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វិចិត្រសាលSPACEFOUR
ZEROជាទីបណ្ដុំពិព័រណ៍គ្រឿង-
សិល្បៈនាសម័យកាលទសវត្សរ៍
ទី៦០-៧០និងទំនើប...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
អ្នកជំនាញ៖ចិនប្រើយុទ្ធ-
សាស្ត្របំបាក់កម្លាំងចិត្តប្រ-
ជាជនត្រវ៉ាន់ឱ្យបាក់ស្បាត
ជាជាងប្រើកម្លាំង...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
កិច្ចព្រមព្រៀងការមិន
យកពន្ធត្រួតគ្នារវង
កម្ពុជានិងម៉ាឡ្រសុី
ចូលជាធរមន...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

សភាអាមេរិកបន្តការបញ្ជាក់លទ្ធផលជ័យជម្នះលោកBiden
បន្ទាប់ពីផ្អាកដោយសារកេមុអ្នកគំាទេលោកTrumpប៉ះទង្គចិជាមួយបូ៉លិសរហូតមានការបាញ់សមា្លាប់អ្នកតវ៉ា

សុខ វៃងឈាង

នៅរាត្រីថ្ង្រពុធទី៦ខ្រមករា
សភាជាតិអាម្ររិក បន្តការ-
បញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីដោយអង្គបោះ-
ឆ្នោតថាលោកJoeBidenឈ្នះ
បនា្ទាប់ពីការផ្អាកជាបណ្ដោះ-
អាសន្នដោយសារក្រុមអ្នកគាំទ្រ
លោកប្រធានាធិបតីDonald
Trumpបានប៉ះទង្គិចជាមួយ

នងឹប៉លូសិនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសុនីតោន
ហើយ ក្រយមកសម្រុកចូល
អគារសភាជាតិដ្រលឈានដល់
ការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រី១រូប។
បាតុកម្មដោយហិង្រសាន្រះ

កើតឡើងប៉ុនា្មានម៉ោងបនា្ទាប់ពី
លោកTrumpបានជំរុញឱ្រយ
អ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងវ៉ាសុីន-
តោនធ្វើការតវ៉ានឹងការបញ្ជាក់
លទ្ធផលបោះឆ្នោតដ្រលជា
ដណំើរការមយួដ្រលនងឹធានា-

ជ័យជម្នះរបស់ប្រធានាធិបតី
ជាប់ឆ្នោតលោកBiden។
កាលពីម៉ោង១២ថ្ង្រត្រង់

លោក Trumpនិយាយទៅ
កាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រមណ
២៥០០០នាក់ដ្រលប្រមូលផ្ដុំ
គា្នោនៅមុខស្រតវមិនថា៖«យើង
នឹងដើរទៅកាពីតូល[អគារ
សភាជាតិ]ហើយយើងនឹង
លើកទឹកចិត្តដល់សមជិក
ព្រឹទ្ធសភានិងសមជិកសភា-

តំណាងរបស់យើងដ្រលមន
ស្រចក្ដីកា្លាហាន»។
លោកTrumpបានបន្តទៀត

ថា៖ «យើងនឹងមិនបោះបង់-
ចោលយើងនឹងមិនចុះចាញ់»។
នៅម៉ោង១រសៀលម៉ោងក្នុង

ស្រកុ(អាម្ររកិ)ក្រមុបាតកុរបាន
ឡោមព័ទ្ធអគារសភាជាតិហើយ
ចាប់ផ្ដើមច្រនប៉ូលិសវយបំប្រក
បង្អួច រុញបំបាក់ទ្វារ និងសម្រុក
ចូលអង្គសភា... តទៅទំព័រ ១២

លោកហុ៊នសេន
ប្ដេជា្ញារកេសាភាពជា-
មា្ចាស់ការពារពល-
រដ្ឋឱេយមានសន្តភិាព

JICAកំពុងសិកេសា
លើគមេងធ្វើឱេយ
បេសើរការដឹកទំនិញ
តាមចេកពេដំេន

រដ្ឋាភិបាលគេង
នឹងដក់ចេញនូវ
ចេបាប់វិនិយោគថ្មី
ក្នងុឆ្នាំ២០២១នេះ

កម្ពជុានំចេញ
ម្ទេសសេស់បាន
ជាង៧មឺុនតោន

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហុ៊នស្រនកាលពីម្រសិលមិញបាន
បង្ហាញការប្ត្រជា្ញាចិត្តតាមរយៈ-
សារអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវ-
រីយ៍លើកទី៤២ន្រថ្ង្រជ័យជម្នះ
៧មករាដោយរក្រសាភាពជាម្ចាស់
ក្នុងការការពារប្រជាជនឱ្រយមន
សខុសន្តិភាពខណៈការប្ររព្ធ-
ពិធីន្រះត្រូវបានផ្អាកការជួបជុំ
ដើម្របីទប់សា្កាត់...តទៅទំព័រ ២

នៅ សុី វុតា្ថា

ភ្នពំៃញៈ ទីភា្នោក់ងរសហប្រតិ-
បត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA)
បានបញ្ជូនក្រុមការងរជាច្រើន
ក្រុម ទៅធ្វើការសិក្រសានៅតាម
ច្រកព្រំដ្រនកម្ពុជា-វៀតណាម
និងកម្ពជុា-ថ្រដើម្របីធ្វើការសិក្រសា
លើគម្រងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
ក្នងុការសម្រលួដល់ការដឹកជញ្ជូន
ទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនខណៈ-
ដ្រលបច្ចបុ្របន្ន...តទៅទំព័រ  ៤

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញៈ វិស័យឯកជនមន
សទុដិ្ឋិនយិមចពំោះការដាក់ច្រញ
ច្របាប់វនិយិោគថ្មីដ្រលនងឹកា្លាយ-
ជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយក្នុងការ-
ធ្វើពពិធិកម្មវសិយ័ឧស្រសាហកម្ម
នងិស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់កម្ពជុាកដ៏ចូជា
ការឆ្លើយតបនងឹបរបិទបច្ចបុ្របន្ន
ន្រតំបន់និង...តទៅទំព័រ ៩

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ការដាក់ច្រញគោល-
នយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល
ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព
ក្នុងវិស័យកសិកម្មបានធ្វើឱ្រយ
ការនំាច្រញផលិតផលកសិកម្ម
នៅកម្ពជុាកើនឡើងគ្រប់វសិយ័
ក្នងុនោះការនាំច្រញម្ទ្រសស្រស់
ក្នុងឆ្នោំ២០២០ សម្រចបាន
ជាង៧មុនឺតោនកើនជាង២៧
ភាគរយបើ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សីដក់យកការប្រកួតថ្នាក់ជាតិ
ចម្រញ់យកអ្នកឆ្នើមត្រៀមសុីហ្គ្រម

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មនកីឡា
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តពីទំព័រ ១...កូ  វីដ១៩  សៃប- 
ពៃ ល ស្ថាន ទូ ត ម ហាអំ ណា ច ក៏ 
ប ង្ហា ញ កា រច ង ចាំ នៃ ថ្ងៃ ដួល រ លំ 
រប ប ខ្មៃ រ កៃហ ម   ។

តំណាង ឱៃយ គណ បកៃស បៃជា ជន- 
កម្ពុជាផ ងនោះ  លោក  ហ៊ុន 
សៃន  បាន ថ្លៃង ក្នុង សរ លិខិត 
របស់ លោក ថា  ចាប់ ផ្តើម  ពីថ្ងៃ 
ជ័យ ជម្នះ ៧  មករា បៃជា ជន កម្ពជុា 
បាន ជៃ ង ទង ់មហា សម គ្គ ីជាត ិ
ពុះ ពារ ជម្នះ គៃប់ ឧប សគ្គ ដើមៃបី 
ការពារ ការរ ស់រា ន មាន ជីវិត របស់ 
ខ្លួន  ស្តារ និង កសង បៃទៃស 
ឡើង វិញពី ចំណុច សូនៃយ ធ្វើ ឱៃយ មាន  
ការ ផ្លាស់ ប្តរូ រីក ចមៃើន ជា ជំហានៗ 
រហូត មក ដល់ បច្ចុ បៃបន្ន ។

លោក បន្ត ថា បើទោះ ជា ឆ្នានំៃះ 
តមៃវូ ឱៃយ ផ្អាក ការជួបជំុ  ធ្វើ មី ទ្ទងិ 
ដោយ សរតៃ បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ១៩  
ក៏ អត្ថន័យ  និង ស្មារតី ជ័យជម្នះ 
៧មករា  នៅតៃរស់ រវីក ជានិច្ច 
ក្នុង មន សិការរ បស់ បៃជាជន- 
កម្ពុជា ពៃះ ថ្ងៃនៃះ  បៃជាជន- 
កម្ពុជា  បាន បៃសិទ្ធ នាម ជា ថ្ងៃ- 
កំណើត ទី២ របស់ ខ្លួន ដៃលជា 
មូល ដ្ឋាន គៃឹះ នៃ ការកកើ ត ឡើង 
វិ ញនិង ការរីក ចមៃើន នូវអ្វី ៗ  
គៃ ប់យ៉ាង ដៃល ជា គុណ តម្លៃ 
សមៃប់ សង្គម ជាតិ។

លោក ហ៊នុ សៃន បញ្ជាក ់ថា៖ 
«ខ្ញុំពៃះក រុណា ខ្ញុំ  សូ ម បញ្ជាក់ 
ជាថ្មី នូវ ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត  របស់ រាជ- 
រដ្ឋាភិបា ល ក្នុ ងការ រកៃសា ភាព-  
ជា មា្ចាស់ លើ ការងរ ជា អាទិ ភាព 
ចមៃបង ទំាង ២  គឺ ទី១ ការ រកៃសា- 
សន្តិ ភាព  ស្ថិរភាព នយោ បាយ 
ដៃល ជា មូល ដ្ឋាន គៃឹះ សមៃប់ 
ការ គៃប់ គៃង ស្ថាន ការណ៍ និង 
ទី២ គឺ ការរកៃសា ស្ថិរ ភាព មា៉ាកៃូ- 

សៃដ្ឋ កិច្ច ឱៃយ ល្អបៃសើ រ និ ង បន្ត 
ជំរុញ អនុវត្ត យ៉ាង មុឺងមា៉ាត ់រាល់- 
ភារកិ ច្ច ដៃល ខ្ញុំ ពៃះក រុណា ខ្ញុំ 
បានដក់ ចៃញ ដើមៃបី សន្តិភាព 
សវុត្ថ ិភាព  សខុមុាល ភាព បៃជា- 
ជន និង ការអ ភិវ ឌៃឍ» ។

កៃពី ការប្តៃ ជា្ញា នៃះ លោក 
ហ៊ុន សៃន ក៏បាន លើកឡើង  ពី 
សន្តិ ភាព ដៃលមា ន តម្លៃ ពុំ អាច 
កាត ់ថ្លៃបាន ពៃះ សន្តភិាព  នងិ 
ស្ថរិភាព នយោ បាយ ជា មូល ដ្ឋាន 
គៃឹះ សមៃប់ ការអ ភិវ ឌៃឍ ហើយ 
ការរកៃសា វា បាន ទើប ធ្វើ ឱៃយ កម្ពុជា 
អាច ងើបឈ រ ឡើង ដោយ ខ្លួន- 
ឯង នងិ បាន បោះ ជំហាន ទៅមខុ 
លើ វិថី អភិវឌៃឍ ន៍។ 

លោកបា នរំ ឭក  ថ្ងៃ៧ មករា 
ឆ្នា១ំ៩៧៩ គឺជា ថ្ងៃ ដៃល បៃទៃស 
កម្ពជុា តៃវូបាន សង្គៃះ  នងិ រំដោះ 
ចៃញ ផុត ពីរ បបក ម្ព ុជា បៃជា- 
ធ ិបតៃ យៃយ ឬ ហៅថា របប បៃលយ័  
ពូជស សន៍ ខ្មៃរ កៃហ ម ដឹកនាំ 
ដោយ ប៉ុល ពត ដៃល បា នបៃ- 
កា្លាយ   កម្ពជុា ទៅជា វាល ពឃិាត ដ ៏
ខ្មាងងឹត អស់ រយៈពៃ ល៣ ឆ្នាំ 
៨ខៃ និង២០ថ្ងៃ។ របប ដ៏ ឃោរ- 
ឃៅ  ពៃផៃសៃ យង់ឃ្នង នៃះ បា ន- 
ធ្វើ ឱៃយ បាត់ បង់ ជីវិត មនុសៃស ស្លូត- 
តៃង់ អស់ រាប់ លាន នាក់ ហើយ 
បៃទៃសជាតិ  ទំាងមូល បាន វិនាស 
អន្តរាយ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត។

រីឯ ស្ថាន ទូត អាមៃរិក បៃចំាកម្ពជុា 
បាន សរសៃរ លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក 
របស់ខ្ល ួន ថា ថ្ងៃ៧ មករា នៃះ យើង 
ចងចាំ នូវ បៃជាជ ន កម្ពុជា រាប់ 
លាន នាក់ដៃ លបា ន បាត់ប ង់ ជីវិត 
ឬ បាន រង ទុក្ខ ក្នុង អំពើ បៃល័យ- 
ពូជ សសន៍ ខ្មៃរកៃហម  ។

ស្ថាន ទតូ នៃះបា ន ប ញ្ជាក ់ ថា៖ 

«  សហ រ ដ្ឋអាមៃរិក   នៅតៃ ប្តៃជា្ញា- 
ចិត្ត យ៉ាង មុតមំា ក្នងុ ការជួយ គំាទៃ 
ដល ់បៃជា ជន  កម្ពជុា នងិ បណំង 
បៃថា្នា របស់ ពួកគៃឱៃយ  មាន យុត្តិ- 
ធ ម៌ បៃជាធិ បតៃ យៃយ ឯក រាជ- 
ភាព  នងិ ការ អភវិឌៃឍ បៃកប ដោយ 
និរន្ត រភាព  ពៃម ទំាង ធានា បាន ថា 
សោក នាដ កម្ម បៃប នៃះ នឹង មិន 
កើត ឡើង ទៀត ឡើយ» ។

ចំណៃក ឯកអ គ្គ រដ្ឋទូត រុសៃសុី 
បៃចា ំកម្ពជុា Anatoly Borovik 
ក៏បាន សរ សៃរ លើ បណា្តាញ 
twitter របស់ លោក ថា ថ្ងៃនៃះ 
[៧ មករា]គជឺា ជហំាន ដបំងូ ឆ្ពោះ 
ទៅរក សន្ត ិភាព  នងិ ស្ថរិភាព នៅ 
កម្ពុជា។លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ រីក-
រា យ  និង មាន មោទន ភាព ដៃល 
បៃទៃស រុសៃសុី ស្ថិត ក្នុង ចំណោម 
មិត្ត ដំបូង បង្អស់ របស់ បៃជាជា តិ នៃះ 
ដៃល ក្នងុ គៃនោះ  បាន ជួយ កសង 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឡើង វិញ »។

លោក គិ ន ភា បៃធាន វិទៃយា-
ស្ថាន  ទំនាក់ទំ នង អន្តរ ជាតិ នៃ  
រា ជប ណ្ឌិ តៃយស ភា ក ម្ពុ ជា  បាន 
សរសៃរ លើ ហ្វៃ ស ប៊ុក ព ីថ្ងៃទី៦ 
ម ករា ថា ក្នុង បរិបទ ដៃល កម្ពុជា 
កំពុង ធ្វើដំ ណើរ លើ គន្លង វិថី- 
បៃជាធិ ប តៃយៃយ  សៃរី ពហុប កៃស 
នោះ  ពហ ុមតិ ទៅលើ បញ្ហា នានា 
ក៏មាន ទៅតា ម នោះដៃ រ។លោក 
បន្ត ថា អ ត្ថន័យ នៃ ថ្ងៃ៧  មករា 
ហាក់ តៃវូបាន កំណត់ ដោយ ផ្អៃក 
លើ ទសៃសនៈ និ ង គោល ជំហរ- 
នយោ បាយ ជាជា ង តម្លៃ នៃ សច្ច- 
ភាព បៃវ ត្តសិស្តៃ។ប៉នុ្តៃ សមៃប ់
លោក “ថ្ងៃ៧មក រា”គឺជា ថ្ងៃ  រស់-
រា ន មាន ជីវិត ជាថ្មីថ្ងៃ កំណើ ត នៃ 
ការ អភ ិវឌៃឍ នងិ ជា បៃភព កណំើត 
នៃ សន្តិ ភាព នៅ កម្ពុជា  កៃយ 

ពៃល ដៃល  ភ្លើង ស ង្គៃមសុីវិល 
បាន ឆបឆៃះ ឡើង។ 

លោក ថា៖«យើង មើល ឃើញ 
អំពី ការ រីក ច មៃើន នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច - 
យើ ង។យើង រកៃសា បាន នូវ ស្ថរិភាព  
នៃ មា៉ាកៃូសៃ ដ្ឋ កិច្ច  រកៃសាបាន នូវ 
កំណើនសៃ ដ្ឋកិ ច្ច ក្នុង រង្វង់ ជាង 
៧ភា គ រយ ពិត ២ទស វតៃសរ៍  មក 
ហើ យ ,បៃ ក់ចំណូល  របស់ ពល រដ្ឋ 
មា្នា ក់ៗដៃ ល ពីមុន យើង ធា្លាប់ 
បាន តៃមឹ តៃ  ១០០ដុលា្លារ បុ៉ណោ្ណោះ 
ក្នុង ១ ឆ្នាំ តៃ ឥឡូ វនៃះ  កើន ដល់ 
ទៅជិ ត ២ ០០០ ដុលា្លារ»។ 

ជា ចក្ខុវិស័ យ របស់ រាជរ ដ្ឋា - 
ភិ បាល លោក យល់ថា  កម្ពុជា 
នឹង បៃ កា្លាយ ជា បៃទៃស មួយ 
ដៃល កំពុង ធ្វើសមា ហរ ណ កម្ម 
ខ្លួ ន យ៉ាង សក ម្មទៅក្នុ ង រចនា- 
សម្ពន័្ធ  និង និមា្មាប នកម្ម  តំបន់  នងិ 
ពភិពលោក ន ិង  ជា  បៃទៃស  ដៃល 
កំពុងតៃ ដើរតួ នាទី យ៉ាង សកម្ម 
ដោយ ស្មើ សិទ្ធិ  និង ស្មើ ភាព ក្នុង 
គៃប់ កិច្ចការ តំបន់  និង នៅលើ  
ឆក អន្តរ ជាតិ ។   

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក  ឡៅ ម៉ុងហៃ 
អ្នកវិភាគ បញ្ហាន យោបា យបា ន 
ថ្លៃងព ីមៃសិលមញិ  ថា ការ បៃកាស- 
ប្តៃជា្ញា រកៃសា ភាពជា  មា្ចាស់ ដើមៃបីការ-  

ពារ បៃជា ជន ឱៃយ មាន សុខ សន្តិ- 
ភាព របស់លោក នាយក រដ្ឋម ន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន គឺ មិន មាន អ្វី ប្លៃក 
នោះទៃ  ពៃះ មៃដឹក នំា គៃប់ បៃ- 
ទៃ ស គឺតៃ ងតៃ  បៃកាស បៃប នៃះ។  
  សមៃប់  រូប លោក  ថ្ងៃទី៧ 
ខៃមករា  ឆ្នាំ១៩ ៧៩ គឺជា ថ្ងៃ 
បង្កើត សធារ ណរដ្ឋ  បៃជាមានិ ត- 
កម្ពជុា ដោយ កងទ័ព វៀត ណាម 
ដៃ ល បាន ចូលម ក រំលំ កម្ពុជា 
បៃជា ធិបតៃ យៃយ។  ពៃឹ ត្តិការណ៍ 
នៃះ ក៏តៃូវ បាន កៃុមបៃឹ កៃសាសន្តិ- 
សុខ នៃ អង្គការ ស ហ  បៃជាជា តិ  
កោះបៃជុំ  ដើមៃបី សុំ ឱៃយ កងទ័ ព  
បរ ទៃស ដក ថយ ចៃញពី កម្ពុជា 
ផងដៃ រ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ថ្ងៃ៧ម ករា 
នៃះ មាន តម្លៃជា បៃ វត្តិ សស្តៃ 
សមៃប់ មនុសៃសជា តិ កម្ពជុាឬទៃ? 
(ខ្ញុំ)គិតថា  ២៥ ធ្នូ១ ៩ ៧ ៨ ថ្ងៃ 
ណូ អៃ ល  ថ្ងៃ វៀ តណា ម បញ្ជូន 
ទ័ ពឆ្ល ង កា ត់ពៃំ ដៃ នចូល ម ក រំ លំ 
រ ប បខ្មៃរ កៃហម  និ ងកា ន់ កាប់ 
បៃ ទៃ សក ម្ពុ ជា។ អន្ត រ ជា តិគៃ 
ខ្វល់តៃ ពីរឿ ង វៀ តណា ម ឈ្លា ន- 
ពានទៃ  អ ត់និ យយ ដ ល់ ៧   
មករា   និ ងរ ដ្ឋាភិ បា ល  ៧មក រា 
នោះ ទៃ»  ៕

គឹម  សារុំ 

កណ្តាលៈ ជនមា្នាក់  ដៃលចាក់ សមា្លាប់ 
ក្មៃងសៃី ជាសិសៃស សលា មា្នាក់  តៃូវបាន- 
ចៅកៃម សុើបសរួ សមៃច ចៃញដកីា ឃុខំ្លនួ 
ក្នុង ពន្ធនាគារ ខៃត្ត កណា្តាល  កាល ពី លា្ងាច 
ថ្ងៃ ទ៦ី  មករា  បនា្ទាបព់ ីចាបខ់្លនួ ប៉នុា្មាន មោ៉ាង  
កៃយពី បង្កហៃតុកាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥  មករា  
បៃពៃឹត្ត នៅ ភូមិពៃក ហូរកើត  សង្កាត់- 
ពៃកហូរ  កៃុង តាខ្មា  ខៃត្ត កណា្តាល ។ 

លោក សូ  សរិន  អ្នកនាំពាកៃយ តុលាការ 
ខៃត្ត កណា្តាល  ពមីៃសិលមញិ  មនិអាច ទាក-់ 
ទង តាម ទរូសព័្ទ  ដើមៃបី សុ ំបញ្ជាក ់ព ីករណ ីនៃះ  
បានទៃ  ប៉ុន្តៃ បើ យោងតាម ដីកា  ដៃល ភ្នំ- 
ពៃញប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បានព ីមៃសិលមញិ  ចុះ ថ្ងៃ  ទ ី
៦  មករា  ដៃលមាន ចុះហត្ថលៃខាដោយ   
លោក ចៅកៃម សុើបសួរ ឈ្មាះ ជួន  វណ្ណៈ  
បានចៃញ ដីកា ឃុំខ្លួន ជនស ងៃស័យ ឈ្មាះ 
ទចូ  សជុាត ិ ហៅ  អាដរំ ី អាយ៤ុ១ឆ្នា ំ ដក-់ 
ពន្ធនា គារ ខៃត្ត កណា្តាល បណោ្តាះអាសន្ន 

ក្នងុ បទចោទ ឃាតកម្ម គតិ ទកុ ជាមនុ តាម- 
បញ្ញត្តិ មាតៃ ២០០ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ។

ពាក់ព័ន្ធ អំពើ ឃាតកម្ម នៃះ  លោក ឯម  
ចាន់រា៉ាត់  នាយប៉ុស្តិ៍ នគរបាល សង្កាត់- 
ពៃកហរូ បៃប ់កាលព ីថ្ងៃទ៥ី  មករា ថា  ក្មៃង-    
រង គៃះជា កូនចៃបង  ហើយ មាន ប្អូន បៃុស 
តូចៗ២នាក់ ទៀត  ដៃល មាន ឪពុក ជា 
កម្មករ សណំង ់ រឯី មា្តាយ លក ់បន្លៃ។  ចណំៃក   
ជន សងៃសយ័ មាន បងប្អនូ ៣នាក ់ប៉នុ្តៃ ពកួ គៃ   
គា្មាន មា្តាយ ឪពកុ ទៃ  នងិ ជលួ បន្ទប ់ស្នាកន់ៅ 
កៃបៃរ បន្ទប់ ក្មៃងសៃី រងគៃះ ដៃរ។

លោក បន្ត តាម សម្តី ក្មៃង បៃុស ឈ្មាះ 
ផៃង រិន  ណា រុង  អាយុ ១០ ឆ្នាំ ជាប្អូន របស់ 
ជន រងគៃះ ថា  មុនពៃល កើតហៃតុ បៃ- 
ហៃល ជា មោ៉ាង ជាង ៦ កន្លះ ពៃឹក ថ្ងៃ ទី ៥  
មករា  ឪពុកមា្តាយ គៃ បានចៃញ ពី ផ្ទះ អស់ 
នៅ  សល់តៃ ខ្លួន (ក្មៃងបៃុស) និង បងសៃី 
នៅក្នុង បន្ទប់ ជួល តៃ២នាក់។ ពៃល នោះ  
ជន រងគៃះ បានបៃើ រូបគៃ ឱៃយ ទៅទិញ 
បាយ កា្តាងំ ហបូ  ហើយ ជនសងៃស័យ ឱៃយ លយុ 

មក គៃ ចំនួន ៥០០រៀល ដើមៃបី ទិញ បារី 
ឱៃយជន សងៃស័យ ជក់។

លោកថា  កៃយពី ទិញ បារីរួច មក 
ក្មៃងបៃុស បានតៃឡប់ មក បន្ទប់ វិញ  ក៏ 
ឃើញ ជនសងៃសយ័ កពំងុឈរ នៅ មខុ បន្ទប-់ 
ជួល របស់ ខ្លួន ហើយ ប្អូនបៃុស របស់ ជន- 
រងគៃះ បានហុច បារី ឱៃយ ជនសងៃស័យ។ 
គៃនោះ ប្អនូ របស ់ជនរងគៃះ បានឃើញ 
បងសៃ ីរបសខ់្លនួ  ដៃក នៅ លើពកូ ក្នងុ បន្ទប ់
ជលួ របស ់ខ្លនួ  ដោយមាន ឈម ជោក ខ្លនួ 
ហើយ បានបៃប់ ឱៃយជនសងៃស័យ យក 
បងសៃី ខ្លួន ទៅ ពៃទៃយ។ 

បើ តាម លោក ឯម  ចាន ់រា៉ាត ់ ថា  នៅ ពៃល 
នោះ គៃបាន ឃើញ ជនសងៃស័យ បី បងសៃី 
របស់ ខ្លួន ដើរ ទៅ រក ពៃទៃយ ភូមិ នៅ កៃបៃរនោះ 
ដៃរ តៃ ដោយ គៃូពៃទៃយ ឃើញ សភាព របួស 
ធ្ងន់ធ្ងរ ពៃក ទើប ដៃញ ជនសងៃស័យ ឱៃយ ទៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក កៃុង តាខ្មា។  ប៉ុន្តៃ ជន- 
រងគៃះ បាន ដច់ខៃយល់ ស្លាប់ ពៃល បញ្ជូន 
ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ ជ័យជំនះ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ដំបូង អ្នកភូមិ ឃើញ 
ជនសងៃស័យ ប ីជនរងគៃះ ដៃរ តៃ  គៃមនិ 
ចាប ់អារម្មណថ៍ា ជាជនល្មើស ។ កៃយ- 
មក ទើប សមត្ថកិច្ច ហៅ ជនសងៃស័យ មក 
សកសួរ ទើប ដឹងថា  ជននោះ ជា អ្នក- 
សមា្លាប់ ក្មៃង សៃី រងគៃះ»។ 

លោក បៃប់ថា  តាម ចម្លើយ របស់ ជន- 
សងៃស័យ បានសរភាព ថា  រូបគៃ បានចាប់ 
ក្មៃងសៃ ីរងគៃះ រលំោភ សៃពសន្ថវៈ តាងំ ព ី  
២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ  មុន ថ្ងៃចាក់ សមា្លាប់ ជន រង- 
គៃះ ទៅទៀត ។ ប៉ុន្តៃ ដោយ ជនសងៃស័យ 
ខា្លាចក្មៃង រងគៃះ យក រឿង នៃះ ទៅ 
និយយ  បៃប់ ឪពុក មា្តាយ នាង ទើប នៅ 
ពៃឹកថ្ងៃ ទី ៥  មករា  ជនសងៃស័យ ក៏ រៀបចំ 
គមៃង សមា្លាប់ ជន រងគៃះ តៃ ម្តង ទៅ។

បើ តាម ការធ្វើ កោសលៃយ វចិយ័ ព ីសមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ ពិនិតៃយ ឃើញ ថា  ក្មៃង សៃី រង- 
គៃះ តៃូវជ នល្មើស ចាក់ តៃូវចុង ដង្ហើម 
១កន្លៃង  នៅ តៃ ង់ កៃបាល ពោះ ពី ១ ទៅ ២ 
កន្លៃង ទៀត ដោយ កាំបិត ចុង សៃួច៕  

លោកហុ៊ន សែន ប្ដែជ្ញា...

