
ថ្ងៃសុកៃ ទី២៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៩៤ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ខ្លឹម ស្រីគា  ត្អូញ ពិ-
បាក នឹង បន្ទុក បញ្ហា 
ល្រចសម្ដី ថា ចង់ 
ទៅ បួស ...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត
មន្ត្រី និយាយថា កិច្ចចរ ចា 
សន្តិភាព អាហ្វហ្គានីស្ថាន 
គាំទ្រ ដោយ អាម្ររិក នៅ
 ប្រទ្រស តួកគ ី...ទំព័រ  ១២

អន្តរជាតិ
ការ ទូទាត់ តាម ប្រ-
ព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ចល័ត
កាន់ ត្រ មាន ប្រជា-
ប្រិយភាព ...ទំព័រ ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច 

ស្ថានបេសកកម្មអចិនេ្តយ៍កម្ពជុាៈការបេយុទ្ធបេឆំាង
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ ស្ថាន បេសកកម្ម 
អចិនេ្តយ៍ កម្ពុជា គូស បញ្ជាក់ 
ថា «ការ បេយុទ្ធបេឆាំង របស់ 
កម្ពជុា ទៅ នងឹ មេរោគ កវូដី ១៩  
គឺ គោរព តាម គោលការណ៍ 
នីតេយានុកូលភាព ភាព ចាំបាច់ 
និង សមាមាតេ» ហើយ បាន 
សម្តេង ការ ខកចិត្ត ចំពោះ ការ 

ចេញ ផេសាយ ព័ត៌មាន កាល ពី 
ពេល ថ្មីៗ នេះ របស់ អ្នក រាយ-
ការណ៍ ពិសេស អង្គការ សហ-
បេជាជាតិ។

កេុម អ្នក ជំនាញ សិទ្ធិ មនុសេស 
អង្គការ សហបេជាជាត ិកាល ព ី
ថ្ងេទ ី១២ ខេ មេស បាន សម្តេង 
កង្វល់ ជា ខ្លាំង ចំពោះ វិធានការ 
ចេបាប់ និង វិធានការ រដ្ឋបាល ថ្មី 
ដេល មាន លក្ខណៈ តឹងរឹុងដេល   

បាន ដាក់ ចេញ ជា បន្តបនា្ទាប់ 
តេូវ បាន អនុម័ត ដោយ រាជរដា្ឋា-
ភបិាល កម្ពជុា ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង ការ រាលដាល នេ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។

កេមុ អ្នក ជនំាញ បាន ថ្លេង ថា៖ 
«យើង មាន កង្វល់ ថា វិធានការ 
រដ្ឋបាល និង វិធានការ ពេហ្ម-
ទណ្ឌ រួម ទាំង ការ ដាក់ ទោស 
ពន្ធនាគារ រយៈពេល វេង ហួស-

ហេតុ និង ការ ពិន័យ ជា បេក់ 
ដេល មាន ចេង ក្នងុ ចេបាប ់(ស្តពី ី
វធិានការ ទបស់្កាត ់ការ ឆ្លង  រាល-
ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩) នេះ 
ទំនង ជា មិន មាន សមាមាតេ 
និង  មិន ចាំចាច់ ឡើយ។ រាល់ 
វិធានការ ដេល បាន ចាត់ ឡើង 
សំដៅ បេយុទ្ធ បេឆាំង នឹង ការ 
ឆ្លង រាលដាល រួម ទាំង ទោស 
ទណ្ឌ ដេល ...តទៅទំព័រ ៣

កេមុបេតិបត្តិករគេង
ចុះសេង់គេប់ក្នងុនាវា
ដេលលិចនៅបាតទន្លេ
មេគង្គ១ទីតំាងផេសេងទៀត
នៅសបា្តាហ៍កេយ

កម្ពជុាអនុម័តគមេងវិនិ-
យោគមានទឹកបេក់ជាង
២០លានដុលា្លារក្នងុ២
សបា្តាហ៍នេខេមេសនេះ

កម្ពជុារកចំណូលបាន
ចំនួនជាង៣,៤ពាន់
លានដុលា្លារពីការនំាចេញ
កសិផលក្នងុឆា្នាំ២០២០

នាយកដ្ឋានបេឆំាង
បទល្មើសបច្ចេកវិទេយា
បេប់ពលរដ្ឋឲេយបេងុ-
បេយ័ត្នចំពោះលេបិចកល-
បោកបេស់មួយចំនួន

 នៅ សុី វុត្ថា 

 កណ្តាលៈ កេុម បេតិបត្តិ ករ 
រុករក គេប់ មិនទាន់ ផ្ទុះ នៅក្នុង 
ទន្លេ គេង នឹង ចាប់ផ្តើម ចុះ សេង់  
គេប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ ក្នុង 
នាវា លចិ នៅ សមយ័ សង្គេម ក្នងុ 
ទសវតេសរ៍ ឆា្នាំ៧០ នៅក្នុង ទ ន្ល េ 
មេគង្គ ស្ថិតនៅ ចំណុច បឹង គេុំ 
សេកុ ល្វាឯម នៅ សបា្តាហ៍ កេយ  
បនា្ទាបព់ ីបានកណំត ់ទតីាងំ ជាក-់
លក់ និង ទទួល...តទៅទំព័រ ៣

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំពៃញៈ គមេង វិនិយោគ 
ចំនួន ៥ ដេល មាន តម្លេ សរុប 
២០,៥ លន ដលុ្លារ នងិ បង្កើត 
ការងារ បាន ៣ ៧០៦ កន្លេង 
តេូវ បាន កេុម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ 
កម្ពុជា CDC អនុម័ត ក្នុង រយៈ-
ពេល២ សបា្តាហ៍ ដំបូង ក្នុង 
ខេមេស ដេល គមេង ទាំង 
អស់ នេះ ស្ថិត ក្នុង វិស័យ វាយ-
នភ័ណ្ឌ។ នេះ បើ យោង តាម 
សេចក្តី បេកាស របស់ CDC។

យោង តាម CDC គមេង 
ទាំង  នោះ រួម មាន គមេង 
បង្កើត រោង...តទៅទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ  ទោះបី ជា ការរីក 
រាលដាល នេ ជំងឺ កូវីដ១៩ ជា 
សកល ជះឥទ្ធិពល អវិជ្ជមាន 
ដល់ ការនំាចេញ ផលិតផល 
សម្លៀកបំពាក់ ...តទៅទំព័រ ៨

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នំពៃញៈ នាយកដា្ឋាន បេឆាំង 
បទល្មើស បច្ចេកវិទេយា បេប់ 
ពលរដ្ឋ ឲេយ បេុងបេយ័ត្ន ចំពោះ 
លេបិចកល បោកបេស់ មយួចនំនួ 
របស់ ជនខិល...តទៅទំព័រ ២

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសៃនីយ៍ នាង ផាត រដ្ឋលៃខាធិការកៃសួងការពារជាតិ ចង្អលុលើផៃនទីនៃទីតំងដៃលមានគៃប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុនៅក្នងុ
នាវាដៃលលិចនៅក្នងុ ទន្លៃ ស្ថតិនៅឃំុបឹងគៃុ ំសៃកុល្វាឯម ខៃត្តកណ្តាល កាលពីថ្ងៃទី ១៥ មីនា។ រូបថត កេសួងការពារជាតិ

របស់កម្ពជុាទៅនឹងមេរោគកូវីដ១៩គឺគោរពតាមគោលការណ៍នីតេយានុកូលភាពនិងភាពចំាបាច់

លោក Pep ប្រប់ Man City ឱ្យ បំភ្ល្រច រឿង ជម្លោះ

Super League និង ងាក មក ផ្តោត រឿង ជើងឯក នៅ លីគ

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា



តពីទំព័រ ១ ...ខូច ក្នុង ពេល 
ដេល ជំងឺ កូវីដ១៩ កំពុង តេ 
រីករាលដាល។

លេបិច ទាំងនោះ មាន ជា រូប-
ភាព  ការជួយឧបត្ថម្ភ ថវិកា ឬ 
ម្ហូបអាហារ ការផ្ដល់បេក់ 
កម្ចីងាយៗ ឬ បន្លំ ជា អាជា្ញាធរ 
មន្តេី មន្ទីរពេទេយ ហើយ ទាមទារ 
ឱេយ បង់បេក់  ដើមេបី ជួយឧបត្ថម្ភ 
ឬ ជួយសង្គេះ។

លោក ជា ពៅ បេធាន នាយក-
ដា្ឋាន បេឆាំង បទល្មើស បច្ចេក - 
វិទេយា បាន ឲេយ ដឹងថា ក្នុងពេល 
បេជាពលរដ្ឋ កំពុង មាន ការ-
ពេួយ បារម្ភ យ៉ាងខ្លាំង នឹង ការ-
រាតតេបាត ព ីជងំ ឺកវូដី១៩ កម៏ាន 
ជនខិលខូច មួយចំនួន បាន 
កំពុង រិះរក លេបិចកល ដើមេបី 
បោកបេស់ពលរដ្ឋ ដោយ   បន្លំ 
កេម រូបភាព ផេសេងៗ ជាចេើន។

លោក ថ្លេងថា៖ «ដូច្នេះ សូម 
បេជាពលរដ្ឋ ទាងំអស់ មាន ការ 
បេងុបេយត័្ន ចពំោះ ជនខលិខចូ 
មួយចំនួនដេល អាច ឆ្លៀត ឱកាស  
បោកបេស់ បងប្អូន តាមរយៈ 
ទរូសព័្ទ ឬ បណ្ដាញ ទនំាកទ់នំង 
សង្គម កេម រូបភាព ផេសេង»។

បើតាម លោក ជា ពៅ ជន-
ខិល ខូច អាច បេើ វិធី មួយ ចំនួន 
ដចូជា ការជយួឧបត្ថម្ភ ថវកិា ឬ 
ម្ហូបអាហារ ដេល វិធី នេះ ជន 
ខិលខូច អាច ផ្ញើសារ ឬ ផេសព្វ-
ផេសាយ តាម បណ្ដាញ ទំនាក់-
ទំនង សង្គម ក្នុង ន័យ ជួយ-
ឧបត្ថម្ភ ប៉នុ្តេ ទាមទារ ឱេយ បងប្អនូ 
ចុច Like ដើមេបី បង្កើន ចំនួន 
Like ផេក របស់ ពួកគេ ឬ 
Share ព័ត៌មាន  ដើមេបី បំពុល 

សង្គម តេប៉ុណ្ណោះ។
វិធី បោកបេស់ មួយទៀត  គឺ 

ធ្វើ ជា ការផ្ដល់ បេក ់កម្ចងីាយៗ 
ដេល តាមរយៈ កម្មវិធី នេះ ជន- 
ខិលខូច ទាមទារ ឱេយ បង់ កមេ 
សេវា កម្ម ជាមនុ នងិ ភា្ជាប ់មកជា 
មួយ នូវ តំណរ ភា្ជាប់ (Link) 
ដេល មាន ផ្ទុកមេរោគ  ដើមេបី 
លចួ យក ទនិ្ននយ័។ ចណំេក វធិ ី
មួយទៀត  គឺ គេ ក្លេងបន្លំ ជា 
អាជា្ញាធរ ឬ មន្តេី មន្ទីរពេទេយ 
ហើយ  ទាមទារ ឱេយ បង់បេក់  
ដើមេបី ជួយឧបត្ថម្ភ ឬ ជួយ-
សង្គេះ បងប្អូន។

លោក ជា ពៅ បញ្ជាក់ ថា 
ការបេកាស បេប់ បេជាពលរដ្ឋ 
ឲេយ មាន ការបេងុបេយត័្ន បេបនេះ 
មិនមេន មាន ន័យថា សកម្ម-
ភាព នោះ បាន កើតឡើង ហើយ 
ទើប ធ្វើការ បេកាសបេប់ ពល- 
រដ្ឋ នោះទេ។

លោក ថា នេះ ជា ការពញ្ញាក់ 
សា្មារតី បេជាពលរដ្ឋ ឲេយ មាន 
ការបេុងបេយ័ត្ន ជាមុន ដើមេបី 
កុំឲេយ ចាញ់ ការឆបោក ដេល 
នាំឲេយ ខតបង់ ពេលវេលា និង 

ទេពេយសមេបត្តិ។
លោក បញ្ជាក់ថា៖ «អ្វីដេល 

យើង ធ្វើ ហ្នឹង គឺជា សារ អប់រំ 
ដើមេបី ការពារ ទុកជាមុន ឲេយ 
បេជាជន បេយត័្នបេយេង ពេះ 
បេជាជន មា្នាក់ៗ រាល់ថ្ងេនេះ 
កពំងុតេ ចងប់ាន សេបៀងអាហារ 
អីចឹង មាន អ្នក បន្លំ ពេះ ពីមុន 
មក ធា្លាប់មាន ករណី បេប ហ្នឹង 
អីចឹង យើង តេូវតេ បងា្ការ បេជា- 
ពលរដ្ឋ  ដោយសារ តេ ការបេើ- 
បេស់ បេព័ន្ធ បណ្ដាញ សង្គម 
ហ្នឹង វា ចេើន ឥឡូវ ហ្នឹង» ។

នាយកដា្ឋាន បេឆាំង បទ-
ល្មើស  បច្ចេកវិទេយា បាន បង្ហោះ 
នៅលើ បណ្ដាញ សង្គម ហ្វេស- 
ប៊ុក របស់ខ្លួន នៅ ថ្ងេទី ២២ 
ខេមេសា នេះ ថា ដើមេបី ការពារ 
ពី ការបោក បន្លំ ដោយ ជន ខិល- 
ខចូ មយួចនំនួ នោះ សមូ បេជា-
ពលរដ្ឋ អនុវត្ត តាម ការណេនាំ 
មយួចនំនួ ដចូជា ធ្វើការ បញ្ជាក ់
បេភពព័ត៌មាន ថា ជា បេភព 
ផ្លវូការ មនុ នងឹ ចចុ លើ តណំ ភា្ជាប ់
(Link) ឬ ចចុ Like ឬ Share 
ផេក ណមួយ។

ធ្វើការ ពិនិតេយ ឱេយបាន ចេបាស់-
លាស់ មុននឹង ផ្ដល់ព័ត៌មាន 
ផ្ទាល់ខ្លនួ ទាក់ទង នឹង ការ ឧបត្ថ-
ម្ភ ម្ហូបអាហារ ឬ ការឧបត្ថម្ភ 
ផេសេងៗ ទៀត ដើមេបី ចៀសវាង 
កុំឱេយ ជនខិលខូច អាច យក 
ទិន្នន័យ ទំាងនេះ ទៅ ធ្វើការ បោក  
បញ្ឆោត នៅពេល កេយ។

លោក បន្ថេមថា៖ «ក្នងុករណ ី
ដេល មាន ការសងេស័យ បងប្អូន 
អាច ធ្វើ ការទំនាក់ទំនង ទៅ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ដេល រាជរដា្ឋាភិ-
បាល បាន ដាក់ ឱេយបេើបេស់ ដើមេបី   
ទទួល ព័ត៌មាន លម្អិត។ ក្នុង 
ករណី ដេលមាន ការ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការផ្ដល់សេវា សុខភិបាល 
សមូ ទរូសព័្ទ ទៅ លេខ ១១៥ ឬ 
ទំនាក់ទំនង ទៅ អាជា្ញាធរ មូល-
ដា្ឋាន ដើមេបី សួរនំា បន្ថេម ឬ បញ្ជាក់  
ពី ព័ត៌មាន ទាំងនោះ»។

លោក សុឹង សីហា បេជា-
ពលរដ្ឋ មា្នាក់ រស់នៅ សងា្កាត់ 
ទឹកថា្លា ខណ្ឌ សេនសុខ បាន 
ឲេយដឹងថា តាមរយៈ ការបេើ- 
បេស់ បណ្ដាញ សង្គម ហ្វេស-
ប៊ុក លោក សង្កេត ឃើញថា 
មាន ករណី បង្ហោះ បោក បញ្ឆោត  
ដោយ ដាក់ លុយ ធ្វើជា នុយ 
ចេើន បេប ចេើនយ៉ាង លើ បណ្ដាញ  
សង្គម ហ្វេសប៊ុក ។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «ខ្វះ អអីា- 
លេបិច អីចឹង គេ លេង តាម ហ្វេស-
ប៊កុ គេ ស ំញ៉េង លយុ គេ រាបម់ុនឺ 
ដុលា្លារ គេ ចេក អីចេះ ចេក អីចុះ 
យើង ទៅ ពាក់ព័ន្ធ ធ្វើ អី កេឡា - 
ហ្នឹង ចេញមក ដឹង តេ បោក ហ្មង 
ទៅ ចណំយពេល ជាមយួ ពកួវា 
បាន ការអី»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេសុកេ ទី២៣ ែខមេសា ឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

មុំ គន្ធា 

ភ្នពំេញៈ មន្តេី រាជរដា្ឋាភបិាល 
អង្គការ នងិ សហជពី ហាក ់មាន 
ភាពមមាញឹក ក្នងុ ការដឹកជញ្ជនូ  
និង រៀបចំ សេបៀងអាហារ ចេក 
ជូន  ពលរដ្ឋ កម្មករ និង អ្នក ខ្វះ- 
ខត ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់  និង នៅ 
តបំនផ់េសេងៗ ទៀត ដេលជា ផ្នេក 
មួយ ជួយ ដល់ អ្នក រង ផល ប៉ះ-
ពាល់ ពី ការរីករាលដាល នេ ជំងឺ 
កូវីដ១៩។

សមេប់ នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ 
នា ប៉នុា្មាន ថ្ងេ កន្លងមកនេះ អភ-ិ
បាល រាជធានី ភ្នំពេញ លោក  
ឃងួ សេង បាន ចេក អណំយ 
គាំពារ សង្គម ជូន ដល់ ពលរដ្ឋ 
ដេល រស់នៅក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ 
ជា បន្តបនា្ទាប់។ ជាក់ស្តេង នៅ 
ថ្ងេទី ២១ ខេមេសា មេសិលមិញ 
លោក បាន ចេក សេបៀងអាហារ 
ទៅដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុង សងា្កាត់ 
ចោមចៅ ទ ី២ ខណ្ឌ ពោធិ៍សេន- 
ជ័យ ជាង ២០០ គេួសារ។

លោក បាន ថ្លេងថា៖ «ការបទិ 
ខ្ទប់ ធ្វើឱេយ បេជាពលរដ្ឋ មាន ការ 
លបំាក ទាងំ ការរសន់ៅ នងិ ការ 
បេកបរបរ បេចាំថ្ងេ ប៉ុន្តេ សូម 
បងប្អូន មេតា្តា អត់ធ្មត់ យោគ-
យល់ និង ចូលរួម ជាមួយ នឹង 
រាជរដា្ឋាភិបាល ដើមេបី ទប់សា្កាត់ 
នូវ ជំងឺ កូវីដ១៩»។

លោក  ឃួង សេង បាន 

បន្តថា រាជរដា្ឋាភិបាល ដេល មាន    
លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន 
សេន ជា ថា្នាក់ដឹកនាំ បាន បញ្ជា 
ឱេយមាន ការចុះ ចេក សេបៀង ភា្លាមៗ  
ជូន ដល់ ពលរដ្ឋ នៅតាម តំបន់ 
បិទ ខ្ទប់  និង តំបន់ កេហម ដេល 
ជា តបំន់ មាន ការឆ្លង រាលដាល 
វីរុស កូវីដ១៩ ចេើន។

កេពីនោះ នៅ ពេលប់ ថ្ងេ 
ដដេល នោះ រដ្ឋបាល រាជធានី- 
ភ្នំពេញ ក៏បាន ដឹកជញ្ជូន អំ-
ណយ ដល់ រដ្ឋបាល ខណ្ឌមាន- 
ជ័យ  ដើមេបី យក ទៅ ចេកជូន 
ពលរដ្ឋ ដេល កំពុង រស់នៅក្នុង 
តំបន់ កេហម ក្នុង សងា្កាត់ ស្ទឹង-
មានជ័យ ទី ១ សងា្កាត់ សឹ្ទងមាន- 
ជ័យ ទី ២ និង សងា្កាត់ ស្ទឹង-
មានជ័យ ទី ៣ ខណ្ឌមានជ័យ 
រាជធាន ីភ្នពំេញ ចនំនួ ៣ ០០០ 
គេួសារ ផងដេរ។

លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី ធា្លាប់ 
បាន ថ្លេង កាលពី សបា្តាហ៍ មុន 
ថា មាន ពលរដ្ឋ រាប់សិប មុឺន 
គេួសារ បាននិង កំពុង រស់នៅ 
ក្នងុ តបំន ់បទិខ្ទប ់ដេល រាជរដា្ឋា-
ភិបាល កំពុង បញ្ជូន អំណយ 
ជា សេបៀង ផ្តល់ជូន ពួកគាត់ ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ដោយ លោក មិនឱេយ 
ពលរដ្ឋ ណ មា្នាក់ សា្លាប់ ដោយ 
ការ អត់ឃ្លាន នោះទេ។

ជាមួយ គា្នានេះ មជេឈមណ្ឌល 
សម្ព័ន្ធភាព ការងារ និង សិទ្ធិ-
មនុសេស(សង់តេល់)...តទៅទំព័រ ៤

មន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងអង្គការសហជីព
កំពុងមមាញឹកច្រកស្របៀងជូនអ្នក
ខ្វះខាតដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នំពេញៈ លោក ឃួង សេង 
អភិបាល រាជធានី ភ្នំពេញ បាន 
ពេមាន ចាត់ វិធានការ តាម ផ្លូវ 
ចេបាប ់ចពំោះ ពលរដ្ឋ រសន់ៅ តេង ់
ចំណុច គោលដៅ ផ្លូវ ជាតិ លេខ 
៤ ដេល មិន គោរព វិធានការ 
រដ្ឋបាល នេ ការ បិទ ខ្ទប់

ខណៈ ពេល លោក ចុះ ពិនិតេយ 
កេយ មាន របាយការណ៍ ថា 
តំបន់ នោះ នៅ តេ មាន មនុសេស 
ចេញចូល ចេើន។

ការ បេកាស យ៉ាង  ដូច្នេះ បាន 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពេល លោក បាន 
ដឹកនាំ កមា្លាំង ចុះ ពិនិតេយ សា្ថាន-
ភាព ចរាចរណ៍ និង ចេក ចេញ-

ចលូ រាជធាន ីភ្នពំេញ នា ថ្ងេ ២១ 
មេសា នេះ នៅ តេង់ ចំណុច 
គោលដៅ ផ្លូវ ជាតិ លេខ ៤  នៅ 
ក្នុង មូលដា្ឋាន ខណ្ឌ ពោធិ៍សេន-
ជ័យ និង ខណ្ឌ កំបូល រាជធានី 
ភ្នំពេញ។

ថ្លេង ក្នុង ឱកាស នោះ លោក 
ឃួង សេង បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«រដ្ឋបាល រាជធានី ភំ្នពេញ សូម 
ធ្វើ ការ ណេនាំ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត 
សមូ បងប្អនូ ដេល ពុមំាន ភារកចិ្ច 
ចាំបាច់ កុំ ចេញ កេ ផ្ទះ។ ដើមេបី 
ការពារ ខ្លួន យើង គេួសារ យើង 
និង បងប្អូន បេជាជាតិ យើង 
ចូលរួម ទាំង អស់ គា្នា ទើប អាច 
ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាលដាល នេ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន យ៉ាង មាន 

បេសិទ្ធភាព»។
លោក បាន សង្កត់ ធ្ងន់ថា បើ 

នៅ តេ បំពាន បមេម រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្នំពេញ នឹង អនុវត្ត តាម 
សេចក្ដ ីសមេច ស្ដពី ីការ ពនិយ័ 
អន្តរការណ៍ ចពំោះ បគុ្គល ដេល 
មិន គោរព វិធានការ រដ្ឋបាល។

កាល ពី យប់ ថ្ងេទី ១៤ ខេ 
មេសា រដា្ឋាភបិាល បាន បេកាស 
សមេច បិទ ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នំ- 
ពេញ  និង កេុង តាខ្មា   នេ ខេត្ត 
កណ្ដាល រយៈពេល ២ សបា្ដាហ ៍
ដើមេបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩។ ក ៏ប៉នុ្តេ  ការ 
អនុវត្ត គិត ចាប់ ពី ថ្ងេទី ១៥ 
ខេមេសា រហូត ដល់ ថ្ងេទី ២៨ 
ខេ មេសា៕

អភិបាលសាលារាជធានីព្រមានចាត់វិធានការច្របាប់ចំពោះអ្នករស់នៅចំណុច
ផ្លវូជតិល្រខ៤ក្នងុខណ្ឌចំនួន២ដ្រលនៅត្រមានការច្រញចូលច្រើន

លោក ឃួង សេង អភិបាលរាជធានីភ្នពំេញ ដឹកនំកម្លាងំចុះពិនិតេយស្ថានភាពចរាចរណ៍ និងចេកចេញ-
ចូលរាជធានីភ្នពំេញ តេង់ចំនុចគោលដៅផ្លវូជាតិលេខ ០៤ កាលពីពេកឹមិញ។ រូបថត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

យុវជន ម្នាក់ កំពុង មើល ព័ត៌មន តាម អីុនធឺណិត ។ រូបថត ហុង មិនា

នាយកដ្ឋានប្រឆំាងបទល្មើសបច្ច្រកវិទ្រយាប្រប់ពលរដ្ឋ...



តពីទំព័រ ១ ...អាចមានគួរ
តែធ្វើក្នុងករណីចាំបាច់និង
មានលក្ខណៈសមាមាតែហើយ
មិនតែូវបានបែើបែស់ហួស-
ហែតុឡើយ»។
ស្ថានបែសកកម្មអចិនែ្តយ៍

នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជានៅ
ទីកែុងហែសឺណែវបានសម្តែង
ការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ
ការចែញផែសាយព័ត៌មានរបស់
អ្នករាយការណ៍ពិសែសដែល
បានមើលរំលងនូវទិដ្ឋភាពជា-
រួមទាំងមូលនែការបែយុទ្ធ-
បែឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅនឹង
មែរោគកូវីដ១៩។
ស្ថានបែសកកម្មអចិនែ្តៃយ៍

កម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកជំនាញខង
លើដែលមិនមែនជាបុគ្គលិក
របស់អង្គការសហបែជាជាតិ
ប៉ុន្តែបមែើការងារក្នុងសមត្ថ-
ភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែមាន
អារម្មណ៍ថាអ្វីៗគួរធ្វើទៅតាម
របៀបផែសែងដោយផ្អែកលើ
ទសែសនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួក
គាត់។ក្នុងករណីគំនិតសក-
លែបងរបស់ពួកគាត់មានការ
ថ្លាះធ្លាយបុគ្គលទាំងនោះពុំ
មានទំនួលខុសតែូវអ្វីឡើយ។
ស្ថានបែសកកម្មអចិនែ្តយ៍

កម្ពុជាបញ្ជាក់ថា៖«រាជរដ្ឋាភិ-
បាលដែលតែូវបានបោះឆ្នោត

ជែើសរីសដោយពលរដ្ឋកម្ពជុា
តែងតែទទួលខុសតែវូទំាងសែងុ
ចំពោះរាល់ការសមែចចិត្ត
របស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើការ
វាយតម្លែអពំីហានភិយ័ជាមយួ
នឹងវិធាននិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
ចែបាស់លាស់»។
ការពិតមួយដែលមិនអាច

បែកែកបាននោះគឺនាយក
បែចាំតំបន់របស់អង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកនិងតំណាង
បែចាំបែទែសកម្ពុជា របស់
ស្ថាប័នសុខភាពពិភពលោក
មួយនែះបានកោតសរសើរ
ចំពោះវិធានការជាបន្តបនា្ទាប់
ដែលកម្ពជុាបានដក់ចែញនងិ
អនុវត្តកន្លងមក រួមទំាងការ
ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិង

ការបទិខ្ទប់ដោយផ្នែកនៅតបំន់
មួយចំនួនដែលមានការឆ្លង
រាលដលនែមែរោគកូវីដ១៩។
ស្ថានបែសកកម្មអចិនែ្តយ៍

កម្ពុជាបន្ថែមថារាល់វិធានការ
ដែលបានដក់ចែញកន្លងមក
តែងបែកាន់ខ្ជាប់នូវគោល-
ការណ៍នីតែយានុកូលភាពភាព-
ចាំបាច់និងសមាមាតែ។
«ការសម្ដែងក្តីពែយួបារម្ភទៅ

លើចែបាប់ស្តីពីវិធានការទប់
ស្កាត់ការឆ្លងរាលដលនែជំងឺ
កូវីដ១៩គឺជាបុរែវិនិច្ឆ័យនិង
ជាការបំផ្លើស។ចែបាប់នែះពុំ
មានគោលបណំងដក់ទោស-
ទណ្ឌទៅលើបុគ្គលណាមា្នោក់
នោះទែបុ៉ន្តែផ្ទយុទៅវិញគឺដើមែបី
លើកទកឹចតិ្តឱែយមានការចលូរមួ
បែកបដោយទំនួលខុសតែវូខ្ពស់
ពីពលរដ្ឋគែប់រូបក្នុងកិច្ចបែឹង-

បែងដើមែបីធានាសុខភាពស-
ធារណៈនិងជីវិតដ៏មានតម្លែ
របស់បុគ្គលគែប់រូប»។
ការដក់ទោសទណ្ឌដែល

សមាមាតែទៅនឹងបែភែទ
បទល្មើសនិងចែតនានែការ
បែពែឹត្ត គឺអនុវត្តចំពោះតែ
បគុ្គលបពំានចែបាប់ដែលបង្កឱែយ
មានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍
ប៉ុណ្ណោះ។ស្ថានបែសកកម្ម
អចិនែ្តយ៍កម្ពុជាបញ្ជាក់។
ស្ថានបែសកកម្មអចិនែ្តៃយ៍

កម្ពជុាលើកឡើងថាការអពំាវ-
នាវឱែយរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជំនួយ
សែដ្ឋកិច្ច គឺជាការធ្វើមិនដឹង
មនិឮចពំោះការពតិខណៈដែល
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិង
កំពុងដក់ចែញនូវគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមជាចែើនដើមែបីដោះសែយ
ផលប៉ះពាល់សង្គមសែដ្ឋកិច្ចនិង
គាំទែកែុមងាយរងគែះដើមែបី
អនញុ្ញាតឱែយពកួគាត់អាចឆ្លើយ
តបនឹងតមែូវការមូលដ្ឋាន។
កិច្ចអន្តរាគមន៍ទាំងនោះរួម

