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១៥សូមអានទំព័រ 

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

អាថ៌កំបាំង នៅពីក្រោយជ័យជម្នះ 
របស់រិន សារ័ត្ន លើ សោម វិឆ័យ

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអំពាវនាវឲ្រយមាតាបិតាវិនិយោគលើកុមារ
ចាប់តំាងពីចាប់កំណើតដើម្របីឲ្រយកុមារមានរាងកាយមំាមួននិងខួរក្របាលឆ្លាតវ្រ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាលោកហង់ជួនណារុ៉នបាន
អំពាវនាវដល់មាតាបិតានិងអ្នកអាណា- 
ព្រយាបាលត្រវូយកចិត្ដទុកដាក់វិនិយោគ
លើកុមារតំាងពីចាប់កំណើតដំបូង(០-

ថ្ង្ររហូតដល់៣ឆ្នាំដំបូង)ដើម្របីឲ្រយកុមារ
មានរាងកាយមំាមួននិងខួរក្របាល
ឆ្លាតវ្រក្នងុការត្រៀមបន្ដការសិក្រសាទៅ
ថ្ង្រមុខបានល្អប្រសើរ។
លោកហង់ជួនណារុ៉នថ្ល្រងប្របន្រះ

តាមរយៈវីដ្រអូក្នងុកិច្ចសមា្ភាសន៍មួយន្រ
កម្មវិធីវ្រទិកាអប់រំក្រមប្រធានបទ

«ការអប់រំ និងការអភិវឌ្រឍកុមារតូច»
ដ្រលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំកាល-
ពីថ្ង្រទី២៤ខ្រឧសភា។លោករដ្ឋមន្រ្ដី
បានអំពាវនាវថាមាតាបិតាអ្នកអាណា- 
ព្រយាបាលកុមារត្រវូយកចិត្ដទុកដាក់
ទៅលើឱកាសដំបូងន្រកុមារគឺការវិនិ-
យោគឲ្រយច្រើនចំពោះកុមារតូចព្រះ

ការវិនិយោគប្របន្រះគឺជាមូលដា្ឋានគ្រះឹ
សំខាន់សម្រប់ការអប់រំ និងការអភិ-
វឌ្រឍដល់កុមារតំាងពីតូចរហូតដល់ធំព្រញ-   
វ័យ។លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសង្ក្រតឃើញ
ថាមាតាបិតាសិស្រសប្រសិនបើគាត់មាន
ធនធាន ពួកគាត់ភាគច្រើនវិនិយោគ
ទៅលើកូនចៅនៅ...តទៅទំព័រ  ៤

លោក ហង់ជួន ណារុ៉ន រដ្ឋ មន្តៃកីៃសួងអប់រំ ពៃល ចុះ ពិនិតៃយសកម្មភាព សិកៃសាពីចម្ងាយរបស់សិសៃសានុសិសៃស នៅ សៃកុទឹក ផុស ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ  ។ រូបថតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

អ្រសីុលីដាប្រមូលមូលនិធិពីCSXបាន$១៧,៥លានដុលា្លារ
ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញៈ អ្រសុីលីដាដ្រលជាធនា-
គារគ្រប់គ្រងដោយវនិយិោគនិនៅក្នងុ
ស្រកុធំជាងគ្រនៅកម្ពជុាបានប្រមលូ
មលូនធិិប្រហ្រល១៧,៥លានដលុា្លារ
ពីការបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្ម-
សិទ្ធិលើកដំបូងជាសាធារណៈ(IPO)
របស់ខ្លួននៅលើក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូល-

បត្រកម្ពជុា(CSX)កាលពីថ្ង្រចន្ទបើ
ទោះបីការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
កពំងុគរំាមកហំ្រងដល់ការធា្លាក់ចុះន្រ
តម្ល្រទីផ្រសារភាគហ៊ុនពិភពលោកនិង
ក្នុងតំបន់ក៏ដោយ។
ធនាគារន្រះបានកា្លាយជាក្រុមហ៊ុន

ចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនទី៦និងជាធនាគារ
ពាណជិ្ជដបំងូគ្រដ្រលបានបោះផ្រសាយ
លក់ភាគហ៊នុនៅលើផ្រសារហ៊នុន្រះជា-

មួយនឹងភាគហ៊ុនសរុបចំនួន៤,៣៤
លានឬស្មើនងឹ១ភាគរយន្រភាគហ៊នុ
សរបុរបសខ់្លនួជាង៤៣៣លានដលុា្លារ 
ខណៈតម្ល្រក្នុង១ហ៊ុនគឺ១៦២០០
រៀល(៤,០៥ដុលា្លារ)។ន្រះបើតាម
ឯកសារចុះបញ្ជីដ្រលផ្ញើទៅCSX។
លោកអិុនចាន់នីប្រធាននាយក-

ប្រតិបត្តិធនាគារអ្រសុីលីដាបានឲ្រយ
ដឹងនៅក្នុងពិធី...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ថ្រគ្រងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត៥ពានន់ាក់
ដើម្របីពិសោធវ៉ាក់សាងំការពារជំងឺកូវើដ១៩

កៃុង បាងកកៈ ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវថ្រ
មានផ្រនការជ្រើសរីសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ចំនួន៥ពាន់នាក់ដើម្របីពិសោធវ៉ាក់សាងំ
ការពារជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលត្រូវបានគ្រ
រំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំន្រះ
បនា្ទាប់ពីការធ្វើត្រស្តទៅលើសត្វសា្វា
រយៈព្រល៣ខ្រនោះ។

ការសាកល្របងដបំងូត្រវូបានធ្វើត្រស្ត
ទៅលើសត្វសា្វាកន្ទុយវ្រងចំនួន១៣
ក្របាលកាលពថី្ង្រសៅរ៍។ការធ្វើត្រស្តទៅ
លើសត្វសា្វាទាងំនោះនងឹត្រវូចណំាយ-
ព្រល៣ខ្រហើយលទ្ធផលត្រូវគ្ររំពឹង
ទុកថានឹងទទួលបានផ្ល្រផ្កានៅត្រឹម-
ចុងខ្រសីហា។...តទៅទំ ព័រ១១

ស្ត្រីបរទ្រសមា្នាក់បំភ្លឺ
ករណីកាស្រតបរទ្រស
ផ្រសាយខុសពីរឿងបង់ថ្ល្រ
ព្រយាបាលជំងឺនៅកម្ពជុា

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ស្ត្រីជនជាតិមា៉ាលត់៍ឈ្មោះ
AlanaCastillo Fonsecaស្រយ-
បំភ្លឺករណីចុះផ្រសាយរបស់កាស្រត
បរទ្រសដ្រលថាមន្ទីរព្រទ្រយមួយនៅ
កម្ពជុាបានទារប្រក់ពីសា្វាមីគាត់ឈ្មោះ
AnthonyIgoeក្នងុទកឹប្រក់២មុនឺ
ផោនដើម្របីព្រយាបាលជំងឺសួត។ការ-
ស្រយបំភ្លឺន្រះធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី
កាស្រតបរទ្រសមួយចំនួនបានចុះ-
ផ្រសាយដោយទំនងជាមានការបក-
ស្រយខុស។
អ្នកស្រី AlanaCastillo Fon-

secaអាយុ២៨ឆ្នាំនិងសា្វាមីឈ្មោះ
Anthony Igoeជនជាតិស្កុតឡ្រន
អាយុ៣១ឆ្នាំបានរស់នៅជាមួយគា្នា
អស់រយៈព្រល១២ឆ្នាំហើយ។កាល-
ពីជាង១ឆ្នាំមុនអ្នកទាំង២បានមក
រស់នៅនិងធ្វើការនៅកម្ពុជានៅ
សាលារៀនឯកជនមួយនៅភ្នំព្រញ។
លោកAnthonyធា្លាប់មានជំងឺឈឺ
ទ្រូងនិងក្អកកាលពីខ្រកុម្ភៈប៉ុន្ត្របាន
ធូរស្រលវិញបនា្ទាប់ពីព្រយាបាលនៅ
មន្ទីរព្រទ្រយឯកជនមួយនៅភ្នំព្រញ។
នៅដើមខ្រឧសភាលោកត្រវូបានមន្ទរី
ព្រទ្រយប្រប់ឲ្រយទៅសា្នាក់នៅព្រយាបាល
នៅមន្ទីរព្រទ្រយដោយសារការធ្វើត្រស្ត
រកឃើញថា...តទៅទំព័រ  ៧ 



លី តៃសៃង

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩
បានបង្កឱៃយមានសមា្ពាធហិរញ្ញ-
វត្ថុយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាជីវកម្ម
ទំាងតូច និងធំនៅទូទំាងពិភព-
លោករមួទាងំនៅពៃះរាជាណា-
ចកៃកម្ពុជាផងដៃរ។រោងចកៃ
សណា្ឋាគារភោជនយីដា្ឋាននងិ
អាជីវកម្មជាចៃើនផៃសៃងទៀត
តៃវូផ្អាកដណំើរការឬឈានទៅ
រកការតៃូវបិទតៃម្តង។ពួកគៃ
កំពុងបៃឈមមុខនឹងការកៃស័យ-
ធនដោយមានក្តសីងៃឃមឹតចិតចួ
បំផុតក្នុងការដំណើរការបន្ត។
ក្នងុពៃលដៃលសៃដ្ឋកិច្ចកំពុង

ជបួភាពចលាចលចៃបាប់កៃសយ័-
ធនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក្នុង
ការដោះសៃយជម្លាះតាមផ្លវូ-
ចៃបាប់និងកាត់បន្ថយបញ្ហាសៃដ្ឋ-
កិច្ចនិងសង្គម។ហៃតុនៃះរដា្ឋា-
ភិបាលតៃូវតៃយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់ និងជាបនា្ទាន់ចំពោះការ-
អនុវត្តចៃបាប់នៃះ។
ប៉ុន្តៃចៃបាប់កៃស័យធនរបស់

កម្ពជុាដៃលតៃវូបានបៃកាសឱៃយ
បៃើក្នុងឆ្នាំ២០០៧នោះតៃូវ-
បានសាធារណជននិងសហ-
គមន៍អាជីវកម្មតិចណាស់យល់-
ដឹងដោយសារតៃចៃបាប់នៃះមិន
សូវតៃូវបានគៃយកមកបៃើ-
បៃស់និងផៃសព្វផៃសាយនោះទៃ។
ចៃបាប់ស្តីពីកៃស័យធនមាន

គោលបំណងសំខន់២គឺ៖
ផ្តល់នូវការទូទាត់ការសងជា
សមូហភាពតាមលំដាប់អាទិ-
ភាពនិងតៃឹមតៃូវតាមសិទ្ធិលើ
បំណុលរបស់មា្ចាស់បំណុល
ដោយយកទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់
កូនបំណុលមកទូទាត់សង
ហើយវាអាចជួយឲៃយមានការ-
រៀបចំ និងផ្តល់នីតិសមៃបទា
ឡើងវិញសមៃប់អាជីវកម្ម
របស់កូនបំណុល។
គោលបំណងដំបូងនៃចៃបាប់

នៃះដៃលជាការទូទាត់សងជា
សមូហភាពតាមលំដាប់អាទិ-
ភាពនិងតៃមឹតៃវូសៃបតាមសទិ្ធិ
លើបណំលុរបស់មា្ចាសប់ំណលុ
នៃះគឺជាមុខងារក្នុងការបៃង-
ចៃក។ក្នុងគោលបំណងនៃះ
ចៃបាប់ស្តពីីកៃសយ័ធនកណំត់អពំី
វិធានលក្ខខណ្ឌនីតិវិធី និង
ដំណើរការសមៃប់ការបៃង-
ចៃកទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់កូន-
បំណុលតាមសិទ្ធិលើបំណុល
របស់មា្ចាស់បំណុល។
ចៃបាប់នៃះធានានវូភាពយតុ្ត-ិ

ធម៌ និងភាពសៃបចៃបាប់ក្នុង
ការបៃងចៃកទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់
កូនបំណុលដើមៃបីការពារនិង
បញ្ចប់ជម្លាះរវាងមា្ចាស់បំណុល
និងមា្ចាស់បំណុលឬមា្ចាស់បំណុល

ទលន់ងឹកនូបណំលុ។នៃះគជឺា
តនួាទីផ្នៃកសៃដ្ឋកចិ្ចរបស់ចៃបាប់
ដើមៃបីធានានូវការបៃពៃតឹ្តដោយ-
ភាពតៃឹមតៃូវនៅក្នុងបៃព័ន្ធ
ទីផៃសារ។
ក្នងុគោលបំណងទី២ក្នងុការ-

ផ្តល់នតីសិមៃបទាដល់អាជីវកម្ម
របស់កូនបំណុលចៃបាប់នៃះ
ផ្តលឱ់កាសដល់កនូបណំលុឬ
អភិបាលបណ្តោះអាសន្នក្នុង
ការដាក់ជូនសំណើផៃនការ
ដើមៃបីរៀបចំអាជីវកម្មឡើងវិញ
ឬផៃនការសមៃបសមៃួលជា-
មួយនឹងមា្ចាស់បំណុល។
ក្នុងផៃនការនៃះកូនបំណុល

ឬអភិបាលបណ្តោះអាសន្ន
អាចដាក់សំណើទៅមា្ចាស់បំ-
ណុលឱៃយលុបចោលបំណុល
មួយចំនួននិង/ឬពនៃយារពៃល
ការទូទាត់សងបំណុល។
ផៃនការសមៃបសមៃួល

ដៃលបានការឯកភាពពីមា្ចាស់-
បំណុលនិងតុលាការអាចបន្ត
បៃតិបត្តិការអាជីវកម្មសៃបគា្នា
ជាមួយនឹងការទូទាត់សងបំ-
ណុលដើមៃបីឱៃយអាជីវកម្មនៅតៃ
អាចបន្តដំណើរការ។
គោលដៅចមៃបងនៃចៃបាប់ស្តី-

ពីកៃស័យធនគឺដើមៃបីផ្តល់ឱៃយកូន-
បំណុលនូវលទ្ធភាពក្នងុការចាប់-
ផ្តើមជាថ្មីរចួផតុពីបន្ទកុបណំលុ
ហិរញ្ញវត្ថុដៃលជាប់ធ្ងន់ធ្ងរ។វា
បៃៀបដូចជាការផ្តល់ដល់
កូនបំណុលសុចរិតដៃលបាន
ជួបនូវអកុសលនូវឱកាសថ្មី
មួយក្នុងជីវិតដើមៃបីខិតខំបៃឹង-
បៃងទៅអនាគតដោយមិន-
មានសមា្ពាធនិងការបាក់ទឹក-
ចិត្តដោយសារបំណុលដៃល

មានពីមុន។
និយយបៃបសាមញ្ញចៃបាប់

ស្តីពីកៃស័យធនជួយបងា្ការបញ្ហា
សោកសងៃងក្នងុសង្គមដោយ-
សារតៃបំណុលចៃើនវ័ណ្ឌក
ដៃលរុញចៃនឱៃយកូនបំណុល
និងសាច់ញាតិរបស់គាត់ធា្លាក់
ក្នុងភាពកៃីកៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
ទន្ទមឹនងឹនៃះចៃបាប់ក៏ធានានវូផល-
បៃយោជន៍របស់មា្ចាស់បំណុល
តៃឹមតៃូវនិងសុចរិតផងដៃរ។
បៃជាជនកម្ពជុាជាចៃើនមាន

ជំនឿលើកម្មផល។ទោះជាមាន
រឿងអ្វីកើតឡើងចពំោះពកួគាត់
ក៏ដោយក៏ពួកគាត់នឹងខំពៃយា-
យមឱៃយអស់ពីសមត្ថភាពក្នងុ
ការសងបំណុលដៃលមាន។
ពួកគាត់សុខចិត្តលក់ដីធ្លី ផ្ទះ-
សំបៃងនិងទៃពៃយសមៃបត្តិផៃសៃង
ទៀតដៃលពកួគាត់មាន។ឪពកុ
មា្តាយនឹងខំជួយសងបំណុល
កូនឬកូនៗនឹងជួយសងបំណុល
របស់ឪពុកមា្ដាយរហូតដល់
ពួកគៃធា្លាក់ក្នុងភាពកៃីកៃ។
ការតសូ៊សងជម្នះលើបំណុល

វណ័្ឌកនៃះអាចបណា្តោលឱៃយមាន
ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត និងធ្វើឱៃយ
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាង-
កាយ។កនូបំណលុដៃលបាក-់
ទឹកចិត្តអាចជៃើសរីសធ្វើអត្ត-
ឃាតដើមៃបីធ្វើឱៃយពួកគាត់រួច-
ផុតពីបំណុលដៃលមាន។ករណី
បៃបនៃះចាំបាច់តៃូវចៀសវាង
ឲៃយបានហើយនៃះក៏ជាមូល-
ហៃតុមយួទៀតដៃលតៃវូអនវុត្ត
ចៃបាប់កៃស័យធនដើមៃបីផ្តល់ដំណះ-
សៃយឲៃយរួចផុតពីបញ្ហាសង្គម
បៃបនៃះ។

ការសុំ បើក សំណំុ រឿង កៃស័យធន

ចៃបាប់កៃស័យធនមានវិសាល-
ភាពអនុវត្តចំពោះរូបវន្តបុគ្គល
ជាពាណិជ្ជករ និងនីតិបុគ្គល
រមួមានកៃុមហ៊ុនសហកម្មសទិ្ធិ
និងកៃុមហ៊ុនមូលធន។លើក-
លៃងតៃបុគ្គលដៃលគៃប់គៃង
ដោយចៃបាប់ស្តពីីគៃះឹសា្ថានធនា-
គារនិងហិរញ្ញវត្ថុចៃបាប់ស្តពីីការ-
ធានារា៉ាប់រង និងចៃបាប់ស្តពីីការ-
បោះផៃសាយនិងការជួញដូរ-
មូលបតៃមហាជន។
បណ្តឹងសុំបើកសំណុំរឿង

កៃសយ័ធនអាចតៃវូបានធ្វើឡើង
ដោយកូនបំណុលមា្ចាស់បំណុល
មា្នាក់ ឬចៃើននាក់ ឬតំណាង
អយៃយការ។កូនបំណុលអាចជា
រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដៃល
កៃស័យធន។
មា្ចាសប់ណំលុសដំៅដល់របូ-

វន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដៃលមាន
សិទ្ធិទាមទារសំណងពីកូន-
បណំលុឬពីទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់
កូនបំណុល។បៃសិនបើកូន-
បំណុលជានីតិបុគ្គលអភិបាល-
កៃមុហ៊ុនមានសទិ្ធិដាកព់ាកៃយបណ្តងឹ
សុំបើកសំណុំរឿងកៃស័យធន។

លក្ខ ខណ្ឌ តមៃូវ ក្នុង ការសុំ- 
បើក សំណុំរឿង កៃស័យធ ន
ក្នុងករណីដៃលកូនបំណុល

មនិបានបពំៃញកាតព្វកចិ្ចមយួ
ឬចៃើនដៃលមានសុពលភាព
និងដល់ការកំណត់សងដៃល
មានទឹកបៃក់ចំនួន៥០០០-
០០០រៀល(បៃហៃល១២៥០
ដុលា្លាអាមៃរិក)គឺជាមូលហៃតុ
នៃការបើកសណំុំរឿងកៃសយ័ធន
ទល់នឹងកូនបំណុលនោះ។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងយុត្តិធម៌អាច
សមៃចកៃបៃចំនួនទឹកបៃក់
ជាកាតព្វកចិ្ចអបៃបបរមានោះបាន។
  បណ្តឹងសុំបើកសំណុំរឿង
កៃស័យធនតៃូវសរសៃរបញ្ជាក់
អំពីឈ្មោះនិងអាសយដា្ឋាន
របស់កូនបំណុលនិងរបស់អ្នក-
ប្តឹងមូលហៃតុដៃលជាបង្អៃក
នៃបណ្តឹងបញ្ជីរាយនាមមា្ចាស់-
បំណុល(ក្នងុករណីដៃលសំណំុ-
រឿងប្ដឹងដោយកូនបំណុល)
និងសៃចក្តីបញ្ជាក់អំពីកាលៈ-
ទៃសៈដៃលនាំឱៃយមានមូល-
ហៃតុនៃបណ្តឹង។បណ្តឹងសុំក៏
តៃូវមានភ័ស្តុតាងជាបង្អៃកនៃ
បណ្តឹង រាប់បញ្ចូលទាំងរាល់-
ឯកសារភា្ជាប់ដៃលអាចផ្តល់
ទម្ងន់ដល់បណ្តឹង។
បណ្តងឹតៃវូដាក់ទៅតលុាការ

មានសមត្ថកិច្ចដៃលស្ថិតនៅ
ខងលំនៅឋានរបស់កូនបំ-
ណុលឬការិយល័យចុះបញ្ជី
របស់នីតិបុគ្គលឬទីសា្នាក់ការ
អាជវីកម្មឬទកីន្លៃងដៃលទៃពៃយ-
សមៃបត្តិនោះស្ថិតនៅ។
បនា្ទាប់ពីបើកសវនាការលើ

បណ្តឹងសុំបៃសិនបើតុលាការ
យល់ឃើញថាបណ្តឹងសុំមាន
មូលហៃតុសមសៃបនោះតុលា-
ការតៃូវចៃញសៃចក្តីសមៃច
ជាលាយលក្ខណ៍អកៃសរ។
ការពិនិតៃយពាកៃយបណ្តឹងសុំ

ការបង់បៃក់បៃដាប់ក្តី និង
ការដាក់បៃតិភោគលើបណ្តឹង
តៃូវកំណត់ដោយតុលាការ
ដោយអនុលោមតាមបញ្ញតិនៃ
កៃមនីតិរដ្ឋបៃបវៃណី។
បៃសិនបើតុលាការសមៃច

បើកសំណុំរឿងកៃស័យធននិង
សមៃចតៃងតាំងអភិបាល-
បណ្តោះអាសន្នបៃក់បំណាច់
ថ្លៃសៃវានងិការចណំាយរបស់
អភិបាលបណ្តោះអាសន្នតៃូវ
ទទូាត់ពីទៃពៃយរបស់កនូបំណលុ
ជាផ្នៃកនៃការទាមទារសមសៃប
ដៃលតៃវូបានគណនាលើពៃល-
វៃលាដៃលអភិបាលបណ្តោះ-
អាសន្នបានចំណាយក្នុងពៃល
បំពៃញការងារតម្លៃសរុបនៃ
ទៃពៃយរបស់កូនបំណុលនិង
វិសាលភាពនិងភាពស្មុគ-
សា្មោញនៃសំណំុរឿងកៃស័យធន។

រយៈ ពៃល នៃ ការបើក សណំុ-ំ 
រឿង កៃស័យ ធន
បៃសិនបើបណ្តឹងសុំបើក-

សំណុំរឿងកៃស័យធនតៃូវបាន
ដាក់ដោយកូនបំណុលតុលា-
ការតៃវូបើកសវនាការលើបណ្តងឹ
សុំឱៃយបានឆប់តាមដៃលអាច
ធ្វើទៅបានហើយទោះជាក្នុង
ករណីណាក្ដីតៃវូបើកសវនាការ
មនិឱៃយលើសព១ី៥ថ្ងៃគតិចាប-់
ពីថ្ងៃដាក់ពាកៃយបណ្តឹងសុំ។
បៃសិនបើបណ្តឹងសុំបើក-

សំណុំរឿងកៃស័យធនតៃូវបាន
ដាក់ដោយមា្ចាស់បំណុលឬអភិ-
បាលកៃមុហ៊នុឬតណំាងអយៃយ-
ការតុលាការតៃូវបើកសវនា-
ការលើបណ្តឹងសុំមិនឱៃយលើស
ពី៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដាក់
ពាកៃយបណ្តងឹ។តុលាការតៃវូចៃញ
សៃចក្ដីសមៃចក្នុងរយៈពៃល
មិនលើសពី១៤ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពី
បញ្ចប់សវនាការលើបណ្តងឹសុ។ំ
កនូបំណលុឬមា្ចាស់បណំលុអាច
ប្តងឹជទំាស់ចពំោះសៃចក្តសីមៃច
របស់តុលាការក្នងុរយៈពៃល
៧ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបាន
ដំណឹងនៃសៃចក្តសីមៃចនោះ។
នៅក្នងុសៃចក្តីសមៃចបងា្គាប់
ឱៃយបើកសំណុំរឿងកៃស័យធន
តុលាការតៃូវកំណត់កាលបរិ-
ច្ឆៃទបើកកចិ្ចបៃជុំមា្ចាស់បណំលុ
ចាបព់ី៣០ថ្ងៃតៃមនិតៃវូលើស
ពី៦០ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពីបើកសំណុំ-
រឿងកៃស័យធន។
ភ័ស្តុតាងនៃបណ្តឹងទាមទារ

ក៏តៃូវបានដាក់ជូនតុលាការ
ដោយមា្ចាស់បណំលុផងដៃរក្នងុ

រយៈពៃល៧ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆៃទ
បើកកិច្ចបៃជុំមា្ចាស់បំណុល។
រយៈពៃលក្នុងការបញ្ចប់-

សំណុំរឿងកៃស័យធនអាសៃ័យ
លើផៃនការសមៃុះសមៃួលឬ
ផៃនការសា្តារនីតសិមៃបទាឬភាព
ស្មុគសា្មោញនៃដំណើរការដក-
ហតូទៃពៃយសមៃបត្តិនងិការទទូាត់
សិទ្ធិលើបំណុលសមសៃប។

សិទ្ធិ លើ បំណុល នៅក្នុង សំ- 
ណុំ រឿង កៃស័យ ធន
សិទ្ធិលើបំណុលសំដៅដល់

សិទ្ធិទទួលការទូទាត់សងពីកូន-
បំណុលឬពីទៃពៃយសកម្មរបស់
កូនបំណុលដៃលកើតមានឡើង
មនុពៃលបើកសណំុំរឿងកៃសយ័-
ធនដោយមនិគតិពីថាសទិ្ធិលើ
បណំលុនោះមានលក្ខខណ្ឌទទូាត់
បានឬមានភាពបនា្ទាន់ឡើយ។
សិទ្ធិលើបំណុលអាចតៃវូបាន
ចាត់ថា្នាក់ជាការទាមទារសម-
សៃបការទាមទារដៃលគា្មោនការ-
ទទួលសា្គាល់និងការទាមទារ
ចណំាយខងរដ្ឋបាល។បណ្តងឹ
ទាមទារចំណាយខងរដ្ឋបាល
តៃូវរួមបញ្ចូលនូវបៃក់បំណាច់
ថ្លៃសៃវានងិការចណំាយរបស់
អភិបាលបណ្តោះអាសន្ន។
ការទាមទារដៃលគា្មោនការ-

ទទួលសា្គាល់រួមមានការបៃក់
ដៃលកើនឡើងលើសិទ្ធិលើ
បំណុលចាប់ពីកាលបរិច្ឆៃទនៃ
ការបើកសណំុរំឿងថ្លៃចណំាយ
របស់មា្ចាស់បំណុលក្នងុការចូល-
រួមក្នងុសំណំុរឿងកៃស័យធនបៃក់-
ពិន័យនិងផលវិបាកដៃលកើត-
ឡើងជាយថាហៃតុដៃលតមៃូវ
ឱៃយកូនបំណុលបង់បៃក់។ល។
បៃក់ដៃលទទលួបានពីការ-

ជមៃះបញ្ជីទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់
កូនបំណុលតៃវូបៃើបៃស់សមៃប់
ទូទាត់ការទាមទារសងតាម
លំដាប់អាទិភាពដោយបៃក់-
បៀវតៃសរប៍គុ្គលិកនងិនយិោជតិ
បៃក់បំណាច់របស់អភិបាល-
បណ្តោះអាសន្នសៃវារដ្ឋបាល
និងបៃក់បៃដាប់ក្តី តុលាការ
តៃូវបានទូទាត់មុន។បនា្ទាប់មក
ទើបការទាមទារដៃលមានកចិ្ច-
ធានាពន្ធដាររបស់រដ្ឋដៃលមិន-
ទាន់បានបៃកាសនងិការទាម-
ទារផៃសៃងទៀតទាំងអស់ដៃល
គា្មោនកិច្ចធានា។បៃក់ថ្លៃលក់
ដៃលនៅសល់ពីការបៃងចៃក
បនា្ទាបព់ីទទូាត់មា្ចាសប់ណំលុរចួ
តៃវូបៃគល់ទៅឲៃយកូនបំណុល។

អានុភាព នៃ ការបើក សំណំុ- 
រឿង កៃស័យ ធន
បនា្ទាប់ពីតុលាការសមៃច

បងា្គាប់ឱៃយបើកសំណំុរឿងកៃស័យធន
រហូតទាល់តៃសំណំុរឿងកៃស័យ-
ធនតៃវូបានបញ្ចប់គា្មោនដំណើរ-
ការក្ដីនីតិ...តទៅទំព័រ ៣
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ស្វែងយល់អំពីតួនាទី បញ្ហាសង្គម និងបែសិទ្ធភាពនែចែបាប់កែស័យធន
តពទីពំរ័២...វធិីឬបណ្ដងឹក្នងុ

រូបភាពណាក៏ដោយដែលធ្វើ
ឡើងដោយម្ចាសប់ណំលុឬក្នងុ
នាមម្ចាស់បំណុលទល់នឹងកូន-
បំណុលឬទែពែយសកម្មរបស់កូន
បំណលុនោះទែ។នែះមនន័យ
ថារាល់សកម្មភាពផ្លវូចែបាប់ទល់
នឹងកូនបំណុលតែូវបានពែយួរ។
ទែពែយនែកនូបំណលុតែវូស្ថតិ

នៅកែមការចាត់ចែងនិងសទិ្ធិ
អំណាចរបស់អភិបាលបណ្ដោះ-
អាសន្នដែលតែូវបានតែងតាំង
ដោយតុលាការ។
អភិបាលបណ្ដោះអាសន្នតែវូ-

មនការយល់ពែមពីម្ចាស់បំ-
ណុលក្នុងការលក់អចលន-
ទែពែយណាមយួផ្ទែរទែពែយសមែបត្តិ
ណាមួយទៅឱែយបុគ្គលដែល
ពាក់ព័ន្ធ ឬអនុវត្តបែតិបត្តិការ
ណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់
ដល់ការអនុម័តឬការអនុវត្ត
ផែនការសមែបសមែួល។
អភិបាលបណ្ដោះអាសន្នអាច

សមែចឱែយបន្តអនវុត្តកចិ្ចសនែយា
រវាងកូនបំណុលនិងភាគីនែ
កិច្ចសនែយាមិនទាន់បានអនុវត្តចប់
សព្វគែប់ដោយកនូបណំលុនងិ
ដោយភាគីនែកិច្ចសនែយាមុនពែល

បើកសំណុំរឿងកែស័យធន។
ការផ្តន្ទាទោសចំពោះការខក-

ខានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំបើក
សំណុំរឿងក្ស័យធន
កូនបំណុលដែលលែងមន

លទ្ធភាពបពំែញកាតព្វកិច្ចមួយ
ឬចែើនដែលមនសុពលភាព
និងដល់កំណត់សងដែលមន
ទឹកបែក់ចំនួន៥០០០០០០រៀល
ឬចែើនជាងនែះតែូវដាក់ពាកែយ-
បណ្ដឹងសុំបើកសំណុំរឿងកែស័យ-
ធនទល់នឹងខ្លួនឯង។
ក្នុងករណីដែលមនកូនបំ-

