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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
គម្រោងថាមពលអគ្គសិនីពី
ខ្យល់តម្ល្រោ$២០០លានអាច
ល្រោចរូបរាងឆាប់ៗ...ទំព័រ ៨

DonaldTrumpអាចប្រោឈម
ការចោទប្រោកាន់ផ្លវូច្បាប់មួយចំនួន
បន្ទាប់ពីច កច្រោញ...ទំព័រ ១០

សមុទ្រោអនុស្សាហាងអាហារ
ល្ីបគ្រោឿងសមុទ្រោក្រោឡុកឆា្ងាញ់
ទាក់ចិត្តភ្ញៀវ...ទំព័រ ១២

ម្ចាស់ម្រោដាយប្រោក់សីុហ្គ្រោម
ផលសុផាតចង់ស្វ្រោងរកការ-
ងារនៅជិតសង្វៀន...ទំព័រ ១៥

កម្ពជុារំពឹងថានឹងដាក់ដំណើរ- 
ការតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលាការការងារនៅចុងឆ្នានំេះ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្ត-ិ
ធម៌លោកកើតរិទ្ធកាលពីថ្ង្រ-
ទី២១ខ្រមករា បានច្រញ
ស្រចក្ដីសម្រចចំនួន២ដាច់-
ដោយឡ្រកពីគ្នាស្ដីពីការបង្កើត
គណៈកម្មការរៀបចំដណំើរការ
តុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលា-

ការការងារ ដើម្របីដោះស្រយ
ភាពចាបំាច់ន្រសណំុំរឿងដ្រល
រំពឹងថា នឹងដាក់ឱ្រយដំណើរការ
នៅចុងឆ្នាំន្រះ ជាអ្វដី្រលសង្គម-
សុីវិលថា ជាការល្អ ប៉ុន្ត្រគួរ-
ធ្វើឱ្រយមានភាពប្រសើរក្នុងការ-
ជ្រើសរើសចៅក្រម។
សមាជិកគណៈកម្មការទំាង

២មានសមាសភាពចំនួន២០

រូបមកពីក្រសួងយុត្តិធម៌ឧត្តម-
ក្រុមប្រឹក្រសាន្រអង្គចៅក្រម
ប្រតិភូរាជរដា្ឋាភិបាលប្រធាន-
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
ប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍និង
មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។
បើតាមលខិតិរបស់លោកកើត
រិទ្ធការរៀបចំដំណើរការតុលា-
ការទាំង២ន្រះធ្វើឡើងដោយ

យោងលើភាពចាំបាច់។
សម្រប់ការរៀបចដំណំើរការ

តលុាការពាណិជ្ជកម្មសមាជិក
ទាំង២០រូបមានភារកិច្ចរៀបចំ
លិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តពាក់-
ព័ន្ធនឹងការដាក់ដំណើរការតុ-
លាការន្រះនៅតាមសាលាជំនំុ-
ជម្រះក្ដីជាន់ទាប និងនៅសភា-
ពាណិជ្ជកម្មរបស់...តទៅទំព័រ ៦

បាត់ដំបងតេវូបានទទួលស្គាល់ជាទីកេងុគំរូលើការគេប់គេងសំរាម
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈក្រុងបាត់ដំបងត្រូវ
បានទទួលសា្គាល់ជាទីក្រុងគំរូ
លើការងារគ្រប់គ្រងសំរាមដោយ
បានក្រច្ន្រសរំាមទៅជាជកីំប៉សុ្តិ៍
នងិក្រច្ន្រសណំល់បា្លាស្ទកិទៅជា
សមា្ភារប្រើប្រស់ផ្រស្រងៗ។ន្រះ
បើតាមការចុះផ្រសាយរបស់កម្មវធិី
អភិវឌ្រឍន៍សហប្រជាជាតិ(UN-

DP)កាលពីថ្ង្រទី២១មករា។
ក្នងុរបាយការណ៍នោះUNDP

គសូបញ្ជាក់ថាដបំងូឡើយក្រងុ
បាត់ដំបងក៏មានបញ្ហាប្រឈម
ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងកាក-
សំណល់ដូចជាបណ្ដាក្រងុផ្រស្រង-
ទៀតនៅទូទំាងប្រទ្រសដ្ររ។បុ៉ន្ត្រ
ក្រមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងអស់-
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក
និងដោយមានកិច្ចសហការ

គទំ្រពីអង្គការជាតិនងិអន្តរជាតិ
ជាដ្រគូព្រមទាំងវិស័យឯកជន
និងផ្ន្រកពាក់ព័ន្ធនានាក្រងុបាត់-
ដំបងត្រវូបានទទួលសា្គាល់ថាជា
ទីក្រងុគំរូដ្រលមានខ្រយល់អាកាស
បរិសុទ្ធដោយកាកសំណល់ស្ទើរ-
ត្រទាងំអស់ត្រវូបានក្រច្ន្រទៅជា
ជីកំបុ៉ស្តិ៍និងវត្ថុប្រើប្រស់ផ្រស្រងៗ។
តាមរយៈការប្រងឹប្រងប្រកប-

ដោយផ្ល្រផ្កាន្រះUNDPបាន

សហការជាមួយគណៈកមា្មាធិការ
ជាតិសម្រប់ការអភិវឌ្រឍតាម
ប្របប្រជាធិបត្រយ្រយនៅថា្នាក់-
ក្រមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)និង
ដោយមានការគំទ្រពីសា្ថានទូត
ស៊ុយអ្រតបានបង្កើតកម្មវិធី
ទស្រសនកិច្ចសិក្រសាផ្លាស់ប្តូរបទ-
ពិសោធនៅទីតាំងក្រច្ន្រកាក-
សំណល់សំរាមនិងកាកសំណល់
បា្លាស្ទិក...តទៅទំព័រ  ២

នាយករដ្ឋមន្តេីឆ្លើយតប   
ចំពោះការរិះគន់ពីការ  
លុបបឹងក្នងុរាជធានី
ដើមេបីធ្វើការអភិវឌេឍ

កេមុហុ៊នថេPTT  
បងា្ហាញផេនការ
ពងេកីអាជីកម្មនៅ     
ជំុវិញពិភពលោក 
រួមទំាងកម្ពជុាដេរ

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊នុស្រនបានប្រកាសពីការបន្ត
លុបផ្ទ្របឹងមួយចំនួនទៀតនៅ
ក្នុងមូលដា្ឋានន្ររាជធានីភ្នំព្រញ
ដើម្របីធ្វើការអភិវឌ្រឍទៅជាទីក្រុង
និងសំណង់ផ្រស្រងៗប៉ុន្ត្រលោក
មិនយល់ស្របឱ្រយមានការលុប-
បំបិទមុខចរន្តទឹកហូរនោះទ្រ។
ការលុបបឹងនៅភ្នំព្រញជាបន្ត-
បនា្ទាប់កន្លងមកត្រវូបានមជ្រឈដា្ឋាន
ជាច្រើនរិះគន់ដោយថាការជន់-
លិចតំបន់មួយចំនួនន្ររាជធានី
ព្រលមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនោះ គឺ
ដោយសារត្រការលុបបឹង។
ថ្ល្រងក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្តីការក្រ-

សួងសាធារណការ...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ សហគមន៍អាជវីកម្ម
នៅកម្ពុជាបានសា្វាគមន៍ការ-
បងា្ហាញផ្រនការពង្រីកអាជីវកម្ម
ក្រុមហ៊ុនពហុផលិតផលPTT
Oil និងRetail Business
(PPTOR) របស់ប្រទ្រសថ្រ
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាទោះបជីា
ការរើករាលដាលជំងឺកូវើដ១៩
ដ្រលមិនទាន់ទប់សា្កាត់បាន
ទាំងស្រុងក៏ដោយ។
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន

TheNationរបស់ប្រទ្រសថ្រ
ដ្រលបានដកស្រង់សម្តីលោក
Jiraphon...តទៅទំព័រ ៧
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ក្រមុការងារទទួលបានសំណូមពរតាមហ្វ្រសបុ៊កលោកស ខ្រង ជាង៧០០ករណី
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ គិត ចាប់ ពីខៃ កក្ក ដា  រហូ ត 
ដល ់ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នាមំ ុន  កៃ ុម ការងារ តាម ដាន 
អំពី ការដោះ សៃយ មតិ យោបល់  ឬ 
សំណូម ពរ ពលរដ្ឋ  តាមហ្វៃស ប៊ុក   
លោកឧប នាយក រដ្ឋ នៃ្ដី ស ខៃង   រដ្ឋ- 
មនៃ្ដ ីកៃសួង មហាផ្ទៃ  ទទួល  បាន សំណើ  
ចំនួន ៧៦៩ ករណីក្នុ ង នោះដោះ-  
សៃយ  បាន ២៣៧ ករណី  រីឯ ករ ណី 
នៅស ល់  កំ ពុង ប ន្តដោះ សៃ យ   ខណៈ 
សមា សភា ព កៃុ មកា រ ងា រនៃះ  មាន 
ការកៃ  សមៃួល ទៅតាមទំ ហំប ញ្ហា។ 

ការ បងា្ហាញ លទ្ធផ ល នៃះធ្វើ ឡើង នៅ  
ក្នងុ   កចិ្ច បៃជុ ំប ូកស រ ុបលទ្ធផ លកា រងារ 
បៃចាំឆ្នាំ ២០២០  និង លើក ទិស ដៅ 
ការងារ បន្ត ឆ្នាំ២ ០២១ អំ ពី ការ ដោះ- 
សៃយ  មតិ យោបល់ ឬ  សំណូម ពរ 
របស់ មហា ជន ក្នុង គៃហទំព័រ ហ្វៃស- 
ប៊ុ ករបស់ លោក  ស ខៃង (គិតពី ខៃ 

កក្កដា ដ ល់ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំមុន) ដៃ លដឹ ក នាំ 
ដោយ លោក ជា សុគនា្ធា បៃធាន កៃុម 
ការងារនៃះ  ពីថ្ងៃទី ២១ ខៃ មករា  ។

លោក  ជា សុគនា្ធា បានថ្លៃងថា  ក្នុង 
ចំណោម សំណុំ រឿ ងដៃ ល ទ ទួល បា ន 
ទាំង៧ ៦ ៩ នោះ គឺបាន ដោះសៃ យ  
២ ៣ ៧ ករណី រីឯ២៨០ករណីកំពុងដោះ- 
សៃយដោ យបាន   ប ញ្ជនូ   ទៅ តា ម អង្គ- 
ភាព  មា ន ស មត្ថ កិ  ច្ច អ ស់ ហើយ  បុ៉ន្តៃ 
កៃមុ ការងារ កំពុង រង់ចំា លទ្ធ ផល បញ្ជនូ 
តៃឡប់ មក វិញ  ហើយកៃពីនោះតៃូវ 
ជូនយោបល់ទៅថា្នាក់ដឹកនាំ។

លោក  ថា៖«ថា្នាក់ ដឹក នាំ បាន យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់បៃមលូ  គៃប ់បញ្ហា យក មក 
ដោះ សៃយក្នងុ បណំង ដើមៃប ីឆ្លើយ តប 
ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល  ចំពោះ បញ្ហា របស់  
ពលរ ដ្ឋ  នងិ ដើមៃប ីផៃសារ ភា្ជាប ់រវាង  ពល រដ្ឋ 
ជា មយួ អាជា្ញាធរ គៃប ់ជាន ់ថា្នាក ់ក្នងុ ការ- 
ចូល រួម បមៃើ ដល់ ពល រដ្ឋ ឱៃយបា ន គៃ ប់ 
ជៃុ ង ជៃ យ ...»។ 

បើ តាម លោក សុគ នា្ធា ទិស ដៅ 
សមៃប់  អនុ វត្ត បន្ត ក្នុង  ឆ្នាំ២០២១  
កៃសួង មហាផ្ទៃ បាន  សមៃច  កៃសមៃលួ 
សមា ស ភាព និង ភារកិច្ច ថ្មីរបស់ កៃុម 
ការងារ  ពៃះ មាន ការ ចាំបាច់ ចៃើន 
លើកា រដោះ សៃយ បញ្ហា ពលរដ្ឋ។  

លោក ឱៃយ ដឹង ថា  សមាស  ភាព  កៃុម 
ការ ងារ ចា ស់  ដៃល  បាន បង្កើត ឡើ ង 
កាលពី ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ មុន មាន បៃធា ន  
អ នុបៃ ធាន និ ង សមា ជិក សរុប ១១រូប។ 
ប៉ុ ន្តៃពៃ លនៃះបា នប ន្ថៃ មរ ហូតដល់  
២៣រូ ប ក្ន ុង នោះមា ន បៃ ធា ន១ រូប  អ នុ- 
បៃធា ន ៥ រូ ប និង សមា ជិក ១៧ រូប ដើមៃបី 
ឆ្លើយ  តប តាម  ទំហំ ការងារ  ប ច្ចុ បៃប ន្ន    ។  

កាល ពថី្ងៃ ទ ី២២ ខៃ មករា លោក ស 
ខៃង  បានសរ សៃរ  លើ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
លោកដោយ  បាន  វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ពី លទ្ធ- 
ផល  របស់ កៃុម ការ ងា រទាំ ង ស្ថា ប័ ន 
ពាក់ ព័ន្ធ នៅ  ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  
ក្នុង ការ  ដោះ សៃយ  បញ្ហា ជូន ពលរដ្ឋ 

ដៃល បាន ផ្ញើ តាម  ហ្វៃស ប៊ុក  លោក ។ 
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុសូំ ម ឱៃយម ន្តៃ ី

នៃ អង្គ ភាពចំ ណុះកៃសួ ង មហា ផ្ទៃពៃ ម- 
ទំា ងស្ថាប័ នពា ក់ ព័ន្ធទំាង ថា្នាក់ជា តិ  និ ង  
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  ខិត ខំប ន្ត សកម្ម ភាព  នៃះ 
បន្ថៃមទៅ មុ ខ ទៀ ត ដើមៃបី ស មៃ ួល ដល់ 
ជីវ ភា ពរ ស់នៅ រប ស់ បៃជា ព លរដ្ឋ យើ ង » ។ 
    ជា មយួ  នៃះ ដៃរ  លោក ឧ បនា យក  រដ្ឋ- 
មនៃ្ដ ី បា នថ្លៃ ងអ ំណ រគ ុណ ដ ល ់ព ល រដ្ឋ 
ដៃ ល បា នលើ ក ជាយោ បល់ និង សំណូម- 
ពរ តាម រយៈ ទំព័រ ហ្វៃស  ប៊ុក របស់ 
លោក និង បាន ទទួល យក នូវដំ ណោះ- 
សៃ យរ បស់ស មត្ថ កិច្ចដៃល នៃះ ជា 
ការ បងា្ហា ញ ពី ការ  ចូល រួម  ដើមៃបី អភវិឌៃឍ 
សង្គម ជាតិ ។ 

លោក  អំ សំ អា ត  នា យ ក  រង អ ង្គកា រ  
លកីា ដ ូ បានថ្លៃ ងថា  ការបង្កើ តឱៃយ មាន 
កា រទ ទ ួលបណ្ត ឹង នងិ សណំមូ ពរ របស ់ 
ពល រដ្ឋ តាម បណ្តាញ ស ង្គម ផ្ទា ល់ របស់ 
លោក ស ខៃង គឺជាការជួ យស មៃ ួល 

ដោ យ  មិន ចាំ បាច់ ឱៃយព លរដ្ឋ ចំណយ  
ពៃល ធ្វើដណំើរ   នងិ ថ វ ិកា ចៃើ ន ហើ យ 
ពល រ ដ្ឋក៏ អាចលើ កពី បញ្ហាអ សក ម្ម 
និង ការពៃងើយ កន្តើយ ពីមន្តៃីមូល- 
ដា្ឋាន ខ្លះផងដៃរ។  

លោក  ថា ៖«តាមលទ្ធ ផ លនៃះ ឃើ ញ  
ថា  កៃុ ម ការ ងា រ របស់ ស ម្តៃច កៃ ឡា- 
ហោ ម  ស  ខៃង  បា ននិ ង កំពុ ងដោះ- 
សៃ យ  និ ង  ឆ្លើ យ តប បណ្តឹង  និង  សំ- 
ណ ូមព រ រ បសព់ល រដ្ឋបា ន មយួច ំននួ។  
ប៉ុន្តៃ បញ្ហា ជាចៃើ ន ក៏មិន ទាន់អា ច 
ដោះសៃ យ និ ង ឆ្លើយ តប បាន ដៃរ  
ទាក់ ទង ករ ណីធំៗ ដូចជា ករ ណីទំ នាស់ 
ដី ធ្លីតា មប ណ្តាខៃ ត្ត និង រាជ ធានី » ។  

លោ  ក ស ំអាត    បានប ញ្ជា កថ់ា  មាន 
ករណីខ្លះ កើតឡើ ងយូរម កហើយ ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ   ព ល រដ្ឋ បាត់ បង់ ទំនុក ចិត្ត លើ ការ- 
ដោះ សៃយ របស់ អាជា្ញា ធ រ មូ លដា្ឋា ន  
ដូ ច្នៃះគឺ ទា មទា រ ឱៃយមា នកា រ សៃវ ជៃ វ និង  
ដំ ណោះ សៃយ ដោយយុត្តិធម៌ ៕  

តពីទំព័រ ១...នៅ ទីកៃុងបា ត់ - 
ដំបង ។ កាលពីថ្ងៃ ទី ២១ ខៃ មក រា 
មាន មន្តៃី ជាចៃើន រូប នៃ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត កៃបតៃវូ បាន អញ្ជើញ ឱៃយ ចូ ល - 
រួមនៅ ក្នុង គមៃង ចុះ ទសៃសន កិ ច្ច - 
សិកៃសា ដើមៃបី ស្វៃង យល់ និង ទទួ ល  - 
បាន នូវ ចំណៃះ ដឹង ថ្មីៗ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ គៃប់ គៃង សំណល់ បទ- 
បៃបញ្ញ ត្តិ និង ដំណោះ សៃយ នា នា 
នៃការ កៃ ច្នៃ សណំល ់ទកីៃងុដើ មៃបី 
ចូល រួម លើក កម្ពស់ សៃដ្ឋ កិច្ច វិល ជំុ 
នៅ កម្ពុជា ។

លោក សៃ មុត នាយក រងរដ្ឋ - 
បាល ខៃត្ត កៃប ដៃល បាន ចូល រមួ 
នៅ ក្នងុ កម្មវធិ ីនោះ  បៃប ់ភ្ន ំពៃញ 
ប៉សុ្តិ៍ ថា តាម រយៈ ដណំើរ ទសៃសន- 
កិច្ច សិកៃសា នោះ លោក  ចាប់  អារ - 
ម្មណ៍  លើ ការងារ គៃប់ គៃង  និង កៃ - 
ច្នៃកាក សំណល់ បា្លាស្ទិក ទៅ ជា 
វត្ថុបៃើ បៃស់ ផៃសៃងៗ  ចៃើន ជាង 
ការ  កៃច្នៃ សរំាម ទៅ ជាជ ីកបំ៉សុ្តិ៍។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខៃត្ត កៃប របស់ 
យើង ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់ ឆ្នៃរ ដៃល ចំា - 
បាច់ តៃវូ មាន សិបៃប កម្មកៃ ច្នៃ សំ ណ ល់ 
បា្លា ស្ទកិ ទៅ ជាវត្ថ ុផៃសៃង ដើមៃបី កាត់ - 
បន្ថយ ការ បោះ ចោល ពាស វា ល - 
ពាស កាលនៃ សំណល់ បា្លា ស្ទកិ » ។

លោក មុត បន្ត ថា ដំណោះ សៃ យ  
វិបត្ត ិសំរាម និង កាក សំណល់ បា្លា - 
ស្ទកិ របស់ រដ្ឋ បាល កៃងុ បាត់ ដំប ង 
គឺ ពិត ជាល្អ  និង បៃកប ដោយ 
បៃសិ ទ្ធភាព សមៃប់ យក ជា គំរូ 
មនិ សមៃប ់តៃ កៃងុ កៃ បប៉ណុោ្ណោះ 
ទៃ តៃ គៃប់ បណ្តា កៃុង ទាំង អស់ 
នៅ កម្ពុជា»។

នាយក រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំប ង 
លោក  មលូ ធន បាន ថ្លៃង ដោយ 
មោទន ភាព ព ី មៃសិល មញិ ថា ការ-  
គៃប់ គៃង កាក សំណល់ សំរាម 
មិន មៃន ជារឿង ងាយ សៃលួ នោះ 

ទៃ បៃសិន បើគ្មានការ ចូល រួម ពី 
គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ជា ពិសៃស 
បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ សហ គមន៍ មូល- 
ដា្ឋាន។ លោក ថា៖«យើង ពិតជា 
មាន មោ ទ ន ភាព ខ្លាងំ ណស ់នៅ 
ពៃល មាន ការ វាយ តម្លៃពី UN - 
DP ក៏ដូច ជា គ.ជ.អ.ប និង 
តំណ ង អង្គទូត នានាថា  កៃងុ បា ត់   - 
ដបំង របស ់ខ្ញុជំា កៃងុ គរំ ូលើការ- 
ងារ គៃប់ គៃង និង កៃច្នៃ សំរាម និ ង 
ជា កៃុង ដៃល មាន ខៃយល់ អាកាស 
បរិសុទ្ធ »។ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំប ង 
បាន រៀប ចំ បង្កើត ទីលាន ចាក់ - 
សំរាម មួយ កន្លៃង ផៃសៃង ទៀតដៃ ល 
មាន ទហំ ំ២០ ហកិតាស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំ
តា  កៃៀម សៃកុ បាណន់ដើមៃបី កាត់ - 
បន្ថយ ផលប៉ះ ពាល់ ដល់ បរិ ស្ថា ន  
នងិ សង្គម ដៃល បង្កព ីក្លនិ មនិ ល្អ 
នៃកាក សំណល់  សំរាម ទំាង នោះ   ។ 
ទលីាន ចាក ់សរំាម បច្ចបុៃបន្ន ដៃល 
មាន ទំហំ៨ ហិក តា ស្ថិត នៅ ក្នុង 
សងា្កាត់ ស្លា កៃត កៃុង បាត់ ដំបង 
តៃវូ បាន បៃកា្លាយ ជា កន្លៃង កៃ ច្នៃ  
ធ្វើ ជាជី កំប៉ុស្តិ៍ (សំណល់ផ្ទះ- 
បាយ) និងជាវត្ថុ បៃើ បៃស់ 
ផៃសៃងៗ ដូចជា កៃវ ដប តង់ 
ទុយោ (សំណល់ បា្លា ស្ទិក)។ 

លោក សំ ផលា្លា  នាយក រង 
អង្គការ  COMPED និង ជា 
បៃធាន គមៃង កៃច្នៃជី កំប៉ុស្តិ៍ 
ថ្លៃង ថា ប ច្ចុបៃបន្ន  កៃុង បាត់ ដំបង 
មាន កាក សណំល ់រងឹ បៃមាណ ពី 
១៨០ តោន ទៅ ២៤០តោន ក្នុង 
១ថ្ងៃ ហើយ តៃូវបាន នាំយក 
ទៅ ចាក់ នៅ ក្នុង ទីលាន ចាក់ - 
សំរាម ចាស់។ ដោយ មាន កិច្ច - 
សហកាជា មួយ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
និងកៃុម ហ៊ុន សុីនទៃី  អង្គការ 
របស់ លោក បាន ធ្វើ ការ បៃមូល 
សំរាម  បៃមាណ ពី៥ ទៅ ៧ តោន 
ក្នុង ១ ថ្ងៃសមៃប់ យក មក កៃ ច្នៃ 
ធ្វើជា ជីកំ ប៉ុស្តិ៍  ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក  ខៀវ កាញា រទី្ធ 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ព័ត៌មាន  បៃកា ស 
ធានា រា៉ាប់ រង  ដល់ ់ ការ  សិកៃសា   រហូត 
ដល ់ចប ់ សមៃប ់កនូ តូច ៗ   ទំាង ៣  
នាក់ របស់  សព លោ ក   ជាង  សុខ 
ដៃល បាន ទទួល មរណភាព 
ដោយ រោគពាធ ដៃល  សព តៃូវ 
បាន បូជា កាល ពី មៃសិល មិញ ។

លោក ជាង សុខ  វ័យ ៤២ឆ្នាំ 
ដៃលជា  អ្នក កាសៃត អាជីព និង 
 វិ ជា្ជា ជីវៈ  ១ រូប បាន ទទួល មរណ-  
ភាព  កាល ពីពៃកឹ ថ្ងៃ ទី២២ ខៃមក - 
 រា ឆ្នាំ២០២១  ដោយរោគ ពាធ   
នៅ គៃហដា្ឋាន របស់ លោកក្នងុ   ភូមិ 
ពៃះ ពនា្លា សងា្កាត់ ពៃកបៃ ខ ណ្ឌ  
ចៃបារអំពៅ។  សព របស់ លោក តៃូវ 
បា ន បូ ជា  នៅ វត្ត កមៃសាន្ត ក្នុង ខណ្ឌ 
ចៃបារ អពំៅ  កាល ព ីពៃកឹ មៃសិល មញិ 
ដោយ  មាន បង- ប្អូន  កៃុម គៃួសរ 
សព  និង អ្នក សរ ព័ត៌ មាន ជាតិ  និ ង 
អន្តរ ជាតិ រាប់ រយ នាក់ ចូល រួម ។  
មរណភាព របស់ លោកជាង សុខ 
គ ឺជាការ បាត ់បង ់អ្នក សរពត័ម៌ាន 
ដឆ៏្នើម  និង ជាការ បាត់ បង់ ធន ធាន 
មនុ សៃស ដ៏ កមៃ ១ រូប ក្នងុ វិស័យ 
សរព័ត៌  មាន នៅ កម្ពុជា។

 លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ ដៃល ជា 
អធិបតី   និង ជា អ្នក អុជភ្លើង បូជា 
សព បាន  ផ្តៃផ្តាំ ទៅដល់ ភរិយា 
របស់ លោក ជាង សុខ បនា្ទាប់ 
ពកីារ បជូា សព ថា សមូ កុឱំៃយ បារ ម្ភ  
ពី ការសិកៃសា របស់ កូន  ដោយ   លោ ក  
ធានារា៉ាប់រង ក្នុង ការ  ចំណយ លើ 
ថ្លៃ សិកៃសា  ដល់ កូន ទាំង៣ រហូត 

ដលច់ប ់ការ សកិៃសា។ «ខ្ញុ ំនងឹ ចៃញ 
ថ្លៃ សកិៃសា ដល ់ក្មៃងៗ ថ្លៃ សម្លៀក- 
បំពា ក់ ពៃម ទាំង ថ្លៃ រថយន្ត ដឹក- 
សិសៃស  ផង ដៃរ »។

នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ដៃល លោក ជាង 
សុខបាន បាត់បង់ ជីវិត លោក ខៀវ 
កាញា រីទ្ធ បាន សរសៃរ បង្ហាះ នៅ  
លើ បណ្តា ញ  សង្គម របស ់  លោក 
ថា ៖ «នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី២២ មករា 
២០២១ នៃះ យើង បាន បាត់ បង់ 
សហភាតរៈ ដ៏ឆ្នើម មា្នាក់ ទៀត របស់ 
យើង ហើ យ គ ឺលោក ជាង សខុ! 
សូម ពៃលឹង លោក បាន ទៅ កាន់ 
សុគ តិភព និង សូម កុំបារម្ភ ពី 
អនា គត កូន ទាំង ៣ ឱៃយ សោះ »។

ភរិយា របស់ លោក ជាង សុខ 
គឺ លោក សៃី សុខ សោភ័ណ្ឌ វ័យ 
៣៨ ឆ្នាំ  បាន បៃប់ ថា លោក សៃី 
បាន   បាត់ បង់ ស្វាមីដៃលជា បង្គោ ល 
របស ់គៃសួរ  ហើយលោក សៃ ី មិន 
ដឹងជា តៃវូ ធ្វើ យា៉ាងណ នោ ះ   ទៃ 
ពីពៃះ ពៃល នៃះ  ជីវិត គឺ ដូច ជា 
កំពុ ង នៅ តៃល តោល កណ្តា ល 

សមុទៃ  ។  ប៉ុន្តៃ លោកសៃី  បាន  
សម្តៃង ការ តៃក អរ ជា ខ្លាងំ ចំពោ ះ  
ទឹក ចិត្ត របស់   លោក រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសួ ង 
ព័ត៌មាន  និង អគ្គ នាយក សលា 
វៃស ្ទ  ឡាញ លោក បិុច បូឡៃន ដៃ ល 
បាន ជយួ   ផ្តល ់អាហា របូក រណ ៍ន ិង   
ផ្គត ់ផ្គងដ់ល់ ការសិកៃសា របស ក់នូៗ 
លោក សៃី រហូត  ដល់ ចប់។