មានការផ្តល់បែក់បៀវតែសរ៍
បែចាំខែដល់កម្មករនិយោជិត
ក្នុងវិស័យកាត់ដែរ និងទែស-
ចរណ៍ដែលការងារពួកគាត់
តែូវបានពែយួរកម្មវិធីផ្ទែរសច់
បែក់ជូនគែួសរកែីកែ ជំនួយ
ឧបត្ថម្ភសមែប់បង់ថ្លែទឹកភ្លើង
ជូនគែសួរដែលរងគែះដោយ-
សរមែរោគកូវីដ១៩ការផ្គត់-

ផ្គង់សែបៀងអាហារសមែប់
តំបន់ដែលបានបិទខ្ទប់ និង
សែចក្តីណែនាំឱែយវិស័យមីកែូ
ហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយការបង់-
បែក់ជាបណ្តោះអាសន្នក្នុង
អំឡុងពែលនែការរាតតែបាត
សកលនែះជាដើម។
ស្ថានបែសកម្មអចិនែ្តយ៍

កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការ
បែយុទ្ធបែឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅ
នឹងមែរោគកូវីដ១៩បានដក់
បញ្ចលូនូវគុណតម្លែសិទ្ធមិនុសែស
ដោយមិនទុកបុគ្គលណាមា្នោក់
ចោលឡើយ។មានតែការអន-ុ
វត្តឱែយបានពែញលែញនងិមាន
បែសិទ្ធភាពនូវវិធានការសុខភិ-
បាលរដ្ឋបាលនិងផែសែងទៀតរួម
បញ្ចលូគា្នោបុ៉ណ្ណោះទើបអាចធានា
បាននូវការសងែ្គោះជីវិតសុវត្ថិ-
ភាពសុខភាពសធារណៈនិង
ការវិលតែឡប់ទៅរកជីវភាព
បែកែតីថ្មីបានឆាប់រហ័ស។
ស្ថានបែសកម្មអចិនែ្តយ៍កម្ពុជា

បន្ថែមថា៖«ក្នុងន័យនែះអ្នករាយ-
ការណ៍ពិសែសតែវូទទួលស្គាល់នវូ
អាទិភាពនិងបំពែញតួនាទីរបស់
ខ្លួនដោយទំនួលខុសតែូវតាម
រយៈការជយួបពំែញបន្ថែមនៅ
កន្លែងផ្ទាល់ជាជាងការបងា្អាក់
ដល់បែសកកម្មសង្គែះជីវិត
និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាល-
ដលនែជងំឺដ៏កាចសហាវនែះ
ក្នុងសហគមន៍»៕
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈលោកសខែង
រដ្ឋមន្តែីកែសងួមហាផ្ទែនាលា្ងាច
ថ្ងែនែះបានផ្ញើសរកែើនរំឭក
ដល់អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
និងកងកមា្លាំងអនុវត្តចែបាប់
ដែលកំពុងបំពែញការងារក្នុង
ស្ថានភាពនែការអនុវត្តវិធាន-
ការបិទខ្ទប់ដោយតែូវមានការ
អត់ធ្មត់ និងបែកាន់ខ្ជាប់នូវ
វិន័យអាកបែបកិរិយថ្លែថ្នូរនិង
តែវូចៀសវាងការបែើអំពើហិងែសា
ក្នុងការដោះសែយបញ្ហា។
តាមរយៈសរនែះលោកស

ខែងបានកែើនរឭំកដល់អាជា្ញា-
ធរពាក់ព័ន្ធ និងកងកមា្លាំង
អនុវត្តចែបាប់ទាំងអស់បន្តយក
ចិត្តទុកដក់បំពែញភារកិច្ច
បែកបដោយការអតធ់្មត់ដោយ
បែកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យអាកបែប-
កិរិយថ្លែថ្នូរ មុឺងមា៉ាត់ និងតែូវ
គោរពគោលកាណ៍នែកែម
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈរបស់កងកមា្លាងំ
ឲែយបានជាដច់ខតជាពសិែស
តែូវចៀសវាងការបែើបែស់

អំពើហិងែសាក្នុងការដោះសែយ
បញ្ហានៅពែលអនុវត្តរាល់
បទបញ្ជាឬវិធានការនានារ
បស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
លោកបានថ្លែងថា៖ «ក្នុង

នាមថា្នោក់ដឹកនាំកែសួងមហា-
ផ្ទែយើងខ្ញុំយល់ចែបាស់អំពីការ
លបំាកផលប៉ះពាល់នងិបញ្ហា
បែឈមផែសែងៗដែលអាជា្ញាធរ

មានសមត្ថកិច្ចពែមទាំងកង-
កមា្លាំងអនុវត្តចែបាប់ទាំងអស់
កំពុងជួបបែទះនៅក្នុងស្ថាន-
ភាពបច្ចុបែបន្ននែះ។ក៏ប៉ុន្តែ
ទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំសូមជំរុញ
ទឹកចិត្តឲែយបងប្អូនបន្តរកែសានិង
បែកាន់ខ្ជាប់នវូការអតធ់្មត់ខ្ពស់
ដើមែបីទទួលបានការគាំទែ និង
ការចូលរួមពីគែប់មជែឈដ្ឋានក្នុង

ការបំពែញបែសកកម្មដ៏មាន
សរៈសំខន់លើសមរភូមិបែ-
យុទ្ធបែឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ឲែយ
ទទួលបានជោគជ័យ»។
លោកបន្តថា៖ «ខ្ញុំក៏សូម

យកឱកាសនែះកែើនរឭំកដល់
អាជា្ញាធរពាកព់ន័្ធនងិកងកមា្លាងំ
អនុវត្តចែបាប់ទាំងអស់សូមបន្ត
យកចតិ្តទកុដក់បពំែញភារកចិ្ច

បែកបដោយការអតធ់្មត់ដោយ
បែកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យអាកបែប-
កិរិយថ្លែថ្នូរ មុឺងមា៉ាត់ និងតែូវ
គោរពគោលកាណ៍នែកែម
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ របស់កង-
កមា្លាំងឲែយបានជាដច់ខតជា-
ពិសែសតែូវចៀសវាងការបែើ-
បែស់អំពើហិងែសាក្នងុការដោះ-
សែយបញ្ហានៅពែលអនុវត្ត
រាល់បទបញ្ជាឬវិធានការ
នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល»។
លោកសខែងក៏បានអពំាវ-

នាវដល់បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តវិធាន-
ការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក៏ដូចជាសហការអនុវត្តតាម
ការណែនាំរបស់អាជា្ញាធរនិង
កងកមា្លាងំមានសមត្ថកចិ្ចដើមែបី
បុព្វហែតុរួមនែការកាត់ផ្ដាច់
និងឈានទៅបញ្ចប់ការឆ្លង
រាលដលក្នងុសហគមន៍នែជងំឺ
កូវីដ១៩សំដៅនាំស្ថាន-
ការណ៍និងគែប់សកម្មភាព
របស់សង្គមវិលមករកបែកែតី
ភាពឡើងវិញក្នុងពែលឆាប់ៗ
ខងមុខនែះ៕

លោក ស ខេង ផ្ញើសារ កេើន រំឭក ដល់ អាជ្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច
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តពីទំព័រ ១ ...បានជោគជ័យ
ក្នុងការសែង់គែប់យុទ្ធភណ្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងទន្លែនែខែត្ត
កំពង់ចាមរួចមក។
លោកមុីសុភាមែបញ្ជាការ

នែទីបញ្ជាការដ្ឋានកងបោស-
សំអាតគែប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់
ផ្ទុះកែមទឹកបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
នៅថ្ងែទី២២ខែមែសឆា្នោំ២០២១
នែះថា កែុមបែតិបត្តិកររបស់
លោកបានកំណត់ភូមិសស្តែ
នៅក្នុងបាទទន្លែរួចរាល់អស់
ហើយហើយនៅសបា្តាហ៍កែយ
នែះនឹងចាប់ផ្តើមសែង់គែប់
យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចែញពី
នាវាដែលលិចនែះ។
លោកមីុសុភាថ្លែងថាបនា្ទាប់

ពីយកគែប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់
ផ្ទុះអស់ទើបកែុមបែតិបត្តិករ
ចាប់ផ្តើមសែង់នាវាចែញបាន។
ចំពោះការកំណត់ទីតំាងនែះកែមុ
បែតបិត្តិករបានបែើបែស់រយៈ-
ពែល១ខែក្នុងការចុះសិកែសា
សែវជែវដើមែបីកំណត់ទីតាំង
ឱែយបានពិតបែកដពែះជមែ
ទឹកមានបែមាណ៣០ម៉ែតែ។
លោកមុីសភុាថ្លែងថា៖«ការ

ចុះសិកែសាសែវជែវក្នុងការកំ-
ណត់ទីតាំងនែះយើងចំណាយ
ពែលរហូតដល់១ខែចាប់តាំង
ពីបើកការដ្ឋាន។រយៈពែលមយួ
ខែនែះទើបយើងកំណត់បាន
ពែះកណំត់ទតីាងំសងែសយ័នោះ
មានរហូតដល់៩ទីតាំងហើយ
បានយើងចាប់ផ្តើមសែវជែវ
មយួទតីាងំម្តងៗទើបឥឡវូយើង
កំណត់បានហើយ»។
បើតាមលោកមីុសុភាបច្ចបុែបន្ន

នែះកែមុបែតបិត្តិកររបសល់ោក
បាននងិកពុំងរៀបចំមធែយាបាយ
សមា្ភារចំាបាច់ផែសែងៗសែបតាម
ភូមិសស្តែ និងការចុះទៅយក
គែប់នៅក្នងុទន្លែដែលមាននាវា
លិចនែះពែះតំបន់នែះមាន
បែភែទគែប់ធំៗបើគែប់តូច
មានភាពងាយសែួលក្នុងការ
បែើបែស់កមា្លាំងមនុសែសក្នុងការ
សែង់ប៉ុន្តែនែះជាបែភែទគែប់
បោ្លាងB105មិល្លីម៉ែតែហើយ
ក៏មានគែប់បែភែទធំៗជាងនែះ
ទៀតដែរ។
លោកមីុសុភាបញ្ជាក់ថាសមែប់

ទតីាងំនាវាលចិខងលើស្ថតិនៅ
ភូមិបឹងគែុំឃុំបឹងគែុំសែុកលា្វា-
ឯមខែត្តកណា្តោលជាបែភែទនាវា
ចម្លងផ្ទុកសមា្ភារសឹកកងទ័ព
លន់ណុលដែលមានចំណុះ
បែមាណ៨០០តោនដែលអ្នក-
សែុកហៅថាប្លង់តុងតែូវបាន
បើកការដ្ឋានចាប់ផ្តើមសិកែសា
សែវជែវកាលពីថ្ងែទី១៥ខែ
មីនាឆា្នោំ២០២១កន្លងទៅនែះ
បនា្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាតពី
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕

កេមុ បេតិបត្ត ិករ...

សា្ថាន បេសកកម្ម អចិ នេ្តយ៍ ...
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តពីទំព័រ ២ ...ក៏បាន ផ្តល់ 
ជូន នូវ សៃបៀង មួយចំនួន ទៅ 
ដល់ កម្មករ-កម្មការិនី ដៃល 
កំពុង ជួប ការលំបាក  និង ស្ថិត 
ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ផងដៃរ។

នាយក បៃតិបត្តិ នៃ អង្គការ 
សងត់ៃល ់(Central) លោក 
មឿន តុលា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉សុ្តិ៍ ថា មាន អ្នក ដៃល បានដាក ់
ពាកៃយស្នើសុំ ជំនួយ មកកាន់ 
អង្គការ របស់លោក ចំនួន ២១៦ 
បន្ទប ់ដៃល ស្មើនងឹ ចនំនួ ៤៥៨ 
នាក។់ កប៏៉នុ្តៃ មក ទល ់ពៃលនៃះ 
កៃុមការងារ របស់ អង្គការ សង់-
តៃល់ បាន ចៃក ជំនួយ ចំនួន 
២៣ បន្ទប ់ ឬ ស្មើនងឹ ៥០ នាក ់
ប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ ការ ដឹក-
ជញ្ជូន មាន ភាពយឺតយ៉ាវ។

លោក បាន បន្តថា ទាំងនៃះ 
ជា ជំនួយ តិចតួច ទៃ សមៃប់ 
ចៃកជូន ដល់ កម្មករ-កម្មការិនី 
ក្នុងនោះ មាន អង្ករ ២៥ គីឡូ មី 
១ កៃស តៃីខ ១០ កំប៉ុង និង 
សាប៊ូ ១ បៃអប់ ធំ។

លោក មឿន តុលា បាន 
មានបៃសាសន៍ ថា៖ «យើង 
ជយួ  ទៅដល ់កម្មករ ជាពសិៃស 
អ្នក ដៃល ចៃញពី រោងចកៃ 
ដៃលមាន ការផ្ទុះ នូវ វីរុស កូវីដ 
១៩ ហើយ ពួកគាត់ ខ្លះ កំពុង 
ស្ថិតក្នុង ការធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ខ្លះ 
កំពុង រង់ចាំ លទ្ធផល សំណាក 
និង ខ្លះ មាន ឆ្លង នូវ វីរុស នៃះ 
ជាដើម»។

លោក ថា កម្មករ ទាំងនៃះ ជា 
អ្នក ដៃល ជួល បន្ទប់ សមៃប់ 

សា្នាក់នៅ ហើយ បាត់បង់ បៃក់ 
ចំណូល  ដោយសារ បៃក់ខៃ 
មិនទាន់ បាន បើក។

លោក មឿន តុលា បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «សា្ថានភាព របស់ 
កម្មករ នៅពៃល នៃះ គឺ មិនមៃន 
កៃ ទៃ គឺ ពួកគាត់ កំពុង ស្ថិត ក្នុង 
ដល់ ណាក់កាល ទ័ល តៃម្តង 
ហើយ អ្វីដៃល យើង ធ្វើ នៃះ គឺ 
ដើមៃបី ជួយ សមៃល បន្ទុក ដល់ 
កម្មករ ផង  និង ដល់ អាជា្ញាធរ 
ផង។ តមពិត វា ជា កាតព្វកិច្ច 
របស ់រដ្ឋ ក្នងុ ការជយួ ដល ់បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ប៉ុន្តៃ ដោយសារ តៃ 
មានរឿង ចៃើនពៃក ពៃល ខ្លះ 
អាជា្ញាធរ ឆ្លើយតប ទាន់ពៃល 
ពៃលខ្លះ ក៏ មិនទាន់ ដៃរ»។

ជាមយួ គា្នា នៃះ លោក បានស្នើ 

ដល់ អាជា្ញាធរ គួរតៃ មាន ការ 
សមៃួល ទៅដល់ សា្ថាប័ន របស់ 
លោក ក៏ដូចជា សា្ថាប័ន  ឬ អង្គ-
ការ  ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃលមាន 
បំណង ចង់ ចៃក ជំនួយ ផៃសៃងៗ 
ជូន កម្មករ  ឬ ពលរដ្ឋ នៅក្នុង 
តំបន់ បិទខ្ទប់ ដោយ ឈរ លើ 
សា្មារតី សហការ គា្នា ក្នុង ការផ្តល់ 
អំណយ ជូន ពួកគាត់។

ចំណៃក លោក  ហ្វា សាលី 
បៃធាន សម្ព័ន្ធ សហជីព ជាតិ ក៏ 
បាន រៀបចំ សៃបៀង សមៃប់ ដឹក 
ផ្តលជ់នូ ដល ់ពលរដ្ឋ កៃកីៃ ដៃល 
ខ្វះខ្វាត បៃមាណ ជា ៣០០ 
គៃសួារ  ដៃល នៅតម ជាយកៃងុ 
ផងដៃរ។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖ «អ្វដីៃល 
ខ្ញុំ ធ្វើ នៃះ គឺ មិនបាន ចៃកជូន 
កម្មករ ដៃល នៅក្នុង តំបន់ បិទ- 
ខ្ទប ់ក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ ទៃ ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំ

នងឹ ចៃក ទៅដល ់កម្មករសណំង ់
អ្នករតម់៉តូឌូបុ នងិ ពលរដ្ឋ ដៃល 
មាន ការខ្វះខត ខ្លាំង ក្នុង ជីវ-
ភាព ដៃល ពួកគាត់ ភាគចៃើន 
ជា ពលរដ្ឋ មកពី អតីត តំបន់ 
អនាធិបតៃយៃយ ដៃល រី ពី អគារ 
ប៊ុលឌិង ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ និង 

អន្លង់ កា្ងាន មក រស់នៅ ជិត 
ភ្នំឧដុង្គ»។

លោក  ហ្វា សាលី បាន ឱៃយ 
ដឹង ដៃរ ថា សៃបៀង ទាំងនោះ 
រួមមាន អង្ករ ៥ គីឡូ មី ១០ 
កញ្ចប់ ទឹកតៃី និង ទឹកសុីអុីវ 
ជាដើម៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ មៃ ដឹកនាំ បៃទៃស 
វៀតណាម អះអាង ថា រដា្ឋាភិ-
បាល និង បកៃស វៀតណាម តៃង 
យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់តមដាន ជាប ់ 
ជា បៃចាំ នូវ សភាពការណ៍ នៃ 
ការ ឆ្លង រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
និង បាន ចូលរួម ចៃក រំលៃក ការ 
លំបាក ដៃល កម្ពុជា កំពុង តៃ 
បៃឈម ដោយសារ ជំងឺ ដ៏ កាច 
សាហវ នៃះ។

លោក ង្វៀន ហ៊្វូចុង អគ្គ-
លៃខធកិារ នៃ គណៈកមា្មាធកិារ 
មជៃឈឹម បកៃស កុម្មុយនីស្ត វៀត-
ណាម ថ្លៃង ក្នុង លិខិត សួរ សុខ 
ទុក្ខ ផ្ញើ ជូន លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្តៃី ហ៊ុន សៃន ថា៖ «ខ្ញុំ មាន 
ការ ជឿជាក់ ថា កៃម ការ ដឹក-
នាំ ដ៏ ឈ្លាសវៃ របស់ គណបកៃស 
បៃជាជន កម្ពុជា និង ចំណាត់ 
ការ យ៉ាង ប្តូរផ្តាច់ របស់ រដា្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា ដៃល មាន សម្តៃច 
តៃជោ ជា បៃមុខ ដឹកនាំ រួម 
ជាមួយ ការ គាំទៃ និង សាមគ្គី-
ភាព របស់ បៃជាជន ទាំង មូល 
កម្ពុជា ដាច់ ខត ទប់សា្កាត់ និង 
គៃប់គៃង បាន ដោយ ជោគជ័យ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នាពៃល ឆប់ៗ 
នៃះ»។

សភាពការណ៍ នៃ ជំងឺ កូវីដ  
១៩ នៅ តៃ បន្ត បៃពៃតឹ្ត ទៅ យ៉ាង 
ស្មគុសា្មាញ លើ ពភិព លោក ទាងំ 
មលូ ប៉ះពាល ់យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់
សុខភាព មនុសៃស ជះ ឥទ្ធិពល 
យ៉ាង ជៃលជៃ នងិ គៃប ់ជៃងុ-
ជៃយដល់ គៃប់ វិស័យ នៃ ជីវ-
ភាព រស់ នៅ ខង សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម- 

កិច្ច របស់ បណា្តា រដ្ឋ ក្នុង នោះ 
មាន វៀតណាម និង កម្ពុជា។ 
មក ដល់ បច្ចបៃបន្ន ទោះបី នៅ មាន  
ភាព ស្មុគសា្មាញ ជា ចៃើន ប៉ុន្តៃ 
ជា មលូដា្ឋាន គ ឺវៀតណាម គៃប-់
គៃង បាន នវូ ការ រកី រាលដាល នៃ 
ជំងឺ នៃះ។

លោក ង្វៀន ហ៊្វូចុង បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ដោយ មាន នូវ បៃពៃណី 
សាមគ្គី ផៃសារ ភា្ជាប់ យ៉ាង ស្អិត-
រមតួ ជយួ ឧបត្ថម្ភ គា្នា ទៅ វញិ ទៅ 
មក រវាង បកៃស ទាំង ២ រដ្ឋ ទាំង 
២ នងិ បៃជាជន នៃ បៃទៃស ទាងំ 
២ វៀតណាម តៃៀម ខ្លួន ជានិច្ច 
ដើមៃប ីសហការ ជយួ ឧបត្ថម្ភ ចៃក 
រលំៃក បទពសិោធ ក្នងុ លទ្ធភាព 
និង លក្ខណ សមៃបត្តិ ដៃល អាច 
ធ្វើ ទៅ បាន ដើមៃបី បៃកៀក សា្មា 
ជាមួយ កម្ពុជា ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ 
បងា្ការ និង បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ សភាពការណ៍ នៅ 
បៃទៃស យើង ទាងំ ២ មាន ស្ថរិ-

ភាព យ៉ាង ឆប់ រហ័ស»។
ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក ក៏ បាន 

ថ្លៃង អណំរគណុ ដល ់គណបកៃស 
បៃជាជន កម្ពុជា រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា ដៃល បាន ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ 
«កមា្មាភិបាល បណា្តា សា្ថាប័ន តំ-
ណាង របស់ វៀតណាម និសៃសិត 
និង ជួយ ឧបត្ថម្ភ សហគមន៍ ជន- 
ជាត ិវៀតណាម» នៅ កម្ពជុា ក្នងុ 
ការ បងា្ការ និង បៃឆំង ជំងឺ នៃះ 
ផង ដៃរ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប លោក នា-
យក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន បាន 
សរសៃរ សារ លិខិត ជូន លោក 
ង្វៀន ហ៊្វូចុង ដោយ ថ្លៃង អំណរ 
គុណ ចំពោះ បកៃស រដ្ឋ និង បៃជា-
ជន វៀតណាម ដៃល តៃងតៃ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ដល់ ការ ថៃ-
រកៃសា នូវ ចំណង មិត្តភាព សា-
មគ្គីភាព និង រួមសុខ រួមទុក្ខ 
ជាមយួ គា្នា នៅ គៃប ់កាលៈទៃសៈ 
ទាំង អស់។

លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថា 
នៅ កម្ពជុា ទោះបី ជា វា មិន ទទួល- 
ជោគជយ័ ក្នងុ ការ ទបស់ា្កាត់ ជងំ ឺ
កវូដី ១៩ បាន ស្ទើរ ពៃញ ១ ឆ្នា ំ
២០២០ ក៏ សង្គៃម បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ ដ៏ កាច សាហវ នៃះ កំពុង 
វិវឌៃឍន៍ មក ដល់ ដំណាក់កាល ថ្មី 
ដៃល ស្មុគសា្មាញ។ ជា ពិសៃស 
កៃយ ការ ផ្ទុះ ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថា៖ 
«ខ្ញុ ំសមូ សម្តៃង នវូ ការ ពៃញ ចតិ្ត 
ចំពោះ ការ រីក ចមៃើន ដ៏ ល្អ បៃ-
សើរ  នៃ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
រវាង គណបកៃស រដា្ឋាភិបាល និង 
បៃជាជន នៃ បៃទៃស យើង ទាំង 
២ សៃប តម ទិសសោ្លាក ភាព 
ជា អ្នក ជិត ខង ល្អ មិត្តភាព  ជា 
បៃពៃណ ីកចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ 
គៃប់ ជៃុងជៃយ និង ស្ថិតស្ថៃរ 
យូរ អង្វៃង»។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ រដា្ឋាភិបាល 
វៀតណាម បាន ផ្តល់ ជំនួយ 
សបៃបុរសធម៌ ជា ថវិកា ចំនួន 
៣០០ ០០០ ដុលា្លារ អាមៃរិក 
ដល់  រាជ រដា្ឋាភិបាល និង បៃជា-
ជន កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃទី ២០ 
មៃសា។ យោង តម សៃចក្តី 
បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ កៃសួង 
ការបរទៃស រាជរដា្ឋាភិបាល 
និង បៃជាជន កម្ពុជា បាន ថ្លៃង 
អំណរគុណ យ៉ាង ជៃលជៃ 
ចពំោះ រដា្ឋាភបិាល នងិ បៃជាជន 
វៀតណាម ដៃល បាន ផ្តល់ នូវ 
ជំនួយ ជា បន្តបនា្ទាប់ ដើមៃបី ចូល 
រួម ចំណៃក ដល់ កិច្ច ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា៕

ឡុង គីមម៉ារីតា 

មណ្ឌលគិរីៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី ពន្លឿន ការ សា្ថាបនា 
សា្ពាន និង ផ្លូវ ឆ្ពាះ ទៅ កាន់ ចៃក 
ទា្វារ ពៃំដៃន ទ្វៃ ភាគី ណាមលៀរ 
ក្នងុ សៃកុ ពៃជៃដា ជាប ់ពៃដំៃន 
វៀតណាម ដើមៃបី ងាយ សៃួល 
ដល ់ពលរដ្ឋ ធ្វើ ចរាចរណក៍ ៏ដចូ-
ជា ការ ផ្លាស់ប្តូរ កសិផល នានា 
ឲៃយ កាន់ តៃ មាន លក្ខណៈ ល្អ បៃ-
សើរ ខណៈ គមៃង នៃះ សមៃច  
បាន ជាង ៥០ ភាគ រយ។

ក្នុង ឱកាស ចុះ ពិនិតៃយ មើល 
ការ សា្ថាបនា សា្ពាន និង ផ្លូវ ឆ្ពាះ 
ទៅ ចៃក ទា្វារ ពៃំដៃន ទ្វៃ ភាគី 
ណាមលៀរ ក្នុង សៃុកពៃជៃដា 
លោក សា្វាយ សអំា៊ាង អភបិាល 
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី បាន ជំរុញ ឲៃយ 
មន្តៃី ជំនាញ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
និង ពន្លឿន ការ សាងសង់ សា្ពាន 
នងិ ផ្លវូ មយួ ខៃសៃ នៃះ ឲៃយ បាន ទាន ់
ពៃលវៃលា ដើមៃបី ជួយ សមៃួល 
ដល ់ការ ធ្វើ ដណំើរ ក ៏ដចូជា ការ 
ដកឹ កសផិល នានា របស ់បៃជា-
ពលរដ្ឋ ឲៃយ កាន់ តៃ មាន លក្ខណៈ  
ល្អ បៃសើរ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ 
សា្ថាបនា សា្ពាន អរូផ្លាយ១ កន្លៃង 
នងិ ផ្លវូ ១ ខៃសៃ ឆ្ពាះ ទៅ ចៃក ទា្វារ 
ពៃំដៃន ក្នុង សៃុក ពៃជៃដា ជា 
គមៃង របស់ មន្ទីរ សាធារណ- 

ការ និង ដឹក ជញ្ចនូ ខៃត្ត ដៃលបៃើ-   
បៃស ់ថវកិា ជាត។ិ មន្ទរី ជនំាញ 
តៃូវ  យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្ថាបនា 
សា្ពាន និង ផ្លូវ នៃះ ឲៃយ សម សៃប 
តម ស្តង់ដា និង លក្ខណៈ 
បច្ចៃកទៃស ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា 
ឲៃយ មាន គុណភាព ក្នុង ការ បៃើ-
បៃស់ ឲៃយ បាន យូរ អង្វៃង»។

កៃ ពី ជំរុញ មន្តៃី ជំនាញ 
លោក សា្វាយ សំអា៊ាង ក៏ ស្នើ ឲៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ ទាំង អស់ តៃូវ 
ចូលរួម សហការ ជាមួយ មន្ទីរ 
ជំនាញ និង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន 
ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲៃយ ដំណើរ-
ការ សាងសង់ សា្ពាន និង ផ្លូវ នៃះ 
ឲៃយ ទទលួ បាន ជោគជយ័ ខណៈ 
លោក ចាត់ ទកុ សមទិ្ធផល ទាងំ 
នៃះ គឺ ជា សរសៃ ឈម របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ក ៏ដចូ 
ជា ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដៃល មក ទសៃស-
នា កមៃសាន្ត នៅ តម រមណីយដា្ឋាន 
និង ខៃសៃ កៃវាត់ ពៃំដៃន ផង ដៃរ។

ការ សា្ថាបនា សា្ពាន បៃតុង អូរ 
ផ្លាយ ដៃល មាន បៃវៃង ៤៥ 
ម៉ៃតៃ ទទងឹ១០ ម៉ៃតៃ តៃវូ បាន 
ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត តំង ពី ថ្ងៃទី 
៣០ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ 
ខណៈ  តម គមៃង សា្ពាន នៃះ 
តៃវូ សាងសង ់រចួរាល ់នៅ ចងុ ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ។ នៃះ បើ តម 
លោក រស ់គមីធន បៃធាន មន្ទរី 
សាធារណការ...តទៅទំព័រ ៥

មន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងអង្គការសហជីពកំពុង...

