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លោក នេត សាវឿន 
ណេនំា ដល់ ស្នងការ នេ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
រាជធានី-ខេត្ត បេើ ជា ផ្លវូ-
ការ នូវ បេព័ន្ធ គេប់គេង 
ទិន្នន័យ បទល្មើស ពេហ្ម-
ទណ្ឌ E-Crime2020

មាន ខេត្ត ចំនួន៣ទៀត
តេវូ បាន កំណត់ ឱេយ អនុ-
វត្ត កាតព្វកិច្ច ពាក់មា៉ាស់ 
និង រកេសា គមា្លាត ដើមេបី 
ការពារ ការ ឆ្លង កូវីដ១៩

រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈ លោក នេត សាវឿន 
អគ្គស្នងការ នគរបាល ជាតិ 
ចេញ សេចក្តី ណេនាំ អនុញ្ញាត 
ឲេយ បេើបេស ់ជា ផ្លវូ ការ នវូ បេពន័្ធ 
គេប់គេង ទិន្នន័យ បទល្មើស 
ពេហ្ម ទណ្ឌ (E-Crime2020) 
ចាប់ ពី ថ្ងេទី ១ ខេ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ដើមេបី ធានា និរន្តរភាព 
និង សន្តិសុខ ទិន្នន័យ បទ-
ល្មើស ពេហ្មទណ្ឌ ស្ថិតនៅ ក្នុង 
និយាម បណ្ណសារដ្ឋាន សេប 
តាម បច្ចេកវិទេយា ព័ត៌មាន វិទេយា។

យោង តាម ...តទៅទំព័រ ៣
មុំ គន្ធា 

ភ្នពំៃញៈ គណៈកម្មការ បេកឹេសា 
ការងារ នេ កេសួងការងារ និង 
បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈបាន 
សមេច ឱេយ បើក ដំណើរការ 
សកម្ម ភាព អាជីវកម្ម ឡើង វិញ 
របស់  រោងចកេ សហគេស ដោយ    
បេងចេក កម្មករ នយិោ ជតិ ចនំនួ 
៥០% នេ កម្មករ នយិោជតិសរបុ 
ឱេយ ធ្វើ ការ ផ្លាស់ វេន គ្នា រៀង រាល់ 
២សបា្តាហ៍ ម្តងប៉ុន្តេ ការ ផ្លាស់- 
វេន នេះ អាច លើកលេង ចំពោះ 
រោងចកេ ដេល  មាន កម្មករ និ-
យោជិត យា៉ាង តិច៨០% នេចំ-
នួន សរុប បាន ទទួល វ៉ាក់សំាង 
ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩គេប់ ដូស។

ការ សមេច នេះ តេូវ បាន ធ្វើ 
ឡើងបនា្ទាប ់ព ីគណៈកម្មការបេ-ឹ
កេសា ការងារ បាន បើក កិច្ចបេ-ជុំ 
អាណត្តិ ទី១០ លើក ទី១តាម  
បេព័ន្ធ អនឡាញ (Zoom) 
ដេល  មាន សមាសភាព ចូលរួម 
២៨ របូ ដើមេប ីពភិាកេសា លើ វធិាន 
អនាមយ័ នងិ សវុត្ថភិាព ការងារ 
នៅ ពេល បើក ដំណើរការ សកម្ម-  
ភាព អាជីវកម្ម ឡើង វិញ របស់ 
រោងចកេ សហគេស កេយ 
បញ្ចប់ ការ បិទ ...តទៅទំព័រ ៥

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ ខេត្ត ចំនួន៣បន្ថេម  
ទៀត តេូវ បាន កំណត់ ដក់ ជា 
ភូមិសាសេ្ត ដេល តេូវ អនុវត្ត 
កាតព្វកិច្ច ពាក់មា៉ាស់ និង រកេសា 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព គឺ ខេត្ត តាកេវ 
ខេត្ត កំពង់ចាម និង ខេត្ត កំពង់-
ស្ពឺ ដោយសារ មាន ការ ឆ្លង ជំងឺ 
កវូដី ១៩ ចេើន ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ ចាប ់ព ីថ្ងេ 
នេះ រហូត ដល់ មាន ការ ជូន 
ដំណឹង ជាថ្មី។

លោក មម៉ ប៊នុហេង រដ្ឋមនេ្ត ី
កេសួង សុខាភិ...តទៅទំព័រ ៦

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ីបញ្ជា ឱេយ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ជូន ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ កេហម 
ឱេយ បាន គេប់ៗ គ្នា និង ហាម ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ ផេសេង ចូល ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង នៅ តំបន់ កេហម

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មនេ្តី ហ៊ុន សេន បាន បញ្ជា ឱេយ 
កេុម ការងារ នេ កេសួង ការពារ 
ជាតិ តេូវ ធ្វើ ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ការពារ វរីសុ កវូដី ១៩ នៅ តបំន ់
កេហម ឱេយ បាន គេប់ គ្នា ប៉ុន្តេ 
លោក ហាម ពលរដ្ឋ ដេល នៅ 
តំបន់ ផេសេង ចូល មក ចាក់ ក្នុង 
តំបន់ កេហម នេះ។

លោក បាន ថ្លេង នៅ ពេឹក ថ្ងេ 

ពធុ ទ ី០៥ ខេ ឧសភា តាមរយៈ 
សារ ជា សំឡេង ថា គណៈ កម្ម-
ការ ចពំោះ កចិ្ច សមេប ់ការ ចាក ់
វ៉ាក់សាំង ការពារ កូវីដ ១៩ ទូ-
ទាំង បេទេស បាន បញ្ជូន វ៉ាក់- 
សាំង ចំនួន៩០មុឺន ដូស ទៅ 
កមា្លាំង បេដប់ អាវុធ ចាក់ ក្នុង 
តបំន ់កេហម ប៉នុ្តេ ចនំនួ តលួេខ 
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ កេហម មាន 
រហូត ជាង៥២ មុឺន នាក់ ដេល 
វ៉ាកស់ាងំ នេះ មនិ គេប ់នងឹ ចនំនួ 
បេជាជន ទាងំ អស់ នេះ ឡើយ។

លោក ហ៊ុន សេន បាន មាន 
បេសាសន ៍ថា៖ «ខ្ញុ ំសមូ បញ្ជាក ់
ថា នៅ ក្នុង តំបន់ កេហម នេះ 
ដរាបណ មិន ចាក់ អស់ គេប់ 
បេជាជន ទេ គឺ យើង មិន អាច 
ដើរ ចេញ ចោល បេជាពលរដ្ឋ 
ណ មា្នាក់ ឡើយ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ 
បេប់ ឱេយ បាន ចេបាស់ ថា វ៉ាក់-
សំាង សមេប់ ចាក់ ជូន ពលរដ្ឋ 
ជាង  ៥២ មុឺន នាក់ ក្នុង តំបន់ 
កេហម មិន ខ្វះ ទេ  ដោយសារ 
វ៉ាក់ សំាង ចំនួន ១ លាន ដូស 

នឹង  មក ដល់ នៅ ថ្ងេទី ១១ និង 
ទី ១៥ ខាង មុខ នេះ»។

លោក នាយក រដ្ឋមនេ្តី បាន 
ស្នើ ឱេយ លោក ទៀ បាញ ់រដ្ឋមនេ្ត ី
កេសងួ ការពារ ជាត ិតេវូ ឱេយ កេមុ 
អង្គភាព ដេល ចាក់ នៅ តំបន់ 
កេហម មិន តេូវ បញ្ចប់ នៅ ដូស 
ទី១ តេឹម ថ្ងេទី ១៥ នេះ ទេ គឺ 
តេូវ តេ ធ្វើ ឱេយ អស់ បេជាពលរដ្ឋ 
នៅ ក្នុង តំបន់ កេហម។

លោក នាយក រដ្ឋមនេ្តី បាន 
លើក ឡើង ថា...តទៅទំព័រ ៣

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កេុមហ៊ុន សិទ្ធិ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម យីហោ អាមេរិក ដ៏លេបី 
ចំនួន ៩ របស់ អាមេរិក កំពុង 
ស្វេងរក ឱកាស អាជីវកម្ម និង 
ពងេីក ខ្លួន ចូលមក ក្នុង បេទេស 
កម្ពជុា ដើមេប ីកសាង កន្លេងឈរ-

ជើង របស់ ពួកគេ សមេប់ មូល-
ដ្ឋាន ដ៏រឹងមាំ នៅក្នុង បណ្តា បេ-
ទេស អាសុីអាគ្នេយ៍។

សា្ថានទតូ អាមេរកិ នៅ ភ្នពំេញ 
សហការ ជាមួយ នាយកដ្ឋាន 
ពាណិជ្ជកម្ម កេបេទេស របស់ 
អាមេរកិ នងិ ដោយមាន ការគ-ំ
ទេ ពី សភាពាណិជ្ជកម្ម អាមេរិក 

នៅ កម្ពុជា រៀបចំ ពិព័រណ ៍មួយ 
នៅ កម្ពជុា ស្ដពី ីសទិ្ធ ិធ្វើ អាជវីកម្ម 
យហីោ អាមេរកិ នៅ ពេកឹ ថ្ងេទ ី៥ 
ខេ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ពិព័រណ៍ នេះ រៀបចំ ឡើង តាម 
បេព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ដេល មាន 
ការចូលរួម ពី កេុមហ៊ុន អាមេរិក 
ចនំនួ ៩ ដេលមាន ឈ្មោះ លេបគី ឺ 

កេមុហ៊នុThe Boiling Crab, 
កេុមហ៊ុន  Chili’s កេុមហ៊ុន  
Dickey’s BBQPit កេមុហ៊នុ  
Duck Donuts កេុមហ៊ុន  
Long John Silver’s កេុម-
ហ៊នុ  Mathnasium កេមុហ៊នុ 
Snap Fitness កេុមហ៊ុន 
Tapout Fitness និង កេុម-

ហ៊ុន Tumbles រួមជាមួយ 
សហ-គេនិ នងិ កេមុហ៊នុ កម្ពជុា 
ចំនួន ជាង ៣០ ដើមេបី ពិភាកេសា 
ពី លទ្ធភាព នេ ការសហការ ដេ 
គ។ូ លោក  W. Patrick Mur-
phy ឯកអគ្គរដ្ឋទូត អាមេរិក 
បាន ថ្លេង សនុ្ទរកថា ក្នងុ ពធិ ីបើក 
ពិព័រណ៍ នេះ។...តទៅទំព័រ១០

កេមុហុ៊ន មា៉ាក យីហោលេបីៗ  របស់ អាមេរិក កំពុង រក ឱកាស បើក នៅ កម្ពជុា

គណៈកម្មការ បេកឹេសា 
ការងារសមេច ឱេយ 
បើក ដំណើរការ ឡើង
 វិញ រោងចកេសហ-
គេសដោយ មាន ការ 
បេងចេក វេន ធ្វើ ការ 
របស់ កម្មករនិយោជិត

ពលរដ្ឋនៅតំបន់កៃហម  ស្ទងឹមានជ័យ ពៃលទៅចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ នៅសាលាបឋមសិកៃសាស្ទងឹមានជ័យ  កាលពីមៃសិលមិញ។ 

រូបថតយូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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 ខណៈពៃលដៃល ជំងឺ រាតតៃបាត នៅតៃ បន្ត 
ជះឥទ្ធពិល ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា ភា្នាកង់ារ វ ីង នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស បាន រួបរួមគ្នា ម្តង ទៀតហើយ 
ដោយ បរចិ្ចាគ នវូ ធនធាន ផ្ទាលខ់្លនួ ដើមៃប ីគទំៃ 
ដល់ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន  ដៃល កំពុង ជួប 
ការលំបាក ក្នុង ជីវភាព បៃចំថ្ងៃ ។ 

 អ្នកសៃី តាន់ សៀក លៀង មាន អាយុ ៣០ 
ឆ្នាំ រស់នៅ សងា្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ក្នុង រាជធានី 
ភ្នំពៃញ បានរៀបចំ អង្ករ ៣០០គីឡូកៃម 
ពៃមទាងំ តៃខីកបំ៉ងុ នងិ ទកឹតៃ ីនៅ ពមីខុ ហាង 
វី ង របស់គត់ ដើមៃបី ចៃកជូន ដល់ សហគមន៍ 
ដៃល ភាគចៃើនជា កម្មករសណំង ់នងិ អ្នក រសី 
អៃតចយ ។ អ្នកសៃី សៀក លៀង បាន ឲៃយ 
ដងឹថា ៖« ការចលូរមួ របសខ់្ញុ ំគ ឺមនិ ចៃើន ទៃ ប៉នុ្តៃ 
វា នឹង ជួយ កាត់បន្ថយ បន្ទុក ដល់ គៃួសារ របស់ 
ពួកគៃ បាន ខ្លះៗ ។ មា្តាយ ខ្ញុំ និង ខ្ញុំ បានរស់នៅ 
ទីនៃះ ជិត៣០ ឆ្នាំ ហើយ ។ យើង ចង់ ជួយ 
អ្នកជិតខាង របស់ យើង » ។ 

 នៅ ភាគ ឦសាន នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ឯណោះ 
វិញ លោកសៃី មូ សុីវ តាន មាន អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ 
ជា មា្ចាស់ ហាង វី ង យីហោ ថៃ ឆង ក្នុង ខៃត្ត 
រតនគិរី បាន ចៃក អាហារ ដល់ អ្នក ខ្វះខាត និង 
អ្នកធ្វើការងារ នៅ មណ្ឌល ចក់ វា៉ាក់សំាង កូ- 
 វដី ១៩ ។ លោកសៃ ីសុវី តាន  បាន មាន បៃសា-

សន ៍ ថា ៖« នៃះ ជា សា្មារតី នៃ ការចៃករំលៃក ដល់ 
សហ គម ន៍ ។ ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំ កំពុង បបួល បងប្អូន  
ឱៃយ  ចលូរមួ កចិ្ចការ សបៃបរុស នៃះ បន្ថៃមទៀត » ។  
លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចន់ អគ្គនាយក នៃ ធនាគរ វី ង 
( ខៃ ម បូ ឌា ) ម . ក បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖ 
« សាមគ្គភីាព មាន សារៈសខំាន ់ក្នងុការជម្នះ នវូ 
ការលំបាក ដៃល កើតឡើង នៅក្នុង សា្ថានភាព 
វិបត្តិ បៃបនៃះ ។ យើង មាន មោទនភាព ណាស់ 
ដៃល ភា្នាក់ងារ របស់ យើង ជាចៃើន បាន ចូលរួម 
ក្នុង សកម្មភាព សបៃបរុសធម៌ បៃបនៃះ ម្តងទៀត 
។ សកម្មភាព សបៃបុរសធម៌ របស់ ពួកគៃ នឹង 
ជំរុញ អ្នកជិតខាង របស់ ពួកគៃ ឱៃយចូល រួម 
ផងដៃរ » ។ 

 លោក សៃ៊ុន ឈាង សៃង នាយក គៃប់គៃង 
អាជីវកម្ម ទីផៃសារ អតិថិជន នៃ ធនាគរ វី ង បាន 
សង្កៃតឃើញ នូវ ការចូលរួម វិភាគទាន សបៃបុ-
រសធម៌ ពី ភា្នាក់ងារ វី ង ជាចៃើន នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស នៅពៃល ពួកគៃ ចៃកចយ សកម្មភាព 
ទាំងនោះ តាម អីុន ធើ ណៃ ត ។ 

 លោក ឈាង សៃង មានបៃសាសន៍ថា ៖ 
« យើង បានឃើញ មាន ភា្នាក់ងារ នៅ ខៃត្ត 
បាត់ដំបង បនា្ទាយមានជ័យ កំពង់ឆ្នាំង 
មណ្ឌលគិរី និង ខៃត្ត ដទៃទៀត បាន ជួយ គំទៃ 
សហគមន ៍របស ់ពកួគៃ។ យើង បានស្នើ ពកួគៃ 

ឲៃយ គោរព តាម វិធានការ សុវត្ថិភាព ដោយ ពាក់ 
មា៉ាស់ រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព សង្គម និង ឈរ 
តាម សា្លាក សញ្ញា សុវត្ថិភាព នៅពៃល ពួកគៃ ធ្វើ 
កិច្ចការ សបៃបុរសធម៌ » ។   ក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក នៃះ 
វី ង ក៏ មិន យក ថ្លៃ សៃវា សមៃប់ ការផ្ទៃរ បៃក់ ពី 
 វី ង ទៅ វី ង ដោយ បៃើ  កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង  
ហើយ អនុញ្ញាត ឱៃយ ផ្ទៃរ បៃក់ បាន រហូតដល់ 
២០ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។ នៃះ នឹង ផ្តល់ 
ភាពងាយសៃួល ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា ទាំង-
អស់ ក្នុង ការផ្ញើ បៃក់ ទៅ គៃួសារ របស់ ពួកគៃ 
ហើយនឹង កាត់បន្ថយ ការធ្វើដំណើរ ក្នុងពៃល 

មាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ ។ 
 ចំណៃក វី ង ម៉ ល ក៏ កំពុងផ្តល់ សៃវាកម្ម 

ដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ ដល់ អាជីវករដៃល កំពុង 
ជួប ការលំបាក  និង អ្នក ដៃល តៃូវ ការទិញ 
អាហារ គៃឿងទៃស និង ទំនិញ ចំបាច់ 
តាមរយៈ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង។    បៃជាជន ក៏ 
អាច បៃើ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង ដើមៃបី ទូទាត់ 
ការចំណាយ ផៃសៃងៗ សមៃប់ សៃវាកម្ម-
សំខាន់ៗ ដូចជា ៖ ការទូទាត់ ថ្លៃ ទឹក ភ្លើង 
បញ្ចូល ទឹកបៃក់ ទូរស័ព្ទ ការទូទាត់ ជាមួយ 
សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន និង អាជីវកម្ម ផៃសៃងៗ ៕  

ភ្នាក់ងារវីងរួមគ្នាម្តងទៀតដើម្ីបជួយសហគមន៍អំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩
  ក្នងុអំឡុងពេល មាន ជំងឺ រាតតេបាត កូ វីដ ១៩ នេះ ភ្នាក់ងារ វី ង ទូទំាងបេទេស 

បានរួម គ្នា បរិច្ចាគ នូវ ធនធាន ផ្ទាល់ខ្លនួ ម្តងទៀត ហើយ ដើមេបី ជួយ សហគមន៍។

កេមុគេសួាររបស់ភ្នាក់ងារវីងរៀបចំរបស់របរនៅមុខហាងវីងរបស់គត់ដើមេបីចេកជូនអ្នកដំណើរ។

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ គណៈកមា្មាធិការ 
ជាតិ រៀប ចំ ការ បោះឆ្នាត- 
(គ.ជ.ប.) ណៃនាំ ដល់ គណ-
បកៃស នយោបាយ សមាគម នងិ 
អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ ទំាងអស់ 
តៃៀម បញ្ជូន ភា្នាក់ ងារ របស់ ខ្លួន 
មក ចុះ ឈ្មាះ ដើមៃបី ចូលរួម 
អង្កៃតការណ៍ ការ បោះឆ្នាត 
លើក  ទី១ ជៃើសរីស កៃមុបៃកឹៃសា 
កៃុង បូកគោ ក្នុង ខៃត្ត កំពត។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ស្តី ពី ការ 
ដក ់នងិ ការ ទទលួ ពាកៃយ សុ ំចុះ 
ឈ្មាះ ភា្នាក់ងារ គណបកៃស  ន យោ- 
បាយ អ្នក សង្កៃតការណ៍ ជាតិ 
និង អន្តរជាតិ សមៃប់ ការ បោះ-
ឆ្នាត លើក ទី ១ ដើមៃបី ជៃើស- 
រសី កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ បកូគោ នៃ 
ខៃត្ត កំពត ឆ្នាំ ២០២១ ដៃល 
ចុះ ហត្ថលៃខា ដោយ បៃធាន 
គ.ជ.ប. លោក សុិក ប៊ុនហុក 
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន 
នៅថ្ងៃ នៃះ ឱៃយ ដឹង ថា កាល 
បរិច្ឆៃទ នៃ ការ ដក់ និង ការ 

ទទួល ពាកៃយ សុំ ចុះ ឈ្មាះ ភា្នាក់-
ងារ គណបកៃស នយោបាយ ធ្វើ 

ឡើង ចប់ ផ្តើម ពី ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ 
មថិនុា ដល ់ថ្ងៃទ ី៣០ ខៃ មថិនុា 

ឆ្នាំ ២០២១។
គជប បន្តថា៖ «គណបកៃស 

នយោបាយ ទាំងអស់ ដៃល 
បាន ចុះ បញ្ជ ីតៃមឹតៃវូ តាម ចៃបាប ់

ស្តីពី គណបកៃស នយោបាយ 
មាន សិទ្ធិ ចត់ តាំង ភា្នាក់ ងារ- 
របស់  ខ្លួន ២ រូប ក្នុង នោះ ភា្នាក់- 
ងារ   ពៃញ សិទ្ធិ  ១រូប និង ភា្នាក់- 
ងារ បមៃុង ១រូប ដើមៃបី សង្កៃត 
មើល ការ ចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត 
នៅ តាម ការយិាលយ័ចុះ ឈ្មាះ 
បោះឆ្នាត ក្នុង សងា្កាត់»។

បើតាម គជប ពាកៃយសុំ ចុះ 
ឈ្មាះ ភា្នាក់ងារ គណបកៃស ន- 
យោបាយ តៃូវ ចុះ ហត្ថលៃខា 
ដោយ បៃធាន ឬ តណំាង គណ-
បកៃស នយោបាយ ដៃល ទទួល 
ការ ផ្ទៃរ សិទ្ធិ ជា លយលក្ខណ៍ 
អកៃសរ ពី បៃធាន គណបកៃសន-
យោបាយ។

គជប បាន ណៃនាំ ដល់ 
គណបកៃស នយោបាយ តៃវូ ដក ់
ពាកៃយ សុំ ចុះ ឈ្មាះ ភា្នាក់ងារ 
របស់ ខ្លួន ទៅ គណៈកម្មការ 
រៀបចំ ការ បោះឆ្នាត ខៃត្ត កំពត 
ដៃល តៃូវ បាន ផ្តល់ ជូន ដោយ 
ឥត គិត ថ្លៃ។

ដោយឡៃក សមៃប ់ការ ដក ់
និង ការ ទទួល...តទៅទំព័រ ៥

គជប ប្រាប់ បក្រាស នយោបាយ សមាគម និង អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ ត្រាៀម បញ្ជនូ 
ភ្នាក់ងារ មក ចុះ ឈ្មោះ ចូលរួម អង្ក្រាតការណ៍ បោះឆ្នាត ក្រាមុប្រាកឹ្រាសា ក្រាងុ បូកគោ

ទិដ្ឋភព ចេក ចូល ភ្ន ំបូកគោ។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ ១... តំបន់ ក្រហម 
ជា តំបន់ ដ្រល មាន ហានិភ័យ 
ខ្ពស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ បាន បិទ 
ខ្ទប់ នៅ ទីនោះ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ពួក 
គាត់ មាន ការ លំបាក ខ្លាងំហើយ   
ដូច ន្រះ ត្រូវ ឱ្រយ ពួក គាត់ ទទួល 
ផលប្រយោជន ៍មនុ គ្រ នងិ អាច 
ត្រូវ បាន បន្ត ស្ថិតនៅ តំបន់ ក្រ-
ហម ដ្រល អាច ចាត់ ទុក ជា តំ-
បន់ បិទ ខ្ទប់ បន្ត ទៀត ដោយ 
អាជា្ញាធរ រាជធានី ភ្នំព្រញ។

លោក ក៏ បាន អំពាវនាវ ទៅ 

ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង អស់ កុំ 
នាំ គា្នា ប្រជ្រៀត គា្នា ទៅ ចាក់ វ៉ាក់-
សាំង ដោយសារ វ៉ាក់សាំង នឹង 
បាន ចាក់ គ្រប់ៗ គា្នា ហើយ មួយ 
ថ្ង្រ ក្រមុ គ្រពូ្រទ្រយ ចាក ់បាន ចនោ្លាះ 
ពី៣ ទៅ៤ មុឺន នាក់ ប៉ុណ្ណោះ។

ជាមួយ គា្នា ន្រះ ដ្ររ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្រ្ត ីក ៏បាន បញ្ជាក ់ជា 
ថ្មី ទៀត ថា ៖«យើង នឹង ស្រច 
ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ នងិ ខ្រត្ត កណ្តាល 
ឱ្រយ ជន ់ទៅ ដោយ វ៉ាកស់ាងំ ប៉នុ្ត្រ 
ដបំងូ យើង ធ្វើ នៅ ក្នងុ ក្របខណ័្ឌ 

ក្នុង តំបន់ ក្រហម ន្រះ ជា មុន 
សិន។ ដូចន្រះ មិន យូរ ប៉ុនា្មាន 
ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ នងិ ខ្រត្ត កណ្តាល 
ពោរព្រញ ទៅ ដោយ វ៉ាក់សំាង 
ដ្រល យើង ខិតខំ រក និង មាន 
ការ ជយួ ផ្គតផ់្គង ់ព ីសាធារណរដ្ឋ 
ប្រជាមានតិ ចនិ ដ្រល ជា ប្រភព 
ជំនួយ មិន ច្រះ រីងស្ងួត សម្រប់ 
យើង»។

យុទ្ធនាការ ន្រ ការ ចាក់ វ៉ាក់-
សាំង ក្នុង តំបន់ ក្រហម បាន 
ចាប់  ផ្តើម កាល ពី ថ្ង្រទី ០១ ខ្រ 

ឧសភា ដ្រល គម្រង ន្រ ការ 
ចាក ់ន្រះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ រយៈព្រល 
១ ខ្រ ចាក ់ឱ្រយ អស ់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ក្នុង តំបន់ ន្រះ ដោយ ក្រុម ការ-
ងារ ចាក់ វ៉ាក់សាំង របស់ ក្រសួង 
ការពារ ជាតិ។

យោង តាម របាយការណ៍ 
របស ់ក្រសងួ ការពារជាត ិនៅ ថ្ង្រ 
ពធុ ទ ី០៥ ខ្រ ឧសភា ន្រះ បាន 
ឱ្រយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈព្រល ៤ ថ្ង្រ 
ន្រ យទុ្ធនាការ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ជនូ 
ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ ក្រហម 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្រញ ក្រុម ការ-
ងារ ចាក់ វ៉ាក់សាំង របស់ ក្រសួង 
ការពារ ជាតិ បាន ចាក់ ជូន ប្រជា-

ពលរដ្ឋ បាន ជិត១៥មុឺន នាក់។
របាយការណ ៍បាន បងា្ហាញ ថា 

គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី ០៤ ខ្រ ឧសភា 
ម្រសិលមិញ សរុប ៤ ថ្ង្រ ចាក់ 
បាន ចំនួន ១៤៧ ២១៨ នាក់ 
ស្រី ៧៦ ៩៥៧ នាក់។ ក្នុង 
នោះ ខណ្ឌ មានជ័យ ចាក់ បាន 
៣០ ៩៩៦ នាក់ ខណ្ឌ ដង្កោ 
ចាក់ បាន ៣៥ ០២៤ នាក់ 
ខណ្ឌ កំបូល ចាក់ បាន ២៨ 
១៦០ នាក់ និង ខណ្ឌ ពោធិ៍-
ស្រនជ័យ ចាក់ បាន ៥៣ 
០៣៨ នាក់។

លោក ឥត សារា៉ាត់ អគ្គ 
ម្របញ្ជាការ រង នាយ ស្រនា ធិ-

ការ ចម្រុះ ន្រ កង យោធពល 
ខ្រមរភូមិន្ទ និង ជា ប្រធាន ក្រុម 
ការងារ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ នៅ តបំន-់ 
ក្រហម បាន បញ្ជាក់ ថា សន្ទុះ 
ន្រ ចនំនួ ន្រះ មាន ការ កើន ឡើង 
រហូត ដោយសារ ត្រ មាន ការ 
បង្កើន  កមា្លាងំ បន្ថ្រម ចាប ់ព ី១៣ 
អង្គភាព រហូត ដល់ ៣៧ 
អង្គភាព និង ៥៤ គោលដៅ 
សម្រប់ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ន្រះ។

គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រទ ី០៤ ខ្រ ឧសភា 
កម្ពុជា បាន ចាក់ វ៉ាក់សំាង ការ-
ពារ វរីសុ កវូដី ១៩ សរបុ ទទូាងំ 
ប្រទ្រស មាន ចំនួន ១ ៥១៥ 
៤៤៧ នាក់៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឱ្រយចាក់វ៉ាក់...

