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ក្រុមហ៊ុន CP ALL Pic 
សម្រច ពន្យារ ព្រល បើក 
ដំណើរការ  7-Eleven  នៅ 
កម្ពុជា  និង ឡាវ  ...ទំព័រ ៨

អតីតនារីអាកាស ចរ និង បុ រស 
ពីឡុត  បើកហាង  Uncle 
Fu បម្រើ ម្ហូប ឆ្ងាញ់ ៗ នៅ ម្តុំ 
បឹងក្រងកង ...ទំព័រ ១៣

ស្រដ្ឋកិច្ច ជីវិត កម្សាន្ត

ប្រជាជន បារាំ ង រាប់ ពាន់ នាក់ 
ធ្វើបាតុកម្ម ប្រឆំង ស្រចក្ដី ព្រង  
ច្បាប់ មិន ឱ្យបង្ហាញ អត្ត សញ្ញា ណ 
ប៉ូលិស ...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋាន
អន្តោប្រវ្រសន៍
បណ្ដ្រញបរទ្រស
៥៤២នាក់ក្នងុ៩ខ្រ

លោកសថ្រតជំរុញឱ្រយ
កងកម្លាងំមន្ត្រីរាជការ
គោរពច្របាប់ចរាចរណ៍
ដើម្របីធ្វើជាគំរូដល់ពលរដ្ឋ

ក្រសួងដក់ច្រញ
នូវវិធានការនិង
នីតិវិធីគ្រប់គ្រង
បំណុលពន្ធដរ

 សុទ្ធ   គឹម សឿន  
  
ភ្ន ំពៃញ :  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អន្តោ- 

ប្រ វ្រសន ៍ន្រ ក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ បាន 
បណ្ដ្រញ ជន បរទ្រស ចំនួន ៥៤២ នាក់  
ក្នុង នះ មាន ស្ត្រី ចំនួន ៥២ នាក់  
ច្រញ ពី ប្រទ្រស កម្ពុជា ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់គ្នា ក្នងុ រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ  ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០ ២០  ដោយ ហ្រតុ បាន 
ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស ផ្រស្រងៗ ខុស- 
ច្របាប់ អន្តោ ប្រ វ្រសន៍ ។   

 លោក   ក្រវ   វណ្ណ ថន   អ្នក នំា ពាក្រយ  
និង ជា អគ្គ នាយ ក រង ន្រ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន អន្តោ ប្រ វ្រសន៍ ន្រ 
ក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ បាន ថ្ល្រង ព ីម្រសលិ- 
មិញ ថា   ជន បរ ទ្រស ទំាង នះ 
មាន ចនំនួ   ៤០ សញ្ជាត ិក្នងុ នះ 
ជន ជាតិ ចិន ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំៃញៈ អគ្គស្នងការ រង នគរ- 
បាល ជាត ិ លោក ស ថ្រត  ជរំញុឱ្រយ  
កង កមា្លាងំ ប្រដប ់អាវធុ  នងិ មន្ត្រ-ី  
រាជការ  ត្រវូធ្វើ ជាគរំ ូដល៏្អ សម្រប ់
ប្រជាពលរដ្ឋ ទទូៅ  ក្នងុ ការគោរព 
ច្របាប់ ចរាចរណ៍ នៅលើ ដងផ្លូវ  
ដោយ លោក ប្រប់ឱ្រយមន្ត្រី នគរ- 
បាល ចរាចរណ៍ កុំ ភ័យខ្លាច ក្នុង 
ការអនវុត្ត ច្របាប ់លើ មន្ត្រ ីជានខ់្ពស-់ 
ណា  ដ្រល ប្រព្រឹត្តខុស  ខណៈ 
ការបើកបរ ល្មើស ច្របាប់ នៅត្រជា 
បញ្ហា សម្រប់ កម្ពុជា។

លោក ស ថ្រត  ដ្រល កជ៏ា ស្នង- 
ការ នគរបាល រាជធានី ភ្នំព្រញ  
ផងនះ បានសរស្ររ នៅលើ ទពំរ័  
ហ្វ្រសប៊ុក របស់ លោក  កាល ពី   
ម្រសិលមិញថា ៖«ទាំង កងកមា្លាំង  
ទាងំ មន្ត្រ ីរាជការ សុវីលិ ទាងំអស ់ 
ត្រូវត្រ ធ្វើជា គំរូ ដ៏ល្អ សម្រប់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ទទូៅ  ក្នងុ ការគោរព 
ច្របាប់ ចរាចរណ៍។ សូម បើកបរ 
ដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន និង គោរព ច្របាប់  - 
ចរាចរណ៍ គ្រប់ ព្រល បើកបរ» ។

បន្ថ្រម ពីន្រះ លោក ស ថ្រត  ក៏ 
បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្របាស់ ដល់ 
មន្ត្រី  ចរាចរណ៍ ទាំងអស់ ត្រូវត្រ 
អនុវត្ត ឱ្រយបាន ត្រឹមត្រូវ តាម ច្របាប់ 
ដោយ កុំ មាន ការភ័យខ្លាច ការ- 
អន្តរាគមន៍ ណាមួយ  ចំពោះ 
អ្នកដ្រល បើកបរ ...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ: ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច 
នងិ  ហរិញ្ញវត្ថ ុ បាន ច្រញប្រកាស  
មួយ ស្តីពីការ គ្រប់ គ្រង បំណុល 
ពន្ធដរ ក្នុង គោល បំណង  ដើម្របី 
កំណត់ នូវ វិធាន និង នីតិ វិធី គ្រប់ - 
គ្រង បណំលុ ពន្ធ ដរ  ដើម្រប ីគទំ្រ  
ដល ់ដណំើរ ការ ប្រមលូ បណំលុ 
ពន្ធ ឱ្រយកាន់ ត្រ មានប្រសិទ្ធភាព 
ស័ក្តិ សិទ្ធិភាព និង តមា្លា ភាព ។ 

ប្រកាសដ្រល  មាន ៥ ជំពូក 
និង ១៦ ប្រការ ហើយ ត្រូវ បាន  
ចុះ ហត្ថ ល្រខ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

គិតត្រមឹថ្ង្រទី២០វិច្ឆកិារាជរដ្ឋាភិបាល
ផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនិយោជិត៣៣មឺុននាក់ចំណាយថវិកា$២២លាន

ឡុង គីមម៉ារិតា

ភ្នំពៃញៈ គិតចាប់ ពីដើម ខ្រ 
មនីា មក ដល ់ថ្ង្រទ ី២០ ខ្រវចិ្ឆកិា 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន បើកផ្តល់ - 
ប្រក់   ឧបត្ថម្ភ ដល់ កម្មករ និយោ - 
ជិ ត  ប្រមាណ៣៣ មុឺន នាក់ 

ដោយ ចំណាយ ថវិកាប្រមាណ 
២២ លាន ដុលា្លារ ខណៈ រដ្ឋា - 
ភិបា ល នៅ មិន ទាន់ សម្រច ថា 
តើ នងឹ ត្រវូបន្ត  ផ្តល ់ប្រក ់ឧបត្ថម្ភ 
ដល់ កម្មករ និយោ ជិត នៅ ឆ្នាំ 
២០ ២១ ទៀត ឬយ៉ាង ណា  ?

លោកហ្រង សរួ អ្នក  នា ំពា ក្រយ 

ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ បាន ប្រប់ ភ្នំ-
ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ម្រសិល  មិញ ថា 
នៅ ចំពោះ មុខ រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
នឹង បញ្ចប់ ការ បើក ផ្តល់ ប្រក់ 
ឧបត្ត ម្ភ ដល់   កម្មករ និយោជិត  
នៅ ត្រឹម ឆ្នាំ២០២០ន្រះ។  ប៉ុន្ត្រ 

លោក ថា ចំពោះ ស្ថាន ភាព ជាក់ -  
ស្ត្រង រដ្ឋា ភិបាល  នឹង ពិនិត្រយ 
វាយ  តម្ល្រ ម្តង ទៀត  នៅខ្រធ្នូ ថា 
តើ អាចបន្ត ផ្តល់ ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ 
ជូន ដល់ កម្មករ និយោ ជិត នៅ 
ឆ្នា ំ២០២១ ទៀត ឬយ៉ាង ណា? 
លោក បញ្ជាក់ ...តទៅទំព័រ  ៤

សុខ  វៃង ឈាង

ប្រធានា ធិបតី ជាប់ ឆ្នាត 
លោក Joe Biden  នឹង ចាប់- 
ផ្ដើម ប្រកាស ឈ្មោះ សមាស- 
ភាព គណៈ រដ្ឋមន្ត្រ ីនៅ ថ្ង្រ អងា្គារ 
ទី២៤  វិច្ឆិកាន្រះ  ខណៈលោក  
Trump នៅត្របន្តការប្ដឹងតវា៉ា 

លទ្ធផលបោះឆ្នាតប្រធានា- 
ធិបតី ដោយ មិនមាន ភ័ស្តុតាង 
ច្របាស់លាស់។ 

នាយ កខុទ្ទកាល័យ លោក  
Biden  គឺ លោក  Ron Klain 
កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  ទ២ី២ វចិ្ឆកិា 
បាន ប្រប ់ទរូទស្រសន ៍ ABC  ថា៖ 
«អ្នក នឹង ឃើញ ការ ជ្រើសរើស 

រដ្ឋមន្ត្រ ីដបំងូ របស ់លោក ប្រធា- 
នាធិបតី ជាប់ឆ្នាត នៅ ថ្ង្រ អងា្គារ 
សបា្ដាហ៍ ន្រះ»។

លោក  Klain  មនិបាន បញ្ជាក ់
ថា លោក  Biden នឹង ប្រកាស 
តំណ្រង រដ្ឋមន្ត្រី មួយ ណាមុន 
គ្រទ្រ  ត្រ ភា្នាក់ងារ សរព័ត៌មាន  
Bloomberg News  បាន 

រាយការណ៍ ថា  លោក Biden  
នឹង ប្រកាស បំព្រញ តំណ្រង 
រដ្ឋមន្ត្រ ីការបរទ្រស មនុគ្រ ដោយ  
លោក នឹង ជ្រើស រើស ទីប្រឹក្រសា 
ជំនិត របស់លោក  គឺលោក  
Anthony Blinken ឱ្រយ បពំ្រញ 
តំណ្រង ន្រះ ហើយ កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន លោក  Biden 

បាន បងា្ហាញ ថា  លោក បាន 
សម្រច ចិត្ត ជ្រើសរើស រដ្ឋមន្ត្រី 
រតនាគរ រួចជា ស្រចហើយ។

ក្រ ពី រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទ្រស  
Bloomberg News  ក៏ បាន 
រាយការណ៍ ថា  លោក Biden  
ក៏ នឹងប្រកាស ដើម្របីជ្រើសរើស  
លោក ស្រី...តទៅទំព័រ ១២

លោកBidenត្រៀមបញ្ច្រញឈ្មោះសមសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រ ីខណៈTrumpនៅបន្តការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោត

សិសៃសនៅ ភ្នពំៃញ  និងខៃត្ត កណ្ដាល ចូលរៀន វិញ 
សិស្រសកំពុង រៀននៅ បឋមសិក្រសាទួលទំពូង ស្ថិតក្នុង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។ សលារៀន នៅ រាជធានី- 

ភ្នំព្រញនិង ខ្រត្ត កណា្តាល  ត្រូវ បាន បើក ឱ្រយ សិស្រស ចូលរៀន ឡើងវិញ កាលពីម្រសិលមិញ ...(ព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធ ទំព័រ ៣)។ រូប ហ្រង ជីវ័ន
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  គឹម   សា រុំ 

កណ្ដាលៈ  មនសុៃស ម្នាក ់ស្លាប ់
នងិ ៨ នាកទ់ៀត រង របសួ ធ្ងន ់ន ិង 
សៃល  កៃយ ពី រថ យន្ត ២ 
គៃឿង  ប ុក គ្នា នៅ លើ ផ្លូវ ៣៨១  
កាល ព ីពៃកឹ មៃសលិ មញិ នៅ តបំន ់ 
ភូមិ កំពង់ ដំរី ឃុំ ពៃ កតា មក់ 
សៃុក ខៃសាច់ កណ្ដាល   ខៃត្ត 
កណ្ដាល ។  

  លោក   នៅ  សខុន  អធកិារ រង 
នគរ បាល សៃុក ខៃសាច់ កណ្ដាល 
ទទួល ផៃន សណ្ដាប់ ធ្នាប់ បាន 
ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មិញ ថា អ្នក- 
ស្លាប់ ជា សិសៃស បៃុស ដៃល មន 
អាយុ ២០ឆ្នាំ  រស់ នៅ ក្នុង តំ បន់ 
កើត ហៃតុ ។  អ្នក រង របួស ទាំង  
៨ នាក់ ជា កម្ម ករ កាត់ ដៃរ ក្នុង 
នោះ ម្នាក់ មន ផ្ទៃ ពោះ  និង ពៃូ- 
ឡាន ម្នាក់ ។ 

 លោក   សុខន   ថ្លៃង ថា  កៃយ 
ពី សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ ធ្វើការ- 
ពិនិតៃយ វាស់ វៃង ឃើញ ថា  ក្នុង 
គៃះ ថា្នាក ់នៃះ ខាង ភាគ ីរថ យន្ត 

ដកឹ ឥដ្ឋ មន កហំសុ   ពៃះ ជន- 
បង្ក បើក បរ ធ្វៃស បៃហៃស បណ្ដាល 
ឱៃយ គៃះ ថា្នាក់ អ្នក ដទៃ ។ 

 បើ តាម សកៃសី នៅ កន្លៃង កើត- 
ហៃតុ បាន បៃប់ សមត្ថ កិច្ច ថា 
ហៃតុ ការណ៍ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរ- 
ណ៍ នៃះ បាន កើត ឡើង នៅ វៃលា 
ម៉ោង ជាង ៦ ពៃឹក  ថ្ងៃទី ២៣ 
ខៃវិច្ឆិកា ។ 

នៅ  មុន ពៃល កើត ហៃតុ គៃ 
បាន ឃើញ រថយន្ត ដឹក កម្មករ 
កាត់ ដៃរ ១ គៃឿង បាន ចត នៅ 
លើ ចិញ្ចើម ថ្ន ល់ ដើមៃបី ឈប់ 
រង់ចាំ ដឹក កម្មករ កាត់ ដៃរ ទៅ 
រោង ចកៃ ។  ពៃល នោះ ក៏មន 
រថយន្ត ១ គៃឿង ទៀត ដឹក ឥដ្ឋ 
ពៃញ ក្នងុ រថ យន្ត ដៃល មន ម៉ោក  
Hyundai ពណ៌ ស  ពាក ់ស្លាក 
លៃខ ភ្នំពៃញ  3B-0748  បើក- 
បរ ដោយ ឈ្មោះ ឈឿន  វា៉ាន់ ឌី   
ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ២៥ ឆ្នា ំទៅ បកុ 
រថយន្ត ដឹក កម្មករ ពី កៃយ 
ពៃញ ទំ ហឹង ។  

 តៃ ដោយរ ថ យន្ត ដឹក ឥដ្ឋ  

កំពុង តៃ នៅមន លៃបឿន ផង 
នោះ បាន រ៉ៃ ចង្កូត ទៅ បុក សិសៃស 
សលា ម្នាក់  ដៃល កំពុង ជិះ ម៉ូតូ 
ទៅ សលា រៀន បណ្ដាល ឱៃយ 
ស្លាប់ នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ តៃ ម្តង ។ 

ក្នុង ពៃល កើត ហៃតុ នោះ 
បៃជា ពលរដ្ឋ បាន នាំ គ្នា ឃាត់ 
មិន ឱៃយ អ្នក បើក រថយន្ត គៃច ខ្លួន 
ហើយ រាយ ការណ៍ បៃប់ សមត្ថ កិច្ច  
សមត្ថ កិច្ច ក៏ បាន ដឹក នាំ កម្លាំង 
ជំនាញ ចុះ អន្តរា គមន៍ ដល់ 
កន្លៃង កើត ហៃតុ  និង ធ្វើការ- 
ពនិតិៃយ វាស ់វៃង តាម បច្ចៃក ទៃស 
ជំនាញ ចរាចរណ៍ ទៅ ឃើញ ថា 
ភាគី ខាង រថយន្ត ជា អ្នក បង្ក 
គៃះ ថា្នាក់ ហើយ សមត្ថ កិច្ច 
បាន ឃាត់ ខ្លនួ អ្នក បើក បរ រថយន្ត 
ដឹក ឥដ្ឋ តៃ ម្តង ។ 

  លោក បន្ថៃម ថា  កៃយ ពី 
ធ្វើការ វាស់វៃង ហើយ នោះ 
សមត្ថ កិច្ច បាន ដឹក ស្តៃី រង របួស 
ទាំង ៦ នាក់ ទៅ ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក សៃុក ខៃសាច់- 
កណ្ដាល ខណៈ ស្តៃ ីមន ផ្ទៃពោះ 

ម្នាក់ ទៀត តៃូវ បាន កៃុម គៃួសរ 
របស់ គត់ ដឹក ទៅ សង្គៃះ 
បនា្ទាន់ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ រាជ ធនី- 
ភ្នំពៃញ ។ 

ដោយ ឡៃក ជន បង្ក តៃូវ បាន 
សមត្ថ កចិ្ច របស ់ យើង ធ្វើ កណំត-់ 
ហៃតុ   ហើយ គៃង បញ្ជូន បន្ត 
ទៅ ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត 
កណ្ដាល ដើមៃប ីចាត ់ការ បន្ត តាម 
នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។  

 យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ស្តីពី 
គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៩ ខៃ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  បងា្ហាញ 
ថា   គៃះ ថា្នា ក់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក   បាន កើត ឡើង សរបុ ចំនួន 
ជាង ២ ពាន់ លើក (២ ៤៣០) ។  
ចំនួន នៃះ មន ការ ថយ ចុះ  
៧២៩ លើក  ឬ ស្មើ ជាង ២៣ 
ភាគ រយ  បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល 
ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  ដៃល 
មន គៃះ ថា្នាក់ កើត ឡើង ដល់ 
ជាង ៣ ពាន់ លើក ( ៣១៥៩ )  ។  

 អតៃ គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 

ថយ ចុះ នៃះ  បាន ធ្វើ ឱៃយ អតៃ 
អ្នក ស្លាប ់ក ៏មន ការ ថយ ចុះ ដៃរ   
ពោ ល គ ឺអតៃ អ្នកស្លាប ់ ៩ ខៃ ឆ្នា ំ
២០២០ នៃះ វិញ មន ចំនួន  
១ ២៥៧ នាក់ ។  រីឯ  ចំនួន អ្នក- 
ស្លាប់ មនការ ថយចុះ ២៦៤ 
នាក់ ឬ ស្មើ ជាង ១៧ ភាគរ យ  
បើ ធៀប នឹង ៩ ខៃ ឆ្នាំមុន  ដៃល 
មន អ្នក ស្លាប់ ដល់ ទៅ ១  ៥២១ 

នាក់ ។ 
 ដោយ ឡៃក អ្នក របួស ក្នុង 

រយៈពៃល ៩ ខៃ ឆ្នាំនៃះ  មន 
ចំនួន ជាងជ  ៣  ពាន់ នាក់     
(៣ ៦៦៣)  ដៃល បាន ថយ ចុះ 
ជាង ១ ពាន់ នាក់ (១ ០៨៨ )  
ស្មើ នឹង ជាង ២២ ភាគ រយ  បើ 
បៃៀប ធៀប ទៅ នងឹ អ្នក រងរបសួ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ 

រថ យន្ត ដឹក ឥដ្ឋ បុក រថ យន្ត ដឹក កម្ម ករ លើផ្លវូ ៣៨១។ រូបថត FN

សិស្សបុ្សម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស៨នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្លដោយរថយន្តបុកគ្នា

បុ៉នា្មានថ្ងម្កន្ះតម្លសូ្្វនៅខ្ត្តបាត់ដំបងធ្លាក់ចុះក្យពីទទួលរងគ្ះដោយទឹកជំនន់
នៅ សុីវុត្ថា

បាតដ់បំងៈ តម្លៃ សៃវូ នៅ ខៃត្ត 
បាត់ដំបង បានធ្លាក់ ចុះ រយៈ ពៃល   
ប៉ុនា្មោន ថ្ងៃ មកនៃះ  ដោយ សរ 
ពលរដ្ឋ  នៃ ខៃត្ត នៃះ សមៃកុ ចៃតូ 
ពៃម គ្នា ដៃល អាច មនិទាន ់ដល ់
ពៃល កណំត ់តៃវូ ចៃតូ   នាឱំៃយ ខចូ 
គុណភាព  ខណៈ ការ វនិ ិយោគ រប ស ់
វិស័យ ឯកជន  ដៃល មន រោង-  
ម៉ោ សុនី កនិ សៃវូ មយួចនំនួ នៅ  ក្នងុ   
ខៃត្ត  ក៏មិនមន លទ្ធ ភាព  គៃប់- 
គៃន់ ក្នុង ការបៃ មូល ទិញ សៃូវ។

អភបិាល ខៃត្ត បាតដ់បំង  លោក    
ងួន រតនៈ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសិលមិញ ថា  តម្លៃ សៃូវ ធ្លាក់ ថ្លៃ 
នៅពៃល នៃះ  គឺស្ថិត ក្នុង កមៃិត 
ដៃល អាច ទទលួ យក បាន  ដោយ 
បៃភៃទ សៃូវ ផ្កា រំដួល  មនតម្លៃ 
បៃមណ ១លាន រៀល ក្នុង ១- 
តោន  ។ ប៉ុន្តៃ ទោះយ៉ោង ណ  ក៏ 
មន បញ្ហា ពាកព់ន័្ធ នងឹ សៃវូ ដៃល 
គ្មោន គុណភាព ផង ដៃរ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«សមៃប ់ការ- 
ធ្លាក់ ថ្លៃ សៃូវ នៃះ  ក៏ ដោយ សរ 
តៃ គុណភាព  វា មិនទាន់ ដល់ 
កមៃិត  ដៃល អាច ទទួល យក- 
បាន ពៃះ កៃយពី គៃះ- 
ទឹកជំនន់ កន្លង មកនៃះ  សៃូវ 
មយួចនំនួ បានឱន ទៅរក ទកឹ  វា 
បៃកា្លាយ ទៅជា ខ្មោ។ អ៊ីចឹង ទៃ  
យើង និយយ ថា  តម្លៃ ធ្លាក់ ថ្លៃ  
យើង ភ្លៃច គិត ពី គុណភាព ក៏ វា 
ប៉ះពាល់ ដៃរ»។ 

លោក ងួន រតនៈ  បន្ថៃមថា ៖ 
«សៃូវ  កៃយ ពី ទឹក ជំនន់ មក  
មនខៃយល់ បក់ មក បានធ្វើ ឱៃយ ផ្លៃ-  
សៃូវ  ដួល ទៅក្នុង ទឹក។ យើង កៃ- 
ចៃូត  យើង ចៃូត ហើយ លក់ ក៏ 
មនិ បាន ថ្លៃ  យើង មនិអាច វាយ- 
តម្លៃ ជារួម នោះ ទៃ»។

លោក អភបិាល ខៃត្ត  កប៏ាន- 
អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋ កុំទាន់ 
ចៃូត  នៅពៃល ដៃល សៃូវ មិន - 
ទាន ់ដល ់ពៃល ចៃតូ ពៃះ កាល 
ណ ចៃូត ហើយ ថ្លឹង លក់ វា 
មិនទាន់  វា នឹង ប៉ះពាល់ ដល់ 
ការខូច គុណភាព សៃូវ  ហើយ 
លក់ បាន ក្នុង តម្លៃ ទាប។ 

ជាមួយ គ្នានៃះ លោក ក៏បាន- 

អំពាវនាវដល់ វិស័យ ឯកជន  
បន្ត ចូលរួម វិនិយោគ លើវិស័យ 
សៃូវ អង្ករ  នៅខៃត្ត បាត់ដំបង  
ដោយ បង្កើត រោង ម៉ោសុីន កិន- 
សៃូវ  និង ឡ សម្ងួត បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី បៃមូល ទិញ សៃូវ ពី កសិករ 
។ពៃះ បច្ចុបៃបន្ន រោង ម៉ោនសុីន 
មន  ចៃើន  ប៉ុន្តៃ ឡ សម្ងួត មន 
ចនំនួ តចិ  ដៃល គ្មោន សមត្ថភាព 
គៃប់គៃន់ ក្នុង ការបៃមូល ទិញ 
សៃូវ ពី កសិករ បានចៃើ ននោះ ទៃ ។

បៃធន មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមញ់  និង នៃសទ  ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង  លោក ឈឹម វជិរា  ទទួល- 
ស្គល់ ដៃរថា  តម្លៃ សៃូវ នៅ ខៃត្ត 
បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្លាក់  ដោយ ធ្លាក់ ពី 

ជាង ១លាន  ២សៃន រៀល  ក្នុង 
១តោន  មកនៅ៩៥មុនឺ  ទៅ៩៧- 
មុឺន រៀលក្នុង ១តោន  អាសៃ័យ លើ 
កតា្តា គុណភាព សៃូវ។

ដោយ ខៃត្ត បាតដ់បំង ជា ខៃត្ត 
១  ក្នុង ចំណោម ខៃត្ត មួយចំនួន  
ដៃល រងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់ 
ដៃរ នោះ  លោក ថា  ក្នុង ឆ្នាំនៃះ  
បានធ្វើ ឱៃយ សៃូវ មួយចំនួន មន 
គុណភាព ថម ថយ។ បនា្ទាប់ពី 
គៃះ ទឹកជំនន់ ក៏បង្ក ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ព ីភ្លៀង  នងិ ខៃយល ់ ដៃលធ្វើ- 
ឱៃយ  សៃូវ ដួល ចូល ទៅក្នុង ទឹក 
បៃមណ ៣០ភាគរយ។

លោក បញ្ជាក ់ទៀត ថា  សមៃប ់ 
ឆ្នានំៃះ  កម៏ន ផលលបំាក ផងដៃរ  

ដោយ ពលរដ្ឋ ខ្វះ ម៉ោសុីន ចៃូត  
ដោយសរ  កាលពី គៃះ ទឹក- 
ជំនន់  ម្ចាស់ ម៉ោសុីន បានចល័ត 
ម៉ោសុីន ទៅកាន់ ខៃត្ត ផៃសៃងៗ  
ដៃល  ធ្វើឱៃយ មន ការបៃកតួ បៃជៃង 
លើ តម្លៃ ចៃូត  ដៃល កាលពី មុន 
ក្នងុ ១ ហកិតា  តម្លៃ ២៨មុនឺ រៀល ។ 
ប៉នុ្តៃ  បច្ចបុៃបន្ន  ៣៥មុនឺ  ទៅ៤០មុនឺ- 
រៀល  បើទោះបី អាជា្ញាធ បាន ចុះ- 
ណៃ នាដំល ់ម្ចាស ់ម៉ោ សុនី ចៃតូ សៃវូ  
កុ ំឱៃយ យក ថ្លៃ ពៃក  ខណៈ តម្លៃ សៃវូ 
កំពុង បៃឈម ទៅនឹង ការចុះ- 
ថោក ក៏ ដោយ។

លោក សឺន ធូណ  កសិករ  
រស់នៅភូមិ ថ្មគោល នៃ ខៃត្ត 
បាត់ដំបង  បានឱៃយដឹង ដៃរថា   
បច្ចុបៃបន្ន  តម្លៃ សៃូវ នៅ ខៃត្ត នៃះ 
ធ្លាក់ មក  ជាង ៨០ មុឺន រៀល ក្នុង 
១តោន។ ខុស ប្លៃក កាលពី មុន  
កសិករ លក់បាន ក្នុង តម្លៃ ជាង 
១លានរៀល ក្នុង ១តោន។ 
បញ្ហា នៃះ  មិនមន អ្នក ចាប់ អា- 
រម្មណ៍ និង ចុះ មក ជួយ អន្ត រា- 
គមន៍ នោះ ទៃ  ខណៈ ពៃលដៃល 
កសិករ ទទួលបាន ផល ចៃើន  
និង មន គុណភាព។ បើ បញ្ហា 
នៃះ នៅតៃ បន្ត កើតមន  នឹង 
ធ្វើឱៃយ កសិករ ជួប បញ្ហា បៃឈម 
ទៅលើ ការចំណយ ចៃើន ក្នុង 
ជីវភាព បៃចាំ ថ្ងៃ។  ជា ពិសៃស 
តៃវូ បង ់លយុ ទៅ ធនាគរ   ខណៈ 
ភាគចៃើន កសិករ បានខ្ចី លុយ ពី 
ធនាគរ យក មក ធ្វើការ ដំ ដុះ។ 

កសិករ រូបនៃះ និយយថា ៖ 

« អ្វ ីដៃល កសកិរ បៃថា្នា ចងប់ាន 
នាពៃល នៃះ  គឺចង់ឱៃយ អាជា្ញាធរ 
ពាកព់ន័្ធ ជយួ អន្តរាគមន ៍ឱៃយ តម្លៃ 
សៃូវ ដៃល អាច ទទួល យក បាន  
គឺ ក្នុង តម្លៃ ជាង ១លាន រៀល 
ក្នុង ១តោន»។

លោក ថៃង សរឿន  បៃធន 
សម្ពន័្ធ សហគមន ៍កសកិរ កម្ពជុា  
(CCFC)  លើកឡើង ដៃរថា  
បញ្ហា សៃូវ ចុះ ថ្លៃនៃះ  បៃសិន បើ  
រដ្ឋាភ ិបាល មនិបាន ដោះសៃយ 
ឱៃយ ទាន់ ពៃល វៃលា ទៃនោះនឹង  
ប៉ះ ពាល ់យ៉ោង ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ជវី ភាព   
របស ់កសកិរ  ជាចៃើន មុនឺ គៃ ួសរ  
ហើយ កសិករ មួយចំនួន អាច 
បៃឈម នឹង ការលក់ ដីសៃ យក 
បៃក់ សង ធនាគរ ផង ដៃរ។ 
សមៃប់ អ្នក ខ្លះ ទៀត នឹង ចាក- 
ចៃញ ពី ជនបទ ទៅ រក ការងារ ធ្វើ 
នៅ តំបន់ កៃុង  និង ធ្វើ ចំណក- 
សៃុក ទៅ កៃ បៃទៃស  ទាំង បៃ- 
ថុយ បៃថាន កាន់តៃ ចៃើន ដើមៃបីរក  
បៃក់ ដោះ សៃយ ជីវ ភាពគៃសួរ  
នងិ សង ថ្លៃ ធនាគរ ដៃល បាន ខ្ច ី
គៃ ធ្វើ ដើម ទនុ ដំដុះ កន្លង ទៅ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា នៃះ  រដ្ឋាភិបាល 
គរួតៃ បញ្ចៃញ ថវកិា ជាត ិបៃមលូ- 
ទញិ សៃវូ ព ីកសកិរ យកទៅ ស្តកុ ទកុ  
ដើមៃប ីកនិ សៃវូ ទៅជា អង្ករ នំា ចៃញ   
ទៅលក់ នៅ កៃ បៃទៃស ពៃម- 
ទាំង  ជួយ ទប់ស្កាត់ កុំឱៃយកៃុម- 
ឈ្មួញ កណ្ដាល បញ្ចុះ តម្លៃ សៃូវ 
តាម អំពើ ចិត្ត»៕
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោក ឃួង សៃង 
អភិបាល រាជ ធានីភ្នំពៃញ  បាន 
លើកឡើងពី មូល ហៃតុដៃ ល នាំ - 
ឱៃយ    កម្មករ បៃមូល សំរាម របស់ 
កៃមុ ហ៊នុ សុនីទៃ ី  ធ្វើការ តវ៉ាកន្លង 
មក ដើមៃបី ទាមទារ នូវ លក្ខខណ្ឌ 
មួយ  ចំនួន ថា «មាន អ្នក នយោ បា យ  
ញុះញង់ នៅ ពីកៃយពួកគាត់» 
ប៉ុន្តៃ លោក មិន បាន បញ្ជាក់ ពី 
ឈ្មោះ  ឬអត្ត សញ្ញាណ របស ់អ្នក- 
នយោ បាយ នោះ ទៃ ។