 លោកសៃ ីនយិាយ នៅ ខងមខុ 
មឈសូ របស ់ ប្ត ីថា៖«ខ្ញុធំរូ សៃ ល 
បន្ទុក  ចំពោះ ការ  រក លុយ  ផ្គត់ ផ្គង់ 
ការសិកៃសា របស់ កូនៗដៃល បាន 
រដ្ឋមនៃ្ត ីខៀវ កាញារទី្ធ ជយួ ។ គត ់
បាន បៃប់ខ្ញុំ ខ្ញុំ សបៃបាយ ចិត្ត  និង 
អរគុណ ចំពោះ ទឹក ចិត្ត របស់ គត់ » ។

លោក ជាង សុខ បាន សិ កៃសា 
ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈ អ្នកសរ ព័ត៌ មា ន 
នៅសកល វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ ភ្ន ំ- 
ពៃញ  ក្នុង ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩ ៩ ។ 
កៃ ពី ជា អតី ត អ្នក កាសៃត    និង 
ជា បៃធាន កៃុម អ្នក យក ព័ត៌មាន 
នៅ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ និង ជា 
អ្នក កាសៃត នៅ តាម ស្ថាប័ន មួយ- 

ចំនួន ទៀត និង  កៃយ មក ជា 
នពិន្ធ នាយក នៅ កាសៃត ខ្មៃរ ថាមស៍ 
លោក សខុ កជ៏ា ទបីៃកឹៃសា កៃសងួ 
ព័ត៌ មាន និង  ជា អនុបៃ ធាន សហ - 
ភាព សហព័ន្ធ អ្នកសរព័ត៌មាន 
កម្ពុជា ស.ស.ស.ក រហូត ដល់ 
វៃលា ចុង កៃយ នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ បៃធាន 
ស.ស.ស.ក បាន  សម្តៃងការ - 
សោក ស្តាយ ចំពោះ ការបាត់បង់   
លោក ជាង សខុ។ លោក  ថ្លៃង ថា 
ការ ចងចា ំរបស ់លោក នងិ  ស.ស. 
ស.ក ចំពោះ សណ្តាន ចិត្ត  និង មន-  
សិការ របស់ សហ ការី ដ៏ល្អនៃះ គឺ 
មាន ចៃើន ណស់។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសួង បរិស្ថាន  ក៏ បាន សម្តៃង  
ការ សោក ស្តាយ ចំពោះ ការ បាត់ - 
បង់  លោក សុខ ដៃល ធា្លាប់បាន 
បំពៃញ ការងារ ជាមួយ គ្នានៅ ស្ថា - 
បន័ កាសៃត ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ ផង ដៃរ ។ 
«ខ្ញុពំតិ ជា តកស់្លតុ នៅ ពៃល ដៃល 
ដឹងថា បង សុខបាន ទទួល មរ ណ - 
ភាព ទោះបី ជា យើង បាន ធ្វើ ការ 
ខុស ស្ថា ប័ន ក៏ដោ យ  ប៉ុន្តៃ យើង 
នៅ តៃ ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា នៅ ក្នុង 
នាមជា មិត្ត ភក្តិ  អ្នក ដៃលធ្វើ- 
ការលើវិស័យ សរ ព័ត៌ មាន»។ 

លោក ជាង សុខ មាន សៃុក - 
កណំើត ក្នងុ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព។ឺ លោក 
បាន រៀបការ ជា មួយ លោក សៃី 
សខុ សោ ភណ័្ឌដោយ ទទលួ បា ន  
បុតៃ ៣ នាក់ ក្នុង នោះ មាន សុខ 
ដៃវីត អាយុ ១២  ឆ្នាំ សុខ រតនៈ 
អាយុ ១០ ឆ្នាំ និង សុខ  សូលី តា 
អាយុ ៥ ឆ្នាំ៕

បាត់ ដំបង...លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រកាស ធានា  រ៉ាប់ រង ដល់ ការ - 
សិក្រសា កូន តូច ទំាង ៣  របស់ សព លោក ជាង សុខា 

ភរិយា  និង កូន លោក ជាង សុខាក្នងុ ពិធី ដង្ហេ សព ពីមេសិលមិញ ។ រូប សហ ការី



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះវិហារៈ កាំជណ្តើរ ឡើងភ្នំ- 
តៃបៃងមានជយ័  ជាង២០០កា ំ ស្ថតិ 
ក្នុងភូមិ កៃំង ដូង ឃុំ ពៃះ ឃ្លាំង 
សៃកុ តៃបៃង មានជយ័  ខៃត្តពៃះ វ ិហារ  
ដៃល បាន រង ការបាក ់សៃតុ ខចូ ខាត   
ដោយសារ ជនំន ់ទកឹ ភ្លៀ ង    កាលព ី
រដូវវសៃសា កន្លង មក កំពុង តៃូវ - 
បានអាជា្ញាធរ ខៃត្ត ផ្តើម ជួស ជុល  
ដោយ គមៃង នៃះ នឹង ចំណាយ 
ថវិកា ជាង១៤មុឺន ដុល្លារ។

អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ពៃះវិហារ បាន- 
រៀប ច ំពធិសីៃន កៃងុពាល ីសុ ំអ្នក តា   
មា្ចាស់ ទឹក មា្ចាស់ ដី ពៃភ្នំ  ដើមៃបី 
សាងសង់ ជា ផ្លូវការ  កាលពី ថ្ងៃ 
ទី២៣  មករា  ដៃលមាន វត្តមាន 
លោក ទៃសរដ្ឋមន្តៃី មាស សុភា  
បៃធាន កៃមុការងារ រាជរដ្ឋាភ ិបាល  
ចុះ ជួយ មូលដ្ឋាន ខៃត្ត ពៃះវិហារ  
លោក ឡុង សុវណ្ណ  បៃធាន កៃុម- 
បៃឹកៃសា ខៃត្ត  និង លោក បៃក់ 
សុវណ្ណ  អភិបាលខៃត្ត ពៃះវិហារ  
ពៃម ទាំង ថ្នាក់ ដឹកនាំ  មន្តៃី រាជការ 
ជាចៃើន រូប ទៀត។

លោក ស ំលង ទៃ ី បៃធាន មន្ទរី- 
សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  
ខៃត្ត ពៃះវហិារ  ដៃលជា អ្នកទទលួ 
ការសាងសង ់ ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ ថ  
កាំជណ្តើរ ឡើងលើ ភ្នំ តៃបៃង មាន- 
ជ័យ សរុប មាន ចំនួន ១ ៨០០កាំ  
ក្នងុនោះ មាន ចនំនួ ២០៣កា ំ បាន- 
រង ការខូចខាត ដោយសារ ជំនន់ 
ទឹកភ្លៀង កាលពី រដូវវសៃសា កន្លង- 
ទៅ។ ការខូចខាត នៃះ  ធ្វើឱៃយ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរនងិ ពលរដ្ឋ ជបួ ការល ំបាក   
ក្នុងការ ឡើងលើ ភ្នំ ជាខា្លាំង។

លោក បន្តថ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ- 
វហិារ  តាមរយៈ មន្ទរី សាធារណការ 
នងិ ដកឹជញ្ជនូ ខៃត្ត  បានចាបផ់្តើម 
សាងសង់ ឡើង វិញ ដោយ ធ្វើ អំពី 
ដៃក  ហើយ គៃង ចំណាយ ថវិកា 
ជាង ១៤មុឺន ដុល្លារ។ ក្នុង នោះ 
នៅមាន សមា្ភារ មួយចំនួន ទៀត 
ដៃល តៃូវ បៃើ បៃស់  គឺ មានការ- 
កុម៉្មង់ ទិញ ពី បៃទៃស ចិន។

បើ តាម លោកលង ទៃី  ដើមៃបី 
សមៃលួ ដល ់ការធ្វើ ដណំើរ ឡើង ភ្ន ំ
របស ់បៃជាពលរដ្ឋ នងិ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ   
ឱៃយមាន ភាពងាយសៃលួ នងិ ចៀស-  
វាង ពី គៃះថ្នាក់ ផៃសៃងៗ នោះ  
លោក បៃក ់សវុណ្ណ  អភបិាលខៃត្ត 
ពៃះវហិារ  បាន ដកឹនា ំកៃមុការងារ 
ចុះទៅ ពិនិតៃយ ផ្ទាល់ ដល់ ទី តាំង។ 
លោក បាន ណៃនា ំឱៃយ រៀបច ំផ្លវូ វាង 
ជា បណ្តោះ អាសន្ន  ដើមៃប ីសមៃលួ 
ដល់ ការធ្វើ ដំណើរ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«ថវិកា សមៃប់ 
សាងសង ់កាជំណ្តើរ ឡើង ភ្ន ំតៃបៃង- 
មានជ័យ នៃះ  គឺ យើង បានមក ពី 
ការដង្ហៃ អង្គ កឋិន ទាន សាម គ្គី 
កៃម  គំនិត ផ្តួចផ្តើម របស់ លោក 
ទៃសរដ្ឋមន្តៃមីាស សភុា នងិ លោក   
បៃក់ សុវណ្ណ។  ថវិកា នៃះ នៅ មិន 
ទាន ់គៃបគ់ៃន ់សមៃប ់ការក សាង   
កាំជណ្តើរ នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ  
នឹង បន្ត កៀរគរ  រក ថវិកា បន្ថៃម-  
ទៀត  ដើមៃបី សាងសង់ កាំ ជណ្តើរ 
នៃះ ឱៃយ រួច រាល់ ជា សា្ថាពរ»។

លោក បៃក់ សុវណ្ណ  អភិបាល 
ខៃត្ត ពៃះវិហារ  ពី មៃសិលមិញ បាន- 
បដិសៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ជុំវិញ 
គមៃង នៃះ  ដោយ លោក បាន 
បង្វៃរ សំណួរ ...តទៅទំព័រ ៤

មុំ គន្ធា

ភ្នំព្រញៈ សារព័ត៌មាន របស់ 
បៃទៃស អូស្តៃលី បាន  ចុះ ផៃសាយ 
ថ បៃទៃស កម្ពុជា គឺជា បៃទៃ ស 
មួយ ក្នងុ ចំណម បៃទៃ ស  ដីគោ ក 
ដ៏ តិច តួច ដៃល គ្មាន ករណ ីសា្លាប ់
ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ១៩ទោះបី - 
ជា  មាន បៃពន័្ធ សុខាភបិាល ដៃល  
ទទួល បាន ការ គំទៃ ហិរញ្ញវត្ថុ 
តិច តួច ក៏ ដោយ។ 

បនា្ទាប់ ពីមាន ការ លើក ឡើង 
ដូច នៃះ អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
សុខាភិបាល លោក សៃ ីឱ វណ្ណ - 
ឌីន បា ន ឱៃយ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ដឹងថ 
វាជា កា រផ្តល់ នូវភាព យុត្តិធម៌ 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា និង ការ- 
ទទួល យកនូវ ការពិត ដៃល 
កម្ពុជា បា ន ខិត ខំ ក្នុង ការ ទប់ - 
សា្កាត់ ការ ចម្លង នូវ វីរុស កូវីដ១៩ 
បាន ល្អ បៃសើរ។ លោក សៃីថ 
បៃទៃស កម្ពជុា  មនិ មាន អ្នក  សា្លាប ់ 
ដោយវរីសុ កវូដី១៩ ដៃល កន្លង- 
មក មាន ជន ប រ ទៃ ស  និង មតិ អន្តរ - 
ជាតិមួយ ចំនួន  ហាក់ មាន មន្ទលិ- 
សងៃស័យ ថ កម្ពជុា មានការ  លក់ - 
លៀមនូវ ករណី ឈឺក៏ដូចជា ករ ណី  
សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ។

លោក សៃឱី វណ្ណឌនីបាន មាន 
បៃសាសន៍ ថ៖ «ឥឡូវ នៃះ  យុត្ត ិ- 
ធម៌ បាន ផ្តល់មក ឱៃយ កម្ពុជា ពិត- 
បៃកដហើយ កម៏ាន ការ ទទលួ- 
សា្គាល់ ចៃបាស់ លស់អំពីការ ខិត ខំ - 
បៃឹង បៃង របស់ កម្ពុជាដៃល  ធ្វើ 
បាន ល្អ បៃសើរ ក្នងុ ការ ដក់វិ ធាន- 

ការ ទប់ សា្កាត់ការ ចម្លង នូវ វីរុស 
កូវីដ១៩ »។

បើ តាម អ្នកនាំពាកៃយ រូបនៃះ 
កៃុម គៃូពៃទៃយ កម្ពុជានឹង បន្ត បៃើ - 
បៃស់ នូវ សមត្ថភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន 
ដើមៃបី បមៃើ សៃវាជូន ដល់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ហើយ លោកសៃី សងៃឃឹម 
ថ  តាម រយៈ បទ ពិសោធ នៃការ-
គៃប ់គៃង ន ិងការ ឆ្លើយ តប នៃការ 
រីករាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩  នឹង 
មាន អត្ថ បៃយោជន៍ បំផុត សមៃ ប់ 
កម្ពុជា ក្នុង ការ បន្តនូវ វិធាន ការ 
នានាក្នងុ ការ តៃៀម លក្ខណៈ រួច - 
ជាសៃចទុក ជាមុន សមៃប់ 
បៃយុ  ទ្ធ បៃឆំង ទៅ នឹង ជំងឺ ឆ្លង 
ផៃសៃងៗ ទៀត នៅ ពៃល ខាងមុខ  ។

ដោយ ឡៃកលោក នាយក រដ្ឋ - 
មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  បាន បៃកាស 
កាល ពី ថ្ងៃទី២២ ខៃ ម ករា ថ 
លោក នឹង ចាក់ម្ជ ុលទី ១ដប ដូ ស 
ទី១ នៃ វា៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ដើមៃបី 

ផ្តល់ ជនំឿ ទកុ ចតិ្ត របស់ បៃជា ជន 
កម្ពុជា ហើយ អ្នក ដៃល ចាក់ 
វា៉ាក់សំាង ជូន លោក  គឺ ជា គៃ ូពៃទៃយ 
ការពារ លោក ផ្ទាល់ តៃ ម្ត ង ។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថ ៖ 
«តម្លៃ ខ្លួន ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំតៃូវ តៃធ្វើ ដើមៃបី 
ឱៃយ បៃជាជន កម្ពុជា ។ នៅ ពៃល 
ដៃល ចាក់ វា៉ាក់ សាំង រួច  ខ្ញុំនឹង ធ្វើ 
សន្នសិទី សារពត័ម៌ាន  នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ កាល់ ម៉ៃតតៃម្តង ដើមៃបីធ្វើ - 
ការ បញ្ជូន សារថ កម្ពុជា បាន 
ចាប ់ផ្តើម ចាកវ់ា៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩ 
ហើយ»។ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
លើ ក ឡើង ក្នុង ពៃល អញ្ជើញ 
សម្ពោធ សមិទ្ធផល ថ្មីៗ របស់ 
កៃសួ ង សាធា រណការ និង ដឹក- 
ជញ្ជូនកាល ពី សបា្តហ៍ មុន ថ   អ្វី 
ដៃលលោកចង់បាន គឺ មុន ចូល 
ឆ្នា ំថ្ម ីបៃពៃណ ីជាត ិខ្មៃរ កម្ពជុា តៃវូ 
ទទលួ នវូ ការ ចាកវ់ា៉ាក ់សំាង ចនំនួ 
៥០ មុឺន នាក់ ពៃះ នៅ ពៃល 

ខាងមុខ នៃះ វា៉ាក់សំាង ចំនួន ៣ ០ 
មឺុន ដូសនឹងមក ដល់ កម្ពជុា សមៃ ប់ 
ចាក ់មនសុៃស ១៥ មុនឺ នាក ់ហើយ  
ខាង បៃទៃស ចិន  នឹង ជំរុញ ឱៃយ កម្ព ុជា 
ទទួល   បាន ចំនួន ៦០ មុឺន ដូស។

លោក មាន បៃសាស ន៍ ថ៖ 
«ក្នុង សា្ថាន ភាព នៃះ យើង មិន- 
អាច រង់ចាំ តទៅ ទៀត ទៃ យើង 
តៃូវ ទាក់ ទង រក វា៉ាក់ សំាង ដើមៃបី 
យក មក ចាក់ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
យើ ង ឥតគិត ថ្លៃ និង ឈរ លើ គោ ល-  
ការណ៍ស្ម័គៃចិត្ត ។ បៃទៃស ចិន 
បាន ទទួល ជោគ ជ័យ ទាំង សៃុង 
ក្នងុ ការ ផលតិ វា៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩ 
ចនំនួ ២ បៃភៃទ នោះ គ ឺសុណីវូា៉ាក ់
ផលិត ដោយ កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន 
និង សុីណូ ហា្វាម ផលិត ដោយ 
រដ្ឋាភិបាល ចិន ហើយ យើង នឹង 
បៃើទាំង ២ ទាំង សុីណូ ហា្វាម  និង 
សុីណូ វា៉ាក់ »។ 

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ លោក ហ៊ុន 
សៃន ក៏បាន បៃកាស ផង ដៃរ ថ 
វា៉ាក់សំាង សុីណូ ហា្វាម  នឹង មក- 
ដល់  កម្ពុជា នៅ ខៃកុម្ភៈ ហើយ 
លោកនឹង ទៅ ទទួល យក វា៉ាក់ សំា ង 
នៃះ ដោ យ  ខ្លនួ ឯងនៅ ពៃល ន យ ន្ត - 
ហោះ អន្តរជាតិ  ភ្នំពៃញ  តៃម្តង។

បើ តាម   កៃសួង សុខា ភិបាល   
គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២១ កម្ពុជាមាន អ្នក ឆ្លង 
វីរុសកូវីដ ១៩ ចំនួន  ៤៥៨ នាក់ 
ក្នុង នោះ មានអ្នក តៃូវ បាន ពៃយា - 
បាល  ជាសះ សៃបើយ ចំនួន ៤០៥ 
នាក់និង អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយា បា ល  
មាន ចំនួន ៥៣ នាក់៕

អាជ្ញាធរខេត្តពេះវិហារ ជួសជុលកំា- 
ជណ្តើរភ្នតំេបេងមានជ័យជង២០០កំា

សារព័ត៌មាន បរទេស ចុះ ផេសាយ ថា កម្ពជុ ជ បេទេស១ក្នងុចំណោម  
បេទេសដីគោកដ៏តិចតួច ដេលគ្មាន ករណី សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ

មន្ត្រ ីចុះ សួរសុខ ទុក្ខ  ពលករ កំពុង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក នៅ បន្ទាយ មាន ជ័យ ។ រូប សហ ការី
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តពីទំព័រ ១... និង ដឹកជញ្ជូន  
កាលពី ថ្ងៃទី២២  ខៃមករា  លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន បាន- 
មាន បៃសាសន ៍ថា  ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ 
នា ពៃលបច្ចុបៃបន្ន នៃះ  មិនមៃន 
គៃន់តៃ អភិវឌៃឍ ទីកៃុង ចាស់ នោះ 
ទៃ  ពោល គឺ បាន ពងៃីក ពី ជាង  
៣០០គីឡូ ម៉ៃតៃការ៉ៃ  ទៅ ជាង 
៧០០គីឡូ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ។

ជាមួយ គ្នានៃះ  លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី  បង្ហាញការ ធុញទៃន់ នូវ 
ការលើកឡើង របស់ មនុសៃស មួយ- 
ចនំនួ ជា ដដៃលៗ  ចពំោះ ការ លបុ 
បឹង មួយចំនួន នៅក្នុង ទីកៃុង ភ្នំ- 
ពៃញ សមៃប់ ធ្វើការ អភិវឌៃឍ។ 
លោក បានចោទ ជាសំណួរ ថា  
រដ្ឋាភិបាល មុនៗ  អាចលុប បឹង  
ដូចជា បឹង រាំង  បឹង កៃងកង  បឹង 
ពៃលិត ជាដើមដើមៃបី ធ្វើការ អភិវឌៃឍ 
ចុះហៃតុ អ្វី  រដ្ឋាភិបាល របស់ 
លោកមិនអាច លុប បឹង ធ្វើការ- 
អភិឌៃឍដូច ពី មុន បាន?។ 

លោក ហ៊ុន សៃន  ចោទសួរ  
ថា ៖«ឥឡូវ ខ្ញុំ ចង់ សួរ អស់លោក 
តៃឡប់ ទៅវិញ  តើ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 
កាលពី ដើម  កន្លៃង ណា គោក  
កន្លៃង ណា ទកឹ?។ នៅ ក្នងុ ទកីៃងុ- 
ភ្នពំៃញ សទុ្ធ បងឹ ទាងំអស ់ សមូៃបីតៃ 
ផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ នៅ លើ ពៃក។ វិមាន- 
ឯករាជៃយ កសាង នៅ កន្លៃង ពៃក 

តើ។ អ៊ ីចងឹ  មាន បងឹរាងំ  យើង មាន   
បងឹ ពៃលតិ  យើង មាន បងឹ កៃងកង   
បងឹ នៃះ  បងឹ នោះ សទុ្ធតៃ បងឹ ទាងំ-   
អស់ នៅ ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ» ។ 

លោក បន្តថា ៖«ចុះ ពៃល នោះ 
គៃ លុប បាន  ហើយ ឥឡូវ ខ្ញុំ លុប 
មនិ បាន។ មើល មើល ៍ នយិាយ គ្នា 
បន្តិច មក។ កៃង តៃូវការ អភិ វឌៃឍ 
បើ វា តៃូវការ អភិវឌៃឍ វា តៃូវការ- 
លុប។ ខ្ញុំ ចៃះតៃ ឆ្ងល់  អ្នកដទៃ  គៃ 
អាច ធ្វើបាន  ជនំាន ់មនុ គៃ ធ្វើ បាន  
ជំនាន់ ខ្ញុំ ធ្វើ មិន បាន  ឬ?។  ប៉ុន្តៃ  ខ្ញុំ 
មិន យល់ សៃប ទៃ  ចំពោះ ការបិទ 
មុខ ទឹក ដៃល បង្វៃរ ចរន្ត ទឹកឬ បិទ 
មុខ ទឹក  ឧទា ហរណ៍ ស្ទឹង ពៃក-
ត្នាត ជាដើម  តៃូវតៃ ទម្លុះ ទមា្លាយ 
មុខ របស់ វា»។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន  សម្តៃង ការសោកសា្តាយ  
ចពំោះ ការចុះ ហត្ថលៃខា លើ អន-ុ 
កៃឹតៃយ មួយ ខុស  ពាក់ព័ន្ធ បឹង តា- 
មោក។  ការចុះ ហត្ថលៃខា ខុស 
នោះ  ដោយ  លោក នយិាយ សដំៅ 
ទៅលើ ទកឹ ឡើង ដល ់ណា  ពៃដំៃន 
ទកឹបងឹ ដល ់ទ ីនោះ។ ប៉នុ្តៃ នៅ ពៃល   
លោក បាន ពិនិតៃយ មើល ទៅ លើ 
អនុកៃឹតៃយ នោះ ឡើង វិញ  គឺ សុទ្ធ តៃ 
សៃបៃំង បៃជាជន  អ៊ីចឹង ហើយ 
នឹង បន្ត កាត់ បន្ថៃម ទៀត។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ថ្លៃងថា ៖ 

« បៃទៃស នានា  គៃ បូម ដល់ ទៅ 
សមុទៃ  ពងៃីក សមុទៃ យក ដី  
ដើមៃបី អភិវឌៃឍ ទៅ ហើយ  ម៉ៃច ក៏ 
កម្ពុជា ធ្វើ នៃះ ក៏ខុស  ធ្វើ នោះ 
ក៏ខុស?  ចៃណៃន ឬ អ្វី?»។ 

គួរ បញ្ជាក់ថា  កាលពី ដើមខៃ 
នៃះ  រដ្ឋាភិបាល  បាន និរាករណ៍ 
ចោល វិញ នូវ អនុកៃឹតៃយ  ស្តីពី 
ការលុបបឹង តាមោក បៃមាណ 
៣០ហិកតា  ដៃល ជាថ្នូរ សមៃប់ 
ការដោះដូរ ទីតាំង  របស់ កៃសួង  
និង សា្ថាប័ន មួយ ចំនួន។

លោក សុឹង សៃន ករុណា  មន្តៃី 
អង្កៃត ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស  នៃ 
សមាគម អាដហុក  បានមាន- 
បៃសាសន៍ថា  លោក មិន ជំទាស់ 
ចំពោះ ការ លុប ផ្ទៃ បឹង សមៃប់ 
យក មក ធ្វើការ អភិវឌៃឍនោះ ទៃ។ 
ប៉នុ្តៃ  រដ្ឋាភបិាល  ក ៏គរួតៃ គតិដល ់
សង្គម  បរិសា្ថាន  និង ការរៀបចំ 
បៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  ដូចជា 
បៃពន័្ធ ល ូ ជាដើម ឱៃយបាន សមរមៃយ  
កុំឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ  
ដៃល ទៅ រស់នៅ ទី នោះ។

លោក បាន ថ្លៃងឱៃយដឹង ថា ៖ 
«វា ជាការ ល្អ  សមៃប់ ការ អភិ- 
វឌៃឍ ប៉នុ្តៃក ៏តៃវូ គតិ គរូ រក ដ ំណោះ- 
សៃយ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ជាមុន 
និង បរិសា្ថាន  ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  
ទឹក  ផ្លូវ  និង លូ ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ  
ដើមៃបី ឱៃយ ពលរដ្ឋ ទទួល យក បាន 
គៃប់ គ្នា»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា  និង ដៃគូ អភិ វឌៃឍ ន៍ បាន 
ដ ក់ ទិស ដៅ បន្ត អនុ វត្ដ កម្ម វិធី 
ផ្ដល ់សៃបៀ ង អាហារ តាម សាលា- 
រៀន ដល់ សិសៃស ក្នុង ខៃត្ដ គោល- 
ដៅ  ដើមៃបី បង្កើន អតៃ ចូល រៀន   
អតៃ ឡើងថា្នាក់  កាត់ បន្ថយ ការ- 
បោះ ប ង់ ការ សិកៃសា  និង បង្កើន 
អតៃ បញ្ចប់ ការ សិកៃសា របស់ 
សិសៃស នៅ កមៃិត បឋម សិកៃសា ។  

លោក រស ់ សវុាចា  អ្នក  នាពំា កៃយ 
កៃសួង អប់រំ  ថ្លៃង ពីមៃសិល ថា  ទិស- 
ដៅ សមៃប់  ឆ្នាំ ២០២១  និង ឆ្នាំ 
បន្ត បនា្ទាប់ ចំពោះ ការ អនុ វត្ដ កម្ម - 
វិធី  ផ្ដល់ សៃបៀង អាហារ  តាម សា - 
លា រៀន  កៃសួង អប់រំ កំពុង បន្ត 
ពិនិតៃយ លទ្ធ ភាព កៀរ គរថវិកា 
សមៃប់ បន្ត ការ សាង សង់ ផ្ទះ បា យ  
កន្លៃង ទទួល ទាន អាហារ សិសៃស  
កន្លៃង លាង សមា្អាត ដៃ  និង បន្ត 
សហ ការ ជា មួយ កម្ម វិធីសៃបៀង- 
អាហារ ពិភព លោក គណៈ កមា្មា ធិ   - 
ការ បៃតិ បត្តិ កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ គំ - 
ពារ សង្គម  និង គៃប់ ដៃ គូពាក់ ព័ន្ធ 
ក្នុង ការ ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត កម្ម វិធី 
ផ្តល់ សៃបៀង អាហារ តាម សាលា - 
រៀន គោល ដៅ ។ «កៃសួង អប់រំ  

បន្ត ពងៃងឹ សមត្ថ ភាពដល់ កៃុម- 
គោល ដៅតាម រយៈ ការ បបំន៉  ការ- 
ពិនិតៃយ តាម ដន និង ការ ហ្វកឹ ហា ត់  
អពំ ីការ អន ុវត្ត កម្ម វ ិធ ីផ្តល ់សៃបៀង- 
អាហារ តាម សាលា  គោល ដៅ ដោ យ 
បៃើ បៃស់ កសិផល សហគ ម   ន៍   »  ។

បើ តាម លោក  សុវាចា  កៃសួង 
កំពុង បន្ត ពងៃកី សាលា រៀន គោ ល  - 
ដៅ អន ុវត្ត កម្ម វធិពី ី២០៥សា លា  
ទៅ  ២៩០សាលា បន្ថៃម ថ្មី  ៨៥  
សាលា  ក្នងុ  ខៃត្ត សៀម រាប  ឧត្តរ- 
មាន ជយ័  នងិ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ ដៃល  
ផ្ទៃរ  ព ីកម្ម វធិ ីសៃបៀង អាហារ ពភិព- 
លោក នៅ ឆ្នាំ ២០២២  នងិ ពនិតិៃយ 
លទ្ធ ភាព ទទួល យក សា  លា  គោ ល  - 
ដៅ ដៃល ផ្ទៃរ ជា ប  ណ្តើ  រ  ពី កម្ម វិធី 
សៃបៀង អាហារ ពិភ ព លោក តាម 
លទ្ធ ភាព ថវិ កា របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល   ។

