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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្តល់ថវិកាបន្ថ្រមសរុប
ចំនួន២២៩០លានរៀលដល់ខ្រត្តចំនួន២០សម្រប់រៀបចំការធ្វើចត្តាឡីស័ក

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញ ៈ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន បាន បន្ត 
ឧបត្ថម្ភ ថវិកា បន្ថ្រម ទៅ ដល់ 
ខ្រត្ត ចំនួន ២០ ដ្រល នៅ ជាប់ 
នឹង ព្រំដ្រន កម្ពុជា-ថ្រ និង ព្រំ-
ដ្រន វៀតណាម សម្រប់ រៀបចំ 
ចាត់ច្រង ទៅ ដល់ ការ ធ្វើ ចត្តា-

ឡីស័ក ចាប់ ពី ថ្ង្រទី ១៨ ដល់ 
ថ្ង្រទី ២៤ ខ្រ ម្រសា ដ្រល មាន 
ថវិកា សរុប ចំនួន ២ ២៩០ 
លាន រៀល។

យោង តម លិខិត របស់ ក្រ-
សួង សុខាភិបាល នៅ ថ្ង្រ ម្រសិល 
មិញ  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ខ្រត្ត ចំនួន 
២០ ដ្រល ទទួល បាន ថវិកា 
ឧបត្ថម្ភ បន្ថ្រម ពី នាយក រដ្ឋមន្រ្តី 

គឺ ទទួល បាន ចន្លោះ ពី២០ លាន  
រៀល  ដល់ ៣០០ លាន រៀល។

ខ្រត្ត ទាំង នះ មាន ខ្រត្ត 
បាត់ដំបង ខ្រត្ត បនា្ទាយមាន- 
ជ័យ ខ្រត្ត ឧត្តរមានជ័យ ខ្រត្ត 
ប៉្រលិន ខ្រត្ត កោះកុង ខ្រត្ត 
ពោធិ៍សាត ់ខ្រត្ត ព្រះវហិារ ខ្រត្ត 
កណា្តាល ខ្រត្ត សា្វាយរៀង ខ្រត្ត 
ព្រវ្រង ខ្រត្ត ត្របងូឃ្មុ ំខ្រត្ត ក្រច្រះ 

ខ្រត្ត តក្រវ ខ្រត្ត កពំងច់ាម ខ្រត្ត 
កពំងឆ់្នាងំ ខ្រត្ត ក្រប ខ្រត្តកពំង-់ 
ស្ព ឺខ្រត្ត កពំងធ់ ំខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ
និង ខ្រត្ត សៀមរាប។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្ររ ថា ខ្រត្ត 
ចំនួន ២០ ដ្រល នៅ ជាប់ ព្រំ-
ដ្រន កម្ពុជា-ថ្រ-វៀតណាម ន្រះ 
មាន អ្នក កំពុង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
ចំនួន២០ ៩៣៩ នាក់៕

លោកហុ៊នស្រននិង
ភរិយាបានទទួលការ
ចាក់វ៉ាក់សំាងប្រឆំាង
កូវីដ១៩លើកទី២

មុំ គន្ធា 

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ី
ហ៊នុ ស្រន នងិ ភរយិា លោកស្រ ី
ប៊នុ រា៉ាន ីបាន ទទលួ នវូ ការចាក ់
វ៉ាកសំ់ាង ប្រឆងំ ម្ររោគ កវូដី១៩ 
លើក ទី ២ (ដូស ទី ២) របស់ 
ក្រមុហ៊នុ Astra Zeneca នៅ 
ព្រកឹ ថ្ង្រ អង្គារ ទ២ី០ ខ្រ ម្រសានៅ 
គ្រហដ្ឋាន របស់ លោក ផ្ទាល់។

លោក  ហ៊ុន ស្រន បាន សរ-
ស្ររ លើ ហ្វ្រសប៊ុក របស់ លោក 
នៅ ព្រឹក ន្រះ ថា៖ «ពីរ នាក់ បាន 
ហើយ ដើម្របី អាច ច្រញ ទៅ ប្រជុ ំ
កំពូល អាសា៊ាន នៅ ឥណ្ឌូន្រសុី 
ថ្ង្រទ ី២៤ ខ្រ ម្រសា ឆ្នា ំ២០២១ 
ខាងមុខ ខ្ញុំ ត្រូវ ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
ដូស ទី ២ នៅ...តទៅទំព័រ ៣

បៃក់ សាយ
 
ក្រសងួការបរទ្រសន្រប្រ ទ្រស 

អ៊រីង៉ ់បាននយិាយថា ប្រទ្រសន្រះ 
បើកចំហចំពោះ ការពិភាក្រសា 
ផ្ទាល់ ជាមួយប្រទ្រសអា រា៉ា ប៊ី- 
សាអ៊ូឌីត ក្រយពីមានរបាយ 
ការណជ៍ាច្រើន បាននយិាយថា 

សត្រូវក្នុងតំបន់ទាំង២ន្រះបាន
ធ្វើការចរចាជាសមា្ងាតន់ៅក្នងុរដ្ឋ- 
ធានីបាកដដ ប្រទ្រសអ៊ីរា៉ាក់។  

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួង ការបរ-
ទ្រស អុីរ៉ង់ លោក Saeed 
Khatibzadeh កាលពីថ្ង្រចន្ទ
បានបដិស្រធមិនធ្វើការបញ្ជាក់ 
ឬ ទាត់ចោលរបាយការណ៍អំពី

ការចរចានៅថ្ង្រទី៩ ម្រសា 
នៅក្នងុទកី្រងុបាកដដ ប៉នុ្ត្របាន 
បន្ថ្រមថា ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយបាន
ប្រើប្រស់«ការដកស្រង់សម្តី 
ផ្ទុយទៅវិញ» និងមាន ប្រវត្តិ 
ប្រឌិត ព័ត៌មានដោយ និយាយ 
យោង ដល់របាយ ការណ៍របស់ 
សារពត័ម៌ាន Financial Times 

មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍ 
និងទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មាន 
Reuters។ 

ទោះបជីាយា៉ាងណាកដ៏ោយ ក ៏
លោក Khatibzadeh បាន 
លើក ឡើងថា ប្រទ្រសអ៊រីង៉ជ់ានចិ្ច 
កាលសា្វាគមន៍ការចរចាជាមួយ
ព្រះរាជាណាចក្រអារា៉ាប៊ី សាអ៊ូ-

ឌីត និងចាត់ទុក ការចរចា នះ 
មាន ផលប្រយោជន៍ សម្រប់   ប្រជា-  
ជន ន្រប្រទ្រស ទាំង ២ និង សន្តិ-
ភាព និងស្ថរិភាពក្នងុតំបន់ ហើយ 
គំនិតន្រះ នឹងបន្តទៅ ទៀត។   

ប្រទ្រសទំាង២ មនិមានទនំាក-់ 
ទនំងផ្លវូការ ចាបត់ងំព ីខ្រមករា 
ឆ្នាំ២០១៦...តទៅទំព័រ ១១

លោកនយករដ្ឋមនៃ្ត ីហុ៊ន សៃនចាក់វ៉ាក់សំាងដូសទី២ Astra Zeneca កាលពី ពៃកឹថ្ងៃទី២០ មៃសា ២០២១  ។ រូបថត SPM

អាជីវករលក់បន្ល្រនិង
ត្រីសាច់សុវត្ថភិាពបន្ត
លក់ក្នងុតម្ល្រធម្មត

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ផ្រសារ ទនំើប លក ់បន្ល្រ 
នងិ ត្រ ីសាច ់សវុត្ថភិាព មយួ ចនំនួ 
នៅ ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ បាន ប្ត្រជា្ញា ចតិ្ត 
រក្រសា តម្ល្រ ដើម ដើម្របី ចូលរួម 
ចំណ្រក ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ សម្រលួ ជវីភាព ប្រជាជន ក្នងុ 
អឡំងុ ព្រល បទិ ខ្ទប ់ក្នងុ រាជធាន ី
ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តខ្មៅ។

លោក កាន ់បញ្ញារទិ្ធ ប្រធាន 
គ្របគ់្រង ការ ផលតិ នៅ ក្រមុហ៊នុ 
ដវ៉ាន់ (Davane Plc) ដ្រល 
ជនំាញ ខាង ខ្រស្រ ចង្វាក ់តម្ល្រ កស-ិ
កម្ម និង ទីផ្រសារ សម្រប់ អាហារ 
សវុត្ថភិាព ប្រប ់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ ថា 
ផ្រសារ ដវ៉ាន់ នៅ ត្រ រក្រសា ថ្ល្រ ដើម 
ស្ទើរគ្រប ់មខុ ទនំញិ លើកល្រង 
ផលិតផល ត្រី និង បន្ល្រ ៣ ទៅ 
៤ មុខ ត្រូវ បាន ឡើង ថ្ល្រ បន្តិច 
ដ្រល អាច ទទួល យក បាន។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ចពំោះ តម្ល្រ 
យើង រក្រសា នៅ ដដ្រល ទៅ តម 
លទ្ធភាព ដ្រល យើង អាច ធ្វើ ទៅ 
បាន ដចូជា សាច ់(ជ្រកូ គោ) 
អ្នក  ផ្គត់ផ្គង់ របស់ យើង គាត់ 
ព្រយាយាម មនិ ដឡំើង ថ្ល្រ នះ ទ្រ។ 
ប៉ុន្ត្រ ត្រី និង បន្ល្រ ចំនួន ពីរ បី មុខ 
ក្នុង ចំណោម បន្ល្រ រាប់ មុខ បាន 
ឡើង ថ្ល្រ បន្តិច ហើយ ការ ឡើង 
ថ្ល្រ ន្រះ គឺ មិន ...តទៅទំព័រ ៩ 

លោកអភិបាលក្រងុបញ្ជាឱ្រយ
សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួអ្នកគ្មានភារ-
កិច្ចដ្រលជិះយានយន្តព្រញផ្លវូ

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោក ឃួង ស្រង 
អភបិាល សាលា រាជធាន ីភ្នពំ្រញ 
បាន បញ្ជា ឱ្រយ គណៈបញ្ជាការ 
ខណ្ឌ ទាំង ១៤ ត្រួតពិនិត្រយ លើ 
ការល្របាត ក្នុង ដ្រន សមត្ថកិច្ច 
ហើយ ត្រូវ ឃាត់ខ្លួន អ្នក គា្មៅន 

សមត្ថកិច្ច ដ្រល ជិះ រថយន្ត  ឬ 
ម៉តូ ូព្រញ ផ្លវូ ដ្រល ខសុ នងឹ ច្របាប ់
ន្រ បម្រម បិទ ខ្ទប់ របស់ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល។

យោងតម សារ សំឡ្រង របស់ 
លោក  ឃងួ ស្រង ដ្រល ភ្នពំ្រញ 
ប៉សុ្តិ៍ ទទលួបាន នៅថ្ង្រន្រះ បាន 
ឱ្រយ ដឹងថា៖«អ្នក...តទៅទំព័រ៥

អីុរ៉ង់និយាយថាខ្លនួបើកចំហចំពោះការចរចាជាមួយប្រទ្រសអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត



នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នពំេញៈ បច្ចបុប្ន្ន ជងំ ឺកវូដី១៩ 
បាន បន្ត គរំាមកហ្ំង យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល ់សខុភាព សាធារណៈ សកល 
និង ការអភិវឌ្ឍ ជារួម។ ក្នុង 
បរិការណ៍ ន្ះ គ្មាន ប្ទ្ស 
ណាមួយ មាន សុវត្ថិភាព នោះទ្ 
ដរាប ណា ប្ទ្ស ទាំងអស់ 
មិនមាន សុវត្ថិភាព។ ន្ះ ជា 
ការថ្ល្ង របស់លោក នាយក-
រដ្ឋមន្ត្ី  ហ៊ុន ស្ន ក្នុង ពិធី បើក 
វ្ទិកា បូ អាវ សម្ប់ អាសុី។

តាមរយៈ ការថ្ល្ង សុន្ទរកថា 
ក្នុង វ្ទិកា បូអាវ សម្ប់ អាសុី 
កម្ បធ្ានបទ ពភិពលោក ក្នងុ 
ការផ្លាសប់្តរូ រមួដ្ គ្នា ដើម្បី ពង្ងឹ 
អភិបាលកិច្ច សកល  និង លើក-
កម្ពស់ កិច្ចសហប្តិបត្តិការ ខ្ស្ 
កវ្ាត ់ នងិ ផ្លវូ នៅ ថ្ងទ្ ី២០ មស្ា 
លោក ហ៊នុ សន្ បាន បញ្ជាកថ់ា 
ក្នងុ នយ័ ន្ះ កម្ពជុា សមូ វាយតម្ល ្
ខ្ពស់ ចំពោះ ការយកចិត្ត ទុកដាក់ 
ខ្ពស់ និង ការប្ត្ជា្ញាចិត្ត របស់ 
ប្ទ្ស ចិន ក្នុង ការអនុវត្ត "ផ្លូវ 
សូត្ សុខភាព" ក្ម គំនិត 

ផ្តួចផ្តើម ខ្ស្ក្វាត់ និង ផ្លូវ និង 
តួនាទី ឈានមុខ ក្នុង ការផ្តល់ នូវ 
ថា្នាពំទ្យ្ គ្ឿង បរកិា្ខារ វជ្្ជសាស្ត ្
នងិ វា៉ាកស់ាងំ ការពារ កវូដី១៩ ទាន ់
ព្លវ្លា ទៅកាន់ ប្ទ្ស 
ជាច្ើន។ ន្ះ ជា សក្ខីភាព មួយ 

យ៉ាង ប្ត្យក្ស អំពី ភាពដឹកនាំ 
សកល របស់ ប្ទ្ស ចិន។

ក្នុង នាម រាជរដា្ឋាភិបាល និង 
បជ្ាជន កម្ពជុា លោក  ហ៊នុ សន្ 
បាន ថ្ល្ងអំណរគុណ ចំពោះ 
រដា្ឋាភបិាល នងិ បជ្ាជន ចនិ ដល្ 

បាន ផ្តល់ ថា្នាំព្ទ្យ គ្ឿង បរិកា្ខារ 
វ្ជ្ជសាស្ត្ ក៏ដូចជា វា៉ាក់សំាង 
ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ២,៨ 
លាន ដូស ដល់ កម្ពុជា ដ្ល ក្នុង 
នោះ ចំនួន ១,៣ លាន ដូស ជា 
ជំនួយ មនុស្សធម៌។

បើតាម លោក  ហ៊ុន ស្ន 
ក្ពី ជំងឺ រាតត្បាត កូវីដ១៩ 
ពិភពលោក កំពុង ប្ឈម បញ្ហា 
ជាច្ើន ទៀត ដល្ បណា្តាល មកព ី
ភាពតានតងឹ ន ្ការប្កតួប្ជង្ 
ភូមិសាស្ត្ នយោបាយ រវាង ប្-

ទ្ស មហាអំណាច ស្បព្ល 
ការ ងើបឡើង ន្ ប្ទ្ស មហា 
អំណាច កណា្តាល ដ្ល បាន 
បោះជំហាន យ៉ាង លឿន នៅ លើ 
ឆាកនយោបាយ ក្នុង តំបន់។

លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ ីថ្លង្ថា៖ 
«ក្នុង កាលៈទ្សៈ ដ៏សំខាន់ ន្ះ 
ខ្ញុំ យល់ឃើញ ថា ពិភពលោក 
ពតិជា ត្វូការ អភបិាលកចិ្ច សកល 
មួយ ដ្ល គំទ្ ពហុភាគី និយម  
និង គោរព ច្បាប់ អន្តរជាតិ និង 
អធិបត្យ្យភាព របស់ ប្ទ្ស 
នីមួយៗ ដ្ល មិន គិតពី ទំហំ ឬ 
ធនធាន ដោយ មាន អង្គការ 
សហប្ជាជាតិ ជា ស្នូល»។

លោក  ហ៊ុន ស្ន បញ្ជាក់ថា 
កម្ពជុា ទទលួសា្គាល ់នវូ តនួាទ ីស្នលូ 
ន្ ពហុភាគី និយម ក្នុង ការ ដោះ- 
សយ្ បញ្ហា បឈ្ម ពភិពលោក 
ដ្ល មាន ភាពស្មុគសា្មាញ  និង 
អន្តរ ទនំាកទ់នំង។ ក្នងុ បរកិារណ ៍
ន្ះ ប្ទ្ស នីមួយៗ គួរត្ ដើរ 
តួនាទី កាន់ត្ សកម្ម ក្នុង អភិ-
បាលកចិ្ច សកល ដោយ ភាពបត-់
ប្ន សា្ថាបនា និង ឥរិយបថ 
ទទួល ខុសត្ូវ៕
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ឡាយ សាមាន

កំពតៈ នគរបាល ស្ុក ឈូក 
ខ្ត្ត កំពត បាន ឃាត់ ខ្លួន ជន-
ជាតិ  ចិន ចំនួន ១១ នាក់ ដ្ល 
ព្យាយម ធ្វើ ដំណើរ ពី ក្ុង ព្ះ-
សីហនុ ទៅ រាជធានី ភ្នំព្ញ 
ដោយ ពុំ មាន លិខិត អនុញ្ញាត 
ត្ឹមត្ូវ ដ្ល ផ្ទុយ នឹង បម្ម 
របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល ដល្ ហាម 
ឆ្លង កាត់ ពី ខ្ត្ត មួយ ទៅ ខ្ត្ត 
មួយ ក្នុង អំឡុង ព្ល ប្យុទ្ធ 
ប្ឆាំង កូវីដ ១៩។

ស្នងការ នគរបាល ខត្្ត កពំត 
លោក ម៉ា ច័ន្ទមធុរិទ្ធ បាន 
ប្ប់  ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្ ន្ះ 
ថា នៅ វ្លា ម៉ាង ៩ ព្ឹក ន្ះ 
កមា្លាំង នគរបាល ស្ុក ឈូក 
បាន ឃាត ់រថយន្ត មា៉ាក សាយំ៉ងុ 
ពាក់ សា្លាកល្ខ ភ្នំព្ញ 2AH-
0465 ដ្ល ធ្វើ ដំណើរ ពី ខ្ត្ត 
ព្ះសីហនុ សំដៅ រាជធានី ភ្នំ-
ព្ញ តាម ផ្លវូ ជាតិ ល្ខ៤ ដោយ  
ឆ្លងកាត់ តាម ...តទៅទំព័រ ៣

លោក  ហុ៊ន សែន ថា ខណៈ ជំងឺ កូវីដ កំពុង គំរាមកំហែងគ្មាន បែទែស ណា មាន សុវត្ថភិាព ទែ

ឃាត់ ខ្លនួ បុរស បរទែស
១១ នាក់  ខណៈ កំពុង 
ពែយាយាម ធ្វើ ដំណើរ ពី 
ខែត្ត ពែះសីហនុ មក
 កាន់ រាជធានី ភ្នពំែញ
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វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំេញៈ កស្ងួ អបរ់ ំយវុជន 
និង កីឡា បាន ប្កាស ដល់ 
បុគ្គលិក អប់រំ នៅ ក្នុង គ្ឹះសា្ថាន 
សាធារណៈ និង ឯកជន ទាំង 
អស់ ដ្ល បាន ចាក់ វា៉ាក់សាំង 
លើក ទី១ រួច ហើយៗ នឹង ត្ូវ 
បន្ត ចាក់ លើក ទី២ ដ្ល ចាប់ 
ផ្ដើម ព ីថ្ងទ្ ី ២០ ខ ្មស្ា តាម 
សាលា ដ្ល បាន កំណត់ នៅ 
តាម ខណ្ឌ ដ្ល អ្នក ត្ូវ ចាក់ 
ទាំង អស់ កំពុង រស់នៅ។

ក្សួង បាន ឲ្យ ដឹង ថា ដោយ 
អំឡុង ព្ល ន្ ការ អនុវត្ត វិធាន 
ការ បិទ ខ្ទប់ ក្នុង ភូមិសាស្ត្ 
រាជធាន ីភ្នពំញ្ នងិ ក្ងុ តាខ្មា 
ន្ ខ្ត្ត កណា្តាល មិន អនុញ្ញាត 
ឱ្យ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង ខណ្ឌ ជា ដាច់- 
ខាតអ្នក ចាក់ ត្ូវ ភា្ជាប់ មក ជា-
មួយ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ- 
សញ្ជាតិ ខ្ម្រ និង ប័ណ្ណ ចាក់ 
វា៉ាក់សាំង កូវីដ ១៩ ដូស ទី១។

ក្សងួ បាន ឲ្យ ដងឹ ថា ទតីាងំ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង កូវីដ ១៩ ដូស 
ទី២ សម្ប់ បុគ្គលិក អប់រំ រួម 
មាន ខណ្ឌ ចំការមន សាលា 
អន្តរជាត ិ១ កាណាដា (CIS) 

២ វិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្នប៊ុន 
រា៉ានី ផ្សារ ដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ បឹង 
កង្កង វទិយ្ាលយ័ ទលួសា្វាយ- 
ព្, ខណ្ឌ ៧ មករា សាលា 
បឋម សកិស្ា បាកទ់កូ, ខណ្ឌដនូ-
ព្ញ សាលា បឋម សិក្សា កូ-
លាប ទ១ី, ខណ្ឌ ពោធិ៍សន្ជយ័ 
សាលា បឋម សិក្សា តាំងក-
សាង, ខណ្ឌ ដង្កោ វិទ្យាល័យ 
ទួលអំពិល, ខណ្ឌ ស្នសុខ 

សាលា បឋម សិក្សា ភ្នំព្ញ ថ្មី, 
ខណ្ឌ កបំលូ សាលា បឋម សកិស្ា 
កំបូល, ខណ្ឌ ឫស្សីក្វ វិទ្យា-
លយ័ ឫសស្កីវ្, ខណ្ឌ ទលួគោក 
វិទ្យាល័យ  ជា សុីម សន្ធរម៉ុក, 
ខណ្ឌ ជ្យចង្វារ វិទ្យាល័យ 
ជា សុីម ជ្យចង្វារ, ខណ្ឌ 
មានជយ័ វទិយ្ាលយ័ ហ៊នុ សន្ 
ចាក់អង្, ខណ្ឌ ព្កព្នា 
វទិយ្ាលយ័ ជា សុមី ឈកូវា៉ា, នងិ 

ខណ្ឌ ច្បារអំព វិទ្យាល័យ 
ច្បារអំព។

ដោយ ឡ្ក បុគ្គលិក អប់រំ 
ដល្ រសន់ៅ ក្ងុ តាខ្មា ន្ ខត្្ត 
កណា្តាល ត្ូវ ទៅ ទទួល វា៉ាក់-
សំាង  ដូស ទី២ នៅ មន្ទីរព្ទ្យ 
បង្អ្ក ជ័យជំនះ និង មណ្ឌល 
សុខភាព សា្វាយរលំ។

លោក រស់ សុវាចា អ្នក នាំ - 
ពាក្យ ក្សួង អប់រំ បាន ឲ្យ ដឹង 

ថា ក្នងុ យទុ្ធនា ការ ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ 
ជំហានទី១ ដល់ បុគ្គលិក អប់រំ 
បុគ្គលិក កិច្ចសន្យា ន្ អង្គភាព 
អប់រំ និង គ្ឹះសា្ថាន សិក្សា សា-
ធារណៈ និង ឯកជន ព្ម ទាំង 
បគុ្គលកិ អង្គការ មនិម្ន រដា្ឋាភ-ិ
បាល ក្នុង វិស័យអប់រំ សរុប 
១១៣ ២២៣ នាក់។

ដើម្បី ផ្តល់ លទ្ធភាព ឱ្យ បុគ្គ-
លិក អប់រំ បុគ្គលិក កិច្ចសន្យា 
និង បុគ្គលិក អង្គការ ដ្គូ អភិ-
វឌឍ្ន ៍ក្នងុ វសិយ័ អបរ់ ំទទលួ បាន 
វា៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ គ្ប់ គ្នា ក្-
សួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
គ្ង ស្នើសុំ វា៉ាក់សាំង បន្ថ្ម ពី 
គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ 
វា៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ក្នុង ក្ប-
ខណ័្ឌ ទទូាងំ បទ្ស្ នងិ កស្ងួ 
សខុាភបិាល សមប្ ់ចាក ់វា៉ាក-់
សាងំ កវូដី ១៩ នៅ ជហំាន ទ២ី 
ក្នងុ បរិមាណ ៥៥ ០០០ នាក់។

ក្នងុ នោះ បគុ្គលកិ នៅ អង្គភាព 
ថា្នាក់ ជាតិ នៅ រាជធានី ភ្នំព្ញ 
បុគ្គលិក អង្គការ ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ 
និង អង្គការ មិនម្ន រដា្ឋាភិបាល 
ក្នុង វិស័យ អប់រំ និង បុគ្គលិក 
គ្ឹះសា្ថាន សិក្សា ឯកជន សរុប 
ចំនួន១ ៥០០០ នាក់៕

កែសួង អប់រំ បែកាស ឲែយ បុគ្គលិក ក្នងុ កែបខ័ណ្ឌ វិស័យ 
អប់រំ ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ដូស ទី២ចាប់ ពី ថ្ងែ នែះ

ប៊គ្គលិកកេសួងអប់រំទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សំាង នាពេលកន្លងមក។ រូបថត មិនា
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តពីទំព័រ១... ពៃឹក ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ»។

លោក បាន បន្តថា ការចាក់ 
វ៉ាកស់ាងំ ដសូ ទ ី២ នៃះ មនិ ចាក ់
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ ទៃ ដោយ លោក 
វៃជ្ជបណ្ឌតិ ផ្ទាលខ់្លនួ របស ់លោក 
បាន ធ្វើការ ចាក់ នៅ គៃហដ្ឋាន 
របស់ លោក ជាមួយ នឹង ភរិយា  
និង កូនសៃី ពៅ របស់លោក 
ដោយ ខុសគ្នា តៃ បៃភៃទ វ៉ាក់-
សាំង ប៉ុណ្ណោះ។

លោក  ហុ៊ន សៃន  បញ្ជាក់ថា៖ 
«ខ្ញុ ំ និង ភរិយា ទទួល Astra 
Zeneca រីឯ កូនសៃ ីពៅ ទទួល 
ដូស  ទី២ នៃ វ៉ាក់សំាង Sinovac។ 
ខ្ញុ ំនៅ បន្ត ចាក់ ដៃ ឆ្វៃង ដដៃល ដើមៃបី  
ទុក ដៃសា្តា ំបន្ត កិច្ចការ តទៅទៀត»។

ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ អ្វី ដៃល 
លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី មាន ការ 
បារម្ភ បនា្ទាបព់ ីការចាក ់វ៉ាកសំ់ាង 

នៃះ រចួ គថឺា តើ លោក នងឹ ងងយុ 
ដៃក ដូច កាល ចាក់ ដូស ទីមួយ 
ឬទៃ។ លោក បាន បន្តថា៖ «បើ 
ងងុយដៃក ឯកសារ ចៃបាស់ ជា 
នៅលើ តុ  និង មិន បាន ហាត់- 
បៃណ ផងដៃរ»។

លោក ហ៊នុ សៃន នងិ ភរយិា 
បាន ទទួល ការចាក់ វ៉ាក់សំាង 
របស ់កៃមុហ៊នុ AstraZeneca 
លើក ទី ១ (ដូស ទី ១) កាល 
នៅ ថ្ងៃទ ី៤ ខៃ មនីា ឆ្នា ំ២០២១ 
ដៃល លោក គឺជា មនុសៃស ដំបូង 
គៃ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល 
បានទទួល ការចាក់ វ៉ាក់សាំង 
របស ់កៃមុហ៊នុ AstraZeneca 
នៃះ ដៃល តៃូវ បាន ផ្តល់ជូន 
តាមរយៈ មជៃឈមណ្ឌល កូវ៉ាក់ 
ហើយ មនុសៃស ទី ២ គឺជា ភរិយា 
របស់ លោក គឺ លោកសៃី ប៊ុន 
រ៉ានី៕

លោកហុ៊នសែននិងភរិយា...
តពទីពំរ័ ២ ...ខៃត្ត កពំត តៃង ់ឃុតំៃមៃង 

សៃកុ ឈកូ ហើយ បាន រក ឃើញ បរុស ជន-
ជាត ិចនិ ចនំនួ១១ នាក ់ដៃល បង្កប ់នៅ ក្នងុ  
រថយន្ត នោះ។

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖«ដោយ មាន ការ សងៃស័យ    

នគរបាល សៃកុ ឈកូ បាន ស្នើ ឱៃយ រថយន្ត នោះ 
ឈប់ ដើមៃបី តៃតួ ពិនិតៃយ បុ៉ន្តៃតៃកុង  ឡាន មិន 
ពៃម ឈប់ ទើប សមត្ថកិច្ច ជិះ ដៃញ តាម ដល់ ចំណុច  
កើត ហៃតុ ក្នងុ ភូមិ អង្គឃ្លៃ ឃំុ តៃមៃង សៃកុ ឈូក 
ទើប តៃកុង ឡាន ពៃម ឈប់ រួច គៃច ខ្លួន»។

«ពៃល គត ់ឈប ់ទើប មាន មនសុៃស រត ់ចៃញ 
ពី ក្នុង ឡាន ១១ នាក់ ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន ឃាត់  
ខ្លនួ ទាងំ អស ់ពកួ គត ់ពនួ នៅ ក្នងុ ឡាន បន្ល ំ
ធ្វើ ទនំញិ ចៃញ ដណំើរ ព ីកពំង-់សោម គោល 
បំណង ឆ្ពោះ ទៅ ភ្នំពៃញ»។

លោក បន្ត ថា ដោយ ឡៃក អ្នក បើក រថ-យន្ត 
ដៃល ដឹក ជនជាតិ ចិន ទាំង នោះ សមត្ថ កិច្ច 
កពំងុ សៃវជៃវ តាម ចាប ់ខ្លនួ បនា្ទាប ់ព ីបាន 
រត់ គៃច ចូល ទៅ ក្នុង ភូមិ បាត់។

បើ តាម លោក ម៉ៅ ច័ន្ទមធុរិទ្ធ ពៃល នៃះ 
អធិការ សៃុក ឈូក កំពុង សាកសួរ ចម្លើយ 
ជនជាត ិចនិ ទាងំ ១១ នាក ់នោះ ដើមៃប ីចាត ់
ការ  តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។

កាល ពី ថ្ងៃទី ៦ មៃសា ២០២១ រជ- 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច  
មយួ ដោយ ហាម ឃាត ់ការ ធ្វើ ដណំើរ ព ីខៃត្ត 
មយួ ទៅ ខៃត្ត មយួ ជា បណ្តោះអាសន្ន ដើមៃបី 
កាត់ ផ្តាត់ ការ ឆ្លង រលដល នៃ ជំងឺ កាច 
សាហាវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចូល ទៅ ក្នុង សហ-
គមន៍៕

ឃាត់ខ្លនួបុរសបរទែស១១នាក់ខណៈកំពុងពែយាយាមធ្វើ...