ម្រដឹកនំាវៀតណាមថាវៀតណាមត្រងត្រយកចិត្តទុកដាក់
ចំពោះកម្ពជុខណៈកម្ពជុកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ១៩

លោកអភិបាលខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
បានជំរុញឱ្រយមន្ត្រីជំនាញពន្លឿន
ការសាងសង់សា្ពាននិងផ្លវូទៅ
កាន់ច្រកព្រដំ្រនទ្វ្រភាគីណាម-
លៀរ(កម្ពជុ-វៀតណាម)

ការចេក អំណោយ ដល់ បេជាពលរដ្ឋ ដេល រងគេះ  ។ រូបថត រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ

លោក នយក រដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ន សេន ចាប់ដេជាមួយលោក ង្វៀន ហ៊្វចុូង 
អគ្គលេខាធិការ នេ គណៈកម្មាធិការ មជេឈឹម បកេស កុម្មយុនីស្ត វៀតណាម 
ក្នងុជំនួបនពេលកន្លងមក។ រូបថត Vietnam Embassy



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

លោកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានជំរុញ... អាជ្ញាធរជតិអបេសរានិងអ្នកជំនាញអាល្លម៉ឺង់កំពុងជួស-
ជុលអភិរកេសកេបាច់ចម្លាក់នេកំពូលបេសាទអង្គរវត្ត

មន្តេីយោធាពាក់ផ្កាយ២ម្នាក់តេវូបានចាប់ខ្លនួពេលកំពុងដឹកជនជតិ
ចិន២៨នាក់បំពានលើបមេមរាជរដ្ឋាភិបាលក្នងុពេលបេឆំាងកូវីដ១៩

តពទីពំរ័ ៤ ... នងិ ដកឹ ជញ្ចនូ 
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ពៃហ-
សៃបតិ៍។

លោក រស់ គីមធន បាន ឲៃយ 
ដឹង ទៀត ថា កៃ ពី សា្ពាន គឺ 
មាន ផ្លវូ ចាក ់កៅស៊ ូ១ ខៃសៃ ដៃល 
តភ្ជាប ់ព ីផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៧៦ តៃង ់
ចំណុច គ.ម ១៣៥+១០០ 
ផ្លូវខៃត្ត លៃខ ៣៧៦៤ មាន 
បៃវៃង សរុប ៥១ គីឡូម៉ៃតៃ 
រហូត ដល់ ចៃក ទ្វារ ពៃំដៃន ទ្វៃ 
ភគី ណាមលៀរ ក្នុង សៃុក 
ពៃជៃដា។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ផ្លូវ នៃះ 
សា្ថាបនា រចួ រាល ់បាន បៃវៃង ជាង 
៣៣ គីឡូម៉ៃតៃ ហើយ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ បើ គតិ ទៅ រចួ រាល ់ជាង 
៥០ ភគរយ ហើយ។ ដោយ 
យើង កំពុង បន្ត ចាក់ ផ្លូវ កៅស៊ូ 
បន្ថៃម បៃវៃង ៧០០ ម៉ៃតៃ ទៀត 
ចណំៃក ផ្លវូ នៅ សល ់១៥ គឡី-ូ 
ម៉ៃតៃ គឺ មិន ទន់ សា្ថាបនា ទៃ 
ពៃះ ដោយសារ តៃ មាន ជំងឺ 
រាតតៃបាត ធ្វើ ឲៃយ ការ សាងសង់ 
មាន បញ្ហា ខ្លះៗ»។

យ៉ាងណា ចំពោះ ផ្លូវ ដៃល 

នៅសៃសសល ់នៃះ លោក បាន 
អះអាង ថា មន្ទរី នងឹ ខតិខ ំលើក 
គមៃង ផៃនការ នៅ ឆ្នាំ បន្ត 
បនា្ទាប់ ទៀត ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា 
ឲៃយ ការ ដណំើរការ សា្ថាបនា ផ្លវូ ១ 
ខៃសៃ នៃះ ឲៃយ បាន រចួរាល ់នាពៃល 
ខាង មុន រហូត ដល់ ពៃំដៃន 
ដើមៃបី ងាយ សៃួល ដល់ បៃជា-
ពលរដ្ឋ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ក៏ ដូចជា 
ការ ផ្លាស់ប្តរូ កសិផល នានា រវាង  
បៃទៃស ជិត ខាង ឲៃយ កាន់ តៃ 

មាន  លក្ខណៈ ល្អ បៃសើរ។
លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ផ្លវូ នៃះ  គ ឺ

ជា ផ្លូវ តៃ មួយ ទៅ ចៃក ពៃំដៃន 
ណាមលៀរ ហើយ បើ យើង បាន 
តភ្ជាប ់កណំាត ់ផ្លវូ មយួ ខៃសៃ ទៀត 
បាន ដល់ ពៃំដៃន នៃះ យើង នឹង 
មាន ផល ល្អ សមៃប់ បៃជា-
ពលរដ្ឋ ធ្វើ ដំណើរ ដឹក កសិផល 
ចៃញ ចូល ទំនាក់ទំនង ទៅ បៃ-
ទៃស ជិត ខាង និ ងទៅ តំបន់ 
ទៃសចរណ៍ នានា»៕

នៅ សុីវុត្ថា 

សៀមរាបៈ អាជា្ញាធរ ជាត ិអបៃសរា 
នងិ សា្ថាបន័ German Apsara 
Restoration Conservation 
Project (ARCP) នៃ បៃទៃស 
អាល្លមឺង៉ ់កពំងុ ជសួជលុ អភរិកៃស 
កៃបាច់ ចមា្លាក់ នៅ ជៃុង ខាង ជើង 
ឈៀង ខាង កើត រួត ទី២ នៃ 
កំពូល បៃសាទ អង្គរវត្ត និង 
សង្គៃះ បនា្ទាន ់នវូ ផ្នៃក មយួ ចនំនួ 
ទៀត របស់ បៃសាទ។

លោក  ឡុង កុសល អ្នក នាំ-
ពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២២ 
មៃសា ថា ក្នងុ ការ ជសួជលុ នៃះ 
គ ឺមាន ការ លបំាក នងិ ជបួ បញ្ហា 
បៃឈម ជាចៃើន ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាយុ 
កាល នៃ ថ្ម បៃសាទ មាន វ័យ 
ចំណាស់ និង ទៃឌុទៃម ផង ដៃរ។

លោក ថា ជាមួយ គ្នា នៃះ ថ្ម 
មួយ ចំនួន ទៀត ក៏ ទទួល រង នូវ 
ការ រៃចរិល ដោយសារ កត្តា 
ពៃលវៃលា និង ធម្មជាតិ  ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ជនំាញ ដៃល ជា ជនជាត ិ

ខ្មៃរ តៃវូ មាន ការ បៃងុបៃយត័្ន ខ្ពស ់
នងិ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក់ យ៉ាង ខា្លាងំ 
ដោយ មិន អាច ចៃះ តៃ  ធ្វើ បាន 
នោះទៃ  ពៃះ ថ្ម នៃ តួ បៃសាទ 
មាន អាយុ កាល ចៃើន ឆ្នាំ និង 
បៃឈម នងឹ ការ ធ្លាក ់ចុះ គណុភព 
ដៃល ទមទរ ក្នុង ការ ជួសជុល 
តៃូវ ការ ពៃល ចៃើន ឆ្នាំ។

បើ តម អ្នក នាំពាកៃយ រូប នៃះ 
កត្តា បៃឈម ផៃសៃង ទៀត គ ឺបញ្ហា 
អាកាសធត ុនងិ ទកីន្លៃង ក ៏មាន 
លក្ខណៈ ខ្ពស់ ដៃល ពិបាក ក្នុង 
ការ ជួសជុល អាច ធ្វើ ឲៃយ មាន 
ភព យឺតយ៉ាវ ខ្លះ ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាក់ ថា មិន តៃឹម តៃ 
ចពំោះ ការ ជយួ ព ីសណំាក ់បៃទៃស 
អាល្លមឺង៉ ់នោះ ទៃ គ ឺមាន បៃទៃស 
ផៃសៃងៗ ទៀត ជាចៃើន ដៃល ជា 
ដៃគូ សហការ ជាមួយ កម្ពុជា ក៏ 
បាន ជួយ ផង ដៃរ ដោយសារ 
បៃសាទ អង្គរ តៃវូ បាន ដាក ់បញ្ចលូ 
ទៅ ក្នុង បញ្ជី បៃតិកភណ្ឌ ពិភព 
លោក របស់ អង្គការ យូណៃស្ក។ូ

លោក ឡងុ កសុល ថ្លៃង ថា៖ 
«បើ យើង ពិនិតៃយ មើល កាល ពី 

២៥ ឬ ២៧ ឆ្នាំ មុន នៅ ពៃល 
ដៃល បៃសាទ អង្គរវត្ត តៃូវ បាន 
ចុះបញ្ជ ីចលូ ទៅ ក្នងុ បញ្ជ ីបៃតកិ-
ភណ្ឌ ពិភព លោក របស់ គណៈ-
កមា្មាធកិារ អង្គការ យណូៃស្ក ូ នៅ 
ពៃល នោះ កម្ពជុា ស្ថតិ ក្នងុ  កាលៈ-
ទៃសៈ ដ ៏លបំាក ខា្លាងំ ដៃល មាន 
ការ ខ្វះខាត ទងំ ថវកិា ទងំធន-
ធន មនសុៃស នងិ ខ្វះខាត ស្ទើរ តៃ 
ទំង អស់»។

លោក បន្ថៃម ថា ការ ចុះ បញ្ជី 
ជាមយួ យណូៃស្ក ូក ៏តមៃវូ ឲៃយ មាន 
ការ បង្កើត ICC Angkor ដើមៃបី 
អនញុ្ញាត ឲៃយ មាន សហគមនប៍រ-
ទៃស មក ជយួ ថៃទ ំនងិ ជសួជលុ 
អង្គរ និង ដោះ សៃយ បញ្ហា ខូចខាត 
នានា របស់ បៃង្គ បៃសាទ អង្គរ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «អ៊ចីងឹ ហើយ 
បាន ជា អង្គការ សា្ថាបន័ អន្តរជាត ិ
តងំ ព ីពៃល នោះ មក រហតូ ដល់ 
បច្ចបុៃបន្នគៃ នៅ ជាមយួ យើង ជយួ 
យើង ដៃល បងា្ហាញ ព ីបៃសទិ្ធភព 
នងិ ដៃគ ូដៃល មាន ទនំកុ ចតិ្ត រវាង 
គ្នា និង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក និង គៃប់  ដៃគូ  
សហការ របស់ កម្ពជុា ទំង អស់»៕

ឡុង គីមម៉ារីត 

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី យោធ ជាន់- 
ខ្ពស់ មា្នាក់ តៃូវបាន ចាប់ខ្លួន 
កាលពី ថ្ងៃទី២១ ខៃមៃសា នៅ 
ក្នុង ខៃត្តសា្វាយរៀង ពាក់ព័ន្ធ 
ដឹកជនជាតិ ចិន ចំនួន ២៨ 
នាក់ ធ្វើដំណើរ ចៃញពី រាជធនី 
ភ្នំពៃញ ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដៃល 
រាជរដា្ឋាភិបាល បាន កំពុង ដាក់ 
បមៃម បទិ ខ្ទប ់ការឆ្លងកាត ់ខៃត្ត 
មយួ ទៅ ខៃត្ត មយួ ដើមៃប ីបៃឆងំ 
ការរីករាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ម៉ៃន វបិលុ អភបិាល- 
ខៃត្ត សា្វាយរៀង បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ឱៃយដឹងថា សមត្ថកិច្ច 
ខៃត្តសា្វាយរៀង បាន ឃាត់ខ្លួន 
មន្តៃី យោធ របូនៃះ កាលពី យប ់
ថ្ងៃទី ២១ ខៃមៃសា កៃយពី 
មន្ដៃ ីយោធ ជានខ់្ពស ់របូនៃះ តៃវូ 
បាន បង្កៃប ពាក់ព័ន្ធ ការរត់ពន្ធ 
ជនជាតិ ចិន ជិត ៣០ នាក់ ពី 
ភ្នំពៃញ ទៅ សា្វាយរៀង។

លោក វិបុល បាន ថ្លៃងថា៖ 
«សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត កំពុង មាន 
ចំណាត់ការ លើ រឿងនៃះ។ ខ្ញុំ 
មិនទន់ បកសៃយ អ្វ ីបាន ជំុវិញ  
ការចាប់ខ្លនួ នោះទៃ ពៃះ សមត្ថ-
កិច្ច កំពុង ធ្វើ រឿងនៃះ មិនទន់ 

ហើយ ផង។ ហើយ ខ្ញុ ំក ៏មនិទន ់
ដឹងថា គៃ នឹង បញ្ជូន គត់ ទៅ 
តុលាការ ពៃលណា ដៃរ»។

លោក អភិបាលខៃត្ត បាន 
បញ្ជាក់ថា មន្តៃី យោធ រូបនោះ 
ឈ្មាះ ស៊ ុពៅ ដៃលមាន តនួាទ ី
ជា ឧត្ដមសៃនីយ៍ទោ នៃ កង-
យោធពល ខៃរមភូមិន្ទ បាន នាំ 
ជនជាតិ ចិន ចំនួន ២៨ នាក់ 
ធ្វើដំណើរ ឆ្លងខៃត្ត ខុស នឹង 
បមៃម របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល ក្នងុ 
ការ បិទខ្ទប់ បៃឆំង នឹង ការរីក-
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ថា លោក វងៃស ពិសៃន 
អគ្គមៃបញ្ជាការ កងយោធពល 
ខៃរមភូមិន្ទ បាន បើកផ្លូវ ឲៃយ 
សមត្ថកចិ្ច ខៃត្ដ សា្វាយរៀង ចាត-់
វិធនការ តមផ្លូវ ចៃបាប់ យ៉ាង 
មុងឺមា៉ាត ់នងិ មនិតៃវូ លើកលៃង 
ចំពោះ បុគ្គល ឈ្មាះ ស៊ុ ពៅ 
ដៃល ជា មន្ដៃី យោធ ផ្កាយ ពីរ 
មាន តនួាទ ីជា អនបុៃធន កៃមុ-
ការងារ សៃវជៃវ យុទ្ធសាស្ដៃ 
យោធ នៃ អគ្គបញ្ជាការ កៃម 
កៃសួង ការពារជាតិ។

យោងតម សំឡៃង ដៃល តៃូវ 
បាន ចៃកចាយ តម បណា្ដាញ 
សង្គម របស់លោក វងៃស ពិសៃន 
បាន ឲៃយ ដឹងថា ករណីនៃះ គឺ 

សមត្ថកិច្ច នឹង អនុវត្តតម វិធន-   
ការ ចៃបាប់ ដោយ មិនមាន ការ-
ការពារ នោះឡើយ គ ឺអនវុត្ត ទៅ 
តម បទបញ្ជា របស់លោក នា-
យក  រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន និង 
បើកផ្លូវ ឲៃយ សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត- 
សា្វាយ រៀង អនុវត្ត ទៅ តម 
នីតិវិធី។

សារ ជា សំឡៃង របស់ លោក 
វងៃស ពិសៃន បាន បញ្ជាក់ថា៖ 

«ចំពោះ បុគ្គល ស៊ុ ពៅ នៃះ ធ្វើ 
ទៅ តមផ្លូវ ចៃបាប់ ទៅ។ ខ្ញុំ មិន 
យោគយល ់មនិ អ ីទៀត ទៃពៃះ  
នៃះ មិន គោរព បទបញ្ជា ហើយ 
អនុវត្ត ល្មើសចៃបាប់ បាត់ ទៅ 
ហើយ។ អាហ្នឹង ធ្វើទៅ តម 
ហ្នឹង  ទៅ ធ្វើតម ផ្លូវចៃបាប់ ទៅ 
គ្មាន នរណា មួយ ទៅ ពាំង អ្នក 
បពំាន បទបញ្ជា របស ់សម្តៃច ខ្ញុ ំ
អត់ ទទួល ទៃ»។

លោក ស៊ុ ពៅ បានទទួល 
លិខិត បៃសកកម្ម មួយ សន្លឹក 
ដៃល ចៃញ ដោយ លោក មាស 
វណា្ណា បៃធន កៃមុការងារសៃវ-
ជៃវ យុទ្ធសាស្ដៃ យោធ អនុ-
ញ្ញាត ឲៃយ ធ្វើដំណើរ តម រាជធនី- 
ខៃត្ត ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី០១ ខៃ មៃសា 
រហូត ដល់ ថ្ងៃ ផុតកំណត់ ទី៣០ 
ខៃ ឧសភ ឆ្នាំ ២០២១។

កៃយ បាន លិខិត បៃសក- 

កម្ម មួយ សន្លឹក នៃះ លោក ស៊ុ 
ពៅ បៃរ ជា លចួ រតព់ន្ធ ជន ជាត-ិ 
ចនិ ២៨ នាក ់ព ីភ្នពំៃញ ទៅ ខៃត្ត 
សា្វាយរៀង ដើមៃបី បន្ដ ចៃញ ទៅ  
កៃបៃទៃស បុ៉ន្ដៃ តៃវូ បាន បង្កៃប  
ដោយ កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច នគរ-
បាល នៅ ខៃត្តសា្វាយរៀង។ យោង 
តម សារព័ត៌មាន  េ្រហ្វសញូវ។

លោក ទៃព ផលា្លា បៃធន 
លៃខាធិការ រដ្ឋបាល សាលា 
ដំបូង ខៃត្តសា្វាយរៀង បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត មិន ទន់ ទទួល បាន 
សំណុំរឿង នៅឡើយ ទៃ រហូត 
មក ដល់ ពៃលនៃះ។

លោក ផលា្លា បញ្ជាក់ថា៖ 
«រឿងនៃះ ខ្ញុំ មិនទន់ ទទួល 
បាន  សំណុំរឿង នោះទៃ ដោយ 
គៃនត់ៃ យើង ក ៏ទទលួ បាន ពត័-៌
មាន កៃផ្លូវការ ដូចគ្នា ថា 
កំពុងស្ថិត ក្នុង សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត 
ដៃល កំពុង សាកសួរ នៅ ឡើយ។ 
បើសិន ជា បូ៉លិស បញ្ចនូ សំណំុ- 
រឿងនៃះ មក យើង នឹង ចាំមើល 
តម ជាក់ស្តៃង ថា គៃ ចោទ 
បៃកាន់ ពី បទ ល្មើស អ្វី ហើយ 
អយៃយការ ចោទ ឬ អត់ ទើប 
តុលាការ យើង សមៃច ជា 
កៃយ»៕

លោក ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល ខេត្ត មណ្ឌលគិរី  ចុះ ពិនិតេយ មើល ការ 
ស្ថាបនា ស្ពាន និង ផ្លវូ ឆ្ពាះ ទៅ ចេក ទ្វារ ពេដំេន ទ្វេ ភាគី ណាមលៀរ
ក្នងុ សេកុពេជេដា កាលពីពេកឹមិញ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តមណ្ឌលគិរី

ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សុ៊ ពៅ អនុបេធាន កេមុ ការងារ សេវជេវ យុទ្ធសស្ដេ យោធា នេ អគ្គបញ្ជាការ តេវូ បាន ឃាត់ ខ្លនួ កាលពី 
ថ្ងេទី ២១ មេស ២០២១ ពាក់ព័ន្ធ ការដឹក ជញ្ជនូ  ជនជាតិ ចិន ២៨ នាក់ ពី ភ្នពំេញ ទៅ ស្វាយរៀង។ រូបថត ហ្វៃសបុ៊ក
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញ-ខេត្តៈ ការផ្ទុះ នូវ ការរីក-
រាលដាល នៃ វីរុស កូវីដ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិ-
ការណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ រយៈពៃល 
២ ខៃ មកនៃះ រាជរដា្ឋាភិបាល រួម នឹង 
អាជ្ញាធរ មូលដា្ឋាន បាន ធ្វើការ បិទ ខ្ទប់ 
បិទ ផ្អាក នូវ ផៃសារ អាជីវកម្ម ហើយ និង 
ភូមិ មួយចំនួន នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ  
និង បណ្តា ខៃត្ត។

គតិ មកដល ់ពៃល នៃះ ផៃសារ ជង ៣០ 
កន្លៃង ហើយ តៃវូបាន បទិ ផ្អាក ក្នងុ នោះ 
មាន  ទាងំ ផៃសារធំៗ  ចនំនួ ពរី ក្នងុ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ ក៏តៃូវ បាន បិទ ផ្អាក បណ្តាះ-
អាសន្ន ផងដៃរ គឺ ផៃសារ អូឡាំពិក  និង 
ផៃសារ អូរឫសៃសី។

លោក  ធីម សំអាន អភិបាលខណ្ឌ 
បឹងកៃងកង បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹងថា ផៃសារ 
អឡូាពំកិ បាន បទិ ផ្អាក ជ បណ្តាះ អា- 
សន្ន ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃមៃសា នៃះ។

លោក បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ «យើង បាន 
សមៃច ផ្អាក បណ្តាះអាសន្ន នវូ មលូ-
ដា្ឋាន ផៃសារ អឡូាពំកិ សមៃប ់រយៈពៃល 
១៤ ថ្ងៃ ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី២១ ខៃមៃសា នៃះ 
រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០៥ ខៃឧសភា ដើមៃបី 
បង្ការ  និង ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាលដាល 
វីរុស កូវីដ១៩ ទៅ ដល់ អាជីវករ អតិ-
ថជិន នងិ បៃជពលរដ្ឋ ដៃល ចៃញចលូ 
ក្នុង ផៃសារ នៃះ»។

ជមួយ គ្នា នៃះ លោក  ធីម សំអាន 
កប៏ាន អពំាវនាវ ដល ់អាជវីករ សន្តសិខុ 
បុគ្គលិក កម្មករ បមៃើ ការងរ ក្នុង ផៃសារ 

នៃះ ចាបព់ ីថ្ងៃ ០៨ ខៃ មៃសា ដល ់ថ្ងៃទ ី
១៤ ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០២១ បើ មាន 
អាការៈសងៃស័យ ណមួយ តៃូវ ទៅយក 
សំណក ធ្វើតៃស្ត រក មៃរោគ កូវីដ១៩ 
ជបនា្ទាន់ នៅ បរិវៃណ សាល មហោ-
សៃព ចៃនឡា។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិញ នៃះដៃរ អភិបាល 
ខណ្ឌ សៃនសុខ លោក ម៉ូវ មា៉ានិត ក៏ 
បាន  ផ្អាក ជ បណ្តាះអាសន្ន ផៃសារ ពិភព- 
ថ្ម ីឈកូមាស ផៃសារ រកីរាយ នងិ អាជវីករ 
ទាំងអស់ ដៃល លក់ដូរ នៅ ជុំវិញ ស្ថិត 
ក្នងុ សង្កាត ់កៃងំធ្នង ់ នងិ សង្កាត ់គោក 
ឃ្លាង ផងដៃរ។

លោក ថា ការផ្អាក នៃះ មាន រយៈ-
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ គឺ ពីថ្ងៃ ទី ២១ ខៃមៃសា ដល់  
ថ្ងៃទី ០៤ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

នៅក្នុង ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង ទីតាំង ចំនួន 

៣ ក៏តៃូវ បាន ផ្អាក ផងដៃរ ក្នុងនោះ 
មាន វត្ត ទួលសនា្ធាសតា្ថារាម ផៃសារ ពៃ-
ខ្មៃរ និង មន្ទីរ សមៃក ពៃយាបាល ផៃសារ-
ឆ្នាងំ ដៃល ទតីាងំ ទាងំ ២ នៃះ ស្ថតិក្នងុ 
កៃុង កំពង់ឆ្នាំង  និង សៃុក រលាប្អៀរ។

លោក ឈរួ ចន័្ទឌឿន អភបិាលខៃត្ត 
កំពង់ឆ្នាំង បាន ឱៃយ ដឹងថា ការបិទជ 
បណ្តាះអាសន្ន នូវ ទីតាំង ៣ កន្លៃង 
នៃះ គឺ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការរាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ បនា្ទាប់ពី រដ្ឋបាលខៃត្ត បាន   
រកឃើញ អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ មា្នាក់ 
នៅក្នុង ឃុំ ជៃបាក់ សៃុក រលាប្អៀរ 
កាលពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃមៃសា កន្លងមក។

នៅក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ មកដល់ 
ពៃល នៃះ ផៃសារ ចំនួន  ១ បន្ថៃមទៀត 
តៃូវបាន បិទ ផ្អាក គឺ ផៃសារ ពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ លៃខ ២ កៃុងពៃះ- 

សីហនុ បនា្ទាប់ពី ផៃសារ ចំនួន ២ បាន 
ផ្អាក កាលពី ថ្ងៃទី ២០ ខៃមៃសា។

លោក ឃង ភារមៃយ អ្នកនាំពាកៃយ 
សាលាខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ទ២ី២ 
ខៃមៃសា ថា សមៃប ់ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការបទិ ខ្ទប ់មកដល ់ពៃល 
នៃះ មាន ភូមិ ចំនួន ២ គឺ ភូមិ ៣ (មួយ 
ផ្នៃក) ក្នុង តំបន់ ទំនប់រលក សង្កាត់ 
លៃខ ១ នងិ ភមូិ ភ្ន ំតចូ ក្នងុ ឃុំ បងឹតា-
ពៃំ សៃុក ពៃនប់។

លោក បាន បៃបថ់ា៖ «ចណំៃក ផៃសារ 
មកដល់ ពៃល នៃះ មាន ចំនួន ៣ ផៃសារ 
ដៃល តៃូវបាន រដ្ឋបាលខៃត្ត សមៃច 
បិទ ផ្អាក បណ្តាះអាសន្ន ដៃរ ដោយ- 
សារ  តៃមាន ការឆ្លង រីករាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩»។

ចំណៃក នៅ ខាង ខៃត្តពៃវៃង វិញ 
អភិបាលខៃត្ត លោក ជ សុមៃធី បាន 
បៃកាស ផ្អាក បណ្តាះអាសន្ន នូវ ការ 
ចរាចរណ ៍ចៃញចលូ ក្នងុភមូ ិសាស្តៃ ឃុ ំ
ពោធិ៍ទ ីក្នងុសៃកុ សុធីរ កណ្តាល ចាបព់ ី
ថ្ងៃទី ២១ ខៃមៃសា តទៅ។

លោក  ជ សុមៃធី ថ្លៃងថា គិត 
មកទល ់ពៃលនៃះ សៃកុ សុធីរកណ្តាល 
មាន អ្នក វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន 
០៥ នាក ់ហើយ ដោយសារ សា្ថានភាព 
រីករាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ តៃ 
បន្ត កើនឡើង ជ លំដាប់ និង ដើមៃបី 
កាត់ផ្តាច់ នូវ ការចម្លង នៃះ បន្តទៀត 
រដ្ឋបាលខៃត្ត បាន ផ្អាក បណ្តាះអាសន្ន 
នូវ ការ ចៃញ-ចូល ក្នុងភូមិ សាស្តៃ ឃុំ 

ពោធិ៍ទី ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ តទៅ។

សមៃប់ ខៃត្តបាត់ដំបង ក៏ មាន ការ បិទ   
ខ្ទប់ ផងដៃរ នូវ ភូមិ ខា្នាចរំពៃរ ក្នងុ ឃំុ ពៃក- 
ជកី សៃកុ រកុ្ខគរិ ីដៃលជ តបំន ់មាន  ការ 
ឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នងុ  ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ សហគមន៍ លើក ទី ៣ នៃះ។

លោក  ងួន រតនៈ អភិបាលខៃត្ត 
បាត់ដំបង បាន ឱៃយដឹងថា ការបិទ ខ្ទប់ 
នៃះ មាន រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ ដោយ គិត 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២២ ខៃមៃសា ដល់ ថ្ងៃទី 
០៥ ខៃឧសភា ក្នុង គោលបំណង 
ធានា ដល ់បៃសទិ្ធភាព នៃ ការគៃបគ់ៃង 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ ភូមិ-
សាស្តៃ ដៃល តៃូវបាន បិទ ខ្ទប់ នៃះ។

គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា គិត សរុបមក 
ដល់ពៃល នៃះ ផៃសារ ចំនួន ៣៥ ហើយ 
ដៃល តៃវូបាន បទិ ផ្អាក បណ្តាះអាសន្ន 
ដៃល ក្នុងនោះ មាន នៅក្នុង រាជធានី 
ភ្នពំៃញ ខៃត្តកណ្តាល ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង ខៃត្តបាត់ដំបង និង 
កំពង់ស្ពឺ។

សមៃប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ មាន ផៃសារ 
ចនំនួ ១៤ គ ឺមជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជកម្ម 
ផៃសារ អរូឫសៃស ីផៃសារ ដើម គរ នងិ ផៃសារ បន្លៃ 
ផៃសារ ចាស់ ផៃសារ ធំ ទួល សង្កៃ ផៃសារ បឹង- 
តៃបៃក ផ្លាហៃសា ផៃសារ តៃពាំងថ្លឹង ផៃសារ 
ឯករាជៃយ១ ផៃសារ ទួលពងៃ ផៃសារ សៃន 
ជូរីផ្លាហៃសា ផៃសារ ពោធិ៍ចិនតុង ផៃសារ-
កណ្តាល ផៃសារ ដៃប៉ូ ផៃសារ ពិភពថ្មី 
ឈូកមាស និង ផៃសាររីករាយ និង 
ផៃសារអូឡាំពិក៕

គឹម សារុំ 

កេបៈ នគរបាល ខៃត្ត កៃប 
បាន បញ្ចូន អ្នក បើកបរ រថយន្ត 
តាក់ សុី មា្នាក់ ទៅ សាលា ដំបូង 
ខៃត្ត កំពត នៅ ថ្ងៃទី  ២២ ខៃ 
មៃសា នៃះ បនា្ទាប់ ពី សមត្ថកិច្ច 
ចាប ់ឃត ់ខ្លនួ បាន កាល ពថី្ងៃទ ី
២១ មៃសា ខណៈ បរុស របូ នៃះ 
កំពុង បើក រថយន្ត ដឹក ជនជតិ 
វៀតណម ចនំនួ ៧ នាក ់ចៃញ 
ពី ខៃត្ត ពៃះសីហនុ គៃច គោល-
ដៅ បិទ ខ្ទប់ ចូល មក ក្នុង ខៃត្ត 
កៃប ដើមៃប ីបន្ត ឆ្លង ដៃន ចលូ ទៅ 
បៃទៃស វៀតណម។

លោក ប៉ូង សុខៃង ស្នងការ 
រង ទទួល ការងរ ផៃន ពៃហ្ម-
ទណ្ឌ ខៃត្ត កៃប បាន បៃប់ នៅ 
ថ្ងៃទី ២២ មៃសា នៃះ ថា បុរស 
សងៃស័យ  ឈ្មោះ សាន គៀន 
អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ ជ អ្នក បើកបរ 
រថយន្ត តាក់សុី រស់នៅ ភូមិ 
កំពង់ដូង ឃុំ កំពង់ត្នាត សៃុក 
ឈូក ខៃត្ត កំពត។