កាល ពីថ្ងៃទី ២១  ខៃ មករា   លោ ក  
ហង់ជួន  ណារ៉ុន  រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង 
អប់រំ  និង លោកសៃី  គ្លៃរ អៃននី  
កូ និន នាយិកា បៃចំា បៃទៃស កម្ព ុជា  
នៃ កម្ម វិធី សៃបៀងអាហារ ពិភព- 
លោក  (WFP) បាន ដឹក នំា កិច្ច - 
បៃ  ជុំ ស្ដី ពី ការ អនុ វត្ត កម្ម វិធី ផ្តល់ 
សៃបៀង អាហារ តាម សាលា រៀន    ។

លោក សៃី  គ្លៃរ អៃននី  កូ និន  
ថ្លៃង ក្នងុពៃល  កិច្ច បៃជំុ នៃះ ថា កម្ម - 
វិធី សៃបៀង អាហារ ពិភ ព លោក ផ្ត ល់ 

តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ កិច្ច សហ បៃ តិ ប ត្ត ិ- 
ការជាមួយកៃសួងអប់រំ ក្នុង ការ- 
អនុ វត្ត កម្ម វិធីផ្តល់  អាហារ តា ម 
សាលារៀននៃះដៃ ល ជា ផ្នៃក មួ យ  
យា៉ាង សំខា ន់ នៃ កម្ម  វិធី គំពារ សង្គ  ម  
ដើមៃបី ធានា ឱៃយ បាន ថា កុមារ ដៃល 
ងយ រង គៃះ  ទទួល បាន នូវ អា - 
ហា របូ ត្ថម្ភ គៃប ់គៃន ់មនុ ចលូ រៀន 
ក្នងុ ថា្នាក់ ។  លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖« កម្ម- 
វិធី សៃបៀង អាហារ ពិភព លោក នៃ 
អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ  នឹង បន្ត 
បៃសក កម្ម ក្នុងការ ជួយ គំទៃ 
ក៏ដូច ជា ធ្វើការ យា៉ាង ជិត ស្នទិ្ធជា - 
មយួ កៃសងួ អបរ់ ំ ដើមៃបី ធានា បាន 
នូវ និរន្តរ ភាព កម្ម វិធី ដៃល មាន ឥទ្ធ ិ- 
ពល ផ្លាស់ ប្តរូ ជីវិត កុមារ មួយ នៃះ »   ។

លោក  ហង់ជួន  ណារ៉ុន  បាន 
ថ្លៃង  អំណរ គុណ ដល់ អង្គ ការ 
សៃបៀង អាហារ ពិភព លោក ដៃល 
ចូល រួម សហ ការ  យា៉ាង សកម្ម ជា - 
មួយ កៃសួង អប់រំ  ក្នុង ការ ផ្តល់ 
សៃបៀង អាហារ  តា ម សាលា រៀន 
ដៃល បាន ជយួ ជរំញុ ឱៃយ កមុារ មក- 
រៀន ទៀង ទាត់  និង ទាន់ ពៃល វៃលា   
ពៃម ទាំង បាន រកៃសា ពួក គៃ ឱៃយ នៅ 
ក្នុង ថា្នា ក់ រៀន រហូត ដល់ ចប់ មោ៉ាង 
សិកៃសា ជា ពិសៃស កុមារ តូចៗ ។ 

លោកថ្លៃង ថា ៖« ការ ផ្តល់ សៃបៀ ង  - 
អាហារ បៃកប ដោយ អាហារ រូប- 

បត្ថម្ភ គៃប់ គៃន់  គឺ ដើមៃបី បង្កើន 
សុខ ភាព ផ្លូវ  កាយ  បញ្ញា សា្មារតី  
និង អារម្មណ៍  ឱៃយ ពួក គៃ ផ្តាត លើ 
ការ សិកៃសា បាន ល្អ បៃ សើរ »។

បើតាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី នៅ ឆ្នាំ 
សកិៃសា  ២០១៩-២០២០  កៃសងួ 
អប់រំបាន សមៃច ទទួល យក ការ- 
ផ្ទៃរ កម្ម វិធី ផ្ដល់ សៃបៀង អាហារ 
តាម សាលា រៀន នៃះ  មក  អនុវត្ដ 
ដោយ ផ្ទាល់ដោយ បៃើ បៃស់ 
ថវិការបស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  កៃម- 
របូ ភាព កម្ម វធិ ីផ្ដល ់អាហារ ពៃល- 
ពៃ ឹក  និង ពៃល ថ្ងៃ តៃង់  ដោយ បៃើ - 
បៃស់ កសិ ផល ក្នងុ សហ គមន៍ ។ 

កម្ម វិធី ផ្តល់ អាហារ តាម សាលា - 
រៀន បាន នងិ កពំងុ អន ុវត្ត នៅ  តាម 
ខៃត្ត គោល ដៅ ចំនួន១០  កៃម 
ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ គំទៃ ផ្នៃក បច្ចៃក - 
ទៃស  និង ថវិកា ពី កម្ម វិធី ផ្តល់ សៃបៀ  ង- 
អាហារ  ពិភព  លោក មាន  ៥ ខៃត្ត  
គឺ  ពោធិ៍ សាត់  កំពង់ ឆ្នាំង  កំពង់ធំ 
ឧត្តរ មាន ជ័យ  និង សៃុក ខ្លះ ក្នុង 
ខៃត្ត សៀម រាប ។  ចំណៃក កម្ម វិធី 
ផ្តល់ សៃបៀង អាហារ កៃម ការ 
ឧបត្ថ ម្ភគំ ទៃ ដោយ ថវិ កា រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល   មាន  ៦ ខៃត្ត  គឺ កំពង់ ចាម  
ស្ទឹង តៃង  ពៃះ វិហា រ  បាត់ ដំប ង  
បនា្ទាយ មាន ជ័យ  និង សៃុក  ខ្លះ 
ក្នុង ខៃត្តសៀម រាប ៕

តពទីពំរ័  ៣...ឱៃយទៅសរួ នាយក- 
រដ្ឋបាល ខៃត្តជា អ្នកឆ្លើយ វិញ។

លោកយ៉ុង គឹម ហុឺង  នាយក- 
រដ្ឋបាល ខៃត្តពៃះវិហារ  ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ភ្នំ តៃបៃង មានជ័យ  
គឺជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ 
មួយ នៅលើ កំពូលភ្នំ ដៃលមាន 
ភាព ទាកទ់ាញ  ដោយសារ នៅលើ 
កំពូលភ្នំ តៃបៃង  មាន វត្ត ថ្ម៣ដុំ  វត្ត ដំ-   
បកូ ខ្មា កៃបៅ ជៃុ ំ មាន ទកឹ ជៃះ  ក ៏ 
ដចូជា តបំន ់ជាចៃើន ទៀត ដៃល មាន   
ទនំាកទ់នំង  នងិ បារម ីលោក តា សងួ  
អ្នក សច្ចំ ភ្នំ តៃបៃងដ៏ ពូកៃ ស័ក្តិ សិទិ្ធ 
របស់ ខ្មៃរ ពី បុរាណ កាល ។

លោក ថា ៖«យើង បានឃើញ ពី 
ភាពលំបាក របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  
និង ភ្ញៀវទៃសចរ ដៃល បាន ទៅ 
ទសៃសនា នៅលើ ភ្នំ នៃះ  ដូច្នៃះ យើង 
ក ៏បៃញាប ់ជសួជលុ  គ ឺធ្វើ យា៉ាង ណា  

នងឹ ជ ំរញុឱៃយ រចួរាល ់មនុ បណុៃយ ចលូ-   
ឆ្នា ំ ខ្មៃរ យើង នៃះ។ ថវកិា ទាងំ ១៤ មុនឺ   
ដុលា្លារ នៃះ មិន មៃន ជា ថវិកា រដ្ឋ ទៃ  
គ ឺយើង កៀរគរ ព ីសបៃបុរសជន នានា  
ដើមៃបី សាងសង់ គមៃង នៃះ»។

តាម របាយការណ ៍របស ់កៃសងួ 
បរសិា្ថាន  ភ្ន ំតៃបៃង មានជយ័ តៃវូ បាន  
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា តា មរយៈ សណំើ  
របស ់កៃសងួ បរសិា្ថាន ដកប់ញ្ចលូ 
តំបន់ នៃះ ចូល ជា សមៃបត្តិ បៃតិក- 
ភណ្ឌ ធម្មជាតិ  កាលពី ខៃកញ្ញា  
ឆ្នាំ២០១៦  ដោយ គៃបដណ្តប់ 
លើ ផ្ទៃ ដី ធម្មជាតិ បៃមាណ ជាង 
២៥ ០០០ហិកតា។ តំបន់ ភ្នំ- 
តៃបៃងមានជ័យ  មាន កម្ពស់ ជាង 
៤០០ ម៉ៃតៃ   មាន កាជំណ្តើរ១៨ ០០-   
កំា  ដៃល មាន សមៃស់ ធម្ម ជាតិ 
សា្អាត  ដច ់គៃ  មាន ទកឹធា្លាក ់៣តង់- 
តាមា៉ា  ទឹកធា្លាក់ តាំងយូ  ឬ ចាក់- 
អងៃ  រូង បៃជៀវ ភ្នំ តៃបៃង  និង 
ទីតាំង សកា្ការៈ ថ្ម ៣ដុំ ផង ដៃរ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីឆ្លើយតប...

អាជ្ញាធរខ្រត្តព្រះវិហារ... ក្រសួង អប់ រំ  និង ដ្រ គូអភិវឌ្រឍ  ន៍បន្ត  ផ្តល់  អាហារ តាម សាលា រៀន

កំាជណ្តើរឡើងភ្នតំេបេងមានជ័យនៅខេត្តពេះវិហាររងការខូចខាត  ដេលតេវូជួសជុល។រូប FN
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ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត ដៃល ផ្តល់ សៃវា ធនាគារ 
ចល័ត ឈានមុខ គៃ នៅ កម្ពុជា កំពុង 
ពងៃកី បៃតបិត្តកិារ ផ្ទៃរបៃក ់ចលូមក 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា ដោយ 
សហការ ជាមួយ Ria ដៃលជា 
កៃុមហ៊ុន ផ្ទៃរបៃក់ ឆ្លង បៃទៃស 
ឈានមុខ គៃ នៅលើ ពិភពលោក 
ហើយក៏ ជា កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ 
របស ់Euronet Worldwide, Inc. 
(NASDAQ: EEFT) ផងដៃរ ។ 

 ឥឡូវនៃះ អតិថិជន ទាំងឡាយ 
អាច បៃើបៃស់ សៃវា Ria ដើមៃបី ផ្ញើ 
បៃក់ មក កម្ពុជា ហើយ អ្នកទទួល 
អាច ដក បៃក់ តាមរយៈ ភ្នាក់ងារ វី ង 
ដៃលមាន ស្លាក យីហោ Ria បាន 
យ៉ាង ងាយសៃួល ដោយ មិន អស់ថ្លៃ 
សៃវា ឡើយ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បាន មាន 
បៃសសន៍ថា ៖« យើង មាន សៃចក្តី-
សោមនសៃស រីករាយ ក្នុងការ ផ្តល់ជូន 
នូវ ជមៃើស កាន់តៃចៃើន ស មៃ ប់ 
បៃជាជន កម្ពុជា ដៃល កំពុង បៃកប 

ការងារ នៅកៃ បៃទៃស ។ ពួកគៃ 
គួរតៃ អាច ផ្ញើ បៃក់ ដៃល រកបាន 
ដោយ លំបាក មក កៃុមគៃួសរ របស់ 
ពួកគៃ នៅសៃុកកំណើត ដោយ មិន 
មាន ឧបសគ្គ អ្វ ីទាងំអស ់បើទោះបជីា 
នៅ តបំន ់ដាច ់សៃ យល យ៉ាងណាក្ត ី
ដើមៃបី ដោះសៃយ តមៃូវការ បៃចាំថ្ងៃ 
ក៏ដូចជា តមៃូវការ នានា ក្នុង គៃ មាន 
អាសន្ន ផងដៃរ ។ សៃវា ផ្ទៃរបៃក់ 
របស ់ យើង លឿន បំផុត ។ 

 លោក មា៉ា នូ  បាន បន្តថា ៖«ភពជា 
ដៃគូ នៃះ បាន ចៃបាច់ បញ្ចូល នូវ 
បណា្តាញ នៃ ស្ថាប័ន យើង ទាំង២ 
ដោយ ផៃសារភ្ជាប់ អតិថិជន នៅ ជុំវិញ 
ពិភពលោក» ។  

Ria ជា កៃុមហ៊ុន ផ្ទៃរបៃក់ ឆ្លង 
បៃទៃស ឈានមុខ គៃ នៅលើ ពិភព-
លោក ដៃល បាន បង្កើតឡើង ចាប់ 
តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៨៧  និង មាន ទីស្នាក់-
ការ កណា្តាល នៅ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រ នីញ៉ា    
ស ហ រដ្ឋ អាមៃរកិ ។ សព្វថ្ងៃ Ria ផ្តល ់
សៃវា ជាង  ៤៤៧ ០០០  កន្លៃង ដៃល 
ស្ថតិនៅ ជាង ១៦០ បៃទៃស ក្នងុនោះ 
រួមមាន  សហរដ្ឋអាមៃរិក កូរ៉ៃ- 

ខាងតៃបូង ថៃ ហ្វលីពីនី ចនិ មា៉ាឡៃសុ ី
អូស្តៃលី ឥណា្ឌា និង វៀតណាម 
ជាដើម ។ Ria ធ្វើឱៃយ ពិភពលោក 
កាន់តៃ រួម តូច ដោយ ផៃសារភ្ជាប់ 
ទំនាក់ទំនងរ វាង គៃួសរ និង មនុសៃស 
ជាទ ីសៃលាញ ់របស ់ពកួគៃ តាមរយៈ 
ការផ្ទៃរ បៃក់ កមៃិត ពិភពលោក ។ 

 លោក Espen Kristensen 
នាយក គៃប់គៃង APAC របស់ Ria 
មានបៃសសន៍ថា ៖ «យើង ពិតជា 
រីករាយ ដៃល បាន សម្ពោធ ជា ផ្លូវការ 
នូវ ភពជា ដៃគូ ជាមួយ វី ង ។ 

តាមរយៈ កចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារ នៃះ 
យើង នឹង ផ្តល់ សៃវា ផ្ទៃ បៃក់ កាន់តៃ 

ល្អបៃសើរ ដល់ អតិថិជន ដៃល កំពុង 
មាន តមៃូវការ ខា្លាំង និង ទៅគៃប់ 
ទីកន្លៃង ដៃល ចាំបាច់ ដោយ ឆប់-
រហ័ស ងាយសៃួល និង មាន សុវត្ថិ-
ភព ។ »

 អ្នកទទួល បៃ ក់នៅ កម្ពុជា គៃន់-
តៃ តមៃូវ ឱៃយ មាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 
លិខិតឆ្លងដៃន ឬ បណ្ណបើកបរ ចៃបាប់ 
ដើម ជាមួយ លៃខ កូដ ១១ ខ្ទង់ ដៃល 
ទទួលបាន ពី អ្នក ផ្ញើ បៃក់ ។ 

ជាមួយ ឯកសរ ណាមួយ ក្នុង-
ចំណោម  ឯកសរ ទាំងនៃះ ពួកគៃ 
អាចបពំៃញ ពត័ម៌ាន ជាមយួ ឯកសរ 
ដៃល ភ្នាក់ងារ វី ង ចៃកជូន ហើយ 
ពកួគៃ អាច ដក បៃក ់ជាមយួ ភ្នាកង់ារ 
វី ង ជាង  ៤ ០០០ កន្លៃង ដៃលមាន 
ស្លាក យីហោ Ria ។ 

 យោងតាម ការចៃញផៃសាយ របស់ 
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា បៃជាជន 
ចំណាកសៃុក បាន ផ្ញើ បៃក់ មក 
កម្ពុជា បៃមាណ ១,៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយ ៥៣ 
លាន ដុលា្លារ បាន ផ្ញើ មកពី បៃទៃស 
កូរ៉ៃខាងតៃបូង ៕ 

វីងនិងRiaរួមគ្នាជំរុញការផ្ទេរបេក់ឆ្លងបេទេស
 ឥឡូវនេះ អតិថិជន Ria អាច ផ្ញើ បេ ក់មក បេទេស កម្ពុជា តាមរយៈ វី ង បាន ហើយ 
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 អតិថិជនអាចបេើសេវា Ria ផ្ញើបេក់មកកម្ពុជានិងអាចដកតាមភ្នាក់ងារវីង។   

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ  សមា គម ទភី្នា កង់ារ ទៃស- 
ចរណ៍ កម្ពុជា ស្នើឱៃយ រដា្ឋាភិ បាល មាន 
វិធាន ការ ពិសៃសបន្ថៃ មជា បនា្ទាន់ ដើ មៃបី  
ជួយ សង្គៃះ វិស័យ ទៃស ចរណ៍ ដៃល 
បាន  នងិកពំងុ ទទលួរ ង គៃះ បនា្ទាបព់ ី
សហ គៃស ទៃស ចរណ៍ បៃមាណ ជាង ៣ 
ពាន់ កន្លៃង បាន បិទទា្វារ ដោយ សរ វិបត្តិ - 
កូ វីដ១៩ នៅ តៃ បន្ត អូស បនា្លាយ ។  

លោកសៃី ឆយ សុីវ លីន បៃធាន 
សមា គម ទភី្នាក ់ងារ ទៃសចរ ណ ៍កម្ពជុា 
បាន ឱៃយ ដងឹថា  កន្លង មក  ទោះប ីអាជវី- 
ក ម្ម តៃវូ បាន បិទ  បុ៉ន្តៃ នៅ មាន លទ្ធ ភព 
ជួយ ដល់ បុគ្គលិក ជំនាញ ដើមៃបីរ កៃសា ទុក 
 កៃងពៃ ល ស្ថាន  ការណ៍ បៃសើ រឡើង 
វិ ញពិបាក រកអ្ន កជំ នាញ ទៃស ចរណ៍ 
មកធ្វើ ការ។ហៃតនុៃះ មា្ចាស់ អាជវីកម្ម- 
ទៃសច រណ៍ក៏យក ទុន មក បង្វិល ជួយ 
ពួកគៃ តៃ ដល់វិ បត្តិ ចៃះ អូសប នា្លាយ 
យូរ ពៃក  ធ្វើឱៃយ មា្ចាស់   អាជីវក ម្ម អស់- 
លទ្ធភ ព ក៏រំ សយ បុគ្គលិក តៃម្តង។ 

លោកសៃី ថ្លៃង ថា៖«មា្ចាស់ សហ- 
គៃស អស់ លទ្ធភព ក្នងុ ការជួយ ទំនុក- 
បមៃុង ដល់ បុគ្គលិក ហើយ អ៊ីចឹង គាត់ 
ក៏ រំសយ  អ៊ីចឹ ង ទៅ យើង ឃើញ ថា       
អ្ន កជំ នាញ  ទៃស ចរ ណ៍ទំាងអស់ ហ្នងឹ គាត ់
ពិបាក មៃន ទៃន ដោយសរ អត់ បៃក់ 
ចណំលូ  គាត ់ពៃយាយម រក អ្វដីៃ ល គាត់ 
អាច រក បា ន ខ្លះ ទៅធ្វើ គៃទូា យ ខ្លះ  

ធ្វើ អ្នក កាត់ ឆុង [មើល ហុងស៊ុ យ ] រត់ 
ម៉ូតូ ឌុប  លក់ ផ្ទះល្វៃ ង  អ៊ីចឹង ទៅ» ។ 

បើ តាម លោក សៃី ឆយ សុីវ លីន 
មានអា ជវី កម្ម ទៃស ចរណ ៍ជាង ៣ ពាន ់
ទីតាំង តៃូវបាន បិទ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ អ្នក- 
ជំនាញ ទៃសចរ ណ៍ ខា្ចាត់ ខា្ចាយ  រីឯកា រ- 
ខូចខា តមិន ដឹង ថា បាន អ្វី មក ស្ត រ 
ឡើងវ ិញ ទៃ។ កប៏៉នុ្តៃមាន អាជវីកម្ម  នៃះ 
បៃ មាណ ៦០០  ទីតំា ង ពៃយាយ ម បើក ឡើង 
វិញ តៃខ្លះ ក៏បិ ទ ទៅវិញ  ដៃរ។ 

លោកសៃ ី សុវី លនី បានបញ្ជា កថ់ា៖ 
«ក្នងុនាម ស្ថាបន័ ១ត ំណាង ឱៃយ ឯក ជន 
ខ្ញុ ំចង់បាន ការ អើពើ ពី រដា្ឋាភិ បាល បន្ថៃម 
ទៀត។ ពិត មៃន ហើយ កន្លង មក មាន 
ការ ជួយ សង្គៃះ ដៃរ តាម រយៈ ការមិន 
យក ពន្ធ លើក លៃង  ប សស  និង ជួយ 
បៀវតៃស រ៍ខ្លះ ដៃរ  បុ៉ន្តៃ នៅតៃ មិន គៃប់ គៃន់ 
ដោយ សរ ស្ថាន ការ ណ៍អូស បនា្លាយ 
យូរ ពៃក ...»។ 

លោកតុ ប សុភ័ ក រ ដ្ឋលៃ ខាធិការ 
នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួទៃ សចរណ ៍
បាន ថ្លៃង ថា ដោ យ ស រ វិបត្តិ កូ វីដ១៩ 
រដា្ឋាភ ិបាល បាន បន្ត អន ុគៃះដ  លអ់ា- 
ជ ីវក ម្មទៃសច រណជ៍ា ចៃើនដ ូចជា  មនិ 
យក កមៃ អាជា្ញា ប័ណ្ណ និង ការ លើកលៃង   
ទៀត សមៃប់ បៃតិបត្តិ  ករ ទៃសច រណ៍ 
ដៃ  លមា ន កាតព្វកិ ច្ច  ក្នុ ង ការ ប ង់ព ន្ធ។ 

លោក សុភ័ក ថ្លៃងថា៖«ឆ្នាំ២០២ ១ 
នៃះ ក្នុ ងអំ ឡុង៣ ខៃ ដំបូង  រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល ក៏បាន បៃកាសប ន្ត លើកលៃង  ដូ ច 

គា្នា ទាំង ការ មិន យក  កមៃ សៃវា  ថ្លៃ 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ អី ហូរហៃ និង ការឧបត្ថ  ម្ភ 
ដល់ កម្មក រ និយោ ជិ ត  ដៃល បមៃើ ការ 
ក្នងុ គោល ដៅ ដៃល យើង បាន កំណត់»  ។ 

បើតាម លោក តុ ប សុភ័ក កៃសួង 
ទៃសច រណ ៍កប៏ាន រៀបច ំផៃនកា រ ស្ត រ 
ឡើ ងវញិ ទាងំ ក្នងុ ពៃល  វបិត្ត ិក ូវដី កដ៏ចូ- 
ជា កៃយ វបិត្ត ិក ូវដី១៩ ប៉នុ្តៃ សមៃប ់
ពៃល នៃះ  មាន តៃ ការ ជំរុញ ទៃសច រ ក្នងុ 
សៃុក ប៉ុណោ្ណោះ ពៃះ  ទៃសចរ  កៃ- 
បៃទៃស គឺ ស្ទើ រតៃ សូនៃយ។ 

លោក  ទៀ គ ីឡៃង បៃធាន សមាគម 
មគ្គុ ទ្ទៃ សក៍ ទៃស ច រណ៍ ភស  ចិន-
កម្ពជុា បាន ថ្លៃ ងថា បញ្ហា កូ វីដ១៩នៅ 
តៃ មិន ទាន់ ចៃបាស់ លាស់  ថ្វដីៃបិត តៃ មាន 

ព័ត៌មា ន  ថា មាន វា៉ាក់សំ ង ក្ដ ី បុ៉ន្តៃ តាមទី- 
ភ្នាក់ ងារ  តួ ទៃស ច រណ៍ផៃសៃងៗ  មិន ទាន់  
ដំណើរ ការ វិញ ទៃ ធ្វើឱៃយម គ្គុ ទៃ្ទស ក៍ 
ទៃ សចរ ណ៍នៅតៃ អត់  មា ន ការងារ ធ្វើ។ 
រីឯ ការ ឧបត្ថម្ភ កន្លង មក មាន តៃ បុ គ្គលិ ក- 
សណា្ឋា គា រ ភោជនីយ  ដា្ឋាន និង រោង ចកៃ 
ប៉ុន្តៃ រំលង  ម គ្គុទ្ទៃស ក៍ទៃស  ចរណ៍ ។  

លោកថា៖  «ទឹកបៃក់ មិន ចៃើន បុ៉នា្មាន 
ទៃ ក៏បុ៉ន្តៃ អាច ឱៃយ អ្នក ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ រយៈ ពៃល វៃង បាន ដោះ សៃយ 
បាន បន្តចិប ន្តចួ អី៊ចឹង ទៅ ដៃរ  ហៃតុ នៃះ 
ខ្ញុំ ស្នើ ឱៃយ មាន ការ  គិត  ដល់ ម គ្គុ ទ្ទៃស ក៍ 
 ទៃស ចរណ៍ ផង» ។ 

លោក ង៉ូ វ គីម សៃង  ជាម គ្គុ ទ្ទៃស ក៍ 
ទៃសច រណ៍ ភសចិន នៅ ខៃត្តសៀម រាប 

បាន  ឱៃយ ដងឹថា  ពៃ ល មាន វបិត្ត ិក ូវដី១៩ 
គមឺាន ការ លបំាក ខា្លាងំ ដោយស រគា្មា ន 
ភ្ញៀវទៃ ស ចរ អន្តរ ជាត ិមកក មៃសា ន្តធ្វើ ឱៃយ 
បាតច់ណំលូ ប៉ះពា ល ់ជវី ភព  នងិ  ការ- 
ដោះ  បំណុល។ 

លោក ថា៖ «រ បរដូច ពួក ខ្ញុំ ដៃល ធ្វើ- 
ការ សមៃប់តៃ ជូន ភ្ញៀវ ដើរ លៃង នៃះ 
អត់ មាន ជា កៃុមហ៊ុន មានអី ទៃ ចំាតៃ 
កៃមុហុ៊ន រៀបចំ ភ្ញៀវ ឱៃយ ដល់ អត់ការងារ 
អី៊ចឹង យើងដូច[កាប់ បំព ង់]  រ ង់ចាំ  ទឹក - 
ភ្លៀង អ៊ីចឹ ង» ។

លោក មា៉ាន់  ហៃ មី  អា ជីវករ លក់ វត្ថុ- 
អន ុសៃសាវរយី ៍នៅ ខៃត្ត សៀម រាប បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា អាជីវកម្ម លោកបាន បិទទា្វារ 
កៃយ មាន វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ដោយ សរ 
បាត់ អតិថិជន ធ្វើ ឱៃយ គា្មាន បៃក់ ចំណាយ 
លើ ការ ជួល ទី តាំង   ។ 

លោ កថា ៖«អត ់មាន ភ្ញៀវ អ៊ចីងឹ យើង 
មិន អាច ទប់ ថ្លៃឈ្នួ ល បានទៃ  ពៃះ 
អយីើ ង មនិ មាន ផ្ទះ ខ្លនួឯង  អ៊ចីងឹយើង 
ជួល ហាង គៃ យើង ជួល ដីធ្លី គៃ អ៊ីចឹ ង 
ទៅ យើង  ទប់ អត់ ជាប់ តៃូវ បង្ខំ ចិត្ត បិទ 
អាជីវ កម្ម តៃម្ត ង» ។ 

យ៉ាង  ណាក្ដ ី លោក តុ ប សុភ័ក បញ្ជាក់ 
ថា  ម គ្គ ុទ្ទៃស កទ៍ៃសចរ ណ ៍នៅ តៃ អាច 
បមៃើ ការងារ ខ្លួនបាន ដដៃល  ប៉ុន្តៃ តៃូវ 
ប្តូរ មកនាំ ភ្ញៀវ ខ្មៃរ វិញ។ ហៃតុ នៃះ 
វិស័យ ឯក ជន ពៃលមាន រៀបចំ កញ្ចប់ 
ទសៃសន កិច្ច ភ្ញៀវ សូម ឱៃយ បៃើ ម គ្គ ុទ្ទៃស ក៍ 
ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គា ត់ រក ចំណូ ល បាន៕ 

សមាគមស្នើឱ្យមានការជួយដល់វិស័យទ្សចរណ៍បន្ថម្ទៀត

ភ្ញៀវទេសចរទៅទសេសនានៅអង្គរវត្តពីខេកុម្ភៈ ឆ្នាមុំន។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

ប្រ ធា ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ ធា ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុប្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
�ៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រសម្រ �លអក្ខ � វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ ពា ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

បៃ  ជ្ញ   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត

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

ប្រ ធា ន�្ន ្រករដ� ប ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�ប ល  និងធនធា នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ ធា នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) 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
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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LAW TALKLAW TALKLAW TALK

គឹម សារុំ

ជា ទូទៅ មុ នពៃ ល បា នគ្នា ជា 
ប្ដី /បៃ ពន្ធ  ដៃ គូ តៃ ងតៃ បៃើ វិ ធី 
ខ ុស ៗ  ទៅ តា មបៃ ទៃ សន ីម ួយៗ 
ឬតា ម តំប ន់ នានា នៃ ប ណ្ដា បៃ- 
ទៃ សទំា ង នោះដោ យ ខ្លះ ធ្វើតា ម  
បៃ បសា សនា  ឬ តា ម បៃពៃ ណី 
ដូន តា ឬក៏តាម ចៃបាប់បៃ ទៃ  ស 
ជាដើម ។ច ង់ ដឹ ងថា  តើការរៀ ប- 
ចអំាពា ហ ៍ព ិពាហ ៍តាម បៃ ពៃណ ី
និង តា ម ចៃបាប់ ខុស គ្នា ដូចម្ដៃច? 
ជុំវិញ ច ម្ងល់នៃះ លោក  មៃធាវី  
លី  កុសល  ដៃល មាន ការិយា- 
ល័យ  បមៃើការ ងារនៅផ្ទះ លៃខ 
៤៥Eo ផ្លូវ ៩ ភូមិ តៃពាំង ថ្លឹង 
សងា្កាត់ ចោមចៅ  ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  បាន 
ពនៃយល់ តា ម រយៈ សំ ណួរ រប ស់  
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ដូច ខាង កៃម   ៖

តើ ការ រៀប អាពា ហ៍ពិ ពាហ៍  
តាម ប្រព្រ ណីខុ ស គ្នា នឹង ការ- 
រៀប អាពា ហ៍ពិ ពា ហ៍ តាម ផ្លូវ- 
ច្របាប់ ដូច ម្ត្រច ? 

