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សាលាដំបូងរាជធានី
បង្គាប់ឱ្យតាមចាប់ខ្លនួ
លោកសមរង្សី៊ពីបទ-
រារំាងដល់ការអនុវត្តវិធាន
ការបិទខ្ទប់និងញ៊ះញង់
ឱ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សន្តិសុខសង្គម

មន្ត្៖ីមានអំណោយ
ជាង១០មឺុនកញ្ចប់
តូ្វបានច្កជូនប្ជា-
ពលរដ្ឋដ្លកំពុងខ្វះ-
ខាតក្នង៊ព្លបិទខ្ទប់
នៅរាជធានីភ្នព្ំញ

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ សាលា ដំបូង រាជ-
ធានី ភ្នំពេញ បាន សមេច ធ្វើ 
ការ ចោទ បេកាន់ និង បង្គាប់ ឱេយ 
ចាប ់ខ្លនួ  លោក សម រងេសី៊ ព ីបទ 
រារាំង ដល់ ការ អនុវត្ត វិធានការ 
បិទ ខ្ទប់ និង ញ៊ះញង់ បង្ក ឱេយ 
មាន  ភាព វឹកវរ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សន្តិ-
សុខ សង្គម។ នេះ បើ តាម ការ 
លើក ឡើង របស់  លោក គឹម 
សន្តិភាព អ្នក នាំពាកេយ កេសួង 
យុត្តិធម៌ និង ដីកា របស់ សាលា 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ។

ការ ចោទ បេកាន ់នេះតេវូ បាន  
ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី លោក សម 
រងេស៊ី ដេល កំពុង តេ ស្ថិត ក្ន៊ង 
បេទេស បារាំង បាន ថ្លេង តាម- 
រយៈ វីដេ អូឃ្លីប មួយ ដោយ 
បំផុស ឱេយ បេជាពលរដ្ឋ នៅ ក្ន៊ង 
រាជធាន ីភ្នពំេញ នងិ កេងុ តាខ្មៅ 
ចេញ ព ីលនំៅឋាន រក សុ ីធម្មតា 
វញិ ដោយ មនិ តេវូ អនវុត្តន ៍តាម 
នូវ វិធានការ បិទ ខ្ទប់ ដើមេបី ការ-
ពារ ការ រីក រាលដាល នេ  វិរុស 
កូវីដ ១៩ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
នោះ ឡើយ។

លោក គឹម សន្តិភាព បាន 
ថ្លេង នៅ ក្ន៊ង...តទៅ ទំព័រ ៣

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពៃញៈ លោក នួន ផារ័ត្ន 
អភិបាលរង រាជធានី ភ្នំពេញ  
និង ជា សមាជិក គណៈកម្មការ 
ជាត ិគេបគ់េង  នងិ ដកឹនា ំអនវុត្ត 
វធិាន ការបទិ ខ្ទប ់(គបខ) បាន 
ឲេយ  ដឹងថា ក្ន៊ង រយៈពេល នេ ការ 
បិទ ខ្ទប់ នេះ មាន អំណោយ 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល ជាង១០ 
មុឺន  កញ្ចប់ តេូវបាន ចេកជូន 
ដល់ដេ ពលរដ្ឋ ដេល កំពុង ខ្វះ-
ខាត នៅក្ន៊ង រាជធានី ភ្នំពេញ។

ថ្លេង ក្ន៊ង សន្និសីទ សារព័ត៌ - 
មាន ស្តីពី ការបន្ត បិទ ខ្ទប់ ភូមិ-
សាស្តេ រាជធានី ភ្នំពេញ  និង 
កេុង  តាខ្មៅ នេ ...តទៅទំព័រ ៥

លោកហុ៊នស្នបញ្ជាឱ្យកងទ័ពបើកយុទ្ធនាការ
ថ្នាក់ជាតិចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នង៊តំបន់ក្ហមក្នង៊ទ្ង់ទ្យធំនិងលឿន

 រី សុ ចាន់ 

 ភ្នពំៃញៈ លោកនាយក រដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ន សេន 
បញ្ជា ឲេយ បើក យទុ្ធនាការ ថា្នាកជ់ាត ិចាក ់វ៉ាក-់ 
សាំង កូ វីដ ១៩ ជូន បេជាពលរដ្ឋ នៅ   តំបន់ 
កេហម ដោយ បេើបេស់  កមា្លាំង កងទ័ព ក្ន៊ង 
ទេង់ ទេយ ធំ និង ឱេយបាន លឿន បំផុត ។ 

 តាមរយៈ សារ ជា សំឡេង ដេល ផ្ញើ ទៅ 
លោក ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋ-
មន្តេ ីកេសងួការពារជាត ិនងិ ផ្ញើ ទៅ លោក- 

សេ ីឱ វណ្ណឌ ីន រដ្ឋលេខាធកិារ នងិ ជាអ្នក- 
នាំពាកេយ កេសួងសុខាភិបាល និង ជា បេ-
ធាន គណៈកម្មការ ចពំោះ កចិ្ច ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ 
កូ វីដ ១៩ កាលពី យប់ ថ្ងេទី ២៧ ខេមេសា 
លោក ហ៊ុន សេន ថ្លេងថា ៖ « យើង អាច 
ចាប់ផ្តើម យុទ្ធនាការ ថា្នាក់ជាតិ ដោយ កមា្លាងំ  
កងទ័ព ចេញ តេម្តង យក តំបន់ កេហម ធ្វើ 
ជា ចំណុច ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ តេម្តង ។ 
អាហ្នឹង ខ្ញ៊ំ នឹង ចេញ បទបញ្ជា ទៅ អ៊ីចឹង 
ដើមេបីឱេយ ដំណើរ ការដូ ស ទី ១ ហ្នឹង គឺថា អាច 

ចាប់ផ្តើម មុន ថ្ងេទី ៥ [ ខេឧសភា ] ហ្នឹង 
ក៏បាន ដេរ ឱេយតេ រៀបចំ ហើយ » ។ 

 លោក ហ៊ុន សេន ថ្លេងថា បេជាពលរដ្ឋ 
អាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ ដោយ រាប់ 
ទាំង  ជនបរទេស ផង នោះ តេូវ ទទួលបាន 
ការចាក ់វ៉ាកស់ាងំ នេះ ដើមេប ីបង្កើត ភាពសំុា 
នៅ ទីកេុង ភ្នំពេញ ។ 

 លោក ហ៊ុន សេន ក៏បាន បញ្ជា ឱេយ កេ-
សួងការពារជាតិ តេូវ រៀបចំ ជេើសរីស 
កន្លេង ចាក់ វ៉ាក់សាំង ...តទៅទំព័រ ៣

 ធូ វិ រៈ 

 ភ្នំពៃញៈ សេដ្ឋកិច្ច បេទេស 
កម្ព៊ជា តេូវបាន ពេយាករ ថា នឹង 
កើនឡើង ៤,០% នៅ ឆ្នាំនេះ 
និង ៥,៥% ក្ន៊ង ឆ្នាំ ២០២២ 
ដោយសារ ការ ងើប ឡើងវញិ នេ 
សេដ្ឋកិច្ច បេទេស ដេគូ ពាណិ- 

ជ្ជកម្ម សខំាន់ៗ  ដេល ជយួ ជរំញុ 
តមេូវការ សមេប់ ការនាំចេញ 
របស់ បេទេស កម្ព៊ជា នេះ បើ 
យោងតាម របាយការណ៍រ បស់ 
ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី ចេញ- 
ផេសាយ នៅ ថ្ងេទី ២៨មេសា ។  

 នាយកិា បេចា ំបេទេស កម្ពជ៊ា 
របស់ ADB លោកសេី Sunni-

yaDurrani-Jamal បាន មាន 
បេសាសន ៍ថា “ សេដ្ឋកចិ្ចកម្ពជ៊ា 
បាន ធា្លាក់ចុះ ៣,១% ក្ន៊ង ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយសារ ការ រាត-
តេបាត  ជាស កល នេ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ។ រាជរដា្ឋាភិបាល បាន 
ឆ្លើយ តប យ៉ាង ឆប់រហ័ស ចំ-
ពោះ ករណី ថ្មីៗ ដេល បាន កើត 

ឡើងហើយ យើង រពំងឹថា សេដ្ឋ-
កិច្ច នឹង វិលតេឡប់ មករក កំ- 
ណើន  វិញ ក្ន៊ង ឆ្នាំ ២០២១ ។ 
កំណើន នេះ នឹង ជួយ បង្កើន 
បេកច់ណំលូ គេសួារ ប៉នុ្តេមនិ- 
មេន គេប់ វិស័យ និង តំបន់ ទាំង- 
អស ់នងឹ ទទលួបាន បេយោជន ៍
នេះ ស្មើគា្នា នោះទេ ដូច្នេះ វ 

ចាបំាច ់ណាសក់្នង៊ការ តាម ដាន  
មើល ជវីភាព គេសួារ ទាងំឡាយ 
ក៏ដូចជា តមេូវ ការគាំទេ បន្ថេម 
ឱេយបាន ដិតដល់ " ។ 

 លោក លឹម ហេង អនុបេ-
ធាន សភាពាណិជ្ជកម្ម បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា សកម្មភាព 
សេដ្ឋកិច្ច របស់ ...តទៅទំព័រ ៩

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុព្យាករថស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជ៊ានឹងមានកំណើន៤ភាគរយក្នង៊ឆ្នាំ២០២១

អ្នកជំងឺ ជាង ៨០០ នក់ ដៃល បាន សមៃក ពៃយាបាល ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ មណ្ឌល ពៃយាបាល កោះពៃជៃ បាន ជា សះសៃបើយ។ រូបថត ហ្វេស បុ៊ក

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ អ្នកជំងឺ ជាង ៨០០ 
នាក់ ដេល បាន សមេក ពេយា-
បាល ជងំ ឺកវូដី១៩ នៅ មណ្ឌល 
ពេយាបាល កោះពេជេ បាន ជា 
សះសេបើយ  និង តេូវបាន អនុ-
ញ្ញាត ឱេយចេញ  និង តេលប់ ទៅ 
គេហដា្ឋាន វញិ ប៉នុ្តេ ពកួគាត ់តេវូ 
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅផ្ទះ ចំនួន 
១៤ ថ្ងេ បន្តទៀត។

លោកសេ ីពេជ ចន័្ទមនុ ីអន-ុ
បេធាន កេមុបេកឹេសាភិបាល នេ គេ-ូ 
ពេទេយ ស្ម័គេចិត្ត ...តទៅទំព័រ ៥

អ្នកជំងឺកូវីដជាង៨០០
នាក់ដ្លបានសម្ក
ព្យាបាលនៅមណ្ឌល
ព្យាបាលកោះព្ជ្
បានជាសះស្បើយ
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ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ បៃធាន កាកបាទ 
កៃហម កម្ពុជា លោកសៃី ប៊ុន 
រ៉ានី ហ៊ុនសៃន អំពាវនាវ ដល់ 
ស្តៃី មាន ផ្ទៃពោះ ទាំងអស់ ឱៃយ 
បៃុងបៃយ័ត្ន កុំឱៃយ មានការ ឆ្លង 
មៃរោគ កូវីដ១៩ ឱៃយ សោះ ក្នុង 
កាលៈទៃសៈ នៃះ និង តៃូវ ទៅ 
ពិនិតៃយ សុខភាព ឱៃយបាន ទៀង-
ទាត់ តាម កាលកំណត់ របស់ 
គៃូពៃទៃយ។

ការអពំាវនាវ នៃះ ធ្វើឡើង ក្នងុ 
ឱកាស ដៃល ពភិពលោក បៃរព្ធ 
ទិវា ឆ្មប អន្តរជាតិ និង ទិវា ឆ្មប 
ជាតិ រួមគ្នា នៅ កម្ពុជា ដៃល នឹង 
បៃពៃឹត្ត ឡើង នៅ ថ្ងៃទី ៥ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ 
នៃះកៃម បៃធានបទ “ផ្អៃក 
តាម ទនិ្ននយ័ គបៃប ីវនិយិោគ លើ 
ការងារ ឆ្មប»។

នៅក្នុង សៃចក្ដី អំពាវនាវ 
ដៃល  ចុះហត្ថលៃខា ដោយ បៃ-
ធាន កាកបាទ កៃហម កម្ពុជា 
លោកសៃី ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សៃន 
ចុះ ថ្ងៃទ ី២៧ មៃសា បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា ក្នុងសា្ថានភាព ដៃល កម្ពុជា 
កំពុង បៃឈម ជំងឺ រតតៃបាត 
កូវីដ១៩ ដូច បណ្តា បៃទៃស 
ដទៃ គឺ សា្ថានភាព ក្មួយៗ ពៃល 
កំពុង មាន ផ្ទៃពោះ មាន ភាព 
ងាយ សៃួល ក្នុង ការឆ្លង មៃរោគ 
ណស់ ហៃតុនៃះ តៃូវ បៃុងបៃ-

យ័ត្ន ឱៃយ មៃនទៃន។
លោកសៃី បាន បញ្ជាក់ថា៖ 

«តៃូវ ទៅពិនិតៃយ សុខភាព តាម 
កាលកំណត់ របស់ គៃូពៃទៃយ  
ដើមៃបី  តាមដាន ការលូតលាស់ 
របស់ អ្នក និង កូន ក្នុង ផ្ទៃ និង 
ទៅ សមៃលកូន នៅ មណ្ឌល 
សុខភាព  ឬ មន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក 
និង តៃូវ តាមដាន ពិនិតៃយ សុខ-
ភាពទំាង មាតា ទំាង ទារក កៃយ  
សមៃល រួច ដោយ បំបៅ ដោះ 
ទារក និង ចិញ្ចឹម កូន តាម ការ-
ណៃនាំ របស់ កៃសួង សុខាភិ-
បាល»។

លោកសៃី បាន បន្ថៃមថា៖ 
«ក្នុង ករណី ក្មួយៗ រស់នៅក្នុង 
តំបន់ មាន ការបិទ ខ្ទប់ ដោយ 
ការផ្ទុះឡើង នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
សូម ទាក់ទង ទៅ ឆ្មប ជំនាញ 
ដៃល បាន ពិនិតៃយ ផ្ទៃពោះ លើក 
មុន ដើមៃបី ពិគៃះ យោបល់ អំពី 
សា្ថានភាព សុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួន 
និង ទារក ក្នុង ផ្ទៃ សា្ថានភាព 
ឈឺពោះ សមៃលកូន ឬ ការ-
ណៃនាំ អំពី ការថៃទាំ កៃយ 
សមៃល»។

បន្ថៃម ពនីៃះ លោកសៃ ីកៃើន 
រឭំក ដល ់សៃី្ត កពំងុមាន ផ្ទៃពោះ 
តៃូវ ទាក់ទង ជាបនា្ទាន់ ទៅ មន្ទីរ 
ពៃទៃយ/គៃូពៃទៃយ និង ធ្វើតាម ការ 
ណៃនាំ របស់ គៃូពៃទៃយ/ឆ្មប ជំ-
នាញ បៃសិន ជា មាន អាការ 
ក្តៅខ្លនួ ក្អក ឬ ពបិាក ដកដង្ហើម 

និង  ចៀសវាង ដាច់ខាត ទៅ 
ទកីន្លៃង ដៃលមាន មនសុៃស ចៃើន 
និង កន្លៃង បិទ ជិត គ្មាន ខៃយល់ 
ចៃញចូល ជាដើម។

លោកសៃ ីប៊នុ រ៉ាន ីសងៃឃមឹថា 
ការវនិយិោគ លើ ការងារ ឆ្មប នៅ 
កម្ពុជា នឹង នៅតៃ បន្តធ្វើ ដើមៃបី 
កម្ពុជា រឹងមាំ នាពៃល អនាគត 
ហើយ លោកសៃី បាន អំពាវនាវ 
ដល់ គៃប់ សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ អង្គ-
ការ ជាតិ-អន្តរជាតិ វិស័យ ឯក-
ជន ដៃគូ អភិវឌៃឍ ឱៃយមាន ការ- 
គំទៃ វិនិយោគ ជា បន្ត លើ ការ - 
បង្កើន សមត្ថភាព ផ្នៃក ការងារ 

ឆ្មប កមៃិត សកល។
ទវិា ឆ្មប ជាត-ិអន្តរជាត ិរៀបច ំ

ឡើង ក្នុង គោលបំណង បងា្ហាញ 
អំពី សមិទ្ធផល ដៃល សមៃច 
បាន  ក្នុងពៃល កន្លងមក ពៃម- 
ទាំង  លើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង 
ក្នុងចំណោម ឆ្មប ជំនាញ ទាំង-
អស់ ទូទាំង សកលលោក អំពី 
បញ្ហា បៃឈម ចំពោះមុខ នា 
ពៃល  បច្ចុបៃបន្ន និង ការងារ ឆ្មប 
ដៃល តៃូវបំពៃញ ដើមៃបី ឈាន 
ទៅ  សមៃច គោលដៅ អភិវឌៃឍ 
បៃកប ដោយ ចីរភាព។

បៃធានបទ សមៃប់ ទិវា ឆ្មប 

អន្តរជាតិ ឆ្នាំនៃះ “ផ្អៃក តាម 
ទិន្នន័យ គបៃបី វិនិយោគ លើ 
ការងារ ឆ្មប Follow the 
Data: Invest in Midwives” 
តៃូវបាន ជៃើស យកតាម ការ 
សិកៃសា ថ្មី មួយ ដៃល ធ្វើឡើង រួម 
គ្នា រវាង អង្គការ មូលនិធិ សហ- 
បៃជាជាតិ សមៃប់ បៃ ជាជន 
(UNFPA) សមាគម ឆ្មបអន្តរ-  
ជាតិ (ICM) និង អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភពលោក (WHO) 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ដៃលមាន អតៃ 
មរណភាព មាតា និង ទារក 
ដៃល ទើបនងឹ កើត ចៃើន ជាង គៃ 

ចំនួន ៨៨ បៃទៃស។
តាម របាយការណ ៍ដៃល បាន 

លើកឡើង ក្នងុ សៃចក្ត ីអពំាវនាវ 
នៃះ ឱៃយដឹងថា បៃសិនបើ បៃ-
ទៃស ទាំងអស់ អាច សមៃច 
បាន អតៃ គៃបដណ្ដប់ ជា សកល   
លើ ការផ្តល់ អន្តរគមន៍ ចាំបាច់ 
និង សៃវា ថៃទាំ ពៃញលៃញ 
ដោយ ឆ្មប ជំនាញ ជូន ស្តៃី និង 
ទារក ទើប កើត នោះ នៅ ឆ្នាំ 
២០៣៥ ពិភពលោក នឹង អាច 
កាត់បន្ថយ ការសា្លាប់ របស់ មា-
តា បាន ៦៧% កាត់បន្ថយ ការ 
សា្លាប់ របស់ ទារក បាន ៦៤% 
និង កាត់បន្ថយ ការសា្លាប់ កូន 
ក្នុង ផ្ទៃ បាន ៦៥%។ ប៉ុន្តៃ បៃ-
សិន បើ គ្មាន ការយកចិត្ត ទុក 
ដាក់  ទៃ ការសមៃច ជា សកល 
នៃះ បាន តៃឹមតៃ ២% ប៉ុណោ្ណោះ 
ក្នងុ រយៈពៃល ៥ ឆ្នា ំខាងមុខ ហើយ  
អាច ធ្វើឱៃយ មាតា  នងិ ទារក សា្លាប ់
បៃមាណ ជា ៥៥២ ០០០ នាក ់
បន្ថៃម លើ ចំនួន អ្នកសា្លាប់ នា- 
ពៃល  បច្ចុបៃបន្ន។

ការសិកៃសា ក៏បាន បងា្ហាញ 
ចៃបាស់ ថា ឆ្មប ជំនាញ ដៃល 
ទទលួ  បាន ការបណ្ដុះ បណ្តាល 
ពៃញលៃញ គោរព ខា្ជាប់ខ្ជួន នូវ 
កៃមសីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ និង អនុ- 
វត្ត តៃឹមតៃូវ តាម ស្តង់ដា កមៃិត 
សកល គឺជា ជន គន្លឹះ ដៃលជា 
អ្នក រួមចំណៃក សំខាន់ ក្នុង ការ 
សង្គៃះ ជីវិត ស្តៃ ីនិង ទារក៕

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ការងារ នងិ បណ្ដុះ-
បណ្តាល វជិា្ជាជវីៈ បៃកាស ឲៃយ មា្ចាស ់ផ្នៃក 
សៃវាកម្ម ដកឹ ជញ្ជនូ កម្មករ ស្នើសុ ំបណ្ណ 
អនញុ្ញាត ដកឹ កម្មករ នយិោជតិ សមៃប ់
រោងចកៃ សហគៃស និង សិបៃបកម្ម 
ដៃល ស្ថិត ក្នុង តំបន់ លឿង ដោយ ការ 
ស្នើសុំ បណ្ណ អាច ធ្វើ ឡើង តាម បៃព័ន្ធ 
បៃប ទំនើប កុំពៃយូទ័រ ឬ ទូរស័ព្ទ ក៏ បាន។

តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់កៃសងួ 
ការងារ នៅ ថ្ងៃទី ២៨ ខៃ មៃសា នៃះ 
លោក អុតិ សហំៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួការ-
ងារ បាន បៃប ់ទៅ ដល ់មា្ចាស ់ឬ នាយក 
រោងចកៃ សហគៃស និង សិបៃបកម្ម 
ពៃម ទាងំ អ្នក ផ្តល ់សៃវាដកឹ ជញ្ជនូ កម្មករ 
និយោជតិ នងិ បគុ្គលកិ ទាងំ អស ់ដៃល 
ស្ថិត ក្នុង តំបន់ លឿង នៅ ភូមិសាស្តៃ 
រជធានី ភ្នំពៃញ និង កៃុង តាខ្មា ខៃត្ត 

កណ្តាលអាច ស្នើសំុ បណ្ណ អនុញ្ញាត ដឹក-  
ជញ្ជូន កម្មករ និយោជិត បាន តាមរយៈ 
កម្មវធិ ីបច្ចៃក វទិៃយា ទនំើប ដោយ ចលូទៅ 
តាម តំណរ ភា្ជាប់ នៃះ https://trans-
portationpass. mlvt.gov.kh។

តាមរយៈ តំណរ ភា្ជាប់ នៃះ មា្ចាស់ រថ-
យន្ត ឬ យានយន្ត ដកឹ ជញ្ជនូ កម្មករ អាច 
ធ្វើ ការ ស្នើ សុំ ចុះ ឈ្មាះ ស្នើសុំ បណ្ណ 
អនុញ្ញាត ដឹក កម្មករ និយោជិត ដោយ 
បំពៃញ ឈ្មាះ អ្នក បើកបរ ភៃទ ថ្ងៃ ខៃ 
ឆ្នាំ កំណើត លៃខ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 
សញ្ជាត ិខ្មៃរ ឈ្មាះ រោងចកៃ សហគៃស 
ចនំនួ កម្មករ ដៃល តៃវូ ដកឹ ទតីាងំ រោចកៃ 
សហគៃស សា្លាក លៃខ រថយន្ត ឬយាន-  
យន្ត លៃខ ទរូសព័្ទ នងិ ចនោ្លាះ ផ្លវូ ដៃល 
មិន ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ កៃហម ឬ តំបន់ 
លឿង ទុំ។

លោក អុិត សំហៃង បញ្ជាក់ ថា ការ 
បៃកាស ឲៃយ ស្នើសុ ំបណ្ណ ដកឹ ជញ្ជនូ កម្មករ 

និយោជិត នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដោយ យោង 
តាម បៃការ ៦ នៃ សៃចក្ត ីសមៃច លៃខ 
៥៤ សសរ ចុះ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមៃសា 
ស្តពី ី ការ បន្ត ការ បទិ ខ្ទប ់ភមូសិាស្តៃរជ-
ធាន ីភ្នពំៃញ នងិ កៃងុ តាខ្មា ដើមៃបីទប-់ 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង រលដាល ជំងឺ កូវីដ  ១៩ 
របស់ រជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «អ្នក ស្នើសុ ំបណ្ណ ដកឹ 
ជញ្ជូន នឹង ទទួល បាន បណ្ណ អនុញ្ញាត 
ជា  ទមៃង ់ឌជីថីល ក្នងុ រយៈពៃល ១ ថ្ងៃ 
បនា្ទាប ់ព ីការ ស្នើសុ ំនងិ បពំៃញ ពត័ម៌ាន 
បាន តៃមឹតៃវូ ដោយ គៃន ់តៃ ចចុ តណំរ 
ភា្ជាប ់https://transportationpass. 
mlvt.gov.kh ហើយ ចចុ តៃង ់ពាកៃយ ថា 
ពនិតិៃយ មើល សា្ថានភាព ការ ស្នើសុ ំហើយ 
បំពៃញ ថ្ងៃខៃឆ្នាំ កំណើត និង លៃខ 
ទូរស័ព្ទ ជា ការ សៃច»។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ ស្តពី ីការ បៃើបៃស ់
បណ្ណ អនញុ្ញាត ដកឹ ជញ្ជនូ កម្មករ នយិោ-

ជិត និង បុគ្គលិក សមៃប់ រោងចកៃ 
សហគៃស និង សិបៃបកម្ម ដៃល ស្ថិត 
ក្នុង  តំបន់ លឿង របស់ កៃសួង ការងារ 
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ដើមៃប ីបងា្ហាញ ជនូ អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច នៅ រៀងរល់ ពៃល ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ កន្លៃង ធ្វើ ការងារ នងិ តៃឡប ់
មក ផ្ទះ វិញ អ្នក ផ្តល់ សៃវា ដឹក ជញ្ជូន 
កម្មករ នយិោជតិ នងិ បគុ្គលកិ តៃវូ យក 
តាម ខ្លនួ នវូ អត្តសញ្ញាណបណ័្ណ សញ្ជាត ិ
ខ្មៃរ។ កាត សមា្គាល ់កម្មករ នយិោជតិ ឬ 
បណ្ណ សមាជកិ បសស ចពំោះ ការបៃើ-
បៃស់ យានយន្ត ផ្ទាល់ ខ្លួន សមៃប់ 
កម្មករ និយោជិត មា្នាក់ៗ។

លោក ហៃង សរួ អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ 
ការងារ បាន ណៃនាំ ឲៃយ មា្ចាស់ រោងចកៃ 
សហគៃស នងិ កម្មករ នយិោជតិ អាន 
សៃចក្ត ីសមៃច លៃខ ០៥៤ របសរ់ជ- 
រដា្ឋាភិបាល ដើមៃបី ដឹង ថា អ្នក ណ អាច 
ធ្វើ ដណំើរ ព ីណ ដល ់ណ អ្នក ណ អាច 

ធ្វើ ដំណើរ បាន។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ ដឹក កម្មករ និ-

យោជតិ  គ ឺបាន តៃ ព ីផ្ទះ ទៅ កន្លៃង ធ្វើ ការ 
ហើយ មិន ទាន់ អាច ឆ្លង ពី ខៃត្ត ចូល ភ្នំ-
ពៃញ និង ពី ភ្នំពៃញ ទៅ ខៃត្ត នោះ ទៃ។ 
រថយន្ត ផ្ទាល ់ខ្លនួ នៃ បៃជាពលរដ្ឋ ទទូៅ   
គ ឺមនិ អាច បៃើបៃស ់បណ្ណ នៃះ បាន ទៃ។ 
មាន បណ្ណ នៃះ ក៏ មិនមៃន មាន ន័យ ថា 
អាច ធ្វើ ដណំើរ បាន នោះ ដៃរ។ សមត្ថកចិ្ច 
នៅ តាម ផ្លវូ អាច បដសិៃធ បណ្ណ នៃះ បាន 
គៃប់ ពៃលជាពិសៃស រថយន្ត ផ្ទាល់- 
ខ្លួន»។

លោក ហៃង សួរ បញ្ជាក់ ថា បណ្ណ 
ដឹក ជញ្ជូន ដៃល ចៃញ ដោយ កៃសួង 
ការងារ នងិ បណ្ដុះបណ្តាល វជិា្ជាជវីៈ គ ឺ
សមៃប ់ដកឹ កម្មករ ទៅ ធ្វើ ការ។ បើ សនិ 
ធ្វើ ការ បើកបរ ដោយ ខ្លួន ឯង គឺ ៧០ 
ភាគរយ អាច តៃវូ បាន បដសិៃធ ដោយ 
សមត្ថកិច្ច៕

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពជុាអំពាវនាវដល់ស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះឱ្រយ
ប្រងុប្រយ័ត្នកំុឱ្រយឆ្លងកូវីដនិងត្រវូទៅពិនិត្រយសុខភាពឱ្រយបានទៀងទាត់

ក្រសួងការងារប្រប់ឲ្រយមា្ចាស់ស្រវាកម្មដឹកកម្មករឬមា្ចាស់រោងចក្រស្នើសំុបណ្ណ
អនុញ្ញាតដឹកកម្មករសម្រប់រោងចក្រសហគ្រសដ្រលស្ថតិក្នងុតំបន់លឿង

បេធាន កាកបាទ កេហម កម្ពជុា លោកសេ ីបុ៊ន រ៉ានី ហុ៊នសេន ទៅសួរសុខទុក្ខសេ្តដីេលបានសមេល កូនរួច 
នៅខណ:ពេលមិនទាន់ផ្ទះុកូវីដ។ រូបថត cpp website



តពទីពំរ័ ១...សន្នសិទីសារ-
ព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធទី២៨ខៃ
មៃសានៃះថាថ្មីៗនៃះ «ឧកៃិ-
ដ្ឋជនឧទ្ទាមនៅកៃបៃទៃស
ទណ្ឌិតសមរងៃស៊ី»បានធ្វើការ
អពំាវនាវឱៃយបៃជាពលរដ្ឋកម្ពជ៊ា
នាំគ្នាបៃឆាងំជាមយួនងឹវធិាន-
ការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដៃល
បានដក់ចៃញនាពៃលកន្លង
មកនៃះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ទណ្ឌិត

សម រងៃស៊ីនៃះបានញ៊ះញង់ឱៃយ
បងប្អនូចៃញពីផ្ទះនងិញ៊ះញង់
ឱៃយបងប្អនូបៃឆាងំរាល់វធិានការ
ទំងអស់។ទង្វើនៃះជាទង្វើ
ដៃលបៃឆាំងជាមួយនឹងចៃបាប់
របស់បៃទៃសកម្ព៊ជា»។
លោកសម រងៃស៊ីតៃូវបាន

តំណាងអយៃយការអមសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំពៃញចោទ
បៃកាន់ពីបទ «រារាំងដល់ការ
អនុវត្តវិធានការនិងញ៊ះញង់
បង្កឱៃយមានភាពវកឹវរធ្ងនធ់្ងរដល់
សន្តិសុខសង្គម»កាលពីថ្ងៃទី
២៦ខៃមៃសាដៃលជាបទ-
ល្មើសពៃហ្មទណ្ឌដៃលបញ្ញត្តិ
ឱៃយផ្តនា្ទាទោសតាមមាតៃ១១
នៃចៃបាប់ស្តពីីវធិានការទប់សា្កាត់
ការឆ្លងរាលដលនៃជំងឺកូវីដ
១៩និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ
និងបៃកបដោយគៃះថា្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរផៃសៃងទៀតនិងតាម
មាតៃ៤៩៤នងិមាតៃ៤៩៥
នៃកៃមពៃហ្មទណ្ឌ។
លោកគឹមសន្តិភាពបាន

បញ្ជាក់ទៀតថា៖ «មកដល់
ម៉ោងនៃះសាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំពៃញក៏មានចៃញដីកា
ចាប់ខ្លួនឧកៃិដ្ឋជននៃះផង
ដៃរ។ដូច្នៃះហើយសូមអំពាវ-
នាវដល់បងប្អនូទងំអស់មៃតា្តា
ចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិ-

បាលដោយកុជំឿតាមការញ៊ះ-
ញង់របស់ទណ្ឌិតដៃលជាអ្នក
ញៀនក្នង៊ការបៃពៃតឹ្តបទល្មើស
ដោយគ្មានខ្លាចរអាគៃប់បទ-
ល្មើសទំងអស់»។
ក្ន៊ងឱកាសនោះដៃរអ្នកនាំ-

ពាកៃយកៃសួងយុត្តិធម៌រូបនៃះក៏
បានអំពាវនាវទៅដល់បៃជា-
ពលរដ្ឋខ្មៃរទំងអស់ រកៃសានូវ
ភាពសា្ងាតស់្ងៀមហើយបន្តអន-ុ
វត្តន៍នូវរាល់វិធានការរបស់អា-
ជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងចូល
រមួទងំអស់គ្នាដើមៃបីភាពសខុ-
សាន្តដើមៃបីឈានទៅបិទបញ្ចប់
ការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ក្ន៊ង
រយៈពៃលខ្លីខងមុខនៃះ។
លោកថា៖«បងប្អនូនងឹបាន

វិលតៃលប់ទៅរស់នៅក្ន៊ងជីវ-
ភាពធម្មតាវិញបៃសិនបើការ
អនុវត្តរបស់បងប្អូនបៃពៃឹត្តទៅ
បានពៃញលៃញ។យើងសងៃឃមឹ
ថាយើងនឹងបានបិទបញ្ចប់នូវ
ពៃតឹ្តកិារណ៍២០កមុ្ភៈបានឆាប់
នៅពៃលខងមុខនៃះ»។
កាលពីថ្ងៃទី២៤ខៃមៃសា

លោកសមរងៃសីបាននិយាយ
តាមរយៈវីដៃអូឃ្លីបមួយដៃល
បានបង្ហោះក្នង៊ហ្វៃសប៊កុរបស់

លោកដោយបានអំពាវនាវឱៃយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ព៊ជាតៃូវតៃបញ្ចប់
ការបិទខ្ទប់ហើយបើកទីកៃុង
ភ្នំពៃញនិងទីកៃុងតាខ្មាឡើង
វិញជាបនា្ទាន់និងសូមឱៃយបៃជា-
ពលរដ្ឋចៃញពីលំនៅឋាន។
លោកបានថ្លៃងថា៖ «នាំគ្នា

ចៃញទៅបងប្អូនចៃញទំង
អស់គ្នាទៅបងប្អូន។យើង
កណំត់៤ទៅ១០ថ្ងៃទៀតបើ
មិនមានការបន្ធូរបន្ថយទៃ
ចៃញទៅ!ចៃញកៃផ្ទះតៃ
ម្តង!ធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅ
រកទទួលទនធម្មតាដើមៃបី
រស់។បើយើងនៅក្ន៊ងផ្ទះសា្លាប់
ដដៃលកុំនៅតៃូវតៃចៃញ
ចៃញទំងអស់គ្នាទៅ»។
យោងតាមដីកាបង្គាប់ឱៃយ

ចាប់ខ្លួនដៃលចៃញដោយ
ចៅកៃមសុើបសួរសាលាដំបូង
រាជធានីភ្នំពៃញលោកពៃជៃ
វិជា្ជាធរបានបង្គាប់ឱៃយចាប់ខ្លួន
លោកសមរងៃស៊ីនិងបានបញ្ជា
ដល់កមា្លាងំសាធារណៈឱៃយសៃវ-
ជៃវរកចាប់និងនាំខ្លួនលោក
សម រងៃស៊ី មកបៃគល់ជូនសា-
លាដបំងូរាជធានីភ្នពំៃញដើមៃបី
ចាត់ការតាមផ្លូវចៃបាប់៕

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នំពេញៈលោកហៃង សួរ
អ្នកនាពំាកៃយកៃសងួការងរនងិ
បណ្តុះបណា្តាលវជិា្ជាជវីៈបានឲៃយ
ដឹងថារោងចកៃជាង២០០
កន្លៃងបានបទិទ្វារជាបណ្តាះ-
អាសន្ន រហូតមកដល់ថ្ងៃទី
២៨ខៃមៃសានៃះបនា្ទាប់ពីរក
ឃើញថាមានការឆ្លងរីករាល-
ដលជងំឺកវូដី១៩ចលូទៅក្នង៊
តំបន់រោងចកៃហើយមាន
កម្មករ១៦៧៣នាក់មានផ្ទក៊
ជងំឺនងិកម្មករជាង១មុនឺនាក់
កំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
ក្ន៊ងសន្និសីទសារព័ត៌មាន

ស្តីពីការបន្តបិទខ្ទប់ភូមិសាស្តៃ
រាជធានីភ្នពំៃញនងិកៃងុតាខ្មា
នៃខៃត្តកណា្តាលដើមៃបីទបស់ា្កាត់
ការឆ្លងរាលដលនៃជំងឺកូវីដ
១៩នាថ្ងៃទី២៨ខៃមៃសានៃះ
លោកហៃងសួរបានថ្លៃង
ទៀតថារោងចកៃកាត់ដៃរទងំ
ជាង២០០នៃះ គឺមាននៅ
រាជធានីភ្នំពៃញចំនួន១៣៤
រោងចកៃដៃលមានកម្មករជិត
១៦០០នាក់មានវិជ្ជមាន
កវូដី១៩ក្នង៊ចណំមរោងចកៃ
ដៃលមាននៅខៃត្តកណា្តាល
២៣រោងចកៃខៃត្តតាកៃវ២៦
រោងចកៃខៃត្តពៃះសហីនុ១៦
រោងចកៃខៃត្តសា្វាយរៀង៤
រោងចកៃខៃត្តកំពង់ឆា្នាំងនិង
ខៃត្តកំពង់ចាមមានតៃរោង-
ចកៃមួយប៉ុណ្ណោះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ចំនួន

ទំងនៃះនឹងអាចមានការកើន
ឡើងឬបៃបៃលួពៃះបច្ចប៊ៃបន្ន

នៃះរោងចៃកនៅសៃុកអង្គ-
ស្នួលខៃត្តកណា្តាលនៃះយើង
កំពុងបន្តធ្វើតៃស្តនិងរកអ្នក
ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់បន្ថៃមទៀត។
កិច្ចការងរចំពោះមុខបន្តទៅ
ទៀតគឺពៃយាយាមឲៃយសភាព-
ការណ៍វិលទៅរកសា្ថានភាពបៃ-
កៃតីឡើងវិញឲៃយបានលឿន»។
ជាមយួនងឹផលប៉ះពាល់នៃះ

លោកហៃងសួរបានអះអាង
ថានៅក្នង៊ខៃមៃសានៃះកម្មករ
កាត់ដៃរនៅតំបន់បិទខ្ទប់ពោល
គឺនៅភ្នំពៃញនិងនៅកៃុង
តាខ្មានៃខៃត្តកណា្តាលដៃល
រោងចកៃកាត់ដៃរផ្អាកដណំើរ-
ការនឹងទទួលបានបៃក់ខៃ
៥០ភាគរយ។
លោកបន្ថៃមថាកៃសងួកពំងុ

តៃធ្វើការជាមយួមា្ចាស់រោងចកៃ
ឬមា្ចាស់អាជីវកម្មផៃសៃងទៀត
ដៃលស្ថិតនៅក្ន៊ងតំបន់លឿង
ដើមៃបីកំណត់នូវវិធានការយា៉ោង
ណាបន្ថយហានិភ័យឆ្លងជំងឺ

កូវីដ១៩ក្ន៊ងសហគមន៍ឬ
រោងចកៃឬកៃុមហ៊ុន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ក្ន៊ង

កាលៈទៃសៈនៃះគឺលបំាកទងំ
អស់គ្នា។ដូច្នៃះហើយទំង
ខងនយិោជកនងិទងំនយិោ-
ជិតជាកម្មករទំងអស់តៃូវ
មានការយោគយល់គ្នាក្ន៊ងគៃ
ដ៏លំបាកនៃះ។នៅពៃលដៃល
មានការកំណត់តំបន់នៃះកៃ-
សួងពៃយាយាមសមៃបសមៃួល
ការងរការចល័តកម្មករក្ន៊ង
តំបន់មួយចំនួនដើមៃបីចៃញ
បណ្ណអនុញ្ញាតទៅកាន់កម្មករ
និយោជិតឲៃយពួកគត់អាចទៅ
បន្តការងរបាន»។
លោកហៃងសរួថ្លៃងថាក្នង៊

អំឡ៊ងពៃលបិទខ្ទប់រាជធានី
ភ្នំពៃញនិងកៃុងតាខ្មានៃខៃត្ត
កណា្តាលនៃះគឺមានរោងចកៃ
បៃមាណ៦៩០បានរងផល
ប៉ះពាល់ខណៈសរុបទំង
កៃុមហ៊ុន...តទៅទំព័រ ៧

តពីទំព័រ ១ ...ដោយខ្លួនឯង
នៅក្ន៊ងតំបន់បិទខ្ទប់ហើយបៃ-
សិនក្ន៊ងភូមិអាចរៀបចំកន្លៃង
ចាក់វ៉ាកសំ់ាងក្នង៊ភមូិបានគឺតៃវូ
រៀបចំក្ន៊ងភូមិតៃបើក្ន៊ងភូមិ
មនិអាចរកកន្លៃងចាក់វ៉ាកស់ាងំ
បានគឺតៃូវរកកន្លៃងចាក់វ៉ាក់-
សាងំក្នង៊សង្កាត់ដោយយកតៃ
មួយកន្លៃងឬពីរកន្លៃង។
លោកហ៊ុនសៃនបន្តថា៖

«ប៉ុន្តៃតៃូវកំណត់ថាថ្ងៃនៃះ
ចាក់ភមូិនៃះ។ថ្ងៃនោះចាក់ភមូិ
នោះឬមយួថ្ងៃចាក់ពរីភមូិ។ធ្វើ
អាហ្នងឹឱៃយសមៃចអាហ្នងឹបាន
ទៅរួច»។
លោកហ៊ុនសៃនបាន

ឯកភាពឱៃយវ៉ាក់សំាងដៃល

មកដល់ថ្មីនៅថ្ងៃនៃះបន្ថៃម
ទៀតនោះដោយបូករួមទំង
វ៉ាក់សំាងដៃលមានសៃប់ដើមៃបី
ពន្លឿនឱៃយកងទ័ពធ្វើយុទ្ធនា
ការចាក់វ៉ាក់សំាងទំង៤ខណ្ឌ
ក្ន៊ងតំបន់កៃហមដើមៃបីចៀស-
វងមិនឱៃយបៃជាជនចៃញពីតំ-
បន់កៃហមទៅចាក់វ៉ាក់សំាង
នៅតំបន់ផៃសៃងទៀត។
លោកថ្លៃងថា៖«ចាក់សៃច

តៃម្តងរចួហើយគងត់ៃមកដល់
ទៀតទៃ[វ៉ាក់សាំង]...។អ៊ីចឹង
មកដល់ខៃត្តតៃូវសុំមកក៏អត់
ទន់ឱៃយដៃរ។ឥឡូវបៃមូលផ្ត៊ំ
លៃងភ្នំពៃញសិនហើយភ្នំ-
ពៃញចាប់ផ្តើមស្នូលគឺតំបន់
កៃហមឱៃយកងទ័ពចូលធ្វើ»។

លោកហ៊ុនសៃនថ្លៃងថា៖
«ទទលួភារកចិ្ចពីគណៈកម្មការ
ចពំោះកចិ្ចហើយកងទព័អនវុត្ត
តៃម្តងទទួលយកវ៉ាក់សំាង
ចាក់ជូនបៃជាជនក្នង៊តំបន់ហ្នងឹ
ហើយកុំខ្វល់ថាពៃលទទួល
វ៉ាក់សំាងកុំខ្វល់ថាបៃជាជន
មកពីទីណាឱៃយតៃយល់ពៃម
ចាក់ គឺចាក់ឱៃយតៃម្តងហើយ
ចៃញកាតឱៃយគត់ពៃះនៅតៃ
បៃជាជនយើងដដៃល»។
លោកហ៊ុនសៃនបន្តថា

ចនំនួវ៉ាកស់ាងំដៃលមានសៃប់
គឺមានជាង១លានដូសដៃល
អាចចាក់ជូនដល់បៃជាជន
ចំនួនជាង៥០មុឺននាក់ហើយ
វ៉ាក់សាំងថ្មីនឹងមកដល់បន្ថៃម
ទៀតពៃះតាមការបា៉ោនស់ា្មានគឺ
តៃូវការចាក់ជូនបៃជាជនចំនួន

៣លាននាក់នៅរាជធានីភ្នំ-
ពៃញនិងខៃត្តកណា្តាលដៃល
តៃូវការ៦លានដូស។
តាមរយៈសារជាសំឡៃង

នៅថ្ងៃទី២៨មៃសានៃះលោក
ទៀបាញ់បានថ្លៃងថាគោល-
ការណ៍នៃះគឺជាភាពតៃឹមតៃូវ
បំផុតដៃលតៃូវ«ដក់ឱៃយដច់»
ចាក់វ៉ាក់សំាងនៅតំបន់មួយ
ចំនួនដៃលមានហានិភ័យ-
ខ្ពស់បំផុតនៃការឆ្លងរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩។លោកថា
កន្លងមកគណៈកម្មការចំពោះ
កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩
បានឯកភាពគ្នាដោយសុំឱៃយ
កងទព័ទទលួភារកចិ្ចចាក់វ៉ាក-់
សាំងក្ន៊ង៤ខណ្ឌដៃលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ក្ន៊ងរាជធានី-
ភ្នំពៃញ។

លោកទៀបាញ់ថ្លៃងថា៖
«ពៃកឹមញិបានជជៃកគ្នាហើយ
ដក់ផៃនការរៀបចំរចួជាសៃច
ហើយគឺតៃៀមរៀបចំលក្ខណ-
សមៃបត្តិដើមៃបីចាក់ជូនជាពិ-
សៃសតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់-
ខ្ពស់របស់សម្តៃច[ហ៊នុសៃន]

គឺថាតំបន់កៃហមហ្នឹងគឺតៃូវ
ចាក់ទៅដល់កន្លៃងតៃម្តង។
ទទួលកិច្ចការងរហ្នឹងគឺកៃុម
វៃជ្ជបណ្ឌិតរបស់កងពល៧០
គមឺានបទពសិោធន៍ដណំើរការ
នៃះគឺយើងរៀបចំទៅចាក់នៅ
ទីនោះតៃម្តង»៕

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី២៩ែខមៃសាឆា្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោក ហុ៊ន សែន បញ្ជា ...

កងទ័ព ពេលចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនយោធិននិងគេសួារ យោធិន 
បេចំានៅខណ្ឌឫសេសីកេវ កាលពីថ្ងេទី ២៤ មេសា។ រូបGeneralTeaBanhpage

លោក សម រងេសីុ ថ្លេងក្នងុវីដេអូកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។ រូបថតSam
RainsyPage

កម្មករ-កម្មការនីសា្នាក់នៅបន្ទប់ជួល អំឡុងពេលបិទខ្ទប់។ រូបថត
យូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

សាលា ដំបូង រាជធានីបង្គាប់ ឱែយ តាម ចាប់ ... រោងចកែ ជាង២០០ទីតំាង បាន បិទ ទ្វារ ជា បណ្ដោះអាសន្ន
កម្មករ ១ ៦៧៣ នាក់ មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ និង ជាង
១មឺុន នាក់ កំពុង ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ចាប់ តំាង ពី ផ្ទះុ កូវីដ ១៩
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ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ មន្តៃ ីសាលា រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ បាន បក សៃយ ពី ការ 
កណំត ់តបំន ់ណា មយួ ជា តបំន ់
កៃហម តំបន់ លឿងទុំ និង 
តំបន់ លឿង ដោយ ឈរ លើ 
មូលដ្ឋាន ៣ ដៃល មាន ការ សិកៃសា  
គៃប ់ជៃងុជៃយ ដើមៃបី បញ្ចៀស 
នូវ ហានិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង រីក 
រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ការ អះអាង យ៉ាង ដចូ្នៃះ បាន 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌-
មាន ស្តីពី ការ បន្ត បិទ ខ្ទប់ ភូមិ-
សាស្តៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ និង 
កៃុង   តាខ្មៅ នៃ ខៃត្ត កណា្តាល 
នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃទី ២៨ មៃសា បន្ទាប់  
ពី មាន ចម្ងល់ កើត ឡើង ពី ពល-
រដ្ឋ កៃយ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា  
សមៃច ដក់ តំបន់ របស់ ពួក គៃ 
ក្នុង តំបន់ ពណ៌ នីមួយៗ។

លោក នួន ផារ័ត្ន អភិបាល- 
រង រាជធានី ភ្នពំៃញ និង ជា សមា- 
ជិក គណៈកម្មការ គបខ បាន 
ថ្លៃង ថា ការ កំណត់ តំបន់ កៃ-
ហម មាន នយ័ ថា ជា តបំន ់មាន 
ការ រកី រាលដល ធ្ងនធ់្ងរ។ តបំន ់

លឿង ទុំ មាន ន័យ ថា ជា តំបន់ 
មាន ការ ឆ្លង រកី រាលដល មធៃយម 
ហើយ តំបន់ លឿង គឺ ជា តំបន់ 
ដៃល មាន ការ ឆ្លង រីក រាលដល 
ក្នុង កមៃិត សៃល ដៃល តមៃូវ 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ អាច ធ្វើ សកម្មភាព 
ទៅ តាម ការ កំណត់ ណា មួយ 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល។

លោក អះអាង ថា ការ កណំត ់
តំបន់ ណា មួយ ជា តំបន់ លឿង 

មនិមៃន មាន នយ័ ថា តបំន ់នោះ 
មនិ មាន ការ ឆ្លង រកី រាលដល នៃ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ នោះ ទៃ ពៃះ ការ 
វាយ តម្លៃ ទាំង នៃះ គឺ ឈរ លើ 
មូលដ្ឋាន ៣ ដើមៃបី អាច បញ្ជាក់ 
បាន ថា មូលដ្ឋាន នីមួយៗ តៃូវ 
ស្ថតិ ក្នងុ ការ ពិចារណា គៃប់ ជៃងុ- 
ជៃយ។

លោក នួន ផារ័ត្ន បាន ពនៃយល់   
ថា មូលដ្ឋាន ទី១ គឺ មើល លើ 

ចំនួន ជាក់ ស្តៃង នៃ អ្នក ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បូក រួម បៃភព នៃ ការ ចម្លង 
ដៃល មិន អាច គៃប់គៃង បាន 
ខណៈ តំបន់ ដៃល បាន កំណត់ 
ជា  តំបន់ កៃហម ទាំង នៃះ បាន 
បង្ហាញ ថា ចំនួន អ្នក ឆ្លង នៅ តៃ 
បន្ត កើន ឡើង និង មិន មាន 
បៃភព ឆ្លង ចៃបាស់ លាស់ ដៃល 
អាច  គៃប់គៃង បាន។

សមៃប ់មលូដ្ឋាន ទ២ី លោក 

បាន អះអាង ថា កៃុម ការងរ 
នឹង  ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ទៅ លើ 
សា្ថាន ភាព រស់នៅ ជាក់ ស្តៃង 
របស ់បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ តបំន ់
ដៃល វា ជា ផ្នៃក មយួ ជយួ ឲៃយ មន្តៃ ី
ជំនញ ពិនិតៃយ មើល ពី លទ្ធភាព 
នៃ ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
កមៃិត ណា ពៃះ សា្ថានភាព នៃ 
ការ រសន់ៅ របស ់ពលរដ្ឋ គ ឺមាន 
សារៈសំខាន់ ណាស់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ វាយ 
តម្លៃ លើ មូលដ្ឋាន នៃះ ហើយ 
ដៃល បង ប្អូន យើង មួយ ចំនួន 
មាន   ការ ងឿង ឆ្ងល់ ថា មាន 
តំបន់ ខ្លះ មាន ការ ផ្ទុះ កូវីដ១៩ 
គាត់   ឆ្លង មិន លឿន ឬ ឆ្លង ក្នុង 
បរិមាណ មួយ តិច តួច ប៉ុន្តៃ 
តបំន ់ខ្លះ ទៀត គៃន ់តៃ ផ្ទុះ ភា្លាម 
ក៏ មាន ការ ឆ្លង រីក រាលដល 
លឿន»។

ចពំោះ មលូដ្ឋាន ទ៣ី សមៃប ់
វាយ តម្លៃ ក្នងុ ការ បៃងចៃង តបំន ់
នៃះ លោក នួន ផារ័ត្ន បាន 
អះអាង បន្ត ថា កៃុម ការងរ ក៏ 
បាន សិកៃសា អំពី កតា្តា ភូមិសាស្តៃ 
នៃ តំបន់ នីមួយៗ ជា រួម ផង ដៃរ 
ពៃះ ភាគ ចៃើន នៃ តំបន់ ដៃល 

កៃុម ការងរ បាន កំណត់ ជា តំ-
បន់ លឿងទុំ គឺ ជា តំបន់ ដៃល 
នៅ  ជុំវិញ តំបន់ ពណ៌ កៃហម 
ពៃះ កតា្តា នៃះ គឺ នឹង បង្កើត នូវ 
ហានិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង តគា្នា បាន 
ខ្ពស់។

មន្តៃី ជំនញ រូប នៃះ ក៏ បាន 
បដសិៃធ ថា៖ «សាលា រាជធាន ី
មនិមាន ចៃតន ដក ់ឲៃយ ចៃើន ជា 
តំបន់ កៃហម នោះ ទៃ។ យើង 
ពៃយាយម បងៃួម និង គិត ដល់ 
បៃសទិ្ធភាព នៃ ការ គៃបគ់ៃង ការ 
រីក រាលដល ជំងឺ នៃះ ក៏ ដូចជា 
ការ គៃបគ់ៃង នៃ ហានភិយ័ ដៃល 
អាច កើត មាន ឡើង ផង ដៃរ»។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៧ មៃសា 
រាជរដ្ឋាភបិាល បាន សមៃច បទិ 
ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ និង កៃុង 
តាខ្មៅ  នៃ ខៃត្ត កណា្តាល រយៈ-
ពៃល ១ សបា្តាហ៍ បន្ថៃម ទៀត 
ក្នុង នោះ ក៏ បាន បៃងចៃក តំបន់ 
ទាំង នោះ ជា «តំបន់ កៃហម» 
«តំបន់ លឿង ទុំ» និង «តំបន់ 
លឿង» សមៃប់ ធ្វើ ការ រឹតតៃបិត 
សៃរភីាព ណា មយួ របស ់ពលរដ្ឋ 
ដើមៃបី បញ្ចៀស នូវ ការ ឆ្លង រាល-
ដល ផង ដៃរ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ លោក លី ធុជ បៃធាន 
គណៈកមា្មៅធិការ ជាតិ អៃសា្កាប់ (NC-
ESCAP) បាន លើក ឡើង អពំ ីកចិ្ច ខតិខ ំ
បៃឹងបៃង របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ក្នុង ការ បង្កើន ភាព ធន់ និង ការ សា្តារ 
ឡើង វិញ កៃយ វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ទៅ 
កាន ់កចិ្ចបៃជុ ំបណា្តា បៃទៃស ដៃល មាន 
ការ អភវិឌៃឍ តចិតចួ នៃ អង្គ សន្នបិាត បៃចា ំ
ឆ្នាំ លើក ទី៧៧ របស់ UNESCAP។

លោក ទៃសរដ្ឋមន្តៃី លី ធុជ បាន 
ថ្លៃង បៃប នៃះ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខៃ មៃសា 
តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូរ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ បណា្តា 
បៃទៃស ដៃល មាន ការ អភវិឌៃឍ តចិតចួ 
(LDCs) ក្នងុ តបំន ់អាសុ ីនងិ បា៉ាសុហី្វកិ 
នៃ អង្គ សន្និបាត បៃចាំ ឆ្នាំ លើក ទី៧៧ 
របស់ UNESCAP ស្តី អំពី កិច្ច ខិតខំ 
បៃងឹបៃង របស់ រាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
ក្នងុ ការ បង្កើន ភាព ធន់ បន្ទាប់ ពី ការ រាត- 
តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ឆន្ទៈ របស់ 
កម្ពជុា ក្នងុ ការ សា្តារ ឡើង វញិកៃយ វបិត្ត ិ
តាមរយៈ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ តំបន់  

នៅ ក្នុង តំបន់ អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក។
លោក លី ធុជ បាន លើក ឡើង៥ 

ចំណុច រួម មាន ទី១ កម្ពុជា ដៃល ជា 
បៃទៃស មាន ការ អភិវឌៃឍ តិចតួច មួយ 
បាន ខិតខំ ធ្វើ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
ជាមយួ បណា្តា បៃទៃស នន ជុវំញិ ពភិព 
លោក ដើមៃបី បៃយទុ្ធបៃឆងំ ទៅ នងឹ ការ 
រីក រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ និង សមៃច  
បាន នវូ ភាព មនិ រសីអើង គា្នា នងិ ការស្ត ី 
បនោ្ទាស ឱៃយ គា្នា ទៅ វញិ ទៅ មក ដៃល អាច 
នំ មក នូវ ភាព បៃកបាក់ នៃ ការ រួបរួម។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ជាក់ ស្តៃង ក្នុង 
សា្មៅរតី មនុសៃស ធម៌ និង សាមគ្គីភាព 
អន្តរជាត ិកម្ពជុា បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ នវា 
កមៃសាន្ដ Westerdam ចុះ ចត និង 
សា្វាគមន៍ អ្នក ដំណើរ ចំនួន ២ ២០០ 
នក់ ក្នុង ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ 
បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា មិន តៃឹម តៃ ផ្តល់ ការ 
ពៃយាបាល (ជំងឺ កូវីដ) ដោយ ឥតគិត 
ថ្លៃ ដល់ បៃជាជន ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ 
បាន ផ្តល់ ការ ពៃយាបាល ដោយ ឥត គិត 
ថ្លៃ ដល់ ជន បរទៃស ផង ដៃរ»។

ទី២ កម្ពុជា មើល ឃើញ ថា ការ បៃ- 

យទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ទាមទារ 
ឱៃយ មាន ការ សមៃច ចិត្ត រួម គា្នា ដោយ 
បៃុងបៃយ័ត្ន នៅ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ នៃ 
ពហភុាគី ដោយ គោរព តាម ចៃបាប់ អន្តរ- 
ជាត ិនងិ អធបិតៃយៃយភាព របស ់បៃជា- 
ជាតិ នីមួយៗ ដោយ មិន តៃូវ គិត ពី ភាព 
មាន  ឬកៃ។

លោក ថ្លៃង ថា សារៈសខំាន ់នងិ ភាព 
បន្ទាន់ នៃ ការ ផ្គត់ផ្គង់ និង ចៃកចាយ 
វា៉ាកសំ់ាង កវូដី ១៩ ដៃល ជា ទនំញិសា-
ធារណៈ សកល តៃវូ បៃពៃតឹ្ត ទៅ ក្នងុសា្មៅ រតី  
មនុសៃស ធម៌ សមៃប់ បៃទៃស ទាំង អស់ 
ជាពិសៃស បៃទៃស ដៃល ងយ រងគៃះ។

ទី៣ កម្ពជុា ជឿជាក់ ថា បណា្តា បៃទៃស  
នន គរួ ចៀសវាង គោល នយោបាយ 
គាពំារ នយិម ហើយ ជយួ គាទំៃ បៃទៃស 
ដៃល ងយ រងគៃះ ជាពិសៃស គាំទៃ 
ជា ថវកិា ដល ់ការ ផលតិ វា៉ាកស់ាងំ ដើមៃប ី
ធាន ថា បៃទៃស ទំាង នោះ មាន លទ្ធភាព  
ក្នងុ ការ ទទួល បាន វា៉ាក់សំាង គៃប់គៃន់។

ទី៤ កម្ពុជា ជំរុញ ដល់ អ្នក តាក់តៃង 
គោល នយោបាយ គរួ អនវុត្ត ការ ប្តៃជា្ញា 
ចិត្ត ក្នងុ ការ បញ្ចៀស ផល ប៉ះពាល់ ពី ការ  

បៃបៃលួ អាកាសធាតុ ដោយ មើល ឃើញ  
នវូ ការ ធា្លាក ់ចុះ នៃ ការ បញ្ចៃញ ឧស្មន័  ផ្ទះ 
កញ្ចក់ ក្នងុ អំឡុង ពៃល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

ទ៥ី កម្ពជុា ជរំញុ សហគមន ៍អន្តរជាត ិ
តៃវូ  តៃធ្វើ សកម្មភាព ភា្លាមៗ ដើមៃប ីចៀស-
វាង ការ កើត ឡើង ជា ថ្ម ីនៃ គៃះ មហន្ត-
រាយ នៃះ ដោយ ការ បង្កើត នវូ ឃ្លាងំ រកៃសា 
សមា្ភារ ចំាបាច់ និង ឧបករណ៍ ការពារ ការ  
ផ្តល់ ថវិកា សមៃប់ ការ សៃវជៃវ និង  
គាទំៃ បៃពន័្ធ សខុភាព សាធារណៈ នងិ 
ការ ដក់ ចៃញ នូវ គំរូ បៃកប ដោយ បៃ-
សិទ្ធភាព សមៃប់ ការ ផ្តល់ ជំនួយ សង្គៃះ  
បន្ទាន់ ដល់ អ្នក ដៃល តៃូវ ការ បំផុត។

