
ឌូ ពុទ្ធម៉ូលីតា អ្នកជំនាញ 
ផាត់ មុខប្រែកាយ តារាហូ លី វូដ  
ប្រែថ្នា វិលត្រែលប់មក បើក 
សាលានៅ  កម្ពុជា...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត
ករណី ឆ្លង វីរុស ទូទាំង សកល- 
លោក កើនឡើង ជាង ១៨- 
លាន នាក់ខណៈអូស្ត្រែលី ដាក់ 
បម្រែមគោ  ចរ...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ
ក្រែុមហ៊ុន Siam Cement 
Group  (SCG) បង្ហាញកំ- 
ណើន វិជ្ជមាន នៅ កម្ពុជាក្នុង 
ឆមាសទី ១ ...ទំព័រ ៨

ស្រែដ្ឋកិច្ច 

ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៤០ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល
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កម្ពជុានំាចេញកង់តម្លេជិត$២៤២លានក្នងុឆមាសទី១
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការនាំចេញកង់ពី
កម្ពុជាទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិ
នៅក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០
មានតម្លេសរបុជតិ២៤២លាន
ដុលា្លារខណៈដេលពេញ១ឆ្នាំ

២០១៩ការនាំចេញមាន
តម្លេតេឹមជាង៤១២,៥លាន-
ដលុា្លារ។នេះបើយោងតាមទនិ្ន-
នយ័ពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនងិ
រដ្ឋាករកម្ពុជា។
ទិន្នន័យដេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទើបទទួលបានបង្ហាញថាក្នុង

ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០កម្ពជុា
បាននាំចេញកង់ជាង១,១
លានគេឿងដេលស្មើនឹងតម្លេ
២៤១,៧លានដលុា្លារដោយច-ំ
នួនជាងពាក់កណ្តាលតេូវបាន
នាំទៅទផីេសារអឺរ៉បុខណៈទផីេសារ
ផេសេងៗ ទៀតរួមមានអាមេរិក

អង់គ្លេសនិងជប៉ុនជាដើម។
យោងទៅតាមទនិ្ននយ័របស់

គយនិងរដ្ឋាករក្នុងរយៈពេល
ខាងលើកម្ពុជាក៏បាននាំចូល
កង់ពីបរទេសផងដេរដោយ
មានចំនួនសរុប១៩២៣៩៧
គេឿងស្មើនឹងតម្លេសរុបជាង

៤,៣៤លានដុលា្លារ។
របាយការណ៍របស់ធនាគារ-

ជាតិនេកម្ពជុា(NBC)នៅក្នងុ
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ការនាំ
ចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅ
កាន់ទីផេសារអន្តរជាតិមានតម្លេ
សរុបជាង៧,០១ពាន់លាន

ដុលា្លារកើនឡើងជិត៣ភាគ-
រយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូច-
គា្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។ដោយ
នៅក្នងុរបាយការណ៍នេះក៏បាន
បញ្ជាក់ថាការនាំចេញទោចកេ-
យាន(កង)់មានកណំើន១៨
ភាគរយ។...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កៃ៊ង បាងកកៈរដ្ឋមន្តេីយតុ្តធិម៌លោក
ស៊ុមសាក់ថេបស៊ុធីននិងឥសេសរជន
សខំាន់មា្នាក់ទៀតរបស់កេមុបកេសបេឆងំ
លោកសាមមីតរ៍នៅក្នុងជួរគណបកេស
ផាឡាងំបេឆរ៉ាត់(PPRP)ដេលកពំងុ
គេប់គេងអណំចបានថ្លេងថានងឹមាន

ការ«ខកចិត្តខ្លះ»ខណៈលទ្ធផលនេ-
ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្តេីតេូវបានរៀបចំ
ធ្វើឡើងនៅក្នុងខេសីហានេះ។
ការអតា្ថាធបិេបាយទៅលើទដិ្ឋភាពរបស់

កេុមឥសេសរជនសំខាន់ៗ មួយចំនួនអំពី
ការបរជ័យរបស់គណបកេសផាឡាំង-

បេឆរ៉ាត់(PPRP) ដើមេបីធានាដល់
តណំេងរដ្ឋមន្តេីរបស់ពកួគេលោកស៊មុ-
សាក់ថេបស៊ុធីនបានថ្លេងកាលពី
ថ្ងេអាទិតេយថា បញ្ហានេះ អាចមាន
ឥទ្ធិពលខ្លះទៅលើការងររបស់ពួកគេ
នៅក្នងុសភាប៉នុ្តេគរួមនិមានបញ្ហានោះ

ទេកេយពីកិច្ចពិភាកេសាតេូវបានរៀប-
ចំធ្វើឡើងដើមេបីពនេយល់បញ្ហាឲេយបាន
ចេបាស់លាស់។
លោកស៊ុមសាក់ថេបស៊ុធីនបាន

ថ្លេងថា៖«កេុមអ្នកដេលនឹងខកខាន
នៅក្នុងការផា្លាស់ប្តូរ...តទៅ ទំព័រ  ១ ២

ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្តេីថេនឹងធ្វើឲេយរដ្ឋមន្តេខី្លះមានការខកចិត្ត

លោកវ៉ាគឹមហុង
បានពនេយល់អំពីការ
បង្កើតផេនទីខ្នាត
១លើ២៥០០០

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ទេសរដ្ឋមន្តេទីទលួ-
បន្ទុកកិច្ចការពេំដេនលោកវ៉ា
គឹមហុងនិងជាបេធានគណៈ-
កមា្មាធកិារចមេុះកចិ្ចការពេំដេន
កម្ពជុាបានពនេយល់អំពីការបង្កើត
ផេនទីខា្នាត១/២៥០០០និង
បដសិេធការចោទបេកាន់របស់
អតីតគណបកេសសង្គេះជាតិ
ដេលលើកឡើងថាផេនទីនេះ
តេូវបានគូសនិងផ្ដល់ដោយ
វៀតណម។
គណៈកមា្មាធិការកិច្ចការពេដំេន

នេបេទេសកម្ពជុានិងវៀតណម
កាលពីថ្ងេទី១ខេសីហាបាន
ជបួពភិាកេសាការងរជាមយួភាគី
វៀតណមនៅចេកទ្វារពេំដេន
អន្តរជាតិមុ៉កបេខេត្តតេនិញនិង
បេគលទ់ទលួផេនទឋីានលេខា
ពេំដេនគោកខា្នាត១/២៥០០០
ដេលបានកំណត់ពេដំេន៨៤%
ដេលកម្ពជុានងិវៀតណមបាន
ឯកភាពគា្នា។...តទៅទំព័រ ២

សាលាឯកជនចំនួន
១៣កំពុងរៀបចំការ-
បេឡងសញ្ញាបតេ
មធេយមសិកេសាបឋមភូមិ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  គេឹះសា្ថានសកិេសាឯក-
ជននៅតាមបណ្តារជធាន-ីខេត្ដ
ចំនួន១៣កំពុងរៀបចំការបេឡង
សញ្ញាបតេមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ
ចាប់ពីថ្ងេទី៣ដល់ថ្ងេទី៤ ខេ
សីហានេះដោយអនុវត្ដតាមការ-
ណេនាំរបស់កេសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡាក្នុងនោះមានមណ្ឌល
បេឡងសរុបចំនួន១៣៨មណ្ឌល
ស្មើនឹង៦៤៦បន្ទប់។
លោក...តទៅទំព័រ  ២

ទូថតរូប ជប៉ុននៅត្រែព្រែញ និយមសម្រែប់ យុវតី 
ទោះទូរស័ព្ទទំនើបវាយលុកខ្លាំង ក្ដី ...ទំព័រ ១៤

Brentford និងFulham នឹង ប្រែកួតគ្នា 
ដណ្ដើម យកកៅអ.ី..ទំព័រ ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

សិសៃស ពៃលចៃញ ពីបៃឡងសញ្ញាបតៃមធៃយម សិកៃសាបឋមភូមិនៅ សាលារៀនស៊វណ្ណភូមិ នៅ រជធានីភ្នពំៃញ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតហេងជីវ័ន



តពទីពំរ័១...លោកស្រីកយុ
ពិសីអនុប្រធានល្រខាធិការ-
ដ្ឋានអចនិ្រ្តយ៍ន្រអាជ្ញាធរជតិ
ទទលួបន្ទកុកចិ្ចការព្រដំ្រននងិ
លោកហ៊្វងូថ្រឡងុអនុប្រធាន
គណៈកម្មការព្រំដ្រនរដ្ឋន្រ
ក្រសួងការបរទ្រសវៀតណាម
បានចុះហត្ថល្រខាក្នងុពិធីទទួល-
ប្រគល់ន្រះបន្ទាប់ពីបានត្រតួ-
ពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទាត់ និងឯកភាព
ទទួលយកសៀវភៅផ្រនទីឋាន-
ល្រខាព្រដំ្រនដ្រលបានចងក្រង
រួចចំនួន៥០០ច្របាប់ដើម។សៀវ-
ភៅផ្រនទីន្រះមានជភាសា
ខ្ម្ររ-វៀតណាមចំនួន ២៥០
ច្របាប់នងិភាសាវៀតណាម-ខ្ម្ររ
ចំនួន២៥០ច្របាប់ ដ្រលបាន
ចងជអាល់ប៊ុមដើម្របីទុកប្រើ-
ប្រស់ក្នុងប្រទ្រសរៀងៗខ្លួន
តទៅ។លោកស្រីថ្ល្រងថា៖
«ផ្រនទីន្រះជផ្រនទីទំនើប
សម័យឌីជីថល៤.0 ដ្រល
បង្ហាញយ៉ាងច្របាស់លាស់ខ្រស្រ-
ព្រំដ្រនបង្គោលព្រំដ្រនរួមនឹង
សា្ថានភាពភូមិសាស្រ្តនៅលើដី
ជក់ស្ត្រងបានយ៉ាងជក់លាក់
ងយស្រួលក្នុងការប្រើប្រស់
មិនដូចផ្រនទីបោនខា្នាត១/
១០០០០០នោះទ្រ»។
ភា្លាមៗបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអំពី

ការប្រគល់ផ្រនទីន្រះត្រូវបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយអតីតគណបក្រស-
សង្គ្រះជតិដ្រលតុលាការ
កំពូលរំលាយបានច្រញស្រចក្ដី-
ថ្ល្រងការណ៍បង្ហាញពីក្ដីបារម្ភ
លើផ្រនទីន្រះនិងអះអាងថា
ផ្រនទីន្រះគូសដោយវៀតណាម

តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាកំណត់
ព្រដំ្រនឆ្នា១ំ៩៨៥និងសន្ធិសញ្ញា
បំព្រញបន្ថ្រមឆ្នាំ២០០៥។
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍សរស្ររ

ថា៖ «គណបក្រសសង្គ្រះជតិ
យល់ឃើញថាការទទួលយក
ផ្រនទីថ្មីសន្លាងខា្នាត១/២៥
០០០ពីវៀតណាមប្រៀបដចូ-
ជការទទួលយកប្លង់ដីថ្មីន្រ
ប្រទ្រសកម្ពជុដ្រលគសូដោយ
វៀតណាម។ក្នុងន័យន្រះ
បរូណភាពដ្រនដីរបស់ប្រទ្រស
កម្ពុជត្រូវបានកំណត់ដោយ
វៀតណាម»។អតីតបក្រសសង្គ្រះ-
ជតិបានបដិស្រធមិនទទួល-
សា្គោល់ផ្រនទីន្រះនិងការបោះ-
បង្គោលព្រំដ្រន៨៤ភាគរយ
ដ្រលសម្រចបាន។
ក្នងុបទសមា្ភាសជមួយភ្នពំ្រញ-

ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទម្រសិលមិញ
លោកវ៉ា គឹមហុងទ្រសរដ្ឋ-
មន្ត្រទីទលួបន្ទកុកចិ្ចការព្រដំ្រន
នងិជប្រធានគណៈកមា្មាធកិារ-
ចម្រុះកិច្ចការព្រំដ្រនកម្ពុជ
បានទាត់ចោលការលើកឡើង
របស់អតីតគណបក្រសសង្គ្រះ-
ជតិដ្រលលោកថាគ្មានមលូ-
ដ្ឋានច្របាស់លាស់និងមិនបាន
ស្រវជ្រវ។លោកបានពន្រយល់
ថាផ្រនទីខា្នាត១/២៥០០០ន្រះ
មិនម្រនជការក្ល្រងផ្រនទីពី
ខា្នាត១/១០០០០០ទៅជ
១/២៥០០០នោះទ្រគឺជការ-
ផលិតផ្រនទីថ្មីដ្រលធ្វើឡើង
បន្ទាប់ពីនយករដ្ឋមន្ត្រីន្រប្រទ្រស
ទំាង២បានឯកភាពចុះកិច្ចព្រម-
ព្រៀងផលតិផ្រនទីន្រះជមយួ
ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្រនទីឈ្មាះ
BloomInfo។ក្រុមហ៊ុនមាន
មូលដ្ឋាននៅប្រទ្រសដណឺ-

មា៉ាកមយួន្រះបានដ្រញថ្ល្រឈ្នះ
ក្រុមហ៊ុនរបស់បារាំងជប៉ុន
និងហ្វាំងឡង់។
លោកបន្តថាមនិម្រនកម្ពជុ

និងវៀតណាម ជអ្នកផលិត
ផ្រនទីន្រះផ្ទាល់ទ្រ។ប្រទ្រស
ទំាង២រា៉ាប់រងក្នងុការផ្ដល់វត្ថ-ុ
ធាតុគោលសម្រប់ឲ្រយក្រមុហ៊នុ
BloomInfoផលតិផ្រនទនី្រះ
នៅខ្រមករា ពីឆ្នាំ២០១១។
ប៉ុន្ត្រក្រយមកក្រុមហ៊ុនន្រះ
បានប្រគល់ការងរន្រះទៅឲ្រយ
ក្រមុហុ៊ន១ទៀតឈ្មាះNiras
ដើម្របីធ្វើកិច្ចការន្រះបន្តហើយ
ក៏បានបញ្ចបក់ារងរន្រះកាល-
ពីឆ្នាំមុន។រាល់ដំណាក់កាល
ន្រការផលតិផ្រនទីន្រះសទុ្ធត្រ
ត្រវូបានត្រតួពិនិត្រយច្របាស់លាស់
ពីភាគីកម្ពជុក៏ដូចជភាគីវៀត-
ណាម។លោកពន្រយល់ថាមុន-
នឹងផលិតច្រញជផ្រនទី ដំណាក់-
កាលទី១គ្រប្រើយន្តហោះដើម្របី
ហោះលើបណ្ដោយព្រំដ្រនក្នុង
ប្រវ្រងណាមួយដ្រលកំណត់
ដើម្របីថតយករបូថតអាកាសឬ
orthophotomap។បន្ទាប់
មកប្រទ្រសទាំង២និងក្រុម-
ហ៊ុនផលិតត្រួតពិនិត្រយលើរូប-
ថតorthophotomapដើម្របី
ក្រតម្រូវ។
ដំណាក់កាលទី២ក្រុមហ៊ុន

បានធ្វើផ្រនទី orthophoto
mapហើយប្រគល់មកឲ្រយភាគី
ទាំង២ដើម្របីបោះបង្គោល
ព្រំដ្រនខណ្ឌសីមាជមួយគ្នា។
បន្ទាប់មកភាគីទាំង២ប្រគល់
លទ្ធផលឯកភាពគ្នាទ្វ្រភាគីដ្រល
រមួមានទតីាងំបង្គោលនងិខ្រស្រ-
ព្រដំ្រនឲ្រយទៅក្រមុហ៊នុBloom
InfoនិងNirasដើម្របីបញ្ចូល

ក្នុងផ្រនទីអាកាសនិងបង្កើត
បានជផ្រនទីឋានល្រខាដ្រល
បង្ហាញទិដ្ឋភាពនន រួមមាន
ផ្លូវទឹកថ្នល់ វលស្រចមា្ការ។
បន្ទាប់ពីដក់បញ្ចូលហើយ
ក្រុមហ៊ុនប្រគល់ផ្រនទីន្រះឲ្រយ
ភាគីទំាង២ពិនិត្រយមើលម្ដងទៀត
ដ្រលសុីព្រលរាប់ខ្រ។
លោកបន្តថានៅដំណាក់កាល

ទ៣ីភាគីកម្ពជុនងិវៀតណាម
យកផ្រនទីទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ
លើដីជក់ស្ដ្រងថាតើរូបថត
អាកាសត្រឹមត្រូវដូចជក់ស្ដ្រង
នៅលើដីឬទ្រ។បន្ទាប់ពីឯក-
ភាពហើយទើបភាគីទាំង២
កំណត់ដក់ទីតាំងបង្គោល
ហើយឲ្រយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលក្នុង
ផ្រនទីដោយមានបង្គោលនងិ
ខ្រស្របន្ទាត់ព្រដំ្រនព្រមទំាងពិនិត្រយ
សាជថ្មដីើម្របីក្រតម្រវូឲ្រយត្រវូតាម
អ្វីដ្រលភាគីបានឯកភាពគ្នា។
ដំណាក់កាលចុងក្រយ

បន្ទាប់ពីពិនិត្រយហ្មត់ចត់ហើយ

ភាគីទាំង២បានប្រគល់កិច្ច-
ការទៅឲ្រយក្រមុហ៊នុផលតិតាម
កុងត្រដ្រលបានព្រមព្រៀង។
ក្នងុដំណាក់កាលផលិតនៅរោង-
ពុម្ពភាគីទាំង២ដ្រលមា្ខាងៗ
មានសមភាពចំនួន២០នក់
ទៅពនិតិ្រយនៅឯរោងពមុ្ពផ្ទាល។់
នៅព្រលបោះពុម្ពត្រមឹត្រវូហើយ
កម្ពុជអ្នកទទួលយកផ្រនទី
ទាងំអស់ដើម្របីចុះហត្ថល្រខាពី
អ្នកជំនញគ្រប់លំដប់ថា្នាក់
រហូតដល់រូបលោកជអ្នកចុះ-
ហត្ថល្រខាចុងក្រយ នៅមុខ
នយករដ្ឋមន្ត្រធី្វើឡើងនៅប្រទ្រស
វៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុន។
លោកមានប្រសាសន៍ដូច្ន្រះ

ថា៖«អ្វីដ្រលយើងធ្វើពិធីប្រគល់-
ទទលួនៅថ្ង្រទី១ខ្រសហីន្រះ
នៅម៉ុកបាយគឺយើងចប់អស់
ហើយវៀតណាមជយួចងក្រង
ជអាល់បុ៊ម ដូចអាល់បុ៊មរូបថត
ដោយមួយឈុតមាន៩០ផ្ទាំង
គ្រចងក្រងជអាល់ប៊ុមឲ្រយល្អ

ដោយសារគ្រមានជំនញបច្ច្រក-
ទ្រសគ្រជួយចងក្រងឲ្រយយើង»។
លោកបន្តថាផ្រនទីន្រះជ

ផ្រនទីឋានល្រខាខា្នាត១លើ
២៥០០០មានទតីាងំបង្គោល
នៅលើផ្រនទីទាងំអស់នងិមាន
ខ្រស្រព្រំដ្រនដ្រលមាននិយម-
ការគ្រប់ចំណុចទាំង៨៤ភាគ-
រយន្រព្រំដ្រនដ្រលបានឯក-
ភាពគ្នា។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«ក្នុងនោះភាគីទាំង២គ្រង
យកលទ្ធផលន្រការផ្លាស់ប្ដរូរចួ
ហើយយកទៅតម្កល់នៅអង្គ-
ការសហប្រជជតិទៅតាម
ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជ-
ជតិដ្រលគ្រទុកជតឹកតាង។
យើងតម្កល់នោះជឯកសារ
ទន់នងិឯកសាររងឹ។ប៉នុ្ត្រយើង
ធ្វើកិច្ចការន្រះបន្ទាប់ពីយើង
ផ្លាស់ប្ដរូលិខិតូបករណ៍សច្ចាប័ន
រវងប្រទ្រសយើងទាងំ២ដ្រល
គ្រងនឹងធ្វើនៅព្រលឆប់ៗ
ន្រះ»៕

តពីទំព័រ១...រស់សុវចអ្នក-
នំពាក្រយក្រសួងអបរ់ំយវុជននងិ
កឡីាបានថ្ល្រងប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍
កាលពីម្រសិលមិញថាដើម្របីអាច
ប្រព្រឹត្តទៅន្រការប្រឡងន្រះ
បានគ្រឹះសា្ថានសិក្រសាឯកជន
បានដក់ពាក្រយស្នើសុំរៀបចកំារ-

ប្រឡងមកក្រសងួអបរំ់តាមរយៈ
មន្ទរីអប់រំរាជធានី-ខ្រត្ដចប់តាងំ-
ពីមុនដំណាច់ខ្រកក្កដឆ្នាំ២០២០
មកម្ល្រះ៉ដើម្របីអាចឱ្រយក្រសួងអប់រំ
ពិនិត្រយ និងទទួលសា្គោល់ចំពោះ
ការប្រឡងន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«គ្រឹះសា្ថាន

សិក្រសាឯកជននមីយួៗត្រវូរៀបចំ
មណ្ឌលប្រឡង និងបញ្ជូនមក
ក្រសួងអប់រំ តាមរយៈមន្ទីរអប់រំ
ដើម្របីក្រសួងពិនិត្រយនិងសម្រច។
ការប្រឡងន្រះក្នងុ១បន្ទប់ប្រឡង
គឺត្រវូមានប្រក្ខជនពី១០ទៅ១៥
នក់ដើម្របីធានអនុវត្តវិធានការ
សុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ក្រសួង
សុខាភិបាល និងអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក»។
កាលពីម្រសិលមិញលោកសុវច

នៅមនិទាន់អាចបង្ហាញទនិ្នន័យ
សិស្រសន្រការប្រឡងឌីប្លមូសម្រប់
ឆ្នាំន្រះបាននៅឡើយទ្រ។ ប៉ុន្ដ្រ
ដើម្របីធានគុណភាពន្រការប្រឡង
លោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំនិង
មន្ទរីអបរ់ំបានចុះទៅពនិតិ្រយការ-
ប្រឡងតាមមណ្ឌលប្រឡងតាម
ការចំបាច់។
យោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួង

អប់រំស្ដពីីការកំណត់មណ្ឌលប្រឡង
សញ្ញាបត្រមធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិ
នៅតាមគ្រះឹសា្ថានសិក្រសាឯកជន
ន្រះបានឱ្រយដឹងថាមានខ្រត្ដចំនួន
១៣ដ្រលកំពុងរៀបចំប្រព្រឹត្ត

ទៅន្រការប្រឡងន្រះក្នុងនោះ
មានខ្រត្ដបន្ទាយមានជ័យបាត់-
ដបំងកពំង់ឆ្នាងំកពំតកណា្ដោល
ក្រច្រះមណ្ឌលគិរីភ្នពំ្រញរតនគិរី
សៀមរាបព្រះសហីនុស្ទងឹត្រង
និងខ្រត្ដតាក្រវ។ ក្នុងចំណម
ខ្រត្ដទាងំ១៣ន្រះមានគ្រះឹសា្ថាន
ឯកជនដ្រលរៀបចំការប្រឡង
សរុបមាន១៣៨មណ្ឌលស្មើនឹង
៦៤៦បន្ទប់ប្រឡង។
លោកបុិចបូឡ្រនប្រធាន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលសហព័ន្ធ
ស្រវអប់រំនៅកម្ពុជបានថ្ល្រង
កាលពមី្រសិលមញិថាក្រសួងអបរ់ំ
បានអនញុ្ញាតឱ្រយគ្រឹះសា្ថានសកិ្រសា
ឯកជនរៀបចំការប្រឡងដោយ
ខ្លនួឯងប្របន្រះគឺជជហំនដល៏្អ
មួយដើម្របីឱ្រយគ្រះឹសា្ថានសិក្រសា
ឯកជនពង្រងឹសមត្ថភាពទាងំការ
រៀបចំការប្រឡងការរៀននិង
ការបង្រៀន។លោកបានថ្ល្រង
ថា៖«នៅថ្ង្រខាងមខុក្រសងួអបរ់ំ
អាចចង់ឱ្រយគ្រះឹសា្ថានសិក្រសាឯកជន
គ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវទៅលើ
គុណភាពអប់រំន្រះពាក់ព័ន្ធទៅ

នងឹការរៀបចំការសិក្រសាដោយខ្លនួ-
ឯងជដើម»។លោកបុចិបឡូ្រន
បានឱ្រយដឹងទៀតថាគ្រះឹសា្ថាន
សិក្រសាឯកជនននដ្រលកំពុង
រៀបចំការប្រឡងន្រះ គឺបានអនុ-
វត្ដតាមការណ្រនំរបស់ក្រសួង
អប់រំ។ ចំណ្រកសាលារៀនវ្រស្ទ-
ឡាញរបស់លោកផ្ទាល់ដ្រល
មាន៨សាខានៅក្នងុរាជធានី
ភ្នពំ្រញក៏មានសិស្រសកំពុងប្រឡង
សរុបជិត៥០០នក់ផងដ្ររ។
លោកឃឹមផុនប្រធាន

នយកប្រតិបត្តិសាលារៀន
សុវណ្ណភូមិក៏បានថ្ល្រងកាល-
ពីម្រសិលមិញដ្ររថាការរៀបចំ
ការប្រឡងន្រះគឺធ្វើឡើងដោយ
គោរពទៅតាមការណ្រនំរបស់
ក្រសួងអប់រំនិងមន្ទីរអប់រំរាជ-
ធាន-ីខ្រត្ដ។ក្នងុនោះមានដចូជ
ការរៀបចំក្រុមការងរពិនិត្រយលើ
ការប្រឡងក្រមុអនុរក្រសនិងការ-
អនុវត្ដការថ្ររក្រសាសុខភាពតាម
ការណ្រនំរបស់ក្រសួងសុខា-
ភិបាលជដើម។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខាងមន្ទីរ

អប់រំរាជធានី-ខ្រត្ដ ក៏បានចត់
តំណាងមកពិនិត្រយការប្រឡង
ន្រះនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងដ្ររ។
ក្នុងចំណមសិស្រសយើងដ្រល
ត្រូវប្រឡងសរុប១១៤៦នក់
ក្នុងនោះមានសិស្រសស្រី៥៩៧
នក់គឺបានមកចូលរួមប្រឡង
ទាំងអស់គ្នា មិនមានអ្នកអវត្ដ-
មានទ្រ»។
បើតាមលោកឃឹមផុនវិញ្ញា-

សាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្រយម-
សិក្រសាបឋមភូមិ ចំណ្រះដឹង
ទូទៅរយៈព្រល២ថ្ង្រន្រះមាន
ចំនួន១១វិញ្ញាសាគឺសម្រប់
ថ្ង្រទ៣ីខ្រសហីព្រលព្រកឹមាន
វិញ្ញាសាត្រងស្រចក្ដី គីមីវិទ្រយា
ផ្រនដី និងបរិសា្ថាន។ នៅព្រល
រសៀលរមួមានវញិ្ញាសារបូវទិ្រយា
ភូមិវិទ្រយានិងសីលធម៌-ពលរដ្ឋ
វជិ្ជា។ចណំ្រកវញិ្ញាសាសម្រប់
ថ្ង្រទី៤ខ្រសីហ វិញ រួមមាន
ព្រលព្រឹកគណិតវិទ្រយានិងការ-
សរស្ររតាមអាននិងព្រល
រសៀលជីវវិទ្រយាប្រវត្ដិវិទ្រយានិង
ភាសាបរទ្រស៕
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សាលាឯកជនចំនួន១៣...
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លោកវ៉ាគឹមហុង...



នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ សហមេធាវីការពារ-
ក្ដីលោករ៉ុងឈុនគេងដាក់
បណ្ដឹងចំនួន២ទៅសាលា-
ឧទ្ធរណ៍នៅសប្ដាហ៍នេះ ដើមេបី
ជំទាស់នឹងការឃុំខ្លួននិងសុំ
អនុញ្ញាតឲេយលោក រ៉ុង ឈុន
នៅកេឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
ដោយសារបញ្ហាសុខភាពខណៈ
សង្គមសុីវិលនិងសហគមន៍
សរបុចនំនួ១៤១ស្នើឲេយទម្លាក់
បទចោទលើលោករ៉ុងឈុន
ប៉ុន្តេមន្តេីយុត្តិធម៌ថាការទាម-
ទារនេះពុំមនឥទ្ធិពលលើតុ-
លាការខណៈកេសួងនេះពេ-
មនកេុមអ្នកតវ៉ាឲេយបញេឈប់
ការបេមលូផ្ដុនំៅមខុតលុាការ។
លោកមេធាវីសំសុគង់បន

ថ្លេងកាលពីមេសិលមិញថាលោក
និងមេធាវីជូងជូងីដេលការពារ-
ក្ដីលោក រ៉ុងឈុនគេងនឹង
ដាក់ពាកេយបណ្ដឹងចំនួន២ទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍នៅសប្ដាហ៍នេះ
ដើមេបីជំទាស់នឹងដីកាសមេច
ឃុំខ្លួនលោករ៉ុងឈុនដោយ
ចៅកេម វ៉ាន់សេនវិសុទ្ធ និង
ប្ដឹងសុំអនុញ្ញាតឲេយកូនក្ដីលោក
នៅកេឃុំបណ្ដោះអាសន្ន។
លោកសំសុគង់បនថ្លេង

ដូច្នេះថា៖«យើងប្ដងឹទំាង២នេះ

ដោយសារតេពួកយើងយល់-
ឃើញថាដីកាសមេចឲេយឃំុខ្លនួ
មនិទាន់ផ្ដល់ភាពយតុ្តធិម៌ដល់
គាត់ទេដោយសារលក្ខខណ្ឌ
នេសំអាងហេតុរបស់ចៅកេម
ដេលគាត់សមេចឃុំខ្លួនមិន-
ទាន់សេបទៅតាមបញ្ញត្តិមតេ
២០៣,២០៤,និង២០៥នេ
កេមនតីិវធិីពេហ្មទណ្ឌទេ។កនូ
ក្ដីរបស់ខ្ញុំលោករ៉ងុឈនុគាត់
មនលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់ដេលឲេយ
តុលាការសមេចនៅកេឃុំ
បណ្ដោះអាសន្ន»។
លោកបន្តថា៖ «បទចោទ-

បេកាន់នោះមិនមនអ្វីពាក់ពន័្ធ
នឹងអំពើញុះញង់ដោយសារ
លោករ៉ុងឈុនគាត់បនទៅ
មើលពេដំេនហើយអ្វីដេលគាត់
ធ្វើសេចក្ដីថ្លេងការណ៍នេះគេន់
តេជាការស្នើសុំនិងជាការរក-
ឃើញរបស់គាត់នៅពេលគាត់
ចុះទៅតេតួពនិតិេយពេដំេនហ្នងឹ។
ចំណុចទំាងអស់នេះហើយដេល
មេធាវីយល់ឃើញថាការឃុំ-
ខ្លនួកនូក្ដីមនិមនភាពយតុ្តិធម៌
មិនទាន់មនលក្ខណៈតេឹមតេូវ
ហេតុដូច្នេះហើយបនជាមេធាវី
សមេចប្ដងឹទៅសាលាឧទ្ធរណ៍
ដើមេបីឲេយសាលាឧទ្ធរណ៍ពិនិតេយ
ឡើងវិញលើដីកាសមេច»។
លោក រ៉ុង ឈុនបេធាន-

សហភាពសហជីពកម្ពជុាតេវូ-
បនចៅកេមសាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំពេញសមេចឃុំខ្លួន
កាលពីថ្ងេសៅរ៍ដោយចោទពី
បទញុះញង់ឲេយមនភាពវឹកវរ
ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គម តាមមតេ
៤៩៤និង៤៩៥នេកេមពេហ្ម-
ទណ្ឌ។ការចោទនេះបន្ទាប់ពី
លោកបនចុះជួបពលរដ្ឋនៅ
ឃុំតេពាងំផ្លងុសេកុពញាកេក
ខេត្តតេបូងឃ្មុំហើយពលរដ្ឋអះ-
អាងថាកម្ពុជាបត់ដីទៅវៀត-
ណាមហើយអាជា្ញាធរវៀត-
ណាមបនរុញចេនពលរដ្ឋ
២០០ម៉េតេមកក្នងុទឹកដីកម្ពជុា។
ក៏ប៉នុ្តេគណៈកម្មាធកិារចមេុះ
កិច្ចការពេំដេននេទីស្ដីការ-
គណៈរដ្ឋមន្តេី និងរដ្ឋលេខា-

ធិការកេសួងយុត្តិធម៌បនបដិ-
សេធសេចក្ដីថ្លេងការណ៍របស់
លោករ៉ុងឈុនហើយថាជា
ការបភំានស់ាធារណមតិផេសព្វ-
ផេសាយព័ត៌មនមិនពិត។
សេបពេលជាមួយគា្នានេះ

សង្គមសុវីលិនងិសមគមរមួ-
ទាំងសហជីពក្នងុសេកុចំនួន
១៤១បនចេញសេចក្ដីថ្លេង-
ការណ៍រមួមយួពមីេសលិមញិស្នើ
សុំទៅតលុាការនងិរដា្ឋាភបិល
ឲេយទម្លាក់បទចោទលើលោក
រ៉ងុឈនុ។សេចក្ដីថ្លេងការណ៍
រួមបនលើកឡើងថាការចោទ-
បេកាន់ និងឃុំខ្លួនលោក រ៉ុង
ឈនុគឺជាការរលំោភសទិ្ធិនងិ
សេរីភាពនេការបញ្ចេញមតិ
ដេលធានដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

នេះជាលើកទី៣ហើយដេល
លោករ៉ុងឈុនតេូវបនចាប់
ខ្លនួ។ការចាប់ខ្លនួលើកទី១មន
រយៈពេល៣ខេធ្វើឡើងកាល
ពីឆ្នាំ២០០៥ពាក់ពន័្ធនងឹអតា្ថា-
ធិបេបាយរឿងសន្ធិសញ្ញាពេដំេន
រវងកម្ពុជានិងវៀតណាម។
រីឯការចាប់ខ្លួនលើកទី២គឺនៅ
ឆ្នាំ២០១៤ ករណីចូលរួមតវ៉ា
ឲេយដោះលេងមនុសេស ២០នក់
ដេលតេូវបនចាប់ខ្លួនរឿងតវ៉ា
កេយការបោះឆ្នាតឆ្នា២ំ០១៣។
នេះបើតាមអង្គការសង្គមសីុវិល
ដដេល។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍នោះអះ-

អាងថា៖«បន្ទាប់ពីការធ្វើទុក្ខ-
បុកម្នេញពីសំណាក់អាជា្ញាធរ
ជាង១ទសវតេសរ៍ការចាប់ខ្លួន
ចុងកេយនេបេធានសហជីព
គួរឲេយសរសើររូបនេះគឺជាការ-
គំរាមកំហេងដោយផ្ទាល់ចំពោះ
ពលរដ្ឋកម្ពជុាដេលគេន់តេបេើ
សទិ្ធិធានដោយរដ្ឋធម្មនញុ្ញរបស់
ខ្លួនក្នុងការសម្ដេងមតិ»។
លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនំ-

ពាកេយកេសួងយុត្តិធម៌បនថ្លេង
ពីមេសិលមិញថាសេចក្ដីថ្លេង-
ការណ៍រួមនេះភាគចេើនជា
អង្គការសង្គមសុីវិលដេលមិន
សូវមនសកម្មភាព។លោកថា
នេះជាសិទ្ធិសេរីភាពនេការ-

សម្ដេងមតិរបស់សង្គមសុីវិល
ប៉ុន្តេជាទិដ្ឋភាពផ្លូវចេបាប់ការ-
ទាមទារនេះមិនអាចដាក់សម្ពាធ
លើតុលាការបនទេ។
លោកថា៖«ករណីលោករ៉ងុ

ឈុនតុលាការនិងសមត្ថកិច្ច
អនុវត្តចេបាប់និងនីតិវិធីតុលាការ
ដេលមនជាធរមនដោយ
ផ្អេកលើអង្គហេតុនិងអង្គចេបាប់
ចេបាស់លាស់។មធេយោបយដេល
ជួយដល់លោករ៉ុងឈុនមន
តេមួយទេគឺចូលរួមក្នុងនីតិវិធី
របស់តុលាការហើយការពារតាម
ផ្លវូចេបាប់ដើមេបីបង្ហាញភស័្តុតាង
និងមូលដា្ឋានរឹងមំដេលដោះ-
បន្ទុកថា ខ្លួនមិនបនបេពេឹត្ត
ដូចការចោទបេកាន់»។
ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះដេរ

កាលពីមេសិលមិញអ្នកនំពាកេយ-
កេសួងយុត្តិធម៌បនចេញ
សេចក្ដបីេកាសមយួដោយពេ-
មនចំពោះការជួបជុំតវ៉ានៅ
មុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
ឲេយដោះលេងលោករ៉ុងឈុន
ដោយបនចាត់ទុកថាពំុមេនជា
ទង្វើតេឹមតេូវតាមចេបាប់ទេ។
សេចក្តីបេកាសនេះ បញ្ជាក់

ថា «សូមបញេឈប់ជាបន្ទាន់នូវ
រាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុននឹង
អាជា្ញាធរមនសមត្ថកិច្ចចាត់-
វិធានការតាមចេបាប់»៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: ពលរដ្ឋចំនួន២៧
គេួសារដេលថារងគេះពីការ
ទិញផ្ទះល្វេងនិងដីឡូត៍ពីមន្តេី
យោធាថា្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោ
និងភរិយាបនអំពាវនវកាល
ពថី្ងេទ២ីសហីាឲេយអាជា្ញាធរជយួ
អន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីម្ចាស់គមេង
នេះ បនលក់គមេងបន្តឲេយ
ធនគារPrimeMFMicro-
financeLTDនងិបនគេចវេះ
មិនពេមដោះសេយជាមយួអ្នក
ដេលបនទិញរួច។
លោកពេជសារា៉ាតតំណាង

ពលរដ្ឋ២៧គេួសារដេលរង
គេះដោយសារគមេងផ្ទះ
ល្វេងនងិដឡីតូ៍១កន្លេងនៅភមូិ
តេពាំងជើងសេកុសង្កាត់កេងំ-
ធ្នង់ខណ្ឌសេនសុខរាជធានី-
ភ្នពំេញបនថ្លេងពថី្ងេទ២ីសហីា
ថាគមេងដេលពកួលោកបន
ទញិនេះជាកម្មសទិ្ធិរបស់លោក
ឯមសខុពៅជាមន្តេីយោធាថា្នាក់
ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ(ផ្កាយ២)
និងភរិយារបស់លោកឈ្មាះ
អ៊ងុសភុាដេលបើកលក់តាងំពី
ឆ្នាំ២០១៨មក។

លោកបន្តថាផ្ទះល្វេងនិងដី
ឡូត៍ដេលពួកលោកបនទិញ
នេះមនទំហំ៤,២ម៉េតេគុណ
នឹង១៤ម៉េតេ ក្នុងតម្លេចនោ្លាះ
ព៣ី៩០០០ដលុា្លារអាមេរកិទៅ
៤៥០០០ដុលា្លារ។ពេលទិញ
ដំណាក់កាលដំបូងម្ចាស់គមេង
តមេវូឲេយបង់ក្នងុលក្ខខណ្ឌផេសេងៗ
គា្នាអ្នកខ្លះបង់៣០ភាគរយអ្នក
ខ្លះ៥០ភាគរយនងិបង់បេចាខំេ
ជាបន្តបន្ទាប់។រីឯអ្នកខ្លះទៀត
បង់ដណំាក់ដបំងូហើយមនិបង់
បេចំាខេទេដោយរង់ចំាផ្ទះសាង-
សង់ជិតរួចសិនទើបបង់បេក់
បង្គេប់តេម្តង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សមេបខ់្ញុំ

ផ្ទាល់គឺខ្ញុំបនបង់ដណំាក់កាល
ដំបូងជាង១មុឺនដុលា្លារហើយ
នៅសល់បេមណ២៧០០០
ដុលា្លារតេវូបង់ពេលផ្ទះសាងសង់
រួចរាល់។រីឯអ្នកទិញខ្លះទៀតគាត់
បនបង់ដំណាក់កាលដំបូងរហូត
ដល់ជាង២មុឺនដុលា្លារហើយ
តេូវបង់បេចាំខេរហូតដល់ជាង
៥០០ដុលា្លារបន្ថេមទៀត។ប៉នុ្ដេ
ឥឡវូនេះម្ចាស់គមេងបនគេច
វេះមិនទទួលខុសតេវូហើយលក់
គមេងនេះទៅឲេយធនគារPrime

ធ្វើបន្តដោយសា្ងាត់ៗទៅវិញ»។
លោកបន្ថេមថាបច្ចុបេបន្ននេះ

ធនគារបនតមេូវឲេយអតិថិជន
ដេលទិញរួចបង់លុយឲេយធន
គារបន្ថេម១៣០០០ដុលា្លារពី
លើតម្លេនេះ។បេសិនបើតម្លេ
ផ្ទះតេមឹ៣៩០០០ដលុា្លារគតឺេវូ
ឡើងដល់៥២០០០ដុលា្លារ។
អ្នកសេីហូសខុលមីជាជន-

រងគេះម្នាក់ក្នងុចណំមនោះ
បនថ្លេងថាពួកអ្នកសេីស្នើសំុឲេយ
ម្ចាស់ធនគារជួយសង់ផ្ទះជូន
ភាគីអ្នកទិញឲេយចប់តាមកិច្ចសនេយោ
ចាស។់បើមនិអាចសាងសង់ទេ
ភាគីអ្នកទិញអាចសាងសង់បញ្ចប់
តាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដោយ
តេវូកាត់កងជាមយួតម្លេផ្ទះដេល
នៅសល់ជាមួយធនគារ។
អ្នកសេីបន្តថា ភាគីអ្នកទិញ

តមេវូឲេយខាងធនគាររៀបចំកចិ្ច
សនេយោទញិ-លក់ឡើងវញិដោយ
តេូវតេលម្អតិនងិមនការដងឹឮ
ពីអាជា្ញាធរមនមេធាវីនិងអ្នក
ឯកទេសផ្នេកអចលនទេពេយជំ-
នញខាងផ្នេកទិញ-លក់ជាអ្នក-
ជយួមើលនងិរៀបចំឯកសារឲេយ
ភាគីអ្នក-ទញិ។អ្នកសេីថា៖«ខ្ញុំ
ស្នើឲេយភាគីខាងធនគាររៀបចំ

កាត់ប្លង់រងឹជនូម្ចាស់ផ្ទះនីមយួៗ
ទៅតាមកិច្ចសនេយោចាស់»។
ភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍មិនអាចសំុអតា្ថាធិ-

បេបាយពីលោកមូ៉វម៉ានិតអភិ-
បលខណ្ឌសេនសុខជំុវិញករណី
នេះបនទេកាលពមីេសិលមញិ។
ប៉ុន្ដេលោកបនបេប់ Fresh
Newsកាលពីថ្ងេ២សីហាថា
លោកបនទទួលពាកេយបណ្ដងឹពី
ពលរដ្ឋរួចហើយដោយបនបញ្ជនូ
បន្តទៅសាលារាជធានីភ្នពំេញ។
លោកថា៖ «បច្ចុបេបន្នខាង

សាលារាជធានីភ្នពំេញកំពុងពន្លឿន
ការដោះសេយជូនពួកគាត់
ហើយយើងមិនបនទុកបញ្ហា
របស់ពួកគាត់ចោលទេ»។
លោកម៉េតមសភក្ដីអ្នកន-ំ

ពាកេយសាលារាជធានីភ្នំពេញ
បនថ្លេងពីមេសលិមញិថាលោក
ពុំទាន់បនទទួលពាកេយបណ្ដឹង
ពីបញ្ហានេះទេដោយសារឯក-
សារចេើនមនិទាន់បនពនិតិេយ។
ប៉នុ្តេលោកបនលើកទកឹចតិ្តឲេយ
ពលរដ្ឋមកសុើបសួរ និងដាក់
ពាកេយផ្ទាល់នៅសាលារាជធានី
ដើមេបីឲេយមន្តេីជនំញងយសេួល
តេួតពិនិតេយ។
លោកសារិនវណា្ណាបេធាន

មន្ទរីរៀបចំដេនដីនគរបូនយីកម្ម
សំណង់និងសុរិយោដីរាជធានី
ភ្នពំេញបនថ្លេងពីថ្ងេទី២សហីា
ថាលោកមិនទាន់បនទទួល
បណ្ដឹងពីពលរដ្ឋទាំង២៧គេួ-
សារនេះទេដោយសារលោកជាប់
រវល់ការងរនៅខេត្តមណ្ឌលគរិ។ី
ចំណេកលោកយស់ វណា្ណា
បេធានស្ដីទីមន្ទរីនេះថាលោកក៏
មនិទាន់បនទទលួពាកេយបណ្ដងឹ
នេះដេរ។«ខ្ញុំគតិថាបេហេលជា
គាត់ដាក់ពាកេយបណ្ដងឹទៅកន្លេង
ផេសេងឲេយជួយដោះសេយ»។
លោកសេី អ៊ុងសុភា និង

លោកឯម សុខពៅ ដេលជា
ម្ចាស់គមេងផ្ទះល្វេងនិងដីឡូត៍
នេះមិនអាចស្វេងរកបេភពទាក់-
ទងសុំការបញ្ជាក់ពីករណីនេះ

បនទេ។រឯីលោកឈុំសជុាតិ
អ្នកនំពាកេយកេសួងការពារជាតិ
ក៏មិនអាចសំុការបញ្ជាក់បនដេរ
ដោយទរូសព័្ទរបស់លោកពុំមន
អ្នកទទួលកាលពីមេសិលមិញ។
បគុ្គលិកធនគារPrimeMF

Microfinance LTDម្នាក់
ឈ្មាះវិរៈដេលកាន់សណំុំរឿង
នេះបនបដិសេធធ្វើអតា្ថាធិបេបាយ
ជុំវិញករណីនេះកាលពីថ្ងេទី២
ខេសីហា។លោកថា៖«ខ្ញុំសូម
មិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់
អ្នកសារព័ត៌មនសូមសួរទៅ
លោកអគ្គនយកខ្ញុំវិញទៅ»។
ក៏ប៉នុ្តេលោកគមីសៀងស៊អូគ្គ-
នយកធនគារនេះ មិនអាច
ស្វេងរកបេភពទាក់ទងបនទេ
កាលពីមេសិលមិញ៕

ពលរដ្ឋសំុអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធររឿងវិវាទទិញផ្ទះនិងដីឡូត៍

អតិថិជនពេលតវ៉ានៅទីតំាងផ្ទះល្វេង កាលពីថ្ងេ១ សីហា។ រូបសហការី

លោក មេធាវី  សំ សុគង់ នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នពំេញកន្លងមក។ រូបហុងមិន



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួយតុិ្តធម៌កម្ពជុា
កំពុងសិក្រសា និងប្រមូលព័ត៌មាន
លម្អតិដើម្របីជយួដល់ស្ត្រីខ្ម្ររមា្នាក់
ក្នងុការប្ដងឹជទំាស់ស្រចក្ដីសម្រច
របស់តុលាការដំបូងខ្រត្តត្រនិញ
ប្រទ្រសវៀតណាមដ្រលកាត់-
ទោសប្រហារជីវិតនាងពីបទ 
ជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដ្រន។ន្រះ
បើតាមអ្នកនាំពាក្រយក្រសងួយតុ្តិធម ៌ 
បញ្ជាក់ពីម្រសិលមិញ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ន្រប្រទ្រសកម្ពុជា
ថ្ល្រងថា សំណុំរឿងរបស់ស្ត្រីខ្ម្ររ
ខាងលើ មិនទាន់បញ្ចប់នៅត្រឹម
ន្រះឡើយ។សណំុំរឿងន្រះនងឹត្រវូ
បន្តទៅដំណាក់កាលជម្រះក្ដីនៅ
ថា្នាក់ឧទ្ធរណ៍ជាបន្តទៀត។
លោកមា៉ាលីន ថ្ល្រងថា៖«នៅ

ព្រលន្រះក្រសួងកំពុងត្រសិក្រសា
ប្រមូលព័ត៌មានលម្អិត ជាមួយ
ក្រសួងការបរទ្រសលើករណីស្ត្រី
រូបន្រះ ដើម្របីកំណត់វិធានការផ្លូវ-
ច្របាប់ណាមយួដ្រលយើងអាចប្រើ
សម្រប់ជួយដល់គាត់បាន»។
បើតាមលោកជិនមា៉ាលីនមួយ

ផ្ន្រកន្រសំណុំរឿងរបស់ស្ត្រីខ្ម្រររូប
ន្រះអាចប្រើយន្តការផ្ន្រកច្របាប់
ដ្រលមានស្រប់រវាងកម្ពុជានិង
វៀតណាមគឺកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើ-
បត្រយាប័ននិងផ្ទ្ររទណ្ឌិត។ចំពោះ
ការធ្វើបត្រយាប័នសំដៅដល់ការប្រ-
ព្រតឹ្តបទល្មើសនៅកម្ពជុាហើយរត់ 
ទៅវៀតណាមនោះកម្ពជុានងឹស្នើ- 
សុំយកមកផ្ដនា្ទាទោសនងិដណំើរ-
ការក្ដីនៅកម្ពុជា។ការផ្ទ្ររទណ្ឌិត    
សំដៅដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើស
នៅវៀតណាមហើយទទួលបាន-
ការកាត់ទោសរចួរាលក់ម្ពុជាអាច
ស្នើសុំផ្ទ្ររទណ្ឌតិមកអនុវត្តទោស
នៅកម្ពុជា។ ដូច្ន្រះសំណុំរឿងស្ត្រី
ខ្ម្រររូបន្រះអាចស្ថិតក្នុងកិច្ចព្រម-
ព្រៀងស្តីពីការផ្ទ្ររទណ្ឌិត។
លោកមា៉ាលីនបញ្ជាក់ថា៖«ករណី

ន្រះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្រសា
នងិប្រមលូពត័ម៌ានលម្អតិនៅឡើយ
មនិទាន់កណំត់ថានងឹត្រវូប្រើច្របាប់
ណាមួយនៅឡើយទ្រ»។
តលុាការខ្រត្តត្រនញិវៀតណាម  

កាលពីថ្ង្រទី៣១កក្កដាបានកាត-់ 
ទោសប្រហារជីវិតស្ត្រីខ្ម្ររមា្នាក់
ឈ្មោះមៀចស្រីនាងអាយុ២៧ឆ្នា ំ 
មានលំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញពី

បទជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដ្រន
ប្រភ្រទម្រតំហ្វ្រតាមីនចំនួន៥
កញ្ចប់ទម្ងន់ជិត៥គីឡូក្រម ពី
កម្ពជុាចលូវៀតណាមតាមច្រក-
ព្រំដ្រនអន្តរជាតិម៉ុកប្រ ន្រខ្រត្ត
ត្រនញិកាលពីខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៩។
ន្រះបើតាមការចុះផ្រសាយរបស់
សារព័ត៌មានវៀតណាមVNA។
លោកកុយគួង អ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងការបរទ្រសកម្ពុជាប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាអគ្គកងុស៊លុកម្ពជុា
ប្រចាំប្រទ្រសវៀតណាមប្រងឹប្រង
ជយួតាមផ្លវូច្របាប់ស្វ្រងរកយតុ្តធិម៌
សម្រប់ស្ត្រីខ្ម្ររនោះតាងំពីថ្ង្រដំបងូ
ដ្រលនាងត្រវូបានចាបខ់្លនួនងិបាន- 
ចលូសា្ដាបក់ារជនំុំជម្រះសំណុរំឿង
របស់នាងក្នងុតលុាការខ្រត្តត្រនញិ
កាលពីថ្ង្រទី៣១កក្កដាផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«តលុាការដបំងូ

ខ្រត្តត្រនញិរបស់វៀតណាមបានទកុ   
រយៈព្រល១៥ថ្ង្រឲ្រយស្ត្រីខ្ម្រររបូនោះ
ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ក្នុងរយៈព្រលន្រះ
ក្រសងួការបរទ្រសយើងតាមរយៈ
អគ្គកងុស៊លុប្រចាំប្រទ្រសវៀតណាម  
កពំងុរិះរកមធ្រយាបាយតាមផ្លវូច្របាប់
ដើម្របីជយួស្វ្រងរកយតុ្តធិម៌ជនូស្ត្រី
រូបនោះផងដ្ររ»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

តេបូង ឃ្មុ ំៈអាជា្ញាធរខ្រត្តត្របួងឃ្មុំ
កាលពីព្រកឹម្រសិលមិញបានដឹកនំា
កមា្លាងំជាង១០០នាក់ចុះអនុវត្ត
សាលដីការក្រសាការពាររបស់តុលា-
ការដោយបានឃាត់ខ្លនួពលរដ្ឋ
ដ្រលមានជម្លាះដីធ្លីជាមួយក្រមុ-
ហុ៊នចិនហាមឹុនី វីន អិុនវ្រសម្រន
ស្ថតិក្នងុឃំុត្រពំាងព្រងីស្រកុតំប្ររ
ប្រមាណ២០នាក់  និងបានរុះរី
រោងនិងតង់ជាច្រើនខ្នង។
លោកម៉ាឌុននាយករដ្ឋបាល

សាលាខ្រត្តត្របូងឃ្មុំថ្ល្រងថានៅ
ព្រកឹព្រលឹមថ្ង្រទី៣ខ្រសីហាកង-
កមា្លាងំសមត្ថកិច្ចចម្រះុជាច្រើនឡាន 
ដោយមានគា្នាប្រមាណជាង១០០
នាក់បានចុះអនុវត្តតាមដីការក្រសា-
ការពាររបស់តុលាការនៅសហ-
គមន៍ភូមិស្រប្រងំ ឃំុត្រពំាងព្រងី។ 
លោកថាក្នងុព្រលចុះអនុវត្តនោះ
សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋ
ប្រមាណ២០នាក់ដ្រលនៅរឹង-
ទទឹងមិនព្រមចាកច្រញពីលើដី
របស់ក្រុមហុ៊ន។លោកបន្តថា
ពួកគ្រទំាងនោះត្រវូបាននំាខ្លនួមក
សួរនំានៅស្នងការដា្ឋាននគរបាល
ខ្រត្តហើយរោងឈើនិងតង់ជាច្រើន
ដ្រលពលរដ្ឋទំាងនោះបានសាង-

សង់នៅលើដីក្រមុហុ៊ន ក៏ត្រវូបាន
រុះរីច្រញផងដ្ររ។«មុននឹងឈាន-
ដល់ដំណាក់កាលចុះអនុវត្តដីកា
រក្រសាការពារន្រះអាជា្ញាធរបានចុះ
អប់រំណ្រនំា និងបានផ្រសព្វផ្រសាយ
ដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនលើកច្រើនសា
រួចមកហើយព្រះពលរដ្ឋទំាង-
នោះមកកាន់កាប់ដីរបស់ក្រមុហុ៊ន
ឯកជនដ្រលគ្រមានប្លង់ត្រមឹត្រវូ
ហើយនំាឲ្រយមានការប្តងឹផ្តល់ជាច្រើន
ឆ្នា។ំយើងនំាពួកគាត់មកស្នងការ
ប្រមាណ២០នាក់យកមកកសួរនំា
ទ្រមិនបានធ្វើអ្វីគាត់ទ្រ។នៅព្រល
គ្រសួរនំាចប់យើងដោះល្រងពួក-
គាត់វិញទ្រកំុបារម្ភអីយើងមិនបាន
យកគាត់មកធ្វើអ្វីទ្រ»។បើតាម
លោកម៉ាឌុនជម្លាះដីធ្លីន្រះបាន
កើតឡើងរំុារ៉្រជាយូរឆ្នាំមកហើយ
តំាងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយពលរដ្ឋ
ទំាងនោះបានមករស់នៅកាន់កាប់
លើដីរបស់ក្រមុហុ៊ន។
បុ៉ន្ត្រយ៉ាងណាលោកស្រម