ជនជាតិចិនមួយក្រមុត្រវូសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ ករណីបុ៉នប៉ងធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នពំ្រញ។ រូបFN

អោម ប៊ុនធឿន 

បន្ទាយមានជយ័ៈ បៃជាពល- 
រដ្ឋ ៤៣ គៃួសារ បាន ស្ម័គៃចិត្ត 
រុះរី សំណង់ មិន សៃបចៃបាប់ នៅ 
ចនោ្លោះ ផ្លវូដៃក រថភ្លើង នងិ ផ្លវូជាត ិ
លៃខ ៥ ស្ថិត នៅ ក្នុងភូមិ គីឡូ-
ម៉ៃតៃ  លៃខ ៤ សង្កាត់ ផៃសារ-
កណ្តោល កៃុង ប៉ៅយប៉ៃត ទៅ 
រស់នៅ ទីតាំង អភិវឌៃឍន៍ ថ្មី បឹង 
ជងៃុក តៃជោ ឈ្នះឈ្នះ ដៃល 
ស្ថតិ នៅ ឃុ ំទលួពងៃ សៃកុ មា៉ៅឡៃ 
ខៃត្ត បនា្ទាយមានជ័យ។

លោក គត ហ៊លុ អភបិាល-
កៃុង ប៉ៅយប៉ៃត បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ចំនួន បៃជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុង 
សណំង ់មនិ សៃបចៃបាប ់ដៃល តៃវូ 
ទទួលបាន ការសមៃបទាន ជា 
អំណយ របស់ សម្តៃចតៃជោ  
ហ៊ុន សៃន មាន ចំនួន ៤៣ 
គៃួសារ។

លោក ថ្លៃងថា អាជា្ញាធរ កៃុង 
ជួយ សមៃួល ទាំង ការរុះរី និង 
ដកឹជញ្ជនូ ទៅកាន ់ដ ីសៃបចៃបាប ់
ថ្មី។

លោក ហ៊លុ ថ្លៃង ថា៖ «បៃជា-
ពលរដ្ឋ ទាំង ៤៣ គៃួសារ ហ្នឹង 
គត ់យលព់ៃម អសហ់ើយ គត ់
បាន ទៅ ទទលួ ទតីាងំ ដ ីថ្ម ី ដៃល 
ពួកគត់ ផ្លោស់ប្តូរ ទៅ នៅ លើដី 
អភិវឌៃឍន៍ តៃជោ ឈ្នះឈ្នះ បឹង 
ជងៃុក» ។

លោក អភិបាលកៃុង ប៉ៅយ-
ប៉ៃត បាន ថ្លៃង ថា បៃជាពលរដ្ឋ 
បាន ចូលរួម សហការ ជាមួយ 

កៃមុការងរ អាជា្ញាធរ បៃគល ់ដ ី
ធ្វើ សនួ សាធារណៈ ជនូ អាជា្ញាធរ 
រៀបចំ អភិវឌៃឍន៍ កៃលម្អ ជា សួន 
ឱៃយ មាន សោភ័ណភាព ក្នុង កៃុង 
ជាពសិៃស គ ឺបង្ក ការងយសៃលួ 
ដោយ ធ្វើការ ស្មគ័ៃចតិ្ត រុះរ ីចៃញ 
ដោយ ខ្លួនឯង។

លោក ថ្លៃងថា៖ «បៃជាពលរដ្ឋ 
លោក ស្ម័គៃចិត្ត រុះរី ដោយ ខ្លួន 
គត ់យើង គៃនត់ៃ ជយួ សមៃលួ 
ដល ់ការរុះរ ីហ្នងឹ។ អចីងឹ មកដល ់
ថ្ងៃនៃះ ពលរដ្ឋ គត ់រុះរ ីបានបៃ-
ហៃល ជា ៨០ ភាគរយ ហើយ 
ហើយ  យើង ក៏បាន ជួយ ដឹក-
ជញ្ជនូ គត ់ទៅ កន្លៃង សាង លនំៅ 
ថ្មី ដៃល លោក បាន យល់ពៃម 

តាម ដំណះសៃយ»។
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច ទំនាក់-

ទំនង សុំ ការបំភ្ល ឺបន្ថៃម ពី លោក 
បា៉ៅន់ ខៃមប៊ុនថន នាយករង 
ខទុ្ទកាលយ័ លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន ដៃល ដឹកនាំ កៃុម 
ការងរ ចុះ ដោះសៃយ បញ្ចប់ 
បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ នៅថ្ងៃនៃះ ប៉នុ្តៃ 
កន្លងមក លោក ធា្លោប់ បញ្ជាក់ 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ដ ីបងឹជងៃកុ 
ដៃល លោក សមៃលួ ដោះសៃយ 
ជូន បៃជាពលរដ្ឋ នោះ គឺជា ដី 
សបៃបរុសជន បៃគលជ់នូ លោក-
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុសៃន ហើយ 
នាយករដ្ឋមន្តៃ ីកប៏ាន យលព់ៃម 
ផ្តល ់ដ ីនោះ សមៃប ់ដោះសៃយ 

ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលមាន វវិទ 
រុំារ៉ៃ ដោះសៃយ មិន ចៃញ ចំនួន 
១ ២០០ គៃួសារ ដៃល ដី នោះ 
មាន បៃងចៃក ជា ២ បៃភៃទ។

លោក  ខៃម ប៊ុនថន  ធា្លោប់ 
បញ្ជាកថ់ា៖ «នៅក្នងុ នោះ យើង 
ក៏មាន ការវយតម្លៃ បន្ថៃម នូវ ដី 
បៃភៃទ ១ និង បៃភៃទ ។ អ៊ីចឹង 
បៃភៃទ ១ ហ្នឹង គឺ មាន ៣០ 
គុណ ៥០ ម៉ៃតៃ ហើយ បៃភៃទ 
២ ហ្នឹង គឺ ២២ គុណ ២៥ 
ម៉ៃតៃ។ ២ ផ្នៃក ហ្នឹង គឺ យើង 
ចៃកជូន យោងតាម យើង ធ្វើ 
អត្តសញ្ញាណកម្ម ជាក់ស្តៃង ថា 
អ្នកណ យើង គួរឱៃយ បៃភៃទ ១ 
អ្នកណ គួរឱៃយ បៃភៃទ ២»៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំ្រញៈ កៃសងួ ធនធាន ទកឹ 
នងិ ឧតនុយិម នៅ ថ្ងៃទ ី២០ ខៃ 
មៃសា នៃះ បាន អំពាវនាវ ជា ថ្មី 
ម្ដង ទៀត ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
រស់នៅ ក្នុង តំបន់ វល ទំនាប 
កណ្តោល នងិ តបំន ់ឆ្នៃរ ឱៃយ បង្កើន 
ការ បៃងុបៃយត័្ន ចពំោះ បាតភុតូ 
ភ្លៀង លាយឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់ ផ្គររន្ទះ 
និង រលក សមុទៃ ខណៈ ជៃលង  
សមា្ពោធ ទាប ឥណ្ឌា កំពុង បង្កើន 
ឥទ្ធពិល គៃប ដណ្ដប ់លើ បៃទៃស 
កម្ពជុា ជាមយួ នងឹ ខៃយល ់បកបក ់
មក ពី ភាគ ខាង តៃបូង និង អាគ្នៃយ៍។

តាមរយៈ ការ ពនិតិៃយ អង្កៃត អពំ ី
ការ វវិត្តន ៍នៃ សា្ថានភាព អាកាស- 
ធាតុ នៃះ កៃុម ជំនាញ ការ ផ្នៃក 
អាកាសធាត ុនៃ កៃសងួ ធនធាន 
ទឹក និង ឧតុនិយម បាន ពៃយាករណ៍  
ថា ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២១-២៧ ខៃ 
មៃសា នងឹ មាន ភ្លៀង ធា្លោក ់គៃប- 
ដណ្ដប ់លើ ផ្ទៃ បៃទៃស ក្នងុ កមៃតិ 
ព ីតចិ ទៅ ចៃើន ជា ពសិៃស បណ្តោ 
ខៃត្ត ដៃល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ តបំន ់វល 
ទំនាប កណ្តោល ភាគ ខាង តៃបូង និង  
ពាយ័ពៃយ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក ចាន ់យតុា្ថា អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង ធនធាន ទឹក និង ឧតុនិ-
យម បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា៖ «បាតភុតូ ខៃយល ់កន្តៃក ់នងិ 
ផ្គរ រន្ទះ នងឹ កើត មាន កាន ់តៃ ចៃើន 
ផង ដៃរ នៅ ក្នុង រយៈពៃល នៃះ 
ដចូ្នៃះ សមូ បងប្អនូ បៃជាពលរដ្ឋ 
បង្កើន ការ បៃងុបៃយត័្ន។ ពសិៃស 
អ្នក រសន់ៅ តបំន ់ទនំាប កណ្តោល 
និង តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ»។

បើ តាម លោក ចាន ់យតុា្ថា អ្នក 
នៃសាទ សមទុៃ គបៃប ីកុ ំចៃញ ទកូ 
នៃសាទ ពៃះ អាច បៃឈម នងឹ 
ខៃយល ់កន្តៃក ់រមួ នងឹ រលក សមទុៃ 
ធំៗ ដៃល មាន កម្ពស់ ចនោ្លោះ ពី 
១,៥ ម៉ៃតៃ ទៅ ២ ម៉ៃតៃ ដៃលអាច   
បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ជាយថា ហៃតុ។

លោក កៃវ វី ទីបៃឹកៃសា ជាន់ 
ខ្ពស់ នៃ គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ 
គៃបគ់ៃង គៃះ មហន្តរយ បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ មុន នៃះ 
បន្តចិ ថា ក្នងុ រយៈពៃល ២០ ថ្ងៃ 
នៃ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ  ២០២១ នៃះ 
មាន ពលរដ្ឋ ជាង ២០ នាក់ បាន 
សា្លោប់ និង រងរបួស ដោយសារ 
បាតុភូត ទាំង នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា នៅ ក្នងុ ខៃ 
មៃសា នៃះ បាតភុតូ ភ្លៀង លាយ 
ឡ ំខៃយល ់កន្តៃក ់នងិ ផ្គរ រន្ទះ បាន 
កើត ឡើង ២៥ លើក នៅ ក្នុង 
បណ្តោ ខៃត្ត ចំនួន ១៣ រួម មាន 
ខៃត្ត កណ្តោល, តាកៃវ, សា្វាយរៀង, 
មណ្ឌលគិរី, កំពង់ឆ្នាំង, ពោធិ៍-
សាត,់ បាតដ់បំង, បនា្ទាយមាន 
ជយ័, សៀមរប, ឧត្តរមានជយ័, 
ពៃះវិហារ, កោះកុង និង ប៉ៃលិន។

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ «ភ្លៀងលាយ   
ឡ ំខៃយល ់កន្តៃក ់បាន បង្ក ឲៃយ ពល 
រដ្ឋ មា្នាក ់សា្លោប ់នងិ៥នាក ់ទៀតរង  
របសួ។ បង្ក ការ ខចូខាត ផ្ទះពល- 
រដ្ឋ ៥៤២ ខ្នង របើក   ដំបូល ផៃសារ 
ចនំនួ២ប៉ះ ពាលត់បូ   លក់ ដូរ សរុប 
ជាង ២០០ តូបពៃម  ទាងំ ដលួរល ំ 
ឃា្លោងំ ស្តកុ កសិផល១ រោងមា៉ៅសីុន   
កិន សៃវូ ១ អគរ រោងចកៃ ១អង់- 
តៃន វិទៃយុ ទាក់ទង នគរបាល១ និង 
អគរ រដ្ឋបាល សាធារណៈ ៕

ពលរដ្ឋ ៤៣ គ្រសួារស្មគ័្រចិត្តរុះរើសំណង់មិនស្របច្របាប់នៅចន្លោះផ្លវូដ្រករថភ្លើង និងផ្លវូជាតិល្រខ ៥ 
ក្រងុប៉ោយប៉្រត  ។ រូបថត សហ ការី

ពលរដ្ឋ៤៣គែសួារយល់ពែមចែញពីផ្ទះ
មិនសែបចែបាប់ទៅកាន់ទីតំាងថ្មីសែបចែបាប់

កែសួងធនធានទឹកអំពាវនាវជាថ្មីដល់
ពលរដ្ឋឱែយបង្កើនការបែងុបែយ័ត្នចំពោះ
ភ្លៀងលាយឡំខែយល់កន្តែក់និងផ្គររន្ទះ
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ភ្នំពេញៈ មាន មនុសៃស ចំនួន 
១៩ នាក់ ហើយ ដៃល តៃូវ បាន 
សមត្ថកិច្ច នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ឃាត់ ខ្លួន ចាប់ តាំង ពី មាន ការ 
អនវុត្ត វធិានការ បទិ ខ្ទប ់រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយសារ 
ពួក គៃ ល្មើស នឹង បមៃម នៃះ។ 
នៃះ បើ តាម លោក សាន សុខ 
សីហា អ្នក នាំពាកៃយ ស្នងការ-
ដ្ឋាន នគរបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
នៅ ថ្ងៃទី ២០ មៃសា នៃះ។

ការ អនុវត្ត ការ បិទ ខ្ទប់ រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ បាន ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ 
ឡើង កាល ពី ថ្ងៃទី ១៥ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ដៃល គិត 
មក  ទល់ ពៃល នៃះ មាន រយៈ 
ពៃល ៦ ថ្ងៃ ហើយ។

លោក សុខ សីហា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ក្នុង 
ចំណោម មនុសៃស ១៩ នាក់ 
ដៃល តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន នៅ 
ភ្នំពៃញ នោះ គឺ មាន មា្នាក់ តៃូវ 
បាន សមត្ថកិច្ច អប់រំ  ហើយ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ 
ខណៈ ៦ នាក់ ទៀត តៃូវ បាន 

សមត្ថកិច្ច កសាង សំណុំ រឿង 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ហើយ តៃូវ 
តុលាការ សមៃច ចោទ បៃកាន់  
និង បង្គាប់  ឲៃយ ឃុំ ខ្លួន នៅ ពន្ធ-
នាគារ ពៃ ស ជា បណោ្ដោះ អា-
សន្ន។ ចណំៃក ១២ នាក ់ទៀត 
កំពុង ស្ថិត កៃម ការ សុើបសួរ 
ដោយ មន្តៃ ីនគរបាល ជនំាញ នៃ 
អធិការដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ 
ចំនួន ៣ រួម មាន ខណ្ឌ សៃន-
សុខ ចំនួន ៥ នាក់ ខណ្ឌ 
ឫសៃសីកៃវ ៦ នាក់ និង ខណ្ឌ 
ជៃយចង្វារ មា្នាក់។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «ក្នងុ 

អំឡុង ពៃល នៃ ការ អនុវត្ត វិធាន 
ការ បិទ ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ដើមៃបី បង្ការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក 
រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បុគ្គល ណា ដៃល ល្មើស នឹង 
បមៃម នឹង តៃូវ ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន 
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ 
តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។ ទន្ទឹម នឹង 
នៃះ សមត្ថកិច្ច យើង នៅ តៃ បន្ត 
ចុះ ផៃសព្វផៃសាយ អបរ់ ំដល ់ពលរដ្ឋ 
ក្នុង មូលដ្ឋាន ឲៃយ បាន យល់  និង 
ចូលរួម អនុវត្ត វិធានការ នៃះ 
ទាំង អស់ គា្នា»៕

គឹម សារុំ 

ភ្នំពេញៈ លោក មុំ សុជាតិ 
អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ ធ្វើ ការ នៅ 
អង្គភាព វៃបសាយ កវី ភ្នំដៃក 
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី មៃសិល-
មិញ នៅ ក្នុង សង្កាត់ កាកាប ២ 
ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃនជយ័ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ ពៃល ដៃល កំពុង ពៃយា-
យាម លចួ ម៉តូ ូមយួ គៃឿង ដៃល 
គៃង បញ្ជូន ទៅ តុលាការ នៅ 
ថ្ងៃ នៃះ ឬ ថ្ងៃ ស្អៃក។

លោក ជា សវុណ្ណ អធកិារ រង 
ទទួល ផៃន ការងរ ពៃហ្មទណ្ឌ 
នៃ អធិការដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ 
ពោធិ៍សៃនជ័យ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២០ 
មៃសា ថា ជន សងៃស័យ រូប នៃះ 
តៃូវ បាន កមា្លាំង នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ 
សង្កាត់ កាកាប ២ ចាប់ ខ្លួន 
ពៃល  ជន សងៃស័យ លួច ម៉ូតូ អ្នក 
ភមូ១ិ គៃឿង បមៃងុ ជិះ គៃច ខ្លនួ 
តៃ តៃវូ បៃជាពលរដ្ឋ ឃើញ ហើយ  
ចាប ់ខ្លនួ បៃគល ់ឱៃយ សមត្ថកចិ្ច តៃ 
ម្តង។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «សំណុំ រឿង 
របស ់ជនសងៃសយ័ កពំងុ ដណំើរ-
ការ ហើយ បៃសនិ បើ បញ្ចប ់នៅ 

ថ្ងៃ នៃះ (ថ្ងៃទី ២០ មៃសា)
ទាន់    ខ្ញុំ  បញ្ចូន បន្ត ទៅ តុលាការ 
តៃ បើ មនិ ទាន ់ទៃ ខ្ញុ ំបញ្ចនូ គៃ ទៅ 
តលុាការ នៅ ថ្ងៃ ស្អៃក នៃះ (ថ្ងៃ-
ទី ២១ មៃសា)»។

លោក សុវណ្ណ ថ្លៃង ដោយ 
យោង តាម ចម្លើយ សារភាព 
របស់ ជន សងៃស័យ ថា មុន កើត 
ហៃតុ ជនសងៃស័យ បាន ឃើញ 
ម៉ូតូ ១ គៃឿង តៃូវ បាន មា្ចាស់ 
ចត ទុក នៅ កៃបៃរ ផ្ទះ ហើយ 
ជនសងៃស័យ មើល ឃើញ គា្មាន 
មនុសៃស នៅ កៃបៃរ និង មិន ចាក់ 
សោក ផង នោះ ក ៏ធ្វើ សកម្មភាព 
លចួ តៃ ម្តង តៃ តៃវូ បៃជាពលរដ្ឋ 
ឃើញ និង ដៃញ ចាប់ បាន។

លោក ផុស សុវណ្ណ អគ្គនា-
យក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន ព័ត៌-
មាន នងិ សោតទសៃស នៃ កៃសងួ 
ព័ត៌មាន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២០ មៃសា ថា 
គៃហទពំរ័ នៃះ ឈ្មាះ កវ ីភ្នដំៃក 
នៃះ មាន ចុះ បញ្ជកីារ នៅ កៃសងួ 
ព័ត៌មាន ពិត បៃកដ មៃន តៃ 
បុគ្គល ឈ្មាះ មុំ សុជាតិ មា្នាក់ 
នៃះ មិន បាន បៃើបៃស់ ប័ណ្ណ 
សារព័ត៌ មាន ដៃល ចៃញ ដោយ 
កៃសួង ព័ត៌មាន ទៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «អង្គភាព 
នៃះ   មាន ចុះ បញ្ជីការ មៃន មៃ 
គាត់  ចៃញ ប័ណ្ណ របស់ អង្គភាព 
គាត់ ឱៃយ បៃើ ទៃ»។

លោក សុវណ្ណ ថ្លៃង ថា អ្នក 
សារព័ត៌មាន គួរ តៃ គោរព នូវ 
កៃម សីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ ប៉ុន្តៃ 
គៃន់ តៃ ថា វិជា្ជាជីវៈ ណា ក៏ មាន 
ការ បៃពៃឹត្ត ខុស ដៃរ ហៃតុនៃះ 
បុគ្គល ដៃល បៃពៃឹត្ត ខុស នឹង 
វិជា្ជាជីវៈ របស់ ខ្លួន តៃូវ តៃ ទទួល 
ទោស តាម ចៃបាប់។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ មិន គាំទៃ 
នូវ ទង្វើ បៃប នៃះ ទៃហើយ បៃ-
សិន បើ យើង ធ្វើ លើ វិសោធន- 
កម្ម ច្បាប់ ស្តីពី របប សារ-
ព័ត៌មាន ថា តើ យើង គួរ តៃ ចង 
ចំណុច នៃះ ដៃរ ឬទៃ»៕

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ ឯកអគ្គរាជទតូ នៃ ពៃះរាជា-
ណាចកៃ កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស ជប៉ុន 
លោក អុឹង រចនា ក្នុង នាម មន្ទីរ សា-
ធារណការ និង ដឹក ជញ្ជូន រាជធានី 
ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មៃសា នៃះ 
បាន ចុះ ហត្ថលៃខា លើ កិច្ច សនៃយា 
សាងសង់ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ បៃព័ន្ធ 
បង្ហូរ ទឹក កខ្វក់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន Kubota 
Metawater Joint venture  នៅ 
ទីកៃុង តូកៃយូ។

តាមរយៈ បណា្ដោញ សង្គម ហ្វៃសប៊កុ 
Royal Embassy of Cambodia 
in Japan នៅ ថ្ងៃទ ី២០ ខៃ មៃសា នៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ក្នុង នាម មន្ទីរ សាធារ-
ណការ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
លោក ឯកអគ្គរាជទូត បាន ចូលរួម ចុះ 
ហត្ថលៃខា លើ កិច្ចសនៃយា សាងសង់ 
គមៃង អភវិឌៃឍន ៍បៃពន័្ធ បង្ហរូ ទកឹ កខ្វក ់
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ជាមួយ នឹង 

កៃុមហ៊ុន Kubota Metawater 
Joint venture បនា្ទាប់ ពី កៃុមហ៊ុន 

នៃះ បាន ទទួល ជោគជ័យ ក្នុង ការ 
ដៃញ ថ្លៃ គមៃង ខាង លើ នៅ ថ្ងៃទ ី១២ 

ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១។
បៃធាន មន្ទីរ សាធារណការ និង ដឹក 

ជញ្ជូន រាជធានី ភ្នំពៃញ លោក សំា 
ពិសិដ្ឋ បាន ឲៃយ ដឹង ថា កាល ពី ថ្ងៃទី 
១២ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ២០២១ នៅ ទកីៃងុ 
តកូៃយ ូបៃទៃស ជប៉នុ បាន រៀបច ំពធិ ីដក ់
ឱៃយ ដៃញ ថ្លៃ នៃ គមៃង អភវិឌៃឍន ៍បៃពន័្ធ 
ទកឹ កខ្វក ់នៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ ដៃល ជា 
គមៃង ជំនួយ ឥតសំណង ហើយ 
កៃមុហ៊នុ KUBOTA METAWATER 
JOINT VENTURE ជា អ្នក ឈ្នះ។

លោក បាន  ថ្លៃងថា ៖ «កៃុមហ៊ុន 
KUBOTA METAWATER JOINT 
VENTURE បាន ទទលួ ជយ័ជនំះ លើ 
ការ ដក ់ឱៃយ ដៃញ ថ្លៃ គមៃង សាងសង ់
រោងចកៃ បៃពៃតឹ្តកិម្ម ទកឹ កខ្វក ់នៅ បងឹ- 
ជើង ឯក ដៃល មាន សមត្ថភាព ចមៃះទឹក   
កខ្វក់៥ ០០០ ម៉ៃតៃ គុប ក្នងុ១ ថ្ងៃ»។

លោក ឃួង សៃង អភិបាល រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ ធា្លាប់ លើក ឡើង ថា តំបន់ 
អភិវឌៃឍន៍ ភាគ ខាង តៃបូង រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ មាន ទំហំដី ៥២០ ហិកតា 
ដោយ ក្នុង នោះ ១៨១ ហិកតា ជា ដី 
របស ់រដ្ឋ ដៃល នងឹ បៃើ ធ្វើ អាង ស្តកុ ទកឹ 
អាង បៃពៃឹត្តិកម្ម ទឹក សា្អាត និង ហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត៕

ជន សងេស័យ ម្នាក់ ករណីលួច មូ៉តូ 
អ្នក ភូមិ។ រូបថត ប៉ូលិស

បូ៉លិសកំពង់ពិនិតេយការចេញ-ចូលរបស់បេជាពលរដ្ឋតាមបណ្តោយផ្លវូ
ជាតិលេខ ៦ ស្ថតិក្នងុសេកុមុខកំពូល កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ជីវ័ន

ឯកអគ្គរាជទូត នេ ពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជា បេចាំ បេទេស ជប៉ុន លោក អុឹង រចនា ក្នុងពិធី ចុះ ហត្ថលេខា លើ កិច្ច សនេយា សាងសង់ 
គមេង អភិវឌេឍន៍ បេព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក កខ្វក់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ជាមួយ កេុមហ៊ុន ជប៉ុន Kubota Metawater Joint venture  នៅ 
ទីកេុង តូកេយូ។ រូបថត កៃសួងព័ត៌មាន

ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពជុាប្រចំានៅជបុ៉នបានចុះហត្ថល្រខាលើ
កិច្ចសន្រយាសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហរូទឹកកខ្វក់ក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ

រយៈព្រល៦ថ្ង្រសមត្ថកិច្ចនៅភ្នពំ្រញឃាត់ខ្លនួអ្នកល្មើសបម្រម
បាន១៩នាក់ខណៈអ្នកខ្លះត្រវូតុលាការឃំុខ្លនួក្នងុពន្ធនាគារ

នគរបាលគ្រងបញ្ជនូអ្នកកាស្រតម្នាក់ទៅតុលាការ
ក្រយពីចាប់ខ្លនួព្រលកំពុងលួចមូ៉តូមួយគ្រឿង



តពីទំព័រ១...ដែលមិនមាន
សមត្ថកិច្ចក្នុងការយាមលែបាត
ហើយជិះម៉តូូជិះឡានពែញផ្លវូ
ដែលមនិតែវូនងឹចែបាប់នែបមែម
បិទខ្ទប់ គឺអ្នកមានសមត្ថកិច្ច
តែូវតែឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះ
ដើមែបីផ្តន្ទាទោសតាមចែបាប់»។
លោកឃួងសែងបាន

បញ្ជាក់ថាបើសមត្ថកិច្ចដែល
មានតួនទីក្នុងការតែួតពិនិតែយ
នៅតែបណ្តែតបណ្តោយឱែយមាន
សកម្មភាពដូចនែះទៀតនោះ
ការបិទខ្ទប់ដើមែបីបង្ការនូវការ
រកីរាលដាលនែជងំឺកវូដី១៩នែះ
នឹងមិនអាចទទួលបានជោគ-
ជ័យឡើយ។

លោកបានថ្លែងថា៖ «សូម
លោកលោកសែីតែូវធ្វើការងរ
នែះបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការ
លែបាតជុវំញិភមូសិាស្ត្រក្នងុដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លនួបន្តទៀតដោយ
ភាពទទួលខុសតែវូខ្ពស់»។
លោកហួរម៉ែងវ៉ាងអធិការ

