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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

សេដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មានជាតិ
ក្រសួងបរិស្ថានអនុវត្តគម្រង
បំពាក់ម៉ាសីុនចម្រះទឹកតាម
សលារៀន...ទំព័រ ៧

ធនាគារក្ដាមកំពុងជួយ
ធ្វើឱ្យបរិមណក្តាមសមុទ្រ
កើនឡើង...ទំព័រ ៨

អង្គករKAAថតកុន
ភាគអប់រំខ្លីៗ ប្របពុទ្ធ-
សសនា...ទំព័រ ១៤

ថ្ររិទ្ធីបង្កើតឯតទគ្គកម្មថ្មី
ស្របព្រលសង្វៀនថោនចង់
បង្កើតករប្រកួតMMA...ទំព័រ ១៥

រដ្ឋបាលខេត្តនៅជាប់ពេំដេនថេគេង
ស្នើឱេយពនេយារពេលបើកបវេសនកាលចំពោះសាលាតេវូបានយកធ្វើមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

វ៉ន ដារា៉ា 

បាត់ ដំបងៈរដ្ឋបាលខេត្ដជាប់-
ពេំបេទល់ដេនកម្ពជុា-ថេគេង
ស្នើកេសួងអប់រំពនេយារពេលបើក
បវេសនកាលឆ្នាំសិកេសាដេល
គេងបើកនៅថ្ងេទី១១ខេមករា
ចំពោះសាលារៀនមួយចំនួន

ដេលកំពុងតេូវបានយកធ្វើជា
មណ្ឌលចត្ដាឡីស័កពលករ
តេឡប់មកពីបេទេសថេ។ប៉នុ្ដេ
កេសួងអប់រំបេកាសរកេសាជំហរ
បើកបវេសនកាលដដេល។
លោកសឿមបុ៊នរិទ្ធអភិបាល-

រងនិងជាអ្នកនាំពាកេយរដ្ឋបាល
ខេត្ដបាត់ដំបងថ្លេងបេប់ភ្នំពេញ- 

បុ៉ស្ដិ៍កាលពីមេសិលមិញថាបេជា-
ពលរដ្ឋដេលបានតេឡប់មកពី
បេទេសថេចូលតមចេកពេដំេន
ក្នុងខេត្ដបាត់ដំបងចាប់តំងពី
ថ្ងេទី២៨ខេធ្នូឆ្នាំ២០២០ដល់
ថ្ងេមេសិលមិញមានចំនួន១៨១៥
នាក់កំពុងតេវូបានធ្វើចត្ដាឡីស័ក
ក្នុងមណ្ឌលចត្ដាឡីស័កដេល

បានរៀបចំនៅតមសាលារៀន
នានា។លោកថ្លេងថា៖«បើនៅ
សេុកណាសាលារៀនមិនបាន
យកទៅធ្វើមណ្ឌលចត្ដាឡសីក័
យើងអាចឱេយបើកបវេសនកាល
ចលូរៀនធម្មត។ប៉នុ្ដេសាលា-
ណាដេលយកធ្វើជាមណ្ឌល
ចត្ដាឡីស័ក...តទៅទំព័រ  ៤  

ផៃសារ អីុអន ៣ កំពុង តៃវូ បាន សាង សង់ 
ទិដ្ឋភាពផេសារអុីអន៣ដេលកំពុងតេូវបានសាងសង់់នៅតមបណ្តោយមហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសេន(ផ្លូវ៦០-ម៉េតេ)ក្នុង
សង្កាត់ចាក់អងេកេមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ទូតខ្មេរនៅកូរ៉េណេនំាឱេយពលរដ្ឋខ្មេរនៅទីនោះថេទំាសុខភាព
 មុំ  គន្ធា 

ភ្នំ ពៃញ ៈ សា្ថានឯកអគ្គរាជ-
ទូតកម្ពុជាបេចាំសាធារណរដ្ឋ
កូរ៉េបានធ្វើការណេនាំ និង
ផេសព្វផេសាយស្តីពីការថេទាំសុខ-
ភាពនារដូវវសេសាទៅដល់ពលករ

សិសេស-និសេសិតនិងបេជាពល-
រដ្ឋខ្មេរបេមាណជាង៦មុឺននាក់
ដេលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅ
ក្នុងបេទេសកូរ៉េខាងតេបូងដើមេបី
ការពារនិងទប់សា្កាត់នូវហានិ-
ភ័យផេសេងៗពេះតេមានអ្នក-
សា្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមធេយម

ពី១០ទៅ១៥នាក់ក្នុង១ឆ្នាំ។
យោងតមសេចក្តីណេនាំ

របស់សា្ថានទតូខ្មេរបេចាំនៅករូ៉េ
បានធ្វើការណេនាំចំនួន៩
បេការសមេប់ការពារ លើក-
កម្ពស់សុខមុាលភាពនិងទប់-
សា្កាត់នូវហានិភ័យមួយចំនួន

ដេលអាចធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់
សុខភាពនិងអាយុជីវិតដ៏មាន
តម្លេរបស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
នៅពេលអាកាសធាតុចុះតេជាក់
ខា្លាំងនៅបេទេសមួយនេះ។
លិខិតបានឱេយដឹងថានៅពេល

ធ្វើដំណើរ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

Trumpពេយាយាមដាក់
សម្ពាធលើមន្តេីរៀបចំ
ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ
Georgiaឱេយចេន-
ចោលលទ្ធផលឆ្នោត

ការវិនិយោគផ្ទាល់
របស់ចិននៅកម្ពជុា
រយៈពេល១១ខេ
កើនឡើង៧០%

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ងេសៅរ៍ទ២ីខេមករា
២០២១បេធានាធិបតីសហ-
រដ្ឋអាមេរិកលោក Donald
Trumpបានធ្វើការហៅទរូសព័្ទ
ទៅកាន់រដ្ឋលេខាធិការនេរដ្ឋ
GeorgiaលោកBradRaffe-
nsperger និងមន្តេីរៀបចំ
ការបោះឆ្នាតផេសេង ឱេយ«រក»
សន្លឹកឆ្នាតគេប់គេន់ដើមេបី
ចេនចោលលទ្ធផលជយ័ជម្នះ
របស់បេធានាធិបតីជាប់ឆ្នាត
JoeBiden នៅរដ្ឋនេះ។
នេះបើតមការរាយការណ៍
ដំបូងដោយកាសេត The-
WashingtonPost។
លោកTrump...តទៅទំព័រ១១

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈសា្ថានទូតចិនបេចាំ
កម្ពុជាបានបង្ហាញថាការវិនិ-
យោគផ្ទាល់របស់ចនិមកកម្ពជុា
រយៈពេល១១ខេឆ្នាំ២០២០
មានតម្លេ៨៦០លានដុលា្លារ
កើនឡើង៧០ភាគរយបើធៀប
នឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ
២០១៩ ដោយការវិនិយោគ
ភាគចេើនផ្តោតទៅលើវិស័យ
សំណង់។
សា្ថានទតូចនិបានសរសេរនៅ

លើទពំរ័ហ្វេសប៊កុផ្លវូការសា្ថាន-
ទតូកាលពីថ្ងេទី១ខេមករាថា
ទោះបីកពំងុស្ថតិក្នងុសា្ថានភាព
ជំងឺកូវីដ១៩ការវិនិយោគផ្ទាល់
របស់បេទេស...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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នៅ សុី វុត្ថា 

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មា ធិកា រ ជាតិ- 
រៀបច ំការ បោះ ឆ្នាត(គ.ជ.ប)
គៃង រៀបចំ បោះ ឆ្នាត សាក- 
លៃបង នៅ ក្នងុ តៃមីស ទី១  ឆ្នា ំនៃះ 
ដោ យ បៃើ បៃស់ តៃ រាងមូល 
និង មន សញ្ញា ធិ ក ជំនួស ឱៃយការ 
បៃើ បៃស ់ប៊កិ  ម ុនស មៃច យក 
បៃើស មៃប់  រៀបចំ បោះឆ្នាត 
ជៃើ សតំាង កៃមុ បៃ ឹកៃសាឃំុ សងា្កាត់ 
អាណត្តិ ទី៥ នៅ ឆ្នាំ ២០២២ ។ 
   លោក សោម  សូ រិ ដា  អគ្គ- 
លៃខាធិ ការ រង គ.ជ.ប បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១ គ.ជ.ប 
មន កិច្ច កា រសំខាន់ ៗ  ចំនួន ២ 
ដៃល តៃូវ ធ្វើគឺ ការ រៀប ចំ បញ្ជី- 
បោះ ឆ្នាត  និង មួយ ទៀត គឺ ការ- 
រៀប ចំ បោះ ឆ្នាត សាក លៃបង 
ដោយ  បៃើបៃស់ តៃ រាង មូល 
និង មន សញ្ញា ធិ ក។

លោក ពនៃយល់ ថា  ការ បោះ- 
ឆ្នាត សាក លៃបង ដោយ បៃើ- 
បៃស់ តៃ នៃះ គឺ អាច នឹង ចាប់-  
ផ្តើម នៅ ចន្លោះខៃ មីនា  និង ខៃ 
មៃសា ខា ង មខុនៃះ   ដោយ បៃើ- 
ពៃល តៃ ៣០ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ។ការ- 

បោះ ឆ្នាត សាក លៃបង នៃះ ដើមៃប ី
តៃួត ពិនិតៃយ ទៅលើ បៃសិទ្ធ ភាព 
ក ម្មវិធី ចុះ ឈ្មាះ គណ បកៃស- 
នយោ បាយ  និង បៃក្ខ ជន ឈរ- 
ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  រួម ជាមួ យ 
នឹង កម្ម វិធី នៃ ការ តៃួត ពិនិតៃយ  
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ លទ្ធ ផល នៃ ការ បោះ- 
ឆ្នា ត តាម បៃព័ន្ធ កុំពៃយូ ទ័រ ។ 

បើ តាម លោក  សោម  សូ រិ ដា 
កន្លង មក នៃះ មន បញ្ហា ចពំោះ 
ការបៃើ បៃស់  ប៊ិក ក្នុង ការ គូស- 
សញ្ញា គាំទៃ គណ បកៃស នយោ- 
បាយ ដៃល តៃងម ន ចមៃូង- 
ចមៃស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គំនូស លើ 
សន្លកឹ ឆ្នាត បាន ការ  និង មិនបាន- 
ការ  បុ៉ន្តៃ សមៃប់ ឆ្នា២ំ០២១   
នៃះ  គ.ជ.ប  បៃើ បៃស ់តៃ មលូ 
មន សញ្ញា ធ ិក ដើមៃប ីគាទំៃ ដល ់
គណ បកៃស នយោ បាយ ។ 

លោក សោម  សូ រិ ដា  បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ ជមៃប ថា ការ- 
បោះ ឆ្នាត សាក លៃបង នៃះគៃង  
រៀបចំ នៅ ក្នងុ ២៥  រាជ ធានី-ខៃ ត្ត  
ដៃល ក្នងុ មយួ រាជ ធាន-ីខៃត្ត តៃវូ 
ជៃើស រើស យក ឃុំ ឬ សងា្កាត់ 
មួយ ហើយ នៅ ក្នុង ឃុំ  សងា្កាត់ 
នីមួយៗ នះ  គឺយើង យក ២ 
ការិ យា ល័យ  ដៃល នៅជិតទី- 

បៃជុំ ជន ឬក៏ ការិ យា ល័យ នៅ 
ឆ្ងាយ ពី ទីនះ បន្តិច ក្នុង មួយ 
ការិ យាល័ យ កំណត់ យក អ្នក- 
បោះឆ្នា ត តៃមឹ តៃ៥ ០០នា ក់ »។ 
   លោក បន្ត ថា៖ «ចំពោះ ថវិកា 
សមៃប់បោះឆ្នាត សាក លៃបង 
នៃះគឺ ជា កញ្ចប់ ថវិកា របស់ គ.ជ.ប 
សមៃប់ ឆ្នាំ២០២១ដោ យម ន 
ការស្នើ ទៅ រដ្ឋ  ដើមៃបី យក មក 
អ នុវត្ត ប៉ុន្តៃ យា៉ាង ណា ក៏ដោ យ 
គ.ជ.ប ក៏ នឹង រង់ ចាំមើល ការ- 
ឧ បត្ថម្ភ គាំទៃ ពី បៃទៃស ដៃគូ  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ខៃ ទៀត  ហើយ 

បើ មិនមន ទៃ គឺ គ.ជ.ប  បៃើ- 
បៃស់ ថវិកា រដ្ឋ ហើយ»។ 

លោក  សុខ  ឥសាន អ្នក- 
នាំពា កៃយ គណ បកៃស បៃជា ជន- 
កម្ពុជា បាន ថ្លៃង  ពីមៃសិ លមិ ញ  ថា   
កម្ពុជាបាន  ឆ្លងកាត់ ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជាចៃើនលើក មក ហើយ។ 
បញ្ហា នៃះគ.ជ.ប ម ន បទពិ- 
សោធ ខ្ពស់ ក្នុងការ រៀបចំ ធ្វើ  
នីតិ វិធី របៀប ណាមួ យដើ មៃបី 
ឱៃយងាយ សៃួល  ដល់ ពល រដ្ឋ  
និងចៀ សវាង កា រភាន់ចៃឡំ។ 
ការ បង្កើត តៃ សមៃប់ គូស នៅ 

សន្លឹក ឆ្នាតគឺជា   វិធាន ការ ថ្មី  
ហើយ គណបកៃស បៃជា ជន 
កម្ពុជា គា្មា នអ្វី គួរឱៃយ  បារម្ភ   ទៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«ការបោះ- 
ឆ្នាត  កន្លង មក បៃជាជ ន គាត់ 
គូស មិន ទៀងទាត់ ពៃលខ្លះ 
គាត ់ដាក ់លៃខ សនូៃយ  គាត ់គសូ 
នៅកៃ វ ង្វ ង់ និង នៅ ក្នុង រង្វង់ 
ដៃល វា ធ្វើឱៃយ ខុស របៀប របប  
ហើយ នៅពៃ លដៃល យើង រាប់ 
សន្លឹកឆ្នា ត មនការ បៃកៃក 
គា្នា»។...អ៊ីចឹង ទៃបើ បៃើ តៃ  
គៃ ន់តៃ  ចុច នៅក្នុង រង្វង់ ណា 
មួយ នះ វា មន ភាព ងាយ- 
សៃួល  ជាង»។

 លោក  ស ំសគុនា្ធា ម ីនាយក- 
បៃតិប ត្តិ អង្គការ អ ពៃយា កៃឹត និង 
យុត្តិ ធម៌ ដើមៃបី ការ បោះ ឆ្នាត 
នៅ កម្ពុជា  ហៅ កាត់ និ ច ហ្វិក  
ថ្លៃង កាល ពីមៃសិ លមិញ  ថា កា រ- 
បៃើ បៃស់ តៃ សមៃប់ បោះ លើ 
សន្លកឹ ឆ្នាត  ជនំសួ  ប៊កិ តៃវូបាន 
បៃទៃស មួយ ចំ នួន  បៃើ បៃស់ 
រួចទៅ ហើយ ។ ចំពោះ កម្ពជុាមិន  
ទាន់ ជា យឺត ពៃល ទៃ ក្នុង ការ- 
បៃើ តៃ សមៃប់ ការបោះឆ្នា ត 
នាពៃល ខា ងមុខ នៃះ ពៃះ 
បៃទៃស ខ្លះ ទៅលើ  ពិភពលោ ក 

ក៏ គៃ នៅ បៃើ ប៊ិក ដៃរ ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «កា រ បៃើ- 

បៃស់  តៃ សមៃប់ បៃើបៃស់ ក្នងុ  
ពៃល  បោះឆ្នា ត គមឺនិអា ច ខសុ 
សន្លឹក  ឆ្នា តនះទៃ  ពៃះ តៃ  
គៃ វ៉ៃពីលើ ប៉ុន្តៃការ គូសវា អាច 
ខូចឬខុស កន្លៃង...»។

 ទោះ ជាយា៉ាង ណាក្ដី លោក 
ពៃ ជៃ សៃស់ បៃធាន គណ បកៃស 
យុវជនកម្ពជុា បាន ឱៃយដឹ ងថា 
គណ បកៃស របស់ លោក មិន គំាទៃ 
ចំពោះ ការបៃើបៃ ស ់តៃ ក្នងុការ 
បោះឆ្នាត នះទៃ  ពៃះ វា មនិ- 
មៃន ជា ការសម្តៃង មតិ និង 
 អត្ត ចរិត របស់ ពលរ ដ្ឋ ក្នុង ការ - 
យល់ ដឹង ពី ការ បោះឆ្នា ត  ពៃ ម 
ទាំង វា អាច កៃង បន្លំ សន្លឹក- 
ឆ្នាត បាន ។ 

លោកថា៖ «ការ បៃើបៃ ស់ 
តៃ បោះ ជំនួស  បិ៊កនៃះម នុសៃស 
ម្នាក ់អាច បោះ បាន ចៃើន សន្លកឹ  
នងិ មនិ បាន សម្តៃង ព ីឆន្ទៈ ពតិ- 
បៃកដ របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ប៉នុ្តៃ 
បើ បៃើ បៃស ់បិ៊ក ដោយ ដៃ របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ គឺ បានតៃ ម្តង ទៃ 
ហើយ វា ក ៏ជាការ បញ្ជាក ់ព ីអត្ត- 
ចរិតនិង  ចំណៃះដឹង របស់ បៃជា- 
ព លរ ដ្ឋដៃ រ » ៕

 មុំ  គន្ធា 

ភ្ន ំពេញៈ  ពល ករ ខ្មៃរ បៃ មណ 
៥ពាន ់នាក ់បាន សមៃកុ ចៃញ ព ី
បៃ ទៃស ថៃ តាមចៃក នានា នៅ 
តាម បណ្ដោយ ពៃ ំដៃន នៃ បៃ ទៃ ស 
ទាំង ២ក្នុង រយៈ ពៃល បៃមណ 
ជាង១០ថ្ងៃ  កៃយ  ពី  ផ្ទះុ រើក រាល- 
ដាល នវូ វើរសុ កវូើដ ១៩  ក្នងុ ខៃត្ត 
សាមុតសាខន   ដោយ ហៃតុ ពួក- 
គៃ មន ក្ដី កង្វល់ អំ ពី ការ ឆ្លង  
មៃរោគ នៃះ ។

អា ជា្ញា ធរកម្ពជុានៅ តាម ខៃត្ត 
ជាប់ បណ្ដោយពៃ ំដៃន  នៅ តៃ បន្ត 
ចំណាត់ ការ និង វិធាន ការ ចមៃបងៗ 
របស់ ខ្លនួ ក្ន ុងការ ការពារ  និង អនុ វត្ត 
នូវ  បទ បញ្ជា របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
និង កៃសួង សុខាភិ បាល ដោយ 
បៃកាន់ ខា្ជាប់ នូវ ការ  ណៃ នាំ  និង 
ដាក់ ពលករ ដៃល ទើប បាន ឆ្លង 
មក ពី បៃទៃស ថៃ   ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក 
យា៉ាង តៃឹម តៃូវ  ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ ។       
គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០- 
២០ រហតូ ដល ់ពៃល នៃះ ពល ករ 
ខ្លះ   តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចាក- 
ចៃញ ពី មណ្ឌល ចតា្តា ឡី ស័ក 
បនា្ទាប ់ព ីការ ធ្វើ ចតា្តា ឡ ីសក័ គៃប ់
១៤  ថ្ងៃ និង ការ ធ្វើ តៃស្ត សំណា ក 
លើក ទី ២ របស់ ពួក គៃ  មិន មន 
វិជ្ជមន កូវើដ ១៩ ។

 លោក ឌី   រា៉ាដូ   អភិបាល រង 

ខៃត្ត ឧត្ត រ មន ជ័យ   បាន បៃប់ ភ្ន ំ- 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  
ពល ក រ ខ្មៃរ  បៃមណ ជា ១ ៩០០ 
នាក់  បាន វិល តៃឡប់ មក ពី បៃទៃ ស 
ថៃ  មក កាន់ ខៃត្ត ឧត្តរមន ជ័យ 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២០   ខៃ ធ្នូ   រហូត មក 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២  ១   
ហើយ សំណាក របស់ ពួកគាត់ 
តៃូវ បាន យក ធ្វើ តៃស្ត  បុ៉ន្តៃ ស- 
មៃប់ ខៃត្ត ឧត្តរ មន ជ័យ គឺ មិន  
ទាន់ មន ពល ករ ណា ម្នាក់ មន 
វិជ្ជ មន វើរុស កូវើដ ១៩ ទៃ    មក 
ដល់ ពៃល នៃះ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖   « វិធាន- 
ការ ចមៃបង របស់ ខៃត្ត យើង គឺ 
ធ្វើការ ផៃស ព្វ ផៃសាយ  ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
របស់ យើង យល់  គោរព  និង 
អនុ វត្ត តាម វិធាន  របស់ កៃសួង 
សខុាភ ិបាល  ដោយ យើង តៃវូ ធ្វើ 
យា៉ាង ណា នំា ពលករ ដៃល បាន 
ចលូ មក ដល ់ក្នងុ ខៃត្ត យើង  នៃះ  
បាន ធ្វើ ចតា្តា ឡ ីសក័ ឱៃយ គៃប ់១៤ 
ថ្ងៃ  តាម មណ្ឌល ចតា្តា ឡី ស័ក ដៃ ល  
យើង បាន តៃៀម រួច សៃច» ។ 

 លោក ឌី   រា៉ា ដូ  បាន បន្ថៃម ថា  
មណ្ឌល ធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័ ក្នងុ ខៃត្ត 
ឧត្តរ មន ជ័យ មន ចំនួន ១៤ 
កន្លៃង សមៃប់ ទទួល ពលករ 
មក ព ីបៃទៃស ថៃ  ដោយ ក្នងុ នះ 
អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត មន ការ រៀប ចំ នូវ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ម្ហូប អាហារ  និង 

សម្ភា រ  បៃើ បៃស់ ដោយ មិន ឱៃយ 
ពួក គាត់ មន ការ ខ្វះ ខាត ឡើយ ។

លោក បាន ថ្លៃង  ថា ៖   « យើង 
បាន បៃើ បៃស់ ថវិកា ដៃ ល  ផ្តល់ 
ដោយ សម្តៃច តៃ ជោ ហ៊នុ  សៃន   
ទៅ លើ ពលករ ក្នងុ ពៃល ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡី ស័ក  ដោយ មិន ឱៃយ ពួក គាត់ 
ម  នការ បារម្ភ ពី ការ ខ្វះ ខាត ឡើ យ  
ដូច ជា អាហារ ៣ ពៃល   មុង   ភួ យ   
ខ្នើយ   កន្ទៃល រួម នឹង សាបូ៊ ជា ដើម  » ។ 

 លោក ឌី រា៉ា ដូ បញ្ជាក់ថា  ករ ណី 
មន ពលករ ម្នាក់ ដៃល បាន មក 
ពី ថៃ ហើយ មិន បាន ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័  ក  
តៃវូ បាន នំា ខ្លនួ គាត់ និង សម ជិ ក 
គៃួសារ ចំនួន ៨នាក់ ផៃសៃង ទៀត 
មក ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក រួ ច ហើយ កា ល - 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ទី០ ៣   ខៃ មករា ។ 

 ចំ ណៃក លោក លី   សារើ អភិ បា ល - 
រង ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជយ័  ក ៏បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  មៃសលិ មញិ ដៃរ 
ថា   ជាង ២ សបា្តាហ៍ កន្លង មក នៃះ  
ពល ករ ខ្មៃរ ជាង ១០០០ នាក់ 
បាន វិល តៃឡប់ មក ពី បៃទៃស ថៃ  
ចលូ តាម ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជយ័ 
នៃះ  ដោយ ក្នងុ នះ ពកួ គាត ់តៃវូ 
បាន ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក  នៅ តាម 
ទីតាំ ង ចំនួន ១២ យា៉ាង តៃឹម តៃូវ 
តាម វិធាន របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
និង កៃសួង សុខាភិ បាល ។ 

 លោក ថា  ថា្នាក់ ដឹក នាំ ខៃត្ត 
បាន ណៃនាំ ទៅ ដល់ អាជា្ញា ធរ 

ភមូ ិ ឃុ ំ- សងា្កាត ់ទាងំ អស ់តៃវូ ធ្វើ  
ការ គៃប់ គៃង  និង នាំ ពលករ 
ដៃល ចូល តាម ចៃក ខុស ចៃបាប់ 
ដៃល មិន បាន ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក 
តៃវូ នំា មក  ពិនិតៃយ និង  ធ្វើ ចតា្តា ឡី - 
ស័ក ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ   មិន ឱៃយ 
មន ការ ថ្លោះ ធ្លោយ ឡើយ។ 

 លោក ល ី  សារើ បាន   បៃប ់ថា៖   
« ទោះ បី ជា ខៃត្ត របស់ យើង មិ ន 
មន ពលករ ណា ម្នា ក់ ឆ្លង វើរុស 
កវូើដ ១៩ ក ៏ដោយ   ប៉នុ្តៃ យើង មិន 
ទាន់ អាច ធ្វៃស បៃហៃស ឬ បន្ធូ រ - 
បន្ថយ បាន ឡើយ។   យើង នៅ - 
តៃ បន្ត ការ រឹ ត បន្តឹង  ចំពោះ ការ- 
តៃួត ពិនិតៃយ  និង ការ ដាក់ ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តា ឡសីក័ ផង ដៃរ ។  សមត្ថ កិច្ច 
និង មនៃ្ត ីសុខា ភិ បាល បាន ធ្វើ ការ 
បៃចាំ ការ រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ាង   
លើ ២៤ ម៉ាង នៅ តាម ចៃក  ពៃំ - 
ដៃន សំខា ន់  ៗ   និង ចៃក របៀង 
ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ខៃត្ត របស់ 
យើង » ។ 

 លោក អភិ បាល រង ខៃត្ត រូប- 
នៃះ បាន បន្ថៃម ថា  លើស ពី នៃះ 
អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័ យ  
បាន សហការ ជា មួយ នឹង អាជា្ញា - 
ធរ ថៃ ដើមៃបី ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ដល់ ពលករ ពី ការកា រ ពារ  និង 
ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង នូវ ជំងឺ នៃះ ។

បើ តាម អាជា្ញាធរ  ខៃត្ត បាត់ - 
ដំបង   ចាប់ តំាង ពីម នការ ផ្ទុះ 

វើរុស កូវើដ ១៩ ចូល ក្នងុ សហ គម ន៍  
ក្នងុ បៃទៃស ថៃ មក   មន ពលករ 
ខ្មៃរ ដៃល បាន វិលតៃឡប់  ពី ថៃ 
មក វិញ  ឆ្លង តាម  ខៃត្ត បាត់ ដំ បង  
គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិល មិញ គឺ មន  
ចំនួន ១ ៨១ ៥នាក់  ហើយ  ក្នងុ -  
ចំណម នះ មន  ពលក រ  ចំនួន 
៦ នាក់  តៃូវ បាន រក ឃើញ មន 
វើរុស កូវើដ ១៩ ។ 

  លោក  ងួន  រតនៈ  អភិ បាល  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង បាន ថ្លៃង ថា  ៖      
« វធិាន  អាទ ិភាព របស ់ខៃត្ត យើង 
គឺ  នៅ តៃ គោរព តាម ការ ណៃ នំា 
របស់ សម្តៃច នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី  នងិ 
ពងៃឹង ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ចំនួន 
១៤ ថ្ងៃ ដល់ គៃប់ ពលករ ទាំង- 
អស់ ដោយ មិន ឱៃយ មន អ្នក ណា 
ម្នាក់ ទៅ គៃ ហដា្ឋាន ដោយ មិន 
បាន ធ្វើ នះ ទៃ » ។ 

 លោក  បាន បញ្ជាក់ ថាសមៃប ់
ខៃ ត្ត បាត់ ដំបង មន មណ្ឌល 
ចតា្តាឡី ស័ក ចំនួន ៧ កន្លៃង ។ 

 លោក ងួន  រតនៈ  បាន បន្ត ថា  
មន ពលករ ខ្លះ កំពុង រង់ចំា លទ្ធ ផល 
តៃស្ត លើក ទី ២ របស់ ខ្លនួ ដោយ- 
សារ ពួក គាត់ គៃប់ ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ 
នៃ ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ។  

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «បៃសិន បើ 
ពួក គាត់  លទ្ធ ផល អវិជ្ជ មន 
នះ  អាជា្ញា ធរ នឹង អនុ ញ្ញាត     
បញ្ជូន ពួក គាត់ ទៅ តាម គៃ - 

ហដា្ឋាន វិញ »។ 
 នៅ ខាង ខៃត្ត ពៃះ វិហារ វិញ   

ពល ករ ដៃល បាន ធ្វើ ចតា្តាឡី - 
ស័ក គៃប់ ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ និង ធ្វើ 
តៃស្ត សំណាក លើក ទី ២ មិន- 
មន វើរុស កូវើដ ១៩  តៃូវ បាន 
អាជា្ញា ធរ អន ុញ្ញាត ឱៃយ តៃឡប ់ទៅ 
កាន់ គៃហ ដា្ឋាន វិញ ជា បណ្តើរៗ 
ហើយ បើ តាម លោក  គង់   ឡូ  
បៃធាន មន្ទីរ សុខាភិ បាល ខៃត្ត 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា មន ពលករ 
បៃម ណ  ១០ នាក់ ទៀត ប៉ុណ្ណោ  ះ  
ដៃល នៅ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ។  យោង- 
តាម កៃសួង សុខាភិ បាល បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  នៅ ថ្ងៃ ទី ៣ ខៃ មក រា  
ពល ការិនី   អាយុ ២១ ឆ្នាំសា្នាក់ - 
នៅ ភូមិ កូន ភ្នំ  ឃុំ អ ណ្តូង  សៃុក 
សា លា កៃ  ខៃត្ត ប៉ៃលិន  ដៃល 
បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី បៃ ទៃ ស ថៃ  
មក ដល់ កម្ពុជា ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ មករា  
និង បាន ធ្វើ តៃស្ត  វិជ្ជ មន កូវើដ - 
១៩    តៃូវ  បាន ដាក់ សមៃក 
ពៃយាបា ល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត ប៉ៃ លិន ។   

គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៤   ខៃ មករា   ឆ្នាំ 
២០២១   កម្ពុជា មន  អ្នក មន   
វើរុ ស កូវើដ ១៩ ចំនួន ៣៨២ នាក់ 
ក្នុង នះ ពៃយាបាល ជា សះ- 
សៃបើយ ចំនួន ៣៦២ នា ក់  និង 
អ្នក ជងំ ឺកពំងុ សមៃក ពៃយាបាល 
មន ចំនួន ២០ នាក់ ៕ 
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គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ  តុលា ការ កំពូល 
កាល ពី មៃសិ លមិញ បា នបៃកាស 
សាល ដកីា  តម្កល ់ទោស អតតី- 
មនៃ្តី យោធា ម្នាក់ ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ- 
នាគារ ៤ឆ្នា ំដដៃល  តាម សាល- 
ដី  កា  សាលា ឧ ទ្ធរណ៍  បនា្ទាប់ពី 
ជំនុំ ជមៃះ កាល ពីថ្ងៃ ទី ២៨  ធ្នូ 
ពាក់ ព័ន្ធ  បទ ចោទ ញុះ ញង់ មិន 
ឱៃយ យោធនិ សា្តាប ់បងា្គប ់   បៃពៃតឹ្ត 
នៅ  ខៃត្ត សៀម រាប  កាលពី ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

នៅ ក្នងុ បន្ទប ់សវនាការ របស ់
តុលា កា រកំពូ ល ពីមៃសិល មិញ  
ខណៈ អវត្តម ន ជនជា ប់ចោទ  
តៃចា ត់ទុក ជា  ចំពោះ មុខ  ដោយ- 
សារ ម នមៃធា វីការពារ សិទ្ធិ 
ឱៃយជ នជា ប់ ចោទ ចូល សា្តាប ់ដៃ រ 
នោះ  លោក សៃី ចៅកៃម  គិម  
សតា្ថាវី  បាន បៃកាស សាល ដី កាថា   
សំណុំរឿ ងនៃះ មន ជនជា ប់- 

ចោ ទ ឈ្មោះ  ល ី ដាវតិ  ពាកព់ន័្ធ- 
នឹងបទ ចោទញុះ ញង់ កំុឱៃយ យោ- 
ធិ ន សា្តាប់ប ងា្គប់ កា ន់កា ប់  ឬ 
ដឹក ជញ្ជនូ អាវុធ ដោយ គា្មោន ការ- 
អនុ ញ្ញាត  និង ញុះ ញង់ ឱៃយ បៃ- 
ពៃឹ ត្ត បទ ឧកៃិដ្ឋ ជាអា  ទិ៍ ។   

ក៏ ប៉ុន្តៃ លោកសៃី ចៅ កៃម មិន 
បាន លើ ក បងា្ហាញពី  មូលហៃ តុ 
នៃ ការត ម្កល់ សាល ដ ីកានៃះទៃ  
ដោយគៃ នត់ៃ ថ្លៃងថា សៃ ចក្ត-ី  
សមៃច រ បស់តុ លាការ កំពូល 
នៃះ គ ឺបនា្ទាប ់ព ីជនំុ ំជមៃះ  កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី២៨ ធ្នូ កន្លង មក  ។ 