ចំណានពលរដ្ឋមា្នាក់ន្រសហគមន៍
ស្រប្រងំអះអាងប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថាពលរដ្ឋប្រមាណ
១២៩គ្រសួារបានកាន់កាប់អាស្រ័យ- 
ផលលើដីមានជម្លាះប្រមាណជិត
១០០០ហិកតាន្រះជាយូរឆ្នាំមក-
ហើយ។លោកបន្តថាស្រប់ត្រ

ខាងក្រុមហុ៊នបានឃុបឃិត
ជាមួយអាជា្ញាធរដោយបណ្ត្រញ
ពលរដ្ឋច្រញពីដី និងបានចោទ-
ប្រកាន់ថាពលរដ្ឋរស់នៅលើដី
ក្រមុហុ៊នទៅវិញ។«ការចុះមកឃាត់
ខ្លនួពលរដ្ឋន្រះគឺអាជា្ញាធរបានមក
ហុ៊មព័ទ្ធសហគមន៍ក្នងុភូមិស្រ-
ប្រងំក្នងុន័យការពារដីឲ្រយក្រមុហុ៊ន
ប្រដាប់ដោយដំបងឆក់និងកំាភ្លើង
ដ្រលជាការគំរាមកំហ្រងមកលើ
ពលរដ្ឋ។ការពិតទៅពួកយើងមិន
បានធ្វើអ្វីទ្រស្រប់ត្រមកចាប់ពួក-
យើងត្រម្តង»។
លោកស្រធីីមណារិនមន្ត្រីសម្រប- 

សម្រលួសមាគមអាដហុកប្រចំា
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំថ្ល្រងថាអាជា្ញាធរគួរត្រ
មានដំណោះស្រយដ្រលល្អជាង
ន្រះជាជាងការចាប់ចង និងប្រើ-
ប្រស់ហិង្រសាលើពលរដ្ឋ។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ចំណុច

ន្រះបើទោះជាគ្រន់ត្រការឃាត់-
ខ្លនួប្រជាពលរដ្ឋដើម្របីសាកសួរ
និងកំុឲ្រយមានចលនាចូលទៅលើ
ដីមានជម្លាះ ក៏ហាក់ដូចជា
មានការបិទសិទ្ធិស្ររីភាពរបស់
ពួកគាត់ព្រះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិ
ក្នងុការតវា៉ា និងទៅលើដីដ្រល
មានជម្លាះដ្រលពួកគាត់ធា្លាប់
អាស្រយ័ផលហ្នងឹ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី៤ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

កម្ពជុាកំពុងខ្នះខ្នែងជួយស្តែខី្មែរដែលតែវូកាត់ទោស
បែហារជីវិតពាក់ព័ន្ធគែឿងញៀននៅវៀតណាម

អាជា្ញាធរអនុវត្តសាលដីការកែសាការពារដោយបានឃាត់ពលរដ្ឋ២០នាក់



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ករណីមន្ត្រនីគរបាលធ្វើទារុណកម្មជនសង្រស័យ
រឿងគ្រឿងញៀនមិនបញ្ចប់ត្រមឹដាក់វិន័យទ្រ

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ មន្តៃ ីនាពំាកៃយ អគ្គស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល ជាត ិ បញ្ជាកថ់ា  
ករណី សំណុំ រឿង មន្តៃី នគរបាល- 
ជាតិ  នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត  ពៃវៃង ធ្វើ ទារុណកម្ម  និង 
ជរិំត  ទារបៃក ់ព ីជនសងៃស័យ ពាក-់ 
ព័ន្ធ គៃឿងញៀន  មិនទាន់ បញ្ចប់ 
តៃមឹ ដក ់វនិយ័ ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  តៃវូ បន្ត 
សៃវ ជៃវ បន្ថៃម ទៀត។ 

លោក ឆយ គឹមខឿន  អ្នក- 
នំាពាកៃយ អគ្គស្នង ការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ  បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ថា  
សណំុរំឿង មនៃ្ត ីនគរបាល នៃ  ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ពៃ វៃង 
ចំនួន ៧នាក់ នៃះនឹង មិន ទាន់ តៃូវ 
បញ្ចប់ តៃឹម ដក់ វិន័យ តៃឹម នៃះ ទៃ  
ពោល គឺ នៅ បន្ត ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ 
បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ឲៃយ ដឹង ចៃបាស់ ពី 
បៃភព បញ្ហា  ជាពសិៃស តៃវូដក-់ 
វិន័យ តាម ចៃបាប់ យ៉ាង តឹង រុឹង។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ អត់ ទាន់ 
អាច បកសៃយ អ្វ ីចៃើន ទៃ គ ឺយើង 
កពំងុ ធ្វើ ការសៃវជៃវ បន្ថៃម ទៀត 
ថា តើ នរណា ខ្លះ តៃូវ ដក ហូត ស័ក្តិ  
នរណា ខ្លះ តៃូវ បណ្ដៃញ ចៃញ ពី 

កៃបខណ័្ឌ មនៃ្ត ីនគរបាល ជាត ិ នងិ 
នរណា ខ្លះ តៃូវបញ្ជូន សំណុំ រឿង 
ទៅ  តលុាការ  ហើយ នរ ណា ខ្លះ នងឹ    
តៃូវ ពៃយួរ ការងារ បណ្តោះ អាសន្ន  
សិន។ អ៊ីចឹង រឿង នៃះ  មិនទាន់ 
បញ្ចប់ តៃឹម ហ្នឹង ទៃ»។ 

ជាមួយ គ្នានៃះ  ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរបាល ខៃត្ត ពៃវៃង ក៏បាន បំភ្លឺ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹការដកវ់និយ័ មន្ដៃ ីនៃ 
ស្នងការ ដ្ឋាននគរបាល ខៃត្ត នោះ 
ដៃល បាន អនវុត្ត ភា រ កចិ្ច លើស ពៃ-ំ 
ដៃន នៃ កៃមសីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ  និង 
វិន័យ របស់ កងកម្លាំង នគរ បាល- 
ជាតិ  ដៃល បានធ្វើ ទារុណ កម្ម លើ 
ជន សងៃស័យ គៃឿង ញៀន ចំនួន ២ 
នាក់ កាលពី ថ្ងៃទី២០  ខៃ កក្កដ។ 
ក្នុងនោះ មន្តៃី នគរបាល ម្នាក់  តៃូវ 
បាន បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ខៃត្ត។

សៃចក្ដបីភំ្ល ឺពត័ម៌ន របស ់ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ពៃវៃង ចុះ 
ថ្ងៃទ២ី  ខៃសហីា  ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍   
ទទលួបាន  ព ីមៃសលិ មញិ  ឲៃយ ដឹងថា  
លោក នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍ នៃត 
សាវឿន  អគ្គស្នងការ នគរបាល- 
ជាតិ បានចៃញ សៃ ចក្ដី សមៃច 
លៃខ ៤៩០  ស.ស.រ ចុះ ថ្ងៃទ២ី៧  
ខៃកក្កដ  ឆ្នាំ២០២០  សមៃច 

ដកវ់និយ័  ដោយ របូភាព ផ្អាក ការ- 
ងារ បណ្តោះ អាសន្ន ចំ ពោះ មន្តៃី 
នគរបាល នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត ពៃវៃង ចំនួន ៧នាក់  
ដោយ រង់ចាំ ការសមៃច ជាថ្មី។

សៃចក្ដបំីភ្ល ឺព័ត៌មន បន្តថា  យោង 
តាម ពាកៃយបណ្ដងឹ របស់ ជន រ ង គៃះ 
មន្តៃ ីជំនាញ នៃ ស្នងការ ដ្ឋាន  នគរ-
បាល ខៃត្ត ពៃវៃង  បាន កសាង សំ-
ណំុរឿង ចំពោះ ករណី លោក អនុ-
សៃនីយ៍ ឯក  ទូច ធារ៉ា  នាយរងការិ-
យល័យ បៃឆំង គៃឿង ញៀន  បញ្ជនូ 
ទៅ សាលា ដំបូង ខៃត្ត ពៃវៃង  កាលពី 
ថ្ងៃ ទី៣០  ខៃកក្កដ  ឆ្នា២ំ០២០  
ដើមៃបី  ចាត់ការ តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។

សៃចក្ដី បំភ្លឺ ព័ត៌មន បន្ថៃមថា  
អំឡុង  ឆ្នាំ២០១៩  លោក ឧត្តម- 
សៃនីយ៍  តៃីថោង វណ្ណឌី  ស្នង ការ- 
រង ទទួល ការងារ គៃឿងញៀន  
ធា្លាប់ បាន ជាប់ចោទ ពីបទ ជួញដូរ 
អាវុធ ដោយ គ្មាន ការអនុញ្ញាត។ 
ប៉នុ្តៃ ចៅកៃម សុើបសរួ នៃ សាលា- 
ដំបូង រជធានី ភ្នំពៃញ ពុំបាន រក- 
ឃើញ ភ័ស្តុតាង ដក់បន្ទុក ឡើយ  
និង បានសមៃច លើកលៃង ការ- 
ចោទបៃកាន់ តាម ដីកា ដំណះ- 
សៃយ លៃខ៣១៦២ស .ដ .ដ ចុះ   

ថ្ងៃទ២ី១ឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០   របស ់   
សាលាដំបូង រជធានី ភ្នំពៃញ ។

លោក ពៃុំ សន្ធរ  ស្នងការ នគរ- 
បាល ខៃត្តពៃវៃង  ពី មៃសិលមិញ  
មិន អាចទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់   
ជុំវិញ ករណីនៃះ បាន ទៃ  ដោយ 
ទូរស័ព្ទ លោក គ្មាន អ្នក ទទួល។

លោក ទៃព ផលា្លា  អ្នកនាំពាកៃយ 
សាលាដំបូង ខៃត្ត ពៃវៃង  ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិញ ថា  សំណុំរឿង លោក 
អនសុៃនយី ៍ឯក  ទចូ ធារ៉ា  នាយ រង    
ការិយល័យ បៃឆំង គៃឿង ញៀន 
ដៃល បាន បញ្ជូនមក តុលាការ   
លោក មិនទាន់ ដឹង ទៃ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«អត់ អី ទៃ  ចំាខ្ញុ ំ 
ជួយ ស្វៃង រកមើល សំណំុ រឿង ហ្នងឹថា  
តើ លោក ចៅកៃម គត់ សមៃច បៃប 
ណា។ ឃំុ ខ្លនួ  ឬ មិន ឃំុខ្លនួ  ខ្ញុ ំឆៃក 
រកមើល យក មក ជមៃប ជូន»។ 

លោក នៃត សាវឿន  អគ្គស្នង- 
ការ  នគរ បាល ជាត ិ កាលព ីថ្ងៃទ ី២៧  

ខៃកក្កដ  បានសមៃច ផ្អាក ការ ងារ  
បណ្តោះអាសន្ន របស់ ស្នងការរង  
និង  មន្តៃី នគរបាលខៃត្ត ពៃវៃង  
ទទួលបន្ទុក ការងារ គៃឿងញៀន 
ចំនួន ៧ រូប  បនា្ទាប់ពី ពួកគៃ បៃើ 
ហិងៃសា  និង យកលុយ បៃមណ ៤ 
លាន រៀល ព ីជនសងៃសយ័ ពៃល ចុះ- 
បង្កៃប ករណី គៃឿង ញៀន។

មន្តៃ ីនគរបាលដៃល តៃវូបាន ផ្អាក   
ការងារ  រួមមន  ឧត្តម សៃនីយ៍   តៃី  
ថោង វណ្ណឌី  ស្នង ការរង ទទួល- 
បន្ទុក ការ ងារ បៃឆំង គៃឿងញៀន  
វរសៃនីយ៍ ឯក  ពៅ ជីវ័ន  នាយ- 
ការិយល័យ បៃឆំង គៃឿងញៀន  
អនុសៃនីយ៍ ឯក  ទូច ធារ៉ា នាយ- 
រង  ការ ិយលយ័ បៃឆងំ គៃឿង ញៀន  
អនុសៃនីយ៍ ឯក  សុី បូ  នាយផ្នៃក 
ការិ យល័យ បៃឆំង គៃឿងញៀន  
អនុសៃនីយ៍ ឯក  ហៃង ចាន់ រតនា  
មន្តៃី  ការិយល័យ បៃឆំង គៃឿង- 
ញៀន  អនុសៃនីយ៍ ឯក  សៀក 

ចាន់  ធឿន  មន្តៃី ការិយល័យ បៃ- 
ឆងំ  គៃឿងញៀននងិ អនសុៃនយី-៍  
ទោ  យុន តារ ស័ក្ត  មន្តៃី  ការិយ- 
ល័យ បៃឆំង គៃឿង ញៀន។

គរួ រឭំកថា  កម្លាងំ ជនំាញ  នគរ- 
បាល ខៃត្ត ពៃវៃង  កាលពី ថ្ងៃ ទី 
២០  ខៃកក្កដ  បាន ចុះបង្កៃប 
បទ ល្មើ ស   ជួញដូរ គៃឿងញៀន  
នៅ ភមូ៦ិ  សងា្កាត ់កពំងល់ាវ  កៃងុ- 
ខៃត្ត ពៃវៃង ។ ក្នងុបៃតបិត្ត ិការ នោះ 
សមត្ថ កិច្ច បាន ចាប់ ជន សងៃស័យ  
ឈ្មាះ ថៃ សា មឌ  ភៃទ បៃុស  
អាយ ុ២៦ឆ្នា ំ នងិ ឈ្មាះ  ហឿន រត័្ន  
ភៃទ បៃុស  អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ។ ជន- 
សងៃសយ័  អះអាង ថា  មន្តៃ ីនគរ បាល   
បាន ដក កាភំ្លើង ខ្ល ីព ីចង្កៃះ រចួ វាយ 
កៃបាល ពកួគៃ  នងិ ចាប ់វាយកៃៀក 
យក ទៅ ការិយ ល័យ ធ្វើ ទារុណ- 
កម្ម  ហើយ ជំរិត ទារលុយ បាន- 
សមៃច ៤លាន រៀល ជា ថ្នូរ នឹង 
ការដោះលៃង វិញ៕

ខន   សា វិ  

  ភ្នំពេញ ៈ  មន្តៃី កៃសួង អប់រំ - 
យុវ ជន  និង កីឡា  បាន យល់- 
ពៃម មិន ឱៃយ ធ្វើ តៃស្ដ រក ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ លើ សិសៃស មុន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
សិសៃស ចូល រៀន ផ្ទាល់ នៅ សាលា  
នៅ ក្នុង សាលា រៀន ចំនួន  ២០   
នៅ ក្នុង រជ ធានី ភ្នំពៃញ និង 
បណា្តោ ខៃត្ត មយួ ចនំនួ កៃយ ព ី
មន ការ តវា៉ា របស់ ឪពុក ម្ដាយ 
សិសៃស    ថា កា រ ធ្វើ តៃស្ដ លើ 
សិសៃស គឺ ជា រឿង មិន ចាំ បាច់ ។  

លោក   រស់   សុ វា ចា   មន្តៃី នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់ រំ បាន បៃប់  
ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មៃសលិ មញិ តាម រយៈ 
តៃ ឡៃ កៃម ថា  កៃ សួង បាន 
ពិចារ ណា ឡើង វិញ  និង បាន 
ពៃម ពៃៀង គ្នា ជា មួយ កៃសួង- 
សខុា ភ ិបាល   នងិ ការ យល ់ពៃម 
ពី លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន   
សៃន   ដើមៃប ីលើក លៃង ការ តមៃវូ 
ឱៃយ សិសៃស តៃូវ ធ្វើ តៃស្ដ ជំងឺ កូ - 
វីដ ១៩ មុន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ពួក គៃ 
តៃឡប់ ចូល រៀន នៅ ក្នងុ បរិវៃណ 
សាលា ឡើង វិញ ។  

  លោក  សុវាចា បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត  ថា ៖ «  បៃសិន បើ សិសៃស   

ឪពុក ម្ដាយ របស់ សិសៃស  ឬ សម- 
ជិក បុគ្គលិក របស់ សាលា រៀន 
ទំាង ២០  បាន តៃឡប់ ពី កៃ បៃ ទៃស 
មក កម្ព ុជា វញិ មនុ ដើម ខៃ មថិនុា  
ឬ មិន បាន ធ្វើ ដំណើរ ចាក ចៃញ 
ពី បៃទៃស កម្ពុ ជា ។  ពួក គៃ មិន 
តមៃវូ ឱៃយ ធ្វើ តៃស្ដ ឡើយ ។  ក ៏ប៉នុ្តៃ  
បៃសិន បើ សិសៃស  ឪពុក ម្ដាយ 
សិសៃស  សម ជិក បុគ្គ លិក របស់ 
សាលា ទាងំ ២០  បាន តៃឡប ់ព ី
កៃ បៃ ទៃស មក កម្ព ុជា បនា្ទា ប ់ព ី
ដើម ខៃ មិថុនា   គឺ ពួកគៃ តៃូវតៃ 
ធ្វើ តៃស្ដ រក ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។  

 ការ កៃ សមៃលួ នៃះ បាន កើត- 
ឡើង  បនា្ទាប់ ពី កៃុម ឪពុក ម្ដាយ 
ដៃល មន កូន តៃូវ ចូល រៀន នៅ 
ក្នងុ ការ បើក សាលា រៀន ដំណាក់- 
កាល ទី ១ នៅ ក្នុង ខៃ សីហា នៃះ  
បាន តវា៉ា កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
មនិ ឱៃយ សាលា ធ្វើ តៃស្ដ លើ កនូៗ 
របស ់ពកួ គៃ ឡើយ  ដោយ ពៃយួ 
បារម្ភ ថា   ការ ធ្វើ តៃស្ដ នោះ អាច 
ធ្វើ ឱៃយ កនូ ក្មៃង ឈ ឺចៃ មុះ  នងិ មនិ 
ចំា បាច់ ដោយ សារ សិសៃស នឹង តៃវូ 
ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ វិញ ទៅ ម ក ជា 
រៀង រល់ ថ្ងៃ ពី សា លា មក ផ្ទះ 
វញិ ។      ការ តវា៉ា នៃះ   បនា្ទា ប ់ព ីកៃមុ 
ឪពកុ ម្ដាយ បាន ទទលួ លខិតិ ព ី

ខាង សាលា  ដៃល សាលា អះអាង 
ថា   កៃ សួង អប់រំ បាន តមៃូវ ឱៃយ 
ឪពកុ ម្ដាយ តៃវូ យល ់ពៃម ឱៃយ កនូ 
មក ធ្វើ តៃស្ដ   មុន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ 
ចូល ទៅ ក្នងុ បរិវៃណ សាលា រៀន   
ខណៈ ខាង សាលា រៀន  បាន 
តមៃូវ ឱៃយ ឪពុក ម្ដាយ តៃូវ ប ង់ ថ្លៃ 
ធ្វើ តៃស្ដ ពី ១០០ ដុលា្លារ ទៅ 
១១០ ដុលា្លារ សមៃប់ ការ ធ្វើ 
តៃស្ដ លើ សិសៃស ម្នាក់ ។  

 លោក   សុ វា ចា  ថ្លៃង ថា   ជា 
ទូទៅ  កៃ សួង អប់រំ តៃង ទទួល 
យក មត ិរិះ គន ់ក្នងុ នយ័ សា្ថាប នា 
ព ីកៃមុ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ទាងំ អស ់។   
លខិតិ របស ់សាលា រៀន ឯក ជន 
អន្តរ ជាតិ មួយ  ដៃល ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃ មៃសិល- 
មញិ   គ ឺបាន ដក ចៃញ លក្ខខណ្ឌ ធ្វើ 
តៃស្ដ ។  ប៉ុន្តៃ មុន បញ្ជូន កូន មក 
សកិៃសា ផ្ទាល ់នៅ សាលា រៀន ក្នងុ 
បរិ បទ កូ វីដ ១៩  ឪ ពុក ម្ដាយ តៃវូ 
យល់ ពៃម  លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ខ្លះដចូ 
ជា តៃូវ ពនៃយល់ កូន ឱៃយ អនុ វត្ត ឱៃយ 
បាន ខា្ជាប់ ខ្ជនួ តាម ពិធី សារ អនា ម័យ  
និង តៃូវ បង់ ថ្លៃ សិកៃសា ពៃញ ទោះ 
សិសៃស តៃវូ ឆ្លាស់ វៃនពៃល រៀន នៅ 
សា លា  និង តាម អន ឡាញ១ 
សបា្ដាហ៍ ម្ដង ក៏ដោយ៕

មន្តេ ីនគរបាល ដេល តេវូ ផ្អាក ពីការ ងារ បណ្តោះ អាសន្ន ។ រូបថត េ្រហ្វសញូវ

ក្រសួងអប់រំសម្រចជាថ្មីមិនឲ្រយធ្វើត្រស្តសិស្រស
រកម្ររោគកូវីដ១៩ក្រយមានការតវ៉ាពីឪពុកមា្ដាយ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com៦



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  គណៈកម្មការទី៨នៃពៃឹទ្ធ-
សភាបានគំាទៃវិធានតៃតួពិនិតៃយផលិត-
ផលថ្នាំជក់ទំាង៥ចំណុចក្នងុន័យកាត់-
បន្ថយការបៃើថ្នាំជក់នៅកម្ពុជាដៃល
សង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថបើអន៊វត្ត
វិធាននៃះបានជោគជ័យនឹងជួយជីវិត
មន៊សៃសបានជិត៦ពាន់នាក់ពីការស្លាប់
ម៊នអាយ៊និងកាត់បន្ថយការខាតបង់
សៃដ្ឋកិច្ចជិត២ពាន់លានដ៊លា្លារនៅឆ្នាំ
២០៣៣ខាងម៊ខ។
តាមសៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរបស់

អង្គការចលនាដើមៃបីស៊ខភាពកម្ពុជា
កាលចង៊ខៃកក្កដាបានឲៃយដងឹថវធិាន-
តៃួតពិនិតៃយផលិតផលថ្នាំជក់ទាំង៥
ចណំចុរមួមានការបង្កើនការយលដ់ឹង
នងិផៃសព្វផៃសាយចៃបាប់ស្តពីីការតៃតួពនិតិៃយ
ផលិតផលថ្នាំជក់ដល់សធារណជន
យ៊វជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធគៃប់ជាន់ថ្នាក។់
ការពងៃីកកម្មវិធីកន្លៃងធ្វើការទីសធា-
រណៈជាតបំន់គា្មានផៃសៃងបារីការពងៃកីសរ
ពៃមានស៊ខភាពជារូបភាពនៅលើកញ្ចប់
ផលិតផលថ្នាំជក់ឲៃយមានទំហំធំនិងការ-
បង្កើនពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់ដើមៃបី
បៃសទិ្ធភាពការពារសខ៊ភាពដល់បៃជាជន
ពៃមទាំងការហាមឃាត់ការផៃសាយពា-
ណជិ្ជកម្មផលតិផលថ្នាំជក់គៃប់ទមៃង់។
ថ្លៃងក្នងុកចិ្ចបៃជ៊ំមយួជាមយួអង្គការ-
ចលនាដើមៃបីស៊ខភាពកម្ពុជាកាលពីច៊ង-
ខៃម៊នលោកសៃីមានសំអានបៃធាន
គណៈកម្មការស៊ខាភិបាលសង្គមកិច្ច
អតីតយ៊ទ្ធជនយ៊វនីតិសមៃបទាការងារ-
បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារី

នៃពៃឹទ្ធសភាបានលើកឡើងថតាង-
នាមឲៃយគណៈកម្មការទ៨ីនៃះលោកសៃី
គាំទៃចំពោះវិធានទាំង៥ចំណុចដៃល
បានដាក់ចៃញនោះ។
ជាមយួគា្នានៃះលោកសៃីក៏បានជរំញ៊

ដល់ភាគីពាក់ពន័្ធទាងំអស់តៃវូតៃបន្តរមួ
សហការជរំញ៊ដោះសៃយចពំោះផល-
ប៉ះពាល់នៃការបៃើបៃស់ថ្នាជំក់នៅកម្ពុជា
ដើមៃបីឲៃយអតៃអ្នកបៃើបៃស់ថ្នាជំក់ថយច៊ះ
ដៃលបងា្ការក៊ំឲៃយខាតបង់សៃដ្ឋកិច្ច និង
ចំណយលើការពៃយាបាល។
លោកសៃី បញ្ជាក់ថ៖«សងៃឃឹមនិង

មានជនំឿយ៉ាងម៊តមាំលើឆន្ទៈនងិការ-
ចូលរួមប្ដៃជា្ញាចិត្តរបស់ឯកឧត្តមលោកជទំាវ
លោកលោកសៃីពិតជាខិតខំបៃងឹបៃង
យកចតិ្តទក៊ដាក់ចលូរមួទប់ស្កាត់បញ្ហា
បៃឈមសដំៅបងា្ការនងិកាត់បន្ថយការ-
បៃើបៃស់ផលិតផលថ្នាំជក់ដើមៃបីបងា្ការ

ជំងឺមិនឆ្លងនៅកម្ពុជាបៃកបដោយលទ្ធ-
ផលដូចដៃលបានកំណត់ទ៊ក»។
លោកសៃី ក៏បានសនៃយាផងដៃរថ

គណៈកម្មការទី៨នៃពៃឹទ្ធសភានឹងបន្ត
កិច្ចសហការល្អបន្ថៃមទៀតជាមួយ
អង្គការចលនាដើមៃបីស៊ខភាពកម្ពជុាក្នងុ
ករណីបើមានសំណូមពរស្នើសំ៊ការគំាទៃ
ណមួយដើមៃបីជំរ៊ញឲៃយអតៃអ្នកបៃើ-
បៃស់ថ្នាជំក់មានការថយច៊ះជាពិសៃស
ចូលរួមលើកកម្ពស់ស៊ខភាពនិងស៊ខ៊-
មាលភាពសង្គម។
លោកម៊ំគង់នាយកបៃតិបត្តិអង្គការ

ចលនាដើមៃបីស៊ខភាពកម្ពុជាបានឲៃយ
ដងឹថតាមការសៃវជៃវពីការវនិិយោគ
លើការតៃួតពិនិតៃយថ្នាំជក់នៅកម្ពុជា
របស់អង្គការសហបៃជាជាតិបាន
បងា្ហាញថការអន៊វត្តវិធានតៃួតពិនិតៃយ
ផលិតផលថ្នាំជក់ទំាង៥ចំណុចអាចធ្វើ

ឲៃយកម្ពុជាសង្គៃះជីវិតពលរដ្ឋបាន
បៃមាណ៥៧០០០នាក់ពីការស្លាប់
ម៊នអាយ៊។
លោកបន្តថការសៃវជៃវនៃះកប៏ាន

បងា្ហាញដៃរថវធិានទាងំ៥ចណំចុនៃះក៏
ចូលរួមបងា្ការក៊ំឲៃយមានការខាតបង់
សៃដ្ឋកចិ្ចនងិលើការពៃយាបាលបៃមាណ
១៨៩៩លានដ៊លា្លារនៅឆ្នាំ២០៣៣
ផងដៃរ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«បៃជាជនកម្ពុជា