តពីទំព័រ ១ ... ស្រចក្តី 
ណ្រនាំ ចុះ ថ្ង្រទី ៤ ខ្រ ឧសភា 
ស្តីពី ការ អនុញ្ញាត ឲ្រយ ប្រើប្រស់ 
ប្រព័ន្ធ ន្រះ បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ប្រ-
ព័ន្ធ ន្រះ ជួយ ដល់ មន្ត្រី នគរ-
បាល ក្នុង ការ ទាញ យក ទិន្ន-
នយ័  បទល្មើស ព្រហ្មទណ្ឌ ច្រញ 
ពី ប្រព័ន្ធ ទិន្នន័យ (Data-
base) យក ទៅ ប្រើប្រស់ ផ្លូវ 
ការ សម្រប ់វភិាគ នងិ វយ តម្ល្រ 
អំពី សា្ថានភាព បទល្មើស តាម 
ភូមិសាស្ត្រ តាម កាល កំណត់។

លោក ន្រត សាវឿន បញ្ជាក់ 
ក្នុង ស្រចក្តី ណ្រនាំ ន្រះ ថា៖ 
«ត្រូវ បាន កំណត់ ជា គោល-
ការណ៍ សម្រប់ រយៈព្រល ន្រ 
ការ បញ្ចូល ទិន្នន័យ បទល្មើស 
ទៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អំឡុង ព្រល ៤៨ 
ម៉ោង  បនា្ទាប់ ពី បទល្មើស បាន 
កើត ឡើង នងិ កណំត ់ឲ្រយ កតត់្រ 
ទិន្នន័យ ដីកា បងា្គាប់ ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០០០ រហតូ មក ដល ់បច្ចបុ្របន្ន 
ព្រម ទាំង ត្រូវ ធ្វើ បច្ចុប្របន្នភាព 
ទិន្នន័យ ជា ប្រចាំ»។

លោក ន្រត សាវឿន បាន 
ណ្រនាំ ឱ្រយ ស្នងការ ន្រ ស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល រាជធានី-ខ្រត្ត 
ត្រូវ ធានា និរន្តរភាព ធនធាន 
មន្ត្រី និង ការ បំពាក់ ឧបករណ៍ 
សមា្ភារ បច្ច្រកទ្រស រួម ទាំង  ការ 
ផ្គតផ់្គង ់អុនីធណឺតិ សម្រប ់ផ្រន 
ស្រនាធិការ ឬ ក្រុម មន្ត្រី មាន 
សមត្ថកចិ្ច បញ្ចលូ ទនិ្ននយ័ បទ- 
ល្មើស រក្រសា ទុក ក្នុង ទិន្នដ្ឋាន។

លោក សាវឿន ក៏ បាន ណ្រ- 
នា ំឱ្រយ នាយកដ្ឋាន សរបុ ផ្រនការ 
និង នាយកដ្ឋាន នគរបាល 
ព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវ ពង្រឹង កិច្ច 
សហការ ក្នុង ការ តាមដន ត្រួត 
ពនិតិ្រយ ទនិ្ននយ័ បទល្មើស ព្រហ្ម-
ទណ្ឌ ដ្រល មន្ត្រី ជំនាញ ន្រ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល រាជ-
ធានី-ខ្រត្ត បាន កត់ត្រ បញ្ចូល 
រក្រសា ទុក ក្នុង ទិន្នដ្ឋាន និង ណ្រ-
នាំ  ឲ្រយ បញ្ចូល ទិន្នន័យ បាន 
ត្រឹមត្រូវ តាម គោលការណ៍ 
កំណត់។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ផ្រន ព្រហ្ម-

ទណ្ឌ និង ផ្រន ស្រនាធិការ ន្រ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល រាជ-
ធាន-ីខ្រត្ត ត្រវូ សហការ ក្នងុ ការ 
ផ្តល់ ឯកសារ ព័ត៌មាន រូបថត 
ពាក់ព័ន្ធ ករណី បទល្មើស តាម 
ទម្រង់ ឯកភាព គា្នា ដើម្របី ធ្វើ ជា 
មូលដ្ឋាន ក្នុង ការ បញ្ចូល ទិន្ន-
ន័យ រក្រសា ទុក ក្នុង ទិន្នដ្ឋាន ឲ្រយ 
បាន ទាន់ ព្រលវ្រលា»។

លោក សាវឿន បន្ត ថា៖ 
«ក្នុង ករណី ដ្រល ស្នងការដ្ឋាន 
នគរបាល រាជធាន-ីខ្រត្ត ពុ ំមាន 
រូបថត ជន សង្រស័យ ឬ ជន រង-
គ្រះ សូម ស្នើ កិច្ច សហការ ពី 
នាយកដ្ឋាន នគរបាល ព្រហ្ម-
ទណ្ឌ ដើម្របី ដោះស្រយ ផ្តល់ 
ជូន»។

បើ យោង តាម ស្រចក្តី ណ្រនាំ 
ន្រះ បនា្ទាប ់ ព ីទនិ្ននយ័ បទល្មើស 
ដ្រល ត្រូវ បាន កត់ត្រ រក្រសា ទុក 
ក្នុង ទិន្នដ្ឋាន រួច ហើយ ក្នុង 
អំឡុង ព្រល ៤៨ ម៉ោង មន្ត្រី 
ជំនាញ កត់ត្រ អាច ក្រ តម្រូវ 
ទិន្នន័យ បាន គ្រប់ ចំណុច នៅ 
ក្នុង ប្រព័ន្ធ។

ស្រចក្តី ណ្រនាំ បន្ត ថា ប៉ុន្ត្រ 
បនា្ទាប់ ពី ៤៨ ម៉ោង ប្រព័ន្ធ ពុំ 
អនញុ្ញាត ឲ្រយ មន្ត្រ ីជនំាញ កតត់្រ 
ន្រ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល រាជ-

ធានី-ខ្រត្ត ក្រ តម្រូវ កំណត់ត្រ 
បទល្មើស បាន ឡើយ។ លើក 
ល្រង ត្រ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
រាជធានី-ខ្រត្ត បាន ធ្វើ សំណើ 
ជា ផ្លូវ ការ មក ប្រធាន នាយក-
ដ្ឋាន សរុប ផ្រនការ ពិនិត្រយ សម្រច 
និង អនុញ្ញាត ឲ្រយ ក្រុម ការងារ 
បច្ច្រកទ្រស ក្រ តម្រូវ ជូន។

លោក ឆយ គឹមខឿន អ្នក 
នាំពាក្រយ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ-
បាល ជាតិ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រទី ៥ ខ្រ ឧសភា ថា 
ប្រព័ន្ធ ន្រះ គឺ សម្រប់ កត់ត្រ 
ទិន្នន័យ បទល្មើស។ អគ្គស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ បាន 
រៀបចំ និង អនុវត្ត ប្រព័ន្ធ ន្រះ 
ជាង១០ ឆ្នា ំមក ហើយ ត្រ ព្រល  
ន្រះ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ-
បាល ជាតិ ធ្វើ បច្ចុប្របន្នភាព 
ប្រព័ន្ធ ន្រះ ឡើង វិញ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ការ ជួយ 
ដល់ នគរបាល ជាតិ នោះ គឺ 
យើង កត់ត្រ បាន នូវ សាវតា- 
ជាត ិជនល្មើស សាវតាជាត ិជន 
រងគ្រះ តួល្រខ និង ទិន្នន័យ 
ន្រ បទល្មើស ទិន្នន័យ ស្តីពី 
លទ្ធផល បង្ក្រប រមួ ទាងំ បណ្តា 
ដីកា តាម ចាប់ ខ្លួន មួយ ចំនួន 
ទៀត»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

កោះកុងៈ ក្រយ ពី ការ ចុះ 
ត្រួត ពិនិត្រយ តំបន់ ដី ដ្រល កំពុង 
មាន ការ ឈូសឆយ នៅ ក្នុង 
ស្រុក ស្រ អំបិល ដោយ ជន មិន 
សា្គាល់ មុខ កាល ពី ថ្ង្រទី ៤ ខ្រ 
ឧសភា លោក អភិបាល រង ន្រ 
គណៈអភិបាល ខ្រត្ត កោះកុង 
បាន ប្រប់ ឱ្រយ អាជ្ញធរ មូលដ្ឋាន 
ស្វ្រងរក មា្ចាស់ ដី មក ចុះ បញ្ជី 
តាម នីតិវិធី ច្របាប់។

ដី ព្រ កោងកាង លិច ទឹក 
ដ្រល ត្រូវ បាន កាត់ ឆ្វៀល ច្រញ 
ពី តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ និង 
របៀង អភិរក្រស ជីវៈចម្រុះ នៅ ក្នុង 
ស្រុក ស្រអំបិល កាល ពី ខ្រ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ទុក សម្រប់ 
ជា តំបន់ ប្រើប្រស់ ច្រើន យ៉ោង 
កំពុង ត្រូវ បាន ទន្ទ្រន និង កាន់ 
កាប់ ដោយ ជន មិន សា្គាល់ អត្ត-
សញ្ញាណ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ ជីវភាព រស់នៅ របស់ ពល-
រដ្ឋ កំពុង អាស្រ័យ ផល លើ ជីវៈ- 
ចម្រុះ និង នាំ ឱ្រយ ហិន ហោច ពូជ 
កា្ដាម និង ត្រី ជា ច្រើន ប្រភ្រទ។

ក្រយ ព ីមាន ការ ផ្រសព្វផ្រសាយ 
អំពី ការ ដក់ គ្រឿងចក្រ ឈូស 
ឆយ រំលោភ យក ដី ព្រ កោង- 
កាង លិច ទឹក លោក សុខ សុទ្ធី 
អភិបាល រង ន្រ គណៈអភិបាល 
ខ្រត្ដ កោះកុងបាន ដឹកនំា សមត្ថ-
កិច្ច ចម្រុះ ចុះ ទៅ ពិនិត្រយ មើល 
លើ ទីតាំង នោះ ដោយ បាន 
បញ្ជាក់ ដី ដ្រល កំពុង កាន់ កាប់ 
និង ឈូស ឆយ ដោយ ជន មិន 
សា្គាល់ មុខ មាន ទំហំជិត ១ ហិក-
តា កន្លះ (១,៣៧ ហិកតា)។

លោក សុទ្ធី បាន បញ្ជាក់ ថា 
ទីតំាង ដី នោះ កាល ពី មុន ព្រល 
មាន ការ កាត់ ឆ្វៀល ដី ច្រញ ពី 
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ និង 
របៀង អភិរក្រស ជីវៈចម្រុះ ក្នុង 
ភមូសិាស្រ្ដ ខ្រត្ដ កោះកងុ ដ ីន្រះ 

ស្ថតិ នៅ ក្នងុ តបំន ់សហគមន ៍ន្រ 
តំបន់ ប្រើប្រស់ ច្រើន យ៉ោង ដង 
ព្រង ដ្រល ប្រជាពលរដ្ឋ អាច 
អាស្រ័យ ផល បាន។

លោក បាន ឱ្រយ ដឹង ថា៖ «ខ្ញុំ 
បាន ណ្រនាំ ដល់ រដ្ឋបាល ភូមិ 
ឃុំ ត្រូវ ចូលរួម ទប់សា្កោត់ ការ 
កាប ់ទន្រ្ទាន ដ ីរដ្ឋ ចលូ រមួ ថ្ររក្រសា 
ការពារ ព្រ កោងកាង ឱ្រយ បាន 
គងវ់ង្រស ទបស់ា្កោត ់ការ ចាក ់អាច-
ម៍ ដី ដ្រល គា្មាន ច្របាប់ អនុញ្ញាត 
នងិ ត្រវូ រាយការណ ៍ទៅ រដ្ឋបាល 
ស្រុក អំពី បញ្ហា នានា ដ្រល កើត 
ឡើង  ហើយ រដ្ឋបាល ស្រុក ត្រូវ 
ធ្វើ របាយការណ៍ (ទៅ) រដ្ឋ-
បាល  ខ្រត្ដ »។

លោក សទុ្ធ ីថ្ល្រង ថា៖ «បញ្ហា 
ន្រះ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ ណ្រនាំ ដល់ 
រដ្ឋបាល ស្រុក ឃុំ ត្រូវ ទំនាក់-
ទំនង ជាមួយ មា្ចាស់ ដី ដើម្របី ឱ្រយ 
គាត់ បំព្រញ ឯកសារ ដក់ ពាក្រយ 
ស្នើសុំ ចុះ បញ្ជី ដី តាម នីតិវិធី 
ច្របាប ់(ហើយ) ក្នងុ ករណ ីមាន 
ការ អភិវឌ្រឍដី ធ្លី ឬ ធ្វើ ការ វិនិ-
យោគ ដី ធ្លី ត្រូវ ឱ្រយ សាមី ខ្លួន ស្នើ 
សុ ំការ អនញុ្ញាត ឱ្រយ បាន ត្រមឹត្រវូ 
តាម ច្របាប់»។

ទោះ ជា យ៉ោង ណ ក៏ ដោយ 
កាល ពី ថ្ង្រទី ៣ ខ្រ ឧសភា ន្រះ 
ប្រជាពលរដ្ឋ មា្នាក់ រស់នៅ ឃុំ 
ស្រអំបិល បាន ថ្ល្រង ដោយ សុំ 
មិន បញ្ច្រញ ឈ្មាះ បាន ឱ្រយ ដឹង 
ថា មាន សកម្មភាព ជន មិន 

សា្គាល ់អត្ដសញ្ញាណ យក គ្រឿង 
ចក្រ ចូល ទៅ ឈូស  ឆយ ដី ព្រ 
កោងកាង លិច ទឹក នៅ ចំណុច 
អងា្កោំ ស្ថិត នៅ ភូមិ ចំការក្រម 
ឃុ ំស្រអបំលិ ស្រកុ ស្រអបំលិ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់។

ពលរដ្ឋ រូប ន្រះ បាន ថ្ល្រង ថា៖ 
«សកម្ម ភាព ឈូស ឆយ ដី ព្រ 
កោងកាង លិច ទឹក ទាំង បំពាន 
ច្របាប់ យ៉ោង អនាធិបត្រយ្រយ ន្រះ 
ធ្វើ ឱ្រយ ហិនហោច នូវ ជម្រក 
ជីវៈចម្រះុ ដូចជា ពូជ កា្តាម ត្រ ីនិង  
ជីវចម្រុះ ជាច្រើន ទៀត ក្នុង ព្រ 
កោងកាង លិច ទឹក ន្រះ ដោយ-
សារ ត្រ ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ ន្រះ 
រស់នៅ អាស្រ័យ ផល ន្រសាទ 
កសិកម្ម សម្រប់ រក ប្រក់ ចំ-
ណូល ផ្គត់ផ្គង់ ជីវភាព ប្រចំា ថ្ង្រ»។

លោក ថោង ច័ន្ទតារា មន្រ្ដី 
សម្របសម្រួល សមាគម សិទ្ធិ 
មនុស្រស អាដហុក ខ្រត្ត កោះកុង 
ថ្ល្រង ថា៖ «ក្រយ ពី មាន ការ 
បំពាន យើង ឃើញ អាជា្ញាធរ ចុះ 
ទៅ ណ្រនាំ ឱ្រយ ធ្វើ កិច្ចសន្រយា ឬ 
ទៅ បទិ ប្រកាស ហាមឃាត ់កុ ំឱ្រយ 
ជន ខិលខូច បន្ត ទន្រ្ទាន យក ដី 
រដ្ឋ ប៉ុន្ដ្រ យើង មិន ដ្រល ឃើញ 
អាជា្ញាធរ អនុវត្ដ ច្របាប់ ចំពោះ 
ជនល្មើស ទាំង នោះ ទ្រ។ បញ្ហា 
ន្រះ កើត ឡើង ព្រះ ត្រ មាន 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ឃបុឃតិ គា្នា ធ្វើ 
មិន ដឹង មិន ឮ ចំពោះ បទល្មើស 
ដ្រល កើត ឡើង»៕

លោកន្រតសាវឿនណ្រនំាដល់... លោកអភិបាលរងខ្រត្តកោះកុងប្រប់ឱ្រយអាជ្ញាធរ
មូលដ្ឋានស្វ្រងរកម្ចាស់ដីដ្រលកំពុងឈូសឆាយដី
ព្រកោងកាងលិចទឹកមកចុះបញ្ជីតាមនីតិវិធីច្របាប់

លោក នេត សាវឿន អគ្គស្នងការ នគរបាល ជាតិ ។ រូបថត Neth Sa-
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តពីទំព័រ ១...ខ្ទប់ដោយ
វិធានការរដ្ឋបាល។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍

រួមនេគណៈកម្មការបេឹកេសាការ-
ងារកាលពីថ្ងេទី០៤ខេឧសភា
បានឱេយដឹងថាកេសួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
បានស្នើសុំគោលការណ៍ទៅ
រាជរដ្ឋាភបិាលដើមេបីកណំត់នវូ
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្អាក
ជបណ្តាះអាសន្ននងិការបើក
ដំណើរការឡើងវិញនូវរោង-
ចកេសហគេសដេលមាន
កម្មករនិយោជិតឆ្លងជំងឺកូវីដ
១៩។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍បាន

លើកឡើងថា៖«កេយបញ្ចប់
ការបិទខ្ទប់ដោយវិធានការ
រដ្ឋបាលនៅពេលបើកដំណើរ
ការសកម្មភាពអាជីវកម្មឡើង
វិញរោងចកេសហគេសទាំង
នោះតេូវអនុវត្តន៍នូវវិធានការ
ដោយបេងចេកកម្មករនិយោ-
ជិតចំនួន៥០%នេកម្មករនិ-
យោជិតសរុបឱេយធ្វើការផ្លាស់-
វេនគ្នារៀងរាល់២សបា្តាហ៍
ម្តង»។
ចំពោះការជេើសរីសកម្មករ

និយោជិតដេលតេូវចូលធ្វើការ
វេនទ១ី(២សបា្តាហ៍ដបំងូ)គឺ

តេវូផ្តល់អាទភិាពទៅលើកម្មករ
និយោជិតដេលបានចាក់វ៉ាក់-
សាងំការពារជងំឺកវូដី១៩ដសូ
ទី១និងទី២ហើយមិនស្ថិត
នៅក្នងុតបំន់ដេលតមេវូឱេយផ្តល់
សំណកដើមេបីវិភាគរកមេរោគ
កូវីដ១៩ឬបានផ្តល់សំណក
ដើមេបីវិភាគរកមេរោគកូវីដ១៩
រចួហើយដោយមានការបញ្ជាក់
ពីកេុមគេូពេទេយមានសមត្ថកិច្ច
យកសំណកឬពេទេយការងារ
នេកេសួងការងារ។
ជមយួគ្នានេះដេរមា្ចាស់រោង-

ចកេសហគេសតេវូផ្តល់បេក់
ឈ្នួលចំនួន៥០%នេបេក់
ឈ្នលួអបេបបរមា(បេក់ឈ្នលួ
អបេបបរមាបូកនឹងបេក់អតីត-
ភាពការងារនិងបេក់អត្ថបេ-
យោជន៍បេចាំខេផេសេងៗដេល
កម្មករនិយោជិតធា្លាប់ទទួល
បាននាពេលកន្លងមក)ដោយ
រកេសាទកុនវូអត្ថបេយោជន៍បេចាំ
ខេនិងអត្ថបេយោជន៍ផេសេងៗ
ដូចជការថេមម៉ោងជដើម។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍នេះបាន

បញ្ជាក់ថារោងចកេសហ-
គេសតេូវផ្តល់មា៉ោស់យ៉ោងតិច
ចំនួន១ដល់កម្មករក្នុងម៉ោង
ការងាររៀបចំឱេយមានការបាញ់
អាល់កុលលើដេនិងដងខ្លួន

ពេមទាំងការវស់កម្តាមុន
ពេលចូលធ្វើការនិងកេយ
ពេលអាហារថ្ងេតេង់តេូវគេប់-
គេងបេព័ន្ធខេយល់ចេញចូលក្នុង
ទីតាំងផលិតកម្មឱេយបានល្អ
បមេុងទុកនូវឧបករណ៍យក
សំណកដើមេបីវិភាគរកមេរោគ
កូវីដ១៩ដេលទទួលសា្គាល់
ដោយកេសួងសុខាភិបាល
ចំនួន១០%នេកម្មករនិយោ-
ជិតសរុបរបស់រោងចកេ។
កេសួងការងារក៏តមេូវឱេយ

រោងចកេសហគេសតេវូយក
សំណកដើមេបីវិភាគរកមេរោគ
កូវីដ១៩រៀងរាល់សបា្តាហ៍
ចំពោះកម្មករនិយោជិតដេល
ធ្វើការចល័តពីអគរមួយទៅ
អគរមួយកម្មករនិយោជិត
ដេលបេសេយ័ទាក់ទងជមយួ
បុគ្គលខាងកេជពិសេស
បុគ្គលដេលមានបេវត្តិធ្វើដំ-
ណើរទៅកេបេទេសកម្មករន-ិ
យោជិតដេលធ្វើការនៅអា-
ហារដ្ឋានសន្តិសុខឬអ្នកអ-
នាម័យដេលផ្តល់សេវឆ្លង
អគរកម្មករនិយោជិតដេល
ទទួលបន្ទុកបាញ់សមា្លាប់មេ-
រោគនិងវស់កម្ដៅ។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរ គណៈ-

កម្មការបេឹកេសាការងារក៏បាន
ស្នើសុរំាជរដ្ឋាភបិាលជយួផ្តល់
ការឧបត្ថម្ភគេឿងឧបភោគ

បរិភោគជូនបងប្អូនកម្មករនិ-
យោជិតនៅក្នុងអំឡុងពេល
ផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្ម ឬ
ពេលកំពុងសមេកពេយាបាល
ជំងឺកូវីដ១៩ឬពេលធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កតាមការកំណត់របស់
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
នៅក្នុងនេះដេរកេសួងការ-

ងារបានកំណត់ផងដេរនូវ
លក្ខខណ្ឌនេការបេងចេងវេន
ការងាររៀងរាល់២សបា្តាហ៍ម្តង
តេូវបានលើកលេងចំពោះ
រោងចកេដេលមានកម្មករ
និយោជិតយ៉ោងតិច៨០%នេ
ចំនួនកម្មករនិយោជិតសរុប
បានទទលួវកស់ាងំការពារជងំឺ
កូវីដ១៩គេប់ដូសឬបេភេទ
រោងចកេដេលមានវិធានការ
សខុភាពនងិសវុត្ថភិាពការងារ
តឹងរុឹងក្នុងការការពារកម្មករ
និយោជិតពីការកើតឬឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩និងទទួលបានការ
អនុញ្ញាតពីអធិការការងារ។
កម្មករនិយោជិតដេលសា្នាក់

នៅក្នុងភូមិសាស្តេដេលតេូវ
បានបិទខ្ទប់ដោយវិធានការ
រដ្ឋបាលមិនតេូវបានអនុញ្ញាត
ឱេយមកបំពេញការងារនៅក្នុង
រោងចកេសហគេសដូចបាន
កំណត់ខាងលើបានឡើយ។
លោកហា្វាសាលីបេធាន

សម្ពន័្ធសហជពីជតិបានបេប់

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងេនេះថា
លោកមានការបារម្ភទាក់ទង
នឹងការវិលតេលប់ចូលធ្វើ
ការងារវិញរបស់កម្មករនិ-
យោជិតក្នុងពេលដេលករណី
នេការឆ្លងរាលដលនេវីរុស
កូវីដ១៩មិនទាន់បានធូរ-
សេលនៅឡើយ។
លោកបានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំបារម្ភ

លើការវលិចលូធ្វើការវញិរបស់
កម្មករហើយខ្ញុំសុំឱេយកេសួងក៏
ដចូជរោងចកេសហគេសនៅ
ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញនិងកេុង
តាខ្មៅពិចារណឡើងវិញ
ដើមេបីបញ្ចៀសនូវការឆ្លងរីក
រាលដលឡើងវិញចំពោះ

បងប្អូនកម្មករយើង»។
ជមួយគ្នានេះដេរ គណៈ-

កម្មការបេឹកេសាការងារបាន
ស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្តល់
អាទិភាពក្នុងការទទួលបាន
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
ដល់កម្មករនិយោជិតជពិ-
សេសកម្មករនិយោជិតរោង-
ចកេអ្នកដឹកជញ្ជូនកម្មករនិ-
យោជិតនិងអ្នករត់កង់បីអ្នក-
សា្នាក់នៅតំបន់ផ្ទះជួលអ្នក-
លកដ់រូជុវំញិរោងចកេអាជវីករ
នៅតាមផេសារនានាបុគ្គលិកបមេើ
ការនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន
រមណីយដ្ឋាននិងសណ្ឋា-
គរ៕
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The Royal Government of Cambodia (RGC) represented by the 1. 
Ministry of Economy and Finance has received a Loan from the 
Asian Development Bank (ADB) for Second Greater Mekong 
Subregion Tourism Infrastructure for Inclusive Growth Project 
and intends to apply part of the Loan proceed to payments under 
Contract Ref. No.: PMU/MPWT/TIIGP2/NCB/CW02a for the 
works, Koh Tunsay Pier and Tourist Facilities.
The Ministry of Public Works and Transport now invites sealed 2. 
bids from eligible and qualified bidders for the Contract No. PMU/
MPWT/TIIGP2/NCB/CW02a. The construction period is fifteen 
(15) months from date of notification to commence. The Bidder 
evaluation and qualification criteria are included in Section II of 
the bidding document.  

Procurement will be conducted through National Competitive 3. 
Bidding Procedures outlined in the Government’s Standard 
Operating Procedures on Procurement for Externally Financed 
Projects/Programs.
This invitation is open to all qualified bidders from eligible 4. 
source countries of as described in the Bidding Document.
Bidders attention is drawn to Sub-Clause 6.3 of the Instructions 5. 
to Bidders (ITB) on the Qualification requirements. Qualification 
requirements include: 

The average annual volume of construction work of the  
successful bidder over the last three years (2018-2019 & 
2020) shall be at least US$2.76 million.
The minimum amount of liquid assets and/or credit facilities  
net of other contractual commitments of the successful 
Bidder shall be at least US$0.35 million.
The bidder has satisfactorily completed at least one contract  
similar in size and nature as prime contractor in the last five 
(5) years (from 1st January 2016 to 31st December 2020) (to 
comply with this requirement, works cited should be at least 
70% complete, billed and paid) with contractual value of 
the contract of not less than US$1.38 million. The similarity 
of the works experience shall include: Building/Bridge 
Construction.
For Cambodian Bidders: valid registration from the Ministry  
of Commerce (MOC), and Land Management Urban Planning 
and Construction (LMUPC) or Ministry of Public Works and 
Transport (MPWT), and a valid registration/permit /patent 
issued by the Ministry of Economy and Finance (MEF).

Bidders with duly audited financial statements by an  
independent firm, for the last three (3) years (2018, 2019 
& 2020) demonstrating soundness of its financial position. 
As a minimum, the Bidder’s net worth for the last three (3) 
years calculated as the difference between total assets and 
total liabilities should be positive. The financial statements 
and its audit should not violate the relevant national statutory 
accounting standards.

The qualification criteria are more completely described in 
the Sub Clause 6.3 and 6.1(h) of the Instructions to Bidders 
in the Bidding Documents including essential equipment and 
key personnel.

To obtain further information from and inspect the Bidding 6. 
Documents, Bidders should contact the following (contact details 
provided in para 12 below) during office hour from 06 May 2021 
to 09 June 2021 from 08:00 – 12:00 and 14.00 – 17:00 hours 
(Cambodia Standard Time), Monday through Friday, except 
public holidays.
A complete set of Bidding Documents may be purchased by 7. 
interested bidders on the submission of a written application 
to the address above and upon payment of a non-refundable 
fee of USD 150.00 or its equivalent in Cambodian Riel being 
600,000.00 Riel. The method of payment will be in cash or deposit 
to Bank Account Name/No: General Department of National 
Treasury/000000001333 of National Bank of Cambodia. The 
Bidding Documents may be collected in person, or may be sent 
by email or courier, at the discretion of the bidder, but the bidder 
has to deposit the fee at the above bank account and to pay for 
courier charge by his/her arrangement as appropriate. Other than 
payment of the non-refundable fee specified above, there are no 
other conditions for the purchase of the bidding documents.
In case of any difficulty in purchase of the Bidding Documents, 8. 
interested parties may contact in writing:

H.E. Vong Pisith
Project Director 
Second Greater Mekong Subregion Tourism Infrastructure 
for Inclusive Growth Project
PMU Office, First Floor, Road 598, Sangkat Chraing 
Chamres II, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia. 
Tel/Fax: +855 23 426 110 / Mail: vong_pisith@yahoo.com

 
           and also send a copy of the communication to:

General Departments of International Cooperation and i. 
Debt Management of the Ministry of Economic and 
Finance located at St. 92, Sangkat Wat Phnom, Khan 
Daun Penh, Phnom Penh Cambodia, Tel: 023 724 664; 
Fax: 023 724 798

Ms. Siti Hasanah, ii. 
Urban Development Specialist, 
Asian Development Bank, 6, ADB, Avenue, 
Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines, 
Email: shasanah@adb.org  

Bids must be delivered to the address below (Para. 12) on or 9. 
before 10:00 a.m. (Cambodia Standard Time) on 09 June 2021. 
Late bids will be rejected. Bids will be immediately opened 
after the deadline for submission of bid in the presence of the 
bidders’ representatives who choose to attend in person at the 
address below at 10:00 a.m. (Cambodia Standard Time) on 09 
June 2021. 
All bids shall be accompanied by a 10. Bid Securing Declaration as 
described in the ITB. 
The Government and Asian Development Bank will respectively 11. 
declare a firm ineligible either indefinitely or for a stated period 
of time, to be awarded a contract funded by them, if they at any 
time determine that the firm has engaged in fraud and corruption 
as described in ITB 3.
The address referred to above is:  12. 