លោក បៃប់ ថា៖ «បុរស ជ 
អ្នក បើក រថយន្ត តាក់សុី មា្នាក់ 
នោះ បាន បំពាន នឹង បទ បញ្ជា 
នៃ បមៃម បិទ ខ្ទប់ ហើយ សមត្ថ-
កិច្ច បាន អនុវត្ត តាម ចៃបាប់ ស្តីពី 
ការ ទប់សា្កាត់ ការ រីក រាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ តាម មាតៃ ១១»។

យោង តាម មាតៃ ១១ នៃ 
ចៃបាប់ ស្តីពី វិធានការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សាហាវ ដទៃ 
ទៀត  បើ បរុស ខាង លើ តៃវូ បាន 
តុលាការ រក ឃើញ ថា ពិត ជ 
បាន បៃពៃឹត្ត មៃន នោះ នឹង តៃូវ 
ជប់ ពន្ធនាគរ ពី ៦ ខៃ ទៅ ៣ 
ឆ្នាំ និង ពិន័យ បៃក់ ពី  ២ លាន  
ទៅ ១០ លាន រៀល។

លោក សុខៃង រៀបរាប់ ថា 
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃទី ២១ មៃសា 
មាន  រថយន្ត ១ គៃឿង ដៃល 
បើកបរ ដោយ បុរស សងៃស័យ 
ខាង លើ បាន ដឹក ជនជតិ 
វៀតណម ៧ នាក់ (បៃុស ២ 
នាក់) មក ពី ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 

ចូល ក្នុង ទឹក ដី ខៃត្ត កៃប លើ ផ្លូវ 
ជតិ លៃខ ៣៣ ហើយ កមា្លាំង 
សមត្ថកចិ្ច ដៃល យាម គោលដៅ 
បិទ ខ្ទប់ បាន ធ្វើ ការ ឃត់ រថ-
យន្ត នោះ និង បញ្ចូន ទៅ ស្នង-
ការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កៃប 
ដើមៃបី ចាត់ ការ។

ចំពោះ ជនជតិ វៀតណម 
ទាងំ ៧ នាក ់ដោយ អនវុត្ត តាម 
បទបញ្ជា ពី អយៃយការ អម សា-
លា ដំបូង ខៃត្ត កៃប គឺ តៃូវ ផក- 
ពិន័យ អន្តរកាល តាម ចៃបាប់ ស្តី 
ពី វិធានការ ទប់សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ដោយ ពិន័យ ចនោ្លាះ ពី១ 
លាន ទៅ ៥ លាន រៀល ហើយ 
តៃូវ បញ្ចូ នទៅ មណ្ឌល ចតា្តាឡី-
ស័ក ១៤ ថ្ងៃ។ ទោះ យា៉ាង ណ 
លោក មិន បាន បៃប់ ថា តើ 
កៃយ  ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នឹង តៃូវ 
បណ្តៃញ ចៃញ ព ីបៃទៃស កម្ពជុ 
ឬ យា៉ាង ណ ទៃ។

នៅ ថ្ងៃ នៃះ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បាន 
ទាក់ទង ទៅ លោក ហ៊ុន ឌី 
ស្នងការ រង ទទួល ការងរ ផៃន 

អនោ្តាបៃវៃសន ៍ខៃត្ត កៃប តៃ មនិ 
អាច ទាក់ទង បាន។ ប៉ុន្តៃ បើ 
តាម  មនៃ្តី នគរបាល មួយ រូប 
ដៃល  សុ ំមនិ បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន 
ថ្លៃង ថា កៃមុ ជនជត ិវៀតណម 
បៃសុ-សៃ ីទាងំ ៧ នាក ់កៃយ 
ពី ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក រួច នឹង តៃូវ 
បណ្តៃញ ចៃញ ព ីបៃទៃស កម្ពជុ 
ទៅ បៃទៃស វៀតណម វិញ។

លោក សុខៃង បញ្ជាក់ បៃប់ 
ថា ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ អនុវត្ត បទ- 
បញ្ជា បិទ ខ្ទប់ ខៃត្ត មក គឺ នៅ ខៃត្ត  
កៃប ទើប កើត មាន ការ ល្មើស 
នឹង បមៃម តៃ១ ករណី នៃះ  ទៃ។

ចំណៃក នៅ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
លោក ជួន ណរិន្ទ ស្នងការ 
នគរបាល ខៃត្ត ជប ់មាត ់សមទុៃ 
មួយ នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃទី 

២២ មៃសា ថា ពៃល នៃះ មិន- 
មាន ជន បំពាន នឹង បមៃម ឆ្លង 
កាត់ ខៃត្ត ទៀត ទៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង នៅ តៃ 
បន្ត ពងៃឹង ការងរ នៃះ ដោយ 
តងឹតៃង បផំតុ ហើយ បើ សនិ ជ 
មាន ករណ ីល្មើស នងិ វធិានការ 
បទិ ខ្ទប ់ខៃត្ត គ ឺយើង អនវុត្ត តាម 
ចៃបាប់»៕

ផ្សារចំនួន៣៥និងភូមិមួយចំនួនតាមបណ្ដាខ្ត្តនានាតូ្វបានបិទជា
បណ្ដាះអាសន្នចាប់តំាងពីផ្ទះុឆ្លងម្រោគកូវីដ១៩ក្នងុពឹ្ត្តកិារណ៍២០កុម្ភៈ

បុរសខ្មរ្ម្នាក់លួចដឹកជនជាតិវៀតណម៧នាក់គ្ចច្ញពីគោលដៅបិទខ្ទប់តូ្វចាប់បញ្ជនូទៅតុលាការ

ទិដ្ឋភាពផេសារដើមគរនៅថ្ងេទី ១ បន្ទាប់ពីមានការ ផ្អាក ជា បណ្តោះអាសន្ន  រយៈពេល 
ពេល ១៤ ថ្ងេ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

ជនជាតិវៀតណាម ១ កេមុ ដេលជិះឡានតាក់សីុចេញ ពី ខេត្ត ពេះសីហនុ គេច គោលដៅ បិទ ខ្ទប់ ចូល មក ក្នងុ 
ខេត្ត កេប ដើមេបី បន្ត ឆ្លង ដេន ចូល ទៅ បេទេស វៀតណាម។ រូបថត ប៉ូលិស



វ៉ន ដារ៉ា

ត្បូងឃ្មុ/ំឧត្តរមានជ័យៈ មនុស្ស 
២ នាក ់ស្លាប ់នងិ ២ នាក ់ទៀត 
រង របួស ធ្ងន់ ដោយសរ ផ្ទុះ 
គ្ប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
សល់  ពី សម័យ សង្គ្ម ចំនួន 
២ ករណ ីផស្ង្ គ្នា ស្ថតិ នៅ ខត្្ត 

ត្បូងឃ្មុំ និង ខ្ត្ត ឧត្តរមានជ័យ 
កាល ពី ថ្ង្ទី ២១ ម្ស។

លោក ហ្ង រតនា អគ្គ-
នាយក មជឈ្មណ្ឌល សកម្មភាព 
កំចាត់ មីន កម្ពុជា (CMAC) 
ឲ្យ ដឹង នៅ ថ្ង្ទី ២២ ម្ស ថា 
នៅ ថ្ង្ទី ២១ ម្ស វ្លា 
ម៉ោង ១២:១០ នាទី ថ្ង្ ត្ង់ 
នៅ ភមូ ិតព្ាងំព្ងី ឃុ ំតព្ាងំ-

ព្ីង ស្ុក តំប្រ ឈ្មោះ ប្ 
គួយ ភ្ទ ប្ុស អាយុ ៧៨ ឆ្នាំ 
និង អ្នក ភូមិ ២ នាក់ ផ្ស្ង ទៀត 
បាន រើស គ្ប់ ប្ក មិន ទាន់ 
ផ្ទុះ១ គ្ប់ យក មក ដំ យក 
រំស្វ បណ្តាល ឲ្យ ផ្ទុះ រងរបួស 
ធ្ងន់ ទាំង ៣ នាក់។

កយ្ កើត ហត្ ុសចញ់ាត ិ
បាន បញ្ជូន ជន រងគ្ះ ទៅ 

ព្យាបាល នៅ មន្ទីរព្ទ្យ ខ្ត្ត 
តប្ងូឃ្មុ។ំ ប៉នុ្ត ្ដោយសរ របសួ 
ធ្ងន់ ជន រងគ្ះ មា្នាក់ ឈ្មោះ 
ពឿន ពៅ ភ្ទប្ុស អាយុ 
១២ ឆ្នាំ បាន ស្លាប់ ក្យ ពី 
បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរព្ទ្យ។

ចណំក្ ឈ្មោះ ម៉តុ សណំង 
ភទ្ ប្សុ អាយ ុ២៩ ឆ្នា ំរបសួ 
ធ្ងន់ ដាច់ ប្អប់ ដ្ស្តាំ ត្ូវ បាន 
បញ្ជូន ទៅ សង្គ្ះ នៅ មន្ទីរ-
ពទ្យ្ ខត្្ត កពំងច់ាម នងិ ឈ្មោះ 
ប្ គួយ របួស ស្ល ត្ូវ បាន 
បញ្ជូន ទៅ ព្យាបាល នៅ មន្ទីរ-
ព្ទ្យ បង្អ្ក ស្ុក តំប្រ។

របាយការណ៍ របស់ សមត្ថ-
កិច្ច បញ្ជាក់ ថា៖ «ពួក គ្ រើស 
បាន គ្ប់១ គ្ប់  កប់ ក្នុង ដី 
ដ្ល កំពុង ភ្ជួរ ហើយ យក មក 
ដយំក រសំវ្ ក ៏បណ្តាល ឲយ្ ផ្ទុះ ត ្
ម្តង»។

ជាមយួ គ្នា ន្ះ នៅ ថ្ង ្ដដល្ 
វ្លា ម៉ោង១៤:៣០នាទី ក៏មាន   
ករណី គ្ះថា្នាក់ ដោយសរ 
គ្ប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
បណ្តាល ឲ្យ ស្លាប់ មនុស្ស មា្នាក់ 

ដ្រ នៅ ខ្ត្ត ឧត្តរមានជ័យ។
បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 

អាជា្ញាធរ ជន រងគ្ះ ឈ្មោះ 
សោន សវឿន ភ្ទ ប្ុស 
អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ រស់នៅ ភូមិ 
អូរខ្មោ សង្កាត់ កូនក្ៀល ក្ុង 
សំរោង ខ្ត្ត ឧត្តរមានជ័យ 
បាន យក គ្ប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន 
ទាន់ ផ្ទុះ ទៅ ក្ច្ន្ ហើយ បាន 
ផ្ទះុ ស្លាប់ នៅ ចំណុច ខ្ទម ចំា ចមា្ការ  
របស់ ខ្លួន ស្ថិតនៅ ភូមិ ត្ពាំង- 
ទូង សង្កាត់ កូនក្ៀល ក្ុង- 
សំរោង ខ្ត្ត ឧត្តរមានជ័យ។

អាជា្ញាធរ អំពាវនាវ ឲ្យ ប្ជា- 
ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ នៅ ព្ល 
ឃើញ  គប្ ់មនី នងិ គប្ ់យទុ្ធ-
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ សូម កុំ ប៉ះ-
ពាល់ ដំ គប់ ល្ង ឬ ក្ច្ន្ 
ផ្ស្ងៗ វា អាច បណ្តាល ឲ្យ ផ្ទុះ 
ស្លាប់ របួស ពិការ គ្ប់ ព្ល 
និង  សូម រាយការណ៍ ទៅ អាជា្ញា-
ធរ មូលដា្ឋាន និង ប្តិបត្តិករ 
បោស សំអាត មីន ដ្ល នៅ ជិត 
ទីនោះ ដើម្បី យក គ្ប់ ទាំង 
នោះ ទៅ កម្ទ្ច ចោល៕

ថ្ង្សុក្ ទី២៣ ែខម្ស ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �្ស្ង

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

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

�្ � ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់ ស� ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌មា នជ តិ
 វង្ស សុខ្ង, ព្ ុំ  ភ័ក្ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច�  
�៉្ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ
ប្  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកម្សា ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្សា ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកីឡា   
ណ្ម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �្ហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្ង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រើតា ,� យ ស មា ន, 

 សួស  យ៉ោ មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក� ្ 
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្ត កី� , ជិន ណ ន,

សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហ្ង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រង្សី

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

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

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

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

�្ន ក្  ផ្សា យ ពា ណិជ� កម�
�្ម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�្ � នច្ក� យ� �្តស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្ � នច្ក� យ� �្ត

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

�្ � ន�្ន ក្រដ� � ល និង ធន� នមនុស្� 
ព្�្  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ក្រដ�� ល  និងធន� នមនុស្�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្ង
�្ � នគណ�្យ្�ៈ េស៊្ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្�  និងរច� �្ហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ោ , វង់ អូន

� រ�� ល័យខ្ត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ច្

ហុ៊ន ស្ន(ផ្ល វូ៦០�្៉ត្ ) ភូមិ�្  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�្  ក្  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះល្ខ៦២៩ ផ្ល វូល្ខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
ក្ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សាលាក្រងុអនុញ្ញាតឱ្រយខណ្ឌនីមួយៗច្រញបណ្ណជូនពលរដ្ឋ
នៅក្រតំបន់ក្រហមដើម្របីអាចទៅរកទិញទំនិញប្រើប្រស់

មនុស្រស២នាក់សា្លាប់និង២នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់ដោយសារផ្ទះុគ្រប់សល់ពីសម័យសង្គ្រម

ឡាយ សាមាន

ភ្នំព្ញៈ អាជា្ញាធរ រាជធានីភ្នំព្ញ 
បាន  អនញុ្ញាត ឱយ្ តាម ខណ្ឌ នមីយួៗ អាច 
ចញ្ បណ្ណ ធ្វើ ដណំើរ ជនូ ពលរដ្ឋ នៅ ក ្
តំបន់ ក្ហម ដើម្បី អាច ទៅ រក ទិញ ទំនិញ   
ប្ើប្ស់ ប្ចាំ ថ្ង្ ក្នុងអំឡុង ព្ល ន្ 
ការ បិទ ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នព្ំញ និង កុ្ង តាខ្មោ 
ន្ ខ្ត្ត កណ្តាល ជា បណ្តាះ អាសន្ន។

អភបិាល រាជធាន ីភ្នពំញ្ លោក ឃងួ 
សង្ បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ង ្ន្ះ ថា 
ដើម្បី បង្ក លក្ខណៈ ងយ សួ្ល ដល់ ពល- 
រដ្ឋ ក្នុង ការ ច្ញ ក្ ទិញ ម្ហូប អាហារ គឺ 
អាជា្ញាធរ ភ្នំព្ញ បាន អនុញ្ញាត ឱ្យ តាម 
បណ្តា ខណ្ឌ នីមួយៗ អាច ច្ញ បណ្ណ ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ ផស្ារ ជនូ ពលរដ្ឋ  ដល្ នៅ ក ្
តំបន់ ក្ហម បាន បុ៉ន្ត ្ ក៏ អាស័្យ លើ ស្ថាន-
ភាព ជាក់ ស្ត្ង ក្នុង តំបន់ នោះ ផង ដ្រ។

លោក ថា៖ «សព្វថ្ង្ ភ្នំព្ញ និង ក្ុង 
តាខ្មោ ត្ូវ បាន បិទ ខ្ទប់ ទាំង អស់ ហើយ 
អ៊ីចឹង យើង អនុញ្ញាត ឱ្យ ខណ្ឌ ច្កបណ្ណ 
(ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ផស្ារ) ទៅ តាម លទ្ធភាព 
ដ្ល គត់ (តាម ខណ្ឌ)ធ្វើ   កើត»។ «យើង  
អនុវត្ត យូរ ហើយ តាំង ពី ព្ល បិទ ខ្ទប់ 
ប៉ុន្ត ្ កន្ល្ង ខ្លះ ធ្វើ ទាន់  កន្ល្ង ខ្លះ ធ្វើ មិន 
ទាន់ ទៅ តាម ការ មមាញឹក របស់ ខណ្ឌ 
នីមួយៗ»។

ចៅ សង្កាត ់ទលួ សង្ក ្ទ១ី លោក រាជ 
ថាវឿន ដ្ល បាន ច្ញ បណ្ណ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ ផ្សារ បាន  ប្ប់  ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 

អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន បាន ច្ញ បណ្ណ ដល់ 
ពលរដ្ឋ ទៅ ផ្សារ បាន ចំនួន ៥០ គ្ួសរ 
ហើយ ប៉ុន្ត្ ក្នុង៥០ គ្ួសរ មិន អនុ-
ញ្ញាត ឱ្យ ច្ញ ព្ម គ្នា នោះ ទ្ ពោល គឺ 
មាន ថ្ង្ ស្ស និង ថ្ង្ គូ ដោយ ក្នុង១ 
សបា្ដាហ៍ ច្ញ បាន ត្ ៣ ថ្ង្ ប៉ុណ្ណោះ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង ចាប់ 
ផ្តើម អនវុត្ត ព ីថ្ង ្ន្ះ ទៅដោយ ក្នងុ១គ្-ួ
សរ ឱ្យ ច្ញ ទៅ ផ្សារ ត្ មា្នាក់ ឬ ២នាក់  
យ៉ោង ច្ើន ហើយ ក្នងុ ១ បណ្ណ នោះប្ើ  
បាន សម្ប់ រយៈព្ល១ អាទិត្យ នឹង 
ដក យក វិញ  ហើយ ប្គល់ ឱ្យ គ្ួសរ 

ផ្ស្ង  ដ្ល មិន ទាន់ ទទួល បាន។ បណ្ណ 
នោះ  មាន  គំរូ «អនុញ្ញាត ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ផ្សារ ដ្ល ជិត ផ្ទះ បំផុត ក្នុង មូលដា្ឋាន 
សម្ប់ ថ្ង្ ស្ស (I) ឬ ថ្ង្គូ»។

ទាកទ់ង ទៅ នងឹ តបំន ់កហ្ម វញិ អ្នក 
នាំពាក្យ សលា រាជធានី ភ្នំព្ញ  លោក 
ម៉ត្ មាសភក្ត ីបាន ថ្លង្ ថា អាជា្ញាធរ នងឹ 
មិន ច្ញ បណ្ណ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្សារ ជូន  
ដល់ ពលរដ្ឋ ដ្ល ស្ថិត នៅ ក្នុង  តំបន់ 
ហានិភ័យ ខ្លាំង នោះ ទ្។

លោក បាន ថ្ល្ង ថា៖ «តំបន់ ក្ហម 
អត់  មាន ឱ្យ មនុស្ស ច្ញ ចូល ទ្ មិន 

ចក្ បណ្ណ ដល ់ពលរដ្ឋ ទៅ ផស្ារ ទ ្ព្ះ 
តំបន់ ក្ហម ត្ូវ បាន កំណត់ ឱ្យ ប្ជា- 
ពល រដ្ឋ នៅ ផ្ទះ ជា ដាច់ខត អត់ មាន ច្ញ    
ទៅ ទិញ ម្ហូប អាហារ ក្ ផ្ទះ  ទ្ អ៊ីចឹង ក៏ 
មិន ច្ក បណ្ណ ឱ្យ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្សារ ដ្រ 
សម្ប់ អ្នក ដ្ល នៅ តំបន់ ក្ហម»។

យ៉ោង ណ ក៏ ដោយ នៅ តំបន់ ក្ហម 
ន្ះកាល ព ីថ្ងទ្ ី២១ មស្ កស្ងួពា- 
ណិជ្ជកម្ម បាន ដំឡើង ស្តង់ លក់ គ្ឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ ចាំបាច់ មួយ ចំនួន នៅ 
ទនីោះ ដើមបី្ សម្លួ ដល ់ពលរដ្ឋ ទទលួ 
បាន ម្ហបូ អាហារ ចាបំាច ់ដល្ ទនំញិ ទាងំ 
នោះ រមួមាន អង្ករ ទកឹត្ ីទកឹ សុអី៊វី ត្ខី 
កំប៉ុង និង មី ជាដើម។

ក្សួង ន្ះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ប្ជាជន   
អាច ទាកទ់ង តាម អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន ព-ិ
សស្ ក្មុ លប្ាត បជ្ាការពារ ដល្ នៅ 
ជតិៗ ផ្ទះ ដើមប្ ីសុ ំឲយ្ ជយួ សមប្សម្លួ 
ដល់ ការ ទិញ និង ជញ្ជនូ ដាក់ ឲ្យ ដល់ ផ្ទះ»។

សមូ ជមប្ ថា កាល ព ីយប ់ថ្ងទ្ ី១៤ 
ខ្ ម្ស រាជរដា្ឋាភិបាល បាន ច្ញ 
ស្ចក្តី សម្ច ស្តីពី ការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិ-
សស្្ត រាជធានី ភ្នំព្ញ និង ក្ុង តាខ្មោ 
ន ្ខត្្ត កណ្តាល ជា បណ្តាះ អាសន្ន ក្នងុ 
រយៈពល្ ២ សបា្ដាហ ៍ដោយ ចាប ់អនវុត្ត 
ពី ថ្ង្ ១៥ ម្ស រហូត ដល់ ថ្ង្ទី ២៨ 
មស្ ២០២១ ដើមប្ ីធានា បស្ទិ្ធភាព 
ន្ ការ គ្ប់គ្ង ការ ឆ្លង រាលដាល ជំងឺ 
កូវើដ ១៩ នៅ ក្នុង ភូមិសស្ត្ ទាំង ២ 
ន្ះ៕

យុវជន ស.ស.យ.ក សង្កាត់ ចុះច្កប័ណ្ណច្ញចូលផ្សារក្នងុមូលដា្ឋានសង្កាត់គីឡូម្៉ត្ 
ល្ខ ៦ នៅថ្ងទី្ ២២ ម្សា ឆ្នា ំ២០២១  ។ រូបថត  ហ្វ្សបុ៊ក

អាជ្ញាធរចង្អលុបង្ហាញទីតំាងកើតហ្តុ នៅភូមិត្ពំាងពី្ង ឃំុត្ពំាងពី្ង សុ្កតំប្រ ខ្ត្តត្បូងឃ្មុ។ំ រូបថត  CMAC
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ភ្នំពៃញៈ ស្រប ព្រល ការ កើន 
ឡើង ចនំនួ អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ថ្មី ជាពិស្រស ជាប់ ទាក់ទង នឹង 
ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍  ២០ 
កុម្ភៈ គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង-
ឡាយ នៅ កម្ពុជា (FIs) បាន 
បង្ហាញ ពី ការ កើន ឡើង យ៉ាង 
ខ្លាងំ ន្រ ប្រតបិត្តកិារ ឌជីថីល ជា 
ពសិ្រស ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ការ បទិ 
ខ្ទប់ ថ្មីៗ ន្រះ។

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន ប្រ-
កាស កាល ព ីថ្ង្រទ ី១៤ បទិ ខ្ទប ់
ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ ទាងំ មលូ នងិ ក្រងុ 
តាខ្មៅ ដ្រល ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត 
ចាប់ ពី ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រ ម្រស ឆ្នាំ 
២០២១ ដល់ ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ ម្រស 
ឆ្នាំ២០២១ ដើម្របី គ្រប់គ្រង ការ 
រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ទន្ទឹម នឹង ន្រះ ធនាគារ ជាតិ 
ន្រ  កម្ពជុា បាន ច្រញ ស្រចក្ដបី្រ-
កាស ពត័ម៌ាន មយួ កាល ព ីថ្ង្រទ ី
២០ ខ្រ ម្រស ជរុំញ ឲ្រយ FIs ត្រវូ 
ប្រើប្រស ់ការ ទទូាត ់អ្រឡចិត្រ-ូ 
នកិ ឲ្រយ បាន ច្រើន តាម ដ្រល អាច 
ធ្វើបា ន ជាពសិ្រស ការ  ប្រើប្រស ់
ការ ទូទាត់ តាម ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
ដ្រល មាន សុវត្ថិភាព មាន ភាព 
ងយ ស្រួល និង រហ័ស បំផុត។

លោក កាំង តុងងី ប្រធាន 
សមាគម មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា 
(CMA) ដ្រល ជា ប្រធាន ផ្ន្រកទ-ំ
នាកទ់នំង សមាគម CMA បាន  
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ង្រ ន្រះថា 

សមាគម ន្រះ ជានចិ្ច កាល ជរំញុ 
ឲ្រយ មាន ការ ប្រើប្រស់ ឌីជីថល 
ក្នងុ ចំណោម សមាជិក ជាការទ-ូ
ទាត់ ដោយ មិន ប្រើ សច់ ប្រក់ 
(cashless payment) ឬការ  
ទទូាត ់ឌជីថីល ដោយសរ ត្រ វា 
មាន សរៈសំខន់ បំផុត ចំពោះ 
MFIs គ ឺវា អាច ជយួ កាត ់បន្ថយ 
ការ ចណំាយ នងិ បង្កើន ប្រសទិ្ធ-
ភាព ការងរ របស់ ពួក គ្រ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ក្នុង អំឡុង 
ព្រល ការ បទិ ខ្ទប ់ន្រះ ការ ទទូាត ់
គា្មៅន សច់ ប្រក់ មាន សរៈ សំ- 
ខន់ ជាង ការ ទូទាត់ ដ្រល បាន 
ធ្វើ កន្លង មក ដើម្របី កាត់ បន្ថយ 
ការ រីក រាលដល ជំង ឺកូវីដ ១៩ 
ដ្រល អាច កើត ឡើង។ ហើយ 
ទោះ យ៉ាង ណា វា សម្រប់ FIs 
ជា ច្រើន មិន មាន កម្មវធីិ ឌជីថីល 
ខ្លនួ ឯង សម្រប ់អតថិជិនពកួ គ្រ 
អាច មាន ដ្រគូ ជាមួយ ក្រុម ហ៊ុន 
ផ្ញើ ប្រក ់បញ្ញើ ឬ FIs ធំៗ  ផ្រស្រង 
ទៀត ជាមយួ កម្មវធិ ីឌជីថីល ក្នងុ 
ការ អនុញ្ញាត ឲ្រយ អតិថិជន របស់ 
ពួក គ្រ បង់ ប្រក់ ពី ចមា្ងាយ បាន»។

លោក បាន ពន្រយល់ ថា ក្នុង 
អំឡុង ព្រល ន្រ ការ បិទ ខ្ទប់ ន្រះ 
អតថិជិន ដ្រល មាន បណំង សង 
ប្រក់ កម្ចី របស់ ពួក គ្រ នៅ ត្រ 
អាច បង ់ត្រឡប ់ទៅ MFIs បាន 
តាមរយៈ គ្រសឺ្ថាន AMK, Wing, 
ToanChet App របស ់ធនាគារ 
អ្រសុីលីដ ABA ឬ បណា្ដាញ 
ឌីជីថល របស់ FI ផ្រស្រង ទៀត 
ខណៈ ដ្រល បុគ្គលិក របស់ FI 

មិន ត្រូវ អនុញ្ញាត ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ 
បាន ផង ដ្ររ។

លោក ក ៏បាន ពន្រយល ់បន្ថ្រម ថា 
បច្ចបុ្របន្ន កម្មវធិ ីFintech ថ្ម ីដ្រល 
ត្រូវ បាន អភិវឌ្រឍ ដោយ NBC 
ដ្រល ហៅ ថា «បាគង» នៅ ព្រល 
ន្រះ គឺ ជា កម្មវិធី ឌីជីថល សំខន់ បំផុត 
របស់ FIs ដ្រល ត្រូវ តភា្ជាប់។

លោក សយ សូនី ប្រធាន 
ប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ- 
ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសក់ បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ ថា 
បច្ចុប្របន្ន អតិថិជន របស់ លោក 
អាច ប្រើប្រស ់កម្មវធិ ីPrasac 
Mobile និង កម្មវិធី ធនាគារ 
អ៊នីធណឺតិ ដើម្រប ីធ្វើ ប្រតបិត្តកិារ 
គា្មៅន សច ់ប្រក ់ប្រចា ំថ្ង្រ ដចូ ជា 
ការ ផ្ទ្ររ ប្រក់ ការ ទូទាត់ វិក្កយ-
បត្រ  នានា ព្រម ទំាង ការ សង 

ប្រក ់កម្ច ីរបស ់ពកួ គ្រ។ សម្រប ់
ប្រតិបត្តិការ គា្មៅន សច់ ប្រក់ គឺ 
ពួក គ្រ អាច មក ការិយល័យ ឬ 
ស្រវា បម្រើ ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ បញ្រឈរ 
មា៉ាសុីន អ្រធីអឹម នៅ ទូទាំង 
ប្រទ្រស។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «លើស ព ីនោះ 
យើង ក ៏ជា សមាជកិ របស ់ប្រពន័្ធ 
បាគង Retail Pay និង ប្រព័ន្ធ 
CSS របស់ ធនាគារ ជាត ិដចូ្ន្រះ 
អតិថិជន អាច ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ 
តាម ធនាគារ ឬ ប្រតិបត្តិការ  
អន្តរធនាគារ ជាមួយ គ្រឹះស្ថាន 
ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ ធនាគារ ជាង ២០ 
ទៀត»។

លោក បន្ត ថា សម្រប ់ធនាគារ 
ចលត័ នងិ អុនីធណឺតិ អតថិជិន 
អាច ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ មួយ ចំនួន 
ដូច ជា សច់ ប្រក់ ដោយ ប្រក់ 

កដូ ការ ផ្ទ្ររ មលូនធិ ិការ ទទូាត ់
វិក្កយបត្រ ការ បញ្ចូល ប្រក់ 
ទូរស័ព្ទ ការ សួរ ទឹក ប្រក់ និង 
របាយការណ៍ គណនី។ល។

លោក លើក ឡើង ថា ជា 
ឧទាហរណ ៍នៅ ត្រមីាស ទ១ី ឆ្នា ំ
២០២១ អតថិជិន ធ្វើ ប្រតបិត្តកិារ 
៣ ៩៣៣ ២១៤ ដង តាមរយៈ 
ធនាគារ ចល័ត និង អ៊ីនធឺណិត 
ជាមយួ នងឹ ចនំនួ ទកឹ ប្រក ់ជាង 
៧៨ លាន ដលុា្លារ នងិ ប្រតបិត្តកិារ 
៣០៥ ១៦៨ ដង នៅ លើ មា៉ា-
សុីន អ្រធីអឹម ជាមួយ ទឹក ប្រក់ 
ជិត ២៥ លានដុលា្លារ។

