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មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នំពេញ បាន ផ្គត់ផ្គង់ សេបៀង 
អាហារ ទៅ ដល់ បេជាពលរដ្ឋ 
ដេល រស់នៅ ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ 
ឬ តំបន់ កេហម លឿងទុំ និង 
លឿង បាន បេមាណ ជិត ៣០ 
មុឺន កញ្ចប់ ដេល ភាគ ចេើន ជា 
បេជាពលរដ្ឋ ដេល រសន់ៅ បន្ទប-់ 
ជលួ ជា លក្ខណៈ បគុ្គល នងិ ជា 
គេួសារ។

លោក នួន ផារ័ត្ន អភិបាល 
រង រាជធាន ីភ្នពំេញ បាន ថ្លេង នៅ 
ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌មាន នៅ 
ពេឹក ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ទី ០៦ ខេ 
ឧសភា ថា គិត មក ដល់ ពេល 
នេះ រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពេញ 
បាន ដឹក ជញ្ជូន សេបៀង ចេក ជូន 
ដល ់បេជាពលរដ្ឋ ដេល ស្ថតិ នៅ 
ក្នុង តំបន់ កេហម លឿងទុំ និង 
តំបន់ លឿង សរុប ចំនួន ២៨៤ 
៤០៦ កញ្ចប់ ដេល អ្នក ទំាង- 
នោះ ភាគ ចេើន ជា អ្នក រស់នៅ 
ក្នុង ផ្ទះ ជួល ដេល នេះ វា ជា ចំ-
នួន មួយ ចេើន ហើយ តេូវ បាន 
ដឹក   ជញ្ជូន យក ឱេយ បេជាពលរដ្ឋ 
ក្នុង រយៈពេល ខ្លី។

លោក មាន បេសាសន៍ ថា៖ 
«សមេប ់រាជធាន ីភ្នពំេញ របស ់
យើង មក ដល់ ...តទៅ ទំព័រ ២

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំេញបានដឹកសេបៀងចេក

ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

ស្ដ្ឋកិច្ច
ការនំាចេញវាយនភណ្ឌកម្ពុជា
ម នការធ្លាក់ចុះតិចតួចក្នងុ
តេីមសទី១...ទំព័រ ៧

វៀតណាមបន្ថេមរយៈពេល
ធ្វើចត្តាឡីស័កបនា្ទាប់ពីផ្ទះុ
ជំងឺកូវីដជាថ្មី...ទំព័រ ១២

ChefNakបេថ្នាចង់
ឃើញមុខម្ហបូបេពេណី
ខ្មេរល្ីបល្បាញ...ទំព័រ ១៣

Chelseaបានទម្លាក់
Realដើម្ីបឡើងទៅជួប
កេមុរួមលីគ...ទំព័រ ១៥

កេងុពេះសីហនុនឹង
ស្វាគមន៍សណ្ឋាគារ
លំដាប់ផ្កាយ៥ថ្មី១
ទៀតនាពេលខាងមុខ

AMRO៖ការបង្កើនលេបឿន
ចាក់វ៉ាក់សំងនិងការបន្តលើក
ទឹកចិត្តសរពើពន្ធជំរុញឲេយ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាស្ទះុងើប
លឿនក្នងុឆ្នា២ំ០២១នេះ

ហុឹន ពិសី 

ពៃះសីហនុៈ មន្តេី និង វិស័យ 
ឯកជន នៅ ខេត្ត ពេះសីហនុ 
សា្វាគមន៍ ចំពោះគមេង វិនិ-
យោគ សណ្ឋាគារ លំដាប់ ផា្កាយ 
៥ ក្នុង ទឹកបេក់ ជិត ៥០ លាន 
ដលុា្លារ នៅ កេងុពេះសហីន ុ  ដេល 
គមេងនេះមិនតេឹមតេនឹង រួម 
ចំណេក ធ្វើ ឱេយ ទីផេសារ អចលន ទេពេយ  
បេសើរប៉ណុ្ណោះ ទេ ប៉នុ្តេ វា នងឹ ដើរ 
តួនាទី សំខាន់...តទៅទំព័រ ៩

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ ការយិាលយ័ សេវ-
ជេវ មា៉ាកេ ូសេដ្ឋ កចិ្ចអា សា៊ាន បកូ  
៣ ASEAN+3 (AMRO) 
ដេល មានម ូលដា្ឋាន នៅ បេទេស 
សិង្ហបុរី  បាន...តទៅទំព័រ ៩

មន្តេ៖ីពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរពីភ្នពំេញទៅ
ខេត្តពីខេត្តមកភ្នពំេញបានបុ៉ន្តេតេវូគោរព
តាមវិធានរដ្ឋបាលរបស់ខេត្តសមីជាកំហិត
មុំ គន្ធា 

ភ្នពំៃញៈ មនេ្ត ីបាន លើក ឡើង 
ថា បេជាពលរដ្ឋ ដេល រស់នៅ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ មាន បំ-
ណង ចង់ ទៅ តាម បណ្តា ខេត្ត 
នានា និង អ្នក ដេល នៅ តាម 
បណ្តា ខេត្ត ចង ់ចលូ មក ភ្នពំេញ 
គឺ អាច ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មក បាន 
ប៉ុន្តេ តេូវ គោរព ទៅ តាម វិធាន 

រដ្ឋបាល របស់ ខេត្ត សាមីនីមួយៗ  
ឱេយ បាន តេឹមតេូវ ជា កំហិត។

លោក កើត ឆេ អភិបាលរង 
រាជធានី ភ្នំពេញ បាន មាន បេ-
សាសន៍ នៅ ក្នុង សន្និសីទ សារ-
ព័ត៌មាន នៅ ពេឹក ថ្ងេទី០៦ ខេ 
ឧសភា ស្តីពី ការ ផេសព្វផេសាយ 
សេចក្តី សមេច របស់ រដ្ឋបាល 
រាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី ការ ដាក់ 
ចេញវិធានការ...តទៅទំព័រ ៣

ហុឹន ពិសី 

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បាន នាចំេញ 
ផលិតផល ពី ដំឡូងមី បេមាណ  
១,៥  លាន តោន ទៅកាន ់ទផីេសារ 
អន្តរជាតិ ក្នុង រយៈពេល ៤ ខេ 
ដំបូង ឆ្នាំ  ២០២១  កើនឡើង ពី  
១,៣  លាន តោន ក្នងុ រយៈពេល 
ដូចគា្នា ឆ្នាំ ២០២០ ។ នេះ បើ 
យោងតាម ទិន្នន័យ ពី កេសួង-
កសិ កម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង 
នេសាទ ។

ទិន្នន័យ នេ ការនំាចេញ ផលិត-
ផល កសិកម្ម រយៈពេល  ៤  ខេ 
ឆ្នាំ ២០២១ បង្ហាញថា ចាប់ពី 
ខេមករា ដល់ ខេមេសា កម្ពុជា 
បាន នំាចេញ ផលិតផល ដំឡូងមី  
៤  បេភេទ ទៅ កេបេទេស ដេល  
រួមមាន ចំណិត ដំឡូងមី កេៀម 
មាន ចំនួន ១ ១៧៧ ០០៣  តោន 
កើនឡើង ២៥,៤៦  ភាគរយ 
ធៀប នឹង រយៈពេល ដូចគា្នា ឆ្នាំ 
២០២០, ដឡំងូម ីសេស ់ចនំនួ 
៣០៧ ៧៥០  តោន ថយចុះ  

៦,៩៨ ភាគរយ , មេសៅដំឡូងមី 
ចំនួន  ១៣ ២៨៤  តោន កើន 
ឡើង  ៤២,៨៣  ភាគរយ និង 
កាកសំណល់ ដំឡូងមី មាន ៣ 
១២២  តោន ធា្លាកច់ុះ ៣៤,២៦  
ភាគរយ ។

យោងតាម កេសួង កសិកម្ម 
បេទេស ដេល ទទលួ ទញិ ផលតិ 
ផល ដំឡូងមី ពី កម្ពុជា រួមមាន 
ថេ វៀតណម ចនិ អ៊តីាល ីនងិ 
ហូឡង់ ។

បេធាន មន្ទីរ...តទៅទំព័រ ៧

៤ខេដំបូងឆ្នានំេះកម្ពជុានំាផលិតផលពីដំឡូងមី
បេមាណ១,៥លានតោនទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិ

បៃជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កៃហម ភូមិថ្មី កៃុមទី៦ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យពៃលទទួល 
អំណោយ កាលថ្ងៃទី២៩ មៃសា។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

ដល់បេជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះជួលក្នងុតំបន់បិទខ្ទប់បេមាណជិត៣០មឺុនកញ្ចប់



មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ អង្គការ ភ្លែន អន្តរ-
ជាតិ កម្ពុជា និង ដែគូ ក្នុង បែ-
ទែស កម្ពជុា នងិ បែទែស ថែ នៅ 
ថ្ងែទី ៦ ខែ ឧសភា នែះ បាន ធ្វើ 
វែទិកា កុមារ និង យុវជន តាម 
អនឡាញ  ស្តពី ីផល ប៉ះពាល ់ព ី
ការ ធ្វើ ទែសន្តរ បែវែសន៍ ដើមែបី 
ពិភាកែសា គ្នា លើ បញ្ហា ចំណាក 
សែុក  កែម ស្ថានភាព នែ ការ 
ផ្ទុះ ឡើង នែ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង 
ថ្លែងការណ ៍រមួ គ្នា  ដើមែប ីស្វែងរក 
មតិ គំទែ ពី អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង បំ-
ណង ឱែយ ជួយ គំទែ ដល់ ពួក គែ។