 លោក  ឃួង សៃង បាន ថ្លៃង 
ដូចនៃះ នៅ ក្នុង ពៃល លោក ដឹក - 
នា ំមនៃ្តនីៃ សាលា រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  
ចុះ ជួប សួរសុខទុក្ខ  និង នាំ យក 
អំណោយ ចៃក ជូន ដល់ បៃជា ការ - 
ពារខណ្ឌ ពៃក ព្នា និង ខណ្ឌ ឫ សៃសី - 
កៃវ កាល ពីថ្ងៃ ទី១៩ ខៃ វិច្ឆិកា។ 
លោក ឃងួ សៃង មាន បៃសាសន៍ 
ថា៖«បញ្ហា សំរាម កក ស្ទះ នៃះ 

គជឺា បញ្ហា នយោ បាយមនិ មៃន ជា 
បញ្ហា ជាមួយ កម្មករ ដោយ សារ 
បៃក ់អតតី ភាព ការងារ ទៃប៉នុ្តៃ ជា 
រឿង នយោ បា យ  ដៃល មាន អ្នក- 
នយោបាយ នៅ ពីកៃយ ខ្នង  បុក - 
រុក ពីបញ្ហា នៃះ ។ ខ្ញុ ំនិយាយ ដូច នៃះ 
ខាង បៃឆងំ នងឹ នយិាយ ហើយ ថា 
ឱៃយ តៃមាន បញ្ហា អ្វី ចោទ តៃទៅ 
លើ នយោ បាយ»។ លោក អះអា ង  
ថា មាន អ្នក បញ្ជា មក ពីបៃទៃស 
ថៃ មិនឱៃយ កម្មករ ទទួល យក តាម 
សំណើ របស់ សាលា រាជធានី ភ្ន ំពៃ ញ 
ហើយ អ្នក បញ្ជា នោះ ថា បើ កម្មករ 
ធ្វើការ តវ៉ា មនិ បៃមលូ សរំាម ១ ខៃ 
ទៀត ទីកៃុង ភ្នំពៃញ នឹង កា្លាយ 
ជាទីកៃុង គំនរ សំរាម ហើយ ។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក  សៃង  
មិន បាន បញ្ជាក់ ឬបង្ហើបថា តើ អ្ន ក -  
នយោ បាយ ដៃល នៅ ពីកៃ យ 
រឿង នៃះ ជាអ្នក ណា នោះ ទៃ ។

លោក លើក ឡើង  ថា៖«នៅ ចុង- 
ឆ្នាំ នៃះ យើង ជួប នូវ ឧបទ្ទវ ហៃតុ 

ចំនួន ៣ ផ្ទួនៗ ដៃល ឧបទ្ទវ ហៃតុ 
ទី១ ដៃល យើង ជួប នោះគឺ បញ្ហា 
ការ កក ស្ទះសំ រាម។ នៅពៃ ល 
ដៃល  យើង កក ស្ទះ សំរាម កមា្លាំង 
ស្នូល បំពៃញ ការងារ ដំបូង គៃ គឺ 
បៃជា ការពារបាន ជួយ បៃមូល 
សំរាម ពី ទីកៃងុ ភ្នពំៃញនៅ ពៃ ល 
ដៃល កម្មករ បៃមូល សំរាម បាន 
កំពុង តៃ បៃមូល ផ្តុំគា្នា ធ្វើ ការតវ៉ា 
ទាម ទារ នូវ លក្ខខណ្ឌ ចំនួន ៥ 
ចំណុច»។ លោក ឃួង សៃង 
ពនៃយល់ ថា៖«មាន គៃ សួរ ថា ហៃតុ -  
អ្វី បាន អភិបាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
មិន ឱៃយ តាម អ្វី ដៃល គៃ (កម្មករ 
បៃមលូ សរំាម)ទា ម ទារ ៥ ចណំចុ 
នោះ ទៅ? វ ខុស ចៃបាប់ បើ ខ្ញុំ 
យល់ ពៃម ខ្ញុំ អ្នក ខុស ចៃបាប់ ខុស 
នយោ បាយ របស ់រដ្ឋា ភបិា ល  ដចូ 
នៃះ ខ្ញុំឱៃយ មិន កើត ទៃ »។ 

ជា មយួ គា្នា នៃះ លោក អភបិាល 
រាជ ធានី បាន សរសើរ ចំពោះ 
បៃជា ការពារ  កង កមា្លាងំ សន្តសិខុ 

សណា្ដាប់ ធា្នាប់ ខណ្ឌទំាង អស់ ដៃ ល  
បាន យក អស់ពី កមា្លាំង កាយ ចិត្ត 
ទាំង ការ ថៃរកៃសា សណា្ដា ប់ ធា្នាប់ 
សន្តិ សុខ សុវត្ថិ ភាព ជូន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ក្នងុ មូល ដ្ឋានពិសៃស អំឡុ ង- 
ពៃល កម្មករ បៃមូ ល សំ រាម កៃុម- 
ហ៊នុសុនិ ទៃ ីធ្វើកដូ កម្ម មនិ ចៃញ 
បៃមូល សំរាម ។

 បៃធាន សហព័ន្ធ សហជីព កម្ម ក  រ  
និយោជិត  វិស័យ ទៃសច រណ៍ 
កម្ពុជា លោក ទូច កុសល ដៃល 
បាន ចូល រួម សមៃប សមៃួល ក្នុង 
ការ ចរចា រក ដំណោះ សៃយ រវង 
កម្មករ កៃុម ហ៊ុន សុិន ទៃី  និង សា - 
លា  រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញនៅ ពៃល មា ន - 
ការ តវ៉ា កន្លង មក    បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា សហ- 
ព័ន្ធ  សហជីព របស់ លោក ជា សហ - 
ជីព ឯករាជៃយ  មា ន ការចុះ បញ្ជិកា 
តៃឹម តៃូវ នៅ កៃសួង ការងារ និង 
បណ្តុះ បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ដៃល 
លោក មិន ដៃល មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ 

នឹង អ្នក នយោ បាយ ណា ទៃ។
លោក បាន ថ្លៃង ថា៖«សហ ពន័្ធ  

សហជីព របស់ យើង មិន ស្ថតិ កៃ ម 
ឥទ្ធិពល នយោ បាយ របស់ គណ - 
បកៃស បៃឆំង ឬគណ បកៃស កាន់- 
អំណាច ឡើយ  ប៉ុន្តៃ យើង តៃង តៃ 
ទទួល រងនូវ ការលាប ពណ៌ មក - 
លើ ពួក យើង ថា យើង ជាអ្នក- 
បៃឆំង ប៉ុន្តៃ ពួក យើង មិន ដៃល 
មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នយោ - 
បាយ នោះ ទៃ»។

លោក  ទចូ កសុល បាន ស្នើ សុ ំ 
ទៅដល់ គណបកៃស នយោបាយ 
ទំាងអស់ សូម កំុយក កម្មករ បៃមូ ល -  
សំរាម ទៅភា្ជាប់ នឹង រឿង នយោ បា យ 
ពីពៃះ អ្វីដៃល ពួកគាត់ ទាម ទារ 
កន្លង មក  គឺ ដោយ សារតៃពួកគាត់ 
មានការ ពៃួយ បារម្ភនឹង ការងារ 
និង ការបាត់ បង់នូវ អត្ថ បៃយោជន៍ 
របស់ពួក គាត់  នៅ ពៃល ដៃល ពួក- 
គាត់ទទួល ព័ត៌មាន ថា សាលា- 
រាជ ធានភី្ន ំពៃញ នងឹ ដក ់ឱៃយ ដៃញ- 

ថ្លៃសៃវ បៃមូល សំរាម នៃះ។
លោក ថា៖«ដូច នៃះ ខ្ញុំគិត ថា 

មិន   មាន អីពាក់ ព័ន្ធនឹង រឿង នយោ - 
បាយ មាន អ្នកណានៅ ពីកៃយ ខ្ន ង 
នោះទៃ ប៉ុន្តៃគឺជាការ ពៃួយ បារ ម្ភ 
របស់ពួកគាត់។ ខ្ញុសំុំកំុ ឱៃយ មាន កា រ  - 
ភា្ជាប់ រឿង របស់ ពួក គាត់ ទៅ នឹង 
រឿង នយោ បាយ ឬ ទៅ នឹង គណ ប កៃស 
កាន់ អំណាច ឬ បៃឆំង ក៏ដោ យ  » ។

គួរ បញ្ជា ក់ ផង ដៃរ ថា កម្មករ 
បៃមូល សំរាម របស់ កៃមុ ហុ៊ន សីុន - 
ទៃី ជាចៃើន រយនាក់  បាន ធ្វើ  
កូដកម្ម មិន  បៃមូល សំរាម បៃមា ណ - 
ជា ២សបា្តាហ៍ ដើ មៃបី ទាមទារ លក្ខ - 
ខណ្ឌ ចំនួន ៥ចំណុច ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
សរំាម ជាចៃើន  ពាន ់តោន  តៃវូ បាន 
បនៃសល់ ទុក នៅ  រាយ បា៉ាយ ស្ទើរ តៃ 
គៃប់ កន្លៃង ក្នុង រាជ ធានីភ្នំពៃញ។  
នៅ ពៃល កៃយ មក ការ ទាមទារ 
របស់ ពួក គាត់ តៃវូ បាន សាលារាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  ធ្វើ ការ ចរចាដោះ- 
សៃយ បាន ជោគ ជ័យ ៕

លោកឃួងស្រេង៖ការតវ៉ារបស់កម្មករប្រេមូលសំរាម«មានអ្នកនយោបាយញុះញង់នៅពីក្រេយ»

ការបើកបវ្រេសនកាលថ្មីត្រេវូធ្វើនៅដើមឆ្នាកំ្រេយត្រេត្រេវូអនុវត្តតាមបរិបទកូវីដ
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង អប់ រំ យុវជន និង 
កីឡាបានជូន ដំណឹង ឱៃយ គៃះឹ សា្ថា ន សិកៃសា 
សាធា រណៈ ទាំង អស់ បៃរព្ធ បវៃ សន- 
កា ល ឆ្នាំសិ កៃសា ថ្មី  ២០២០- ២០២១  
នៅ ថ្ងៃទី ១១  ខៃ មករា  ឆ្នាំ កៃយ  ជា- 
មួយ នឹង ការ ជំរុញ ឱៃយអ នុ វ ត្ត តាម «គោល - 
ការណ៍ បៃតិបត្តិ ស្តង់ ដ (SOP)ក្នុង 
បរិបទ កូវីដ រីឯ ថា្នាក់ រៀន នឹង ដំ ណើរ - 
កា រចា ប់ ពី ថ្ងៃទី ១២ មក រា តទៅ  បុ៉ន្តៃ 
កម្មវ ិធសី ិកៃសាន ឹង តៃវូ បញ្ចប ់នៅ តៃមឹ ខៃ 
តុលា  ក្នុង ឆ្នាំ ដដៃល។

ចំពោះ  វិសៃសម កាល ក្នុង ឆ្នាំ សិកៃសា ថ្មី 
នៃះ តៃូវបាន កំណត់ ចំនួន ២ ដង ក្នុង  
១ ឆ្នាំគឺ វិសៃសម កាល តូច  ចាប់ ពីថ្ងៃទី ៦  
ដល់១៩  ខៃ មៃសា និង មហា វិសៃស មកា ល 
ចាប់ ពីថ្ងៃទី ១  ដល់ ទី៣០  ខៃ វិច្ឆិកា  
ឆ្នា២ំ០២១។  នៃះបើ  តាមសៃ ច ក្តជីនូ- 
ដំណឹង របស់ កៃសួង អប់រំ យុវ ជន  និង 
កីឡា កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  ។

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ជូនដំ ណឹង   ដៃល  
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ទ ទលួ បាន  ព ីថ្ងៃ មៃសលិម ិញ   
រដ្ឋ មនៃ្ត ី កៃសងួ អប ់រ ំយវុជ ន នងិកឡីា 
លោក  ហង់ ជួន  ណារុ៉ន បានលើក ឡើងថា  
ការរៀប ចំ  ពិធិ បើកប វៃស នកាល នៃះ 
ចំា បាច់ តៃវូ គោរព តាម ស្តង់ ដអ នា ម័យ 
និង រកៃសា បាន នូវ គមា្លាត សុវត្ថិ ភាព 
សង្គម បគុ្គល នងិ តាម ការ ណៃនា ំ របស ់
កៃសួង សុខា ភិបា ល។

ជា មយួ នៃះដៃរ  លោក បាន ឱៃយដងឹ ថា 
ឆ្នា ំសកិៃសា ថ្មនីៃះ  ដណំើរ ការ នៃ ការ អបរ់ ំ
មធៃយម សកិៃសា ចណំៃះ ទទូៅ សាធារ ណៈ 
គឺផ្តាត សំខាន់ លើ លទ្ធផ ល សិកៃសា របស់ 
សិ សៃស  ឆ្លើ យ តបទៅ នឹង ស្តង់ ដក  ម្មវិ ធី- 
សិកៃសា របស់ កៃសួង អប់ រំ ដោយ ធានា 

ឱៃយ មាន ការ ចូល រួម គាំទៃ ពីមាតា បិតា  
អា ណា ពៃយា បា ល  ស ហ គ មន៍  អាជា្ញា - 
ធរ ដៃន ដី និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ។

លោក  ហង ់ជនួ ណារ៉នុ  បាន បញ្ជាក ់
ថា៖  « ...គៃប់ គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសា តៃវូ រៀប ចំ  
បដ ពាកៃយ ស្លាក  នងិ ខតិ្ត បណ័្ណ សមៃប ់
ផៃសព្វ ផៃសាយ អបអរ សាទរ ថ្ងៃ បវៃសន- 
កាល ឱៃយ មាន ភាព អធិក អធម។  គៃឹះ- 
សា្ថាន សកិៃសា នមីយួៗ អាច រៀប ចកំម្ម វធិ ី 
តាម លទ្ធភាព ជា ទៃង់ ទៃយ ធំ  មធៃយម 
ឬតូច  និង ចាំ បាច់ តៃូវ មាន ការ ចូលរួម 
ពី សំណាក់ មា តាបិ តា អា ណា ពៃយា- 
បាល  សិសៃស គណៈ កម្មការ គៃប់ គៃង- 
សា លារៀ ន នងិ សហគ មន ៍មលូដ្ឋាន»។ 
   លោក បាន បន្ថៃម ថា  គណៈគៃ បគ់ៃង 
គៃឹះសា្ថាន មធៃយម សិ កៃសា សា ធារ ណៈ  
តៃូ វបង្កើត ទមា្លាប់ អ នាម័យ ថ្មី  ដោយ 
អនុវត្ត តាម «គោល ការណ៍ បៃតិ បត្តិ- 
ស្តង់ដ(SOP)សមៃប់ ដំណើរ ការ 
សា លារៀន ក្នងុ បរិបទ កូវីដ១៩» ជា ពិ- 
សៃស ពងៃឹង ការ អនុវត្ត វិធាន ការ កា រ- 

ពារ  ទប់ សា្កាត់ ការ រីករាល ដល នៃជំងឺ 
កូវីដ១៩ របស់ កៃសួង  សុខាភិ បាល ។

ទន្ទមឹ នឹង នៃះ លោក រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួង- 
អប់ រំ ក៏បាន ឱៃយ តា មគៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា 
ទាំង អ ស់ តៃូវ ពិនិតៃយ លទ្ធភាព ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទកឹ សា្អាត ទៅ ដល ់  អ្នក សកិៃសា  បគុ្គ លកិ- 
អប់រំ  និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ នាំយក ទឹក- 
សា្អាត ពី ផ្ទះ សមៃប់ ទុក ទទួល ទាន ផ្ទាល់- 
ខ្លនួ  ក៏ដូចជារៀបចំ បរិ កា្ខារលាង ដៃ មាន 
ទឹ ក រមា្ងាប់ មៃរោគ  ដូច ជា  អាល់ កុ ល 
ឬជៃល លា ងដៃ   សមៃប់ បៃើ បៃស់  - 
បៃ ចាំ ថ្ងៃផ ងដៃរ ។ 

លោក  ហង់ ជួន  ណារ៉ុន បាន ថ្លៃង 
ថា៖«គៃឹះ សា្ថាន មធៃយម សកិៃសាតៃវូ សហ- 
ការ ជា មួយ គៃះឹ សា្ថាន  បឋម សិកៃសា ចំណុះ  
ដើមៃបី បង្ក ឱកាស ឱៃយ សិសៃស បាន មក ចុះ 
ឈ្មោះ  និង បាន ចូល រៀន ហើយ ចពំោះ 
សសិៃស ថា្នាក ់ទ ី៨  ដលទ់ ី១២  គៃឹះ សា្ថាន- 
មធៃយម សិ កៃសា  តៃូវ សហ ការ ជាមួយ 
មាតា បតិា  អា ណា ពៃយាបា ល សសិៃស  នងិ 
អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី  បៃមូល សិសៃស ឱៃយ បាន 

ចូលរៀន ទាន់ ពៃល វៃលា»។
បើ តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ នៃះ គៃឹះ- 

សា្ថាន សិកៃសា នឹង ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ- 
បងៃៀន  នងិ រៀន នៅ ថ្ងៃទ១ី២  ខៃមករា 
ឆ្នាំ ២០២១ ដៃល សៃប ទៅ តាម បៃតិ- 
ទិន ការងា រ ដៃល បាន គៃង ទុក ។   

កៃពី នៃះ លោ  ករដ្ឋមនៃ្តី  ហង់ ជួន 
ណារ៉ុន  ក៏ បាន ណៃនាំ ឱៃយ សា លា រៀន 
នី មួយៗ ចាត់បុគ្គលិក យាម កាម ជា - 
បៃចាំ (ថ្ងៃ និ ងយប់) ក្នុង  ពៃល វិ សៃសម- 
កា ល ផង ដៃរ  ដើមៃបី ការ ពារ សវុត្ថភិាពឱៃយ 
បាន ល្អ  ចៀស វង ការ បាត ់បង់  ឬ ខចូ- 
ខាត ទៃពៃយ សមៃបត្តិ របស់ សា លា រៀន ។

លោក សៃ ី អុ៊ក ឆ យា៉ាវី  បៃធាន សមា- 
គ ម គៃូ បងៃៀន កម្ពុជា ឯ ករាជៃយបា ន  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិ លមិ ញ ថា  ជា 
ធម្មតា  ការ បើក បវៃស នាកា ល គឺ នៅ 
ខៃវចិ្ឆកិា  រៀ ង រាលឆ់្នា ំ។ប៉នុ្តៃ ដោយ សារ 
ឆ្នាំនៃះ  កម្ពុជា ក៏ ដូច  បៃទៃស ដទៃ លើពិ - 
ភ ព លោ កជួប វិបត្ត ិកូវីដ ១៩  ទើប កៃសួង  
បើក បវៃ សន កាល នៅ ខៃ មករា  វិញ ។

លោក សៃ ីថា ៖  «នៃះ មនិ មៃ នជាការ- 
យឺត ឬ លឿន ពៃ ក នោះ ទៃ  ដោយ សារតៃ 
បញ្ហា ក ូវដី  ដៃល យើង ទាងំ អ សគ់ា្នា   តៃវូ 
ទ ទួ ល សា្គ ល់ការ ពិ ត   ហើយ កា រស មៃក 
មុន ពៃ លកំ ណត់  និ ងការ ចូល បវៃ សន- 
កា លខុ សពី ឆ្នាមុំ ន ៗ  គឺ  ធ្វើតា ម ការ ជាក់- 
ស្តៃ ង ដៃល បាន កើត មាន ឡើង » ។

គួរប ញ្ជា ក់ផ ង ដៃរ ថា កៃសួង អ ប់រំ 
បាន បៃកាស ឱៃយ គៃប់ គៃឹះ សា្ថាន សិ កៃសា 
គៃ ប់ ក មៃតិ គៃ ប់បៃ ភៃទ ទំា ងសាធា រណៈ  
និង ឯ ក ជន បាន ចូ លវិសៃស មកា ល 
មនុកណំ តច់ា ប ់ព ីថ្ងៃទ ី១៦  ខៃម ីនា ឆ្នា ំ
២០២០  ដោយ សារ បញ្ហាកូវីដ ១៩ ។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិ ញដៃរ  គៃះឹ សា្ថា នស ិកៃសា  
សាធា រណៈ និ ងឯក ជ ននៅ ក្នុង រាជ- 

ធានី ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត កណា្ដាល  ចូល 
រៀន វិញ  បនា្ទាប់ ពី ឱៃយ សមៃក  ២ សបា្តាហ៍  
ដោយ សារ  ពៃឹត្តិ ការ ណ៍ ៣ វិ ច្ឆិ កា ។ 

ទាក់ ទង នឹង ការ ចូលរៀ ន ឡើង វិ ញ 
នៃះ  លោ ក រស់ សុវ ចា  អ្នក នំា ពា កៃយ- 
កៃសួ ង អប់រំ  បាន បៃប់ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិ ល មិញ ថា  ជាទូ ទៅ កា របើ កដំ ណើ រ- 
ការ គៃឹះ សា្ថា ន សិកៃសា នៅរាជ ធានី ភ្នំពៃ ញ 
និ ង ទីរួ មខៃ ត្តក ណា្ដាល កៃយ កា រ- 
ប ិទប ញ្ច បព់ៃ ឹត្តកិារណ ៍៣ វចិ្ឆកិា  គ ឺបា ន 
បៃ ពៃតឹ្ត ទៅដោ យ រលូ នតា ម ការគៃ ង- 
ទុ ក  និង មាន កា រ អនុ វ ត្តយា៉ាង ខា្ជា ប់ខ្ជួ ន 
នូវ វិធា ន កា រ សុវ ត្ថិភាព សុខ ភាព តា ម 
គោល កា រណ៍ បៃ តិប ត្តិ ស្ត ង់ដ រប ស់ 
កៃសងួ អបរ់ ំ យ ុវជ ន  ន ិង កឡីា ចុះ ថ្ងៃ ទ ី
៤  សីហា  ២០២០ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «កៃសួ ង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  សូ មគោរ ពថ្លៃង- 
អំណ រគុណ  និង សូម អំពាវ នាវ ដល់  
បុគ្គ លិក អ ប់រំ គណៈ គៃប់ គៃ ង គៃះឹ សា្ថា ន - 
សកិៃសា សា ធារ ណៈ  នងិឯ ក ជន  លោក- 
គៃូ  អ្នកគៃូ  សិសៃសា នុ សិសៃស  និង គៃប់ 
ភាគី ពា ក់ ព័ន្ធ  សូ ម ប ន្ត អនុ វត្ត គោ ល- 
ការ ណ៍ បៃតិ ប ត្តិស្ដង់ ដ រ បស់កៃ សួង 
អប់ រំ យុវជន  និង កីឡា ចុះ ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ 
សីហា  ឆ្នាំ២០ ២០ និង តាម កា រ ណៃ- 
នាំ រប  ស់កៃ សួ ង សុខា ភិបាល ឱៃយមា ន 
បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ បំផុត» ។ 

បើ តាម លោក រស់ សុវចា សិសៃសា- 
នសុសិៃស  ន ិងបៃក្ខ ជ នបៃឡ ង កពំងុ បន្ត 
រៀន សូតៃ តាម បៃបច មៃុះ គឺរៀ ននៅ- 
ក្នុ ងថា្នាក់ ផ ង និងរៀន តាម អន ឡាញ 
ផង  អម ដោយកៃ ដ សកិ ច្ចកា រជំ នួយ 
និ ងសៀ វភៅសិ កៃសាគោល  ជាពិ សៃ ស 
ប ន្តអ នវុ ត្តន ូវ វធិា ន ការសវុត្ថ ិភា ពសខុ- 
ភាព ក្នុង ការ  សិកៃសា ៕

សិសេសរៀន នៅសាលាបឋមសិកេសា ទួលទំពូង  កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



តពទំីពរ័១...ថា៖«ជាការពតិ
បច្ចុប្បន្នន្ះចំនួនរោងចក្
និងកម្មករដ្លព្យួរកិច្ចសន្យា
ការងារមានចំនួនតិចជាងកាល-
ពីខ្ឧសភាមិថុនាកក្កដានិង
សីហាច្ើន។ចំពោះមុខការ-
បើកប្ក់ឧបត្ថម្ភន្ះគឺនឹង
ផ្តល់ជូនតឹ្មដំណាច់ឆ្នាំន្ះ»។
គិតត្ឹមថ្ង្ទី២០ខ្វិច្ឆិកា

ឆ្នាំ២០២០ក្សួងការងារ
បានបើកផ្តល់ប្ក់ឧបត្ថម្ភ
ដល់កម្មករនិយោជិតចំនួន
៣៨លើករួចមកហើយដោយ
ក្នុងកម្មករមា្នាក់ៗអាចទទួល-
បានប្ប់ឧបត្ថម្ភចំនួន៣៨
ដុល្លារឬ៧៦ដុល្លារអាស្័យ
ទៅតាមព្លវ្លន្ការព្យួរ
ការងាររបស់កម្មករ។
បើតាមរបាយការណ៍ចុង-

ក្យរបស់ក្សួងការងារ
បច្ចុបប្ន្នមានរោងចក្បម្ាណ
៧០បានបន្តពយ្រួការងារកម្មករ
និយោជិតដោយមូលហ្តុ
បណា្តាលមកពីការទទួលរង
វិបត្តិពីជំងឺវីដ១៩។
អ្នកស្ីសុំសារន៉ជាកម្មការនិី

រោងចក្ដ្លទទួលបានប្ក់-
ឧបត្ថម្ភចំនួន២លើកពីរដា្ឋា-
ភិបាលនៅព្លអ្នកស្ីត្ូវ
បានរោងចក្ព្យួរការងារនិយាយ

ថា  ប្ក់ទាំងន្ះបានជួយ
សម្លបន្ទុកក្នុងជីវភាព
គ្ួសារអ្នកស្ីបានមួយផ្ន្ក
ខណៈដល្គ្មានការងារធ្វើនងិ
គ្មានចំណូល។អ្នកស្ីរំពឹងថា
រដា្ឋាភបិាលនងឹបន្តជយួឧបត្ថម្ភ
ដល់កម្មករដ្លប្ឈមនឹង-
ការអត់ការងារធ្វើនិងគ្មានចំណូល
ដ្លបណា្តាលមកពីរោងចក្
បានបទិទា្វារជាបន្តទៀត។អ្នក-
សី្បានបន្តថា៖«ប្ក់ទំាងន្ះ
បានជួយសម្លការខ្វះខាត
របស់យើងទៅនងឹជវីភាពបច្ាំ
ថ្ង្។ទោះវាមិនបានទាំងស្ុង
ក៏បាន៥០ភាគរយដ្រ»។
លោកអាត់ធន់ប្ធាន

សម្ពន័្ធសហជពីបជ្ាធបិតយ្យ្
កម្មករកាត់ដ្រកម្ពុជាយល់ថា
បើសនិជាកម្មករទាងំ៣៣មុនឺ
នាក់នោះពិតជាទទួលបាននូវ

ការជួយឧបត្តម្ភយា៉ាងប្កដ-
ម្ននោះគឺជាការជួយមួយដ៏-
មានសារៈសខំាន់សមប្់កម្មករ
ស្បព្លដ្លពួកគ្កំពុង
ប្ឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ-
ធ្វើនិងគ្មានប្ក់ចំណូល។
លោករំពឹងថាក្នងុឆ្នា២ំ០២១

ខាងមខុរដា្ឋាភបិាលគរួត្ពនិិតយ្
លទ្ធភាពបន្តផ្តល់បក្់ឧបត្ថម្ភ
ដល់វិស័យដ្លបន្តប៉ះពាល់
បន្ថ្មទៀត រហូតដល់វិបត្តិន្
ជងំឺកវូដី១៩បានបញ្ចប់ហើយ
ផលប៉ះពាល់ទំាងអស់បានធូរ-
ស្លឡើងវិញ។លោកបន្ថ្ម
ថា៖«បើគតិទៅបក្់ន្ះអាច
រួមចំណ្កបាន៣០ភាគរយ
ន្កម្មករមា្នាក់ដ្លបានព្យួរការ-
ងារដ្រព្ះប្ក់ខ្គត់២០០
ដលុ្លារហើយនៅពល្រោងចក្
ព្យួរខាងរោងចក្ផ្តល់ឱ្យ៤០
ដុល្លារបូកនឹងការផ្តល់ប្ក់-
ឧបត្តម្ភបន្ថ្មទៀតពីរដា្ឋាភិ-

បាល។គួរត្ពង្ឹកវិសាល-
ភាពដល់វិស័យដ្លប៉ះពាល់
បន្ថម្ទៀតព្ះមកដល់ព្ល
ន្ះសា្ថានភាពរបស់ពួកគត់
កម៏និទាន់ប្សើរនៅឡើយដរ្
ដូចជាវិស័យទ្សចរណ៍មក-
ដល់ព្លន្ះយើងនៅត្ទទួល-
បានថាគ្មានការកក់ស្វាកម្ម
របស់ពួកគត់»។
សូមជម្បថាក្ពីការ-

ឧបត្តម្ភសាច់ប្ក់ដល់កម្មករ
ន្ះចាប់ពីខ្មិថុនាដល់ខ្
វិចិ្ឆកាឆ្នាំ២០២០រាជរដា្ឋាភិ-
បាលក៏បានឧបត្ថម្ភជាសាច់-
ប្ក់ដល់គ្ួសារបជ្ាពលរដ្ឋ
ក្ីក្ និងងាយរងគ្ះក្នុង
អឡំងុពល្កវូដី១៩បានចនំនួ
៦៥៩៨៤៥គ្ួសារឬស្មើ
បម្ាណ២,៧លននាកដ់ោយ
ចំណាយថវិកាសរុប៥៥៣-
១១៩៦៦៤០០០រៀលផងដ្រ។
លោកសំហ្ងបុរស រដ្ឋ-

ល្ខាធិការក្សួងសង្គមកិច្ច
អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្ប-
ទាក៏បានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ដរ្
ថា រដា្ឋាភិបាល ក៏កំពុងពិចារ-
ណាក្នងុការបន្តការឧបត្ថម្ភសាច់-
ប្ក់សម្ប់គ្ួសារពលរដ្ឋ
កី្ក្និងងាយរងគ្ះសម្ប់
ឆ្នាំ២០២១បន្តទៀត។លោក
ថាការសម្ចន្ះនឹងតូ្វប្កាស
នៅចុងឆ្នាំ២០២០ន្ះ៕

