្រត្ត-
កណ្ដាល។
របាយការណ៍បន្ថ្រមថានៅ

ចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្រស័យ
ឈ្មាះម៉្រ វណ្ណៈបានសារភាព
ថាខ្លនួបានឆត[Chat]ទៅកន្ល្រង
ឆ្លាក់ត្រតាមរយៈ Facebook
ឲ្រយធ្វើត្រឃុំភមូិធំនងិត្រឈ្មាះ
ឲ្រយខ្លនួក្នងុតម្ល្រ២០ដលុា្លារដោយ
ផ្ញើលុយតាមធនាគារហើយ១
សបា្ដាហ៍ក្រយមកទើបអ្នកឆ្លាក់
ត្រជួលឲ្រយម៉ូតូឌុបយកមកឲ្រយ
ខ្លនួ។ក្រយទទួលបានត្រ(មូល)
រួចខ្លួនក៏រៀបចំឯកសារក្ល្រងលើ
លិខិតផ្ទ្ររសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើ-
ប្រស់ដីធ្លី និងផ្ទះសម្រប្រងដើម្របី
យកទៅដក់នៅធនាគារខ្ចបី្រក់
៣មុឺនដុលា្លារដើម្របីយកមក
ប្រកបមុខរបរផ្រស្រងទៀត។ប៉ុន្ដ្រ
លោកម្រឃំុភូមិធំមនការសង្រស័យ
ហើយបានប្ដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្រយ
ឃាត់ខ្លួនត្រម្ដង៕

តុលាការសម្រេចឃំុខ្លនួបុរសម្នាក់ករណីក្ល្រេងបន្លឯំកសារសាធារណៈ

លោក ជា សុមេធី(ឆ្វេង)និងលិខិតជូនកេសួងវបេបធម៌ រួមទំាងវីដេអូចមេៀង។ រូបហ្វ្រសប៊ុក

ជនសងេស័យកេយឃាត់ខ្លនួ និងតេក្លេងក្លាយ  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

ក្រេសួងឲ្រេយម្ចាស់ផលិតកម្មបំភ្លរឺឿងច្រេញវីដ្រេអូប៉ះពាល់អ្នកព្រេវ្រេង



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ BEST Inc. គ ឺជា ក្រមុហ៊នុ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ខ្រស្រ ចង្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ដ៏ ឆ្លាត វ្រ និង  
ឡជូ ីស្ទកិ ឈាន មខុ គ្រ នៅ ប្រទ្រស ចនិ  
បាន ចាប់ ផ្ដើម ប្រតិ បត្តិការ អាជីវ កម្ម 
របស ់ខ្លនួ   នៅ  ប្រទ្រស កម្ពជុា ដ្រល ហៅ 
ថា BEST Express Cambodia 
ដ្រល  ជា ការ ពង្រកីផ្រនការ យទុ្ធ សាស្ដ្រ  
របស ់ក្រមុហ៊នុ  ក្នងុការ កសាង បណ្ដាញ  
ឡ ូជ ី ស្ទកី ប្រកប ដោយ ប្រសទិ្ធ ភាព ក្នងុ 
ប្រទ្រស  នៅ តំបន់  អាសុី អាគ្ន្រយ៍ ។ 

ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ 

ជាផ្លូវការ ចាប់ តាំង ពី ថ្ង្រ ទី ២  ខ្រ  កក្កដា  
នៅ  ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា   ម៉ាឡ្រ សុី  និង 
សិង្ហ បុរី បន្ទាប់ ពីខ្លួនបាន ចាប់ ផ្ដើម ដំ-
ណើរ ការ រួច ហើយ នៅ ក្នុង ប្រ ទ្រស  
វៀត ណម និង ថ្រ  កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។  

ក្រុម ហ៊ុន   បាន ឲ្រយ ដឹង ថា៖ « BEST 
Express Cambodia ប្ដ្រជា្ញា  ថា នឹង 
ផ្ដល់ ស្រវា ដឹក ជញ្ជូន ជា កញ្ចប់ ទូទាំង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា សម្រប់ ក្រុម ហ៊ុន ពា - 
ណជិ្ជ កម្ម តាម អ្រឡចិ ត្រនូកិ បណ្ដាញ 
ដឹក ជញ្ជូន ដល់ លំនៅ ឋាន ព្រម ទាំង  
ដល ់ដ្រ អតថិជិន ផង ដ្ររ ។ យើង ខតិខ ំ
បម្រើ អតថិជិន ប្រកប ដោយ គណុ ភាព 

ភាព  ងយ ស្រលួ សវុត្ថ ិភាព នងិ តម្ល្រ។ 
នៅ ទីន្រះ អ្នក អាច ស្វ្រង រក ទីតំាង  ស្រវា-  
កម្ម  នៅ ជិត បំផុត  និង តម្ល្រ កក់រ ថយន្ត 
ដឹក ជញ្ជូន ដោយ មិន គិត ថ្ល្រ  និងតាម- 
ដាន ការ បញ្ជា ទិញ របស់ អ្នក»។

លោក Johnny Chou  សា្ថាបនិក 
និង ជា អគ្គ នយក ក្រុម ហ៊ុន BEST 
Inc បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា ការ ពង្រកី ខ្លនួរបស ់
ក្រុម ហ៊ុន គឺ ជា ការ ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ន្រ យុទ្ធ សាស្ដ្រ ពិភព លោក ដ៏ 
សខំាន ់របស ់ក្រមុ ហ៊នុ   ខណៈដ្រលការ- 
រកី រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី១៩ បាន បង្កើន 
ល្របឿន សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម តាម 

អ្រឡចិ ត្រនូកិ ។ លោក ថ្ល្រង ថា៖ « យើង 
រីករាយ ក្នុង ការ អភិវឌ្រឍ បណ្ដាញ ឡូជី-
ស្ទកី របស ់យើង នៅ តបំន ់អាសុ ីអាគ្ន្រយ ៍
ជា តំបន់ ដ្រល ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ដ៏ សំខាន់ មួយ ន្រ យុទ្ធសាស្ដ្រ ពិ-
ភព  លោក របស់ យើង ។ ការ រីក រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន បង្កើន ល្របឿន 
និង ពង្រីក ការ ទុក ចិត្ត លើ ពាណិជ្ជកម្ម 
តាម អ្រឡចិ ត្រនូកិ របស ់អតថិជិន  នងិ 
បង្កើត ឱកាស ប្រកប ដោយ សកា្ដោនុ-
ពល កាន់ ត្រ ខា្លាំង នៅ ក្នុង តំបន់ ន្រះ »។

លោក បន្ថ្រម  ថា ៖« យើង មន ទនំកុ- 
ចតិ្ត ថា ស្រវា ឡជូសី្ទកិ ដ្រល ដណំើរ ការ 

ដោយ បច្ច្រកវទិ្រយា របស ់យើង  នងិ កា្លាយ 
ជា ជម្រើស ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ រហស័ 
គុណ ភាព ខ្ពស់ និង ជា សមស ភាព 
ស្រវា ដ៏ សំខាន់  សម្រប់ ទាំង ពាណិជ្ជ-
ករ និង អតិថិជន   ក្នុង អំឡុង ព្រល  ដ៏ 
ពិបាក ន្រះ និង បន្ទាប់ ពី នោះ»។ 

តាម រយៈ បទ ពិសោធប្រកប ដោយ 
ជោគជ័យ នៅ ប្រទ្រសវៀតណម និង 
ថ្រ  ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ គ្រង នងឹ ប្រតបិត្តកិារ  
មជ្រឈ មណ្ឌល សា្ថានីយ សរុប ទាំង ១២ 
នងិ សា្ថានយី ផ្ដល ់ស្រវា ប្រហ្រល ៤០០ 
នៅ  ប្រទ្រស កម្ពជុា ម៉ាឡ្រសុ ីនងិ សងិ្ហ-
បុរី ក្នុង រយៈព្រល  ៣ឆ្នាំ បន្ទាប់៕LA
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ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ភាព អណំោយ ផល 
ន្រ  កតា្តា អាកាស ធាត ុបាន ធ្វើ ឲ្រយ 
ទនិ្នផល ដងូ ប្រងរបស ់ក្រមុ ហ៊នុ 
ម៉ងុ ឫទ្ធ ីគ្របុ កើន លើស ព ីការ- 
ព្រយាករ ប្រមណ ៣មុឺន តោន ។ 
ន្រះ បើ យោង តាម  លោក ម៉ុង 
ឫទ្ធី អគ្គ នយក ក្រុមហ៊ុន។ 

លោក ម៉ុង ឫទ្ធី អគ្គ នយក 
ក្រុម ហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា  ភាព អំណោយ ផល ន្រ អា-
កាស ធាតុ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ទិន្នន័យ 
ដងូ ប្រង  ដ្រល ប្រមលូ បាន ក្នងុ 
ឆ្នាំ ន្រះ អាច មន ចំនួន ៣០០ 
០០០ តោន កើន លើស ការព្រយា- 
ករ ប្រហ្រល ៣០ ០០០ តោន។ 
លោក ថ្ល្រង ថា៖ « តាម ការ ព្រយាករ 
ព ីមនុ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ យើង 
អាច ទទួល ផល ប្រមណ ២៧០ 
០០០តោន ប៉នុ្ត្រ តាម ការ ពនិតិ្រយ 
មើល ជាក ់ស្ត្រង ផល ផ្ល្រ ដងូ អាច 
កើន ឡើង  រហូត ដល់  ៣០០ 
០០០  តោន។ ត្រ ជា អកុសល 
រោងចក្រ ក្រច្ន្រ ទាំង ២ ន្រះ មិន 
អាច ទទួល យក ទៅ ក្រច្ន្រ បាន 
គ្រប់ ចំនួន  ទ្រ  ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ផល- 
ផ្ល្រដងូ ប្រង នៅ សល ់លើ ទលីាន  
ប្រមណ ជាង ៥ ០០០ តោន  

បណ្ដាល ឲ្រយ រលួយ ស្អុយ ចោល 
ខាតបង់ ថវិកា យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ» ។

ទោះ យ៉ាង ណ លោក មិន 
បាន ប្រប់ ឲ្រយ ដឹង ពី ទឹក ប្រក់ ន្រ 
ការ ខាត បង់ នោះ ទ្រ ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ផល ផ្ល្រ ដូង 
ដ្រល ត្រូវ រលួយ ចោល ន្រះ គឺ 
មនិ ម្រន ដោយ សារ ត្រ ក្រមុហ៊នុ 
កាត់ បន្ថយ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម  ឬ 
ម៉ាង ធ្វើ ការ របស់ បុគ្គលិក នៅ 
ចម្ការ នងិ រោងចក្រ ន អឡំងុការ-  
ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ន្រះ ទ្រ 
ប៉នុ្ត្រ ដោយ សារ  រោង ចក្រ ទាងំ ២  
របស់ ក្រុមហ៊ុន មិន អាច កិន 
ដូង ប្រង បាន ទាន់ ព្រល វ្រលា។ 

លោក បន្ថ្រម  ថា នៅ ក្នងុ ព្រល  
ឆប ៗ់  ន្រះ ក្រម ហ៊នុ នៅ មនិ ទាន ់ 
មន ផ្រនការ វិនិយោគ លើ ការ- 
សាង សង់ រោង ចក្រ បន្ថ្រម ទ្រ 
ព្រះ រោង ចក្រ កិន ដូង ប្រង 
មន តម្ល្រ ខ្ពស ់ខា្លាងំ  ដោយ រោង- 
ចក្រ ដ្រល មន សមត្ថភាព កិន 
ដូង ប្រង បាន ៤៥ តោន ក្នុង ១ 
ម៉ាង អាច មន តម្ល្រ ប្រមណ 
៤០ លាន ដុលា្លារ ។ 

លោក វ្រង សាខុន រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា ប្រ មញ់ 
នងិ ន្រ សាទ បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ថា កន្លង មក ដោយ សារ  
ដំណំ ដូង ប្រង មិន សូវ មន 

ទីផ្រសារ ល្អ អ្នក ដាំ (ពិស្រស ក្នុង 
ខ្រត្ត រតន គិរ)ី បាន ន ំគ្នាងកទៅ   
ដា ំច្រក វញិ ព្រះ មន ទផី្រសារ ល្អ 
ជាង។ លោកបន្ថ្រម ថា  ដោយ- 
សារ  កម្ពុជា មិន មន ការ ដាំ ដុះ 
ច្រើន ហ្រតុ ន្រះ មិន មន ការ- 
វិនិយោគ ឲ្រយ បាន ទូលំ ទូលាយ 
ឡើយ ដោយ កម្ពុជា មន ត្រឹម- 
ត្រ ការ នំ ច្រញ វត្ថុ ធាតុ ដើម  ទៅ 
ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ  ប៉ុណោ្ណោះ ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ដូង ប្រង 
របស់ យើង នៅ មិន ទាន់ មន 
Brand ជា អន្តរ ជាតិ   ទ្រ»។ 

បច្ចុប្របន្ន ផលិត ផល ពី ដំណំ 
ដូង ប្រង ត្រូវ  គ្រ យក ទៅ ប្រើ 
យ៉ាង ទូលំទូលាយ ដូច  ជា  ចំណី -  
អាហារមនុស្រស សត្វ ថាម ពល 
ឱសថ និង គ្រឿង សម្អាង ជា- 
ដើម ។ដូង ប្រង   មន ការ ដាំ ដុះ 
ច្រើន ប្រទ្រស ឥណ្ឌនូ្រសុ ី ម៉ាឡ្រ- 
សុី  និង ប្រទ្រស ថ្រ ជា ដើម។

ចាប់ ផ្តើម បណ្តុះ កូនដាំ ដំបូង 
ក្នុង  ឆ្នាំ ១៩៩៦ មក ដល់ ព្រល 
ន្រះ ផ្ទ្រ ដី ដាំ ដុះ ដូង ប្រង របស់ 
ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប មន 
ប្រមណ ២០ ០០០ ហិកតា។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០០០ ក្រុមហ៊ុន 
បាន វនិយិោគ លើ ការ សាង សង ់
រោងចក្រ ក្រច្ន្រ ទី១ (កិន យក 
ប្រង ដូង) ដ្រល មន សមត្ថ-
ភាព ផលតិ ប្រង ដងូ  បាន ៣០ 
តោន ក្នុង ១ម៉ាង  ហើយ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៥ ក្រមុហ៊នុ ក ៏បាន សាង- 
សង់ រោងចក្រ ក្រច្ន្រ ថ្មី ១ទៀត 
ដ្រល មន កម្លាំង ផលិត  ៤៥ 
តោន ក្នុង ១ម៉ាង។ 

កាល ពី មុន  ប្រង ដូង ដ្រល 
ផលិត បាន  ត្រូវ បាន នំ ច្រញ 
ទៅ កាន ់ប្រទ្រស ថ្រ នងិ ម៉ាឡ្រ-

សុី  ប៉ុន្ត្រ បច្ចុប្របន្ន ត្រូវ បាន ក្រុម- 
ហ៊ុន នំ ច្រញ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ 
សហគមន៍ អឺរ៉ុប។  

យោង តាម  លោក ឫទ្ធី ការ - 
ន ំច្រញ ប្រង ដងូ របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  
ទៅ ទផី្រសារ អន្តរ ជាត ិន ព្រល ន្រះ 
មន ដំណើរ ការ ទៅ មុខ ជា ធម្ម-
តា។ ផលតិ ផលប្រង ដងូដ្រល  
កិន រួច ប្រមណ ៩៦ ភាគ រយ 
ត្រវូ បាន ន ំច្រញ ទៅ កាន ់ទផី្រសារ 
សហគមន៍ អឺរ៉ុប ខណៈ ៤ ភាគ- 
រយ ទៀត ត្រវូ បាន ទកុ ប្រើ ប្រស ់
ក្នងុ ស្រកុ សម្រប់ កិន លាយ ជា-  
មួយ ផលិត ផល រួម ផ្រសំ ផ្រស្រង 
ទៀត ដើម្របី ធ្វើ ជា ចំណី សត្វ ។

នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំន្រះ ប្រង ដងូ មន 
តម្ល្រ ប្រមណ ៥៤០ ដលុា្លារ ក្នងុ 
១ តោន កើន លើស ឆ្នាំ មុន ជិត 
១០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ តោន ។ ន្រះ 
បើ តាម លោក ម៉ុង ឫទ្ធី ។ 

ខណៈ បច្ចុប្របន្ន ប្រង ឆ  ប្រើ- 
ប្រស ់នៅ កម្ពជុា សទុ្ធ ត្រ ន ំចលូ 
មក ពី បរទ្រស លោក ម៉ុង ឫទ្ធី 
បាន និយយ ថា គ្រ មិន អាច ធ្វើ- 
ការ វិនយិោគ លើ រោង ចក្រ ផលិត  
ប្រង ឆ បាន ទ្រ ប្រ សិន បើ នៅ 
កម្ពុជា មន ការ ដាំ ដុះ ដើម ដូង- 
ប្រង តចិ ជាង ៣០ ០០០ហកិ-
តា  នោះ  ព្រះការ វនិ ិយោគនោះ  
នឹង ត្រូវ ខាត បង់ ៕ LA

BEST Express Cambodia ផ្តើម ប្រតិបត្តកិារ អាជីវកម្ម នៅ កម្ពជុា លើ ស្រវាឡូជីស្ទកី

ដូង បៃង  តៃវូ បានគៃ ដឹក យក មក គរទុក នៅ លើ ទីលាន មុន  ចូល រោង ចកៃ  របស់ កៃមុហុ៊ន មុ៉ង ឫទ្ធ។ី ហ្រង ជីវ័ន

ទិន្នផល ដូងប្រងឆ្នា ំន្រះ  បាន កើន  ឡើង លើស ពី ការ ព្រយាករ

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 18,100 18,000 18,140 18,000

2 GTI 3,200 3,200 3,200 3,200

3 PAS 15,680 15,800 16,100 15,680

4 PPAP 11,520 11,520 11,520 11,520

5 PPSP 2,340 2,340 2,340 2,330

6 PWSA 5,660 5,600 5,680 5,500

កាលបរិច្ឆ្រទ: ៦ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 



ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កពំងផ់ៃ ស្វយត័ កៃងុភ្នពំៃញ 
(PPAP) ដៃល ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផៃសារ មលូ- 
បតៃ កម្ពជុា (CSX)  បាន រាយ ការណ ៍
អំពី ភាព បៃសើរ ឡើង នៃ បៃតិបត្តិការ 
អាជវី កម្ម របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ឆមាស ទ១ី ឆ្នាំ 
នៃះ ទោះ បី  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន   ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច នៅ 
ក្នុង តំបន់ និង ពិ ភព លោក ក៏ដោយ ។

របាយ ការណ ៍របស ់PPAP ដៃល ផ្ញើ 
ទៅ CSX  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បានឲៃយ ដឹង 
ថា បៃតបិត្ត ិការ អាជវី កម្ម របស ់ PPAP 
នៅ ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ នៃះ មាន កំណើន 
តិច តួច ដោយ ចំនួន កុងតឺន័រ ឆ្លង កាត់  
បាន កើន ឡើង  ១៣ ភាគ រយ និង  នាវា 
ដឹក ទំនិញ កើន ១ ភាគរយ  ធៀប នឹង 
រយៈពៃល ដូច គ្នា ពីឆ្នា ំមុន។ ចំណៃក  ការ- 
ដកឹ  ជញ្ជនូ ទនំញិ នងិ បៃង ឥន្ធនៈ បាន 
ធ្លាក ់ចុះ៤ ភាគរយ  ចនំនួ នាវា ដកឹ អ្នក- 
ដណំើរ  ធ្លាក ់ចុះ  ២៨ ភាគរយ នងិ ចនំនួ 
អ្នក ដំណើរ  ធ្លាក់ចុះ  ៣៨ ភាគ រយ ។

លោក Jong Weon Ha អនុ បៃ-
ធន CSX បាន បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍កាល 
ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា របាយ ការណ ៍ PPAP បាន 
បង្ហាញ បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ល្អ  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល វៃលា ដ៏ ពិបាក ដោយ សារ 
តៃ  វិបត្តិ សុខភាព ទោះ បី ជា សមាស - 
ភាគ ផៃសៃង ទៀត របស ់កពំង ់ផៃ នៃះ បាន 
ថមថយ លៃបឿន ក៏ដោយ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖ «  ផ្អៃក លើ បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម 
ឆមាសទី១ របស់  PPAP កំពង់ផៃ 
មយួ នៃះ កពំងុ ធ្វើ បាន ល្អ បៃសើរ  ខណៈ 
ដៃល ការ ធ្វើ ចរាចរណ ៍នាវា ដកឹ កងុតនឺរ័ 
និង នាវា ដឹក ទំនិញ បន្ត ការ កើន ឡើង    

បើ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា កាលពី 
ឆ្នាំ  ២០១៩»។

លោក ហុី បាវី អគ្គនាយក   PPAP 
បាន ថ្លៃង កាល ព ីចងុ ខៃ មនុ នៅក្នងុ កចិ្ច 
បៃជុំ បៃចាំ ឆ្នាំ ថា ទោះបីវិបត្តិ សុខ ភាព 
ពិ ភព លោក ក៏ដោយ ក៏  PPAP បាន 
បន្ត    លើក កម្ពស់ បៃតិ បត្តិការ អាជីវកម្ម 
របស ់ខ្លនួ  តាម រយៈ ការ កាត ់បន្ថយ ការ 
ចំណាយ  និង ការ ពនៃយារពៃល ការ វិនិ- 
យោគ ដៃល មនិ បនា្ទាន។់ លោក ថ្លៃង ថា ៖  
« ក្នុង គៃ នៃ សា្ថាន ការ បច្ចុបៃបន្ន  ដោយ- 
សារ  វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ តៃ ប៉ះពាល ់
ដល់  កម្ពុជា និង ផ្នៃក ជា ចៃើន ទៀត នៃ 
ព ិភព លោក  PPAP នៅតៃ បៃកានខ់្ជាប ់ 
ទិសដៅ  ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ-
ពាល់ ដល់ អាជីវ កម្ម »។ លោក បន្ថៃម 
ថា បគុ្គលកិ កពំងុ ធ្វើ ការងរ រមួគ្នា ដើមៃប ី
កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ ដៃល មិន ចាំ- 
បាច់  ដើមៃបី   ទប់ សា្កាត់ ការធ្លាក់ ចុះ ។

លោក បន្ថៃម  ថា ៖ «បច្ចុបៃបន្ន យើង  
បាន អនវុត្ត វធិនការ ឆ្លើយ តប មយួ  ចនំនួ  
ដៃល រួម មាន ការ កៃ តមៃូវ ផៃន ការ អា-
ជីវកម្ម ឆ្នាំ ២០២០ ការ កាត់ បន្ថយ ការ 
ចំណាយ មិន ចាំ បាច់  ការ ផ្អាក  ការ វិនិ-
យោគ ដៃល មិន  សំខន់  និង   ផ្ដោត កា រ 
យក ចតិ្តទកុ ដាក ់លើ គមៃង សខំន ៗ់   
ដើមៃបី បង្កើត កំណើន»។ 

របាយការណ៍ តៃីមាស ទី១  របស់ 
PPAP ឲៃយ ដឹងថា បៃក់ ចំណូល សរុប 
និង បៃក់ ចំណូល ផៃសៃង ទៀត មាន  
ចំនួន  ៧,៦លាន ដុលា្លារ ។ PPAP ក៏ 
បាន រាយការណ៍ អពំ ីកា រធ្លាក ់ចុះ បៃក ់
ចណំលូ   ៣ ភាគ រយ ក្នងុ  រយៈពៃល  ៥ ខៃ 
ដំបូង ឆ្នាំនៃះ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច- 
គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន៕ LA

ទកីៃងុ ប៉ារសីៈ  បើទោះប ីតម្លៃ 
បៃង ឆៅ  បានងើប ឡើងវញិ បន្តចិ 
ពី វិបត្តិ  តម្លៃ បណា្តាល មក ពី  វីរុស 
កូរ៉ូណា ក៏ដោយ   អ្នក បៃតិបត្តិ  
ក្នងុ វសិយ័  បៃង  នងិ អ្នក ជនំាញ 
កំពុង ចាប់ ផ្តើម ចោទ សួរ ថា តើ 
ឧសៃសាហកម្ម នៃះ បាន ឆ្លង ផុត   
ចំណុចរបត់  នៃ តមៃូវ ការ  ឬ នៅ?

  ការ ធ្លាក ់ ចុះ តម្លៃ បៃង  ឆៅ ក្នងុ 
អឡំងុ ពៃល នៃ រលក  ទ១ីនៃ ការ- 
បិទ ចរាចរណ៍    ទូទំាង សកល-  
លោក បណា្តាល មក ពវីរីសុ ករូ៉ណូា  
ដៃល បណា្តាល ឲៃយ តម្លៃ បៃង ធ្លាក់ 
ចុះ ទៅ  ក្នុង ភាព អវិជ្ជមាន រយៈ- 
ពៃល ខ្លី  ដោយសារ ការ ធ្លាក់ ចុះ 
តមៃវូ ការ ជា សកល    ពៃះ  យន្ត- 

ហោះ តៃូវ បាន ចតទំនៃរ ចោល  
នៅតៃ  ពៃលាន  និង រថយន្ត ចត 
ទំនៃរនៅ យនដា្ឋាន ។  

 ទភីា្នាក ់ងរ ថាម ពល អន្តរ ជាត ិ
(IEA)  ពៃយាករថា  ជា មធៃយម - 
ភាគ នៃ តមៃូវ ការ បៃង បៃចាំថ្ងៃ 
នងឹ  ធ្លាក ់ចុះ ចនំនួ ៨លាន បារ៉ៃល  
ក្នុង ១ថ្ងៃ  នៅ ឆ្នាំ នៃះ ជា ការ- 
ធ្លាក់ចុះ  បៃហៃល  ៨ ភាគរយ 
ធៀប នឹង  ឆ្នាំ មុន ។ 

ខណៈ ពៃល ដៃល ទីភា្នាក់ ងរ  
រំពឹង ថា  ការ  ងើប ឡើង មិន បាន 
ពៃង ទកុ  ចនំនួ ៥,៧ លាន បារ៉ៃល   
ក្នុង ១ថ្ងៃ នៅឆ្នាំ បនា្ទាប់ ខ្លួន នៅ 
តៃ ពៃយាករ  ថា តម្លៃ   សរបុ  នងឹ ទាប 
ជាង  ឆ្នាំ ២០១៩។  មាន ភាព 
មិន បៃកដ បៃជា  នៅតៃ  អូស- 
បនា្លាយ បន្តទៀត ក្នុង វិស័យ- 
អាកាសចរណ៍ ។

អ្នក ជំនាញ ខ្លះ បាន ចោទ ជា 

សំណួរ ថា តើ   តមៃូវ ការ  នឹង 
តៃឡប់ ទៅ កាន់  កមៃិត កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃរ  ឬទៃ ? 

លោក Bernard Looney  
នាយក បៃតិបត្តិ ថ្មី នៃ កៃុមហ៊ុន 
បៃង BP មានមូលដា្ឋាន នៅ 
អងគ់្លៃស  បាន លើក ឡើង កាល 
ពីខៃ ឧសភា ថា៖« ខ្ញុំ មិន គិត ថា  
យើង ដងឹ  ព ីរបៀប ដៃល រឿងនៃះ 
នឹង វិវត្តនោះ ទៃ ។ ខ្ញុំ បៃកដ ជា 
មិន ដឹងទៃ »។ 

 កា ររាល ដាល  កវូដី  ១៩ បានកើន  
ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង នា ពៃល  នោះ  
ហើយ   យន្ត  ហោះ ស្ទើរ ទាងំអស ់  
តៃូវ បាន ចត ទំនៃរ   រីឯ  កម្ម ករ 
បាន  បោះ បង ់ការ ទៅ ធ្វើការផ្ទាល់   
ដោយ ជំនួស ការ ធ្វើ ការពីផ្ទះ។ 

គំនិត នៃ ចំណុច ខ្ពស់នៃ  បៃង 
បាន បង្កើត នវូ ការ សងៃសយ័ ជា យរូ  
មក ហើយ ។ 

  ភាគ ចៃើន  វាតៃវូ បាន គៃ  ផ្តោត 
លើ ផលិត កម្ម ខ្ពស់ ដោយ អ្នក- 
ជនំាញ  ពៃយាករ ថា  តម្លៃ  នងឹ ឈាន  
ដល ់តម្លៃ ខ្ពស ់បផំតុ  ដោយ សារ 
តៃ ការ បូម បៃង  អស់ ពី ក្នុង ដី។ 

 ប៉ុន្តៃ  ក្នុង ខៃ ថ្មីៗ នៃះ   គំនិត  នៃ  
តមៃវូ ការ ខ្ពស ់បាន កា្លាយ ជា ននិា្នា- 
ការ ថ្ម ី  ដោយ វត្តមាន វរីសុ ករូ៉ណូា 
ធ្វើ ឲៃយ ការ កាត់ បន្ថយ តមៃូវ ការ  
ឥន្ធនៈ យ៉ាង សមៃបើម សមៃប់  
វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន   តាម ពីកៃយ   
ដោយ  ការផ្លាស់ប្តូរ  ទៅ កាន់ 
ថាមពល សា្អាត វិញ។  

លោក Michael Brad-
shaw  សាស្តោៃចារៃយ នៅ សាលា 
ពាណិជ្ជកម្ម  Warwick  បាន 
និយយ ថា  កៃុម អ្នក បរិសា្ថាន 
និយម តៃៀម រួច រាល់ ក្នុងការ  
បញ្ចុះ បញ្ចូល ដើមៃបី រារាំង កិច្ច 
ពៃមពៃៀង ទកីៃងុ បា៉ារសី ឲៃយ កា្លាយ  

ជាចណំចុ គៃះថា្នាក ់ផៃសៃង  ទៀត 
នៃ ការរកី រាល ដាល ដោយ សង្កត់ 
ធ្ងន់ ថា តមៃូវ ការ សមៃប់ កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង ថ្ម ីនៃ ថាមពល បៃតង 
សមៃប់ ការ ងើប ឡើង វិញ ។ 

 លោក បានបៃប ់អ្នក សារពត័-៌ 
មាន  ថា៖« បៃសនិ បើ ពកួ គៃ ជោគ- 
ជ័យ  តមៃូវការ បៃង  បៃហៃល 
មនិ តៃឡប ់ទៅ កាន ់ចណុំច កពំលូ   
ដៃលយើង បានឃើញ នៅមុន   
កូវីដ១៩ នោះទៃ»។ 

លោក សាស្តោៃចារៃយ  Brad-
shaw បញ្ជាក់ថា វិស័យ ដឹក- 
ជញ្ជូន  បៃហៃល មិន  ងើប ឡើង 
វិញ ពៃញ លៃញ ទៃ៖«បនា្ទាប់ ពី 
ការរកីរាល ដាល យើង បៃហៃល 
មានឥរិយបថផៃសៃង  ចពំោះ ការ 
ធ្វើ ដណំើរ តាម ផ្លវូ អាកាស អន្តរ- 
ជាតិ ឬ ក៏ របៀប របប ធ្វើ ការងរ 
ជាក់ ស្តៃង »៕ AFP/RR