 លោក សៃ ីចៅកៃ មបា ន បញ្ជា ក ់  
ថា  ៖«តុលា ការ កំពូល ចាត់ ទុក 
ថា  ការដៃ លសា លាឧ ទ្ធ  រណ៍  
សមៃច តម្កល ់សាល កៃម  របស ់
សាលា  ដបំងូ ខៃត្ត សៀ មរាបនៃះ  
គឺ ជា ការ តៃឹ ម តៃូវ  តាមចៃបា ប់ 
ហើយ ។ដូច្នៃះតុ លាការ  សមៃច 
 តម្កល់ សាល ដីកា ឧទ្ធរណ៍ ទុក 
ជា បាន ការដ ដៃល   » ។

ដោយ ឡៃក  លោក  នូ  ចនា្ថា  
ដៃលជា មៃធាវី ចាត់តំា ងពី គណៈ-
មៃ ធាវ ី  ឱៃយកា រពា រ ក្ដ ីជ នជា បច់ោ ទ   
កាលពី មៃសិល  មិញពុំ បាន ប ក- 
សៃយអ្វី លម្អិតពីរឿ ងនៃះទៃ  
ដោយគៃ ន់តៃលើក ឡើង ថា  
ការ សមៃច សា លដីកា រប ស់ 
តុ លា ការ កំពូ ល គឺ ជា ឆនា្ទា នុ សិទ្ធិ 
រប ស់តុ លាកា រ ទៃ   ។ 

កា លពី  សវនាការ នៅ តុ លាកា  រ 
កំពូ ល ជនជា ប់ចោទ ឈ្មោះ  លី  
ដាវិត  អាយុ៤ ៦ឆ្នាំបាន បៃប់ 
ចៅកៃ មថា ខ្លួ ន មន   តួនាទី ជា 
នាយ រងសៃនា ធិការ ភូមិភា គ  និង 
កម្លា ំងអន្តរាគ មន ៍  មន ឋាន ន្តរ- 
ស័ ក្តិ ជា ឧត្តមសៃ នី យ៍ទោ ដៃល 
បា នរៀ ន ចប ់ថា្នាក់ អនុប ណ្ឌិត  ។   
កាលពី ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០១៨ 
គាត់ បាន ស រសៃរ សារ  បង្ហាះ 
លើ  ហ្វៃសបុ៊ ក រិះ គ ន់ អំពី ការ កាប់- 
បំ ផ្លា ញពៃឈើ  ការ លុ បបឹ ង ។

ជនជា ប់ ចោទ  បញ្ជាក់ បៃប់ 

ចៅកៃម ថា ៖«ប៉ុន្តៃ ការ រិះគន់  
របសខ់្ញុ ំនៃះ គៃន ់តៃរិះ គន ់  ដើ មៃប ី
សា្ថា ប នា តៃ ប៉ុ ណ្ណោះ។   ខ្ញុំមិន 
ដៃល មន គំនិត បៃឆំង  នឹង រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ម្តង ណាទៃ 
ហើយ បើ ខ្ញុំមន គំនិត  បៃ ឆំង 
ក៏ខ្ញុំ មិន បាន កាន់ តំណៃង ជា 
ឧត្តម សៃនី យ៍ ទោ  ដៃរ »។

ក៏ប៉ុ ន្តៃជ ន ជាប់ ចោទ បៃប់ 
ចៅកៃ មនាពៃ លនោះ ថា កៃយ- 
ព ីគា ត ់ដងឹ ថា តលុាកា រ  ចៃ ញដ ីកា  
ចាប់ខ្លួ នគឺ គាត់  បានគៃ ច ខ្លួន 
ជាង ៧ខៃ  តៃកៃ យម កបាន 
ចូល ខ្លួន ឱៃយស ម ត្ថកិ ច្ចអាវុ ធ- 
ហត្ថ ខៃត្ត សៀ មរាប ចាប់ខ្លួន  
បៃគលឱ់ៃយ សាលា ដបំងូ ខៃត្ត  នៅ 
ថ្ងៃ ទី២៨ មីនា   ឆ្នាំ២០១ ៩  ។

បើ តាម កំណត់ហៃ តុ របស់ 
ត ុលា ការ កពំលូ  បងា្ហាញថា  ជន-
ជា ប់ចោទ   រូបនៃះ តៃូ វបាន សា- 
លាដំ បូ ង ខៃត្ត សៀម រាប បៃកាស 
សាល កៃ ម នៅ  ថ្ងៃ ទ ី ៣១ កក្កដា 

ឆ្នា២ំ០១៩ ផ្តនា្ទាទោស ដាក់  ពន្ធ- 
នាគា រ ៤ឆ្នា ំ  ដោយចោ ទពីបទ - 
 ញុះ ញង់ កុំឱៃយយោ ធិន  សា្តាប់- 
ប ងា្គប់  កាន់កាប់  ឬ ដឹក ជញ្ជូន 
អាវុធ ដោយ គា្មោ នកា រអនុញ្ញាត 
និង ញុះញ ង់ ឱៃយបៃ ពៃ ឹត្ត បទ ឧកៃដិ្ឋ  
ជាអា ទិ៍តាម បញ្ញ ត្ត ិមតៃ ៤៧ ១ , 
៤៩ ០ , ៤៩៤   និង ៤ ៩៥   នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ   ។  

ដោយ មិន សុខ ចិត្ត នឹង សាល- 
កៃម នៃះ  ជន ជាប ់ចោទ បានប្ត ឹង 
ទាស ់ទៅ សា លាឧ ទ្ធរណ ៍តៃតៃវូ 
ឧទ្ធរណ ៍បៃកា សសា ល ដ ីកា   នៅ 
ថ្ងៃ ទី ៦ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ 
សមៃច តម្កល ់សាល កៃមរ បស ់
សាលា  ដបំងូ ខៃ ត្ត សៀម រាប នៅ 
ដដៃល   ទើប មន ការ បន្ត ប្ដឹង 
មក តុលា កា រ កំពូល ៕ 

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ លោក សៃ ីមរូ សុខហួរ  
អនុ បៃធាន នៃ អតីត គណ បកៃស 
សង្គៃះជាត ិ នងិ បៃតភិ ូអម ដ ំណើរ  
ដៃល កំណត់ ចៃញពី សហ រដ្ឋ  អា ម ៃ-   
រកិ  វលិ មក កម្ពជុា  នៅ ថ្ងៃ ទ ី៤ មករា  
នោះ តៃូវ លើក ទៅ ថ្ងៃ ទី ១៥ មករា   
វិញ  ដោយ សារ តៃ កៃុមហ៊ុន អា- 
កាសចរណ៍ បាន ផ្អាក ការ ហោះ- 
ហើរ  ។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ 
របស់ អតីតបកៃសប ៃឆំង មួយ នៃះ។ 

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន  
របស់ អតីត គណបកៃស សង្គៃះជាតិ 
នៅ ថ្ងៃទី២  ខៃមករា  គឺ  លោក សៃី 
មូរ សុខហួរ  តៃូវធ្វើ ដំណើរ ចៃញ ពី 
សហ រដ្ឋអាមៃរិក នៅ ថ្ងៃទី៤   មករា  
ប៉នុ្តៃ ដោយសារ យន្ត ហោះ នៃ កៃមុ- 
ហ៊ុន  Eva Airways  ដៃល លោក- 
សៃី គៃង ជិះ បាន ផ្អាក ការហោះ- 
ហើរ  ទើប តៃូវ លើក ពៃល ទៅថ្ងៃ 
ទី១៥  ខៃមករា វិញ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន បញ្ជាក ់  
ថា  ករណីយន្ត ហោះ នៃ កៃុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ ៍ Singapore Airline  
ដៃល តៃវូចៃញ ដណំើរ ព ីសហរដ្ឋ- 
អាមៃរកិ នៅថ្ងៃ ទ១ី៥  មករា  មនិ- 
មន ការបៃបៃួលនោះ  លោក- 
សៃីមូរ សុខហួរ  និង បៃតិភូ អម- 
ដណំើរ  នងឹ មកដល ់ពៃលានយន្ត- 
ហោះ អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ  នៅថ្ងៃ 
ទ១ី៧  ខៃមករា  ម៉ោង៥  នងិ៣៥ 
នាទី លា្ងាច  តាម ជើង ហោះហើរ  
លៃខSQ5008។ 

លោក អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន  អតីត តំ- 
ណាងរាស្តៃ នៃ អតីត គណបកៃស 

សង្គៃះជាត ិ ជឿថា  លោក សៃ ីមរូ 
សុខហួរ  អាច វិលតៃឡប់ មក 
កម្ពុជា វិញ បាន  បៃសិនបើ មន 
ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត ខ្ពស់។ លោក ថា 
សមៃប់ ការលើក ពៃល ក្នុងការ ធ្វើ- 
មតុភូមិ និវត្តន៍ អាច មក ពី ឧប- 
សគ្គ  ពាក់ ព័ន្ធ សំបុត ៃ យន្ត ហោះ 
យឺតពៃល  ក្នុង ការចាក់ ថា្នាំ វ៉ាក់- 
សំាង ឬក ៏ជាប ់ធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័ មនុ 
ទិញ សំបុតៃ យន្ត ហោះ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ ជឿ ថា បៃ- 
ហៃល ជា គាត់ អាច នឹង ចាំ រឿង 
វ៉ាកស់ាងំ  ហើយ មៃនទៃន ខ្ញុ ំនៅតៃ 
ជឿថា  លោក ជំទាវ អាចនឹង មក 
កម្ពុជា វិញ  ពៃះ គាត់ បានប្តៃជា្ញា- 
ចតិ្ត ម្តងហើយ ម្តង ទៀត  បើសិនជា 
គាត់ តៃឡប់ មក វិញ មៃន  ខ្ញុំនឹង 
គាំទៃ គាត់  ដើមៃបី ឱៃយ មន ដំ ណះ- 
សៃយ នយោបាយ  ប៉ុន្តៃ បើ គាត់ 
ចូលមក មិនបាន ខ្ញុំ នឹង បន្តកាន់- 
ជំហរ ក្នុង ការ បង្កើត បកៃស ថ្មី។

 លោក ហ៊ុន កុសល  សកម្មជន 
អតីត បកៃស សង្គៃះជាតិ សម្តៃង ក្តី- 
សោមនសៃស  នងិ គំាទៃ ចពំោះ មត-ុ 
ភមូ ិ នវិត្តន ៍របស ់មៃដកឹ នានំៃ អតីត 
បក ៃសបៃឆងំនៃះ។ ប៉នុ្តៃលោក គា្មោន 
ជំនឿ លើ ពួកគៃ  អាច ទៅ រួច ឡើយ ។  

លោក កសុល  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំគា្មោន 
ជំនឿ លើ ការប្តៃជា្ញា របស់ គាត់ ទៃ  
ពៃះ យើង ដងឹ ទាងំអស ់គា្នា ហើយ  
កាលព ីថ្ងៃទ៩ី  ខៃវចិ្ឆកិា  ឆ្នា២ំ០១៩  
លោក សម រងៃសុ ី កដ៏ចូ ជា លោក សៃ ី
មូរ សុខហួរ  ផ្ទាល់  ក៏ ធា្លាប់ បាន- 
បៃកាស ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ខ្ពស់  ខ្លាំងកា្លា 
ជាង  ថ្ងៃទី៤  មករា  ដៃល ទើបតៃ 
លើក  ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ទៅ ទៀត  ប៉ុន្តៃ 

គមៃង ការ នោះ តៃវូបាន បរាជ័យ 
យ៉ោង អាម៉ោស់»។ 

បើ តាម លោកហ៊ុន  កុសល  
ការ លើក ពៃល មតុភូមិនិវត្តន៍ 
របស់ លោក សៃីមូរ  សុខហួរ  
ដោយ ហៃតុផល ថា គា្មោន ជើង- 
យន្ត ហោះ  គឺជា រឿង មិន សម- 
ហៃតុ ផល  ពៃះ លោក សង្កៃត 
ឃើញ ថា  កៃុមហ៊ុន ដៃល ហោះ 
ចលូមក កាន ់កម្ពជុា មនិ មៃន មន 
តៃ ១កៃុមហ៊ុន ទៃ  មន កៃុម ហ៊ុន 
ជាចៃើន ទៀត ដៃលអាច ធ្វើដំ- 
ណើរ  ចូលមក កម្ពុជា បាន។ 

លោក បា៉ោ ចន្ទរឿន  បៃធាន 
វទិៃយាសា្ថាន បៃជាធបិតៃយៃយ កម្ពជុា  
យល់ឃើញ ថា  ដំណើរ វិល តៃ- 
ឡប់ ចូលសៃុក វិញ របស់ លោក- 

សៃី មូរ សុខហួរ  គឺជា សកម្មភាព 
នយោបាយ ដើមៃបី ទាមទារ សិទ្ធិ- 
សៃរី ភាព នយោបាយ  និង ចង់ឱៃយ 
គណបកៃស របស់ ខ្លួន រស់ ឡើង វិញ  
ប៉ុន្តៃ គមៃង វិល តៃឡប់ នោះ 
អាចមន បញ្ហា ចៃើន។ 

លោក ចន្ទរឿន  បានថ្លៃងថា ៖ 
« គមៃង  របស់ គាត់ មក សៃកុ ខ្មៃរ  
មិនមៃន ជាការងាយ សៃួល ទៃ  
ដោយសារតៃ មនការ បៃឈម- 
មុខ ទាំង បញ្ហា នយោបាយ  និង 
បញ្ហា បច្ចៃក ទៃស។  ជាពិសៃស  
ការ ធ្វើ ដណំើរ តាម អាកាស ដៃល 
មន ការរតឹ តៃបិត  ចនំនួ ជើងហោះ- 
ហើរ  មនិ សវូមន ចៃើន  នងិ បៃ ឈម-    
មុខ បញ្ហា សុខភាព  ដៃលបង្ក 
ដោយ  ជំងឺ កូវីដ១៩ ជាដើម»។ 

លោក អំ  សំអាត  អនុបៃធាន 
នៃ អង្គការ សិទ្ធិមនុសៃស  លីកាដូ  
ថ្លៃងថា  ក្នុងនាម សង្គម សុីវិល  
លោក ចង់ ឱៃយ អ្នក នយោបាយ 
ទាំងអស់ ធ្វើ យ៉ោង ណា ឈរលើ 
ឧត្តម បៃយោជន៍ ជាតិ  និង បៃជា- 
ជន ជាធ។ំ បើ អាចតៃវូ ធ្វើការ ចរចា  
ឬដោះ សៃយ តាម របៀប ណា មយួ   
ដោយ សន្តិភាព ជារឿង ល្អ។ 

លោក សំអាត ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ 
គិតថា  អ្នក នយោបាយ អាច ធ្វើ- 
ការ  ចរចា  ឬក៏ ជជៃក គា្នា ដោយ 
សន្តិវិធី  ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំ ណះ- 
សៃយ ដើមៃបី បញ្ចប ់នវូ បញ្ហា ទាងំ- 
អស ់ដៃល កើត មន ឡើង។ ពៃះ 
កន្លងមក អ្នក ដៃល រងគៃះ គ ឺអ្នក- 
គាំទៃ  ឬ ក៏ បៃជាពលរដ្ឋ ស្លូតតៃង់  
ដៃល គៃ យកមក ធ្វើជា ឧបករណ-៍
នយោបាយ ហ្នឹង ឯង»។ 

លោក សុខ ឥសាន  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ គណ បកៃស បៃជាជន កម្ពុជា 
អះ អាង ថា  រាជរដា្ឋាភិបាល  
មិនផ្តល់ ទិដា្ឋា ការ   ចូលសៃុក  
សមៃប់ អតីត មៃ ដឹក នាំ គណ- 
បកៃស បៃឆំង នៅ កៃ បៃទៃស 
ឡើយ  ដោយ សារតៃ មៃដឹកនាំ 
នៃ  អតីត បកៃស បៃឆំង នោះ មិន 
បានទទួលសា្គល ់រាជរដា្ឋាភិបាល 
សៃប ចៃបាប់  ដោយ  ចោទ ថា ជា 
រាជរដា្ឋាភិ បាល ក្លៃង កា្លាយ។ 
លោក ចាត់ ទុក កៃុម មៃ ដឹកនាំ 
ទាំងនោះ ជាកៃុម ឧទា្ទាម កៃ - 
ចៃបាប់  ហើយ រដា្ឋាភិ បាល ក៏ មិន 
បាន ទទួលសា្គល់ កៃុម ឧទា្ទាម- 
កៃ ចៃបាប់  ទៅ បង្កើត អង្គការ 
ចាត់តាំង នៅ កៃ បៃទៃស ថា 

សៃបចៃបាប់ នោះ ដៃរ។ 
មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ ថ្លៃងថា ៖ 

« កៃុម ឧទា្ទាម កៃចៃបាប់ អត់ 
ទទួលសា្គល់ រាជរដា្ឋាភិបាល 
បច្ចបុៃបន្ន ថា  ជារដា្ឋាភបិាល សៃប- 
ចៃបាប់ ទៃ។ តាំង ពី កៃយ បោះ- 
ឆ្នាត ឆ្នាំ២០១៨  មក  កៃុម 
ឧទា្ទាម កៃចៃបាប់ សៃក ថា  រដា្ឋា- 
ភិបាល ក្លៃងកា្លាយ  ការ បោះ- 
ឆ្នាត ក្លៃង កា្លាយ»។

បើ តាម លោក សុខ ឥសាន  
ទោះ បីជា កៃុម មៃដឹកនាំ អតីត- 
បកៃសបៃឆំង  បៃើ លិខិត ឆ្លងដៃន 
របស ់ បៃទៃស ផៃសៃង ក ៏ដោយ  ពៃល 
មក ដល ់កម្ពជុា ពកួគៃ មន សញ្ជាត ិ   
ខ្មៃរ  តៃូវកា្លាយ ជាខ្មៃរ ហើយ។ បើ 
មនសំណុំ រឿង យ៉ោង ណា នោះ  
តលុាការ នងឹ ចាតក់ារ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ 
មិនមន ពាក់ព័ន្ធ រាជរដា្ឋាភិបាល 
ទៃ។ លោក ថា  រឿង លោក សៃី មូរ 
សុខហួរ  ធា្លាប់ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ រឿង 
កុប កម្ម តាំងពី នៅ សា្ពាន នាគ វត្ត ភ្នំ 
មក ម៉ៃ្លះ។ បើ មន ពាកព់ន័្ធ សំ ណុ-ំ 
រឿង ចាស់ នោះ គាត់ តៃូវ ទទួល  ការ- 
ចោទ បៃកាន់ ពី តុលាការ ទៅតាម- 
សណំុរំឿង ចាស ់ រឯី ដកីា កោះ ចលូ 
បំភ្លឺ  គឺ តាម សំណុំ រឿង ថ្មី ទៃ។ 

 លោក ឥសាន ថ្លៃងថា ៖«អាហ្នងឹ 
អាសៃយ័ លើ តលុាការ ទៃ  បើសនិ ជា   
មន ដីកា  មនការចោទ បៃកាន់ រួច- 
ហើយ  អាហ្នឹង មក ដល់ សមត្ថកិច្ច 
គៃ ចាត់ការ ហើយ។ រឿង ដីកា អី 
យ៉ោង ណា នោះ  គឺជា រឿង ទ្វៃភាគី  
រវង តុលាការ  និង ជន ជាប់ចោទ  
អត់ មន អី ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល ទៃ»៕ 

ជនជាប់ចោទពេលនំាមកតុលាការកំពូល  ពីថ្ងេ២៨ធ្ន ូឆ្នាមុំន។ រូបថត គឹម សារុំ

លោកសេមូីរ  សុខហួរ ពេលមកតុលាការកេងុភ្នពំេញ ពីឆ្នា២ំ០១៧  ។ រូបថត ហុង មិនា

លោកស្រ ីមូរ សុខហួរ លើកព្រលវិលត្រឡប់ចូលស្រកុ ពីថ្ង្រទី៤ មករា ទៅថ្ង្រទី១៥ មករា

កំពូលតម្កល់ទោស៤ឆ្នាដំល់អតីតឧត្តមស្រនីយ៍រឿងញុះញង់យោធិនមិនឱ្រយស្ដាប់បង្គាប់
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រដ្ឋបាលខេត្តនៅជាប់ពេំដេនគេងស្នើ...
តពីទំព័រ ១...គឺ យើង តៃូវ  ស្នើ 

ទៅ កៃសួង អប់រំ ដើមៃបី ពនៃយា រពៃ ល  
បើក បវៃសន កាល សិន »។

បើតាម លោក  ប៊ុនរិទ្ធ  រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ  គ្មាន ជមៃើ អ្វ ីកៃ ពី យក សា - 
លារៀន មក ធ្វើ ជាមណ្ឌល ចតា្ដាឡី - 
ស័ក នោះ ទៃ  ពៃះ ការ ធ្វើ ចតា្ដា ឡី - 
ស័ក  ពលករ នៅ ទីតំាង ជាប់ ពៃដំៃ ន  
គ ឺគ្មាន សណ្ឋាគរ  ឬ ផ្ទះ សណំ ក ់ 
ដៃល អាច ធ្វើ ចតា្ដាឡី ស័ក បាន ទៃ ។

 បច្ចបុៃបន្ន រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  បាត់ ដំប ង 
បាន យក សាលារៀន នៅ តាម 
សៃកុ ជាប ់ពៃដំៃន ចនំនួ  ៨ សាលា  
និង មណ្ឌល សុខ ភាព ចំនួន ១ 
សមៃប់ ធ្វើ ជាមណ្ឌល ចតា្តា ឡីស័ ក  
ខណៈ ពលរដ្ឋនៅ តៃបន្ត  តៃឡប់ 
មកពបីៃទៃស ថៃ ជារៀង រាលថ់្ងៃ ។  
ជាក់ ស្ដៃង រយៈ ពៃល ១ ថ្ងៃ កាល- 
ពីថ្ងៃ ទី ៣ ខៃ មករា   មាន ពល រដ្ឋ 
តៃឡប់ មក ពី ថៃ ចំនួន ៦៧ នាក់ ។

លោក  លី សារី  អភិ បាល រង  
និង ជា អ្នក នាំពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ  ថ្លៃង ពីមៃសិល- 
មញិ ដៃរ ថា   បច្ចបុៃបន្ន មាន ពល រដ្ឋ 
ដៃល បាន តៃឡប ់មកព ីធ្វើ ការ នៅ 
បៃទៃស ថៃ  កំពុង ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
ជាង ១ ពាន់នាក់  ហើយ បច្ចុបៃបន្ន  
ពល រដ្ឋនៅ បន្ត  តៃឡប់ មក ពី បៃ - 
ទៃស ថៃ ជារៀង រាល់ថ្ងៃ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ខៃត្ដ យើង បា ន  
យក សាលារៀន និង មណ្ឌ ល 
សុខភាពចំនួន១២ កន្លៃង  សមៃ ប់  
ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្ដា ឡីស័ក ។ យើ ង 
បារម្ភ នា  ពៃល  បើក បវៃសនកាល 
នាថ្ងៃទី ១១ ខៃ មករា  ខាង មុខ 
ពីពៃះ យើង បាន យក សាលា - 
រៀន មួយ ចំនួន មក ធ្វើ ជា ទី តាំង  
ធ្វើ ចតា្ដា ឡសីក័ »។ បើតាម លោក 
សារី បើ សិន ជា សា្ថានការណ៍ ការ - 
រីក រាលដាល កូវីដ ១៩   កមៃិត 

សហគមន ៍ព ីបៃទៃស ថៃ   មនិ ទាន ់
អាច គៃប់ គៃង បាន  ខៃត្ដ នៅ ជាប់ 
ពៃ ំបៃទល ់បៃទៃស ថៃគ ឺតៃវូ  អនវុ ត្ដ 
តាម គោល ការណ៍ សុវត្ថិភាព 
ចៀសវាង ការ ជបួជុគំ្នាហើយ ការ- 
ឱៃយ សិសៃស ចូលរៀន វិញក៏  អាច នឹង 
តៃូវ ពនៃយារពៃល ដៃរ ។

ចំណៃក លោក  សុខ សុទ្ធី 
អភិបាលរង និង ជាអ្នកនាំពាកៃយ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ កោះកងុ បាន ឱៃយដងឹ 
ថា បច្ចុបៃបន្នក្នុង ខៃត្ដ នៃះ មាន 

ពលរដ្ឋ តៃឡប់ មក ពី ធ្វើការនៅ 
បៃទៃសថៃ ហើយ កំពុង ធ្វើ ចតា្ដា - 
ឡីស័ក ចំនួន ៥៥នាក់ ។ លោក 
ថ្លៃង ថា ៖«សមៃប់ ការ ស្នើ ពនៃយារ 
បវៃសន កាល ចូលរៀន វិញ របស់ 
សិសៃស រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ រង់ចាំ មើល  
៣-៤ថ្ងៃទៀត សិន »។

លោករស ់ សវុាចា អ្នក នំាពា កៃយ   
កៃសួង អប់រំ  ថ្លៃង ថា កៃសួង អប់ រំ  
នៅ តៃ រកៃសា ជំហរ បើក បវៃស ន- 
កាល ឆ្នា ំសកិៃសា ២០២០-២០២១ 

នៅ ថ្ងៃទ ី១១ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២ ១  
ដោយ អនុវត្តខា្ជាប់ ខ្ជួន នូវ វិធាន- 
ការ សុវ ត្ថិ ភាព សុខភាព។  លោក 
ថ្លៃង ថា ៖ «បើ មាន ការ បៃ បៃួល  
កៃសួង នឹង ជមៃប ជូន សាធា រណ- 
ជន ក្នុង ពៃល វៃលា សម សៃប »។

កៃសួង អប់រំ កាលព ីថ្ងៃទី ២៩ 
ខៃ ធ្ន ូ  ឆ្នា ំ២០២០ បាន សមៃច ឱៃយ 
គៃឹះសា្ថានសិកៃសា ឯកជន  បើក- 
ដំណើរការចូល រៀន ឡើង វិញ ។ 
ចំណៃក ការបើក បវៃសនកាល 
ឆ្នាំ សិកៃសា  ២០២០-២០២១  នៃ 
គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា ចំណៃះ ទូទៅ 
សាធារណៈ  ( សាលារដ្ឋ )  តៃូវ 
ចាបផ់្ដើម ពថី្ងៃ ទ ី១១ ខៃ មករា  ឆ្នា ំ 
២០២១  ដោយ បន្ត អនុវត្ត តាម 
បៃតិបត្តិ ស្តង់ដា  (SOP) ។

អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត នៅ តាម ពៃំដៃន 
កម្ពុជា -ថៃ  និង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 
កំពុង បង្កើន ការរឹត បន្តឹង ថៃម- 
ទៀត  នៅ កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័កនិ ង 
តាម ចៃករបៀង  និង ចៃក ខុស - 
ចៃបាប ់ ដើមៃប ីចៀសវាង កុឱំៃយ ពលករ  
ចូលមក ដោយ មិនបាន ពិនិតៃយ 
និង ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ខណៈ មាន 
ពលករ ខ្មៃរ ដៃល វលិតៃឡប ់មកព ី
ថៃ ចំនួន  ១៧ នាក់ ហើយ   តៃូវ 
បាន រកឃើញ  វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ 
តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិលមិញ៕

ឡុង គីមម៉ារីតា

កណ្តាល ៈ នគរបាល ខៃត្ត 
កណ ្តាល  កាលពីមៃសិល មិញ នៅ 
កំពុង បន្ត សាក សួររក មៃខ្លោង  
ជន  សងៃស័យ ចំនួន ១២ នាក់  បនា្ទា ប់ 
ព ីបាន ចាប ់ឃាត ់ខ្លនួ   ខណៈ ដៃល 
ពួក គៃ កំពុង លៃង លៃបៃង  ជល់ - 
មាន់ និង លៃង  អាប៉ោង  នៅ ចំណុ ច 
ទំនប់៩៤ក្នុង ភូមិ អំពៅ ពៃ ឃុំ 
កណ្តាក សៃកុ កណ្តាល ស្ទងឹកា ល  
ពីថ្ងៃ ទី២ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១។

តាម របាយ ការណ៍ របស់ ស្នង- 
ការ នគរ បាល ខៃត្ត កណ្តាល បាន ឱៃយ 
ដឹង ពី ថ្ងៃ ៣ មករា ថា កៃ ពី ឃា ត់  - 
ខ្លួនជន សងៃស័យ ចំនួន ១២ នាក់  
សមត្ថកចិ្ច កប៏ាន ដកហតូវត្ថ ុតាង 
ដៃល បមៃើ ដល ់ការ លៃង អាប៉ោង  
និង ជល់ មាន់ មួយ ចំនួន រួម ទំាង 
យានយន្ត និង វត្ថុ តាង ផៃសៃងៗ  
ទៀត  ។ របាយ ការណ ៍  បញ្ជាក ់ថា 
នៅ ថ្ងៃ កើត ហៃត ុកៃយ ព ីទទលួ 
បាន ព័ត៌ មាន ពីបៃជា ពល រដ្ឋ កមា្លោ ំង 
ជ ំនាញ ខៃត្ត កណ្តាល  បាន ចុះ ទៅ 
ដល់ កន្លៃង កើត ហៃតុ  ឃើញ កៃមុ- 
អ្នក ញៀន លៃបៃង សុ ីសង បៃហៃល 
៥០នាក់  កំពុង លៃង ។ នៅ ពៃល 
នោះ កមា្លោងំ សមត្ថកិច្ច បាន ធ្វើ ការ-  
ឃាត ់ខ្លនួ អ្នក ញៀន លៃបៃង សុសីង 

ជល ់មាន ់១២ នាក ់រមួ នងឹ វត្ថ ុតាង 
បញ្ជនូ  ទៅ អធកិារ ដា្ឋាន នគរបាល 
សៃុក កណ្តាល  ស្ទឹង។

លោក ឈឿន សចុតិ្ត ស្នង ការ 
នគរ បាល ខៃត្ត កណ្តាល  បៃប់ ភ្ន ំ- 
ពៃញ បុ៉ស្តិ៍ពី មៃសិល មិញ  ថា សមត្ថ - 
កចិ្ច  នៅ បន្ត សាក សរួជន សងៃស ័យ  
ទំាង ១២ នាក់ នៃះ ដោយ មាន មា្នា ក់ 
គឺមាន តួនាទី ជា អង្គរកៃស  ដើមៃបី 
សាកសួរ រកមៃ ខ្លោងនៃ ការ បើក 
កន្លៃង ជ ល់មាន់នៃះ។ 

កាលពថី្ងៃ មៃសិល មញិ សមត្ថ ក ិច្ច 
បាន បញ្ជូនពួក គៃទាំង១២នា ក់ 
មក ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត  

មុន នឹង មាន ចំណត់ ការ បន្ត ទៀត ។ 
លោក បន្ថៃម ថា ៖«កន្លៃង ជល់ មា ន់ 
មួយ នៃះ គឺគត់ ទើប ធ្វើ ហើយ 
នៅ ក្នុង ចមា្ការពៃ តៃង ដោយ 
មាន ចៃកចូល តៃ មួយ បៃ ឡោះ ទៃ ។ 
យើង ទទួល បាន ព័ត៌មាន ក៏ដាក់ 
កមា្លោំង ចុះ ទៅ យើង អនុវត្ត តាម 
ផ្លវូចៃបាប ់ចាប ់បាន ពកួ គត ់ហើយ 
យើង យក មក ស្នង ការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ដោយ មិន ទាន់បាន បញ្ចូន 
ទៅ តុលាកា រ ទៃ»។ សមត្ថ កិច្ច 
នៅ មិន ទាន់ រក ឃើញ មៃខ្លោង 
និង មា្ចាស់ ទីតំាង បើក លៃបៃ ងសីុស ង  
នៃះ ឃើញ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក ឈឿន សុចិត្ត អះ អាង 
ថា សមត្ថកចិ្ច នងឹ បន្ត ចាតវ់ធិាន- 
ការ បងៃ្កាប រាល់ លៃបៃង សុីសង 
ទាងំ អស ់នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ដើមៃបី ធានា 
ការពារ សុវត្ថិ ភាព សណ្តាប់ធា្នាប់ 
សង្គម ខណៈ ករណ ីទាងំ នៃះ នៅ 
តៃ បន្តកើត មាន ឥត ឈប់ ឈរ។

លោក បន្ត ថា៖«អាជា្ញាធរ យើង 
បើក ភ្លើង ខៀវ ភ្លើង កៃហម អីជា - 
មួយ គត់គឺ មិន មាន ទៃ។ ពី ដើ មម ក 
យើង ខំបៃឹង ណ ស់អប់រំ ណៃ នាំ  
បៃជា ពលរដ្ឋ យើង ពៃះ (លៃបៃង 
សីុសង) វាបង្ក អសន្ត ិសុ ខ  សង្គម 
ដៃល មិន អាច ឱៃយភូមិ ឃំុមាន សុវ ត្ថ ិ- 
ភាព បាន ទៃ។ លៃបៃង សុី សង នៃះ 
មាន គៃប ់របូ ភាព សម ត្ថ   កចិ្ច យើង 
នឹង បងៃ្កាប គៃប់ ទីតំាង អស់ មិន ឱៃយ 
មាន ជា អចិនៃ្ត យ៍  នោះ ទៃ»។ 

បើ តាម របាយ ការ ណ៍របស់ 
នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ១២នាក់ ដៃល 
សុទ្ធ តៃ ភៃទ បៃុស មាន ឈ្មាះ 
ស៊មុ សវុណ្ណ អាយ ុ៣៨ឆ្នា ំហៃម 
ចន័្ទ ណរទិ្ធ អាយ ុ៥៦ឆ្នា ំមឿន រា៉ា 
អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ ហៃង ភានុច អាយុ 
៣៥ ឆ្នាំ គឹម វិបុល អាយុ ៤២ ឆ្នាំ 
អុ៊ន វណ្ណ ណៃត អាយុ ៣៣ ឆ្នា ំសុ ខ 
យា៉ោ អាយុ ៥០ឆ្នា ំនុន ផលា្លោ អា យុ  
៥០ ឆ្នាំ ចាន់ ថុល អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ 

