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ស្តីវ័យក្មងដំបូងកាយជាអភិបាលខត្ត

សង្គមតាមហ្វសប៊ុក
សម្តចត

បាន

រាជធានីភ្នំពញ ៖ បនាប់ពីអតីតបធាន

គណបកសសង្គះជាតិ
ប

ះសារមួយ

ក សម រងសុី បាន

លើបណា្ដញសង្គមហ្វសប៊ុក

ការប

បទប

ះសារពីបសមាត់ ថាជាមនុសសល្ងីលើ្ង

អាជាធរសាបដូចទឹកទន្ល មផសោរបាយដំរាំុមិនរុះរី

ផាល់ខ្លួនថាជាសារសមាត់របស់សម្តចត
ហ៊ុន សន បទ័ពដើមបីចាប់ខ្លួន
តឡប់មកសុកវិញ សម្តចត
បកសយថា

រាជធានីភ្នំពញ ៖ កាលពីថ្ង

ត

តូវបានធ្វើឡើងភាមៗបនាប់ពី

រ៍ចុង រាជធានី-ខត្តចំនួន៤ គឺរាជធានីភ្នំពញ ខត្ត សម រងសុី បានប

សបាហ៍មុន រាជរដាភិបាលបានសមចទូល កំពង់ចាម ខត្តតបូងឃ្មុំ និងខត្ត

ត

ះមិនមានហត្ថលខា និង

តរបស់សម្តចឡើយ ។ សារតបរបស់សម្តច

ះកុង (រូបថត ឯកសារ)

ថាយពះមហាកសតធ្វើការផាស់ប្តូរ អភិបាល

បានចញមក

ក សម រងសុី ជាមនុសសល្ងីល្ងើ

យហតុថាសារ

កជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខត្ត

កពល

ទំព័រ

ះកុង ។ ជា

ត

ះសារ

ក

ទបកាន់នះ ។

ទំព័រ

2

បងអើយ ! អូនខ្ចីម៉ូតូមួយភ្លត

2

អាជាធរខត្តកបចាត់វិធានការការពារដីឆ្នរសមុទ នាងយក បាត់ឥតស ះ
ហាមគឿងចកអតីតអភិបាលរងខត្តឈូសឆាយឆ្នរអ ្កល កបត់ទំនុកចិតយុ
្ត វជនជាសងសោរ
ខត្តកប ៖ អាជាធរសុកដំណាក់ចង្អើរបានដឹកនាំកមាំងចមុះមាន កងរាជអាវុធហត្ថសុក

នគរបាលសុក មន្តីនគរបាលប៉ុស្តិ៍អ

ល
្ក និងមានការចូលរួមពី

ចង្អើរ៣រូបផងដរ កាលពីពឹកថ្ងទី១៧ ខមិថុនា

ត

កអភិបាលរងសុកដំណាក់

ទំព័រ

5

ជីដូននិង កាយផះរកកាកសំណល់ដូរបាយ

រាជធានីភំព
្ន ញ ៖ យុវជនអាយុ១៧មាក់

បានមានទំនាក់ទំនងស្នហាជាមួយនឹងស្តីអាយុ
ជាង២០ឆាំមាក់ ហើយយកគាធ្វើជាសងសោរ

លុះមួយរយៈកយមកសប់តនាងជាសងសោរ

ត

ទំព័រ

4

ក ុមមន្ត ីជំនាញ

ពិនិត យការសង់

ងធ្វើផ សោរដលហាមឃាត់ហើយ

ខត្តបាត់ដំបង ៖ មន្តីជំនាញ នមន្ទីរធន

ធានទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ទីរដនដីនគរូប
នីយកម្ម សំណង់ និងសុរិ

ពិនិតយទីតាំងផសោរបាយដំរាុំ

កុំឆ្លើយថាមិនដឹង ?

សុកអន្លង់វង ខត្តឧត្តរមាន

ជ័យ អ្នកណាក៏សា្គល់
កយាយជាជីដូន និង

កាយផះរកសំណល់

ៗអង្គុយ

កណា្ដលថ្ង

ង

ហង មើល

ងលីគំនរផះ របស់អ្វីមួយ ? ដឹងអី
ពិតជាគួរឲយ

ត

ទំព័រ

ពឹកថ្ងទី១៧

មិថុនា ដើមបីដាក់កំហិតជាលើកទី២ បង្ខំឱយមាស់

ផសោរគានចបោប់ទមាប់នះ រុះរីសំណង់ផសោរនិង

ត

ទំព័រ

4

អ្នកភូមិកំ តបស់ដាក់ពាកយប្តឹងតវា៉បឆាំងសុរិ ដី
ចញប្លង់យកទួលអ្នកតាទីសកា្ករៈធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគល
្គ
ខត្តសាយរៀង ៖ បជាពលរដ្ឋរស់

គួសារ បានកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តចំ
ចញប្លង់យកដីទួលអ្នកតា

ភូមិកំ

ះមន្តីសុរិ

ជាទីកន្លង

រព

តបស់ សងា្កត់ចកម្ទស កុងបាវិត ជាង៥០

ដី និង

ត

កមភូមិកំ

ទំព័រ

តបស់ ដលបាន

5

ះយាយ

មា៉យដរ...គាត់ជាឈ្មួញឈើគញូង

ហៈ (រូបថត សារុន)

ខត្តបនាយមានជ័យ ៖ ស្តីចំណាស់ សង្វគណាស់ ដំបូងសានថាពួកគាត់ធ្វីអ្វី ឬបាត់

ជាមួយ

ដីខត្ត បានចុះ

តមិនព មរុះរី (រូបថត សម័យ)

យសារតភាព

ក

...ចញមុខសុដា
ី ច់ក្នុងខត្តឧត្តរមាន
ជ័យមិនមនតិចឆាំទ...រាប់

4

ត

ទំព័រ

ចង់

3

បតិបត្តិការកកើកកុងចបោរមនវលាទៀបភ្លឺកុង
្ន ក្លិបអឡកូ

ខត្តកំពង់ស្ពឺ ៖ កុម

ក្មងសាវបុសសីដល
និយមចូលរាំកមសោន្នក្នុង
ក្លិបរាតីយា៉ងពពាក់ពពូន

ហើយក៏ជាកន្លងដល
ងាយសួលក្នុងការបពឹត្ត

និងសពគឿងញៀនតូវ
បានសមត្ថកិចក
្ច ុងចបោរមន

ចុះធ្វើរដ្ឋបាលតួតពិនិតយ
ទឹក

ម

យឃាត់ខ្លួន

បានបមាណជិត២០០
នាក់ កកើកកុងចបោរមន។
ក្លិបអឡកូដលជា

ទីតាំងមានការសងស័យថា

ក ុមយុវជនសា វត ូវបានចាប់ពិ
- ការិ.ព័ត៌មាន ៈ

ធទឹក

មរកសារធាតុញៀន (រូបថត វងស សន)

023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969

ជាកន្លងសមប់ជក់ថាំ

ត

ទំព័រ

- ទូរសារ ៈ

4

023 220 155

E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co

- មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website
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ពឹតិកា
្ត រណ៍ជាតិ
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សង្គមតាមហ្វសប៊ុក
សម្តចត

បាន

ការប

ស្តីវ័យក្មងដំបូងកាយជាអភិបាលខត្ត

ះសារពីបសមាត់ ថាជាមនុសសល្ងីល្ងើ
យន្ត

ះដឹក សម រងសុី ចូលមកកម្ពុជា ដល

ស.ជ.ណមួយនះ យើងមានបំណងល្អដើមបី

ជៀសវាងការបង្ហូរឈាមណាមួយ ពិសសការ

សាប់របស់ សម រងសុី តបំណងល្អនះ តូវ
បាន សម រងសុី បើជាលសថាយើងរារាំងមិន
ឲយគចូលមកបទសកម្ពុជា
ខ្លឹមសារ

វិញ» ។

ះបន្តថា នះគន់តលុប

បមមនការធ្វើដំណើរតាមយន្ត
មិនមនជាការលើកលង
ទ ។ សម រងសុី

ល

ះប៉ុ

ះ្ណ

ក បា៉ សុជាតិវងស

ក បជ្ញ ច័ន្ទ

ក លន់ លឹមថ

ក ប៊ុន លើត

ក ឃួង សង

ក លី ឡង

ក គួច ចំរីន

កជំទាវ មិថុនា ភូថង

សឲយ សម រងសុី

តជាអ្នកមាន

ស

ដលកមាំងអនុវត្តចបោប់ តូវតចាត់ការតាម
សាលដីកាតុលាការ ចាប់បុគលនះ
្គ
ញាត់គុកឲយ
ខាងតបាន

ះ

យតម្លណាក៏

យ មិន

អាចឲយរួចខ្លួនបានឡើយ ។ ការចាប់ សម រងសុី
តូវធ្វើឡើង
យន្ត

ក សម រងសុី (រូបថត ហ្វសប៊ុក)
តមកពីទំព័រ

សម្តចត

1

ក សម រងសុី បានអះអាង

ះ

បើ

លើយន្ត

ចត

ះតម្តង

ពលាន

ភ្នំពញ ។ ករណី

យឲយ

ធា បសិន

សៀមរាប ឬខត្ត

ហ៊ុន សន បានបន្ថមយា៉ង ពះសីហនុ តូវរកទីតាំងណាសមសបកពី

្ត ើបស់ភាសា ចំណតអ្នកដំណើរ ។ បណា្ដអង្គភាពនកងទ័ព
លើ ដូចះ្ន ទៀតថា «រងសុីចូលចិតប

បណា្ដញសង្គមកាលពីថ្ងទី១៧ ខមិថុនា ឆាំ មួលបងា្កច់ លាបពណ៌គបបនះ បានចះ សួច តូវតៀមអន្តរាគមន៍កម្ទច
២០១៧ កន្លងមក

យបានអះអាងថាជា តជាប់ពិរុទ្ធ បង្កើតរឿងមិនពិតថាជារឿងពិត កមាំងណាក៏

យ ដលរារាំងការអនុវត្តចបោប់

សារបកធាយដលសម្តចនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន រាល់កំហុសរបស់រងសុី គឺកើតឡើងពីទង្វើរបស់ ។ បទបនះអនុវត្ត
កងកមាំងបដាប់អាវុធឱយតៀមខ្លួនចាប់
សុកវិញ ។
សម្តចត

ក បាន បរជាមក

ះបានបងាញថា មនុសសដលមាន

កាន់កន្លងផសងទៀត តាមការចាំបាច់ និង

សសប់

ហើយ។ ខ្ញុំ

ប៉ុន្តកយពីការប

ះសាររបស់

ហ៊ុន សន ក៏បានបឱយកងទ័ព បក់ឲយចបោស់ឡើងវិញថា ខ្ញុំនឹងអនុវត្តយុទ្ធវិធី សម រងសុី តូវបានសម្តចត

សួចតៀមចញបតិបត្តិការកម្ទចកុមណាដល នះ
ដរ ។ ប៉ុន្តសម្តចត

ក

ហ៊ុន សន

ពលរងសុី ចូលសុក ហើយសូមអរគុណ នាយករដ្ឋមន្តីនកម្ពុជា បតិកម្មខាំងៗឆ្លើយ

្ល តបថា មិនមនជាសារបរបស់សម្តចទ
ក សម រងសុីផង ទណិតរងសុី ដលបានបងាញវិធីសាស្ត ចាប់ខួន

ហា៊នរារាំងសកម្មភាពចាប់ខ្លួន
ប

ទថាជារបស់នាយករដ្ឋមន្តី

កហា៊នវិលតឡប់ចូល សំណាងដរខ្ញុំមិនប្តឹងប្តល់ទ ពះរងសុីជា តូវរង់ចាំបទប» ។

ក្នុងសារ

យសាត់សៀម
្ង
ពល

មបការ ខ្លួនឯង ។ សារបទប អ្នកណាក៏សរសរ សភាពការណ៍កើតឡើង តូវពងីកមុខស

សន បានចញបសមាត់
ញាត់គុក បសិនបើ

លនូវ

បានបដិសធចំ

ះសារបសមាត់ពី

កឲយដឹងបបនះ» ។

ះការ

ក សម រងសុីនះ

ពះសម្តចអះអាងថា ពុមា
ំ នការចុះហត្ថលខា ប

ហើយបាន

គួរបក់ផងដរថា
ះសារមួយ

អ្នកដល

ទបកាន់សម្តចថា

ក សម រងសុី បាន ជាមនុសសល្ងង់ និងឆ្កួតៗតប៉ុ

លើ Facebook របស់

ះ្ណ ។

ក

យា៉ងណាក្តីបើតាមគហទំព័រសារព័ត៌មាន

កាន់មបការ

ដល់ថាក់ដឹកនាំកសួងមានសមត្ថកិច្ចធំៗ

និងតរបស់សម្តចឡើយ និងបានពមានធ្ងន់ៗ ដលអះអាងថាជាបទបសមាត់ដលសម្តច មួយបានអះអាងថា បទបនះមិនទាន់បាន
ការតឡប់វិញថា នះការជា
មនុសសល្ងង់ និងឆ្កួតៗតប៉ុ

ទបកាន់បប ហ៊ុន សន សរសរ

កងកមាំងបដាប់អាវុធ សមប់អនុវត្តលើរូប

្ណះ ។

ឡើយទ ។

ហ៊ុន សម រងសុី ។ បទបនះបងាញឲយឃើញ

ងតាមបសាសន៍សម្តចត

បើយើងងាក

សន ក្នុងកិច្ចសមាសន៍ជាមួយនាយកបតិបត្តិ ថា សម្តចហ៊ុន សន រៀបចំបង្កសង្គម សង្គះជាតិ
អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ថា៖ «រងសុី ជា និងសមាប់បជាពលរដ្ឋពលសម រងសុី វិល
មនុសសល្ងង់ណាស់ ដល
កមាំង

ធា

មើលបធានគណបកស

ក កឹម សុខា វិញ

ះបីជា

ក សម រងសុីបានវាយបហារ និង

ទថាសារបទប តឡប់មកបទសកម្ពុជាវិញ ។ នះក៏ជាលស បកាសចូលសុកវិញរហូតមានបតិកម្មខាំងៗ

ះថាជាសាររបស់ខ្ញុំ កន្លង មួយទៀតដើមបីរំលាយគណបកសសង្គះជាតិ ។ ពីសម្តចនាយករដ្ឋមន្តីយា៉ងណាក្តី ក៏មបកស

ណាដលថាជារបស់ខុំ្ញ មានត និងហត្ថលខា

ខ្លឹមសារនសារ

ះបងាញថា៖ «ជូន បឆាំងរូបនះមិនបានធ្វើការអតាធិបបោយ

អត់មាន ពិតជាល្ងីលើមន
្ង
...ប៉ុនខ្ញ
្ត ុំសូមសរសើរ ថាក់ដឹកនាំគប់ថាក់ ពិសសមបការ ជាមួយសារព័ត៌មាន ឬសរសរក្នុងបណា្ដញ

អ្នកសរសរបទបទ័ពនះ ពះការបទ័ព កងកមាំងបដាប់អាវុធ ។ ថ្ងនះខ្ញុំបឲយលុប សង្គមទាក់ទិននឹងប
ក៏ខ្ញុំបើវិធីសាស្តបបនះដរ ។ អ្នកសរសរ
នះដូចជា យល់ចិតខ្ញ
្ត ុំមន! ការបទ័ពគឺតូវ

ល ស.ជ.ណ ដលហាមឃាត់មិនឲយកុមហ៊ុន

ឡើយទ ៕

ក សម រងសុី

អា៊ង ប៊ុនរិទ្ធ

បញ្ជូន

កជំទាវ មិថុនា ភូថង បាន មួយនះតូវបានរិះគន់ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងជំនន់ទឹកភ្លៀង

រ៍ទី១៧ មិថុនា បងាញនូវក្តីរំភើបរីករាយ ដលបានទទួល ជាពិសសតើ

ការកត់សមា្គល់ពញ១ថ្ង

កអាច

ះសយបចមបង

តាមបណា្ដញសង្គម និងតាមបភពព័ត៌មាននានា ការជឿទុកចិត្តពីពះមហាកសតក៏ដូចជាបមុខ ដលការយកចិឣ្ចើមផ្លូវមួយចំនួនធំ

រាជរដាភិបាលដលបានបគល់ភារកិចនិ
្ច ងតួនាទី ភ្នំពញសមប់ធ្វើការលក់ដូរ ជាចំណតរថយន្ត

ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញការផាស់ប្តូរនះ ។

ងតាមពះរាជកឹតយរួមគាមួយពះករុណា កំពូលក្នុងខត្តដល់

ពះបាទសម្តចពះ បរមនាថ ន

រាជធានី

កជំទាវ ។

និងយានយន្តសមប់

ជនីយដាន និងអគារ

កជំទាវបានមានបសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំផាល់ ពាណិជ្ជកម្មផសង ក៏ដូចជាបនការកកស្ទះ

ត្តម សីហមុនី

ពះមហាកសតនពះរាជាណាចកកម្ពុជា ដល ពិតជាមានចិត្តរំភើប និងមាន

ទនភាពសមប់ ចរាចរណ៍តាមដងវិថី និងមហាវិថីនានាក្នុងរាជធានី

ឡាយពះហស្ថលខាថ្ងទី១៧ ខមិថុនា ឆាំ ខ្លួនខ្ញុំដលទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពីរាជរដាភិបាល ភ្នំពញ រាប់ទាំងបសំរាម ការយកថ្លសំរាម
ក បា៉ សុជាតិវងស អភិបាលន និងពះមហាកសតដលបានតស់បងា្គប់តងតាំង សចតចិត្តកុមហ៊ុន ទុកឱយកុមហ៊ុន

២០១៧

គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពញ
ចន្ទ អភិបាលខត្តតបូងឃ្មុំ

ក បជ្ញ សមប់មុខតំណងមួយនះ» ។

កជំទាវបានបន្តទៀតថា៖ «សមប់

ក លន់ លឹមថ

ទីធ្វើពយុះធ្វើភ្លៀង គឺជាបចមបងផងដរ ។

ក ឃួង សង មិនអាចទំនាក់ទំនងបាន

ក ប៊ន
ុ លើត ទសសនះគំនិតរបស់នាងខ្ញុំគឺថា រាល់គប់ភារកិច្ច ទ កាលពីថ្ងមសិលមិញនះ ។

អភិបាលខត្តកំពង់ចាម និង

ះសុីន

ះបីជាមានការ

ះកុង តូវបានតស់បងា្គប់ សុទ្ធតមានឧបសគ្គ តនាងខ្ញុំនឹងពយោយាមឲយ តងតាំងតូវបានបងាញជាសាធារណៈក៏

អភិបាលខត្ត

ី រនិងដំឡើងតំណងជាផ្លូវការ
តងតាំងជាទីបឹកសោរាជរដាភិបាលដលមាន អស់លទ្ធភាពក្នុងការបំពញការងារនិងអនុវត្ត តពិធផ្ទ
ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្តី គឺជាការដំឡើងឋានៈសមប់ តាមចបោប់នពះរាជាណាចកកម្ពុជា ជាពិសស ទាន់បានរៀបចំជាផ្លូវការ
ការប្តូរតំណងនះ ។

ក្នុងពះរាជកឹតយ

យឡកៗពីគាចំនួន

ចបោប់នការគប់គងរដ្ឋបាលនីមួយៗ» ។

កជំទាវ មិថុនា ភូថង បានបញ្ចប់ នអង្គការសីលការ បានមានបសាសន៍ថា
កជំទាវចូលរួមអបអរសារទរ សមប់

ពះរាជកឹតយតងតាំងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពញ សាធារណៈពីសាកលវិទយោល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត ការតងតាំងឲយមានស្តី
ក ឃួង សង ជាអភិបាលនគណៈ និងវិទយោសាស្តសដ្ឋកិច្ច
ក បា៉ សុជាតិ

មិន

កសី ធីតា ឃឹះ នាយិកាបតិបត្តិ

៤ ពះករុណាក៏បានឡាយពះហស្ថលខាលើ ការសិកសោអនុបណិតជំនាញខាងចបោប់រដ្ឋបាល

អភិបាលរាជធានីភ្នំពញ ជំនួស

ឡើយទ ។

យ

ឆាំ២០១២ ។ ខត្ត-រាជធានី ហើយ

យមានការជំរុញពីថាក់ដឹកនាំក្នុងខត្ត

ក្នុងជួរថាក់ដឹកនាំ

កសីសងឃឹមថា នឹង

ក មានស្តីមានសមត្ថភាពចើនរូបទៀត នឹងតូវ

ក គួច ចំរីន អគ្គនាយករង ជំទាវបានកាយជាសមាជិកកុមបឹកសោខត្តនាឆាំ បានតងតាំងសមប់មុខតំណងជាអភិបាល

វងស ។ ចំណកឯ

នអគ្គនាយកដានរដ្ឋបាលកសួងមហាផ្ទ តូវ ២០០៩ ហើយតូវបានតងតាំងជាអភិបាលរង រាជធានី-ខត្ត ពះចាប់តាំងពីឆាំ១៩៩៣ដល់
បានពះមហាកសតតស់បងា្គប់តងតាំងជា ខត្ត
អភិបាលនគណៈអភិបាលខត្តកំពង់ចាម ជំនួស

ះកុង

ខឧសភា ឆាំ២០១៦ ។

បច្ចុបបន្ននះ

កជំទាវ មិថុនា ភូថង គឺជា

កជំទាវបានបក់ថា ៖ «អ្វីដល ស្តីទីមួយដលតូវបានតងតាំងជាអភិបាលន

ក លី ឡង សំខាន់សមប់ខ្ញុំគឺពងឹងការអនុវត្តចបោប់ ដើមបី គណៈអភិបាលខត្ត

ក លន់ លឹមថ និង

ះកុង ។

កសី ធីតា ឃឹះ បានបក់ថា៖

ជាអភិបាលនគណៈអភិបាលខត្តតបូងឃ្មុំ ។ ដាក់ចញ ជាពិសសគឺអនុវត្តតាមបទប «ខ្ញុំសងឃឹមថានឹងមានស្តីជាចើនរូបទៀត នឹង

សុក កុសនយោ
ំ
ខ្ញុំបក់ហើយសាប់ឲយចបោស់ បើ
ះដល់ក្នុងយន្ត

ថ្ងអាទិតយ

1

តូវបានពះមហាកសតតស់បងា្គប់តងតាំង អនុវត្តឲយបានល្អនូវអ្វីដលរាជរដាភិបាលបាន

តអញ្ចឹងហើយ បើអ្នកកាហានឯង មិនហា៊នចូល
ចូលតូវតចាប់វ៉

ះ

តមកពីទំព័រ

ការតងតាំងមួយដលគួរឲយកត់សមា្គល់ គឺ របស់សម្តចនាយករដ្ឋមន្តីដលថា ការងារមួយ តូវបានតងតាំងជាអភិបាលខត្ត-រាជធានី

ះ ហើយ

គុកតម្តង កុព
ំ ហើនពក» ។

ពះមហាកសតក៏បានតស់បងា្គប់តងតាំង ដំណើរការ

យកទីបា៉ឆាធ្វើសួគ៌ាឋាន
-

ខត្តតបូងឃ្មុំ

បានទាក់ទងនាង
-នាងសីខ្លីគិត

បទកាកគតិ

ជនមាក់ថ្លើមធំ

មកជួបឆាប់ណា ។
បុសទាក់ទងពិត

ះទ ។ ជា

ំ គាត់ពី
កសី មិថុនា ភូថង ជាអភិបាលនគណៈ មន្តីមានសមត្ថភាព ។ នាងខ្ញុំចង់បក់ថា គឺ ពិសសខ្ញុំសងឃឹមថានឹងមានការគាទ

អភិបាលខត្ត

ចង់ធំជាងជាប់

តាមទូរស័ព្ទ

បានល្អ គឺតូវមានការចូលរួមពី មិនមនមានតឹមតគាត់មាក់

ឱយនាងបញាប់
ហាក់គានសងា្ក

ះកុងជំនួស

ក ប៊ុន លើត ។

ការពងឹងនូវការងារដលរាជរដាភិបាលបាន បណា្ដថាក់ដឹកនាំ និងមន្តី

ខត្ត

ះក្នុងកិច្ច

កជំទាវ មិថុនា ភូថង អាចចាត់ទុកជា ទមាក់ឱយមូលដាននិងខិតខំឲយគាត់មានទំនុកចិត្ត សហបតិបត្តិការល្អជាមួយគាត់ ធ្វើយា៉ងណា

ស្តីដំបូងគក្នុងបវត្តិសាស្ត កយការ

ះ តាម

យការពងឹងធនធានមនុសស

វិស័យ កុំឲយស្តីអភិបាលខត្តទី១ តូវបរាជ័យការ

តជាតិលើកទីមួយនាឆាំ១៩៩៣ ដលតូវ រដ្ឋបាល និងឯកជន » ។

បានតងតាំងសមប់តំណងជាអភិបាលខត្ត។

ងារ មិនមន

យសារគានសមត្ថភាព

កជំទាវបានបងាញជំនឿមុតមាំថា នឹង ទ តគឺការបាក់ទឹកចិត្ត

ះ

យសារតគានកិច្ច

កជំទាវក៏តូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពី មានស្តីដលមានសមត្ថភាពចើនរូបទៀត នឹង សហបតិបត្តិការល្អពីបណា្ដអភិបាលរងបុរស

គនិយាយអួត

សរសើរកណា

ថានាងនះណា

ំ
ៗទៀត ដលបមុខរាជរដា
វរមន្តី ថាក់លខ៤ មកឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្តី ទទួលបានទំនុកចិត្ត និងការតងតាំងសមប់ ឬថាក់ដឹកនាផសង

-នាងបានឮអស់

សម្តីពី

បស
ុ រៀបពាកយចបោស់

កសួងមហាផ្ទ ។ នះបើ

ថាសីតបូងឃ្មុំ

-ឮបបនះហើយ

ឱយបុស

ះឌុប

-នាបា៉ឆាវត្ត

សរសសាច់បឹង
-ក៏ចាប់នាងភាម

យកទីបា៉ឆា

សងាសាតណាស់ ។
ះ

ឃើញម៉ុមសុំខាស

ទាំងក្មងទាំងចាស់

នាងក៏ប

ខ្លួនពលរាតី

សរសើរតសី ។
្ដយ

ដើរលងពីរកាយ

តពលដល់ហើយ

ទីវត្តអង្គរ ។

បុស

ះលងអត់

សន្ធឹងដកថ្ងូរ

ឱយអត់មិនបាន ។
គំរាមឱយស្ងៀម

ធ្វើសួគ៌ាឋាន

លើកបម៉ូតូ

ពមៗគាជាមួយនឹងការតងតាំងនះ ។

របស់

កជំទាវ មិថុនា ភូថង ជា

ភ្នំពញថ្មីថា តើអភិបាលកុងថ្មី

យសារមយ នុត (កវីអនាថា)

ះ គឺ

កសីបានបន្តទៀតថា ពីដើមក៏មាន

ក ឃួង ចំនួនផងដរ ។ សមប់តួនាទីជាអភិបាលរងខត្ត

សង ដលនឹងឡើងកាន់តំណងនាពលខ្លីខាង ជាស្តី គឺមានគប់ខត្ត-កុងដលសបក់ឲយ

សី

ក សាយ ភូថង ដលជាអ្នកតស៊ូ មុខនះ នឹងធ្វើឲយទីកុងមួយនះល្អបសើរជាង ឃើញថា «ពួកគាត់ជាអភិបាលរងមានសមត្ថភាព

បឆាំងនឹងរបបខ្មរកហម

់
នជាងមុន ពះទីកុងគជ់ មានឱកាសធ្វើការបានល្អ» ៕
ភាគខាងលិច និង មុន ឬក៏យា៉បយឿ
កជំទាវ មិថុនា

ភូថង គឺជាស្តីទីពីរដលតូវកាន់តំណងខ្ពស់

ះបាន

អ្វីដលគួរឲយចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត

ភិបាលបានបងាញពីភាពលើកស្ទួយដល់ស្តី ។

ចុះថ្ងទី១៧ មិថុនា ឆាំ២០១៧ ដលបានចញ ការតងតាំងអភិបាលនគណៈអភិបាលរាជធានី ថាក់ដឹកនាំស្តីក្នុងតួនាទីជាអភិបាលខត្តមួយ

កម្ពុជា ។ ក្នុងវ័យ៣៨ឆាំ

បយ័តឈឺ
្ន បណ

ដាក់ដឈរថត ៕

ងតាមពះរាជកឹតយ

ជាអតីតមន្តីជាន់ខ្ពស់របស់គណបកសបជាជន

សង្កត់ទំទ

ស្អកឡើង

តួនាទីជាអភិបាលខត្ត ។
ថាក់លខ៦ នកបខ័ណមន្តីរដ្ឋបាលជាន់ខស់
្ព

ជាអភិបាលខត្ត ដលស្តីដំបូង

ះ គឺ

ក

ជំទាវ ឡាក់ អូន អតីតអភិបាលខត្តរតនគិរី
ក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជា ដលបច្ចុបបន្ន

កជំទាវ

ឡាក់ អូនគឺជាសមាជិកពឹទស
្ធ ភាមកពីគណបកស
បជាជនកម្ពុជា ។

ថ្លងបប់សារព័ត៌មាន

ះសន្តិភាពកាលពី

ក.ណារ៉ន

ពឹតិកា
្ត រណ៍សង្គម
កុឆ្ល
ំ ើយថាមិនដឹង ?
តមកពីទំព័រ

1
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មតិអ្នកសង្កតការណ៍មួយកុម

និយាយថា បើគានយាយមា៉យ...ចាំ
ទិញគញូង...ដាក់លុយមុនបចាំការ

១០ឆាំមកហើយ...មៗ អាណាចករាប់ ទិញទ...គានការជំរុញពីយាយមា៉យ
រក...រាប់អាន...មុខមាត់យាយមា៉យ ទ...គានខ្មរមាស់សុកណាមួយថ្លើម
ធំណាស់...លើសជំងវិហារ...។

ពាសដកហា៊នលើកគាលួច

កាប់

សមត្ថកិចស
្ច ុកអន្លង់វង...ក៏ដូច ឈើពីបទសថទ...ផ្អើលតាំងពីខត្ត

ជាកុមអ្នកសារព័ត៌មាន...បានដឹង ឆាយៗ...យកជីវិត

ប្តូរដុលារ លួច

ចបោស់ណាស់...ពលករខ្មរដលលួច ចូលកាប់គញូងពីបទសគ...ដល
ឆ្លងដន

កាប់ឈើគញូងពីដីថ... មានយាយមា៉យ

ជាកុមដលយាយមា៉យប...គឺ

២

ពីកយ...។

៣ថ្ងនះ ទាហានសៀមបាញ់

អ្ហងយកគញូងមក អញចាំទិញ... របួស-សាប់ និងចាប់ខ្លួនចើននាក់
យកលុយពីអញមុនក៏បានដរ...។ ទៀត...ដលគនិយាយថា...ម៉ូយ
ពលទិញបានយកមកទុកម្តុំ...កបរៗ យាយមា៉យ...។ ប៉ុនយា
្ត យមា៉យ
បនាយទាហាន...មានមា៉សុីនឈូស មានមុខដដល...។
ចាំង...កាត់ជាកង់ៗ...សាតតូវខាត
...បមូលឡានដឹកចញម្តង យក

មុខមាត់ខ្មរ

ខត្តឧត្តរមានជ័យ

...ងើបមុខលងរួចហើយ...ទាហាន

គមងដឹផាកលន5 9 8 ស
រាជធានីភ្នំពញ ៖ កុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង

ជាផ្លូវការគឺ ដឹ ផាក លន ៥៩៨ ដើមបីបំពញ

តមូវការទីផសោរតាមរយៈពឹតិការណ៍
្ត
ដ៏អសារយ
្៳សណា្ឋគារសូហ្វីតលភូគីត ភ្នំពញ នាពឹក

ថ្ងទី១៧ ខមិថុនា ឆាំ២០១៧ ។ គមងថ្មី

ដឹ ផាក លន ៥៩៨ សាងសង់លំ្៳ឋានរចនា

បថបបអឺរ៉ុបចំនួនបំមួយបភទ គឺវីឡាឃ្វីន,
វីឡាឃ្វីនបភទA, វីឡា្៓ះ, វីឡាកូនកាត់
បភទA, វីឡាកូនកាត់បភទB និងហសប់
្ៜស៍ ។ កពីលំ្៳ឋានបណីត គមង

នះមានហដារចនាសម្ព័ន្ធខាត់ខ្វង និងក្លិប
ហាត់បណដលមានឧបករណ៍ហាត់បណ
គប់បភទ អាងហលទឹក ហាងកាហ្វ និង

កន្លងក្មងលង ដលផ្ដល់ផាសុកភាព និងភាព
ទាន់សម័យក្នុងការរស់្៳ ។

្ៗកជំទាវឧកញា៉ ភាព ហៀក និងភ្ញៀវកិត្តិយសដលបានអ

ដឹ ផាក លន ៥៩៨ ស្ថិត្៳តាមប្៊្ដយ Kork Elementary Campus ្៳លើផ្លូវ៥៩៨,

ផ្លូវ៥៩៨ (ផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារា៉) ដលស្ថិត សាលា Australian International School

មាន...គានអ្នកណាចាប់ទ...ទាល់ត

រាជធានីភ្នំពញ ចមាយពីរង្វង់មូលកាំកូសុធី
ី
វិទយោល័យ American University of Phnom

ល ដូចបាញ់ចាប...។

តើចាំសតវតសណា

ហ្ន៎ ? ទើប

កឡាប់ឡានធាយចញ ទើបបក លុបបំបាត់បាន...។ អ្នកកាសតយើង
ការណ៍...។

ទាហានថចាញ់ខ្មរ កាប់គញូង

មិនចង់ចុះផសោយទ អារឿងខ្មរធ្វើ
រ

លួចកាប់ឈើពីដីគបបនះ

សាប់ និងរបួស...មួយឆាំៗរាប់មិនអស់ ...ពះខាស់គណាស់ ។
ទ...ពះតដុលារយាយមា៉យទាំង

រឿងដដលៗ...

បាច់ៗ...អ្នកណាចង់បានដុលារយាយ ឈ្មួញយួនចំត...
ួ
មា៉យ...

កាប់គញូងយក

យសារត

ះយាយមា៉យ

៉...ដូច មកឈរបកបោលខ្មរតូចធំ...

រកសាប់...។

ប

ជន៍ខ្លួនឯង...បកសពួកខ្លួនឯង

អ្នកកាន់អំណាចធំៗក្នុងអាណាចក ...ឱយខ្មរអ្នកកវិនាសបបនះ ? បើ

រាប់ពីថាក់ខត្ត ថាក់សុក ថាក់ឃុំ មិននិយាយ...ដូចមិនជួយឈាមខ្មរ
ថាក់វរៈការពារ...ជាកុមរបស់យាយ ឯង
មា៉យ អស់

ហើយ...ល្មមៗយាយ

មា៉យចង្អុលដាច់ផារ កុំ

រ...។

ះ...។

សុំកុំឆ្លើយថា មិនដឹង ? !