ខណ្ឌសែនសខុបានបែប់ភ្នពំែញ
ប៉សុ្តិ៍នៅថ្ងែអង្គារទី២០ខែមែសា
នែះថាក្នងុភមូសិាស្តែខណ្ឌរបស់
លោកគឺកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច

បែចាំការតែួតពិនិតែយក្នុងភូមិ-
សាស្តែរបស់ខ្លួន២៤ម៉ោង
ដោយមិនឱែយមានការជួបជុំ ឬ
ធ្វើដណំើរល្មើសនងឹបមែមបទិ
ខ្ទប់ឡើយ។
លោកបានបែប់ថា៖«យើង

ធ្វើតាមការណែនំរបស់គណៈ-
បញ្ជាការឯកភាពហើយជហំាន
ដបំងូនែះគឺយើងធ្វើតាមគោល-
ដៅបទិខ្ទប់ពីខណ្ឌមយួទៅខណ្ឌ
មួយហើយយើងក៏លែបាតនៅ
តាមដងផ្លូវបើមានការផ្តុំគ្នា
នៅកែផ្ទះយើងដែញពកួគត់
ឱែយចូលក្នុងផ្ទះវិញ»។
លោកហួរម៉ែងវ៉ាងបាន

បន្ថែមថាលោកមិនឱែយមាន
ការជួបជុំ ឬការបែមូលផ្តុំគ្នា
ឡើយហើយសមែប់ខណ្ឌរបស់
លោកទាំងមូលគឺលោកមិន
ឱែយមានអ្នកណាដែលគ្មានភារកចិ្ច
ជិះកាត់[ឆ្វាតឆ់្វែល]បានឡើយ
ទាំងយប់ទាំងថ្ងែ។
ទន្ទមឹនងឹនែះដែរលោកនែត

សាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាល

ជាតិនៅថ្ងែអង្គារទ២ី០ខែមែសា
នែះបានបញ្ជាឱែយកងកមា្លាំង
អង្គភាពដែលមានភារកិច្ចការ-
ពារសា្ថាបន័ឬបែចាកំារនៅតាម
គោលដៅណាមួយដែលមាន
ភូមិសាស្តែស្ថតិក្នងុតំបន់បិទខ្ទប់
តែវូពងែងឹវត្តមានឈរជើងបំពែញ
ភារកចិ្ចនៅតាមគោលដៅរៀងៗ
ខ្លួនដោយមិនតែូវអនុញ្ញាត
ឱែយកមា្លាងំធ្វើដណំើរចលត័ចែញពី
គោលដៅឬអង្គភាពឡើយ។
លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖«ថា្នាក់

ដឹកនំនិងកងកមា្លាំងនគរ-
បាលជាតិតែូវយកចិត្តទុកដាក់
អប់រំណែនំដល់សមាជិកកែុម
គែសួារកុំឲែយចាកចែញពីលនំៅ-
ឋានឬទីសំណាក់របស់ខ្លួនបើ
គ្មានការចាំបាច់»។
គរួបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដា្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាបានសមែចបិទ
ខ្ទប់ភូមិសាស្តែរាជធានីភ្នំពែញ
នងិកែងុតាខ្មានែខែត្តកណា្តោល
ដើមែបីទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដាល
នែជំងឺកូវីដ១៩៕

ថ្ងែពុធទី២១ែខមែសាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

កម្ពជុា និង កាណាដា កំពុង ពិនិត្យ លទ្ធភាព ក្នងុ ការ ធ្វើ 
កិច្ច សហប្តិបត្តកិារ រួមគ្នា លើ វិស័យ ច្បាប់ និង យុត្តធិម៌

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈកែសួងយុត្តិធម៌
កម្ពុជានិងកែសួងយុត្តិធម៌
កាណាដាបាននងិកពំងុពនិតិែយ
លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចសហ-
បែតបិត្តកិារជាមយួគ្នាលើវសិយ័
ចែបាប់ និងយុត្តិធម៌ ខណៈ
បច្ចុបែបន្នភាគីទាំង២មិនទាន់
មានកិច្ចសហបែតិបត្តិការណា
មួយជាផ្លូវការនៅឡើយ។
អ្នកនំពាកែយកែសួងយុត្តិធម៌

លោកជិនមា៉ោលីនបែប់ភ្នំ-
ពែញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែទី២០ខែ
មែសានែះថាកន្លងមកនែះ
កែសងួយតុ្តធិម៌របស់កម្ពជុាមនិ
ដែលមានកចិ្ចសហបែតបិត្តកិារ
ជាមួយបែទែសកាណាដាលើ
វិស័យចែបាប់នោះទែ។ប៉ុន្តែ
សមែប់ឆ្នាំ២០២១នែះរដា្ឋា-
ភិបាលកាណាដាតាមរយៈ
កែសួងការបរទែសរបស់ខ្លួន
បានជូនដំណឹងមកកម្ពុជាក្នុង
គោលបំណងរឹតបន្តឹងទំនក់-
ទំនងជាមួយកម្ពុជាឲែយកាន់តែ
រឹងមាំនិងចែើនជាងមុន។
លោកជិនមា៉ោលីនបញ្ជាក់

ថាក្នងុកចិ្ចទនំកទ់នំងនែះមាន
វិស័យចែើនដើមែបីជួយដល់
កម្ពុជា។ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មាន
វិស័យចែបាប់ និងយុត្តិធម៌ផង
ដែរ។កែសងួយតុ្តធិម៌បានទាក់
ទងជាមួយសា្ថានទូតកាណាដា
នៅកម្ពជុាបានជជែកគ្នាជាចែើន

ពីលទ្ធភាពក្នុងកិច្ចសហបែតិ-
បត្តកិារហើយក៏បានពែមពែៀង
ជាមួយគ្នាលើវិស័យមួយចំនួន
ដែលអាចធ្វើកិច្ចសហបែតិ-
បត្តិការជាមួយគ្នាបាន។
លោកមា៉ោលីនថ្លែងថា៖

«ដូច្នែះខ្ញុំក៏បានដឹកនំកែុម
ការងររបស់កែសួងដើមែបី
ពិភាកែសាបន្ថែមជាមួយកែុម
ការងរសា្ថានទតូកាណាដានងិ
កែុមការងរកែសួងយុត្តិធម៌

កាណាដាកាលពីយប់មញិនែះ
ដើមែបីពនិតិែយលទ្ធភាពក្នងុការធ្វើ
កចិ្ចសហបែតបិត្តកិារជាមយួគ្នា
បាននៅពែលខាងមុខហ្នឹង»។
បើតាមលោកជិនមា៉ោលីន

កែមុការងរកែសួងយុត្តធិម៌កម្ពជុា
តណំាងសា្ថានទតូកាណាដាបែ-
ចាំកម្ពុជានិងតំណាងកែសួង
យតុ្តធិម៌បែទែសកាណាដាបាន
បើកកិច្ចពិភាកែសាកាលពីយប់
មែសិលមិញតាមរយៈបែព័ន្ធVideo

Conferenceដើមែបីពិនិតែយ
លទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកិច្ច
សហបែតបិត្តកិារជាមយួគ្នាក្នងុ
វសិយ័ចែបាប់នងិយតុ្តធិម៌រមួមាន
ការរៀបចំកែបខ័ណ្ឌគោល
នយោបាយនិងចែបាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងជំនួយផ្នែកចែបាប់ និងការ
ដោះសែយវិវទកែបែព័ន្ធ
តុលាការនៅកម្ពុជាការពងែឹង
សមត្ថភាពមន្តែីកែសងួយតុ្តធិម៌
និងមន្តែីនៅតាមសាលាជមែះ

ក្តីការពងែឹងសា្ថាប័នបណ្តុះ-
បណា្តោលនិងសែវជែវក្នងុវិស័យ
ចែបាប់និងយុត្តិធម៌ និងការធ្វើ
ទំនើបកម្មរដ្ឋបាលតុលាការ។
លោក ជិនមា៉ោលីនបន្តថា

កែុមការងរនឹងធ្វើការងរ
ជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតដើមែបី
ពភិាកែសានងិផ្លាសប់្តរូនវូឯកសារ
ទៅវិញទៅមកដើមែបីឈានទៅ
រកកិច្ចសហបែតិបត្តិការក្នុង
ពែលឆប់ៗខាងមុខនែះ៕

លោក ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាកេយកេសួងយុត្តិធម៌ ក្នុង ការ ជួបពិភាកេសាការងារជាមួយតំណាង ស្ថានទូតកាណាដាបេចាំ នៅ 
កម្ពុជា និង តំណាងកេសួងយុត្តិធម៌បេទេសកាណាដា តមបេព័ន្ធអនឡាញ កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថតកែសួងយុត្តិធម៌

លោក អភិបាលកុ្ង បញ្ជា ឱ្យ ...

ក្សួង រក ឃើញ អ្នក 
វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ចំនួន ៤៣១ នាក់ 
បន្ថម្ ទៀត ខណៈ ជា 
សះស្បើយ ៣១ នាក់

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំេញៈកែសងួសខុាភបិាល
បានបែកាសនៅថ្ងែអង្គារទី២០
ខែមែសាឆ្នាំ២០២១នែះ
ដោយរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ
ចំនួន៤៣១នក់បន្ថែមទៀត
ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងក្នុងពែឹត្តិការណ៍
សហគមន៍មានចំនួន៤២៩
នក់និងមានអ្នកជាសះសែបើយ
ចំនួន៣១នក់។
កែសួងបានបន្តថាអ្នករក

ឃើញឆ្លងក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ
មាន២៧១នក់ខែត្តពែះសហីនុ
១៣៣នក់ខែត្តកណា្តោលចនំនួ
១០នក់ខែត្តកពំងច់ាមនងិខែត្ត
តាកែវចនំនួ៤នក់ដចូគ្នាខែត្ត
ពែវែង២នក់នងិខែត្ត៥ផែសែង
ទៀតមានករណីឆ្លង០១នក់
ដចូៗគ្នាក្នងុនោះមានខែត្តតែបូង-
ឃ្មុំសា្វាយរៀងកពំងឆ់្នាងំកពំងធ់ំ
និងខែត្តកំពត។
ជាមួយគ្នានែះដែរ ករណីឆ្លង

ចនំនួ២នក់ជាអ្នកដណំើរចលូ
មកកម្ពុជាដែលមានមា្នាក់ជា
បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនែសុីអាយុ
៣១ឆ្នាំ និងមា្នាក់ទៀតជាសែ្តី
ជនជាតិចិនអាយុ២០ឆ្នាំ
សា្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពែញ។
គិតតែឹមពែឹកថ្ងែទី២០ខែ

មែសាឆ្នាំ២០២១នែះកម្ពុជា
មានអ្នកឆ្លងវរីសុកវូដី១៩សរបុ
ចំនួន៧៤៤៤នក់ក្នុងនោះ
អ្នកឆ្លងក្នុងពែឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈមានរហូតដល់
៦៨៩៩នក់អ្នកជាសះសែបើយ
សរុបចំនួន២៥៥៥នក់អ្នក
កំពុងពែយាបាលចំនួន៤៨៣៥
នក់និងអ្នកសា្លាប់បានកើនឡើង
ដល់៤៩នក់។
យោងតាមសែចក្តីជូនដំណឹង

របស់កែសងួសខុាភបិាលនៅថ្ងែ
អង្គារនែះមានករណីសា្លាប់ជា
ជនជាតិខ្មែររហតូដល៤់នកក់្នងុ
នោះមានបុរសអាយុ៦៥ឆ្នាំអាយុ
៧២ឆ្នាំសែ្តីអាយុ៤៨ឆ្នាំនិង
អាយុ៤០ឆ្នាំដែលសទុ្ធតែសា្លាប់
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩៕

សមត្ថកិច្ចពិនិតេយឯកសររបស់បេជាពលរដ្ឋ នាពេល កន្លង មក។ រូបមិន

កេមុគេពូេទេយយកសំណាកពីសេី្ត
អាជីវករម្នក់។រូបថតTYDAPage
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ក្រសួងយុត្តធិម៌ជូនដំណឹងដល់សាលាជម្រះក្តីទំាងអស់ត្រវូនៅ
បន្តទទួលពាក្រយបណ្តងឹឧបាស្រយ័ក្នងុអំឡុងព្រលមានការបិទខ្ទប់
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ យតុ្តធិម ៌បាន 
ជនូ ដណំងឹ ដល ់សាលា ជមៃះ ក្ត ី
ទាងំ អស ់តៃវូ នៅ បន្ត ទទលួ ពាកៃយ 
បណ្តងឹ ឧបាសៃយ័ នានា ព ីមៃធាវ ី
តំណាង ដោយ អាណត្តិ តាម 
បៃពន័្ធ អៃឡចិតៃនូកិ ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល អនុវត្ត វិធានការ បិទ ខ្ទប់ 
នងិ ការ ហាម ឃាត ់ការ ធ្វើ ដណំើរ 
ក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា។

សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ កៃសួង 
យតុ្តធិម ៌ចុះ ថ្ងៃទ ី១៩ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
នាពៃល កន្លង ទៅ នៃះ រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល បាន ដក់ ចៃញ ជា បន្ត-
បនា្ទាប់ នូវ វិធានការ នានា ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ  និង ទប់សា្កាត់ការ ឆ្លង 
រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល វធិានការ 
នៃះ រួម មាន ការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិ-
សាស្ដៃ រាជធា នភី្នពំៃញ នងិ កៃងុ 
តាខ្មៅ  នៃ ខៃត្ត កណា្តាល ពៃម 
ទាងំ ការ ហាម ឃាត ់ការ ធ្វើ ដណំើរ 
ឆ្លង កាត ់ពៃបំៃទល ់រាជធាន-ីខៃត្ត 

នៅ ក្នងុ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា 
ដៃល នា ំឱៃយ ការ ធ្វើ ដណំើរ ព ីតបំន ់
មយួ ទៅ តបំន ់មយួ ទៀត តៃវូ បាន 
ហាម ឃាត ់ឬ រតឹតៃបិត ជា បណ្តាះ-
អាសន្ន។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា នៅ ក្នុង 
សា្ថានភាព នៃះ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល ជា ភាគ ីនៃ បណ្តងឹ ឬ មៃធាវ ី
តំណាង ដោយ អាណត្តិ ដៃល 

ស្ថិត ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ និង មិន 
អាច ធ្វើ ដំណើរ បាន មិន អាច 
អនុវត្ត នីតិវិធី ប្តឹង ឧបាសៃ័យ 
ដោយ ផ្ទាល ់នៅ សាលា ជមៃះ ក្ត ី
បាន សៃប តាម ចៃបាប ់នងិ នតីវិធិ ី
ជាធរមាន នោះ ទៃ។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា៖ «ដើមៃបី 
ធានា ការពារ នវូ សទិ្ធ ិសៃប ចៃបាប ់
របស់ គូ ភាគី ក្នុង ការ ធ្វើ បណ្តឹង 

ឧបាសៃ័យ ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល- 
វៃលា  សៃប តាម បទបៃបញ្ញត្ត ិស្តពី ី
នតីវិធិ ីជា ធរមាន កៃសងួ យតុ្តធិម ៌
ស្នើសុ ំឯកឧត្តម លោក ជទំាវ ជា 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ នៃ សាលា ជមៃះ ក្ដី 
គៃប ់ជាន ់ថា្នាក ់ជា ពសិៃស សាលា 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ សាលា 
ដបំងូ ខៃត្ត កណា្តាល នងិ សាលា-
ឧទ្ធរណ៍ ភ្នំពៃញ ពិនិតៃយ រៀបចំ 

និង សមៃបសមៃួល ឱៃយ មាន ការ 
ទទលួ ពាកៃយ បណ្តងឹ ឧបាសៃយ័ 
នានា ពី ភាគី ឬ មៃធាវី តំណាង 
ដោយ អាណត្តិ តាម បៃព័ន្ធ អៃ-
ឡចិតៃនូកិ ជា មនុ នៅ ក្នងុ រយៈ-
ពៃល ដៃល កពំងុ អនវុត្ត វធិានការ 
បិទ ខ្ទប់ និង ការ ហាម ឃាត់ ការ 
ធ្វើ ដំណើរ ខាង លើ នៃះ»។

ប៉នុ្តៃ តៃវូ ទទលួ យក ចៃបាប ់ដើម 
នៃ ឯកសារ ពាកៃយ បណ្តឹង ជា 
លាយលក្ខណ ៍អកៃសរ ដោយ ផ្ទាល ់
ពី ភាគី មា្ចាស់ បណ្តឹង ឧបាសៃ័យ 
ឬ មៃធាវ ីតណំាង ដោយ អាណត្ត ិ
កៃយ ពៃល ដៃល វធិានការ បទិ 
ខ្ទប់ តៃូវ បាន បញ្ចប់ ហើយ ការ 
ធ្វើ ដំណើរ តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ជា 
បៃកៃតី ឡើង វិញ។

បើ តាម កៃសងួ យតុ្តធិម ៌ដើមៃបី 
អនវុត្ត គោលការណ ៍ខាង លើ នៃះ 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ នៃ សាលា ជមៃះ ក្តី 
គៃប់ ជាន់ ថា្នាក់ មៃតា្តា ពិនិតៃយ និង 
រៀបចំ សមៃួល នីតិវិធី សមៃប់ 
ទទលួ ពាកៃយ បណ្តងឹ ជា បណ្តាះ-
អាសន្ន តាម បៃព័ន្ធ អនឡាញ 
ដូចជាបៃព័ន្ធ Telegram ជា-
ដើម និង ដក់ បង្ហាញ លៃខ 

ទូរស័ព្ទ  សមៃប់ ទាក់ទង និង 
ទទួល។

កៃសងួ បញ្ជាក ់ថាពាកៃយ បណ្តងឹ  
ឧបាសៃ័យ នានា របស់ ភាគី នៃ 
បណ្តងឹ ឬ មៃធាវ ីតណំាង ដោយ 
អាណត្ត ិពៃម ទាងំ តៃវូ ធ្វើ ការ ជនូ 
ដំណឹង និង ផៃសព្វផៃសាយ នូវ ការ 
អនុវត្ត គោលការណ៍ នៃះ ជា 
សាធារណៈ ឱៃយ បាន ឆប់ រហ័ស 
និង ឱៃយ បាន ទូលំទូលាយ។

បណ្តឹង ឧបាសៃ័យ គឺ ជា 
បណ្តឹង  របស់ ភាគី ដៃល មិន 
យល់សៃប ជាមួយ នឹង សៃចក្ដី 
សមៃច ណា មយួ របស ់ចៅកៃម  
ដើមៃបី ទាមទារ ឱៃយ លុប ចោល ឬ 
ផ្លាស់ប្តូរ សៃចក្តី សមៃច នោះ។

បើ តាម កៃម នតីវិធិ ីរដ្ឋបៃបវៃណ ី
បណ្តងឹ ឧបាសៃយ័ មាន ២ គ ឺ១ 
បណ្តងឹ ឧបាសៃយ័ ទៅ តលុាការ 
ដើម, បណ្តឹង ផត់ ចោល អ្នក 
ជំនាញ, បណ្តឹង ទាស់, បណ្តឹង 
ទាមទារ ជនំុ ំជមៃះ សារ ជា ថ្ម។ី ២ 
បណ្តងឹ ឧបាសៃយ័ ទៅ តលុាការ 
ជាន ់ខ្ពស ់មាន បណ្តងឹ ឧទ្ធរណ,៍ 
បណ្តងឹ សាទកុ្ខ, បណ្តងឹ ជទំាស ់
ដីកា៕

ឡុង គីមម៉ារីតា

កំពង់ធំៈ យោងតាម ទំព័រ 
ហ្វៃសប៊កុ របស ់គមៃង រៃដបកូ- 
ទំរីង បាន ឲៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃទី១៩ 
មៃសា ថា កៃុមការងរ ពងៃឹង 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់ នៃ គមៃង 
រៃដបូក ទំរីង ទាំងបី កៃុម  និង 
កងកមា្លាំង សហការ ទាំងបី កៃុម 
បាន ចុះ លៃបាត ពៃ នៅ តំបន់ 
អូរដៃជៃ  និង តំបន់ ៣៥ ស្ថិត 
នៅក្នុង ឃុំ បឹងលា្វា សៃុក សន្ទុក 
ខៃត្តកំពង់ធំ នៅតៃ រកឃើញ 
បទល្មើស ពៃឈើ ក្នុង តំបន់ 
ការពារ ក្នងុ ពៃល ដៃល ជងំ ឺកវូដី-
១៩ កំពុង រីករាលដល នៅក្នុង 
បៃទៃស។

ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ ដដៃល បាន ឲៃយ 
ដងឹថា៖ «ជា លទ្ធផលកៃមុការងរ 
បាន ជួបបៃទះ ទីតំាងកាប់ រាន ថ្មី 
មយួ កន្លៃង ហើយ ជនល្មើស បាន 
រត់ គៃចខ្លួនបាត់ ដោយ បនៃសល់ 
ទកុ ម៉តូ ូចនំនួ០១ គៃឿង ហើយ 
វត្ថុ តាង តៃូវ បាន រកៃសាទុក នៅ 
សង្កាត់ រដ្ឋបាល ពៃឈើ កៃយា»។

ឆ្លើយតប ទៅនឹង បញ្ហា នៃះ 

កៃុម ការងរ គៃប់គៃង គមៃង 
រៃដបូកទំរីង និង មន្តៃី ពងៃឹង 
ការអនវុត្ត ចៃបាប ់នៅតៃ បន្ត ធ្វើការ 
យា៉ាង យកចិត្ត ទុកដក់ ដើមៃបី 
ការពារ ធនធាន ពៃឈើ នៅក្នងុ 
តំបន់ គមៃង ទាំងមូល។

លោក ឈុន ឌឺលុច បៃធាន 
គមៃង រៃដបកូទរំងី បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅថ្ងៃនៃះ ថា បទ-
ល្មើស កាប់បំផ្លាញ ពៃឈើ នៅ 
តៃ  បន្ត កើតមាន ដោយ កៃមុ ជន-
ល្មើស បាន យក ឱកាស ដៃល 
មន្តៃី និង សហគមន៍ មិន សូវ ចុះ 
លៃបាត បៃពៃតឹ្ត សកម្មភាព កាប-់
បំផ្លាញ។

លោក បន្តថា៖ «តបំន ់ពៃ នៃះ 
គឺ មិនមាន មនុសៃស ចៃើន ដៃល 
អាច ឲៃយ ឆ្លង កូវីដ នោះទៃ ដូច្នៃះ 
សូម មន្ត្រី បន្ត ចុះ ល្បាត 
បន្តទៀត។ ហើយ មួយទៀត 
យើង តៃវូតៃ ជយួ សហគមន ៍មយួ 
ចំនួន នៅក្នុង តំបន់ នៃះ ដូចជា 
ជួយផ្តល់ ជា អាហារ ហូបចុក 
ដើមៃបី ឲៃយ ពកួគាត ់បាន ចុះ លៃបាត 
ពៃះ រាល ់ថ្ងៃនៃះ គាត ់ខ្វះ អាហារ 
ហូបចុក ចៃើន ណាស់»៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល នៃ សា-
ធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ បាន ផ្តល់ ជំនួយ 
បន្ថៃម ទៀត ដល់ កៃសងួ  សខុា-
ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល 
មាន ថវិកា សរុប ចំនួន ៣៥០ 
០០០ ដុលា្លារ។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ពត័ម៌ាន នៅ ថ្ងៃ នៃះបាន បញ្ជាក ់
ថា អណំយ នៃះធ្វើ ឡើង តាម-
រយៈ ទភីា្នាកង់រ សហបៃតបិត្តកិារ 
អន្តរជាតិកូរ៉ៃ (KOICA)។

ការ បរិច្ចាគ នៃះ មាន គោល 
បំណង ជួយ ដល់ កៃសួង សុខា-
ភបិាល ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ 
ការ រកី រាលដល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន 
បន្ថៃម ទៀត ថា សមា្ភារៈ ដៃល តៃវូ 
បរិច្ចាគ រួម មាន ឧបករណ៍ ធ្វើ 
តៃស្ត RNA(RNA Extraction 
Kits) ចនំនួ ១៨ ៧៥០ ឈតុ 
ឧបករណ៍ SD Biosensor 
ចនំនួ ១៤ ៤០០ ឈតុ សមៃប ់

ការ បៃមូល គំរ ូចំនួន ៤២ ០០០ 
ដុំ និង គៃឿង បនា្លាស់ មួយ ផៃសៃង 
ទៀត សមៃប ់មា៉ាសុនី សាកលៃបង 
PCR ដៃល មាន ថវិកា សរុប 
៣៥០ ០០០ ដុលា្លារ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
KOICA បាន នយិាយ ថា របស ់
ទាំង នៃះ នឹង តៃូវ បៃើ ក្នុង មន្ទីរ 
ពិសោធន៍ នៃ វិទៃយាសា្ថាន ជាតិ 
សខុភាព សាធារណៈ នៃ កៃសងួ 
សុខាភិបាល ដើមៃបី ធ្វើ តៃស្ត រក 
មៃរោគ វីរុស កូវីដ ១៩។

KOICA បាន បន្ត ទៀត ថា៖ 
«នៃះ មនិមៃន ជា អណំយ លើក 
ទី១ របស់ KOICA ទៃ ខណៈ 
ដៃល យើង បាន ចូលរួម ឧបត្ថម្ភ 
គាំទៃ ក្នុង ទមៃង់ ផៃសៃងៗ គា្នា ជា-
ចៃើន ចប់ តាំង ពី ការ រាតតៃបាត 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា។ 
ឧបករណ៍ SD Biosensor 
ចំនួន ៨ ៦៤០ ឈុត តៃូវ បាន 
បរិច្ចាគ ក្នុង ២០២០»។

កម្មវធិ ីនៃះ គ ឺជា គនំតិ ផ្តចួផ្តើម 
របស ់សាធារណរដ្ឋ ករូ៉ៃ ដៃល ជា 
ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ដើមៃបី ឆ្លើយ 
តប នឹង ការ រីក រាលដល នៃ ជំងឺ 

កូវីដ ១៩ តាមរយៈ ការ គាំទៃ 
ផៃសៃងៗ។

កៃ ពី ការ ផ្តល់ ជំនួយ នៃះ 
KOICA  ក៏ បាន ផ្តល់ ការ គំាទៃផៃសៃង-  
ទៀត តាមរយៈ កម្មវិធី នៃះ ផង 
ដៃរ ដូចជា មា៉ាស់ ពៃទៃយ ចំនួន ១០មឺុន 
មា៉ាស់ N95 ចំនួន ៤ ៥០០ 
មា៉ាស ់ទកឹ លាង ដៃ សមា្លាប ់មៃរោគ 
ចំនួន ២ ០០០ សមៃប់ បុគ្គលិក 
ន ៃ មន្ទរីពៃទៃយ កមុារ ជាត ិនងិ មន្ទរី 
ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ-សូវៀត។

កៃ ពី នៃះ KOICA  ក៏ ជួយ 
ដល ់ ជន ងយ រងគៃះ ដៃល មាន 
របស់ របរ បៃើបៃស់ និង ជំនួយ 
បឋម  ចំបាច់ នៅ ក្នងុ តំបន់ គោល- 

ដៅ ចនំនួ៦ ផង ដៃរ រួម មានរាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ ខៃត្ត  
កៃចៃះ ខៃត្ត ឧត្តរមានជយ័ ខៃត្ត 
បាត់ដំបង និង ខៃត្ត សៀមរាប។

លើស ពី នៃះ KOICA ក៏ បាន 
សហការ ជាមួយ អង្គការ អន្តរ-
ជាតិ សមៃប់ ការ ធ្វើ ចំណាក 
សៃកុ (IOM) ស្តពី ី«ការ ពងៃងឹ 
ការ ឆ្លើយតប នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្នងុ ការ បញ្ជនូ ជន ចណំាក សៃកុ 
តៃឡប ់មក កម្ពជុា វញិ នងិ មជៃឈ-
មណ្ឌល ចតា្តាឡសីក័ ដោយ ផ្តាត 
លើ ខៃត្ត ចំនួន ៥ គឺ ខៃត្ត បាត់ដំបង 
បនា្ទាយមានជយ័ ឧត្តរមានជយ័ 
សៀមរាប និង ខៃត្ត ពៃវៃង៕

សមត្ថកិច្ចឈរមុខ សាលាដំបូងរជធានីភ្នពំេញ។ រូបថត ហុង មិនា

រដា្ឋាភិបាល កូរ៉េបាន ផ្តល់ ជំនួយ ៣៥ មឺុន ដុលា្លារ បន្ថេម ទៀត ដល់ កម្ពជុា 
ដើមេបី បេយុទ្ធ បេឆំាង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។  រូបថត KOICA Cambodia