សំ សំណង អាយុ៥៨ឆ្នាំ ឃឹម  
សាវីត  អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ  និង ស៊ូ  ប៊ុន 
ថុន  អាយុ  ៣១ ឆ្នាំ ។

លោក សន ជ័យ  បៃធាន អង្គ - 
ការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយ ភាព សង្គម 
កម្ពជុា  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ព ីមៃសិល- 
មញិ ថា ការ បណ្តៃត  បណ្តាយ ឱៃយ 
មាន លៃបៃង សីុសង ដោយ ខុសចៃបា ប់  
កាន់ តៃយូរ ទៅ នឹង ធ្វើ ឱៃយមនុសៃស 
ក្នុង សង្គម មាន ការយល់ ថា ជា 
ទមា្លោប់ ខណៈ ពៃល មន្តៃី ខ្លះ ដៃ ល  
មាន តួនាទី បង្កៃប បទ ល្មើស  
លៃបៃងសុ ីសង បៃរជា មាន វត្តមាន 
នៅ កន្លៃង ទំាង នោះ តាម រយៈ ការ - 
លៃង លៃបៃង  ឬ ទៅ យក ផល- 
បៃយោជន៍ អ្វីមួយ ។ 

លោក បន្ត ថា៖« ទង្វើនៃះ នំាឱៃយ 
មាន ការ យ ល់  ថា ការ លៃង លៃបៃង 
នោះ មិន មាន បញ្ហាផ្លូវ ចៃបាប់ ទៅ 
វិញខណៈ ដៃ ល លៃបៃង សីុ សងជា 
បៃភព ពិត បៃ ក ដ នៃ បទ ល្មើស ឆក ់
ប្លន់។ ដូច នៃះ ខ្ញុំយល់ ថា បើ ចង់ 
ឱៃយ មាន សហ គមន៍ សុខ សាន្ត ទា ល់  - 
តៃ លៃបៃង សុ ីសង គៃប ់បៃភៃ ទ តៃវូ 
បាន បងៃ្កា ប ដោយ មិន យោគ- 
យល់ ។ និយាយ ជារួម សមៃបូរ 
លៃបៃង គឺកើត ចោរ លួច ចោរ ឆក់ 
ប្លន់ និង ឈាន ទៅរកកា រ កាប់- 
សមា្លោប់ ក៏អាច មាន ដៃរ»៕

អគារ សាលា រៀន១    នៅ ខេត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ តេវូ បាន យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័ក។ រូបថត  រដ្ឋបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ

នគរបាលកំពុងសួរជន១២នាក់ដេលតេវូឃាត់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធលេងលេបេងជល់មាន់និងអាប៉ោង

កបបជួបកេមុហុ៊ន
ភេសជ្ជៈនិងសេបៀរ
៦ដើមេបីឱេយបំភ្លលឺើការ
ផេសាយពាណិជ្ជកម្ម

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ការ- 
ពារ អ្នក បៃើ បៃស់ កិច្ច ការ បៃកួត- 
បៃជៃង  និង បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្លំ   
(ក.ប.ប) នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  កាល ពី  មៃសិល មិញ បាន ជួប 
ជាមួយ តំណង កៃុមហ៊ុន ផ្នៃក 
ភៃសជ្ជៈ និង សៃបៀរ ចំនួន៦  
ដៃល តៃូវ បាន អញ្ជើញ មក បំភ្លឺ 
លើ ករណី ផៃសាយ ពា ណិជ្ជ កម្ម 
របស ់ ពួកគៃ  និង ពនៃយល ់អពីំ ចៃបាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ  ចំនួន ២។

ជំនួប រវាង អគ្គ នាយកដា្ឋាន និង 
កៃមុ ហុ៊ន ធ្វើ ឡើង ដើមៃបីផៃសព្វ ផៃសា យ 
មាតៃ សខំាន់ៗ នៃ  ចៃបាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
ចំនួន ២ គឺ  ចៃបាប់ ស្តី ពី ការ គៃប់ - 
គៃង គុណ ភាព  សុវត្ថិ ភាព លើ 
ផលិត ផល ទំនិញ  និង សៃវា និង 
ចៃបាប់  ស្ដី ពី កិច្ច ការ ពារ អ្នក បៃើ - 
បៃស់។ អគ្គនាយកដា្ឋាន ក៏ បាន 
សា្ដាប់ ការ  បំភ្ល ឺលើ ករណី ផៃសាយ ពា - 
ណិជ្ជ កម្ម  ផលិត ផល របស់  កៃុម- 
ហ៊នុ ទាងំ នោះ។ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
ការ ពារ អ្នក បៃើ  បៃស ់បញ្ជា ក់   ថា៖ 
«គោ ល  បំណ ងនៃ កិច្ច បៃជុំ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ នា ពៃល នៃះ  គឺ ដើមៃប ីពងៃងឹ 
ការ យល់ ដឹង  អំពី ការ ផៃសាយ - 
ពាណជិ្ជ កម្ម តៃមឹ តៃវូ  តាម លខិតិ 
បទ ដា្ឋាន គតិយុត្ត  ដៃល មាន ជា - 
ធរ  មាន  កាត់ បន្ថយ ការ ផៃសាយ- 
ពាណិជ្ជ កម្ម ដៃល អាច បង្ក ផល 
ប៉ះ ពាល់ អវិជ្ជមាន  ចំពោះ សុខ- 
ភាព និង ផល បៃយោជន៍ របស់ 
អ្នក បៃើ បៃស់  និង ជំរុញ ការ បៃកួ ត- 
បៃជៃង ដោយ សុចរិតដោយ ផ្តា ត  
សខំាន់ លើ កម្ម វធីិ និង គមៃង នៃ 
ការ ផ្តល់ រងា្វាន់ ចៃបាស់ លាស់  និង 
តៃឹម តៃូវ»។

លោក ផាន អូន អគ្គនាយក   
នៃ អគ្គនា យក ដា្ឋាន  ក.ប.ប  បៃប់ 
ថា អគ្គនាយកដា្ឋាន បាន អញ្ជើញ 
កៃុមហ៊ុន ចំនួន ១១ ឱៃយ មក បំភ្លឺ 
អំពី  ការ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម របស់ 
ខ្លួន ប៉ុន្តៃ   មានតៃ កៃុម ហ៊ុន ចំនួន  
៦បុ៉ណ្ណោះ ដៃល បានចូលរួម កា ល  
ពី ថ្ងៃ ទី ៤ មករា  ខណៈ ដៃល កៃមុ- 
ហ៊ុនចំនួន៥ទៀត     នឹង តៃូវ ចៃញ 
លិខិ ត អញ្ជើញ លើក ទី ២ ឱៃយ មក 
បៃជុ ំ នៅ ថ្ងៃ ២០ មករា ។ កៃមុហ៊នុ 
ទាងំ នៃះ មនិបាន បៃពៃតឹ្ត អ្វ ីខសុ ទៅ 
នឹង បទ បៃបញ្ញត្តិ ទៃ ប៉ុន្តៃ លោក 
ពនៃយល ់ថា តាម ចៃបាប់ ការ ផៃសាយ- 
ពាណិជ្ជកម្ម តមៃូវ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន  
បងា្ហាញ ពី គមៃង នៃ ការ ផ្ដល់ - 
រងា្វាន់ ។ បៃសិន បើ កៃុម ហ៊ុន អះ-
អាងថា  ខ្លនួ ពិ ត ជា ផ្ដល់ រងា្វាន់ ពិត - 
បៃកដ មៃន...តទៅទំព័រ  ៥

បុរស ១២ នក់ តេវូ ឃាត់ ខ្លនួ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លេបេង ជល់ម  ន់ ។ រូប នគរបាល
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ភ្នពំេញៈ រាជរ ដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា 
ចៃញ អនុ កៃតឹៃយ ស្តពីី លិខិតអ នុញ្ញា ត 
សាងស ង់ ថ្មី ដោយ កំណត់ 
សមត្ថកិ ច្ច ចៃបាស់លា ស់  ដល់ អា- 
ជា្ញា ធរ ក្នងុ ការ ចៃញ លិខិត អនុញ្ញាត 
សាង សង ់ជសួជលុ  រុះរើ បើក- 
ការ ដ្ឋា ន និង លិខិត បន្ត សុព ល- 
ភា ព លិខិត អនុញ្ញា ត ដោយ ធ្វើ- 
ឡើ ង តាមរយៈ ចៃក ចៃញ ចូល 
តៃ ១  ដើមៃបី បង្កើន ជំនឿ ទុកចិត្ត 
ពី វិនិយោ គិន  និង អ្នក បៃើ- 
បៃ ស់លើវិ ស័យ សំណង់។

អនុ កៃតឹៃយ ស្ត ីពីលិខិត អនុញ្ញាត 
សាង សង ់ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន 
កាលព ីថ្ងៃទ ី៣០  ធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ 
បាន បៃកាស ឱៃយ បៃើ បៃស់ ដោយ  
សមៃច និរាករណ៍ អនុកៃឹតៃយ 
ស្តពី ីលខិតិ អនញុ្ញាត សាង សង ់
កាល ព ីឆ្នា ំ១៩៩៧  នងិ លខិតិ- 
បទ ដ្ឋាន ទំាង ឡាយ ណា ដៃល 
ផ្ទយុ ពីអនុ កៃឹតៃយ ថ្មី នៃះ បនា្ទាប់ពី 
ចៃបាប ់ស្តពី ីសណំង ់តៃវូ បាន បង្កើត  
ឡើង ជា លើក ដំបូង  និង តៃវូ បាន 
ពៃះ មហា កៃសតៃ  បៃកាស ឱៃយ បៃើ 
កាល ពី ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ 

តាម ខ្លឹមសា រ អនុកៃឹ តៃយ ដៃល 
មាន ៤៥ មាតៃ  និង១២ ជំពូក បាន  
ឱៃយ ដងឹថា អន ុកៃតឹៃយ នៃះ បង្កើត- 
ឡើង ដើមៃបី ធានា គុណ ភាព សុវត្ថ-ិ 
ភាព សំណង់  ការពារ ទៃពៃយសមៃបត្ត ិ
នងិ សខុ ុមាល ភាព របស ់មា្ចាស-់ 
សំណង់ អ្នក បៃើបៃ ស់ និង សា- 
ធារ ណជន  ហើយ វា ក៏ ធានា ដល់ 
ការងារ សាង សង ់ឬ រុះរើ ឱៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ តាម បទដ្ឋាន គតិ យុត្ត  
និង បទដ្ឋាន បច្ចៃក ទៃស សំណង់ 
ផង ដៃរ ។

បន្ថៃម ពីនៃះ រា ជរដ្ឋា ភិបាល 
ក៏បាន  សមៃច ក្នងុ អនុកៃតឹៃយនៃះ 
ដោ យ បៃង ចៃក សមត្ថកិច្ច 
នីមួយៗទៅ តាម  ទំហំ ការងារ 
ជាកស់្តៃង  នងិ តៃវូ ធ្វើតាមចៃក-  
ចៃញ ចូល តៃ ១ ដើមៃបី ការ ជឿ- 
ទកុ ចតិ្ត របស ់អ្នក វនិយិោ គនិ ក្នងុ 
វសិយ័ សណំង ់ នងិ ជរំញុ ទផីៃសារ 
អ ចលន ទៃ ពៃយ បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធ- 
ភាព ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម ។

នៅ ក្នុង អនុកៃឹតៃយ នោះ  រាជ- 
រដ្ឋាភិបា លបាន បញ្ជាក់ ថា ចំពោះ 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី- 
នគ រូបនី យក ម្ម និង សំណង់  
មាន សមត្ថ កិច្ច ផុ្ត ល់ លិខិត សាង- 
សង់   និង លិខិត រុះរើ ចំពោះ សំណង់  
ដៃលមាន ផ្ទៃកៃឡា កមៃលសំ- 
ណង់ សរុប លើស ពី៣ពា ន់ម៉ៃតៃ - 
កៃឡា និ ង មាន កម្ពស់ ខ្ពស់ ចាប់- 
ពី ១១ ជាន់ ឡើង ទៅ រួ មទំាង  
ជាន់ ផ្ទាល់ ដី  និង ជាន់ កៃម ដី 
ក្នុង ជមៃជាង ៥ ម៉ៃតៃ។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះដៃ រ  រដ្ឋម ន្តៃកីៃ- 
សួង រៀបចំ ដៃនដី នគរូបនីយ- 

កម្ម នងិ សណំង ់កម៏ា ន សមត្ថ- 
កិច្ចក្នុ ង ការ ផ្តល់ ការអ នុញ្ញាត  
រា ល់ សំណង់ ទំាង ឡាយ ណា ដៃល 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វិស័យ ធំៗដូ ចជា  
ឋបនីយ ភណ្ឌ  ដៃល អាច បង្ក គៃះ- 
ថា្នាក់ សំណង់ សមៃប់ វិស័យ កីឡា  
ទៃស ចរណ៍ និង វបៃបធម៌ នានា 
រួម នឹង សំណង់ មិន មៃន អគរ 
ដទៃ ទៀត ដៃល មាន កម្ពស ់ខ្ពស ់
ជាង ១០ ម៉ៃតៃ។

កៃពី នៃះ រា ជរ ដ្ឋាភិបាល 
បាន ស មៃច បៃង ចៃក ឱៃយ អភិ- 
បាល នៃ គណៈ អភិបាល រាជ ធានី  
ខៃត្ត ដោយ មាន មន្ទរី រៀបចំ ដៃន- 
ដី នគរូ បនីយ កម្ម សំណ ង់ និង 
សុរិ យោ ដី   មាន សមត្ថ កិច្ច ផ្តល់- 
លខិតិ អនញុ្ញាត សាង សង ់ រុះរើ 
ជួស ជុល បើកកា រដ្ឋា ន សំណង់ 
ចាប់ពី សំណង់ ដៃល មាន ផ្ទៃ- 
កៃឡា តិច ជាង ឬ ស្មើ ៣ពាន់ ម៉ៃតៃ- 
កៃឡា  នងិ មាន កម្ពស ់ទាបជាង 
១១ ជាន់។ រើឯអ ភិបា ល  នៃ គណៈ- 
អភិ បាល កៃុង សៃុក ខណ្ឌ 
ដោយ មាន ការិ យា ល័យ រៀប ចំ- 
ដៃនដី ជា សៃនា ធិកា រអាច មាន 
សមត្ថ កិច្ច ផ្តល់ លិខិត តៃឹម តៃ 
សំណង់ លំនៅ ឋាន ដៃល មាន 
ផ្ទៃ កៃឡា កមៃល សំណង់ សរុប 
យា៉ាង តិច ឬ ស្មើ ៥០០ មៃ៉តៃ- 
កៃឡា ដោយ គ្មាន ជាន់ ផ្ទាល់ ដី 
និង អនុ ញ្ញាត តៃឹម របង បៃ តុង 
ដៃល មាន កម្ពស់ ទាប ឬ ស្មើ ៣ 
ម៉ៃតៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះ ជា យា៉ាង ណា អនុ កៃតឹៃយ នៃះ 
បាន ផ្តល់ សិទ្ធ ិប្តងឹ តវា៉ា ដល់ បុគ្គល 
ដៃល មាន ទំនាក់ ទំនង ផល- 
បៃយោជន៍ ជា មួយ សៃច ក្តី- 
សមៃច របស់ អាជា្ញា ធរ មាន 
សមត្ថ កិច្ច  ឬ មន្តៃី មាន សមត្ថ- 
កិច្ច ដោយ ការ ប្តឹង តវា៉ា ទៅ សា្ថា- 
បន័ ទាងំ នោះឬ  តាម រយៈ តលុា- 
ការ ផង ដៃរ ។ប៉ុន្តៃ អនុ កៃឹតៃយ នៃះ 
មិន បាន បញ្ញ តិ ពី ទោស ទណ្ឌ 
ចៃបាស ់លាស ់ទៃ ដោ យ គៃនត់ៃ 
បញ្ជាក់ ថា រាល់ បុគ្គល ដៃល ក្លៃង- 
បន្ល ំឯក សារ ឬ ផ្តល ់ពត័ម៌ា ន មនិ 
ពតិ នងិ អ្នក រាជ ការ សា ធារ ណៈ 
មនិ ទទលួ ពនិតិៃយ សណំុ ំឯកសារ 
ដោយ គ្មាន មូល ហៃតុ តៃឹម តៃូវ 

តៃវូ ទទួល ទណ្ឌ កម្ម ពិន័យ ឬ ទោស- 
ទណ្ឌ ណាមួ យ ដៃល មាន ចៃង 
ក្នងុ ចៃបាប់ ពៃហ្ម ទណ្ឌ ជា ធរ មាន ។

លោក សៃង ឡូត អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  នគរូប នីយ- 
កម្ម  និង សំណង់ មិន អាច សំុ ការ- 
អតា្ថាធិ បៃបាយ បន្ថៃម បាន ទៃ 
ដោ យសា រទូរស័ ព្ទ របស់លោក 
គ្មា ន អ្នកទ ទួល ។  

លោ ក សារនិ វណា្ណោ បៃធានមន្ទរី  
រៀបចំ ដៃនដី នគរូប នីយកម្ម 
និង សំណង់ រាជធានី ភ្នពំៃញ បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ ទី៣  មករា 
ឆ្នាំនៃះ ថា ទន្ទឹមនឹ ងអ នុកៃតឹៃយ  
នៃះ រដ្ឋាភិ បាលក៏ បាន ចៃញ អនុ- 
កៃតឹៃយ ស្តពី ីលក្ខ ខណ្ឌ  នងិ នតីវិ ិធ ី
នៃ ការ ផ្ដល់ ការពៃយួ រ និង ការ ដក- 
ហូត វិញ្ញាប នបតៃ បៃើបៃស់ សំណង់ 
និង អនុកៃឹតៃយ ស្តីពី លក្ខ ខណ្ឌ  និង 
នីតិ វិធី នៃ ការតៃួ តពិ និតៃយ   និង   
បញ្ជាក់ សំណង់ ផង ដៃរ ។  

លោក ថា៖«ការចៃញអនុកៃតឹៃយ   
នៃះ គឺជា គោលការ ណ៍ របស់ 
ថា្នាក់ ជាតិ កៃយពី មាន ចៃបាប់ 
សំណង់ ដៃល តៃូវតៃ មាន អនុ- 
កៃតឹៃយ ឬ សារា ចរណ៍ ណៃនំា ចៃបាប់ 
ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់។ ដោយ- 
សារតៃ រដ្ឋាភិបាល យើង មាន 
យុទ្ធសាស្តៃ  តមៃង់ទិ ស ឱៃយ ចូល 
ក្នុងទិ ស ដៅ តៃ១ តាម ចៃក- 
ចៃញ ចូល តៃ១នៅ ទូទំាង បៃ- 
ទៃស  និង ដើមៃបី បង្កល ក្ខណៈ 
ងាយ សៃួល » ។

លោក សារិន វណា្ណោ បានស្នើ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋដៃ ល ស្នើ សុំ សៃវា 
ទាក់ ទង នឹង វិស័យ សំណង់ ទំាង- 
អស់តៃូ វ ទៅ ស្វៃងរក  សៃវា នៅ 
តា ម ចៃកចៃ ញចូ ល តៃ១ ដៃល បង្ក 
លក្ខណៈ ងាយ សៃលួ ជាង មុន 
ដោយ លោក អះអា ងថា  មន្តៃី 
មាន សមត្ថ កិច្ច  នឹង ពៃយា យាម ដោះ- 
សៃយ រាល់ គៃប់ បញ្ហាដៃល បាន 
ស្នើ ឡើង ជុំវិញ បញ្ហា ទាំង នៃះ។ 

លោក  សុខ គីន បៃធាន- 
សហ ព័ន្ធ សហ ជីព កម្មករ សំណង់ 
នងិ ពៃ ឈើ កម្ពជុា បាន ថ្លៃងថា  
អនុ កៃឹតៃយ ទាំង នៃះគឺ មាន  សារ- 
បៃយោជ ន៍ និង ធ្វើ ឱៃយ ទំនាក់- 
ទំនង នៅ ក្នងុ វិស័យ សំណង់ បៃ- 

ពៃតឹ្ត ទៅដោ យ រលូន  ខណៈ កន្ល ង 
ទៅកា រដ្ឋាន សំ ណង់ មួយចំ នួន 
ហាក់ មិន បាន គោរព តាម បទ - 
បៃប ញ្ញ ត្តិចៃបាប់ នោះ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «អន ុកៃតឹៃយ 
នៃះវា មាន សារ បៃយោជន៍ពៃះ  
ពី មុន មកក ម្ពជុា យើងមិ ន ទាន់ 
មា ន ចៃបាប់ សំណង់ ហើ យ កៃ យព ី
មានការ បាក់ រលំ អគរ ដៃល 
កៃយ មក ទៀត ក៏មាន ចៃញ 
ចៃបាប ់នងិ អន ុកៃតឹៃយ បន្ថៃម នៃះ។ 
នៃះ គ ឺល្អ សមៃប ់ភាគ ីទាងំ អស ់
ពៃះ នយិោ ជក មាន ការ ទទលួ- 
ខុ សតៃ ូវ ជាក់ លាក់ នៅ ហ្នងឹ ហើ យ 
កម្មករ ក៏ ទទួល បាន ផល» ៕

រដ្ឋាភិបាលចេញអនុកេតឹេយស្ដពីីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ថ្មី

សកម្មភាពនេការសាងសង់សំណង់នៅក្នងុរាជធានី ភ្នពំេញកាលពីខេកញ្ញា ឆ្នាមុំន។ រូបថត ហុង មិនា

តពីទំព័រ  ៤...នោះ កៃុមហ៊ុន  
តៃូវ  មាន ឯកសារ យោង ផៃសៃងៗ 
ដូច ដៃល ចៃបាប់ បាន ចៃង។ 

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ជា - 
គោលការណ៍  យើង ផៃសព្វផៃសាយ  
បៃប់ គត់ ទុក ពៃល វៃលា ឱៃយ គត់ 
បងា្ហាញ ឯកសារ  ដៃល បញ្ជាក់ ថា 
ការ ផ្ដល់ រងា្វាន់ របស់ គត់  គឺ ជា 
រឿង ពិត បៃកដ មៃន ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ជាក់ លាក់ ណា មួយ អាច 
ថា  ១ឆ្នាំ ឬ ៦ខៃ ពៃល ដៃល គត់ 
ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម គត់ តៃូវ 
បងា្ហាញ ឯកសារ ពិត បៃកដ»។

លោក បន្ត ថា កៃមុការងារ អគ្គ - 
នាយកដ្ឋាន  តៃង តៃ តាមដន 
ការ  ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម តាម វិធី 
ផៃសៃងៗ ដូច ជា តាម ទូរទសៃសន៍ជា - 
ដើម ហើយ តៃង តៃ ជួប ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន ជា ទៀងទាត់   ដោយ 
តមៃូវ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន ផ្ដល់ ឯកសារ 
អំពី ការ បៃកាស ផ្ដល់ រងា្វាន់ របស់ 
ខ្លនួពៃម ទំាង ណៃ នំា លើ ការ បៃើ - 
បៃស់ ពាកៃយ ពៃចន៍ដៃល មាន 
លក្ខណៈ បំភ្លៃហួស ហៃតុ ឬ ក្នុង 
រូបភាព ក្លៃង បន្លំ ដៃលប៉ះ ពាល់ 
ផល បៃយោជន៍ អ្នកបៃើ បៃស់។

ករណី ដៃល កៃុមហ៊ុន មិន ធ្វើ - 
តាម ការផៃសាយ ពាណជិ្ជកម្ម របស ់
ខ្លួន  អគ្គនាយកដ្ឋាន  នឹង ចាត់ - 
វិធា នការ ទៅ តាម នីតិវិធី នៃ ការ- 

ពិន័យ អន្តរការណ៍ តាម លំដប់ - 
លំដោយ រហូត ដល់ មាន ការ បញ្ជ ូន 
ទៅ តុលាការ។ ទោះយា៉ាង ណា  
លោក  សំុ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ កៃមុ - 
ហុ៊ន ដៃល តៃវូ បាន ជួប បៃជំុ ពី មៃសិល -  
មិញ ទៃ  ដោយ គៃន់ តៃ  បង្ហើប ថា 
កៃមុហ៊នុ ទាងំ  នោះ ធ្វើ ជនំញួ ផ្នៃក 
ភៃសជ្ជៈ និង សៃបៀរ។

លោក មុ ំគង ់នាយក បៃតបិត្ត ិ
អង្គការ ចលនា ដើមៃបី សុខភាព 
កម្ពុ ជា   ថ្លៃង ថា មាន ផលិត ផល 
ជា ចៃើន បាន ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម 
ផ្ដល់ រងា្វាន់ ដល់ អ្នក បៃើ បៃស់។ 
សមៃប់   ផលតិ ផលគៃឿង សៃវងឹ  
លោក យល ់ថា ការ បៃកាស ផ្ដល ់
រងា្វាន់ អាច ទាក់ ទាញ ឱៃយ មាន ការ- 
បៃើ បៃស់ គៃឿង សៃវឹង កាន់ តៃ 
ចៃើនជា ពិសៃស រងា្វាន់ ដៃល មិន 
មៃន ជា របស ់ផៃសៃង កៃ ពីផលតិ- 
ផលគៃឿង សៃវឹង ដដៃលនោះ។ 
«ឧទាហរណ៍ គត់ តៃូវ ទិញ តៃ ២ 
ដបផឹក ទៃតៃ តៃវូ បាន ២ ដបទៀ ត 
គត់ តៃូវ យក ទៅ ណា គឺ គត់ ផឹក 
ទៀត។ បើ គត់ ផឹក ទៀត តើ អ្វ ីដៃ ល  
នឹង កើត ឡើង ចំពោះ គត់។ គត់ 
ផឹក ចៃើន  គៃះ ថា្នាក់ ចៃើន។ អី៊ចឹ ង 
ការ ផ្ដល ់រងា្វាន់ គឺ ជា ទមៃង់ មួយ  នៃ  
ការ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ ទា ញ 
ដូច គ្នាហើយ ដៃល ខ្ញុំ គិត ថា  គួរ - 
តៃ តៃូវ បាន ហាម ឃាត់»៕

កបបជួបកេមុហុ៊នភេសជ្ជៈ...



តពីទំពរ័១...ឬទៅធ្វើការនៅ
ខាងក្រៅផ្ទះត្រៅវូស្លៀកសម្លៀក-
បំពាក់ឱ្រៅយបានក្រៅស់ និងប្រៅើ
កន្រៅស្រៅងរុំកពាក់មួកព្រៅមទាំង
ពាក់ស្រៅមដ្រៅ,សម្រៅកឱ្រៅយ
បានគ្រៅប់គ្រៅន់នងិធ្វើលហំាត-់
ប្រៅណងាយៗ នៅក្នុងផ្ទះឱ្រៅយ
បានទៀងទាត់។
ស្រៅចក្តីណ្រៅនាំន្រៅះបានបន្ត

ថា៖«ព្រៅលគ្រៅងត្រៅវូបើកម៉ាសីុន
សំណើមឬត្រៅូវដាក់ទឹកមួយ
ផ្តលិនៅក្នងុបន្ទប់ឬបង្ហើបបង្អចួ
បន្តិចប៉ុន្ត្រៅកុំបើកម៉ាសុីនកម្តៅ
ខា្លាំងព្រៅកដោយរក្រៅសាកម្តៅក្នុង
បន្ទប់ឱ្រៅយនៅត្រៅមឹសតីណុ្ហភាពពី
២០ទៅ២៥អង្រៅសារ។កំុបិទបង្អចួ
បន្ទប់ជិតព្រៅក ត្រៅូវទុកចន្លាះ
បង្អចួឱ្រៅយមនខ្រៅយល់អកុសុហី្រៅស្រៅន៊
ច្រៅញចូលគ្រៅប់គ្រៅន់ក្នុង១ថ្ង្រៅ
២ទៅ៣ដងអាចបើកម្តងរយៈ-
ព្រៅល១០នាទី»។
ស្ថានទូតបានបន្តថា ប្រៅជា-

ពលរដ្ឋនងិពលករទាងំអស់ត្រៅវូ
បរិភោគអាហារដ្រៅលសម្រៅបូរ
ជីវជាតិឱ្រៅយបានគ្រៅប់គ្រៅន់ជា-
ពិស្រៅសប្រៅភ្រៅទអាហារដ្រៅល
មនវីតាមីនDដូចជាត្រៅី ស៊ុត
លឿងថ្លើមឈសីជាដើមនងិ
ត្រៅូវពិសទឹកឱ្រៅយបានគ្រៅប់គ្រៅន់
ចៀសវាងការបាត់បង់ជាតិទឹក

នៅក្នងុខ្លនួ។នៅក្នងុការLiveវីដ្រៅអូ
កាលពីសបា្តៅហ៍មុនលោកឡងុ-
ឌីម៉ង់ អគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រៅចាំ
ប្រៅទ្រៅសកូរ៉្រៅខាងត្រៅបូងបានលើក-
ឡើងថាសព្វថ្ង្រៅន្រៅះប្រៅជាពល-
រដ្ឋខ្ម្រៅរដ្រៅលកពំងុរស់នៅនងិធ្វើ
ការនៅក្នុងប្រៅទ្រៅសកូរ៉្រៅមន
ប្រៅមណជាង៦មុឺននាក់ ក្នុង
នះមនពលករប្រៅមណជា
៥មុឺននាក់ក្នុងនះមនពី១០
ទៅ១៥ភាគរយជាពលករខុស
ច្រៅបាប់(ពលករដ្រៅលចប់អាណត្តិ
ហើយមិនទាន់បានត្រៅឡប់ទៅ
ផ្ទះវិញ)ស្រៅ្តីឬបុរសខ្ម្រៅរដ្រៅល
រៀបការស្វាមីឬភរិយាជនជាតិ
កូរ៉្រៅមនប្រៅមណជាជិត១មុឺន
នាក់ និងនិស្រៅសិតប្រៅមណជា
៤០០នាក់។
លោកបានថ្ល្រៅងថា៖«ពលករ

និងប្រៅជាពលរដ្ឋខ្ម្រៅរយើងនៅ
ក្នងុប្រៅទ្រៅសកូរ៉្រៅន្រៅះ ជួបប្រៅទះ
ទំាងសុខ និងទុក្ខ ហើយយើង
បានធ្វើការដោះស្រៅយនូវបញ្ហ
ជាច្រៅើនបន្តបនា្ទាប់គ្នាដល់ពួក-
គត់។ ដោយឡ្រៅកមនបញ្ហ
មួយក្នងុចំណោមបញ្ហទំាង-
អស់ដ្រៅលយើងបានជួបប្រៅទះ
ដ្រៅលជាទុក្ខព្រៅយួដ៏ធំរបស់ពួក-
យើងគឺការទទួលមរណភាព
របស់ពលរដ្ឋនិងពលកររបស់
ខ្ម្រៅរយើងមួយចំនួនដ្រៅលក្នងុ
១ឆ្នាំៗ ជាមធ្រៅយមមនចន្លាះពី

១០ទៅ១៥នាក់បានស្លាប់
បាត់បង់ជីវិត»។
លោកឡងុឌីមង៉់បានបញ្ជាក់

បន្ថ្រៅមថា អ្នកទាំងនះស្លាប់
ដោយសរបញ្ហផ្រៅស្រៅងៗគ្នាគឺ
អ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសរបញ្ហ
ប្រៅះដូងជំងឺរា៉ាំរ៉្រៅគ្រៅះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍អត្តឃាតនិងឃាតកម្ម
ជាដើម។ លោកថា៖«ខ្ញុំចង់
ជម្រៅបជនូផងដ្រៅរថាក្នងុចនំនួ
បងប្អនូដ្រៅលស្លាប់ចន្លាះពី១០
ទៅ១៥នាក់នះគឺមនប្រៅមណ
ជា៦០ភាគរយដ្រៅលយើង
ទទលួបានរបាយការណ៍មកថា
ស្លាប់ដោយសរជំងឺគំងប្រៅះ-
ដូង ដ្រៅលអ្នកខ្លះស្លាប់នៅក្នងុ
បន្ទប់គ្រៅងត្រៅងម្តង»។
លោកឡុងឌីម៉ង់ពន្រៅយល់ថា

មូលហ្រៅតុដ្រៅលនំាឱ្រៅយពលករខ្ម្រៅរ
ភាគច្រៅើនមនជំងឺគំងប្រៅះដូង
ន្រៅះមនកតា្តៅផ្រៅស្រៅងៗគ្នាដូចជា
បញ្ហផ្លូវចិត្តការហូបមិនគ្រៅប់-
គ្រៅន់គ្រៅងមិនគ្រៅប់គ្រៅន់អាកាស-
ធាតុត្រៅជាក់ខា្លាងំជាដើម។
លោកថា៖«យើងត្រៅងត្រៅខិតខំ

ដោះស្រៅយដោយមិនដ្រៅលគិតថា
ពលរដ្ឋខ្លនួទទួលគ្រៅះថា្នាក់ដល់
ជីវិតហើយប្រៅរជាបោះបង់ចោល
គឺយើងមិនដ្រៅលបោះបង់ចោល
នះទ្រៅ គឺយើងត្រៅងត្រៅគិតគូរ
ជួយសម្រៅបសម្រៅលួដោះស្រៅយ
ជូនពលរដ្ឋយើងជានិច្ច»៕
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អោមប៊ុនធឿន

តាកែវៈអាជា្ញាធរស្រៅុកសំរោង
ពីម្រៅសិលមិញព្រៅមនចាត់វិធានការ
តាមផ្លូវច្រៅបាប់ចំពោះម្ចាស់គ្រៅឿង-
ចក្រៅ(ត្រៅក់ទ័រ)និងរថយន្តដឹកដី
ដ្រៅលរំលោភចូលកាយដីដោយ
ខុសច្រៅបាប់ ហើយដឹកដីឆ្លងកាត់
ក្រៅប្រៅរប្រៅសទស្រៅនភវូាងំស្ថតិក្នងុ
ភូមិអំពិល ឃុំស្លាស្រៅុកសំរោង
ខ្រៅត្តតាក្រៅវដ្រៅលអាចបណ្តាលឱ្រៅយ
ប៉ះពាល់ដល់ប្រៅសទ។
ការព្រៅមនន្រៅះធ្វើឡើងក្រៅយ-

ពីអាជា្ញាធរចាប់គ្រៅឿងចក្រៅកាយដី
១គ្រៅឿងពីថ្ង្រៅទ៣ីមករាដ្រៅលបាន-
ចលូកាយដីក្នងុតបំន់អភរិក្រៅសវប្រៅបធម៌
ប្រៅសទស្រៅនភូវាំង ដោយមិន-
បានសុំច្រៅបាប់អនុញ្ញាតត្រៅឹមត្រៅូវ។
លោកក្រៅតម៉ាអភិបាលស្រៅុក

សំរោងឱ្រៅយដឹងថានៅព្រៅឹកថ្ង្រៅអា-
ទតិ្រៅយលោកបានទទលួពត័៌មនថា
មនពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានជួល
គ្រៅឿងចក្រៅកាយយកដីស្រៅ នៅ
ចម្ងាយពីប្រៅសទប្រៅមណ២០០-
ម៉្រៅត្រៅ។ក្រៅយទទលួបានពត័៌មន
លោកចាត់អភិបាលរងស្រៅុកម្នាក់
រួមជាមួយអាជា្ញាធរឃុំនិងសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចុះឃាត់

រថយន្តដកឹដីប៉នុ្ត្រៅចាប់រថយន្តមនិ-
បាន ទៅឃាត់បានគ្រៅឿងចក្រៅ
១គ្រៅឿងកំពុងកាយដី។
លោកថ្ល្រៅងថា៖«រដ្ឋបាលស្រៅុក

គ្រៅន់ត្រៅចាប់ព្រៅមនផ្ន្រៅករដ្ឋបាល
រក្រៅសាត្រៅក់ទ័រទុកនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល
៣ថ្ង្រៅសនិទើប[ដោះ]ល្រៅងទៅវញិ។
ប៉នុ្ត្រៅមនិមនការពនិយ័អីទ្រៅដោយ-
សរត្រៅន្រៅះជាលើកទី១ហើយ
គតម់និទាន់បានធ្វើឱ្រៅយប៉ះពាល់អ្វី
ដល់ប្រៅសទឡើយ»។
ម្រៅឃុំស្លាលោកឃឹមហ៊ុលឱ្រៅយ

ដងឹថាព្រៅញ១ព្រៅកឹថ្ង្រៅទ៤ីខ្រៅមករា
អាជា្ញាធរឃុំ-ស្រៅកុរមួជាមយួប្រៅធាន
មន្ទរីវប្រៅបធម៌នងិវចិតិ្រៅសលិ្រៅបៈបាន-
អប់រំណ្រៅនាំដល់ម្ចាស់គ្រៅឿងចក្រៅ
កាយដី និងម្ចាស់រថយន្តដឹកដី
ដោយកំណត់ថា ចាប់ពីថ្ង្រៅអប់រំ-
ណ្រៅនាំន្រៅះទៅ គ្រៅឿងចក្រៅណ-
ក៏ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្រៅយចូលមក
កាយនងិដកឹដីមខុប្រៅសទស្រៅន-
ភូវាំងទៀតឡើយព្រៅះជាតំបន់
ប្រៅតិកភណ្ឌរបស់ជាតិអាចធ្វើឱ្រៅយ
មនរំញ័រ...តទៅទំព័រ៧

អាជ្ញាធរព្រមានចាត់វិធានការផ្លវូច្របាប់ចំពោះមា្ចាស់គ្រឿងចក្រ  
និងរថយន្តដឹកដីដ្រលបើកឆ្លងកាត់ក្រប្ររប្រសាទស្រនភូវំាង

ទូតខ្ម្ររ...