បុរសចាក់សម្លាប ក់្មែងសែសិីសែសសាលាម្នាក់តែវូបានតុលាការឃំុខ្លនួនៅពន្ធនាគារ

អ្នក ដំណើរ កំពុង បើកប រ ឆ្លង កាត់ ទីសា្នាក់ការ កណ្តាល  CPP ពីម្សិលមិញ  ។ រូប រងៃសី

អោម ប៊ុនធឿន 

កណ្តាល ៈ   នគរបាលខៃត្ត 
កណា្តាល កាលពីមៃសិល មិញ 
បាន ចាប់ ឃាត់ខ្លួនបុរសមា្នាក់  
ដៃល  បៃើកាំបិត បុ័ង តោ កាប់ 
ទៅ លើ បៃពន្ធ របស់ មិត្តភក្តិខ្លួន 
នងិ កនូ សៃ ីរបស ់មតិ្ត ភក្ត ិ២ នាក ់ 
ឱៃយរងរបួសធ្ងន់ កាលពីថ្ងៃទី៥ 
ខៃមករា ឆ្នា ំ២០ ២១  នៅ ចំណុ ច 
ភូមិរទាំង ឃុំភូមិ ធំ សៃុក កៀន - 
ស្វាយ ដោយ សរ តៃ ខឹង ស្តៃ ី រង - 
គៃះ រអ៊ូរទាំ ថាឱៃយ ប្តី រឿង ផ្តុំ គា្នា 
«ផឹក សុី»។ 

របាយ ការណ ៍របស ់ស្នង ការ- 
នគរ បាល ខៃត្ត កណា្តាល  បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  ជន សងៃស័យ ឈ្មាះ 
ចន សុវណ្ណ  ចាន់តុ កុល ភៃទ 
បៃសុ អាយ ុ២៩ ឆ្នា ំជន ជាត ិខ្មៃរ 
មុខ របរ កម្មករ សំណង់ មាន សៃ ុក  
កំណើត នៅ ភូមិ ពោធិ៍ មៀវ ឃុំ 
គគីរធំ សៃុក កៀន ស្វាយ។

 បច្ចុបៃបន្ន ជន  សងៃស័យ  ស្នាក ់- 
នៅ កន្លៃង ធ្វើ ការ សំណង់ ស្ថិត 
នៅ សង្កាត ់ពៃក ឯង ខណ្ឌ ចៃបារ-  
អំពៅ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ ។ ចំណៃ ក 
ជន រង គៃះ មាន គា្នា ៣ នាក់   
ឈ្មាះ សខុ ចានឌ់ ីអាយ ុ៣២  
ឆ្នាំ តៃូវ ជា មា្តាយ រង របួស ធ្ងន់ 
កំពុង សង្គៃះ បនា្ទា ន់ នៅ មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ រសុៃស។ី ចណំៃក កនូ ២ នាក ់  
ឈ្មាះ  រស្មី សៃីយ៉ា ភៃទ សៃី 
អាយុ ១៣ ឆ្នាំ  និង ឈ្មាះ រស្មី 
សូជីញ ភៃទសៃី អាយុ ៨ ឆ្នាំ ក៏ 
រង របួស ធ្ងន់ ដៃរ  កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា ។ 

 របាយ ការណ ៍សមត្ថ កចិ្ច បាន 
បញ្ជាក់ ថា មុនពៃល កើត ហៃតុ 
ជន សងៃស័យ បានផកឹ សុជីាមយួ 
ប្ដី ស្តៃី រង គៃះ ឈ្មាះ  ផន ភក្តី 
អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ជន ជាតិ ខ្មៃរ។ 
នៅ  ពៃលផកឹ អសស់ៃ នងិ អស ់
សច់ក្លៃម ប្តី ស្តៃី រងគៃះ  បាន 
ជិះ  ម៉ូតូ ចៃញពីផ្ទះ ដើមៃបី ទៅ 
ទញិ សៃ នងិ សច ់ក្លៃម ឃើញ 
ឱកាស បៃប នៃះ ជន សងៃស័យ 
ក៏បាន កាប់ លើ ស្តៃី រង គៃះតៃ 
ម្តង ។    មូល ហៃតុ ដោយ សរ តៃ 
ពៃល ជន សងៃស័យ កំពុង ផឹក- 
សៃ ជា មួយ ប្ដី  ឮសៃ្តី រងគៃះ 
នៅកៃមផ្ទះ បាន រអ៊ូរ ទាំ ជៃរប្ដី 
មិន ឱៃយផឹក សៃជា មួយ ខ្លួន។   
កៃយ ពធី្វើ សកម្ម ភាពរចួ ជន- 
សងៃសយ័ បាន រត ់គៃ ចខ្លនួរមួ ទាងំ 
វត្ថុ តាង។  

លោក វង សៃ នាយ ផ្នៃក 
សៃនា ធិការ  ...តទៅទំព័រ  ៣

នគរបាល ចាប់ ខ្លនួ 
បុរស ម្នាក់  ដែល កាប់ 
បែពន្ធ មិត្ត ភក្ត ិ និង កូន - 
សែ ី២នាក់ របួស ធ្ងន់ 



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  អភិបាល ខៃត្ដ កំពត  
កំពង់ស្ពឺ  តាកៃវ  និង កៃប  បាន 
 ឯក ភាព គ្នា បង្កើត កៃុម ការងារ 
បច្ចៃក ទៃស អន្តរ ខៃត្ដ  ដើមៃបី សកិៃសា 
សៃវ ជៃវ កំណត់ ពៃំ បៃទល់ រដ្ឋ- 
បាលភូមិ  ឃុំ  សៃុក  ខៃត្ដឱៃយ បាន-   
ចៃបាស់ លាស់  ដើមៃបី ងាយ សៃួល  
ក្នងុការ ដោះសៃយប ញ្ហា បៃឈម 
នានា ជូនពលរដ្ឋ  សៃប តាម ការ- 
ណៃនាំ របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០។

ការ ឯក ភាព គ្នា បង្កើត កៃមុ ការ- 
ងារ បច្ចៃក ទៃស នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
កៃយ  កិច្ច បៃជុំ រួម  រវាង អភិ បាល 
ខៃត្ត ទាំង៤  កាល ពី ថ្ងៃទី៦  ខៃ 
មករា  នៅ សាលា ខៃត្ដ កពំត  ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា លើ ការងារ កៃ សមៃួល 
ពៃំបៃ ទល់ រដ្ឋ បាល អន្តរ ខៃត្ត ទាំង 
នៃះ ។  ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំនៃះក ៏មាន ការ- 
ចលូ រមួ ព ីអភ ិបាល រង ខៃត្ត  នាយក- 
រដ្ឋ បាល សាលា ខៃត្ត  បៃធាន មន្ទីរ  
អភ ិបាល សៃកុ  នងិ មន្តៃ ីជនំាញ នៃ 
ខៃត្ត ទាំង ៤  សរុប ៦៧នាក់ ។

សៃច ក្ដី ជូន ព័ត៌មាន ស្ដី ពី លទ្ធ- 
ផល នៃ កចិ្ច បៃជុ ំ របស ់ខៃត្ដ ទាងំ ៤  
បញ្ជាក់ ថា ៖«អង្គ បៃជុំ ឯក ភាព 
បង្កើត កៃុម ការងារ បច្ចៃក ទៃស 
អន្តរ  ខៃត្ត នៃ ខៃត្ត ទាងំ ៤ក្នងុ ការក-ំ 
ណត់ ពៃំបៃទល់ រដ្ឋ បាល  ដើមៃបី ជា 
មូល ដ្ឋាន ក្នុង ការ សៃង់ទិ ន្នន័យ 

មយួ ចៃបាស ់លាស ់របសខ់្លនួ  ដោយ 
ផ្អៃក តាម កតា្តា ភូមិ សាសៃ្ត  និង 
បៃជា សាសៃ្ត» ។

អភិ បាល ខៃត្ដ ទាំង ៤  ក៏បាន- 
ឯក ភាព ឱៃយ កៃុម ការងារ បច្ចៃក- 
ទៃស អន្តរ ខៃត្ត  ធ្វើ ការងារ នៃះ 
សៃប  តាម គោល ការណន៍ងិ នតី ិវធិ ី
រួម សមៃប់ ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ  
កៃ សមៃលួ ពៃ ំបៃទល ់រដ្ឋ បាល មលូ-  
ដ្ឋាន  ដោយ ដោះ សៃយ ឯក ភាព   
គ្នា ជា រួម ដោយ តម្កល់ ផល បៃយោ- 
ជន៍ ជាតិ  និង សង្គម ទាំង មូល។

ឧប នា យក រដ្ឋ មន្តៃី  រដ្ឋ មន្ដៃី កៃ- 
សងួ មហាផ្ទៃ លោក ស ខៃង  កាល ព ី  
ថ្ងៃទ ី១៣  វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០  បាន- 
ស្នើ ឲៃយ អភិ បាល រាជ ធានី- ខៃត្ត  
កំណត់ ពៃំ បៃទល់ រដ្ឋ បាល របស់ 
ខ្លួន ឲៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់  ដើមៃបី 
ដោះសៃយ បញ្ហា បៃឈម នានា  
ពិសៃស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើសរើស កៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ - 
សងា្កាត់ អាណត្ដិ ទី ៥ ខាង មុខ។

លោក ស ខៃង  បញ្ជាក ់ថា  ភាព- 
មិន ចៃបាស់ លាស់ នៃ ពៃំ បៃទល់ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ដ  នាឱំៃយ មាន ការបៃទាញ- 
បៃទង់ ដណ្តើម សមត្ថកិច្ច គ្នា ក្នុង 
ការគៃប់គៃង   ជះឥទ្ធិពល មិន ល្អ 
ដល់ ការផ្តល់ សៃវា សាធារណៈ 
ជូន បៃជាពលរដ្ឋ  ការរៀបចំ 
ផៃនការ អភិវឌៃឍន៍  ការការពារ 
សន្តសិខុ  សណ្តាប ់ធា្នាបន់ងិ កចិ្ច ការ    
ផៃសៃងៗ ទៀត នៅ តំបន់ ទាំង នោះ ។

លោក វុើ សំណង  អភិបាល 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  ដៃល បាន ចូលរួម 
ក្នុង  កិច្ចបៃជុំ ពិនិតៃយ ពិភាកៃសា លើ 
ការកំណត់ និង កៃសមៃួល ពៃំបៃ- 
ទល ់រដ្ឋ បាល ខៃត្តទាងំ ៤ នៃះ  បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  ព ីមៃសិល មញិ ថា  ការក-ំ 
ណត់ ពៃំបៃទល់ រដ្ឋបាល ភូមិ  ឃុំ  
សៃុក  ខៃត្ដ  គឺ ដើមៃបី ឱៃយ មាន ភាព- 
ងាយ សៃួល ក្នុង ការ ផ្ដល់ សៃវា សា- 
ធារណៈ  រៀបច ំសន្តសិខុ សណ្តាប-់ 
ធា្នាប។់ ការកណំត ់ពៃបំៃទល ់បៃប នៃះ  
ក៏ ដើមៃបី រក ដំណោះ សៃយ បញ្ហា 
បៃ ឈម នានា ជូន  ពលរដ្ឋ ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធភាព  រហ័ស  ងាយ សៃួល ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង បាន- 
បង្កើត កៃុម ការងារ បច្ចៃកទៃស 
អន្តរខៃត្ដ រចួ ហើយ ។  ខៃត្ដ នមីយួ ៗ  
នឹង ទំនាក់ ទំនង រវាង កៃុម ការងារ 
របស ់ខៃត្ដ ទាងំ៤  ដើមៃប ីធ្វើ យ៉ាង ណ   

ចុះ ទៅ កំណត់ ពៃំបៃទល់ ឱៃយ បាន- 
ចៃបាស់ លាស់  និង ឯកភាព គ្នា»។

លោក អំ សំអាត  នាយករង 
អង្គការ ការពារ សទិ្ធ ិមនសុៃស  លកីា ដ ូ 
ថ្លៃង ថាបញ្ហា កណំត ់ពៃបំៃទល ់រដ្ឋ-  
បាល រាជធានី-ខៃត្ដ-កៃុង-សៃុក 
ខណ្ឌ  នងិ ឃុ-ំ សងា្កាត ់ មនិទាន ់មាន    
ភាព ចៃបាស់លាស់  នំា ឱៃយ មាន បញ្ហា 
កើតឡើង ចៃើន ដល់ ពល រដ្ឋ។ 
ជាពសិៃស នៅពៃល មាន បញ្ហា ដធី្ល ី
កើត ឡើង  រដ្ឋបាល រាជធានី -ខៃត្ដ  
តៃង តៃ រុញ បញ្ហា ដក់គ្នា។

លោកថា ៖«ការមិន កំណត់ 
ពៃំបៃទល់ របស់ រដ្ឋបាល រាជ ធាន ី -  
ខៃត្ដ  បាន ចៃបាសល់ាស ់នា ំឲៃយ មាន 
បញ្ហា ចៃើន ដល់ ពល រដ្ឋ  ដូច ជា 
ការ បញ្ជាក់   អត្តសញ្ញាណ  និង 
ស្នើសុំ សៃវា សាធា ណៈ របស់  
រដ្ឋ បាល ភូមិ  ឃុំ  ជា ដើម»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី 
ហ៊ុន  សៃន  បាន  តៃង តាំង លោក  
ហង់ជួន ណរ៉ុន  រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង 
អបរ់ ំ យវុ ជន  នងិ កឡីា ជា បៃធាន 
គណៈក មា្មា ធិការ អន្តរ កៃសួង ស្ដ ីពី  
សុខភាព សិកៃសាដៃល មាន រដ្ឋ លៃ ខា- 
ធិការ  នៅ តាម កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ 
ជាង ២០ រូប ទៀត ជា អនុបៃធាន 
និង សមាជិក  ក្នុង គោល បំណង  
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ គុណ ភាព អប់ រំ។

យោង តាម សៃច ក្ដី សមៃច 
តៃង តំាង របស់ លោក នាយក រដ្ឋ - 
មនៃ្ដ ី ចុះ ហត្ថ លៃខា កាល ព ីថ្ងៃទ ី៤   
ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ទើប ទទួល បាន កាលពី មៃសិ ល - 
មិញ  គណៈមា្មាធិការ អន្តរកៃសួង 
ស្ដីពី សុខភាព សិកៃសានៃះ មាន 
រដ្ឋលៃខាធិការ នៅ តាម បណ្តា 
កៃសួ ង ពាក់ ព័ន្ធចំនួន ២៣រូប ទៀ ត  
ជាអនុបៃធាននិង សមាជិក រួម នឹ ង 
អភិបាល រាជធានី-ខៃត្តក៏តៃ ូវ  បា ន  
តៃង តាំង ជា សមា ជិក ផង ដៃរ ។

រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាល ពី 
កិច្ច បៃជុំ ពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដី 
នៅ ថ្ងៃទី ៥ ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០១៩ 

បាន ឯកភាពដក់ ចៃញ គោល- 
នយោបាយ ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព 
សិកៃសា ក្នងុ  គោល បំណង  រួម ចំណៃ ក 
លើក កម្ពស់ គុណ  ភាព អប់រំ និង 
ផ្ដល់ ឱៃយ អ្នក សិកៃសា និង បុគ្គ លិក  
អប់រំ នូវ លទ្ធភាព ក្នុង ការ ទទួល 
បាន នូវ សុខ ភាព ល្អនិង សុខុមា ល  - 
ភាពដើមៃបី កា្លាយ ជា ធនធាន មនុ សៃស 
បៃកប ដោយ សកា្តា នុពល ។

ទាក់ទង នឹង ការ តៃង តំាង លោ ក  
រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំ នៃះ  លោក  

រស់  សុវាចា  អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
អបរ់ ំ បាន ថ្លៃង  នៅ ថ្ងៃ ទ ី៦ ខៃ មករា 
ថា៖«គោល បំណង រួម  គឺ លើក- 
កម្ពស់ សុខ ភាព សិកៃសា »។

តាម អត្ថ បទ  អារម្ភកថា របស់ 
លោក ហុ៊ន សៃន នៅ ក្នងុ គោល  - 
នយោបាយ ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព- 
សិកៃសានៃះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន  និ ង 
កពំងុ យក ចតិ្ដ ទកុ ដក ់យ៉ាង ខា្លាងំ  
ក្នងុ ការ លើក កម្ពស់ សុខ ភាព សិ កៃសា 
ដោយ បាន រៀប ចំ ជា សំណុំ យុទ្ធ - 

សាសៃ្ដ  និង សកម្ម  ភាព អន្តរ កម្ម 
រវាង គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា និង សៃវា- 
កម្ម សុខ ភាព នានា ដើមៃបី លើក- 
កម្ព ស់ សុខភាព  សិកៃសា តាម រយៈ 
ការ អប់រំ សុខភាព កា រ  បងា្ការ ជំងឺ  
ការ ផ្ដល់ សៃវា សុខភាព ចាំបាច់ 
ការ លើក កម្ពស់ អនាម័យ បរិសា្ថា ន 
និង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត ដល់ បុគ្គ - 
លិក អប់រំ និង អ្នក សិកៃសា ជា 
ដំណក់ កាល ៗ  ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  គោល នយោបាយនៃះ 
នឹង ចូល រួម លើក កម្ពស់ គុណ ភា ព  
អបរ់ ំដើមៃបី ឱៃយ កម្ពជុា សមៃច បាន 
គោល ដៅ នៃ ការ អប់រំ តាម រយៈ 
ការ ផ្ដល ់នវូ ចណំៃះ ដងឹ  សខុភាព 
សៃប តាម ការ លូត លាស់ រាង កា យ  
នងិ សា្មារត ីបៃកប ដោយ លក្ខណៈ- 
វិទៃយា សាសៃ្ដបណិំន សមៃប ់បងា្ការ  
ជំងឺឆ្លង ជំងឺ មិន ឆ្លង គៃះ ថា្នាក់ 
ផៃសៃងៗ នងិ វធិ ីជយួ សង្គៃះ បឋម  
គណុ តម្លៃ  នងិ ឥរយិបថ ដៃលនា ំ
ឱៃយ ពកួគៃ អភវិឌៃឍខ្លនួ បៃកប ដោយ 
សុខភាព ពៃញ លៃញទាំង កាយ  
ទំាង បៃជា្ញា  សា្មារតីនិង  ចៃះ ទទួ ល-  
ខុស តៃវូ ចំពោះ ទង្វើ របស់ ខ្លួ   ន    ។ 

លោក បុិច បូឡៃន បៃធាន 

កៃមុ បៃកឹៃសា ភបិាល សហពន័្ធ សៃវា 
អប់រំ នៅ កម្ពុជា លើក ឡើង ថា  
តាម រយៈគោល នយោ បាយ សុខ - 
ភាព សិកៃសា នៃះកៃយ ការ ដ ក់ 
ឱៃយ អនុវត្ដ គោលនយោបាយនៅ 
តាម សាលារៀន ឯកជន ក៏បាន 
រៀបចំ បាន ល្អ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
សុខភាព សិកៃសាដល់ បុគ្គ លិក 
សិកៃសា និង សិសៃសា នុសិសៃស ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«សាលារៀន 
ឯកជន រៀបចំ បាន ល្អ ចំពោះ ការ 
លើក កម្ពស់ សុខភាព សិកៃសា នៃះ 
មាន ដូចជា ការ រៀបចំ ឱៃយមាន 
ពៃទៃយ បៃចាំ ការ នៅ  តាម សាលា 
ការ បងា្ហាត់ ការ សង្គៃះ បឋមដល់ 
បុគ្គលិក សិកៃសា  និង សិសៃស និង 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ លើ សុវត្ថិភាព 
ចំណី អាហារ  នៅតាម សាលា - 
រៀន  ជាបៃចាំ ជាដើម »។

បើតាម លោក បូឡៃន កាលពី   
មិន ទាន់ មាន គោល នយោ បាយ  
ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព សិកៃសា កុមារ 
និង យុវជនរបស់ កម្ពុជា មាន  
បញ្ហា កង្វះ អាហារូប ត្ថម្ភ ពៃះ 
មិន ទាន់ មាន  ការ ថៃទាំ គំពារ  
លើ សុវត្ថភិាព ចំណី អាហារសារ - 
ពាង្គកាយ បាន ល្អ   ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល ់

ដល់ ការ លូត លាស់ បៃជា្ញា  សា្មារត ី
របស់ ពួក គៃថៃមទៀត  ។ ប៉ុន្ដៃ 
តាម រយៈ គោល នយោបាយ ថ្ម ីនៃះ 
បាន គំទៃចំពោះ សុខភាព រប ស់ 
សិសៃស  លើ ការ ផ្ដល់ អាហា រូបត្ថម្ភ 
និង សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ដ របស់ សិសៃស  
ធ្វើ ឱៃយ កុមារ និង យុវជន កម្ពជុា មា ន 
បៃជា្ញា សា្មារតី ល្អ  បៃសើរ ឡើង ។ 

យោង តាមសៀវភៅ គោល-  
នយោបាយ ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព 
សិកៃសា និង អ្នក សិកៃសា បញ្ជាក់ ថា 
សខុភាព សកិៃសា នងិ អ្នក សកិៃសា គ ឺ
ជា កតា្តា សំខាន់ មួយ  ដៃល បាន រួម - 
ចណំៃក ដល ់ការ ធានា បាន នវូ    ការ 
សិកៃសា បៃ កបដោយ គុណភាព 
និង បង្កើន អតៃ បញ្ចប់ ការសិកៃសា ។ 
គោល ដៅ នៃ គោល នយោ   បាយ នៃះ 
ក ៏ដើមៃប ីលើក កម្ពស់ ការ ផ្ដល់ សៃវា 
សុខភាព ចាំ បាច់ ដល់ អ្នក សិកៃសា 
និង បុគ្គលិក អប់រំ ក្នុង ការ លើក- 
កម្ពស់  ការ ផ្ដល់ អាហា រូប  ត្ថម្ភ 
បរិសា្ថានសិកៃសាបៃកប ដោ យ បរិយ -  
បន្ន បណ្ដះុ បណ្តាល វបៃបធ ម៌ ថៃ - 
រកៃសា សុខ ភាព  ផ្ទាល់ ខ្លនួគៃ ួសារ 
និង សង្គមនិង ជំរុញ  ឲៃយ មាន ការ - 
ចូល រួម ពីគៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ កា  រ 
លើក កម្ពស់ សុខភាព សិកៃសា ៕

តពទីពំរ័  ២...នៃ អធកិារដ្ឋាន 
នគរបាល សៃុក កៀន សា្វាយ 
បាន  ឱៃយ ដងឹ ថា បនា្ទាប ់ព ីចាប ់ខ្លនួ 
នៅ ផ្ទះ របស់ ជន សងៃស័យ សមត្ថ - 
កចិ្ច បាន នាំ ខ្លនួ  ជន សងៃសយ័ មក 
សាក សួរ នៅ  អធិការដ្ឋាន នគរ - 
បាល សៃកុ កៀន សា្វាយ ។ នគរ- 
បាល នងឹ  បញ្ជនូ  ជន សងៃស័យ ទៅ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត 
កណ្តាល  នៅ ថ្ងៃ នៃះ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ជន សងៃស័ យ  
បាន  បៃើ កាំ បិត បុ័ង តោ កាប់ លើ 
ស្តៃី រង គៃះ និង កូន សៃី ទាំង ២ 
នាក់  បណ្តាល ឱៃយ រង របួស ធ្ងន់» ។ 
ប៉ុន្តៃ លោក វង សៃ មិន បាន 
បញ្ជាក់ ថា កាប់ ចំនួន ប៉ុនា្មាន 
កាំបិត នោះ ទៃ។

លោក បា៉ា ច័ន្ទរឿន បៃធាន 
វិទៃយា  សា្ថានបៃជា ធិប តៃយៃយ កម្ព ុជា  
យល់ ឃើញ ថា អំពើ ហិងៃសា   ដៃ ល  
នៅ តៃ បន្ត កើត ឡើង  ជា បន្ត បនា្ទា ប់   
ស្ទើ តៃ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ នៅ ក្នុង 
សង្គមគឺ ដោយ សារ តៃការ អភិ  - 
វឌៃឍខាង ផ្នៃក សា្មារត ីឬសលី ធម ៌
នៅ ក្នុង សង្គម នៅ មាន កមៃិត 
ទាប នៅ ឡើយ។ 

លោក បន្ត ថា  នៅ ពៃល បៃជា - 
ពលរដ្ឋ មិន មាន តុលៃយភាព ក្នងុ-  
ការរើក ចមៃើន  ផ្នៃកសា្មារតី  ឱៃយ 

ទាន់ ទៅ នឹង ការ រើក ចមៃើន  នៃ 
សង្គម នាឱំៃយមាន ការកើន ឡើង 
នវូ អពំើ ហងិៃសាឬទ ង្វើ អសលីធ ម ៌
ក្នុង សង្គ ម។ 

លោក ច័ន្ទរឿន   បញ្ជាក់ ថា៖  
« មាន ន័យ ថា បៃជា ពលរដ្ឋ យើង 
ទទួល បាន តៃការ រើក ចមៃើន 
ខាង ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច ឬក៏ សមា្ភារ  
ទៃ ប៉ុន្តៃ ការ អភិវឌៃឍ ដុស ខាត់ 
ខាង ផ្នៃក សា្មា រតី នៅ ទាប នៅ 
ឡើយ ។  ហៃតុនៃះ ហើយ ទើប 
យើង តៃង តៃ ឃើញ អំពើ ហិងៃសា 
កើត ឡើង នៅក្នងុ សង្គម ជារឿ យ ៗ   
ជាពសិៃស ទមៃង ់នៃ អពំើ ហងិៃសា 
នោះ ករណី ខ្លះ ឃោរឃៅ ហួស 
បៃមាណ  » ។ បើតាម លោក បា៉ា 
ច័ន្ទ រឿន នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ អប់រំ 
របស់ កម្ពជុា នៅ ថា្នាក់ ចំណៃះដឹ ង  
ទូទៅ  មាន មុខ វិជា្ជាសីល ធម៌   
ពលរដ្ឋ វិជា្ជា ប៉ុន្តៃការ អប់រំ ជាក់ - 
ស្តៃង ទាំង ខ្លឹម សារ និង គុណ - 
ភាព  នៃ ការអប់រំ  គឺ នៅមាន 
កមៃិ ត នៅ ឡើយ។ ជាមួយ គ្នា 
នោះ សា្ថាប័ន ដៃល ជាគៃះឹ  សមៃ  ប់ 
បណ្ដះុ បណ្តាល ផ្លវូ វិញ្ញាណ  រប ស់  
សង្គម  តួយ៉ាង ដូច ជាសា្ថាប័ន 
សាស នា ក៏មាន ការ អន់ ថយ 
គុណ តម្លៃ នៃការ គោរព បៃតិ - 
បត្តិ ផង ដៃរ ៕  កិច្ចបេជំុនៅខេត្តកំពតពីថ្ងេទី៦មករ ស្តពីីការកំណត់ពេបំេទល់រដ្ឋបាល។រូប រដ្ឋបាលខៃត្តកំពត

សិសេសកំពុង រៀន ក្នងុ ថ្នាក់ រៀន មួយ  នៅ វិទេយា ល័យទួល ទំ  ពូង ។ រូបថត ជីវ័ន

លោកហង់ជួនណារុ៉នត្រវូត្រងតំាងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស្តពីីសុខភាពសិក្រសា

នគរបាលបានចាប់ខ្លួនបុរស
ម្នាក់ដ្រលកាប់ប្រពន្ធមិត្តភក្ត.ិ..
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តពីទំព័រ ១...កំពុង តៃ មា ន -      
ក រ កក ស្ទះ ។

លោកវ៉ា សុឹម សុរិយា អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សាធារណករ និង 
ដកឹជញ្ជនូ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ពី មៃសិលមិញ ថា អង្គករ JICA 
កន្លង មក  មាន ផៃនករ ជំ   ហា ន  
ដំបូ ង  ពាក់ព័ន្ធ បៃព័ន្ធ Logistic 
នៅ កម្ពជុា តៃវូ បានបញ្ចប់ ករ សិកៃសា 
និង បាន ឆ្លង យោបល់ ពី រដ្ឋា ភិបា ល 
រចួ ហើយ ។ ប៉នុ្តៃ បាន បន្ត ជ ំហា៊ាន 
ទ២ី របសខ់្លនួ បន្ថៃម ទៀត ហើ យ 
បាន បញ្ជូន កៃុមករងារ  ចុះទៅ 
សិកៃសាលើ ករ ដឹក ជញ្ជូន តាម 
ពៃដំៃន ដើមៃប ីធ្វើឱៃយ បៃសើ រឡើង។ 
កៃមុករងារ របស់ JICA មាន ចៃើ ន 
កៃមុដោយ កៃមុខ្លះ បាន ទៅ សិ កៃសា  
នៅតាម ចៃក ពៃំដៃន កម្ពុជា - ថៃ 
មួយ កៃុម ទៀត  ចុះទៅ សិកៃសា នៅ 
ចៃក ពៃំដៃន កម្ពុជា-វៀត ណាម 
និង មួយកៃមុ ទៀត សិកៃសា លើ ផៃន- 
ករ Green Logistic និង មួយ- 
ផ្នៃក ទៀត សិកៃសា លើ ទំនើបកម្ម 
រថយន្ត ធុន ធំ ជាដើម។

លោកសុរិយា   បន្តថា ៖«ឥឡូវ 
យើង កពំងុតៃ ដល ់ដណំាកក់ល 
សិកៃសា នៅ ឡើយ យើង  មិន  ទាន់ 
មាន លទ្ធផល ទៃ»។ លោក បន្ថៃ ម 
ថា នៅក្នងុ ដណំាក ់នៃ ករ រកី រាល 
ដល ជងំ ឺក ូវដី ១៩នៃះបើទោះ ប ី
មិន ទាន់ មាន ករបើក ទូលំទូលា យ 
ចៃក ពៃំ ដៃន នៅ ឡើយ  ប៉ុន្តៃចរា - 
ចរណ ៍នៃ ទនំញិនងិ ករដកឹ ជញ្ជនូ 
សមា្ភារ បៃើបៃស់ បៃចាំថ្ងៃ នៅតៃ 
ចៃញ-ចូល ធម្មតា ដៃល ធ្វើឱៃយ មា ន  - 
ករកកស្ទះ នៅតាម ពៃដំៃន កម្ព ុជា - 
វៀត ណាម នងិ ពៃដំៃន កម្ពជុា-ថៃ 
ជាពិសៃស គឺ ចៃក អន្តរជាតិ បាវិត - 
ម៉ុក បៃ នៃ ពៃំដៃន កម្ពុជា-វៀត - 
ណា   ម មានករ កកស្ទះ យា៉ាង ខ្លាងំ ។ 

បើតាមលោក សុរិយា បនា្ទាប់ ពី  
ករ សិកៃសា តៃូវបាន បញ្ចប់ ហើយ  
JICA និង ផ្តល់ អនុសាសន៍ មក 
កៃសួង សាធារណករដើមៃបី ពិនិ តៃយ  
ពី ករ ពងៃកី ផ្លវូករ សាង សង់ អគារ  
ពងៃកី ទីលានឬករពងៃងឹ ករ គៃ ប់ - 
គៃង ពៃំដៃនឬក៏ គៃប់គៃង ពៃល- 
វៃលា នៃ ករដឹកជញ្ជនូនីតិ វ ធីិ ឆ្លង - 

កត ់ពៃដំៃន ឬ ក ៏សមៃលួ ឯ កសារ 
ចៃញចលូ ជាដើម។ ប៉នុ្តៃ បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះមិនទាន់ មាន របាយករណ៍ ទៃ 
ពៃះ ទើ ប តៃ ចាប់ផ្តើម សិកៃសា ។

លោក សរុយិា  បញ្ជាក ់ទៀត ថា 
សមៃប ់ច ំន ួយ បច្ចៃក ទៃ ស របស ់
JICA មាន រយៈ ពៃល២ឆ្នាំកន្លះ 
ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដបាន ធ្វើ - 
ឱៃយ មាន ករ អាក់ខន អស់ រយៈ ពៃ ល 
កន្លះ ឆ្នា ំដោយ មនិទាន ់បានធ្វើ អ្វ ី
ទាំង អស់ ទើបតៃ ចាប់ផ្តើម នៅ 
ពៃល នៃះ។ កៃសួង រំពឹងថា ករ -  
សិកៃសា របស់ JICA នឹង បញ្ចប់ 
តាម  ផៃន ករដៃល បានគៃង ទកុ 
ប៉ុន្តៃ សមៃចបាន ប៉ុនា្មាន នោះ  
មិនទាន់ ហា៊ាន និយាយ នោះទៃ 
ពៃះ ករសិកៃសា មាន ភាព ស្មុក- 
សា្មាញ ខ្លះ ជាពិសៃស ជំងឺ កូ វីដ-  
១៩ មិនទាន់ តៃូវបាន បញ្ចប់ ។ 

លោក គង់ សុផល អគ្គនាយក- 
រង នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ដឹក ជញ្ជូន 
ផ្លវូគោក នៃ  កៃសងួ សាធារណករ 
និង កៃមុករ ងារ បច្ចៃកទៃស  JIC A  
កលពី ថ្ងៃទី ៦ខៃមករាឆ្នា ំ២០ ២ ១ 
បាន ចុះ សិកៃសា អំពី សា្ថានភាព ដឹក - 
ជញ្ជូន ឆ្លងកត់ ពៃំដៃន  នៅតាម 
ចៃកទា្វារពៃដំៃន អន្តរជាត ិកម្ពជុា-

វៀត ណាម ចនំនួ ៣កន្លៃង គ ឺចៃក 
បនា្ទាយ ចកៃី ចៃក ពៃ វ័រ និង ចៃក 
បាវិត ឱៃយដឹង ថា JICA បានផ្តល់ 
គមៃង ជនំយួ បច្ចៃកទៃស  ដើមៃបី 
បង្កើន បៃសទិ្ធ ភាព ក្នងុករ អនវុត្ត 
ផៃនករមៃ ភ័ស្តុភា រកម្ម ដៃល 
ក្នុងនោះ ករដឹកជញ្ជូន ឆ្លងកត់ 
ពៃដំៃនជា ផ្នៃក ដ ៏សខំន ់មយួ  ក្ន ុង  
គមៃង នៃះ ផងដៃរ។ លោក បន្ត 
ថា ដោយសារ បញ្ហា ក ូវដីចៃ កទា្វារ 
អន្តរជាតិ ភាគចៃើន ពិសៃស 
ចៃកទា្វារ បាវតិ-ម៉កុ បៃ កពំងុ មាន 
ករកកស្ទះ ជាខ្លាំងដៃល កៃសួ ង 
កំពុង ស្វៃងរក គៃប់ វិធី ដើមៃបី 
ដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ ដោយ  ទប់ - 
សា្កាត់  ករ រាលដល ជំងឺ  កូ វីដ ផង 
នងិ បង្កើន បៃសទិ្ធភាព ដកឹជញ្ជនូ 
ឆ្លងកត់ ពៃំដៃន ផង ក្នុង គោល - 
បំណង កត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ 
ឱៃយនៅ តិច បំផុត។

លោក សីុន ចន្ទ ីបៃធាន សមា - 
គម ភ័ស្តុភារ កម្ម កម្ពុជា បានឱៃយ 
ដងឹ ថា គមៃង ធ្វើឱៃយ បៃសើរ ឡើង 
នៅចៃកពៃដំៃន កម្ពជុា-វៀ ត ណាម 
នៃះ តៃូវបាន ដក់ ចៃញ ដោយ 
JICA យរូ មកហើយ ប៉នុ្តៃ ទើបតៃ 
តៃវូបាន ចាបផ់្តើម សកិៃសា។ លោក 

បន្តថា ចៃក អន្តរជាតិ បាវិត - ម៉ុក បៃ 
នៃះ មាន លក្ខណៈ តូចចង្អៀត 
ដៃល ធ្វើឱៃយមាន ករ កក  ស្ទះ រថ- 
យន្ត ដឹកទំនិញ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ផល លំបាកជារឿយៗដល់ ករ-  
ដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ ឆ្លង កត ់ពៃដំៃន 
រហូតមកដល់ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ។       
បើ ទោះ នៅក្នងុ សា្ថានភាព នៃ ករ-
រីក  រាល ដលនៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ នៃះ 
ក៏មាន ករ រឹត បន្តឹង ថៃម ទៀត 
តាមរយៈ ករតៃួត ពិនិតៃយ និង 
ផ្លាស់ ប្តូរអ្នក បើកបរ បានធ្វើឱៃយ 
មានករ យឺត  យា៉ាវ ដល់ ករដឹក - 
ជញ្ជនូ ទំនិញ ក ន់   តៃ ខ្លាងំ ថៃម- 