ណុលជាកែមុហុ៊នសហកម្មសិទ្ធិ
ឬកែុមហ៊ុនមូលធនផ្អែកតាម
ករណីនមីយួៗអភបិាលសហ-
កម្មសិទ្ធិករឬអ្នកចាត់ការតែូវ-
មនកាតព្វកិច្ចដាក់ពាកែយបណ្ដងឹ
សុំបើកសំណុំរឿងកែស័យធនឱែយ
បានទាន់ពែលវែលា។
បុគ្គលទាំងឡាយណាដែល

មិនបានបំពែញកាតព្វកិច្ចក្នុង
ការដាក់ពាកែយបណ្ដឹងសុំបើក-
សំណំុរឿងកែស័យធនដោយចែត-
នាក្ដីឬការធ្វែសបែហែសក្ដីតែវូ
ទទលួខសុតែវូផ្ទាល់ខ្លនួចពំោះ
ម្ចាស់បំណុលម្នាក់ឬចែើននាក់
របស់កូនបំណុលលើការខូច-

ខាតដែលកើតឡើងដោយ
ផ្ទាល់ពីការខកខាននែះ។
បែសនិបើកាតព្វកចិ្ចនែះធ្លាក់

ទៅលើបុគ្គលចែើននាក់បុគ្គល
ដែលមនចែតនាឬមនការ-
ធ្វែសបែហែសទាំងនែះតែូវ
ទទលួខសុតែវូដោយសាមគ្គីគ្នា
ចំពោះការខូចខាតនែះ។
បើទោះបីជាមនចែបាប់ស្ដពីី

កែស័យធនក៏ដោយក៏ចែបាប់នែះ
តែវូបានបែើបែស់តិចតួចតែ-
បុ៉ណ្ណោះ ដោយពាណិជ្ជករ
អាជីវករមែធវីនិងបុគ្គលដែល
ពាក់ព័ន្ធដទែទៀតនៅក្នងុបែ-
ទែសកម្ពជុា។
រហូតមកទល់ពែលនែះពាកែយ-

បណ្ដងឹសុំបើកសណំុំរឿងកែសយ័-
ធនដែលតែវូបានដាក់ជូនតុលា-
ការមនសមត្ថកិច្ចមនចំនួន
បែមណតិចជាង១០ករណី
នៅឡើយ។បទពិសោធនែះ
បានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដ៏
មនកមែិតទាបដោយសារតែ
ភាពស្មុគសា្មាញគ្មានបែសិទ្ធភាព
និងភាពមិនបែកដបែជានែនីតិ-
វិធីកែស័យធននិងកង្វះចំណែះ-
ដឹងផ្នែកចែបាប់ស្ដពីីកែស័យធន។ល។
ចែបាប់ស្ដពីីកែស័យធនផ្តល់អំណាច

ជូនរដ្ឋមន្តែីកែសួងយុត្តិធម៌ក្នុង
ការចែញបែកាសដើមែបីបំពែញ
បន្ថែមបទបែបញ្ញត្តិស្ដីពីការអនុ-
វត្តចែបាប់នែះរួមមនការកំណត់
លក្ខណសមែបត្តិតួនាទី និង
សិទ្ធិអំណាចរបស់អភិបាល-
បណ្ដោះអាសន្នការកំណត់
កាតព្វកិច្ចអបែបបរមជាមូល-
ដា្ឋានដើមែបីដំណើរការនីតិវិធី
កែស័យធននិងការកំណត់បែក់
បំណាច់ថ្លែសែវានិងចំណាយ
របស់អភិបាលបណ្ដោះអាសន្ន។
ប៉នុ្តែបទបែបញ្ញត្តិទាងំនែះមនិតែវូ
បានចែញនោះទែចាប់តាំងពី
ឆ្នា២ំ០០៧ដែលចែបាប់តែវូបាន
បែកាសឲែយបែើមក។
រហូតមកទល់ពែលនែះមន

អភបិាលបណ្ដោះអាសន្នចនំនួ
បែហែលជាង១០នាក់ដែល
តែវូបានទទួលសា្គាល់ដោយរដ្ឋ-
មន្តែីកែសងួយុត្តធិម៌ដើមែបីធ្វើជា
អភិបាលបណ្ដោះអាសន្នសមែប់
អនុវត្តនីតិវិធីកែស័យធន។ប៉ុន្តែ
បទបែបញ្ញត្តិលម្អិតដែលកំណត់
គុណវុឌែឍិលក្ខណសមែបត្តិ
សទិ្ធអិណំាចបែក់បណំាច់ថ្លែ
សែវានិងចំណាយរបស់អភិ-
បាលបណ្ដោះអាសន្នមិនមន

នៅឡើយទែ។
ដើមែបីអនវុត្តចែបាប់ស្ដពីីកែសយ័-

ធនឱែយមនបែសិទ្ធភាពកែសួង-
យុត្តិធម៌និងកែសួងពាណិជ្ជកម្ម
គរួតែធ្វើការសហការយ៉ាងជតិ-
ស្នទិ្ធក្នងុការចែញបែកាសដើមែបី
បំពែញបន្ថែមបទបែបញ្ញត្តិពាក់-
ព័ន្ធដើមែបីធនាឱែយបាននូវនីតិវិធី-
កែស័យធនបែកបដោយបែសិទ្ធ-
ភាពនិងងយសែួល។
លើសពីនែះទៅទៀតកែសងួ

ទាំងនែះក៏គួរតែពន្លឿននូវ
ការដាក់ឲែយដណំើរការតលុាការ
ពាណិជ្ជកម្មនៅតាមសាលា-
ដំបូងមួយចំនួនផងដែរ។
តាមបទពិសោធរបស់ខ្ញុំការ-

ជមែះបញ្ជីរំលាយកែមុហុ៊ននៅ-
ក្នុងបែទែសកម្ពុជាមនភាព-
ស្មុគសា្មាញនិងចំណាយពែល
ចែើនជាងការចុះបញ្ជីបង្កើត
កែុមហុ៊នពាណិជ្ជកម្ម។ហែតុនែះ
ហើយបុគ្គលមួយចំនួនបាន
ជែើសរីសទុកឱែយអាជីវកម្ម
របស់ខ្លួនរលំជាជាងបែកាស
កែស័យធនដោយសារតែភាព-
ស្មុគសា្មាញភាពមិនបែកដ-
បែជានិងគ្មានបែសិទ្ធភាពនែ
នីតិវិធីកែស័យធន។ជាផលវិបាក

ចែបាប់ស្តពីីកែស័យធនមិនតែវូបាន
បែើបែស់ឲែយសែបតាមគោល-
បំណងរបស់វាក្នុងការដោះ-
សែយវវិាទផ្លវូចែបាប់ជយួជរំុញ
សែដ្ឋកចិ្ចនងិកាត់បន្ថយបញ្ហា-
សោកសៅក្នុងសង្គម។
យើងខ្ញុំយល់ថា រដា្ឋាភិបាល

គួរយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា
នែះតែូវតែយកចិត្តទុកដាក់
ជាបនា្ទាន់៕

អ្នកនិពន្ធគឺជានយកប្តិ-
បត្តិរបស់ក្ុមហ៊ុនម្ធាវី និង
មន្ទីរសារការីអ្ចប៊ីអ្ស។
លោកសា្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះ
យោបល់របស់អស់លោកអ្នក
នងិអាចទាកទ់ងបានតាមរយៈ
សារអ្ឡិចត្ូនិក៖ Tayseng
@hbslaw.asia។
ទស្សនៈខាងលើគឺជាទស្សនៈ

របស់អ្នកនពិន្ធនងិមានគោល-
បំណងផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មាន
ទូទៅត្បុ៉ណ្ណោះ។ភ្នំព្ញបុ៉ស្តិ៍
មិនទទួលខុសតូ្វចំពោះការខូច-
ខាតដោយអច្តនណាមួយដល្
កើតឡើងដោយសារត្ទស្សនៈ
ដ្លបានលើកឡើងនៅក្នុង
អត្ថបទន្ះឡើយ។
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សុទ្ធគឹមសឿន

ឧត្តរមានជ័យ/ព្ះវិហារ:កែសួង
បរិសា្ថានបានបង្ហាញការសោកសា្តាយ
ចំពោះសត្វទនែសោងឈ្មាល១កែបាល
ដែលបានងប់ដោយសាររបួសធ្ងន់ពី
ការជាប់អនា្ទាក់ពែនពែនៅក្នុងដែន-
ជមែកសត្វពែសងែឃរុក្ខវ័នខែត្តឧត្តរ-
មនជ័យកាលថ្ងែទី២៤ឧសភាខណៈ
សត្វខ្ទីង១កែបាលតែូវបានគែបែទះ
ឃើញងប់ក្នងុដែនជមែកសត្វពែពែះ-
រកាសែុកជាំកែសោន្តខែត្តពែះវិហារ។
លោកនែតែភក្តែ រដ្ឋលែខាធិ-

ការនងិជាអ្នកនាំពាកែយកែសងួបរសិា្ថាន
បានថ្លែងពីមែសលិមញិថាសត្វទនែសោង
ដែលជាប់អនា្ទាក់ពែនពែក្នុងដែន-
ជមែកសត្វពែសងែឃរុក្ខវ័នតែូវបាន
ជួយសង្គែះបឋមមុនពែលងប់។
ខ្មាចសត្វទនែសោងនែះតែូវបានមន្តែី-
ឧទែយានុរកែស និងសហគមន៍ពែសងែឃរុក្ខ-
វ័នដឹកនាំដោយពែះអង្គប៊ុនសាលួត
យកមកបញ្ចុះ(កប់)នៅទីតាំងជិត
សា្នាក់ការកណា្ដោលរបស់ពែះអង្គនៅ
ថ្ងែទី២៥ខែឧសភា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សត្វទនែសោង១

កែបាលនែះពិតជាគួរឲែយអាណិតអាសូរ
ខា្លាងំណាស់។កែសួងបរិសា្ថានមនការ-
សោកសា្តាយដែលបាត់បង់បែភែទ
សត្វកមែនែះដោយសារតែសា្នាដែកែមុ

ពែនពែគ្មានក្តមីែតា្តាដាក់អនា្ទាក់ហើយ
យើងឃើញនៅលើមុខរបស់វាមន
សា្នាមហូរទឹកភ្នែកបែហែលឈឺតែង់
សា្នាមរបួសជាប់អនា្ទាក់ពែនពែ។ដូច្នែះ
សុខភាពចុះខែសោយខា្លាំងអត់ចំណី
ជាចែើនថ្ងែមកហើយ»។
លោកបន្ថែមថាកាលពឆី្នាំមនុមន្តែី

ឧទែយានុរកែសនែកែសួងបរិសា្ថានសហ-
គមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងអង្គការ
ដែគូបានដោះអនា្ទាក់បែមណ២មុឺន

ពីតំបន់ការពារធម្មជាតិទំាង៦០កន្លែង
ដែលស្ថិតកែមការគែប់គែងពីកែ-
សួងបរិសា្ថាន។រីឯកាលពីចុងខែមែសា
ឆ្នានំែះសត្វទនែសោង១ហ្វងូមនចំនួន៧
កែបាលតែូវបានគែបែទះឃើញនៅ
ដែនជមែកសត្វពែសែពកក្នុងខែត្ត-
មណ្ឌលគិរី។
ពែះអង្គប៊នុសាលតួបែធនសហ-

គមន៍ពែសងែឃរុក្ខវ័នមនសងែឃដីកា
ពីមែសិលមិញថាពែះអង្គផ្ទាល់អាជា្ញា-

ធរខែត្តនិងមន្តែីឧទែយានុរកែសធ្លាប់បាន
ចុះអប់រំដល់ពលរដ្ឋពីការចូលរួមថែ-
រកែសោការពារធនធនធម្មជាតិ និងអភិ-
រកែសសត្វពែប៉ុន្តែការចូលរួមនៅមន
កមែិតដោយនៅតែមនអ្នកបន្តលួច
បរបាញ់សត្វពែ។
ពែះអង្គបន្តថាជនខិលខូចមួយចំនួន

នៅតែបន្តលួចចូលកាប់ឈើលួចដុតពែ
និងលួចបរបាញ់សត្វដាក់អនា្ទាក់។
ទង្វើទាំងនែះគឺជាការគំរាមកំហែង
ដល់ការការពារនិងអភិរកែសធនធន
ធម្មជាតិ និងប៉ះពាល់ខា្លាំងដល់និរន្តរ-
ភាពនែជីវចមែុះនៅកម្ពុជា។
ពែះអង្គបានបញ្ជាក់ថា៖«អាតា្មាសមូ

អំពាវនាវឲែយញាតិញោមចូលរួមការពារ
និងអភិរកែសធនធនធម្មជាតិនៅតំបន់
នោះពែះដែនជមែកសត្វពែសងែឃ-
រុក្ខវ័នក៏ដូចជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ផែសែងទៀតបានផ្តល់អនុផលពែឈើ
ជាចែើនដល់ពលរដ្ឋដចូជារកជរ័ឈើ
វល្លិផែសិតបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមដើមែបី
លក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបែចាំថ្ងែ ពិសែស
សត្វពែកមែៗកុំសម្លាប់វាយើងតែូវ
ថែរកែសោវាឲែយបានគង់វងែសយូរអង្វែង»។
ករណីសែដៀងគ្នានែះកែុមមន្តែី-

ឧទែយានុរកែសនែមន្ទីរបរិសា្ថានខែត្តពែះ-
វិហារបានបែទះឃើញកែបាលសត្វខ្ទងី
១កែបាលដែលមនអាយុបែមណ
៥ឆ្នាំតែូវបានគែសម្លាប់ហើយកាត់-

កែបាលចោលនៅដែនជមែកសត្វពែ
ពែះរកាក្នុងភូមិរបុញឃុំមរកតសែុក
ជាំកែសោន្ត ក្នុងអំឡុងពែលចុះលែបាតពី
ថ្ងែទី២១ដល់ថ្ងែទី២៣ឧសភា។
លោកប៊ុនសឿងនាយកដែន-

ជមែកពែពែះរការបានថ្លែងពីមែសិល-
មិញថាមន្តែីជំនាញកំពុងសែវជែវ
រកមខុជនសងែសយ័យកមកផ្តនា្ទាទោស
តាមចែបាប់។សត្វខ្ទងី១កែបាលនែះតែវូបា
នគែសម្លាប់ជាបែហែល៤ឬ៥ថ្ងែមុន
ដោយជនល្មើសបានពន្លះយកសាច់
ហើយកាត់កែបាលទុកបោះចោល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំយល់ថាជន-

ល្មើសមកធ្វើសកម្មភាពពែលយប់
សា្ងាត់ពែះពែលថ្ងែយើងចុះលែបាត
ជាបែចំាហើយចំពោះករណីនែះជាលើក
ទ១ីសមែប់ដែនជមែកសត្វពែពែះរកា
កន្លងមកមិនដែលមនករណីនែះ»។
បើតាមលោកនែតែភក្តែ គិតពី

ដើមឆ្នាំ២០២០មកទល់ថ្ងែទី២៤
ឧសភាមនសត្វទនែសោង៤កែបាលតែវូ-
បានគែរកឃើញងប់ខណៈ១កែបាល
នៅខែត្តកំពង់ស្ពងឺប់ដោយសារជាប់-
អនា្ទាក់នងិសត្វទនែសោង២កែបាលទៀត
តែូវបានគែបាញ់សម្លាប់នៅខែត្ត
មណ្ឌលគរិីហើយចងុកែយនែះសត្វ
ទនែសោង១កែបាលបានងប់ដោយសារ
ជាប់អនា្ទាក់ក្នុងដែនជមែកសត្វពែ-
សងែឃរុក្ខវ័នខែត្តឧត្តរមនជ័យ៕

មន្តែបីង្ហាញការសោកសា្ដយចំពោះការងប់សត្វទនែសោងដោយសារជាប់អនា្ទាក់

សមត្ថកិច្ចនិងព្ះសង្ឃព្លពិនិត្យសត្វទន្សាងកំពុងរបួសថ្មីៗ ន្ះ។រូបថតកែសួងបរិសា្ថាន
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រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអំពាវនាវឲ្រយមាតា...
តពីទំព័រ ១...កមៃតិ មធៃយម- 

សិកៃសា  និង ឧត្ដម សិកៃសា ។  ពួក- 
គាត់ មិន សូវ ផ្ដោត សារៈ សំខាន់ 
ទៅ លើ កុមារ តូច នោះ ទៃ  ពៃះ 
មាន គំនិត ថា  កុមារ នៅ តូច  មិន 
ទាន់ មាន បញ្ហា  អ្វី ទៃ »។  បុ៉ន្ដៃ 
លោក បាន លើក ឡើង ថា តាម- 
ពិត ដើមៃបី សង់ ផ្ទះ ឲៃយ បាន ខ្ពស់ គឺ 
តៃវូ មាន មូល ដ្ឋាន គៃះឹ រឹង មំា ។  
«ដូច្នៃះ តៃវូ ថៃទំា កូន ទំាង  នៅ ក្នងុ 
ផ្ទៃ ទំាង ពៃល  កូន កើ តមក ចាប់-  
ពីអាយុ  ០-៣ ឆ្នា ំ ដោយ យក ចិត្ដ- 
ទុក ដក់ លើ ការ អប់រំ គៃប់  ជៃងុ- 
ជៃយ ទំាង អត្ដ ចរិត អាក បៃបកិ- 
រិយា  និង ចំណៃះ ដឹង ដើ មៃបី ឲៃយ កុមារ 
មាន ឯក រាជ ភាព  និង ចៃះ ធ្វើ អ្វី 
បាន ដោយ ខ្លនួ ឯង »។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបញ្ជាក់ ថា  ការ- 
យក ចិត្ដ ទុក ដក់  លើ ការ អប់រំ  
ឲៃយ បាន គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  ដល់ 
កុមារ នៃះ  គឺ មាតា បិតា តៃវូ យក- 
ចិត្ដ ទុក ដក់ ទំាង ផ្នៃក អាហា រូប- 
ត្ថម្ភ  ការ អប់រំ  សុខ ភាព អនា ម័យ  
ដល់ កុមារ ។ លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« យើង សង្កៃត ឃើញ ថា  មាតាបិ តា   
នៅ កម្ពជុា  មិន សូវ សហ ការ  និង 
ចូល រួម ជា មួយ សាលា រៀន បុ៉នា្មា ន  
ទៃ ។  ទសៃសនទាន នៃ កំណៃ ទមៃ ង់ 

ថ្ម ីរបស់ កៃ សួង  អប់រំ ការ ចូលរួម 
របស់ មាតាបិតា គឺ មាន សារៈ- 
សំខា ន់ ណាស់  ។  នៅ ក្នងុ  ការ- 
គៃប់ គៃង កុមារ តូច នៃះ  គឺ យើង 
លើក ទឹក ចិត្ដ មាតា បិតា  និង អ្នក- 
អាណា ពៃយា បាល ចូល រួម នៅ ក្នងុ 
ការ គៃប់ គៃង តាម សាលា រៀន 
មតៃយៃយ សិកៃសា  ឲៃយ ដឹង ពី ដំណើរ- 
ការ នៃ ការ គៃប់ គៃង កុមារ  និង តៃវូ 
ចូលរួម ក្នងុ ការ បៃ ជំុ ផៃសៃងៗ ចំពោះ  
ការ អភិ វឌៃឍ សាលា រៀន »។

 លោក  ណា រុ៉ន បាន ថ្លៃង ថា 
លោ ក  លើក ទឹក ចិត្ដ ឲៃយ មាន ការ- 
បង្កើត គណៈ កម្មការ មួយ  ដៃល 
ហៅ ថា  គណៈ កម្មការ កៃ លម្អ  
សាលា រៀន  ដៃល មាន មាតា 
បិតា  និង អាជា្ញា ធរ  មូល ដ្ឋាន ចូល- 
រួម  ដើមៃបី អាច ចូល រួម កៃ លម្អ នៅ 
កន្លៃង ដៃល សាលា រៀន ខ្វះ ខាត 
និង មាន តមៃវូ ការ ។ លោក រដ្ឋ- 
មនៃ្ដ ីបាន ថ្លៃង ទៀត  ថា តាម ការ- 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ  ដើមៃបី ឲៃយ កុមារ 
អាច មាន សុខភាព មំាមួន  មាន 
បញ្ញា វាងវៃ និង អាច រៀន ចប់ ទៅ 
តាម  គោលដៅ  ការ  អភិវឌៃឍ បៃកប   - 
ដោយ ចីរភាព (SDGs) គឺ តៃវូ 
ផ្ដោត ទៅ លើ មូលដ្ឋានគៃះឹកុមារ 
តូច ពិសៃស នៅ ដំណាក់ កាល  

១ពាន់ថ្ងៃ ដំបូង នៃ ការ ចាប់ កំណើ ត 
របស់ កុមារ ។ លោក បន្តថា ៖« ក្នងុ 
 រ យៈពៃល១ពាន់ ថ្ងៃ ដំបូង នៃះ គឺ 
ខួរកៃបាល របស់ កុមារ  មាន  ការ- 
វិវឌៃឍ  ៧០ភាគរយ មាន ន័យ ថា 
ក្នងុ រយៈ ពៃលនៃះ បៃសិន បើ 
កុមារគា្មាន អាហារូបត្ថម្ភ គៃប់ គៃ ន់ 
ឬកុមារ នោះ ឧសៃសា ហ៍ឈឺ  និង 
មិន ធ្វើ ឲៃយ កុមារ មាន រាងកាយ  និ ង  
ខួរ កៃបាល លូត លាស់ ល្អ  សមៃប់ 
ការ សិកៃសា ទៅ ថ្ងៃ មុខ នោះទៃ »។ 

បើ តាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីដំណាក់ - 
កាល ដំបូងពី ០-៣ឆ្នា ំនៃះ គឺជា 
ដំណាក់ កាល មួយ នៃ ការ បងា្ហា ត់ 
ក្មៃងឲៃយ មាន ទមា្លាប់ ល្អ។ ដូច្នៃះ នៅ  
ក្នងុ ដំណាក់កាលនៃះ គៃតៃ ងតៃនំា 
កូន ទៅ បណា្ណា ល័យ-បណា្ណា  គារ 
ដើមៃបី ឲៃយ កុមារ បង្កើត នូវ បំណ ង និង   
ចំណង់ចំណូល ចិត្ដ ឲៃយ  ចៃះ សៃឡាញ់ 
ការ អាន សៃឡាញ់ សៀវភៅ។ 
លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី បញ្ជា ក់  ថា ៖«មតៃ្តយៃយ - 
សិកៃសាមិន តៃមឹ តៃ ជា កន្លៃង បងា្ហាត់- 
បងៃៀន ឲៃយ កុមារ ចៃះ រៀន តៃមឹ អកៃសរ 
ទៃ បុ៉ន្ដៃ គឺ ជា កន្លៃង បងា្ហាត់  ឲៃយ ក្មៃង 
មាន បំណិ ន ។ បំណិន ចៃក ចៃញ ជា 
២ គឺ បំណិ ន បៃជា្ញា ជាការ បណ្ដះុ- 
បណា្ដាល ឲៃយ កុមារ រៀន សូតៃចៃះ- 
ដឹង និង បំណិ ន  មិន មៃន បៃជា្ញា គឺ 

ជាបំណិន ធ្វើ ឲៃយ កុមារ មាន 
អាកបៃបកិរិយាល្អ  ទមា្លាប់ ល្អ  ចៃះ 
គៃប់ គៃង ខ្លនួ ឯង  ដើមៃបី កា្លាយ ទៅ ជា 
អ្នក រៀន ឯក រាជៃយ »។ មាន ន័យ ថា 
ក្មៃង នោះ ចៃះ ដោះ សៃបៃក ជើង ខ្លនួ-  
ឯង ចៃះ ស្លៀក សម្លៀក បំពាក់ 
ដោយ ខ្លនួឯង និង ពៃល ទៅដល់ 
សាលា  រៀ ន  ដឹង ពីកន្លៃង ទុកដក់ 
សមា្ភាររប ស់ ខ្លនួ  និង អាច រៀន សូតៃ 
បាន ដោ យ ខ្លនួ ឯង ។ 

បើ តាម លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី តាម- 
ការ សៃវ ជៃវ បងា្ហាញថា សិសៃស 
ដៃល បាន ចូល រៀន មត្តៃ យៃយ សិកៃសា  
គឺ គាត់ នឹង រៀន ចប់ បឋម  មធៃយម 
និង ឈាន ទៅ រៀន  ចប់ ឧត្ដម- 

សិកៃសា ថៃមទៀត ។ មាតា  បិតា  
តៃវូ យកចិត្ដ ទុក ដក់ ថៃ ទំា កូន 
នៅក្មៃង ការពារ កំុ ឲៃយ កូន ឈឺ 
ពៃះ បើឈឺ ចៃើន  ធ្វើ ឲៃយ បៃជា្ញា   
កុមារ ធ្លាក់ចុះធ្វើ ឲៃយ ខួរកៃបាល មិ ន 
បាន វិវឌៃឍ ល្អហើយ មាន ការ លំបា ក 
ក្នងុ ការ សិកៃសា ទៅ ថ្ងៃ មុខ ។ 

លោកសៃ ីសុទ្ធ សាកាន អ្នក- 
ឯកទៃស ផ្នៃក គំាពារ  និង អភិវឌៃឍ 
កុមារ តូច នៃ អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ- 
ជាតិ កម្ពជុា  ថ្លៃង ថា ដំណា ក់ កា ល 
នៃ ការ អភិវឌៃឍ កុមារ តូច នៃះ គឺ 
ជាដំណាក់កាល សំខាន់ ជា ង គៃ  
ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ រាង កាយ និង 
បៃជា្ញា សា្មារតី របស់ កុមារ ឲៃយ មាន 

ភាព រឹង មំា និង ឆ្លាត វាង វៃ ទៅ ថ្ងៃ 
មុខ ។ លោក សៃ ីបាន ថ្លៃង ថា ៖ 
« ដំណាក់ កាល ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ ខួរ- 
កៃបាល របស់ កុមារ លឿន បំផុត 
គឺចាប់ ពីអាយុពី ០-៥ឆ្នា ំ បុ៉ន្ដៃ 
ក្នងុ ពៃល នៃះ គឺ ក្នងុ អំឡុង ពៃល 
ចាប់ពី០ -២ឆ្នា ំ គឺ មាន ការ អភិវ ឌៃឍ 
លឿន ជាង គៃពី ៨០ -៩០ភាគ - 
រយ  សមៃប់ ការ លូត លាស់ ខួរ- 
កៃបាល កុមារ ។ ក្នងុ ដំណាក់ កាល 
ពី ០-២ឆ្នា ំនៃះ បើ មាតា បិតា  
ផ្តល់  ឲៃយ កុមារ មាន អាហា រូបត្ថម្ភ 
គៃប់ គៃន់  នឹង ធ្វើ ឲៃយ កុមារ មាន 
មូលដ្ឋាន  គៃះឹ សមៃប់ ការ សិកៃសា   
ទៅ ថ្ងៃ មុខ ថៃម ទៀត »៕

មន្ត្រ ីក្រសួង អប់ រំ  កំពុង  សំណ្រះ សំណាល ជា មួយ ក្ម្រង ៗ ដ្រល អង្គយុ រៀន ពី ថ្ង្រ ២០ ឧសភា ។ រូបថត កៃសួង អប់ រំ 
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អង្គការកូរ៉េ ផ្តល់ថវិកាជាង$៧មឺ៉នជួយការអប់រំក៉មារជនបទឲេយចេះការពារខ្លនួពីជំងឺកូវីដ
រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ អង្គការ ឆលហ្វាន់ (Child-
Fund) កូរ៉ៃ  ឧ បត្ថម្ភថវិកា ជាង ៧ម៉ឺន 
ដល៉្លារអាមៃរកិ  ដើមៃប ីជយួដល ់ការ អបរ់ ំ
ក៉មារនៅ ជនបទ  និង គៃួសារ ពួកគៃ 
ជាង ២៧ម៉ឺន នាក់  ក្នុង ភូមិ ៣៣៤ នៃ 
ខៃត្ត ៤  ឱៃយ ចៃះការពារ ខ្លួន ពី ការឆ្លង ជំងឺ 
កវូដី១៩។ ជាពសិៃស ទៀត នោះ  អង្គការ  
នឹង នៅ តៃ បន្ត ជួយ ពួកគៃ  រហូត ដល់ 
ជំងឺ នៃះ រលត់ បាត់។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់អង្គការ 
ឆលហ្វាន ់កម្ពជុាថ្ងៃ ទ២ី២ឧសភា  បញ្ជាក ់
ថា ៖«គមៃង នៃះ នងឹ ធានាថា កម៉ារ  នងិ   
គៃួសារ របស់ ពួកគៃ បៃហៃល ២៧៥- 
០០០នាក់ទទួលបាន នូវ  ចំណៃះដឹង ចាំ- 
បាច ់ក្នងុការ ការពារ ខ្លនួ ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩។ 
វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ក៏នឹង រួមបញ្ចូល 
ចំណៃះ ដឹង គន្លឹះ ពី ការបៃៀនបៃដៅ កូន 
បៃប វិជ្ជមាន ដល់ គៃួសារ ក្នុង តំបន់ 
គោល ដៅផង ដៃរ»។

កាល ពថី្ងៃ ទ២ី១ឧសភា  អង្គការ  Child- 
Fund កម្ពុជា   បៃកាស ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ 
អន៉វត្ត គមៃង «ឆ្លើយតប នឹង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩» ដណំកក់ាល ទ២ីកៃម កចិ្ច សហ- 
ការ ជាមួយ កៃ៉មបៃឹកៃសា ឃ៉ំ និង ឧប ត្ថម្ភ 
ថវិកា ដោយ អង្គការChildFund កូរ៉ៃ។

បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ដដៃល  
ការបងៃៀន កនូ តាមបៃប វិជ្ជមាន នៃះ នងឹ 
តៃវូ ធ្វើ ឡើង នៅ សហគមន ៍តាមរយៈ ការ- 
អបរ់ ំតាម ផ្ទាងំ ផៃសព្វផៃសាយ  សៀវភៅ ណៃ- 

នា ំ កម្មវធិ ីវទិៃយ ុ ការជបួ បៃជ៉។ំល។  អឡំងុ 
ខៃនៃះ ដល់ ខៃកៃយ ក្នុង ខៃត្ត ពៃវៃង  
សា្វាយ រៀង  កៃចៃះ  និង បាត់ ដំបង។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន បញ្ជាក់ថា ៖ 
« គមៃង  ដៃលមាន ទឹកបៃក់  ជាង ៧មឺ៉ន 
៧ពាន ់ដល៉្លារ អាមៃរកិនៃះ  នងឹ ជយួ ដល ់
កៃ៉ម បៃឹកៃសា ឃ៉ំតាម តំបន់ គោលដៅ ក្នុង 
ការពងៃឹង ផៃនការ ឆ្លើយតប នឹង ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ដោយ អាចជួយ សហគមន៍ 
កាត់បន្ថយ ការឆ្លង ជំងឺ  តាមរយៈ ការ- 
លងដៃ ជាមយួ សាប៊ ូ នងិ ជៃល លងដៃ  
ការរកៃសា គមា្លាត ស៉វត្ថិភា ព»។

លោក បៃសៃសាន វីមា៉ា (Prashant 
Verma) នាយក បៃចា ំបៃទៃស នៃ អង្គ ការ   
ឆលហ្វាន ់កម្ពជុាថ្លៃង ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស-   