ឡានដឹកដីកំពុងបើកឆ្លងកាត់ជាប់គែះឹបែសាទសែនភូវំាង។ រូបថតសហការី



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ ស៊ា ងលី

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

� រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
ប៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
ប៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យ� �េត

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
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
� រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង បរសិ្ថានកំពុ ង 
អនុ វត្ដ គមៃង បំពាក់ ម៉ា សីុ ន- 
ចមៃះ  និង បនៃសុទ្ធទឹក ក្ដៅតៃជា ក ់ 
នៅ តាម សលារៀន  វត្ដ អារាម 
និង ទីបៃ ជំុជន នានា តាម រាជ ធា នី  - 
ខៃត្ដ  ដើមៃបី អាច ឱៃយ ពៃះ សងៃឃ  ស ធា-
រណ ជន  និង សិសៃសា នុសិសៃស  បៃើ  - 
បៃស់ ដប ទឹក  Refill Bottles  
សមៃប់ ដាក់ ទឹក ស្អាត និង  កាត់ - 
បន្ថយ ការ បៃើ បៃស់ ប្លាស្ទិក ។

លោក នៃតៃ  ភក្តៃ អ្នក នំា ពា កៃយ 
កៃសួង បរិស្ថាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នពំៃ ញ - 
ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទ ី៣  ខៃ មករា  ថា  តាងំ 
ពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០ រហូត មក ទល់ 
បច្ចុបៃបន្ន  កៃសួង បន  បំពាក់ ម៉ា - 
សុីន ចមៃះ និង បនៃសុទ្ធ ទឹក ស្អាត 
នៃះ  នៅ តាម សលា រៀន  វត្ដ - 
អារាម  និង ទីបៃ ជុំជន មួយ ចំនួន 
រួច ហើយ  ក្នងុ នោះ នៅ រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ  បំពាក់ បន ចំ នួន  ១១ គៃឿ ង  
នៅ ខៃត្ដ បត់ ដំបង  ៤ គៃឿង  និង 
មយួ ចនំនួ ទៀត នៅ តាម សលា- 
រៀន ក្នុង ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  ហើយ 
បច្ចបុៃបន្ន កពំងុ បន្ត បពំាក ់ទៅតាម 
បណ្តា ខៃត្ដ ផៃសៃងៗ ទៀត ។

 លោកថ្លៃង ថា ៖«ការ បំពាក់ ម៉ា - 
សុីន ចមៃះ ទឹក នៃះ គឺគៃង  ធ្វើ 
ឡើង នៅតាម បណ្តា សលារៀន 
វត្ដ អារាម   និង តាម គៃះឹស្ថាន ស - 
ធារណៈ ផៃសៃងៗទៀត ក្នងុ គោល - 
ដៅ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ បៃើ បៃ ស់ 
ប្លាស្ទិក។  ម៉ាសុីនចមៃះ និង  
បនៃសុទ្ធទឹក នៃះគឺ អាច ឱៃយ  ពលរដ្ឋ 
ពៃះសងៃឃ សិសៃសា នុ សិ សៃសអាច 
បៃើ បៃស់ ទឹកស្អាត  ដោយ បៃើ បៃ  ស់ 
ដប ទឹក  (Refill Bottles) »។

លោក  នៃតៃ ភក្តៃ ថ្លៃង ថា 
ការ បំពាក់ម៉ាសុីន នៃះក្នុង ទិស - 
ដៅមយួ ដើមៃបី ផ្ដល ់ទកឹ ស្អាត ដល ់
បៃជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ  
បៃើ បៃស់ និង កាត់ បន្ថយ ការ បៃើ - 
បៃស ់ប្លាស្ទកិ ។  កៃសងួបរសិ្ថាន  
ក៏បន គំាទៃ នូវ គមៃង ទំាង ឡា យ 
ក្នងុ  ការ កាត ់បន្ថយ ការ បៃើ បៃស ់
ប្លាស្ទិក ផង ដៃរ  ដូចជា នៅ ខៃត្ដ 
សៀម រាប គឺអង្គការជឿជាក់ លើ 
សសិៃស ជន បទ កម្ពជុា ធ្វើ ការ  ចៃក 
នូវ ដប ទឹក  ដល់ សិសៃសា នុ សិសៃស 
នៅ  តាម វទិៃយាលយ័ អនវុទិៃយាល័យ 
នងិ សលា បឋម សកិៃសា នានានៅ 
ជុំ វិញ តំបន់ រមណីយដា្ឋាន អង្គរ  
បៃមណជា ៤មុឺន ដប ។ លោក  

បន្ត ថា ៖«ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២ ១ នៃះយើ ង  
នឹង សហការ ជាមួយ ដៃ គូ របស់ 
យើ ង ដូចជា  កៃមុ ហុ៊ន កូកា-កូឡា 
និង កៃមុ ហុ៊ន  ដៃល ម  ន ម៉ាសីុន- 
ចមៃះ  និង បនៃសុទ្ធ ទឹកនៃះ   ដើមៃបី 
បំពាក់ តាមសលា រ ៀន នានា »។

បើ តាម លោក  ភក្តៃ ប្លាស្ទិក 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា គឺជា ក្ដី - 
ពៃយួ បរម្ភ មយួ ដៃល ចំាបច ់តៃវូ 
ចាត់ វិធាន ការ ក្នងុ ការ  ទប់ ស្កា ត់  
និង កាត់ បន្ថយ ការ បៃើ បៃស់ ។ 
ក្នុង ចំណោម សំណល់  ១០០ 
ភាគរយ(សំណល់ ជាង១មឺុន តោ ន 
ក្នុង ១ថ្ងៃ ដៃល បន បង្កើត ឡើង 
នៅទូទំាង បៃទៃស)មន សំ ណល់ 

ប្លាស្ទិក  បៃ មណ ២០ ភាគរយ។ 
សំណល់ ប្លាស្ទកិ ទំាង នៃះ តៃវូ ប ន 
បៃើ បៃស់ នៅ តាម ទី បៃជំុ ជន នា នា 
នៅទូទាំង បៃទៃស ។ 

លោក  ភក្តៃ បន្ត ថា ទន្ទមឹ នឹង 
ការ បំពាក់ ម៉ាសីុន ចមៃះ  និង 
បនៃសុទ្ធទឹក ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ- 
បៃើ បៃស់ ប្លាស្ទកិ រាជ រដា្ឋា ភិប ល   
កប៏ន ដាក ់ឱៃយ អនវុត្ដ នវូ អនកុៃតឹៃយ 
ស្តីពី ការគៃប់ គៃង ការ បៃើ បៃស់ 
ប្លា  ស្ទកិដោយក្នងុនោះ គឺ បនដាក់-  
តម្លៃ  ៤០០រៀល   បន្ថៃមទៅលើ 
ការ បៃើ បៃស់ ថង់ ប្លាស្ទិក ១ នៅ 
តា ម ទីផៃសារ ទំនើប ។ «រយៈពៃល 
៣ឆ្នាកំន្លង មក នៃះ នៅក្នុង ការ- 

អនវុត្ដ អន ុកៃតឹៃយនៃះយើង សង្កៃ ត  
ឃើញថា ការ បៃើ បៃស់ ប្លាស្ទកិ  
នៅ  តាម  ផៃសារ ទំនើ ប  នានាគឺ មន 
ការ ថយ ចុះ បៃមណ ជា៣០ភាគ - 
រយ ។ ចំណៃក សធា  រណ ជន ក៏ - 
បន ចាប់ ផ្តើម យល់ ដឹ ង ទៅ លើ  ការ- 
 បៃើ បៃស់ បំពង់ ទឹក ដើមៃបី កា ត់  - 
បន្ថយ ការ បៃើ បៃស់ ប្លាស្ទកិដៃរ » ។

លោក  កត  បូរា៉ាន  បៃធាន- 
មន្ទរី បរិស្ថាន ខៃត្ត បត់ ដំបង បន 
ឱៃយ ដឹ ង កាល ពីថ្ងៃ ៣ មករា  ថា 
បនា្ទាប់ ពី បន បំពាក់ ម៉ាសុីន 
ចមៃះ និង បនៃសុទ្ធ ទឹក ស្អាត 
ចំនួន  ៤គៃឿង  រួច មក  កៃសួង 
បរសិ្ថាន បន តៃៀម បពំា ក ់ ចនំនួ 
៥គៃឿង បន្ថៃម ទៀ ត  នៅ តាម 
ស្ថាប័ន សធារណៈ និង សលា-
រៀន ។ « ម៉ាសុីន នៃះ អា ច  បៃើ 
បន ទំាង ទឹក ក្ដៅ  និង ទឹក តៃជា ក់  
និង ទឹក ធម្មតា  ដៃលជា ទឹក មន 
គុណ ភា ព ខ្ពស់សៃប តាម ស្តង់- 
ដាសុខ ភា ព អនា ម័យ។  ម៉ាសីុន  
នៃះ  បន រួម ចំណៃក កាត់ បន្ថយ 
ការ  បៃើ បៃ ស់  ដប ប្លា ស្ទកិកាត់ 
បន្ថយ ការ ចំណ យ  ថវិកា របស់ 
ពល រដ្ឋ  និង មនៃ្ដ ីរាជ ការ  និង មន  
ផល ល្អ ដល់ សុខ មុល ភាព »៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មា ធិការ ជាតិ- 
គៃប់ គៃ ង គៃះ មហន្ដ រាយ  និង 
សម គម អតីត យុទ្ធ  ជន កម្ពជុា  
បន ចុះ អនុសៃសរណៈនៃ ការ- 
យោគ យល ់គា្នា(MoU) ជា មយួ 
កៃុម ហ៊ុន  DRAGONFLY FIN-
TECH (CAMBODIA) Plc. និង 
កៃមុ ហ៊នុ  PROXIMAX Co.,Ltd 
ដើមៃបី ជំរុញ  និង អនុវត្ត បច្ចៃក- 
វិទៃយា ព័ត៌ មនក្នុង ការ គៃប់  គៃ ង 
ព័ត៌ មន គៃះមហន្ត រាយ  និង 
ទិន្នន័ យ អតីតយុទ្ធ ជន ។

ការ ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃះ  ធ្វើ- 
ឡើង កៃ ម  អធិបតី ភាព  លោក  
គន់  គីម  អនុ បៃធាន ទី ១ នៃ 
គណៈ កម្មាធកិារជាត ិគៃប ់គៃង- 
គៃះ មហន្ដ រាយ  និង ជា អគ្គ- 
លៃខា ធិការ សម គម អតីត យុទ្ធ- 
ជន កម្ពជុា  និង លោ ក  Richard- 
Chung បៃធាន គៃប់ គៃង កៃមុ- 
ហ៊នុ DRAGONFLY FINTECH  
និង លោក  Lon Wong  ស្ថាប- 
និក  និង នាយក បៃតិ បត្តិ កៃុម- 
ហ៊នុ  PROXIMAX  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
២ ខៃ មករា   នៅ ទី ស្នាក់ ការ- 
កណ្តាល សមគ មអតីត យុទ្ធ- 
ជន កម្ពជុា ក្នងុ សៃកុ កៀន ស្វាយ  
ខៃត្ត កណ្តាល ។

លោក  កៃវ វី  ទីបៃឹកៃសា ជាន់- 
ខ្ពស់ គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ គៃប់- 
គៃង គៃះ មហន្ត រា យ  ថ្លៃង បៃប ់
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃ មករា 
ថា ការ ចុះ អនុ សៃសរណៈ នៃះ គឺ ធ្វើ-  
ឡើង ដើមៃបី ជំរុញ  និង អនុវត្ត កិច្ច- 
សហ បៃតិ   បត្តកិារ នៅ លើ វិស័យ 
បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ ម ន   វទិៃយា  និង រួម គា្នា 
បង្កើត បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង ទិន្ន ន័យ- 
អតតី យទុ្ធ ជន The Volunteer 
Management Information- 
Sytem (VMIS) និង  កម្ម វិធី- 
អៃហ្វ លើ ទូរ ស័ព្ទ ដៃ (Apps)  ដល់ 
គណៈកម្មា  ធិការជាតិ គៃប់ គៃង 
គៃះមហន្ដ រាយ  និង សម គម 
អតីត យុទ្ធ ជនកម្ពុជា ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« កម្មវិធីអៃហ្វ- 
លើ ទូរ ស័ ព្ទ ដៃមន បំណង បៃើ- 
បៃស់ សមៃប់ ជា ទីតំា  ង ផ្គត់ ផ្គង់ 
ពត័ ៌មន  ពាក ់ពន័្ធ អតតី យទុ្ធ ជន 
នងិ គៃះ មហន្ត រាយ នៅ កម្ពជុា  
ក្នុង  តំបន់  និង ពិភព លោក»។  
លោក ថ្លៃង ថា  អៃហ្វ នៃះ ក៏ នឹង  
ដើរ តួនាទី សំខាន់ក្នុ ង  ការ ផ្តល់- 
ព័ត៌ មន ពៃមន ជា មុន អំ ពី មុខ- 
សញ្ញា គៃះ ថា្នាក់ នានាដើមៃបី  ឱៃយ 
ព ល  រដ្ឋ   បងា្ការជា មុន ផង ដៃរ ។

បើតាម លោក  កៃវ វី  ភាគី កៃមុ- 
ហុ៊ន  នឹ ង ជួយ មើល ថៃ រកៃសា បៃ- 
ព័ន្ធ ដៃល នឹង បង្កើត ឡើង នៃះ ។  

កម្មវិធី VMIS និង កម្ម វិធី  អៃហ្វ 
លើ ទូរ ស័ព្ទ ដៃ នៃះនឹង តៃវូ បង្កើ ត - 
ឡើង ដោយ បច្ចៃក វិទៃយា ចុង កៃយ  
របស់  ProximaX Sirius ។ 

លោក  គន់ គីម  ថ្លៃង  ក្នងុ ពៃល 
ចុះ អនុ  សៃសរណៈ ស្ដីពី  ការ សហ- 
ការ គា្នា ជាមួ យ  ភាគី កៃុម ហ៊ុន 
ទាំង ២នៃះ ថា គឺ ពិត ជា មន- 
សរៈសំខាន់ សមៃប់ ការ អនុវត្ដ 
ការ ងារ គៃប់ គៃង គៃះ មហន្តរាយ 
និង ការ គៃ  ប់  គៃង ទិន្នន័យ អតីត- 
យុទ្ធជន កម្ពុជា ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «បៃព័ន្ធ  VMIS 
នៃះ គឺ សមៃប់ ការ គៃប់ គៃង ទិន្ន- 
នយ័  អតតី យទុ្ធ ជន ដោយ រកៃសា 
ការ សម្ងាត់ ខ្ពស់  គៃប់ គៃង ទិន្ន- 
ន័យ បន ចៃើន  លឿន  រហ័ ស  នងិ 
មន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់  សមៃប់ 
ការ គៃប់ គៃង  នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន 
ទាំង ២» ។ 

បៃធាន គៃប់ គៃង កៃុម ហ៊ុន  
Dragonfly Fintech លោក 
Richard  Chung  បនថ្លៃង ថា  
កិច្ច សហ ការ ជា មួយ គា្នា  នៃះ នឹង 
ជួយ គាំទៃ យ៉ា ងខា្លាំ ងដល់ កៃមុ- 
ហុ៊ន ក្នងុ ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង ផ្ដល ់
ជូន នូវ សៃវា កម្ម ទូទាត់  និង ហិ- 
រញ្ញវត្ថដុើមៃបី លើ ក កម្ពស់ ស្ថាន- 
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ជីវភាព រស់  នៅ 
របស់ អតីត យុទ្ធ ជន កម្ពុជា ៕

ក្រសួងបរិស្ថានកំពុងអនុវត្តគម្រងបំពាក់ម៉ាសីុនចម្រះទឹកតាមសលារៀន

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយសហការ
ជាមួយក្រមុហុ៊ន២ដើម្របីគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ

ម៉ាសីុន ចមេះ ទឹក ដេល កេសួង បរិស្ថានដាក់ តាម សលា រៀន   ។ រូប កៃសួង ព័ត៌មន 

តពីទំព័រ៦... ឬ រញ្ជយួ ដៃល  អាច 
ប៉ះពាល់ ដល់ បៃសទ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ «បៃសិនបើ 
មន លើក ទ២ី ទៀត  គ ឺមនិ អនញុ្ញាត 
ទៃ តៃូវតៃ ចាប់ ធ្វើការដោះ សៃយ 
ទៅ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ដាច ់ខាត  ហើយ 
យើង ជា អាជា្ញាធរ ឃុំ  ក៏មិន មៃន 
ចៃះតៃ ហ៊ាន ធ្វើចៃបាប់ ឲៃយ គៃ ដឹក 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ អ៊ីចឹង ដៃរ»។

លោកថា ម្ចាស់ គៃឿងចកៃ កាយ- 
ដី  បនចូល ទៅ កាយ អាចម៍ដី  
ដោយ មិន បន សុំការ អនុញ្ញាត 
ពីអាជា្ញាធរ ឃុំ ឡើយ  នៃះ ជា បញ្ហា 
លំបក មួយ របស់ អាជា្ញាធរ ឃុំ។

លោក ឃឹម ហុ៊ល  ថ្លៃងថា ៖« ពិ-  
បក ណស់ រឿង បញ្ហា បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  គាត់ ឃើញ ដីសៃ ផ្អៀង ម្ខាង 
អ៊ីចឹង ទៅ  គាត់ កាយពងៃប ទៅ 
ណ។  ចំណៃក អ្នកកាយ ដី នោះ  
ទៅ កាយ អត់ មន បៃប់ ឃុំ ឲៃយ ដឹង 
ទៃ។ ខ្ញុំ និយយ ពិត  ឃុំ អត់ ដឹង ទៃ  
ហើយ ខ្ញុំ ខំ ផៃសព្វ ផៃសាយ បៃប់ មៃភូមិ 
ទាំង អស់  ប៉ុន្តៃ ពួកគាត់ លួច កាយ  
ឆ្មក់ ថ្ងៃ សៅរ៍ អាទិតៃយ អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

លោក ឈួន ង៉ៃត ម្ចាស់ គៃឿង ចកៃ   
កាយ ដី  រស់នៅ ភូមិ អម្ពិល  សៃុក  
ស ំរោងសរភាពថា ពតិជា បន ចលូ-  
ទៅ កាយ ដី ដោយ មិនបន  សុំ ការ- 
អនុញ្ញាត ពី អាជា្ញាធរ ឃុំ ពិតមៃន។ 

លោក ង៉ៃត  ថ្លៃងថា ៖«ពៃល ចុះ 
ដបំងូ ខ្ញុ ំបន សុ ំគាត ់ ប៉នុ្តៃ នៅពៃល 
ប្តរូ ទតីាងំ កាយដ ីចងុកៃយ នៃះ  ខ្ញុ ំ
អតប់ន សុ ំគាត ់ទៃ។ តៃ ជាក ់ស្តៃង  

ការដកឹ ដ ី អត ់មន ប៉ះពាល ់អ ីដល ់
បៃសទ ទៃ។ ពៃះ ផ្លូវ នោះ ជាផ្លូវ 
ចាស់ គៃ ធា្លាប ់រតតំ់ាងពី មុន មក ក្នងុ- 
ការដឹក ផល កសិកម្ម អីផៃសៃងៗ 
ដោយ គោយន្ត តាម ផ្លូវ ហ្នឹង» ។ 

បើ តាម លោក ឈួន ង៉ៃត  ការ- 
ចូល  ទៅ កាយ ដី នៃះ  លោក ធ្វើ តាម 
ដៃល ពលរដ្ឋ ជលួ ទៅ កាយ ហើយ 
លោក មិន ដឹង ថា  ទីនោះ ជាតំបន់ 
បៃតកិភណ្ឌ របស ់ជាត ិ ហើយ អាច 
មន ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ 
បៃសទ ដៃរ។ 

លោក បៃបថ់ា  ដ ីដៃល តៃវូកាយ 
មន បៃមណ ជាង ១០០ ឡាន  
លោក កាយ បន ចំនួន ៨០ឡាន  
តៃវូ បន អាជា្ញាធរ ឃាត។់ រឯីរថ យន្ត   
ដឹកដី មន  ៥គៃឿង  ដៃល រថយន្ត 
នីមួយៗ មន ម្ចាស់ ផៃសៃងៗ គា្នា។ 
រថយន្ត ដៃល ដឹក ឆ្លងកាត់ កៃបៃរ 
បៃសទ មន ៣គៃឿង  រឯី ២គៃឿង 
ផៃសៃង ទៀត រត់ កាត់ តាម ផ្លូវ ផៃសៃង។  

បៃធាន មន្ទីរ វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ- 
សិលៃបៈ ខៃត្ត តាកៃវ  លោក  ជៃត 
ពសិទុ្ធ  ថ្លៃងថា  តាម ការពនិតិៃយ បៃ- 
សទ មិនទាន់ មន ការប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាង ណ មួយ នៅ ឡើយ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
ការដឹក ដី កៃបៃរ បៃសទ  ការចូល- 
កាយ ដ ីក្នងុ តបំន ់ ដ ីអភរិកៃស វបៃបធម ៌ 
គឺជា រឿង ខុស ឆ្គង។ 

លោក ពិសុទ្ធថ្លៃង ថា ៖ «ការ- 
ដឹក  ដី ឆ្លងកាត់ កៃបៃរ បៃសទ   
វា អាច ប៉ះពាល់ ទៅ ថ្ងៃ អនាគត  
ដូចជា  ប៉ះពាល់ ទៅដល់ ខឿន  វា 
អាច រលំ  សៃុត  ឬក៏ បៃះសៃំ  
អ៊ីចឹង ទៅ ណ»៕ 

អាជា្ញាធរព្រមន...
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ភ្នពំេញៈ ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគ ី
រវាង កម្ពជុា  នងិ ជប៉នុ  រយៈពេល 
១០ខេ   ឆ្នា ំ២០២០ មាន តម្លេបេ-  
មាណ ១ ៧៤៨ ,៤ លាន ដលុា្លារ   
ធ្លាក ់ចុះ ៨,០៦ ភាគ រយ ព ីចនំនួ 
១ ៩០១,៨ លាន ដលុា្លារ  កាល- 
ព ី   រយៈពេល  ១០ខេ  ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដោយ  ធរុ ជន ក្នងុ សេកុ  នងិ  អ្នក- 
សេវ ជេវ ជឿថា  បណ្តាល មកព ី
ការ រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩ និង 
ឥទ្ធពិល នេ សង្គេម ពាណជិ្ជកម្ម  
បេ ទេស មហា អំណច  ទាំង ២។

ទិន្នន័យ ពី អង្គការ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម កេ បេទេស ជប៉នុ (Jetro)  
បង្ហាញ ថា ក្នងុ រយៈ ពេល១០ខេ 

ដបំងូ ឆ្នា ំ២០២០   ការ នា ំទនំញិ 
ពី  កម្ពុជា ទៅ  ជប៉ុន  មាន តម្លេ     
១៣៥៨,២លាន ដលុា្លារធ្លាក ់ ចុះ 
៦,៨  ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ ពេល 
១០ ខេ  ឆ្នា ំ២០១៩ និង  ការ នំា-  
ចូល  ពី បេទេស ជប៉ុន មាន តម្លេ  
៣៩០,២៦លាន ដលុា្លារ ធ្លាក ់ចុះ 
១២,៣ ភាគ រយ។ 

សមេប ់ខេ តលុា ឆ្នា ំ២០២០ 
ការ  នាំ ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ ជប៉ុន 
មាន តម្លេ ១៤៧,៥៣ លានដុ- 
លា្លារ ធ្លាក ់ចុះ ១៦ ភាគ រយ នងិ 
ការ នាំ  ចូល ពី ជប៉ុនមាន តម្លេ 
៥៩, ៩២លាន ដលុា្លារ  កើនឡើង 
៩,៣  ភាគ រយ ។ 

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សេវ- 
ជេវ សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ នេ វិទេយា- 

ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នេ 
រាជ បណ្ឌិតេយ សភា កម្ពុជា បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេចន្ទ 
ថា កេ ពី កត្តា ចមេបង  បណ្តាល 
មក ព ីការ រកី រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  ឥទ្ធពិល នេ ជម្លាះ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម រវាង   ចនិ នងិ អាមេរកិ ក ៏បាន 
ជះ ឥទ្ធិ ពល ដល់ ការ នាំ ចេញ ពី 
កម្ពុជា ខ្លះៗ ដេរ។ លោក បន្ថេម 
ថា ទន្ទឹមនឹង ការ ធ្លាក់ ចុះ ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរ ជាតិ នេះ គេ ក៏ 
តេវូ ដងឹ ថា ការ ផលតិ ដើមេប ីផ្គត-់ 
ផ្គង់ តមេូវ ការ ក្នុង បេទេស នីមួយ ៗ   
ពិសេស ផលិត ផល កសិកម្ម 
បាន កើន ឡើង ជា លំដាប់ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « នេះ ជា លទ្ធ- 
ផល ដេល កើត  នៅ  គេប ់បេទេស  

លើ ពិភព លោក ដោយ គេប់គ្នា 
សទុ្ធ តេ មនិ ចង ់ចណំយ ហេត-ុ 
នេះ ការ នា ំចេញ  នា ំចលូ ផលតិ- 
ផល  ពី កេ បេទេស ក៏ ធ្លាក់ ចុះ 
ទៅ  តម នោះ ដេរ  »។

លោក លមឹ ហេង អនបុេធន  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
បេប់   ថា ការ ផ្ទុះឡើង  កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱេយ សេដ្ឋកិច្ច ក៏ ដូច ជា 
សកម្ម ភាព នេ ការ ដោះ ដរូ ទំនិញ  
ជា លក្ខណៈ អន្តរ ជាតិ តេូវ ធ្លាក់ 
ចុះ នៅ គេប់ បេទេស។ លោក 
បន្ត  ថា ទោះ  យ៉ាង ណ ការ  បេ-
កាស   ចាប ់ផ្តើម ចាក ់វា៉ាក ់សងំ ឱេយ 
បេជាជន  របស ់បេទេស ជា ចេើន 
កំពុង រួម ចំណេក ធ្វើ ឱេយ  សកម្ម - 
ភាព ពាណិជ្ជកម្ម  ពិភព លោក 

ចាប់ ផ្តើម   មាន សម្ទុះ ឡើង វិញ 
ហើយ នៅ ពេល នេះ ។ លោក 
បន្ថេម ថា ៖ « សមេប់ ពាណិជ្ជ-
កម្ម ជា មួយ ជប៉ុន  ខ្ញុំ គិត ថា នឹង 
កើន ឡើង វញិ នៅ ពេល ដេល ជើង  
ហោះ ហើរ ផ្ទាល់ រវាងបេទេស  ទាំង 
២ បើក ដណំើរ ការ ។ ជប៉នុ   នៅ តេ ជា 
ទីផេសារ ដ៏ មាន សកា្តានុពល សមេប់ 
ផលិត ផល កម្ពុជា» ។

យោងតម លោក លមឹ ហេង 
ផលតិ ផល ដេល កម្ពជុា នា ំចេញ 
ទៅ  កាន ់បេទេស ជប៉នុ មាន ដចូ- 
ជា សម្លៀក បំពាក់  គេឿង បង្គុំ 
អគ្គសិន ីនងិ គេឿង បង្គុ ំអេឡចិ-
តេូ និក  ជា ដើម ។

យោង តម របាយការណ ៍ស្តពី ី 
« វឌេឍនភាព មា៉ាកេូ សេដ្ឋកិច្ច  និង 

វិស័យ ធនាគរ ឆ្នាំ ២០២០ និង 
ទសេសន វសិយ័ ឆ្នា ំ២០២១ » របស ់ 
ធនាគរ ជាតិ នេ កម្ពុជា កាល ពី 
សបា្តាហ ៍មនុ ឱេយ ដងឹ ថា តម ការ- 
ពេយាករ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
នឹង អាច ងើប ឡើង វិញ ក្នុង រង្វង់  
៤ ភាគ រយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ 
បេសនិ បើ ថា្នា ំបង្ការ មាន បេសទិ្ធ- 
ភាព អាច ទប ់ស្កាត ់ការ រកី រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ  ១៩ ។ ការ ធ្វើពិ-
ពិធកម្ម មូលដា្ឋាន សេដ្ឋកិច្ច និង 
ការ អនវុត្ត យទុ្ធសសេ្ត អភវិឌេឍន ៍
វសិយ័ ឧសេសាហកម្ម នងឹ កា្លាយ ជា 
ផ្នេក មយួ ដ ៏សំខាន ់ក្នងុ ការ ជយួ 
ឱេយ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ងើប ឡើង 
វិញ កាន់ តេ ឆប់ រហ័ស ពី វិបត្តិ  
នា ពេល  បច្ចុបេបន្ន ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កេមុ មន្តេ ីជល ផល ខេត្តបាន  
ឱេយ ដឹង ថា ការ បង្កើត ធនាគរ កា្តាម នៅ 
តម សហគមន ៍នេសទ  បាន ធ្វើ  ឱេយ ទនិ្ន- 
ផល កា្តាម សមុទេ កើន   ជា លំដាប់ ។

ធនាគរ កា្តាម  គឺ ជាកន្លេង ស្តុក កា្តាម 
ពង     រហតូ ដល ់កា្តាម ពង ចេញ  នងិ ភា្ញាស ់
កូន   ។  អ្នក នេសទ  ដេល ជា សមាជិក 
ធនាគរ កា្តាម  ពេល នេសទ បាន កា្តាម   
ពង តមេូវ ឱេយ យក កា្តាម  នោះ មក លក់ ឱេយ 
ធនាគរ កា្តាម ដើមេបី ឱេយ កា្តាម ទាំង នោះ 
អាច ញាស់ កូន  បនា្ទាប់ មក  កូន  កា្តាម ទាំង - 
អស់ តេូវ លេង ចូល សមុទេ វិញ ។