ចនំនួ១៥០០០នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់
ឆ្នាំដោយសរជំងឺបង្កដោយការបៃើបៃស់
ថ្នាំជក់ដៃល៣៣ភាគរយនៃអ្នកស្លាប់
ទំាងអស់កើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋដៃល
មានចំណូលទាបបំផ៊ត។មិនតៃប៊៉ណ្ណោះ
ការបៃើបៃស់ថ្នាជំក់បណ្តាលឲៃយខាតបង់
ទឹកបៃក់ចំនួន៦៤៩លានដ៊លា្លារអា-
មៃរិកស្មើនឹង៣ភាគរយនៃផលិតផល
ក្នុងសៃ៊កសរ៊ប(GDP)របស់កម្ពុជា»។
តាមការសិកៃសាលើការអង្កៃតស្ដពីីការ-

អន៊វត្តចៃបាប់ស្តីពីការតៃួតពិនិតៃយផលិត-
ផលថ្នាជំក់របស់សកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទ-
ភ្នពំៃញឆ្នាំ២០១៩បានបងា្ហាញថមាន
បារីបៃមាណ៣០ភាគរយដៃលដាក់
តាងំលក់លើទផីៃសារព៊ំមានបោះព៊ម្ពសរ
ពៃមានស៊ខភាពជាភាសខ្មៃរ និងរូប-
ភាពហើយបារី៥៨ភាគរយដៃលលក់
នោះព៊ំមានតៃមបៃិ៍ពន្ធនោះទៃ។
ការសិកៃសានៃះក៏បានបញ្ជាក់ផងដៃរ

ថ មានការផៃសាយពាណិជ្ជកម្មបារី
បៃមាណ២០ភាគរយដោយកៃ៊មហ៊៊ន
ថ្នាំជក់បានផ្ដល់សមា្ភារផៃសាយពាណិជ្ជ-
កម្មនិងផលបៃយោជន៍ទៅឲៃយអ្នកលក់
បារីជាចៃើន៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ៉ូស៊តមៃន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  

សូវិស ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ស�ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វងៃសស៊ខៃង,ពៃ៊ំភ័កៃ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃគ៊ណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃក់ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់ស៊ីមា៉ាឡា

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហ៊ងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
�ៃមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសស៊ខជា ,នៀមឆៃង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃ៊តស៊ភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រ៊�,ហឹ៊នពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,ស៊ទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដា រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខៃងស៊ខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊៊នផលា្លា,�ៃតកីឡា ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�ស៊ី
កា រីរូបថត

ហៃងជីវ័ន,ហ៊ងមិនា ,
ហា�នរងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃករស់,ម៊ីស៊ម៊នី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមស៊កៃភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំ៊ស៊គន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍អ៊៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊៊នចា ន់ណៃត,017578768
បៃជ�ម៊ន្នីរៈ,0121237777
�ៃវព៊ទ្ធី,012966605

ផនស៊ខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ�
ពៃ�ៃស៊ជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេយៈេស៊ៃនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីស៊ីយ៉ា,វង់អូន

កា រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
ស៊ភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហ៊៊ន�ៃន(ផ្លវូ៦០�៉ៃតៃ)ភូមិ�ៃកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�ៃ�ៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សងា្កាត់ស�យដង�ុំ
កៃង៊សៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

ពេះ សី ហនុៈ រដ្ឋបាលខៃត្ត

ពៃះសីហន៊បានអំពាវនាវដល់
បៃជានៃសទសម៊ទៃ និង
មា្ចាស់កៃម៊ហ៊ន៊ដកឹជញ្ជនូដោយ
ជលយនឲៃយផ្អាកសកម្មភាព
នៃសទតៃីក្នុងលម្ហសម៊ទៃ
និងផ្ដល់សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន
ភ្ញៀវទៃសចរក៏ដូចជាបៃជា-
ពលរដ្ឋដៃលនិយមធ្វើដំណើរ
កមៃសាន្តតាមបៃជ៊ំកោះនានានៅ

ក្នងុខៃត្តនៃះក្នងុរយៈពៃល៥ថ្ងៃ
គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៥
ខៃសីហានៃះ។ សៃចក្ដីអំពាវ-
នាវនៃះ បានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពី
កៃសួងធនធានទឹកនិងឧត៊និយម
កាលពីថ្ងៃទី៣១ខៃកក្កដាឆ្នាំ
២០២០បានពៃយាករថ សមា្ពាធ
ទាបសកម្មមយួដៃលបានកើត
ឡើងនៅលើសម៊ទៃចិនខាង-
តៃបូង បានវិវឌៃឍទៅជាវិសមា្ពាធ
ទាបនិងកំព៊ងបង្កើនឥទ្ធិពល
របស់វាជាបន្តបនា្ទាប់ទៅជាពៃយុះ

ទ៣ីដៃលមានឈ្មាះថ«ស៊នី-
ឡាគូ(SINLAKU)»។បើ
តាមការពៃយាករ ឥទ្ធិពលនៃ
ពៃយុះនៃះនឹងបង្កឲៃយមានភ្លៀង
ធា្លាក់ចៃើននិងកើនឡើងជាបន្ត-
បនា្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃ
ទី៥ ខៃសីហានៃះ ដៃលធ្វើឲៃយ
តំបន់ជាប់ជួរភ្នំដងរៃកខ្ពង់រាបឦសន
នងឹតបំន់មាត់សមទ៊ៃអាចបៃ--
ឈមទៅនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង។
ដោយឡៃកនៅក្នុងលំហនៃផ្ទៃ-
សម៊ទៃ មានខៃយល់បក់បោក
ខា្លាំងនិងរលកធំៗដៃលអាច
បង្កគៃះថ្នាក់ដល់បៃជានៃសទ
សម៊ទៃ និងអ្នកនិយមធ្វើដំណើរ-
កមៃសាន្តតាមសម៊ទៃ។
លោកឃាងភារមៃយអ្នកនាំ-

ពាកៃយរដ្ឋបាលខៃត្តពៃះសីហន៊
បានបៃប់ភ្នពំៃញប៉ស៊្តិ៍ថភ្លៀង
នៅតៃបន្តធា្លាក់ហើយនៅក្នុង
លម្ហនៃផ្ទៃសម៊ទៃខៃត្តពៃះ-
សីហន៊ មានរលកធំៗ និង
ខៃយល់បក់បោកខា្លាងំដៃលធ្វើឲៃយ
ទូកទៃសចរណ៍ចំនួន៣គៃឿង
ដៃលចតនៅចោលនៅតាម

បណ្តាយឆ្នៃរនៃកោះរ៉៊ងសន្លឹម
ស្ថតិក្នងុកៃង៊កោះរ៊៉ងបានលិច។
លោកថ្លៃងថ៖«ប៉៊ន្តៃនៅលើ

ទកូទាងំ៣នោះគា្មានមនស៊ៃសជិះ
ទៃ។នៅពៃលនៃះបៃជាពលរដ្ឋ
នងិកៃម៊អាជីវករផ្នៃកសៃវាទកូ-
ទៃសចរណ៍ ពៃមទាំងអាជា្ញាធរ
មូលដា្ឋាន បាននាំគា្នាជួយអូស
និងស្ដារទូកទាំងនោះបានមក
វិញហើយ»។
លោក ភារមៃយ បានឲៃយដឹង

ទៀតថ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១
ខៃសីហា ឆ្នាំ ២០២០ ទូក-
ទៃសចរណ៍មយួដៃលមានផ្ទកុ
មនស៊ៃស១៥នាក់តៃវូបានរលក
សម៊ទៃបោកពន្លិច នៅចំណុច
កោះរ៉៊ង ប៉៊ន្តៃក្នុងហៃត៊ការណ៍
នោះមិនមានអ្នកដំណើរណ
មា្នាក់រងគៃះថ្នាក់ ឬបាត់បង់
ជីវិតនោះទៃ ដោយសរមាន
ការជួយអន្តរាគមន៍សង្គៃះពី
កៃ៊មឆ្មាំសម៊ទៃរបស់លោក
ឧកញ៉ា ទៀ វិចិតៃ និងបៃជា-
នៃសទសម៊ទៃ។
លោកភារមៃយបានបញ្ជាក់ថ៖

«ដោយសរករណីនៃះ រដ្ឋ-
បាលខៃត្តពៃះសីហន៊យើង
បានអំពាវនាវដល់កៃ៊មហ៊៊ន
ដឹកជញ្ជនូជលយនភ្ញៀវទៃសចរ
បៃជាពលរដ្ឋនងិបៃជានៃសទ
ទំាងអស់សូមផ្អាកការធ្វើដណំើរ
តាមផ្លវូទកឹក្នងុអឡំងុពៃលនៃះ
បើមិនមានការចាំបាច់»។
បើតាមការបៃប់ឲៃយដឹងពីបៃ-

ជាពលរដ្ឋដៃលរស់នៅក្នុងឃ៊ំ
ជើងគោសៃ៊កពៃនប់នៅពៃល
នៃះកំណត់ផ្លូវលៃខ១៤៦B
តៃង់ចំណចុស្ពានទី៥នងិស្ពាន
ទី៨បានបាក់សៃ៊តស្ទើរមួយចំ-
ហៀងផ្លូវដោយសរទឹកភ្លៀង
ហូរចៃះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរិ៍
ហើយនៅពៃលនៃះ អាជា្ញាធរ
បានសមៃចធ្វើការហាមឃាត់
ការធ្វើចរាចរណ៍លើកំណត់ផ្លវូ
នៃះជាបណ្តាះអាសន្ន។លោក
ភារមៃយថអាជា្ញាធរបានសមៃច
បិទការធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវនៃះ
ជាបណ្តាះអាសន្នក្នុងអំឡុង-
ពៃលនៃះ ដោយឲៃយអ្នកដំណើរ
វាងតាមផ្លូវជាតិលៃខ៤៕

រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុឲេយអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទេផ្អាកចេញទូកដល់ថ្ងេទី៥ខេសីហា

បុរសម្នាក់ ក្នងុពេលកំពុងជក់បារី កាលពីខេឧសភា ឆ្នានំេះ។ រូបថតហ៊ងមិនា

ខេយល់ពេយុះបក់ លើឆ្នេរខេត្ត ពេះសីហនុ។ រូបថតរដ្ឋបាលខៃត្តពៃះសីហន៊

គណៈកម្មការទី៨នេពេទឹ្ធសភាគំាទេវិធានកាត់បន្ថយការជក់បារី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,500 17,900 17,900 17,500

2 GTI 3,060 3,060 3,060 3,060

3 PAS 14,960 15,480 15,480 14,740

4 PPAP 11,720 11,720 11,720 11,720

5 PPSP 2,220 2,300 2,300 2,220

6 PWSA 5,700 5,640 5,700 5,560

កាលបរិច្ឆេទ: ៣ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

ការ នំា ច្ញ សាច់  
សត្វ មិន អាច កើត 
មាន ភ្លាម ៗ  ឡើយ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ដំណើរ ការ នាំ ចេញ 
ផលតិ ផល សាច ់សត្វ កម្ពជុា ទៅ 
បេទេស ចិន នឹង មិន អាច កើត- 
ឡើង ក្នុង ពេល ឆប់ ៗ    បាន  ទេ 
បើ ទោះ ប ីជា វា ស្ថតិ  ក្នងុ បញ្ជ ីមខុ 
ទំនិញ មួយ ដេល មាន ក្នុង កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរី រវាង  
កម្ពុជា- ចិន ដេល គេង នឹង ចុះ 
ហត្ថលេខា នៅ   ក្នុង ខេ  សីហា  
នេះ  ក៏ ដោយ។

លោក វេង សាខុន រដ្ឋ មន្តេី 
កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ 
នងិ   នេសាទ បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉ុ  ស្តិ៍ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍  ថា បើ 
ទោះ បី បេទេស កម្ពុជា និង ចិន 
នឹង មានការ ចុះ ហត្ថលេខា លើ 
កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី 
(FTA) ជា មួយ គ្នា ក្នុង ពេល 
ឆប់ ៗ    ក៏ ដោយ ក៏ ដំណើរ ការ 
ក្នុង ការ នាំ ចេញ សាច់សត្វពី 
កម្ពុជា ទៅ ចិន នឹង  មិន មេន ជា 
ការ ងាយ សេលួ  ទេ ពេះ ការ នា ំ
ចេញ ផលិត ផល ទាំង អស់ នេះ 
តេង  មាន នូវ របាំង ជា ចេើន ។ 
លោក បន្ត ថា សាច់ សត្វ តេង  
ជាប់ របាំង និងតេូវ គោរព តាម 
លក្ខ ខណ្ឌ កណំត ់របស ់បេទេស  
ដេល តេូវ នាំ ចូល  ទៅ ។

លោក  ថ្លេង ថា៖ « ការ នា ំចេញ 
ផលិត ផល កសិកម្ម និង សាច់- 
សត្វ គឺ ជា រឿង មួយ ដេល តេង- 
តេ ទាក់ ទង នឹង ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី- 
ស័ក និង មាន របាំង ចេើន  ។ វា 
មិន មេន ជា រឿង  សេួល  ទេ »។

លោក  លើក ឡើង ថា ជាក់- 
ស្តេង រយៈ ពេល ជតិ ២ ឆ្នា ំ ហើយ 
ដេល កេសួងកសិកម្ម បាន ស្នើ 
សុំ ទៅ អាជា្ញាធរ ចិន ដើមេបី   នាំ - 
ចេញ តេី ទៅ កាន់ ទី  នោះ ប៉ុន្តេ 
រហូត មក ដល់ ពេល នេះ គេ នៅ 
មិន ទាន់ ឆ្លើយ តបទេ។ 

លោក  ពនេយល់ ថា ជា ធម្មតា 
សមេប់ សាច់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : គេឹះ សា្ថាន មកីេ ូហរិញ្ញ វត្ថអុមេតឹ  
កេុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ  Metfone និង កេុម-
ហ៊ុន ផលិត ទូរស័ព្ទ ដេ សា្មាត ហ្វូន  VIVO 
បាន ចុះ អនុសេសរណៈ យោគយល់គ្នា  
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ  ក្នុង គោលបំណង ដើមេបី 
ផ្តល់ សេវា កម្ម ជា កញ្ចប់ ដល់  អតិថិជន 
របស់ ខ្លួនដេល ជា ការ  បេឹង បេង   ពងេីក  
ទីផេសារ កម្ចីបន្ថេម ទៀតនៅ ក្នុង អំឡុង 
ពេល ការ រីក រាល ដាលជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក តាន់ យូ ហេ នាយក   ផ្នេកលក់ 
នេគេឹះ សា្ថាន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អមេឹត បាន 
ថ្លេង ក្នងុ កម្ម វធិ ីចុះ MoU ថា រាល ់អតថិ-ិ
ជន ទាំង ថ្មី និង ចាស់   ដេល  ខ្ចី បេក់ ពី 
អមេឹត ចាប់ពី  ៤ ០០០  ដល់ ៩ ៩៩៩ 
ដលុ្លារនងឹ ទទលួ បាន ទរូសព័្ទ សា្មាត ហ្វនូ  
VIVO Y1s ១ គេឿង ដោយ ឥត គិត ថ្លេ  
ហើយ  បើ  ខ្ចី បេក់    ពី  ១ ០ ០០០ ដុល្លារ 

ដល់ ២០ ០០០ ដុល្លារ  នឹង ទទួល បាន 
ទរូសព័្ទសា្មាត ហ្វនូ   VIVO Y11  ដោយឥត   
គិត ថ្លេ ១ គេឿង  ភ្លាមៗ ដេល បេូ ម៉ូ សិន 
នេះ ចាប់ ពី ថ្ងេ ទី ១  ខេ សីហា  រហូត ដល់ 
ថ្ងេ ទី  ៣១  ខេ តុល  ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «យើង ជឿ ថា  នេះ ជា 
បេូម៉ូ សិន លើក ដំបូង គេ សមេប់ វិស័យ 
គេឹះ សា្ថានមីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ដេល ផ្តល់ 
ទូរស័ព្ទ សា្មាន ហ្វូន ដោយ ឥត គិត ថ្លេ ១ 
គេឿង ភ្លាមៗ ដល់ អតិថិជន ដេល តេូវ 
បាន អនុម័ត ខ្ចី បេក់ ពី គេឹះ សា្ថានមីកេូ- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ យើង » ។

លោក   ឲេយ ដឹងថា អ្វី ដេល ពិសេស ជាង 
នេះ ទៅទៀត  គ ឺ អមេតឹ បាន ចលូ រមួ លើក 
កម្ពស ់ បេត ិបត្តកិារ  ដោយ គ្មាន សាចប់េក ់ 
(Cashless transaction)កាន់ តេ 
បេសិទ្ធភព ខ្ពស់ ដោយ មិន តេឹម តេ ផ្តល់ 
ចំណេះដឹង ដល់ អតិថិ ជន  ប៉ុណ្ណោះ ទេ  
ប៉ុន្តេ ថេម ទាំង ផ្តល់ បទ ពិសោធផ្នេក រឹង 

ក្នុង ការ បេតិ បត្តិ ការ  ធនាគរ ចល័ត  ផង- 
ដេរ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា គេឹះ សា្ថានមីកេូ ហិ-
រញ្ញ វត្ថ ុអមេតឹ  នងឹ ផ្តល ់ជនូ ទរូសព័្ទ សា្មាត- 
ហ្វូន  VIVO  ចំនួន ២០ ០០០ គេឿង 
សមេប់ យុទ្ធ នាការ នេះ។

លោក ចាង ថោវ បេធានផ្នេក ទីផេសារ 
នេ កេុម ហ៊ុន  VIVO បេចាំ នៅ កម្ពុជា 
បាន ថ្លេង៖ «ការ សហការជាមួយ គេឹះ - 
សា្ថាន មីកេូហិរញ្ញ វត្ថុអមេឹត នេះ  ដោយ- 
សារ  យើង មាន គោលដៅរួម គ្នា ក្នុង ការ- 
លើកកម្ពស់ បេតិបត្តិការ ដោយ គ្មាន សាច់ -  
បេក។់ ចពំោះ ចក្ខ ុវសិយ័ របស ់កេមុហ៊នុ 
VIVO  គ ឺដើមេប ីកា្លាយ ជា សាជវី កម្ម សកល 
យូរ អង្វេង ដេល មាន សុខ ភព ល្អ ជាង 
មុន ដោយ ផ្តល់ នូវ ផលិត ផល ដេល មាន 
គុណ ភព  និង សេវា កម្ម ល្អ »។

លោក បយួ មញិ ប៊ញិ អគ្គ នាយក រង 
នេកេមុ ហ៊នុ  Metfone បាន នយិាយ  ថា 

តាម រយៈ  MoU នេះ កេមុហ៊នុ  Metfone 
នងឹ ផ្តល់ សុមី កាត ដោយ ឥតគតិ ថ្លេ ដល់ 
អតថិជិន ទាងំអស ់របស ់អមេតឹ។ លោក 
ថ្លេងថា៖ « សុមី កាត នមីយួៗ បនា្ទាប ់ពដី-ំ
ណើរ ការ អាច ផ្ទុកទិន្នន័យ បាន ចំនួន ១ 
ជហីា្គាបេ ហើយ ហៅ ទរូសព័្ទ ចេញដោយ 
ឥតគិត ថ្លេ  ១០០ នាទីសមេប់  ក្នុង បេ-
ព័ន្ធ  ក្នុង រយៈ ពេល  ២ សបា្តាហ៍ »។ 

យោង តាម លោក មញិ ប៊ញិ បច្ចបុេបន្ន  
Metfone  បាន សាង សង់ហេដា្ឋារ ចនា- 
សម្ពន័្ធ   ឈាន មខុ  មយួ ដោយ  មាន សា្ថានយី 
ចនំនួ  ១១ ០០០ នងិ  ខេសេ អបុទកិ បេវេង  
២៣ ០០០  គីឡូ ម៉េតេ និង    ផ្តល់ សេវា 
ដល់  បេជាជន ខ្មេរ   ជិត  ៩លននាក់ ។

បច្ចុបេប ន្ន  អមេឹត  មាន  បេក់ បញ្ញើ សនេសំ 
ជាង  ៥០០  លន ដុល្លារ  និង មាន ទេពេយ 
សកម្ម បេមាណ  ១ ពាន់ លន ដុល្លារ  
ដោយ មាន អតិថិជន ជាង  ៥០ មុឺន នាក់ 
ជាមួយនឹង  សាខា  ១៥៨ ៕ LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ កេុមហ៊ុន Siam 
Cement Group (SCG)ជា 
កេុម ហ៊ុន ផលិត សមា្ភារសំណង់ 
ចុះ បញ្ជី នៅ  បេទេស ថេ កាល ពី 
ថ្ងេ ចន្ទ  បានរាយ ការណ ៍នវូ កណំើន  
វិជ្ជ មាន នេ អាជីវ កម្ម របស់ ខ្លួន 
នៅ ទីផេសារ បេទេស កម្ពុជា  ក្នុង 
ឆមាស ទី១ នេ ឆ្នាំ នេះ  ទោះបី 
ការរីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរដល់  សេដ្ឋកិច្ច ។

យោងតាម លទ្ធផល ហរិញ្ញវត្ថ ុ  
ដេល បាន ចេញ ផេសាយ  កេមុហ៊នុ  
SCG នៅ កម្ពជុា  គេបគ់េង ទេពេយ 
សកម្ម មាន តម្លេ សរុប ៣៨២ 
លន ដលុ្លារ អាមេរកិ  កើន ឡើង 
២ ភគរយ ធៀប នឹង រយៈ ពេល 
ដចូគ្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ។    សមេប ់
រយៈ ពេល ឆមាស ទ១ី នេ ឆ្នា ំនេះ  
កេុម ហ៊ុន SCG នៅ កម្ពុជា 
សមេច បាន ចណំលូ ព ីការ លក ់ 
ចនំនួ ១២៩,៣៩  លន ដលុ្លារ 

អាមេរិក  ដេល កើន ឡើង  ០,២ 
ភគ រយ ធៀប នឹង រយៈ ពេល 
ដូចគ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។  ប៉ុន្តេ 
បេក់ ចំណូល តេីមាស ទី២ ឆ្នាំ 
២០២០  បងា្ហាញ ពី ការ ធា្លាក់ចុះ  
ចេើន  រហតូ  ដល ់៦ ភគរយ ធៀប  
នងឹ តេមីាស ទ២ី នេ ឆ្នា ំមនុ ដោយ   
ការ លក់  សមេច  តេ ចនំនួ ៦២,- 
៤៨  លន ដុល្លារ   ក្នុង នោះ រាប់ 
បញ្ចលូ ទាងំ ចណំលូ លក ់  អាជវី-
កម្ម ផលិត សុីម៉ងត៍ និង អាជីវ-
កម្ម លក់ គេឿង សំណង់។

 របាយ ការណ៍ បាន ឲេយ ដឹងថា   
សេដ្ឋកិច្ច បេទេស កម្ពុជា បន្តរ ង- 
ផល ប៉ះពាល ់ ដោយ សារតេ ការ 
ផ្ទុះ ឡើង នេ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ 
និង បេឈម នឹង ការធា្លាក់ ចុះ  
យា៉ាង ខា្លាំង គួរ ឲេយកត់ សមា្គាល់។ 
ប៉ុន្តេ ទោះជាយា៉ាង នេះ ក្ដី  ដើមេបី 
ចាប ់យក ឱកាស ទ ីផេសារ  និង ផ្ដល ់  
សេវា កម្ម ដេល បពំេញ តមេវូ ការ 
របស ់អតថិ ិជន ក្នងុ អឡំងុ កវូដី- 
១៩  កេុមហ៊ុន  បានចរាចរ  

ផលិត ផល ថ្មីមួយ នៅ ទីផេសារ គឺ 
កេបឿងខៀវ ការា៉ាត ់ជា ផលតិ ផល  
ដេល កើត ចេញ ពី បញ្ហា  និង 
តមេវូ ការ របស់ អត ិថជិន ទាកទ់ង  
នឹង ការ រចនា  និង តម្លេ ។  

លោក RoongroteRang-
siyopash បេធាន និង ជា 
នាយក  បេតិបត្តិ របស់ កេុម ហ៊ុន  
បាន ថ្លេង ថា៖ «  ក្នងុ អឡំងុ ពេល 

នេ វបិត្ត ិកវូដី ១៩  ទោះ បកីេមុហ៊នុ  
SCG មិន ស្ថិត ក្នុង វិស័យ ដេល 
រង ផល ប៉ះពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ  ដចូ វសិយ័  
ទេសចរណ ៍ឬ អាកាស ចរណ ៍ក្ដ ី
កេមុ ហ៊នុ បាន តាម ដាន  នងិ វាយ-   
តម្លេ សា្ថាន ការណ៍  ជាប់ ជា បេចាំ  
ដើមេបី គេប់គេង សា្ថាន ការណ៍ 
បាន  នៅ ក្នុង បរិយា កាស មួយ 
ដេល ពោរ ពេញ ទៅ ដោយ  ភព- 

មិន ចេបាស់លស់ »។
ទនិ្ននយ័ បាន ព ីកេសងួ ពាណជិ្ជ- 

កម្ម បងា្ហាញ ថា  បេទេស កម្ពុជា 
បាន នាំចូល គេឿង សំណង់  
៨៧៩ ៣៩៤  តោនមាន តម្លេ  
៣១៧, ៧៤ លន ដុល្លារ  នៅ  
តេ ីមាស ទ១ី ឆ្នា ំនេះ ដោយ ក្នងុនោះ  
ការ នាំចូល ដេក ថេប  មាន ចំនួន 
១០០  ៤៤០ តោន  ដេល មាន 
តម្លេ ៦៦,៨៣ លន ដលុ្លារ  សុ-ី
មង៉តច៍នំនួ  ៣៨៤  ៦០៩  តោន  
មាន តម្លេ  ២៤,៥៧ លន ដលុ្លារ 
និង ឧបករណ៍ សំណង់  ៣៩៤- 
៣៤៦ តោន មានតម្លេ  ២២៦, - 
៣៤ លន ដុល្លារ ។ 

 កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨  កម្ពុជា 
បាន នាំ ចូល  គេឿង សំណង់ 
គេប់បេភេទ  ចំនួន  ៤ ៦៦៧- 
០៧៧  តោន  មាន តម្លេ ១,៧០  
ពាន ់លន ដលុ្លារ កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  
កើន ឡើង ពី ៣ ១៨១ ១៤២  
តោន មាន តម្លេ ១,០៧ ពាន់ 
លន ដុល្លារ  ៕ LA

 អមឹ្ត ចុះ  MoU ជា មួយ កុ្មហុ៊ន  Metfone និង VIVO

SCG បង្ហាញ កំណើន វិជ្ជមាននៅកម្ពជុា  ក្នងុឆមាសទី១

កេម៊កម្មករ កំព៊ង សង់ សំណង់ ដ៏ ធំមួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ ហេង ជីវ័ន



តពីទំព័រ ៨...សត្វដែលតែូវ
នាំចែញទៅបែទែសណាមួយ
បែទែសដែលអនុញ្ញាតឲែយនាំ
ចូលនោះគែតែងកំណត់ស្តង់-
ដាមួយចំនួនដូចជាទីកន្លែង
ចិញ្ចឹមការសម្អាត វិធីសម្លាប់
ការរកែសាទកុការកា្លាសែសែនងិការ-
ចុះតែួតពិនិតែយពីអ្នកជំនាញ
របស់គែជាដើម។
យោងតាមលោកសាខុន