អាឡវ

ធលក់ជាផ្លវ
ូ ការហើយ

លន បានបើកស្។ធលក់គមងថ្មីរបស់ខ្លួន

សុកយួន តាមចករបៀងនានា ខត្ត សៀមបចាំការក្នុងពឈើរបស់គ...
សាយរៀងក៏មាន...ខត្តតបូងឃ្មុំក៏ ចាំបាញ់
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្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី (រូបថត ឈឿន)

្៳ក្នុងសងា្កត់ចំងចំរះ២ ខណឫសសីកវ Phnom Penh ្៳លើផ្លូវអង្គរ និងសាកល

បហលបួនគីឡូម៉ត ។ គអាចធ្វើដំណើរ Penh ក៏្៳តាមប្៊្ដយផ្លូវ៥៩៨្៏ះដរ
ចញពីគមងនះ្៱កាន់ផសោរទំនើប Aeon ស្ថិត្៳ចមាយតិចជាងបីគីឡូម៉តពីគមង
Mall II ឬផសោរ Macro Mall ចមាយបហល ដឹ ផាក លន ៥៩៨ ។ លើសពីនះ គអាច

បីគីឡូម៉ត ្៱ផ្លូវជាតិលខ៥ចមាយតឹមត បើបស់សវាកម្មធនាគារដលមាន្៳កបរ
៩០០ម៉ត ្៱ផ្លូវជាតិលខ៦A តាមផ្លូវលីយ៉ុង ្៏ះ មជឈមណលវាយកូន្ើល ហាងកាហ្វ

ផាត់ និង្៱ផ្លូវជាតិលខ៤តាមផ្លូវទំនប់កប់ ្៓ជនីយដាន មន្ទីរពទយ សាលារៀនរដ្ឋ និង
សូវបានយា៉ងលឿន ។ កពីនះ មានផ្លូវ សាប័នរដ្ឋជាចើនទៀត ។
ធំទូលាយពុះកណា្ដលគមង ដឹ ផាក លន

បភទលំ្៳ឋាននីមួយៗ ហដារចនាសម្ព័ន្ធ

៥៩៨ ភាប់្៱នឹងផ្លូវ្៱កាន់ទួលសង្ក ឬមក ខាត់ខង
្វ និងអត្ថប្៕ជន៍ជាចើនដលនឹង អតិថិជនដលបានចូលរួមស្វ ងយល់ពីគម ងដឹផាកលន៥៩៨ (រូបថត ឈឿន)

រង្វង់មូលគល់សានជយចងា ។ អ្វីដលកាន់ ទទួលបានពីការទិញលំ្៳ឋានក្នុងគមងដឹ ដលផ្ដត់ផ្គង់សមារសំណង់នាំមុខគ្៳កម្ពុជា ។ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សមប់ការរស់្៳ ។ កាត់ត
តពិសស គមង ដឹ ផាក លន៥៩៨ ស្ថិត ផាក លន ៥៩៨ នះ តូវបានធ្វើបទបងាញ កុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង លន បានស្។ធគមង ពិសស គមងថ្មីនះនឹងសាងសង់លំ្៳ឋាន

្៳ចំ្ើល្នគមងអភិវឌឍជាចើនដល តាមរយៈអកង់ដ៏ធំក្នុងពិធស្។
ី
ធលក់គមង ទីមួយរបស់ខ្លួនគឺ ដឹ ផាកលន សនសុខ ្ំយបើបស់ពុម្ពអាលុយមីញ៉ូមក្នុងការចាក់
កំពុងរីកដុះដាលដូចផសិត ។

កពី្៳មិនឆាយពីផសោរទំនើប សាលារៀន

នះជាផ្លូវការ ។

ដលសង់លំ្៳ឋានបណីតជាចើនបភទ ។ សសរ ប្លង់ស ឬធ្នឹមផ្ទះដលធានាមិនបះសំ

កុមហ៊ុនអភិវឌឍអចលនទពយ ជីប ម៉ុង លន គមងទីមួយទទួលបានការគាំទជាខាំងលើ ដំបូងគក្នុងបទសកម្ពុជា ៕

លំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Learning Jungle Toul គឺជាបុតសម្ព័ន្ធរបស់កុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គុប រចនាបថទាន់សម័យ គុណភាពសំណង់រឹងមាំ

(តមកពីលខមុន)

(

មានត)

យឹម ឈឿន
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បទប

តមកពីទំព័រ

សន្តិសុខសង្គម
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អាជាធរសាបដូចទឹកទន្ល មផសោរបាយដំរាំុមិនរុះរី
1

កាយដីចញពីក្នុងស្ទឹងឱយអស់ដូចដើមវិញ

យ

កំណត់ចាប់ផ្ដើមយា៉ងយូរមួយសបាហ៍ទៀត ។

ចញបជាថ្មីបងា្គប់ឱយមាស់ផសោរបាយដំរាុំ រឹងរូសមិនពម

រព និងមិនអនុវត្តតាមលិខិត មានវិធានការតាមផ្លូវចបោប់ ។

ក ច័ន្ទ សុភា ធ្វើការរុះរីសំណង់ផសោររបស់ ជួនដំណឹងរបស់អាជាធរខត្ត ដលដាក់ជូន

ចំ

ះមុខមន្តីជំនាញ

កាយផះរកកាកសំណល់ដូរបាយ

ក ច័ន្ទ

ខ្លួន និងកាយដីដលចាក់លុបស្ទឹងសង្ក ឱយ អាជាធរសុកបាណន់ បងា្គប់ឱយមាស់ផសោរនះ សុភា ដលជាមាស់ផសោរ និង

ី ុងស្ទឹងនះ គឺ
ការដលមន្ទីរជំនាញទាំង២សាប័នខាងលើ អស់ពក្ន

ជីដូននិង

ក ង៉ុង ឆាន់

យសារតបុគ្គលរូបនះ រុះរីសំណង់ផសោររបស់ខ្លួន និងកាយដីចញពីក្នុង លី មឃុបា
ំ យដំរាុំ បានអះអាងថា នឹងធ្វើការ
ស្ទឹងដលខ្លួនចាក់លុប ដើមបីធ្វើផសោរ

យគាន រុះរីសំណង់នះ ។ ប៉ុន្ត

ចបោប់អនុញាត ។

ក

កផសោររូប

ះ ស្ទឹងតាមបរបស់មន្តីជំនាញ

យរអ៊រទា
ួ ំ

នះ ហាក់រារកចំ

លិខិតជូនដំណឹងរបស់អាជាធរខត្ត

ះរឿងកាយដីចញពីក្នុង

បានទុកឪសានុវាទរយះពលមួយខ គឺចាប់ ថា ខ្លួនតូវចំណាយលុយចើន ។
ពីថ្ងទី១ មសា ដល់១ ឧសភា ២០១៧
ដើមបីឱយមាស់ផសោរ

យឡក

កមឃុំវិញ ក៏បាននិយាយ

ចំ

ក ច័ន្ទ សុភា នះរុះរី មុខមន្តីជំនាញដរថា កន្លងមក

ះ

កមិនបាន

ងដក និងកាយដីចញពីក្នុងស្ទឹង ។ ប៉ុន្ត ទទូលដំណឹងស្ដីពីការបងា្គប់ឱយមាស់ផសោររុះរី
ក

កផសោរដ៏មហិមានះ មិនបានអើពើ សំណង់ផសោរឬកាយដីចញពីស្ទឹងដលអាជាធរ

នឹងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខត្តបាត់ដំបងទ ។ ខត្តបានជូនដំណឹង
រហូតមកដល់ពលនះ ឪសានុវាទនះបាន
កន្លងផុតជាង១ខហើយ
តមិនពម

ះទ ។ ប៉ុន្ត

អាជាធរសុកបាណន់

កថា នឹងជមុញឱយមាស់

តមាស់ផសោរនះ ផសោរធ្វើតាមការណនាំរបស់អាជាធរខត្តនិង

រព និងមិនពមអនុវត្តតាម មន្តីជំនាញ ។

លិខិតជួនដំណឹងនះឡើយ ដូចះ្ន ហើយទើប

អង្គុយមើលយាយកាយផះរីស

ផសោរបាយដំរាុំ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិបាយ

តមកពីទំព័រ

មន្តី នមន្ទីរជំនាញ ដលទទូលខុសតូវលើ ដំរាុំ ឃុបា
ំ យដំរាុំ សុកបាណន់ ដលមាន យា៉ក ជីដូននិង
កិចកា
្ច រនះចុះពិនិតយ និងដាក់កំហិតឱយ

ក ឡុង ផល្គុន បធានមន្ទីរធនធានទឹក ខត្ត បាន

ទបកាន់

គានចបោប់នះផាល់បាននិយាយថា សំណង់ផសោរ ដើមបីសាងសង់ផសោរដលជាប
ក ខ្លួន

យគានការពិគះ

ជន៍របស់ និងជាស្តីមមា៉យផង

បល់ ជាមួយសាប័នជំនាញឡើយ ។ ភាព សងា្កត់

បល់ កយពីចុះធ្វើការសិកសោសវជវអំពីផលប៉ះ គាត់ចិញ្ចឹម

ជាមួយអាជាធរខត្ត ឬមន្ទីរជំនាញឡើយ ។ ពាល់មន្ទីរធនាធានទឹក និងឧតុនិយមខត្ត បាន សី២នាក់ ។
កយពីសិកសោអំពផល
ី
ប៉ះពាល់ អាជាធរខត្ត ចញរបាយការណ៍វាយតំលថា ការចាក់ដីលុប

ហធាតុ(ឡវអាវ
លក់ដើមបីយក

ះសយជីវភាព ។

គាត់បប់ថា

ហធាតុ១គីឡូកម

តម្ល៦.០០០រៀល

យថ្ងខ្លះរកបានកន្លះ

ូ ម
គួសារដ៏កីកខាងលីស្តីចំណាស់ជាជីដូន គីឡូកម ឯថ្ងខ្លះ រកបានជាងកន្លះគីឡក
ះ

យគានចបោប់អនុញាតិ និងមិនបាន អាយុ៧៥ឆាំ បានសុផ្ទ
ំ ះគសាក់

ថា មាស់ផសោរបានចាក់ដីលប់ស្ទឹងសង្ក រួច ពិគះ

ល ដើមបីរក

ហធាតុ សាន់) ដលដុតមិនឆះយក

រករបរអ្វីទៀតទ បើកី

ះ ច័ន្ទ សុភា មាស់ កយា៉ងនះ ។

និងឧតុនិយមខត្ត ដលបានចុះពិនិតយទីតាំងផសោរ ផសោរបាយដំរាុំនះថា បានចាក់ដីលប់ស្ទឹងសង្ក

សាងសង់ផសោរ

ចាស់ៗ

1

ៗនាំគាកាយរក

ពិនិតយលើកដំបូង មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ថ្ង ពះមិនដឹង

បាយដំរាុំនះ គានចបោប់អនុញាតទ ។

លក់ (រូបថត សារុន)

ះ ច័ន្ទ សុភា ។ កយពីបានចុះ ដើមបីលក់យកបក់ទិញអង្ករចិញ្ចឹមកពះបចាំ បក់

ក មាស់

ផសោរនះអនុវត្តជាថ្មី ។

ហធាតុ

ះ ហាច ខឿប គិតជាបក់ ថ្ងខ្លះបាន៣.០០០រៀល និងថ្ងខ្លះ

៉យប៉ត កុង

និង

ជួបជាមួយ

ក្នុងភូមមិ
ិ ត្ត រកបាន៤.០០០រៀល ។

ពិតជាគួរឱយអនិចាពន់ពកណាស់ ដលក្នុង

៉យប៉ត ។

ទួត៤នាក់ បុស២នាក់ ១ថ្ងរកបក់មិនបាន១មុឺនរៀល

ះទ តើ

ះសន្តិភាពស្តីខាងលីបាន សមប់ចម្អតកពះទាំងជីដូន និង

ៗ៤នាក់

គាត់អាចបំពញសចក្តីសកឃានបានដរឬទ

បានចញលិខិតបងា្គប់ឱយអាជាធរសុកបានណន់ ស្ទឹងសង្ក ដើមបីធ្វើផសោរឯកជននះ នឹងធ្វើឱយមាន បប់ថា ជីវិតគួសារគាត់ពុំមានដី ឬផ្ទះខ្លួនឯង ទៀត បើកមនះមិនស្មើថ្លគុយទាវតាមហាង
ជមុញឱយមាស់ផសោរនះរុះរីសំណង់នះ និងកាយ ការផាស់ប្ដូរនិរន្តរទឹកហូរ ហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ ដីមបីរស់
ដីចញពីស្ទឹងវិញ

យទុកឪសានុវាទរយះពល ធ្ងន់ធរ្ង ដល់កបោលសានដក

មួយខ ។ ប៉ុន្តឪសានុវាទបានកន្លងផុត
មួយខហើយ មាស់ផសោរនះ

តមិន

ទី

៧ឆាំចុងកយនះ ១ចានផង

ទ រយៈ៦

ះ ។ ដូចះ្ន ប្តូរទីតាំងរស់

រពនិង នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធរ្ង បំផុត

សងឃឹមថា បនាប់ពីមានការផសព្វផសោយនះ

៣កន្លងមកហីយ ។ គាត់បន្ត

ជាង ការចាក់ដីលប់ស្ទឹងសង្កដើមបីធ្វើផសោរនះ អាច ថា ក្មងទាំង៤នាក់មាន

មាក់ និង

ថ្ងអនាគត ។ នាក់ ហីយមាយឱពុកពួកគកីក ខ្លះ

ះ ?

ទួត៣ អ្នកចិត្តបុណយដ៏សបបុរសទាំងឡាយ នឹងជួយ
ថ សចសង់ជីវិតដ៏

កយា៉កនះផង ពិតជា

មិនពមអនុវត្តតាមឡើយ ។ ដូច្នះហើយទើប ជាពិសសប៉ះពាល់សានដក និងពលរដ្ឋដល ខ្លះក៏បាត់ដំណឹងសូនយឈឹងទុកកូនតូចៗឱយគាត់ សកឃានពកណាស់ បសិនបើបានអាហារ
ក និងមន្ទីរដនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ រស់

និងសុរិ

តំបន់

ដីខត្តចុះពិនិតយផាល់ និងដាក់កំហិត តូវតរួសរី

ះតម្ដង ។ ហើយមាស់ផសោរនះ ចិញ្ចឹម ។

ងដក និងកាយដីចញពីក្នុងស្ទឹង

ជាថ្មី ឱយមាស់ផសោរនះរួសរីផសោរ និងកាយដី ឱយអស់ដូចលំនាំដើមវិញ ។ គ
ចាប់ផ្ដើមយា៉ងយូរមួយសបាហ៍ទៀត ហើយបើ
មាស់ផសោរនះ

តមិនពមធ្វើទ

1

មិថុនា ដលក្លិបរាតីនះស្ថិតក្នុងភូមក
ិ ំងពល ការិយាល័យបឆាំងគឿងញៀនបានឱយដឹងថា

ញៀនតូវបានសមត្ថកិច្ចចុះធ្វើរដ្ឋបាលនះ ទព សងា្កត់រកាធំ កុងចបោរមន ។
កាលពីយប់ថ្ងទី១៧ មិថុនា ឈានចូល១៨

បតិបត្តិការនះស្ថិតកមប

បើតាមការផ្តល់ព័ត៌មានពីមន្តីនគរបាលន ារនគរបាលខត្ត និងដឹកនាំ

យ

ក

កនឹង ឬអត់ ?

បតិបត្តិការកកើកកុងចបោរមនវលាទៀបភ្លឺកុង្ន ក្លិបអឡកូ
តមកពីទំព័រ

ៗ ហូបបបរចីនជាងហូបបាយ ពះរក ...ពិតជាមិនដូចគាទ ពិតជាពហ្មលិខិតចារ

កស្នងក

កផសោរនះ

រពឬអនុវត្តតាមដរ ចុងកយនះគាត់និង

ម ពិសម័យ លីដីរកាយគំនរផះ ដលគដុត

តមកពីទំព័រ

កស្នងការ បណ្ដូលចិត្ត ដលគសឡាញ់បាត់មុខមិន ការកបទឹកឃ្មុំជាមួយគាឬអត់

យបើ ចើនមិនសូវជានិយាយបើកចំហឱយដឹងចបោស់ ដល់ផ្ទះដលនាងសាក់

ដាននគរបាលកុងចបោរមន បានដំណើរការ ម៉ូតូតមួយភ្លតទ ជិះ

ឌុបមិតភក្ដ
្ត ិ

នគរបាលអន្ដរាគមន៍ខត្ត និងកមាំងអធិការ ពាកយសម្ដីយា៉ងផ្អមល្ហមថា«បងអើយ!អូនខ្ចី
គម» ប៉ុន្តមិនបានបប់ថា

មន្តីដដលបានបក់ទៀតថា ការចុះឃាត់ ឯណា

ខ្លួននះ ធ្វើឡើងកយពីមានសចក្តីរាយការណ៍

ះឡើយ ។

ះទ ។ មិនតប៉ុ

្ត ី
សមា ចិតស្ត

កមាំងជំនាញនការិយាល័យបឆាំងបទល្មើស នាង

៉ក សដា ខកយមកគឺ

អភិបាលកុងក៏បានចុះមកពិនិតយដល់កន្លងផាល់ ដំណើរ

កស ីអភិបាលក ុងចបោរមន

ពិនិត ប តិបត្តិការ (រូបថត វងស សន)

ផងដរ ។

ការចុះធ្វើរដ្ឋបាលក្លឹបអឡកូកមាំងសមត្ថ
ះសី ៥៧នាក់ ។ បានរកឃើញផ្ទុក

សារធាតុញៀន ២៣នាក់ ក្នុង

បភពដដលបន្តទៀតថា ខណៈ

ះ

នគរបាលភាមៗ

កបស់រូបនះ

យ ទៀត

ក្នុងភូមិទួលពង សងា្កត់

ម

ះដរមានបុគ្គ សនជ័យ និងមានសុកកំណើត

ខណ

យ ដរ

យ

បាត់រហូតតម្ដង ។ កយ

ធិ៍

សុកសុីធរ

លិកបំរីន២នាក់ដរ ។ មិនមានផ្ទុកសារធាតុ កណា្ដល ខត្តពវង បានបាត់បង់ម៉ូតូមា៉ក
ញៀន ១៦៨នាក់ សី ៥៧នាក់ ។

ក្នុងបតិបត្តិការនះដរសមត្ថកិច្ចដកហូត

បានគឿងញៀនបភទមា៉ទឹកកក១កញ្ចប់តូច
និងបានបញ្ចប់នីតិវិធី
ទី១៨ មិថុនា ។

វលា

ហុងដាឌីមស១២៥ ស៊រីឆាំ២០០៨ ពណ៌

ពាក់ផាកលខ ភ្នំពញ ១AE-០០១៧ ។

យឡកស្តីជាសងសោរ

៉ង៤ទៀបភ្លឺថ្ង អាយុជាង២០ឆាំ សាក់

រសៀលថ្ងដដលកមាំងការិយាល័យ

ខណឫសសីកវ ។

ចាត់ការបន្តតាមនីតវិិ ធី

ទិដ្ឋភាពក្នុងក្លិបរាត ីពញណន

យយុវជនសា វ (រូបថត វងស សន)

អត្តសណ
ឡើយ ៕

ះ សាក់ គុណ

ក្នុងសងា្កត់ទួលសង្ក

មន្តីនគរបាលនិយាយថា យុវជនរងគះ

ជំនាញកំពុងធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿង និងស្តីមាក់

ះ បានទាក់ទងស្នហាជាមួយ

យមិនទាន់បឣ្ចញ គាមួយរយៈពលមកហើយ ពួកគសឡាញ់គា

ឡើយទ ពះកំពុងសាកសួរ ខាំងណាស់ និងបើពាកយពចន៍អូនបងជាមួយ

វងស សន គា យា៉ងផ្អមដូចទឹកឃ្មុំខចត ។ ប៉ុន្តមិន យុវជនក្ម ងខ្ចីស ឡាញ់ស ីប៉ះចំសងសោរ

តមិនឃើញ

ះ ទើបសមចចិតឱយ
្ត ឪពុកជូន
ម

រ (រូបថត សុីថា)

ដាក់ពាកយបណ្ដឹង

ះ ក៏បានលាក់លៀមឪពុកខ្លួន

ពលបកការណ៍បានបប់ឪពុក

គានការសងស័យអ្វីឡើយ បនាប់មកនាងក៏យក ថា ទើបបាត់ម៉ូត៤
ូ ថ្ងប៉ុ

ូ ះចញ
ះ បូ ម៉ូតជិ

ត

ះទ ។ ប៉ុន្តកយពល

ចាំបាត់ៗរយៈពល១ខហើយ

តហងស៊យអាក់ ហើយយុវជន

្ត
សឡាញ់ ទើបឱយខ្ចី
ឱយជួយ អន់សពន់ចិតលង

ម

កិច្ចឃាត់ខួន
្ល កុមយុវជនសរុបបានចំនួន ១៩១ សុផារា៉ន់ មុខរបរជាអ្នកលក់ទឹកបរិសុទ្ធ សាក់
នាក់ ក្នុង

បាត់ឈឹងតម្តង ។

ថ្ងទី១៧ ខមិថុនា ទើបធ្វើ មិនឱយខ្ចីខាចសងសោរបណ្ដូល

យុវជនជួបស្នហ៍

ដឹកមិតភក្ដ
្ត ិ

្ដ
បាល
បាត់ ហើយរយៈពល១ សារតសឡាញ់នាងខាំងពក មយោ៉ងបើបកក កាន់ប៉ុសិ៍នគរ

ប្ដឹងនគរបាលប៉ុស្ដិ៍

អន្តរាគមន៍ ។

ះបីជាបបណា យុវជនរូបនះ

យបប់ថា«បងអើយ ! រង់ចាំសងសោរយកម៉ូតមក
ូ ឱយរហូត មិនបានប្ដឹង

ះ អូនខ្ចីម៉ូតូតមួយភ្លតទ ជិះ

កក៏បានឱយខ្ចី ។ បនាប់មកសីសស់រូប

ូ ះ
លការណ៍ដើមបីចុះធ្វើរដ្ឋបាលនិង នះ ក៏យកម៉ូតជិ

ជាមួយមាយចិញ្ចឹមឯ

និងតូវមាយចិញ្ចឹមនាងបប់ថា មិនឃើញនាង

ហងស៊យទ ។ លុះដល់ថ្ងមួយ ស្តីជា

ូ ះ
យសារតសឡាញ់នាងដល់ឆ្អឹង មយោ៉ង សងសោរបានខ្ចីម៉ូតជិ

រក

្ណះ យុវជននះទុក សងា្កត់ទួលសង្កទៀត ប៉ុនមិ
្ត នបានឃើញទ

ះខាំងណាស់ គានការសងស័យ

ពពាក់ពពូនគាមកជក់និងចរាចរណ៍ថាំញៀន ទើប មិនបានគិតវងឆាយ និងគានការសងស័យថាតូវ សមាគម» ក៏

កសី

ះ យុវជន

លើនាងឡើយ មិនបានគិតថាជាសីស្នហ៍ ចូលផ្ទះ៤ថ្ងមកហើយ ។

សមាគមអី

ថា ក្លិបអឡកូជាកន្លងដលកុមក្មងសាវ បើមិនឱយខ្ចីខាចនាងខឹងលងសឡាញ់ផង

ះ

ះឡើយ មិនឃើញយកម៉ូតប
ូ គល់ឱយវិញ

ះ បរជាកបត់សចក្តីទុកចិត្ត កបត់ទាំង ពះយុវជនរូបនះហាក់មានការលាក់លៀម ខាងលើបានតាមរកគប់ទីកន្លងនិង
មខ្ចីម៉ូតជិ
ូ ះ

តួតពិនិតយរដ្ឋបាលចំហរកសារធាតុញៀន ។

មុត សារុន

អាវជជុះ គា ៕

បានដឹងថា តើពួកគទាំង២នាក់ឈានដល់ ពលចាំបាត់ៗមិនឃើញមាសស្ងួនតឡប់រកខ្លួន

1

យាល័យគឿងញៀន សហការជាមួយកមាំង ស្នហ៍ បើលបិចលួង

តួតពិនិតយ ។ ក្នុង

ៗរស់បានគឺអាស័យ ។ តពិតណាស់ថា ការសកឃានមានដូចត

បងអើយ ! អូនខ្ចីម៉ូតូមួយភ្លតនាងយក
បាត់
ឥតស
ះកបត់ទំនុកចិត្តយុវជនជាសងសោរ

រងទទួលផនបឆាំងបទល្មើស កមាំងការិ បាន

ស្នើសុំ

ះទ ។ ឱ ! វាសនាមនុសសយើងអើយ

យតូវ ថា តើបទបថ្មីរបស់មន្ទីរជំនាញនះ តូវបាន បក់មិនបាន ។ គាត់បានរៀបរាប់ថាមួយរយៈ ទុកមនឬយា៉ងណា...ពិបាករកវាចាថ្លងណាស់

ចញពីស្ទឹងឱយអស់ដូចលំនាំដើមវិញ

ក ុមមន ្តីជំនាញជំរុញការរុះរីសង្គ ះស្ទឹងសង្ក (រូបថត សម័យ)

រង់ចាំមើល

ស្តីជាជីដូនបន្តថា ជីវិតគួសារគាត់ និង

ឆាញ់១ពល មិនដឹងថា សបបោយចិត្តកមិតណា

្ណះ ៕

យន់ សុីថា

សន្តិសុខសង្គម

ទំព័រ
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្ន
ទ
អ្នកភូមិកំ តបស់ដាក់ពាកយប្ដឹងតវា៉បឆាំងសុរិ
ដី អាជាធរខត្តកបចាត់វិធានការការពារដីឆរសមុ
្ក
ចញប្លង់យកទួលអ្នកតាទីសកា្ករៈធ្វើជាកម្មសិទិប
្ធ ុគ្គល ហាមគឿងចកអតីតអភិបាលរងខត្តឈូសឆាយឆ្នរអ ល
តមកពីទំព័រ

បូជារបស់អ្នកភូមិឱយ

1

ពលរដ្ឋមួយគួសារ

ក្នុងភូមិ

តាមជំនឿរៀងៗខ្លួន ។

ប៉ុនក្ន
្ត ុងឆាំ២០១៧នះ សប់ត

ចំ

រដាភិបាលកម្ពុជា មតាជួយអន្តរាគមន៍រក ការ

ះ ផង សា

ភូមិកំ

ះបវត្តិទាក់ទងនឹងដីទួលអ្នកតា

ទបកាន់ គឺប្តីបពន្ធនះថមទាំងបើអំពើ

តបស់នះ បើតាម

តមកពីទំព័រ

បានចុះ

ដរ ពះជាតំបន់ឆ្នរ មិនអាចសាងសង់រឹង

1

ហាមឃាត់រថយន្តដឹកដីនិង មាំបានទ ។

យ

កសីបប់ថា ជាប់រវល់ ។ រីឯ

មុី លីន មឃុំអ

ក

្កលបានឱយដឹងថា ពលរដ្ឋ

ក ខៀវ គឿងចកមួយគឿង ដលកំពុងឈូសឆាយដី
ចំណកបុរស
ះ សឹុម ភឹម អាយុ៣២ រស់ ឆ្នរសមុទនះមានចំនួន១៣គួសារ ត
ិ
តបស់ បានឲយ ជាប់មាត់សមុទអ ្កល ស្ថិតក្នុងភូមអំ
នះ ទើបមានការអំពាវនាវសុំឲយសម្តចអគ្គម វៀន អះអាងថា ខ្លួនបានធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិលើទួល សឿន អនុបធានភូមកំ
ឥឡូវឡើងដល់១៨គួសារ ។
ិ ពង ឃុំ ឆាំ និយាយទាំងអួលដើមកថា ពួកគាត់រស់
ហាសនាបតីត
ហ៊ុន សន បមុខរាជ បុរាណនះជាកម្មសិទ្ធិផាល់ខ្លួនហើយ ។ បើតាម ដឹងថា មូលហតុនាំឲយមានទំនាស់ ការពិតស្តី អ ល
ឆ្នរអ ្កលនះមានក្តីសុខសាន្តណាស់ តឥឡូវ
កមឃុំបន្តថា ពលរដ្ឋរស់ ឆ្នរនះ
្ក សុកដំណាក់ចង្អើរ ។
ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផាល់ខ្លួន ។

យសារតបប បូរា៉ អាយុ៤៣ឆាំ និងបពន្ធ

ះ សំ

បំផិច
្ល បំផាញ ។

ះ ផង សាវៀន កាន់កាប់តពីមាយមាន

ហាមឃាត់មិនឱយ សប់តអាជាធរគងឱយពួកគចាកចញ ។ មិនសបចបោប់ទ តខាងខត្តកំពុងគិតគូរថា តើ

ព័ទ្ធពីកយនិងពីខាងមុខ ។ ឯទួល រថយន្តដឹកដីយក ចាក់ ះ គឺជារបស់
ក ដំណាក់កាលនះ ហើយ តើអាជាធរឱយពួក រកដីកន្លងណាឱយពួកគាត់រស់ បានសមរមយ
ំ ម៉ត×៣០ ហៀម ឃួន អតីតអភិបាលរងខត្តកប ។ គាត់ រស់ ឯណា បើសចមា្ករមិនមានធ្វើ ដើមបីយកឆ្នរចំណុចផ្ទះពួកគាត់កំពុងរស់ ធ្វើ
ជាសមបត្តិសាធារណៈសមប់បជាពលរដ្ឋទុក ដុតបំផាញសមិទ្ធផលនានាដលបជាពលរដ្ឋ អ្នកតា ពីមុខដីស មានទំហ១៥
បានខិតខំកសាងកន្លងមក បណា្ដលឲយខូចខាត ម៉តមានដើមជកឹមធំមួយដើម និងមានដើម
ជាទីសកា្ករបូជា ។
ះបីមានភាពចមូងចមសយា៉ងណា
ក តូវ សុវណ្ណ អធិការនគរបាលសុក ផង ពួកគាត់ពឹងផ្អកតលើការនសាទសមុទ ផ្លូវ ។
អស់មួយចំនួន ពមទាំងគំរាមសមាប់អ្នកចាំទួល
តដើមឈើជុំវិញ ក៏ប៉ុនពល
្ត
ខាងសុរិ
ដី ដំណាក់ចង្អើរ បានឱយដឹងថា ការដឹកនាំកង មួយមុខប៉ុ
បនះ ពលរដ្ឋបានដាក់ពាកយបណ្ដឹង
ះ្ណ ។
ក៏ យ ក៏អ្នករស់ កបរឆ្នរបានសំណូមពរ
យុត្តិធម៌

ះសយយកដីទួលអ្នកតា

សាលាដំបូងខត្ត

ទុក ហិងសោវាយពលរដ្ឋឱយរងរបួសមាក់ និងបានវាយ ដីស

ដីដលអាជាធរសុកចុះ

ពឹកថ្ងទី១៤ ខមិថុនា បុរាណនះទៀតផង ។

ជំទាស់និងបដិសធប័ណ្ណ ដលមានកបោលដី
លខ២០០៨០៣១០-០២៦៣ ដលខាង
សុរិ

ដីចញឲយ

ះ ផង សា កមាំងចុះ ដល់កន្លងចាក់ដីនះ គឺខាចកង
កសី គឹម ចន្នី អភិបាលសុកដំណាក់ ឱយអាជាធរធ្វើផ្លូវបឣ្ចៀសផ្ទ្ះពួកគាត់ ៕
បភពដដលបន្តទៀតថា ដីទួលអ្នកតា វៀន និងប្តី
ះ សំ បូរា៉ ឃុបឃិតជាមួយ មានបផសងៗដលកើតមាន ពលមានការ ចង្អើរ មិនធ្វអតា
ើ
ធិបបោយទចំ ះបនះ
កវ ឆាត
នះមានទំហំ១៥ម៉តគុណនឹង៣០ម៉ត
កមភូមនិ
ិ ងមន្តីសុរិ
ដី ធ្វើប្លង់រំ
ភ ហាមឃាត់ ត
កមិនបានដឹងរឿងដីអតីត

ះ ផង សាវៀន ធ្វើ មានសមិទ្ធផលជាចើនរួមមាន ខ្ទមអ្នកតា យកដីទួលអ្នកតា

ជាកម្មសិទ្ធិផាល់ខួន
្ល មកជាសមបត្តិសាធារណៈ កបោលនាគ អាងទឹក ប
វិញ ។

បើតាមពលរដ្ឋរស់

យាយថា ទួលអ្នកតា

្គលភ្លើង ដំរី

ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតម្តង ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនះ

ក មុត សា

កអភិបាលរងខត្តកប

ះទ ។

ក គិន សុភក្តិ អភិបាលរងសុកដំណាក់
តបស់ បានឱយដឹងតាមទូរស័ព្ទ ចង្អើរ បានបឱយសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់រថយន្ត
គឺពិតជាទួលបុរាណ ដឹកដី មិនឱយចាក់បន្ត ។
ភូមកំ
ិ
តបស់ និ បមាណជាង៣.០០០ដុលារ។ បជាពលរដ្ឋ ថា រឿងដីទួលអ្នកតា
កអភិបាលរងសុក
នះមានតាំងពីបរម បានដាក់ពាកយបណ្ដឹង អាជាធរខត្ត និង មន ក៏ប៉ុន្តជាទួលរបស់មាយផង សាវៀន រូបនះបានបប់អ្នកយកព័ត៌មានថា
កមិន
កសាងអំពថ្ម
ី ។ល។ ដលចំណាយថវិកាអស់ វ៉ត មភូមិកំ

បុរាណ ចាស់ទុំធ្វើជាកន្លង

សាលាដំបូងខត្តសុំឲយរកយុតិធ
្ត ម៌តាម ជាអ្នកគប់គងបើបស់តាំងពីឆាំ១៩៧៩មក អាចធ្វើសចក្តីអធិបបោយរឿងដីនះទ តបើចង់
រព ផ្លូវចបោប់ និងសំណូមពរដកហូតទីទួលបុរាណ ហើយបជាពលរដ្ឋគន់តបានធ្វើបុណយឡើង ដឹងចបោស់សូម សួរសាលាសុក ។

រពបូជារហូត

មកហើយពួកគាត់ទាំងអស់គា បានបន្ត
បូជាជារៀងរាល់ឆាំ

ចុះបញ្ជីដីជាលក្ខណៈបព័ន្ធ

យតងតនាំគាធ្វើ (ទួលអ្នកតា

) ទុកជាសមបត្តិសាធារណៈ អ្នកតាជារៀងរាល់ឆាំជាធម្មតា ។ កាលដល

ះបី
ក គិន សុភក្ដិ អភិបាលរង
ដីចុះវាស់វង និងចុះបញ្ជីជាលក្ខ សុកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ យ ក៏គបានដឹង
ពិធីឡើងអ្នកតា និងបន់សន់សុទឹ
ំ កភ្លៀង សុំ ជាមួយនះ ទាមទារថ្លសំណងនការខូចខាត ណៈបព័ន្ធ បានបិទបកាសទុករយៈពល១ខ ថា ដីដលអាជាធរចុះ ហាមឃាត់មិនឱយ
បុណយធ្វើទាន

ទួលអ្នកតា

នះដូចជា ធ្វើ សមប់បជាពលរដ្ឋធ្វើបុណយទានក្នុងភូមិ ។ មន្តីសុរិ

សចក្តីសុខសចក្តីចមើនដល់បជាពលរដ្ឋ ចំនួន៣.០០០ដុលារ ដលជនល្មើសបាន ដើមបីឲយតវា៉ ។ ប៉ុន្ត

យពុំមានអ្នកតវា៉ ខាង ចាក់ដីនះ ជារបស់
ក ហៀម ឃួន អតីត
សុរិ
ដីក៏ចញប្លង់ឲយ ទើបធ្វើឲយបជាពលរដ្ឋ អភិបាលរងខត្តកបកាល៣ឆាំមុន ។ ដី ឆ្នរ
ចញមកជំទាស់តម្តង ។
នះ ជាមុខពួញដ៏សំខាន់សមប់ធ្វើផ្លូវអភិឌឍន៍

កមភូមិបន្តថា មាស់ដីទួលអ្នកតានះ តាមឆ្នរសមុទ តរហូតមកដល់ពលនះមិន
ក ុមមន ្តីចុះហាមឃាត់គ ឿងចក ឈូសឆាយដីឆ្ន រសមុទ (រូបថត កវ ឆាត)
ក៏មិនហាមឃាត់បជាពលរដ្ឋមិនឲយធ្វើបុណយ ទាន់ធ្វើហើយទ
យសាតមានបជាមួយ
ទានដរ
យក្នុង១ឆាំទើបអនុតឱយធ្វើម្តង មាស់ដីនិងអ្នកសាបនាផ្លូវ ។
ប៉ុ

ះ្ណ ។

កក៏ទទួលសា្គល់ថា ដីទួលនះ

មានតាំងពីបរមបុរាណមក ។

ជាមួយគានះ ពលរដ្ឋចំនួន១៨គួសារដល

មានលំ ឋាន តាមឆ្នរសមុទអ ្កលសុក
ក គឹម ពិសិដ្ឋ បធានមន្ទីររៀបចំដន ដំណាក់ចង្អើរ បានជួបជំុគានិងមានការពួយ
ដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់និងសុរិ
ដីខត្ត បារម្ភ
យសារ ពលឆាប់ៗខាងមុខនះអា
បានឱយដឹងថា ចំ
ភូមកំ
ិ

ះករណីដីទួលអ្នកតា

តបស់ សងា្កត់ចកម្ទស ឥឡូវនះ

ជាធរគងបណ្ដញពួកគាត់ឱយចាកចញពីឆ្នរ

រស់ កន្លងផសង ដើមបីយកចំណុចនះ
សំណុំរឿងធាក់ដល់សាលាដំបូងហើយ ដូច្នះ កសាងផ្លូវតាមកវាត់ពំដន ។
គឺជាសិទិសម
្ធ
ចរបស់តុលាការ បើតុលាការ
សី្ត
ះ តាន់ គូន អាយុ៥២ឆាំ ជាអ្នក
កាត់ឱយរកសោដីនះ ជាសមបត្តិសាធារណៈ មន្ទីរ រស់ ឆ្នរអ ល
្ក នះនិយាយថា ពួកគាត់មិន
ជំនាញរបស់
កនឹងអនុវត្ត តាមក្តីសមច មនទើបតមករស់ ទីនះទ គឺមករស់
ះ ។ និយាយឱយចំ

រង់ចាំតុលាការកាត់ក្តី មានកូនរហូតដល់
ហើយ ។ ពួកគាត់
ពះការចុះវាស់វងដីធីជា
្ល លក្ខណៈបព័ន្ធនះ គងធ្វើអ្វីៗក៏អាជាធរខត្ត-សុកមិនឱយធ្វើ
យើងតូវមានការឯកភាពពីមូលដានផងដរ ជា
ពិសសបជាពលរដ្ឋ បើមានការជំទាស់គមិន

វាស់ឱយទ តរឿងដីទួលអ្នកតានះបជាពលរដ្ឋ

មិនបានធ្វើឯកសារណាមួយដើមបីប្តឹងជំទាស់ទ។

ឋានអ្នកនសាទដលអាជា ធរតម ូវឱយចាកចញពីឆ្ន រ (រូបថត កវ ឆាត)

រូបសំណាកយាយទូលកណា្ដប់សូវតូវជនមិនសា្គល់មុខវាយកម្ទច
ខត្តបាត់ដំបង ៖ រូបសំណាក

បើតាមនីតិវិធី ទុករយៈពលមួយខបើមិនមាន ទូលកណា្ដប់សូវ
អ្នកតវា៉ទើបមន្ទីរចញប្លង់ឱយ ។

លំ

កយាយ កម ហើយរុញផ្ដូលពីលកំ
ើ ណល់ តមិនវាយ ថាមានជនមិនសា្គល់មុខលួចវាយកម្ទច ត

លើសួនចបោរ តាមផ្លូវលខ កម្ទចទាំងសុងទ ។

៣ ពាយ័ពយផសោរណាត់ចកណា្ដ
ំ
លកុងបាត់ដំបង

ក គឹម ពិសិដ្ឋ បក់ទៀតថា កុមការ បានតូវជនមិនសា្គល់មុខលួចវាយកម្ទច

ងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈបព័ន្ធ ចុះវាស់វង ដលគសងស័យថា អាចកើតឡើង