លោក យី គីមថាន នាយក 
រង បែចាំ បែទែស ផ្នែក កម្មវិធី នែ 
អង្គការ ភ្លែន អន្តរជាតិ កម្ពុជា 
ថ្លែង នៅ ថ្ងែ នែះ ថា ការ ធ្វើ វែទកិា 
នា ថ្ងែ នែះ គ ឺជា លើក ទ២ី ហើយ 
បនា្ទាប ់ព ីលើក ទ១ី បាន ធ្វើ កាល 
ពី ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ 
បាន បែមូល ធាតុ ចូល ពី កែុម 
យុវជន និង កុមារ ដោយ ផ្ទាល់ 
នៅ ថា្នាក់ កែម ជាតិ។

លោក បាន បន្ត ថា៖ «ការ ធ្វើ 
វែទិកា នែះ យើង មាន គោល 
បំណង ពងែឹង ចំណង មិត្តភាព 
រវាង កុមារ កម្ពុជា និង កុមារ  
ដែល  កំពុង ធ្វើ ចំណាក សែុក 
រស់នៅ ក្នុង បែទែស ថែ។ តាម-
រយៈ វែទកិា នែះ កមុារ នែ បែទែស 
ទាំង២ បាន ឯកភាព គ្នា ធ្វើ 
សែចក្ដី ថ្លែងការណ៍ រួម មួយ ស្ដី 
អំពី បញ្ហា ដែល កំពុង ជួប បែទះ 
និង ស្វែងរក ការ គំទែ ដើមែបី 

ជយួ ដល ់ពកួ គត។់ សែចក្ដថី្លែង  
ការណ៍ របស់ កុមារ នែះ នឹង ផ្ញើ 
ទៅ រាជរដ្ឋាភិបាល នែ បែទែស 
ទាំង ២ (កម្ពុជា និង ថែ)»។

លោក គីមថាន បាន ឱែយ ដឹង 
ថា តាមរយៈ វែទិកា នែះ កុមារ 
បាន ពិភាកែសា អំពី បញ្ហា របស់ 
កុមារ ធ្វើ ចំណាក សែុក ទៅ រស់ 
នៅ  បែទែស ថែ ដែល បាន ជួប 
បែទះ។ កែពី នោះ កុមារ ក៏ 
អាច  ចែក រំលែក អំពី បញ្ហា ផែសែងៗ  
របស់ ពួក គែ ផង ដែរ។

លោក ថ្លែង ថា៖ «យើង ឃើញ 
បញ្ហា ជាចែើន ដែល កុមារ បាន 
ជួប បែទះ ទាក់ទង ទៅ នឹង កង្វះ 
ការ អប់រំ កុមារ មិន ទទួល បាន 
សែវា អប់រំ បាន ពែញលែញ ទែ 
ហើយ កមុារ ក ៏បែឈម នងឹ បញ្ហា 
សុខភាព និង មិន ទទួល បាន 
សែវា គំពារ សង្គមកិច្ច»។

លោក John McGown 
នាយក បែចា ំបែទែស នែ អង្គការ 
ភ្លែន អន្តរជាតិ ថែ បាន ចែក 
រលំែក បទពសិោធ ជាមយួ កមុារ 

និង យុវជន តាមរយៈ ការ ធា្លាប់ 
បាន រៀបចំ វែទិកា នៅ បែទែស 
ថែ ជាមយួ ដោយ ដែគ ូក្នងុ សែកុ 
គឺ បណា្តាញ ការពារ ការងារ 
(LPN) កាល ព ីខែ មនីា នងិ ខែ 
មែស ឆ្នា ំនែះ ថា ជា ការ ផ្តល ់ឱែយ 
កុមារ ដែល បាន ធ្វើ ទែសន្តរ 
បែវែសន៍ មាន សុវត្ថិភាព និង 
មាន បរិយាកាស រីករាយ។ ក្នុង 
នោះ គែ បាន ចែក រំលែក បទពិ 
សោធ ជីវិត របស់ ពួក គែ ជាមួយ 
មិត្តភ ក្ដ ិនិង បែមូល សំឡែង របស់  
ពួក គែ រួម គ្នា ដើមែបី សិទ្ធិ របស់ 
កុមារ និង ទទួល បាន សែវាកម្ម 
កិច្ចគំពារ សង្គម មូលដ្ឋាន 
តាមរយៈ បណា្តាញ សង្គម។

លោក ថ្លែង ថា៖ «ដំណើរការ 
ដែល ខ្ញុំ បាន ឃើញ នៅ ក្នុង បែ- 
ទែស ថែ គឺ អស្ចារែយ ណាស់ ដោយ   
មាន ការ សមែបសមែលួ បាន ល្អ 
ហើយ ជា លទ្ធផល មិន តែឹមតែ 
មាន បែសិទ្ធភាព ដល់ អ្នក កាន់ 
កាតព្វកចិ្ច ប៉ណុ្ណោះ ទែ ប៉នុ្តែ ថែម 
ទំាង ចង មិត្តភាព...តទៅទំព័រ ៤

តពទីពំរ័ ១ ...ពែល នែះ បាន 
ទទួល នូវ ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ នូវ 
សែបៀង អាហារ ពី អង្គការ ទសែសនៈ-  
ពភិព លោក នងិ ព ីសបែបរុសជន 
កែុមហ៊ុន ជា បន្តបនា្ទាប់ ផង ដែរ 
និង អាច មាន ជំនួយ ខ្លះ គែ អាច 
យក ទៅ ចែក ជូន ដល់បែជា-
ពល រដ្ឋ តែ ម្តង»។

លោក នួន ផរ័ត្ន បាន 
បញ្ជាក់ ថា មក ដល់ ពែល នែះ 
សលា រាជធាន ីភ្នពំែញ មនិ បាន 
ហាម ឃាត់ អ្នក ណា មួយ យក 
ជំនួយ ទៅ ជួយ បែជាពលរដ្ឋ ទែ 
ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល តែូវ ធ្វើ នោះ គឺ តែូវ 
គោរព នូវ វិធានការ សុខាភិ-

បាល។
លោក បាន ថ្លែង ថា៖ «យើង 

បាន បញ្ជូន សែបៀង នែះ បាន ចំ 
គោលដៅ បាន ទាន់ ពែលវែលា 
មានតមា្លាភាព និង មាន សុវត្ថិ-
ភាព ប៉ុន្តែ បងប្អូន មនែ្តី អាជា្ញាធរ 
របស ់យើង មយួ ចនំនួ ក ៏បាន ឆ្លង 
វីរុស កូវីដ ១៩ ដែរ នៅ ពែល ធ្វើ 
ការ ចែក សែបៀង ទៅ ដល់ បែជា- 
ពលរដ្ឋ»។

នៅ ក្នងុ តបំន ់កែហម មាន អ្នក 
ដែល រស់នៅ ក្នុង បន្ទប់ ជួល 
ចែើន  ជាង អ្នក រស់នៅ ជា អចិ-
នែ្តយ៍ដែល ធ្វើ ឱែយ អាជា្ញាធរ មាន 
ការ  ខ្វះ ចនោ្លាះ នៅ ក្នុង សែង់ 

ឈ្មោះ របស់ អ្នកនៅ តាម បន្ទប់ 
ជួល ដែល អាជា្ញាធរ មិន អាច 
ចូល  ទៅ ដល់។ ចំណុច នែះ 
លោក នួន ផរ័ត្ន បាន លើក 
ឡើង ថា រដ្ឋបាល សលា រាជ 
ធានី ភ្នំពែញ មាន យន្តការ មួយ 
ទៀត គ ឺការ ឆ្លើយ តប ភា្លាមៗ នៅ 
ពែល ដែល ឃើញ មាន ការ 
បង្ហាះ   តាម បណា្តាញ សង្គម  
ថា មាន បែជាពលរដ្ឋ ខ្វះខាត 
សែបៀង នោះ សលា កែុង បាន 
ដឹក សែបៀង អាហារ ជូន ពួក គត់ 
ភា្លាមៗ ផង ដែរ។

លោក នួន ផរ័ត្ន បាន ថ្លែង 
ថា៖ «លោក អភិបាល រាជធានី 
ភ្នំពែញ តែងតែ បញ្ជូន កែុម ការ-
ងារ ជា ពិសែស មនែ្តី សងា្កាត់ 
ខណ្ឌ របស់ យើង ធ្វើ ការ ឆ្លើយ 

តប ភា្លាមៗ ហើយ យើង ក៏ ហា៊ាន 
និយាយ ការ ពិត ដែរ ថា អ្នក ខ្លះ 
មាន ជីវភាព បែសើរ បាន មក 
ដណ្តើម សែបៀង ព ីអ្នក ដែល មាន 
ជីវភាព ខ្វះខាត ពិត បែកដ»។