តពីទំព័រ១...មានចំនួនច្ើន
ជាងគ្។
លោកវណ្ណថនបានឱយ្ដងឹថា

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
ន្ះអគ្គនាយកដា្ឋានអនោ្តោបវ្ស្ន៍
ន្កស្ងួមហាផ្ទ្បានបណ្ដញ្
ជនបរទ្សចំនួន ១៧៥៩៩
នាក់ ក្នុងនោះស្ត្ីមានចំនួន
៣៤៥នាក់ដ្លមាន ១០៤
សញ្ជាតិដោយសារពកួគ្ភាគ-
ច្ើនបានប្ព្ឹត្តបទល្មើស ដូច-
ជាគ្ឿងញៀនជួញដូរមនុស្ស
ជួញដូរផ្លូវភ្ទចាប់ជំរិតទារ-
ប្ក់តាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណិតអំពើ-
ហិង្សា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើង

បានអនុវត្តច្បាប់យា៉ាងតឹងរុឹង
ចំពោះជនបរទ្សនៅកម្ពុជា
កាលណាពួកគត់បានប្ព្ឹត្ត
ល្មើសចប្ាប់គឺយើងអនវុត្តចប្ាប-់
អនោ្តោប្វ្សន៍ ដោយធ្វើការ
បណ្ដ្ញច្ញជាបន្តបនា្ទាប់។
ទាក់ទងវិធានការថ្មីៗគឺយើង
បាននិងកំពុងធ្វើ ស្បព្ល
ដ្លមានជំងឺកូវីដ១៩ ដូច្ន្ះ
ជនបរទស្ដល្ចលូមកកម្ពជុា
ត្ូវត្គោរពតាមការណ្នាំ
របស់អាជា្ញាធរកម្ពុជាទាក់ទងការ-
ទប់សា្កាត់ជងំឺកូវដី១៩នងិគោរព
ច្បាប់អនោ្តោប្វ្សន៍កម្ពុជា។

លោកក្វវណ្ណថនថ្ល្ងថា៖
«ប្សិនយើងរកឃើញជន-
ល្មើសមា្នាក់ គឺយើងបណ្ដ្ញ
ច្ញមា្នាក់ដោយមិនអាចទុកយូរ
បានទ្ព្ះយើងពងឹ្ងច្បាប់
ការចលូមកកម្ពជុា។បើគត់ចង់
ចូលមកកម្ពុជា គឺទាល់ត្មាន

លក្ខខណ្ឌត្មឹត្វូតាមច្បាប់និង
មានលក្ខណៈត្ឹមត្ូវ ព្ះ
កន្លងមកធា្លាប់មានជនបរទ្ស
ខ្លះមានលក្ខណៈមិនគ្ប់គ្ន់
តាមច្បាប់អនោ្តោប្វ្សន៍យើង
ក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យគត់ចូលមក
ដ្រ»។
ទាក់ទងការបណ្ដ្ញជន-

បរទ្សច្ញពីកម្ពជុាន្ះសមត្ថ-
កចិ្ចខត្្តព្ះសហីនុនៅថ្ងទ្ី២០
ខ្វិច្ឆិកា បានបណ្ដ្ញស្ត្ីជា
ជនជាតិចិនចំនួន២នាក់ឱ្យទៅ
បទ្ស្កណំើតវញិបនា្ទាប់ពីពកួ-
គ្បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទ-

ល្មើសបម្ើស្វាផ្លវូភទ្នៅក្ងុ
ព្ះសីហនុ។
លោកជួនណារិន្ទស្នងការ-

នគរបាលខ្ត្តព្ះសីហនុបាន
ថ្លង្ពីមសិ្លមញិថាលោកគន្-់
ត្ទទួលព័ត៌មាន បុ៉ន្ដ្សមត្ថកិច្ច
លោកមិនបានកាន់សំណុំរឿង
ន្ះទ្ព្ះមន្ត្ីជនំាញន្អគ្គ-
នាយកដា្ឋានអនោ្តោប្វ្សន៍ជា
អ្នកចាត់ច្ង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំគន្់ត្

ដឹងគ្បណ្ដ្ញជនជាតិចិន២
នាក់ ប៉ុន្ដ្សមត្ថកិច្ចខ្ញុំមិនបាន
ចាត់ច្ងរឿងន្ះទ្គឺខាងអនោ្តោ-
ប្វ្សន៍ជាអ្នកចាត់ច្ង»។
បើតាមសារព័ត៌មាន DAP

Newsដកស្ង់សម្ដីមន្ត្ីនគរ-
បាលមា្នាក់មិនបញ្ច្ញឈ្មាះឱ្យ
ដឹងពីម្សិលមិញថា ជនជាតិចិន
ទាងំ២នាក់ឈ្មាះSHILIBAO
ភ្ទស្ី អាយុ ៤០ឆ្នាំ និង
ឈ្មាះ XUYING ភ្ទស្ី
អាយ៣ុ៤ឆ្នាំត្វូបានបណ្ដញ្-
ច្ញពីកម្ពជុាបនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ច
បានបង្ក្បពួកគ្ពាក់ព័ន្ធនឹង
បទល្មើសបម្ើស្វាផ្លូវភ្ទ។
លោកអំសអំាតបធ្ានផ្នក្

ឃ្លាំមើលនងិការពារសទិ្ធិមនសុស្
ន្អង្គការលីកាដូ បានថ្ល្ងពី
ម្សិលមិញថាប្ទ្សនីមួយៗ
ត្ងត្មានច្បាប់អនោ្តោប្វ្សន៍។
ដូច្ន្ះជនបរទ្សដ្លចូលមក

ប្ទ្សកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់
ត្ូវត្បណ្ដ្ញច្ញទៅវិញ
យោងទៅតាមច្បាប់អនោ្តោប្វ្សន៍
ដោយប្ើវិធានការបណ្ដ្ញ
ច្ញឬអនុវត្តទោសនៅកម្ពជុា។
លោកថ្ល្ងថា ប្សិនជន-

បរទ្សណាដ្លបានប្ព្ឹត្ត
បទល្មើសព្ហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជា
ត្ូវត្អនុវត្តទោសព្ហ្មទណ្ឌ
នៅកម្ពុជារួចរាល់សិនទើប
បណ្ដ្ញច្ញពីកម្ពុជា ឬប្-
ទស្ដល្មានបតយ្ាបន័ជាមួយ
គ្នាអាចបញ្ជូនទៅឱ្យអនុវត្ត
ទោសក្នុងពន្ធនាគរនៅប្ទ្ស
សាមីខ្លនួ។ការបណ្ដ្ញន្ះមិន
មានចាត់ចូលក្នុងករណីរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្សទ្ប៉ុន្ដ្បើមានការ-
បំពានលើគោលការណ៍សិទ្ធិ-
មនុស្ស ទើបគ្ចាត់ចូលករណី
រំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។
លោកអំសអំាតបានបញ្ជាក់

ថា៖ «យើងគំទ្នូវការអនុវត្ត
ច្បាប់ដ៏ត្ឹមត្ូវស្បតាមបទ-
ដា្ឋានអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាគោល-
ការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស ព្ះការ-
បណ្ដញ្ចញ្ឬតម្វូឱយ្តឡ្ប់
ទៅប្ទ្សសាមីវិញ មិនម្ន
មានត្កម្ពុជាយើងមួយទ្គឺ
ប្ទ្សណាក៏គ្ធ្វើអ៊ីចឹងដ្រគឺ
ឱយ្ត្ចលូបទ្ស្គ្ដោយខុស
ច្បាប់ គឺគ្នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់
ស្ុកគ្ហើយ»៕
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អគ្គនាយកដ្ឋាន...

មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈមន្ត្ីន្ក្សួងការ-
ងារនងិបណ្តុះបណា្តាលវជិា្ជាជវីៈ
បានអះអាងថាកម្ពជុានិងសិង្ហ-
បុរីបានប្ត្ជា្ញាបន្តកិច្ចសហ-
ការគ្នាឱ្យកាន់ត្រឹងមាំថ្ម-
ទៀត ក្នុងការពង្ីកលើវិស័យ
ការងារនិងបណ្តុះបណា្តាល
ធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជា
ជាពិសស្នៅក្នងុបរបិទន្ជងំឺ
កូវីដ១៩។
លោកង៉ុយ រិទ្ធអនុរដ្ឋល្-

ខាធិការក្សួងការងារនិង
បណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបាន
ថ្ល្ងពីម្សិលមិញថាក្យ
ជំនួបមុនព្លជម្បលរវាង
លោកមា៉ាយឃើលតាន(Mich-

aelTan)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហ-
បុរីប្ចាំកម្ពុជាដ្លទើបផុត-
អាណត្តិនិងលោកអិុតសហំង្
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការងារនិងបណ្តះុ-
បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈនៅទីស្តកីារក្-
សួងការងារភាគីទាំង២បាន
បងា្ហាញពីសមិទ្ធផលន្កិច្ចសហ-
បត្បិត្តកិារគ្នាយា៉ាងល្អនាពល្
កន្លងមករហូតព្លន្ះជា-
ពិស្សលើវិស័យការងារនិង
បណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈត្ម្តង។
លោកថា៖«ភាគីទាងំ២បាន

សម្តង្មោទនភាពខ្ពស់ចពំោះ
កិច្ចសហប្តិបត្តិការដ្ល
បទ្ស្ទាងំ២បានបង្កើតឡើង
លើវិស័យការងារនិងបណ្តុះ-
បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈដ្លជារួម
តំាងពីមានការ...តទៅទំព័រ៦

ជំនួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរីនិងលោកអិុតសំហេងពីមេសិល។រូបក្សួងការងារ

កម្មករកំពុងចោមរោមទិញបាយកញ្ចប់បន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ។រូបថតមិនា

កម្ពជុា-សិង្ហបុរីប្តេជា្ញាបន្តសហការ
បណ្ដះុបណ្ដាលធនធានមនុសេស

យើងបានអនុវត្ត
ចេបាប់យ៉ាងតឹងរឹុងចំពោះជន-
បរទេសនៅកម្ពុជាកាលណា
ពួកគាត់បានបេពេឹត្តល្មើស
ចេបាប់គឺយើងអនុវត្តចេបាប់អ-
ន្តោបេវេសន៍ដោយធ្វើការប-
ណ្ដេញចេញជាបន្តបន្ទាប់...

គិតតេមឹថ្ងេទី២០វិច្ឆកិា...
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លោកស ថេត ជំរុញ...
តពីទំព័រ ១...ខុស ចៃបាប់។ 
លោក ក៏ធ្លាប់ ពៃមាន ឱៃយ ចាត់- 
វិធនការ ឱៃយបាន ស្មើភាព គ្នា  
បើទោះជា ឋាន: ណា ក៏ដោយ  
ឱៃយតៃ បើកបរ មិន គោរព ចៃបាប់ គឺ 
តៃូវតៃ ធ្វើការ ផាក ពិន័យ។

តាម របាយការណ ៍នាយកដ្ឋាន- 
នគរបាល ចរាចរណ ៍នងិ សណា្តាប-់ 
ធ្នាប់ សាធរណៈ  ការរឹត បន្ដឹង 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ស្ដី ពី ចរា ចរណ៍ 
ផ្លូវគោក ក្នុង រយៈពៃល ២២ថ្ងៃ 
ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី  ដល ់ថ្ងៃ ទ២ី២  វចិ្ឆកិា  
មាន មធៃយោបាយ ល្មើស សរបុ ចនំនួ    
១៦ ៣៩៨ គៃឿង តៃូវ បាន ផាក-
ពិន័យ នៅ ទូ ទំាង បៃទៃស  ខណៈ 
រយៈពៃល តៃ ១ថ្ងៃ  គឺនៅ ថ្ងៃ ទី ២២  
ខៃវិច្ឆិកា  មាន មធៃយោបាយ ល្មើស 
សរុប  ជិត ១០០០ គៃឿង  នៅ ទូ- 
ទាំង បៃទៃស តៃូវ បាន ផាក ពិន័យ ។

លោក សាន សុខសីហា  អ្នក- 
នាំពាកៃយ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល- 
រាជធន ីភ្នពំៃញ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ព ីមៃសលិមញិថា ការ ដៃល ថា្នាក ់ដកឹ- 
នា ំ បន្ត ជរំញុ យ៉ាងដចូ្នៃះ  ក ៏ពៃះ តៃ   
មើល ឃើញថា  នៅតៃ មានមន្តៃី 
មយួចនំនួ តចូ  បន្ត បៃពៃតឹ្ត កហំសុ   
ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ មុខមាត់ មន្តៃី- 
រាជការ ដទៃទៀត  ហើយវាកជ៏ា គរំ ូ
អាកៃក់ សមៃប់ ពលរដ្ឋ ផង ដៃរ ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ក្នងុ នាម ជា 

កងកមា្លាំង  ជាមន្តៃី រាជការ ទូទៅ  
មាននយ័ ថា គ ឺគត ់ជាអ្នក តំណាង-  
ឱៃយ ជាតិ  ជាអ្នក តំណាង ឱៃយ សា្ថាប័ន  
ដូច្នៃះ ទាក់ទង នឹង បញ្ហា ទាំងនៃះ  
គត់ គួរតៃ ធ្វើជា គំរូ។ នៅពៃល 
ដៃល ក្នងុនាម ជាកង កមា្លាងំ  មន្តៃ-ី 
រាជការ ទូទៅ  គត់ ជាអ្នក អនុវត្ត- 
ចៃបាប់   ហើយ គត់ គោរព ចៃបាប់  
អាច  ធ្វើឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ យក គំរូ 
តាម ពៃះ បៃជាពលរដ្ឋ ទូទៅ  
គត់ ចៃើន តៃ សម្លឹង មើល មកលើ 
អង្គភាព សា្ថាប័ន រដ្ឋ  ឬ អ្នកបើកបរ 
ដៃល មាន សា្លាក លៃខ  ន.ប.  ខ.ម.  
ឬ រាជការ អី ជា ដើម»។

 លោក សន ជយ័  បៃធន អង្គ ការ    
សម្ព័ន្ធ គណនៃយៃយ ភាព សង្គម- 
កម្ពុជា  យល់ថា  ការជំរុញ ដស់- 
តឿន  របស់ ថា្នាក់ ដឹកនាំ នៃះ  គឺជា 
រឿង  ដដៃលៗ  ហើយ នៃះ  គៃនជ់ា 
ការរំឭក ជាថ្មី ប៉ុណ្ណោះ  សៃបពៃល 
ដៃល ឥរិយបថ មន្តៃី រាជការ  ឬ 
កងកមា្លាងំ បៃដប ់អាវធុ មយួចនំនួ  
នៅតៃ បៃពៃឹត្ត ទង្វើ មិនល្អ  ក្នុង 
ការបងា្ហាញ ជាគំរូ អាកៃក់ ដល់ 
ពលរដ្ឋ។ លោក ថា  ពៃលខ្លះ កង- 
កមា្លាងំ បៃដប ់អាវធុ មយួចនំនួ តចូ  
តៃវូបាន គៃ បៃទះ ឃើញ ថា  បពំាន 
ចៃបាប់ ចរាចរណ៍  ដូចជា  ការបើក- 
បរ បំពាន ភ្លើង សញ្ញា  បើកបរ ក្នុង 
ឥរិយបថ មិន តៃឹមតៃូវ  ពៃមទាំង 

បង្កហិងៃសា ជាដើម។
លោក ថ្លៃងថា ៖«ការគៃប់ គៃង 

អាវុធ របស់ កង កមា្លាំង  និង ពិនិតៃយ 
មើល សាវតារនិង ឥរិយបថ ពួក គ ៃ  
[តៃវូ អនុវត្ត]  មនុពៃល ចលូ បមៃើ- 
ការងារ  និង ពៃល បាន បំពៃញ- 
ការងារ រួច ហើយ។ វា ជារឿង អស់- 
សំណើច  បើ មានកង កមា្លាំង 
បៃពៃឹត្ត ល្មើស  ដូច ជា គំរាម  និង 
រលំោភ សៃ ីភៃទ  ដោយ បៃើ កាភំ្លើង   
ជាមធៃយោបាយ សម្លតុ។ កៃព ីនោះ  
កងកមា្លាំង តៃូវ នៅឱៃយ ឆ្ងាយ ពី ការ- 
កាង លៃបៃង សុសីងនងិ បទល្មើស- 
គៃឿងញៀន ជាដើម»។

លោក គង់ សុវណ្ណ  ទីបៃឹកៃសា ជំ- 
នាញ នងិ ជា អនបុៃធន កៃមុ កម្ម វធិ ី 
សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ សហ គមន៍ 
នៃ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវ ជនបទ 
ជហំាន ទ២ីរបស ់កៃសងួ អភវិឌៃឍន ៍ 
ជនបទ  ចងឱ់ៃយ មាន ការដស ់តឿន 

បៃប នៃះ ជារឿយៗ  ដើមៃប ីកៃើនរឭំក 
ដល់ មន្តៃី រាជ ការ  និង កមា្លាំង បៃ- 
ដប ់ អាវធុ ជាបៃចា។ំ ការធ្វើ ដចូ្នៃះ  
គ ឺមាន សារៈសខំាន ់ណាស ់ សមៃប ់  
ពលរដ្ឋ  និង សង្គមជាតិ  ពៃះ ថា  
មន្តៃ ីអ្នក អនវុត្ត ចៃបាប ់ គជឺា តអួង្គ គរំ ូ 
ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ។  លោកក ៏ចងឱ់ៃយ  
មន្តៃីមាន សមត្ថ កិច្ច ទាំងអស់តៃូវ 
អនុវត្តចៃបាប់ឱៃយ បានស្មើភាព គ្នា  
ចៀសវាង មាន ការអនវុត្ត ស្តងដ់ ២  
ដៃល នាំឱៃយ បាត់ ជំនឿ ពី ពលរដ្ឋ ។

លោក ថា ៖«បើ សនិជា មន្តៃ ីគៃប-់ 
របូកានត់ៃ ចៃើន ធ្វើជា គរំ ូបាន  គជឺា 
ការផ្តើម  នងិ ជរំញុ ចលករ តៃមឹតៃវូ 
បំផុតដៃល ឱៃយ ពលរដ្ឋ ឈាន ទៅ រក   
ការគោរព ចៃបាប់ ទូទាំង បៃទៃស។ 
បើ មិន អ៊ីចឹងទៃ  នៅតៃ មាន អ្នក- 
យក  លៃស អ៊ចីងឹ  ថា  គោរព យ៉ាង- 
ម៉ៃច  បើ ប៉ូលិស  ទាហាន  ដូចគ្នា  
មិន គោរព ផង»៕

តពីទំព័រ៤... ឯក ភាព គ្នា បញ្ជនូ 
កមា្លាំង ពល កម្ម ពី កម្ពុជា ទៅ ធ្វើ- 
ការ នៅ ទីនោះ  យើង ឃើញ ថា 
ពលករ កម្ពុជា ដៃល ធ្វើការ នៅ 
ទីនោះ មាន ចំនួន  ១ ១០០ នាក ់
ហើយ  ដៃលបច្ចបុៃបន្ន នៃះ ពលករ 
កំពុងបមៃើ ការនៅ ទីនោះ មាន 
៨១៨ នាក់» ។

លោក  ង៉ុ យ រិ ទ្ធ  ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា កន្លង មក កម្ពជុា ក៏បាន បញ្ជនូ 
គៃ ូនិង សិសៃសា នុសិសៃស ទៅ ចុះកម្ម - 
សិកៃសា នៅ សិង្ហ បុរីដើមៃបីស្វៃង យល់  
ពី ជំនាញ ផៃសៃងៗ ផង ដៃរ ។ កៃ 
ពីនៃះ កម្ពុជា  និង សិង្ហ បុរី បាន 
សហកា រគ្នា លើ ផ្នៃក សុវត្ថិ ភាព 
និង សុខ ភាព របស់ កម្មករ នៅ 
កន្លៃង ធ្វើការ  ដោយ កៃសួង 
ការងារ ទទួល បាន នូវ បទ ពិសោធ  
ពី សិង្ហ បុរី ដើមៃបី ដោះសៃ យ ជូន 
ដល់ កម្មករ និយោ ជិត។

ក្ន ុងជ ំន ួបនៃះ លោក អុតិ ស-ំ 
ហៃង ក៏បានលើកឡើ ង  ពី វឌៃឍន- 
ភាព នៃ ទនំា កទ់ ំនង ការទូត និ ង 
វិស័យ នានា  រវាង កម្ពុជា  និង 
សិង្ហ បុរី ក្នងុ អាណត្ត ិ  លោក  មា៉ាយ- 
 ឃើ ល តាន ដៃល បានរួម ចំ- 
ណៃក  អភិវឌៃឍ កម្ពុជា ។

ជា មួយ គ្នានៃះ លោក  រដ្ឋមន្តៃី 
បាន ស្នើ ដល ់ភាគ ីសងិ្ហ បរុ ីឱៃយបន្ត 
សហ ការ លើ វសិយ័ បណ្ដុះបណា្តាល 

ជនំាញ បច្ចៃកទៃស ន ិង វជិា្ជាជវីៈ 
(TVET)ដៃល ជា គន្លះឹ ដ៏ សំខាន់ 
ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ បៃទៃស  ពិ សៃស 
គ ឺកម្ពជុា តៃវូការ ធន ធន មនសុៃស 
បៃកប ដោយ គុណវ ុឌៃឍិដៃ លកន្លង 
មក សិង្ហ បុរី ក៏បាន ដើរតួ  ចៃើន 
ក្នុង ការ ជំរុញ ការ ងារ នៃះដៃ រ ។ 

 លោក  អុតិ សហំៃង  បញ្ជាកថ់ា៖ 
«កម្ពុជា  ចង់ បន្ត កិច្ច សហ  បៃតិ- 
បត្តិ ការ ជាមួយ សិង្ហ បុរី ត ទៅ 
ម ុខ ទៀ ត ហើយ សងៃឃឹមថា  សិង្ហបុរី  
នឹង នៅតៃ ចៃក រលំៃក បទ ពសិោ ធ 
ដល់  កម្ពុជា បន្ថៃម ទៀត »។

ក្នុង ឱកាស នោះ ដៃរ  អគ្គរ ដ្ឋ- 
ទូត សិង្ហ បុរី  ក៏បាន លើកឡើ ង 
ដៃរព ីកចិ្ចខតិ ខ ំរបស ់រដ្ឋាភបិា ល 
និ ង សា្ថាន ទូត សិង្ហ បុរី បៃចំា កម្ពជុា 
ក្នងុ ការ ចូលរួម បណ្ដះុប ណា្តាល- 
បច្ចៃក ទៃស និ ង វិជា្ជាជីវៈ ដល់ 
សិកា្ខា កាម កម្ពុជាដោ យលោ ក 
បាន កត់ សមា្គល់ ថា សិ កា្ខាកា ម 
កម្ពជុា ចលូចតិ្ត សកិៃសា នៅ កន្លៃង 
ការងារ ផា្ទាល់ ដៃលជា ចំណុច 
ពិសៃស មួយ ក្នុងកា រ អ ភិវឌៃឍ 
សមត្ថ ភាព ឱៃយ កាន់ តៃល្អ។ 

ទាក់ទង នឹង ការស្នើ របស់ 
ភាគកីម្ពជុា លោក  មា៉ា យ ឃើ ល 
តាន បាន ឆ្លើយតបថា លោក 
នឹង យក សំណើ នៃះ ដក់ជូន 
ដល់ រដ្ឋាភិបាល សិង្ហ បុរីដើមៃបី 
ពចិារណា នងិ បន្ត កចិ្ចសហបៃត-ិ 
បត្តកិារគ្នា ឱៃយ កាន់តៃ បៃសើរ៕

ស្នងការនគរបាលរាជធានី លោកស  ថេត(កណ្តាល)  ក្នងុកិច្ចបេជំុមេសិលមិញ។រូប ប៉ូលិស

កម្ពជុា-សិង្ហបុរី...
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� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ក រ�និពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  ក រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង ក រ�និពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុ�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

ក រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

ក រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន ស្រដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

ក រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន ស្រដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

ក រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
�ៃ  ក់ ស យ

ក រ�និពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

ក រ�និពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

ក រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

ក រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

ក រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិ� , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  �៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌី�៉ា , សយ រា� សុី
ក រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួន  ស វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

�ៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

�្រ � ន�្រក� យក �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យក �្រត

នូ ចា ន់ធី, 096 999 2828
យឹម វា សនា , 015 814 499

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយក រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិក ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�៉ា , វង់ អូន

ក រិយា ល័យខ្រត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
ក រិយា ល័យសៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ចិនផ្តល់សម្ភារកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន
វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះ សីហនុៈ  រដ្ឋា ភិបាល ចិន  
តា ម រយៈ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា មួយ 
កៃសួង បរិស្ថាន នាពៃល កន្លង ម ក 
បាន ផ្តល់ សម្ភារ និង បរិកា្ខា រកាត់ - 
បន្ថ  យ ការ បញ្ចៃញ កាបនូ តចិ ដ ល ់ 
ខៃត្ដ  ពៃះ សហីនុដើមៃបី លើក កម្ព ស ់
ការ យល់ ដឹង អំពី បរិ ស្ថាន  ពងៃឹង 
សមត្ថ ភាព បងា្ការ ទប់ ស្កាត់  និង កាត់ - 
បន្ថយ ការ បៃបៃលួ អាកាស ធាតុ ។

យោង តាម ការ ជនូ ពត័ ៌មន  នៅ 
លើ បណ្ដាញ សង្គម តៃឡៃ កៃម  
របស់ កៃសួង បរិស្ថាន កាល ពីថ្ងៃ  
ទ ី២២  ខៃ វចិ្ឆកិា   ឱៃយ ដងឹ ថា កៃសងួ 
បរិស្ថាន បាន ទទួល សម្ភារ និង បរិ - 
កា្ខា រកាត ់បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ កាបនូ 
ផ្តល់ ដោយ រដ្ឋា ភបិាល នៃ បៃទៃស 
ចិន រួម មន  អំពូល  សូឡា ចំនួន  
២៨០០  គៃឿង  អពំលូ ផ្ទាងំ សឡូា 
ចនំនួ  ២០០ កុបំ្លៃ នងិ ម៉តូ ូអគ្គសិន ី
ចំនួន ២០០ គៃឿង ។ កៃសួង 
បរិស្ថាន   ថា ៖« បច្ចុបៃបន្ន នៃះ សម្ភារ  
នងិ បរកិា្ខា រទាងំ អស ់ បាន មក ដល ់
កំពង់ផៃ អន្តរ ជាតិ កៃងុ ពៃះ សី ហ នុ ុ 
រួច ហើយ  ហើយ នឹង តៃវូ បំពាក់ តា ម  
សលា រៀន  និង ទីស ធារណៈ»។ 

លោកនៃតៃ  ភក្តៃ  អ្នកនា ំពា កៃយ 
កៃសួង បរិស្ថាន ថ្លៃង កាល ពីមៃសិល- 
មិញ ថា  កៃសួង បរិស្ថាន បាន ស ហ  - 
ការ ជា មួយ រដ្ឋា ភិបាល ចិន ជា យូរ 
មក ហើយ  ជា ពិសៃស ពាក់ ព័ន្ធ 
ទៅ នឹង ការ ការពារ បរិស្ថាន របស់ 

កម្ពុជា ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« រដ្ឋា - 
ភិបាល ចិន ក៏បាន ផ្ដល់ នូវ ជំនួយ 
បច្ចៃក ទៃសម៉ាសីុ នតាម ដន គុណ - 
ភាព ខៃយល់  និង ម៉ាសីុន តាមដន គុ ណ -  
ភាព ទឹក ដៃល កៃសួង បរិស្ថា ន 
បាន ដក ់ដឡំើង  នៅ  តាម ស្ថានយី 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបី តាម ដន គុណភាព 
ខៃយល់ គុណ ភាព ទឹក ផង ដៃរ » ។ 

បើ តាម លោក ភកៃ្តា ជំនួ យ 
សម្ភារ និង បរកិា្ខា រកាត់ បន្ថយ ការ- 
បញ្ចៃញ កាបូន ខាង លើ នៃះ  បាន 
ផ្តល ់ មក បៃទៃស កម្ពជុា  តាម រយៈ 
អនុសៃស រណៈ យោគ យល់ គ្នា ស្តី ពី 
កិ ច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ  គមៃង 
សក លៃបង បញ្ចៃញ កាបូន តិច  
នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ដៃល បាន ចុះ - 
ហត្ថ លៃខា  កាល ពី ឆ្នាំ កន្លង ទៅ  
រវាង កៃសួង បរិស្ថាន  និង កៃសួង 
អៃកូឡូសុី  និង បរិស្ថាន នៃ សធា - 
រណរដ្ឋ បៃជា មនិត ចិន ។ តាម - 

រយៈ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ នៃះ  
កៃស ួង បរ ិស្ថាន លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់
តួអង្គ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ចូល រួម 
សកម្ម ភាព លើក  កម្ពស់ ការ យល់ - 
ដឹង អំពី បរិស្ថាន  ពងៃឹង សមត្ថ - 
ភាព បងា្ការ ទប់ ស្កាត់  និង ចាត់ វិធា ន  - 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ បៃបៃួល អា - 
កាស ធាតុ នៅ  បៃ ទៃស កម្ពុជា  
ដើមៃបី នរិន្តរ ភាព ទកីៃងុ ស្អាត  មន 
មៃតៃី ភាព បរិស្ថាន  ទី កៃុង បៃតង  
ភាព សុខដុម រមនា បរិ ស្ថាន  និង 
ការ រស់ នៅ ដោយ ចីរភាព ។

លោក ឃាង ភារមៃយ អ្នក នាំ-
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ 
ថ្លៃងពមីៃសិល មញិថា រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ 
មិន ទាន់ អាច ផ្ដល់ ព័ត៌មន ទាក់ ទ ង 
នឹង ការ ផ្ដល់ សម្ភារ និង បរិកា្ខារ  
ខាង លើ នៃះ បានទៃ ពៃះ មិន 
ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌មន លម្អិត  
នៅ ឡើយ  ៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំព្រញៈ  បៃទៃស កាតា  បាន 
ចុះ អនុសៃសរណៈ ជា មួយ កៃសួង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡាលើ គមៃ ង  
អភ ិវឌៃឍ នដ៍ើមៃប ីកមុរ ដណំ ក់ កាល 
ទ២ី  ដោយ ផ្ដល ់មលូ នធិ ិជា ថវកិា 
ជាង១៣លាន ដុលា្លារអាមៃរិក 
ដើមៃបី  រួម ចំណៃក ពងៃឹង វិស័យ 
អប់រំកម្ពុជា   ដោយ ផ្ដោត លើ កុមរ  
ងាយ រង គៃះ  ក្នុង ការ សិកៃសា នៅ 
កមៃិត បឋម សិកៃសា  សៃប តាម 
គោល ដៅ អភិ វឌៃឍ ន៍បៃកប ដោយ 
ចីរភាព  ឆ្នាំ ២០៣០ ។

ការ ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃះ ធ្វើ ឡើ ង 
តាម វដីៃអ ូ Conference  កាល- 
ពីថ្ងៃទី ១៩  ខៃ វិច្ឆកិា   កៃម អធិប តី  - 
ភាព  លោក  ហង់ជួន ណ រុ៉ន  រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីកៃសួង អប់រំ  និង លោក Kha - 
lifa Bin Jassim AL-Kuwari  
អគ្គ នាយក មូល និធិ សមៃប់ ការ- 
អភិវឌៃឍ នៃ បៃ ទៃស កាតា។

លោក  រស់ សុវាចា  អ្នក នំាពា កៃយ 
កៃសងួ អបរ់ ំថ្លៃង កាល ពថី្ងៃ ទ ី២២ 
វិច្ឆកិា  ថា  អនុសៃសរណៈ លើ គមៃ ង  