លោក ទៃសរដ្ឋមន្តៃ ីបាន បញ្ជាក ់ទៀត 
ថា៖ «កម្ពជុា បាន តៃៀម ខ្លនួ រចួ ជា សៃច 
ដើមៃបី ចលូរមួ ជាមយួ បណា្តា បៃទៃស ក្នងុ 
តបំន់ និង ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ នន ក្នុង កិច្ច 
បៃឹងបៃង សា្តារ ឡើង វិញ នូវ សា្ថានភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម ដើមៃបី បន្ត សមៃច ឲៃយ 
បាន នវូ ចក្ខវុសិយ័ អភវិឌៃឍន ៍បៃកប ដោយ 
ចីរភាព»។

កចិ្ច បៃជុ ំបណា្តា បៃទៃស ដៃល មាន ការ 
អភិវឌៃឍ តិច តួច (LDCs) ក្នុង តំបន់ 

អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក នៃ អង្គ សន្និបាត 
បៃចា ំឆ្នា ំលើក ទ៧ី៧ របស ់UNESCAP 
នៃះ មាន ការ ថ្លៃង សនុ្ទរកថា បើក ដោយ 
លោកសៃី អារមីដ សាល់សុីយ៉ា 
អាលសីចាបាណា អគ្គលៃខាធកិារ រង 
អង្គការ សហបៃជាជាត ិនងិ ជា បៃធាន 
UNESCAP ពៃមទាងំ មាន ការ ចលូរមួ 
ពី តំណាង ជាន់ ខ្ពស់ របស់ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ ទទួល បន្ទុក កិច្ច ការ 
បៃទៃស ដៃល មាន ការ អភវិឌៃឍ តចិតចួ 
កៃុម បៃឹកៃសា សៃដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម និង 
រដ្ឋមនៃ្ត ីនៃ បណា្តា បៃទៃស ដៃល មាន ការ 
អភិវឌៃឍ តិចតួច។

រាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន បង្កើត ឲៃយ 
មាន “គណៈកមា្មៅធិការ ជាតិ អៃសា្កាប់ 
(NC-ESCAP)” នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៩ 
ដោយ មាន បៃសកកម្ម ដើរត ួជា សៃន-
ធិ ការ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ 
ទំនក់ទំនង រាល់ សកម្មភាព ការងរ 
ជាមយួ UN-ESCAP នងិ សហ បៃត-ិ
បត្តិការ ជាមួយ កៃសួង សា្ថាប័ន ជាតិ 
បណា្តា អង្គការ ជាតិ អន្តរជាតិ និង ដៃគូ 
អភិវឌៃឍន៍ នន៕

មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នពំ្រញបង្ហាញពីមូលដ្ឋានន្រការ
កំណត់តំបន់ប្រងច្រងក្រហមលឿងទំុនិងលឿង

លោកលីធុជលើកឡើងពីការសា្តារឡើងវិញក្រយវិបត្តិ
កូវីដទៅកាន់កិច្ចប្រជំុបណ្តាប្រទ្រសមានការអភិវឌ្រឍតិចតួច

លោក នួន ផារ័ត្ន អភិបាល រង រជធានី ភ្នពំេញ និង ជា សមជិក គណៈកម្មការបិទខ្ទប់ ក្នងុសន្នសីិទ 
សារព័ត៌មន កាលពីពេកឹមិញ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



តពទីពំរ័ ១ ... ខេត្តកណ្តាល
នៅពេឹកមេសិលមិញលោកនួន
ផារ័ត្នបានអះអាងថា៖«គេន់
តេយើងជូនក្នុងរយៈពេល
ប៉ុន្មានថ្ងេនេះគឺមានសរុបជាង
១០មុនឺកញ្ចប់សមេប់បងប្អនូ
ដេលកំពុងរស់នៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញដេលមានជីវភាពខ្វះ-
ខាតនិងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់
ដល់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់កេ-

ហមដេលពួកគាត់មិនអាច
ចាកចេញពីផ្ទះបាន»។
លោកផារត័្នបានអះអាងថា

ការចេកអំណោយសង្គេះ
បឋមរបស់លោកនយករដ្ឋ-
មន្តេីហ៊ុនសេននេរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាគឺសំដៅជូនដល់ពលរដ្ឋ
ដេលមានជីវភាពខ្វះខាតដូច្នេះ
ចំពោះអ្នកមិនមានជីវភាព
ខ្វះខាតមិនគួរទាមទារនូវអំ-
ណោយទាំងនេះទេ។

ការថ្លេងរបស់លោកយ៉ាង
ដូច្នេះដោយសំអាងថាក្នុង
ស្ថានភាពបច្ចុបេបន្នរដ្ឋាភិបាល
អាចផ្តល់ជូនតេពលរដ្ឋមួយ
ចនំនួប៉ណុោ្ណោះជាពសិេសពល-
រដ្ឋដេលបេឈមការខ្វះខាតខា្លាងំ
ហើយអ្នកដេលអាចទេទេង់
បានដោយខ្លនួឯងគរួតេចលូរមួ
ជួយជាមួយរដ្ឋាភិបាល។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការ

ផ្តល់ជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទាន់
ដល់ដេបេជាពលរដ្ឋដេលខ្វះ-
ខាតគេប់នោះទេ។ប៉ុន្តេយើង
បាននិងកំពុងបេឹងបេងមាន
យន្តការតាមរយៈកេុមតេឡេ-
កេមរបស់ (គបខ)ដេល
ផ្តល់ព័ត៌មានស្នើសុំជំនួយ
នេះ។ក្នុងអំឡុងពេលមួយខ្លី
យើងមិនអាចរៀបចំនូវអំ-
ណោយរាប់សេនកញ្ចប់ដល់
ពលរដ្ឋបានគេប់ៗគា្នាក្នុងរយៈ
ពេលមួយខ្លីនោះទេ»៕
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នៅ សុីវុត្ថា

តកែវៈ ពលរដ្ឋមកពីភូមិ
ចំនួន៧គឺភូមិជីចេបភូមិ
សេះតេកួនភូមិលោកភូមិ
តេពាំងស្នាភូមិភ្នួសភូមិតេ-
ពាំងវេងនិងភូមិអង្គកេវ ក្នុង
ឃុំសន្លង់សេុកទេំងខេត្ត
តាកេវបានតវ៉ាមិនឱេយអាជា្ញាធរ
យកគេឿងចកេទៅឈសូឆយ
អភិវឌេឍន៍អាងស្តុកទឹកថ្មីលើដី
អាសេ័យយូរឆ្នាំរបស់ពួកគាត់
ជាង២០០ហិកតានោះទេ។
លោកអ៊ិតទូចតំណងអ្នក

តវ៉ាបានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍នៅ
ថ្ងេនេះថាក្នុងចំណោម៧ភូមិ
នេះមានភូមិចំនួន៣ដេលរង
នវូការរលំោភដីធ្លីចេើនជាគេគឺ
ភូមិជីចេបភូមិលោកនិងភូមិ
សេះតេកួន។
លោកបានពនេយល់ថាពលរដ្ឋ

នៅទីនេះបេើបេស់អាសេ័យ
ផលលើដីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ
១៩៨៣មកហើយអាជា្ញាធរ
បានធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិ (បណ្ណ-
ស្លាមមាន់)ជូនតាំងពីឆ្នាំ
១៩៩០មក។ពកួគាត់ថានងឹ
ប្តូរជីវិតដើមេបីបញេឈប់កុំឱេយ
អាជា្ញាធរយកគេឿងចកេមក
ឈូសឆយនិងជីកអាងជាថ្មី
ទៀតពីពេះកន្លងមកពលរដ្ឋ
ទាំង៧ភូមិនេះបានបាត់បង់
សេះនិងបឹងជាចេើនកន្លេង
កេមរូបភាពអភិវឌេឍន៍ ប៉ុន្តេ
ពលរដ្ឋគា្មានទទួលបានផល

សូមេបីបន្តិចដេលភាគចេើនគឺ
បានទៅលើឯកជន។
យ៉ាងណក្ដីលោកអុិតទូច

មនិបានបញ្ជាក់ពីចនំនួពលរដ្ឋ
មានប៉ុន្មានគេួសរដេលកំពុង
រស់នៅក្នុងភូមិទាំង៧នេះ
ទេ។
ប៉ុន្តេលោកថាមានពលរដ្ឋ

បេមាណ៦០គេសួរកពំងុរង
ផលប៉ះពាល់ពីគមេងអភិវ-
ឌេឍន៍មួយនេះ។
បើតាមលោកអុិតទូចការ

តវ៉ានេះកើតឡើងចាប់តាំងពី
ខេកមុ្ភៈឆ្នា២ំ០២១មកម្លេ៉ះក្នងុ
គោលបំណងរកេសាដីទាំងអស់
នេះមិនឱេយមានការអភិវឌេឍ
ដោយទុកជូនពលរដ្ឋក្នុងការ
បង្កបង្កើនផលកសិកម្មចិញ្ចឹម
ជីវិតតេប៉ុណោ្ណោះ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្លឹមសរនេ

ការធ្វើអាងនេះគឺធ្វើអាងចាស់
ដេលអាសេ័យផលប៉ុន្តេពួក

គាត(់អាជា្ញាធរ)បានលក់អស-់
ហើយដូច្នេះពួកគាត់បង្កើត
អាងថ្មីមួយទៀតដើមេបីឆ្លើយ
តបទៅនឹងកេសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយមដោយយកដី
២០០ហិកតា របស់ពលរដ្ឋ
ទៅធ្វើអាងថ្មី»។
លោកឡុកសរិមេឃុំ

សន្លង់បានថ្លេងថាដីដេល
ពលរដ្ឋតវ៉ាមិនឱេយអាជា្ញាធរអភិ-
វឌេឍនេះគឺតេូវបានកេសួងធន-
ធានទឹកនិងឧតុនិយមទុកជា
ដីសមេប់ធ្វើអាងស្តកុទឹកពេះ
នៅជាប់បឹងហើយអ្វីដេល
កេសងួធ្វើគឺដើមេបីតេបេយោជន៍
ពលរដ្ឋប៉ុណោ្ណោះក្នុងការយក
ទឹកសេចសេពសេូវបេំង។
ជាពិសេសពលរដ្ឋដេលអា-
សេ័យផលដីនៅទីនេះក៏មិនឱេយ
មានការប៉ះពាល់ផងដេរ។
លោកមេឃុំបានបន្តថាការ

អភិវឌេឍនេះទាំងអភិបាលខេត្ត

និងអាជា្ញាធរឃុំបានចុះកិច្ច
សនេយាជាមួយនឹងពលរដ្ឋក្នុង
ការសងសង់ទា្វារទឹកចំនួន៣
សមេប់ឱេយទឹកហូរទាន់ពេល
វេលាកុំឱេយមានការខចូខាតសេវូ
នៅលើដីនោះហើយពេលពល-
រដ្ឋចេតូសេវូរចួពកួគាត់អាចបទិ
ទា្វារទឹករួចធ្វើសេបេំងបន្ត
ទៀតបាន។
បើតាមលោកឡកុសរិការ

អភវិឌេឍនេះគឺមនិមានប៉ះពាល់
ដល់ដីរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ
ដោយអាជា្ញាធរគេន់តេស្តារ
បេឡាយដេលនៅអមបឹងនោះ
ប៉ណុោ្ណោះ។ឯការលចិលង់កាល
ពីឆ្នាំ២០២០គឺជាគេះធម្ម-
ជាតិមិនមេនមកពីការស្តារ
បេឡាយនេះឡើយ។
លោកឡុកសរិបានបញ្ជាក់

ថា៖ «នៅពេលដេលស្តាររួច-
រាល់យើងនឹងឱេយសទៅពួក
គាត់ដោយបង្កើតគណៈកម្មការ
បើកបទិឬបង្ហរូទកឹក្នងុការបង្ក-
បង្កើនផលសេវូបេងំគឺជារឿង
របស់គាត់ពេះយើងធ្វើ គឺធ្វើ
ដើមេបីពួកគាត់ប៉ុន្តេបើគាត់មិន
ធ្វើ គឺជារឿងរបស់គាត់កុំឱេយ
បនោ្ទោសយើង»។
លោកបានបន្ថេមថាពលរដ្ឋ

ដេលតវ៉ានេះគឺមានមេខេយល់
អ្នកញុះញង់ហើយអ្នកតវ៉ា
នោះគឺចង់ឱេយអាជា្ញាធរធ្វើបណ្ណ
កម្មសទិ្ធិឱេយពកួគេប៉ណុោ្ណោះប៉នុ្តេ
អាជា្ញាធរមិនអាចចេញឱេយបាន
ទេពេះវជាដីជាប់បឹង៕

ឡាយ សាមាន

បាត់ដំបងៈអាជា្ញាធរខេត្ត

បាត់ដំបងសមេចដក់់ឱេយ
ដំណើរការឡើងវិញជាបណោ្តាះ-
អាសន្នចំពោះផេសារចំនួន១១
ចាប់ពីថ្ងេទី២៩មេសបន្ទោប់
ពីបានផា្អាកដណំើរការមយួរយៈ
ខណៈអាជា្ញាធរខេត្តនេះបាន
បន្ថេមវធិានការដោយតមេវូឱេយ
ធ្វើតេស្តកូវីដ១៩ឬធ្វើចតា្តា-
ឡសីក័ចពំោះបគុ្គលដេលចលូ
ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។
សេចក្តីជូនដំណឹងដច់ដោយ

ឡេកពីគា្នាចុះហត្ថលេខាដោយ
អភបិាលខេត្តបាតដ់បំងលោក
ងួនរតនៈចុះថ្ងេទី២៧មេស

ឱេយដឹងថាផេសារដេលតេូវបាន
ដក់ឱេយដំណើរការឡើងវិញរួម
មានផេសារធំបាត់ដំបង(ផេសារ
ណត់)ផេសារបឹងឈូកផេសារ
១៣មករាផេសារអបេសរា(ផេសារ
លើ)ផេសាររោងលោ្ខោនផេសារ
វត្តលៀបផេសារពោធិ៍វងេស និង
ផេសារទំនើបភួពុយដេលស្ថិត
ក្នុងកេុងបាត់ដំបង។
ចំណេកផេសារចំនួន៣ទៀត

រមួមានផេសារថ្មីថ្មគោលនងិផេសារ
ឃុំជេស្ថិតក្នុងសេុកថ្មគោល
និងផេសារមោងឫសេសុី ក្នុងសេុក
មោងឫសេសុី។
សេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់

ថា៖«ក្នងុការដក់ឱេយដណំើរការ
ឡើងវិញជាបណោ្តាះអាសន្ននូវ

ផ្នេកខាងក្នុងផេសារ (តួផេសារ)
រដ្ឋបាលកេុងបាត់ដំបង រដ្ឋ-
បាលសេុកថ្មគោល រដ្ឋបាល
សេុកមោងឫសេសី និងគណៈ
គេប់គេងផេសារតេូវដឹកនំការ
អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល
ដើមេបីទបស់្កាត់ការរាលដលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩ដោយយកចិត្ត
ទុកដក់និងអនុវត្តការផាក
ពិន័យចំពោះបុគ្គលដេលមិន
គោរពវិធានការ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាផេសារ

ទាំងនេះតេូវបានរដ្ឋបាលខេត្ត
បាត់ដំបងធា្លាប់បានផា្អាកជា
បណោ្តាះអាសន្នរយៈពេល៨
ថ្ងេដោយគិតចាប់ពីថ្ងេទី២១
ដល់ថ្ងេទី២៩...តទៅទំព័រ ៧

ប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន៧តវ៉ាមិនឱ្រយអាជា្ញាធរ
ឈូសឆាយដីធ្វើអាងទឹកនៅលើដីកំពុងអាស្រយ័ផល

អាជា្ញាធរខ្រត្តបាត់ដំបងបើកឲ្រយដំណើរការវិញជា
បណ្តោះអាសន្ននូវផ្រសារចំនួន១១ចាប់ពីថ្ង្រទី២៩ម្រសា

ពលរដ្ឋ ធ្វើការតវ៉ា មិន ឱែយ អាជ្ញាធរ ឈូស ឆាយ ដី ធ្វើ អាង ទឹក នៅ លើ ដី 
កំពុង អាសែយ័ ផល។ រូបថតសហការី

អំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសមែប់តែៀមចែកជូន ពលរដ្ឋ ដែល 
រស់នៅក្នងុ តំបន់ បិទខ្ទប់កន្លង មក ។រូបថតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំេញ

មន្ត្រ៖ីមានអំណយ...

តពីទំព័រ ១...យុវជន«សម្តេច-
តេជោ»(TYDA)បានសរសេរ
លើបណ្តាញហ្វេសប៊កុនៅយប់
ថ្ងេអង្គារថាអ្នកជំងឺដេលកំពុង
ពេយាបាលនៅមណ្ឌលពេយាបាល
កូវីដកោះពេជេចំនួន៨៣៤
នកប់ានជាសះសេបើយនងិតេវូ
ធ្វើចតា្តាឡសីក័បន្តនៅផ្ទះចនំនួ
១៤ថ្ងេបន្តទៀត។
លោកសេីបានលើកឡើង

ថា៖«ថ្ងេនេះពេះចន័្ទរះពេញវង់
ល្អណស់ហើយក៏ជាថ្ងេដេល
ល្អដេរពពីេះមានអ្នកជងំឺកវូដី
ជាចេើនបានជាសះសេបើយពី
ជំងឺ»។
លោកសេីពេជចន័្ទមនុីបាន

ថ្លេងអំណរគុណដល់កេុមគេូ-
ពេទេយស្ម័គេចិត្តសម្តេចតេជោ
បេឆងំកវូដី១៩នងិកេមុសេវ
ជួរមុខទាំងអស់ដេលបាន
យកចិត្តទុកដក់ថេទាំពេយា-
បាលអ្នកជំងឺទាំងអស់ដោយ
យកចិត្តទុកដក់ពេមទាំងកេុម
កងកមា្លាងំដេលបានខិតខំបេងឹ-
បេងការពាររៀបចំនិងសមេលួ
សណ្តាប់ធា្នាប់នៅមណ្ឌលពេយា-
បាលកោះពេជេនេះ។
លោកសេីពេជចន័្ទមនុីបាន

ថ្លេងទៀតថា៖«ខ្ញុំសូមផា្តាំដល់
បងប្អនូដេលបានជាសះសេបើយ
ហើយតេលប់ទៅផ្ទះវិញនោះ
សុំមេតា្តាបន្តធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅ
ផ្ទះបន្ត និងបន្តអនុវត្តន៍នូវដំ-
បូន្មានរបស់គេូពេទេយ និងតេូវ
តេលប់មកយកសំណកវិញ
នៅថ្ងេទី១៣(ឧសភា)»។
គួរបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺទាំង

៨៣៤នក់ដេលបានជាសះ-
សេបើយនេះជាអ្នកដេលឆ្លង
វីរុសកូវីដ១៩ក្នុងពេឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
លោកហ៊ុនមា៉ាណេតអគ្គ-

មេបញ្ជាការរងកងយោធពល-
ខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការ
កងទ័ពជើងគោកបានលើក
ឡើងថាមានមន្ទីរពេទេយ និង
មណ្ឌលដេលកេុមការងរបាន
រៀបចំសមេប់ពេយាបាលជំងឺ
កូវីដ១៩កមេិតសេលចំនួន
៥នោះមាន theGreat
Duke,មន្ទីរពេទេយហ្លួងម៉េ,
មណ្ឌលពេយាបាលកូវីដ១៩
កោះពេជេទី១និងទី២,និង
មណ្ឌលពេយាបាលកូវីដ១៩
ទួលពងេដេលកេុមការងរ
បានរៀបចំរួចរាល់សមេប់
ពេយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
កមេិតសេលក្នុងរយៈពេល
៥១ថ្ងេ។
យោងតាមកេសួងសុខាភិ-

បាលមកដល់តេមឹថ្ងេទី២៥ខេ
មេសមានមន្ទីរពេទេយ និង
មណ្ឌលថេទាំពេយាបាលអ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩កមេិតសេលនៅ
ទូទាំងបេទេសមានចំនួន៣៥
កន្លេង។
គិតតេឹមថ្ងេទី២៦ខេមេស

អ្នកជំងឺដេលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ
១៩ក្នងុពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍
២០កុម្ភៈសរុបទាំងអស់មាន
ចំនួន១០៥១៣នក់ក្នងុនោះ
បានពេយាបាលជាសះសេបើយ
ចំនួន៣១៧១នក់និងមាន
អ្នកស្លាប់ចំនួន៨២នក់៕

អ្នកជំងឺកូវីដជាង៨០០នាក់ដ្រល
បានសម្រកព្រយាបាល...
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មុំ គន្ធា 

កណ្តាលៈ លោក គង់ សោ-
ភ័ណ្ឌ អភិបាល ខៃត្ត កណ្តាល 
បាន សមៃច បន្ត ផ្អាក ដំណើរ-
ការ អាជវីកម្ម ផៃសារ គគរី ស្ថតិ ក្នងុ 
ឃុំ គគីរ សៃុកកៀនសា្វាយ ជា 
បណ្តាះ អាសន្ន រយៈពៃល ២ 
សបា្តាហ៍ បន្ត ទៀត គិត ចាប់ ពី 
ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ មៃសា រហូត ដល់ 
ថ្ងៃទី ១០ ខៃ ឧសភា។

លោក បាន ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃ 
អង្គារ ទ២ី៧ មៃសាថា ការ ផ្អាក 
នូវ ដំណើរការ ផៃសារ គគីរ ជា បន្ត 

ទៀត នៃះ គឺ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ 
ឆ្លង រីក រាលដាល នៃជំងឺ កូវីដ 
១៩ និង សមៃប់ ការ រៀបចំ 
ឡើង  វិញ ឱៃយ បាន ល្អ បៃសើរ នៅ 
ទីតាំង លក់ ដូរ ក្នុង ផៃសារ នៃះ។

លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ បាន 
លើក ឡើង ថា ៖ «ក្នុង អំឡុង 
ពៃល នៃ ការ បន្ត ផ្អាក ជា បណ្តាះ 
អាសន្ន នៃះ បងប្អូន អាជីវករ 
នងិ  បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលបាន ពាក ់
ព័ន្ធ ផ្ទាល់ ឬ ដោយ បៃយោល 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ឆ្លង រាលដាល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង ផៃសារ 
នៃះ  តៃូវ បន្ត ចូល រួម សហការ 

និង យកសំណក ទៅ ធ្វើ តៃស្ត 
ជា បន្ទាន់»។

លោកថា ការ យក សំណក 
ធ្វើ តៃស្ត មាន នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
បង្អៃក កៀន សា្វាយ ឬ មណ្ឌល 
សុខភាព សំរោងធំ ក្នុង សៃុក 
កៀនសា្វាយ ពៃម ទាងំ តៃវូចលូ-
រួម  អនុវត្តន៍ នូវ វិធានការ ៣ការ-
ពារ ៣កុំ និង វិធានការ សុខាភិ-
បាល ជា ចាំ បាច់ មួយ ចំនួន 
ទៀត។

ដោយឡៃក នៅថ្ងៃអង្គារ 
ទី២៧ ខៃមៃសា នៃះដៃរ អភិ-
បាល ខៃត្ត បន្ទាយមានជ័យ 
លោកអ៊ុ រាតៃី ក៏ បាន បៃកាស 
ឲៃយ  ផ្អាក អាជីវកម្ម កាសុីណូ ទាំង 
អស់ ជា បណ្តាះ អាសន្ន ផង-
ដៃរ។

យោង តាម សៃចក្តី សមៃច 
លោកអ៊ុ រាតៃី បាន បញ្ជាក់  ឱៃយ 
ដងឹ ទៀត ថា អាជវីកម្ម កាសុណី ូ
ទាំងអស់ ដៃល មាន អនុសៃស- 
រណៈ ជាមួយ នឹង កៃសួង សុខា-
ភិបាលនៅ ក្នុង ភូមិសាសៃ្ត ខៃត្ត 
បន្ទាយ មាន ជ័យ តៃូវ បាន បិទ 
ផ្អាក បណ្តាះ អាសន្ន ចាប់ ពី 
ថ្ងៃនៃះ រហូត មាន ការ ជូន ដំ-
ណឹង ជា ថ្មី៕

មុំ គន្ធា

កណ្តាលៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត- 
កណ្តាល  បាន ចៃញ សៃចក្តី 
សមៃច កណំត ់ភមូ ិសាស្តៃ កៃងុ  
តាខ្មៅ ជា ពីរ តំបន់ គឺ «តំបន់ 
លឿង ទុំ» និង «តំបន់ លឿង» 
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ អនុវត្ត 
វិធាន  ការ បិទ ខ្ទប់ បនន្ត រយៈ-
ពៃល ៧ ថ្ងៃ ទៀត ដៃល ចាប់ 
អនុវត្តន៍ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ 
មៃសា ដល់ ថ្ងៃទី ០៥ ខៃ 
ឧសភា។

សមៃប់ ភូមិសាស្តៃ កៃុង 
តាខ្មៅ នៃ ខៃត្ត កណ្តាល តៃូវ 
បាន កំណត់ ជា ២ តំបន់ គឺ 
តំបន់លឿងទុំ  សំដៅ ដល់ ភូមិ-
សាស្តៃ ដៃល មាន ការ ឆ្លង រាល 
ដាល កមៃិត មធៃយម នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ក្នុង សហគមន៍ និង តំបន់ 
លឿង សំដៅ ដល់ ភូមិសា ស្តៃ 
ដៃល មាន ការឆ្លង រាល ដាល 
កមៃិត សៃល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្នុង សហគមន៍។ 

យោង តាម សៃចក្តី សមៃច 

ដៃល ចុះ ហត្ថលៃខា ដោយ 
លោក គង ់សោភណ័្ឌ អភបិាល 
ខៃត្ត កណ្តាលនៅ យប ់ថ្ងៃទ២ី៧ 
ខៃ មៃ សា  បាន បញ្ជាក ់ថាវធិាន- 
ការ ដៃ ល តៃូវ អនុវត្តន៍ ចំពោះ  
ភមូ ិ សាស្តៃកៃងុ តាខ្មៅ នៃះគ ឺតៃវូ 
ចាប ់ផ្តើម អនវុត្តន ៍សមៃប ់រយៈ- 
ពៃល ៧ ថ្ងៃ ដៃល គិត ចាប់ ពី 
ម៉ោង  សូនៃយ ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមៃសា 
ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខៃ ឧសភា។

លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ បាន 
លើក ឡើង ថា៖ «សង្កាត ់តាខ្មៅ 
សង្កាត ់ដើមមៀន សង្កាត ់កពំង ់
សំណញ់ និង សង្កាត់ សា្វាយ-
រលំ តៃូវ បាន កំណត់ ជាតំ  បន់ 
លឿងទុំ ឯ តំបន់ លឿង មាន 
សង្កាត់ ពៃក ឫសៃសី សង្កាត់ តា-
ក្តុល សង្កាត់ ពៃកហូរ សង្កាត់ 
រកា ខ្ពស់ សង្កាត់ សិតៃបូ និង 
សង្កាត់ កោះ អន្លង់ ចិន»។ 

លោក បាន បន្ត ថា បុគ្គល គៃប់-  
របូ ដៃល រស ់នៅ ក្នងុ តបំន ់លឿង  
ទុំ តៃូវ បាន ហាម ឱៃយ ធ្វើ ដំណើរ 
ចៃញ ពី លំនៅឋាន ឬទី សំណក់   
បច្ចុបៃបន្ន របស់ ខ្លួន ប៉ុន្តៃ ការ ធ្វើ 

ដំណើរ ចៃញ កៃ ពីលំនៅឋាន 
ឬ ទសីណំក ់បច្ចបុៃបន្ន អាច តៃវូ 
បាន អនុញ្ញាត ក្នងុ ករណីចំា បាច់ 
ហើយ តៃូវ បាន  ផ្អាក ជា បណ្តាះ 
អាសន្ន នវូ រាល ់ការ  ធ្វើ ចរាចរណ ៍

និងរាល់ សកម្ម ភាព ការងរមុខ- 
របរ ឬ អាជីវកម្ម ចាប់ ពី ម៉ោង 
២០  ដល់ ម៉ោង ៥។

សៃចក្តី សមៃច នៃះ បាន 
បញ្ជាក ់ ថា សមៃប ់តបំន ់លឿង 

វិញ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ គៃប់ បៃ-
ភៃទ សកម្មភាព ការងរ មខុរបរ 
និង អាជីវកម្ម គៃប់ បៃភៃទ នៅ 
ក្នុង តំបន់ តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បើក ដណំើរការ ជា ធម្មតា លើក 

លៃង តៃ សាលារៀន រួម ទាំង 
សាលា បណ្តុះ បណ្តាល វជិា្ជាជវីៈ 
ទាំង រដ្ឋ និង ឯកជន អាជីវកម្ម 
ក្លិប កមៃសាន្ត គៃប់ បៃភៃទ រោង 
ភាពយន្ត រោង សម្តៃង សិលៃបៈ 
សារមន្ទរី ក្លបិ ហាត ់បៃណ នងិ 
មជៃឈមណ្ឌល កីឡា។ 

សកម្មភាព ការងរ មុខរបរ 
នងិ អាជវីកម្ម ដៃល បើក ដណំើរ- 
ការ នៅ ក្នុង តំបន់លឿង តៃូវ 
អនុវត្តវិធានការ សុវត្ថិភាព ផ្នៃក 
សុខាភិបាល ឱៃយ បាន មុឺង មា៉ោត់។ 

លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ បាន- 
បញ្ជាក់ថា ៖ «បុគ្គល ឬនីតិ-
បុគ្គល  ទាំង ឡាយ ណ ដៃល 
បំពាន វិធានការ ដៃល បាន កំ-
ណត់ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ តំបន់ 
លឿង ទុំ និង តំបន់ លឿង នឹង 
តៃូវ  អនុវត្ត វិធានការ ចៃបាប់ យ៉ោង 
មុឺង មា៉ោត់ ដោយ រួម ទាំង ការ 
ឃាត ់ទកុ ជាបណ្តាះ អាសន្ន នវូ 
មធៃយោបាយ ធ្វើ ដំ  ណើរ និង 
ទណ្ឌកម្ម រដ្ឋបាល ដោយ អនុ- 
លោម  តាម បទ បៃបញ្ញត្តិ និង 
នីតិវិធី ជា ធរមាន ផង ដៃរ»៕

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ លោក នយក រដ្ឋ-
មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន បាន សមៃច 
ហាម ឃាត់ ជនជាតិ ឥណ្ឌា និង 
ជនជាតិ បរទៃស ដៃល ធ្វើ ដំ-
ណើរ មក ពី បៃទៃស ឥណ្ឌា ឬ 
ឆ្លង  កាត់ បៃទៃស ឥណ្ឌា ឬ ធា្លាប់ 
មាន បៃវត្តិ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ បៃ-
ទៃស  ឥណ្ឌា មនិ ឲៃយ ចលូ មក ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា ខណៈ បៃទៃស 
ឥណ្ឌា កពំងុ តៃ ផ្ទុះ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល យ៉ោង ខា្លាងំ នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩។

លោក មម៉ ប៊នុហៃង រដ្ឋមនៃ្ត ី
កៃសងួ សខុាភបិាល បាន ចៃញ 
សៃចក្តី បៃកាស នៅ រសៀល ថ្ងៃ 
អង្គារ ទី ២៧ ខៃ មៃសា នៃះ ថា 
ចាប់ តាំង ពី ពៃឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ ការ រាតតៃបាត 
នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ កម្ពជុា មាន 
សភាព ខា្លាំង និង លឿន ជាង 
ពៃល មុនៗ។ 

លោក ថា តាម ការ សង្កៃត 
មើល នៅ លើ ពភិព លោក ឃើញ 
ថា កៃ ពី ការ រាតតៃបាត ជា 
សកល នៃ វីរុស បម្លៃង ថ្មី បៃភៃទ 
B117 ដៃល មាន បៃភព មក ពី 

បៃទៃស អង់គ្លៃស ទើប តៃ មាន 
លៃច ចៃញ នវូ វរីសុ បម្លៃង ថ្ម ីមយួ 
ផៃសៃង ទៀត ឈ្មៅះ ថា B1617 
ដៃល មាន បៃភព ចៃញ ពី បៃ-
ទៃស ឥណ្ឌា ដោយ មាន ការ ឆ្លង 
ខា្លាំង និង មាន ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង 
បៃភៃទ B117 ទៅ ទៀត។ 

លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង បាន 
លើក  ឡើង ថា៖ «ដោយ បាន 
ទទលួ ការ ឯកភាព ដ ៏ខ្ពងខ់្ពស ់ព ី
សម្តៃច តៃជោ នយក រដ្ឋមន្តៃី 
និង ដោយ ពិនិតៃយ ឃើញ សា្ថាន-
ភាព បៃប នៃះ កៃសួង សុខាភិ-

បាល សមៃច ហាម ឃាត ់ការ ធ្វើ 
ដំណើរ ចូល មក បៃទៃស កម្ពុជា 
មួយរយ: រហូត ដល់ មាន ការ 
ជនូ ដណំងឹ ជា ថ្ម ីចពំោះ ជនជាត ិ
ឥណ្ឌា និង ជនជាតិ បរទៃស 
ទាងំ  អស ់ដៃល ធ្វើ ដណំើរ មក ព ី
បៃទៃស ឥណ្ឌា ឬ ឆ្លង កាត់ បៃ-
ទៃស ឥណ្ឌា ឬ មាន បៃវត្តិ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ បៃទៃស ឥណ្ឌា»។

លោក  បញ្ជាក់ ថា ការ ហាម 
នៃះនឹង តៃវូ ចាប់ អនុវត្តន៍ កៃយ 
៤៨ ម៉ោង បន្ទាប ់ព ីចៃញ សៃច-
ក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន នៃះ៕

អភិបាលខេត្តកណ្តាលសមេចបន្តផ្អាកដំណើរការ
ផេសារគគីរក្នងុសេកុកៀនស្វាយរយៈពេល២សបា្តាហ៍ទៀត

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាលកំណត់ភូមិសស្តេកេងុតាខ្មៅជា២តំបន់គឺ«តំបន់លឿងទំុ»និង
«តំបន់លឿង»ក្នងុអំឡុងពេលនេការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់បន្តរយៈពេល៧ថ្ងេទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្តេីសមេចហាមឃាត់ជនជាតិឥណ្ឌានិង
ជនបរទេសមកពីបេទេសឥណ្ឌាមិនឱេយចូលមកកម្ពជុាខណៈ
ឥណ្ឌាកំពុងតេផ្ទះុការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាងំនេជំងឺកូវីដ១៩

ផេសារ គគីរ ស្ថតិ ក្នងុ ឃំុ គគីរ សេកុកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល ។ ហ្វៃសប៊ុក

កេសួងសុខាភិបាលបេកាសហាម ឃាត់ ជនជាតិ ឥណ្ឌា និង ជន បរទេស   
មក ពី បេទេស ឥណ្ឌា  ចូល មក កម្ពជុា ខណៈ ឥណ្ឌា កំពុង តេ ផ្ទះុ ការ ឆ្លង 
រាលដាល យ៉ាង ខា្លាងំ នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ រូបថត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍

ភូមិសស្តេ កេងុ តាខ្មៅ នេ ខេត្ត កណ្តាលតេវូ  កំណត់ ជា២តំបន់ គឺតំបន់ លឿង និង តំបន់លឿងទំុ។ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កណ្តាល
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

�ែ � ន កែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �ែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុត្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីត ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា ត  

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

សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន កកែស�ែ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ្ជ កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�ែ � ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង ត ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល �វ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កត ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល �វលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំព័រ ៥ ... មៃសា ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់ ការ រាលដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ក្នុង សហគមន៍។

ទន្ទឹម នៃះ ដៃរ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
បាត់ដំបង ក៏ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ 
វិធានការ ជា បណ្តោះអាសន្ន 
រយៈពៃល១៤ ថ្ងៃ បន្ត ទៀត 
ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២៩ មៃសា ដល់ 
ថ្ងៃទី១៣ ឧសភា ២០២១ 
ដោយ  តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ តៃស្ត ចំពោះ 
អ្នក ដំណើរ ឬ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
ចំពោះ រាល់ បុគ្គល ដៃល មាន 
បំណង សា្នាក់ នៅ ក្នុង ទឹកដី ខៃត្ត 
នៃះ រយៈពៃល យូរ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា៖ «តៃូវ អនុវត្ត វិធាន ការ 
ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក និង យក សំណាក   
អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ដៃល វិល តៃឡប់ 
មក រស់នៅ ឬ សា្នាក់នៅ រយៈ 
ពៃល វៃង ក្នងុ ភូមិសាសៃ្ត ខៃត្ត»។

អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បន្ត ថា៖ «ក្នុង 
ករណី អ្នក ធ្វើ ដំណើរ មាន លិ-
ខិត  បញ្ជា បៃសកកម្ម របស់ 
សា្ថាប័ន សាធារណៈ ឬ អ្នក ធ្វើ 
ដំណើរ សា្នាក់នៅ រយៈពៃល ខ្លី 
(តិច ជាង១សបា្តាហ៍) តៃវូរៀប-  
ចំ ការ យក សំណាក ទៅ វិភាគ 
រហ័ស រក មៃរោគ កូវីដ ១៩»។

រដ្ឋបាល ខៃត្តក៏ បាន ដាក់ 
ចៃញ  វិធានការ ដូច លើក មុនៗ 
ដៃរ ដោយ ក្នុង នោះ បន្ត ហាម 
ឃាត់ ការ លក់ ដូរ គៃឿង សៃវឹង 
នងិ ការ ជបួជុ ំសៃព គៃឿង សៃវងឹ 
ផ្អាក ការ ជួបជុំ ដៃល មាន ការ 
បៃមលូ ផ្តុ ំចៃើន ការ លៃង លៃបៃង 
កមៃសាន្ត និង កីឡា គៃប់ បៃភៃទ 
ផង ដៃរ។

ប៉ុន្តៃ រដ្ឋបាលខៃត្ត បាន អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ បើក រាល់ សកម្មភាព 
អាជីវកម្ម មួយ ចំនួន ឡើង វិញ 
ដចូ ជា កន្លៃង លក ់អាហារ ភោ- 
ជនីយដា្ឋាន អាហារដា្ឋាន ហាង 
កាហ្វៃ ហាង លក់ ដូរ ភៃសជ្ជៈ 
កន្លៃង ទទួល ភ្ញៀវ សា្នាក់នៅ 
គៃប ់ គោលដៅ ទៃសចរណ ៍នងិ 
គៃប់ ទីកន្លៃង សាសនា។

យ៉ាង នៃះ ក្តី រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
បាន  កៃើន រំឭក ថា គៃប់ ទីតំង 
ទំាង នៃះ តៃវូ អនុវត្ត ឱៃយ បាន មឺុង- 
មា៉ាត់ នូវ វិធានការ សុខា ភិបាល 
ដោយ តមៃូវ ឱៃយ បុគ្គល មក កាន់ 
ទីកន្លៃង ទាំង នៃះ តៃូវ ពាក់ 
មា៉ាសអ់នាមយ័ លាង ដៃ ជាមយួ  
អាល់កុល ឬ ជៃល វាស់ កម្តា 
រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព យ៉ាង 
តិច១,៥ ម៉ៃតៃ ជាដើម៕

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង...
តពីទំព័រ ៣...សហគៃស 

ទូទៅ ចាប់ ពី តូច ដល់ ធំ ជាង 
៧ ០០០ សា្ថាបន័ បាន ប៉ះពាល ់ 
ហើយ កម្មករ ជាង ១ លាន ២ សៃន 
នាក់ បាន រង ផល ប៉ះពាល់។

លោក ហៃង សួរ អះអាង ថា 
ក្នុង អំឡុង ពៃល ដៃល រាជរដា្ឋា 
ភិបាល បាន ធ្វើ ការ បៃងចៃក 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ កៃងុ តខ្មៅ 
ជា ៣ តំបន់ យ៉ាង ដូច្នៃះ គឺ នឹង 
នា ំឲៃយ រោងចកៃ បៃមាណ ជា ៦០ 
(កម្មករ ជតិ ២០ មុនឺ នាក)់ នងិ 
កៃុមហ៊ុន តូចៗ នៅ ក្នុង តំបន់ 
ដៃល មាន ហានិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទាប (តំបន់ 
លឿង) អាច នឹង ដំណើរការ 
ឡើង វិញ ផង ដៃរ។

លោក អាត់ ធន់ បៃធាន 
សហភាព ការងារ កម្ពុជា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិលមិញ ថា ក្នុង ពៃល នៃះ 
កម្មករ គួរ តៃ ទទួល បាន បៃក់ 
ខៃ ពៃញ ១០០ ភាគរយ សៃប 
ចៃបាប់ ការងារ តម តៃ អាច ធ្វើ 
ទៅ បាន។ ការ ទទួល បាន នៃះ 
ក ៏គរួ តៃ បើក ជនូ កម្មករ ក្នងុ ពៃល 
ភា្លាមៗ ដើមៃប ីឲៃយ ពកួ គៃ អាច យក 
លុយ ទាំង នៃះ ទៅ បៃើបៃស់ 

ក្នងុ ជវីភាព បៃចា ំថ្ងៃ មនិ គរួ ណា 
ផ្តល់ ឲៃយ កៃយ ចប់ ការ បិទ ខ្ទប់ 
នោះ ទៃ ពៃះ ថា សា្ថានភាព ក្នងុ 
ពៃល នៃះ គឺ មាន ការ បៃបៃួល 
រហូត ដៃល ធ្វើ ឲៃយ សា្ថានភាព 
កម្មករ ដៃល កំពុង ជាប់ គាំង ក្នុង 
ផ្ទះ បៃឈម នឹង ការ លំបាក។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ជារមួ រដ្ឋ 
តៃូវ ចៃញ គោលការណ៍ ប៉ុន្តៃ 
ទន្ទឹម នឹង ចៃញ គោលការណ៍ 
បិទ ខ្ទប់ នៃះ រដ្ឋ តៃូវ គិត ទី១ គឺ 
អំពី អាហារ ហូប ចុក គៃប់ បៃ-
ភៃទ តៃវូ ផ្តល ់ឲៃយ បាន គៃបគ់ៃន ់
ទី២ ជួយ សមៃួល ការ ខ្វះខាត 
សមា្ភារ ផៃសៃងៗ ទី៣ គឺ សមៃួល 
ការ ពៃយាបាល និង ការ ធ្វើ ចត្តា-
ឡីស័ក ឲៃយ បាន ល្អ ហើយ ជំរុញ 

ការ ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង រមួ ទាងំ ជរំញុ 
ឲៃយ កៃមុហ៊នុ មាន វធិានការ អនា-
ម័យ ឲៃយ បាន កាន់ តៃ ខា្លាំង»។

ជាមួយ នឹង ការ លើក ឡើង 
យ៉ាង ដូច្នៃះ លោក អាត់ ធន់ 
បាន សាទរ ចំពោះ វិធានការ 
របស ់រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ ផ្តល ់នវូ 
ការ គំាទៃ តមរយៈ វិធានការ 
នានា និង គៃឿង បរិភោគ ផៃសៃងៗ  
ក្នុង ពៃល កម្មករ ជួប វិបត្តិ នៃះ។ 
ប៉នុ្តៃ លោក ជរំញុ ឲៃយ រដា្ឋាភបិាល 
គួរ គិតគូរ បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ការ 
ជួយ ដល់ កម្មករ បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី ឲៃយ ពួក គៃ អាច បន្ត ជីវភាព 
មួយ ដៃល សមរមៃយ និង អាច 
រស់បាន ក្នុង អំឡុង ពៃល ជាប់ 
គាំង ក្នុង ផ្ទះ៕

នៅ សុីវុត្ថា

តកែវៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត តកៃវ 
សមៃច បិទ រោងចកៃ ផលិត 
កាបូប PEEVI INDUSTRY 
(CAMBODIA) បនា្ទាប់ ពី រក 
ឃើញ អ្នក មាន វិជ្ជមាន កូវីដ  
១៩ ចំនួន ៣ នាក់ នៅ ក្នុង 
រោងចកៃ នៃះ។

លោក មឹុង វីរិយ៉ា បៃធាន មន្ទរី-  
ការងារ និង បណ្តុះបណា្តោល 
វិជា្ជាជីវៈ ខៃត្ត តកៃវ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២៨ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ ថា 
រោងចកៃ ផលតិ កាបបូ មយួ នៃះ 
ស្ថិត នៅ ក្នុង សៃុក បាទី ខៃត្ត 
តកៃវ អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ 
នោះ គឺ ជនជាតិ ចិន ចំនួន ២ 
នាក ់នងិ ជនជាត ិខ្មៃរ ១ នាក។់ 
បនា្ទាប់ ពី បិទ នៃះ ភា្លាម កៃុម ការ-
ងារ បាន ឱៃយ ស្វៃងរក អ្នក ដៃល 
ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង បៃយោល 
បាន ចំនួន ៦១ នាក់ ដោយ 
បាន យក សំណាក ទៅ ធ្វើ តៃស្ត 
រក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ប៉ុន្តៃ រហូត មក 
ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខៃ មៃសា មិន 
ទាន់ ចៃញ លទ្ធផល នោះ ទៃ។

លោក មុឹង វីរិយ៉ា ថ្លៃង ថា៖ 
«យើង ទើប រក ឃើញ វិជ្ជមាន 

លើ មនសុៃស ប ីនាក ់កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ (២៧ មៃសា) កៃុម អា-
ជា្ញាធរ បាន ចុះ ទៅ ណៃនាំ កៃុម-
ហ៊នុ ក ៏សមៃច បទិ បណ្តោះអា-
សន្ន ដើមៃប ីអនញុ្ញាត ឱៃយ មាន ការ 
បាច់ ថា្នាំ សមា្លាប់ មៃរោគ រហូត 
ដល់ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៣ ឧសភា ទើប 
ឱៃយ ចូល វិញ»។

លោក មុងឹ វរីយិ៉ា ថ្លៃង ដោយ 
សម្តៃង ការ ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ 
ការ រកី រាលដាល បន្ត ទៅ កម្មករ-
កម្មការិនី ផៃសៃង ទៀត និង អាច 
ចម្លង ទៅ កាន់ ភូមិ សៃុក ដៃល 
ពួក គៃ រស់នៅ ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន 
បាន សមៃច បទិ មនុ ពៃល ដៃល 
អាជា្ញាធរ ចុះ ទៅ ដល់។

លោក ថា កៃុម ការងារ កំពុង 
សៃវជៃវ រក កន្លៃង សា្នាក់នៅ 
និង ឈ្មៅះ កម្មករ-កម្មការិនី 
ដៃល បមៃើ ការ នៅ ក្នុង រោចកៃ 
ចំនួន ៧៦៤ នាក់ ដើមៃបី រាយ-
ការណ៍ ជូន ទៅ អភិបាល ខៃត្ត 
នឹង មាន វិធានការ ទាន់ ពៃល 
វៃលា។

យោង តម សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង   
របស់ រដ្ឋបាល សៃកុ បាទី  កាល ពី  
ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ២០២១  
បាន អពំាវនាវ ដលប់ៃជាពល រដ្ឋ 
ដៃល ធា្លាប់ បៃសៃ័យ ទាក់ទង 
ជាមួយ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទាំង 
៣នាក់ នោះ តៃូវ រាយ ការណ៍ 
ជនូ អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន ជា បនា្ទាន ់

និង រួសរាន់ ទៅ យក សំណាក 
នៅ តម ទីតំង ដៃល បាន កំណត់   
នៅ មណ្ឌល សខុភាព នងិ មន្ទរី-
ពៃទៃយ បង្អៃក សៃកុ បាទី ពៃម ទំាង  
តៃូវ ដាក់ ខ្លួន ឱៃយ នៅ ដាច់ ដោយ 
ឡៃក រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ។

យោង តម សៃចក្តី ជូន ដំ-
ណឹង នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា អ្នក 
មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ទាំង ៣ 
នាក់ គឺ ជា ករណី ឆ្លង ក្នុង សហ-
គមន៍ ទី១-ឈ្មៅះ វុធ សុខៃន 
ភៃទ សៃី អាយុ ៣០ ឆ្នាំ ទីលំ-
នៅ ភមូ ិឃា្លាងំ សមៃបត្ត ិឃុ ំពតស់រ 
សៃុក បាទី ខៃត្ត តកៃវ ជា 
កម្មការនិ ីទ២ី-ឈ្មៅះ Huang 
Hu ភៃទ បៃុស ជនជាតិ ចិន 

អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ សា្នាក់ នៅ ក្នុង 
រោងចកៃ និងទី៣-ឈ្មៅះ 
Wang Guo_Qin ភៃទ សៃី 
ជនជាតិ ចិន អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ 
សា្នាក់នៅ រោងចកៃ។

លោក អ៊ចូ ភា អភបិាល ខៃត្ត 
តកៃវ បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំ
មួយ ជាមួយ អ្នក ជំនាញ នៅ 
ថ្ងៃទ ី២៨ ខៃ មៃសា ដោយ បាន 
បញ្ជា ដល់ អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ 
ទាំង អស់ តៃូវ តៃ ចុះ ធ្វើ ការ 
សៃវជៃវ ចំពោះ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
ផ្ទាល់ និង បៃយោល ទាំង អស់ 
ដើមៃបី យក សំណាក ធ្វើ តៃស្ដ 
និង យក ពួក គាត់ មក ធ្វើ ចត្តា-
ឡីស័ក ឱៃយ តៃឹមតៃូវ។

លោក អ៊ូច ភា ថ្លៃង ថា បៃ-
សិន បើ ករណី ឆ្លង កូវីដ១៩នៃះ 
មាន លក្ខណៈ ធ្ងន់ធ្ងរ តៃូវ តៃៀម 
កន្លៃង សមៃប់ ធ្វើ ជា មណ្ឌល 
ចត្តាឡសីក័ ដោយ ក្នងុ នោះ តៃវូ 
តៃៀម សាលារៀន នៅ តម មូល- 
ដា្ឋាន ឬ មណ្ឌល ចត្តាឡសីក័ នៅ 
សាលា គរុកោសល ខៃត្ត ដៃល 
មាន សៃប់ ដើមៃបី ងាយ សៃួល 
គៃបគ់ៃង។ មៃយា៉ាង ទៀត អាជា្ញាធរ 
សៃុក តៃូវ សហការ ដើមៃបី ចុះ 
បាញ់ ថា្នាំ សមា្លាប់ មៃរោគ នៅ 
អគារ រោងចកៃ នៃះ៕

រោងចកេជង២០០ទីតំាងបានបិទទ្វារជ...

រោងចកេផលិតកាបូបមួយនៅក្នងុសេកុបាទីតេវូបានបិទជ
បណ្ដោះអាសន្នកេយពីមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន៣នាក់

កម្មករ-កម្មការិនី ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួល ស្ថតិនៅតំបន់កែហមតម
បណ្ដោយ ផ្លវូវែងសែង។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

រោងចកែ ផលិត កាបូប  តែវូ បាន បិទ ជា បណ្ដោះអាសន្ន កែយ ពី មាន អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,860 16,920 16,960 16,840

2 GTI 4,280 4,300 4,300 4,240

3 PAS 13,000 13,020 13,040 12,980

4 PEPC 3,080 3,070 3,090 3,060

5 PPAP 14,400 13,120 14,400 13,040

6 PPSP 1,890 1,880 1,890 1,870

7 PWSA 6,660 6,680 6,680 6,640

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៨ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

ក្សួង ទ្សចរណ៍នឹង ធ្វើ ការ សហការ ជាមួយ ក្សួង 
សុខាភិបាល សិក្សាអំពី លទ្ធភាព ទទួល ភ្ញៀវ ទ្សចរ 
អន្តរជាតិ ដ្ល បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩រួច ហើយ

សមាគម វរី វប្បករ 
កម្ពុជា៖ វិស័យ វរី-
វប្បកម្ម ក្នុងស្ុក នឹង 
អន្តរាយ បើ ការនាំ 
ចូល ប្ប អនាធិប-
ត្យ្យ នៅ បន្ត មាន

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កេសួង ទេសចរណ៍ 
នឹង ធ្វើ ការ សហការ ជាមួយ កេ-
សួង សុខាភិបាល សិកេសា អំពី 
លទ្ធភាព ទទួល ភ្ញៀវ ទេសចរ 
អន្តរជាតិ ដេល បាន ចាក់ វ៉ាក់-
សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ រួច 
ហើយ ដេល មក ពី ទីផេសារ ណា 
មាន ហានិភ័យ ទាប ដើមេបី 
សេចសេង់ ឧសេសាហកម្ម នេះ 
ដេល បាន កំពុង រង ផល ប៉ះ-
ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ពី ការ រីក រាល-
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជាង មួយ 
ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ ដេល កេសួង 
រំពឹង ថា នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង 
តេីមាស ទី៤ ខាង មុខ នេះ។

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តេី 
កេសួង ទេសចរណ៍ បាន ថ្លេង 
ក្នុង កិច្ច បេជុំ មួយ កាល ពី ថ្ងេ 
អង្គារ ទី២៧ ខេ មេសា កន្លង 
មក  នេះ ថា ចពំោះ ផេនការ បើក 
ដំណើរការ ទទួល ភ្ញៀវ ទេសចរ 
អន្តរជាតិ ឡើង វិញ នេះក្នុង ជំ-
ហាន ដបំងូ កេសងួ ទេសចរណ ៍
នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ កេសួងសុ-
ខាភិបាល អំពី លក្ខខណ្ឌ ឲេយ 
បេកដ ថា តើនឹង តមេូវ ឲេយ ភ្ញៀវ 
ទេសចរ អន្តរជាតិ ដេល បាន 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ រួច រាល់ ហើយ ចូល មក 
បេទេស កម្ពុជា នោះ តេូវ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក ក្នុង កមេិត ណា ឬ 
មិន ចាំបាច់ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
បន្ទាប់ មក កេសួង នឹង ស្នើសុំ 
គោលការណ៍ អនុញ្ញាត ពី 
រាជរដា្ឋាភបិាល ដើមេប ីអនវុត្ត កចិ្ច 
ការងរ នេះ។

លោក រដ្ឋមន្តេី បាន ថ្លេង បន្ត 
ថា៖ «ទន្ទឹម នឹង អ្វី ដេល យើង 
បាន សិកេសា លើ ទីផេសារ នេះ កេ-
សួង ទេសចរណ៍ ក៏ នឹង ធ្វើ ការ 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ ខេត្ត និង ជា-

មួយ គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង ផង ដេរ ក្នុង ការ 
ស្វេងរក ការ គាំទេ ក្នុង ការ ជំរុញ 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ជូន បេជា- 
ពលរដ្ឋ និង អ្នក ផ្តល់ សេវកម្ម 
ទេសចរណ៍ នៅ តាម គោលដៅ 
នន ដើមេបី ធាន ថា គោលដៅ 
ទេសចរណ៍ របស់ យើង មាន 
សុវត្ថិភាព និង ទំនុក ចិត្ត ដេល 
អាច ទទួល យក ភ្ញៀវទេសចរ 
ដេល បាន ទទួល វ៉ាក់សំាង នេះ 
បាន មុន»។

លោក ធនួ សុណីាន បេធាន 
សមាគម ទេសចរណ៍ អាសុីបា៉ា- 
សុីហ្វិក កម្ពុជា បាន បេប់ ថា 
ដើមេបី ធាន បាន ទំនុក ចិត្ត ពី 
គេប់ភាគី ពាក់ព័ន្ធ គេ តេូវ តេ 
កំណត់ ពី លក្ខខណ្ឌ មួយ ចំនួន 
ឱេយ ចេបាស់លាស់ ដើមេបី ធាន ថា 
នឹង មិន មាន ការ ឆ្លង រាលដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ ចណំោម ភ្ញៀវ 
ទេសចរ និង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ។

លោក បាន បន្ត ថា ការ កណំត ់
នោះ អាច មាន ការ កំណត់ ពី 
លក្ខខណ្ឌ ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង 

(បេភេទ និង រយៈពេល ចាក់ 
វ៉ាក់ សាំង) ការ កាត់ បន្ថយ 
ពេល   ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក និង ការ 
កំណត់ ពី កាតព្វកិច្ច មួយ ចំនួន 
ដេល ភ្ញៀវ និង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ តេូវ 
ធ្វើ។

លោក នយិយ ថា៖ «ដើមេប ីឱេយ 
ដណំើរការ នេះ អាច ដណំើរ ទៅ 
ដោយ ជោគជ័យ និង ទទួល 
បាន  នូវ ទំនុក ចិត្ត ពី គេប់ ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ គឺ ទាមទារ ឱេយ កេសួង 
ទេសចរណ៍ តេូវ ធ្វើ ការងរ ជា-
មយួ កេសងួ សខុាភបិាល ដើមេប ី
រៀបចំ ឱេយ មាន Code of con-
duct សមេប់ ភ្ញៀវ ទេសចរ»។

យោង តាម លោក ថោង ខុន 
កេសួង ទេសចរណ៍ នឹង តមេូវ 
ឲេយ គេប់ គោលដៅ ទេសចរណ៍ 
ទាំង អស ់តេូវ គតិ អំព ីគណុភាព 
សេវកម្ម និង តម្លេ ឲេយ បាន 
សមរមេយ ជាពិសេស តេូវ អនុវត្ត 
ស្តង់ដា ថ្មី ក្នុង បរិបទ កូវីដ ១៩ 
នេះ ជាមួយ វិធានការ យ៉ាង 
មុឺងមា៉ាត់ គឺ ៣ កុំ ៣ ការពារ 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល។ ជាមួយ 

គា្នា នេះ ក៏ តេូវ ធ្វើ យ៉ាង ណា ផ្តល់ 
ទនំកុ ចតិ្ត ខ្ពស ់ដល ់ភ្ញៀវ ទេសចរ 
តាមរយៈ តមេូវ ឲេយ បុគ្គលិក 
បមេើការងរ របស ់ខ្លនួ តេវូ ពាក ់
កាត បគុ្គលកិ នងិ កាត ចាក ់វ៉ាក-់
សាំង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា 
បេចាំ ក្នុង អំឡុង ពេល បំពេញ 
ភារកិច្ច ផង ដេរ។

លោក បាន ថ្លេង ថា៖ «យើង 
នឹង ពិនិតេយ វយ  តម្លេ អំពី គុណ-
ភាព សេវកម្ម ទេសចរណ៍ នៅ 
គេប ់គោលដៅ ទាងំ អស ់ហើយ 
យើង នឹង ដាក់ ចុះ នូវ ស្តង់ដា 
សេវ កម្ម ទេសចរណ៍ នៅ ក្នុង 
បរិបទ កូវីដ នេះ ឲេយ បាន រហ័ស 
ដើមេបី បញ្ជាក់ អំពី សុវត្ថិភាព 
និងគុណភាព របស់ គោលដៅ 
ទេសចរណ៍ នីមួយៗ ជូន ភ្ញៀវ 
ទេសចរ អន្តរជាតិ។ យើង ធ្វើ 
កចិ្ច ការងរ នេះ បណ្តើរៗ ហើយ 
យើង បេឹងបេង ទាំង អស់ គា្នា 
ដើមេបី យើង គិត ថា អាច នឹង 
ទទួល ទេសចរ អន្តរជាតិ ពិ-
សេស ទេសចរ ដេល ចាក់ វ៉ាក់-
សាំង ហើយ នៅ ក្នុង តេីមាស 