ព័ត៌មាន ថា  ការ ការពារ ការរីក រាល ដាល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ គឺ ជាវិធានការ ចាំបាច់ 
បផ៉ំត ចពំោះ តបំន ់ដាច ់សៃយាល។ ពៃះ 
សហ គមន៍ ស្ថិត នៅឆ្ងាយ ពី សៃវា ស៉ខា- 
ភបិាល។ លោក ថា ៖«អង្គការ ឆលហ្វាន ់ 
នងឹ បន្ត ពងៃងឹ កម្មវធិ ីរបស ់ខ្លនួ ក្នងុ ការការ- 
ពារ ជំងឺ រាតតៃបាត រហូត ដល់ មៃរោគ កាច- 
សាហវ នៃះ រលយ បាត់ អស់»។

លោក បៃសៃសាន  វីមា៉ា  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ស៉្តិ៍  ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា  អង្គការ របស ់លោក 
ជឿជាក់ ថា  មានតៃ តាមរយៈ សមា្ភារ អប់រំ 
ដៃល អាច ទៅដល ់សហគមន ៍ជនបទទៃ 
ទើប អាច ផ្លាស់ប្តូរ ទមា្លាប់ បៃជាជន  ជាពិ- 
សៃស ក៉មារ ងាយ រងគៃះ។ Child-
Fund ភាគ ចៃើន ធ្វើ ការ ងារ តាមរយៈ 

កៃ៉មបៃឹកៃសា ឃ៉ំ ដៃលទទួល បាន ការគាំ ទៃ 
ពី សា្ថាប័ន ផៃសៃងៗហើយ អង្គការ របស់ 
លោក  ជឿជាក់ថា កៃ៉ម បៃឹកៃសា ឃ៉ំ ដឹង 
ចៃបាស ់នវូ អ្វ ី ដៃលតៃវូ ធ្វើ ជាមយួ បៃជាជន 
មូលដា្ឋាន របស់ ពួក គៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង ជឿ ជាក់ យា៉ាង 
ម៉តមាំ ទៅ លើ ការពងៃឹង យន្តការ  របស់ 
រដា្ឋាភិបាល  ដៃលមាន សៃប់  ទើប យើង 
បាន សមៃច ចិត្ត គាំទៃ តាមរយៈ ជំនួយ 
ឧបត្ថម្ភ ដោយ ផ្ទាល ់ដល ់ឃ៉ ំនមីយួៗ ដើមៃប ី 
ឱៃយ ឃ៉ំ ទាំង នោះ អាចកំណត់ អាទិ ភាព  
និង តមៃូវ ការ របស់ គៃួសារ ដៃល ងាយ 
រងគៃះ បំផ៉ត  និង ផ្តល់ ការគាំទៃ ដល់ 
ពួកគៃ តាម បរិបទ មូលដា្ឋាន»។

លោក សៃ ីសា អ៊តី ី សមាជកិ កៃម៉បៃកឹៃសា   
ឃ៉ំពៃក សាមា៉ាន់   សៃ៉ក ឆ្លូង  ខៃត្ត កៃចៃះ  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
ឃ៉ំ លោកសៃី មាន សកម្មភាព មួយ ដាក់- 
បញ្ចូល ទៅ ក្នុង គមៃង នៃះ  គឺ ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ដល់ ឪព៉ក មា្តាយ ឱៃយ អប់រំ កូន បៃប 
វិជ្ជមាន ក្នុង អំឡុង ពៃល អន្តរកាល ជំងឺ 
កវីូដ១៩ នៃះ។ ការ ផៃសព្វផៃសាយ នៃះ គ ឺចង ់
ឱៃយ ឪព៉ក មា្តាយ បាន យល់ដឹង ពី របៀប អ្វី 
ខ្លះ ដៃល តៃូវ បៃប់ ទៅ កូន របស់ ពួក គៃ។ 

លោក សៃី បន្ថៃមថា ៖«ចង់ ឱៃយ គាត់ 
បៃប  ់ទៅ កនូ គាត ់ថា  ជងំ ឺកវូដី ហ្នងឹ  ដៃបិត- 
តៃ វា សាហវ  វា រាតតៃបាត ទទំូាង សកល- 
លោក  តៃ នៅ អាច ការពារ បាន តាម របៀប   
ការ លង សមា្អាត ដៃ  តាម អ ី ដៃល កៃសងួ 
ស៉ខាភិបាល បាន ណៃនាំ ហ្នឹង ដើមៃបី ឱៃយ 
គាត់ ហ្នឹង បងៃៀន ទៅ កូន គាត់  ហើយ ឱៃយ 

គាត់ ហ្នឹង អប់រំ កូន គាត់ ជា របៀបរស់ នៅ 
ក្នុង អន្តរកាល កូវីដហ្នឹង  ដោយ ការ ធ្វើ- 
ម៉ៃច អាច ការ ពារ ខ្លួន បាន  ដោយ ការ- 
លើក កម្ពស់ អនាម័យ  ដោយការ រកៃសា 
គមា្លាត  ដោយការ ពាក់មា៉ាស់ អី ទាំង អស់ 
ធ្វើ ម៉ៃច ឱៃយ តៃឹម តៃូវ ទៅ តាម ការ ណៃនាំ 
របស់ កៃសួង ស៉ខាភិ បាល»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ វីដៃអូ ជីវចល ភាគថ្មី 
ឈ្មោះ  ថា«គៃសួារ រកីរាយ»តៃវូ បាន ដាក-់ 
បញ្ចាងំ នៅ តាម ប៉ស៉្តិ៍ ទរូទសៃសន ៍មយួ ចនំនួ    
រយៈ ពៃល ១ខៃ នងិ បណ្តាញ ទនំាក ់ទនំង   
សង្គម ផ្លវូការ របស ់កៃសងួ អបរ់ ំ ចាបព់ ីថ្ងៃ 
ទី២៣  ខៃឧសភា  តទៅ។ ខៃសៃ វីដៃអូនៃះ  
ផលតិ រមួគា្នា ដោយ កៃសងួ អបរ់ ំ យនូសីៃហ្វ  
នងិ Breakthrough-ACTION តាមរយៈ  
អង្គការ  Save the Children។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ អង្គការ  
Save the Children កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២ 
ឧសភា  បញ្ជាកថ់ា ៖«ខៃសៃវដីៃ អភូាគ ដៃល 
មាន លក្ខណៈ សបៃបាយ ក្នងុ នយ័ អបរ់នំៃះ  
ផលិត ឡើង សមៃប់ ក៉មារ ដៃលមាន 
អាយ៉ ចាប់ពី ៥ ដល់ ១០ឆ្នាំ  ហើយ មាន 
គៃួសារ ទនៃសាយ ជា តួអង្គ។ ដំណើរ រឿង  
នងិ សារ  មាន ដចូជា ការលងដៃ  ការរកៃសា 
គមា្លាត ស៉វត្ថិភាព សង្គម  ស្វ័យ សិកៃសា នៅ 
ផ្ទះ  ស៉ខ ម៉ាល ភាព ផ្លវូ ចិត្ត  និង ផ្លវូកាយ  និង 
ការរីស អើង។ វគ្គ នីមួយៗគឺមាន លក្ខណៈ 
ប្លៃកៗ ព ីគា្នា  នងិ ទាកទ់ាញ សមៃ ប  ់ឪពក៉- 
មា្តាយ  ន ិងអ្នក ថៃទា ំកម៉ារ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
នងឹ រៀន ជាមយួ កនូៗ ផងដៃរ  ព ីវធិ ីអនវ៉ត្ត 
វិធានការ ការពារ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩»៕ 

មន្តេCីhildFundក្នងុពិធីដាក់ឲេយដំណើរការគមេងឆ្លើយតបនឹងកូវីដ១៩ដើមេបីជួយសហគមន៍។រូប ChildFund Cambodia

អាជា្ញាធរ និងCPUណេនំាមា្ចាស់បារ៍ ហាងកាហ្វេឲេយយល់ពីការទប់ស្កាត់បទល្មើស
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ស្នងការ ដា្ឋាន នគរ- 
បាល  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ សហការ 
ជាមួយ អង្គភាព ការពារ ក៉មារ 
(CPU) ក្នងុ រយៈ ពៃល ១សបា្ដាហ ៍
កន្លង មក នៃះ បាន ច៉ះ ណៃនា ំដល ់
មា្ចាស ់ភោជ នីយ ដា្ឋាន  បារ ៍និង ហង   
កាហ្វៃ ជាង ៤០ ទីតាំង ក្នុង រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ ដើមៃបី ពនៃយល់ ឲៃយមាន 
ការ យល់ ដឹង ពីការ ចូល រួម ទប់- 
សា្កាត់ បទ ល្មើស ផៃសៃងៗ ម៉នពៃល 
សមត្ថកិច្ច ច៉ះ អន៉វត្ដ ចៃបាប់។ 

លោក ស ថៃត   អគ្គ ស្នង ការ រង 
នគរ បាលជាតិ  និង ជាស្ន ងកា រ 
នគរ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  បៃប ់ព ី
មៃសិល មិញ ថា  ការ សហការ ច៉ះ-
ណៃនំា នៃះ គឺដើមៃបី ឲៃយ ពួកគាត់ ចូលរួម 
ទប់ សា្កាត់  ក៉ំ ឲៃយ មាន សកម្មភាព 
ជួញ  ដូរ ផ្លូវ ភៃទ  ជួញដូរ ក៉មារ  និង 
ផៃសព្វផៃសាយ ពីការ អន៉វត្ដ ចៃបាប ់ យា៉ាង   
តឹងរ៉ឹង ចំពោះ បទ ល្មើស ទាំង នៃះ ។ 

លោក ស្នង ការ ថ្លៃង ថា ៖« សកម្ម- 
ភាព នៃះ គឺជា វិធានការ មួយ ដ៏ល្អ 
សមៃប ់មា្ចាស ់អាជវីកម្ម ដចូជា  បារ ៍ 
ភោជនយីដា្ឋាន  នងិ ហង កាហ្វៃ មន៉ 
នឹង សមត្ថ កិច្ច អន៉វត្ដ ចៃបាប់ ។ ប៉៉ន្ដៃ 
សកម្មភាព ច៉ះ ណៃនំានៃះ មិនមៃន 

ជា ការ ច៉ះ ទៅ អន៉វត្ដ ចៃបាប់ ចោទ-
បៃកាន់ ចំពោះ មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម   ទៃ 
វាគៃន់ តៃ ជាការ ណៃនាំ ដើមៃបី  ឲៃយ 
មាន ការ យល់ ដឹង ជាម៉ន» ។

លោក ស ថៃត  បន្តថា  កៃយ ព ី  
ច៉ះ ណៃនាំ រយៈពៃល ១សបា្ដាហ៍ 
បាន ជាង៤០ ទីតាំង  បារ៍  ភោជ- 
នីយ ដា្ឋាន និង ហង កាហ្វៃ ទាំង-
នោះ  រួចហើយ  ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  នឹង បន្ត 
សហការ ជាមួយ អង្គភាព  CPU 
ដើមៃបី អន៉វត្ដ វិធានការ នៃះ ទៀត។ 

លោក ថា ៖«ការ ច៉ះ ណៃនាំ នៃះ  
មនិ មាន នយ័ ថា  ចោទ បៃកាន ់មា្ចាស ់  
ហង  ឬក ៏ទតីាងំ នោះ ថា  មាន ការ- 

បៃពៃឹត្ដ បទ ល្មើស ជួញ ដូរ ផ្លូវ ភៃទ  
ឬ  ជញួ ដរូ កម៉ារ ទៃ  ប៉ន៉្ដៃ ដើមៃបី ឲៃយ មាន    
ការ បងា្ការ ជាមន៉ ។មាននយ័ ថា   ដើមៃប ី 
ឲៃយ ពួកគាត់ យល់ ដឹង។ បៃ សិន  បើ 
មាន អ្នក ណ បៃពៃឹត្ដ នូវ អំពើ នៃះ 
យើង នឹង ងាយ សៃួល ក្នុង ការ- 
អន៉វត្ដ ចៃបាប់ ពៃះ ពួកគាត់ បាន- 
យល់ ដឹង ជាម៉ន រួច ហើយ»។

លោក James McCabe 
នាយក  បៃតបិត្ត ិអង្គភាព CPU  ថ្លៃង   
មៃសិលមិញ ថា  CPU មមា ញឹក ក្នុង 
ការ បៃឆំង ការជួញដូរ ទៅលើ 
អនតីជិន នៅ តាម បារ។៍ CPU ក្នងុ 
កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ ជាម ួយ នគរ- 
បាល ជាត ិកម្ពជុា បាន ធ្វើ ការផៃសព្វ- 

ផៃសាយ ដល់ លើស ពី ៤០បារ៍ និង 
ហង កាហ្វៃ នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ ក្នុង រយៈពៃល ១សបា្ដាហ៍ នៃះ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«គោល ដៅ នៃ 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៃះ  គឺ ដើមៃបី រំឭក 
មា្ចាស ់បារអ៍ ំព ីចៃបាប ់នៅ ក្នងុ បៃទៃស   
កម្ពុជា  ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ នឹង ការ- 
ទទួ ល យក ប៉គ្គ លិក កៃម អាយ៉ 
នៅ ក្នុង បារ៍»។ លោក បន្តថា  បៃ- 
ទៃស  កម្ពុជា មាន ចៃបាប់ តឹង រ៉ឹង ក្នុង 
ការ បៃ ឆំង ការ ជួញ ដូរ អនី តិ ជន  
ហើយ ក្នងុ គៃល ំបាក ទៅ លើ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  បង្ក ដោយ  COVID- 19។ 
CPU  ជឿ ជាក ់ថា  នៃះ ជា ពៃល វៃល   
ដ៏ ល្អ ដើមៃបី ធ្វើ កា រផៃស ព្វ ផៃសាយ  និង 
រឭំក អពំទីោស ដៃល មាន បៃសនិ- 
បើ មាន អំពើ ខ៉ស ចៃបាប់ កើតឡើង 
លើ បទ ល្មើស ទាំង នៃះ។

លោក ប ញ្ជាកថ់ា ៖« នគរ បាល- 
ជាតិ កម្ពុជា និង  CPU  នឹង បន្ត 
ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ នៅ តាម បារ៍  
ដើមៃប ីធ្វើ ឲៃយ បៃកដ ថា មនិ ឲៃយមាន 
ការជួញ ដូរ ទៅ លើ អនី តិជន 
អាច  កើត ឡើង បាន។  គៃប់ បារ៍  
ដៃល យើង បាន ធ្វើ ទសៃសន កិច្ច  
បាន គាំ ទៃ ដល់ គោល ការ ណ៍ 
របស់ យើង  និង មិន មាន បៃពៃឹត្ត 
អំពើ ខ៉ស ចៃបាប់ ឡើយ»៕

កេុមCPUចុះណេនាំម្ចាស់បារ៍ឬក្លិបក្នុងរជធានីភ្នំពេញ  នាខេនេះ។ រូបថត CPU

សមត្ថកិច្ចកំព៉ងបន្ដសួរអ្នកកាសេត១៣ 
នាក់ និងអ្នកផេសេង១៤នាក់រឿងបញ្ជល់មាន់

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ នគ រ បាល ខ ណ្ឌមា ន- 
ជយ័ កា ល ពមីៃស ិលមញិ  បាន បន្ត 
សួរ  មន៉សៃស ២៧នាក់ ក្នុង នោះ 
មាន អ្នក កាសៃ ត  ១៣ នាក់ ផង   
បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ខ្លួន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៤ ឧសភា   ពាក់ ព័ន្ធ នឹងកា រ- 
បញ្ជលម់ា ន ់នងិ លៃង លៃបៃ ងស៉-ី 
សងនៅ  ភូមិ ដំណក់  ធំ ៣  សងា្កាត់ 
ស្ទឹង មាន ជ័យ ទី៣  ខណ្ឌ មា ន- 
ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។ 

លោក ម៉ៃង  វិមាន  តារា  អធិ ការ 
នគរ បាល ខណ្ឌ មាន ជយ័ ឲៃយ ដងឹ 
ពីមៃសិល មិញ ថា   ករណី អ្នក កាសៃ ត  
នងិ អ្នកលៃងលៃបៃង ស៉សីង ខស៉- 
ចៃបាប់ នោះ សម ត្ថកិ ច្ច  លោក 
កំព៉ង បន្ត សួរ  នៅ អធិ ការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខណ្ឌ មានជ័ យ  ម៉ន 
ពៃលបញ្ជូន   បន្ត  ទៅ ត៉ល ការ ។ 

លោកថ្លៃង យា៉ាង ខ្លី  ម៉ន  បិទ 
ទូរស័ព្ទ ថា  ៖«ខ្ញុ ំមិនទាន់ បញ្ជនូ ពួក- 
គៃ ទៅ តល៉ការ ទៃ  កពំង៉ កសាង 
សំណុំ រឿង តា មនី តិ វិធី »។

លោក   ម៉ៃង  វិមានតារា  មិន 
បាន បញ្ជាក ់ ព ី មលូហៃត ៉នៃ ការ- 

ឃាត់ខ្លួននៃះ ទៃ។ តៃ មនៃ្តី នគរ- 
បាល ប៉៉ស្ដិ៍ សងា្កាត់ ស្ទងឹ មាន ជ័យ 
៣ មា្នាក់ ស៉ំមិ នប ញ្ចៃញ ឈ្មោះ  
ឲៃយដឹង ថា ការ ច៉ះប ង្កៃប   ទីតាំង 
លួច បញ្ជល់ មាន់  និង  លៃងអា- 
ប៉ាង នៃះគ ឺបនា្ទាប ់ព ីពល រដ្ឋ ផ្តល ់
ព័ត៌ មាន  មកឲៃយ សមត្ថ កិច្ច  ។

លោក បញ្ជាក់ ថា  ក្នងុ ចំណោម 
អ្នក ដៃល តៃវូ ឃាតខ់្លនួ ក្នងុ នោះ 
មាន អ្នក កាសៃ ត  ១៣នាក់    រីឯ 
១៧ នាក់ទៀ ត ជា អ្នក ភា្នាល់ 
លៃបៃង បញ្ជល់ មាន់ ។ 

លោក  បន្ថៃម ថា   កៃពី ឃាត់- 
ខ្លនួមន៉ សៃស   សមត្ថ កិច្ច បានរឹប - 
អូស  វត្ថតុាងមួយចំនួនរួមមាន 
មាន់ ឈ្មោល ៥ កៃបាល(ងាប់ 
២ កៃបាល ) ,ជញ្ជីង សមៃប់ ថ្លឹង 
មាន់ ១ គៃឿង ,ទូ រស័ ព្ទ ដៃ ចាស់ 
២០ គៃឿង  និង ម៉ូតូ  ៣ គៃឿង ។

លោក  ផ៉ស  ស៉វណ្ណ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួងព័ ត៌មាន បានថ្លៃង 
ថា កំ ហ៉ស អ្នកកាសៃតអ៊ីចឹង 
ជួនកាល កៃសួងហៅ ចាងហ្វាង  
 ពៃមាន ឬ បើ សមត្ថកិច្ច ចោទ បៃ- 
កាន ់កត៏ៃវូ ពៃយរួកា រងារ  របស ់គាត ់
អ៊ីចឹ ង ដៃរ ៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

កោះកុង: រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង កសិ- 
កម្ម រុក្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ  
លោក វៃ ង សា ខុន  បាន ស្នើ ឲៃយ 
កៃមុហុ៊ន ដៃល ទទួលបាន ដី-  
ស មៃប ទាន សៃដ្ឋ កិច្ច  ពី រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល  នៅ ក្នងុ ខៃត្ត កោះ កុង 
តៃវូ សហករ ជា មួយ រដ្ឋបាល ពៃ- 
ឈើ  មន្ទរី កសិកម្ម និង អាជា្ញា ធរ 
មូលដ្ឋាន ឲៃយ បាន ពៃញ លៃញ  ដើ មៃបី   
ទប់សា្កាត់ កររំលោភ យក ដី ពៃ 
ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធ។ិ នៃះ បើ តាម គៃ ហ - 
ទំព័រ ហ្វៃស បុ៊កកៃសួង កសិកម្ម ។

លោក វៃ ង សាខុន បាន ថ្លៃង 
បៃប នៃះ ក្នងុអំឡុងពៃល លោក 
ដឹកនំា កៃមុ មន្តៃ ីចុះ ពិនិតៃយ និង 
វាយ  តម្លៃ អំពី វឌៃឍនភាព នៃ ករ- 
អភិវឌៃឍ ដំណំា ក សិឧសៃសា ហ កម្ម 
និង កៃច្នៃ កសិផល  សមៃប់ 
នំាចៃញ របស់ កៃមុ ហុ៊ន Green-
rich group Co., Ltd ដៃល 
ទទួល បាន ដី សមៃបទាន សៃ ដ្ឋកិ ច្ច    
ជាង ៦មឺុន ហិកតា នៅ តំបន់ 
ឧទៃយា ន ជាតិ  បទុម សាគរ ក្នងុ  
សៃកុ កោះកុង កលពី ថ្ងៃ ទី ២៤ 
ខៃ ឧស ភា  ។

លោក កៃវ អូ មា៉ាលី សៃស បៃតិភូ 
រាជរដ្ឋាភិបាល  ទ ទួល បន្ទកុ ជា 
បៃធាន រដ្ឋបាល ពៃឈើ  មិន អា ច 
ទា ក់ ទង សំុ ករបញ្ជាក់ ជំុវិញ 
ករលើកឡើង របស់លោក វៃ ង 
សាខុនបានទៃ កលពីមៃសិល- 

មិញ ដោយ  ទូរស័ព្ទមិន អាច ទាក់ - 
ទង បាន ។ ចំណៃក លោក អៃង 
ជា  សា ន បៃតិភូ រាជរដ្ឋាភិបាល  
ទ ទួល បន្ទកុ ជា បៃធាន រដ្ឋបាល 
ជលផលបាន ចុច ផ្ដាច់ ទូរស័ព្ទ ។

 លោក វៃ ង សាខុន ថ្លៃង ទៀត   
ថា លោក បានស្នើ ឲៃយ កៃមុ ហុ៊ន 
ទំាងអស់ យក ចិត្តទុ កដក់ អំពី 
សុខ ភាព ជីវភាព បៃចំាថ្ងៃ និង 
ចំណូល គៃួសាររបស់ ក ម្ម ករ 
ដោយ បង្កើត របរ កសិកម្ម បន្ថៃម 
ដូចជា ចិញ្ចមឹសត្វ និង ដំ បន្លៃ 
ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព គៃសួារ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«កៃមុ ហុ៊ន 
តៃវូតៃ សហករ ឲៃយ បាន ពៃញ លៃ ញ  
ជាមួយ រដ្ឋបាល ពៃឈើ មន្ទរី- 
កសិកម្ម រុក្ខា បៃមាញ់ និង នៃសា ទ  
ខៃត្ត និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  ដើ មៃបី 
ករពារ ដីពៃ និង ទប់សា្កាត់ ករ- 
រំលោភ យក ដី ធ្វើជា កម្ម សិទិ្ធ។ 
កៃមុហុ៊ន គួរតៃ ព ន្លឿ  ន សកម្ម ភា ព 
បៃមូល ផល កៃ ច្នៃ និង ធ្វើ ករ - 
ដំដុះ លើដី ដៃល នៅ សៃស ស ល់ 
ឲៃយ គៃប់ តាម ផៃន ករដៃល បាន 
គៃង ទុក » ។ លោក បន្ថៃម ថា 
កៃសួង នឹង រង់ចំា ផ្តល់ កិច្ច សហ - 
ករ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន ក្នងុ បំណ ង  
ជួយ លើក ទឹក ចិត្ត និង គំាទៃ លើ 
ករ វិនិ យោ គ  របស់ កៃមុ ហុ៊ន ដើ មៃបី 
លើក កម្ពស់ សមត្ថភាព ផ្គត់ ផ្គង់ 
ផលិតផល ឈើ ដំ ឧសៃសា  ហកម្ម 
លើ ទីផៃសារ ក្នងុ និង កៃបៃទៃស 
ធ្វើ ករ បៃកួត បៃជៃង ជំរុញ ករ - 

បៃើបៃស់ ផលិតផល ឈើ ដំក ត់ - 
បន្ថយ ករបៃើបៃស់ ឈើ ធម្មជា តិ 
និង ជាពិសៃស បង្កើត និង  រកៃសា 
បាន នូវ គមៃប ពៃ ឈើ បង្កើត 
ករ ងារ បង្កើន ចំណូលរកៃសា បរិ សា្ថា ន 
ក្នុង តំបន់ នៃះ  និង និរន្តរភាព 
សៃដ្ឋ កិច្ចជាតិ។

លោក សៃ ីមិថុនា ភូ ថង អភិបា ល 
ខៃត្ត កោះកុង   មិនអាច ទាក់ ទង 
សំុ ករបញ្ជាក់ ជំុវិញបញ្ហា នៃះ 
បាន ទៃ  ដោយ ទូរស័ព្ទ លោក សៃ ី
គា្មាន អ្នក ទទួល។ ចំណៃក លោក 
សុខ សុធីអ្នក នំា ពាកៃយ ខៃត្ត កោះ- 
កុង  បាន ថ្លៃង  ថា លោក មិន មាន 
ព័ត៌មាន ទាក់ ទង នឹង កៃមុ ហុ៊ន ដី- 
សមៃប ទាន នៃះ ទៃ ដោយ  ជំរុញ ឲៃយ 
សួរ  ទៅ បៃធាន មន្ទី រកសិក ម្ម 
លោ ក អី៊ ម៉ៃងលាង   ដៃល មិន 
អាច ទាក់ ទង បាន ។

គៃហទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ ក កៃសួង 
កសិកម្ម  បាន ដកសៃង់ សម្ដលីោ ក 
រតនា តំណាង កៃមុហុ៊ន Green 
rich group Co., Ltd ដៃល 
រាយ  ករណ៍ ជូន លោក រដ្ឋមន្តៃ ីថា 
កៃមុហុ៊ន Greenrich group 
ជា កៃមុហុ៊ន បុតៃ ស ម្ព ័ន្ធ  របស់ 
កៃុមហុ៊ន ASIA PULP & 
PAPER (APP) ដៃលជា 
កៃមុហុ៊ន ផលិត កៃដស លំដប់ 
លៃខ១ នៅ អាសីុ និងជា កៃមុ- 
ហុ៊ន  ១ ក្នងុ ចំណោម ១០ កៃមុ  ហុ៊ន  
ដៃល ផលិត កៃដស ធំជាងគៃ 
លើ ពិភពលោក។ លោក បន្តថា 

កៃមុហុ៊ន បានចាប់ផ្តើម អនុវត្ត 
គមៃង អភិវឌៃឍ ឧសៃសាហកម្ម ដំ 
ដើម កសៃយាលើដី សមៃបទាន សៃ ដ្ឋ  - 
កិច្ច ជាង ១មឺុន ហិកតា ក្នងុសៃកុ 
កោះកុង គឺ ដំ ដើមឈើ ផលិត 
កៃដសផ្តល់ បៃយោជន៍ ដល់ 
មនុសៃសលោក។ គិត ចាប់ពី ឆ្នាំ 
២០០៧ដល់ ឆ្នា២ំ០១៥ កៃមុ- 
ហុ៊ន ធ្វើ ករដំដុះ បាន ៥៨៧៧ 
ហិក តា ទទួលបាន ទិន្នផល 
១៣  ៨ តោ នក្នងុ ១ ហិកតា សរុប 
រួម បរិមាណ ឈើ៨០មឺុន តោន ។ 

លោក បន្តថា កន្លងមក កៃមុ - 
ហុ៊ន បាន នំាចៃញ ចំណិត ឈើ 
សរុប ជាង ១១មឺុន តោន (ឈើ 
របស់ កៃមុហុ៊ន និង ឈើ បៃមូល 
ទិ ញ ពី ចមា្ការ ឯកជន)។ ក្នងុ អំឡុ ង 
បៃតិ បត្តកិរ កៃមុហុ៊ន តៃវូករ 
កមា្លាងំ ពលកម្ម ចំនួន ២៥០០ 
នាក់។ កៃមុហុ៊ន បាន កសាង 
ហៃ ដ្ឋារ ចនាសម្ពន័្ធ ផ្លវូ ថ្នល់សា - 
លា  រៀន និង បៃព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គត់  ទឹក 
សមៃប់ បុគ្គ លិក កម្មករក្នងុ កៃមុ - 
ហុ៊ន ទំាងមូល។ កៃពី ស មិ ទ្ធ ផ ល 

ដៃល សមៃចបាន កៃមុហុ៊ន កំពុ ង 
បៃឈម បញ្ហា មួយចំនួន ដូចជា- 
ករកប់ ទន្ទៃន ដី យក ជា កម្មសិ ទ្ធ ិ
និង ករធ្វើ ផ្លវូ ក ត់  ដី  កៃមុហុ៊ន ពី - 
សំណាក់ បៃជាពលរដ្ឋ។ លោក 
ថា កៃមុហុ៊ន នឹង សហករ ជាមួ យ 
កៃសួងបរិសា្ថាន និង អាជា្ញាធរ ពា ក់  - 
ព័ន្ធដើមៃបី វាយតម្លៃ ពី ផល ប៉ះពា ល់ 
បរិសា្ថាន និង សង្គ ម ពៃញ លៃញ 
ក្នងុ ករ ចុះ បញ្ជ ីដី រដ្ឋ ចាប់ ផ្តើម 
បៃមូល ផល ឈើ និង ដំ   ដុះ ឡើង- 
វិញដើមៃបី ផ្តល់ បៃយោ  ជន៍ សមៃប់ 
សង្គមបរិសា្ថាន និង សៃដ្ឋ កិច្ច និង 
ជាពិសៃស សហ  ករ ជា  មួ យ 
កៃសួ ង កសិ កម្ម ក្នងុ ករ រៀបចំ 
ផៃ ន ករ ដំ ឈើ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ។

លោក ហោ អិ៊ន មន្តៃ ីសមៃ ប - 
សមៃលួ ផ្នៃក សិទ្ធមិនុសៃស  នៃ អង្គ - 
ករ លីកដូបាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិ ញ 
ថា  លោក គំា ទៃ  ចំពោះ ករ លើក- 
ឡើង របស់ លោក រដ្ឋមន្តៃ ី វៃ ង 
សាខុន ដៃល ស្នើ ឲៃយ កៃមុ ហុ៊ន 
ទទួល បាន ដី សមៃប ទាន សៃដ្ឋ កិ ច្ច  
ពី រដ្ឋា ភិ បា ល សហករ ជាមួយ 

អាជា្ញាធរ  និង មន្តៃ ីជំនាញ ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់  ករ កប់បំផ្លាញ ពៃ ឈើ 
និង ករទន្ទៃន ដីពៃ របស់ រដ្ឋ។

លោក បន្ត ថា កិច្ចសហករ នៃះ 
មិន មៃន តៃមឹតៃ ខៃត្ត កោះកុង 
មួយ ទៃ ចំពោះ ខៃត្ត  ដទៃ ទៀត 
ដៃល កំពុងមាន ទំនាស់ ដី ធ្ល ី ក៏ តៃ ូវ  - 
តៃ សហករ ជាមួយ អាជា្ញាធរ និង 
មន្តៃ ីជំនាញ ដើមៃបី ដោះ សៃ យ 
ទំនា ស់ ដីធ្ល ីជាមួយ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ក៏ដូចជា ចៀសវាង ក រ ក ប់ បំ ផ្លា  ញ 
ពៃឈើ ខុសចៃបាប់។ «កៃមុហុ៊ន 
ដៃល កំពុង មាន ទំនាស់ ដី ធ្ល ីជាមួ យ 
ពលរដ្ឋ គួរ បងា្ហាញ ពី ឆន្ទៈ ស្មាះ - 
តៃង់ ចង់ ដោះ សៃ យ  បញ្ហា  ដៃល 
នៅ សៃស សល់ មិន  គួរ ទុក ឲៃយ 
បញ្ហា អូស បនា្លាយ រាប់ ឆ្នា ំ ទៃ គឺ វា 
ធ្វើ ឲៃយ ខាត បង់ ពៃល វៃលា និង 
លុយ កក់ ព ល រដ្ឋ។ បញ្ហា ទំនា ស់  
ដីធ្ល ីនៅ ខៃត្តកោះកុង នៃះ នៅ មិន - 
ទាន់ ដោះសៃយ ចប់ ទំាងសៃងុ 
ទៃ នៅ សៃកុ គិរីសាគរ ដោះ សៃ យ 
បា ន  ខ្លះនៅ សៃកុ បទុម សាគរ ក៏ នៅ  
សៃស សល់ មួយចំ នួន ដៃរ »៕