អភិវឌៃឍ ន៍ដើមៃបី គំ ទៃ ដល់ កុមរ ដៃ ល 
នៅ កៃ សលា  ឬ ងាយ បោះ បង ់
ការ សិកៃសា  និង មិន អាច បញ្ចប់ 
ការសិកៃសា នៅ កមៃិត បឋម សិកៃសា  
បាន ឈាន ដល់ ការ បៃតិ បត្តិ 
ដំណ ក់ កាល ទី២ ។ លោក ថា ៖ 
« មូលនិធិ នៃះ បាន ផ្ដល់ ជា ថវិ  កា 
ចំនួន  ១៣ ៨២៣ ៣៨៣ ដុលា្លា រ  
សមៃប ់រមួ ចណំៃក ក្នងុ ការ ពងៃងឹ 
វិស័យ អប់រំ  កមៃិត បឋម សិកៃសា 
ដោយ ផ្តោត  ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់

លើ កុមរ ងាយ រង គៃះ លើការ - 
សិកៃសា  និង សៃប តាម គោល ដៅ 
អភិ វឌៃឍ ន៍បៃ កប ដោយ ចីរ ភាព  ឆ្នាំ 
២០៣០  ដោយ មិន ទុក នរ ណ 
ម្នាក់ ចោលឡើយ »។ 

លោក បន្ថៃម ថា  គោល បណំង 
នៃ គមៃង  គឺ បន្ត ជួយ កុមរ ងាយ- 
បោះ បង ់ការ សកិៃសា  ចលូ រមួ ធានា 
ឱៃយ បាន នូវ ការ អប់រំ បៃកប ដោយ  
សមធម៌ គៃប់ ជៃុង ជៃយ  ហើយ 
ចូល រួម លើក កម្ពស់ ឱកាស ការ - 

សិកៃសា រៀន សូតៃ ពៃញ ១ ជីវិត 
សមៃប់ មនុសៃស គៃប់ រូប ។

លោក  ណរ៉ុន  បាន អរគុណ 
ចំពោះ បៃទៃស កាតាដៃល បាន 
ផ្តល់ មូល និធិ ចូល រួម ចំណៃក ជួ យ  
កុមរ កម្ពជុា នៅ កមៃតិ បឋម សិ កៃសា   
នងឹ ជយួ កមុរ ងាយ បោះ បង ់ការ- 
សិកៃសា ដើមៃបី ធានា ឱៃយ បាន នូវ ការ-  
អប់រំ បៃកប ដោយ សមធម៌ គៃប់ - 
ជៃុង ជៃយ  ហើយ លើក កម្ពស់ 
ឱកាស ការ សិកៃសា រៀន សូតៃ ពៃញ 
១ជីវិត សមៃប់ មនុសៃស គៃប់ រូប ។ 
កិច្ច ពៃមពៃៀង  អនុសៃស រណៈ នៃ ការ  - 
យោគ យល់ នៃះ  ជា ការ ឆ្លះុ បញ្ចា ំង 
ពី  កិច្ច សហ បៃតិ បត្តកិារ រវាង កៃ សួ ង 
អប់រំ  និង មូល និធិ កាតា សមៃប់ 
ការ អភិវឌៃឍ នៃ បៃទៃស កាតា ។ 

យោង តាម ជំរឿន  ស្ថិតិ និង 
សូចនាករ អប់រំ  ឆ្នា ំសិកៃសា ២០១ ៨ - 
២០១៩ របស់ កៃសួង អប់រំ  បងា្ហា ញ   
ថា សិសៃស សរុប នៅ កមៃិត បឋម- 
សិកៃសា មន ចំនួន ២ ១៦៣ ១៤ ៣ 
នាកក់្នងុ នោះ មន សសិៃសសៃ ី៤ ៨  
ភាគ រយស្មើ នងឹ១ ០៣៩ ៩៣៦ 
នាក់។  តាម ទិន្ន ន័យ ដដៃលសិ សៃស 

ជាង ៨២ភាគ រយ បាន បញ្ចប់ 
ការ សិកៃសា និង  ៤,៤ភាគរយ  បា ន 
បោះ បង់ ការ សិកៃសា ។ 

ដោយឡៃកដើមៃបី គំទៃ ដល់ 
យុវជន ដៃល បោះបង់ ការសិកៃសា 
នៅ ថា្នាក់ អនុវិទៃយាល័យ កៃសួង ការ - 
ងារ និង បណ្តុះបណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ 
កៃសួង អប់រំ និង អង្គការ យូ ណៃ ស្កូ 
បាន  បៃកាស ដក់ ឱៃយ ដំណើរការ   
នូវ មជៃឈមណ្ឌល សិកៃសា កម្មវិធី សម   - 
មូល អប់រំ មូលដ្ឋាន ថ្មី  (BEEP)  
តាម បណ្ដា ខៃត្ដ គោលដៅ  ចំនួន 
១៥ ។ តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ - 
មន កា ល  ពីថ្ងៃ ទី ២ វិច្ឆិកា របស់ 
កៃសួង  និង អង្គការ  ទំាង នៃះ  មជៃឈ - 
មណ្ឌល សិកៃសា BEEP ចំនួន  
៣៥ នងឹតៃវូ បង្កើតឡើង  ក្នងុ ខៃត្ត 
ចនំនួ ១៥ដើមៃប ីគទំៃ ដល់ យុវជ ន  
ក្នងុ បៃ ទៃស  កម្ពជុា ឱៃយ  ទទលួ យក 
នូវ កំណើន នៃ ឱកាស ការងារ សម រមៃយ 
និង ផលិតភាពដោយ ធានាបាន 
ថា ពួកគៃ អាច ឆ្លើយតប ទៅ នឹង  
តមៃូវការ ទីផៃសារ ពលកម្ម និង តៃូវ 
បាន តៃៀមខ្លួន សមៃប់ ការងារ ដ៏ 
មន គុណភាព ៕

សម្ភារ បរិក្ខារ បន្ថយ ករ បញ្ច្រញ កបូន  របស់ ចិន   ។ រូបថត កៃសួង បរិស្ថាន 

កាតាផ្តល់មូលនិធិជាង$១៣លានលើគមេងអភិវឌេឍន៍ដើមេបីកុមរងាយរងគេះ

ក្ម្រង ក្រកី្រកំពុង រៀន ក្នងុ សាលា រយីក រយាក   នៅ ខ្រត្ត ព្រះ វិហារកន្លង មក ។ រូប មិនា 

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 
 
ព្រះ វិហារ:  សមត្ថ កិច្ច បង្កៃប 

ទី តាំង កៃ ច្នៃឈើ ខុស ចៃបាប់២  
ទី តាំង ស្ថិត នៅ ឃុំ សៃអៃម   សៃុក 
ជាំ កៃសាន្ត  ខៃត្ត ពៃះវិ ហារ   និង រឹប- 
អូស  ឈើ ធ្នង់  និង ឈើ ចមៃុះបៃ- 
ភៃទ ជា ចៃើន ដុំ  ប៉ុន្តៃ ជន ល្មើស 
ដៃល ជា ម្ចាស់ទី តាំង បាន គៃច- 
ខ្លនួ មុន ពៃល សមត្ថ កិច្ច ទៅ ដល់។ 

លោក  ពឺ ង  ទៃី ដ  បៃធាន មន្ទីរ 
កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមញ់  និង នៃសទ 
ខៃត្ត ពៃះ វិហារ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ នៃ 
ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត   បាន 
សហ ការ ជា មួយ មន្តៃី កង រាជ- 
អាវុធ ហត្ថ សៃុក ជាំ កៃសាន្ដ  បាន 
នងិ កពំងុ ធ្វើការ សៃវ ជៃវ រក ជន- 
ស ងៃស័យ ដៃល បាន លួច បើក អាជី វកម្ម 
កៃ ច្នៃ ឈើ ខុស ចៃបា ប់ ទាំង ២ ទី- 
តាំង នោះ ។  ការ បង្កៃប នៃះ 
ធ្វើបនា្ទាប់ ពី មន សៃចក្ដី រាយ- 
ការណ៍ ពី បៃជា ពលរដ្ឋ មូល ដ្ឋាន 
ប៉ុន្ដៃ ភា្លាមៗ នោះ ជន សងៃស័យ 
ដៃល ជា ម្ចាស់ អាជី វកម្ម បាន រត់- 
គៃច ខ្លួន។  ចំណៃ ក វត្ថុ តាង ឈើ  
នងិ សម្ភារ បមៃើ ឱៃយ អាជវី កម្ម កៃ ច្នៃ 
ឈើ  ទាំ ង អស់  តៃូវ បាន សមត្ថ- 
កិច្ច បៃមូល យក មក រកៃសា ទុក នៅ 
ស្នាក់ ការ សងា្កាត់ រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ សៃុក ជំា កៃសាន្ដ  ដើមៃបី បន្ត  
នីតិ វិធី ចៃបាប់។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ចំពោះ 
ចំនួន ឈើ ទាំងអស់   ខ្ញុំ មិន ទាន់ 
បាន ដងឹ ព ីទហំ ំ ឬ ចនំនួ ម៉ៃតៃ គបុ 
ទៃ  ពៃះ មន្តៃ ីជនំាញ យើង ក ំព ុង 
ធ្វើ ការ  វាស់ វៃង   ហើយ ឈើ ភាគ- 
ចៃើន ជា បៃភៃទ ឈើ ធ្នង ់ នងិ ឈើ 
លាយ មៃុះ។  ( នៅ ថ្ងៃ ទី២៣ 
វិច្ឆិកា ) ខ្ញុំ មិន ទាន់ បាន ទទួល 
របាយ ការណ៍ អ្វី បន្ថៃម ទៀត ពី 
មន្តៃី ជំនាញ យើង ទៃ » ។ 

 លោក   នួន   សខុុម   នាយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត ពៃះ វហិា រ  ព ី
មៃសិល មិញ មិន ទាន់ អាច ទាក់ ទង 
សុ ំការ បញ្ជាក ់បន្ថៃម ជុវំញិ ករ ណ ី
នៃះ បាន ទៃ   ដោយ លោក បាន 
បិទ ទូរ ស័ព្ទ ។ 

 លោក បន្ត ថា  នៅ ពៃល កម្លាំង 
សមត្ថ កិច្ច ចុះ ទៅ ដល់ ទី តាំង 
សិបៃបកម្ម ទាំង ២នោះជន ល្មើស 
ដៃល ជា ជនជាត ិវៀតណម   បាន 
រត់ គៃ ច ខ្លួន អស់   ដោយ បនៃសល់ 
ទុក វត្ថុតាង សម្ភារ កៃច្នៃ ឈើ  និ ង 
ឈើ បៃណីត ជា ចៃើន កំណត់។    
លោក   ពៃជៃ   សុ ភី  មៃ បញ្ជាការ 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃុក ជំា កៃសា ន្ត 
ពី មៃសិល មិញ មិន ទាន់ អាច ស្វៃង- 
រ ក បៃភព ទាក់ ទង សុំ ការ បញ្ជា ក់  
បន្ថៃម ជុំវិញ ករណី នៃះបាន ទៃ ។ 

 លោក   ហ៊យុ   ស ុផនុ  នាយ បុ៉ស្ដិ៍ 
នគរ បាលរ ដ្ឋ បាល ឃំុ សៃអៃម  
បាន បញ្ជាក់ ថា ពិត ជាមន ការ- 
បង្កៃបទី តំាង ឈើនោះ មៃន៕

សមត្ថកិច្ចបង្កេបទីតំាងកេច្នេឈើខុសចេបាប់
២ទីតំាងខណៈជនល្មើសបានរត់គេចខ្លនួ



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បាន សម្រេច- 
ចតិ្ត លបុ ចោល  ការ តាងំ ព ិពរ័ណ ៍
« ទនំញិ នា ំច្រេញ នាចំលូ កម្ពជុា  
លើកទ ី១៥  » ប្រេចាឆំ្នា ំ២០២០ 
ន្រេះ ដ្រេល គ្រេង នងឹ  រៀបចឡំើង 
ចាប់ ពីថ្ង្រេទី ១៥-១៨ ខ្រេធ្នូ  ជា 
កិច្ច ខិតខំ ប្រេឹង ប្រេង មួយ របស់ 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា ក្នងុ ការ បង្ការ- 
ការ  រីក រាល ដល   ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
និង  ដើម្រេបីអនុវត្ត តាម គោល - 
ការណ៍ ណ្រេនាំ ន្រេវិធាន ការ  - 
បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

ក្រេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម បាន ច្រេញ  
ស្រេចក្ដី ប្រេកាសការ លុប ចោល 
ការតាងំពិ ពរ័ណន៍្រេះ  កាល ពថី្ង្រេ 
ព្រេហស្រេបតិ៍ សបា្តាហ៍ មនុ  ដោយ 
បាន ជូន ដំណឹង ដល់ ក្រេុម ហ៊ុន 
ក្នុង ស្រេុក និង បរទ្រេស  ដ្រេល 
បាន ចុះ ឈ្មោះរ ួចហើយ សម្រេប ់  
ពិព័រណ៍ប្រេចាំ ឆ្នាំ ន្រេះ។  

ស្រេចក្ដី ប្រេកាស  ព័ត៌មាន ក្រេ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម   សរស្រេរ   ថា៖ 

«ក្រេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា 
មាន  ការ  សោកស្ដាយ  សមូជនូ- 
ដំណឹង ដល់  ពាណិជ្ជ ករ ទាំង- 
អស់ សហគ្រេស ធុន តូច និង 
មធ្រេយម  កម្ពុជា  ក្រេុម វិនិយោ គិន   
ផលតិករ  នងិ  ក្រេមុ ហ៊នុ បរទ្រេស 
ថា ដោយ សរ ភាព មិន ច្រេបាស់- 
លាស់ ន្រេ ស្ថាន ការណ៍  បច្ចុប្រេបន្ន 
របស់ ជំងឺ កូវីដ១៩ និង អនុវត្ត 
តាម ការ ណ្រេនាំ ន្រេ វិធានការ- 
បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ របស់ រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល  កម្ពុជា ពិព័រណ៍ទំនិញ 
នាំ ចូល នាំ ច្រេញ  កម្ពុជា   លើក- 
ទី ១៥ ដ្រេល ត្រេូវ រៀប ចំ ឡើង 
ចាប់ ពី ថ្ង្រេ ទី  ១៥ ដល់ថ្ង្រេទី  ១៨ 
ខ្រេ  ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ នៅ មជ្រេឈ មណ្ឌល- 
សន្នសីិទ  និងពិព័រណ៍កោះព្រេជ្រេ  
នៅទី ក្រេងុ ភ្នពំ្រេញ  ត្រេវូ បាន លុប- 
ចោល  »។

លោក  សុខ  ដរិទ្ធ ិអនុប្រេធាន- 
នាយក ដ្ឋាន លើក កម្ពស ់ពាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម នៅ ក្រេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្ដិ៍ កា ល ពី 
ថ្ង្រេ ចន្ទ ថា...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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CP ALL សម្រេច ពន្រេយារព្រេល បើកដំណើរ ការ  7-Eleven នៅកម្ពជុា និង ឡាវ 
ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ : ក្រេុមហ៊ុន  CP ALL Plc 
ដ្រេល  ជាប្រេតិបត្តិករ ហាង ទំនិញ លក់ - 
រាយ ធំ ជាង គ្រេ  នៅ  ប្រេទ្រេស ថ្រេ  បាន 
ប្រេ- កាស  ផ្អាក ផ្រេនការ របស់ ខ្លនួ ក្នងុ ការ- 
បើក  ដំណើរ ការ ផ្រេសារ មា៉ាត 7-Eleven 
នៅ ប្រេទ្រេស កម្ពជុា  នងិ   ឡាវ  ដោយសរ  
ការ រីក រាល ដល ន្រេជំងឺ កូវីដ ១៩  ជា 
សកល  ។   ន្រេះ បើ តាម សរព័ត៌ មាន ថ្រេ 
The Nation Thailand។ 

លោក Kriengchai Boonpoapi-
chart អនុ ប្រេធាន ជាន់ ខ្ពស់ របស់ ក្រេុម- 
ហ៊នុ CP All បាននយិាយថា  ក្រេមុហ៊នុ 
នឹង បន្ត ផ្រេនការ ដក់ ឱ្រេយ ដំណើរ ការ 
ហាង  7-Eleven នៅព្រេល  ស្ថាន ភាព  
ជំងឺ កូវីដ ១៩   បានប្រេសើរ ឡើង  វិញ ។ 

សរពត័ម៌ាន  The Nation បានឱ្រេយ 
ដងឹ ថា ក្រេមុហ៊នុ CP ALL (Cambo-
dia) នងិ ក្រេមុហ៊នុ  CP ALL (Laos) 
ត្រេវូ បាន ផ្តល់ សិទ្ធ ិផ្តាច់ មុខ សម្រេប់ ការ- 
បង្កើត  និង ប្រេតិបត្តិការ មា៉ាត 7-Elev-
en ក្នុង រយៈ ព្រេល  ៣០ឆ្នាំ ។ 

សរព័ត៌មានខាង លើ  បន្តថា ក្រេុម - 
ហ៊ុន  CP ALL ប្រេតិបត្តិការ របស់ ថ្រេ 
កំពុង រៀប ចំ ផ្រេន ការ បើក សខា ចំនួន  

៧០០ កន្ល្រេ ងផ្រេស្រេងទៀត នៅ   ប្រេទ្រេស ថ្រេ 
ក្នងុ ឆ្នា ំន្រេះ  ដោយ    ៥១៣ ត្រេវូ បានបើក  
នៅខ្រេ កញ្ញា ។ បច្ចុប្រេបន្ន   ក្រេុមហ៊ុន ន្រេះ 
បាន ដណំើរ ការ ហាង   7-Eleven សរបុ 
១២ ២២៥ នៅ ប្រេទ្រេស ថ្រេ។  ក្រេមុហ៊នុ  
ន្រេះ បាន ឱ្រេយ ដឹងថា ខ្លួននឹង វិនិ យោគ  
ចន្លោះ ពី  ១១,៥ពាន់ លាន បាត ទៅ  
១២ពាន់ លាន បាត  នៅ ឆ្នានំ្រេះ  ក្នងុ ការ- 
បើក ហាង ថ្មី  ជួសជុល ក្រេ លម្អ ហាង 
ដ្រេល មាន ស្រេប់  និង បើក ដំណើរ ការ- 
គម្រេង ថ្មីៗ។  

លោក លឹម ហ្រេង អនុប្រេធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន កត ់សមា្គាលថ់ា 
ការ រីក រាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩  ជា 
សកល បាន ធ្វើ ឱ្រេយ គម្រេង វិនិយោគ 
មក កម្ពជុាជា ច្រេើន ត្រេវូ បាន ផ្អាក ដចូ្ន្រេះ 
ការ ផ្អាករបស់ ក្រេុមហ៊ុនន្រេះ  វា ជារឿង 
ធម្មតា  ប៉ណុ្ណោះ ។  លោកបន្ត  ថា ទោះជា 
យា៉ាង ណា  ការ សម្រេច ឈាន ជើង ចលូ 
ទីផ្រេសារ កម្ពុជា របស់ក្រេុមហ៊ុន ន្រេះ វា ជា 
សញ្ញា វិជ្ជ មាន មួយ  ដ្រេល បង្ហាញថា 
កម្ពុជា កំពុង មាន ទីផ្រេសារ ល្អ សម្រេប់ 
ផ្រេសារ  ទំនើប  លក់ រាយ ។ 

លោក និយាយថា៖ «ខ្ញុ ំយល់ ថា  ផ្រេសារ 
(មា៉ាត)បង្កើន កាន់ត្រេច្រេើន  វា នឹង បង្ក  
ភាព ងយ ស្រេលួ ដល ់ប្រេជាជន រស ់នៅ 

ទីក្រេុង ដ្រេល ត្រេូវ ការ ទិញ ទំនិញ កំបុិក- 
កំប៉ុក នៅ ក្រេប្រេ រផ្ទះ ពួកគ្រេ»។ 

លោក  បន្ថ្រេម   ថា សព្វ ថ្ង្រេ ប្រេជាជន- 
កម្ពុជាដ្រេល មាន ជីវភាព ធូរធារ  កំពុង 

មានននិា្នាការ ព្រេញ នយិម ទញិ ទនំញិ ព ី
ផ្រេសារ ទំនើប ដោយសរ ត្រេ ពួក គ្រេ ផ្តល់ 
ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ លើ តម្ល្រេ  ស្រេវា កម្ម  
គុណភាព  និងទី កន្ល្រេង ។ 

លោក ថ្ល្រេងថា៖ « យើង ឃើញ ហើយ 
សព្វ ថ្ង្រេផ្រេសារ មា៉ាត តូចៗ នៅ ស្រេុក យើង 
កពំងុ រកីដុះដល ដចូ ផ្រេសតិ  នងិ   ដណំើរ- 
ការ អាជីវកម្ម យា៉ាង រលូន  ដូច្ន្រេះ គាត់ 
ឃើញ ទផី្រេសារន្រេះល្អ ទើប គាតម់កបង្កើត  
ហាង ទនំញិ លក ់រាយ   7-Eleven  នៅ 
ស្រេុក យើង »។ 

លោក  អ៊ុក  សោភ័ណ  ឯកអគ្គ រាជ- 
ទតូ  កម្ពជុា ប្រេចានំៅ ប្រេទ្រេស ថ្រេ បាន ឱ្រេយ 
ដឹង កាល ពី ខ្រេឧសភា  ឆ្នាំន្រេះ ថា  តាម 
ផ្រេន ការ  ក្រេុម ហ៊ុន  CP All នឹង វិនិ-
យោគ នៅ តាម បណា្តា ហាង លក់ រាយ 
ប្រេហ្រេល  ៧០០ ទៅ ១ ០០០ កន្ល្រេង 
ដោយ ខ្លួន ឯង។ បនា្ទាប់ មក ក្រេុមហ៊ុន 
នងឹ លក ់សិទ្ធិ អាជីវកម្ម សម្រេប ់អាជីវ-
កម្ម នៅកម្ពជុា  នងិ វនិយិោគនិ បរទ្រេស 
ផ្រេស្រេង ទៀត ដ្រេល មាន បណំង ចង ់បើក- 
ហាង  7-Eleve  នៅ ប្រេទ្រេស កម្ពុជា ។  

លោក ថ្ល្រេងថា៖ « គម្រេង ផ្រេសារ មា៉ាត  
7-Eleven នឹង មិន ត្រេឹម ត្រេ ជំរុញ ពា-
ណជិ្ជកម្ម ទ្វ្រេភាគ ី កម្ពជុា  -ថ្រេ ប៉ណុ្ណោះ ទ្រេ  
ប៉ុន្ត្រេ ថ្រេម ទាំង បង្កើត ឱកាស ការងរ 
យា៉ាង ច្រេើន ផង ដ្រេរ ចាប ់តាងំ ព ីប្រេធាន- 
ក្រេុម ហ៊ុន  CP All Plc បាន សន្រេយា ថា 
យា៉ាង ហោច ណាស ់បគុ្គលកិ  ៩០ភាគ-  
រយ គឺ   ជា ប្រេជាជន ក្នុងស្រេុក» ៕ LA

អតិថិជន ចាកចៃញ ពី ម៉ាត  7-Eleven ដៃលកំពុងដំណើរការ នៅ បៃទៃសថៃ ។ រូបភាព AFP

រោងចក្រេ ផលិត ឥដ្ឋ តម្ល្រេ ៩លាន ដុលា្លារ បើក  នៅ  កំពត 
ហុឹន ពិសី

កពំតៈ រោង ចក្រេ ផលតិ ឥដ្ឋ ដ ៏
ធ ំមយួ  ក្នងុ ខ្រេត្ត កពំត   ដ្រេល មាន 
ទុន  វិនិយោគ ៩ លាន ដុលា្លោរ ជា - 
ការ វនិយិោគ រមួ គា្នា រវាង វនិយិោ-
គិន   ក្នុង ស្រេុក និង វិនិយោគិន  
មក ព ីប្រេទ្រេស ចនិ បាន  សម្ពោធ 
បើក ដណំើរ ការ ជា ផ្លវូ ការ ហើយ 
កាល ពី ថ្ង្រេ អាទិត្រេយ  ដោយ អាច 
មាន សមត្ថភាព ផលតិ ឥដ្ឋបាន 
ប្រេមាណ ៨០ មុឺន ដុំ ក្នុង ១ ថ្ង្រេ។

រោងចក្រេ  ន្រេះ ត្រេូវ បាន បំពាក់ 
បច្ច្រេក វិទ្រេយា ទំនើបៗ  និង មានខ្រេស្រេ - 
ចង្វាក់ ផលិត កម្ម  ស្វ័យប្រេ  វត្តិ ។  
នៅ ក្នងុ   ដំណាក់ កាល ដំបូង  រោង- 
ចក្រេ  ន្រេះ  នឹង  ប្រេើ ប្រេស់ កមា្លោំង- 
ពលកម្ម ១៧០ នាក់ ។ រោង-  
ចក្រេ ន្រេះ មាន ផ្ទ្រេដី ទំហំ ៤០ 
ហកិតា ស្ថតិ ក្នងុ ស្រេកុ អង្គរ ជយ័ 
ខ្រេត្ត កំពត។

អភិបាល ខ្រេត្ត កំពត លោក 
ជាវ តាយ បាន ថ្ល្រេង ក្នុង ព្រេល 
ចូល  រួម សម្ពោធ  រោងចក្រេន្រេះ 
ថា ន្រេះ  គឺ ជា សមិទ្ធផល ថ្មី   ទៀត 
ដ្រេល ខ្រេត្ត កំពត សម្រេច បាន 

ដើម្រេបី    រួម ចំណ្រេក លើក តម្កើង 
ផលិត  ផល ក្នងុ ស្រេកុ បង្កើត ការ- 
ងរ ថ្មីៗ សម្រេប់ ប្រេជាជន ក្នុង 
តបំន ់ព្រេម ទាងំ កាត ់បន្ថយ ការ- 
នា ំចលូ ដុ ំឥដ្ឋ ព ីប្រេទ្រេស ជតិ ខាង 
បាន មួយ ចំនួន ផង ដ្រេរ ។ 

លោក ថ្ល្រេង ថា៖  « ន្រេះ ជា ការ- 
រមួ ចណំ្រេក យា៉ាង ធធំ្រេង ព ីវសិយ័ 
ឯកជន ក្នងុការ អភវិឌ្រេឍ ស្រេដ្ឋកចិ្ច 
របស់ កម្ពុជា ជា ពិស្រេស វិស័យ 
សំណង់ ក្នងុ  ខ្រេត្ត ឱ្រេយ មាន កំណើន - 
ឡើងជា លំដប់ ហើយ ក៏បាន 
បង្កើត ឱកាស ការងរ ជនូ ប្រេជា-
ពល រដ្ឋ  ក្នងុ មលូដ្ឋាន នងិ បង្កើន 
ប្រេក់ ចំណូល ជូន ប្រេជាពលរដ្ឋ 
នៅ តំបន់ ន្រេះ ដ្រេល រួម ចំណ្រេក 
ក្នងុ ការ លើក កម្ពស់ ជីវ ភាព រស់ - 
នៅ របស់ ប្រេជាជន យើង »។

លោក ក៏ បាន ណ្រេនាំ ឱ្រេយ  មា្ចាស់ 
ក្រេុមហ៊ុន ផលិត ឥដ្ឋ ត្រេូវ រៀបចំ 
ធ្វើ យា៉ាង ណា ឱ្រេយ ផលិត  ផល 
របស ់ខ្លនួ ធានា បាន នវូ គណុភាព  
កម្រេិត ស្តង់ដ ការ បង្កើត ឱ្រេយ  
មាន ឈ្មោះ និង ដក់ រូប ឡូហោ្គា 
នៅ លើ ផលិត ផល របស់ ខ្លួន ឱ្រេយ 
បាន ច្រេបាស់ លាស់ផង ដ្រេរ។

មា្ចាស់ រោង ចក្រេ ផលិត ឥដ្ឋ ខាង   - 
លើ  លោក ល ីគមីវនុ បានប្រេប ់ 
ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រេ ចន្ទ ថា 
ន្រេះ  ជា រោង ចក្រេ ផលិត ឥដ្ឋធំ  ទី ១  
ក្នុង ខ្រេត្ត កំពត  ដ្រេលប្រេើប្រេស់  
នូវ បច្ច្រេក វិទ្រេយា ទំនើបៗ ខណៈ  
រោង ចក្រេ ន្រេះ នឹង ផ្តល់ ផល វិជ្ជ - 
មាន  ជា ច្រេើន សម្រេប ់ស្រេដ្ឋកចិ្ច- 
ជាតិ តាម រយៈ ការ បង្កើត ការ- 
ងរ  និង ជួយ បំព្រេញ តម្រេូវ ការ 
ក្នងុ  ស្រេកុ ។ លោក បន្ត ថា ជាមយួ 
នឹង វត្ថុធាតុដើម នៅ ក្នុង ស្រេុក 
ផ្ទាល់ លោក រំពឹង ថា ដំណើរ ការ- 
ផលិត គុណភាព និង ការ  ច្រេក - 
ចាយ លើ ទីផ្រេសារ នឹង មាន ភាព- 
ទូលំទូលាយ ពិស្រេស ក្នុង ខ្រេត្ត 
កំពត  និង ខ្រេត្ត  ជិត ខាង។ 

លោក នយិាយ ថា៖ « បច្ចបុ្រេបន្ន 
រោង ចក្រេ  អាច ផលិត ឥដ្ឋ បាន  
៨០ មុនឺ ដុ ំក្នងុ ១ ថ្ង្រេ ប៉នុ្ត្រេ បើ មាន 
តម្រេូវ ការ ខ្ពស់  យើង នឹង បង្កើន 
ការ ផលិត បន្ថ្រេម ទៀត»។ 

លោក ហុ៊យ វណា្ណោ អគ្គល្រេខា-  
ធិការ ន្រេ សមាគមអ្នកអភិវឌ្រេឍន៍-
លនំៅឋានកម្ពជុា បាន ស្វាគមន ៍ 
ចំពោះ ការ បើក ដំណើរ ការ រោង - 

ចក្រេ ផលិត ឥដ្ឋ ដ៏ធំ ន្រេះ ដោយ 
លោក នយិាយ ថា ការ ស្ទុះ ឡើង 
ន្រេ  វិស័យ សំណង់ បាន ជំរុញ  ឱ្រេយ 
ប្រេទ្រេស  កម្ពុជា នាំ ចូល សមា្ភារ- 
សណំង ់ស្ទើរ គ្រេប ់មខុ  ព ីបរទ្រេស 
ក្នុង នះ ក៏ មាន ឥដ្ឋ ផង ដ្រេរ  ។ 
លោក បន្ថ្រេម ថា ខណៈ វិស័យ- 
សំណង់ នៅ កម្ពុជា នឹង នៅ បន្ត 
មាន កំណើន ជា បន្ត ទៀត នះ 
ការ ជរំញុ ឱ្រេយ មាន ការ បង្កើត  រោង-  
ចក្រេ ផលិត ក្នុង ស្រេុក កាន់   ត្រេ - 
ច្រេើន វា នឹង ជួយ រួម ចំណ្រេក 
យា៉ាង ច្រេើន ដល ់ការ   លើក កម្ពស ់
កំណើន  ស្រេដ្ឋកិច្ច  ជាតិ ។ 