តពទីពំរ័១...លោក វៃង សាខនុ  រដ្ឋមន្តៃ ី 
កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ព ី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សារាចរ ណៃ នាំ របស់ 
រដា្ឋា ភិបាល ស្តី ពី ការ បង្កើន  យុទ្ធនាការ   
ជរំញុ ផលតិ កម្ម កសកិម្ម ក្នងុ  សា្ថាន ភាព 
រង ផល  ប៉ះពាល ់ ជា សកល  ដោយ សារ 
ជងំ ឺ កវូដី ១៩ រដ្ឋបាល ជល ផល នៃ កៃសងួ  
កសកិម្ម  ទទលួ បាន  ហិរញ្ញ បៃបទាន ព ីដៃគ ូ
អភវិឌៃឍន ៍ នងិ ថវកិា របស ់រដា្ឋាភ ិបាល ផ្ទាល ់
សរុប ជាង ៤,៦៨  លាន ដុលា្លារ   ដើមៃបី 
ចាប ់ផ្តើម សកម្ម ភាព ចុះ ជយួ ដល ់កសកិរ  
ចិញ្ចឹម កង្កៃបនិង តៃី អណ្តៃង ជាង 
៦ ០០០ គៃួសារនៅ ទូទាំង បៃទៃស  ។ 

លោក បន្តថា កម្មវិធី នៃះ  គំ ទៃ 
គមៃង ចិញ្ចឹម តៃី អណ្តៃង  និង កង្កៃប 
ក្នុង តង់ បា្លា ស្ទិក ដោយ បៃើ រយៈ ពៃល ខ្លី 
ដល ់ កសកិរ ក្នងុ ខៃត្ត ចនំនួ ១០  រមួ មានៈ 
ខៃត្ត  រតន គរិ ីមណ្ឌល គរិ ី ពៃះវហិារ  ឧត្តរ-
មានជ័យ  កំពត  ពៃះសីហនុ  តៃបូង ឃ្មុំ  
សា្វាយរៀង  កំពង់ស្ពឺ  និង ខៃត្តប៉ៃលិន ។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖«កញ្ចប ់ថវកិា ពសិៃស   
របស់ រដា្ឋា ភិបាល នៃះ   នឹង ផ្តោត លើ 
កសិករ ចំនួន ១ ០០០គៃួសារ  ដៃល 
ចិញ្ចឹម តៃី អណ្តៃង  និងកសិករ ចិញ្ចឹម 
កង្កៃប ចំនួន ៧០០គៃួសារ  ពៃម ទាំង 
ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព កសកិរ ផលតិ កនូ តៃ ី
ពូជ ចំនួន៥០ គៃួសារ »។ 

លោក ឲៃយ ដឹង ថា   កៃសួង  កសិកម្ម 
ទទួល បាន ហិរញ្ញបៃបទានផៃសៃងទៀត  
ចនំនួ  ១ ១២៩ ៧៩៧  ដលុា្លារ  លើ គមៃង  
គំទៃ កសិករ ចិញ្ចឹម តៃី អណ្តៃង  ចំនួន   
១ ០០០   គៃួសារ  និង ចិញ្ចឹមកង្កៃប   
១ ០០០ គៃសួារ  ហើយ គំ ទៃដល់  កសិ ករ    
ផលតិ កនូ តៃ ីអណ្តៃង ចនំនួ  ២០គៃសួារ  
និង កូន កង្កៃប ចំនួន ៣៥ គៃួសារ។

គមៃង នៃះ ផ្តោត  លើ  ចំនួន ១០ រួម- 
មាន ៈ ខៃត្ត តាកៃវ  កំពង់ ចាម  បាត់ដំបង  

សៀមរាប  ពោធិ៍សាត ់ ពៃវៃង  កណា្តាល   
កំពង់ ឆ្នាំង  កំពង់ ធំ  និង ខៃត្ត បនា្ទាយ-
មាន ជ័យ ។ 

លោក បន្ថៃម ថា គមៃង នៃះ ទទួល 
បាន ហិរញ្ញ បៃបទាន ពី សហភាព អឺរ៉ុប  
និង គៃប់គៃង គមៃង ដោយ  ភា្នាក់ ងរ 
អភវិឌៃឍន ៍បារំាង (AFD)  ដៃល ជា គមៃង  
ជំរុញ វារី វបៃបកម្ម តាម ជន បទ ឆ្លើយ  តប 
នឹង ជំងឺ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

គមៃង នៃះ តៃូវ បាន អនុវត្តតាម 
រយៈ កម្ម វិធី ជំរុញ កំណើន វិស័យ ជល- 
ផល បៃកប ដោយ  ចរីភាព   និង បរយិប័ន្ន  
នៃ ផ្នៃក វារីវបៃប កម្ម នៅ កម្ពុជា (Cap-
Fish- វារីវបៃបកម្ម)  រយៈពៃល  ១ឆ្នាំ។ 

រដ្ឋបាល ជលផល ក៏ បាន ដាក់ សំណើ 
ទៅ ធនាគរ ពភិព លោក ស្នើ សុ ំហរិញ្ញ-
បៃបទាន សមៃប ទាន ដៃល មានទឹក បៃក់   
ចនំនួ ៣ ០៥៩ ៦២០ដលុា្លារសមៃប ់ 
គមៃង  ការ ពងៃឹង វារីវបៃប កម្ម កម្ពុជា 
ក្នុង អំឡុង ពៃល  និង កៃយ ពៃល នៃ 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។  នៃះ 
បើតាមលោក រដ្ឋ មន្តៃី។ 

គមៃងខង លើ  នៃះ  នងឹពងៃងឹ ផ្នៃក 
បច្ចៃក ទៃស ដល់ កសិករ ចិញ្ចឹម តៃី 
អណ្តៃង  និង កង្កៃប ក្នុង តង់ បា្លា ស្ទិក  
ចនំនួ ២ ០០០ គៃសួារ    ពៃម ទាងំ  ជយួ 
ឧបត្ថម្ភ ដល់ កសិករ ផលិត ខ្នាត មធៃយម 
ចំនួន  ២៦០គៃួសារ ។ 

លោក ឲៃយ ដឹងថា  មន្តៃីជំនាញ នឹង 
ជួយ រៀប ចំ ការ ចិញ្ចឹម របស់ កសិករ 
បណា្តាក់ គ្នា   ដើមៃបីចៀសវាង  ការ ផលិត 
លើ ស តមៃូវ ការ ទីផៃសារ ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖« ការ ចញិ្ចមឹ តៃ ីអណ្តៃង 
និង កង្កៃប  វា ឲៃយ ផល ភា្លាមៗ  ដៃល ជា 
ឱកាស មាស សមៃប់ កសិករ ចិញ្ចឹម 
ដើមៃបី រក  បៃក់ ចំណូល បៃចាំ »។ 

លោក ភួង ភារុន  មា្ចាស់ កសិដា្ឋាន 
ចិញ្ចឹម តៃីអណ្តៃង និង កង្កៃប ពូជ  ស្ថិត 

នៅ សៃុក សា្អាង   ខៃត្ត កណា្តាល  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ការ  ទមា្លាក ់កញ្ចប ់ថវកិា  
នាពៃល នៃះនឹង ជួយ ជំរុញ តមៃូវ ការ 
កូន តៃី និង កង្កៃប កាន់តៃចៃើន។  

លោកសមា្គាលថ់ា  តមៃវូ ការ កនូ កង្កៃប 
នងិ តៃ ីអណ្តៃង   កើន ឡើង  នៅ ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំ
ចុង កៃយ   ប៉ុន្តៃ ការ នាំចូលតៃី  ពី 
បៃទៃសជិតខង  ជាឧបសគ្គ ដល់ ការ 
អភិវឌៃឍ  វារីវបៃបកម្ម  ក្នុង បៃទៃស។ 

លោក នយិយ ថា៖« កសកិរ  កានត់ៃ 
ចៃើន  មានការ យល់ ដឹង   បច្ចៃក ទៃស 
ចិញ្ចឹម  ហើយ ពួក គត់ មាន ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ចាប់ របរ នៃះ កាន់ តៃ ចៃើន»។  

លោក សមា្គាល់ ថា ចាប់ តាំង ពី មាន 
ការ បិទចៃក ពៃំ ដៃន ជាមួយ បៃទៃស 
ជិត ខង  កន្លង មក  កសិដា្ឋានជា  ចៃើន 
បង្កើន ការ  ចិញ្ចឹម តៃីនិង កង្កៃប  ដើមៃបី 
ផ្គត់ ផ្គង់  ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក  ដៃល កំពុង  
មាន តមៃូវ ការ  ខ្ពស់  ក្នុង អំឡុង  ពៃល 
 រីក រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូណា ។

លោក   ភារុន  លក់ ចៃញ កូ ន តៃី 
បៃមាណ  ៨ ០០០កៃបាល   និង កង្កៃប  
៥ ០០០   ជា មធៃយម ក្នុង ១ ខៃ  ។  

លោក និយយ ថា៖«ឥឡូវ ខ្ញុំលក់ 
ដាច់ ខ្លាំង  បង ប្អនូ ខ្មៃរ យើង គំ ទៃ ចៃើន  
គត់ ទិញ យក ទៅ ចិញ្ចឹម សមៃប់ លក់ 
នៅ ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក យើង»។  

របាយ ការណ ៍ កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ និងនៃសាទ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ការ បៃមលូ ផល នៃសាទ ទកឹ សាប តាម 
រយៈ ដាយ តៃ ី ដៃន នៃសាទ  នងិ លក្ខណៈ  
គៃួសារ តាម បៃភពផៃសៃង ៗ   មាន តាម   
វាល សៃ ជាដើម   កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៩  
សមៃច បាន បរិមាណ  ៤៧៨  ៨៥០ 
តោន  និង នៃសាទ សមុទៃ  សមៃច 
បាន  ១២២ ២៥០  តោន ។

 ចណំៃក ផ្នៃក វារវីបៃប កម្ម  ការ ចញិ្ចមឹ តៃ ី 
នងិ បង្គាសមៃច  បាន បៃមាណ  ៣០៧- 
៤០៨  តោន ។ ផល នៃសាទ កៃ ច្នៃ  មាន     
៤  ៩១០  តោន   ធៀបនងឹ   ឆ្នា ំ ២០១៨   
ថយ ចុះ ចំនួន  ៩០តោន ៕ LA

ទិដ្ឋភាព កន្លៃង សន្នធិិបៃងឆៅនៅរដ្ឋ Oklahoma សហរដ្ឋ  អាមៃរិក។ AFP

កុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែភ្នពំែញ
មានកំណើនឡើងជាង១៣%

តមែវូការឧសែសាហកម្មបែងសកលទំនងមិនអាចវិលទៅរកកមែតិខ្ពស់ដូចពីមុន

កែសួងកសិកម្មបញ្ចែញថវិកា...
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នៅក្នងុទកី្រងុភ្នពំ្រញមនសុ្រស១ក្រមុ
តូចកំពុងផលិតសូកូឡាដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់ជាមួយការច្ន្រប្រឌិត
តាមស្តង់ដាប្រលហ្រសុិកដ្រលកើត
ច្រញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអាជីវកម្ម
មួយន្រះ។
នៅក្នុងហាងសូកូឡាTheChoc-

olateShopស្ថិតនៅតាមបណ្តោយ
ផ្លូវល្រខ៦៣ស្រីមុំអាលីនិងសុភ័ក្រ
កំពុងផលិតនិងរចនាស្ករសូកូឡាដ៏
ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ជាច្រើនប្រភ្រទរាប់ចាបព់ី
ការផលិតលក្ខណៈដើម រហូតដល់
ការផលតិដោយប្រើគ្រឿងផ្រសំរបស់ខ្ម្ររ
គុណភាពខ្ពស់ និងរៀបជាឈុតដាក់
ក្នុងប្រអប់សូកូឡាដ៏ស្រស់ស្អាត។
អ្នកនាងស្រីមុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង

ហើយអ្នកនាងបានធ្វើការនៅហាង
ផលតិសកូឡូាន្រះអស់រយៈព្រលជាង
១០ឆ្នាំមកហើយ។
អ្នកនាងស្រីមុំថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំពិតជា

រីករាយណាស់ដ្រលបានធ្វើការនៅ
ហាងផលិតសូកូឡាន្រះដ្រលជា
កន្ល្រងផលិតស្ករសូកូឡាពិតប្រកដ
ត្រ១គត់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
អ្នកស្រីGrietLorreដ្រលបានបើក

ហាងសូកូឡាន្រះដំបូងក្នុងឆ្នាំ
២០០៧បានឲ្រយដងឹថាបគុ្គលកិ
របស់លោកស្រីគឺពិតជាសំ-
ខាន់ណាស់ចំពោះភាពជោ-
គជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។
«ពិតណាស់អតិថិជន

របស់យើងគឺសំខាន់ប៉ុន្ត្រ
បុគ្គលិករបស់យើងក៏
សំខាន់ដូចគ្នា។
ការស្រវជ្រវការ-
រៀនសូត្រពីរៀបផលិត

សូកូឡាដើមការអនុវត្ត និងការច្ន្រ-
ប្រឌិតនិងការលះបង់ជាច្រើនឆ្នាំមក
ន្រះបានធ្វើឱ្រយក្រុមផលិតកម្មរបស់
យើងមានជំនាញយ៉ាងពិតប្រកដ»។
«ខ្ញុំបានបើកហាងនំនិងហាងកាហ្វ្រ

នៅឆ្នាំ២០០១។បនា្ទាប់មកនៅឆ្នាំ
២០០៧ខ្ញុំបានបន្ថ្រមហាងសូកូឡា
ដ្រលនៅជាប់ហាងTheShop240។
ន្រះគឺជាផលិតកម្មផលិតស្ករសូកូឡា
ពិតប្រកដដំបូងគ្របង្អស់នៅកម្ពុជា»។
អ្នកស្រីបានឲ្រយភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖

«បនា្ទាប់ពីបើកដំណើរការហាងនំ និង
ហាងកាហ្វ្រអស់រយៈព្រល២-៣ឆ្នាំមក 
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់បន្ថ្រមហាង
សូកូឡាមួយទៀតនៅក្នុងផលិតកម្ម
របស់យើង។ដោយមានផលិតផល
ល្អៗជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាម្រច
កំពតទឹកឃ្មុំមណ្ឌលគិរីនិងស្ករត្នាត
កំពង់ស្ពឺយើងបានធ្វើពិសោធន៍ និង
ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការនាំមក
នូវរសជាតិថ្មី»។
សូកូឡាគឺជាផលិតផលសម្រប់

ការច្រករំល្រកនិងក្តីរីករាយហើយ
ការទិញ សកូឡូាដាក់

ប្រអប់ជា
កាដូពី

សំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកើន
ឡើងជាលំដាប់។
«សូកូឡារបស់យើងកំពុងព្រញ-

នយិមទាងំពីសណំាក់ជនបរទ្រសនងិ
ប្រជាជនកម្ពជុាពពី្រះមនសុ្រសគ្របគ់្នា
ចលូចតិ្តសូកឡូាហើយវាកានត់្រព្រញ- 
និយមក្នុងចំណមប្រជាជនកម្ពុជា
ដ្រលមានចំនួន៦០ទៅ៧០ភាគរយ
ន្រការលក់របស់យើង»។
ស្ត្រីជនជាតិប្រលហ្រសុកិរបូន្រះបន្ថ្រម