ពលធ្វើការសវជវទើបដឹងថា ក្មងឡើង

បើតាមការពិនិតយជាក់សង
្ដ គអាចកច្ន ទាញលងបណា្ដលឲយដួលរលំ ។

ក

ល រូបសំណាកនះដាក់ដូចដើមវិញបាន តមិនដឹង អភិបាលកុងបានទមាយឲយដឹងដរថា តាមពិត

វលាពាក់ ហតុអ្វីបានជាអាជាធរកុង កាត់ផាច់យកចញ យើងមានគមងរុះរីសួនចបោរនះយូរហើយ

ចាប់ពីថ្ងទី១ ខក រហូតដល់ថ្ងទី១ ខធ្នូ កណា្ដលអធត យប់ថ្ងទី១៦ឬឈានចូលថ្ងទី មិនពមជួសជុលឡើងវិញ ? ប៉ុនប
្ត ភពដទ ដើមបីធ្វើថ្មី ពះរូបសំណាក

កយាយទូ

ឆាំ២០១៥ និងធ្វើការផសព្វផសោយជាសាធារណៈនូវ ១៧ ខមិថុនា ។ ករណីនះ កំពុងបង្កឲយមានការ ទៀតបានបង្ហើបថា គមានគមងកម្ទចរូប កណា្ដប់សូវនះ មានអាយុជាង៣០ឆាំនិងពុក
ឯកសារនការវិនិច័យ
្ឆ ចាប់ពថ្ង
ី ទី៣១ ខឧសភា យល់ឃើញផ្ទុយគា រវាងពលរដ្ឋនិងអាជាធរកុង សំណាកនះ

លយូរហើយ ពះគមាន ផុយអស់

ដល់ថ្ងទី២៩ ខមិថុនា ឆាំ២០១៦ គឺកបោលដី បាត់ដំបង អំពីការវាយកម្ទចរូបសំណាកដល គមងរំលាយសួនចបោរនះ
របស់

ះ ផង សាវៀន នះមិនមានអ្នក មានបវត្តិជាង៣០ឆាំកន្លងមកហើយ ។

ប្តឹងជំទាស់ឬតវា៉ឡើយ ។ រហូតមកដល់ថ្ងទី
សប់ត

ល ហើយធ្វើ គមងវាយ

ចំណតរថយន្តរបស់កុមហ៊ុនមួយ ដលមាន ២ដល

បជាពលរដ្ឋនិយាយថា រូបសំណាកនះ លុយនិងមានអំណាចបំផុត ។

២០ ខកក្កដា ឆាំ២០១៦ ក៏ធ្វើការចកប័ណ្ណ អាចតូវជនមិនសា្គល់មុខវាយកម្ទច

វលា

ជុំវិញបនះ

កបានចាត់ឲយ

ក អ៊ូ សុភក្តី ពិតបកដទ លុះ

ពឹកថ្ងទី១៧ ខមិថុនា ភាពតាមទូរស័ព្ទ

អនុបធានមន្ទីររៀបចំដនដី នគរូបនីយកម្ម ទើបអាជាធរដឹង ហើយយកម៉ូទ័រកាត់ដកមក ថា រូបសំណាក
សំណង់និងសុរិ

ដីខត្ត ចុះសវជវ ។

ជាលទ្ធផល ស្តី

មាស់កម្មសិទិទ
្ធ ួលអ្នកតា

កាត់យករូបសំណាកនះ

រកសោទុក

សា នះរលំ

ទួលនះមាយគាត់ឲយ ឯបជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ

កបរផសោរណាត់

បពន្ធ

យសារ

ះ

យសារក្មងឡើង

ះតូវគវាយកម្ទចតឹមជើង អភិបាលកុងបន្តថា ដំបូង

ងលង ពះ ដំណើការ

ហើយ ។

កទទូលដំណឹង កផ្លូវការតប៉ុ

មាំ ធ្វើតូបថ្ម ដាក់កបោលនាគ រូបដំរី និងយក

លូធ្វើអាងទឹក ទើបរាំងរបងឈប់ឲយចញចូល

កសាងសំណង់បន្ថមទៀត ហើយបើដល់ពល
ឡើងអ្នកតាមួយឆាំម្តងទើបអនុតឲយចូល ។

ប៉ុនប
្ត ជាពលរដ្ឋតវា៉ថា ការធ្វើបុណយទាន

សនអ្នកតា

បន់សន់របស់បជាពលរដ្ឋតាមគួសារនីមួយៗ

ដីទួលអ្នកតា

ដលមានប តិកម្មតវា៉ ពីអ្នកភូមិ (រូបថត ប៊ុនធឿន)

រៀងៗខ្លួន ៕

ក្នុងកុងបាត់ដំបងនាពលបច្ចុ

ក បបន្ន។ យា៉ងណាក៏

៉ វណ្ណី និង

គឺចូលបន់សន់ស្ទើររាល់ខ រាល់ថ្ងតាមជំនឿ

យចំណតរថយន្ត

កយាយទូលកណា្ដប់សូវ របស់កុមហ៊់ុនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ដលកំពុង

ះ ជួន បូរី បានមកសង់សំណង់រឹង

មិនទៀងទ ជាពិសសការចូល

តមានម

ះសន្តិ ពីទីកុងបតិកភ័ណនាពលឆាប់ៗខាងមុខនះ

ធ្វើបុណយឡើងអ្នកតារាល់ឆាំ ក៏ប៉ុន្តគាត់រាំងរបង
ឈប់ឲយចូល

ះ ។

ះជាយា៉ងណា បជាពលរដ្ឋ

រសៀលថ្ងទី១៨ ខមិថុនា ហើយអាចជំនួសមកវិញ

ះ ផងសា វៀន លាកុងបាត់ដំបង ។ បភពដដលបន្តទៀត រូបសំណាកនះពុកផុយខាំង
ទទួលសា្គល់ថា ថា រូបសំណាក

លធ្វើថ្មី គឺតូវកលម្អសួនទាំង

ក សៀងឯម វូនស្ហី ន្ទិលថា សួនចបោរនះអាចនឹងតូវបាត់បង់រូបរាង

ខមិថុនា ឆាំ២០១៧ ទើបមានការ កណា្ដលអធត តគមិនអាចដឹងពលវលា អភិបាលកុងបាត់ដំបង បានបំភ្លឺបប់

តវា៉ ហើយរូប

ហើយ ដូចះ្ន ទើបអាជាធរខត្តមាន

វា៉ន់ ប៊ុនធឿន រូបសំណាកយាយទូលកណា្ដ ប់ស ូវដលត ូវជនអគតិវាយបំផា ញសល់ត ខឿនកណា្ដ លសួន (រូបថត សម័យ)

យ នះគន់តជាបភព

្ណះ ៕

ម ពិសម័យ

ទំព័រ 6

សន្តិសុខសង្គម

លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

រថយន្តកុងបុកកាមរីកណា្ដលយប់សាប់2របួសធ្ងន់1
ខត្តបាត់ដំបង ៖ យា៉ង

និងមាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់
កំ

គះថាក់ចរាចរណ៍ថ្ងទី1 6 និង17 ខមិថុនា 2017

កម៉ន បូរី នាយផ្នកដំ

ពីរថ្ងគិតពីថ្ងទី១៦ និង១៧ ខមិថុនា ឆាំ២០១៧ កើតឡើង១៦លើក

យប់២៥នាក់ ។

មូលហតុនគះថាក់មកពី លបឿន៥លើកសាប់៤នាក់, សវឹង២

លើកសាប់១នាក់, មិន

រពសិទ្ធិ៤លើក សាប់១នាក់, មិនបកាន់សាំ

២លើក, បជង១លើក, បត់គះថាក់១លើក, កតាយាន១លើក ។
សាប់៦នាក់ក្នុង

ះ មូ៉តូ៤នាក់, ថ្មើរជើង២នាក់ (មិនពាក់មួក៣នាក់)។

គះថាក់ប៉ះទង្គិច មូ៉តូនិងមូ៉តូ៥លើក, មូ៉តូនិងរថយន្តតូច៦លើក សាប់

៣នាក់, មូ៉តូនិងរថយន្តធំ២លើក សាប់១នាក់, រថយន្តតូចនិងថ្មើរជើង

១លើក សាប់១នាក់, រថយន្តតូចនិងថ្មើរជើង១លើក សាប់១នាក់,
រថយន្តតូចនិងរថយន្តតូច១លើក ។

យានយន្តដលខូចខាតមាន២៤គឿងក្នុង

ះមាន មូ៉តូ២៣

គឿង, រថយន្តតូច៨គឿង, រថយន្តធំ៣គឿង, ថ្មើរជើង២នាក់ ។

យានយន្តបង្កហតុ មូ៉តូ៨លើក, រថយន្តតូច៦លើក, រថយន្តធំ២លើក។

គះថាក់លើដងផ្លូវ ផ្លូវជាតិ១០លើក និងផ្លូវលំ៦លើក ។

រាជធានី-ខត្តមានគះថាក់និងរងគះចើន ខត្តតាកវ១លើក

សាប់២នាក់, កំពង់ស្ពឺ១លើក សាប់១នាក់,

ះកុង១លើកសាប់១នាក់

, តបូងឃ្មុំ១លើក សាប់១នាក់, ភ្នំពញ៤លើក របួស១៤នាក់ (សី៤

នាក់) និងខត្តបនាយមានជ័យ១លើក សាប់១នាក់ ៕ ទុយ បុ៊នរី

ឃាត់ខ្លួនមុខស

ពាក់ព័នថា
្ធ ំញៀន4 នាក់

ខត្ត

ះកុង ៖ នាវលា

៉ង៧និង៤៥នាទីពឹកថ្ងទី

២ សងា្កត់ដងទង់ កុងខមរភូមិន្ទ

យជនរងគះបានយកកាំ

១៨ ខមិថុនា មានករណីធ្វើអត្តឃាតមួយបានកើតឡើង
បិតចិតបន្លអារកខ្លួនឯងសាប់
រយៈពលខ្លីតប៉ុ

លើផ្ទះ ខណៈឪពុកមាយមិន

ក្នុង

ពិនិតយសពសន្និដានថា

ះ សម ហំ ភទបុស អាយុ២៤ឆាំ មុខរបរមិនពិតបកដ

ក្នុងកន្លងកើតហតុ ។ សមត្ថកិច្ចបក់ថា ជនរងគះអារ

កសមាប់ខ្លួន

យបើកាំបិតចិតបន្លចុងសួច ។

តាមឪពុកមាយជនរងគះរៀបរាប់ថា

កាលពីថ្ងទី១៧

ខមិថុនា កូនគាត់បានប៉ុនប៉ងចងកលើចុងឈើម្តងហើយ

ស្ទឹង

កប សុកថ្មបាំង តបានរូបគាត់ជាឪពុកឡើងកាប់ផាច់កមាទមាក់

ទឹកទាន់ រួចក៏នាំយកមកផ្ទះ ។ លុះពឹកឡើង ខណៈពួកគាត់មិន

ផ្ទះតមួយភ្លត សប់តកូនបុសរូបនះយកកាំបិតចុងសួចអារ

កសមាប់ខ្លួនតម្តង ។

បុស អាយុ២៥ឆាំ មុខរបរមិនពិតបកដ ២-

ណាត ភទបុស អាយុ៣២ឆាំ មុខរបរមិនពិតបកដ និង៤-

ខណមានជ័យ បានឱយដឹងថា មុនឈានដល់ការបង្កប កមាំងអាវុធហត្ថ
ជំនាញបានបើកការសវជវ រហូតកំណត់បានចបោស់ពីទីតាំងជាក់លាក់
របស់ជនសងស័យ ទើបបើកការចុះបង្កបបានជាក់ស្តងតម្តង

យ

ម្តងទៀតបបនះ

យសារតរូបគខឹងឪពុកមាយស្តីប

គាត់មិនបានបប់ថាជារឿងអ្វី

ះឡើយ៕

ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមជួញដូរគឿងញៀន

៉ង១០និង៤០នាទីយប់ថ្ងទី១៦ មិថុនា

កម៉ន បូរី នាយផ្នកដំ

កងនឹងផ្លូវ៣៧១ ភូមិកបោលទំនប់ សងា្កត់ចាក់អងលើ ខណមានជ័យ។

ជនរងគះដររងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ មិនទាន់សា្គល់អត្តសណ

ទៀតដលបចាំ
ជនបាញ់

សាក់ការដនជមកការពារសត្វពកវសីមា ដឹក

ះសរីរូបនះ

បាត់ ដលតាមព័ត៌មានថា យក

ភ្នំពញ

ះសយ នការិយាល័យចរាចរ

ណ៍ខត្ត បានបក់ថា បើពិនិតយលើសាកសាម
ភាគីរថយន្តកាមរី បានជុលចង្កូត

ចំណុចកើតហតុ គឺ

ខាងឆ្វងដរបស់ខ្លួន

រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរតម្ដង ដលទំនងអ្នកបើកបរ

បុកនឹង

ះដកលក់

លើ

ះជាយា៉ងណា ករណីខាងលើនះមិនមានសចក្តីរាយការណ៍

យសារតជនរងគះជិតដល់ផ្ទះហើយដើរមកឈរ

រលួចរថយន្តមា៉កសាំយ៉ុង

ះទ ។ គ

មិនទាន់ដឹងថា

ពឹកឡើងមិនឃើញមាស់មកយក

ម ពិសម័យ

ប្លុង

ល

ល ។

វិញទើបសងស័យជាករណី

រលួច

ះទ

ះ ក៏បញាប់រាយការណ៍មក

ពិនិតយមើល ។

បានរាយការណ៍មក
រាជធានីភំព
្ន ញ ៖ ជនជាតិវៀតណាមមាក់ តូវបានកមាំងនគរបាល

ខណឫសសីកវ ឃាត់ខ្លួន ខណៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពចកចាយគឿងញៀន
យដកហូតបានថាំញៀនបភទមា៉ទឹកកកចំនួន១៣កញ្ចប់កាលពីវលា

ជនសងស័យ

ចំណុចផសោរតាប៊ន
ុ

រ សងា្កត់សាយបា៉ក ខណឫសសីកវ ។

មុខទៀត ។

មើលមិនឃើញមានមនុសសមាក់
កនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ

កអធិការបានបប់បន្តថា ពលដលពិនិតយរួចរាល់

តាមផ្លូវលំ ក្នុងភូមឡ
ិ កំ

សាប់លើសាន7 មករា ខណៈជិះម៉ូតូបុករថយន្ត

ឯក បា៉នដ
់ ន អធិការនគរបាលសុកកំពង់សៀម

ចិឣ្ចើបផ្លូវដើមបីសមកយកកមាំងរួចបន្តដំណើរ

កឡាដើមបីឲយ

៉ង៣រសៀល ថ្ងទី១៥ ខមិថុនា ឆាំ២០១៧

សាយ ករុណា

ះសយតាម នះ ៕

ខត្តកំពង់ចាម ៖ រថយន្ត១គឿងមា៉កសាំយ៉ង
ុ ពណ៌សពាក់ផាក

ក្នុងរថយន្ត

ះទ

ចំណុចស្តុបផ្លូវ២៧១

៉ង៨និង៣០នាទីយប់ថ្ងដដល គឃើញមន្តីអាវុធហត្ថផសង

បុកនឹងរថយន្តកុងដឹកអ្នកដំណើរពញទំហឹង បណា្ដលឲយមានអ្នក

លុះដល់ភ្លឺចបោស់អ្នកសុកបាននាំគាដើរ

យបុរសពីរនាក់ពីកយបណា្ដលឲយរងរបួសធ្ងន់ ហើយ

លក់បាយមួយកន្លងបណា្ដលឲយរងការខូចខាតរបស់ទពយមួយចំនួនធំ

របស់

ដល់ចំណុចកើតហតុ មិនដឹងយា៉ងម៉ចសប់តជុល

សាប់និងរបួសតម្ដង ។

ចត

រាជធានីភ្នំពញ ៖ រថយន្តកឡុកសីុម៉ង់ត៍ មួយគឿង បានបើក

បុកចូលផ្ទះ

វលា

យមិនឲយអាជាធរឈឺកបោលវិលមុខ ចាត់វិធានការឡើយ ។

ពះតនឹកសានតអ្នកបើកបររថយន្តបើកមកពីសុកឆាយអស់កមាំងក៏

រថយន្តកឡុកសុីម៉ង់តបុ
៍ កចូលផ្ទះលក់បាយ

វលា

ចង្កូត

ទុកក្នុងបន្ទប់សាក់

កផ្លឈើ ប៉ុន្ត

បានបប់ឲយដឹងថា ដំបូងគានអ្នកណាមាក់ចាប់អារម្មណ៍

ម៉ម វា៉ន

បានពយោយាមបើករថយន្តរត់បត់តលប់កយវិញ ក៏ជុល

ពលធ្វើដំណើរ

ភ័ណ បានយក

ខ្លួន ហើយដើរចុះដើរឡើងក្នុងសាក់ការអភិរកសយា៉ងរំភើយ ។ លុះ

ះ បានធ្វើដំណើរ

ដឹកផ្លឈើ រីឯស្តីរួមដំណើរគឺជា

កវរសនីយ៍

កាន់ការិយាល័យបឆាំងបទល្មើសគឿងញៀននទីបការដាន

កន្លងកើតហតុ

បើតាមបភពព័ត៌មានឱយដឹងថា រថយន្តកាមរី

បើកមកចត

កយការឃាត់ខ្លួនជនសងស័យ និងវត្ថុតាង តូវបានបញ្ជូន

ះសយ

លើរថយន្ត ។

ះ គង់

ះ

ិ ទះឃើញបើកយកមកចត
ស តពួក លខភ្នំពញ2Q-5304 តូវបានអ្នកភូមប
មុខផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងភូមិស្តចនន ឃុំកឡា សុកកំពង់សៀមតាំងពី
៉ គឹមហង
វលា ៉ង២រំលងអធត ឈានចូលថ្ងទី១៦ មិថុនា ។ រហូតដល់

ដរ ។

អ្នកបើកបររថយន្តមិនបានឈប់

អ្នកដំណើរបានសាប់
សុកកំរៀងដើមបី

ះឈូក សុភ័ក ភទ

សងា្កត់ទួលតាឯក កុងបាត់ដំបង ជិះរថយន្តដឹក

នីតិវិធី៕

ដកហូតបានថាំញៀន២៣កញ្ចប់ និងឧបករណ៍បើបស់មួយចំនួនផង

បុកម៉ូតូជិះ

ះ រងរបួសធ្ងន់ និង៣

បុសអាយុ២២ឆាំ

ឪពុកមាយបក់ថា បានជាកូនគាត់ពយោយាមធ្វើអត្តឃាតម្តងហើយ

កអនុសនីយ៍ឯក ណុល សុធា មបការរងកងរាជអាវុធហត្ថ

កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពញដើមបីបន្តនីតិវិធី ៕

កាមរីមិនទាន់សា្គល់

ទាំង២គឿង មកកាន់ការិយាល័យចរាចរណ៍ខត្ត ដើមបី

ះសង សុី

សំណាង ភទបុស អាយុ១៨ឆាំ មុខរបរមិនពិតបកដ ។

អ្នកបើកបររថយន្តកាមរី សាប់ក្នុងរថយន្ត ២ស្តីរួមដំណើរក្នុងរថយន្ត

កាំភើង
្ល អាកាដលបានបាញ់អស់៥គប់

លើបុគ្គលណា

បណា្ដលឲយសាប់បបនះ។ កយពីវាស់វង មន្តីជំនាញបានយករថយន្ត ករណីខាងលើបណា្ដលមកពីមូលហតុអ្វីឡើយទើបមានការផ្ទុះអាវុធបប

ច ភទ

ះ

ះអឹម រី អាយុ៣៦ឆាំ

កបរទារថយន្តខាងមុខកបរតកុង ទើបតូវរថយន្តកាមរីបុកចំពីមុខ ណាមួយបក់ថា មានអ្នករងគះ

ះសង ប៊ុនធឿន

អាយា៉ន់ អាយុ១៨ឆាំ មុខរបរមិនពិតបកដ ទី៣

ជនរងគះទាំង៣នាក់មាន ១-

រថយន្តកុង គឺ

៉ង២និង៣០នាទីរសៀលថ្ងទី ១៧
អា

កយពីផុះ្ទ អាវុធលើកទីពីរ

កបានបក់បន្ថមថា ជនរងគះដលសាប់

ភូមមា
ិ ន ជ័យ១ សងា្កត់ស្ទឹងមាន

ះសង ស៊ុននី

ទ ។

មួយភាំង។

៤នាក់ រួមនឹងថាំញៀន២៣កញ្ចប់ តូវបានកមាំងកងរាជអាវុធហត្ថ

ជនសងស័យទាំង៤នាក់ ១-

ខត្តមណលគិរី ៖ មន្តីអាវុធហត្ថមាក់ខណៈផឹកសុស
ី វឹង បានរមាស់

«អ្ហងពូករាយការណ៍» តគមិនដឹងថា និយាយសំ

ភូមិ

្ណះ លុះតឡប់មកវិញក៏ឃើញកូនសាប់បាត់

ហើយ ។

មានទីលំ

ខមិថុនា ឆាំ២០១៧ ។

រលួចបើកតាមផ្លូវជាតិលខ៧

កប៉អឹមសវឹងដកកាំភើង
្ល បាញ់មឃ

ះសយ នការិយាល័យចរាចរ

យុវជនមាក់យកកាំបិតចិតបន្លអារកសមាប់ខ្លួន

គះ

ជ័យ ខណ មានជ័យ កាលពីវលា

ពលដល

ះ

ឡើង យរថយន្តមា៉កកាមរី ពណ៌
ពាក់សាកលខ បាត់ដំបង ដបាញ់មឃអស់៥គប់ បង្កឲយមានការភាក់ផើល
្អ ដល់បជាពលរដ្ឋ
ឡើយទ គន់តដឹងថាជិះម៉ូតមា៉
ូ កហុងដាឌីម ស៊រីឆាំ២០១៤ ពណ៌ ២A-៥៨១០ ដលបើកបរ យ
ះអឹម រី អាយុ៣៦ឆាំ
កាលពីវលា ៉ង៧និង៣០នាទីយប់ថ្ងទី១៦ ខមិថុនា
សាក់ការ
ពាក់សាកលខ ភ្នំពញ ១CO-៧៤៤៦
យអ្នកបើកម៉ូតត
ូ ូវកិន ខត្ត ធិ៍សាត់ បានរចង្កូត បុកនឹងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់
សងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើអូររាំង ក្នុងភូមអណ្ដ
ិ
ូងកឡឹង ឃុំសនម
ខ្ទចបអប់ដ និងអ្នកជិះពីកយសន្លប់ស្តូកស្តឹង ។
កុមហ៊ុន«
ល
្គ វីអាយភី» ដលកំពុងធ្វើដំណើរបញសទិសគាពីកើត រមយ សុកអូររាំង ។
រីឯមាស់ផះលក
្ទ
់បាយវិញបាននិយាយថា មុនពលកើតហតុ កុម
លិច។
កម៉ន បូរី បាននិយាយទៀតថា ឧបបតិ្តហតុនះបានបង្ក
មន្តីអាជាធរបានឲយដឹងថា មន្តីអាវុធហត្ថដលផឹកសវឹងហើយ
គួសាររបស់គាត់បានបើកទារផ្ទះ រួចនាំគាចូលដកអស់ ខណៈ ះក៏បាន ឲយមនុសស២នាក់សាប់ និងមាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ ។
បាញ់ ះសរី ះ
ះ គង់
ភ័ណ ភទបុស ជាមន្តីអាវុធហត្ថ
ឮសំឡងគំង លុះពួកគាត់កកឡើងសប់តឃើញរថយន្តកឡុក
លើផ្ទបទស បចាំ តំបន់ដនជមកការពារសត្វពកវសីមា ។
សុីម៉ង់ត៍ ះចូលមកក្នុងផ្ទះរុលប៊ិះដល់កបោលគគាត់បាត់ ហើយ ។
បើតាមបភពព័ត៌មានឲយដឹងថា នាវលា
៉ង៧និង៣០
បភពដដលបានបន្តទៀតថា នះសំណាងហើយ ការបុកចូលផ្ទះរបស់
នាទីយប់ថ្ង ះ មន្តីអាវុធហត្ថរូបនះបានផឹកសវឹង ហើយបាញ់ចំនួន
គាត់នះគឺខ្វះតកន្លះម៉តទៀតប៉ុ
្ណះ នឹងតូវជួបគះធ្ងន់។
៣គប់ មុខសាក់ការធ្វើការរបស់មន្តីរដ្ឋបាលពឈើដលជាកន្លង
កយពលកើតហតុ សមត្ថកិចមូ
្ច លដានបានចុះពិនិតយ កន្លង
បចាំការរបស់មន្តីរូប ះផងដរ ។ កយពីបាញ់រួច ក៏ជិះម៉ូតូចញ
កើតហតុ រួចយករថយន្តនិងម៉ូតូ រកសោទុក ការិយាល័យចរាចរណ៍
បាត់មួយសន្ទុះ លុះ
៉ង៨យប់ថ្ងដដល មន្តីអាវុធហត្ថរូបនះ
ជើង ករាជធានីភ្នំពញ ៕
យឹម ឈឿន
បានវិលតឡប់មកវិញ និងបានបាញ់ថមពីរគប់ទៀត រួចនិយាយថា

ករណីនះជនរងគះពិតជាអារកសមាប់ខ្លួនឯងបកដមន ។ ជនរង

ខណមានជ័យ ឆ្មក់បង្កបបាន

រថយន្តនះសំណាងល្អ

លើផ្លូវជាតិលខ

ណ៍ខត្ត បានឲយដឹងថា ឧបបតិហតុ
្ត
គះថាក់ចរាចរណ៍នះបង្ក

សមត្ថកិច្ចនគរបាល និងកុមគូពទយដល

រាជធានីភ្នំពញ ៖ មុខសចកចាយ និងបើបស់ថាំញៀន

៉ង១២យប់ ថ្ងទី១៧មិថុនា

ហើយ

្ត
ល ដលគសងស័យថា ក្នុង លបំណងយក កន្លងណាមួយ ពលបើកមកដល់តង់ភូមិសច
ំ ឡា សុកកំពង់សៀម រថយន្តបានខូចចំណក របានគចខ្លួន
អ្នកបើកបរងងុយដកមួយភាំង ខណៈកំពុងធ្វើដំណើរបញសទិសគា នន ឃុក
បាត់អស់ ៕
យា៉ន់ ចាន់ថត
ពីកើត លិច ។

រាជធានីភំព
្ន ញ ៖ គះថាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងបទសរយៈពល

របួសសល៦នាក់ (សី២នាក់) មិនពាក់មួកពលគះថាក់៣៥នាក់

ះតូវបានបគល់ជូនមាស់វិញ ធ្វើ

ចណាស់មនុសស២នាក់បានសាប់ ឲយគាត់មានសចក្តីតតកអរដលមិននឹកសានថារបស់បាត់
យសាររថយន្ត២គឿងបុកគាទាំង បានរកឃើញមកវិញទ ។

៥ តង់ចំណុចភូមិហសាន ឃុជ
ំ
សុកថ្ម

កើតឡើង16លើក សាប់6នាក់ រងរបួសធ្ងន់សល34 នាក់

(យប់១២លើក) សាប់៦នាក់ (បុស) របួសធ្ងន់២៨នាក់ (សី៦នាក់)

លកាលពីវលា

៉ង៩ពឹកថ្ងទី១៦ មិថុនា រថយន្ត

ះរូប

ក

កឧត្តមសនីយ៍តី ហង វុទ្ធី ស្នងការរងនគរបាល

ខត្តទទួលផនកណា្ដលយុត្តិធម៌ ឲយបានដឹង ហើយក៏ផសព្វផសោយ

តាមបណា្ដសុក-កុងផសងៗទៀតទើបដឹងថារថយន្តខាងលើនះតូវបាន
រលួចពីចំណុចភូមទី
ី ៥ សងា្កត់វាលវង់ កុងកំពង់ចាម
ះ ថន អៀច ភទបុស អាយុ៥៤ឆាំ បានចត

យមានមាស់

មុខផ្ទះ ។

វលា

រាជធានីភ្នំពញ ៖ បុរសមាក់បានសាប់ភាមៗ

ខណៈជិះម៉ូតូ

លើសាន៧មករា

បុកនឹងរថយន្តចំពីមុខយា៉ងពញទំហឹងកាលពី

៣០នាទីរំលងអធត ថ្ងទី១៨ មិថុនា
ទី៣០ ក្នុងសងា្កត់ទឹកល្អក់១ ខណទួល

លើសាន៧មករាភូម៨
ិ កុម

ក ។

ជនរងគះដលសាប់មិនទាន់សា្គល់អត្តសណទ ប៉ុន្ត

រសពមានអត្តសណប័ណ្ណកូពីមួយសន្លឹកដលមាន
ម

អាយុ៤៥ឆាំ សាក់

មានសុកកំណើតឃុំរកា

៉ង១និង

ភូមិតាង៉ូវ សងា្កត់និ

កប

ះ ផាង គឹ

ធ ខណមានជ័យ និង

ង សុកមុខកំពូលខត្តកណា្ដល ។ ចំណកអ្នក

បើករថយន្តជាជនជាតិចិនមិនតូវបានសា្គល់

ះទ ។

ក្នុងករណីគះថាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនះមិនមានបភពណាបក់

ចបោស់លាស់ថា បុរសដលសាប់នះ ជិះម៉ូតូមកពីទិស
ប៉ុនក្ន
្ត ុង

ះមានមតិ២ផ្ទុយគា

ពណ៌កហមបើកបញសទិស

ខាងណាឡើយ

យអ្នកខ្លះបានបប់ថា ម៉ូតសង់
ូ
កូរ៉

ចរាចរណ៍

យបើកឡើងមកតាមផ្លូវ

ហង គិត ភទបុស អាយុ៣៦

កម្ពុជាកមវិញ អ្នកខ្លះទៀតបានបប់ថា ម៉ូតខា
ូ ងលើបើកបញស

យមានការសវជវពីកមាំង

ឃើញម៉ូតូខូចខាតផ្នកខាងមុខទាំងសុង ដូចនះម៉ូតូនិងរថយន្តមិនអាច

ពលដលជនសងស័យកំពុងធ្វើសកម្មភាព

យឡករថយន្តដលបង្កគះថាក់នះមា៉កTOYOTA PRIUS

ះ វិន យាុំងទឹង

ឆាំ ជាជនជាតិវៀតណាម សាក់

តាមនគរបាលបានឲយដឹងថា

កន្លងឃាត់ខ្លួនខាងលើ ។

មកពីផ្លូវសាកលវិទយោល័យភ្នំពញវិញ គាត់និយាយបបនះ

យសារ

នគរបាលខណនិងប៉ុស្តិ៍ ក៏បានធ្វើការតាមដានជនសងស័យរហូតឈាន

បើកសបគាឡើយ ។

ចកចាយគឿងញៀន។

ពណ៌ផ្ទមឃពាក់ផាកលខភ្នំពញ2AB-8563 តូវបានបក់បប់ថា

ឃាត់ខួន
្ល បានជាក់សង
្ត

ពលឃាត់ខួន
្ល

ះ សមត្ថកិច្ចឆកឆររក

ឃើញគឿងញៀនចំនួន១៣កញ្ចប់ពមទាំងឧបករណ៍សមប់បើបស់

បានបើកបរក្នុងទិស

បភពឱយដឹងបន្តថា ជនសងស័យជាមុខសជួញដូរនិងបើបស់

បហល៧០ម៉តឯ

មួយចំនួន ។

គឿងញៀនយា៉ងសកម្ម

ក្នុងមូលដាន ៕

ម៉ង ធា

ពីលិច

ទិសខាងកើត និងបានបុកជាមួយម៉ូតូចំ

ពីមុខពញទំហឹងបណា្ដលឱយខាតទាំងម៉ូតូនិងមនុសសអូស

ជាមួយរថយន្ត

ះ ធ្វើឱយអ្នកបើកម៉ូតសា
ូ ប់ភាមមួយរំពច ៕

យឹម ឈឿន

ពឹតិកា
្ត រណ៍អន្តរជាតិ

លខ 91
9120
20 ថ្ង ចន្ទ ទី
ទ 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

មូលដានអាកាសចរណ៍ HMEIMIM ដល ះបង់តូវរុសសុីបកាយជាមូលដានទំនើបបំផុត

សុីរី

មូលដានអាកាសចរណ៍ HMEIMIM ជា

កម្ទច ។ ជាសក្ខីភាព ពួកភរវករប៉ុនប៉ងជា

ទំនើបបំផុតមួយ ។ វាជាចំណុចដលកងទ័ពរុសសុី

ជាមួយការបើកាំភ្លើងធំមិនឱយដឹងខ្លួន ។ បណា្ដ

ទីតាំង

ធារបស់រុសសុីដលគសា្គល់បំផុត និង

ចញធ្វើបតិបត្តិការ

ចើនលើកវាយបហារមូលដាន HMEIMIM

សុីរី ហើយបំពាក់រាល់

គប់

សមារចាំបាច់ ដើមបីធានាដល់កិចដំ
្ច ណើរការដ៏
ល្អរបស់ខួន
្ល ។

ហតុដូចម្តច បានជាពលានយន្ត

សុរីី ដលតូវ

ះបង់

ល

ជួរមុខរបស់រុសសុ?
ី មូលដាន
កាលពីឆាំ១៩៧១

ះ

បាញ់ទមាក់បណា្ដយន្ត

ធាដំបូងគ

សន្តិសុខនបណា្ដបព័ន្ធការពារអាកាស

សុីរី

ធានារា៉ប់រង

កឧត្តមស

ចរណ៍ទៀត ។ ប៉ូលិស ក៏ការពារផងដរបណា្ដ
យន្ត

ពលថ្មីៗនះជាមួយទូរទសសន៍រុសសុី ZVEZDA ។

ទិដ្ឋភាព

កឧត្តមសនីយ៍រូបនះរៀបរាប់ថា ដើមបី

គ

ះបង់

កបធានាធិបតីរុសសុី វា៉ឌីមៀរ

ក ដូណាល់ តំ ។

ការពារសន្តិសុខក្នុងបរិវណមូលដានអាកាស

សុីរី ក្នុងបទសមាសន៍មួយនា

ធាមួយ កងទ័ពរុសសុីបាន លញ តូវបានបើក

ជើសរីសពលានយន្ត

ក OLIVER STONE នា

តួតពិនិតយជាចើនរបស់កងទ័ពសុីរីថមទៀត ។ ពូទីន បានពនយល់ថា ហតុអ្វីវិមានកឹមឡាំង
មានប៉ូលិស
ធា ដលទទួលបន្ទុក មានសមានចិត្តចំ ះបធានាធិបតីអាេមរិក

នីយ៍ អាឡិចសាន់ដ៍ ឌីវ័រនីកូវ មបការ

បង្កើតមូលដាន

ក្នុងកិចសមា
្ច
សន៍ជាមួយផលិតករខសភាព

យកងទាហានមា៉រីនរុសសុី បំពាក់

យអាវុធទំនើបៗ ពមទាំងរថកះរុសសុី យន្តហូលីវូដ
ទំនើបទាំងឡាយ ។ កពីនះ មានចំណុច ពលថ្មីៗនះ

កងទ័ពរុសសុីក៏បានសមចបង្កើតមូលដាន

កងទ័ពរុសសុី

កវា៉ឌីមៀរ ពូទីន

ផាល់ និងបរិវណទាំងមូលនមូលដានតូវបាន

រកជំនួយរបស់កុងមូស្គូ ហើយបការដាន

នះបើតាមការរៀបរាប់របស់

ះគានមនុសសបើក

របស់ពួកភរវករដលផ្ទុកគឿងផ្ទុះ ។

កំពង់ផTARTOUS ។

កបរកំពង់ផនះ ។

ងដលបាញ់មកតូវកម្ទចភាមៗ

វិញទៀត ខាងផ្នកការពារអាកាសរុសសុីបាន

កាលពីឆាំ២០១៥ រដាភិបាលសុីរីបានអំពាវនាវ

ធាមួយ

កពូទីនពនយល់ថា ហតុអ្វីកុង
មូសូមា
្គ នសមានចិតចំ្ត ះ កតំ

យបព័ន្ធមីសុីល PANTSIR-S1 ។ មយោ៉ង

ះ កាយជាប៉ុសិ៍្ត

របស់អតីតសហភាពសូវៀត មានវត្តមាន

ទំព័រ 7

ះសុីវិលមួយ ដល កាល

ះ សភាពការណ៍

ការយកចិតទុ
្ត កដាក់ជាពិសសនះ

ត

សុីរតា
ី នតឹងខាំង តូវកសាងក្នុងសានភាពលំបាកបំផុត ស្ទើរត លើបសន្តិសុខ ។ ដូចះ្ន ដនអាកាសរបស់

លចាប់តាំងពីចើនឆាំមកហើយ ។ បំផុត ខណៈដនដីមួយផ្នកធំរបស់បទសស្ថិត

នាខក ឆាំ២០១៥ មូលដានអាកាស កមការតួតតរបស់កុមរដ្ឋអ៊ិសាម ហើយ

កបរខសរណសិរសបយុទ្ធ ។
ងតាម

មូលដាននះតូវការពារ

យបព័ន្ធការពារ

កឧត្តមសនីយ៍ ឌីវ័រនីកូវ ថា អាកាសដូចជា បព័ន្ធមីសុីលការពារអាកាស

ចរណ៍មួយដលអាចធ្វើបតិបត្តិការបានពញ កងទ័ពរដាភិបាលសុីរកំ
ី ពុងតថមថយកមាំង កងទ័ពរុសសុីអាចបង្កើតរចនាសម្ព័នប
្ធ
ការដាន PANTSIR-S1 និង S-400 ជាដើម ។