ធនាគារ អ្រសុលីដី បានប្រ-
កាស កាល ព ីថ្ង្រទ ី១៩ ខ្រ ម្រស 
ថា ទោះបី ជា ការ បិទ ខ្ទប់ ទីក្រុង 
ក ៏ដោយ ក ៏ធនាគារ មយួ ន្រះ នៅ 
ត្រ រក្រសា ប្រតបិត្តកិារ ខណៈ ដ្រល 
អតិថិជន អាច ប្រើប្រស់ កម្មវិធី 
ចល័ត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង សមូ 
ជូន ដំណឹង ដល់ អតិថិជន ទាំង 
អស ់នងិ សធារណជន ថា ក្នងុ 
អំឡុង ព្រល ន្រ ការ បិទ ខ្ទប់ 
បណោ្ដាះអាសន្ន នៅ ទីក្រុង ភ្នំ-
ព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ ធនាគារ 
អ្រសុលីដី នៅ ត្រ បន្ត ផ្ដល ់ស្រវា 
ធនាគារ តាមរយៈ កម្មវធិ ីទរូសព័្ទ 
ACLEDA ស្រវា ធនាគារ បម្រើ 
ខ្លនួ ឯង នងិ មា៉ាសុនី អ្រធអីមឹ ២៤ 
ម៉ាង (24/7) ហើយ គ្រប ់សខ 
ទាងំ អស ់នៅ ត្រ បើក ដណំើរការ 
ជា ធម្មតា។ ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ន្រះ 
សខ ទាងំ ៨ នៅ ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ 

របស់ យើង នងឹ បើក ដណំើរការ 
ដើម្របី បម្រើ អតិថិជន»។

ទោះ យ៉ាងណា យោង តាម 
លោក តុងងី CMA មិនមាន 
ទនិ្ននយ័ ជាក ់លាក ់ស្ដពី ីននិា្នាការ 
ន្រ ការ ប្រើប្រស ់ការ ទទូាត ់ឌជី-ី
ថល នៅ ឡើយ ទ្រ ក្នុង អំឡុង 
ព្រល ការ បទិ ខ្ទប ់ន្រះ ប៉នុ្ត្រ លោក 
អង្ក្រត ឃើញ មាន ការ កើន ឡើង 
គួរ ឲ្រយ កត់ សមា្គាល់។

លោក បន្ត ថា ការិយល័យ 
MFI ភាគ ច្រើន ត្រវូ បាន បទិ នៅ 
ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ប៉ុន្ត្រ ការិយ- 
លយ័ ទាងំ ន្រះ មាន ស្រវា មា៉ាសុនី 
អ្រធីអឹម កំពុង ព្រយាយម ធ្វើ ឲ្រយ 
ប្រកដថា អតិថិជន របស់ ពួក 
គ្រ អាច ដក ប្រក់ របស់ ពួក គ្រ 
បាន ២៤ ម៉ាង (24/7)។

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
ប្រចា ំឆ្នា ំ២០២០ របស ់ធនាគារ 
ជាត ិន្រ កម្ពជុា ទ្រព្រយ សកម្ម សរបុ 
នៅ ក្នុង ធនាគារ និង គ្រឹះស្ថាន 
មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ (MFIs) របស់ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា បាន កើន ឡើង 
ដល់ ៥៩,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
កាល ពី ចុង ឆ្នាំ មុន កើន ឡើង 
១៥,៧ ភាគរយ  ធៀប នឹង ចុង 
ឆ្នាំ ២០១៩។

កម្ច ីនៅ ក្នងុ ធនាគារ នងិ MFIs 
បាន កើន ឡើង ១៤,៨ ភាគរយ 
ដល ់៣៧,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ត្រមឹ ចងុ ឆ្នា ំមនុ ខណៈ ដ្រល ប្រក ់
បញ្ញើ បាន កើន ឡើង ១៥,៤ 
ភាគរយ ដល ់៣៣,៨ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ៕LA

តពទីពំរ័ ១ ... នងិ វាយនភណ័្ឌកាល 
ពី ឆ្នាំ ២០២០ ក៏ដោយក៏ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា បាន នាំច្រញ កសិផល សរុប 
ជាង ១៣ លាន តោន កាលពី ឆ្នាំ 
២០២០ ឬ គិត ជា ទឹកប្រក់ ប្រមាណ 
ជាង ៣,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។ ន្រះ 
បើតាម ទិន្នន័យ ពី ក្រសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខាប្រមាញ់ និង ន្រសទ។

ក្រសួង កសិកម្ម ឲ្រយ ដឹងថា កម្ពជុា បាន  
ផលិត នូវ ផលិតផល កសិកម្ម សរុប 
ជាង ២០ លាន តោន កាលពី ឆ្នាមុំនក្នងុ  
នោះ កម្ពជុា បាន នំាច្រញ កសិផល សរុប  
ចំនួន ជាង ១៣ លាន តោន ដោយ រក 
ចំណូល ពី ការនំាច្រញ ចំនួន ជាង ៣ ៤៣៣ 
លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំទៅ។ ន្រះ 
បង្ហាញថា ការនា ំច្រញ កសផិល របស ់

កម្ពុជា បង្ហាញ កំណើន ល្អប្រសើរ។
ក្រសួង កសិកម្ម បន្ថ្រម ថា ក្នុងនោះ 

កម្ពុជា បាន នាំច្រញ អង្ករ និង ស្រូវ ក្នុង 
បរិមាណ សរុប ជាង ៣,៥៨ លាន តោន  
ដ្រលមាន តម្ល្រ ជាង ១,២៦ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ ២០២០។ ក្នុងនោះ 
ការនាំច្រញ ស្រូវ គិត ជា ទឹកប្រក់ 
មានតម្ល្រ ជាង ៧២៣ លាន ដុលា្លារ។

ក្រសួង កសិកម្ម ឲ្រយ ដឹង ទៀតថា 
ដើម្របី  ដោះស្រយ បញ្ហា ទីផ្រសារ កសិករ 
កម្ពជុា ក្រសងួ បាន ខតិខ ំជរំញុ ការចរ-
ចា ស្តីពី លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ ភូតគាម អនា-
មយ័ លើ មខុ ដណំា ំសខំន់ៗ  ដើម្រប ីបើក 
ទីផ្រសារ ជាមួយ បណា្ដា ប្រទ្រស ដ្រល 
មាន បំណង នាំចូល កសិផល កម្ពុជា 
រហូត បាន សម្រចបាន ជោគជ័យ រួច 

មកហើយ នាព្រល កន្លង។
ក្នុង ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជា 

បាន ចុះហត្ថល្រខ លើ កិច្ចព្រមព្រៀង 
ជាមួយ ប្រទ្រស ចិន ដោយ អាច នំាច្រញ  
ស្វាយ ស្រស់៥០ មឺុន តោន ក្នងុ១ឆ្នា។ំ

ក្រសងួ កសកិម្ម បន្ថ្រមថា៖ «ក្រសងួ 
នឹង បន្ត ជំរុញ កិច្ចសហការ យ៉ាង ជិត- 
ស្និទ្ធ  ជាមួយ ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ វិស័យ 
ឯកជន ពិស្រស ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគ 
ផ្ន្រក កសិកម្ម និង កសិឧស្រសាហកម្ម 
ដើម្របី សម្រចបាន នូវ គោលដៅ រួម ន្រ 
ការអភិវឌ្រឍ វិស័យ កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា 
ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់»។

អ្នកស្រី បា៉ាន់ ចន្ទ្រ មា្ចាស់ រោង 
មា៉ាសុនី កនិស្រវូ ថន ជា ស្ថតិនៅ ស្រកុ 
អូររាំងឪ ខ្រត្ត ត្របូងឃ្មុំ ប្រប់ ភ្នំព្រញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ប្រទ្រស វៀតណាម ភាគច្រើន 
មាន តម្រូវការ ស្រូវ ប្រភ្រទ អង្ករស។ 
អ្នកស្រ ីនយិយថា៖ «យើង មនិ ចង ់ឲ្រយ 

មាន ការនាំច្រញ ស្រូវ ច្រើនព្រក ទ្រ 
ព្រះ រោង មា៉ាសុនីកនិស្រវូ នងឹ ប្រឈម 
កង្វះ ស្រូវ កិន សម្រប់ នាំច្រញ ហើយ 
យើង នាំច្រញ ផលិតផល សម្រច 
ល្អប្រសើរ ជាង»។

លោក គី សិរីវឌ្រឍ អ្នកស្រវជ្រវ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា 
សង្ក្រត ឃើញ ថា ការនាចំ្រញ កសផិល 
របស់ កម្ពុជា ភាគច្រើន គឺ ផលិតផល 
ស្រូវ ដ្រល ត្រូវបាន នាំច្រញ ទៅកាន់ 
ប្រទ្រស ជិតខង កម្ពុជា។ ជាមួយ គា្នា 
ន្រះ ផ្ល្រ ច្រក ស្រស់ និង ស្វាយ ស្រស់ 
ក៏ត្រូវ បាន នាំច្រញ ច្រើន គួរ ឲ្រយ កត់- 
សមា្គាល់ ផងដ្ររ កាលពី ឆ្នាំទៅ។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំ សមា្គាល់ថា ការ 
នាំច្រញ កសិផល របស់ កម្ពុជា ភាគ- 
ច្រើន ស្រូវ ទៅ ប្រទ្រស ជិតខង កម្ពុជា 
គឺ ថ្រ និង វៀតណាម ហើយ ផ្ល្រស្វាយ 
និង ច្រក ត្រូវបាន នាំច្រញ ដោយ ក្រុម- 

ហ៊ុន ដូច្ន្រះ ការវ្រចខ្ចប់  និង ភូតគាម 
អនាមយ័ ត្រវូ តាម ស្តងដ់រ យ៉ាង ល្អ ដកឹ 
ច្រញ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ ប្រទ្រស ចិន»។

លោក ថ្ល្រង ទៀតថា ទោះបី យ៉ាង- 
ណា  កម្ពុជា ចាំបាច់ ជំរុញ បច្ច្រកទ្រស 
បន្ថ្រមទៀត ដល់ កសិករ  ដើម្របី កសិករ 
អាច ផលតិ ផលតិផល កសផិល ត្រមឹ-
ត្រូវ តាម ស្តង់ដ សម្រប់ នាំច្រញ។

លោក នយិយថា៖ «ន្រះ បង្ហាញ ថា 
សន្ទុះ ន្រ ការបើក ច្រក ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
តាមរយៈ នាំច្រញ កសិផល ងើបឡើង 
ហើយ ត្រ មនិទាន ់គ្របគ់្រន ់នៅឡើយ 
ទ្រ ដោយសរ កសិផល មួយចំនួន 
មិនអាច ផ្គត់ផ្គង់ គ្រប់គ្រន់ ហើយ ត្រូវ 
ផ្តល់ បច្ច្រកទ្រស ទៅដល់ កសិករ ឲ្រយ 
ត្រូវ ស្តង់ដ នាំច្រញ ដើម្របី ផ្តល់ លទ្ធ-
ភាព ដល់ កសិករ គ្រប់រូប អាច នាំច្រញ 
កសផិល ដចូ្ន្រះ រដ្ឋាភបិាល គរួត្រ ជរំញុ 
បន្ថ្រមទៀត»៕

កម្ពជុារកចំណូលបានចំនួន...

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តកាន់ត្រមានប្រជាប្រយិភាព

បុរសម្នាក់បៃើបៃស់ការ ទូទាត់ តាម បៃព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ចល័ត នាពៃលកន្លងមក។  រង្រសី
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ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ តម្លៃ លក់ និង ជួល 
បន្ទប ់ខនុដ ូនៅ ក្នងុ តៃមីាស ទ១ី 
ឆ្នាំ ២០២១ បាន កើន ឡើង 
ភាគ ចៃើន បើ ធៀប នងឹ តៃមីាស 
ទី៤ ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ មាន 
គមៃង ថ្មី ចំនួន ៤ បាន ដាក់ 
ចូល ទីផៃសារ ក្នុង រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ។ ប៉ុន្តៃ និន្នាការ នៃ តមៃូវ 
ការ និង តម្លៃ អាច នឹង ធា្លាក់ ចុះ 
វញិ ក្នងុ តៃមីាស ទ២ី ដោយសារ 
តៃ វិធាន ការ បិទ ខ្ទប់ ថ្មីៗ នៃះ។ 
នៃះ បើ យោង តាម របាយការណ ៍
របស់ កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ 
CBRE Cambodia។

របាយការណ៍ ឱៃយ ដឹង ថា ក្នុង 
តៃមីាស ទ១ី ឆ្នា ំ២០២១ ខនុដ ូ
បៃណីត (High-End) តៃូវ 
បាន លក់ ក្នុង តម្លៃ ជា មធៃយម 
៣ ០៨៧ ដុល្លារ កើន ឡើង 
៤,៨ ភាគរយ ធៀប នឹង តៃី-
មាស ទី៤ ឆ្នាំ ២០២០ បៃភៃទ 
តម្លៃ សមរមៃយ (Affordable) 
មាន តម្លៃ ១ ៥៦៨ ដលុ្លារ កើន 
ឡើង ៣,៥ ភាគរយ ខណៈ 
បៃភៃទ មធៃយម (Mid-Range) 
មាន តម្លៃ ២ ២៦៥ ដុល្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ០,៤ ភាគរយ។

ដោយ ឡៃក សមៃប់ តម្លៃ 
ជួល គឺ កើន ឡើង ពៃម គ្នា ក្នុង 
នោះ ខុន ដូបៃណីត មាន តម្លៃ 
១២,៨៦ ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ 
ការ៉ៃ សមៃប់ រយៈពៃល ១ ខៃ 
កើន ឡើង ១,៧ ភាគរយ បៃ-
ភៃទ  មធៃយម មាន តម្លៃ ១០,៣៨ 

ដុល្លារ កើន ឡើង ១,៣ ភាគ-
រយ និង បៃភៃទ តម្លៃ សមរមៃយ 
មាន តម្លៃ ៨,២៨ ដុល្លារ កើន 
ឡើង ៥,៤ ភាគរយ ។

យោង តាម ការ សៃវជៃវ នៅ 
ក្នុង តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២១ 
មាន គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ខុនដូ 
ចនំនួ ៤ ស្មើ នងឹ បន្ទប ់សា្នាក ់នៅ 
សរុប ៧៩៣ យូនីត បាន បញ្ចប់  
ការ សាងសង់ និង បើក ដំណើរ 
ការ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន បន្ទប់  
ខុនដូ នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
កើនដល់ ២៦ ៧០៧ យូនីត។

អ្នកនង គឹម គិនកៃសា អ្នក 
គៃប់គៃង ជាន់ ខ្ពស់ នៃ កៃុមហ៊ុន 
CBRE Cambodia បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ន ថ្ងៃទី ២១ ខៃ 
មៃសា នៃះ ថា សុទិដ្ឋិនិយម 

ចំពោះ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព 
លោក និង ការ សមៃុក ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ន ដើម ឆ្នាំ ២០២១ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ ចលន របស ់អ្នក វនិយិោគ 
ឬ ដូចជា ការ ទិញ សមៃប់ សា្នាក់- 
នៅ របស់ បៃជាជន ខ្មៃរ បាន 
កមៃើក ឡើង វិញ ជា បន្តបន្ទាប់ 
នៅ ដើម តៃីមាស ទី១ ធៀប នឹង 
តៃីមាស ទី៤ ឆ្នាំ ២០២០។

អ្នកនង បាន អះអាង ថា៖ 
«ភាគ សុទិដ្ឋិ និយម នៅ មុន 
ពៃល  មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ លក់ និង ជួល 
ខុនដូ កើន ឡើង ១ កមៃិត»។

ទោះ យ៉ាង ណា អ្នកនង 
គិនកៃសា បាន បញ្ជាក់ ថា 

ដោយ  សារ មាន ការ បទិ ខ្ទប ់កៃងុ 
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ  ១៩ វ បាន 
នងិ  កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ នងិ សកម្ម-
ភាព នៃ ការ ទិញ លក់ និង ជួល 
ខនុដ ូចាប ់ផ្តើម ធា្លាក ់ចុះ មក វញិ 
ខ្លះ  នៅ ដើម តៃីមាស ទី២ នៃះ។ 
អ្នកនង បាន បន្ថៃម ថា៖  «ការ 
Lockdown ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ នៅ 
ពៃល នៃះ គឺ វ បៃកដ ថា វ នឹងជះ-  
ឥទ្ធពិល ខ្លះ ដល ់តម្លៃ ទញិ លក ់
និង ជួល នៅ ក្នុង តៃីមាស ទី២»។

តាម ការ ពៃយាករ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ នឹង មាន ខុនដូ 
បៃមាណ ១០ ០៣២ យូនីត 
បញ្ចប់ ការ សាងសង់ និង ដាក់ 
ចលូ ទផីៃសារ។ នៃះ បើ តាមCBRE 
Cambodia៕

រថភ្លើង ឆ្លងកាត់ ស្ថានីយ៍ នៅ តំបន់ រដ្ឋសភា ក្នងុ ទីកេងុ អូតាវ៉ា បេទេស កាណាដា។ AFP

កេុងស៊េអូល: កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
តម្លៃ ទាប T’way Air បាន ឲៃយ ដឹង កាលពី 
ថ្ងៃ អង្គារ ថា ខ្លួន បាន ចុះហត្ថលៃខា លើ 
កិច្ចពៃមពៃៀង មួយ ដើមៃបី ជួល យន្តហោះ 
ដឹក អ្នកដំណើរ ខា្នាត មធៃយម A330-300 
ជាមួយ ផៃនការ  ដើមៃបី ដាក់ ឲៃយ ដំណើរការ 
នៅ ដើមឆ្នាំ កៃយ។

ផៃនការ នៃះ នឹង មើលឃើញ កៃុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ៍ មួយ នៃះ បៃើបៃស់ កៃុម 
យន្តហោះ ថ្ម ីជាបណ្ដើរៗ នៅ ចនោ្លាះ ខៃកមុ្ភៈ 
និង ខៃឧសភា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២។

ជាមួយ នឹង យន្តហោះ ដឹក អ្នកដំណើរ មាន  
តួខ្លួន ទូលយ កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
មួយ នៃះ នឹង ផ្ដល់ កៅអី ថា្នាក់ ពាណិជ្ជកម្ម 
និង តម្លៃ ទាប  និង ភាព ពៃញចិត្ត ជាចៃើន 
ក្នុងពៃល ហោះហើរ។

កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍មយួ នៃះ បាន ឲៃយ 
ដឹងថា វិធានការ នៃះ ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពី ការ-
ចុះហត្ថលៃខា លើ លខិតិ បង្ហាញ ឆន្ទៈ កាល 
ពី ខៃធ្នូ នឹង ជំរុញ អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន ឲៃយ ស្ទុះ 
ងើបឡើង វិញ ខណៈ ដៃល អាជីវកម្ម មួយ 
នៃះ បាន រង ផលប៉ះពាល់ យ៉ាងខា្លាំង ដោយ 
សារ តៃ ការរីក រាលដាល វីរុស កូរ៉ូណា។

កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍  T’way Air 
បាន  បង្ហាញ ការខាតបង ់បៃតបិត្តកិារ ចនំនួ 
៣១,១ ពាន់ លនវ៉ុន(២៨លន ដុល្លារ)
ក្នុង  អំឡុងពៃល តៃីមាស ទី ៣ កាលពី 
ឆ្នាមំនុ។ បៃកច់ណំលូ របសខ់្លនួ មាន ចនំនួ 
៤៨,៦ ពាន់ លនវ៉ុន ធា្លាក់ចុះ៧៦ ភាគ-
រយ ធៀប នឹង  រយៈពៃល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៩។

ជើងហោះហើរ រយៈ ចមា្ងាយ ខ្ល ីនងិ មធៃយម 

នឹង តៃូវ បានគៃង ធ្វើឡើង ជា លើកដំបូង 
ជាមួយ ទីកៃុង សុីដនី ទីកៃុង ហូលូលូ 
បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីនងិ បៃទៃស កៃអូាត កពំងុ 
តៃវូបាន ពចិារណា ថា ជា ទសិដៅ ដៃល អាច 
ធ្វើ ទៅបាន នៅពៃល អនគត។

កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍មយួ នៃះ បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា៖ «ដោយ ផ្តោត ការយកចតិ្ត ទកុដាក ់
លើ កៃុមការងរ ពិសៃស ដៃល ខិតខំ យ៉ាង 
ខា្លាំង  ដើមៃបី ដាក់ ឲៃយ បៃើបៃស់ យន្តហោះ 
បៃភៃទ ថ្ម ីនៃះ យើង នងឹ ចាបផ់្ដើម ដណំើរការ 
សាងសង ់បៃពន័្ធ គោលចរណ ៍បៃកប ដោយ 
សុវត្ថិភាព ដៃល រួមមាន ការបង្កើត បៃព័ន្ធ 
ថៃទាំ ពៃមទាំង ការបណ្ដុះបណា្ដាល កៃុម 
នវិក បើកបរ យន្តហោះ និង កៃុម នវិក 
បមៃើការ នៅ បន្ទប ់យន្តហោះ»៕ Korean 
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T’way Air បញ្ចប់ កិច្ចព្រមព្រៀង ជួល  ដើម្របី ប្រើប្រស់ 
យន្តហោះ ដឹក អ្នកដំណើរ ខ្នាត មធ្រយម នៅ ដើម ឆ្នាកំ្រយ

ផ្លវូដ្រក  កាណាដា ដ្រញថ្ល្រ ដើម្របី 
ធ្វើ ផ្រនការ បណា្ដាញ ឆ្លងកាត់ ទ្វបី

កេុងម៉ុតេរេអាល់: កៃុមហ៊ុន 
ផ្លូវដៃក ជាតិ បៃទៃស កាណាដា 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ បានដាក់ ថ្លៃ 
៣៣,៧ ពាន ់លន ដលុ្លារ  ដើមៃបី 
ទិញ កៃុមហ៊ុន Kansas City 
Southern និង បៃកួតបៃជៃង 
ជាមួយ ការដៃញថ្លៃ របស់ ដៃគូ 
បៃកួត បៃជៃង ដើមៃបី បង្កើត 
បណា្ដាញ លើកដំបូង ដៃលត-
ភា្ជាប់ បៃទៃស កាណាដា អាមៃ-
រិក និង មុិកសុិក។

កៃុមហ៊ុន  Canadian Pa-
cific Railway (CP) មាន 
មូលដា្ឋាន នៅ ទីកៃុង កៃុង ម៉ុតៃ-
រៃអាល់ ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ដឹក-
ជញ្ជនូ ទនំញិ បៃទៃស កាណាដា 
ឈានមុខ គៃ កំពុង ពៃយាយម 
រារាំង ដល់ កៃុមហ៊ុន  CN ជា 
ដៃគូ បៃកួតបៃជៃង មិន ឲៃយ 
ចលូទៅ អាមៃរកិ តាមរយៈ កៃមុ-
ហ៊ុន  Kansas City។

បណា្ដាញ ផ្លូវដៃក ដ៏ធំ មួយ 
លតសន្ធឹង ចាប់ពី កសិដា្ឋាន 
តំបន់  Midwest អាមៃរិក 
ទៅដល់ កំពង់ផៃ ឈូង សមុទៃ 
មុិកសុិក ដៃគូ បៃកួតបៃជៃង 
ទាំងពីរ កំពុង ដណ្ដើម គ្នា លើ 
កិច្ចពៃមពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
ដណំើរការ ឡើងវញិ រវង អាមៃ-
រិក មិុកសីុកូ និង កាណាដា ដៃល  
បាន ផ្ដល់ សចា្ចាប័ន កាលពី ឆ្នាំ-
មុន ដើមៃបី ជំរុញ ការដឹកជញ្ជូន 
ទំនិញ។

ការស្នើ ទិញ របស់ កៃុមហ៊ុន 
CN បន្ថៃម លើ កិច្ចពៃមពៃៀង 
មួយ មានតម្លៃ ២៩ ពាន់ លន 
ដុល្លារ ដៃល កៃុមហ៊ុន  KCS 
សមៃចបាន កាលពី ខៃ មុន 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  CP។

កៃុមហ៊ុន  CP បាន ឲៃយ ដឹង 
នៅក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
មយួ ថា៖ «ជាមយួ គ្នា នៃះ កៃមុ-
ហ៊ុន CN និង កៃុមហ៊ុន  KCS 
នឹង បង្កើត ផ្លូវដៃក លើកដំបូង 
ក្នុង សតវតៃសរ៍ ទី ២១ នៃះ ដៃល 
តភា្ជាប ់ដោយ រលនូ រវង កពំងផ់ៃ 
នន និង ផ្លូវដៃក នៅ អាមៃរិក 
មុិកសុីកូ និង កាណាដា និង 
ផ្ដល់  សៃវ ដ៏ល្អបៃសើរ លើក-

កម្ពស់ ការបៃកួត បៃជៃង និង 
លទ្ធភាព ចូល ទីផៃសារ ថ្មី  ដើមៃបី 
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លងកាត់ អា-
មៃរិក ខាងជើង បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព និង សុវត្ថិភាព»។

ការចៃបាច់ បញ្ចូល គ្នា រវង 
កៃុមហ៊ុន CP និង កៃុមហ៊ុន 
KCS ដៃល ទទលួបាន ការគទំៃ 
ពី កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល កៃុមហ៊ុន  
KCS ប៉ុន្តៃ មិនទាន់ តៃូវបាន 
យលព់ៃម ដោយ ភាគទនុកិ នងិ 
នយិត័ករ នៅឡើយ ទៃ នងឹ មាន 
បណា្ដាញ រួមមួយ ដៃល លត 
សន្ធឹង បៃវៃង ២០ ០០០ 
មា៉ាលយ៍ (៣២ ០០០ គីឡូ-
ម៉ៃតៃ)។

ផ្លូវដៃក នៃះ នឹង តភា្ជាប់ កំពង់-
ផៃ និង រោងចកៃ ជាចៃើន របស់ 
បៃទៃស មុិកសុិក ទៅ កំពង់ផៃ 
នន នងិ បៃភព ថាមពល របស ់
បៃទៃស កាណាដា នងិ រោងចកៃ 
ជាចៃើន របស់ តំបន់  North-
east US ។

មុិកសុិក គឺជា បៃទៃស នំ-
ចៃញ ដ៏សំខាន់ មួយ នៃ រថយន្ត 
គៃឿង អៃឡិចតៃនិូក និង ផលិត- 
ផល កសិកម្ម ខណៈ ដៃល ក៏ 
មាន  ការនំចូល ចំនួន ចៃើន នៃ 
គៃប់ ធញ្ញជាតិ និង ទំនិញ 
ផលិតកម្ម។

លោក  JJ Ruestបៃធាន 
កៃុមហ៊ុន  CN បាន ឲៃយ ដឹង នៅ 
ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន 
មួយ  ថា៖ «កៃុមហ៊ុន  CN តៃូវ 
បាន ដាក់ ចំ កន្លៃង ល្អ បំផុត ក្នុង 
ការចៃបាច់ បញ្ចូល គ្នា ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន KCS ដើមៃបី បង្កើត 
កៃុមហ៊ុន មួយ ជាមួយ នឹង ការ 
សមៃច បាន កាន់តៃ ទូលំទូ-
លយ នងិ ទៃងទ់ៃយ កានត់ៃ ធ ំ
នងិ ដើមៃប ីតភា្ជាប ់អតថិជិន កាន-់
តៃ ចៃើន ដោយ រលូន ជាមួយ 
មជៃឈមណ្ឌល ផ្លវូដៃក នងិ កពំង-់
ផៃ នៅ អាមៃរិក មុិកសុិក និង 
កាណាដា»។ លោក បន្តថា 
កៃមុហុ៊ន ពីរ នៃះ «មាន បណា្ដាញ  
បំពៃញបន្ថៃម ដ៏ទូលំទូលយ 
ជាមួយ នឹង ការតៃួត សុីគ្នា មាន 
កមៃិត»៕ LA

ទីផ្រសារ ខុនដូ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំ្រញ ងើប ឡើង បន្តចិ ក្នងុ 
ត្រមីាស ទី១ ត្រ អាច នឹង ធា្លាក់ ចុះ ក្នងុ ត្រមីាស ទី២

ការដា្ឋាន សំណង់ ខុនដូ បាន លេច ឡើងជា បន្តបន្ទាប់ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ ។ រូបថត ហុង មិន
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តពីទំព័រ ១ ...ចកៃ ផលិត 
គៃឿង បនៃសំ សម្លៀក បំពាក់ និង 
បោះពមុ្ព របស ់កៃមុហ៊នុ Van-
zel Printing & Packaging 
(Cambodia) Co., Ltd ស្ថតិ 
នៅ សៃុក កណ្តាលស្ទឹង ខៃត្ត 
កណ្តាល មាន ទុនវិនិយោគ 
២,១ លានដុលា្លារ បង្កើត 
ការងារ បាន ៣០០ កន្លៃង, 
គមៃង បង្កើត រោងចកៃ កាត់ 
ដៃរ សម្លៀក បំពាក់ របស់ កៃុម-
ហ៊ុន Windmill-Fy (Cam-
bodia) Garments Co., 
Ltd នៅ សៃុក គងពិសី ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ មាន ទុន ២,៥ លាន 
ដុលា្លារ បង្កើត ការងារ បាន 
៨៤៨ កន្លៃង និង គមៃង 
បង្កើត រោងចកៃ ផលិត កាបូប 
គៃប់ បៃភៃទ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Sparkbags (Cambodia) 
Co., Ltd នៅ ខណ្ឌ កបំលូ រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ មាន ទុនវិនិយោគ 
៣,៣ លាន ដុលា្លារ បង្កើត 
ការងារ ចំនួន ៧១៨ កន្លៃង។

ចំណៃក គមៃង ២ ទៀត រួម 
មាន គមៃង បង្កើត រោងចកៃ 
ផលិត កាបូប គៃប់ បៃភៃទ របស់ 
កៃមុហុ៊ន Mcbag Co., Ltd នៅ  
សៃុក អង្គស្នួល ខៃត្ត កណ្តាល 
មាន ទុនវិនិយោគ ៣,៥ លាន 
ដុលា្លារ បង្កើត ការងារ បាន ៨១៨ 
កន្លៃង នងិ គមៃង បង្កើត រោង-
ចកៃ ផលិត សៃបៃក ជើង កាបូប 
និង ខៃសៃ កៃវាត់ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Cambodian Qi Ming Xing 
Jia Ju Yong Pin Co., Ltd: 
នៅ សៃុក ពៃនប់ ខៃត្ត ពៃះសី-
ហនុ មាន ទុន វិនិយោគ ៩,១ 
លាន ដុលា្លារ និង បង្កើត ការងារ 
បាន ១ ០២២ កន្លៃង។