ថា៖«សកូឡូាគជឺាអណំយដ៏ល្អឥត- 
ខ្ចោះសម្រប់ឱកាសពសិ្រសៗដចូជា
ថ្ង្រខួបកំណើតបុណ្រយណូអ្រលឬទិវា
ន្រក្តីស្រឡាញ់ជាដើម។ការបង្កើតនងិ
ច្ន្រប្រឌិតប្រអប់កាដូស្រស់ស្អាត និង
គួរឱ្រយទាក់ទាញហើយមើលឃើញ
ស្នាមញញមឹនងិក្តីរកីរាយនៅព្រលគ្រ
ទទួលអំណយទាំងន្រះធ្វើឱ្រយកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងរបស់យើងកាន់ត្រ
មានសម្ទុះទឹកចិត្ត»។
«ជាមយួការប្ត្រជា្ញាចតិ្តក្នងុការបង្កើត

ក្តីរកីរាយបានធ្វើឱ្រយយើងមានកណំើន

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ យើងពិតជា
រីកចម្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំពិតម្រន»។
ចំពោះសូកូឡាទម្ងន់១០០ក្រម

មានតម្ល្រ៦ដុល្លារអតិថិជនអាចទិញ
ទទូលទានធម្មតាឬទិញខ្ចប់ដាក់ក្នុង
ប្រអប់កាដូ។
«ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ

ដ្រលស្គាល់សកូឡូាត្រងណ្រនាំឲ្រយទៅ
ហាងTheShopព្រះនៅទីន្រះ
គ្មានកន្ល្រងណាផលិតសូកូឡាគុណ-
ភាពខ្ពស់ និងតម្ល្រសមរម្រយដូចហាង
ន្រះទ្រ។គ្រប់កាកាវរបស់យើងគឺ
ត្រូវបានក្រច្ន្រដោយក្រុមហ៊ុនប្រល-
ហ្រសុិកនិងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយារបស់
ប្រលហ្រសុិក»។
អ្នកស្រីLorreបន្តថា៖«ខ្ញុំនិយយ

ដោយមោទនភាពថាផលតិផលរបស់
យើងដ្រលលក់នៅហាងTheChoc-
olateShopន្រះគឺអាចប្រៀបធៀប
ជាមួយផលិតផលល្របីៗរបស់ប្រល-
ហ្រសុិកបានដូចជាមា៉ាកGodivaនិង
Neuhausជាដើម។

 

អ្នកស្រីបន្តថា ជោគជ័យរបស់ហាង
សូកូឡាTheChocolateShop
ចាប់ផ្តើមពីការងារដ្រលស្រឡាញ់
ពិតប្រកដហើយអ្នកស្រីដឹងពីអ្វី
ដ្រលធ្វើឱ្រយអតិថិជនរីករាយ។
«ព្រលបើកហាងសូកូឡាដំបូង

ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់យល់ច្រើនអំពី
ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន
គោលដៅរបស់យើងទ្រ។ប៉ុន្ត្រវា
កា្លាយជារឿងល្អសម្រប់អតិថិជន
របស់ TheShop240 ដ្រលនៅ
ជាប់ហាងសូកូឡាTheChocolate
Shopពពី្រះមនុបើកហាងសកូឡូា
៦ខ្រយើងត្រងត្រយកគំរូសូកូឡាឲ្រយ
ពកួគត់ភ្លក្រសរសជាតិនងិផ្តល់ជាមត-ិ
យោបល់»។
អ្នកស្រីថ្ល្រងថា៖«ន្រះបង្កើតបាន

បរយិកាសដ៏រកីរាយនៅក្នងុហាងThe
Shop240ហើយឥឡវូន្រះយើងអាច
នយិយបានថារសជាតិរបស់យើងជា
ច្រើនកើតឡើងពីទំនាក់ទំនងរបស់
យើងជាមួយអតិថិជន»៕

អ្នកនាងស្រីមុំ៖ ខ្ញុំរីករាយដ្រលបានធ្វើការនៅហាងផលិតសូកូឡាដ៏ល្អន្រះ។  អ្នកស្រី Griet Lorre ស្ថាបនិកហាង The Chocolate Shop ។ 

ហាង The Chocolate Shop មានលក់សូកូឡាគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនជម្រើស។  

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គារទី៧ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០

សូកូឡា បេល ហ្ស៊ិក 
ធ្វើ ដោយ ដេ នៅក្ន៊ង 
រាជធានី ភ្នពំេញកើត  
ចេញពី ការ សេឡាញ់ 



ក្រុងស្រអ៊ូលៈវេបសាយ
អំពីកាលវិភាគបាញ់បង្ហោះ
ផ្កាយរណបចូលក្នុងអវកាស
បានបង្ហោញកាលពីថ្ងេចន្ទថា
ផ្កាយរណបទនំាក់ទនំងយោធា
ដំបូងរបស់កូរ៉េខាងតេបូង អាច
តេូវបង្ហោះចូលទៅក្នុងអវ-
កាសនៅសបា្តាហ៍កេយនេះ។
យោងតាមSpaceflight-

Now ជាសារព័ត៌មានដេល
មានឯកទេសលើអវកាសនិង
អាកាសចរណ៍បានឲេយដឹងថា
ផ្កាយរណបAnasis-II អាច
ហោះចេញពីរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅលើ
រ៉ុក្កេតFalcon9Block5
របស់កេុមហ៊ុនអវកាសពាណិ-
ជ្ជកម្មSpaceXមានមូលដា្ឋាន
នៅអាមេរិកនៅថ្ងេទី១៤ខេ

កក្កដា(ម៉ោងក្នងុកេងុ)ទោះបី
ជាកាលវភិាគនេះអាចតេវូបាន
ផ្លាស់ប្តូរក្តី។
មុននេះ សារព័ត៌មាននោះ

បានរាយការណ៍ថាការដណំើរ-
ការនេផ្កាយរណបនេះអាចកើត
ឡើងនៅបេហេលជាសបា្តាហ៍
ទី២នេខេកក្កដានេះ។
កាលវិភាគដំណើរការនេទី-

អវកាសជាវេបសាយតាមដាន
ដំណើរបាញ់ការរ៉ុក្កេតមួយ
ទៀតបាននយិាយថា៖«ឱកាស
នេការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប
សមេប់រដា្ឋាភិបាលនិងបេស-
កកម្មសមា្ងាត់បំផុតគឺនៅថ្ងេទី
១៥ខេកក្កដា ចេញពីទីកន្លេង
បាញ់បង្ហោះSpaceLaunch
Complex40»។

គមេងនេះជាផ្នេកនេកញ្ចប់
ថវកិាសមេប់បេទេសករូ៉េខាង-
តេបូងទញិយន្តហោះចមេបាងំធនុ
40F-35Aជាចេើនគេឿងពី
កេមុហ៊នុLockheedMartin
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។
កេុមហ៊ុនLockheedបាន

ចុះកចិ្ចពេមពេៀងផលតិផ្កាយ-
រណបនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦បន្ត
ទៅឲេយកេុមហ៊ុនAirbus De-
fenseandSpace។
កាលពីខេមុននេះ កេុមហ៊ុន

Airbusបានបញ្ជាក់ថាផ្កាយ-
រណបAnasis-IIតេូវបាន
ដឹកជញ្ជូនចេញពីរោងចកេ
របស់ខ្លួននៅបេទេសបារាំង
ទៅកាន់រដ្ឋហ្វ្លរីដា ដើមេបីបាញ់
បង្ហោះនៅពេលខាងមុខនេះ។

ទោះបីជាយា៉ោងណាក៏ដោយ
ក៏ទីភា្នាក់ងរផ្គត់ផ្គង់អាវធុរបស់
កូរ៉េខាងតេបូងគឺរដ្ឋបាលកម្មវិធី
ផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារការពារជាតិ
(DAPA) បានបដិសេធមិន
បញ្ជាក់ថាតើកូរ៉េខាងតេបូង និង
អាមេរិកបានកំណត់កាល-
បរិចេ្ឆទហើយឬនៅទេ។
ទីភា្នាក់ងរនេះក៏មិនទាន់

ចេបាស់ថាតើរដា្ឋាភិបាលកេុង

សេអ៊ូល ដេលបានបញ្ជាក់
បញ្ហោនេះគឺជាបញ្ហោដ៏រសើប
នោះនឹងបេកាសការបង្ហោះ-
ផ្កាយរណប នៅពេលខាងមុខ
ជាផ្លូវការ។
បេភពជាចេើនបាននយិាយ

ថា កាលបរិច្ឆេទជាគោលដៅ
តេូវបានសន្មតថា នឹងតេូវ
កំណត់ថាមានយា៉ោងតិច១៥
ថ្ងេខាងមុខនេះ។

មន្តេីDAPAមា្នាក់បានថ្លេង
ថា៖«យើងកំពុងធ្វើការងរ
ដើមេបីជំរុញឲេយគមេងនេះ
ដំណើរការធម្មតា»។
យោងតាមកេុមហ៊ុនផលិត

បានឲេយដឹងថា ផ្កាយរណប
Anasis-IIពឹងផ្អេកលើកម្មវិធី
ផ្កាយរណបរបស់AirbusEu-
rostarE3000ដេលនឹងតេូវ
បេគល់ឲេយ៕Yonhap/PSA
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ក្រុងប៉ារីសៈ នាយករដ្ឋមន្តេី
ថ្មីរបស់បេទេសបារាងំគឺលោក
ជនិកាស្តេកកាលពីថ្ងេចន្ទតេវូ
បានគេរំពឹងថានឹងបង្ហោញអំពី
ការរៀបចំរដា្ឋាភិបាលឡើងវិញ
ដេលមានកាតព្វកចិ្ចជយួដោះ-
សេយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយា៉ោងធ្ងន់-
ធ្ងររបស់ខ្លួន តាំងពីសង្គេម-
លោកលើកទី២និងបានធ្វើ-
ការបញ្ចូលកមា្លាំងចលករថ្មី
ចូលទៅក្នុងរដា្ឋាភិបាលរបស់

បេធានាធិបតី លោកអេមា៉ោ-
នុយអេលមា៉ោកេុង។
លោកជិនកាស្តេក ជាមន្តេី

ជាន់ខ្ពស់មា្នាក់និងជាអភិបាល
ខេត្តផងនោះស្ទើរតេគ្មានអ្នក-
សា្គាល់ទាល់តេសោះនៅក្នុង
បេទេសបារាំងនៅមុនការ
តេតាំងរបស់លោកកាលពី-
ថ្ងេសុកេ កំពុងស្វះស្វេងរក
ដើមេបីផ្លាស់ប្តូរតំណេងយា៉ោង-
ឆប់រហ័សហើយមនុសេសជា-

ចេើនមានទំនុកចិត្តថាលោក
ពិតជាស័កិ្តសមសមេប់មុខ-
តំណេងនេះ។
បុរសមានវ័យ៥៥ឆ្នាំរូបនេះ

តេវូបានតេងតាងំដោយបេធា-
នាធិបតីបារាំងលោកអេមា៉ោ-
នុយអេលមា៉ោកេុងជំនួស
តណំេងលោកអុដីូអាដហ្វីលបី
ខណៈលោកបេធានាធិបតី
បានស្វះស្វេងចាប់ផ្តើមជាថ្មី
មួយដើមេបីបញ្ចប់ការងររយៈ-

ពេល២ឆ្នាំចុងកេយនេអា-
ណត្តិរបស់លោក នៅមុនការ
បោះឆ្នាតបេធានាធិបតីឆ្នាំ-
២០២២ខាងមុខនេះ។
សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសបា-

រាំងបានធា្លាក់ចុះយា៉ោងធ្ងន់ធ្ងរ
ជាបេវត្តិសាស្តេដោយសារ-
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាខណៈ
លោកមា៉ោកេុង បានរៀបចំធ្វើ
ការបោះឆ្នាតតំបន់កាល-
ពីខេមុននេះ៕AFP/SK

សមុទ្រម្រឌីទ្ររ៉ាន្រ ៈ អ្នក-
បេតិបត្តិការនាវា និងរដា្ឋាភិ-
បាលបានថ្លេងថាបេទេស-
អុីតាលីកាលពីថ្ងេអាទិតេយបាន
អនុញ្ញាតឲេយនាវាសង្គេះ-
OceanVikingផ្ទេរកេុមជន-
ចំណាកសេុកចំនួន១៨០នាក់
ដេលបានជយួសង្គេះនៅក្នងុ
មហាសមុទេមេឌីទេរា៉ានេទៅ
ឲេយនាវាមួយនៅក្នុងតំបន់សុី-
សុីលីដើមេបីដាក់ឲេយនៅដាច់-

ដោយឡេកពីគេ។
កេុមអ្នកដេលនៅលើនាវា

បានបង្ហោញការសបេបាយរីក-
រាយយា៉ោងខា្លាងំជាមយួសេចក្ត-ី
បេកាសថាការឈឺចាប់របស់
ពួកគេ នៅចំពេលមានលក្ខ-
ខណ្ឌដាក់ការរឹតតេបិតនៅលើ
នាវាOceanVikingនឹងតេូវ
បានបញ្ចប់ក្នងុពេលឆបៗ់ នេះ
ដោយមានកេុមជនចំណាក-
សេុកមួយចំនួនបានចេៀង-

ចមេៀងការទះដេនិងការ-
ថតរូបសេលហ្វ៊ីជាមួយគ្នានៅ
ទីនោះ។
អ្នកនាំពាកេយនាវាសបេបុរស-

ធម៌SOS Mediterranee
បានថ្លេងបេប់កាសេតAFP
ដេលមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌-
មានមា្នាក់នៅលើនាវានោះថា៖
«យើងបានទទួលបញ្ជាពី
អាជា្ញាធរដេនសមទុេអុតីាលីឲេយ
នាវាចូលចតនៅកំពង់ផេកេុង-

PortoEmpedocle»នោះ។
លោករា៉ាប៊លូមានវយ័២៧ឆ្នាំ

មកពីបេទេសបង់កា្លាដេសបាន
និយាយថា៖«យើងសបេបាយ
យា៉ោងខា្លាងំយើងបានធ្វើដណំើរ
ដ៏វេងឆ្ងាយមយួបេទេសលីប៊ីគឺ
ដចូជាឋាននរកហើយបច្ចបុេបន្ន
យា៉ោងហោចណាស់យើងអាច
មើលឃើញទីបញ្ចប់។ខ្ញុំចង់
បេប់គេួសារខ្ញុំថាខ្ញុំមានជីវិត
នៅឡើយទេ»៕AFP/SK

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្មី របស់ ប្រទ្រស បារំាង នឹងលាតត្រដាងអំពីការរុះរើគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី

អីុ តាលីទទួល យក ជន ចំណាកស្រុក ១៨០នាក់ ដ្រលត្រូ វ ជួយសង្គ្រះនៅ មហាសមុទ្រ ម្រឌី ទ្ររា៉ាន្រ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកជិនកាស្ត្រក(ស្តាំ)ជួបជាមួយមន្ត្របូ៉ីលិស។AFP

ទ្រសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតន្រកំពង់ផ្រPortoEmpedocleប្រទ្រសអីុតាលី។AFP

រូបផ្កាយរណបដ្រលមិនទាន់ធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពនៅលើវ្របសយរបស់ក្រមុហុ៊នAirbusDefenseandSpace។AFP

របាយការណ៍ៈផ្កាយរណបទំនាក់-
ទំនងយោធារបស់កូរ៉្រខាងត្របូងអាច
ត្រូវបាញ់បង្ហោះ នៅសបា្តាហ៍ក្រយ  