ភ្លើងឆះព ព័រទុយហា្គល់សាប់2 4 នាក់ និង20នាក់របួស

បានយា៉ងឆាប់រហ័ស ពមទាំងបព័នត
្ធ ួតពិនិតយ

តាមបទប រាល់អ្វីដល

និងមជឈមណលសមប់ការបងួបបងួមបណា្ដ អាកាស
ភាគីដលចបោំងគា ។

ក OL-

IVER STONE កមចំណងជើងថា «THE

ះទាំងនះ មានដូចជា PUTIN INTERVIEWS» (បទសមាសន៍ជាមួយ
កពូទីន)
កបធានាធិបតីរុសសុរូី បនះពនយល់
យន្ត
ះបដញ យន្ត
ះទមាក់គប់បក
ថា រុសសុពិ
ី តជាមានសមានចិតចំ
្ត
ះ ក ដូណាល់
ឧទ្ធមាគចក
ធា និងយន្ត
ះដឹកជញ្ជូនធំៗ ។
តំ ពះត ក តំ និយាយថា តៀមសារ
ដើមបីបំពញសចក្តីតូវការ កងទ័ពរុសសុី
ឡើងវិញទំនាក់ទំនងទ្វភាគីរវាងបទសទាំង២ ។
បានកលម្អផ្លូវចុះឡើង ធ្វើយា៉ងណាឱយពលនះ
ក ពូទីន គូសបក់ថា បកដហើយ
យន្ត
ះទមាក់គប់បកធុនធំ ពមទាំងយន្ត
យើងមានសមានចិតចំ
្ត
ះ
ក តំ ហើយ
ះដឹកជញ្ជូនយកសធុន ANTONOV AN-124
យើងនឹងបន្តធ្វើបបនះ ពះត
ក តំ
ROUSSIAN អាចចុះឡើងបាន ៕ខាន់ សុឃន
សនយោជាសាធារណៈសារទំនាក់ទំនងរុសសុី-អា
មូលដាននះ ។ យន្ត

មូលដានអាកាសចរណ៍រុសសុី HMEIMIM

HMEIMIM ។ សម័យ ដកថយ ។ ដូច្នះ មូលដានអាកាសចរណ៍នះ

ះចមបោំងរុសសុី ដលដាក់ពងយ

ក្នុងខសភាពយន្តឯកសាររបស់

ះហើរលើ

យគានការអនុត

ះចូលក្នុង

រង្វង់៦០គីឡូម៉តជុំវិញមូលដាននះ អាចតូវ

នាវាពិឃាតអាមរិកបុកជាមួយនាវាដឹកទំនិញហ្វ៊ីលីពីន
AFP ៈ នាវាពិឃាតរបស់អាេមរិកជួប ដលរងរបួសធ្ងន់

សង្គះបនាន់

អ្នកសាប់កើនជាង300នាក់ តាំងពី
ឧទាម«Maute »លុកលុយកុងមា៉រា៉វី

េមរិក ។ រាល់លើកដលអ្នកកាសតបរទស

សួរខ្ញុំពីរឿងនះ ដើមបីចង់ដឹងការពិត ខ្ញុំតង
សួរតឡប់

ពួកគវិញថា តើ

កអ្នក

ទីភាក់ងារព័ត៌មានបរទសកាលពីថ្ងទី១៨ បឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងល្អរវាងរុសសុី និងសហរដ្ឋ
ឯមន្ទីរ មិថុនា ផសោយថា សចក្តីថ្លងការណ៍របស់កងទ័ព អាេមរិកឬ? បកដហើយ យើងតូវ តលើ

ឧបបត្តិហតុបុកជាមួយនាវាដឹកទំនិញមានទង់ ពទយ ។ បច្ចុបបន្នខាងកុមឆាំសមុទរបស់ជប៉ុន ហ្វ៊ីលីពីនបានបងាញកាលពីថទី
្ង ១៧ មិថុនា ថា ទសសនៈជាក់ស្តងពីការពងីកនាពលខាងមុខ
ជាតិហ៊ីល
្វ ីពីន

ខាងកឆ្នរបទសជប៉ុន ក៏កំពុងតាមរុករកសហនាវិកអាមរិកចំនួន៧ បច្ចុបបន្នបានបង្កើនទ័ព

ក្នុងកុង Marawi ចំនួន នូវទំនាក់ទំនងទ្វភាគីរវាងបទសទាំង២។

កាលពីយប់ថទី
្ង ១៧ មិថុនា បង្កឱយនាវិកអាេម នាក់ទៀត ដលបាត់ខ្លួនតាមការគូសបក់ ៤០០នាក់បន្ថមទៀត ខណៈពលបច្ចុបបន្នមាន

រិក៣នាក់របួស និងបាត់ខ្លួន៧នាក់ ។

ការបុកគារវាងនាវាពិឃាតមានភាប់មីសុីល

នាំផ្លូវ «USS Fitzgerald» ជាមួយនាវា
ដឹកទំនិញ «ACX Crystal» បានកើតឡើង

ខាងកឆ្នរភាគខាងលិចឈៀងខាងតបូង

កុងយូកូស៊ូកា ខត្តកាណាហា្គវា៉ បទស

ក ុមពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងឆះព
ទីភាក់ងារព័ត៌មានពីកុងលីសបោន បទស

យសារសានភាពអាកាសធាតុ

ខាំង

ព័រទុុយហា្គល់ កាលពីថទី
្ង ១៨ មិថុនា កន្លងមក និងមានគះរាំងស្ងួតធ្វើឱយសីតុណភាពមធយម
ផសោយថា កសួងមហាផ្ទព័រទុយហា្គល់បានចញ កើនដល់៤០អងសោស បង្កឱយមានអណា្ដតភ្លើង
សចក្តីថង
្ល ការណ៍ទាក់ទិននឹងហតុការណ៍ភ្លើង ឆាបឆះដ៏ស

ស

ជប៉ុន ។ កងនាវិកសហរដ្ឋអាេមរិកបានបក់
ថា កុមឆាំសមុទជប៉ុនបានបញ្ជូនឧទ្ធមាគចក

ជួយសង្គះនាវិកជនជាតិអាេមរិកមាក់

មានអ្នកសាប់យា៉ងតិច

ឆះព ដលកើតឡើងកាលពីថទី
្ង ១៧ មិថុនា ២៤នាក់ និងបហល២០នាក់រងរបួស លើសពី
តំបន់ Pedrogo Grande

មាត់ឆរ្ន ភាគ នះ ក៏

មានអ្នកបាត់ខ្លួនចំនួន២នាក់ទៀតដរ ។

កណា្ដលបទស ជាដំបូងអាជាធរបានបញ្ជូនកង សបពលជាមួយគានះ ក៏មានរបាយការណ៍ពី

ចំនួនអ្នកសាប់ពីការបយុទគា
្ធ ដលអូសបនាយតាំង ទំនាក់ទំនងសដ្ឋកិច្ច និងការតស៊ូរួមបឆាំងភរវ
ចំណកសានីយទូរទសសន៍ NHK បាន ពីថ្ងទី២៣ ឧសភា កន្លងមក មានបហល៣១០ កម្ម ។ តើនះគឺជាគំនិតអាកក់ឬ?
បងាញវីដអូឃ្លីបពីនាវាពិឃាតអាេមរិកទទួល នាក់ ក្នុង ះមានពួកឧទាម «Mante» របស់កុម
ក OLIVER STONE ធាប់បកាស
IS
មា
ន
ចំ
ន
ន
ួ
២២៥
នា
ក់
កងទ័
ព
រដា
ភិ
បា
ល
មា
ន
ការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ បរិវណខាងសាំកបរប៉ម
កាលពីខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៤ ថា
កចង់
ចំនួន៥៩នាក់ និងពលរដ្ឋបហល២៦នាក់ ។
ប និងមានទឹកហូរចូលនាវា ខណៈពលនាវា
ផលិតខសភាពយន្តមួយផ្អកលើការធ្វើបទ
ចំណកពលរដ្ឋដលចាំបាច់តូវជម្លៀស
ដឹកទំនិញ «RCX Crystal» ដលមានទិស
សមាសន៍នានារបស់
ក វា៉ឌីមៀរ ពូទីន ។
ចញពីកុង Marawi និងបរិវណ កបរ ះ
ះ កុងតូកយូបានទទួលការខូចខាតតិចតួច
បទសមាសន៍មួយចំនួនតូវបានធ្វើរួចហើយរយៈ
មានបហល៣០០.០០០នាក់ ។
ផ្នកខាងឆ្វងដ ៕
ពល២ឆាំកន្លង
ក្នុង ះមានបទសមាសន៍
យឡក
កបធានាធិបតី Rodrigo
ថ្មីៗពីបណា្ដបដលទាក់ទិននឹង
ក ដូ
ម៉ុក សង
Duterte របស់ហ្វ៊ីលីពីនបានថ្លងថា ការបយុទ្ធ
ណាល់ តំ ។ ខសភាពយន្តឯកសារ «THE
គាយា៉ង គគុកលើកនះ
ះបីមានការ
PUTIN INTERVIEWS» ចកចញជា
អូសបនាយពលយា៉ងលំបាក
យទាហានន
៤ដំណាក់កាល ហើយចញផសោយពីថ្ងទី១២
តូវបយុទគា
្ធ ជាមួយកុម «មនុសសស៊ូសាប់
គប់ពល» ក៏ យ ប៉ុនរូ្ត ប
កក៏ ១៥ ខមិថុនា តាមទូរទសសន៍ខសកាបអាមរិក
របស់កងនាវិកអាេមរិក ។

មានជំនឿចិត្តថា សានការណ៍ជិតបញ្ចប់ទាំង SHOWTIME ដលស្ថិតក្នុងកុមហ៊ុនព័ត៌មាន
ធំមួយគឺកុមហ៊ុន CBS ៕ ខាន់ សុឃន
សុងក្នុងពលឆាប់ៗនះ ៕
ម៉ុក សង

ពន្លត់អគ្គីភ័យចំនួន៥០០នាក់ និងរថយន្តពន្លត់ ផ្ទះសមបង និងសំណង់នានាទទួលការខូចខាត

អគ្គីភ័យចំនួន១៦០គឿង ដើមបីទប់ទល់នឹង មួយចំនួនទៀត ប៉ុនមិ
្ត នអាចបា៉នប
់ មាណពីការ
សានការណ៍ ។

ខូចខាត

ឡើយទ ៕

ម៉ុក សង

រុសសុីមានបំណងបង្កើនសមត្ថភាពបយុទ្ធរបស់កងទ័ពសុីរី

វិបត្តិជុំវិញបទសកាតាអ្នកវិភាគលើកពីសណារីយ៉ូុ4
អ្នកវិភាគន

បាយរុសសុីមួយរូប

ក មុខដាក់គាយា៉ងខាំងកា

វីតាលី ណាអ៊ូមគី វាយតម្លថា មកទល់ពលនះ
អាចមានសណារីយ៤ចំ
៉ូ
បទសកាតា ក្នុង
ការផ្តួលរំលំ

ះវិបត្តិការទូតជុំវិញ

សណារីយ៉ូទ៣
ី
ការបឈមមុខដាក់គា

្ច
តិបត្តិការ
យ ការដើរចញពីកុមបឹកសោកិចសហប

អាវុធ ជាមួយបណា្ដផលវិបាកយា៉ងអាកក់ ឈូងសមុទ និងការខិតចូលជិតគារបស់កាតា
សមប់គប់ភាគីដលទាក់ទិន ។

ថ្មីៗនះ បធានាធិបតីរុសសុី

យសន្តិវិធីនរដ្ឋអំណាចកាតា ។

យសន្តិវិធីនអំណាចមួយ និង ចាត់បណា្ដវិធានការមុឺងមា៉ត់នានា រហូតដល់

សណារីយ៉ូនការបឈមមុខដាក់គា

ក្នុងកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយបចាំឆាំនាពល

យសារការផ្តួលរំលំ

ះមានដូចជា សណារីយ៉ូន កើនឡើងខ្ពស់ ដលអាចរុញចនកាតាឱយ

ក តំ លើកឡើងពីការសារឡើងវិញ

បាញ់បហារទាហានអាេមរិក អាហ្វហា្គនីសាន

កៀកជាមួយតួកគី និងអុីរ៉ង់ ។ ក្នុងករណី ១៨ មិថុនា កន្លងមក បានផសោយ

យ

កយពលកើតហតុ

នាពលខាង

ក វា៉ឌីមៀរ មុខរបស់យើងគឺជួយពងឹងសមត្ថភាពបយុទ្ធ

ពូទីន បានលើកឡើងពីគមងនានារបស់កង របស់កងទ័ពសុីរី ពមទាំងជួយផ្តល់ឱយកងទ័ព

នាវាពិឃាតអាមរិកដលបុកជាមួយនាវាហ្វ៊ីលីពីន

ទីភាក់ងារព័ត៌មានបរទសកាលពីពលថ្ងទី

ក ពូទីន បន្តថា ទិស

ក Zabi-

ង hullah Mujahid អ្នកនាំពាកយរបស់កុម

ទ័ពរុសសុដល
ី
ចូលរួមក្នុងបតិបត្តិការបឆាំង សុីរនូ
ី វលទ្ធភាពធ្វើបតិបត្តិការបកប
ភរវកម្ម

សុីរី ។

បសិទ្ធភាព ហើយទទួលបានលទ្ធផលដលខ្លួន

ក្នុងកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយនះជាមួយពលរដ្ឋ យល់ថាចាំបាច់ ។

រុសសុតា
ី មខសទូរស័ព្ទផាល់ កាលពីថ្ងទី១៥ ខ ពីបទពិ
មិថុនា

កពូទីន អះអាងថា កង

យ

កក៏វាយតម្លខ្ពស់ដរ

ធន៍ដលកងទ័ពរុសសុីទាញយកបាន

ធារុសសុី ពីការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ខួន
្ល

សុីរី ។

សុីរីនាពលខាងមុខនឹងដាក់ពងយត
ក ពូទីន ថ្លងថានះ ជាបទពិ
ធន៍
បាយរុសសុរូី បនះដលក៏ជា នះ គពុំអាចបដិសធឡើយពីការផាស់ប្តូរមួយ តាមសម្តរី បស់អកនា
្ន ពា
ំ កយកងទ័ពអាហ្វហា្គនីសាន តាលីបង់អាហ្វហា្គនីសាន បានថ្លង ចំ ះ
មូលដាននាវាចរណ៍ TARTOUS និងមូលដាន ដលកងទ័ពយើងទទួលបានក្នុងលក្ខខណ
បាយកាតាចំ ះវិបត្តិសុីរី ។ បើ បានឱយដឹងថា ទាហានអាហ្វហា្គនីសាន មុខមហាជន យសម្តងការ តសរសើរថា
អ្នកឯកទសខាងមជឈិមបូពា៌ដរ អះអាងថាមាន ចំនួនក្នុងន
្ធ
យនឹងការបើបស់គឿងសពាវុធ
បបនះ កុងដូហាអាចចូលរួមក្នុង «កុម៣ មាក់បានបើកាំភ្លើងបាញ់រះលើទាហានអាេមរិក «ទាហានអាហ្វហា្គនីសានដលសឡាញ់ជាតិ អាកាសចរណ៍ HMEIMIM ហើយនឹងជួយ បយុទជាមួ
សណារីយ៤ផសង
៉ូ
គាជាយថាហតុក្នុងវិបត្តិ
ទទង់ដល់កងទ័ពសុីរីតក្នុងករណីចាំបាច់ ។
ថ្មីៗ ៕
ខាន់ សុឃន
តំបន់ឈូងសមុទពរស៍នះ ។ សណារីយ៉ូមួយ កុងអាសាណា» ជាកុមបទសដលធានាការ
បង្កឱយរបួស៧នាក់ និងអ្នកបង្កហតុតូវ បានវាយបហារជនបរទស ដលរុករាន ប៉ុន្ត
គឺបណា្ដបទសដលទាក់ទិនអាច ះសយ បង្កើតបទឈប់បាញ់គា សុីរី ។
បាញ់សាប់ ក្នុងបនាយទ័ព «Shaheen» មិនបកាស ពីកយនហតុការណ៍នះ
ចំណកសណារីយ៉ូទី៤
កណាអ៊ូមគីន
ការខិតទំនាស់គាទាំងឡាយរបស់ពួកគ
យ
កុង Mazar-i-sharif ភាគខាងជើងបទស ទ ។ ហតុការណ៍នះបានកើតឡើងកយ
សារកិច្ចសហបតិបត្តិការរបស់បណា្ដកមាំង ពុំបដិសធលទ្ធភាពដលជ ះកាយ ជាខាំង
អាហ្វហា្គនីសាន កាលពីថ្ងទី១៧ មិថុនា កន្លង តឹមតមួយសបាហ៍ បនាប់ពីកើតហតុ កង
តំបន់ និងសាកល ។ បទសកាតា អាចពិ កាជាមួយបណា្ដផលវិបាកយា៉ងអាកក់សមប់
មក ។
កុំម៉ង់ដូអាហ្វហា្គនីសានមាក់បានបើកាំភ្លើង
និតយឡើងវិញន
បាយកបទសរបស់ខ្លួន គប់ភាគីដលទាក់ទិន ។ ប៉ុន្តអ្នកជំនាញរូបនះ
ចំណកអ្នកនាំពាកយរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្ត បាញ់បហារទាហានអាេមរិកសាប់៣នាក់ និង
ដូចជាឆន្ទៈរបស់ខួន
្ល ចង់ខិតចូលជិតអុីរ៉ង់ ពម យល់ថា សណារីយ៉ូចុងកយនះអាចមានតិច
សិន្ធិសអាត្លង់ទិកខាងជើង NATO ដឹកនាំ ១នាក់រងរបួស ក្នុងខត្តណានកាហា ភាគ
ទាំងទំនាក់ទំនងដលកាតាមានជាមួយចលនា ណាស់ រួចបសិនបើសណារីយ៉ូនះកាយជាការ
យកងទ័ពអាេមរិក បានថ្លងការណ៍ថា ខាងកើត យកុមតាលីបង់ បានបកាស
ពិត
ះការបឈមមុខដាក់គាក៏នឹងពុមា
ំ នរយៈ
កុមបងប្អូនអ៊ិសាមអហសុីប ។
អ្នកវិភាគន

សណារីយ៉ូទី២ ការពងឹងការគាបសង្កត់លើ ពលអូសបនាយយូរដរ ។

កាតា

្ធ ងឈាន
យសារបរាជ័យនការខិតខំបឹងបង បទសពាក់ព័ននឹ

កថា បណា្ដ «កើតមានការវាយបហារ យមនុសសរបស់ សម្តងការទទួលខុសតូវលើការវាយបហារ
យបក់ថា ទាហានជាសកម្មជនរបស់
ដល់ការពមពៀង កុមទ័ព បនាយ «Shaheen» កុង Ma- នះ

្ល
ធ្វើជាអាជាកណា្ដល ។ សណារីយ៉ូបបនះ គា ពះគាននរណាមាក់បានចំណញទបើ zar-i-sharif ខណៈពលមន្តីជំនាញកំពុងធ្វើការ កុមបានបង្កប់ខួន
អាចនាំ

រកការគំរាមកំហងនការបឈម ជ

ះកាន់តខាំងកាឡើង ៕ ខាន់ សុឃន

សុើបអង្កត» ។

ក្នុងជួរទ័ពរដាភិបាល ៕

ម៉ុក សង

កងទាហានរុសសុី

សុីរី

ទំព័រ
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ពាណិជកម្ម
្ជ

ះសន្តិភាព 
លខ
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ផ្ទះមួយ

ះរួមខណៈ

ឈិន សុធារី និង សុវណ្ណ មករា ចកផ្លូវគា
រាជធានីភ្នំពញ ៖ អ្នកនាងឈិន សុធារី បទង់គាចង់បាន

បានពមានថា នាងនឹងបើបស់ផ្លូវចបោប់ជុំវិញ រួមគា

ការចង់បងចកទពយសមបត្តិពី

បុរមួ
ី យ

ះ គឺជាផ្ទះមួយល្វងទិញ
យអ្នកនាងឈិន សុធារី

កសុវណ្ណ អះអាងថា ជាការទិញ

យបង់រំលស់ ហើយ

មករា ខណៈពលដលអ្នកទាំងពីរបានចកផ្លូវ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាង ពះនាងជាអ្នកបង់លុយ
គាហើយ

ះ ។

កសុវណ្ណ មករា ទាមទារបងចកទពយ

រៀងរាល់ខ ។

តាមរយៈវីដអូឃ្លីបដលអ្នកនាងឈិន

គាប៉ុនអ្ន
្ត កនាង ឈិន សុធារី បានពមានបើ សុធារី ប
បស់ផ្លូវចបោប់ បសិនបើ

តមានះចង់បាន ។ ២០១៧ ប

ទពយសមបត្តិដលអ្នកទាំងពីរកំពុងបទាញ

ត

ះកាលពីថ្ងទី១៦ ខមិថុនា

ក់ថា នាងបានទិញផ្ទះ

ទំព័រ

បុរមួ
ី យ
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បភពទសចរណ៍បង្កប់
លើពិភព

ឧឡានជាតិនានា ផ្តល់ក្តីសបបោយរីករាយ ប៉ុន្ត
ចំ

មទីតាំងទាំង

នឹងមានគះថាក់ទ ។

ះគាននរណាមាក់គិតថា

ទីតាំងទសចរណ៍ចំនួន១០ បឈម

ធិកំ

យគះថាក់បំផុតលើ

កទីតាំងទសចរណ៍ដ៏សស់ គះថាក់បំផុតរួមមាន៖

សាតជាចើនរួមមាន ទន្ល ភ្នំ វាលខសោច់ ឬ

អ្នកតស៊ូ

សិលបៈ និងវបបធម៌

១-Lha da Queimada Grande ជា

ះសមបូរពស់

បទសបសុីល ។

២-ភ្នំភើង
្ល Sinabung បទសឥណូណ

សុី ។

៣-បជុំផា្កថ្ម Bikini

បជុំ

ះ Mar-

shall ។

៤-ជលងភ្នំនសចក្តីសាប់

អាមរិក ។

ត ៕

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(តពីលខមុន)

«Telegraph»កាលពីថទី
្ង ១៥ មិថនា
ុ ២០១៧ សារតគធាប់អានរឿងមួយកាលពី២

៣

បានចុះផសោយរឿងរា៉វចម្លកមួយ គឺបុរសសិង្ហបុរី សបាហ៍មុន ទាក់ទងនឹងស្តីមាក់តូវកាមកៀប
អាយុ២៦ឆាំមាក់

កុងអាវកាំង វីសរងរបួស

នី ទើបធ្វើឱយគបកគំនិតចង់រួមរ័កជា

លិង្គ ពះរួមរ័កជាមួយគំដលទិញពីផសោរ ។ មួយគំតម្តង ។
ការពយោយាមរួមរ័កជាមួយគំធ្វើឱយរបួសលឹង្គហូរ
ឈាម

ះពះមុតនឹងសមបករបស់វា ។

ចូលសង្គោះបនាន់

មន្ទីរពទយ បុរស

តូវគូពទយដរលិង៦៧
្គ ថ្នរ ។

បុរស

ះកំពុងសមកពយោបាល

មន្ទីរ

ពទយ ។ គនិយាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងសុកថា

ះ «ខ្ញុំសងឃឹមថារឿងហតុរបស់ខ្ញុំនឹងកាយជារឿង
មួយជួយដាស់តឿនដល់បុរសគប់រូបដលមាន

ហតុដលធ្វើឱយរូបគមានចំណង់រួមរ័ក អារម្មណ៍ចង់សាកលបងរួមរ័កជាមួយវត្ថុចម្លក

ជាមួយគំ បុរស

ះថាពះឃើញវាមានរាង ដូចជាគំ ឬសត្វសមុទជាដើម គួរកុសា
ំ ក

ដូចអវយវៈភទស្តី ។ មិនតប៉ុ

្ណះ

យ លបងឱយ

ះវាមិនល្អទ» ៕

ម៉ុក សង

៩-ជលងភ្នំនសចក្តីសាប់ Kamchatka

៧-Afar Depression បទសអតយូពី ។

៦-បឹង Natron បទសតង់សានី ។

1

រួមរ័កជាមួយគំពះរាងដូចបដាប់ភទស្តី

សហរដ្ឋ អាមរិក ។

បទសរុសសុី ។

រៀបរៀងចងកង
យ ស៊ូ ចំរីន

កងពលបជារាស្ត គាំទ
បល់ ធិកំ រទាំងសុង គនាំគាសក
៊
ឡើង កមបរិយាកាសរីករាយជាទីបំផុត ។
ដទពីនះ វិញ ហ្លួងន ត្តម កំពុងតបមល់ទល់ពុ យា៉ងខាំង ស្តច
តស់ថា ៖
-អាសន្នម្តងនះ មិនមនតូចតាចទ...វងសោអគ្គរាជអ៊ុំ រាជាមតីមុំ សីនគរបាល
មាន់ ឯងទាំងបីនាក់បញាប់លើកទ័ព ចបោំងនឹងអាលាក់ សានយមរាជភាម !
-សូមទទួលពះរាជឱងា្ករ ពះករុណាជាអមាស់ជីវិតតម្កល់លើតបូង !
លុះឆ្លើយនឹងស្តចផនដីដូចះ្ន ហើយ ឧកញា៉ទាំងបីថយខ្លួនចញ បំពញ
កិច្ចការតាមពះរាជតមស់ ។ បមូលផ្តុំកមាំងរួច ក៏នាំមុខ ះ រកទី
មួយរំពច ។
គានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងនឹង ធិកំ រទ គាត់ដឹងដំណើរទ័ពហ្លួងគប់សព្វទាំង
អស់ ពះជើងការសមាត់ខាងមិតយុ
្ត ទជន
្ធ យើង មានសសឡាយទាក់ទងគា
យា៉ងជិតស្និទ្ធ បកប យចរិតវាងវគួរឱយសរសើរ ។ ឥតហា៊នធ្វសបហស
សូមបីមួយដង្ហើម អាចារយលាក់អ្នកគិតវងឆាយ ម្នីមាបង្កូកបកាសបប់កងពល៖
-បងប្អូនរួមឈាមជាទីស្នហា ចូរបានជបថា ទ័ពហ្លួងលើកមកដល់ក្នុងពល
ឥឡូវនះហើយ ដូចះ្ន យើងរាល់គាចាំបាច់បុងបៀបរៀបចំខួន
្ល ភាម !
ចប់សចក្តីឱយដំណឹងសឹងមិនទាន់ យុទជន
្ធ ទាំងអស់ធ្វើការរចល់ ដើមបីតៀម
ចាំបយុទ្ធ
យទឹកចិត្តអង់អាចកាហានឥតរារក ។
មិនយូរប៉ុនាន ឧកញា៉វងសោអគ្គរាជអ៊ុំ ឧកញា៉រាជាមតីមុំ និងឧកញា៉សីនគរ
បាលមាន់ បរពលសាកល
ធាចូល
មព័ទបកស
្ធ
ពួក ធិកំ រ ជារង្វង់ស្នង
កបី ពមជាមួយនឹងពាកយប លចឮបណា្ដក់គាកប់អាកាស ៖
-ចូល...កុំរាថយឱយ
ះ !
-កបោលទ័ពសាបឆ្វង-សាំឡើងទន្ទឹមគាមក៍...!
ឯកងទ័ពបជារាស្តយើងគាននឹកបារម្ភក្នុងចិត្តបន្តិចបន្តួចទ គតឡប់ជា
ះគងទូងជ័យភរីទទួលរណយុទ្ធ យក្តីសបបោយរីករាយពន់ពក ។ ឯចំណក
ធិកំ រក៏ មាត់មិនស្ងៀមដរ គាត់ខំដំឡើងសំឡងយា៉ងខាំងកា ៖
-ចាប់ផ្តើមវាយបហារ មុខ...។
ស្នូរអាវុធយុទ្ធភណប៉ះទង្គិចគាគគឹកគគង ជាភ្លងមរណៈកន្តាក់ពលឹងធំ
អ្នកចាញ់យក ឋាននាយ បនសល់ទុក សាកសពរាត់រាយក្នុងថ្លុកឈាមពាស
ពញទីសមរភូមិ ។
ះបីឃើញស្ម័គបកសពួកសាប់បាត់បង់ជីវិតយា៉ងណាក៏
យក៏ចាំបាច់បយុទតស៊
្ធ ូដរាបដល់ចប់ចុង-ដើម ។
ចមបោំងរាំងជល់ក្នុងគនះ សឹងមានកមាំងបហាក់បហលគា ចាត់ទុក
ថាស្មើគានចាញ់-ឈ្នះទ ពះគូបជងទាំងសងខាងបានដកទ័ពថយតរៀង
ខ្លួន ។
បារាំងរួមកមាំងនឹងទ័ពហ្លួង
ឯ
ធាបារាំងបានដឹងដំណើរជើងសឹករបស់ ធិកំ រហើយ ក៏រូតរះចុះ
កបា៉ល់មកភ្នំពញវិញ ។
លុះដល់ថ្ងចន្ទ ២កើត ខបុសស ឆាំខាល វលា
៉ងបំពីរពឹក
កមទ័ពប៉ូចរចាត់អនុសនីយ៍ មាក់ ឱយនាំទាហានបារាំងហាសិប
ទាហាន សិបនាក់ លើក រកចបោំងនឹងអាចារយលាក់
យមានខ្មរ
បីនាក់នាំផ្លូវផង ។
(
មានត)

៨-ខ្ពង់រាប Mount Washington សហរដ្ឋ

៥-ឧឡានជាតិ Madidi បទសបូលីវី ។

រ

ក

១០-វាលខសោច់ Danakil បទសអរី

ម៉ុក សង

ប្លកៗ កមសោន្ត

រាសាស្ត

ទំព័រ 11

លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

សមស់សបកជើងគួរឱយគយគនសមប់នារី

ចូរបំពញអកសរក្នុងច

ខាងកម

ះបអប់នតារាងជួរដកនិងជួរឈរ

យជើសរីសតួអកសរក្នុងពាកយ

chapiters មិន

ចាំបាច់តាមលំដាប់ តតមូវឱយមានគប់តួក្នុងពាកយនះ ទាំងជួរ

ដក ជួរឈរនិងបអប់៤ជុង (៣x៣) ។
សូមប

ក់ ៖ បង្កើនបជា Wordoku គឺលងដូច Sudoku

ធម្មតាដរ ។ ចំ

ះចម្លើយនឹងបងាញ

លខចញផសោយបនាប់ ។

ចម្លើយកមសោន្តបំពញអកសរដលបាន

ផសោយក្នុងលខ 9119 ថ្ង 17 ខមិថុនា ឆាំ2 0 1 7

ចង់បានស្អីទៀត
កយាយមាក់សួរស្តី

ជាបពន្ធមន្តីធំ ៈ

សូវសបបោយចិត្តរបៀបអ្នកខ្វះខាតអីុចឹង ?
-ខ្ញុំ

ផ្ទះជិតខាងដល

ខ្វះខាតមន, បំណងខ្ញុំមិនមនតឹម

តដូចសព្វថ្ងនះទ ។

-ចុះចង់បានយា៉ងម៉ចទៀត ?

-ចង់បានគាត់ថាក់ថ្នមដូចនាងលខាសស់

-ប្តីនាងមានតួនាទីខ្ពស់ នាងមានលុយចាយ ចឡឹងរបស់គាត់ ៕

សបបោយដ ហតុម៉ចមើល

ថ្ងចន្ទ ១០

សហការី

នាងដូចជាមិន

ច ខជស្ឋ ឆាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១

តូវនឹងថ្ងទី 1 9 ខមិថុនា ឆាំ 2 0 1 7
ឆាំជូត

ឆាំឆ្លូវ

ពងសទពាបុស
ធាតុទឹក

ពងសមនុសសបុស
ធាតុដី

រាសីថ្ងនះល្អបង្គួរ ។ រាល់កិច្ចការសព្វ

សារពើរបស់
ប៉ុន្ត

កអ្នកមានការរីកចំរីន

ះបីជាយា៉ងណាក៏

យ

ឆាំខាល

រាសីថ្ង នះធាក់ចុះ ។

ពងសយកសសី
ធាតុឈើ

កអ្នកអាចនឹង

មុខ តូវមនុសសចម្លកមកបញ្ចុះបញ្ចូលចិតឱយ
្ត ដើរ

កអ្នក រកផ្លូវមិនល្អ ហតុនះបើសិនជាមានមន

គួរមានការបយ័តក្ន
្ន ុងការឯកភាពតាមមតិអ្នក កុំរវីរវល់ជាមួយឱយ

រាសីថ្ងនះខ្ពស់តដត ។

សំណាងបានទទួលរបស់ថ្មី

ះចូរ មាន ប៉ុនក្ន
្ត ុង

ះ ពះអាចបណា្ដលឱយ ឱយទុក្ខ

ជន៍ចើន ។ បើជាអ្នក មុខរបររកសុីវិញ

ះបីជាចញ

ជួញដូរ

កអ្នកនឹងមាន

សផងដរ ។ មយោ៉ងវិញទៀត បើសិនជា ថប់ពក

ក៏នឹងទទួលបាននូវ

ទីណាក្តីគួរចៀសវាងការដាក់ទុនថ្មី ពះអាចនាំ បកបមុខរបររកសុីវិញ មិនមានប

យល់ចិតគា
្ត

ចើនបចណខុសរឿង ៕

មុខ

យសនសឹមៗ ។ រីឯប
វិញ

មក ៕

គូសហ៍
្ន ចើន ឱយមានការខាតបង់ ។ រីឯប

ឆាំមមី

ះទ និងចះតចំរីន

រាសីថ្ងនះល្អជាមធយម ។ គប់ភារកិច្ច

ការងាររៀបរយល្អណាស់ ជាពិសសមានការ ទាំងអស់ដល

កអ្នកតូវធ្វើ

ះចើនមាន អ្នកនឹងមានអំណាចដ៏លើសលប់

កអ្នកមិនតូវ នឹងនះ

ក្នុងការបំពញការងារ ប៉ុន្ត

កអ្នកទទួលបានផលសំរចតាម

ល

ប

ជន៍ធំ

ះទ ហើយបើមានដំណើរ

។ បើជាអ្នកបកបមុខរបររកសុវិី ញ អាចមានគ ឆាយនាទិសបស្ចិម
មកបបួលដាក់ទុនរកសុជា
ី មួយដល

ះ

ស្នហា គូស្នហ៍ចើនមើលបំណាំគា ៕

រីករាយជាធម្មតារកគា ៕

ស្នហា គឺគូសហ៍
្ន
សនសំទុកទ ។ រីឯប
នរកគាជាធម្មតា ៕

ឆាំច

រាសីថ្ងនះឡើងខ្ពស់ ។ ផលដល

ស្នហាគូស្នហ៍ល្អូកល្អឺ

ឆាំកុរ

ពងសយកសសី
ធាតុដី

រាសីថ្ងនះមធយម ។ គប់ការងារទាំងអស់

ពងសមនុសសសី
ធាតុទឹក
ក

កអ្នកតូវបំពញ បើមិនរកអ្នករួម អ្នកទទួលបានស័ក្តិសិទិជា
្ធ ងគ គឺរងាន់លើកទឹក

បកបមុខរបររកសុវិី ញ មានការរីកចំរីន

ផ្អមល្ហម ៕

ស្នហា ការចះអត់

ជាមួយគាបកប

ជាមនុសសដលមានការស្ញប់សង
្ញ

យភាព មុខ

យសនសឹមៗ និងសមបកប ។ រីឯប
នឱយគាទើបល្អ ៕

ះបីចញជួញដូរ

រាសីថ្ងនះធាក់ចុះ ។

កអ្នកអាចនឹងតូវ

ហាយនាយ ឬមការបកាន់ និងស្តីប

ទីជិតៗបានហើយ ទើបសមបកប ។ រីឯប

ស្នហា គឺមានតមានភាពផ្អមល្ហមដូចទឹកឃ្មុំ ៕ ស្នហា គូស្នហ៍ចះ សាប់ឱវាទគា ៕

ះ

ស

តទ ក៏

ះសរ និងការទទួលសា្គល់ពី អាចមានការទាស់ទងខ្វងគំនិតគាជាមួយ

ហាយនាយ ដលសានភាពនះនឹងកើត ញាតិពន្ធដលជាអ្នកជិតស្និទផង
្ធ ដរ ។ បើជា

យបការណាមួយ ។ មានដល់

ទីណាក្តីមិនថា ជិតឬឆាយ បើជាអ្នកបកបមុខ របររកសុីវិញគួរជួញដូរ

ឡើយរមងបានសមបកបទាំងអស់ ។ រីឯប

ក ទឹកចិត្ត

យ អ្នកគួរតបុងបយ័ត្នខ្ពស់ផងដរ ចៀសវាង

កអ្នក លាភធំមួយដលនឹកសានមិនដល់ ។ បើជាអ្នក ជនានុជន ។ បើជាអ្នកបកបមុខរបររកសុវិី ញ ការកើតមានគះថាក់