ការរៀប អាពាហព៍ពិាហ ៍តាម 
បៃពៃណី  គឺជា ទំនៀម ទមា្លាប់ 
មួយ ដៃល មា ន តាំងពី បុរាណ 
មក វា អាច ចាត់ទុក ទៅ  ថា  ជា 
ផ្នៃ ក  មួយ នៅ ក្នុង សីលធម៌  ផង- 
ដៃ រ សមៃប ់សង្គម ខ្មៃរ ហើ យក ៏
វា ជា សារបៃកាស ជា សា ធារ ណៈ 

ថា បុរស និង នារី  នោះ គឺ  ជា 
សា្វាមី ភរិយា នឹង គ្នា ដោយ មាន 
ការ ដឹ ងឮពី សាធារណ ជន  និង 
សាច ់ញាត ិបងប្អនូ ជាដើម  ប៉នុ្តៃ 
មិន មាន អានុ ភាព ផ្នៃក ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ក្ន ុងការ ចង ភាគី ទំាង ២នោះ ទៃ។

 ដោយ ឡៃក សមៃប់ ការរៀប- 
អាពាហ៍ពិពាហតាមផ្លូវ ចៃបាប់  
គឺជា ការ បង្កើត នូវ ចំណង គតិ- 
យុត្តមួ យ រវាង បុរស និង នារី  
ហើយ បង្កើត ឡើង តាម លក្ខ- 
ខណ្ឌ ដៃល ចៃបាប់ កំណត់ ដោ យ 
គោរព ទាំង លក្ខខណ្ឌ សារធាតុ 
និ ង  លក្ខ ខណ្ឌ ទមៃង់ ចាប់ ពី 
មាតៃ៩៤៨  ដល ់មាតៃ ៩៥៦  
នៃ កៃ មរ ដ្ឋបៃប វៃណី ទៅ ហើយ វា 

មាន អានុភាព ផ្លវូចៃបា ប់  ទៅលើ 
កូន ទៃពៃយ  និង ចំណង ឯក ពន្ធ- 
ភាព ជា ដើម។ ចំពោះ លក្ខ ខណ្ឌ 
សារ ធាតុ និង លក្ខ ខណ្ឌ ទមៃង់ 
មាន ខ្លឹម សារ ដូច ខាង កៃ ម នៃះ

 ក-ល ក្ខ ខណ្ឌ សារធា តុ គឺជា 
លក្ខ ខណ្ឌ ដៃល កំណត់ ពី អានុភាព  
នៃ អា ពា ហ៍ពិ ពា ហ៍ រួ មមា ន  ការ- 
ពៃមពៃៀ ង របស់ ភា គី ដោយ  
ឆ ន្ទៈ សៃរី  របស់ បុរស- នារី។ អាយុ 
របស់ ភាគី(១៨ឆ្នា)ំ ភៃទ ផ្ទយុ 
គ្នា របស ់បរុស -នារ(ីភៃទ ដចូគ្នា 
មិន អាច រៀប អា ពា ហ៍ពិ ពា  ហ៍ 
បា នទៃ)ការ ហាមឃា ត់ ចំពោះ 
អា ពា  ហ៍ ពិ ពា ហ៍ ថ្មកី្ន ុងអំ ឡុង ពៃល 
ដៃល ចៃបាប់ កមៃិត សមៃប់ ស្តៃី 

ដើមៃបី ចៀស វាង បញ្ហា ចោទ ឡើង 
ក្នុងការ កំណត់ ឪពុក របស់ កូន 
ដៃល មាន រយៈពៃ ល១២០ ថ្ងៃ 
គិតពី ថ្ងៃ អា ពា ហ៍ ពិ ពា ហ៍មុន តៃ ូវ 
បាន រលំាយ  ការ ហាម ឃាត ់ក្នងុ 
ទ្វៃ ពន្ធ ភាព(ពុំទាន់ បាន លៃង- 
លះគ្នា តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់នៅ ឡើយ)
ការ ហាម ឃាត់ ចំពោះ អា ពា ហ៍- 
ពិ ពា ហ៍រ វាង បុគ្គល ដៃល មាន 
ទំនាក់ ទំនង  ញាតិ នឹង គ្នា(អា- 
ពា  ហ៍ពិ ពា ហ៍ រវាង ញាតិ លោ - 
ហិ ត ឬ រវាង ញាតិ ពន្ធ )។

ខ-ល ក្ខ ខណ្ឌ ទម្រង់  គឺជា 
ការដាក់ ពាកៃយ សំុ រៀបអា ពា  ហ៍-  
ព ិពា ហ ៍ការ បញ្ជាក ់ ភាពនៅ លវី 
ការ ជូនដំ ណឹង  ជា សាធា រណៈ 
បិទ ផៃសាយ ជា សា ធារ ណៈ នៅ 
លំនៅ ឋាន សាមី ខ្លួន នារី ១ 
ចៃបាប ់ បទិ ផៃសាយ ជា សាធារណៈ 
នៅ  សាលាឃុំ   ឬ សងា្កាត់ សាមី- 
ខ្លួន នារី ១ ចៃបាប់  រកៃសា ទុក នៅ 
សា លាឃុំ  ឬ  សងា្កាត់ សាមីខ្លួ ន 
នារី  ២ ចៃបាប់ ទៀត តៃូវ ផ្ញើ ទៅ 
មន្តៃ ីអតៃនកុលូ ដា្ឋាន ខាង បរុស 
ដើមៃបី យក ទៅ បិទ ផៃសាយ ជា  
សា ធារ ណៈនៅ  លំនៅឋាន 
សាមី ខ្លួនបុរស  ១ ចៃបាប់ និង 
សាលា ឃុំ  ឬ  សងា្កា ត់  សាមី ខ្លួន 
បុរស ១ ចៃបាប់ ។ 

ការចុះ កិច្ច ស នៃយា  អា ពាហ៍-
ពិពាហ៍ក្នុង រយៈពៃ ល១ ០ថ្ងៃ  

គិតពី ថ្ងៃ បិទ បៃកាស បាន កន្លង 
ផុត ហើយ បៃសិនបើ គ្មាន ការ- 
ប្តឹង ជំទាស់  បុរស -នារី អាច ចុះ- 
កិច្ច សនៃយា អាពា ហ៍ពិ  ពាហ៍ជា - 
ផ្លូវការ នៅ ចំពោះមុ ខ ម ន្តៃី- 
អតៃនុកូល ដា្ឋាន នៃ  ឃំុ  សងា្កាត់  
ខាង នារី។ ការចុះ កិច្ច ស នៃយា 
តមៃូវឱៃយ មាន សាកៃសី ជា នីតិ ជន  
ចំនួន ២នា ក់ ដៃល ជា នីតិ ជន ។ 

ការចុះប ញ្ជី អា ពា ហ៍ ពិ  ពា  ហ៍ 
(សបំតុៃ អា ពាហព៍ ិពា ហ)៍ តៃវូ 
សៃង់ យក ខ្លមឹសារ ដៃលមាន  
នៅក្នុង កិច្ច សនៃយា  អា  ពា ហ៍ពិ - 
ពា ហ៍ ចូលក្នុង សៀវ ភៅ អា ពា- 
ហ៍ពិ ពា ហ៍ នៃះ គៃ ហៅថា ការ- 
ចុះកិ ច្ច សនៃយា  អា ពាហ៍ពិ ពា ហ៍ 
ហើយ មន្តៃ ីអតៃ នកុ ូល ដា្ឋាន   នងឹ  
ចម្លង ចូលក្នុង លិខិត មួយ ហៅ 
ថា  សំបុតៃ អា ពា ហ៍ពិ ពា ហ៍ 
ទុកឱៃយ សាមី ខ្លួ ន  បៃើបៃស់ ។ 

 ដូច្នៃះ ហើយ  មនុសៃស  បៃុស- 
សៃ ីតៃវូតៃ គោរព  ទៅ តាម លក្ខ- 
ខណ្ឌ ដៃល ចៃបាប់ បានកំ ណត់  
ជាក់លា ក់ បើ មិន គោរព តាម 
លក្ខ ខណ្ឌ ខាង លើ នៃះ ទៃ គឺ  
អា ពា ហ៍ពិ ពា ហ៍ នោះ នឹង មិ ន   
បង្កើ ត អានុភាព តាមផ្លូវ ចៃបាប់ 
ឬ អាច លុ ប ចោល និង អាច 
មោឃ ភាព។ 

(សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្ដនៅ 
សប្ដាហ៍ក្រយ)

តពីទំព័រ១...សាលា  ជមៃះ ក្ដ ីជាន់ ខ្ពស់។ 
គណៈ កម្មការ នៃះ ក ៏ តៃ ូវ  សកិៃសា ន ិង រៀប-   
ចំ  ទី តាំង  សមៃប់ តុ លាកា រ  បទ  បៃប ញ្ញ ត្តិ  
នតីវិធិ ីពា ណជិ្ជក ម្ម  ក ំណ ត ់បៃភៃទ វវិាទ- 
ពាណិជ្ជក ម្ម ធន ធាន មនុសៃស រៀបចំ 
ថវិកា សមៃប់ ដំណើរ ការ តុលា ការ និង 
ភារ កិច្ច ដៃល រដ្ឋ មន្តៃី ណៃនាំ ។ 

ស មៃប ់ ការ រៀបច ំដណំើរ ការ តលុាការ- 
ការងារ ស មា ស ភាព  ទាងំ ២០ របូដដៃល 
នៃះ   ក ៏តៃ ូវ បពំៃញ ការងារ ដចូ គ្នា ដៃរ ប៉នុ្តៃ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វិស័យ ការងារ។ សៃចក្ដ ីសមៃច 
នៃះ  អនុញ្ញាត ឱៃយ គណៈ កម្ម កា រ នៃះ 
អញ្ជើញ មន្តៃី ជំនាញ ពី បណ្ដា កៃសួង  
សា្ថាប័ន  ជាតិ  សា្ថាប័  ន អន្ត រ ជាតិ  និង 
វសិយ័ ឯក ជន ចលូ រមួ បៃជុ ំពគិៃះ យោ- 
បល់ តា ម ការ ចាំ បាច់ ។  

លោ ក  ជិន  មា៉ាលីន អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃ- 
សួង យុត្តិធម៌   បាន ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល- 
មិ ញ ថា  បើ តាម ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ រៀប ចំ 
អង្គការ តុលា កា រ កម្ពុ ជា    ឆ្នាំ២០ ១ ៤   
តុ លា ការ ពា ណិជ្ជក ម្ម  និង តុលាកា រ ការ- 
ងារ តៃូវ បាន  បង្កើត ឡើង ហើយ  រួម  ជា- 

មយួ នងឹ តលុា កា រ ពៃហ្មទ ណ្ឌ  នងិ តលុា- 
ការ រដ្ឋ បៃបវៃណ។ី ប៉នុ្តៃ តលុា ការ ពាណជិ្ជ- 
ក ម្ម និង  តុ លាកា រ ការ ងារ មិន ទាន់អា ច 
ដាក់ ដំណើរ ការ បាន ដោយ សារ ខ្វះ ខាត 
ធន ធាន មួយ ចំ នួន   ខណៈ   កៃសួង  ជាប់ 
ធ្វើ ការ ងារ អាទិ ភាព មួយចំ នួន ។

លោក បានថ្លៃង ថា៖ «ទើប តៃមក ដល ់
ពៃល នៃះ កៃម ការ ដឹក នាំ របស់ ឯក- 
ឧត្តម រដ្ឋ មន្តៃី ថ្មី  គត់ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
ក្នងុ ការ ធ្វើ ម៉ៃច រៀប ច ំដាក ់ឱៃយ ដណំើរ ការ- 
តុលាការ ទាំង ២នៃះ តាម ចៃបាប់ស្ដី ពី ការ- 
រៀប ចំ អង្គកា ចាត់ តំាង  តុលាការ របស់ យើង  
ឱៃយ បាន ក្នុង ដំណច់ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ»។

លោក បន្ត ថា តលុា ការ ទាងំ២នៃះ  មនិ 
ស្ថិត នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី តុលាការ 
ធម្មតា ដៃល មាន សៃប ់នោះទៃ គៃន ់តៃ 
ចៃក ជា ជនំា ញ   ដោយ មាន ការ បៃង ចៃក  
ចៅកៃម ជនំាញ  ទៅ តាម ជនំាញ ហើយ 
បៃង ចៃ ក សំណុំ រឿង ទៅ តាម បៃភៃទសំ -  
ណុំ  រឿង។  កាល ពី កន្លង ទៅ សំណុំ រឿង 
វវិា ទ  ពាណជិ្ជក ម្ម ន ិង សណំុវំ ិវាទ ការងារ 
តៃូវ បាន ដោះ សៃយ ដោយ តុលាការ- 

  រ ដ្ឋបៃប វៃណី។ កៃយ ពៃល តុលាការ- 
ពាណិជ្ជក ម្ម  និង តុលា ការ  ការ ងារ តៃូវ- 
បាន ដាក ់ដណំើរ ការ ស ំណុ ំរឿង  បៃប នៃះ 
លៃង ចលូ ទៅ តលុាការ រដ្ឋបៃប វៃណ ី  ទៀត  
ហើយ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖«ការ បង្កើត តុលាការ 
ការងារ នៃះ គឺ ដើមៃបី បៃសិទ្ធ ភាពនៃ ការ- 
ដោះ សៃយ សំណុំ រឿង។ អ្នក ដៃល តៃូវ 
ដោះសៃយ គត់ មាន ជំនាញ ចៃបាស់ លាស់  
ហើយ គត់ ទទួល បន្ទុក តៃ សំណុំ រឿង 
នោះទៃ មិន ចាំ បាច់ ទទួល ប ន្ទុក សំណុំ- 
រឿង ជា ចៃើន ដៃល ធ្វើ ឱៃយ គត់ មាន ការ- 
លំបាក  និង គ្មាន ពៃល គៃប់ គៃន់ ក្នុង ការ- 
សៃវ ជៃវ។ វា ក៏ ចូលរួម ក្នងុ ការ ដោះ- 
សៃយ ការ កក ស្ទះ សំណំុ រឿង ផង ដៃរ»។

លោក សុ ក សំអឿន អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក- 
ចៃបាប់ មា្នាក់ បានថ្លៃង ថា ការ បង្កើត នូវ 
តុលាការ ជំនាញបៃប នៃះ នឹង ជួយ ចៅ- 
កៃម កុ ំឱៃយ មាន ភាព ចៃបកូ ចៃបល ់ដោយ- 
សារ តៃ ការ កាន ់សណំុ ំរឿង ចៃើន បៃភៃទ  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ការ កាត់ សៃចក្ដី អាច មិន 
យុត្តិធម៌ ។  

បៃ សិន  បើ តុលា ការ មិន  សូវ ល្អ អ្នក- 
វិនិយោគ ទុន ល្អ  គៃ មិន សូវ មក ទៃ 
ដោយ សារ ពួក គៃ មាន ការ ភ័យ ខា្លាច។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ដចូ្នៃះ ហើយ  បៃសនិ- 
បើយើង ធ្វើ ឱៃយ តលុាការ ពាណជិ្ជក ម្ម  វា ល្អ 
វា អពៃយា កៃតឹ ឯករាជៃយ  កាត ់ក្ដ ីដោយ អត-់ 
លម្អៀង អាច នឹង ធ្វើ ឱៃយ អ្នក វិនិ យោគ 
មាន ការ ទុក ចិត្ត ដៃរ»។

សៃដៀង គ្នា នៃះ លោក មឿន តុលា- 
នាយក បៃត ិបត្ត ិ មជៃឈ មណ្ឌល  សម្ពន័្ធ ភាព  
ការ ងារ ( សង់តៃល់ ) បាន ថ្លៃង ថា ការ- 
បង្កើត តុលាការ វិស័យ ទាំង ២នៃះ ជា 
រឿង ល្អ បៃសនិ បើ តលុាការ ដោះ សៃយ 
ជមោ្លាះ ទាំង នោះ  ដោយ មូលដា្ឋាន ចៃបាប់ 
និង ឆនា្ទានុសិទ្ធិ។   លោក យល់  ថា ចៃបាប់ 
ស្ដី ពី ការ គៃប់ គៃង  និង បៃពៃឹត្ត ទៅ នៃ 
អង្គការ តុលា ការ ការ  ជៃើស រីស  ចៅ- 
កៃ ម គួ រ  តៃ តៃូ វ បាន ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង 
ដើមៃបី ចៀស   វាង អំពើ ពុក រលួយ  ឬ ការ- 
ទទួល ឥទ្ធិពល ន យោបាយ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «វា មាន ភាព ចាំ - 
បាច់ ក្នុង ការ មានតុ លាកា រ  ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក ក្នងុ វសិយ័ នមីយួៗដចូ ជា តលុាការ   
ទូទៅ តុ លាកា រ  កា រ ងា រ តុ លា ការ  ពា  ណិជ្ជ- 
ក ម្ម ។ប៉ុ ន្តៃ វា មាន ភាព ចាំ បាច់ ថៃម ទៀត 
ក្នុង ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ នៃ បៃព័ន្ធ ចៃបាប់ 
ដើមៃបី គៃប់ គៃង នៃ ដំណើរ  កា រ  បៃព័ ន្ធ តុ លា- 
ការ   ទាំ ង មូល សិន»៕

តើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រព្រណី និងតាមច្របាប់ខុសគ្នាដូចម្ដ្រច?

កម្ពជុារំពឹងថានឹងដាក់ដំណើរការ...

លោកម្រធាវី លី កុសល កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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ក្រមុហុ៊នលីលីបង្កើនក្រច្ន្រប្រភ្រទបន្ល្រជាអាហារក្រៀម
ធូ វិរៈ 

សៀម រាបៈ ក្រុមហ៊ុន លីលី  
ហ៊្វូដ  អុីនដាសទ្រី  ខូ  អិលធីឌី 
(LYLY Food Industry 
Co., Ltd)ដ្រល ជា  ក្រុមហ៊ុន 
ផលិត នំ ស្រួយសម្រប់ ទីផ្រសារ 
ក្នុង ស្រុក និង នាំ ច្រញ បាន ចុះ 
អនុស្រសរណៈ យោគ យល់ គ្នា 
(MoU)  ជាមួយ ផ្រសារ កសិផល  
និង ចំណីអាហារ (Food and 
Agriculture  Market)សម្រប ់ 
ប្រមលូ ទញិ  ផលតិ ផល កសកិម្ម  
មួយ ចំនួន  សម្រប់ សកម្ម ភាព 
ក្រច្ន្រ     ផលិត ផល ម្ហូបអាហារ 
ខណៈ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  គទំ្រ  
គំនិតផ្តួច ផ្តើម ន្រះ ។

លោកស្រ ី ក្រវ មុ ំអគ្គ នាយក 
ក្រមុហ៊នុ លលី ី ហ៊្វដូ  អុនី ដាសទ្រ ី 
បានប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍កាល ពី 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា អនុស្រសរណៈ ន្រះ 
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង ដើម្រប ី
ទញិ កសផិល មយួ ចនំនួ ព ីខ្រត្ត 
សៀម រាប សម្រប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ឱ្រយ 

រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ និងវ្រចខ្ចប់ ជា 
ផលិត ផល បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ ក្រៀម ។

លោក ស្រ ីបញ្ជាក់ ៖«យើង នងឹ  
ប្រមូល ទិញ បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ ពីខ្រត្ត 
សៀម រាប យក មក ប្រើ ប្រស ់ក្នងុ  
រោង ចក្រ ដើម្របី ក្រ ច្ន្រ ជា ផលិត- 
ផល បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ ក្រៀម ដ្រល 
រោង ចក្រ យើង មាន សមត្ថភាព 
ផលិត ផល បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ ក្រៀម 
ប្រមាណ ៦តោន ក្នុង ១ ថ្ង្រ»។ 

ក្នងុ ដណំាក ់កាល ន្រះ  ក្រមុហ៊នុ   
ក ៏ កពំងុ សាកល្របង  ក្រច្ន្រ   ប្រភ្រទ 
បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ មួយ ចំនួន ដ្រល 
មាន សកា្តា នុពល ខ្លាំង ដូច ជា 
ផ្ល្រល្ពៅ ត្រឡាច  សណ្ត្រក កួរ  
និង ពោតបារាំង។

លោក ស្រីថ្ល្រងថា៖«យើង  មិន  
ទាន ់ប្រកដ ថា បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ ប្រភ្រទ  
ណា មួយល្អ សម្រប់ ប្រើ ប្រស់ 
ក្នុង ផលិត កម្ម របស់ យើង នោះ 
ទ្រ  យើង ត្រវូ ការ ធ្វើ ត្រស្ត សាក ល្របង  
សនិ ថា តើ បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ ប្រភ្រទ ណា 
ដ្រល មាន គុណភាព ល្អ  និង មាន  
រសជាតិ ឆ្ងាញ់  បនា្ទាប់ មក  យើង 

នឹងបញ្ជាទិញ ពី គត់ ត្រ ម្តង»។
លោក  បា៉ាន  សូរស័ក្តិ បាន 

ថ្ល្រង ក្នុង កម្ម វិធី ចុះMoUន្រះថា 
ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្មបាន និង- 
កំពុង  ដឹកនាំ ប្រតិ បត្តិ   គម្រង 
ជំរុញ ទីផ្រសារ សម្រប់ កសិកម្ម 
ខ្នាត តូច (AIMS)ដើម្រប ីឱ្រយ ប្រ សើរ   
ឡើង នូវ ការ តភា្ជាប់ ការ ផលិត 
នងិ   ទផី្រសារ  ហើយ MoU  ន្រះ នងឹ 
ជំរុញ ផលិត ផល កសិ -ពា ណិ ជ្ជ -  
កម្ម  ដើម្របី ផ្គត់ផ្គង់ ទីផ្រសារ ក្នុង- 

ស្រុក  និង បង្កើន ប្រក់ ចំណូល 
ដល់ ប្រជា កសិករ។ 

លោក  អះអាងថា៖ « អនសុ្រសរណៈ  
ន្រ ការយោគយល់ គ្នាន្រះ គឺជា  
សមទិ្ធ ផល មយួ ទៀត  កើត ច្រញ  
ព ីការ ខតិ ខ ំប្រងឹ ប្រង របស ់គម្រង  
ជរំញុ ទផី្រសារ សម្រប ់ កសកិម្ម ខ្នាត-  
តចូ  ក្នងុ ការ តភា្ជាប ់ក្រមុ អ្នក ផលតិ  
អ្នក ប្រមូល ទិញ  និង រោង ចក្រ 
ក្រច្ន្រ   ដើម្របី រមួ ចណំ្រក ដល ់ការ- 
អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋ កិច្ច ជាតិ  និង ការ - 

បង្កើន ចណំលូ ជនូ ដល ់ប្រជាជន  
នៅ មូល ដា្ឋាន» ។

លោក រដ្ឋមន្ត្រី  បាន លើក ទកឹ- 
ចិត្ត ភាគីទាំង ២ក្នុងការ សិក្រសា   
ពនិតិ្រយ លទ្ធភាព ពង្រកីការ ក្រច្ន្រ 
មខុ  ទនំញិ កស-ិពាណជិ្ជ កម្ម ដទ្រ 
ទៀត  ព្រមទាំង គំទ្រ ដល់ ផលិត  -  
ផលដ្រល កសិករ ផលិត បាន  នងិ  
ជរំញុ ការ ផលិត ឱ្រយ មាន គណុភាព  
សុវត្ថិភាព  និងស្តង់ដាខ្ពស់ ។

លោក បន្ថ្រមថា៖«ការ សហ ការ   
គ្នា ល្អ ក្នុង ការ ផ្គត់ផ្គង់  និង បញ្ជា 
ទញិ ផលតិ ផល កស ិ- ពាណជិ្ជ កម្ម  
បន្ល្រ  នងឹ បង្កើត ឱ្រយមាន ការ ទកុ- 
ចតិ្ត គ្នា ក្នងុ ការ ធ្វើ ឱ្រយ តម្ល្រ ផលតិ ផល  
ទាំង ន្រះ  នៅ ក្នុង ទីផ្រសារ កាន់ ត្រ 
មាន ស្ថរិភាព  នងិ រកី ចម្រើន មយួ  
កម្រិត ទៀត»។ 

  សព្វ ថ្ង្រ គម្រង ជំរុញ ទីផ្រសារ 
សម្រប់ កសកិម្ម ខ្នាត តូច (AIMS) 
នៅ  ខ្រត្ត សៀម រាប  បាន និង កំពុង  
អនវុត្ត នៅ ៨ស្រកុ ដ្រល មាន កសកិរ  
ផលតិ ចនំនួ១៥០ក្រមុ។ ន្រះយោង   
តាមក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ៕ LA

តពីទំព័រ ១...Kawswat 
អគ្គ នាយក ស្ដីទី ក្រុមហ៊ុន PP-
TOR ដ្រល លើក ឡើង កាលពី 
សបា្ដាហ ៍មនុ ថា ក្រមុហ៊នុ  PPTOR 
បាន ល្រ ទុក ថវិកា ចំនួន ៧៤,៦ 
ពាន ់លាន បាត (២,៥ ពាន ់លាន  
ដលុា្លារ ) សម្រប ់ការពង្រកី អាជវី-  
កម្ម ស្នូល ៣ របស់ខ្លួន សម្រប់ 
ឆ្នាំ  ២០២១ ដល់ ២០២៥ ។ 

សម្រប់ អាជីវកម្ម អន្តរជាតិ 
របសខ់្លនួ ក្រមុហ៊នុ ន្រះ នងឹ ផ្ដាត  
ការ យកចតិ្ត ទកុ ដាក ់លើ ការ ពង្រកី  
សា្ថានីយចាក់ ប្រង និង សាខ 
កាហ្វ្រ Amazon នៅក្នងុ ប្រទ្រស  
កម្ពុជា ឡាវ មី យ៉ាន់ មា៉ា និង 
វៀតណាម (CLMV) បូក រួម 
នឹង ប្រទ្រស ហ្វីលីពីន ។

ក្រមុហ៊នុ  ន្រះ ក ៏នងឹ បើក សាខ  

ហាង កាហ្វ្រ Cafe Amazon 
បន្ថ្រម ទៀត នៅក្នងុ ប្រទ្រស ចនិ 
ផងដ្ររ ។ បច្ចបុ្របន្ន ក្រមុហ៊នុ PTT 
មាន សា្ថានីយចាក់ ប្រង ៣២៩  
ទីតាំង នៅ ទីផ្រសារ ក្រ ប្រទ្រស ។ 