លោក ស សូរិន នាយក ខណ្ឌរដ្ឋ-
បាល ជលផល ខេត្ត កពំត  បានបេបថ់ា 
នៅ ខេត្ត កពំត  មាន សហគមន ៍ធនាគរ 
កា្តាម ចំនួន  ៤  កំពុង ដំណើរការ  ដោយ 
លោក  កត ់សមា្គាល ់ថា ធនាគរ កា្តាមពតិ  
ជា បាន ចូល រួម ចំណេក យ៉ាង សំខាន់ 
ក្នុង ការ ជំរុញ កំណើន បរិមាណ កា្តាម  
សមេប់ បំពេញ តមេូវ ការ បេចាំ ថ្ងេ។

មនុ ពេល បង្កើត ធនាគរ កា្តាម ទកូនេ- 
សទ បេើ ឧបករណ៍ លប ចំនួន ១០០ 
អាច នេសទ កា្តាម បាន  ជាង ១ តោន 

ក្នងុ  ១ថ្ងេ  ប៉នុ្តេ  ពេល នេះ គេ អាចនេសទ  
កា្តាម បាន ដល ់ ៣តោន  ក្នងុ ១ថ្ងេ  ហើយ 
ថេម ទាងំ ចនំនួ ទកូ បាន កើន   រហតូ  ជាង 
២០០  នា ពេល នេះ ។  នេះ បើតម ការ- 
អះអាង របស់ លោក  ស សូរិន។

លោក ថ្លេង ថា៖  « តងំ ព ីយើង បង្កើត 
ធនាគរ កា្តាម នៅ ឆ្នាំ ២០០៨ ធ្វើ ឱេយ ទិន្ន- 
ផល កា្តាម កើន ឡើង ទ្វេ ដង ហើយ អាច 
នេសទ    ពេញ  ១ ឆ្នា ំ។ យើង បេមលូកា្តាម  
សេះ  មាន ពង យក ទៅ លេង ក្នុង បេ 
ដើមេប ីឱេយ ជេុះ  កនូ ចេញ ហើយ  ជា មធេយម   
ក្នុង ១ខេ  យើង បេមូល បាន បេហេល  
៤០ គីឡូ  កេម (៥០០ កេបាល)»។

លោក ឯម ភា នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល 
ជលផល ខេត្ត ពេះសហីន ុបេប ់ភ្នពំេញ-  
ប៉ុស្តិ៍ ថា សព្វ ថ្ងេ ខេត្ត ពេះសីហនុ មាន 
ធនាគរ កា្តាម ចនំនួ ៨ កន្លេង  ដេល មាន 
មេ កា្តាម ពង តេូវ លេង ជា មធេយម ៥០ 
គឡីកូេម ក្នងុ ១ ខេ ។ លោក បន្ត  ថា  ការ- 
អនវុត្ត គោលការណ ៍ធនាគរ កា្តាម បាន 
ធ្វើ ឱេយ ទនិ្នផល កា្តាម   កើន ឡើ ង ជា លដំាប ់
ប៉ុន្តេ លោក ពុំ  មាន ទិន្នន័យ ជាក់ លាក់ 
នៅ ឡើយ ទេ។ លោក អះអាង   ថា៖«ការ 
កើន  ឡើង នេះ  យើង មិន ទាន់ មាន ទិន្ន-
ន័យ វិទេយាសស្តេ ទេ  ដោយ សរ យើង 

មិន ទាន់ បាន ធ្វើ បញ្ជី សំណួរ ដើមេបី ជួប 
សមា្ភាសបេជា នេសទ»។

លោក ផេង  ឆយ  បេធន សហគមន ៍ 
នេសទ សមេស ់កោះ ស្តេច   ខេត្ត កោះ- 
កុង  បាន ឱេយ ដឹង ថា ធនាគរ កា្តាម តេូវ 
បាន បង្កើត ឡើង កាល ពី ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ រំពឹង ថា ទិន្ន ផល កា្តាម 
នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ លោក នឹង 
មាន ការ កើន ឡើង ពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ ។ 

លោក និយយ ថា៖« បនា្ទាប់ ពី មាន 
ធនាគរ កា្តាម  យើង រំពឹង ថា ទិន្នផល 
កា្តាម  ក្នុង សហគមន៍ យើង នឹង កើន- 
ឡើង នៅ ពេល អនាគត»។

លោក  ឆយ  បន្ថេម ថា  ជា មធេយម 
សមាជកិ ធនាគរ កា្តាម  ១ទកូ បានយក 
កា្តាម ពង មក ដាក ់នៅ ធនាគរ ចនំនួ ៣ 
កេបាល ក្នុង ១ ថ្ងេ  ហើយ  រហូត មក ដល់ 
ពេល  នេះ មាន កា្តាម សរុប ជាង ៦០ 

កេបាល  ។  លោក និយយថា៖«យើង 
យក មេ កា្តាម មាន ពង ដាក់ ក្នុង បេឱេយ វា 
ញាស ់កនូ  រចួ យើង យក វា ទៅ លេង ក្នងុ 
សមុទេ វិញ ដើមេបី កុំ ឱេយ ទិន្នផល ជល- 
ផល ធ្លាក់ចុះ នៅ ពេល អនាគត»។

គោល នយោបាយ ធនាគរ បង្កើត 
ធនាគរ កា្តាម ចាប់ ផ្តើម អនុវត្តតំង ពី  
ឆ្នាំ  ២០០៨  ដោយ រដ្ឋបាល ជល ផល  
របស ់កេសងួ កសកិម្ម  នងិ ដេ គ ូអង្គការ 
កេ រដា្ឋា ភិបាល មួយ ចំនួន ។

បើ តម  សូរិន  រហូត មក ដល់ ពេល 
នេះ  មាន ធនាគរ កា្តាម ជតិ ៣០  កន្លេង  
នៅ  តមបណ្តា  ខេត្តជាប់ សមុទេរួមមាន   
ខេត្ត កំពត  ខេត្ត កេប ខេត្ត ពេះសីហនុ  
និង ខេត្ត កោះកុង ។

កម្ពុជា បាន នាំ ចេញ ផល នេសទ 
សរបុ ១ ៧៣០  តោន ក្នងុ រយៈពេល៩  
ខេ ឆ្នា ំ ២០២០ ធ្លាក ់ចុះ ជាង ៨៤ភាគ-
រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូចគ្នា ឆ្នាំ 
មនុ ដេល មាន ចនំនួ ១០ ៩៨០ តោន 
ដោយ សរ តេ ការ កើន ឡើង នេ តមេូវ - 
ការ ក្នុង សេុក អំឡុង ពេល នេ ការ រីក-
រាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ នេះ តម 
ទិន្នន័យ ពី កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបេ-
មាញ់ និង នេសទ ៕ LA

អាជីវករ កំព៊ង រើស ក្តាម ឱេយ អតិថិជន  ខ្លនួ នៅ ផេសារ ក្តាម ខេត្ត កេប។ រូបថត ហុង មិនា

ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពជុានិងជបុ៉នមានតម្លេជាង១,៧ពាន់លានដុលា្លារ

ធនាគារក្តាមកំពុងជួយធ្វើឱេយបរិមាណក្តាមសមុទេកើនឡើង

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីស្រស្តជួញដូរតមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,880 17,100 17,180 16,800

2 GTI 3,200 3,520 3,520 2,950

3 PAS 14,000 14,000 14,000 13,800

4 PEPC 2,900 2,900 3,000 2,710

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

6 PPSP 1,200 1,220 1,240 1,180

7 PWSA 6,100 6,200 6,200 6,080

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៤ី ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 



ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ត ពី ទំព័រ ១...ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា មាន  ៨៦០  លាន ដុលា្លារ  
គតិ  ព ីខៃ មករា  ដល់ ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នាំ 
២០២០  កើន ឡើង ៧០  ភាគ រយ  
បើ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា 
កាល  ពីឆ្នាំ  ២០១៩ ។ 

ស្ថាន ទតូ  បានឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា 
គមៃង វិនិយោគ របស់ ចិន សំ-
ខាន់ៗ  នៅ កម្ពជុា    កពំងុ ដណំើរ- 
ការ ដោយ មិន រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ពី វិបត្តិ   ជំងឺ កូវីដ ១៩  ឡើយ ។

 យោង តាម ស្ថានទតូ  គមៃង 
សខំាន ់ នងិ ចណំាយលយុចៃើន  
គឺ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវ លៃបឿន- 
លឿន ពី ភ្នំពៃញ- ពៃះសី ហនុ  
ដៃល ពៃល នៃះ   សងសង់ បាន 
៣៩  ភាគ រយ នៃ សណំងវ់សិ្វកម្ម 
សរបុ ។  ផ្លវូ នៃះ មាន បៃវៃង១៩០  
គឡី ូម៉ៃតៃ  វនិយិោគ ដោយ កៃមុ- 

ហ៊ុន សជីវ កម្ម ស្ពាន  និង ថ្នល់ 
ចិន (CRBC) តាមរយៈ កៃុម-
ហ៊ុន  Cambodian  PPSHV  
Expressway  Co., Ltd  ជា- 
មួយ   តម្លៃ វិនិយោគ ជាង  ១,៩ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ដៃល គៃង  
បញ្ចប់ នៅ ដើម ឆ្នាំ២០២៣ ។ 

ស្ថានទតូ ចនិ ក ៏ បង្ហាញ ដៃរ  ថា  
គមៃង កសង អាកាស យាន- 
ដ្ឋាន   អន្តរជាតិ សៀមរាប ថ្មី (AI 
AI) ដៃល វនិយិោគ ដោយ កៃមុ- 
ហ៊នុ  Angkor  International  
Airport  Investment  (Cam-  
bodia) Co Ltd ក្នុង តម្លៃ ជិត 
៩០០ លាន ដុលា្លារ ។   

ការ វនិយិោគ ផ្ទាល ់ព ីបៃទៃស 
ចិន មាន ភាគ ចៃើន លើ វិស័យ 
សណំង ់ កាតដ់ៃរ ថាមពល អគ្គ-ិ 
សនី  និង វិស័យ កសិកម្ម  ។ 

លោក  ជីវ  សុីវ ផៃង  បៃធាន 
គៃបគ់ៃង ទទូៅ នៃ សមាគម អ្នក- 
សងសង់ កម្ពុជា  បាន  និយាយ 
ថា  លំហូរ វិនិយោគិន ចិន បាន 
កើន ឡើង  ពី ១ឆ្នាំ ទៅ១ឆ្នាំ 
ខណៈ   សំណង់ ដៃល ជា វិស័យ 
មួយដ៏ សំខាន់   ចូល  រួម ចំណៃក 
ជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិឱៃយ មាន ការ- 
កើន  ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់  ក៏ តៃូវ 
បាន រញុ  ចៃន ដោយ វនិយិោគនិ  
ចិន យា៉ាង ចៃើនផង ដៃរ ។ 

លោក អះអាង      ថា ៖«ការ វិនិ- 
យោគ របស់ ចិន លើ វិស័យ សំ- 
ណង ់  បន្ត   កើន ឡើង  ពសិៃស  លើ 
គមៃង កសងអគរ ធំៗ »។

 លោកបន្ថៃម ថា ៖«ខ្ញុំ សងៃឃឹម 
ថា  កៃយ ជំងឺ កូវីដ១៩ បញ្ចប់ 
ទៅ  អ្នក វិនិយោគ ចិន នឹង ចូល 
មក វិនិយោគ កាន់ តៃ ចៃើន ថៃម 
ទៀត នៅ កម្ពុជា »។

លោក លឹម  ហៃង  អនុ បៃធាន  
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បៃប់ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  កតា្តា សន្តិភាព  
ស្ថរិភាព នយោ បាយ  នងិ កណំើន   
សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់កម្ពជុា ដៃល មាន 
ជាមធៃយម ក្នុង អតៃ  ៧ភាគរយ 
ក្នុង ១ ឆ្នាំ  បាននិ ង កំពុង ទាក់- 
ទាញ វិនិយោគិន ពី បរទៃស ។ 

លោកមាន ជំនឿថា  ការ ចុះ- 
កចិ្ច ពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី
ទ្វៃ ភាគី  កម្ពុជា-ចិន (CCFTA)  
និង ភាព ជា ដៃគូ សៃដ្ឋ កិច្ច គៃប់ 
ជៃងុ ជៃយ ក្នងុ តបំន ់(RCEP) 
នឹង កាន់តៃ ទាក់ទាញ វិនិយោ-
គិន ផ្ទាល់ពី បៃទៃស ចិន  និង 
អឺរ៉ុប  អាមៃរិក បន្ថៃម   ទៀត។ 

លោក បាន បញ្ជាក់  ថា ៖« ខ្ញុំ 
សង្កៃត ឃើញ នៅ ប៉នុ្មាន ឆ្នា ំចងុ- 
កៃយ នៃះ ការ វិនិយោគ របស់ 
ចិន បាន កើន ឡើង ខា្លាំង នៅ  លើ 
វសិយ័ សណំង ់ កាតដ់ៃរ សម្លៀក- 
បពំាក ់ថាម ពល គៃឿងអគ្គសិន ី 
នងិ កស-ិឧសៃសាហកម្ម  ហើយ ខ្ញុ ំ
ជឿថា នឹង មាន ការ កើន ឡើង 

ថៃម ទៀត តាម រយៈ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណិជ្ជ កម្ម នន »។

ក្នុង វៃទិកា ថា្នាក់ដឹកនំ ធុរកិច្ច 
ចិន-អាស៊ាន ដៃល បាន រៀបចំ 
ឡើង នៅ ទីកៃុង ណាននីង ខៃត្ត 
កា្វាងសុ ីបៃទៃសចនិ  កាលព ីឆ្នា ំ
២០១៩ លោក បា៉ាន សូរស័ក្តិ 
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន 
ឱៃយ ដឹងថា លំហូរ ទុនវិនិយោគ 
របស់ ចិនមក    កម្ពុជា  បាន  បន្ត 
កើន ឡើង ពី ១ ឆ្នាំ ទៅ ១ឆ្នាំ 
ដោយ  គៃន់តៃ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១ ៨ 
លំហូរ ទុនវិនិយោគ  របស់ ចិន 
មក កម្ពុជា មាន បៃមាណ ៣,៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

បើ យោង តាម ស្ថាន ទូត ចិន 
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា ទំហំ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម    កម្ពជុា-  ចនិ  ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០ ១៩ 
មាន តម្លៃ ៩,៤២ពាន់ លានដុ- 
លា្លារកើន    ២៧,២៩ ភាគរយធៀប   
នងឹ ឆ្នា ំ  ២០១៨  ដៃល មាន៧,៤ 
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ ៕ LA

សងិ្ហបរុ ីៈ សៃដ្ឋកចិ្ច នៃ បៃទៃស 
ដៃន កោះសងិ្ហបរុបីាន ធា្លាក ់ ៥,៨ 
ភាគរយ  នៅ ឆ្នា ំ២០២០។ នៃះ បើ 
យោង តាម  ការ  ពៃយាករ   របស ់កៃសងួ  
ពាណិជ្ជកម្ម  និង  ឧសៃសា ហកម្ម 
(MTI) ដៃល ចៃញ ផៃសាយ កាល- 
ពីថ្ងៃ ចន្ទ  ទី ៤ មៃសិលមិញ ។ 

សមៃប ់រយៈពៃល តៃ ីមាស ទ ី
៤  ឆ្នា ំ២០២០   សៃដ្ឋកចិ្ច    បៃទៃស 
នៃះ  ធា្លាក់  ចុះ តៃឹម ៣,៨ ភាគរយ  
ធៀប នងឹ រយៈពៃល  ដចូ គ្នា ឆ្នា ំមនុ  
ដៃលមាន ភាព បៃសើរ  ឡើង ព ីការ- 
ធា្លាក់  ចុះ  ៥,៦ ក្នុង តៃីមាស ទី ៣  
ជា ពៃល ដៃល  ការ រឹតតៃបិត ពាក់- 
ព័ន្ធ កូរ៉ូណា វីរុស  លើ សកម្ម ភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច តៃូវ បានលើក លៃង។

សកម្មភាព  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃទៃស នៃះ  ក្នុង តៃី មាស ទី ៤ 
ក៏បៃសើរ ឡើង ពី   ការ ធា្លាក់ ចុះ 
៤,៥ ភាគរយ ធៀប នឹង  រយៈ ពៃល  
ដូច គ្នា  ឆ្នាំ មុន  ដៃល  ពៃយាករ ដោយ 
អ្នកសៃដ្ឋកិច្ច  ក្នុង ការ ស្ទង់មតិ 
របស់   Reuters។ 

កៃសងួ  MTI  បាន លើក ឡើង 
ថា   កណំើន ផលតិ ផល ក្នងុ សៃកុ-  
សរុប  ដ៏រឹង មាំ  ដៃល បាន មើល- 
ឃើញ  ក្នងុ  តៃមីាស ទ ី៣  ដោយសរ   
ការ ចាបផ់្តើម ឡើង វញិ នៃ សកម្ម- 
ភាព សៃដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ ដណំាក ់កាល 
នោះ   បន្ទាប ់ព ីការ  ធា្លាក ់ចុះ អវជិ្ជមាន   
ពៃម ទាំង ការងើប ឡើងវិញ នៃ 
សកម្មភាព សៃដ្ឋកចិ្ច ធំៗ    អឡំងុ 
តៃី មាស នោះ។ 

ក្នុង ការ ពៃយាករ លើក ដំបូង  
សមៃប ់ឆ្នា ំកៃយ  កៃសងួ  MTI 
បាន ឱៃយដឹងថា  កាល ពី ខៃ មុន 
សៃដ្ឋកិច្ច អាច នឹង កើន ឡើង ពី  
៤ទៅ  ៦ភាគរយ ដៃល ជា ចំនួន 
ចៃើន បផំតុ ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១១   
ជា ពៃល  ដៃល សៃដ្ឋកចិ្ច បាន កើន 
ឡើង  ៦,៣ ភាគរយ ។

សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ចនៅ  ក្នុង 
តៃីមាស  ទី ៤  ឆ្នាំ ២០២០  បាន 
គទំៃ ដោយ ការ កើន ឡើង របស ់
វិស័យ ផលិតកម្ម   ៩,៥ ភាគរយ  
ធៀប រយៈពៃល ដចូ គ្នា ដៃល បាន  
ពងៃីក កំណើន ដល់ ទៅ  ១០,៨ 
ភាគរយ ក្នុង តៃី មាស មុន។ 

កៃសងួ បាន ឱៃយ ដងឹថា កណំើន   
ផ្នៃក នៃះ តៃូវ បាន គំទៃ យា៉ាង 
សខំាន់ ដោយ  ការ ពងៃកី ទិន្នផល   
ក្នុង  ការ ផលិត  សមា្ភារអៃឡិច- 
តៃូនិក  ការ ផលិត សមា្ភារ វៃជ្ជ-
សស្តៃ  នងិចង្កោម វសិ្វកម្ម ដៃល  
មានភាព ចៃបាស់លាស់ ដៃល 
លើស ពី ទិន្នផល ថយ ចុះ នៅ 
ក្នងុ វសិ្វកម្ម ដកឹ ជញ្ជនូ  នងិ ចង្កោម  
ផលតិ កម្ម ទទូៅ៕ The Strait-
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ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ចិន...

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ់ ់
នងិ នៃសទ  គៃងនងឹ បញ្ចៃញ ពជូ ពោត 
អីុបៃ៊ីត (CHM 01) ដៃល ជា បៃភៃទ ពូជ 
ពោត នំ  ចូល ឱៃយ បៃើ បៃស់ ជា សធារ-
ណៈ  លើក ដបំងូ  លើ ទផីៃសារ កម្ពជុា បន្ទាប ់
ពី បាន ធ្វើ ពិសោធនៅ តាម ស្ថានីយ- 
កសិកម្ម  និង ចមា្កោរ របស់  កសិករ យា៉ាង- 
ហោច  ២០០ កន្លៃង  តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៤ 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ ពឹង ផ្អៃក លើ  ពូជ នំ -  
ចលូ នងិ បពំៃញតមៃវូការលើ ឧសៃសាហ- 
កម្ម ផលិត ចំណី សត្វ  ។ នៃះ បើ  យោង- 
តាម លោក វៃង សខនុ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
កសិ កម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសទ។

លោក រដ្ឋមន្តៃី បាន ឱៃយ ដឹង ថា អគ្គ ន-
យកដ្ឋាន កសិកម្ម នៃ កៃសួង កសិកម្ម 
បាន  ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ អនុសៃសរណៈ នៃ 
ការ យោគយល់ ជាមួយ មជៃឈមណ្ឌល 
KOPIA បៃចាំ នៅ កម្ពុជា  លើ គមៃង 
កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ បច្ចៃកទៃស ស្ដី ពី 
«ផលតិ កម្ម នងិ ការ ផៃសព្វផៃសាយ គៃប ់ពជូ 
ពោត អីុបៃ៊ីត (CHM01) នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៩ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ 
ដើមៃបី ពងៃឹង សមត្ថភាព  អ្នក   សៃវជៃវ 
និង  ការ បង្កើត ពូជ ពោត អីុបៃ៊ីត ថ្មី។

តាម រយៈ អនសុៃសរណៈ នោះ   ភាគ ីទាងំ 
២នងឹ បង្កើត ជា ទមៃង ់ឬ គរំ ូមយួសមៃប ់
ផលតិ កម្ម នងិ ចៃកចាយ គៃប ់ពជូ ពោត 
អីុបៃ៊ីត CHM01 ជូន កសិករ ពៃម ទាំង 
ធ្វើ ការ បង្ហាញ និង ផៃសព្វផៃសាយ ពូជ ពោត 
អីបុៃ៊តី នៃះ ក្នងុ ទៃង ់ទៃយ ធ ំនៅ តាម  ខៃត្ត 
សខំាន់ៗ  ជា សធារណៈ ដើមៃប ី  ឱៃយ កសកិរ 
មាន ការ យល់ ដឹង  និង ទទួល យក កាន់- 
តៃ ទូលំ ទូលាយ។ 

ពោត  តៃវូ បាន ចាត ់ថា្នាក ់ជា ដណំាគំោល   
ទី៣  បន្ទាប់ ពី ដំណាំ សៃូ វ  និង ដំឡូង មី  
ដៃល មាន សកា្តានុ ពល សមៃប់ នំ  ចៃញ  
នងិ ផ្គតផ់្គង ់ឱៃយ តមៃវូ ការ ក្នងុ សៃកុ  សមៃប ់ 

បមៃើ ឱៃយ វសិយ័ ផលតិ កម្ម ចណំ ីសត្វ  អា-
ហារ មនុសៃស  និង ផលិត ផល ផៃសៃងៗ ។ 

កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់  និង នៃ-
សទ  បាន សមៃច ចុះ បញ្ជកិា ជា ពជូ ពោត  
អីុបៃ៊ីត  (CHM01) ដំបូងគៃនៅ កម្ពុជា 
សមៃប់ បៃើបៃស់ ជា សធារណៈ 
កាល ពី  ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ  ២០២០ ។  

លោក ងិន ឆយ  អគ្គនយក នៃ អគ្គ - 
នយក ដ្ឋាន កសកិម្ម បាន ឱៃយដងឹក្នងុកម្ម-  
វិធី ចុះ អនុសៃសរណៈ យោគ យល់  ជា មួយ 
លោក Kim Yong Hwan  បៃធានមជៃឈ- 
មណ្ឌល  KOPIA  បៃចា ំកម្ពជុា កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ ី២៩ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ ថា អនសុៃសរណៈ 
នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង  ជរំញុ  ការ- 
បៃើ បៃស ់ នងិ  ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម លើ ពជូ 
អីុបៃ៊ីត (CHM01) លើ ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក 
ដើមៃបី  កាត់ បន្ថយ ការ នំ ចូល ពី បរទៃស។

លោក បន្ថៃម ថា អនុសៃសរណៈ នៃះក៏  
ដើមៃបី ពងៃឹង សមត្ថភាព របស់ អ្នកសិកៃសា 
សៃវ ជៃវ  នងិ ការ បង្កើត ពជូ ពោត អីបុៃ៊តី 
ថ្ម ីបង្កើត ជា ទមៃង ់ ឬ គរំ ូសមៃប ់ផលតិ- 
កម្ម  នងិ ចៃកចាយ គៃប ់ពជូ ពោត អីបុៃ៊តី 
ទៅ  កសកិរ ។ គមៃងនៃះ មាន រយៈពៃល  
៣ ឆ្នា ំដៃល នងឹ អនវុត្ត ចាប ់ព ីខៃមករា  ឆ្នា ំ
២០២១  រហូត ដល់ ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២៣។  

លោក មាន បៃសសន ៍ថា៖ «យើង នងឹ 
បន្ត ពសិោធរក ពជូពោត អីបុៃ៊តី ថ្មីៗ  ទៀត 
ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវការ ទីផៃសារ  
ហើយ យើង នឹង ពងៃីក ការ ផលិត គៃប់- 
ពូជ   ឱៃយ បាន ចៃើន តាម លទ្ធភាព ដៃល ធ្វើ 
ទៅ បាន ដើមៃបី ចៃក ចាយ ទៅ ដល់ បៃជា- 
កសកិ រ នងិ ឈាន ទៅ រក ការ ធ្វើ អាជវីកម្ម  
លក់ ឱៃយ បៃជា កសិករ ជំនួស គៃប់ ពូជ 
នំ ចូល ពីកៃ បៃទៃស »។ 

លោក ឱៃយ ដឹង ទៀតថា តាម រយៈ ការ ចុះ - 
អនុសៃសរណៈ នៃះ កៃុម ការងរ របស់ 
អគ្គនយក ដ្ឋាន កសិកម្ម ក៏ នឹង  បង្ហាញ 
ពជូ ពោត  CHM01 ក្នងុ ទៃងទ់ៃយ ធ ំនៅ 
តាម បណា្តា ខៃត្ត សខំាន់ៗ  ជាសធារណៈ 
សមៃប ់ឱៃយកសកិរ មាន ការ យល ់ដងឹ អពំ ី
បៃភៃទ ពូជ ពោតអីុបៃ៊ីត និង អនុវត្ត 
សកម្ម ភាព នន  ដើមៃបី បង្កើនការ ទទលួ- 
យក របស ់កសកិ រ ចពំោះ ពជូពោត អីបុៃ៊តី 
សមៃប់ បៃើបៃស់ ជាសធារណៈ ។

ការ សៃវ ជៃវ របស់ អគ្គ នយក ដ្ឋាន 
កសិកម្ម  បង្ហាញ ថា  ពូជពោត អីុបៃ៊ីត ថ្មី 
នៃះ ធន់ នឹង ការបៃ បៃួល  អាកាស ធាតុ   
នងិ  ជងំ ឺបសួ  (Downy Mildew-DM)  
ពៃម ទាងំ  ផ្តល ់ទនិ្ន ផល  ៨,៦០ តោន ក្នងុ 
១ហកិតា ដៃល ខ្ពស ់ជាង ពជូ ពោត អីបុៃ៊តី  

ដៃល នំ ចូល ពី បរទៃស ។  
លោក អ៊ុក មា៉ាការា៉ា អតីត បៃធាន វិទៃយា- 

ស្ថាន សៃវជៃវ និង អភិវឌៃឍន៍ កសិកម្ម 
កម្ពុជា បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  ពូជ  ពោត 
CHM01 គឺ បៃភៃទ ពោត សមៃប់ បមៃើ 
ឱៃយ  ឧសៃសាហកម្ម កៃ ច្នៃ ចំណី សត្វ ។  

លោក ថ្លៃង ៖ «គមៃង របស ់ KOPIA  
នងឹ ជយួ ជរំញុ ឱៃយមានការ បៃើ បៃស ់ពជូ- 
ពោត នៃះ កាន ់តៃ ទលូលំាយ ជា លក្ខណៈ 
ពាណិជ្ជកម្ម នៅ សៃុក យើង »។

លោក ផៃន នឿន កសកិរ ដពំោត នៅ 
សៃុក សំពៅ លូន  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  លើ ផ្ទៃ ដី 
ជិត កន្លះ ហិកតា  បានស្វាគមន៍ ចំពោះ 
ការ បញ្ចៃញ ពជូ ពោត  ថ្មនីៃះ ដោយលោក 
រំពឹង ថា  តម្លៃ នឹង ទាប ជាង ពូជពោត នំ - 
ចូល ពី បៃទៃស ថៃ ខណៈ លោក តៃូវ ចំ-
ណាយ បៃក ់បៃមាណ ១ ០០០ បាតក្នងុ 
១រដូវ (១០គីឡូកៃម) ដើមៃបី ទិញ ពូជ- 
ពោត  ដៃល នំចូល ពី បៃទៃស ថៃ។ 

លោក នយិាយ   ថា៖ « យើង នងឹ បៃើ ពជូ- 
ពោត របស់ យើង នៅពៃល គត់ បញ្ចៃញ 
លក់ នៅ ទីនៃះ។  ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា គៃប់ ពូជ- 
ពោត យើង នឹង មាន តម្លៃ ធូរ  ថ្លៃ សមរមៃយ  
ជាង  ការ នំចូល »។ 

បច្ចបុៃបន្ន  នៅ កម្ពជុា មាន រោងចកៃ ផលតិ  
ចំណី សត្វ ក្នុងសៃុក ចំនួន ១៨  កំពុង ដំ-
ណើរ  ការ ដោយ   មាន សមត្ថភាព ផលិត 
ចំណី សត្វ សរុប ជាង  ១,២   លាន តោន 
ក្នងុ ១  ឆ្នា ំស្មើ  ៥៦ ភាគរយ នៃ ការ ផ្គតផ់្គង ់
ទទូាងំ បៃទៃស  ។ នៃះ បើ តាម លោក តាន ់
ផន់ណារា៉ា អគ្គនយក នៃ អគ្គនយក - 
ដ្ឋាន សុខភាព សត្វ និង ផលិត កម្ម សត្វ  
នៃ កៃសួង កសិកម្ម។

របាយការណ ៍ព ីអគ្គនយកដ្ឋាន កសកិម្ម   
គិត តៃឹ ម ថ្ងៃ ទី ២៩ ខៃ ធ្នូ បាន ឱៃយ ដឹងថា  
កម្ពុជា មាន ផ្ទៃដី ដំ ដុះ ពោត សរុប  ចំនួន  
១៥៤ ៥៩៨ហិកតា និង ទទួល បាន 
បរមិាណ ផល ស រ ុប ចនំនួ  ៧៣៥ ៥៥១  
តោន  ក្នុង ១ឆ្នាំ៕ LA

កេសួងនឹងបញ្ចេញពូជពោតអុីបេ៊តី(CHM01)ឱេយកសិករដំាដុះ

កសិករ ដឹក ពោតដេល ទើប បេមូល ផល យក  ទៅ   លក់ឱេយ ឈ្មញួ  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



្រដូនរបស់ក្រុមហ៊ុនចាបក្រហមជួយកសិករក្នុងការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងកម្ចាត់សត្វល្អិតដ៏មនប្រសិទ្ធភាព

ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០
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 ការមកដល់ នៃ កសិកម្ម ឆ្លាត វៃ នៅ 
ក្នងុ ទមៃង ់នៃ ការបៃើបៃស ់បច្ចៃកវទិៃយា 
្រដូនគឺជា សញ្ញា ថ្មី មួយ សមៃប់ វិស័យ 
ដច៏មៃបង របស ់កម្ពជុា ។  នៅក្នងុ បៃទៃស 
មយួ ដៃល ពងឹ ផ្អៃកលើ វធិសីាស្តៃ ដា ំដុះ 
នងិ គៃបគ់ៃង ដណំា ំបៃប បៃពៃណ ីអស ់
រយៈពៃល ជាចៃើន សតវតៃសរ ៍មកហើយ 
នោះ ពៃលនៃះ យាន គ្មាន មនុសៃស បើក 
(UAV) ឬ ដៃល គៃ សា្គាល់ ជាទូទៅ ថា 
្រដូន  (Drone) គឺ តំណាង ឱៃយ វិធីសា-
ស្តៃ ថ្មី មួយ សមៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នៅ 
ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម ដើមៃបី បង្កើន 
ផលតិភាព នងិ ការធ្វើ កសកិម្ម បៃកប-
ដោយ  សុវត្ថិភាព  និង មាន ចីរភាព ។  

ចាបកៃហមគឺជា កៃុមហ៊ុន មាន 
មូលដា្ឋាន នៅក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ តៃូវ 
បាន បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដោយ លោក ផា ប៊ុន ណាត ដៃល តៃូវ 
បាន ជំរុញ ទឹកចិត្ត ឱៃយ វិនិយោគ នៅក្នុង 
ទផីៃសារ យាន គ្មាន មនសុៃស បើក (UAV) 
ឬ ហៅថា  ្រដូន នៅពៃល តៃូវបាន 
ទាក់ទង ដោយ នាយកដា្ឋាន កិច្ចការ 
បរទៃស  និង ពាណិជ្ជកម្ម អូស្តៃលី 
ដៃល បាន ផ្តល់ជំនួយ ដល់ កម្មវិធី 
ខៃសៃចង្វាក់ តម្លៃ  កសិកម្ម កម្ពុជា - 
អូស្តៃលី (CAVAC) ដើមៃបី ស្វៃងរក 
ដំណោះសៃយ ជួយ កាត់បន្ថយ 
គៃះថា្នាក់ នៃ ការប៉ះពាល់ ថា្នាំ សមា្លាប់ 
សត្វល្អិត ក្នុងអំឡុងពៃល បាញ់ថា្នាំ 
សមា្លា ប់ សត្វល្អិត ។ 