គឹម សារុំ 

ភ្នពំេញៈ ក្នងុ សវនាករ របស ់តលុាករ- 
កពំលូ ពមីៃសលិមញិ  ជន ជាបច់ោទ ៣ នាក់ 
ក្នុង ករណី ប្លន់  សុំ ចៅកៃម បន្ថយ ទោស 
កៃម ៧ឆ្នាំ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករប្លន់ លុយ 
១៤ លានរៀល  និង ២៣ ០០ ដុលា្លារ 
អាមៃរកិ នៅ ភមូ ិ១២  សងា្កាត-់ កៃងុ- ខៃត្ត 
កពំងច់ាម  កល ព ីឆ្នា ំ២០១៧  បនា្ទាបព់ ី
សាលា ដបំងូ ខៃត្ត កពំងច់ាម ផ្ត នា្ទាទោស 
ដក ់ពន្ធនាគារ មា្នាក ៗ់  ៨ឆ្នា ំ ហើយ បនា្ទាប ់
មក តៃូវ សាលា ឧទ្ធរណ៍ បន្ថយ ទោស 
មា្នាក់ៗ ៧ ឆ្នាំ វិញ នោះ។ 

ជន ជាបច់ោទ ឈ្មាះ សងួ  អៃង  អាយ ុ
៤៦ ឆ្នា ំបៃប ់ចៅកៃម ក្នងុ បន្ទប ់សវនា ករ   
ពមីៃសិលមញិថា  គាតប់ាន សា្គល ់អ្នក បើក 
រថ យន្ត តាក់សុី មា្នាក់ ឈ្មាះ ពៅ  សំអឿន  
អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ។  គាត់ តៃងឲៃយ ឈ្មាះ នៃះ 
ដឹក គាត់ ពី កៃុង កំពង់ចា ម ទៅ កសុីណូ 
តៃពាងំ  ផ្លងុ  ក្នងុ សៃកុ ពញា កៃក។  ពៃល 
ខ្លះ ក៏ តៃូវ ឈ្មាះ ពៅ សំអឿន  ណៃនាំ ឲៃយ 
ពរូ បស ់គៃ ឈ្មាះ សខុ  សុនីនួ  អាយ ុ៥៧ 

ឆ្នាំ ឲៃយ បើក រថយន្ត ជូន គាត់ មក រាជធានី 
ភ្នពំៃញ ។ លុះដល ់ថ្ងៃ ទ៥ី កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៧  
សងួ អៃង  នងិ បក្ខពកួ ២ នាក ់ទៀត  ឈ្មាះ   
រស្ម ី នងិ ឈ្មាះ ម៉ា  បាន ជិះ ម៉តូ ូ១ គៃឿង 
ជាមយួ កភំ្លើង ខ្ល ី១ ដើម បាន ភ្ជង ់ប្លន ់យក    
ថង ់លយុ ព ីសៃ្ត ីរងគៃះ មា្នាក ់បាន សមៃច   
ខណៈ ជន រងគៃះ កពំងុជិះ ម៉តូ ូមា្នាកឯ់ង 
តាមផ្លូវ ក្នុង ភូមិ-ឃុំ កើត ហៃតុ ខាង  លើ 
រួច គៃចខ្លួន ចៃញពី ខៃត្ត កំពង់ ចាម ។

ជន ជាបច់ោទ បន្ត ថា  បនា្ទាប ់ព ីគៃចខ្លនួ 
បាន ប៉ុនា្មានថ្ងៃ មក  គាត់ បាន យក លុយ 
ដៃល ប្លន ់បាន នោះ ចនំនួ ២៣០០ ដលុា្លារ 
ទៅ ឲៃយ ឈ្មាះ ពៅ សំអឿន  ហើយ គាត់ 
បៃប់ ឈ្មាះ ពៅ សំអឿន  ឲៃយ យក លុយ 
ចំនួន ១ពាន់ ដុលា្លារ ក្នុង លុយ ២៣០០ 
ដុលា្លារ នោះ ឲៃយទៅ ឈ្មាះ សុខ  សុីនួន  
ដោយ បៃបថ់ា ជាថ្លៃ ដកឹ របូគាត ់ហើយ កុ ំ
និយាយ បៃប់ អ្នក ផៃសៃង។

ជន ជាបច់ោទ សងួ  អៃង  បៃ ប ់ចៅ កៃម  
ថា ៖«ខ្ញុំ ពិត ជា បាន ឲៃយ លុយ ឈ្មាះ សុខ  
សុ ីននួ  នងិ ឈ្មាះ ពៅ  សអំឿន មៃន ។ ប៉នុ្តៃ 
ខ្ញុំ ប្តឹង មក តុលាករ កំពូល គឺ សុំ ឲៃយ តុលា- 

ករ  បន្ថយ ទោស ដល់ខ្ញុំតិច ជាង ៧ ឆ្នាំ» ។ 
ដោយ ឡៃក  ជន ជាបច់ោទ ឈ្មាះ សខុ  

សុនីនួ   បៃប ់ចៅកៃម ក្នងុ បន្ទប ់សវនា ករ 
នៅ តុលាករ កំពូល ពីមៃសិល មិញ ដៃរ ថា  
គាតជ់ា អ្នករត ់តាកស់ុី  ហើយ គាត ់ពតិ ជា 
បាន ទទួល លុយ ចំនួន ១ពាន់ ដុលា្លារ ពី 
ឈ្មាះសួង  អៃង  ពិតមៃន ។  តៃ គាត់ មិន 
បាន ចូល រួម ក្នុង អំពើប្លន់ នោះ ទៃ។

ជន ជាប់ចោទ បៃប់ ចៅកៃម ថា ៖«ខ្ញុំ 
ប្តឹង សារទុក្ខ មក តុលាករ កំពូល ពៃល 
នៃះ គៃនត់ៃ សុ ំឲៃយ តលុាករ បន្ថយ ទោស 
ឲៃយ នៅ កៃម ៧ឆ្នាំ ទៀត ពៃះ ទណ្ឌកម្ម 
ទោស ៧ ឆ្នាំ នៃះ ចៃើន ណាស់»។

ចំពោះ ឈ្មាះ  ពៅ សំអឿន  វិញ  
ក៏បាន និយាយ ក្នុង អង្គសវនាករ ពី 
មៃសិល មញិ ដៃរ ថា  គាត់ ជាអ្នក រត ់តាកស់ុ ី
នៅ ខៃត្ត កំពង់ចាម ហើយ គាត់ ធា្លាប់ ដឹក 
ឈ្មាះ សួង  អៃង  ជា ចៃើន លើក មក- 
ហើយ។  ឈ្មាះ សួង  អៃង  រូបនៃះ បាន- 
ឲៃយ លុយ គាត់ ចំនួន ២៣០០ ដុលា្លារ  និង 
បៃប់ ឲៃយគាត់ ដក លុយ ១ ពាន់ដុលា្លារ 
ពចីនំនួ លយុ ២៣០០ដលុា្លារនៃះ ទៅ ឲៃយ 

ឈ្មាះ សុខ  សុី នួន ពិត បៃកដ មៃន។ 
ពៅ  សអំឿន បៃបច់ៅ កៃម ថា ៖«ខ្ញុ ំមនិ 

បាន ចលូ រមួ បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស ទៃ  តៃ ខ្ញុ ំសុ ំ
តលុាករ កពំលូ បន្ថយទោស ដល ់ខ្ញុ ំឬ បង្វលិ   
សំណុំ រឿង ខ្ញុំ ទៅ សាលាឧទ្ធរណ៍ វិញ»  ។

តាម កណំត ់ហៃត ុ តលុាករ បងា្ហាញ ថា  
ជនជាប់ចោទ ទាំង៣នាក់ តៃូវបាន- 
សមត្ថកិច្ច តាមចាប់ ខ្លួន តាម ដីក ហើយ 
សាលា ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ចាម បៃកស 
សាលកៃម នៅ ថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០១៧  ផ្តនា្ទាទោស មា្នាក់ ៗ  ៨ ឆ្នាំ។  តៃ 
ជនជាប់ចោទ មិន សុខ ចិត្ត ប្តឹង ទាស់ មក 
សាលា ឧទ្ធរណ ៍ហើយ តៃវូ ឧទ្ធរណ ៍បន្ថយ 
ទោស ពី ៨ ឆ្នាំ មក ៧ ឆ្នាំ ក្នុង មា្នាក់ៗ វិញ។

លោក ជុ ំ សបំាន  តណំាង មហាអយៃយ- 
ករ សន្នដិ្ឋាន ថា  យោង តាម អង្គហៃត ុ នងិ 
ឆ្លង តាម ករសា្តាប ់ចម្លើយ របស ់កៃមុជន- 
ជាប ់ចោទ លោក យល ់ឃើញ ថា  ជនជាប-់ 
ចោទ កល ព ីជនំុជំមៃះ នៅ សាលា ឧទ្ធរណ ៍  
បាន សុំ តុលាករ ឲៃយ បន្ថយទោស ដល់ 
ពួកគៃ។ ម៉ៃយាង ជនជាប់ ចោទ ទាំង៣នាក់ 
ពតិ ជា មាន ទនំាកទ់នំង គា្នា ក្នងុ ករ បៃពៃតឹ្ត 

បទ ល្មើស មៃន។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«សាលា ឧទ្ធរណ៍ 

បន្ថយ   ទោស ព ី៨ ឆ្នា ំមក ៧ ឆ្នា ំដល ់ពកួគៃ 
ជា ករ តៃឹមតៃូវ ហើយ។  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សូម 
តម្កល់ សាល  ដីក របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
នៅ ដដៃល»។

លោក កៅ  សភុក័ៃ្តា  មៃធាវកីរពារ សទិ្ធ ិ
ឲៃយ ជន ជាប ់ចោទ ទាងំ ៣ នាក ់សន្នដិ្ឋាន ថា 
កនូក្ត ីរបស ់លោ ក ឈ្មាះ ពៅ  សអំឿន  ន ិង   
ឈ្មាះ សុខ  សុី នួន ទទួ ល សា្គល់ ថា  ពិត 
ជា បាន ទទួលលុ យពី ឈ្មាះសួង អៃង  
មៃន។ ចណំៃក ឈ្មាះ សងួ  អៃង  សារភាព   
ថា គាត់ ពិត ជា បាន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស  តៃ 
ឈ្មាះ ពៅ  សំអឿន  និង ឈ្មាះសុខ  សុី- 
នួន  មិន បាន ចូលរួម ប្លន់ ទៃ។

លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំសុតំលុាករ បន្ថយ ទោស   
ឈ្មាះ សងួ  អៃង  ហើយ ២ នាក ់ទៀត សមូ 
តុលាករ កៃ បទ ចោទ ពី លួច មាន សា្ថាន- 
ទម្ងន់ មក ទទួល ផល ចោរ កម្ម វិញ»។

កៃយ ជមៃះ  លោកឃមឹ  ប៉ណុ្ណ  បៃធាន  
កៃមុបៃកឹៃសា ជនំុជំ មៃះ ថ្លៃ ងថា  សាល  ដកី 
នៃះ នឹង បៃកស នៅ ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ មិថុនា៕  

លោក  វេង សាខុន(ឆ្វេង)នៅ ពេល ចុះ ទៅ ខេត្ត កោះ កុង  កាលពី ថ្ងេ ទី ២៤ ខេ ឧសភា។ រូបថត កៃសួង កសិកម្ម 

ជនជាប់ចោទ៣នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់សំុបន្ថយទោសក្រោម៧ឆ្នាំក្នងុនោះ២នាក់ថាខ្លនួមិនបានប្រោព្រោតឹ្ត

រដ្ឋមន្ត្រោកីសិកម្មស្នើក្រោមុហុ៊នដីសម្រោបទាន
សហការជាមួយអាជា្ញាធរទប់ការរំលោភដីព្រោ



តពទីពំរ័១...លោកមានជងំឺផ្លវូដង្ហើម
ដែលបង្កឡើងដោយបាក់តែរី និងមាន
ហើមសួតដែលបង្កដោយបាក់តែរី។
បើតាមអ្នកសែី AlanaCastillo

លោកAnthonyបានបែើបែស់កែមុ-
ហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពCigna
Globalប៉ុន្តែកែុមហ៊ុននែះមិនទទួល-
ខសុតែវូចពំោះករណីលោកAnthony
ទែដោយអះអាងថាករណីនែះមិន-
ស្ថិតក្នុងគោលការណ៍របស់កែុមហ៊ុន។
ដើមែបីរកថវកិាមកពែយាបាលស្វាមីអ្នកសែី
AlanaCastilloបានសរសែរអំពី
ករណីនែះដើមែបីរែអង្គាសថវកិាតាមអន-
ឡាញឈ្មោះGoFundMeដោយកំណត់
គោលដៅរែអង្គាសឲែយបាន២០មឺុនផោន។
គិតតែមឹថ្ងែចន្ទមែសិលមិញថវិកាដែលទទួល-
បានពីសបែបុរសជនមាន១៣៣២០ផោន
ឬជាង១៦០០០ដុល្លារ។
អ្នកសែីសរសែរនៅលើទំព័ររែអង្គាស

នោះថា៖ «ពែលនែះយើងកំពុងមាន
ជម្លាះជាមួយកែុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
ដែលបដិសែធគែប់យ៉ាងហើយយើង
តែូវបានគែបែប់ថាគែតែូវតែវះកាត់
សួតដែគូរបស់ខ្ញុំចែញ។ខ្ញុំមិនដឹងថា
នែះជារឿងមួយសមែប់អ្នកទាំងអស់-
គ្នាទែតែខ្ញុំដងឹថាការបរចិ្ចាគបន្តចិបន្ដចួ

ក៏អាចជួយបានដែរ។អ្នកណាក៏ដោយ
សូមជួយដល់ពួកយើងក្នុងពែលដ៏
លំបាកនែះ»។
នៅលើគែហទំព័ររែអង្គាសអ្នកសែី

បានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពអំពីស្ថានភាពជំងឺ
របស់ស្វាមីអ្នកសែី។កាលពីថ្ងែទី១៥
ឧសភាអ្នកសែីបានបង្ហោះវិក្កយបតែ
មួយដែលបា៉ាន់បែមាណអំពីតម្លែនែ
ការសមែកពែយាបាលនៅមន្ទីរពែទែយ
ដែលអ្នកសែីសុំមិនបញ្ចែញឈ្មោះ។
ក្នុងវិក្កយបតែនោះខាងមន្ទរីពែទែយបាន
បា៉ាន់បែមាណថាគិតតែឹមថ្ងែទី២៤ខែ
ឧសភាលោកAnthonyតែវូចែញតម្លែ
ពែយាបាលសរុប២៦៦២២ដុល្លារ។
ប៉ុន្តែករណីនែះ ទំនងជាតែូវបាន

កាសែតបរទែស យកទៅបកសែយ
ដោយផោ្ដោតលើមុំមួយ ដែលធ្វើឲែយគូ-
សែករនែះមិនសែួលអារម្មណ៍។ដោយ
មិនបានលម្អតិអំពីករណីកែមុហុ៊នធានា-
រ៉ាប់រងមិនចែញថ្លែពែយាបាលកាសែត
DailyRecordបានចុះផែសាយដាក់
ចំណងជើងថា«ជនជាតិស្កុតឡែន
ដែលឈនឺងិកពំងុជម្នះជងំឺឆ្លងនៅមន្ទរី
ពែទែយកម្ពជុាតែវូបានបែប់ឲែយបង់បែក់២
មឺុនផោនបើមិនដូច្នែះទែគែពូែទែយនឹងវះ-
កាត់សួតចែញ»។ចំណែកកាសែត

ScottishSunបានដាក់ចំណងជើង
ថា«ការបែយុទ្ធដ៏សហាវគែូបងែៀន
ជនជាតិស្កុតឡែនឈឺនៅមន្ទីរពែទែយ
កម្ពជុាបែឈមមខុបាត់បង់សតួបើសនិ
ជាមិនបានបង់បែក់២មឺុនដុល្លារទៅគែូ-
ពែទែយ»។កាសែតមយួចនំនួទៀតក៏បាន
ចុះផែសាយបែហាក់បែហែលគ្នាដែរ។
លោកសែី ឱ វណ្ណឌីនអ្នកនាំពាកែយ

កែសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងកាលពី
មែសិលមិញថាលោកសែីចែនចោល
ពត័ម៌ានដែលចុះផែសាយទាងំនោះដោយ
ចត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិត។
អ្នកសែី AlanaCastilloបានថ្លែង

បែប់ពីមែសិលមិញថាអ្នកសរព័ត៌មាន
កាសែតDailyRecordបានទាញ-
យកអ្វីដែលអ្នកសែនិីយយទៅបកសែយ
ខសុ។អ្នកសែីថ្លែងថា៖«អ្វីដែលខ្ញុំបាន
បែប់គតគ់ឺថាយើងមនិអាចមានបែក់
សមែប់បង់ថ្លែការពែយាបាលស្វាមីរបស់
ខ្ញុំទែ។ជមែើសផែសែងទៀតសមែប់យើង
គឺយើងតែវូបង់បែក់ទៅមន្ទរីពែទែយមយួ-
ទៀតដើមែបីវះកាត់សួតរបស់គត់ចែញ»។
អ្នកសែីបន្តថា៖ «នែះមិនមែនដោយ-
សរតែយើងតែូវបានគែគំរមនោះទែ
ពពីែះនែះជាមន្ទរីពែទែយឯកជន។ដចូ្នែះ
ចែបាស់ណាសថ់ាពកួគែមនិអាចនយិយ
ថាអ្ហែ!យើងនឹងពែយាបាលអ្នកដោយ
ឥតគិតថ្លែ។នែះដោយសរតែគត់
[អ្នកសរព័ត៌មាន]គត់មកពីបែទែស

ស្កុតឡែនដែលនៅទីនោះអ្វីៗគឺឥត
គតិថ្លែ។ដចូ្នែះខ្ញុំគតិថាគត់បកសែយ
លើទិសដៅខុស»។
អ្នកសែីថ្លែងបន្តថាកាសែតDaily

Recordបែហែលជាយល់ចែឡំថាអ្វី
ដែលអ្នកសែីបានថ្លែងនោះគឺជាការ-
គំរមកំហែងនៅពែលដែលអ្នកសែី
លើកឡើងថាអ្នកសែីតែវូការថវិកាដើមែបី
ឲែយស្វាមីស្ថិតនៅមន្ទីរពែទែយនោះ។
អ្នកសែីបន្តថា៖«ខ្ញុំយល់ថានែះគែន់តែ
ជាការយល់ចែឡំទែហើយខ្ញុំខកចិត្ត
ខា្លាងំណាស់។គត់ [អ្នកសរព័ត៌មាន]
បែហែលបកសែយទៅមា្ខាង។ប៉នុ្តែក្នងុ
ចតិ្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមនិដែលនយិយអ្វីអាកែក់
អំពីកម្ពជុាទែ។យើងបានទទួលនូវការ-
ជួយជាចែើនពីពលរដ្ឋខ្មែរ និងពីមន្ទីរ-
ពែទែយ»។អ្នកសែីបន្តថាបញ្ហោគឺកែមុហុ៊ន
ធានារ៉ាប់រងទែដែលធ្វើឲែយពួកគែធា្លាក់ក្នងុ
ស្ថានភាពនែះ។វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹង
ពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ទរីពែទែយទែ។
បែភពមនិបញ្ចែញឈ្មោះបានឲែយដងឹ

ថាលោកAnthonyកំពុងសមែក
ពែយាបាលនៅមន្ទរីពែទែយរ៉យូ៉ាល់ភ្នពំែញ។
ប៉ុន្តែបុគ្គលិកមន្ទីរពែទែយដែលលើក
ទូរស័ព្ទកាលពីមែសិលមិញបានថ្លែង
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាមន្ទរីពែទែយមនិអាច
បែប់ពីករណីរបស់អ្នកជំងឺមា្នាក់ៗបាន
ទែលើកលែងតែសចញ់ាតិឬមានការ-
អនុញ្ញាតពីអ្នកជំងឺផ្ទាល់៕
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� ងហា�ងនិងអគ��យក
លីតែសែង
និពន��យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមែន
បេ� ន�េប់�េងកា រ�និពន�

សំរិទ្ធ
អនុបេ� ន�េប់�េងកា រ�និពន�

សូវិស ល
អនុបេ� ន�េុមអ្នកយកព័ត៌� ន

ផ ក់ស�ងលី
កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន� តិ
វងែសសុខែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រ�និពន�ព័ត៌� ន�េដ�កិច�
ម៉ែគុណមករ

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន�េដ�កិច�
រ៉ាន់រីយ

កា រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ
បែក់ស យ

កា រ�និពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌� នកី� 
ណែមវណ្ណៈ

កា រ�និពន��េហទំព័រ
ល ងផ ន់ណា រ៉ា

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�ែង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,រីសុច ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ៉នដា រ៉ា,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,ខែងសុខគនា�
អ្នកបក�េ

ប៊ុនផល្លា,សែតកីឡា ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរ៉ាសុី

កា រ�រូបថត
ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរងែសី
អ្នក�េសមេ�លអក��វិរុទ�

�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
បេ� ន�្នេកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកែភីរៈ
�្នេករច� ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករច��េហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម�
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ច បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនច ន់�ែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
បេ� ន�េក�យកា�េតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ� ន�េក�យកា�េត
នូច ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បេ� ន�្នេករដ�បាលនិងធន� នមនុសេ�
ពែ�ែសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ�បាលនិងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភា

�យិកាហិរ��វត��ៈហា�ងតា ំងម៉ែង
បេ� នគណ�េយេ�ៈេស៊ែនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទេ�និងរច��េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិយា ល័យ�េត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នែអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ)ភូមិ�ែកតា ឡុង
សង�ត់ច ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង�ត់ស្វាយដង្គុំ
កែងុសៀមរប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ប្រើស១គូដ្រលព្រនព្របាញ់ប្រហារត្រវូបានច្ន្រជារូបសំណាក
ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈសត្វបែើស១គូ
ដែលពែនពែបានបាញ់បែហារ
ក្នុងដែនជមែកសត្វពែពែះរកា
ខែត្តពែះវិហារហើយបានរត់
មកងប់នៅក្នងុភូមិរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋនៅកែបែរនោះកាលពីឆ្នាំ
២០១៩ឥឡូវនែះតែវូបានដាក់-
តំាងនៅក្នងុទីស្ដីការកែសួងបរិ-
ស្ថានបនា្ទាប់ពីកែមុមន្តែីជនំាញ
បានកែច្នែឲែយកា្លាយជារូបសំណាក
សត្វបែើស១គូដែលមើលទៅ
ដូចជាសត្វបែើសរស់ពិតៗ។
លោកនែតែភក្តែ រដ្ឋលែខា-

ធិការនិងជាអ្នកនាំពាកែយកែសួង
បរសិ្ថានបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថា
សំណាកសត្វបែើស១គូនែះបាន
សងឡើងកែមកិច្ចសហការរួម
គ្នារវាងមន្ទរីបរិស្ថានខែត្តពែះវហិារ
និងសមាគមមគ្គុទែ្ទសក៍សត្វ
ស្លាបកម្ពុជាក្នុងគោលបំណង
ទុកសមែប់បែើបែស់ក្នងុការអប់
រំផែសព្វផែសាយអំពីការអភិរកែសសត្វពែ
នៅកម្ពុជាដល់ក្មែងៗ ជំនាន់កែយ
ឲែយបានស្គាល់និងចែះសែឡាញ់
សត្វពែ។លោកបន្តថាដើមែបី
កែច្នែសពសត្វបែើស១គូដែល
មានទម្ងន់ជាង២០០គីឡូកែម
ក្នងុ១កែបាលឲែយកា្លាយជាសំណាក
សត្វបែើសដ៏គួរឲែយគយគន់នែះ

កែុមមន្តែីជំនាញបានបែើបែស់
ពែលវែលសរុបជាង២ខែក្នងុ
ការលងសមា្អាតសែបែកឆ្អឹងនិង
ការរៀបចំគែងឆ្អឹងពីដែកមួយ
ចំនួនបន្ថែមទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ដោយសរ

កង្វះខាតសមា្ភារយើងបានបែើ
គែងដែកជំនួសដោយធ្វើជា
រងបែើសឈរតែកម្ពស់និង
បែវែងតួខ្លនួនិងជើងតែវូបានវាស់-
វែងតែមឹតែវូតាមទំហំបែើសជាក់-
ស្តែង។បនា្ទាប់មកយកសែបែក

របស់វាដែលតែវូបានលងសមា្អាត
សមា្លាប់មែរោគដោយជាតិអំបិល
និងទឹកខ្មែះរួចមកដាក់លើគែង
ដែករួចចប់ផ្តើមដែរភ្ជិតតែម្តង
ដោយមានថែមសំឡីនៅផ្នែកខ្លះ
ដើមែបីឲែយពែញរូបរង។ រួចមក
យើងដាក់គែប់ភ្នែក(គែប់ភ្នែក
បានពីដែគូនៅតែវា៉ាន់)និងពាក់-
ស្នែងនងិទកុក្នងុម្លប់មានខែយល់
ចែញចូលរហូតដល់ស្ងតួល្អ»។
គួរបញ្ជាក់ថានៅពែលអ្នកភូមិ

និងពែះសងែឃបានបែទះឃើញ
សត្វបែើស២កែបាលនោះងប់
នៅកែបែរភូមិក៏នំាគ្នាធ្វើពិធីបុណែយ
ឲែយសត្វទាងំ២កែបាលនោះតាម
ជំនឿសសនាដើមែបីឧទ្ទសិកុសល
ដល់សត្វបែើសទាំង២កែបាល
នែះ។បែើសទាងំ២កែបាលនោះ
ជាបែើសសែបូវជាថនិកសត្វ
តិណាសីស្ថិតក្នុងអមែបូរសត្វ
បែើសដែលមានមាឌធំជាងគែ។
នៅលើដងខ្លួនរបស់វាមាន

រោមបែផែះស្ទើរកែមៅនិង
កមានរោមកែស់វែង។កន្ទុយ
របស់វាខ្លីសំពោងពណ៌កែមៅ
និងរស់រវីកជានិច្ចពែលរក
ចណំីហើយវាមានស្លកឹតែចៀក
ធំ។ស្នែងបែើសឈ្មោលពែញ-
វ័យមានបែវែងពី៥០-១០០
សង់ទមី៉ែតែដែលជាទទូៅមាន
ខ្នែងមា្ខាងៗចំនួន៣គឺ១នៅជាប់

គល់និង២ទៀតនៅខាងចុង។
បើតាមកែសួងបរិស្ថានបែើស

ជាសត្វដែលអាចរស់នៅគែប់
ជមែកទំាងអស់រួមទំាងពែសែង
និងពែរបោះ។វារកសុីពែល
ពែលមឹនងិពែលពែលប់ហើយ
សមែកពែលថ្ងែនៅតាមពែ-
កែស់ៗ។ចំណីរបស់វាមាន
ដូចជាស្លឹកឈើចុងមែកឈើ
តូចៗផ្លែឈើនិងស្មោ។ល។
ជារៀងរល់ឆ្នាំបែើសតែងជមែះុ
ស្នែងចស់ចោលនៅចនោ្លាះខែ
កក្កដាដល់ខែកញ្ញា។នៅរដូវ
បន្តពូជបែើសឈ្មោលតែងតែ
ជល់គ្នាយកឈ្នះដើមែបីគែប់គែង
តំបន់ និងពាក់ញីនៅក្នុងហ្វូង
រហតូដល់៨កែបាល។បែើសញី
កើតកូនម្ដងតែ១បនា្ទាប់ពីពពោះ
រយៈពែល៨ខែ។វាមានវត្តមាន
នៅភមូិភាគខាងជើងនរិតីនងិ
ភូមិភាគឦសននែបែទែស
កម្ពជុា។គែក៏បានរកឃើញផង-
ដែរនៅបែទែសឥណា្ឌាបែទែស
ចិននិងតំបន់ភូមិភាគអាសុី-
អាគ្នែយ៍រួមទាំងកោះស៊ូមា៉ាតែ
កោះចរ៉ានិងបូនែអូរ។
បែើសជាបែភែទសត្វដែល

ស្ថិតក្នុងកែុមដែលងយរងគែះ-
ថា្នាក់ដោយសរការបរបាញ់
យកសច់ស្នែងសែបែកនិង
ឆ្អឹងដើមែបីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម៕

រូបសំណាកសត្វបេើសតេវូបានពេនពេបាញ់បេហារនៅដេនជមេក
សត្វពេពេះរកា។រូបថតកែសួងបរិស្ថាន

ស្ត្រីបរទ្រសម្នាក់បំភ្លកឺរណី...
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រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោងសណ្ឋាគារតម្ល្រោជាង$១០០លាន
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ ៈ រដ្ឋាភបិាលបានអនមុត័លើ
គម្រោងសាងសង់សណ្ឋាគារលំដប់
ផ្កាយ៥មួយកន្ល្រោងនៅក្នុងខ្រោត្តព្រោះ-
សីហនុ ដ្រោលមានទុនវិនិយោគជាង
១០០លានដលុា្លារដោយមន្រោ្តីអះអាង
ថាការសាងសង់សណ្ឋាគារប្រោណតីៗ
គឺដើម្រោបីត្រោៀមសា្វាគមន៍ភ្ញៀវទ្រោសចរ
ក្រោយកូវីដ១៩ត្រោូវបានបញ្ចប់។
ក្រោមុប្រោកឹ្រោសាអភវិឌ្រោឍន៍កម្ពជុា(CDC)

កាលពីថ្ង្រោសកុ្រោបានច្រោញវញិ្ញាបនបត្រោ
ចុះបញ្ជីជាសា្ថាពរឲ្រោយក្រោុមហ៊ុន Yong
Wang(Cambodia)Co., Ltd
ដើម្រោបីសាងសង់និងធ្វើអាជីវកម្ម
សណ្ឋាគារលំដប់ផ្កាយ៥ដ្រោលមាន
៧០០បន្ទប់ដោយមានទុនវិនិយោគ
១០៨លានដុលា្លារនិងបង្កើតការងារ
បាន៨៥៨កន្ល្រោង។គម្រោងន្រោះស្ថិត
នៅសងា្កាត់ល្រោខ៤ក្រោុងព្រោះសីហនុ។
លោកឃាងភារម្រោយអ្នកនាំពាក្រោយ

សាលាខ្រោត្តព្រោះសីហនុប្រោប់ភ្នពំ្រោញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រោចន្ទថាខ្រោត្តព្រោះសហីនុ
គឺជាតបំន់ដ្រោលមានសកា្តានពុលអ្រោក-ូ
ទ្រោសចរណ៍នឹងនៅត្រោជាគោលដៅ
ទាក់ទាញវនិយិោគផ្ទាល់ពីបរទ្រោសបើ