កន្លងមកធ្លាប់មនការនំាសត្វ
គោពីបែទែសអសូែ្តាលីចលូមក
ចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាក្នុងបំណង
ដើមែបីនាំចែញទៅទផីែសារបែទែស
ចនិផងដែរប៉នុ្តែចងុកែយតែវូ
បរាជ័យទាំងសែុងដោយភាគី
ចិនមិនទទួលសា្គាល់បើទោះបី
ជាមនការរៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹម
និងកន្លែងទុកដាក់តែឹមតែូវ
ហើយក៏ដោយ។
លោកថ្លែងថា៖«រឿងកសិ-

កម្មនងិការដកឹជញ្ជនូសាច់ទៅ
សែកុគែមនិមែនជារឿងងាយ-
សែួលទែដោយទាល់តែយើង
ទាក់ទងជាមួយកែុមហ៊ុនចិន
ដែលមនបំណងចង់បោះទុន
វិនិយោគឲែយចូលមកវិនិយោគ
នៅក្នុងសែុកខ្មែរដោយនាំយក
បច្ចែកវិទែយា»។

ពត័ម៌ននែការនាំចែញផលិត-
កម្មសាច់សត្វទៅបែទែសចិន
នែះតែវូបានលោកសខុសុភក័ែ្ត
រដ្ឋលែខាធកិារកែសងួពាណជិ្ជ-
កម្មនងិជាបែធនកែមុចរចានែ
កចិ្ចពែមពែៀងពាណជិ្ជកម្មសែរី
ជាមួយចិនបានថ្លែងក្នុងសន្និ-
សទីសារពត័ម៌នស្តពីីលទ្ធផល
បញ្ចប់កិច្ចចរចាកិច្ចពែមពែៀង
ពាណជិ្ជកម្មសែរីកម្ពជុា-ចនិនៅ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែីកាលពី
ថ្ងែអងា្គារសបា្តាហ៍មុន។
លោកនិយាយថា បែភែទ

ទំនិញកា្លាសែែសរបស់កម្ពុជាចំនួន
ជាង៣៤០មុខនឹងអាចនាំទៅ
កាន់ទផីែសារបែទែសចនិដែលជា
ទផីែសារធំបផំតុលើពភិពលោក។
តាមរយៈកចិ្ចពែមពែៀងពាណ-ិ
ជ្ជកម្មសែរីនែះភាគីទាងំ២នងឹ
ប្តែជា្ញាជរំញុឲែយកាន់តែខា្លាងំដើមែបី
ទាក់វនិយិោគនិចនិនងិវនិយិោ-
គិនបរទែសផែសែងៗ ទៀតមក
បង្កើតរោងចកែផលិតសមែប់
នាំចែញទៅចិននិងទិសដៅ
ផែសែងទៀតពសិែសការវនិយិោគ
លើការចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់។
លោកថ្លែងថា៖ «យើងមន

លទ្ធភាពគែប់គែន់នៅក្នងុការ-
ផលិតទំនិញនាំចែញទៅកាន់

បែទែសចិនពិសែសបន្លែផ្លែ-
ឈើតែីសាច់សត្វ(ជែូកមន់
ទាគោនិងពពែ)»។
លោកសែ៊ុនពៅបែធន

សមគមអ្នកចញិ្ចមឹសត្វកម្ពជុា
បានយល់សែបនឹងការលើក-
ឡើងរបស់លោកវែងសាខុន
ដោយលោកបែប់ថាការនាំ-
ចែញសាច់សត្វទៅកានប់ែទែស
ណាមួយជាផ្លូវការមិនមែនជា
រឿងងាយសែួលទែម៉ែយាងទៀត
ផលតិផលសាច់សត្វចញិ្ចមឹក្នងុ
សែកុពែលនែះក៏មនិអាចឆ្លើយ-
តបទៅនឹងតមែូវការបរិភោគ
ក្នុងសែុកនៅឡើយទែ។លោក
បន្តថាការនាំចែញអាចនឹង
កើនឡើងក្នុងរយៈពែល២-៣
ឆ្នាំខាងមខុបែសនិបើមនការ-
ចូលមកវិនិយោគពីបរទែស
ពិសែសវិនិយោគិនចិន។
លោកអះអាងថា៖«កម្ពជុាជា

បែទែសដែលមនអំណោយ-
ផលល្អសែប់ការចិញ្ចឹមសត្វ
ដចូ្នែះតាមរយៈនែះខ្ញុំសងែឃមឹថា
នឹងមនអ្នកវិនិយោគចិនចូល
មកវនិយិោគលើការចញិ្ចមឹសត្វ
សមែប់នាំទៅបែទែសចិន»។
យោងតាមលោកសែ៊ុនពៅ

បច្ចបុែបន្នក្នងុ១ថ្ងែកម្ពជុានាចំលូ
សត្វជែូកពីបែទែសជិតខាង
ជាង៤០០០កែបាលមកបពំែញ
តមែូវការក្នុងសែុក៕LA
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អាកាសចរណ៍IAGនៅតំបន់អឺរុ៉បខាតបង់
ប្រមាណ$៤,៥ពាន់លានក្នងុឆមាសទី១

ការនំាច្រញសាច់សត្វ...

ទីក្រុងឡុងដ៍ៈកែុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ធំនៅតំបន់អឺរ៉ុប
IAGដែលជាម្ចាស់នែកែមុហ៊នុ
អាកាសចរណ៍BritishAir-
ways របស់អង់គ្លែសនិង
អាកាសចរណ៍អែសែបា៉ាញIberia
កាលពីថ្ងែសុកែកន្លងទៅបាន
បងា្ហាញនវូការខាតបង់៣,៨ពាន់
លានអរឺ៉ូ(៤,៥ពាន់លានដលុា្លារ)
ក្នងុឆមសទ១ីហើយបានដាក់
ដំណើរការការកៀរគររកមូល-
នធិដិើមែបីជយួខ្លនួឯងឲែយឆ្លងផតុ
វិបត្តិវីរុសកូរ៉ូណាដែលបំផ្លាញ
តមែូវការក្នុងឧសែសាហកម្មនែះ។
កែុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរដ៏ធំ

របស់អឺរ៉ុបនែះដែលផលបតែ
របសខ់្លនួរមួទាងំកែមុហ៊នុAer
Lingus,LevelandVueling
បានឲែយដឹងក្នុងសែចក្តីបែកាស
ព័ត៌មនថា ការខាតកែយពី
ការបង់ពន្ធរួចក្នុងឆមសទី១
ឆ្នាំនែះធៀបនឹងរយៈពែលដូច
គ្នាក្នុងឆ្នាំមុនមនរហូតដល់
៨០៦លានអឺរ៉ូ។
កែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ៏ធំ

នែះតែូវខូចខាតក្នុងឆ្នាំនែះ
ដោយកូវីដ១៩ដែលធ្វើឲែយយន្ត-

ហោះជាចែើនចតទុកចោល
នៅទូទាំងពិភពលោក ពែល
ដែលពិភពលោកជាប់គំងក្នុង
ការបទិបែទែសដើមែបីទបស់ា្កាត់
ការរីករាលដាលនែជំងឺនែះ។
កែុមហ៊ុននែះបានឲែយដឹងថា៖

«លទ្ធផលតែូវបានរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយការផ្ទុះឡើងនែកូវីដ-
១៩ ដែលបាននិងកំពុងបង្ក
ផលប៉ះពាល់ទៅលើកែុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ក្នងុសកលលោក
នងិវសិយ័ធ្វើដណំើរចាប់ពីចងុ-
ខែកុម្ភៈរហូតមក»។
ការលក់ជាងពាក់កណា្តាល

តែវូបានបញែឈប់ដែលមនតម្លែ
៥,៣ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងឆមស
ដបំងូនែឆ្នាំនែះខណៈការខាត-
បង់មុនបង់ពន្ធចំនួន៤,២ពាន់
លានអឺរ៉ូ បនា្ទាប់ពីទទួលបាន
ផលចំណែញ១ពាន់លានអឺរ៉ូ
កាលពីពែលមុននែះ។
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរកែុមហ៊ុន

យកែសដែលមនចុះបញ្ជីនៅទី-
កែុងឡុងដ៍នែះបានចាប់ផ្តើម
ជំរុញឲែយមនការកាត់បន្ថយ
ការងារចែើនសែបជាមយួកែមុ-
ហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដូចជាAir

Canada,AmericanAir-
linesនិងLufthansa។
កាលពីថ្ងែសុកែសបា្តាហ៍មុន

IAGបានបែកាសថា ខ្លួននឹង
ស្វែងរកការបង្កើនសាច់បែក់
រហតូដលទ់ៅ២,៧៥ពាន់លាន
អឺរ៉ូពីអ្នកវិនិយោគ។
លោកWillieWalshនាយក-

បែតបិត្តិនែកែមុហ៊នុនយិាយថា៖
«កែមុហ៊នុអាកាសចរណ៍ទាងំ-
អស់របស់IAGខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរ
ណាស»់ដោយកតស់ម្គាលថ់ា
ការធ្វើដំណើរក្នុងតែីមសទី២
បានដួលរលំដោយសារធ្លាក់-
ចុះអ្នកដំណើរ៩៨,៤ភាគរយ
ដែលជាលទ្ធផលនែការរតឹតែបតិ
ការធ្វើដំណើររបស់រដា្ឋាភិបាល
និងសមត្ថភាពធ្លាក់ចុះ៩៥,៣
ភាគរយ។
លោកនិយាយថា៖«យើង

ឃើញភស័្តតុាងដែលថាតមែវូការ
ងើបឡើងវិញពែលដែលការ-
រតឹតែបតិរបស់រដា្ឋាភបិាលតែវូបាន
ដកចែញ»ដោយបន្ថែមថាIAG
បានចាត់វិធនការបន្ថែមដើមែបី
ធនាដល់អតថិជិនអពំីសខុភាព
និងសុវត្ថិភាព៕AFP/RR

ទីក្រុងប៉ារីសៈ កែុមហ៊ុន
Vinciរបស់បារំាងដែលគែប់គែង
ការវិនិយោគលើអាកាសយាន-
ដា្ឋាននងិផ្លវូថ្នល់គតិបែក់បាន
បងា្ហាញពីការខាតបង់ដុលចនំនួ
២៩៤លានអរឺ៉ូ($៣៤៩លាន)
ក្នុងឆមសទី១ឆ្នាំនែះ។
កែមុហ៊នុVinciដែលវនិយិោគ

នងិបែតបិត្តិការអាកាសយាន-
ដា្ឋានទាំង៣របស់កម្ពុជាបាន
បែឡកូក្នងុវសិយ័ទាងំនែះដើមែបី
ធ្វើឲែយមនតលុែយភាពក្នងុឧសែសា-
ហកម្មសំណង់ប៉ុន្តែការបិទចរា-
ចរណ៍ដោយសារការរកីរាលដាល
វរីសុករូ៉ណូានាំឲែយមនការរខំាន
ដល់វិស័យទាំងនែះ។
កែុមហ៊ុន Vinci រកបែក់

ចំណែញជាង១ពាន់លានអឺរ៉ូ
អំឡុងឆមសទី១នែឆ្នាំមុន។
ចណំលូក្នងុឆមសទី១ឆ្នាំនែះ

បានធ្លាក់ចុះ១៥ភាគរយដល់
ចំនួន១៨,៥ពាន់លានអឺរ៉ូ។
ទតីាងំការដា្ឋានភាគចែើនតែវូ

បានបង្ខំឲែយបទិអឡំងុពែលបទិ
ចរាចរណ៍ដោយបែក់ចណំលូ
បានធ្លាក់ចុះ១១ភាគរយធៀប
ទៅនងឹឆមសទ១ីកាលពីឆ្នាំមនុ
ប៉ុន្តែការដា្ឋានបានចាប់ផ្តើម
ដណំើរការឡើងវញិយា៉ាងរហស័

ហើយកែមុហ៊នុVinciរពំងឹថា
បែក់ចំណូលសមែប់វិស័យ
នោះ ធ្លាក់ចុះចនោ្លាះពី៥ទៅ
១០ភាគរយក្នុងឆ្នាំនែះ។
កែុមហ៊ុនVinciឲែយដឹងថា

តមែូវការក៏បានចាប់ផ្តើមឡើង
វិញដែរ រួមទាំងការទទួលបាន
កិច្ចសនែយាធំមួយដើមែបីកសាង
ការយិាលយ័កណា្តាលថ្មីនែកែមុ
ហ៊ុនTotalដែលជាកែុមហ៊ុន
បែងរបស់បារាំង។
ផ្នែកអង្គភាពផ្លវូលែបឿនលឿន

វិញបែក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះ
២៧ភាគរយដោយសារកមែតិ
លំហូរចរាចរណ៍តិចតួចបនា្ទាប់

ពីការណែនាំឲែយអនវុត្តវធិនការ
បទិចរាចរណ៍។ក្នងុតែីមសទ២ី
ដែលភាគចែើនបផំតុគែបដ់ណ្តប់
ដោយការការបទិចរាចរណ៍នោះ
បែក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះ៤៦
ភាគរយ។
កែុមហ៊ុនVinciបានឲែយដឹង

ថាខ្លនួរពំងឹថាការធ្លាកច់ុះ១៥
ទៅ២០ភាគរយនែការធ្វើដណំើរ
សរុបសមែប់ឆ្នាំនែះ។
ចណំែកឯផ្នែកអាកាសយាន-

ដា្ឋានវិញបែក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ
៤៥ភាគរយក្នងុឆមសទ១ីនងិ
ធ្លាក់ចុះ៨៩ភាគរយក្នុងតែី-
មសទី២ឆ្នាំនែះ។

ចនំនួអ្នកដណំើរបានធ្លាក់ចុះ
៩៦ភាគរយក្នុងតែីមសទី២
ដោយរំពឹងថាវានឹងងើបឡើង
វិញយឺតៗដូចដែលខ្លួនបាន
នយិាយថាចនំនួអ្នកដណំើរផ្លវូ
អាកាសសមែប់ឆ្នាំនែះទំនង
ជាធ្លាក់ចុះ៦៥ភាគរយ។
Vinciមិនបានផ្តល់នូវការ-

ពែយាករចំណូលសរុបនោះទែ។
ខណៈអាជវីកម្មអាកាសយាន-

ដា្ឋានដែលបច្ចបុែបន្ននែះខ្លនួកពំងុ
គែប់គែងអាកាសយានដា្ឋាន
៤៥នៅទូទាំងពិភពលោក រួម
ទាំងនៅកម្ពុជាផងនោះទំនង
ជាទទលួរងផលប៉ះពាល់រយៈ-
ពែលវែងប៉ុន្តែកែុមហ៊ុនVinci
មិនសោកសា្តាយនោះទែ។
ពែលធ្វើបទបងា្ហាញលទ្ធផល

លោកXavierHuillardនាយក
បែតបិត្តិបាននយិាយថា៖«យើង
ជាអ្នកគតិវែងឆ្ងាយ,យើងសម្លងឹ
ទៅមុខរយៈពែលវែង»។
លោកបន្ថែមថា៖«មិនមន

ហែតុផលអ្វីដែលចរាចរណ៍ផ្លូវ
អាកាសមនិចាបផ់្តើមដណំើរការ
ឡើងវិញក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំខាងមុខនោះទែ។វាជារឿង
ធម្មតាដែលយើងតែូវតែចែះ
អត់ធ្មត់»៕AFP/RR

ក្រមុហុ៊នVinciខាតជិត$៣៥០លានក្នងុឆមាសទី១

លោកXavierHuillardនាយកប្រតិបត្តិក្រមុហុ៊នVinciGroup។AFP

កម្ពជុានំាច្រញកង់...
តពីទំព័រ១...លោកហុង

វណ្ណៈអ្នកសែវជែវសែដ្ឋកចិ្ចនែ
រាជបណ្ឌិតែយសភាកម្ពុជាបាន
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងែចន្ទ
ថាសា្ថានភាពការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឲែយវិស័យ
ផលតិកម្មនាំចែញរបស់កម្ពជុា
មយួចនំនួជបួនងឹបញ្ហាបែឈម
ប៉ុន្តែទោះជាយា៉ាងណាទីផែសារនាំ-
ចែញកង់មិនបានធ្លាក់ចុះទែ។
លោកបន្តថា ទោះយា៉ាងណា
កណំើននែការនាំចែញកង់នងឹ
មិនអាចចូលរួមចំណែកបាន
ចែើនក្នុងការទែទែង់កំណើន
ដល់សែដ្ឋកិច្ចជាតិបានទែ។
លោកថ្លែងថា៖«ការនាំចែញ

កង់កំពុងមនភាពល្អបែសើរ
ប៉ុន្តែទោះយា៉ាងណាគែប់តមែូវ-
ការតែងមនភាពឆ្អែតរបស់វា
ហែតុនែះកម្ពុជាក៏តែូវតែរិះរក
ការធ្វើពិពិធកម្មការផលិតផលិត-
ផលនងិសែវាកម្មផែសែងៗបន្ថែម
ទៀតដើមែបីធនានវូការនាំចែញ
រយៈពែលយូរពិសែសផលិត-
ផលក្នុងវិស័យកសិកម្ម»។
អនបុែធនសភាពាណជិ្ជកម្ម

កម្ពជុាលោកលមឹហែងកាល-
ពីពែលថ្មីៗបានបែប់ភ្នំពែញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាគោលការណ៍ការកាត់-

បន្ថយគម្លាតនងិការបែើបែស់
មធែយាបាយសាធរណៈដើមែបី
ទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
កំពុងធ្វើឲែយតមែូវការកង់កើន-
ឡើងម៉ែយាងទៀតបច្ចុបែបន្ននិនា្នា-
ការនែការជិះកង់ដើមែបីសខុភាព
ក៏កំពុងពែញនិយមផងដែរ។
លោកបន្តថាភាពអំណោយ-
ផលរបស់ចែបាប់វិនិយោគនិង
សមែបូរកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មែង
នឹងធ្វើឲែយការបណា្តាក់ទុនលើ
រោងចកែដំឡើងកង់នៅកម្ពុជា
មនចំនួនកាន់តែចែើន។
លោកនយិាយថា៖«ននិា្នាការ

នែការនាំចែញកង់ នឹងមន
សញ្ញាវិជ្ជមនកាត់តែខា្លាំងនៅ
ក្នុងឆ្នាំនែះធៀបនឹងឆ្នាំមុន»។
យោងតាមលោកលមឹហែង

រោងចកែដំឡើងកង់នៅកម្ពុជា
ភាគចែើនជាការវនិយិោគរបស់
វិនិយោគិនមកពីកោះតែវា៉ាន់
និងស្ថិតក្នុងតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិ-
សែសកែុងបាវិត។
កាលពីឆ្នា២ំ០១៩កម្ពជុានា-ំ

ចែញកង់ទៅទីផែសារអន្តរជាតិ
ក្នុងតម្លែបែមណ៤២០លាន
ដុលា្លារកើនជិត៣០ភាគរយ
ធៀបនងឹឆ្នា២ំ០១៨ដែលមន
៣៣១លានដុលា្លារ៕LA



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០  

កន្លែងនិម្មិតរបស់កែុមហ៊ុន Kilat   បង្កើតការ ច្នែ 
បែឌិត ថ្មីសមែប់វិស័យគែប់គែងកម្មវិធីនៅកម្ពុជា

 ការគែប់គែងកម្មវិធីwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 កៃុមហ៊ុន គៃប់គៃង កម្មវិធី Kilat 
កំពុង ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ វិធី ដៃល 
ឧសៃសាហកម្ម មួយ នៃះ បៃតិបត្តិការ 
ជាមួយ កន្លៃង និម្មិត បៃកបដោយ ភាព 
ច្នៃបៃឌតិ ដៃល បង្កើន តម្លៃ នៃ ការរៀបច ំ
កម្មវិធី ឲៃយ កាន់តៃ រស់ រវើក ។ 

« កន្លៃង និម្មតិ (Virtual Venue ) 
គឺជា ការច្នៃបៃឌិត ថ្ម ីមួយ ដៃល អនុញ្ញាត 
ឱៃយ យើង បន្ត ក្តី សៃ លាញ់ របស់ យើង 
ចពំោះ កម្មវធិ ីដោយ អនវុត្តតាម វធិាន-
ការណ៍ ការពារ ជំងឺ កូ វើដ ១៩ ។  វា គឺជា 
ដំណោះសៃយ កម្ម វើ ធី បៃប ឌីជីថល 
ចងុកៃយ ដៃល អាចបពំៃញ តមៃវូកា រ 
សមៃប់ គៃប់ កម្មវិធី ទាំងអស់ » ។ 

 លោក Alex Dance បៃធាន ផ្នៃក 
នៃ កៃមុហុ៊ន Kilat   មានបៃសាសន៍ថា៖  
« ភាព បត់បៃន នៃ កន្លៃង និម្មិត អនុ-
ញ្ញាតឱៃយ វា សមៃប ខ្លួន ទៅនឹង កម្មវិធី 
ធំៗ ដូចជា កម្មវិធី សន្និសីទ ពិធី បៃ កួត 
លៃង ហ្គៃម តាម អន ឡាញ ការបៃគំ- 
តន្តៃី ពិធី សម្ពោធ ផលិតផល និង 
ពៃឹត្តិការណ៍ ធំៗ ជាចៃើន ទៀត ។ ភាព 
សៃស់សា្អាត នៃ កន្លៃង និម្មិត គឺ បាន ទៅ 
ដល់ ទសៃសនិកជន យ៉ាងចៃើន ក្នុងតម្លៃ 
ទាប ជាង ពៃឹត្តិការណ៍ ដៃល ធ្វើ នៅក្នុង 
សាល » ។ 

 លោក Dance បន្តថា ៖«Kilat  រើក-
ចមៃើន នៅក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម ដៃល កពំងុ 
មាន ការបៃកួត បៃជៃង កាន់តៃ ខ្លាំ ង 
មួយ នៃះ ដោយ ការច្នៃបៃឌិត ថ្មីៗ » ។ 

« សា្មារតី របស់ យើង គឺ ជួយ លើក 
ស្ទួយ អតិថិជន របស់ យើង ជានិច្ច ។ 
បៃសិន បើ អតិថិជន និយយថា  
« យើង ចង់បាន នៃះ »  នោះ យើង 
នឹង ឆ្លើយ ថា « មិន អី ទៃ អ្នក 
អាច បាន វា  ប៉នុ្តៃ ចពំោះ វធិ ីនៃះ 
ហៃតុ អីយើ ង មិន ធ្វើ ឲៃយ វា ធំ ជាង 
នៃះ » ។ ចូរ ធ្វើ អ្វីមួយ ដៃល មិន 
ធា្លាប់មាន ពីមុន នៅ កម្ពុជា » ។ 

 លោក បញ្ជាក់ថា ៖« យើង ខិតខំ 
ឲៃយ កា្លាយជា អ្នក ដំបូង គៃ ដៃល ធ្វើ 
អ្វីៗ  ទាងំនៃះ តាមរយៈ ការនាមំក នវូ 
បច្ចៃកវិទៃយា ផៃសៃងៗ គ្នា  ហើយ យើង 
ពិត ជាមាន មទនភាព ចំពោះ 
ខ្លួនឯង ដៃល យើង បាន កា្លាយជា 

កៃុមហ៊ុន រៀបចំ កម្មវិធី ដ៏ រឹងមាំ បំផុត 
មួយនៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

Kilat ជា ភាសា មា៉ា ឡៃ មានន័យថា  
« ផ្លៃ កបនោ្ទោរ » ហើយ អាច តៃូវបាន បៃើ 
ដើមៃបី ពិពណ៌នា អំពី អ្វីមួយ ដៃល តៃូវ 
បានធ្វើ ជាមួយ ឧត្តមភាព បៃបនៃះ 

ដៃល ពបិាក សមៃប ់អ្នកដទៃ ធ្វើតាម ។ 
ជាមយួនងឹ សា្មារត ីនៃះ កៃមុហ៊នុ Kilat 
បាន ទាក់ទាញ អតិថិជន ដៃលជា មា៉ាក 
លៃបីៗ ជាចៃើន ។ 

 ក្នុង នោះ មានដូចជា H&M, Man-
ulife ហុងកុង , សៃ បៀរ Tiger, 
អាកាសចរណ៍ Emirates រថយន្ត 
Chevrolet និង ទូរ ស័ព្ទ Oppo 
ដៃលជា អតិថិជន របស់ខ្លួន ។ Kilat 
ក៏មាន ផ្តល់ សៃវាកម្ម ដល់ អតិថិជន 
ដចូជា Smart នងិ គទំៃ ដល ់សលិៃបករ 
អន្តរជាតិ លៃបីៗ ដៃល ពួកគៃ បានមក 
សម្តៃង នៅ បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុនោះ រមួ 
មាន តារាចរំៀង អា មៃ រកិលោក Char-
lie Puth និង Demi Lovato ក ៏ដូច 
ជា តារា កូរ៉ៃ លោក Rain ជាដើម ។ 

 លោក Dance ថ្លៃងថា ៖« យើង 
តៃូវបាន អ្នក នៅក្នុង ឧសៃសាហកម្ម 
ធំៗ ជាចៃើន បានទាកទ់ង ដោយ សារ 

តៃ យើង មាន បណ្តាញ ធំ ទូលាយ នៅ 
ក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម រៀបច ំកម្មវធិ ីអាសា៊ាន 
យើងក៏ ផ្តល់ សៃវាកម្ម ជូ នស អតិថិជន 
អន្ដរជាតិ ដៃល បៃតិបត្តិការ នៅ កម្ពុជា 
ផងដៃរ»  ។  

 ខណៈ បៃទៃស កម្ពុជា កំពុង ចូល 
ទៅក្នុង « បទដ្ឋាន ថ្មី » កៃុមហ៊ុន Kilat 
បនា្ទោប់ពីទទួលបានកំណត់តៃ ដ៏ ល្អ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  កៃុមហ៊ុន ក៏ កំពុង រកៃសា  
នូវ ភាពរឹងមាំ របស់ខ្លួន នៅក្នុង ទីផៃសារ 
តាមរយៈ ទំនុកចិត្ត និង ភាពបត់បៃន ។ 

« កាលពីដើម ឆ្នាំនៃះ យើង បាន 
ពងៃីក បន្ថៃម ដោយ បង្កើត ផ្នៃក ទីផៃសារ 
ឌីជីថល និង ផ្នៃក សៃវជៃវ និង 
អភិវឌៃឍន៍ ឌីជីថល  ដៃល មាន យុវជន 
កម្ពុជា មាន ទៃពកោសលៃយ ចូល-  
រួម ។ ផ្នៃក ទាំងនៃះ គឺ ទទួល ខុសតៃូវ 
ចំពោះ ខ្លឹមសារ LED របស់ យើង ។  
ថ្មីៗ នៃះ កៃុម បាន បង្កើត វើដៃអូ  EDM- 
Virtual Venue និម្មិត គំរូ ដោយ 
ពីមុន យើង ជួល គៃ ធ្វើ មកពី កៃ ប៉ុន្តៃ 
ពៃលនៃះ យើង អាច ធ្វើបាន ដោយ 
ខ្លួនឯង » ។ 

 លោក Dance លើកឡើងថា ដោយ 
សារ ទីផៃសារ នៅ ក្មៃងខ្ចី បើ ធៀប នឹង  
បៃទៃស ជិត ខង កៃុមហ៊ុន គៃប់គៃង 
កម្មវធិ ីនានា នៅ កម្ពជុា ធ្វើការ លើ គៃប ់
ផ្នៃក ទាំងអស់ ។ 

« កៃពី ពិធី អា ពា ហិ ពិពាហ៍ គ្មាន 
កៃុមហ៊ុន គៃប់គៃង កម្មវិធី ណមួយ 
ធ្វើតៃមួយផ្នៃកនោះ ទៃ គឺ  មានចៃើន 
ផ្នៃក ដូចជា កម្មវិធី សន្និសីទ  ការបៃគំ 
តន្តៃី  និង ពិធី រាតៃី សម សរ  ជាដើម។ 
រៀបចំ ការបៃគំ តន្តៃី គឺជា ជំនាញ ឯក-
ទៃស របស់ យើង ពីពៃះ យើង មាន 