The address for (i) obtaining of information (ii) collection of bidding  
              document (iii) submission of bid document, and (iv) opening of bids:

 PMU Office, First Floor, Road 598, Sangkat Chraing Chamres II,  
            Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

Attention:  H.E. Vong Pisith
  Project Director 

Second Greater Mekong Subregion Tourism 
Infrastructure for Inclusive Growth Project
PMU Office, First Floor, Road 598, Sangkat Chraing 
Chamres II, Khan Russey Keo, Phnom Penh, 
Cambodia, 
Tel/Fax: +855 23 426 110 
Mail: vong_pisith@yahoo.com

INVITATION FOR BIDS

Ministry of Public Works and Transport
Second Greater Mekong Subregion Tourism Infrastructure for Inclusive Growth Project: ADB Loan 3701-CAM (COL)

Contract Ref: PMU/MPWT/TIIGP2/NCB/CW02a
Koh Tunsay Pier and Tourist Facilities

លោក អិុត សំហេង រដ្ឋមន្តេកីេសួងការងារ និងបណ្តះុបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
និងជបេធានគណ:កម្មការបេកឹេសាការងារ  ដឹកនំាកិច្ចបេជំុគណៈកម្មការ-
បេកឹេសាការងារ  អាណត្តទីិ១០ លើកទី១ តាមបេព័ន្ធអនឡាញ 
(Zoom)។ រូបថតកេសួងការងារ

គណៈកម្មការប្រកឹ្រសាការងារ...
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ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង យុត្តិធម៌ 
បានធ្វើ កំណៃទមៃង់ ៣+១ 
ដៃល ជា កំណៃទមៃង់ ហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ កំណៃទមៃង់ រដ្ឋ-
បាល ថ្នាក់កៃម ជាតិ, កំណៃ- 
ទមៃង់ រដ្ឋបាល សាធារណៈ 
រមួគ្នា ជាមយួ កណំៃទមៃង ់ចៃបាប ់ 
នងិ បៃពន័្ធយតុ្តធិម ៌ ដើមៃប ីឈាន 
ទៅ រក យុទ្ធសាស្តៃ រួម សមៃប់ 
អនុវត្តតាម កំណៃទមៃង់ កម្មវិធី 
ទាំង ៤ របស់ រដ្ឋាភិបាល។

កាលព ីរសៀល ថ្ងៃទ ី៤ ឧស-
ភា លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នកនាំ-
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌ បានដឹក-
នាំ កៃុម ការងារ លៃខាធិកាដ្ឋាន 
កៃទមៃង ់ចៃបាប ់ នងិ បៃពន័្ធយតុ្ត-ិ 
ធម ៌ចលូរមួ កចិ្ចបៃជុ ំកៃមុការងារ 
កៃទមៃង ់៣+១ នៃះ តាមរយៈ 
Video Conference។ 
កិច្ចបៃជុំ នៃះ ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី 
ការរៀបចំ សៃចក្តី ពៃង សៃចក្តី 
សមៃច ស្តីពី ការកៃសមៃួល 
យន្ត ការកៃ ទមៃង់ ៣+១ និង 
ការរៀបចំ ទសៃសនាទាន ស្តីពី 
ចក្ខុវិស័យ  និង យុទ្ធសាស្តៃ រួម 
នៃ កម្មវិធី កៃទមៃង់ ៣+១។

លោក ជិន ម៉ាលីន បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃនៃះ ថ 
កន្លងទៅ រាជរដ្ឋាភិបាល មន 
កម្មវិធី កៃទមៃង់ ចំនួន ៤  ធំៗ 
ទៅលើ វិស័យ ទាំង ៤ នៃះ 
ដោយ វា បាន ដើរទៅ មុខ រៀងៗ 
ខ្លួន ដច់ពីគ្នា។ ដូច្នៃះ កំ-
ណៃទមៃង់ ទាំង ៤ នៃះ គឺអាច 
មន ការជាប ់ពាកព់ន័្ធ  ឬ ទនំាក-់ 
ទនំង គ្នា ទៅវញិទៅមក ដៃលជា 
ហៃតុ នាំឲៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌ តៃូវ 
ពិចារណា ពិនិតៃយ លើ លទ្ធភាព 
នៃ ការកៃសមៃួល យន្ត ការកៃ 
ទមៃង់ ៣+១ នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ថ៖ «ដើមៃបី ឲៃយ 

អាច មន ភាពសុីគ្នា អាច គំទៃ 
គ្នា ទៅវិញ ទៅមក បាន គំនិត 
ផ្តួចផ្តើម នៃះ ក៏មន យន្តការ 
សមៃប សមៃួល ការងារ កំណៃ- 
ទមៃង់ ទាំង ៤ នៃះ ដោយ បៃើ- 
ពាកៃយ ៣+១ ដោយសារ តៃ កំ-
ណៃទមៃង ់ចនំនួ ៣ គ ឺមន ភាព 
សុី គ្នា ចៃើន ពាក់ព័ន្ធ នឹង សៃវា- 
សាធារណៈ។ ក៏ប៉ុន្តៃ កំណៃ- 
ទមៃង ់បៃពន័្ធយតុ្តធិម ៌គ ឺខសុគៃ 
ដៃល ពិបាក នឹង បនៃសុី គ្នា ពៃះ 
ទាក់ទង នឹង សៃវា យុត្តិធម៌  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង បៃព័ន្ធ តុលាការ 
ដៃល ខុសប្លៃក ពី គៃ បន្តិច»។

យ៉ាងណា លោក ជិន ម៉ា-
លីន បាន អះអាង ថ បើ ទោះ 
វសិយ័  ទាងំ ៣ មន ភាព ខសុគ្នា 
ខ្លះ ជាមួយ កំណៃទមៃង់ ចៃបាប់  
និង បៃព័ន្ធ យុត្តិធម៌។ ប៉ុន្តៃ ក៏ 
មន ផ្នៃក ខ្លះ អាច សហការ គ្នា 
បាន ដោយ លោក បញ្ជាក់ថ 
កិច្ចបៃជុំ នៃះ នឹង រៀបចំ យន្តការ  
ដើមៃបី សហការ គ្នា រវាង កំណៃ- 
ទមៃង់ ទាំង ៤ ក្នុង ការផ្លាស់ប្តូរ 
ព័ត៌មន បទពិសោធ ក៏ដូចជា 

ឯកសារ ក្នុង ការជួយ គំទៃ គ្នា 
ទៅវិញទៅមក ដើមៃបី ឈាន ទៅ 
រក យុទ្ធសាស្តៃ រួម សមៃប់ 
អនុវត្ត នាពៃល ឆប់ៗ ខាងមុខ 
នៃះ។

លោក បុិច ពិសី នាយក 
បៃតិបត្តិ នៃ អង្គការ តម្លាភាព 
កម្ពុជា បាន សាទរ ចំពោះ កំ-
ណៃទមៃង ់៣+១ របសក់ៃសងួ- 
យុត្តិធម៌ ដៃលជា ដំណើរការ 
មួយ ទៅមុខ ល្អ សៃប តាម 
យុទ្ធសាស្តៃ របស់ រាជរដ្ឋាភិ-
បាល ក្នុង ការកៃទមៃង់ អភិ-
បាលកិច្ច ល្អ នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា។

លោក បាន បន្តថ តាមរយៈ 
យុទ្ធសាស្តៃ លម្អិត របស់ រដ្ឋា-
ភិបាល ដៃល បាន ដក់ ចៃញ 
ក្នុង ពៃល កន្លង មក នៃះ គឺ បាន 
ដំណើរការ ទៅមុខ បាន យ៉ាង 
ល្អបៃសើរ។ ប៉ុន្តៃ ក៏ នៅមន 
ចំណុច មួយចំនួនដៃល ទាម- 
ទារ ឲៃយ មន ការយកចតិ្ត ទកុដក ់
បន្ថៃម  ដើមៃប ីឲៃយ មន ភាព ចៃបាស-់
លាស់ ជាង មុន ដូចជា ជំរុញ ឲៃយ 

មន ការតៃួតពិនិតៃយ តាមដន 
ការគៃប់គៃង ថវិកាជាតិ និង 
សា្ថាប័ន ឯករាជៃយ នានា ដៃល 
មន  តួនាទី ក្នុង ការតាមដន 
សកម្មភាព ទាំងអស់ នៃ កំ-
ណៃទមៃង់ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
នៃះ។

លោក បុចិ ពសិ ីបាន បញ្ជាក ់
ថ៖ «ចំណុច ស្នូល ដៃលជា 
យុទ្ធសាស្តៃ កំណៃទមៃង់ គៃប់ 
វិស័យនៃះ គឺ ការរៀបចំ យុទ្ធ-
សាស្តៃ និង ការងារ ជាក់លាក់ 
នៅក្នុង ការបៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
អំពើពុករលួយ ការសុីសំណូក 
សូកបា៉ាន់ នៅតាម វិស័យ ទាំង 
អស់  នៃះ»។

លោក បាន បន្ថៃមថ៖ «វា 
គឺជា បញ្ហា ដៃល តៃូវ យកចិត្ត 
ទុកដក់  ដើមៃបី អាច សនៃសំ ថវិកា 
ជាតិ ផង និង បៃើបៃស់ ថវិកា 
ជាតិ ឲៃយ ចំ គោលដៅពៃះ ថវិកា 
ជាតិ មន តិច សៃប់ ហើយ  អាច  
បង្កើន សៃវា សាធារណៈ ឲៃយ បៃ-
សើរ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ និង ជំរុញ  
ការអភិវឌៃឍ ឲៃយ បាន លឿន»៕

តពីទំព័រ ២ ...ពាកៃយ សំុ ចុះ 
ឈ្មោះ  អ្នក សង្កៃត ការណ៍ជាតិ 
ចាប់ ផ្តើម ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ ឧសភា 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៤ ខៃ កក្កដ ឆ្នាំ 
២០២១។

គ.ជ.ប. បៃប់សា្ថាប័ន ទាំង 
នោះ ថ អ្នក សង្កៃត ការណ ៍ជាត ិ
ដៃល បាន ទទួល សា្គាល់ និង 
អនុញ្ញាត ជា ផ្លូវការ ពី គ.ជ.ប 
រួច ហើយ មន សិទ្ធិសង្កៃត 
មើល ការ បោះឆ្នាត នៅ ការិ-
យ ល័យ បោះឆ្នាត និង ការិ-
យល័យ រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត នៃ 
កៃុង បូកគោហើយ តៃូវ ពាក់ 
បណ្ណ សម្គាល់ ដៃលចៃញ ដោយ 
គជប និង តៃូវ បងា្ហាញ លិខិត 
អនុញ្ញាត ដៃល ចៃញ ដោយ 
គជប និង បញ្ជី ឈ្មោះ ដល់ 
គណៈកម្មការ ការិយល័យ បោះ-
ឆ្នាត និង រាប់សន្លឹក ឆ្នាត។

ចំណៃក ជនបរទៃស ជា 
សមជិក នៃ សមគម និង អង្គ- 
ការ មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
សៃុក ដៃល តៃូវ បាន ទទួល 
សា្គាល់និង អនុញ្ញាត ដោយ 
គ.ជ.ប. មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ 
របាយការណ៍ ឬ ធ្វើ សៃចក្តី - 
ថ្លៃង ការណ៍ ក្នុង នាម ខ្លួន ផ្ទាល់ 
ឡើយ។

ក្នងុសៃចក្តជីនូ ដណំងឹ បន្ត ថ 
សមៃប់ ការ ដក់ និង ទទួល 
ពាកៃយ  សុំ ចុះ ឈ្មោះ អ្នក សង្កៃត 
ការណ៍ អន្តរជាតិ ចាប់ ផ្តើម ពី 
ថ្ងៃទី១ ឧសភា ដល់ ថ្ងៃ ទី២១ 
ខៃ កក្កដ ឆ្នាំ ២០២១។

គ.ជ.ប. ឱៃយ ដឹង ថ បនា្ទាប់ ពី 
ដំណើរការ បោះឆ្នាត បាន ចប់ 
សព្វ គៃប់ ហើយ សាមី អង្គការ 
សង្កៃតការណ៍ ទាំង ឡាយ តៃូវ 
ផ្តល់ របាយការណ៍ ជា លាយ-

លក្ខណ៍ អកៃសរ ស្តី ពី ការ សង្កៃត 
ឃើញ និង សៃចក្តី សន្និដ្ឋាន 
របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ 
បោះឆ្នាត ជូន គ.ជ.ប។

លោក កន សាវាងៃស អ្នក 
សមៃប សមៃលួ ផ្នៃក អង្កៃត នងិ 
តស៊ ូមត ិនៃ អង្គការ ឃ្លាមំើល ការ 
បោះឆ្នាត (Comfrel )ថ្លៃង 
ថ ការ បោះឆ្នាត បៃបអសកល 
នៃះ ខាង អង្គការ របស់ លោក 
នឹង មិន បញ្ជូន ភា្នាក់ងារ ដើមៃបី 
ចូល រួម អង្កៃតការណ៍ នោះ ទៃ។

លោកថ៖«ខាង ខ្ញុ ំមនិ បញ្ជនូ 
អ្នក អង្កៃតការណ៍ ទៅ ទៃ ដោយ- 
សារ មិន ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ 
កាល នៃ ការ បោះឆ្នាត កៃុម 
បៃកឹៃសា ឃុ ំសងា្កាត ់ឬបោះឆ្នាត 
ថ្នាក ់ជាត។ិ អ៊ចីងឹ ការ បោះឆ្នាត 
បៃប អសកល សមៃប់ យើង ខ្ញុំ 
អាច ដឹង ពី លទ្ធផល អំពី ការ 
ជាប់ ឆ្នាត របស់ គណបកៃសន-
យោបាយ ណាដៃល តៃូវ ទទួល  
បាន បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា ខៃត្ត - 
កៃុង»។

លោកបន្ថៃមថ៖«យើង ដឹង 
ហើយ ថ ភាព ម ិនបៃកៃត ីដៃល 
អាច កើត ឡើង ក្នុង អំឡុងពៃល 
បោះឆ្នាត បៃប អសកល នោះ 
នឹង មិន កើត ឡើង ទៃ។ ពៃះ 
ភាគ ចៃើន គឺ បាន ទៅ លើ ខាង 
គណបកៃស កាន ់អណំាច បច្ចបុៃបន្ន 
ហើយ»។

សូម ជមៃប ថ រាជរដ្ឋាភិ- 
បាល បាន ចៃញ អនុកៃឹតៃយលៃខ 
៣៨ អនកៃ .បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ 
ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ 
សមៃច បង្កើត កៃុង បូកគោ។ 
កៃងុ នៃះ មន សងា្កាត ់ចនំនួ៣ គ ឺ
សងា្កាត ់បងឹទកូ សងា្កាត ់កោះតចូ 
និង សងា្កាត់ ពៃកត្នាត៕

គឹម សារុំ 

ឧត្តរមនជយ័ៈ ពលរដ្ឋ ចនំនួ 
៥ នាក់ ក្នុង នោះ មន ទាំង ក្មៃង 
បៃុស សៃី ៣ នាក់ ផង តៃូវ បាន 
បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក 
សៃុក អន្លង់វៃង ភា្លាមៗ ដោយ-
សារ មក ពី ពុល នំបុ័ង ដៃល ពួក 
គៃ បាន ទញិ ព ីអ្នក លក ់តាម ម៉តូ ូ
កាល ពី មៃសិលមិញ  នៅ ភូមិ 
អូរតាម៉ៃង ឃុំ-សៃុក អន្លង់វៃង 
ខៃត្ត ឧត្តរមនជ័យ។

លោក សុីម វណ្ណៈ អធិការ 
នគរបាល សៃុក អន្លង់វៃង បៃប់ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ៥ 
ឧសភា នៃះ ថ ពលរដ្ឋ ទាំង ៥ 
នាក់ នោះ ទី១- ឈ្មោះ មៃត 
មៀន ភៃទ បៃសុ អាយ ុ៤៦ ឆ្នា,ំ 
ទី២- ឈ្មោះ ផន ភា ភៃទ 
បៃុស អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ, ទី៣- 
ឈ្មោះ មៀន ផលីដ ភៃទ សៃី 
អាយុ ១១ ឆ្នាំ, ទី៤- ឈ្មោះ 
មៀន ផរិន ភៃទសៃី អាយុ 
១៧ ឆ្នាំ (ជា កូន ឈ្មោះ មៃត 
មៀន) និង ឈ្មោះ អា៊ាង សុខ-
ឡា ភៃទបៃុស អាយុ ៧ ឆ្នាំ ជា 
កូន របស់ អ្នក ភូមិ។

លោក ថ៖ «ជន រងគៃះ 

អះអាង បៃប់ សមត្ថកិច្ច យើង 
ថ ពួក គត់ ពុល នំបុ័ង ដៃល គៃ 
ជិះ ម៉ូតូ ដើរ លក់។ ឥឡូវ យើង 
ស្វៃងរក អត្តសញ្ញាណ អ្នក លក់ 
នំបុ័ង ដឹង ហើយ»។

លោក រៀបរាប់ តាម សម្តី ជន 
រងគៃះ ថ កាល ពី វៃលាម៉ាង 
៣ រសៀល ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា 
ខណៈ ពួក គត់ កំពុង ធ្វើ ការងារ 
ក ៏មន បរុស ម្នាក ់បាន ដកឹ នបំុង័ 
លក់ តាម ម៉ូតូ ហើយ ក៏ ហៅ អ្នក 
លក់ នោះ ឱៃយ ឈប់ ដើមៃបី ទិញ 
ម្នាក់ ១ ដៃល នំបុ័ង ១ មន 
តម្លៃ ១ ពាន់ រៀល។

លោក បាន បន្ត ថ ពៃល ហូប 
នំបុ័ង អស់ ភា្លាម គឺ គ្មោន សញ្ញា 
អ្វីដៃល ធ្វើ ទុក្ខ ដល់ ពួក គត់ ទៃ 
រួម ទាំង ក្មៃងៗ ផង។ ប៉ុន្តៃ លុះ 
ដល ់ម៉ាង បៃហៃល ៤ រសៀល 
ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា សៃប់ តៃ 
ម្នាក់ៗ មន អាការ វិល មុខ ក្អួត 
ចង្អោរ រាក អាចម៍។ ពៃល នោះ  
បៃជា ពលរដ្ឋ បាន រាយការណ៍ 
ទៅ នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ អន្លង់-
វៃងហើយ សមត្ថកិច្ច ក៏ បាន ដឹក 
ពួក គត់ ទៅ សង្គៃះ នៅ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ បង្អៃក សៃុក អន្លង់វៃង 
តៃម្តង៕

ក្រសួងយុត្តធិម៌ធ្វើកំណ្រទម្រង់៣+១ដើម្របី
អនុវត្តតាមកំណ្រទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

គជបប្រប់បក្រសនយោ...

បញ្ជនូពលរដ្ឋ៥នាក់ទៅមន្ទរីព្រទ្រយដោយសារករណីពុលនំប័ុង

មន្តេ ីកេសួងយុត្តធិម៌ បាន បើក កិច្ចបេជំុ យន្តការ សមេបសមេលួ ការងារ កេទមេង់ បី បូក មួយ រួមមន កំណេទមេង់ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុសាធារណៈ កំណេទមេង់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់កេម ជាតិ កំណេទមេង់ រដ្ឋបាល សាធារណៈ និង កំណេទមេង់ 
ចេបាប់  និង បេព័ន្ធយុត្តធិម៌ តាម បេព័ន្ធ Video Conference កាលពី ថ្ងេទី ទី៤ ខេឧសភា ។ រូបថត កៃសួង យុត្តិធម៌

Invitation to Bid         :    Supply and Installation of the Solar  

                                                 based AC electricity mini-grid  

                                                 system in Ratanakiri Province,  

                                                 Cambodia

Deadline                       :     Extended to 17 May 2021 by  

                                                 12:00 pm, Cambodia time.

Download Link           :  

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.

cfm?notice_id=77865

Quotation submission address: 
https://etendering.partneragencies.org 

Business Unit code: KHM10 and Event ID:  KHM41925

UNDP partners with people at all levels 
of society to help build nations that can 
withstand crisis, and drive and sustain the 
kind of growth that improves the quality 
of life for everyone. On the ground in more 
than 170 countries and territories, we o�er 
global perspective and local insight to help 
empower lives and build resilient nations.

ANNOUNCEMENT



នៅ សី៊វ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈ ក្នុង ជំនួប ជាមួយ 
ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត សហភាព អឺរ៉ុប 
នៅ គេហដ្ឋាន របស់ ខ្លួន នៅ 
ថ្ងេទី ៤ ឧសភា លោក កឹម 
សុខា បេធាន នេ អតីត គណ-
បកេស សង្គេះ ជាតិ បាន បង្ហាញ 
នវូ កចិ្ច សហបេតបិត្តកិារ ល្អ រវាង 
គ្នា និង គ្នា ហើយ ថា កម្ពុជា នៅ 
តេ តេូវ ការ ជំនួយ ជា ចាំបាច់ ពី 
សហគមន៍ អឺរ៉ុប។

លោក កឹម សុខា ដេល នៅ 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង ក្តី នៅ 
តុលាការ បាន សរសេរ នៅ លើ 
ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក ផ្លូវ ការ របស់ 
លោក កាល ព ីថ្ងេទ៤ី ឧសភា ថា 
ការ ជួប ពិភាកេសានិង ផ្លាស់ ប្តូរ 
ទសេសនៈ គ្នា រវាង លោក និង 
លោក សេ ីCamrmen Moreno 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហភាព អឺរ៉ុប 
ស្ថតិ ក្នងុ កាលៈទេសៈ ដ៏ ចង្អៀត។

ប៉ុន្តេ វា ពិត ជា មាន សារៈសំ- 
ខាន់ ដោយ ភាគី ទាំង ២ បាន 
ស្វេង យល់ ពី គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក 
អំពី ទំនាក់ទំនង និង កិច្ច សហ- 
បេតិបត្តិការ លើ កម្មវិធី នានា 

រវាង បេទេស កម្ពុជា និង សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប កន្លង មក បច្ចុបេបន្ន 
និង នៅ ពេល ខាង មុខ។

ការ ពភិាកេសា នោះ ក ៏លើក អពំ ី
បញ្ហា មួយ ចំនួន ដូចជា ការ រីក 
រាលដល នេ ជំង ឺឆ្លង កូវីដ ១៩ 
បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច ជីវភាព រស់នៅ 
របស់ បេជាពលរដ្ឋ និង បញ្ហា 
ចំពោះ មុខ មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក កឹម សុខា បន្ត ថា 
ស្ថិត  ក្នងុ សា្ថានភាព ពភិព លោក 
ក៏ ដូច បេទេស កម្ពុជា បាន និង 
កំពុង ជួប បេទះ នូវ បញ្ហា នានា 
គួរ ឲេយ កត់ សមា្គាល់ ជាពិសេស 
ក្នុង ពេល ថ្មីៗ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ 
ជា រៀងរាល់ ខេ លើកលេង តេ 
ជិត ១ ខេ ក្នុង វិធានការ បិទ ខ្ទប់ 
នេះ លោក តេងតេ ជួប សួរ សុខ 
ទុក្ខ ជួយ ជា ជំនួយ មនុសេស ធម៌ 
ខ្លះៗ តាម លទ្ធភាព របស ់លោក 
ដេល អាច ធ្វើ បាន ទៅ ចេក ជូន 
បេជាពលរដ្ឋ ដោយ ផ្ទាល់ នៅ 
តាម មូលដ្ឋាន ខេត្ត នានា ក្នុង 
បេទេស កម្ពុជា។

លោក  កឹម សុខា សរសេរ 
ថា៖ «ក្នងុ រយៈពេល រៀងរាល ់ខេ 
នេះ ដេរ ខ្ញុំ ក៏ បាន ជួប ជាមួយ 

ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 
នេ បណ្តា បេទេស ជា មិត្ត របស់ 
កម្ពុជា មួយ ចំនួន ពិភាកេសា ប្តូរ 
ទសេសនៈ គ្នា និង សុំ ឲេយ បេទេស 
ជា មិត្ត ទាំង នោះ បន្ត ជួយ ដល់ 
បេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ តទៅ ទៀត»។

លោក កមឹ សខុា បញ្ជាក ់ថា៖ 
«កម្ពុជា ជា បេទេស តូច បេជា- 
ពល រដ្ឋ កេីកេ ពេល ជួប វិបត្តិ 
ម្តងៗ កម្ពុជា តេងតេ តេូវ ការ 
ជំនួយ ជា សមា្ភារ ថវិកា បច្ចេក 
ទេស ក៏ ដូចជា ទសេសនៈ សា្មារតី 
ពី សហគមន៍ អន្តរជាតិ ដូច 
ដេល កម្ពុជា ធា្លាប់ បាន ធ្វើ និង 

បាន ទទួល កន្លង មក មិន តេូវ 
អស ់សងេឃមឹ មនិ តេវូ បោះបង ់ឬ 
ទាត់ ចោល នូវ ជំនួយ ដេល 
ស្មាះតេង់ ពី មិត្ត របស់ យើង 
នោះ  ទេ»។

ទោះ យ៉ាង ណ លោក កឹម 
សុខា បញ្ជាក់ ថា អ្វីៗ តេូវ ចាប់ 
ផ្តើម ព ីខ្មេរ នងិ ខ្មេរ ដចូជា សា្គាល ់
សុខ ទុក្ខ របស់ ពលរដ្ឋ ចេះ ជួយ 
គ្នា ក្នុង គេ លំបាក ចេះ សេ-
ឡាញ់ រាប់ អាន គ្នា អត់ ឱន ឲេយ 
គ្នា។ ជាពិសេស សាមគ្គីភាព 
រវាង ខ្មេរ នងិ ខ្មេរ ដោយ មនិមេន 
ចេះ តេ បបំេក បបំាក ់ខ្មេរ នងិ ខ្មេរ 

ដើមេបី មហិច្ឆតា រៀងៗ ខ្លួន នោះ 
ទេ។

លោក សុខ ឥសាន អ្នកនាំ- 
ពាកេយ គណបកេស បេជាជន កម្ពជុា 
ថ្លេង ថា ជំនួប ពិភាកេសារ វាង 
លោកសេ ីCarmen Moreno 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហភាព អឺរ៉ុប 
បេចាំ កម្ពុជា និង លោក កឹម 
សខុា ដេល ជា ជន ជាបច់ោទ គ ឺ
ជា រឿងបុគ្គល និង មនោសញ្ចេត-
នា ដេល ជា សិទ្ធិ របស់ ពួក គេ។

ប៉នុ្តេ បើ នយិយ ព ីកចិ្ច សហ-
បេតបិត្តកិារ នានា ជាមយួ លោក 
កឹម សុខា គឺ មិន តេឹមតេូវ នោះ 

ទេ ពេះ លោក កឹម សុខា 
កំពុង ស្ថិត ក្នុង នីតិវិធី របស់ តុ-
លាការ។

លោក សុខ ឥសាន ថា 
លោក កឹម សុខា មិន មាន សិទ្ធិ 
អំណច អ្វី និយយ ពី ទំនាក់ 
ទំនង ជាមួយ សហភាព អឺរ៉ុប 
នោះ ទេ។

បើ ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត សហភាព 
អឺរ៉ុប ចង់ មាន ទំនាក់ទំនង និង 
សហការ ជាមយួ តណំង កម្ពជុា 
តេូវ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាដេល កើត 
ចេញ ពី ការ បោះឆ្នាត ទៅ តាម 
ឆន្ទៈ របស់ ពលរដ្ឋ បាន តេឹម-
តេូវ។

លោក សខុ ឥសាន ថ្លេង ថា៖ 
«គត់ ចង់ សហការ អី ខ្ញុំ យល់ 
ថា គត ់ដងឹ ចេបាស ់ហើយ ពេះ 
គត់ ជា អ្នក ការ ទូត សេប់ ហើយ។ 
បើ គត់ ទៅ និយយ ជាមួយ ជន 
ជាប ់ចោទ គត ់បាន បេយោជន ៍
អី ទៅ។ លុះតេ មក និយយ 
ជាមយួ នងឹ រាជរដ្ឋា ភបិាល សេប 
ចេបាប់ ដេល កើត ចេញ ពី ការ 
បោះឆ្នាត តាមរយៈ ឆន្ទៈ របស់ 
បេជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា»៕
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តពីទំព័រ ១ ...បាល បាន ឱេយ 
ដងឹ តាមរយៈ សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ 
នៅ ថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា នេះ 
ថាកេសួង សុខាភិបាល បាន 
សមេច កណំត ់យក ភមូសិាស្តេ 
នេ ខេត្ត តាកេវ ខេត្ត កំពង់ចាម 
និង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដោយ តមេូវ 
ឱេយ មាន ការ អនុវត្ត កាតព្វកិច្ច 
ពាក់មា៉ាស់ និង កាតព្វកិច្ច រកេសា 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព សេប តាម 
បេកាស ថ្ងេទី ២២ ខេ មីនា ឆ្នាំ 
២០២១ ស្តីពី កាតព្វកិច្ច ពាក់-
មា៉ាស ់នងិ កាតព្វកចិ្ច រកេសា គមា្លាត 
សុវត្ថិភាព ក្នុង អំឡុង ពេល នេ 
ការ ឆ្លង រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ក្នុង សហគមន៍។

លោក រដ្ឋមន្តេី បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ការ អនុវត្ត កាតព្វកិច្ច 
ពាក់មា៉ាស់ និង រកេសា គមា្លាត 
សុវត្ថិភាព បុគ្គល នៅ ក្នុង ខេត្ត 
ទាំង ៣ នេះ តេូវ ចាប់ ផ្តើម 
អនវុត្ត ចាប ់ព ីថ្ងេ ជនូ ដណំងឹ នេះ 
រហូត ដល់ មាន ការ ជូន ដំណឹង 
ជា ថ្មី»។

កាល ពី ថ្ងេទី ៣ ខេ ឧសភា 
ថ្មីៗ  នេះ កេសងួ សខុាភបិាល ក ៏
បាន កំណត់ យក ខេត្ត បនា្ទាយ- 
មានជ័យ ជា ភូមិសាស្តេ ដេល 
មាន ការ ឆ្លង រាលដល នេ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ស-
ហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដោយ បាន 
តមេូវ ឱេយ មាន ការ អនុវត្ត កា-

តព្វកិច្ច ពាក់មា៉ាស់ និង រកេសា 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព។

យោង តាម បេការ១២ នេ 
ជំពូក ទី៥ នេ បេកាស ស្តីពី 
កាតព្វកិច្ច ពាក់មា៉ាស់ និង កា-
តព្វកិច្ច រកេសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព 
ក្នុង អំឡុង ពេល នេ ការ ឆ្លង 
រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង 
សហគមន៍ បាន ចេង ថា បុគ្គល 
ដេល មិន អនុវត្ត  កាតព្វកិច្ច នេ 
ការ ពាក់មា៉ាស់  ឬ កាតព្វ កិច្ច នេ 
ការ រកេសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព តេូវ 
ទទួល ទណ្ឌកម្ម ដូច មាន ចេង 
ក្នុង  អនុកេឹតេយ ស្តីពី វិធានការ 
សុខាភិបាល ដើមេបី ទប់សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាលដល នេ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សាហាវ 
និង បេកប ដោយ គេះ ថា្នាក់ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ផេសេង ទៀត។

បេកាស ដដេល បាន បន្ត ថា 
ការ ពេមាន  នងិ ការ ណេនា ំដល ់
បុគ្គល ដេល មិន អនុវត្ត កាតព្វ-
កិច្ច នេ ការ ពាក់មា៉ាស់ ឬ កាតព្វ- 
កិច្ច នេ ការ រកេសា គមា្លាត សុវត្ថិ-
ភាព តេវូ ធ្វើ ឡើង ដោយ មនេ្តសី-ុ 
ខាភិបាល ឬ អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ-  
កិច្ច។ ការ សមេច ដក់ ពិន័យ 
អន្តរការណ៍ ចំពោះ ការ បំពាន 
កាតព្វកិច្ច នេះ ជា សមត្ថ កិច្ច 
របស់  កេសួង សុខាភិបាល៕

វ៉ន ដារ៉ា 

បាត់ដំបងៈ ជន សងេស័យ ២ 
នាក់ ប្តី បេពន្ធ ក្នុង បទល្មើស នាំ 
មនុសេស ចំនួន ១០ នាក់ ឆ្លង 
ដេន ខសុ ចេបាប ់ចលូ បេទេស ថេ 
កំពុង តេូវ បាន សមត្ថកិច្ច នគរ-
បាល សេកុ ករំៀង សាកសរួ នងិ 
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តលុាការ កេយ ឃាត ់ខ្លនួ បាន 
ពេល កំពុង នាំ ពលករ ឆ្លង ដេន 
នៅ ចណំចុសា្ពាន ប ីភមូ ិអរូអន្លក ់
ឃុំតាសេន សេុកកំរៀង កាល 
ពី ថ្ងេទី ៤ ឧសភា។

លោក សេី វុទ្ធី អធិការស្តីទី 
នេ អធិការដ្ឋាន នគរបាល សេុក 
កំរៀង បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅ 
ថ្ងេទ ី៥ ឧសភា នេះ ថា មេខេយល ់
ជា ប្តី បេពន្ធ ចំនួន ២នាក់ ដេល 
សកម្ម ក្នុង ការ នាំ ពលករ ឆ្លង 
ដេន ខុស ចេបាប់ តេូវ បាន កមា្លាំង 
វរសេនា តូច លេខ ៥៣៣ 
កងពល តចូ ថ្មើរ ជើង លេខ ៥៣ 
ឃាត់ ខ្លួនបាន នៅ ពេឹក ថ្ងេទី ៤ 
ខេ ឧសភា ខណៈ ពួកគេ កំពុង 
ដឹក នាំ ពលករ ឆ្លង ដេន ទៅ បេ-
ទេស ថេ ចំនួន ១០ នាក់។ ក្នុង 

នោះ បេុស ចំនួន ៥ នាក់ សេី-
ចំនួន ៤ នាក់ និង កុមារ ចំនួន 
១ នាក ់តេង ់ភមូសិាស្តេ ចណំចុ 
សា្ពានបី ភូមិ អូរអន្លក់ ឃុំ តា-
សេន សេុកកំរៀង។

លោកថ្លេងថា៖«ពេលនេះ 
យើង បាន ឃុំ ខ្លួន ជន សងេស័យ 
ទាំង  ២ នាក់ ប្ដី បេពន្ធ នៅ 
អធិការដ្ឋាន នគរបាល សេុក 
កំរៀង ដើមេបី បន្ត ការ សាក សួរ 
និង កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន 
ទៅ តុលាការ។ កេយ បញ្ចប់ 
ការ សាកសួរ យើង នឹង បញ្ចូន 
ជន សងេស័យ ទាំង ២ នាក់ ទៅ 
តុលាការ លា្ងាច នេះ[ថ្ងេទី៥ 
ឧសភា] ដើមេបី ទុក ឱេយ តុលាការ 
សមេច តាម នីតិវិធី»។

បើ តាម លោក អធិការស្ដីទី 
កេពី ប្ដី បេពន្ធ ២ នាក់ នេះ 
ដេល កំពុង តេូវ បាន ឃុំ ខ្លួន 
ដើមេបី សួរ ចម្លើយ នោះ រីឯ ពល-
ករ ១០ នាក់ ទៀត តេូវ បាន-
បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ចំនួន 
១៤ថ្ងេ នៅ មណ្ឌលចតា្តាឡសីក័ 
សេុក កំរៀង។

លោក រ៉េន ឌិន មេ បញ្ជាការ 
រង កងអនសុេនា ធ ំទ៣ី វរសេនា 

តូច ៥៣៣ កងពល តូច ថ្មើរ 
ជើង លេខ ៥៣ បាន រាយការណ ៍
ថា ដោយ អនុវត្តតាម បទ បញ្ជា 
មេ បញ្ជាការ លោក បាន ដឹក នាំ 
កមា្លាំង លេបាត ២៤ ម៉ាង លើ  
២៤ ម៉ាង ដោយ ប្តូរ វេនគ្នា។ 
ការ ចុះ លេបាត នេះ សហការជា-
មួយកមា្លាំង ប៉ូលិស ការពារ ពេំ-
ដេន គោក លេខ ៨១៩ និង កមា្លាងំ  
ផ្នេក សឹក រង សេុក កំរៀង។