ទៀត និង ធ្វើឱៃយ រថ យ ន្ត  ចត បន្ត - 
កន្ទយុ គា្នា រាប់ គីឡូ ម៉ៃតៃ។

លោក សុីន ចន្ទី បានថ្លៃងថា៖ 
« ដោយ មើល ពី បញ្ហា នៃះកៃមុ ករ- 
ងារ របស់ JICA ក៏បាន ដក់ចៃញ 
ផៃន ករជួយ សិកៃសាដើមៃបី ធ្វើ យា៉ា ង  
ណា កុំឱៃយ មានករ កកស្ទះ បន្ត 
ទៀត។ នៃះគឺជា ករល្អ មួយ 
សមៃប់ ករសិកៃសា ធ្វើឱៃយ បៃសើរ - 
ឡើង នូវ ករ ដឹកជញ្ជូន តាម ចៃក 
ពៃដំៃន នៃះហើយ នៅពៃល សិ កៃសា 
និង រៀបចំ បាន ល្អ នឹង សមៃួ  ល 
ដល់ ករ ដឹក ជញ្ជូន កន់ តៃមា ន  
បៃសិទ្ធភាព»៕

មុំ គន្ធា

បន្ទាយ មាន ជយ័ ៈអាជា្ញាធរ   ថៃ  
បាន សមៃច ផ្អាក មិន ឲៃយ អាជីវ ក រ  
ខ្មៃរ ទៅ លក់ ដូរ និង  ដឹក ទំនិញ 
ចៃ  ញ-ចូល ផៃសារ រុងក្លឿ ជាប់ ពៃំ - 
បៃទ ល ់ដៃន កម្ពជុា-ថៃចាប ់ព ីថ្ងៃ 
ទី ១០ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១ រហូ ត 
មាន ករ ជូន ដំណឹង ជាថ្មី  ក្នុង 
គោល បណំង ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់នវូ 
ករ រីករាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩  
ដៃល កពំងុ ផ្ទុះឡើង ខ្លាងំនៅ  ក្នងុ 
បៃទៃស មួយ នៃះ។

យោងតាម លខិតិ ជនូ ដណំងឹ 
មយួ របស ់ អាជា្ញាធរខៃត្ត សៃះ កៃវ   
ផ្ញើ មក អភិបាល ខៃត្ត បនា្ទា យ- 
មានជ័យ  កល ពី ថ្ងៃទី៥ ខៃ 
ម ករា បាន ឱៃយ ដងឹថា ចាប ់តាងំ- 
ពី  មាន ករ  ផ្ទុះឡើងជាថ្មី នៃ ករ- 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  តៃូវ បាន រក- 
ឃើញ និង បាន ចាប់ ផ្តើម រីករា ល-  
ដល   យា៉ាងទូ លំ ទូលាយ នៅ ក្ន ុង  
តបំន ់ជាចៃើន  គណៈកមា្មាធកិរ 
បៃយុទ្ធនឹង ជំងឺឆ្លង នៃ ខៃត្ត សៃះ - 
កៃវបាន បើកកិច្ច បៃជំុមួយ ក ល- 
ពី ថ្ងៃ ទី១ ខៃមករា ដោយ បាន 
ពិចារណា  ក្នុង ករ អនុវត្ត នូវ 
វធិានករ មយួ ចនំនួ  ជាមយួនងឹ 

ខង ភាគីកម្ពុជា។
លិខិត បាន លើកឡើងថា ៖ 

«លុបចោល វិធាន ករ នានាដៃ ល   
អនុញ្ញាត ឱៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ចៃញ-
ចូល  ក្នុង ករ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ 
ជា  ចាបំាច ់ នៅ ផៃសាររងុ ក្លឿ  សៃកុ 
អារញ្ញ បៃ ថៃត ខៃត្តសៃះ កៃវ 
ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១០ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២១ តទៅ»។

រដ្ឋបាល កៃ ុងប៉ាយប៉ៃត  ក ល -  
ពី ថ្ងៃទី៦ ខៃមករា ក៏ បាន ចៃញ 
នូវ សៃចក្តីជូន ដំណឹង មួយ ផង-
ដៃរ  ស្ត ីពី ករ ផ្អាក បៃជា ពល  រដ្ឋ 
ខ្មៃរ ចូល ដឹក ជញ្ជូន  និង ពិនិ តៃយ 
ទំនិញ ក្នុង ផៃសារ រ៉ុង ក្លឿ សៃុក 
អារញ្ញ បៃថៃត ខៃត្ត សៃះកៃវ 
បៃទៃស ថៃ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង  បាន ឱៃយ 
ដឹងថា បៃទៃស ថៃ មាន ករ រីក - 
រាលដល ខ្លាំង  នូវ ករ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដៃល ជា រលក ថ្មី ក្នុង 
បៃទៃស និង មាន ខៃត្តជាចៃើន  
ពិសៃស បណា្តា ខៃត្ត នៅ តាម 
ពៃំដៃន។ លិខិត នៃះ  បញ្ជាក់ថា 
រាជ រដ្ឋាភិបាល  នៃបៃទៃស ថៃ 
នឹង ធ្វើ ករ ផ្អាក ករ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរចលូ ដកឹជញ្ជនូ  
និង តៃួតពិនិតៃយ ...តទៅទំព័រ  ៦ 

រថ យន្ត ដឹក ទំនិញ កក ស្ទះ នៅ ច្រក ព្រ ំដ្រន បាវិត   ។ រូបថត កៃសួង សាធារណករ

អាជ្ញាធរថៃបានសមៃចផ្អាក
អាជីវករខ្មៃរមិនឱៃយចៃញ-ចូល
ទៅលក់ដូរនៅផៃសាររ៉ុងក្លឿ

JICAកំពុងសិកៃសា...

អ្នក ដំា ពោត នៅ ស្រកុ កៀន ស្វាយ !
   បុរស មា្នាក ់ កំពុង ថៃ ទាំ ពោត របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ចមា្ការ  នៅ សៃុក កៀន សា្វាយ  ខៃត្ត កណា្តាល  កលពី  ថ្ងៃ ទី៤  ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១។ 
ពោត គឺ ជា ដំណាំ កសិកម្ម ១ បៃភៃទ   ដៃល បៃជា កសិករ ដំ សមៃប់ ហូប   និង បញ្ជូន ទៅ លក់ នៅ តាម ទីផៃសារ  ខណៈ ដៃល  ផ្លៃ ពោត  
តៃូវ បាន គៃ យក ទៅ ស្ងោ រហូប និង  អាច កៃច្នៃ ធ្វើ ជា ចំណីអាហារ បាន ជា ចៃើន បៃភៃទ ។ រូប ថត  ហា៊ាន រងៃសី 



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងសាធារណការពន្លឿនការរៀបចំច្របាប់ដើម្របីទប់សា្កាត់ការបង្ហរូទឹកកខ្វក់

អាជ្ញាធរណ្រនំាប្រជពលរដ្ឋដ្រលតម្រង់ជួរយក
ស្ទកីឃ័រកាត់ឆុងឱ្រយរក្រសាគម្លាតការពារឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសួង សា ធា រ ណការ និង 
ដឹក ជ ញ្ជ ូន ដាក់ គោលដៅ ព ន្លឿ ន កា រ- 
រៀប ចំ សៃចក្ដ ីពៃ ងចៃបា ប់  ស្តពីី ទឹក កខ្វក់  
និងបៃព័ន្ធ លូ  ឱៃយបាន ចប់ សព្វ គៃប់ ក្នងុ 
ពៃល ឆប់ ៗ  ដោយ រំពឹង ថាសៃចក្ត ីពៃ ង 
ចៃបាប់ នៃះ  នឹ ងចូលរួម ជួយ ទប់ សា្កាត់ ការ- 
ប ង្ហរូ ទឹក កខ្វក់  និង រៀបចំ បៃព័ន្ធ លូ ក្នងុ 
បៃទៃស ឱៃយ បាន ល្អ បៃសើរ សៃ បពៃល  សម្ទះុ 
នៃ ការ អភិវឌៃឍ មាន ការ កើន ឡើង ខ្លាងំ។

កាល ពី ថ្ងៃទី៦ ខៃ មករា ឆ្នា២ំ០២១ 
លោក កឹម បូរី អនុរដ្ឋ លៃខ ធិ ការ  និង 
ជា អនុ បៃធា ន កៃមុ កា រងារ នៃ កៃសួង- 
សាធារណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជនូ  បាន ដឹក- 
នំា កិច្ច បៃជំុ ពិភា កៃសា បន្ត លើ សៃចក្ត-ី 
ពៃ ងចៃបា ប់ ស្តពីី ទឹក កខ្វក់ និង បៃព័ន្ធ លូ 
ដោយ មាន ការចូល រួម ពី ថា្នាក់ ដឹក នំា  
បៃធាន នាយក ដា្ឋាន  អនុ បៃធា ននា- 
យ កដា្ឋា ន និង មន្តៃ ីកៃមុ ការងារ ជំនាញ 
បច្ចៃក ទៃស ពាក់ ព័ន្ធ ជា ចៃើន រូប។ 

ថ្លៃង ក្នងុ ឱកាស នោះ លោក កឹ ម បូរី 
បាន លើក ឡើង ថា  អង្គបៃ ជំុ បាន ជជៃក 
ពិភា កៃសា លើ មាតៃ ៣០ (២៧ ថ្ម)ី នៃ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ នៃះដើមៃបី កៃស មៃលួ 
និង កំណត់ យក ឃ្លា បៃយោគ ពាកៃយ- 
ពៃចន៍ ឱៃយបាន ចៃបាស់ លាស់ និង គៃប់ ជៃងុ- 
ជៃយសីុ ជមៃ បន្ថៃម ទៀត ចៀស វាង 
កា របក សៃយ ខុស នៅ ពៃល អនុវត្ត ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «យើង បាន អាក់- 
ខន បៃជំុ ពិនិតៃយ លើ សៃចក្ត ីពៃ ងចៃបាប់ 
នៃះ មួយ រយៈ កន្លង មកដើមៃបី ចូល រួម ជា- 
មួ យរាជរ ដា្ឋាភិ បាល ក្នងុការ ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១ ៩ ហើយ ដើមឆ្នា ំ
ថ្ម ីនៃះ កៃមុកា រងារ យើង នឹងសិ កៃសា លើ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ នៃះ បន្ត ទៀត »។

ជា មួយ នៃះដៃរ  លោក បាន ណៃនំា ឱៃយ 
កៃមុ ការងារ ទទួល បន្ទកុ រៀបចំ សៃច ក្តី 
ពៃង ចៃបាប់ នៃះ កៃបៃ នីតិវិធី នៃ ការ បៃជំុ 
ធ្វើយ៉ាង ណា ឱៃយ ការ រៀបចំ  សៃចក្ដ ីពៃង 
ចៃបាប់ នៃះ មាន សម្ទះុ ទៅ មុខ កាន់ តៃ 
លឿន។លោក បាន ជំរុញ ឱៃយមាន ការ- 

បៃជំុ ឱៃយបា ន ញឹក ញាប់ ហើយ រកៃសាទុ ក 
ចំណុច ណា ដៃល មិន ទាន់ ឯក ភាព គ្នា 
ជូន ថា្នាក់ ដឹក នំា  លៃខ ធិកា រដា្ឋាន ដើមៃបី 
សមៃច ។

លោក  បា៉ាល់ ចន្ទ តារា អ្នក នំា ពាកៃយ- 
កៃសួង សាធា រណ ការ និង ដឹក ជ ញ្ជនូ 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ  
ថា រយៈ ពៃល ២ អាណត្ត ិមកហើយ  ដៃល 
រដា្ឋាភិ បាល  បាន សមៃច ឱៃយ មាន ការ- 
ពិភា កៃសា  ដើមៃបី បង្កើត ចៃបាប់ នៃះ ឡើង ។ 
លោក បន្តថា សមៃប់ ឆ្នា ំថ្ម ីនៃះ កៃសួង- 
សងៃឃឹម ថា សា្ថា ប័ន ពាក់ ព័ ន្ធ អ្នក ចៃបាប់ 
និង សង្គម សីុវិលចូលរួម បន្ថៃម ទៀត 

ដើមៃបី ឱៃយ ចៃបាប់ នៃះចៃញ ជា រូប រាង ឡើង ។
លោក បាន អះអា ងថា  ការ ដៃល 

កម្ពជុា ចំាបា ច់ ឱៃយ មាន ចៃបាប់ នៃះគឺ ដើមៃបី 
អនុវត្ត ឱៃយ បាន តៃមឹតៃ ូវពី ការគៃប់ គៃង 
ទឹក កង្វក់ ខណៈ បញ្ហា ទឹក  កខ្វក់  និង 
បញ្ហា បៃព័ន្ធ លូ នៅកម្ពជុា កំពុង បៃឈម 
ហានិ ភ័ យ ជាពិ សៃ  ស សៃប ពៃល កម្ពជុា 
មានការ អភិវ ឌៃឍ យ៉ាង ខ្លាងំ កា្លានូវ វិស័យ- 
សំណង់ និង ហៃដា្ឋារ ចនា សម្ព ័ន្ធ។

 លោក រៀបរា ប់ថា៖ «ដំណាក់ កាល 
នៃះ យើង រៀបចំ ជា លក្ខ ណៈ ផ្ទៃ ក្នងុ ពី 
កៃមុ បច្ចៃ កទៃស  នៅ ក្នងុ កៃសួង សិន 
ហើយ បន្ត រៀបចំ បៃជំុ  និង ទទួល ធាតុ- 
ចូល ពី បណា្តា សា្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ទៀត។ 
សៃចក្ត ីពៃ  ងចៃបាប់  នៃះ រៀបចំ យ៉ា ង 
ណាឱៃយ មាន លក្ខណៈ អាច ទទួល យ ក 
បាន  និង ល្អ ដូច បៃទៃស អភិ វឌៃឍន៍ មួយ 
ចំ នួន ដើមៃបី ធ្វើការ គៃប់ គៃង បៃព័ន្ធ ទឹក- 
កខ្វក់  និង បៃព័ន្ធ នៅ ក្នងុ បៃទៃស ពៃះ 
បៃទៃស គៃ គៃមាន បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង ទឹក- 
កខ្វក់ តៃ នៅ បៃទៃស យើង មាន តៃ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋានតៃ  មិន ទាន់ មានចៃបា ប់ នៃះ »។  
    លោក ហៃ ម ឧ ត្ត ម អ្ន កជំនាញ ផ្នៃក- 
បរិសា្ថាន  បាន សាទរ ចំពោះ ការប ង្កើត 
ចៃបាប់ ស្តពីី ទឹក កខ្វក់ និង បៃព័ន្ធ លូ ដៃល 
លោក យល់ ថា ចៃបាប់ នៃះ គួរតៃ តៃវូ បាន 
បង្កើត តំាងពី យូរ មក ហើយ ដៃល បញ្ហា 
នៃះ។ លោកថា បច្ចបុៃបន្ន បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង 
ទឹក កង្វក់ និង បៃព័ន្ធ លូដៃល កម្ពជុាបន្ត 

បៃើបៃស់គឺ តៃវូបាន បនៃសល់ទុក តំាងពី 
សម័យ បារំាង មក  េម៉្លះ ហើយ  ការធ្វើ  
ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ បៃព័ន្ធ ទំាង នោះ គឺ 
តិចតួច បំផុត ។

លោកបា រ ម្ភ ថា នៅពៃល មិន មាន 
ការគៃប់គៃង បញ្ហា ទឹក កខ្វក់ ឬ បៃព័ន្ធ លូ 
នៃះ គឺ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ បរិ សា្ថាន 
ពៃះ ទឹក ដៃល កៃហូរ ចៃញពី ក្នងុ តំបន់ឬ 
ទឹក កង្វក់ ដៃល លាយឡំ ជា មួយនឹ ង ទឹក 
បៃើ បៃស់ ដោយ  មិន តៃវូបាន សមា្អាត 
និង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពា ល់ សុខ ភាព មនុសៃស។

លោកបានបន្ត ថា៖ «ដូច នៅ ភ្នពំៃញ 
នៅ ពៃល បៃប នៃះ យើង ឃើញ  នៅពៃល 
មាន ទឹក ជំនន់ម្ត ងៗ គឺ ទឹក ហូរ យឺត 
ពៃះ វា ក៏ ជា បញ្ហា រួមផៃសំ ដៃរ។ រដា្ឋាភិ- 
បាល គួរតៃ យក សៃច ក្ត ីពៃង ចៃបាប់ នៃះ 
មក ជជៃក ឡើង វិញ អាច ធ្វើ បាន ឆប់ៗ  
ហើយ ធ្វើ បៃ កប ដោយ មាន ការ ជជៃក 
គិត គូរ ដិតដល់ អំពី បច្ច ុបៃបន្ន ភាព នៃ 
បញ្ហា បៃឈ ម ផៃសៃ ង »។

លោក ហៃម ឧ ត្ត ម ក៏ សងៃឃឹមថា នៅ 
ពៃល ចៃបាប់ នៃះ ចៃញ ជា ធរមាន សមត្ថ- 
កិ ច្ចក៏ នឹងបៃង ចៃង ការ គៃប់ គៃង ពី ថា្នាក់- 
កៃម ដល់ ថា្នាក់ លើ ជាពិ សៃស កៃសួង 
មាន សមត្ថ កិច្ច ក្នងុការ គៃប់គៃង បញ្ហា 
នៃះ ឱៃយ បាន ដាច់ សៃច ចៀសវាង មាន 
ការ បៃទំាង បៃទើស គ្នា ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បញ្ហា 
ទឹក កខ្វក់ និង បៃព័ន្ធ លូ នៃះ បន្ត មាន- 
ភាព ស្មគុ សា្មាញ ៕

គឹម   សារំុ  

ភ្ន ំពេញៈ    លោក  ជា  ពិសី  អភិបា ល-  
ខណ្ឌ ឫ សៃសីកៃ វ  បៃប់ ពីមៃសិល មិញ ថា  
ករ ណី បៃជា ពល រដ្ឋ  ផ្អើល តមៃង់ ជួរ 
ឈ រ តមៃៀប គ្នា ដើមៃបី យក ស្ទកី ឃ័រ 
កាត់ ឆុង ពី ផ្ទះ អ្នក គៃហុូង សុ៊យ  
ឈ្មាះ  ឡុង  ណាលី នោះ គឺ មិន ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សណា្តាប់ ធា្នាប់ ក្នងុ តំបន់ 
នោះ ទៃ ។  បុ៉ន្តៃ អាជា្ញា ធរ ខណ្ឌ របស់ 
លោក  ជួយ កមា្លាងំ  ទៅរៀប ចំ សណា្តាប់ 
ធា្នាប់ ឱៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ រកៃសា គមា្លាត 
សង្គម ដើមៃបី  ការ ពារ ការ ឆ្លង មៃរោគ 
កូវីដ ១៩ តាម ការ ណៃ នំា  របស់ កៃ- 
សួង សុខ ភិ បាល ។    លោក បន្ត ថា 
ចំពោះ ថា អាជា្ញា ធរ ខណ្ឌ អញ្ជើញ 
អ្នក  គៃ ូទសៃសន៍ ទាយ រូប នោះ មក 
ណៃ នំា គឺ គ្មាន ទៃ ដោយ គៃន់ តៃ  
ណៃ នំា ឱៃយ ចៃះ បងា្ការ  និង ទប់ សា្កាត់ 
ពី វិធី ការ ពារ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ តៃ- 
បុ៉ណ្ណោះ។    លោក បាន ចុះ  ទៅ មើល 
ទី នោះ ហើយ  ឃើញ ថា ការ តមៃង់ 
ជួរ របស់ បៃ ជាពល រដ្ឋ ទំាង នោះ  មិន 
ទាន់ បាន រកៃសា គមា្លាត សង្គម ឱៃយ បា ន 
តៃមឹ តៃ ូវ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « បើ ទោះ ជា មិន 
ប៉ះពាល់ ដល់ សណា្តាប់ ធា្នាប់ សាធារ ណៈ 
ក្ត ីតៃ   យើង ជា អាជា្ញា ធរ តៃវូ តៃ ជួយ 

មើល ការ ខុស តៃវូ  និង ជួយ រៀប ចំ 
សណា្តាប់ ធា្នាប់ បន្ថៃម ទៀត ។  ធ្វើ 
យ៉ាង ណា មាន ការ អនុវត្ត តាម នី តិ វិធី 
របស់ កៃ សួង សុខ ភិ បាល » ។ 

 ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ បា ន ពៃយា យម ទូរ- 
ស័ព្ទ ទៅ  លោក  សៃ ីវៃជ្ជ បណ្ឌតិ   ឱ   
វណ្ណ ឌីន   អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង សុខ- 
ភិបាល ដៃរ តៃ ទូរ ស័ព្ទ របស់ លោក សៃ ី
ជាប់ រវល់។  បុ៉ន្តៃ លោក សៃ ីធា្លាប់ 
មាន បៃ សាសន៍ នៅ ក្នងុ សន្ន ិសីទ 
សារ ព័ត៌ មាន ថា  ការ ចូល រួម និង 
ការ ទទួល ខុស តៃវូ របស់ បុគ្គល លើ 
ការ ការពារ ការ ចម្លង វីរុស កូ វីដ - 
១៩   គឺ ជា ការ អនុ វត្ត សិទ្ធ ិរបស់ 
បុគ្គល ។    បុ៉ន្តៃ កៃសួង សុខភិ បាល   
នៅ តៃ បន្ត អំពាវ នាវ ឱៃយ មាន ការ - 
ចូល រួមការ ពារ ការ ចម្ល ង   គៃប់ ពៃល- 
វៃលា  គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ   គៃប់ ទី- 
កន្លៃង   និង មាន ការ បៃងុ បៃ យ័ត្ន 
ជាប់ ជា និច្ច  រាល់ ពៃល ដៃល បុគ្គល 
ចល័ត  ឬ ធ្វើ ដំណើរ ។  មៃយា៉ាង ទៀត   
ការ សំខន់ នោះ បុគ្គល គៃប់ រូប  តៃវូ 
អនុ វត្ត សិទ្ធ ិក្នងុ ការ មិន ចម្លង វីរុស 
 កូ វីដ  ១៩  ទៅ អ្នក ដ ទៃ  ។ 

 លោក សៃ ី   ថ្លៃង ថា៖  «  ការ ពៃងើយ- 
កន្តើយ  មិន អនុវត្ត វិធាន ការ ការ- 
ពារ ខ្លនួ   និង ភាព សន្តភិាព និយម 
ជា មួយ វីរុស កូ វីដ ១៩   នៃះ  ជា ការ- 

បើក លម្ហ ដ៏ ធំ សមៃប់ ឱៃយ វីរុស កូ វីដ 
មាន លទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ វាយ លុក សរី- 
រាង្គ លោក អ្នក ដោយ ងាយ សៃលួ។  
ក្នងុ នោះ លោក អ្នក  ក៏ បង្ក លក្ខណៈ  
និង ដាក់ ខ្លនួ លោក អ្នក ចូល ទៅ ក្នងុ 
ហានិ ភ័យ ខ្ពស់  នៃ ការ ចម្លង ជំងឺ 
នៃះ ដៃរ » ។  ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ មិន អាច 
ទំនាក់ ទំនង អ្នក គៃ ូទសៃសន៍ ទាយ  
ឈ្មាះ  ឡុង  ណា លី  បាន ទៃ  ពី 
មៃសិល មិញ  ។  បុ៉ន្តៃ បើ តាម ផៃច 
ឡាយ ផ្ទាល់ ដៃល អ្នក គៃ ូឡុង  
ណាលី  បាន រៀប រាប់ ថា   គត់ បាន 
បោះ ពុម្ពសៀវភៅ ១កៃបាល  
និយយ ពី ហុង សុ៊យ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ 
រៀប រាប់ អំពី ទិស ហៃង  និង ទិស 
ឆុង ឆ្នា ំ ដៃល ផ្ទះ បៃ រ ទៅទិស ណា 
ខ្លះ តៃវូ ឆុង  និង ផ្ទះ បៃរ ទៅ ទិស ណា 
មាន រាសី ហៃង ។    បៃទៃស បៃ- 
សីុល  បៃទៃស អូសៃ្តា លី   និង 
បៃទៃស ជបុ៉ន ឬ ភាគ ខង តៃបូង នៃ 
សហ រដ្ឋ អាមៃ រិក ។ ដូច្នៃះ  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ តាម បៃទៃស ដូច រៀប- 
រាប់ នោះ តៃវូ មាន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន 
ពិសៃស បៃ ជា ពល រដ្ឋ  កម្ពជុា នៅ 
ទី នោះ ។  ចំណៃក នៅ បៃទៃស កម្ពជុា 
គឺ មិន ជួប បញ្ហា អ្វ ីទៃ ដោយ សារ 
ហៃសូន ឆ្នា ំឆ្ល ូវ  និ ង ហៃសូន ឆ្នា ំមមៃ  មិន 
ចំ បៃទៃស កម្ព ុជា ទៃ៕

ទិដ្ឋភាពទឹកកខ្វក់ក្នងុបេឡាយបឹងតេបេក រាជធានីភ្នពំេញ ពីមេសិល។ រូបថត ហុង មិនា
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អាជ្ញាធរថៃបានសមៃចផ្អាក...
តពីទំព័រ  ៤...ទំនិញនៅក្នងុ 

ផៃសាររុ៉ងក្លឿ សៃកុ អារញ្ញ បៃ ថៃត 
ខៃត្តសៃះកៃវ។ 

លិខិត បន្ត ថា ៖« ចំពោះ អាជីវ ក រ   
ដៃលកំពុង ស្នាក់ នៅ ទឹក ដី នៃ 
បៃទៃស ថៃ និង ក្នងុ ផៃសារ រុ៉ងក្លឿ 
សូមមៃត្តា បន្ត ចូល រួម សហការ  
និង អនុវត្តវិ ធាន ការ នានារបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ថៃ ដើមៃបី ចូល រួម 
បង្ការ និង ទប់ ស្កាត់ ការ រីករា ល- 
ដល នៃជំងឺ កូវីដ១៩ បន្ត ទៀត» ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ រដ្ឋបាល កៃងុ 
ប៉ោយ ប៉ៃត បាន   សមៃច ផ្អាក ការ- 
បំពៃញ បៃបបទ អនុ  ញ្ញាត ឱៃយ 
អាជីវករ លក់ដូរ នៅ ផៃសាររុ៉ងក្លឿ 
ចៃញ- ចូល ដឹក ជញ្ជនូ  និង តៃតួ- 
ពិនិតៃយ ទំនិញ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ៨ ខៃ 
មករា  នៃះ តទៅ។

ទាក់ទង នឹង ការ បៃកាស បិទ   
ការ ចៃញ-ចូ លផៃសារ រុ៉ងក្លឿនៃះ ខាង 
អាជា្ញាធរ  កម្ពជុា លោក លី សរី 
អភិបាលរង ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍មៃសិល មិញថា 
ការ បៃកាស ហាម ឃាត់នៃះ ដោយ- 
សរតៃ មាន ការរីករាលដល ខា្លាងំ 
នៃ ជំងឺកូវីដ១៩ នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ថៃ។ ដូចនៃះការ ចៃញ បមៃមនៃះគឺ 
ក្នងុ គោល បំណង ការពារ សុវត្ថ ិ - 
ភាពសុខភាព របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ 

នៃ បៃទៃស ទំាង ២។ 
លោក បន្ត ថា៖«សុខភាព  និ ង 

អាយុជីវិត របស់  បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
សំខាន់ជាង ការ ចៃញ- ចូល ទំនិ ញ   
នៅ ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ នៃះ។ សៃ ដ្ឋកិច្ច 
សំខាន់បុ៉ន្តៃ អាយុ ជីវិ តរបស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ យើង ក៏សំខាន់ ដូចគ្នា បើ 
មនុសៃស ស្លាប់អស់ ទំនិ ញក៏មិន- 
អាច ចៃញ -ចូល បាន ដៃរ»។

អភិបាល រង កៃុង ប៉ោយ ប៉ៃត  
លោក ទូច មុនី បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា ជាការពិត 
ផៃសាររុ៉ងក្លឿជា ផៃសារក្នងុ សៃកុ របស់ 
បៃទៃសថៃ ហើយ កន្លងមកអាជា្ញា -  
ធរ ថៃ បាន  អនុញ្ញាត ឱៃយកម្ពុជា  
ដឹកទំនិញ ចូលចំនួន ៥០ រថយន្ត   
និង មាន មនុសៃស ចំនួន ១០០ នាក់ 
ចូល ទៅ  ក្នងុ  ផៃសាររុ៉ង ក្លឿ  ដៃល ជា 
ការ  អនុគៃះ តម ការ ចរចា គ្នា   
រវាង ភាគី បៃទៃស ទំាង ២។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖«កាលពី -  
មុន យើង មាន គោលការណ៍ អនុ - 
គៃះនៃះគឺ ដោយ សរ តៃស្ថាន- 
ភាព  កូវីដ១៩ មានភាព  ធូរ សៃល 
បុ៉ន្តៃកូវីដបាន ផ្ទះុឡើង ខា្លាងំ ដូច- 
នៃះ បៃទៃស គៃ  គឺគៃមាន សិទ្ធ ិក្នងុ- 
ការ បិទនៃះ ហើយ បៃទៃសគៃក៏ 
បាន ជូន ដំណឹង តៃមឹ តៃវូ មក ដល់ 
យើង ផង ដៃរ »។

លោក  ទូច មុនី   បន្តទៀត ថា 
គោលការណ៍ ឆ្លង ដៃន នៅ ពៃល 
នៃះគឺ តមៃវូ ឱៃយ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ទំាង- 
អស់ទោះបីជាពួក គត់ អះអាង ថា  
មិន បាន ដើរទៅណាមក ណាពៃល 
ចូល ទៅ ក្នងុ ផៃសារនោះក្ត ី។ 

លោក  បៃប់ ថា បៃទៃសថៃកំពុង 
តៃ រងការ រីករាល ដលធ្ងន់ធ្ងរ 
ហើយ បៃសិន បើ បៃទៃស កម្ពជុា 
មិន មាន វិធាន ការ ទប់ ស្កាត់ ការ - 
ពារទៃគឺ នឹង រង គៃះ ពី ការរីក -      
រាល ដល ដូចគៃ ដៃរ។ 

លោក បន្តថា៖ «អាជីវករ មិន  សូវ 
ពិបាក ដូចកម្មករដៃល រក បា ន១ 
ថ្ងៃសមៃប់១ ថ្ងៃទៃ បុ៉ន្តៃ កម្មករ  
អាច រក ការងរ ធ្វើ បណ្តោះអាសន្ន 
បន្តចិ បន្តចួ ក្នងុ សៃកុ បាន ដោយ- 
សរ ឱកាស ការងរ ក្នងុ សៃកុ យើង 
នៅ តៃ មាន »។

កាល ពី ថ្ងៃទី៦ ខៃមករា  នោះ- 
ដៃរថា្នាក់ដឹក នំា ខៃត្តឧត្ដរ មាន ជ័យក៏ 
បាន ជួប ពិភាកៃសា ការងរ និងព ងៃងឹ 
ចំណងមិត្តភាព សមគ្គ ីភាព និង 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ ជាមួយ 
ថា្នាក់ដឹក នំា ខៃត្ត សុរិន្ទ នៃ បៃទៃស 
ថៃ នាបរិ វៃណ មាត់ ចៃក ទា្វារ ពៃ ំដៃន 
អន្តរ ជាតិ អូរ ស្មាច់-ឆង ចម។

លោក ឌី រា៉ាដូ អភិបាល រង ខៃត្ត 
ឧត្តរមាន ជ័យ  បាន បៃប់ភ្ន ំពៃញ- 

បុ៉ស្តិ៍ មៃសិល មិញ ថា ភាគីទំាង២បាន 
ជួប ពិភាកៃសា ក្នងុ គោលបំ ណង បន្ត 
រួម សហការ គ្នាទ ប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល-  
ដល នៃ ជំងឺកូវី ដ១៩ ឆ្លង ដៃន 
ដោយបន្ត  សហការ  និង សមៃប- 
សមៃលួ  ដល់ ការឆ្លង ដៃន ចៃញ-
ចូល ទំនិញ មាន លក្ខណៈ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម និង សៃប តម បទ ដ្ឋាន បច្ចៃក- 
ទៃស តៃមឹ តៃវូ នៃ បៃទៃស ទំាង ២, 
បន្ត រួម គ្នា ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង ដៃន ខុស- 
ចៃបាប់ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ពិសៃស 
ឆ្លង  ដៃន ចូល កាប់ ឈើ និង ការ លួច 
នំា  រថយន្ត ឆ្លង ដៃន ខុស ចៃបាប់  
ហើយ បន្ត ទំនាក់ ទំនង  និង ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន ឱៃយ គ្នាទៅ វិញ ទៅ មក ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «តម គោល- 
ការណ៍  និងការ ណៃនំា របស់ រាជ- 