ទោះជងំឺកវូដី១៩កពំងុធ្វើឲ្រោយប៉ះពាល់
ដល់ស្រោដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដោយ។
លោកបានថ្ល្រោងថា៖«ការសាងសង់

ឬគម្រោងវិនិយោគនានា ជាពិស្រោស
ការសាងសង់សណ្ឋាគារផ្កាយ៥ន្រោះ
គឺជាវសិយ័អាទភិាពឬជាមាសប្រោតង
របស់កម្ពុជា។ វិស័យន្រោះមិនត្រោឹមត្រោ
បង្កើតកាលានុវត្តភាពការងារនងិប្រោក់
ចណំលូប៉ណុ្ណោះទ្រោត្រោថ្រោមទាងំទាក-់
ទាញការវនិយិោគផ្ទាល់ពីបរទ្រោសនងិ
ក្នុងស្រោុកផងដ្រោរ»។
លោកបន្ថ្រោមថាការក្រោលម្អប្រោព័ន្ធ

ហ្រោដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូថ្នល់លបូង្ហរូទកឹ
ការរៀបចំឆ្ន្រោរសមទុ្រោឡើងវញិនងិការ- 
រៀបចំតបំន់អ្រោកទូ្រោសចរណ៍នានានៅ
តាមបណ្តាកោះទាងំ៣២កពំងុទាក-់
ទាញការវិនិយោគ និងភ្ញៀវទ្រោសចរ
បានយ៉ាងច្រោើន។
បច្ចុប្រោបន្ននៅខ្រោត្តព្រោះសីហនុមាន

សណ្ឋាគារចំនួន១០៧កន្ល្រោងហើយ
ខ្រោត្តន្រោះមានក្រោមុហ៊នុចនំនួ៣៣ដ្រោល  
វនិយិោគលើវសិយ័ស្រោវាកម្មសា្នាក់នៅ
ផ្រោសារទំនើបនិងតំបន់អភិវឌ្រោឍន៍ទ្រោស-
ចរណ៍។ន្រោះបើតាមលោកភារម្រោយ។

លោកប្រោប់ទៀតថា ជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឲ្រោយភ្ញៀវទ្រោសចរអន្តរជាតិធ្លាក់
ចុះត្រោសម្រោប់ភ្ញៀវទ្រោសចរក្នុងស្រោុក
គឺកំពុងមាននិនា្នាការកើនឡើងវិញ។
លោកថោងខុន រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួង

ទ្រោសចរណ៍បានថ្ល្រោងថាក្នងុរយៈព្រោល
២សបា្តាហ៍ដើមខ្រោឧសភាឆ្នាំ២០២០
ន្រោះចលនាទ្រោសចរក្នងុស្រោកុបានបន្ត
កើនឡើងជាបណ្តើរវិញហើយជាក់-
ស្ត្រោងមានភ្ញៀវទ្រោសចរជាង២៥មុឺន
នាក់បានធ្វើដណំើរកម្រោសាន្តនៅទទូាងំ-
ប្រោទ្រោស។លោកកត់សមា្គាល់ថាភ្ញៀវ
ភាគច្រោើនធ្វើដំណើរទៅតំបន់អ្រោកូ-
ទ្រោសចរណ៍នៅភមូិភាគឦសានភាគ-
និរតីនិងតំបន់ឆ្ន្រោរពិស្រោសខ្រោត្តព្រោះ-
សីហនុខ្រោត្តកំពតនិងខ្រោត្តក្រោប។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ចំពោះមុខន្រោការ-

កើនឡើងចលនាទ្រោសចរផ្ទ្រោក្នុងន្រោះ
ក្រោសួងទ្រោសចរណ៍បានសហការជា-
មួយវិស័យឯកជនរៀបចំនូវវិធនការ
ស្តង់ដពិស្រោសសម្រោប់សុវត្ថិភាព
ទ្រោសចរណ៍រួមមានក្រោមប្រោតិបត្តិនិង
គោលការណ៍ណ្រោនាំចាំបាច់មយួចនំនួ 
បន្ថ្រោមពីលើវិធនការសុវត្ថិភាពនិង
អនាម័យដ្រោលច្រោញដោយក្រោសួង
សុខាភិបាល»៕LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈកម្ពជុារពំងឹថានងឹធ្វើការនាំ
ច្រោញផ្ល្រោមៀនប៉្រោលិន(តាង៉្រោន)ទៅ
កាន់ទីផ្រោសារបរទ្រោសពិស្រោសការនាំ
ច្រោញផ្ទាល់ទៅប្រោទ្រោសចិនបនា្ទាប់ពី
ការសាបរលត់ន្រោជំងឺកូវីដ១៩ដោយ-
សាររោងចក្រោសម្ងតួមយួកន្ល្រោងដោយ
វិនិយោគិនចិនក្នុងខ្រោត្តប៉្រោលិនបើក-
ដណំើរការជាផ្លវូការ។ន្រោះបើតាមថា្នាក់
ដឹកនាំខ្រោត្តប៉្រោលិន។
លោកធូភាអភបិាលរងខ្រោត្តប៉្រោលនិ 

បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រោចន្ទ
ថាការនាំច្រោញផ្ល្រោមៀនប៉្រោលិនទៅ
កាន់ទផី្រោសារអន្តរជាតិពសិ្រោសប្រោទ្រោស
ចិននឹងកើនឡើងនៅព្រោលជំងឺកូវីដ-
១៩ត្រោូវបញ្ចប់ព្រោះបច្ចុប្រោបន្នទោះបី
ក្នុងខ្រោត្តប៉្រោលិនទើបមានរោងចក្រោ
សម្ងួតមួយសាងសង់រួចរាល់ប៉ុន្ត្រោវា
មនិទាន់ត្រោវូបានដក់ឲ្រោយដណំើរការជា
ផ្លវូការទ្រោ។លោកបន្តថាភាពយតឺយ៉ាវ
ន្រោះគឺដោយសារក្រោុមហ៊ុនរង់ចាំឲ្រោយ
ជំងឺកូវីដមានភាពធូរស្រោលសិន។
លោកបន្ថ្រោមថានៅព្រោលរោងចក្រោ

ដ្រោលមានសមត្ថភាពសម្ងួតផ្ល្រោមៀន
បាន២,៤តោនក្នងុ១ម៉ាងដណំើរការ 

វានងឹជយួធ្វើឲ្រោយទផី្រោសារផ្ល្រោមៀនប៉្រោលនិ
កាន់ត្រោមានសកា្តានុពលខណៈបច្ចុ-
ប្រោបន្នដោយសារការនាំច្រោញប្រោហ្រោល
៧០ភាគរយត្រោវូពងឹទៅលើប្រោទ្រោសថ្រោ
ហ្រោតុន្រោះតម្ល្រោដ្រោលកសកិរទទលួបាន
គឺមិនសូវខ្ពស់ទ្រោ។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ដោយសារមនិមាន

រោងចក្រោសម្ងតួមៀនប៉្រោលនិប្រោហ្រោល
៥ ៥០០-៦០០០តោនក្នុង១ឆ្នាំៗ 
ត្រោូវបាននាំច្រោញទៅប្រោទ្រោសថ្រោ។នៅ
ព្រោលរោងចក្រោបើកដំណើរការយើង
សង្រោឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្រោយការនាំច្រោញ
របស់យើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទផី្រោសារ
អន្តរជាតិពិស្រោសទីផ្រោសារចិននឹងមាន
កំណើនកាន់ត្រោច្រោើនហើយតម្ល្រោក៏
ខ្ពស់ជាងព្រោលបច្ចុប្រោបន្នដ្រោរ»។
លោកបន្ថ្រោមថានៅព្រោលរោងចក្រោ

ចាប់ផ្តើមដំណើរការការដំដុះនិង
គុណភាពក៏នឹងមានភាពល្អប្រោសើរ
ជាងព្រោលមនុដ្រោរ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«ជាមួយនឹងកំណើនការដំដុះរបស់
ប្រោជាកសិករខ្ញុំក៏សង្រោឃឹមថានឹងមាន
វនិយិោគនិថ្មីៗ ទៀតចលូមកបណ្តាក-់
ទុនសាងសង់រោងចក្រោសម្ងួតបន្ថ្រោម
សម្រោប់លើកកម្ពស់គុណភាពនិង
ការនាំច្រោញរបស់កម្ពុជា»។

បើតាមលោកធូភាបច្ចុប្រោបន្នមៀន
ប៉្រោលិនមានតម្ល្រោក្នុងរង្វង់៥០០០
រៀលក្នុង១គីឡូក្រោម។តម្ល្រោន្រោះបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺធ្លាក់ចុះបន្តិច។
លោកសាយសុផតប្រោធនមន្ទីរ

កសិកម្មខ្រោត្តប៉្រោលិនបានប្រោប់ថាបើ
ទោះបីអាកាសធតុមនិសវូអណំយ
ផលល្អប៉ុន្ត្រោការកើនឡើងន្រោផ្ទ្រោដីដំ-
ដុះបានធ្វើឲ្រោយទិន្នផលផ្ល្រោមៀនឆ្នាំន្រោះ
កើនឡើងតចិតចួបើធៀបនងឹឆ្នាំមនុ។
លោកបន្តថានៅព្រោលដ្រោលរោងចក្រោ
សម្ងតួដណំើរការការដំដុះប្រោកដជា
នងឹកើនឡើងខ្ពស់ហើយការសម្រោតិ-
សម្រោងំពជូនងិគណុភាពក៏កើនឡើង
ទៅតាមនោះដ្រោរ។
លោកនិយយថា៖«ទីផ្រោសារមៀន

ប៉្រោលិននឹងល្អខា្លាំងព្រោលមានកន្ល្រោង
សម្ងតួក្នងុស្រោកុដោយមនិចាំបាច់ពងឹ
ការនាំទៅសម្ងួតនៅប្រោទ្រោសថ្រោ»។
បើតាមលោកសផុតផ្ល្រោមៀនផ្តល់

ផលក្នុងចនោ្លាះពី១០ទៅ១៥តោន
ក្នុង១ហិកតាដោយអាស្រោ័យលើ
អាកាសធតុនិងអាយុកាល។
របាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលខ្រោត្តប៉្រោលនិ

បានឲ្រោយដឹងថាបច្ចុប្រោបន្នខ្រោត្តប៉្រោលិន
មានដំណំ០៤ប្រោភ្រោទដ្រោលកំពុង

មានសកា្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការដំដុះ
និងនាំច្រោញ រួមមានមៀនប៉្រោលិន
(តាង៉្រោន)សា្វាយក្រោវល្មៀតដំណំ-
ដំឡូងមីនិងពោតក្រោហម។បច្ចុប្រោបន្ន
ផ្ទ្រោដីដំមៀនប៉្រោលិន(តាង៉្រោន)មាន
ទំហំ៤៣៨៣ហិកតា។
មកដល់ព្រោលន្រោះ មានផលិតផល

កសិកម្មកម្ពុជាត្រោ៤មុខគត់ដ្រោលត្រោូវ
អនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្រោយនាំទៅប្រោទ្រោស
ចិនរួមមានពោតដំឡូងមីអង្ករនិង
ច្រោកខណៈបច្ចបុ្រោបន្នកម្ពជុាកពំងុចរចា
នាំច្រោញផលិតផលផ្រោស្រោងៗទៀតដូច-
ជាទឹកមាត់ត្រោចៀកកាំសា្វាយម្រោច
ស្រោកានាគតាង៉្រោននិងដូងក្រោអូប។
អ្នកនាំពាក្រោយក្រោសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-

ប្រោមាញ់នងិន្រោសាទមនិអាចទាក់ទង
បានទ្រោកាលពីថ្ង្រោចន្ទប៉នុ្ត្រោលោកងនិ
ឆយអគ្គនាយកន្រោអគ្គនាយកដ្ឋាន
កសិកម្មធ្លាប់បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍
កាលពដីើមខ្រោឧសភាន្រោះថាផ្រោនការ
នាំច្រោញផលិតផលទឹកមាត់ត្រោចៀក
កាំសា្វាយម្រោចស្រោកានាគតាង៉្រោន
និងដូងក្រោអូបជាផ្លូវការទៅកាន់
ប្រោទ្រោសចិនដោយផ្ទាល់ប្រោហ្រោលជា
មិនអាចល្រោចច្រោញជារូបរាងទ្រោនៅ
ក្នុងឆ្នាំន្រោះ៕LA

គមេង  សង់ សណ្ឋាគារ ជា ចេើន  បាន លេច ឡើង ក្នងុ ខេត្ត ពេះសីហន៊។ រូបថតរា៉ាហុីម

ការនំាច្រោញមៀនប៉្រោលិននឹងកើនព្រោលរោងចក្រោបើកដំណើរការ

ការសាងសង់សារ-
មន្ទរីថាមពលកកើត
ឡើងវិញអាចចាប់-
ផ្តើមនៅក្នងុឆ្នាំន្រោះ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោង
សង់សារមន្ទីរថាមពលកកើតឡើងវិញ  
និងឧទ្រោយានជាតិសម្ត្រោចហ៊ុនស្រោន
កពំតក្នងុគោលបណំងដើម្រោបីទាក់ទាញ 
ភ្ញៀវទ្រោសចរកាន់ត្រោច្រោើនមកទស្រោសនា
នៅតំបន់ឆ្ន្រោរសមុទ្រោមួយន្រោះ។
លោកជាវតាយអភបិាលខ្រោត្តកពំត

បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្រោចន្ទថា
គម្រោងកសាងសារមន្ទីរថាមពល
កកើតឡើងវញិនងិឧទ្រោយានជាតិសម្ត្រោច  
ហ៊ុនស្រោនកំពតគឺជាការអនុវត្ត
គម្រោងតាមអនុក្រោឹត្រោយរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលដ្រោលអគ្គសិនីកម្ពជុា(EDC)ជា
អ្នកអនុវត្ត។លោកបន្តថាគម្រោង
ន្រោះនងឹសាងសង់លើផ្ទ្រោដីទហំំ៨,៦០
ហកិតាស្ថតិក្នងុភមូិស្នំប្រោពំរីឃុំមាក-់ 
ប្រោង្គស្រោុកទឹកឈូខ្រោត្តកំពត។
គម្រោងន្រោះនឹងអាចចាប់ផ្តើមនៅក្នុង
ឆ្នាំន្រោះហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការ-
សាងសង់នៅឆ្នាំ២០២២។
លោកថ្ល្រោងថា៖«យើងសម្ត្រោងការ-

គាំទ្រោដល់ការអនុវត្តនូវគម្រោងរបស់
ជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់មួយន្រោះឡើង
ក្នងុសា្មារតីសហការដើម្រោបីធ្វើយ៉ាងណ
ឲ្រោយការអនវុត្តគម្រោងន្រោះសម្រោចបាន
សមិទ្ធផលជាប្រោវត្តិសាស្ត្រោសម្រោប់
បម្រោើប្រោយោជន៍សាធរណៈពិស្រោស
ក្នុងវិស័យទ្រោសចរណ៍នៅតំបន់រម-
ណីយដ្ឋានទឹកឈូខ្រោត្តកំពត»។
ទោះយ៉ាងណលោកប្រោប់ថារដ្ឋា-

ភិបាលមិនទាន់អាចវាយតម្ល្រោពីខ្ទង់-
ចំណយគម្រោងន្រោះនៅឡើយទ្រោ។
លោកបន្ថ្រោមថា៖«ន្រោះជាសកា្តានុ-

ពលមួយធំដ្រោលនឹងជួយទាក់ទាញ
ភ្ញៀវទ្រោសចរទៅល្រោងកាន់ត្រោច្រោើននៅ
ខ្រោត្តកំពតនៅព្រោលអនាគត»។
ក្នុងកិច្ចប្រោជុំស្តីពីកិច្ចសហការនិង

ការសិក្រោសាពីផលប៉ះពាល់ការអនុវត្ត
គម្រោងន្រោះកាលពីសបា្តាហ៍មុននៅ
រដ្ឋបាលខ្រោត្តកំពតលោកក្រោវ រតនៈ
អគ្គនាយកអគ្គសិនីកម្ពជុាបានថ្ល្រោងថា
សារមន្ទរីន្រោះនងឹបង្កើតឲ្រោយមានការប្រោ-
មលូផ្តុំប្រោភពផលតិថាមពលអគ្គសិនី
របស់កម្ពុជាដូចជាវារីអគ្គិសនី ពន្លឺ
ព្រោះអាទិត្រោយ និងថាមពលអគ្គិសនី
ធ្រោយងូថ្មជាដើម។លោកបន្តថាការសាង- 
សង់ឧទ្រោយានជាតិន្រោះក៏ក្នុងគោលបំ-
ណងដើម្រោបីទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រោសចរជាតិ
និងអន្តរជាតិផងដ្រោរ៕LA



តពីទំព័រ១...ចុះបញ្ជីថា ក្រុមវិនិយោ-
គិនសាធារណៈប្រហ្រល២៤៩៧នាក់
បានក្លាយជាភាគទុនិកថ្មីរបស់ធនាគារ
តាមរយៈករបោះផ្រសាយIPOផ្លូវករន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ករចុះបញ្ជីជាផ្លូវករ

ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារអ្រសុីលីដាគឺជា
ករបើកសករាជថ្មីរបសធ់នាគារចាប់តាងំ-
ពីប្រតិបត្តិករអស់រយៈព្រលជាង២៧ឆ្នាំ
រួចមក។យើងពិតជាកោតសរសើរចំពោះ
នយិតករអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនងិក្រមុវនិយិោ-
គិនដ្រលបានលើកទឹកចិត្ត និងវិនិយោគ
លើភាគហ៊នុរបស់យើងទោះបីជាមានករ-
រីករាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ»។
លោកហុងសុខហួរអគ្គនាយកCSX

បានឲ្រយដឹងថាធនាគារអ្រសុីលីដាក្លាយ-
ជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីទី៦និងជាធនាគារ
ពាណិជ្ជដំបូងគ្រដ្រលចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន
របស់ខ្លនួលើផ្រសារហ៊នុកម្ពជុា។ជាមយួនងឹ
ករចុះបញ្ជីន្រះធនាគារន្រះអាចប្រមូល
មូលនិធិបានកន់ត្រច្រើននៅព្រលណា
មួយតាមរយៈករច្រញលក់ភាគហ៊ុន
កន់ត្រច្រើននៅលើផ្រសារហ៊ុន។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា

បានផ្លាស់ប្តរូផ្នត់គនំតិរបស់ប្រជាជនពីករ-
សន្រសំប្រក់ទៅជាករវនិយិោគ។ដចូ្ន្រះអ្នក
ដ្រលមានមូលនិធិសល់ពួកគ្រអាចវិនិ-
យោគលើផ្រសារហុ៊នបាន។ទោះបីជាសា្ថាន-
ករណ៍បច្ចុប្របន្នមានភាពមិនច្របាស់លាស់
ខ្លាងំក៏ដោយក៏ផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុានៅត្រ
ប្រតិបត្តិករដូចធម្មតា»។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង

ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុនងិជាប្រធានគណៈ-
កម្មករមលូបត្រកម្ពជុា(SECC)ដ្រលធ្វើ
ជាអធិបតីក្នុងពិធីនោះបានឲ្រយដឹងថាជា-
មយួនងឹករធ្វើមលូធនទីផ្រសារដច៏្រើនរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដាមានប្រហ្រល១,៧៥
ពាន់លានដុលា្លារដ្រលស្មើជិត៣ដងន្រ
ករកម្រិតទីផ្រសាររបស់CSXវានឹងធ្វើឲ្រយ
មានភាពទាក់ទាញកន់ត្រខ្លាំងសម្រប់
ក្រមុវនិយិោគនិបរទ្រសជាពសិ្រសវនិយិោ-
គិនសា្ថាប័នព្រមទំាងជំរុញសកម្មភាពជួញ-
ដូររបស់ទីផ្រសារមួយន្រះផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា

កំពុងក្លាយជាច្រកថ្មីមួយន្រករផ្ដល់ហិរញ្ញ-
ប្របទានសម្រប់ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រស
ដ្រលកពំងុមានតម្រវូករមលូនធិិហើយវា

នឹងគាំទ្រកំណើនអាជីវកម្មពួកគ្រ»។
លោកហុងសុខហួរបានឲ្រយដឹងទៀត

ថាគតិត្រមឹថ្ង្រទី២៥ខ្រឧសភាCSXមាន
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីសរុប១២ក្នុងចំណោម
នោះក្រមុហ៊នុ៦បោះផ្រសាយមលូបត្រកម្ម-
សិទ្ធិ និងក្រុមហ៊ុន ៦ផ្រស្រងទៀតបោះ-
ផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម។ក្រុមហ៊ុន
១២ន្រះបានប្រមូលមូលនិធិប្រហ្រល
២៤០លានដុលា្លារនងិសន្ទស្រសនភ៍ាគហ៊នុ
បានកើនឡើងជាង៥៧ភាគរយកលពីឆ្នាំ
២០១៩ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។លោក
បានបន្ថ្រមថាមកដល់ព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ
វិនិយោគិនលក្ខណៈបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុន
ប្រហ្រល២៥០០០បានបើកគណនី
ជួញដូរនៅCSX៕LA

ទីក្រុងញូវយ៉កៈប្រឈម
ជាមួយករធា្លាក់ចុះដ៏អាក្រក់
បំផុតបណា្តាលមកពីវីរុសកូរ៉ូ-
ណាលើអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ-
អាកសនិងស្រដ្ឋកិច្ចកន់ត្រ
រីកធំឡើងៗ ក្រុមហ៊ុនផលិត
យន្តហោះBoeingមើល-
ឃើញខ្លនួឯងស្ថតិនៅក្នងុសា្ថាន-
ភាពមយួដ្រលមិនធា្លាប់ឆ្លងកត់
នងិមនិសខុស្រលួសោះឡើយ
ក្នុងខ្រមីនាកន្លងទៅ។
ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ

ដ្រលជានិមិត្តរូបន្រអំណាច
ឧស្រសាហកម្មអាម្ររិកអស់រយៈ-
ព្រលជាយូរហើយ មិនអាច
មានលទ្ធភាពបង្កើនមូលនិធិ
ដើម្របីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់អាជីវ-
កម្មរបស់ខ្លួននោះទ្រ។
សា្ថានភាពពិតដ៏គួរឲ្រយឈឺ-

ចាប់នោះគឺព្រលចាប់ផ្តើមន្រ
កររីករាលដាលកូវីដ១៩
បង្ហាញពីរបៀបដ្រលក្រុមហ៊ុន
មានអាយកុល១០៣ឆ្នាំបាន
ធា្លាក់ចុះកន់ត្រជ្រដោយមិន
មានចំណ្រកតូចតាចណាមួយ
ដោយសារភាពមិនត្រឹមត្រូវ

របស់ខ្លួនឡើយ។
ក្រុមហ៊ុនBoeingដ្រលរួម

ចំណ្រកប្រហ្រល១ភាគរយន្រ
ផលតិផលក្នងុស្រកុសរបុរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររកិបានទទលួរង
នវូករលបុចោលករបញ្ជាទញិ
ជាច្រើនគ្រឿងសម្រប់យន្តហោះ
ប្រភ្រទ737MAX ដ្រលជា
ប្រភ្រទយន្តហោះបានធា្លាក់កល-
ពីជាង១ឆ្នាំមនុក្រយយន្តហោះ
២គ្រឿងបានធា្លាក់ដោយសា្លាប់
មនុស្រស៣៤៦នាក់។
លោកStanSorscher

អតតីវសិ្វករប្រចាំក្រមុហ៊នុBoe-
ingបាននយិាយ៖«ក្រមុហ៊នុន្រះ
មានបញ្ហាប្រឈមហរិញ្ញវត្ថុដ៏ខ្លាងំ។
ករធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកស
បានដាកំ្របាលចុះយន្តហោះត្រវូ
បានចតចោលអតិថិជនមិន
ត្រូវករយន្តហោះថ្មីហើយ
សមត្ថភាពក្នុងបណា្តាញផ្គត់-
ផ្គង់ស្ថិតក្នុងករសង្រស័យ»។
លោកDavidCalhoun

នាយកប្រតិបត្តិក្រមុហ៊នុBoe-
ingបានទទូចថា ក្រុមហ៊ុន
Boeingនឹងឆ្លងផុតវិបត្តិ

ទោះបីរូបលោកដឹងថាក្រុមហ៊ុន
ន្រះបាតប់ង់មលូដា្ឋានតាមរយៈ
សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ។
លោកCalhounបាន

និយាយកលពីដើមខ្រន្រះ
នៅលើកម្មវធិីFoxBusiness
Networkថា៖«មិនមានបញ្ហា
ចោទដ្រលថាយន្តហោះប្រភ្រទ
MAXមានបញ្ហាបណា្តាលឲ្រយ
មានគ្រះថា្នាក់ដ្រលធ្វើឲ្រយ
យើងដើរថយក្រយនិងធ្វើឲ្រយ
យើងថយក្រយទៅកន់២ឆ្នាំ
មុននោះទ្រ»។

សូម្របីនៅក្នុងព្រលវ្រលាដ៏
លំបាកន្រះទាំងមូលក្រុមហ៊ុន
Boeing បានបន្តរីករាលនូវ
ភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម
ករពារជាតិរបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្ត្រក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវករ

ដើម្របីបង្ហាញភ័ស្តុតាងន្រករ-
ផ្លាស់ប្តូរពិតប្រកដក្នុងផ្ន្រក
អាជីវកម្មអាកសចរណ៍សុីវិល
បនា្ទាបព់ីវបិត្តិរបស់MAXដ្រល
បង្ហាញឲ្រយឃើញនវូបញ្ហាជាមយួ
វប្របធម៌សាជវីកម្មដ្រលអ្នករិះគន់
នយិាយថាបានបង្ហាញថាBoe-

ingកត់សវុត្ថិភាពដើម្របីសម្រច
គោលដៅប្រក់ចំណ្រញ។
ភា្នាក់ងរចណំាត់ថា្នាក់ឥណទាន

បានពនិយ័Boeingដោយទមា្លាក់
នូវបំណុលឲ្រយស្ថិតនៅក្រម
កម្រិតធម្មតា។
ប៉នុ្ត្រករដ្រញដោលរបស់Boe-

ingក្នងុទកី្រងុវា៉ាសុនីតោនបាន
រារាំងក្រុមហ៊ុនន្រះពីករដ្រល
គ្រឃើញថាជាប្រក្ខជនសម្រប់
ក្រស័យធនសូម្របីក្នុងអំឡុងព្រល
ធា្លាក់ចុះន្រះក៏ដោយ។
ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន

មាន១៧០០០ក្រុមហ៊ុនផ្រស្រង
ទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រល
ផ្តល់ករងរ២,៥លាននាក់។
ព្រលផ្តើមមានវបិត្តិក្រមុហ៊នុ

Boeing បានស្វះស្វ្រងរកករ-
គាំទ្រពីរដ្ឋសហព័ន្ធនូវចំនួនទឹក-
ប្រក់៦០ពាន់លានដលុា្លារហើយ
ទទលួបានករគាទំ្រខ្លាងំពីបគុ្គល
សខំនៗ់ ក្នងុទីក្រងុវា៉ាសុនីតោន
រួមទាំងប្រធានាធិបតីអាម្ររិក
លោកដូណាល់ត្រំដ្រលបាន
និយាយកលពីខ្រម្រសាថា៖
«យើងមិនអាចឲ្រយអ្វីមួយកើត

ឡើងចំពោះBoeingឡើយ»។
ប៉ុន្ត្រលោកCalhounបាន

សម្ត្រងករមិនព្រញចិត្តអំពីវិធី
ដ្រលករគាទំ្រពរីតនាគារសហរដ្ឋ
អាម្ររកិដ្រលត្រវូបានរៀបចំឡើង
និងលក្ខខណ្ឌដ្រលបានដាក់។
ក្រពីរារាំងក្រុមហ៊ុនពីករបង់
ភាគលាភរដា្ឋាភបិាលអាចទាមទារ
កន់កប់ភាគហ៊នុនៅក្រមុហ៊នុ
ទៀតផង។
ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនន្រះ

ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី
ដំណោះស្រយគ្រអាសន្នជា
បន្តបនា្ទាប់ដោយធនាគារកណា្តាល
ដ្រលបង្កើនសន្ទនីយភាពក្នុង
ទីផ្រសារបំណុលសាជីវកម្ម និង
បើកទា្វារឲ្រយទទលួបានមលូបត្រ
បណំលុតម្ល្រ២៥ពាន់លានដលុា្លារ
ដ្រលជាទឹកប្រក់ច្រើនបំផុតទី
៦ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។
ប៉ុន្ត្រករច្រញបណ្ណបំណុល

បាននយ័ថាក្រមុហ៊នុBoeing
នងឹត្រវូចណំាយអត្រករប្រក់
ខ្ពស់ប្រសិនបើអត្រឥណទាន
របស់ខ្លួនត្រូវបានទមា្លាក់បន្ថ្រម
ទៀតនោះ៕AFP/RR

ក្រមុហុ៊នផលិតយន្តហោះBoeingអាម្ររិកអាយុកាល១០៣ឆ្នាសំ្ថតិក្នងុដំណាក់កាលលំបាកបំផុត

Lufthansaនឹងបើកការហោះហើរ
ឡើងវិញទៅកាន់២០គោលដៅ
ែ្រហ្វងហ្វតឺៈយោងតាមករ-

ចុះផ្រសាយរបស់សារព័ត៌មាន
Straitstimesក្រមុហ៊នុអាកស-
ចរណ៍របស់អាល្លឺមង៉់Lufthan-
saនងឹបើកករហោះហើរឡើង
វញិទៅកន់២០គោលដៅចាប-់
ពីពាក់កណា្តាលខ្រមិថុនា។
ក្រុមហ៊ុនអាកសចរណ៍ន្រះ

បានជជ្រកជាមួយរដា្ឋាភិបាល
អាល្លឺម៉ង់ជុំវិញកញ្ចប់ថវិក
សង្គ្រះដ្រលមានទឹកប្រក់៩ពាន់
លានអឺរ៉ូ(ជិត$១០ពាន់លាន)
កលពីសបា្តាហ៍មុនដើម្របីទប់
ករចំណាយប្រតិបត្តិករដ្រល
មានក្តីបារម្ភដោយសារវិបត្តិ
វីរុសកូរ៉ូណានៅអូសបនា្លាយ។
Straitstimesដ្រលបានដក-

ស្រង់បន្តពីសារព័ត៌មានReu-
tersបានឲ្រយដឹងថាគោលដៅ
ទាំងនោះភាគច្រើននៅទីក្រុង
នានាក្នងុតបំនអ់រឺ៉បុដោយករ-
ហោះហើរនឹងផ្តើមពីមជ្រឈមណ្ឌល
ធំរបស់ក្រមុហ៊នុអាកសចរណ៍
នៅទីក្រុងែ្រហ្វងហ្វឺត។
សម្រប់គោលដៅផ្រស្រងៗទៀត

នឹងបង្ហាញនៅសបា្តាហ៍ក្រយ។
ករពង្រីកជើងហោះហើរ

ឡើងវញិបានកើតឡើងក្រយ
រយៈព្រលមិនដល់២សបា្តាហ៍
បនា្ទាប់ពីក្រមុហ៊នុអាកសចរណ៍

អាល្លឺម៉ង់ន្រះបង្ហាញផ្រនករ
ហោះហើរទៅកន់គោលដៅ
រួមទាំងទីក្រុងLosAngeles
របស់អាម្ររិក,ទីក្រុង To-
ronto របស់កណាដានិង
ទីក្រុងMumbaiរបស់ឥណា្ឌា
ចាប់ពីខ្រមថិនុាព្រលក្រមុហ៊នុ
ចាប់ផ្តើមសា្តារឡើងនវូអាជវីកម្ម
ដ្រលបានផ្អាកសកម្មភាពភា្លាមៗ 
ដោយសារវិបត្តិវីរុសកូរ៉ូណា។
ក្រុមហ៊ុនបានឲ្រយដឹងពីថ្ង្រព្រ-

ហស្របតិ៍សបា្តាហ៍មុនថា ខ្លួនបាន
ជបួជជ្រកជាមយួរដា្ឋាភិបាលដ្រល
នឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុន២០%ជាថ្នូរ
នឹងករចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រក់។
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកBild

amSonntagដ្រលបាន
រាយករណ៍ដោយមិនបាន
ប្រប់ឈ្មោះប្រភពបានលើក-
ឡើងថា កម្ចីនោះនឹងត្រូវបាន
គ្រសងវិញនៅដំណាច់ឆ្នាំ
២០២៣។
រដ្ឋមន្ត្រីស្រដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់

PeterAltmaierបានអះអាង
ថាក្រមុហ៊នុនងឹត្រវូសងប្រក-់
កម្ចីក្នុងព្រលឆប់ៗ ព្រលរក
បានប្រក់ចំណ្រញឡើងវិញ។
លោកថា៖«វាអាចប្រើព្រល

២ឬ៣ឆ្នាំ។គា្មោនអ្នកណាដឹង
មុននោះទ្រ»។ST/RR

អ្រសីុលីដាប្រមូលមូលនិធិពីCSXបាន...

លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន(ស្តាទីំ៣)គោះជួងបញ្ជាក់ពីការចាប់ផ្តើមរបស់អ្រសីុលីដា។សហករី

សកម្មភាពដំឡើងយន្តហោះBoeingក្នងុរោងចក្រនៅវ៉ាសីុនតោនក្នងុឆ្នាំ២០១៩។AFP
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 កៃុមហ៊ុន Osaka Hydrogen 
Water (Cambodia) Co.,Ltd 
បាន នងិ កពំងុ ចលូ ម ក្នងុ ទផីៃសារ ម៉ាសុនី 
ចមៃះ ទឹក នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ជាទី ផៃសារ ដៃល នៅ មិនទាន់ រី កចមៃើន 
ខ្លាងំ នៅឡើយ ដោយ កៃមុហ៊នុ រពំងឹថា 
នឹងមន កំណើន ខ្លាំង នៅក្នុង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ខងមុខ ខណៈ តមៃូវ - 
ការ  ទកឹស្អាត  នងិ ទកឹ ដៃលមន គណុ-
ភាព ខ្ពស់ កំពុង កើនឡើង ។ 

 ការយល់ដឹង អំពី សរៈសំខន់ នៃ 
ទឹកស្អាត ការយល់ដឹង អំពី សុខុ-
មលភាព និង កំណើនបៃជាជន ក្នុង 
ទីកៃុង កាន់តៃ ឆប់រហ័ស ជាមួយនឹង 
បច្ចៃកវិទៃយា ម៉ាសុីន ចមៃះ ទឹក  ដៃល 
មន តម្លៃ សមរមៃយ កាន់តៃ មន ចៃើន 
ទាងំអសន់ៃះ គជឺា កត្តា ដ ៏សខំន ់ដៃល 
ជះឥទ្ធិពល និង បង្កើន ទីផៃសារ ម៉ាសុីន 
ប នៃសុ ទ្ធទឹក នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លើសពីនៃះ ទៀត គុណភាព ទឹក 
មិនល្អ ជាពិសៃស នៅ តំបន់ ជនបទ 
ការបំពុល បរិស្ថាន និង កង្វះខត ទឹក 
ស្អាត  និង ទឹក ដៃលមន សុវត្ថិភាព 
សមៃប់ បៃើបៃស់ គឺជា កត្តា ជំរុញ 
បន្ថៃម    ឲៃយ មន តមៃវូការ ម៉ាសុនី ចមៃះ 
ទឹក  កាន់តៃចៃើន ។ ទាំងនៃះ គឺជា ការ- 
ផ្តល់ឱកាស យ៉ាងចៃើន សមៃប់ កៃុម- 
ហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ ម៉ាសុីន ចមៃះ ទឹក ។  

«[ បៃទៃស កម្ពជុា ] គជឺា ទផីៃសារ ដៃល 
មន ស កា្តា នុព ល ។ ទោះបី វា ជាទី ផៃសារ 
តូចក្តី ប៉ុន្តៃ វា កំពុងតៃ រីក លូតលាស់ ។ 
នៅពៃលដៃល បៃជាជន រៀបចំ របៀប 
រស់នៅ រប ស់ ពួកគៃ បាន កាន់តៃ បៃ-
សើរ  នោះ ពួកគៃ កាន់តៃ មនការ- 
យល់ដឹង ខ្ពស់ អំពី គុណភាព ទឹក » ។ 

 លោក Perrie Choo បៃធាន ផ្នៃក 
អភិវឌៃឍន៍ អាជីវកម្ម របស់ កៃុមហ៊ុន 
Osaka បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖   
« យើង មើល ឃើញ ឱកាស ចៃើន 
សមៃប ់ការអភវិឌៃឍ អាជវីកម្ម នៅ កម្ពជុា 
ជា សង្គម មួយ ដៃល កំពុងមន ការរីក- 
លូតលាស់ យ៉ាង ឆប់រហ័ស ខណៈ 
អ្នកមន ជីវភាព ធូ រធារ  និង សធា-
រណជន កាន់តៃ យល់ដឹង ចៃើន អំ ពី 
សុខុមលភាព របស់ ពួកគៃ » ។  

 កៃុមហ៊ុន Osaka ដៃល បាន ចាប់- 

ផ្តើម អាជវីកម្ម របសខ់្លនួ នៅ ខៃ មករា ឆ្នា ំ
២០១៩ ដើមៃប ីលក ់ផលតិផល ម៉ាសុនី 
ចមៃះ ទឹក ក្នុងផ្ទះ  និង កៃ ផ្ទះ ដៃល 
មន គុណភាព ខ្ពស់ គឺជា កៃុមហ៊ុន 
ចៃកចាយ ផ្តាច់មុខ នូវ ម៉ាសុីន ចមៃះ 
ទឹក ម៉ាក Kiyoi និង បៃព័ន្ធ ចមៃះ 
ទឹកជា ចៃើន ទៀត នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ កៃុមហ៊ុន ផ្តល់ជូន នូវ ម៉ាសុីន 
ចមៃះ ទឹកជា ចៃើន បៃភៃទ សមៃប់ 
ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក ។ 

 ម៉ាសុនី ចមៃះ ទកឹ alkaline Kiyoi 
សកម្ម សមៃប់ បៃើបៃស់ ក្នុងផ្ទះ គឺ 

បំពាក់ មកជា មួយ នូវ តមៃង ផ្លា ទី នី ម 
ចំនួន ៥ នៅក្នុង បៃព័ន្ធ ចមៃះ ដៃល 
អាច ចមៃះ ទឹកបាន ៦០០ លីតៃ ក្នុង  
១ ម៉ាង ។ 

 ម៉ាសុនី ចមៃះ ទកឹ Premium Ac-
tive Hydrogen Alkaline បំពាក់ 
ដោយ តមៃង ផ្លា ទី នី ម ទំនើប ចំនួន ១១ 
នៅក្នុងបៃព័ន្ធ ចមៃះ ទឹកដៃល អាច 
ចមៃះ ទឹកបាន ១ ០០០ លីតៃ ក្នុង ១ 
ម៉ាង និង មន សមត្ថភាព គៃប់គៃង   
ការ ចៃះ ទកឹ ដៃលមន ជាត ិកខ្វក ់ខ្លាងំ 
បាន  យ៉ាង មន បៃសិទ្ធភាព ។   

 ម៉ាសុីន ចមៃះ ទឹក ពណ៌ ទឹកបៃក់ 
6-Stage Filter បំពាក់ ដោយ ភា្នាស 
សមៃប់ ចមៃះ ទឹក ដ៏ ទំនើប ដៃល 
អាច ចមៃះ ទឹកបាន ៦០០ លីតៃ ក្នុង 
១ម៉ាង ។ 

 ម៉ាសុីន ចមៃះ Master Filter 
សមៃប់ បៃើ កៃ ផ្ទះ បំពាក់ ដោយ 
តមៃង ពិសៃស ដៃល អាច ចមៃះ 
ទឹកបាន ៣០០០ លីតៃ ក្នុង ១ ម៉ាង   
គឺ គៃប់គៃន់ សមៃប់ បោកគក់  និង 
សមៃប់ ងូតទឹក បាន ។ 

« យើង ផ្តល់ជូន នូវ ម៉ាសុីន ចមៃះ 
ទឹក អុីដ្ូរហៃសៃ៊ន និង បៃព័ន្ធ ចមៃះ ទឹក 
បច្ចៃកវទិៃយា ខ្ពស ់របស ់ជប៉នុ ដៃល សម  
សៃប សមៃប ់គៃប ់តមៃវូការ ។ ម៉ាសុនី 
ចមៃះ ទកឹ ទាងំអស ់គមឺន សវុត្ថភិាព 
និង ងយសៃួល បៃើបៃស់ ។ 

 លោក Choo ថ្លៃងថា ៖« យើង ក៏ 
ផ្តល់ជូន នូវ សៃវាកម្ម បៃកបដោយ 
វិជា្ជាជីវៈ សមៃប់ ការធ្វើ តៃស្ត គុណភាព 
ទកឹ នងិ ការសម្អាត បពំង ់ផងដៃរ ។ យើង 
ក ៏ជយួ បងៃៀន អតថិជិន របស ់យើង អពំ ី
របៀប រសន់ៅ ដៃលមន សខុមុលភាព 
និង ទម្លាប់ របប អាហារ ល្អ ។  

 លោក បន្ថៃមថា ម៉ាសុីន ចមៃះ 
ទឹក  បៃើ ក្នុងផ្ទះ ផលិត ទឹក មន 
គណុ ភាពខ្ពសដ់ៃលOsaka ចាត-់  
ទុក ថា  វា មន អត្ថបៃយោជន៍ ចៃើន 
ដល់ សុខភាព និង ជា ផលិតផល 

ដៃល លក់ដាច់ បំផុត ។ ដោយ ផ្តល់ 
ជនូ នវូ ម៉ាសុនី ដៃល មន តម្លៃ សម-
រមៃយ  និង ងយសៃួល ក្នុងការ ថៃ ទាំ 
ជា មួយ នឹង សៃវាកម្ម កៃយ លក់ 
ដៃល អាច ជឿ ទុកចិត្ត បាន ហើយ  
កៃុមហ៊ុន  មន គោល បំណង  ឈរ 
ជើង  ឲៃយ បាន កាន់តៃ រឹង មំ នៅ ក្នុង 
ទីផៃសារ ផ្គត់ផ្គង់ ម៉ាសុីន ចមៃះ  ទឹក 
នៅ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក ។ 

 ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការទទួល ខុសតៃូវ 
សង្គម របស់ ខ្លួន កៃុមហ៊ុន Osaka 
បាន បណ្តុះ បណ្តាល កៃុមការងរ  
យ៉ាង សកម ្ម ដើមៃបី លើកកម្ពស ់ការអបរ់ ំ
ដល់ អតិថិជន អំពី គុណភាព ទឹក 
សមៃប់ ការរស់នៅ បៃកបដោយ 
គុណភាព  និង ស្តង់ដា។   

« យើង អបរ់ ំអតថិជិន របស ់យើង អពំ ី
តួនទី ទឹក នៅក្នុង បរិស្ថាន ធម្មជាតិ 
កដ៏ចូជា នៅក្នងុ ខ្លនួ របស ់យើង ។ យើង 
ធ្វើបៃបនៃះ នៅក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍   និង 
នៅលើ គៃហទំព័រ និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ សង្គម របស់ យើង ។ 

 លោក Choo លើកឡើងថា ៖« យើង 
បណ្តុះបណ្តាល បគុ្គលកិ របស ់យើង ឱៃយ 
កា្លាយជា អ្នកជនំញ ពតិបៃកដ ហើយ 
គោលបំណង របស់ យើង  គឺ ផ្តល់ ឧប-
ករណ៍ ដៃលមន គុណភាព ខ្ពស់ ដើមៃបី 
បំពៃញតមៃូវការ ទឹកស្អាត របស់ បៃ-
ទៃស   កម្ពុជា »៕ 

លោក Perrie Choo៖ ក្រុមហ៊ុនមានប្រៀបលើគូប្រជ្រងរបស់ខ្លួន ដោយសារក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មា៉ាសុីនចម្រះទឹកដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្ល្រសមរម្រយ។  

តម្រូវការទឹកសា្អាតខ្ពស់ ជំរុញឲ្រយមានតម្រូវ ការមា៉ាសុីនចម្រះទឹកកើនឡើង។   

ក្រោម៊ហ៊៊ន Osaka កំព៊ង ផ្គត់ផ្គង់ ម៉ាសី៊ន ចម្រោះ ទឹក ដ្រោល 
មន គ៊ណភាព ខ្ពស់ នៅក្នុងទីផ្សារព្រោះរាជាណាចក្រោ កម្ពុជា
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មន្ត្រី អាម្ររិក បន្ត  អំពាវនាវ ឲ្រយ កូរ៉្រខាង -
ជើង បោះបង់ កម្មវិធី អាវុធនុយក្ ្រអ៊្ររ
ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ  ទ ីប្រកឹ្រសា សន្ត ិសខុ- 

ជាតិ អាម្រ រិក   លោក រ៉ូ បឺត  អូ ប្រៀន   
កាល ពថី្ង្រអាទតិ្រយ  បាន បន្ត អពំាវ នាវឲ្រយ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បោះ បង់ កម្ម វិធី 
អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ របស់ខ្លួន  ប្រសិន បើ 
ចង់ បាន «ស្រដ្ឋ កិច្ច ដ៏ អស្ចារ្រយ » មួយ  
ក្រយ ព ីម្រ ដកឹ នា ំក ូរ៉្រ ខាង ជើង លោក 

គីម  ជុងអ៊ុន  បាន រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ បក្រស 
ដ ៏សខំាន ់មយួ  ដើម្រប ីពភិា ក្រសា ការ បង្កើន 
ការទប់ ស្កាត់ សង្គ្រម នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ។ 

ទ ីភា្នាក ់ងារ សរ ពត័ ៌មាន មជ្រឈមិ  ផ្លវូការ 
របស់ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន រាយការណ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  នៅ ក្នុង ការ- 
បងា្ហាញ ខ្លួន ជា សធារ ណ ៈ លើកដំបូង  

នៅ ក្នងុ រយៈ ព្រល ប្រហ្រល ៣ សបា្តាហ ៍ 
លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ធ្វើ ជា អធិបតី 
កិច្ច ប្រជុំ មួយ ន្រ គណៈ កម្មការ យោ ធា 
មជ្រឈិម បក្រស ពល ករ  ដើម្របី ពិភាក្រសា អំពី 
«គោល នយោ បាយ ថ្មី  ដើម្របី បង្កើន 
ការទប់ ស្កាត់ សង្គ្រម នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ 
បន្ថ្រម ទៀត » ។ 

 ការ និយាយ លើក ឡើង ដំបូង របស់ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  អំពី « ការ ទប់ - 
ស្កាត ់សង្គ្រម នយុ ក្ល្រ អ៊្ររ » ចាប ់តាងំ ព ី
ដើម ឆ្នាំ ២០១៨  បាន ធ្វើ ឡើង ស្រប-
ព្រល មាន ភាព ទាល់ ច្រក  នៅ ក្នុង កិច្ច - 
ពិភាក្រសា នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ  រវាង ក្រុងវា៉ាសុីន- 
តោន  និង ក្រុង ព្រយុង យា៉ាង  និង ការ តស៊ូ 
របស់ ខ្លួន  ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ខ្លួន ល្អ ប្រ សើរ ឡើង វិញ  ដ្រល បាន   
ជាប់ គាំង ដោយ សរ ការ ដាក់ ទណ្ឌ- 
កម្មសកល លោក  និង ការ ធា្លាក់ ចុះ - 
ដោយ សរ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម  
ជា មួយ ប្រទ្រស ចិន នោះ ។ 

លោក រ៉ូ បឺត  អូ ប្រៀន បាន ថ្ល្រង នៅ 

ក្នងុ បទ សមា្ភាស មយួ  ជា មយួ សរ ពត័-៌ 
មាន  Face  the Nation  ជា សរព័ត៌-  
មាន របស់ ទូរ ទស្រសន៍ CBS ថា ៖« យើង 
បាន រៀប ចំ បញ្ចៀស ជម្លាះ មួយ  ជា- 
មួយ ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ជើង  អស់ រយៈ - 
ព្រល ជាង ៣ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ មក ន្រះ ។  
លោក ប្រធានា ធបិ ត ីអាម្រ រកិ ដណូាល ់ 
ត្រំ   បាន ទំនាក់ ទំនង តាម ផ្លូវ ការ- 
ទូតដោយ  ផ្ទាល់ យា៉ាង ល្អ មួយ ចំនួន   
ជា មួយ លោក គីម  ជុង អ៊ុន » ។ 

 មន្ត្រី រូប នោះ  បាន បន្ថ្រម ថា ៖« ប៉ុន្ត្រ 
នៅ ទី បំផុត  ប្រ ជាជន  កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
ប្រសិន បើ  ពួក គ្រ ចង់ ចូលរួ ម ជាមួយ  

ពភិព លោក  ប្រ សនិ បើពកួ គ្រ ចង ់ បាន 
ស្រដ្ឋកិច្ច អស្ចារ្រយ មួយ ដ្ររ ឬ ទ្រ  យើង 
សង្រឃឹម ថា ពួក គ្រ ចង់ បាន ប្រប ន្រះ  
ពួក គ្រ នឹង ត្រូវបោះ បង់ ចោល កម្ម វិធី 
អាវុធនុយ ក្ល្រ អ៊្ររ របស់ ពួក គ្រ » ។ 

 ទី ប្រឹក្រសា សន្តិ សុខ ជា តិ អាម្ររិក 
លោករ៉ូបឺត  អូ ប្រៀន  ក៏ បាន ថ្ល្រង ថា  
អាម្រ រិក នឹង នៅបន ្ត ឃ្លាំ មើល ទៅ លើ 
ការ អភិ វឌ្រឍ នានា  ជា   អ្វី ដ្រល លោក 
បាន ហៅ ថា ជា«  សង្គម មួយ   ត្រូវ បាន 
បទិ យា៉ា ង ជតិ  បផំតុ » »  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស- 
ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  ដ្រល ប្រ ដាបដ់ោយ អា វធុ 
នុយក្ល្រអ៊្ររន្រះ៕Yonhap/SK

ទីប្រកឹ្រសាសន្តសុិខជាតិអាម្ររិកលោករូ៉បឺតអូប្រៀនថ្ល្រងទៅកាន់ក្រមុអ្នកកាស្រត។AFP

លោកគីមជុងអុ៊នកំពុងចូលរួមប្រជំុគណៈកម្មការយោធាមជ្រឈិមបក្រសពលករកូរ៉្រ។ AFP

ថ្រគ្រងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត៥ពាន់ នាក់...
តពីទំព័រ១...លោក គៀត  រា៉ា - 

ក្រងុ ថាម   នាយក ន្រ មជ្រឈ មណ្ឌល 
គុណ ភាព ផ្ន្រក ស្រវ ជ្រវ វា៉ាក់ - 
សំង  និង អភិវឌ្រឍ នៅ សកល វិទ្រយា- 
ល័យជុឡា ឡុង កន  បាន ថ្ល្រង កាល - 
ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ថា  ប្រសិនបើ ការសក- 
ល្របង ទទួល បាន ជោគជ័យ  ក្រមុ 
អ្នក ស្រវ ជ្រវ  នឹង ប្រើប្រស់ សរ- 

ធាតុ  ដ្រល ត្រវូ បាន បង្កើត ឡើង  នៅ 
ក្នងុ ឈាម  ដើម្របី ទប់ ទល់ នឹង រោគ 
ផ្រស្រងៗ  អាច ធ្វើ ឲ្រយ មាន ជី វិត  ពី ថនិក - 
សត្វ ទំាង ន្រះ  ដើម្របី បង្កើត វា៉ាក់ សំង 
ចំនួន  ១មុឺន  ដូស   សម្រប់ ពិសោធ 
លើមនុស្រស ។ 

លោក គៀត  រា៉ា ក្រុង ថាម  បាន 
ថ្ល្រង ថា ៖« បញ្ហា សក ល្របង នោះ 

នឹង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ត្រស្ត ទៅ លើ 
មនុស្រស  ដ្រល នឹង ត្រូវ បាន គ្រ 
មើល ឃើញ ថា  មាន អ្នក ស្ម័គ្រ- 
ចិត្ត យា៉ាង តិច ចំនួន ៥ពាន ់ នាក់  
ហើយ ក្នងុ មា្នាក ៗ់ ទទលួ បានការ- 
ចាក់ វា៉ា ក់សំង ២ ដង  » ។ 

ថា្នាំ វា៉ាក់ សំង  mRNA  បាន 
បង្កើត រមួ គា្នា  ដោយ មជ្រឈ មណ្ឌល 

គុណ ភាព  ផ្ន្រក ស្រវ ជ្រវ - 
វា៉ាក់សំង  និង  អភិវឌ្រឍ របស់ 
សកល វិទ្រយា ល័យ ជុឡា ឡុង-
កន  ជា មយួ វទិ្រយា ស្ថាន វា៉ាក ់សងំ 
ជាត ិ នងិ ការ អភវិឌ្រឍ វទិ្រយា សស្ត្រ 
ឱសថ  និង វិស័យ ឯក ជន  គឺ ជា 
វា៉ាក់ សំង មួយ ក្នុង ចំណោម 
វា៉ាក់សំងសកា្តា នុពល មួយ-
ចំនួន  ត្រូវ បាន កំពុង ធ្វើ ត្រស្ត 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ ។ 

លោក គៀត  រា៉ា ក្រងុ ថាម  បាន 
ថ្ល្រង ថា  រោង ចក្រ មួយ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស កា ណា ដា  នងឹ ត្រវូ បាន 
ចុះ កិច្ច សន្រយា ផលិត វា៉ាក់ សំង  
ដើម្របី ព្រយា បាល មនុស្រស  ដ្រល 
មាន គម្រង សម្រប់ ខ្រ តុលា 
ខាង មុខ ន្រះ ។ 

 លោក គៀត  រា៉ា ក្រងុ ថាម បាន 
ថ្ល្រង ថា  នៅ មនុព្រល  វា៉ាក ់សងំ 
ត្រវូ បាន គ្រ រៀប ច ំប្រគល ់ទៅ ឲ្រយ  
ក្រុម អ្នក ចូល រួម ទាំង អស់ នោះ  
វា៉ាក់សំង ន្រះ  នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ-
ត្រស្ត ដបំងូ ទៅ លើ អ្នក ស្មគ័្រ ចតិ្ត 
ចំនួន ៣០ ទៅ ៥០ នាក់  ដើម្របី 
កំណត ់ សុវត្ថិភាព  របស់ថា្នាំ - 
វា៉ាក់សំង ន្រះ   ៕ BKP/SKអ្នកបច្ច្រកទ្រសន្រមន្ទីរពិសោធន៍កំពុងរៀបចំធ្វើពិសោធវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩លើសត្វសា្វា។AFP 

ចំនួនអ្ន កស្លាប់ដោយ សរជំងឺ- 
កូវើ ដ១៩ន អីុត លី បន្តថយចុះ
ក្រុងរ៉ូមៈ  ប្រទ្រស អុីតាលី 

បាន កត់ ត្រ អ្នក ស្លាប់ដោយ- 
សរ ជំងឺ កូ វី ដ១៩   មាន ត្រឹមត្រ 
៥០ នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ កាល ពី ថ្ង្រ-
អាទិត្រយ  វា ជា ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
ទាប បំផុតប្រ ចាំ   ថ្ង្រ  ចាប់ តាំង ពី 
ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វីដ១ ៩ កាល ពី ប៉ុនា្មាន 
ថ្ង្រ ថ្មី ៗ  ន្រះ  ទោះ បី ជា វីរុស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី  បាន 
វាយ ប្រហារ យា៉ាង ខា្លាំង  ទៅលើ 
តំបន់ ឡុម បារ ឌី  ភាគខាង ជើង  
មិន បាន ធ្វើ បច្ចុប្របន្នភាព អំពី 
ទិន្ន ន័យ ចំនួន ស្លា ប់  របស់ខ្លួន  
សម្រប់ រយៈ ព្រល ២៤ម៉ាង 
ចុង ក្រយ ក្តី ។ 

 គោល ដៅ ពិត ប្រកដ សរុប 
ទាំង អស់  សម្រប់ ចំនួន អ្នក- 
ស្លាប់ ទាំង នោះ  បាន កំពុង ល្អ 
ប្រសើរ ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រះ  
ក្រយ ពី ចំនួន អ្នក ស្លាប់  បាន 
ឈាន ដល់ កម្រិត ខ្ពស់ ជិត 
១០០០ នាក់ក្នុង ១ ថ្ង្រ  កាលពី 
ចុង ខ្រ មី នា កន្លង ទៅ  ចំនួន អ្នក 
ស្លាប់  បាន ធា្លាក់ ចុះ បន្តិចម្តងៗ  

នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 
 កាល ពី ដើម សបា្តាហ៍ ន្រះ  

ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ គ ឺមាន ៩៩ នាក ់ 
ជា តួ ល្រខ កើន ឡើង ទ្វ្រ ដង ជា 
លើក ដបំងូ  ចាប ់តាងំ ព ីប្រទ្រស 
អុីតាលី  បាន កត់ ត្រ អ្នក ស្លាប់ 
ចំនួន ៩៧ នាក់  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៩ 
ខ្រ មី នា  ជា ថ្ង្រ ដ្រល នាយក រដ្ឋ - 
មន្ត្រី អុីតាលី លោក ហ្គូ សុី ប ប៉្រ-
កុ ន ទី  បាន ប្រកាស ឲ្រយ បិទ នៅ 
ទូទាំង ប្រទ្រស  ត្រូវ អនុវត្ត ធ្វើ 
ឡើង កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ ចន្ទ ។ 

 តាម ផ្លូវ ការ  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
សរុប កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ មាន 
៥០ នាក់  គឺ ជា ចំនួន ទាប បំផុត 
ចាប់ តាំង ពី ប្រទ្រស អុីតាលី  
បាន មើល ឃើញ ថា  មាន អ្នក-
ស្លាប ់ត្រមឹ ត្រ ៣៦ នាក ់ប៉ណុោ្ណោះ 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៧  ខ្រ មី នា ។ 

ប៉ុន្ត្រ មិន មាន របាយ ការណ៍ 
ព្រញ ល្រញ ណា១  ត្រវូ  គ្រ រាយ- 
ការណ៍ ច្រញ ពី តំបន់ ឡុមបារ ឌី 
ទ្រ  ចំនួន បាន បន្ត មាន គោល-
ដៅ ពតិ ប្រកដ ថ្ម ី ក្នងុ រយៈ ព្រល  
២៤ ម៉ាង៕Xinhua/SK



ក្រុងប៉្រកាំងៈ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ- 
បរទ្រស ចិន  បាន ថ្ល្រង កាល ពី 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា៖«ប្រទ្រស ចិន 
បើក ចំហ ឲ្រយ មាន កិច្ច សហ - 
ប្រតិបត្តិការ ពី អន្តរជាតិ  ដើម្របី 
កំណត់ ប្រភព ដើម កំណើត ន្រ - 
វីរុសកូរ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី  ប៉ុន្ត្រ ការ- 
សុើប អង្ក្រត ណាមយួ  ត្រវូ ត្រ ធ្វើ 
ឡើង  ដោយ គ្មាន ការ ជ្រៀត - 
ជ្រក ផ្ន្រក នយោ បាយ »។   

លោក  វ៉ាង យី   បាន រិះ គន់ អ្វី 
ដ្រល លោក ហៅ ថា  ជា កិច្ច- 
ប្រងឹប្រង របស ់អ្នក នយោបាយ 
អាម្ររិក ក្នុង ការ បង្កើត ឲ្រយ មាន 
ពាក្រយ ចចាម អារ៉ាម អំពី ប្រភព - 
ដើម កំណើត ន្រ វីរុស រត ត្របាត 
និង បង្ខូច ក្ររ្តិ៍ ឈ្មាះ  ចិន។ 

កាលពី ប៉ុន្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មីៗ 
កន្លង ទៅ ន្រះ  អាម្ររិក  និង 
អសូ្តា្រល ី បាន អពំាវ នវ ឲ្រយ មាន 
ការ សុើប អង្ក្រត ទៅ លើ  ប្រភព - 
ដើម កំណើត ន្រ វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម 
កូរ៉ូណា ប្រភ្រទ ថ្មី ន្រះ ។  

ទាំង លោក ប្រធាន ធិបតី - 
អាម្ររិក  ដូណាល់  ត្រំ  និង 
លោក រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស  ម៉្រ- 
ប៉មុ  ប៉្រអ ូ បាន ចោទ ប្រកាន ់ចនិ 
ព ីបទ ខ្វះ តមា្លា ភាព ទៅ លើ បញ្ហា 
ន្រះ ហើយ មាន ការជំរុញ ឲ្រយ 
មាន ទ្រសឹ្ត ីដដ្រលៗ ថា  វរីសុ ន្រះ  
បាន ល្រច ធា្លាយ ច្រញ  ពី មន្ទីរ - 
ពិសោធន៍ សន្តិ សុខ អតិ បរមា 
របស់ ចិន។ 

អ្នក វិទ្រយាសាស្ត្រ ភាគ ច្រើន 

ជឿ ថា  វរីសុ ន្រះ  បាន ច្រញ សត្វ 
ឆ្លង ទៅ មនុស្រស តាម លទ្ធភាព 
មាន សត្វ កម្រ ដ្រល លក ់នៅ លើ 
ទីផ្រសារ សម្រប់ យក សាច់ បរិ- 
ភោគ  នៅ ក្នុង ក្រុង វូហាន ន្រ 
ប្រទ្រស ចិន ភាគ កណា្តាល។ 

លោក វ៉ាង  បាន ថ្ល្រង នៅ ឯ 
សន្ន ិសទី សារ ពត័ម៌ាន មយួ ក្រ 
សង្វៀន ន្រ ជំនួប ប្រចាំ ឆ្នាំ នៅ 
សភា ចនិ ថា ៖ «ប្រទ្រស ចនិ បើក 
ចំហ ធ្វើ ការ ជា មួយ សហគមន៍ 
វិទ្រយាសាស្ត្រ អន្តរជាតិ  ដើម្របី 
ស្វ្រង រក ប្រភព ដើមន្រ វីរុស»។  

លោក  បាន បន្ថ្រម ថា៖ «នៅ 
ព្រល ជា មួយ គ្នា ន្រះ  យើង ជឿ 
ថា  កិច្ចការ ន្រះ  គឺ ជា ការងារ - 
ប្រកប ដោយ វិជា្ជា ជីវៈ  យុត្តិធម៌ 