« បៃព័ន្ធ កសិកម្ម ពឹងផ្អៃក យា៉ាងខ្លាំង 
ទៅលើ ថា្នាំ សមា្លាប់ សត្វល្អិត ក្នុង ការ- 
ជួយ កសិករ  ការពារ ដំណំា ពី សត្វ-
ល្អិត ជំងឺ និង ស្មា ។ ទោះយា៉ាង ណា 
ការបៃើ ថា្នាំ សមា្លាប់សត្វ ល្អិត ចៃើន វា 
បង្ក ផលប៉ះពាល់ ដល់ កសិករ និង 
កម្មករ ដៃល បៃើបៃស់ ថា្នាំ ទាំងនោះ 
រយៈពៃល យូរអាច បណា្តាលឱៃយមាន 
ហានិភ័យ ខ្ពស់ ដល់ សុខភាព » ។ 

« បនា្ទាប់ពី ការសៃវជៃវ យា៉ាង ហ្មត់-
ចត់  ខ្ញុំ បាន រកឃើញថា ្រដូន កសិកម្ម 
ផលិត ដោយ កៃុមហ៊ុន XAG គឺជា 
ដំណោះសៃយ ដ៏ ល្អ ដៃល ជួយ ដល់ 

ការបាញ់ ថា្នាំ កមា្ចា ត់ សត្វល្អិត បៃកប- 
ដោយ សវុត្ថភិាព បៃសទិ្ធភាព នងិ អាច 
ជឿទកុចតិ្ត បាន ។ កៃព ីបពំាក ់ដោយ 
បៃពន័្ធ ចមៃះសារធាត ុគមី ីជនំា នទ់ ី២ 
ដៃល ធ្វើឱៃយ បៃតិបត្តិ ករ នៅ ឆ្ងាយ ពី  
សារ ធាតគុមី ីគៃះថា្នាក ់ទាងំ នោះ ្រដនូ 
កសិកម្ម XAG’s Intelligent Liq-
uid Tank ក ៏អនញុ្ញាតឱៃយវាកៃស មៃ ូល 
ទិន្នផល គីមី  ដើមៃបី ការពារ ការបំពុល 
បរិសា្ថាន ដៃល បណា្តាលមកពី ការ-
បៃើបៃស់ សារធាតុគីមី ចៃើន ហួស 
កមៃិត ផងដៃរ » ។ 

 សហគៃនិ ផ្នៃក ស ិកម្ម របូនៃះ ថ្លៃងថា 
៖ « នៅពៃល XAG បញ្ចប់ ជាមួយនឹង 
ការបង្ហាញ ពិធី ការពារ រុក្ខជាតិ (P30 
Plant Protection UAS) របសខ់្លនួ 
ខ្ញុំ ជឿជាក់ យា៉ាង មុតមាំ ថា បៃព័ន្ធ  ្រដូន 
កសិកម្ម នឹង កា្លាយជា ដំណោះសៃយ 
កមា្ចាត់ សត្វល្អិត បៃកបដោយ ចីរភាព 
សមៃប់ កសិករ និង សហគមន៍ កសិ-

កម្ម នៅ កម្ពុជា » ។ 
 សមៃប់ ភាពជាក់លាក់ នៃ បៃព័ន្ធ 

បាញ់ថា្នាំ ដៃល តៃូវបាន បង្កើតឡើង 
សមៃប់   ្រដូន របស ់កៃុមហ៊ុន ចាប-
កៃហម  រួមបញ្ចូល បៃព័ន្ធគៃប់គៃង 
ការហោះហើរ RTK ដៃល ផ្តល់ នូវ    
សុ កៃឹតភាព ចំពោះកមៃិត មិល្លី ម៉ៃតៃ 
ជាង កមៃិត ម៉ៃតៃ  ដៃល ផ្តល់ ដោយ 
GPS ។ គទំៃ ដោយ iRASS ដៃលជា 
បៃព័ន្ធ បាញ់ថា្នាំបៃើ បច្ចៃកវិទៃយា វៃឆ្លាត  
្រដូន XAG-P30 អាច បង្កើន បៃសិទ្ធ-
ភាព បាន យា៉ាង ចៃើនជាង ៣០ ភាគរយ 
បន្ថៃម លើ ការបៃើ AI ដើមៃបី ធានា 
សុវត្ថិភាព ក្នុងការ ហោះហើរ ។ 

 ថ្វបីើ បច្ចបុៃបន្ន កៃមុហ៊នុ ចាបកៃហម 
ផ្តត  តៃ ទៅលើ កម្មវធិ ីកមា្ចាត ់សត្វល្អតិ 
សមៃប់ ឧសៃសាហកម្ម កសិកម្ម ក្តី ក៏ 
លោក  ប៊ុន ណាត មាន ផៃន ការឱៃយ  
កៃុមហ៊ុន ធ្វើ ពិពិធ កម្ម យាន គ្មាន 
មនុសៃស  បើក (UV) ដើមៃបី ជំរុញ ការ- 

ដាំដុះ  និង ការគៃប់គៃង កសិកម្ម ។ 
លោក ជឿជាក់ថា  កម្មវិធី ស្វ័យបៃវត្តិ-
កម្ម ទំនើប  ដៃល បាន បង្កើតឡើង 
ដោយ កៃុមហ៊ុន XAG ដូចជា  យាន 
គ្មាន មនុសៃស បើក (UGV) និង បៃព័ន្ធ 
តៃួតពិនិតៃយ ទីតាំង (XloT) នឹង ជួយ 
បាន យា៉ាងចៃើន ខណៈ បៃទៃសជាតិ 
កំពុង ឆ្ពោះទៅរក ទំនើបភាវូបនីយកម្ម 
និង ពាណិជ្ជកម្ម នៃ វិស័យ កសិកម្ម 
ដើមៃបី ជំរុញ ការនាំចៃញ ផលិតផល 
កសិកម្ម ។ 

 ដោយ សង្កៃតឃើញ ការផា្លាសប់្តរូ ជា 
បណ្តើរៗ នៃ កសដិា្ឋាន នៅ កម្ពជុា រយៈ-
ពៃល ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំចងុ កៃយនៃះ  ជាមយួ 
នងឹ ការបៃើបៃស ់តៃកទ់រ័ នងិ មា៉ាសុនី 
ចៃូតកាត់ យា៉ាង ទូលំទូលាយ ស្ទើរតៃ 
៩០ ភាគរយ នៃ សហគមន៍ កសិកម្ម 
បាន ងក ទៅរក វិធីសាស្តៃ ដាំ ដុះ តាម 
បៃប ទំនើប ធៀប នឹង ១០ ភាគរយ 
ទៀត ដៃល នៅតៃ អនុវត្ត វិធីសាស្តៃ 
បៃប បៃពៃណី ។  លោក ប៊ុន ណាត 
មើលឃើញ សកា្តនុពល ដ៏ ធំ ធៃង  នៅ 
ក្នុង ការបៃើបៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា ជំនួយ 
UV និង AI សមៃប់ ការគៃប់គៃង 
សត្វល្អិត ក៏ដូចជា តមៃូវការ ក សិ កម្ម 
សំខន់ៗ ដទៃទៀត ។ 

« ទោះបីជា បៃព័ន្ធ ឃ្លាំមើល សៃ-
ចមា្ការ (XMission) មនិទាន ់តៃវូបាន 
ដាកឱ់ៃយ ដណំើរការ ជា ផ្លវូការ កដ៏ោយ ក ៏
កម្មវិធី ជំរុញ ដោយ បច្ចៃកវិទៃយា បៃកប-
ដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត ថ្ម ីនៃះ បាន កា្លាយ- 
ជា អ្នក ផា្លាស់ប្តូរ ដ៏ សំខន់  សមៃប់ 
ឧសៃសាហកម្ម កសកិម្ម ។ វា នងឹ កា្លាយជា 
វិធី មួយ ដៃល កសិដា្ឋាន តៃូវ បៃើបៃស់ 

និង គៃប់គៃង នាពៃល អនាគត » ។ 
 លោក ប៊នុ ណាត ថ្លៃងថា ៖« បគុ្គល ឬ 

បណ្តុំ នៃ UVs ចំនួន ៨ អាច តៃូវបាន 
ដាកព់ងៃយ ដើមៃប ីគទំៃ ដល ់ការតាម-
ដាន ពៃលវៃលា នៃ ផលដំណាំ  និង 
ពត័ម៌ាន អពំ ីដ ី។ របូភាព ដៃល ថត បាន 
ដោយ UVs ពី សៃចមា្ការតៃូវបាន 
បញ្ជូន តៃឡប់មកវិញ តាមរយៈ ម៉ូឌុល 
ទនំាកទ់នំង ទនិ្ននយ័ ដៃល ភា្ជាប ់ជាមយួ 
បៃពន័្ធ តៃតួពនិតិៃយ កណា្តាល សមៃបធ់្វើ 
ការវិភាគ  ហើយនឹង អាចឱៃយ អ្នក- 
បៃកបរបរកសកិម្ម  នងិ កសកិរ ធ្វើការ- 
សមៃចចិត្ត សំខន់ៗ  លើ ការ លូត- 
លាស់   និង ការគៃប់គៃង ដំណាំ » ។ 

 តាមរយៈ ការជំរុញឱៃយ បៃើបៃស់  
្រដូន   នៅក្នុង វិស័យ កសិកម្ម របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា កៃុមហ៊ុន ចាបកៃហម 
កំពុង សហការគ្នាជាមួយ នឹង រដា្ឋា-
ភិបាល  អូស្តៃលី តាមរយៈកម្មវិធី 
ខៃសៃចង្វាក់ តម្លៃកសិកម្ម កម្ពុជា អូ-
ស្តៃលី (CAVAC) ដើមៃបី ជួយ កាត់-
បន្ថយ តម្លៃ ដើម នងិ បង្កើន ការបៃកតួ-
បៃជៃង សមៃប់ កសិករ ខណៈ វិស័យ 
កសកិម្ម បាន ចលូរមួចណំៃក ជាង ២០ 
ភាគរយ នៃ ផលិតផល ក្នុងសៃុក សរុប 
របស ់បៃទៃស នៃះ ដៃលមាន បៃជាជន 
ជិត ៨០ភាគរយធ្វើការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
វិស័យកសិកម្ម។  

« បច្ចបុៃបន្ន កសកិរ ចណំាយ ជា មធៃយម 
១០ ដុលា្លារ ក្នុង មួយ ហិកតា សមៃប់ 
អ្នក ផ្តល់ សៃវាកម្មកមា្ចាត់ សត្វល្អិត 
ដោយ  ការបៃើបៃស់ ឧបករណ៍ បាញ់-
ថា្នាំ បៃភៃទ បំពង់ បំពាក់ លើ ខ្នង អ្នក-
បាញ់ ថា្នាំ គៃន់តៃ បិទមុខ ប៉ុណោ្ណោះ  
ហើយអាច បាញថ់ា្នា ំបាន ២ ហកិតា ក្នងុ 
១ថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តៃ ជាមួយនឹង ការបៃើបៃស់   
្រដូនបាញ់ថា្នាំ របស់ យើង  ដៃល អាច 
ហោះហើរ បានដោយ ស្វ័យបៃវត្តិ 
តាមរយៈ ការបញ្ជា ចៃញពី ទូរស័ព្ទ    
សា្មា ត  ហ្វូ ន របស់ ពួកគៃ  អ្នកផ្តល់ 
សៃវាកម្ម នៃះ អាច បាញ់ថា្នាំ បាន រហូត 
ដល់ ២០ ហិកតា ក្នុង ១ថ្ងៃ ហើយ 
ការធ្វើ បៃបនៃះ នឹង ជួយ បង្កើន បៃក់-
ចំណូល របស់ ពួកគៃ ផងដៃរ » ។ 

 លោក ប៊ុន ណាត មានបៃសាសន៍ 
ថា ៖« តាមរយៈ ការបង្កើន បៃសិទ្ធភាព 
របស ់អ្នកផ្តល ់សៃវាកម្ម កសកិម្ម ដៃល 
ពកួគៃ ធ្វើ តចិ តៃ បាន ផល ចៃើន គ ឺយើង 
សងៃឃមឹថានងឹ អាចជយួ កាតប់ន្ថយ ការ- 
ចណំាយ ថ្លៃ សៃវាកម្ម ដៃល កសកិរ តៃវូ 
ចណំាយ ដើមៃបី ដា ំដុះ  នងិ ថៃទា ំដណំា ំ
របស់ ពួកគៃ  »៕ 

្រដូន XAG-P30 ឧបករណ៍កសិកម្មឆ្លាតវៃជួយបង្កើនបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់សមៃប់វិស័យកសិកម្ម។  

លោក ផា ប៊ុនណាត បង្ហាញ ្រដូនដ៏ទំនើបនៅក្្នុងការិយាល័យរបស់លោក។   
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ប្រាក់ សាយ 

ការប៉ះទង្គចិគ្នាដែលបណ្តាល
ឲែយមនុសែសស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់
បានបង្ហាញពីការភយ័ខ្លាចនងិ
ភាពចលាចលនៅទូទំាងបែ-
ទែសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈ
ដែលការចរចាសន្តិភាពជុំថ្មី
រវាងរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បាន
ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងបែទែសកាតា
កាលពីថ្ងែអង្គារ។
កិច្ចពិភាកែសាអស់រយៈពែល

ជាចែើនលើករវាងភាគីទាំង២
បានផ្តល់ផ្លែផ្កាតិចតួចរហូត
មកទល់ពែលនែះ ប៉ុន្តែភាគី
ទាំង២បានធ្វើអ្វីមួយដើមែបី
ទម្លាយភាពទាល់ចែកកាលពី
ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនែះនៅ-
ពែលពួកគែនៅទីបញ្ចប់បាន
ឯកភាពយ៉ាងហោចណស់ទៅ
លើកិច្ចការដែលតែូវពិភាកែសា
នៅក្នុងជុំបន្ទាប់។
កែុមអ្នកចរចាអាហ្វហ្គានី-

ស្ថាននងឹជរំញុឲែយមនបទឈប-់

បាញ់អចនិែ្តយ៍នងិការពារបែ-
ព័ន្ធអភិបាលដែលមនសែប់
ឲែយនៅដដែលចាប់តាំងពីការ-
បណ្តែញកែុមតាលីបង់នៅក្នុង
ឆ្នាំ២០០១ដោយសរការ-
ឈ្លានពានដឹកនំដោយអាមែ-
រិកកែយការវាយបែហរថ្ងែ
ទី១១ខែកញ្ញា។
លោកGhulamFarooq

Majrohអ្នកចរចារដ្ឋាភិបាល
បានថ្លែងបែប់ទីភា្នាក់ងរសរ-
ព័ត៌មនAFPថា៖«កិច្ចចរចា

នែះមនភាពស្មុគស្មាញនិង
តែូវការពែលវែលា»។
«ប៉ុន្តែយើងសងែឃឹមថា នឹង

ឈនដល់លទ្ធផលមួយនៅ
ពែលឆ ប់ៗ នែះតាមដែលអាច
ធ្វើទៅបានដោយសរបែជាជន
ធញុថប់នងឹសង្គែមបង្ហរូឈម
នែះណស់»។
ចំណែកឯកែុមតាលីបង់វិញ

មិនបានផ្តល់ការអតា្ថាធិបែបាយ
អ្វីឡើយ។
កិច្ចចរចាផ្ទាល់ដំបូងរវាង

ភាគីសង្គែមទាំង២នែះ បាន
បែពែឹត្តឡើងកាលពីខែកញ្ញា
កែយពីពនែយារពែលជាចែើន
ខែនិងជាប់គំងដោយសរការ-
ខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើកែបខ័ណ្ឌ
ការងរជាមូលដ្ឋាននែការពិ-
ភាកែសានងិការបកសែយទាក-់

ទងនឹងសសន។
បុ៉ន្តែរយៈពែលបុ៉ន្មានសបា្តាហ៍

ថ្មនីែះមន្តែរីដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គា-
នីស្ថានបានចោទបែកាន់កែុម
តាលីបង់ថាបានធ្វើការវាយបែ-
ហរជាបន្តបន្ទាប់បង្កឲែយមនុសែស
ស្លាប់នៅក្នងុនោះមនអ្នកកា-
សែតនិងការវាយបែហរគែប់-
បែកជាចែើនលើក។
កែមុតាលបីង់បានបដសិែធ

ការចោទខ្លះនែការចោទបែកាន់
ទំាងអស់នោះបុ៉ន្តែនៅពែលជា-
មួយគ្នានោះកែុមអ្នកបះបោរ
បានធ្វើការបែឆំងនឹងកងកម្លាងំ
រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបែយុទ្ធ-
គ្នាក្នងុផ្នែកខ្លះនែបែទែសអាហ្វ-
ហ្គានីស្ថាន។
មន្តែីអាមែរិក និងអឺរ៉ុបបាន

នយិយថាពកួគែបានជរំញុឲែយ

ភាគីទាំង២កាត់បន្ថយអរិភាព
ហើយវិលទៅរកការដោះសែយ
ជាមួយគ្នាតាមរយៈការចរ-
ចាវិញ។
អាមែរកិបាននងិកពំងុកាត-់

បន្ថយវត្តមនទ័ពរបស់ខ្លួននៅ
បែទែសអាហ្វហ្គានីស្ថានរយៈ-
េពលជតិ២០កែយពីខ្លនួបាន
ធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយសម្ពន័្ធមិត្ត
របស់ខ្លួន ដើមែបីផ្តួលរំលំកែុម-
តាលីបង់បន្ទាប់ពីមនការវាយ-
បែហរកាលពីថ្ងែទី១១ខែ
កញ្ញាឆ្នាំ២០០១ទៅលើកែុង
នននៅអាមែរិក។
មន្តែីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានី-

ស្ថានរំពឹងថាចំនួនទ័ពអាមែ-
រិកនឹងថយចុះបន្តិចបន្តួចតែ-
បុ៉ណ្ណោះគឺបែហែល២៥០០នក់
នៅដើមឆ្នាំ២០២១នែះ៕

តពីទំព័រ១...បាននិយយថា៖
«បែជាជននែរដ្ឋ Georgiaគឺ
កពំងុខងឹហើយមនិមនអ្វខីសុ
នឹងការនិយយថា អ្នកនឹង
ធ្វើការគណនសឡើងវិញ»។
លោក Raffensperger

បានឆ្លើយនឹងលោក Trump
ថា៖ «លោកបែធានធិបតី
ការតវា៉ាដែលអ្នកមន គឺទិន្ន-
ន័យរបស់អ្នកមនគឺខុស»។
លោកTrumpបានបន្ត

នយិយថា៖«អ្វដីែលខ្ញុចំង់ធ្វើគឺ
ខ្ញុំគែនត់ែចងស់្វែងរកសឡំែង-
ឆ្នាតចំនួន១១៧៨០ដែលជា
ចនំនួមយួលើសពីអ្វដីែលយើង
មនពីពែះយើងបានឈ្នះ
រដ្ឋ»។ក្នងុការរាប់សន្លកឹឆ្នាត-
ឡើងវិញនៅរដ្ឋ Georgia
កាលពីខែវិច្ឆិកាបានរកឃើញ
លោក Biden បានទទួល

សំឡែងចែើនជាងលោក
Trumpចំនួន១១៧៧៩។
នៅក្នុងការសន្ទនជាង១

ម៉ាងនែះ លោកTrump
បានរិះគន់សមជិកបកែសសធា-
រណរដ្ឋទាំងនែះថាពួកគែមិន-
ពែមទទួលស្គាល់ថា លោក
បានឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia
ហើយបានបន្តធ្វើការអះអាង
ដោយមិនមនភ័ស្តុតាងថា
មនការក្លែងការបោះឆ្នាត។
លោកTrumpបាននយិយ

ថា៖«អ្នកគរួតែចង់ឱែយមនការ-
បោះឆ្នាតតែមឹតែវូហើយអ្នកជា
សមជិកបកែសសធារណរដ្ឋ»។
លោក Raffensperger

បានឆ្លើយវិញថា៖«យើងជឿ-
ជាក់ថាយើងពិតជាមនការ-
បោះឆ្នាតតែឹមតែូវ»។
លោកTrumpតបថា៖«ទែ

ទែអ្នកមិនមនទែ...មិនទាំង
ជិតផង។អ្នករាប់ខុសសន្លឹក-

ឆ្នាតរាប់សែន»។
មន្តែីនៅក្នុងការិយល័យ

របស់លោកRaffensperger
បានថតទុកការហៅទូរស័ព្ទជា
មួយលោកTrumpនែះ។បែភព
ក្នងុការិយល័យបានបែប់CNN
ថាលោកRaffenspergerមនិ
ចង់ផែសាយការថតទុកនែះទែ
លុះតែតែលោកTrumpវាយ-
បែហរលោក។
កាលពីថ្ងែអាទិតែយ លោក

Trumpបានវាយបែហរលោក
Raffenspergerតាមបែព័ន្ធ-
សង្គម Twitterថា៖ «ខ្ញុំបាន
និយយជាមួយរដ្ឋលែខធិការ
កាលពីមែសិលមិញអំពីសែុក
Fulton និងការបន្លំអ្នកបោះ-
ឆ្នាតនៅរដ្ឋGeorgia។លោក
មិនមនឆន្ទៈ ឬមិនអាចឆ្លើយ
សំណួរដូចជា ការបោកបែស់
«សន្លកឹឆ្នាតនៅកែមត»ុការ-
បផំ្លាញសន្លកឹឆ្នាត«អ្នកបោះ-

ឆ្នាត»កែរដ្ឋ អ្នកបោះឆ្នាត
ស្លាប់នងិចែើនទៀត។គត់មនិ
មនតមែុយសោះ»។
លោកRaffenesperger

បានឆ្លើយនឹងលោក Trump
វញិថា៖«ដោយមនការគោរព
បែធានធបិតីTrump:អ្វដីែល
អ្នកកំពុងនិយយមិនមែនជាការ-
ពិតទែ។ការពិតនឹងចែញមក»។
ប៉ុន្មានម៉ាងកែយពីការ-

ដោះដូរសម្ដីនែះកាសែតThe
WashingtonPostបានធ្វើ-
ការរាយការណ៍អំពីការហៅ
តាមទូរស័ព្ទនែះ។
លោក Raffensperger

ដែលជាសមជិកបកែសស-
ធារណរដ្ឋ និងជាអ្នកគំទែ
លោកTrumpបានបដសិែធ-
ជានិច្ចនូវការអះអាងរបស់
លោក Trumpអំពីការលួច-
បន្លំអ្នកបោះឆ្នាតនៅរដ្ឋGeor
gia។លោកបានមើលពីលើ

ការរាប់សន្លឹកឆ្នាតឡើងវិញ
ចំនួន៣ផែសែងគ្នា និងបានធ្វើ-
ការតែួតពិនិតែយជាចែើនទៀត
អំពីដំណើរការនែះ។ថ្មីៗនែះ
លោកបានបែគល់ភារកិច្ចឱែយ
ការិយល័យសុើបអង្កែតនែរដ្ឋ
Georgiaឱែយធ្វើសវនកម្មនែបែ-
ព័ន្ធពិនិតែយហត្ថលែខនៅក្នងុសែកុ
Cobbដែលបានកំណត់ថា
បែព័ន្ធនែះមនភាពតែឹមតែូវ
៩៩,៩%ហើយមិនបានបង្ហាញ
ភ័ស្តុតាងនែការក្លែងបន្លំឡើយ។
កាលពីដើមខែធ្នូលោកTrump

ធា្លាបប់ានហៅទរូសព័្ទសែដៀង-
គ្នានែះទៅកាន់អភិបាលរដ្ឋ
GeorgiaលោកBrianKemp
ដោយលោកTrumpក៏បាន
ដក់សម្ពាធឱែយចែនចោល
លទ្ធផលបោះឆ្នាត តែលោក
Kempមិនពែមធ្វើតាមការទាម-
ទាររបស់លោកTrumpទែ។
លោកBidenតែូវបានអង្គ-

បោះឆ្នាត(Electoral Col-
lege)បញ្ជាក់ក្នងុសំឡែង៣០៦
ទល់២៣២ជាបែធានធិបតី-
សហរដ្ឋអាមែរិកទី៤៦ហើយ
សភាអាមែរិកនឹងធ្វើការសមែច
បន្តក្នងុសមយ័បែជុំរមួនៅថ្ងែ៦
ខែមករា។តែសមជិកសភា
តំណងរាស្តែ និងសមជិក
ពែឹទ្ធសភាមកពីបកែសសធា-
រណរដ្ឋបានប្ដែជា្ញាជំទាស់លទ្ធ-
ផលនែះ។អ្នកវភិាគបានគតិថា
ការតវា៉ានែះនឹងមិនជោគជ័យ
ទែដោយសរតែសភាតណំងគឺ
គែប់គែងដោយបកែសបែជាធិប-
តែយែយហើយថា្នាក់ដឹកនំបកែស-
សធារណរដ្ឋក្នងុពែទឹ្ធសភាបាន
ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នាត
រួចហើយ។យ៉ាងណមិញលោក
Trumpគឺកំពុងរៀបចំបាតុកម្ម
តវា៉ានៅរដ្ឋធានីវា៉ាសុីនតោននៅ
ថ្ងែទី២០មករា ដែលជាថ្ងែលោក
Bidenតែវូចូលកាន់អំណច៕

កិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គា-
នីស្ថានចាប់ផ្តើមឡើងវិញខណៈ
ការបង្ហរូឈ មនៅតែបន្តកើតឡើង

Trumpពែយាយាម...

តំណា ង ពិស្រាសUS លោក Zalmay Khmalizar(ឆ្វ្រា ង )និង អ្នកចរចាតាលីបង់ Abdul Ghaniចុះ កិច្ចព្រាមព្រាៀងសន្តភិាព។ AFP

អត តីម្រាបញ្ជា ការ  និងជាមន្ត្រាជីាន់ខ្ពស់ន្រា  ក្រាមុតាលីបង់   មកដល់ ដើម្រាបី សម្ភា សជាមួយ អ្នក កាស្រាត AFP ។ AFP 
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សៅ  សម្ភស្ស

កាល ពថី្ងៃ សកុៃ  កៃមុ បៃដាប-់ 
អាវុធ អារា៉ាកាន បាន ដោះ- 
លៃង សមាជិក គណបកៃស សម្ព័ន្ធ-   
ភាព ជាតិ ដើមៃបី បៃជាធិបតៃយៃយ  
៣នាក់  ដៃលតៃូវ បានគៃ ចាប់- 
ខ្លនួ ពៃល កំពុង ធ្វើ យុទ្ធនាការ នៅ  
រដ្ឋរា៉ាក់ឃីន នៅខៃ តុលា មុន ពៃល  
បោះឆ្នាត  និង បាន ដោះលៃង 
ទាហាន រដា្ឋាភិបាល ខាង នយោ- 
បាយ  នងិ សន្តសិខុ ក្នងុ តបំន ់៣ 
នាក់ ទៀត  ដៃលតៃវូ បាន គៃ ចាប់ 
ខ្លួន កាល ចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។

កៃមុ អ្នកវិភាគ បាន និយាយ ថា  
ការ ដោះលៃងនៃះ មាន គោល- 
បណំង កសាង«ការ ជឿ ទកុចតិ្ត 
គ្នាទៅ វញិ ទៅមក» នងិ សមៃច- 
បាននូវ  «បទឈប់ បាញ់ គ្នា យូរ- 
អង្វៃង»  រវាង រដា្ឋាភិបាល កៃុម 
បៃដាប ់អាវធុ អារា៉ា កាន  និង យោ-
ធាមី យា៉ាន់មា៉ាទាក់  ទិន បញ្ហា លុប - 
ចោល ការ បោះ ឆ្នាត នៅ រដ្ឋ - 
រា៉ាក់ឃីន  កាល ពី ខៃវិច្ឆិកា។

បៃក្ខ ភាព ឈរ ឈ្មោះ បោះ- 
ឆ្នាត  ទាងំ៣របូ  តៃវូបាន គៃចាប ់
ខ្លួន នៅភូមិ ហ្លួងខា  កា លពី ថ្ងៃ 
ទី១៤   ខៃតុលា  ឆ្នាំ២០២០  
កន្លង ទៅ។  អ្នកទាំង ៣សុទ្ធតៃ 
ជា បៃក្ខភាព ឈរ ឈ្មោះបោះ - 
ឆ្នាត សមៃប់ តំណាង ឱៃយសង្កាត់ 
Taungup  របស់រដ្ឋ  រា៉ាក់ឃីន  
ដៃលក្នុង នោះ រួមមាន  អ្នកសៃី  
Daw Chit Chit Chaw  បៃក្ខ-

ភាព ឈរឈ្មោះ សមៃប់ សភា- 
ជាន់  ទាប  អ្នកសៃី  Daw Ni Ni 
May Myint បៃក្ខភាព ឈរ- 
ឈ្មោះ សមៃប់ សភា ជាន់ខ្ពស់  
នងិ លោក  U Min Aung  បៃក្ខ-
ភាព ឈរឈ្មោះ នៅ រដ្ឋសភា។ 

អ្នកនាំ ពាកៃយ របស់ កៃុម បៃ- 
ដាប ់ អាវធុ អារា៉ាកា  លោក  Kha-
ing Thu Kha  បាននិយាយ 
ក្នុង កិច្ច បៃជុំមួយ  កាល ពីថ្ងៃ  
សុកៃថា  ការ សមៃច ឱៃយ ដោះ- 
លៃង នៃះ គឺជា លទ្ធផល នៃ កិច្ច- 
បៃជុំ តាម អុីន ធឺណិត លើកទី២  
រវាង លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ទោ  
Tun Myat Naing  នងិ បៃធាន 
គណៈកមា្មោ ធកិារចរចា សន្តភិាព 
យោធា  នៅថ្ងៃទី ៣០  ខៃធ្នូ  
កន្លង  ទៅ។ 

កៃពីនៃះ កៃុមបៃដាប់ អាវុធ 
អារា៉ាកាន  ក៏ បាន ដោះលៃង ទា-
ហាន  ៣ នាក់ រួមមាន លោក  U 
Myint Aung  លោក  Nan 
Win Maung  នងិ លោក  Wai 
Lin Aung នៃ កង វរសៃនា តូច 
ថ្មើរ ជើង លៃខ ៣១៣ កៃម កង- 
ពល តចូលៃខ ៧៧  កាល ព ីពៃកឹ 
ថ្ងៃសកុៃ  ដដៃល នៃះ នៅទ ីបៃជុ-ំ 
ជន  Paletwa  ភាគខាង តៃបងូ  រដ្ឋ 
ឆិន។  អ្នកទំាង នៃះតៃវូ បាន គៃ  
ឃុំខ្លួន ក្នុងពៃល មាន ការ ហាត់-  
សម បៃយុទ្ធគ្នា កាល ពី ថ្ងៃទី១៩  
ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  នៅ ក ្នុង 
ភូមិ មួយ នៅ  Paletwa  ដៃល 
ពៃលនោះ ទាហាន ទាំង៣ រូប 

នៃះមាន សុខភាព មិន សូវ ល្អ។ 
អ្នក នាំពាកៃយ យោធា មីយា៉ាន់- 

មា៉ា  លោក ឧត្តមសៃនីយ៍  Zaw 
Min Tun  បាន បញ្ជាក់ បៃប់ 
សារ ព័ត៌មាន  The Irrawad-
dy  ទាក់ទិន នឹង ការ ដោះលៃង 
ជនសុវីលិ  នងិ ទាហាន នៃះ ថា៖ 
«យើង ទទលួ បាន ទាហាន ទាងំ 
៣នាកន់ៃះ ហើយ ចណំៃក ឯស-
មាជិក គណបកៃស សម្ពន័្ធភាព ជាតិ   
ដើមៃបី បៃជាធិប តៃយៃយ ទាំង៣ 
នាក ់នងឹតៃវូ ផ្ទៃរទៅ កាន ់រដ្ឋធាន ី 
Sittwe  នៃរដ្ឋ  Rakhine នៅ  
រសៀល ថ្ងៃសុកៃ នៃះឯង»។

ខាង កៃុម បៃដាប់ អាវុធ អារា៉ា- 
កាន  លោក  Khaing Thu 
Kha  បាន និយាយ ថា  កៃមុ អារា៉ា- 
កាន   នឹងដោះលៃង អ្នកជាប់ ឃុំ 
បន្ថៃម ទៀត  ក្នងុ ករណ ីអ្នក ដៃល 
ជាប់ ឃំុឃំាង មាន វ័យ ចំណាស់  ឬ  
ឈឺ ពោលគឺ «អាសៃយ័ លើ វឌៃឍន-   
ភាព នៃ កិច្ចចរចា សន្តិភាព»។

យា៉ាង ណាមិញ គណបកៃស 
សម្ពន័្ធ   ភាព ជាតិ ដើមៃបី បៃជាធិ ប-   
តៃយៃយ  បាន ទទួល ជ័យជម្នះ 
មួយផៃសៃង ទៀតនៅ ក្នងុការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើសតាំង តំណាងរាស្តៃ 
កាល ពី ខៃ វិច្ឆកិា។  ទោះ យា៉ា ង ណា  
នៅ រដ្ឋ រា៉ាក់ឃីន គណ បកៃស នៃះ 
បាត់បង់ អាសនៈ យា៉ាង ចៃើន  
ដៃល ខ្លួនធា្លាប់ តៃ ឈ្នះ កាល- 
ពីឆ្នាំ២០១៥។