រដ្ឋាភិបាលរបស់ យើង  គឺ ពលក រ 
ដៃល បាន ចូលមកក្នងុ បៃទៃស តៃវូ 
តៃយក សំណាក ទំាងអស់ដូច នៃះ 
ហើយយើង បាន ស្នើសំុ ភាគីថៃ  
ជួយ ទប់ស្កាត់ និង ពងៃងឹកំុឱៃយ ពល-
ករ ឆ្លងកាត់តម ចៃក របៀង តៃតៃវូ 
ឱៃយ គត់ ឆ្លងចូល តម ចៃក អន្តរ ជាតិ 
ដើមៃបី ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ សុខភាព គត់ »។

លោក  បន្ថៃមថា ពលករ ជាង   
២ ៥០០  នាក់  បាន ចូលមក ក្នងុ 
ខៃត្ត ឧត្តរមាន ជ័យ   ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ រហូត មក ដល់ 
ថ្ងៃទី ៧ ខៃមករា ហើយ មក ដល់ 
ពៃល នៃះ មាន ពលករ ជាង២០ 
នាក់ បុ៉ណ្ណោះ  ដៃល បាន បញ្ចប់ 
ការធ្វើ ចត្តាឡីស័ក។

នៅ ថ្ងៃទី ៦ ខៃ មករា ពលករ ខ្មៃរ 

ចំនួន ២នាក់ បាន  តៃស្តវិជ្ជ មាន   
កូវីដ ១៩ ក្នងុ នោះមាន បុរស ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ២៦ ឆ្នា ំស្នាក់ នៅ 
សៃកុ ថ្ម គោល ខៃត្ត បាត់ ដំបង ដៃល  
បាន ធ្វើ ដំណើរមក ពី បៃទៃស ថៃ 
កាល ពី ថ្ងៃទី២ ខៃ មករា។

ចំណៃក   ពលករ មា្នាក់ ទៀត អាយុ 
២៥ ឆ្នា ំស្នាក់ នៅ សៃកុ មង្គល បុរី 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ បាន តៃឡ ប់ 
មក ពី បៃទៃស ថៃវិញ កាល ពី ថ្ងៃ ទី៤ 
ខៃមករា ។

គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី៧ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២១ កម្ពុជាមាន អ្នកមាន 
វីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន ៣៨៥នាក់ ក្នងុ- 
នោះ អ្នក ជាសះ សៃបើយ មាន ចំនួន 
៣៦២  នាក់ និង អ្នក កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល ចំនួន ២៣ នាក់៕

ច្រក ផ្លវូច្រញ - ចូល ទៅ ផ្រសារ រុ៉ងក្លឿ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ថ្រ    កាលពីព្រល កន្ល ង មក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ ធា ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ �៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 រា ជ ធ 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
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

 នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ  កមៃិត ទឹក ទន្លៃ- 
មៃគង្គ នៅ បៃទៃស  ថៃ ឡា វ នងិ 
កម្ពុជា នឹង ធ្លាក់ ចុះ  ដោយ សារ 
តៃ ការ ធ្លាក់ ចុះ នៃ កមៃិត ទឹក 
ដៃល បញ្ចៃញ នៅ សា្ថា នយីធរា- 
សាស្តៃ  ជងីហងុ (Jinghong)
ក្នុង ខៃត្ត យូ ណាន  បៃទៃ ស ចិន  
ខណៈ ដៃលបៃទៃស ចិន កំពុង 
ជួស ជុល បៃព័ន្ធ  ខៃសៃប ណា្ដាញ  
អគ្គ ិសនី ពី ថ្ងៃ ទី ៥ ដល់ ២៤  ខៃ 
មករា ។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី- 
បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ គណៈ- 
កម្ម ការ ទន្លៃ មៃ គង្គ ។

គណៈ កម្មការ នៃះ បាន ទទលួ 
ព័ត៌មាន ពី កៃសួង ធន ធន ទឹក 
ចិន មក ថា ការ ជួស ជុល ខៃសៃ នៃ 
បណា្ដាញ   អគ្គិសនី  នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
លំហូរ មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ ក្នងុ កមៃតិ 
១  ០០០ ម៉ៃតៃ គុប  ក្នុង ១ វិនាទី 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៥ ដល់ ទី ២៤ មករា។ 
    បរិមាណ ទឹក នឹង តៃឡប់ មក 
សភាព ធម្មតា វិញ បន្តិច ម្ដងៗ 
ដូច ដៃល ធ្លាប់ មាន ពី មុន នៅថ្ងៃ 
ទ ី២៥ មករា។ ប៉នុ្តៃ កៃសងួ ធន- 
ធន ទឹក ចិន មិន បាន បញ្ជាក់ 
ចៃបាស់ អំពី កមៃិត ទឹក ដៃល ធ្លាប់ 
មាន ពី មុន ការ ធ្លាក់ ចុះនៃះ ឬ  
កមៃិត ទឹក ដៃល នឹង មាន នៅ 
កៃយ ការ សា្ដារ ទៅ សភាព ដើម- 
វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៥  មករា ទៃ។ 

តាម ការ អង្កៃត របស់ គណៈ- 
កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ កមៃិត ទឹក 
ហូរ ចៃញ នៅ សា្ថា នីយ ជីង ហុង 
បាន  ចាប់ ផ្ដើម ធ្លាក់ ចុះ ពី កមៃិត 
១៤១០ ម៉ៃតៃ គុប ក្នុង ១ វិនាទី 
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៣១  ធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ 
មក នៅ តៃមឹ កមៃតិ  ៧៦៨ ម៉ៃតៃ- 
គុប ក្នងុ ១ វិនាទី នៅ ថ្ងៃ ទី ១  មករា  
ឆ្នាំ២០២១ ដៃល បង្ហាញ ថា 
ការ ធ្លាក់ ចុះ មាន កមៃតិ ស្ទើរពាក់ - 
កណា្ដាល។ប៉ុន្តៃ លំហូរ ទឹក បាន 
កើន ឡើង បន្តិច   គឺ ក្នុង កមៃិត 
៧៨៦ ម៉ៃតៃ គបុ ក្នងុ ១ វនិាទ ីនៅ 
ចន្លាះ ពី ថ្ងៃទី១  ដល់ ទី៤  មករា។

គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ 
បាន បញ្ជាក់ ថា «ជា លទ្ធ ផល- 
កមៃិត ទឹក នៅ តាម ដង ទន្លៃ 
មៃគង្គ នឹង ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង កមៃិត 
បៃមាណ ជា១,២ ម៉ៃតៃ  នៃះ បើ- 
យោង តាម ទិន្ន ន័យ កមៃិត ទឹក 
ដៃល បាន អង្កៃត  និង ពៃយា ករ»។

ទឹក ទន្លៃ នៃះ បាន ធ្លាក់ ចុះ រួច 
ហើយ ក្នុង កមៃិត ២ ម៉ៃតៃ  ពី ថ្ងៃ 
ទ ី២ ដល ់ទ ី៤ មករា នៅ សា្ថានយី 
Chiang Saen ដៃល ជា 
សា្ថានីយឃ្លា ំមើល ទឹក នៅ បៃទៃស 
ថៃ ស្ថិត នៅ ចមា្ងាយ បៃមាណ 
៣០០ គីឡូម៉ៃតៃ ពី សា្ថានីយ- 

ជីងហុង។ កមៃិត ទឹក នៃះ តៃូវ 
បាន រំពឹង ថា  នឹង កើន ឡើង  
០,០៥ម៉ៃតៃ ចន្លាះ ពី ថ្ងៃ ទី ៥ 
ដល់ ទី ១១  មករា។

គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ បាន 
ឱៃយដឹងថា៖ «នៅ កម្ពុជា  កមៃិត 
ទឹក នៅ តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ ក្នុង 
ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង កៃចៃះ កំពង់- 
ចាម ភ្នពំៃញ ឃុ ំកោះ ខៃល នងិ 
អ្នកលឿង  មិន បង្ហាញ សញ្ញា 
ថយ ចុះ គួរ ឱៃយ កត់សមា្គាល់ នៅឡើយ  
ទៃ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៥ មករា។ 
កមៃតិ ទឹក ទន្លៃ នៅ ទីតំាង ទំាងនៃះ 
 តៃូវ គៃ រំពឹង ថា នឹង មិន មាន ការ- 

បៃ បៃួល ចៃើន ទៃ គឺ ធ្លាក់ ចុះ តៃ 
ក្នុង កមៃិត  ០,០៣ម៉ៃតៃ ទៅ 
០,០៧ ម៉ៃតៃ  ប៉ណុ្ណោះ ព ីថ្ងៃ ទ ី៩ 
ដល់១១  ខៃ មករា»។

លោក Lam Hung Son 
បៃធន មជៃឈ មណ្ឌល គៃប់ គៃង 
ផ្នៃក ទឹក ជំនន់  និង គៃះ រាំង- 
ស្ងតួ ថា្នាក ់តបំន ់នៃ គណៈ កម្មការ 
ទន្លៃ មៃគង្គ បានថ្លៃងថា សកម្ម- 
ភាព ចល័ត នៅ ក្នុង ទន្លៃ ជា- 
ពិសៃស នៅ តំបន់ ជិត សា្ថានីយ- 
ជីងហុង អាច នឹង រង ការ ប៉ះ- 
ពាល់ ជាង កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត  
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ។ សកម្ម- 
ភាព រក ទៃទៃង់ ជីវភាព ខ្លះ ដូច- 
ជា ការ ដាំ ដុះ បន្លៃ ក្នុង ទន្លៃ  និង 
ការ នៃសាទ អាច នឹង រង ផល - 
ប៉ះ ពាល់។ លោក បានបន្ត ថា  
មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ នឹង បន្ត តាម- 
ដាន សា្ថាន ការណ៍ នៃះ យ៉ាង  
ដិត ដល់។

កាល ពី ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២០  
កៃសងួ ធន ធន ទកឹ ចនិ បាន  ចុះ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង មួយ ជាមួយ 
គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ ដោយ 
បង្ហាញ ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ- 
 ចៃ ករលំៃក ពត័ ៌មាន ធរាសាស្តៃ  
ជាមួយ បៃទៃស  តាម ដង ទន្លៃ- 
មៃគង្គ  ដើមៃបី ធនាបាន ថា  បៃ- 
ទៃស ទាំង នះ អាច តៃៀម ខ្លួន 
សមៃប់ គៃះ ទឹក ជំនន់  និង 
គៃះ រាំង ស្ងួត ចមៃបងៗ៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  កៃសួង ការងរ  និង បណ្តុះ- 
បណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈបាន បៃកាស ដាក់ ឱៃយ 
បៃើបៃស់ សៃវា សាធរ ណៈ ពាក់ព័ន្ធ 
វិស័យ ការងរ  និង បណ្តុះ បណា្ដាល វិជា្ជា- 
ជីវៈ តាម បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃ វត្តិកម្ម  ចាប់ពី 
ថ្ងៃទី ១១  មករា  តទៅ  ខណៈ ការ ផ្តល់- 
សៃវា សាធរណៈ ទាំង នៃះ នៅ ថា្នាក់- 
កៃម ជាតិ តាម អង្គភាព ចៃក ចៃញ ចលូ 
តៃ ១  នឹង ដំណើរ ការ ចាប់ ពី ខៃ មីនា ទៅ។ 

 បៃកាស របស់ កៃសួង ការងរ  និង 
បណ្តុះ បណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ  ចុះ ថ្ងៃទី៣១  ធ្នូ  
ឆ្នា ំ ២០២០  នងិ ទើប តៃវូ បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
កាល ពីថ្មីៗ នៃះ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ- 
សមៃច នៃះ  គឺ មាន គោល បំណង ដើមៃបី 
លើក កម្ពស់ គុណ ភាព  បៃ សិ ទ្ធភាព  
តមា្លាភាព  និង គណ នៃយៃយ ភាព។  

ការ សមៃច នៃះ ក៏  សៃប តាម សំណើ 
របស់ វិស័យ ឯកជន នៅ ក្នុង កៃុម ការងរ 
ផ្នៃក ទំនាក់ ទំនង វិជា្ជា ជីវៈ នៃ វៃទិកា រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល និង ផ្នៃក ឯក ជន។ 

 បៃកាស របស់ កៃសួង  បាន ណៃនាំ ថា  
សមៃប់ សៃវា សាធរណៈ ដៃល នឹងតៃូវ 
បៃកាស ឱៃយ ដំណើរ ការចាប់ពី ថ្ងៃ ទី ១១  
មករា   គឺ អា ច ចូល ស្វៃង រក សៃវា សា- 
ធរណៈ ពាកព់ន័្ធ នងឹ វសិយ័ ការងរ  តាម 

បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃ វត្តិកម្ម  ដៃល មាន គៃហ- 
ទំព័រ https://lacms.mlvt.gov.kh។  

ចំណៃក បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃ វត្តិកម្ម ដៃល 
ពាក់ព័ន្ធ សៃវា សាធរណៈ វិស័យ អប់រំ- 
បណ្តុះ បណា្ដាល បច្ចៃក ទៃស នងិ វជិា្ជា ជវីៈ 
ចូល តាម រយៈ គៃហ ទំព័រ ដៃលមានគឺ 
https://tvcms.mlvt.gov.kh  និង 
បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃវត្តិ កម្ម ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
សៃវា សាធរណៈ ជន បរទៃស  គឺ ចូល 
តាម រយៈ គៃហ ទំព័រ កៃសួង ដៃល មាន  
គឺ https://fwcms.mlvt.gov.kh។

កៃសួង បញ្ជា ក់ ថា ៖  « ដោ យ ឡៃក  
ចំពោះ សៃ វា សាធរណៈ ដៃល  ស្ថិត 
កៃម ដៃន សមត្ថ កិច្ច របស់់ ម ន្ទីរ ការងរ  
នងិ បណ្តុះ បណា្ដាល វជិា្ជា ជវីៈ  នងិ អង្គភាព 
ចៃក ចៃញ ចូល តៃ ១ រាជ ធនី  ខៃត្ត  នឹង 
តៃូវ ឱៃយ ដាក ់ដណំើរ ការ  ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី១ ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ២០២១  ត ទៅ» ។ 

 លោក  ហៃង  សរួ  អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ- 
ការងរ  និង បណ្តុះ បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បន្ថៃម ថា  ការ- 
ដាក ់ឱៃយ ដណំើរ ការ បៃពន័្ធ ស្វយ័ បៃវត្ត ិកម្ម 
នៃះ  គឺ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ គុណ ភាព  
បៃសទិ្ធ ភាព  តមា្លាភាព  គណ នៃយៃយភាព  
និង ភាព ងយ សៃួល ដល់ រោង ចកៃ  
សហ គៃស  ក៏ ដូច ជា  កម្មករ និយោ ជិត  
ដោយ មិន ចាំ បាច់ ធ្វើ ដំណើរ មក កៃសួង  

ឬ មន្ទីរ ឬ ចៃក ចៃញ ចូល ក្នុង ការទ ទួល- 
យក សៃវា របស់ កៃសួង ។   

 លោក  ហៃង សួរ ក៏ បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ៖  « តាម រយៈ បៃពន័្ធ ស្វយ័ បៃវត្ត-ិ 
កម្មនៃះ  យើង ក៏មាន ទិន្នន័យ ចៃបាស់- 
លាស់  រកៃសា បាន នូវ អតីត ភាព  និង បៃវត្ត-ិ 
ការងរ របស់ កម្មករ និយោ ជិត  ទោះ ជា 
ផ្លាស ់ប្តរូ សហ គៃស  ឬ បាត ់បង ់ឯក សារ 
ណា មួយ ក៏ដោយ។  បៃព័ន្ធ ទិន្នន័យ នៃះ  
ក៏ នឹង ជួយ ឱៃយ កៃសួង អាច បូក យោង 
អតីត ភាព ការ ងរ  ការ ទទួល សា្គាល់ 
ជនំាញ ក្នងុ អាជពី របស ់កម្មករ នយិោ ជតិ 
មា្នាក់ៗ  ទោះ ជា គាត់ ធ្វើ ការងរ ក្នុង បៃ- 
ទៃស  ឬ កៃ បៃទៃស ក៏ ដោយ » ។   

 ជា មយួ គា្នា នៃះ  លោក  ហៃង សរួ  បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  កៃសួង កំពុង បន្ត ការ ចរចា ជា- 
មួយ បណា្ដា បៃទៃស អាសា៊ាន ដៃល បាន 
អនុម័ត កិច្ច ពៃម ពៃៀង បំផ្លាស់ ទី ដោយ- 
សៃរី របស់ រូប វន្ត បុគ្គល  ដើមៃបី អាច បង្វៃរ 
អត្ថ បៃយោជន៍  និង បូក យោង ទទួល- 
សា្គាល់ ជំនាញ គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក  បនា្ទាប់ 
ពី ដាក់ ឱៃយ បៃើបៃ ស់ បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃ វត្តិ- 
កម្ម នៃះ ផង ដៃរ ។ 

 លោក  មឿ ន  តុលា  នាយក បៃតិបត្តិ- 
សម្ពន័្ធ ភាព ការងរ  និង សិទ្ធ ិមនុសៃស  ហៅ- 
កាត់ថា  សង់ តៃ ល  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា  ការ បៃើ បៃស ់

សៃវា សាធរណៈ តាម បៃព័ន្ធ ស្វយ័ បៃ វត្ត-ិ 
កម្ម  នងឹ ជយួ ផ្តល ់ភាព ងយ សៃលួ  ដល ់
អ្នក បៃើ បៃស់ សៃវាដោយ ការ កាត់- 
បន្ថយ ថវិកា  និង ពៃល វៃលា។  បន្ថៃម 
ពីនៃះ  លោក ថា  កម្មវិធី នៃះ  ក៏ ចូលរួម 
កាត់ បន្ថយការ បៃពៃឹត្ត អំពើ ពុក រលួយ   
ឬក៏ តៃូវ បាន លុប បំបាត់ ផង ដៃរ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« រឿង នៃះ  គឺ បាន  
បៃ យោជន៍ សមៃប់ វិស័យ ឯក ជន  និង 
សាធរណជន ដៃល កាត់ បន្ថយ នូវ 
ចំណាយ ផៃសៃងៗ  ពៃះ កាល ណា គាត់ 
ទៅ ដល ់ផ្ទាល ់ គគឺាត ់តៃវូ ចណំាយ ពៃល 
វៃលា ផង  ថវិកាផង  ហើយ អាច មាន 
អពំើពកុ រលយួ ព ីមន្តៃ ីខចូខលិ មយួ ចនំនួ 
ផង។  មួយ ទៀត  បើ ការ បៃើ បៃស់ សៃវា 
តាម អន ឡាញ នៃះ ហើយ  តៃ បៃរ ជា គាត ់ 
មិន ទទួល បាន សៃវា វិញ នះ  នឹង មាន 
អ្វ ីមនិ បៃ កៃត ីហើយ » ។  ជា ម ួយ នងឹ ការ- 
សាទរ  លោក  មឿ ន  តុលា  រំពឹង ថា  
កៃសងួ  នងឹ ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ អពំ ីរបៀប 
បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃវត្តិ កម្ម នៃះ  ឱៃយ 
បាន ទូលំ ទូលាយ ដល់ អ្ន ក បៃើបៃស់ សៃវា  
និង  កៃុម ហ៊ុន ដៃល ស្វៃង រក សៃវា ទាំង- 
អស់  ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គៃ មាន ការ យល់ ដឹង  
និង ដើមៃបី ឱៃយ បៃកដ ថា  ការ ដាក់ ដំណើរ- 
ការ តាម បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃ វត្តិកម្ម នៃះ  
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ៕  

កម្រតិទឹកទន្ល្រក្នងុប្រទ្រស៣នឹងធ្លាក់ចុះដោយសារការជួសជុលបណ្ដាញអគ្គសិនី

ក្រសួងការងារដាក់ឱ្រយប្រើស្រវាសាធរណៈវិស័យការងារតាមប្រព័ន្ធស្វយ័ប្រវត្តកិម្ម

បុរសម្នាក់  កំពុង បង់ សំណាញ់ នៅ ទន្លេមេគង្គ  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំេញ កន្លង មក    ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,860 16,860 16,800

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 14,100 14,100 14,100 14,100

4 PEPC 2,750 2,900 2,900 2,750

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

6 PPSP 1,180 1,190 1,190 1,140

7 PWSA 6,080 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៧ី ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

កិច្ច ព្ម ព្ៀង ការ មិន យក ពន្ធ តួ្តគ្នាកម្ពជុា-ម៉ាឡ្សី៊  ចូល ជា ធរមន 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា   នងិ ម៉ាឡេស៊សីមេច 
បាន កចិ្ច ពេម ពេៀង ស្តពី ីការ ចៀស វាង 
ការ យក ពន្ធ តេួត គ្នា ដេល ជា ការ ការ-
ពារ វិនិយោ គិន របស់ បេទេស នីមួយៗ 
ពី ការ ដក ពន្ធ តេួត គ្នា ហើយ   តេូវ បាន 
ចាប់ អន៊វត្ត ចាប់ពី ថ្ងេទី ១ ខេ មករា ឆ្នាំ  
២០២១  តទៅ ។

អ្នក ក្នងុ វសិយ័ ឯកជន សងេឃឹម ថា កចិ្ច- 
ពេម  ពេៀង នេះ នឹង ជំរ៊ញ ការ វិនិយោគ 
ទ្វេ ភាគី បន្ថេម ទៀត ។

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មន របស់ អគ្គ - 
នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ  ចេញ ផេសាយ កាល - 
ព ី ថ្ងេ ទ ី ៦ ខេមករា ឱេយ ដងឹ ថា ចេបាប ់ស្តពី ី 
ការ អន៊មត័ យល ់ពេម លើកចិ្ច ពេម ពេៀង 
រវាង រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  នងិ រដ្ឋា ភបិាល  
ម៉ាឡេស៊ីស្តី  ពីការ ល៊ប បំបាត់ ការ យក 
ពន្ធ  តេួត គ្នា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  ពន្ធ លើ បេក់- 
ចំណូល  និង ការ បង្ការ ការ គេច វេះ ពន្ធ 
នងិការ ចៀស វាង ពន្ធ  តេវូ បាន បេកាស 
ឱេយ បេើបេស់ ដោយ ពេះ រាជកេម លេខ  
នស/រកម/១១២០/០២៣ ច៊ះ ថ្ងេ ទី 
១៤ ខេ វិច្ឆិកា  ឆ្នា ំ២០២០ ។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ន  បាន បន្តថា 
ដោយ អនល៊ោម តាម មតេ  ២៩ ស្តពី ី

ការ ចូល ជាធរមន នេ កិច្ច ពេម ពេៀង 
នេះ នងិ បនា្ទាប ់ព ីភាគ ីទាងំ ២ បាន ជនូ- 
ដណំងឹ ជា ផ្លវូការ ទៅ វញិ ទៅ មក ដោយ 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ កណំត ់ទតូអពំ ីការ បពំេញ 
ចប់  សព្វ គេប់  នីតិវិធី ដេល តមេូវ ដោយ 
ចេបាប់ ក្នុង សេ៊ក  ដេល នាំឱេយ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង នេះ ចូលជា ធរមន និង មន 
បេសិទ្ធ ភាព អន៊វត្ត ចាប់ពី ថ្ងេទី ១ 
ខេមករា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ។

កាលពី ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩  លោក 
អនូ ពន័្ធមន៊រីត័្ន រដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច 
ជាមួយ នឹង លោក Saifuddin Ab-
dullah រដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ ការ បរទេសម៉ា-
ឡេស៊ី បាន ច៊ះ កិច្ច ពេម ពេៀង ការ ចៀស - 
វាង យកពន្ធ តេួត គ្នា និង ការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ គេចវេះ ពន្ធ លើ បេក់ ចំណូល រវាង 
បេទេស ទាំង ២ ផង ដេរ ។ 

អគ្គ នាយក សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  
លោក ងួន ម៉េងតិច បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉៊ស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ថា  កិច្ច ពេម- 
ពេៀង នេះ ធ្វើ ឡើង ដើមេបី ចៀស វាង ការ - 
យក ពន្ធ តេួត គ្នា ពី កេ៊ម វិនិយោគិន នេ 
ភាគី ទាំង ២ ហើយ កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ 
នឹង អន៊ញ្ញាត ឱេយ មន ការ បង់ ពន្ធ លើ 
បេក់ ចំណូល នៅ ទីកន្លេង ណា ដេល 
ភាគី ទាំង ២ បង្កើត បេក់ ចំណេញ ។

លោក នយិាយ  ថា៖ «បើ ភាគ ីម៉ាឡេ-
ស៊ ីគេ យក ពន្ធ រចួ ហើយ ខាង យើង មនិ 
តេវូ យក ពន្ធ ទៀត ទេ ដេល វា នងឹ សមេល  
បន្ទុកដល់ អ្នក រកស៊ី ទាំង សង ខាង »។

លោក ម៉េងតចិ  ជឿថា  កចិ្ច ពេម ពេៀង 
នេះ នឹង ជួយ ជំរ៊ញ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម 
រវាង បេទេស ទាំង ២  ឱេយ កាន់ តេ មន 
ភាព ល្អ បេសើរ ឡើង ថេម ទៀត ។

លោក នយិាយ ថា ៖ «កចិ្ច ពេម ពេៀង 
នេះ ល្អ សមេប់ ភាគី ទាំង ២ ធ្វើ អាជីវ-
កម្ម ហើយ ភាគីទាំង ២ នឹង ធ្វើ ការ ផេសព្វ- 

ផេសាយ ពីកិច្ច ពេម ពេៀង នេះ ដើមេបី ទាក់- 
ទាញ វិនិយោគិន មក វិនិយោគ ក្នុង បេ-
ទេស នីមួយៗ ផងដេរ»។ 

បើ យោង តាម កេ៊ម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ 
កម្ពជុា (CDC) បេទេស ម៉ាឡេស៊ ីបាន 
ឈរ នៅ លដំប ់ទ ី៥  នេ អ្នក វនិយិោគនិ 
បរទេស នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ រយៈ ពេល  ៥ឆ្នា ំ
ចង៊ កេយ ។  កម្ពជុា បាន ទាក ់ទាញការ-   
វិនិយោគ សរ៊ប  ៤៨១លាន ដ៊លា្លារ  ពី 
បេទេស ម៉ាឡេស៊ី ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០១៤ 
ដល់  ឆ្នាំ២០១៨។

ទំនិញ ដេល កម្ពុជា នាំ  ទៅ បេទេស 
ម៉ាឡេស៊ី ភាគ ចេើន ជា ផលិត ផល 
កសកិម្ម ខណៈ ការ នា ំព ីបេទេស ម៉ាឡេ- 
ស៊ ីមក វញិ  រមួមន គេឿង អេឡចិ តេនូកិ 
និង ផលិត ផល ម្ហូប អាហារ ជា ដើម ។ 

លោក ហ៊ង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋ  កិច្ច អន្តរជាតិនេ វិទេយា សា្ថាន ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរជាតិ នេ រាជ បណ្ឌិតេយ សភា- 
កម្ពជុា នយិាយ ថា ការ ចលូ ជា ធរ មន 
នេ កិច្ច ពេម ពេៀង នេះនឹង ជួយ កាត់ - 
បន្ថយ បន្ទុក  អ្នក បេើ បេស់  និង  អ្នក - 
ផ្គត់ ផ្គង់រវាង បេទេស ទំាង២  បាន មួយ-  
កមេិត ទៀត ។ លោក បន្ថេម ថា នេះ ជា 
សញ្ញា វជិ្ជមន  មយួ ទៀត ដេល បេទេស 
ទាំង ២សមេច បាន ហើយ យន្តការ 
នេះ ក  ៏នងឹ ធ្វើ ឱេយ ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគ ី  
កើន ឡើងផង ដេរ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖  « នេះ ជា ការ លើក ទឹក - 
ចិត្ត ដល់ អ្នក វិនិយោគ ក៏ ដូច ជា អ្នក ផ្គត់- 
ផ្គង ់ដើមេប ីបង្ការ ក៊ ំឱេយ បន្ទកុ ពន្ធ នេះ ធ្លាក ់
ទៅ លើ  អ្នក បេើ បេស់។  ការ ចូល ជា ធរ- 
មន នេះ នឹង ជួយ ធ្វើ ឱេយ តម្លេ លក់ ចេញ 
នេ មខ៊ ទនំញិ បេទេស ទាងំ២ មន ភាព- 
ធ ូរសេល ជាង មន៊ ហើយ វា ក ៏នងឹ បង្កើន 
ភាព បេកួត បេជេង សមេប់ តម្លេ ផលិត- 
ផល  បេទេស ទាំង ២  ផង ដេរ»៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ទតីាងំ លេបាយ ខេសាច-់ 
សមទ៊េ ចនំនួ  ៧ ទតីាងំ ស្ថតិក្នងុ 
ខេត្ត កោះ ក៊ង និង ពេះសីហន៊ 
ដេល   មន ទំហំ  ជាង ២ ០០០ 
ហិក   តា តេូវ   កេសួង រ៉េ និង ថាម    - 
ពល  បេកាស ឱេយ ដក ់ពាកេយដេញ-  
ថ្លេ ជា សាធរណៈ ដល ់កេម៊ ហ៊ន៊ 
ក្នុង សេ៊ក ទាំង អស់ ដេល ច៊ះ- 
បញ្ជី តេឹម តេូវ នៅ កម្ពុជា ។

សេចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ កេ-
សងួ រ៉េ នងិ ថាម ពល  កាល ព ីថ្ងេ 
ទី ៥ ខេមករា ឱេយ ដឹង ថា តំបន់ 
ដេល តេូវ ដក់ ឱេយ ដេញ ថ្លេ ចំនួន 
៣ទីតាំង  ស្ថិត ក្នុង ភូមិសាស្តេ 
ខេត្ត កោះកង៊ មន ទហំ ំសរប៊ ១ 

៤៥៥ ហិកតា ក្នុង នោះ ១០៩ 
ហកិតា នងិ  ៨៨២ហកិតា  ស្ថតិ 
ក្នងុ សេក៊ បទម៊ សាគរ នងិ  ៤៦៤ 
ហិកតា ទៀត ស្ថិត នៅ ក្នុង សេ៊ក 
សេ អំបិល។  ចំណេក តំបន់  ៤ 
ទៀត ដេល តេូវ ដក់ ឱេយ ដេញ ថ្លេ 
ស្ថិត នៅ ខេត្ត ពេះសីហន៊   មន 
ទហំ ំសរប៊ ៦៦៨,២ ហកិតា ក្នងុ  
នោះ ទំហំ ៣១៨,៧០ហិកតា  
និង  ៨១,៥០ហិកតា  ស្ថិត នៅ 
ក្នុង សេ៊ក ស្ទឹង ហាវ ហើយ  ៦០ 
ហកិតា នងិ  ២២៨ ហកិតាទៀត  
ស្ថិត ក្នុង សេ៊ក ពេនប់ ។ 

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  ឱេយ ដងឹ ថា ៖ 
«កេ៊ម ហ៊៊ន ដេល មន បំណង ចង់  
ចលូ រមួការ ដេញ ថ្លេធ្វើ អាជវីកម្ម 
នៅ ទី តាំង ខាង លើ អាច ចាត់តំ-

ណាង សេប ចេបាប ់ ឬ បេធនកេម៊- 
ហ៊៊ន មក ទទួល ពាកេយ  និង ច៊ះ- 
ឈ្មោះ នៅនាយក ដ្ឋាន អាជវី កម្មរ៉េ 
ខេសាច់ សំណង់ នេកេសួង រ៉េ និង 
ថាម ពល  ស្ថតិ នៅ សង្កាត ់ផេសារ- 
ថ្ម ី ៣ ខណ្ឌ ដនូ ពេញ រាជ ធនភី្ន-ំ 
ពេញ ចាបព់ ីថ្ងេ ជនូ ដណំងឹ រហតូ 
ដល់ ថ្ងេទី១៩ មករា  ឆ្នាំនេះ»។

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  បាន បន្ត ថា 
កេម៊ហ៊ន៊ មយួ អាច ស្នើ ស៊ ំធ្វើអា-
ជវីកម្ម ចេើន ទតីាងំ  ប៉ន៊្តេ កេម៊ហ៊ន៊  
ដេល មន សម្ពន័្ធ ភាព ជា មយួ គ្នា  
ឬ មន បេភព តេ ១  អាច ទទួល-  
យក ឯកសារ បេកតួ បេជេង បាន 
តេ ១គត់ សមេប់  ១ ទីតាំង ។ 

លោក  ជួន  ស៊ខជា  អន៊ បេ-
ធន នាយក ដ្ឋាន អាជីវ កម្ម រ៉េ 

ខេសាច់ សំណង់ នេកេសួង រ៉េ និង 
ថាមពល  បានបេប ់ ថា កេម៊មន្តេ ី
ជំនាញ របស់ កេសួង បាន ច៊ះ 
សិកេសា  និង វាយ តម្លេ  ដោយ 
សម្គាល់ ថា តំបន់ ទាំ ងនេះ នឹង 
អាច ធ្វើ អាជីវ កម្ម  បាន។  