 លោក លមឹ ហ្រង អនុ ប្រធាន 
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
សា្វាគមន ៍ការ សម្រចចតិ្ត ដោយ 
ក្រមុហ៊នុ PPTOR នៅ ប្រទ្រស 
ទាងំ នោះ រមួ ទាងំ កម្ពជុា ផង ដ្រល  
ជា ការពង្រកី អាជវីកម្ម ជា  យទុ្ធ-
សាស្ដ្រ ដ្រល អនវុត្តតាម សហ-
គមន ៍ ស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន ខណៈ 
ក្រមុហ៊នុ ន្រះ មើល ឃើញ ជាមនុ 
ពី វិបុលភាព របស់ តំបន់ ន្រះ ។ 

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖« ជា ធម្មតា 
ពួកគ្រ មើល ឃើញ ឱកាស ក្នុង 
ការ រីក ចម្រើន អាជីវកម្ម របស់ 

ពួកគ្រនៅក្នុង តំបន់ ព្រមទាំង 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង 
ខណៈយើង អាច មើលឃើញ 
សាខ របស ់ក្រមុហ៊នុ  PTT ជា 
ច្រើន នៅក្នងុ ប្រទ្រស យើង ។ អ្វ ី
ដ្រល ពកួគ្រ កពំងុ ធ្វើ គ ឺស្រប តាម   
គោលការណ៍ រប ស់ សហគមន៍   
អាសា៊ាន ហើយយើង សា្វាគមន៍ 
ការ ពង្រកី អាជវីកម្ម របស ់ពកួគ្រ 
នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង » ។ 

 យោងតាម កាស្រត The Na-
tion សម្រប់ ថវិកា សរុបរ បស់ 
ក្រុមហ៊ុន PPTOR គឺ មាន  ៣៤, ៦  
ភាគរយ នឹង ត្រូវ វិនិយោគ លើ 
អាជីវកម្ម ប្រង ឥន្ធនៈ ២៨,៦ 
ភាគរយ  លើ អាជវីកម្ម មនិម្រន ប្រង 
នងិ ២១,៨ ភាគរយ លើ អាជវី កម្ម   
អន្តរជាត ិ។  ថវិកា ដ្រល នៅ សល់  
នឹង ត្រូវ ចំណាយ  លើ អាជីវកម្ម  
ផ្រស្រង ទៀត និង លើ ការស្វ្រងរក 
ឱកាស អាជីវកម្ម ថ្មីៗ ។ 

 សា្ថានទូត កម្ពុជា ប្រចាំ ទី ក្រុង 
បាងកក នងឹ បង្កើត ការយិលយ័  
តំណាង សម្រប់« ក្រុមប្រឹក្រសា 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា (CBC)» 
នៅក្នងុ ទកី្រងុ បាងកក ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ប៉ុនា្មាន ខ្រ ខងមុខន្រះ 
ដើម្របី បម្រើ ជា ការិយល័យ 
ច្រកច្រញ ចូល ត្រមួយ សម្រប់ 
ក្រុមហ៊ុន និង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា  និង ថ្រ ។ 

 លោក  អ៊ូក សោភ័ណ ឯក- 
អគ្គ រាជទូត កម្ពុ ជាប្រចាំ ទីក្រុង 
បាងកក បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ព្រល  ថ្មីៗ  ន្រះ ថា CBCនងឹ បង្កើត  
« សសរ ស្ដម្ភ ន្រ ការតស៊ ូមត ិ» នៅ 
ក្នុង  ការិយល័យ ន្រះ ដ្រល នឹង 
ខិតខំ ប្រឹងប្រង ដើម្របី លើក កម្ពស់  
ការ សន្ទនារ វាង ក្រមុ វនិយិោគនិ 
ថ្រ និង សម ភាគី កម្ពុជា នៅ ក្នុង 
វិស័យ  រដា្ឋា ភិបាលនិង ឯកជន ។ 

 ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វ្រភាគ ីរវាង កម្ពជុា  

និង ថ្រ មាន តម្ល្រ ៥,៥៦៩ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ រយៈព្រល ៩ ខ្រ 
ដំបូង  ឆ្នាំ ២០២០ ធា្លាក់ចុះ ១៩ 
ភាគរយ  បើ ធៀប នឹង រយៈព្រល 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ។ ន្រះ បើ 
យោងតាម ទនិ្ននយ័ បាន ព ីក្រសងួ  
ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្រ ។ 

 ការនាំច្រញ របស់ កម្ពុ ជា ទៅ 
ប្រទ្រស ថ្រ មាន ចំនួន  ៩៥០ លាន  
ដលុា្លារ  ធា្លាកច់ុះ ៤៨ ភាគរយ   ខណៈ  
ការ នាចំលូ មាន តម្ល្រ ៤,៦ ១១ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់  ៩ ភាគរយ ។ 

 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ថ្រ  បាន 
ឱ្រយ ដឹងថា ភាគច ្រើន ន្រ ការ នាំ-
ច្រញ  របស់ កម្ពុជា ទៅ ប្រទ្រស  
ថ្រ រមួមាន ត្របងូ មានតម្ល្រ គ្រឿង 
អលង្ការផលតិផល កសកិម្ម នងិ  
អាលុយ មីញ៉ូម  រី ឯការនាំ ចូល   
វិញ  ភាគ ច្រើន ជា  ប្រង ឥន្ធនៈ 
ម៉ូតូ រថយន្ត ត្របូង មាន តម្ល្រ និង 
គ្រឿង  អលង្កា រ៕LA

ប្រភ្រទ បន្ល្រ ស្ថតិ ក្នងុដំណាក់ កាល ក្រច្ន្រ សាកល្របង ជា    អាហារ ក្រៀម។ MoC

ក្រមុហុ៊នថ្រPTT...

ហូឡង់ចង់ជំនួស
អង់គ្ល្រសធ្វើជាច្រក
របស់អាម្ររិកចំពោះ
ដ្រគូក្នងុតំបន់អឺរុ៉ប

ទកី្រងុឡាអ្រៈ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី
ហូឡង់ លោក Mark Rutte 
បាន និយយ កាល ពីថ្ង្រ សុក្រ 
កន្លង  ទៅ ថា   ប្រទ្រស ហូឡង់  
ចង ់ ធ្វើ ជា ច្រក  របស ់ ប្រធានាធបិត ី 
អាម្ររិក     លោក Joe Biden  
ចពំោះ តបំន ់អឺរ៉បុ   បនា្ទាប់ ព ី ការ- 
ចាក ច្រញ របស ់ប្រទ្រស អងគ់្ល្រស   
ពី សហ ភាព អឺរ៉ុប។ 

 លោកនាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  Rutte 
បាន នយិយ ថា ហឡូង ់ ជា ប្រទ្រស  
អឺរ៉ុប  ដ្រល ឆ្លង កាត់ មហាសមុទ្រ 
អាត្លង់  ទិក ច្រើន បំផុត និង ចង់  
យក តនួាទ ី របស ់អងគ់្ល្រស   ក្រយ 
ការ ចាកច្រញ របស់ អង់គ្ល្រស  
នងិការ បញ្ចប ់អាណត្ត ិរបស ់លោក  
ដូណាល់  ត្រំ។ 

 ប្រទ្រស ហឡូង ់នងិ អងគ់្ល្រស  
ជា ដ្រគូទីផ្រសារ ស្ររី  ជា យូរ មក 
ហើយ ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប   ជា តំបន់ 
ដ្រល ពកួគ្រ ជា រឿយៗ  មានគោល-  
ជំហរ   ខ្លួន ឯង ប្រឆំង ប្រទ្រស 
បារាំង  និង អាល្លឺម៉ង់ ក្នុង រឿង 
ពាណិជ្ជកម្ម។ 

លោក  Rutte បាន ប្រប់  
ព្រល ដ្រល ត្រូវ បានស្នើ សុំ ឲ្រយ 
និយយ ពី   លោក Biden ដ្រល 
ទើប ស្របថ ចូល កាន់តំណ្រង ថ្មីៗ   
ដោយ  និយយ ៖«ពិត ម្រន ហើយ   
ប្រទ្រស ហូឡង់   បនា្ទាប់ ពី ការ- 
ចាក ច្រញ របស ់អងគ់្ល្រស  ព ីសហ- 
ភាព អរឺ៉បុ  នងឹ ដើរ តនួាទ ីសខំន ់ 
ក្នងុ ទនំាក ់ទនំង  ជាមយួ អាម្ររកិ  
មិន ត្រឹម ត្រ  លើ  មធ្រយោ បាយ រូបវន្ត  
ទ្រ ប៉នុ្ត្រ  ជា មធ្រយោបាយ  នយោបាយ   
ចំពោះ  អឺរ៉ុប ផង ដ្ររ»។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ៖«ពតិហើយ  
យើង តូច ជាង អង់គ្ល្រស ច្រើន  
ប៉នុ្ត្រ យើង មាន សា្មារត ីគ្រប ់គ្រន ់ 
នងិអាម្ររកិ  ក ៏មើល ឃើញ  ប្រប- 
ន្រះ ដ្ររ ជាប្រទ្រស ឆ្លងកាត់   
សមុទ្រអាត្លង់ទិក ច្រើន បំផុត 
ក្នុង អឺរ៉ុប»៕AFP/RR

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 16,900 16,900 16,800

2 GTI 3,400 3,400 3,400 3,400

3 PAS 14,040 14,080 14,080 13,980

4 PEPC 3,000 3,000 3,000 3,000

5 PPAP 11,680 11,700 11,700 11,680

6 PPSP 1,420 1,480 1,490 1,420

7 PWSA 6,140 6,100 6,140 6,100

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ២ី២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 



ធូ វិរៈ 

ព្រះសីហនុៈ ដំណើរ ការ សាង - 
សង់ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ទេស - 
ចរណ ៍ ដេល មាន តម្លេ សរបុ ជតិ  
៣០ លាន ដលុា្លារ នៅ កោះ បេើស  
ក្នុង ខេត្ត ពេះសីហនុ  សមេច 
បាន បេមាណ ៧០ ភាគ រយ  
ហើយ បនា្ទាប ់ព ីកេមុហ៊នុ ទទលួ 
បាន សទិ្ធ ិវនិយិោគ លើ កោះ នេះ 
អស់ រយៈ ពេល  ជាង ១០ ឆ្នាំ ។ 

លោក ហេង ធ ូអ្នកគេប ់គេង 
ការដ្ឋាន  សាងសង់ នេ កេុមហ៊ុន 
Angela Real Estate Co., 
Ltd បានបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ដំណើរ ការ សាង សង់  សមេច 
បាន ៧០ ភាគរយ  ហើយ    ផ្នេក 
គេឿង  ផ្គុំ សំណង់ ដោយ គេង  
នងឹ បញ្ចប ់ក្នងុ ខេ មេសា  ឆ្នា ំនេះ។  
កេុមហ៊ុន នឹង អភិវឌេឍគមេង 
នេះ  រមួមាន  សណ្ឋាគារ  ភោជ-
នីយដ្ឋាន  កន្លេង បោះ តង់ ក្លិប-
កមេសាន្ត  និង អាងហេល ទឹក ។ 

លោក ធូ បាន និយាយ ថា៖ 
«ចំពោះ   ផ្នេក  តេង លម្អសា្ថាបតេយ-  
កម្ម នឹង ចាប់ ផ្តើម  បន្ត បនា្ទាប់ គឺ  

នៅ ពេល ផ្នេក គេង ផ្គុ ំចប-់ សព្វ  
គេប់  ចំពោះ ពេលវេលា បញ្ចប់ 
គមេង នេះ ខ្ញុំ មិន ទាន់ អាច 
សន្និដ្ឋាន បាន ទេ  ពេះ ទំហំ 
ការងារ នៅ  សល់ ចេើន រាប់ - 
ចាប់ តាំង ពី ការ តុប តេង លម្អ 
សា្ថាបតេយ កម្ម ខាង ក្នុង  និងការ- 
រៀបចំ លម្អ ផ្នេក ខាង កេ អគារ  
ដូច ជា សួនចេបារ  ផ្លូវបេតុង  និង 
សោភណភាព ឆ្នេរជា ដើម »។

កោះបេើស  ស្ថិតនៅ  ចមា្ងាយ 
បេមាណ  ២  គីឡូម៉េតេ ពី ឆ្នេរ 
អូរតេះ  ដោយ   មាន ផ្ទេ ដី  សរុប  
៥៦,២៨ ហិកតា។

រដ្ឋាភិបាលបាន បេគល់ ឱេយ  
កេុម ហ៊ុន ក្នុង សេុក Angela 
Real Estate Co., Ltd វិនិ-  
យោគ រយៈពេល  ៩៩  ឆ្នា ំ ចាប-់ 
តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៨  មក ។

លោក ឃាង ភារមេយ  អ្នកនាំ- 
ពាកេយ  រដ្ឋ បាល ខេត្ត ពេះសីហនុ 
បាន ឱេយ ដងឹថា សព្វ ថ្ងេ   ខេត្ត ពេះ-
សីហនុ  មាន កោះ សរុប ៣២ 
ក្នងុ  នោះ កោះ សងេសារ កោះ កេប ី
និង កោះឫសេសី កំពុង ដំណើរ 
អាជីវកម្ម ។

លោក អឹុម សេងហួ បេធាន 
សាខា កេុមហ៊ុន  អចលន ទេពេយ 
Century 21 Zillion Hold-
ing បេចាំ  ខេត្ត ពេះ សីហនុ    កត់- 
សមា្គាល ់ថា សកម្ម ភាព វិនយិោគ  
និង ការ បើក អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច 
របស់ ជនជាតិ ចិន  នៅ   ខេត្ត នេះ  
កំពុង រើប ឡើង វិញ ជាបណ្តើរ  
គិត ចាប់ តាំង ពី មានការ បិទ 
លេបេង  អនឡាញ កាល ពី ខេ 
សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

លោក ថ្លេងថា៖ «ខ្ញុំ ឃើញ 
មាន  វត្តមាន ជនជាតិ ចិន មក 
បេកប អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច និង 
មធេយម ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ហើយ  ការ- 
ជួល អគារ ធ្វើ អាជីវកម្ម ក៏ បាន   
ងើប ឡើង ចនោ្លាះ ពី ២០-  ៣០ 
ភាគរយ ដេរ»។

យោង តាម សា្ថានទតូ បេទេស 
ចិន  បេចាំ កម្ពុជា   បងា្ហាញ ថា 
ការវនិយិោគ ផ្ទាល ់របស ់ចនិ មក 
កម្ពជុា ក្នងុ រយៈពេល  ១១  ខេ ឆ្នា ំ 
២០២០ មានតម្លេ សរបុ ៨៦០ 
លាន ដលុា្លារ  កើនឡើង ៧០ភាគ- 
រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈពេល ដូច- 
គា្នា   ឆ្នាំ ២០១៩៕   LA

BUSINESS www.postkhmer.com៨ esdækic© ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេចន្ទ ទី២៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ គមេង វិនិយោគ លើ ការ- 
ផលិត ថាម ពល អគ្គិសនី  ដើរ ដោយ 
ខេយល ់  អានភុាព ១០០  មេហា្កាវ៉ាត ់ ដេល 
មាន តម្លេ វនិយិោគ  ២០០ លាន ដលុា្លារ 
របស់  កេុមហ៊ុន  សុីងឡាន មា៉ារើថាម 
អេនជី ី(Xinglan Maritime Energy 
Co., Ltd)   នៅ ខេត្ត មណ្ឌលគិរើ  អាច 
នងឹ មាន វត្តមាន ក្នងុ ពេល ឆប់ៗ  ខណៈ 
ការ សកិេសាពបីច្ចេកទេស នងិហរិញ្ញ វត្ថ ុ
បាន ចប់ រួច រាល់  ហើយ ។ 

Xinglan Maritime Energy Co., 
Ltd. គ ឺជា ការ វនិយិោគ រមួ គា្នា រវង កេមុ- 
ហ៊ុន   ដ៏ មានសកា្តានុពលនៅ ក្នុង សេុក 
Maritime Group  ជា មួយ  កេុមហ៊ុន 
ដ៏ ធំ  លើ វិស័យ ថាមពល   កកើត ជាថ្មី 
មក ពី បេទេស ចិន Xinglan Group។

កេសួង រ៉េ  និង ថាមពល កាល ពី ខេ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ បាន អនុញ្ញាត ឱេយ 
កេុមហ៊ុន  Xinglan Maritime En-
ergy Co., Ltd ធ្វើ ការ សិកេសា លើ 
គមេង  ផលិត ថាម ពល អគ្គិសនី ដើរ 
ដោយ ខេយល ់ដេល មាន អានភុាព១០០  
មេហា្គាវ៉ាត់ ជា ជំហាន ដំបូង ស្ថិត ក្នុង 
ខេត្ត មណ្ឌលគិរើ។

លោក គង ់វ៉ារា៉ា អគ្គ នាយក បេតបិត្ត-ិ  
ការ កេមុហ៊នុ Maritime Group បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា កន្លង មក កេុម- 

ការ ងារ បច្ចេក ទេស ចមេុះ ដេលមាន 
ទាំង អ្នក ជំនាញ ក្នុង សេុក និង មក ពី 
បេទេស ចិន បាន ធ្វើ ការ សហការ យា៉ាង - 
ជតិ ស្នទិ្ធ  ជាមយួ សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ  នា នា 
ក្នងុ ការ ចុះ  ទៅ បពំេញ ការ ងារ តាម បទ-  
ដ្ឋាន បច្ចេកទេស  និង   តាម ឯកសារ សេវ - 
ជេវ ផេសេងៗ ពេម ទាំង បាន  កំណត់ 
ទីតាំង សកា្តានុពល ទាំងឡាយ តាម 
រយៈ  ផ្កាយរណប និង ការ វស់ស្ទង់ ជាក់- 
ស្តេង  តាម GPS នៅ ទកីេងុ សេនមនោ- 
រមេយ និង សេុក អូររាំង ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌល- 
គរីើ ដើមេបី ឱេយ បេកដ  ថា គមេង   នេះ នងឹ  
អនុវត្ត ដោយ ជោគជ័យ។

លោក បេប ់ទៀត ថា កន្លងមក    កេមុ- 
ហ៊ុន ក៏ បាន ផ្ញើ របាយការ  ណ៍ សិកេសា 
ពេម  ទាងំ បាន ឆ្លើយ បភំ្ល ឺ សណំរួ ផេសេងៗ 
ទៅ   សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធនៅ  កេសួង រ៉េ និង 
ថាមពល  ផង ដេរ ។

លោក   ថ្លេង ថា៖ « កន្លង មក កេមុ ហ៊នុ 
បា ន ដក ់ជនូ អគ្គ នាយកដ្ឋាន ថាម ពល 
នេ កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល  នូវ ឯកសារ 
លម្អិត ស្តី ពី បច្ចេក ទេស រួច រាល់ អស់ 
ហើយ ដោយ  កេុមហ៊ុន នៅ រង់ ចាំ តេ 
លទ្ធ ផល នេ ការ ចរចា ពី តម្លេ លក់ អគ្គិ-
សន ីជាមយួនងឹ អាជា្ញាធរ ពាកព់ន័្ធ នានា 
នងិ ការ សមេច ជា ផ្លវូការ របស ់រាជរដ្ឋា-  
ភិបាល តេប៉ុណ្ណោះ មុន នឹង ចាប់ ផ្តើម 
អនុវត្ត គមេង ផេនការ  របស់ខ្លួន»។ 

លោកបន្ថេមថា បច្ចុបេបន្ន  កេុមហ៊ុន  

បាន   កំណត់  ទិន្នន័យ បឋម   បាន មួយ- 
ចនំនួ  រចួ ហើយ   ហើយ កេមុហ៊នុ ក ៏ បាន 
ដឡំើង   បម៉  វស ់ខេយល ់ដេលមាន កម្ពស ់
១០០ ម៉េតេ  ចំនួន ២ នៅ ទីតាំង យុទ្ធ-
សាសេ្ត ក្នុង សងា្កាត់ សុខដុម នេ កេុង 
សេន មនោ រមេយ និង ១ កន្លេង ទៀត នៅ  
ឃុំ ដក់ ដំ សេុក អូររាំង ដើមេបី វស់ 
កមា្លាំង ខេយល់ នៅ កម្ពស់ អតិបរមា ពេញ 
១ ឆ្នាំ ដើមេបី  បេកដ  ថា  កមា្លាំង ខេយល់ 
នៅតាម ទីតាំង យុទ្ធ សាស្តេ  ដេល តេូវ 
ដឡំើង តួប៊ ីន ខេយល់ កម្ពស់  ១០០ម៉េតេ 

នងិ សា្លាប  កងា្ហារបេ វេង ព ី៧០-៨០ម៉េតេ  
នោះ មាន លេបឿន យា៉ាងតិច បំផុត  ៥ 
ម៉េតេ    ក្នុង ១ វិនាទី។

បើ   តាម កេុមហ៊ុន ដើមេបី ផលិត ថាម-
ពល អគ្គិសនី   ដោយ ខេយល់  អានុភាព 
១០០ មេហា្គាវ៉ាត់ កេុមហ៊ុន  តេូវ ដំឡើង   
តួប៊ី ន ខេយល់ ចំនួន ៤០បង្គាល ដេល 
តួ ប៊ីន នីមួយៗអាច ផលិត ថាម ពល 
អគ្គសិន ីបានចនំនួ ២ ៥០០ គឡីវូ៉ាត។់ 
សមេប់ ការ  ដំឡើង   តួ ប៊ី ន ខេយល់  សាង- 
សង់  សា្ថានីយ ផ្ទុក  និង ចេក ចាយ អគ្គិ-

សនី ពេម ទាំង   ការ សាង សង់ ហេដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ ផេសេងៗ ដើមេបី  តភា្ជាប់ ចរន្ត 
អគ្គសិន ីព ីសា្ថានយី  នេះ ទៅ អន ុសា្ថានយី  
ផេសេងៗ នៅ ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌល គិរើ កេុម - 
ហ៊ុន  តេូវ ចំណយ ពេល ពី ១៨ ខេ ទៅ 
២៤ខេ ។ 

លោក វិចទ័រ ហេសូ នា អគ្គនាយក នេ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន ថាមពល បាន បេបថ់ា 
កេសួង បាន ទទួល របាយការណ៍ ខ្លះ 
ហើយ   ពី លទ្ធផល នេ  ការ សិកេសា របស់  
កេុមហ៊ុន  ប៉ុន្តេ មិនទាន់ មាន របាយការ - 
ណ៍ លម្អិត  នោះ ទេ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖« កេុមហ៊ុន បាន  ផ្ញើ 
របាយការណ៍ បច្ចេក ទេស បឋម មក 
កេសងួ ហើយ ប៉នុ្តេ មនិ ទាន ់មានរបាយ-  
ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ ឡើយ ទេ  »។ 

បើ   តាម លោក ហេសូនា បច្ចុបេបន្ន កេ 
ព ី  គមេង របស ់ Xinglan Maritime 
Energy Co., Ltd.  ក៏ មាន   កេុមហ៊ុន 
មក  ព ីបារាងំ The Blue Circle កពំងុ 
ធ្វើ ការ សិកេសា ពី ការ វិនិយោគ លើ   ការ- 
ផលិត ថាម ពល អគ្គិសនី ដើរ ដោយ 
ខេយល់  នៅ ក្នុង ខេត្ត កំពត ផង ដេរ ។ 

របាយការណ ៍  កេសងួ រ៉េ នងិ ថាមពល 
បាន ឱេយ ដឹង ថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា 
ផលតិ  ថាមពល  បាន   ១១ ២៦១លាន 
គឡីវូ៉ាត ់ម៉ាង  កើន   ២១  ភាគរយ   ធៀប 
នឹង  ឆ្នាំ  ២០១៨ ដេល មាន  ៩៤២៧  
លាន គីឡូវ៉ាត់ម៉ាង ៕ LA

ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទេសចរណ៍
កោះបេើសសមេចបានជាង៧០ភាគរយ

គមេងថាមពលអគ្គសិនីពីខេយល់តម្លេ$២០០លានអាចលេចរូបរាងឆាប់ៗ

សកមុ្មភាព អ្នក ជំនាញ  ថាមពល  ដំឡើង ប៉មវាស់ខ្រយល់  ដ្រល នឹង ប្រើប្រស់ ជា ប្រភព ផលិត 
ថាមពលស្អាត  និងបាន សងសង់ នៅ ឃំុ ដាក់ដំា  ស្រកុអូររំាង   ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី  ។ សហ ការើ



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៩



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ជនជាតិអាមេរិក១រូបស្លាប់
បុ៉ន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួល
វ៉ាក់ស ងំកូវីដ១៩នំឱេយមាន
បើកការសុើបអង្កេតមួយ

កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១
មករានៃះបៃជាពលរដ្ឋ១រូប
នៅរដ្ឋ Californiaសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកបានស្លាប់ប៉ុន្មានម៉ោង
បន្ទាប់ពីទទលួវ៉ាកសំ់ងកវូដី១៩
នៃះបើតាមការិយាល័យប៉ូលិស
តំបន់ PlacerCountyដៃល
បានបៃកាសពីការស្លាប់ និងការ-
សុើបអង្កៃតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី
២៣នៅក្នុងទំព័រ Facebook
មួយដៃលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អតិ
ចៃើន។នៃះបើតាមការផៃសាយ
របស់សរព័ត៌មានNYPost។
បូ៉លិសបាននិយាយថា៖«មាន

ភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានរដ្ឋ និងសហ-
ព័ន្ធជាចៃើនកំពុងសុើបអង្កៃត
ករណីនៃះយា៉ោងសកម្ម។របាយ-
ការណ៍ណាមួយជុំវិញមូលហៃតុ
នៃការស្លាប់គឺមិនទាន់គៃប់គៃន់
នៅឡើយដោយរង់ចាំលទ្ធផល
នៃការសុើបអង្កៃត»។
កាលពីខៃធ្នូឆ្នាំ២០២០បគុ្គល

មា្នាក់នៃះបានតៃស្តវិជ្ជមានជំងឺ
កូវីដ១៩។
ការិយាល័យបូ៉លិសមិនបានបញ្ជាក់

ថាតើបុគ្គលមា្នាក់នោះបានទទួល
វ៉ាក់សំងModernaឬPfizer/
BioNTechទៃ។វ៉ាក់សំងទាំង២
នៃះធ្លាប់បង្កឱៃយមានបៃតិកម្មអា-
ល្លៃកហៃសុីក្នុងមនុសៃសមួយចំនួន
ប៉ុន្តៃករណីអាល្លៃកហៃសីុធ្ងន់ធ្ងរគឺ
កមៃណាស់៕សុខ វេងឈាង
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សុខ  សេលុីច

លោកDonaldTrumpអតីតបៃធន-
ធិបតីអាមៃរិកអាចបៃឈមនឹងការចោទ-
បៃកាន់មួយចំនួនកៃយពីលោកអស់-
តំណៃងជាបៃធនធិបតីកាលពីថ្ងៃទី២០
មករាកន្លងទៅនៃះ។
តាមចៃបាប់សហរដ្ឋអាមៃរិកបៃធនធិបតី

មិនអាចតៃវូចោទបៃកាន់ពីបទល្មើសណា
មួយឡើយដោយកៃសួងយុត្តធិម៌មាន
បទបៃបញ្ញត្តិមួយដើមៃបីរារំាងការអនុវត្តការ-
ចោទបៃកាន់ទៅបៃធនធិបតីដៃលកំពុង
កាន់តំណៃង។
ការសុើបអង្កៃតពៃហ្មទណ្ឌនៅកៃងុញូវ-

យ៉កទាក់ទងនឹងជំនួញអចលនទៃពៃយរបស់
លោកTrumpអាចជាបញ្ហា មួយដៃល
លោកអាចនឹងតៃវូបៃឈម។លោកអាច
បៃឈមនឹងការចោទបៃកាន់ទាក់ទងនឹង
អាជីវកម្មរបស់គៃសួរលោកនិងសកម្មភព
របស់លោកមុនពៃលចូលកាន់តំណៃង។
លោកTrumpធ្លាប់តៃវូបានចោទបៃ-

កាន់ទាក់ទងនឹងការមិនបង់ពន្ធដោយសរ
លោកមិនបញ្ចៃញទិន្នន័យពន្ធអាជីវកម្ម
របស់លោកដៃលបានបង់។ចាប់តំាងពី
ពៃលនោះមកលោកTrump បានពៃយា-
យាមរារំាងដីកាកោះហៅពីតុលាការដោយ
លើកហៃតុផលនៅក្នងុតុលាការថាសកម្ម-
ភពនៃះគឺរំខានដល់ការធ្វើនយោបាយ។
រដ្ឋអាជា្ញាបៃចំាសងា្កាត់Manhattanក្នងុ