បេតបិត្តកិារ រមួគ្នានេះ គ ឺដើមេប ី
ទប់ សា្កាត់ ពលករ លួច ឆ្លង ដេន 
ខសុ ចេបាប ់នងិ ទបស់ា្កាត ់ការ ឆ្លង 
រាលដល នេ ជំងឺ កូវីដ១៩ មិន 
ឲេយ ចូល ទៅ ក្នុង សហគមន៍។

លោក  ថ្លេងថា តាម រយៈ 
ការអនុវត្ដ សកម្មភាព លេបាត 
តេួត ពិនិតេយ នេះ នៅ ម៉ាង ៧ 
ពេឹកថេ្ងទី ៤ ខេឧសភា សេប 
ពេល លោក កពំងុ ដកឹ នា ំកមា្លាងំ- 
ដើរ លេបាត ក៏ ជួប មេ ខេយល់ ប្តី 
បេពន្ធ ២ នាក ់បមេងុ នា ំពលករ 
ឆ្លង ដេន ចេញ ទៅ បេទេស ថេ 
លោក ក៏ ចាប់ ខ្លួន តេ ម្តង រួច 
បញ្ជូន ទៅ ឲេយ អធិការដ្ឋាន- 
នគរបាល សេុក  កំរៀង ចាត់ 
ការតាម ផ្លូវ ចេបាប់៕

មានខេត្តចំនួន៣ទៀតតេវូបានកំណត់... ជនសងេស័យជាមេខេយល់២នាក់ប្តីបេពន្ធនំាមនុសេសឆ្លងដេន
ខុសចេបាប់ចូលដីថេកំពុងតេវូបានសមត្ថកិច្ចសាកសួរ

លោកកឹមសុខាជួបពិភាកេសាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរុ៉បដោយបង្ហាញពី
កិច្ចសហបេតិបត្តកិារល្អដេលកម្ពជុានៅតេតេវូការជំនួយចំាបាច់ពីសហគមន៍អឺរុ៉ប

បេជាពលរដ្ឋកំព៊ងធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កមួយកន្លេង
ក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ រូបថត រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោកសេី Carmen Moreno ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហភាព អឺរ៉៊ប បេចាំ កម្ពុជា ក្នុងជំនួប ពិភាកេសាជាមួយ លោក 
កឹម ស៊ខា នៅគេហដា្ឋានរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងរជធានីភ្នំពេញ។ រូបថត Kem Sokha page
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

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

កា រីនិពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស ស៉ខៃង, ពៃ ៉ំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គ៉ណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ ស៉ីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហ៉ង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង  ផា ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃ៉ត ស៉ភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រ៉�, ហឹ៉ន ពិសី,  នៅ  ស៉ីវ៉តា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,� យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊៉នធឿន 
វ ន៉ ដ រា� , ម៉ំ គនា�  , រ័ត្ន  ស៉ជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊៉ន  ផល្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណ ន,

សយ រា� ស៉ី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហ៉ង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�ៃក រស់, ម៉ី ស៉ម៉នី, សួន ឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម ស៉កៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

សួន  សា វា �តឌី, ជំ៉  ស៉គន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អ៉៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊៉ន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   ម៉ន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ៃវ  ព៉ទ្ធ ី, 012 966 605

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

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  ស៉ជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិក 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី ស៉ីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀមរ ប
ស៉ភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហ៉៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  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 រ�� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ង៉សៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល សា-
ធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ ផ្តល់ ជូន គៃឿង 
បរកិ្ខារពៃទៃយ គតិ ជា ទកឹ បៃក ់ស្មើ 
នឹង៣០ម៉ឺន ដ៉ល្លារអាមៃរិក 
ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ដើមៃបី ជួយ គាំទៃ ក្នុង ករ បៃ-
យ៉ទ្ធបៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។

សៃចក្ដី បៃកស ព័ត៌មាន 
របស់ សា្ថានទូត កូរ៉ៃ បៃចាំ កម្ពុជា 
នា ថ្ងៃ នៃះ ឱៃយ ដឹង ថា តាមរយៈ 
ជំនួប ជាមួយ លោកសៃី សឿង 
រដ្ឋចាវ ីរដ្ឋលៃខាធកិរ នៃ កៃសងួ 
ករបរទៃស នងិ សហបៃត ិបត្ត-ិ
ករ អន្តរជាតិ នៅ ថ្ងៃទី ៥ ខៃ 
ឧសភា ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃ សា-
ធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ លោក ផាក 
ហ៉ឹងខៃយង់ (Park Heung-
Kyeong) ថ្លៃង ថា រដ្ឋាភបិាល 
ករូ៉ៃ បាន សមៃច ជយួ រាជរដ្ឋាភ-ិ 
បាល កម្ពុជា ក្នុង ករ បៃយ៉ទ្ធ- 
បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដោយ 
ផ្តល់ ជូន នូវ គៃឿង បរិក្ខារ ពៃទៃយ 
សរ៉ប ជា ទឹក បៃក់ ស្មើ នឹង ៣០ 
ម៉ឺន ដ៉ល្លារ អាមៃរិក។

លោកសៃ ីសឿង រដ្ឋចាវ ីបាន 
វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ ករ ផ្ដល់ 
ជនំយួ របស ់រដ្ឋាភបិាល ករូ៉ៃ នងិ 
បាន ថ្លៃង អណំរគណ៉ យ៉ាង កៃ-

លៃង ចំពោះ សណ្តាន ចិត្ត និង 
ករ  គិត គូរ យក ចិត្ត ទ៉ក ដក់ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល និង បៃជាជន កូរ៉ៃ 
ដៃល បាន ផ្ដល់ នូវ ជំនួយ ដល់ 
កម្ពុជា ក្នុង គៃ កំព៉ង តៃូវ ករ 
ជំនួយ ជា ចំាបាច់ នាពៃល នៃះ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖ «ក្នងុ នាម 
ជា មិត្ត និង ដៃគូ ដ៏ សំខាន់ របស់ 
កម្ពុជា សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ កន្លង 
មក បាន ជួយ កម្ពុជា ក្នុង កិច្ច 
បៃឹងបៃង ដើមៃបី យក ឈ្នះ លើ 

ករ រីក រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩។ ដោយ យល ់យ៉ាង ចៃបាស ់
ថា យើង មិន អាច មាន ស៉វត្ថិ-
ភាព បាន ទៃ នៅ ពៃល មន៉សៃស 
ជ៉ំវិញ ខ្លួន យើង គា្មាន ស៉វត្ថិភាព 
យើង នឹង បន្ត ធ្វើ ករ ជាមួយ គា្នា 
យ៉ាង ជិតដិតជា សាមគ្គីភាព  
ដើមៃបី ល៉ប បំបាត់ នូវ វីរ៉ស កូរ៉ូ-
ណ»។

បើ តាម សៃចក្ដី បៃកស ព័ត៌-
មាន បនា្ទាប់ ពី ករ ផ្ទុះ ឡើង នូវ 

ជំងឺ កូវីដ ១៩ កល ពី ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ រដ្ឋាភិបាល កូរ៉ៃ បាន 
បរិចា្ចាគ ភា្លាមៗ នូវ ថវិក ចំនួន 
២០ ម៉ឺន ដ៉ល្លារ អាមៃរិក និង 
ឧបករណ៍ ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ 
ដៃល មាន តម្លៃ ស្មើ នងឹ ១០ ម៉នឺ 
ដ៉ល្លារ អាមៃរិក ជូន ដល់ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា កល ពី ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។

សាធារណរដ្ឋ ករូ៉ៃ ក ៏ធា្លាប ់បាន 
ផ្តល់ ឱៃយ កម្ពុជា ក្នុង ករ ឆ្លើយ តប 

បៃឆំង នឹង វីរ៉ស កូរូ៉ណ តាមរយៈ  
កម្មវិធី ជំនួយ ឆ្លើយ តប នឹង កូវីដ 
១៩ នវូ ចនំនួ ទកឹ បៃកប់ៃហៃល 
១ លន ដ៉ល្លារ អាមៃរិក ក្នងុនោះ   
រួមមាន ទី១ ករ ផ្តល់ ជូន តង់ 
សមៃប់ ធ្វើ តៃស្ត រក វីរ៉ស ចំនួន 
២០ និង បន្ទប់ ចល័ត សមៃប់ ដក់  
អ្នក ជំងឺ កូវីដ (Negative Pres-
sure Carriers) ចំនួន ៦០។

ទី២ ផ្តល់ គៃឿង ឧបភោគ 
បរិភោគ និង ឱសថ សង្គៃះ 
បឋម ចាបំាច ់ដល ់អ្នក ងាយ រង-
គៃះ នៅ តបំន ់គោលដៅ ចនំនួ 
៦ រមួ មាន រាជធាន ីភ្នពំៃញ ខៃត្ត 
កពំងស់្ព ឺខៃត្ត កៃចៃះ ខៃត្ត ឧត្តរ- 
មានជ័យ ខៃត្ត បាត់ដំបង និង 
ខៃត្ត សៀមរាប។

កៃ ពី នៃះ រដ្ឋាភិបាល សា-
ធា រណរដ្ឋ កូរ៉ៃ ក៏ មាន កិច្ចស-
ហបៃតិបត្តិករ ជាមួយ អង្គករ 
អនោ្តោបៃវៃសន ៍អន្តរ ជាត ិលើ ករ 
ពងៃងឹ ករ ឆ្លើយ តប នងឹ ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ដើមៃបី បញ្ជូន ជន អនោ្តោ-
បៃវៃសន៍ នៅ កម្ពុជា នៅ ចំណុច 
ចៃក ចូល និង មណ្ឌល ចតា្តោ- 
ឡីស័ក ផ្តោត លើ ខៃត្ត ចំនួន ៥ 
គឺ ខៃត្ត បាត់ដំបង ខៃត្ត បនា្ទាយ-
មានជ័យ ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ 
ខៃត្ត សៀមរាប និង ខៃត្ត ពៃវៃង 
ផង ដៃរ៕

រី សុចាន់
 
ពេះសីហនុៈ អភិបាល ខៃត្ត 

ពៃះសីហន៉ លោក គួច ចំរីន 
សមៃច លប៉ ចោល ករ ធ្វើ ចតា្តោ- 
ឡីស័ក ចំពោះ អ្នក ដំណើរ តាម 
ជើង យន្តហោះ ពីភ្នំពៃញ និង 
ខៃត្ត សៀមរាប ទៅ ខៃត្ត ពៃះសី 
ហន៉ ដៃល ជើង ហោះហើរ ទាំង 
២ តំបន់ នៃះ តៃូវ ច៉ះ ចត នៅ 
ពៃលន យន្តហោះ អន្តរជាតិ 
កងកៃង ក្នុងសៃ៉ក ពៃនប់។

លោក គួច ចំរីន បាន បញ្ជាក់  
ក្នុង សៃចក្តី សមៃច ច៉ះ ថ្ងៃ ទី ៥ 
ខៃ ឧសភា នៃះ ថា៖ «តៃូវ បាន 
ល៉បចោល សៃចក្តី សមៃច 
លៃខ ១២៧/២១ សសរ 
ច៉ះថ្ងៃទី២៩ ខៃមៃសា ឆ្នាំ 
២០១១ របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហន៉ ស្តីពី ករ ដក់ ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តោឡីស័ក ចំពោះ អ្នក ធ្វើ ដំ-
ណើរ  ចូល មក ក្នុង ភូមិសាស្តៃ 

ខៃត្តពៃះសីហន៉ តាម រយៈ ជើង 
ហោះហើរ ពី រាជធានី ភ្នំពៃញ 
និងខៃត្តសៀមរាប ដើមៃបី ទប់ 
សា្កាត់ ករ ឆ្លងរាល ដល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩»។

សៃចក្តសីមៃច កល ពី ថ្ងៃទី 
២៩ ខៃមៃសា នោះ បាន តមៃូវ 
ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តោឡសីក័ រយៈពៃល ១៤  
ថ្ងៃ ចំពោះ អ្នក ដំណើរ ទាំងអស់ 
ដៃល បាន ធ្វើដណំើរ ចលូ មក ក្នងុ 
ភមូសិាស្តៃ ខៃត្ត ពៃះសហីន ៉តាម 
ជើងហោះហើរ ព ី រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
នងិ ខៃត្ត សៀមរាប។ ករ សមៃច 
នា ពៃល   នោះ គឺ ដើមៃបីធានា ដល់ 
បៃស ិទ្ធភាព នៃ ករ គៃបគ់ៃង ករ 
ឆ្លងរាលដល នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩  
ក្នុង ភូមិសាស្តៃ ដៃល តៃូវ បាន 
កំណត់ ដោយ កៃសួង ស៉ខាភិ-
បាល ថា មានករ ឆ្លង រាលដល 
នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិរណ ៍
សហគមន៍ ២០ ក៉ម្ភៈ។

ប៉ន៉្តៃ សៃចក្ត ីសមៃច មន៉ នោះ 

បាន លើក លៃង ករ ធ្វើ ចតា្តោឡី-
សក័ ចពំោះ អ្នក ដណំើរ ឆ្លង កត ់
ដៃល មាន គោលដៅ ទៅ បៃ-
ទៃស ផៃសៃង, អ្នកដំណើរ ទៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ មណ្ឌលស៉ខភាព 
សម្ភព ឬ ទី កន្លៃង ពៃយាបាល 
ដោយ មូលហៃត៉ ស៉ខភាព 
បនា្ទាន់, អ្នក ដំណើរ ដៃល ជា 
ប៉គ្គលិក កៃ៉ម គៃូ ពៃទៃយ ទាំង 
ផ្នៃករដ្ឋ និង ឯកជន មន្តៃីរាជ- 
ករ កៃ៉ម ពន្លត់ អគ្គិភ័យ កង- 
កមា្លាងំ បៃដប ់អាវធ៉ គៃប ់បៃភៃទ 
ដើមៃបី បំពៃញ បៃសកកម្ម ជូន 
សា្ថាប័ន  ឬ អង្គភាព,និង អ្នកដំ-
ណើរ ដៃល មាន មូលហៃត៉ ចាំ 
បាច់ និង បនា្ទាន់ ផៃសៃង ទៀត 
ដៃល មាន ករ អន៉ញ្ញាត ជា ម៉ន 
ពី  អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច។

លោក ឃាង ភារមៃយ អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សាល ខៃត្ត ពៃះសីហន៉ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉ស៉្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី
៥ ខៃឧសភា នៃះថា ករ ល៉ប 

ចោល ករ ធ្វើ ចតា្តោឡីស័ក នៃះ 
ដោយសារ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
មាន ករ ល៉ប ចោល តំបន់ កៃ-
ហម មួយ ចំនួន ដូចគា្នា ដោយ 
ផា្លាស់ ប្តូរ ទៅ ជា ករ បង្កើត ជា 
វិធានករ ស៉ខាភិបាល។

លោកថ្លៃងថា៖ «អ៊ីចឹង ករ 
ធ្វើ ដំណើរ ពី រាជធានី ភ្នំពៃញ 
តាម ជើង ហោះហើរ មក កន់ 
ខៃត្ត ពៃះសីហន៉ ក៏ ដូចជា ពី 
សៀមរាប មក កន់ ពៃលន- 
យន្តហោះ អន្តរជាតិ ខៃត្ត ពៃះ-
សីហន៉ គឺ យើង ក៏ បាន ល៉ប នូវ 
សៃចក្តី សមៃច របស់ យើង 
[ដៃល] កន្លងមក តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តោឡសីក័ ១៤ ថ្ងៃ។ ឥឡវូនៃះ 
គឺ យើង ល៉ប ចៃញ មិនមាន ករ 
ធ្វើ ចតា្តោឡីស័ក ទៃ»។

ក៏ ប៉៉ន្តៃ លោក ភារមៃយ បាន 
បញ្ជាក់ ថា កៃ៉ង ពៃះសីហន៉ នៅ 
តៃ  កំណត់ ជា តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ដដៃល 
ហើយ មក ទល់ ពៃល នៃះ មិន 

ទាន់ មាន សៃចក្តី សមៃច ល៉ប-
ចោល ឬ លើក លៃង កៃង៉ ពៃះសី-
ហន៉ ពី តំបន់ បិទខ្ទប់ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោកថា៖ «ករ ដៃល ហោះព ី
ភ្នំពៃញ ឬ ក៏ សៀមរាប ចូល មក 
ខៃត្ត ពៃះសីហន៉ នៅ ពៃលន- 
យន្ត ហោះអន្តរជាតិ កងកៃង 
ហ្នងឹ គឺ ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិសាស្តៃ សៃក៉ 
ពៃនប់ ទៃ»។

បើតាម លោក ភារមៃយ រដ្ឋ បាល  
ខៃត្តពៃះសីហន៉ បាន និង កំព៉ង 
ពិចារណ ទៅ លើ លក្ខខណ្ឌ មួយ  
ចំនួន «ដៃល អាច នឹង កំព៉ង ពិ-
ភាកៃសា ឆ្លង» ដើមៃបី ធានាថា អ្នកដំ- 
ណើរ តាម ជើង ហោះហើរ ទំាង នៃះ  
មិន មាន ផ្ទុក នូវវីរ៉ស កូវីដ១៩។

លោកថា៖ «ប៉ន៉្តៃ ដោយសារ 
លិខិត ផ្លូវករ យើង កំព៉ង តៃជ-
ជៃក ពិភាកៃសា គា្នា អត់ ទាន់ សមៃច 
អ៊ីចឹងហើយ បាន ខ្ញុំ អត់ ទាន់ 
អាច  ផ្តល់ ព័ត៌មាន យកទៅ ធ្វើ 
ករ ផៃសព្វផៃសាយ បាន»៕

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយមនុសេសធម៌ជាគេឿងបរិក្ខារពេទេយសរុបជាថវិក
៣០មឺុនដុល្លារដល់កម្ពជុាបេយុទ្ធបេឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

អភិបាលខេត្តពេះសីហនុលុបចោលករធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះ
អ្នកដំណើរតមជើងយន្តហោះពីភ្នពំេញនិងខេត្តសៀមរាប

លោកសេ ីសឿង រដ្ឋចាវី រដ្ឋលេខាធិការ នេ កេសួង ការបរទេស និង សហបេតិបត្តកិារ អន្តរជាតិ  ក្នងុជំនួបជា មួយ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នេ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ លោក ផាក ហឹុងខេយង់ (Park Heung-Kyeong) ។ រូបថត សហ ករី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,500 16,420 16,580 16,400

2 GTI 4,400 4,400 4,460 4,380

3 PAS 13,020 13,160 13,160 13,000

4 PEPC 3,060 3,060 3,070 3,050

5 PPAP 13,680 13,980 13,980 13,680

6 PPSP 1,920 1,930 1,930 1,910

7 PWSA 7,220 7,260 7,280 7,160

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៥ី ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

រដ្ឋាភិបាល បាន អនុម័ត គម្ង វិនិយោគ
៦ មាន ទឹកប្ក់ ជាង ១០០ លាន ដុលា្លារ

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កេមុបេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍
កម្ពុជា (CDC) បាន អនុម័ត 
គមេង វិនិយោគ ចំនួន ៦ 
បន្ថេម ទៀត នៅ ថ្ងេទី ៥ ខេ 
ឧសភា នេះ  ដេល មាន ទុន វិនិ-
យោគ សរុប ១០៦,៣ លាន 
ដុលា្លារ និង បង្កើត ឱកាស ការ-
ងារ ចំនួន ១ ៨៥២ កន្លេង។

យោងតាម សេចក្តី បេកាស 
ព័ត៌មាន  CDC គមេង ទាំង- 
នោះ រមួមាន គមេង សាងសង ់ 
និង អាជីវកម្ម សណ្ឋាគារ ថ្នាក់ 
ផ្កាយ ៥ ចំនួន ១៩៥ បន្ទប់ 
របស់ កេុមហ៊ុន  Jin Bei Pal-
ace Co., Ltd  នៅ ភូមិ ៤ 
សងា្កាត ់លេខ ៤ កេងុពេះសហីន ុ
ខេត្ត ពេះសីហនុ មាន ទុនវិនិ- 
យោគ ៤៨,៧ លាន ដលុា្លារ  នងិ 
បង្កើត ការងារ ចំនួន ៣៨០ 
កន្លេង។

គមេង បង្កើត រោងចកេ ផ្គុំ 
ដំឡើង គេឿង អេឡិចតេូនិក 
គេប់ បេភេទ គេឿងបន្លាស់ 
អេឡចិតេនូកិ មា៉ាស ់អេឡចិតេ-ូ
និក និង ឧបករណ៍ បនេសុទ្ធ ខេយល់ 
គេប់ បេភេទ របស់ កេុមហ៊ុន  
Kuantech (Cambodia) 
International Co., Ltd 
ស្ថិតនៅ ឃុំ ពពេល សេុក តេំ-
កក់ ខេត្ត តាកេវ មាន ទុនវិនិ-
យោគ ២៩,៧ លាន ដលុា្លារ នងិ 
បង្កើត ការងារ ចំនួន ៦២៨ 
កន្លេង។

គមេង បង្កើត រោងចកេ 
ផលិត  ឱសថ របស់ កេុមហ៊ុន 
SantelysPharmaceutical 
Co., Ltd ស្ថិតនៅ ឃុំ សន្លុង 
សេុក ខេសាច់កណ្តាល ខេត្ត 
កណ្តាល មាន ទុនវិនិយោគ 
១២,៥ លាន ដលុា្លារ នងិ បង្កើត 
ការងារ បាន ចំនួន ២១៥ 
កន្លេង។

គមេង បង្កើត រោងចកេ 
ផលិត  បំពង់ទីប ទុយោជ័រ និង 
បរិកា្ខារ បំពង់ជ័រ (PVC pipe 
fittings) គេប់ បេភេទ ដោយ 
កេុមហ៊ុន Lesso (Cambo-
dia) Trading Co., Ltd ស្ថតិ 
នៅ ឃុំ ឆក់ឈើនង សេុក 
អង្គស្នលួ ខេត្ត កណ្តាល ជាមយួ 
នឹង ទុនវិនិយោគ ៩,៤ លាន 
ដុលា្លារ និង បង្កើត ការងារ បាន 
ចំនួន ២០១ កន្លេង។

គមេង បង្កើត រោងចកេ 
កេច្នេ ម្ហបូអាហារ របស ់កេមុហ៊នុ 
YiankangBiological 
Technology Co., Ltd ស្ថតិ-
នៅ ឃុំ ទំនប់រលក សេុក ស្ទឹង-
ហាវ ខេត្ត ពេះសហីន ុមានទនុ- 
វិនិយោគ ២,៩ លាន ដុលា្លារ 
នងិ  បង្កើត ការងារ ចនំនួ ២១០ 
កន្លេង។

គមេង វិនិយោគ លើ រោង-
ចកេ បោកគក ់ជេលក ់ពណ ៌នងិ 

បោះពុម្ព របស់ កេមុហុ៊ន Ocean 
Treasure Dyeing & Print-
ing Co., Ltd ស្ថិតនៅ ឃុំ 
ពេះនិព្វាន្ត សេុក គងពិសី ខេត្ត 
កំពង់ស្ពឺ មាន ទុនវិនិយោគ 
៣,១ លាន ដុលា្លារ និង បង្កើត 
ការងារ ចំនួន ២១៨ កន្លេង។

អ្នកសេវជេវ សេដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ វិទេយាសា្ថាន ទំនក់ទំនង 
អន្តរជាតិ នេ កម្ពជុា នេ រាជបណ្ឌតិេយ  
សភា កម្ពុជា លោក ហុង វណ្ណៈ 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ី
ខេ មុន ថ ការចូល មក វិនិយោគ 
ផ្ទាល់ នៅ កម្ពុជា នឹង ផ្តល់ អត្ថ-
បេយោជន៍ យ៉ាងចេើន សមេប់ 
សេដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម។

លោក ហុង វណ្ណៈ ឲេយ ដឹង 
ទៀតថ CDC បាន អនុម័ត 
គមេង ភាគចេើន លើ ផលិត- 
ផល វាយនភណ្ឌ និង សមា្ភារ 
ធ្វើដំណើរ តេប៉ុណ្ណោះ  ដេល 
ផលតិផល ទាងំនេះ មាន ទផីេសារ 

ធំ នៅ បណ្តា បេទេស ក្នុង សហ-
ភាព អរឺ៉បុ អាមេរកិ នងិ កាណ- 
ដា ជាដើម។

លោក ហងុ វណ្ណ កតស់មា្គាល ់
ថ៖ «កម្ពុជា នឹង មាន ឱកាស 
ទាកទ់ាញ វនិយិោគនិ ព ីបរទេស 
និង ឱកាស ទទួល បាន កំណើន 
នេ ការបណ្តាកទ់នុ កានត់េចេើន 
នៅពេល អនគត តាមរយៈ 
សកា្តានុពល ទីតាំង ភូមិសាស្តេ 
ចេបាប់ វិនិយោគ ទំនក់ទំនង 
ការទូត និង ការបង្កើតបាន នូវ 
កចិ្ចពេមពេៀង ពណជិ្ជកម្ម សេរ ី
ទ្វេភាគី នន របស់ កម្ពុជា»។

កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
គមេង ចំនួន ២៣៨ ដេល 
មាន តម្លេ វិនិយោគ សរុប ៨,២ 
ពន់ លាន ដុលា្លារ តេូវ បាន កេុម-
បេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍កម្ពជុា (CDC) 
អនមុត័ ដោយ តម្លេ ទនុវនិយិោគ 
នេះ គឺ ធ្លាក់ចុះ ១២ ភាគរយ 
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕

កេមុបេកឹេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពជុា បាន អនុម័ត គមេង វិនិយោគ ចំនួន ៦ ដេល មាន ទុនវិនិយោគ សរុប ១០៦,៣ 
លាន ដុលា្លារ និង បង្កើត ឱកាស ការងារ ចំនួន ១ ៨៥២ កន្លេង។ រូបថត ហុង មិន

តម្ល ្ភាគហុ៊ន បច្ចក្វិទ្យា 
អាម្រិក តូ្វបាន រារំាង
បន្ទាប់ពី ការព្លយ អំពី 
អត្ ការប្ក់ នឹង ឡើងវិញ

ទីកេុងញូវយ៉កៈ តម្លេ ភាគ-
ហ៊ុន បច្ចេកវិទេយា បាន ធ្លាក់ចុះ 
ក្នុង ការជួញដូរ របស់ អាមេរិក 
កាលពី ថ្ងេ អងា្គារ បន្ទាប់ពី 
លោកសេី  Janet Yellen 
រដ្ឋមន្ដេី កេសួង រតនគារ បាន 
ធ្វើ អតា្ថាធបិេបាយ ដេល គេ យល-់
ថ ជា ការពេមាន ថ អតេ កម្ចី 
កាន់តេ ខ្ពស់ អាច កើតមាន។

អតេ ការបេក់ ដេល ធន-
គារកណ្តាល អាមេរិក បានធ្វើ 
មក នៅតេឹម សូនេយ កាលពី ឆ្នាំ 
មុនដោយសារ តេ ការរីក រាល-
ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ចាប់-
ផ្ដើម ជំរុញ តម្លេ ភាគហ៊ុន អា-
មេរិក ក្នុង ចំណម នោះ កេុម-
ហ៊ុន បច្ចេកវិទេយា អាមេរិក ជា-
ចេើន គឺជា កេុមហ៊ុន ទទួលបាន 
ផល។

ទោះបជីា សេដ្ឋកចិ្ច កពំងុ ស្ទុះ 
ងើប ឡើងវិញ ក៏ដោយ ក៏ ធន-
គារ កណ្តាល មួយ នេះ បច្ចុបេបន្ន 
មិនតេូវ បាន រំពឹងថ នឹង មិន 
ដំឡើង អតេ ការបេក់ យ៉ាង-
ហោចណស់ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២៤។

ប៉ុន្តេ លោក បេធនធិបតី 
អាមេរិក  ចូ បៃដិន ដែល 
ស្នើឡើង ជតិ ៤ ពន ់ពន ់លាន 
ដុលា្លារ ជា ការវិនិយោគ រយៈ-
ពេល វេង លើ ហេដា្ឋារចនសម្ពន័្ធ 
និង គេួសារ បន្ថេម លើ វិធនការ 
សង្គេះ ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
១,៩ ពន់ ពន់ លាន ដុលា្លារ 
ដេល បាន អនុម័ត កាលពី ខេ 
មនី «វា អាច ថ អតេ ការបេក ់
នោះ នឹង តេូវតេ បង្កើន តិចតួច 
ដើមេប ីធ្វើឲេយ បេកដថ សេដ្ឋកចិ្ច 
របស់ យើង មិន រំជួល ខ្លាំង- 
ពេក»។ នេះ បើ យោងតាម 

លោកសេី  Yellen។
Wells Fargo Advisors 

បាន ឲេយ ដឹងថ វា មិនមេន ជា 
អ្វដីេល ទផីេសារ ចងឮ់ នោះទេ នងិ 
កេុមហ៊ុន  Nasdaq ដេល កំ- 
ពុង ជួញដូរ ក្នុង តម្លេ កាន់តេ 
ទាបរួចហើយ បាន ធ្លាក់ចុះ 
បន្ថេមទៀត ខណៈ ដេល កេុម 
វិនិយោគិន វាយតម្លេ លើ ការ 
លក់ ចេញ ភាគហ៊ុន កេុមហ៊ុន 
បច្ចេកវិទេយាធំៗ និង ការអតា្ថា- 
ធិបេបាយ អតេ ការបេក់ ពី - 
លោកសេី  Yellen ។

សន្ទសេសន៍ ផេសារហ៊ុន  Nas-
daq Composite Index 
ដេល សមេបូរ ដោយ កេុមហ៊ុន 
បច្ចេកវទិេយា បាន បទិ ការជញួដរូ 
កាន់តេ ទាប ១,៩ ភាគរយ ក្នុង 
ចំនួន ១៣ ៦៣៣,៥០ ដេល 
ជា បេតិបត្តិការ ដ៏អាកេក់ បំផុត 
របស់ខ្លួន ចាប់តាំងពី ថ្ងេទី ២៤ 
ខេ មីន។

តម្លេ ភាគហ៊នុ កេមុហ៊នុ S&P 
500 ដេលមាន មូលដា្ឋាន ដ៏ 
ទូលំទូលាយ បាន ធ្លាក់ចុះ 
០,៧ ភាគរយ មក នៅតេឹម៤ 
១៦៤,៦៦ នៅពេល បញ្ចប់ 
ការជួញដូរ នៅ អាមេរិក ខណៈ 
ដេល តម្លេ គោល កេុមហ៊ុន  
Dow Jones Industrial 
Average បាន កើនឡើង 
តិចតួច ០,១ ភាគរយ ដល់ 
៣៤ ១៣៣,០។