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រងុ អាឌសី អាប្របាៈ  បៃភព 
ប៉ូលិស  បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ-
អាទិតៃយ ថា  មនុសៃស យ៉ាង តិច 
១៦៦ នាក់  បាន ស្លាប់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អៃតៃយូ ពី  កៃយ ពី ការ - 
ស្លាប់ របស់ តារា ចមៃៀង ដ៏ លៃបី 
ឈ្មោះ ម្នាក់   បាន ផ្ទុះ ការ តវ៉ា 
ហិងៃសា  ដៃល បាន បង្ក ឲៃយ មន 
ការ ធ្វើ កុប កម្ម   នៅ ក្នុង តំបន់ 
អូរ៉ូមៀ  និង រដ្ឋ ធានី អាឌីស  អា-
បៃបា  របស់ បៃទៃស នៃះ ។ 

 ស្នង ការ រង ប៉ូលិស បៃចាំ 
តំបន់ អូ រ៉ូ មៀ  គឺ លោក ហ្គីរ ម៉ា-
ហ្គឡីាម  បាន ថ្លៃង បៃប ់បៃពន័្ធ-
ផៃសព្វ ផៃសាយ  កាល ព ីយប ់ថ្ងៃសៅរ ៍
ថា  មនុសៃស ចំនួន ១៥៦ នាក់ 
បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ កុប-
កម្ម  នៅ ក្នងុ នោះ រមួ មន  សម-
ជិក កង កម្លាំង សន្តិ សុខ ចំនួន 
១១ នាក់  ផង ដៃរ ។ 

 ប៉ូលិស នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី អា-
ឌីស  អាបៃ បា  បាន ថ្លៃង កាល-
ពីថ្ងៃ អងា្គរ ថា   មនុសៃស ១០ នាក់ 
បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ កុប- 

កម្ម  នៅ ក្នុង នោះ រួម មន មន្តៃី- 
ប៉ូលិស ២ នាក់ ។ 

 លោក ហា ឆ លូ  ហ៊ុន ឌីស-
ស  ជា អ្នក ចមៃៀង ម្នាក់  ដៃល 
បាន ផ្តោត ទៅ លើ សិទ្ធិ របស់  
កៃុម ជន ជាតិ ភាគ តិច អូ រ៉ូ ម៉ូ នៅ 
បៃទៃស អៃតៃយូ ពី  ហើយ លោក 
បាន កា្លា យ ជា សំឡៃង ដ៏ មន 
បៃជា បៃយិ  នៅ ក្នងុ រលក នៃ ការ- 
តវ៉ា មួយ  ដៃល បាន ឈាន ទៅ 
រក ការ ទម្លាក់ នាយករដ្ឋ មន្តៃី 
កាល ពី  ឆ្នាំ ២០១៨  តៃូវ បាន 
បាញ់ សម្លាប់ដោយ កៃុម ខ្មោន់ កាំ- 
ភ្លើង មិន ស្គល់ អត្តសញ្ញាណ  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

 បនា្ទាប់ ពី លោក បាន ស្លាប់  
ការ តវ៉ា ទៃង់ ទៃយ ធំ  បាន ផ្ទុះ-
ឡើង  នៅ ក្នុង ទី កៃុង អាឌីស-
អាបៃ បា  នងិ តបំន ់អ ូរ៉មូៀ  ដៃល 
ជា សៃកុ កណំើត របស ់បៃជា ជន 
ជន ជាតិ ភាគ តិច អូ រ៉ូ ម៉ូ ។ 

យោង តាម បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
បាន រាយ ការណ៍ ថា  អាជា្ញាធរ 
បិទ អុីនធឺណិត៕ Xinhua/SK

តពីទ ព័ំរ ១...តៃ អំពី ចំនួន 
ករណី ឆ្លង ថ្ម ីកើនឡើង ចៃើន ។ 

 នៅ ក្នុង សញ្ញា នៃ ការ រីក-
ចមៃើន  នានា  កម្ម វិធី បៃកួត ម៉ូ តូ  
Formula  One  បាន តៃឡប់- 
មក ជា មួយ រដូវ បើក ពិធី Aus-
trian  Grand Prix  បាន រៀប ច ំ
ធ្វើ ឡើង   កៃយ ពី ការ បិទ 
បៃទៃស  ខណៈ សរ មន្ទីរ Lou-
vre  នៅ ក្នុង ទី កៃុង បា៉ារីស  តៃូវ   
បើក ឡើង វិញ កាលពី  ថ្ងៃ ចន្ទ   
កៃយ ពី បាន បិទ អស់ រយៈ - 
ពៃល ១៦ សបា្តោហ៍  ។ 

អាមៃរិក  បាន តស៊ូ ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប ទៅ នឹងការ បំផ្លិច - 
បំផ្លាញ យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត  
ដោយ សរ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ - 
ណា បៃភៃទ ថ្មី មួយ នៃះ  ដោយ 
មន ចំនួន អ្នក ស្លាប់ សរុប នៅ 

ក្នងុ បៃទៃស នៃះ   បាន កើន ឡើង 
រហតូ ដល ់ជតិ ១៣០០០០ នាក ់ 
ដោយ មន ករណី ឆ្លង ចំនួន 
២,៨ លាន នាក់  ហើយ រដ្ឋ ជា- 
ចៃើន ទៀត  បាន រង ការ  ប៉ះពាល ់ 
ដោយ សរ ការ ឆ្លង កាន់តៃ ខ្លាំង 
ឡើង  កៃយ ព ីការ បទិ បៃទៃស  
និង ការ  រឹត  បន្តឹង ការធ្វើ ដំណើរ 
តៃូវ បាន បន្ធូរ បន្ថយ នៅ អាមៃ រិក ។ 

 គៃ  មន្ទីរ ពៃទៃយ មួយ ចំនួន  តៃូវ 
បាន ពៃញ នៅ ក្នុង ផ្នៃក ខ្លះ នៃ 
រដ្ឋតចិ សស ់ ខណៈ អាជា្ញា ធរ រដ្ឋ 
នៃះ  បាន អំពាវ នាវ ចៃញ បញ្ជា 
ឲៃយ ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លួន  ស្នាក់ នៅ 
ក្នងុ ផ្ទះ ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត  អភបិាល- 
កៃុង ខ្លះ  បាន ថ្លៃង ថា  ទី កៃុង 
របស ់ពកួ គៃ  បាន បើក ឡើង វញិ 
លឿន ពៃក ហើយ  ខណៈ បៃធា-
នា ធិប តី អាមៃ រិក  លោក ដូ-

ណាល់  តៃំ  បាន ពៃយា យម 
និយយ សមៃួល អំពី ស្ថាន - 
ការណ៍ ជំងឺ នោះ ថា  បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស មួយ នៃះ ។ 

 បៃទៃស ឥណា្ឌា  បាន បៃឈម-
មុខ  ជា មួយ ឧប សគ្គ សៃ ដៀង 
គ្នា នៃះ ដៃរ  ខណៈ ខ្លនួ  បាន កត-់
តៃ អំពី ចំនួន ករណី ឆ្លង វីរុស 
បៃចាំ ថ្ងៃ  នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស  
ជាទី ដៃល មន្ទីរ ពៃទៃយ មួយ ចំនួន  
បាន ផ្តល់ ទិន្នន័យ មិន តៃឹម តៃូវ  
និង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ យ៉ាង-
ចៃើន  ទនំង ជា មនិ បាន ធ្វើ រោគ-
វិនិច្ឆ័យ នោះ ទៃ ។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
កាសៃត AFPមួយ   កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ  បាន ផ្អៃក ទៅ លើ បៃភព 
ផ្លូវ ការ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ ឆ្លង 

រាល ដាល វ ីរសុ ផ្ល ូវ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា  
បៃភៃទថ្មី នោះ  បាន សម្លាប់ 
មនុសៃស យ៉ាង តិច ៥៣១៧៨៩ 
នាក់  និង ឆ្លង    ជាង ១១ លាន 
នាក់ នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក   
ចាប់ តាំង ពី វីរុស នៃះ   ផ្ទុះ ឡើង 
នៅ ចិន  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
កន្លង ទៅ នោះ ។ 

បនា្ទាប ់ព ីអាមៃ រកិ បៃសុលី គ ឺ
ជា បៃទៃស ដៃល រង ប៉ះ ពាល់ 
ខ្លាងំ បផំតុ  ដោយ មន ចនំនួ អ្នក- 
ស្លាប់ ៦៤ ៨៦៧ នាក់  ហើយ 
បនា្ទាប់  មកគឺ អង់គ្លៃស  អុ ីតាលី 
និងមុិក សុិក ។ 

ទិវ  ឯក រាជៃយ US  កាល ពី ថ្ងៃ - 
ទ៤ី  ខៃ កក្កដា  តៃវូ គៃប ដណ្តប-់ 
ដោយ ភ័ស្តុតាង កាន់ តៃ ចៃើន 
ឡើង ដៃល ថា  ការ ឆ្លើយ តបវីរុស   
មិន បាន តៃឹម តៃូវ ៕ AFP/SK 

ពលរ ដ្ឋអាម្ររិក   កំពុង ចំណាយ  ព្រល វ្រលានៅ ព្រល ថ្ង្រ   នៅ   កន្ល្រង   កម្រសាន្តឆ្ន្ររ Orchard Beach មុន  ថ្ង្រ  ឈប់សម្រកនៅ ក្នងុ ទី  ក្រងុ  ញូ វ យ៉ក។ AFP

ក្រមុ អ្នក តវ៉ា  អ្រត្រយូពី កំពុង ប្រមូល ផ្តុ ំ គ្នា   នៅ ក្នងុ ទី ក្រងុ អាឌីស អាប្របា ។ AFP

វីរុសរុញUSធ្លាក់ចូលម ត់ជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ខណៈឥណ្ឌា...

មនុស្រោស១៦៦នាក់ស្លាប់ក្នងុការធ្វើកុបកម្ម
ជំុវិញការស្លាប់អ្នកចម្រោៀងន អ្រោត្រោយូពី
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ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ : ជាវិចិត្រករបារាំងផ្ញើ
ប្រណនៅទកឹដីកម្ពជុាលោកBruno
KOKបានចាបអ់ារម្មណ៍ស្វ្រងយលព់ី
លក្ខណសម្របត្តិនារីខ្ម្ររ និងរំល្រចជា
ស្នាដ្រគនំរូដោយប្រើបច្ច្រកទ្រសគនំរូ
សហសម័យផ្គុំបណ្ដុំចំណុចចម្រុះ
ពណ៌ជាវង់ភក្ត្រនារីបង្កប់ទៅដោយ
អត្ថន័យពីសម្រស់និងពណ៌សម្របុរ។
កម្រងស្នាដ្រគំនូរអំពីស្ត្រីរបស់លោក

មានឈ្មោះថាMakeaPointត្រូវ
បានដាក់តាំងនៅវិចិត្រសលស្រ-
អាតជាទីរួមចំណ្រកលើកស្ទួយ
សលិ្របៈសហសមយ័នងិសលិ្របករក្នងុ

ស្រកុដ្រលត្រវូបានបង្កើតឡើងដោយ
ស្ត្រីខ្ម្ររ-បារាំងកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ស្ថាបនិកវិចិត្រសល អ្នកនាង

CecileEap បានឲ្រយដឹងពីការដាក់
តាំងកម្រងគំនូរស្ត្រីខ្ម្ររន្រះថា៖«ន្រះ
គឺជាពិព័រណ៍ដំបូងបង្អស់របស់យើង
ចាប់តំាងពីការបើកទ្វារវិចិត្រសល
ឡើងវញិក្រយពីសម្រកដោយសរ
វិបត្តិកូវីដ១៩។ន្រះក៏ជាពិព័រណ៍ទី
១ របស់យើងក្នុងវគ្គប្រធានបទ
«អន្តរកម្មរវាងមនសុ្រស»ដ្រលប្រធាន-
បទន្រះនឹងបន្តរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ»។
ជាអ្នករស់នៅប្រទ្រសកម្ពុជា ជា-

ច្រើនឆ្នាំវិចិត្រករKOKបានជាប់ចិត្ត
នឹងទឹកដីន្រះហើយតាមរយៈស្នាដ្រ

របស់លោកលោកចង់បន្រសាបការ-
រីសអើងពណ៌សម្របុរក្នុងសង្គម។
ផ្នត់គំនិតរបស់លោកផ្ដោតសំខាន់

លើការផ្ដល់តម្ល្រដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបជា-
ពិស្រសស្ត្រីអាសុីដោយពុំមានការ-
រីសអើងរូបសម្របត្តិ។
លោកមានបំណងចូលរួមលុប-

បបំាតក់ារចាតទ់កុស្ត្រីក្នងុលោកជាវត្ថុ
អាចបំពានបានតាមចិត្ត។
ស្ថាបនិកវិចិត្រសលបានលើក-

ឡើងទៀតថា៖ «ពិព័រណ៍ដ្រលជា
បណ្ដុំគំនូរអំពីស្ត្រីសុទ្ធសធន្រះផ្ដល់
នូវការផ្រសារភ្ជាប់យ៉ាងល្អរវាងគំនូរ
ដ្រលយើងបានដាក់តាំងមុនន្រះស្តី

អំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីWomenOf
theWorld»។
ការដាក់តាំងបង្ហាញពិព័រណ៍របស់

លោកKOKក៏សមស្របនឹងស្ថាន-
ការណ៍នៅលើពភិពលោកដ្រលកពំងុ
ប្រឈមនងឹប្រធានបទប្រឆំងនងឹការ-
រីសអើងពូជសសន៍ហិង្រសាក្ដីបារម្ភ
ជុំវិញភពអយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្រស
អាស្រ័យទៅលើជាតិសសន៍ពណ៌
សម្របុរ។
ពិព័រណ៍MakeaPoint របស់

លោក នឹងបន្តរំល្រចកម្រងគំនូរស្ត្រី-
ខ្ម្ររនៅវិចិត្រសលន្រះរហូតដល់
ថ្ង្រទី៨ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០។
ស្រអាតមានទីតាំងនៅចន្លោះ

សរមន្ទីរជាតិ និងព្រះបរមរាជវាំង
តាមបណ្តោយវថិីសធុារស។ពត័ម៌ាន
បន្ថ្រមសូមចូលទៅកាន់ហ្វ្រសប៊ុក
ផ្រក@sraartstudioអីុនស្តាក្រម
@sraart_studioវ្របសយwww.
sraarstudios.com និងទូរស័ព្ទ
ល្រខ០៨១៤៦១៧១១៕

កេុងញូវដេលី : បុរសឥណ្ឌាមា្នាក់
បាននយិយថាលោកចណំយប្រក់
ប្រមាណ៤ពាន់ដុល្លោរទិញមា៉ាស់
មាសដើម្របីការពារខ្លួនពីវីរុសកូរ៉ូណ
ដ្រលកំពុងញំាញីប្រទ្រសរបស់លោក។
អ្នកជនំញួសនក់ាគរួហាដ្រមកពី

ភគខាងលិចក្រុងពូនបាននិយយ
ថា របាំងការពារមាត់និងច្រមុះមាន
ទម្ងន់៦០ក្រមនិងធ្វើឲ្រយជាងទង
ចំណយព្រលផលិត៨ថ្ង្រ។
លោកសកាបានប្រប់AFPថា៖

«វាជាមា៉ាស់ស្ដើងនិងមានរន្ធតូចៗ 
សម្រប់ឲ្រយខ្ញុំដកដង្ហើម។ខ្ញុំមនិច្របាស់

ថាតើវាមានប្រសិទ្ធភពការពារខ្ញុំពី
ជងំឺកវូដី-១៩បានកម្រតិណនះទ្រ
ត្រខ្ញុំគ្រន់ត្រចង់រិះរកវិធីការពារខ្លួន
ប្របប្ល្រកប៉ុណ្ណោះ»។
ព្រលច្រញក្របុរសអាយុ៤៩ឆ្នាំ