ទីកៃងុNewYorkលោកCyrusVance
បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសរៈសំខាន់នៃការ-

បង់ពន្ធរបស់លោកTrumpនៅក្នងុឯកសរ
តុលាការ។ ដោយកាលពីខៃសីហាឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅលោកVanceបានលើក
ឡើងពីរបាយការណ៍សធរណៈអំពីបទ-
ល្មើសដៃលលោកTrumpអាចបៃពៃតឹ្ត។
នៅកៃងុញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមៃរិកបៃភៃទ

នៃការក្លៃងបន្លំពន្ធមួយចំនួនអាចជាបទ-
ល្មើសដៃលអាចជាប់ពន្ធនគារ។ យោង-
តាមសរព័ត៌មានNewYorkTimesបាន
រាយការណ៍ថា លោកTrumpដៃលជា
មហាសៃដ្ឋីបានបង់ពន្ធបៃក់ចំណូលចំនួន
៧៥០ដុលា្លារសមៃប់ឆ្នា២ំ០១៦និង
២០១៧ដៃលចំនួននៃះមើលទៅហាក់
ដូចជាតិចសមៃប់លោកដៃលជាអ្នកធ្វើ

ជំនួញខាងអចលនទៃពៃយ។
លោកNickAkermanអតីតរដ្ឋអាជា្ញា

បាននិយាយនៅក្នងុទូរទសៃសន៍CNNកាល-
ពីខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ថាសកម្មភពរបស់
លោកTrumpអាចជាការបន្លំពន្ធមិនមៃន
ការគៃចពន្ធឡើយ។លោកTrumpបាន
បដិសៃធការចោទបៃកាន់ទាក់ទងនឹងការ-
បង់ពន្ធរបស់លោកហើយបាននិយាយថា
លោកបានចំណាយទៅលើការបង់ពន្ធ
ជាចៃើន។
កៃពីការចោទបៃកាន់ពីរឿងបង់ពន្ធ

លោកTrump ក៏អាចបៃឈមនឹងបញ្ហា
ផ្លវូចៃបាប់ទាក់ទងនឹងការបំពានផ្លវូភៃទ
ផងដៃរ។

លោកសៃីEJeanCarrollអ្នកនិពន្ធបាន
ចោ ទបៃកាន់លោកTrump ពីបទបរិហារ-
កៃរ្តិ៍ដៃលលោកសៃីបានចោទបៃកាន់លោក
Trumpបានរំលោភលោកសៃីកាលពីឆ្នាំ
១៩៩០។ ចំណៃកលោកសៃីSummer
Zervosដៃលអតីតបៃក្ខនរីក្នងុកម្មវិធី
ទូរទសៃសន៍មួយបានចោទបៃកាន់លោក
DonaldTrump ដូចគា្នាទាក់ទងនឹង
ការបំពានផ្លវូភៃទកាលពីឆ្នា២ំ០០៧។
លោកក៏អាចនឹងតៃវូដោះសៃយទៅលើ

ការចោទបៃកាន់ពីបទរំលោភចៃបាប់ក្នងុ
អំឡុងពៃលដៃលលោកនៅកាន់តំណៃង
ផងដៃរ។អ្នកជំនញផ្នៃកចៃបាប់ធ្លាប់និយាយ
ថាបណ្តងឹទាក់ទងនឹងករណីនៃះអាចនឹង
តៃវូលុបចោលដោយតុលាការកំពូលបាន
បដិសៃធរួចទៅហើយ។
លោកTrumpនៅតៃបៃឈមមុខនឹង

ការចោទបៃកាន់ពីបទញុះញង់ទាក់ទងនឹង
កុបកម្មនៅវិមានកាពីតូល[អគារសភ]
កាលពីថ្ងៃទី៦មករា។បៃធនសភលោក-
សៃីNancyPelosiគៃងនឹងបញ្ជនូពាកៃយ-
បណ្តងឹនៃះទៅពៃទឹ្ធសភនៅថ្ងៃទី២៥
មករានៃះដើមៃបីចាប់ផ្តើមជំនំុជមៃះនៃះ។
លោកTrumpតៃវូបានកៃមុបៃជាធិប-

តៃយៃយ និងគណបកៃសសធរណរដ្ឋរិះគន់
យា៉ោងខា្លាងំបន្ទាប់ពីលោកនិយាយទៅកាន់
អ្នកគំាទៃរបស់លោកមុនមានការវយលុក
នៅវិមានកាពីតូល។លោកTrumpបាន
អះអាងម្តងហើយម្តងទៀតដោយមិនមាន
អំណះអំណាងមូលដ្ឋានជាក់លាក់ដៃលថា
មានការលួចបន្លំឆ្នាត៕

បេក់ សាយ 

ប៉លូសិបានប៉ះទង្គចិជាមយួ
កៃុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងកៃុងម៉ូស្គូ
នងិចាប់ខ្លនួបាតកុរជាង២ពាន់
នក់នៅក្នុងកៃុងននទូទាំង-
បៃទៃសនៃះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
ខណៈពលរដ្ឋរុសៃសុីបានឡើង
ទៅតាមដងផ្លូវដើមៃបីបៃកាស
បៃឆំងចៃបាប់របស់វិមានកៃឹម-
ឡាងំនងិទាមទារឱៃយដោះលៃង
មៃដកឹនំបៃឆងំលោកAlexei
Navalny។
មនុសៃសរាប់មឺុននក់នៅទូ-

ទាងំបៃទៃសបានឆ្លើយតបនងឹ
ការអំពាវនវរបស់លោកNa-
valnyឱៃយមានការជួបជុំគា្នា
កៃយពីលោកតៃូវបានគៃ

ឃាត់ខ្លួនឯពៃលានយន្តហោះ
កៃងុម៉សូ្គូតៃឡប់មកពីបៃទៃស-
អាល្លឺម៉ង់ជាទីដៃលលោក
បានជាសះសៃបើយពីការបពំលុ
ស្ទើរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះ។
ទីកៃុងវ៉ាសុីនតោននិងទី-

កៃុង ្រប៊ុចសៃលបានថ្កាល-
ទោសការចាប់ខ្លួនទាំងនោះ
និងយុទ្ធវិធីផៃសៃងៗដៃលតៃូវ
បានគៃបៃើបៃស់បៃឆំងកៃុម
អ្នកតវ៉ា ដោយបៃធនគោល-
នយោបាយការបរទៃសEU
លោក JosepBorrellបាន
និយាយថា ប្លុកនៃះនឹងពិ-
ភកៃសាគា្នាអំពីជំហានបន្ទាប់
ទៀតនៅថ្ងៃចន្ទនៃះ។
ការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះ

បានកើតឡើងក្នុងទំហំមួយ

ដៃលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ដោយបានរាលដលដល់
ទីកៃុងជាង១០០នៅទូទាំង-
បៃទៃសរុសៃសុី។ការតវ៉ាបៃឆំង
មុនៗនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២និង
២០១៩ភគចៃើននៅកណា្តាល
ទីកៃុងម៉ូស្គូ។
ចំនួនអ្នកដៃលចៃញមកធ្វើ-

ការតវ៉ានោះ បានបញ្ជូនសរ
ទៅកាន់វិមានកៃឹមឡាំង ដើមៃបី
ឈានរកការដោះសៃយបណា្តាញ
របស់លោកNavalny។ការ-
បង្កៃបភ្លាមៗរបស់អាជា្ញាធរ
បានបងា្ហាញពីសមា្ពាធដៃល
អាជា្ញាធររសុៃសុីបៃឈមថាតើតៃូវ
សមៃចបន្តឃុំខ្លួនលោក
AlexeiNavalnyតទៅទៀត
ឬយា៉ោងណា?

លោកNavalny ធ្លាប់បាន
បញ្ជាក់ថាលោកអាចបៃមលូផ្តុំ
ការគាំទៃដើមៃបីបៃឈមនឹង
រដ្ឋាភបិាលរបស់លោកបៃធន-
ធបិតីវ៉ា្លាឌមីៀរពទូនីជាពសិៃស
នៅក្នុងចំណោមយុវជនរុសៃសុី។
ការប៉ះទង្គចិគា្នាបានផ្ទុះឡើង

នៅកណា្តាលកៃុងម៉ូស្គូហើយ
ប៉លូសិបានវយអ្នកតវ៉ាដោយ
ដំបង។អ្នកតវ៉ាបានគប់ដប-
បា្លាស្ទកិទៅលើប៉លូសិ។នៃះបើ
យោងតាមវីដៃអូដៃលបង្ហាះ
ដោយបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ។
អ្នកតវ៉ាខ្លះនៅក្នងុទកីៃងុម៉សូ្គូ

បានសៃកបន្ទរថា៖«លោក
ពូទីន គឺជាចោរ»។នៃះគឺជា
បៃទៃសរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនភ័យ-
ខា្លាចទៃ»។

ប៉ូលិសបានសៃកតាម
ឧបករណ៍បំពងសំឡៃង
ថា៖«យើងគោរពពលរដ្ឋទាំង-
អស់ ពៃឹត្តិការណ៍បច្ចុបៃបន្ននៃះ
គឺខុសចៃបាប់។យើងកំពុង
ធ្វើអ្វីៗគៃប់យា៉ោង ដើមៃបីធន-
ដល់សុវត្ថិភពរបស់អ្នកទាំង-
អស់គា្នា»។
កៃុមអ្នកតវ៉ាបានសៃកថា៖

«ប៉ូលិស គឺជាភពអាមា៉ោស់
របស់បៃទៃសរុសៃសុី»។
នៅពៃលយប់ថ្ងៃសៅរ៍នោះ

ដៃរ ប៉ូលិសបានវយបំបៃក
ហ្វូងអ្នកតវ៉ាជំទង់ៗមួយកៃុម
ដៃលពៃយាយាមចូលទៅកៃបៃរ
មជៃឈមណ្ឌលឃុំឃាំងMa-
trosskayaTishnaជាទី
ដៃលលោកNavalnyតៃូវ

បានគៃឃុំខ្លួននោះ។
ទីភ្នាក់ងារសរព័ត៌មានRe-

utersបានរាយការណ៍ថា
មនុសៃសបៃហៃល៤មឺុននក់
បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅទី-
កៃុងម៉ូស្គូ ខណៈដៃលប៉ូលិស
បាននិយាយថាមានមនុសៃស
៤ពាន់នក់ចូលរួមនោះ។
យោងតាមសរព័ត៌មាន

OVD-Infoបានឱៃយដឹងថា
មនុសៃសជាង២៧០០នក់តៃូវ
បានចាប់ឃុំខ្លួននៅទូទាំង
បៃទៃសរសុៃសុីក្នងុនោះបៃហៃល
៩០០នក់នៅក្នុងកៃុងម៉ូស្គូ។
ចំណៃកមន្តៃីរុសៃសុីភ្លាមៗនោះ
មិនបានផ្តល់តួលៃខអ្នកដៃល
តៃូវបានគៃចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុង
អំឡូងការតវ៉ានោះទៃ៕

DonaldTrumpអាចបេឈមការចោទបេកាន់ផ្លវូ-
ចេបាប់មួយចំនួនបន្ទាប់ពីលោកចាកចេញពីតំណេង

ប៉លិូសកេងុមូ៉ស្គប៉ូះទង្គចិជាមួយកេមុអ្នកគំាទេNavalnyខណៈមនុសេសរាប់មឺុននក់ជួបជំុគា្នា

លោក Donald Trump គេវី ដេ  ខណៈលោក ឡើងយន្តហោះ Marine Oneនៅសេតវិមាន។AFP



សុខ វេងឈាង 

ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក
លោកJoeBidenបានចូលកាន់
តំណ្រងកាលពីថ្ង្រទី២០មករា
ដ្រលបុ៉នា្មានម៉ោងក្រយមក
ព្រទឹ្ធសភាអាម្ររិកបានចាប់ផ្ដើម
សម្ភាសប្រក្ខជនណ្រនំាត្រងតំាង
ដោយលោកBidenដើម្របីបំព្រញ
តំណ្រងសំខាន់ៗ ន្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
របស់លោក។
បុ៉ន្ត្រការបញ្ជាក់ការត្រងតំាង

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកBiden
គឺមនលក្ខណៈយឺតយ៉ោវជាងការ
បញ្ជាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនៗ ។អតីត
ប្រធានាធិបតីលោកDonald
Trumpមនរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន២រូបត្រវូ
បានបញ្ជាក់ដោយព្រទឹ្ធសភានៅថ្ង្រ
លោកចូលកាន់អំណាច រីឯអតីត
ប្រធានាធិបតីលោកBarrack
Obama វិញមនរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន៦
រូបត្រវូបានបញ្ជាក់នៅថ្ង្រលោក
ចូលកាន់អំណាច។
ខណៈលោកBidenរងចំ់ាការ-

បញ្ជាក់ដោយព្រទឹ្ធសភាលោក
បានប្រកាសឱ្រយមន្ត្រីស្ដទីីដឹកនំាក្រ-
សួងទំាងន្រះជាបណ្ដោះអាសន្ន។
ប្រសិនបើការត្រងតំាងទំាងអស់

របស់លោកBidenត្រវូបានបញ្ជាក់
ទំាងអស់នោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់
លោកនឹងមនស្ត្រីនិងមនុស្រសមន
ពណ៌សម្របុរនិងប្រវត្តចិម្រះុជាងគ្រ
ក្នងុចំណមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដទ្រ
ទៀតនៅក្នងុប្រវត្តសិាស្ត្រសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក។
ខាងក្រមគឺជាប្រក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រី

ដឹកនំាក្រសួងទំាង១៥និងប្រក្ខជន
មន្ត្រីឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន៦របស់
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកBiden៖

១. លោក Anthony Blinken 
ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ការបរទេស

លោកAntonyBlinkenធា្លាប់
ដើរតួជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសនិង
ជាទីប្រកឹ្រសាសន្តសុិខជាតិរបស់លោក
Obama។ មុននឹងកាន់តំណ្រង
ទំាង២ន្រះលោកBliken គឺទី-
ប្រកឹ្រសាសន្តសុិខជាតិរបស់អនុប្រធា-
នាធិបតីBiden។លោកBlinken
ក៏ជាទីប្រកឹ្រសាជំនិតរបស់លោក
Bidenកាលពីលោកដើរតួជាអ្នក-
ដើរតួជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ
ទំនាក់ទំនងបរទ្រសព្រទឹ្ធសភា។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រសមន

តួនាទីដឹកនំាគោលនយោបាយ-
ការបរទ្រសនិងការទូតសម្រប់ប្រ-
ធានាធិបតីនៅជំុវិញពិភពលោក។

២.លោកសេ ី Janet Yellen 
ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង រតនាគារ 
លោកស្រីJanetYellenគឺជា

ប្រធានធនាគារជាតិអាម្ររិកពី
ឆ្នាំ២០១៤ដល់២០១៨។លោក
ស្រីក៏ធា្លាប់ជាប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសា
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រស្រតវិមនក្នងុអំឡុង
រដ្ឋបាលលោកClintonផងដ្ររ។
លោកស្រីYellenគឺជាស្ត្រីដំបូង
គ្រដ្រលគ្រប់គ្រងធនាគារជាតិ
អាម្ររិកហើយប្រសិនបើត្រវូបាន
បញ្ជាក់ នឹងកា្លាយជាស្ត្រីដំបូង
ដ្រលគ្រប់គ្រងក្រសួងរតនាគារ។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារមន

តួនាទី ដឹកនំា និងផ្ដល់យោបល់
លើគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច
និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។

៣.លោក Lloyd Austinជា 
រដ្ឋមន្តេ ីកេសួងការពារជាតិ
លោកLloydAustin គឺជា

អតីតឧត្ដមស្រនីយ៍ផ្កាយបួនរបស់
កងទ័ពសហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រលបាន
បម្រើការក្នងុយោធាអស់រយៈព្រល
៤១ឆ្នាំ។ ពីឆ្នាំ២០១៣ដល់
២០១៦លោកបានដឹកនំាបញ្ជា-
ការដ្ឋានតំបន់កណា្ដោល(មជ្រឈិម-

បូព៌ា)។កាលពីថ្ង្រទី២២មករា
លោកត្រវូបានព្រទឹ្ធសភាបញ្ជាក់
ការត្រងតំាងតំណ្រងន្រះធ្វើឱ្រយ
លោកកា្លាយជាជនជាតិអា្រហ្វកិ
ដំបូងគ្រដ្រលដឹកនំាក្រសួង-
ការពរជាតិអាម្ររិក។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពរជាតិមន

តួនាទីផ្ដល់យោបល់ជូនប្រធានា-
ធិបតីអំពីគោលនយោបាយការពរ
ជាតិហើយដឹកនំានិងត្រតួពិនិត្រយ
កងយោធាសហរដ្ឋអាម្ររិក។

៤. លោក Alejandro Mayor-
kas ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង មាតុភូមិ ជាតិ
លោកAlejandroMay-

orkasគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងម-
តុភូមិជាតិនៅអាណត្តិទី២របស់
លោកObamaដោយកាលពី
អាណត្តិទី១លោកដើរតួជានា-
យកស្រវាសញ្ជាតិ និងអនោ្តោប្រ-
វ្រសន៍សហរដ្ឋអាម្ររិក។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមតុភូមិជាតិមន

តួនាទីផ្តល់យោបល់ដល់ប្រធា-
នាធិបតីអំពីបញ្ហាសន្តសុិខនៅ
សហរដ្ឋអាម្ររិក។ទទួលបន្ទកុ
បញ្ហាអនោ្តោប្រវ្រសន៍ និងបញ្ហា
ទាក់ទងនឹងព្រដំ្រនឆ្មាំសមុទ្រទី-
ភា្នាក់ងារគ្រប់គ្រងភាពអាសន្ន
ការប្រឆំងភ្ររវកម្មសន្តសុិខអា-
កាសចរណ៍ និងសន្តសុិខតាម
អីុនធឺណិត។

៥.លោក Merrick Garlen ជា 
អគ្គ រដ្ឋអាជា្ញា កេសួង យុត្តធិម៌
លោកMerrickGarlenគឺជា

អតីតប្រធានតុលាការឧទ្ធរណ៍
រដ្ឋធានីវា៉ាសីុនតោន។កាលពីឆ្នាំ
២០១៦លោកត្រវូបានលោក
Obamaណ្រនំាឱ្រយត្រងតំាងជា
ចៅក្រមតុលាការកំពូលត្រមិន
ជោគជ័យដោយសារបក្រសសាធារ-
ណរដ្ឋរងចំ់ាដល់ការបោះឆ្នាតរួច
ហើយត្រងតំាងប្រក្ខជនរបស់

លោកTrumpវិញ។
អគ្គរដ្ឋអាជា្ញាមនតួនាទីជាមន្ត្រី

អនុវត្តច្របាប់កំពូលនិងជាអ្នកផ្តល់
យោបល់ដល់ស្រតវិមនលើបញ្ហា
ច្របាប់និងតុលាការ។

៦. លោក សេ ីDeb Haaland 
ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង មហាផ្ទេ 
លោកស្រីDebHaalandជា

អតីតសមជិកសភាតំណាង។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រមនតួនាទី

ត្រតួត្រដីសាធារណៈនិងធនធាន
ធម្មជាតិការិយល័យកិច្ចការឥណា្ឌា
ស្រប្រកក្រហមស្រវាកម្មឧទ្រយានជាតិ
និងស្រវាកម្មត្រីនិងសត្វព្រ។

៧.លោក  Tom Wilsack ជា 
រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង កសិកម្ម
លោកTomVilsackដ្រលជា

អតីតអភិបាលរដ្ឋ Iowa គឺជា
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរបស់
លោកObama។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមន

តួនាទីផ្ដល់យោបល់លើបញ្ហា
ផលិតកម្មស្របៀង និងកសិកម្ម
ហើយត្រតួពិនិត្រយកម្មវិធីជំនួយ
ស្របៀងអាហារ។

៨.លោក សេ ីGina Raim- 
ondo ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ពាណិជ្ជ-
កម្ម Gina Raimondo ជា អភិ-
បាល រដ្ឋ  Rhode Island  
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពណិជ្ជកម្មមន

តួនាទីផ្តល់យោបល់លើគោលន-
យោបាយពណិជ្ជកម្មនិងប្រមូល
ទិន្នន័យស្រដ្ឋកិច្ច។

៩.លោក  Marty Walsh ជា 
រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ការងារ
លោកMartyWalsh កំពុង

បំព្រញអាណត្តិទី២របស់លោកជា
អភិបាលក្រងុBoston។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមន

តួនាទីផ្តល់យោបល់លើប្រក់
ឈ្នលួនៅកន្ល្រងធ្វើការនិងគោល

នយោបាយសុវត្ថភិាព។
១០.លោក Xavier Becerra 

ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង សុខាភិបាល  និង 
សេវា មនុសេស
លោកXavierBecerra គឺ

ជាអគ្គរដ្ឋអាជា្ញារបស់រដ្ឋCalifor-
nia និងជាអតីតសមជិកសភា
តំណាង។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិង

ស្រវាមនុស្រសមនតួនាទីផ្តល់យោ-
បល់លើគោលនយោបាយសុខ-
ភាព។ត្រតួត្រមជ្រឈមណ្ឌលគ្រប់-
គ្រងនិងបងា្ការជំងឺស្រវាកម្មMedi-
care និងMedicaid រដ្ឋបាល
ចំណីអាហារ និងឱសថ និង
វិទ្រយាសា្ថានសុខភាពជាតិ។

១១.លោក សេ ីMarcia Fudge  
ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង លំ នៅឋាន និង 
នគរូបនីយកម្ម  
លោកស្រីMarciaFudgeគឺ

ជាសមជិកសភាតំណាងតំាងពី
ឆ្នា២ំ០០៨។ផ្ដល់យោបល់លើ
គោលនយោបាយលំនៅឋាន
ដោយផ្ដោតលើការក្រលម្អលទ្ធ-
ភាពទិញយកលំនៅឋានក្នងុតម្ល្រ
ទាប។មើលពីលើកម្មវិធីធានា-
រា៉ាប់រងលើប្រក់កម្ចីអចលនទ្រព្រយ
តាមរយៈរដ្ឋបាលលំនៅឋាន។

១២.លោក Pete But tig ieg 
ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ដឹកជញ្ជនូ 
លោកPeteButtigiegជា

អភិបាលក្រងុSouthBendពីឆ្នាំ
២០១២ដល់ឆ្នា២ំ០២០។នៅឆ្នាំ
២០២០លោកបានឈរឈ្មាះ
បោះឆ្នាតប្រធានាធិបតីត្រដក
មកគំាទ្រលោកBiden វិញ។
លោកគឺជាមន្ត្រីសុើបការណ៍
សម្ងាត់ម្នាក់នៅក្នងុកងទ័ពជើងទឹក
សហរដ្ឋអាម្ររិកហើយត្រវូបាន
បញ្ជនូទៅអាហ្វហា្គានីសា្ថានក្នងុឆ្នាំ
២០១៤។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជនូមន
តួនាទីផ្ដល់យោបល់លើគោល-
នយោបាយដឹកជញ្ជនូ។ត្រតួ
ពិនិត្រយអាកាសចរណ៍ផ្លវូថ្នល់ផ្លវូ
ដ្រក បំពង់បង្ហរូប្រង និងមធ្រយា-
បាយដឹកជញ្ជនូផ្រស្រងទៀត។

១៣. លោក សេ ីJennifer Gra-
nholm ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ថាមពល
លោកស្រីJenniferGra-

nholmជាអភិបាលរដ្ឋMichigan
ពីឆ្នា២ំ០០៣ដល់២០១១។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពលមន

តួនាទីផ្ដល់យោបល់លើគោល-
នយោបាយថាមពល។ត្រតួត្រ
ឃ្លាងំស្តកុអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ។

១៤. លោក  Miguel Car-
dona ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង អប់រំ 
លោកMiguelCardona

ធា្លាប់បានធ្វើជាគឺជាប្រធានមន្ទរី
អប់រំន្ររដ្ឋConnecticutតំាងពី
ខ្រសីហាឆ្នា២ំ០១៩។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមនតួនាទី

ផ្ដល់យោបល់លើគោលនយោ-
បាយអប់រំ។មើលពីលើកម្មវិធី
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់និស្រសិត។

១៥. លោក Denis Mc-
Donough ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង 
កិច្ចការ អតីត យុទ្ធជន
លោកDenisMcDonough

គឺជានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់
លោកObama ពីឆ្នា២ំ០១៣
ដល់ឆ្នា២ំ០១៧ហើយពីមុនជា
ទីប្រកឹ្រសាសន្តសុិខជាតិដ៏សំខាន់
របស់លោកObama។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការអតីត-

យុទ្ធជនមនតួនាទីផ្តល់យោបល់
លើស្រវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
សម្រប់អតីតយុទ្ធជនដ្រលរួម
មន ការថ្ររក្រសាសុខភាព និង
អត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង
ការអប់រំ៕

ថ្ង្រចន្ទទី២៥ែខមករាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១១

តើលោកBidenបានជ្រើសរើសត្រងតំាងនរណាខ្លះទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រ?ី



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំេពញ : ក្រោយ ពី ត្រោូវ បាន 
ក្រោឡុក ចាក់ច្រោញពី ធុង បង្គា 
បង្កង លៀស សមុទ្រោ មឹក  ក្ដាម 
ខ្រោយង ពោត សាច់ក្រោ ហតដក 
បង្កប់ ខ្លួន លាយឡំ ក្នុង សរស្រោ  
េស្រោប៉ហ្គ្រោធី  និង ទឹក ជ្រោលក់ 
ក្រោហម   ឆ្អិន ឆ្អៅ  នៅ លើ តុ ធ្វើ ឱ្រោយ 
ភ្ញៀវ អង្គុយ ចាំ អន្ទះសា  ភ្លក្រោស 
ដោយ  ពាក់ ស្រោមដ្រោ   ចាប់កន់  
ផ្ទាល់ ត្រោម្ដង។

គ្រោឿងសមុទ្រោ ក្រោឡុក បាន 
ទាក់ទាញ អតិថិជន មក កន់  
សមុទ្រោអនុស្រោសា  តាំង ពី ហាង 
ន្រោះ  មនិ ទាងំ ទាន ់បើក ជា ផ្លវូករ  
ម កម្ល្រោ៉ះ ដោយ គ្រោន់ ត្រោ ឃើញ 
រូបភាព ក្នុង ហ្វ្រោសប៊ុក ក៏ ល្មម 
គ្រោប់គ្រោន់ ទាក់ ចិត្ត  ភ្ញៀវ  ។

បើក ដណំើរករ  នៅថ្ង្រោ ទ៧ី  ខ្រោ 
តុលា  ឆ្នាំ ២០២០  សមុទ្រោ - 
អនុស្រោសា បាន ធ្វើ ឱ្រោយភ្ញៀវ នឹក 
ដល់  គ្រោឿង សមុទ្រោ ស្រោស់ៗ ជា 
ម្ហបូ   ពសិ្រោស សម្រោប ់ហាង នោះ 
ផ្ទាល់ ត្រោម្ដង។ 

អពំអីត្ថនយ័ ឈ្មោះ ហាងន្រោះ   
លោក  សុត រដ្ឋា  បានថ្ល្រោង ឱ្រោយ ដឹង 
យ៉ាង ដូច្ន្រោះ ថា ៖  «សមុទ្រោ គឺ 
ព្រោះត្រោ ហាង យើង ផ្ដាត  ទៅ 
លើ គ្រោឿងសមុទ្រោ ច្រោើន»។  

លោក បានបកស្រោយ ទៀត 
ថា៖ «ចំណ្រោក ពាក្រោយ  អនុស្រោសា 
គមឺក ពពីាក្រោយ អនសុ្រោសាវរយី ៍ដ្រោល 
អាច បង្ហាញ ពី អារម្មណ៍ ថា 
អតិថិជន  ដ្រោល មក គាត់ ចាប់- 
ចតិ ្ត ហើយ នកឹ អាឡោះអាលយ័ 
កន្ល្រោង ចាស ់ នងិ ត្រោងត្រោ មក ម្ដង 
ហើយ ម្ដង ទៀត »។

ទោះជា មុខ ម្ហូបនៅហាង ជា 
ប្រោភ្រោទ គ្រោឿង សមុទ្រោ និង   
មើលទៅ ទនំង ជា មានតម្ល្រោខ្ពស ់
ត្រោ លោក  រដ្ឋា  បាន បញ្ជាក់ 
ប្រោប់ ថា  តាមពិតទៅ តម្ល្រោ ត្រោឹម 
ចនោ្លោះ ពី  ១០ ០០០ រៀល ទៅ  
២០ ០០០ រៀល ប៉ុណ្ណោះ។