លោក អះអាង ថា ៖ «ម៊ន ឈាន  
ទៅ ដល់ការ ដក់ ដេញ ថ្លេ ឱេយ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម នៅ តំបន់ ទាំង៧  នេះ   
អ្នក ជំនាញ របស់ កេសួង បាន 
ច៊ះ  សិកេសា  និង វាយ តម្លេ  ដោយ 
សង្កេត ឃើញ ថា  តបំន ់ទាងំនេះ  
អាច យក ផល បេយោជន៍ ជួយ 
សេដ្ឋកចិ្ច ជាត ិបាន  ហើយ តបំន ់
ទាំងនេះ មិន ធ្លាប់ មន ការ បូម 
យក  ខេសាច់ ពី ម៊ន មក   ទេ »។

លោក យស ់ មន៊ ីរា៉ាត ់អគ្គនា-  

យក នេ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ធនធន-  
រ៉េ បាន បេប់  ថា  ការ បើក តំបន់ 
ឱេយ មន ការ ដេញ ថ្លេ ដើមេបី ទទលួ- 
បាន  អាជា្ញា ប័ណ្ណ បូម ខេសាច់ នៅ  
តាម  តំបន់ សម៊ទេ នៅ ខេត្ត ពេះ- 
សហីន ៊នងិ  កោះកង៊ គអឺនញ៊្ញាត 
ឱេយ បូមខេសាច់ តេ តាមមត់ ស្ទឹង 
ដេល ជា ម៊ខ ទឹក  ចេញ ពី  ស្ទឹង 
នីមួយៗ នេ ដេ សម៊ទេ  ។ លោក 
បន្ត   ថា ៖   «ការ ផ្តល ់អា ជា ្ញា បណ័្ណ ឱេយ 
ធ្វើ អាជីវកម្ម  ទាំង  នេះ សមេប់ 
តេ ផ្គត់ ផ្គង់ក្នុង សេ៊ក ប៉៊ណ្ណោះ»។ 

លោក បន្ថេម  ថា កេ៊មហ៊៊ន 
ទាងំ នោះ នឹង អាច ច ូល រមួ ដេញ- 
ថ្លេដោយ តមេវូ ឱេយ សកិេសា ព ីសកា្តា- 
ន៊ពល ធនធន រ៉េ ជាម៊ន សិន។ 

លោក និយាយថា៖ «យើង 

នងឹ  អញ្ជើញ កេម៊ហ៊ន៊ ដេល ដក ់
ពាកេយ មក ណេនា ំអពីំ នីតិ វធីិ បេប- 
បទ ឯកសារ ដេញ ថ្លេ បនា្ទាប ់មក 
យើង នងឹ ចេ ញ លិខតិ អនញ៊្ញាត 
ឱេយ  កេ៊ម ហ៊៊ន  ទៅ សិកេសា ពី សកា្តា - 
នព៊ល ធនធន រ៉េ នៅ តបំន ់ទាងំ- 
នោះ។ បើ គត ់គតិ ថា មនសកា្តា- 
ន៊ពល អាច ធ្វើ អាជីវកម្ម បាន គឺ  
ពួក គត់ អាច បំពេញ បេប បទ 
ឯកសារ សមេប់  ដេញ ថ្លេ»។ 

នៅ ក្នងុ  ឆ្នា ំ ២០១៩ កម្ពជុា  រក 
ចំណូល មិនមេន សារ ពើ ពន្ធ ពី 
វសិយ័ រ៉េ បេមណ ២១ លានដ-៊
លា្លារ កើន  ជាង  ៥ភាគរយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ  ២០១៨ មន បេមណ 
២០លាន ដ៊លា្លារ ។ នេះ បើ តាម 
លោក  ម៊នីរា៉ាត ់៕

ទូកុងតឺន័រ ផ្ទកុ ទំនិញ ជា   ចេើន   តេៀម លើកដាក់លើ កប៉ាល់ សមេប់  នំា ចេញ   ។ រូបថត ជីវ័ន

ទីតំាងល្បាយ ខ្សាច់  ៧ កន្លង្ តូ្វ បានដាក់ ឱ្យ ក៊្មហ៊៊នចូល រួម ដ្ញ ថ្ល្



តពីទំព័រ១...ពិភពលោក។
ចប្ាប់វនិយិោគថ្មីដល្មាន១១ជពំកូ

និង៣៩មាត្ត្ូវបានពិភាក្សាក្នុង
ចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ពីវិស័យ-
ឯកជននងិកស្ងួរបស់រដ្ឋាភបិាលដើមប្ី
ទទួលធាតុចូលបន្ថ្មទៀតមុនព្ល
ចប្ាប់ន្ះត្វូដកច់ញ្ជាផ្លវូការដល្
រំពឹងថានឹងច្ញក្នងុព្លឆាប់ៗ ន្ះ។
យោងតាមសច្ក្ដីពង្ចប្ាប់ដល្

ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍ទទលួបានគោលបណំង
របស់ចប្ាបន់្ះគឺដើមបី្បង្កើនសមត្ថភាព
ប្កួតប្ជ្ងរបស់កម្ពុជានៅក្នុង
ស្មារតីន្ការធ្វើពិពិធកម្មរចនាសម្ពន័្ធ-
សដ្្ឋកចិ្ចនងិភាពធន់នងឹវបិត្តិក្នងុតបំន់
នងិពភិពលោកដើមប្ីធ្វើទនំើបកម្មនងិ
បង្កើនផលតិភាពឧសស្ាហកម្មក្នងុស្កុ
នងិពង្ងឹការតភា្ជាប់ចង្វាក់ផ្គតផ់្គង់ក្នងុ
តំបន់និងពិភពលោកដើម្បីបង្កើតរបប-
លើកទឹកចតិ្តវនិយិោគដ្លមានតមា្លាភាព

អាចពយ្ាករបានមនិរើសអើងការប្កួត-
ប្ជ្ង និងគាំទ្គោលនយោបាយ
សង្គមស្ដ្ឋកិច្ច និងដើម្បីផ្ដល់ការ-
ការពារសទិ្ធិនងិអត្ថបយ្ោជន៍សប្ចប្ាប់
របស់វិនិយោគិននៅកម្ពុជា។
លោកសខុចនិា្តាសោភាអគ្គលខ្ា-

ធិការក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
(CDC)ដ្លជាស្ថាប័នតាក់ត្ង-
ច្បាប់វិនិយោគន្ះបានដឹកនាំកិច្ច-
ពិគ្ះយោបល់មួយកាលពីថ្ង្ពុធ
ក្មអធិបតីភាពលោកហ៊ានសហុីប
រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង
ហរិញ្ញវត្ថុនងិបានចលូរមួដោយតណំាង
ក្សួងនិងស្ថាប័ននានា។
កំណត់ហ្តុកិច្ចប្ជុំរបស់ CDC

បានឲ្យដឹងថា៖ «ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់
វិនិយោគថ្មីន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើង
ដ្លអនុវត្តតាមផ្នទីតម្ង់ទិស
គោលនយោបាយអភវិឌឍ្ន៍ឧស្សាហកម្ម

ឆា្នាំ២០១៥-២០២៥ក្នងុគោលបណំង
បង្កើតចប្ាប់ន្ះឲយ្មានភាពទាកទ់ាញ
នងិបក្តួបជ្ង្កានត់្ខា្លាងំសមប្់
ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា»។
លោកអុិនចាន់នីប្ធាននាយក-

បត្បិត្តិធនាគារអស្ុលីដីស្វាគមន៍
អនាគតច្បាប់ថ្មីន្ះដោយសរវាត្ូវ
បង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការ-
ផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នន្ស្ថាបត្យកម្ម
វិនិយោគក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។
លោកបន្តថា៖ «យើងបានដឹកនាំ

កិច្ចប្ជុំក្នុងចំណោមវិស័យឯកជន
អំពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីន្ះខណៈយើង
យល់ថាចប្ាប់ន្ះមានភាពទាកទ់ាញ
នងិការឆ្លើយតបកានត់្ខា្លាងំដលក់ារ-
អភិវឌ្ឍនៅព្លថ្មីៗន្បរិបទក្នុង
តំបន់និងពិភពលោក»។
លោកលឹមហ្ងអនុប្ធានសភា-

ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាក៏បានសទរចពំោះ
ការរៀបចំច្បាប់ន្ះនិងកោតសរសើរ
រដ្ឋាភបិាលដល្ចាត់ទកុវសិយ័ឯកជន
ជាដ្គូសម្ប់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច។

លោកបន្តថា៖«យើងមើលឃើញ
ថាស្ចក្តីព្ងច្បាប់វិនិយោគថ្មីន្ះ
នឹងជួយធ្វើពិពិធកម្មវិស័យឧស្សាហ-
កម្មកម្ពជុាដើមប្ីទាកទ់ាញការវនិយិោគ
កាន់ត្ច្ើនទៀតហើយវាក៏ជួយ
ទាកទ់ាញការវនិយិោគកានត់្ច្ើនពី
ក្ុមហ៊ុនបច្ច្កវិទ្យាខណៈដ្លរដ្ឋា-
ភបិាលកណំត់ទសិដៅក្នងុការបក្ា្លាយ
ទៅជាសដ្្ឋកចិ្ចឌជីថីលក្នងុរយៈពល្
ជាច្ើនឆា្នាំខាងមុខន្ះ»។
ក្យការបោះឆ្នាតសកលឆា្នាំ

១៩៩៣កម្ពជុាបានដក់ឲយ្ប្ើបស្់
ច្បាប់វិនិយោគដំបូងក្នុងឆា្នាំ១៩៩៤
ហើយចប្ាប់នោះត្វូបានធ្វើវសិោធន-
កម្មកាលពីឆា្នាំ២០០៣។ មួយឆា្នាំ
ក្យការអនុម័តច្បាប់វិនិយោគ
ចនំនួការវិនយិោគដល្អនមុត័ដោយ
CDCមានតម្ល្សរុបប្ហ្ល២,៣
ពាន់លានដុលា្លារ។
រដ្ឋាភិបាលបានអនមុត័ការវនិយិោគ

មានទកឹបក្់៨៥,៨៨ពាន់លានដលុា្លារ
អាម្រិកគិតត្ឹមឆា្នាំ២០១៩។ក្នុងឆា្នាំ

២០១៩នោះដ្រការអនុម័តការវិនិ-
យោគឈានដល់កំណត់ត្ចំនួន៩,៤០
ពាន់លានដុលា្លារ ដ្លមានវិនិយោគពី
ប្ទ្សចិនចំនួន២,៧៥ពាន់លាន
ដលុា្លារបនា្ទាប់មកទកី្ងុហងុកងុចនំនួ
៩១២,៥៥លានដលុា្លារនងិជប៉នុមាន
ចំនួន២៩៨,៨៤លានដុលា្លារ។
ការវនិយិោគផ្ទាល់បរទស្រមួបញ្ចលូ

គា្នាដ្លបានអនុម័តក្នុងអំឡុងព្ល
ឆា្នាំ១៩៩៤-២០១៩ចណំក្ភាគច្ើន
បផំតុគឺមកពីបទ្ស្ចនិស្មើ២១,៨១
ភាគរយហើយបនា្ទាប់ពីបទ្ស្ចនិគឺ
ប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូងមានចំនួន៦,១៦
ភាគរយចក្ភពអង់គ្ល្សមានចំនួន
៥,០១ភាគរយ។ប្ភពសំខាន់ៗ
ផ្ស្ងទៀតរួមមានមា៉ាឡ្សុី៣,៥៩
ភាគរយជប៉ុន៣,១៣ភាគរយ
ហងុកងុ៣,០៥ភាគរយតវ្ា៉ាន់១,៧៧
ភាគរយវៀតណាម២,៣១ភាគរយ
សងិ្ហបរុើ១,៦៤ភាគរយនងិថ្១,៥៤
ភាគរយដល្ការវនិយិោគភាគច្ើន
ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រ៕LA
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តពីទពំរ័១...ធៀបនងឹឆា្នាំ២០១៩។
ន្ះបើតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-
កសកិម្មន្កស្ងួកសកិម្មរកុា្ខាបម្ាញ់
និងន្សទ។
ទិន្នន័យនាំច្ញផលិតផលកសិ-

កម្មដល្ផស្ព្វផស្ាយនៅលើបណា្តាញ-
សង្គមរបស់រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្មាញ់និងន្សទលោកវ្ង
សខនុកាលពីថ្ង្ទី៦ខ្មករាឱយ្ដងឹ
ថាក្នងុឆា្នាំ២០២០ការនាំចញ្ម្ទស្-
សស្់សមច្បាន៧០៥៤៦តោន
កើនឡើង២៧,០៨ភាគរយពីចំនួន
៥៥៥១៣តោនកាលពីឆា្នាំ២០១៩។
លោកឈមឹវជរិា៉ាបធ្ានមន្ទរីកស-ិ

កម្មខត្្តបាតដ់បំងបានបប្ភ់្នពំញ្-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ថា ក្នុងឆា្នាំ
២០២០ផ្ទ្ដីដដំុះបន្ល(្បន្លគ្ប្ម់ខុ
និងម្ទ្ស)ក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង បាន
កើនដល់ជាង១០០០ហកិតាឬស្មើ
ជាង១៥០ភាគរយន្ផ្នការដ្ល
បានកណំត់។ការកើនឡើងផ្ទ្ដដីដំុះ
ន្ះ ដោយសររដ្ឋាភិបាលបានដក់
ចញ្គោលនយោបាយក្នងុការពង្ងឹ
នងិពង្កីសកា្តានពុលផលតិផលកស-ិ
កម្មខណៈតម្ល្ផលិតផលកសិកម្មក៏
ល្អជាងឆា្នាំ២០១៩ដរ្។លោកបន្ថម្
ថាសមប្់ផ្ទ្ដីដមំ្ទស្ក្នងុខត្្តបាត-់
ដំបងក្នងុឆា្នាំ២០២០គឺមានការកើន-
ឡើងនៅស្ទើរគ្ប់ស្ុកទាំងអស់។
លោកថ្លង្ថា៖«នៅក្នងុឆា្នា២ំ០២០

តម្ល្ម្ទ្សបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆា្នាំ
មុនច្ើនហើយទីផ្សារក៏មិនជួបការ-
លំបាកដ្រដោយមន្ទីរកសិកម្ម និង
អាជា្ញាធរខត្្តតង្ជរំញុនងិលើកទកឹ-
ចិត្តឱ្យប្ជាកសិករត្ូវបង្កើនការដំ-
ដុះដំណាំឱ្យបានច្ើននិងស្បតាម
តម្វូការទផីស្ារ។ជាមយួគា្នាន្ះយើង
ក៏បានជំរុញឱ្យពួកគាត់ធ្វើកសិកម្មជា
លក្ខណៈបណ្តុះអាជីវកម្មឬការទិញ-

លក់តាមកិច្ចសន្យាផងដ្រ»។
សម្ប់ផ្ទ្ដីដំដុះម្ទ្សក្នុងឆា្នាំន្ះ

លោក វជីរា៉ា អះអាងថាការដំម្ទ្ស
នឹងមានសកម្មភាពល្អជាងឆា្នាំមុន។
លោកថ្ល្ងថា៖«ន្ះជាការធ្វើពិពិធ-
កម្មលើផលតិផលកសកិម្មដើមប្ីជរំញុ
ការនាំច្ញឱ្យបានកាន់ត្ច្ើន»។
បើយោងតាមលោក វជិរា៉ា ក្នុងឆា្នាំ

២០២០កន្លងមកមានសហគមនក៍ស-ិ
កម្មចំនួន៩៦បានធ្វើកិច្ចសន្យាជា-
មួយក្ុមហ៊ុនឬអ្នកប្មូលទិញ។
បធ្ានមន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខត្្តបាតដ់-ំ

បងលោកគឹមហួតបាននិយាយថា
ទោះបីទិន្នផលម្ទ្សស្ស់ក្នុងខ្ត្ត
បាត់ដំបងកាលពីឆា្នាំ២០២០មិនកើន-
ឡើងច្ើនប៉ុន្ត្សម្ប់ការនាំច្ញ
ម្ទស្សស្់ទៅបទ្ស្ថ្ដោយឆ្លង-
កាត់តាមខ្ត្តបាត់ដំបងគឺមានរហូត
ជាង៣២០០០តោន។លោកបន្តថា
ផ្អក្តាមតួលខ្កស្ងួកសកិម្មការ-
នាំច្ញតាមច្កខ្ត្តបាត់ដំបងមាន
ជាង៤៥ភាគរយន្ការនាំច្ញសរុប។
ជាមួយនឹងស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្ន

លោកគមឹហតួបានអះអាងថា៖«បើ

ស្ថានភាពតម្ល្និងទីផ្សារផលិតផល
កសិកម្មមានភាពល្អប្បន្ះខ្ញុំរំពឹង
ថាការនាំចញ្ផលតិផលកសកិម្មនៅ
ឆា្នាំន្ះនឹងកាន់ត្មានភាពល្អប្សើរ
កាន់ត្ខា្លាំងបន្ថ្មទៀត»។
លោកមាសសផុលដល្មានផ្ទ-្

ដីដំម្ទ្សក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំសៀមរាប
និងកំពង់ឆា្នាំងនិងជាអ្នកប្មូលទិញ
ម្ទ្សពីប្ជាកសិករមួយចំនួនដើម្បី
យកទៅសម្ងួតសម្ប់នាំច្ញទៅ
ប្ទ្សចិនបានលើកឡើងថាកតា្តា
អាកាសធាតុមិនអំណោយផលបាន
ធ្វើឱ្យទិន្នផលផ្ល្ម្ទ្សធា្លាក់ចុះច្ើន
ក្នុងឆា្នាំ២០២០ដ្លជាហ្តុធ្វើឱ្យ
តម្ល្របស់វាបានហក់ឡើងយា៉ាងខ្ពស់
នារយៈព្លចុងក្យន្ះ។លោក
បន្តថាការធា្លាក់ចុះទនិ្នផលឆា្នាំកន្លងមក
បានធ្វើឱយ្ផន្ការនាំចញ្ម្ទស្ក្ៀម
ទៅប្ទ្សចិនរបស់លោកត្ូវផ្អាក។
លោកអះអាងថា៖ «អាកាសធាតុ

ប្ប្លួបានធ្វើឱយ្ការដំម្ទស្ក្នងុឆា្នាំ
មនុជបួបញ្ហាច្ើន។ជាមយួនងឹសម្ទុះ
តម្ល្ពល្ន្ះខ្ញុំគតិថាក្នងុឆា្នាំ២០២១
ផ្ទ្ដីដំម្ទ្សនឹងកើនឡើង»៕LA

បុរីញូវយ៉កៈភាគហ៊ុនន្ក្ុមហ៊ុន
ផលិតរថយន្តអគ្គសិនីTeslaបានបិទ-
បញ្ចប់ការជញួដរូកាលពីថ្ងព្ធុជាមយួ
តម្ល្ទីផ្សារកើនឡើងខ្ពស់ដល់ទៅ
៧០០ពាន់លានដុលា្លារជាលើកដំបូង។
ការកើនឡើងចុងក្យន្ះមាន

ន័យថា ក្ុមហ៊ុនមានតម្ល្ច្ើនជាង
ក្ុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផ្ស្ងៗទៀត
ដូចជាGeneralMotors, Ford,
Toyota,Honda,FiatChrysler
និងVolkswagen។
តម្ល្ភាគហ៊នុរបស់ក្មុហ៊នុTesla

បានបិទបញ្ចប់ជាមួយការទទួលបាន
កំណើន២,៨ភាគរយដល់ចំនួន
៧៥៥,៩៨ដុលា្លារសម្ប់តម្ល្សរុប
៧១៧ពាន់លានដុលា្លារ។រឿងនោះ
បានកើតឡើងបនា្ទាប់ពីភាគហ៊នុបាន
កើនឡើងខ្ពស់ជាង៧០០ភាគរយនៅ
ឆា្នា២ំ០២០ដល្ជាកណំើនមយួដល្
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានមើលឃើញ
ថាដោយសរមានអតិផរណា។
ការរំខានក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត

ដល្ដកឹនាំដោយលោកElonMusk
បានធ្វើឲយ្ទផីស្ារភាគហ៊នុWallStreet
ខកបំណងម្តងកាលពីចុងសបា្តាហ៍
ដោយបានរាយការណ៍ពីការច្កចាយ
រថយន្តប្ចាំឆា្នាំចំនួន៤៩៩៥៥០
ដោយមនិបានដល់គោលដៅឆា្នាំ២០២០
ដ្លបានកំណត់ចំនួនកន្លះលាន
គ្ឿងប៉នុ្ត្ចនំនួន្ះនៅខ្ពស់ជាងការ-
ព្យាកររបស់អ្នកវិភាគ។
ការបង្ហាញបានគប្ដណ្តប់រយៈពល្

១ឆា្នាំដ្លបានឃើញក្ុមហ៊ុន Tesla
រាយការណ៍ពីការបោះផ្សាយជាស្រើ
ប្ចាំត្ីមាសដ្លទទួលបានបក្់-
ចណំញ្ជាច្ើនហើយចលូរមួជាមយួ
S&P500បង្កើតក្ុមហ៊ុនន្ះជា

អាជវីកម្មដ៏មានតម្ល្បផំតុមយួនៅលើ
ពិភពលោកនិងលើកលោក Musk
ទៅជាអ្នកមានបផំតុទី២តាមពីកយ្
នាយកប្តិបត្តិក្ុមហ៊ុន Amazon
លោកJeffBezos។
ខណៈក្មុអ្នកវភិាគក្នងុឧសស្ាហកម្ម

មិនរំពឹងចំពោះការងើបឡើងន្តម្ល្
ខ្ពស់ម្តងទៀតក្នងុឆា្នាំន្ះពកួគ្នៅត្
មានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីទស្សនវិស័យលក់
របស់ក្មុហ៊នុសមូប្ីរថយន្តនៅឆា្ងាយ
ពីអ្នកបញ្ជាទិញជាច្ើនក៏ដោយ។
សទុដិ្ឋនិយិមកើតមានឡើងនៅពល្

ដ្លការសងសង់រោងចក្ផលិត-
រថយន្តរបស់ក្ុមហ៊ុនTeslaបន្តក្នុង
រដ្ឋតិចសសនិងប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់
ដ្លនឹងចូលរួមជាមួយរោងចក្
ដល្មានសប្ក់្នងុរដ្ឋកាលីហ្វរ័នញី៉ា
និងនៅទីក្ុងស៊ាងហ្ដ្លកំពុង
បង្កើនផលិតកម្ម។
លោកMuskបានបង្ហាញការប្តជ្ា្ញា-

ចតិ្តចពំោះការកាត់បន្ថយតម្ល្សមប្់
រថយន្តអគ្គសិនីរបស់ក្មុហ៊នុTesla
ដ្លបច្ចុប្បន្នមានតម្ល្៣៧៩៩០
ដុលា្លារក្នុងទីផ្សារអាម្រិក។
លោកនាយកក្មុហ៊នុTeslaកពំងុ

អភវិឌឍ្ការរចនាអាគយុនងិនវានវុត្តន៍
ផលិតកម្មដ្លរួមបញ្ចូលគា្នាដើម្បី
កាត់បន្ថយចំណាយក្នុង១គីឡូម៉្ត្
ត្ឹម៥៦ភាគរយ។
រឿងនោះគរួត្ធ្វើឲយ្រថយន្តក្មុហ៊នុ

Teslaទៅដល់ទីផ្សារមានតម្ល្២៥-
០០០ដុលា្លារក្នុង៣ឆា្នាំទៀត។
ការលក់របស់ក្មុហ៊នុន្ះអាចជយួ

គាំទ្ដល់ការប្ត្ជា្ញារបស់ប្ធានាធិបតី
ជាប់ឆ្នាតJoeBidenចពំោះបច្ចក្-
វិទ្យាប្តងដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំាងនឹងការ-
ប្ប្ួលអាកាសធាតុ៕APF/RR

តម្លៃទីផៃសារកៃមុហុ៊នTeslaឡើងខ្ពស់
ដល់$៧០០ពាន់លានជាលើកដំបូង

រដ្ឋាភិបាលគៃងនឹងដក់ចៃញ...

កម្ពជុានំាចៃញម្ទៃសសៃស់បានជាង...

ម្ទេសសេស់ជាចេើនដេលកសិករទើបបេមូលយកមកស្តកុទុក។រូបថតសហការើ
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 សៃបៀរ Paulaner ជាសៃបៀរ 
សៃូវ សាលី (weissbier) លៃខ ១ 
របស់ អាល្លឺម៉ង់ កំពុង ទទួលបាន 
បៃជាបៃិយភាព កាន់តៃខ្លាំង ឡើងៗ 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ពីពៃះ វា ផ្តល់ 
ឱៃយអ្នក ចូលចិត្ត សៃ បៀរ  នៅ   កម្ពុជា នូវ 
ជមៃើស កាន់តៃ ពិសៃស  ប្លៃក នៅក្នុង 
ទីផៃសារ ។ 

 សៃ បៀរ អាល្លឺម៉ង់ ដ៏ លៃបីលៃបាញ 
នៅលើ ពិភពលោក មួយ នៃះ មាន 
វត្តមាន នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា អស់ 
រយៈពៃល បៃមាណ ១ ឆ្នា ំមកហើយ នងិ 
តៃូវបាន កត់សមា្គាល់ ឃើញថា ការលក់ 
មាន សម្ទុះ ខ្លាំង ហើយ មាន សុទិដ្ឋិ-
និយម ខ្ពស់ សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១ ។  

« សៃ បៀរ Paulaner គឺជា សៃ- 
បៀរ  ដើម នាំចូល ពី អាល្លឺម៉ង់ តៃមួយ 
នៅ  កម្ពុជា ហើយ ជា សៃ បៀរ ឧ បត្ថ ម ្ភ 
ផ្លូវការ របស់ ក្លិប Bayern Munich 
FC ដៃល កំពុង រីកចមៃើន យ៉ាង ឆប់-
រហ័ស នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ យើង 
បាន បន្ត មើលឃើញ ការលក់ មាន 
កំណើន ខ្លាំង ទោះបី រង ឥទ្ធិពល ជំងឺ     
កូ វីដ ១៩ និង វិធានការបៃយុទ្ធ បៃឆំង  
នឹង  ការរីក រាលដាល ក៏ដោយ » ។ 

 លោក Dirk Zylla នាយក កៃមុហ៊នុ 
DKJ Co Ltd ដៃលជា កៃុមហ៊ុន 
ចៃកចាយ ផ្លូវការ របស់ សៃ បៀរ 
Paulaner នៅ កម្ពុជា ធ្វើការ ជាមួយ 
ដៃគ ូ នាំចូល CYCS Co Ltd បាន ថ្លៃង 
ថា ៖« ដូច្នៃះ យើង មាន ទំនុកចិត្ត ខ្ពស់ 
ក្នុងការ សមៃចឲៃយបាន ដល់ គោលដៅ 
របស់ យើង សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ គឺ គៃង 
លក់ឱៃយ បាន ១ ០០០ ហិកតូ លី ត 
(hectalitres)» ។ 

 បៃជាជន កម្ពជុា ទទលួ ទាន សៃ បៀរ 
បៃមាណ ៦,១ លាន ហិកតូ លី ត ក្នុង 
១ឆ្នាំ ឬ ៦០០ លាន លីតៃ ដៃលជា 
មធៃយម ៣៨,៦ លីតៃ សមៃប់ មនុសៃស 
មា្នាក់ ក្នុង ១ ឆ្នាំ តំណាងឱៃយ ចំណៃក 
ទីផៃសារ ០,១ ភាគរយ ។ 

 លោក Zylla បញ្ជាក់ថា ៖« យើង 

រីករាយ ដៃល យើង ជា យីហោ ដ៏ មាន 
គុណភាព ។ បច្ចុបៃបន្ន គៃ ឃើញ មាន 
សៃ បៀរ ក្នងុសៃកុ នងិ សៃ បៀរ បៃភៃទ 
craft beer កាន់តៃចៃើន ប៉ុន្តៃ យើង 
ផ្តល់ជូន នូវ បទពិសោធសៃ បៀរ 
អាល្លឺម៉ង់ ពិសៃស និង ពិតបៃកដ » ។ 

 បុរស ជនជាតិ អាល្លឺម៉ង់ រូបនៃះ បាន 
ធ្វើការ យ៉ាង ជតិស្នទិ្ធ ជាមយួ Paulan-

er នៅ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ អស់ រយៈ- 
ពៃល  ជាចៃើន ឆ្នាំ ហើយ លោក ធា្លាប់ 
គៃប់គៃង បា រ៍ មួយ ជា កន្លៃង ដៃល 
កីឡាករ បាល់ទាត់ Mainz បុគ្គលិក 
គៃូបង្វឹក ជួបជុំគ្នា ហើយ លោក នៅតៃ 
ជា មិត្តភក្តិ របស់ អ្នកចាត់ការ កៃុម- 
Liverpool បច្ចុបៃបន្ន លោក Jurgen 
Klopp។ 

 ដោយបាន ឈាន ជើង ចូលក្នុង 
វិស័យ ផលិត សៃ បៀរ បៃប បៃពៃណី 
អាល្លឺម៉ង់ លោក Zylla បាន មើល 
ឃើញ កង្វះ សៃ បៀរ គុណភាព ខ្ពស់ 
នាំចូល កម្ពុជា បនា្ទាប់ពី បាន ផ្លាស់ មក 
រស់នៅ ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា បៃហៃល 
មយួ ទសវតៃសរ ៍មនុ ហើយ លោក កប៏ាន 
ចាប់ផ្តើម បង្កើត កៃុមហ៊ុនសៃបៀរ 
Paulaner នៅ កម្ពុជា ។ 

 លោកបាន ថ្លៃងថា ៖« Paulaner 
weissbier សៃ បៀរ សៃូវ សាលី 
រហតូ  មកដល ់ពៃលនៃះ ជា ផលតិផល 
ដ៏ មាន បៃជាបៃិយ បំផុត របស់ យើង 
ហើយ យើង ក ៏លក ់សៃ បៀរ Paulan-
er Hefe Weizen Dunkel ដៃលជា 
មា៉ាក លក់ដាច់ បនា្ទាប់ ក៏ដូចជា ស-  
បៀរ Paulaner Muncher Hell ។ 

ដូច្នៃះ យើង ផ្គត់ផ្គង់ សៃ បៀរ ជាចៃើន 
បៃភៃទ » ។ 

Paulaner តៃវូបាន បង្កើតឡើង ក្នងុ 
ឆ្នាំ ១៦៣៤ នៅក្នុង ទីកៃុង មុយ និ ច 
ហើយ កៃុមហ៊ុនសៃ បៀរ នៅ រដ្ឋ Ba-
varian មួយនៃះ គឺ ១ ក្នុងចំណោម ៦ 
ដៃល ផលតិ សមៃប ់ពធិបីណុៃយ Okto-
berfest ដ៏ លៃបីលៃបាញ ដៃលជា ពិធី-
បណុៃយ សៃ បៀរ របស ់ទកីៃងុ  ដៃលបាន 
ចាប់ផ្តើម តាំងពី ឆ្នាំ ១៨១០ ។   

 សៃ បៀរ តៃូវបាន ផលិត ដោយ 
បៃើបៃស់ គៃឿងផៃសំ គុណភាព ខ្ពស់ 
ពិតបៃកដ និង បៃកាន់ខ្ជាប់ យ៉ាង- 
តងឹរឹងុ  សៃបតាម ចៃបាប ់របស ់អាល្លមឺង៉ ់
Reinheitsgebot ឆ្នា ំ១៥១៦ ដៃល 
ចៃងថា មានតៃ ទឹក សៃូវ បា ឡៃ (bar-
ley) និង ផ្កា ហប់ ប៉ុណោ្ណោះ ដៃល អាច 
បៃើ ដើមៃបី ផលិតកម្ម សៃ បៀរ ។ 

 ក្នុងនាម ជា សៃ បៀរ សៃូវ សាលី 
ដៃល  តៃូវបាន ផលិត ជា បន្តបនា្ទាប់ 
នៅក្នុង រដ្ឋ Bavaria ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 
១០៤០ មកនោះ មានន័យថា  សៃ- 
បៀរ Paulaner weissbier ផ្តល់នូវ 
បទពិសោធដ៏ ពិសៃស ជា អ្វីដៃល 
កៃមុហ៊នុផលតិសៃបៀរ មាន មោទន- 

ភាព ។  
 លោក បន្តថា ៖« អ្នកជនំាញ សៃ បៀរ 

បាន កោតសរសើរ ចពំោះ កណំតត់ៃ ដ ៏
ល្អ នៃ ដបំៃ នងិ ក្លនិកៃអបូ នងិ រសជាត ិដ ៏
ឈ្ងយុឆ្ងាញ ់។ វា ជា សៃ បៀរ ផ្តល ់ភាព- 
រកីរាយ សមៃប ់ការជបួជុ ំរបស ់មន សៃស 
នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក » ។ 