បាននិយយថាលោកព្រញចិត្ដខ្លួន-
ឯងដ្រលពាក់មា៉ាស់មាសដ៏ឆ្អិនឆ្អៅ
ទម្ងន់១គឡីកូ្រមន្រះរមួទងំកងដ្រ
ខ្រស្រកនិងចិញ្ចៀនពាក់លើម្រម
នីមួយៗន្រដ្រស្ដោំ។
លោកគរួហាដ្រដ្រលមានក្រមុហ៊នុ

សង់ឃ្លោំងបានបន្ថ្រមថាលោកមាន
គំនិតបង្កើតមា៉ាស់មាសក្រយពី

ឃើញបណ្តោញសង្គមផ្រសព្វផ្រសាយអំពី
បុរសមា្នាក់ពាក់មា៉ាស់ផលិតពីប្រក់។
លោកនិយយថា៖«មនុស្រសមា្នានាំ-

គ្នាសុំខ្ញុំថតស្រលហ្វ៊ី។ពួកគ្រមានការ-
ព្រញចតិ្ដនៅព្រលឃើញខ្ញុំពាក់មា៉ាស់
មាសដើរតាមផ្រសារ»។
ប្រទ្រសឥណ្ឌាបានណ្រនាំឲ្រយពល-

រដ្ឋរបស់ខ្លួនពាក់មា៉ាស់រាល់ការច្រញ
ក្រផ្ទះដើម្របីទប់ស្កាត់ការរីករាល-
ដាលន្រវរីសុករូ៉ណូនៅទទូងំប្រទ្រស
ដ្រលបច្ចបុ្របន្នមានករណីឆ្លងប្រមាណ
៦៥មុឺនករណីនិងមានចំនួនស្លោប់
ជាង១៨៦០០នាក់៕AFP/HR

វិចិត្រករបារំាងផ្គុំចំណុច
ចម្រះុពណ៌ជាគំនូរស្ត្រី
ខ្ម្ររនិងបរិបទពណ៌សម្របុរ

បុរសឥណ្ឌាពាក់ម៉ាស់មសទប់កូរូ៉ណផ្អើលអស់អ្នកផ្រសារសំុថតស្រលហ្វ៊ី

  លោក គួរហាដេ ពាក់ ម៉ាស់មស ទម្ងន់  ១គីឡូកេម របស់លោក ។ រូបថតAFP

អ្នកចូលរួមទសេសនា និង សំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយ លោក KOK នៅវិចិតេសាលសេអាត  ។ រូបថតសហការី

គំនូរសហសម័យ ដេល ផ្គុំ ចំណុច ចមេុះពណ៌ ជា រូប ស្តេី ខ្មេរ ។ រូបថតសហការី  លោក Bruno KOK (សា្ដាំ) និង ទសេសនិកជន នៅវិចិតេសាល។ រូបថតសហការី
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍     មានករ អធៃយា សៃ័យ  គ ្នា  
បាន   ល្អ  ។ ចំណៃក   ឯ បញ្ សុខ - 
ភាព      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  រកពត័ម៌ានឲៃយ បានគៃប ជ់ៃងុ  មនុ  នងឹ  ធ្វើ ករ  
សមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យោគលើ មុខ  របរ រក ទទួល- 
ទាន   ណាមួយ ទើបជា ករ ល្អបៃពៃសមៃប់អ្នក  ។

រថយន្តកង កម្លាំង យាម លៃបាត ធ្វើដំណើរ នៅបរិវៃណ បៃសាទ បាហ្គាន ដ៏មនវិសាលភាព។ រូបថត AFP

ឆ្លៀតពេលអត់ភ្ញៀវចោរបានដេលួច
វត្ថបុុរាណពីបេសាទបាហ្គានមីយ៉ាន់ម៉ា

កៃុង យា៉ាំងហ្គូន : ប៉ូលិស 
បៃដាប់ អាវុធ   ១កៃុម បាន ដើរ- 
លៃបាត នៅ ទឋីាន ពសិដិ្ឋ បាហា្គន 
របស់ មីយា៉ាន់មា៉ា នា ពៃល រាតៃី 
បំណង ទប់ សា្កាត់ ចោរ លួច វត្ថុ- 
បុរាណ ពី បៃសាទ  ដៃលស្ថិត 
ក្នុង  សភាព សា្ងាត់ ជៃងំ កៃយ 
ករ ហាម ឃាត់ ទៃសចរ ដោយ- 
សារ វិបត្ដិ កូរ៉ូណា ។ 

រៀង រាល់ លា្ងាច ពៃល ពៃះ- 
សុរិយា អស្ដង្គត កង កមា្លាំង 
បៃមាណ ១០០នាក់  បាន នាំ - 
គ្នា ដើរ លៃបាត នៅ ក្នុង បរិវៃណ 
ឧទៃយាន  ជាតិ បាហា្គន ទំហំ ៥០ 
គីឡូម៉ៃតៃ ករ៉ៃ បញ្ចាំង ពិល 
មើល បៃង្គ បៃសាទ ដើមៃប ីស្វៃង- 
រក កៃង លោ មាន ចោរ កម្ម ។ 

វរសៃនីយ៍ទោ សៃន  វិន បាន 
បៃប់ទីភា្នាក់ងារ  AFP ថា ៖ 
«កង សន្ដសិខុ យើង ធ្វើ ករ  ដើរ- 
លៃបាត ទាងំ ថ្ងៃ ទាងំ យប ់។ យើង 
អាច គៃប់ គៃង សា្ថាន ករណ៍ នៅ 
បៃសាទ  បាន ទាំង សៃុង  តៃ ក៏ 
ជួប ករលំបាក ខ្លះ ដៃរ »។ 

ទីកៃុង នៅ កណា្តាល បៃទៃស 
មីយា៉ាន់មា៉ា មួយ នៃះ មាន បៃង្គ - 
បៃសាទ បុរាណ ជាង ៣៥០០  
រួមមាន ចៃតិយ បៃសាទ គំនូរ 
និង ចមា្លាក់  និង តៃូវបាន ដាក់ 
បញ្ចូល បន្ថៃម  ក្នុង បញ្ជី បៃតិក-
ភណ្ឌ ពិភពលោក របស់ អង្គករ 
UNESCO កលព ីឆ្នាំ មុន ។ 

ប៉នុ្ដៃ វបិត្ដ ិកវូដី១៩ បាន រារាងំ  
គមៃង បៃើ បៃស ់វត្ថបុរុាណ  រក 
ឃើញ ថ្មី របស់ បណ្ដុំ បៃ សាទ 
បាហា្គន  នៃះ ។ 

អវត្តមាន   របស់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ  
មាន ន័យ ថា បៃង្គ បៃសាទ 
និង សណា្ឋាគរ ស្ថិត នៅ ឯកោ  
សង្កត់  សង្កិន លើ ជីវភាព បៃជា-
ជន  និង បើក ទា្វារ ឲៃយ កៃុម ចោរ 

ឆ្លៀត ឱកស របស់ ខ្លួន ។ 
ក្នុង អំពើ ចោរកម្ម លួច ចូល 

ទីឋាន ពិសិដ្ឋ   កលពី ដើម ខៃ 
មិថុនា កៃុម ចោរ បាន លួច វត្ថុ- 
បរុាណ ចនំនួ១២គៃឿង  រមួមាន  
គៃឿង សក្ការ បូជា រួម ទាំង 
ចៃតិយ សា្ពាន់ កក់ បុរាណ និង 
គៃឿង ថ្លើម ថ្ម ផង ដៃរ ។

នាយទាហាន មា្នាក់ ដៃល សុំ 
មនិ បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  បន្ដថា កៃ- 
ពី  ករពារ វត្ថុ បុរាណ  ពួកគៃ  តៃូវ 
បៃយ័ត្ន  នឹង ពស់ ពិស ទៀត ។

វត្ថ ុបរុាណ ខ្លះ មាន បៃវត្ដ ិតាងំ- 
ពី សតវតៃសរ៍ទី១១ និងទី១៣  
ជា សម័យ កល ដៃល បាហា្គន 

នៅជា រាជធនី អាណាចកៃ 
បៃចាំ  តំបន់ ។ 

លោក យនិ ថាន អគ្គនាយក- 
រង នៃ នាយកដា្ឋាន វត្ថុ បុរាណ- 
វិទៃយា នៃ បៃសាទ បាហា្គន បាន 
និយាយ ថា  នៃះ ជា លើក ដំបូង 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ ៍ 
ដៃល តំបន់ បៃតិកភណ្ឌ រង នូវ 
ករ បពំាន  ខណៈ លោក បងាញ្ 
ពី ចៃតិយ មួយ ដៃល តៃូវបាន 
ចោរ លួច ចមា្លាក់ ជញ្ចាំង ដោយ 
ចូល តាម ដំបូល ។ 

លោក និយា យថា ៖ « ពៃល 
មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ មក វា ក៏ គ្មាន 
ចោរ មក ដៃរ »៕ AFP/HR

 

កង កម្លាងំ ការពារ បរិវៃណបៃសាទ ពី ការ លួច វត្ថបុុរាណ ។ រូបថត AFP

បៃសាទ មន វត្ថុបុរាណ ពីសតវតៃសរ៍ទី១១ និង១៣។ រូបថត AFP
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Griezmann បញ្ចប់ ការ ខ្សត់ គ្ប់បាល់ 
ខណៈ Barca មាន សង្ឃឹម តិចតួចឡើងវិញ

ក្រងុ ម៉ា្រឌដី: ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ  
Antoine Griezmann បាន 
ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ អ្នករិះ គន់ ខ្លួន 
ជាមួយ នឹង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី ១ 
គៃប់ ដោយបច្ចៃក ទៃស ដ៏ គួរ ឲៃយ 
ស្ងើច សរសើរ អំឡុង ការ បៃកួត 
ដៃល កៃុម អ្នក មាន បុណៃយ    Bar-
celona បំបាក់ កៃុម នាវា ពណ៌ 
លឿង Villarreal ៤-១ ហើយ 
ជ័យ ជម្នះ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ក្ដី សងៃឃឹម   
ពៃល ៗ  របស់ ពួក គៃ ក្នុង ការ - 
ឈ្នះ ពាន La Liga ចាប់ ផ្ដើម 
តៃដរ ងើប ឡើង វិញ តិច ៗ  ។

កៃយ  តៃឹមជា កីឡាករ បមៃុង 
ញឹក ញាប់ ជាពិសៃស  ពៃល ប៉ះ 
កៃុមចាស់ របស់ ខ្លួន Atletico 
Madrid កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
តៃូវបាន ដូរ ចូល នៅនាទីទី ៩០ 
កឡីាករ អន្តរជាត ិបារាងំ Griez-
mann បាន តៃឡប់ មក មាន 
វត្តមាន ក្នុង ចំណោម អ្នក លៃង 
ទាំង ១១ នាក់ ដំបូងជា ថ្មី ម្ដង- 
ទៀត សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ ឯ 
កីឡដា្ឋាន La Ceramica នៃះ 
ហើយ ឆ្លើយ តប ចំពោះ ការ ទុក- 
ចិត្ត របស់ គៃូ បង្វឹក ជាមួយ គៃប់ 
បាល់ យ៉ាង អស្ចារៃយ។

សមៃប់  ការ បៃកួត នៃះ គៃប់ 
នាំមុខ ដំបូងរបស់កៃុម Barca 

កើត ឡើង ដោយសរ ការ ធ្វើ ឲៃយ  
ចូល ទី ខ្លួន ឯង របស់  ខៃសៃ ការ ពារ 
នៃ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Pau Torres 
នៅ នាទទី ី៣ តៃ កៃមុ  Villarreal  
បានតាម ស្មើ វិញ នៅ នាទីទី១៤ 
ដៃល  ជា ការ ស៊ុត របស់ កីឡាករ 
Gerard Moreno។ កៃុម អ្នក- 
មាន បណុៃយ  នា ំមខុ ជា ថ្ម ី នៅ នាទ-ី 
ទ ី ២០ ដោយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Luis 
Suarez មុននឹង  ដល់ វៃន របស់ 
កីឡាករ  Griezmann មាន 
ឱកាស  បន្ថៃម គមា្លាត នាំ មុខ ២ 
គៃប់  នៅ ចុង ម៉ាង នៃ  វគ្គ ទី ១ ។

គៃប់ ទី ៤ ដៃល ដឹកនាំដោយ 

លោក Quique Setien ឈ្នះ 
១០០ភាគរយ គឺ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
ដោយ Ansu Fati ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  
វ័យ ក្មៃង ដៃល មាន អាយុ ទើប តៃ 
១៧ ឆ្នា ំនៅ នាទទី ី៨៦  ហើយ       ៣ 
ពិន្ទុដ៏ សំខាន់ នៃះ អាច ជួយ ឲៃយ 
កៃុម Barca កាត់ បន្ថយ ពិន្ទុ នាំ- 
មុខ របស់ កៃុម គូ បៃជៃង  Real 
Madrid ដៃល  នៅ កំពូល តារាង 
មក តៃឹម ៤ ពិន្ទុ ខណៈ ការ បៃកួត 
នៅ សល់  ៤ ដង ទៀត ។

លោក Setien បានសម្ដៃងការ- 
រីករាយ នូវ អ្វី ដៃល លោក បាន 
ឃើញ ពី កីឡាករ  Griezmann 

ជាពសិៃស គៃប ់ទ ី១៥   សមៃប់ 
រដូវ កាល ដំបូង របស់ គៃជាមួយ 
កៃុម  ដោយ អ្នក ចាត់ ការ រូប នៃះ 
ថ្លៃង ថា ៖ « គៃ បាន ភា្ជាប់ ខ្លួន ឯង 
ជាមួយ កីឡាករ ដទៃ បាន យ៉ាង- 
ល្អ និង មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ »។

បុរស សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញវ័យ 
៦១ ឆ្នាំ   បាន បន្ត  ថា ៖ « ខ្ញុំ រីក រាយ  
ពៃល បាន ឃើញ នូវ អ្វី ដៃល ខ្ញុំ 
រំពឹង ទុក កៃយ ពី គៃ ស៊ុត គៃប់ 
បាល់  នៃះធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ នឹក ដល់ គៃប់- 
បាល់ របស់   Messi កាល បៃកួត 
ជាមួយ កៃុម Real Betis » ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក Setien  
សរសើរ កនូ កៃមុ របស ់ខ្លនួ ទោះប ី
ទើប ឈ្នះ ជាលើ ក ទី ២ សមៃប់ 
ការ បៃកួត ៥ លើក ចុង កៃយ    
ក៏ ដោយ ដោយ លោក  បៃប់ ថា ៖ 
« គៃប់ កៃុម ទាំង អស់ មាន ភាព- 
ខុស ៗ  គ្នា។ ថ្ងៃ នៃះ យើង មាន 
គៃប់ យ៉ាង ។ ការ បៃកួត មុន ៗ  
ជាពសិៃស ជាមយួ កៃមុ  Atletico 
Madrid និង Sevilla ធ្វើ ឲៃយ    
ពកួ យើង ព ិបាកណាស ់ដោយ សរ 
ពួក គៃ ការពារ រឹង មាំ ល្អណាស់ ។ 
លទ្ធផល នៃះធ្វើ ឲៃយ យើង ទទួល 
បាន ទំនុក ចិត្តចៃើន ណាស់ 
ហើយ  វា ក៏ ជាអ្វី ដៃល ខ្ញុំ ចង់ បាន 
តាំង ពី មុន មក » ៕ AFP/VN