និង មានការ  សា្ថាបន »។   
«ភាពយុត្តិ ធម៌ មាន ន័យ ថា 

ដណំើរ ការ ន្រះ  គ្មាន ការ ជ្រៀត- 
ជ្រក ផ្ន្រក នយោបាយ  គោរព 
អធិបត្រយ្រយភាព របស់ ប្រទ្រស 
ទាំង អស់  និង ប្រឆំង ការ បា៉ាន់- 
សា្មាន នំ ឲ្រយ មាន កំហុស »។ 

អង្គការ សខុ ភាព ពភិព លោក 
(WHO)  ក៏ បាន អំពាវ នវ ឲ្រយ 
ក្រុង ប៉្រកាំង ឲ្រយ អញ្ជើញ ពួក គ្រ 
ឲ្រយ ចលូ រមួ    ដើម្រប ីសុើប អង្ក្រត រក 
ប្រភព  ដោយ ប្រទ្រស ចិន បាន 
ស្នើ ថា  ការ ឆ្លើយ តប របស់ 
ពភិពលោក ចពំោះ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ន្រះ គរួ ត្រ ត្រវូ បាន វយ តម្ល្រ  នៅ 
ព្រល ជំងឺ រត ត្របាត ន្រះ  ចប់ 
ល្រង មាន តទៅ ទៀត ។  

សមាជិក WHO   កាល ពី ថ្ង្រ 
អងា្គារ  បាន អនុម័ត ស្រចក្តី - 
សម្រច មួយ  នៅ ជំនួប លើក- 
ដំបូង នៅ អង្គការ សហ ប្រជា- 
ជាតិ  ដើម្របី ត្រួត ពិនិត្រយ មើល  
ការគ្រប់ គ្រង ជា អន្តរ ជាតិទៅ- 
លើ  ជំងឺ រត ត្របាត ន្រះ ។ 

ប្រទ្រស ចនិ  បាន នយិាយ  ថា 
ទំនក់ ទំនង របស់ ខ្លួន ជាមួយ  
អាម្រ រកិស្ថតិ នៅ លើមាត ់ជ្រះ 
ន្រ ស ង្គ្រម ត្រជាក់  មួយ ផ្ន្រក 
បង្ក ឡើង ដោយ ភាព តាន តឹង 
ជុំវិញ វីរុស កូរ៉ូ ណារត ត្របាត  
ដ្រល បណា្តាល ឲ្រយ មនុស្រស ជិត  
៣៥មឺុន នក់ សា្លាប់  នៅ ទូ ទាំង 
ពិភព លោក  និង ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ចសកល  ធា្លាក់ ចុះ យា៉ាង ធ្ងន់- 
ធ្ងរ បំផុត  ៕ AFP/PSA

យោធាឥណ្ឌា អំពាវនាវ ឲ្យសម្អាតកុ្ ង- 
ដ្លរង  បំផ្លចិ បំផ្លាញ ដ យព្យុះ  សីុក្លនូ
ក្រុងកូលកាតាៈ  យោធា 

ឥណា្ឌា  បាន ប្រមូល ផ្តុំ គ្នាដើម្របី  
ជួយបោស សមា្អាត  ក្រយ ពី 
ព្រយុះ សុីក្លូន  បាន វយ ប្រហារ 
បំផ្លិចបំផ្លាញ  ទី ក្រុង កូលកាតា 
ភាគ ខាង កើត  ខណៈ មនុស្រស   
ជា ច្រើន ពាន់ នក់ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ  បាន ច្រញ តវ៉ា ជា ថ ្មី  ជុំ - 
វិញ ការ ខ្វះ អគ្គិសនី  និង ទឹក  
សម្រ ប់ ប្រើ ប្រស់  នៅ ព្រល  - 
បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ។ 

 មនុស្រស យា៉ាង តិច ១១២ នក់ 
បាន សា្លាប់  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ឥណា្ឌា  និង បង់ កា្លា ដ្រស ភាគ-
ខាងកើត  ក្រយ ពី ព្រយុះ សុី ក្លូន 
អាំ ផន់ (Amphan)  ជា ព្រយុះ 
ដ្រល ខា្លាំង បំផុត  ដ្រល បាន           
បោក បក ់  ទៅ លើ តបំន ់ន្រះ តាងំ 
ពី ឆ្នាំ១៩៩៩  បាន វយ ប្រហារ 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។ 

 ផ្លូវ ជា ច្រើន   ត្រូវ បាន ទ ឹក ជន់ 
លិច នៅ ក្នុង ទី ក្រុង កូលកាតា - 
ដ្រលមានប្រជា  ជន ១៥ លាន 
នក់ រស់នៅ  ខណៈ ខ្រស្រ ភ្លើង   
ដាច់ ធា្លាក់ ដល់ ដី  ហើយ ដើម - 

ឈើ ជា ច្រើ ន     ដើម បាន បាក់ រលំ 
បិទ ផ្លូវនៅ ក្នុង  ក្រុង  ន្រះ ។ 

អាជា្ញាធរ  បាន ត្រៀម លក្ខណៈ 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម - 
កូរ៉ូណា រួច ជា ស្រច  ដើម្របី  
បោស  សមា្អាត ផ្លវូ ជា ច្រើន កន្ល្រង  
ខ្លះ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង    នៅ លិច  ទឹក   
ហើយ  បណា្តាញ អគ្គិសនី  និង 
ទឹក ប្រើ ប្រស់ ត្រូវ បាន តភា្ជាប់ 
ឡើង វិញហើយ។  

 ប៉ ូលសិ ឥណា្ឌា  បាន ប្រើ ប្រស ់
ដំបង  ដើម្របី បំប្រក ក្រុម អ្នក តវ៉ា 
ទាំង នោះ  ខណៈ លោក ស្រី  
មា៉ាមា៉ាតា  បាន ់ណរឺ ជ ី ជារដ្ឋ មន្ត្រី 
ជានខ់្ពស ់នៅ រដ្ឋ វ៉្រស ប៊្រង ហា្គាល ់ 
ន្រ រដ្ឋ ធានី កូល កាតា  បាន អំ- 
ពាវនវ ឲ្រយ បន្ធូរ បន្ថយ សា្ថាន-
ការណ៍ នៅ ទី នោះ   ។ 

លោក ស្រីបាន់ ណឺរ ជី  បាន 
ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា៖         
« ន្រះ  គ ឺជា មហន្ត រយ មយួ ដ ៏ធ។ំ 
យើង ត្រូវ ត្រ មាន ការ អត់ ធ្មត់  
ដោយ សារ គ្មាន នរណា មា្នាក់ 
ធា្លាប ់ ជបួ ប្រទះ មហន្ត រយ ប្រប- 
ន្រះ ពី មុន មក ទ្រ »៕ AFP/SK 

រដ្ឋមន្ត្កីារបរទ្ស៖ចិនបើកចំហឲ្យមនកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តកិារពីអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ប្ភពវីរុស

លោករដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសចិនវ៉ាងយីថ្ល្រងនៅសន្នសីិទសារព័ត៌មានពីចមា្ងាយកាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រឧសភា។AFP

ដើមឈើបាក់រលំបិទផ្លូវដោយសារព្រយុះសីុក្លនូកាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រឧសភា។AFP

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រអងា្គារ ទី២៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២



ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ ៈគំនិតគិតគូរបរិស្ថានដប
នងិកែវទកឹឫសែសីមនិតែមឹតែជយួកាត់
បន្ថយសំរាមប្លាស្ទិកបែចាំថ្ងែប៉ុណ្ណោះ
ទែ។ រចនាប័ទ្មសិលែបៈខ្មែរជារូបឆ្លាក់
ល្ខោនខោលល្ខោនបសក់យន័្តនងិ
សណំែរឈ្មោះរតឹតែបន្ថែមសោភណ-
ភាពដល់ផលតិផលពីធម្មជាតិបែកប-
ដោយការទទួលខុសតែូវលើបរិស្ថាន
នងិទាកច់តិ្តយុវវយ័ឲែយជាវដបនងិកែវ- 
ឫសែសីរបស់OrganicLifestyle។
លកងឺសុវណ្ណោរិទ្ធស្ថាបនិកនិង

អ្នកចាត់ការទូទៅហាងOrganic
Lifestyleបនសមែចចតិ្តបើកហាង
លក់សម្ភារបែើបែស់បែចាំថ្ងែ ផលិត
ចែញពីឫសែសីដើមែបីចូលរួមទប់ស្កាត់
ការបែើបែស់ប្លាស្ទកិក្នងុជវីតិបែចាំថ្ងែ
និងចូលរួមការពារបរិស្ថាន។
ម្ចាស់ហាងលក់ផលិតផលគិតគូរ

ដល់បរិស្ថានរូបនែះបនលើកឡើង
ថា៖ «ហាងរបស់យើងមនអាយុ-
កាលនៅក្មែងខ្ចីណស់ពែះយើង
ទើបតែបើកបន១ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះ
បើគិតពីថ្ងែបើកដំបូងនៅខែតុលាឆ្នាំ
២០១៩ហើយផលតិផលដបំងូរបស់
យើងគឺ ទុយោស្មោបនា្ទាប់មកទើប
យើងមនផលិតសម្ភារបែើបែស់បែប
បរិស្ថានផែសែងៗទៀត»។
ក្នុងដំណើរការជាង១ឆ្នាំនែះ កែុម

ការងាររបស់ សុវណ្ណោរិទ្ធបនផលិត
សម្ភារបែើបែស់ផែសែងៗទៀតដែល
គ្មោនសរធាតុប្លាស្ទិក ដោយផលិតពី
ឫសែសីដូចជាកែវទឹកដបទឹក សម
ស្លាបពែចង្កឹះចែសដសុធ្មែញសប៊ូ
ដុសខ្លួនសរីរាង្គ ទុយោឫសែសី និង
ទុយោផលិតពីអង្ករ។

ក្នុងចំណមផលិតផលទាំងនោះ
ដបនិងកែវទឹកឫសែសី ទទួលបន
ចំណប់អារម្មណ៍គួរឲែយកត់សម្គាល់
ដោយមនការឆ្លាក់បន្ថែមនូវឈ្មោះ
អកែសរពាកែយសោ្លាកនិងរូបភាពផែសែងៗ
ដូចជារូបយ័ន្តតុក្តតារូបមនុសែស។
ដើមែបីផែសារភា្ជាប់ផលតិផលពធីម្មជាតិ

ទៅនងឹកែរដណំែលសលិែបៈខ្មែរលក
បននឹកឃើញឆ្លាក់រូបល្ខោនខោល
ល្ខោនបសក់ ជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរ
នៅកែវទកឹនងិដបទកឹឫសែសីទាងំនោះ
ក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកតម្កើង
វបែបធម៌បុរាណខ្មែរពីដូនតា។

ការច្នែបែឌិតថ្មីនែះក៏រួមចំណែក
លើកទកឹចតិ្តដល់អតថិជិនអ្នកស្នែហា
បរិស្ថាននិងសិលែបៈ ទទួលបននូវ
របស់បែើបែស់មនលក្ខណៈផ្ទាល់
ខ្លួននិងភាពលែចធ្លាប្លែកពីគែ។
លកបននិយាយថា៖ «ការយក

តួអង្គល្ខោនខោលឬល្ខោនបសក់
មកកែច្នែឆ្លាក់លើដបទកឹនែះដោយ-
សរយើងចង់ឲែយបែជាជនបនស្គាល់
កានត់ែចែើនថែមទៀតពីកែរដណំែល
ដែលដូនតាយើងបនបនែសល់ទុកមក
ដើមែបីកែើនរំឭកឲែយបែជាជនចូលរួម
ថែរកែសាមរតកជាតិពែះល្ខោនខោល

ជាសិលែបៈល្ខោនមួយមនកំណើត
ចំណស់ជាងគែនៅកម្ពុជា»។
កែវឫសែសីចំណុះ៤៥០មិល្លីលីតែ

មិនមនឆ្លាក់ឈ្មោះមនតម្លែ១៣
ដុលា្លារនិងមនឆ្លាក់ឈ្មោះតម្លែ១៦
ដុលា្លារ។ដបទឹកឫសែសីចំណុះ៥០០
មិល្លីលីតែអត់មនឈ្មោះតម្លែ១៦
ដុលា្លារនិងមនឆ្លាក់ឈ្មោះតម្លែ១៩
ដលុា្លារ។ដបទកឹរបូយន័្តចណំុះ៥០០
មលិ្លលីតីែអាចរកែសាសតីណុ្ហភាពបន
២៤ម៉ោងតម្លែ១៩ដុលា្លារ។
តម្លែកែវទឹកឫសែសីរូបល្ខោនខោល

មនតម្លែ៤,៩ដុលា្លារមនបន្ថែម

ទុយោឫសែសីមួយ។
ជាមួយឆន្ទៈចូលរួមថែរកែសាសិលែបៈ

ដនូតាមយួនែះម្ចាសហ់ាងOrganic
Lifestyleលកសុវណ្ណោរិទ្ធ ក៏
លែលកថវិកាមួយចំនួនដែលបនពី
ការលក់ដបទឹករូបល្ខោនខោលនិង
ល្ខោនបសក់ទៅបរិចា្ចាគជូនកែុម
សិលែបករសិលែបការិនីល្ខោនដើមែបី
ទែទែង់ការសម្ដែង។
ក្នុងនោះថវិកាចំនួន០,៥ដុលា្លារពី

ការលក់កែវទឹកឫសែសីរូបល្ខោនខោល
នីមួយៗនឹងតែូវបរិចា្ចាគសមែប់ការ-
សម្ដែងល្ខោនខោលនាចុងឆ្នាំនែះ។
លកវណ្ណោរិទ្ធបនរៀបរាប់ពីការ-

ឆ្លាក់រូបនៅលើដបទឹកថា៖ «យើង
ចណំយពែលយរូបន្តចិក្នងុការផលតិ
រូបទាំងនែះជាក់ស្តែងដូចរូបតួអង្គ
ហនុមននែល្ខោនខោលនែះយើង
តែវូចណំយពែលបែហែល២អាទតិែយ
ក្នុងការជែើសរីសយកតួអង្គ និង
សកិែសាទៅលើមកដុហើយធ្វើការរចនា
ឲែយបែកដថាជាបែបបទខ្មែរសទុ្ធសធ
តែមនលក្ខណៈបែបទំនើប»។
លកបនឲែយដងឹទៀតថា៖«កែយ

ពីការរចនានៅលើកុពំែយទូរ័យើងក៏តែវូ
មើលបន្ថែមនៅពែលឆ្លាក់ចែញជា
រូបរាងពិតនៅលើដបទឹកជាក់ស្តែង
និងខាត់កែខែវាបន្ថែមទៀតឲែយមើល
ទៅមនរូបរាងស័ក្តិសមនិងមន
សភាពសែស់ស្អាត»។
ដែបិតហាងOrganic Lifestyle

មនវ័យក្មែងខ្ចីក្នុងអាជីវកម្មតែមន
សម្ទុះការគទំែខា្លាងំពសីណំក់អតថិ-ិ
ជនជាពិសែសគឹដបទឹកនិងកែវទឹក
ឫសែសីរូបល្ខោនខោលនែះតែម្តង។
ម្ចាស់ហាងផលិតផលគិតគូរបរិ-

ស្ថានរូបនែះបនបន្តថា៖ «មនុសែស
សឹងតែគែប់វ័យធ្វើការកុម៉្មង់និងទិញ
ដបទឹករូបសិលែបៈខ្មែរនែះហើយអតិ-
ថិជន១ភាគធំគឺជាយុវវ័យ»។
លកវណ្ណោរទិ្ធបនសម្ដែងចណំប់

អារម្មណ៍ទៀតថា៖«យើងរកីរាយខា្លាងំ
ណស់នៅពែលឃើញបែជាជនខ្មែរ
ជាពសិែសយវុជនជនំានក់ែយយា៉ោង
ចែើនដូចនែះមនក្តីសែឡាញ់និងការ- 
គំទែចំពោះផលិតផលមនរូបល្ខោន
ខ្មែរមួយនែះ»។
ព័ត៌មនបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់
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២៥៣៕
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ខណៈ ឯលាភ-  
សក្ការៈ    ផៃសៃង ៗ នឹង បាន ដោយ អ្នក- 
ដទ   ៃផ្តលឲ់ៃយ ក្នងុ ករ បពំៃញ ករ ងរ 
ផៃសៃងៗ ចៃើន បៃកប ទៅដោយ ភាព- 

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសឡីើងខ្ពស។់ ករធ្វើយាតៃ ទៅ 
កន ់ ទ ីនានារបស់ លោកអ្នក រមៃង-  
មាន   ករទទួលរាក ់ទាក់ ពី សំណាក់ 
ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ យា៉ាងកក់ក្តា ពៃះ 

ទឹកចិត្ត  បៃកបដោយ សៃច ក្ត ីរាប ់អាន ។  ចំពោះ- 
ករ     បៃកប របររកទទួលទាន ផៃសៃងៗ លោក  អ្នក 
អាច     នឹងតៃូវ ចាញ់បោក គៃដោយសារ តៃ ភាព- 
ស្មោះ   តៃងខ់្លនួ ។ ចណំៃក ឯ លាភសក្ការៈ វញិនោះ  
ទទួល  បាន ផល គាប់ចិត្ត តប តម ករ ខិតខំ។ 

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ ក្នងុចិត្តអាច 
មាន    បញ្    ស្មគុៃសា្មោញខ្លះៗ  ត ៃគ ង់ 
អាច  ដោះ សៃយបាន បៃសើរ ឡើង- 
វិញ ។ ចំណៃក  ទឹកចិត្តលោកអ្នក នឹង 

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

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

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

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

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

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

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

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត។ ករ បៃកប 
របរ   រកទទួលទាន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ 
បៃសើរ។  សៃចក ្ត ីស្នៃហា  គូស្ន ៃហ  នឹ៍ង 
រស់នៅជាមួយគា្នា បៃកបទៅ  ដោយ -   

សុភមង្គល។ ចំពោះករបំពៃញ ករ ងរ ផៃសៃង ក៏ តៃវូ 
មាន ករបៃងុបៃយ័ត្នបន្តចិដៃរ   ពៃះ អាច នឹង មាន 
គៃះ  ដោយសារទឹក ។ ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក មាន ទឹក- 
ចិត ្ត បៃកបទៅដោយ សៃចក្តកី្លាហាន និងមាន ករ - 
សមៃច  ចិត្ត មានករទទួលខុសតៃវូផងដៃរ ។     

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

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

រាសីល្អបង្គួរ ។ ករ និយាយស្តី ចៃើន 
បៃកប    ទៅ ដោយ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ  អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ ករ- 
បំពៃញ  កិច្ចករផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ ធ្វើ - 

ដោយ   ភាព  មុងឹ មា៉ាត ់នងិ  ហ្មតច់ត។់ លាភ សក្ការៈ បាន 
ដោយ   មាន ករ បៃងឹ បៃង ខ្ពស ់ហើយ មាន ករ ជៃម- 
ជៃង   ព ីអ្នក ដទៃ  ទើប ជាករបៃសើរ ។ ចណំៃក សៃចក្ត ី
ស្នៃហាវញិ គ ឺ ទាម   ទារ ករ យលច់តិ្ត គា្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ  ចំពោះគា្នា ឲៃយ បានចៃើនទើប ជាករ បៃពៃ ។          

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

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

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ  ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នុង ក រ- 
បំពៃញ        ករងរបៃកប  របរ  រកទទួល ទា ន  
ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក   ឯករដើរ     តៃច់ -  

ចរ  ទៅ ទនីានា មាន គៃ រាក ់ទាក  ់   គរួ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចតិ្ត ។ 
ចពំោះ  សៃចក្តសី្នៃហា  វញិ    គ ឺគសូ្នៃហ ៍ហាក    ់   ដ ចូជា 
មាន    ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តិច   ដៃល        អ្នក        គួរ   តៃ 
ចៃះ   ផ្តល    ់    ភាព កកក់្តា បន្ថៃម ឲៃយ គសូ្នៃហ ៍ទើប     បាន-   
ល្អ   បៃព ៃជាខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍ អ្នក ។

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍   មានករ អធៃយា សៃ័យ  គា ្នា  
បាន ល្អ  ។ ចំណៃក ឯ បញ្ សុខ-  
ភាព   ផ្លូវ កយវិញ  មាន ស ភាព     ល្អ- 

បៃសើរ ពៃមដោយសារ  សុខ ភាព     ផ្លូវ  ចិត្ត ក៏ ពុំ មាន 
ហៃត  ុ ដៃល នាំឲៃយ សៅ ហ្មង អ្វី ឡើយ។   ថ្ងៃនៃះ 
លោក  អ្ន កគួរស្វៃងរកព័ត៌មានឲៃយ បានគៃប ់មុន  
នឹង  ធ្វើ ករសមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យោគលើ មុខ-  
របរ រកទទួលទាន ណាមួយទើបបាន ជាករល្អ ។

បងសៃ ីដា ជួយ លាបពណ៌ ពៃល បង្កើតបណ្ណាល័យ ភូមិអារកៃសសា្វាយ នៅខៃត្ត  សៀមរាប    ។ រូបថត សហ ករី

ស្រ្តមី្នាក់បង្កើតបណ្ណាល័យភូមិជួយកុមរ 
ក្នងុសហគមន៍បំព្រញវិជ្ជានាគ្រវិបត្តកូិវីដ

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ខៃត្តសៀមរាបៈ ដោយ សារ 
មើល ឃើញ ពី សា្ថាន ភាព  កុមារ   
នៅ តម  ភូមិ   ឋាន នៃ ទីជន បទ  
មិន   មាន ឱកសអាច ទទួល-  
បាន   ករ សិកៃសា   តមអន ឡាញ  
ដចូ   ជាកមុារ  នៅ ទ ីកៃងុ  នា ពៃល 
សាលា   ផ្អាក   ក្នុង គៃ មាន  វិបត្តិ- 
កូវីដ នៃះ សៃ្តីវ័យ ២០ឆ្នាំ បា្លាយ  
មា្នាក់  នឹកឃើញ ស្ម័គៃ   ចិត្ត បង្កើត 
បណា្តាលយ័ ភមូ ិ ដើមៃប ីជយួដល ់ 
កមុារា  -កមុារ ី  នៅ ក្នងុ សហគមន ៍
អាច ចូល អាន  សៀវភៅ កៃប-  
ចំណៃះ ដឹង បំពៃញ  ពន្លឺ វិជា្ជា  ។ 

ចំពោះ បណា្ណោល័យភូមិ  នោះ 
ក៏  បាន បង្កើត  ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ពៃញ  បណា្តាញ សង្គម  ខណៈ គៃ 
ឃើញ  លៃច ចៃញ គណនី ហ្វៃ ស- 
 ប៊ុ ក  ឈ្មោះ Soth Bopha ឬ 
មា្ចាស់ គណនី ឈ្មោះកញ្ញា សុទ្ធ 
បុបា្ផា ដៃលជាអ្នក    ផ្តើម គំនិត 
បង្កើត « បណា្ណោ លយ័ ភមូ ិអារកៃស 
សា្វាយ» នោះ ខណៈ  ពៃល នៃះ  
មាន  សៀវភៅ សរបុ ជាង ៣០០ 
កៃបាល  ទៅ ដាក ់ទកុ ឲៃយ កមុារ នងិ 
បង  ប្អូន ខ្មៃរ   ក្នុង សហគមន៍ នៃ - 
ភមូ   ិ   អារកៃស សា្វាយ សង្កាត ់នគរធ ំ
កៃុង   សៀមរាប នៅតំបន់ ពៃ- 
អង្គរ  កៃបៃរ សៃះសៃង់  បាន ចូល 
អានជា បណ្តើរៗមក ហើយ  ។  

កញ្ញា សុទ្ធ បុបា្ផា ជា អ្នក  ផ្តួច- 
ផ្តើម បង្កើត បណា្ណោល័យ ភូមិ 
អារកៃស  សា្វាយ ដៃល បាន ស្នើ សុំ 
ផ្ទះ អ្នក ភមូ ិ ឈ្មោះ ដា ខណៈ អ្នក 
ទាំង ២  សា្គាល់ គា្នា  និង រាប់អាន 
គា្នា ជិត   ៣ឆ្នាំ ហើយ។  កញ្ញា 
បុបា្ផា  បាន បញ្ជាក់ ពី គោល-   
បណំង  ដៃរ ថា៖ « ពៃះ តៃ នាង- 
ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ  ថា  កៃមុ ក្មៃងៗ   
ក្នុង  ភូមិ នៃះ កៃ ពី   មិន បាន ទៅ 
រៀន   ដោយ សារ ត ៃ  សាលា  បិទ-  

នាអំឡុង ពៃល មាន  វិបត្តិ ដោយ  
ជងំ ឺ កវូដី ១៩  ក ៏អត ់មាន ឱកស 
រៀ ន  សូតៃ  ត ម   ទូរ   ទ សៃសន៍ ឬ 
អីុនធឺណិត(រៀន អនឡាញ) 
ទៀត នោះ អាណិត ពួក គាត់  
ទើប នឹក គិត បង្កើត បណា ្ណោ  ល័យ 
ភូមិអារកៃសសា្វាយ  នៃះ       ឡើង-   
កៃង  អាចជួយ ឲៃយ ពួក  គាត ់ បាន  
រៀន  សូតៃ យក ចំណៃះ វិជា្ជា ខ្លះ   
ក្នងុ  គៃ មាន វបិត ្ត ិ នៃះ ។  ឥឡវូ  ខ្ញុ ំ 
ទទលួ បានសៀវ  ភៅ   ពី ករ បរចិា្ចាគ 
និង ទិញ ខ្លះ   ចំនួន ជាង ៣០០ 
កៃបាល ហើយ។ ខណៈ   សៀវភៅ 
មាន  លក្ខណៈ  ចមៃុះ  មិន  មៃន     
មាន តៃ  សៀវ     ភៅ   កុមារ   នោះ-  
ឡើយ        គ ឺ មាន  ទាំង    មនុសៃស ចាស់ 
ដៃរ អាចចូល អានបាន»។ 

កញ្ញា សុទ្ធ បុបា្ផា   បន្ត ថា ៖« នៃះ  

ជា ករ សាក លៃបង សមៃប ់គនំតិ  
ជា គមៃង ធំ មួយ  របស់ នាង   ខ្ញុំ 
ដៃរ បៃសិន បើ ករ បើក បណា្ណោ - 
ល័យ   ភូមិ អារកៃសនៃះ  អាច 
ដំណើរ ករ ទៅ បាន ល្អ ដោយ 
មាន  កុមារ ទាំង ឡាយ ក្នុង សហ- 
គមន៍  ចូល អានសៀវភៅ កៃប 
ចំណៃះ ដឹង  បាន ចៃើន ហើយ 
មាន អ្នកជយួ ឧបត្ថម្ភ  បន្តបនា្ទាប ់
នោះ  គ ឺនាងខ្ញុ ំនងឹ បន្ត ធ្វើ កចិ្ច ករ 
ស្ម័គៃ ចិត្ត ផង ដៃរ»។ 

បៃសិនបើ   បង ប្អូន មាន ទឹក- 
ចតិ ្តសបៃបុរស  ចង ់ឧបត្ថម្ភ សមា្ភារ- 
សកិៃសា ឬបរចិា្ចាគ ថវកិ សមៃប ់
ទញិ  សៀវភៅ  សមូ ទនំាក  ់ទនំង   
កញ្ញា សុទ្ធ បុបា្ផា  តម លៃខ     ទូរ-  
ស័ព្ទ 077 64 64 19 ឬ  
ហ្វៃសប៊ុក  Soth Bopha៕

កុមរា-កុមរីចូល អានសៀវភៅនៅ បណ្ណាល័យអារកៃសសា្វាយ។ សហ ករី

បណ្ណាល័យភូមិអារកៃសសា្វាយ បង្កើត ដោយ កញ្ញា សុទ្ធ បុប្ផា។ សហ ករី



ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុ ប៊្ររឡំាង: កឡីាករ Timo 
Werner ធ្វើ បាន ហៃត ទៃីក 
(hat-trick) ពោល គឺ ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ី៣ គៃប ់ម្នាក ់ឯង ពៃល 
កៃុម RB Leipzig បំបាក់ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Mainz ៥-០  ក្នុង 
បៃកតួ  នៅយប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ ដើមៃប ី
មន ឱកាស ឡើង ទៅ ចំណាត ់  
ថ្នាក់ ទី៣ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ  Bundesliga  អាល្លឺម៉ង់ 
នងិ បន្ត ក្ដ ីសងៃឃឹម  ក្នងុ ការ  បៃជៃង   
យក ពាន រដូវ កាល នៃះ។    

កៃយ ដណ្ដើម បាន ៣ពនិ្ទ ុដ ៏
សខំាន ់ នៃះ កៃមុ របស ់លោក គៃ ូ
បង្វកឹ Julian Nagelsmann 
មន ៧ ពិន្ទុ តាម ពីកៃយ កៃុម 
កពំលូ តារាង   Bayern Munich 
ដៃល អាច នឹង ពិបាក យក ពិន្ទុ 
ក្នុង បៃកួត បន្ទាប់ ពៃះ  តៃូវ  

បៃឈម ជាមួយ កៃុម លំដាប់ ទី 
២ Borussia Dortmund នៅ 
យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ខណៈ ជ័យ ជម្នះ 
នៃះ ធ្វើ ឲៃយ  Leipzig ស្ដារ មុខ- 
មត់ បាន វិញ កៃយលៃង  ស្មើ 
ជាមួយ Freiburg នៅ  ផ្ទះ ខ្លួន 
ឯង នសបា្ដាហ៍ មុន ក្នុង បៃកួត 
បើកឆកឡើង វិញ គិត តាំងពី  
មន ចៃបាប់ បិទទ្វារ បៃទៃស  ។   

នយក កឡីា របស ់កៃមុ Leip-
zig លោក Markus Kroesche 
និយាយ  បៃប់  បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ  
Sky ថ ៖ « យើង គួរ តៃ ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីបាន ចៃើន បន្ថៃម ទៀត 
តៃ កុំត្អូញ ត្អៃ រ ពៃះ យា៉ាង- ណា 
យើង នៅ តៃ រកី រាយ នងឹ លទ្ធផល 
នៃះ » ។ 

ខៃសៃ បៃយទុ្ធ  សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
Werner  ជួយ ឲៃយ   Leipzig នំ 

មុខ ពៃល ការ បៃកួត លៃងបាន  
តៃមឹ តៃ ១១ នទ ីមនុ ពៃល ដៃ គ ូ
ខ្លនួ Yussuf Poulsen បន្ថៃម 
គៃប ់ទ២ី នៅ នទទី ី២៣ ។ នៅ 
នទីទី ៣៦ ខៃសៃ បមៃើ Marcel 
Sabitzer ស៊ុត បាន សមៃច 
គៃប់ ទី ៣   ខណៈ  កៃយ  មក  
Werner ដដៃល  មន ឱកាស 
បំប៉ាង  សំណាញ់ ទី គៃប់ ទី ៤ 
នងិ ទ៥ី នៅ នទទី ី៤៨ នងិ ៧៥ 
ដៃលជាគៃប់ហៃតទៃីក របស់ 
គៃ ក្នុង បៃកួត នៃះ ផងដៃរ ។ 

ចំណៃក  លោក  Nagels-
mann និយាយ សរសើរខៃសៃ 
បៃយទុ្ធ កពំងុ ឡើង ជើង នៃះ ថ ៖ 
« Werner ពៃល នៃះ មន ការ 
យល់ កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង មិន 
តៃឹម តៃ ការ បៃយុទ្ធ ផ្នៃក ស្លាប 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ថៃម ទំង ដឹង ថ  