ឧបករណ ៍គៃប ់បៃភៃទ ទាងំអស ់ដចូជា 
ឧបករណ៍ បៃព័ន្ធ សំឡៃង  ភ្លើង បំភ្លឺ 
អៃកៃង ់នងិ អ្នករៀបច ំកម្មវធិ ីដៃលមាន 
ពសិោធន ៍ខ្ពស ់យើង អាច រៀបច ំកម្មវធិ ី
ធំៗ  បាន ។ យើង មានកៃរ្តិ៍ឈ្មាះ លៃបី-
លៃបាញ ក្នងុចណំោម កៃមុហ៊នុ ស្តងដ់- 
អន្តរជាតិ ជាចៃើន  ហើយ នៃះ គឺជា 
អ្វីដៃល យើង ចង់ នាំយក មកកាន់ 
បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

 បុរស សញ្ជាតិអង់គ្លៃស រូបនៃះ ថ្លៃង 
ថា ៖« កម្មវិធី Kilat Events គឺមាន 
លក្ខណពិសៃស ប្លៃក ពី គៃ ដោយ សារ 
តៃ យើង មាន ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស ដៃល 
មាន មុខងរ ពៃញលៃញ  ជាមួយ នឹង 
ឧបករណ ៍ផ្ទោលខ់្លនួ ដៃល អនញុ្ញាត ឱៃយ 
យើង នាំមក នូវ គំនិត ច្នៃបៃឌិត  និង 
កំណត់ ស្តង់ដបច្ចៃកទៃស ឲៃយកាន់  
តៃ ខ្ពស់ » ។ 

 កម្មវិធី និម្មិត របស់  Kilat  កំពុង បន្ត 
ជាមួយនឹង គំនិត ផ្តួចផ្តើម គួរឱៃយ ចាប់ 
អារម្មណ៍ ជាចៃើន ដៃល តៃូវបាន ដក់ 
ឱៃយ ដំណើរការ តាម អន ឡាញ ដូចជា 
កម្មវិធី «Tech Talk with Kevin » 
នងិ មាតកិា កដ៏ចូជា កម្មវធិ ីផៃសៃងទៀត 
ខណៈ កម្មវិធី  Battle of the Bands 
ដ៏ មាន បៃជាបៃិយភាព គៃង នឹង វិល 
តៃលប់ មកកាន់ កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍ ក្នុង 
ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពុជា វិញ នៅ ខៃ-
តុលា ខងមុខ គឺនឹងមាន ផៃសាយ លើ 
កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍ប៉ុស្តិ៍  MyTV ។ 

« ចៃបាស់ ណស់ ការផ្លាស់ប្តូរ ឆ្ពោះ 
ទៅរក ពិភព ឌីជីថល បានកើត ឡើង រួច 
ហើយ  ដូច្នៃះ យើង ដឹងថា កម្មវិធី នានា 
នឹង នៅតៃ បន្ត មាន ។ ការផៃសាយ បន្ត- 
ផ្ទោល ់ នងិ យទុ្ធនាការ ទផីៃសារ ចមៃុះ ទនំង 
នងឹធ្វើ ឡើង នៅពៃល អនាគត ។ កម្មវធិ ី
រូបវ័ន្ត ជាក់ស្តៃង នឹង នៅតៃ បន្ត មាន 
បើទោះប ីជាមាន វិធានការ រឹតតៃបិត ដើមៃបី 
ការពារ សុវត្ថិភាព សុខភាព ក្តី » ។ 

 លោក Dance បានបន្តថា ៖« យើង 
តៃូវតៃមាន ភាពបត់បៃន និង សមៃប 
ខ្លួន ទៅនឹង ការផ្លាស់ប្តូរ សង្គម ដូច 
ឧសៃសាហកម្ម ដទៃទៀត ដៃរ ។ ការតស៊ូ 
របស់ យើង បាន ជំរុញឱៃយមាន ការ ច្នៃ-
បៃឌិត  ហើយ បច្ចុបៃបន្ន យើង អាច ផ្តល់ 
ជូន នូវ សៃវាកម្ម ទីផៃសារ ឌីជីថល បន្ថៃម 
លើ កន្លៃង នមិ្មតិ ។ យើង នងឹ បន្ត អភវិឌៃឍ 
គំនិត ផ្តួចផ្តើម ថ្មីៗ  និង បន្ត កិច្ចខិតខំ- 
បៃឹង បៃង សមៃប់ អនាគត កាន់ តៃ  
តៃ ចៃះ  តៃចង់ »៕ 

កន្លែងនិម្មិតគឺជាដំណោះសែយឌីជីថលល្អបំផុតដើមែបីបំពែញគែប់តមែូវការរបស់អតិថិជន។ 

លោក Alex Dance  

www.postkhmer.com១០



ក្រុងម៉ានីលៈ  ចំនួន ករណី-
ឆ្លង ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ហ្វី លី ពីន  បាន 
កើន ឡើង រហូត ដល់ ចំនួន 
១០៣ ១៨៥ នាក់  ក្រយ ពី 
ក្រសួង សុខាភិ បាល (DOH)  
បាន រាយ ការណ ៍អពំ ីកណំត ់ត្រ 
ករណី ឆ្លង ថ្មី កើន ឡើង ខ្ពស់  
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដោយ បាន 
កត់ ត្រ ការ កើន ឡើង ជា រៀង-
រាល់ ថ្ង្រ  សម្រប់ ៤ ថ្ង្រ ជាប់ គ្នា  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ។ 

 ក្រសួង សុខាភិ បាល DOH  
បាន រាយ ការណ៍ អំពី ករណី ឆ្លង 
ថ្មី ចំនួន ៣ ៩៥៤ នាក់  កាល- 
ពីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ កន្លង ទៅ  មាន 
ចំនួន  ៤ ០៦៣ នាក់ កាល ពី-
ថ្ង្រសកុ្រ  នងិ ៤ ៩៦៣ នាក ់កាល 
ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ហើយ ចំនួន អ្នក - 
ជាសះ ស្របើយ  បាន កើន ឡើង 
បន្ថ្រម ទៀត រហូត ដល់ ៦៥-
៥៥៧ នាក់   ក្រយ ពី របាយ-
ការណ៍ នោះ  បាន រាយ ការណ៍  
អំពី អ្នក ជំងឺ ចំនួន ៣០១ នាក់  
បាន ជា សះ ស្របើយ ពី ជំងឺ កូ-
វីដ១៩ នោះ ។ 

 ក្រសួង សុខាភិ បាល DOH  
បាន ថ្ល្រង ថា  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
សរុប  ក៏ បាន កើន ឡើង រហូត - 
ដល់ ២ ០៥៩ នាក់  ក្រយ ពី 
អ្នក ជំងឺ ចំនួន ២០ នាក់ បន្ថ្រម- 
ទៀត បាន សា្លាប ់ដោយ សារ វ ីរសុ 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ន្រះ ។ 

 នៅ ក្នុង ទី ក្រុង មា៉ានីល  ចំនួន 

អ្នក ឆ្លង បាន កើន ឡើង  ក្នុង 
តំបន់ ៥  ឬ នៅ តាម បណា្តា ខ្រត្ត 
១ ចនំនួ ទៀត  ដោយ មាន  ករណ ី
ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  បាន 
កើន ឡើង ខ្ពស់ បំផុត  ជា រៀង-
រាល់ ថ្ង្រ  ដ្រល បាន រាយ ការណ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  មាន ករណី 
ឆ្លង ២ ៧៣៧ នាក់ ។ 

ហ្វី លី ពីន  កំពុង វាយ តម្ល្រ 
កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ ថា« ផ្រន-
ការ ល្រប្រង សរុប » របស់ ខ្លួន  នៅ 
ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ការ ឆ្លង-
រាល ដាល ជងំ ឺក ូវដី ១៩   ក្រយ 
ពី សហគមន៍ វ្រជ្ជសាស្ត្រ  បាន 
បង្ហាញ « សញ្ញា គ្រះ ថា្នាក់ មួយ 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ដោយ បាន 
និយាយ ថា  ប្រទ្រស ហ្វី លី ពីន  
ត្រូវ ការ  « ព្រល វ្រលា »  ដើម្របី 
«ក្រតម្រូវ យុទ្ធ សាស្ត្រ ឡើង វិញ  
ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជំងឺ កូ-
វីដ១៩ របស់ រដា្ឋាភិ បាល »។ 

 យោង តាម លិខិត រួម មួយ  
បាន អាន ដោយ ប្រធាន សមា-
គម វ្រជ្ជសាស្ត្រ ហ្វី លី ពីន  គឺ 
លោក ចូ សុី  សាន ត្រយា ហ្គោ  នៅ 
ក្នងុ សន្ន ិសទី សារ ពត័ ៌មាន មយួ 
ថា ៖« ប្រព័ន្ធ សុខាភិ បាល របស់ 
យើង  បាន ខំប្រឹង ទប់ សា្កាត់ 
យា៉ាង ខា្លាំង  សហគមន៍ វ្រជ្ជ-
សាស្ត្រ បាន អពំាវ នាវ  ឲ្រយ បង្កើន 
ដាក់ សហគមន៍ ឲ្រយ នៅ ដាច់-
ដោយ ឡ្រក ព ីគ្រ  នៅ ក្នងុ ទ ីក្រងុ 
មា៉ានីល  ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១  ដល់ ទី 
១៥  ខ្រ សី ហា »៕Xinhua/SK 

ក្រុងម្រលប៊នៈ  ចំនួន ករណី 
ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា នៅ ទូទាំង - 
ពិភព លោក  បាន កើន ឡើង 
ជាង ១៨ លាន នាក់ កាល ពីថ្ង្រ 
ចន្ទ ដោយ អ្នកជំងឺ បន្ត ជា កើន 
ឡើង ដ្ររ  ក្រយ ពី ក្រុង ធំ ទី២ 
របស់ អូស្ត្រលី  បាន ដាក់ ប- 
ម្រម គោចរ  ដើម្របី បញ្រឈប់ ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល ន្រ វីរុស ន្រះ ។ 

រយៈព្រល ៦ ខ្រ ក្រយ ព ីអង្គ- 
ការWHO   បាន ប្រកាស សា្ថាន- 
ភាពគ្រ អាសន្ន ជា សកល នោះ  
វីរុស ន្រះ  បាន បណា្តាល  ឲ្រយ 
មនុស្រស ជាង ៦៧៨ ០០០ នាក់ 
សា្លាប ់ ចាប ់តាងំ ព ីវរីសុ ន្រះ  បាន 
ផ្ទុះ ឡើង ដំបូង នៅ ក្នុង ប្រ ទ្រស 
ចិន កាល ពី ឆា្នាំ ២០១៩។ ន្រះ 
បើ យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
AFPដ្រល ទទួល បាន ពី ប្រភព 
ផ្រស្រងៗ នោះ។ 

អ្នកឆ្លង ថ្មីៗ   ត្រវូ បាន គ្រ រាយ- 
ការណ ៍នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ជា ច្រើន  
ដ្រល កាល ព ីកន្លង ទៅ ន្រះ  បាន 
នាំ យក ការ ឆ្លងរាលដាល ន្រះ 
មក គ្រប់ គ្រង ដោយ បាន បង្ខំ ឲ្រយ 
រដា្ឋាភិបាល នានា អនុវត្ត វិធាន- 
ការ បិទ ប្រទ្រស ជា ថ្មី  ថ្វី បើ មាន 
ការ ព្រួយបារម្ភ  ចំពោះ សា្ថាន - 
ភាព ស្រដ្ឋកិច្ច  បន្ត ធា្លាក់ ចុះ ទៅ 
ទៀត ក្តី ។ 

រដ្ឋវីកតូរៀ ន្រ ប្រទ្រស អូស្ត្រ - 
លី  បាន ដាក់ ការរឹត បន្តឹង ទាំង 

ស្រុង កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ នៅ ក្នុង 
នោះ មាន បម្រម គោចរ មួយ 
នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ម្រលប៊ន  រយៈ- 
ព្រល ៦ សបា្តហ៍  ជា បម្រម១ 
ហាម  ទៅ លើ ការ ជួប ជុំ រៀប ចំ 
ពិធី អាពាហ ៍ពិពាហ ៍ និងជា បទ- 
បញ្ជា មយួ ដ្រល សាលា រៀន  និង 
សាកល វិទ្រយាល័យ ជា ច្រើន      
វិលទៅ រក ការ សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ  
នៅ ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ ខាង មុខ ន្រះ ។ 

អភិបាល រដ្ឋ វីកតូរៀ  ដានី - 
ញ៉្រល  អាន  ្រឌូ ស៍  បាន ថ្ល្រង 

ដល់ ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រាល ដាលន្រ - 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើ មកូ រូ៉ ណាន្រះ ថា៖ - 
« បញ្ហា វរីសុន្រះ នងឹ អសូ បនា្លាយ   
ព្រល យរូ  រហតូ ដល ់រាប ់សបិ ខ្រ 
ទៅ មុខ ទៀត »។ 

ថ្វបីើ មាន ការ បទិ ន្រះ ក្ត ី ក្រងុ- 
ម្រលប៊ន បាន បន្ត រាយ ការណ៍  
ពី ការ ឆ្លង ថ្មី ប្រចាំ រាប់ រយ នាក់  
ខណៈ រដ្ឋ ដទ្រ ទៀត នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស អូស្ត្រលី  បាន រាយ - 
ការណ៍ សូន្រយ ករណី  ឬ មាន 
ចំនួន ឆ្លង តិច តួច នោះ ។ 

ផ្ន្រក ជា ច្រើន ទៀត ន្រ ពិភព- 
លោក  បាន  ប្រងឹប្រង ទបស់ា្កាត ់
មិន ឲ្រយ វីរុស ន្រះ រាលដាល ធំ - 
ជាង ន្រះតទៅ ទៀត ។

អាជា្ញាធរ សុខាភិបាល នៅ 
អា្រហ្វិ ក ខាង ត្របូង  ជាទីដ្រល   
មាន  ការបន្ធូរ បន្ថយ  វិធាន ការ   - 
បិទ   ប្រទ្រស  បណ្តើរ ៗ   ហើយ 
នោះ    បាន ធ្វើ ការ រាយការណ ៍ថា  
ចំនួន ករណី ឆ្លង   វីរុស ផ្លូវ ដ ង្ហើម- 
កូរ៉ូណា  បាន កើន ឡើង ជាង - 
កន្លះ លាន នាក់ ៕ AFP/PSA 
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លោកម៉ះមូដអាបាស់(កណ្តាល)ប្រជំុជាមួយមន្ត្រជីា ន់ខ្ពស់របស់លោក។រូបថត AFP

អតិថិជនឈរតម្រង់ជួររង់ចំានៅខាងក្រហាងCostcoនៅក្នងុក្រងុម្រលប៊នកាលពីថ្ង្រទី២ខ្រសីហា។  AFP

ក្រុងរ៉ាម៉ាលឡាហ៍ៈ  បា៉ាឡ្រស្ទីន 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  បាន ទទួល លិខិត 
១ ច្របាប់  ដ្រល ត្រូវ បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា 
ដោយ ក្រុម អ្នក ការ ទូត សហ ភាព 
អឺរ៉ុប(EU)  ដើម្របី តវា៉ា ប្រឆាំង គម្រង 
សាងសង់ ជា ច្រើន របស់ អុីស្រអ្រល 
នៅ ក្នុង តំបន់ ក្រុង ហ្រស ្រ៊ រុយសាឡិម 
ខាង កើត ដោយ បាន ស្នើ ឲ្រយ មាន ស្រ ច- 
ក្តី សម្រច ពី EU។  

កាល ពី ថ្ង្រ ទី៣១  ខ្រ កក្កដា  ក្រុម - 
អ្នកតំណាង របស់  EU  និង ក្រុម អ្នក- 
ការទតូ ន្រ ប្រទ្រស អរឺ៉បុ ចនំនួ ១៥  បាន 
ផ្ញើ លិខិត តវា៉ា ១ច្របាប់  ជូន ក្រសួង ការ - 
បរ ទ្រស អុ ីស្រអ្រល អំពី ការ សម្រច - 
ចិត្ត របស់ រដា្ឋាភិបាល អុីស្រអ្រល  ក្នុង 
ការ ចាប់ ផ្តើម ការ តាំង លំនៅ នៅ តំបន់  

Givat Hamatos។ 
លោកស្រី  ហាណាន  អាស្រវី 

សមាជិក ន្រ គណៈកមា្មាធិការ ប្រតិបត្តិ 
ន្រ អង្គការ រដំោះ បា៉ាឡ្រ ស្ទនី  បាន ជរំញុ 
ឲ្រយ ក្រុម អ្នក ការទូត អឺរ៉ុប  អនុម័ត 
ស្រចក្តី សម្រច  ដ្រល អាច ចោទ- 
ប្រកាន់ បាន ដើម្របី រា រាំង អុីស្រអ្រល     
ពីគម្រងសាង សង់  នោះ។ 

លោកស្រ ីអាស្រវ ី បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ 
ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ ៍មយួ ថា៖«យើង ជឿ 
ថា  សហភាព អឺរ៉ុប  និង រដា្ឋា ភិបាល ន្រ 
ប្រទ្រស ចំនួន ១៥ នោះ  គួរ ត្រ អនុម័ត 
ស្រចក្តី សម្រច  ដ្រល នឹង  អាច រារាំង 
អុីស្រអ្រល មិន ឲ្រយ បន្ត ដើរ លើ ផ្លូវ ខុស 
ច្របាប់  ភាព គ្មាន ទោស ព្ររ៍  និង ការ - 
ដាក់ជា ឧបសម្ព័ន្ធ ន្រះ   ត ទៅ ទៀត»។ 

លោកស្រ ី បាន ថ្ល្រង បន្ថ្រម ថា៖ «ការ 
ប្រឆាំង តាម វោហា រស័ព្ទ មិន អាច 
រារាំង អុ ីស្រអ្រល បាន ទ្រ។  តាម ពិត - 
ទៅ  អុីស្រអ្រល  បាន ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង ការ- 
បង្កើន សកម្ម ភាព ឧក្រិដ្ឋកម្ម របស់ ខ្លួន 
យា៉ាង ច្របាស់  ដោយ សារ ប្រទ្រស ន្រះ  
មាន ទំនុក ចិត្ត ថា  ការ ប្រឆាំង  នឹង មិន 
អាច ប្រ ពី ពាក្រយ សម្តី ឲ្រយ កា្លាយ ជា ការ - 
អនុវត្ត ជាក់ ស្ត្រង បាន ទ្រ»។ 

លោកស្រ ី បាន ព្រមាន ថា៖ « ប្រសនិ 
បើ ត្រូវ បាន អនុវត្ត ម្រន នោះ  គម្រង 
របស់ អុ ីស្រអ្រល ទាំង ន្រះ  នឹង កាត់  
ក្រុងហ្រស្រ ៊រុយ សាឡិម  ដ្រល កាន់ កាប់ 
ដោយ អុ ីស្រអ្រល  ពី ដ្រន ដី ធម្មជាតិ 
របស់ បា៉ាឡ្រស្ទីន  និង កាត់  តំបន់ - 
វ្រ៉សប្រ៊ង ជា ២»៕ Xinhua/PSA

ករណីឆ្លងវីរុសថ្មីនៅហ្វីលីពីន
កើនឡើងដល់ជាង១សេនន ក់

ករណីឆ្លងវីរុសទូទំាងសកលលោកកើនឡើង-
ជាង១៨លាននក់ខណៈអូស្តេលីដាក់បមេមគោចរ



តពីទំព័រ   ១...រដ្ឋមន្ត្រី នៅព្រលខាង-
មុខន្រះ ទំនងជាមានអ្នកខ្លះបានខកចិត្ត
យ៉ាងខា្លាំងនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
នោះ។ ពួកគ្រអាចនឹងត្រូវបានរន្ធត់ចិត្ត
យ៉ាងខា្លាំងប៉ុន្ត្រនៅក្នុងរយៈព្រល២-៣
សបា្តាហ៍ទៀតពកួគ្រនងឹបានសប្របាយចតិ្ត
ឡើងវិញ។ ពួកគ្រគួរល្រលកដោះស្រយ
ឲ្រយបានឆាប់ដោយសារពួកគ្រមានបទពិ-
សោធអំពីការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួន
កាលពីមុន»។
ចំពោះការសន្និដ្ឋានថាតំណ្រងរបស់

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការងារអាចនឹងត្រូវបានបើក-
បញ្ចប់តស៊ូដើម្របីកូតារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុង
គណបក្រសផឡាំងប្រឆារ៉ាត់ PPRP
លោកសោ៊ោមសាក់ថ្របស៊ូធីន បានថ្ល្រង
ថាការត្រងតាងំអនរុដ្ឋមន្ត្រីការងារមា្នាក់គឺ
ជារឿងធម្មតាហើយអ្នកដ្រលទទួលបាន
តំណ្រងន្រះនឹងជួយដល់ក្រុមកម្មករ

ទាំងឡាយណាបានរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារស្រដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះន្រការឆ្លង-
រលដលជំងឺកូវើដ១៩នោះ។
បច្ចបុ្របន្នក្រសងួការងារមានរដ្ឋមន្ត្រីការ-

ងារទទលួបន្ទកុត្រមយួប៉ណុ្ណោះដ្រលបាន
ធ្វើការដោយគ្មានអនុរដ្ឋមន្ត្រី។
ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគ្ររំពឹងទុក

ថានឹងត្រូវបានបំព្រញនៅត្រឹមពាក់-
កណា្តាលខ្រសីហាន្រះ។
ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខា្លាំងបំផុតគឺជា

តណំ្រងក្រសងួថាមពលដ្រលត្រវូបានគ្រ
សង្រឃឹមថានឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្រយអ្នកនៅ
ខាងក្រគណបក្រសផឡាំងប្រឆារ៉ាត់
PPRPចណំ្រកឯរដ្ឋមន្ត្រីឧស្រសាហកម្មវញិ
គឺលោកស៊ូរើយ៉ាជុងគ្រុង-រៀងគីត និង
ឥស្រសរជនសំខាន់ផ្រស្រងទៀតរបស់លោក
សាម-មីតរ៍បានបដិស្រធមិនចង់បាន
តណំ្រងនោះទ្រហើយលោកបានអះអាង

ថាលោកសប្របាយចិត្តធ្វើការងារដ្រល
លោកចង់ធ្វើត្រប៉ុណ្ណោះ។
ចំណ្រកឯលោកអនុសន-អៀមសា-

អាដជាអ្នកនាំពាក្រយរបស់គណបក្រសភឿថ្រ
បានអំពាវនាវឲ្រយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ
ប្រយុធចាន-អូចាធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្របីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
មិនឲ្រយតវ៉ាច្រញពីក្រុមសកម្មជននិស្រសិត។
លោកអនុសន-អៀម សាអាដថ្ល្រងថា

រដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្របន្ន គួរត្រត្រូវបានធ្វើ-
វសិោធនកម្មដើម្របីផ្លាស់ប្តរូពីការប្រើប្រស់
បណ្ណបោះឆ្នាតត្រ១សម្រប់មណ្ឌល-
បោះឆ្នាត និងតំណាងរស្ត្រមាននៅ
ក្នងុបញ្ជីគណបក្រសក្នងុគោលបណំងបបំ្រក
សន្លឹកឆ្នាតជា២ដ្រលបងា្ហាញគោល-
បំណងរបស់អ្នកបោះឆ្នាត ហើយលក្ខ-
ខណ្ឌដទ្រទៀត ក៏ជាទិសដៅត្រូវធ្វើការ-
ក្រប្រដ្ររ៕BKP/SK

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី៤ែខសីហាឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុង ចាឡា ឡាបាដៈ មន្ត្រី
បានថ្ល្រងថា ក្រុមខា្មាន់កាំភ្លើង
បានបើកការវយប្រហារយ៉ាង-
ខា្លាងំទៅលើគកុ១កន្ល្រងដ្រល
បានឃុំខ្លួនក្រុមតាលីបង់
និងក្រុមយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ិសា្លាម
រប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទ្រស-
អាហ្វហា្គនីសា្ថានភាគខាងកើត
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយដោយបាន
បណា្តាលឲ្រយមនសុ្រសយ៉ាងតចិ៣
នាក់សា្លាប់និងបានរំលោភលើ
បទឈប់បាញ់មយួនៅទូទាងំ-
ប្រទ្រសន្រះ។
លោកអាតតុលឡាហ៍ហ្គូ-

ជីយ៉ានីជាអ្នកនាំពាក្រយអភិ-
បាលខ្រត្តណាងហា្គរហារបាន
ថ្ល្រងប្រប់កាស្រតAFPថាក្រមុ
ខា្មាន់កំាភ្លើងនោះបានចាប់-
ផ្តើមបផំ្ទុះគ្រប់ប្រកក្នងុរថយន្ត
១គ្រឿងនៅក្រប្ររពន្ធនាគរ
នោះនៅមុនព្រលបើកការ-
វយប្រហារទៅលើក្រមុការពារ
សន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងចា-
ឡាឡាបាដនោះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«មនសុ្រស

មួយចំនួនក្នុងចំណមពួកគ្រ
បានកំណត់គោលដៅវយ-
ប្រហារនៅក្នុងផ្រសារ១កន្ល្រង
នៅជិតពន្ធនាគរនោះនិង
កំពុងកំណត់គោលដៅទៅលើ
ក្រមុកងកមា្លាងំសន្តិសខុអាហ្វ-
ហា្គនីសា្ថាន»។
លោកហ្គូជីយ៉ានី បានថ្ល្រង

ថា៖«ការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្ត
ធ្វើឡើងនៅទីនោះ»។
អ្នកនាំពាក្រយប៉ូលិសខ្រត្ត-

ណាងហា្គរហារគឺលោកតា-
រើហ្គអាហ្រសុីសបានថ្ល្រងថា នៅ
ព្រលពន្ធនាគរបានស្ថិតនៅ
ក្រមការវយប្រហារនោះ
ក្រុមអ្នកទោសប្រហ្រល១០០
នាក់បានព្រយាយមរត់ភៀស-
ខ្លួនប៉ុន្ត្រអ្នកទោសខ្លះក្នុងចំ-
ណមពកួគ្រត្រវូបានចាប់ខ្លនួ
ដោយកងកមា្លាំងសន្តិសុខ។
ប៉ុន្ត្រលោកអាហ៍មា៉ាដ អាលី

ហាហ្រសារ៉ាតបានថ្ល្រងថា៖«អ្នក-
ទោសមយួចនំនួធំ»ក្នងុចណំម
ពួកគ្របានរៀបចំរត់ច្រញពី
ពន្ធនាគរនោះ៕ AFP/SK

ក្រុមតាលីបង់បើកក រវយប្រហារយ៉ង-
ខ្លាំងទៅលើពន្ធនាគារអាហ្វហា្គានីស្ថាន

កររុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្រនឹងធ្វើឲ្រយរដ្ឋមន្ត្រខី្លះ...