អ្នក សៃវជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ វិទៃយាសា្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរ-
ជាតិ នៃ កម្ពុជា នៃ រាជបណ្ឌិតៃយ 
សភា កម្ពុជា លោក ហុង វណ្ណៈ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នា ថ្ងៃទ ី
២២ ខៃ មៃសា ថា បើ ទោះបី 
គមៃង វិនិយោគ ដៃល CDC 
បាន អនុម័ត នៅ ពៃល នៃះ មិន 

មាន ចំនួន ចៃើន ហើយ ទឹក 
បៃក់  វិនិយោគ មិន មាន ទំហំ ធំ 
ដូច មុន ប៉ុន្តៃ គៃប់ ការ ចូល មក 
វិនិយោគ ផ្ទាល់ នឹង ផ្តល់ អត្ថ 
បៃយោជន៍ យ៉ាង ចៃើន សមៃប់ 
សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។

លោក បន្ត ថា តាមរយៈ ភាព 
អំណោយផល នៃ ទីតាំង ភូមិ-
សាសៃ្ត ចៃបាប់ វិនយិោគ ទំនាក់- 
ទំនង ការ ទូត និង ការ បង្កើត 
បាន នវូ កចិ្ច ពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម សៃរី ទ្វៃភាគី និង លក្ខណៈ 
តំបន់  កម្ពុជា រំពឹង ថា នឹង អាច 
ទទួល បាន កំណើន នៃ ការ ចូល 
មក បណ្តាក់ទុន កាន់ តៃ ចៃើន 
នៅ ពៃល អនាគត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ក្នុង 
បរិបទ នៃ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៃះ មិន សូវ មាន 
វិនិយោគគិន ណ ចង់ បញ្ចៃញ 
ទុន វិនិយោគ ទៃ ហៃតុ នៃះ ទោះ 
តិច ឬ ចៃើន ក៏ ជា ព័ត៌មាន ល្អ 
សមៃប់ សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ កម្ពុជា ជា ពិសៃស បនា្ទាប់ 
ព ីសា្ថានភាព ជងំ ឺកវូដី ១៩ អាច 
គៃប់គៃង បាន ទាំង សៃុង ក្នុង 

ពៃល ឆប់ៗ នៃះ»។
លោក បន្ថៃម ទៀត ថា ទោះ 

យ៉ាង ណ នៅ ពៃល នៃះ កម្ពុជា 
នៅ មនិ ទាន ់ទទលួ បាន ការ ចលូ 
មក បណ្តាក់ ទនុ ព ីកៃុមហ៊ុន ធំៗ  
លំដាប់ ពិភព លោក នៅ ឡើយ 
ទៃ ហើយ គមៃង ដៃល CDC 
អនុម័ត ភាគ ចៃើន គឺ ស្ថិត ក្នុង 
ផលិតផល វាយនភណ្ឌ និង 
សមា្ភារ ធ្វើ ដំណើរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ 

ដៃល ផលិតផល ទាំង នៃះ គឺ 
មាន ទផីៃសារ ធ ំនៅ បណ្តា បៃទៃស 
ក្នុង សហភាព អឺរ៉ុប អាមៃរិក 
និង កាណដា ជា ដើម។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន ឱៃយ ដឹង ថា ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា បាន នាំ-
ចៃញ ផលិតផល វាយនភ័ណ្ឌ 
ក្នុង តម្លៃ សរុប ៤ ៣៥៩,៣៨ 
លាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់ចុះ ១៣,៣៥ 

ភាគរយ ព ីចនំនួ ៥ ០៣០,៧៨ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
គមៃង ចនំនួ ២៣៨ ដៃលមាន  
តម្លៃ វិនិយោគ សរុប ៨,២ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ តៃវូ បាន កៃមុ បៃកឹៃសា-
អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា (CDC) អនុ-
ម័ត ដោយ តម្លៃ ទុន វិនិយោគ 
នៃះ គ ឺធា្លាកច់ុះ ១២ ភាគរយបើ  
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕

ស៊េអ៊លូៈ ទនិ្ននយ័ របស ់រដា្ឋា-
ភិបាល កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង បាន បងា្ហាញ  
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា ការ នាំចៃញ 
គីមឈី របស់ កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង បាន 
កើន ឡើង ខ្ពស់ ជាង ពៃល ណ 
ទាំង អស់ នៅ ក្នុង តៃីមាស ទី១ 
នៃ ឆ្នាំ នៃះ ដោយ កត់តៃ នូវ 
អតិរៃក ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ធំ បំផុត។

យោង តាម សៃវាកម្ម គយ ករូ៉ៃ 
នងិ ឧសៃសាហកម្ម ម្ហបូ អាហារ នៅ 
កូរ៉ៃ បាន ឱៃយ ដឹង ថា ការ លក់ 
គីមឈី នៅ ទីផៃសារ កៃ បៃទៃស 
មាន ចំនួន ៤៦,៦ លាន ដុលា្លារ 
នៅ ក្នុង តៃីមាស ទី១ ដោយ 
បំបៃក កំណត់តៃ មុន ចំនួន 
៤២ លាន ដុលា្លារ នៅ ក្នុង តៃី-
មាស ទ២ី ឆ្នា ំ២០២០។ ការ នា ំ
ចូល ឧសៃសាហកម្ម ម្ហូប អាហារ 
មាន ចនំនួ ៣៨,៥ លាន ដលុា្លារ 
នៅ តៃីមាស ដំបូង។

តិរៃក ពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ៨,០៦ 

លាន ដលុា្លារ គ ឺជា ការ កើន ឡើង 
ខា្លាំង បំផុត ក្នុង រយៈពៃល ១១ 
ឆ្នា ំនិង ៣ ខៃ គិត ចាប់ តំាង ពីតៃ-ី 
មាស ទី៤ នៃ ឆ្នា ំ២០០៩ នៅ ពៃល  
ដៃល បៃទៃស នៃះ មាន អតិរៃក 
៩,៣៤ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ការ ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម គីមឈី។

គមីឈ ីគ ឺជា មខុ ម្ហបូ បៃពៃណ ី
របស់ កូរ៉ៃ ខាងតៃបួង ដូចជា បៃភៃទ  
បន្លៃ មាន ស្ពៃក្តោប ជាដើម ផៃសំ 
ជាមួយ គៃឿងទៃស មាន មៃច 
កៃហម ហិរ និង ម្ទៃស ជាដើម។

បៃជាបៃយិភាព របស ់គមីឈ ី
បាន រីក ដុះដាល ចំពៃល ការរាត-  
តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយសារ 
ម្ហូប បៃពៃណី សមៃបូរ "បាក់តៃរី 
ល្អ" ដៃល តៃូវ បាន គៃ ដឹង ថា 
មាន អត្ថបៃយោជន៍ ចំពោះ 
សុខភាព និង បៃព័ន្ធ ភាពសា៊ាំ។

បៃទៃស ជប៉នុ បាន ដើរ តនួាទ ី
របស់ ខ្លនួ ជា អ្នក នាចំលូ គមីឈី 

ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ បៃទៃស កូរ៉ៃ 
ខាងតៃបងូ ដោយ បាន ទញិ បៃក ់
ចំនួន ២៤,៧២ លាន ដុលា្លារ 
នៅ ក្នុង តៃីមាស ទី១ កើន ឡើង 
៦៧,៩ ភាគរយ។

យោង តាម ទីភា្នាក់ងារ គយ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន នាំចូល 
កើន  ឡើង ៨០,៦ ភាគរយដៃល  
មាន តម្លៃ ៨,៤៦ លាន ដុលា្លារ 
ខណៈ ដៃល ការ នាំចូល គីមឈី 
របស់ ហុងកុង បាន កើនឡើង 
៥០,៣ ភាគរយ ស្មើ នឹង ទឹក 
បៃក់ ចំនួន ២,៣៤ លាន 
ដុលា្លារ។

ទិន្នន័យ ក៏ បាន បងា្ហាញ ផង 
ដៃរ ថា ការ នាំចៃញ គីមឈី នៅ 
ក្នុង តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ នៃះ បាន 
កើន ឡើង ៥៤,៣ ភាគរយ 
លើស ការ នាចំលូ អតៃ កណំើន 
ដៃល មាន ៧,៤ ភាគរយ។

បើ គិត ជា បរិមាណ គីមឈី 
បាន លក់ ទៅ ទីផៃសារ កៃ បៃទៃស   
មាន ចំនួន  ១១ ១៨១ តោន ខណៈ  
ដៃល ការ នាំចូល គៃឿង អាហារ 
ទៅ កូរ៉ៃ មាន ចំនួន ៦៧ ៩៤០ 
តោន ក្នុង តៃីមាស ទី១។

គីមឈី ដៃល ផលិត នៅ កូរ៉ៃ 
នាំចៃញ ទៅ បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
មាន តម្លៃ ថ្លៃ ជាង គីមឈី  ដៃល 
ផលិត នៅ កៃ បៃទៃស ហើយ 
នាំចូល មក ទីនៃះ៕ Korean 
Herald-ANN/RR

ទកីេងុ ហាណយូៈ ការ ជរំញុ ការ តភា្ជាប ់រវាង អ្នក 
ផ្គត់ផ្គង់ ភ័ស្តុភារ និង កៃុមហ៊ុន ក្នុង វិស័យ ផៃសៃងៗ 
នងឹ បង្កើត ឱកាស បន្ថៃម ទៀត សមៃប ់ការ គាទំៃ 
គា្នាទៅ វិញ ទៅ មក ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ សហគៃស 
ធំៗ ដឹក មុខ ទីផៃសារ។ បើ យោង តាម លោក Tran 
Quoc Khanh អនរុដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ ឧសៃសាហកម្ម 
និង ពាណិជ្ជកម្ម វៀតណម។

លោក Khanh បាន បៃប់ សន្និសីទ ដៃល ពិ-
ភាកៃសា  លើ ការ អភិវឌៃឍ ទីផៃសារ ភ័ស្ដុភារកម្ម កាល ពី 
ថ្ងៃ អងា្គារ ថា នៅ ពៃល ពាណជិ្ជកម្ម សកល បាន រង 
ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កាល ពី ឆ្នា ំមុន សកម្មភាព ភ័ស្តភុារ នៅ ក្នងុ បៃទៃស   
ជា ចៃើន បាន ជាប ់គាងំ ខណៈ ពៃល ដៃល ភស័្តភុារ 
នៅ ក្នងុ សៃវាកម្ម ពាណជិ្ជកម្ម អៃឡចិតៃនូកិ បាន 
លើស បន្ទុក យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ដោយសារ តៃ ការ 
បញ្ជា ទិញ តាម អនឡាញ មាន ការ កើន ឡើង។

លោក ជឿជាក ់ថា បើ គា្មាន ការ រៀបច ំដោយបៃ-
យត័្នបៃយៃង ជា មនុ ទៃ អ្នក ផ្គតផ់្គង ់សៃវា ភស័្តភុារ 

ក៏ ដូច ជា សហគៃស ផលិតកម្ម និង ធុរកិច្ច នឹង 
បៃឈម មុខ នឹង ការ លំបាក ធំៗ ក្នុង ការ សមៃប 
ខ្លួន ទៅ នឹង សា្ថានភាព ថ្មី។

លោក បាន កត់ សមា្គាល់ ថា ទីផៃសារ ភ័ស្តុភារ ពិ-
ភព លោ ក តៃូវ បាន ផ្តល់ ដោយ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ នៃ លំហូរ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ក្នុង ឆមាស 
ទី២ នៃ ឆ្នា ំ២០២០។ ការ សមៃបសមៃលួ ពាណិជ្ជ-  
កម្ម កៃយ ការ រាតតៃបាត ជំងឺ  និង គោល នយោ- 
បាយ  ពី រដា្ឋាភិបាល ដើមៃបី កៃ លម្អ បរិយកាស សៃដ្ឋ-  
កិច្ច គឺ មាន បៃយោជន៍ ក្នុង ការ ពងៃីក ទីផៃសារ។

យោង តាម របាយការណ៍ មួយ ពី គៃហទំព័រ 
ResearchAndMarket.com ទំហំ នៃ ទីផៃសារ 
ភ័ស្តុភារ ពិភព លោក តៃូវ បាន បា៉ាន់ បៃមាណ ថា 
មាន ចំនួន ៣,៣១ ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក នៅ ឆ្នាំ ២០២១ កើន ឡើង ១៧,៦ 
ភាគរយ បើ បៃៀប ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០០០ ហើយ 
បងា្ហាញ ថា វិស័យ នៃះ នៅ តៃ មាន សកា្តោនុពល 
អភិវឌៃឍន៍ ខា្លាំង៕ VNS-ANN/RR

កម្ពជុាអនុម័តគម្រោង...

កូរ៉្រោនំាច្រោញគីមឈីកើនខ្ពស់មិន
ធ្លាប់មាននៅក្នងុត្រោមីាសដំបូង

វៀតណាមជំរុញការសហការរវាងអ្នកផ្តល់
ស្រោវាភ័ស្តភុារនិងក្រោមុហុ៊នអាហរ័ណនីហរ័ណ

កេមុ បេកឹេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពជុាអនុម័ត គមេង វិនិយោគ មាន ទឹក បេក់ ជាង ២០ លាន ដុលា្លារ និង បង្កើត ការងារ 
បាន ៣ ៧០៦ កន្លេង ក្នងុ រយៈពេល ២ សបា្តាហ៍ ដំបូង ក្នងុ ខេ មេសា។ រូបថត ហុង មិនា

ផលិតផលគីមឈីចេើនបេភេទតំាងលក់នៅហាងម្ហបូអាហារ។ Yonhap

លោក Tran Quoc Khanh ដេលលោកចូលរួមក្នងុកម្មវិធីមួយកន្លងមក។ រូប AFP



Katribu គំាទ្រ ចង្វាក់ ផលិតកម្ម ស្ករ សូកូឡា នៅក្នងុ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពជុា  

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ www.postkhmer.com ១១

 ចំណីអាហារ & ភ្រសជ្ជៈwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 កៃុមហ៊ុន Chocolate by H បាន 
ផលិត ស្ករ សូកូឡា ម៉ាក Katribu 
របស់ខ្លួន ខណៈ កៃុមហ៊ុនផលិត ស្ករ 
សូកូឡា បៃប ប៊ៃ ល ហៃសិ ក ដៃលមន 
មូលដ្ឋាន នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ មួយ នៃះ 
មនិ តៃមឹតៃ បង្ហាញ ព ីគៃប ់កា កាវ របស ់
កម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង ជួយ 
គាំទៃ ដល់ កសិករ ដៃលផលិត កា កាវ 
ផងដៃរ ។ 

 អ្នកសៃី Hannah Lyn ដៃលជា 
សា្ថាបនិក កៃុមហ៊ុន ស្ករ សូកូឡា Cho-
colate by H ដៃល បាន បង្កើត ស្ករ 
សូកូឡា នៅ កម្ពុជា ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១២ បាន លើកឡើងថា លោកសៃ ី
បាន បង្កើត ស្ករ សកូឡូា ម៉ាក Katribu 
Chocolates ដើមៃប ីជាការ គោរព ដល ់
កន្លៃង ដៃល គាត់ រស់នៅ និងដំណើរ 
ការ ផលិត ស្ករ សូកូឡា នៅ កម្ពុជា ។ 

« មូលហៃតុ ដៃល យើង ដក់ឈ្មោះ 
ស្ករ សូកូឡា របស់ យើង Katribu 
Chocolates គឺ ដើមៃបី ជាការអបអរ 
និង គំាពារ ការផលិត សូកូឡា ដៃល 
មន លក្ខណៈ ពៃញលៃញ ។ ពាកៃយ 
'Ka' មនន័យថា ជា សមជិក ឬ ផ្នៃក 
ណាមួយ នៃ អ្វីដៃល ធំ ជាង [ ភាសា 
ហ្វីលីពីន គឺ Tagalog] ខណៈ " 
កលុសម្ពន័្ធ " គជឺា កៃមុ ដៃលមន ជនំឿ 
និង វបៃបធម៌ រួម » ។ 

 ស្តៃី ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រូបនៃះ បាន 
ថ្លៃងថា ៖« បៃទៃស កម្ពុជា គឺ បៃៀប 
ដូចជា ផ្ទះ របស់ យើង ដៃល យើង បាន 
រស់នៅ ទីនៃះ តាំងពីដើម ទសវតៃស ៩០ 
មកម្លៃ៉ះ។ នៃះ គជឺា ការបង្ហាញ ការដឹង 
គុណ របស់ យើង ។ យើង សូម គោរព 
ដឹងគុណ ចំពោះ បៃទៃស ដៃល បាន 
ជួយ យើង តាមរយៈ ការបង្កើត និង 
ការខិតខំ របស់ យើង នៃះ » ។ 

 ដំណើរការ ផលិត ស្ករ សូកូឡា ដៃល 
មន គុណភាព ល្អ បំផុត គឺ ចៃញពី 
កសដិ្ឋាន ទៅកាន ់អ្នកបៃើបៃស ់ដៃល 
ចាប់ផ្តើម នៅ ភាគ ពាយពៃយ នៃ បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ 

« យើង ទទួលបាន គៃប់ កា កាវ ដ៏ 
អសា្ចារៃយ របស់ យើង ពី កសិដ្ឋាន Kam-
kav នៅក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គី រី ហើយ 
យើង បាន ជយួ កសកិរ តាម វធិ ីជាចៃើន 
។ យើង មិន តៃឹមតៃ ទិញ គៃប់ កា កាវ 
របស់ ពួកគៃ នៅក្នុង តម្លៃ ដ៏ សមរមៃយ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ យើង ក៏បាន ជួយ 
ផៃសព្វផៃសាយ តាម ដៃល យើង អាច 
ធ្វើបាន តាមរយៈ បណា្តាញ សង្គម និង 

ការណៃនាំ ជាដើម » ។  
 អ្នកសៃី Hannah បន្តថា ៖« នៅ 

ពៃលណា ដៃល ជំងឺ រាតតៃបាត បាន 
បញ្ចប់ នោះ យើង នឹង ទៅកាន់កសិដ្ឋាន 
នោះ ម្តងទៀត និង ជជៃក គា្នា អំពី វិធី 
ដៃល ធ្វើឱៃយ ផលិតផល របស់ ពួកគៃ 
កាន់តៃ មន ភាព ទាក់ទាញ ដល់ អ្នក 
ផលិត ស្ករ សូកូឡា ផៃសៃងទៀត ជា អ្វី 
ដៃល អ្នក ផលតិ សកូឡូា ចងប់ាន គៃប ់ 
កា កាវ ដៃលមន គុណភាព ល្អ » ។ 

 បៃភៃទ ស្ករ សូកូឡា ម៉ាក Katribu 
រួមមន ស្ករ សូកូឡា ខ្មោ , Single Ori-
gin, Salted Caramel និង Dark 
Chocolate Truffle ដៃល អាច 
រកបាន តាម រយៈ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ករ បស់ 
កៃមុហ៊នុ Chocolate by H ឬ កម្មវធិ ី
ដឹកជញ្ជូន Grocerdel ។ 

« Chocolate by H និង ស្ករ 
សកូឡូា ម៉ាក Katribu Chocolates 
សុទ្ធតៃ ផលិតឡើង ដោយ ដៃ ដៃល 

មននយ័ថា សកូឡូា របស ់យើង ផលតិ 
ឡើង ដោយ ដៃ ផ្តល់ អាទិភាព សំខាន់ 
លើ គុណភាព និង រសជាតិ ។ យើង 
ផលិតផល ផលិតផល ដៃល ផលិត 
ក្នុងសៃុក មនគុណ ភាព ខ្ពស់ » ។ 

 អ្នកជំនាញ ខាង ផលិត សូកូឡា 
ដៃលមន សា្នាក់ការ នៅ ខណ្ឌដង្កោ រូប  
នៃះ បាន បន្តថា ៖« យើង មិន តៃឹម តៃ 
មន មោទនភាព ចំពោះ គៃប់ កា កាវ 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
យើង កម៏ន មោទនភាព ចពំោះ គៃប-់
សា្វាយចន្ទ ីរបស ់កម្ព ុជា ផងដៃរ ។ ដចូ្នៃះ 
ផលិតផល មួយ ក្នុងចំណម ផលិត 
ផល ដំបូង បំផុត របស់ យើង គឺ Dairy-
Free Cashew Praline » ។ 

 អ្នកសៃី Hannah មនបៃសា-
សន៍ថា បៃទៃស កម្ពុ ជាមន ទីតាំង 
ល្អឥតខ្ចាះ ដើមៃបី ផលិត កា កាវ មន 
គុណភាព ខ្ពស់បំផុត ដៃល វា គឺជា 
គៃឿងផៃសំ ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ ការផលិត 

ស្ករ សូកូឡា ។ 
« បៃទៃស កម្ពុជា ស្ថិតនៅ ចនោ្លោះ 

១០-១៣ ដឺ កៃ ភាគ ខាងជើង នៃ ខៃសៃ 
អៃកា្វាទរ័ ដៃល ធ្វើឱៃយ ពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពជុា ជាទ ីកន្លៃង ដ ៏ល្អ សមៃប ់ដ ំដើម 
កា កាវ ដោយសារ តៃមន បរិមណ ពន្ល-ឺ
ពៃះអាទិតៃយ និង ទឹកភ្លៀង គៃប់គៃន់ » ។ 

« មន បៃភព មកពី កន្លៃង តៃមួយ 
មននយ័ថា គៃប ់កា កាវ របស ់យើង គ ឺ
បានមកពី បៃភព តៃមួយ នៃ កសិដ្ឋាន 
Kamkav នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គី រី ដៃល 
មនិមន ការ លាយ ជាមយួ គៃប ់កា កាវ 
មកពី បៃភព ផៃសៃងទៀត នោះទៃ » ។ 

 អ្នកសៃ ីHannah បន្ថៃមថា ៖« ដចូ្នៃះ 
យើង ផ្តោតអារម្មណ៍ ទៅលើ រសជាតិ 
ពិសៃស ប្លៃក នៃ គៃប់ កា កាវ ដើមៃបី 
បង្កើត របូមន្ត ដៃល តណំាងឱៃយ រសជាត ិ
ដ៏ ល្អ បំផុត របស់ វា » ។ 

 អ្នកសៃី Hannah បាន ទៅ សិកៃសា 
នៅ បៃទៃស បៃលហៃសុិក ជា បៃទៃស 
មួយ ដៃល តៃូវបាន គៃ ចាត់ទុកថា ជា 
កន្លៃង ផលតិ ស្ករ សកូឡូា ល្អ បផំតុ មយួ 
នៅលើ ពភិពលោក នៅឯ មជៃឈមណ្ឌល 
បណ្តុះបណា្តាល ធ្វើ សូកូឡា Calle-
baut Chocolate Academy Cen-
tre ក្នងុ ទីកៃងុ Wieze ដោយ ទទួល 
បាន វិញ្ញាបនបតៃ Master Choco-
latier នៅ ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

 បនា្ទាបម់ក គាត ់បាន សកិៃសា បន្ថៃម លើ 
ជំនាញ បង្កើន គុណភាព ស្ករ សូកូឡា 
Quality Assurance and Choc-
olate Maker ពី សាលា ជំនាញ 
ផលតិ ស្ករ សកូឡូា Ecole Chocolat 
Professional School of Choco-

late Arts ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ 
 អ្នកសៃី Hannah ពនៃយល់ថា វិញ្ញា-

បនបតៃ ផលិត ស្ករ សូកូឡា (Maker 
certificate) គឺជា កម្មវិធី មួយ ដៃល 
ផ្តោតលើ ការធ្វើ ស្ករ សកូឡូា ព ីគៃប ់កា 
កាវ ។ ស្ករ សូកូឡា តៃូវបង្កើត ឡើង 
ដោយ បៃើ ( បៃភៃទ គៃប់ កា កាវ ដៃល 
មន គុណ ភព ខ្ពស់ ដៃល តៃូវ បៃើ ដើមៃបី 
ផលិត ស្ករ សូកូឡា ជាចៃើន បៃភៃទ ) 
ខណៈ អ្នក ផលិត ស្ករ សូកូឡា ធ្វើ ស្ករ 
សូកូឡា ពី គៃប់ កា កាវ ។ 

 អ្នកសៃី លើកឡើងថា ការរួមបញ្ចូល 
និង និរន្តរភាព គឺ តៃូវបាន ចាក់ បញ្ចូល 
យ៉ាងរងឹម ំនៅក្នងុ កៃមសលីធម ៌របស ់
ស្ករ សូកូឡា Katribu Chocolates ។ 

« ជាមួយ Katribu យើង ចង់បាន 
ម៉ាក យីហោ មួយ ដៃល រាប់បញ្ចូល 
មនុសៃស គៃប់គា្នា ដៃល ចូលរួម នៅក្នុង 
ដំណើរ ការផលិត គៃប់ កា កាវ ទាំង 
មូល » ។ 

« យើង ជឿជាកថ់ា តាមរយៈ ការជយួ 
អ្នកដទៃ ការគាំទៃ គៃួសារ កសិករ និង 
សហគមន៍ គឺ ដើមៃបី បាន សង្គម មួយ 
ដៃល រីកចមៃើន ជាមួយគា្នា ។ យើង 
ជឿជាក់ លើ ការធ្វើ អ្វីៗ តាម របៀប 
ដៃលមន និរន្ត ភាព និង មិន ប៉ះពាល់ 
ដល់ បរិសា្ថាន » ។ 

 អ្នកសៃី Hannah លើកឡើងថា ៖ 
« នៅក្នុង ការផលិត ស្ករ សូកូឡា មន 
ចៃើន ដៃល រួមចំណៃក ដល់ ជោគជ័យ 
របស់ខ្លួន ក្នុងនោះ រួមមន កសិដ្ឋាន 
កសិករ និង ស្ករ សូកូឡា ហើយ យើង 
ពតិជា មន មោទនភាព ជាមយួនងឹ ស្ករ 
សូកូឡា Katribu»៕  

Katribu Chocolates ទិញគ្រាប់កាកាវកម្ពជុាពីកសិករក្នងុតម្ល្រាដ៏សមរម្រាយ។ supplied

Hannah Lyn (រូបកណ្តាល) ព្រាលទៅសិក្រាសានៅប្រាទ្រាសប៊្រាលហ្រាសិក។

Katribu បានកាកាវពីកសិដ្ឋាន Kamkav ក្នងុខ្រាត្តមណ្ឌលគីរី។
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ហ្វហ្គានីសា្ថានមា្នាក់បានថ្ល្រង

ប្រប់សារព័ត៌មានReuters
ថា៖«ជំនួបនៅទីក្រុងអុីស្តង់-
បុ៊លមិនបានកើតឡើងតាមកាល-
បរចិ្រ្ឆទកណំត់ដោយសារក្រមុ
តាលីបង់បដិស្រធមិនចូលរួម»។
ការពន្រយារព្រលនោះត្រវូបាន

អះអាងដោយប្រភព២ផ្រស្រង
ទៀតនៅក្នងុនោះមានមន្ត្រីមា្នាក់
ដ្រលប្រទ្រសរបស់លោកមាន
ការជាប់ទាកទ់និក្នងុដណំើរការ
ដ្រលបានគ្រងទុកនោះហើយ
មិនទាន់មានកាលបរិច្រ្ឆទត្រូវ
បានក្រប្រភ្លាមៗនោះទ្រ។
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស

តួកគីMevlutCavusoglu
មា្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទទួល
ធ្វើជាមា្ចាសផ់្ទះន្រកចិ្ចចរចានោះ
ក្រយមកបានអះអាងថាកិច្ច-
ចរចាន្រះត្រូវបានពន្រយារព្រល
រហូតដល់ក្រយបុណ្រយសាសន
មូស្លីមរាមា៉ាដនចប់នៅពាក់
កណ្តាលខ្រឧសភ។
អ្នកនំពាក្រយរដ្ឋាភិបាលអា-

ហ្វហ្គានីសា្ថានបានបដិស្រធ
មិនធ្វើការអធិប្របាយអំពីបញ្ហា
ន្រះទ្រ។
អ្នកនំពាក្រយក្រុមតាលីបង់

លោកMohammadNaeem
បានថ្ល្រងប្រប់ទីភ្នាក់ងារសារ-
ពត័ម៌ានReutersនៅក្នងុសារ
អត្ថបទមួយថាក្រុមន្រះមិន
មានព័ត៌មានណមួយអំពី
ការពន្រយារព្រលន្រះទ្រហើយ
ថាលោកមិនអាចនិយាយ
អ្វីមួយអំពីកាលបរិច្រ្ឆទន-
ព្រលអនគតសម្រប់ជំនួប
ន្រះនៅក្រយពិធីបុណ្រយ
មូស្លីមរា៉ាមា៉ាដននោះទ្រ។
ក្រុមតាលីបង់បានបដិស្រធ

មនិចលូរមួទាងំអស់រហតូដល់
កងកមា្លាំងបរទ្រសត្រូវបាន
ដកច្រញពីប្រទ្រសអាហ្វហ្គា-
នីសា្ថាន។កាលពីឆ្នាំទៅអាម-
េរិកនិងក្រុមតាលីបង់បាន
ឯកភពគា្នាថាកងកមា្លាំងបរ-
ទ្រសទាងំអស់នងឹត្រវូដកច្រញ

ពីប្រទ្រសអាហ្វហ្គានសីា្ថានត្រមឹ
ថ្ង្រទី១ឧសភជាកាលបរចិ្រ្ឆទ
មួយត្រូវបានជំទាស់ដោយ
លោកប្រធានធបិតីអាម្ររកិចូ
ប្រដិនកាលពីសបា្តាហ៍មុន។
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស

អាម្ររិកNedPriceមិនបាន
បញ្ជាក់អពំីការពន្រយារព្រលន្រះ
ទ្រប៉ុន្ត្របាននិយាយថាកិច្ច
ប្រឹងប្រងការទូតទូលំទូលាយ
ជាងន្រះនឹងបន្តទៅមុខទៀតៈ
«យើងជានិច្ចកាលត្រងច្របាស់
លាស់ហើយទកី្រងុអ៊សី្តងប់៊លុ
មិនម្រនជាកន្ល្រងជំនួយឱ្រយ
ទីក្រុងដូហទ្រ»។
ក្រុមអ្នកចរចាតាលីបង់ និង

រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីសា្ថានបាន
ចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាសន្តិភព
នៅក្នងុទីក្រងុដូហប្រទ្រសកាតា
កាលពីឆ្នាំ២០២០ប៉ុន្ត្រមាន
ការរីកចម្រើនតិចតួចហើយអំពើ
ហិង្រសាបន្តកើនឡើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសអាហ្វហ្គានីសា្ថាន។
ទីក្រុងវ៉ាសុីនតោនកំពុង

ព្រយាយាមបង្កើនល្របឿនដណំើរ-
ការចរចាដ្រលរមួមានការជរំញុ
ឱ្រយមានជំនួបន្រះនៅក្នុងប្រ-
ទ្រសតួកគីដ្រលត្រូវចូលរួម
ដោយប្រទ្រសជាង២០ និង
អង្គការសកលនន។
អ្នកនពំាក្រយអង្គការសហប្រ-

ជាជាតិលោកStephane

Dujarricបាននយិាយកាលពី
ថ្ង្រអងា្គារថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់
ថាតើសន្និសីទន្រះត្រូវពន្រយារ
ព្រលឬយា៉ាងណនោះទ្រ?
លោកDujarricបានថ្ល្រង

ប្រប់អ្នកសារព័ត៌មានថា៖
«អង្គការសហប្រជាជាតិរមួជា-
មួយអ្នកកោះហៅប្រជុំគឺប្រ-
ទ្រសកាតានិងតួកគីយើង
កំពុងបន្តចូលរួមជាមួយក្រុម
អ្នកតំណងន្រសាធារណរដ្ឋ-
អុិសា្លាមអាហ្វហ្គានីសា្ថាននិង
តាលីបង់នៅលើផ្លូវឈានទៅ
រកភពរឹងមាំនិងបន្ថ្រមកមា្លាំង
ជំរុញទៅលើការចរចានៅក្នុង
អាហ្វហ្គានីសា្ថាន»៕

ប្រាក់ សាយ

ប្រសិតពិស្រសអាម្ររិកប្រចាំនៅ
ប្រទ្រសយ្រម៉្រនTimLenderking
បាននិយាយកាលពីថ្ង្រពុធថាការ-
គាទំ្ររបស់អុរីង៉់ចពំោះចលនហ៊ធូីនៅ
ប្រទ្រសយ្រម៉្រនពតិជាសខំាន់ណស់
ហើយក៏អាចបង្កឲ្រយមានគ្រះថា្នាក់ដ្ររ
ខណៈដ្រលលោកបានហៅការប្រ-
យទុ្ធដើម្របីកានក់ាប់តបំន់មា៉ារបីសម្របរូ

ដោយឧស្ម័នរបស់ប្រទ្រសន្រះថាជា
ការគំរាមកំហ្រងធំបំផុតដល់កិច្ច-
ប្រឹងប្រងសន្តិភព។
លោកLenderkingបានប្រប់

ក្រុមសមាជិកសភអាម្ររិកថាប្រ-
ទ្រសអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធីច្រើន
មធ្រយាបាយណស់ក្នុងនោះតាមរយៈ
ការបណ្តុះបណ្តាលការផ្តល់ការគាទំ្រ
និងជួយពួកគ្ររៀបចំកម្មវិធីមីសុីល
និងយន្តហោះ្រដូនរបស់ពួកគ្រ។

លោកបានថ្ល្រងប្រប់សវនការមយួ
ន្រគណៈកមា្មាធិការកិច្ចការបរទ្រសរបស់
សភអាម្ររកិថា៖«ជាអកសុលការ-
គាំទ្រទាំងអស់គឺជាការងារបង្កផល-
ប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងខណៈដ្រលយើង
មើលឃើញពីការវយប្រហរជាច្រើន
ទៅលើព្រះរាជាណចក្រអារា៉ាប៊ីសា-
អ៊ូឌីតនិងប្រទ្រសដទ្រទៀតយា៉ាង
ច្របាស់ក្រឡ្រតនងិកានត់្រគ្រះថា្នាក។់
ដូច្ន្រះ ទង្វើប្របន្រះធ្វើឱ្រយយើងមាន
ការព្រួយបារម្ភយា៉ាងខា្លាំង»។
លោកLenderkingបាននយិាយ-

ថា៖«ការគាំទ្ររបស់អុីរ៉ង់ចំពោះក្រុម
ហ៊ូធីពិតជាសំខាន់ណស់»។
ប្រទ្រសអុីរ៉ង់បានបដិស្រធថា

មិនបានគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ូធីទ្រ។
អ្នកនំពាក្រយគណៈប្រតិភូអុីរ៉ង់ប្រចាំ
នៅអង្គការសហប្រជាតិនៅទីក្រុង
ញូវយ៉កបានចាត់ទុកសម្តីរបស់
លោកLenderkingថាជាការអះ-
អាងគា្មានមូលដ្ឋានប្រឆំងនឹងអុីរ៉ង់។
អ្នកនំពាក្រយរូបនោះបាននិយាយ

ថា៖«ជាថ្មីម្តងទៀតប្រទ្រសអុរីង៉់បាន

អំពាវនវសុំឱ្រយដំណោះស្រយដោយ
សន្តិសុខចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទ្រស
យ្រម៉្រន។ផ្ទុយទៅវិញអាម្ររិកកំពុង
ផ្តល់អាវុធសមា្លាប់មនុស្រសដល់អ្នកទំាង-
ឡាយណដ្រលប្រើប្រស់អាវុធទាំង
នោះសមា្លាប់បុរសស្ត្រីស្លូតត្រង់ និង
កុមារជារៀងរាល់ថ្ង្រ»។
លោកLenderkingបាននិយាយ

ថា៖«និយាយតាមត្រង់ទៅវពិតជា
មានការពិបាកណស់ក្នងុការតាមចាប់
នវជាច្រើន។យើងត្រូវការដ្រគូចូល
រួមជាមួយពួកយើង«យើងត្រូវការ
ប្រទ្រសននដូចជាប្រទ្រសអូម៉ង់ឱ្រយ
ជយួធ្វើឱ្រយប្រកដថាព្រំដ្រនរបស់ពួក
គ្រនៅត្របិទចំពោះការធ្វើចរាចរណ៍
ប្រភ្រទន្រះច្រញពីប្រទ្រសអុីរ៉ង់»។
ចាប់តាំងពីស្របថចូលកាន់តំណ្រង

នៅក្នងុខ្រមករាមកលោកប្រធានធិប-
តីចូប្រដនិបានធ្វើឱ្រយប្រទ្រសយ្រម៉្រន
កា្លាយជាអាទិភពមួយ និងបានចាត់
តាំងលោក Lenderkingឱ្រយជួយ
សា្តារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងUNដ្រល
ជាប់គាំងនោះឡើងវិញដើម្របីបញ្ចប់

វិបត្តិដ្រលត្រូវបានគ្រមើលឃើញ
ជាទូទៅថាជាសង្គ្រមឥតស្រក-
ស្រនរវងប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត
និងអុីរ៉ង់។
សង្គ្រមរយៈព្រល៦ឆ្នាំនៅក្នុង

ប្រទ្រសយ្រម៉្រនត្រូវបង្កឡើងក្រយ
ពីក្រមុឧទា្ទាមហ៊ធូីបានបណ្ត្រញរដ្ឋាភ-ិ
បាលប្រទ្រសន្រះច្រញពីទីក្រុងសា-
ណនៅក្នងុឆ្នាំ២០១៤ដ្រលបានបង្ខំ
ឱ្រយរដ្ឋាភិបាលទទួលសា្គាល់ដោយអន្តរ-
ជាតិភៀសខ្លួនច្រញពីទីក្រុងន្រះ។
ក្រមុចម្រុះយោធាមយួដកឹនំដោយ

អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតបានអន្តរាគមន៍
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ក្រុមហ៊ូធីបាន
នយិាយថាពកួគ្រកពំងុប្រយទុ្ធប្រឆងំ
ប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយមួយ។
ការិយាល័យមនុស្រសធម៌UNនិយាយ

ថាសង្គ្រមន្រះបានបង្កឱ្រយមនុស្រស
សា្លាប់ប្រមាណ២៣៣០០០នក់ក្នងុ
នោះ១៣១០០០នក់បណ្តាលមក
ពីមូលហ្រតុផ្ទាល់ដូចជាខ្វះស្របៀង
អាហរស្រវសុខភពនិងហ្រដ្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធ៕

មន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចចរចាសន្តភិាព
អាហ្វហ្គានីស្ថានគំាទ្រដោយអាម្ររិក
នៅប្រទ្រសតួកគីត្រវូពន្រយារព្រល

ប្រសិតពិស្រសអាម្ររិក៖ការគំាទ្ររបស់អីុរ៉ង់ចំពោះចលនាហូ៊ធីនៅយ្រម៉្រនពិតជាសំខាន់និងអាចបង្កឱ្រយមានគ្រះថា្នាក់

អ្នកនំាពាក្រាយ អង្គការ សហប្រាជាជាតិ លោក Stephane Dujarric។ រូបថតAFP

ក្រាមុហូ៊ធី បាន ប្រាយុទ្ធ ជាមួយ ក្រាមុ ចម្រាះុ យោធា ដឹកនំា ដោយ   អារ៉ាបី៊ សាអូ៊ឌីត ចាប់ តំាងពី 
ក្រាមុ ចម្រាះុ ន្រាះ បាន អន្តរគមន៍ ក្នងុ សង្គ្រាម សីុវិល នៅ យ្រាម៉្រាន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៥។ រូបថតAFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នពំេញៈ ខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររនៅ
ទកី្រងុភ្នពំ្រញដ្រលស្ថតិក្នងុសភាពបទិ
ខ្ទប់មិនអាចធ្វើដំណើរបានដើម្របី
ការពារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
នោះកុំថាឡើយស្ថានភាពជីវភាព
គ្រួសរបងប្អូនមានផលប៉ះពាល់
សូម្របីត្រតារាស្រីស្រស់ខ្លឹមស្រីគាក៏
រអ៊ូរទាំរឿងជួបការលំបាកដ្ររនាគ្រ
មានវិបត្តិកូវីដន្រះ។
បនា្ទាប់ពីផុតតួនាទីជាកញ្ញាឯក

តំណាងឱ្រយប្រទ្រសកម្ពុជាអតីត
កញ្ញាឯកកម្ពជុាMissGrandCam-
bodiaប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ឃើញថា
កញ្ញាខ្លមឹស្រគីាហាក់មានភាពកាក-់
កបទៅនឹងការសម្ត្រងខ្រស្រភាពយន្ត
ទាំងកុនដុំ និងកុនភាគក្រយពី
បានអភិវឌ្រឍខ្លួនមកជាតារាសម្ត្រង
តារាចម្រៀងនិងពិធីការិនីហើយក៏
អាចសម្របខ្លួនសម្ត្រងបានតាម
កាលៈទ្រសៈទៀតផងនាប៉នុា្មានឆ្នាំចងុ
ក្រយន្រះ។
ប៉ុន្ត្រព្រលន្រះអតីតបវរកញ្ញាដ៏

អស្ចារ្រយន្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧កញ្ញា
ខ្លឹមស្រីគាប្ររជាបង្ហើរសរប្របរអ៊ូ
ប្រប់តាមបណា្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊ុក
ថា៖«សមយ័ន្រះអ្នកណាក៏ពបិាកគ្រប់
ត្រគា្នាបន្ទកុមានគ្របគ់ា្នាបញ្ហាមនិចប់
តើឱ្រយខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉្រចទៅ?»ហាក់
ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្ត
ឱ្រយជួយផ្តល់ជាមតិយោបល់។មិន
ត្រប៉ុណ្ណោះកញ្ញាខ្លឹមស្រីគា ក៏បន្លឺ
សរ១ឃ្លាទៀតថា៖«១ថ្ង្រទៅ១ថ្ង្រ
ព្រលវ្រលាកាន់ត្រដើរទៅមុខត្រមនុស្រស
ដឹងទៅមុខដឹងទៅក្រយទ្រដកដង្ហើម
ចោលរាល់ថ្ង្រចំណូលតិចជាងចំណាយ
មិនយូរទ្រស្រគីា នឹងទៅបួសលើភ្នំ
ហើយបើនៅត្រយ៉ាងន្រះ»។

កាលពពី្រលឈានចលូដើមដល់ឆ្នាំ
២០២០ភា្លាមនោះស្របត់្រកញ្ញាខ្លមឹ
ស្រីគាក៏ស្រវាចាប់អាជីពថ្មីបន្ថ្រម
ទផី្រសារសលិ្របៈ១ទៀតគឺប្រកា្លាយខ្លនួ
ជាតារាចម្រៀងតាមរយៈការច្រញ
បទចម្រៀងមានចំណងជើងថា«ព្រល
មានបងទើបអូនច្រះស្មាះ»ដ្រល
បង្ហើរសំនៀងយ៉ាងពីរោះប្របមនោ-
សញ្ច្រតនាមិនចាញ់សូរសៀង
តារាចម្រៀងអាជីពឡើយ។អតីត

បវរកញ្ញាMissGrandCambodia
ឆ្នាំ២០១៧កញ្ញាខ្លឹមស្រីគាច្រញ
បទចម្រៀងបង្ហើរតាមបណា្តាញសង្គម
មានចំណងជើងថា«ព្រលមានបង
ទើបអូនច្រះស្មាះ»ហាក់ជាច្រតនា
ចង់ប្រប់ថា រូបនាងចង់ពង្រីកទីផ្រសារ
សិល្របៈបន្ថ្រម។
កញ្ញាខ្លឹមស្រីគាបញ្ជាក់ដ្ររថា៖

«តាមពតិទៅបទចម្រៀងន្រះមនិម្រន
ជាបទចម្រៀងដបំងូរបស់នាងខ្ញុំឡើយ

វាគឺជាបទចម្រៀងទី៣ របស់នាងខ្ញុំ
ហើយ។ត្របទលើកក្រយន្រះហាក់
ទាកទ់ាញចណំាបអ់ារម្មណ៍ពីអ្នកគាទំ្រ
យ៉ាងខ្លាំងម្រនទ្រនដោយគ្រន់ត្រ
បង្ហាះត្រឹមចំនួនប្រហ្រល១អាទិត្រយ
សះ។ន្រះក៏ជាការពង្រកីសមត្ថភាព
ក្នុងសិល្របៈបន្ថ្រមសម្រប់ខ្លួនឯង
ដោយសរចង់ឱ្រយខ្លួនឯងមានទីផ្រសារ
សិល្របៈកាន់ត្រសម្របូរដ្ររ»។
បទចម្រៀងមានចំណងជើងថា

«ព្រលមានបងទើបអូនច្រះស្មាះ»
ដ្រលបកស្រយដោយកញ្ញាខ្លឹម
ស្រគីានោះគជឺាការនពិន្ធទនំកុច្រៀង
ដោយលោកព្រជ្រយ៉ាណូនិងនិពន្ធ
បទភ្ល្រងដោយលោក វឌ្រឍនៈសុីឌី
គ្រន់ត្របង្ហាះចូលYouTube
ត្រត្រមឹប៉នុា្មានថ្ង្រសះក៏ស្របូបានការ
គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកល្រងបណា្តាញ
សង្គមដ្រលមានចំនួនជាង 1M
viewersឯណះ៕

ខ្លមឹ ស្រគីា  ត្អញូ ពិបាក នឹង បន្ទកុ បញ្ហា ល្រចសម្ដ ីថា ចង់ ទៅ បួស

អតីត បវរកញ្ញា ត្អញូត្អេរថា ជីវិត លំបក រហូត ចង់ទៅ បួស។ ហ្វ្រសបុ៊ក

បវរកញ្ញា ខ្លមឹ សេគីា មាន ទំង រូប សម្ផសេស និង ទុន សំនៀង លើ វិថី សិលេបៈ។ ហ្វ្រសបុ៊ក

មិន ខុសពី ពលរដ្ឋ ទូទៅ អតីត បវរកញ្ញា កម្ពជុា Miss Grand Cambodia បេចំា ឆ្នា ំ២០១៧ កញ្ញា ខ្លមឹ 
សេគីា ក៏តេវូ សូ៊ទេ ំនឹង បន្ទកុ ចំណាយ ក្នងុ វិបត្ត ិកូវីដ ដេរ។ ហ្វ្រសបុ៊ក



ក្រុងស៊ាងហ្រ៖ ខ្ស្ភាពយន្ដ ឯក- 
សារ មួយ ដ្ល បាន លាតត្ដាង ពី 
«រឿងរ៉ាវ ដ្ល ពុំ ធ្លាប់ ដឹង ពីមុនមក 
សោះ» ស្ដីពី បុរស ចិន ៦ នាក់ ដ្ល 
រួចរស់ ជីវិត ពី ការលិច នាវា កម្សាន្ដ Ti-
tanic និង បាន បង្កើត ទំព័រ សករជ ថ្មី 
ន្ ប្វត្ដិ នាវា ដ៏ ល្បីល្បាញ ក្នុង ពិភព 
លោក មួយ ន្ះ។

ជាមួយ ផលិតករ ឈ្នះ ពាន់ អូសា្ការ 
លោក ច្មស៍ កាម្រ៉ុន ជា ផលិតករ 
ជាន់ខ្ពស់ ភាពយន្ដ ឯកសារ រឿង 
«The Six» ទទួលបាន ចំណាប់-
អារម្មណ៍ ខ្លាំង នៅ ប្ទ្ស ចិន និង 
បណា្ដាញ សង្គម ចនិ Weibo កយ្ព ី
ច្ញផ្សាយ កាលពី ថ្ង្ សុក្ កន្លង ទៅ 
ថ្មីៗ ន្ះ។

ផលិតករ អាធ័រ ចូនស៍ រំពឹងថា វា 
នងឹមាន បជ្ាប្យិភាព ខ្លាងំ ពល្ ត្វូ 
បានដាក់ បញ្ចាំង នៅ បរទ្ស ហើយ 
ទីបំផុត វា បាន លាតត្ដាង ការពិត 
ដល្ កប ់ចោល អស ់រយៈពល្ ជាង ១ 
សតវត្សរ៍ មកន្ះ។

សម្ប់ ក្នងុ នាម ជា ពលរដ្ឋ អង់គ្លស្ 
និង ជា អ្នកដឹកនាំ ស្វជ្វ ស្ទ្វ្ន 
សា្វានឃើត បានឱ្យដឹងថា ភាពយន្ដ 
«The Six» បាន ផ្ដល ់ជា សឡំង្ ជវីតិ 
និង មុខមាត់ ចំពោះ ជនជាតិ ចិន ១ កុ្ម 
តូច ដ្ល ស្ថិត ក្នុងចំណោម មនុស្ស 
ប្មាណ ៧០០ នាក់ រួចរស់ ជីវិត ពី 
មហន្ដរយ លិច នាវា កម្សាន្ដ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩១២។

លោក ចូនស៍ បាន និយាយថា 

គម្ង ភាពយន្ដ ដ៏ហ្មត់ចត់ ន្ះ បាន 
ផ្ដោតលើ ទដិ្ឋភាព បទ្ស្ ជាច្ើន នងិ 
ចំណាយព្ល ជាច្ើន ឆ្នាំ ជាមួយ 
មិត្ដភក្ដិ ដ្ល មាន មូលដា្ឋាន នៅក្នុង 
ប្ទ្ស ចិន។

លោក ចូនស៍ អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ បាន 
ប្ប់ AFP នៅ ស្ទូឌីយោ ក្ុង 
សា៊ាងហ ្ថា៖ «លោក ស្ទវ្ន្ មកជបួ 
ខ្ញុំ និង បាន និយាយថា យើង គួរត្ ធ្វើ 
រឿង ទីតានិក ចិន ដោយ ផ្ដោតលើ 

បុរស ជនជាតិ ចិន ដ្ល ស្ថិត នៅលើ 
កបា៉ាល់ ទីតានិក នោះ។ យើង សិក្សា 
ពវីា ហើយ វា គជឺា រឿង ពតិ។ ប៉នុ្ដ ្គនំតិ 
គិត ក្នុង ខួរក្បាល ខ្ញុំ គឺថា ខ្ញុំ មិនដឹងថា 
តើ ពិភពលោក ត្ូវការ ភាពយន្ដ Ti-
tanic ទៀត ឬ គ្ន់ត្ ជា ប្ភ្ទ 
ឯកសារ?»។

លោក បាន បន្ដថា៖ «ពួកគ្ បាន 
ធ្វើឱ្យ ចាប់អារម្មណ៍ ដ្ល មាន រឿងរ៉ាវ 
អត់ ធ្លាប់ ដឹង ទាល់ ត្ សោះ ពី នាវា 

ទីតានិក វា ហាក់ ដូចជា រឿង មួយ 
ផ្ស្ងទៀត អ៊ីចឹង»។

ជនជាតិ ចិន ៨ នាក់ ស្ថិតនៅ ជាន់ ទី 
៣ ន្ នាវា កម្សាន្ដ នោះ ព្ល វា លិច 
ក្យពី បុក ភ្នំ ទឹកកក។ ៦ នាក់ 
ក្នុងចំណោម នោះ ដ្ល ភាគច្ើន ជា 
អ្នក នាវិក ត្ មិន ធ្វើការ ឱ្យ កបា៉ាល់ 
ទីតានិក ទ្ ដោយ ពួកគ្ បាន រួច ជីវិត 
តាមរយៈ ទូក សង្គ្ះតូច។

ភាពយន្ដ ឯកសារ ក៏បាន បង្ហាញ ពី 
អណំះអណំាង ថា បរុស ចនិ ទាងំនោះ 
បាន លួច ឡើងលើ ទូក សង្គ្ះ ដ្ល 
សង្គ្ះ ជីវិត ពួកគ្ ដោយ ត្ងខ្លួន ជា 
ស្ដ្ី ឬ ពួន លើ ទូក។

ទស្សនិកជន ចិន រីករយ ដ្ល បាន 
ទស្សនា រឿងរ៉ាវ ជីវិត ពិត របស់ អ្នក 
រស់រន ដ្ល ជា ជនជាតិ របស់ ពួកគ្ 
ត្ូវបាន លាតត្ដាង។

លោក ចនូស ៍បាន បន្ដថា៖ «លើស 
ពីន្ះ ទស្សនិកជន នៅទីន្ះ និយាយ 
ពាកយ្ អរគណុ ចពំោះ ការ បពំញ្ បន្ថម្ 
នូវ រឿងរ៉ាវ ប្វត្ដិសាស្ដ្ ដ្ល មិន 
ត្ូវបាន ចារ ឬ អាច ជា ការសរស្រ 
មិនសូវ ល្អ»៕ HR

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្សុក្ ទី២៣ ែខម្សា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងប៉ារីសៈ ចំណោម អ្នកជំងឺ កូវីដ 
កង្វះ លំហាត់ប្ណ បាន ផ្សារភា្ជាប់ 
ទៅនឹង រោគសញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរ និង ហានិភ័យ 
ខ្ពស់ ន្ ស្ចក្ដសីា្លាប់។ ន្ះ បើ យោង 
តាម ការសិក្សា ដ្ល ធ្វើ លើ មនុស្ស ជិត ៥ 
មឺុន នាក់ ដ្ល បាន ឆ្លង វីរុស កំណាច ន្ះ។

ក្ុម អ្នកស្វជ្វ បាន រយការណ ៍
កាលពី ថ្ង្ អង្គារ ក្នុង ព្ឹត្ដិបត្ វ្ជ្ជ- 
សាស្ដ ្កឡីា ចកភ្ព អងគ់្លស្ ថា អ្នក 
មនិមាន សកម្មភាព រងកាយ យា៉ាងតចិ 
២  ឆ្នាំ មុន វិបត្ដិ កូវីដ ចាប់ផ្ដើម ទំនង ជា 
ត្ូវ ធ្លាក់ខ្លួន ឈឺ ចូលដ្ក ព្ទ្យ ដ្ល 
ទាមទារ ឱ្យមាន ការព្យាបាល ដិតដល់ 
និង អាច សា្លាប់។

សរុបមក បើ ធៀប នឹង កតា្ដោ ហានិភ័យ 
ពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ ដូចជា ជក់បារី ធត់ 
ជុ្ល ឬ លើសឈាម កុ្ម អ្នកស្វជ្វ 
បាន សន្នដិា្ឋានថា អសកម្មភាព រងកាយ 
នឹង ប្ឈម ហានិភ័យ ខ្លាងំ បំផុត នៅ គ្ប់ 

កាលៈទ្សៈ។
សា្ថានភាព បុគ្គល ដ្ល បាន កើត 

ឡើង មុន ឆ្លង វីរុស ទាក់ទង យា៉ាង ខ្លាំង 
ចពំោះ បញ្ហា បង្ក ជងំ ឺធ្ងនធ់្ងរ នោះ គ ឺកតា្ដោ 
អាយ ុជា បរុស នងិ មាន ជងំ ឺទកឹ នោម-

ផ្អ្ម ធត់ ព្ក ឬ ជំងឺ សរស្ឈាម- 
ប្ះដូង។

ប៉នុ្ដ ្រហតូ ដល ់ពល្បច្ចបុប្ន្ន របៀប 
របប ន ្ការរសន់ៅ ទាកទ់ង នងឹ សកម្ម- 
ភាព រងកាយ ការសកម្ម នងឹ ការហាត ់

បណ្ នងិ ធ្វើ ល ំហាត ់បណ្ តចិតចួ 
មិន ត្ូវបាន រប់បញ្ចូល ក្នុងការ ស្វ 
ជ្វ ពី កតា្តារួម ចំណ្ក បង្កើន ហានិ- 
ភ័យ ធ្ងន់ធ្ងរ ន្ ជំងឺ ន្ះឡើយ។

ដើម្បី មើលថា តើ កង្វះ លំហាត់- 
ប្ណ បង្កើន ឱកាស ធ្លាក់ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់ 
រហូត ដល់ សង្គ្ះបនា្ទាន់ ឬ បាត់បង់ 
ជីវិត ក្ុម អ្នកស្វជ្វ បាន ធ្វើការ 
ប្ៀបធៀប លទ្ធផល ទិន្នន័យ មនុស្ស 
ព្ញវ័យ ចំនួន ៤៨៤៤០ នាក់ នៅ 
សហរដ្ឋអាម្រិក ដ្ល បាន ឆ្លង វីរុស ចនោ្លាះ 
ខ្មករ និង ខ្តុលា ឆ្នា ំ២០២០។

អាយ ុមធយ្ម របស ់អ្នកជងំ ឺគ ឺ៤៧ ឆ្នា ំ
ហើយ ៣ នាក់ ក្នុងចំណោម ៥ នាក់ 
ជា ស្ដ្។ី ជា មធយ្ម កម្តិ ខ្លាញ ់នៅក្នងុ 
រងកាយ គឺ ៣១ លើស ត្ បន្តិច 
សម្ប់ អ្នក ធត់ ប៉ុណោ្ណោះ។

អ្នកជំងឺ កូវីដ ដ្ល មិនសូវ ហាត់ 
ប្ណ មាន ចំនួន លើស ២ ដង ដ្ល 

ត្ូវបាន បញ្ជូន ទៅកាន់ មន្ទីរព្ទ្យ បើ 
ប្ៀបធៀប នឹង អ្នក សកម្ម លើ ផ្ន្ក 
រងកាយ និង ធ្វើ លំហាត់ប្ណ។

ពួកគ្ ក៏ មាន អត្ ៧៣ ភាគរយ 
ដ្ល ទាមទារ ឱ្យមាន ការព្យាបាល 
យក ចិត្ដ ទុកដាក់ ខ្លាំង និង ២,៥ ដង 
អាច សា្លាប់ ដោយសារ ជំងឺឆ្លង ន្ះ។

បើ ធៀប នងឹ អ្នកជងំ ឺដល្ តង្ត ្ធ្វើ 
លំហាត់ប្ណ ញឹកញាប់ អ្នក អង្គុយ 
សំកុក មុខ កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ ឬ កុំព្យូទ័រ 
មាន ហានិភ័យ លើស ២០ ភាគរយ 
ដល្ ត្វូបញ្ជនូ ទៅកាន ់មន្ទរីពទ្យ្ ក្នងុ 
នោះ ១០ ភាគរយ ទាមទារ ការថ្ទាំ 
ខ្លាំង និង ៣២ ភាគរយ អាច សា្លាប់។

ខណៈ ទំនាក់ទំនង ន្ះ មាន កម្ិត 
ខ្ពស់ ការសិក្សា បាន ផ្ដោតលើ ការ 
តាមដាន និង ផ្អ្ក ខ្លាំង លើ ការ- 
រយការណ ៍ព ីអ្នកជងំ ឺផ្ទាល ់ដល្ អាច 
មាន ការលម្អៀង៕ HRការធ្វើ លំហាត់ប្រណ រត់ លោតតិចៗ នៅ រាជធានី ភ្នំព្រញ។ AFP

ការសិក្សាៈ អ្នកជំងឺ កូវីដ មិនសូវ សកម្ម ធ្វើ លំហាត់ប្ណ ប្ឈម ហានិភ័យ នឹង ការស្លាប់ ខ្លាងំ

ផ្ទាំង រូបភាព នាវា កម្រសាន្ត ទីតានិក ដ្រល ជា សោកនាដកម្ម ដ៏គួរ ឱ្រយ ចងចាំ ក្នុង ប្រវត្តិសស្ត្រ។ AFP

ផលិតករ Luo Tong ដ្រល ចូលរួម ក្នងុ ការផលិត ភាពយន្ត ឯកសរ The Six។ AFP ជនជាតិ ចិន ៨ នាក់ ស្ថតិនៅ ជាន់ ទី ៣ ន្រ នាវា ទីតានិក មាន ត្រ ៦ នាក់ រួច ជីវិត។ AFP