លើកល្រោង ត្រោ គ្រោឿងសមុទ្រោ 
ក្រោឡុក  ដ្រោល ក្នុង ១ឈុត វា គឺ  
៤០ ០០០រៀល  និង អាច 
ទទលួទាន បាន  ២  ទៅ  ៣ នាក ់ 
នងិ មាន ឈតុ  ៦០ ០០០ រៀល  
សម្រោប់  ៤  ទៅ  ៥ នាក់ ។ 

អតិថិជន ដ្រោលមក គា្នា ច្រោើន  
អាច  កុម៉្មង់ថ្រោម    េស្រោប៉ហ្គ្រោធី  ១ 

ដុលា្លោ រ ថ្រោម ហតដក  ១ដុលា្លោរ   
ថ្រោម គ្រោឿងសមុទ្រោ  ២ដុលា្លោ រ 
និង ថ្រោម ពោត  ១ដុលា្លោ រ។ 

ក្រោពី គ្រោឿងសមុទ្រោក្រោឡុក  
មខុម្ហបូ ដ្រោល ទាកច់តិ្ត ភ្ញៀវ ផ្រោស្រោង 
ទៀត មាន ដចូជា  បង្គាខ្ទមឹស  ន ំ
បញ្ចុក ងវ  និង គ្រោឿង សមុទ្រោ 
អាំង ឈ្ងុយឆ្ងាញ់។ 

មា្ចាស់ហាង វ័យ  ២៧ ឆ្នាំ រូប- 
ន្រោះ  បាន ឱ្រោយ ដឹង ថា  ហាង របស់ 

លោក ក៏មាន ករលក់ បាយ ថ្ង្រោ 
ត្រោង់ ផង ដ្រោរ។

លោក បាន រៀបរាបទ់ៀត ថា ៖ 
«បច្ចុប្រោបន្ន យើង មាន ភ្ញៀវ មក 
ស្រោស់ស្រោូប អាហារ ព្រោលថ្ង្រោ 
យ៉ាង ច្រោើន» ។

 សម្រោប់ ម្ហូប ព្រោលថ្ង្រោ គឺ តម្ល្រោ  
៩ ០០០រៀល ទាងំអស ់ ដោយ 
លោក  រដ្ឋា  ក៏បាន បន្ថ្រោម ថា ៖ 
«បាយ  នងិ ម្ហបូ ដ្រោល យើង បម្រោើ 

នៅ ទី ន្រោះ គឺ ច្រោើនៗ ណាស់  
ព្រោះ  យើង ចង ់ឱ្រោយ ពកួគាត់ បាន 
ហូប ឆ្អ្រោត ។ ប្រោសិន បើ ពួកគាត់ 
មក  ៤  ទៅ  ៥ នាក ់ អាច កមុ៉្មង ់
ម្ហបូ ត្រោ  ៣ មខុ ក ៏ញ៉ា ំបរបិរូណ ៍ 
ដ្រោរ ។ យើង មិន ចង់ លក់ 
នៅក្នុង តម្ល្រោ ថោក ហើយ ឱ្រោយ 
ពួកគាត់ ញ៉ាំ ស្ទើរៗ ទ្រោ»។

  គ្រោឿងសមុទ្រោនៅហាង  
សមុទ្រោ អនុស្រោសា   ត្រោូវ បាន 

យក   ពី ម៉ូយ ចម្រោុះតាម បណា្ដា - 
ខ្រោត្ត  នានា ដូចជា  ទឹកដី កំពត  

កំពង់សោម  និង 
ខ្រោត្ត កោះកុង 
ជាដើម ។ 

ភា ព 
ស្រោស់ៗ 
ន្រោ គ្រោឿង 
សមុទ្រោ  

ន្រោះ ហើយ 
ដ្រោល ត្រោូវ  

បាន អតិថិជន  ផ្ដល់  យោបល់ 
សរសើរតាម បណា្ដាញ សង្គម  ថា  
ឆ្ងាញ់ ហើយ ចង់វិលត្រោឡប់ម ក 
ញ៉ាំ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ។

យ៉ាងណាមិញ មា្ចាស់ហាង 
រូបន្រោះ  ក៏ បាន និយយ អំ ពី 
បទពិសោធ  របស់ លោក ផ្ទាល់ 
ក្នងុ ករប្តរូ ពី អ្នក ធ្វើករ មក ចាប់- 
អាជីព រកសុី ន្រោះ ថា ៖ «ចំពោះ 
ហាង ន្រោះ  និយយ តាមត្រោង់  
ទៅ ខ្ញុំ នៅ ខ្ចី បទពិសោធ ច្រោើន 
ណាស់ ។ ខ្ញុំ មិនទាន់ ព្រោញចិត្ត 
នឹង កររៀបចំ ហាង រួមទាំង 
ស្រោវាកម្ម នៅឡើយ ទ្រោ»។ 

យ៉ាងណាមិញ លោក  សុត 
រដ្ឋា  បាន អះអាង ថា៖ «ត្រោ ខ្ញុ ំនងឹ 
ព្រោយាយម ធ្វើឱ្រោយ វា រីកចម្រោើន 
បន្ថ្រោម ទៀត  ក៏ ដូចជា ទទួល 
សា្វាគមន៍ ពី មតិសា្ថាបនា របស់ 
អតិថិជន គ្រោប់រូប ផងដ្រោរ ។ 

លោក រឭំក ប្រោប ់ឧទាហរណ ៍ 
ដ្រោល លោក បាន ទទួល មតិ រិះ- 
គន់ប្រោប សា្ថាបនា ពីអតិថិជន 
យ៉ាង ដូច្ន្រោះ ថា៖ «ដូចជា ថ្មីៗ 
ន្រោះ  គ្រោឿងសមុទ្រោក្រោឡុក  ពី 
ដើម យើង ធ្វើ មាន ងវ ត្រោ ដោយ 
មាន មតិយោបល់ ពី អតិថិជន 
ប្រោប់ ថា  វា ពិបាក ញ៉ាំ យើង ក៏ 
សម្រោចចិត្ត ដក វា ច្រោញ »។

ហាង សមុទ្រោអនុស្រោសា មាន 
ទីតាំង ស្ថិត នៅជិត  មន្ទីរព្រោទ្រោយ-
កុមារជាតិ។ សម្រោប់ អាហារ 
ព្រោលថ្ង្រោ  ហាង   ចាប់បើក ពី  
១០កន្លះព្រោឹក   ទៅ ១កន្លះ 
រសៀល  និង ព្រោលលា្ងាច ចាប់ពី 
ម៉ាង  ៤  រសៀល  រហូតដល់ 

ម៉ាង ៩ យប់  ។ 
ព័ត៌មាន បន្ថ្រោម  ឬ ករ - 

កុម៉ ្មង់អាច ទំនាក់ទំនង 
ទំព័រ ហ្វ្រោសប៊ុក ហាង 
សមុទ្រោ អនុស្រោសា  ឬ 
ទាក់ទង តាម  ទូរស័ព្ទ  
ល្រោខ ០១៦  ៦៦២ ១ 

២៩៕

www.postkhmer.com

ហាង  សមុទ្រ អនុស្រសា សំដៅទៅ លើ ម្ហបូ ប្រចំា ហាង ជា គ្រឿង សមុទ្រ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយអតិថិជន ដក់ជាប់ ក្នងុ ចិត្ត វិលត្រឡប់ មក វិញ។ រូបថត ហុង មិនា

សមុទ្រអនុស្រសាហាងអាហារល្របីគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកឆ្ងាញ់
ភ្ញៀវទទួលទានហើយនឹកនាចង់វិលត្រឡប់មកញ៉ាំជាថ្មីវិញ

គ្រឿង សមុទ្រ ចម្រុះ ក ្រឡុកជាមួយ  េស្រប៉ហ្គ្រធី ពោត និង ហតដក  ។ រូបថត ហុង មិនា

គ្រឿង សមុទ្រ អាំង ស្រស់ៗ និង 
បង្គាបំពង ខ្ទឹមស នៅ ហាង សមុទ្រ 
អនុស្រសា។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 
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ក្រមុហុ៊ន ហ្សា រីតា ខូ ស្ម ិក ទិ ក ខូ អិ ល ធី ឌី បើកសម្ពោ ធ ជា ផ្លវូការ
 កៃមុហុ៊ន ហៃសា រីតា ខូ ស្ម ិក ទិ ក ខូ អិ ល ធី ឌី ដៃលជា កៃមុហុ៊ន នំាចូល ផលិតផល ថៃរកៃសា សមៃស់ ផ្តាច់មុខ 

ពី បៃទៃស ថៃ ម៉ាក BH និងមន សៃវាកម្ម ថៃរកៃសា សមៃស់ ក៏មន លក់ ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ ជាចៃើន 
បៃភៃទដូចជា ឡៃ លាប សៃបៃក ឡៃ លាបមុខ សាបូ៊កក់សក់ និងផលិតផលជាចៃើនទៀត កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ទី 
១៨ ខៃមករា តៃវូបាន បើក សម្ពោ ធ ជា ផ្លវូការ និង បានបៃកាសលោក អៃ ឡិច  ចាន់តៃ ជា ទូត សុ ច្ឆន្ទៈ ដើមៃបី 
ផៃសព្វផៃសាយ ផ្តាច់មុខ លើ ផលិតផលម៉ាក BH ដៃលមន ទី តំាងស្ថតិនៅ ផ្ទះ លៃខ ៦០៦ វិថី បឹង ទ ទឹង ថ្ងៃ ក្នងុ 
បុរី រុងរឿង ស ង្កា ត់ ជៃយចង្វារ ខណ្ឌ ជៃយចង្វារ រាជធានីភ្នពំៃញ,ទូរស័ព្ទ 012 644 640 ៕ 

វី ង ចូលរួម ជាមួយ អង្គការ ស្នាម ញ ញឹក ម្ព ុជា ផ្តល់ ការវះកាត់ ដល់កុមារ ដ្រលមាន មាត់ ឆ្រប 

 ក្រមុហុ៊ន Smart Axiata បរិច្ចាគ ថវិកា ១ មឺុន ដុល្លារ ដល់ 
យុទ្ធនាការ "រត់ ជាមួយ សាយ " ដើម្ីប ជួយ មន្ទរីព្រទ្យ កុមារ អង្គរ

ក្រមុហុ៊ន Life T International Co., Ltd ពង្រកី ការច្រក - 
ចាយ ផលិតផល បំពង សំឡ្រង ម៉ាក W-King នៅកម្ពជុា 

 អ្នកជំងឺ ចំនួន ១០ នាក់ ដំបូងដៃលមន បញ្ហា មត់ ឆៃប តំាងពី កំណើត ដៃល បាន ចុះឈ្មោះតាមរយៈវីង 
ទទួលការវះកាត់ដោយ ឥតគិតថ្លៃ នៅឯ មន្ទរីពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូ វៀត កាលពី ថ្ងៃទី ១៥ ខៃមករា កន្លងទៅ ។ 
អ្នកជំងឺ ដៃលមន បញ្ហា កៃអូមមត់ ឆៃប និង បញ្ហាមត់ ឆៃប ទទួលបាន ការពៃយាបាល ឥតគិតថ្លៃ កៃម 
គមៃង មួយ ដៃល អនុវត្ត ដោយ ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត ធី ត និង អង្គការ សា្នាមញញឹម     
កម្ព ុជា ដៃលជា អង្គការកៃរដ្ឋាភិបាល ជួយ ពៃយាបាល ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ដល់ បៃជាជនកម្ពជុាដៃល  មន បញ្ហា 
ពិការភាពមុខមត់ទំាងចាស់ និងថ្ម៕ី  

 សិលៃបករ Pleng រួមជាមួយ តារា តាម បណ្តាញ សង្គម ដទៃទៀត បាន ចូលរួម ជាមួយ លោក អួន បឋម  
ដៃល តៃវូបាន គៃ សា្គាល់ ថា « សាយ » កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ រត់ ចម្ងាយ១០គីឡូម៉ៃតៃ នៅ កោះ- 
ពៃជៃ ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ ពៃតឹ្តកិារណ៍ « រត់ ជាមួយ សាយ » ដៃលជា យុទ្ធនាការ រៃអង្គាស ថវិកា ដើមៃបី ជួយ 
ដល់ មន្ទរីពៃទៃយ កុមរ អង្គរ ។ កៃមុហុ៊ន Smart Axiata បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា ចំនួន ១ មឺុន ដុលា្លារ ដល់ យុទ្ធនាការ 
រៃអង្គាស ថវិកា របស់សាយ ដៃល ឥឡូវនៃះ ថវិកា ដៃល បាន រៃអង្គាស មន ចំនួន លើសពី៤៨ មឺុន ដុលា្លារ 
បនា្ទាប់ពី គាត់ បាន រត់ ចម្ងាយ ជាង ២ ៤០៨  គីឡូម៉ៃតៃ ឆ្លងកាត់ ខៃត្ត ចំនួន២១ ក្នងុ រយៈពៃល៩៧ថ្ងៃ ៕ 

Life T International Co., Ltd ដៃលជា កៃមុហុ៊ន នំាចូល ផ្តាច់មុខ ឧបករណ៍ បំពង សំឡៃង ម៉ាក       
W-King កាលពី ថ្ងៃទី២០ ខៃមករា  បានធ្វើ ពិធី សម្ពោធ ទីសា្នាក់ការ កណ្តាល ជា ផ្លវូការ និង បៃកាស ជា   
ផ្លវូ ការទទួល តារា សម្តៃង លោក ភុល សុវណ្ណ ដ នី ន ធ្វើជា ទូត សុ ច្ឆន្ទ : លើ ផលិតផល ធុងបាស់ ម៉ាក      
W-King ។ ពៃម ជាមួយគា្នានៃះដៃរ កៃមុហុ៊ន Life T International Co., Ltd ក៏បាន ចុះហត្ថលៃខា 
ភាពជា ដៃគូ ជាមួយ ធនា គារ ហតា្ថា និង កៃមុហុ៊ន Asia Wei Luy ដើមៃបី ផ្តល់ជូន ភាពងយសៃលួ ដ ល់ 
អតិថិជន ក្នងុ ការទិញ ផលិតផល ដោយ បង់ រំលស់ និង ទូទាត់ សាច់បៃក់ តាមរយ : សៃវា ធនាគារ ។ ភាពជា 
ដៃគូ នៃះ តៃវូបាន រំពឹងថា នឹង ជួយ ពងៃកី ទីផៃសារ និង ទាក់ទាញ អតិថិជន បាន កាន់តៃចៃើន ។ ទីសា្នាក់ការ 
កណ្តាល នៃះ ស្ថតិនៅលើ បណ្តាយ ផ្លវូ ៣៧១ សង្កាត់ បឹងទំពុន ខណ្ឌមនជ័យ ៕
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ជបុ៉ន ផ្តល់ ២២៧ ៧៣៦ ដុល្លារ អាម្ររិក  សម្រាប់ ការធ្វើឱ្យ ប្រសើរ ទ្បើង នូវ សមត្ថភាព ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ 

 រដ្ឋាភិបាល ជបុ៉ន បាន ឯកភាព ផ្តល់ ថវិកា សរុប ចំនួន ២២៧ ៧៣៦ ដុលា្លារ អាមៃរិក ដល់ អង្គភាព ទទួល ជំនួយ ចំនួន មួយ កៃម គៃងការណ៍ 
ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ឥត សំណង សមៃប់ គមៃង ទៃង់ទៃយ តូច សន្តសុិខ មនុសៃសជាតិ ( ជំនួយ គូ សាណូ ណិ ) ។ កិច្ចសនៃយា ផ្តល់ជំនួយ តៃវូបាន ចុះហត្ថលៃខា 
នៅ ថ្ងៃទី ១៨ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១ ដោយ ឯកឧត្តម មិ កា មិ ម៉ាសា ហីុ រូ៉ ឯកអគ្គរាជទូត វិសាមញ្ញ និង ពៃញ សមត្ថភាព របស់បៃទៃស ជបុ៉ន បៃចំា 
ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា និងអ្នកតំណង អង្គភាព ទទួល ជំនួយសមៃប់ អនុវត្ត គមៃង ។ នៅក្នងុ គមៃង នៃះ រថយន្ត ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ ដៃល បំពាក់ ដោយ 
កំាជណ្ដើរ កម្ពស់ ៤០ ម៉ៃតៃ ចំនួន ១គៃឿង ដៃលជា រថយន្ត ពន្លត់អគ្គភ័ិយ បៃភៃទ នៃះ លើកដំបូង សមៃប់ ដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ នៅ រាជធានី ភ្នពំៃញ ពៃមទំាង 
រថយន្ត ពន្លត់អគ្គភ័ិយ ដៃល បំពាក់ ដោយសារ ធាតុគីមី ចំនួន ១គៃឿង និង ឡាន បូមទឹក ពន្លត់អគ្គភ័ិយ ចំនួន ២គៃឿង នឹងតៃវូ បានដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ 
នៅក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ដើមៃបី បង្កើន សមត្ថភាព ពន្លត់អគ្គភ័ិយ ។ ជាមួយគា្នានៃះ កម្មវិធី បណ្តះុបណ្តាល ស្តពីី បៃតិបត្តកិារ និង ការថៃរកៃសា ឧបករណ៍ 
ពន្លត់អគ្គភ័ិយ នៃះ ក៏ នឹងតៃវូ បានរួម ប ញ្ជ ូល ផងដៃរ ៕
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ពិធី សម្ពោធ មជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ និង ពិសោធន៍ ពាណិជ្ជកម្ម នៅ វិទ្យាស្ថាន  ខ្រ ម អ្រ ដ 
 ដោយមន ការសហការ ជាមួយ សភា- 

ពាណិជ្ជកម្ម អា មៃ រិកនៅ កម្ពុជា (Am-
cham) នៅ ថ្ងៃទី២០ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២១ វិទៃយាសា្ថាន ខៃ ម អៃ ដ បានរៀបចំ 
ពិធី សម្ពោធ ជា ផ្លូវការ ដើមៃបី បើក ដំណើរ- 
ការ មជៃឈមណ្ឌល សៃវជៃវ និង ពិសោធន៍ 
ពាណិជ្ជកម្ម សមៃប់ និសៃសិត ។ គោល-
បំណង សំខាន់ នៃ កិច្ចសហការ ជាមួយ 
Amcham គឺ ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ គុណភាព 
នៃ ការសៃវជៃវ និង មជៃឈមណ្ឌល ពិសោ-
ធន៍ពាណិជ្ជកម្ម ។ ការងរ នៃះ ធ្វើឡើង 
ដោយមន ការលើកទឹកចិត្ត និង សហ-
បៃតបិត្តកិារ  ពកីៃមុបៃកឹៃសា ជាត ិគណនៃយៃយ 
កៃម ការដកឹនា ំរបសឯ់កឧត្តម បណ្ឌតិ ងី  
តា យី ដៃលជា រដ្ឋលៃខាធិការនៃ កៃសួង  
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាបៃធាន 
កៃមុបៃកឹៃសា ជាត ិគណនៃយៃយ ។ មជៃឈមណ្ឌល 
សៃវជៃវ និង ពិសោធន៍ ពាណិជ្ជកម្ម នៅ 
វិទៃយាសា្ថាន ខៃ ម អៃ ដ តៃូវបាន បៃើបៃស់ 
ដើមៃបី គាំទៃ សកម្មភាព អប់រំ និង ការរៀន-
សូតៃ ដៃល ផ្អៃកលើ លទ្ធផល ដូចជា 
ការធ្វើ កម្មសិកៃសា ការងរ និង ការណៃនាំ 
ពី ការធ្វើការងរ ការធ្វើ ពិសោធន៍ ការងរ 
ការផ្តចួផ្តើម គនំតិ អាជវីកម្ម នងិ ការសៃវ-
ជៃវ ជាដើម ។ ការធ្វើ កម្មសិកៃសា ការង រ 
តៃវូបាន តៃតួពនិតិៃយ  នងិ ដកឹនា ំដោយ អ្នក- 
គៃប់គៃង  និង អ្នក ណៃនាំ ផ្ទាល់ របស់ 
និសៃសិត ហើយក៏ មនការ សមៃបសមៃួល 
ព ីនាយកដ្ឋាន ផ្តលក់ារបៃកឹៃសា នងិ សៃវាកម្ម 
ការងរ ដល់ និសៃសិត នៅ វិទៃយាសា្ថាន ខៃ ម-   
អៃ ដ ផងដៃរ ៕
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ភ្នពំេញៈ អតីត អ្នក បៃដាល់ សកល 
ជមៃើស ជាតិ ឆ្នើម  និងជា ម្ចាស់មៃដាយ 
បៃក់ពីសី៊ហ្គៃម ផល ស៊ផាត  ដៃល បាន 
បាត់ ម៊ខ ពី សង្វៀន ជា ចៃើន ឆ្នានំោះ  បាន 
បង្ហាញ ខ្លនួ ជាថ្ម ី នៅលើ  សង្វៀន បៃដាល់ 
សកល   ក្នុង ឋានៈ ជា ចៅ កៃម អាជា្ញា- 
កណ្តាល ក្នងុ ការ រៀប ចំ ការ បៃ កួត ជើង- 
ឯក ជមៃើស  ជាតិ បៃ ចំា ឆ្នា ំ ២០២០ នៅ 
ក្នងុ ពហ៊ កីឡដា្ឋាន  ដៃលទើប បានបញ្ចប់ 
កាល ពី ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ កន្លង មក នៃះ។

 ការ បង្ហាញ វត្ត មន ជា ថ្ម ីក្នងុនាម ជា 
គណៈ កម្មការ បៃ កួត កៃយ បាត់ម៊ខ ពី 
វិស័យបៃដាល់ សកល ជិត ១០ ឆ្នា ំ របស់  
ផល  ស៊ផាត បាន ធ្វើ ឱៃយ មន ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ខ្លាងំ   ពី អ្នក ស្នៃហា វិស័យ   បៃដាល់  
ហើយ ការ បាត់ម៊ខ ពី សង្វៀន បៃដាល់នៃះ 
តៃវូបាន ផល ស៊ផាត ទម្លាយ ថា ដោយ- 
សារ តៃ ការ បៃកួត បៃដាល់ សកល ទទួល 
បាន បៃក់កមៃ តិច មិនអាច ទៃទៃង់      
ជីវភាពគៃសួារ បាន។

ក្នងុ វ័យ ៣៦ ឆ្នា ំផល ស៊ផាត ដៃល  
មន បៃពន្ធ  និង កូន ២  នាក់  នោះ   បានបៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៊៉ស្តិ៍  ថា ៖ « ខ្ញុំ ឃ្លាត ពី សង្វៀន 
បៃដាល់  ដោយ បញ្ហា ជីវភាព លំបាក   
ពៃះ រំពឹង  លើ បៃក់ ចំណូល ពី បៃដាល់  
សកល  គឺ បាន ចំណូល តិច ណស់  មិន 
ដូច បៃដាល់ គ៊ន ខ្មៃរ ទៃ  គៃ មន តម្លៃ ខ្លនួ 
បៃ កួត ចៃើន ជាង  ហៃត៊ នៃះ ខ្ញុ ំចៃញ ទៅ 
រក ការងរ កៃគឺ មន លទ្ធភាពជួយ ផ្គត់- 
ផ្គង់ គៃសួារ  បាន បៃ សើរ ជាង  ហើយ  ម៊ខ 
របរ បៃចាថ្ងៃ របស់ ខ្ញុ ំបច្ចបុៃបន្ននៃះ  ជា ច៊ង- 
ភៅ  ក្នងុ ភោជនីយដា្ឋាន មួយ ឈ្មោះ  The 
Kin  នៅ ជិត រង្វង់ មូល កួរ សៃូវ  ខៃត្ត 
កណ្តាល  ដោយ ខ្ញុ ំទទួល បាន កមៃ អាច 
ទៃ ទៃង់ ជីវភាពបាន សម រមៃយ» ។ 

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ ផល ស៊ផាត ដៃល  
ធ្លាប់ ដណ្តើម បាន មៃដាយ បៃក់ ពី  ការ- 
បៃកួត សី៊ ហ្គៃម  លើក ទី ២៥  នៅ បៃ ទៃស 
ឡាវ  ឆ្នា ំ២០០៩ នោះ នៅ តៃ មន ចិត្ត 
អាឡោះ អាល័យ និងចង់វិល មក  បៃឡូក 
ក្នងុ វិស័យបៃដាល់ ក្នងុនាម ជា គៃ ូបង្វកឹ 
ឬ គណៈកម្មការ បៃកួត វិញ ម្តង បើ សិនជា 

បៃធន សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់គ៊នខ្មៃរ 
លោក តៃម មឺ៊ន អន៊ញ្ញាត ឱៃយ រូបគៃ 
បានបំពៃញ ការងរ ជា ចៅ កៃម អាជា្ញា- 
កណ្តាល នៅតាម សង្វៀន ឯក ជន ដូច 
អតីត កីឡាករ បៃដាល់មួយ ចំនួនដៃល 
កំព៊ង បៃកប របរនៃះ។

បង បៃស៊  របស់ជើងខ្លាងំ ផល សោភ័ណ្ឌ 
រូបនៃះ បាន បញ្ជាក់ថា៖  « ខ្ញុ ំ ធ្លាប់ជាអ្នក-  
ហាត់ បៃដាល់  ឡើង បៃដាល់  និង ធ្លាប់ 
ឈ្នះ បាន មៃដាយ បៃក់ ១  ជូន ជាតិ  អី៊ចឹង 
ខ្ញុ ំនៅ តៃ ចិញ្ចមឹ ចិត្ត  ចង់ វិល មក បំពៃញ 
ការ ងរ កីឡា  ជា គៃ ូបង្វកឹ  ឬ គណៈ កម្មការ 
ណ មួយ  ក្នងុ វិស័យ កីឡា នៃះ ណស់  
ប៊៉ន្តៃ ពំ៊ ទាន់ មន ឱកាស នៅ ឡើយ ។  ហៃត៊ 
នៃះ  បើ សិន  លោក បៃធន  សហព័ន្ធ  គាត់ 
អន៊ញ្ញាត ឱៃយ ធ្វើ ចៅ កៃម អាជា្ញា កណ្តាល  
នៅ តាម សង្វៀន ឯក ជនទទួល បាន បៃក់ 
កមៃ នោះ  ខ្ញុ ំនឹង មក បំពៃញ បាន» ។ 

អ្នក លៃងកណ្តាប់ ដៃ ផល ស៊ផាត បាន 
បន្ថៃម ថា៖  «ទោះ ជា យ៉ាង ណ  បច្ចបុៃបន្ន   
ខ្ញុ ំនៅ មន ប្អនូ បៃស៊ បង្កើត ផល  សោភ័ណ្ឌ  
និង ក្មយួ ២ នាក់ ទៀត  កំព៊ង ហ្វកឹ ហាត់ ល្អ 

គួរ សម  មន  ផល  សី៊ឡុង  និងផល  
សី៊លីន  ចំណៃក គោលបំណង ទៅ ថ្ងៃ  
អនាគត  ខ្ញុ ំចង់ ធ្វើ គៃ ូបង្វកឹ  ដោយ  មន 
ក្លបិ ផា្ទាល់ ខ្លនួ មួយ  សមៃប់ បង្វកឹ ក្មៃងៗ  
ប៊៉ន្តៃ ពៃល នៃះ ពំ៊ ទាន់ មន លទ្ធភាព នៅ 
ឡើយ  ហើយ ក៏ កំព៊ង ពៃយាយម ដៃរ» ។ 

គួរ រំឭកថា   ផល  ស៊ផាត  ជា អ្នក បៃដាល់ 
ឆ្នើម ម្នាក់  នៅ ក្នុង ក្លិប តាឡីដំរី  មន រិទ្ធ 

ដោយ  ធ្លាប់ ជាប់ ជមៃើស ជាតិ បៃដាល់ 
សកល  ពី ឆ្នា ំ២០០៥  ដល់ ឆ្នា ំ២០១១  
ក្នងុ នោះ មន សា្នាដៃ ជា ចៃើន ដូច ជា ជាប់ 
ជើង ឯក ជាតិ បៃចំា ឆ្នា ំ ពី ទម្ងន់ តំាង ពី ៥៤  
ដល់ ៦០ គីឡូកៃម  និង ធ្លាប់ ឈ្នះ មៃដាយ 
បៃក់ ពី សី៊ហ្គៃម  លើក ទី ២៥  ឆ្នា ំ២០០៩  
នៅ ឡាវ  ម៊នពៃល រូបគៃបាន ចាក ចៃញ 
ពី បៃ ដាល់ សកល  នៅ ឆ្នា ំ២០១២ ៕ 