Griezmann (ឆ្វ្រង) របស់ក្រមុ Barca លោត ប្រជ្រងយកបាល់។  AFP

Hamilton និយាយ ថា   ជា រឿង សម ភាព មិន ម្ន នយោ បាយ នោះឡើយ
ស្ពីល ប៊ឺក: កីឡាករ  Lewis Ham-

ilton បញ្ជាក់ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា 
ការ តវា៉ា របស់ ខ្លួន បៃឆំង នឹង ការ រីស- 
អើង ពូជ សសន៍ គឺ ជា រឿង សមភាព 
ដោយមិន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង នយោ បាយ ឬ 
ការ ឃោសនា អ្វី ឡើយ កៃយ ពី   មាន 
អ្នក បើក បរ ៦ របូ  បដសិៃធ មនិ ចលូ រមួ 
ជាមួយ ជើងឯក ពិភពលោកកីឡា  
បៃណាងំ  ឡាន   Formula One ដៃល 
នា ំគ្នា លតុ ជង្គង ់មា្ខាង មនុ ការ បៃណាងំ 
បើក រដូវកាល  ក្នុង កម្ម វិធី Austrian 
Grand Prix   នា បៃទៃស អូទៃីស។

កីឡាករ Hamilton ដៃល ជា អ្នក- 
បើក បរ សៃបៃក ខ្មៅ តៃ មា្នាក់ គត់ ក្នុង 
វិស័យ កីឡា នៃះ បាន ពាក់ អាវ យឺត 
ពណ៌   ខ្មៅ ដោយ មាន អកៃសរ  « Black 
Lives Matter » ខណៈ កីឡាករ ដទៃ 
ទៀត ដៃល តមៃង ់ជរួ ជាមយួ របូ គៃ  នៅ 
លើ ទី លាន បៃណាំង មាន អកៃសរ រំលៃច 
យ៉ាង  ចៃបស់ លើ អាវ ថា ៖  « បញ្ចប់ ការ- 
រីស អើង ជាតិ សសន៍ » ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ មាន កីឡាករ  
៦ រូប ក្នុង ចំណោម អ្នក បើក បរ ទាំង  
២០ នាក់ ឈរ ធម្មតា អំឡុង ការ តវា៉ា  
ដៃល ធ្វើ ឡើង មុននឹង ភ្លៃង ជាតិ របស់ 

បៃទៃស អូទៃីស បន្លឺ ឡើង នោះ។ 
កឡីាករ ដៃល មនិ  លតុ ជង្គង ់ ទាងំ នោះ 
មាន  Charles Leclerc របស់កៃុម 
បៃណាំង Ferrari, Max Verstap-
pen សមា ជិក របស់ កៃុម Red Bull, 
អ្នក កាច ់ចង្កតូ ឡានឲៃយកៃមុ McLaren 
គឺ   Carlos Sainz, កីឡាករ Danil 
Kvyat របស ់កៃមុ  Alpha Tauri ពៃម 
ទាំង  សមាជិក នៃ កៃុម Alfa Romeo 
២ រូប គឺ កីឡាករ Antonio Gio-
vinazzi និង អតីត មា្ចាស់  ជើង ឯក 
ពិភពលោក Kimi Raikkonen។  

កៃយ ការ បៃណាំង បញ្ចប់ ទៅ 
កឡីាករ សញ្ជាត ិអងគ់្លៃស Hamilton 
របស់ កៃុម Mercedes  សរសៃរនៅ 
លើ គណន ីInstagram ថា ៖ « ថ្ងៃ នៃះ 
គឺ ថ្ងៃ សំខាន់ មួយ សមៃប់ ខ្ញុំ និង អ្នក- 
គៃប់ គ្នា នៅកន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ដៃល  
កំពុង តស៊ូ ឲៃយ មាន  និង សងៃឃឹម ថា មាន 
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ មាន សង្គម មួយ ដៃល 
យុត្តិធម៌ និង សមភាព ជាង នៃះ ។ ខ្ញុំ 
អាច តៃវូ បាន រិះ គនព់ ីបៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
និង ពី មជៃឈដា្ឋាន ផៃសៃង ៗ  តៃ ទង្វើ  នៃះ គឺ 
ដើមៃប ីភាព ស្មើ គ្នា មនិ មៃន នយោបាយ 
ឬ ការ ឃោសនា អ្វី ឡើយ » ។ 

ចំណៃក ឯ កីឡាករ Verstappen 
បាន សរសៃរ នៅ លើ បណា្ដាញ សង្គម 
Twitter របស ់ខ្លនួ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ មនិ- 
លុត ជង្គង់ នៃះ ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន លុត ជង្គង់    
មិន មៃន មាន ន័យ ថា ខ្ញុំ  មាន ការ ប្ដៃជា្ញា 
បៃឆំង នឹង ការ រីស អើង ជាតិ សសន៍ 
តចិ ជាង អ្នក ដទៃ នោះ ឡើយ ។ ខ្ញុ ំស្មៅះ- 
ស្ម័គៃ ណាស់ ចង់ ឲៃយ មាន ភាព ស្មើ គ្នា 
និង តវា៉ា ដាច់ ខាត ចំ ពោះ ការ រីសអើង 
ពូជ សសន៍។

កឡីាករ សញ្ជាត ិហឡូង ់វយ័ ២២ឆ្នា ំ
បាន សរសៃរ បន្ត ទៀត ថា៖ « តៃ ខ្ញុំ ជឿ 
ថា គៃប ់គ្នា មាន សទិ្ធ ិសម្ដៃង ការ យល-់ 
ឃើញ របស់ ខ្លួន ក្នុង ពៃល និង តាម វិធី 
ដៃល ស័ក្តិ សម នឹង ខ្លួន របស់ ពួក គៃ។ 
ខ្ញុំ មិន បាន លុត ជង្គង់ពិត មៃន តៃ ខ្ញុំ 
គំទៃរាល់ ការ ជៃើស រីស ផ្ទាល់ ខ្លួន 
របស់ អ្នកបើក បរ ទាំងអស់ » ។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះ សមាគម អ្នក បើក បរ 
ក្នុង កម្មវិធី (GPDA) បាន ចៃញ 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍  កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
ដៃល អះអាង ព ីកឡីាករ បៃណាងំឡាន  
ទាំងអស់ បាន រួម គ្នា បៃឆំង នឹង ការ- 
រីស អើង ជាតិសសន៍ តៃ គំទៃ រាល់ 
ការ យល់ ឃើញ របស់ គៃប់ គ្នា ដៃល 

មាន សិទ្ធិ បងា្ហាញ ការ តវា៉ា បៃឆំង តាម 
របៀប ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួកគៃ ។

យ៉ាង ណា  ងាក មក ការ បៃណាំង 
ដៃល តៃូវ បាន ផ្អាក ពី  ១ដំណាក់ កាល 
ទៅ  ១ ដំណាក់ កាល ដោយសរ ការ- 
ផ្ទុះឡើង នូវ វីរុស កូរ៉ូណា  ហើយ ទើប តៃ  
បាន ចាប់ ផ្ដើម កម្មវិធី ដំបូង របស់ ខ្លួន 
ជាផ្លូវ នៅ បៃទៃស អូទៃីស  កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ កន្លង ទៅ នៃះ ឃើញ ថា មា្ចាស-់ 
ជើង ឯក ចាស់  គឺ កីឡាករ  Hamilton 

ដៃល សងៃឃឹម ថា ខ្លួន នឹង ឈ្នះ ១ លើក 
ទៀត ដើមៃបី តាម ទាន់ កំណត់តៃ របស់ 
អតីត អ្នក បើកបរ ដ៏  ឆ្នើម  Michael 
Schumacher នោះ បញ្ចប់  ទៅ តៃឹម 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ៤ប៉ុណោ្ណោះ ខណៈ អ្នក- 
លៃខ ១ គឺ មិត្ត រួម កៃុមរបស់ គៃ គឺ  
Valtteri Bottas ដៃល បញ្ជា ឡាន 
របស់ ខ្លួន ឲៃយទៅ ដល់ ទី ពៃ័តៃ មុន គៃ 
ជាមយួ នងឹ ថរិវៃលា ១ ម៉ាង ៣០ នាទ ី
និង ៥៥.៧៣៩ វិនាទី ៕ AFP/VN 

Hamilton (ពីស្ដាទីំ២) រួម ជាមួយកីឡាករ ប្រណំាងឡានដទ្រទៀតលុតជង្គង់តវ៉ា។ AFP

ក្លបិ ចំនួន ៥ តូ្វ បានដកសិទ្ធិ 
ខណៈ ៤៥ នាក់  តូ្វពិន័យ  ១ជីវិត

យ៉្ររ៉្រវ៉ាន:់ សហព័ន្ធ បាល ់ទាត់ 
បៃទៃស អាមៃនី (FFA)  ផ្អាក 
កៃប ខ័ណ្ឌ ទី២ របស់់ បៃទៃស   
ភា្លាម ៗ  នងិ ដក សទិ្ធ ិ កៃមុ ចនំនួ ៥ 
កៃយ ទទួល បាន ភ័ស្តុតាង ពិត 
បៃកដ   ពី ការ ពាក់ ព័ន្ធ របស់ កៃុម 
ទាងំ នោះ  ក្នងុ ករណ ីរៀប ច ំ លទ្ធ-
ផល  ទុក មុន ។

FFA បានឲៃយដឹងថា មនុសៃស 
បៃហៃល៤៥ នាក ់រួមមាន  មា្ចាស់ 
ក្លិប កីឡាករ និង គៃូ បង្វឹក តៃូវ 
បាន ហាមឃាត់១ជីវិត ហើយ 
១៣ នាក់ ផៃសៃង ទៀតតៃូវ ពិន័យ 
ជាមួយរយៈ ពៃល ខុសៗ គ្នា  ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ករណីនៃះ។

កៃុម Lokomotiv Yerevan 
ដៃល មាន ពនិ្ទសុ្មើ គ្នា ជាមយួ កៃមុ 
ឈរ លៃខ ១ FC Van ក្នងុ តារាង 
លីក ទី ២, កៃុម Aragats, កៃុម 
Torpedo Yerevan និង កៃុម 
Masis តៃូវ បានហាមមិន ឲៃយ 
ចូល រួម បៃកួត បៃជៃង ក្នុង លីក 
របស ់បៃទៃស បនា្ទាប ់ព ីមាន លទ្ធ- 
ផល គួរ ឲៃយ សងៃស័យ មួយ ចំនួន រួម 
មាន ១២ - ០,០ - ១២,១ - ៨,      
៩ -២, ០ - ៧, ០ - ៨ និង ៨ - ២ ។

កៃមុ FC Yerevan ដៃលបាន 
ដក ខ្លួន ចៃញ ពី កៃុម ខ័ណ្ឌ ទី១ 
រដូវកាល ២០១៩ - ២០២០ 
កាល ពី ខៃ កុម្ភៈដោយ សរ បញ្ហា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និងបញ្ហា  បច្ចៃក ទៃស 
របស ់ក្លបិ ក ៏តៃវូ បាន ដាក ់បមៃម 

ដូច គ្នា ដៃរ។
នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 

មួយបៃធាន FFA លោក Ar-
men Melikbekyan  មាន 
បៃសសន៍ ថា ៖ « ការ សមៃច 
ចិត្តតៃូវ បានធ្វើ ឡើងបនា្ទាប់ ពី 
FFA បានភ័ស្តុតាង ពិតបៃកដ 
ពី ស្ថាប័ន អន្តរ ជាតិ។  ភ័ស្តុ តាង 
ហ្នងឹ នងឹ តៃវូ ផ្ទៃរ ទៅ កាន ់ភា្នាក ់ងារ 
អនុ វត្ត  ចៃបប់របស់ អាមៃនី » ។

លោក Melikbekyan  សនៃយា 
ដឹក នាំ FFA ឲៃយ មាន តមា្លា ភាព 
កៃយ ពី ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ 
ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត កាល ពី  ខៃ ធ្នូ  
ខណៈ មាន សៃចក្ត ីរាយ ការណ ៍ព ី
ការ រាល ដាល នៃការ រៀប ច ំលទ្ធ- 
ផល  ទុកមុន  និង អំពើ ពុក រលួយ 
ក្នុង បៃទៃស នៅតំបន់ Cauca-
sus ភាគ ខាង តៃបងូ នៃះ  ជា ចៃើន 
ឆ្នាំ មក ហើយ ។

លោក បៃធាន Melikbekyan 
បាន ថ្លៃង បន្តទៀតថា ៖ « គោល- 
ដៅ របស ់យើង គឺ លបុ បំបាត់ អពំើ 
ពុក រលួយ និង បណា្ដាញ របស់ 
កៃមុអ្នក រៀប ចំ ការ បៃកួត ទុក មុន 
ក្នុង វិ ស័យ បាល់ ទាត់ អាមៃនី ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា  ដំណើរ ការ នៃះ 
នឹងមិន បញ្ចប់ ទៃ ។ កៃុម ជំនាញ 
ដៃល បង្កើត ដោយ FFA នងឹ បន្ត 
ការងាររបស់ខ្លួនឥតឈប់ ដើមៃបី 
កណំត ់   នវូ រាល ់ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ដៃល 
អាច កើត មាន » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញ : ក្រៅ ព ី មានភាព   ស្នទិ្ធស្នាល  ក្រៅ ឆាក 
បណ្តើរគ្នា ត្រៅសង ក្នុង កម្ម វិធី នានា នោះ តារា 
សម្ត្រៅង    ស្រៅី រូប  ស្រៅស់ កញ្ញា ស៊ីន យូប៊ីន និង 
តារាប្រៅ៊ស រូប សង្ហា  លោក ខាត់ វ៉្រៅហាំង  នឹងមាន 
ឱកាស ផ្អ្រៅម ល្ហ្រៅម  បន្ថ្រៅម ទៀត ក្នងុ  ការ សម្ត្រៅង កន៊ 
ដ៊ំខា្នាត  ធំ រឿង   «ប្រៅមាញ់ ប្រៅវត្តិសស្រៅ្ត»    របស់ 
ផលិត កម្ម   DL ដ្រៅល គ្រៅង បើក ពិធី ក្រៅ៊ង ពាលី 
នៅ  ច៊ង ខ្រៅ កក្កដា  ឆា្នាំ ២០២០  ន្រៅះហើយ ។ 
តារាសម្ដ្រៅង ស្រៅី ដ្រៅល   មាន សំនៀងពីរោះ មិន 

ចាញ់ តារា ចម្រៅៀង   អាជីព កញ្ញា ស៊ីន យូប៊ីន  ក៏  
ទើប  ត្រៅ បាន   សម្ត្រៅងជា តួឯក  ចាប់ដ្រៅ គូ សម ឥត- 
ខ្ចោះ ជា មយួ  ន ឹង  តារា    សម្ដ្រៅង ប្រៅស៊ សង្ហា ខាត ់
វ៉្រៅហំាង  ដ្រៅល ទើប បាន  បញ្ចប ់ការ ថត រឿង 
ថ្ម ី ឲ្រៅយ ទរូទស្រៅសន ៍ភអីនិអនិ ក្នងុ  រឿង « អាថ-៌ 
កំបាំង ត្រៅីសូល៍ » នា  ព្រៅល  ថ្មីៗ ន្រៅះ ដ្រៅរ ។
  កញ្ញា ស៊ីន យូ ប៊ីន ដ្រៅល មាន ភាព- 

មមាញឹក  ខា្លាំង  ក្នុង ការសម្ត្រៅង ក៊ន ភាគ 
ជាច្រៅើន បន្តបនា្ទាប ់នងិ មាន ការអញ្ជើញ 
ចលូ  រមួ កម្ម  វធិ ីតចូធ ំជាច្រៅើន មនិ 
ដាច់  ដូច គ្នា ជាមួយ នឹង តារា 
ប្រៅស៊ ដ្រៅគ ូលោក ខាត ់វ៉្រៅហាងំ  
ហើយ  ត្រៅង  ត្រៅ   បង្កើត  រលក 
ព័ត៌ មាន ល្រៅច  ឮ ជារឿយៗ  
ពីការ បង្កាត ់ភ្លើង ស្ន្រៅហ៍  ត្រៅ 
អ្នក ទាំង២ ក៏ រម្រៅង  បដិស្រៅធ 
រឿង ន្រៅះ ផងដ្រៅរ ។ 
អារម្មណ ៍ព ីការ ចាបដ់្រៅ គ្នា ធ្វើ 