អ្នក  ស្មគ័្រ ចិត្ត ម្នាក់   កំពុង បី បុរសរង របួសដោយគ្រប់ផ្ទះុ   ទៅ  កាន់ មន្ទ ីរព្រទ្រយ ។ AFP

ក្រមុបាតុករ   កំពុង នំាគ្នា ស្រក ពាក្រយ ស្លោក  និង បង្ហាញ សញ្ញ   ម្រមដ្រ ៣  នៅ អំឡុង ការ  តវ៉ាគំទ្រ រដ្ឋាភិបាល  បច្ចបុ្របន្ន និងលទិ្ធប្រជា ធ បិត្រយ្រយ ។ AFP 
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រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ជាមួយ ជក់    ខ្យល់បាញ់ 
ពណ៌    ម្សៅ និង សម្ភារ ច្ន្ប្ឌិត  ឥត- 
ព្ំដ្ន  អ្នកជំនាញ ផាត់ មុខ ជនជាតិ 
ខ្ម្រ  អ្នកនាង ឌូ ពុទ្ធម៉ូលីតា  បាន ប្ើ 
ជំនាញ ផាត់មុខ បីដូច វ្ទមន្ត ប្ - 
កាឡា ធ្វើ ឲយ្ តារា ភាពយន្ត នងិ ម៉ដូល្ 
បរទ្ស កា្លាយជា តួអង្គសត្វ និង 
មនុស្ស ចម្ល្ក យ៉ាង ជាក់ នឹង ភ្ន្ក។

មនុ   ដណំើរ ហោះហើរ ទៅកានដ់ន្ដ ី
ហូលីវូដ  អ្នកអាជីព  ផាត់មុខ  វិស័យ 

ភាពយន្ត  រហស្សនាម  Apple រូបន្ះ  
បាន  ធ្វើដំណើរ លើ វិថី  ពោរព្ញ ដោយ 
ភាពភា្ញាក់ផ្អើល។

ជាមយួ ស្នាដ្  ផាតម់ខុ  ក្នងុ ខស្ ្ភាព-
យន្ត  ក្នុងស្ុក និង ហូលីវូដ ដល់ ទៅ 
ជាង ៣០ រឿង អ្នកនាង  Apple បាន   
និយយ ពីក្ដី ស្ឡាញ់អាជីព ផាត់ មុខ  
ប្កាយ ន្ះ  ថា៖ «រាល់យប់ ខ្ញុំ ត្ង  
ចំណាយ ព្ល រៀន  ៤ទៅ ៥ម៉ាង  
ត្ង មុខ ខ្លួន ឯង យ៉ាង រីករាយ។ ខ្ញុំ ក៏ 
ចលូចតិ្ត ក្នងុ ការ ផា្លាសប់្ដរូ ខ្លនួឯង ទៅ ជា 
ម្នាក់ ផ្ស្ង ទៀត  បូករួម ការ ត្ង ជា 

ឈាម  និង មុខ ដ៏ គួរ ឲ្យ ភ័យរន្ធត់»។ 
ជា  អ្នក ខត្្ត ស្ទងឹតង្    Apple ដើម- 

ឡើយ ជា និស្សិត  អក្សរសស្្ត អង់-
គ្ល្ស  នៅ សកលវិទ្យាល័យ  បញ្ញា-
សស្្ត ។ បុ៉ន្ត ្នៅ ឆ្នា ំ ទី ៤នាង ស្ប់ -  
ត្ សម្ច ចិត្ត បោះបង់  ការសិក្សា  
ដើម្បី សម្ច ក្ដី សុបិន  កា្លាយជា  អ្នក- 
សលិប្ៈ  ផាតម់ខុអាជពី  ។ ការងារ ដបំងូ  
ដ្ល នាង ទទួល បាន  គឺ កិច្ចការ  ប្ - 
កាយតួ សម្ប់ភាពយ ន្ត ហ្សំប៊ី ដំបូង  
នៅ កម្ពុជា គឺ រឿង «រត់» តាមរយៈ ការ 
ណ្នាំ  ពីមិត្តភក្ដិ ជា ផលិតករ ។

Apple បាន រឭំក បប្ ់  ភ្នពំញ្  ប៉សុិ៍្ត  
ថា ៖ «កាល នោះ   ខ្ញុំ គ្មាន ចំណ្ះដឹង  
ផ្ន្ក ផាត់ មុខ ក្នុងកុន ប្ប ន្ះ  ទ្  ត្ ខ្ញុំ 
ក៏ ទទួល យ៉ាង រីករាយ។ រហូត  ដល់ ឆ្នាំ  
២០១២ ខ្ញុ ំក ៏បាន បង្កើត ផក្ បង្ហោះរបូ 
ដ្ល ខ្ញុំ បាន ផាត់ គូរ លើ ខ្លួន ឯង  ព្ល 
នោះ ខ្ញុំ ទទួល បាន ការគំទ្ ជាច្ើន ពី 
មិត្តភក្តិ ទាំង ខ្ម្រ  និង បរទ្ស »។

ទ្ពកោសល្យ ផាត់មុខ ចំណ្ះដឹង 
ភាសអង់គ្ល្ស គួបផ្សំ  នឹង បណា្ដាញ 
ទំនាក់ទំនង  បាននំា ឲ្យ Apple កា្ដាប់  - 
បាន ការងារ ជាច្ើន មនិថា ក្នងុ វសិយ័ 
ភាពយន្ត  បងា្ហោញ ម៉ូដ នៅ ក្នុងនិង 
ក្ប្ទ្ស នោះ ទ្។

នាង ថ្ម ទាំង មន ឱ កាស ក្នុង ការ 
រួម ការងារ  ក្នុង  ភាពយន្ត ដឹកនាំ ដោយ  
កំពូលតារាហូលីវូដ អ្នជ្លីណា 
ជោលី  «មុន ដំបូង គ្ សម្លាប់ ឪពុក  ខ្ញុំ » 
នៅក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៦  ផងដ្រ។

នាង បាន    និយយ ថា ៖  «ដោយ 
ទទួល បានការលើកទឹកចិត្តពី ប្ធាន 
ធំ ផ្ន្ក ផាត់មុខ ក្នុង រឿង ន្ះ ឲ្យ ទៅ 
រៀន បន្ត នៅអាម្រិក ឬ ក៏អង់គ្ល្ស  ខ្ញុំ 
ក ៏ពយ្ាយម រហតូ  ទទលួ បាន អាហារបូ-
ករណ ៍ទៅ រៀន នៅ សហរដ្ឋ អាមរ្កិ ក្នងុ 
ឆ្នាំ  ២០១៧ នៅ សលា  Cinema 
Makeup School និង បញ្ចប់ ការ-
សិក្សា  នៅ ឆ្នាំ  ២០១៨ »។

ក្យបញ្ចប់ការ សិក្សា   Apple 
បាន ប្ឡូក កិច្ចការ ជាមួយ ក្ុម 
ការងារ ហូលីវូដ  ផ្ដើម  ពី ការ ស្ម័គ្ចិត្ត  
ឥត ប្ក់  កម្ ហើយ ព្យាយម 
បំព្ញការងារ យ៉ាង ផ្ចិត ផ្ចង់បំផុត។

អ្នកជំនាញផាត់មុខ វ័យ ២៨ ឆ្នាំ 
រូបន្ះ បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ទាល់ ត្ 
យើង  មន សម្ថភាព តាម ស្តង់ដា របស់ 
គ្  ទើប ការងារ  យើង ទទួល បាន ការ 
ទទួលស្គាល់ ។  បើសិន ជា ចង់ ធ្វើ អ្នក- 
ផាត់ មុខ អន្តរជាតិ  អ្នក ត្ូវ ត្ បើក ចិត្ត  
ឲ្យ ទូលាយ  សម្ប់ កិច្ចការ ថ្មីៗ  និង 
បន្ត អភិវឌ្ឍ ខ្លួន ឯង ជានិច្ច »។

កយ្ព ី ពុះពារ  ក  សង ស្នាដ ្ អ្នក- 
នាង Apple បាន ប្ប់ថា៖ « សព្វថ្ង្  
ខ្ញុំ  មន  មនុស្ស  ជាច្ើន  ទាក់ទង  មក  
ទាំង  តាម  ទូរស័ព្ទ  និង អីុម្ល »។ 

នាង រៀបរាប់  ថា៖ «ខ្ញុំ ទទួល ការងារ 
បាន ប្ហ្ល ជា  ១០ ទៅ ១៥ រឿង 

នៅ អាមរ្កិ មន ដចូជា   Judgement 
Call, Airport Security Squad, 
Lisa and Liza, Harana, The 
Wall និង ជាច្ើន ទៀត »។

ការ ផាត់មុខ តួអង្គ របស់  នាង ភាគ-
ច្ើន កើត ច្ញ ពី ភាពច្ន្ ប្ឌិត  
ក្យ   ឥទ្ធិពល   ធម្មជាតិ  សត្វព្ 
បរិស្ថាន ជីវិត  សត្វ ន្មហាសគរ  
ស្ថាបត្យ កម្ម  វប្បធម៌ ខ្មរ្  និង អ្វីៗ  គ្ប់ - 
យ៉ាង ដ្ល នៅ ជុំវិញ នាង ។ 

ដើម្បី ប្ កា្លាយ មនុស្ស ទៅជា តួអង្គ 
ក្នងុ  ក្ដសីម្ ្ដចូពតិៗ អ្នកនាង Apple  
បាន ប្ប់ថា៖ «នៅក្នុង សិល្បៈ 
ផាត់មុខ ខ្ញុំ ព្លខ្លះ គូរ ដោយ ដ្  ព្ល 
ខ្លះ ខ្ញុំ ប្ើ ថា្នាំ បាញ់ពណ៌  ប៉ុន្ត្ ខ្ញុំ ផ្សំ 
សម្ភារ ផ្ស្ង ទៀត ដ្រ ។ វា អាច ជា 
អ្ប៉ុង  ក្ដាស ផា្កាជ័រ  ឬថា្នាំពណ៌ »។ 

យ៉ាងណាមិញ នាង បញ្ជាក់ថា៖ 
«កិច្ចការ ន្ះ ចំណាយព្ល យូរ ប៉ុន្ត្ 
ព្ល ធ្វើកិច្ចការ ជាមួយ ម៉ូដ្ល ឬ 
តួអង្គ ភាពយន្ត  ខ្ញុំ ព្យាយម ធ្វើ វា ឲ្យ 
លឿន   បផំតុ តាម ដល្ អាច ធ្វើ ទៅ បាន  
ដោយ  ការ ផាត់មុខ ជា សត្វ ធម្មតា ត្ូវ 
ចំណាយ   ៤  ម៉ាង យូរបំផុត »។

ទន្ទមឹ នងឹ ការសង  ករ្្តិ៍ឈ្មាះជាអ្នក 
សលិប្ៈ ផាតម់ខុ  នៅ ហលូវីដូ   Apple ក ៏ 
មន គំនិតបំផុស និង ច្ករំល្ក  
ជំនាញ    ដ៏ កម្ ន្ះ តាមរយៈ ការ បណ្ដះុ- 
បណា្ដាល នៅ ទឹកដី  កំណើត ផង ដ្រ ។

អ្នកអាជីព  ផាត់មុខ  វិស័យភាពយន្ត 
រូបន្ះ បាន ប្ប់ថា៖ «បនា្ទាប់ពី 
Covid-19 ចប់  ខ្ញុំ គ្ង នឹង ត្លប់ 
ទៅ បើក សលារៀន នៅ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា។ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា  នឹង អាច ធ្វើ ជា 
ស្ពាន រវាង ប្ទ្ស ទាំង២  តាមរយៈ  
ការ នាំ មនុស្ស ពី ហូលីវូត មក បង្ៀន 
នៅ ទីន្ះ   និង នាំ បងប្អូន កម្ពុជា ទៅ 
រៀននៅសហរដ្ឋអាម្រិក  ប្សិនបើ 
ពួកគ្ ចង់ រៀនបន្ត » ៕

The Hanuman ម៉ូដេលដោយរូប  Apple ផ្ទាល់ និង ថត ដោយ Eric Fong។

ស្នាដេ  Apple ឈ្មោះ  The tree green 'Mother Earth' មូ៉ដេល Sidney Rubino និង ថត ដោយ Dillon Morningstar។ 

ឌូ ពុទ្ធមូ៉លីតា អ្នកជំនាញ   
ផាត់មុខប្រែ កាយ តារា 
ហូលីវូដ  ប្រែថ្នា វិល មក  
បើកសាលា នៅកម្ពជុា

រូបឆ្វេង The Blue Sea Dragon សហការនឹង Cinemamakeupschool, team Jacob_r_stone, Sarahnicolamakeup, Al-
varez_fx មូ៉ដេល arabella.sfx និង រូបស្ដា ំApsara Robot គេង ដោយ Hannah Charli Hueston  រូបថត   Dillon Morningstar។



រាសីស្រតុចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្រើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្រយ
ខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្រក្រតី
ផ្លវូចតិ្តរងសម្ពាធផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តីស្ន្រហាមិនចុះ-
សម្រងុគ្នាបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។ រីឯ
ការបំព្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើប្រស់កម្លាងំ-
កាយច្រើនជាងកម្លាងំប្រជា្ញាទើបបានផលល្អ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមនទឹកចិត្តប្រកបដោយក្ត-ី
ម្រត្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមនការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីមធ្រយម។ការពោលពាក្រយសម្តី
ធ្វើឲ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងារប្រកបដោយស្មារតីប្រងុប្រយត័្ន

ធ្វើឲ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ គួរត្រយកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្រហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមនសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រតុចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្រត្រវូចំណាយកម្លាងំ
កាយនងិកម្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីប្រកបដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមនការប្រុង-
ប្រយ័ត្នឲ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមនការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមនសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទនីានា

មនគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្តី-
ស្ន្រហាវញិគគឺសូ្ន្រហម៍នភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខា្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្ហាសខុភាពវញិលោកអ្នកមនសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្រទៅ
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមនការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្រយរាបអ់ាន។ការប្រកបរបរ
រកទទលួទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដោ យសរត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងទៀតផង។
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្រុតចុះខា្លាងំ។មនស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញនូវកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយប្រើ
កម្លាំងកាយជាងកម្លាំងប្រជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗអា ចប្រឈមនឹងកា រខាតបង់ច្រើន។ការ-
និយាយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរោយរាយឥត-
ប្រយោជន៍។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញនោះគឺ
មនភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្រួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា-
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមនគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពម្ចាសក់ា រប្រកបដោយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសរឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមនជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដោយសរអំណាច-
កម្លាំងចិត្តមនភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
នឹងមនអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

រាសីស្រតុចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយត្រវូ
បៀតបៀនដោ យជំងឺបណា្តាលឲ្រយទឹក-
ចិត្តមនភាពច្របូកច្របល់។ស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាព

ក្នងុការបំព្រញការងារធ្លាក់ចុះនិងខ្វះសមត្ថភាព
ក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រចចិត្ត។ចំពោះការប្រកប-
របររកទទួលទាននានានោះអាចនឹងមនការខាត-
បង់។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហា វិញលោកអ្នកច្រើន
ខ្វះភាពកក់ក្តាផ្តល់ឲ្រយគ្នាទៅវិញទៅមក។ 

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដោ យហ្រតុផល ឬមន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗគឺច្រើនត្រ

ធ្វើដោ យភាពមុឺងម៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមន
ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្រះអធ្រយាស្រ័យចំពោះគ្នាឲ្រយបាន-
ច្រើនទើបជាការល្អប្រព្រសម្រប់គូស្ន្រហ៍អ្នក។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បពំ្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទលួ-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ-

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ខណៈការនិយាយស្តី
មនឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមនភាព
ល្អពោលមនចិត្តម្រត្តាករុណាចំពោះមនុស្រស
និងសត្វ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាល្អនិងមនភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រខា្លាំង។
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ទូថតរូបជបុ៉ននៅតែពែញនិយមសមែប់
យុវតីទោះទូរស័ព្ទទំនើបវាយលុកខ្លាងំក្ដី

កៃុងតូកៃយូ :សិស្រសស្រីជប៉ុន
២នាក់សតិសក់នៅមខុកញ្ចក់
វ្រងមយួដ្រលជាការរៀបចំខ្លនួ
ថតរូបឲ្រយកាន់ត្រល្អឥតខ្ចាះ។
ប៉ុន្ដ្រពួកគ្រមិនម្រនប្រើទូរស័ព្ទ
សម្រប់ថតរបូស្រលហ្វ៊នីោះទ្រ
ពកួគ្រប្រើទថូតរបូ«ភរូគីរូា៉ា»ឬ
«ក្លិបបោះពុម្ព»។
ដោយអាចក្រកុនរូបភាព

ពង្រីកនិងសម្អិតសម្អាងនៅ
លើអ្រក្រង់ ទូថតរូបនៅត្រ
ព្រញនិយមអស់រយៈព្រល
២៥ឆ្នាំក្រយព្រលដាក់លក់
ដំបូងនៅជប៉ុនជាពិស្រស
សម្រប់យវុតីដ្រលនយិមល្រង
ស្ទីលឃ្រយូតៗ ។
ខណៈទូរស័ព្ទដ្រ និងកម្មវិធី

ទូរស័ព្ទជាច្រើនផ្ដល់នូវមុខងារ
ក្រកុនរូបថតល្អៗ ក្រុមហ៊ុន
ជប៉ុនមួយប្ររនាំយកទូថតរូប
«ភរូគីរូា៉ា»នងិបានបញ្ច្រញលក់
ម៉ូដ្រលថ្មីសម្រប់ឆ្នាំន្រះ។
ស្ដ្រីអ្នកនាំពាក្រយFuryuយគូិ

ហុីគីតបាននិយាយថា៖
«ដើម្របីថតរូបស្រលហ្វ៊ីល្អឥត-
ខ្ចាះជាមួយទូរស័ព្ទយើងត្រូវ
មនជំនាញខ្លះៗ ។ដូច្ន្រះវា
នៅត្រមនចនោ្លាះប្រហោង
សម្រប់ភូរីគូរា៉ា»។
ជាមួយ «ភូរីគូរា៉ា»អ្វីៗ ត្រូវ

ដណំើរការដោយស្វយ័ប្រវត្ដិរមួ
ទាងំសម្ភារបរកិា្ខារនងិប្រពន័្ធពន្លឺ
មិនខុសពីស្ទូឌីយោថតរូបទ្រ។
ខណៈទូថតរូបល្រងសូវព្រញ-
និយមនាព្រលបច្ចុប្របន្ន ពួកវា
នៅត្រព្រញនិយមដូចជា
កម្មវធិីទរូសព័្ទFuryuសម្រប់
ការទទួលរូបថតភូរីគូរា៉ាដ្រល
មនអ្នកចុះឈ្មាះប្រើប្រស់
១៩លាននាក់ពីខ្រមិនា។
ណូណូកាយា៉ាម៉ាដាអាយុ

១៧ឆ្នាំបានកា្លាយជាអ្នកគំទ្រ

ភរូគីរូា៉ាជតិ១ទសវត្រសរ៍នងិបាន
ប្រប់ AFPថាកញ្ញានិង
មិត្ដភក្ដិបានប្រើទូថតរូបន្រះ
ជាច្រើនដងក្នុង១សបា្ដាហ៍។
កញ្ញាបាននិយាយខណៈ

រៀបចំខ្លនួថតរបូនៅផ្រសរទនំើប
មួយក្នុងខណ្ឌសុីប៊ូយា៉ាក្រុង
តូក្រយូថា៖«សិស្រសស្រីទាំងអស់
ក្នុងថា្នាក់រៀនខ្ញុំសុទ្ធត្រប្រើទូ
ថតរូបភូរីគូរា៉ា»។
កញ្ញានិយាយទាំងអស់

សំណើចថា៖ «ព្រលខ្ញុំប្រើវា
ដំបូងខ្ញុំអាយុ៨ឆ្នាំហើយ
កាម្ររា៉ាល្រនស៍ខ្ពស់ព្រកដចូ្ន្រះ
ខ្ញុំត្រូវឈរចំទើតឡើង»។
ភូរីគូរា៉ា ដំបូងគឺជាយីហោ

របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនAtlus

ដ្រលដាក់លក់ផលិតផលន្រះ
ជាមួយSegaកាលពីខ្រ
កក្កដាឆ្នាំ១៩៩៥។
ក្រមុហ៊នុផ្រស្រងៗ ទៀតក៏ចាប-់

ផ្ដើមផលិតលក់ជាហូរហ្រ
ដ្រលនៅឆ្នាំ១៩៩៧ឧស្រស-
ហកម្មន្រះមនតម្ល្រជាង៩៥០
លានដុលា្លារក្នុង១ឆ្នាំ។
វបិត្ដិករូ៉ណូាបានបង្ខំឲ្រយពល-

រដ្ឋចាប់យកវធិនការថ្មីរមួទាងំ
ការបាញ់ថា្នាំសម្លាប់ម្ររោគក្នុង
ទូថតរូបផងដ្ររត្រវាមិនបាន
ធ្វើឲ្រយអ្នកនិយមរអើលឡើយ។
កញ្ញាហុគីតីបានឲ្រយដងឹថា៖

«អតិថិជនបានមកដល់ទីន្រះ
លឿនជាងការរំពឹងទុករបស់
យើងទៀត»៕AFP/HR 

សម័យកូវីដ ការ ថត រូប តៃវូ រកៃសាគម្លាត និង អនាម័យ ។ រូបថតAFP

យុវតី លៃង ស្ទលី ក្នងុ  ទូ ថត រូប ភូរីគូរា៉ា នៅទីកៃងុ តូកៃយូ  ។ រូបថតAFP
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Brentford និង Fulham នឹងប្រកួតគ្នា
ដណ្ដើម យក កៅអីទៅ  Premier League

ឡុងដ៍ : កៃុម Brentford និង 
Fulham នឹង   ធ្វើ សង្គៃមលើ 
វាល ស្មៅ យ៉ាង ស្វិត ស្វាញ  នៅ 
យប់ ថ្ងៃ អងា្គរ នៃះ  ដើមៃបី ដណ្ដើម 
កៅ អីទៅ  កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ពៃល កៃុម គូ បៃជៃង 
នៅ កៃុង ឡុង ដ៍ ជាមួយ គ្នា នៃះ 
តៃូវ លៃង ក្នុង ការ បៃកួត កាត់ ក្ដី  
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ កៃបខ័ណ្ឌ Champi-
onship ខណៈ កៃុមឈ្នះ នឹង 
ទទួល   បានបៃក់រងា្វាន់  ១៧០ 
លាន ផោន ($ ២២០ លាន ) ។

ទហំ ំ បៃក ់រងា្វាន ់នៃះ  បងា្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ  ថា ការ បៃកួត នៅ ពហុ- 
កឡីដ្ឋាន  Wembley តៃងតៃ ជា 
ការ បៃកតួមាន ជាង គៃ បផំតុ ក្នងុ 
វិស័យ បាល់ ទាត់ ពិភព លោក 
ហើយ ការ បៃកួត នៃះ មាន តម្លៃ 
ណាស់ សមៃប់ កៃុម ដ៏ មាន វ័យ 
ចណំាស ់Brentford ដៃល ប៉នុ-  
ប៉ង ចង់ ទៅ លៃង  លីក កំពូល  ម្ដង 
ទៀត កៃយ បាត់ មុខ  រយៈ ពៃល 
៧៣ ឆ្នា ំ តៃ  បៃហៃលជាមនិ ងាយ- 
សៃួល ប៉ុន្មៅន ឡើយ ពៃះ កៃុម  
Fulham នឹង បៃឹង ឲៃយ ដល់ ទី- 
បផំតុ ដើមៃប ី តៃឡប ់ទៅ Premier 
League វិញឲៃយឆប់ បន្ទាប់ ពី 
ធ្លាក់ កាល ពី រដូវកាល មុន ។

ជយ័ ជម្នះលើ កៃមុ  Swansea 
City ៣-១ ក្នុង ការ បៃកួត វគ្គ 

ពាក់ កណា្ដាល ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ជើង ទី 
២ មិន តៃឹម តៃ បាន កៃ បៃ ស្ថាន-
ការណ ៍ដៃល ចាញ ់១-០ កាល- 
ពី ជើង ទី១ នោះ ទៃ ថៃម ទាំង 
បងា្ហាញ  ថា កៃុម Brentford 
អភិវឌៃឍ បាន រហ័ស  យ៉ាង ណា 
កៃម  ការ ដឹកនំ របស់ គៃូ បង្វឹក 
លោក    Thomas Frank ។

ជនំបួ រវាង កៃមុ ទាងំ២ ក្នងុ រដវូ- 
កាល ធម្មតា  កៃុម  Brentford 
ធ្វើ បាន ល្អ ជាង កៃុម  Fulham 
ដោយ ការ យក ឈ្នះ ទាងំ ក្នងុ នងិ 
កៃ ទឹក ដី ក្នុងលទ្ធផល ១-០ 
និង ២-០ ហើយ   បៃធន កៃុម 
កីឡាករ  Pontus Jansson 
សងៃឃឹម ថា  កៃុម របស់ ខ្លួន នឹង 

យល់  ចៃបាស់ ពី អត្ថន័យ ក្នុង ការ-  
យក ឈ្នះ លើក ទី៣ ឲៃយបាន  ។

ខៃសៃការ ពារកណា្ដាល Jans-
son  បាន និយយ ថា ៖ «  វា 
ចៃបាស់ ណាស់ ថា  វា មាន ន័យ 
យ៉ាង ណា សមៃប់ ក្លិប ។ នៃះ ជា 
អ្វី ដៃល យើង បាន បៃឹង បៃង 
ដើមៃបី ក្លបិ អស ់រយៈ ពៃល ជាចៃើន 
ឆ្នា ំជា ពសិៃស ឆ្នា ំនៃះ ។ យើង ដងឹ 
ពីចំនួន ទឹក បៃក់ ក្នុង ការ បាន 
លៃង នៅ Premier League។ 
វា ជា បៃក ់ចណំលូ ដ ៏ចៃើន សន្ធកឹ- 
សន្ធាប់ បំផុត ក្នុង ពិភពលោក ។ 
ខ្ញុំសងៃឃឹម យ៉ាង មុត មាំថា សុបិន  
យើង នឹង កា្លាយ ជា ការ ពិត » ។

សមៃប់ កៃុម Fulham បើ 

ទោះ ជា បៃកតួ ជើង ទ ី ២ វគ្គ ១/២ 
រង បរាជ័យ ក្នុង លទ្ធផល ២-១ 
ដោយសរ កៃមុ Cardiff City ក ៏
ដោយ ក៏ នៅ តៃ អាច ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ ពហុ កីឡដ្ឋាន Wembley 
បាន ដៃរ ដោយសរ កាល ពី ជើង 
ទី១ បាន យក ឈ្នះ ២-០ តៃ  វគ្គ 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នៃះ កៃុម របស់ លោក    
Scott Parker ទំនង ជា អាច 
នឹងមាន ការ បារម្ភនៅ តំបន់  
បៃយុទ ្ធ បន្តិច បៃសិន បើ កីឡាករ 
Aleksandar Mitrovic មិន 
អាច ជា ពី របួស សរសៃ ពួរ ទាន់ 
ពៃល ទៃ នោះ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម 
របស ់ខ្លនួ Mitrovic ដៃល ជា អ្នក- 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ចៃើន ជាង 
គៃនៅ Championship ដោយ 
អាចរក បាន ២៦គៃប់   លោក  
Parker បាន និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
នៅ  មាន សងៃឃឹម ខ្ពស់ ថា  កីឡាករ 
Mitrovic នងឹ ជា ទាន ់ពៃលវៃលា 
ពៃះ គៃ ស្ទើរ តៃ បាន លៃង នៅ 
បៃកួត ជើង ទី ២ ហើយ ។ យើង 
ពៃយាយម ខ្នះ ខ្នៃង ណាស់។ កៃុម 
គៃូ ពៃទៃយ ធ្វើ គៃប់ យ៉ាង  ដៃល ពួក - 
គៃ អាច តៃ គៃ នៅ  មនិ ទាន ់ រងឹ បុងឹ  
១០០ ភាគ រយ នៅ ឡើយទៃ។ 
ជា ការ បៃថុយ  ណាស់ បើ ដក់ គៃ 
ឲៃយ លៃង » ៕ AFP/VN