គួរបថុយចុះពះមិនខកបំណងទ។ រីឯប
គូស្នហ៍រស់

កាន់ជើងគប់ពលវលា ជាមួយនះនឹងអាច ឡើយ ហើយបើធ្វើដំណើរតាមយានយន្ត

កអ្នកអាចជួបនឹង កាយ

ះ ក៏នឹង

យមិនមានសល់សំរាប់

ឈាសវក្នុងការបំពញការងារផសងៗដលធ្វើ ភាពចបូកចបល់បន្តិច ប៉ុនមិ
្ត នធ្វើឱយខាត ពងសំណាង ហើយមានគជួយយកអាសា សហការទ គឺមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អ ចិតតា
្ត មគុណបំណាច់ សចក្តីសឡាញ់រាប់អាន មិនបណា្ដក់មាត់ឡើយ បើពុំ
ឱយ

ះទ ហើយ

បើជាអ្នកបកបមុខរបរ ចរាចរណ៍ផងដរ ។ បើជាអ្នកបកបមុខរបរ មុខរបររកសុីវិញ អាចរកបក់ចំណូលបានចើន

ពងសយកសបុស
ធាតុដក

យសារ ដល

ក នឿយហត់ចើន

កអ្នកមានការ

កអ្នកក៏តូវបុងបយ័តក្ន
្ន ុងការធ្វើ អាចសំរចបាននាថ្ងនះដរ ។ បើជាអ្នកបកប

ឆាំរកា

ក

រាសីថ្ងនះល្អជាមធយម ។

យរីករាយចុះ ពះថា នះ មិនដល់ថាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

ថម ទាំងអាចឱយសនសំទុកដាក់បានខ្លះទៀតផង។ គន់បជា
ើ ងមុន ។ រីឯប
រីឯប

កអ្នកអាចនឹង

កអ្នករកផលកំរកាក់កបគន់បើ រកសុវិី ញ នឹងទទួលបានបក់ចំណញកាក់កប គួរសម តយា៉ងណាក៏

ពងសយកសបុស
ធាតុដក
រាសីថ្ងនះឡើងខ្ពស់តដត ។

រាសីថ្ងនះមធយម ។

ពងសមនុសសបុស
ធាតុភ្លើង

ះទ ពះមានអ្នកជួយជម ជាលាភផលសបតាមយីអ៊ុនហើយ ប៉ុនទន្ទ
្ត ឹម បើសិនជាមានការរំពឹងទុកពីអ្វីមួយ

ឆាំវក

ពងសទពាសី
ធាតុមាស

កអ្នកនឹងជួប

មុខ ។ រីឯប

ស្នហា គឺគូស្នហ៍រីករាយរកគាធម្មតា ៕

ឆាំមម

ពងសទពាសី
ធាតុភ្លើង
រាសីថ្ងនះឡើងខ្ពស់ ។

ស្នហា គូសហ៍
្ន

ឆាំមសោញ់

ពងសទពាបុស
ធាតុមាស

កអ្នកមានការធុញ អ្នកទទួលយក

ទីឆាយក្តី ជងគប់ពលវលា ដូច្នះ

អ្វីរាំងស្ទះ រកសុវិី ញ

ង

ះបីមានការលំបាកស្មុគ មានលាភផលដុះដាលបានខ្លះ ដូចះ្ន សូម

គជ័យជានិច្ច ។ បើជាអ្នក អស់សងឃឹមឡើយ ។

បកបមុខរបររកសុីវិញ មានការលូតលាស់

ឆាំ

រាសីថ្ងនះល្អជាមធយម ។ រាល់ការបំពញ

ងដលខ្លួនមិនធាប់ ភារកិចប
្ច ចាំថ្ង

បំពញការងារ

ះ

ពងសមនុសសសី
ធាតុឈើ

ះក៏តូវបយ័ត្នមនុសសសំបុរ.ស សាញខ្លះៗក្តី ក៏មិនធ្វើឱយ

ផសង ពះបសិនបើមានការភាំងភាត់តបន្តិច មានក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនបាន ។ បើជាអ្នកបកប មានកាតព្វកិចត
្ច ូវ
អាចនឹងខូចខាតប

ឆាំ

កអ្នក

ក្នុងថ្ងនះ ។ បើជាអ្នក អ្នកបកបមុខរបររកសុីវិញ អាចតូវខាតដើម

បកបមុខរបរជំនួញវិញមានការរីកចំរីនគួរជាទី

ពញចិត្ត បើអាចពងីកមុខរបរបន្ថមក៏ល្អដរ ។ គួរ
ឯប

យចៀសពុរួំ ច

ះទ ដូចះ្ន

ះទុនធំឡើយ ។ រីឯប

ស្នហាគូសហ៍
្ន តូវការគាដូចទឹក និងតី ៕ កើតរឿង

ះបកកគា

កអ្នកមិន

ស្នហាចើន

យសារអ្នកដទ ៕

ទំព័រ 12

ពឹត្តិការណ៍សង្គម-ពាណិជកម្ម
្ជ

លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

អាជាធរខត្តច័ន្ទបូរីផសព្វផសោយសកានុពលសដ្ឋកិចនិ
្ច ងទសចរណ៍ យុទនា
្ធ ការផសព្វផសោយគមងអភិបាលកិច្ចល្អ
ខត្តប៉លិន និងចកដូង ឬឡម សុកកំរៀង

ថាក់កមជាតិ

ខត្តបាត់ដំបង ្ំយគន់តចំណាយពល

បមាណ៦្៱៧្។៉ង ពីរាជធានីភ្នំពញ ហើយ
្៳ពល្៱ដល់ទី្៏ះ នឹងមានការទទួល
សាគមន៍យា៉ងកក់្០ពីអាជាធរថផងដរ។

្ៗកសីបន្ថមទៀតថា នះជាលើកទី៤

ហើយដលមន្តីអាជាធរខត្តច័នបូ
្ទ រី បានជំរុញការ

ចូលមកបទសកម្ពុជាតាមផ្លូវ្ើក្ំយឆ្លងកាត់

ខត្តប៉លិន ខត្តបាត់ដំបង ចូលរាជធានីភ្នំពញ
ចញ្៱វិញតាមខត្ត្ូះកុង និងបានសិកសោស្វង

យល់ពីតំបន់ទសចរណ៍ និងបវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗ្៳
តាមដងផ្លូវ្៏ះដើមបីផសព្វផសោយបន្ត។

្ៗកសី ឆាយ សុីវលីន បធានសមាគម

ទីភាក់ទសចរណ៍កម្ពុជា បានថ្លងថា ខត្តច័ន្ទ

បូរី និងកម្ពុជា មានទំនាក់ទំនងគាជាចើនឆាំ ្ៗក ឆាយ ពិទូរយ ថ្លងក្នុងពិធី និងការចូលរួមរបស់បជាពលរដ្ឋហកបួន (រូបថត ថុក សុខា)
មកហើយ ហើយខត្តនះតងតរៀបចំកម្មវិធី

ខត្តកំពង់ធំ ៖ ្ៗក ឆាយ ពិទូរយ អភិបាលកិច្ច និងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ មកឲយឃុសងា្ក
ំ
ត់សមប់អភិវឌឍ្៳ក្នុងមូលដាន

ផសព្វផសោយពីតំបន់ទសចរណ៍ ទាំង្៳ភ្នំពញ និង បធានអង្គការសីលការបានថ្លងថា អង្គការ អាជាធរមូលដាន ។

្៳ខត្តច័ន្ទបូរី ។ ពឹតិកា
្ត រណ៍នះ បានបង្កើត នូវ សីលការបានរៀបចំផសព្វផសោយគមងអភិ

របស់ខ្លួន បនាប់ពីទសសនាសិលបៈហើយក៏មាន

្ៗកបធានអង្គការសីលការបានថ្លង សួរជាសំណួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនះដើមបី

្ន លពីពឹកថ្ងទី១៦ ្៳វត្តទឹក ទទួលរងាន់អនុសសោវរីយ៍ផងដរ ។
សកានុពលផសព្វផសោយ្៱ដល់ទសចរ បរទស បាលកិច្ចល្អ្៳ថាក់កមជាតិនះ ្ំយមាន យា៉ងដូចះកា
្ច
រគាជាមួយទីចាត់ការផនការ និង មាង ក្នុងឃុំសណា្ដន់ សុកសណា្ដន់ និងថ្ងទី១៧
្ំយកុមអ្នកទសចរអាចធ្វើដំណើរ តាម កិចសហកា

ចំណកអាជាធរឃុំដលបានចូលរួមក៏បាន

្ធ ការផសព្វផសោយ ខមិថុនា ឆាំ២០១៧ ្៳វត្តបាណក ក្នុងឃុំ លើកឡើងថា ការរៀបចំយុទ្ធនាការនះឡើង
ផ្លូវអាកាស និងផ្លូវ្ើក មកកាន់បទសទាំងពីរ វិនិ្៕គខត្ត រៀបចំធ្វើយុទនា

្ៗកសី កានបមពី ឈិតានន្ទ អភិបាលរងខត្តច័ន្ទបូរី ផ្តល់សមាសន៍ (រូបថត ហួត សុងហាក់)

គមងអភិបាលកិច្ចល្អ្៳ថាក់កមជាតិ លើ បារាយណ៍ សុកបារាយណ៍ ្៳ក្នុងយុទ្ធនាការ ្៳ក្នុងឃុរបស់
ំ
្ៗកពិតជាមានសារៈសំខាន់

ផងដរ។

្ៗកសីបន្តថា ក្នុងនាមជាបតិបត្តិករទាំង សវាលទ្ធកម្មសាធារណៈដល់បងប្អូនបជា ផសព្វផសោយគមងអភិបាលកិច្ចមូលដានលើ ណាស់ដើមបីឲយបជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹង និង

រាជធានីភ្នំពញ ៖ អាជាធរខត្តច័នបូ
្ទ រី ប៉ុនអ្វ
្ត ីដលសំខាន់គនា
ឺ ំមកនូវផ្នកទីផសោរ និង អស់ យើងនឹងខិតខំផសព្វផសោយពីខាងកម្ពុជាយើង ពលរដ្ឋបានយល់កាន់តចបោស់ ។

្ទ រី ដលអ្នកទសចរមកពី
បទសថ សហការជាមួយសមាគមទីភាក់ វិស័យទសចរណ៍ឲយកាន់តល្អ ជាពិសស តំបន់ ្៱កាន់ខត្តច័នបូ

ទសចរណ៍កម្ពុជា បានរៀបចំផសព្វផសោយពីសកា ទសចរណ៍ក្នុងខត្តចន្ទបូរី ។ ខត្តច័នបូ
្ទ រីជាតំបន់ ថ (ខត្តច័ន្ទបូរី) មកលងភ្នំពញបាន ្ំយ

កម្មវិធីនះក្នុង្ើលបំណង៣រួមមាន៖

សវាសាធារណៈ ដលមានបជាពលរដ្ឋចូលរួម មានសិទ្ធិចូលរួម ក្នុងការដញថ្លលើគមង

ទាំង២កន្លងចំនួនជាង២០០នាក់ ហើយកម្មវិធី ផសងសមប់អភិវឌឍន៍ក្នុងមូលដាន ហើយ

១-ដើមបីផសព្វផសោយគមងពងឹងអភិ នះក៏មានសម្តងសិលបៈឈុតខ្លីពនយល់បងាញ យុទនា
្ធ ការដង្ហជាកបួនតាមដងផ្លូវនះ ធ្វើឲយ

ី ទ្ធិ អំពីការចូលរួមដញថ្លក្នុងគមងសាងសង់អ្វី បជាពលរដ្ឋយើងបានយល់កាន់តចបោស់អំពី
នុពលសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាវិស័យទសចរណ៍ក្នុង ដលមានដំណាំកសិកម្មចើនជាងគក្នុងបទស គន់តចំណាយពលតឹមត៦-៧្។៉ង ្ំយ បាលកិច្ចលទ្ធកម្មថាក់កមជាតិ ស្តីអំពសិ

្ច
ពួកគាត់មាក់ៗ ដើមបី
ខត្តច័ន្ទបូរី រយៈពល២ថ្ង គឺថ្ងទី១៦និង១៧ ជាពិសសដំណាំទុរន មងឃុត សាវមា៉វ និងឡុ មិនបាច់ជិះយន្ត្ៜះ ដើមបីមកភ្លកសម្ហូបអាហារ និងតួនាទីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមតួតពិនិតយ ៗ ្៳ក្នុងមូលដានរបស់ខ្លួន ដើមបីរកបក្ខភាព តួនាទី និងភារកិចរបស់

បព័នលទ្ធ
្ធ
កម្មរបស់រដ្ឋឲយកាន់តសុីជមដល់ ណាដលហា៊នទទួលយកនូវគមង្៏ះ្៱ ចូលរួមចំណកលើកកម្ពស់លទ្ធិបជាធិបតយយ

ខមិថុនា ្៳សណា្ឋគារហុមា៉
ី វា៉រី ដើមបីរឹតចំណង ងកុងជាដើម ហើយខត្តមួយនះ បាននាំផ្លឈើ មានរសជាតិខុសប្លកគា។
មិត្តភាពរវាងបទសទាំងពីរ និងបងាញពីវបប ចើនជាងគ្៱កាន់ទីកន្លងនានាទាំងក្នុងនិង
ធម៌ បពណី្៱ដល់ជនបរទស ។

្ៗកសី កានបមពី ឈិតានន្ទ អភិបាល

កបទស ។

្៕ងតាមរបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ សាធារណជនទូ្៱

សានឯកអគ្គរាជទូតថបចាំកម្ពុជាបងាញថា

២-ធ្វើឲយអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ្៏ះ គឺជាថវិការបស់រាជរដាភិបាលដលទមាក់

ំ ណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថ ថាក់កមជាតិមានភាពបសើរឡើងតាមរយៈ
្ៗកសីអភិបាលរងខត្ត បានបងាញ ្៳ឆាំ២០១៦ ទំហពា

មានចំនួនបមាណ៥.៦០០លានដុលារ ហើយ ការពងឹង ចំណះដឹងនះដល់បជាពលរដ្ឋឲយ
រងខត្តច័នបូ
្ទ រី បានថ្លងក្នុងពិធផសព្វ
ី
ផសោយកាល ពីតំបន់ទសចរណ៍្៳ក្នុងខត្តថា ខត្តច័នបូ
្ទ
ំ លាយ
ពីលាចថ្ងទី១៦ ខមិថុនា ថា យើងមកទីនះ រី មានឆ្នរសមុទ ភ្នំ ទឹកជះ វិហារបុរាណ ្៳ឆាំ២០១៧ បទសទាំងពីរសងឃឹមថា ទំហំ កាន់តទូលទូ
្ជ នឹងកើនដល់ទឹកបក់៥.៨០០លាន
ធ្វើកម្មវិធនះ
ី ឡើង គឺដើមបីរឹតចំណងមិតភា
្ត ព វត្តអារាម និងចមា្ករកសិកម្មជាដើម ហើយបើ ពាណិជកម្ម

៣-ដើមបីបង្កើនការយកចិតទុ
្ត កដាក់ពីពលរដ្ឋ

្ច កម្មសាធារណៈ
រវាងបទសទាំង២ឲយកាន់តល្អបសើរឡើង។ បជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានបំណងចង់្៱កមសោន្ត ដុលារ ្្លគឺកើនឡើងក្នុងអតជិត៣,៦ ឲយចូលរួមយា៉ងសកម្មលើកិចលទ្ធ
យើងជាបទសជិតខាងនិងសា្គល់គាយូរមកហើយ ្៳ទី្៏ះ អាចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាមចកពំ ភាគរយ៕

អភិវឌឍ្៳ក្នុងតម្លទាបជាងគ។ ចំណកថវិកា ្៳ថាក់មូលដានឲយកាន់តបសើរឡើង ៕

ហួត សុងហាក់ ្៳ថាក់កមជាតិក្នុងការចូលរួមចំណកពងឹង

ថុក សុខា

ពាណិជកម្ម
្ជ

លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

ទំព័រ 13

ទំព័រ 14

ពឹតិកា
្ត រណ៍សង្គម

លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

រកឃើញអ្នកជំនាញឌីហសោញវ័យក្មង

បកួត10 បទស

មា៉ឡសុី បជាពលរដ្ឋសមុកបង្កបង្កើនផលសូវរដូវវសសោមានការកើនឡើង
ខត្តកំពង់ធំ ៖ បជាពលរដ្ឋទូទាំងខត្ត ១១៧ហិកតា និងសំណាបសូវសល៨ហិកតា ។ ចមា្ករបុកដាំ្ំយដបាន៥៨៥ហិកតា ។

ក្នុងរយៈពល៦ខដើមឆាំ២០១៧នះ បាននាំគា ផ្ទដីអនុវត្តបានមានជិត៨មុឺនហិកតា ស្មើនឹងជាង

្ៗកបធានមន្ទីរបន្តថា កពីនះ្៳មាន

បង្កបង្កើនផលសូវរដូវវសសោមានការកើនឡើង ៣០%នផនការជាង២១មុឺនហិកតា ។ បើ ដំណាំរួមផសំចំនួន៣៣.៧៨៧ហិកតា ក្នុង្៏ះ
បើបៀបធៀបនឹងឆាំមុន ក្នុងរយៈពលដូចគា ។ ធៀបនឹងផ្ទដីអនុវត្តបានចំនួនជិត៦មុឺនហិកតា មាន្្ត២២៥ហិកតា ដំឡូងមី៣០.៦០៥ហិ
្ៗក ធី វណ្ណធីវ បធានមន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខ នឆាំ២០១៦ គឺ្៳ឆាំ២០១៦ទាបជាងជិត២ កតា សណ្ដកបាយ២.៤១១ហិកតា សណ្ដក

បមាញ់ និងនសាទខត្ត បានបប់្ូះសន្តិ មុឺនហិកតា ក្នុង្៏ះពះសូវវារសរុប៨.៣១១ ដី១៤ហិតា ឪឡឹក២៣៦ហិកតា អំ្៶៨៤ហិក

ភាព្៳រសៀលថ្ងទី១៣ ខមិថុនាថា អត ហិកតា ពះសូវធ្ងន់សរុប២៥.៦៧៨ហិកតា តា បន្លផសងៗ២១២ហិកតា និងដាំដំណាំសូហ្គូម
បងប្អូនបជាពលរដ្ឋធ្វើសវសសោមានការកើន ពះសូវកណា្ដលបាន២៧.៧០៥ហិកតា ពះ សរុបបានចំនួន១.២៧៤ហិកតា បមូលផលបាន

ឡើងបន្តិច្៳ក្នុងឆាំ២០១៧នះ បើធៀបនឹង សូវសលបាន១៦.២៨០ហិកតា ក្នុង្៏ះសូវ ចំនួន១៨៥ហិកតា ទិនផល
្ន មធយម២្៱៣្់ន
រយៈពលដូចគាក្នុងឆាំ២០១៦ ។ ្៳ដើមឆាំ សលបង្កើនរដូវបាន៩.១៦៣ហិកតា និងសូវ ក្នុង១ហិកតា ៕
២០១៧នះ របាយទឹកភ្ញៀងធាក់រាយបា៉យស្ទើរ

ពិធីប គល់ជ័យលាភីដល់អ្នកឌីហ សោញវ័យក្ម ងកម្ពុជា២រូបក្នុងចំ្៊ម១០រូប (រូបថត តារារដ្ឋ)

ថុក សុខា

គប់កន្លង ទើបបជាពលរដ្ឋនាំគាសមុកធ្វើ

រាជធានីភំព
្ន ញ ៖ ការបកួតអ្នកឌីហសោញ ទទួលបានជ័យជម្នះ ្ំយសារតបានឌីហសោ របស់កម្ពុជាឱយចញ្៱បកួត ហើយកត់សមា្គល់ សវសសោបានចើនជាងឆាំមុនបន្តិច ។ ប៉ុន្ត

ឹ ១អាទិតយទៀតប៉្៊
ុ
្ណះនឹងមានការ
ម៉ដ
ូ សម្លៀកបំពាក់វ័យក្មងបចាំ្៳តំបន់អា ញសម្លៀកបំពាក់ពីផា្ករំដួល និងបានឌីហសោរូប ឃើញសម្លៀកបំពាក់ដលបក្ខជនរបស់កម្ពុ យា៉ងយូរតម
សា៊ន បានរកឃើញអ្នកខាំងតំណាងឱយកម្ពុជា ្ៗ្ខនសបកធំមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ ដលមាន ជាទាំង២រូបខាងលើបកួតឈ្នះ មានលក្ខណៈ កើនឡើងជាងនះទៀត ្ំយសារបច្ចុបបន្ននះ
ជាផ្លូវការហើយ ដលការបកាសលទ្ធផលតូវ ចំណុចទាក់ទាញនិងខុសប្លកជាងគ ។
បានធ្វើឡើងកាលពីលាចថ្ងទី១៧ ខមិថុនា

ពិសសអាចបជង្៳កបទសបាន ពិសស បជាកសិករកំពុងតសមុកបង្កបង្កើនផលសូវ
រដូវវសសោយា៉ងមមាញឹក លើផ្ទដីដលភ្ជួររាស់

ពឹត្តិការណ៍នះមាន្ោះថា «AirAsia ក្នុងតំបន់អាសា៊ន ។

្៳សណា្ឋគារសាន់វ ធ្វើឱយអ្នកឈ្នះរំភើបចិត្ត Runway Ready Designer Search » ្ំយ្៳

្ៗកសីបន្តថា អ្នកចូលរួមបកួតក្នុងពឹត្តិ បានជាង៨៥ពាន់ហិកតា ។

រហូតចង់យំពះតរំជួលចិត្តនឹង្ៃគជ័យរបស់ បណា្ដបទសអាសា៊ន៩ផសងទៀតតូវបាន ការណ៍នះ មិនខុសពីបានបងាញសាដរបស់

តាមរបាយការណ៍ឱយដឹងថា កសិករភ្ជួរ្ំយ

ខ្លួន ។ នះជាកម្មវិធដល
ី
រៀបចំ្ំយកុមហ៊ុន ជើសរីសបក្ខជនបក្ខនារីក្នុងមួយបទសចំនួន២ ខ្លួនឱយបរទសបានសា្គល់ និងធ្វើឱយសាដរបស់ គឿងយន្តកសិកម្មបានជាង៨១ពាន់ហិកតា និង

អាកាសចរណ៍ AirAsia ដលជាកុមហ៊ុន នាក់ឱយតំណាងរួចហើយ គឺមានតកម្ពុជាប៉ុ្៊ះ្ណ ខ្លួនមានការចាប់អារម្មណ៍ និងមានទីផសោរ្៏ះ ភ្ជួរ្ំយ្ើកបីបានជាង៤ពាន់ហិកតាសាបសំ

អាកាសចរណ៍ធំមួយ្៳ក្នុងតំបន់អាសុី ដើមបី ដលទើបជើសបានកាលពីថ្ងទី១៧ ខមិថុនា ។ ទ ្ំយសារតការឌីហសោញឱយតមានមូ៉ដល ណាបបានជាង៣០០ហិកតា ក្នុង្៏ះសំណាប
លើកកម្ពស់គំនិតច្នបឌិតរបស់យុវវ័យក្នុងតំបន់

ពឹត្តិការណ៍នះ កុមហ៊ុន AirAsia ធ្វើ សាតៗគឺកម្មវិធមួ
ី យនះមិនខ្វះដគូចង់ទិញ ។ សូវធ្ងន់១៩០ហិកតា សំណាបសូវកណា្ដល ការស្ទូងស ូវរបស់បងប្អូនប ជាកសិករ (រូបថត សុខា)

អាសា៊ន ជាពិសសរបស់យុវជនកម្ពុជាឱយបាន ឡើងចំនួន៣លើកហើយ ដលលើកទី១ធ្វើត ជាក់សង
្ដ បសិនបើមាស់ជ័យលាភីក្នុងឆាំនះ
ឈានឡើងលើឆាកអន្តរជាតិ ។

្៳បទសមា៉ឡសុី លើកទី២ធ្វើ្៳៥បទស គឺបក្ខជនរបស់កម្ពុជាទៀត្៏ះ គឺមិនខុសពី

មាស់ជ័យលាភី២រូបដលតូវបានបកាស និងលើកទី៣ក្នុងឆាំ២០១៧នះ គឺឈានដល់ កម្ពុជាបានបង្អួតសាដ និងភាពបុិនបសប់របស់

ក្នុងចំ្៊មអ្នកជាប់ទាំង១០រូបចុងកយ្៏ះ ១០បទស ក្នុង្៏ះក៏មានកម្ពុជាមួយដរ ។ ខ្លួនឱយអន្តរជាតិទទួលសា្គល់្៏ះទ ។
រួមមាន បក្ខជន លាច សាវុធប៉ងហ៊ុយ អាយុ បក្ខជនទាំង១០បទស នឹងជួបជុគា
ំ បង្អួត

កពីបក់រងាន់ ្ៗកសីថ្លងថា បក្ខ

២១ឆាំ មកពីសាកលវិទយោល័យលីមកុកវីង ផ្នក សាដឌីហសោញរបស់ខ្លួន្៳អំឡុងខសីហាខាង ជនដលឈ្នះជ័យលាភីក៏ទទួលបានការដឹកជញ្ជូន

ឌីហសោញឆាំទី១ និងបក្ខជន គង់ សុធា អាយុ មុខ ្ំយការបកួត្៏ះនឹងជើសយកតមាក់ ក្នុងចំនួនមួយពញចិត្តពីកុមហ៊ុន្៱កាន់គប់

២២ឆាំ ជានិសសិតមកពីសាកលវិទយោល័យលីម ប៉ុ្៊្ណះឱយធ្វើជាមាស់រចនាបថនម៉ូដសម្លៀក ទិសទី និងមានឱកាសបានចូលរួមជាមួយអ្នកឌី
កុកវីងដូចគាតឆាំទី៣ ។ ការបកួតនះតូវ បំពាក់ ឱយគងតំណងជាមាស់ពានជើងឯក ។
បានបកាសថា មានអ្នកចូលរួមកុះករពីនិសសិត

ហសោញលបីៗលើពិភព្ៗកតាមរយៈកម្មវិធីនះ

្ៗកសី Pornpun Ratanapitakkul ផងដរ ។ អុីចឹងហើយ ទើបបក្ខជនទាំង២នាក់

ទំនិញ

ផសោរឈូកនិងតាមមា៉ត

ខត្តកំពត-កប ៖ មន្តីសាខាកាំកុងតូល

ឆ្នរកបមានហួសកាលបរិច្ឆទ

ខត្តកំពតនិងកប ដឹកនាំ្ំយ្ៗក ពា សារី
អនុបធានសាខា កាលពីពឹកថ្ងទី១៥និង១៦

ខមិថុនាកន្លងមកនះ បានសហការជាមួយមន្តី
មន្ទីរពាណិជកម្ម
្ជ ខត្តទាំងពីរ ចុះតួតពិនិតយទំ
និញជាគឿងឧប្៓គបរិ្៓គ នំកញ្ចប់ និង
ភសជ្ជៈ ដលដាក់តាំងលក់ហួសកាលបរិចទ
្ឆ

ី
ដលរៀនជំនាញឌីហសោញ ្ំយមានទាំងនិសសិត បធានគប់គងផ្នកទីផសោរAirAsia បចាំ្៳ និយាយចង់អួលដើមក ្៳ពលសាដឌីហសោញ ខូចគុណភាព និងធ្វើតស្តរកសារធាតុគីមដល
បរទសសិកសោ្៳កម្ពុជាផង ។ ប៉ុន្តជាចុង តំបន់ឥណូចិនថ្លងថា អ្នកឌីហសោញវ័យក្មងរបស់ ម៉ដ
ូ សម្លៀកបំពាក់របស់គតូវបានបកាសថា ចបោប់ហាមឃាត់ ។ ការតួតពិនិតយនះមាន ស្ករ
កយជមើសបានត១០នាក់ឱយធ្វើការបកួត កម្ពុជាកាន់តមានការរីកចមើន ទើបកុមហ៊ុន ជាប់ជាតំណាងជាតិ្៱បកួត្៳បទសមា៉ ្់ត សណ្ដកបណ្ដុះ គឿងសមុទ និងអំបិលអុី
ូ ជាពិសសរកមើលបងខយងមា៉ក Yain's
គា ហើយបក្ខជនទាំង២នាក់ខាងលើជាអ្នក របស់្ៗកសីសមចចុះមកជើសរីសតំណាង ឡសុី ក្នុងខសីហាខាងមុខ ៕ ផាត់ តារារ័ដ្ន យ៉ដ

មន្តីកសិកម្មចុះបងៀនកសិករពីរបៀបកមាត់ខយងនិងខ្មុលបំផាញសូវ
ខត្តតបូងឃ្មុំ ៖ សបពលដលមានពពួក ឡើងៗ្៏ះទ ។

សត្វខ្មុលនិងខយងចងបានកាត់បំផាញដំណាំសូវ

ផលិត្៳ហុងកុង តពុឃើ
ំ ញមានដាក់លក់ទ ។
្ៗក ពា សារី ថ្លងបប់អ្នកយកព័ត៌មាន

ថា ការចុះតួតពិនិតយរាល់មុខទំនិញជាគឿងហូប

១-សណាមានខ្មុលចើន្៏ះតូវត ចុក និងនំចំណី គឿងវចខ្ចប់ដូចបានបក់ មន្ត ីកាំកុងត ូលត ួតពិនិត យទំនិញ (រូបថត សារិទ្ធ)

មន្តីទទួលបន្ទុកផ្នកកសតសាស្តខត្ត បង្ហូរទឹកចូលសលិចដើមសូវ្៏ះខ្មុលនឹងលង ខាងលើ សមត្ថកិច្ចមន្តីកាំកុងតូលនិងមន្តីមន្ទីរ
របស់បជាកសិករជាចើនកន្លង្៏ះ តូវបាន ដដលបានបន្តថា ្៳ពលណាដលមាន មានហើយ
ពាណិជកម្ម
្ជ នខត្តទាំងពីរ បានសហការគាចុះ
មន្តីជំនាញរបស់មន្ទីរកសិកម្មខត្តចុះជួយអន្តរា ភ្លៀងធាក់មក្៏ះខយងនឹងវារឡើងហើយបើ

២-ដីសណាដលមានទីទួលមាន

គមន៍ពបច្ច
ី
កទសដើមបីកមាត់សត្វពីរបភទ ឃើញមានចំនួនតិច តូវតកមាត់្េលកុំទុក ខ្មុលរស់្៳កាត់បំផាញឫសសូវតូវតធ្វើ
នះ ។ ្៳ពឹកថ្ងទី១៣ មិថុនា

មានបជា ឲយបង្កកំណើតកាន់តចើន។ ក្នុងសរបស់ យា៉ងណាភ្ជួររាស់ដីឲយបានរាបស្មើល្អអាចឱយ

ពលរដ្ឋជាចើននាក់បានចូលរួមសាប់ការពនយល់ កសិករតងមានខយងចើនហើយចង់កមាត់្៏ះ ទឹកលិចបាននឹងលងមានហើយ ។
និងបនាប់មកបាននាំគាចុះអនុវត្តផាល់ដើរ តាមបច្ចកទសតូវតបង្ហូរទឹកចញពីក្នុងស

្ៗក ហង ពិសិដ្ឋ បធានមន្ទីកសិកម្មរុកា្ខ

បមូលខយង និងពងរបស់វាមកកម្ទច្េល ឲយអស់្៏ះខយងនឹងងាប់គានសល់ទ រួមទាំងពង បមាញ់និងនសាទខត្ត បានថ្លងថា សមប់
បបងាយៗ ។

ដលបានទំលើដើមសូវ ក៏មិនអាចបង្កកំណើត ពិធីកមាត់ខយងនិងខ្មុលដីនះ គឺទាមទារឲយ

តួតពិនិតយជា២ជំហានគឺ ្៳ពឹកថ្ងទី១៥
ខមិថុនា ចុះតួតពិនិតយក្នុងផសោរសុកឈូក។
ជាលទ្ធផល សមត្ថកិចសាខា
្ច
កាំកុង
តូលបានដកហូតទំនិញមួយចំនួនដូចជា
ទឹក្ំះ្ើខាប់១៣កំប៉ុង (ហួសកាល
បរិច្ឆទ) មីមា៉មា៉១២កំប៉ុង(ហួសកាលបរិ
ច្ឆទ) នំធុង៣ធុង(ហួសកាលបរិច្ឆទ)

អធិការនគរបាលថ្មីសុកអូរជបងាញកណា្ដប់
ដចាត់ការរថយន្តដឹកទំនិញសំពីងសំ ង

ខត្តបនាយមានជ័យ ៖ អធិការនគរ អូរជ ។្ៗកបក់ថា កយពលដាក់

បាលសុកអូរជដលទើបឡើងកាន់តំណង ប៉ុស្តិ៍ចល័តសមត្ថកិចបានប
្ច
ទះឃើញរថយន្ត

ថ្មី ចាត់វិធានការឃាត់រថយន្តដឹកសំពីងសំ្្ង ដឹកសំពីងសំ្្ងប៉ះពាល់សណា្ដប់ធាប់
គានសណា្ដប់ធាប់្៳យប់ថ្ងទី១៦ មិថុនា បមាណជិត១០គឿងក៏បានចាប់ឃាត់ណនាំ

តាមប្៊្ដយផ្លូវជាតិលខ៥ ស្ថិតក្នុងភូមិ ឱយអ្នកបើកបររថយន្តល្មើសទាំង្៏ះទមាក់ទំនិញ
នំដុត៣ថង់(ដុះផសិត) ចាហួយថាញ់ប៊ញ
ិ
សាស្តរបស់្ៗកទទួលខុសតូវ ។
ចញ និងឱយធ្វើកិចសនយោ
្ច
បញឈប់បើឃើញមាន
កសតសាស្តនមន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខបមាញ់និង យើងមិនពមកមាត់វា្េលទ្៏ះ វានឹងកកើត អាចធ្វើ្៱រួច បើពុំ្៏ះទអាចនឹងបឈម
្ៗកវរសនីយត
៍ ី សស វិបុល អធិការ ដឹកលើកកយទៀតនឹងចាត់ការតាមចបោប់ ។
នសាទខត្តបានពនយល់ថា ្៳ពលដលមាន កាន់តចើនឡើងៗហើយដើមសូវនឹងតូវកាត់ ប សត្វទាំងនះនឹងកាត់បំផាញដំណាំសូវ ៣១ថង់(ហាមឃាត់) ទឹកកូចហាន់តា១
ដប
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នគរបាលសុកអូរជបានបប់ថា ្ំយ
្ៗកវរសនីយត
៍ ី សស វិបុល បាន
ខយង្៳តាមសចើន្៏ះ ហើយចង់បើ បំផាញរងការខូចខាតកាន់តធ្ងន់ធរ្ង មិនខាន ។
។ ហើយរូប្ៗកតៀមផ្តល់ពូជសូវដើមបីជួយ
្ៗកឌុក សាវឿន មន្តីទទួលបន្ទុកផ្នក បានដរ។ ត្៳ពលឃើញមានចំនួនតិច មានការចូលរួមផុលផុសពីបជាកសិករ ទើប

បស់ថាំពុលដើមបីកមាត់វា្៏ះ នឹងបង្កឲយគះ

្ឆ ) ប៊័រ១កំប៉ុង(ហួសកាលបរិច្ឆទ) មានការណនាំពី្ៗកឧត្តមសនីយ៍្៍ សំណូមពរដល់បជាពលរដ្ឋតូវបញឈប់
ចំណកខ្មុលដីចើនតកើតមាន្៳សណា ដល់បជាកសិករតូវការដី៥ហិកតាដើមបីធ្វើការ កាលបរិចទ

្ឆ ) និងចា អាត់ ខម ស្នងការនគរបាលខត្ត មន្តី សកម្មភាពដឹកទំនិញសំពីងសំ្្ងដលប៉ះពាល់
ថាក់ប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍និងបរិសាន។ បសិន ដលមានទួលមិនលិចទឹក គឺខ្មុលបានរុកក្នុងដី ដាំដុះ្៏ះ ដលពូជនះក្នុង១ហិកតាតូវការ ចាហួយដូង៨កញ្ចប់(ហួសកាលបរិចទ
បើរដូវវសសោឆាំនះកន្លងផុត្៱ខយងចងនះវា កាត់ឫសសូវធ្វើឲយដើមប្៱ជាពណ៌លឿង សូវត៨០គីឡូកមទ ដលខុសពីកសិករ្៳ ហួយផា្កយ១កញ្ចប់(ហួសកាលបរិច្ឆទ)។
្៱រស់្៳កមដី សះទឹកនិងបឹងបួជាដើម ្៍ះបីបាញ់ថាំបំប៉នយា៉ងណាក៏្ំយ ក៏មិនធ្វើ ភូមិពជងុកបើបស់១ហិកតាដល់្៱៣០០

នគរបាលចរាចរណ៍សុកអូរជ សហការ សណា្ដប់ធាប់និងបង្កគះថាក់ដល់អកធ្វ
្ន
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្ំយឡក នាពឹកថ្ងទី១៦ ខមិថុនា មន្តី ជាមួយមន្តីនគរបាលចរាចរណ៍ជើង្ើក ដំណើរតាមផ្លូវជាយថាហតុ បើឃើញ្៳ត

បើឃើញហើយសូមកសិករនាំគាកមាត់្េល ឲយសូវ្៏ះរស់កើតដរ។ ពិធីកមាត់ខ្មុលមាន២ គីឡូកមឯ្៊ះ ហើយពលដលពូជនះបាន សាខាកាំកុងតូលបានចុះតួតពិនិតយតាមមា៉ត ខត្តដាក់្ើល្តួតពិនិតយចល័តតាម បន្តដឹកបបនះទៀតនឹងចាត់ការ្៱តាមចបោប់
តម្តងកុទុ
ំ កពះនាំតបង្កកំណើតកាន់តចើន យា៉ងដលមានបសិទ្ធភាពក្នុង្៏ះមាន ៖