រឿងរ៉ាវ ជនជាតិ ចិន ៦ នាក់ 
រស់រន ពី កប៉ាល់ ទីតានិក ជា 
ភាពយន្ដ ឯកសរ ថ្ម ីបំព្ញ 
ន័យ ដល់ ប្វត្តិសស្ត្



ក្រងុបឺ៊មិងហ្រម: លោក Pep 
Guardiola បាន និយាយ 
ដោយ ទទូចថា តួនាទី របស់ 
ក្រុម Manchester City ( 
Man City) ក្នុង វិវាទ រឿង 
European Super League 
គឺជា បរិបទ មួយ ដាច់ដោយ- 
ឡ្រក ហ្រតុន្រះ លោក បាន 
ជំរុញ ឱ្រយ កីឡាករ ក្នុង ក្រុម ទាំង 
អស់ ផ្ដោត អារម្មណ៍ លើ ការ 
ឈ្នះ ពាន នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Pre-
mier League វិញ ក្រយ 
មានជ័យ ជម្នះ ២-១ នៅឯ ផ្ទះ 
របស់ ក្រុម Aston Villa។

ក្រុម City បាន កា្លាយជា 
សមាជិក ក្នុង គម្រង បង្កើត 
លីគ ថ្មី មួយ ដោយឡ្រក ឈ្មោះ 
Super League កាលពី 
ថ្ង្រអាទិត្រយ ប៉ុន្ត្រ មិនទាន់ បាន 
ប៉ុនា្មោន ផង គម្រងការ នោះ ក៏ 
រលរំលាយ ពោល គ ឺ៤៨ ម៉ោង 
ក្រយពី ការប្រកាស របស់ ក្លិប 
ជា ស្ថាបនិក ដោយ ពួកគ្រ ជា 
ក្រុមទី ១ ដ្រល អះអាង ពី 
ការដកខ្លនួ ជា ផ្លវូការ ដោយសរ 
មិនអាច ទ្រំទ្រ នឹង ប្រតិកម្ម 
ដោយ កំហឹង ពី មជ្រឈដា្ឋាន ទូទៅ 
ជាពិស្រស អ្នកគាំទ្រ ត្រម្ដង។

យា៉ោងណាក្ដ ីក្រមុ របស ់លោក 
Pep បាន ទុក រឿងរ៉ាវ ក្រ 
ទីលាន ដោយឡ្រក ហើយ 
ប្រងឹប្រង វាយបក ដណ្ដើមបាន 
នូវ ជ័យជម្នះ ដ៏សំខាន់ អំឡុង 
ការប្រកួត នៅ ទឹកដី Villa 
Park ដ្រលជា លទ្ធផល ធ្វើឱ្រយ 
ពួកគ្រ ធ្វើការ នាំមុខ ដាច់ ដល់ 
ទៅ ១១ ពិន្ទុ ក្នុង តារង Pre-
mier League លើ ក្រុម ល្រខ 

២ Manchester United។
ក្រុម ភ្ញៀវ បានចាប់ផ្ដើម 

ការប្រកតួ ដោយ បកុ ពោះ ព្រះ 
ត្រឹមត្រ ២០ វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ 
កឡីាករ John McGinn បាន 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ឱ្រយ ក្រុម Aston 
នាំមុខ បាត់ ទៅ ហើយ ត្រ Phil 
Foden និង Rodri ធ្វើបាន 
សម្រច មា្នាក់ ១ គ្រប់ ឱ្រយ City 
នាំមុខ វិញ មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ 
ហើយ ក៏ ជា លទ្ធផល ផ្លូវការ 
ផងដ្ររ ព្រះ វគ្គ ទ ី២ ក្រមុ ទាងំ 
២ មិនអាច រកបាន គ្រប់ បាល់ 
បន្ថ្រម ដូចគា្នា។

ក្រយ ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ 
ន្រះ បាន ន័យថា ក្រុម យក្រស ន្រ 
ក្រងុ ម្រនឆ្រស្ទរ័ មយួ ន្រះ ត្រវូការ 
៨ ពិន្ទុ ទៀត ពី ការប្រកួត ៥ 
លើក ចុងក្រយ របស់ខ្លួន 
ដើម្របី កា្លាយ ជា ជើងឯក លីគ 
កំពូល របស់ អង់គ្ល្រស ជា លើក 
ទី ៣ ក្នុង ៤ រដូវកាល ហើយ 
ទាំងអស់ នោះ គឺជា អ្វីដ្រល 
លោក Pep ចង់ ផ្ដោតលើ 
បនា្ទាប់ពី ជំនួប ជាមួយ ក្រុម 
Aston ន្រះ។

គ្របូង្វកឹ សញ្ជាតិ អ្រស្រប៉ោញ 

លោក Pep បាន ថ្ល្រងថា៖ «វា ជា 
រឿង មួយ ដោយឡ្រក ពោល គឺ 
ក្នងុនាម ជា ក្រមុ មួយ យើង ត្រវូ 
ទទួលយក និង រៀនសូត្រ ហើយ 
ប្រមូល អារម្មណ៍ ចំពោះ ហ្រតុ 
ផល ដែល ថា ហេតុអ្វី យើង 
នៅទីន្រះ? យើង កំពុង កៀក នឹង 
ការ ឈ្នះ ពាន ម្រនទ្រន ហើយ»។

លោក Pep បាន បន្ថ្រមថា៖ 
«ពួកគ្រ (មា្ចាស់ ក្លិប) មិន 
ចាំបាច់ សុំទោស ខ្ញុំ នោះទ្រ ខ្ញុំ 
យល់ ពី ពួកគ្រ ហើយ ខ្ញុំ ដឹង 
ច្របស ់ថា ពកួគ្រ យា៉ោងម៉្រច។ វា 
ជា រឿងរ៉ាវ ដ្រល ត្រូវបាន បញ្ចប់ 
ហើយ។ ប្រសិន បើ ថ្ង្រន្រះ 
យើង ចាញ ់នោះ ហ្គ្រម ក្រយៗ 
នឹង ធ្វើឱ្រយ ពួកយើង កាន់ត្រ 
គ្រះថា្នាក់ ព្រះ Manches-
ter United កំពុង មាន ទម្រង់ 
ល្រង កម្រិត កំពូល»។

ក្រុម Man City ក្រយ 
បញ្ចប់ ការប្រកួត នៅ សបា្ដោហ៍ ទី 
៣៣ របស ់ខ្លនួ កពំងុមាន ៧៧ 
ពិន្ទុ ខណៈ ក្រុម គូប្រជ្រង រួម 
ក្រុង Man United មាន ៦៦ 
ពិន្ទុ ត្រ ប្រកួត តិច ជាង ១ 
លើក៕ VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៣ ែខម្រស ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម យក្រស ៣ របស់ 
អុតីាល ីគ ឺក្រមុ នៅ ក្រងុ មឡីាន ទាងំ ២ 
នងិ ក្រមុ នៅ ក្រងុ ទរូនី ព្រមទាងំ ក្រមុ ១ 
នៅ ក្រុង មា៉ោ្រឌីដ អ្រស្រប៉ោញ បាន ដើរ 
តាម គន្លង របស់ ក្លិប ទាំង ៦ នៅ 

ក្របខ័ណ្ឌ Premier League 
អង់គ្ល្រស ក្នុង ការដកខ្លួន ច្រញពី Eu-
ropean Super League កាលពី 
ថ្ង្រ ពុធ ដ្រល ធ្វើឱ្រយ គម្រង បង្កើត លី គ 
ថ្មី ន្រះ ស្លាប់ ភ្លាម មួយ រំព្រច។

ការដកខ្លួន ពី សំណាក់ ក្រុម Man-
chester City, Manchester 
United, Liverpool, Arsenal, 
Chelsea និង Tottenham Hot-
spur កើតមានឡើង ត្រឹមត្រ ៤៨ 
ម៉ោង បនា្ទាប់ពី ការប្រកាស របស់ លីគ 
ថ្មី ន្រះ នៅ យប់ ថ្ង្រអាទិត្រយ ដោយសរ 
មានប្រតិកម្ម ដោយ ការខឹង សម្រប ពី 
សណំាក ់អ្នកគាទំ្រ នងិ មន្ត្រ ីបាលទ់ាត ់
គ្រប់ មជ្រឈដា្ឋាន។

ក្រយ ឃើញ ការដកខ្លនួ របស់ ក្រុម 
លំដាប់ កំពូល ទាំងនោះ ក្រុម ទាំង ៣ 
របស់ ប្រទ្រស អុីតាលី ដ្រល មាន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង គម្រង ន្រះ ដូចជា Ju-
ventus, AC Milan និង Inter 
Milan បានប្រកាស ថា ខ្លួន សុំ មិន 
ពាកព់ន័្ធ ទៀត ទ្រ ខណៈ ក្រមុ Atletico 
Madrid ដ្រល កពំងុមាន ពនិ្ទ ុនាមំខុគ្រ 
ក្នុង តារង ពិន្ទុ ន្រ ក្របខ័ណ្ឌ La Liga 

ក៏ សុំ ច្រកផ្លូវ ផងដ្ររ។
ក្រុមគ្រក់ៗ ២ ទៀត របស់ ប្រទ្រស 

អ្រស្រប៉ោញ គ ឺអធរិជស Real Madrid 
នងិ អ្នក មានបណុ្រយ Barcelona ដ្រល 
ជា ក្រុម ចុងក្រយ គ្រ ក្នុង ចំណម 
ក្រុម អ្នក ផ្ដួច ផ្ដើមដំបូង ទាំង ១២ 
មិនទាន់មាន ការអធិប្របយ អ្វី នៅ 
ឡើយ ទ្រ ត្រ គម្រងការ ក្នុង ទម្រង់ 
បច្ចុប្របន្ន របស់ខ្លួន កំពុង គាំងដំណើរ 
ទៅ មុខ ល្រងរួច ហើយ។

ប្រធាន សហពន័្ធ បាលទ់ាត ់ទ្វបីអរឺ៉បុ 
(UEFA) លោក Aleksander 
Ceferin បាន បញ្ច្រញ សំឡ្រង ក្នុង 
ន័យ ផ្រសះផ្រសា កាលពី ថ្ង្រ ពុធ ដោយ 
លើកឡើង ថា លោក ចង់ សង នូវ 
សមគ្គភីព សម្រប់ បាល់ទាត់ អឺរុ៉ប 
ឡើងវិញ ហើយ ពណ៌នា អំពី ក្លិប 
អង់គ្ល្រស ថា ជា ការវិល មក ចូល ក្នងុ 
ក្រមុ វិញ។

លោក Ceferin បានឱ្រយដឹង ក្នុង 
ស្រចក្ដី ប្រកាសថា៖ «ខ្ញុំ បាន និយាយ 
កាលពី ម្រសិលមិញ ថា វា ពិតជា គួរឱ្រយ 
កោតសរសើរ ដ្រល ទទួល ស្គាល់ 
កហំសុ ហើយ ក្លបិ ទាងំន្រះ បាន បង្កើត 
នូវ កំហុស ដ៏ធំ។ ត្រ ពួកគ្រ ឥឡូវន្រះ 
បាន វិលត្រឡប់ ចូលមក កាន់ ក្រុម វិញ 
ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ដឹងថា ពួកគ្រ មាន 
ការផ្ដល់ ជូន យា៉ោងច្រើន មិន ត្រឹមត្រ 
ការប្រកួតប្រជ្រង របស់ យើង ប៉ុណ្ណោះ 
ទ្រ ត្រ ថ្រមទាំង ហ្គ្រម របស់ តំបន់ អឺរ៉ុប 
ទាំងមូល ទៀតផង»។

លោក ប្រធាន Ceferin បាន បន្ត 
បន្ថ្រមថា៖ «រឿង សខំាន ់នៅព្រលន្រះ 
គឺថា យើង ត្រូវ បន្តដំណើរ ទៅមុខ 
ហើយ សង នូវ សមគ្គីភព ឡើងវិញ 
ដ្រល ការប្រកួត ទទួល បាន នៅមុន 
កើតរឿង ន្រះ ឡើង ហើយ ធ្វើដំណើរ 
ទៅមុខ ជាមួយគា្នា»៕ VN

ខ្រស្រប្រយុទ្ធ ដ៏ឆ្នើម Cristiano Ronaldo របស់ ក្រមុ Juventus បានបង្ហាញ ពី អារម្មណ៍ មិន សប្របាយចិត្ត 
នៅព្រល ក្រមុ របស់ខ្លនួ ប្រកួត ជាមួយ ក្រមុ Genoa កាលពី ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ។

Rodrigo (កណ្ដាល ខាងឆ្វ្រង) ត្រត បញ្ចលូ ទី ឱ្រយ Man City នំាមុខ Aston 
២-១ អំឡុង ការប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពី ថ្ង្រ ពុធ។ AFP

រូបថត ឡូហ្គោ របស់ ក្រមុ នៅ អីុតាលី ទំាង៣ គឺ Inter Milan, Juventus និង AC Milan ដ្រល 
ប្រកាស ដកខ្លនួ ពី គ្រងការ European Super League កាលពី ថ្ង្រ ពុធ។

ភាគហ៊ុនរបស់Juventus
ធ្លាក់ចុះដោយសារតែរឿង
ចលាចលSuperLeague

លោកPepបែប់ManCityឱែយ
បំភ្លែចរឿងជម្លាះSuperLeague

គមែងSuperLeagueតែវូដួលរលំខណៈក្លបិអីុតាលីនិងអែសែប៉ាញដើរចែញតាមក្លបិអង់គ្លែស

ក្រុងរ៉ូម: ភគហ៊ុន របស់ ក្រុម 
Juventus បាន ធា្លាក់ចុះ ជាង 
១០ ភគរយ កាលពី ថ្ង្រ ពុធ 
ដោយ ធា្លាក់ តាម ភគហ៊ុន របស់ 
ក្រុម បិសច ក្រហម Man-
chester United បនា្ទាប់ពី 
គម្រងការ បង្កើត លីគ ថ្មី Eu-
ropean Super League 
(ESL) របស់ ពួកគ្រ ជាមួយ 
នឹង ក្លិប បាល់ទាត់ គ្រក់ៗ មួយ 
ចំនួន របស់ អឺរ៉ុប បាន ដួលរលំ។

ភគហ៊ុន របស់ ក្លិប យក្រស 
អ៊ីតាលី Juve បាន ឡើងដល់ 
កម្រតិ ខ្ពសប់ផំតុ កាលព ីថ្ង្រ ចន្ទ 
គិត តាំងពី ខ្រ កញ្ញា មក ដោយ 

សរ ការប្រកាស ព ីគម្រង ន្រះ 
ត្រ បាន ធា្លាក់ចុះ វិញ ព្រល ក្លិប 
របស់ ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស ទាំង ៦ 
បាន ប្រកាស ដកខ្លួន ពី ក្រុម 
ស្ថាបនិក លីគ ថ្មី ន្រះ បនា្ទាប់ពី 
មាន ប្រតិកម្ម ខឹងសម្រប យា៉ោង 
ខា្លាំង ពី សំណាក់ អ្នកគាំទ្រ និង 
អាជា្ញាធរ បាល់ទាត់។

បនា្ទាប់ពី មាន ការធា្លាក់ចុះ 
ប្រមាណ ៤,២៣ ភគរយ 
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ នៅ ម៉ោង ប្រមាណ 
ជា ៨:០០ (ម៉ោង សកល) 
កាលពី ពុធ ម្រសិលមិញ តម្ល្រ 
ភគហ៊ុន បាន ធា្លាក់ចុះ ថ្រម 
១០,៧៧ ភគរយ ទៀត នៅ 

ផ្រសារហុ៊ន នា ក្រងុ មីឡាន ប្រទ្រស  
អុីតាលី។ ចំណ្រក ភគហ៊ុន 
របស់ ក្រុម Man United នៅ 
ក្រុង ញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាម្ររិក 
កាលព ីថ្ង្រ អង្គារ បាន ធា្លាកច់ុះ ៦ 
ភគរយ។

ទោះប ីយា៉ោងណា ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ការដកខ្លួន របស់ ក្លិប ទាំង ៦ 
នោះ វិញ ប្រធាន ក្លិប Juven-
tus លោក Andrea Agnelli 
បាន ថ្ល្រងប្រប ់AFP កាលព ីថ្ង្រ 
ពុធ ថា គម្រង បង្កើត ESL 
អាច នឹង ល្រងមាន ហើយ បើ 
គា្មោន ក្រុម អង់គ្ល្រស ទាំង ៦ 
នោះ៕ VN



ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញ៖ ទើបតេ សបេបាយចិត្ត ដោយ ទទួល 
បាន ការសុំ រៀបការ ពី សំណាក់ ម្ចាស់ ចិត្ត ដេល 
បាន បង្កាត ់ចណំង ស្នេហ ៍រយៈពេល ៥ ឆ្នា ំព ីបរុស 
អាមេរកិ ជា នាយក កេមុហ៊នុ អចលនទេពេយ លោក 
ចូវ៉ានី អេនតូនីញ៉ូ  នាពេល ថ្មីៗ នេះ តារាសម្តេង 
ម៉ូដេល និង ពិធីការិនី រាង ស្ល៊ីម កញ្ញា  ទឹម រដ្ឋា 
បេកាស ជួយ ជូន បាយ និង ទឹក ចំនួន ២០០ 
បេអប់ ក្នុង ១ ថ្ងេ ដល់ ពូៗ អ៊ំតាៗ ដេល មន 
មុខរបរ ធាក់សុីក្លូ កំពុង ខ្វះខាត សេបៀងអាហារ 
នាគេ ជួប វិបត្តិ កូវីដ១៩។

តារាសេី លេបី ពូកេ ថេ រាង កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ដេល 
ម្ចាស់ចិត្ត ទើប លុតជង្គង់ បេគល់ ចិញ្ចៀន សុំ 
រៀបការ នាពេល ថ្មីៗ រូបនេះ បាន សរសេរ សារ 
បេកាស តាម បណា្តាញ សង្គម អ៊ីនសា្តាកេម ថា៖ 
«នាង ខ្ញុំ ទឹម រដ្ឋា សូម ជមេបសួរ ដល់ ពុក ម៉េ 
បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា!ដោយ ឥឡូវនេះ បេទេស 
របស់ យើង កំពុង ជួប នូវ ជំងឺ ដ៏កាចសាហាវ គឺ 
COVID-19 ដេល ធ្វើឱេយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការរក 
ទទលួទាន បេចាថំ្ងេ របស ់ពកុ ម៉េ បងប្អនូ 
ពូមីង មួយចំនួន ដេលមន ជីវភាព 
ខ្វះខាត ជាពិសេស ដូចជាពូៗ អ៊ំៗ 
តាៗ រត់ សុីក្លូ ដេល មិនមន លំនៅ 
ចេបាស់លាស់ ហើយ កំពុង ជួប បញ្ហា 
ខ្វះ សេបៀងអាហារ»។

កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា បាន បន្តទៀត ថា៖ 
«ដូច្នាះ ហើយ ប្អូនបេុស @frame 
leven ជា និសេសិត ឆ្នាំ ទី ៣ នៅ សហរដ្ឋ 
អាមេរិក និង  កេុម ការងរ 
បាន បង្កើត នូវ កម្មវិធី រេ 
អង្គាស ថវកិា ដើមេប ីជយួ 
ទិញ អាហារ និង គេឿង 
ទឹក ផេសេងៗ ជូន ដល់ 
អំ៊ៗ អ្នកធាក់សីុក្ល ូហើយ  
នាង ខ្ញុំ ទឹម រដ្ឋា ក៏ សូម 
ស្មគ័េ ចិត្ត ចូលរួម សហ 
ការ ដើមេបី ផេសព្វផេសាយ 
បន្ថេម ទៀតហើយ 
បើសិន ពុក ម៉េ បង 
ប្អូន ពូ មីង មនចិត្ត 
ចង ់ជយួ ឧបត្ថម្ភ 
ជា ថវិកា ឬ 
សេបៀង អាហារ 
ផេសេងៗ អាច ជួយ  
បាន។ នេះ ជា ទី 
តាំង ខាងកេម 
ដេល ពួកគត់- 
អាច  មក ទទួល 
យក អាហារ 
បាន ចាប់ពី ថ្ងេ 
ស្អេកទៅ នា 
ម៉ោង  ១១ 
ពេកឹ ចំនួន 

បាយ និង ទឹក ១ ថ្ងេ ២០០ បេអប់  និង ដប គឺ 
១.តំបន់ ផេសារ ធំថ្ម ី២.តំបន់ ផេសារកណា្តាល ៣.តំបន់ 
ផេសារ អូរឬសេសី ៤.តំបន់ វត្តភ្ន ំនិង ៥.តំបន់ មត់ទន្លេ។ 
នាង ខ្ញុ ំTim Rotha សូម អរគុណ ទុកជាមុន ចំពោះ 
ទឹកចិត្ត សបេបុរសធម៌ របស់ បងប្អនូ (ខ្មេរ ជួយ 

ខ្មេរ)»។
កន្លងមក តារាសម្ដេង កញ្ញា  ទឹម 
រដ្ឋា  និង គូស្នេហ៍ ក៏ ធា្លាប់ បានឃើញ 
សកម្ម នងឹ ការងរ មនសុេសធម ៌រមួគ្នា 
ផង ដេរ។

គួរ រំឭក ដេរ ថា កេយពី បាន 
បង្កាត់ ភ្លើង ស្នេហ៍ រយៈពេល ៥ 

ឆ្នាំ ដ៏ផ្អេមល្ហេម រវង តារាសម្ដេង 
ចាយ រាង កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ជា មួយ បុរស 

អាមេរិក ជា នាយក កេុមហ៊ុន អ- 
ចលនទេពេយ លោក ចូវ៉ានី 

អេនតូនីញ៉ូ  ដោយ 
អូសបនា្លាយ ពនេយារ 
ពេល  ដើមេបី ស្វេង 
យល់ចិត្ត គ្នា មក នោះ  
នៅ ទី បំផុត  តារា 
សេ ីសេស ់កត៏េវូ បាន 
ខាង  បេុស លុត- 
ជង្គង់ ដើមេបី បេគល់ 
ចិញ្ចៀន សុំ រៀបការ 
ហើយ។ នេះ តាម 
សារ តារា សេី កំពេ 

ម្ដាយ  រូបនេះ បង្ហើប 
ថា៖ «Jovany Antonio 

គត់ នឹង ចូលមក ធ្វើជា ចំណេក 
នេ ជីវិត របស់ ខ្ញុ ំនិង មើលថេ 
គ្នា ទៅវិញ ទៅមក» ដោយ  
ភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង កមេង រូប 
ថត បង្ហាញ ពី សកម្ម ភាព  
មិត្តបេសុ បរទេស សំុ 
រៀបការ និង បំពាក់ 
ចិញ្ចៀនពេជេ ដ៍គួរឱេយ 
ភា្ញាក់ ផ្អើល និង បេកប 
ដោយសេចក្ដសុីខ 

ជាទីបំផុត៕

ឈនណន

សង្គេម លើ វលស្មៅ ក្នុង 
ការបេកួត ជមេុះ វគ្គ Prelimi-
nary Round 2 នេ ពានរង្វាន់ 
AFC Cup 2021 រវង កេុម 
វិសាខា របស់ កម្ពុជា និង កេុម 
Lalenok United របស់ 
បេទេស ទីម័រ ខាងកើត ដេល 
គេង ធ្វើ នៅ ចុងខេ កុម្ភៈ នេះ 
តេវូ បាន ពនេយារពេល និង លើក 
ពេល ទៅ ធ្វើ នៅ ខេ ឧសភា វិញ។

កេមុ ម្ចាស ់ជើងឯក ពានរង្វាន ់
សម្តេច ហ៊នុ សេន ឆ្នា ំ ២០២០ 
វិសាខា ជា បេក្ខភាព មួយ ក្នុង 
ចំណោម បេក្ខភាព ចំនួន ៣ 
កេុម ទៀត រួមមន កេុម La-
lenok United កេុម Chan- 
thabouly របស់ ឡាវ និង កេុម 
Kasuka របស់ បេ៊ុយណេ 
ដេល តេូវបាន ដក់ឱេយ បេកួត 
ជមេុះ Preliminary Round 
2 បេចាំ នៅ តំបន់ អាសា៊ាន។

តាមរយៈ ការចាប់ ឆ្នាត កេមុ 
វិសាខ តេវូ ប៉ះ កេមុ Lalenok 
United ចំណេក កេមុ Chantha-
bouly តេូវ ជួប កេុម Kasuka 
ហើយ ការបេកតួ ទាងំ ២ គេង 
ធ្វើ នៅ ថ្ងេទី ២៨ ខេមេសា នេះ 
ដូចគ្នា ប៉ុន្តេ ពេលនេះ គណៈ- 

កម្មការ រៀបចំ ការបេកូត របស់ 
សហពន័្ធ កឡីាបាលទ់ាត ់អាសុ ី
(AFC) បាន សមេច លើក 
ពេល បេកួត នេះ ទៅធ្វើ នៅ 
ខេឧសភា វិញ។

ជំុវិញ បញ្ហា នេះ ក្លបិ វិសាខា 
បាន បេកាស នៅលើ ផេច ហ្វេស- 
បុ៊ក របស់ខ្លនួ កាលពី យប់ ថ្ងេ ពុធ 
ថា៖ « AFC Cup 2021 វគ្គ 
ជមេះុ Preliminary Round 
2 ដេល ពួកយើង គេង បេកួត 
ជាមយួ ក្លបិ Lalenok United 
របស់ បេទេស ទីម័រ ខាងកើត នា 
ថ្ងេទី ២៨ ខេមេសា ខាងមុខ 
នេះ តេវូ បាន ពនេយារពេល ហើយ 
ដោយ លើក ទៅ បេកួត នា ថ្ងេទី ១៩ 
ខេ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ វិញ»។

តាម លក្ខខណ្ឌ នេ ការបេកួត 
នៅ វគ្គ Preliminary Round 
2 នេះ គឺ កេុម វិសាខា និង កេុម 
Lalenok United តេូវ បេកួត 
គ្នា នៅ ទឹកដី កណា្តាល តេឹម ១ 
លើក ប៉ណុោ្ណោះ ហើយ កេមុ ដេល 
ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ នឹង តេូវ 
ឡើង ទៅ ជួប កេុម Persipura 
Jayapura របស់ ឥណ្ឌនូេសីុ 
ដេល ឈរ ចំា នៅ វគ្គ Play-off 
បេចំា នៅ តំបន់ អាសា៊ាន នេះ។

ចំណេក កេុម ដេល ទទួល 
បាន  ជ័យជម្នះ នៅក្នុង ការ 

បេកួត វគ្គ ជមេុះ Play-off 
នឹងតេូវ បន្ត ឡើង ទៅ លេង នៅ 
វគ្គ ចេកពលូ( Group Stage) 
ដោយ បាន ដក់បញ្ចូល នៅក្នុង 
ពូល  H ជាមួយ កេុម ម្ចាស់ផ្ទះ 
Lion City Sailors ដេល 
ទទួល បាន លេខ ៣ នៅ លីគ 
កំពូល សិង្ហបុរី កាលពី ឆ្នា ំ២០២០ 
កេមុ លេខ ២ នេ លីគ កំពូល 
ម៉ោឡេសីុ Kedah Darul 
Aman និង កេមុ លេខ ៣ នេ លីគ 
កំពូល វៀតណាម Saigon។

ជាមួយ គ្នា នេះ កេុម លីគ 
កពំលូ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ បងឹ-
កេត ក៏តេូវ បេកួត វគ្គ Group 
Stage នេ ពានរង្វាន់ AFC 
Cup 2021 នេះដេរ ដោយ 
ពួកគេ ឈរ នៅពេល  G ជាមួយ 
កេុម ម្ចាស់ ជើងឯក លីគ កំពូល 
ឥណ្ឌូនេសុី Bali United កេុម 
ជើងឯក រងនេ លីគ កំពូល វៀត-
ណាម Hanoi និង កេុម មួយ-
ទៀត ដេល ឈ្នះ កៅអី មកពី វគ្គ 
Play-off គឺ អាច ជា កេុម មី-
យ៉ោន់ម៉ោ Hanthawady 
United កេមុ Chanthabouly 
របស់ ឡាវ ឬ ក៏ កេមុ Kasuka 
របស់ បេទេស បេ៊យុណេ។

ដោយឡេកទាក់ទង នឹង ការ 
ទទួល បាន ឱកាស បេកួត បេជេង  
នៅក្នងុ ពានរង្វាន់ AFC Cup 
2021 ទំាង ថា្នាក់ដឹកនំា កេមុ- 
បឹងកេត និង កេមុ វិសាខា សុទ្ធ តេ 
ធា្លាប់ បាន អះអាង ពី ការ ពេយាយម 
គឺ ធ្វើយ៉ោងណា ឱេយ ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ នៅក្នងុ ពាន រង្វាន់ 
លំដប់ លេខ ២ បេចំា នៅ ទ្វបី 
អាសីុ មួយ នេះ ដើមេបី លើកមុខ មត់ 
បេជាបេយិភាព បាល់ទាត់ កម្ពជុា 
នៅលើ ឆក អន្តរជាតិ៕
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តារាសម្ដែងទឹមរដ្ឋាបែកាសដំណឹងជូនបាយ
២០០បែអប់ក្នងុ១ថ្ងែដល់អ្នកធាក់សីុក្លូនាគែជួប
វិបត្តិកូវីដ១។អី៊នសា្តាកេម

តារាសម្ដែងទឹមរដ្ឋាជាមួយស្ទលីតុបតែងខ្លនួបែបសម័យ
ដ៏គួរឱែយទាក់ទាញនាពែលកន្លងមក។

កែមុវិសាខាបាននំាគ្នាសែកអបអរពែលពួកគែលើកពានរង្វាន់សម្តែចហុ៊នសែនឆ្នាំ២០២០។រូបថត ហា៊ាន រងេសី

ការប្រកួតជម្រះុAFCCupរវាងក្រមុ
វិសាខានិងLalenokត្រវូបានលើកព្រល

ទឹមរដ្ឋាប្រកាសជូនបាយ២០០
ប្រអប់ក្នងុ១ថ្ង្រដល់អ្នកធាក់សីុក្លូ

កែមុLalenokUnitedដែលតែវូបែជែងយកកៅអីជាមួយកែមុវិសាខា។
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