លោក នយិាយ ថា៖  «បច្ចបុ្រេបន្ន 
កម្ពជុា   នា ំចលូ ឥដ្ឋ ព ីក្រេ ប្រេទ្រេស  
ក្នុង បរិមាណ ច្រេើន គួរសម យក 
មក បំព្រេញ តម្រេូវ ការ ក្នុង ស្រេុក 
ដូច្ន្រេះ បើ យើង មាន រោង ចក្រេ 
ដ្រេល អាច ផលិត ក្នុង ស្រេុក បាន 
ច្រេើន នះ គ ឺជា ការ ល្អណាស។់ 
ម៉្រេយាង ទៀត ការ ផលិត ក្នុង ស្រេុក  
គ ឺមនិ ត្រេមឹ ត្រេ អាច បង្កើត ការ ងរ 
សម្រេប់ ប្រេជាជន ប៉ុណ្ណោះ ទ្រេ 
ប៉ុន្ត្រេ វា ថ្រេម ទាំង អាច មាន តម្ល្រេ 
ធូរ ថ្ល្រេ ផង ដ្រេរ »៕  LA

ក្រេសួង ផ្អាកពិព័រណ៍  « ទំនិញ នំា 
ច្រេញ នំាចូលកម្ពជុា លើក ទី ១៥  »
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តពីទំព័រ១...ដោយ លោក 
អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន  រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង 
សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ ចុះ ថ្ងៃ ទ ី
២០ ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០នៃះ។  
បៃកាស នៃះ នឹង  អនុវត្ត ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ចុះ ហត្ថលៃខា តទៅ។ 

បៃការ ៤ បាន ចៃង ថា បណំលុ  
ពន្ធ កើត ឡើង ដោយ សារ ការ 
ធ្វៃស បៃហៃស ធ្វៃ ស បៃហៃស 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  ការ គៃច វៃះពន្ធ ឬ ការ 
បៃពៃឹត្តអំពើ រាំង ស្ទះ ការ អនុវត្ត 
បទ បៃបញ្ញត្ត ិស្តពី ីពន្ធដារ របស ់អ្នក-  
ជាប់ ពន្ធ  ដៃល ក្នុងនោះ រួម មាន 
ការ យតឺយ៉ាវ ក្នងុ ការ ដាក ់លខិតិ 
បៃកាស  និង បង់បៃក់ ពន្ធ  ឬ 
ការ កៃ តមៃូវ លិខិត បៃកាស ពន្ធ 
ដៃល នា ំឱៃយ មាន បៃក ់ពន្ធ តៃវូ បង់  
នងិ ការ រក ឃើញ បៃក ់ពន្ធ ដៃល 
អ្នកជាប់ ពន្ធ បាន បង់ ខ្វះ តាម 
រយៈ  ការ ធ្វើ សវនកម្ម ពន្ធដារ 
គៃប់ បៃភៃទ  រួមមាន សវនកម្ម 
លើ  លិខិត សា្នាម សនវ កម្ម មាន 
កមៃិត  សវនកម្ម ពៃញ លៃញ 
និង ការ សុើប អង្កៃត បទ ល្មើស 

ពន្ធដារ។ 
បៃកាស បាន ឱៃយ ដងឹថា៖ « ការ 

ទទូាត ់បណំលុ ពន្ធ  អ្នក ជាប ់ពន្ធ 
អាច ទទូាត ់បណំលុ ពន្ធ តាមនតី-ិ 
វិធី មួយ ចំនួន ដូច ជា ធ្វើការ ទូ-
ទាត់ បំណុល ពន្ធ ឱៃយ គៃប់ ចំនួន 
ក្នុង ពៃល តៃ មួយ លើក  ធ្វើការ 
ទូទាត់ បំណុល ពន្ធ ជា ដំណាក់- 
កាល ក្នុង ករណីដៃល អ្នក ជាប់ 
ពន្ធ ពុំ មាន លទ្ធភាព ទូទាត់      
បំណុល ពន្ធ បានគៃប់ ចំនួន       
ក្នុង ពៃល តៃ ១ លើក ពៃម ទាំង 
ទទលួ បាន ការ អនញុ្ញាត ព ីអគ្គ-
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធ ដារ តាម រយៈ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ទូទាត់ ដំណាក់- 
កាល»។ បៃកាស បន្ត ថា «អ្នក 
ជាប់ ពន្ធ  អាច  ធ្វើការ ទូទាត់ បំ-
ណុល ពន្ធ តៃ បៃភៃទ ពន្ធ  ពន្ធ- 
បន្ថៃម  និងការ បៃក់ យឺត យ៉ាវ 
ដៃល បាន យល ់សៃប ដោយ រកៃសា  
បៃភៃទ ពន្ធ  ពន្ធបន្ថៃម  នងិការ- 
បៃក់ យឺត យ៉ាវ ដៃល មិ ន យល់ 
សៃប ដើមៃបី ការ តវ៉ា  ហើយ អ្នក- 
ជាប់  ពន្ធក៏ អាច  ធ្វើការ ទូទាត់ 
បំណុល ពន្ធតាម ចំណៃក ភាគ- 
ហ៊នុ របស ់របូវន្ត បគុ្គល ណា មា្នាក ់
ជា មា្ចាស់ ភាគ ហ៊ុនដៃល ទទួល 

ខុស តៃូវ តាម ចំនួន សមាមាតៃ 
ភាគ ហ៊នុ ដចូ ចៃក ក្នងុ លក្ខន្តកិៈ 
របស់ កៃុម ហ៊ុន ក្នុង ករណី ដៃល 
មា្ចាស់ ភាគ ចៃើន មាន បំណង ធ្វើ 
ការ  ទូទាត់ បំណុល ពន្ធ តៃ លើ 
ចំណៃក បំណុល ពន្ធ របស់ ខ្លួន 
តាម រយៈ សំណើ សុំ របស់ មា្ចាស់ 
កៃុមហ៊ុន ពៃម ទាំង ទទួល បាន 
ការ អនញុ្ញាត ព ីអគ្គនាយក ដា្ឋាន 
ពន្ធដារ»។  នៃះ បើ យោង តាម 
បៃកាស ដដៃល។

សមៃប ់របូវន្ត បគុ្គល ជា មា្ចាស ់
កៃុមហ៊ុ ន ដៃ លបាន ទូទាត់ បំ-
ណុល តាម លក្ខខណ្ឌ នៃះអាច 
រួច ផុត ការ អនុវត្ត វិធានការ ទារ 
និង  វិធានការ តឹងទារ បំណុល 
ពន្ធ    ព ីរដា្ឋា ភបិាល សារ ពើ ពន្ធ ដចូ 
ចៃង ក្នងុបៃការ៩ នងិ បៃការ១០ 
ប៉ុន្តៃ រូបវន្ត បុគ្គល ជា មា្ចាស់ កៃុម-
ហុ៊ន នោះ នៅ  តៃ តៃវូ ទទួល ខុស- 
តៃវូ នូវ បំណុល ពន្ធ រមួ ទំាង ឡាយ  
របស់ កៃុម ហ៊ុន ។

ចំពោះ បៃក់ពន្ធ ដៃល ទូទាត់ 
រួច ពុំ មានលក្ខ ណៈ បៃតិ សកម្ម 
ឡើយ ក្នុង ករណី មាន សៃចក្តី- 
សមៃច ពី រដ្ឋបាល សារ ពើ ពន្ធ 
ជាថ្ម ី ដៃល បៃក ់ពន្ធនោះ តចូ ជាង   

បៃក់ពន្ធ ដៃល បាន ទូទាត់ រួច ។ 
លោក  ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក ទទលួ 

បន្ទកុ  សៃដ្ឋ កចិ្ច អន្តរ ជាត ិ នៃ រាជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា  បាន កត់- 
សមា្គាល ់  ថា ការ បៃមលូ ចណំលូ 
ពន្ធ របស់ រដា្ឋា ភិបាល មានភាព 
ល្អបៃសើ រ ជា លំដាប់  ។  លោក 
ថ្លៃងថា ៖ « ខ្ញុ ំឃើញ កណំើន ថវកិា  
បៃមលូ ពន្ធ ជា  បៃចា ំបៃហៃល  ១  
ទសវតៃសរ៍    មក នៃះ គួរ ឱៃយ កត់- 
សមា្គាល់   ដៃល នៃះ មានន័យ ថា  
ដំណើរ ការ  បៃមូល ពន្ធ គឺ មាន 
លក្ខណៈ ល្អ បៃសើរ  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ គិត 
ថា  វ  មិន ទាន់  មាន   សុកៃឹត ភាព 
ពៃញ លៃញ នោះទៃ ដូច្នៃះ រដា្ឋា -  
ភបិាលតៃវូ ខតិ ខ ំបន្ថៃម ទៀត  ធ្វើ 
យ៉ាង ណាឱៃយបៃ ជា ពល រដ្ឋ ពៃញ- 
ចិត្ត ក្នុងការ ចូល រួម បង់ ពន្ធ »។

 បៃកាស នៃះ បាន  ចាត់ ថា្នាក់ 
បំណុល ពន្ធជា ២  បៃភៃទ គឺ បំ-
ណុល ពន្ធ ដៃល អាច បៃមូល 
បាន  ដៃលជា អាទិភាព នៃ ការ- 
អនវុត្ត វធិានការ ទារ នងិ តងឹទារ 
បំណុលពន្ធ និង បំណុល ពន្ធ 
ដៃល   មនិ អាច បៃមលូ បាន ដៃល 
អ្នក ជាប ់ពន្ធ ពុមំាន លទ្ធភាព ពតិ-  
បៃកដ ក្នុងការ សង ៕ LA
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ភ្នំពេញៈ កៃុមហ៊ុន Asiatic 
Group (Holdings) Ltd  
ដៃល មាន  មលូដា្ឋាន នៅ បៃទៃស 
សងិ្ហ បរុ ីកពំងុ ស្វៃង រក ការ ទាមទារ    
ទកឹ បៃក ់ចនំនួ ១៤,៤ លាន ដលុា្លារ  
ពី កៃុមហ៊ុន តំបន់សៃដ្ឋកិច្ច- 
ពិសៃស ភ្នំពៃញ  (PPSP) 
ដៃល ចុះ បញ្ជី នៅ   កៃុម ហ៊ុន ផៃសារ 
មូលបតៃ កម្ពុជា (CSX)  ចំ- 
ពោះ  ការ ចោទ បៃកាន់ ដៃល ថា 
បាន រំលោភ លើ កិច្ចពៃមពៃៀង 
វនិយិោគ រមួ  (JV) នៃ  រោងចកៃ  
ថាមពល មួយ ។

កៃមុហ៊នុ Colben System 
Pte Ltd ដៃល គៃបគ់ៃង ទាងំសៃងុ  
ដោយ កៃមុហ៊នុ   Asiatic Group  
និង កៃុម ហ៊ុន  Colben Ener-
gy Holdings (PPSEZ) Ltd 
(CEZH) ដៃល គៃបគ់ៃង ភាគ-
ហ៊នុ  ៩៥ ភាគរយ  បាន ចាបផ់្ដើម 
នីតិ វិធី មជៃឈត្ត កម្ម ដៃល តៃូវបាន 
បញ្ជូន ទៅ មជៃឈមណ្ឌល មជៃឈត្ត- 
កម្ម អន្តរជាត ិនៅ បៃទៃស សិង្ហបុរី  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ វិច្ឆិកា  ។

នៅក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាសពត័ម៌ាន  
មយួ កាល ព ីសបា្ដាហ ៍មនុ  លោក  
Tan Boon Kheng នាយក- 
គៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន Asiatic 
Group  ដៃល ចុះ បញ្ជ ីនៅ កៃមុហ៊នុ   
Singapore Exchange Ltd 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា ការរំ លោភ លើ  កិច្ច -  
ពៃម ពៃៀង   JV បាន បណា្ដាល  ឱៃយ 

មានការ ផ្លាសប់្តរូ យ៉ាង ចៃើន នៅ 
ក្នងុ  គរំ ូបៃតបិត្តកិារ   នងិ អាជវីកម្ម 
របស់ រោងចកៃ  ផលិត  ថាមពល  
មយួ នៃះ  ដៃល ធ្វើ  ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់
អត្ថ បៃយោជន៍ របស់ គមៃង នៃះ។ 

លោក  Tan បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
បណ្ដងឹ នៃះ តណំាង  ឱៃយ ការ ខាតបង ់ 
របស់ ភាគ ទុនិក  របស់ កៃុមហ៊ុន  
Colben  និង កៃុម ហ៊ុន  CEZH 
នៅ ក្នុង កៃុមហ៊ុន  Colben 
Energy (Cambodia) PP-
SEZ Ltd ដៃល កៃមុហ៊នុ JV  រមួ 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  PPSP បាន 
បង្កើត ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៦  
ជា លទ្ធផល នៃ ការ ខាតបង ់ដៃល  
រំពឹង ទុក  នៃ បៃក់ ចំណូល របស់  
កៃុម ហ៊ុន   JV នៃះ ។

ជា ការ ឆ្លើយតប ភា្លាមៗ  កៃមុហ៊នុ  
PPSP ដៃល បាន បញ្ជាក ់ព ីទនំាក-់ 
ទនំង របស ់ខ្លនួ ជាមយួ កៃមុហ៊នុ  
Asiatic Group  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា   

កៃមុហ៊នុ នៃះ កពំងុ ស្វៃង រក ការ- 
ផ្ដល ់យោបល ់ផ្នៃក ចៃបាប ់ ហើយ 
នឹង   បៃកាស ជាថ្មី លើ ការ អភិវឌៃឍ 
ចៃបាស់លាស់ ស្ដីពី  បញ្ហា នៃះ ។  

កៃុមហ៊ុន  PPSP  គៃប់គៃង  
ភាគហ៊ុន ២៣ ភាគរយ  នៅ ក្នុង  
កៃុមហ៊ុន  JV ដៃល តៃូវបាន  
ចូលរួម នៅក្នុង ការ ផលិត  និង  
ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល ដល់  តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស  (SEZ)។  

កៃុមហ៊ុន  PPSP ដៃល ចុះ 
បញ្ជី នៅ ផៃសារ គោល  បាន ឱៃយ ដឹង 
នៅ ក្នងុ ឯកសារ មយួ ផ្ញើទៅ  CSX  
កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ ថា ៖«  កៃមុ វនិយិោ-  
គនិ របស ់យើង  នងិ សាធារណជន    
តៃវូ បាន ជូន ដំណឹង យ៉ាងចៃបាស់-  
លាស  ់ ស្ដីពី ការ ជូន ដំណឹង នៃ 
មជៃឈត្តកម្ម នៃះ»។  

លោកសៃី  លឹម ឈីវ ហូរ  កាន់ - 
កាប  ់ភាគហ៊នុ ៤៥, ០៩ ភាគរយ 
របស់  កៃុមហ៊ុន   PPSP  ដៃល  

បៃតបិត្តកិារ  តបំន ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ពសិៃស  
ប៉ាយប៉ៃត  លើផ្ទៃ ដ ីទហំ ំ៦៨, ៤ 
ហកិតា  នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជយ័  
ជាប់ពៃំដៃន ថៃ ផង ដៃរ ។ 

តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស  ភ្នពំៃញ  
មាន  កៃមុហ៊នុ ៩២ មក ព ី បៃទៃស   
ចំនួន ១៤  ដៃល  ផលិត សម្លៀក- 
បំពាក់  គៃឿង បនា្លាស់ រថយន្ត  
អាហារ  នងិ ភៃសជ្ជៈ នងិ  ផលតិ- 
ផល  បា្លាស្ទកិ ។ នៃះ បើ យោងតាម  
ឯកសារ PPSP  របស់ កៃុមហ៊ុន។  

 ទន្ទមឹ នងឹ នៃះAsiatic Group   
គឺជា កៃុមហ៊ុន ម៉ា ការ បន្ត ផ្នៃក 
វិស្វកម្ម  លទ្ធកម្ម  និង សំណង់  
នងិ បៃតបិត្តកិារ  នងិ ការ ថៃទា ំ។  
កៃមុហ៊នុ នៃះ ក ៏បៃតបិត្តកិារ ផ្នៃក  
ដណំោះសៃយ ការ ការពារ អគ្គភិយ័  
ដៃល ផ្ដល់  បៃពន័្ធ ពន្លត់ អគ្គភិយ័ 
និង ការ ការពារ ផង ដៃរ ។

 Colben Systemជា កៃមុហ៊នុ  
ឯកទៃស  ខាង អាជីវកម្ម  នៃ ការ- 
ផ្គតផ់្គង ់ថាមពល  ដៃល គៃបគ់ៃង  
វិស្វកម្ម  នងិ លទ្ធ កម្ម នងិ សំណង ់  
ផលិត ថាមពល ។  

 កៃមុហ៊នុ នៃះ សាងសង ់បៃត-ិ
បត្តកិារ  នងិ ថៃទារំោងចកៃ  ថាម-
ពល  ដើរដោយ  បៃងខ្មៅ  ជាមយួ  
សមត្ថភាព ដបំងូ ១៥ មៃហា្គាវ៉ាត ់
នៅ ក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច នៃះ  ។

រោងចកៃ ផលតិ ថាមពល  ដៃល  
តៃវូ បាន បញ្ចប ់កាល ព ីឆ្នា ំ២០០៨  
មួយ នៃះ បានផ្គត់ផ្គង់  ថាមពល 
សមៃប ់កៃមុហ៊នុ   នានា នៅ តបំន ់
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស នៃះ ៕  LA

ត ពី ទំព័រ ៨...ដោយ សារ តៃ 
រាល់ បៃទៃស ទាំង អស់ នៅ តៃ 
ដាក់  ការ រឹត បន្តឹង លើ វិធាន ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ  ដើមៃបី ចៀស ផុត ពី ការ- 
រីក រាល ដាល កូវីដ១៩ កៃសួង 
បាន សមៃច ចិត្ត លុប  ចោលពិ- 
ព័រណ៍នៅ ឆ្នាំ នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «  ឆ្នា ំនៃះ យើង  
បាន សមៃច ចិត្ត មិន រៀបចំ ពិ-
ព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល នាំចៃញ 
កម្ពុជា   លើកទី ១៥ ដោយ សារ 
យើងតៃវូ  អនវុត្ត តាម ការ ណៃនា ំ
នៃ វិធានការ  បង្កា រជំងឺ កូវីដ១៩  
របស់ រដា្ឋា ភិបាល   ខណៈ ដៃល 
ពិព័រណ៍នៃះ ជា ធម្មតា កម្ពុជា 
តៃង ទទួល សា្វាគមន៍ កៃុម ហ៊ុន 
បរទៃស ចនោ្លាះ ព ី២០០-  ៣០០ 
ក្នុង ការ ចូល រួម តាំង បង្ហាញ នូវ 
ផលតិ ផល និង គមៃង វនិិយោគ  
នានា ជាមួយ យើង។ ប៉ុន្តៃ នៅ 
ឆ្នានំៃះ  ដោយ សារ តៃ លក្ខខណ្ឌ 
តមៃូវ ក្នុង ការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
ដោយ  ខ្លនួ ឯង រយៈពៃល   ១៤ថ្ងៃ 
សមៃប់ រាល់ ជន បរទៃស ដៃល 
ចូល និង សមៃប់ បៃជាជន ខ្មៃរ  
ដៃល  ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស  ធ្វើ 
ឱៃយ យើង  ខាត ពៃល ចៃើន ដូច្នៃះ 
យើង សមៃច ថា  មិន បៃរព្ធ ការ- 
តាំង ពិព័រណ៍  ឆ្នាំ នៃះ  ឡើយ »។  

ទោះប ី យ៉ាង ណា យោង តាម 
លោក សុខ ដារិទ្ធិ កៃសួង បាន 
សមៃច ចិត្ត ក្នងុការ បន្ត ការ រៀប - 
ចំ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជ កម្ម  ផលិត - 
ផល ខ្មៃរ នៅ  រដូវកាលទី៥  នៃ 
យុទ្ធនា ការ ទិញ  ផលិត ផល ខ្មៃរ  
នៅ ខៃត្តសៀមរាប ពៃះ វិហារ 
និងខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យចាប់ ពី  
ពាក់ កណា្ដាល   ខៃ ធ្នូ តទៅ។  

បើ យោង តាម ការិយ ល័យ 
ចក្ខុវិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ សាធារ-
ណរដ្ឋ សៃណៃហា្គាល់  បៃទៃស 
កម្ពុជា ជាប់ ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ 
៣ ក្នងុ ចណំោម   ១៦៦ បៃទៃស 
និង លៃខ ១ នៅ អាសុី  សមៃប់ 
កិច្ច ខិតខំ បៃងឹ បៃង ក្នងុ ការ គៃប់ - 
គៃង ការ រីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ-
១៩ និង កាត់ បន្ថយ ផលប៉ះ-
ពាល់ ផៃសៃងៗ ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៣  ខៃវិច្ឆិកា  
កៃសួង សុខាភិបាល កម្ពុជា 
បាន បៃកាស ថា មនិ មាន ករណ ី 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ថ្ម ី តៃវូ បាន រក ឃើញ 
នោះ ទៃ។   រហូត មក ដល់ ពៃល- 
នៃះ  កម្ពុជា បាន រក ឃើញ អ្នក- 
មាន ជងំ ឺកវូដី ១៩ ចនំនួ  ៣០៦ 
ករណី ក្នងុ   នោះ ២៩៥ បាន ជា - 
សះសៃបើយ នងិ ១១ ករណកីពំងុ  
សមៃក  ពៃយាបាល៕  LA 

តំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ភ្នពំេញមានរោងចកេ ជិត១០០ ពី ១៤ បេ   ទេស។  ហុង មិនា

Asiaticដាក់ពាក្យទាមទារជាង$១៤លានពីPPSP ក្សួងផ្អាកពិព័រណ៍...

ក្សួងដាក់ ...
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 ការផ្តល់ជូន ផលិតផល ដូចជា 
បៃព័ន្ធ Grid-Connected PV Sys-
tems, Hybrid PV Systems, និង 
Standalone PV Systems, NRG 
គឺ ជា កៃុមហ៊ុន ឈានមុខ គៃ មួយ 
ខណៈ កម្ពុជា ឈរលើ ជំហរ នៃ ការវិវឌៃឍ 
ថាមពល កកើត ឡើងវិញ ។ 

 កៃុមហ៊ុន NRG សូ ឡា ដៃលមាន 
មូលដ្ឋាន នៅ ភ្នំពៃញ តៃូវបាន បង្កើត-
ឡើង នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុង 
គោលបំណង បង្កើត ឧសៃសាហកម្ម 
ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ ឱៃយបាន រឹងមាំ 
នៅ កម្ពុជា ។ 

 ការផ្តចួផ្តើម ដំបូង ផ្តោត សំខាន់ ទៅ លើ 
បៃព័ន្ធ អគ្គិសនី តាម ជនបទ ខណៈ 
បច្ចុបៃបន្ន NRG គឺជា កៃុមហុ៊ន សូ ឡា 
ឈានមុខ គៃ មួយ ដៃល នំាមក នូវ ស្តង់ដ 
អន្តរជាតិ ដើមៃបី បៃកួតបៃជៃង ជាមួយ 
កៃមុហុ៊ន បរទៃស នៅក្នងុ សៃកុ ។ 

 លោក Daniel Pacheco អគ្គនា-
យក កៃុមហ៊ុន NRG សូ ឡា មាន 
បៃសាសន៍ថា ៖« កៃុមហ៊ុន ជាចៃើន 
ដូចជា កៃុមហ៊ុន NRG មាន តួនាទី ដ៏ 
សំខាន់ សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុ ង 
ការទាញយក អត្ថបៃយោជន៍ ពី បៃភព 
ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ ដ៏ សមៃបូរ-
ហូរហៀរ នៅលើ ផៃនដី ។ បដិវត្តន៍ 
ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ កំពុង កើត 
មានហើយ វា មិនអាច តៃូវបាន គៃ 
មើលរំលង ទៀត ទៃ ដូច្នៃះ វា ពិតជា 
សំខាន់ ណាស់ ដៃល កៃុមហ៊ុន  និង 
បៃជាជន កម្ពុជា គឺជា អ្នក ដៃល ទទួល- 
បាន អត្ថបៃយោជន៍ ពី ឧសៃសាហកម្ម ថ្មី 
នៃះ » ។ 

« ដោយសារ មានការ គាំទៃ ពី រដ្ឋា-
ភិបាល ធ្វើឱៃយ តម្លៃ បន្ត ធ្លាក់ចុះ បង្កើន 
ការ ផ្តល់នូវ ហិរញ្ញបៃបទាន សៃបពៃល 
ឧសៃសាហកម្ម ក្នងុសៃកុ កពំងុ រកីចមៃើន 
បៃទៃស កម្ពុជា គឺជា ទីតាំង ពិសៃស 
ក្នុងការ ទាញយក អត្ថបៃយោជន៍  
ពៃញលៃញ ពី បដិវត្ត ន៍ថាមពល ព- 
ន្លពឺៃះអាទតិៃយ ដៃល មនិអាច ចៀស បាន 
នៃះ » ។ 

 កៃមុហុ៊ន NRG សូ ឡា ផ្តល់ជូន 

អតិថិជន នូវ ការពិភាកៃសា ដំបូង ដោយ 
ឥតគិតថ្លៃ ដើមៃបី ធ្វើ បទ បង្ហាញ អំពី 
អត្ថបៃយោជន៍ និង សកា្តោនុពល នៃ ការ- 
ដំឡើងបៃព័ន្ធ ថាមពល ពន្លពឺៃះអាទិតៃយ ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហុ៊ន អាចបំពៃញ 
តមៃូវការ អតិថិជន សមៃប់ ពាណិ-
ជ្ជកម្ម និង ឧសៃសាហកម្ម ដូចជា រោង-
ចកៃ អគារ ការិយាល័យ និង រមណី-
យដ្ឋាន បៃណីត ជាមួយ បៃព័ន្ធ Stan-
dalone PV System ដៃល វា អភិ-
វឌៃឍឧបករណ៍ សូ ឡា សមៃប់ ការ-
បៃើបៃស់ ខា្នាតតូច ដើមៃបី ទាញយក 
អត្ថបៃយោជន៍ ពី បច្ចៃកវិទៃយា នៃះ និង 
ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង ទំាង ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង បរិសា្ថាន ។ 

 កៃុមហ៊ុន NRG បាន ឱៃយ ដឹងថា 
បៃព័ន្ធ Hybrid PV របស់ខ្លួន អាច 
ផ្ទកុ ថាមពល ថ្ម បាន យា៉ាង មាន បៃសទិ្ធ-
ភាព ដៃលជា បៃភព ថាមពល បនា្ទាប់-
បនៃស ំដចូជា មា៉ាសុនី បៃើ បៃងមា៉ាស៊តូ ឬ 
ទួ រ ប៊ី ន ខៃយល់ និង បណា្តាញ អគ្គិសនី 

ដៃល  ធនាបាន នូវ ភាពជឿជាក់ និង 
ថាមពល បមៃងុ ទកុ ខណៈដៃល បៃពន័្ធ 
Grid-Connected PV System 
អាច ជួយ សនៃសំ តម្លៃ បង់ ថ្លៃអគ្គិសនី 
បាន យា៉ាង ចៃើន ។ 

 លោក Pacheco ថ្លៃងថា  រដ្ឋាភិ-
បាល កម្ពុ ជា ក៏បាន ចាត់វិធនការ 
សំខាន់ៗ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ ថាមពល ពន្លឺ-
ពៃះអាទិតៃយ កាន់តៃ មាន ភាព ទាក់-
ទាញ ។ គតិ ចាបត់ាងំព ីឆ្នា២ំ០១៨ មក 
រដ្ឋាភិបាល បានចៃញ បទបៃបញ្ញត្ត  ិ 
ចៃ បាស់ លាស់ ស្តីពី ថាមពល ពន្លឺ ពៃះ-
អាទិតៃយ ដើមៃបី ធនា ដល់ ស្ថិរភាព ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមទៀតថា  បទបៃបញ្ញត្ត ិ
ថ្មី នៃះ គឺជា ជំហាន ដំបូង ដ៏ អសា្ចារៃយ មួយ 
ហើយ ថ្មីៗ នៃះ មាន ភា្នាក់ងរ ជាចៃើន 
នៅក្នុង រដ្ឋាភិបាល បាន សហការ  និង 
ធ្វើ សៃចក្តីពៃង អំពី ពន្ធ ថាមពល ថ្មី 
ដៃល នឹង ជួយ ធ្វើឱៃយ ថាមពល ពន្លឺ-
ពៃះអាទិតៃយ កាន់តៃ ទាក់ទាញ ថៃមទៀត ។ 
ជាការ ពិត វា តមៃូវឱៃយ មានការ កៃលម្អ 

ទៅតាម អ្វីដៃល អាចធ្វើ បាន ប៉ុន្តៃ 
ជំហាន ដំបូង ទាំងនៃះ បានធ្វើឱៃយ 
ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ ទទួលបាន 
ការចាបអ់ារម្មណ ៍ព ីអ្នកបៃើបៃស ់ភាគ- 
ចៃើន រួចហើយ ហើយ យើង រំពឹង ថា 
នឹងមាន ការកៃលម្អ លើ បទ បៃបញ្ញត្តិ  
និង ពន្ធ ក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ខាង មុខនៃះ ។ 

« ទោះបីជា កម្ពុជា ធ្លាប់ ដើរ នៅ 
ពីកៃយ បៃទៃសជិតខាង របស់ខ្លួន 
ដូចជា វៀតណាម និង ថៃ ក៏ដោយ ក៏ 
បៃទៃស កម្ពុជា បាន បោះជំហាន មួយ 
ដ៏ ធំ កាលពី ឆ្នាំមុន ដើមៃបី កា្លាយជា 
ទីតាំង មួយ ដើមៃបី ទាញយក អត្ថបៃ-
យោជន៍ ពី ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ 
កកើត ឡើងវិញ ។ ហើយ ឥឡូវនៃះ 
ដោយមាន បទ បៃបញ្ញត្តិរ បស់ រដ្ឋា-
ភបិាល ចៃបាសល់ាស ់វជិ្ជមាន នងិ តម្លៃ 
សមរមៃយ និង កំណើន នៃ ជមៃើស 
ហិរញ្ញបៃបទាន បានធ្វើ ឱៃយ បៃពន័្ធ សូ ឡា 
កា្លាយ ជាជមៃើស មួយ ដ៏ ទាក់ទាញ 
សមៃប់ មនុសៃស ជា ចៃើ ននៅ កម្ពុជា 
រួចហើយ ។ នៃះ គឺជា ពៃលវៃលា នៃ 
ការវិនិយោគ លើ បៃព័ន្ធ ថាមពល 
ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ » ។ 

« ខណៈ មាន បញ្ហា បៃឈម ធំៗ  ចនំនួ 
៣នាពៃល កន្លងមក ទាក់ទង នឹង 
ការទាញយក ថាមពល ព ន្ល ឺពៃះអាទតិៃយ  
គឺ បទ បៃបញ្ញត្តិ និង ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ការចំណាយ ខ្ពស់ ទៅលើ បច្ចៃកវិទៃយា 
កង្វះ ការវិនិយោគ និង កង្វះ ហិរញ្ញ-
បៃបទាន ដៃល ឧបសគ្គ ទាំងនៃះ កំពុង 
តៃូវបាន កាត់បន្ថយ » ។ 

« តម្លៃ ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ តៃូវ 
បាន ធ្លាក់ចុះ សមល្មម ហើយ ដើមៃបី 