ិ ស្តសុក ្ំយមិនលើកលងឱយឡើយ ៕ ប៊ុន ធឿន
ផលនឹងចកចាយបន្ត្៱ដល់បជាកសិករផសង ្៳តំបន់ឆ្នរក្នុងខត្តកប ដកហូតបានភសជ្ជៈ ប្៊្ដយផ្លូវជាតិលខ៥ ក្នុងភូមសា
ៗទៀតធ្វើយា៉ងណាឲយស្ថិត្៳ក្នុងគមងអភិវ ហួសកាលបរិច្ឆទ និងខូចគុណភាពមានទឹកកូច
ឌឍន៍ឃុំមានការរីកចមើន។
សរុប១៧ដប ទឹកផ្លឈើ៨ដប ទឹក្ំះ្ើ
ចំ្្ះវិធីសាស្តកមាត់ខយង់និងខ្មុលគឺមាន

តធ្វើ្៱តាមការណនាំមន្តីជំនាញរបស់្ៗក

ហើយមយោ៉ងការបើបស់ថាំពុលបាញ់្៏ះ
បង្កឲយគះថាក់ដល់កសិករនិងខូចបរិសាន
ប៉ុ្៊ះ្ណ ។

បនាប់ពីបានសាប់ការពនយល់ហើយ្៏ះ

្ៗកបធានមន្ទីរកសិកម្មខត្ត បានដឹកនាំ

បជាពលរដ្ឋចុះតាមវាលសដើមបីបមូល

ខយងចកថង់ដាក់លើ្ើក្េល និងពងដល
ទំលើដើមសូវតូវបះយកមកដាក់លើ្ើក

សស់១២ដប រួមនឹងភសជ្ជៈមួយចំនួន
ទៀត ។
្ៗក ពា សារី បានធ្វើការណនាំដល់
បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរទំនិញជាគឿងឧប្៓គ
បរិ្៓គក្តី ជាចំណីអាហារវចខ្ចប់ក្តី តូវមាន
ការបុងបយ័ត្នរៀបចំដាក់តាំងលក់ឲយមានអនា
ម័យតឹមតូវ ទំនិញណាដលខូចគុណភាពសូមកុំ
ដាក់តាំងលក់ ។
រាល់មុខទំនិញតូវពិនិតយមើលថ្ង ខផលិត

និងពន្លិចទឹក្េលគឺមិនញាស់្៏ះទ ។ ការ និងថ្ងខផុតកំណត់នការបើបស់ ពីពះ
្ឆ អ្នកបើបស់អាចបឈម
ពយោយាមធ្វើបបនះញឹកញាប់្៏ះនឹងតូវបាន បើហួសកាលបរិចទ

ក ុមមន្ត ីជំនាញចុះពិនិត យស ូវដលកំពុងរងការបំផា ញ្ំយខយងចង (រូបថត ចាន់ថ ត)

ឺ
ៗជាចើនករណីនិងប៉ះពាល់ដល់
កាត់បន្ថយមួយផ្នកធំមិនឲយខយងកាត់សុីបំផាញ នឹងជំងផសង
ដើមសូវទៀតឡើយ ៕

យា៉ន់ ចាន់ថត អាយុជីវិតអ្នកបើបស់ទៀតផង៕បក់ សារិទ្ធ រថយន្តដឹកសំពីងសំ្្ងដលអធិការថ្មីចាប់ (រូបថត ប៊ុនធឿន)

សិលបៈ-សុខភាព
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ផ្ទះមួយ

ទំព័រ

15

ះរួមខណៈ វីជណាណា និងប៉ុយនុយ រងការរិះគន់រឿងធ្វើគណៈកម្មការបឡងចមៀង

ឈិន សុធារី និង សុវណ្ណ មករា ចកផ្លូវគា
តមកពីទំព័រ

ដលដាក់
មករា

ការទិញ

ប

9

អ្វីកើតឡើង ។ ទពយសមបត្តិនះខ្ញុំយក

្ច កូន ជាមួយខ្ញុំ៣ បាន ។ តយើងរួមគាថរកសោមាស់កវភ្នក
កសុវណ្ណ ណា ? ខ្ញុំយកមករកសុីចិញឹម

ះនាង និងអតីតសាមី

យការបង់រំលស់ ។ ប៉ុន្តចាប់តាំងពី នាក់ម៉កូន ពីពះ
ះមក គឺនាងតមាក់គត់ដលបង់ លងលះខ្ញុំ ហើយ

ឡើយ សូមបី«មួយរយលុយខ្មរពុះជាបួន» ។

ឈិន សុធារី បន្ថមថា អំឡុងពលដលអ្នក

ចញពីផ្ទះមួយនះឡើយ

ឆាប់ៗ ដើមបីមក
ក ។

យសារត

ជាប់ ឆ្លើយថា

ះពីរនាក់ តនាង និងកុមគួសារពយោយាម ពីពះ
កសុវណ្ណ មករា ឲយ

ះមកឲយនាង ប៉ុន្ត

មក

ឈិន សុធារី ប

ក! សូមអគុណ សា្គល់មនុសសតូវ

ះបំណុលគដលខ្ញុំខ្ចីឲយ មុននឹងស្ដី ។
ចុះបាន

កដើរយប់រាល់ថ្ង

លើហ្វសប៊ករប
ុ
ស់

នូ សុភននិងវីជណាណា

អតីតភរិយារបស់ខ្ញុំ គាត់គឺជាមាយដ៏ល្អ

កកុំ និងជាភរិយាល្អ តសុំ

សផងដលខ្ញុំដាច់ខាត

កអ្នកមើលកូន ខ្ញុំអត់សងឃឹមទ ស៊ូដាច់កបោលក៏មិនអាច

ះសយនិង សហាយស្មន់» ។

កសុវណ្ណ មករា

ពីផ្ទះនះដរ ខណៈពលដល
ះ ។

។

ពីខ្ញុំជាមនុសសដលគ កំពុងតគដៀលថា

កចង់យា៉ងម៉ច? ជាមនុសស

កចង់ឲយខ្ញុំមានប

មិនបានធ្វើរឿងនះទ និងចង់ទាមទារចំណក វិញបានប
ចញថ្លបង់

កបានទទួលសា្គល់រួច

ះ នាងមិនអាចធ្វើអ្វី អ្នកណាមើលថ និងចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំ ?

ទាំងពីរសមចលងលះ

កាត់

ល និង របស់ពួកយើងទាំងទ្វឱយបានល្អ

ះគឺមិនបានបង់ ចង់បានអ្វីពិតបកដពីខ្ញុំ ។ ខ្ញុំតូវការលុយ សា្គល់ពីសារបានរបស់គផង មុននឹងថា ហើយ

ដលបានធានាថានឹងជួយបង់

ទាក់ទង

កបានចាក

កសុវណ្ណ មករា ហើយ នះជាសាកសីមួយ

បក់ជារៀងរាល់ខ ចំណក

ដាច់ខាត តូវតសុំលងគាត់ពីខ្ញុំឱយទាល់ត

ជាមួយគាត់បាន ពី

ផ្ទះជាមួយ ពះអី គាត់លពកធ្វ
្អ
ើឱយមនុសស
មិនអាចអាស័យ

កដូចខ្ញុំ

ជាមួយគាត់ទ!អ៊ីចឹង

កសុវណ្ណ មករា ខ្ញុំសុំថយឱយឆាយ មិនចង់ឱយគាត់ឃើញ

ះសារបបចំអកវិញថា «ខ្ញុំសូមសរ ខ្ញុំទ ដើមបីកុំឱយគាត់ឆ្លងភាព

កដល់គាត់

កមិនបាន សើរអតីតភរិយារបស់ខុំ្ញ ដលគាត់គឺជាមនុសស ពះគាត់គឺជាមនុសស មហាថ្លថ្នូរណាស់ ។
ល្អ ហើយឆាតគួរឱយសលាញ់ បើសិនអ្នកណា

សូមអរគុណដល់មិត្តមួយចំនួន និង បងៗ

ក់ថា «ខ្ញុំចង់ឲយគាត់ បានគាត់ជាភរិយាបន្តពីខ្ញុំ គឺជាមនុសសមហា ដលយល់ពីអារម្មណ៍ប្អូន ហើយអរគុណមា៉ក់

ះសយបគល់ផ្ទះនះមកឲយខ្ញុំ ពះ សំណាងបំផុត បរមករូបខ្ញុំវិញ គឺជាមនុសស ក្មកដលតងតផ្ដល់កមាំងចិត្ត និងលើកទឹក

ជាផ្ទះកម្មសិទ្ធិរបស់ខុំ្ញ ពះ

កមិនបាន ដលគានសំណាង ហើយជាមនុសសដលគាន ចិត្តដល់កូន ។ កូនសលាញ់មា៉ក់ និង

ជួយបង់បក់សមប់ផ្ទះនះឡើយ ហើយបើ តម្លគិតតពីដើរវ៉អុក ផឹកស ហើយថម មា៉ក់ដូចមាយបង្កើត និង
កផ្តិតមដបគល់ផ្ទះនះមកឲយខ្ញុំ តើមាន ទាំងមានសីចើនទៀត អ៊ីចឹងហើយបានជាខ្ញុំ

រព

កឪពុកក្មកផង»៕

វីជប៉ុយនុយ

សុខ វាសនា

ពិ

ណាណា

រាជធានីភ្នំពញ ៖ មិនធាប់មានបទ ទសសនិកជនមួយចំនួនហាក់មិនពញចិតណា
្ត
សិលបៈលើឆាកផសង ខាងកឆាកផសងបើគាត់
ធន៍ផ្នកសិលបៈចមៀង និងការឱយពិនុ្ទ ណា និងប៉ុយនុយ

យរិះគន់ថា

ក្មង ចកដាច់

តបរជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី «ចង់កាយជាតារា» មិនមានលក្ខណៈឯកទសចមៀង តបរជា

ះយើងដាក់ពិន្ទុតាមហ្នឹង» ។

វីជ ប៉ុយនុយ ថ្លងអរគុណចំ

របស់ទូរទសសន៍អបសរាឱយធ្វើជាអ្នកដាក់ពិនុក្ន
្ទ ុង មកអង្គុយថា និងរិះគន់អ្នកបឡងដូចជាមិន រិះគន់សាបនាចំ
កម្មវិធីបឡងចមៀង ។ នះជាការរិះគន់ចំ
វីជ NANA និងវីជ ប៉ុយនុយ ។

សុីសំណូកជាមួយបក្ខជន

វិធនះ
ី ផសោយជូនរាល់ថ្ង

កម្មវិធី, ក
នុយ ។

ះ្ណ ។ បរ

កនូ សុភន ។ កម្ម យល់ដឹងពីការលើកដាក់សំឡងពី
រ៍វលា

មើល ការចៀងពញលញទ តខ្ញុំក៏ដឹងខ្លះដរថា
ះ បាន ពះមានបទពិ

ធន៍ក្នុងសិលបៈយូរ

ះទ ឃើញបក្ខជនមិនល្អគាត់ថា ការងារក្នុងវិទយុរាប់ឆាំ និយាយផង ចាក់ចមៀង

កនូ សុភន អ្នកដឹកនាំ មិនល្អ បក្ខជនចញមកចៀងពី

វីជ ណាណា និង

ះមិនពី

៉ង៧យប់ ដរ ដូចជាចងាក់ភ្លងជាដើម ។ គាត់មិនខុសពី ដរ ពិសសការងារក្នុងវិទយុ ។ សិលបៈខ្ញុំកាន់

៉ង៩យប់ ។ គណៈកម្មការដាក់ពិនុមាន
្ទ
ទសសនិកជន

អ្នកសីសួន ចនា,

ះឡើយ យកតអ្នក កាយជាតារា»។ «ការណ៍ពិតខ្ញុំគានជំនាញសាប់

សានីយទូរទសសន៍អបសរា វីជណាណា និងប៉ុយ នុយគាត់ក៏មានសមត្ថភាព បក្ខជនណាល្អ និងមិនល្អ ចៀងបាន និងមិន

កមការដឹកនាំរបស់
ដល់

កដលធ្វើជាអ្នកដាក់

ះ ទំនង។ យា៉ងណាក្តីខ្ញុំមិនមានការលាក់កំបាំង ឬ ពិនុឲយ
្ទ បក្ខជនបឡងចមៀងក្នុងកម្មវិធី«ចង់

កម្មវិធប
ី ឡងចមៀង «ចង់កាយជាតារា» ណាខាំងមានសមត្ថភាពប៉ុ

រៀបចំធ្វើឡើង

ះ

ះអ្នក

ះ កាយវិការ ផង អាចដឹងពីចងាក់បបណាបានចបោស់ ។

កវីជ ប៉ុយ បាន យល់ពីអត្ថន័យក្នុងចមៀងបូកជាមួយការ មួយទៀតខ្ញុំបានចាក់ចមៀងក្នុងកម្មវិធី«ឆាឆា
ស្លៀកពាក់ គឺពួកគាត់មិនខាចការឲយជាប់

កនូ សុភន ឱយដឹងថា កម្មវិធ«ចង់
ី
ទ» ។

កាយជាតារា» ជាកម្មវិធថ្ម
ី ីមួយប្លកដលមាន

ះ ឆា»របស់ប៉ុសិ៍បា
្ត យ័នយូរឆាំដឹងបន្ថមទៀតផ្នក

ចងាក់ ។ ដូចនះបក្ខជនខ្ញុំមើលចើនលើចងាក់

វីជណាណានិយាយថា «នាងខ្ញុំអាចមើល ជាងគ ចូលមុន ឬកយចងាក់ គឺដឹង ។

ះ

តារាកិត្តិយសអមគណៈកម្មការដូចជាវីជណាណា ដឹងបក្ខជនណាពូកនិងមិនពូក ។ បើមើលដឹង បីយា៉ងណាក្តីខ្ញុំខិតខំធ្វើការងារនះឲយល្អ និង

និងវីជប៉ុយនុយ ដលអ្នកទាំងពីរជាតំណាង អ្នកទសសនាក៏គាត់មើលដឹង ដបិតតយើងមិនមន អរគុណដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធី កុមការងារ និង

កវភ្នករបស់ទសសនិកជន ក្នុងការដាក់ពិន្ទុ ជាអ្នកចមៀងមន តអាចសាប់បានដរ ។ អ្នកគូសួន ចនា ដលបានលើកទឹកចិត្ត និងជួយ
កពីអ្នកសីសួន ចនា ពមទាំងគណៈកម្មការ បក្ខជនខ្លះគចញមក
៣នាក់ទៀត ។

បឡងយូរបបណា ហត់ហវ តអាចយកឈ្នះ ចមៀង »៕

កនូ សុភន និយាយបន្តថា «មាន បាន

ជាប់គុក1 7 ឆាំពះប៉ូលិសអាមរិកចាប់ចឡំ
សារព័ត៌មានបរទស កាលពីថ្ងទី១២ ដៀងគា ។

មិថុនា ២០១៧ ផសោយថា

កRichard

សមាក់ទៀត ដលមានមុខមាត់ដូចខ្លួន

កពីនះ

មានករណីពិសសគួរឱយ ហើយ

Anthony Jonesអ្នកកុងគនសាស់សុីធី រដ្ឋគន សងស័យជាចើនចំណុច ខណៈពល
សាស់ សហរដ្ឋអាមរិក តូវប៉ូលិសចាប់ខ្លួនដាក់ Jonesជាមនុសសបរិសុទព
្ធ
ះសាក់
គុកជាង១៧ឆាំ

ក រូប

ះដើមដំបូងដូចគា គក៏គិតថាបុរស

ះអាចជាជនល្មើស និងបានទាក់ទង

កុងគន អង្គការការពារសច្ចធម៌ដើមបីជួយសង្គោះតាម

យភ័នច
្ត ឡំ ហើយទើបតរួច សាស់សុធី
ី ចំណកបុរសដលមានមុខដូចគ ផ្លូវចបោប់ ។

ខ្លួនមានសរីភាពវិញ ។

ះរស់

ប្លន់

យតួតពិនិតយផ្នកភិនភាគ សាមមដធ្វើឱយ លក្ខណៈសដៀងគារបស់អ្នកទាំង២ មានមុខ

កJonesបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទ

យបើអាវុធកាលពីឆាំ១៩៩៩ និងតូវ

សាកសីប

ក់ថា គជាអ្នកបពឹត្ត ។

ះបី

ក្នុងទីកុងដលគបង្កហតុ ។

មធាវីកាន់រឿងក្តីរបស់

កJonesប

តុលាការរកឃើញថា រឿងក្តីនះគានវត្ថុតាង ថា«ពួកគមានការភិតភ័យពីការមានបុគលិ
្គ ក

កមបកាសថា

កJonesដលបពឹត្ត ដូចគាទាំងអស់ សំណាងល្អដលយើងរកជន

ជាបបណាក៏

យក្នុងសវនាការកាលពីពល ខុសគានចំណុចយកជាការបានទ ។

ភិនភាគរវាង

កJones និងបុរសមាក់ទៀត ជាចើនលើក ប៉ុនមិ
្ត នសមច លុះកាលពី មានក្តីរីករាយដលបានតឡប់

ថ្មីៗកន្លងមក សាកសីដើមបរជាមិនអាចបងាញ

ក់

កន្លងមក

កJonesពយោយាមប្តឹងឧទ្ធរណ៍

ល្មើសមានមុខដូចគឃើញ» ។

កJonesកយពីបានទទួលសរីភាព

ះRickyបាន ពះពួកគមានមុខស ២ឆាំមុនគបានលចឮរឿងរា៉វទាក់ទិននឹងអ្នក មួយកូនវិញ ៕

រស់

ជា

ម៉ុក សង

ះជាចាំពលឡើង បប់ចំណុច សំខាន់ៗក្នុងការធ្វើគណៈកម្មការ

យសារអត់ខ្វល់សមាធខាងកទ ។

ខាត់ សាមឿន

សាច់អាំងធ្វើឱយអ្នកកើតជំងឺមហារីកឬទ ?
ការចម្អិនសាច់លើភ្លើង

ទាក់ទង

យផាល់មានការ ការទទួលទានសាច់អាំង

ះជា តូវបានចញផសោយក្នុងអំឡុងឆាំ ១៩៨០ ។

នឹងជំងឺមហារីក ។ នះបើតាមការ យា៉ងណាក្តី ពួកគបានពមានយើងអំពីបរិមាណ សត្វកណ្ដុរដលតូវបានគដាក់ចំណីដលមាន

សវជវមួយបានបងាញ ។ ការចម្អិនអាហារ សាច់អាំងដលយើងគួរបរិ
យបើសីតុណភាពខ្ពស់ដូចជាការអាំងសាច់
ក្នុងសាច់ ។

គ ។

សារធាតុ HAA មានការកកើតដុំសាច់ក្នុង

ពលដលអ្នកអាំងសាច់ វានឹងផ្ទុក សរីរាង្គ ផសងៗគា ។ ពលដលគដាក់ចំណី

និងបំពង នាំឱយមានការបង្កើតសារធាតុគីមបង្ក
ី
សារធាតុ២បភទដលមាន
ជំងឺមហារីក

ះទ ។

cyclic aromatic amines

ះថា hetero- មានសារធាតុ PAH សត្វកណ្ដុរទាំង

កាត់ថា HAA ជំងឺមហារីក រួមទាំងជំងឺមហារីកគប់ឈាម និង

សារធាតុបង្កគះថាក់នះអាចធ្វើឲយ DNA និង polycyclic aromatic hydrocarbons កើតដុសា
ំ ច់

របស់មនុសសមានការបបួលដលអាចបង្កើន

កាត់ថា PAH ។ នះបើតាមវិទយោសាន

ហានិភ័យនជំងឺមហារីក ។ នះបើតាមការ ជំងឺមហារីកជាតិ ។
សិកសោដលបានចញផសោយកាលពីពលកន្លងមក។

ះកើត

តាមផ្លូវរំលាយអាហារ និងសួត ។

ះជាយា៉ងណាក្តី សត្វទាំងនះតូវបាន

ផ្តល់ចំណីអាហារដលមានសារធាតុគីមីទាំងនះ

កុមអ្នកវិទយោសាស្តជប៉ុនបានពិនិតយពីផល ក្នុងកមិតមួយខ្ពស់ដលជាធម្មតា មនុសសមិន

កុមអ្នកជំនាញបានទទូចថាការសវជវនះ ប៉ះពាល់នសារធាតុគីមីទាំង២ នះចំ

ះសត្វ បរិ

មិនមនមានន័យថាយើងទាំងអស់គាគួរតបញឈប់ កណ្ដុរ ហើយលទ្ធផលដ៏គួរឲយភាក់ផ្អើលនះ

គទ

ក្នុងរបបអាហាររបស់ពួកគ ៕

សហការី
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ការទទួលទានទឹក
ះ
មានជាតិខាញ់តិច អត្ថប
អាចបណា្ដលឱយកើតជំងឺញ័រចុងដ
អ្នកដលទទួលទានទឹក

ះ

ជាជំងឺញ័រចុងដ បើធៀប

ះជំងឺញ័រចុងដ

នឹងអ្នក ទទួលទានផលិតផលដលធ្វើពីទឹក

ះ

ពល

ក្នុងការវិភាគការសិកសោនះ កុមអ្នកសវ

មាន ជវបានរកឃើញថាការទទួលទានទឹក

ដលទទួលទានតិចជាងម្តងក្នុងមួយសបាហ៍ ។ ជាតិខាញ់ទាបក្នុងបរិមាណដ៏ចើន ។ ផលិតផល
នះបើតាមការសិកសោមួយបានរកឃើញ ។
ការរកឃើញនះតូវបានចញផសោយ

ពឹតិបត
្ត
Neurology
ដលទទួលទានទឹក
យា៉ង

ះ

ទឹក

ះ

យបានបងាញថាអ្នក ជំងឺនះ» ។

កសី Hughes

ះ បាននិយាយថា៖ «ការទទួលទានផលិតផល
ទឹក

ះ

កុមអ្នកសវជវបានវិភាគលើស្តីដល ការទាក់ទង

ជាជំងឺញ័រចុងដជាង និងបុរសចំនួន ៤៨,៦១០នាក់ ។

អ្នកដលទទួលទានតិចជាងម្តងក្នុង១ថ្ង ។

ះ

នឹងការកើនឡើងហានិ

បបនះ ដលតូវបានគទទួលទាន ភ័យនជំងញ័
ឺ រចុងដ ។

ក្នុង យា៉ងទូលំទូលាយ គឺជាកតាហានិភ័យមួយចំ

មានជាតិខាញ់ទាប

មានការទាក់ទង

មានជាតិខាញ់ទាបញឹកញាប់មាន

នឹងការកើនឡើងហានិភ័យតិច

ចណាស់៣ ដងក្នុង ១ ថ្ងមានឱកាស មានអាយុបមាណ២៥ឆាំ ចំនួន ៨០,៧៣៦នាក់ តួចនជំងឺញ័រចុងដ» ។

៣៤ % ក្នុងការវិវឌឍ

ះសុខភាពសបក

មានជាតិ ផលនះបានផ្តល់នូវភស្តុតាងនការកើនឡើង ចុងដ ។

ខាញ់ទាបរៀងរាល់ថ្ងមានឱកាស៣៩% ក្នុងកា ហានិភ័យតិចតួចចំ
រវិវឌឍ

ជន៍នកាហ្វចំ

កុមអ្នកសវជវបាននិយាយថា

ះជា

អ្នកចូលរួមក្នុងការសិកសោទាំងនះបានបំពញ យា៉ងណាក្តី ពួកគនឹងសវជវបន្ថមទៀតមុន

កសី Katherine C. Hughes មក តារាងសុខភាពរៀងរាល់២ឆាំម្តង និងតារាងរបប ពលចញការណនាំទាក់ទងនឹងការទទួលទាន

ពីសាលាសុខភាពសាធារណៈ Harvard T.H. អាហាររៀងរាល់៤ឆាំម្តង ។ អំឡុងពល
Chan

ះ ទឹក

ទីកុងបូស្តុនបានថ្លងថា ៖ «លទ្ធ មានអ្នកចូលរួម ១,០៣៦នាក់បានវិវឌឍជំងឺញ័រ

ះ

៕

សហការី

តើមានមនុសសប៉ុនាននាក់ដលភាក់ ជាមា៉ស់បិទមុខ វានឹងជួយពងឹងលំហូរឈាម សាត និងរ

ឡើងហើយទទួលទានកាហ្វភាមៗ ? ជាតិ ដលអាចធ្វើឱយសបករបស់អ្នកមើល
កាហ្វអុីនគឺពិតជាពិបាកក្នុងការបដិសធ រ
ណាស់។ ប៉ុនតើ
្ត អ្នកដឹងទថា កាហ្វមានអត្ថ
ប

ជន៍ជាចើនចំ

ះសុខភាពសបក ?

ង និងមានជីវិត ។

ជឿចំ

អត្ថប

បំបាត់ប

ម៉ដ្ឋ សបករបស់អ្នកមិនឲយស្ងួតពក ។
គឿងផសំ ៖

សារជាតិបឆាំងអុកសុីតកម្មដលមានក្នុង

-កាហ្វកិនកន្លះពង

កាហ្វដលគសា្គល់ថាជាសារជាតិ flavo-

កាហ្វពិតជាមានបសិទ្ធភាពដ៏មិនគួរឲយ noids តូវបានប

ញ
្ច

-ស្ករពណ៌

ពលអ្នកឆុងកាហ្វ។

មួយ ។ សូមអានបន្តដើមបីដឹងពីអត្ថប
ដ៏អសារយនកាហ្វចំ
អ្នក ។

ជន៍ ជាងវ័យ ។

ះសុខភាពសបករបស់

កាហ្វអាចកាត់បន្ថយការហើម

លើសបក

ជួយឲយសបកមានភាពភ្លឺថា និងកាត់បន្ថយសាម

ជីវជួយ ។

វិធីសាស្ត៖

យហតុនះវាជួយកាត់បន្ថយសាម

សមស់ទាង
ំ អស់របស់អ្នកក្នង
ុ ពលត ជីវជួញ និងធ្វើឲយសបករបស់អ្នកមើល

តកន្លះពង

-បងអូលីវ ១/៤ ពង

ះសុខភាពសបក ហើយថមទាំងមាន សារធាតុបឆាំងអុកសុីតកម្មនះអាចបញស
ជន៍ជាចើនផងដរ វាជួយលុប ភាពចាស់

ង ។ ជាតិកាហ្វនឹងជួយការពារ

លាយលបោយខាងលើក្នុងចានមួយ និងកូរវារ

ក្មង ហូតទាល់តកាយជាលបោយស្អិត និងទុកវា

ល

មួយភ្លត ។ លាបស្កប់នះលើមុខរបស់អ្នក

ខាងកមនះគឺជាវិធីសាស្តមួយក្នុងការ និងមា៉សសោមុខជាចលនារាងរង្វង់ ។ លាងសំអាត

បើបស់កាហ្វដើមបីថរកសោសមស់របស់អ្នក ។ មុខរបស់អ្នក បនាប់ពីទុកវា
ស្កប់កាហ្វ ៖

ស្កប់កាហ្វនះនឹងជួយកមាត់

ជូត

លមួយភ្លត និង

យកណាត់ទន់សាត ។ បើស្កប់នះ២

សិកា ដងក្នុង១សបាហ៍ដើមបីទទួលបានលទ្ធផលដល

ពលដលអ្នកបើបស់កាហ្វ សបក ចាស់ៗរបស់អ្នក ធ្វើឱយសបករបស់អ្នក អ្នកចង់បាន ៕

សហការី

ះសន្តិភាព  លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017
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ទំព័រ 18

កីឡា

លខ 9120 ថ្ង ចន្ទ ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

យូហាឆមពានសុីប U21 វគ្គជមុះតាមពូលជុំទ2ី បាល់ទាត់ចមុះសមប់រាតីថចន្ទ
្ង និងពឹកថ្ងអងា្គរ
រាតីថចន្ទ
្ង

*ន័រវសបឺមីញលីគ ជុំទី 13
(00:00)

បវត្តិជួបគា 10 បកួត Busan I’Park

ឈ្នះ 5 Seongnam ឈ្នះ 5 ។

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

05/17 Gefle 1-3 Brommapo

Brann 6 បកួតក្នុងផ្ទះគឺ 4-2-0 ស៊ុត

08/15 Seongnam 1-0 Busan I’Park

06/17 Gefle 0-1 Orgryte

07/15 Busan I’Park 0-1 Seongnam

06/17 Degerfors 2-0 Gefle

04/15 Seongnam 1-0 Busan I’Park

បវត្តិជួបគា 10 បកួត Trelleborg ឈ្នះ

ទសសនៈ SV
SV: គាន

05/17 Brann 1-1 Aalesund
05/17 Nest-Sotra 0-2 Brann

បាល់បាន 8 គប់ និងរបូតវិញ 9 គប់ ។
3 បកួតចុងកយគឺ៖

England U21 លទ្ធផល 5 បកួតចុង

[1] Slovakia U21 V England U21 [2]

Slovakia U21 លទ្ធផល 5 បកួតចុង

កយគឺ 2-1-2 ។

0 (01:45) 0

3 បកួតចុងកយគឺ៖

កយគឺ 3-1-1 ។

[4] Poland U21 V Sweden U21 [3]

03/17 Germany U21 1-0 England U21

Poland U21 លទ្ធផល 5 បកួតចុង

3 បកួតចុងកយគឺ៖

03/17 Denmark U21 0-4 England U21 កយគឺ 2-0-3 ។

03/17 Czech U21 4-1 Slovakia U21

06/17 Sweden U21 0-0 England U21

03/17 Slovakia U21 2-1 Serbia U21

(ពុំមានបវត្តិជួបគា)

05/17 Bucheon 1995 0-2 Seongnam

06/17 Stabaek 2-4 Lillestrom

06/17 Gyeongnam 2-1 Bucheon 1995

បវត្តិជួបគា 10 បកួត Brann ឈ្នះ 4

06/17 Bucheon 1995 1-0 Seoul E-Land

ជិត100 នាក់បានចូលរួមទិវា គៈ
អន្តរជាតិលើកទី3 រាជធានីភ្នំពញ

04/11 Gefle 1-2 Trelleborg
07/10 Gefle 1-3 Trelleborg
ទសសនៈ SV
SV: គាន

ទសសនៈ PD
PD: គាន

*បសុីលស៊រី A ជុំទី 8
ពឹកថ្ងអងា្គរ

(06:00)
[10] Cruzeiro V Gremio [2]

05/16 Brann 1-0 Stabaek

05/17 Anyang 1-2 Gyeongnam

07/14 Stabaek 1-1 Brann

06/17 Anyang 0-0 Suwon

04/14 Brann 1-2 Stabaek

06/17 Busan I’Park 1-1 Anyang

ទសសនៈ SV
SV: គាន

បវត្តិជួបគា 10 បកួត Bucheon 1995

06/17 Bahia 1-0 Cruzeiro

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

06/17 Corinthians 1-0 Cruzeiro

(17:00)

ឈ្នះ 3 Anyang ឈ្នះ 2 ស្មើ 5 ។

04/17 Anyang 3-1 Bucheon 1995

Cruzeiro លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ

1-1-3 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖
06/17 Cruzeiro 2-0 Atletico GO

Gremio លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ

5-0-0 ។

[2] Busan I’Park V Seongnam [7]

10/16 Bucheon 1995 1-0 Anyang

Busan I’Park 10 បកួតក្នុងផ្ទះគឺ 5-5-

07/16 Anyang 2-2 Bucheon 1995

3 បកួតចុងកយគឺ៖

06/16 Anyang 0-1 Bucheon 1995

06/17 Chapecoense 3-6 Gremio

ទសសនៈ SV
SV: គាន

06/17 Gremio 1-0 Bahia

Sweden U21 លទ្ធផល 5 បកួតចុង 0 ស៊ុតបាល់បាន 18 គប់ និងរបូតវិញ 10
គប់ ។

កយគឺ 2-1-2 ។

បាល់បាន 6 គប់ និងរបូតវិញ 10 គប់ ។

08/11 Trelleborg 2-0 Gefle

3 បកួតចុងកយគឺ៖

03/17 Poland U21 1-2 Italy U21

06/17 Poland U21 1-2 Slovakia U21

Anyang 7 បកួតកផ្ទះគឺ 1-3-3 ស៊ុត

02/17 Gefle 1-2 Trelleborg

07/16 Stabaek 1-1 Brann

*កូរ៉ K League Challenge ជុំទី 17

03/17 Poland U21 1-2 Czech U21

ស៊ុតបាល់បាន 11 គប់ និងរបូតវិញ 8 គប់ ។

05/17 Notodden 1-4 Stabaek

ទសសនៈ PD
PD: គាន

3 បកួតចុងកយគឺ៖

Bucheon 1995 9 បកួតក្នុងផ្ទះគឺ 5-2-2
3 បកួតចុងកយគឺ៖

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

ទសសនៈ PD
PD: គាន

[4] Bucheon 1995 V Anyang [5]

05/17 Molde 3-1 Stabaek

Stabaek ឈ្នះ 2 ស្មើ 4 ។

0.5/1 (23:00) 0

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

(17:00)

Stabaek 5 បកួតកផ្ទះគឺ 2-1-2 ស៊ុត

ទសសនៈ SV
SV: គាន

7 Gefle ឈ្នះ 2 ស្មើ 1 ។

ទសសនៈ PD
PD: គាន

06/17 Odd 0-0 Brann

06/17 Poland U21 1-2 Slovakia U21

3 បកួតចុងកយគឺ៖

03/17 Seongnam 0-1 Busan I’Park

3 បកួតចុងកយគឺ៖

ពូល A

បាល់បាន 5 គប់ និងរបូតវិញ 12 គប់ ។

[3] Brann V Stabaek [6]
បាល់បាន 17 គប់ និងរបូតវិញ 4 គប់ ។

គារដណ្ដើមបាល់គារវាងកីឡាករកុម England U21 (សាំ) និងកីឡាករកុម France U21

Gefle 6 បកួតកផ្ទះគឺ 0-2-4 ស៊ុត

3 បកួតចុងកយគឺ៖

3 បកួតចុងកយគឺ៖

03/17 Sweden U21 4-0 Czech U20

05/17 Busan I’Park 2-2 Suwon

06/17 Sweden U21 0-2 Denmark U21

06/17 Busan I’Park 2-1 Daejeon Citizen

06/17 Sweden U21 0-0 England U21

06/17 Busan I’Park 1-1 Anyang

[7] Trelleborg V Gefle [16]

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

Seongnam 7 បកួតកផ្ទះគឺ 3-3-1

Trelleborg 5 បកួតក្នុងផ្ទះគឺ 3-2-0 ស៊ុត

11/16 Gremio 0-0 Cruzeiro

បវត្តិជួបគា 3 បកួតគឺ៖
09/15 Poland U21 0-0 Sweden U21

ទសសនៈ PD
PD: គាន

06/17 Fluminense 0-2 Gremio

*ស៊ុយអតស៊ុបពើរអតាន ជុំទី 13
(00:00)

ស៊ុតបាល់បាន 6 គប់ និងរបូតវិញ 4 គប់ ។ បាល់បាន 15 គប់ និងរបូតវិញ 5 គប់ ។

បវត្តិជួបគា 10 បកួត Cruzeiro ឈ្នះ 4

Gremio ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។

10/16 Cruzeiro 0-2 Gremio

10/13 Poland U21 2-0 Sweden U21

3 បកួតចុងកយគឺ៖

3 បកួតចុងកយគឺ៖

10/16 Cruzeiro 1-0 Gremio

09/13 Sweden U21 3-1 Poland U21

05/17 Bucheon 1995 0-2 Seongnam

05/17 Trelleborg 4-1 Oster

06/16 Gremio 2-0 Cruzeiro

ទសសនៈ SV
SV: គាន

06/17 Seongnam 0-0 Ansan Greeners

06/17 GAIS 1-0 Trelleborg

ទសសនៈ SV
SV: គាន

06/17 Seongnam 1-0 Asan

06/17 Varberg 0-0 Trelleborg

ទសសនៈ PD
PD: គាន

ទសសនៈ PD
PD: គាន

ទិវារត់បណាំងភ្នំពញពាក់កណា្ដលមា៉រា៉តុងអន្តរជាតិទទួលបាន គជ័យខាំង
ករដ្ឋមន្តី ហង់ ជួនណារ៉ុន ចូលរួមក្នុងទិវា
រាជធានីភ្នំពញ ៖ ទិវា

ភ្នំពញ

ភ្នំពញពាក់កណា្ដលមា៉រា៉តុងអន្តរជាតិលើកទី៧

គៈអន្តរជាតិ ថា កីឡាលំហាត់បណតាមបប

លើកទី៣តូវបានគរៀបចំធ្វើ
ក្នុងពលត១ គឺ

រាជធានីភំព
្ន ញ ៖ ទិវារត់បណាំង

គៈ (រូបថត សំអូន)

គៈ ឆាំនះទទួលបាន

ទីកន្លង២ នះតូវបានអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហ សារមានអ្នកមកចុះ

គជ័យខាំងមនទន

យ

ះរត់ទាំងភ្ញៀវជាតិនិង

ខត្តពះសីហនុ និងរាជធានី បជាជាតិដលមាន១៩៣បទសអនុម័ត អន្តរជាតិចើនជាងការរំពឹងទុកគឺមានរហូតដល់