លោក បាន អពំាវនាវ ទៅ ដល ់
អ្នក ដែល មាន ជីវភាព បែសើរ 
ជីវភាព ធូរធារ ដែល កំពុង រស់-
នៅ ក្នុង តំបន់ កែហម ចូល រួម  
សហការ ជាមួយ នឹង អាជា្ញាធរ 
ហើយ  លក្ខខណ្ឌ របស់ រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្នំពែញ គឺ ផ្តល់ ជូន អ្នក 
ដែល មាន ជីវភាព ខ្វះខាត ពិត 
បែកដ។

លោក ស៊ូ រួន អាយុ ៣០ ឆ្នាំ 
ជា បែជាពលរដ្ឋ ដែល រស់នៅ 
ក្នុង ភូមិ គោកចំបក់ សងា្កាត់ 
ចោមចៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជយ័ 

បាន បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងែ 
ពែហសែបតិ៍ ទី ០៦ ខែ ឧសភា 
ថា លោក បាន ទទលួ អណំយ 
ពី អាជា្ញាធរ ភូមិ  រួច ហើយ និង បាន  
ទទួល ពី មា្ចាស់ ផ្ទះ ផង ដែរ។

លោក បាន ឱែយ ដឹង ថា៖ «អា-
ជា្ញាធ រនៅ ក្នុង តំបន់ របស់ ខ្ញុំ មាន 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខា្លាំង មក 
ដល់ បែជាពលរដ្ឋ និង បាន 
មើល  ការ ខុស តែូវ ជា បែចាំ។ 
តំបន់ នែះ គឺ បាន បែធានភូមិ  
និង មា្ចាស់ ផ្ទះ ជួល មាន ការ ស្វះ-
ស្វែង ជួយ ចែើន»។

លោក ស៊ ូរនួ បាន បញ្ជាក ់ថា 
មិន  មាន អ្នក ភូមិ ណា មា្នាក់ មាន 
ការ ខ្វះខាត សែបៀង ឬ អត់ មាន 
អាហារហូប នោះ ទែ គឺ អាជា្ញាធរ 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ជា បែចាំ។

ជាមួយ គ្នា នែះដែរ លោក 
កើត ឆែ អភិបាល រង រាជធានី 
ភ្នំពែញ បាន ថ្លែង ក្នុង សន្និសីទ 
សរព័ត៌មាន នៅ ថ្ងែ ពែហសែបតិ៍ 
នែះ ផង ដែរ ថា មក ដល់ ពែល 
នែះ កែុម ដែល មាន និនា្នាការ 
បែឆំង មិន ដែល មក ចូលរួម 
ជាមួយ នឹង អាជា្ញាធរ ឬ រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ ជយួ ទៅ ដល ់
បែជាពលរដ្ឋ នោះ ទែ ។

លោក មាន បែសសន៍ ថា៖ 
«កែុម មាន និនា្នាការ បែឆំង គឺ 
តែងតែ បែឆំង រហូត នៅ ពែល 
ដែល ពកួ គត ់មនិ ដែល បញ្ចែញ 
លុយ មួយ រៀល និង កមា្លាងំ ពល- 
កម្ម បន្តចិ សោះ តែ ពកួ គត ់បាន 
តែឹមតែ និយាយ  និង ចោទ មក 
រាជរដ្ឋាភិបាល»៕
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រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំេញ...

នៅ សុីវុត្ថា 

ភ្នពំេញៈ កែសងួ មខុងារ ស-
ធារណៈ តមែវូ ឱែយ បែក្ខជន ដែល 
បាន ដក់ ពាកែយ សុំ សិទ្ធិ បែឡង 
ចលូ បមែើ ការងារ ក្នងុ កែបខណ័្ឌ 
មន្តែី រាជការ  នៅ តាម កែសួង 
ស្ថាប័ន ចំនួន ៦  តែូវ ចាក់ វា៉ាក់-
សងំ ការពារ ជងំ ឺកវូដី១៩ ទាងំ 
២ លើក ឱែយ បាន រួច ហើយ។

នៅ ក្នុង សែចក្តី ជូន ដំណឹង 
ដែល ចុះ ហត្ថលែខា ដោយ 
លោក អែវ ប៊ុនថុល រដ្ឋលែ-
ខាធិការ និង ជា បែធាន គណៈ-
កម្មការ រៀបច ំបែឡង នែ កែសងួ 
មខុងារសធារណៈ កាល ព ីថ្ងែទ ី
៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១

បញ្ជាក់ ថា កែសួង ស្ថាប័ន 
ចនំនួ ៦ រមួ មាន កែសងួ មខុងារ 
សធារណៈ កែសងួ ទនំាកទ់នំង 
ជាមយួ រដ្ឋសភា-ពែទឹ្ធសភា នងិ 
អធិការកិច្ច កែសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខាបែមាញ់ និង នែសទ កែ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម កែសួង ធន-
ធាន  ទឹក និង ឧតុនិយម និង 
រដ្ឋលែខាធកិារដ្ឋាន អាកាសចរ 
សុីវិល សមែប់ ឆ្នាំ ២០២១។

សែចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បញ្ជាក ់ថា 
នៅ ថ្ងែ បែឡង បែក្ខជន ទាងំ អស ់
តែូវ ភា្ជាប់ មក ជាមួយ នូវ កាត 
សមា្គាល់ ដែល សមី ខ្លួន បាន 
ទទួល វា៉ាក់សំង។

ក្នុង ករណី ដែល បែក្ខជន មិន 
អាច ទទួល វា៉ាក់សំង ការពារ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន តែូវ មានលិ-
ខិត  បញ្ជាក់ ជា ផ្លូវ ការ ពី មន្ទីរ 

សុខាភិបាល រាជធានី-ខែត្ត។
បើ តាម សែចក្តី ជូន ដំណឹង 

នែះក្នុង ករណី បែក្ខជន ណា 
ដែល  មិន មាន ប័ណ្ណ ទទួល វា៉ាក់-
សំង ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ឬ 
លខិតិ បញ្ជាក ់របស ់មន្ទរី សខុា-
ភិបាល រាជធានី-ខែត្ត គណៈ-
កម្មការ រៀបចំ ការ បែឡង មិន 
អនញុ្ញាត ឱែយ បែក្ខជន នោះ ចលូ- 
រួម  បែឡង ឡើយ។

គណៈកម្មការ រៀបចំ ការ បែ-
ឡង នឹង ធ្វើ ការ បិទផែសាយ បញ្ជី 
ឈ្មោះ បែក្ខជន ដើមែបី ទុក សិទ្ធិ 
ឱែយ តវា៉ា ក្នងុ ករណ ីដែល មនិ មាន 
ឈ្មោះ បែឡង នៅ ពែល ដែល 
ពែឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ថ្ងែ ២០ 
កុម្ភៈ តែូវ បាន បិទ បញ្ចប់។

លោក យក់ ប៊ុនណា អ្នក- 
នាំពាកែយ កែសួង មុខងារ ស-
ធារណៈ  បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ 
ថ្ងែ ទ៦ី ខែ ឧសភា នែះ ថា ចពំោះ 
កែសួង មុខងារ សធារណៈ 
តមែូវ ឱែយ បែក្ខជន តែូវ ចាក់ វា៉ាក់-
សងំ ការពារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នែះ 
ដោយសរ បច្ចុបែបន្ន ជំងឺ នែះ 
កំពុង តែ មាន ការ រីក រាលដល 
នៅ ក្នុង បែទែស។

មន្តែី រាជការ ទាំង អស់ ដែល 
ជា អ្នក បមែើ សែវា សធារណៈ 
តែូវ តែ ចាក់ វា៉ាក់សំង បែឆំង 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ដើមែបី ការពារ ខ្លួន 
ទបទ់ល ់ទៅ នងឹ ការ ឆ្លង ផង នងិ 
កុំ ឱែយ ឆ្លង ទៅ អ្នក ដទែ ផង ដែរ។

លោក យក់ ប៊ុនណា ថ្លែង 
ថា៖ «គត ់តែវូ ចាក ់ទាងំ អស ់គ្នា 
ជា សុវត្ថិភាព ការងារ និង ការ 

ការពារ សុវត្ថិភាព សធារណៈ 
ផង ដែរ»។

លោក យក់ ប៊ុណា្ណោ បញ្ជាក់ 
ថា ការ ចាក់ វា៉ាក់សំង ការពារ 
ខ្លួន គឺ ជា រឿង ចាំបាច់ បំផុត 
សមែប់ មនុសែស គែប់ គ្នា ជាពិ-
សែស មន្តែី សធារណៈ ពែះ 
ពួក គែ ជា អ្នក ធានា និរន្តរភាព 
ការងារ នងិ ទនំាកទ់នំង ជាមយួ 
អ្នក ស្វែងរក សែវា សធារណៈ 
ចែើន។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន 
សែន បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែទី ៦ 
ខែ មែស ថា មន្តែី រាជការ ទាំង 
អស់ តែូវ តែ បំពែញ កាតព្វកិច្ច 
ចាក់ វា៉ាក់សំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
សូមែបី តែ មន្ដែី រាជការ ដែល តែូវ 
ជែើសរីស ថ្មី មន្ដែី កិច្ចសនែយា គឺ 
តែូវ មាន លក្ខខណ្ឌ មួយ តមែូវ 
ជាចាំបាច់ គឺ ចាក់ វា៉ាក់សំង រួច 
ហើយ ទើប អនុញ្ញាត ឲែយ ចូល កែប-
ខ័ណ្ឌ ឬ បែឡង ចូល កែបខ័ណ្ឌ។