 លោក Zylla ក៏បាន លើកឡើងថា 
រស ជាតិ ទាំងនៃះ ផៃសំគ្នា ដៃលធ្វើ ឱៃយ  
សៃ បៀរ Paulaner ទទួលបាន 
ការចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង នៅ កម្ពុជា ។ 

« វា មិនមៃន គៃន់តៃ ពៃញនិយម 
សមៃប់ បៃជាជន លោកខងលិច 
ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ បៃជាជន កម្ពុជា ក៏ 
ពៃញនយិមដៃរ ។ វា មាន រសជាត ិផ្អៃម 
តិចតួច  និង មិន ជូរ ជា រសជាតិ ដៃល 
តៃូវ នឹង បៃជាជន កម្ពុជា » ។ 

«៦០ ភាគរយ នៃ ការលក ់របស ់យើង 
បច្ចុបៃបន្ន គឺ នៅតាម បា រ៍ និង ភោជនីយ-
ដា្ឋាន ដោយ សៃ បៀរ Paulaner មាន 
នៅ តាម ហាង ពៃញនិយម មួយ ចំនួន 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ  រួមទាំង ហាង 
Rukkha មាត់ទន្លៃ ភោជនីយដា្ឋាន 
Samba Brazilian Samba និង 
ហាង Drum Bar នៅ ទួលគោក ។ 

« ការលក ់៤០ ភាគរយ ផៃសៃងទៀត គ ឺ
តៃវូ លក ់នៅក្នងុ ចនំនួ បៃហាកប់ៃហៃល 
គ្នា នៅតាម សណា្ឋាគរ និង តាមរយៈ 
ការដឹកជញ្ជូន ទៅតាម ផ្ទះ » ។ 

 លោក Zylla បានលើកឡើងថា ៖    
« បណា្តា សណា្ឋាគរ អន្តរជាតិ លៃបីៗ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា Sofitel និង Raf-
fles ជៃើសរីស សៃ បៀរ Paulaner 
ដោយសារតៃ គុណភាព របស់ វា និង 
ដោយសារតៃ យីហោ អន្តរជាតិ ដ៏ 
លៃបីលៃបាញ នៅលើ ពិភពលោក ដៃល 
តៃូវបាន  ទទួលទាន នៅក្នុង បៃទៃស 
ជាង ៧០ នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក » ។ 

« យើង កំពុង ពងៃីក នៅ ខងកៃ 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ទៅកាន ់ខៃត្តសៀមរាប 
កំពត និង នៅតាម កោះ មួយចំនួន ។ 
គោលដៅ សមៃប ់ឆ្នានំៃះ គ ឺធ្វើឱៃយ សៃ- 
បៀរ Paulaner កា្លាយជា យីហោ ដ៏ 
សំខន់ មួយ សមៃប់ បា រ៍លំ ដាប់ ខ្ពស់ 
សណា្ឋាគរ អន្តរជាតិ និង សណា្ឋាគរ 
បៃភៃទ boutique» ។ 

 លោក Zylla មានបៃសាសន៍ថា ៖ 
« ថ្ងៃ ណាមួយ ខ្ញុ ំចង់ នំាយក បទពិសោ-
ធនៃ ការទទួលទានសៃ បៀរ របស់ រដ្ឋ 
Bavarian មកកាន់ បៃទៃស កម្ពុជា 
តាម រយៈ ការបើក ហាង Paulaner 
wirstshaus លក្ខណៈ អាល្លម៉ឺង់ »៕ 

Paulaner ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមុយនិច ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៦៣៤។ 

លោក Dirk Zylla ប្រធានក្រុមហ៊ុន 
DKJ Co Ltd។ 
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សៅសម្ភស្ស

ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់
បានព្រមានថាប្រទ្រសចិនដី-
គោកបាននិងកំពុងប្រើប្រស់
«យទុ្ធសាស្ត្រលាងខរួ»(cog-
nitivewarfare) ប្រឆាំង
នងឹកោះត្រវ៉ាន់ដោយប្រើប្រស់
ព័ត៌មានមិនពិតនិងកងទ័ព
វយលុកតាមអីុនធឺណិតក្នុង
បំណងចង់បង្វ្ររមតិសាធារ-
ណៈឱ្រយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិន
ដើម្របីប្រឆាំងកោះត្រវ៉ាន់វិញ។
របាយការណ៍បានឱ្រយដឹងថា

រហូតមកដល់ព្រលន្រះប្រសិទ្ធ-
ភាពរបស់យុទ្ធសាស្ត្រន្រះនៅ
មានកម្រិតនៅឡើយដោយ-
សារត្រក្រុមប្រឆាំងនឹងទីក្រុង
ប៉្រកាំងនៅមានចំនួនច្រើន
ប៉ុន្ត្ររដ្ឋាភិបាលនៅត្របន្ត
យុទ្ធសាស្ត្រន្រះដដ្រលព្រះ
យុទ្ធសាស្ត្រន្រះនឹងអាចចាប់-
ផ្តើមមានឥទ្ធិពលលើមតិសា-
ធារណជន រហូតដល់មាន
ឥទ្ធិពលលើការសម្រចចិត្ត
គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលក្នុងករណីណាមួយ។
យោងតាមវិទ្រយាសា្ថានស្រវ-

ជ្រវការពារជាតិនិងសន្តិសុខ
ដ្រលជាក្រុមអ្នកវិភាគក្រម-
ការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិ-
បាលចិនបាននិងកំពុងចាប់-
ផ្តើមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីន្រះ
ដើម្របីប្រឆាំងនឹងកោះត្រវ៉ាន់
ដោយប្រើក្រុមការងារវយប្រ-
ហារតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត
របស់ខ្លួនដោយបង្កើតមាតិកា
វយប្រហារតាមអីុនធឺណិត
ដើម្របីព្រយាយាមផ្លាស់ប្តូរផ្នត់-
គំនិត និងការគិត រួចឈាន
ដល់ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ
ប្រជាជនត្រវ៉ាន់ទៀតផង។
ប្រភពដដ្រលបានបន្តថា

ខ្លួនកំពុងព្រយាយាមប្រើទាំង
បណា្តាញផ្លវូការនងិក្រផ្លវូការ
ទាំងអស់រួមទាំងប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយចិនដីគោកត្រវ៉ាន់ និង
អន្តរជាតិ និងបណា្តាញសង្គម
ដើម្របីផ្តល់ព័ត៌មានប្រឌិតជា
សាធារណៈធ្វើយា៉ាងណាឱ្រយប្រ-
ជាជនមានការអាក់អន់ស្រពន់-
ចិត្តចំពោះប្រធានាធិបតីកោះត្រ-

វ៉ាន់លោកស្រីTsaiIng-wen។
ក្រមុអ្នកជនំាញបាននយិាយ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នាំ
របស់ខ្លួនច្រញផ្រសាយកាលពី
ចុងខ្រធ្នូថា៖«សង្គ្រមចិត្ត-
សាស្រ្ត ឬយុទ្ធសាស្ត្រលាង-
ខួរន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយពួកកុម្មុយនីស្តចិននិង
ត្រូវបានប្រើប្រស់កាន់ត្រខ្លាំង
ឡើងនៅក្នងុឆា្នាំ២០២០ដោយ
ប្រើប្រស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយនងិបណា្តាញសង្គម
ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានមិន-
ពិតនិងបង្កើតការយល់ច្រឡំ
តាមរយៈការបភំតិបភំយ័ដោយ
ផ្រសាយទាក់ទិននឹងសង្រ្គាម
យោធាជាដើម»។
ក្រមុអ្នកជនំាញបាននយិាយ

ថាទោះបីភាពជោគជយ័ន្រការ-
ប្រយទុ្ធប្រឆាងំនងឹជងំឺរាតត្របាត
កវូដី១៩របស់កោះត្រវ៉ាន់បាន
ធ្វើឱ្រយប្រសិទ្ធភាពន្រយុទ្ធ-
សាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិន
បានស្រុតចុះជាងមុនក៏ដោយ
និងដោយសារត្រការផ្រសាយ
ស្ដីអំពីរោគរាតត្របាតន្រះលុប-
បំបាត់ព័ត៌មានទំាងន្រះក៏ដោយ
ក៏រដ្ឋាភិបាលត្រវ៉ាន់លោកស្រី
Tsaiត្រវូត្ររកវធិីដើម្របីទប់ទល់
នឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្របន្រះឱ្រយ
បាន។
លោក SuTzu-yunអ្នក-

ស្រវជ្រវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្រយា-
សា្ថានស្រវជ្រវការពារជាតិ
និងសន្តិសុខបាននិយាយថា៖
«រដ្ឋាភបិាលទីក្រងុប៉្រកាងំបាន
ព្រយាយាមបង្កើត ប្រទ្រស១
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង២»ដើម្របី
បង្កើតអំណាចរបស់ខ្លួនដោយ
ការបង្រួបបង្រួមតំបន់តូចៗ
ចូលក្រមការគ្រប់គ្រងខ្លួន។
ន្រះគឺជាស្រចក្ដីរំពឹងទុករបស់
ម្រដឹកនាំចិនដីគោកលោកXi
Jinping មុនគាត់ចុះច្រញពី
តំណ្រងប៉ុន្ត្រព្រឹត្តិការណ៍កើត-
ឡើងនៅហុងកុងអាចនឹង
ធ្វើឱ្រយជះឥទ្ធិពលលើសតិអា-
រម្មណ៍របស់ប្រជាជនត្រវ៉ាន់។
លោកបានបន្តថា៖ «ការបំ-

ភិតបំភ័យផ្ន្រកយោធារបស់
ត្រវ៉ាន់ដ្រលកំពុងត្រកើនឡើង
និងការដក់បញ្ចូលច្របាប់សន្តិ-

សុខជាតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិ-
មនុស្រស និងបំផ្លាញអ្វីប្រព័ន្ធ
«ប្រទ្រស១ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
២»នៅហុងកុង នឹងគ្រន់ត្រ
បង្កើតលទ្ធផលផ្ទុយ ចំពោះ
ប្រជាជនត្រវ៉ាន់ពោលគឺបង្កើត
ភាពភ័យខ្លាចនិងធ្វើឱ្រយពួកគ្រ
កាន់ត្រភ័យខ្លាចទីក្រុងប៉្រកាំង
កាន់ត្រខ្លាំងឡើង»។
លោកបានបន្ថ្រមថា រដ្ឋា-

ភបិាលគរួត្របង្កើតប្រពន័្ធត្រតួ-
ពិនិត្រយព័ត៌មានពិតឬព័ត៌មាន
ក្ល្រងកា្លាយឱ្រយទូលំទូលាយនិង
ការពារធ្វើយា៉ាងណាកុំឱ្រយព័ត៌-
មានមិនពិតផ្រសព្វផ្រសាយច្រញ
ទៅបាន។
លោកAlexanderHuang

Chieh-chengសាស្ត្រចារ្រយ
ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិង
អ្នកសិក្រសាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសា-
កលវិទ្រយាល័យ Tamkang
ក្នុងទីក្រុង Taipeiបានមាន
ប្រសាសន៍ថា៖«សង្គ្រមយល់-
ដឹងឬការលាងខួរន្រះគឺជា
ផ្ន្រកមួយន្រជម្លាះ «តំបន់
ពណ៌ប្រផ្រះ»ដ្រលផ្តតលើ
ការគ្រប់គ្រងខួរក្របាលមនុស្រស
ដោយបំភាន់ផ្លាស់ប្តរូការយល់-
ឃើញរបស់សត្រូវ និងកម្ទ្រច
ឆន្ទៈរបស់អ្នកទាំងនោះតាម-
រយៈប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយប្របប្រព្រណីនិង
ការបំភ័យដោយបងា្ហាញកមា្លាំង
យោធាជាដើម»។

លោកHuangបានបន្តថា៖
«ទីក្រងុប៉្រកាងំមនិមានបណំង
បញ្ជនូកងកមា្លាងំទៅលុកលយុ
កោះត្រវ៉ាន់នាព្រលឆាប់ៗ ព្រក
នោះទ្រពីព្រះគ្រជឿថាមិន-
ទាន់ដល់ព្រលត្រឹមត្រូវដើម្របី
ធ្វើវ។ មានប្រជាជនខ្លះបាន
នយិាយថាការទញិកោះត្រវ៉ាន់
មានតម្ល្រថោកជាងចំណាយ
លុយវយប្រហារត្រវ៉ាន់ន្រះ
ទៀតហើយបើធ្វើឱ្រយត្រវ៉ាន់ខ្លាច
បាក់ស្របាត កាន់ត្រថោកជាង
ការទិញកោះត្រវ៉ាន់ទៀត»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«សន្និបាត

បក្រសកុម្មុយនីស្តឆា្នាំ២០២១
នងិ២០២២មានសារៈសខំន់
ក្នុងការបង្វ្ររចំណាប់អារម្មណ៍
ពីសង្រ្គាមជាមួយនឹងលទ្ធផល
ដ្រលមិនសា្គាល់ហើយទោះបី
ជាមានការរីកចម្រើនយា៉ាង
ឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏កងទ័ព
រំដោះប្រជាជនមិនត្រៀមខ្លួន
សម្រប់សង្គ្រមក្នុងករណី
ត្រវ៉ាន់ន្រះឡើយជាពិស្រស
ប្រសិនបើមានភាគីទី៣មក
អន្តរាគមន៍»។
យា៉ាងណាមញិកាលពថី្ង្រពធុ

ប្រទ្រសចនិបាននយិាយថាខ្លនួ
នងឹធ្វើការឆ្លើយតបចាបំាច់ណា
មយួចពំោះកចិ្ចពភិាក្រសាយោធា
ដ្រលបានគ្រងទកុរវងសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក និងកោះត្រវ៉ាន់។
កន្លងមក ចិនមានការខឹង-
សម្របាយា៉ាងខ្លាំងចំពោះការ-

បង្កើនការគាទំ្រយោធាពីសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកពោលគឺរដ្ឋបាល
Trumpដ្រលរមួមានទាងំការ-
លក់អាវុធថ្មីនិងការធ្វើទស្រសន-
កិច្ចនៅTaipei ដោយមន្រ្តី
ជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាម្ររិក
ដ្រលកាន់ត្រធ្វើឱ្រយសា្ថានភាព
ទំនាក់ទំនងក្រុងប៉្រកាំងនិង
វ៉ាសុីនតោនកាន់ត្រតឹងត្រង
ឡើង។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្ររថាថ្មីៗ ន្រះ

ប្រទ្រសចិនកំពុងបង្កើនចំនួន
យោធាដ្រនអាកាសដើម្របី
ឈា្លានពានកោះត្រវ៉ាន់ផងដ្ររ។
យោងតាមការប្រមលូទនិ្ននយ័
ពីVOAដ្រលដកស្រង់ច្រញពី
ស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍ផ្លវូការរបស់
ក្រសួងការពារជាតិត្រវ៉ាន់
យន្តហោះចម្របាំងរបស់ចិន
បានហោះហើរចំនួន ១៣៨
ដងចាប់តាំងពីពាក់កណា្តាល
ខ្រកញ្ញាមកដល់ថ្ង្រចប់ឆា្នាំ
២០២០ និងត្រឹមត្រ ៤ថ្ង្រ
ន្រឆា្នាំ២០២១យន្តហោះ
ចម្របាំងចិនចំនួន៦គ្រឿងបាន
ហោះចលូតបំន់ដ្រលកណំត់
អត្តសញ្ញាណការពារអាកាស
(ADIZ) របស់កោះន្រះទៅ
ហើយ។ន្រះគឺជាទិន្នន័យខ្ពស់
បំផុតគិតពីឆា្នាំ១៩៩៦ មក
ហើយអ្នកជំនាញនិយាយថា
ការធ្វើដូចន្រះគឺកំពុងត្រធ្វើឱ្រយ
ហានិភ័យន្រជម្លាះកាន់ត្រ
អាក្រក់ទៅៗ៕

អ្នកជំនាញ៖ចិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបាក់កម្លាងំចិត្តប្រ-
ជាជនត្រវ៉ាន់ឱ្រយបាក់ស្របាតជាជាងប្រើកម្លាងំបាយ

ប្ធានាធិបតីចិនXiJinpingថ្លង្សុន្ទរកថាតាមវីដ្អូខន់ហ្វើរុិនក្នងុអំឡុងពិធីបើកតំាងពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិន។AFP

បក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយឈ្នះ
អាសនៈព្រទឹ្ធសភានៅរដ្ឋ
Georgiaធ្វើឱ្រយទទួលបាន
ការគ្រប់គ្រងអង្គសភាទំាង២

លទ្ធផលបឋមន្រការបោះ-
ឆ្នាតព្រទឹ្ធសភាជំុទី២នៅរដ្ឋ
Georgiaបានបងា្ហាញថាប្រក្ខ-
ជនបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយទំាង២រូប
ទទួលជ័យជម្នះលើសមាជិក
ព្រទឹ្ធសភាកាន់តំណ្រងពីបក្រស
សាធារណរដ្ឋប្រគល់ការគ្រប់-
គ្រងព្រទឹ្ធសភាឱ្រយគណបក្រសប្រ-
ជាធិបត្រយ្រយ។
ជ័យជម្នះរបស់លោកJon

Ossoff និងRaphaelWar-
nockបានធានាឱ្រយបក្រសប្រជា-
ធិបត្រយ្រយមានសំឡ្រង៥០-៥០
ក្នងុព្រទឹ្ធសភានៅអាណត្តកិ្រយ
ដោយមានអនុប្រធានាធិបតី
KamalaHarrisដើរតួជាអ្នក-
បំប្រកការជាប់គំាងដោយសារ
សំឡ្រងស្មើគា្នា។ការគ្រប់គ្រងអង្គ-
សភាទំាង២ដោយបក្រសប្រជា-
ធិបត្រយ្រយធ្វើឱ្រយមានភាពងាយ-
ស្រលួសម្រប់ប្រធានាធិបតី
ជាប់ឆ្នាតលោកJoeBidenធ្វើ-
ការអនុវត្តគោលដៅច្របាប់ហើយ
ងាយស្រលួក្នងុការធ្វើការត្រង-
តំាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងចៅក្រម។
លោកBidenនឹងថា្នាក់ដឹកនំា

បក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយបានយល់-
ព្រមថាព្រលដ្រលលោកចូល
កាន់តំណ្រងសភានឹងអនុម័ត
កញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រះវិបត្តិ
កូវីដ១៩ដ្រលរួមមានការផ្ដល់
ស្រក២០០០ដុលា្លារទៅកាន់
ពលរដ្ឋអាម្ររិកនីមួយៗ ។
គួរកត់សមា្គាល់ថាមានពាក្រយ-

ចចាមអារា៉ាមថាចៅក្រមតុលា-
ការកំពូលលោកStephen
Breyerដ្រលមានអាយុ៨២ឆា្នាំ
បានរង់ចំាដល់ព្រលវ្រលាដល់
ព្រលដ្រលអាសនៈលោកអាច
បំព្រញដោយចៅក្រមស្ររីនិយម
ត្រងតំាងដោយបក្រសប្រជាធិប-
ត្រយ្រយទើបលោកចូលនិវត្តន៍។
សភាគ្រប់គ្រងដោយបក្រស

ប្រជាធិបត្រយ្រយ ក៏ធានាឱ្រយនឹង
អាចអនុម័តថវិកាជាតិដោយ
គា្មានការគំរាមកំហ្រងបិទទា្វារ
រដ្ឋាភិបាលនិងមិនបាច់ប៉ះទង្គចិ
ជាមួយសភាទាក់ទងនឹងការ-
កំណត់បំណុលជាតិផងដ្ររ។
លោកOssoff នឹងមានអា-

ណត្តិព្រញ៦ឆា្នាំ រីឯលោក
Warnock វិញដ្រលឈ្នះការ-
បោះឆ្នាតពិស្រសនឹងបំព្រញន្រ
អាណត្តិនៅសល់របស់អតីត-
សមាជិកព្រទឹ្ធសភាបក្រសសាធា-
រណរដ្ឋ Johnny Isakson
ហើយត្រវូឈរឈ្មាះការបោះ-
ឆ្នាតធម្មតានៅឆា្នាំ២០២២៕
សុខវ្ងឈាង



ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកប្រកាសនៅ
ថ្ង្រ៧មករាថានឹងច្រញពីតំណ្រង
កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៧

មករាបៃធានាធិបតីអាមៃរិក
លោកDonaldTrumpបាន
បៃកាសថាលោកនឹងចាកចៃញ
ពីតំណៃងរបស់លោកនៅថ្ងៃ
ទី២០មករាបនា្ទាប់ពីសភាបាន
ទទួលស្គាល់ជ័យជម្នះរបស់
លោកJoeBiden។
ទោះបីជាយល់ពៃមផ្ទៃរតំ-

ណៃងទៅលោកBidenក៏ដោយ
លោកTrumpនៅតៃបដិ-
សៃធទទួលយកលទ្ធផលបោះ-
ឆ្នោត។លោកបាននិយាយថា៖
«ទោះបីខ្ញុមិំនយល់សៃបចំពោះ
លទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ដោយ
ក៏នៅតៃមានការផ្ទៃរតំណៃងនៅ
ថ្ងៃទី២០មករានៃះដៃរ»។
ការលើកឡើងរបស់លោកគឺ

ធ្វើឡើងកៃយពីអ្នកគំាទៃ
លោកបានវាយលុកចូលកាពីតូល
[អគារសភាជាតិ]អាមៃរិករារំាង
សមាជិកសភាមិនឱៃយរាប់សន្លកឹ-
ឆ្នោតនិងការទទួលស្គាល់ជ័យ-
ជម្នះលោកBidenពីសភានៅ
ថ្ងៃទី៧មករា៕សុខ ស្រលុីច


បូ៉លិសឥណ្ឌាសម្លាប់ជន-
ជាតិKashmiriចំនួន៣
នាក់ដោយចោទក្រមុន្រះ
ថាបង្កការបាញ់ប្រហារ
កាលពីថ្ងៃអង្គារ កងកមា្លាងំ

ឥណ្ឌាបានសមា្លាប់យុវជនជនជាតិ
Kashmiriចំនួន៣នាក់ដោយអះ-
អាងថា ពួកគៃជាអ្នកគំាទៃកៃមុ-
បៃដាប់អាវុធ និងទំនងជាគៃង
នឹងវាយបៃហារ បុ៉ន្តៃកៃមុគៃសួរ
របស់ពួកគៃបាននិយាយថា
ពួកគៃគា្មានទោសពៃរ៍ហើយតៃវូ-
បានគៃសមា្លាប់ដោយយកលៃស
ថាជាករណីបាញ់បៃហារទៅវិញ។
បៃទៃសបា៉ាគីស្ថានបានថ្កោល-

ទោសយា៉ាងខ្លាងំចំពោះករណីនៃះ
ហើយបានហៅករណីនៃះថា
«ការសមា្លាប់កៃបៃព័ន្ធតុលាការ»
និងទាមទារឱៃយឥណ្ឌាបៃគល់សក-
សពរបស់ជនរងគៃះទៅឱៃយកៃមុ
គៃសួរដើមៃបីបញ្ចះុសពសមរមៃយ
តាមបៃពៃណី៕សៅ សម្ភស្រស
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តពីទំព័រ១...ទាំង២ដៃល
កពំងុពភិាកៃសាការតវា៉ាលទ្ធផល-
បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋArizona។
ប៉លូសិបានបាញ់កាភំ្លើងជា-

ចៃើនគៃប់ទៅកាន់បាតុករ
ដៃលកពំងុរញុបបំាក់ទា្វារបន្ទប-់
សភាតំណងហើយCNN
បានរាយការណ៍ថាបាតុករ
៤នាក់បានស្លាប់ដៃលរួមមាន
ស្តៃីមា្នោក់ស្លាប់ បនា្ទាប់ពីតៃូវ១
គៃប់ចំដើមទៃូង។
អនុបៃធានាធិបតីMike

Penceដៃលកំពុងដើរតួជា-
បៃធានពៃឹទ្ធសភា,លោកសៃី
NancyPelosiបៃធានសភា-
តំណងនិងអនុបៃធានាធិបតី
ជាប់ឆ្នោតលោកសៃីKamala
Harrisដៃលជាសមាជកិពៃទឹ្ធ-
សភាតៃវូបានជម្លៀសទៅកន្លៃង
ដៃលមានសុវត្ថិភាពហើយ
អគារសភាតៃូវបានដាក់កៃម
ការបង្ខាំងមិនឱៃយចៃញចូល។
លោកសៃី Pelosiនិងមៃ-

ដឹកនាំសំឡៃងភាគតិចក្នុង
ពៃឹទ្ធសភាលោកChuck
Schumerបានចៃញសៃចក្ដ-ី
ថ្លៃងការណ៍រួមថា៖«យើងសូម-
អំពាវនាវដល់លោកបៃធានា-
ធិបតីTrumpឱៃយទាមទារកៃមុ-
បាតុករទាំងអស់ចាកចៃញពី
បរិវៃណកាពីតូលភា្លាមៗ »។
រីឯលោកBiden វិញបាន

ថ្លៃងសុន្ទរកថាភា្លាមៗថា៖«ខ្ញុំ
សូមអពំាវនាវដល់ហ្វូងបាតកុរ
ទាំងនៃះឱៃយដកថយហើយ
អនុញ្ញាតឱៃយលទ្ធិបៃជាធិប-
តៃយៃយដើរទៅមខុ»។លោកបន្ត
ទៀតថា៖ «ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱៃយ
លោកបៃធានាធិបតី Trump
ចៃញទៅតាមកញ្ចក់ទរូទសៃសន-៍
ជាតិឥឡូវនៃះ ដើមៃបីបំពៃញ-

កាតព្វកិច្ចតាមសមៃបថរបស់
លោកថា នឹងការពាររដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញនិងទាមទារឱៃយបញ្ចប់ការ-
ឡោមព័ទ្ធអគារសភានៃះ»។
កៃយពីការទាមទារទាំង-

នៃះលោកTrumpបានបង្ហោះ
សរតាមបណ្ដាញសង្គមTwit-
terថា៖«ខ្ញុំស្នើសុំអ្នករាល់គា្នោ
នៅកាពីតូល[អគារសភា]សហ-
រដ្ឋអាមៃរិកឱៃយរកៃសាសន្តិភាព។
អហិងៃសា!សូមចងចំាថាយើងជា
គណបកៃសគោរពចៃបាប់នងិបទ-
បញ្ជាគោរពចៃបាប់និងបុរសនងិ
ស្តៃីដ៏អស្ចារៃយរបស់យើងដៃល
មានពណ៌ខៀវ[បកៃសបៃជាធិប-
តៃយៃយ]។សូមអរគុណ!»។
បុ៉ន្តៃកៃយមកលោកTrump

បានការពារអ្នកគាំទៃរបស់
លោកថា៖«ទាំងនៃះគឺជារឿង
នងិពៃតឹ្តកិារណ៍ដៃលកើតឡើង
នៅពៃលជយ័ជម្នះនៃការបោះ-
ឆ្នោតភ្លូកទឹកភ្លូកដីតៃូវបានគៃ
ដកហូតដោយខ្វះសុជីវធម៌នងិ
កាចសហាវពីអ្នកស្នៃហាជាតិ
ដ៏អស្ចារៃយដៃលតៃូវបានគៃធ្វើ
បាបដោយអយុត្តិធម៌អស់
រយៈពៃលជាយូរមកហើយ»។
លោកបន្ត៖«សមូតៃឡប់ទៅ

ផ្ទះវិញដោយក្ដីសៃឡាញ់និង
ដោយសន្តិភាព។សូមចងចាំ
ថ្ងៃនៃះជារៀងរហូត!»។
កៃុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម

TwitterនងិFacebookបាន
ចាត់វិធានការលុបចោលសរ
២ចុងកៃយនៃះដោយលើក
ឡើងថាសរទំាងនៃះបាន
រំលោភគោលការណ៍ណៃនាំ
សហគមន៍របស់ពួកគៃហើយ
កៃមុហុ៊នFacebookបានដាក់
ការហាមឃាត់មិនឱៃយលោក
Trumpបង្ហោះសរថ្មីក្នងុរយៈ-
ពៃល២៤ម៉ាងហើយកៃមុហ៊នុ
Twitterវិញបានធ្វើការហាម-

ឃាត់រយៈពៃល១២ម៉ាង។
លោកPenceដៃលប៉ុនា្មាន

ថ្ងៃនៃះរងការរិះគន់ពីលោក
Trumpនិងអ្នកគាំទៃថាមិន
យល់ពៃមចៃនចោលលទ្ធផល
នៃការបោះឆ្នោតនៅអង្គបោះ-
ឆ្នោតបានចៃញសៃចក្ដីថ្លៃង-
ការណ៍លើអំពើហិងៃសានៃះ។
លោកPenceបង្ហោះសរ

ថា៖ «អំពើហិងៃសានិងការបំ-
ផ្លាញដៃលកំពុងតៃកើតឡើង
នៅកាពីតូលអាមៃរិកតៃូវតៃ
បញៃឈប់ហើយតៃូវតៃបញៃឈប់
ឥឡូវនៃះ។អ្នកដៃលពាក់ព័ន្ធ
តៃូវតៃគោរពមន្តៃីអនុវត្តចៃបាប់
ហើយចាកចៃញពីអគារជា-
បនា្ទាន់»។លោកបន្តទៀតថា៖
«ការតវា៉ាដោយសន្តិវិធីគឺជា
សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមៃរិកទំាង-
អស់ប៉ុន្តៃការវាយបៃហារនៃះ
ទៅលើអគារកាពីតូលរបស់
យើងនងឹមនិតៃវូបានអត់ឱនទៃ
ហើយអ្នកដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវូ-
បានកាត់ទោសតាមចៃបាប់យា៉ាង
ពៃញលៃញ»។
បូ៉លិសទីបំផុតបានដកកៃមុ-

បាតុករនិងគៃប់គៃងអគារ
ឡើងវិញនៅម៉ាង៣រសៀល
ម៉ាងក្នុងសៃុកហើយប៉ុនា្មាន

បនា្ទាប់មកទើបបានសភាអា-
មៃរិកបានបន្តការរាប់សន្លឹក-
ឆ្នោត។កៃសួងសន្តសុិខដៃនដី-
ជាតិ និងទីភា្នោក់ងរសមា្ងាត់
FBIបានដាក់ពងៃយភា្នោកង់រ
បៃដាប់ដោយអាវុធដើមៃបីជួយ
ប៉ូលិសក្នុងការរកៃសាសន្តិសុខ។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសងួការពារជាតិស្ដទីី
លោកChristopherMiller
និងបៃធាននាយសៃនាធិការ
រួមនាយឧត្ដមសៃនីយ៍Mark
Milleyបានចល័តទ័ពឆ្មាំជាតិ
នៃរដ្ឋធានីវា៉ាសុីនតោនចំនួន
១១០០នាក់កៃយពីបាន
ពិភាកៃសាជាមួយនឹងលោក
Penceលោកសៃី Pelosi
លោកSchumerនិងលោក
MitchMcConnell។
អភិបាលរដ្ឋធានីវា៉ាសុីនតោន
លោកសៃីMuriel Bowser
បានដាក់បមៃមគោចរពីម៉ាង
៦លា្ងាចដល់៦ពៃឹកសមៃប់
រយៈពៃល១៥ថ្ងៃខងមុខហើយ
បានស្នើសំុដល់អភិបាលរដ្ឋ
Virginiaនិងអភិបាលរដ្ឋ
Marylandឱៃយជួយបញ្ជូនប៉ូ-
លិសនិងទ័ពឆ្មាំជាតិរបស់ពួក-
គៃមកជួយរកៃសាសន្តិសុខ។
សមាជកិសភាគណបកៃសបៃ-

ជាធិបតៃយៃយ និងខ្លះគណបកៃស-
សធារណរដ្ឋបានស្ដីបន្ទាស
លោកTrumpចពំោះការញុះ-
ញង់ឱៃយមានអំពើហិងៃសា។សមា-
ជិកខ្លះ បានទាមទារឱៃយដក
លោកTrumpចៃញពីតណំៃង
ជាបនា្ទាន់ខ្លះទៀតបានទាមទារ
ឱៃយលោកPenceបៃើវិសោធន-
កម្មរដ្ឋធម្មនញុ្ញទ២ី៥ដើមៃបីដក
លោកTrump។វសិោធនកម្ម-
រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី២៥បានអនុ-
ញ្ញាតឱៃយអនុបៃធានាធិបតីនឹង
សំឡៃងភាគចៃើននៃគណៈរដ្ឋ-
មន្តៃីធ្វើការបៃកាសថាបៃធា-
នាធិបតី មិនមានសមត្ថភាព
កាន់អំណចនិងដកហូត
អំណចជាបណ្ដាះអាសន្ន
ហើយបនា្ទាប់មកសភាអាច
បោះឆ្នោត២ភាគ៣ដើមៃបីដក
បៃធានាធិបតីពីតំណៃង។
រយៈពៃលប៉ុនា្មានសបា្ដាហ៍

បានកន្លងផុតទៅហើយចាប់-
តំាងពីរដ្ឋនានាបានបញ្ចប់ការ-
បញ្ជាក់ថាលោកBidenបាន
ឈ្នះអង្គបោះឆ្នោត៣០៦
ធៀបនឹង២៣២ របស់លោក
Trumpហើយការតវា៉ារបស់
លោកTrumpចំពោះលទ្ធ-
ផលនៃះ បានបរាជ័យនៅក្នុង
តុលាការនៅទូទាំងបៃទៃស។
សមាជិកបកៃសសធារណរដ្ឋបាន
សនៃយាថានឹងធ្វើការតវា៉ាលទ្ធផល
នៅរដ្ឋចំនួន៦នៅពៃលដៃល
សភាបញ្ជាក់លទ្ធផល។តៃកៃយ
ពីការសមៃុកចូលអគារសភា
បានធ្វើឱៃយការតវា៉ាលទ្ធផលនៅ
រដ្ឋArizonaនងិរដ្ឋPennsyl-
vaniaបានបរាជ័យដោយសភា
ទាំង២បានបោះឆ្នោតចៃន-
ចោលការតវា៉ាហើយផៃនការ-
តវា៉ាលទ្ធផលនៅរដ្ឋGeorgia,
រដ្ឋMichiganនិងរដ្ឋNevada
តៃូវបានបោះបង់ចោល៕

សភាអាម្ររិក...