ផល សុផាត ពេល ធ្វើអាជ្ញាកណ្តាល នៅ ក្នងុការ បេកួតថ្នាក់ជតិ កន្លងមកនេះ។ សហ ការី

ម្ចាស់មេដាយបេក់សី៊ហ្គេមផលស៊ផាតចង់ស្វេងរកការងារនៅជិតសង្វៀនវិញ

អាជ្ញាកណ្ដាលស្តេី៣រូបបង្កើត
បេវត្តសិាស្តេបាល់ទាត់អា្រហ្វកិ

កេុងលីមប៍: អាជា្ញា កណ្តាល 
ជា សៃ្តី ៣ រូប បាន បង្កើត នូវ 
បៃវត្តិសាស្តៃ ក្នុង វិស័យ បាល់- 
ទាត់ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ខណៈ 
កៃ៊ម ជមៃើស ជាតិហ្គីណៃ និង 
ហៃសំប៊ី រំកិល កៀក នឹង ការ បាន 
ឡើង ទៅ វគ្គ  ៨ កៃ៊ម ច៊ង កៃយ 
ក្នុង កម្ម វិធី African Nations 
Championship (CHAN) 
របស់ ទ្វីប អា្រហ្វិក។

អាជា្ញា កណ្តាល  នារី សញ្ជាតិ 
អៃតៃយូពី Lidya Tafesse និង 
ជនំយួ ការ របស ់គាត ់គ ឺស្តៃ ីជាត ិ
ម៉ាឡាវ ីBernadettar Kwim-
bira នងិ នហីៃសៃរយី៉ា Mimisen 
Iyorhe បាន កា្លាយ ជា ស្តៃ ីដបំងូ 
គៃ ដៃល ធ្វើ ការ កាត់ ក្ដីក្នុងការ-  
បៃកួតបាល់ ទាត់  ផ្នៃក ប៊រស វ័យ 
ធំ របស់ ទ្វីប អា្រហ្វិក (CAF) 
រវាង គូ បៃកួត នៃ កៃ៊ម ជមៃើស- 
ជាតិ តង់សានី និង ណមីប៊ី   
ក្នុង វគ្គ  Group Stage។

របត់ ថ្មី នៃះកើត ឡើង ២ ឆ្នាំ 
កៃយ ពី មន អាជា្ញា កណ្តាល 
ជាសៃ្ត ី ទទលួ បាន តនួាទ ីកាត ់ក្ដ ី 
សមៃប់ ការ  បៃកួតបាល់ ទាត់ 
វ័យ កៃម ២៣ ឆ្នាំ  និង កៃម 
១៧ ឆ្នាំ នៅឯ ពៃឹត្តិការណ៍ Af-
rica Cup of Nations ។

អតី ត កីឡាការិនី បាល់ បោះ 
អាជីព Tafesse បាន ធ្វើ 
នូវតួនាទីរបស់ ខ្លួន ដៃល រក 
ចនោ្លាះ រិះ គន់ មិន បាន អំឡុង 
ការបៃកតួ នៅ ឯ កៃង៊ លមីប ៍នា 

បៃទៃស  កាមៃរូន ដៃល  កៃម៊ តង-់ 
សាន ីឈ្នះ ណមបី៊ ី១-០ ដើមៃប ី
ធ្វើឱៃយមនក្ដី សងៃឃឹម  ក្នុង ការ- 
បៃជៃង យក សិទ្ធិ ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត  
ទោះ  ឈរ នៅ លៃខ៣  ក្នុង ពូល 
D ក ៏ដោយ ពៃះ តាម ព ីកៃយ 
កៃ៊ម លៃខ ១ ហ្គីណៃ និងលៃខ 
២  ហៃសំប៊ី តៃ ១ ពិន្ទុប៉៊ណ្ណោះ។ 

 អាជា្ញាកណ្តាល  Tafesse 
ដៃល បង្ហាញ ពីការ មន ទំន៊ក - 
ចិត្ត នូវ រាល់ ការ សមៃច របស់ 
ខ្លួន គឺ ពិត ជាសមរមៃយ និង មន 
ភាព អត ់ធ្មត ់ណស ់ចពំោះ ការ- 
លៃង មិន តៃឹម តៃូវ តាម ចៃបាប់ 
វនិយ័ ខណៈ នាង បាន ផ្ដល ់កាត- 
លឿង ដល់ កីឡាករ របស់ កៃ៊ម   
តង់ សានី ៣ រូប ក្នុង រង្វង់ ១០ 
នាទី នៃ វគ្គ ទី ២ ។

« Tafesse ពិត ជា រីក រាយ 
ចំពោះ ការ បំពៃញ តួនាទី របស់ 
គាត់ នៅ យប់ នៃះ ហើយ ពិត ជា 
ការ សមៃចនូវ  សា្នាដៃ ដ៏ អសា្ចារៃយ 
មយួ សមៃប ់អាជា្ញា កណ្តាល ជា 
សៃ្តី » ។ នៃះ ជា សម្ដី ពី  មនៃ្តីមួយ 
រូប របស់ CAF ដៃល ស៊ំ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ដោយសារ  គាត ់
មិន មៃនជា អ្នក នាំ ពាកៃយ ផ្លូវការ 
ពៃល និយយ មក កាន់  AFP ។

ពៃឹត្តិការណ៍ CHAN គឺ ជា ការ - 
បៃកួត បាល់ ទាត់  ដើមៃបីបៃជៃង 
ដណ្តើម ពានកមៃិត ទី ២ នៃ 
កៃ៊ម ជមៃើស ជាតិ ធំបៃចាំ ទ្វីប 
អា្រហ្វកិ បនា្ទាប ់ព ី Africa Cup 
of Nations ៕ AFP/VN

Man CityឡើងតេArsenal ធ្លាក់
កេុង ឡុងដ៍ : កៃ៊ម Man-

chester City រាង ប៊ក ពោះ 
បន្តចិ ដៃរ អឡំងុ ការ បៃកតួ កម្មវធិ ី 
FA Cup ដោយសារ កៃ៊មលៃង 
នៅ លីគ ទី ៤ Cheltenham 
ម៊ន នឹង អាច វាយ បក យក ឈ្នះ 
ច៊ង ម៉ាង ៣-១  បានវិញ កាល- 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ខណៈ កៃ៊ម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Southampton បានបញ្ចប់ក្ដី 
សងៃឃឹម របស់ កៃ៊ម   Arsenal 
មនិឱៃយ   បន្តដណំើរ ការពារ   តណំៃង 
ជើង ឯក របស់ ខ្លួន  ។ 

កៃ៊ម Man City ដៃល ធ្លាប់ 
គៃង ពាន កមៃិត ទី ២ របស់  
អង់គ្លៃស  នៃះ ៦  សម័យ កាល 
នៅ សល ់តៃ ប៉ន៊ា្មោន ទៀត ប៉ណ៊្ណោះ 
នឹង តៃូវ ខ្ទាត ចៃញ ពី ការ បៃកួត- 
បៃជៃង តៃមឹ ជ៊ ំទ ី៤ នៃះហើយ តៃ 
សំណង ល្អ Phil Foden, 
Gabriel Jesus និង Ferran 
Torres  មិន តៃឹម ជួយ សៃច 
សៃង់កៃ៊ម ទាន់ ពៃល ប៉៊ណ្ណោះ ទៃ 
តៃ ថៃម ទាំង  ផ្ដល់ ភាព ឈឺចាប់ 
ដល់ កៃ៊ម  ដៃល នៅ  League 
Two  ដ៏ ក្លៀវ កា្លា នៃះផងដៃរ ។

កៃ៊ម ម្ចាស់ ផ្ទះ Cheltenham  
បើ ក ការ នាំ ម៊ខ កៃ៊ម របស់ លោក 
Pep Guardiola នៅ នាទទី៥ី៩ 
ដោយ  Alfie May តៃ នៅ ម៊ន ៩ 
នាទី ចប់ ការ បៃកួត Foden, 
Jesus នងិ Torres  ធ្វើ សមៃច 
ម្នាក ់១គៃប ់ បន្ត គា្នា ជយួ ឱៃយ កៃម៊ 
ភ្ញៀវ មន ជ័យ ជម្នះ ដើមៃបី បន្ត 
ដំណើរ ទៅ ជ៊ំ ទី ៥  ទៀត ។

គៃូបង្វឹក របស់ Man City 

លោក Pep ថ្លៃង  កៃយ ការ-
បៃកតួ បញ្ចប ់ ថា ៖« យើង មក ទី នៃះ 
ជាមួយ ការ ដាក់ ខ្លួន យ៉ាង ទាប 
និង មន គ៊ណ ភាព ក្នុង ធ្វើ ឱៃយ 
មនភាព ខស៊ ប្លៃក ។ ពកួ គៃ បាន 
បៃើ បៃស ់គណ៊ ភាព របស ់ពកួ គៃ 
ក្នងុ តបំន ់គៃះ ថា្នាក ់ពោល គ ឺពកួ- 
គៃ ខ្ពស់  និង ល្អ ជាង ពួក យើង  
ហើយ យើង បាន បង្ហាញ ថា តើ 
តៃវូ ដោះ សៃយ យ៉ាង ដចូម្ដៃច ? 
វា ជា រឿង ពបិាក ក្នងុ ការគៃប ់គៃង 
ហ្គៃមឱៃយ បាន ទាំងសៃ៊ង » ។ 

 គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ   
ក៏  សរសើរ Foden ដៃរ ថា ៖        
« Foden កំព៊ង ស្ថិត ក្នុង សា្ថាន- 
ភាព អសា្ចារៃយ និង មន ទំន៊ក ចិត្ត 
យ៉ាង ខ្ពស់ ។ រូប គៃ ពិត ជា យល់ 

ចៃបាស់ ពី បច្ចៃក ទៃស  នៅ ចំពោះ 
ម៊ខ បង្គោល ទី » ។

Arsenal ដៃល ឈ្នះ ពាន 
នៃះចៃើន ជាង គៃ ១៤ លើកធ្លាក់ 
ចៃញ ព ី FA Cup នៃះ ដោយសារ 
កៃ៊មម្ចាស់ ផ្ទះ Southampton 
កៃយ ចាញ់ ១-០ ខណៈ គៃប-់ 
បាល់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បរា ជ័យ នោះ 
កើត ឡើង ដោយសារ ការ ធ្វើ ឱៃយ 
ចូល ទី ខ្លួន ឯង របស់់ ខៃសៃ ការ ពារ  
Gabriel នៅ នាទីទី២៤ ។

លោក Mikel Arteta  អ្នក 
ចាត ់ការ កៃម៊ Arsenal  ផា្លាស ់ប្ដរូ 
កីឡាករ  ៧ រូប ពី ជមៃើស  ១១ 
នាក់  ដៃល ឈ្នះ  Newcastle 
នៅ  Premier League នា  ថ្ងៃ 
ចន្ទ  សបា្ដាហ៍ ម៊ន ដោយក្នុង នោះ  

Pierre-Emerick Aubam-
eyang និង Emile Smith 
Rowe ស៊ទ្ធ តៃ អវត្ត មន  ។ 

លោក  Arteta  នយិយ ដោយ 
សោក សា្ដាយ ថា ៖ « យើង មន 
ស៊បិន ថា នឹង សមៃច  ឱៃយ បាន 
ម្ដង  ទៀត ដូច ឆ្នាំ ម៊ន ( ឈ្នះ ពាន 
FA Cup) តៃ ការ រំពងឹ  នោះបាត់- 
បង់ អស់ ហើយ នៅ ថ្ងៃ នៃះ » ។

គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ 
បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុំ ក៏ខក ចិត្ត ដៃរ 
ចពំោះ ការ របតូ គៃប ់បាល់  ដៃល 
យើង ដងឹ ថា   មនិ គរួ ភា្លាត ់ឱៃយ កើត- 
ឡើង បាន ។ ក្នុង ពៃល ជាមួយ គា្នា  
ខ្ញុំ មិន អាចធ្វើការ បនោ្ទាស ការ -   
ខំ បៃឹង បៃង របស់ កីឡាករ បាន 
នោះឡើយ » ៕ AFP/VN

Foden (កណ្តាល) សុ៊តឱេយ Man City តាមស្មើ Chaltenham ១-១ អំឡុងការបេកួត FA Cup។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ កាល    ពីចុង ឆ្នាំ - 
២០២០ តារា ចម្រៀង  ស្រី 
ស្រស់  រាងតូច ច្រឡឹងកញ្ញា  
តន់ ចន្ទ  សីម៉ា មន ទិន្ន ន័យ  
សរុប    ចំនួន    អ្នក មើល   បទ-     
ចម្រៀង       ៦៩បទ ទាំ ង ច្រៀង 
ទោល និង ច្រៀង គូ   លើស  គ្រ  
ខណៈ ដល់  ដើម  ឆ្នាំ ២០២១  
ន្រះភ្លាម   កញ្ញា ក ៏ត្រវូ បាន  ផលតិ-  
កម្ម     ហ្គាឡាក់  សុី  ណា  វ៉ាត្រ  
បង្ហើប ពី តម្ល្រ ខ្លួន ច្រៀង លើ  
ឆក សិល្របៈ   ល្រច  ធ្លា ជាង  គ្រ 
ផ ង  ដ្ររ  បង្កើត ភព ភ្ញាក់ផ្អើល  
សា  ជា ថ្មី។ 

បច្ចុប្របន្ន ភព  នៅ លើ ទ្រនំ  
ផលិត   កម្ម ហ្គាឡាក់សុី មន  
តារាចម្រៀង   ៣ដួង  គឺ លោក 
ព្រប សុវត្ថិ លោក ខ្រម និង 
កញ្ញា តន់ ចន្ទ សីម៉ា  ដ្រល  ល្រច ធ្លា ត្រ  អ្វី  
ដ្រលចម្ល្រកនា ព្រលន្រះ តន់ ចន្ទសីម៉ា ប្ររ ជា 
ត្រវូ  ថៅក្រ ផលតិ កម្ម កណំត ់តម្ល្រ ខ្លនួ ខ្ពស ់ជាង គ្រ 
សម្រប ់  វត្ត មន នៅ លើ ឆក សិល្របៈគឺ  ១ កម្ម វិធី 
ខ្នាត  ធំ សុីថ្ល្រ ដល់ ទៅ  ៥០០០ដុល្លារ 
ខណៈ  កម្ម វិធី ខ្នាត តូច ចន្លាះពី 
១០០០ ទៅ  ២០០០ដលុ្លារ។   ហើយ   
ប្រសិន បើថត សម្អាង ការ  ដ្រល  ប្រើ 
ព្រលពី ១ថ្ង្រ ទៅ ២ថ្ង ្រ វិញ  នះ  គឺ 
ថ្ល្រ ២០០០០ដុល្លារ។

 បើ តាម លោក យឹម 
តាស្រង់ ជា អ្នក គ្រប ់ - 
គ្រង ទូទៅ  នៅ ផលិត - 
កម្ម ហ្គាឡាក់សុី  បាន 
បង្ហើ ប  ឱ្រយ ដឹង ពី រឿង  
ន្រះ  ថា៖ «យើង 
បាន  កំណត់  តម្ល្រ 
ច្រៀង ទៅតាម 
ការ  ប្រគំតន្រ្តីគឺ 
៥០០០ដុល្លារ 
ហើយ  តម្ល្រ សម្រប់ 
កម្ម វិធី ខួប កំណើត ឬ ពិធី- 
ជប់  លៀង ផ្រស្រងៗ នះ 
យើង  កំណត់ ដល់ ទៅ  
២មុឺនដុល្លារ ព្រះ ត្រ  
យើង  ត្រូវ ប្រើ វ្រល  យូរ 
ហើយ ប្រសិន បើ មន 
អ្នក  គ្រ ហ៊ាន តម្ល្រ នះ 
ទើប យើង បាន តម្ល្រ នះ  
ព្រះ  សុីម៉ា គាត់ ត្រូវ  
ចំណាយ ព្រល វ្រលច្រើន 
សម្រប់  ក្រុម ហ៊ុន» ។ 

ក្រយ ពី  បាន សម្រុក ច្រញ បទ - 

ចម្រៀង  ជា ហូរហ្រ  ច្រើន បទ សឹង ត្រ គា្មាន ព្រល 
សម្រក  នះ ស្រប់  ត្រ កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០ 
ផលតិ កម្ម  ហ្គាឡាក ់សុណីាវ៉ាត្រ  បង្ហើប រឿង ភ្ញាក-់ 
ផ្អើល មួយ  ដ្រល ជា សមិទ្ធផល   ល្អ   សម្រប់   តារា  - 

ចម្រៀង   ស្រី  តូច  ច្រឡឹង  សំឡ្រង  ធ្ងន់   
កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា   ដ្រល មន   ភព- 
ល្រច  ធ្លា ខ្លាំង     មិន ធ្លាប់  មន ក្នុង  
អាជីព  អ្នក សិល្របៈ ចម្រៀង ។ 

បើ តាម  គ្រហទំព័រ ផ្លូវ ការ  របស់ 
ផលិតកម្ម បាន បង្ហោះសារ ដ៏ គួរ 
ភ្ញាក់ ផ្អើល ជា ទិន្នន័យ សរុប 
ចំនួន អ្នក មើល បទ ចម្រៀង   

កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា មន   
៦៩បទ ទាំង ច្រៀង 
ទោល និង ច្រៀង គូ  
នះ   មន  អ្នក មើល  
សរុប រហូត ដល់ ទៅ  
៤៤១លន ដង ពិត  
ជា   មិន គួរ ឱ្រយ ជឿ- 
ដ្រល      តារា ចម្រៀង 
វ័យ   ក្ម្រង  តន់ ចន្ទ 

សីម៉ា ប្រើ ព្រល  មិន  
ដល់ ១ឆ្នាំ អាច បាន  
លទ ្ធផល ប្រប ន្រះ  នងិ 
ជា  ភព ប ្រ ប្រួល  ន្រ 
សលិ្របៈ  នៅ  ទស  វត្រសរ ៍ថ្ម ី
បាន  បញ្ជាក ់    ឱ្រយ  
ឃើញ ប្រជា ប្រិយ-   
ភព  ពតិ របស ់តារា- 
ចម្រៀង   គឺ ស្ថិត នៅ    

លើ  សមត្ថ ភព  ការ តស៊ ូ
ការ   ព្រយាយាម  អត ់ធ្មត់  និង 
អត្តចរិត  ល្អ   ក្នុង  ការងារ៕ 
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តារាចមេៀង សេ ីតន់ ចន្ទ សីម៉ា តេវូ បន គេកត់សម្គាល់ ថា មន តម្លេ ខ្លនួ 
ចេៀង  ថ្លេ លើ ទី ផេសារ សិលេបៈ នាពេល បច្ចបុេបន្ន ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

តារា ចមេៀង សេ ីកំពុង លេចធ្លោ នៅ ទេនំ ហ្គាឡាក់សីុ 
កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

បឺត សងេឃឹម បនសើច វិញ ក្នងុពេលបំពាក់ខេសេ កេវាត់ កេយយំខេសឹកខេសួល នឹងការ ឈ្នះ បុ៊ន សុធា។ សហ ការី

   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជើងខ្លាំង 
វ័យក្ម្រង បឺត សង្រឃឹម បានបងា្ហោញ 
ក្ត ីរំភើប សប្របាយ រីក រាយ រហូត ដល់ 
យំ បនា្ទាប់ ពី រូបគ្រ បាន រក ឃើញ 
ជោគ ជ័យ ដ៏ សំខន់ សម្រប់ ការ- 
តសូ៊ លើ អាជីព ជា អ្នក ប្រដាល់ អស់ 
រយៈព្រល ចូល ១០ ឆ្នា ំគឺ ការ ឈ្នះ 
បាន ខ្រស្រ ក្រវត់ កម្ពុជា សង្វៀន 
គុនខ្ម្ររ ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូក្រម ជា 
លើក ដំបូង ក្រយ  រូបគ្រ បាន យក 
ឈ្នះ លើ អ្នក ប្រយុទ្ធ បុ៊ន សុធ 
នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ។

អ្នក បន្តវ្រន ន្រ ត្រកូល «បឺត» 
បឺត សង្រឃឹម  បានប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ 
កាល ពីថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា៖ « ការ ដ្រល 
ខ្ញុ ំយំ ន្រះ ព្រះ ខ្ញុ ំរំភើប ខ្លាងំ ព្រក 
ដោយ សារ ន្រះ ជា ជោគ ជ័យ ធំ ផុត 
ដ្រល ខ្ញុ ំមិនធ្លាប់ ទទួល បាន ពីមុន 
មក នះ ទ្រ នៅ ក្នងុ ឆក ជីវិត របស់ 
ខ្ញុ ំហើយ ការ ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវត់ន្រះ 
វ កើត ច្រញ ពី ការ ប្រងឹប្រង របស់ 
ខ្ញុ ំក្រមការ ជួយ ជំរុញ របស់ លោក- 
គ្រ ូគឺ ខ្ញុបំាន លះបង់ និងជម្នះ ការ- 
លំបាក ច្រើនណាស់ ទម្រដំណ្តើម 
បានខ្រស្រ ក្រវត់ន្រះ»។

បឺត សង្រឃឹម មន ក្ត ីស្រម្រចង់ 
ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវត់ន្រះ ច្រើន ឆ្នា ំមក 
ហើយ បុ៉ន្ត្រ រូបគ្រ មិនអាច ធ្វើ ទៅ 
បាន គឺ បាន ត្រឹមត្រ ជើង ឯករង 
សម្រប់ការ ចូល រួមប្រកួត ខ្រស្រ- 
ក្រវត់ ជា លើក ដំបូង ដោយ  រូបគ្រ 
បាន ចាញ់ពិន្ទ ុ វ៉ាន់ វឿន នៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ ព្រត័្រ។ ទោះ យា៉ាង ណា ការ- 
ប្រកួត  លើក ន្រះ បឺត សង្រឃឹម បាន 
តសូ៊ ព្រយាយាម ខ្លាងំ បំផុត ទម្រ ំត្រ 

រក បាន ជ័យជម្នះ យា៉ាង ធំ ន្រះ ។
រឿង មួយ ដ្រល គា្មាន អ្នក ប្រដាល់  

ណាម្នាក់  អាច ធ្វើ បាន ដូច គឺ បឺត 
សង្រឃឹម   បាន ដោះស្ររូ៉ម ច្រញ ពី 
ដ្រ ហើយ ឡើង ប្រកួតជាមួយ យុគ 
យក្រសផ្ល្រ ទំាង ខ្លួន កើត ជំងឺ គ្រុន 
ឈីក នៅ វគ្គ ពាក់ កណា្តាល ផ្តាច់- 
ព្រត័្រ  បុ៉ន្ត្រ សង្រឃឹម នៅ ត្រ អាច 
ផ្តលួ យក្រសផ្ល្រ នៅ ទឹក ទី ៤ រួច បាន 
បន្ត យក ឈ្នះ លើគូសត្រូវចាស់ 
វ៉ាន់ វឿន ដើម្របី ទទួល បានល្រខ 
១ ប្រចំា ក្រមុ ២។

យា៉ាងណា មិញ សម្រប់ការ- 
ប្រកួតផ្តាច់ ព្រត័្រ ជាមួយ អ្នក ល្រខ 
១ ប្រចំា ក្រមុ ២ បុ៊ន សុធ នៅ លើ 
សង្វៀន CNC កាល ពី ថ្ង្រសៅរ៍ 
កន្លងមក ន្រះ បឺត សង្រឃឹម  ត្រវូបាន 
ចៅ ក្រម សម្រច ឱ្រយ ឈ្នះ ពិន្ទ ុដោយ 
មិន ឯកច្ឆន្ទ ៣-២ ហើយគ្រន់ត្រឮ 
ការ ប្រកាស ន្រះ ភ្លាម បឺត សង្រឃឹម 
មនការ  រំភើប រហូត យំ ព្រះ ការ- 
ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវត់ អម ដោយ ប្រក់- 
រងា្វាន់ចំនួន ២៤ លន រៀលន្រះ 
វជាជោគ ជ័យ ធំ បំផុត លើក ដំបូង 
របស់ គ្រ។

សង្រឃឹម បានបន្ថ្រម ថា៖ «ខ្ញុ ំមន 
ក្តីស្រម្រចង់ ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវត់ន្រះ 
តំាង ពី ខ្ញុ ំចូល ហត់ ប្រដាល់ គ្រន់- 
ត្រ ព្រល នះសមត្ថ ភព របស់ 
យើង មិនទាន់ ដល់ គឺ ម្តង ឡើង 
រួច ក៏ ធ្លាក់ ចុះ ទៅ វិញ បុ៉ន្ត្រ  ព្រល ន្រះ 
ខ្ញុ ំធ្វើ បាន សម្រច ហើយ ហើយ 
ប្រក់រងា្វាន់ ដ្រល ខ្ញុំ ទទួល បាន 
លើកន្រះ ខ្ញុនឹំង យក ទៅ ទិញ ដី នៅ 
ខ្រត្ត។ ខ្ញុ ំស្រឡាញ់ ដីចម្ការ និង  ចង់ 
ដំា សា្វាយ ហើយ តាមរយៈ ការ ឈ្នះ 
ខ្រស្រ ក្រវត់ លើកន្រះ ខ្ញុ ំនឹង បង្កើន 

ការ ហ្វឹក ហត់ ឱ្រយបាន ខ្លាំង ជាង 
ន្រះ ព្រះ ខ្ញុ ំត្រវូ ស្វ្រងរក ជ័យជម្នះ 
ធំៗ បន្ថ្រម ទៀត ដើម្របី រក ចំណូល 
មក ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ គ្រសួារ ខ្ញុ»ំ។

ផ្ទុយពី ន្រះ បុ៊ន សុធ ព្រល 
ប្រកាស លទ្ធផល បាន ផ្តលួខ្លនួ 
ទៅលើ រ្រញ បងា្ហោញ ការ ខក ចិត្ត 
និងមិនព្រញ ចិត្តនឹងការ សម្រច  
របស់ ចៅ ក្រម ព្រះ  នៅ មុន ការ 
ប្រកាស លទ្ធផលន្រះ សុធ មន 
ការ ជឿជាក់ ខ្លាងំ បំផុត ថា នឹង ឈ្នះ 
ដោយសារ ត្រ ការ ប្រកួត ៥ទឹក ព្រញ 
រូប គ្រ បាន  ដើរ វយ លុក ទៅ លើ 
បឺត សង្រឃឹម  រហូត។ នៅ ក្រយការ- 
ប្រកួតន្រះ បុ៊ន សុធ  បាន  សរស្ររ 
បង្ហោះ នៅ លើ ហ្វ្រសបុ៊ក របស់ខ្លនួ 
ក្នងុន័យ មិនព្រញ ចិត្ត  ថា៖  «យក 
ចុះ បើ អ្នក គិតថា ត្រមឹ ត្រវូ»។

ជំុ វិញ ការ មិនព្រញ ចិត្ត របស់ បុ៊ន 
សុធ ន្រះ បឺត សង្រឃឹម បាន  បញ្ជាក់  
ថា៖ «ខ្ញុសំរសើរ បុ៊ន សុធ ដោយ 
ខ្ញុំ ចាញ់ គាត់លើ ការ ដើរ ចូល វ៉្រ 
ហើយ គាត់រឹង កម្លាងំគាត់បុក ក៏ 
បុ៉ន្ត្រ អាវុធវយ ច្រញ របស់គាត់ 
អត់ សូវ ចំ គោល ដៅ ដូច ខ្ញុ ំវ៉្រ គាត់ 
ហើយ ក៏ វ៉្រ មិនសូវ ចោល ដូច ខ្ញុវ៉ំ្រ 
គាត់ ដ្ររ ដ្របិតអី  ការ វ៉្រ ភគ ច្រើន 
របស់ គាត់  ចូល ត្រ បំាងខ្ញុ ំ អី៊ចឹង 
ពិន្ទ ុ៣-២ ហ្នងឹ វសមហ្រតុ ផល 
ហើយ។ ម្រយា៉ាង ទៀត ការ ចាញ់ ឈ្នះ 
ក៏ មិន លើខ្ញុ ំដ្ររ គឺ លើ  ចៅ ក្រម ដាក់ 
ពិន្ទ ុត្រ ចំពោះ ខ្ញុ ំ ការ រាប់ អាន បង- 
ប្អនូ នៅ ត្រ ធម្ម តា ហើយ ខ្ញុក៏ំមិន 
ទៅតវ៉ា ទៅ អ្នក ដ្រល ថា ខ្ញុ ំមិនសម 
ជា ម្ចាស់ខ្រស្រ ក្រវត់ នះដ្ររ  ព្រះ 
នះ  គ្រន់ត្រ ជា ការយល់ ឃើញ 
របស់ពួកគាត់»៕

បឺត សង្ឃឹម៖ ខ្ញុំរំភើបដល់យំព្ះ
ន្ះជាជោគជ័យធំបំផុតក្នងុជីវិតខ្ញុំ

ហ្គាឡាក់សីុបង្ហើបរឿងតម្ល្ខ្លនួលើ
ឆាកសិល្បៈរបស់កញ្ញាតន់ចន្ទសីម៉ា 
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