លោក ហ៊ុន សែន យល់ 
ឃើញ ថា បើ មិន ដូច នែះ ទែ 
វា៉ាកស់ងំ ដែល តមែវូ ឲែយ ចាក ់ក្នងុ 
រង្វង ់ព១ី០ ទៅ១៣ លាន នាក ់
នឹង កា្លាយ ជា អត់ន័យ ដោយ-
សរ មនុសែស មួយ ចំនួន មិន 
ទទួល យក។

លោក មាន បែសសន៍ ថា៖ 
«យើង តែវូ គិត ពី ផល បែយោជន៍  
រមួ របស ់ជាត ិអពំ ីសខុភាព ស-
ធារណៈ លើក លែង តែ ករណី 
មួយ គត់ គឺ គែូពែទែយ បញ្ជាក់ ថា 
បុគ្គល នែះ មិន អាច ចាក់ វា៉ាក់-
សំង បាន ទែ»៕

កេសួងមុខងារសាធារណៈតមេវូឱេយបេក្ខជន
ដេលដាក់ពាកេយបេឡងចូលបមេើការងារជា
មន្តេីរាជការតេវូចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ

កុមារកម្ពជុានៅពេលតេឡប់ពីចំណាកសេកុជាមួយឪពុកមា្ដាយធ្វើការ
នៅបេទេសថេ នពេលកន្លងមក។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

អង្គការភ្លេនអន្តរជាតិកម្ពជុានិងដេគូធ្វើ
វេទិកាកុមារនិងយុវជនដើមេបីពិភាកេសាលើ
ផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍



តពីទំព័រ ១...រដ្ឋបាលដើម្បី
ទបស់្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជងំឺ
កូវីដ១៩ន្ះថាអ្នកតំបន់
លឿងអាចច្ញទៅខ្ត្តបាន
ដោយសររាជរដា្ឋាភិបាលបាន
សម្ចបញ្ចប់នូវការបិទខ្ទប់
រាជធានី-ខ្ត្តនិងបានបើកឱ្យ
ធ្វើដំណើរច្ញពីខ្ត្តមួយទៅ
ខ្ត្តមួយនិងពីរាជធានីទៅ
បណ្តាខ្ត្តផងដ្រ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «អ្នកដ្ល

ទៅខ្ត្តត្ូវត្គោរពតាមការ
ណ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខ្ត្តនោះ
ដូចជានៅខាងខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ
ដល្រដ្ឋបាលខត្្តបានបក្ាស
រួចហើយគឺអ្នកដ្លចូលទៅ
ក្នុងខ្ត្តនោះនឹងត្ូវដាក់ឱ្យធ្វើ
ចតា្តាឡីស័ករយៈព្ល១៤ថ្ង្
ចំណ្កសម្ប់អ្នកមកពីខ្ត្ត
ចូលរាជធានីភ្នំព្ញក៏សលា
រាជធានីភ្នំព្ញនឹងធ្វើការ
ពិនិត្យដូចគ្នាផងដ្រ»។
លោកកើតឆ្បានលើក

ឡើងទៀតថាសមត្ថកិច្ចរាជ-
ធានីភ្នព្ំញមិនបានធ្វើការដាក់
បារា៉ាស់ហាមឃាត់អ្នកដ្លធ្វើ

ដំណើរពីខ្ត្តចូលមកក្នុងរាជ-
ធានីភ្នំព្ញទ្ប៉ុន្ត្ពួកគត់
ត្វូគោរពតាមការណន្ាំរបស់
អាជា្ញាធររាជធានីភ្នំព្ញ។
ប៉នុ្ត្បស្និបើអាជា្ញាធរសុើប

ដឹងថាពួកគត់មកពីតំបន់ក្-
ហមឬតបំន់បទិខ្ទប់គឺអាជា្ញាធរ
នងឹយកសណំកបនា្ទាប់មកត្វូ
ធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
សម្ប់ប្ជាពលរដ្ឋដ្ល

មកពីតំបន់ ឬខ្ត្តដ្លមាន
សវុត្ថភិាពត្មឹត្វូហើយអាជា្ញា-
ធររាជធានីមនិមានការចាបំាច់
ណមួយយកសំណកឬធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កនោះទ្។
លោកមានចានយ់៉ាដាអភ-ិ

បាលរងរាជធានីភ្នពំញ្ក៏បាន
លើកឡើងផងដ្រថាក្យពី
រាជរដា្ឋាភបិាលនងិសលារាជ-
ធានីភ្នំព្ញបានកំណត់ច្បាស់
ពីតំបន់ក្ហមលឿងទុំ និង
លឿង រួចមកគឺរដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នំព្ញមានវិធានការ៣
ជាចម្បងគឺវិធានការរដ្ឋបាល
វិធានការសុខាភិបាលនិង
វិធានការគំពារសង្គម។

លោកបានថ្លង្ថា៖«សលា
រាជធានីភ្នំព្ញបានអនុវត្តន៍
យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ចំពោះវិធានការ
រដ្ឋបាលនិងមានការចូលរួមពី
ភាគីពាកព់ន័្ធមយួចនំនួបានធ្វើ
ឱ្យការអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ទាំង
៣ន្ះទទួលបានជោគជ័យ
ជាទីមោទនៈទោះបីជាយើង
នៅមានចណំចុខ្វះខាតចណំចុ
ឆកល្វ្ងខ្លះក៏ដោយ»។
លោកមានចានយ់៉ាដាបាន

សុំឱយ្បជ្ាពលរដ្ឋដល្រសន់ៅ
ក្នុងតំបន់ក្ហមនិងតំបន់
លឿងទុំត្ូវធ្វើការអត់ធ្មត់និង
អនុវត្តន៍ឱ្យបានមុឺងមា៉ាត់នូវ
វិធានរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នពំញ្ចាប់ពីថ្ងទ្ី០៦
ដល់ថ្ងទ្ី១២ខ្ឧសភាដើមប្ី
ឈានដល់ការបញ្ចប់នូវព្ឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ
ឱ្យបានឆាប់នាព្លខាងមុខ។
ជាមួយគ្នាន្ះដ្រលោក

កើតឆ្ក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់
ដ្រថាតំបន់ក្ហមលឿងទុំ
នងិលឿងគឺនៅត្ស្ថតិក្នងុការ
ផយុស្យួនៅឡើយន្ការឆ្លង
វីរុសកូវីដ១៩ដ្លលោកនៅ
ត្សូមឱ្យពលរដ្ឋមានការប្-
យ័ត្នប្យ្ង។

លោកថា៖«ចាប់ពីថ្ង្ស្អ្ក
ន្ះទៅប្ហ្លជាអភិបាល
រាជធានីភ្នំព្ញប្កាន់យក
គោលការណ៍ពីរសំខាន់គឺវិធាន-
ការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់។
ចពំោះអាជវីកម្មដល្ល្មើសនឹង
បម្មរបស់រដ្ឋបាលគឺតូ្វបិទ
និងដកអាជា្ញាបណ្ណហើយប្សិន
បើការលក់ឬការធ្វើអាជីវកម្ម
របស់គត់បង្កឱ្យមានការឆ្លង
វីរុសកូវីដ១៩ទៀតនឹងត្ូវ

បឈ្មនងឹការផ្តនា្ទាទោសតាម
ច្បាប់ផងដ្រ»។
លោកអ៊ូវរីៈអ្នកវភិាគសង្គម

បានគំទ្ស្ចក្តីសម្ចថ្មី
របស់សលារាជធានីភ្នំព្ញ
ស្ទើរត្ទាំងស្ុង។
លោកបានសរស្រលើបណ្តាញ

ហ្វស្ប៊កុថា៖«ជាទទូៅវធិាន-
ការន្ការប្ងច្កតាមតំបន់
ពណ៌ក្ហមលឿងទុំ និង
លឿង គឺស្ដៀងមុនត្ការ

ប្ងច្កតំបន់ដល់កម្ិតភូមិ
ឬតូចជាងភូមិជាលក្ខណៈល្អ
បំផុត។ខ្ញុំជឿជាក់ថាន្ះជា
ការបន្ធរូបន្ទកុដល់បជ្ាពលរដ្ឋ
និងរដា្ឋាភិបាល»។
លោកអ៊ូវរីៈបន្តទៀតថាការ

បន្តបិទខ្ទប់នូវកម្ិតមួយគឺ
ចាំបាច់ដោយសរនៅមានការ
ឆ្លងខ្ពស់នៅឡើយហើយយទុ្ធ-
នាការចាក់វ៉ាក់សំងនឹងជួយ
បានក្នងុព្លខាងមុខន្ះ៕
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ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លវូ នៅម្ដុសំ្ពានជ្រយចង្វារថ្ង្រទី ៦ ឧសភា បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទបញ្ចប់
ការបិទខ្ទប់។ រូបថតហុងមិនា

មន្ត្រ៖ីពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរ...