 បូ៉លិស ប្រមូលផ្តុគំ្នា  ខណៈ អ្នកគំទ្រTrumpប៉ះទង្គ ិច ជាមួយ កងកម្លាងំសន្តសុិខ ។ AFP

សុខ ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃពុធទី៦មករាបៃទៃស-
ចិនបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារ-
ណកាលបរិច្ឆៃទចំពោះការអនុញ្ញាត
ឱៃយកៃមុអ្នកជនំាញអន្តរជាតិមកពនិតិៃយ
កន្លៃងដៃលកើតមានករណីកូវីដ១៩
ដំបូង។
ការលើកឡើងរបស់បៃទៃសចិនគឺ

កៃយពីមានការមិនពៃញចិត្តពី
បៃធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក
លោក TedrosAdhanom។កាល
ពីថ្ងៃអង្គារទី៥មករាលោក Adh-
anomបាននយិាយនៅក្នងុសន្នសិទី
កាសៃតនៅទីកៃុងហៃសុឺណៃវទាក់ទង
នឹងភាពរអាក់រអួលក្នុងការធ្វើដំណើរ
របស់កៃុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិទៅ
កៃុងវូហានបៃទៃសចិន។
លោកបាននិយាយថាសមាជិកនៃ

កៃុមវិទៃយាសស្តៃអន្តរជាតិបានចាប់-
ផ្តើមចាកចៃញពីបៃទៃសរបស់ពួកគៃ
តាងំពី២៤ម៉ាងមនុហើយនៃះជាផ្នៃក
មួយនៃការរៀបចំរវាងអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកនិងរដា្ឋាភិបាលចិន។
លោកនិយាយបន្តថា៖ «ថ្ងៃនៃះ

យើងបានទទួលព័ត៌មានថាមន្តៃីចិន
មនិទាន់បានបញ្ចប់ឯកសរអនញុ្ញាត
ចំពោះការមកដល់របស់កៃុមអ្នក-
ជំនាញនៅបៃទៃសចិនទៃ។ខ្ញុំមាន-
ការខកចិត្តយា៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌-
មាននៃះដៃលថាសមាជិក២នាក់
បានធ្វើដំណើរទៅហើយ ប៉ុន្តៃសមា-
ជិកផៃសៃងទៀតមិនអាចធ្វើដំណើរ
បានទៃទោះបីបានទាក់ទងទៅមន្តៃី
ជាន់ខ្ពស់ចិនរួចហើយក៏ដោយ»។
បៃទៃសចិនធា្លាប់មិនអនុញ្ញាតឱៃយ

អ្នកជំនាញអន្តរជាតិចូលពិនិតៃយនៅ
កន្លៃងដៃលមានករណីកូវីដ១៩

ដបំងូ។រដា្ឋាភបិាលចនិកពំងុគៃបគ់ៃង
យា៉ាងតងឹរឹងុរាល់ការសៃវជៃវទៅលើ
បៃភពដើមរបស់វីរុសនៃះដោយបាន
លើកឡើងថាករណីដំបូងអាចមកពី
ខងកៃបៃទៃសចិន។
យោងតាមសរព័ត៌មាន Associ-

atePress បៃទៃសចិនបានផ្តល់-
ជំនួយជាថវិកាដល់អ្នកវិទៃយាសស្តៃ-
សៃវជៃវបៃភពដើមនៃវីរុសនៃះ នៅ
ភាគខងតៃបូងបៃទៃសចិនដៃល
កិច្ចការនៃះមានទាក់ទងនឹងផ្នៃក
យោធាផងដៃរ។លទ្ធផលនៅក្នងុការ-
សិកៃសានះបានផៃសព្វផៃសាយជាស-
ធារណៈតិចតួចបំផុត។អាជា្ញាធរចិន
អាចនងឹកពំងុដាក់កមៃតិលើសរពត័-៌
មាននិងរារាំងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ
ជាមួយអ្នកវិទៃយាសស្តៃអន្តរជាតិ។
បើយោងតាមAssociatePress

អ្នកជំនាញសុខភាពសធារណៈ

មា្នោក់ដៃលធ្វើការជាមួយមជៃឈមណ្ឌល
គៃបគ់ៃងនងិបង្កោរជងំឺ(Centersfor
DiseaseControlandPreven-
tion)ចិនមិនបង្ហោញអត្តសញ្ញាណ
បាននិយាយថា៖«ពួកគៃជៃើសរីស
តៃមនុសៃសដៃលពួកគៃអាចជឿទុកចិត្ត-
បានហើយពកួគៃអាចគៃបគ់ៃងបាន។
កៃុមយោធានិងកៃុមផៃសៃងទៀតកំពុង
ធ្វើកាលើបញ្ហោនៃះ ចំពោះការផៃសព្វ-
ផៃសាយគឺអាសៃ័យលើលទ្ធផលដៃល
ទទួលបាន»។
អ្នកការទូតបៃទៃសចិនលោក

WangYiបាននិយាយថាការសិកៃសា
កាន់តៃចៃើនឡើងៗបានបង្ហោញថា
វរីសុនៃះលៃចចៃញនៅតបំន់ជាចៃើន។
លោកMikeRyanបៃធានផ្នៃក-
សង្គៃះបនា្ទាន់របស់អង្គការសខុភាព-
ពិភពលោកបានហៅការលើកឡើង
នៃះថាជាការបា៉ានស់្មាន។បៃទៃសចនិ

កធ៏ា្លាប់ចៃនចោលការរិះគន់ចពំោះការ-
ដោះសៃយករណីដំបូងរបស់ខ្លួនដៃរ។
កាលពីខៃធ្នូ ឆ្នោំ២០២០ កៃសួង-

ការបរទៃសចិនបាននិយាយតាម-
រយៈទូរសរថាវីរុសនៃះតៃវូបានគៃរក-
ឃើញនៅតាមតំបន់ជាចៃើនក្នុង
ពិភពលោក។អ្នកវិទៃយាសស្តៃគួរតៃ
អនុវត្តការសៃវជៃវនិងកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការវិទៃយាសស្តៃអន្តរជាតិជា
លក្ខណៈពិភពលោក។
អ្នកវិទៃយាសស្តៃចិនខ្លះ និយាយថា

ការដៃលមិនមានការចៃករំលៃក
លទ្ធផលសៃវជៃវនៃះ ដោយសរ
មិនមានការរកឃើញអ្វីគួរឱៃយកត់-
សមា្គាល់ឡើយ។ លោក Zhang
Yongzhenអ្នកជំនាញខងរោគ-
សស្តៃបាននយិាយថា៖«យើងកពំងុ
សៃវជៃវទៅលើរឿងនៃះ ប៉ុន្តៃយើង
មិនបានរកឃើញអ្វីឡើយ»៕

ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិទៅប្រទ្រសចិនកំពុងស្ថតិនៅក្នងុការចរចានៅឡើយ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ខណៈដែលលោក
អ្នកប នធ្វើដំណើរដល់តែង់-
ចំណុចនែវិថីឧកញ៉ាឈុន(ផ្លូវ
លែខ២៤០) និងផ្លូវលែខ
២៤៤ឬម្តុំចហំៀងខាងកែយ
មន្ទរីពែទែយគន្ធបបុ្ផាទ២ីនៅកែបែរ
ពែះបរមរាជវាងំហើយកែឡែក
ចក្ខុមើលជុំវញិនោះនងឹបែទះ-
ឃើញនូវបណ្តុំគំនូរចមែុះពណ៌
តាមជញ្ជាំងនៅខាងកែនែ
វិចិតែសាលSPACEFOUR
ZEROជាសា្នាដែរបស់វចិតិែករ
វ័យក្មែងលែបីឈ្មោះ យី កក្កដា
និងនៅខាងក្នុងគឺជាបណ្តុំនែ
គែឿងសលិែបៈនានាដែលដាក-់
បង្ហាញមានតាំងពីសម័យនែ
ទសវតែសរ៍ទី៦០-៧០រហតូដល់
សម័យទំនើប។
នៅលើជញ្ជាំងខាងឆ្វែងដែ-

លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងគំនូរ
សែ្តីខ្មែរចោមពុងសារុង កំពុង
តែលើកអាល់ទែរ ជាតំណាង
នូវភាពរឹងមាំរបស់សែ្តីដែលជា
សា្នាដែលែចធ្លោរបស់វិចិតែករ-
ខ្មែរមកពីខែត្តបត់ដំបង រួមជា-
មួយផ្ទាងំគំនូរសហសម័យតូច-
ធំជាចែើនទៀតហើយនៅកែបែរ
នោះ ក៏មានដាក់តាំងអាវយឺត
រំលែចរូបភាពសិលែបៈកែច្នែ
យ៉ាងសែស់សា្អាតគួរឱែយចាប់-
អារម្មណ៍ដែលគ្មោនលក់នៅទី
កន្លែងណាផែសែងឡើយកែពី
ទីនែះ។ ចំណែកឯលើជញ្ជាំង
មា្ខាងទៀតជាផ្ទាងំរូបភាពចមែះុ-
ពណ៌ឆើតសែស់នែអធិរាជ--
សំឡែងមាសសុីនសុីសាមុត
និងរាជិនីសំឡែងមាស រស់-
សែរីសុទ្ធា ក៏ទក់ទញកែសែ-
ភ្នែកអ្នកទសែសនាទងំឡាយមនិ
ឱែយរំលងនែតែនោះឡើយ។
បើលោកអ្នកសម្លងឹមកកែម

បន្តចិនឹងបែទះនូវគែឿងសមុច្ចយ័-
សលិែបៈជាថាសចមែៀងពណ-៌
ខ្មោកាលពីសម័យមុនមួយ-
ចនំនួរហតូដល់ខ្ទង់ជាង៥០០
ដែលតែូវបនតមែៀបគ្នាជា
ជួរនៅក្នុងបែអប់មានរបៀប-
រៀបរយតែូវបនបែងចែកទៅ
តាមបែភែទពោលគឺថាសបទ-
ចមែៀងខ្មែរនៅដោយឡែក
ឯថាសបទចមែៀងបរទែសនៅ

ដោយឡែកតែម្តង។
អែនថូនី ឡែហ្វហ្វើតស៍-

(Anthony Lefferts)ជា
សា្ថាបនិកនែវិចិតែសាលដែល
ចំណាយពែលរហូត៤០ឆ្នាំ
ក្នុងការសនែសំរបស់របរទំងនែះ
បនបញ្ជាក់បែប់ថានៅទីនែះ
មានសមុច្ច័យសា្នាដែសិលែបៈ
បែមាណ៥០០ផ្ទាងំនិងថាស-
ចមែៀងទំងខ្មែរ និងបរទែស
សរុបចំនួនបែមាណ១០០០
ថាស។ ចំពោះផ្ទាំងរូបគំនូរ
បនបែមូលពីសិលែបករជន-
បរទែស នៅសែុកខ្មែរ និង
សលិែបករជាតខិ្មែរមកពីបណា្តា-
ខែត្តនានាផងដែរ។ រីឯថាស-
ចមែៀង លោកបនសនែសំទិញ
តាមសមុច្ច័យសិលែបៈនានា-
តាមលទ្ធភាពជាកស់្តែងខណៈ
លោកមិនជែើសរីសរបស់-
ណាដែលមានតម្លែថ្លែកប់ពពក-
ពែកនោះទែ។ ជាទូទៅលោក
ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទិញ
តែឹមតែតម្លែ ១០០-២០០
ដុល្លោរ ហើយយូរៗម្តងទើប
លោកដាច់ចិត្តហ៊ានចំណាយ
ទិញវត្ថុខ្លះដែលមានតម្លែខ្ទង់
២០០០ដុល្លោរ ដែលលោក
ចាត់ទកុថាជារឿងកមែសមែប់
លោក។
ថ្វីដែបិតតែ វិចិតែសាល-

SPACEFOURZEROស្ថតិ-
នៅដាច់ពីផ្លូវធំបន្តិចមែនក្តី តែ
បើតាមមើលការតុបតែងលម្អ
បែកបដោយសោភណភាព
ទំងកែនិងខាងក្នងុមានការ-
ទក់ទញអារម្មណ៍ចង់ទៅកាន់
ពិភពសិលែបៈតនែ្តីរ៉ុកខែនរ៉ូល
(Rock&Roll)របស់ខ្មែរនា
ទសវតែសរ៍ឆ្នា៦ំ០-៧០មួយរំពែច
ពែលដើរទៅកែបែរនោះ។
គរួបញ្ជាក់ដែរថាលោកអែន

ថូនី ឡែហ្វហ្វើតស៍ ហៅតូនី
មានសែុកកំណើតនៅឯទីកែុង
អូស្ទីនរដ្ឋតិចសាស់សហរដ្ឋ-
អាមែរកិហើយលោកបនចលូ
សិកែសានៅសាលភាពយន្តនៅ
ទីនោះមុននឹងលោកផ្លោស់មក
រស់នៅទីកែុងញូវយ៉ក និងទី-
កែុងកាលីហ្វ័រនីញ៉ាអស់រយៈ-
ពែល៥ឆ្នាំ។ កាលពែលនោះ
លោកធ្លោប់ធ្វើជំនួញក្នងុវិស័យ-
តនែ្តីក្នងុតណំែងជាអ្នកសមែប-
សមែួលគមែងបែចាំផលិត-
កម្មPACEEntertainment
LIVE Nation) ដែលធ្លោប់-
ទទួលជោគជ័យជាប់ចំណាត់-
ថា្នាក់ក្នុងកំណត់តែល្អនែផ្នែក
កែុមតនែ្តីAustinFatAngel
Records។
បនា្ទាប់មកលោកក៏បនធ្វើ-

ដណំើរមករសន់ៅក្នងុបែទែស-

កម្ពជុានៅឆ្នាំ២០១៣មនុនងឹ
លោកនងិមតិ្តភក្តិឈ្មោះលោក
ជូលន ប៉ូលសុន (Julien
Poulson)សហការគ្នាបង្កើត
ទីតាំង Space Four Zero
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។
អែនថូនីឡែហ្វហ្វើតស៍ក៏-

បនបញ្ជាក់ថា៖ «មូលហែតុ
ដែលបង្កើតវិចិតែសាលនែះ-
ឡើងគឺដោយសារតែសែឡាញ់
ដក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នឹងសិលែបៈ-
តនែ្តីខ្មែរនាទសវតែសរ៍ឆ្នាំ៦០-
៧០ ហើយក៏ធ្លោប់ជាផលិតករ

និងអ្នកគែប់គែងតនែ្តីទែស-
ចរណ៍នែកែុមតនែ្តី Cambo-
dianSpaceProjectដែល
ជាកែុមតនែ្តីជំរុញឱែយតនែ្តីរ៉ុក-
ខែនរ៉ូលបែបខ្មែរនាទសវតែសរ៍ទី
៦០ឡើងវិញបង្កើតឡើងនៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយខ្ញុំបន
ចែញទៅ សម្តែងជាចែើនលើក
នៅជុំវិញពិភពលោក។ ខ្ញុំមិន
ចាត់ទុកកន្លែងនែះគែន់តែជា
ទីតាំងលក់សា្នាដែគំនូរ និង
ថាសចមែៀងធម្មតានោះប៉ុន្តែ
វាជាទីកន្លែងមួយដែលធ្វើឱែយ

មនុសែសបង្កើតបននូវទសែសន-
វិស័យវែងឆ្ងាយ ក្នុងការបើក-
ថា្នាក់បណ្តុះបណា្តាលកនូខ្មែរឱែយ
យល់ដឹងអំពីគន្លឹះល្អ ក្នុងការ-
ជែើសរីសទិញនូវសមុច្ច័យ-
សិលែបៈ(ArtCollections)
ឱែយបនតែឹមតែូវ»។
ព័ត៌មានលម្អិតសមែប់ជាវ-

សា្នាដែគំនូរ និងគែឿងសិលែបៈ
នានានៅឯSPACEFOUR
ZEROអាចទក់ទងតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទ 069571 100ឬ
spacefourzero.com៕

www.postkhmer.com

កេមុ ទេសចរបរទេស និង ខ្មេរ បន ចូល ទសេសនា នៅ វិចិតេ សាល SPACE  FOUR ZEROហើយបនជាវសា្នាដែគំនូរឬថាសចមែៀងតាមចំណូលចិត្ត។ រូបថតសហការី

បណ្តុ ំគេឿង សមុច្ចយ័ សិលេបៈ   នៅ ក្នងុ វិចិតេ សាល  SPACE FOR ZERO។ រូបថតសហការី

 វិចិត្រសាលSPACEFOURZEROជាទីបណ្តុំពិព័រណ៍
គ្រឿងសិល្របៈនាសម័យកាលទសវត្រសរ៍ទី៦០-៧០និងទំនើប



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១០រោច ខៃបុសៃស ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ  ទី៨ ខៃមករា ឆ្នា២ំ០២១

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ    ង       ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ  ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ         មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា       ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ    ប ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ     គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន   ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី  ឡើង ខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
របរ  រកទទួល  ទន ផៃសៃងៗ នឹង បាន  
ផល   ល្អ  ហើយ ដំណើរ តៃច់ចរ  ទៅ   
ទី ជិត  ឆ្ងាយ  ទទួល បាន  ការ រាក់ ទក់ 

ពី មនុសៃស គៃប់ សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ទឹកចិត្ត លោក អ្នក 
មាន   ក្តីសោមនសៃស   និង  សមត្ថ ភាព  អាច ដះ-  
សៃយ   បញ្ហា ផៃសៃង  ៗ    បាន  ល្អ។  ចំពះ សៃចក្តី- 
ស្នៃហ     គឺ គូស្នៃហ៍ចៃះ   យល់ ចិត្ត ថ្លើមគ្នា ល្អ ។ រីឯ - 
លាភសកា្ការៈនឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរ យក ចិត្ត- 
ទុក   ដាក់ ទៅ លើ សុខ ភាព  ផ្លវូ ចិត្ត  មិន 
សូវ ល្អ សុខភាពផ្លវូកាយ ល្អ ការ ពល- 
ពាកៃយ  សម្តគីបៃបី មាន ការ ពិចារណា 

ឱៃយបាន ខ្ពស់។  ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក ហក់ ខ្វះសមត្ថភាព 
ក្នងុការបំ ពៃញ ការ ងារ ឱៃយ បាន ល្អបំផុត  ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មុខ- 
របរ អាចនឹង តៃវូ ខត បង់  ខ្វះការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី អ្នក 
ជំុ វិញ ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហវិញ  គូស្នៃហ៍ ក៏  មាន ការ- 
យល់ ចិត្ត គ្នា ជា ធម្មត  និង បៃសៃយ័ ទក់ទង ល្អ ។

រាសីឡើងខ្ពស់  តៃដៃត  ។  ការ និយាយស្ត ី 
ចៃើនតៃ ព  លនូវ  ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ អ្នក 
ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួលទន - 
នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  យា៉ាង 

គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក  មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ ការ   - 
បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ    ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់ 
ទី ជិតឆ្ងាយ  គឺចៃើ ន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ រីឯ  បញ្ហា 
ស្នៃហ វិញ គឺ គូស្នៃ ហ៍ ចៃើនតៃ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង  គ្នា 
ជា ធម្មត  ហើយ ក៏ ចៃះ បង្កើតន វូ ភាព ផ្អៃមល្ហៃមទៀត។ 

 រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក 
ខ្លះ យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក- 
ខ្លះ   ព ៃង ើ យ កន្ដើយ នឹង អ្នក។   ហៃតុនៃះ 
តៃវូ តៃ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរតៃ គិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់ មុន នឹង 
និយាយ     ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ- 
រក  ទទួល  ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ 
កត្តា  សុខ ភាព  ផ្លវូ កាយ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។  
រីឯ បញ្ហា  ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាបានល្អ៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ  តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ  

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់     មាន  ភាព  ខៃសត ់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប  ់នៅ ក្នងុ កចិ្ច ការ ងារ រប ស ់ខ្លនួ  ។  រឯី- 
បញ្ហា  ស្នៃហ        គូ ស្នៃហ៍ មា នអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡ ើងខ្ព ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ នឹង ទទួល បាន  ការ រាក់ ទក់ ព ី 

មនុសៃស   គៃប់ សៃទប  ់វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នក បៃកប ដ យ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក ្ត ីស ្នៃហវិញ   មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មងទៃ។                   

រាសីខ្ពស់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គ ូស ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក  ការ  បៃក  ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃសើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  ស នា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន   
សុខ        ភាព ល្អជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ 
មក  បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះ ទឹក- 
ចិត្ត  វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរ 

ល្អ។   ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី- 
ពៃញ    ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទ ទលួ ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។    
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ  គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ 
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។   

 រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ សមៃច    ភារ- 
កិច្ច   ផៃសៃង  ៗ  អាច ទទួល   បាន ជោគ -  
ជ័យ ចៃើន ។ ការ និយាយស្ត ីបៃកប- 
ដយ   ហៃតុ ផល តៃមឹ  តៃវូ ធ្វើ ឱៃយ  

លោក អ្នក មាន បៃៀបលើ ដៃគូសន្ទនា ។ សុខ ភាព  
ល្អ  មានសា្មារ តី ភ្លសឺា្វាង  និង មានសមត្ថភាពគិត 
បញ ្ហា  នៅ  ចំពះ មុខ  បាន ល្អ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ   បៃកប- 
ដយ កា រ បៃងុបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហ  មាន 
ការ ចុះសមៃងុ  និងស្វៃង យល់ចិត្ត គ្នា បានល្អ ។   

 រាសីមធៃយម ។ ការនិយាយ ស្ត ីពីរោះ- 
ពិសា  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផ ង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
សា្តាប់   តៃសុខ ភាព ផ្លវូ កាយ  និង ផ្លវូ- 
ចិត្ត   មិនសូវជា មាន អំណយ ផល - 

ល ្អ   បុ៉នា្មាន  ឡើយ ។  ការបំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ  មាន ការ- 
 យក   ចិត្តទុ កដាក់ បុ៉ន្តៃអាច  មានការថ្នាងំ ថ្នាក់ ចំពះ 
រឿង   មួយចំនួន ។  លោក អ្នក គបៃបីមា ន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន 
ចំពះការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅកាន់ ទី នានា  និង យក ចិត្ត- 
ទុក  ដាក់  ចំណង ស្នៃហ៍ខ្លនួ ផង  ទើបបាន ជាការ ល្អ ។   

រា សីមធៃយម ។ រាល់ការបំពៃញកិច្ចការ - 
ផៃសៃងៗ ចៃើនបៃើបៃស់ ទៃឹស្តីជាជាង  ទង្វើ- 
ជាក់ស្តៃង   ទឹកចិត្ត អាច នឹង មាន នូវ  សៃច- 
ក្តីសោមនសៃស  ទៅ នឹង អំពើ ជាអ កុសល  

ផៃសៃងៗ  លោកអ្នកតៃូវ បញ្ចៀស  ខ្លួន  ឱៃយ   ចា ក ផុត ពី អំពើ - 
អបាយមុខ ផៃសៃងៗ ទើប ជា ការ  បៃសើរ ។ ចំពះ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ ហក ់ពុ ំមាន អ្វ ីជា ក្ត ី បារម្ភ  ឡើយ គ ឺមាន ភាព ល្អកូល្អនិ 
នឹងគ្នាដូចជាធម្មត ។ ចំណៃក ឯ លាភ សកា្ការៈ វិញនោះ 
លោក អ្នក  នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ តៃ  ប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃនៃះ ។ 

ប៉ាន រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ នា ពៃល ថ្មីៗ នៃះ 
អង្គ ការ សិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ  
(CLA) បាន ចៃញ ឯក សារ ចង- 
កៃង    មយួ  មាន ២ភាសា គ ឺភាសា 
ខ្មៃរ និង    អង់គ្លៃស ដៃល  ដាក់ - 
ចំណងជើង ធំ ថ «និទន   កថ 
អំពី ឧបករណ៍ អង្កួច   របស់ 
កម្ពជុា »  ហើយ ឯក សារ  នៃះ ចង - 
 កៃង អំពី ឧបករណ៍ តនៃ្តី ដ៏ កមៃ 
មួយ  រួម មាន ទំង អ្នក ធ្វើ  និង អ្នក- 
ផ្ទាត ់ សទុ្ធតៃជាកៃមុ  គៃសួារ ខ្មៃរ 
រស ់ នៅ ឯ ខៃត្ត សៀម  រាប។ 

ដយ សារ  មាន ការ គំទៃ ពី  
កម្មវិធី ចំណៃះដឹង ស្តី ពី សមា្ភារ 
ដៃលជិតបាត់បង់ របស់ សារ - 
មន្ទីរ  នៃច កៃ ភពអង់គ្លៃស និង 
អង្គ កា រ  យូណៃស្កូ  បៃចាំ នៅ  
បៃទៃស  កម្ពជុា  អង្គការ សលិៃបៈ- 
ខ្មៃរអមតៈ  មាន លោក សុង-  
សៃង និង លោក បា៉ាទៃកី ឃើស- 
សាឡៃ    អ្នកសៃី ខត់ ធ  ឺរីន-  
្រហ្កាន  ពី ខង សាកលវិទៃយាល័យ- 
្រហ្គហី្វហ្វធី នៃ បៃទៃស អសូ្តាៃល ី 
បាន  សហ ការ ចង កៃង ឯកសារ 
ដ៏  កមៃ  និង មាន តម្លៃស្តី    ពី ឧប-  
ករណ៍  «អង្កួច» និង ការធ្វើ- 
អង្កួច  នៅ  ខៃត្តសៀមរាប។   

បើ  តម ឯកសារ ចង កៃង  
ដៃល  ទើប តៃ  ចៃញ ផៃសាយ របស់ 
អង្គការ  CLA ឱៃយ ដងឹ ព ីសមាស-  
ភាព   នៃ កៃុម គៃួសារ   មាន   ចំនួន 
តិច បំផុត សឹង តៃ ផុត ធន ធាន - 
អ្នក ចៃះ ដៃល បច្ចបុៃបន្ន មាន វ័យ- 
ចាស់ និង បាន  បន្ត ចំណៃះ ដឹង 
ន ៃ   ឧបករណ៍  «អង្កចួ» ដល់ កូន- 
ចៅ ជ ំនាន់ កៃយ ផង ដៃរ។  

បើ តម លោក សុង សៃង  
នាយក មជៃឈមណ្ឌល បៃតិក-  
ភណ្ឌ  បង្ហើប ឲៃយ ដងឹ  កន្លង មក  ថ 
ការ  សៃវជៃវ  ឃើញ ថ អង្កួច  
មាន     ២ បៃភៃទ   គឺ អង្កួច   ដៃក 
និង  អង្កចួ ឫសៃសី។ សមៃប់ អង្កចួ- 
ដៃក គឺ  ជួប លោក ត ប៊ិន សុង-       
វ័យជិត ៨០ឆ្នាំ នៅ  សៃុក អង្គរ ធំ 

ខៃត្ត  សៀមរាប ដៃល គត់    ចៃះ 
ធ្វើ ឧប ករណ៍  នៃះ ។ ចំណៃក  
អង្កួច ឫសៃសី វិញ ឃើញ នៅ  កៃុង  
និង  ខៃត្ត សៀមរាប គឺ លោក ត 
កៃក់ ជី  វ័យ  ៧០ឆ្នាំ   គត់ គឺ ជា 
បៃធាន ភូមិ    ហើយ ក៏ មាន កូន 
បៃុស  ឈ្មាះ   ជី មុនីវងៃស និង ជី 
ចិន  ចៃះ ធ្វើ  និង ចៃះ ផ្ទាត់ដៃរ ។ 

ដយ ឡៃកអ្វ ីដៃល គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល  នោះ កៃុម ការ ងារ សៃវ- 
ជៃវ និង ចង កៃង ក៏ បាន រក- 
ឃើញ   គៃសួារ  ខ្មៃរ ដៃល ចៃះ ធ្វើ- 
អង្កួច និង  ផ្ទាត់ ១  គៃួសារ ទៀត  
ដៃរ គឺ  កៃុមគៃួសារ របស់លោក 
ពៃទឹ្ធាចារៃយ  ម៉ងុ គើយ  ដៃល  គត ់
ធា្លាប់ ជាអ្នកធ្វើ អង្កួច ឫសៃសី ដ៏លៃបី 
នៅខៃត្ត សៀម រាប។  ចណំៃះដងឹ 

នងិជនំាញ ព ីការធ្វើអង្កចួ របស់ 
ពៃឹទ្ធាចារៃយ  ម៉ុង គើយ តៃូ វ បាន 
គ ៃ សា្គាល ់ទូទំង ខៃត្ត សៀម រាប  
រហូត   ដល់ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ។  អង្កួច 
កម្ពជុា  តៃ មួយ គត់  ដៃល មាន វត្ត- 
មាន នៅសារមន្ទីរ ន ៃច កៃភព- 
អង់គ្លៃស នៅ ទីកៃុងឡុងដ៍  គឺ 
ជា  អង្កួច  ដៃល   ធ្វើឡើង ដយ 
លោក ពៃឹទ្ធាចារៃយ ម៉ុង គើយ 
ហើយ លោក មាន ភរយិា ឈ្មាះ 
ឡាវ  មុចិ មាន កនូ  បៃសុ ៤នាក ់
ក៏ ចៃះ ធ្វើ និង  ផ្ទាត់អង្កួច ដៃរ    
និងមាន កូនសៃីឈ្មាះ  គើយ 
លក្ខិណា ខណៈ លោក ពៃឹទ្ធា-
ចារៃយ ម៉ុង គើយ បាន ចៃកឋាន 
នៅ ឆ្នាំ ២០១២ ក្នុង ជនា្មាយុ 
៧៥ឆ្នាំ ៕ 

កៃមុគៃសួារ ពៃទឹា្ធាចារៃយ មុ៉ង គើយ (សា្លាប់ឆ្នា២ំ០១២) ដៃល ធ្លាប  ់ជា    អ្នក 
ធ្វើ    អង្កចួឫសៃសីដ៏លៃបី នៅក្នងុ ខៃត្តសៀមរាប។ ។ រូបថត CLA

លោក តា បិ៊ន សុង    មន  វ័យ  ៧៩ឆ្នា ំចៃះ ធ្វើ ឧប ករណ៍ អង្កចួ រស់នៅ  
ភូមិ ពៃះ គោ  ថ្ម ីឃំុ សា្វាយចៃក សៃកុ អង្គរ ធំ ខៃត្ត  សៀមរាប។ រូបថត CLA 

អង្គការCLAបង្ហាញឯកសារដំបូងស្តីពី
ក្រមុគ្រសួារខ្ម្ររច្រះធ្វើនិងផ្ទាត់អង្កចួ

លោកតា កៃក់ ជី អ្នកធ្វើអង្កចួឫសៃសី នៅខៃត្តសៀមរាប និងមន កូន បៃសុ ២ ក៏ចៃះ ផ្ទាត់ អង្កចួ។ រូបថត CLA
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   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធកីឡាសីដក់ 
និងឈិនឡូនកម្ពជុា បាន  លើក 
យក ការ បៃកួតកីឡាសីដក់ជៃើស- 
រើសជើង ឯក ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល 
ខកខាន មិន អាច រៀបចំ ដោយ  សារ 
ការ រើក រាល ដាលជំងឺ កូវើដ ១៩ នោះ 
មក ធ្វើ នៅ វិ មាន ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ 
រយៈ ពៃល ២ថ្ងៃ គឺ នា ថ្ងៃទី ៨ ដល់ 
ទី ៩ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១នៃះ។ 