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉្របានផ្តល់ជំនួយ៣៥មឺុនដុលា្លារបន្ថ្រម
ទៀតដល់កម្ពជុាដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ

បទល្មើសព្រឈើនៅត្របន្តកើត
មានក្នងុតំបន់ការពារក្នងុស្រកុសន្ទកុ
ព្រលជំងឺកូវីដ១៩កំពុងរីករាលដល



វ៉ន ដារ៉ា

ខេត្ត ពេះសីហនុៈ រាជរដ្ឋាភិ- 
បាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខៃ 
មៃសា បានទទួលជំនួយឧប - 
ករណ ៍បរកិ្ខារវៃជ្ជសាសៃ្តមន្ទរីព-ិ 
សោធនស៍មៃបធ់្វើតៃស្តរកវរីសុ 
កូវីដ១៩ នៅខៃត្តពៃះសីហនុ 
នងិជនំយួផៃសៃងៗជាចៃើនទៀត  
ពរីដ្ឋាភបិាលចនិ ដៃលសរបុ ជា 
ទឹកបៃក់បៃមាណ ១០លាន- 
ដុលា្លារអាមៃរិក។

ពិធី បៃគល់ និង ទទួល ឧប-
ករណ៍ បរិក្ខារ វៃជ្ជសាសៃ្ត មន្ទីរ 
ពិសោធន៍ សមៃប់ ធ្វើ តៃស្ត - 
រកវីរុស កូវីដ ១៩ នៃះ តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង តាម បៃពន័្ធ វដីៃអ ូដោយ 
លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង រដ្ឋមនៃ្តី 
កៃសងួ សខុាភបិាល  រមួ ជាមយួ 
លោក វ៉ាង វិនធាន អគ្គរដ្ឋ-
ទូតចិន បៃចាំ នៅ កម្ពុជា និង 
លោក គចួ ចរំនី អភបិាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ។

លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង បាន 
ថ្លៃង ថា ករ បំពាក់ ឧបករណ៍ 
បរកិ្ខារ វៃជ្ជសាស្តៃ នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុនាពៃល នៃះ ជា 
ករ រួម ចំណៃក យ៉ាង សំខាន់ 
ដៃល មិន តៃឹមតៃ បង្កើន លៃបឿន 
នៃ ករ ពិនិតៃយ សំណាក រក វីរុស 
កូវីដ ១៩ សមៃប់ ខៃត្ត ពៃះ-
សីហនុ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ អាច នឹង 
ពិនិតៃយ សំណាក នៅ ខៃត្ត ជុំវិញ 
ផង ដៃរ ដើមៃបី រួម ចំណៃក ជំរុញ 
ករ ទប់សា្កាត់ ករ រីក រាលដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ឆាប់ 
រហ័ស។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«កៃម ករ ដឹកនាំ ដ៏ ឈ្លាសវៃ 
នងិ បៃកប ដោយ គតបិណ្ឌតិ របស ់
សម្តៃច តៃជោ ហ៊នុ សៃន ចណំង 

មតិ្ត ភាពកម្ពជុា-ចនិ បាន ឈន 
ដល់ ភាព ជា ដៃគូ យុទ្ធសាស្តៃ 
គៃប់ ជៃុងជៃយ ជាពិសៃស 
ជំនួយ ឥត សំណង ជាចៃើន តៃូវ 
បាន ផ្ដល់ ជូន កៃសួង សុខាភិ-
បាល ដើមៃបី ចូលរួម ចំណៃក 
ពងៃងឹ នងិ ពងៃកី វសិយ័ សខុាភ-ិ
បាល កម្ពុជា»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក រដ្ឋមនៃ្តី 
ក៏ បាន ថ្លៃង អំណរគុណ ចំពោះ 
រដ្ឋាភិបាល និង បៃជាជន ចិន 
ដៃល បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ជូន រាជ-
រដ្ឋាភបិាល នងិ បៃជាជន កម្ពជុា 
ក្នុង ករ ទប់សា្កាត់ ករ រាតតៃបាត 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល សរុប  ជា 
ទកឹ បៃក ់នៃ ជនំយួ លើក នៃះ មាន 
បៃមាណ ១០ លាន ដុលា្លារ អា-
មៃរកិ។ ក្នងុ នោះ រមួ មាន ១-ឧប-
ករណ ៍ជនំយួ ករ ធ្វើ តៃស្ត រក វរីសុ 

កូវីដ ១៩ (Extraction test 
machine) ២-កញ្ចប់ តៃស្ដ រក 
វីរុស កូវីដ ១៩, ៣-សម្លៀក 
បំពាក់ សុវត្ថិភាព សមៃប់ មន្តៃី 
សុខាភិបាល ៤-មា៉ាស់ N95, 
៥-មា៉ាស ់វះ កត,់ ៦-ទៃរ ម៉មូ៉ៃតៃ 
អនិហ្វារ៉ៃត នងិ ៧-សមា្ភារ បរកិ្ខារ 
ផៃសៃងៗ ទៀត។

លោក រដ្ឋមនៃ្តី បាន ឲៃយ ដឹង ដៃរ 
ថា មា៉ាសុនី ធ្វើ តៃស្ត រក វរីសុ កវូដី 
១៩ មួយ កំផ្លៃ ជា ជំនួយ របស់ 
រដ្ឋាភិបាល និង បៃជាជន ចិន តាម  
រយៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត យណូាន ដៃល 
បាន ដំឡើង រួចរាល់ ក៏ ផ្តល់ ករ 
បណ្ដះុបណា្ដាល ពី របៀបបៃើបៃស់ 
និង ថៃទំា ហើយ តៃវូ បាន ដក់ ឱៃយ  
ដំណើរករ នៅ ពៃល នៃះ ដៃរ។

លោ គចួ ចរំនី អភបិាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន ថ្លៃង ថា ករ 

ដៃល រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
ទទួល បាន ឧបករណ៍ បរិក្ខារ 
វៃជ្ជសាស្តៃ ជា ជនំយួ ឥត សណំង 
របស់ ខៃត្ត យូណាន នៃ សាធា-
រណរដ្ឋ បៃជាមានតិ ចនិ នាពៃល 
នៃះ គឺ សម សៃប ទៅ នឹង សា្ថាន-
ភាព ដៃល កម្ពជុា ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន-
ភាព មាត់ ជៃះ នៃ ករ រីក រាល-
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក បាន ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ 
«សមូ សម្ដៃង ករ ដងឹគណុ នងិ 
ថ្លៃង អណំរគណុ យ៉ាង ជៃលជៃ 
ចពំោះ រដ្ឋាភបិាល នៃ សាធារណ-
រដ្ឋ បៃជាមានតិ ចនិ ពសិៃស ថា្នាក ់
ដកឹនា ំមន្តៃ ីបគុ្គលកិ នងិ បៃជា-
ជន ខៃត្ត យូនណាន ដៃល បាន 
ផ្ដល ់ជនំយួ មនសុៃស ធម ៌ជា សមា្ភារ 
និង បរិក្ខារ វៃជ្ជសាសៃ្ត ដៃល 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ កំពុង 

តៃវូ ករ ចាបំាច ់នា ពៃល នៃះ នងិ 
ទៅ អនាគត នងិ ផ្តល ់ភាព ងាយ 
សៃលួ ក្នងុ ករ កត ់បន្ថយ ករ ដកឹ 
ជញ្ជូន សំណាក យក ទៅ វិភាគ 
នៅ វិទៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ»។

បើ តាម លោក អភិបាល ខៃត្ត 
មន្ទរី ពិសោធន៍ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
នៃះ បាន ចាប់ ដំណើរករ សាង 
សង ់កល ព ីថ្ងៃទ ី២៤ ខៃ  កញ្ញា 
ឆា្នាំ ២០២០ លើ ផ្ទៃ ដី សរុប 
៤៥៨,២ ម៉ៃតៃ កៃឡា ដោយ 
មាន ករ តៃតួ ពនិតិៃយ បច្ចៃកទៃស 
ពី មន្តៃី ជំនាញ កៃសួង សុខាភិ-
បាល ហើយ បាន សាងសង់ រួច 
រាល់ ជា សា្ថាពរ កល ពី ថ្ងៃទី ១ 
ខៃ  មៃសា ឆា្នាំ ២០២១ ដោយ 
ចំណាយ ថវិក អស់ ២៧ មុឺន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក៕

ថ្ងៃពុធ ទី២១ ែខមៃសា ឆា្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ពិធី បេគល់ និង ទទួល ឧបករណ៍ បរិក្ខារ វេជ្ជសាសេ្ត មន្ទរី ពិសោធន៍ សមេប់ ធ្វើ តេស្ត រក វីរុស កូវីដ ១៩  ធ្វើ ឡើង តាម បេព័ន្ធ វីដេអូ រវាង លោក ម៉ម បុ៊នហេង រដ្ឋមនេ្តី 
កេសួង សុខាភិបាល  រួម ជាមួយ លោក វា៉ាង វិនធាន អគ្គរដ្ឋទូត ចិន បេចំា នៅ កម្ពជុា និង លោក គួច ចំរីន អភិបាល ខេត្ត ពេះសីហនុ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តពៃះសីហនុ

ចា ង��  ង និង អគ្គ ន យក 
លី �ៃសៃង

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  ក រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង ក រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

បេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

ក រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

ក រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

ក រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

ក រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

ក រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

ក រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

ក រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

ក រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

ក រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដ រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

សយ រា៉ា សុី
ក រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ� ន រងៃសី

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

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេសា យ ពា ណិជ្ជ កម� 
�ៃ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

បេ ធា ន�េកចា យក �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េកចា យក �េត

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

បេ ធា ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយក រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិក ហិរ�� វត� ុៈ ហ� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិក 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

ក រិ� ល័យខេត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
ក រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មុំ គន្ធា

ខេត្តពេះសហីនុៈ រដ្ឋបាលខៃត្ត 
ពៃះសហីន ុបាន សមៃច បទិ ជា 
បណ្ដាះអាសន្ន ចពំោះ អាជវីកម្ម 
លកដ់រូ ផៃសារ ចនិ ក្នងុ មជៃឈមណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម កៃងុ ពៃះសីហនុរយៈ-  
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃមៃសា ដល់ ថ្ងៃទី ០៣ ខៃ 
ឧសភា ឆា្នា ំ២០២១ ដើមៃបី យក 
សំណាក រក វិជ្ជមាន កូវីដ១៩។

លោ  គចួ ចរំនី អភបិាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន ចៃញ សៃចក្តី 
ជូនដំណឹង នៃះ កលពី យប់ ថ្ងៃ 
ចន្ទ ទី ១៩ ខៃមៃសា បាន ឲៃយ 

ដឹងថា ករសមៃច ផ្អាក ជា 
បណ្ដាះអាសន្ន នូវ អាជីវកម្ម 
លក់ដូរ ទាំងអស់ នៃះ ដើមៃបី 
ទបស់ា្កាត ់កររកីរាលដល នៃ ជងំ ឺ
កវូដី១។ អ្នកលក ់ទាងំអស ់មាន 
កតព្វកិច្ច ផ្តល់ វត្ថុ សំណាក ទៅ 
វិភាគ រក មៃរោគ កូវីដ១៩ ដល់ 
មន្តៃី សុខាភិបាល។

លោក  គួច ចំរីន ថ្លៃងថា៖ 
«កៃុម ឆ្លើយតប បនា្ទាន់ នៃ មន្ទីរ 
សខុាភបិាល ខៃត្ត នងឹ ចុះ យក វត្ថ ុ
សណំាក ព ីអាជវីករ ទាងំអស ់នៅ 
ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មៃសា នៃះ នៅ 
មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម កៃុង 
ពៃះសីហនុ (ផៃសារ ចិន)»។

ក្នុង ករណី អាជីវករ ណា ខក-
ខាន មនិបាន ទៅ ផ្តល ់វត្ថ ុសណំាក 
តាម ករកណំត ់ទៃ ពកួគត ់តៃវូ 
ទៅ ផ្តល់ វត្ថុ សំណាក នៅ វៃទិក 
៧ មករា រៀងរាល់ ម៉ាង ធ្វើករ 
រួមទាំង ថ្ងៃ ឈប់សមៃក ផង 
ដៃរ។

លោក បាន បន្តថា អាជីវករ 
ទំាងអស់ ពៃមទំាង កៃមុគៃសួារតៃវូ 
តៃ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅផ្ទះ របស់ 
ខ្លនួ ឱៃយបាន តៃមឹតៃវូ តាម ករ ណៃ- 
នាំ របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 
ហើយ បើ បុគ្គល ណា ដៃល មិន 
អនវុត្តតាម សៃចក្ត ីសមៃច នៃះ 
តៃូវ ទទួលទោស នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី 

វិធានករ ទប់សា្កាត់ ករឆ្លងរាល-
ដល  នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ នងិ ជងំឆឺ្លង 

កច សាហវ   និង បៃកប ដោយ គៃះ- 
ថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត៕

កម្ពជុាទទួលជំនួយឧបករណ៍បរិក្ខារវេជ្ជសាសេ្ត សមេប់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ
និងជំនួយផេសេងៗទៀតមានទឹកបេក់សរុប១០លានដុលា្លារពីរដ្ឋាភិបាលចិន

អភិបាលខេត្ត ពេះសីហនុ សមេច បិទ ផេសារ ចិន បណ្ដោះអាសន្ន  ដើមេបី យក សំណាក រក វិជ្ជមាន កូវីដ១៩

មជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកេងុពេះសីហនុ(ផេសារចិន)។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
នៅ ថ្ង្រទី ២០ ខ្រ ម្រសា ន្រះ 
បញ្ច្រញ រថយន្ត ចលត័ ៥ គ្រឿង 
ដកឹ ស្របៀង លក ់ជនូ ប្រជាជន នៅ 
តំបន់ ក្រហម ក្នុង តម្ល្រ ក្រម 
ទីផ្រសារ ដើម្របី សម្រួល ជីវភាព 
ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នងុ អឡំងុ ព្រល បទិ 
ខ្ទប់ នៅ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ និង ក្រុង 
តាខ្មៅ (ខ្រត្ត កណ្តាល)។

តំបន់ ក្រហម ទាំង ៧ ទីតាំង 
នោះ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ ចនំនួ ៣ 
គឺខណ្ឌ មានជ័យ ខណ្ឌ ពោធិ៍-
ស្រន ជ័យ និង ខណ្ឌ ទួលគោក។

អនរុដ្ឋល្រខាធកិារ ន្រ ក្រសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម លោក ប៉្រន សុវិ-
ជាតិ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា តាម អនុ- 

សាសន ៍របស ់ប្រមខុ រដ្ឋាភបិាល 
ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន សម្រច 
បញ្ច្រញ រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ ចនំនួ 
៥គ្រឿងដ្រល ផ្ទកុ ទំនិញបរិភោគ- 
ឧបភោគ នងិ គ្រឿងទ្រស ដើម្របី 
ចល័ត លក់ ជូន ប្រជាជន នៅតំ-
បន់ ក្រហម ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំ្រញ។

លោក ប៉្រន សុវិជាតិ មាន 
ប្រសាសន៍ ថា៖ «ព្រឹក ន្រះ រថ-
យន្ត ចលត័ ទាងំ  ៥ គ្រឿង របស ់
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម រួម ជាមួយ 
រថយន្ត ចល័ត មួយ ចំនួន ទៀត 
របស ់សាលារាជ ធានភី្នពំ្រញនងឹ  
ច្រញ ទៅ ចលត័ លក ់តាម ទតីាងំ 
ទាងំ ៧ កន្ល្រង ន្រ តបំន ់ក្រហម 
ទាំង នោះ»។

លោក សុវិជាតិ បាន ឲ្រយ ដឹង 
ទៀត ថា ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម 

បាន ណ្រនាំ បន្ថ្រម ឲ្រយ ក្រុមហ៊ុន  
្រហ្គនិ ត្រដ (Green Trade) 
គ្របគ់្រង ដោយ ក្រសងួ ពាណជិ្ជ-
កម្ម ត្រវូ ជរំញុ ធ្វើ សកម្មភាព ន្រះ 
ឲ្រយ បាន ឆាប់ រហ័សនិង ទាន់ព្រល-  
វ្រលា ដើម្របី ចលូរមួ ដោះស្រយ 
ការ លបំាក របស ់ប្រជាជន ដ្រល 
កពំងុ អនវុត្ត វធិានការ បទិ ខ្ទប ់នៅ 
តាម តបំន ់ក្រហម ក្នងុ ខណ្ឌ ទាងំ 
៣ន្រ ភូមិសាស្រ្ត រាជធានី ភ្នពំ្រញ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ទំនិញ ដក់ 
លក់ ជូន នៅ ថ្ង្រ ន្រះ  មាន តម្ល្រ 
ទាប ជាង តម្ល្រ ទីផ្រសារ ដ្រល មាន 
អង្ករ មី ទឹក សុទ្ធ ត្រខី កំបុ៉ង ទឹកត្រ ី
នងិ ទកឹ សុអី៊វី ជា ដើម។ ក្រសងួ 
ក៏ កំពុង រៀបចំ បញ្ចូល ទំនិញ ចាំ 
បាច់ មួយ ចំនួន បន្ថ្រម ទៀត សម្រប់  
ឆ្លើយ តប នឹង ស្រចក្តី ត្រូវ ការ 

របស់ ប្រជាជន ក្នុង គ្រ លំបាក 
ន្រះ ដចូជា ត្រងីៀត ត្រឆី្អើ ឆ្រប៉វូ 
និង អាហារ យុទ្ធ សាស្រ្ត ផ្រស្រង 
ទៀត ដ្រល អាច រក្រសា សម្រប់ 
ប្រើប្រស់ បាន យូរ»។

កាល ពី ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រ ម្រសា 
ឆា្នា ំ២០២១ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
បាន ចាប់ ផ្ដើម លក់ អង្ករ និង មី 
ចលត័ ក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំ្រញ ដ្រល 
មាន តម្ល្រ ទាប ជាង ទផី្រសារ ដើម្របី 
ជួយ សម្រួល ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដោយ កំណត់ ក្នុង មួយ គ្រួសារ 
ទិញ បាន អង្ករ មួយ បាវ និង មី 
មួយ ក្រស។

រយៈព្រល ៥ ថ្ង្រ ចាប់ ពី ថ្ង្រទី 
១៥-១៩ ខ្រ ម្រសា ឆា្នា ំ២០២១ 
រថយន្ដ ចល័ត របស់ ក្រសួង 
ពាណជិ្ជកម្ម បាន លក ់អង្ករ សរបុ 

ចំនួន ២៩៧ ប្រ មី ជាតិ ចំនួន 
១ ៩៧៥ ក្រស  ទកឹ ត្រ ីទកឹ សុអី៊វី 
សរុប ចំនួន ១៣៦ យួរ ជូន 

ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នងុ ភមូសិាស្ត្រ បទិ 
ខ្ទប ់ន្រ រាជធាន ីភ្នពំ្រញ នងិ ក្រងុ 
តាខ្មៅ (ខ្រត្ត កណ្តាល)៕

ម៉េ គុណមករា  

ភ្នំពេញៈ សមាគម រោងចក្រ 
កាត់ ដ្ររ នៅ កម្ពុជា (GMAC) 
បាន ធ្វើ ការ អំពាវនាវ ដល់ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ជាពិស្រស 
អ្នក បញ្ជា ទិញ មិន ត្រូវ ដក់ 
ទោសទណ្ឌ ឬ ផ្អាក ការ បញ្ជា 
ទិញ លើ សមាជិក របស់ ខ្លួន 
អំឡុង ព្រល ដ្រល រដ្ឋាភិបាល 
បាន ធ្វើ ការ បិទខ្ទប់ ភូមិសាស្រ្ត 
រាជធានី ភ្នំព្រញ ទាំង មូល និង 
ក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្ត កណ្តាល 
រយៈព្រល ១៤ ថ្ង្រ គិត ចាប់ ពី 
ថ្ង្រទី ១៥ ម្រសា។

ជាមយួ នងឹ ការ បន្ត កើន ឡើង  
នងិ រក ឃើញ នវូ អ្នក កើត ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ជា រៀងរាល ់ថ្ង្រ ជាពសិ្រស 
ភាគ ច្រើន  គឺ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ព្រតឹ្តកិារណ ៍២០ កមុ្ភៈ រាជរដ្ឋា-
ភបិាល កម្ពជុា កាល ព ីថ្ង្រទ ី១៤ 
ខ្រ ម្រសា បាន ច្រញ បទបញ្ជា 
បិទ ខ្ទប់ ភូមិសាស្រ្ត រាជធានី 
ភ្នពំ្រញ ទាងំ មលូ នងិ ក្រងុ តាខ្មៅ  
ន្រ ខ្រត្ត កណ្តាល ចាប់ ពី ថ្ង្រទី 
១៥ ខ្រ ម្រសា ដល់ ថ្ង្រ ទី ២៨ 
ខ្រ ម្រសា ឆា្នាំ ២០២១ ដើម្របី 
គ្រប់គ្រង ការ ឆ្លង រាលដល ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។

បញ្ហា បទិ ខ្ទប ់ន្រះ  តម្រវូ ឲ្រយ បទិ 
អាជីវកម្ម ទាំង ឡាយ ណ ដ្រល 
មិន ចាំបាច់ និង តម្រូវ ឲ្រយ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ត្រូវ នៅ ក្នុង ផ្ទះ និង អាច 
ច្រញ ក្រ ផ្ទះ លុះត្រ ត្រ មាន 
ករណី បនា្ទាន់  ឬ ចាំបាច់ បំផុត។

យោង តាម ស្រចក្តី អំពាវនាវ 
របស់ GMAC  ធ្វើ ឡើង កាល ពី 

ថ្ង្រទ ី១៩ ខ្រ ម្រសា វសិយ័ កាត ់
ដ្ររ សម្លៀក បំពាក់ ស្រប្រក ជើង 
នងិ ផលតិផល ធ្វើ ដណំើរ មនិ ត្រវូ  
ចាត់ ទុក ថា ជា វិស័យ ចំាបាច់ ដ្រល   
ត្រវូ បើក ដណំើរការ ប្រតបិត្តកិារ 
ក្នងុ អំឡុង ការ បិទ ខ្ទប់ន្រះ  ទ្រ  ហ្រតុ 
ដូ ច្ន្រះ វិស័យ ន្រះ ក៏ ត្រូវ ត្រ បិទ 
ដំណើរការ ដ្ររ។ សមាគម ថា 

ការ ខ្ទប់ ន្រះ ក៏ កំពុង បណ្តាល ឲ្រយ  
មាន ការ រំាង ស្ទះ ដល់ វិស័យ ភស្ត-ុ 
ភារ ហើយ យើង មិន អាច ដឹក ជញ្ជនូ  
វត្ថុធាតុ ដើម និង ផលិតផល 
សម្រច បាន ដោយ ស្ររី។

សមាគម បាន ថ្ល្រង បន្ត ថា៖ 
«សមាជកិ របស ់យើង មយួ ចនំនួ 
ដ្រល មិន ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ បិទ 

ខ្ទប ់ក ៏រង ប៉ះពាល ់ផង ដ្ររ ដោយ- 
សារ បុគ្គលិក របស់ គ្រ រស់នៅ 
រាជធាន ីភ្នពំ្រញ នងិ ក្រងុ តាខ្មៅ 
ហើយ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន 
ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ធ្វើ ការ។ រោង-
ចក្រ ទាំង ន្រះ មិន អាច ប្រតិ-
បត្តិការ ដូច ធម្មតា។ ន្រះ បាន 
បណ្តាល ឲ្រយ មាន ការ ពន្រយារ ព្រល 
ផលតិកម្ម ព្រម ទាងំ ការ ខកខាន 
មនិ អាច បពំ្រញ បាន តាម កាល 
វភិាគ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ ដ្រល បាន 
ព្រមព្រៀង គ្នា»។

សមាគម សមូ អពំាវនាវ ឲ្រយ មាន 
ការ យោគយល ់នងិ ជយួ សម្រប-
សម្រួល សម្រប់ សា្ថានភាព ដ៏ 
លបំាក ន្រះ។ យើង ទាងំ អស ់គ្នា 
ត្រវូ ត្រ សហការ នងិ គោរព តាម 
ការ ណ្រនា ំរបស ់រាជរដ្ឋាភបិាល 
នងិ ត្រវូ រមួគ្នា ប្រយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺកវូដី 
១៩។ សមាគម សមូ ជរំញុ ភាគ ី
ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់ មិន ត្រូវ ដក់ 
ទោសទណ្ឌ លើ សមាជិក របស់ 
សមាគម ចពំោះ សា្ថានភាព ដល៏-ំ
បាក ដ្រល លើស ព ីការ គ្របគ់្រង 
របស ់យើង»។  ន្រះ បើ យោង តាម 
ការ អំពាវនាវ របស់ GMAC។

លោក កាំង ម៉ូនីកា អគ្គល្រ-
ខាធិការ រង របស់ GMAC បាន 
ថ្ល្រង ប្រប់  ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល 

ពី ព្រឹក ថ្ង្រទី ២០ ខ្រ ម្រសា ន្រះ 
ថា ជាមួយ នឹង ការ បិទ ខ្ទប់ ន្រះ 
អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ ក៏ បាន ជួយ 
សម្រួល ខ្លះ ដ្ររ ដល់ ការ ដឹក 
ជញ្ជូន  នូវ ត្ថុធាតុ ដើម មួយ ចំនួន 
ទៅ កាន ់តបំន ់រោងចក្រ ដ្រល មនិ 
ជាប ់ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ បទិ ខ្ទប ់ប៉នុ្ត្រ 
វា ស្ថតិ នៅ ក្នងុ កម្រតិ មួយ បុ៉ណ្ណោះ 
ដោយ អនុលោម តាម វិធាន 
សុខាភិបាល។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «បាទ គ ឺយើង 
ទទួល បាន ការ សម្របសម្រួល 
ខ្លះ ប៉នុ្ត្រ ការ សម្របសម្រលួ នោះ 
គឺ អនុវត្ត ទៅ តាម សុវត្ថិភាព 
សុខភាព សាធារណៈ គឺ ដើម្របី 
ធានា  បាន នូវ លទ្ធផល ដ៏ មាន 
ប្រសទិ្ធភាព ន្រ ការ បទិ ខ្ទប ់ន្រះ។ 
យើង សខុ ចតិ្ត ឈ ឺចាប ់រយៈព្រល 
ខ្ល ីប៉នុ្ត្រ ដើម្រប ីចណំ្រញ រយៈព្រល 
វ្រង»។

យោង តាម របាយការណ ៍ប្រចា ំ
ឆា្នា ំរបស ់ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម ការ 
នាំច្រញ ផលិតផល សម្លៀក 
បំពាក់ ស្រប្រក ជើង និង ទំនិញ 
ធ្វើ ដណំើរ សរបុ មាន ចនំនួ ៩,៥ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆា្នា ំ២០២០ 
ដ្រល បាន ធា្លាក់ ចុះ ជាង ១០ 
ភាគរយ  ពី ១០,៦ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ  ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៩៕

កម្មករកំពុងបំពេញការងារក្នងុរោងចកេមួយកន្លេងនៅរាជធានីភ្នពំេញ  ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍

រថយន្ត ចល័ត របស់ កេសួង ដឹក សេបៀង លក់ ជូន បេជាជន។ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍

រដ្ឋបញ្ចេញរថយន្តចល័តលក់សេបៀងដើមេបីរកេសានូវតម្លេទំនិញលើទីផេសារ

សមាគមរោងចកេកាត់ដេរនៅកម្ពជុាGMACអំពាវនាវអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធឬអ្នកបញ្ជាទិញកំុដាក់ទោសទណ្ឌអំឡុងពេលបិទខ្ទប់
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អាជីវករលក់បន្លែនិងតែីសាច់សុវត្ថភិាពបន្តលក់ក្នងុតម្លែ...
តពីទពំ័រ១... ឡើង កប់ ពពក 

នោះ ទៃ ឡើង ក្នងុលក្ខខណ្ឌ មយួ 
ដៃល បៃជាជន អាច ទទួល»។

លោក បញ្ញារទិ្ធ បាន ឲៃយ ដងឹថា 
ផៃសារ ដាវ៉ាន ់នងឹ ពៃយាយាម រកៃសា តម្លៃ 
សមរមៃយ មយួ ដល ់អតថិជិន របស ់
ខ្លនួ ក្នងុ ការ ទទួល បាន អាហារ ដៃល  
អាច រកៃសា សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់ពកួ គាត ់
បាន ក្នងុ អំឡុង ពៃល បិទ ខ្ទប់ នៃះ។

ជាមយួ គា្នា នៃះ ផៃសារ បន្លៃ សវុត្ថ-ិ
ភាព ខ្មៃរ (ប.ស.ខ) ដៃល គាទំៃ 
ព ីធនាគារ អភវិឌៃឍន ៍ជនបទ នងិ 
កសិកម្ម ក៏ បៃកាស មិន ឡើង ថ្លៃ 