តំណៃង បៃយុទ្ធជួរមុខ តៃូវ ធ្វើ 
យា៉ាង ម៉ៃច  ជាមយួ លៃបឿន របស ់
គៃ វា ធ្វើ ឲៃយ គៃ មន ចលន បត់ 
បៃន រហ័ស ដៃល រឹត តៃ ពិបាក 
សមៃប់    កីឡាករ គូ បៃជៃង  ក្នុង 
ការ តាម គាប រូប គៃ »។  

កៃយ កៃុម លោក  បាន នំ- 
មុខ ម្ចាស់ ផ្ទះ ដល់ ទៅ  ៣-០ 
តៃមឹ   ៣៦នទ ីគៃបូង្វកឹ វយ័ ក្មៃង 
ដៃល មន អាយ ុទើប តៃ ៣២ ឆ្នា ំ 
លោក Nagelsmann បៃប់ 
ថ ៖ « ថ្ងៃ នៃះ កៃុម យើង  ដោះ- 
សៃយ ស្ថាន ការណ ៍បាន ល្អ និង 
រហស័។ យើង លៃង ដោយ មន 
ទនំកុ ចតិ្ត។ ខ្ញុ ំមនិ តៃមឹ តៃ ពៃញ- 
ចិត្ត  លទ្ធផល ប៉ុ ណ្ណោះ ទៃ តៃ ខ្ញុំ 
ក ៏ពៃញ ចតិ្ត ព ីវធិ ីដៃល  បៃើ បៃស ់
ក្នុង ការ បៃកួត នៃះ ផង ដៃរ » ។

សមៃប់ គៃប់ បាល់  ៣គៃប់ 

នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ វ័យ ២៤ 
ឆ្នាំ Werner ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
កំពុង តៃូវ បាន ក្លិប ធំ ៗ  នៅ អឺរ៉ុប 
ជាចៃើន ចាប ់អារម្មណន៍ោះ រក 
បាន ២៤ គៃប់ហើយ សមៃប់  
Bundesliga រដវូ កាល នៃះ ក្នងុ 

នោះ ធ្វើ បាន ហៃត ទៃីក ២ដង 
ផងដៃរ ហើយ កពំងុ ឈរ លដំាប ់
ទ២ី បន្ទាបខ់ៃសៃ បៃយទុ្ធ របស ់កៃមុ 
Bayern គ ឺRobert Lewand-
owski ដៃល ស៊ុត បាន ២៧ 
គៃប់ ៕ AFP/VN

ខ្រស្រប្រយុទ្ធ Werner (កណ្ដាល) អបអរក្រយសុ៊តបញ្ចលូទី។ AFP

Werner សុ៊ត ៣ គ្រាប់ ម្នាក់ឯង ជួយ ក្រាមុ Leipzig សំពង Mainz ៥-០

វិស័យ កីឡាចក្រាភពអ ង់គ្ល្រាស 
ចាប់រំកិល ទៅមុខមួយ ជំហាន  
ក្រាយ មនការណ្រានាំ ១ទៀត

ក្រងុ ឡងុដ:៍ ការ បៃកតួ បៃជៃង 
កឡីាអាជពី នៅចកៃភពអងគ់្លៃស 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មុខកៀក នឹង ការ - 
ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ មួយ ជំហាន 
ទៀត  ពៃល រដា្ឋា ភបិាល បៃកាស 
នវូ ជហំាន ទ ី២ នៃ វធិាន ការ  ដៃល 
អនុញ្ញាតឲៃយ មន ការ ហ្វឹក ហាត់ 
បៃប បៃកតួ បៃជៃង នងិ ប៉ះ ពាល ់
គា្នា យា៉ាង កៀក កិត ។  

សៃចក្ដី ណៃ នំ  នៃះ គឺ ជា ជំ-
ហាន   បន្ត បន្ទាប់ ក្នុង វិធាន ការ 
មយួ   បង្កើត ឡើង  ដើមៃបី ឈានទៅ 
បញ្ចប  ់ដណំាក ់កាល ទ ី៣ ដៃល 
អាច នឹង ធ្វើ ឲៃយមន  ការ តៃឡប់ 
មក វញិនវូ ការ បៃកតួ កឡីា នន 
ដចូជា ការ បៃកតួ បាល ់ទត ់ក្នងុ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
ជាដើម បើ ទោះ ជា តៃូវ ធ្វើ ឡើង 
ដោយ បទិទ្វារ កឡីដា្ឋាន ក ៏ដោយ 
ដៃល គមៃង ចាប ់ផ្ដើម នោះ នងឹ 
អាច កើត មន នៅ ខៃ កៃយ ។ 

នៅ ពៃល សង្កត់ ធ្ងន់ ពី តមៃូវ 
ការ សមៃប ់លក្ខខណ្ឌ វៃជ្ជសស្តៃ 
ដៃល តៃូវ គៃប់គៃង យា៉ាង បៃុង- 
បៃយ័ត្ន  វិធាន ការ ថ្មី ចុងកៃយ 
នៃះ បញ្ជាក់ យា៉ាង ចៃបាស់ ថ  
អត្តពលកិ អា ជពី ទងំអស ់ អាច 
ហ្វឹក ហាត់ កៀក គា្នា បាន   ដោយ 
កីឡាករ ពាក់ ព័ន្ធ នឹងការ លៃង 
ជាកៃុម ទំងអស់ ដូច ជា បាល់- 
ទត់ ជាដើម តៃូវ បាន អនុញ្ញាត  
ឲៃយ បៃជៃង គា្នា បាន ពៃល ពួក គៃ 
ចាប ់ផ្ដើមហាត ់ពងៃងឹ ភាព រងឹ ម ំ 
កាយ សមៃបទ របស់ ខ្លួន  ។     

កៃយ មន ការណៃ នំ នៃះ 

រដ្ឋ មន្តៃី កីឡា ចកៃភព អង់ គ្លៃស 
លោក Nigel Huddleston 
បៃប់ ថ ៖ « ការ ណៃ នំ ថ្មី នៃះ 
បង្ហាញ នវូ ដណំាក ់កាល  ថ្ម ីបផំតុ 
នៃការ តៃឡប ់វញិ ដៃល តៃវូបាន  
ធ្វើដោយ បៃុង បៃយ័ត្ន ចំពោះ  
ដណំាកក់ាល   ហ្វកឹ ហាត ់សមៃប ់
អត្ត ពលកិ   ដៃលតៃវូ បង្កើត ឡើង  
ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ នៃ 
ការ មន របសួ ពៃម ទងំ ការពារ   
សុខភាព និង សុវត្ថិភាព របស់  
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទំង អស់ » ។

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីរបូ នៃះ បន្ត ទៀត 
ថ ៖ « យើង បញ្ជាក ់ចៃបាស ់លាស ់
ណាស ់ ់ថ វសិយ័ កឡីា នមីយួ ៗ  
តៃវូ តៃ ពនិតិៃយ ឡើង វិញ ថ តើ ពកួ- 
គៃ   មន លក្ខខណ្ឌ  វៃជ្ជសស្តៃ  
ដៃលស្ថិត កៃម ការ គៃប់ គៃង 
យា៉ាង ហ្មត់ចត់់ ហើយ ឬ នៅ  មុន 
ពៃល  ពួក គៃចាប់ ដំណើរការ 
ហើយ ធាន ឲៃយ បាន នវូ ទនំកុ ចតិ្ត 
សមៃប់ កីឡាករ គៃូ បង្វឹក  និង 
បុគ្គលិក គាំ ទៃ  ទំង អស់ » ។    

ក្លិប បាល់ ទត់  Premier 
League ចាប់ ផ្ដើម ហ្វឹក ហាត់ 
ដោយ មិន មន ការ ប៉ះ ពាល់ គា្នា 
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន តៃ  បៃធាន 
កៃុម Watford កីឡាករ Troy 
Deeney នងិ   N'Golo Kante 
របស់ កៃុម  Chelsea មិន ទន់  
ចៃញ មក ហ្វកឹ ហាត ់ជាមយួ កៃមុ 
នៅ ឡើយ ទៃ ដោយ ទងំ ២នក ់
លើក ហៃត ុផល ដចូ គា្នា ថ  បារម្ភ 
ព ីសខុ ភាព  ទើប មនិ ហា៊ាន តៃឡប ់
មក ហាត់ វិញ ៕ AFP/VN   

អាថ៌ កំបំាងនៅ ពី ក្រាយជ័យជម្នះ របស់  រិន  សារ័ត្ន  
លើ សោម   វិឆ័យ  ដើម្រាបី កា្លាយជា ម្ចាស់ ជើង ឯក
   យឺន ពន្លក

  ភ្នំព្រញៈ  អាថ៌កំបាង នៅ ពី កៃយនៃ 
ជ័យជម្នះ របស់ រិន សរ័ត្ន លើ   សោម វិឆ័យ 
ដើមៃបី កា្លាយ ជា ម្ចាស់  ជើង ឯក ការ បៃកួត ដណ្ដើម 
ពាន រង្វាន់ TV5 Boxing Knock Out 
Series ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម តៃូវបាន   
សរ័ត្ន និង អ្នក គៃប់ គៃង រូប គៃ ផ្ទាល់ ទម្លាយ  
ថ វា កើត ចៃញ ពី «ការ  ឈឺចាប់» ជំុ វិញ ការ- 
មើល សៃល របស់ សោម វិឆ័យ នៅ មុន      
ការ បៃកួតចាប់ ផ្តើម។

កៃយ ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ ភា្លាម  អ្នក សៃី  
Chhanun Ma  អ្នក គៃប់ គៃង  និង មើល  ថៃ  
រិន  សរ័ត្ន  បាន ទម្លាយឲៃយ ដឹង  ថ ៖  «ការ ឈ្នះ 
របស់  រិន  សរ័ត្ន  បាន កើត ឡើង ពី ការ ឈឺ ចាប់  
កៃយ ពៃល ឮ ដំណឹង ពី ការ ពោល ពាកៃយ ចំអក  
របស់ ដៃ គូ បៃជៃង  គឺ  សោម  វិឆ័យ  ថ  មិន 
សម ជា ដៃ គូ »។

អ្នក សៃបីាន  បន្ថៃម ថ ៖« ខ្ញុ ំនំ  រិន  សរ័ត្ន  
ទៅ ហាត់ ជា មួយ  ហុ៊ន  ចាន់ រាជ  ដើមៃបី ពងៃងឹ 
កម្លាងំ  និង បច្ចៃក ទៃស  ហើយ  លោក គៃ ូបៃដាល់  
សន់  សៅ យា៉ាន់  ក៏ បាន មក បង្វកឹ ផ្ទាល់ បាន  
២ សបា្តាហ៍ ដៃរ  ខណៈ  សរ័ត្ន បាន  ហាត់ ជាប់ 
៤ សបា្តាហ៍  គា្មាន គិត ថ្ងៃ សៅ រ៍ និង ថ្ងៃអាទិតៃយនោះ 
ទៃ  ទើប ទទួល លទ្ធផល ឈ្នះ បៃប នៃះ »។

តាម រយៈ ការ បៃកួតផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៅ សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥ កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍នោះ  រិន  សរ័ត្ន  
មន បៃៀប  ដាច់  នៅ ទឹក ទី ៣ ដៃល ជា ទឹក ផ្តាច់ 
ពៃត័ៃ  ដោយរូប គៃ បាន  វ៉ៃ  ឲៃយ  សោម  វិឆ័យ  ថម 
ថយ កម្លាងំ  និង បាន ដួល ចំនួន ៣ លើក  ចំណៃក   
ទឹក ទី ១  វិឆ័យ  មន បៃៀប បន្តចិ បន្តចួ  ហើយ 
ទឹក ទី ២   សរ័ត្ន  ដណ្ដើម បៃៀប បាន វិញ  និង 
បាន  វ៉ៃ ផ្តាច់ ក្នងុ ទឹក ទី ៣ តៃ ម្តង ។ 

អ្នក សៃ ី Chhanun Ma បានអះអាង ថ៖ 
« ការ ឈ្នះ របស់  រិន  សរ័ត្ន  គឺ ឯក ច្ឆន្ទ ពី ចៅ- 
កៃម   គា្មាន ការ តវា៉ា  ពៃះ ជា ការ បៃើ  សមត្ថភាព 

ពិត  និង ការ តសូ៊ បៃងឹ បៃង បំផុត  ដោយ បៃ 
កា្លាយ ពី ការ ឈឺ ចាប់  មក ទទួល បាន ផល ល្អ ។  
ជ័យ ជម្នះ នៃះលៃបី លៃបាញ ខា្លាងំ ណាស់  ពៃះ  
សរ័ត្ន មិន ធា្លាប់ បាន លៃខ ១ ទៃ  បាន តៃមឹ លៃខ 
២  តៃ ពៃល នៃះ  ឈ្នះ ជើង ចាស់  សោម  វិឆ័យ  
ដៃល  មន បទ ពិសោធ យូរ ជាង  ល្អ ជាង  ខា្លាងំ 
ជាង  គឺ ពិតជា អស្ចារៃយ ណាស់  » ។ 

 តាម រយៈ ជ័យជម្នះ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ រិន សរ័ត្ន 
កា្លាយ ជា កីឡាករ តៃ ម្នាក់ គត់ ដៃល បាន ឈ្នះ 
គៃប់ ការ បៃកួត តំាង ពី វគ្គ ជមៃះុ ៣២ នក់ ដល់ 
វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៃះ ដើមៃបី កា្លាយ ម្ចាស់ ជើងឯក 
និង បៃក់ រង្វាន់ ៤០០០ដុលា្លារ ចំណៃក សោម 
វិឆ័យ បាន  បៃក់ រង្វាន់  ២០០០ ដុលា្លារ។

រិន  សរ័ត្ន បាន  និយាយ កៃយ ពៃល ឈ្នះ 
ថ ៖ «មុន ពៃល បៃ កួត  ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ឈ្នះ តិច  បុ៉ន្តៃ 
ក្នងុ ចិត្ត គិត ថ  នឹង យក ឈ្នះ ឲៃយ បាន  ដើមៃបី កំុ 
ឲៃយ  សោម  វិឆ័យ  មក់ ងយ  ហើយ  ជ័យ ជម្នះ 
នៃះ  អាច ចាត់ ទុក ថ  ជា បៃវត្ត ិល្អ  សមៃប់ 
អាជីព បៃដាល់ របស់ ខ្ញុ ំ  ក្នងុ នោះ ពាកៃយ សម្តី 

របស់  សោម  វិឆ័យ  ដៃល ចំអក  មក លើ ខ្ញុ ំ នំ 
ឲៃយ ខ្ញុ ំឈឺ ចាប់ និង កា្លាយ ទៅ ជាការ បៃងឹ បៃង  
ហើយ ទទួល បាន ផល ល្អ  បៃបនៃះតៃម្តង» ។

សរ័ត្ន បាន បញ្ជាក់ ថ៖ « ខ្ញុ ំបាន ស្ទង់ ស្ទាប 
ពី ដំបូង នូវ  ទម្ងន់ ជើង របស់  សោម វិឆ័យ  ដៃល 
ទត់ មក លើ ខ្ញុ ំ  គឺ មិន ធ្ងន់  ហើយ ខ្ញុបំាន  សង 
ទៅ វិញ  ពៃម ទំង ចាប់ ឡើង ជង្គង់ ភា្លាមៗ  ធ្វើ 
ឲៃយ  កម្លាងំ គាត់  ចាប់ ផ្តើម ខៃសាយ ចុះ  តៃមឹ ទឹក 
ទី ២  ហៃតុ នៃះ ខ្ញុ ំតៃវូ វាយ សមៃកុ ខា្លាងំ តៃ ម្តង  
បង្ខ ំឲៃយ គាត់ ដួល ញឹក ញាប់ ។ បុ៉ន្តៃ  ខ្ញុ ំគិត ថ  
គាត់ បៃហៃល ជា ឈឺ ជើង បាន ជា មិន សូវ ទត់  
ហើយ ខ្ញុ ំបាន តាម ដាន ការ បៃ កួត  មុនៗ  ឃើញ 
ថ គាត់ ល្អ បាន តៃ ២ទឹក បុ៉ណ្ណោះ  អី៊ចឹង ខ្ញុ ំមន 
គំនិត បៃយុទ្ធ ខា្លាងំ  គា្មាន ដក ថយ  ដើមៃបី យក 
ឈ្នះ ផ្នៃក កម្លាងំ  និង កៃបាច់ ជង្គង់ »។  

ចំណៃក ពុយ  វណ្ណៈ   បាន យក ឈ្នះ វ៉ៃន  
ហុង ជី វុ៉ង   ដោយ ពិន្ទ ុដើមៃបី ទទួល បាន  លៃខ 
៣ និង បៃក់រង្វាន់ ៧៥០ដុលា្លារ ខណៈ អ្នក- 
លៃខ ៤ ហុងជីវុ៉ង បាន ៥០០ដុលា្លារ៕

រិន សារ័ត្ន (ពីសា្តា)ំ សោម វិឆ័យ, ពុយ វណ្ណៈ និង វ៉្រន ហុងជីវុ៉ង ព្រល ឡើង ទទួល ពាន។ យឺន ពន្លក



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ចាប់តាំងពីក្លាយជាទូតសុច្ឆន្ទៈនៃ-
សមាគមអភរិកៃសដរំីអៃរ៉ាវតា្តាដៃលមានមលូដ្ឋាន
នៅខៃត្តរតនគិរីមកនោះមានរយៈពៃល១ឆ្នាំ
ហើយខណៈតារសម្តៃងនងិពធិីករនិីរបូសៃស់
កញ្ញាឌួងហៃសូរីដកើតសៃចក្តីរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងនៅ
ពៃលឮដំណឹងសត្វដំរីឈ្មោះBakmaiបាន
បាត់បង់ជីវិតនាពៃលថ្មីៗនៃះ។
ដោយសារមើលឃើញពីគុណសមៃបត្តិតាម-

រយៈសកម្មភាពចូលរួមនិងឆន្ទៈល្អចង់ជួយធ្វើ
កិច្ចករផ្នៃកកិច្ចករអភិរកៃសសត្វដំរីនៅកម្ពុជា-
នោះតារសម្តៃងសៃីនងិពធិកីរនិីនងិជាថៅកៃ
អាជវីកម្មលក់ផលតិផលរកៃសាសមៃស់កញ្ញាឌងួ
ហៃសូរដីនងិលោកហៃរ៉ូតៃវូបានសមាគមអភរិកៃស
ដរំីអៃរ៉ាវតា្តាតៃងតាងំជាអគ្គរដ្ឋទតូសចុ្ឆន្ទៈកល-
ពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងមក។
សមៃប់កចិ្ចករងារសង្គមវញិតារសម្តៃងនងិ

ពិធីករិនីរូបនៃះក៏មានសកម្មភាពជាហូរ-
ហៃមិនសូវលស់ពៃលនោះទៃខណៈ
កញ្ញាឌងួហៃសរូដីក៏បានទទលួលខិតិ
សរសើរកៃយពីចូលរួមជួយក្នុង
សកម្មភាពរៃអងា្គាសបៃក់សមៃប់
មូលនិធិសមាគមអភិរកៃសដំរីអៃ-
រ៉ាវតា្តា កលពីចុងខៃមីនាឆ្នាំ
២០១៩ កន្លងមក នៅឯ
សណ្ឋាគាររ៉ាហ្វល់ឡឺរ៉ូយាល់។
ទោះបីជាខងភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

មិនអាចទទួលបាននូវករ-
បញ្ជាក់ផ្ទាល់ពីអារម្មណ៍
របស់តារសៃីជាទតូសចុ្ឆន្ទៈ
សមាគមអភរិកៃសដំរីអៃរ៉ាវតា្តា
ពីកញ្ញាឌួងហៃសូរីដយា៉ាង-
ណក្តីតៃតារសៃីដៃលជា
ទតូសចុ្ឆន្ទៈរបូនៃះបងា្ហាញ
សារយា៉ាងស្លុតចិត្តខ្លាំង
ចំពោះដំណឹងបាត់បង់-
ជវីតិរបស់ដរំីឈ្មោលមាន
អាយុ៣៧ឆ្នាំឈ្មោះ
បាក់ម៉ៃនោះដៃរតាម
បណ្តាញសង្គមហ្វៃសប៊កុ
របស់ខ្លួន។កញ្ញាឌួង
ហៃសូរីដ បង្ហាះសារថា៖
«RIPToBakmaiជាដណំងឹ
គួរឲៃយសោកសងៃងបំផុត!បាក់ម៉ៃ
ជាដំរីដ៏សៃនឆ្លាត រហ័សរហួននិង
មានបៃជាបៃយិភាពគរួឲៃយសៃឡាញ់
ចូលចិត្ត ហៃតុអ្វីឯង ទៅចោល-
ពកួយើងលឿនម្លៃ៉ះ?ខៃត្តរតន-
គិរី មានតៃពួកឯង៤នាក់-
(កៃបាល)ទៃ ហើយពួកយើង
សងៃឃឹមថាពួកឯងជាអ្នកបន្ត
ពជូនងិបងា្កាត់ពជូបង្កើតហ្វងូ

ដំរីជាចៃើននៅទីនៃះ។សូមឯងទៅ
កន់សុគតភិពចុះពកួយើងនងឹនៅ
តៃចងចាំបុរសសងា្ហា Bakmai
ក្នងុដងួចតិ្តនងិបៃះដងូរហតូគាត់
(វា)ជាដំរីដំបូងបង្អស់ដៃលខ្ញុំ
ហ៊ានលៃងនិងស្និទ្ធសា្នាលជា-

មួយវាហើយខ្ញុំក៏ដឹងដៃរ
ថាគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំនិង
គាត់ចៃះសមៃបជា-
មួយមនុសៃសផៃសៃងៗ
បានដោយងាយទោះ
បីធ្លាប់ឆ្លងកត់ជីវិត
ដ៏សៃនកមៃសត់រហូត
មកដល់សមាគម-
អៃរ៉ាវតា្តា របស់យើង
បាក់ម៉ៃ អើយ ខ្ញុំពិត
ជាមនិដងឹនយិាយថា
ម៉ៃចទៃ!»។
ដរំីឈ្មោះបាក់ម៉ៃជា
សត្វដំរី១កៃបាលក្នុង-
ចំណោមដំរីទាំង៤
កៃមករគៃប់គៃង
សមាគមអភិរកៃសដំរី
អៃរ៉ាវតា្តា នៅក្នុង
ខៃត្តរតនគិរី មាន

អ្នកសៃីខៃ ចិនា្តាជា-
បៃធនសមាគម ខណៈ
មលូហៃតុនៃករសា្លាប់ក៏ពុំ
ទាន់មានករបញ្ជាក់ពតិ
បៃកដនៅឡើយទៃ-
ខណៈដំរីបាក់ម៉ៃ-
បានសា្លាប់កលពីថ្ងៃ
ទី២១ខៃឧសភា
ឆ្នាំ២០២០៕

កញ្ញា ឌួង ហេសូរីដា និង សត្វ ដំរី ឈ្មោះ បក់ម៉េ កាលពី    
នៅរស់  ក្នងុ ការ ងារជា ទូតសុច្ឆន្ទៈ  ។ រូបថតហ្វៃសប៊ុក
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ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធ ី(ឆ្វេង)  បនបង្កើន ការ ម៉ាត់ ក្នងុបំណង ផ្តលួ វងេស វិឆ័យ ឲេយសន្លប់ តេ ធ្វើមិន បនសមេច។ សហករី

វង្ស វិឆ័យ  គ្ច ផុត ពីការ សន្លប់ 
ដើម្ប  ីច្ក រង្វាន់ស្មើនឹង ឆាយរិទ្ធី

ទូត  សុច្ឆន្ទៈ  សមាគម  ដំរី អ្រា វ៉ត្តា ហ្សូរីដា 
ស្លតុ ចិត្ត ខ្លាងំ    នៅ ព្ល ដំរី   បាក់ម្៉ស្លាប់

   ឈន ណន

 ភ្នំពេញៈ កីឡាករជើងខ្លាំង
ជំនាន់កៃយវងៃសវិឆ័យមិនអាច
ផ្តលួគូបៃកួតឲៃយសន្លប់ដើមៃបីយក
បៃក់រងា្វាន់ក្នងុនាមជាមា្ចាស់បៃក់
លានបៃចំាសបា្តាហ៍ទី៧ពីកម្មវិធី
MasFightCambodiaនៃ
សង្វៀនថោនបាននោះទៃ។
ផ្ទយុទៅវិញវិឆ័យស្ទើរតៃសន្លប់
កៃមកណ្តាប់ដៃពុទ្ធឆយរិទ្ធី
ទៅហើយមុនពៃលអ្នកទំាង២
តៃវូបានបៃកសឲៃយស្មើគា្នានិងចៃក
បៃក់រងា្វាន់ជា២ផ្នៃក។
ករយកឈ្នះដោយពិន្ទុដច់លើ

អ្នកបៃដល់ឈឿនល្វៃក្នងុវគ្គ
ជមៃះុមានតៃឹម៣ទឹកវាបាន
ក្លាយជាលទ្ធផលយា៉ាងល្អនិងជា
ករសងសឹកមួយផងដៃររបស់
វងៃស វិឆ័យទៅលើឈឿនល្វៃ
ពៃះល្វៃទើបតៃទាត់ឲៃយ វិឆ័យ
បៃកចិញ្ចើមយា៉ាងធំនៅលើសង្វៀន
CNCនៅក្នងុដំណក់កលបៃកួត
បិទទា្វារនៃះផងដៃរខណៈជំនួបនៃះ
អ្នកទំាង២បានស្មើពិន្ទុគា្នា។
យា៉ាងណក៏ដោយភាពជឿជាក់

របស់អ្នកគំាទៃទៅលើវងៃសវិឆ័យ
ក្នងុករបៃកួតផ្តលួពុទ្ធឆយរិទ្ធី
សមៃប់ករជួបគា្នានៅវគ្គផ្តាច់ពៃត័ៃ
ដៃលបៃកួតតាមចៃបាប់បៃកួតMas
Fightមានតៃមឹ១ទឹកស្មើ៩នាទី
ដើមៃបីក្លាយជាមា្ចាស់បៃក់លាន
ក្នុងទម្ងន់៦៩គីឡូកៃមនៃះគឺ
មិនអាចកើតមាននោះទៃផ្ទយុ
ទៅវិញវិឆ័យបិ៊ះតៃសន្លប់កៃម

ទម្ងន់ដៃរបស់ពុទ្ធឆយរិទ្ធីទៅ
ហើយបើទោះបីជាឆយរិទ្ធីបាន
យកឈ្នះឆៃសារ៉ានៅវគ្គជមៃះុ
តៃមឹពិន្ទុមិនឯកច្ឆន្ទក៏ដោយ។
កីឡាករវងៃសវិឆ័យបាននិយាយ

ថា៖«ករឈ្នះក្នងុករបៃកួតវគ្គ
ជមៃះុជាមួយឈឿនល្វៃធ្វើឲៃយ
ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តបុ៉ន្តៃក៏សោកសា្តាយ
ផងដៃរដៃលមិនអាចយកឈ្នះលើ
ពុទ្ធឆយរិទ្ធីបាននៅវគ្គផ្តាច់-
ពៃត័ៃពៃះគាត់ល្អដៃរ»។
តាមរយៈករបៃកួតនោះវងៃស

វិឆ័យធ្វើបានល្អនៅដើមនាទី
បុ៉ន្តៃពីចុងនាទីទី៤ដល់នាទីទី៦
រូបគៃតៃវូបានពុទ្ធឆយរិទ្ធីមា៉ាត់
ឲៃយដួលនិងបានវាយសមៃកុស្ទើរ
សន្លប់ទៅហើយ។យា៉ាងណក៏-
ដោយវិឆ័យបានពៃយាយាមទប់
និងវាយរំដោះខ្លនួរហូតអាចរកៃសា
លំនឹងបៃកួតបានល្អវិញពៃមទំាង
អាចវាយបកជាមួយឆយរិទ្ធីដល់
ចប់៩នាទីពៃញហើយបានស្មើ
គា្នាតាមចៃបាប់MasFightហើយ
ក៏បានចៃកបៃក់រងា្វាន់ជា២ស្មើគា្នា
ជាមួយឆយរិទ្ធីផងដៃរដោយ
មា្នាក់ៗទទួលបានបៃក់សរុប
ចំនួន២,៤លានរៀល។
ជំុវិញករដួលកៃមទម្ងន់ដៃ

ពុទ្ធឆយរិទ្ធីនៃះសិសៃសគណក្លបិ
កងពលតូចទ័ពពិសៃសឆតៃយោង
៩១១វងៃសវិឆ័យបានបន្ថៃមថា៖
«ខ្ញុំបានបៃងឹបៃងអស់ពីសមត្ថ-
ភាពហើយបុ៉ន្តៃពិបាកវាយជាមួយ
គាត់ដៃរពៃះគាត់ល្អដៃហើយ
ទម្ងន់ដៃធ្ងន់ៗរបស់គាត់បានវាយ

ចូលខ្ញុំឡើងវង្វៃង។យា៉ាងណក៏
ដោយនៅពៃលគាត់ពៃយាយាម
សមៃកុកន់តៃខ្លាងំនោះខ្ញុំបាន
សៃវាបិទនិងគៃចចៃញពីកណ្តាប់
ដៃទំាងនៃះពៃមទំាងដកថយ
ដើមៃបីរកៃសាជំហរឡើងវិញនិងវាយ
បកទៅគាត់វិញ»។
ចំណៃកលោកគឹមសៃ៊នុកុសល

នាយកគៃប់គៃងកម្មវិធីMas
FightCambodiaបានបៃប់
ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍កលពីលា្ងាចថ្ងៃចន្ទ
ថា៖«ករបៃកួតមា៉ារ៉ាតុងដណ្តើម
បៃក់លាននៅសបា្តាហ៍នៃះទទួល
បានលទ្ធផលជោគជ័យខ្លាំង
ដោយសារកីឡាករបៃកួតគា្នាអស់
សមត្ថភាពនិងអស់ពីចិត្ត»។
លោកបន្ថៃមថា៖«ពុទ្ធឆយរិទី្ធ

បានបៃប់ខ្ញុំកៃយករបៃកួតថា
គាត់ពៃយាយាមប្តរូពៃះចង់ផ្តលួ
វងៃស វិឆ័យឲៃយសន្លប់ដៃរ បុ៉ន្តៃធ្វើ
មិនបានពៃះបើគាត់ខំពៃកវា
អាចនឹងអស់ខ្លនួឯងវិញអី៊ចឹង
ហើយសមៃប់អ្នកទំាង២នៃះ
យើងនឹងរៀបចំឲៃយមានករបៃកួត
គា្នាម្តងទៀត»។
គួររំឭកថាវងៃសវិឆ័យនិងពុទ្ធ

ឆយរិទ្ធីបានក្លាយជាគូផ្តាច់ពៃត័ៃ
ទី២បនា្ទាប់ជំនួបរវាងបុ៊នសុធ
និងយុគយកៃសផ្លៃដៃលមិនអាច
វាយគា្នាឲៃយសន្លប់ដើមៃបីក្លាយជា
មា្ចាស់បៃក់លានបុ៉ន្តៃម៉នវណ្ណ,ី
ពៃឿងសុជាតិ,ឌុមកៃវដ,វា៉ាន់
វឿននិងវៃងសុភ័កៃសុទ្ធតៃបាន
ផ្តលួគូបៃកួតឲៃយសន្លប់ដើមៃបីក្លាយ
ជាមា្ចាស់បៃក់លានដូចគា្នា៕

តារាសេ ីកញ្ញា ឌួង ហេសូរីដា ជា 
ទូត  សុ ច្ឆន្ទៈ នេ សមគម អភិរកេស 
ដំរី អេរាវតា្តា   នៅខេត្ត រតនគិរី។ 
រូបថតហុងមិនា
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