បើ ទោះបីជា ការ បៃកួតនៃះ តៃវូ 
បាន កាត់ បន្ថយ ចំនួន កៃមុ ចូល រួម 
ឱៃយមក សល់ តិច ដើមៃបី  បន្ត ចូល រួម 
ទប់សា្កាត់ការ រើក រាល ជំងឺកូវើដ១៩ 
បុ៉ន្តៃ អគ្គ លៃខាធិការស្តទីី សហព័ន្ធ 
កីឡាសីដក់ និងឈិនឡូន កម្ពជុា 
កញ្ញា សួង ចាន់តូរា៉ាទី បានអះអាង 
ថា សហព័ន្ធ នឹង បៃើ ការ បៃកួត 
ថា្នាក់ជាតិ នៃះ ដើមៃបី តៃស្ត ក៏ដូចជា 

ជៃើស រើស អ្នក មានសមត្ថ ភាព 
នៅ ក្នងុ កៃមុជមៃើសជាតិ ដើមៃបី 
តៃៀម ទៅ បៃមាញ់រកមៃដាយ 
ជូនជាតិ នៅ ក្នងុការ បៃកួតសីុហ្គៃម 
លើក ទី៣១ ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ 
នៅបៃទៃស វៀតណាម។

កញ្ញា សួង ចាន់តូរា៉ាទី បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញបុ៉ស្តិ៍  កាលពីថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ថា៖  «ដោយសារយើង  
គោរព ទៅតាម វិធាន របស់ កៃសួង 
សុខាភិបាល ក្នុង ការ ការពារ     
កូវើដ ១៩ អី៊ចឹង ការ បៃកួត ថា្នាក់ 
ជាតិ ឆ្នា ំនៃះ យើង មិន បើក ទូលំ-
ទូលាយ  ឱៃយមាន អ្នក ចូល រួមចៃើន 
ដូចកាលពី ឆ្នាំមុនៗ នោះ ទៃ គឺ 
យើងបាន កំណត់ ចំនួន កៃមុចូល- 
រួម អី៊ចឹង នៅ ឆ្នា ំនៃះ យើង មានតៃ 
៥ ក្លិប បុ៉ណ្ណោះ ដោយក្នុង នោះ 
មាន បៃតិភូ ជាថា្នាក់ដឹកនំា  គៃ ូបង្វកឹ 
និង អត្តពលិក សរុបចំនួន ៦៨ 

នាក់»។
សមៃប់ ក្លបិទំាង ៥ ដៃល បាន 

ចូល រួមបៃកួត ថា្នាក់ជាតិ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ រួមមាន  ក្លបិ កៃសួងការពារ- 
ជាតិ, កៃសួង មហាផ្ទៃ, មជៃឈ- 
មណ្ឌល  ខ.ភ.ម, យុវខៃមរា និង 
ក្លបិ សីដក់ ដៃអិន ហើយ នៅ ក្នងុការ 
បៃកួត ២ថ្ងៃ នៃះ អត្តពលិក តំណាង 
ឱៃយក្លបិទំាង ៥  នឹង តៃវូ បៃកួតបៃជៃង 
គ្នា នៅ លើ វិញ្ញាសា ចំនួន ៣ គឺ 
បៃកួត ជា កៃមុ ៣នាក់ ទល់ ៣នាក់ 
បុរស បៃកួត ២នាក់ ទល់ ២នាក់ 
បុរស និងវិញ្ញាសា ២នាក់ ទល់ 
២នាក់ នារើ។

អគ្គលៃខាធិការស្តទីី  កញ្ញា សួង 
ចាន់តូរា៉ាទី បៃប់  បន្ថៃម ថា៖  « នៅ 
ក្នងុចំណម អត្តពលិក ចូល រួម 
បៃកួត ថា្នាក់ជាតិ លើកនៃះ គឺ ភាគ- 
ចៃើន ជា អត្តពលិក  ជមៃើសជាតិ 
របស់ យើង អី៊ចឹង នៅ ក្នងុការ បៃកួត 

នៃះ យើង នឹងសមៃតិសមៃងំ ក៏ 
ដូចជា សម្លងឹ មើលរក មាន អ្នក- 
មានសមត្ថ ភាពល្ៗអ  ដើមៃបី ទុក 
សមៃប់ យក ទៅ ចូល រួមការ បៃកួត 
សីុហ្គៃម នៅ បៃទៃស វៀតណាម 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ»។ 

សមៃប់ការ បៃកួត សីុហ្គៃម ៣ 
លើក ចុង កៃយ នៃះ កៃមុសីដក់ 
និង ឈិន ឡូនកម្ពុជា ដណ្តើម 
បានមៃដាយ រហូត ហើយ អ្វ ីដៃល 
អសា្ចារៃយបំផុត នោះ គឺ កៃមុ ឈិន- 
ឡូនកម្ពុជា បាន ឈ្នះ មៃដាយ 
មាស១ និងសំរឹទ្ធ ១ ពីសីុហ្គៃម 
ឆ្នា ំ២០១៥ នៅ សិង្ហបុរើ គឺ   វាជា 
មៃដាយមាស តៃ ១គត់ ដៃល 
កម្ពជុា ដណ្តើម បាន ក្នងុចំណម 
មៃដាយសរុប ទំាង ១៥ (មាស 
១ បៃក់ ៥ និងសំរឹទ្ធ ៩) ចំណៃក 
សីុហ្គៃម ឆ្នា ំ២០១៧ នៅមា៉ាឡៃសីុ 
កៃមុសីដក់ កម្ពជុា ដណ្តើម បាន 

មៃដាយ សំរឹទ្ធ ២ ហើយ សីុហ្គៃម 
ឆ្នា ំ២០១៩ នៅ ហ្វលីីពីន ពួកគៃ 
ដណ្តើម បានមៃដាយ បៃក់  ១  លើ 
វិញ្ញាសា ទាត់សី ចូលកនៃ្តក។

ចំពោះ ការ បៃកួតសីុហ្គៃម នៅ 
ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ សួង ចាន់តូរា៉ាទី  
បញ្ជាក់ថា៖ « យើង បាន ដឹង ពី 

សមត្ថ ភាពកៃមុ ជមៃើសជាតិ  ខ្លះ 
ហើយ តៃ យើង នៅ តៃ មើល បន្ថៃម 
នៅ ក្នងុ  ការ បៃកួត ថា្នាក់ជាតិនៃះ 
ដើមៃបី រក អ្នក មានសមត្ថ ភាព ពិត 
ពៃះ សីុហ្គៃម ឆ្នា ំនៃះ យើង តៃវូ 
ធ្វើ ម៉ៃច ដណ្តើម ឱៃយបាន មៃដាយ 
ជូនជាតិជាបន្ត ទៀត»៕

ការ បេកួតកីឡាសីដក់ជើងឯក ថ្នាក់ជាតិ ពេលកន្លង មក  ។ រូប ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

សីដក់ យកការ ប្រកួត ថ្នាក់ជាតិ ដើម្របីចម្រញ់យក អ្នក ឆ្នើម ត្រៀម ទៅ ប្រកួតសី៊ហ្គ្រម

ការបញ្ចប់ន្រ  យ៊គ សម័យមួយ 
ដ្រលកីឡាករ ចិន ថយ ឥទ្ធពិល

កេុង ស៊ាងហេ: កាលពី ខៃ 
មករា ឆ្នា ំ២០១៧ កឡីាករ អន្តរ- 
ជាត ិបៃសុលី Oscar បាន ផ្លាស ់
ចៃញ ព ីកៃមុ នៅ អងគ់្លៃស Chel-
sea ទៅ ចូល រួម ជាមួយ កៃុម 
Shanghai SIPG ក្នុង តម្លៃ ជា 
កំណត់ តៃ នៅ អាសុី ៦០ លាន 
អឺរ៉ូ (ជិត ៧៤ លាន ដុលា្លារ ) 
ដៃល តម្លៃ នៃះ នាំ ឱៃយ មាន ការ- 
ពៃមាន ពី អតី ត អ្ន ក ចាត់ ការកៃុម 
ដ ៏ឆ្នើម លោក Arsene Wenger 
ថា ក្លិប នៅ បៃទៃស ចិន កំពុង ធ្វើ 
ឱៃយ ទី ផៃសារ ទិញ ដូរ កីឡាករ របស់ 
ពិភពលោក រង្គោះ រង្គើ ។

តៃ៤ ឆ្នា ំបនា្ទាប ់ មាន រឿង ប្លៃក ៗ   
គ្នា ទាំង សៃុង កៃយ សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់ បៃទៃស ចិន (CFA) 
បាន ចៃញ នូវ វធិាន ការ ជា ហ ូរហៃ 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ  
ខ្ជះ ខា្ជាយ របស ់ក្លបិ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ 
Super League ចិន (CSL) 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង ដល់ 
ឥទ្ធិពល នៃ កីឡាករ ជាតិ ។ 

៦ ខៃ កៃយ ការ មក ដល ់របស ់  
Oscar ខាង CFA បាន ដាក់ 
ចៃញ ចៃបាប់ យក ពន្ធ ១០០ ភាគ- 
រយ លើ ចំណូល របស់ កីឡាករ 
បរទៃស ដោយ  ពន្ធ ដៃល បៃមូល 
បាន នឹង យក ទៅ អភិវឌៃឍ កីឡាករ 
ក្មៃង ៗ  របស់ ចិន ។ 

នៅខៃ មុន CFA បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
កីឡាករ បរទៃស មិន អាច  រក 
ចំណូល  ឱៃយ លើស ចំនួន ៣លាន 
អឺរ៉ូ ($ ៣,៦លាន ) ក្នុង ១ ឆ្នាំ 
បាន  ឡើយ ។ កីឡាករ ក្នុង សៃុក  
ក៏ ឃើញ មាន ការ កាត់ បន្ថយ 

បៃក់ បៀវតៃសរ៍ ផងដៃរ ។  
បៃធាន  CFA លោក Chen 

Xuyuan បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ការ- 
ចំណាយ របស់ ក្លិប  នៅ CSL គឺ 
បៃមាណជា ១០ ដង  លើស K 
League របស ់ ករូ៉ៃ ខាង តៃបូង នងិ 
៣ ដង   លើស J-league របស់ 
ជប៉ុន ។ តៃ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
យើង  កពំងុ មាន កមៃតិ នៅ ឆ្ងាយ 
ណាស់ ពី ពួក គៃ ។ ការ ចំណាយ 
ដ៏ ពុះ កញ្ជៃោល នៃះ មិន តៃឹម តៃ 
ប៉ះ ពាល ់ វសិយ័ បាល ់ទាត ់របស ់ចនិ 
បច្ចបុៃបន្ន ប៉ណុ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម ទាងំ  
ពៃល អនាគត ផង ដៃរ » ។

កឡីាករ គៃប ់របូ ឥឡវូ នៃះ តៃវូ 
តៃ មាន កងុ តៃ ថ្ម។ី នៃះ បើ យោង 
តាម ទីភា្នាក់ ងារ ព័ត៌មាន របស់ រដ្ឋ 
Xinhua ដៃល បន្ថៃម ថា ក្លិប 
ទាំង អស់ អាច ធ្វើ ការ ចុះ កុង តៃ 
ថៃម ជាមួយ កីឡាករ ដៃល កិច្ច - 
សនៃយា មាន សៃប់ របស់ ពួក គៃ 
មាន មុន ការ ចៃញ ចៃបាប់ រឹត បន្តឹង 
ការ ចំណាយ នៃះ ។ 

អ៊ីចឹង នៃះមាន ន័យ ថា ខៃសៃ - 
បមៃើ វយ័២៩ ឆ្នា ំOscar នងឹ បន្ត 
រក បៃក់ចំណូលបាន ជាង ២០ 
លាន អឺរ៉ូ ($២៤ លាន) ក្នុង ១ 
ឆ្នាំ នាពៃល នៃះ ។

តៃ យ៉ាង ណា សារ នៃះ គឺ 
បញ្ជាក់ ចៃបាស់ លាស់ ណាស់ ថា  
យុគ សម័យ នៃ ការ ចាយ ទិញ ដូរ 
កីឡាករ ដ៏ ខ្ជះ ខា្ជាយ នៃះ និង ការ- 
ផ្ដល ់បៃក ់ខៃ ចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប ់
ក្នុង គោល បំណង ទាក់ ទាញ 
កីឡាករ លៃបី ៗ  ពី តំបន់ អឺរ៉ុប គឺ តៃូវ 
បញ្ចប់ ហើយ ៕ AFP/VN

Juve បញ្ចប់ ដំណើរ ផ្លវូ មិន ចាញ់ របស់ Milan
កេុង មីឡេន : Federico 

Chiesa ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី២ គៃប ់
អំឡងុ ការ បៃកតួ ដៃល កៃមុ សៃះ 
បង្កង់ Juventus (Juve) 
ផ្ដល់ នូវ មៃរៀន បរាជ័យ លើក 
ដំបូង នា រដូវកាល នៃះ ដល់ AC 
Milan (Milan) កៃុម ដៃល 
កពំងុ នា ំមខុគៃ ក្នងុ តារាង ពនិ្ទនុៃ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A អីុតាលី 
ពោល គឺ បញ្ចប់ ដំណើរ ផ្លូវដៃល 
លៃង មនិ ចាញ ់សោះដោយ ការ យក  
ឈ្នះ ៣-១ កាល ពី  យប់ ថ្ងៃ ពុធ ។ 

តៃ យ៉ាង ណា ទោះ បីជា ចាញ់ 
ក្នងុការ បៃកតួ នៃះ ក ៏ដោយក ៏កៃមុ 
របស ់លោក Stefano Pioli នៅ 
តៃ មាន ១ ពិន្ទុ  លើកៃុម គូ បៃជៃង  
ក្នុង កៃុង តៃ មួយ Inter Milan 
ដៃល ឆ្មក ់ឱកាស ឡើង ទៅ កពំលូ 
តារាង មិន បាន ដោយសារការ- 
រង បរាជ័យក្នុង លទ្ធ ផល ២-១ 
កៃមថ្វី ជើង របស់ កៃុម មា្ចាស ់ផ្ទះ 
Sampdoria ។

Milan មនិ មាន កៃមុ ណា មយួ 
បំបាក់ បាន ឡើយ តាំង ពី មុន 
មាន ការ បិទ ទា្វារ បៃទៃស ទប់- 
សា្កាត ់វើរសុ ករូ៉ណូា កាល ព ីខៃ មនីា 
ក្នុង នោះ ការ បៃកួត បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា 
១២ លើក ដើមៃបី បញ្ចប់ រដូវកាល 
មុន ដៃលៃចុង កៃយ ពួកគៃ 
នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ៦ ហើយ 
យុទ្ធ នាការរដូវកាល នៃះបន្ត 
រហូត ដល់ ១៥ បៃកួត ទៀត  ។ 

តៃ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Chiesa ដៃល 
ចាក ចៃញ ពី កៃុម  Fiorentina 
កាល ពី ខៃ តុលា កន្លង ទៅ ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ី២ គៃប ់លើក ដបំងូ ឱៃយ 
កៃុម ជើង ឯក ចាស់ ដោយ ធ្វើ 

បាន នៅ នាទីទី ១៨ និង ៦២ 
ក្នងុ កឡីដា្ឋាន San Siro អម នងឹ 
គៃប់ បាល់ របស់ Weston 
McKennie មុន  ១៤ នាទី ចប់ 
ការ បៃកួត  ធ្វើ   Milan ទទួល នូវ 
ការ បរាជយ័ យ៉ាង ឈ ឺចាប ់លើក- 
ទី ១ ទាំង នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ទៀត។ 

គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
លោក Pioli បាន ថ្លៃង ដោយ 
សោក សា្ដាយ ថា ៖ « នៃះ ជា ការ- 
ចាញ់ ដ៏ ឈឺ ចាប់ ។ បៃសិន បើ 
មាន  គូ បៃកួត   ដៃល តៃូវត ទល់ 
ជាមួយ ហើយ ធ្វើ ឱៃយ យើង ឈឺ 
ចាប់  នោះ គឺ  Juventus ដៃល 
បាន ឈ្នះ ពាន Scudetto (Se-
rie A) ៩ ឆ្នាំ ជាប់ ៗ  គ្នា ។ តៃ 
ការទទួល សា្គោល់ ថា តើ ធ្វើ ឱៃយ 
យើង មាន អារម្មណ ៍មនិ ល្អ យ៉ាង- 
ម៉ៃច? កៃយ បរាជយ័ក ៏នងឹ ជយួ 

ឱៃយ យើង រើក ចមៃើន ផង ដៃរ » ។
សមៃប់កៃុម មាន ទី តាំង នៅ 

កៃុង មីឡៃន  ដៃល បៃឹង បៃង ឱៃយ 
បាន ឈ្នះ ពាន Scudetto ជា 
លើក ដំបូង តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១១ 
មក នៅប៉ុនា្មាន ម៉ាង  មុន  បៃកួត 
ចាប់ ផ្ដើម បាន ទទួល  ដំណឹង ថា 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ   Ante Rebic នងិខៃសៃ 
បមៃើ Rade Krunic វិជ្ជមាន  
ជំងឺ កូវើដ ១៩ ។

អវត្ត មាន នៃ កីឡាករ ទាំង ២ 
រូប គឺ ដំណឹង ដ៏ អាកៃក់ សមៃប់ 
Milan ដៃល តៃូវ លៃង ដោយ 
គ្មាន កីឡាករ សំខាន់ ៗ  រួច សៃច 
ហើយ ក្នុង នោះ រួម ទាំង កីឡាករ 
មានរបួស ដៃលរក គៃប់ បាល់ 
បាន ចៃើន ជាងគៃ Zlatan Ib-
rahimovic ផងដៃរ ដោយ នៃះ 
គឺជាការ ខក ខាន ៨ ហ្គៃម ហើយ 

សមៃប់ បៃកួត ក្នុង លីគ ។
កីឡាករ ២ រូប Alex Sandro 

និង Juan Cuadrado   របស់ 
កៃុម ភ្ញៀវ Juve ក៏ តៃូវ នៅ កៃ ទី 
លាន ដៃរ ដោយសារ ឆ្លង វើរុស 
កូរ៉ូណា ខណៈ ៣ ពិន្ទុនៃះ បាន 
ជួយ រំកិល កៃុម ជើង ឯក ចាស់ ឱៃយ 
ឡើង ទៅ លៃខ ៤ ជាមួយ នឹង 
៣០ ពិន្ទុ ដោយតាម ពី កៃយ 
កៃមុ Milan ចនំនួ ៧ ពនិ្ទ ុតៃ នៅ 
សល់ ១ បៃកួត ក្នុង ដៃ ។

អ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុម Juve 
លោក Andrea Pirlo បាន ថ្លៃង 
កៃយ កៃមុ មាន ជយ័ ជម្នះ ខ្ល ីថា ៖ 
« ខ្ញុ ំបាន មើល ឃើញ យ៉ាង ចៃបាស-់  
លាស់ពី ឆន្ទៈ របស់ កៃុម  ដៃល 
ចង់ បានការនាំ មុខ និង ឈ្នះ ។ 
កា របៃកួត នៃះសំខាន់ ណាស់ 
សមៃប់  យើង » ៕ AFP/VN 

  Hernandez (ឆ្វេង) របស់ Milan និង Chiesa របស់ Juve លោតបេជេងគ្នាតេតបាល់ អំឡុងបេកួត នៅ Serie A។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ គ្រាន់ត្រាចលូឆ្នាំថ្មីភ្លាមស្រាប់ត្រាតារា-
ស្រាីវយ័២១ឆ្នាំដ្រាលកពំងុមមាញកឹនងឹការថត
ទាំងកុនភគដំបូងរឿង «ពណ៌ជីវិត»សម្រាប់
ការវលិត្រាឡប់មកប្រាឡកូសលិ្រាបៈសម្ត្រាងកនុវញិ
ស្រាីស្រាស់សទិ្ធីនកីាក៏ច្រាះល្រាងស្ទលីថ្មីបង្ហាញ
រាងដ៏ស្រាឡូនស្អាតឡើងធ្វើឱ្រាយមហាជនភ្ញាក់-
ផ្អើលក្នុងឈុតខោអាវហាត់ប្រាណ។
សូម្រាបីត្រាសមីខ្លួនក៏ហាក់មានភពចម្ល្រាក-

អារម្មណ៍ដ្រារសម្រាបរ់បូ២ប៉សុ្តិ៍ក្នងុឈតុខោអាវ
ហាត់ប្រាណនោះដោយបានបង្ហើរសរថា៖
«មកពីហាត់ប្រាណស្តាយអាកាសធាតុក៏ដាក់
មយួប៉សុពរីប៉សុទៅយរូៗ សុំបញ្ច្រាញសច់មយួ
ដងកុំថាអីលីកាណា!»។
រំព្រាចនោះក៏មានអ្នកចូលទៅចុច Likeនិង

Commentsបញ្ច្រាញមតិយ៉ាងច្រាើនដ្រាលបើ
តាមមើលទៅឃើញសទុ្ធត្រាពាក្រាយសរសើរបង្ហាញ
ពីភពភ្ញាក់ផ្អើលសងឹត្រាមានសណំ្រារជានព់ាក្រាយ
គ្នាជាហូរហ្រាត្រាម្តងថា៖ «អ៊ូយ!រាងស្អាត-
ណាស់!ស្អាតម្ល្រា៉ះពៅ! រាងពិតជា-
ស្អាតម្ល្រា៉ះច្រា!»។យ៉ាងណាក៏អ្នក
មានការចាប់អារម្មណ៍លើសពី
រូបរាងដ៏ស្អាតរបស់សិទ្ធី នីកា
ត្រាង់បានឃើញដបទឹកបរិសុទ្ធ
ដ្រាលកាន់នងឹដ្រានងិនៅក្រាប្រារខ្លនួ
របស់អ្នកនាងដ្រាលមានយីហោ
ថា«ProvidaWater»នោះក៏
បានលើកឡើងថា៖«អ៊ីយ៉ា!សទិ្ធី
នីកាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី
ឆ្នាំ២០២១ន្រាះ
ស្រាប់ច្រាញថត
ល្រាងស្ទីល-
ញាក់សច់ជា -
មួយការថត-
ស្រាប៉តទឹកបរិ-
សុទ្ធ»។
គួរកត់-

សមា្គាល់-
ផងដ្រារថា
ក្រាយពីបាត់
មុខមួយ-
រយៈច្រាញ
ពីពិភពន្រា-
សិល្រាបៈគឺ
ដោយត្រាូវទៅ-
បំព្រាញកាតព្វកិច្ច
ជាឧត្តមភរិយ-
និងមាតាដ៏ល្អ-
សម្រាលបតុ្រា១
អង្គន្រាចំណង-
ស្ន្រាហ៍ជាមួយ-
មា្ចាស់ចិត្តគឺព្រាះ-

អង្គមា្ចាស់នរោត្តមចារូច័ក្រាដ្រាលជា
បុត្រាព្រាះអង្គនរោត្តមចក្រាពង្រាសនោះ
តារាស្រាីស្រាស់សិទ្ធី នីកាក៏បាន
ល្រាចវត្តមានវិលមកប្រាឡូកវិស័យ
សិល្រាបៈវិញកាលពីចុងឆ្នាំ២០២០
កន្លងទៅថ្មីៗដ្រារតាមរយៈការថត
កុនភគរឿង«ពណ៌ជីវិត»របស់
ផលិតកម្មន្រាទូរទស្រាសន៍ភីអិនអិន
សម្ត្រាងជាមយួតឯួកប្រាសុលោក
ខាត់វ៉្រាហាំង។

តារាសម្ត្រាងស្រាី-
សិទ្ធី នីកាដ្រាល
ជាក្មួយស្រាីតារា-
សម្ត្រាងជើង-
ចាស់អ្នកនាង
ព្រាំរដា្ឋាបានឆក់
ឱកាសគ្រាងនូវ-
តំណ្រាងតួឯក-
ស្រាីក្នងុកនុភគ
ថ្មី និងការថត
ស្រាប៉តពាណិជ្ជ-
កម្មផលិតផល

សម្រាស់នានាអ្នកនាង
សិទ្ធី នីកាក៏បានធា្លាប់
បញ្ជាក់ដ្រារថា៖«ពតិម្រាន

ហើយបង! នៅព្រាលន្រាះ
នាងខ្ញុំបានវិលមកប្រាឡូក-
ការងរសិល្រាបៈវិញព្រាញដ្រា-
ព្រាញជើងហើយ។ក្រាពីន្រាះ
នាងខ្ញុំមានការរវល់ខា្លាំងផងដ្រារ
ជាមួយនឹងការថតស្រាប៉តផ្រាសព្វ-
ផ្រាសាយផលិតផលសម្រាស់»៕
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គេន់តេឆ្លងឆ្នាថំ្មភី្លាមតារាសេ ី សិទ្ធ ីនីកា លេងស្ទលី 
បង្ហាញ  សាច់ ពោះ ផ្អើលមហាជន។ រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

លួត សុផល (ឆ្វេង) ចង់ ឈ្នះនៅ លើ សង្វៀនលើកដំបូង តេ ពេជេ បណ្ឌតិ ក៏ ចង់ វ៉េគេឱេយសន្លប់។ រូបសហការី

   យឺន ពន្លក  

ភ្នំពេញៈ បុរសវ័យ៣២ឆ្នាំ
លោកលួតសុផលដ្រាលត្រាវូ
បានគ្រាស្គាល់និងល្រាបីល្រាបាញតាម
បណា្តាញសង្គមថាជាបុរសខា្លាងំ
ខាងទាត់គល់ដូងដោយគ្មានការ-
ឈឺចាប់នោះមានការជឿជាក់ខា្លាងំ
និងសង្រាឃឹមដល់១០០ភគរយ
ក្នងុការយកឈ្នះលើកីឡាករព្រាជ្រា
បណ្ឌតិសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លនួ
នៅលើសង្វៀនថោនជាផ្លវូការ
លើកដំបូងនាថ្ង្រាអាទិត្រាយន្រាះបុ៉ន្ត្រា
ភគីព្រាជ្រាបណ្ឌតិក៏ចង់វ៉្រាលួត
សុផលឱ្រាយសន្លប់ដូចគ្នា។
តាមរយៈកិច្ចសមា្ភាសលួត

សុផលប្រាប់ថារូបគ្រាមានមុខ-
របរជាអ្នករត់តាក់សីុនិងដឹកឥវ៉ាន់
ទៅមកពីអូរស្មាច់ខ្រាត្តឧត្តរមាន-
ជ័យមកភ្នពំ្រាញ។សុផលចាប់-
អារម្មណ៍ប្រាដាល់គុនខ្ម្រារខា្លាំង
ដោយបានចិញ្ចមឹចិត្តចង់ឡើង
ប្រាកួតលើសង្វៀននៅភ្នំព្រាញ
ដ្រាលមានផ្រាសាយផ្ទាល់តាមទូរ-
ទស្រាសន៍យូរមកហើយបុ៉ន្ត្រាបំណង
ន្រាះត្រាវូខកខានដោយសរត្រា
សុផលគ្មានព្រាលវ្រាលាគ្រាប់គ្រាន់
សម្រាប់ហ្វកឹហាត់គឺរូបគ្រាបាន
ត្រាមឹហ្វកឹក្រាផ្លវូការទាត់ធាក់
គ្មានគ្រាបូង្វកឹនិងគ្មានក្លបិមិន
ទាន់មានឱកាសឡើងប្រាកួត។
យ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈ-

ព្រាលចុងក្រាយន្រាះលួតសុផល
ទទួលបានការហ្វកឹហាត់ត្រាមឹត្រាវូ
នៅក្លបិប៉្រានកាក់គុនខ្ម្រារ។អតីត-
អ្នកប្រាដាល់ស្រានបុ៊នថ្រានបាន

ប្រាប់ថា៖«ខ្ញុំស្គាល់លួតសុផល
គឺរាងកាយគត់ល្អនិងមានចិត្ត
ចង់ឡើងប្រាកួតណាស់ឥឡូវខ្ញុំ
យកគត់ទៅឱ្រាយហាត់ជាមួយគ្រាូ
បឺតសំខាន់មួយរយៈមកហើយ
ដោយរំពឹងថាចាប់គូបានឡើង
ប្រាកួតហើយសបា្តាហ៍ន្រាះគឺបាន
ឡើងប្រាកួតហើយ»។
ចំណ្រាកបឺតសំខាន់បាន

ប្រាប់បន្ថ្រាមថា៖«សុផលហាត់
បាន១ខ្រាហើយហើយឃើញថា
កមា្លាងំគត់ល្អណាស់និងមាន
ចង់ឡើងប្រាកួតយ៉ាងពុះកញ្ជ្រាោល
ខណៈកន្លងមកគត់មិនធា្លាប់បាន
ប្រាកួតនៅភ្នពំ្រាញនោះទ្រាបុ៉ន្ត្រា
គត់ធា្លាប់ប្រាកួតតាមភូមិជនបទ
បានចំនួន៥ដងនិងឈ្នះទំាង៥
ត្រាខ្ញុំមិនច្រាបាស់ថាព្រាលប្រាកួត
នោះគត់ប៉ះជើងអន់ៗឬជើង-
ខា្លាងំនោះឡើយ»។
គ្រាូបង្វកឹវ័យក្ម្រាងរូបន្រាះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«សម្រាប់ការប្រាកួត
នៅសង្វៀនថោនសបា្តាហ៍ន្រាះខ្ញុំ
មានជំនឿថាគត់កា្លាហានគឺមាន
ភគរយឈ្នះឬចាញ់លឿនបំផុត
ត្រាមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទ្រា
ព្រាះប្រាកួតនៅភ្នពំ្រាញមានការ-
ផ្រាសាយផ្ទាល់លើកដំបូងអី៊ចឹង
មិនដឹងគត់ភ័យឬយ៉ាងណា?»។
បឺតសំខាន់បន្ថ្រាមថា៖«ចំាមើល
ការប្រាកួតនៅសង្វៀនធំអី៊ចឹងតើ
គត់មានភពតក់ស្លតុឬយ៉ាងណា
ហើយបើសិនគ្រាវ៉្រាល្អនឹងមាន
ទីផ្រាសារប្រាកួតមិនខាន»។
ចំណ្រាកលួតសុផលមានការ-

តំាងចិត្តខ្ពស់ក្នងុការយកឈ្នះ

លើកីឡាករវ័យ១៨ឆ្នាំព្រាជ្រា
បណ្ឌតិសម្រាប់ការប្រាកួតក្នងុទម្ងន់
៥៧គីឡូក្រាមលើសង្វៀននៅ
ភ្នពំ្រាញជាលើកដំបូងន្រាះហើយ
បើអាចសម្រាចបំណងន្រាះម្រាន
សុផលនឹងឈប់រត់តាក់សីុមក
ចាប់អាជីពប្រាដាល់វិញម្តង។លួត
សុផលបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លថីា៖
«ខ្ញុំវ៉្រាយកឈ្នះ១០០ភគរយ
ហើយបើខ្ញុំវ៉្រាឈ្នះខ្ញុនឹំងហ្វកឹហាត់
ប្រាកួតជាប់ត្រាម្តងដោយឈប់
រត់តាក់សីុទៀតហើយ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកព្រាជ្រា

សុផន់ជាគ្រាបូង្វកឹព្រាជ្រាបណ្ឌតិ
បានចាត់ទុកភពល្រាបីល្រាបាញ
ខាងទាត់គល់ដូងរបស់លួត
សុផលគ្រាន់ត្រាជាការសម្ត្រាង
បុ៉ន្ត្រាសម្រាប់ការប្រាកួតនៅលើ
សង្វៀនជាក់ស្ត្រាងលើកន្រាះគឺ
សិស្រាសរបស់លោកអាចនឹងវ៉្រាឱ្រាយ
សុផលសន្លប់ទោះបីជាបណ្ឌតិ
ទើបប្រាកួតបាន១០ដងឈ្នះ៨
និងចាញ់២ដងក៏ដោយ។
ព្រាជ្រាសុផន់បាននិយយថា៖

«ខ្ញុគិំតថាប្រាកួតលក្ខណៈសម្ត្រាង
ខ្ញុំមិនដឹងទ្រាបុ៉ន្ត្រាបើឡើងសង្វៀន
នៅភ្នពំ្រាញវ៉្រាគ្នាសម្រាកុខា្លាងំនោះ
គឺកូនសិស្រាសខ្ញុំអាចវ៉្រាឱ្រាយគត់សន្លប់
បានព្រាះលួតសុផលមាន
អាយុជាង៣០ឆ្នាំហើយចំណ្រាក
កូនសិស្រាសខ្ញុំនៅក្ម្រាងកំពុងព្រាញ-
កមា្លាងំគឺមានប្រាៀបផ្ន្រាកកមា្លាងំ។
ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តឈ្នះដល់ទៅ៧០
ភគរយនិងមានអារម្មណ៍ថាគូ
ន្រាះកូនសិស្រាសខ្ញុំ នឹងវ៉្រាឱ្រាយសន្លប់
មិនខាន»៕

អ្នកល្បីទាត់គល់ដូងរំពឹងឈ្នះនៅ
លើសង្វៀនដើម្បីអាចប្តរូអាជីព

ឆ្នាំថ្មីតារាសី្ស្ស់សិទ្ធីនីកា
ច្ះល្ងស្ទលីថ្មីផ្អើលមហាជន
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