ទំនិញ របស់ ខ្លនួ ដៃរ។ នៃះ បើ តាម  
ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក ផ្លូវ ការ ផៃសារ នៃះ 
បាន ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ។ 
ប.ស.ខ បាន ឲៃយ ដឹង ថា រាល់ 
ផលិត ផល បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ និង 
គៃឿងទៃស របស់ ប.ស.ខ ពំុ មាន  
ការ លក ់ឡើង ថ្លៃ នោះ ទៃ ដោយ 
រកៃសា តម្លៃ នៅ ដដៃល ដចូ មនុ ពៃល 
មនិ ទាន ់អនវុត្ត វធិានការ បទិ ខ្ទប ់
រាជធានី ភ្នពំៃញ និង កៃងុ តាខ្មៅ។

ប.ស.ខ បញ្ជាក ់ថា៖ «បងប្អនូ 
អតថិជិន អាច មក ជាវ នវូ ផលតិ-
ផល បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ នងិ គៃឿងទៃស 

របស ់បន្លៃ សវុត្ថភិាព ខ្មៃរ ដោយ 
ផ្ទាល់ នៅ ទីតំាង តាម បណ្តោយផ្លវូ  
ជាតិ លៃខ១ ភូមិ វលសៃបូវ សង្កាត់  
ពៃកឯង ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ រាជធានី- 
ភ្នពំៃញ ឬ អាច ទនំាក ់ទនំង តាម 
លៃខ ទូរស័ព្ទ ០៩២ ១១១ ៤៥៦ 
និង ០៩៦ ៧២៣ ៤៥៦៦»។

ទោះប ីយា៉ាង ណា លោកបញ្ញា-
រទិ្ធ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទំនិញ ជួប ការ លំបាក ខ្លាំង ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃះ ដោយ សងៃឃឹម 
ថា អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច នឹង 
បៃញាប ់ផ្តល ់លខិតិ អនញុ្ញាត ធ្វើ 

ដណំើរ ឲៃយ បាន ឆប ់ ដើមៃប ីសមៃលួ 
ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ ដឹក 
ជញ្ជនូ មាន ការ លបំាក ខ្លាងំ យើង 
ខ្ញុំ ទទួល ការ ដឹក ជញ្ជូន តៃ ក្នុង 
តបំន ់ជុវំញិ ហាង នងិ ឃ្លាងំ ស្តបុ 
ប៉ុណ្ណោះ (ខណ្ឌ សៃនសុខ)។ 
ឥឡវូ យើង កពំងុ ទៅ ធ្វើ លខិតិ ព ី
គណៈកម្មការ បទិ ខ្ទប ់ថា្នាក ់ខណ្ឌ 
ដើមៃបី សុំ ការ អនុញ្ញាត ដល់ កៃុម 
ការងរ របស់ យើង និង មុខ របរ 
របស់ យើង ដំណើរការ បាន 
វិសាលភាព ធំ ជាង មុន»៕កសិករកំពុងកាត់ស្ពៃ ដើមៃបីយកផ្គត់ផ្គង់ទីផៃសារ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ ជាមយួ នងឹ វធិានការ 
បិទ ខ្ទប់ របស់ អាជា្ញាធរ សមៃប់ 
ភមូសិាសៃ្ត រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ 
កៃុង តាខ្មៅ នៃ ខៃត្ត កណា្តោល 
អាជីវកម្ម បញ្ជា ទិញ តាម អន-
ឡាន និង ការ ទូទាត់ ឌីជីថល 
កំពុង ទទួល បាន ការ ពៃញ និ-
យម ជាមយួ នងឹ សៃវ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ដល់ លនំៅឋាន របស់ អតថិជិន 
ដើមៃបី ចូលរួម បង្ការ ការ ឆ្លង 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ផៃសារ ទនំើប អនឡាញ Smile 
Shop App ជា កម្មវធិ ីពាណជិ្ជ-
កម្ម អៃឡិចតៃូនិក B2C ឈាន 
មុខ គៃ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន បៃកាស នៅ ថ្ងៃទី ២០ 
មៃសា នៃះ ថា រាល់ ការ បញ្ជា 
ទិញ  ផលិតផល គៃឿងទៃស 
បន្លៃ នងិ សាច ់សៃស់ៗ  ក្នងុ តម្លៃ 
កាន់ តៃ ទាប តាមរយៈ ការ បៃើ-
បៃស់ ការ ទូទាត់ ងយ សៃួល 
ដោយ មិន បៃើ កៃដាស បៃក់។ 
សមៃប់ អតិថិជន ថ្មី នឹង ទទួល 
បាន ១០ ដុល្លារ សមៃប់ ការ 
ទញិ លើក ដបំងូ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល 
ការ បិទ ខ្ទប់ នៃះ។

លោក ម៉ក់ ចំរីន ដៃល ជា 
សហសា្ថាបនិក របស់ Smile 
Shop បាន ថ្លៃង ថា ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បាន បៃ កា្លាយ ពភិព លោក 
ទៅ ជា ពិភព ថ្មី មួយ។ ការ ហោះ 
ទៅ កាន់ ឌីជីថល គឺ ជា បៃធាន- 
បទ  ដ៏ សំខន់ សមៃប់ តំបន់ 
អាសុី អាគ្នៃយ៍។ នៅ ពៃល នៃះ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល 
ពៃល នៃះ គឺ ជា ពៃលវៃល ដ៏ 
សំខន់ បំផុត ដៃល កម្មវិធី 
ពាណិជ្ជកម្ម អៃឡិចតៃូនិក ផ្ដល់ 
ការ ជួយ គាំទៃ ដល់ រាជ រដា្ឋាភិ- 

បាល និង បៃជាជន កម្ពុជា 
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «សៃដ្ឋ-
កិច្ច ឌីជីថល នឹង កា្លាយ ជា តួអង្គ 
ដ៏ សំខន់ មួយ សមៃប់ ការ ស្ទុះ 
ងើប ឡើង វិញ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច បនា្ទាប់  
ព ី ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩។ Smile Shop ប្ដៃជា្ញា  ថា 
នងឹ បង្កើត ទផីៃសារ អៃកសូុសី្ដៃ មក 
សិកម្ម ដ៏ ធំ មួយ ដើមៃបី ជំរុញ 
ផលិតផល កម្ពុជា ពី កសិដា្ឋាន 
ទៅ ដល់ ទីផៃសារ ទូទាំង បៃទៃស 
និង ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ពិភព លោក 
ហើយ យើង នឹង គាំទៃ ក្នុង ការ 
ជំរុញ ផលិតផល កម្ពុជា នៅ ក្នុង 
កម្មវិធី ពាណិជ្ជកម្ម អៃឡិច តៃូ- 
នកិ ដ ៏ធ ំរបស ់បៃទៃស ចនិ តាម- 
រយៈ ហាង លក់ ទំនិញ នានា 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា យើង»។

Smile Shop គឺ ជា កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទ ដៃ ដ៏ ងយសៃួល មួយ 
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង រួម គា្នា 
ដោយ អ្នក ជំនួញ ក្នុង សៃុក 
លោក ធៀប សវុណា្ណោរទិ្ធ ិលោក 
ម៉ក់ ចំរីន និង លោក Jack 
Lee ពាណិជ្ជករ ជនជាតិ ចិន 

តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៨។ ថ្មីៗ នៃះ 
Smile Shop ទើប ដាក់ ដំណើរ- 
ការ គមៃង «ទិញ ផលិតផល 
ក្នុង សៃុក» ដើមៃបី គាំទៃ កសិករ 
មាន ដើម ទនុ តចិតចួ នងិ មធៃយម 
លក់ ផលិតផល របស់ ពួក គៃ ពី 
ទីកន្លៃង របស់ ខ្លួន តាម អន-
ឡាញ សូមៃបី តៃ ពួក គៃ មិន មាន 
យល ់ដងឹ ព ីពាណជិ្ជកម្ម អៃឡចិ-
តៃូនិក ក៏ ដោយ។

លោក សុវណា្ណោរិទ្ធិ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា Amazon គឺ ជា គំរូ 
កម្មវធិ ីដ ៏ល្អ មយួ សមៃប ់Smile 
Shop ដោយ លោក ពនៃយល់ ថា 
ទិសដៅ នៃះ នឹង នាំ យក បទពិ-
សោធន ៍ទញិ ទនំញិ ងយ សៃលួ 
បៃើបៃស ់នងិ គា្មៅន ស្ដៃស ដល ់
អតិថិជន កម្ពុជា។

លោក ឲៃយ ដឹង ថា កម្មវិធី ពា-
ណិជ្ជកម្ម និង អតិថិជន របស់ 
លោក ផ្ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ដោយ មិន គិត តម្លៃ ក្នុង រយៈ 
ពៃល ២៤ ម៉ាង  នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ។ នៅ តាម បណា្តោ ខៃត្ត 
អតិថិជន តៃូវ បាន ធានា ថា  នឹង 
ទទលួ បាន ការ បញ្ជា ទញិ របស់ 
ពួក គៃ ក្នុង រយៈពៃល ៧២ 

ម៉ាង។
លោក បន្ត ថា អ្វី ដៃល បាន 

កំណត់ ជា ពិសៃស នៅ ក្នុង 
កម្មវិធី នៃះ គឺ ការ សង្កត់ ធ្ងន់ 
របស់ ខ្លួន លើ គុណភាព និង 
បៃភព ដើម ផលិតផល ពៃម 
ទាំង ជមៃើស ការ ទូទាត់ ដៃល 
អាច រក បាន។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា៖ «កម្មវិធី ភាគ ចៃើន ផៃសៃង 
ទៀត នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា គឺ 
ការ ទូទាត់ ជា សាច់ បៃក់ នៅ 
ពៃល ទទួល ទំនិញ»។

កៃ ព ីនៃះ លោក កត ់សមា្គាល ់
ថា Smile Shop ផ្ដល់ ការ 
គាំទៃ ពៃញ ទំហឹង ដល់ ពាណិ-
ជ្ជករ លក់ តាម កម្មវិធី នៃះ។

Smile Shop ក៏ កំពុង ជួយ 
ផៃសព្វផៃសាយ យីហោ «ផលិត នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា» នៅ បរទៃស 
ផង ដៃរ។

លោក  សុវណ្ណរិទ្ធិ លើក ឡើង 
ថា៖ «ទសិដៅ ផៃសៃង ទៀត របស ់
Smile Shop នឹង ជួយ កៃុម- 
ហុ៊ន តូចៗ ក្នងុ សៃកុ លក់ ផលិត- 
ផល របស់ ពួក គៃ នៅ ក្នុង បៃ-
ទៃស កម្ពុជា និង នៅ បរទៃស។ 
កៃុមហ៊ុន មួយ ចំនួន ដៃល ចុះ 
បញ្ជ ីផលតិផល របស ់ពកួ គៃ នៅ 
លើ កម្មវិធី របស់ យើង រួមមាន 
កៃុមហ៊ុន Sela Pepper និង 
កៃុមហ៊ុន ផលិត អង្ករ Royal 
Mongkut ដៃល នាចំៃញ ចៃើន 
ទៅ បៃទៃស ចិន តាមរយៈ 
Smile Shop»។

បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន សហការ 
ជាមួយ ធនាគារ AEON Spe-
cialize Bank ធនាគារ ABA 
Bank ធនាគារ Phillip Bank 
ដើមៃបី ផ្ដល់ ការ បញ្ចុះ តម្លៃ ជាពិ-
សៃស បៃសិន បើ អតិថិជន បង់ 
បៃក់ តាម អនឡាញ៕

ទីកៃុងហាណួយ: កៃសួង 
ឧសៃសាហកម្ម  និង ពាណិជ្ជកម្ម 
វៀតណាម បន្ត សមៃបសមៃួល 
ជាមយួ កៃសងួ ពាកព់ន័្ធ តណំាង 
សាខ នៅកៃ បៃទៃស និង 
សមាគម ម្ហបូអាហារ វៀតណាម 
ដើមៃបី ជួយ អាជីវកម្ម នាំចៃញ 
អង្ករ  ដើមៃប ីអនវុត្ត កចិ្ចពៃមពៃៀង 
និង ជំរុញ ឲៃយ ដល់ ទីផៃសារ សំ-
ខន់ៗ   ដចូជា ករូ៉ៃខងតៃបូង នងិ 
តំបន់ អឺរ៉ុប។

ការបៃងឹបៃង ថ្ម ីនៃះ បនា្ទាបព់ ី
ការនាំចៃញ អង្ករ ធា្លាក់ចុះ ចៃើន 
ក្នុង តៃីមាស ដំបូង និង ដើមៃបី 
ទទួល បាន អត្ថបៃយោជន៍ នៃ 
កចិ្ចពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ី
និង បង្កើន ចំណៃក ទីផៃសារ 
នាំចៃញ អង្ករ របស់ វៀតណាម 
ក្នុង តម្លៃ បៃកួតបៃជៃង។

លោក  Tran QuocToan 
នាយករង នៃ នាយកដា្ឋាន នី-
ហរណ ៍ នងិ អាហរណ ៍នៃ កៃសងួ 
MIT បាន លើកឡើង ថា កៃសងួ 
នឹង អនុវត្ត នូវ ដំណះសៃយ 
លើ យន្តការ  និង គោលន-
យោបាយ ដើមៃបី លុបបំបាត់ នូវ 
របាំង ពាណិជ្ជកម្ម  និង បច្ចៃក-
ទៃស ធ្វើឲៃយ តៃវូ តាម ការចងប់ាន 
និង បៃបបទ គយ ភ័ស្តុភារកម្ម 
និង គុណសមៃបត្តិ ជា អន្តរជាតិ 

ពៃមទាំង កសាង  និង អភិវឌៃឍន៍ 
មា៉ាក យីហោ  ដើមៃបី បង្កើត ភាព- 
លៃច  ធ្លា សមៃប់ កៃុមហ៊ុន នាំ 
ចៃញ អង្ករ  ដើមៃបី ទទួល បាន 
ផលចំណៃញ ពី ទីផៃសារ។

សមៃប់ អ្នក នាំចៃញ  និង 
កសិករ លោក Tran Quoc-
Toan បាន កតស់មា្គាល ់ថា មាន 
សៃចក្តី តៃូវការ ធ្វើឲៃយ បៃសើរ 
ឡើង នូវ ការបៃកួតបៃជៃង នៃ 
ផលិតផល តាមរយ: គុណភាព  
និង តម្លៃ ពៃមទាំង ការកសាង  
និង ការការពារ ពាណិជ្ជកម្ម 
ដើមៃបី  ធ្វើ ពិពិធកម្ម ទីផៃសារ សំដៅ 
ការនាចំៃញ បៃកប ដោយ នរិន្តរ-
ភាព។

កៃសងួ កសកិម្ម  និង អភិវឌៃឍន៍ 
ជនបទ បាន រាយការណ៍ ចំនួន 
នំាចៃញ អង្ករ  ចំនួន ៤៥០ ០០០ 
តោន ដៃលមាន តម្លៃ ២៤៦ 
លន ដុល្លារ កាលពី ខៃមីនា។

បរិមាណ អង្ករ ដៃល បាន នាំ 
ចៃញ សរុប សមៃប់ តៃីមាស 
ដបំងូ នៃ ឆ្នានំៃះ មាន ចនំនួ ១,១ 
លន តោន ធា្លាក់ចុះ ៣០,៤ 
ភាគរយ ដៃល ទទួលបាន តម្លៃ 
សរុប ៦០៦ លន ដុល្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ១៧,៤ ភាគរយ ក្នុង 
រយៈពៃល ដចូគា្នា ធៀប ឆ្នាមំនុ៕ 
VNS-ANN/RR

បាវ អង្ករ លើក ដាក់ កបា៉ាល់ សមៃប់ នំា ចៃញ ពី  វៀតណាម។ រូបថត VNS

ការបញ្ជា ទិញ អនឡាញ  កំពុង ទទួល បាន កំណើន ខ្ពស់ អំឡុង ពៃល បិទ 
ខ្ទប់ ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សែវាបញ្ជាទិញអនឡាញកំពុងទទួល
បានកំណើនខ្ពស់អំឡុងពែលបិទខ្ទប់

វៀតណាមតែៀមជួយសមែប-
សមែលួការនំាចែញអង្ករឲែយ
ទទួលបានបែយោជន៍ពីFTA
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ទកី្រងុ       ែ្រហ្វងហ្វតឺៈ កៃមុហ៊នុ 
ផលិត រថយន្ត បៃណីត របស់ 
អាល្លមឺង៉ ់ BMW កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
បាន បៃកាស ពី បៃក់ចំណូល 
មុន បង់ពន្ធ ៣,៧៦ ពាន់ លានអឺរូ៉ 
សមៃប់ តៃីមាស ទី ១ ដៃល ល្អ 
ជាង ការរពំងឹទកុ  ខណៈ ឧសៃសា-
ហកម្ម នៃះ ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ ពី 
ភាពភ័យខ្លាច បណ្តាល មកពី 
ការរីករាលដាល វីរុស កូរ៉ូណ។

កៃុមហ៊ុន បាន រាយការណ៍ ពី 
“កំណើន នៃ ការលក់ នៅ គៃប់ 
តំបន់ សំខន់ៗ នៃ ពិភពលោក 
ជាពសិៃស នៅក្នងុ បៃទៃស ចនិ” 
ចន្លាះ ខៃ មករា  និង មីនា។

កៃុម អ្នកវិភាគ ដៃល ស្ទង់ - 
មតិ ដោយ ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌មាន 
Bloomberg បាន រំពឹងថា 

បៃក់ចំណូល មុន បង់ពន្ធ (EBT) 
នឹង ធ្លាក់ ចុះ ទាប ពោលគឺ ១,៨ 
ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ(២,២ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ) ខណៈ ពៃល ដៃល 
Factset ផ្តល់ ការបា៉ាន់ បៃ-
មាណ ២,៥ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ។

ក្នុង រយៈពៃល ដូចគ្នា កាលពី 
ឆ្នាមុំន បៃក់ ចំណូល របស់ កៃមុ-
ហ៊ុន BMW មុនពៃល បង់ពន្ធ 
បាន ធ្លាក់ចុះ ដល់ ទៅ ៧៩៨លាន   
អរឺ៉ ូនៅពៃល ដៃល រលក មៃរោគ 
ឆ្លង ដំបូង បង្អស់ បាន បង្ខ ំឱៃយ បន្ទប់  
តាំង បងា្ហាញ តៃូវ បិទ ការ លក់ 
រថយន្ត ទូទាំង ពិភពលោក។

ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន  BMW បាន 
ឱៃយដងឹ កាលព ីខៃ មនុ ថា ការស្ទុះ 
ងើបឡើង វញិ បាន ចាបផ់្តើម នៅ 
ពាកក់ណ្តាល ឆមាស ទ ីពរី នៃ ឆ្នា ំ

២០២០ និង បន្ត ទទួល បាន 
សន្ទុះ ខណៈ បៃទៃស នានា បាន 
បន្ធូរបន្ថយ ការរឹតតៃបិត ពី ជំងឺ 
រាតតៃបាត  និង តមៃូវការ ស្ទុះ 
ឡើង យ៉ាងខ្លាងំ នៅក្នងុ បៃទៃស 
ចិន ដៃល ជា ទីផៃសារ សខំន់។

កៃមុហ៊នុ ដៃល មាន មលូដា្ឋាន 
នៅ ទីកៃុង  Munich បៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់ បាន និយយ កាលពី 
ខៃមីនា ថា ឥឡូវនៃះ គៃ រំពឹងថា 
បៃក់ ចំណៃញ នឹង កើនឡើង 
គួរឱៃយ កត់សមា្គាល់ មុនពៃល 
បងព់ន្ធ នៅ ឆ្នា ំនៃះហើយ គៃង 
នឹង ពន្លឿន ការផ្លាស់ប្តូរ ទៅជា 
យនយន្ត អគ្គិសនី នៅពៃល 
សៃដ្ឋកចិ្ច ពភិពលោក ងើបឡើង 
វិញ ពី វិបត្តិ សុខភាព។

បនា្ទាប់ពី ការកើនឡើង ១៣ 

ភាគរយ នៃ ទីផៃសារ រថយន្ត អគ្គិ-
សនី ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កៃុមហ៊ុន  
BMW ពៃលនៃះ ពៃយាករណ៍ ថាកំ- 
ណើន នងឹ កើនឡើង ដល ់«ជាង 
៥០ ភាគរយ» ក្នងុ រយៈពៃល៥ 
ឆ្នាំ ខងមុខ បនា្ទាប់មក នឹង កើន 
ឡើង២០ ភាគរយ បៃចាំឆ្នាំ 
រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០៣០។

សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ បាន 
និយយថា តៃឹម ឆ្នាំ ២០៣០ 
ពាក់កណ្តាល នៃ ការលក់ រថ-
យន្ត របស់ ខ្លួន នឹង កា្លាយ ជា 
រថយន្ត ម៉ូដៃល ដើរ ដោយ ថាម-
ពល អគ្គិសនី។

កៃុមហ៊ុន  BMW នឹង ចៃញ 
ផៃសាយ លទ្ធផល តៃីមាស ទី ១ 
របស់ ខ្លួន ពៃញលៃញ នៅ ថ្ងៃទី 
៧ ឧសភា៕ RR

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈ សមាគម វារីវបៃបកម្ម 
នៅ កម្ពុជា អំពាវនាវ ឲៃយ អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច និង សា្ថាប័ន 
ពាកព់ន័្ធ បន្ត រតឹ បន្តងឹ ការ នាចំលូ 
តៃី ខុស ចៃបាប់ និង ជូយ សមៃួល 
ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន ដើមៃបី ធនា 
បាន នូវ ការ ផ្គត់ផ្គង់ តៃី នៅ លើ 
ទផីៃសារ ឲៃយ វលិ មក សា្ថានភាព ដើម 
វិញ សៃប ពៃល តម្លៃ តៃី ហក់ 
ឡើងខ្ពស់។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
សមាគម ចុះ កាល ព ីថ្ងៃទ១ី៩ខៃ  
មៃសា ឲៃយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈពៃល 
ពីរ បី ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ តម្លៃ តៃលីក់   
រាយ នៅ លើ ទីផៃសារ បាន ឡើង 
តម្លៃ ខ្ពស់ គួរ ឲៃយ ពៃួយ បារម្ភ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន បន្ត 

ថា តម្លៃ តៃី លក់ រាយ នៅ ក្នុង 
ទផីៃសារ ឡើង ថ្លៃ ក្នងុ ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ 
បណ្តាល មក ពី ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ផលិតផល ជលផល មក កន្លៃង 
ស្តកុ ចៃកចាយ នៅ ភ្នពំៃញ កពំងុ 
ជបួ បៃទះ ការ លបំាក ក្នងុ ការ ធ្វើ 
ចរាចរណ៍ ដៃល នាំ ឲៃយ មាន ការ 
យឺតយ៉ាវ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ  អ្នក ចៃកចាយ 
តូចៗ ទាំង នៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត 
ជុំវិញ រាជធនី ភ្នំពៃញ និង កៃុង 
តាខ្មៅ  ក ៏មាន ការ លបំាក ក្នងុ ការ 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន្លៃង ស្តុក ចៃក-
ចាយ ផលិតផល ជលផល នៅ 
ភ្នពំៃញ ដើមៃប ីទទលួ បាន តៃ ីគៃប ់
បៃ ភៃទ ទៅ ចៃកចាយ បន្ត នៅ 
តាម ផៃសារ នានា ហើយ ការ នាំ 
ចលូ តៃ ីដោយ ខសុ ចៃបាប ់នងិ ការ 
បន្ល ំនានា មនិ អាច ធ្វើ បាន ចៃើន 

ដូច កាល ពី មុនៗ បាន ទៀត ទៃ។
សមាគម នៃះ អំពាវនាវ ដល់ 

សមត្ថកិច្ច និង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 
បន្ត រតឹ បន្តងឹ ការ នាចំលូ តៃ ីដោយ 
ខុស ចៃបាប់ និង សូម មៃតា្តា ជួយ 
សមៃួល ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន តៃី 
ការ ចុះ ចាប ់តៃ ីនៅតាម សៃះ នងិ 
ការ មក ទទួល យក តៃី ទៅ ចៃក-
ចាយ បន្ត តាម ផៃសារ នានា ដើមៃបី 
ធនា ដល់ ការ ផ្គត់ផ្គង់ តៃី លើ 
ទីផៃសារ ក្នុង សា្ថានភាព ដ៏ លំបាក 
នៃះ។ នៃះ បើ តាម សៃចក្តី បៃ-
កាស ព័ត៌មាន។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ៖ 
«សមា គម វារវីបៃបកម្ម នៅ កម្ពជុា 
នឹង សហការ ជួយ អាជីវករ ទាំង 
អស ់គៃប ់ពៃលវៃលា បៃសនិ បើ 
ចង់ បាន លៃខ ទំនាក់ទំនង អ្នក 
ចិញ្ចឹម តៃី ដៃល មាន តៃី ក្នុង ស្តុក 

តាម តមៃូវ ការ បៃភៃទ តៃី។
ទន្ទឹម នឹង នៃះ សមាគម កត់ 

សមា្គាល់ ថា មាន អ្នក សារព័ត៌មាន 
និង អ្នក លៃង បណ្តាញ សង្គម 
មួយ ចំនួន បាន ធ្វើ សៃចក្តី សន្និ-
ដា្ឋាន មិន តៃមឹតៃវូ ដៃល ថា តម្លៃតៃ ី  
ឡើង ថ្លៃ នៃះ បណ្តាល មក ពី កម្ពជុា  
កង្វះ តៃី សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ ទីផៃសារ  
ដោយ បាន ទាមទារ ឲៃយ មាន ការ 
បើក ការ នំាចូល តៃ ីដោយ ទៃង់ ទៃយ  
ធំ ពី បៃទៃស ជិត ខង ថៃម ទៀត។

ប៉ុន្តៃ សមាគម វារីវបៃបកម្ម នៅ 
កម្ពជុា សមូ ជមៃប ថា បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ វារវីបៃបករ នៅ ទទូាងំ បៃទៃស 
កំពុង កកស្ទះ តៃី រាប់ ពាន់ តោន 
នៅ ក្នងុ សៃះ នៅ ឡើយ ចាប ់តាងំ 
ពី ខៃ មករា ឆ្នា ំ២០២១។ ចំណៃក  
តម្លៃ តៃី លក់ ចៃញ ពី សៃះ គឺ មិន 
បាន ឡើង ថ្លៃ ទាល់ តៃ សោះ៕

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ ទផីៃសារ អបំលិ ឆ្នានំៃះ 
នឹង មិន ល្អ ដូច ឆ្នាំមុន ទៃ ទាំង 
បរិមាណ ទិន្នផល ផលិត បាន 
និង តម្លៃ គឺ ធ្លាក់ ចុះ ដូចៗ គ្នា។ 
នៃះ បើ យោងតាម កៃុម អ្នក 
ផលិត អំបិល នៅ ខៃត្ត កំពត។

លោក ប៊នុ បារាងំ អ្នក ផលតិ 
អំបិល ក្នងុ ខៃត្តកពំត បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃនៃះ ថា ការ 
បៃ បៃួល អាកាសធតុ  (ភ្លៀង 
ធ្លាក ់ក្នងុ រដវូបៃងំ) កពំងុ ធ្វើឱៃយ 
បរិមាណ អំបិល ផលិត បាន ក្នុង 
ឆ្នាំនៃះ ធ្លាក់ ទាប ជាង ឆ្នាំមុន បើ 
ទោះប ីរយៈពៃល ផលតិ អាច នៅ 
សល់ បៃមាណ ១ ខៃ ទៀត ក៏ 
ដោយ។

លោក បាន  បន្តថា មនិ តៃមឹ តៃ 
ទនិ្ន ផល  ធ្លាកច់ុះ ទៃ សមូៃបតីៃ តម្លៃ 
ក៏  មាន ការ ធ្លាក់ចុះ ដៃរដោយ 
ពៃល នៃះអំបិល មាន តម្លៃ បៃ-
មាណ ១០០០០ រៀល ក្នុង១ 
បាវ ទម្ងន់៥០ គីឡូកៃម។

លោក នយិយថា៖«ឆ្នា ំមនុគៃ 
អាច លក់ បាន ក្នងុ រង្វង់១២ ០០០ 
រៀល ទៅ១៣ ០០០ រៀល ប៉នុ្តៃ 
ពៃល នៃះ បាន តៃមឹ តៃ ១០ ០០០ 
រៀល ប៉ណុ្ណោះ ហើយ ផល ក ៏មនិ 
ចៃើន ដូច មុន ដៃរ»។

លោក ឱៃយដឹង ទៀត ថា ទន្ទឹម 
នងឹ  បញ្ហា ទាងំ ២ ខង លើ ទផីៃសារ 
ចៃកចាយ អបំលិ ក ៏កពំងុ រង ផល 
ប៉ះពាល់ ពី ការរឹតតៃបិត ការដឹក 
ជញ្ជនូ  នៃ ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍
២០ កមុ្ភៈ ផងដៃរ ពសិៃស តបំន ់
រាជធនី ភ្នំពៃញ។