កេមុហ៊នុ Apple បានបញ្ចប ់
ការជញួដរូ ក្នងុតម្លេ កានត់េ ទាប 
៣,៥ ភាគរយ កេុមហ៊ុន  Mi-
crosoft បាន ខតបង់ ១,៦ 
ភាគរយ និង តម្លេ ភាគហ៊ុន 
កេុមហ៊ុន  Facebook បាន 
ធ្លាក់ចុះ ១,៣ ភាគរយ ៕ LA
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ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
បាន អពំាវនាវ ដល ់អាជវីករ ពា-
ណជិ្ជករ នងិ បណ្តា សហគៃស 
ក្នុង សៃុក ទាំងឡាយ ចូលរួម 
ពិព័រណ៍ នាំចូល អន្តរជាតិ ចិន 
លើក ទី ៤ (The 4th China 
International Import Ex-
position ) ដើមៃបី ចាប់ យក 
ឱកាស សហការ ឬ ពងៃីក ការ 
នាំចៃញ របស់ខ្លួន ទៅកាន់ 
ទីផៃសារ យកៃស នៅ អាសុី មួយ 
នៃះ។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង របស់ កៃ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ផៃសាយ 
កាលព ីថ្ងៃទ ី២៨ មៃសា ឲៃយ ដងឹ 
ថា ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ពាណជិ្ជកម្ម 
នៃះ ដៃល នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ នៅ 
ថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ១០ ខៃវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ ២០២១ នៅ ទីកៃុង សៀង-
ហៃ សាធារណៈ បៃជាមានិត 
ចនិ កម្ពជុា នងឹចលូរមួ ព ីចមា្ងាយ 
(Online) ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ 
ផលិតផល  និង សៃវាកម្ម តាម 
បៃព័ន្ធ អនឡាញ នៅលើ ឆក 
អន្តរជាតិ។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង បន្តថា 
កម្ពុជា ក៏បាន ចាត់ បញ្ជូន កៃុម-
ហុ៊ន ដៃលមាន សាខា ឬ តំណង  

ចៃកចាយ ផលិតផល និង  សៃវា- 
កម្ម នៅ បៃទៃស ចិន សៃប់ ចូល 
រួម  ដោយផ្ទាល់ ដោយ មាន ស្តង់ 
នៅក្នុង តំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង បន្ថៃម 
ទៀត  ថា  ការចូលរួម របស់ កម្ពជុា  
ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ពាណជិ្ជ កម្ម នៃះ 
ដើមៃបី ស្វៃងរក ទីផៃសារ សមៃប់ 
ផលិតផល កម្ពុជា និង ផៃសព្វ-
ផៃសាយ អពំ ីឱកាស វនិយិោគ នងិ 
អូសទាញ វិនិយោគិន បរទៃស 
ឲៃយ មក បណ្តាក់ទុន នៅ កម្ពុជា។

សៃចក្ត ីជូនដំណឹង បញ្ជាក់ ថា៖ 

«សមូ អញ្ជើញ កៃមុហ៊នុ ឯកជន 
ដៃលមាន ធរុកចិ្ច នៅ កម្ពជុា នងិ 
មាន សាខា ឬ តំណង ចៃកចាយ   
នៅ បៃទៃស ចិន ដៃលមាន បំ-
ណង  ចូលរួម ពិព័រណ៍ នាំចូល 
អន្តរជាត ិលើក ទ៤ី នៃះ បៃញាប ់  
បពំៃញ បៃបបទ នងិ ផ្ញើ គមៃង 
របស់ខ្លួន មក នាយកដ្ឋាន កិច្ច- 
ការ ពិព័រណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋាន 
ជរំញុ ពាណជិ្ជកម្ម នៃ កៃសងួពា-
ណិជ្ជកម្ម ឱៃយបាន មុន ថ្ងៃទី ៧ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ជា ការ 
កំណត់  ដើមៃបី កៃសួង អាច ធ្វើ 

ការ សមៃបសមៃួល ជូន»។
សៃចក្តី ជូនដំណឹង បន្ត ថា៖ 

«កៃុមហ៊ុន ឯកជន ដៃលមាន 
គមៃង ស្វៃងរក ដៃគូ វិនិយោគ 
ឬ តៃូវ ចុះហត្ថលៃខា លើ អនុ-
សៃសរណៈ យោគយល ់គ្នា ជាមយួ 
បណ្តា បៃទៃស ដៃល បាន ចូល- 
រួម ពៃឹត្តិការណ៍ ក៏ សូម បៃញាប់ 
ទាក់ទង មក កៃសួងផងដៃរ»។

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ពុធ នៃះ ថា 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា នឹង 

ចាត់ ចៃង ឲៃយ សមាជិក របស់ខ្លួន 
ចូលរួម ពៃឹត្តិការណ៍ តាំង ពិ-
ព័រណ៍ នាំចូល អន្តរ ជាតិចិន 
ដើមៃបី  ស្វៃងរក ដៃគូ វិនិយោគ 
បន្ថៃមទៀត។

លោក លឹម ហៃង ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ពិព័រណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម 
នៃះ គមឺាន សារៈសខំាន ់ណស ់
ដៃល អាច ឲៃយ កម្ពុជា ផៃសារភា្ជាប់ 
ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ជា-
មួយ ដៃគូ អន្តរជាតិ ពិសៃស 
ពាណិជ្ជកម្ម លើ ឧសៃសាហកម្ម 
កសពិាណជិ្ជកម្ម នងិ បច្ចៃកវទិៃយា 
ជាដើម។

លោក និយាយ ថា៖ «យើង 
បានទទួល ដំណឹង នៃះ ពី កៃ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម រួចហើយ 
យើង  បាននិង កំពុង ផៃសព្វផៃសាយ 
បន្តទៀត ដៃលជា សមាជិក 
របស់ សភា ណិជ្ជកម្ម ស្វៃងរក 
ចាប់ ដៃគូ ឬក៏ កំពុង តៃមាន 
ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ ចិន ហើយ 
ចូលរួម ការតាំងពិព័រណ ៍ ដើមៃបី 
បង្កើន សហបៃតិបត្តិការ បន្ថៃម 
ទៀត។ យើង មិនទាន់ ដឹងថា 
សមាជកិ យើង ចនំនួ ប៉នុា្មាន នងឹ 
ចូលរួម នោះ រហូតមក ដល់ 
ពៃល នៃះ ពៃះ យើង កំពុង ចុះ 
ឈ្មាះ ពកួគៃ  ដើមៃប ីអាច ចលូរមួ 
តាម អនឡាញ»៕

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ឥណ្ឌា គឺ ជា ទីផៃសារ ដ៏ ធំ មួយ 
នៃ ការ ផ្គត់ផ្គង់ សាច់ កៃបី និង អាហារ 
នានា ហើយ បៃទៃស កម្ពជុា បាន នាចំលូ 
សាច់ កៃបី ពី បៃទៃស ឥណ្ឌា ក្នុង តម្លៃ 
១៧,៧ លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
កើន ឡើង ព ី៦,៤ លាន ដលុា្លារ ធៀប នងឹ 
ឆ្នា ំ២០១៩។ នៃះ បើ យោង តាម សៃចក្ដ ី
បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ សា្ថានទូត ឥណ្ឌា 
បៃចាំ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។

តួលៃខ នៃះ បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង កិច្ច 

បៃជុំ អ្នក ទិញ-អ្នកលក់ (BSM) តាម 
វីដៃអូ អនឡាញ នៃ សាច់ កៃបី និង សាច់ 
ផៃសៃង ទៀត  ដៃល នាចំលូ ព ីបៃទៃស ឥណ្ឌា 
និង ការ នាំចូល ពី កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៨ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១។

កិច្ច បៃជុំ នៃះ បាន សមៃបសមៃួល 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ អភិវឌៃឍន៍ ការ នំាចៃញ 
អាហារ កសិកម្ម និង កៃច្នៃ (APEDA) 
ឥណ្ឌា និង សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា។

កៃុមហ៊ុន បៃហៃល ៦១ មក ពី ភាគី 
ទាំង ពីរ បាន ចូលរួម នៅ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
នៃះ។ ក្នុង អំឡុង ពៃល BSM ដៃល ការ 

សន្ទនា ដៃល មាន ព័ត៌មាន លម្អិត របស់ 
កៃមុហ៊នុ ដៃល ចលូរមួ ទាងំ អស ់តៃវូ បាន 
បង្ហាញ សមៃប់ ជា អត្ថបៃយោជន៍ របស់ 
កៃុមហ៊ុន មក ពី ភាគី ទាំង ពីរ។

សា្ថានទូត ឥណ្ឌា បាន ឲៃយ ដឹង ថា កាល 
ពី ឆ្នាំ ២០២០ ការ នាំចៃញ សាច់ កៃបី ពី 
បៃទៃស ឥណ្ឌា មាន តម្លៃ ១៧,៧ លាន 
ដលុា្លារ ធៀប នងឹ ៦,៤ លាន ដលុា្លារ កាល 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ និង កើន ឡើង ១២,២៨ 
ភាគរយ នៃ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃ ភាគី សរុប។

ការ នាំចៃញ សាច់ កៃបី ពី បៃទៃស 
ឥណ្ឌា មក បៃទៃស កម្ពុជា នៅ ក្នុង 
រយៈពៃល ២ ខៃ ដបំងូ ឆ្នា ំ២០២១ បាន 
កើន ឡើង ដល់ ៩,៣២ លាន ដុលា្លារ រួច 
ហើយ និង តៃូវ បាន រំពឹង ថា នឹង មើល 
ឃើញ កំណើន រហ័ស ក្នុង រយៈពៃល 
ជាចៃើន ឆ្នាំ ខាង មុន។

លោកសៃី DevyaniKhobragade 
អគ្គរាជទូត បៃទៃស ឥណ្ឌា បាន លើក 
ឡើង អំពី សាច់ និង គំរូ ការ បៃើបៃស់ 
ផលិតផល សាច់ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
គមា្លាត រវាងការ ផលិត ក្នុង សៃុក និង ការ 
បៃើបៃស ់ក្នងុ សៃកុ នងិ ឱកាស នាចំៃញ 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន បៃទៃស ឥណ្ឌា។

លោកសៃី ថ្លៃង ថា៖ «កៃុមហ៊ុន បៃ-

ទៃស  ឥណ្ឌា នឹង អាច ផ្គត់ផ្គង់ សាច់ មាន 
គុណភាព ល្អ និង ផលិតផល សាច់ ដល់ 
បៃទៃស កម្ពជុា នៅ ក្នងុ តម្លៃ កាន ់តៃ ទាប 
និង បង្កើន ចំណៃក ទីផៃសារ របស់ ខ្លួន និង 
រួម ចំណៃក បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ការ ពងៃឹង 
ទនំាកទ់នំង ពាណជិ្ជកម្ម នងិ ពាណជិ្ជកម្ម 
រវាង បៃទៃស ទាំង ពីរ នៃះ»។

លោក ម៉ៃង នមិល អគ្គនាយក រង នងិ 
ជា ទីបៃឹកៃសា កៃសួង ពាណិជ្ជកម្មបាន 
លើក   ទឹក ចិត្ត ដល់ កៃុមហ៊ុន នានា មក ពី 
ភាគី ទាំង ពីរ តៃូវ ធ្វើ ការ ទំនាក់ទំនង ទៅ 
វិញ ទៅ មក ដើមៃបី ស្វៃងរក ឱកាស ពា-
ណជិ្ជកម្ម សមៃប ់ការ ពងៃកី ទនំាកទ់នំង 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បៃទៃស ទាំង ពីរ។

បៃទៃស កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ 
ឧសភា បាន ដក់ ការ ហាម ឃាត់ មិន 
កំណត់ ពៃលវៃលា មួយ លើ ការ នាំចូល 
សាច់ បង្កក និង ទំនិញ បង្កក ផៃសៃង ទៀត 
ដៃល ចាត់ ទុក ថា ជា «ហានិភ័យ ខ្ពស់» 
ដៃល មាន បៃភព មក ពី បៃទៃស ឥណ្ឌា 
ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការ រកី រាលដល ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ដោយសារ តៃ រលក វីរុស កូរ៉ូណ 
លើក ទី២ ដ៏ គៃះ ថា្នាក់ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
មហា អំណច សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ មួយ 
នៃះ៕LA

ទីកេុងសេអ៊ូល: កៃុមហ៊ុន  
Solus Advanced Material 
របស់ បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង នឹង 
បង្កើន សមត្ថភាព រោងចកៃ 
ផលិត សា្ពាន់ របស់ខ្លនួ នៅ បៃទៃស 
Luxembourg ឲៃយ ដល់ ១៥ ០០០ 
តោន ព ីចនំនួ ១២ ០០០ តោន 
នា ចុងឆ្នាំ នៃះដើមៃបី ឆ្លើយតប 
នឹង តមៃូវ ការកើនឡើង នៃ ឧប-
ករណ៍ បណ្តាញ 5G។

រោងចកៃ នៅ  Luxembourg 
ផលិត បន្ទះ សា្ពាន់ ដៃលមាន 
គុណភាព ខ្ពស់ ពីរ បៃភៃទ។ 
បន្ទះ សា្ពាន់ ដៃល មាន ការបាត់-
បង់ ទាប ដៃល កាត់បន្ថយ ការ 
ខាតបង់ កមៃិត អបៃបបរមា តៃូវ 
បាន បៃើ សមៃប់ មជៃឈមណ្ឌល 
ទនិ្ននយ័ 5G នងិ ការទនំាកទ់នំង 
តាម ផ្កាយរណប ខណៈ ពៃល 
ដៃល បន្ទះ សា្ពាន់ ដៃលមាន 
បៃកង់ ខ្ពស់ ដៃល ផ្តល់ លៃបឿន 
រលកសញ្ញា ខា្លាំង តៃូវបាន បៃើ 
សមៃប់ ដ្ូរន  និង បច្ចៃកវិទៃយា 
បើកបរ ដោយ ខ្លួនឯង ដៃល គៃ 
ហៅថា បៃពន័្ធ ជនំយួ អ្នកបើកបរ 
កមៃិត ខ្ពស់។

មន្តៃី កៃុមហ៊ុន មា្នាក់ បាន និ-
យាយថា “ការពងៃីក នៃះ នឹង 
អនុញ្ញាត ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  Solus 
Advanced Materials 
ពងៃឹង ជំហរ របស់ខ្លួន ក្នុងនាម 
ជា កៃុមហ៊ុន ផលិត បន្ទះ ទង់- 
ដៃង  លំដប់ ខ្ពស់ លៃខ១ នៅ 
លើ  ពិភពលោក ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
គៃប់គៃង លើ ទីផៃសារ ៧០ ភាគ រយ”។

យោងតាម របាយការណ៍ 
វាយតម្លៃ ទីផៃសារ ពិភពលោក 
សមៃប់ បច្ចៃកវិទៃយា 5G ដៃល 
មាន  ទឹកបៃក់ ចំនួន ៥,៥៣ 
ពាន ់ លាន ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នាមំនុ 
តៃូវ បាន គៃ រំពឹងថា នឹង កើន 
ឡើង  ដល ់៦៦៧,៩ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ ២០២៦ ជា មួយ 
នឹង អតៃកំណើន បៃចាំ ឆ្នាំ 
១២២ ភាគរយ៕ Korean 
Herald-ANN/RR

ប្រទ្រសកម្ពជុានឹងចូលរួមពិព័រណ៍នំាចូលអន្តរជាតិ
ចិនដើម្របីទាក់ទាញវិនិយោគនិងជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

កម្ពជុានំាចូលសាច់ក្របីពីប្រទ្រសឥណ្ឌាជិត១៨លានដុលា្លារកាលពីឆ្នា២ំ០២០

ក្រមុហុ៊នកូរ៉្រ
ខាងត្របូងបង្កើន
សមត្ថភាពបន្ទះ
សា្ពាន់5Gនៅ
Luxembourg

កេសួងកសិកម្មបានចុះ MoU លើ GAP កាលពីថ្ងេ១៤ ខេតុលា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហា៊ាន  រងៃសី

បេទេស កម្ពជុា បាន នំាចូល សាច់ កេបី ពី បេទេស ឥណ្ឌា ក្នងុ តម្លេ ១៧,៧ លាន ដុលា្លារ 
កាល ពី ឆ្នា ំមុន កើន ឡើង ពី ៦,៤ លាន ដុលា្លារ ធៀប នឹង ឆ្នា ំ២០១៩។ រូបថត សហការី

ទីតំាង រោងចកេ ផលិត បន្ទះ សា្ពាន់ 
នៅ បេទេស Luxembourg ក្នងុ 
ទ្វបីអឺរុ៉ប។ រូបភាព Korean Herald
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តពីទំព័រ ១...លោក  W. 
Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋ- 
ទូត អាមៃរិក បៃចាំ នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ បាន ឲៃយ ដឹង នៅក្នុង 
សុន្ទរកថា បើក ពិព័រណ៍ នៃះ ថា 
លំហូរ នៃ ការវិនិយោគ និង ពា- 
ណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី រវាង អាមៃរិក 

និង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា 
កំពុង តៃមាន កំណើន ហើយ 
កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក ចៃើន ថៃម 
ទៀត  បន្ត មករក សុ ីក្នងុ មយួ ឆ្នាំៗ  
ដោយ នាំមក ជាមួយ នូវ របៀប 
ធ្វើ ជំនួញ បៃកប ដោយ កៃម 
សលី ធម ៌បទដ្ឋាន បរសិ្ថាន នងិ 

បទដ្ឋាន ការងារ ខ្ពស់ ពៃមទាំង 
កម្មវធិ ីទទលួ ខសុតៃវូ ខ្ពស ់របស ់
កៃុមហ៊ុន ចំពោះ សង្គម ដៃល 
ផៃសារភា្ជាប ់ជាមយួ នងឹ សហគមន ៍
មូលដ្ឋាន។

លោក បញ្ជាក់ថា ដោយ តៃូវ 
បាន ទទួលស្គាល់ និង កោត 
សរសើរ ចំពោះ ស្ដង់ដ ការ ច្នៃ- 
បៃឌិត និង គុណភាព នៃ ផលិត 
ផល និង សៃវាកម្ម ខ្ពស់ កៃុម- 
ហ៊ុន  អាមៃរិក ចៃើនតៃ ជា វិធី 
ដបំងូ ដៃល បៃជាជន កម្ពជុា ភា្ជាប ់
ការទាក់ទង ជាមួយ អាមៃរិក។ 
កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក និង យី ហោ- 
លៃបីៗ របស់ អាមៃរិក បានទទួល 
ជោគជ័យ និង កំពុង រីកចមៃើន 
នៅ កម្ពុជា រាប់ ពី កៃុមហ៊ុន រថ-
យន្ត  Ford និង កៃុមហ៊ុន Fa-
cebook ដល់ កាហ្វៃ Star-
bucks និង កៃុមហ៊ុន  Papa 
John’s pizza។

លោក ថ្លៃងថា៖ «បៃជាជន 
កម្ពុជា ចង់បាន ផលិតផល  និង 
សៃវាកម្ម បៃកប ដោយ គុណ-
ភាព បៃបនៃះ ហើយ នៅ តៃ ចង់ 

បាន ចៃើន ទៀត។ ពិព័រណ៍ នៃះ 
គៃនត់ៃ ជា ពៃតឹ្តិ្កការណ ៍មយួ ក្នងុ 
ចំណោម ពៃឹត្តិការណ៍ ជាចៃើន 
ដៃល រៀបចំ ដោយ ស្ថានទូត 
អាមៃរិក ក្នុង ការណៃនាំ ឲៃយ គៃ 
ស្គាល់ កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក ដៃល 
ចង់ មករក សុី នៅ កម្ពុជា»។

លោក លើកឡើងថា៖ «គៃ 
ឃើញ យហីោ ទាងំនៃះ ជាចៃើន 
នៅ អាសុីអាគ្នៃយ៍ នាពៃល 
សព្វថ្ងៃ ជាពិសៃស នៅ ទីកៃុង 
បាងកក បៃទៃស សិង្ហបុរី និង 
ទីកៃុង ហូជីមិញ។ វា ដល់ ពៃល 
ដៃល  តៃូវ ឃើញ កៃុមហ៊ុន ទាំង 
នៃះ  នៅ ភ្នំពៃញ ផងដៃរ ហើយ។ 
ខ្ញុ ំមាន ទនំកុចតិ្ត ថា ពពិរ័ណ ៍នៃះ 
នឹង ធ្វើឲៃយ គៃ ដឹង កាន់តៃចៃើន ពី 
ឱកាស ធ្វើ ជនំញួ ដ ៏បៃពៃ ហើយ 
បង្កើត ទំនាក់ទំនង ដៃល នឹង 
ផ្ដល់ លទ្ធផល សមៃប់ បៃទៃស 
ទាំងពីរ»។

លោក Anthony Galliano 
បៃធានសភា ពាណិជ្ជកម្ម អាមៃ- 
រកិ បៃចា ំនៅ កម្ពជុា បាន បៃបភ់្ន-ំ
ពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី៥ ខៃ មៃស  

ក្នុង ពិព័រណ៍ នោះ ថា សហ  រដ្ឋ-
អា មៃរិក គឺជា អ្នក នាំ មុខ គៃ ក្នុង 
ពិភព យីហោ ចាប់ តំាង ពី ទស  វតៃសរ៍   
ឆ្នា ំ១៩៣០ ដោយ មាន គំរូ អាជីវ-
កម្ម ដៃល បានបងា្ហាញ  និង មា៉ាក-
លៃបីៗ នងិ មាន ការ ទទលួ ស្គាល ់
ជុំវិញ ពិភពលោក ដៃល មាន 
អាជីវកម្ម យីហោ ជាង ៧៨២ 
ពាន់ ដៃល រកចំណូល បាន ៨៩០ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង មួយឆ្នាំ។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖ «យហីោ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក បងា្ហាញ នូវ 
ឱកាស ដប៏ៃសើរ សមៃប ់សហ- 
គៃិន នៅ កម្ពុជា ហើយ ពិព័រណ៍ 
យីហោ កំពុង ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង 
មា៉ាក យហីោ ឈានមខុ គៃ ពចិារ- 
ណា ការចូល និង ស្វៃងរក ការ 
បើក អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក បាន ថ្លៃង បន្តទៀតថា៖ 
«ភាពជោគជ័យ នៃ សិទ្ធិ អាជីវ-
កម្ម របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក នៅ 
កម្ពជុា គ ឺពតិជា ភស័្តតុាង  នងិ ជា 
គំរូ មួយ ដ៏ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង 
ខ្លាំង សមៃប់ ការពងៃីក មា៉ាក 

យីហោ បន្តទៀត។ យីហោ - 
របស់  សហរដ្ឋអាមៃរិក គឺមាន 
វត្តមាន  និង ការបៃើបៃស់ បៃ-
ចាំថ្ងៃ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 
ជាពិសៃស អាហារ រហ័ស ផ្នៃក 
បដិសណា្ឋារកិច្ច  និង យីហោអ-
ចលនទៃពៃយ គឺ លៃចធ្លា ខ្លាងំ  សូមៃបី 
តៃ នៅពៃល កំពុង រីក រាលដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ក៏ ដោយ»។

អាមៃរិក នៅតៃ ជា ដៃគូ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម និង ទីផៃសារ នាំចៃញ 
ឈាន មុខ គៃ របស់ កម្ពុជា។ 
បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា គឺជា ដៃគូ ជួញ 
ដូរ  ទំនិញ ឈានមុខ គៃ ទី ៦៦ 
របស់  អាមៃរិក។

ការនាំចៃញ របស់ កម្ពុជា ទៅ 
អាមៃរិក មាន តម្លៃ ជាង ៥ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំមុន 
ដៃល  កើនឡើង ខ្លាងំ បផំតុ ធៀប 
នឹង រយៈពៃល ដូចគ្នា កាលពី 
ឆ្នាំមុន។ កាលពី ខៃកក្កដ ឆ្នាំ 
២០១៦ រដ្ឋាភិបាល អាមៃរិក 
បាន បន្ត សុពលភាព ផៃនការ  
GSP ដើមៃបី ដក់បញ្ចូល ទំនិញ 
ធ្វើដំណើរ ពី កម្ពុជា ៕LA

ទីក្រុង ឡុងដ៍ៈ ចកៃភព អង់-
គ្លៃស និង ឥណា្ឌា នឹង ចាប់ ផ្តើម 
ពិភាកៃសា កិច្ច ពៃមពៃៀង ពាណិជ្ជ-  
កម្ម សៃរ ីជា ផ្លវូ ការ នៅ ចងុ ឆ្នា ំនៃះ 
បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល អង់គ្លៃស 
បាន ពៃមពៃៀង លើ កញ្ចប ់ជរំញុ 
សៃដ្ឋកិច្ច ដំបូង  ដើមៃបី ជំរុញ ពាណិ- 
ជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ ទ្វៃ ភាគី។

ជាមួយ នឹង ចំនួន បៃជាជន ដ៏ 
ចៃើន និង កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ ខ្លនួបៃទៃស ឥណា្ឌា ស្ថតិ នៅ   
លើ  គៃ ក្នុង បញ្ជី កិច្ច ពៃមពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ ទីកៃុង 
ឡងុដ ៍ចាប ់តាងំ ព ីចកៃភព អង-់
គ្លៃស បាន ចាកចៃញ ពី សហ-
ភាព អឺរ៉ុប កាល ពី ឆ្នាំ មុន។

កៃម យទុ្ធសស្តៃ “អងគ់្លៃស 
សកល-Global Britain” 
កៃយ Brexit រដ្ឋាភិបាល 
របស់ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី 
Boris Johnson បាន ផ្តោត 
លើ អាទភិាព គោល នយោបាយ 
ការ បរទៃស របស់ ខ្លួន ឆ្ពោះ ទៅ 
តំបន់ អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក  ដោយ 
ចុះ ហត្ថលៃខ លើ កិច្ច ពៃមពៃៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ បៃទៃស  
នានា រួម មាន ជបុ៉ន និង សិង្ហបុរី។

រដ្ឋមនៃ្ត ីពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជាត ិ
នៃ ចកៃភព អងគ់្លៃស លោកសៃ ី
Liz Truss បាន និយយ ថា 
ឥណា្ឌា និង អង់គ្លៃស នឹង ចាប់ 
ផ្តើម ការ ចរចា លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
មួយ នៅ រដូវ ស្លកឹ ឈើ ជៃះុ បនា្ទាប់  
ពី ការ បៃកាស ពី កិច្ច ពៃមពៃៀង 
បឋម ស្តពី ីភាព ជាដៃ គពូាណជិ្ជ- 
កម្ម ដៃល បាន លើក កម្ពស់។

លោកសៃ ីបាន បៃប់ ទូរទសៃសន៍ 
Sky News ថា៖ “យើង  ចង់ ឲៃយការ   
ចរចា ទំាង នៃះ បាន បញ្ចប់ ឆប់ៗ  
តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន”។

លោកសៃី Truss បន្ថៃម ថា 
“ជា ការ ពិត កិច្ច ពៃមពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី តៃូវ ការ ពៃល 
យូរ  ជាង ហើយ នៃះ ជា ការ 
ទទួល បាន ភា្លាមៗ ដៃល យើង 
អាច ទទួល សមៃប់ បៃទៃស 
ទាងំ ពរី ដោយ ជរំញុ ការងារ នៅ 
អង់គ្លៃស និង ឥណា្ឌា"។

លោកសៃី បាន និយយ ថា 
បៃទៃស ទាំង ពីរ កំពុង ស្វៃង រក 
“ជ័យជម្នះ ឆប់ៗ” ដោយ កាត់ 
បន្ថយ  ឧបសគ្គ ក្នុង ការ ធ្វើ ពា-
ណិជ្ជកម្ម ពី កិច្ច ពៃមពៃៀង ពា-
ណិជ្ជកម្ម សៃរីដោយ កត់ សមា្គាល់   
ថា ចកៃភព អងគ់្លៃស ចង ់ឲៃយ ពន្ធ 
គយ ចុះ ទាប ឬ ដក ចៃញ លើ ការ 
នាំចៃញ ជា ចៃើន បៃភៃទ ទៅ 
កាន់ បៃទៃស ឥណា្ឌា ចាប់ ពី 
រថយន្ត រហូត ដល់ សៃ វីស្គី។

ការ អតា្ថាធបិៃបាយ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
នៅ មុន កិច្ច ពិភាកៃសា តាម អន-
ឡាញ រវាង លោកJohnson 
និង សមភាគី ឥណា្ឌា លោក 
Narendra Modi។

រឿង នោះ កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី 
លោក Boris Johnson ពនៃយារ 
ពៃល ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច ជា 
ផ្លូវការ ទៅ កាន់ បៃទៃស ឥណា្ឌា 
ជា លើក ទីពីរ កាល ពី ខៃ មុន 
ដោយ សរ តៃ ស្ថានភាព ជងំ ឺឆ្លង 
កាន ់តៃ ធ្ងនធ់្ងរ ទៅៗ នៅ បៃទៃស 
ឥណា្ឌា៕ AFP/RR

ទីក្រុង ប៉្រកាំងៈ គោលដៅ 
បរិស្ថាន របស់ បៃទៃស ចិន នឹង 
បង្កើត ឱកាស កំណើន សមៃប់ 
កៃុមហ៊ុន អឺរ៉ុប ដោយ កៃុមហ៊ុន 
ខ្លះ មាន បទពិសោធន៍ ជាចៃើន 
ទសវតៃស នៅ ក្នុង វិស័យ នៃះ។

លោក JoergWuttke បៃ- 
ធាន សភា ពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុប 
បៃចា ំបៃទៃស ចនិ បាន នយិយ 
ថា ការ អភិវឌៃឍ របស់ បៃទៃស 
ចិន ក្នុង អំឡុង ផៃនការ ៥ ឆ្នាំ 
លើកទី ១៤ (2021-2025) 
ពិត ជា នឹង ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស នៃះ 
មាន សៃដ្ឋកិច្ច ធំ ជាង មុន។ វា 
នឹង កា្លាយ ជា សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល 
ទំនើប ជាង មុន ដោយ អតិថិជន 
មាន តមៃូវ ការ កាន់ តៃ ខ្ពស់ និង 
ផ្តោត ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើ 
គុណភាព ជាជាង កំណើន បរិ-
មាណ។ លោក បាន នយិយ ថា 
វា ក៏ នឹង មាន ការ យក ចិត្ត ទុក 
ដក់ កាន់ តៃ ខ្លាំង បន្ថៃម ទៀត 
លើ ការ ការពារ បរិស្ថាន ផង 
ដៃរ។

ការ អតា្ថាធបិៃបាយ របស ់លោក 
Wuttke ធ្វើ ឡើង នៅ ពៃល 
ដៃល បៃទៃស ចិន បាន បងា្ហាញ 
នូវ  ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ ខ្លួន ក្នុង 
ការ បភំាយ ឧស្មន័ កាបនូ ឌអីកុ- 
សុតី ខ្ពស ់បផំតុ នៅ ឆ្នា ំ២០៣០ 
និង សមៃច បាន នូវ អពៃយាកៃឹត- 
ភាព កាបូន នៅ ឆ្នាំ ២០៦០។

លោក និយយ ថា៖ “ទន្ទឹម 
នឹង នៃះ អឺរ៉ុប ជា ទ្វីប មួយ ដៃល 

មាន បច្ចៃកវិទៃយា ខ្ពស់ ហើយ 
មាន សហគៃស ធុន តូច  និង 
មធៃយម ដៃល មាន បៃសិទ្ធិភាព 
ខ្ពស់។ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា អាជីវកម្ម 
ចិន រក ឃើញ ឱកាស កាន់ តៃ 
ចៃើន ក្នុង ការ ទិញ បច្ចៃកវិទៃយា 
នៃះ”។

លោក បន្ថៃម ថា៖ "យើង តៃូវ 
ការ ការ វិនិយោគ ទាំង សង ខង 
ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ សៃដ្ឋកចិ្ច កាន ់តៃ ខតិ 
ជិត គ្នា"។

ទំនាក់ទំនង សៃដ្ឋកិច្ច រវាង 
អរឺ៉បុ  នងិ ចនិ “រងឹមា ំ នងិ ជោគ-
ជ័យ”។ លោក បន្ត និយយ ថា 
បៃទៃស ចិន បាន កា្លាយ ជា ដៃគូ 
ពា ណិជ្ជកម្ម ដ៏ ធំ បំផុត របស់ 
សហគមន៍ អ៊ឺរ៉ុប ខណៈ ដៃល 
សហភាព អឺរ៉ុប គឺ ជា ដៃគូ ពា-
ណិជ្ជកម្ម ធំ ទី២ របស់ ចិន។

កិច្ច ពៃមពៃៀង គៃប់ ជៃុង - 
ជៃយ   ចិន-អឺរ៉ុប ស្តីពី ការ 
វិនិយោគ ដៃល ការ ចរចា បាន 

បញ្ចប ់នៅ ខៃ ធ្ន ូមនិ ទាន ់ចលូ ជា 
ធរមាន នៅ ឡើយ ទៃ។ ទោះ 
យ៉ាង ណា លោក Wuttke 
សងៃឃឹម ថា វិធានការ ដៃល 
តៃូវចាត់ ការ  ដើមៃបី ផ្តល់ លទ្ធ- 
ភាព កាន់ តៃ ធំ ដល់ កៃុមហ៊ុន 
អឺរ៉ុប ក្នុង វិស័យ ជាចៃើន ដូចជា 
យនយន្ត ថាមពល ថ្មី និង ការ 
ថៃទាំ សុខភាព នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ចិន៕ The ChinaDaily-
ANN/RR

ក្រមុហុ៊នម៉ាកយីហោល្របីៗ ...