ទី៤ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ»។
លោក ថោង ខុន បាន គូស 

បញ្ជាក់ ទៀត ថា កេសួង ទេស- 
រណ៍ ក៏ បាន ខិតខំ ពងេឹង ការ 
គេប់គេង ចលន ភ្ញៀវ ទេសចរ 
ក្នុង សេុក ក្នុង ពេល ដេល រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល បាន សមេច អនុ-
ញ្ញាត ឲេយ បេជាពលរដ្ឋ អាច ធ្វើ 
ដណំើរ ព ីខេត្ត មយួ ទៅ ខេត្ត មយួ 
ដេល នឹង មាន បេជាពលរដ្ឋ ទៅ 
កមេសាន្ត តាម រមណយីដា្ឋាន ចេើន 
ហើយ បេសិន បើ រាជធានី ភ្នំ-
ពេញ និង ទីកេុង តាខ្មៅ បញ្ចប់ 
ការ បិទ ខ្ទប់ ទៀត នឹង មាន ភ្ញៀវ 
ទេសចរ ពី ភ្នំពេញ និង ខេត្ត 
កណា្តាល ចេញ ដើរ កមេសាន្ត ចេើន 
ទៅ តំបន់ សមុទេ ខេត្ត ភូមិ ភាគ 
ឦសាន និង ខេត្ត សៀមរាប 
ជាដើម។

យោង តាម របាយ ការណ៍ 
កេសួង ទេសចរណ៍ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង 
ទៅ នេះ កម្ពុជា ទទួល បាន ភ្ញៀវ 
ទេសចរ អន្តរជាតិ តេ ១,៣១ 
លាន នក់ ប៉ុណោ្ណោះ ដោយ មាន 
ការ ថយ ចុះ បេមាណ ៨០% 
និង ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ ផ្ទេ 
ក្នុង បេមាណ ៩ លាន នក់ 
ថយចុះ ២០% បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ កន្លង ទៅ។

ការ ធា្លាក់ចុះ នេ ចំនួន ភ្ញៀវ 
ទេស ចរ អន្តរជាត ិកាល   ព ីឆ្នា ំមនុ 
បាន ធ្វើ ឲេយ ឧសេសាហកម្ម ទេស-
ចរណ៍ កម្ពុជា បាត់បង់ ចំណូល 
ជាង ៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អា-
មេរិក ដោយ បេក់ ចំណូល ពី 
ទេសចរណ៍ អន្តរជាតិ ទទួល 
បាន ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ មាន តេឹម 
១,០២៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ធា្លាក់ ចុះ ៧៩,២ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល 
មាន ចនំនួ ៤,៩១៩ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ៕

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ខណៈ ការធ្វើ វរី-
វបេបកម្ម ក្នុងសេុក ចាប់ផ្តើម មាន 
សម្ទុះ កើនឡើង គួរឱេយ កត់-
សមា្គាល់ ន រយៈពេល ប៉ុន្មៅន ឆ្នាំ 
ចុងកេយ នេះ ប៉ុន្តេ បេរជា 
ផលរបរ អ្នក នៅក្នុង វិស័យនេះ 
កំពុង បេឈមមុខ ខា្លាំង ឡើងៗ 
នឹង  ការបេកួតបេជេង ពី ផលិត- 
ផល នំចូល ខុសចេបាប់ ពី កេ- 
បេទេស។ នេះ បើ យោងតាម 
សមាគម វរីវបេបករ កម្ពុជា។

សមាគម វរីវបេបករ កម្ពុជា 
កាលពី ថ្ងេ អង្គារ បាន សម្តេង 
ការពេយួបារម្ភ របសខ់្លនួ នៅលើ 
បណា្តាញ សង្គម ផ្លវូការ ថា «ការ 
នំចូល ផលិតផល ជលផល ពី 
កេបេទេស មក បេកួតបេជេង 
ជាមួយ នឹង ផលិតផល ក្នុង 
សេុក ដោយ គា្មៅន ភាពតេឹមតេូវ 
នងិ សមធម ៌ ម នងឹ ការធ្វើ អាជវី-
កម្ម តាមបេប ទុច្ចរិត របស់ ជន 
មួយ កា្តាប់ តូច ណា នោះ នឹង បង្ក 
អន្តរាយ ដល់ វរីវបេបកម្ម ក្នុង- 
សេុក»។

បេធាន សមាគម វរីវបេបករ 
កម្ពជុា លោក សខុ រា៉ាដេន បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងេទ ី២៧ 
ខេមេសា ថា ការនំ ចូល ផល 
វរីវបេបកម្ម ពី បេទេសជិតខាង 
ដោយ មិនមាន ចេបាប់ តេឹមតេូវ 
ក្នុង បរិមាណ ចេើន ជា រៀង-
រាល់ថ្ងេ កំពុង ធ្វើឱេយ អ្នក ចិញ្ចឹម 
ក្នុងសេុក ទទួលរង ផល លំបាក 
ជាចេើន។

ផល លំបាក ទាំងនេះ នឹង 
អាច ធ្វើឱេយ ផេនការ របស់ រដា្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា ក្នុង ការជំរុញ ការ-
បង្កើន សមត្ថ...តទៅទំព័រ ១០

ភ្ញៀវទៃសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មកទសៃសនាបៃសាទអង្គរវត្ត នាពៃលកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិន



តពីទំព័រ ១ ... កម្ពុជានឹង
ងើបឡើងវិញនៅពេលដេល
ពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សំាងការពារកូ
វីដបានលឿននិងចេើន។
លោកថ្លេងថា៖ «យើងអាច

បា៉ាន់សា្មានពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពុជាទៅបានទាល់តេ
យើងបានចាក់វ៉ាកស់ាងំឲេយបាន
ចំនួន៧៥ភាគរយឡើងទៅ
ទើបយើងអាចរកេសាលំនឹងសេដ្ឋ-
កិច្ច ក៏ដូចជាស្ថិរភាពសុខុ-
មាលភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
យើងឃើញហើយថាសព្វថ្ងេ
រោងចកេមួយចំនួនតេូវបិទខ្ទប់
ដោយការរាតតេបាតជំងឺកូវីដ
១៩ចូលដល់ក្នុងរោងចកេ
ដេលនាំឲេយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ត
ធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តេបេសិនបើ
រាជរដ្ឋាភិបាលអាចទប់សា្កាត់

ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងរយៈ-
ពេល១ឬ២ខេទៀតចប់សព្វ-
គេប់ទើបកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពុជានេះនឹងស្ថិតក្នុង
រង្វង់ការពេយាករណ៍នេះផ្ទុយ-
ទៅវិញបើយើងមិនអាចទប់
សា្កាត់បានហើយជងំឺកូវដី១៩
បន្តរកីរាលដលបន្តទៀតការ-
ពេយាករណ៍នេះនងឹមនិសមសេប
នោះទេ»។
យោងតាមរបាយការណ៍

ទសេសនវិស័យអភិវឌេឍន៍អាសុី
(ADO)២០២១ផលិតកម្ម
ឧសេសាហកម្មតេវូបានគេរពំងឹថា
នឹងកើនឡើង៧,១%ក្នុងឆ្នាំ
២០២១និង៧,០%នៅឆ្នាំ
២០២២ដោយសារការសងើប
ឡើងវិញនេវិស័យកាត់ដេរ
សម្លៀកបំពាក់សេបេកជើងនិង

ទំនិញសមេប់ការធ្វើដំណើរ
ក៏ដូចជាកំណើននេឧសេសហ-
កម្មធនសេលផេសេងទៀតដចូ-
ជាផលិតផលអេឡិចតេូនិក
និងកង់។ វិស័យកសិកម្មតេូវ
បានរំពឹងថានឹងកើនឡើង
១,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០២១និង
១,២%ក្នងុឆ្នាំ២០២២ដោយ
មានការកើនឡើងនេផលតិកម្ម
កសិផលបនា្ទាប់ពីរងការខូច-
ខាតដោយទឹកជំនន់កាលពី
ឆ្នាំមុនការបន្តមានកំណើននេ
វរវីបេបកម្មនងិការហក់ឡើងនេ
ការនាំចេញផលិតផលកសិ-
កម្មទៅកាន់សាធរណរដ្ឋ
បេជាមានិតចិន។
ជាមយួគ្នានេះដេរយោងតាម

របាយការណ៍ទសេសនវសិយ័នេះ
វិស័យសេវកម្មនឹងស្ទុះងើប
ឡើងវិញក្នុងលេបឿនយឺតៗ
ពោលគឺបេមាណ៣,៣%ក្នងុ
ឆ្នាំ២០២១ទៅ៦,២%ក្នុង

ឆ្នាំ២០២២។កិច្ចបេឹងបេង
ក្នងុការគេបគ់េងការផ្ទុះឡើងនេ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងសេុក
ដេលបានចាប់ផ្តើមក្នុងខេកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២១កពំងុធ្វើឲេយសកម្ម-
ភាពវិស័យសេវកម្មធ្លាក់ចុះ។
ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតេូវ
បានរំពឹងថានឹងនៅបន្តស្ទើរតេ
ពេញមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០២១
ដេលមាននយ័ថាវសិយ័ទេស-
ចរណ៍មិនតេូវបានរំពឹងថាអាច
ជួយជំរុញកំណើនផ្នេកសេវ-
កម្មនៅឆ្នាំនេះទេ។ វិស័យអ-
ចលនទេពេយតេូវបានពេយាករថា
នងឹងើបឡើងវញិពីការធ្លាកច់ុះ
កាលពីឆ្នាំមុនដោយមាននិនា្នា
ការសេដៀងគ្នាទៅនងឹឧសេសា-
ហកម្មសំណង់។
“លេបឿនមនិស្មើគ្នានេការងើប

ឡើងវិញនេវិស័យនានានឹងបន្ត
ជាសមា្ពាធលើគេសួារនងិកេមុ-
ហ៊នុមយួចនំនួនៅឆ្នានំេះដេល

នឹងធ្វើឱេយការងើបឡើងវិញនេ
សេដ្ឋកិច្ចជារួមមានការយឺត-
យ៉ាវ។ហានិភ័យចមេបងៗសមេប់
ចក្ខវុសិយ័សេដ្ឋកចិ្ចនេះរមួមាន
ការរកីរាលដលនេការផ្ទុះឡើង
នេកូវដី១៩នៅតាមសហគមន៍
កណំើនសេដ្ឋកចិ្ចយតឺជាងការ-
រពំងឹទកុនេដេគូធរុកចិ្ចសខំាន់ៗ 
របស់កម្ពជុាដូចជាអាមេរិកនិង
អឺរ៉ុបការបន្តនេភាពទន់ខេសាយ

នេតមេវូការក្នងុសេកុនងិបញ្ហា
បេឈមរបស់សេវកម្មហិរញ្ញ-
វត្ថុនិងធនាគរ”។
លោកសេីSunniyaDur-

raniមានបេសាសន៍បន្ថេមថា
រាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់តេូវ
រកេសាជំហរគោលនយោបាយ
សារពើពន្ធដេលគំទេកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ-
កេយ៕
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ព្យាករ...

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈកេុមហ៊ុនSmart
Axiataបានបញ្ចប់ការសាង-
សង់ជាសា្ថាពរសា្ថានយីបណ្តាញ
ថ្មីចំនួន៦៨ទីតាំងក្នុងខេត្ត
សៀមរាបដេលជាផ្នេកមួយនេ
គមេងវនិយិោគទកឹបេក់៩០
លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១
ដើមេបីពងេីកនិងបង្កើនគុណ-
ភាពនេបណ្តាញទរូគមនាគមន៍
របស់ខ្លួននៅគេប់ទីកន្លេងក្នុង
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបាន

ចុះផេសាយកាលពីថ្ងេទី២១ខេ
មេសាឲេយដឹងថាសា្ថានីយ
បណ្តាញដេលទើបតេតេូវបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់ជាសា្ថាពរ
ក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺស្ថិតក្នុង
គមេងការពងេីកសា្ថានីយ
បណ្តាញថ្មីចនំនួ៣៥០ទតីាងំ
ដេលតេូវបានបេកាសជាសា-
ធរណៈដោយកេមុហុ៊នSmart
កាលពីខេមុន។
គមេងការពងេីកសា្ថានីយ

បណ្តាញថ្មីនងឹបង្កើនគណុភាព
សេវ4GLTEរបស់កេុមហ៊ុន
Smartសមេប់អ្នកបេើបេស់
នៅទទូាងំបេទេសកម្ពជុាពេម-
ទាំងធនាឲេយបានថាបណ្តាញ
ទូរគមនាគមន៍បានតេៀមរួច-
រាល់ក្នុងការផ្ដល់ជូនតាមតមេូវ
ការរបស់អតិជនដេលកំពុងតេ
កើនឡើងនាពេលការផ្ទុះរីក-
រាលដលនេវរិសុកវូដី១៩នងិ
សា្ថានភាពនេការបិទខ្ទប់នេះ។
ដើមេបីបង្ហាញនូវគុណភាព

នេសា្ថានីយបណ្តាញនិងសេវ
គេបដណ្ដប់ក្នុងខេត្តសៀមរាប
កេុមហ៊ុនSmartបានកំពុង
ផ្ដល់ជូនទិន្នន័យអុីនធឺណិត
ចនំនួ1GBឥតគតិថ្លេដលអ់ត-ិ
ថិជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
ដេលកំពុងបេើបេស់គមេង
បង់ជាមុនរហូតដល់ថ្ងេទី២១
ខេឧសភាដោយពួកគេអាច
ទទួលយកការផ្ដល់ជូននេះ
តាមរយៈកម្មវិធីSmartNas
នៅពេលណក៏បានអំឡុង
ខេនេះ។
លោកThomasHundt

នាយកបេតិបត្តិកេមុហុ៊នSmart
Axiataមានបេសាសន៍ថា៖
«គមេងវិនិយោគលើហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍
កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ជាង
ពេលណទាំងអស់ហើយ

ក្នុងនាមជាកេុមហ៊ុនទូរគម-
នាគមន៍ចល័តឈានមុនគេ
ដេលខតិខំបេងឹបេងធ្វើឱេយជវីតិ
កាន់តេបេសើរយើងយល់ពី
ករណីបនា្ទាន់ហើយយើងនឹង
បន្តផ្តល់មធេយាបាយទំនាក់ទំ-
នងល្អបផំតុដល់ពលរដ្ឋកម្ពជុា
ពិសេសក្នុងពេលវេលាដ៏សំ-
ខាន់មួយនេះ។
អតិថិជនរបស់យើងនៅ

ក្នុងខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះ
អាចរីករាយក្នុងការបេើបេស់
បណ្តាញទូរគមនាគមន៍របស់
យើងដេលតេូវបានបង្កើន
គុណភាពនិងលេបឿនកេយ
បញ្ចប់ការសាងសង់សា្ថានីយ
បណ្តាញពាសពេញខេត្តដេល
នឹងបន្ធូរបន្ថយភាពលំបាក
មួយចំនួនដេលតេូវបានបង្ក
ឡើងដោយវិធនការបិទខ្ទប់»។

បច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុនSmart
មានសា្ថាននីយបណ្តាញបេ-
ហេល៣០០០ទីតាំងនៅ
ទទូាងំពេះរាជាណចកេកម្ពជុា
ដេលអនុញ្ញាតឱេយអតិថិជន
ចំនួន៨លាននាក់ទទួលបាន
បទពិសោធន៍ឌីជីថលពិសេស
លើបណ្តាញ4GLTEដេល
ផ្ដល់សេវជូនបេជាពលរដ្ឋ
ចនំនួ៩១,៥%នេចនំនួបេជា-
ជន។ក្នុងខណៈពេលដេល
អតថិជិនSmartបានផ្ដើមការ
បេើបេស់4Gយ៉ាងឆបរ់ហស័
កេុមហ៊ុនSmartក៏កំពុង
បញេឈប់បណ្តាញសេវ3G
របស់ខ្លួនសនេសឹមៗនៅក្នុងឆ្នាំ
២០២១ដោយផ្លាស់ប្ដូរវិ-
សាលគមន៍ហ្វ្រេកង់ស៍វិទេយុ
ដេលសល់ពីបណ្តាញសេវ
3Gទៅជា4G៕

ក៊្មហ៊៊នLyftនឹងលក់ផ្នក្
ស្វយ័បើកបរក្នងុតម្ល៥្៥០លាន
ដ៊លា្លារឲ្យក៊្មហ៊៊នToyota

ទកី្រងុ វ៉ាសុនីតោនៈ កេមុហ៊នុ
បានឲេយដឹងកាលពីថ្ងេចន្ទថា
Lyftជាកេមុហ៊នុផ្ដល់សេវកម្ម
ហៅតាក់សុីជិះមានមូលដ្ឋាន
នៅទីកេុងវ៉ាសុីនតោនសហ-
រដ្ឋអាមេរកិបានយលព់េមលក់
ផ្នេកស្វ័យបើកបររបស់ខ្លួនទៅ
ឲេយផ្នេកមួយនេកេុមហ៊ុន Toy-
ota របស់បេទេសជប៉ុនក្នុង
តម្លេ៥៥០លានដុលា្លារ។
វិធនការនេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់

ពីការដកការវនិយិោគសេដៀង
គ្នាមយួពីកេមុហ៊នុUberកាល
ពីឆ្នាំមុនដោយសារតេកេុម
ហ៊ុនហៅតាក់សុីជិះមួយនេះ
ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់លើ
បេតិបត្តិការស្នូលចំពេលការ
ជម្នះក្នុងអំឡុងពេលការរីក
រាលដលជងំឺវរីសុករូ៉ណូរយៈ-
ពេលមួយឆ្នាំ។
បេតិបត្តិការរបស់កេុមហ៊ុន

Lyftដេលសា្គាល់ថាជាLevel
5នឹងតេូវបានដក់បញ្ចូលទៅ
ក្នងុកេមុហ៊នុWovenPlanet
Holdingsដេលជាកេុមហ៊ុន
បុតេសម្ព័ន្ធរបស់កេុមហ៊ុន
ToyotaMotorCorpora-
tionដេលនឹងបង្កើតកេុមមួយ
មានការងរបេហេល១២០០
កន្លេងលើបច្ចេកវិទេយាស្វយ័បើក-
បរនៅក្នងុបេទេសជប៉នុអាមេ-
រិកនិងចកេភពអង់គ្លេស។
កេុមហ៊ុន Lyftនឹងទទួល

បានសាច់បេក់សុទ្ធចំនួន
៥៥០លានដុលា្លារក្នុងនោះ
២០០លានដុលា្លារតេូវបង់ជា
មនុនងិ៣៥០លានដលុា្លារទៀត
តេវូបង់ក្នងុរយៈពេល៥ឆ្នាំស្ថតិ
កេមកិច្ចពេមពេៀងនេះ។
លោក JamesKuffner

បេធនបេតបិត្តិកេមុហ៊នុWo-
venPlanetបានថ្លេងថា៖
«ការទញិភាគហ៊នុនេះជរំញុឲេយ
បេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការ
អភិវឌេឍការធ្វើដំណើរបេកប
ដោយសុវត្ថភិាពបំផុតនៅលើពិ-
ភពលោកក្នុងទេង់ទេយធំ»។
លោកថ្លេងថា៖«កិច្ចពេមពេៀង

នេះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុង
ការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់បុគ្គលិក
ធនធននងិហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ដេលនងឹជយួពកួយើងក្នងុការ
ផ្លាសប់្តរូពភិពលោកដេលយើង
រស់នៅតាមរយៈបច្ចេកវិទេយាធ្វើ
ដំណើរដេលអាចនាំយកអនា-
គតមួយដេលកាន់តេសបេបាយ
រីករាយកាន់តេមានសុវត្ថិភាព
សមេប់ពួកយើងទំាងអស់គ្នា»។
លោកLoganGreenអគ្គ-

នាយកកេុមហ៊ុនLyftបានឲេយ
ដឹងថាបេតិបត្តិការនេះ «រួម
បញ្ចូលគ្នានូវចក្ខុវិស័យទេព-
កោសលេយធនធននិងការប្ដេជា្ញា
ចតិ្តក្នងុការជរំញុការធ្វើដណំើរ
ស្វ័យបើកបរសា្អាតទូទាំង
ពិភពលោក»៕AFP/LA

ស្ថានីយបណ្តាញថ្មីចំនួន៦៨របស់Smartដ្លមាន
ទឹកប្ក់៩០លានដ៊លា្លារតូ្វបានសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ

ក្រមុហុ៊ន Smart Axiata បានបញ្ចប់ ការសាងសង់ ជា សា្ថាពរ សា្ថានីយ បណ្តាញ ថ្ម ីចំនួន ៦៨ ទីតំាង ក្នងុ ខ្រត្ត 
សៀមរាប។រូបភាពSmartAxiata



តពីទំព័រ ៨ ...ភាពផលិត
ដើមប្ីផ្គតផ់្គង់តម្វូការក្នងុស្កុ
និងការនាំច្ញជួបបញ្ហា។
លោកបន្ថ្មទៀតថាការនាំ
ចូលដោយមិនមានច្បាប់ត្ឹម-
ត្ូវ គឺមិនត្ឹមធ្វើឱ្យរដ្ឋបាត់
ចំណូលពន្ធប៉ុណ្ណោះទ្ប៉ុន្ត្
ថ្មទាំងមិនត្ូវបានត្ួត-
ពិនិត្យគុណភាពនិងប្ភព
ទីតាំងចិញ្ចឹមដ្លអាចធ្វើឱ្យ
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នក
បរិភោគផងដ្រ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ការនាំចូល

ដោយមិនមានច្បាប់ និងការ
ត្ួតពិនិត្យគុណភាពច្បាស់-
លាស់មិនត្ឹមត្ធ្វើឱ្យប៉ះ-
ពាល់ដល់ផ្នការឈានឆ្ពោះ

ទៅដល់ការនាំច្ញផលវារី-
វប្បកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារ
អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្
សូម្បីត្ការចិញ្ចឹមដើម្បីបម្ើ
តម្ូវការក្នុងស្ុកក៏នឹងជួប
បញ្ហាក្ស័យធនទៀតផង»។
លោកបន្តថាជាការល្អបើ

ក្ុមឈ្មួញនាំចូលនាំគ្នាជួយ
ប្មូលទិញត្ីដ្លប្ជា-
កសិករក្នុងស្ុកអាចផលិត
បាននិងនាំចូលត្ផលិតផល
ដ្លអ្នកនៅក្នុងស្ុកមិនអាច
ផលិតបាន។
ទោះយ៉ាងណាលោកក៏ទទួល

ស្គាលថ់ាផលវារវីបប្កម្មកម្ពជុា
អាចមានតម្ល្ខ្ពសជ់ាងបទ្ស្
ជិតខាងបន្តិចដោយសរការ

ចញិ្ចមឹនៅកម្ពជុាមានការរៀបចំ
ល្អទាងំបរសិ្ថានទកឹនងិចណំ-ី
អាហារមានគុណភាពខ្ពស់។
បើតាមលោករ៉ាដ្នបច្ចុ-

ប្បន្នកម្ពជុាមានសមត្ថភាពគ្ប់-
គ្ន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បភ្្ទត្ី
មួយចំនួនដូចជាត្ីប្ត្ី-
ពោរត្អីណ្ដង្ត្ីឆ្តោរនងិត្ី
ក្ញ់ជាដើម។សព្វថ្ង្កសិ-
ដ្ឋានចិញ្ចឹមត្ីមានភាគច្ើន
នៅខ្ត្តកណា្ដាលពោធិ៍សត់
កំពង់ធំព្វ្ងសៀមរប
កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំ និងតាក្វ
ជាដើម។
មា្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្ីនៅ

ស្ុកបាធាយខ្ត្តកំពង់ចាម
លោកផាន់ភិរម្យ ដ្លមាន
ស្ះចិញ្ចឹមត្ីប្ចំនួន៨
ស្ះលើផ្ទ្ដី៦ហិកតានិង

មានសមត្ថភាពផលិតត្ីប្
ជាមធ្យម៧០០០តោនក្នុង
១ឆ្នាំបានឱយ្ដងឹថាការនាចំលូ
ប្ភ្ទត្ីដ្លផលិតបាន
ក្នុងស្ុកពីប្ទ្សវៀតណាម
បានជះឥទ្ធពិលអវជិ្ជមានយ៉ាង
ខា្លាំងដល់អ្នកចញិ្ចមឹក្នងុស្ុក។
លោកបន្តថាជាការល្អប្សិន
បើការនាំចូលនោះធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមនី-
មួយៗប្មូលផលនិងលក់
ច្ញរួចរល់។
លោកលើកឡើងថា៖«ស្ថាន-

ភាពន្ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង
ដល់អ្នកចិញ្ចឹមត្ីនៅកម្ពុជា
ព្ះពិបាកលក់ច្ញដោយ-
សរត្មានការនាំចូលយ៉ាង
ច្ើនពីប្ទ្សជិតខាង»។

លោកបន្ថ្មថាបញ្ហានៅ
ព្លន្ះគឺកើតមាននៅគ្ប់
កសដិ្ឋានដល្វាអាចនងឹធ្វើឱយ្
អ្នកចិញ្ចឹមបោះបង់មុខរបរន្ះ
ត្ម្តង។
យោងតាមក្សួងកសិកម្ម

រកុា្ខាបម្ាញ់នងិនស្ទកាល
ពីឆ្នាំ២០២០ផលវារីវប្បកម្ម
នៅកម្ពុជាមានចំនួន៤០០
៤០០តោនកើន៣០,២៥
ភាគរយពីចំនួន៣០៧៤០៨
តោនកាលពីឆ្នាំ២០១៩៕
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ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈសមាគមគ្ឹះស្ថាន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CMA)
ជំរុញឱ្យសមាជិករបស់ខ្លួន
បញ្ច្ញឥណទានឱ្យបានកាន់
ត្ច្ើនទៅអតិថិជនខណៈ
ការរីករលដលជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍
២០កុម្ភៈកំពុងធ្វើឱ្យមានផល
ប៉ះពាល់យ៉ាងច្ើនដល់គ្ប់
អាជីវកម្មពិស្សក្នុងរជធានី
ភ្នំព្ញនិងក្ុងតាខ្មៅ។
លោកកាំងតុងងីប្ធាន

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងន្
សមាគមមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
ក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សា«ការរៀបចំ
ឥណទានឡើងវិញ»ដ្លរៀប-
ចំដោយក្ុមហ៊ុនឫទ្ធិពលនា
ថ្ងទ្ី២៧ខ្មស្ន្ះបានឱយ្
ដឹងថានៅព្លន្ះCMAកំ-
ពុងជំរុញឱ្យសមាជិកខ្លនួសមុ្ក
បញ្ចញ្ឥណទានបន្ថ្មដើមប្ី
ជយួដល់បជ្ាជនពម្ជាមយួ
នឹងការកាត់បន្ថយអត្ការ-
ប្ក់កម្ចីផងដ្រ។
លោកបន្តថាមួយវិញទៀត

យន្តការន្ការជរំញុឱយ្មានការ
រៀបចំឥណទានឡើងវិញក៏
កំពុងត្ូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យ
ក្នុងអំឡុងនិងក្យព្លន្
ព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈផងដ្រព្ះគ្ប់អាជីវ-
កម្មសុទ្ធត្ត្ូវការដើមទុន
បន្ថ្មជាចាំបាច់។
លោកថ្ល្ងថា ៖«យន្តការ

ន្ះគោលបំណងដើម្បីគំពារ
ដល់អតថិជិនដល្រងផលប៉ះ-
ពាល់ពីជងំឺកវូដី១៩ទាងំផា្ទាល់

និងប្យោលហើយបើសិន
អតិថិជនទាំងឡាយណាដ្ល
មានរងផលប៉ះពាល់ពីកូវីដ១៩
គឺពួកគត់អាចស្នើសុំរៀបចំ
ឥណទានឡើងវិញបានតាម-
រយៈភា្នាក់ងារឬគ្ឹះស្ថានផា្ទាល់
ត្ម្តង»។
ការរៀបចំឥណទានឡើង

វិញត្ូវបានធនាគរជាតិន្
កម្ពុជា(NBC)ដក់ឱ្យអនុវត្ត
ចាប់តាំងពីអំឡុងខ្មីនាឆ្នាំ
២០២០ក្នុងគោលបំណង
ដើម្បីជួយសម្ួលដល់អតិថិ-
ជនដ្លទទួលរងផលប៉ះ-
ពាល់ពីវិបត្តិន្ការឆ្លងរល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩។
បើតាមលោកតុងងី គិត

ចាប់ពីខ្មីនាឆ្នាំ២០២០
រហូតដល់ខ្មីនាឆ្នាំ២០២១
ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ
របស់គ្ឹះស្ថានដ្លជាសមា-
ជិករបស់សមាគមមីក្ូហិរញ្ញ-

វត្ថុនៅកម្ពុជាមានចំនួនប្-
មាណជិត៣០មុឺននាក់ដ្ល
មានទហំំឥណទានបហ្ល្១
៤០០លានដុលា្លារ។
បព្ន័្ធហរិញ្ញវត្ថុគឺមានសរៈ-

សំខាន់ណាស់ព្ះបើមាន
បញ្ហាវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់
ទៅដល់វិស័យផ្ស្ងទៀត។
ហ្តុន្ះបើមានបញ្ហាផ្ន្ក
ឥណទានដ្លគ្ឹះស្ថានជា
សមាជិកCMAមិនអាចដោះ
ស្យបានសធារណជនក៏
អាចរកការជយួសមប្សម្លួ
ឬអន្តរគមន៍ពីសមាគមមីកូ្-
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផងដ្រ។ន្ះ
បើតាមលោកតុងងី។
ជាមួយគ្នាន្ះប្ធាននាយក-

ដ្ឋានទំនាក់ទំនងន្សមាគម
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក៏បានសំ-
ណូមពរឱ្យអតិថិជនដ្លមិន
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ឬប៉ះ-
ពាល់តិចតួចសូមធ្វើការបន្ត

បង់ប្ក់ទៅឱ្យគ្ឹះស្ថានដ្ល
បានផ្តល់កម្ចីតាមកាលបរចិ្ឆ្ទ
ធម្មតាដើមប្ីទកុលទ្ធភាពបន្ថម្
ឱ្យគ្ឹះស្ថានយកទៅជួយដល់
អតិថិជនផ្ស្ងទៀត។
យោងតាមលោកតងុងីបច្ច-ុ

ប្បន្នសមាជិករបស់សមាគម
គ្ឹះស្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
ដ្លមានគ្ឹះស្ថានមីក្ូហិ-
រញ្ញវត្ថុជាង១០០ស្ថាប័នរួម
នងឹធនាគរចនំនួ៤(Hattha
Bank,PhillipBank,SBI
LYHOURBankPlc និង
AEONSpecializedBank
Cambodia)បានផ្តល់ឥណ-
ទានដល់ប្ជាជនប្មាណ២
លាននាក់ក្នុងទំហំឥណទាន
៦ពាន់លានដុលា្លារ។ចំណ្ក
អតិថិជនដ្លដក់ប្ក់បញ្ញើ
មានចំនួន២,៨លាននាក់
ដ្លមានទំហំទឹកប្ក់៣,៨
ពាន់លានដុលា្លារ៕