តួឯក ជាថ្មី របស់ តារា  សម្ត្រៅង 
ទាងំ ២ ភ្នពំ្រៅញ ប៊ស៉្តិ៍  មនិ អាច 
ទទួល បាន ការ បក ស្រៅយ  ពី 
កញ្ញា យូប៊ីន និង វ៉្រៅហាំង អំពី 
ការ បាន លាភ ថ្មី  ក្នុង ការ ថ ត 
រឿង   «ប្រៅមាញ់ ប្រៅវត្តសិស្រៅ្ត»    
របស ់ផលតិ កម្ម  DL ដ្រៅល ទើប  
ត្រៅ  បាន បង្កើត ឡើង ថ្មី សនា្លាង 
ហើយ មនិ ទាន ់មាន ស្នាដ ្រៅថត 
ក៊ន នោះ ទ្រៅ។ 
គួរបញ្ជាក  ់ ឲ្រៅយ ដឹង  ដ្រៅរ ថា 

រឿង    «ប្រៅមាញ់ ប្រៅវត្តិ ស ស្រៅ្ត »  
ន្រៅះ  ត្រៅវូ បាន  បា៉ាន ់ប្រៅមាណ 
ថា  នងឹ មាន     ខ្ទង ់ចណំ  យ  
ជាង   ១ លាន ដ៊លា្លារ   
 លើ សមា្ភារ  ប៊រាណ   និង  
ការ ត៊ប ត្រៅង  ប្លង់   ពន្លឺ  
និង បច្ច្រៅកទ្រៅស  ក្នុង   
ការ  ផលិត  ហើយ ក៏ 
មាន    បណ្តា ក្រៅ៊ម-
ហ៊៊ន មួយ ចំនួន 
បាន  ចូល រួម     
ឧបត្ថម្ភ  ក្នុង 
ការ ផលិត   ន្រៅះ    

ដ្រៅរ  ទើប  ផល ិត កម្ម    DL អាច ផលិត 
និង ដំណើរការ  ទៅ បាន រលូន ។

បើ តាម លោក  ជិន ជ័យ- 
ណ រា៉ា    ជា អ្នក និពន្ធ   ដកឹនាំ  
ផលិត  ខ្រៅស្រៅ  ភាពយន្ត និង 
អ្នក គ្រៅប់គ្រៅង  ការ ផលិត  
ទទូៅ បាន   ឲ្រៅយ   ដងឹ ថា ៖ « រឿង  
ដ្រៅល     យើង  កំព៊ង ត្រៅ  ផលិត  
ន្រៅះ គឺ  ជា រឿង ប្រៅប  សម័យ  
ដ្រៅល  នយិាយ ព ី ក្រៅម៊ បរ៊ាណ- 
វិទ្រៅយា មួយ  ក្រៅ៊ម បាន ច៊ះ ទៅ 
ស្រៅវជ្រៅវ នៅ    តំបន់ អង្គរ 
រួច ពួក គ្រៅ ក៏ បាន មើល - 
ឃើញ រូបភាព ពី  អតីត- 
កាល  មួយ    ដ្រៅល ផ៊ស 
ច្រៅញ ពី សិលាចារឹក  ឬ  រូប  
បដិមា  ដ្រៅល ជា  កំណយ      
ប៊រ្រៅប្រៅវត្តិ   គ្រៅ បាន  ឃើញ  
ចម្រៅបំាង និង រឿង រា៉ាវ  វប្រៅប-
ធម៌ និង   សិល្រៅបៈ  គ្រៅប់ ទម្រៅង់  
ដ្រៅល បាន  ផ្រៅសារ ភា្ជាប់ គ្នា 
ដើម្រៅបី  បង្ហាញ        អ្នក ទស្រៅសនា  
បាន    យល់ ដឹង ពី  សិល្រៅបៈ 
គ្រៅប់ ទម្រៅង់  ហើយ   តួអង្គ 
សំខាន់ៗ   នៅ ក្នុង ការ    ថត 
កន៊ ដ៊ ំរឿង  «ប្រៅមាញ ់ប្រៅវត្ត-ិ 
សស្រៅ្ត»    ន្រៅះ មាន ដូចជា  
លោក ខាត់ វ្រៅ ៉ហំាង កញ្ញា   
ស៊ិន  យូប៊ីន លោក លាង   
ឆ្រៅ តារា ចម្រៅៀង     ប្រៅ៊ស   អាន 
គណ៊   កឡូា លោក DJ milk  
លោក អ្រៅង   លី ហ៊ួ    និង   តារា     
រលក  ថ្មី      ហើយ   ក៏ មាន  ក្រៅ៊ម- 
តន្ត្រៅី ប៊រាណ  និង របាំ ប្រៅព្រៅណី 
ជា ច្រៅើន រូប ទៀត»   ៕ 

តារាសម្ដេង ស៊ីន យូប៊ីន និង លោក 
វ៉េហាំង  ។ រូបថត ភ្នំព្រៅញ ប៉៊ស្ដិ៍

យូបី៊ន និង វ៉ៃហំាង ធ្វើ តួឯក 
ក្នងុកុនខ្នាតធំផលិតកម្ម DL  

អ្នក បេដាល់ ឃីម បូរា៉ា (កណ្ដាល) កំព៊ង ទទួល សេកតំណងបេក់រង្វាន់ចំនួន ៣ ៤០០ ០០០រៀល។ សហ ការី

ឃីម  បូរ៉ា   ផ្តលួ  សោម  វិឆ័យ  
យក បៃក់  ៣ ៤០០ ០០០ រៀល   

យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញ: ឆា្នា ំ២០២០   ន្រៅះ អាច 
និយាយ បាន ថា ជា ឆា្នាំ ដ៏ ជោគ- 
ជ័យ សម្រៅប់ អ្នក ប្រៅដាល់  ឃីម 
បូរា៉ា ដ្រៅល ផ្ញើ វាសនា លើ សង្វៀន 
ប្រៅដាល់ គ៊ន ខ្ម្រៅរ  រយៈ ព្រៅល ១៤ 
ឆា្នាំ ហើយ នោះ  បនា្ទាប់ ពី ទទួល 
បាន លទ្ធផល ជា ទី គប  ់ ចិត្ត មួយ 
បន្ថ្រៅម ទៀត គ ឺឈ្នះ ជើង ឯក ប្រៅក ់
លាន ក្នុងកម្ម វិធី  Mas Fight  
Cambodia នៅ សង្វៀន ថោន  
កាល ពី លា្ងាច ថ្ង្រៅ អាទិត្រៅយ ដោយ 
ការ ផ្តលួ កឡីាករ  ជើង ចាស ់សៀវ 
ង៉៊យ  ឲ្រៅយ សន្លប់ នៅ ទឹក ទី  ២  ម៊ន 
នឹង បន្ត ទៅ ផ្តួល កីឡាករ សោម 
វឆិយ័  ដោយ ប្រៅើ ក្រៅបាច ់កណ្តាប ់ដ្រៅ 
បន្ថ្រៅមជាមួយ នឹង ក្រៅបាច់ ជង្គង់ 
ចលូ ពោះ  សន្លប ់ ដោយ ប្រៅើ ព្រៅល  
មិន ដល់ ៣នាទី ផង ។
 ជ័យ ជម្នះ ន្រៅះត្រៅូវ បាន អ្នក - 

តាម  ដាន ក្នុង ពិភព ប្រៅដាល់ គ៊ន 
ខ្ម្រៅរ ភា្ញាក់ ផ្អើល និង កោត សរសើរ 
យា៉ាង ខា្លាំង ខណៈ ដ្រៅល កាល ពី 
ថ្ង្រៅ ទី ១៣  ខ្រៅ មិថ៊នា  ឆា្នាំ ២០២០ 
កន្លង មក ថ្មីៗ  បាន យក ឈ្នះ ខ្រៅស្រៅ- 
ក្រៅវាត ់ Cambodia នៅ សង្វៀន 
CNC  ម្តង រួច ទៅ ហើយ ជាមួយ 
នឹង  ប្រៅក់រង្វាន់់   ព្រៅមទាំង ខ្រៅស្រៅ- 
ក្រៅវាត់  ក្នុងទម្ងន់ ៦០ គីឡូក្រៅម ។ 
តាម ការ ផ្គូផ្គង  ពី ដំបូង ឃីម 

បូរា៉ា ត្រៅូវប៉ះ ជា មួយ តាញ់ មករា 
ឯ ណោះ ទ្រៅ ត្រៅ ជតិ ដល ់ថ្ង្រៅ ប្រៅកតួ 
តាញ់ មករា ស្រៅប់ត្រៅមាន របួស 
ជើង ដូច្ន្រៅះ ត្រៅូវ បាន ដាក់ ជំនួស 

ដោយ កីឡាករ សៀវ ង៉៊យ  មក ពី 
សមាគម ប្រៅ ដាល ់កង យោធពល- 
ខ្រៅមរភូមិន្ទ ជំនួស វិញ ។ ក្នុង ការ- 
ប្រៅ កតួ ចនំនួ ៣ ទកឹ តាម ក្រៅបាច ់គន៊ 
ខ្ម្រៅរ នោះ ជើង ចាស់ សៀវ ង៉៊យ 
ស៊ូ ជា មួយ ឃីម បូរា៉ា បាន ត្រៅ ២ 
ទឹក  ក៏ដួល សន្លប់ ក្រៅយ  មិន 
អាច ទ្រៅំ ទ្រៅ នឹង ក្រៅបាច់ ជង្គង់ របស់ 
បរូា៉ា បាន ។ រ ីឯ អ្នក ប្រៅដាល់ សោម  
វិឆ័យ  បាន ផ្តួល កីឡាករ ជើង- 
ចាស់ គង់   ហូវ  ដ្រៅល មក ពី ខ្រៅត្ត 
សៀមរាប ឲ្រៅយ សន្លប់ ក្នុង ទឹក ទី ២  
ដោយ ក្រៅបាច់ ជង្គង់ ដូច គ្នា ។ 
សម្រៅប់ ការ ប្រៅ កួត ផ្តាច់ ព្រៅ័ត្រៅ 

របស ់ កម្ម វធិ ី Mas Fight Cam-
bodia ដ្រៅលមាន ត្រៅ  ១ ទឹក ចនំនួ 
៩ នាទី នោះ  ឃីម  បូរា៉ា   បាន ប្រៅើ 
ព្រៅល មិន ដល់ ៣ នាទី ព្រៅញ ផង  
ដោយ ការ  បញ្ជនូ កណ្តាប ់ដ្រៅ ចលូ 
ពោះ ជាមយួនងឹ ការបន្ថ្រៅម ជង្គង ់
ឆ្វ្រៅង ភា្លាម ៗ  ធ្វើឲ្រៅយ សោម វិឆ័យ 
សន្លប់ ធំ ត្រៅ ម្តង  ដើម្រៅបី ឈ្នះ នូវ 
ជើង ឯក ប្រៅក់ លាន ចំនួន  ៣ 
លាន  ៤ស្រៅន រៀល ខណៈ ដ្រៅល 
សោម  វិឆ័យ  ដ្រៅល ចាញ់ ទទួល 
បាន   ១ លាន  ៨ ស្រៅន រៀល ។ 
រំឭក ពី ប្រៅ វត្តិ ប្រៅ កួត របស់ ឃីម  

បូរា៉ា   មាន បទ ពិសោធរយៈ ព្រៅល 
១៤ ឆា្នាំ   ជាមួយ អាជីព ជា អ្នក- 
ប្រៅដាល់   បានដើរ ឡើង សង្វៀន  
គ្រៅប់  ច្រៅក ល្ហក  មិនថា ជន បទ   
ក្រៅ៊ង ភ្នំព្រៅញ  និង ស្រៅ៊ក ថ្រៅ។ គ្រៅ 
បាន ឈាន ដល ់ វគ្គ ផ្តាច ់ព្រៅត័្រៅ ក្នងុ 
ព្រៅឹត្តិការណ៍ ធំៗ   ៨ លើក  ត្រៅ ទើប 
ឈ្នះ វគ្គ ផ្តាច ់ព្រៅត័្រៅ នៅ ឆា្នា ំ២០២០ 

ចំនួន២ លើក ន្រៅះប៉៊ណោ្ណោះ ។ 
លោក ហ្រៅង  ប៊៊ន ឃីម ដ្រៅល 

ជា  គ្រៅូ បង្វឹក និងជា ឪព៊ក បង្កើត 
បាន មាន ប្រៅសសន ៍ ថា៖ «  ខ្ញុ ំ នងិ  
កូន   ប្រៅឹង ប្រៅង ជាមួយគ្នា យូរ- 
ហើយ  ប៉៊ន្ត្រៅ លទ្ធផល មិនទទួល 
បាន  ដូច យើង គិត នោះឡើ្រៅយ  
ដោយ អាច និយាយ  បានថា  វា 
នៅ លើ សំណង  ឬ មិនទាន់ដល់ 
ព្រៅល វ្រៅលា   ដ្រៅល យើង ទទួល   
ផល ។ ដូច ជា កូន ច្រៅបង របស់ ខ្ញុំ  
ឃ៊ន  ឌីមា៉ា  ម៊ន នឹង ទទួល បាន 
ភាព ល្រៅប ីល្រៅបាញ ដល ់ព្រៅល ន្រៅះ  គ ឺ
ឆ្លង កាត់ ការ ហ្វឹកហាត់ លំបាក 
ខា្លាំង ណស់ ។  យា៉ាង ណ  ខ្ញុំ សូម 
អរ គណ៊ ដល់ សហពន័្ធ   អ្នក រៀបច ំ
កម្ម វធិ ីប្រៅ កតួ ដចូ ជា  Mas Fight  
Cambodia  នៅ សង្វៀន ថោន 
ន្រៅះ  អ្នក ទស្រៅសនា  ដ្រៅលនិយម 
ចូល ចិត្ត បំផ៊ត ហើយ ពិស្រៅស 
ការ សម្រៅច ស្រៅចក្តី ព្រៅល ប្រៅ កួត  
គឺ មាន យ៊ត្តិធម៌ ល្អ ណស់ »។ 
សម្រៅប់លោក  ជួប  វ៊តា្ថា ដ្រៅល 

ជា  ផលតិករ  នងិ  ពធិកីរ ប្រៅចា ំនៅ 
សង្វៀន  Mas Fight  Cambo-
dia  វិញ  និយាយ ថា ៖ «  យើង 
ចាប់ បើក ការ ប្រៅ កួត ន្រៅះ រយៈ- 
ព្រៅល     ៣៣ សបា្តាហ៍ មក ហើយ 
ដោយ  ទទួល បាន ការ គំ ទ្រៅ ខា្លាំង 
ណស់  ពិស្រៅស ខាង ស្ពនស័រ 
មក ពី ស្រៅបៀរ កម្ពុជា និង ផលិត 
ផល មក ពី ជីប ម៉៊ង គ្រៅ៊ប ដ្រៅល 
បានសហការ យា៉ាង  ល្អ  ទើប ធ្វើ ឲ្រៅយ 
សកម្មភាព ប្រៅ កួត កាន់ ត្រៅ មាន 
ភាពទាក់ ទាញ  ប្រៅបន្រៅះ» ៕
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តារាសម្ដេងរូបសេស់ 
កញ្ញា ស៊ីន យូប៊ីន។
រូបថត ហ៊ង មិនា
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