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំព្រញៈ មន្ត្ីជាន់ខ្ពស់ស-
លារាជធានីភ្នពំញ្អពំាវនាវឲយ្
ពលរដ្ឋដ្លរស់នៅក្នុងតំបន់
ក្ហមកាត់បន្ថយការបញ្ជា
ទិញតាមអនឡាញខណៈការ
ប្ើប្ស់ស្វន្ះមិនថាក្នុង
តំបន់ប្ឈមឬមិនប្ឈម
នោះទ្ក៏ជាកតា្តាហានិភ័យនូវ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ផងដ្រ។
ក្នុងសន្និសីទសរព័ត៌មាន

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការដាក់ច្ញ
វិធានការរដ្ឋបាលសម្ប់ភូមិ-
សស្ត្រាជធានីភ្នំព្ញដើម្បី
ទបស់្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជងំឺ
កូវីដ១៩កាលពីព្ឹកថ្ង្ទី៦
ឧសភាលោកនួនផារ័ត្ន
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំព្ញ
បាននិយយថា៖«ការកម្មង់
ទិញតាមអនឡាញយើងមិន
អនុញ្ញាតឲ្យចូលតំបន់ក្ហម
ទ។្ប៉នុ្ត្យើងក៏ឃើញថាមាន
បងប្អនូយើងខ្លះក៏គត់បញ្ជាទិញ
តាមអនឡាញដ្រដោយដើរ
មកយកនៅព្បំទ្ល។់អាជា្ញា-
ធរយើងក៏អនុគ្ះដ្របើមើល
ឃើញថាមិនមានហានិភ័យ»។
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

«ការកម្មង់ទិញខ្លះមានត្គុជ

មានកាហ្វ្ដោះគោទកឹកកជា-
ដើម។ខ្ញុំយល់ថាន្ះជាតម្ូវ
ការចាំបាច់ព្ះវរបស់ហូប
រាល់ថ្ង។្ប៉នុ្ត្សមូបងប្អនូកាត់
បន្ថយព្ះវជាហានិភ័យ
មួយធំណស់ន្ការឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩តាមរយៈលុយនិង
អវី៉ាន់ដល្យើងកម្មង់ទញិតាម
អនឡាញន្ះ។យើងមនិហាម
ឃាត់ទ្ដោយគន្់ត្ឲយ្មាន
ការប្ុងប្យ័ត្ន»។
ការអះអាងប្បន្ះដោយ

លោកសំអាងថាមានអ្នកជំងឺ

កវូដី១៩មយួចនំនួគឺបានឆ្លង
ជំងឺន្ះដោយគ្មានប្ភព
ខណៈពកួគ្មនិបានចាកចញ្
ពីផ្ទះក្នុងអំឡុងព្លបិទខ្ទប់
ទាល់ត្សោះដោយគ្ន់ត្
មានការបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់តាម
អនឡាញប៉ុណ្ណោះ។
លោកនួនផារ័ត្នបានប្-

កាសថាមន្ត្ីនឹងរៀបចំគ្ឿង
ឧបភោគបរិភោគដ្លជា
ទីផ្សារស្បៀងរបស់រដ្ឋចូលឲ្យ
បានកៀកនឹងប្ជាពលរដ្ឋ
ដ្លកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់

កហ្មដល្មានលទ្ធភាពទញិ
បាន។ខណៈនោះជំនួយរបស់
រដា្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តផ្តល់ជូន
ពលរដ្ឋដល្គ្មានលទ្ធភាពក្នងុ
តំបន់នោះផងដ្រ។
យុវតីមា្នាក់ដ្លរស់នៅក្នុង

ខណ្ឌបឹងក្ងកងរាជធានីភ្នំ-
ព្ញកញ្ញាទូចដានីប្ប់ភ្នព្ំញ 
ប៉សុ្តិ៍នៅថ្ង្ន្ះថាគ្សួររបស់
នាងនៅត្ចាំបាច់តូ្វការការ
បញ្ជាទិញតាមonlineជាញឹក-
ញាប់បើទោះមានការបារម្ភ។
កញ្ញានិយយប្បន្ះក៏

ព្ះត្មិនមានជម្ើស-
ដោយសរគោរពតាមគោល-
ការណ៍របស់ក្សួងសុខាភិ-
បាលមនិឲយ្ចញ្ពីផ្ទះ។បន្ថម្
ពីន្ះកញ្ញាយល់ថាវក៏ជួយ
កាត់បន្ថយការចម្លងបានមួយ
ភាគដោយសរមិនបានច្ញ
ទៅជួបអ្នកដទ្។មួយវិញ
ទៀតការទិញតាមonlineក៏
មិនសូវមានហានិភ័យដូចទៅ
ហាងផា្ទាល់នោះដ្រ។
កញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖ «មានការ

បារម្ភដ្រខា្លាចថាអ្នកដឹក
ជញ្ជូនន្ះគត់កើតជំងឺឆ្លង
កវូដី១៩ហ្នងឹ។អ៊ចីងឹពល្ខ្លះ
ក៏មានអារម្មណ៍ភ័យព្ួយដ្រ
ខា្លាចគត់ជាអ្នកនាំជំងឺមកផ្ទះ
របស់ពួកយើងដ្លយើងជា
អ្នកនៅផ្ទះអ៊ីចឹង។ប៉ុន្ត្មួយ
រយៈចងុកយ្ន្ះគឺចនំនួអ្នក
បញ្ជាទិញតាមអនឡាញគឺ
ច្ើនត្ម្តងដចូអ្នកផ្ទះខ្ញុំអ៊ចីងឹ
ដំបូងគត់មិនច្ះទ្»។
លោកហន្ភារៈវជ្្ជបណ្ឌតិ

ផ្នក្ផ្លវូដង្ហើមដល្មានបទព-ិ
សោធជាង២០ឆា្នាំប្ប់ភ្នំ-
ព្ញប៉ុស្តិ៍ថាក្នុងបរិបទប្-
ទ្សអភិវឌ្ឍមួយចំនួនការ
បញ្ជាទិញតាមអនឡាញក្នុង
អំឡុងព្លឆ្លងរីករាលដាល

ជំងឺកូវីដ១៩គឺត្ូវបានហាម
ឃាត់ដោយរដា្ឋាភិបាលជំនួស
មកវិញនូវបណ្ណដល់ពលរដ្ឋ
ដើម្បីឲ្យពួកគ្អាចមកទិញ
អីវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបតាមការ
រៀបចំត្ឹមត្ូវ។
ទោះយ៉ាងណលោកយល់

ថាសម្ប់បរិបទកម្ពុជាគឺ
មនិអាចបទិការបញ្ជាទញិតាម
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ស្ថានភាពន្ះយើងអ្នកវច្ខ្ចប់
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នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

បាត់ដំបងៈ សមត្ថកិច្ច នៃ 
អធិការដ្ឋាន នគរបាល សៃុក 
ភ្នំពៃឹក នៅ ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ ឧសភា 
នៃះ បាន បញ្ជូន ជនសងៃស័យ 

ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករណី លួង-
លោម ក្មៃង សៃី រួម ភៃទ បាន 
សមៃច ជា ចៃើន លើក  ទៅ តុ-
លាការ ខៃត្តបាត់ ដំបង  ដើមៃបី 
ចាត់ ការ ទៅ តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។

លោក ហៃង បារំង អធិការ 

នគរបាល សៃុក ភ្នំពៃឹក បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ៦ ខៃ 
ឧសភា នៃះ ថា សមត្ថកិច្ច បាន 
បញ្ជនូ ជនសងៃសយ័ នៃះ មក ដល ់
ការិយាល័យ ជំនាញ ដើមៃបី 
កសាង សំណុំ រឿង រួច ក៏ បញ្ជូន 
ទៅ តុលាការ នៅ ថ្ងៃទី ៦ ខៃ 
មៃសា នៃះ។

លោក ហៃង បារងំ មនិ បាន 
ធ្វើ អតា្ថាធបិៃបាយ លម្អតិ ទៃ ជុវំញិ 
ករណី នៃះ ប៉ុន្តៃ តាម ការ ចុះ-
ផៃសាយ របស់ អគ្គស្នង ការដ្ឋាន- 
នគរបាលជាតិ ជនងៃស័យ មន 
ឈ្មោះ ពៅ ទូច ហៅ ពៀញ 
អាយុ ៣១ ឆ្នាំ មន ទីលំនៅ 
ភូមិ សា្ពានទំនាប ឃុំ បួរ សៃុក 
ភ្នំពៃឹក។

ការ ឃាត់ ខ្លួន នៃះ ធ្វើ ឡើង 
តាម ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ ឈ្មោះ 