ជយួ សមៃលួ ដល ់ការបៃើបៃស ់បៃភព 
អគ្គិសនី ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ កន្លង 
មកនៃះ ។ ប៉ុន្តៃ តម្លៃនឹង នៅតៃ បន្ត 
ធ្លាក់ចុះ ដល់ ចំណុច មួយ ដូចជា នៅ 
បៃទៃស ចិន និង បៃទៃស ដទៃទៀត ដៃល 
វា កាន់តៃ ជួយ សនៃសំសំចៃ ក្នងុ ការ កសាង 
សា្ថានីយថាមពល ពន្លពឺៃះអាទិតៃយ ថ្ម ីជា- 
ជាង បន្ត ដំណើរការ រោងចកៃ ថាមពល 
ធៃយូងថ្ម ដៃលមាន សៃប់ » ។ 

 នៅ បៃទៃស ជាចៃើន ដូច នៅ កម្ពុជា 
ជាដើម បៃព័ន្ធ សូ ឡា កំពុងតៃ ចាប់ 
ផ្តើម  ទទួល បានការចាប់អារម្មណ៍ 
កានត់ៃ ខា្លាងំ ជាមយួនងឹ ការ ទទលួផល 
មកវិញ តៃឹម រយៈ យា៉ាងយូរ តៃឹម ២ ទៅ 
៥ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ។ នៃះ បើតាម លោក 
Pacheco ដៃល បាន សិកៃសា វិស្វកម្ម 
មៃកា និក នៅ សាកលវិទៃយាល័យ Co-
lumbia នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក ។ 

 លោក បន្ថៃមថា ដើមៃបី ធនាថា 
វិស័យ ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ ក្នុង 
សៃុក រឹងមាំ គឺ តៃូវមាន ការផ្តល់ សៃវា-
កម្ម ដោយ វសិ្វករ  នងិ អ្នក ដឡំើង កម្ពជុា 
ជំនាញ ហើយ កៃុមហ៊ុន NRG ក៏ 
កំពុងធ្វើការ យា៉ាង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ 
សា្ថាបន័ មយួចនំនួ ដចូជា សាកលវទិៃយា-
ល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពៃញ និង វិទៃយាសា្ថាន 
បច្ចៃក វិទៃយា កម្ពុជា ដើមៃបី កសាង អ្នក 
មាន ទៃពកោសលៃយ ក្នងុសៃកុ ក្នងុនោះ 
មាន កៃុមហ៊ុន មួយចំនួន បាន ទទួល- 
យក អ្នក ហាត់ ការ មួយចំនួន ធ្វើជា 
បុគ្គលិក ពៃញ ម៉ាង របស់ ពួកគៃ 
រួចហើយ ។ 

« ជាមួយនឹង ការវិវឌៃឍ ទាំងអស់នៃះ 
បៃទៃស កម្ពុជា តៃូវបាន កំណត់ ធ្វើ 
បដិវត្ត ន៍ដោយ ការ សៃូបយក ថាមពល 
ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ យា៉ាង ឆប់រហ័ស ដៃល 
ជា ផ្នៃក សំខាន់ នៃ ការ លាយ បញ្ចូល 
ថាមពល ។ បំណៃក ចុងកៃយ ចំពោះ 
រូប ផ្គុំ នៃះ គឺ ស្ថិតនៅក្នុង ការអភិវឌៃឍ 
ឧសៃសាហកម្ម ថាមពល ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ 
ក្នុង សៃុក ដៃល រឹងមាំ  និង មាន ភាព- 
ចាស់ទុំ នៅក្នុង ការទាញយក អត្ថ-
បៃយោជន៍ ពី កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និង ការ - 
បង្កើត ការងរ នៅក្នុង វិស័យនៃះ » ។ 

 លោក Pacheco ថ្លៃងថា ៖ 
« ជាមួយ នឹង អ្វីដៃល យើង ផ្តល់ជូន 
កៃមុហ៊នុ NRG ស ូឡា គជឺា ជហំរ មយួ 
ដ ៏ល្អ ក្នងុ ការជយួ បៃជាជន កម្ពជុា ដើមៃប ី
ទាញយក អត្ថបៃយោជន៍ ពី បដិវត្តន៍ 
ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ ដៃល មិនតៃូវ មើល 
រំលង »៕ 

ក្រុមហ៊ុន NRG សូ ឡា ក៏មានដំឡើងគម្រងខ្នាតធំ ដូចជា ដំឡើង 100kWp នៅរោងចក្រ បន្រសុទ្ធទឹកជាដើម។

ក្រុមហ៊ុន NRG សូ ឡា មានក្រុមវិស្វករជំនាញគ្រប់គ្រន់។ 
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ប្រជាជនបារំាងរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតុកម្មប្រឆំាងស្រចក្តពី្រងច្របាប់មិនឱ្រយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបូ៉លិស
សៅ សម្ភស្ស

កាលពីថ្ងៃទី២១ខៃវិច្ឆិកាបាតុករ
រាប់ពាន់នាក់មកពីរដ្ឋធានីផៃសៃងៗក្នុង
បៃទៃសបារាំងបានលើកគ្នាមកតវ៉ា
បៃឆាំងនឹងសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់ថ្មីមួយ
របស់រដ្ឋាភិបាល។នោះគឺជាចៃបាប់
ដៃលហាមបៃមមិនឱៃយមានការ-
ផៃសព្វផៃសាយរបូភាពឬវដីៃអូដៃលបង្ហាញ
អត្តសញ្ញាណមន្តៃីប៉ូលិសពៃលកំពុង
ចុះបំពៃញភារកិច្ច។យោងតាម
សៃចក្តីពៃងចៃបាប់ដៃលតៃូវបានយក
មកពិភាកៃសានៅរដ្ឋសភាដោយគណ-
បកៃសLaRepubliqueEnMarche
របស់លោកបៃធានាធបិតីEmmanuel
Macronការបង្កើតចៃបាប់នៃះឡើងគឺ
«ក្នុងគោលបំណងថៃរកៃសាសៃចក្ដី-
ថ្លៃថ្នូរសុវត្ថិភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់
មន្តៃីប៉ូលីស»។ជនដៃលល្មើសនឹង-
តៃូវផ្តនា្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគរ១ឆា្នាំ
និងពិន័យជាបៃក់អតិបរមាដល់
៤៥០០០អឺរ៉ូ(៥៣៣៦០ដុល្លារ)។
សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់បានបញ្ចប់

ការពិភាកៃសាលើកទី១រួចហើយកាល
ពីថ្ងៃសុកៃសបា្ដាហ៍មុន ហើយនឹងតៃូវ
ពិភាកៃសាជាលើកទី២ម្ដងទៀតនៅក្នុង
សភានាថ្ងៃអង្គារសបា្ដាហ៍នៃះ។
កៃយមកនឹងបញ្ចូនទៅវៃកញៃក

បន្ថៃមនៅពៃឹទ្ធសភាមុនអនុម័តឱៃយ
កា្លាយជាចៃបាប់ផ្លូវការ។សៃចក្ដីពៃង-
ចៃបាប់នៃះក៏តៃូវបានគៃលើកឡើង
កាលពីខៃតុលកន្លងទៅដៃរបុ៉ន្តៃតៃវូ-
បានសភាបដិសៃធ។
បើយោងតាមរដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងមហា-

ផ្ទៃលោកGeraldDarmanin មាន
បៃសាសន៍ថាការធ្វើវសិោធនកម្មថ្មីគឺ
ចំាបាច់ណាស់ ដើមៃបី «ការពារអ្នក
ដៃលការពារយើង(ប៉លូសិ)»ខណៈ
មានរបាយការណ៍មកថាមនៃ្តីប៉លូសិ
កំពុងតៃូវបានគៃគំរាមកំហៃង និង
វយបៃហារកាន់តៃខ្លាំងឡើងៗ។
ប៉ុន្ដៃកៃុមបាតុករដៃលលើកគ្នាមក

តវ៉ាមិនអាចទទួលយកបានជាដច់-
ខតនូវសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះ។
អ្នកចូលរួមតវ៉ាមានសិសៃសានុសិសៃស
អ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាជិកខ្លះ
នៃចលនាអាវកាក់បៃឆាំងនឹងរដ្ឋា-
ភិបាលក៏បានចូលរួមដៃរ។សមៃប់
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយនៅបារាំងមាន-
ការពៃួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហា
រំលោភសិទ្ធិ តាមរយៈការហាម-
បៃមមិនឱៃយបៃើបៃស់ ្រដូនដើមៃបី
ឃ្លាំមើលបាតុកម្ម និងឃ្លាំមើល
សកម្មភាពឬកតស់មា្គាល់អត្តសញ្ញាណ
របស់ប៉ូលិសតាមរយៈកាមៃរា៉ា។
លោកEdwyPlenel សហ-

សា្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនាយកនៃ

គៃហទំព័រព័ត៌មានសុើបអង្កៃតMe-
diapartបាននិយយថា៖«យើង
មិនមៃនមកទីនៃះដើមៃបីទាមទារការ
ការពារសិទ្ធិសៃរីភាពរបស់ការងរ
យើង ឬសៃរីភាពសារព័ត៌មាន ឬក៏
សៃរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៃ។
យើងមកទីនៃះដើមៃបីការពារសិទ្ធិជា
មូលដ្ឋានរបស់បៃជាជនទាំងអស់»។
បន្ថៃមពីនៃះសហជីពអ្នកសារ-

ព័ត៌មានបាននិយយថា សៃចក្ដី-
ពៃងចៃបាប់នៃះអាចជាការផ្តល់
ភ្លើងខៀវដល់ប៉ូលិសដោយពង្វាង
ពួកគៃពីការបំពៃញកាតព្វកិច្ច និង
បំបាត់ភ័ស្ដុតាងនៃការរំលោភបំពាន
ដោយប៉ូលិសមកកាន់បៃជាជន
ទៀតផង។ កាលពីថ្ងៃអង្គារសបា្ដាហ៍
មុនមានអ្នកកាសៃត២នាក់ តៃូវបាន
ឃុខំ្លនួនៅក្នងុអឡំងុពៃលមានការតវ៉ា
ដៃលឈានដល់ការប៉ះទង្គិចជាមួយ
ប៉ូលិស ខណៈពៃលសមាជិកសភា
បានចាប់ផ្តើមជជៃកវៃកញៃកលើ
សៃចក្តីពៃងចៃបាប់នៃះ។
រីឯកៃុមបៃឹកៃសាសិទ្ធិមនុសៃសរបស់

អង្គការសហបៃជាជាតិ ក៏បានធ្វើ
អន្ដរាគមន៍យ៉ាងសកម្មដើមៃបីរិះគន់
និងលើកឡើងពី«បញ្ហារាប់មិនអស់»
ដៃលអាចកើតមានឡើង បនា្ទាប់ពី
ចៃបាប់នៃះតៃូវបានគៃបៃើបៃស់ពៃម-
ទាំងអំពាវនាវកុំឱៃយអ្នកនយោបាយ

បារាំងគំទៃឱៃយសោះ។ លោកសៃី
ClaireHedonអ្នកការពារសិទ្ធិ-
មនុសៃសរបស់បារាំងដៃលជាអាជា្ញាធរ
រដ្ឋបាលឯករាជៃយបាននយិយនៅក្នងុ
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ថា៖«ចៃបាបន់ៃះបង្ក
ឱៃយមានហានិភ័យជាចៃើនដៃលនឹង
រំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានដល់បៃជាជន
មយួចនំនួជាពសិៃសសទិ្ធិឯកជននងិ
សៃរីភាពសារព័ត៌មាន»។
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់

នាយករដ្ឋមន្តៃីបារាំងលោក Jean
Castexបាននិយយកាលពីថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍សបា្ដាហ៍មនុថាចៃបាបន់ៃះធ្វើ

ឡើងដោយធានាថា«នងឹមនិប៉ះពាល់
ដល់សៃរីភាពព័ត៌មានទៃ»ហើយនឹង
ផ្តោតតៃលើរូបភាពដៃលផៃសព្វផៃសាយ
ដោយចៃតនា«ចៃបាស់លស់»ថាជា
ការរលំោភបពំានមន្តៃីប៉លូសិប៉ណុ្ណោះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីបន្ថៃមថា«អាច
នឹងលុបចោលនូវសិទ្ធិសៃរីភាពក្នុង-
ការបង្ហាញរបូភាពឱៃយគៃប់ជៃងុជៃយ
ដើមៃបីធានាការគោរពសៃរីភាពសា-
ធារណៈ ដៃលយើងគួរតៃការពារ។
ទន្ទមឹនងឹនៃះក៏តៃវូការពារមន្តៃីប៉លូសិ
និងកងរាជអាវុធហត្ថដៃលកំពុងតៃ
ការពារបៃជាជនដូចគ្នា»៕

ប្ជាជនបារំាង    ធ្វើ ការតវ៉ាប្ឆំាង  នឹ ង ស ច្ក្ត ព្ីងច្បាប់ មិន បង្ហាញ  អត្តសញ្ញាណបូ៉លិស ។ AFP

ក្រុមអាវក្រហមចូលរួមតវ៉ាដើម្របីរំឭកព្រតឹ្តកិារណ៍អតីតកាល
ក្ុង បាង កកៈ កៃុមអ្នកតវ៉ា

បៃឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុបៃបន្ន
បានរៀបចំបៃមលូផ្តុំមយួដោយ
សៃចក្តីសបៃបាយរីករាយនៅ
ជាយកៃុងបាងកកភាគខង-
លិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិតៃយ
ជាទីកន្លៃងដៃលពួកគៃតៃូវ
បានចលូរមួដោយកៃមុអ្នកជើង
ចាស់អាវកៃហមដៃលបានតវ៉ា
កាលពីឆា្នាំ២០១៤នៅកន្លៃង
តៃមួយ។
មនុសៃសបៃហៃល១៥០០

នាក់បានបង្ហាញជាលើកចុង-
កៃយនៃការបៃមលូផ្តុំបៃឆាងំ
រដ្ឋាភិបាលស្ទើររាល់ថ្ងៃនោះ។
បញ្ហានៃះ វបានកើតឡើង
នៅកន្លៃងផ្លូវអាក់សា នៅផ្លូវ
បៃសព្វរវងផ្លវូប៊តុដមនុថន៣
នៅក្នុងសង្កាត់ថាវីវ៉ាតថាណា
កៃងុបាងកកនងិផ្លវូប៊តុដមនុ-
ថន៤នៅក្នុងសង្កាត់ប៊ុតដ-
មុនថនខៃត្តណាខនបា៉ាធុម។
ប៉លូសិតៃវូបានដក់ពងៃយ

ដើមៃបីទប់សា្កាត់កៃុមបាតុករនៅ

ខងកៃចមា្ងាយ១៥០ម៉ៃតៃពី
ពៃះបរមរាជវំងថាវីវ៉ាតថាណា។
ជាថ្មីម្តងទៀត កៃុមអ្នកតវ៉ា

បានធ្វើបាតុកម្មទាមទារម្តង-
ហើយម្តងទៀតឱៃយលោក
នាយករដ្ឋមន្តៃីថៃបៃយុធ-
ចាន-អូចាលលៃងពីតំណៃង
ផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងធ្វើ
កណំៃទមៃង់សា្ថាបន័ពៃះមហា-
កៃសតៃឡើងវិញ។

ការបៃមូលផ្តុំ បានធ្វើឡើង
នៅកន្លៃងធ្វើបាតុកម្មរបស់កៃមុ
អាវកៃហមមួយកន្លៃងកាលពី
ឆា្នាំ២០១៤ហើយកៃុមបាតុករ
ភាគចៃើនទនំងជាអតតីសមា-
ជកិរបស់កៃមុរណសរិៃសបងៃបួ-
បងៃួមដើមៃបីបៃជាធិបតៃយៃយ
បៃឆាងំអណំាចផ្តោច់ការ។ពកួ-
គៃបានដក់តាំងកា្តោរមឈូស
មួយចំនួនដើមៃបីរំឭកបុណៃយ

សពសមមតិ្តរបស់ពួកគៃដៃល
បានសា្លាប់នៅក្នងុការតវ៉ាកាល-
ពីពៃលកន្លងទៅ។
 ទោះបីជាមានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ

ក្តី ក៏ការបៃមូលផ្តុំនោះវបាន
កា្លាយជាការរំឭកបរិយកាស
ដៃលបានកើតឡើងកន្លងទៅ
និងគួរឱៃយអស់សំណើច រួម
ជាមួយវគ្មិនខ្លះ បានដក់វៃន
គ្នារិះគន់រដ្ឋាភិបាលនងិយោធា
តាមឧបករណ៍បំពងសំឡៃង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏កៃុមអ្នករៀបចំបានថ្លៃងថា
ពួកគៃបានបង្កើតកៃុមការពារ
ផៃសៃងៗ ដៃលនៅក្នុងនោះរួម-
មានកៃុមនិសៃសិតវិជា្ជាជីវៈដើមៃបី
ការពារកៃមុអ្នកតវ៉ាមនិឱៃយមាន
ការវយបៃហារណាមួយទៅ
លើពួកគៃ។
ពួកគៃបានអះអាងថាការ

បៃមូលផ្តុំមួយអាចនឹងកើត-
ឡើងនៅខងមុខការិយល័យ
ទៃពៃយសមៃបត្តិពៃះមហាកៃសតៃ
នៅថ្ងៃពុធនៃះ៕ BKP/SK

អ្នក តវ៉ា  ប្ឆាំង រដ្ឋាភិបាល ជួប ជុំ នៅ  លើ ផ្លូវ  AksaRoadកាលពី ថ ្ង្ទី២២វិច្ឆិកា។ BKP

ប្រមុខកា រពា រជាតិកូរ៉្រខាងត្របូងប្ត្រ-
ជា្ញាការពារសន្តិភាពន ឧបទ្វីបកូរ៉្រ

ក្ងុ សអ្៊លូៈរដ្ឋមន្តៃីកៃសងួ
ការពារជាតិលោកស៊ូហ៍ វុក
បានប្តៃជា្ញាកាលពីថ្ងៃចន្ទថានងឹ
ការពារសន្តភិាពនងិវបិលុភាព
នៅឧបទ្វីបកូរ៉ៃឱៃយបានខ្លាំងកា្លា
ខណៈលោកបានបៃរព្ធខួប
លើកទី១០នៃការវយបៃហារ
កាំភ្លើងធំរបស់កូរ៉ៃខងជើង
ទៅ លើកោះពៃំដៃនកូរ៉ៃខង-
តៃបូងបណា្តាលឱៃយមនុសៃសសា្លាប់
អស់យ៉ាងចៃើន។
ការបាញ់ផ្លាងកាលពីថ្ងៃទី

២៣ខៃវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០១០ទៅ-
លើកោះយុនភីយុង(Yeon-
pyeong) ជាកោះខៃសៃបនា្ទាត់
ពៃំដៃនជួរមុខនៅជិតពៃំដៃន
សមុទៃលឿងដៃលបានបើក
ការវយបៃហារដំបូងរបស់
កូរ៉ៃខងជើងទៅលើទឹកដីកូ-
រ៉ៃខងតៃបងូចាប់តាងំពីសង្គៃម
កូរ៉ៃឆា្នាំ១៩៥០-៥៣ហើយ
បានបង្កឱៃយទាហានជើងទឹក២
នាក់នងិជនសុីវលិ២នាក់ផៃសៃង

ទៀតសា្លាប់ នៅក្នុងការវយ-
បៃហារគ្នានៅទីនោះ។
លោកស៊ហូ៍វកុបានថ្លៃងនៅ

ក្នងុសនុ្ទរកថារឭំកមយួនៅក្នងុ
ពធិីបៃរព្ធខបួដៃលបានរៀបចំ
ធ្វើឡើងនៅបរវិៃណបញ្ចុះសព
ទាហានជាតិ១កន្លៃងនៅ
កណា្តាលទីកៃុងដៃជុន(Dae-
jeon)ថា៖«សន្តិភាពពិតបៃ-
កដតៃូវបានគំទៃដោយកង-
កមា្លាំងដ៏ខ្លាំងកា្លា»។«យើងនឹង
បង្កើតកងកមា្លាំងការពារសន្តិ-
ភាពនិងវិបុលភាពនៅឧបទ្វីប
កូរ៉ៃឱៃយបានខ្លាំងកា្លាក្នុងគោល-
បណំងមនិមៃនដើមៃបីឱៃយការឈឺ
ចាប់អតីតកាល កើតឡើង
ចៃំដៃលទៀតទៃ»។
កងមា៉ារីន ថ្លៃងថាខ្លួននឹង

បៃគល់កន្លៃងដក់កាំភ្លើងធំ
ទៅឱៃយអង្គភាពយុនភីយុងបៃើ-
បៃស់ដើមៃបីវយបកវិញជាការ-
ឆ្លើយតបនងឹការវយបៃហាររបស់
កូរ៉ៃខងជើង៕ Yonhap/SK



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

កងកម្លាងំ ពិសេស របស់អេហេសី៊ប  ក្នង៊ អំឡ៊ង ពេល ធ្វើសមយុទ្ធ យោធា ។ AFP

ប្រទ្រសអ្រហ្រសី៊បទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ
សមយុទ្ធយោធា«Swordof Arabs»

កេងុ គេរៈ  កង កម្លាងំ បៃដាប-់ 
អាវធុ នៅ បៃទៃស អៃហៃស៊បី  បាន 
បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
ការ ធ្វើ សម យុទ្ធ យោធា រួម ៦ 
បៃទៃស ហៅ ថា «Sword  of-
Arabs »  បាន ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ ឡើង  
នៅ មូល ដា្ឋាន យោធា ធំ ជាង គៃ 
បំផុត  នៅ ក្ន៊ង បៃទៃស អៃហៃសី៊ប 
មួយ នៃះ ។ 

អ្ ក នាំ ពាកៃយ មន្តៃី រ បស់ កង- 
កម្លាំង បៃដាប់អាវុធ បៃទៃស 
អៃហៃសី៊ប  គ ឺលោក តាមើរ អាល-់
រីហ្វៃ   ដៃល បាន បង្ហោះឃ្លីប-
វីដៃអូខ្លី មួយ  បង្ហោញ អំពី ផ្ៃក 
មួយនៃ ការ ធ្វើ សមយុទ្ធរួម 
(Sword of Arabs) នៅ  លើ 
គៃហទពំរ័ហ្វៃសប៊កុផៃក ផ្ល ូវការ 
របស់ កងកម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ 
បៃទៃស អៃហៃស៊ីប។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍មយួ  បាន 
ចៃញ ផៃសាយ ដោយ កង កម្លាំង 
បៃទៃស អៃហៃស៊បី  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  
ការ ធ្វើ សមយុទ្ធ យោធា នោះ  
បាន ចូល រួម ដោយ បៃទៃស-
អៃហៃស៊ីប  អារ៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  

បៃទៃស អារ៉ាប់ រួម  ហៃស៊ក ដានី  
បារ៉ៃន  និង បៃទៃស ស៊ូ ដង់  នឹង 
ធ្វើឡើង បន្ត រហូត ដល់ ថ្ងៃ ពៃ-
ហសៃបតិ៍  ខាង មុខ នៃះ ។  

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  
បាន បន្ថៃម ថា  ការ ធ្វើ សម យុទ្ធ 
ថ្មើរជើង  ផ្លូវ អាកាស  និង នា វា-
ជើង ទកឹ  នងឹ តៃវូ អនវុត្ត ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្ន៊ង មូល ដា្ឋាន យោធា មូ ហា-
ម៉ៃដ  ណាហ្គបី  នៅ ខៃត្ត ម៉ាតៃហូ ៍
សមទុៃ មៃឌ ីទៃរ៉ា ណៃ  នងិ តបំន ់
មយួ ចនំនួ នៃ ទ ីបញ្ជាការ យោធា 
ភាគ ខាង ជើង ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  
បាន និយាយ ថា  ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល   គឺ មន បំណង ចង់ 
អភិវឌៃឍ  និង ពងៃឹង ទំនាក់ទំនង 
យោធា  រវាង បៃទៃស អៃហៃសី៊ប  
និង  បៃទៃស អារ៉ាប់ ផៃសៃងទៀត  
ដោយ  បន្ថៃម ថា   សមយុទ្ធនៃះ  
តៃវូ បាន គៃ ចាត ់ទកុ ថា  ជា សម- 
យុទ្ធ មួយ ក្ន៊ងចំណោម ការ ធ្វើ 
សម យុទ្ធ បច្ចៃកទៃស ដ៏ ធំ បំផុត  
ដៃល  ធ្វើ ឡើង នៅ ក្ន៊ង ពិភព- 
អារ៉ាប ់៕ Xinhua/SK

លោកBidenត្រៀមបញ្ច្រញឈ្មោះសមជិក...
តពីទំព័រ ១...Linda  Thomas-

Greenfield  ដៃល ជា អតីត មន្តៃី ជាន់ខ្ពស់ 
នៃ កៃសងួ ការបរទៃស បណ្ដៃញ ចៃញ ដោយ 
លោក Trump  ជា អគ្គរដ្ឋទតូ បៃចា ំអង្គការ 
សហបៃជាជាតិ  និងលោក  Jake Sulli-
van ជា ទីបៃឹកៃសា សន្តិសុខ ជាតិ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ 
ផងដៃរ។ តំណៃង ទាំងនៃះ  គឺ ជា ទីបៃឹកៃសា 
សំខាន់ៗ ចំពោះ បៃធានា ធិបតី អាមៃរិក 
ទាក់ទង គោល នយោបាយ អន្តរជាតិ ។

លោក បៃធានា ធិបតី Donald Trump 
នៅមនិ ទទលួ សា្គាល ់លទ្ធផល នៃ ការបោះ- 
ឆ្នាត  ហើយ បាន ដាក់ពាកៃយ បណ្ដឹង ររំង 
ការ បញ្ជាក់ លទ្ធផល ការ បោះឆ្នាត នៅ 
រដ្ឋសំខាន់ៗ មួយ ចំនួន ដូច ជា រដ្ឋ Arizo-
na, Georgia, Michigan, Nevada, 
នងិ រដ្ឋ  Pennsylvania។ លោក Trump 
បាន ចាញ់  ឬ បាន ដក ពាកៃយ បណ្ដឹង នៅ រដ្ឋ 
ទាំង នៃះ ហើយ នៅ រដ្ឋ  Pennsylvania  
ចៅកៃម ដៃល បាន ចៃន ចោល ពាកៃយ - 
បណ្ដឹង លោក Trump បាន និយាយ ថា៖ 
«តុលាការ នៃះ តៃូវ បាន បង្ហោញ  អំណះ - 
អណំាង គ្មាន គណុ សមៃបត្ត ិការ ចោទបៃកាន ់
តាម ការ បា៉ាន់សា្មាន  និង ភ័ស្ត៊តាង មិន មន 
ការគំទៃ។ នៅ ក្ន៊ង សហរដ្ឋ អាមៃរិកនៃះ  
មិន អាច ធ្វើ ជា ហៃតុផល សមៃប់ ការ ដក 
សិទ្ធិ អ្ក បោះឆ្នាត សូមៃបី តៃម្នាក់ ដោយ 
មនិបាច ់នយិាយ ពលរដ្ឋ ទាងំអស ់របស ់រដ្ឋ 
ដៃល មន បៃជាជន ចៃើន ជាង គៃ ទី៦។ 
បៃជាជន ចៃបាប់  និងសា្ថាប័ន របស់ យើង 
ទាមទារ ចៃើន ជាង នៃះ » ។

លោក Trump  ក៏ បាន ហាមឃាត់ សា្ថា-
ប័ន  រដា្ឋាភិបាល  ជា ពិសៃស រដ្ឋ បាល សៃវា 
ទទូៅ (GSA) មនិ ឱៃយ ធ្វើ កចិ្ច សហបៃតបិត្ត-ិ 
ការ ជា មួយ លោក  Biden ក្ន៊ង ការ ផ្ទៃរ អំ-
ណាច។ GSA គ ឺជា សា្ថាបន័ រដា្ឋា ភបិាលអា- 
មៃ រិក មួយ ដៃល ទទួល បន្ទ៊ក គៃប់គៃង ការិ-
យា ធបិតៃយៃយ ទទូៅ របស ់រដា្ឋាភបិាលអាមៃ-
រកិ ដៃល រមួមន កាតព្វកចិ្ច ក្នង៊ ការ សមៃលួ 
ដំណើរ ការផ្ទៃរ អំណាច ពី បៃធានា ធិបតី 
មួយ  ទៅ បៃធានា ធិបតី មួយដូចជា ការ ជមៃប    

បៃប់ លោក បៃធានា ធិប តី ជាប់ឆ្នាត អំពី 
ស្ថតិិ  និង ព័ត៌មន សម្ងាត់ ទាក់ទង បញ្ហោ ក្នង៊ និង  
កៃបៃទៃស និង ការ ផ្ដល់ជំនួយ ឡូជី ស្ទិក 
និង ថវិកា ដើមៃបី ទៃទៃង់ កៃុម រៀបចំ ការ ផ្ទៃរ  
អំណាច របស់ បៃធានា ធិបតី ជាប់ឆ្នាត ។

សមជិក ជាន់ខ្ពស់ របស់ បកៃស សាធារណ- 
រដ្ឋ  មួយ ចំនួន ចៃញ មុខ រិះគន់ លោក Trump 
នឹង បាន ទាមទារ ឱៃយ មន ការផ្ទៃរ អំណាច 
ដោយ សន្តភិាព។ អតតី អភបិាល រដ្ឋ New 
Jersey នងិ បៃក្ខជន បៃធានា ធបិត ីកាល ព ី
ឆ្នាំ២០១៦  លោក  Chris Christie បាន 
នយិាយ ថា  កៃមុ មៃធាវ ីរបស ់លោក Trump 
គឺ ជា « ភាព អាម៉ាស់ របស់ ជាតិ» ហើយ 
បាន  ទាមទារ ឱៃយ GSA ចៃញ ថវិកា ឱៃយ កៃុម 
ផ្ទៃរ   អំណាច លោក  Biden។

កៃមុ មៃធាវី លោក Trump  បាន រៀបចំសនិ្- 
សីទ កាសៃត ជា ចៃើនដៃល ពួកគៃ ធ្វើ ការ  អះ-  
អាង ជាចៃើន ដោយ មនិ មន ភស័្តត៊ាង  ដៃល  
ធ្វើ ឱៃយ កៃមុនៃះ រង ការ ចអំក ព ីសាធារ ណ ជន  
ជា ពិសៃស លោក  Rudy Giuliani។ 

អតតី អភបិាល រដ្ឋ Ohio នងិ ជា បៃក្ខជន 
បៃធានា ធិបតី ឆ្នាំ២០១៦  ផងដៃរ នោះ គឺ 
លោក  John Kasich បាន រិះគន ់សមជកិ 

បកៃស សាធារណ រដ្ឋ ផៃសៃង ទៀត ថា៖  «ពួកគៃ 
អាច ដើរ តាម លោកTrump ទាំងសៃុង  ឬ 
ពកួ គៃ អាច ខា្លាច លោក» ដោយ លោក បាន 
បន្ត ទៀតថា៖ «ពួកគៃ ខា្លាច អស់ តំណៃង  ឬ 
ខា្លាច រងការ រិះគន់ យា៉ាង ខា្លាំង»។