អង់គ្ល្រស-ឥណ្ឌាផ្តើមជជ្រករឿង
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី

វិធានការប្រតងរបស់ប្រទ្រសចិននឹង
ទាក់ទាញក្រមុហុ៊នសហភាពអឺរុ៉បច្រើន

Hyatt Regency Phnom Penh ដ្រលជាក្រមុហុ៊ន ម៉ាក យីហោល្របីៗ 
របស់ អាម្ររិក ។ រូបថត ហុង មិនា

រថយន្តអគ្គិសនីផលិតសម្រប់ទីផ្រសារអឺរ៉ុបត្រៀមសម្រប់ដឹកជញ្ជូននៅតំបន់ Shangrao ក្នុងខ្រត្ត 
Jiangxi។ រូបភាព China Daily



មឹង ច័ន្ទសុម៉ានីតា 

ប្រទ្រសចិនបានស្នើសុំដល់
ប្រទ្រសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ង្រ
អង្គារទី៤ឧសភាឱ្រយគោរព
តាម“ប្របបទមូលដ្ឋាន”និង
របៀបវារៈការទូតតាមទូរស័ព្ទ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
ន្រប្រទ្រសហ្វីលីពីនបានប្រើ
ប្រស់សារគំរោះគំរើយនៅ
លើបណ្តាញសង្គម Twitter
ដើម្របីទាមទារឲ្រយនវាចិនចាក
ច្រញពីដ្រនទឹកដ្រលកំពុង
ត្រមានជម្លោះ។
នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

មួយក្រសួងការបរទ្រសចិន
បានជំរុញឱ្រយហ្វីលីពីនគោរព
អធិបត្រយ្រយភាពនិងយុតា្តាធិការ
របស់ប្រទ្រសហ្វលីីពីន និងឱ្រយ
បញ្រឈប់សកម្មភាពដ្រលធ្វើឱ្រយ
ស្មគុសា្មាញ។
ក្នុងរបាយការណ៍នោះបាន

បន្ថ្រមទៀតថា"ភស័្តតុាងបាន
បង្ហាញម្តងហើយម្តងទៀតថា
ការទូតតាមមីក្រូហ្វូនមិនអាច
ផ្លោស់ប្តូរការពិតបានទ្រប៉ុន្ត្រ
អាចធ្វើឱ្រយអន្តរាយដល់ការជឿ
ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក"។
របាយការណ៏នោះក៏បន្តទៀត
ថា "សង្រឃឹមថាប្រជាជនដ្រល
ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងន្រះនៅ
ប្រទ្រសហ្វីលីពីននឹងគោរព
តាមវិន័យនិងគោលជំហរ
របស់ពួកគ្រនៅព្រលធ្វើការ
សម្ត្រងមតិអ្វីមួយ"។
ក្រសួងការបរទ្រសចិនក៏បាន

ថ្ល្រងបន្តថាការយល់ឃើញ
ខុសគ្នារវាងប្រទ្រសទំាង២លើ
បញ្ហាជម្លោះដ្រនទឹកន្រះមិនគួរ
ជះឥទ្ធពិលដល់មិត្តភាពនិង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង
ប្រទ្រសទាំង២ឡើយហើយ
ប្រទ្រសចិនត្រងត្រធ្វើការហើយ
នឹងបន្តធ្វើការជាមួយហ្វលីីពីន
ដើម្របីដោះស្រយភាពខុសគ្នា
និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ
ឱ្រយបានត្រមឹត្រវូតាមរយៈការ
ពិគ្រះយោបល់គ្នា”។
ប្រទ្រសចិនបានទាមទារផ្ន្រក

ស្ទើរត្រទំាងស្រងុរបស់សមុទ្រ
ចិនខាងត្របូងទំាងមូលដ្រលគ្រ
បា៉ាន់ប្រមាណថាជារៀងរាល់
ឆ្នាំផ្លូវទឹកដ្រលមានការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មតាមនវាន្រះមាន

ទំហំទឹកប្រក់ប្រមាណ៣ស្រន
កោដិដុល្លោរ។គួរបញ្ចាក់ផងដ្ររ
ថានៅឆ្នាំ២០១៦សាលក្តី
អាជា្ញាកណ្តាលនៅទីក្រងុឡាអ្រ
បានសម្រចថាការទាមទារ
របស់ប្រទ្រសចិន គឺមិនស្រប
នឹងច្របាប់អន្តរជាតិទ្រ។
លោកDuterteប្រធានធិបតី

ប្រទ្រសហ្វីលីពីនបានធ្វើការ
រំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់លោកថា
មិនគួរមានការប្រើពាក្រយសម្តី
មិនសមរម្រយក្នងុបញ្ហាការទូត
ឡើយ។អ្នកនំពាក្រយរបស់គត់
គឺលោកHarryRoqueបាន
ប្រប់សន្និសីទសារព័ត៌មាន
ថា“មានត្រប្រធានធិបតីទ
េដ្រលអាចប្រើពាក្រយសម្តីមិន
សមរម្រយបាន”។
ដើមហ្រតុន្រជម្លោះពាក្រយ

សម្តីន្រះបានកើតឡើងនៅ
ព្រលអ្នកការទូតកំពូលរបស់
ហ្វីលីពីនគឺលោកTeodoro
Locsinដ្រលជារដ្ឋមន្ត្រីការ
បរទ្រសហ្វលីីពីនបានសរស្ររ
សារនៅលើធ្វតីធើររបស់លោក
ថា«ចិនសមា្លោញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំគួរត្រ
និយាយរបៀបម៉្រចឱ្រយសម
រម្រយ? សំុព្រលគិតបន្តចិ អូហ៌
....សូមច្រញទៅឱ្រយឆ្ងាយទៅ
វើយ!តើអ្នកឯងកំពុងត្រធ្វើ
អ្វីជាមួយនឹងមិត្តភាពរបស់
យើង?អ្នកឯង! មិនម្រនជា
យើងទ្រ។យើងកំពុងត្រ
ព្រយាយាម។អ្នកឯងដូចជា
មនុស្រសល្ងីល្ងើឆ្គាំឆ្គងដ៏អាក្រក់
មួយដ្រលបង្ខំនូវចំណប់
អារម្មណ៍របស់ខ្លនួមកលើបុរស
សង្ហាមា្នាក់ដ្រលចង់ធ្វើជាមិត្ត

មិនម្រនជាឪរបស់ខ្រត្តចិន
ណមួយនោះទ្រ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាលោក

បានសរស្ររសារន្រះក្រយ
ព្រលបានឃើញទូករបស់ជន
ជាតិចិនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់
ស្រដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខដ្រលស្ថិត
ក្នុងដ្រនទឹកស្របច្របាប់របស់
ប្រទ្រសហ្វីលីពីន។
ជម្លោះចុងក្រយរវាងទីក្រងុ

មា៉ានីលនិងប៉្រកំាងជំុវិញដ្រនទឹក
ដ្រលសម្របូរទៅដោយធនធាន
ធម្មជាតិដ្រលចិនទាមទារស្ទើរ
ត្រទំាងអស់បានឆបឆ្រះឡើង
នៅក្នងុខ្រមីនបន្ទាប់ពីទូកចិន
រាប់រយត្រវូបានគ្រប្រទះឃើញ
នៅតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់
ហ្វលីីពីន។
ជារឿយៗលោកLocsin

ត្រងត្រប្រើពាក្រយសម្តីខា្លោំងៗ
នៅលើធ្វីតធើររបស់លោក
ហើយនព្រលចុងក្រយន្រះ
លោកមានការផ្ទះុកំហឹងដោយ
បាននិយាយថា៖“ការនិយាយ
ភាសាការទូតធម្មតា មិនមាន
ផលច្រើននោះទ្រ”។
ប្រទ្រសចិនបានបដិស្រធ

ការអំពាវនវម្តងហើយម្តង
ទៀតពីប្រទ្រសហ្វីលីពីនអំពី
ការទាមទារឱ្រយដកច្រញនូវទូក
ទាំងនោះហើយភាពតានតឹង
បានកើនឡើងនៅព្រលទីក្រុង
មា៉ានីលបង្កើនការល្របាតតាម
សមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នោះ។
កោះScarboroughដ្រល

គ្រប់គ្រងដោយប្រទ្រសចិន
គឺជាកន្ល្រងន្រសាទដ្រលមាន
ធនធានធម្មជាតិនិងត្រីច្រើន

ជាងគ្របំផុតនៅក្នុងតំបន់និង
តបំន់ជម្លោះក្តាគគកុមយួរវាង
ប្រទ្រសទាំង២។
សា្ថានទូតចិនប្រចំានៅទីក្រងុ

មា៉ានីលមិនបានឆ្លើយតបភា្លោមៗ
ចំពោះសំណើសំុការអតា្ថា-
ធិប្របាយអំពីបញ្ហាន្រះទ្រ។
កោះScarboroughShoal

ស្ថតិនៅចមា្ងាយប្រមាណ២៤០
គីឡូម៉្រត្រខាងលិចកោះLu-
zonរបស់ហ្វលីីពីន។ប្រទ្រស
ចិនបានកាន់កាប់កោះScar-
boroughShoalនៅក្នងុឆ្នាំ
២០១២ហើយបានធ្វើការមិន
អើពើជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះស្រចក្តី
សម្រចរបស់សាលក្តីអន្តរ
ជាតិកាលពីឆ្នាំ២០១៦ដ្រល
បានសម្រចថាការទាមទា
ដើម្របីយកមកកាន់កាប់របស់
ប្រទ្រសចិនដោយយោងទៅ
តាមរឿងរា៉ាវប្រវត្តសិាស្ត្រ គឺជា
ការគ្មានមូលដ្ឋាន និងមិនសម
ហ្រតុផល។
ទំនក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាង

ប្រទ្រសទាំង២ដ្រលមិន
ធា្លោប់មានពីមុនមកក្រម
ការដឹកនំរបស់ប្រធានធិបតី
RodrigoDuterteដ្រលបាន
ទុកនូវស្រចក្តីសម្រចរបស់
តលុការក្រងុឡាអ្រមា្ខាងដើម្របី
ជាថ្នូរនឹងការសន្រយាឱ្រយមាន
ការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និង
ការវិនិយោគពីសំណាក់
ភាគីប្រទ្រសចិនមកលើទឹកដី
ហ្វីលីពីន។ប្រការន្រះក៏បាន
រងការរិះគន់យា៉ាងចាស់ដ្រ
ពីអ្នករិះគន់នយោបាយក្នុង
ប្រទ្រសផងផងដ្ររ៕
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គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាន
និយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រង
ក្នុងការផ្តល់សចា្ចាប័នលើកិច្ច
ព្រមព្រៀងវិនិយោគដ៏ធំមួយ
ជាមួយប្រទ្រសចិនត្រូវបាន
បញ្រឈប់ជាធរមានក្រយ
ប្រទ្រសចិនត្រូវទទួលរងការ
ដក់ទណ្ឌកម្មលើបញ្ហាសិទ្ធិ
មនុស្រសនៅក្នុងតំបន់អ៊ុយហ្គ័រ
របស់ខ្លួនកាលពីអំឡុងខ្រមីន
កន្លងទៅ។
លោកValdisDombrovs-

kisអនុប្រធានប្រតិបត្តិន្រ
គណៈកម្មការបាននិយាយ
កាលពីថ្ង្រអង្គារថា៖«ឥឡវូន្រះ
យើងបានផ្អាកសកម្មភាព
ផ្រសព្វផ្រសាយនយោបាយពីខាង
សហគមន៍អឺរ៉ុប។លោកបាន
ឱ្រយដឹងទៀតថាសា្ថានភាព
ទំនក់ទំនងរវាងក្រុងប្រ៊ុច
ស្រល(ប្រលហ្រសុិក)និង
ទីក្រុងប៉្រកាំងគឺមិនអំណោយ
ផលសម្រប់ការផ្តល់សចា្ចាបន័

លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការ
វិនិយោគរវាងសហភាពអឺរ៉ុប
និងចិនទ្រ។
ទោះបីជាលោកDom-

brovskisមិនបានលើកឡើង
ថាកតិកាសញ្ញាន្រះត្រូវបាន
ផ្អាកជាផ្លូវការឬយា៉ាងក៏ដោយ
កប៏៉នុ្ត្រពកួគ្របានលើកឡើងថា
ភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងប្រ៊ុច
ស្រលនិងទីក្រុងប៉្រកាំងបាន
ធ្វើឱ្រយសហភាពអឺរ៉ុបមានភាព
មិនព្រញចិត្តចំពោះកិច្ចព្រម
ព្រៀងប្របន្រះទ្រ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាកាលពីខ្រ

មីនកន្លងទៅសហភាពអឺ៊រុ៉ប
បានដក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិន៤
រូបដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគោល
នយោបាយរបស់ទីក្រងុប៉្រកំាង
ទៅលើតំបន់សីុនជំាង។ជាការ
ឆ្លើយតបប្រទ្រសចិន ក៏បាន
ដក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកជាន់
ខ្ពស់ន្រសហភាអឺ៊រុ៉បចំនួន៣រូប
គណៈកមា្មាធិការអឺរុ៉ប២រូបនិង
អ្នកសិក្រសាអឺរុ៉បដ្រលផ្តាតលើ
ប្រទ្រសចិនផងដ្ររ៕

សៅ សម្ភស្ស 

កាស្រតជប៉ុន Yomiuri
Newspaperបានឱ្រយដឹងនៅ
ថ្ង្រ ពុធថា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
កំពុងពិចារណថាត្រូវបន្តដក់
ទកី្រងុតកូ្រយូនងិតបំន់ទកី្រងុធំៗ 
ផ្រស្រងទៀតដ្រលស្ថិតក្នុង
គ្រអាសន្ន(គ្រងនឹងបញ្ចប់
ថ្ង្រទី១១ខ្រឧសភា)ទៀតឬ
យា៉ាងណ?
ជបុ៉នបានដក់តំបន់តូក្រយូ

អូសាកាក្រយូតូនិងហីុហ្គូស្ថតិក្នងុ
គ្រអាសន្នរយៈព្រល១៧ថ្ង្រ
កាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រម្រសា
ដើម្របីបញ្ចៀសការកើនឡើងន្រ
ការរើករាលដលជំងឺនៅតំបន់
ទំាងន្រះ។
សារព័ត៌មានជបុ៉នYomiuri

បានបន្តថាលោកនយករដ្ឋមន្ត្រី
ជបុ៉នYoshihideSuga ជួប
ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងសុខាភិបាលនិង
រដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យពាក់ព័ន្ធ
ដទ្រទៀតនៅថ្ង្រពុធដើម្របី
ពិភាក្រសាអំពីការពន្រយារព្រលន្រ
ការបញ្ចប់ដក់តំបន់ទំាងន្រះក្នងុ
គ្រអាសន្ន។
ការពន្រយារព្រលន្រការរឹត

បន្តឹងគ្រអាសន្ននឹងមានរយៈ
ព្រលតិចជាង៣ខ្រមុន
នឹងមានការចាប់ផ្តើមន្រព្រឹត្តិ-
ការណ៍កឡីាអឡូាពំកិនទកី្រងុ
តកូ្រយូដ្រលន្រះកពំងុបង្កឱ្រយមាន
ការព្រួយបារម្ភថាព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាម
អ្វីដ្រលជាការគ្រងទុកដ្ររឬ
យា៉ាងណ?

កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដ៏ធំមួយរវាង
ប្រលហ្រសិ៊កនិងចិនត្រវូបានផ្អាកក្រយ
សហភាពអឺរុ៉បដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិន

ប្រទ្រសចិនអំពាវនាវឱ្រយមាន“ការសម្របសម្រលួបនា្ទាប់ពីមាន
ការផ្ទះ៊ឡើងនូវពាក្រយសម្តីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសហ្វលីីពីន

ជបុ៉នកំពុងពិចារណាបន្តដាក់ទីក្រងុ
តូក្រយូក្នង៊គ្រអាសន្ននិងតំបន់ដទ្រទៀត
ដ្រលគ្រងនឹងបញ្ចប់ថ្ង្រទី១១ឧសភា

លោក ប្ធានាធិបតី Rodrigo Duterte ពាក់ ម៉ាស់ ធ្វើ ជា អធិបតី ជំនួប ១ នាព្ល កន្លងទៅ។ AFP
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គិតត្រឹមចុងខ្រមីនាកន្លង
មកន្រះបណ្តាញឱសថស្ថាន
នៅអាម្ររិកបានខ្ជះខ្ជាយវ៉ាក់-
សំងប្រមាណជិត១៨មុឺន
ដូសទូទាំងប្រទ្រសក្នុងនោះ
ឱសថស្ថានធំជាងគ្រនៅអា-

ម្ររិកCVSនិងWalgreens
បានខ្ជះខ្ជាយវ៉ាក់សំងច្រើន
ជាងគ្រពោលគឺប្រមាណជាង
១៣មុឺនដូស។
ឱសថស្ថានCVSបានឱ្រយ

ដឹងថាមូលហ្រតុដ្រលបណ្តាល
ឱ្រយមានការខ្ជះខ្ជាយវ៉ាក់សំង
ន្រះ រួមមានផលិតផលខូច-

គណុភាពការស្តកុទកុមនិបាន
ត្រឹមត្រូវ និងវ៉ាក់សំងដ្រល
សល់ហើយហសួកណំត។់វ៉ាក-់
សំងPfizerនិងModerna
សុទ្ធត្រមានរយៈកាលកំណត់
ពោលសម្រប់វ៉ាកស់ងំPfizer
ត្រូវប្រើប្រស់ក្នុងរយៈព្រល៦
ម៉ោងខណៈវ៉ាក់សំងMod-
ernaត្រូវប្រើប្រស់ក្នុងរយៈ-
ព្រល១១ម៉ោង។
វ៉ាកស់ងំទាងំ២ន្រះក៏តម្រវូ

ឱ្រយមានកន្ល្រងផ្ទុកត្រជាក់ខ្លាំង
ផងដ្ររហើយមូលហ្រតុដ្រល
បណ្តាលឱ្រយមានការខ្ជះខ្ជាយ
ខ្លះគឺដោយសរការខចូមខុងារ
របស់មា៉ោសុីនទឹកកកឬដូស
ត្រូវទុកចោលនៅសីតុណ្ហភាព
ក្នុងបន្ទប់យូរព្រក។
បើយោងតាមមជ្រឈមណ្ឌល

គ្របគ់្រងនងិបងា្ការជងំឺឬCDC

វ៉ាក់សំងPfizer-BioNTech
និងModernaងាយនឹងខូច
គុណភាពនិងមានអាយុកាល
ខ្លី។ដោយគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣០
ខ្រមីនាសហរដ្ឋអាម្ររិកបាន
ច្រកចាយថា្នាំចំនួនប្រហ្រល
១៨៩,៥លានដូសនិង
ប្រមាណ១៤៧,៦លាន
ត្រូវបានប្រើប្រស់ភា្លាមៗនិង
៧,៧លានត្រវូដាក់ក្នងុមណ្ឌល
ថ្រទាំរយៈព្រលវ្រង។
នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

ទៅកាន់សរព័ត៌មានKaiser
HealthNewsក្រុមហ៊ុន
ដដ្រលន្រះបាននិយាយថា
ចំនួនដូសដ្រលខ្ជះខ្ជាយមាន
ចំនួនភាគរយតិចតួចន្រចំនួន
ដូសសរុបដ្រលពួកគ្របាន
ប្រើ។ក្រុមហ៊ុនបានបន្ថ្រមថា
មូលហ្រតុខ្លះបណ្តាលមកពី

ការរឹតត្របិតការដឹកជញ្ជូនការ
កំណត់ក្នុងការមិនប្រើប្រស់
ដសូមយួចនំនួនងិកតា្តាផ្រស្រងៗ
ទៀត។ដោយឡ្រកក្រុមហ៊ុន
Walgreensក៏បានបន្ថ្រមថា
កម្រិតន្រការខ្ជះខ្ជាយមាន
ចំនួនប្រមាណ០,៥%ន្រវ៉ាក់
សំងដ្រលវបានផ្តល់ឱ្រយ។
លោកស្រី KatieFowlie

អ្នកនាំពាក្រយរបស់មជ្រឈមណ្ឌល
គ្របគ់្រងនងិបងា្ការជងំឺឬCDC
បាននិយាយថាការខ្ជះខ្ជាយ
វ៉ាក់សំងខណៈប្រទ្រសកំពុង
ប្រឹងប្រងច្រកចាយវ៉ាក់សំង
ន្រះ«មិនម្រនជាអ្វីដ្រលយើង
មិនបានព្រងទុកឡើយ»។
លោកFowlieបានបន្ថ្រម

ថា៖«ទោះបីជាមានការខិតខំ
ប្រឹងប្រងដើម្របីកាត់បន្ថយ
កម្រិតន្រការខ្ជះខ្ជាយក្នុងកម្ម-

វធិីចាក់វ៉ាកស់ងំកដ៏ោយក៏នៅ
ត្រមានវ៉ាក់សំងខ្លះសល់ដ្ររ
និងត្រូវចាត់ទុកជា “កាកសំ-
ណល់”ដើម្របីធានាសុវត្ថិភាព
និងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់-
សំង»។
ជាមយួគ្នាន្រះដ្ររវ្រជ្ជបណ្ឌតិ

BruceY.Leeសស្តា្រចារ្រយ
ផ្ន្រកគោលនយោបាយនិង
ការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅ
សកលវិទ្រយាល័យទីក្រុងញូវ-
យ៉កបានមានប្រសសន៍ថា៖
«យើងត្រូវការតាមដានកម្រិត
ថា្នាំដ្រលខ្ជះខ្ជាយនិងជួយកំ-
ណត់ចនំនួដ្រលត្រវូច្រកចាយ
ដើម្របីកុំឱ្រយរាំងស្ទះដល់ដំណើរ-
ការន្រការច្រកចាយ។រាល់
ការខ្ជះខ្ជាយណមយួគឺដចូទៅ
នឹងការបោះចោលប្រក់ពន្ធ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីចឹង»៕

ហួន ឌីណា

កឡូុបំ៊ីៈសហគមន៍អន្តរជាតិ
នៅថ្ង្រទី០៤ខ្រឧសភាបាន
ថ្កាលទោសនូវអ្វីដ្រលអង្គការ
សហប្រជាជាតិហៅថា«ការ-
ប្រើប្រស់កងកមា្លាំងហួសប្រ-
មាណ» របស់មន្ត្រីសន្តិសុខ
នៅក្នងុប្រទ្រសកឡូុបំ៊ីបនា្ទាបព់ី
មានមនុស្រសជាច្រើនបានស្លាប់
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រការតវ៉ាប្រ-
ឆាំងនឹងរដា្ឋាភិបាល។
ការថ្កាលទោសរបស់អង្គ-

ការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋ
អាម្ររិកសហភាពអឺរ៉ុបនិង
ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្រសផ្រស្រងទៀត
ន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមានទិន្ន-
នយ័ផ្លវូការមយួបានបងា្ហញថា
មនសុ្រសចនំនួ១៩នាក់ត្រវូបាន
សមា្លាប់និង៨៤៦នាក់ រង-
របួសដោយសរការប៉ះទង្គិច
គ្នារវងក្រុមបាតុករជាមួយ
កងកមា្លាំងសន្តិសុខ។ទន្ទឹម-
នឹងន្រះអ្នកសុើបអង្ក្រតផ្ន្រក
សិទ្ធិមនុស្រសរបស់កូឡុំប៊ីដ្រល
ជាទីភា្នាក់ងាររដ្ឋឯករាជ្រយពី
រដា្ឋាភបិាលបានថ្ល្រងថាមនសុ្រស
៨៩នាក់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជី
បាត់ខ្លួន។
បាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមកាល

ពីថ្ង្រពុធសបា្ដាហ៍មុនដើម្របី
ទាមទារឱ្រយរដា្ឋាភិបាលលុប
ចោលសំណើកំណ្រទម្រង់
ពន្ធដារថ្មីដ្រលតម្រូវឱ្រយដំឡើង
ពន្ធលើបុគ្គលនិងអាជីវកម្ម។
ប៉ុន្ត្របាតុកម្មទ្រង់ទ្រយធំ

ទូទាំងប្រទ្រសនៅត្របន្តមាន
បើទោះបីជាប្រធានាធិបតី
កូឡុំប៊ីលោក Iván Duque
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយប្រកាសលុប
ចោលសំណើដ៏ចម្រូងចម្រស
ន្រះក៏ដោយ។
ខណៈស្ថានការណ៍កាន់ត្រ

ធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការពារជាតិ
របស់កូឡំប៊ីបានដាក់ពង្រយ
កងកមា្លាំងចំនួន៤៧៥០០
នាក់នៅទូទាំងប្រទ្រសតាម
បញ្ជារបស់លោក Iván Du-
que។ក្រងុCaliដ្រលជាក្រងុ
មានស្ថានការណ៍តានតឹងជាង
គ្រត្រូវបានគ្រដាក់ពង្រយ
ទាហាន៧០០នាក់ប៉ូលិស
កុបកម្ម៥០០នាក់ប៉ូលិស១
៨០០នាក់ផ្រស្រងទៀតនិង
ឧទ្ធមា្ភាគចក្រ២គ្រឿងដើម្របី
ប្រតិបត្តិការ។
អ្នកនាពំាក្រយន្រឧត្តមស្នងការ

អង្គការសហប្រជាជាតិទទួល
បន្ទុកផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រសលោក-
ស្រីMartaHurtadoបាន
ថ្ល្រងប្រប់អ្នកសរព័ត៌មាននៅ
ក្រុងហ្រសុឺណ្រវថា៖ «អ្វីដ្រល
យើងអាចនិយាយបានច្របាស់
នោះគឺថាយើងបានទទួល
របាយការណ៍ហើយយើងមាន
សក្រសីដ្រលបងា្ហញពីការប្រើ
កមា្លាងំហសួប្រមាណរបស់ក្រមុ
សន្តិសុខការបាញ់បោះការ
វយដំទៅលើក្រុមបាតុករនិង
ការឃុំខ្លួនជាដើម»។
អង្គការសហប្រជាជាតិបាន

អពំាវនាវឱ្រយមានភាពស្ងបស់្ងាត់
មុនព្រលការប្រមូលផ្តុំគ្នាដ្រល
គ្រងធ្វើឡើងនៅថ្ង្រទី៥ខ្រ
ឧសភាដោយថ្ល្រងថាកងកមា្លាងំ
សន្តិសុខគួរត្រប្រើអាវុធត្រជា
មធ្រយាបាយចុងក្រយនៅព្រល
ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហ្រង

ជិតស្លាប់ឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរ។
រដា្ឋាភបិាលរបសល់ោកIván 

Duqueបានទទួលស្គាល់ជា
ផ្លូវការនូវការស្លាប់ជនសុីវិល
មា្នាក់ និងប៉ូលិសមា្នាក់ហើយ
បានស្តីបនោ្ទាសអំពើហិង្រសា
ដ្រលបង្កឡើងដោយក្រុមប្រ-
ដាប់អាវុធដ្រលកំពុងប្រតិ-
បត្តិការនៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
ទោះយា៉ោងណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ការពារជាតិកូឡុំប៊ីលោកDi-
egoMolanoបានថ្ល្រងថា
អំពើហិង្រសាន្រះគឺមានលក្ខណៈ
ជាប្រពន័្ធរៀបចំទកុជាមនុនងិ
គំទ្រដោយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្ម
ហើយលោកបានព្រមានថា
កងកមា្លាំងសធារណៈរបស់
រដា្ឋាភិបាលត្រូវត្រគ្មានម្រតា្តា
ចំពោះអ្នកដ្រលប្រព្រឹត្តអំពើ
បំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ទ្រព្រយស-
ធារណៈ»៕

ហួន ឌីណា

អ្នកឡើងភ្នំ និងអាជា្ញាធរនៅ
ជំរំលើភ្នំអ្រវឺរ្រសក្នុងប្រទ្រស
ន្របា៉ោល់បានប្រប់សរពត័ម៌ាន
BBCថាចនំនួអ្នកឡើងភ្នំដ្រល
មានរោគសញ្ញានិងវិជ្ជមានន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩កំពុងកើនឡើង
ដ្រលបង្កការភយ័ខ្លាចពីការផ្ទុះ
ឡើងន្រជំងឺន្រះធ្ងន់ធ្ងរ។
ក្រុមមន្ត្រីជំរំបានថ្ល្រងថា

ពកួគ្របានទទលួរបាយការណ៍
ន្រករណីវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណ
ចំនួន១៧ករណីដ្រលបាន
បញ្ជាក់ពីមន្ទីរព្រទ្រយក្នុងរដ្ឋធានី
កាត់ថា្មាន់ឌូ(Kathmandu)
ហើយអ្នកឡើងភ្នំជាច្រើន
ត្រវូបានបញ្ជនូច្រញពីជរំំដើម្របី
ទទួលការព្រយាបាល។បុគ្គលិក
គ្លីនិកឯកជនCIWECមា្នាក់
ក្នងុទកី្រងុKathmanduបាន
និយាយថាអ្នកជំងឺបានធ្វើ
ត្រស្តវ្រជ្ជមានរកឃើញវីរុស
ទាល់ត្រមកដល់ជំរំលើភ្នំទៅ
ហើយ។

ភ្នំអ្រវឺរ្រសបានរាយការណ៍
ករណីជំងឺកូវីដ១៩ដំបូង
របស់ខ្លួនកាលពីថ្ង្រទី២៣
ម្រសកប៏៉នុ្ត្រមកទល់ព្រលន្រះ
រដា្ឋាភិបាលនៅត្របដិស្រធពី
ករណីវិជ្ជមានហើយថាខ្លួន
មិនទាន់ទទួលបានរបាយ-
ការណ៍ពីករណីន្រះនោះទ្រ។
ប្រសកកម្មឡើងភ្នំអ្រវឺរ្រស