សុខ សារី ភៃទ សៃី អាយុ ៦៨ 
ឆ្នាំ មន ទីលំនៅ ភូមិ សា្ពាន ទំ-
នាប ឃុំ បួរ សៃុក ភ្នំពៃឹក ខៃត្ត 
បាតដ់បំង បាន ប្តងឹ ជនសងៃស័យ 
ខាង លើ ដៃល ធ្វើ សកម្មភាព 
លួងលោម  ទៅ លើ កូន សៃ ីបង្កើត    
របស ់គាត ់ឈ្មោះ ស.សរ អាយ ុ
១៥ ឆ្នាំ ដើមៃបី រួម ភៃទ បាន 
សមៃច ជា ចៃើន ដង។

លោក បូ បុល មៃ ប៉ុស្តិ៍ នគរ-
បាល រដ្ឋបាល បួរ បាន ថ្លៃង ថា 
ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ ពៅ ទចូ  តៃវូ 
បាន ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី ៤  
ខៃ  ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២១ បនា្ទាប់ពី  
ម្តាយ ជន រងគៃះ បាន ដក់ ពាកៃយ  
បណ្តឹង មក កម្លាំង សមត្ថកិច្ច។

ជនសងៃស័យ រូប នៃះ គឺ ជា អ្នក 
រស់នៅ ក្នុង ភូមិ ឃុំ ជាមួយ នឹង 
ជន រងគៃះ៕
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ឡុង គីមម៉ារីត

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សខុាភបិាល  
និង អង្គការ ចំនួន ២ អំពាវនាវ 
ឲៃយ មន ការ វនិយិោគ លើ ការងារ 
ឆ្មប ដើមៃបី ធានា គណុភាព សៃវា 
ថៃទាំ សុខភាព ផ្លូវ ភៃទ សុខ-
ភាព បន្ត ពជូ នងិ សខុភាព មតា 
នងិ ទារក ខណៈ ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់    
ដល់ សៃវា នៃះ នៅ ក្នងុ បៃទៃស។

ការ បៃកាស រួម គា្នា នៃះ បាន 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង ទសៃសនៈ រួម របស់ 
សា្ថាប័ន ទាំង ៣ នៃះ ដើមៃបី អប-
អរ ទិវា ឆ្មប អន្តរជាតិ ២០២១ 
ដៃល តៃងតៃ បៃរព្វ ឡើង ជា 
រៀងរល ់ឆ្នា ំនៅ ថ្ងៃទ ី៥ ឧសភា 
ក្នុង គោល បំណង បងា្ហាញ អំពី 
តួនាទី ដ៏ សំខាន់ របស់ ឆ្មប និង 
ការ ដងឹ គណុ លើ កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹ-
បៃង របស ់ឆ្មប ក្នងុ ការ សង្គៃះ 
ជីវិត ម្តាយ និង ទារក។

សមៃប់ បៃធានបទ ទិវា ឆ្មប 
អន្តរជាតិ នៅ ឆ្នាំ នៃះ គឺ «ផ្អៃក 
តាម ទនិ្ននយ័ គបៃបវីនិយិោគ លើ 
ការងារ ឆ្មប» ដៃល បងា្ហាញ អំពី 
តួនាទី ដ៏ សំខាន់ របស់ ឆ្មប ហើយ  
ជា មលូដ្ឋាន ដើមៃប ីពងៃងឹ គណុ-
ភាព សៃវា ថៃទំា សុខភាព ផ្លវូភៃទ 
សុខភាព បន្ត ពូជ និង សុខភាព 
មតា និង ការ ធានា ឱៃយ ទទួល 
បាន ជា សកល នៃ សៃវា សុខ-
ភាព  ទាំង នៃះ។

លោកសៃ ីឆយ ស្វៃងជាអាទិ៍ 
បៃធាន សមគម ឆ្មប កម្ពុជា 
(CMA) និយាយ ថា ការ វិនិ-
យោគ លើ ឆ្មប នៅ ពៃល នៃះ គឺ 
ជា កម្លាំង ការងារ ដ៏ សំខាន់ ក្នុង 

វសិយ័ សខុាភបិាល ជាពសិៃស 
គឺ នៅ ក្នុង សា្ថានភាព ដៃល ពិភព 
លោក កំពុង មន ការ រល ដល 
នៃ ជំងឺ រតតៃបាត។

លោកសៃ ីថា ឆ្មប បន្ត ឈរ នៅ 
ជួរ មុខ ក្នុង ការ ថៃទាំ សុខភាព 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ឆ្មប បៃឈម នឹង 
ហានិភ័យ ក្នុង ការ ផ្តល់ សៃវា 
ដល់ ស្តៃី ទារក និង គៃួសារ 
ដើមៃបី  ទទួល បាន នូវ សៃវា សារ-
វ័ន្ត ទៅ តាម មធៃយោបាយ ដៃល 
មន សុវត្ថិភាព បំផុត។ ដូច្នៃះ 
ឆ្មប តៃូវ ទទួល បាន ការ ការពារ 
និង ផ្តល់ អាទិភាព ដើមៃបី បន្ត 
ផ្តល់ សៃវា ថៃទាំ ដល់ ស្តៃី ដៃល 
កំពុង មន ផ្ទៃពោះ និង ទារក។

លោកសៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «ភស័្ត-ុ
តាង ស្ត ីអពំ ីតនួាទ ីសខំាន ់របស ់
ឆ្មប ក្នងុ វិស័យ សុខភាព គឺ ពិតមិន  
អាច បៃកៃក បាន។ ទោះបី ដូច្នៃះ  
ក ៏ដោយ ក ៏មន ឧបសគ្គ ជាចៃើន 
ដៃល កំពុង ររំង មិន ឱៃយ ឆ្មប 
សមៃច បាន នូវ សកា្តានុពល 

របស់ ពួក គៃ»។
ដើមៃបី សមៃច បាន ការ សង្គៃះ  

ជវីតិ ឲៃយ បាន ពៃញលៃញ ការ ធ្វើ 
ឱៃយ សុខភាព ម្តាយ-ទារក បាន 
បៃសើរ ឡើង ឆ្មប តៃូវ ទទួល 
បាន ការ អប់រំ ដៃល មន គុណ-
ភាព បន្ត ទទលួ បាន ការ បណ្តុះ-
បណ្តាល គៃប់គៃន់ និង ទទួល 
បាន ការ គៃប់គៃង បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ឋភាព  រួមទាំង ការ ទទួល 
អាជា្ញាបណ្ណ បៃកប វិជា្ជាជីវៈ។

បន្ថៃម ពី នៃះ លោកសៃី ថា៖ 
«ឆ្មប តៃូវ បំពៃញ ការងារ របស់ 
ខ្លួន ក្នុង បរិយាកាស មួយ មន 
ភាព ល្អ បៃសើរ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួក 
គៃ អាច បំពៃញ ការងារ បៃកប 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព ដូចជា ធ្វើ 
ការងារ ជា កៃុម ជាមួយ អ្នក 
វជិា្ជាជវីៈ សខុាភបិាល ផៃសៃង ទៀត 
និង ទទួល ធនធាន គៃប់គៃន់។ 
យើង តៃូវ តៃ វិនិយោគ ទៅ លើ 
ឆ្មប មិន តៃឹមតៃ ដើមៃបី បង្កើន 
ចំនួន នោះ ទៃ តៃ តៃូវ បង្កើន 

គុណ ភាព នៃ ការ អប់រំ ការ 
បណ្តុះបណ្តាល បន្ត ការ គៃប់-
គៃង និង បរិយាកាស ការងារ 
បៃសើរ ឡើង»។

លោក គឹម រ័ត្ននា បៃធាន 
មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ គាំពារ មតា 
និង ទារក (NMCHC) បាន 
ថ្លៃង ថា អតៃ មរណភាព របស់ 
មតា-ទារក និង កុមរ អាយុ 
កៃម ៥ ឆ្នាំ តៃូវ បាន កាត់ 
បន្ថយ គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់ នៅ 
ទូទាំង សកល លោក ចាប់ តាំង 
ពី ឆ្នាំ ២០០០។

ប៉ុន្តៃ លោក សង្កត់ ធ្ងន់ ថា 
អតៃ សា្លាប ់នៃ ស្តៃ ីនងិ ទារក នៅ 
មន ចំនួន ចៃើន បើ ទោះ ជា ការ 
សា្លាប ់ភាគ ចៃើន របស ់មតា នងិ 
ទារក អាច តៃូវ បាន បងា្ការ តាម- 
រយៈ ការ ថៃទាំ  និង គៃប់គៃង 
បាន តៃឹមតៃូវ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
មុន និង អំឡុង ពេល មាន 
ផ្ទៃពោះ និង ការ គាំទៃ ក្នុង ខៃ 
ដំបូង កៃយ សមៃល ក៏ ដោយ។

លោក គមី រត័្ននា បញ្ជាក ់ថា៖ 
«បៃទៃស កម្ពុជា សមៃច បាន 
លទ្ធផល គរួ ឱៃយ កត ់សម្គាល ់ក្នងុ 
ការ កាត ់បន្ថយ អតៃមរណភាព 
របស់ មតា បៃហៃល ៦៥% ពី 
៤៧២ នាក់ ទៅ១៧០ នាក់ក្នងុ  
១០០ ០០០ កណំើត រសរ់វាង  
ឆ្នាំ ២០០៥ និង ឆ្នាំ ២០១៤ 
ហើយ ការ សា្លាប់ របស់ កុមរ 
អាយ ុកៃម ៥ ឆ្នា ំបាន ធា្លាក់ ចុះ 
ពី១២៤ នាក់ ក្នុង ១ ០០០ 
កំណើត រស់នៅ ឆ្នាំ ២ ០០០ 
ទៅ ៣៥ នាក់ ក្នុង ១ ០០០ 
កំណើត  រស់នៅ ឆ្នា ំ២០១៤»។