ការប្រកួតរវាងក្រមុ Brentford (ឆ្វ្រង) និងក្រមុ Fulham នាព្រលកន្លងមក។ សហ ការី

CAMSOC ត្រៀម ពិធី កំណត់ យក និមិត្ត សញ្ញា ស៊ីហ្គ្រម លើក ទី ៣២
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្រញៈ  គណៈ កមា្មៅធិការ ជាតិ រៀប ចំ ការ- 
បៃកួត កីឡា អាសុី អាគ្នៃយ៍ (សុីហ្គៃម) លើក ទី 
៣២ ឆ្នាំ ២០២៣   ហៅ កាត់ ថា  CAMSOC  បាន 
កំណត់ យក ថ្ងៃ សុកៃ  ទី ៧  ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០២០   
ដើមៃបី បៃរព្ធ កម្មវិធី ជា ផ្លូវ ការ ដ៏ ធំ មួយ  គឺ ការ- 
បៃកាស ពាន រងា្វាន់ ជូន  ជយ លាភី  ដល់ បៃក្ខជន 
ដៃល ឈ្នះ ស្លាក សញ្ញា  ឬ និមិត្តសញ្ញា សុី ហ្គៃម 
លើក ទី ៣២ និង ស្លាក សញ្ញា អាស៊ាន បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម 
លើក ទី ១១ ឆ្នាំ ២០២៣ ពៃម ទាំង ពិធី រាប់ ថយ- 
កៃយ ១ ០០០ ថ្ងៃ។

កម្មវិធី ដ៏ ធំ នៃះ  គៃង នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ពហុ- 
កីឡដ្ឋាន ជាតិ មរតក តៃ ជោ  ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ 
រាជ ធនី ភ្នំពៃញ  ដោ យ មានការ ចូល រួម ពី  លោក 
ឧបនយក រដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួងការពារជាតិ 
ទៀ បាញ់ ដៃល ជា បៃធន CAMSOC ហើយ 
ស្ថាបន័ ជនំញ មយួនៃះ បាន កណំត ់យកការ រាប ់
ថយ កៃយ  ១០០០ថ្ងៃ  ឲៃយ  ដល ់ថ្ងៃទ ី៥  ខៃ ឧសភា  
ឆ្នាំ ២០២៣  ដើមៃបី  បងា្ហាញ ជា ពាកៃយស្លាក របស់ 
សុីហ្គៃម និង អាស៊ាន បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម  គឺ កីឡា រស់ ក្នុង 
សន្តិភាព  ។ 

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  ជា អគ្គ លៃខាធិការ  CAM-
SOC  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  CAMSOC  
គៃង រៀប ចំ កម្ម វិធី  នៅ ថ្ងៃ សុកៃ  ទី ៧ ខៃ សីហា    

ឆ្នាំ ២០២០ ន វៃលា ម៉ាង ៥ លា្ងាច  ហើយ កម្មវិធី 
សខំាន់ៗ  រមួមាន  របា ំជនូពរ , សនុ្ទរក ថា ស្វាគមន ៍
ដោយ លោក  បណ្ឌិត  ថោង  ខុន  អនុ បៃធន អចិ- 
ៃនៃ្តយ៍  CAMSOC,  មតិ សំណៃះ សំណាល  និង 
ការ ផ្តល់ អនុសសន៍ ណៃនំ ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ ពី លោក 
ឧបនយក រដ្ឋមនៃ្តី  ទៀ បាញ់ , ពិធី បៃកាស 
បៃក្ខជន  បៃ ក្ខ នរ ី ដៃល ជា មា្ចាស ់ជយលាភី ស្លាក- 
សញ្ញា - និមិត្តសញ្ញា  សុី ហ្គៃម  លើកទី ៣២ និង 
អាស៊ាន បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម លើក ទី ១១ ឆ្នាំ ២០២៣  
ពៃម ទាំង ជូន រងា្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត ។ 

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន ជា អគ្គ លៃខា ធិ ការ គណៈ-
កមា្មៅធកិារជាតអិឡូាពំកិកម្ពជុា(NOCC) ផងនោះ  
បាន បន្ថៃម ថា៖ « កម្មវធិ ីយើង  មាន សម្តៃង សលិៃបៈ 
និង ពិធី រាប់ ថយ កៃយចំនួន ១ ០០០ ថ្ងៃ  ដោយ 
សន្ធកឹ ស្គរជយ័   អប អរ សទរ  ចពំោះ ពាកៃយ ស្លាក 
របស ់សុ ីហ្គៃម នងិ អាស៊ាន បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម  ដៃល យើង 
បាន ជៃើស រីស ថា  កីឡា រស់ ក្នុង សន្តិភាព  ឬ 
SPORT LIVE IN PEACE»។ 

ជា មយួ គ្នា នៃះ ដៃរ  កម្ម វធិ ីក ៏បាន បកូ បញ្ជលូ នវូ 
ការ ទទួល រៀប ចំ ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា 
អាស៊ាន បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម ( កីឡា ជនពិការ )  លើក ទី 
១២  ឆ្នាំ ២០២៣  បន្ទាប់ ពី បញ្ចប់ សុី ហ្គៃម  លើក 
ទ ី៣២  រយៈ  ពៃល ជាង ១០ ថ្ងៃ ផងដៃរ  ដោយ  មាន 
កាល បរិច្ឆៃទ ពី ថ្ងៃ ទី ១  ដល់ ថ្ងៃទី ១០  ខៃ មិថុន  
ឆ្នាំ ២០២៣ ។ 

លោក  យ ី វាសន  អគ្គ លៃខា ធកិារ គណៈកមា្មៅ-
ធិការជាតិបា៉ារា៉ាឡាំពិកកម្ពុជា និង ជា អគ្គ- 
លៃខាធិការ រង  CAMSOC  មិន អាច សុំ សមា្ភាស 
បាន  ប៉ុន្តៃ លោក  ម៉ា  សុជា  បៃធន រដ្ឋបាល នៃ 
កីឡា ជន ពិការ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា   កីឡាករ ជនពិការ  
បច្ចុបៃបន្ន មាន ចំនួន ១៦ បៃភៃទ  ហើយ មាន 
សកម្មភាព ខា្លាំង ចំនួន ៩ បៃភៃទ  ដើមៃបី តៃៀម ជា 
បណ្ដើរ ៗ   សមៃប ់ពៃតឹ្តកិារណអ៍ាស៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គៃម  
ឆ្នាំ ២០២៣ ។

 លោក  ម៉ា  សុជា  បន្ថៃម ថា ៖ « តាម គោល- 
ការណ ៍ចៃបាប ់របស ់កឡីា អាស៊ាន បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម  ដៃល 
មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំ  គឺ មិន  អាច មាន បៃ ភៃទ កីឡា តិច 
ជាង បៃទៃស មា្ចាស ់ផ្ទះ រៀប ច ំមនុៗ នោះទៃ  គ ឺមាន 
នយ័ ថា  បើ មា្ចាស ់ផ្ទះ សុ ីហ្គៃម  នៅ វៀត ណាម  មាន 
១៦ បៃ ភៃទ គឺ  អ្នក រៀប ចំ កៃយ បន្តបន្ទាប់ តៃូវ 
តៃ ចៃើន ជាង  ហៃតុ នៃះ កម្ពុជា  នឹង រង់ ចាំមើល 
ការ បៃកួត អាស៊ានបា៉ារា៉ាហ្គៃម លើក ទី ១១  ឆ្នាំ 
២០២១  នៅ បៃទៃស វៀត ណាម សិន» ៕ 

CAMSOC នឹង ប្រកាសជយលាភី និមិត្តសញ្ញា សីុហ្គ្រម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គ្រម នៅ ថ្ង្រសុក្រ។ រូបថត ឈន ណន

Hamilton ឈ្នះ កម្ម វិធី  
British GP ជា លើក ទី ៧

សុីលវើ ស្តូន : អ្នក  បៃណាំង 
ឡាន អាជីព Formula One 
(F1) កីឡាករ Lewis Ham-
ilton  ធ្វើ បាន កំណត់ តៃ ឈ្នះ 
កម្មវិធី  British Grand Prix 
នៅបៃទៃស អងគ់្លៃស ៧ សមយ័- 
កាល ទាំង ពៃលឹង ចុង សក់ 
ដោយសរ ជុំ ចុង កៃយ នៃ ការ- 
បៃណាងំ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  កង-់ 
ឡាន ឆ្វៃង ខាង មុខ បាន ធ្លាយ  ។  

ក្នុង ការ បញ្ចប់ ការ បៃណាំង ដ៏ 
អស្ចារៃយមយួ  ដៃល ខ្លនួ មាន បៃៀប 
តំាង ពី  ចៃញ ដំណើរនោះ មា្ចាស់ 
ជើង ឯក ពិភពលោក ៦លើក 
កីឡាករ Hamilton គៃប់ គៃង 
ឡានរបស់កៃុម Mercedes 
ដៃល មាន បញ្ហា របស ់ខ្លនួ  ដល ់ទ ី
ពៃ័តៃ  មុន គៃ ទាំង តៃដប តៃដួស 
ជាមួយ នឹង ថិរ វៃលា ១:២៨: 
០១.២៨៣ម៉ាង ខណៈ ជ័យ- 
ជម្នះនៃះ ធ្វើ ឲៃយ កីឡាករ សញ្ជាតិ 
អង់ គ្លៃស  នំ មុខ ដច់ ៣០ ពិន្ទុ 
លើ មិត្ត រមួ កៃមុ Valtteri Bottas 
ដៃល បញ្ចប ់ នៅលៃខរៀងទ១ី១ 
នៅទីលានទី៤ នៃះ ដោយ តាម 
ពី កៃយ   ៤២.១៦៧វិនទី   ។

កៃយ ការ បៃណាងំ បញ្ចប់ ទៅ 
កីឡាករ វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ Hamilton  
និយយ ថា ៖ « ជាក់ ស្ដៃង ខ្ញុំ មិន 
ដៃល ជបួ រឿង បៃប នៃះ នៅ ជុ ំចងុ- 
កៃយ ឡើយ ។ មុន ដល់ ជុំ ចុង- 
កៃយនោះ គៃប់ យ៉ាង ដំណើរ- 

ការ យ៉ាង សៃួល ។ ខ្ញុំ ឮ ថា កង់- 
ឡាន របស់  Bottas បាន បៃក 
ហើយពៃល នោះ  ខ្ញុំ ពិនិតៃយ មើល 
កង់ របស់ ខ្ញុំ ដោយមើល ទៅ កង់ 
ទាំង អស់ ហាក់ គ្មៅន បញ្ហា » ។

កីឡាករ  Hamilton បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « ឡាន  នៅ តៃ មិន មាន បញ្ហា 
តៃ ប៉ុន្មៅន ជុំ ចុង កៃយ ដៃល ខ្ញុំ 
ចាប់ ផ្ដើម ថយ លៃបឿន ហើយ 
ពៃល នោះ កង ់ចាប ់ផ្ដើម ធរូ ខៃយល ់
ពៃះ វា ធ្លាយ  ។ ហៃតុ ការណ៍ 
នោះ ចៃបាស់ ណាស់  វា ពិត ជា ធ្វើ 
ឲៃយ ខ្ញុ ំពៃលងឹ ចងុ សក ់ ខ្ញុ ំតៃមឹ តៃ ធ្វើ 
ការ បួង សួង កុំ ឲៃយ ឡាន រៃ ចុះ រៃ 
ឡើង  និង មាន លៃបឿន យតឺ ពៃក។ 
អរគុណ ពៃះ ជា មា្ចាស់។ យើង 
អាច ធ្វើ បាន » ។  

កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃណាំង 
ទីលាន ទី ៤ ឬ ដំណាក់ ទី ៤ 
សមៃប ់យទុ្ធនការបៃណាងំឡាន 
F1 ន រដូវ កាល នៃះ គិតតាំង ពី 
បានចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ វិញ 
ជាមួយនឹងការ កៃ បៃ កាល- 
បរិច្ឆៃទ ថ្មី ពៃម ទាំង កាត់ បន្ថយ 
ទីលាន បៃណាំង ខ្លះ  ៗ នោះ 
កីឡាករ  Hamilton ឈរ ទី ១ 
ក្នុង តារាង ពិន្ទុ សរុប  ដោយ មាន 
៨៨ ពិន្ទុ ខណៈ លៃខ ២ កីឡាករ 
Bottas មាន ៥៨ ពិន្ទុ ហើយ 
លៃខ ៣ គឺកីឡាករ  Max Ver-
stappen របស ់កៃមុ Red Bull 
មាន ៥២ ពិន្ទុ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្មីៗ  នេះ  សេបត់េ លេច ឮ ថា ពធិកីារនិ ី
រូប  សេស់ សោភា  សាច់ សខ្ចី កញ្ញា ណា សាឌី   
ចង ់បេឡកូ ក្នងុ ការ បេកតួ បេជេង  ផ្នេក របូ សមេស ់
តំណាង ឲេយ បេទេស ជាតិវិញ ម្តង   គឺ កម្ម វិធី បេកួត 
កញ ្ញា ចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ បង្កើត  ភាព ភា្ញាក់- 
ផ្អើល   ដល់ មហាជន មួយ  រំពេច។ 

កាល ពី  ដើម ឆ្នាំ ២០១៩    ពិធីការិនី រូប សេស់-  
សោភា   វ័យក្មេង កញ្ញា ណា សាឌី បាន សមេច 
ទទួល  ថតកុន ជា លើក ដំបូង ខណៈ តាំងពី ចូល 
សលិេបៈ  ជតិ  ២  ឆ្នា ំមក  នាង មនិ ពេម ទទលួ ថតកនុ 
ឡើយ     ពេ ះ តេហេតុផល  ជាប់ រវល់ ការសិកេសា 
នោះ ។ ដោយ  ឡេកនា  ពេល ថ្មីៗនេះ  ក៏បាន ផូស្ត 
ចេញ ដំណឹង  តាម  បណា្តាញ  សង្គម  អីុនសា្តាកេម 
ថា៖ « កញ្ញា @nasady_official ក៏  កំ ពុង  តេ 
ពិចារណា     អំពីការ  ចូលរួមបេកួត  កម្ម វិធី Miss- 
Universe Cambodia ផងដេរ» ទើប ធ្វើ ឲេយ អ្នក- 
លេង  បណា្តាញ សង្គម   មួយ     នេះ   មាន ការ- 
ភា្ញាក ់  ផ្អើល  និង ច ង់ ដឹង  ហេតុ  ផល 
ភា្លមៗ    ផង ដេរថា   ជា ការ ពតិ ឬ មនិ 
ពិត  នោះទេ   ។ 

ទោះ  បី  មិនទទួល បាន ការ បក-  
សេយ    ផ្ទាល់ ពី តារា សម្តេង និង ពិធី-  
ការិនី   ទូរ ទសេសន៍ វ័យ  ២២ឆ្នាំ ជាកូន 
កាត់  ៣សាសន៍ កញ្ញា ណា សាឌី ក្តី 
ដំណឹង  លេច ឮ ថា  នាង ចង់ 
បេឡូក ក្នុង ការ បេកួត -    
Miss Universe 
Cambodia ឆ្នាំនេះ 
បេហេលជា មិន ពិត  - 
ឡើយ  បើ យោង តាម 
ការ  បង្ហើបពី អ្នក គេប់- 
គេងទូ ទៅ របស់ នាង 
ឈ្មោះ  កញ្ញា នីន។  

កញ្ញា ននី   ជា អ្នក- 
គេប ់គេង រ បស ់   កញ្ញា 
ណា សាឌ ីបេប ់ថា៖ 
« បេហេលជា មិន ពិត - 
ទេដឹង បង! តើ បង ដឹង 
រឿង នេះ  មក ព ីខាង    ណា 
ម ក  ដេរ ?ហើយ  បេសនិ 
បើ ជា ការពិត  មេន នោះ 
រឿង ដេល កញ្ញា  សាឌី 
ចង់ បេកួត កម្ម វិធី  Miss 
Universe Cambodia 
មេន    នោះ  គាត់ នឹង បេប់ 
នាង  ខ្ញុំ ឲេយ ដឹង ជា ដំណឹង   
មិន    ខាន  ទេ ។  មេយ៉ាង វិញ - 
ទៀត  បើយោង  តាមលក្ខ-  
ខណ ្ឌ   នេ ការ បេកួត    នោះ   
ទៀត សោ ត  ខ្ញុំ គិត ថា- 
កញ្ញា សាឌ ីក ៏បេហេល 

ជា  មិន តេូវ នឹង លក្ខខណ្ឌ ដេរ  ដូចជា តេង់ 
ចំណុច ក ម្ពស់ជា ដើមគឺ គេ តេូវ  ការ អ្នក   
មាន  កម្ពសច់ាប ់ព ី ១,៧០ម៉េតេ ឡើង 
ទៅ ហើយកញ្ញា សាឌី ហាក់ ដូចជា 
មាន កម្ពស់ តេ ជាង ១,៦០ម៉េតេ  តេ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ តេ រឿង   នេះ   យ៉ាង ណាក៏ 

នាង ខ្ញុ ំ នៅ មនិ ទានដ់ងឹ ចេបាស ់ ដេរ ទេ ថា 
កញ្ញា សាឌី ពិតជា ចង់ ចូល រួម បេឡូក 
ក្នុង   ការ បេកួត  បេជេង   Miss Uni-

verse Cambodia មេន  ឬ អត ់
នោះ  ទេ»។ 

ជា កាដ ូ ចង ដេ បេយិ មតិ្ត គាទំេ 
ខ្លនួ នាដើម ឆ្នា ំ២០១៩   ព ិធកីារនិ ី

រូប   សេស់ សោភា    កញ្ញា ណា- 
សាឌី ក៏ បាន សមេច   ទទួល 
ថត កុន  លើក ដំបូង ខណៈ  
តាំងពី ចូល សិលេបៈ ជិត  ២  
ឆ្នា ំមក  នាង មនិ ពេម ទទលួ 

ថត ក ុន ទេ  ពេះ តេ ជាប់ រវល់ 
ការ   សិកេសា   ។ តារា សម្ដេង សេី 
ជា  រលក កេយ កនូកាត ់ ៣  
សាសន៍ ( មា្តាយ ខ្មេរ បា៉ា-  
កាត់  ថេ-ឡាវ ) និងខ្លួន   ជា 
អតតី  Freshie Girl  កញ្ញា 
ណា  សាឌី ហាក់ ដូច ជា 
មាន  វ័យ ចេើន និង ទំនង ជា 
រៀន  ចប់ ឬ ជិត ចប់ ថា្នាក់ មហា- 
វិទេយ  ល័យ   ណាមួយ បាត់ ទៅ 
ហើយ តេ តាមពិត ឆ្នាំ នេះ  
នាង  ទើបតេ ចមេើន វ័យ ២២  
ឆ្នា ំនងិ ជា នសិេសតិ រៀន ឆ្នា ំទ ី ២ 
តេ  ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ   វិស័យ - 
សិលេប ៈ   ថតកុន វិញ នាង ចូល- 
ចិត្ត សម្តេង បេប ជា តួ អង្គ ជា - 
សេី កមេសត់  ចេើន ជាង គេ ៕ 

ថ្មីៗ នេះ  សេប់ តេពិធីការិនីទូរទសេសន៍រូបសេស់  ណា សាឌី  បង្ហើប 

ចង់ចូលបេកួត Miss Universe Cambodia។ រូប អុីនសា្តាកេម 

 ល្បីកញ្ញាណាសាឌីចង់ប្ឡូកការ - 
ប្កួតកញ្ញាចក្កវាឡកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០
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ខេសេ ការពារ សុិន សុផាណាត់ របស់វិសាខា បន ពេយាយាម រារំាងខេសេ បេយុទ្ធ Privat របស់សា្វាយរៀង។ រូប CNCC

ទោះឈ្នះ វិសាខា ត្គូ្សា្វាយរៀង
ថាយើងនៅមិនទាន់មានស្ថរិភាពទ្
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ គេ ូបង្វកឹ  កេមុ ពេះ ខ័ន- 
រាជសា្វាយរៀង  បានចាត់ទុក ការ- 
យក ឈ្នះ លើ កេមុ ខា្លងំ វិសាខា ថា 
ជាជ័យជម្នះ ដ៏ ធំ ដេល ធ្វើ ឲេយកូន- 
កេមុ របស់ លោក កាន់ តេ មានទឹក- 
ចិត្ត និងមាន សា្មោរតី រឹងមំា ក្នងុ ការ- 
បេកួត បេជេងជាបន្ត ទៀត ពេះ  
ទីតំាង លេខ ១ របស់  សា្វាយរៀង  
ពេល នេះ នៅ មិន ទាន់ មាន ស្ថរិ- 
ភាព នៅ ឡើយ ទេ។

លោក ជូ សារឿន គេជំូនួយ កេមុ 
ពេះខ័នរាជសា្វាយរៀង បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ថា៖ 
«ការ យកឈ្នះ កេមុ វិសាខា បាន 
កា្លយជា ជ័យជម្នះ ដ៏ ធំ សមេប់ 
កេមុ យើង បុ៉ន្តេ ទី តំាង  កំពូល តារាង 
ដេល ពួក យើង កំពុង  គេប់ គេង 
ពេលនេះ នៅ មិន ទាន់ មាន 
ស្ថរិភាព រហូត ដល់ ចប់  ជើង ទី ១ 
នោះ  ទេ ពេះ កេមុ យើង នៅ សល់ 
ការ បេកួត ធំៗ ចំនួន ២ ទៀត ដេល 
ជា ឧបសគ្គ»។ 

សមេប់ ការ បេកួត ដ៏ធំ បេចំា 
សបា្តាហ៍ ទី ១០ កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ 
កន្លងមក នេះ កេមុ មា្ចាស់ ផ្ទះ ពេះ- 
ខ័ ន រាជសា្វាយ រៀង បាន ជួបសមា្ពាធ 
ខា្លំង នៅ ពេល ខេសេ បេយុទ្ធ Mi-
haljevic Filip បាន សុ៊ត បាល់ 
ពិន័យ ១១ម៉េតេ បាន សមេច  ជួយ 
ឲេយកេ ុម ភ្ញៀវ វិសាខា នំា មុខ  ១-០ 
នៅ តេមឹ នាទីទី ៣៨ នោះ។

បុ៉ន្តេ ចូល តង់ ទី ២  សា្វាយរៀង 
អាច រក បាន ៣ គេប់ ដើមេបី យក 

ឈ្នះ លើ វិសាខា ៣-២ ដោយ ក្នងុ 
នោះ ខេសេ បេយុទ្ធ ដ៏ ឆ្នើម  Privat រក 
បាន២គេប់ នៅនាទីទី ៧៤ និងទី 
៨៨ ហើយ កីឡាករ ជបុ៉ន Koba-
yashi Daisuke រក បាន ១ គេប់ 
នៅនាទីទី  ៧៨ គឺ នៅ ចនោ្លះ ការ រក 
បាន គេប់បាល់ ទី ២ របស់ Mi-
haljevic Filip នៅនាទីទី  ៨៣។

 ជ័យជម្នះនេះ បាន ជួយ ឲេយ 
សា្វាយរៀង បន្ត ឈរ នៅ លេខ ១  
មាន ២៥ពិន្ទ ុហើយ តាម ពី កេយ 
ដោយកេមុ បឹងកេត ដេល មាន ២៣ 
ពិន្ទ ុពេះ នៅ សបា្តាហ៍នេះ បឹងកេត 
បាន យក ឈ្នះ អគ្គសិនី កម្ពជុា ៤-២ 
សេបពេល  ខេសេ បេយុទ្ធ វ័យក្មេង មា៉ាត់ 
នូរុណ រក បាន ៣ គេប់តេ មា្នាក់ ឯង 
ហើយ សៀន ចនា្ធា រក បាន ១ 
គេប់។ ចំណេក  ខេសេ បេយុទ្ធ  Mar-
cio de Olieira ក៏ រក បាន  ៣ 
គេប់ដេរ ដើមេបី ជួយ ឲេយ ណាហា្គាវើល 
ឈ្នះ កេមុអាសីុអឺរុ៉ប ៤-២ ដើមេបី 
ឡើង មក ឈរ  នៅ លេខ ៣ ដោយ 
មាន ២១ពិន្ទ។ុ

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទីតំាង ទំាង 
៣នេះ សុទ្ធតេ តេូវ បេឈមនឹង 
ឧបសគ្គដូច គា្នា ពេះ ទំាង កេុម 
បឹងកេត និងណាហា្គាវើល សុទ្ធតេ 
តេវូជួបកេមុសា្វាយរៀង សមេប់ 
៣ បេកួត ចុង កេយ របស់ពួក គេ 
នៅ ក្នងុជើងទី ១ នេះ ហើយ លោក 
ជូ សារឿន បាន ចាត់ ទុក  ការ យក 
ឈ្នះ លើ វិសាខា ជា ការ ផ្តល់ កមា្លងំ 
ចិត្ត យ៉ាង ធំ មួយ មុនពេល  កេុម 
សា្វាយរៀង តេវូ បន្ត ទៅ ជួប កេមុ 
ណាហា្គាវើល និង បឹងកេត។

លោក ជូ សារឿន បាន  និយយ 
ថា៖  «ពិតណាស់ ការ បន្ត ទៅ ជួប 
កេុមណាហា្គាវើល និង បឹង កេត 
សុទ្ធតេ ជាការ បេកួត ដេល លំបាក  
និងជាឧបសគ្គ របស់ យើង អី៊ចឹង 
ហើយ ការ ឈ្នះ កេមុ វិសាខា លើក 
នេះ វា  នឹង ធ្វើ ឲេយកីឡាករ យើង មាន 
កមា្លំង ចិត្ត ១កមេិត ទៀត ដើមេបី 
តេៀម ខ្លនួ ទៅជួប កេមុ ធំៗ ទំាង ២ 
នេះ ពិសេស ការ ជួប ណាហា្គាវើល 
នៅចុង សបា្តាហ៍នេះ»។

ដោយ ឡេក  កេមុ ភ្នពំេញ កេន 
បាន ជួបការ ខក ចិត្តខា្លងំ ខណៈ 
ពួក គេ បាន  តេមឹស្មើ ២-២ ជាមួយ 
កេមុសូល ទី ឡូអង្គរ នៅ ក្នងុទឹក ដី 
ខ្លួនឯង នោះ ហើយការ ចេក គា្នា 
មា្នាក់ ១ ពិន្ទ ុនេះ បាន រុញ  ភ្នពំេញ- 
កេន ឲេយធ្លក់  ទៅ ឈរ នៅ លេខ ៥ 
ដោយមាន ១៩ពិន្ទ ុស្មើ ជាមួយ 
វិសាខា ដេល បាន ធ្លក់ ពី លេខ ៣ 
ទៅ ឈរ នៅ លេខ ៤។

ចំណេក កេុមកងយោធពល- 
ខេមរភូមិន្ទុ បាន យក ឈ្នះ  កេុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ គិរើវង់សុខសេនជ័យ តេមឹ 
១-០ ទំាង លំបាក បំផុត ហើយ 
នៅ ក្នងុការ បេកួតដ៏ តាន តឹង នេះ 
អ្នក ចំាទី គង់ រា៉ាហា្វាត់  របស់ គិរើវង់ 
បានរង របួស ធ្ងន់ និង តេវូបានបញ្ជនូ 
ទៅ កាន់ មន្ទ ីរពេទេយ ភា្លមៗ តេ ពេល 
នេះ សា្ថានភាព  របួស ថា្គាម របស់គេ 
បាន ធូរសេបើយ បន្តចិ ហើយ។ រើឯ 
កេមុនគរ បាលជាតិ  បាន តេមឹស្មើ 
១-១ ជាមួយ កេមុយុវជន បាល់- 
ទាត់ ជាតិ បាទី ធ្វើ ឲេយ ពួក គេ បន្ត 
ឈរ នៅ លេខ រៀងទី១១ ៕
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