លោក បៃដិន នឹង ស្នើសំុ ការបង្កើន 
ពន្ធ លើ អ្នកមាន ទៃពៃយសមៃបតិ្ត ចៃើន
ដើមៃបី ចំណាយ សមៃប់ ការវិនិយោគ

ទីកេុងវ៉ាសុីនតោនៈលោក
ប្ធានាធិបតី ចូប្ដិននឹង
ស្នើសុំការបង្កើនពន្ធលើការ
ទទួលបានការវិនិយោគរបស់
បុគ្គលដ្លមានទ្ព្យសម្បត្តិ
ច្ើនជាងគ្ដើម្បីចំណាយ
សម្ប់ផ្នការថ្មីរបស់លោក
ដើម្បីជួយក្ុមគ្ួសរអាម្-
រកិ។ន្ះបើយោងតាមសដ្្ឋវទិូ
ជានខ់្ពស់នៅសត្វមិានបានឲយ្
ដឹងកាលពីថ្ង្ចន្ទ។
លោកប្ដិននៅសបា្ដាហ៍

ន្ះត្ូវបានរំពឹងថានឹងដក់
ច្ញផ្នការគ្ួសរអាម្រិក
ជាទឹកប្ក់ចំនួន១,៨ពាន់
ពាន់លានដលុា្លារដល្នងឹផ្ដល់
ដល់ការថ្រក្សាក្ម្ងរបស់
ប្ទ្សន្ះការឈប់សម្ក
គ្ួសរដ្លមានប្ក់ខ្ និង
មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ដោយមិនគិតប្ក់ការប្ើ-
ប្ស់ពន្ធកាន់ត្ខ្ពស់លើ
អ្នកមានទព្យ្ច្ើនដើមប្ីប៉ះប៉វូ
នឹងតម្ល្ដ្លកើនឡើងខា្លាំង។
លោកBrianDeeseប្-

ធានក្ុមប្ឹក្សាស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ
ស្តវិមានបានឲ្យដឹងថាការ
បង្កើនពន្ធលើប្ក់ចំណ្ញ
ដ្លរកបានពីការលក់ភាគ-
ហ៊នុនងិទព្យ្សកម្មផស្ង្ទៀត
នឹងប៉ះពាល់លើអ្នកដ្លរក-
បក្់បាន១លានដុលា្លារក្នុង
មួយឆ្នាំត្ប៉ុណ្ណោះដ្លជា
ចំនួនតូចមួយក្នុងចំណមអ្នក
ជាប់ពន្ធអាម្រិកដ្លរួមមាន
៥០០០០០នាក់។
លោកបានប្ប់កុ្មអ្នក-

យកពត័ម៌ានដោយលើកឡើង

ទនិ្ននយ័ឯកសរពន្ធកាលពីឆ្នាំ
២០១៨ថា៖«ការផា្លាសប់្តរូន្ះ
នឹងអនុវត្តចំពោះ៣ភាគ១០
ន្១ភាគរយរបស់អ្នកជាប់-
ពន្ធត្ប៉ុណ្ណោះដ្លមិនម្ន
លើសពី១ភាគរយនោះទ្វា
មនិមន្សមូប្តី្បន្ថម្១កន្លះ
ន្១ភាគរយនោះទ្»។
លោកDeeseបានថ្លង្ថា៖

«ការផា្លាស់ប្តូរន្ះនឹងជួយក្នុង
ការប៉ះបូ៉វការខាតបង់រយៈព្ល
វ្ងន្ការវិនិយោគទាំងនោះ
ដោយការធ្វើកណំទ្មង្់ដល់
ច្បាប់ពន្ធរបស់យើងដ្លផ្ដល់
រងា្វាន់ដល់ការងារនងិមនិគន្់
ត្ទ្ព្យសម្បត្តិនោះទ្»។
លោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាន

លម្អិតណាមួយន្ពន្ធកាន់ត្
ខ្ពស់ថ្មីន្ះទ្ ប៉ុន្ត្ប្ព័ន្ធព័ត៌-
មានរយការណ៍កាលពីសបា្ដាហ៍
មនុដោយបានលើកឡើងក្មុ
មន្ដ្ីដ្លលើកឡើងថាផ្ន-
ការន្ះនងឹបង្កើនអតព្ន្ធលើ
ចំណូលមូលធនដល់៣៩,៦
ភាគរយពី២០ភាគរយ។
គបួផស្ំជាមយួនងឹការគតិពន្ធ

៣,៨ភាគរយចំពោះវិនិយោគិន
ដ្លមានទ្ព្យសម្បត្តិក្នុង
ការចំណាយសម្ប់កម្មវិធី
ធានារ៉ាបរ់ងសខុភាពObama
careការបង្កើនអត្ពន្ធលើ
ចណំលូមលូធនអាចកើនឡើង
ដល់៤៣,៤ភាគរយដ្លជា
កម្ិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពី
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩២០។ ន្ះ
បើយោងតាមTaxFounda-
tionនិងក្ុមហ៊ុនស្វជ្វ
ឯករជ្យ៕LA

គៃះឹស្ថាន មីកៃ ូហិរញ្ញវត្ថ ុនៅ តៃ ជំរុញ ការ ផ្តល់ ឥណទាន
ទោះបី ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង រីក រាលដាល ខ្លាងំ ក៏ ដោយ

អាជីវករលក់តេ ីបន្លេ នៅក្នងុផេសារកីឡដ្ឋានខេត្តកណ្តាល។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

សមាគម វរី វបេបករ កម្ពជុាបញ្ជក់ថា វិស័យ វរីវបេបកម្ម ក្នងុសេកុ នឹង អន្តរាយ  
បើ ការនំា ចូល តេបីេប អនាធិបតេយេយ នៅ បន្ត មាន។ រូបថតហ្ងជីវ័ន

សមាគម វារី វបៃបករ កម្ពុជា...



WORLD

www.postkhmer.com

សុខ ស្រីលុច 

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី២៦មៃសា
កៃុមអ្នកតវ៉ានៅបៃទៃសមី-
យ៉ាន់ម៉ានៅតៃបន្តរការតវ៉ា
ដោយមិនពៃញចិត្តទៅនឹង
សៃចក្តីសមៃចរបស់សមគម
បៃជាជាតិអាសុីអាគ្នៃយ៍(អា-
សា៊ាន)កាលពីពៃលកន្លងទៅ
នៅទីកៃុងហៃសាការតា។នៃះបើ
យោងតាមការចុះផៃសាយរបស់
សារព័ត៌មនTheStraits
Times។
គណៈកម្មាធកិារជាតិកដូកម្ម

ទូទៅ(General Strike
Committee ofNationali-
ties)បាននិយយនៅក្នុង
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយដៃល
បានចៃញផៃសាយកាលពីថ្ងៃទី
២៦មៃសាថាលទ្ធផលនៃកចិ្ច-
បៃជុំកំពូលនៅទីកៃុងហៃសាការ-
តាគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទសៃសនៈ
និងសំឡៃងរបស់បៃជាជន
មីយ៉ាន់ម៉ាហើយមិនបាន
ដោះសៃយវិបត្តិនយោបាយ
នៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទៃ។
បន្ទាប់ពីកិច្ចបៃជុំមៃដឹកនំ

អាសា៊ានមនការបៃកាសមលូ-
មតិគ្នាស្តីពីការបញៃឈប់អំពើ
ហងិៃសាជាបន្ទាន់នៅក្នងុបៃទៃស
មីយ៉ាន់ម៉ា និងការចាប់ផ្តើម
ការសន្ទនគ្នារវងគណបកៃស
សំខាន់ៗដៃលតៃូវសមៃប-
សមៃលួដោយបៃសតិពសិៃស

អាសា៊ានដៃលបានជួយសមៃលួ
ដោយអគ្គលៃខាធិការអា-
សា៊ាន។ពួកគៃក៏បានឯកភាព
ផងដៃរថាគណៈបៃតិភូអា-
សា៊ាននងឹធ្វើទសៃសនកចិ្ចទៅកាន់
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយសម-
គមអាសា៊ាននឹងផ្តល់ជំនួយ
មនសុៃសធម៌ទៅកាន់បៃទៃសនៃះ
ផងដៃរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាបន្ទាប់

ពីកិច្ចបៃជុំនោះអាសា៊ានបាន
ឯកភាពលើបញ្ហាចំនួន៥រួម-
មនការបញ្ចប់អំពើហិងៃសាការ
ចរចាបៃកបដោយការសា្ថាបន
ចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធការ-
បញ្ជូនជំនួយទៅកាន់បៃទៃស
មីយ៉ាន់ម៉ាការតៃងតាំងបៃ-
េសិតពិសៃសដើមៃបីសមៃប-
សមៃលួការចរចានងិអនញុ្ញាត
ឱៃយធ្វើទសៃសនកិច្ចនៅបៃទៃស
នោះ។
អ្នកសង្កៃតការណ៍និងបៃ-

ជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួន
បានបញ្ចៃញមតិមិនពៃញចិត្ត
ទៅលើលទ្ធផលដៃលបាន
សមៃចពីការបៃជុំនោះដោយ
លើកហៃតផុលថាការសមៃច
នោះគឺមិនបានដោះសៃយ
បញ្ហានយោបាយនៅមយី៉ានម់៉ា
ពៃមទាំងមិនបានលើកឡើងពី
ការជំរុញឱៃយមនការដោះលៃង
អ្នកនយោបាយដៃលតៃូវបាន
ចាប់ខ្លួន។
លោកPhil Robertson

អនុបៃធានអាសុីបៃចាំនៅ
ទីកៃុងបាងកកស្ថិតក្នុងចំ-
ណោមអ្នកសង្កៃតការណ៍ក្នុង
តំបន់ដៃលមនទសៃសនៈសៃ-
ពៃចសៃពិលចំពោះការពៃម-
ពៃៀង៥ចំណុចរបស់អាសា៊ាន។
កាលពីថ្ងៃទី២៥មៃសា

លោកRobertsonបាននិ-
យយនៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍ថា៖«អាសា៊ានមិនអាច
យលច់ៃបាស់អពំីការពតិដៃលថា
គ្មានកិច្ចពៃមពៃៀងសមៃប់
យោធាភូមដោះលៃងអ្នក-
ទោសនយោបាយជាង៣៣០០
នក់ដៃលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុង
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយ»។

នៃះបើតាមការដកសៃង់សម្តី
របស់សារព័ត៌មនSouth
ChinaMorningPost។
លោកបានបន្តនិយយថា

ការពៃួយបារម្ភគឺពិតជាមន
ទាក់ទងនឹងកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ
ដោយសារភាពទន់ខៃសាយរបស់
អាសា៊ានក្នុងការអនុវត្តសៃចក្តី
សមៃចចិត្តនិងផៃនការដៃល
ខ្លួនបានចៃញផៃសាយ។
ទោះបីជាមនការមិនពៃញ-

ចតិ្តនងិភាពសៃពៃចសៃពលិពី
អ្នកសង្កៃតការណ៍មួយចំនួន
ក៏ដោយបណ្តាបៃទៃសមួយ
ចំនួនបានបង្ហាញពីភាពវិជ្ជ
មនរបស់សៃចក្តីសមៃចនោះ

ដោយលើកឡើងថាជាជហំាន
មួយដៃលអាចដោះសៃយ
វិបត្តិនៅបៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា
បច្ចុបៃបន្ន។
លោកEvanLaksmana

នៃមជៃឈមណ្ឌលសិកៃសាយុទ្ធ-
សាស្តៃ និងអន្តរជាតិក្នុងបៃ-
ទៃសឥណ្ឌូនៃសុីបាននិយយ
ថាសមទិ្ធផលកាលពីថ្ងៃទ២ី៤
មៃសាអ្វដីៃលគួរឱៃយកត់សម្គាល់
នោះគឺជាការរួបរួមរបស់អា-
សា៊ាន។នៃះបើយោងតាមការ
សៃង់សម្តីពីសារព័ត៌មនSouth
ChinaMorningPost។
លោកបានសរសៃរលើបណ្តាញ

សង្គម Twitter របស់លោក

ថា៖«អ្វីដៃលយើងមនឥឡូវ
នៃះគឺជាមូលដ្ឋានគៃឹះនិងការ
ចាប់ផ្តើមនៃដំណើរការដឹកនំ
ដោយអាសា៊ាន។ការមូលមតិ
គ្នា៥ចំណុចមិនមៃនជាកិច្ច-
ពៃមពៃៀងចុងកៃយឬដំ-
ណោះសៃយចំពោះវិបត្តិនោះ
ទៃ។ដូច្នៃះការរិះគន់នឹងខ្លឹម-
សារនោះគួរតៃស្នើជាគំនិត
ដៃលអាចដក់បញ្ចូលទៅក្នុង
ដំណើរការនពៃលខាងមុខ
សមៃប់ដោះសៃយវិបត្តិនៅ
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា។
តៃទោះជាយ៉ាងណបៃទៃស

ចិនបានសា្វាគមន៍ និងសម្ដៃង
នូវសុទិដ្ឋិនិយមនៃកិច្ចបៃជុំ
របស់អាសា៊ាននៃះហើយហៅ
វថា “ចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អ
មួយសមៃប់ភាគីទាំងអស់
ដើមៃបីលើកស្ទួយយន្តការអា-
សា៊ានបៃកបដោយបើកទលូាយ
និងមិនបៃកាន់បក្ខពួកដើមៃបី
កាតប់ន្ថយសា្ថានការណ៍នៅក្នងុ
បៃទៃសមួយនៃះ។
គរួបញ្ជាក់ផងដៃរថាបៃទៃស

មីយ៉ាន់ម៉ាតៃូវបានយោធាធ្វើ
រដ្ឋបៃហារកាលពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ
ដោយចោទបៃកាន់ថាមន
ការកៃងបៃវញ័្ចសន្លកឹឆ្នាតនងិ
មនការឃាត់ខ្លួនមៃដឹកនំ
គណបកៃសសម្ព័ន្ធជាតិដើមៃបី
បៃជាធបិតៃយៃយលោកសៃីអ៊ងុ-
សានស៊ជូី(AungSanSuu
Kyi)៕

ប្រក់ សាយ

រដ្ឋមន្តៃីបងៃួបបងៃួមកូរ៉ៃខាងតៃបូង
LeeIn-youngកាលពីថ្ងៃអង្គារបាន
ស្នើឱៃយបៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងអនុវត្ត
កិច្ចពៃមពៃៀងជំនួបអន្តរកូរ៉ៃ និង
ចៃញមកចរចាខណៈដៃលលោកបាន
បៃរព្ធខួបលើកទី៣នៃជំនួបជា
បៃវត្តិសាស្តៃឆ្នាំ២០១៨ រវងលោក
បៃធានធបិតីម៉នូជៃអ៊នីនងិមៃដកឹនំ
កូរ៉ៃខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុន។
លោកLeeបានថ្លៃងនៅក្នងុអឡំងុ

ពៃឹត្តិការណ៍មួយដៃលតៃូវបានរៀបចំ
ដោយកៃុមសុីវិលដើមៃបីបៃរព្ធខួបនៃ
សៃចក្តីបៃកាសភមូិផានម់៉ានជ់ុំ(Pan
munjom)ដៃលតៃូវបានអនុម័ត
កៃយពីកចិ្ចពភិាកៃសាកាលពីថ្ងៃទី២៧
ខៃមៃសាឆ្នាំ២០១៨ដោយបាន

បញ្ជាក់ថាបៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូងមន
ឆន្ទៈបន្តការចរចាជាមួយបៃទៃស
កូរ៉ៃខាងជើងនៅពៃលណមួយ
កន្លៃងណមួយនិងអំពីបញ្ហាផៃសៃង។

លោកLeeបាននិយយនៅក្នុង
អំឡុងពៃឹត្តិការណ៍ដៃលតៃូវបាន
រៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីកៃុងPaju
ខាងតៃបូងពៃំដៃនជាមួយបៃទៃស

កូរ៉ៃខាងជើង «កិច្ចពៃមពៃៀងជំនួប
ទាំងនោះរួមមនសៃចក្តីបៃកាសភូមិ
ផាន់ម៉ាន់ជុំ(Panmunjom)គួរតៃ
តៃវូបានអនវុត្តតាមរយៈការចរចានងិ
កិច្ចសហការ»។
លោកបានបន្ថៃមថា៖ «យើង

បញ្ជាក់ជាថ្មីថាយើងមនឆន្ទៈចរចា
ជាមួយបៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងនៅ
ពៃលណកន្លៃងណមួយនិងអំពី
បញ្ហាផៃសៃងៗដោយមិនគិតពីទមៃង់
បៃបបទឡើយ»«យើងសងៃឃឹមថា
បៃទៃសករូ៉ៃខាងជើងនងឹចៃញមកធ្វើ
ចរចានៅពៃលឆប់ៗជាការគោរព
ដល់សា្មារតីនៃសៃចក្តីបៃកាសភូមិ
ផាន់ម៉ាន់ជុំ»។
លោករដ្ឋមន្តៃីបានសរសើរសៃចក្តី

បៃកាសភូមិផាន់ម៉ាន់ជុំថាជាកិច្ច
ពៃមពៃៀងមួយដៃលបានបង្កើត

កៃបខ័ណ្ឌការងរសមៃប់ដំណើរការ
សន្តិភាពបៃកបដោយចីរភាពដោយ
បៃកាសថានឹងមិនមនសង្គៃមនៅ
លើឧបទ្វីបតទៀតទៃ។
ទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយក៏លោក

បានសម្តៃងការសោកសា្តាយថាការ
រីកចមៃើនមិនតៃូវបានធ្វើឡើងក្នុង
រយៈពៃល៣ឆ្នាំកន្លងទៅដូចដៃល
បៃជាជននៃបៃទៃសទាំង២បាន
សងៃឃឹមដោយបាននិយយថាវគឺជា
រឿងចាំបាច់ណស់តៃូវបង្កើតបៃព័ន្ធ
មួយដើមៃបីទប់សា្កាត់ដំណើរសន្តិភាព
ដៃលតៃវូបានផ្តចួផ្តើមឡើងនៃះមនិឱៃយ
វិលតៃឡប់ថយកៃយ។
លោកLee In-youngក៏បាន

ប្តៃជា្ញាចិត្តជំរុញឲៃយមនការអនុម័ត
សៃចក្តីបៃកាសភូមិផាន់ម៉ាន់ជុំនៃះ
ពីសភាដៃរ៕

មីយ៉ាន់ម៉ាៈ  ក្រមុ ប្រឆំាងនឹង រដ្ឋប្រហារ សម្ដ្រង ការមិន ព្រញចិត្ត ការឯកភាព របស់ អាស៊ាន

រដ្ឋមន្ត្រ ីបង្របួបង្រមួ កូរ៉្រខាងត្របូង ស្នើឱ្រយ កូរ៉្រខាងជើង អនុវត្ត កិច្ចព្រម សន្តភិាព

ប្រជាជន មីយ៉ាន់ម៉ា ធ្វើការ តវ៉ា ប្រឆំាង រដ្ឋប្រហារ នាព្រល កន្លង ទៅ ។ រូបថតAFP

រដ្ឋមន្ត្រ ីបង្រមួ បង្រមួ កូរ៉្រខាងត្របូង Lee In-young ថ្ល្រង នៅក្នងុ អំឡុង វ្រទិកា Korea Global 
Forum for Peace នៅក្នងុ ទីក្រងុ ស្រអូ៊ល កាលពី ថ្ង្រទី ៧ ខ្រកញ្ញា ឆា្នា ំ២០២០។ Yonhap



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ សម្ភស្ស

កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ កន្លង ទៅតុ-
លា  ការ រុសៃស៊ី បាន បញ្ជា ឱៃយ ផ្អាក 
នូវ រាល់ សកម្មភាព របស់ ទី-
សា្នាក ់ការ កណ្តាល របស ់មៃដកឹ-
នាំ កៃុមបៃឆំង លោក Alexei 
Navalny និង បណ្តា ការិយា-
លយ័ ជតិ ៤០ ទៀត បៃចា ំតបំន ់
និង កំពុង ពិចារណ ថា តៃូវ 
ហាមឃាត់ កៃុម ទាំងនៃះ រហូត 
ឬ យា៉ាងណ?

កៃុម រដ្ឋអាជ្ញា បាន និយាយ  
ថា ៖ «សា្ថាប័ន របស់លោក 
Navalny បណ្តាល ឱៃយ មាន ការ 
ចូល រួម បង្ក អស្ថិរភាព សង្គម  
និង សង្គម នយោបាយ នាពៃល 
បច្ច៊បៃបន្ន»។ បៃភព ដដៃល នៃះ 
បាន ចោទបៃកាន់ បណ្តាញ 
របស ់  លោក Navalny ថា បាន 
ប៉ុនប៉ង ផ្លាស់ប្តូរ «គៃឹះ នៃ បទ- 
បញ្ជា  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ» និង បាន 
ហៅ សកម្មភាព នៃះ ជ អ្វី ដៃល 
សង្គម មិន ចង់បាន។

កៃមុ រដ្ឋអាជ្ញា រសុៃស៊ ីបាន ស្នើឱៃយ 
តុលាការ ហាមឃាត់ សា្ថាប័ន 
ចំនួន ៣ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
លោក Navalny នៅក្ន៊ង សវ-
នាការ សំខាន់ មួយ។ នៃះ បើ 
តាម  ការឱៃយ ដឹងពី មៃធាវី របស់ 
Navalny ដៃលមាន សិទ្ធិ ចូល 
មើល ឯកសារ អយៃយការ ទាកទ់និ 
នឹង  ករណី ខាងលើ។

ការផ្អាក សកម្មភាព នៃះ មាន 
ន័យថា រាល់ បណ្តាញ នយោ-
បាយ សំខាន់ របស់លោក Na-
valny បច្ច៊បៃបន្ន វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ 
នៅក្នង៊ បៃទៃស ក ៏តៃវូ បាន រារាងំ 
មិនឱៃយ ចូលរួម ក្ន៊ង ដំណើរការ 
មុន ការបោះឆ្នាត សភា នៅ ខៃ 
កញ្ញា ផង ដៃរ។

ជមួយ គ្នា នៃះដៃរ តុលាការ 

ក៏ បាន ផ្អាក គណនី Youtube 
នងិបណ្តាញ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម 
ផៃសៃងទៀតដៃល ទាក់ទង ជ-
មួយ លោក Navalny ដោយ 
អះអាងថា គៃហទំព័រ ទាំងនៃះ 
ផៃសព្វផៃសាយ មាតិកា ជៃុលនិយម 
ហើយ ក៏ បានចៃញ សៃចក្តី អំ-
ពាវ នាវ ឱៃយមាន ការចលូរមួ ដើមៃប ី
បញៃឈប់ សកម្មភាព ជៃុលនិយម 
និង បញ្ហា ទៃង់ទៃយ ធំ នានា 
ផងដៃរ។

យោងតាម កៃុម សិទិ្ធមនុសៃស 
ការហាម បៃម នៃះ នងឹ កា្លាយជ 
វិធាន មួយ ដៃលមាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព បំផុត ក្ន៊ង ការបង្កៃប សៃរី-
ភាព នៃ ការបញ្ចៃញមតិនិង បំ-
ផ្លាញ ចលនា បៃឆំង ចាប់ តាំង 
ពី ការដួលរលំ នៃ សហភាព សូ-
វៀត កាលពី ៣០ ឆ្នាំមុន មក។

តលុាការ បាន ធ្វើការ សមៃច 
នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ថា តើ តៃូវ ផ្អាក 
សកម្មភាព របស់ មូលនិធិ បៃ-
ឆងំ អពំើពកុរលយួ ដៃល កពំងុ 
រង់ចាំ ការសមៃច របស់ តុលា- 
ការ លើ បមៃម នៃះក៏ដូច ជទី-
សា្នាក់ការ កណ្តាល របស់ លោក 
Navalny និង ការិយាល័យ 
បៃចាំ តំបន់ ឬ យា៉ាង ណ?

គរួបញ្ជាក ់ផងដៃរ ថា មលូនធិ ិ
បៃឆំង អំពើពុករលួយ របស់ 
លោក Navalny ដៃល រដ្ឋ អា- 
ជ្ញា ស្នើឱៃយ ហាមឃាត់ នូវ សកម្ម- 
ភាព របស់ខ្លួន ធា្លាប់ បាន ផៃសព្វ 
ផៃសាយ របាយការណ៍ ស្តីពី អំពើ 
ពុក រលួយ របស់ មន្តៃី ការទូត 
កំពូលៗ របស់ រុសៃស៊ី និង មន្តៃី 
មកពី ខាង បៃធានាធិបតី លោក 
Vladimir Putin ដៃល រួម 
បញ្ចូល ទាំង បៃវត្តិ នៃ សំណូក ធំ 
បំផុត របស់ ពិភពលោក មាន 
អ្នកមើល នៅលើ Youtube 
បៃមាណ ជង ១១៦ លាន 
ដង។ ក្ន៊ង នោះ មាន វីដៃអូ ឯក-
សារ បៃមាណ ជង ១ ម៉ាង 
មាន ចំណងជើង ថា “វាំង របស់ 
ពូទីន” (Putin’s Palace) 
ដៃល  បានចៃញ ផៃសាយ កាលពី 
ខៃ មករា កន្លងទៅនៃះ រៀបរាប់ 
ពី កៃុម ឈ្មួញ បៃង និង កៃុម 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពូ ទីន ដៃល នឹង 
ការសាងសង់ ភូមិគៃឹះ ដ៏ស្កឹម- 
ស្កៃ មួយ ដៃលមាន តម្លៃ បៃ-
មាណ ជង ១៣៥ កោដ ិដលុា្លារ 
អាមៃរិក។

ដោយឡៃក សមៃប់ ការ - 
ហាម ឃាត់ ទីសា្នាក់ កណ្តាល 

និង បណ្តាញ ការិយាល័យ ជិត 
៤០ ក្នង៊ តបំន ់នៅ រសុៃសី៊ មាន នយ័ 
ថា បុគ្គលិក ការិយាល័យ ទាំង-
នោះ អាច នឹង ជប់ ពន្ធនាគរ 
បៃសិនបើ ពួកគៃ បន្ត ធ្វើការ 
ហើយ  សា្ថាប័ន ទី ៣ ដៃល រដ្ឋ-
អាជ្ញា ស្នើឱៃយ ហាមឃាត់ គឺ អង្គ-
ការ  ការពារ សិទ្ធិ សុីវិល។

លោក Ivan Pavlov មៃធាវ ី
មា្នាក់ ក្ន៊ងចំណោម សា្ថាប័ន របស់ 
លោក Navalny បាន មាន 
បៃសាសន៍ ថា៖ «យើង មិន- 
ដៃល  ជបួបៃទះ ករណ ីណ ចាត ់
ទុក ការបៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
អំពើពុករលួយ ជ ការគំរាម- 
កំហៃង ដល់ សន្តិសុខ របស់ រដ្ឋ 
ឡើយ»។ លោក ក៏ បាន បន្ថៃម 
ថា ករណី នៃះ អាច ធ្វើឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់  ដល់ បៃជជន រុសៃស៊ី ទាំង 
អស់ ពីពៃះ វា បៃឆំង នឹង «អ្វី 
ដៃល  មនុសៃស គៃប់គ្នា គំទៃ និង 
បានផ្ដល់ មូលនិធិ ដើមៃបី គំទៃ 
ការ ឃា្លាំមើល ការសុើបអង្កៃត 
នៃះ  ទៀតផង»។

យា៉ាងណមញិ ប៉លូសិ កប៏ាន 
ចាប់ ផ្តើមចៃញ សកម្មភាព ជ 
បណ្ដើរៗ ហើយដោយ ធ្វើការ ចាប ់
ខ្លួន បុគ្គលិក និង អ្នកគំទៃ លោក 
Navalny ជង៧០ នាក ់ កាល 
ពី ចុង សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅកៃយ 
មាន ការតវា៉ា ទូទំាង បៃទៃស 
ដៃល ទាមទារ ឱៃយ ដោះ លៃង  
លោក Navalny ផងដៃរ។

នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ដដៃល នោះ សម្ពន័្ធ 
របស់ លោក Navalny បាន 
និយាយថា ពួកគៃ នឹង បញៃឈប់ 
សកម្មភាព សាធារណៈ របស់ 
កៃុម  ខ្លួន សិន ដើមៃបី ការពារ 
បុគ្គលិក របស់ ខ្លួន ពី ការពិន័យ 
និង ការចាប់ខ្លួន (ដៃល អាច 
នឹង  តៃវូ ទទួល ទោស ដាក់ ពន្ធនា- 
គរ រហូត ដល់ ៦ ឆ្នាំ)៕

រុស្សី៊ផ្អាកសកម្មភាពស្ថាប័នរបស់លោកAlexeiNavalny
និងគ្ងហាមឃាត់កុ្មន្ះជារៀងរហូតឬយ៉ាងណា?