ដូចនឹង ការលើកឡើង ខង 
លើ អ្នក ផលិត អំបិល ក្នុង ខៃត្ត 
កំពត លោក ប៊ុន ណរិន បាន 
បៃប់ថា ចាប់ពី ចុងខៃ មីនា មក 
ភ្លៀង បាន ធ្លាក់ នៅ តាម តំបន់ 
មួយចំនួន ក្នុង ខៃត្ត កំពត ដៃល 
ធ្វើឱៃយ ការផលិត អំបិល តៃូវ ជួប 
បញ្ហា។ លោក បន្តថា កៃពី 
បញ្ហា ទនិ្នផល ការបញ្ចៃញ លក ់
លើ ទីផៃសារ ក៏ ជួប បញ្ហា ទាក់ទង 

នឹង ការដឹកជញ្ជូន ផងដែរ 
ពសិៃស ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុា្មៅន ថ្ងៃ 
ចុងកៃយ នៃះ។

គតិ តៃមឹ ដណំច ់ខៃ មនីា ផល 
អំបិល ក្នុង ស្តុក ក្នុង ខៃត្ត កំពត 
សមៃចបាន បៃមាណ៤០ ០០០ 
តោន រួចមកហើយ។ នៃះ បើ 
យោង តាម លោក បុ៊ន ណរិន។

បៃធន មន្ទីរ ឧសៃសាហកម្ម 
វិទៃយាសាស្តៃ បច្ចៃកវិទៃយា និង 
នវានវុត្តនខ៍ៃត្តកពំត លោក សខុ 
គឹមជឿន មិនអាច ទាក់ទង 
បានទៃ ប៉នុ្តៃ កាលព ីដើម ខៃមនីា 
លោក បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
ការបៃមូលផល អំបិល នៅ ខៃត្ត 
កំពត ឆ្នាំនៃះ នឹងមិន លើស ឆ្នាំ 
២០២០ ឡើយ ពៃះ សា្ថានភាព 
អាកាសធតុ មិនសូវ អំណយ 
ផល ល្អ ដចូ ឆ្នា ំ២០២០។ លោក 
ថ្លៃងថា៖ «អំបិល ដៃល ខៃត្ត 
កំពត បៃមូលបាន ក្នុងឆ្នាំនៃះ 
នឹងមិន ចៃើន ដូច ឆ្នាំមុន ឡើយ 
ពៃះ គៃន់តៃ ដើមខៃ មីនា នៃះ 
មាន ភ្លៀង កកខ់ៃ ចនំនួ ២ លើក 
រួចមកហើយ»។

យោងតាម លោក គឹមជឿន 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ ផ្ទៃដ ីធ្វើសៃ 
អំបិល នៅ ខៃត្ត កំពត មិន បៃ-
បៃលួ ទៃ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយ មាន ៣ ៧២៦ ហិកតា។

កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ ខៃត្ត 
កពំត ផលតិ អបំលិ បាន បៃមាណ 
៨៥ ០០០ តោន និង ខៃត្ត កៃប 
ផលិត បាន ជាង ២០ ០០០ 
តោន។ ជា មធៃយម បៃទៃស កម្ពជុា 
តៃវូការ អបំលិ បៃើបៃស ់ក្នងុ រង្វង ់
១០ មុឺន តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ។

របាយការណ ៍កៃសងួ ឧសៃសា-
ហកម្ម វិទៃយាសាស្តៃ បច្ចៃកវិទៃយា 
នងិ នវានវុត្តន ៍ឱៃយដងឹថា ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ ផ្ទៃដ ីធ្វើសៃ អបំលិ ក្នងុ 
ខៃត្តកំពត និង ខៃត្ត កៃប មាន 
ទំហំ សរុប ៤ ៧៤៨ ហិកតា។ 
បើ អាកាសធតុ អំណយផល 
ក្នុង១ ហិកតា គៃ អាច ផលិត 
អបំលិ បាន ជា មធៃយម ២០ តោន 
ក្នុង រយៈពៃល១ ឆ្នាំ៕

ការផលិតអំបិលនៅក្នងុខ្រត្តកំពត។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សមាគម វារីវប្របកម្ម ស្នើ ឲ្រយ អាជ្ញាធរ រឹត បន្តងឹ ការ នំាចូល និង សម្រលួ ការ ដឹក ជញ្ជនូ ដើម្របី ធានា បាន នូវ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ត្រ ីនៅ លើ ទីផ្រសារ។  រូបសមាគម វារីវបៃបកម្ម

សមាគមវារីវប្បកម្មស្នើឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តងឹ
ចំពោះការនំាចូលនិងសមួ្លការដឹកជញ្ជនូ

បរិមាណផលិតនិងតម្ល្អំបិល
ធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាមុំន

ប្ក់ចំណូលប្ចំាតី្មាសទី១របស់កុ្មហុ៊នBMWខ្ពស់ជងការព្យាករ
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សុខ វេងឈាង 
រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ា

បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំ
បេទេសជាសមជិកអាស៊ាន
ដើមេបីចលូរមួក្នងុកចិ្ចពភិាកេសារក
ដណំោះសេយវបិត្តិក្នងុបេទេស
នៅសបា្ដាហ៍នេះហើយជរំញ៊ឱេយ
បេទេសជតិខាងក៊ំទទលួស្គាល់
មេដឹកនាំយោធាដេលដណ្ដើម
អំណាចតាមរដ្ឋបេហារកាលពី
ខេក៊ម្ភៈឆ្នាំនេះ។
រដ្ឋាភបិាលរបួរមួជាតិ(NUG)

ដេលទើបតេបង្កើតឡើងនៅថ្ងេ
សក៊េទី១៦មេសដោយមន្តេី
ជាប់ឆ្នាតនេគណបកេសនយោ-
បាយរបស់លោកសេីអ៊ង៊សន
ស៊ូជី និងមេដឹកនាំជនជាតិ
ភាគតិចមយួចនំនួបាននយិយ
ថាអាស៊ានមិនបានទាក់ទង
មកពកួគេដើមេបីចលូរមួកចិ្ចបេជ៊ំ
រកដំណោះសេយទេ។
រដ្ឋាភិបាលNUGបាន

នយិយថាពកួគេគជឺាអាជា្ញាធរ
សេបចេបាប់ហើយបានអពំាវនាវ
ឱេយមនការទទួលស្គាល់ជា
អន្តរជាតិនិងការអញ្ជើញឱេយ
ចលូរមួកចិ្ចបេជ៊ំអាស៊ានជនំសួ
មេដឹកនាំយោធា។
លោកMoeZawOo

អន៊រដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេស
NUGបាននិយយថាអាស៊ាន
មនិគរួទទលួស្គាល់របបយោធា
នោះទេ។លោកនិយយថា៖

«បេសិនបើអាស៊ានកំពង៊ពចិារ-
ណាលើសកម្មភាពដេលទាកទ់ង
នងឹកចិ្ចការរបស់មយី៉ានម់៉ាខ្ញុចំង់
នយិយថាវានងឹមនិទទលួបាន
ជោគជយ័ទេលើកលេងតេចរចា
ជាមួយNUGដេលតេូវបាន
គាំទេដោយបេជាជននិងមន
ភាពសេបចេបាប់ពេញលេញ»។
លោកបានបន្តថា៖«វាជាការ

សខំាន់ណាស់ដេលកេម៊បេកឹេសា
យោធាមិនតេវូបានទទួលស្គាល់។
នេះជាការចាំបាច់តេូវដោះ
សេយដោយបេ៊ងបេយ័ត្ន»។
សមជកិទាងំ១០នេសម-

គមបេជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍
(អាស៊ាន)គឺកំព៊ងពេយាយម
ស្វេងរកផ្លូវចេញពីវិបត្តិនយោ-
បាយដេលបានធ្វើឱេយប៉ះពាល់
ដល់បេទេសជាសមជិកមីយ៉ាន់-
ម៉ាតាំងពីពេលដេលយោធា
បានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់
ឆ្នាតដឹកនាំដោយលោកសេី
អ៊ង៊សនស៊ជូីចេញពីអណំាច
កាលពីថ្ងេទី១ខេក៊ម្ភៈ។
តាងំពីឡើងកាន់អណំាចមក

រដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្ហាញ
សញ្ញាតចិតចួក្នងុការធ្វើទនំាក-់
ទំនងជាមួយបេទេសជិតខាង
ដើមេបីរកដំណោះសេយប៊៉ន្តេនៅ
ក្នុងតមេ៊យដំបូងនេវឌេឍនភាព
សមេប់អាស៊ានអ្នកនាពំាកេយកេ-
សួងការបរទេសថេកាលពីថ្ងេ
សៅរ៍បានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនំារបប

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្ដម-
សេនីយ៍MinAungHlaing
នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតអា-
ស៊ានពិសេសនៅថ្ងេទី២៤មេស
នៅទីកេ៊ងហេសាការតាបេទេស
ឥណ្ឌូនេស៊ីដើមេបីពិភាកេសារកដំ-
ណោះសេយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា។
នេះគជឺាដណំើរទសេសនកចិ្ចផ្លវូ

ការនៅកេបេទេសនងិការជបួ
ជាមួយមេដឹកនាំបរទេសលើក
ដំបូងរបស់លោកតាំងពេលពី
លោកបានឡើងកាន់អំណាច។
បនា្ទាបព់ីការទម្លាក់រដ្ឋាភបិាល

ស៊វីលិជាបឆ់្នាតចេញពីអណំាច

មកបេទេសមយី៉ានម់៉ាបានស្ថតិ
ក្នងុសភាពចលាចលយ៉ាងខា្លាងំ
ដោយមនការធ្វើបាតក៊ម្មបេឆងំ
របបយោធានិងការប៉ះទង្គិច
ជាមយួកងកម្លាងំសន្តសិខ៊ស្ទើរ
តេរាលថ់្ងេ។បើយោងតាមកេម៊
សកម្មជន«សហគមន៍ជំនួយ
សមេប់កេ៊មអ្នកទោសនយោ-
បាយ»កងកម្លាំងសន្តិស៊ខ
មីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មន៊សេស
ចនំនួ៧៣៧នាក់ក្នងុការបង្កេប
បាត៊កម្មកន្លងមកនេះ។
អពំើហងិេសានេះបានធ្វើឱេយមន

ការថ្កោលទោសពីបណា្តាបេទេស

លោកខាងលិចនិងការរិះគន់
ដេលមិនធា្លាប់មនពីម៊នមក
ដោយសមជិកអាស៊ានមួយ
ចំនួនបើទោះបីជាមនគោល-
ការណ៍មិនជេៀតជេកចូល
កិច្ចការផ្ទេក្នុងរបស់សមជិក
ផេសេងទៀតក៏ដោយ។
យោធាបានការពារការធ្វើរដ្ឋ-

បេហាររបស់ខ្លួនដោយចោទ
បេកាន់ថាលទ្ធផលនេការបោះ-
ឆ្នាតខេវិច្ឆិកាគឺជាការក្លេងបន្លំ
បើទោះបីជាគណៈកម្មការរៀបចំ
ការបោះឆ្នាតបានចេនចោល
ការជំទាស់នេះក៏ដោយ។

រដ្ឋបេហារនេះក៏បានបង្កឱេយ
មនការកើនឡើងការប៉ះទង្គិច
គា្នារវាងកងទព័នងិកេម៊បេដប់
អាវធ៊ជនជាតិភាគតចិនៅតបំន់
ពេំដេនភាគខាងជើងនិង
ខាងកើតផងដេរ។
ទីភា្នាក់ងរសរព័ត៌មនក្នុង

សេ៊កMizzimaបានរាយ-
ការណ៍ថាកាលពីថ្ងេសៅរ៍អ្នក
បេយ៊ទ្ធមកពីកងទ័ពឯករាជេយ
កាឈីន(KIA)បានវាយ
បេហារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស
មយួនៅភាគខាងជើងដោយបេើ
គេប់រ៉៊កេ្កតតេ១គេប់បាន
ធា្លាក់ចំភូមិកេបេរនោះដេលបណា្តាល
ឱេយមន៊សេសម្នាក់រងរបួស។
កាលពីថ្ងេសៅរ៍យ៉ាងហោច

ណាស់មនការផ្ទុះគេប់បេក
តូចៗចំនួន៣គេប់នៅទីកេ៊ង
យ៉ាងំហោ្គានដោយធ្វើឱេយមនស៊េស
ជាចេើននាក់រងរបួស។គា្មាន
ភាគីណាមួយធ្វើការអះអាង
ទទួលខ៊សតេូវពីការផ្ទុះនេះទេ
ប៉៊ន្តេយោធាបានចោទបេកាន់
កេ៊មបាត៊ករថាបានធ្វើការ
វាយបេហារដោយគេប់បេក
នេះ។ប៉៊ស្តិ៍ទូរទសេសន៍យោធា
Myawaddyបានផេសាយរបូភាព
មនស៊េសចនំនួ៦នាក់ដេលបាន
បេកាសថាប៊គ្គលទាំងនេះ
តេូវបានចាប់ខ្លួនបនា្ទាប់ពីតេូវ
បានរកឃើញជាមួយនឹងអាវ៊ធ
កេច្នេ៕

តពីទំព័រ ១... នៅពេលដេលស្ថាន
ទូតរបស់អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីតនៅក្នុងទី-
កេ៊ងតេអេរ៉ង់តេូវរងការវាយបេហារ
កេយពីមេដឹកនាំមូស្លីមShiaដ៏លេបី
ម្នាក់តេវូបានបេហារជវីតិដោយទកីេង៊-
រីយ៉ាដ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សរ-

ព័ត៌មនFinancial Timesនិង
Reutersបានឱេយដឹងថាមន្តេីអ៊ីរ៉ង់និង
អារា៉ាប៊ីសអ៊ឌូតីបានធ្វើការចរចាផ្ទាល់
កាលពថី្ងេទ៩ីមេសដើមេបីពភិាកេសាអពំី
សង្គេមនៅក្នុងបេទេសយេម៉េនជាទី
ដេលកេម៊ចមេ៊ះយោធាដកឹនាដំោយអា
រា៉ាប៊ីសអ៊ឌូតីបានបេយទ៊្ធគា្នាជាមយួកេម៊
ឧទា្ទាមហ៊ូធីមនសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ៊ីរ៉ង់

ចាប់តាំងពីខេមីនាឆ្នាំ២០១៥។
តាមការរាយការណ៍កិច្ចចរចានោះ

កប៏ានលើកឡើងពបីេទេសលបីងដ់េល
កពំង៊ស្ថតិក្នងុភាពវកឹវរផ្នេកនយោបាយ
និងសេដ្ឋកិច្ច និងជាទីដេលបណា្តារដ្ឋ-
អារា៉ាប់មនការពេួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពល
របសច់លនាហេសបឡូាហគ៍ាទំេដោយ
បេទេសអ៊ីរ៉ង់។
បេភពមិនបញ្ចេញឈ្មាះជាចេើនពី

បេទេសអ៊ីរ៉ង់ និងអារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត
បានបដិសេធថាមិនមនការចរចាតេូវ
បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីកេ៊ងបាកដដ
ទេ។
ជំនួបដេលតេូវបានរាយការណ៍នោះ

បានកើតឡើងភា្លាមៗកេយពីលោក

នាយករដ្ឋមន្តេីអ៊ីរា៉ាក់Mustafa al-
Kadhimiបានធ្វើដំណើរទៅអារា៉ាប៊ី
សអ៊ូ ឌីតដើមេបីចរចាជាមួយថា្នាក់ដឹក
នាំកំពូលរបស់បេទេសនេះក្នុងនោះ
មនពេះអង្គម្ចស់Mohammedbin
Salman។
លោកAl-Kadhimiក៏បានទៅទស្

សនកចិ្ចបេទេសអារា៉ាបរ់មួជាសតេវូនៅ
ក្នុងតំបន់មួយទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់។
បេទេសអ៊ីរា៉ាក់មនទំនាក់ទំនងយ៉ាង

ជិតស្និទ្ធជាមួយបេទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយ
គណៈបេតភិនូយោបាយកមេតិខ្ពស់ជា
ចេើនកេម៊បានធ្វើដណំើរទៅកានទ់កីេង៊
តេអេរ៉ង់ដើមេបីពិភាកេសាបញ្ហាក្នុងតំបន់
កាលពីប៉៊នា្មានខេថ្មីៗនេះ៕

រដ្ឋាភិបាលសី៊វិលមីយ៉ាន់ម៉ាទាមទារចូលរួមកិច្ចប្រជំ៊អាស៊ាន
ខណៈម្រដឹកនំារបបយោធានឹងចូលរួមមហាសន្នបិាតពិស្រស

អី៊រ៉ង់និយយថាខ្លនួបើកចំហចំពោះការចរចាជាមួយប្រទ្រសអារ៉ាបី៊...

រដ្ឋបេហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងេទី១ កុម្ភៈ នំាឱេយផ្ទះុការតវ៉ានៅទូទំាងបេទេស។ រូបថតAFP

អ្នកនំាពាកេយកេសួងការបរទេសអីុរ៉ង់ លោក Saeed Khatibzadeh។ រូបថតAFP
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សុខ វេងឈាង

នៅ ថ្ងៃ អង្គារ នៃះ បៃធានាធិបតី ចិន 
លោក សុី ជីនភីង បាន និយាយថា 
បៃទៃស ចនិ នងឹ មនិ ស្វៃងរក អនតុ្តរភាព 
លើ បៃទៃស ដទៃ បើទោះប ីបៃទៃស នៃះ 
ខ្លាងំ ដល ់ប៉នុណា កដ៏ោយ ហើយ បាន 
ទាមទារ ឱៃយមាន អភិបាលកិច្ច ពិភព-
លោក ដៃល «កានត់ៃ មាន ភាពយតុ្តធិម ៌
និង សមធម៌»។

ថ្លៃង ក្នុង វៃទិកា BOAO Forum 
សមៃប ់អាសុ ីលោក  សុ ីជនីភងី បាន 
នយិាយថា៖ «បើទោះប ីជា មាន ការរកី 
លតូលាស ់យា៉ាងណា កដ៏ោយ ចនិ នងឹ 
មនិ ស្វៃងរក អនតុ្តរភាព ការពងៃកី ដៃន 
នៃ ឥទ្ធពិល ហើយ ចនិ ក ៏នងឹ មនិ ចលូរមួ 
ក្នុង ការបៃកួតបៃជៃង ខង ផ្នៃក អាវុធ-
យុទ្ធភណ្ឌ ដៃរ»។

លោក  សុី ក៏បាន រិះគន់ កិច្ចខិតខំ 
បៃងឹបៃង របស ់បៃទៃស មយួ ចនំនួ ក្នងុ 
«ការកសាង រនាំង» និង «ការផ្ដាច់ 
ទំនាក់ទំនង» ដៃល លោក និយាយថា 
សកម្មភាព ទាំងនៃះ នឹង ប៉ះពាល់ ដល់ 
អ្នកដទៃ ហើយ បាន ផលបៃយោជន៍ 
តៃឯង។

បៃទៃស ចិន បាន អំពាវនាវ ឱៃយ មាន 
ការកៃទមៃង់ បៃព័ន្ធ អភិបាលកិច្ច 
ពិភពលោក ជា យូរ មកហើយ ដើមៃបី 
ឆ្លុះបញ្ចាំង ឱៃយ កាន់តៃ បៃសើរឡើង នូវ 
ទសៃសនៈ នងិ គណុ តម្លៃ របស ់សហគមន ៍
អន្តរជាតិ ជា ជាង របស់ បៃទៃស 
មហាអំណាច មួយចំនួន តូច។

កៃុង ប៉ៃកាំង ក៏បាន ប៉ះទង្គិច គ្នា ម្ដង 
ហើយ ម្ដងទៀត ជាមួយ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
ធំៗ បំផុត នៅក្នុង អភិបាលកិច្ច ពិភព- 
លោក ជាពសិៃស សហរដ្ឋអាមៃរកិ លើ 
បញ្ហា ជាចៃើន ដៃល រមួមាន សទិ្ធមិនសុៃស 
នៅ សុនីជាងំ ហងុកងុ ជម្លាះ ដៃនទកឹ 
នៅ សមទុៃ ចនិ ខងតៃបូង នងិ ខងកើត 

រហូត ដល់ ឥទ្ធិពល សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ចិន 
លើ បៃទៃស ដទៃទៀត។

«ពភិពលោក ចងប់ាន យតុ្តធិម ៌មនិ- 
មៃន អនុត្តរភាព ទៃ» លោក  សុី បាន 
នយិាយ បៃបនៃះ ហើយ បាន បន្តទៀត 
ថា៖ «ការបញ្ជា សកម្មភាព អ្នកដទៃ ឬ 
ការជៃៀតជៃក ចលូ កចិ្ចការ ផ្ទៃក្នងុ របស ់
អ្នកដទៃ នឹង មិន ទទួល បាន ការគំទៃ 
ណាមួយ នោះទៃ»។

លោក  សុី  បាន បន្ថៃមទៀត  ថា៖ 
«បៃទៃស ធំ គួរតៃ មើល ទៅ ឱៃយ សម 
ដចូជា បៃទៃស ធ ំមយួ ដៃរ ដោយ បង្ហាញ 
ថា ខ្លនួ កពំងុ តៃ ទទលួខសុតៃវូ បន្ថៃម-
ទៀត»។

ខណៈ ពៃល ដៃល លោក  សុ ី មនិ បាន 

កណំត ់អត្តសញ្ញាណ បៃទៃស ណាមយួ 
នៅក្នងុ សនុ្ទរកថា របស ់លោក ថ្មីៗ  នៃះ 
មន្តៃ ីចនិ បានចាបផ់្ដើម បៃើ ឃ្លា «អនតុ្តរ-
ភាព សហរដ្ឋ អាមៃរកិ» នៅក្នងុ ការរិះគន ់
ជា សាធារណៈ សដំៅ ទៅលើ សកម្មភាព 
បង្ហាញ ឥទ្ធពិល របស ់កៃងុ វ៉ាសុនីតោន 
ក្នងុ វសិយ័ ពាណជិ្ជកម្ម នងិ ភមូសិាស្តៃ 
នយោបាយ។

លោក  សុ ីកប៏ាន លើកកម្ពស ់បៃទៃស 
ចនិ ក្នងុនាម ជា អ្នកគទំៃ សកលភាវបូ- 
នយីកម្ម នងិ បៃពន័្ធ ពាណជិ្ជកម្ម ពហភុាគ ី
ដោយ និយាយ ថា ចៃបាប់ អន្តរជាតិ មិន 
គរួ តៃវូបាន កណំត ់ដោយ បៃទៃស មយួ 
ចំនួន តូច ទៃ។

«កិច្ចការ អន្តរជាតិ គួរតៃ ធ្វើឡើង 

ដោយ ការចរចា នងិ ការពភិាកៃសា ហើយ 
អនាគត របស ់ពភិពលោក គរួតៃ សមៃច 
ដោយ បៃទៃស ទាំងអស់» លោក  សុី 
បាន នយិាយ បៃបនៃះ ហើយ បន្តទៀត 
ថា៖ «បៃទៃសមយួ ឬ បៃទៃស មយួចនំនួ 
ទៀត មិនគួរ បង្ខំ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ 
ពួកគៃ លើ បៃទៃស ដទៃ ទៃ ហើយ ពភិព- 
លោក ក៏ មិនគួរ តៃូវបាន ដឹកនំា ដោយ 
ឯកតោភាគី និយម ដោយ បៃទៃស 
មួយចំនួន តូច ដៃរ»។

ការថ្លៃង របស់លោក  សុី ជីន ភីង 
ធ្វើឡើង ចពំៃល ដៃល ទនំាកទ់នំង ចនិ-
អាមៃរកិ កានត់ៃ លបំាក កៃម រដ្ឋបាល 
របស់ បៃធានាធិបតី អាមៃរិក លោក  ចូ 
បៃដិន។

កាលព ីថ្ងៃ សកុៃ ទ ី១៦ មៃសា លោក  
បៃដនិ  បាន ធ្វើការ ជបួបៃជុ ំផ្ទាល ់ដបំងូ 
នៅ សៃតវិមាន ជាមួយ នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ជប៉នុ លោក  យ៉សូុហីុដីៃ ស៊ហូា្កា ដៃល 
ក្នុង កិច្ចបៃជុំ នៃះ ភាគី សងខង បាន 
ពិភាកៃសា អំពី ទំនាក់ទំនង ជាមួយ នឹង 
កៃុង ប៉ៃកាំង។ មៃដឹកនាំ ទាំង ២ បាន 
យលឃ់ើញ ព ីសារៈសខំន ់នៃ ស្ថរិភាព 
នងិ សន្តភិាព ចៃក សមទុៃ តៃវ៉ាន ់ហើយ 
បាន ទទចូ ដល ់បៃទៃស ចនិ ដៃល មាន 
ជម្លាះ លើ ការកានក់ាប់ កោះ តៃវ៉ាន ់ឱៃយ 
ដោះសៃយ ជម្លាះ នៃះ ដោយ សន្តវិធិ។ី 
ពួកគៃ ក៏បាន និយាយ ដៃរ ថា ពួកគៃ 
«ចៃករលំៃក ការពៃយួបារម្ភ យា៉ាងខ្លាងំ» 
ចពំោះ សា្ថានភាព សទិ្ធមិនសុៃស នៅ ហងុ-
កុង និង តំបន់ សុីនជាំង ដៃល កៃុង 
វ៉ាសុីនតោន បាន ចោទបៃកាន់ កៃុង 
ប៉ៃកាងំ ថា កពំងុ បៃពៃតឹ្ត អពំើ បៃលយ័- 
ពជូសាសន ៍បៃឆងំ នងឹ ជនជាត ិមសូ្លមី 
អ៊យុហ្គរ័ តៃ បៃទៃស ចនិ បាន បដសិៃធ 
ការចោទបៃកាន់ នៃះ។

បើទោះបី មាន ការបៃឈមមុខ ដាក់ 
គ្នា ឥតឈបឈ់រ រវង រដ្ឋបាល សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក និង ចិន ក៏ដោយ ក៏ ភាគី ទាំង 
២ បាន រកឃើញ នូវ ចំណាប់អារម្មណ៍ 
រួម ក្នុង ការបៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង ការបៃ-
បៃលួ អាកាសធាត ុបនា្ទាបព់ ីការជជៃក 
ទ្វៃភាគ ីបាន រសាត ់បាតទ់ៅ ក្នងុ សមយ័ 
លោក បៃធានាធិបតី  ដូណាល់ តៃំ។

កាលព ីសបា្ដាហ ៍មនុ បៃសតិ អាកាស-
ធាត ុអាមៃរកិ លោក  ចន ឃើរ ីបាន ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅកាន់ ទីកៃុង សា៊ាងហៃ ដើមៃបី 
ជួប ជាមួយ សមភាគី ចិន របស់លោក 
នៅក្នុង ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច ជាន់ខ្ពស់ 
ដំបូង ទៅ កាន់ បៃទៃស ចិន ដោយ មន្តៃី 
រដ្ឋបាល របស ់លោក  បៃដនិ។ ភាគទីាងំ- 
២ បាន ឯកភាព លើ សកម្មភាព ជាក់-
ស្ដៃង«ក្នងុ ទសវតៃសរ ៍ឆ្នា ំ២០២០» ដើមៃបី  
កាត់បន្ថយ ការបំភាយ ឧស្ម័ន៕

លោក បេធានាធិបតី សីុ ជីនភីង គេវីដេ ដាក់ បុគ្គលិក និង និសេសិត មុន ពេល លោក ចាកចេញ សាកលវិទេយាល័យ Tsinghua Univer-
sity នៅក្នងុ ទីកេងុ ប៉េកំាង កាលពី ថ្ងេទី ១៩ មេសា ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត Xinhua

សី៊ ជីនភីង៖ ចិន នឹង មិន ស្វែងរក អន៊ត្តរភាព លើ បែទែស ដទែ បើទោះបី ខ្លនួ ខ្លាងំ ដល់ ប៊៉នណា ក៏ដោយ



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ  ទោះបីជា ពិធីបុណ្យ ចូល 
ឆ្នាថំ្ម ីបព្ណ្ ីខ្មរ្ ឆ្នានំ្ះ មនិ បាន បរ្ព្ធ 
ធ្វើ ដូច កាលពី ឆ្នាំ មុនៗ ម្ន ក្តី ដោយ- 
សារ  ត្ សា្ថានភាព ន្ ពិភពលោក 
ក៏ដូចជា ប្ទ្ស កម្ពុជា កំពុង ត្ ជួប 
វិបត្តិ ន្ ការរាតត្បាត ដោយសារ ជំងឺ 
កាចសាហាវ កូវីដ១៩ ក៏ ប្ជាជន ខ្ម្រ 
អាច ទសស្នា កមស្ាន្ត វដីអ្ ូសម្តង្ របស ់
ក្ុម សិល្បករ នៅផ្ទះ បានដ្រ ដើម្បី 
អបអរសាទរ ពិធី តាម ទំនៀមទម្លាប់ 
វប្បធម៌ ខ្ម្រ មួយ ន្ះ។