របស់ជនបរទ្រសគឺជាប្រភព
ចំណូលដ៏សខំន់សម្រប់រដា្ឋា-
ភិបាលន្របា៉ោល់ប៉ុន្ត្ររដា្ឋាភិ-
បាលប្រទ្រសន្រះបានបង្ខំចិត្ត
បិទទា្វារភ្នំន្រះល្រងទទួលភ្ញៀវ
ទ្រសចរកាលពីឆា្នាំមុនដោយ-
សរត្រជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩
ហើយត្រវូបានបើកវញិនៅដើម
ខ្រម្រសកន្លងមកន្រះដើម្របី
លើកស្ទួយនិងស្ដារវិស័យ
ទ្រសចរណ៍ឡើងវិញខណៈ
ដ្រលការរីករាលដាលន្រវីរុស
នៅប្រទ្រសន្រះកំពុងរីករាល-
ដាលខ្លាំងនៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានសបា្ដាហ៍ចុងក្រយ
ន្រះ៕
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របាយការណ៍ៈបណ្តាញឱសថស្ថាននៅអាមេរិកខ្ជះខ្ជាយវ៉ាក់សំងបេមាណជិត១៨មឺ៉នដូស

ពិភពលោកអំពាវនាវឱេយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់
ខណៈកូឡំុបី៊ពងេយកងកមា្លាងំហួសបេមាណ

ភ្នអំេវឺរេសៈការភ័យខ្លាចពីការផ្ទះុ
ឡើងធ្ងន់ធ្ងរនេជំងឺកូវីដ១៩កើនឡើង

មាន វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ នៅ កុ្មហុ៊ន Walgreens។ រូបថតAFP
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អ្នកថតរូបស្រីវ័យក្ម្រងប្រកាសលក់រូបលោកយាយសជួយ
សម្រលួជីវភាពដូនចាស់ភឿកវ័យ៧៦ឆ្នាំពីការដើរសំុទាន

រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ៖ ស្ប្ក ជ្ួញ ពណ៌ ស 
កប្សុ។ ភ្នក្ ស្ទើរ ងងតឹ បើក សងឹ ពុរំចួ។ 
លោកយាយ វ័យ ៧៦ ឆ្នាំ មាន ជំងឺ 
ភឿក តាំងពី កំណើត បាន ធ្លាក់ខ្លួន ដើរ 
សុំទាន ទាំង ភ្ន្ក មើល មិន ច្បាស់ 
ចាប់តាំងពី ស្វាមី បាន ស្លាប់ កាលពី 
ដើមឆ្នាំ ២០២០។

ដើម្បី ដោះស្យ ជីវភាព កូនបុ្ស 
របស់ សី្ ចំណាស់ ដ៏អភ័ព្វ រូបន្ះ 
អាស័្យ ជីវភាព ដោយ ការធ្វើ សំណង់ 
នៅ ខ្ត្ត ព្ះសីហនុ ទុក ឱ្យ លោក យាយ 
នៅ ជាមួយ កូនប្ស សី្  និង ចៅតូចៗ 
២ នាក់ ទៀត យា៉ាង លំបាក វ្ទនា។

«លោកយាយ  ស» ជា ឈ្មោះ ដ្ល 
គ្ប់គ្នា ហៅ លោកយាយ  ប៉  ស្ង  ជា 
អ្នកមាន ជំងឺ ភឿក កំពុង រស់នៅ លើ 
ទឹកដី ស្ុក កំពង់ត្ច ខ្ត្តកំពត។

លោកយាយ  ស  ធ្លាប់ បាន បង្ហាញ 
មុខ នៅក្នងុ ផ្ទាងំ រូបថត មួយ ក្នងុ វិចិត្ 
សល ស្អាត ន្ ពិព័រណ៍ Eternal 
របស់ កញ្ញា ទីតា បុ៊ត ជា សិល្បការិនី 
ថតរូប វ័យក្មង្ ដ៏ចំណាន មា្នាក់។

ចាប់ពី បាន ស្គាល់ លោកយាយ  ស 
កញ្ញា ទីតា ប៊ុត ដ្ល ត្ូវបាន គ្ 
ស្គាល់ ថា ទីតាអាត (Tytaart) ក្នុង 
វិស័យ សិល្បៈ នាង បាន ប្ប់ថា នាង 
ហាក់ដូច ជាមាន និស្ស័យជាមួយ 
 នឹង លោកយាយ  ស។

ហត្ដុចូន្ះ ហើយ កយ្ ពពិរ័ណ ៍
បានបញ្ចប់ ទីតា នៅត្ បំព្ញ តួនាទី 
របស់ខ្លួន ក្នុង នាម ជា អ្នក ថតរូប មា្នាក់ 
ដោយ ស្វះស្វង្ ជយួ ដល ់លោកយាយ  
និង គ្ួសរ តាមរយៈ ការបង្កើត កម្មវិធី 
សប្បុរសជន។

សលិប្ការនិ ីប្ើ កាមរ្៉ា បង្កើត ស្នាដ ្

សលិប្ៈ របូន្ះ បាន បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ 
ពី ស្ថានភាព លោកយាយ  ស  ថា៖ 
«មនុពល្ កវូដី គត ់ត្ង ដើរ រយៈពល្ 
១ ម៉ាង ពី ផ្ទះ ទៅ ផ្សារ  ដើម្បី សុំទាន។ 
ត្ ព្លន្ះ ភ្ន្ក គត់ រឹត ត្ មើល មិន 
ច្បាស់ គត់ មាន រោគ ក្ពះ ជំងឺ 
ចាសជ់រ ក ៏ធ្វើទកុ្ខ ធ្វើឱយ្ ជវីតិ របស ់គត ់
កាន់ត្ ស្ថិតក្នុង ភាពតោកយា៉ាក»។

កញ្ញា ទីតា បាន បន្តទៀត ថា៖ 
«កាលណោះ ព្ល ផ្ទាំង រូបថត លោក 
យាយ ត្ូវបាន ទិញ ៧៥% ខ្ញុំ បាន 
ប្គល់ ជូន គត់។ វា អាច ជួយ ជួស 
ជុល បាន ខ្លះ នូវផ្ទះ ដ៏តូច របស់គត់ 
ទិញ បសុសត្វ ចិញ្ចឹម និង ស្បៀង 
អាហារ មួយចំនួន»។

កញ្ញា រៀបរប់ បន្ត ទំាង ក្ដ ីអាណិត 
អាសូរ ដល់ លោកយាយ ទៀតថា៖ «កូន 

ប្ស្សី្ ដ្ល នៅ ជាមួយ លោក 
យាយ មាន កូន តូច អាយុ ទើបត្ ១ 
ឆ្នា។ំ គត់ បានត្ ជួយ ធ្វើ ការងរ ផ្ទះ 
តិចតួច  និង មើល កូន។ ដូច្នះ្ ហើយ 
ទើប ខ្ញុ ំចង់ រ្អង្គាស ថវិកា សម្ប់ គត់  
ដើម្បី ជួយ ដល់ ការ ជួសជុល ផ្ទះ បន្ថម្ 
បសុសត្វ ស្បៀង និង ថា្នាព្ំទ្យផ្ស្ង»។

តាម សម្ដ ីរបស់ ទីតា លោកយាយ   
ស មាន ខ្ស្ជីវិត រស់នៅ លំបាក មក 
រហូត។ បុ៉ន្ត ្ក្នងុ វ័យ កុមារភាព បញ្ហា 
ភ្នក្ ដ្ល កើត លើ អ្នកជំងឺ ភឿក មិន សូវ 
បង្ក ការលំបាក ដល់ លោក យាយ 
បុ៉នា្មោន ទ្។ គ្នោះ កុមារ ភឿក អាច 
មើលឃើញ ល្មម ក្នងុ ការដើរ លក់ ប្ង 
និង អង្ករ គ្ន់ ចិញ្ចមឹជីវិត តិចតួច ដ្រ។

ឈានចូល ដល់ វ័យ ១៦ ឆ្នាំ យុវតី 
ប ៉សង្ បាន រៀប អាពាហព៍ពិាហ ៍ នងិ 

ទទួលបាន តំណក់ឈាម ១ គ្ប់។ 
ប៉ុន្ត្ អកុសល ភ្លើងសង្គ្ម បាន 
ឆក់យក ជីវិត ស្វាមី  និង កូន ដោយ 
បន្សល់ ទុក ស្ត្ី ម្មា៉ាយ ភឿក ត្ល 
តោល ត្ឯង។ ក្នុង វ័យ ៤០ ឆ្នាំ ស្ត្ី 
មម្ា៉ាយ របូន្ះ បាន រៀបការ ស្វាម ីទ ី២ 
ដ្ល លោក ទើបត្ ស្លាប់ កាលពី 
ដើមឆ្នា ំ២០២០ នាឱំយ្ បន្ទកុ គប្យ់ា៉ាង 
ធ្លាក់ មកលើ លោកយាយ។

អ្នក ថតរូប វ័យ ២៤ ឆ្នាំ ទីតា ប៊ុត 
ពាន  បប្ថ់ា៖ «ក្នងុ វយ័ ៧៦ ឆ្នា ំរបស ់
លោកយាយ ខ្ញុំ សង្ឃឹមថា គត់ អាច 
សម្ក ក្នុងផ្ទះ អាច ហូបចុក គ្ប់ 
គ្ន់។ ដូច្ន្ះ ខ្ញុំ សង្ឃឹមថា ការជួយ 
លើក ន្ះ របស់ យើង ដោយ ការទិញ 
បសុសត្វ បង្កើត ជា មុខរបរ ដល់ គត់ 
នងិ ធ្វើឱយ្ កនូបស្ ស្ ីរបស ់គត ់អាច 
កក្ឈរ ជា មគ្្សួរ សមប្ ់មើល 
ការខុសត្ូវ ម្ដង»។

កញ្ញា បន្តថា៖ «លើសពីន្ះ ទៀត វា 
ជា ឱកាស មួយ ដ្ល គត់ អាច មាន 
លទ្ធភាព ជួយ ដល់ កូនៗ របស់ គត់ 
ទទួលបាន ការអប់រំ និង មានជីវិត 
ប្សើរ ជាង អ្វីដ្ល ជីដូន និង មា្តាយ 
របស់ ពួកគ្ ត្ូវ ស៊ូទ្ំ កន្លងមក»។

តាមរយៈ ការរ្អង្គាស គឺ កញ្ញា 
ធ្វើឡើង ដោយ ការព្ីន រូបថត របស់ 
លោកយាយ លើ កដ្ាស រលោង ចនំនួ 
១៥០ ផ្ទាំង ហៅថា Russian Rou-
life ដ្ល បាន ដាក់តាំង ក្នុង ពិព័រណ៍ 
Eternal កន្លងទៅ ក្នងុ ទហំ ំ២៨ គណុ 
នឹង ៤២ សង់ទីម៉្ត្ ក្នុង តម្ល្ ៣០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ ផ្ទាំង។

កញ្ញា សង្ឃឹមថានឹង អាច ប្មូល 
ថវិការ បាន ៤ ០០០ ដុល្លារ ជួយ ដល់ 
លោកយាយ ដោយ ក្នងុនោះ ២ ៥០០ 
ដលុ្លារ នងឹ យកទៅ ជសួជលុ ផ្ទះ លោក 
យាយ ឱ្យ រួចរល់។ ៩០០ ដុល្លារ ត្ូវ 
ចំណាយ លើ សត្វ មាន់ ចំនួន ៣០ 
ក្បាល ជ្ូក ៣ ក្បាល ចំណី សត្វ  និង 
ការធ្វើ ទ្ងុ ចញិ្ចមឹ។ ឯ ទកឹបក្ ់៦០០ 
ដុល្លារ ទៀត នឹង ទុក សម្ប់ ការ 
ប្ើប្ស់ របស់ លោកយាយ  ស  ល្មម 
រហូត ទាល់ត្ គត់ អាច ប្មូលផល ពី 
ការចិញ្ចឹមសត្វ បាន។

ក្ពី ការជាវ រូបភាព អ្នកមាន 
បំណង ចូលរួម អាច បរិចា្ចាគ ១ ដុល្លារ 
ឬ ២ ដុល្លារ ក៏បាន ក្នុង ការជួយ ដល់ 
លោកយាយ  ស។ មកដល់ ថ្ង្ន្ះ 
កញ្ញា ឱ្យដឹង ដ្រ ថា កញ្ញា ទទួល បាន 
ថវិកា ចំនួន ១២០០ ដុល្លារ និង លក់ 
រូបភាព បាន ចំនួន ១៩ ផ្ទាំង ហើយ។

កញ្ញា ទីតា ប្ប់ថា វា ជា រឿង 
រីករយ ណាស់ នៅព្ល ដ្ល ទទួល 
បាន ការគំទ្ ពី មិត្តភក្តិ គ្ួសរ  និង 
អ្នក ដទទ្ៀត ក្នងុ ការបង្ហាញ ថា ពកួគ ្
មាន ដួងចិត្ត និង ស្មោរតី សមូហភាព 
ចំពោះ អ្នក ដ្ល ត្ូវការ ជំនួយ។

សិល្បការិនី រូបន្ះ បាន រំឭក ឱ្យដឹង 
ដ្រ ថា បនា្ទាប់ពី អាច យក ថវិកា មក ជួយ 
លោកយាយ តាមរយៈ ប្ក់ ដ្ល បាន 
ពី ផ្ទាងំ ធំ រូបថត លោកយាយ  ស  កាលពី 
ឆ្នាំមុន កញ្ញា ចាប់ផ្ដើម យល់ និង 
ប្ើប្ស់ តួនាទី របស់ ខ្លនួ ក្នងុ នាម ជា 
អ្នក ថតរូប ដ្ល អាច និទាន រឿង ដ៏មាន 
អានុភាព មួយ ពី ជីវិត អ្នកណាមា្នាក់ ថ្ម 
ទំាង អាច ផ្សារភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង រវាង 
មនុស្ស  និង មនុស្ស ដ្ល ពំុ ធ្លាប់ ស្គាល់ 
គ្នា ពីមុន មក បាន ទៀតផង។

កញ្ញា ទីតា មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ 
ថា៖ «ខ្ញុ ំឃើញថា ប្ជាជន កម្ពជុា បាន 
បង្ហាញ ស្មោរតី សមគ្គ ីគ្នា យា៉ាងខ្លាងំ  
អំឡុងព្ល មាន វិបត្ត ិន្ះ  និង មាន 
មនុស្ស ជាច្ើន បាន ប្ើ សំឡ្ង ក្នងុ 
តួនាទី របស់ ខ្លនួ ជួយ ដល់ អ្នក ដ្ល 
ទន់ខ្សាយ។ ខ្ញុ ំជឿថា កម្ពជុា ជំនាន់ 
ក្យៗ ទៀត នឹង ពោរព្ញ ទៅដោយ 
ការអាណិតអាសូរ  និង ម្តា្តា ចំពោះ គ្នា។ 
រួមគ្នា ដោយ ស្ចក្ដ ីស្ឡាញ់ យើង អាច 
ធ្វើ បាន លើស អ្វដ្ីល យើង គិតដល់»។

សម្ប់ ការចូលរួម បរិចា្ចាគ គ្ប់គ្នា 
អាច ទាក់ទង ទៅកាន់ ទីតា ផ្ទាល់ 
តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ ល្ខ ០៩៧ ៧៨៧ 
២២២២ ឬក៏ ធ្វើការ បរិចា្ចាគ ផ្ទាល់ 
ទៅកាន់ ABA account: 002 878 
012 (Keoinmorokot Buth)៕

លោកយាយ ប៉ សេង ហៅ លោកយាយ  ស ដេលមាន ជំងឺ ភឿក បាន បង្ហាញខ្លួន ក្នុង ស៊ុប រូបថត នេ ពិព័រណ៍ សិលេបៈ Eternal 
កន្លង ទៅ នេះ។ រូបថត សហការី

សិលេបការិនី ថតរូប កញ្ញា ទីតា អំពាវនាវ លក់ រូបថត និង រេ អង្គា ថវិកា ជួយ លោកយាយ  ស  ដេល ធ្លាប់ ដើរ សំុទាន ចិញ្ចមឹ ជីវិត។ សហការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ទីក្រងុហាវ៉ាណា៖  តៃវូបានចាត់ ជា  
«បកៃសី  ស្ទាងំ» និង មាន សមត្ថភាព បង្កើត 
សំឡៃង សមៃក សត្វ បៃមាញ់ បកៃសី ដ្ូរន 
ផលិតពី ឈើ កម្ទៃច ដៃក និង  បា្លាស្ទកិ 
នៅ អាកាសយានដ្ឋាន គុយបា។ 

ពីចមា្ងាយ ហាក់ដូចជាមាន អានុភាព 
ដោយ អាច បង្កើត សមៃក និង តៃដង 
ស្លាបបៃវៃង ១,៣ ម៉ៃតៃ  ហោះហើរ  បកៃសី 
យន្ដ នៃះ អាច ហោះ  ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ដិ  
រយៈ ពៃល  ១ម៉ោង  ១ដង  និង បង្កើត 
បាន ជា ចំណាប់ អារម្មណ៍ កាន់តៃ ខ្លាងំ  
បើ វាមាន ស្លាប រោម ជា បកៃសី ពិត។ 

លោក អៃណៃស្ដ ូអារ៉ាហ្គនូ  អាយុ 
៥០ ឆ្នា ំជា សមាជិក   Alasoluciones 
ផលិត ដ្ូរន ដៃលមាន វិស្វករ ៥ នាក់ និង 
ជាង ភ្លើង ៣ នាក់  បាន និយាយថា ៖ « 
យើង នៅតៃ ជម្នះ រកៃសា ជំហរ ក្នងុការ 
ដោះសៃយ បញ្ហា ស្មគុ ស្មាញ នានា »។ 

ឧបសគ្គទាងំ នោះ  រមួមាន ការ ស្វៃង 
រក សមា្ភារ  ក៏ដូចជាបញ្ហារំង ស្ទះ ផ្នៃក 
បច្ចៃកទៃស តៃ ក៏ ជួប បញ្ហា ចៃបាប់ 
បៃឆំង ពាណិជ្ជកម្ម ឯកជនភាព លើ 
ដៃន កោះ ជាទី ដៃល ស្ទើរ តៃ អ្វី ៗ  គៃប់ 
យា៉ោង តៃូវបាន គៃប់ គៃង ដោយ បកៃស 
កុម្មុយនីស្ដ គុយបា  (PCC)។ 

ពៃលនៃះ កៃុម ការងារ ធ្វើ នៅក្នុង 

ហា្គារ៉ាស របស់លោក អារ៉ាហ្គូន ស្ថិត 
នៅ លើ វាលសៃ និង ចមា្ការខ្ទឹមស 
នៃភូមិ សន់ នីកូឡាស ដៃ បារី 
ដៃលមាន បៃជាជន  ២មុនឺ នាក ់ចមា្ងាយ 
បៃមាណ ៧០គីឡូម៉ៃតៃ ភាគ អាគ្នៃយ៍ 
កៃុង ហាវា៉ាណា។ 

ដោយ ការ ចំណាយ ពៃល លើ គមៃង 
រយៈ ៤ឆ្នា ំកៃមុ វិស្វករ បាន អភិវឌៃឍ ដ្ូរន  
ដៃល មាន មុខងារ ស្វយ័ បៃវត្ដ ិចាប់ ពី ការ 
ចៃញហោះ ចៃញដំណើររ ហូ តដល់  
ការចុះ ចត។

ពួកវាតៃូវបាន ដក់ ឱៃយ បៃើ បៃស់ 
ដោយ រដ្ឋាភិបាល ដើមៃបីកសិករ តៃួត 
ពិនិតៃយ ដំណាំ  ពៃមទាំង តាមដន ខៃសៃ 
ឧស្ម័ន ការ ដំឡើង អគ្គិសនី និង ប៉ម 
ទំនាក់ ទំនង ជាដើម។ 

កៃុម ការងារ ក៏ ទទួល បាន ភារកិច្ចពី 
រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ ផ្ដល ់បកៃស ីស្ទាងំ យន្ដ 
ដើមៃបី បនា្លាច ហ្វូង បកៃសី នៅ អាកាស 
យានដ្ឋាន អន្ដរជាតិ Camaguey 
ថ្វីដៃបិតតៃ គមៃង នៃះ តៃូវបាន ផ្អាក 
ដោយសរតៃមាន វិបត្ដិ កូវីដ១៩ 
យា៉ោងណា ក៏ដោយ។

មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម ពួកគៃ អាយុ ៥០ 
ឆ្នាំ  ដៃវី ផស្ដៃណា គឺជា បុគ្គល 
មនិសវូនយិាយ  តៃ មាន ជនំាញ ខ្ពស។់ 

នៅ រោង ជាង លោក បាន ផលតិ ដ្រនូ ព ី
ឈើ សំឡីកៃវ និង ជ័រ ឈើ។

លោក បាន បៃប់ AFP ដោយ ការ 
បងា្ហាញ ពុម្ពឈើ   បៃើ ឆ្លាក់ រូបរង ជា 
មួយកំាភ្លើង បាញ់ កម្ដ ថា ៖  «វាជា គំរូ 
នៃការ បៃើ បៃស់ សមា្ភារ កៃច្នៃ ឡើងវិញ »។ 

នៅ អាកាសយាន ដ្ឋាន បោះ បង់ ចោល 
មួយ ក្នងុ ភូមិ សន នីកូឡាស ដៃ បារី កៃមុ 
ការងារ បាន សក លៃបង ដ្ូរន បកៃសី ស្ទាងំ 
របស់ ពួកគៃ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃធាន ផ្នៃក 
អាកាសចរណ៍  រ៉ៃណៃ ហ្គនូហៃសាឡៃស 
ចាប់ អារម្មណ៍ យា៉ោង ខ្លាងំ។

លោក បាន និយាយថា ៖ «ពួកគៃ 
ផៃសងពៃង ផលិត អ្វ ីដៃល មាន សកា្ដនុពល 
សមៃប់ សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ »៕ AFP/HR 

ក្រុង រ៉ាបាត៖ ដើមៃបី រក ចំណូល បាន  
១ ដលុ្លារ អ្នក ដ ំផ្កា កលុប  អ៊ហីៃសា មក 
ព ីតបំន ់ជរួ ភ្ន ំអាតឡ់ាស បៃទៃស មា៉ោរ៉កុ 
តៃូវ កៃក ពី ដំណៃក តាំងពី ពៃលឹម  
ដើមៃបី បៃមូល ផល ផ្កា កុលប ចំនួន ៣ 
គីឡូកៃម ដៃល តៃូវ បៃើ ដើមៃបី ចមៃញ់ 
ជា បៃង ទកឹ អប ់តម្លៃ ១៨០០០ ដលុ្លារ 
ក្នុង  ១ គីឡូកៃម។ 

ដោយតៃូវ   ពាក់ សៃម ដៃការពារ 

បនា្លា  និង ពាក់ មួក បាំង កម្ដថ្ងៃ នា 
ពៃល ពៃឹក ពៃលឹម  ដៃល ចាំ ងឆ្លុះ លើ 
កមៃល ពៃំ កុលប ស្ថិត នៅ ភាគ ខង 
តៃបូង រជាណាចកៃ អ្នកសៃីបាន 
និយាយ ថា៖ « យើង រក បាន តៃឹម មួយ 
គៃប់ រស់ បៃចាំ ថ្ងៃ ប៉ុណោ្ណោះ »។ 

ការ  បៃមូល ផល ចាប់ ផ្ដើម នា ពៃល 
ពៃឹក ពៃលឹម  ហើយ វា តៃូវការ ពៃល ៦ 
ម៉ោង មុន ពៃល កម្ដថ្ងៃ ដុត បំផ្លាញ 

សៃទាប ់ផ្កា កលុប ពណ ៌ផ្កា ឈកូ ដើមៃប ី
បំពៃញ ថង់ ធំ ៗ  ដៃល  ស្ដៃីរូប នៃះតៃូវ  
ទូល មក ថ្លឹង ទម្ងន់ លក់ ។ 

អ្នកសៃី អ៊ីហៃសា អៃត អាមមី ម៉ោ 
ជាកុលសម្ព័ន្ធBerber អាយុខ្ទង់ ៤០ 
ឆ្នាំ ដោយ អ្នកសៃី ក៏ អត់ ដឹង អាយុ ពិត  
និងមិនចៃះ  បៃកប ឈ្មាះ ខ្លួនឯងនោះ 
មិន បាន ត្អូញត្អៃរ នឹងជីវិត ឡើយ ។ 

របរ នៃះអនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នកសៃី ផ្គត់ ផ្គង់ 
មនុសៃស ៥ នាក់ ក្នុង គៃួសរ ដោយ ការ 
បៃះ ផ្កា កុលប  ២០ គីឡូកៃម តៃឡប់ 
ទៅ ផ្ទះ ជា ថ្នរូ នងឹ បៃក ់៧ ដលុ្លារ ក្នងុ  ១ 
ថ្ងៃ អំឡុង ពៃល រដូវ ផ្កា រីក ដ៏ខ្លី ចនោ្លាះ ពី 
ខៃមៃសទៅខៃ ឧសភា។ 

បៃង ទឹកអប់ ដ៏មានតម្លៃ ១ គីឡូកៃម  
តៃវូការ ផ្កា កុលប ពី ៤ ទៅ ៥ តោន ។ 
ក្លនិ ដ៏បៃហើរ នៃ  កុលប ពណ៌ ផ្កាឈូក 
Rosa Damascena ដៃ ល តៃវូ បាន 
ណៃនំា  អំឡុង សម័យ ជំនួញ ខរ៉ាវៃន  
បាន ជះ ក្លនិភាយ ពី ចមា្ការ ដៃល តៃវូបាន 
ដំ ដុះ ដោយ ធារសស្ដៃតំបន់  ២ ផៃសៃង 
គ្នា រវាង ជួរភ្ន ំនិង វាល ខៃសាច់ សហារ៉ា ។ 

 អ្វីៗ គៃប់ យា៉ោង សុទ្ធតៃ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង   
ផ្កា កុលប ដូចជា ឈ្មាះ សណា្ឋាគរ 
គៃឿង សមា្អាង លក់ នៅតាម ហាង ដ៏ 

ចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប ់ ខៃសៃក តៃវូបាន ផ្ដល ់
ដោយ កុមារ នៅតាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ ។ 

ពិធី បុណៃយ បៃចំា ឆ្នាំ ក្នុង ទីកៃុង កៃ 
ឡាត មណា ដៃលមាន ចមា្លាក់ ផ្កា 
កុលប ចំកណា្ដាល បាន ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ 
រប់ ពាន់ នាក់ មុន ពៃល សម័យ កូវីដ ។ 

ណាចាដ ហាសសដ បាន នយិាយ 
ថា ៖ « ផ្កា កុលប គឺជា ដើមចម ធ្វើ ឱៃយ 
យើង ធ្វើ ការ ក្នុង ជៃលង ភ្នំ »។ 

ស្ដៃី អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ បាន ល ឈប់ ពី 
ការងារ  រោងចកៃ មករៀបច ំសហករ ណ ៍ 
Rosamgoun ជា កន្លៃង ចមៃញ់ ផ្កា 
តូចមួយ ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ បង ប្អូន 
សៃី ២ នាក់  ដៃល ដំ ផ្កា កុលប។ 

របរ ចមៃញ់ ផ្កា នៃះ អាច រក បៃក់ 
ចណំលូ បៃសើរ ជាង  ជាមយួ ទកឹ បៃក ់ 
២៨០ ដលុ្លារ  ១ ខៃ ស្ទើរតៃ ស្មើបៃក ់ខៃ 
អបៃបបរមា ផ្លូវការ នៅ បៃទៃស មា៉ោរ៉ុក 
ខណៈ បៃក់ ខៃ រោង ចកៃ តៃ ១០៨ 
ដុល្លារ ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

ការ ចមៃញ់ ផលិត បាន ជា ទឹក ផ្កា 
កុលប  និង បៃង សំខន់ លក់ ក្នងុ ហាង 
សហករណ៍  រួមជាមួយ ផលិតផល 
សមា្អាង កាយ ផៃសៃង ៗ  ដូចជា សបូ៊ កៃម 
ទឹកអប់ និង គៃឿង កៃអូប ដទៃ ទៀត។ 

លោក រូចឌី បោឃ័រ បៃធានសមាគម  
អ្នក ដំដុះ  និងកៃច្នៃ កុលប Fimarose 
នៅ មា៉ោរុ៉ក បាន ចាត់ ទុក កុលប ជា  
« មា៉ោសីុន អភិវឌៃឍន៍ សមៃប់ អ្នកសៃកុ » 
ដៃល ជា វត្ថធុាតុ ដើម ឆៅពីធម្មជាតិ  និង 
ផលិតផល សរីរង្គ ។ 

លោក និយាយ ថា ៖ « យើង មាន 
សំណាង ណាស់ ដៃល កើត មក ជា អ្នក 
កៃ ។ យើង មិន ចាំបាច់ ថៃទាំ កន្លៃង ដំ 
ផ្កា អី ចៃើន ហើយ វា ក៏គ្មាន ថា្នាំ សមា្លាប់ 
សត្វ ល្អិត ឬ សរធាតុ គីមី អ្វីឡើយ »។ 

ស្ដៃ ី កូន កាត់ បារំង មា្នាក់ មា៉ោរុ៉ក អាយុ 
៣០ ឆ្នា ំ បាន រៀបចំ មុខ របរ តូចរបស់ ខ្លនួ 
Flora Sina ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦ ដោយ 
បញ្ចប់ ការ សិកៃសា ពី សកលវិទៃយាល័យ 
ក្នងុ ផ្នៃក គីមីវិទៃយា  ដោយ អាសៃយ័ផល 
លើ ផលិតកម្ម សរីរង្គ ក្នងុ ទៃង់ទៃយ 
តូច និង ចមៃញ់ ផ្កា កុលប បៃប 
បៃពៃណី ក្នងុ ឆ្នាងំ ស្ពាន់ ។ 

ទឹក កុលប « បរិសុទ្ធ និង ធម្មជាតិ » 
របស់ នាង ធ្វើ ឱៃយ អតិថិជន ចាប់ អារម្មណ៍  
ដៃល ពួកគៃ ស្វៃង រក ជា ចៃើន កន្លៃង 
នៅតាម បណា្ដា បៃទៃស កាណាដ ចិន 
ចកៃភព អង់គ្លៃស បារំង និង ហូឡង់ 
ជាដើម៕ AFP/HR

ស្ត្រី  កម្មករ ប្រះ ផ្កា កុលាប រីករយ នឹង ការងារ ដ៏ ក្រអូប នៅសួនបើទោះជា ត្រូវលីស្រង 
បាវ ផ្កាក្ដី។ AFP

ការងារលំបាកតែអាចហិតក្លនិកែអូបរាល់ថ្ងែក្នងុសួនផ្កាកុលាបបែទែសម៉ារុ៉ក

«បក្រសី  ស្ទាងំ» មាន សមត្ថភាព បង្កើត សំឡ្រង សម្រក សត្វ ប្រមាញ់ បក្រសី ដ្ូរន ផលិតពី ឈើ កម្ទ្រច ដ្រក និង  បា្លាស្ទកិ។ AFP

្រដូនបក្រសី យន្ដ ន្រះ អាច ហោះ  ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្ដិ  រយៈ ព្រល  ១ម៉ោង ១ ដង  ។ AFP

វិស្វករគុយបាបានសមែចក្ដី
សែមែផលិតដ្រូនបកែសីឈើ
ហោះហើរដោយស្វយ័បែវត្ដិ



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍: អស់ រយៈពៃល 
ជាង ១ ទសវតៃសរ៍ ហើយ ដៃល 
ការជួល លោក Jose Mour-
inho គឺជា ការធានា បាន នូវ 
ជោគជយ័ ភា្លាមៗ តៃ ការធា្លាកច់ុះ 
របស ់អ្នកចាតក់ារ ថ្ម ីនៃ កៃមុ AS 
Roma យ៉ាង គំហុក រហូត 
ធ្វើឱៃយ គាត ់ចាបំាច ់តៃវូធ្វើ ដណំើរ 
ឆ្ពោះទៅ បៃទៃស អ៊ីតាលី ដើមៃបី 
ឆក់យក ឱកាស ចុងកៃយ 
សៃចសៃង ់មកវញិ នវូ កតិ្តនិាម 
របសគ់ាត ់ដៃល តៃវូបានបផំ្លាញ  
ស្ទើរ គា្មាន សល់ នៃះ។