លោក Alexei Navalny តាមរយៈ  Intragam នាព្ល កន្លងទៅ។ រូបថត AFP

ព័ត៌មានខ្លីៗ
អាម្រិកកាត់បន្ថយបុគ្គលិកស្ថានទូតប្ចំាអាហ្វ-
ហា្គានីស្ថានខណៈទាហានចាប់ផ្ដើមចាកច្ញ

កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៧ មៃសា កៃសួង ការបរទៃស សហ- 
រដ្ឋអាមៃរិក បាន បញ្ជា ឱៃយ បុគ្គលិក សា្ថានទូត បៃចំា កៃងុ កាបុ៊ល 
មួយចំនួន ធំ ឱៃយ ចាកចៃញ ពី បៃទៃស អាហ្វហា្គានីសា្ថាន ខណៈពៃល 
ដៃល ការដក ទាហាន អាមៃរិក ចៃញពី បៃទៃស នៃះ បាន ចាប់ផ្ដើម។

បទបញ្ជា នៃះ បាន ធ្វើឡើង នៅពៃល ដៃល បៃសិត ពិសៃស របស់ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក បៃចំា អាហ្វហា្គានីសា្ថាន បាន បៃប់ សមាជិកសភា 
ថា មិនមាន ហៃតុផល ក្នង៊ ការបន្ត ដាក់ពងៃយ កងទ័ព អាមៃរិក ជិត 
២០ ឆ្នានំៃះ ទៀត ទៃ។ ក្នង៊ពៃល ជមួយ គ្នា នៃះ បៃសិត Zalmay 
Khalilzad បាន និយាយថា លោក បាន ចៃករំលៃក ការពៃយួបារម្ភ 
របស់ សមាជិក សភា ថា សិទ្ធ ិរបស់ ស្តៃ ី និង ជនជតិ ភាគតិច អាច 
តៃវូបាន គៃ រំលោភ បនា្ទាប់ពី ការដក ទាហាន តៃវូបាន បញ្ចប់។

មុនពៃល លោក Khalilzad និយាយថា កៃសួង ការបរទៃស 
បាន និយាយថា ពួកគៃ បាន ណៃនំា បុគ្គលិក ទំាងអស់ ឱៃយ ចាកចៃញ 
លើកលៃងតៃ ការងរ របស់ ពួកគៃ តមៃវូ ឱៃយ មាន ទីតំាង ស្ថតិនៅក្នង៊ 
បៃទៃស អាហ្វហា្គានីសា្ថាន។ បទបញ្ជា មិន ជក់លាក់ ចំពោះ បុគ្គលិក 
ដៃល តៃវូ ចាកចៃញ នោះ បុ៉ន្តៃ ធំ ជង ការបន្ថយ បុគ្គលិក ជធម្មតា 
ដោយសារ ហៃតុផល សុវត្ថភិាព  និង សន្តសុិខ។ ការបញ្ជា បៃបនៃះ 
ជធម្មតា អនុវត្ត តៃ ចំពោះ បុគ្គលិក ដៃល មិនចំាបាច់ បុ៉ណោ្ណោះ។

សា្ថានទូត អាមៃរិក នៅ ទីកៃងុ កាបុ៊ល គឺ ពឹងផ្អៃក យា៉ាងខា្លាងំ ទៅលើ 
យោធា សហរដ្ឋអាមៃរិក ដើមៃបី សុវត្ថភិាព និង សន្តសុិខ ហើយ 
ការដក បុគ្គលិក បានចាប់ផ្ដើម តំាងពី រដ្ឋបាល លោក   ដូណល់ តៃ ំ
ដៃល បានបៃកាស កាលពី ឆ្នាមុំន ថា កងទ័ព អាមៃរិក នឹង តៃវូ 
ដកចៃញ ពី អាហ្វហា្គានីសា្ថាន នៅ ថ្ងៃទី ១ ខៃ ឧសភា។

កាលព ីសបា្ដាហ ៍មនុ ទាហាន អាមៃរកិ បានចាបផ់្ដើម ចាកចៃញ 
ពី អាហ្វហា្គានីសា្ថាន ហើយ មូលដា្ឋានទ័ព មួយចំនួន តៃូវបាន ផ្ទៃរ 
ទៅក្នង៊ ដៃ របស ់កងទព័ អាហ្វហា្គានសីា្ថាន។ លោក បៃធានាធបិត ី 
ចូ បៃដិន  បាន ពនៃយារ ថ្ងៃ កំណត់ ចាកចៃញ ទាំងសៃុង នៃ ទាហាន 
អាមៃរិក រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខៃ កញ្ញា ដៃលជ ខួប ទី ២០ នៃ 
ការវាយបៃហារដក៏មៃលលើ អគរ ភ្លាះ មជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជកម្ម  
ពិភពលោក៕ សុខ វ្ងឈាង

ហុងកុងគ្ងនឹងពិភាក្សាច្បាប់អន្តោប្វ្សន៍
ថ្មីខណៈព្លកំពុងមានរឿងចមូ្ងចម្ស

 អង្គនីតិបៃបញ្ញត្តិ របស់ ហុងកុង គៃង នឹង ពិភាកៃសា អំពី ចៃបាប់ 
អនោ្តាបៃវៃសន៍ ដៃលមាន ភាពចមៃូងចមៃស ខណៈ មៃធាវី 
ការទតូ នងិ កៃមុ ខាង សា្តានំយិម បារម្ភ ថា នងឹ កានត់ៃ ផ្តល ់អណំច 
ដល ់អាជ្ញាធរ ក្នង៊ ការរារាងំ បៃជជន ព ីការចៃញចលូ ទកីៃងុ ដៃល 
គៃប់គៃង ដោយ ចិន។

រដា្ឋាភិបាល បាន អះអាង ថា ការពៃយួបារម្ភ នោះ មិន សមហៃតុ 
សមផល ទំាងសៃងុ ដោយសារ ចៃបាប់ នៃះ មាន គោលបំណង 
តៃតួពិនិតៃយ ជនអនោ្តាបៃវៃសន៍ ខុសចៃបាប់ ក្នង៊ អំឡ៊ងពៃល ស្នើសំុ សិទ្ធ ិ
ជៃកកោន និង មិន ប៉ះពាល់ ដល់ សិទ្ធសិៃរីភាព ធ្វើដំណើរ ឡើយ។

សៃចក្ដី ពៃង នៃះ កំពុងស្ថិត ក្ន៊ង ការពិនិតៃយ ពី កៃុមបៃឹកៃសា 
នីតិបៃបញ្ញត្ដិ (LegCo) សិន ហើយ អាច នឹង តៃូវ អនុម័ត នៅ ថ្ងៃ 
ពុធ៕ សៅ សម្ភស្ស
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និស្សិតជាប់គំាងក្នងុសុ្កប្ក្លាយវ្លាពន្ចរមក
បង្កើតករងារនិងផ្ដល់អាហារក្ៗដៅ ដល់អ្នកខ្វះខាត
ហុងរស្មី

ភ្នំពេញ: កាលពី ខែ មករា ឆ្នាំ មុន 
លោក តាំង ហ៊ួងហាវ បានធ្វើ ដំណើរ 
វិសែសមកាល ពី សាកលវិទែយាល័យ មក 
លែង ឪពកុម្ដាយ ក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំែញ។ 
លោក ជា និសែសិត ឆ្នាំ ទី ៣ នែ សាកល- 
វិទែយាល័យ University of St. Tho-
mas សហរដ្ឋអាមែរិក លើ មុខវិជា្ជា 
Supply Chain and Operation 
Management។

យវុជន របូនែះ ជាប ់នៅ កម្ពជុា ដោយ 
សារ មិនអាច វិល ទៅ បន្ដ ការសិកែសា 
កាលពី ពាក់កណ្ដាល ខែ មីនា ឆ្នាំ 
២០២០ អំឡុងពែល ផ្ទុះ ការរីករាល 
ដាល ខ្លាំង នែ វីរុស កូរ៉ូណ។

លោក ហាវ ដែល ពែលនែះ ជា អ្នក 
គែប់គែង ផ្នែក ទំនាក់ទំនង នៅ FT 
Gallery កែ ម៉ោង បាន និយាយថា៖ 
«តាំងពី ពែលនោះ ខ្ញុំ តែូវ បែើ ពែល 
វែលា ឱែយមន តម្លែ ចាប់ពី ការសិកែសា 
និង ហាត់ ការរហូត ដល់ ចាប់ផ្ដើម 
បង្កើត គមែង សង្គម ផែសែងៗ ដែល 
ស្ទួយ ដល់ សហគមន៍»។

ខណៈឆ្នានំែះ  ចំពែល បិទ ខ្ទប់ ទីកែងុ 
យុទ្ធនាការ Local4Local ចាប់កំណើត  
ឡើង នាលា្ងាច ថ្ងែទី ៩ ខែ មែសា ដែល 
ដំណើរការ ដោយ យុវជន តែ ម្នាក់ បំណង 
ជួយ គំាទែ ដល់ ការងារ ចីរភាព របស់ 
អ្នកធាក់សីុក្លូ និង អ្នកតែូវការ ជំនួយ 
ចំាបាច់ ដែល រស់នៅ គា្មាន ទីពឹង។

យុវជន ហាវ បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ 
«កាលៈទែសៈ នែះ ការចែក អាហារ 
នងិ ការធ្វើ ដណំើរ មន ការលំបាក។ ខ្ញុំ 
ក៏ មិនអាច ចែញ កែ បានដែរ។ ដូច្នែះ 

យុទ្ធនាការ Local4Local ជួយ ដល់ 
គមែង ចីរភាព ៣ ចំណុច។ អាហារ 
តែូវ បានរៀបចំ និង ចម្អិន ដោយ អាជីវ 
ករលក ់ម្ហបូ ដកឹជញ្ជនូ ដោយ កែមុ សុកី្ល ូ
និង ទទួល ដោយ អ្នករស់នៅ តាម 
ចិញ្ចើមផ្លូវ»។

ជាមួយកញ្ចប់ ទឹកបែក់ រែអងា្គាស ពី 
សបែបុរសជន  តាមរយៈ អ៊ីនសា្ដាកែម 
បែមណ ជតិ ១៦ ០០០ ដលុា្លារ លោក 
បាន បែងចែក ៣ ពាន់ ដុលា្លារ ជួយ 
ទែទែង់ អង្គការ មូលនិធិ កុមរ កម្ពុជា 
ចែក កញ្ចប់ សង្គែះបនា្ទាន់ ២៦០ 
គែួសារ នៅ តំបន់ កែហម ក្នុង សងា្កាត់ 
ស្ទឹងមនជ័យ ក៏ដូចជា បាន បែងចែក 
៧៥០ ដុលា្លារ ដល់ វីរជន កំបាំងមុខ 
ដែល បមែើការ បែមូល សំរាម ផងដែរ។

លោក ហាវ អាយុ ២១ ឆ្នាំ បាន 

និយាយថា៖ «ខ្ញុំ ជឿថា យុទ្ធនាការ 
នែះ មន បែសិទ្ធភាព ដោយសារ វា 
តែវូបាន បង្កើតឡើង ច ំពែលវែលា ដែល 
បែជាជន តែូវការ ជំនួយ ហើយ Lo-
cal4Local បាន កា្លាយជា សា្ពាន 
ផែសារភា្ជាប ់ទនំាកទ់នំងរ វាង ម្ចាសជ់នំយួ 
និង អ្នកតែូវការ ជំនួយ»។

អ្នកធាក់សុីក្លូ និង អ្នក គា្មាន ទីពឹង 
ដែល តែូវបាន ជំនួយ រួមមន អ្នករត់ 
ម៉ូតូឌុប អ្នក រីស អែតចាយ និង 
សន្ដិសុខ តែូវ បានផ្ដល់ អាទិភាព ក្នុង 
ការទទួល កញ្ចប់ ជំនួយ។

ដចូ លោក លើកឡើង ថា សមត្ថភាព 
ទែទែង់ ជីវភាព ជាចែើន បែចាំ និង 
ផលប៉ះពាល ់គជឺា ស្នលូ នែ យទុ្ធនាការ 
Local4Local លោក តែងតែ ស្វែងរក 
ដំណោះសែយ ល្អ និង បានផ្ដល់ 

អត្ថបែយោជន៍ ដល់ មនុសែស ជាចែើន 
ជាពិសែស អំឡុង ពែល ដែល មនុសែស 
គែប់រូប បែឈម ការលំបាក។

លោក ហាវ បាន និយាយថា៖ 
«នោះ ជា មូលហែតុ ដែល ខ្ញុំ សហការ 
ជាមួយ អាជីវករ លក់ ម្ហូប តាម ចិញ្ចើម 
ផ្លូវ  ដើមែបី ជួយ គាំទែ ដល់ មុខរបរ របស់ 
ពកួគែ ផង ខណៈ បន្ដ ផ្ដល ់អាហារ ចម្អនិ 
រួច ដល់ អ្នក ខ្វះខត ដោយ ពួកគែ ងាយ 
ទទួលទាន និង សែលួ ខ្ចប់។ មនុសែស 
គែប់រូប គួរ តែវូ បាន ទទួល អាហារ ក្ៗដា  
អំឡុងពែល លំបាក នែះ»។

ដោយសារ អ្នក រស់ តាម ចិញ្ចើមផ្លវូ គា្មាន 
ជមែក តែមឹតែវូ និង ផ្ទះបាយ សមែប់ 
ចម្អនិម្ហបូ អាហារ ឆ្អនិ សែប់ គឺជា ជមែើស 
ដ៏ល្អ បំផុត សមែប់ ពួកគែ។

លោក ហាវ បាន បន្ដថា៖ «នោះ ជា 

មូលហែតុ ដែល Local4Local 
ផ្ដាតលើ អាហារ បែចាំថ្ងែ សមែប់ 
អ្នករស់នៅ តាម ចិញ្ចើមផ្លូវ ជា វិធី 
ទែទែង់ ដល់ អ្នកលក់ បាយ សម្ល និង 
អ្នកតែូវការ ចម្អែត កែពះ រាល់ថ្ងែ»។

យុវជន រូបនែះ ជឿថា ថាមពល នែ 
សែចក្ដ ីល្អ ពិតជា គំរូ ល្អ។ ស្ថតិនៅក្នងុ 
កាលៈទែសៈ នែះ អ្នក គែប់គា្នា គួរតែ នៅ 
មន សា្នាមញញឹម និង មកពី ទីកន្លែង ដែល 
សមែបូរ សបែបាយ និង ការដឹងគុណ ។

លោក ហាវ បាន បន្ដថា៖ «ខ្ញុំ នៅ 
មន សំណង ដែល មន ផ្ទះ រស់នៅ 
ជាមួយ កែុមគែួសារ។ ដូច្នែះ ខ្ញុំ មន ក្ដី 
រីករាយ ក្នុង ការចែករំលែក អ្នកដទែ»។

ក្នងុនាម ជា យវុជន ខ្មែរ សកិែសា ឯនាយ 
សមទុែ ម្នាក ់លោក ហាវ បាន នយិាយ 
ថា ជួនកាល មនុសែស មិន យល់ ពី 
ភាពរីករាយ របស់ អ្នក ខែសត់ខែសាយ 
ដែល មនឱកាស បានទទួលទាន 
បាយ ម្ហូប ក្ដាៗ នោះ ទែ។

យា៉ោងណមិញ សមែប់ អ្នក តែវូការ វា 
ជាពិសែស អំឡុងពែល បិទ ខ្ទប់ នែះ ពែល 
ហាង អាហារ ចិញ្ចើម ផ្លវូតែវូ បិទទា្វារ ផែសារ 
តែវូ បិទ និង គា្មាន ជមែក ជែកកោន តែមឹតែវូ 
នោះ ជា មូលហែតុ ដែល អាហារ ក្ៗដា  
មន អត្ថន័យ បំផុត ចំពោះ ពួកគែ។

អាហារ ១ កញ្ចប់ ដែលមន បាយ 
និង សាច់ ពែមទាំង ទឹក សុទ្ធ ១ ដប 
តម្លែ ៦ ០០០ រៀល។

សមែប់ ព័ត៌មន លម្អតិ សូម ទាក់ទង  
លោក ហាវ តាមរយៈ អ៊មីែល mailto: 
haotang101@gmail.com ឬ 
សមែប ់ការបរចិា្ចាគ សមូ ផ្ដល ់តាមរយៈ 
គណន ីធនាគារ ABA Taing Huang 
Hao: 002 851 840៕

អ្នករើសអេតចាយស្ថតិក្នងុចំណោមអ្នកកេខេសត់តាមចិញ្ចើមផ្លវូដេលតេវូទទួលអាទិភាពជំនួយ។ រូបថត Ken Bo លោកតំាងហួ៊ងហាវផ្ដល់ម្ហបូអាហារដល់អ្នកធាក់សីុក្លូនិងអ្នករស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លវូ។រូបថត Ken Bo

អ្នកធាក់សីុក្លូនំាយកម្ហបូអាហារជូនបេជាជនកេកីេតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅតំបន់ស្ទងឹមានជ័យ។រូបថត Cindy Liu



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងឡូសអ្រនជឺល្រស៖ តារា 
ចមៃៀង បៃ៊ីតនី ស្ពៀរស៍ បាន ស្នើសុំ 
ធ្វើ សក្ខីកម្ម នៅ តុលាការ ក្នុង រឿងក្ដី កា្ដាំ 
ចពំោះ ការគៃបគ់ៃង របស ់ឪពកុ មកលើ 
ជវីតិ គសូៃករ នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុរបសខ់្លនួ។ 
នៃះ បើ យោងតាម មៃធាវី និយាយ 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ។

តារាចមៃៀង ប៉ុប អាមៃរិក វ័យ ៣៩ 
ឆ្នាំ គឺជា បៃធានបទ យុទ្ធនាការ អន 
ឡាញ «FreeBritney» ពី សំណាក់ 
កៃុម អ្នកគាំទៃ ដៃល ជឿថា ការគៃប់ 
គៃង របស់ អាណាពៃយាបាល នៅតៃ 

តឹងរុឹង ខ្លាំងតាំងពី ឆ្នាំ ២០០៨ ដៃល 
គួរ តៃូវបាន បញ្ចប់ តៃ កមៃ និយាយ  
 ជា សាធារណៈ ទាក់ទងនឹង រឿង របស់ 
ខ្លួន ណាស់។

ចៅកៃម កៃុង ឡូសអៃនជឺលៃស 
បាន កំណត់ សវនាការ នៅ ថ្ងៃទី ២៣ 
ខៃ មិថុនា កៃម សំណើ របស់ មៃធាវី 
ការពារក្តីរបស់ បៃ៊ីតនី ដៃល មិន 
បាន ពនៃយល់ ពី មូលហៃតុ តារាចមៃៀង 
រូបនៃះ ចង់យក បញ្ហា នៃះ ទៅ ដោះ 
សៃយ នៅ តុលាការ។

ចណំាប ់អារម្មណ ៍នងឹ ករណ ីផ្លវូចៃបាប ់

របស់ បៃ៊ីតនី បាន ផ្ទុះឡើង ដោយ 
ការចៃញ ផៃសាយ ឯកសារ «Framing 
Britney Spears» ក្នងុ ខៃកមុ្ភៈ ដៃល 
បង្ក ការភ្ញាកផ់្អើល នាឱំៃយ មហាជន ដងឹឮ 
អពំ ីអណំាច គៃបគ់ៃង ជៃលុ របស ់ឪពកុ 
លើ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ នាង។

តារាចមៃៀង  ប៉ុប បៃ៊ីតនី បានដាក់ 
ពាកៃយសុំ ដកហូត សិទ្ធិ គៃប់គៃង របស់ 
ឪពុក ចៃមី ស្ពៀរស៍ និង បានផ្ដល់ 
សិទ្ធិអំណាច គៃប់គៃង អចលនទៃពៃយ 
របស់ នាង ទៅឱៃយ វិទៃយាសា្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ 
មួយ។ មៃធាវី ដៃល ចាត់តាំង ដោយ 

តុលាការ របស់ នាង បាន និយាយថា 
បៃ៊ីតនី ពិតជា ខ្លាច ឪពុក។

តុលាការ បានចៃញ សាលកៃម 
កាលពី ខៃកុម្ភៈ ដៃល ទាំង ឪពុក និង 
ការិយាល័យ Bessemer Trust 
តៃួតពិនិតៃយ ទៃពៃយសមៃបត្ដិ របស់ តារា 
ចមៃៀង ដោយ បដសិៃធ សទិ្ធ ិគៃបគ់ៃង 
ដាច ់មខុ របសល់ោក ចៃម ីស្ពៀរស ៍ជា 
ឪពុក នាង ក្នុង ការចាត់ចៃង វិនិយោគ 
ទោះបីជា ករណី ផ្លូវចៃបាប់ កំពុង បន្ដធ្វើ 
យា៉ាងណា ក៏ដោយ។

តារាចមៃៀង វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ រូបនៃះ 

បាន និយាយថា ខ្លួន មាន ការខ្មាស់ 
អៀន ក្នងុ ការលាតតៃដាង លើ ឯកសារ 
ដៃល កៃុម អ្នកគាំទៃ បានឱៃយ ដឹងថា 
តារាចមៃៀង រូបនៃះ កំពុង រស់នៅ មិន 
ខុសពី ជាប់គុក ឡើយ ហើយ អះអាង 
ថា នាង ក៏បាន សុំ ជំនួយ ផងដៃរ។

ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ កៃុម មៃធាវី 
ការពារក្តរីបសល់ោក ចៃម ីស្ពៀរស ៍ជា 
ឪពុក របស់ នាង បាន និយាយថា 
លោកបាន បពំៃញការងរ យា៉ាង ល្អ ក្នងុ 
ការគៃប់គៃង ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ កូន 
សៃី លោក៕ HR

ក្រមុ អ្នកគំាទ្រ ប្រ៊តីនី ស្ពៀរស៍ ធ្វើ កូដកម្ម សំុឱ្រយ នាង មាន សិទ្ធ ិស្ររីភាព ព្រញល្រញ។ AFP ក្រមុ អ្នកគំាទ្រ ប្រ៊តីនី ស្ពៀរស៍ ធ្វើ កូដកម្ម សំុឱ្រយ នាង មាន សិទ្ធសិ្ររីភាព ជា មនុស្រស ព្រញល្រញ វិញ។

តារាចម្រៀង ប្រ៊តីនី ស្ពៀរស៍ ប្ដងឹ ជំទាស់ ករណី ឪពុក 
បង្កើត ឃុំគ្រង ជីវិត ឯកជន និង ហិរញ្ញវត្ថុ នាង ផ្ដាច់មុខ

ក្រុងចនណ្រសប៊ឺក៖ ខ្មាច 
បាឡៃន ខៀវ ដ៏ កមៃមួយ  ជា 
សត្វ ធំ បំផុត ក្នុង ពិភពលោក 
បាន អណ្ដៃត មកទើ លើ ឆ្នៃរ 
ណាមបី៊កីាលព ីថ្ងៃអង្គារ  ដោយ 
មាន សា្លាក សា្នាម ដៃល បញ្ជាក់ 

ថា វា បាន បុក ជាមួយ នាវា។ 
នៃះ បើ យោងតាម កៃុម អ្នក 
 វិទៃយា សាស្ដៃ។

អ្នក អភរិកៃស សត្វ សុមី៉នុ អៃល 
វៃន បាន បៃប់ AFP ថា អ្នក 
ទសៃសនា ហ្វូង សត្វ យកៃស ទាំង 

នៃះ បាន  បៃទះ ឃើញ ខ្មាច 
បាឡៃន ដំបូង កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ 
ដៃល អណ្ដៃតផ្ញារ ពោះ  លើ 
ទីកៃុង ឆ្នៃរ វា៉ាល់វីស បៃ របស់ 
បៃទៃស ណាមីប៊ី។

ខ្មាច បាឡៃន បាន ទើ លើ ដី 
ឆ្នៃរ កាល ពី  ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ  ដោយ 
មាន បញ្ហា បាក់ ពៃុយ ទៃូង។

អៃលវៃន បាន នយិាយ ថា ៖ « 
ភ័ស្ដុតាង បាន បង្ហាញ ថា វា 
តៃវូបាន នាវា កៃបៃរ ឆក បកុ  ហើយ 
សៃបៃក នៅ សៃស់ៗ របស់ វា បាន 
បញ្ជាក ់ថា ឧបៃបត្ដហិៃត ុនៃះ បាន 
កើត ឡើង នៅ តំបន់ ទឹក រាក់ »។

លោក បាន បន្ដថា សំណាក 
ហ្នឹង បាន បង្ហាញ កាន់តៃ សីុ 
ជមៃ  អំពី មូលហៃតុ នៃការ ងប់ 
របស់ សត្វ យកៃស នៃះ។ បាឡៃន 
ខៀវ បាន បង្កើន ចំនួន បន្ដចិ ម្ដង ៗ   
នៅ មហាសមុទៃ អា ហ្វ្ិរក ភគ 
ខង  តៃបូង  កៃយ ពី បាត់ វត្ដមាន 
ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍។

យា៉ាងណាមិញ ឱកាស បាន 
ឃើញ សត្វ ធំ បំផុត ក្នុង លោក 
នៃះពិត ជា កមៃ  ដោយសារ 
ចនំនួ របស ់ពកួវា នៅមាន កមៃតិ 
ទាប  ហើយ ពកួវា មនិ តៃងតៃ ធ្វើ 
ដំណើរ មក កៃបៃរ ឆ្នៃរ ឡើយ។

ខណៈ វា មិន មៃន ជា ហៃតុ- 
ការណ៍ ដៃល កើតមាន ឡើង 
ញឹកញាប់ សមៃប់ ពពួក សត្វ  
ចិញ្ចឹម កូន ដោយ ទឹក ដោះ ក្នុង 
មហាសមុទៃ ដៃលរង គៃះ 

ពៃះ នាវា នៃះ លោក អៃលវៃន 
បាន  នយិាយ ថា ការសា្លាប ់របស ់
បាឡៃន ខៀវ ១ កៃបាល នៃះ ជា 
ហៃតុការណ៍ តៃ ១  ករណីគត់ 
បៃចំាតំបន់ ជាភ័ស្ដតុាង ដៃល 
សរបញ្ជាក់ ពី កំណើន នៃ ចំនួន 
សត្វ បាឡៃន និង បញ្ហា ចរាចរណ៍  
លើ ផ្ទៃទឹកចៃើន។

យោ ងតាម អង្គការ មូលនិធិ 
សត្វពៃ ពិភពលោក សមៃប់ 
កិច្ចការ អភិរកៃស ធម្មជាតិ បាន 

បង្ហាញ ថា បាឡៃន ខៀវ ចន្លាះ 
ពី ១០ ០០០ ទៅ ២៥០០០ 
កៃបាល រស់ នៅ លើ ភព ផៃនដី នា 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន។

ពូជ សត្វ ទាំងនៃះ ដៃល តៃូវ 
បាន ចុះ បញ្ជីជា សត្វជិតផុត  
ពូជ ដោយ សហជីព អន្ដរជាតិ 
សមៃប ់កចិ្ចការ អភរិកៃស ធម្មជាត ិ 
នៅតៃ តៃូវ រង ការ គំរាម កំហៃង 
ដោយ ការ បាត់ បង់ ជមៃក និង 
បរិសា្ថាន កខ្វក់៕ AFP/HR

បាឡ្រន ខៀវ អាចធំធាត់ រហូត ដល់ ប្រវ្រង ២៥ម៉្រត្រ និង ទម្ងន់ ១៥០ តោន។

បាឡ្រន ខៀវ ចន្លោះ ពី ១0 000 ទៅ ២៥ ០០០ ក្របាល  រស់ នៅ លើ 
ភព ផ្រនដី នា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន។

បាឡ្រន ខៀវ ដ៏ កម្រ  ក្នងុលោក  ១  ក្របាល  
អណ្ដ្រត មក ទើ លើឆ្ន្ររ ប្រទ្រស ណាមីបី៊ 



ក្រុងប៊្ររឡំាង: លោក Ju-
lian Nagelsmann នឹង 
ចូលធ្វើ តួនាទី ជា គ្រូបង្វឹក របស់ 
ក្រមុ Bayern Munich ជនំសួ 
លោក Hansi Flick ចាប់ពី 
រដូវកាល ក្រយ ទៅ។ ន្រះ បើ 
តាម ការប្រកាស ឱ្រយដឹងពី ក្រុម 
ជើងឯក លីគ កំពូល អាល្លឺម៉ង់ 
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ។

លោក Nagelsmann 
ដ្រលមាន វ័យ ទើបត្រ ៣៣ ឆ្នាំ 
នឹង ផ្លាស់ ពី ក្រុម RB Leipzig 
ទៅកាន់ តំណ្រង រយៈព្រល ៥ 
ឆ្នា ំបនា្ទាបព់ ីលោក Flick ដ្រល 
ទំនាក់ ទំនាក់ ជាមួយ នាយក 
កីឡា ដ៏មាន ឥទ្ធិពល របស់ ក្លិប 
Bayern លោក Hasan Sa-
lihamidzic កាន់ត្រ មាន 
សភាព អាក្រក់ ឡើងៗ ជុំវិញ 
នយោបាយ ដោះដូរ កីឡាករ 
បាន ស្មើ សុំ ផ្ដាច់ កុងត្រ។

យោងតាម ស្រចក្ដ ីរាយការណ៍ 
ព ីបណ្ដាញ សារពត័ម៌ាន ផ្រស្រងៗ 
នៅ អាល្លឺម៉ង់ ក្រុម Bayern 
នឹង បង់ប្រក់ យ៉ាងច្រើន សន្ធឹក 
សនា្ធាប់ ដល់ ក្រុម Leipzig 
ដ្រលមាន ចំនួន រហូត ដល់ ទៅ 

២៥ លាន អឺរ៉ូ ($៣០,២ 
លាន) សម្រប់ ការនាំយក 
លោក Nagelsmann ដ្រល 
កុងត្រ របស់ លោក ជាមួយ ក្លិប 
ដ្រល ឧបត្ថម្ភ ដោយ ភ្រសជ្ជៈ ប៉ូវ 
កមា្លាំង គោ ជល់ ន្រះ មាន រហូត 
ដល់ ឆ្នាំ ២០២៣ ឯណោះ។

«ខ្ញុំ មាន ជំនឿ ចិត្ត ថា ការ 
ប្រកួតប្រជ្រង នាអនាគត របស់ 
ក្រុម Bayern នឹង ទទួលបាន 
ជោគជ័យ រឹតត្រ ខ្លាំង ដោយ 
មាន លោក Julian Nagels-
mann»។ ន្រះ ជា សម្ដី របស់ 
អតីត អ្នកចាំទី Oliver Kahn 
ដ្រល នងឹ មក ស្នង តណំ្រង បន្ត ព ី
លោក Karl-Heinz Rum-
menigge ក្នុងនាម ជា ប្រធាន 
នាយក ប្រតិបត្តិ ក្លិប Bayern 
នា ឆ្នាំក្រយ។

ក្លបិ Bayern បាន ឱ្រយ ដងឹ ក្នងុ 
ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់ខ្លួន ថា៖ 
«FC Bayern បាន យល់ព្រម 
តាម សំណើ របស់ លោកគ្របូង្វកឹ 
បច្ចបុ្របន្ន លោក Hansi Flick 
ដ្រល សំុ ផ្ដាច់ កុងត្រ នៅ ថ្ង្រទី 
៣០ ខ្រ មិថុនា ឆ្នា ំ២០២១ 
ពោល គឺ លឿន ជាង ២ ឆ្នា ំន្រ ថ្ង្រ 