បៃមាណ ជា  ២ភាគ៣  នៃ - 
ចនំនួ បៃជាជន របស ់រដ្ឋ រា៉ាកឃ់នី  

មិនបាន ចូលរួម បោះឆ្នាត ទៃ  
បនា្ទាប់ ពី គណៈកម្មការ បោះ ឆ្នាត   
បាន បិទ ការិយាល័យ បោះ ឆ្នាត  
មួយ ចំនួន ដោយ អះអាង ថា 
មក ពី អសន្តិ សុខ ដោយ សារតៃ 
ការ បៃយុទ្ធគ្នា រវាង  កងទ័ព រដា្ឋា- 
ភិបាល  និង កៃុម បះបោរ របស់ 
កងទ័ព អារា៉ាកាន។

កៃុម បៃដាប់ អាវុធ អារា៉ាកាន 
នងិ យោធាម ីយា៉ានម់ា៉ា  បានផ្អាក 
ការ  ប៉ះទង្គិច គ្នា បៃហៃល ២ខៃ 
កន្លង មក ហើយ  បនា្ទាប់ ពី ការ - 
បៃយទុ្ធគ្នា យា៉ាងខា្លាងំកា្លា  នងិ ឥត 
ឈប់ឈរ  ចាប់តាំង ពីខៃ វិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០១៨  មក។ កិច្ច ចរចា 
ដៃល   ឈាន ដល់ ការផ្អាក ការ - 
បៃយទុ្ធ គ្នានៃះ  តៃវូបាន សមៃប- 
សមៃួល ដោយ បៃធាន មូល - 
និធិជប៉ុន  គឺលោក  Yohei 
Sasakawa  ដៃលបាន សម្តៃង 
ក្ត ីសងៃឃមឹ ថា អាចនងឹ ជា ចលនា 
នៃ  ការ បន្តឱៃយ មានការ បោះ- 
ឆ្នាត  រដ្ឋរា៉ាក់ ឃីន ឡើង វិញ ។

ភាគីទាំង ២បាន ធ្វើ កិច្ចចរចា 
កៃផ្លវូ ការ ចនំនួ ៣ លើក រចួ មក 

ហើយ នៅថ្ងៃទី២៥  ខៃ វិច្ឆិកា  
ថ្ងៃ ទី៩ ធ្នូ  និង ថ្ងៃទី ៣០  ខៃធ្នូ  
ដើមៃបី ពៃយាយាម ធ្វើឱៃយ មាន សន្តិ-
ភាព  ជា ផ្លវូការ។ ចណំៃក បៃជា- 
ជន ដៃល ភៀសខ្លួន ពី តំបន់ បៃ-
យុទ្ធ រាប់ មុឺននាក់  ក៏ បាន វិល- 
តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះវិញ  ចាប់តាំង ពី 
ការ  បៃយុទ្ធ បាន ផ្អាក មក។

លោក U Maung Maung 
Soe  អ្នកវិភាគ កិច្ចការ នយោ- 
បាយ  និង កិច្ចការ ជនជាតិ ភាគ- 
តិច  បាន និយាយថា៖ «នៅ 
ពៃល កិច្ចបៃជុំ ចុងកៃយ ដៃល 
មាន  បុគ្គល អ្នក សមៃច ចិត្ត 
សំខាន់ៗ វានឹង ជួយ កសាង នូវ 
ការ ជឿទុក ចិត្តគ្នា ទៅវិញ ទៅ- 
មក។  វា ហាកដ់ចូ ជា ភាគ ីទាងំ- 
សង ខាង  កំពុងពៃយាយាម ឱៃយ 
មាន    បទ ឈប់បាញ់ គ្នា រវាង គ្នា 
យា៉ាង  មុតមាំ»។

លោក បៃកដ ក្នងុ ចតិ្តថា  ការ- 
បៃយុទ្ធគ្នា នៅ រដ្ឋ រា៉ាក់ឃីន នឹង 
អាច  បញ្ចប់  នៅ ពៃលណា មួយ 
ដ៏ខ្លី ។

កិច្ច ពិភាកៃសា ជា ចៃើន បាន និ-

យាយថា  កៃុម បៃដាប់ អាវុធ 
អារា៉ាកាន  នងិ យោធា មយីា៉ានម់ា៉ា  
បានដក ចំនួនកង ទ័ពដៃល 
ពងៃយ   តាម ទីតាំង បៃយុទ្ធ  
ដៃល  នៃះ សរបញ្ជាក់ ឱៃយ ឃើញ 
ថា ជាគន្លឹះ មួយ ក្នុង ការបង្កើត 
បទ   ឈប់បាញ់ ជា អចិនៃ ្ត យ៍ 
មួយ   នៅ ក្នុង រដ្ឋរា៉ាក់ ឃីន។

កងទ័ព អារា៉ាកាន  បានជាប់- 
គំងនៅ ក្នុង សមរភូមិជា មួយ 
យោធា ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល របស់មី- 
យា៉ាន់មា៉ា អស់ រយៈពៃលជិត ២  ឆ្នា ំ 
ហើយ  និង បាន តសូ៊ បៃយុទ្ធ  ដើមៃបី  
ទាមទារ សិទ្ធិ សមៃប់ បៃជា   ជន 
រ៉ូហុីងយា៉ា ក្នុង បៃទៃស នៃះ។

យា៉ាងណាមិញ  ភាគីទាំង ២ 
តៃូវ បានគៃ ចោទ បៃកាន់ ពី បទ 
រលំោភ សទិ្ធមិនសុៃស  ដោយបាន 
ធ្វើឱៃយសា្លាប ់ នងិ រងរបសួ មនសុៃស 
រាប់រយ នាក់  នឹងធ្វើ ឱៃយជន សុី-
វិល បៃមាណ  ២០ មុឺន នាក់ បង្ខំ 
ចិត្តភៀស ខ្លួន ចៃញពី ផ្ទះ របស់ 
ពកួគៃ ទៅកាន ់តបំនម់យួ  ដៃល 
ស្ថិតនៅ កៃមការ រឹតតៃបិត តឹង-
រុឹង បំផុត៕

លោកឧត្តមស្នីយ៍ទោ Tun Myat Naing   (ក ណ ្តា ល )។ រូប ថ ត  AFP    

ក្រមុប្រដាប់អាវុធដោះល្រងសមា-
ជិកគណបក្រសរបស់លោកស្រីអុ៊ង-
សានសូ៊ជីនិងទាហានរដា្ឋភិបាល



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ស្ថិតនៅទីតាំង
មនិសវូអ៊អូររខំានសោតាហាង
HawaiiNoodleផ្ដោតលើ
រសជាតិអាហារបែបហុងកុង
នងិម៉ាឡែសុីដ៏ឆ្ងាញ់នងិសមែបូរ-
បែបដែលគែប់គែន់ក្នុងការ-
ទាក់ចិត្តភ្ញៀវឱែយតែឡប់មកម្ដង
ហើយម្ដងទៀត។
អ្នកសែី ដួងដានី ជាម្ចាស់

ហាងជនជាតិខ្មែរដែលមន
ស្វាមីជាជនជាតិម៉ាឡែសុីបាន
បែប់ពីការបើកហាងថា៖ «ខ្ញុំ
ដបំងូឡើយតែមឹតែជាសែ្តមីែផ្ទះ
មួយរូបប៉ុណ្ណោះតែដោយសរ
តែចលូចតិ្តធ្វើម្ហបូនងិកែយពី
ទទួលបានការសរសើរពីមិត្ត-
ភក្ដិថាធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ផងទើបខ្ញុំ
ក៏សមែចចិត្តបើកសកលែបង
ហើយក៏ជោគជ័យ»។
តែម្ចាសហ់ាងរបូសែស់នែះក៏

បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំជាអ្នក
ចែញតែមុខម្ហូបខ្មែរ
ប៉ុណ្ណោះសមែប់
មុខម្ហូបម៉ាឡែ
និងហុងកុង
ស្វាមីខ្ញុំជាអ្នក
ចែញពែះគាត់
ធ្លាប់មនបទ-
ពិសោធជាចែើន
ឆ្នាំនៅភោជនីយ-

ដា្ឋាននៅហុងកុង»។
ហាង HawaiiNoodle

មនលក្ខណពសិែសតែង់ហាង
មនដាក់បមែើម្ហូប៧មុខ
សំខាន់ៗតែ១ថ្ងែគឺមនមុខ-
ម្ហូបតែ១មុខប៉ុណ្ណោះ។
ឧទាហរណ៍ថ្ងែចន្ទមនមុខ-

ម្ហបូមីបង្គាហុកគៀន។អតិថិជន
ដែលចង់ញ៉ាំម្ហូបនែះពួកគាត់
អាចមកញ៉ាំនៅថ្ងែចន្ទ។
សមែប់មុខម្ហូបពិសែស៦

មខុទៀតអតថិជិនបើចង់ញ៉ាំគឺ
គាត់អាចមកតាមកាលវិភាគ
ក្នុងមុឺនុយមុខម្ហូបបាន។
មខុម្ហបូនែះវាពសិែសពែះវា

ជាម្ហូបដើមរបស់ម៉ាឡែសុីតែ-
ម្ដងហើយវាបែៀបដូចជាម្ហូប
តំណាងបែទែសដែលអ្នកសែី
ដានីបានរៀបរាប់ថា៖«ដចូជា
ជនជាតខិ្មែរយើងពែលគាត់នៅ
បរទែសហើយគាត់បានញ៉ាំ
សម្លការី នំបញ្ជុកខ្មែរ ឬកកូរ
ពួកគាត់សបែបាយចិត្តណាស់

ហើយម្ហូបនែះក៏ដូចជា
ម្ហបូពសិែសដែលជន-
ជាតិម៉ាឡែសុីញ៉ាំ
ហើយរកីរាយនងិធ្វើ
ឱែយនឹកដល់បែទែស
កំណើតរបស់គាត់
ផងដែរ»។
តែមខុម្ហបូកែពី៧
មុខសំខាន់ហាង

ក៏មនមុខម្ហូបជាប់នៅក្នុង
មុនឺយុជាប់រហតូផងដែរដោយ
តម្លែចាប់ពី៣ដុល្លារឡើង។
បច្ចុបែបន្នហាងក៏មនរៀបចំ

ជាបាយបែអប់ថ្ងែតែង់ដែល
មនម្ហូប៣មុខឱែយជែើសរីស
ថែមជូនទឹកស៊ុបមួយនិងឥត
គិតថ្លែសមែប់ការដឹកជញ្ជូន
ក្នុងបរិវែណម្ដុំបឹងកែងកង
បើទោះជា កុម្ម៉ង់តែឹមតែ១
បែអប់ក៏ដោយ។
ក្នុងតម្លែចន្លាះពី៣ទៅ៤

ដុល្លារមុខម្ហូបទាំង៧បែចាំថ្ងែ

ក្នុង១សបា្ដោហ៍មន៖មីបង្គា
ហុកគៀននៅថ្ងែចន្ទ,ការីភ្លា-
មន់មី ឬបាយនៅថ្ងែអង្គារ,
ឡមីនៅថ្ងែពធុ,ឡាមំីបង្គានៅ
ថ្ងែពែហសែបត,ិ៍ មីការីសនៅ
ថ្ងែសុកែ,ឆគុយទាវនិងមីឆ
រសជាតិឥណា្ឌានៅថ្ងែសៅរ៍នងិ
បាយឆខ្ទិះដូងម៉ាឡែសុី និង
បាយខ្ទិះដូងភ្លាមន់បំពងនៅ
ថ្ងែអាទិតែយ។
មីបង្គាហុកគៀនមនតម្លែ

៣,៨០ដុល្លារនងិមនទកឹស៊បុ
រម្ងាស់់ពីបង្គា។គែឿងផែសំ

ពិសែសជាមួយម្ទែសដែល
មនក្លិននិងរសជាតិប្លែកពីមី
ចម្អិនពីសច់មន់ឬជែូក។
បើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ

២០១៣ ហាងទទួលបាន
អតិថិជនបែចាំជាចែើន។
សមែប់អតិថិជនខ្មែរដែល

មកម្ដងហើយម្ដងទៀតពួក-
គាត់ថែមទាំងបែប់អ្នកសែី
ដានី ថាតាមធម្មតាពួកគាត់
មិនដែលចូលចិត្តម្ហូបបរទែស
ទែពែះភាគចែើនពួកគាត់
យល់ថាម្ហូបបរទែសតែងតែ

សបគា្មានរសជាតិ។
តែពកួគាត់បែរជាប្ដរូទសែសនៈ

កែយពីភ្លកែសម្ហូបHawaii
Noodleហើយថា ហាងនែះ
ម្ហូបឆ្ងាញ់ប្លែក។
យ៉ាងណាមិញអ្នកសែីដានី

នៅតែបែថា្នាឱែយភ្ញៀវស្គាល់
ហាងកានត់ែចែើនដោយលើក
ឡើងថា៖«ខ្ញុំចង់ផែសព្វផែសាយឱែយ
ទូលំទូលយជាងហ្នឹងពែះ
កន្លងមកគឺភាគចែើនតែអ្នក
ដែលស្គាល់ដូចដែលបាន
ឃើញអ៊ីចឹងបើជិះកាត់គឺមិន
ចាប់អារម្មណ៍ផង ដោយសរ
កន្លែងរាងតូច»។
អ្នកសែីបានបន្តទៀតថា៖«ខ្ញុំ

បានតែសងែឃឹមថាអាចធ្វើឱែយ
អតិថិជនគាត់កាន់តែបាន
ស្គាល់រសជាតិនែអាហារយើង
កាន់តែចែើន»។
HawaiiNoodleក៏មនការ- 

ដកឹជញ្ជនូតាមFoodPanda
និងអាចទំនាក់ទំនងតាម-
ទូរស័ព្ទលែខ០៨៨៧៨៨
៨២០២ដោយពែលវែល
កុម្ម៉ង់ពីម៉ាង១១ដល់ម៉ាង១
ថ្ងែ។ហាងចាប់បើកពីម៉ាង៨
ពែឹកដល់ម៉ាង៥ល្ងាចនិង
មនទីតាំងនៅផ្ទះលែខ២២៨
ផ្លូវ៣៧០នៅសង្កាត់បឹង-
កែងកង១៕

www.postkhmer.com

ហាង  Hawaii Noodle លាក់ខ្លនួ  ម្ដុ ំបឹងកេងកង  អ្នក  មិន  
ស្គាល់អាចជិះរំលង តេ បើ បាន ភ្លកេស ហើយ  ដឹង តេ ដាក់ មូ៉យ 

ហាង បមេើអាហារ តាមកាលវិភាគ បេចាំថ្ងេ  ក្នុង១ស ប្ដាហ៍ ជាមួយតម្លេ ចាប់ពី ៣ ដុល្លារឡើង ។ រូបថតហុងមិនា

ទីតាំង លើដង វិថី មិនសូវ អ៊ូអរ ប៉ុន្តេ រសជាតិ អាហារ នៅ Hawaii Noodle គឺ ជា អ្វី ដេលទាក់ចិត្តភ្ញៀវ ឱេយមក ម្ដងហើយ ម្ដង ទៀត ។ រូបថតហុងមិនា

ម្ចាស់ហាង ដ៏ 
សេស់ស្អាត 
អ្នកសេី 
ដួង ដានី 
នៅ ហាង 
Hawaii 
Noodle។ រូបថត

ហុងមិនា



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខ្ស្ ភាព យន្ត  អប ់រំ 
ខ្នាតខ្លី ប្ប បុរាណ មាន ប្ភព 
ដក ស្ង់ ច្ ញ ពី ព្ះ ត្ បិដក  
ន្ ព្ះ ពុទ្ធ សាសនា   ដ្ល   ឆ្លុះ - 
បញ្ចាងំ   អពំ ីតថ ភាព សង្គម  អាច   
ជា ជំនួយ   សា្មារតី     ប្កបដោយ 
ភាព វិជ្ជ មាន ដល់ មនុស្ស ជា តិ 
សមយ័ ទនំើប   មាន ចណំង ជើង 
ថា «ព្ះភិក្ខុ ពន្ចរ»  នឹង ចាប់ -  
ផ្តើម ផលិត  ដោយ  ផលិត ករ ជា  
សា្ថាបនិក   អង្គការ  សកម្មភាព 
សិល្បៈខ្ម្រ (KAA)     ក្យ ពី 
បាន  ពន្យារ    ព្ល  ២-៣  ឆ្នាំ ខក- 
ខន ក្នុង ការ ថត  មក នោះ ។ 

សមប្ ់គមង្ ថត កនុភាគ   
អប់រំ ខ្នាតខ្លី   អប់រំ ផ្លូវ ចិត្ត ដ្ល  
មាន បភ្ព ដក សង្ ់ចញ្ ព្ះ- 
ត្ បិដក ន្ ព្ះ ពុទ្ធ សាសនា-   
រឿង  «ព្ះភិក្ខុពន្ចរ »  មាន 
អត្ថ ន យ័ ខ្លមឹសារ ល្អ  ឆ្លុះ បញ្ចាងំ 
តថ  ភាព សង្គម  ស្ទើរ គ្ប់ រស - 
ជាតិ ន្ ឆក ជីវិត ទាំង មនុស្ស  
និង   សត្វ   ត្ូវ    បាន លោក សួង 
សុភ័ក្  ជា សា្ថាបនិក អង្គការ-  

សកម្មភាព សិល្បៈ 

ខ្ម្រ  (KAA)   និង   ផលិត ករ កនុ 
ឯក  រាជ្យ  ឱ្យ ដឹង ថា៖ «កាល ពី 
មុន  បាន ធ្លាប់ ជួប ពិភាក្សា ជា- 
មួយ   ព្ះ ត្ជ គុណ   គូ សុភាព  
កាល ព ីប្មាណ  ២-៣ ឆ្នា ំមនុ 
ចង់ ថត កុន អប់រំភាគ  ខ្លី  ដ្ល-  
មាន  ប្ភព  ដក ស្ង់ ច្ញ ពី ព្ះ - 
ត ្បដិក ន ្ព្ះពទុ្ធ សាសនា ដើម 
ព ី  ប្ទ្ស ឥណ្ឌា  ដោយ យើង 
បក      ប្ ជា ភាសា ខ្ម្រ និងយក 
មកចងក្ង   ផលិត ជា កុន  មាន 
ប្មាណ  ២០ ភាគ (២០- 
cases)។  នា ព្ល  បច្ចុ  ប្បន្ន    

អង្គ ការ សកម្ម ភាព   សិល្បៈខ្ម្រ 
កពំងុត ្   រើស ត ួសម្តង្ ប្សុ ស្ ី
ជា ច្ើន របូ  ដើមប្ ីសម្តង្ ដោយ   
មាន   សហការ ផលិត ពី ផលិត-  
កម្ម រាម និង មូល  និធិ ធម្ម  ឱសថ 
និង   ឧបត្ថម្ភ ដោយ ក្ុម ហ៊ុន- 
សម្ស់ ធម្មជាតិ »។ 

លោក សងួ សភុក័ ្ផលតិករ 
វ័យ  ៤០ឆ្នាំ បា្លាយ    បាន បន្ត ថា ៖  
« ឥឡូវ ន្ះ យើង  ចាប់  ផ្តើម 
រៀបចំតារាង     ព្ល   វ្លា និង-   
ផ្តើម  ថតជា បណ្តើរៗ ហើយ។   
ការ ថត   នឹង ចាប់ ផ្តើម ថ្ង្ ទី ២៥ 
ខ្ មករា ឆ្នាំ ២០២១   ខណៈ  
ព្ល    ទាំង ថត និង ការ ងារ  
ផលិត  រហូត ដល់ ចប់ ច្ញ ជា  
សាច់ រឿង សម្ច ផូស្ត តាម    
គ ្ហទពំរ័ បាន នោះ 
អាច  នឹងតូ្វ - 
ចណំយ   ពល្  
ប្មាណ ជិត-  
៣ខ្ ។   ចំពោះ ទី- 
កន្ល្ង   ថត កុន ភាគ 
ខ្លីៗ ប្ប អប់រំ ផ្លូវ- 
ចិត្ត ប្កប - 
ដោយ-    

ភាព  វិជ្ជមាន  ឬ ជា កុន ជំនួយ-  
សា្មារតី ន្ះ នឹង ត្ូវ ថត   តាម ទី  
កន្ល្ង នានា ន្ ប្ទ្ស   កម្ពុជា  
ដូចជា នៅឯពុទ្ធ មណ្ឌល      ខ្ត្ត 
សៀមរាប   តបំន ់បស្ាទនា នា    
ខត្ ្ត មណ្ឌល  គរិើ នងិ បណ្តា ខត្្ត   
ផ្ស្ ងៗ ទៀត» ។    

លោក Preeka ជា ជំនួយ 
ការ  ផលិតករ ឱ្យ ដឹង ពី ការ  រើស   
ត ួសម្ត ្ងរឿង« ព្ះ  ភកិ  ្ខពុនច្រ »  
ន្ះ  ថា៖ «យើង ជ្ើស បាន       
តួ សម្ត្ង សំខន់ និង តួ   បនា្ទាប់- 
បន្សំ  តា ម ភាគ នីមួយៗ    ចំនួន-  
៣៨ នាក់។   ខណៈ ឯ តួអង្គ 
សខំន  ់ដល្ សម្តង្ ជា  ព្ះ ភកិ្ខ ុ
ពន្ចរនោះ    គឺ លោក សន-   
ពិសិដ្ឋ ។ ចំណ្ក ឯ តួ ផ្ស្ងៗ-   
ទៀត   នឹង បន្ត ជ្ើស រើស  ។         

តួ អង្គ   ភាគ ច្ើន  យើង  ជ្ើស  
ពី ក្ុម  លោក គ្ូ  អ្នកគ្ូ 
ដ្ល  មាន អាជីព ជា គ្ូ  នៅ 

សាលា  សិល្បៈ  »៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្អងា្គរ ទី៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្ដ្ត ។  ទឹក ចិត្ត  
ប្កប       ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមុតក្នងុ កា រ-   
បំព្ញ          ការ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណ្ក  ការដើរ     ត្ច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន      គ្ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ព្ញ    ចិត្ត ។ រើឯ ស្ច ក្ត-ី   
ស្នហ្ា          គឺគូស្នហ៍្មានភាព ផ្អម្ល្ហម្ ជាខ្លាងំ   ។ 
ចំណ្ ក ឯ លាភសកា្ការៈ ក៏ទទួល បាន ផលល្អដ្រ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទ្។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្ត ីច្ើន 
ពោលពាក្យ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គ្នា  ។ 
ការ ប្កប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មាន ផល ចំណ្ញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱ្យទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំព្ញ ការ- 
ងារ ផ្ស្ង ៗ  ។ រើឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មាន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្ក បញ្ហាស្នហ្ាវិញ    គូស្នហ្  ៍  មាន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មតា។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិ ញ  នឹង ទទួល បានផលល្អគប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។ 

 រាសីមធ្យម ។ ការ ពោល ពាក្យ សម្តី 
ធ្វើ ឱ្យ  អ្ន ក ផង មាន ការ យក ចិត្ត ទុក 
ដាក ់ សា្តាប ់នងិ មានសមត្ថភាពអាច  
បំព្ញ  ការ ងារ  ដោយ សា្មារតី ប្ុង-  

ប្យ័ត្ន ធ្វើ ឱ្យ  ការ ងារ ទទួល  ផល  ជា ទី ព្ញ  ចិត្ត ។  
ប៉នុ្ត ្ គរួ ប្ងុ ប ្យត័្ន ច ំពោះ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅកាន ់
ទ ីជតិ ឆ្ងាយបន្តចិ ផងដរ្   កុ ំប ីធ្វស្បហ្ស្។   រើឯ 
ចណំង   ស្នហ្ារ បសអ់្នកវញិ  ក ៏ត្វូ ច្ះ បង្កើន ភាព 
ស្និទ្ធ សា្នាល បន្ថ្ម ផង  ទើបមាន ភាព សុខសាន្ត ។   

រាសីមធ្យម។ លាភសកា្ការៈ ផ្ស្ងៗ 
នឹង បានមកដោយស្ច  ក្ត ីនឿយ- 
ហត់ ច្ើន  ស្ចក្តសី្នហ្ា ខ្វះ នូវ-  
ភាព កក់ ក្តាសម្ប់ គ្នា លោកអ្នក 

ច្ើន ត្តមូ្វចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខ្វាយពី ទឹក-  
ចិត្ត  អ្នក ដទ្ បុ៉នា្មាននោះ ឡើយ ។ ចំពោះ   ការ  ប្កប 
របរ    រក ទទួល ទានផ្ស្ងៗ គួ រ ត្ មាន ការ  ពិចារណ  
និង ពិភាក្សាគ្នា  ឱ្យ បានច្ើនសិន     មុន  ឈានទៅ -  
ដល ក់ារសម្ច ចិត្តដាក់ ទុន  វិនិយោគអ្វមួីយ  ។    

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្ដ្ត ។  ថ្ង្ន្ះ 
ការ  និយយ  ស្តី ធ្វើ ឱ្យ អ្នក ផង  ស្- 
ឡាញ់ ព្ញ ចិត្ត  និង មានការ- 
កោត  សរសើរ  ក្ល្ង  ធ្វើ ឱ្យ លោក- 

 អ្នក មាន កតិ្តយិស   ករ្ិ៍្តឈ្មាះ បព្។្  ការ បក្ប-  
របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណ្ញ   
គួរ  ជាទី ព្ញ ចិត្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ    ល្អ- 
បស្ើរ  ខណៈ   ផ្លវូ ចតិ្តក ៏ មាន ស ភាពស្ងប ់សា្ងាត ់ល្អ 
ធ ្វើ ឱ្យ មាន ការ សម្ច ចិត្តបាន យ៉ាងត្ឹម ត្ូវ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មាន  ស្ចក្តី  ម្តា្តា  ករុណ  ទៅដល់  
មនុស្ស សត្វ ទាំង ឡាយ   ចូល ចិត្ត នូវ 
ភាព     ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបសា។     

លោក      អ្នក មាន សមត្ថភាព  អាច បំព្ញ ការងារ 
ផ្ស្ងៗ ឬ ប្កប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រើឯ ការ- 
ធ ្វើ     ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
ត ្   ក ៏តោង យកការ ប្ងុបយ្ត័្នផង។   ចណំក្ឯ-   
លាភ សកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គប់ចិត្តដ្រ។

ថ្ងេ៧រោច ខេបុសេស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេអង្គារ  ទី៥ ខេមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡ  ើង ខ្ព ស ់ ។ ការ ប្កប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណ្ ញ  យ ៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មាន អារម្មណ៍ 

ស្ស  ់  ថា្លាគួ រ ជាទី ម្ត្ី  ពីសំណក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត គំនិត ច្ន្ ប្ឌិត ទៅ រក  
វឌ្ឍន  ភាព  ន្ អាជី វកម្មផ្ស្ងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ គប្បី ប ្ យ័ត ្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្ន្ហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ប់្ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា    បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
ត្  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផ្ស្ងៗ ច្ើន ត្ មា នគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សមច្   ចតិ្តដោ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ ត ្បង្កើន ភា ព មា   ្ចា  ស   ់  កា  រ បក្បដោយ ការ ទទលួ-  
ខសុ ត្វូ  ទើប ជា ការ  បស្ើរ ។  ចពំោះ   សច្ក្ត ីស្នហ្ា 
គបប្ ី បង្កើន  អ  ន  ុ ស ស្ា  វរ ើ យ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ព្ល  វ្លា សម្ប់ គ្ួ សារឱ្យបាន គ្ប់ គ្ន់  ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់ត្ ដ្ត  ។ ថ្ងន្្ះ  អ្នក 
ចូល ចិត្ត     ស ិក្សា  ផ្ន្ក អក្សរ សាស្្ត   
សុខ  ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មាន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  ត្ ដោយ  អំ ណច   កមា្លាំង - 
ចតិ្ត មាន     ភាព ខ្លាងំកា្លា   ធ ្វើ ឱយ្   ស ុខ        ភា ព   

ផ្លវូ  កាយ  មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទ ្។ ការ          ប្កប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណ្ញ         
ធម្មតា ។ រើឯបញ្ហា ស្នហ្ា     វិញ  គូ ស្នហ៍្ នឹ ង   មាន ការ- 
អធ្យា  ស្័យ ឱ្យ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អប្ព្។ 

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ ត្ដ្ត។ ការ ប្កប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផ្ស្ងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អប្ សើរ។ ចំណ្កឯស្ចក្ត-ី 
ស្នហ្ា    គូស្នហ៍្នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

ប្កប    ទៅ ដោ យ សុភមង្គល ។ ត្ចំពោះការបំព្ញ 
ការ ងារផ ្ស្ង  ៗ  ក៏  តូ្វ  ត   ្បុ្ង ប  ្យ័ត្ន   ពិស្សប្យ័ត្ន 
មាន  គ្ះដោយសារទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
ប្កប  ដោយស ច្   ក្ត ីកា្លាហា ន   និងធ្វើការសម្ច-  
ចិត ្តប្កបដោយការ  ទទួល ខុសតូ្វខ្ពស់ត្ម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត  ។ រាល់ការ - 
បពំញ្   ការ  ងារ ផស្ង្ ៗ  រមង្ ទទលួ- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ព្ញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ប្- 

កប  ដោយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិយ ស្ត ីមាន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  មាន ភាពល្អ 
ពោល គមឺាន  ចតិ្ត  មត្ា្តា  ករណុ ចពំោះ មនសុស្  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នហ្ា   គសូ្នហ្ ៍យលច់តិ្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អ្ម ល្ហ្ម កាន់ត្ល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ច្ើន 
ប្កប      ទៅ ដោ  យ  ហ្តុផល  ឬ មាន- 
អណំះ     អណំង    ចប្ាសល់ាស ់ ។ រើឯ  ការ  
បំព្ញ  កិច្ចការផ្ស្ងៗ  ច្ើន ធ្វើ    ដោ យ         

ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់  ហ្មតច់ត ់ ហើយ ក ៏មាន ការ    ជម្  ជង្    
ពី អ្នក ដទ្  ទើបបានជា ការប្សើរ ។ ចំណ្ក    ឯ  - 
ស្ច ក្តី   ស្ន្ហាវិញ    ទាម    ទារ កា  រ យល់ចិត ្ត  គ្នា  និង 
ច្ះ  អធ្យាស័្យ   គ្នា ឱ្យបាន  ច្ើន   ទើបជា   ការល្អ -  
ប្ព្   សម្ប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្ន្ហ៍យូរអង្វ្ង ។  

លោក សន ពិសិដ្ឋ  
នឹង  កា្លាយជា តួ ឯក  
ក្នងុ   រឿង អប់រំ  បេប 
ពុទ្ធ   សាសនារឿង 
«ពេះភិក្ខ ុ  ពនេចរ»។ 

រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

អង្គការKAAថតកុនភាគអប់រំខ្លីៗ បែប
ពុទ្ធសាសនាឆ្លះុបញ្ចាងំតថភាពសង្គម

លោក សួង សុភ័កេ(បង់កកេម) ជាសា្ថាបនិក អង្គការ សកម្មភាព សិលេបៈខ្មេរ(KAA)។ រូបថត សហ ការើ
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   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក លៃងទម្ងន់ ដៃ 
ថៃ រិទ្ធី  បាន ក្លាយជា កីឡាករ 
ដំបូង គៃ ដៃល បានបង្កើត ឯត- 
ទគ្គកម្ម ថ្មី  គឺ ករ បៃើ កៃបាច់ ក្លៃ 
បង្ខ ំឱៃយ ដៃគ ូបោះ បង ់ចោល ករ- 
បៃកួត នៅ ក្នុងពៃឹត្តិករណ៍  
Mas Fight Cambodia 
របស ់ សង្វៀន ថោន ហើយសៃប- 
ពៃលដៃល  នាយក គៃប់ គៃង 
កម្ម វិធី  នៃះ ចង់ ឃើញ កីឡាករ  
កម្ពុជា  កន់ តៃ ចៃើន ចៃះ  បៃើ 
កៃបាច់ក្លៃ នៃះ ពៃះទូរទសៃសន៍   
ថោន នឹង ឈាន ទៅ ដល់ ករ-  
រៀបចំ ឱៃយមានករ បៃកួត កៃបាច់- 
គុន ចមៃុះ MMA នាពៃល- 
ខាងមុខ។

តាម រយៈករ បៃកួត Mas 
Fight កល ព ីថ្ងៃអាទតិៃយ កន្លង- 
មក នៃះ ថៃ រិទ្ធី បាន បៃើ ពៃល 

តៃឹម ១:៣៧នាទី ក្នុងពៃល- 
វៃលា បៃកួតសរុបចំនួន៩នាទី 
ដើមៃបី ផ្តួល ធី តុងហុី ប៉ុន្តៃ ករ- 
ផ្តួល ធី តុងហុី លើក នៃះ គឺ ថៃ 
រទិ្ធ ីបាន បៃើ កៃបាច ់ក្លៃរតឹ ក បង្ខ ំឱៃយ 
តុងហុី សុំ ចុះចាញ់ ហើយ ករ- 
ឈាន ដល ់ករ បៃើកៃបាច ់ក្លៃ បាន 
សមៃច នៃះ គឺ ដោយសារ តៃ 
តុងហុី បានបរាជ័យ ក្នុងករ- 
ចាប់ កៀប ក របស់ រិទ្ធី មុន។

ថៃ រិទ្ធី បាន និយាយ  កៃយ 
ករ បៃកួត ថា៖  «គាត់ មានករ- 
ភ្លៃច ខ្លួន ពៃះ គាត់ បាន ចាប់ 
រតឹក ខ្ញុ ំមនុ តៃ ខ្ញុ ំរើ រចួ ដោយសារ 
ក របស់ ខ្ញុំ រអិល ហើយ មៃយ៉ាង- 
ទៀត ខ្ញុំធ្លាប់វ៉ៃ ដាក់ ទៃុង និង 
ធ្លាប់ ជា មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់ MMA 
១រូប ដៃរ អ៊ីចឹង សមៃប់ ករ- 
បៃកួត នៅ Mas Fight យើង 
មាន ឱកស ចៃើន គឺ ទី ១ យើង 
បៃើ កៃបាច់ក្លៃ ទី ២ យើង បៃើ 