លោក Biden  តៃវូ បាន សន្មត ថា  ទទលួ 
បាន អង្គបោះឆ្នាត ចំនួន ៣០៦ ធៀប នឹង  
២៣២ របស់ លោក  Trump។  ក្ន៊ង រយៈ- 
ពៃល ចុង ខៃ វិច្ឆិកា និង ដើម ខៃធ្នូ រដ្ឋ ទាំង 
អស់ តៃូវតៃ ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ លទ្ធផល ឆ្នាត  
និង ធ្វើ ការតៃងតាំង អង្គ បោះឆ្នាត។ មក 
ដល់  ពៃលនៃះ រដ្ឋ Georgia បាន បញ្ជាក់ 
លទ្ធផល ឆ្នាត  និង បាន តៃងតាំង អង្គ- 
បោះឆ្នាត រួច ហើយ  តៃ លោក  Trump 
បាន ទាមទារ ឱៃយ មន ការ រប់ សន្លឹកឆ្នាត 
ឡើង  វញិ នៅ រដ្ឋ នៃះ កៃយ ព ីបានរប ់ឡើង 
វិញ ១ ដង រួច ហើយ។ 

ចណំៃក នៅ រដ្ឋ Michigan វញិ ដៃល តៃវូ 
បញ្ជាក់ លទ្ធផល ឆ្នាត នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ  ទី២៣ 
វិច្ឆិកា ក៏ មន ការរយ ការណ៍ ផង ដៃរ ថា 
សម ជកិ ម្នាក ់នៃ កៃមុ បៃកឹៃសា រៀប ចកំារ បោះ- 
ឆ្នាត នៃ រដ្ឋនៃះ អាច នឹង បោះឆ្នាត បៃឆំង 
នឹង ការ បញ្ជាក់ លទ្ធផល ឆ្នាត៕

លោក Joe Biden ថ្លេង  កេយ ជំនួប    ជាមួយ  កេមុ អភិបាល   រដ្ឋ កាល ពី ថ្ងេទី ១៩ ខេវិច្ឆកិា។ AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ត្រឹម ត្រ រយៈ ព្រល ១០ ខ្រ  
ភោជនយីដ្ឋាន  Uncle Fu បាន ធ្វើឱ្រយ 
ភ្ញៀវ  ចម្រុះ ជាតិ សាសន៍ ជាប់ចិត្ត នឹង 
រសជាតិ  ម្ហូប ម៉ាឡ្រសុី  និង សិង្ហបុរី ។

 បើកដំណើរការ    ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ភោជនយីដ្ឋាន ដកឈ់្មោះ តាម ចងុភៅ  
ជនជាតិ ម៉ាឡ្រ សុី  ដ្រល មន បទ- 
ពិសោធ ចម្អិន ជា ច្រើន ឆ្នាំ នៅ បណ្ដា- 
ប្រទ្រស  ដូចជា  ម៉ាឡ្រសុី  សិង្ហបុរី  
អង់គ្ល្រស  ហូឡង់  និង ហ្វីលីពីន។

ម្រចុងភៅ  រូបន្រះ  បាន ទាក់ទង ប្ដី 
ប្រពន្ធ  លោក   វិកទ័រ  និង អ្នកស្រី  
គ្រីស្ទីណ ដ្រល ធ្លាប់រស់នៅ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា តាំង ពី ឆ្នាំ  ២០១៥ ជាមួយ 
សំណើវិនិយោគ បើក ភោជនីយដ្ឋាន។  

អ្នកស្រ ី គ្រសី្ទណី  ដ្រល ធ្លាប ់បម្រើ-
ការជា  នារីអាកាសចរ បាន ប្រប់ ថា៖ 
«ប្ដ ីខ្ញុ ំក ៏ជា អ្នក បើក យន្តហោះ  ពកួយើង 
មិនមន អ្នកណ ម្នាក់ ធ្លាប់ មន បទ-
ពសិោធបើក ហាង ពមីនុ មក ទ្រ ។ ព្រល 
ដ្រល ចងុភៅ ទាកទ់ង មក យើង  ក្រយ 
ពី ពិភាក្រសា គ្នា  យើង សម្រចចិត្ត បើក 
ហាង ត្រ ម្ដង» ។

បច្ចុប្របន្ន ហាង  Uncle Fu មន 
ចងុភៅ  ២ របូ គ ឺ ទ១ី គ ឺចងុភៅ ម៉ាឡ្រសុ ី 
និង ១ទៀត  គឺជា ចុងភៅ ខ្ម្ររ  ដ្រល 
ទទួល បាន ការបង្ហាត់ បង្រៀន  ពី 
ចុងភៅ ម៉ាឡ្រ សុីផ្ទាល់ តាំងពី មិនទាន ់
បាន បើក ហាង ន្រះ ។

អ្នកស្រី  គ្រីស្ទីណ  បាន និយាយ 
កោតសរសើរ ពី ចុងភៅ ខ្ម្ររ រូប ន្រះ ថា ៖ 
«គត ់គ ឺពកូ្រ ធ្វើ ម្ហបូ ខ្លាងំ ម្រនទ្រន  អាច 
និយាយ  បាន ថា  ធ្វើ   ឆ្ងាញ់ ដូច រសជាតិ 
ម៉ាឡ្រ ប្រះបិទ  ឬ ក៏ ពូក្រ ជាង ជនជាតិ 
ម៉ាឡ្រ មួយ ចំនួន ក៏ ថា បាន ។ ខ្ញុំ កោត- 
សរសើរ  គត់ ទាំង សា្នាដ្រ ធ្វើ ម្ហូប    ចរិត  
និង ការ តាំងចិត្តធ្វើការ  របស់ គត»។ 

ហាង ត្រូវ បាន រៀបចំ ឡើង ប្រប 
លក្ខណៈ  ជា ផ្ទះ  និង មនបរិយាកាស  
កក់ក្ដៅ ដោយ អ្នកស្រី  គ្រីស្ទីណ  ជា 
អ្នករៀបច ំខ្លនូឯង ទាងំអស ់ រាប ់តាងំព ី
អំពូលភ្លើងម៉ូដផ្កា រំដួល  តំណង ជាតិ  
ខ្ម្ររ ដ្រល ទទលួ បានការ ចាបអ់ារម្មណ ៍
យា៉ាង ខ្លាំង ពី សំណក់ភ្ញៀវ   បរទ្រស។ 

អ្នកស្រី  បាន រៀបរាប់ទៀត ថា៖  « ខ្ញុំ 
ចលូចតិ្ត ប្រើ របស ់ ដ្រល មន លក្ខណៈ  
ប្រប នៅ ផ្ទះ ធម្មតា  ធម្មជាតិ  និង  
ផលិតផល ក្រច្ន្រ  ដូចជា ការវ្រចខ្ចប់  
ជាជាង ប្រើ ប្រអប់ បា្លាស្ទិក  ខ្ញុំ ប្រើ ជា 
ប្រអប ់ ក្រដស  សមូ្រប ីត្រ ទយុោ បា្លាស្ទកិ 
ក៏ ខ្ញុំ មិន ប្រើ ដ្ររ ។ វា ពិត ជា មិន ល្អ  និង 
បង្ក ភាពកខ្វក់ ដល់ បរិសា្ថាន ណស់ »។

  យា៉ាងណមញិ  រសជាត ិអាហារ គជឺា 
អ្វ ីដ្រល អន្ទងចតិ្ត របស ់អតថិជិន បផំតុ  
ជាពិស្រស ភ្ញៀវ ជនបរទ្រស មក  ពី ចិន 
ម៉ាឡ្រសុី  សិង្ហបុរី  អង់គ្ល្រស  អាល្លឺម៉ង់  
និង អាម្ររិក ខងត្របូង ។  

មួយ រយៈ ក្រយ ន្រះ  វត្តមន ភ្ញៀវ 
ក្នងុស្រកុ ក ៏កានត់្រ  កើនឡើង តាម រយៈ 
ការ ណ្រនាំ ប្រប់តៗ គ្នាពីរសជាតិ 

អាហារ  នៅ Uncle Fu ។ 
មុខ ម្ហូប ដ្រល មន ការព្រញនិយម  

នងិ មន ការណ្រនា ំព ីម្ចាសហ់ាង ដ្រល 
នោះ គឺ  ការីក្របាលត្រី (Curry Fish 
Head) បង្គា បពំង ពងទាប្រ (Salt-
ed Egg Golden Prawns), ត្រី ខ    
ត្រប ់ឆ្នាងំ ដ ី  ( Claypot Salted Fish 
with Eggplant) និង ស៊ុប ឆ្អឹង ជំនីរ 
ជ្រូក  (and Bak Kut Teh)។

ការីក្របាលត្រី មនតម្ល្រ គិតជាក្រម 
ជា សម្ល ប្រចាំ  ប្រទ្រស  ម៉ាឡ្រសុី  ដ្រល 
មន រសជាតិ ប្ល្រក ម៉្រយាង ពីការី ខ្ម្ររ។

បង្គា បពំង ពងទាប្រ (១៣ ដលុ្លារ) 
ពងទាប្រ បំពង ដក់ ជាមួយ ប៊័រ និង 
បង្គា មន រសជាតិ ប្រ បន្តិច  ត្រ សាច់ 
បង្កា   ស្រួយស្រិប   ឆ្ងាញ់ជាប់មត់ ។ 

ស៊បុឆ្អងឹ ជនំរី ជ្រកូ (៥ ដលុ្លារ) អាច 
ញ៉ា ំក្រយ គ្រ បនា្ទាបព់ ី  អាហារ  គោកៗ 
ដើម្របី    ប៉ូវកម្លាំង ថាមពល ។ 

អាថ៌កំបាំង ន្រ ម្ហូប   ឆ្ងាញ់  គឺ ស្ថិត លើ 
គ្រឿង ផ្រសំ ហើយ  លោក  វិចទ័រ  បាន 
អះអាងថា   រាល់ សាច់ ទំាង អស់   ទំាង ត្រ ី
និង គ្រឿងសមុទ្រ    សុទ្ធ ត្រស្រស់  គ្មោន 
ការ រក្រសា  ទុក  លើស ពី ១សបា្ដៅហ៍ ទ្រ ។

លោក បាន និយាយ យា៉ាង ច្របាស់ ថា  
ដំណើរ ពី សមុទ្រ មកដល់ លើ តុ បម្រើ 
ភ្ញៀវ យា៉ាង ច្រើន ត្រឹម ត្រ៦ ម៉ាង   ប៉ុណ្ណោះ ។ 

យា៉ាងណមិញ ដោយសារ កតា្តា 
អាកាស ធតុ   លោក ទម្លាយ  បញ្ហា 
ប្រឈមដោយ   ឥត  មន លក់លៀម 
ថា៖ «យើង ធម្មតា ពងឹ ផ្អ្រក ទៅលើ អ្នក- 

ន្រសាទ  នៅ   ក្រប  និងខ្រត្ត  ព្រះសីហនុ  
ប៉ុន្ត្រ ព្រលនោះ គ្មោន ទូក ច្រញ  យើង 
គ្មោន   ជម្រើស  ត្រ យើង ក ៏បាន ប្រប ់ភ្ញៀវ  
យើង ដោយ ត្រង ់ដចូគ្នា  ក្នងុ ១ សបា្ដៅហ ៍ 
ព្រញ   យើង មិនមន សាច់ ស្រស់ ទ្រ»។

នៅហាង Uncle Fu ក៏ មន បន្ទប់ 
ទទួល ទាន  លក្ខណៈ ឯកជន សម្រប់ 
ភ្ញៀវ   ៦ នាក់  និង មន បន្ទប់ ដក់បាន 
គ្នា ច្រើន នាក់ ទៀត នៅ   ជាន់ ខង លើ   ។  

ដោយ មនការគំទ្រ ពីភ្ញៀវ ច្រើន 
កុះករ  អ្នកស្រី  គ្រីស្ទីណ  មន បំណង  
ចង់ រៀបចំ ផ្ទះបាយ ឱ្រយ កាន់ត្រ ប្រសើរ 

ឡើង សម្រប់ ចុងភៅ ។
ទន្ទឹម នឹង នោះ  អ្នក ស្រីក៏ បង្ហើប ដ្ររ 

ថា៖ «ព្រលន្រះ ខ្ញុំ ក៏ មិនទាន់ ដឹង ថា 
ធ្វើយា៉ាងណដ្ររ ត្រ សង្រឃមឹ អាច ពង្រកី 
ហាង បន្ថ្រម  ដើម្របី ឱ្រយ    ទូលយ ជាងន្រះ 
សម្រប់  ភ្ញៀវ   ចូល មក ទទួលទាន  »។

ភោជនយីដ្ឋាន  Uncle Fu ស្ថតិ  នៅ 
លើ ផ្លវូ  ២៩៤ បងឹក្រងកង១  ចាប ់បើក  
ពី ម៉ាង  ១០ ព្រឹក ទៅ ដល់ ម៉ាង  ២ ថ្ង្រ  
និង  ពី ម៉ាង  ៥ ល្ងាច ដល់  ១០ កន្លះ 
យប់ ។    ទូរស័ព្ទ ល្រខ  ០១០ ៣១៩ 
៣១១ សម្រប់ការ កុម្ម៉ង់ ខ្ចប់ ៕

ម្ហបូលេបីៗ មាន ការីកេបាលតេ ីបង្គា ពងទាបេ តេ ីខ  តេប់ឆ្នាងំ ដី   និង សុ៊បឆ្អងឹ ជំនី រជេកូ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម បរិយាកាស  ហាង បីដូច នៅផ្ទះ មានភាពកក់ក្ដៅ និងលម្អ ដោយ អំពូល ផ្កា រំដួល ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម 

អតីតនារីអាកាសចរនិងបុរស
ពីឡុតបើកហាងUncleFu
បម្រើម្ហបូឆ្ងាញ់ៗ នៅម្ដុំបឹងក្រងកង

Uncle Fu បេើតេ ីនិងគេឿង  សមុទេ សេស់ៗ មក ចម្អនិ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពីអ វត ្ត មាន   
ពី វិថី  សិល្រោបៈ  ចម្រោៀង អស់ រយៈ- 
ព្រោល ប្រោមាណ ជាង ១ទសវត្រោសរ ៍
មក នោះ  អតី ត មា្ចាស់ បទ ចម្រោៀ ង 
ដ៏ ល្រោបី  នា    អំឡុង ឆ្នាំ ២០០០ 
ដល់  ឆ្នាំ ២០១៣ ប្រោគំ នៅក្នុង    
ថ្ង្រោ  មង្គលការ  កូន កំលោះ កូន- 
ក្រោមុំ គឺ   បទ  «មង្គលយើង» 
លោក ឆោម បុ៊នយុ៉ង  ក៏ស្រោប់ ត្រោ - 
បង្ហាញ   វត្ត មាន ក្នុង ផ្លូវ ព្រោះ ធម៌ 
ន្រោ  ពុទ្ធ ចក្រោ វិញ  បង្កើត ភាព ភា្ញាក់ - 
ផ្អើល  ទាំង មហាជន និង សង្គម 
សិល្រោបៈ ។ 

នាបច្ចុប្រោបន្ន   ព្រោះភិក្ខុ  ឆោម 
ប៊ុនយ៉ុង គង់ នៅ វត្ត  កោះ ម្រោត្តា 
ពោធិវង្រោស  ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ភូមិ កោះ - 
អណ្ត្រោត សង្កាត់  ទួល សង្ក្រោ ទី២-  
ខណ្ឌ  ឫស្រោសកី្រោវ រាជ ធាន ី ភ្នពំ្រោញ 
នៅ   មហាកុដិ ល្រោខ១៥ ដោយ 
មាន  ព្រោះនាម   ក្នុង ពុទ្ធ ចក្រោ ថា  
«ព្រោះ ភិក្ខ ុ ឆោម បុ៊នយុ៉ង ព្រោហ្ម - 
ប្រោបញ្ញោ  បញ្ញោវិនរោ» ខណៈ ព្រោះ- 
អង្គ  បាន សាង ផ្នសួ ជាព្រោះ សង្រោឃ  
អស  ់រយៈ ព្រោល ជាង  ១០ឆ្នា ំ មក  
ហើយ នោះ ។ 

ការ បង្ហាញ វត្តមានរបស ់ព្រោះ- 
ត្រោជគុណ  ព្រោះភិក្ខុ  ឆោម ប៊ុន- 
យ៉ុង   បាន ល្រោចឮ តម រយៈ ខ្រោស្រោ- 
វីដ្រោអូ  ធ្វើ បទ បង្ហាញ មួយ តម-  
សារព័ត៌មានអនឡាញ    ដ្រោល 
ជា បណ្តាញ សង្គម  សម័យ  - 
ទំនើប ហើយ ក្រោយ មក ក៏ 
ល្រោច  ដណំងឹ ដល ់សមា គម មតិ្ត- 
សិល្រោបៈ ស្ម័គ្រោ ចិត្ត ជួយ សង្គម  
ដ្រោល  មាន អ្នកនាង ចន  ច័ន្ទ - 
លក្ខិណ ជា ប្រោធាន សមាគម 
នោះ ក៏ បាន នាំ យក នូវ គ្រោឿង- 
ទ្រោយ្រោយ ទា ន ទៅ ប្រោគ្រោន ព្រោះអង្គ 

ផង ដ្រោរ។  ន្រោះ បើ តម សារ របស់  - 
លោក  ហ្រោង ឡុង ជាគូ ស្ន្រោហ៍ 
អ្នកនាង  បាន បង្ហាះ ឱ្រោយ ដឹង-   
កាល  ពី ថ្ង្រោ ទី ១៩ ខ្រោ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ  
២០២០ ន្រោះ។ លោក ហ្រោង 
ឡុង បាន   បង្ហាះ ភា្ជាប់ ជាមួយ រូប - 
ថត  ច្រោើន សន្លកឹ នោះ ថា៖ « អ្នក- 
នាង ចន ច័ន្ទ លក្ខិណ  ប្រោធាន 
សមា គម សិល្រោបករខ្ម្រោរ  បាន-   
ទៅសួរសុខទុក្ខ ព្រោះត្រោជគ ុណ  
ឆោម ប៊ុនយ៉ុង  ជូន បច្ច័យ និង 
ទ្រោយ្រោយទាន។    សមាគម មិត្ត- 
សិល្រោបៈ ស្ម័គ្រោចិត្តជួយសង្គម 
សមូ គោរព ថ្ល្រោងអណំរគណុ ទៅ 
ដល ់ សប្រោបុរសជន ទាំងអស់ 
ដ្រោល    ជួយ ឧប ត្ថម្ភ ដល់  « មូល - 
និធិ សិល្រោបករ ចាស់ជរា»  ជា-  
ពិស្រោស សូមគោរព ថ្ល្រោង អំណរ- 
គុណ  ដល់សម្ត្រោច ត្រោជោ ហ៊ុន 
ស្រោន  និង សម្ត្រោច កិត្តិ  ព្រោឹទ្ធ  - 
បណ្ឌិត  ប៊ុន រា៉ានី   ដ្រោលបាន 
ឧបត្ថម្ភថវិកា  ៥មុឺនដុល្លារ  ក្នុង 
១ឆ្នាំ  ក្នុង រយ:   ព្រោល  ៥ឆ្នាំ។ 
អ្នកឧកញ៉ា  លង ឃុន អគ្គ - 
នាយក ក្រោុម  ហ៊ុន ជីប ម៉ុង និង  
អ្នក ឧកញ៉ា ហងុ  ពវី អគ្គនាយក 
បុរីពិភពថ្មី   បានឧបត្ថម្ភថវិកា 

ក្នងុ១ នាក ់ ៥ មុនឺដលុ្លារ  ក្នងុ ១  
ឆ្នាំ ក្នុង  រយ: ព្រោល ៥ឆ្នាំ ដើម្រោបី 
ទ្រោ ទ្រោង់  ដល់ សិល្រោបករ ចាស ជ់ រា » ។ 

 ដោយ សារ ត្រោ   ឃ្លាត ឆ្ងាយ  ពី - 
ពិភព សិល្រោបៈ អស់ រយៈ ព្រោល ជា - 
ច្រោើន  ឆ្នាំ និង មាន ឧប និស្រោស័យ  
នងឹ ព្រោះ ពទុ្ធ សាសនា តម គន្លង 
ន្រោ   ព្រោះ  ធម៌ នោះ មើល  ទៅ  ព្រោះ-  
ត្រោជគុណ ឆោម ប៊ុន យ៉ុង- 
ពតិជា មនិ អាច ងក វលិ  ក្រោយ  
ឬ លចាកសិកា្ខាបទ មក ជា គ្រោ - 
ហ ស្ថ   នោះ  ឡើយ ។ ន្រោះ បើ តម 
សង្រោឃដីកា ក្នុង បទ សមា្ភាស 
កន្លង  មក នោះ  ព្រោះ អង្គ មាន ថ្រោរ - 
ដកីា ថា ៖ «អាត្មា នងឹ មនិ វលិ ទៅ 
រក  អតតី កាល លើ ផ្លវូ សលិ្រោបៈ ដចូ 
អតីត  កាល នោះ ឡើយ គឺ ស្មគ័ ្រោ - 
ស្មាះ  នឹង ផ្លូវ ព្រោះ ធម៌ ហើយ»។  

គួរ រំឭក ដ្រោរថា   បទ ចម្រោៀង 
ដ្រោល មាន   ចំណងជើង ថា«មង្គ ល-  
យើង » ដ្រោល បក ស្រោយ ដោយ 
តរា    ចម្រោៀង  ឆោម ប៊ុនយ៉ុង 
នងិ  អ្នក នាង ឆោម នមិល មាន 
ប្រោជា ប្រោិយ ភាព ខ្លាំង តំង ពី  ឆ្នាំ 
២០២០ មក ជា ពិស្រោសនោះ 
សម្រោប់    ប្រោគំល្រោង នៅ  ថ្ង្រោពិធី - 
មង្គលការ ៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោអង្គរ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្រោដ្រោត ។  ទឹក ចិត្ត  
ប្រោកប       ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមុតនៅ   ក្នងុ 
កា រ   បំព្រោញ          ការ ងរ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណ្រោក  ការដើរ     ត្រោច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន      គ្រោ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ព្រោញ    ចិត្ត ។ រីឯ ស្រោច ក្ត-ី   
ស្ន្រោហា       វិញ   គឺគូស្ន្រោហ៍មានភាព ផ្អ្រោមល្ហ្រោម ខ្លាងំ   ។ 
ចំណ្រោ ក ឯ លភសកា្ការៈ វិញ   ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទ្រោ។ 

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការប្រោកបរបររកទទួល-     
ទា នផ្រោស្រោងៗគឺបាន ផល ល្អគ្រោន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក  ចិត្ត  ប្រោក បដោយ ក្ត-ី 
ម្រោត្តាច្រោើន    ។ រី ឯ ការប្រោកប    របរ  ផ្រោស្រោង ៗ  

វិញ     ក៏ ត្រោវូ ប្រោយ័ត្ន ចាញ់ បោកគ្រោ ដ្រោរ។ ថ្ង្រោន្រោះ សម្រោប់ 
ទំនាក  ់    ទំនង ស្ន្រោហា  គួរ         ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តា ឱ្រោយគ្នា  ទៅ- 
  វិញ      ទៅមក  ។ដោយ        ឡ្រោក គ្រោះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស - 
បស្ចមិ      ដូច្ន្រោះ ត្រោវូ ត្រោ  មានការប្រោងុ ប្រោយ័ត្នខ្ពស់ផង។      
ចំពោះ    ការ ធ ្វើ ដំ ណើរ ទទួល បានសុខសុវត្ថិភាព។

 រា សី ស្រោុតចុះ ។ ការ ប្រោកបរបរ រក- 
ទទួល   ទាន  នានា  បាន ទទួ ល ផល  ជា   
ធម្មត  ប៉ុន្ត្រោ ត្រោូវ ចំ ណយ កមា្លាំង- 
កាយ   និង កមា្លាំង ចិត្ត យ៉ាង ច្រោើន ។ 

ចំពោះ       ការ និយយ   ស្ត ីប្រោកប ដោយ ក្តគីោរព។រីឯ  
ស្រោច       ក្ត ីព្រោយាយ ម  មានការ ធា្លាក ់ចុះ ការធ្វើ  ដណំើរ  
ទៅ    កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ត្រោូវត្រោ មាន ការ ប្រោុង ប្រោយ័ត ្ន    
ឱ្រោយ  បានខ្ពស់ ផង ទើ ប ទទួល បា នស្រោចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     ស្រោចក្តី ស្ន្រោហា មានការ យល់ចិត្ត គ្នា  ល្អ។    

រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្តី 
ច្រោើន ពោលពាក្រោយ ពិត ទៅ កាន់អ្នក- 
ផង គ្នា  ។ ការ ប្រោកប   មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន  នានា នឹង  មាន ផល - 

ចំណ្រោញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱ្រោយទឹកចិត្ត របស់ លោកអ្នក 
មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង នៅ ក្នងុ ការ  បំព្រោញការងរ 
ផ្រោស្រោង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ  
មាន     សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្រោកឯបញ្ហាស្ន្រោហាវិញ   
គូស្ន្រោហ  ៍ មាន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មត។        

 រាសីឡើងខ្ពស់។  ការយត ្រោ ទៅ    
កាន  ់   ទ ីកម្រោស ន្ត  នានារបស់ លោក-  
អ្នក      រម្រោង     មាន    ការទទួលរាក ់ទាក់ 
ខ្លាំង ពី សំណក  ់   ញតិ  ជិតឆ្ងាយ  

យ៉ាង  កក់ ក ្តា         ព្រោះ ទឹកចិត្ត  ល្អគួរឱ្រោយ រាប អ់ាន ។  ការ-       
ប្រោកប  របរ    រក     ទទួល ទាន នានា       អ្នក   អាច        ចាញ -់    
បោក    គ្រោ ដោ យសារ ត្រោ ភាពស្មាះ       ត្រោង់ ព្រោក ។  រីឯ- 
លភ    សកា្ការៈ  វិញ នឹង ទទួល    បានផល គួរជាទីគប់ - 
ចិត  ្ត  តប ទៅ ត ម ការ ខំប្រោឹង ប្រោង របស់ខ្លួនឯង ។ 

 រាសីមធ្រោយម ។  ការបំព្រោញការងរ 
ផ្រោស្រោងៗនងឹត្រោវូ ចណំយកមា្លាងំ ច្រោើន 
ហើយ ក៏  ត្រោូវ បង្កើន ការ ប្រោុង ប្រោយ័ត្ន 
ក្នងុ  ការបពំ្រោញ ការងរ របស ់លោក-  

អ្នក ឱ្រោយ បាន ខ្ពស់តមដ្រោលអាច ធ្វើ បាន ។ ចំពោះ  
លភ សកា្ការៈ  នឹង បាន អាស្រោ័យ   ដោយការ ខិតខំ-  
ប្រោងឹ ប្រោង របស ់ខ្លនួត្រោប៉ណុ្ណោះ ។ ចណំ្រោក ស្រោច- 
ក្ត ី ស្ន្រោហា វិញ  ត្រោវូត្រោ  បង្កើននូវ  ភាព ស្នទិ្ធ សា្នាល  នងិ  
ផ្តល់  ភាព កក់ក្តា ឱ្រោយ គ្នាច្រោើនទើបល្អប្រោសើរ ។ 

ថ្ងេ៩កើត ខេមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេអង្គារ  ទី២៤ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡ ើងខ្ព ស ់ ។ ការ ប្រោកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណ្រោញ  យ៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មាន អារម្មណ៍ 

ស្រោស  ់  ថា្លាគួ រ ជាទី ម្រោត្រោី  ពីសំណក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស មត្ថភាព អា ច  បង ្កើត គំនិត ច្ន្រោ ប្រោឌិត ទៅ រក  
វឌ្រោឍន  ភាព  ន្រោ អាជី វកម្មផ្រោស្រោងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ គប្រោបី ប ្រោយ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្ន្រោហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ   បង្គួរ  ។   សម  ្រោប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
ត្រោ  ប៉ុណ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផ្រោស្រោងៗ ច្រោើន ត្រោ មានគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សម្រោច   ចតិ្តដោ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ ត្រោ បង្កើន ភា ព មា  ្ចា  ស   ់ កា  រ ប្រោកបដោយ ការ ទទលួ-  
ខសុ ត្រោវូ  ទើប ជា ការ ប្រោសើរ ។ ចពំោះ   ស្រោចក្ត ីស្ន្រោហា 
គប្រោបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ្រោស វរ  ីយ  ៍ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ព្រោល  វ្រោល សម្រោប់ គ្រោួសារឱ្រោយបាន គ្រោប់ គ្រោន ់ ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់ត្រោ ដ្រោត  ។ ថ្ង្រោន្រោះ  អ្នក 
ចូល ចិត្ត     សិក្រោស  ផ្ន្រោក អក្រោសរ សាស្រោ្ត   
សុខ ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មាន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  ត្រោ ដោយ  អំ ណច   កមា្លាំង - 
ចិត្ត មាន     ភាព ខ្លាំងកា្លា  ធ ្វើ ឱ្រោយ   សុ ខ        ភា ព   

ផ្លវូ  កាយ  មនិ ធា្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទ្រោ ។ ការ          ប្រោកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណ្រោញ         
ធម្មត ។ រីឯបញ្ហា ស្ន្រោហា     វិញ  គូ ស្ន្រោហ៍ នឹ ង   មាន ការ- 
អធ្រោយា  ស្រោ័យ ឱ្រោយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អប្រោព្រោ។ 

រាសីឡើង   ខ ្ព ស់ ត្រោដ្រោត។ ការ ប្រោកប-  
របរ រកទទួល ទាន ផ្រោស្រោងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អប្រោ សើរ។ ចំណ្រោកឯស្រោចក្ត-ី 
ស្ន្រោហា    គូស្ន្រោហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

ប្រោកប    ទៅ ដោ យ សុភមង្គល ។ ត្រោចំពោះការបំព្រោញ 
ការ ងរផ ្រោស្រោង ៗ ក៏  ត្រោវូ  ត  ្រោ ប្រោងុ ប្រោ យ័ត្ន   ពិស្រោសប្រោយ័ត្ន 
មាន  គ្រោះដោយសារទឹក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
ប្រោកប  ដោយស ្រោច   ក្ត ីកា្លាហាន  និងធ្វើការសម្រោច-  
ចិត ្តប្រោកបដោយការ  ទទួល ខុសត្រោវូខ្ពស់ត្រោម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រោដ្រោត  ។ រាល់ការ - 
បំព្រោញ   ការ  ងរ ផ្រោស្រោង ៗ រម្រោង ទទួល- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ព្រោញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ប្រោ- 

កប  ដោយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិយ ស្ត ីមាន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាពល្អ 
ពោល គមឺាន  ចតិ្ត  ម្រោត្តា  ករណុ ចពំោះ មនសុ្រោស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្ន្រោហា   គសូ្ន្រោហ ៍យលច់តិ្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អ្រោម ល្ហ្រោម កាន់ត្រោល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ច្រោើន 
ប្រោកប      ទៅ ដោ  យ  ហ្រោតុផល  ឬ មាន 
អំណះ    អំណង    ច្រោបាស់លស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំព្រោញ  កិច្ចការផ្រោស្រោងៗ   ច្រោើន ត្រោ  ធ្វើ    

ដោ យ      ភាព  មុឺង មា៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មាន ការ   - 
ជ្រោម ជ្រោង    ពី អ្នក ដទ្រោ  ទើបជា ការប្រោសើរ ។ 
ចណំ្រោក    ឯ  ស្រោច ក្ត ី  ស្ន្រោហាវញិ    ទាម    ទារ កា  រ យល-់ 
ចិត ្ត  គ្នា  និង ច្រោះ អធ្រោយាស្រោ័យ   គ្នា ឱ្រោយបាន  ច្រោើន  ទើប 
ជា   ការល្អ  ប្រោព្រោ សម្រោប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្ន្រោហ៍។  