យចាប់ផើម
្ដ

វលា

នាទីពឹកថ្ងទី១៧ មិថុនា ។

៉ង៦និង៣០ រួមគា

ក្នុងឆាំ២០១៤

រាជធានីភ្នំពញ ២១ មិថុនាជាថ្ង«ទិវា

យបានយកថ្ងទី

គៈអន្តរជាតិ» ។

ជាង៥.០០០នាក់ឯ

ះ ។

ក វា៉ត់ ចំរីន អគ្គលខាធិការ

គសង្កតឃើញមានការចូលរួមពីសិសសសាលា តាមរយៈសចក្ដីសមចនះ មហាសន្និបាត គណៈកមាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបាន
និងមហាជនជិត១០០នាក់ ក្នុង
មានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

ះក៏មានវត្ត អង្គការសហបជាជាតិបានទទួលសា្គល់ថា មានបសាសន៍កាលពីពឹកថ្ងទី១៨ មិថុនា

ក ហង់ ជួនណារ៉ន
ុ

គៈបានផ្ដល់នូវវិធីសាស្តរួមមួយដើមបី ថា ទិវារត់បណាំងភ្នំពញពាក់កណា្ដលមា៉

រដ្ឋមន្តីកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ថរកសោសុខភាព សុខុមាលភាព និងចង់ឱយ រា៉តុងអន្តរជាតិឆាំនះ មានអ្នកមកចុះ
តំណាងសានទូតឥណា្ឌបចាំពះរាជាណាចក មានការផសព្វផសោយបានទូលំទូលាយ អំពអត្ថ
ី
កម្ពុជាចូលរួមផងដរ ។

ប

ជន៍នការហាត់

ករដ្ឋមន្តី ហង់ ជួនណារុ៉ន បានមាន បជាជន

បសាសន៍ក្នុងឱកាស

ះថា

គៈជាលំ

លើពិភព

ះរត់កើនឡើងជាងឆាំមុនចើន ជា

គៈដើមបីសុខភាព ពិសសភ្ញៀវបរទសដលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប ។

ក ។ មិនតប៉ុ

្ណះ អ្វីដលគួរឱយកត់សមា្គល់បំផុត

ះ គឺ

គៈផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដល់មនុសសគប់ ដំណើរការរត់តាំងពីដើមដល់ចប់មានភាព

ហាត់បណរួបរួមរាងកាយ ចិត្ត ប និង សទាប់ ដូច្នះហើយ

គៈតូវបានគសមា្គល់ រលូនល្អ កីឡាករទាំងអស់កាន់តយល់ដឹង

ពលឹង ឱយទទួលបានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយ ថា ជាអ្នកការពារជំងឺ ការលើកកម្ពស់សុខុមាល ចើនអំពល
ី ក្ខន្តិកៈនការរត់ទាំង៣គីឡូម៉ត
និងផ្លូវចិត្ត ។ បច្ចុបបន្ន មនុសសភាគចើនមាន ភាព ការគប់គងជំងឺ និងការរស់
ភាពតានតឹង

យសារការងារ ការរស់

ភាពទំនួលខុសតូវ ប៉ុនបើ
្ត សិនជាយើងហាត់

គៈជារៀងរាល់ថ្ងយើងនឹងទទួលបានតុលយ

ភាពសមប់ការរស់
រាយ ។ មិនតប៉ុ

បកប

ះ្ណ ការហាត់

មិនតឹមតទទួលបានសារប
លើផ្នកសុខុមាលភាពប៉ុ

ទិវា

យ

បចាំថ្ង ។ ១០គីឡូម៉ត និង២១គីឡូម៉ត ។

គៈអន្តរជាតិតូវបានគរៀបចំ លទ្ធផលល្អទាំងអស់នះកើតឡើង

គជ័យ

កថា

ឆាំ២០១៥ និង២០១៦ តមានកិចសហកា
្ច
រល្អពីសាលារាជធានី ពះជន្មសម្ដចពះមហាកសតី ន

យទទួលបានការសហការជាមួយសានទូត ភ្នំពញក៏ដូចជាពះបរមរាជវាំង និង សីហនុ ពះវររាជមាតាជាតិខរ។
្ម

យភាពរីក ឥណា្ឌបចាំពះរាជាណាចកកម្ពុជា រួមជាមួយ បណា្ដដគូឧបត្ថម្ភរបស់យើង និង

យ

ដូចគាកាន់តចើនឡើងទៀតផង ។

គៈ ពីមិតភ
្ត ក្ដិកម្ពុជាយើង ។ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា រៀបចំធើជា
្វ រៀងរាល់ឆាំនះបាន
តបន្តពងីកការគាំទរបស់ខ្លួន

មន្តីតំណាងសានទូតឥណា្ឌមានបសាសន៍ បរព្ធទិវា
បចាំថ្ង

ក្នុងការ លើកតាសំខាន់ចំនួន៤គឺ៖

គៈអន្តរជាតិនះ ៕ អ៊ុំ សំអូន

ត

)

និងលខ៣កីឡាការិនM
ី azzchiShuda។ និងលខ៣កីឡាករ ជា សម្ភ័សស។
ផ្នកបុរស លខ១កីឡាករ បុង ហុង, លខ

វិសារត់ចមាយ២១គីឡូម៉តផ្នកនារី

ទី៣-ដើមបីសបបុរសធម៌ ស្វងរកថវិកាជួយ ២កីឡាករអ៊ុក សម្ភសស និងលខ៣កីឡាករ លខ១កីឡាការិនបា
ី រាំងNessina Varenique

្ណះ ពឹត្តិការណ៍ ពទូលំទូលាយ ។ ទិវារត់បណាំងភ្នំពញ ដល់មន្ទីរពទយគន្ធបុបា និង

ះ្ណ ទថមទាំងមាន នះទទួលបានការគាំទយា៉ងចើនលើសលប់ ពាក់កណា្ដលមា៉រា៉តុងអន្តរជាតិដល

មុខពះបរមរាជរាំង (រូបថត ហ្វសប៊ុកសម្តចត

ត្តម មុនិនាថ សីហា លខ២កីឡាការិនីសុខ ចាន់ឌឿន កីឡាករវា៉ន់ ភារា៉ លខ២កីឡាករសាត ឧត្តម

ទី២-ដើមបីទីកុងសាត ទីកុងបតង ។

គៈនះ កសួងទសចរណ៍ និងកសួងអប់រំ យុវជន សារតការផសព្វផសោយរបស់យើងមានភា

ជន៍យា៉ងចើន និងកីឡា ។ មិនតប៉ុ

បជាបិយភាពពីសំណាក់អ្នកហាត់កីឡា

ទិដ្ឋភាពរត់បណាំងពាក់កណា្ដលមា៉រា៉តុង

យសារ

ជា

ទី៤-ដើមបីបកាយរាជធានីភ្នំពញឱយកាយ
ល

ទសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ ។

Rundet Khoma (កម្ពុជា) ។

លខ២កីឡាការិនអ៊
ី ុយកនRachchenko

វិសារត់ចមាយ១០គីឡូម៉តផ្នកនារី និងលខ៣កីឡាការិនស្វ
ី ៊ីសStraubSimone ។

លខ១កីឡាការិនី Shaioa Carbin ជនជាតិ ផ្នកបុរស លខ១កីឡាករកម្ពុជាសតិជប៉ុន

ជាលទ្ធផលសមប់វិសារត់ចមាយ អាមរិក លខ២កីឡាការិនីផ ឡូរី និងលខ Komaki TakisaKi លខ២កីឡាករ មា៉ វីរ៉ូ

ទី១-ដើមបីអបអរពះរាជពិធីបុណយចមើន ៣គីឡូម៉តផ្នកនារី លខ១កីឡាការិនី ប៉ន ៣កីឡាការិនី បូ សំណាង ។ ផ្នកបុរសលខ១ និងលខ៣កីឡាករ កាំង ធឿន ៕

- ការិយាល័យទំនាក់ទំនងផ្នកទទួលព័ត៌មាន ៈ (023) 987 119
- ផ្នកចកផសោយ ៈ (023) 987 118

- ផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ (023) 987 118
E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co

អ៊ុំ សំអូន

- ទូរសារ ៈ (023) 987 117 / (023) 220 155
Website : www.kspg.co
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បាល់ទាត់អីុស្លង់បឺមីញលីគជុំទ8ី ថ្ងចន្ទដើមសបាហ៍ កិចប
្ច ជុពិ
ំ គះ
បល់និងចករំលក
បទពិ ធន៍ស្តីពកី
ី ឡាអឡិចតូនិក (E-Sport)
07/16 Hafnar 2-2 Vikingur Rey

08/15 Hafnar 1-0 Vikingur Rey
ទសសនៈ SV
SV: គាន

ទសសនៈ PD
PD: គាន
(02:15)

[11] IA V Fjolnir [9]

IA លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ 2-1-

2 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖
05/17 IA 2-1 Grotta
06/17 IA 2-3 Breidablik
06/17 KA 0-0 IA

Fjolnir លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ

1-1-3 ។
ការប៉ះគារវាងកុម Vikingur Olaf (សាំ) និងកុម Brondby មុននះ
(02:15)
[12] Vikingur Olaf V Stjarnan [3]

Vikingur Olaf លទ្ធផល 5 បកួតចុង

កយគឺ 0-1-4 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖
05/17 Breidablik 2-1 Vikingur Olaf

ទសសនៈ SV
SV: គាន

ទសសនៈ PD
PD: គាន
(02:15)
[5] Hafnar V Vikingur Rey [6]

Hafnar លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ

2-2-1 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖

06/17 IBV 5-0 Fjolnir
06/17 Vikingur Rey 2-1 Fjolnir
បវត្តិជួបគា 10 បកួត IA ឈ្នះ 3 Fjolnir

ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖
08/16 Fjolnir 4-0 IA

06/17 Vikingur Olaf 1-4 KA

3 បកួតចុងកយគឺ៖

05/16 IA 1-0 Fjolnir

06/17 Fjolnir 1-1 Vikingur Olaf

06/17 Hafnar 2-1 Selfoss

08/15 IA 4-4 Fjolnir

Stjarnan លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ

06/17 Hafnar 3-0 Stjarnan

06/15 IA 0-3 Fjolnir

06/17 Grindavik 1-1 Hafnar

ទសសនៈ SV
SV: គាន

3-0-2 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖

06/17 Valur 1-2 Stjarnan

Vikingur Rey លទ្ធផល 5 បកួតចុង

កយគឺ 3-1-1 ។

ទសសនៈ PD
PD: គាន
(03:00)

06/17 Hafnar 3-0 Stjarnan

3 បកួតចុងកយគឺ៖

[10] KR V Breidablik [8]

06/17 Stjarnan 1-2 Vikingur Rey

06/17 Aegir 1-3 Vikingur Rey

បវត្តិជួបគា 10 បកួត Vikingur Olaf

KR លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយគឺ

06/17 Vikingur Rey 2-1 Fjolnir

ឈ្នះ 1 Stjarnan ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

02/17 Stjarnan 2-0 Vikingur Olaf

06/17 Stjarnan 1-2 Vikingur Rey
បវត្តិជួបគា 10 បកួត Hafnar ឈ្នះ 6

Vikingur Rey ឈ្នះ 2 ស្មើ 2 ។

1-1-3 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖
06/17 IR 1-1 P KR
06/17 KR 0-1 Grindavik

10/16 Stjarnan 4-1 Vikingur Olaf

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖

06/17 IBV 3-1 KR

07/16 Vikingur Olaf 2-3 Stjarnan

02/17 Vikingur Rey 1-2 Hafnar

Breidablik លទ្ធផល 5 បកួតចុង

05/16 Stjarnan (P)2-2 Vikingur Olaf

09/16 Vikingur Rey 1-0 Hafnar

តារាងចំណាត់ថាក់កបខ័ណអីុស្លង់បឺមីញលីគ

ការថតរូបរួមគាជាអនុសសោវរីយ៍កយចប់កិច្ចបជុំ (រូបថត សំអូន)

06/17 Fjolnir 1-1 Vikingur Olaf

កយគឺ 3-0-2 ។

3 បកួតចុងកយគឺ៖

05/17 Breidablik 2-1 Vikingur Olaf
06/17 IA 2-3 Breidablik
06/17 Breidablik 1-2 Valur
បវត្តិជួបគា 10 បកួត KR ឈ្នះ 3

Breidablik ឈ្នះ 2 ស្មើ 5 ។

ជួបគា 4 បកួតចុងកយគឺ៖
08/16 KR 1-1 Breidablik
05/16 Breidablik 1-0 KR
11/15 KR 1-0 Breidablik
07/15 KR 0-0 Breidablik
ទសសនៈ SV
SV: គាន

ទសសនៈ PD
PD: គាន

Confederations Cup វគ្គជមុះក្នុងពូលជុំទ1ី ថ្ងនះ
ពូល B

រាជធានីភ្នំពញ ៖ កាលពីថ្ង

១៧ មិថុនា កន្លងមកនះ
កិច្ចបជុំពិគះ
ពិ

Austrialia (ជើងឯកអាសុ)ី លទ្ធផល 5

ធន៍ស្ដីពីកីឡាអឡិចតូនិក

យមាន

មានគំនិតអវិជ្ជមានចំ

តំណាងសហព័ន្ធមកពីបទសចំនួន៣ក្នុងតំ ទន្ទឹមគានះដរ
បន់អាសា៊នចូលរួមកមអធិបតីភាព

ក សរសើរចំ

វាគ្មិនមកពីកបទសក្នុងសហគមន៍អាសា៊ន

ក ប៉ុន្តមានមហាជនមួយចំនួន ពះថាវាជាបទពិ

ធន៍ដ៏មានសារសំខាន់

ះបភទកីឡានះ ។ សមប់អភិវឌឍវិស័យកីឡាមួយនះ ។

កបានថ្លងនូវការ

ត

ក ជី សិលា បធានសហព័ន្ធកីឡា

ះការខិតខំបឹងបងរបស់ អឡិចតូនិកកម្ពុជាបានឱយដឹងថា កីឡា

ឧត្តមសនីយ៍ឯក តម មុឺន អគ្គលខាធិការរង សហព័ន្ធកីឡាអឡិចតូនិក ក្នុងការពនយល់ បភទនះទើបតចាប់ផ្ដើមប៉ុ
គណៈកមាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា ។
ក្នុងកិចប
្ច ជុំ

ះមានការចូលរួមពី

ក ដលតូវបានបើបស់ជាឧបករណ៍អប់រយុ
ំ វជន នាក់ ក្នុង

ជី សិលា បធានសហព័ន្ធកីឡាអឡិចតូនិក មួយក្នុងសម័យឌីជីថល ។
កម្ពុជា និង

ក ជា ច័ន្ទបរិបណ៍
ូ
។

Trinh Quang និង

ក បនាប់ពីកិចប
្ច ជុំនះ

ក Dan Viet Anh តូនិកកម្ពុជា នឹងទទួលបានគំនិត
ល

ះមានជាង១លាននាក់កំពុង

កសងឃឹមថា តលងកីឡាអឡិចតូនិកនះ ។ ចំណក

សហព័នកី
្ធ ឡាអឡិច

តំណាងសហព័នកី
្ធ ឡាអឡិចតូនិកបទស ធាតុចូលល្អបមើឱយ
វៀតណាម និង

្ណះសមប់

ដល់សាធារណជនឱយសា្គល់ពីតម្លនបច្ចកវិទយោ បទសសិង្ហបុរដល
ី
មានបជាជន៦លាន

បទសវៀតណាមដលមានបជាជន

បល់ ជិត១០០លាននាក់ គឺមានជាង២០លាននាក់

កីឡា

យមិន ហើយលងកីឡានះ ។ មយោ៉ងវិញទៀត ក្នុង

ក Kelvin Tan តំណាង មានការយល់ចឡំថាកីឡាអឡិចតូនិកជា តំបន់អាសា៊នមានបទសចំនួន៣គឺមីយា៉ន់មា៉

សហព័ន្ធកីឡាអឡិចតូនិកបទសសិង្ហបុរី ។

លបងសុីសងទ

យបកួតឈរលើ

កឧត្តមសនីយ៍ឯក តម មុឺន ថ្លងថា ការណ៍ Fair-play ។ ដូចះ្ន

ល ឡាវ និងពុយណ ពុំទាន់ឃើញមានលងកីឡា

កសំណូមពរ អឡិចតូនិកនះ

អ៊ុំ សំអូន

ឡើយ ៕

ពុយ វណ្ណៈ និង ឡុង ឡា ដណ្ដើមបាន អី8 នាក់
ពឹត្តិការណ៍បដាល់ TV5 Knock Out Series
រាជធានីភ្នំពញ ៖ ពឹត្តិការណ៍ TV5

Knock Out Series រដូវកាលទី៤កាលពីយប់ថ្ង
ទី១៧

មិថុនា បានបើកឆាកបកួតជុំថ្មីសបាហ៍

ទី២វគ្គជមុះ១៦នាក់យក៨នាក់យា៉ង
គគុក

ះ

ជើងឯក

វគ្គចុងកយ ។ កីឡាករ ពុយ

វណ្ណៈ ប
ប

រកការបកួតដណ្ដើមពាន

ល
្គ កហម និងកីឡាករ ឡុង ឡា

្គលខៀវ គឺជាអ្នកដណ្ដើមបាន

ដូចគាក្នុងពលដល

អី៨នាក់

អីមួយនះកាន់តសំខាន់

សមប់គូបកួតផសងទៀត ។

ការបកួតដលបានធ្វើឡើង

លើសង្វៀន

Tiffy Arena ជយចងារបស់ទូរទសសន៍ប៉ុស្ដិ៍
លខ៥

ះ គឺជាការបកួតលើកទី៤ជើសរីស

ម៣២នាក់ជមុះចុះឡើង

កអាជាកណា្ដលលើកដ ឡុង ឡា ឈ្នះគូបកួត (រូបថត តារារដ្ឋ)

ពានជើងឯក ។ ការបកួតលើកនះ គឺជមើស ប៉ះគា ។ ការបកួតរបៀបនះ

បកួតចុងកយគឺ 2-2-1 ។

កអះអាង បកួតជាមួយកីឡាករ បក់ រស្មី មកពីក្លិបតា

យកជើងខាំងក្នុងបភទទម្ងន់៦៣,៥គីឡូកម ថា ពិបាកស្វងរកសមាសភាពឱយចូលរួមបកួត ឯកដំបងដកមានឫទ្ធិខត្តពវង ជាលទ្ធផល

3 បកួតចុងកយគឺ៖

យសមាសភាពកីឡាករចំនួន៣២រូបដល

យសារតពលបកួត

ក្នុងបភទទម្ងន់ ចុងកយគឺកីឡាករ ពុយ វណ្ណៈ ទទួលបាន

បានចូលបកួតតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងតូវ ណាមួយ រមងតូវការកីឡាករដលមាន ជ័យជម្នះទាំងវទនា ។ ការបកួតរបស់ពួកគ

03/17 Australia 2-0 UAE

គឃើញមានទាំងកីឡាករជើងចាស់លបី

06/17 Australia 3-2 Saudi Arabia

ះ សមត្ថភាពរហូតដល់៣២រូប ហើយជាកីឡាករ

កីឡាករទើបឡើងកូដ និងកីឡាករជើងថ្មី ប៉ុន្ត តំណាងឱយក្លិបផសងគាដលមិនងាយរកអ្នកមាន ទឹក

06/17 Australia 0-4 Brazil

Germany (ជើងឯក World Cup 2014)

អ្វីដលសំខាន់គឺពួកគសុទ្ធតតូវបានសមំង បវត្តិបកួតបហលគា ។

លទ្ធផល 5 បកួតចុងកយ គឺ 3-2-0 ។

ហើយមានសមត្ថភាពល្អដលធ្វើឱយអ្នកណាៗក៏

3 បកួតចុងកយគឺ៖

ពញចិត្ត ។

៩

ងាកមកកាន់ការបកួតជមុះ

បានអះអាងថា កីឡាករដលបានចូលបកួត ឡើងអង្គុយ

06/17 Denmark 1-1 Germany

សមប់ជមើសលើកនះ ភាគចើនសុទ្ធតជា

06/17 Germany 7-0 San Marino

បវត្តិជួបគា 4 បកួតគឺ៖

កថាមានសភាពតានតឹងពញរយៈពល៣
យអ្នកឈ្នះក៏វទនា ហើយអ្នកចាញ់ក៏

បឹងទាំងអស់ចិតត
្ត

ត

មិនរួច ។ មិន

សបាហ៍ទី ខុសគាដរមួយគូទៀត កីឡាករ សំខាន់ បា៉វ

ះវិញ គកត់សមា្គល់ឃើញកីឡាករ ពុយ ជិន និងកីឡាករ ឡុង ឡា មកពីក្លិបអប់រកា
ំ យ

ក សង កដិកា អ្នករៀបចំកម្មវិធីបកួត វណ្ណៈ និង ឡុង ឡា

03/17 Azerbaijan 1-4 Germany

កាយជាសមាសភាព កីឡា ខត្តឧត្តរមានជ័យ ក៏ចមូងចមសណាស់

អី៨នាក់លខរៀងទី៣ និងទី៤ ដរពញរយៈពល៣ទឹក

យលទ្ធផលដណ្ដើម

យកីឡាករឡុង

អីរបស់ពួកគគឺល្អគួរ ឡា បានកាយជាអ្នកឈ្នះពិន្ទុយា៉ង

កីឡាករជើងខាង
ំ វ័យក្មង ហើយមានសមត្ថភាព ។ ឱយសរសើរ ។ ការបកួតកាលពីថ្ង

រ៍មសិលម៉្ង បំផុត

ទនភាព

វគ្គចុងកយ ។ អ្នកឈ្នះទាំងពីរ

ធៀបនឹងការបកួតកាលពី៣រដូវកាលមុន កីឡាករ៤រូបរួមមានជើងខាំង បក់ រស្មី, នឹងបន្តរង់ចាំជើងខាំងតូវឡើងចំនួន៤នាក់ចុង

03/15 Germany 2-2 Australia

កថា នះជាការបកួតដលភាគចើនចមុះ ពុយវណ្ណៈ, ឡុងឡា និងសំខាន់ បា៉វជិន ឡើង កយគមប់៨នាក់ មុនចាប់គូគាបកួតជមុះ

03/11 Germany 1-2 Australia

យកីឡាករល្អជាជើងខាំង និងពញកមាំង បកួតគា

06/10 Germany 4-0 Australia

មកពីគប់ទិសទី

06/05 Germany 4-3 Australia
ទសសនៈ PD
PD: Germany ឈ្នះ 3-0

បល់និងចករំលកបទ ជុំវិញពិភព

ៗរហូតរកឃើញអ្នកខាំងមាក់ឱយកាយជាមាស់

[1] Australia V Germany [4]

ទសសនៈ SV
SV: គាន

ទីសាក់ការ ថ្មីមួយដលបើបព័ន្ធបច្ចកវិទយោមកធ្វើការ ទុកដាក់តាមដានខ្ពស់រាល់ការចករំលករបស់

គណៈកមាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាមានបើក បកួតបជង ហើយមានការវិវឌឍលឿន

ជើងខាំងក្នុងចំ

1/1.5 (22:00) 0

រ៍ទី កីឡាអឡិចតូនិក(E-Sport)ជាបភទកីឡា ដល់កីឡាករកម្ពុជាទាំងអស់ សូមយកចិត្ត

ការបកួតរវាងកីឡាករកុម Germany (សាំ) និងកីឡាករកុម France

ក្នុងចំ

យ

យកីឡាករមាក់ៗបានបងាញពី យកតឹម៤នាក់ទៀត ទើបការបកួតដលបាន

កបានអះអាងថា ភាពស្វិតសាញយា៉ងខាំងទមំរកឃើញចាញ់ឈ្នះ ធ្វើឡើងកាន់តមានចំណុចទាក់ទាញ

មជើងខាំងដលចូលបកួត គឺសុទ្ធត

យសារ

ក្នុងពឹតិកា
្ត រណ៍ ។ គូទី១ កីឡាករពុយ វណ្ណៈ តកៀកនឹងរកឃើញជើងឯកជាផ្លូវការហើយ

សមំងតំណាងឱយក្លិបទាំង៣២នាក់ដើមបីឱយបាន មកពីក្លិបឃាំងមឿងកីឡាខត្ត

ធិ៍សាត់ ក្នុងពលដ៏ខ្លី ៕

ផាត់ តារារដ្ឋ

ទំព័រ 20
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កីឡា

ះសន្តិភាព


លខ
លខ 9120

ថ្ង ចន្ទ

ទ
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អាមរិកនឹងបន្តនាំចញសាច់

ចិន បនាប់ពីបញ្ចប់ចបោប់

ពាណិជ្ជកម្ម

កសិករខត្តស្ទឹងតងងាកមកដាំសាយចន្ទី កយដំឡូងមីធាក់ថ្ល
យ រ៉ូ សាលី

ខត្តស្ទឹងតង ៖

យសារតដំណាំ

ដំឡូងមីពិបាកថទាំតាំងពីដើមទីរហូតដល់ពល

វង សាខុន ៖ បភទ
ដីដលមានសកានុពល
កសិកម្មកំពុងថយចុះ
គុណភាព

បមូលផល ហើយតម្លទីផសោរដំឡូងមីមិនទៀង
ទាត់ ឡើងចុះសចតឈ្មួញ ពលនះកសិករ

ខត្តស្ទឹងតងបានប្ដូរចិត្តងាកមកដាំដំណាំ

ទំព័រ 2 2

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសុកធាក់ចុះ

វៀតណាមកំពុងស្វងរកទិញ
កាហ្វពីកបទស

សាយចន្ទីវិញ បើ

ះវាជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត

រយៈពលវង តមិនពិបាកមើលថ ចំណក

តម្លលើទីផសោរមានស្ថិរភាព និងអាចទទួលយក
បាន ។

មាស់កសិដានបណ្ដុះកូនសាយចន្ទី

អូរឫសសីកណា្ដល សុកសៀមបូក
ម៉ងអាន ឲយដឹងថា

ឃុំ

ក ស៊

យ គង់ មា៉លីន

ឆាំ២០១៧នះ កសិករ

បាននាំគាកាត់បន្ថយការដាំដំឡូងមីចើនជាង
ឆាំកន្លងមក
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រាជធានីភំព
្ន ញ ៖ បច្ចុបបន្ន បភទដី

យសារតដំឡូងមីពិបាកថទាំ

និងតម្លទាប ហើយឈ្មួញតងទមាក់ថ្ល

ដលមានសកានុពល

កម្ពុជា កំពុងថយចុះ

ងាយសួលមើលថ និងជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត

ទាប ឬដីគានសកានុពលសមប់ផលិតកម្ម

ពលបមូលផល ។ ចំណកដំណាំសាយចន្ទី

គុណភាពជាបណ្ដើរៗ

រយៈពលវង ។

កសិកម្ម ។ នះបើតាមរដ្ឋមន្តីកសួងកសិកម្ម ។

ត

ទំព័រ

22

កូនសា យចន្ទីរបស់មា ស់កសិដា នមួយកន្ល ង

ឃុំអូរឫសសីកណា្ដ ល ដលបានបណ្ដុះសម ប់ផ្គត់ផ្គង់តាមតម ូវការ។ រូបថត សាលី

ទំនិញចញ-ចូលរវាងកម្ពុជានិងថតាមចក
យ ប៊ុន ធឿន

បន្ល ផ្លឈើ និងផលិតផលថរកសោសម្ផសសជា

ខត្តបនាយមានជ័យ ៖ ពីមួយឆាំ

វិស័យ ។

ទំព័រ

22

៉យប៉តខុសគាដាច់

ចើនទៀត និយាយជារួមគឺនាំចូលស្ទើរគប់

មួយឆាំ ទំហំពាណិជកម្ម
្ជ ទ្វភាគីរវាងកម្ពុជា-ថ
ខុសគារាប់ពាន់លានដុលារ

ត

ជាដីមានសកានុពល

យសារត

ទន្ទឹមនឹងនះ គសង្កតឃើញថា ជារឿយៗ

ពលកម្ពុជានាំទំនិញចូល

បទសថ គឺ

កម្ពុជានាំចូលចើនជាងនាំចញ ។ មួយវិញ តូវបានភាគីថរឹតបណ្ដឹងមិនថា សម្លៀកបំពាក់
ទៀត កម្ពុជាក៏ពុំទាន់មានផលិតផលអ្វីដលជា ទ សូមបីតកសិកផលនានាក៏តូវឆ្លងកាត់ការ

តមូវការចាំបាច់ កពីសម្លៀកបំពាក់ តី តួតពិនិតយល្អិតល្អន់ដរ។ ចំណកភាគីថនាំចូល

សាច់ បន្ល និងកសិផលមួយចំនួនឡើយ ។ វិញ គឺដំណើរការយា៉ងរលូន និងគានឧបសគ្គអ្វី
ចំណកការនាំចូលពីបទសថវិញ គឺផ្គត់ផ្គង់ ឡើយ ។
ស្ទើរតគប់វិស័យ បូករួមទាំងឧសសោហកម្មធុន

កុមអាជីវករកម្ពុជាដលនាំទំនិញចូល

ធ្ងន់ផងដរ។ កតាទាំងនះហើយធ្វើឲយឱនភាព លក់

តាមជាយដនបានលើកឡើងថា ៖ « វា

ពាណិជ្ជកម្មទ្វភាគីរវាងបទសទាំងពីរមិន ដូចជាអយុត្តិធម៌ពកហើយសមប់បជាពលរដ្ឋ
ខ្មរដលនាំទំនិញចូល

សមមាត និងខុសគាដាច់ ។
បើតាម

បទសថ

ក សៀន សុណា
ី ត បធានសាខា តាមជាយដនតូវភាគីថធ្វើបាបតាមតអំពើ

កាំកុងតូលខត្តបនាយមានជ័យបានឲយដឹងថា ចិត្ត តភាគីថនាំចូល
រាល់ថ្ង ទំនិញកម្ពុជាដលនាំចូល
ទារអន្តរជាតិ

លក់

ថតាមចក បុកម្នញអ្វីឡើយ » ។

៉យប៉ត រួមមាន សម្លៀកបំពាក់

យសរី គានកើតទុក្ខ សកម្មភាពកម្មករអូសរទះដឹកទំនិញ

ច កទា រអន្តរជាតិ

៉ យប៉ ត។ រូបថត ប៊ុនធឿន

មានកាំកុងតូល គួរតយកចិតទុ
្ត កតួតពិនិតយ ចំនួនបមាណ៥,៦ប៊ីលានដុលារ ហើយ

ក វួច អូន បធានគណៈកមាធិការ បន្ថមទៀតរាល់ទំនិញនាំចូលនានា ពិសស ឆាំ២០១៧នះ បទសទាំងពីរសងឃឹមថា

ដលផលិតក្នុងសុក តី បន្ល និងកសិកផល ចកទារអន្តរជាតិ

៉យប៉តបានបក់ថា គឿងឧប

គបរិ

មួយចំនួនទៀត ។ ចំណកទំនិញថនាំចូលរួម ទំនិញដលកម្ពុជានាំចញ គឺមានតិចតួចណាស់ បជាពលរដ្ឋ ។
មាន គឿងអឡិចតូនិក, គឿងសំណង់ ដក កពីទំនិញកុមហ៊ុននាំចញ តទំនិញថនាំ

គ ដើមបីការពារសុខភាព ទំហពា
ំ ណិជកម្ម
្ជ នឹងកើនទឹកបក់ដល់៥,៨ប៊ី
លានដុលារ ។ ទន្ទឹមនឹងនះ

ឆាំ២០២០

តាមរបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មពីសានឯកអ ឬ៣ឆាំខាងមុខ ថាក់ដឹកនាំនបទសទាំងពីរ

្ជ
សុីម៉ងត៍ និងសមារផ្គត់ផង់
្គ វិស័យសំណង់ផសង មកកម្ពុជាវិញ មានទំនិញចមុះចើនរាល់ថ្ង ។ គ្គរាជទូតថបចាំកម្ពុជា បានបងាញថា ទំហំ បានប្ដជាធ្វើយា៉ងណា នឹងជំរុញទំហំពាណិជកម្ម
ទៀត, គឿងអគ្គិសនី គឿងឧប

គបរិ

គ យា៉ងណាក៏

យ

្ជ កម្ពុជា-ថក្នុងឆាំ២០១៦មាន នបទសទាំងពីរឱយកើនឡើង៣ដង ៕
កសុំឲយសាប័នមន្តីជំនាញ ពាណិជកម្ម
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KohBiz - សដ្ឋកិច្ច

ទ
ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

កសិករខត្តស្ទឹងតងងាកមកដាំសាយចន្ទី កយដំឡូង... វង សាខុន ៖ បភទដីដលមានសកានុពលកសិកម្មកំពុងថយចុះ...
តមកពីទំព័រ

តមកពីទំព័រ

21

ក វង សាខុន រដ្ឋមន្តីកសួងកសិកម្ម

កថា ៖ « កសិករសមចចិត្តផាស់

ប្តូរបបនះគឺតឹមតូវហើយ

រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ បានលើកឡើង

យសារត

ទិវាពិភព

គប់សាយចន្ទីកំពុងមានតមូវការលើទីផសោរ
និងតម្លខ្ពស់ ។ ចំណក

ដាំ តូវពិគះ

ខឿនសដ្ឋកិចពឹ
្ច ងផ្អក
ក្នុង
ដី

សរីរាង្គ កតាចមបងគឺការជើសរីសពូជ។ យើង

កសិករ

ឆាំនះ ទិន្នផលដលទទួលបានសរុបចំនួន

លើពូជ ពិតជា ពលទទួលផល អាចរកសោទុកបានយូរ និង ៣.៥៧១

សំខាន់មន ពីពះ

ពលវាផា្កផ្ល នឹងទទួល ងាយសួលនាំចញ

សួលនាំយក

ទីផសោរ ។

ន និង

សសសល់តិចតួចដើមខ

ទីផសោរ ។ ដំណាំនះអាច មិថុនានះ ។ ចំណកតម្លទីផសោរទិញចូល

្ច ួសាររីក ដើមឆាំក្នុងខមសា បានហក់ឡើង៨.៥០០
ផលចើនទៀងទាត់ មានគុណភាពល្អ និងងាយ ជួយទទង់ជីវភាព និងធ្វើឲយសដ្ឋកិចគ
លក់

កបន្ថមថា ប៉ុនានឆាំចុងកយនះ

ចមើន ។

រៀលក្នុង១គីឡូកម តបានធាក់ថ្លបន្តិចម្តងៗ

កបធានមន្ទីរបក់ថា ៖ « គប់ មក

កសិករដលដាំដំឡូងមីតូវខាតបង់ថវិការាប់ សកម្មភាពទាំងកុមហ៊ុន ទាំងកសិដាន និងថាល

តឹម២.៥០០រៀលក្នុង១គីឡូកមវិញ

យសារតគប់សាយចន្ទីសម្ងួតមិនសូវល្អ

លានរៀល និងជួបការលំបាកចើន ទើបនាំ បណ្ដុះពូជដំណាំ មន្ទីរតងជួយគាំទ និងជំរុញ បណា្ដលមកពីតូវទឹកភ្លៀងឡើងសបបុរ
គារិះរកវិធីរៀងៗខ្លួន ជាជាងទុកដីឲយទំនរ ឲយបង្កើនការបណ្ដុះឲយបានទ្វដង ជើសរីស ដុះផសិត ។
ល។ ចំណកការដាំដំណាំសាយចន្ទីនះ វា ពូជល្អៗពលកសិករយក
យមិន ផលខ្ពស់ » ។

ងាយសួលថ និងបមូលផល

ដាំដុះឲយទទួលបាន

និង

យសារតកសិករងាកមកដាំដុះដំណាំ

កថា ៖ « ការសហការគា យុទសា
្ធ ស្តមួយនះ ទើបកសិដានបណ្ដុះកូន

កលើកឡើងថា នះ គឺយើងមានកុមហ៊ុនផលិតពូជ បនាប់មក សាយចន្ទី

លំបាកដូចដំឡូងមីទ ។

ឃុំអូរឫសសីកណា្ដល បាននិងកំពុង

ពល មន្ទីរកសិកម្មគាំទបច្ចកទស ។ អីចឹងការគាំទ បណ្ដុះពូជបភទ M23 ចំនួន៣០មុឺនដើម

ការដាំដំឡូងមីពិបាកទាំងការមើលថ

បមូលផល ហើយតម្លមិនទៀងទាត់ទៀត ។ បច្ចកទសនិងមានពូជនះ គឺជាលក្ខណៈល្អដល់ បន្ថមទៀត ដើមបីជួយផ្គត់ផ្គង់លើទីផសោរជូន
ចំណកសាយចន្ទី តម្លវាថរខុសគាតិចតួច គឺ កសិករយើងផលិត » ។
អាចទទួលយកបាន ហើយងាយសួលថទាំ
ថមទៀត ។

ងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរកសិកម្ម

ចមា្ករ្ក ដំណាំសាឡាដរបស់កសិករ
កបន្តថា បច្ចុបបន្ន បភទដីដល ចមា

ក វង សាខុន បន្តទៀតថា ពាក់ ជមើសជីវិតផសងៗ គឺបកប

យសកានុពលនះ កំពុងទទួលរង

ការថយចុះគុណភាពជាបណ្ដើរៗ

ខត្តបាត់ដំបង ។ រូបថត ពិសម័យ

ជាដីមាន ព័ន្ធនឹងបឱនភាពដី បរិសាន អស្ថិរភាព បថាន ។

សកានុពលទាប ឬដីគានសកានុពលសមប់ ន

បាយ អសន្តិសុខ សបៀង និងភាព

បច្ចុបបន្ននះ រួមមាន ការបើបស់បច្ចក ធ្វើការចំណាកសុក

ទូទាំងពិភព

ក បាន នះ

ទសមិនសមសបនានាក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម, កើនឡើងយា៉ងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពល១៥ ក្នុង
ការខ្វះច