កណ្តាប់ ដៃ រួមជាមួួយ ស្នៀត 
ផៃសៃងៗ  ទៀត បាន»។

កីឡាករ ដៃល មិន ធ្លាប់ចាញ់ 
សោះ នៅ Mas Fight ថៃ រិទ្ធី 
បាន បន្ថៃម ថា៖  «ធី តុងហុី ខ្ញុំ 
ធ្លាក ់ក្លៃ គាត ់ម្តង ហើយ សមៃប ់
ករ បៃកួត កន្លង មក គៃន់ តៃ 
ពៃល នោះ ជើង គាត់ ដល់ ដី 
ប៉នុ្តៃ លើក នៃះ ខ្ញុ ំក្លៃ គាត ់គ ឺគាត ់
រើ អត់រួច ទៃ ពៃះខ្ញុំ រឹតក គាត់ 
ខា្លាំង  ហើយ អ្នក ចូល ក្លៃ នៃះ 
ទើប ដឹង ថា វា ពិបាក យា៉ាង ម៉ៃច 
ដៃបិត អ ីករ ចលូ ក្លៃ នៃះ យើង ថប-់ 
ដង្ហើម ហើយ សរសៃ ក របស់ 
យើង ឈាមហរូ ចៃល ់ឡើងទៅ 
លើ ធ្វើ ឱៃយ យើងងងឹតមុខ និង 
វិល មុខ រក តៃក្អួតចង្អោរ អ៊ីចឹង 
ហើយ ខ្ញុ ំសមូ ឱៃយ បងប្អនូកឡីាករ 
ខ្មៃរ យើង ដៃល វ៉ៃ Mas Fight 
ពៃយយាម បំបៃក ឯតទគ្គកម្ម 
ឱៃយបាន ដូច ខ្ញុំ»។

សមៃប់ករ បៃើ កៃបាច់ ក្លៃ 
ដៃល បង្ខំ ឱៃយ ដៃគូ សុំចុះ ចាញ់ 
របស់ ថៃ រិទី្ធ តៃូវបាន នាយក 
គៃប់  កម្ម វិធីរបស់  Mas Fight 
Cambodia  លោក គឹម 
សៃ៊ុនកុសល ចាត់ទុក ថា ជា 
ករណី លើក ដំបូង ដៃល បាន 
កើត មានឡើង  តាំងពី សង្វៀន 
ថោន បាន បង្កើត ឱៃយមាន ពៃឹត្តិ-
ករណ៍នៃះឡើង។ 

លោក  សៃ៊ុនកុសល បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
ថា៖ « ករ   ផ្តួល គូ បៃកួត ឱៃយ  
សន្លប់  ដោយ បៃើ កៃបាច់ក្លៃ នៃះ 
វា ជា លើក ទី ១   ពៃះតាំង ពី 
យើង បាន  បើក សង្វៀន នៃះ មក  
មនិ ទាន ់មាន ទៃ ហើយ សមៃប ់
ខ្ញុំ  គឺ ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ កីឡាករ ខ្មៃរ ចៃះ 
គៃប់ កៃបាច់ ទាំង អស់  ដើមៃបី ថ្ងៃ 
កៃយ  គាត់ អាច ចៃញទៅ  
បៃកតួ សង្វៀន គៃប ់បៃភៃទ បាន  

មិនថា  ចៃបាប់ គុន ខ្មៃរ, មួយថៃ  
MMA ឬក៏  Kick Boxing»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក គឹម 
សៃ៊ុនកុសល បាន បង្ហើប ថា 
នាពៃល ខាងមខុ នៃះ ទរូទសៃសន ៍
ថោន ក៏នឹង រៀបចំ ឱៃយមានករ 
បៃកួត MMA ផង ដៃរ។ លោក 
បាន នយិាយ ថា៖  «ថោន  កពំងុ 

រៀបចំឱៃយមាន  ករ បៃកួត បៃប  
MMA នៃះ   ដោយ យើង ទទួល 
បាន  License មក រួច រាល់ 
អស់ ដៃរ  ដូច្នៃះ បើ កីឡាករ ខ្មៃរ  
អាច ចៃះ វាយ ក្លៃ  ឬ បៃប  MMA 
នៃះ  វា រឹតតៃ ងាយ សៃួល  ដល់ 
កម្ម វិធី យើងក្នុង ករ រៀបចំ  កម្ម- 
វិធី បៃប MMA នៃះ »៕

អាជ្ញាកណ្តាល លើក ដេ ឱេយ ថេ រិទ្ធ ីឈ្នះ  កេយ បេើកេបាច់ក្លេ បានសមេច  ។

ថៃ រិទ្ធ ីបង្កើតឯតទគ្គកម្ម ថ្ម ីសៃបពៃល សង្វៀនថោន ចង់បង្កើតការ បៃកួត MMA

Barca ឈ្នះ  អមនឹង វត្ត មាន 
លើក ទី ៥០០ របស់ Messi

កេងុម៉ា ្រឌីដ : កៃមុBarcelona 
ឈ្នះ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  Huesca 
១-០ កល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ខណៈ  
Lionel Messi ក្លាយ ជា កីឡាករ 
បរទៃស ទី១ដៃល បងា្ហាញ វត្ត មាន  
៥០០ បៃកួត នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ La 
Liga អៃសៃបា៉ាញ  សៃប ពៃល 
Luis Suarez ស៊ុត ចុង ម៉ាង 
ជួយ ឱៃយ  Atletico Madrid មាន 
ជ័យ ជម្នះ លើ កៃុម Alaves។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ អាហៃសង់- 
ទីន Messi តៃឡប់ មក លៃង ឱៃយ 
Barca វិញ កៃយ ខក ខាន 
សមៃប់ បៃកួត ចុង កៃយ នៅ 
ដំណច់ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ សារ 
មាន របួសក ជើង  ហើយ  ជោគ- 
ជ័យ ដោយមាន ចំណៃក   បញ្ជូន 
បាល់ ឱៃយ មិត្ត រួម កៃុម  Frenkie 
de Jong ស៊តុ ទម្លុះ សណំញ ់ទ ី
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ នៅ នាទីទី ២៧ 
ដៃល ជា គៃប់ បាល់ តៃ ១គៃប់ 
គត់នៅ ក្នុង បៃកួត នៃះ ។ 

ទោះ  កៃុម របស់ លោក Ron-
ald Koeman ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធ- 
នាករ ដៃល បាន  កំណត់ នា 
ពៃល បនា្ទាប់  ដោយ តៃវូ លៃង កៃ 
ផ្ទះ ៤ បៃកួត ជាប់ ៗ  គា្នា ជាមួយ 
ជ័យ ជម្នះ សៃួល ៗ   ក៏ ពួក គៃ  នៅ 
មាន គមា្លាត ១០ ពិន្ទុ  ពី កៃយ 
កៃុម នាំ មុខ   Atletico ដៃលមាន 
៣៨ពិន្ទុ  និងបៃកួត តិច ជាង ខ្លួន 
១លើក ផងដៃរ ។

គៃបូង្វកឹ  Barca លោក Koe-
man  ថ្លៃង ថា ៖ «ជា រួម កៃ តៃ 
ពី ២០ នាទី ចុង កៃយ យើង 
លៃង  ល្អ ។ យើង បង្កើត ឱកស 

គៃះ ថា្នាក់ ជាចៃើនដង។  មិន 
មៃន ជា រឿង សៃលួ ឡើយ ក្នងុ ករ- 
លៃង ទល់ នឹង កៃុម ដៃល  ករ ពារ 
រឹង មាំ ។ យើង ធ្វើ បាន នូវ គៃប់ 
បាល់ ដ៏ ល្អ អសា្ចារៃយ ហើយ យើង 
មាន ឱកស ២ ឬ ៣ ដង ទៀត  
ក្នុងករ នាំ មុខ កន់ តៃ ឆ្ងាយ » ។

លោក Koeman បន្ថៃម ថា ៖ 
«យើង ចាប់ ផ្ដើម បៃសើរ និង 
ផ្ដោត អារម្មណ៍ ខា្លាំង ឡើង ៗ  ។ វា 
ជា មូល ដា្ឋាន គៃឹះ ចមៃបង ដៃល 
យើង តៃវូករ ។ បើ យើង មាន មូល 
ដា្ឋាន ហ្នឹង ពោល គឺ យើងធ្វើ ឱៃយ  
កន់ តៃ បៃសើរ ក្នុង ករ គៃប់ គៃង 
បាល់ ហើយ បៃសិន បើ យើង ធ្វើ 
បាន  កន់ តៃ ល្អ នៅ ពី មុខ ទីទៀត 
នោះ យើង អាច ចាប ់ផ្ដើម ឆ្នា ំមយួ 
ដ៏ ល្អ ជាក់ ជាមិន ខាន » ។ 

បៃកួតថ្ងៃ ជាមួយ គា្នា Suarez  
ជា កីឡាករ ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ករ 
ជយួ ឱៃយ  Atletico ឈ្នះ កៃមុ មា្ចាស ់
ផ្ទះ Alaves ដៃល នៅ តៃគា្នា ១០ 
នាក ់២-១ ហើយ  ៣ពនិ្ទ ុនៃះ នា ំ
ឱៃយ កៃុម របស់ លោក  Diego 
Simeone តៃឡប់ ឡើង  ឈរ     
ទី  ១ ពី លើ កៃុម ជើង ឯក ចាស់  
Real Madrid វិញ។

Suarez រួម ចំណៃក ជួយ ឱៃយ  
Atletico  បើកករនាំ មុខ ដោយ 
ករ បញ្ជូន បាល់ ឱៃយ Marcos 
Llorente ទម្លុះ សំណញ់ ទី 
ហើយកៃយ មក ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរ ជាត ិអ៊យុរហូ្គយ ស៊តុ គៃប ់
ជយ័ ជម្នះ  នាទទី ី៩០ +៤ បនា្ទាប់ 
ពី  Felipe ធ្វើ ចូល ទី ខ្លួន ឯង ឱៃយ  
Alaves ស្មើ៕ AFP/VN

តោខៀវចាញ់ តៃស្ត ភាព អត់ ធ្មត់ របស់មា្ចាស់ក្លបិ 
កេុង ឡុងដ៍ : លោក Frank 

Lampard ដងឹ ចៃបាស ់ពកីរ ទាម- 
ទារ ក្នុង នាម ជា គៃូបង្វឹក នៃ កៃុម 
តោ ខៀវ Chelsea កៃម ករ- 
គៃប់ គៃង របស់ លោក Roman 
Abramovich គឺ វា ចៃើន បំផុត 
ជាង តមៃូវករ  ដៃល ខ្លួន បាន 
លៃង  ជាមយួ គៃ ូបង្វកឹ ៩ របូ ផៃសៃង 
គា្នា ក្នងុ គៃ  ដៃល របូ លោក បៃកប 
អាជីព ជា កីឡាករ នៅ ទឹក ដី 
Stamford Bridge ។

ឥឡូវ នៃះ លោក  Lampard 
ជា បគុ្គល មា្នាក ់ដៃល  ស្ថតិ នៅ ក្នងុ 
ខៃសៃ បនា្ទាត់ នៃករ បណ្ដៃញ ចៃញ 
កៃយ ដកឹ នា ំកៃមុ Chelsea ឱៃយ 
រង បរាជ័យ ៣-១  កៃម ថ្វី ជើង 
របស់ កៃុម  Manchester City  
ដៃលបងា្ហាញ ថា កៃុម នៅ កៃុង 
ឡងុ ដ ៍មយួ នៃះ ឈ្នះ ម្ដង គត ់ក្នងុ 
ចំណោម  ៦ បៃកួត ចុង កៃយ 
ហើយ  ទំនង  មាន សងៃឃឹម តិច តួច 
ណស់ ក្នុង ករ បៃជៃង ពាន កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Premier League ។

ករ ទាម ទារ មាន កន់ តៃ ខ្ពស់ 
ពី កៃុម តោ ខៀវ  កៃយ ចំណយ 
បៃក់ យា៉ាង ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធាប់ 
រហូត ដល់ ២២០ លាន ផន 
($៣០០លាន) អំឡុង ពៃល  
ទីផៃសារ ដោះ ដូរ កីឡាករ បើ ក 
ដំណើរ ករ ខណៈ កៃុម លំដាប់ 
កពំលូ របស ់អរឺ៉បុ ផៃសៃង ទៀត  កត ់
បន្ថយ ករ ចំណយ  ដោយ សារ 
ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ចពី  
ករ រាត តៃបាត នៃ វើរុស កូរ៉ូ ណ ។

បនា្ទាប់ ពី ផ្ដល់ បៃក់ ឱៃយ ទិញ 
កីឡាករ ជា ចៃើន រូប ដូច ជា Kai 
Havertz, Timo Werner, 
Hakim Ziyech, Ben 

Chilwell និង Edouard 
Mendy លោក Abramovich 
បាន រំពឹង ខ្ពស់ ចំពោះ ចំណត់- 
ថា្នាក់ របស់ កៃុម Chelsea ដៃល 
ពៃល នៃះ ឈរ នៅ លៃខ ៨ ក្នុង 
តារាង  ជាមួយ នឹង ២៦ពិន្ទុ 
ខណៈ រដូវ កល ដំណើរ ករ ទៅ  
ស្ទើរ ពាក់ កណ្តាល ផ្លូវ ហើយ ។ 

ភាព អត ់ធ្មត ់ មនិ មៃន ជា គុណ- 
សមៃបត្តិ របស់ បុរស សញ្ជាតិ រុសៃសុី 
ដៃល គៃប់ គៃង ក្លិប  Chelsea 
១៨ ឆ្នា ំ ឡើយ ហើយ សមូៃបី អតតី 
កីឡាករ ឆ្នើម របស់ កៃុម ដូច  
Lampard ដៃល  រក គៃប់ បាល់ 
បាន ចៃើន ជាង គៃ ក្នងុ កណំត ់តៃ 
របស ់ក្លបិ ក ៏ទនំង  មនិ ទទលួ បាន 
ពៃល  ចៃើន ដើមៃបី  កៃបៃ សា្ថាន- 
ករណ៍  បៃសើរ ឡើង វិញ ដៃរ ។

កសៃត Athletic  ធ្វើ សៃចក្ដ-ី 
រាយករណ ៍កល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា 
Chelsea កំពុង តៃៀម  ឈ្មោះ 
បៃក្ខ ជន ស័ក្ដិ សម រួច រាល់ ហើយ 
បើ បុរស សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស វ័យ 
៤២ ឆ្នាំ តៃូវ បាន បញ្ចប់ តួនាទី ។

Lampard ទទលួ បាន កៃឌតី 
សមៃប់ ករ ចូល កន់ តំណៃង  
រដូវកល ដំបូង ដោយ  ដឹក នំា 
កៃុម ឱៃយ តៃឡប់ ទៅ បៃកួត បៃជៃង  
នៅ  Champions League 
វញិ ទោះ ជាប ់បមៃម មនិ ឱៃយ មាន 
សកម្ម ភាព ក្នុង ទីផៃសារ ដោះ ដូរ 
កីឡាករ និង ទោះ  ជា កីឡាករ 
សខំាន ់ Eden Hazard ផ្ទៃរ ទៅ   
Real Madrid ក៏ ដោយ ។ 

តៃ ជំនឿ ចិត្ត  នោះ តៃូវ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ចាប់ តាំង ពី ករ ចំណយ    រដូវក្ដោ 

កន្លង ទៅ  បើទោះ លោក Lam-
pard តៃង តៃ ពោលរឿយ ៗ  ថា  
Chelsea  តៃូវ ករ ពៃល ថៃម 
ទៀត ដើមៃបី តាមឱៃយទាន់ មាតៃ- 
ដា្ឋាន របស់ កៃុម គូ បៃជៃង  Liver-
pool និង Man City។

Lampard បាន នយិាយ ថា ៖ 
« ជំនឿ ទុក ចិត្ត គឺ បៃ បៃួល  ចៃើន  
ឆ្នា ំនៃះ ដោយ សារ គៃប ់គា្នា   សម្លងឹ 
មក ហើយ នយិាយ ថា យើងបាន 
ចំណយ លុយ   ចៃើន ណស់ ។  
ករ ពិត គឺ កីឡាករ ថ្មីៗ ដៃល  មក 
ទី នៃះ  មិន ទាន់ សមៃប ខ្លួន បាន 
ល្អនៅឡើយ ដោយ សារ នៅ 
ក្មៃងៗនិង មាន របួសឬ មិន សូវ 
បាន លៃង ជុំគា្នាញឹកញាប់ ។    
ករ ទាម ទារ  នោះ មនិសម ហៃតុ- 
ផល  នោះទៃ» ៕ AFP/VN

Aguero (កណ្តាល) របស់ Man City លោតបេជេងយកបាល់ជមួយ Zouma (ស្ដា)ំ របស់ Chelsea។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ អតីតបេ ក្ខ នារី បេឡង កម្ម វិធី    The  
Voice Cambodia   នា រដូវ កាល ទី២ ឆ្នាំ 
២០១៦ កញ្ញា រ៉េត ស៊ូហេសាណា សេីសេស់   វ័យ- 
ក្មេង សមេស់ កាន់ តេ សេស់ សោភា  កាក់ កបនឹង  
ទីផេសារ ឡើងចេៀង  ឆក តន្តេី តាម ខេត្ត ជាប់ យ៉ាង 
រដឹក  មមា ញឹក     កើប  លុយដុំ នឹង អាជីព ថត សេប៉ត- 
ពាណជិ្ជកម្ម នងិ ជា តារា  ទតូ សចុ្ឆន្ទៈ នេ ផលតិផល 
នានា ជាចេើន  បង្កើត  ភាព  ភា្ញាក់ ផ្អើលដោយ  បាន 
បង្ហាញ ផ្ទះ វីឡា  សាងសង់ជិត រួច  ជា សមិទ្ធ ផល 
កេយ ពី   បេឡូក    សិលេបៈ កាលពី    វ័យ  ១៦ឆ្នាំ ។
តារា ចមេៀង និង តារា សម្តេង សេី  នៅ ផលិត- 

កម្ម ហងេសមាស កញ្ញា រ៉េត ស៊ ូហេសា ណា ដេលមាន 
របូ សម្ផសេស កានត់េ សេសស់ា្អាត រាង សេ ឡនូ ជាង 
មុន ដេល ជា អតីត  ជា សិសេស រៀន នៅ សាលា អន្តរ- 
ជាតិ សិង្ហបុរី (SIS ) និង ជា កូន  កេុម  របស់  ឱក 
សុគន្ធ កញ្ញា ជា គេូបង្វឹក នេ កម្មវិធី The Voice 
Cambodia   រដូវ កាល ទី២  គេន់ តេ ចូល ដល់  
ឆ្នា ំថ្ម ី២០២១ រលំង បាន ប៉នុា្មាន ថ្ងេសោះ ក ៏បង្ហាះ 
សារ តាម   អីនុ សា្តាកេម ថា៖ « មា៉ាក ់បា៉ា  បេប  ់ថា  កនូ  
ខំ ឱេយ  ហើ យទៅ ទាន់ នៅ ក្មេង  កេង - 
ចាស់ ទៅសំណាង! ការ  ខិត   ខំ   តាំង-  
ព ី អាយុ ១៦ឆ្នាំ   រហូត ដល់   ពេល 
នេះ បាន ចេញ  ជា របូ រាង  បណ្ដើរ 
ហើយ ! See you soon 
in 2021 baby!»។ 
គេន់ តេ ឃើញ សារ - 

បង្ហាះ    រូប ផ្ទះ ២ ជង់ - 
មាន កម្ពស់  ២ជាន់ 
របស់ តារាកញ្ញា រ៉េត 
ស៊ូហេសាណា  មិន តេឹម-   
តេ  មហា  ជនជា អ្នកគាំទេ ទេ-   
ដេល   ផ្ទុះ   ការកោត សរសើរ - 
ដោយ   ភា្ញាក់ ផ្អើល   សូមេបី ត េ - 
អ្នក សិលេបៈ ដូចគា្នា   ក៏  លាន់-  
មាត់ សរសើរ  ដេរ  ចំពោះ  
សមិទ្ធ ផល ដេល តារា - 
ចមេៀង   សេី វ័យ   ២០ឆ្នាំ  
ជា  តារា ចមេៀង  បេចាំ 
ផលិត  កម្ម ហងេស មាស  
រូប នេះ ។ បេិយ មិត ្ត - 
អ្នក គាំ ទេ  បាន កោត- 
សរ សើរ ថា  ៖ «អ៊យី៉ា! 
មនិ  នកឹ  សា្មាន ថា សេ-ី  
សេស ់ វ័យ  ក្មេង ជា 
តារា ចមេៀង  និង សម្តេង 
រលក កេយ រ៉េត ស៊ហូេសាណា 
អាច  សនេស ំបាន បេក ់ព ី សលិេបៈ 
បេមាណ   ៣-៤ ឆ្នា ំ សោះ  ទញិ 
ផ្ទះ  វីឡា   ២ជង់ កម្ពស់ ២ជាន់ - 
បាន!»។
ខណៈ សូមេបី តេ តារា - 

សម្តេង  សេ ីសា្អាត  កញ្ញា សុនី យបូ៊នី ក ៏បាន លាន-់ 
មាត់  សរស ើរ កញ្ញា  រ៉េត ស៊ូហេសាណា ភា្លាម ដេរ 
ថា ៖  «អូន ជាក្មេង ដេលពូកេ និង   talented 
ជូន  ពរ ឱេយ  ជោគជ័យ អូ ន!»។ 

ចំពោះ ផ្ទះ  ២ជង់ កម្ពស់ ២ជាន់ ដេល   
បង្ហាញ  ក្នុង រូប   អម ដោយសារ នោះថា 
ជា បេក់ បាន  ពី កមា្លាំង ញើស ឈាម  - 
ក្នងុ អាជពី  សលិេបៈ ខ្លនួ  បាន សនេសំ តាងំ- 
ពី មាន  វ័យ  ១៦ឆ្នាំ ទាំងអស់ ឬ ក៏ 
មាន  ការ  ចលូ រមួ ព ីបា៉ា មា៉ាក ់របស ់កញ្ញា   
ឬ  យ៉ាង  ណា  នោះទេ  ខាង ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍   ក៏ មិន  អាចទទួល បាន ការ បក- 

សេយ បន្ថេម ពី   កញ្ញា រ៉េត ស៊ូហេសាណា 
ឡើយ ដោយ បេព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ធ្លាប់ ទំនាក់ - 
ទនំង  ចលូ  ព ីមនុ  នោះ នាពេល នេះ ពុ ំអាច 
ទាក់ ទង បាន។ 
គួរ បញ្ជាក់ ថា   ទោះបីជា ទើបតេ បាន  
ចូល បេឡូក សិលេបៈ ចមេៀង មេន ក្តី តេ 
តារា ចមេៀង សេីរលកកេយ  កញ្ញា 
រ៉េត ស៊ូហេស ណា សេូប បាន បេជា- 
បេិយ  ភាព  ពី មហាជន យ៉ាង   រហ័ស 
និង កំពុង តេ កាក់ កប   រក លុយ បាន 
ចេើន ដោយ កោ្តាប បាន យ៉ាង ណេន 
នូវតំណេង ជា ទូត សុច្ឆន្ទៈ នេ - 
ផលិត  ផល នានា   ដូចជា កេុមហ៊ុន 
ទូរ ស័ព្ទ   Cellcard កេុមហ៊ុន ទូរ- 

ស័ព្ទ  OPPO   កេុមហ៊ុន Charles & 
Keith  ជាដើម៕ 
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តារា ចមេៀង និង សម្តេង សេ ីសេស់  រ៉េត សូ៊ហេសាណា បង្ហាញ   ផ្ទះ- 

វីឡាដេលខ្លនួ ខំ សនេសំបេក់តំាងវ័យ ១៦ឆ្នា ំ   ។ រូប អុីនសា្តាកេម 

តារា ចមេៀងសេវ័ីយ ក្មេង  សេស់ សោ ភា   
កញ្ញា រ៉េត សូ៊ហេសាណា។ រូបថត ហុង មិនា 

អេលីត ភក្ត ីពេយាយាម ទប់ការ ទត់របស់ គង់ សំបូរ នៅ មុនពេល ចៅ កេម  ផ្តល់ ពិន្ទ ុឱេយឈ្នះមិនឯកច្ឆន្ទ។សហ ការី

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ អ្នក បេដាល់  ថាប់  
ភក្ត ី ដេល គេ សា្គាល់ថា  ជា  អេ- 
លីត  ភក្ត ី  របស់   ក្លបិ នាយក ដា្ឋាន 
អង្គរកេស កេសួង មហា ផ្ទេ នោះ 
បាន រក ឃើញ ជោគ ជ័យ យ៉ាង- 
សំខាន់របស់ ខ្លនួ ហើយ គឺ ការ- 
យក ឈ្នះ លើ ជើងខា្លាងំ គង់ សំបូរ 
នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ ដើមេបី ឈ្នះ បាន 
បេក់ រង្វាន់ធំ លើក ទី ១ សមេប់  
ការ ចូលបេឡូក នៅ ក្នងុ វិស័យ 
កីឡា បេដាល់ គុន ខ្មេរ  អស់ រយៈ- 
ពេល ១០ ឆ្នាកំន្លង មក នេះ។ 
  សមេប់ការ បេកួតដណ្ដើម 

បេក់ លាន នៅ លើ សង្វៀន ថោន 
កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ កន្លងមក នេះ 
អេលីត  ភក្ត ីបាន យក ឈ្នះ  ធី 
វ៉ារិទ្ធ ក្នងុការ បេកួត ជមេះុ ៣ទឹក 
ដោយពិន្ទ ុជា ឯកច្ឆន្ទ ៥-០ ដើមេបី 
ឡើង ទៅជួប គង់ សំបូរ ដេល 
បានទមា្លាក់ សោម ពិសិដ្ឋ ហើយ  
បនា្ទាប់ ពី ការ បេកួត ផ្តាច់ ពេ័តេ 
ដេល មាន ៣ទឹក ដេរ នោះ អេលីត 
ភក្ត ីតេវូបាន ចៅ កេមទំាង ៥ រូប 
ផ្តល់ ពិន្ទ ុឱេយ ឈ្នះ គង់ សំបូរ មិន 
ឯកច្ឆន្ទ ៣-២។
ការឈ្នះ  គង់ សំបូរ នៅ ក្នងុវគ្គ 

ដ៏សំខាន់នេះ វ បាន ជួយ ឱេយ 
អេលីត ភក្ត ីសមេច ការ សង- 
សឹក ចំពោះ ការ ចាញ់ គង់ សំបូរ 
ចំនួន ៣ លើកកន្លង មក  ហើយ វ 
ក៏ជា ពេល ដេល រូបគេ ឈ្នះ បាន 
បេក់ រង្វាន់ ធំ ចំនួន ៣,៤ លាន 
រៀល ជា លើកដំបូង ផងដេរ  
ខណៈ ក្នងុ បេវត្ត ិបេ កួត  ៦៥ ដង 

ឈ្នះ  ៥២   ចាញ់ ១០  និង  ស្មើ 
៣ដង  ដោយ  ផ្តលួ ដេ គូ ឱេយ សន្លប់ 
បាន ចំនួន ១៧ ដង កន្លង មក នេះ  
អេលីត ភក្ត ី ធ្លាប់ ចូល រួម បេកួត  
ដណ្ដើម ខេសេ កេវត់ សេបៀរ កម្ពជុា 
តេ  ម្តង គត់ និង បានចាញ់  នៅ  វគ្គ 
ពាក់ កណា្តាល ផ្តាច់ ពេត័េ។ 
កេយ ទទួល បាន ជយ លាភី 

ជា បេក់ រង្វាន់ ៣,៤ លាន  រៀល 
នេះ  អេលីត  ភក្ត ី បាន  បេប់  ថា ៖ 
« នេះ ជា បេក់ រង្វាន់ ធំ  សមេប់   
អាជីព បេ ដាល់ ជិត ១០ ឆ្នា ំរបស់ 
ខ្ញុ ំ ពេះ   បេក់ រង្វាន់ ចំនួន ៣, ៤ 
លាន  រៀល នេះ   ជា លើក ទី ១  
ដេល ខ្ញុ ំទទួល បាន  ហើយ  វ សេប- 
ពេល ដេល ខ្ញុំ កំពុង ខ្វះ ខាត 
សមេប់ ភរិយ របស់ ខ្ញុ ំកូន ខ្ច ី អី៊ចឹង 
វ បាន ជួយ ខ្ញុ ំ សមេប់ កូន បេពន្ធ  
ហេតុនេះ ខ្ញុ ំមានការ  តេក អរ 
រក អ្វ ីបេៀប ផ្ទមឹ មិន បាន ទេ »។
 អេលីត  ភក្ត ីបាន  បេប់ បន្ថេម 

ថា ៖ « ខ្ញុំ ជា កូន កំពេ  ដោយ- 
សារឪពុក  និង មា្តាយខ្ញុ ំបាន បេក -   
ផ្លវូ គា្នា ហើយ  ខ្ញុ ំបាន ទៅ រស់ នៅ  
ជា មួយ ជីដូន ចាស់  និង បាន ខ្ញុ ំធំ 
ដឹង ក្ត ី  នៅ ក្នងុ បុរី កីឡា  សង្កាត់ 
វល វង់ បនា្ទាប់ មក   ខ្ញុ ំបាន ចូល- 
បេឡូក  ក្នងុ សកម្មភាព ហ្វកឹ ហាត់  
ដើមេបី ឡើង បេ កួត យក បេក់ ចិញ្ចមឹ 
ជីវិត ជា មុខ របរ រហូត  ដល់ 
បច្ចបុេបន្ន ។  ទោះ បីជា  ខ្ញុ ំមិន ទាន់ 
មាន ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង  បុ៉ន្តេ រស់ នៅ មិន 
ជួល ផ្ទះ គេ ទេ  ដោយ លោក គេូ 
បង្វកឹ ខ្ញុ ំ អនុញ្ញាត ឱេយ រស់ នៅ ក្នងុ 
ក្លបិ ផ្ទាល់ តេ ម្តង »។ 

 កីឡាករ  អេលីត ភក្ត ីបាន រៀប- 

ការ  តំាង ពី ដើម ឆ្នា ំ២០២០   ហើយ 
បច្ចបុេបន្ន  បេពន្ធ របស់ ភក្ត ីកំពុង 
មាន កូន ខ្ចី   ហើយ  ក៏  កំពុង នឹង 
តេៀម  ចូល រៀន មហា វិទេយា ល័យ 
ផងដេរ។  រំឭក ពី ជីវិត  ក្នងុ អាជីព 
បេ ដាល់ ជិត ១០ ឆ្នានំេះ  អេ លីត  
ភក្ត ី បញ្ជាក់  ថា ៖ « មិន ដេល ធ្លាប់ 
ទទួល បាន បេក់ រង្វាន់ ចេើន ដូច 
ពេល នេះ នោះ ទេ  ខណៈ ដេល 
តម្លេ ខ្លនួ បេ កួត របស់ ខ្ញុ ំចេើន បំផុត  
បាន តេមឹ ៣៥០ ដុលា្លារ  ក្នងុ ១ 
លើក ។  ខ្ញុ ំធ្លាប់ ចូល បេ កួត ដណ្ដើម 
ខេសេ កេវត់ តេ ម្តង គត់ នៅ សង្វៀន 
CNC  ហើយ បាន ឈាន ចូល ដល់ 
វគ្គ ពាក់ កណា្តាល ផ្តាច់ ពេត័េ  និង  
បាន  ចាញ់ កីឡាករ  សេក  គឹម រួន  
ក្នងុ បេភេទ ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូ-
កេម »។
បើ ទោះបីជា ខ្លនួ ជា ក្មេង កំពេ  

និង រស់នៅជាមួយ ជីដូន តំាង ពី 
នៅ តូច ហើយ បានចាប់យក 
បេដាល់ ដើមេបី រក បេក់ ចិញ្ចឹម 
ជីវីត បុ៉ន្តេ កីឡាករ  មាន អាយុ 
២៣ ឆ្នាំ  កម្ពស់ ១,៧០ ម៉េតេ  
អេលីត ភក្ត ី មិនដេល បាន ត្អញូ- 
ត្អេរ ពី ជីវភាព ដូច កីឡាករ មួយ 
ចំនួន នោះ ទេ។ ភក្ត ីបាន និយយ 
ថា៖  «ក្នងុ ១ខេ  ខ្ញុ ំអាច ឡើង បេកួត 
បាន ២ លើក  តាម កិច្ច សនេយា 
ចាប់ គូ បាន  ជា មួយ សង្វៀន 
ផេសេងៗ   បុ៉ន្តេ ក្នុង ករណី មាន 
កីឡាករ   អវត្តមាន  ឬ ឈឺ គឺ  ខ្ញុំ  
ទទួល បេ កួត ជំនួស បាន  ចំណេក  
បេក់ ចំណូល បានពី បេដាល់ គឺ  
អាច ទប់ ទល់ ជីវភាព  បាន តាម 
លក្ខណៈ សាមញ្ញ » ៕

អេលីត  ភក្ត ី ឈ្នះ បេក់ រង្វាន់ ធំ  លើក  
ដំបូង ក្នងុ អាជីព បេដាល់ ចូល១០ ឆ្នាំ

ស្ងាត់ៗ រ៉េត សូ៊ហេសាណា ក៏ បង្ហាញ  
ផ្ទះ ២ជង់ ជា ទេពេយ  សនេសំ  ពី វ័យ ១៦ឆ្នាំ 
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