ឆោម បុ៊ន យុ៉ង មាន  និស្ស័យ លើ 
គន្លង ព្ះធម៌ជាងតាម  វិថី  សិល្បៈ 

អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខណិា ពេលបេគេនទេយេយទនពេះតេជគុណ ឆោម បុ៊នយុ៉ង ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

លោក ឆោម បុ៊នយុ៉ង កាលនៅជាតារាចមេៀង ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

លីវើរភូល : លោក Jurgen 
Klopp សរសើរ ការ ឆ្លើយ តប 
របស់ កៃុម Liverpool នឹង វិបត្តិ 
កូន កៃុម របួស ដៃល បណ្ដាល ឱៃយ 
គាត់ បាត់ បង់ កីឡាករ ជមៃើស 
ដំបូង រហូត ដល់ ទៅ ៨ រូប ដោយ 
ការ រក ជ័យ ជម្នះ យ៉ាង តៃចះ- 
តៃចង់ លើ កៃមុ Leicester City 
៣-០ អឡំងុ ការ បៃកតួកៃប ខណ័្ឌ 
Premier League កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ហើយ  លទ្ធផល នៃះ 
ជួយ  ឱៃយ កៃុម ជើង ឯក ចាស់ មាន 
២០ ពិន្ទុ ស្មើ កៃុម កំពូលតារាង 
Tottenham Hotspur ។

កៃមុ របស់ លោក Klopp  អវត្ត- 
មាន កីឡាករ ជាចៃើន រូប ដូច ជា 
Virgil van Dijk, Joe Gomez, 
Trent Alexander-Arnold, 
Jordan Henderson, Thia-
go Alcantara, Xherdan 

Shaqiri និង Alex Oxlade-
Chamberlain ដោយសារ មាន 
របួស ខណៈ  Mohamed 
Salah អត់ បាន លៃង  ពៃះ 
វិជ្ជមាន វីរុស កូរ៉ូណ ។

តៃ យ៉ាង ណ ក្ដី ទោះ ជួប វិបត្តិ 
នៃះ ក៏ កៃុម ហងៃស កៃហម បាន 
ផ្ដួល  កៃុម  Leicester ដៃល នៅ 
មុន សបា្ដាហ៍  ឈរនៅ ទី១ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ ដើមៃបី បង្កើត បាន នូវ 
កំណត់ តៃ ថ្មី  នោះ គឺ ការ លៃង 
អត់ចាញ់ ដល់ ទៅ ៦៤ បៃកួត 
ក្នុង លីគ នៅ ទឹក ដី Anfield ។

លោក  Klopp បាន សរសើរ 
កូន កៃុម ថា ៖ « គួរ ឱៃយ ពៃញ ចិត្ត  
ណស់ ពៃះ ពួក យើង សម នឹង  
បាន លទ្ធផល នៃះ ១០០ភាគ- 
រយ ។ កូន កៃុម ទាំង អស់ លៃង 
បាន យ៉ាង ល្អ អសា្ចារៃយ ក្នុង បៃកួត 
ទល់ នឹង កៃុម គូបៃជៃង ដ៏ ខ្លាំង ។ 

ទមៃង់ លៃង របស់ ពួក គៃ ដូច 
យប់ មិញ នោះ ខ្ញុំ សឹង មិន ជឿ 
ទាល់ តៃ សោះ  តៃ ពួកគៃកំពុង  
ពុះ កញៃ្ជាល ខ្លាំង ណស់  » ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ James Mil-
ner ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត  បងា្ហាញ ពី 
តម្លៃ ក្នុង នាម ជា កីឡាករ ដ៏មាន 
បៃយោជន ៍មា្នាក ់ពៃល អត្ត ពលកិ 
វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ មក បំពៃញ នាទីជា 
ខៃសៃ ការ ពារ ខង សា្ដាំ ផង និង ជា 
ខៃសៃ បមៃើ ផង បនា្ទាប់ ពី    Naby 
Keita មានរបួស  នៅវគ្គ ទី ២។ 

កីឡាករ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស 
បញ្ចូន បាល់ ឱៃយ មិត្ត រួម កៃុម ស៊ុត 
(assist) ២ ដង ដោយ  ទាត់ពី 
ជៃុង ខណៈ ការ បញ្ជូន របស់ គៃ 
ធ្វើ ឱៃយ Liverpool បើក ការ នា ំមខុ 
ដោយ សារ  ការ ធ្វើ ឱៃយ ចូល ទី ខ្លួន- 
ឯង របស់   Jonny Evans ។

កីឡាករ ចំណូល ថ្មី Diogo 

Jota ដៃល កពំងុ ឡើង ជើង បាន 
បន្ថៃម ការ នាំ មុខ ដោយ ការ តៃត 
បាល់ ពីការ បញ្ជូន របស់ ខៃសៃ ការ- 
ពារ Andy Robertson ខណៈ 
១ គៃប់ នៃះ ធ្វើ ឱៃយខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរជាត ិពរ័ទយុហ្គល់ វយ័ ២៣ 
ឆ្នាំ កា្លាយ ជា អ្នក លៃង របស់ កៃុម 
Liverpool ទី ១ ដៃល ស៊ុត- 
បញ្ចលូ ទ ីបាន រហតូ នៅ ៤ បៃកតួ 
ដំបូង របស់កៃុម ខ្លួនក្នុង លីគ។

Roberto Firmino ដៃល 
តៃងតៃមាន ពាកៃយ លៃច ឮ មិន ចៃះ- 
ចប់ កៃយ ការ មក ដល់ របស់ 
Jota ក៏ តៃូវ បាន លោក  Klopp 
ពោល សរសើរ ដៃរ ក្នងុ បៃកតួ នៃះ 
ជាពិសៃស ការ លោត តៃត បាល់ 
បបំ៉ាង សំណញ់ទ ី យ៉ាង សា្អាត ពី 
ការ ទាត់ ជៃុង របស់ Milner 
ដៃល វា ជាគៃប់ ជ័យ ជម្នះ ចុង- 
កៃយ របស់ កៃុម ។ 

ឆ្លើយ តប នងឹ សណំរួ  ដៃល សរួ  
ថា តើ លោក នឹង ដាក់ Jota 
ជំនួស Firmino ទៃ ពៃល  
Salah តៃឡប់ មក វិញ គៃូបង្វឹក 
សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់លោក Klopp 
បាន តប ថា ៖  « អ្វី ដៃល មនុសៃស 
ជាចៃើន និយយ ពី គៃ គឺ ជា រឿង 

គួរ ឱៃយ អស់សំណើចណស់។  
អ្នក មិន អាច ទៅ កៀក បង្គល ទី  
ដចូ របូ គៃ ធ្វើ បាន កាល ព ីយប ់មញិ 
នៃះ ឡើយ ។ គៃ គឺ ជា អ្នក ស៊ុត- 
បញ្ចូល ទី យ៉ាង ពិត បៃកដ ។ គៃ 
លៃង បាន យ៉ាង អសា្ចារៃយ ណស់ 
យប់ មិញ » ៕ AFP/VN  

Schmeichel (ឆ្វេង) របស់ Leicester ពេយាយាមចាប់បាល់ពី Firmino របស់ Liverpool។ AFP

Liverpool នៅ តែ លែង តាម ស្តង់ ដារបស់ខ្លួន ទោះមាន វិបត្តិកីឡាកររបួស

Ibrahimovic ជួយឱែយកែមុ
ឈរ លែខ ១ នៅ Serie A

កេុង មីឡាន : កីឡាករ Zla-
tan Ibrahimovic ទម្លុះ 
សំណញ់ ទីបាន ២ គៃប់ 
បន្ថៃម ទៀត ដៃល ធ្វើ ឱៃយ គៃ មាន 
គៃប់ បាល់ សរុប  ក្នុង លីគ  នា 
រដូវកាល នៃះ ចំនួន ១០គៃប់ 
ហើយ គៃប់ បាល់ នៃះបាន រួម- 
ចណំៃក យ៉ាង ធធំៃង ពៃល  កៃមុ 
AC Milan បន្ដឹង សាច់ ដុ ំ ដើមៃប ី
ដណ្ដើមយក ជ័យ ជម្នះ ៣-១ 
លើ កៃមុ  Napoli ដៃល សល ់គា្នា 
តៃ ១០ នាក់  អំឡុង ការ បៃកួត  
នៅកៃប ខ័ណ្ឌ  Serie A កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

ឥឡូវ នៃះ កៃុម Milan មាន 
២០ ពិន្ទុ ឈរ ទី ១ ក្នុង តារាង 
ពោល គឺ  នាំ មុខ ដាច់ ២ ពិន្ទុ 
លើកៃុម  Sassuolo ដៃល 
យកឈ្នះ  Hellas Verona 
២-០ ខណៈ Roma ឡើង ទៅ 
លៃខ ៣ កៃយ បំបាក់  កៃុម 
Parma ៣-០ ដៃល ក្នុង នោះ 
កីឡាករ Henrikh Mkhitar-
yan ស៊ុត បាន ២ គៃប់ ។

គៃូបង្វឹក រប ស់  Napoli បាន 
និយយ សរសើរ អតីត មិត្ត រួម 
កៃុម Milan ថា ៖ « សមៃប់ ខ្ញុំ  
Ibrahimovic គឺ ជា កីឡាករ  
ដៃល កាន់ តៃ រឹង មាំ ឡើងៗ ជាង 
១០-១២ ឆ្នា ំមនុ ។ កៃមុ Milan 
មាន ទំនុក ចិត្ត លើ គាត់ ១០០ 
ភាគ រយ  ហើយ មិត្ត រួម កៃុម  ក៏ 
ជឿ លើ គាត់ ពៃញ ទំហឹង ដៃរ ។ 
ជា ការ យល ់ឃើញ របស ់ខ្ញុ ំ ពកួ- 
គៃ មិន មៃន ជា កៃុម ដៃល ខ្លាំង- 
បំផុត ទៃ តៃ ពួក គៃមាន កមា្លាំង 

ចតិ្ត ពៃញ បរបិរូណ ៍។ យើង លៃង 
ល្អ តៃ ចាញ់ » ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ ស៊ុយ- 
អៃត  វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ Ibrahi-
movic បាន បន្ត បងា្ហាញ នូវ 
ទមៃង់ លៃង ដ៏ ល្អ ខ្លួន ជាមួយ 
នឹង  ការ តៃត ឱៃយ កៃុម Milan    
នាំ មុខ ១-០ នៅ នាទីទី ២០ 
ហើយ   កៃយ មក ក៏ បាន បន្ថៃម 
គៃប់ ទី២ នាទីទី ៥៤។ 

ខៃសៃបមៃើ Dries Mertens  
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ នំា មុខ ឱៃយ 
កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ Napoli មក តៃមឹ 
១គៃប់ នៅ នាទីទី៦៣ តៃ 
កីឡាករ Jens Petter 
Hauge នាំ ជ័យ ជម្នះ ផ្លូវការ ឱៃយ 
កៃុម ភ្ញៀវ ក្នុង លទ្ធផល ៣-១ 
នៅ នាទីទី ៩០+៥ ។   

ជាមយួ គា្នា នៃះ គៃបូង្វកឹ របស ់
កៃុម Milan លោក Stefano 
Pioli មនិ បាន រមួ ដណំើរ ជាមយួ 
កនូ កៃមុ របស ់ខ្លនួ ទៃ ដោយសារ 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

តៃ កៃុម របស់ លោក Pioli 
នៅ តៃ អាច ដណ្ដើម បាន នូវ 
ជោគ ជ័យ លើក ដំបូង  នៅ ទី- 
កៃុង Naples នៃះ គិត តាំង ឆ្នាំ 
២០១០ មក ពោល គឺ ជា រដូវ- 
កាល ដៃល ពួក គៃ បាន ឈ្នះ 
ពានរងា្វាន់កៃបខ័ណ្ឌ Serie A 
ឬ Scudetto របស់ អុីតាលី។ 

ការ ឈ្នះជើងឯក នៅពៃល 
នោះ  Ibrahimovic ក៏ មាន 
ជាប់  ឈ្មោះ ក្នុង តារាង កីឡាករ   
រក គៃប ់បាល ់បាន ចៃើន    ជាង គៃ 
ផងដៃរ ៕ AFP/VN

ការ បែក ខ្ញែក  នៅ ក្នុង  កែុម Barca
ម៉ា្រឌីដ: ពៃលនៃះស្ទើរ តៃ 

គា្មោន អ្នក ចង  ចា ំLionel Messi 
ទៅ ហើយ  ហើយ គបួ ផៃស ំនងឹ ការ- 
រង  បរា ជ័យ ដ៏ កមៃ នឹង កើត មាន 
របស់ កៃុម Barcelona កៃម 
ថ្វ ីជើង របស ់ Atletico Madrid 
កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ទៀត នោះ វា ធ្វើ 
ឱៃយ កើត មាន ចម្ងល់ រឹត តៃ ចៃើន 
ឡើង ចពំោះ ទសិ ដៅ នៃ គមៃង 
ផៃន ការ របស់ លោក Ronald 
Koeman។ 

កៃុម Atletico មិន ធ្លាប់ ឈ្នះ 
កៃុម  Barca ឡើយ សមៃប់ 
បៃកួត ក្នុង លីគ តាំង តៃពី ឆ្នាំ 
២០១០ តៃ ជ័យ ជម្នះ ១-០ 
នៅ កីឡដា្ឋាន  Wanda Met-
ropolitano វា ជា ការ អះ អាង ដ ៏
សម ហៃតុ ផល  ថា ពួក គៃ  គឺ ជា 
កៃុម បៃជៃង ពានដ៏ ពិត បៃកដ 
នងិ ជា កៃមុ  ដៃល មាន សទិ្ធ ិឈ្នះ 
ពាន កៃប ខណ័្ឌ  La Liga ដោយ 
ឥត សងៃស័យ នា ពៃល នៃះ ។ 

សមៃប់ កៃុម  Barca ដៃល 
ឈរ នៅ លៃខ ១២ ជាមួយ នឹង 
១១ ពិន្ទុ បើ ទោះ នៅ សល់ ១ 
ឬ ២ បៃកួត នៅ ក្នុង ដៃ បៃៀប 
ជាមួយ នឹង កៃុម នៅ ពី លើ ក៏- 
ដោយ ក ៏លទ្ធផល ដ ៏អាកៃក ់ថ្ម ៗី  
ពោល គ ឺការ ចាញ ់ជាលើក ទ ី៣ 
ក្នុង ចំណោម ការ បៃកួត ៨ 
លើក  ក្នងុលគី បាន រញុ កៃុម ឱៃយ 
ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង វិបត្តិ កាន់ តៃ ជៃ 
អម មក ជាមួយ នឹង ការ មាន 
របួស ធ្ងន់ ធ្ងររបស់ Gerard 
Pique ដៃល នាំ ឱៃយ លោក 
គៃូបង្វឹក Koeman សល់ តៃ 
ខៃសៃ ការ ពារ កណ្ដាល  ដៃល មាន 

សុខភាព ល្អ មា្នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ ។ 
តៃ អ្វ ីដៃល ជា ការ បារម្ភ បន្ថៃម 

ទៀត គឺ ការ ដឹង ថា Barca  
របស់ លោក Koeman នា 
ពៃល នៃះ ហក់ ដូច ជា បាត់ បង់ 
វិញ្ញាណ បាត់ ទៅ ហើយ ពោល 
គឺ អត់ មាន ទាំង ភាព ពិសៃស 
របស់ កៃុម ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ 
ឬ ក ៏ការបង្កើតនវូ មហចិ្ឆតាឡើង 
វិញ  ដោយ រឿង ទាំង ២ហ្នឹង   គៃ 
យល ់ថា កើត ឡើង កៃយ ការ- 
តៃង តាំង គៃូបង្វឹក ថ្មី ។ 

« ដូច គៃូបង្វឹក ដទៃ ដៃរ ខ្ញុំ ជា 
អ្នក ទទួល ខុសតៃូវ ទាំង សៃុង ។ 
យើង តៃវូ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បាន  លទ្ធផល 
បៃសើរ ជាង នៃះ ។ យើង តៃូវ តៃ 
ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ទាំង តំបន់ ការ ពារ 
និង បៃយុទ្ធ ហើយ  កៃយ ពី 
នោះ ខ្ញុំ មិន អាច ធ្វើ អ្វី លើស ពី 
ហ្នឹង ឡើយ » ។ នៃះ ជា សម្ដី 

របស់ លោក Koeman កាល- 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍។ 

Koeman អាច កពំងុ កៃ លម្អ 
កៃុម តៃ កៃុម ណ មួយ ក្នុង 
លោក នឹង អាច លៃ  ចនោ្លាះ 
ទុកឱៃយ  កីឡាករ ដូច ជា Messi, 
Antoine Griezmann, 
Ousmane Dembele, 
Frenkie de Jong, Jordi 
Alba, Pique និង Marc-
Andre ter Stegen ។

 យ៉ាង ណ ការ កៃ បៃគឺ តៃូវ- 
ការ ការ ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត នងិ មាន ភាព- 
ជា អ្នក ដឹក នាំ ខ្ពស់ ហើយ បញ្ហា 
ដ ៏ធ ំបផំតុ ដៃល តៃវូ បាន គៃ ចាប-់ 
អារម្មណ៍ នោះ គឺ ការ មិន ចុះ- 
សមៃុង គា្នា រវាងលោក Koe-
man និង កីឡាករ បៃធន កៃុម   
Messi ដៃល ហក់ អស់ មនោ- 
សញ្ចៃត នា ជាមយួ កៃមុ ខ្លាងំទៅ 

ពៃះ បាន សុំ ក្លិប ចាក ចៃញ 
នៅដើមរដូវកាល។

 បើ បុរស ហូឡង់  Koeman 
វ័យ ៥៧ ឆ្នាំ មិន អាចមាន 
ទំនាក់ ទំនង បៃសើរ  វិញ ជាមួយ  
Messi ដៃល ចូល លៃង ម្ដង ៗ  
ហក់ ដូច គា្មោន កមា្លាំង កំហៃង 
នោះ បៃហៃលជា  ការ  បះ ឆ្នាត 
ជៃើស រសី  បៃធន ក្លបិ ថ្ម ីក ៏មាន 
ន័យ ថា អាច មាន អ្នក ចាត់ ការ 
កៃុម ថ្មី ផង ដៃរ ដោយ កិច្ច ការ 
ទាំង នោះនឹង កើត មាន ភា្លាមៗ 
នៅ រដូវ ក្ដា ឆ្នាំ  កៃយ ជាពៃល 
ដៃល Messi អាច  ដើរ ចៃញ 
ពីកៃុម ដោយ ឥត តម្លៃ ខ្លួន  ដៃរ ។  

រាល់ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ នឹង  នាំ ឱៃយ 
មាន ការ វកឹ វរជានចិ្ច  ហើយ ការ- 
កៃ បៃ របស់ លោក Koeman 
អាច ជា  ១ ក្នុង ចំណោម បញ្ហា 
វឹក វរ ទាំង នោះ ៕ AFP/VN

លោក Koeman មន ទឹក មុខ មិន សបេបាយ ចិត្ត ពេល កេមុ Barca ចាញ់ Atletico ១-០ កាលពីថ្ងេសៅរ៍។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ទោះបីជាមិនទទួលបានជោគជ័យ
នាពេលបេកួតបេជេងកម្មវិធីចមេៀងលំដាប់-
ពិភពលោកដូចជា TheVoiceCambodia
និងCambodianIdolដើមេបីបំពេញក្តីសុបិន
នៅលើវិថីសិលេបៈចមេៀងមេនក្តីតេពេលនេះ
សេីសេស់ថលុសេីលក័្ខណ៍កពំងុតេទាញបាន-
បេជាបេិយភាពខ្លាំងពីមហាជនកេយពីបាន
ក្លាយជាតារាចមេៀងបេចាំផលិតកម្មថ្មីសនា្លាង
DavitraMediaជាពិសេសតាមរយៈបទមាន
ចំណងជើងថា«ផ្ញើលុយចងដេ៨២០០០៛»។
តារាចមេៀងសេីទើបមានវ័យ២១ឆ្នាំដេល

អតីតជាបេក្ខនារីធ្លាប់ចូលរួមបេឡងបេជេងកម្ម-
វិធីTheVoiceCambodiaរដូវកលទី២នៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៦កញ្ញាថុលសេីល័ក្ខណ៍បាន-
បង្ហើបពីករចាប់ផ្តើមអាជីពជាតារាចមេៀងសេី
បេចាំផលិតកម្មថ្មីDavitraMediaកើតនៅឆ្នាំ
២០២០នេះថា៖«នាងខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ-
ផលិតកម្មDavitraMediaថ្មីៗនេះទេ។មក
ទល់នឹងពេលនេះគឺបានបេហេលជាជាង៣ខេ
ដោយនាងខ្ញុំមានចមេៀងចំនួនជាង១០បទ
ហើយ សុទ្ធជាបទបេភេទOriginal Song។
ចំពោះបទជាចំណង់ចំណូលចិត្តនាងខ្ញុំ គឺបេប
សងទ់មីង៉់ដោយសារនាងខ្ញុចំលូចិត្តដាក់មនោ-
សញ្ចេតនា ទៅតាមទឹកដេនិពន្ធរបស់បងៗ
អ្នកតេងនិពន្ធបទចមេៀង។ តេនេះមិនមេន
មានន័យថា នាងខ្ញុំមិនចូលចិត្តចេៀងបទ-
ញាក់កនេ្តាក់អារម្មណ៍នោះទេបងខ្ញុំក៏បាន
ចេៀងបទញាក់មួយចំនួនផងដេរ»។
សេីសេស់ថលុសេលីក័្ខណ៍ដេលធ្លាប់

ចូលរួមបេកួតកម្មវិធី Cambodian
Idol រដូវកលទី២ផងដេរនោះ
បានបន្តឱេយដឹងថា៖ «នាងខ្ញុំបាន
ចូលបេឡូកក្នុងវិស័យសិលេបៈជា-
ចេើនឆ្នាំមកហើយដោយខ្ញុំភាគ-
ចេើនចេៀងតាមកម្មវិធីអាហ្វេរ-
ផេសេងៗនងិថតឱេយផលតិកម្មនានា
តាមYouTube។ជាមយួគ្នានេះ
ដេរនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលរួមបេឡង-
ចមេៀងកម្មវធិីលេបីៗដចូជាThe
VoiceCambodia2កម្មវិធី
CambodianIdol2និងកម្ម-
វិធីថា្នាក់ជាតិមួយនៅប៉ុស្តិ៍-
MYTV ទទួលបានជយ-
លាភីលេខ២ទៀតផង»។
អ្វីដេលគួរឱេយកត់ -

សមា្គាល់នោះជាមួយ
បទចមេៀង ដេលមាន
ចំណងថា«ផ្ញើលុយចង-
ដេ៨២០០០៛» របស់
កញ្ញាថលុសេលីក័្ខណ៍ដេល
បានចេញMVនៅក្នុងផលិតកម្ម-

DavitraMediaក៏កំពុងតេមានភាពលេចធ្លា
និងទទួលបានករគំទេខ្លាំងតាមបណ្តាញ
សង្គមនានាដចូជាFacebook,YouTubeនងិ
TikTokជាដើម។
សេីសា្អាតថុលសេីល័ក្ខណ៍ក៏បានបង្ហាញពី-

ចំណប់អារម្មណ៍ខ្លួនថា៖ «នាងខ្ញុំបានតាម-
ដានដេរថាបទ«ផ្ញើលុយចងដេ៨២០០០៛»
របស់នាងខ្ញុំគេន់តេចេញជាង១សបា្តាហ៍គឺ
មានបងប្អនូគទំេទសេសនាចេើននងិមានបងប្អនូ
យើងមួយចំនួនបានយកបទនាងខ្ញុំទៅបង្ហាះ
និងថតដើរតួលើបណ្តាញសង្គមជាពិសេស

Facebook និងតាមអាខោន-
TikTokពួកគត់»៕

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈគេូបង្វកឹនិងជាអ្នក-
គេប់គេងក្លិបបេដាល់ប៉េនកក់
គុនខ្មេរលោកស៊នអេលីតបាន
សម្តេងករសបេបាយរីករាយចំពោះ
ជ័យជម្នះរបស់អេលីតសាន់
ដោយបានឈ្នះបេក់លានដូច
បំណងបុ៉ន្តេនៅក្នុងករអបអរ
ដល់ជោគជ័យនេះបេរជាកើត
ហេតុករណ៍ដ៏អាកេក់មួយគឺ
សិសេសរួមក្លបិអេលីតលីមីុបាន
ជួបគេះថា្នាក់ឆក់ខេសេភ្លើងធ្លាក់ពី
លើផ្ទះនិងបានសា្លាប់កេយពី
គេូពេទេយមិនអាចជួយសងេ្គាះបាន
នៅយប់ថ្ងេអាទិតេយនោះ។
ករបេកួតដណ្តើមបេក់លាន

នៅលើសង្វៀនថោនកលពីយប់
ថ្ងេអាទិតេយនោះអេលីតសាន់ពិត
ជាធ្វើបានល្អដើមេបីសមេចករ-
សងសឹកលើបាងកយ៉ាក។ទោះ
បីជាករបុកជង្គង់ចូលពេញរបស់
កយ៉ាកធ្វើឱេយសាន់ចុកឆ្អល់
និងតេូវបានអាជា្ញាកណ្តាលរាប់
នៅចុងទឹកទី១បុ៉ន្តេករពេយាយម
វាយប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពិសេស
កណ្តាប់ដេវាយចូលធ្ងន់ៗរបស់
សាន់បានធ្វើឱេយកយ៉ាកគំង
និងវង្វេងតេវូអាជា្ញាកណ្តាលរាប់
ចំនួន២លើកនៅក្នងុទឹកទី៣។
នៅកេយករបេកួតនេះអេលីត

សាន់តេវូបានចៅកេមទំាង៥រូប
ដាក់ពិន្ទុឱេយឈ្នះបាងកយ៉ាក
ដោយឯកច្ឆន្ទនិងបានឡើងទៅ
ជួបជ័រពៅនៅវគ្គផ្តាច់ពេត័េហើយ

ដោយសារជ័រពៅដេលមានរបួស
ជើងសេប់ពេលរូបគេបានផ្តលួ
ស៊នរា៉ាគីមឱេយសន្លប់នៅទឹកទី២
ក្នងុវគ្គជមេះុនោះគឺរូបគេបានចុះ
ចាញ់នៅតេមឹទឹកទី១បនា្ទាប់ពី
អេលីតសាន់បានទាត់សា្តាំចំរបួស
ចាស់ភ្លាខងសា្តាំបណ្តាលឱេយ
ដួលដេកកេកលេងរួចនោះ។
យ៉ាងណក៏ដោយនៅកេយ

បានបេក់រង្វាន់៣,៤លានរៀល
ចំពោះករឈ្នះជើងឯកនេះអេលីត
សាន់បានវិលតេឡប់ទៅដល់ក្លបិ
ដោយបមេងុរៀបចំពិធីជប់លៀង
ជូនមិត្តនិងកីឡាករក្នងុក្លបិជាមួយ
គ្នាបុ៉ន្តេជាអកុសលក្នងុពេល
នោះគឺសិសេសប្អនូរបស់គេអេលីត
លីមីុបានឆក់ខេសេភ្លើងនិងជួប
គេះដល់សា្លាប់ធ្វើឱេយពិធីនេះ
ក្លាយទៅជាទុក្ខសោកទៅវិញ។
លោកស៊នអេលីតនិយយ

ថា៖«សិសេសក្នុងក្លិបទំាងអស់
សបេបាយចិត្តពេលដេលអេលីត
សាន់ដណ្តើមបានជ័យជម្នះ
ហើយខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឱេយមានពិធី
ជប់លៀងតូចមួយនៅក្នុងក្លិប
ដើមេបីអបអរនិងលើកទឹកចិត្ត
បុ៉ន្តេជាអកុសលកីឡាករសិសេស
ប្អនូអេលីតលីមីុដេលបានឡើង
ទៅសំអាតទីកន្លេងលើដំបូលនោះ
សេប់តេជួបបញ្ហាឆក់ខេសេភ្លើងនិង
ធ្លាក់មក។យើងបានបញ្ជនូគត់
ទៅសង្គេះនៅមន្ទរីពេទេយភា្លាមៗ
តេមិនអាចជួយបានគឺបានសា្លាប់
ក្នងុយប់ថ្ងេអាទិតេយនោះ»។
បងបេុសរបស់វីរកីឡាករិនី

តេក្វាន់ដូស៊នសៀវមីុ រូបនេះ
បានបន្តថាយើងមានកររន្ធត់ចិត្ត
អាណិតអាសូរកេលេងដោយ
មិននឹកសា្មានថាមានរឿងចេដនេយ
កើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះសោះហើយ
សពរបស់អេលីតលីមីុតេវូបាន
ដឹកទៅធ្វើបុណេយនៅសេកុកំណើត
ស្ថតិក្នងុភូមិពេកកេបៅទី១ឃំុ
ពេកអំពិលសេកុខេសាច់កណ្តាល
ខេត្តកណ្តាល។
ស៊នអេលីតដេលកំពុងនៅ

ក្នងុរោងបុណេយសពបានឱេយដឹង
ទៀតថាអេលីតលីមីុមានឈ្មាះ
ក្នងុបញ្ជីជាតិមាសលីមីុមាន
សេកុកំណើតដូចខងលើហើយ
បានចូលហ្វកឹហាត់ក្នងុក្លបិប៉េន
កក់គុនខ្មេរជាមួយលោកបាន
បេហេល២ឆ្នាំដោយធ្លាប់ឡើង
បេកួតបេហេល៣០ដង។អេលីត
លីមីុជាកីឡាករឆ្នើមវ័យក្មេងមាន
អាយុ១៨ឆ្នាំមានអត្តចរិតល្អហ្វកឹ-
ហាត់និងគោរពវិន័យបានល្អ។
គេូបង្វកឹរូបនេះបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ

មានករសោកសា្តាយណស់ពេះ
ជារឿងមិននឹកសា្មានដល់ថាជួប
គេះថា្នាក់បេបនេះ។ទំាងខ្ញុំនិង
កីឡាករពេមទំាងថា្នាក់ដឹកនំា
កំពុងជួយខ្នះខ្នេងធ្វើបុណេយតាម
បេពេណីនិងចូលរួមរំលេកទុក្ខ
កេមុគេសួារ»។ចំណេកបេធន
សហព័ន្ធកីឡាបេដាល់គុនខ្មេរ
លោកតេមមឺុនមិនអាចទំនាក់-
ទំនងបានចំពោះគេះថា្នាក់
ជាយថាហេតុនេះពេះទូរស័ព្ទ
លោកគ្មានអ្នកទទួល៕
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ឈុត សម្តេង  MV  បទ  «ផ្ញើលុយចងដេ ៨២ ០០០៛»  
របស់កញ្ញា  ថុល សេល័ីក្ខណ៍។ រូបថតសហករីអេលីត សាន់ ពេល ឡើង ទទួលបេក់រង្វាន់ និង អេលីត លីមីុ ដេលបន សា្លាប់ ដោយឆក់ខេសេ ភ្លើង។ រូបសហករី

អេលីត  សាន់  ឈ្នះ ដូច បំណង  
តេ សិសេស ប្អនូ របស់ គេបានសា្លាប់

បទ «ផ្ញើ   លុយ   ចង ដេ៨២០០០៛»  
ថុល សេ ីល័ក្ខណ៍ ផ្ទះុការ គំាទេ ខ្លាងំ 

តារា ចមេៀងសេ ីកំពុង លេបី នៅ ផលិត កម្ម Davitra 
Media កញ្ញា ថុល សេល័ក្ខណ៍។ រូបថតសហករី
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