ពីពះវាអាចធ្វើឲយកសិករផាស់ប្តូរពីការដាំ

ការមិនទាន់បងចករវាងដីតូវបើបស់ក្នុង នាក់ក្នុងឆាំ២០១៥ ខណៈ

អាមរិកនឹងបន្តនាំចញសាច់

ផលិតកម្មកសិកម្ម ឬសំណល់ភូមិសាស្តដី

តឹមត១៧៣លាននាក់ប៉ុ

មុខមួយជំហានទៀត

នាំចញសាច់

របស់ខ្លួន

ះ

លបំណងកពីផលិតកម្មកសិកម្មជាដើម ។ ដលមានផលិតភាព បានជំរុញឲយមនុសសមាន សកានុពលថយចុះទាំងនះ ៕

IMF បង្កើនការពយោករសដ្ឋកិចចិ្ច ន និងជំរុញឱយធ្វើកំណទមង់ឆាប់រហ័ស
បារម្ភជាចើនផងដរ ។

ក David Lipton នាយករងទី១ ផ្នក

គប់គងរបស់ IMF និយាយថា វាពិតជា

កសិដាននះ ក្នុង១ដើមតម្ល

សំខាន់ណាស់សមប់បទសចិនពន្លឿនការធ្វើ
កំណទមង់ ។

កបានបប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ៖

ថាលបណ្ដុះកូនដំណាំកសិកម្មរបស់មន្ទីរកសិកម្ម

កាន់បទសចិន អនុតឲយចូល

របស់យើងទទួលបានការ

«ខណៈហានិភ័យក្នុងរយៈពលខ្លីបានបាត់

ះ្ណ ៕

វិញខ្លះពិតមន ដំណើរការធ្វើកំណទមង់តូវត

ពន្លឿន ដើមបីធានាដល់ស្ថិរភាពរយៈពលមធយម
និង

ចបោប់ពាណិជកម្ម
្ជ តូវបានបញ្ចប់ ។

លខាធិការនកសួងពាណិជកម្ម
្ជ

ថ្ងចន្ទថា បទសនះបានឈានដល់កិច្ចពម

យឡកមួយថា ៖ «

លូតលាស់ ។ ពាណិជកម្ម
្ជ ទាំងអស់គឺសំខាន់

ពលដលយើង

ពៀងជាមួយចិន ស្តីពីសចក្តីលម្អិតចុងកយ ជមះបវងឆាយបបនះ ហើយ

ត

លើ

ចចកចាយបាន យើងកំពុងសាងសង់គឹះដ៏មាន

កាន់បទសចិន ។

នាយកដាននះឱយដឹងថា ជាផ្នកមួយ សុវត្ថិភាពសមប់ការពិភាកសោបន្ថមទៀត » ។

នផនការសកម្មភាព១០០ថ្ងរវាងអាម

បទសចិនបានដាក់បមមលើសាច់

រិក និងចិន ដើមបីជំរុញកិចសហប
្ច
តិបត្តិការ របស់អាមរិក
បធានាធិបតី Donald Trump បាន
ជំហានសំខាន់

ះ

ក ពីមានជំងឺ

របស់អាមរិក

ឆ្កួត ឬ Bovine spongiform

លខាធិការននាយកដានកសិកម្ម

ក្នុង

កបីរបស់អាមរិក ។ មុនពលការ

ហាមបមនះ សហរដ្ឋអាមរិក គឺជាកុមហ៊ុន

កាន់បទសចិនជាលើកដំបូង ចាប់តាំងពីឆាំ ផ្គត់ផ្គង់សាច់
២០០៣ មក ។

បំណុលផងដរ

នាំចូលធំបំផុតរបស់ចិន ។

សមាគមសាច់

របស់អ្នកចិញឹម
្ច ហ្វូង

ក ជាតិសហរដ្ឋអាមរិក ឬ

Sonny Perdue និយាយក្នុងសចក្តីថ្លងការណ៍ បានអបអរសាទរចំ

មួយថា ៖ « ថ្ងនះ ជាថ្ងអសារយសមប់សហ សាច់

កាត់ថា NCBA ក៏

ះកិចព
្ច មពៀងនាំចញ

ដលវាជាអាទិភាពកំពូលសមប់

IMF ក៏បានជំរុញបទសចិនឲយកាត់បន្ថយ

ការលូតលាស់សដ្ឋកិច្ចរបស់បទសចិនតូវ ជំនួយសហគសរដ្ឋ ដលដំណើរការមិនបាន

និងចញវិធានការបន្ថមទប់ទល់នឹងការកើន បានគិតថា នឹងអន់ថយមកស្មើ៦,៤% ក្នុងរវាង ល្អផងដរ ។

ិ បង្កើន ឆាំ២០១៨ និង២០២០ ។
ក Uden ឱយដឹងថា ក្នុងរយៈពល ឡើងនបក់បំណុល ខណៈមូលនិធនះ

ជាផ្នកមួយនទីផសោរនាំចូលសាច់

ធំ សដ្ឋកិច្ចធំជាងគលខ២ ។

បំផុត ហើយកិច្ចពមពៀងនះឆ្លុះបំងពីការ
ជឿទុកចិតរបស់
្ត
ចិនចំ

អាមរិក ៕

យពមានថា វាអាចនឹងបង្ក

ទីកុងប៉កាំង ៖ មូលនិធរូិ បិយវត្ថុអន្តរ អតលូតលាស់នាឆាំមុន ដលទាបជាងគក្នុង ឲយមានបខ្ចីបក់មិនសង ។

ជន៍យា៉ងចើនដល់វិស័យសាច់ បទសចិនតូវតពន្លឿនលបឿនធ្វើកំណទមង់

របស់អាមរិក » ។

ក្នុងខធ្នូ ឆាំ២០០៣ បនាប់ ភាពសាច់

ះ encephalopathy តូវបានរកឃើញ

រកការនាំចញសាច់ សត្វ

និងផលិតផលសាច់

ការបន្ថមទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនបក់

បរយៈពលខ្លី លទ្ធផលផ្ទៀងផាត់ល្អ ទំនិញអា ប៉ុនានឆាំចុងកយនះ បទសចិនបានកាយ ការពយោករលើការលូតលាស់របស់បទសមាន

ដើមបីអនុតឱយអាមរិកនាំចញសាច់

សដ្ឋកិច្ចទ្វភាគី រដ្ឋបាលរបស់

IMF បានស្នើដល់បទសចិនឲយចញវិធាន

ក ប៉ុន្ដការធ្វើពាណិជកម្ម
្ជ ជាមួយបទសចិន នឹង ជាតិ (IMF) បាននិយាយកាលពីថ្ងពុធថា រយៈពល២៥ឆាំ ។

នាយកដានកសិកម្មអាមរិកនិយាយកាលពី Wilbur Ross ឱយដឹងក្នុងសចក្តីថ្លងការណ៍ដាច់ ផ្តល់អត្ថប

ះសយហានិភ័យ ដលសដ្ឋកិចអាច
្ច

នឹងផាស់ប្តូរយា៉ងខាំង » ។

ក Craig Uden បធាន NCBA ឱយ

កាន់ទីផសោរដ៏ធំសមបើមនះ ដឹងថា ៖ « វានឹងផ្តល់ឱកាសឲយយើងដើមបីរីក

បនាប់ពីនាយកដានកសិកម្មអាមរិកនិយាយថា ជាមួយពលរដ្ឋវណ្ណៈកណា្ដលកើនឡើង » ។

ល

តាមសកានុពលនបភទដំណាំ និងដីសមប់ នះ យើងកត់សមា្គល់ឃើញថា ការបាត់បង់ដី ដើមបីជួយដល់បឱនភាពដីធ្លី ដលកំពុងមាន

ចិន បនាប់ពីបញ្ចប់ចបោប់ពាណិជ្ជកម្ម

បន្តការ ផលិតសាច់

ះបានជើសរីសយកគមបព

ះ្ណ ។ បទាំង ស្មើជាង៤៦%នផ្ទដីសរុបសមប់ឆាំ២០១៤

សហរដ្ឋអាមរិក ៖ សហរដ្ឋអាមរិកបាន រដ្ឋអាមរិក និងជាឱកាសពិសសដលកុមហ៊ុន សមាគមនាប៉ុនានទសវតសរ៍កន្លងមកនះ ។

ឈាន

យសមចលទ្ធផលជាក់លាក់មួយចំនួន

ឆាំ២០០០ មាន សរុបសមប់ឆាំ២០១០ និងជាង៨លានហិកតា

សួមបក់ថា ពូជបភទ M23 កសិករ

ក្នុងរយៈពល២ខពីខមសា និងខឧសភា ខត្ត តម្លត១ពាន់រៀលប៉ុ

ល

ះក្នុងការគប់គងកាកសំណល់, ឆាំចុងកយ គឺមានរហូតដល់២៤៤លាន ជាង១០លានហិកតា ស្មើនឹងជាង៧៥%នផ្ទដី

ទូទាំងខត្តមានផ្ទដីដាំសាយចន្ទីចំនួន ២.៨០០រៀល សមប់អ្នកកក់បក់មុន ហើយ

មានចំណះដឹងផ្នកបងា្កត់ពូជកូនសាយចន្ទីនះ បមូលផល និងកំពុងដំណើរការដាំដុះ ។

ទាក់ទិននឹងបឱនភាពដីធី្ល មកដល់ពល

្ត ចំនួនមនុសសដល ការណ៍មួយចំនួនក្នុងជំហានទាំង១០នកម្មវិធី
ខូចខាតដល់ទំហដី
ំ និងធនធានដីក្នុងពល ចំណាកសុក។ ជាក់សង

ះកសិករដល ៥.៤៩៤ហិកតា បូករួមទាំងដំណាំដលកំពុង បើទិញភាមៗ តម្ល៤ពាន់រៀល ។ ចំណក

សង បានសម្ដងការគាំទចំ

យភាពបថុយ

ផលិតកម្មកសិកម្ម ។ កតាដលនាំឲយមានការ កកី គឺជាកតាធ្វើឲយមនុសសជាចើនបង្ខំចិត្តធ្វើ នះ កសួងកំពុងអនុវត្តជាបន្តបនាប់នូវ

បជាកសិករក្នុងខត្តដលកំពុងតូវការ ។

រុកប
្ខ មាញ់ និងនសាទខត្តស្ទឹងតង បងាញ អាចទិញបាន

ក លៀង ថា

បធានមន្ទីរកសិកម្មខត្ត

បទសកម្ពុជាបមាណ២៨%មាន

បកប

ខត្តស្ទឹងតងកំពុងបមូលផល ។ រូបថត សាលី

ក ឡុង គីថាយ បាន ដំណាំផសងៗ ងាកមកដាំសាយចន្ទី ហើយ

ទទួលសា្គល់ថា ការឲយតម្ល

ះតាមការសិកសោកន្លងមកវាយតម្លថា

ជាបភទដីមានសកានុពលទាប ។

ភូមិតពាំងពីង សងា្កត់ស្ទឹង មាស់ចមា្ករសាយចន្ទី

តង កុងស្ទឹងតង

លើវិស័យកសិកម្ម

ខ្ពស់, ដី១៩%មានសកានុពលមធយម និង៥៣%

ម
្ក ។

គលើដំណាំនះ

សំខាន់បំផុតគឺពូជ » ។

សាកលវិទយោ

សកានុពលលើផ្នកកសិកម្ម ឬជាដីមានជីជាតិ

តូវជើសរីសយកពូជណាដលសុទ្ធល្អ ធន់នឹង
ដូច្នះ មុននឹងសមចចិតវិ្ត និ

ឋាន

កម្ពុជាតូវបានទទួលសា្គល់ថា ជាបទសមាន

កបន្ដថា ៖ « ការដាំដំណាំសាយចន្ទី

ជំងឺ ហើយផ្តល់ទិនផល
្ន
ខ្ពស់ និងផ្លច

ក្នុង

ល័យភូមិនកសិ
្ទ កម្ម កាលពីថ្ងទី១៥ មិថុនា ថា

បល់ជា

មួយផ្នកជំនាញកសិកម្មជាមុន » ។

ក បយុទប
្ធ ឆាំងនឹងរ

កម្ម ឬឱនភាពដីឆាំ២០១៧

កក៏ខិតខំបណ្ដុះពូជ

ដើមបីជួយផ្គត់ផង់
្គ ជូនកសិករដរ តកតាសំខាន់
មុនពលយក
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បនាប់ពីមានការលូតលាស់យា៉ងលឿន បំណុលបានប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់

សដ្ឋកិចរបស់
្ច
ចិនបានអន់ថយ ខណៈពួកគងាក សដ្ឋកិច្ច ។ រដាភិបាលទទួលសា្គល់ថា ការធ្វើ

មូលនិធនះ
ិ គិតថា បទសចិននឹងលូតលាស់ ចញពីសដ្ឋកិចពឹ
្ច ងផ្អកលើការវិនិ

ះសុវត្ថិភាព និងគុណ បាន៦,៧%ក្នុងឆាំនះ ចើនជាងការគិតទុក នាំចញ

យ ៖ យាុំ កំលិញ

ពីមុនស្មើ៦,៦% ពះតការកើនឡើងន
ឥណទាន និងការវិនិ

តម្លបងតាមសានីយ

3.650៛

សាំងធម្មតា
3.600៛

ពឹងផ្អកលើការចំណាយក្នុងសុក ។ អាចបង្កឲយមានការបញឈប់ការងារជាចើន និង

យា៉ងណាក្តី គមងហដារចនាសម្ព័នខស
្ធ
អស្ថិរភាពសង្គមផងដរ ៕

អតប្ដូរបក់ថទី
្ង ១៨-មិថុនា-២០១៧
រូបិយប័ណ្ណ

បងមា៉ស៊ូត
3.250៛

3.650៛

3.600៛

3.600៛

3.250៛

3.250៛

បក់រៀល

3.650៛

3.650៛

3.600៛

3.600៛

3.600៛

3.250៛

3.250៛

3.250៛

៉ង ៧ៈ៣៥ នាទី
លក់ចញ

(1USD)

4,078

4,087

(1USD)

33.77

33.85

(1USD)

22,700

22,800

(10.000JPY)

89.5

90

(100SGD)

72.2

72.7

(100HKD)

12.78

12.88

រីងហ្គិត មា៉ឡសុី

(100MYR)

23.2

23.4

យុរ៉ូ អឺរ៉ុប

(100EUR)

111

111.5

(100GBP)

127

127.5

(100AUD)

75.3

75.8

(100CAD)

75

75.5

ហ្វង់ ស្វ៊ីស

(100CHF)

102

102.5

មាសគីឡូ

(10CHI)

1,505

1,515

បាត ថឡង់

ដុង វៀតណាម

ដុលារ សិង្ហបូរី

ដុលារ ហុងកុង

រូបិយប័ណប
្ណ ទសអឺរ៉ុប
ន អង់គស
្ល

3.650៛

ទិញចូល

យ ៖ ណ ដាលីន

រូបិយប័ណប
្ណ ទសអាសុី

យ៉ន ជប៉ុន

3.650៛

គ និងការ កំណទមង់គឺចាំបាច់ ពួកគក៏ភ័យខាចថា វា

គ ។ អតនះស្មើនឹង កវាត់ និងវិថីរបស់បទសចិនបានបង្កការពួយ

សន្ទសសន៍តម្លបងឥន្ធនៈថ្ងទី១៨ ខមិថុនា ឆាំ២០១៧

សាំងស៊ុបពរ

សហគសរដ្ឋទន់ខសោយ និងកុមហ៊ុនជាប់

ដុលារ អូសលី

ដុលារ កាណាដា

ហាងឆង មាសគីឡូ

ហាងឆង អគារប្ដូរបក់ លី ហួរ

សដ្ឋកិច្ច- KohBiz

ចិនរឹតបន្តឹងការដាក់

លខ 9120

ថ្ង ចន្ទ

ទ
ទី 19 ខ មិថុនា ឆា ំ 2017

ទំព័រ 23

ះភាពមិនបកតីនទីផសោរភាគហ៊ុន ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសុកធាក់ចុះ វៀតណាមកំពុងស្វងរកទិញកាហ្វពីកបទស

សចំ

បទសវៀតណាម ៖ វៀតណាមកំពុង

បឈមមុខនឹងការផ្គត់ផ្គង់កាហ្វរ៉ូបូសាធាក់ចុះ

ជាហតុធ្វើឲយកុមហ៊ុននានាស្វងរកទិញកាហ្វ
ពីកបទស ខណៈតម្លកាហ្វសកលឡើង

ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពលជាង៥ឆាំ ។ នះបើតាម

បភពពីផ្នកពាណិជកម្ម
្ជ
។

កង្វះខាតនះកើតឡើង ខណៈការផ្គត់ផ្គង់

តានតឹងក្នុងបទស
មានទង់ទយតូច

យសារដំណាំកាហ្វ

រដូវកាលនះ និងភ្លៀង

ធាក់ខាំងក្នុងអំឡុងពលបមូលផលដលបំផាញ
គុណភាពដំណាំ ។

វៀតណាម គឺជាបទសដាំកាហ្វរ៉បូ
ូ សា

ចើនជាងគលើពិភព

ក និងបើជាចមបង

ដើមបីផលិតកាហ្វឆុងភាមៗ ឬរលាយក្នុងទឹក ។
កុមហ៊ុននាំចញក្នុងសុកបច្ចុបបន្ន មិន

អាចទទួលបានការផ្គត់ផង់
្គ ពីកសិករទ និងតូវ

បង្ខំចិតទិ
្ត ញកាហ្វពីកុមហ៊ុនពាណិជកម្ម
្ជ អន្តរជាតិ ក្នុងរដូវកាលមុន។ នះបើតាមតួលខពីធនាគារ ទុកកាហ្វមានគុណភាពល្អ

បទសចិន ៖ និយ័តករមូលបតចិន ពល៥ខនះ ។

បានរឹតបន្តឹងការដាក់

សលើសកម្មភាពទីផសោរ

ឱយមានហានិភ័យថ្មី និងបទបបញ្ញត្តិបឈមនឹង ក្នុងតម្លពី២០

ឆាំ២០១៦ គណៈកម្មការនិយ័តកម្ម បជាចើន ។

ខុសចបោប់ក្នុងឆាំនះ សបពលមានការរឹតបន្តឹង មូលបតCSRCបានផ្តនា

សសកម្មភាពទីផសោរ

បើតាមការបា៉ន់សានពីបភពឧសសោហកម្មអឺរ៉ុប

សនសកម្មភាពទីផសោរខុសចបោប់ដូចជា

ក្នុងរយៈពល៥ខដំបូងឆាំនះ ជាង ផាកពិន័យបហល៦២៨លានដុលារអាមរិក ការជួញដូរផ្ទក្នុង និងការបំ

រយៈពលពញមួយឆាំ២០១៦

ទៀត ។

លបានកើនឡើង២៨៨%ពីកមិតក្នុងឆាំ បនាប់ពីការបរាជ័យទីផសោរ

ចាប់ពីខមករាដល់ខឧសភា ការផាកពិន័យ ២០១៥ ។ មនុសសបហល៣៨នាក់តូវបាន ឲយបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិ

សរុបទឹកបក់បហល៩០១លានដុលារអា បញឈប់ពីវិស័យមូលបត ។
មរិក តូវបានដាក់ពិន័យលើការរំ

ភបំពាន

កមាការនិយ័តកម្មមូលបតចិន (CSRC) ។

ក្នុងឆាំ២០១៥ ធ្វើ
គិន ។

ក Phan Hung Anh អគ្គនាយករង មុឺន

វៀតណាម ថ្លងថា ៖ « ពួកគបានទិញ

៉ងតម្ល ដើម » ។

យ ៖ យាុំ កំលិញ

នាក់តូវបានផាកពីអាជីវកម្មមូលបតក្នុងរយៈ ធ្វើពាណិជកម្ម
្ជ
និងផលិតផល ទំនងជានឹងបង្ក

ក្នុង១

នដើមបីជួយបន្ថយតម្លក្នុងសុក ។

កសួងកសិកម្មអាមរិក បានឱយដឹង

របាយការណ៍មួយ
របស់ពិភព

ឱយកុមហ៊ុនផសងទៀតលើសពីតម្ល

ផលិតកាហ្វបាន២៦,៣លានបាវក្នុងឆាំ

ងាក

ក្នុង អង្ករ២៥មុឺន

ន

ខមិថុនាខាងមុខ ដើមបី

ពាណិជ្ជករកុមហ៊ុនអឺរ៉ុប

ះបីជាមានការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ បានថ្លងថា ៖ «
យ ក៏គបាន

រកបទសវៀតណាមដរ

មានតម្ល

កជាង ។

ផលិតកម្មកសិកម្ម

គះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ

ះទ

បទសបង់កាដស តម្លកំពុងកើនឡើង

ក្នុងខមសា ហើយ

ក្នុងស្តុកដើមបីផ្គត់ផ្គង់តាម លើអនុសសរណៈ

ពាណិជ្ជករជាកុមហ៊ុនបរទស

ទីកុងហូជី លាន

យមានការកើនឡើងតមូវការទិញពី ក្នុងការលក់ » ។

រដាភិបាលបង់កាដសបានអនុម័តផនការ
ន

តម្ល៤៣០ដុលារក្នុង១

ការឡើងថ្លនះមិនគួរប៉ះពាល់ដល់កុមហ៊ុន និងអង្ករសមូប៥មុឺន

ន

នក្នុង១ឆាំរហូតដល់ឆាំ២០២២ ។

ចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលខាលើកិច្ចពមពៀង
ះ បើ

ះទ »។

ក្នុងតំបន់ដីសណ្ដមគង្គដលជា

យទិនផល
្ន

យសារមានការឈានពានទឹក

ប និងភ្លៀងខុសខ។ នះបើតាមស្ថិតិរបស់
ចុងខ

ន

ន មិនទាន់បានបញ្ចប់ក៏

យ ។

៤%ពីឆាំមុន ។ កពីនះ

យ បើសិនមិនរាប់

្ហ រដល
ី
បានចញកាលពីថ្ងសុក ហុងកុង ។ ការនាំចញ
យសារការនាំ (IE) របស់សិងបុ
ដលមិនមនបងរបស់បទសនះបានធាក់ ការនាំចញ

កាន់បទសកូរខា
៉ ងតបូងបាន

និយាយក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីដើមខ នាឆាំមុន និងជាខទី២នការធាក់ចុះផងដរ ។
នះថា បទសវៀតណាមបាននាំចញអង្ករ
ជិត ៥៨មុឺន

កាន់

សហភាពអឺរ៉ុបទាំង២៨បទសបានកើនឡើង

IEបាននិយាយទៀតថា ការនាំចញក្នុង ១៦,២% ។

នក្នុងខឧសភា ដលជាបរិមាណ ខឧសភាបានកើនឡើង៨,១% បនាប់ពី

ការនាំចញបន្តនផលិតផលដលមិនមន

មានការធាក់ចុះ៩%ក្នុងខមសា ពះត បងបានកើនឡើង១៤,៣%បើធៀបនឹងឆាំ

ការនាំចញសរុបបានកើនឡើងដល់២,៣៦ មានការកើនឡើងតាំងផ្នកផលិតផលអឡិ មុន បនាប់ពីមានការធាក់ចុះ០,៣%នាខមុន ។

លាន

ន

ក្នុងរយៈពល៥ខដំបូងនឆាំ តូនិក និងផលិតផលដទ ។ ក្នុង

ះ ការនាំ

ការនាំចញបន្តនផលិតផលអឡិចតូនិក

យ ចញផលិតផលអឡិចតូនិកបានកើនឡើង បានកើនឡើង១៣,៨% បនាប់បីកើនឡើង

នះ ឬកើនឡើង៣,៣%ពីមួយឆាំមុន

ផ្អកលើទិនន័
្ន យគយ ។ បទសចិនតមួយ ២៣,៣%ក្នុងខឧសភា បនាប់ពីមានការកើន ៣,៥%ក្នុងខមសា ។ ការកើនឡើងនះគឺ

ទទួលខុសតូវលើការនាំចញអង្ករជិតពាក់ ឡើង៤,៨%ក្នុងខមសា ។ ការកើនឡើងនះ មកពីIC ១៤,៨%, ឧបករកណ៍ទូរគមនាគមន៍

០,៤% បនាប់ពីកើនឡើង១,១%ក្នុងខមសា។ មាំ មានន័យថា ផ្នកនះមានផលិត

កណា្ដលរបស់វៀតណាម

សកម្មភាពជីករ៉បរជាកើនឡើង១,៦%វិញ កម្ម នឹងកើនឡើងជាមធយម១,៥%

ជិត៤០%

ឆាំនះ ។

ឆាំនះ

ះ សហគស ឬតិចជាងយា៉ងខាំង បើធៀបនឹងការកើនឡើង នឹងឆាំមុនផងដរ ។

ថា មានការធាក់ចុះដូចគា ក្នុង

ះរួមមាន ផ្នក អន់ថយដូចដលបានពយោករណ៍

ះជាមានការ

ក្នុង

គឿងកុំពយូទ័រ២៦,២% ។

ភាក់ងារខាងលើបានបន្តថា ការនាំចញបន្ត

ការនាំចញផលិតផលផសងៗដលមិនមន នផលិតផលផសងៗដលមិនមនជាគឿងអ

ខមិថុនាថា វៀត ជាឧបករណ៍អឡិចតូនិកបានធាក់ចុះ៩% ឡិចតូនិកបានកើនឡើង១៤,៨% បនាប់ពីធាក់

ផលិតកម្មដ៏សំខាន់ដលតំណាងចើនជាង ៧០% បានកើនឡើង៣,៨% បើធៀបនឹងខមសា ផ្នកផលិតកម្មបានកើនឡើង ១,៤%បើធៀប របាយការណ៍របស់ខ្លួន
នផលិតកម្មឧសសោហកម្មសរុប

យកើន គឺមកពីIC ៣១,២%, កុំពយូទ័រ៦៤,៧% និង ២៦,៤% និងគឿងកុំពយូទ័រ ២០,២% ។

រយៈពលដូចគាក្នុងឆាំ២០១៦ ។

កសួងកសិកម្មអាមរិកបានឱយដឹង

ផលិតកម្មបងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ

ណាមតូវបានគរំពឹងថា នឹងនាំចញអង្ករ៥,៦ បនាប់ពីធាក់ចុះ ២,៩%ក្នុងខមសា ។ គឿង ចុះ៤,១%ក្នុងខមសា ។ ការកើនឡើងនះគឺ

ផលិតកម្មផ្នកជីករ៉បានកើនឡើង ៨,៣% លាន

ន

លកើនឡើង១០% ឧបករណ៍សំណង់សុវិី លបានធាក់ចុះ៩២,៥%, មកពីផ្នកមា៉សុីន និងម៉ូទ័រ១៤១,៣%, គឿង

ឆាំនះ

យអ្នកវិភាគ បើធៀបនឹងខឧសភាឆាំ២០១៦ ខណៈបងនិង ពីឆាំ២០១៦ ខណៈការនាំចញតូវបានពយោករ មាស ធាក់ចុះ២៤,៦% និងឱសថបានធាក់ចុះ យន្ត

យានយន្ត និងគឿងបនាស់ ធាក់ចុះ២% និង ពិតមន ផលិតកម្មឧសសោហកម្មសរុប

កាន់

កាន់បទសចិនបាន

គយវៀតណាមរបស់កសួងហិរញ្ញវត្ថុបាន ចុះ១,២%ក្នុងខឧសភា បើធៀបនឹងខដដល កើនឡើង៦៤,៣% និងការនាំចញ

បចាំខខ្ពស់បំផុតចាប់ពីខវិចិកា
្ឆ ឆាំ២០១៥ ។

ទិន្នផលក្នុងវិស័យផលិតកម្មបានធាក់ចុះ ថា ផ្នករ៉ និងឧស្ម័នមានសភាពរឹង

ឧសសោហកម្មធំៗស្ទើរតទាំងអស់បានរាយការណ៍ ក្នុងរយៈពល៣ខមុន ។ បើ

ងតាមស្ថិតពី
ិ ភាក់ ទីផសោរធំៗទាំង១០របស់សិង្ហបុរបា
ី នកើនឡើង

្ជ
International Enterprise កាលពីខមុន លើកលងតការនាំចញ
ល គឺធាក់ចុះជិត ងារពាណិជកម្ម

តម្ល៤៧០ដុលារ ទិញអង្ករដ៏សំខាន់ពីបទសវៀតណាមក៏បាន កយនះ អង្ករក្នុងស្តុកបានធាក់ចុះ ។

សចក្តីរាយការណ៍បានឲយដឹងទៀត

សចក្តីរាយការណ៍បានឲយដឹងថា ក្នុងវិស័យ

ន

បទសសិងបុ
្ហ រី ៖

កាលពីខមុន បទសហ្វ៊ីលីពីនដលជាអ្នក ចញអង្ករកើនឡើងក្នុងរយៈពលប៉ុនានខចុង កន្លងមកបានឲយដឹងថា ការនាំចញផលិតផល កើនឡើង៣៦,៤% បើធៀបនឹងឆាំមុន ខណៈ

ក្នុងខឧសភា បនាប់ពីមានការកើនឡើងយា៉ង ០,១% ។

ក្នុងមួយខទៀត

ទិនផល
្ន ដំណាស
ំ វូ នះតវូ បានគបា៉នសា
់ នថា

ះបីជាកិចសនយោ
្ច
លើកដំបូងចំនួន មានចំនួន៩,៦៣លាន

ទិនផល
្ន ផ្នកផលិតកម្មរបស់អាមរិកបានធាក់ចុះ ផលិតកម្មឧសសោហកម្មសរុបកើនឡើង

ដលជាការកើនឡើង២ខជាប់ៗគា ។

និងជាខទី2 នការធាក់ចុះជាប់គា

តម្លអង្ករវៀតណាមបានកើនឡើងចាប់តាំង

១ ធាក់ចុះបន្តិច

អាមរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងពហសបត្តិ៍ថា ផ្នកយានយន្តនិងគឿងបនាស់ទ

ខាំងក្នុងខមសា ។

យ ៖ យាុំ កំលិញ

ះជាយា៉ងណា កសិករបានរកសោ

បភពម្ហូបអាហារបានបញ្ចប់ការបមូលផល

ផលិតកម្មឧសសោហកម្មរបស់អាមរិកមានការអន់ថយក្នុងខឧសភាឆាំនះ
សហរដ្ឋអាមរិក ៖ ធនាគារជាតិរបស់ ។ យា៉ងណាក៏

សល់ជមើសតិចតួច ចុងឆាំនះ ៕

ពល

ពាណិជករ
្ជ វៀតណាមបាននិយាយថា តាម រដាភិបាលវៀតណាមដលចញផសោយ

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសុក ។ នះបើតាមឈ្មួញបានឱយ នាំចូលអង្ករពីបទសវៀតណាមរួមមានអង្ករស ២៥មុឺន
២០មុឺន

ះ្ណ ។

កិច្ចសនយោផាល់ជាមួយកុមហ៊ុនលីងកាហ្វ

ះការដញថ្លនះទ »។

ជិត៣០ខកន្លងមកនះ ។ ការកើនឡើងនះ ទិញចង់ទិញ ខណៈអ្នកលក់មានការសាក់ស្ទើរ ការបា៉ន់សាន តម្លអង្ករនាំចញបានកើនឡើង ឧសភា ។

ដឹងកាលពីថ្ងពហសបតិ៍ សបាហ៍មុន ។

កុមហ៊ុននាំចញ

យសារពួកគបង្កើត

យសារតម្លអង្ករឡើងថ្ល

គយល់គាជាមួយបទស ដំណាំរដូវរងា និងនិទាឃរដូវ

្ច
។ នះបើតាមកុមអាជីវករបាននិយាយ ។ វៀតណាមក្នុងការនាំចូលអង្កររហូតដល់
ក បានកើនឡើងពី កិចសនយោ

បទសបង់កាដស និងហ្វ៊ីលីពីន និងកង្វះខាត

ឱយកុមហ៊ុនយកសដូចជា Nestle និង ហ៊ុននាំចញវៀតណាម

យសារពួកគ ចុងខឧសភានះ បង់កាដសបានចុះហត្ថលខា ដំណាំធំបំផុតរបស់ពួកគ គឺការបមូលផល

សបាហ៍នះ ជាតម្លខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពល មិញបាននិយាយថា ៖ « សានភាពទីផសោរគឺអ្នក

ជំរុញ

កាហ្វ

ឲយកុម

ទីកុងហូជីមិញ

កថា ៖ « គាននរណាមាក់ចង់ទិញ

ធម្មជាតិក្នុងរយៈពល២ឆាំមកនះ រួមមាន ពីកសិករ

ន

ហានិភ័យមួយទៀត គឺកុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងបទសវៀតណាម ហ្វ៊ីលពី
ី នអាចនឹងមិន

យសារ បញាប់បញាល់ចំ

បានទទួលរងគះយា៉ងខាំងពីគះមហន្តរាយ

៤១០ដុលារក្នុង១

ឲយ រយៈពលប៉ុនានខខាងមុខ ខណៈការផ្គត់ផង់
្គ

កុមហ៊ុនវៀតណាមមួយចំនួនបានលក់គប់ អន្ដរជាតិអាចនឹងឈប់លក់កាហ្វ

២០១៦-២០១៧ ធាក់ចុះពី២៨,៤លានបាវ ប៉ុ

និយាយថា ខ្លួននឹងដាក់ការដញថ្លដើមបីនាំចូល

ក ជាញឹកញាប់ទិញអង្ករសមូប

ចើនក្នុងបទសជិតខាងនះក៏

ះ៤០០ដុលារ

ន

បទសវៀតណាមតូវគរំពឹងថា នឹង Jacobs Douwe Egberts ។

ខនះថា បង់កាដស បង្កើនស្តុក មុនពលរដូវបមូលផលបានតិច

ពីបទសឥណា្ឌ ប៉ុន្ត

ច

៤មុឺន

កុមហ៊ុននាំចញក្នុងសុក ។ នះបើតាមឈ្មួញ បន្តធាក់ចុះ ។

ដលជាបទសបើបស់អង្ករធំជាងគទី៤ បំផុត និងរដូវកាលពយុះទីហ្វុងមកដល់ ។

ជាងគទី៣លើពិភព

ម ៣៥%ក្នុងឆាំធម្មតា ។ កុមហ៊ុននាំចញ

យសារតមូវការ ខណៈការផ្គត់ផ្គង់មានតិច ការនាំចញក្នុងខឧសភាធាក់ចុះ1,2%

តម្លអង្ករវៀតណាមកើនឡើង

វៀតណាមដលជាបទសនាំចញអង្ករធំ មានអង្ករគប់គន់

ន) គិតតឹមចុងខឧសភា ក្នុងចំ

ខត្ត Daklak ដលដាំកាហ្វធំបំផុតរបស់ កាហ្វអស់បហល៣

គលក់

បធានCSRC បានពមានថា ភាពមិនបកដ ផសោរភាគហ៊ុន ដលវាជាការដាក់ពិន័យខ្ពស់

និយ័តករបានឱយដឹងថា មនុសសចំនួន២៩ បជាសដ្ឋកិច្ច ពមទាំងបច្ចកវិទយោថ្មី យន្តការ បំផុតមួយ ៕

ពាណិជករ
្ជ បា៉ន់សានថា កសិករមានដំណាំ

ទម្ងន់បហល៦០គីឡូកមក្នុង១បាវ (៣៩ តិចជាង១៥%ក្នុងរដូវកាលនះ បើធៀបនឹង

កាលពីខមីនា CSRCបានដាក់ពិន័យជា ពលបញ្ចុះតម្លនាដើមរដូវនះ ។ បច្ចុបបន្ន ពួក វៀតណាម ។

ក Jiang Yang អនុ លើបធានកុមហ៊ុនមាក់ដលបានបំ

បទសវៀតណាម ៖ តម្លអង្ករនាំចញ នាំចញរបស់វៀតណាម

ពាណិជករ
្ជ អន្ដរជាតិមានកាហ្វ៦,៥លានបាវ

តម្លនឹងកើនឡើង ។

៉ងតម្លភាគហ៊ុន Anh Minh Co ជាកុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មកាហ្វ កាហ្វក្នុងស្តុក៩លានបាវ ។ ពួកគបានលក់ ក្នុងសុកមើលឃើញសមាធកាន់តខាំងក្នុង

ខណៈពលដលការតួតពិនិតយទីផសោរមាន ទឹកបក់បហល៥០៩លានដុលារអាមរិក

ចបោប់ក្នុងវិស័យមូលបត ។ នះបើតាមគណៈ ភាពបសើរឡើង

ន ។ នះ Rabobank ។

CSRC បានរឹតបន្តឹងការតួតពិនិតយ និងការ និងវៀតណាម ។

ការតួតពិនិតយ ដលពួកគបានផាកពិន័យកាន់ ខុសចបោប់ចំនួន១៨៣ករណី និងបានថវិកាពីការ ផ្តនា
តចើន

៣០ដុលារក្នុង១

យសងឃឹមថា

តកើន ឧស្ម័នបានកើនឡើង១០០,៥% ៕

ផ្នកឧបករណ៍អឡិចតូនិក ធាក់ចុះ១,៦% ឡើង ២,២%ដដល បើធៀបនឹងឆាំមុន ។

យ ៖ ណ ដាលីន

ថានឹងកើនដល់៦លាន

ន

ឆាំ២០១៨ ។

យ ៖ យាុំ កំលិញ

១៤,២%ដលចូលរួមក្នុងការធាក់ចុះសរុប ។
IE បានឲយដឹងទៀតថា ការនាំចញ

កាន់

ះ៤៧% និងផលិតផលថសមស់

៥២,៣% ៕

យ ៖ ណ ដាលីន

ទំព័រ 24
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