ដោយឡ្ក ពិធីបុណ្យ ភូមិ ដ្ល 
នាពល្ កន្លង មក ជា រៀងរាល ់ឆ្នា ំក ៏មន 
ការប្រព្ធ ធ្វើ ដោយ ក្ុមយុវជន ខ្ម្រ 
សមប្ ់អបអរសាទរ ផងដរ្ ត ្ឆ្នានំ្ះ 
ពួកគ្ បាន ធ្វើ វីដ្អូ សម្ត្ង របាំ យីក្ 
មយួ មន ឈ្មោះថា «របា ំយកី ្ហោម- 
រោង» ដោយ ក្មុ សលិប្ករ មន ឈ្មោះ 
ថា «ក្ុម ភ្លើង គប់-PlerngKob» 
ដើម្បី ច្កជូន ប្ិយមិត្ត អ្នកទស្សនា 
កម្សាន្ត បាន តាម ប្ព័ន្ធ អនឡាញ។

អ្វីដ្ល កាន់ត្ ពិស្ស ទៅទៀត 
នោះ គឺ ការសម្ត្ង របាំយីក្ ដ្ល ជា 
របា ំបប្ បរុាណ ខ្មរ្ ន្ះ ក ៏មន វត្តមន 
ចលូរមួ ព ីសណំាក ់លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ 
សហរដ្ឋអាមរ្កិ បច្ា ំបទ្ស្ កម្ពជុា 
ផងដ្រ គឺ លោក W. Patrick Mur-
phy ដល្ សម្តង្ ជា អ្នក វាយស្គរ នងិ 
ស្លៀក ឈុត ខោអាវ ប្ប ប្ព្ណី ខ្ម្រ 
ទៀតផង។

សមប្ ់ពធិ ីចលូឆ្នា ំកន្លង ទៅ ថ្មីៗ  ន្ះ 
លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាម្រិក  
W. Patrick Murphy បាន ចូលរួម 

សម្តង្ ជាមយួ មតិ្ត ម្នាក ់គ ឺកញ្ញា កស្រ 
ដល្ មកព ីក្មុ តន្ត្ ីSmallWorldS-
mallBand និង ក្ុម សិល្បករ ភ្លើង 
គប់-PlerngKob ដើម្បី រៀន ម្រៀន 
មួយ ថ្មី គឺ ការវាយ ស្គរ យីក្។

កព្ ីពាកយ្ពច្ន ៍ជនូពរ ដល ់បជ្ា-
ពលរដ្ឋ ខ្មរ្ ជា សរូសៀង ភាសា ខ្មរ្ ថា៖ 
«ជមប្សរួ នងិ សសួ្ត ីបងប្អនូ ខ្មរ្ទាងំ- 
អស់ គ្នា សូម រក្សា សុវត្ថិភាព» ហើយ 
នោះ លោក ក៏ បាន បង្ហាញ ពី ចំណាប់- 
អារម្មណ៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ចំពោះ វប្បធម៌ ខ្ម្រ 
ផងដ្រ។

លោក W. Patrick Murphy បាន 
ឱ្យ ដឹង តាមរយៈ លោក Chad Roe-
demeier  ដ្លជា មន្ត្ី ផ្ន្ក ព័ត៌មន 
របស់ សា្ថានទូត សហរដ្ឋអាម្រិក ប្ចាំ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា បញ្ជាក់ប្ប់ ភ្នំព្ញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា៖ «ខ្ញុំ ពិតជា ជក់ ចិត្តនឹង តន្ត្ី 
បព្ ្ណ ីខ្មរ្ តាងំព ីសមយ័កាល ទស-
វតស្រ ៍៦០ មក នងិ តន្ត្សីមយ័ ផងដរ្។ 
ខ្ញុ ំក ៏ចលូចតិ្ត រៀន ព ីវបប្ធម ៌បព្ណ្ ីខ្មរ្ 
ផងដ្រ»។

លោក បន្តទៀត ថា៖ «នៅទីន្ះ ខ្ញុំ 
មន មិត្ត ល្អ ជាតិខ្ម្រ ជាច្ើន ដូច ជា 
កញ្ញា ក្សរ និង ក្ុម តន្ត្ី Small-
WorldSmallBand។ ពកួគ ្ពតិជា 
ក្ុម មន ទ្ពកោសល្យ ប្កប ដោយ 
ភាពច្ន្ប្ឌិត ហើយ យើង ក៏មន 
កចិ្ចការ ជា ដគ្ ូន ្គមង្ ស្តពី ីវបប្ធម ៌
មួយ ចំនួន ទៀតផង។ កញ្ញា ក្សរ 
មន គំនិត ល្អៗ ហើយ ក៏ ស្នើឱ្យ ខ្ញុំ រៀន 
ប្វត្តិ របាំ បុរាណ ខ្ម្រ មួយ ឈ្មោះ យីក្ 
នងិ តន្ត្បីរុាណ ខ្មរ្ ស្គរ យកី។្ ខ្ញុ ំកម៏ន 
គ្ូល្អៗ ជាច្ើន សម្ប់ ការបង្ៀន 
នងិ អនវុត្ត ជាមយួ គ្នា។ វា ពតិជា អសា្ចារ្យ 

ពល្ រៀន ដឹងថា យកី ្មន បភ្ពដើម 
មកព ីជនជាត ិចាម នងិ លង្ ឧបករណ ៍
ភ្ល្ង ស្គរ»។

លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ សហរដ្ឋអា ម-្ 
រកិ បន្ត ថា៖ «សម្ប ់វដី្អ ូសម្តង្ របា ំ
យីក្ ហោមរោង ន្ះ ខ្ញុំ មិន ត្ឹមត្ 
ចូលរួម ជា តន្ត្ីករ វាយ ស្គរ នោះទ្ 
ថម្ទាងំ សហការ សម្តង្ ជាមយួ ក្មុ 
សិល្បករ ផងដ្រ។ ខ្ញុំ ពិតជា ព្ញចិត្ត 
នឹង ទ្ពកោសល្យ របស់ សិល្បករ ន្ 
ក្មុ ភ្លើង គប-់PlerngKob ន្ះ ណាស ់
ទាំង អ្នកចម្ៀង អ្នករាំ និង តន្ត្ីករ។ 
យើង  ក៏ រង់ ចាំមើល សម្ប់ ឱកាស 

សម្ត្ង នានា នាព្ល ខាងមុខ ទៀត 
ផង»។

បុណ្យភូមិ ឆ្នាំន្ះ បាន សហការ 
ជាមួយ សា្ថានទូត អាម្រិក និង ផលិត 
ដោយ ភ្លើង គប់ សម្ប់ ពិធីបុណ្យ 
ចូលឆ្នាំ ខ្ម្រ ប្ព្ណីជាតិ ដ្ល ប្ិយ 
មិត្ត អាច ទស្សនា វីដ្អូ ឈុត «យីក្ 
ហោម រោង» ដ្ល មន ការសម្ត្ង 
សិល្បៈ វាយ ស្គរ ដោយ លោក ឯកអគ្គ- 
រដ្ឋទតូ រមួ ជាមយួ នងឹ សលិប្ករ ចម្ៀង 
ឧបករណ៍ ភ្ល្ងខ្ម្រ និង របាំ តាមរយៈ 
តំណ ភា្ជាប់ https://www.facebook.
com/us.embassy.phnom.penh 

/videos/ 88920002 860 30 83/។
ចំពោះ សិល្បករ-សិល្បការិនី ចម្ៀង 

មន កញ្ញា ចំរីន សុភា និង លោក 
ឈិត សុវណ្ណនិមិត្ត ដោយ សិល្បករ 
ឧបករណ ៍តន្ត្បីរុាណ មន លោក រស ់
ដារា៉ារិទ្ធ លោក សោម សុភារម្យ និង 
លោក ផន ចំរីន ខណៈ សិល្បករ 
សលិ្បការនិ ីសម្តង្ រមួមន លោក W. 
Patrick Murphy កញ្ញា រិទ្វី លំអរ 
ក្សរ ឯ សិល្បការិនី របាំ មន កញ្ញា 
អង្ អ៊ណីារា៉ា នងិ កញ្ញា ថនុ ស ុផន។ី 
ចំណ្ក ផលិតករ និង អ្នកដឹកនាំ 
សម្ត្ង គឺ កញ្ញា រិទ្ធី លំអរព្ជ្៕

www.postkhmer.com

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករៀនវាយស្គរនិងសម្តេងយីកេខ្មេរ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក បន ចូលរួម សម្តេង ជាមួយ កេមុ សិលេបករ-សិលេបការិនី ខ្មេរ។ រូបថត សហ ការី

លោក ក៏ រង់ចំា មើល ឱកាស ចូលរួម សម្តេង នានា នាពេល ខាងមុខ ទៀតផង ដេរ។ រូបថត សហ ការី

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ហាត់ វាយ ស្គរ ជាមួយ កេមុ សិលេបករ។ សហ ការី

លោក W. Patrick Murphy  ចូលរួម សម្តេង ជាមួយ កញ្ញា កេសរ។ សហ ការី



ក្រុងរីយ៉ាដ៖ រៀងរាល់ និទាឃរដូវ 
ផ្កា កលុាប ចាបផ់្ដើម រកីស្គសុស្គាយ នៅ 
ភាគ ខាងលិច ទីក្រុង Taif ប្រទ្រស 
អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត ដ្រល ប្រក្លាយ ជា 
ទស្រសនីយភាព កម្រលព្រំ ពណ៌ ផ្កា 
ឈូក ចោល សម្រស់ ឆើតឆាយ។

ក្នុង ខ្រ ម្រស បុប្ផា ទាំង ន្រះ ត្រូវបន 
ប្រមូលផល ផលិត ជា ប្រង សម្រប់ 
សម្អាត ជញ្ជាំង សំណង់ គូ ពិសិដ្ឋ 
Kaaba ក្នុង ទីក្រុង ពិសិដ្ឋ Mecca 
ជាទី ដ្រល សសនិក មូស្លីម ជុំវិញ 
ពិភពលោក មក បួងសួង។

ឆា្នាំន្រះ ករប្រមូលផល ធ្លាក់ចុះ 
អំឡុងព្រល ពិធីបុណ្រយ សសនា រា៉ាម៉ាដន 
ដ្រល សវ័ក មូស្លមី ប្ររឰ ពិធី បួស។

កម្មករ នៅ កសិដ្ឋាន បី៊ន សល់ម្រន 
ថ្រទំា ផ្កា កុលាប និង ប្រះ ផ្កា រាប់មឺុន ទង 
ក្នងុ ១ ថ្ង្រ ដើម្របី ផលិត ជា ទឹក កុលាប 
និង ប្រង ទឹកអប់ ព្រមទំាង ត្រវូបន ប្រើ 
ជា ធតុ ផ្រសំ ក្នងុ ផលិតផល គ្រឿង សម្អាង 
និង ឧស្រសាហកម្ម ម្ហបូអាហារ ទៀតផង។

ប្រង ទឹកអប់ ផ្កា កុលាប បនទទួល 

ករព្រញនិយម ចំណោម ពលរដ្ឋ 
មសូ្លមី រាបល់ាន នាក ់ដ្រល មក កម្រសាន្ដ 
នៅ រាជាណាចក្រ អារា៉ាប់ ន្រះ រៀងរាល់ 
ឆា្នាំ បំណង ចូលរួម ពិធី ធម្មយាត្រ។

កម្រល បុប្ផា និង រុក្ខជាតិ បន 
ក្លាយជា ទម្រង់ សិល្របៈ មួយ ន្រ ប្រព្រ-  
ណី អ៊ិស្លាម។ ដោយ ស្គាល់ ថា ជា 
ទីក្រុង ផ្កា កុលាប ជាមួយ បុប្ផា កុលាប 

ប្រមណ ៣០០ លាន ដើម ដំ ក្នុង ១ 
ឆា្នាំ ទីក្រុង Taif មន កសិដ្ឋាន ផ្កា ជាង 
៨០០ ទតីាងំ ដ្រល ភាគច្រើន បើកទា្វារ 
ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវទ្រសចរ។

ខណៈ កម្មករ ប្រះ ផ្កា កុលាប នៅលើ 
ទីវាល អ្នក ដទ្រ ទៀត កំពុង ធ្វើករ ក្នុង 
ម្លប់ ដោយ ករដក់ និង ថ្លឹង កន្ដ្រក ផ្កា 
ដោយ ដ្រ។ ផ្កា កុលាប ត្រូវបន ស្ងោរ 

រម្ងោស់ និង ចម្រះ។
លោក ខាឡាហ្វ អាល់-ធូវ្ររី ដ្រល 

ជា ម្ចាស់ កសិដ្ឋាន ប៊ីន សល់ម្រន 
បន ប្រប់ ទីភា្នាក់ងារ AFP ថា៖ 
«យើង ចាបផ់្ដើម ស្ងោរ ផ្កា កលុាប ក្រម 
កម្ដៅភ្លើង ដក៏្ដៅ រហតូ ដល ់ស្ទើរត្រ ហតួ 
អស់ ដ្រល ត្រូវ ប្រើ ព្រល ប្រមណ ពី 
៣០ ទៅ ៣៥  នាទ។ី បនា្ទាបម់ក យើង 
បន្ថយ ភ្លើង ឱ្រយ ងំ ប្រមណ ពី ១៥ ទៅ 

៣០ នាទី ទៀត រហូតដល់ ចាប់ផ្ដើម 
មន ចំហាយ ភាយ ឡើង ដ្រល ប្រើ 
ព្រល ៨ ម៉ាង»។

ព្រល ប្រង អណ្ដ្រត ឡើងលើ ក្រឡ ក្រវ 
ករត្រង យក ក៏ ចាប់ផ្ដើម។ ប្រង ទឹកអប់ 
ត្រវូបន បូម ច្រញ តាម សឺុរំាង ធំ ដើម្របី 
ដក់ ក្នងុ កូន ដប ដ្រល មន បរិមណ តិច 
បំផុត ក្នុង តម្លៃ ៤០០ រីយ៉ាល់ 
(ប្រមណ ៤០ មឺុន រៀល)៕ HR

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រពុធ ទី២១ ែខម្រស ឆា្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងមុមប្រ៖ រឿងរា៉ាវ ដ៏ជោគជ័យ 
របស់ ក្រុម សហករណ ៍Lijjat Papad 
ជា មុខ ជំនួញ វាល់ លាន ដុលា្លារ ដ្រល 
បង្កើតឡើង ដោយ ស្ដ្រី ៧ នាក់ ក្នុង 
តំបន់ លំនៅឋាន ដ៏កកកុញ ន្រ ទីក្រុង 
មុមប្រ ក្នុង ឆា្នាំ ១៩៥៩ ជាមួយ 
ដើមទុន ត្រ ៨០ រូពី (៥ ពាន់ រៀល) 
ជម្នះ ឧបសគ្គ ក្នុង ករសម្រច បំណង 
បដិវត្ដន៍ ដើម្របី តម្ល្រ ស្ដ្រី។

សហករណ៍ បន ជួល បុគ្គលិក ស្ដ្រី 
៤៥០០០ នាក់ នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស 
ឥណា្ឌា ដ្រល ផ្ដល ់ករងារ ប្រចាជំវីតិ ក្នងុ 
នាម ជា «សហស្ថាបនកិ» សហគ្រស 
ដ្រល ន ំក្រៀម ស្រយួៗ ហៅថា ផផដ 
ឬ ផផដម ប្រចាំ តំបន់ ខាងលិច 
បន ក្លាយ ជា ជំនួញ កក់កប និង ផ្ដល់ 
តម្ល្រ ដល់ ស្ដ្រី នៅក្នុង ប្រទ្រស ដ្រល 
អំណាច នៅលើ ដ្រ បុរស។

ភារកិច្ច ករងារ នៅ សខា ទាំង ៨២ 
របស ់Lijjat បនចាបផ់្ដើម តាងំព ីព្រកឹ 
ព្រលមឹ ដោយ ស្ដ្រ ីទាងំនោះ មក តម្រង ់
ជួរ មុនព្រល ថ្ង្រ រះ  ដើម្របី ទម្លាក់ ផលិត- 
ផល សម្រច នងិ យក វត្ថធុតដុើម ទៅ 
ផលិត នៅផ្ទះ វិញ។

ពេល ការងារ មមាញឹក ខ្លាំង 

ដោយសរ ពួកគ្រ ត្រូវ បោក ប្រន និង 
សង្កត់ នំ ឱ្រយ សំប៉្រត ដ្រល មន ស្នាម 
គ្រប ់អង្ករ ឃមូនី នងិ ម្រច ទុ ំព្រមទាងំ 
សំដិល ឱ្រយ ស្ងួត។

ករងារ ទំាងន្រះ ពឹង អាស្រ័យ លើ 
ជំនាញ ត្រ មិន តម្រវូ ឱ្រយ មន ករអប់រំ 
ជ្រជ្រះ នោះទ្រ។ ន្រះ ជា ឱកស ករងារ 
សម្រប់ ស្ដ្រ ីឥណា្ឌា ដ្រល អាច ម្ចាស់ករ 
លើ ករគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថ ុខ្លនួឯង។

ន្រះ ជា ករចូលរួម យា៉ាង ធំធ្រង ក្នុង 
ប្រទ្រស ដ្រល មន កម្លាំង ស្ដ្រី ដោយ 
សរ អត្រ ករងារ ស្ដ្រ ីបននងិ កពំងុ ត្រ 
ធ្លាកច់ុះ ព ី៣៤ មក ត្រមឹ ២០ ភាគរយ 
ក្នុង រយៈព្រល ២ ទសវត្រសរ៍ រហូតដល់ 
ឆា្នាំ ២០១៩។ ន្រះ បើ យោង តាម 
អង្គករ ពលកម្ម អន្ដរជាតិ។

កនូក្រមុ ំវយ័ ត្រមឹ ២៤ ឆា្នា ំដសណា 
ភុនដលីក ផរា៉ាប់ ជួប ទុក្ខ រឿង 
ចាត់ច្រង ករចំណាយ ក្នុង ផ្ទះ សំប្រង 
ជាមួយ ប្រក់ចំណូល ដ៏តិចតួច របស់ 
ស្វាម ីដោយ ដងឹថា ខ្លនួ អវជិា្ជា មនិ អាច 
ជួយ អ្វី បន។

បនា្ទាប់មក ស្ដ្រី រូបន្រះ បនឮ អំពី 
Lijjat។ សហករណ៍ ដ្រល មិន ត្រឹមត្រ 
ផ្ដល់ ករងារ ឱ្រយ នាង ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ដ្រ 

ថ្រមទាំង អនុញ្ញាត ឱ្រយ ស្ដ្រី ម្រផ្ទះ រាប់ 
ពាន់នាក់ ទៀត ធ្វើករ ពី ផ្ទះ ដោយ 
មិនចាំបច់ សម្ភាស។

រួម ដំណើរ ជាមួយ សហករណ៍ ៣៥ 
ឆា្នាំ អ្នកស្រី ផរា៉ាប់ អាច រក្រសា ចំណូល 
ខណៈ មន ព្រល មើលថ្រ កូនប្រុស 
ទាំង ៣ នាក់។

អ្នកស្រ ី និយាយ ថា៖ «កូនប្រសុ ខ្ញុំ 
ដឹងថា គ្មាន ករងារ ល្អ ជាង ន្រះ សម្រប់ 
ស្ដ្រី នោះទ្រ។ កូនប្រុស អាយុ ២៧ ឆា្នាំ 
នៅត្រ ជួយ រៀបចំ នំ ក្រៀម ទាំងន្រះ 
ផងដ្ររ»។

ករប្ដ្រជា្ញា របស់ សហករណ៍ ចំពោះ 
ករផ្ដល់ តម្ល្រ ករងារ ឱ្រយ ស្ដ្រី ឆ្លុះបញ្ចាំង 
ពី ចំណុច ចាប់ផ្ដើម ដ៏ត្រដបត្រដួស 
ព្រល ស្ដ្រី ម្រផ្ទះ ៧ នាក់ ជួបជុំគ្នា 
នៅលើ ដំបូល ផ្ទះមួយ ន្រ ទីក្រុង មុមប្រ 

នា ព្រឹក ព្រលឹម ដើម្របី រៀបចំ នំ ក្រៀម 
ផផដម ៤ កញ្ចប់។

ពួកគ្រ បើក មុខរបរ ជាមួយ ដើមទុន 
តិចតួច បំផុត ដោយ ប្រក់ ប្រចំាឆា្នា ំក្នងុ ឆា្នា ំ
១៩៥៩ ប្រមណ ជាង ៦០០០ រូពី 
(ជាង ៣២ មឺុន រៀល) ជា ចំណ្រក តូច 
មួយ ន្រ ប្រក់ចំណូល នាព្រល បច្ចបុ្របន្ន។

ស្ដ្រី នីមួយៗ បន ទទួល ប្រក់ចំ- 
ណូល អាស្រ័យ លើ សមត្ថភាព ផលិត 
នំ និង តួនាទី ក្នុង សហករណ៍ ដោយ 
អ្នកស្រី ផរា៉ាប់ រកចំណូល បន 
ប្រមណ ១២០០០ រូពី (៣៥ មុឺន 
រៀល) ក្នុង ១ ខ្រ។

បុរសៗ គ្រន់ត្រ ត្រូវ បន ជួល ឱ្រយ 
ធ្វើជា ជំនួយករ ហាង អ្នកបើកបរ ឬ 
កម្មករ គិត កម្រ តាម ថ្ង្រ ប៉ុណោ្ណោះ។

ព្រល ន្រះ សហករណ៍ បន ពង្រីក 

ផលិតផល ដូចជា ការផលិត នំ 
ចាប៉ាទីស និង ទឹកសប៊ូ បោក ខោអាវ 
ប៉ុន្ត្រ នំ ស្រួយ នៅ ត្រ ជា ផលិតផល 
ចម្របង ដ្រល ត្រូវបន នាំ ច្រញ ទៅ លក ់
នៅ សិង្ហបុរី និង សហរដ្ឋអាម្ររិក។

នំ មន តម្ល្រ ត្រ ២១ រូពី (១៧០០ 
រៀល) ក្នុង ទម្ងន់ ១ ខាំ ន្រះ មន រឿង 
រា៉ាវ ជួយ ក្រប្រ វាសនា ស្ត្រី ឥណា្ឌា ដ្រល 
គ្រង នឹង ត្រូវ បន ផលិត ជា ភាពយន្ត 
បូលីវូដ ទៀត ផង។

ជាមួយ មទនភាព ជា ស្ត្រី អាច 
រកចំណូល បន ដោយ ខ្លួនឯង ប្រធន 
Lijjat អ្នកស្រ ីស្វាទ ីរា៉ាវនីត្រ ផរា៉ាដក 
បន នយិាយថា៖ «ស្ដ្រ ីយើង មយួ ចនំនួ 
រកចំណូល បន ច្រើន ជា ស្វាមី ទៅ ទៀត 
ហើយ ក្រមុគ្រសួរ គោរព នងិ ផ្ដល ់តម្ល្រ 
ឱ្រយ ពួកគ្រ ណាស់»៕ HR

រូបភាព ក្រុមចម្រៀង BTS  នៅ ស្ថានីយធ្វើដំណើរឯក្រុងស្រអ៊ូល    ។ រូបថត AFP

នំ ក្រៀមស្រួយៗ ហៅថា ផាផាដ ឬ ផាផាដាម ប្រចាំ តំបន់ ខាងលិច ផ្ដល់ ចំណូល ដល់ ស្ដ្រី នៅក្នុង ប្រទ្រស ដ្រល អំណាច នៅលើ 
ដ្រ បុរស។ AFP

នំក្រៀមស្រយួៗពីកម្លាងំ
ញើសឈាមស្ដ្រីឥណ្ឌាជា
ចលករលើកតម្កើងតម្ល្រ
ស្ដ្រីក្នងុប្រទ្រសបុរសនិយម

សមុទ្រ កុលាប អារ៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត រីក ស្គុសស្គាយ អំឡុង ព្រល រដូវកាល បុណ្រយ 
រ៉ាម៉ាដន។ រូបថត AFP

ក្នុង ខ្រ ម្រស បុប្ផា ទាំងន្រះ ត្រូវ បន ប្រមូលផល ផលិត ជា ប្រង និង ទឹកអប់។ AFP

សមុទ្រផ្កាកុលាបអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតរីកស្គសុសា្គាយប្រះព្រំពិធីបុណ្រយរ៉ាម៉ាដន
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ប្រធាន ESL លោក Perez ថា Real នឹងមិន ត្រវូ 
បាន ហាមឃាត់ ពី Champions League ទ្រ

ក្រងុម៉ាឌ្រដី: បៃធាន ក្លបិ Real Madrid 
លោក Florentino Perez បាន ថ្លៃង 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារថា នឹង មិនមាន ក្លិប 
ណាមួយ តៃូវបាន បដិសៃធ មិនឱៃយ បៃ- 
កួតបៃជៃង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ Champions 
League នោះឡើយ បើទោះជា បាន 
ចលូរមួ ជាមយួ លគី ថ្ម ីEuropean Super 
League (ESL) ក៏ដោយ។

កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ កន្លងមក នៃះ កៃុម ចំនួន 
៦ របស់ Premier League មានដូចជា 
Liverpool, Manchester United, 
Arsenal, Chelsea, Manchester 
City និង Tottenham Hotspur បាន 
ចូលរួម ជាមួយ កៃុម យកៃស អៃសៃប៉ាញ Real 
Madrid, Barcelona និង Atletico Ma-
drid ពៃមទំាង ក្លបិ ទំាង ៣ នៅ អី៊តាលី Ju-
ventus, Inter Milan និង AC Milan ដើមៃបី 
បើក ដំណើរការ នូវ ការបៃកួត នៃ លីគ ថ្ម ីនៃះ។

លោក Perez ដៃល តៃូវ បាន តៃងតាំង 
ឱៃយធ្វើជា បៃធាន ESL បាន ថ្លៃង តាមរយៈ 
កម្មវិធី ទូរទសៃសន៍ El Chiringuito ថា៖ 
«មានការ គរំាមកហំៃង ព ីនរណាមា្នាក ់ដៃល 
កំពុង ចៃឡំ នឹង ពាកៃយ ថា ការគៃប់គៃង 
ផ្ដាច់មុខ។ កៃុម Real នឹងមិន តៃូវបាន 
ហាមឃាត់ ក្នុង ការចូលរួម បៃកួត Cham-
pions League ជាដាច់ខាត គឺ ចៃបស់ 
ណាស់ ថា មិនអាច នោះឡើយ ពោល គឺ 
គៃប់ កៃុម ទាំងអស់»។

បុរស វ័យ ៧៤ ឆ្នាំ លោក Perez បាន 
បន្តថា៖ «រឿង នោះ នឹង មិន កើតឡើង 
នោះទៃ។ ខ្ញុ ំមនិ ចង ់នយិាយ ដល ់ហៃតផុល 
ខាង ផ្លូវចៃបប់ ឡើយ តៃ វា នឹងមិន កើតឡើង 
ឡើយ។ បាល់ទាត់ តៃូវការ ផ្លាស់ប្ដូរ ហើយ 
សមៃប ទៅតាម ពៃលវៃលា ខណៈ ដៃល 
វិស័យ បាល់ទាត់ កំពុង បាត់បង់ ចំណូល 
ដូច្នៃះ រឿង ខ្លះ ចាំបាច់ តៃូវតៃ ធ្វើ»។

លោក Perez បាន បន្ថៃមថា៖ «ក្លិប 
មួយចំនួន នៃ បៃទៃស នៅ អឺរ៉ុប ចង់ ធ្វើ អ្វី 
ដៃល អាច ឱៃយ កឡីា នៃះ មាន ភាពទាកទ់ាញ 

កាន់តៃ ខា្លាំង ទូទាំង ពិភពលោក។ ពួកគៃ 
និយាយថា វា គឺ ជា លីគ ដៃល បង្កើតឡើង 
សមៃប់ ក្លិប អ្នកមាន។ ទៃ! មិន ពិត 
នោះឡើយ តៃ ផ្ទយុ ទៅវិញ វា ជា លីគ ១ 
ដៃល ជួយសង្គៃះ ការបៃកួត បាល់ទាត់ »។

លោក បៃធាន របូនៃះ បាន ក ៏ឱៃយដងឹ ដៃរ ថា 
ការរាតតៃបត ព ីវរីសុ ករូ៉ណូា បាន បង្ខ ំឱៃយមាន 
តមៃវូការ ក្នងុ ការកៃបៃ ហើយ បៃប់ថា ក្លបិ 
មិន អាច ទៃ ំរង់ចំា រហូតដល់ មាន កំណៃ 
ទមៃង់ សមៃប់ ការបៃកួត នៅ Champions 
League របស់ UEFA បានឡើយ៕ VN