បើ តាម លោក គមឹ រត័្ននា នៅ 
ឆ្នាំ ២០១៩ បៃទៃស កម្ពុជា  
មន  បុគ្គលិក សុខាភិបាល 
ចំនួន២៦ ០៣៧ នាក់ ដៃល 
ក្នុង នោះមន ឆ្មប បរិញ្ញាបតៃ 
ចំនួន ៣២១ នាក់ ឆ្មប មធៃយម 
៤ ៦២១ នាក ់នងិ ឆ្មប បឋម ២ 
១៨៦ នាក់។

លោក Daniel Alemu 
តំណង ស្តីទី នៃ មូលនិធិ សហ- 
បៃជាជាតិ សមៃប់ បៃជាជន 
(UNFPA) បៃចា ំកម្ពជុា លើក 
ឡើង ថា ទោះបី ជា មន កិច្ច 
ខិតខំ បៃឹងបៃង និង វឌៃឍនភាព 
យា៉ាង ណ ក្តី អតៃ មរណភាព 
មតា នៅ មន កមៃិត ខ្ពស់ បើ 
ធៀប ជាមួយ បៃទៃស ក្នុង តំបន់ 
ខណៈ កម្ពជុា មន បញ្ហា បៃឈម 
នឹង ឥទ្ធិពល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក បន្ត ថា ការ បៃើ មធៃយោ-
បាយ ពនៃយោរ កំណើត ទំនើប នៅ 
មន កមៃិត ទាប។ ជាពិសៃស 
ក្នុង ចំណោម មនុសៃស វ័យ ក្មៃង 
នៅ មន កមៃិត ទាប ដៃល នំា ឱៃយ 

អតៃមន ផ្ទៃ ពោះ នៅ វ័យក្មៃង 
មន ការ កើន ឡើង។

ដចូ្នៃះ ការ ទទលួ បាន នវូ សៃវា 
សុខភាព ផ្លូវ ភៃទ បន្ត ពូជ និង 
សុខភាព មតា មន លក្ខណៈ 
ខុស គា្នា ផ្អៃក លើ កតា្តា តំបន់ ភូមិ- 
សាស្តៃ សង្គម និង កមៃិត អប់រំ 
នៅ ជា បញ្ហា បៃឈម។

លោក បងា្ហាញ ក្តី បារម្ភ ថា៖ 
«កូវីដ ១៩ មន ផល ប៉ះពាល់ 
គៃប ់ផ្នៃក នៃ បៃពន័្ធ សខុាភបិាល 
រួម ទាំង សៃវា សុខភាព ផ្លូវ ភៃទ 
បន្ត ពូជ និង សុខភាព មតា។ 
ការ អាក់ ខាន នៃ ការ ផ្តល់ សៃវា 
អាច ប៉ះពាល់ ដល់ វឌៃឍនភាព 
របស់ វិស័យ សុខាភិបាល ដូច- 
ជា ការ កើនឡើង អតៃ មន 
ផ្ទៃពោះ មិន តាម បំណង។ ជំងឺ 
ឆ្លង  តាម ផ្លូវ បន្ត ពូជ ការ រំលូត 
មិន  មន សុវត្ថិភាព អំពើ ហិងៃសា 
លើ ស្តៃី ដៃល អាច ធ្វើ ប៉ះពាល់ 
ដល់ សុខភាព ម្តាយ ទារក ទើប 
កើត និង យុវវ័យ»។

ទោះ យា៉ាង ណ លោក នៅ តៃ 
មើល ឃើញ ថា បៃទៃស កម្ពុជា 
មនិ ទាន ់ទទលួ រង ផល ប៉ះពាល ់
ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ការ ផ្តល ់សៃវា សខុា-
ភិបាល រួម ទាំង សៃវា សុខភាព 
ផ្លូវ ភៃទ បន្តពូជ និង សុខភាព 
មតា នៅ ទូទំាង បៃទៃស ឡើយ។ 
គៃន់តៃ ការ ចាត់ វិធានការ 
គៃប់គៃង តឹងរុឹង លើ ជំងឺ រត- 
តៃបាត អាច មន ផល ប៉ះពាល់ 
ដល់ ការ ទទួល បាន សៃវា សារ-
វ័ន្ថ នៃ សុខភាព ផ្លូវ ភៃទ បន្តពូជ 
និង សុខភាព មតា ដោយសារ 
តៃ បៃព័ន្ធ សុខាភិបាល មន 
តមៃូវ ការ ខ្ពស់ ប៉ុណោ្ណោះ៕

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការចំនួន២អំពាវនាវឲ្រយមានការវិនិ-
យោគផ្ន្រកឆ្មបដើម្របីធានាគុណភាពស្រវាថ្រទំាសុខភាពផ្លវូភ្រទ

កេម៊គេពូេទេយឆ្មបចូលរួមវគ្គបណ្ដះុបណ្ដាល នាពេលកន្លងមក។ រូបថត សមគម ឆ្មប កម្ពុជា

ជនសងេស័យតេវូបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជនូទៅត៊លាការ ករណីលួងលោម 
ក្មេង សេ ី  រួម ភេទ បាន សមេច ជា ចេើន លើក ។ រូបថត ប៉ូលិស

តពី ទំព័រ ២... ដៃល នឹង បន្ត 
ទៅ មុខ បាន ល្អ ទៀត ផង»។

លោកសៃី គ្វីននៃត វ៉ង នា- 
យិកា បៃចាំ បៃទៃស នៃ  អង្គការ 
ភ្លៃន អន្តរជាតិ កម្ពុជា ថ្លៃង ថា 
វៃទិកា នៃះ ផ្តាត សំខាន់ លើ ការ 
កសាង ទំនាក់ទំនង រវាង កុមរ 
និង យុវជន ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់  ដោយ ការ ធ្វើ ទៃសន្តរ 
បៃវៃសន៍ ពី បៃទៃស កម្ពុជា ទៅ 
បៃទៃស ថៃ។

លោកសៃី ថ្លៃង ថា៖ «វៃទិកា 
នៃះ នឹង រួម ចំណៃក ដល់ ការ 
បង្កើន ការ យល់ ដឹង អំពី ចនោ្លាះ 
ខ្វះខាត នៃ សៃវាកម្ម លើ ផ្នៃក 
តមៃូវ ការ យៃនឌ័រ កិច្ចគាំពារ 
សង្គម សមៃប់ កុមរ និង យុវ-
ជន ដៃល រួម គា្នា បង្កើត សៃចក្តី 
ថ្លៃង ការណ៍ រួម ដើមៃបី ស្វៃង រក 

មតិ គាំទៃ ពី អ្នក ពាក់ព័ន្ធ នានា 
ទាកទ់ង ទៅ នងឹ ការ លើក កម្ពស ់
សិទ្ធិ កុមរ លើ បញ្ហា ការ ធ្វើ 
ទៃសន្តរបៃវៃសន៍»។

តាមរយៈ ការ សិកៃសា គមៃង 
មួយ ដៃល គាំទៃ ដោយ អង្គការ 
ភ្លៃន បាន រក ឃើញ ថា មន 
កុមរ កម្ពុជា ចំនួន ១ ៣២២ 
នាក់ កំពុង សិកៃសា នៅ បៃទៃស 
ថៃ ក្នុង ខៃត្ត ខ្លងយ៉ៃ ជាប់ ពៃំបៃ-
ទល់ នឹង ខៃត្ត កោះកុង។

ក្នងុ ចំណោម សិសៃស ១ ៣២២ 
នាក់ (មន ចំនួន ៥០០នាក់ 
កំពុង សិកៃសា ថា្នាក់ ទី៤ និងទី៩ នៃ  
សាលារដ្ឋ របស់ បៃទៃស ថៃ)។ 
ក៏ ប៉ុន្តៃ ចំនួន នៃះ មន ការ ថយ 
ចុះ នៅ ពៃល ដៃល កុមរ កម្ពុជា 
មន អាយុ ចៃើន ដោយ សារ  តៃូវ 
តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ ជាមួយ 
ឪពកុ ម្តាយ កៃយ ព ីផតុ សទិ្ធ ិធ្វើ 
ការ ក្នុង បៃទៃស ថៃ៕

អង្គការភ្ល្រនអន្តរជាតិ... បុរសមា្នាក់ត្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីលួងលោមក្ម្រងស្រីរួមភ្រទបានសម្រចជាច្រើនលើក



រី សុចាន់ 

ភ្នពំេញៈ យ៉ាង ហោច ណាស ់
អាជ្ញាធរ ខេត្ត ចំនួន ៦ បាន ធ្វើ 
ការ បិទ ទីតាំង ថ្មីៗ បន្ថេម ទៀត 
ជ បណ្តោះអាសន្ន បន្ទាប់ ពី រក 
ឃើញ អ្នក មាន វិជ្ជមាន កូវីដ 
១៩ ជ បន្តបន្ទាប់ ដើមេបី ទប់-
ស្កាត់ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ នេះ។