អស់ សុពលភាព ក្នងុ កុងត្រ»។
ជាមួយ គ្នា ន្រះដ្ររ សហព័ន្ធ 

បាល់ទាត់ អាល្លឺម៉ង់ (DFB) 
បាន ឱ្រយដឹង កាលពី យប់ ថ្ង្រ 
អង្គារ ថា ខ្លនួ បាន ត្រៀម ពិភាក្រសា  
ជាមួយ លោក Flick អំពី 
ការមក ជំនួស តំណ្រង អ្នក 
ចាត់ការ លោក Joachim 
Loew ដ្រល សុលំាល្រង ព ីក្រមុ 
ជម្រើសជាតិ អាល្លឺម៉ង់ ក្រយ 
បញ្ចប់ ការប្រកួតប្រជ្រង ជើង 
ឯក អឺរ៉ុប (Euro 2020) 
រួចរាល់។

លោក Flick បានឱ្រយ ដងឹថា៖ 
«២ ឆ្នាំ ចុងក្រយ ន្រះ នឹង 
កា្លាយជា ព្រលវ្រលា ដ្រល ខ្ញុំ 
មិនអាច បំភ្ល្រច បានឡើយ។ 
ភាពរំជួលចិត្ត ជ័យជម្នះលើ 
ពានរង្វាន់ ហើយ ព្រមទាំង 
ការងរ ប្រចាំថ្ង្រ នៅ ទីលាន 
ផងដ្ររ បាន ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុ ំទទលួបាន 
នូវ ការរីករាយ ជាច្រើន។ វា 
ពិតជា ព្រលវ្រលា ដ៏អសា្ចារ្រយ  
ខ្លាំង ណស់»។

សម្រប់ លោក Nagels-
mann ចំណយព្រល ល្រង 
ជាមួយ ក្រុម ក្រប្ររ ខង របស់ 

Bayern គឺ 1860 Munich 
មុនព្រល ការប្រកប អាជីព ជា 
កីឡាករ របស់គត់ ត្រូវបាន 
បញ្ចប់ ដោយសារ ត្រ របួស 
ជង្គង ់ត្រមឹ អាយ ុ២០ ឆ្នា។ំ គត ់
ចាបផ់្ដើម ចលូប្រឡកូ ក្នងុ អាជពី 
ជា គ្របូង្វកឹ ហើយ បាន កា្លាយជា 
អ្នកចាត់ការ អចិន្ត្រយ៍ ក្ម្រង 
ជាងគ្រ បំផុត ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ 
របស់ ក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga 
ព្រល ធ្វើជា គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម 
Hoffenheim ក្នុង ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០១៦ ក្នុង វ័យ ២៨ ឆ្នាំ។

លោក Nagelsmann 
ដឹកនាំ Hoffenheim ឱ្រយ 
ស្ថិតក្នុង ទីតាំង សុវត្ថិភាព នៅ 
រដូវកាល ដំបូង នោះ មុន នឹង 
ជួយ ឱ្រយ បញ្ចប់ នៅ ចំណត់ថា្នាក់ 
ក្នុង ចំណោម ក្រុម នៅ ទី កំពូល 
ទាំង ៤ សម្រប់ ២ រដូវ កាល 
ក្រយ ហើយ បនា្ទាប់មក ក៏ 
នៅត្រ ល្រចធ្លា ទៀត ព្រល 
គ្រូបង្វឹក វ័យក្ម្រង រូបន្រះ បាន 
ដកឹនា ំក្រមុ Leipzig ឱ្រយធ្វើ ព្រយុះ 
ធ្វើ ភ្លៀង ទាងំ ការប្រកតួប្រជ្រង 
នៅ Bundesliga និង តំបន់ 
អឺរ៉ុប៕ VN

ក្រុងម៉ាឌ្រីដ: Karim Ben-
zema បាន ល្រចមុខ មកជួយ 
សង្គ្រះ ក្រុម អធិរាជស Real 
Madrid ជាថ្មី ម្ដងទៀត កាលពី 
ថ្ង្រ អង្គារ ដោយ ការស៊ុត បាល់ 
បក ក្រយ ក្នុង លម្ហ ១ គ្រប់ 
យ៉ាង អសា្ចារ្រយ ដ្រល ជា គ្រប់ 
បាល ់នាឱំ្រយ ក្រមុ យក្រស អ្រស្រប៉ាញ 
តាម ស្មើ ក្រុម តោខៀវ Chel-
sea ១-១ អំឡុង ការប្រកួត 
នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Champions 
League ក្នុង វគ្គ ៤ ក្រុម 
ចុងក្រយ ជើងទី ១។

ខ្រស្រប្រយទុ្ធ Christian Puli-
sic បាន ជយួ ឱ្រយ ក្រមុ Chelsea 
មាន នូវ គ្រប់ បាល់ ក្រ ផ្ទះ 
ដ៏មាន តម្ល្រ នៅ នាទី ទី ១៤ ពី 
ការប្រកួត ដ្រល ធ្វើឡើង នៅ 
តបំន ់ជាយក្រងុ Valdebebas 
ត្រ ក្រមុ ទៅ ព ីអងគ់្ល្រស មយួ ន្រះ 
ទំនង ជា សោកសា្ដាយ ដោយ 
មនិអាច ថ្រម គ្រប ់បាល ់នាមំខុ 
ជាមួយ នឹង ការ បណោ្ដាយ ឱ្រយ 
ឱកាស មាស រលាយបាត់ អសារ  
ឥតការ ពី សំណក់ ខ្រស្រប្រយុទ្ធ 
Timo Werner។

ន្រះ ក ៏មាននយ័ថា ក្រមុ Real 
នឹង ព្រញចិត្ត ចំពោះ លទ្ធផល  
ន្រះដ្ររ បនា្ទាប់ពី ភាពវ្រឆ្លាត 
របស់ ខ្រស្រប្រយុទ្ធ Benzema 
ដ្រល ជួយ ឱ្រយ ក្រុម តាម ស្មើ នៅ 
នាទី ទី ២៩ បាន ធ្វើឱ្រយ ការ 
ប្រកួត ក្នុង វគ្គ ពាក់កណ្ដាល 
ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ន្រះ កាន់ត្រ តានតឹង 
នៅ ជើង ទី ២ ក្នុង កីឡដ្ឋាន 
Stamford Bridge នា ថ្ង្រ ពុធ 

សបា្ដាហ៍ ក្រយ។
«វា ត្រងត្រ ជា អ្វ ីដ្រល ពសិ្រស  

ក្នុង ការល្រង ទល់នឹង មិត្ត- 
ភក្តិ»។ ន្រះ ជា សម្ដី ខ្លីៗ របស់ 
Eden Hazard ដ្រល នយិយ 
ទៅកាន់ ទូរទស្រសន៍ BT Sport 
បនា្ទាបព់ី មានឱកាស បាន ល្រង 
២៤ នាទី ចុងក្រយ ទល់ នឹង 
ក្រុម ចាស់ របស់ខ្លួន ហើយ 
បើទោះបីជា បង្ហាញ ទម្រង់ ល្រង  
បាន យ៉ាង ល្អ ក៏ កីឡាករ អន្តរ- 
ជាតិ ប្រលហ្រសុិក មិន អាច ក្រប្រ 
សា្ថានការណ៍ ដ្ររ។

ការរក បាន ១ គ្រប់ ន្រះ ជា 
គ្រប ់បាល ់ទ ី៧១ របស ់Ben-
zema នៅ Champions 
League ដ្រល ធ្វើឱ្រយ រូបគ្រ 
កា្លាយជា កីឡាករ រក គ្រប់ បាល់ 
បាន ច្រើនជាងគ្រ ទី ៤ ស្មើនឹង 

Raul ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ របស់ 
កម្មវធិ ីប្រកតួប្រជ្រង ន្រះ ដោយ 
តាម ពកី្រយ កឡីាករ ត្រ ៣ របូ 
ប៉ុណោ្ណោះ គឺ Cristiano Ron-
aldo (១៣៤ គ្រប)់, Lionel 
Messi (១២០ គ្រប់) និង 
Robert Lewandowski 
(៧៣ គ្រប់)។

គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុ ភ្ញៀវChel- 
sea លោក Thomas Tuchel 
បាន ប្រប់ ដោយ សោកសា្ដាយ 
ថា៖ «យើង គួរត្រ ឈ្នះ បាន ១ 
វគ្គ ដ្ររ។ យើង គួរត្រ អាច រក 
គ្រប់ បាល់ បន្ថ្រម បាន ដោយ 
យ៉ាងហោចណស់ ១ គ្រប់ 
ទៀត ដ្ររ»។

ត្រ សម្រប ់គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុ 
មា្ចាស់ផ្ទះ Real លោក Zined-
ine Zidane ព្រញ ចិត្តនឹង 

លទ្ធផល ន្រះ ដោយ លោក បាន 
ពោលថា៖ «លទ្ធផល ន្រះ គឺ 
យុត្តធិម៌ ហើយ។ តង់ ទី ១ របស់ 
យើង គឺ មិនសូវ ល្អ ឡើយ ដោយ 
ពួកគ្រ បាន ធ្វើការ គបសង្កត់ 
បង្កបញ្ហា ដល់ ពួកយើង យ៉ាងខ្លាងំ 
ត្រ យើង អាច ដោះស្រយបាន 
ហើយ វគ្គ ទី ២ យើង ល្អ ជាង»។

ក្រុម យក្រស ទាំង ២ ន្រះ គឺជា 
ក្រុម ស្ថិតក្នុង ចំណោម ក្រុម មិន 
សោ្មោះត្រង់ ទាំង ១២ ដ្រល 
រៀបច ំបង្កើត Super League 
ដោយ ប្រធាន ក្លបិ Real លោក 
Florentino Perez ដ្រល 
មាន ទាំងមុខ និង សំឡ្រង ក្នុង 
គម្រង របស់ លីគ ដោយឡ្រក 
ន្រះ ក៏មាន វត្តមាន អង្គុយ មើល 
ការប្រកតួ នា កឡីដ្ឋាន Alfredo 
di Stefano ន្រះដ្ររ៕ VN

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២៩ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុឡូសអ្រនជឺល្រស :អតីត  
ស្ត្រច ប្រដល់ ទម្ងន់ ស្រល ពិភព 
លោក Floyd Mayweather 
បាន ឱ្រយ ដឹង  នៅ ថ្ង្រ អង្គារ ន្រះ ថា 
រូប គ្រ នឹង ប្រឈម មុខ ជាមួយ 
តារា យូធូប ដ៏ ល្របី ឈ្មោះ Logan 
Paulក្នងុ ការ ប្រកួត ប្រ ប កម្រសាន្ត 
មួយ នៅ ឯ ពហុ កីឡដ្ឋានHard 
Rockក្នងុ ក្រងុ ម៉្រអាមី រដ្ឋ ហ្វ្លរីដ 
សហ រដ្ឋ អាម្រ រិក នា ថ្ង្រ ទី ៦ ខ្រ 
មិថុនា ខង មុខ ។

« Logan Paul និង ខ្ញុ ំ នឹង 
ប្រកួត គ្នា នៅ Hard Rock។ 
អ្នក ទំាង អស់ គ្នា នឹង បាន ឃើញ 
នូវ រូប ភាព ដ៏ អសា្ចារ្រយ ជា ប្រវត្តិ- 
សាស្ត្រ » ។ ន្រះជា ការ ឱ្រយ ដឹង ខ្ល ៗី  
របស់ Mayweatherដ្រល 
សរស្ររ នៅ លើ  បណ្ដាញ សង្គម  
Instagram ។

ត្រ ទោះបីជាយ៉ាង ណ ការ 

ប្រកាស ន្រះ  មិន បាន ផ្ដល់ 
ពត័ម៌ាន លម្អតិ ថា  តើ ការ ប្រកតួ 
ក្នុង លក្ខណៈ ប្រប ន្រះ នឹង មាន 
ចនំនួ ប៉នុា្មោន ទកឹ ឬ  ហ្គងប់្រដល ់
ទហំ ំប៉នុណ  ដ្រល នងឹ ត្រវូ ពាក ់
ព្រល ធ្វើ ការ ប្រកួតនោះទ្រ ។ 

Paul វ័យ ២៦ ឆ្នាចំាប់ ផ្ដើម 
ស្លៀក  សម្លៀក បំពាក់ អ្នក ប្រដល់  
លើក ទី ១ ព្រល ឡើង សង្វៀន 

តទល់ នឹង មា្ចាស់ ឆណ្រល 
យូធូប នៅចក្រភព អង់ គ្ល្រស 
KSI ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ដ្រល ការ 
ប្រកតួ នា ព្រល នោះ ត្រវូ បាន គ្រ 
រាយការណ ៍ថា មាន ការ  ចណំយ  
១,៣ លាន ដុលា្លារ  សម្រប់ ការ 
ទិញ សិទ្ធិ ទស្រសនា នៅ ទូទាំង 
ពិភពលោក មុន ព្រល មាន ការ 
ជួប គ្នា ម្ដង ទៀត ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 

នៅ ឡូសអ្រន ជឺល្រស  ។
ជាមួយ គ្នា ន្រះដ្ររ Floyd  May 

weather វ័យ ៤៤ឆ្នា ំ មិន ធា្លាប់ 
ឡើងប្រកួត  ម្ដង ណ ឡើយ គិត 
តំាង ពី បាន ផ្ដលួ អ្នក ប្រយុទ្ធ យុទ្ធ 
គុន ចម្រះុConor McGregor នៅ 
ឡាសវ្រហ្គាស ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧ ។ 

Mayweather ដ្រល ឈ្នះ 
គ្រប់ ការ ប្រកួត ពី ការ ឡើង 
សង្វៀន ទាំង ៥០ ដង ហើយ 
ធា្លាប់   វាយគូ ប្រកួត  ឱ្រយ សន្លប់ 
ចនំនួ ២៧ លើក នោះ បាន ចាក 
ច្រញ ព ីការ ចលូ នវិត្តន ៍របស ់ខ្លនួ 
ដើម្របី ប្រឈម ជាមួយ នឹង Mc-
Gregor នាព្រល នោះ បនា្ទាប់ 
ពី សម្រច ព្រយួរហ្គង់ ប្រដល់ 
របស ់ខ្លនួ នៅ ២ ឆ្នា ំមនុ  ក្រយ 
ពី ចំណយ ព្រល ក្នុងអាជីពអ្នក 
ប្រដល់ មិន ដ្រល ចាញ់ រហូត 
ដល់ ៣ ទសវត្រសរ៍ ៕ AFP/VN  

រូប ថត កាត់ ត បញ្ចលូ គ្នា  រវាង អតីត អ្នក ប្រដាល់ ម្ចាស់ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ពិភពលោក 
Mayweather (ឆ្វ្រង) និង តារាយូធូប ដ៏ល្របីឈ្មោះ Logan Paul ។ 

Mayweatherនឹងប្រកួតជាមួយតារាយូធូបLoganPaul

លោកNagelsmann
នឹងដឹកនំាBayernMu-
nichពីរដូវកាលក្រយទៅ

ការសុ៊តបាល់ក្នងុលម្ហរបស់Benze-
maធ្វើឱ្រយវគ្គ៤ក្រមុកាន់ត្រតានតឹង

Fernandez (ឆ្វ្រង) របស់ Real លោត ប្រជ្រង ជាមួយ Pulisic របស់ Chelsea អំឡុង ការប្រកួត នៅ 
UEFA Champions League វគ្គ ៤ ក្រមុ ចុងក្រយ ជើង ទី ១ កាលពី យប់ ថ្ង្រ អង្គារ។ AFP

ខ្ញុ ំមន ជំនឿ ចិត្ត ថា ការ ប្រកួតប្រជ្រង នាអនាគត 
របស់ ក្រមុ Bayern នឹង ទទួលបាន ជោគជ័យ រឹតត្រ ខ្លាងំ 
ដោយ មន លោក Julian Nagelsmann។



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញ៖ និស្សិត ខ្មរ្ ហុង ភារិន ដ្ល ធ្លាប់ 
បានបង្ហាញ សមត្ថភាព និង ទ្ពកោសល្យ ន្ 
ការចងចំា របស់ ខ្លនួ ក្នងុ កម្មវិធី បញ្ចញ្ សមត្ថភាព  
របស់ ទូរទស្សន៍ ថ្ ឈ្មោះថា «Super 100» 
កន្លងមក នោះ នាពល្ ថ្មីៗ  ន្ះ លោក ទទលួបាន 
លិខិតបញ្ជាក់ ពី តួនាទី មួយ គឺជា អាជា្ញាកណ្តាល 
ន្ ការប្កួត ចងចាំ លំដាប់ អន្តរជាតិ និង 
ពិភពលោក។

ន្ះ បើតាម សារ លោក បង្ហាញ ឱ្យ់ដឹង នៅក្នុង 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វស្ប៊កុ ផ្ទាលខ់្លនួ ថា៖ «ជមប្ 
សួរ បងប្អូន ទាំងអស់ គ្នា ថ្ង្ន្ះ ខ្ញុំ បានទទួល 
តួនាទី មួយទៀត គឺជា អាជា្ញាកណ្តាល ការប្កួត 
ការចងចាំ (Arbiter of Memory) ក្នុង 
ការប្កួត ការចងចាំ លំដាប់ថា្នាក់ អន្តរជាតិ និង 
លំដាប់ ពិភពលោក។ ការផ្តល់ តួនាទី ជា 
អាជា្ញាកណ្តាល ការប្កួត ការចងចាំ (Arbiter 
of Memory) ន្ះ ក្នុង ១ ប្ទ្ស អាចមាន 
ត្មឹត ្២ នាក ់ប៉ណុ្ណោះ។ ខ្ញុ ំនៅត ្ជា អត្តពលកិ 
ន្ ការចងចាំ ដដ្ល គ្ន់ត្ បន្ថ្ម តួនាទី 
មយួទៀត ដើមបី្ ឱយ្ ពភិពលោក ទទលួសា្គាល ់ក្មុ 
ការចងចាំ កម្ពុជា នាព្ល អនាគត»។

គួររំឭក ដ្រ ថា និស្សិត ហុង ភារិន ដ្ល ធ្លាប់ 
បានធ្វើឱ្យ កក្ើក ឆាក ន្ កម្មវិធី បញ្ចញ្ សមត្ថភាព  
របស់ ទូរទស្សន៍ ថ្ ឈ្មោះថា «Super 100» 
ដោយ យុវជន រូបន្ះ បង្ហាញ សមត្ថភាព និង 
ទ្ពកោសល្យ ន្ ការចងចាំ របស់ខ្លួន បាន យ៉ាង 
ល្អ ហើយ ទទួលបាន ការកោតសរសើ រ និង គំទ្ 
យ៉ាងខ្លាងំ ពី គណៈកម្មការ ក៏ដូចជា មហាជន 
ជាច្ើន ទំាង ក្នងុប្ទ្ស និង ក្ប្ទ្ស និង 
ថ្មទំាង តូ្វបាន មហាជន ហៅ លោក ថា 
«មនុស្ស អច្ឆរិយៈ របស់ កម្ពជុា»  ទៀត ផង។

បនា្ទាប់ពី មាន ឈ្មោះ ល្បីល្បាញ 
តាមរយៈ ការបញ្ចញ្ ទព្កោសលយ្  
ដ៏ពិស្ស ក្នុង កម្មវិធី «Super 
100» នោះមក លោក ហុង ភារិន 

ដ្ល បច្ចុប្បន្ន មាន វ័យ ២៤ ឆា្នាំ ក៏ បាន ត្ឡប់ 
មកកាន់ ទឹកដី មាតុភូមិ ដើម្បី ជួបជុំ ក្ុមគ្ួសារ 
នងិ អ្នកគទំ ្ដល្ បាន លើកទកឹចតិ្ត លោក កាល 
នៅ ប្ទ្ស ថ្។

សមត្ថភាព ចងចំា ពិស្ស និង តូ្វ បាន មហាជន 
ចាត់ទុកថា ជា ភាពអច្ឆរិយ បុគ្គល របស់លោក នោះ 
យុវជន ហុង ភារិន ក៏ ធ្លាប់បាន ពន្យល់ ពី 
ដំណក់កាល សំខន់ៗ គឺ ធ្វើឱ្យ យើង អាច ស្វង្រក 
ការដាក់ ចងចំា នោះ នៅ កន្ល្ង ណមួយ និង 
ងយសួ្ល ក្នងុ ការចំណំ ពី ១ ទៅ ១ ទៀត ដូចជា 
ការមើល ពណ៌ ភាពរស់រវើក ព្មទំាង ការ 
ស្មើស្ម្ ផងដ្រ។ បន្ថម្ ពីលើ ការអនុវត្ត ន្ះ 
យុវជន មាន សមត្ថភាព ខួរក្បាល ពិស្ស រូបន្ះ ក៏ 
បាន អះអាងថា លោក ក្បជញ្ជក់ ចំណ្ះដឹង ពី 
សៀវភៅ អ្នកពូក្ៗ និង មាន បទពិសោធ ជាច្ើន 
មុននឹង ឈានដល់ ចំណុច ន្ះ។

យុវជន ហុង ភារិន ដ្ល រៀន នៅ សាកល- 
វទិយ្ាលយ័  ChaiyaphumRajabhat Univer-
sity នៅក្នុង ប្ទ្ស ថ្ នោះ ក៏ ធ្លាប់ ទទួលបាន 
ការគំទ្ ពី សំណក់ ថា្នាក់ដឹកនាំ កំពូល របស់ 
កម្ពជុា គ ឺលោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ ីហ៊នុ សន្ ផងដរ្ 
ពី សមត្ថភាព និង ទ្ពកោសល្យ ដ្ល ជា 
ភាពអសា្ចារ្យ ក្នុង ការចងចាំ ដោយ បាន អនុញ្ញាត 

ឱ្យទៅ ជួប ដល់ គ្ហដា្ឋាន 
កាលពី ថ្ង្ទី ៦ ខ្ កញ្ញា 
ឆា្នាំ ២០១៩៕
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និសេសិត ខ្មេរ ហុង ភារិន បង្ហាញ ទេពកោសលេយ ការចងចំា របស់ខ្លនួ ក្នងុ កម្មវិធី បញ្ចេញ សមត្ថភាព របស់ ទូរទសេសន៍ 
ថេ ឈ្មោះថា «Super 100» ដេលពេលនេះទទួលបន តួនាទី ជា សមាជិក អាជា្ញាកណ្តាល នេ ការបេកួត ការ 
ចង ចំា លំដាប់ អន្តរជាតិ និង ពិភពលោក។ ហ្វស្បុ៊ក

លោក ណយ ផាណ បន ពិនិតេយមើល ទៅលើ ការហ្វកឹហាត់ របស់ កេមុ អត្តពលិក កាយសម្ពន័្ធ នាពេល កន្លងមក។

យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ៖ សហព័ន្ធ កីឡា 
កាយ សម្ពន័្ធ កម្ពជុា បាន ត្ៀម 
រួច ជាស្ច នូវ អត្តពលិក 
ជម្ើស ជាត ិចនំនួ ៦ របូ (ស្ ី
២ នាក់) សម្ប់ ច្ញ ទៅ 
ប្កួត សុីហ្គ្ម លើក ទី ៣១ 
នៅ ប្ទ្ស វៀតណម ចុងឆា្នាំ 
២០២១ ន្ះ ប៉ុន្ត្ នៅក្នុង 
អន្តរកាល ន្ ជំងឺឆ្លង រើករាល- 
ដាល ន្ កូវើដ១៩ ន្ះ ក្ុម 
កាយសម្ព័ន្ធ ក៏ដូចជា ប្ភ្ទ 
កីឡា ផ្ស្ងទៀត គឺ មាន ការ 
បញ្ហាលំបាក ខ្លាំង ក្នុង ការ ហ្វឹក 
ហាត ់បម្លូផ្តុ ំធ្វើឱយ្ គណុផល 
របស់ អត្តពលិក មាន ការធ្លាក់ 
ចុះ ដូចគ្នា។

លោក ណយ ផណ អគ្គ- 
ល្ខធិការ សហព័ន្ធ កីឡា 
កាយសម្ព័ន្ធ កម្ពុជា បានឱ្យ 
ដឹងថា ការហ្វឹកហាត់ ត្ៀម 
សុហី្គម្ នៅ បទ្ស្ វៀតណម 
ចុងឆា្នាំ ២០២១ ន្ះ គឺ យើង 
បាន ត្ៀម រួចហើយ ដើម្បី 
បញ្ជូន កីឡាករ ចំនួន ៤ នាក់ 
និង កីឡាការិនី ចំនួន ២ នាក់ 
ប្តិភូ និង គូ្បង្វឹក ដោយ 
ក្នងុនោះ កីឡាករ ជម្ើសជាតិ 
មា្នាក់ នឹង តូ្វ បញ្ជនូ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ 
រយៈព្ល វ្ង នៅ ប្ទ្ស ចិន នា 
ខ្សីហា ខងមុខ ន្ះដ្រ។

លោក បន្ថ្មថា៖ «សហព័ន្ធ 
កីឡា កាយសម្ព័ន្ធ កម្ពុជា បាន 
ជលួ គ្បូង្វកឹ មា្នាក ់មកព ីបទ្ស្ 

រុស្សីុ ដើម្បី ជួយ ជំរុញ បច្ចក្ទ្ស 
លើ ផ្នក្ កាយ សម្ពន័្ធ  អាអ្រូ៉បិ៊ក 
នៅក្នងុ ប្ទ្ស  កម្ពុជា យើង 
ហើយ តាម ការ គ្ងទុក និង 
កិច្ចសន្យា គឺ គ្ូបង្វឹក រុស្សុី ន្ះ 
អាច នឹង មក ដល់ កម្ពុជា នា ខ្ 
កយ្ ន្ះ។ ប៉នុ្ត ្បញ្ហា ន្ះ វា 
មិនអាច រលូន បាន ដោយ វា 
ស្័យ លើ សា្ថានភាព ជាក់ស្ត្ង 
ខណៈ បញ្ហា កូវើដ១៩ កំពុង 
វាយលកុ ខ្លាងំ ហត្នុ្ះ បស្និ 
បើ គត់ អាច មក បាន យើង នឹង 
ទទលួ តប្ើ សា្ថានភាព តងឹតង្ 
យើង នឹង ពន្យារព្ល តាម 
ជាក់ស្ត្ង ត្ម្តង»។

ជាមួយ គ្នាន្ះ លោក ថោង 
ខនុ រដ្ឋមន្ត្ ីកស្ងួ ទស្ចរណ ៍
ជា ប្ធន  NOCC និង ជា 
ប្ធន សហព័ន្ធ កីឡា កាយ 
សម្ព័ន្ធ កម្ពុជា ផង នោះបាន 
ថ្ល្ងថា៖ «ន្ះ ជា ផ្នការ 
សកម្មភាព ដ្ល សហព័ន្ធ 
កំពុង ធ្វើ ដោយ ការយកចិត្ត 
ទុកដាក់ ខ្ពស់ តាម ការណ្នាំ 
យ៉ាង ម៉ឺងម៉ាត់ បំផុត របស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល និង អនុវត្ត តាម 
បច្ច្កទ្ស និង អ្នកជំនាញ 
កីឡា របស់ យើង»។

តាម របាយការណ៍ របស់ 
សហព័ន្ធ គឺ ក្ុមកីឡា កាយ 
សម្ពន័្ធ ត្វូត ្បន្ត ការហ្វកឹហាត ់
ជាប់ ជាប្ចាំ តាម អនឡាញ 
ប៉ុន្ត្ មិនអាច បានល្អ ដូច ការ 
ប្មូលផ្តុំ នោះឡើយ ដូច្ន្ះ 
ហើយ ទើប ផ្នការ និង គោល 

ដៅ ចម្បងៗ នៅ ចំពោះមុខ  
ក្នុង ការជំរុញ លើ ការថ្រក្សា 
គុណផល  របស់ កុ្ម អត្តពលិក 
វ័យក្មង្ ត្ៀម ឆ្ពោះទៅ សីុហ្គម្ 
ឆា្នាំ ២០២១ ន្ះ នៅត្ ធ្វើ 
ទៅតាម លទ្ធភាព ជាក់ ស្តង្។

ទោះយ៉ាងណ លោក ណយ 
ផណ បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ការ 
ប្កួត សុីហ្គ្ម នៅ វៀតណម 
ន្ះ នឹង ត្ូវ ប្ព្ឹត្ត ទៅតាម 
កាលកំណត់ ដោយ មិន ពន្យារ 
ព្ល នោះឡើយ ហើយ អត្តពលិក  
ទាំង ៦ នាក់ ដ្ល យើង គ្ង 
បញ្ជូន ទៅ ចូលរួម ការប្កួត 
ន្ះ មាន កីឡាករ វ៉្ សុភត្, 
ជឿន ចាន់បុរើ, ង៉្ត តុលា, 
ហាក់ សុខហ៊  កីឡាការិនី  
យួ៉ង ថាន់ណ និង មូ៉ សី្ពៅ 
ចំណ្ក  ប្តិភូ គ្ូបង្វឹក យើង 
មិនទាន់ អាច បង្ហាញ ឈ្មោះ 
នៅឡើយ ទ្»។

គរួ បញ្ជាកថ់ា សហពន័្ធ កឡីា 
កាយសម្ព័ន្ធ កម្ពុជា សម្ប់ ឆា្នាំ 
២០២១ ន្ះ មាន កុ្ម ជម្ើស 
ជាត ិចនំនួ  ២៥ នាក ់(ស្ត្ ី១០ 
នាក់) និង គ្ូបង្វឹក សរុប ៤ 
នាក់។ កីឡា ប្ភ្ទ ន្ះ ធ្លាប់ 
ឈ្នះ បាន ត្ឹម ជើងឯក កម្ិត 
ថា្នាក់អន្តរជាតិ ក្នុង អំឡុង ឆា្នាំ 
២០១០ នងិ ២០១៥ ប៉នុ្ត ្ក្នងុ 
កម្តិ ព្តឹ្តកិារណ ៍សុហី្គម្ ទោះ 
នៅក្នុង អាសុីអាគ្ន្យ៍ ត្ ក្ុម 
កាយសម្ព័ន្ធ កម្ពុជា មិនទាន់ 
ដណ្តើម បាន ម្ដាយ ឬ ជយ 
លាភី បាន នៅ ឡើយ ទ្៕

កាយសម្ពន័្ធ បាន ត្រៀម អត្តពលិក ៦ 
នាក់ ទៅ ប្រកួត សី៊ហ្គ្រម នៅ វៀតណាម

យ៊វជន ហ៊ង ភារិន ទទួលបាន តួនាទី  
ជា សមាជិក  អាជា្ញាកណា្តាល ន្រ ការប្រកួត  
ការចងចំា លំដាប់ អន្តរជាតិ និង ពិភពលោក
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