លោក Perez សម្ដ្រង ការអបអរ គ្របូង្វកឹ របស់ Real លោក Zidane ក្រយ ដឹកនំា ក្រមុ ឈ្នះ ពាន Super 
Cup កាលពី ខ្រ មករា ឆ្នា២ំ០២០។

UEFA ប្រកាស ពី រូបមន្ត Champi-
ons League ថ្មី ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០២៤

ក្រុងម៉ុងទ្រឺ: សហព័ន្ធ បាល់- 
ទាត់ អឺរុ៉ប (UEFA) កាល ព ីថ្ងៃ 
ចន្ទ បាន អះអាងថា ទមៃង ់ថ្ម ីនៃ 
ការបៃកួតបៃជៃង សមៃប់ កៃប 
ខណ័្ឌ Champions League 
នឹងតៃូវ ចាប់ផ្ដើម ដំណើរការ ពី 
ឆ្នា ំ២០២៤ តទៅ ដោយ ចនំនួ 
កៃមុ នៅក្នងុ វគ្គ Group Stage 
កើន ពី ៣២ ដល់ ៣៦ កៃុម។

សមៃប់ គមៃង ផៃនការ 
បង្កើត រូបមន្ត ថ្មី នៃះ UEFA 
បាន គិតទុក រួចរាល់ ហើយ 
មុននឹង មាន ការបញ្ជាក់ ជា 
ផ្លូវការ បន្ទាប់ពី សមាជ របស់ 
សហព័ន្ធ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដោយ 
ការកៃបៃ ដ៏ធំៗ នៃះ វា នឹង 
មិនមាន ទៀត ទៃ សមៃប់ 
ការបៃកួត ក្នុង ដំណាក់កាល នៃ 
វគ្គ Group Stage ដូចដៃល 
បៃើ នពៃល បច្ចុបៃបន្ន។

ប៉ុន្តៃ UEFA នឹង បៃើការ 
បៃកួត តាមបៃប លីគ តៃ ១ 
ជំនួស វិញ ដៃល រួមបញ្ចូល 

ទាងំអស ់សរបុ ចនំនួ ៣៦ កៃមុ 
ខណៈ កៃុម នីមួយៗ តៃូវ លៃង 
១០ បៃកួត ដោយ ចៃកជា ៥ 
ហ្គៃម ក្នុង និង កៃ ផ្ទះ ដូចគ្នា 
បន្ទាប់មក កៃុម នៅលើ គៃ ទាំង 
៨ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ នឹង តៃូវ ឡើង 
ទៅ រង់ចាំ នៅ វគ្គ ១៦ កៃុម 
ចងុកៃយ។ រឯី កៃមុ ព ីលៃខ ៩ 
ដល់ លៃខ ២៤ នឹងតៃូវ បៃកួត 
វគ្គ ចាញ់ ធា្លាក់ (Play-off) 

ចំនួន ២ ជើង ដើមៃបី ស្វៃងរក ៨ 
កៃុម ផៃសៃងទៀត ទៅលៃង វគ្គ 
១៦ កៃុម។

លើសពីនៃះ ទៀត ការបៃកួត 
ពានរង្វាន់ Europa League 
និង Europa Conference 
League រដវូកាល ថ្ម ី២០២១-
២០២២ ក៏ នឹងតៃូវ លៃង ក្នុង 
ការបៃកួត តាម បៃប លីគ តៃ ១ 
ដចូគ្នា ដៃរ ដោយ ការបៃកតួ នៅ 

Europa League កៃុម 
នីមួយៗ នឹង លៃង យា៉ាងតិច ៨ 
ហ្គៃម ហើយ ខាង Europa 
Conference League 
បៃកួត យា៉ាងហោច ៦ ហ្គៃម។

ការបៃកាស របស់ UEFA 
អំពី ការផ្លាស់ប្តូរ រូបមន្ត នៃ ការ 
បៃកួតបៃជៃង ដណ្ដើម ពានរង្វាន់  
របស់ ខ្លួន នៃះ កើត មាន ឡើង 
បន្ទាបព់ ីក្លបិធំៗ  ចនំនួ ១២ នៅ 
អឺរ៉ុប ដូចជា Manchester 
United, Liverpool, Man-
chester City, Chelsea, 
Arsenal, Tottenham Hot-
spur, Juventus, AC Mi-
lan, Inter Milan, Real 
Madrid, Barcelona និង 
Atletico Madrid ពៃមពៃៀង 
គ្នា បង្កើត លីគ ថ្មី ដោយ បៃើ 
ឈ្មោះ «Super League» 
ដៃល កំពុង តៃូវ បាន រិះគន់ និង 
ជំទាស់ តវា៉ា យា៉ាងខា្លាំង នពៃល 
នៃះ៕ VN

បៃធាន UEFA លោក Ceferin និង អគ្គលៃខាធិការ UEFA លោក Theodor-
idis (ឆ្វៃង) ធ្វើដំណើរ មក ចូលរួម សមាជ របស់ UEFA កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ។

ក្រមុ Liverpool និង Leeds 
ច្រក ពិន្ទុ គ្នា ចំព្រល មាន 
ការតវ៉ា រឿង Super League

ក្រុងលីត: កៃុម ហងៃស កៃហម 
Liverpool បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
បៃកតួ ស្មើ ជាមយួ កៃមុ មា្ចាសផ់្ទះ 
Leeds United ១-១ អំឡុង 
ការបៃកួត នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដៃល តៃវូ បាន គៃប សង្កត់ ដោយ  
ការតបត ទាងំ កហំងឹ ព ីសណំាក ់
អ្នកគំទៃ ចំពោះ កៃុម នៃ តំបន់ 
Merseyside ដៃលមាន 
គមៃង ចូលរួម ជាមួយ លីគ 
បង្កើត ថ្មី European Super 
League (ESL)។

ការលៃង ស្មើ នៃះ ធ្វើឱៃយ កៃុម 
លៃខ ៦ Liverpool មាន 
គមា្លាត ២ ពិន្ទុ ពី កៃុម លៃខ ៤ 
West Ham United ដៃល 
មាន ៥៥ ពិន្ទុ កៃយ បញ្ចប់ 
បាន ៣២ ហ្គៃម ដូចគ្នា។

កៃុម ហងៃស កៃហម បើក ការ 
នំមុខ ដោយ Sadio Mane 
នៅ នទី ទី ៣១ មុននឹង តៃូវ 
កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ តាម ស្មើ វិញ នៅ 
មុន ៣ នទី ចប់ ការបៃកួត 
ដោយ បាន មកពី ការតៃត បាល់ 
ទាត់ ចៃញពី ជៃងុ របស់ Diego 
Llorente ដៃល ទើប សុ៊ត គៃប់ 
ដំបូង ឱៃយ កៃមុ Leeds។

ជាធម្មតា កៃុម ដៃល បញ្ចប់ 
រដូវ កាលពី ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ 
១ ដល ់លៃខ ៤ ក្នងុ តារាង លគី 
កំពូល អង់គ្លៃស នឹង ធានបាន 
កៅអី ១ សមៃប់ ទៅ ចូលរួម 
បៃកតួបៃជៃង កៃបខណ័្ឌ UEFA 
Champions League 
រដូវកាល បន្ទាប់។

តៃបើ ទោះជា កៃុម ជើងឯក 
អឺរ៉ុប ៦ សម័យកាល Liver-
pool មានមុខ ក្នុង ចំណោម 
ក្រុម នៅ ទី កំពូល ទាំង ៤ 
កដ៏ោយ ក ៏ពកួគៃ អាច បៃហៃល 
ជា ហាមឃាត ់មនិឱៃយ ចលូរមួ ក្នងុ 
កម្មវិធី បៃកួត ដ៏ធំ នៃះដៃរ បើ 
ពួកគៃ ជៃើសរីស មាន បញ្ហា 
ជាមួយ UEFA ដែលជា 
សា្ថាប័ន គៃប់គៃង បាល់ទាត់ 
អរឺ៉បុ កៃយ មាន ការលៃចឡើង 
ថា Liverpool ជា កៃុម ១ ក្នុង 
ចំណោម កៃុម ទាំង ១២ ដៃល 
មាន គមៃង បង្កើត ESL។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង គមៃងការ 
ចូលរួម លីគប ង្កើត ថ្មី នៃះ អ្នក 
គំទៃ មកពី កៃុម Leeds និង 
Liverpool បាន នំគ្នា មក តវា៉ា 
នៅ ខាងកៃ កីឡដា្ឋាន Elland 
Road មុនពៃល ការបៃកួត នៃ 
កៃុម ទាំង ២ ដំណើរការ ដោយ 

មាន បដា ដៃល សរសៃរថា 
«សូម បង្កើត គុណសមៃបត្តិ នៅ 
លើ ទីលាន។ បាល់ទាត់ គឺ 
សមៃប់ អ្នកគំទៃ»។

មុន ចាប់ផ្ដើម ហ្គៃម កីឡាករ 
របស់ កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ Leeds 
កប៏ាន ពាក ់អាវយតឺ ដោយ មាន 
អកៃសរ ដៃល ជា សារ សៃដៀង គ្នា 
ដៃរ ខណៈ ដ្រនូ ដៃល បង្ហាះ នៅ 
ពីលើ មាន ផ្ទាំង សារ សរសៃរថា 
«#SayNoToSuper-
League» (និយាយថា ទៃ 
ចំពោះ  Super League)។

លោក Jurgen Klopp 
អ្នកចាត់ការ របស់ កៃុម Liver-
pool ដៃល ធា្លាប់បាន និយាយ 
បៃឆំង នឹង ការបង្កើត Super 
League នោះ បាន ពៃយាយាម 
បង្ហាញ ពី ភាពតៃឹមតៃូវ នៃ ការ 
ចលូរមួ របស ់ក្លបិ លោក នៅក្នងុ 
ការបៃកួត ថ្មី នៃះ អំឡុង ពៃល 
តៃូវបាន សួរ ក្នុង កិច្ចសមា្ភាសន៍ 
ជាមយួ ទរូទសៃសន ៍Sky Sports 
មុន ការបៃកួត។

បុរស សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ 
លោក Klopp បាន បៃប់ថា៖ 
«រឿង ១ ដៃល ខ្ញុ ំយល់ និង ដៃល 
មនុសៃស ទំាងអស់ គិតថា មិន 
តៃមឹតៃវូ គឺជា ការបៃកួត បៃជៃង។ 
ខ្ញុ ំយល់ ពី បញ្ហា នៃះ»។

អ្វីដៃល សំខាន់ នោះ គឺថា 
គ្មោន ក្លិប នៅ បៃទៃស កំណើត 
របស់ លោក Klopp មាន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង លីគ បង្កើត ថ្មី ដ៏ 
ចមៃងូចមៃស នៃះឡើយ ដោយ  
កៃុម យកៃស របស់ អឺរ៉ុប ១ ដៃរ គឺ 
Bayern Munich បាន 
បៃកាស យា៉ាង ចៃបស់លាស់ 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ខ្លួន មាន 
ភាពរីករាយ នឹង រូបមន្ត នៃ 
ការបៃកួតបៃជៃង បាល់ទាត់ 
សព្វថ្ងៃនៃះ។

គួរ បញ្ជាក់ថា កៃុម ចំនួន ៦ 
របស ់Premier League មាន 
ដូចជា Liverpool, Man-
chester United, Arsenal, 
Chelsea, Manchester 
City និង Tottenham Hot-
spur បាន ចូលរួម ជាមួយ កៃុម 
យកៃស អៃសៃប៉ាញ Real Ma-
drid, Barcelona និង 
Atletico Madrid ពៃម ទំាង 
ក្លិប ទាំង ៣ នៅ អ៊ីតាលី Ju-
ventus, Inter Milan និង 
AC Milan ដើមៃបី បើក 
ដណំើរការ នវូ ការបៃកតួ នៃ លគី 
ថ្មី ESL នៃះ៕ VN
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ភ្នំពំេញ បុ៉ស្តិ៍

ភ្នពំេញៈ ទោះជាកំពុងបន្តឃំុខ្លនួនៅផ្ទះ២សប្ដាហ៍
ក្រោយច្រោញពីមន្ទីរព្រោទ្រោយព្រោយាបលជំងឺកូវីដ១៩
ដោយមិនបនជួបមុខប្ដីកូននិងក្រោមុគ្រោសួារក៏
តារាចម្រោៀងសួសវីហ្រោសាបននិយាយថាអ្នកនាង
មិនឯកានោះទ្រោហើយខួបកំណើតអ្នកនាងឆ្នានំ្រោះ
អ្នកនាងមានត្រោរីករាយដ្រោលបនយកឈ្នះជីវិតពី
វីរុសកូរូ៉ណា។
តារាចម្រោៀងកូន១អ្នកនាងសួសវីហ្រោសាបន

បរិយាយប្រោប់ថា៖«ថ្ង្រោន្រោះថ្ង្រោទី២០ខ្រោម្រោសាឆ្នាំ
២០២១ត្រោវូជាថ្ង្រោកំណើតរបស់ខ្ញុំជាថ្ង្រោដ្រោលអ្នក
មា្ដាយជាទីស្រោឡាញ់របស់ខ្ញុំបនបង្កើតខ្ញុំមកឱ្រោយឃើញ
ពិភពលោកដ៏ស្រោស់សា្អាតមួយន្រោះ។កូនមានកំណើត
កូនមានថ្ង្រោន្រោះក៏ដោយសារត្រោមានមា៉ាក់មានប៉ា។
បើគ្មានលោកទំាង២ទ្រោកូនក៏គ្មានថ្ង្រោន្រោះដ្រោរ។
កូនសន្រោយានឹងមើលថ្រោតបស្នងសងគុណលោកទំាង
២វិញឱ្រោយបនល្អជាទីបំផុត។ទម្រោំត្រោមានថ្ង្រោន្រោះ
ខ្ញុំបនឆ្លងកាត់រឿងរា៉ាវជាច្រោើនក្នងុជីវិតជួបទំាង
រឿងល្អរឿងអាក្រោក់មានគ្រោប់រសជាតិន្រោជីវិត»។
ក្រោពីរៀបរាប់ពីក្ដីកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណ

អ្នកនាងសួសវីហ្រោសាក៏បនបញ្ជាក់ពីអំណោយថ្ង្រោ
ខួបកំណើត២០ម្រោសាឆ្នាំន្រោះផងដ្រោរថា៖«សម្រោប់
ឆ្នានំ្រោះខ្ញុំមិនចង់បនកាដូអ្វីនោះទ្រោព្រោះឆ្នានំ្រោះ
ខ្ញុំមានកាដូពិស្រោសរបស់ខ្ញុំហើយគឺកូនស្រោីសំណព្វ
ជីវិតប្រោះដូងរបស់ខ្ញុំ(ថងសាមូ៉លីណាហៅអូន
Jenny)ហើយសំុត្រោឹមត្រោក្រោុមគ្រោួសារខ្ញុំមាន
សុខភាពល្អមានស្រោចក្ដសុីខន្រោះគឺគ្រោប់គ្រោន់ហើយ
សម្រោប់ខ្ញុ»ំ។
ទោះបជីាប្រោយិមតិ្តអ្នកគទំ្រោអ្នកនាងសសួវហី្រោសា

បនសម្ដ្រោងការអាណតិអាសរូដល់អ្នកនាងដ្រោល
ត្រោវូសងំំក្នងុបន្ទប់ដឯ៏កានាវ្រោលាថ្ង្រោកណំើតធ្លាបត់្រោ
ប្រោរព្ធជាមួយក្រោុមគ្រោួសារនោះក្ដីក៏តារាចម្រោៀង
ស្រោីរបូន្រោះបនលើកទកឹចតិ្តខ្លនួឯងជាមយួទស្រោសនៈ
ប្រោបវិជ្ជមាន។
អ្នកនាងសួសវីហ្រោសាបនសរស្រោរថា៖«ឆ្នានំ្រោះ

ទោះជាខ្ញុំមិនអាចជួបជំុប្តីកូនក្រោមុគ្រោសួារបន
ក៏ពិតម្រោនត្រោខ្ញុំមិនកម្រោសត់ទ្រោគឺខ្ញុំសប្រោបាយចិត្តទៅវិញ
ទ្រោព្រោះខ្ញុំអាចដណ្ដើមយកជីវិតរបស់ខ្ញុំពីជំងឺ
COVID-19បនមកវិញដោយជោគជ័យ។ខ្ញុំហាក់
ដូចមានជីវិតថ្មីមកវិញគ្រោន់ត្រោខ្ញុំអាចបនត្រោឡប់
មកផ្ទះវិញហើយសុខភាពខ្ញុំល្អមំាមួនបុ៉ណោ្ណោះគឺ
គ្រោប់គ្រោន់ហើយសម្រោប់ខ្ញុ។ំអរគុណពូមីងបងប្អនូ
មិត្តភក្តិដ្រោលបនជូនពរថ្ង្រោកំណើតរបស់ខ្ញុ»ំ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រោរថាអ្នកនាងសួសវីហ្រោសាបនធ្វើ

ត្រោស្តជំងឺកូវីដ១៩លើកទី១នៅថ្ង្រោទី៩ខ្រោមីនា
និងលើកទី២នៅថ្ង្រោទី១៧ខ្រោមីនាជាមួយលទ្ធផល
សុទ្ធត្រោអវិជ្ជមាន។ត្រោលទ្ធផលត្រោស្តលើកទី៣
នៅថ្ង្រោទី២២ខ្រោមីនាឆ្នាំ២០២១បនបង្ហាញថា
អ្នកនាងមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩និងត្រោវូសម្រោក
ព្រោយាបលនៅសណា្ឋាគរដឺហ្គ្រេដឌុក។ក្រោយ
សម្រោកព្រោយាបលនៅទីនោះ១៧ថ្ង្រោតារាចម្រោៀង
ទ្រោនំរស្មីហង្រោសមាសអ្នកនាងសួសវីហ្រោសាបនប្រោកាស
នៅថ្ង្រោទី៧ខ្រោម្រោសាឆ្នាំ២០២១ថាអ្នកនាង
បនជាសះស្រោបើយពីជំងឺកូវីដ១៩ដោយត្រោវូបន្ត
ឃំុខ្លនួនៅផ្ទះ១៤ថ្ង្រោទៀត។
នៅថ្ង្រោទី១៩ខ្រោម្រោសាម្រោសិលមញិន្រោះអ្នកនាងត្រោវូ

បនក្រោុមគ្រោូព្រោទ្រោយចុះមកយកសំណាកជាលើក
ចងុក្រោយនៅផ្ទះរបស់អ្នកនាងដោយរងច់ាំលទ្ធផល
នៅរយៈព្រោល៤ថ្ង្រោបនា្ទាប់ពីថ្ង្រោយកសំណាកន្រោះ
ដើម្រោបីបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងពិតជាជាដាច់ពីជំងឺកូវីដ
១០០ភាគរយ។
អ្នកនាងសួសវីហ្រោសាបនប្រោកាសដ្រោរថា៖«បើ

លទ្ធផលយកសំណាកចុងក្រោយន្រោះខ្ញុំទទួលបន
លទ្ធផលវិជ្ជមាន(positive)ខ្ញុំត្រោូវត្រោឡប់ទៅ
ព្រោយាបលនៅមន្ទីរព្រោទ្រោយវិញ។ត្រោបើខ្ញុំទទួលបន
លទ្ធផលអវជិ្ជមាន(Negative)នោះខ្ញុំអាចប្រោើជវីតិ
រស់នៅធម្មតាដូចដើមវិញបនហើយអាចជួបប្តី ជួប
កូនជួបជំុក្រោមុគ្រោសួារបនធម្មតាវិញហើយ។ខ្ញុំសង្រោឃឹមថា
ខ្ញុំនឹងទទួលបនលទ្ធផលអវិជ្ជមានផងចុះព្រោះខ្ញុំនឹក
កូនខ្ញុំណាស់នឹកក្រោមុគ្រោសួារណាស់សូមព្រោះប្រោទានពរ
ផង។សូមបងប្អនូជួយជាកមា្លាងំចិត្តផងចុះ»៕

២០ មេសា ខួបកំណើត សួស-  
វីហេសា ថា មិន ឯកា ទោះ មិន 
អាច ជួបជំុ ប្ដ ីកូនកេមុ គេសួារ

កីឡាករ ខ្មេរ-អាមេរិក អេរិក ភារុ៉ន ប៉េន ជា បេក្ខភាព ដ៏សំខាន់ ដេល កម្ពជុា រំពឹង ថា នឹង អាច ឈ្នះ បាន 
មេដាយមាស ផ្នេក បេដាល់សកល នៅ សីុហ្គេម ចុង ឆ្នា ំនេះ។ រូបថតសហការី

បេដាល់ សកល រំពឹង ម្ចាស់ ខេសេ កេ- 
វាត់  ពិភពលោក អេរិក ដណ្តើម បាន 
មេដាយមស សុីហ្គេម ឱេយ កម្ពុជា

ភ្នំពំេញ បុ៉ស្តិ៍

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រោីជំនាញរបស់
សហព័ន្ធកីឡាប្រោដាល់សកល
កម្ពជុារំពឹងថាកីឡាករខ្ម្រោរ-អាម្រោរិក
ជាមា្ចាស់ខ្រោស្រោក្រោវាត់ពិភពលោក
ទម្ងន់ធ្ងន់អ្រោរិកភារុ៉នប៉្រោននឹង
អាចឈានទៅរកការឈ្នះបន
ម្រោដាយមាសផ្ន្រោកប្រោដាល់-
សកលឱ្រោយកម្ពជុាជាលើកដំបូង
នៅក្នងុការប្រោកួតសីុហ្គ្រោមលើកទី
៣១នៅប្រោទ្រោសវៀតណាមនា
ចុងឆ្នាំ២០២១ន្រោះ។
បើទោះបីជាមា្ចាស់ខ្រោស្រោក្រោវាត់

ពិភពលោកទម្ងន់ធ្ងន់WBAAsia
អ្រោរិកមិនធ្លាប់បនប្រោកួតតំណាង
ឱ្រោយកម្ពជុាចាប់តំាងពីរូបគ្រោបន
ជាប់ជាជម្រោើសជាតិប្រោដាល់
សកលកម្ពជុាតំាងពីឆ្នាំ២០២០
រហូតមកដល់ព្រោលន្រោះបុ៉ន្ត្រោលោក
បុ៊យសុភ័ណ្ឌអគ្គល្រោខាធិការ
សហព័ន្ធកីឡាប្រោដាល់សកល
កម្ពជុាមានការរំពឹងជឿជាក់ថា
យោងតាមកម្រោតិបច្ច្រោកទ្រោសនិង
លក្ខខណ្ឌអំណោយផលន្រោប្រោភ្រោទ
ទម្ងន់នឹងអាចជួយឱ្រោយអ្រោរិកអាច
ឈានទៅដណ្ដើមបនមេដាយ
មាសឬទទួលបនលទ្ធផលល្អ
ជាងការប្រោកួតសីុហ្គ្រោមកន្លងមក
ដ្រោលក្រោមុប្រោដាល់សកលកម្ពជុា
ដណ្ដើមបនត្រោមឹម្រោដាយប្រោក់
និងម្រោដាយសំរឹទ្ធ។
លោកបុ៊យសុភ័ណ្ឌបនប្រោប់

ភ្នពំ្រោញបុ៉ស្តិ៍នៅថ្ង្រោអង្គារន្រោះថា៖
«កីឡាករខ្ម្រោរ-អាម្រោរិកបនជាប់

ជាជម្រោើសជាតិតំាងពីឆ្នាំ២០២០
ហើយឆ្នាំន្រោះគត់បន្តជាប់ជា
ជម្រោើសជាតិដដ្រោលបុ៉ន្ត្រោដោយ
សារត្រោវិបត្តិន្រោជំងឺកូវីដ១៩គឺ
អ្រោរិកមិនទាន់ធ្លាប់បនប្រោកួត
តំណាងឱ្រោយកម្ពជុានៅក្នងុព្រោតឹ្ត-ិ
ការណ៍ណាមួយនៅឡើយទ្រោគិត
មកដល់ព្រោលន្រោះ»។
អគ្គល្រោខាធិការវ័យក្ម្រោងរូបន្រោះ

បនបន្ថ្រោមថា៖«ត្រោទោះបីជា
យា៉ាងណាអ្រោរិកជាកីឡាករ
ដ្រោលមានសមត្ថភាពនិងកម្រោតិ
បច្ច្រោកទ្រោសល្អដ្រោលយើងមាន
សង្រោឃឹមខ្ពស់ជាងគ្រោនៅក្នងុក្រោមុ
ជម្រោើសជាតិ។បន្ថ្រោមលើន្រោះ
គត់ត្រោូវប្រោកួតក្នុងទម្ងន់៩១
គីឡូក្រោមដ្រោលប្រោភ្រោទទម្ងន់ន្រោះ
គឺនៅក្នងុតំបន់អាសា៊ានរបស់យើង
មិនសូវជាមានអ្នកខា្លាងំដូចនៅក្នងុ
ប្រោភ្រោទទម្ងន់ស្រោលនិងទម្ងន់
មធ្រោយមនោះទ្រោហើយអ្រោរិកក៏ជា
មា្ចាស់ខ្រោស្រោក្រោវាត់ពិភពលោកដ្រោល
មានសមត្ថភាពនិងកាយសម្រោបទា
ល្អហ្រោតុន្រោះយើងសង្រោឃឹមថាគត់
នឹងអាចដណ្ដើមបនម្រោដាយ»។
អ្រោរិកមានឪពុកមា្តាយមាន

ដើមកំណើតនៅកម្ពុជាហើយ
រូបគ្រោបនចាប់ផ្តើមអាជីពប្រោដាល់
សកលស្មគ័្រោចិត្តដំបូងកាលពីឆ្នាំ
២០១៤មុនព្រោលរូបគ្រោកា្លាយជា
អ្នកប្រោដាល់អាជីពនៅឆ្នាំ២០១៨
និងដណ្ដើមបនខ្រោស្រោក្រោវាត់WBA
Asiaនៅឆ្នាំ២០១៩និងឆ្នាំ
២០២០ហើយនៅព្រោលន្រោះអ្រោរិក
កំពុងហ្វកឹហាត់នៅប្រោទ្រោសវៀត-

ណាមយា៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្រោបី
ត្រោៀមការប្រោកួតសីុហ្គ្រោមចុងឆ្នាំ
២០២១ន្រោះ។
ជាមយួគ្នាន្រោះសហពន័្ធកឡីា

ប្រោដាល់សកលកម្ពុជាក៏មាន
គម្រោងសុំគោលការណ៍ទៅ
ក្រោសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
នងិCAMSOCដើម្រោបីអាចបញ្ជនូ
អ្រោរិកទៅហ្វឹកហាត់នៅប៉្រោក
អឺរ៉ុបផងដ្រោរដើម្រោបីធ្វើឱ្រោយមាន
ភាពប្រោកដថាកីឡាករទម្ងន់
ធ្ងន់មា្នាក់ន្រោះអាចនងឹឈានទៅ
ដល់ការបង្កើតប្រោវត្តសិាស្ត្រោឈ្នះ
ម្រោដាយមាសសុីហ្គ្រោមព្រោះ
រយៈព្រោលជាច្រោើនឆ្នាំមកន្រោះ
ក្រោមុប្រោដាល់សកលកម្ពជុាធ្លាប់
បនឈ្នះម្រោដាយខ្ពសប់ផំតុត្រោមឹ
ម្រោដាយប្រោក់ដ្រោលរកបន
ដោយកីឡាករផលសុផាត
កាលពីឆ្នាំ២០០៩នងិកឡីាករ
វ៉្រោនរដា្ឋានាសុហី្គ្រោមឆ្នាំ២០១៥
កន្លងទៅ។
លោកប៊ុយសុភ័ណ្ឌបន

បញ្ជាក់ថា៖«សម្រោប់កីឡាករ
អ្រោរិកន្រោះយើងបនដាក់ក្តី
សង្រោឃមឹថាយើងនងឹទទលួបន
លទ្ធផលល្អជាងការឈ្នះបន
ត្រោឹមម្រោដាយប្រោក់កន្លងមកគឺ
យើងនឹងឆ្ពោះទៅរកម្រោដាយ
មាសត្រោម្តងហើយយើងកំពុង
ប្រោឹងប្រោងឱ្រោយអស់ពីសមត្ថភាព
ទាងំសហពន័្ធនងិកឡីាករដើម្រោបី
ឈានទៅរកការឈ្នះម្រោដាយ-
មាសជាលើកដបំងូនៅសុហី្គ្រោម
ឆ្នាំន្រោះ»៕

រូបភាព ដេល អ្នកនាង សួស វីហេសា បង្ហោះ អមដោយ សារ រៀបរាប់ ពី ខួបកំណើត ថ្ងេទី ២០ មេសា ឆ្នាំ 
២០២១។  រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក
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