លោក Mourinho បាន 
ពៃមពៃៀង ដឹកនាំ កៃុម Roma 
រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ កាលពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ហើយ នឹង ចាប់ផ្ដើម 
បំពៃញ តួនាទី របស់ខ្លួនជំនួស 
អ្នកចាត់ការ បច្ចុបៃបន្ន លោក 
Paulo Fonseca នៅ ដណំាច ់
រដូវកាល នៃះ។

បុរស សញ្ជាតិ ព័រទុយហ្គាល់ 
វ័យ ៥៨ ឆ្នាំ រូបនៃះ តៃូវ បាន 
ដាក់បញ្ចូល ក្នុង ចំណាត់ នៃ 
ចំណោម អ្នកចាត់ការ កៃុម 
កំពូលៗ របស់ ពិភពលោក 
កៃយ ដឹកនាំ កៃុម Porto នៅ 
បៃទៃស កំណើត និង កៃុម In-
ter Milan របស់ អ៊ីតាលី ឱៃយ 
លើក ពាន កៃបខ័ណ្ឌ Cham-
pions League ខណៈ ជយួ ឱៃយ 
កៃុម នៅ អង់គ្លៃស Chelsea 
និង កៃុម យកៃស អៃសៃប៉ាញ Real 
Madrid ឈ្នះ ជើងឯកលីគ 
ក្នុងសៃុក។

តៃ សមត្ថភាព បង្កើត ភាព 
ជោគជ័យ ទំាងនោះ របស់លោក 
Mourinho បាន រលាយបាត់ 
នៅ បុ៉នា្មាន ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ ហើយ 
ការងរ ៣ លើក ចុងកៃយ 
របស់គាត់ គឺ បញ្ចប់ ទៅដោយ 
ការដៃញ ចៃញពី សំណាក់ ក្លិប 
Chelsea, Manchester 

United និង Tottenham 
Hotspur (Spurs)។

លោក Mourinho បាន 
ចាកចៃញ ពីកៃមុ Spurs ក្នងុ 
ខៃមៃសា ដោយ អត់ មាន បនៃសល់ 
ទុក ពាន អ្វ ីឡើយ ដៃល ជា លើក 
ដំបូង ក្នងុ ការកាន់តំណៃង ជា 
គៃបូង្វកឹ របស់គាត់ គិតចាប់ 
 តំាងពី ការចាកចៃញ ពី កៃមុ នៅ 
ព័រទុយហ្គាល់ Uniao de 
Leiria ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០២។ ដោយ 
ធា្លាប់ តៃវូបាន កោតសរសើរ ថា ជា 
អ្នក ជោគជ័យ (មិន ដាច់) លោក 
Mourinho យល់ថា លោក បាន 
ធា្លាក់ខ្លនួ ទៅ  ធ្វើការ ឱៃយ កៃមុ ដៃល 
មិន ជោគ ជ័យ សោះ ។

មនិ ខសុព ីកៃមុ Spurs ដៃល 
គៃង ជើងឯក លគី របស ់បៃទៃស 
អង់គ្លៃស ចុងកៃយ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៦១ កៃមុ Roma បច្ចបុៃបន្ន 
ដៃល ធា្លាក់ មក នៅ លៃខ ៧ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ នៃ កៃបខ័ណ្ឌ Serie 
A សុី នឹង ការលើកឡើង នោះ 
ឥតខ្ចោះ។

ពួកគៃ ឈ្នះ ពាន ចុងកៃយ 
ក្នុង ចំណោម ជើងឯក លីគ 
កំពូល អ៊ីតាលី ទាំង ៣ ដង 
របស់ខ្លួន កាលពី ឆ្នាំ ២០០១ 
ហើយ ការបង្ហាញ ខ្លនួ តៃម្ដង គត ់
ក្នងុ វគ្គ ផ្ដាចព់ៃត័ៃ នៅ កៃបខណ័្ឌ 
កំពូល របស់ អឺរ៉ុប បាន បញ្ចប់ 
ទៅដោយ បរាជ័យ កៃម 
ថ្វីជើង របស់ កៃុម  Liverpool 
កាលពី ៣៧ ឆ្នាំ មុន។

តៃ យ៉ាងណា លោក Mour-
inho សងៃឃឹមថា ការវិល ទៅ 
កាន ់ទកឹដ ីអ៊តីាល ីម្ដងទៀត នៃះ 
នឹង អាចជួយ សៃចសៃង់ 
អាជីព គៃូបង្វឹក របស់គាត់ ឱៃយ 
តៃចះតៃចង ់ឡើងវញិ ដចូកាល 
គាត់ ដឹកនាំ កៃុម Inter Milan 
ព ីឆ្នា ំ២០០៨ ដល ់ឆ្នា ំ២០១០ 
អ៊ីចឹង៕ VN

ក្រងុ ម្រន ឆ្រស្ទរ័ : បនា្ទាប់ ពី ការ 
ខក ចិត្ត អស់ ១ ទសវតៃសរ៍ លោក 
Pep Guardiola បាន និង 
កំពុង  តៃឡប់ មក កាន់ វគ្គ ផ្ដាច់ 
ពៃត័ៃ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Champi-
ons League វិញ ហើយ 
ហើយ នៅ សល់ តៃ  ១ ហ្គៃម  
ទៀត បុ៉ណោ្ណោះ ពី ការ បំពៃញ 
តួនាទី របស់ គាត់  ក្នងុការ  ជួយ 
ឱៃយ កៃមុ មៃឃ ខៀវ Manches-
ter City កា្លាយ ជា ជើង ឯក នៅ 
តំបន់ អឺរុ៉ប ជាលើក ដំបូង ។

ក្នងុ សង្គៃម រវាង  កៃមុ យកៃស ២ 
ដៃលមើល ទៅ ទំនង ជា មាន ធន 
ធាន មិន ចៃះ រីង ស្ងតួ តៃ ឈ្មាះ 
របស់ ពួក គៃ អត់ មាន  ឆ្លាក់ នៅ លើ  
ពាន Champions League  
នោះ    ឃើញ ថា កៃមុ City នៅ  
បន្ត ភាព នឹង ន ររបស់ ខ្លនួ  រហូត 
អាច យក ឈ្នះ កៃុម  Paris 
Saint-Germain (PSG) 
ទំាង  ២ ជើង ៤-១ ខណៈ កៃមុ 
ជើង ឯក លីគ កំពូល របស់ បារំាង 
តៃវូ បាន ធ្វើ ឱៃយវង្វៃង វង្វាន់ពី  ការ 
បៃកួត ទំាង ២ ជើង ក្នងុ  វគ្គ ពាក់ 
កណា្ដាល ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ នៃះ ។

កីឡាករ  Riyad Mahrez 
ដៃល កើត  និង ធំធាត់នៅ កៃងុ 
បា៉ារីស សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ២ គៃប់  
ដើមៃបី ធានា ឱៃយ កៃមុ  Man City 
ឈ្នះ ២-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង អំឡុង 
ការ បៃកួត  ក្នងុ វគ្គ ៤ កៃមុ ចុង 
កៃយ ជើង ទី២ កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ មុន ពៃល មាន ផ្ដល់ កាត 
កៃហម ឱៃយ Angel di Maria 
កីឡាករ របស់ កៃមុ ភ្ញៀវ ដោយ 
សារ តៃ សៃក ដាក់  កីឡាករ    

Fernandinho ខណៈ លទ្ធផល 
នោះ ធ្វើឱៃយ កៃមុ  PSG ធា្លាក់ ចៃញ 
ពី កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង របស់ អឺរុ៉ប 
នៃះ ទំាង សោក សៅ ។

ការ បង្ហាញ វត្តមាន នៅ  កៃប 
ខ័ណ្ឌ Champions League 
លើក ដំបូង  របស់ កៃុម City 
ដៃល អាច នឹង  តៃូវតទល់ ជា 
មួយ កៃមុ យកៃស របស់អៃសៃប៉ាញ  
Real Madrid  ឬ ក៏ កៃមុ រួម លីគ 
Chelsea នៅ កៃងុ អី៊ស្ដង់ បុ៊ល 
គឺ ជា ទិន្នផល ខ្ពស់ បំផុត នៃ ការ 
រីក ចមៃើន ខ្លាំងរបស់ ក្លិបនៃះ 
ចាប់ តំាង ពី មាន ការ ទិញរបស់ 
កៃមុហុ៊ន  Abu Dhabi ក្នងុ ឆ្នាំ  
២០០៨ ដៃល បាន មក  កៃបៃ 
ជោគ វាសនា របស់ ពួក គៃ ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ នៅ បុ៉នា្មាន 

សបា្តាហ៍ ខង មុខនៃះ  Man 
City ក៏ នឹង ធានា បាន នូវ តំណៃង  
ជើង ឯក នៃ  កៃបខ័ណ្ឌ  Premier 
League ជា លើក ទី៥ ក្នងុ រយៈ 
ពៃល  ១០  ឆ្នា ំចុង កៃយ ។

ដោយ ធា្លាប់ តៃូវ បាន ដាក់ 
ឈ្មាះ ថា « អ្នក ជតិ ខង ដ ៏គរួ ឱៃយ 
រំខន» ដោយ វីរបុរស  លោក   
Alex Ferguson ដៃល ជា 
អតីត អ្នក ចាត់ ការ កៃុម  Man-
chester United ឥឡូវ នៃះ 
កៃុម City មិន តៃឹម តៃ មាន 
ឥទ្ធិពល គៃប លើកៃុម  ក្នុង កៃុង 
មៃនឆៃស្ទ័រ ជាមួយ គា្នា នោះ ទៃ 
តៃ ថៃម ទាំងលើ កៃុម ក្នុង វិស័យ  
បាល់ ទាត់ អង់គ្លៃស ទៀត ផង ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម City 
លោក Pep បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ពិត 

ណាស់  ពួក យើង បាន ដាក់ ទុន 
នូវ ចំនួន ទឹក បៃក់ យ៉ាង ចៃើន 
ចាប់ តំាង ពី លោក Sheikh 
Mansour ចូល មក កាន់ កាប់ 
ក្លបិ  តៃ មិន មៃន មាន តៃ បុ៉ណ្ណងឹ 
នោះ ទៃ ។ វា នៅ មាន រឿង អសា្ចោរៃយៗ 
ជាចៃើន ទៀត  នៅ ពី កៃយ ឆក 
នៃ សាច់ រឿង ទំាង ហ្នងឹ » ។ 

អ្នក ចាត់ ការ ទូរទៅសញ្ជាតិ 
អៃសៃប៉ាញ បាន បន្ថៃម ថា ៖ «ការ 
ឡើង ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ នៃកៃប 
ខ័ណ្ឌ Champions League 
បានជួយ ពួក យើង ឱៃយ ដឹង ពី  រូប 
ភាព ដ៍ ធំ  ជាង  អ្វ ីដៃល យើង បាន 
ធ្វើ ក្នុង រយៈ ពៃល ៤  ឆ្នាំ ចុង 
កៃយ នៃះ ។ អ្វ ីដៃល យើង បាន 
ធ្វើ ៤  ឆ្នា ំនៃះ គឺ ពិត ជា អសា្ចោរៃយ 
ណាស់ » ៕ AFP/VN

ក្រងុ ប៊្ររឡំាង :កៃមុ យកៃស នៅ 
អាល្លឺម៉ង់Bayern Munich 
បាន បៃកាស ឱៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា ក្លិបមាន គមៃង ដូរ ពី 
សបំតុៃ កៃដាស ទៅ បៃើ សបំតុៃ 
ឌីជីថល ជំនួសវិញ នៅ ពៃល 
អ្នក គាំ ទៃអាច មក ចលូ រមួ មើល 
ការ បៃកួត ក្នុង ផ្ទះ វិញ នា រដូវ 
កាល កៃយ។

ដោយសារមាន ការ រាត តៃបត 
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩នោះ រាល់ការ  
បៃកួតក្នុង ទឹក ដី របស់ ខ្លួន នា 
កីឡដា្ឋានAllianz Arena តៃូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ បិទទា្វារ 
(គា្មាន អ្នក គាំទៃ) តាំង ពី ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ។

តៃ យ៉ាង ណា ក្ដី  នៅ ពៃល ការ 
រឹត បន្តឹង អនាម័យ តៃូវ បាន 
លើក លៃង ហើយ អ្នក គាំទៃ 
អាច ចលូ រមួ មើល ហ្គៃម ក្នងុ ទកឹ 

ដី របស់ខ្លួន ឯង បាន នោះក្លិប 
ជើង ឯក ពិភពលោក (FIFA 
Club World Cup) មួយ  
នៃះ មានគមៃង ការ ឈប់ 
បៃើបៃស់  សំបុតៃ កៃដាស 
ហើយ ដាក់ សំបុតៃ ទាំង អស់ 

តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ សមៃប់ 
រដូវ កាល ២០២១-២០២២ ។

អនុ បៃធាន របស់ ក្លបិ  លោក 
Jan-Christian Dreesen 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « ការ មាន 
និរន្តរភាព កិច្ច សន្ទនា ពីបៃភព 

នានា  និងការ កាត់ បន្ថយ នៃ ការ 
សាយ ភាយCO2  (កាបូន ឌីអុក 
សីុត) គឺ ជា បញ្ហា សំខន់ ចមៃបង 
របស់ ក្លបិFC Bayern » ។

លោក អនុ បៃធាន បាន ធ្វើ ការ 
បញ្ជាក់ ថា  ដោយការ ឈប់ បៃើ 
បៃស់ កៃដាស ឬ បា្លាស្ទកិ កៃមុ 
Bayern កាត់ បន្ថយ ផង ដៃរនូវ 
សំបុតៃ ដៃល បាន បោះ ពុម្ព 
បៃមាណជា ៣៥ មឺុន សំបុតៃ  ។

កៃុម  Bayern Munich 
ដៃល កំពុង នាំ មុខ ដាច់ ៧ពិន្ទុ  
នៅ ទ ីកពំលូ តារាង នៃ កៃប ខណ័្ឌ 
Bundesliga ជាមួយ នឹង ការ 
បៃកួត នៅ សល់ ៣លើក ទៀត   
ទំនង ជា អាច ធានា បាន នូវ ការ 
ឈ្នះ ជើង ឯក លីគ កំពូល ជា 
លើក ទី៩ រដូវកាលជាប់ៗ គា្នា 
នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ 
ហើយ ៕ AFP/VN

ក្រមុ Bayernនឹងប្រើ ត្រ សំបុត្រ ឌីជីថល ព្រល អ្នក គំាទ្រ ត្រឡប់ មក វិញ 

Mourinho តម្រង់ទៅ  
ក្រងុ រូ៉ម ដើម្របី ស្រចស្រង់  
អាជីព របស់ខ្លួន ឡើងវិញ

Pep កម្ទ្រច រឿងអពមង្គលនៅ Champions League 
ដើម្របី នំា Manchester City ឡើង វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រត័្រ លើក ដំបូង   

Kimpembe (ស្ដា)ំ របស់  PSG ផ្ដលួ ខ្លនួ ស្កាត់ យក បាល់ ពី De Bruyne របស់  Man City អំឡុង ការ ប្រកួត 
Champions League វគ្គ ៤  ក្រមុ ជើង ទី២ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ។

លោក Mourinho ត្រូវ បាន ត្រងតាំង ជា គ្រូបង្វឹក ថ្មី របស់ Roma 
រយៈព្រល ៣ ឆ្នាំ។ ន្រះ បើតាម ការប្រកាស របស់ ក្លិប យក្រស អ៊ីតាលី 
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ។

កីឡដ្ឋាន Allianz Arena របស់ ក្រមុ Bayern Munich ត្រវូ បាន ថត  
នៅ មុន ការ ប្រកួត នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Bundesliga នា ព្រល កន្លង មក ។    



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នៅសល់ ពេល បេ-
មាណជាង ១សប្តាហ៍ទៀត ទើប  
ការ បេកួត   កញ្ញា  ឯក ចក្កវាឡ 
ពិភព លោ ក ឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ 
ផ្តើមបេកួតជាផ្លូវ ការ   តេ វត្ត មាន  
របស់ កញ្ញា ឯក   ចក្កវាឡ កម្ពុជា 
ឆ្នាំ ២០២០ កញ្ញា រ៉េត សារីតា 
តេូវបន   បង ប្អូន    រួមជាតិ នេ 
សហគមន៍  ពល រដ្ឋ ខ្មេរដេលរស់ 
នៅ លើ  ទឹកដី  សហ រដ្ឋ អាមេរិក   
ទទួល  សា្វា គមន៍  យ៉ាង កក់ ក្តា  
ហ៊ឹកហ៊ាក់ បំផ៊ត ចាប់ តាំងពី  
បន ឈាន  ជើង ច៊ះ  ពី យន្ត ហោះ  មក ម្ល៉េះ ដូចជា 
នៅ ទីកេ៊ង ឡូស អេនជឺឡេស និង ទីកេ៊ង ជេក 
ស៊នវីល ក្នុង រដ្ឋហ្វ្លរីដា ។  

ជាក់ស្តេង ដូចជាប៉៊ន្មាន ថ្ងេ  នដើម ខេឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បងប្អូន ខ្មេរដេល រស់នៅ  ក្នុង 
តបំនន់ន នេ ទ ីកេង៊ ជេកសន៊វលី ( Jackson-
ville) នេ រដ្ឋ  ហ្វ្លវីដា (Florida )នេ សហ រដ្ឋ 
អាមេរកិ ដេលជា នេះគ ឺជា ការ សម្តេង នវូ សក្ខភីាព  
មួយ   បញ្ជាក់ពី  សាមគ្គីភាព និង ភាតរភាព  បំផ៊ត  
សមេប់កិច្ច គារវ ជន ជាតិ  ខ្មេរ  ។  

ដោយមើល ឃើញ ពី  គារវកិច្ច និង ការ បង្ហាញ 
នវូ ទកឹ ចតិ្តគាទំេ អសព់ពីោះពពីង៊ នោះ ទើប បន 
ធ្វើ កញ្ញា រ៉េត សារតីា  បង្ហើរសារ បង្ហាញ អារម្មណ ៍
តេកអរ និង សបេបាយ ចិត្ត រក អ្វី បេៀប ផ្ទឹម ព៊ំ បន 
ឡើយ  សង្ខេប ជា ពាកេយ  ពេចន៍   យ៉ាងខ្លីបូក ផេសំ នឹង 
ទឹក ម៊ខ ញញឹម បេិម បេិយថា៖« អរ គ៊ណ បង  ប្អូន   
ទាំងអស់គា្នា ។ បេះ ដូង ខ្ញុំ ន ពេល នេះ ពេញ 
ដោយភាព កក់ ក្តា និង រីក រាយ  កេ លេងជា 
លក្ខណៈ ថា ទឹកភ្នេក ផង អរផង។ខ្ញុំ ពិតជា មិន 
អាច រក អ្វី មក ថ្លេងអំណរ គ៊ណ បន ឡើយ»។ 

ទទួល ដោយ យន ជំនិះបេណីត  ខ្នាត វេង 
លីម៉ូស៊ីន កញ្ញា រ៉េត សារីតា   ក៏ បន ថ្លេង ពី 
អារម្មណ៍ ខ្លួន ពេល  ទៅដល់ទី កេ៊ង  

ជេកស៊នវីល កាលពី 

ដំបូង ក្នុង វីដេអូ  ផេសាយ  ផ្ទាល់ដេរថា៖ « អរគ៊ណ 
ពមូងី បងប្អនូ ទាងំអស ់សមេប ់សារ លើក ទកឹចតិ្ត 
និង ការគាំទេ ដល់ នង ខ្ញុំ។ ន ពេល នេះ នង ខ្ញុំ 
មាន វត្តមាន នៅ ទីកេ៊ង   ជេក ស៊ន វីល ហើយ នៅ 
ទដីេលបង ប្អនូ ខ្មេ រ យើង  ពកួ គាត ់ពតិ ជាមាន ការ 
គាទំេ  ខ្លាងំ សមេប ់វសិយ័កញ្ញាឯក បេចា ំបេទេស 
ខ្មេរ យើង។ នងខ្ញុំពិតជា សបេបាយ ចិត្ត ខ្លាំង  
ណាស់»។  

 អ្វ ីដេលគេ បន  កត់ សមា្គាល់     នោះ  បេក្ខនរីជា 
តំណាង  សមេស់ នេ   កញ្ញា ឯក ចក្កវាឡ  កម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០២០  ឬ  Miss Universe  Cambo-
dia2020 កញ្ញា រ៉េត សារីតា  ហក់ មាន សម្ទះុ 
ក្នងុ ការ សេបូ យក បេជា បេយិ ភាព ខ្លាងំ ពីមហជន  
តំាងពី  កញ្ញានៅ សេក៊ខ្មេរ ម៉្លេះ ហើយ ល៊ះ មក ដល់ 
ទឹក ដី សហ  រដ្ឋអាមេរិក   ក៏ តេវូ  បន   សហ គមន៍ ពល 
រដ្ឋ នៅ ទី កេ៊ង ជេកស៊នវីល សម្តេង សេចក្តី 
សា្វាគមន៍ ខ្លាងំ ទៀត ដោយ សារ     តេ មាន   សមត្ថ ភាព  
និង ចំណេះដឹង   គួប  ផេសំ  ជាមួយ នឹង រូប  សម្ផសេស ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដេរ ថា កញ្ញា  រ៉េត សារីតា បន 
ហោះហើរ ចេញ ព ីមាត ៊បេទេស    កាល  ព ីថ្ងេ ទ ី២៣ 
ខេមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្ពោះ  ទៅ  ទឹកដី សហ រដ្ឋ 
អាមេរិក   ដើមេបី   ចូ ល រួម បេកួត   កញ្ញា  ឯក ចក្កវាឡ 

ពិភពលោ កឆ្នាំ ២០២០ ដេល នឹង  ចាប់ផ្តើម 
បេរព្ធ  ធ្វើ នៅ ថ្ងេទី១៦ ខេ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ ក្នុង រដ្ឋ   ហ្វ្លរីដា៕ 
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កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា រ៉េត សារីតា តេវូបន សហគមន៍ ខ្មេរ នៅ អាមេរិក 
ទទួល យ៉ាង កក់ក្ដៅ។ ហ្វេសប៊៊ក

ថ្នាក់ដឹកនំា សហព័ន្ធ ខ្មេរ កីឡា ហាប់គីដូ បន ថត ជំុគ្នា ជាមួយ គេបូង្វកឹ និង កេមុ អត្តពលិក កន្លងមក។

យឺន ពន្លក

សហព័ន្ធ ខ្មេរ កីឡា ហប់គីដូ 
នៅតេ ចញិ្ចមឹចតិ្ត តេៀម ធ្វើ ផេន 
ការ សកម្មភាព កីឡា ហប់គីដូ 
សំខន់ ចំនួន ២ ដេល ខកខន 
ដោយ វិបត្តិ កូវីដ១៩ រាតតេបាត 
កន្លងមក ទី ១ គឺ ការធ្វើ មហ 
សន្និបត ជេើសរីស គណៈ- 
កមា្មាធិការ បេតិបត្តិ ក្នុងនោះ 
ដេរមានការ ជេើសតាំង បេធាន 
សហព័ន្ធ និង ជួរថា្នាក់ដឹកនំ 
អាណត្តិ ថ្មី ទី ៧ សមេប់ ឆ្នាំ 
២០២១ ដល់ ឆ្នាំ ២០២៤ 
ហើយ ទី ២ គមេង រៀបចំ 
បេកួត ថា្នាក់ជាតិ បង្ហាញ ពី 
សកា្តាន៊ពល ហប់គីដូ ក្នុង 
ដំណាក់កាល ច៊ងកេយ នេ 
ការវិវឌេឍ ក្នុង លក្ខណៈ បច្ចេក- 
ទេស បើក ឱេយ មាន ការបេកួត 
ទូទាំង អន្តរជាតិ របស់ កីឡា 
ហប់គីដូ ពិភពលោក។

អគ្គលេខធិការ សហព័ន្ធ  
ខ្មេរ កីឡា ហប់គីដូ លោក គង់ 
ចាន់ធីណា បន បេប់ថា ដោយ 
សារ តេ ជំងឺ កូវីដ១៩ ផ្ទះុ ខ្លាងំ ជាថ្ម ី
រយៈពេល ប៊៉ន្មាន ខេ ច៊ង កេយ 
នេះ បន ធ្វើឱេយ សហព័ន្ធ ផ្អាក នូវ 
សកម្មភាព ការងរ ជាចេើន ក្នងុ 
នោះ សូមេបីតេ ការហ្វឹកហត់ 
ក៏បន ផ្អាក ដេរ។ បើ និយយ ពី 
ស៊ពលភាព អាណត្ត ិទី ៦ របស់ 
សហព័ន្ធ អស់ តំាងពី ឆ្នា ំ២០២០ 
ប៊៉ន្តេ បញ្ហា កូវីដ១៩ តេវូ បន 
ខកខន និង លើក ពេល ជា 
បន្តបន្ទាប់ មិន អាច រៀបចំ បន។

លោក គង់ ចាន់ធីណា បន 
បន្ថេមថា៖ «បើ ស្ងប់ កូវីដ១៩ 
ពេមទំាង មាន ការអន៊ញ្ញាត 
 ពី កេសួង ស៊ខភិបល និង 

រាជរដា្ឋាភិបល ឱេយ ចាប់ផ្ដើម 
សកម្មភាព កីឡា ឡើងវិញ នោះ 
សហព័ន្ធ គេង នឹង ធ្វើ មហ 
សន្និបត ជេើសរីស បេធាន 
អន៊បេធាន អគ្គលេខធិការ 
និង តេងតំាង ទីបេកឹេសា មួយចំនួន 
ដើមេបី ជួយ ទេទេង់ ថវិកា របស់ 
សហព័ន្ធ ហើយ យើង នឹង បើក 
សិកា្ខាសាលា ស្ដីពី ការបង្ហាញ 
កេបាច់ ស្នៀត ពី Master មកពី 
កេបេទេស រួម  និង ការជួប 
សំណេះសំណាល ជាមួយ កេម៊ 
គេសួារ ហប់គីដូ ផងដេរ ពេះ 
តាមរយៈ កេបាច់គ៊ន ហប់គីដូ 
ដើមឡើយ គា្មាន ការបេកួត ទេ 
ប៊៉ន្តេ មក ដល់ បច្ចបុេបន្ន សហព័ន្ធ 
កីឡា ហប់គីដូ ពិភព លោក 
បនសមេប សមេលួ  ឱេយ បេកួត 
បន ដោយ កាត់បន្ថយ ការក្លេ 
នំឱេយ មាន គេះថា្នាក់»។

អគ្គលេខធិការ ចាស់វសេសា 
លោក ចាន់ធីណា បន បេប់ 
បន្ថេមថា៖ «បច្ចបុេបន្ន សហពន័្ធ 
មាន លោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក 
ម៉ក់ សំអ៊ល ជា បេធាន សេប 
ពេល ដេល វត្តមាន របស់ អតីត 
បេធាន មាន លោក សាន 
គមឹសា៊ាន លោក សេង ប៊ន៊សង៊ 
មកពី សហរដ្ឋអាមេរិក កំព៊ង 
តេៀមខ្លនួ ចលូរមួ នងិ ពេទឹា្ធាចារេយ 
ខេសេកេវាត ់ខ្មា ៧ ទៅ ១០ ដាន ់
ជាចេើន នក ់ទៀត កពំង៊ តេៀម 
ខ្លួន ជួយ សហព័ន្ធ»។

តាមរយៈ ការបេងឹបេង តសូ៊ 
និង គេប់គេង ផ្ទាល់ របស់លោក 
គង់ ចាន់ធីណា សហព័ន្ធ ខ្មេរ 
កីឡា ហប់គីដូ បន កេបេ ម៊ខ 
មាត់ថ្មី មួយពី ការហត់ លើ ទី 
សាធារណៈ ជាង ១០ ឆ្នា ំមក 
មាន ទីតំាង ហ្វកឹហត់ សមរមេយ 

តាម និយម ស្តង់ដា អន្តរជាតិ 
និង ទទួល បន សិសេសគ៊ណ មាន 
តំាងពី សិសេសសាលា រហូត ដល់ 
សា្ថាប័ន សមត្ថកិច្ច និង សា្ថាប័ន 
កងអង្គរកេស របស់ រាជ រដា្ឋាភិបល 
កម្ពជុា ផងដេរ ពេះ កេបាច់គ៊ន 
និង ស្នៀតពិសេសៗ នៅក្នុង 
កីឡា ហប់គីដូ មាន ការ ពេញ 
និយម និង មាន លក្ខណពិសេស 
សមេប់ កងកមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច 
ក្នងុ បេតិបត្តកិារ ផេសេង។

លោក សាន គឹមសា៊ាន អតីត 
បេធាន សហព័ន្ធ ខ្មេរ កីឡា ហប់ 
គីដូ បន ថ្លេងថា៖ «យើង ខ្ញុំ 
ចាស់ៗ ហើយ កំព៊ង រង់ចំា មើល 
សហព័ន្ធ រៀបចំ ឱេយបន ល្អ និង 
បេមូល ចាស់ៗ ជា ពេទឹា្ធាចារេយ ជួយ 
គំាទេ ឱេយមាន ការរីកចមេើន បន្ត 
ខណៈ ជើងចាស់ ហប់គីដូ មាន 
នៅ សល់ មិន ចេើន ទេ គឺមាន ខ្ញុំ 
ខេសេកេវាត់  ១០ ដាន់ តេមា្នាក់ឯង 
និង មាន បន្តបន្ទាប់ មានដូចជា 
លោក ហ៊ក ឈាងគីម លោក 
គង់ សំរេច និងលោក សេង 
ប៊៊នស៊ង ជាដើម ដេល មាន 
ខេសេកេវាត់ ខ្មា ៩ ដាន់»។

ជាមួយ គា្នា នេះ លោក គង់ 
ចាន់ធីណា បន បេប់ បន្ថេម 
ថា៖«បេសិន បើ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
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ស៊ខភិបល ឬ ថា្នាក់ដឹកនំ ផ្តល់ 
ការអន៊ញ្ញាត គឺ ខងសហព័ន្ធ 
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កីឡា និង ការជួបជំ៊ ហ្វកឹហត់ 
ផេសេងៗ ទំាងអស់ នេះ គឺ មកពី ការ 
រីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩  គឺ មិន 
ចោទ លើ បញ្ហា ថវិកា ឬ  ធនធាន 
នោះទេ»៕

ហាប់គីដូ នៅតែ តែៀម ផែនការ សំខាន់ 
ទំាង ២ ទោះ ខកខាន ដោយ កូវីដ១៩

កញ្ញាឯកចក្កវាឡ កម្ពុជា  រ៉ែត សារីតា 
មានក្តរំីភើប ឥត ឧបមា នឹង ការ សា្វាគមន៍  
ពី  សំណាក់សហគមន៍ ខ្មែរ នៅអាមែរិក 

កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពុជា រ៉េត សារីតា ក្នុង រថយន្ត បេណីត ដេលជា ការរៀបចំ ដ៏អសា្ចារេយ ក្នុង ការទទួល នាង។ 
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