កាល ពី ថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា 
រដ្ឋបាល ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ 
បាន ចេញ សេចក្តី សមេច បិទ 
ខ្ទប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ចេញ និង 
ចូល ជ បណ្តោះអាសន្ន ទីតាំង 
ក្នុង ភូមិសស្តេ ភូមិ បេជ ធម្ម-
លិច និង ភូមិ បេជធម្មកើត នេ 
កេងុ ប៉ាយប៉េត រយៈពេល ១៤ 
ថ្ងេ គតិ ចាប ់ព ីថ្ងេទ ី៦ ខេ ឧសភា 
ក្នុង គោល បំណង ធាន ដល់ 
បេសទិ្ធភាព នេ ការ គេបគ់េង ការ 
ឆ្លង រាលដាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ ក្នុង ភូមិសស្តេ ដេល តេូវ 
បិទខ្ទប់ និង ទប់ស្កាត់ ជំងឺ នេះ 
មនិ ឲេយ ឆ្លង រកី រាលដាល ទៅ កាន ់
តំបន់ ផេសេង ទៀត។

សេចក្តី សមេច នេះ បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ក្នុង អំឡុង ពេល នេ ការ 

អនុវត្ត វិធានការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិ 
ទាំង ពីរ នេះ បុគ្គល គេប់ រូប តេូវ 
បាន ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ចេញ ពី លំនៅឋាន ឬ ទី សំ-
ណាក់  បច្ចុបេបន្ន និង តេូវ បាន 
ហាម ឃាត់ រាល់ សកម្មភាព 
ការងារ មុខរបរ ឬ អាជីវកម្ម 
ដេល មិនមេន ជ តមេូវការ 
ចាំបាច់ បេចាំ ថ្ងេ លើកលេង តេ 
ក្នុង ករណី ចាំបាច់»។

នៅថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា នេះ 
ផង ដេរ រដ្ឋបាល ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ 
បាន ចេញ សេចក្តី សមេច ផ្អាក 
ជ បណ្តោះ អាសន្ន រយៈពេល ៥ 
ថ្ងេ នូវ ភោជនីយដា្ឋាន អាហារ 
ដា្ឋាន តូប អាហារ ចល័ត ដេល 
បើក ទទួល អតិថិជន ចូល ទទួល  
ទាន អាហារ ភេសជ្ជៈនៅ ចន្លោះ 
ម៉ាង ៨ យប់ ដល់ ម៉ាង ៣ 
ពេឹក គិត ចាប់ ពី ថ្ងេទី ៦ ខេ 
ឧសភា។ ប៉ុន្តេ ទីតាំង អាជីវកម្ម 
ទាងំ នះ អាច លក ់ជ លក្ខណៈ 
វេច ខ្ចប់ បាន។

សេចក្តី សមេច នេះ បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ភោជនីយដា្ឋាន អាហារ- 
ដា្ឋាន តូប អាហារ ចល័ត ដេល 
បើក ទទួល អតិថិជន ចូល 

ទទលួ ទាន អាហារ មនិ តេូវ លក ់
គេឿង សេវឹង ជ ដាច់ ខាត។ 
គេប់  ផេសារ រដ្ឋ ផេសារ ឯកជន ផេសារ 
មា៉ាត ហាង លក់ ភេសជ្ជៈ តេូវ 
ផ្អាក ការ លក់ គេឿង សេវឹង គេប់ 
បេភេទ»។

សេចក្ត ីសមេច បន្ត ការ ជបួជុ ំ
ជ លក្ខណៈ គេួសរ ដេល មាន 
ការ ទទលួ ទាន គេឿង សេវងឹ តេវូ 
បាន ផ្អាក ហើយ រាល់ ការ ធ្វើ 
សកម្មភាព កីឡា ដេល មាន 
លក្ខណៈ ជួបជុំ ឬ ការ បេមូល ផ្តុំ 
មនុសេស លើស ពី ២ នក់ ក៏ តេូវ 
ផ្អាក ដេរ។

លោក កេវ គុចសី អ្នក នំ-
ពាកេយ សលា ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងេ ទី ៦ 
ខេ ឧសភា ថារហូត មក ដល់ ពេល  
នេះមាន ភូមិ មួយ ចំនួន ហើយ 
តេូវ បាន បិទ ខ្ទប់ដេល ភូមិ ខ្លះ 
មាន  ការ បិទ ខ្ទប់ មួយ ផ្នេក ហើយ  
អ្នក ដំណើរ ដេល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កាន់ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ មិន តមេូវ ឱេយ 
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នះ ទេ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «ក្នុង ករណី 
គាត់ មាន ពាក់ព័ន្ធ ផ្ទាល់ ឬ បេ-
យោល ជមយួ អ្នក មាន វជិ្ជមាន 

កូវីដ ១៩ បើ យើង រក ឃើញ គឺ 
យើង យក គាត់ ទៅ ធ្វើ ចតា្តា ឡី- 
ស័ក នៅ កន្លេង ដេល យើង បាន 
រៀបចំ»។

ដោយឡេក រដ្ឋបាល ខេត្ត 
តេបូងឃ្មុំ នៅថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា 
នេះដេរបាន ចេញ សេចក្ត ីសមេច  
បិទ ខ្ទប់ ជ បណ្តោះ អាសន្ន ក្នុង 
ទីតាំង ភូមិ តាកេវ និង  ភូមិ 
សេដាសេនជ័យ ឃុំ សេដា 
សេុក តំបេរ ខេត្ត តេបូងឃ្មុំ ដើមេបី 
ទបស់្កាត ់ការ រាលដាល ជងំ ឺកវូដី 
១៩ រយៈពេល ១៤ ថ្ងេ ចាប់ ពី 
ថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា។

នៅ ថ្ងេទី៦ ខេ ឧសភា រដ្ឋ-
បាល ខេត្ត កេចេះ បាន ចេញ 
សេចក្តី សមេច បិទ ការ ចេញ 
និង ចូល ជ បណ្តោះអាសន្ន នូវ 
ទីតាំង បន្ទប់ ពិគេះ ពេយាបាល 
ជំងឺ ទាវប៊ូ ឱសថស្ថាន រង សុខ-
ខេន ហាង លីកាវ៉ាត ២៥oo, 
នងិ ហាង មហីរឹ សេអ៊លូ ៧ ករំតិ 
ស្ថិត នៅ សងា្កាត់ កេចេះ និង 
សងា្កាត់ អូឫសេសី កេុង កេចេះ 
ខេត្ត កេចេះ ចាប់ ពី ថ្ងេទី ៥ ខេ 
ឧសភា រហូត ដល់ មាន សេចក្តី 
សមេច ជ ថ្មី មក ជំនួស។

ចំណេក ឯ រដ្ឋបាល ខេត្ត ពេះ-
វិហារ នៅ ថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា 
បាន ចេញ សេចក្តី សមេច ផ្អាក 
អាជីវកម្ម ៣ ទីតំាង ដេល 
ពាក់ព័ន្ធ អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ 
កាល ព ីថ្ងេទ ី២៧ ខេ មេស គតិ 
ចាប ់ព ីថ្ងេទ ី៥ ខេ ឧសភា រហតូ 
ដល់ មាន ការ ជូន ដំណឹង ជ ថ្មី។ 
ទីតាំង ទាំង នះ រួម មាន បន្ទប់ 
ពគិេះ នងិ ពេយាបាល ជងំ ឺហេម 
ភិរឹទ្ធ ស្ថិត នៅ ភូមិ រវៀងតេបូង ឃុំ 
រុងរឿង សេុក រវៀង បន្ទប់ 
ពគិេះ នងិ ពេយាបាល ជងំ ឺមុ ំរទឹ្ធ ី
ស្ថិត ក្នុង ភូមិ ឡអិដ្ឋ សងា្កាត់ 
កំពង់បេណាក កេុង ពេះវិហារ 

និង ផ្ទះ សំណាក់ គីម សិរីភា 
ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិងណ្តងូពោធិ សងា្កាត់  
កំពង់បេណាក កេុង ពេះវិ-
ហារ។

កាល ពី ថ្ងេទី ៥ ខេ ឧសភា  
រដ្ឋ បាល ខេត្ត កំពង់ធំ បាន ចេញ 
សេចក្ត ីសមេច ផ្អាក ជ បណ្តោះ- 
អាសន្ន នូវ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ក្នុង 
ឃុំ កំពង់ចិនតេបូង ឃុំ កំពង់ ចិន- 
ជើង ឃុំ ចំណារលើ និង ឃុំសំ-
ពោច នេ សេុកស្ទាង ខេត្តកំ-
ពង់ ធំ នៅ ចន្លោះ ម៉ាង ៨ យប់ 
ដល់ ម៉ាង ៣ ពេឹក ចាប់ ពី ថ្ងេទី 
៦ ខេ ឧសភា ដល ់ថ្ងេទ ី១២ ខេ 
ឧសភា៕

ថ្ងេសុកេ ទី៧ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

នៅ សុីវុត្ថា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នពំេញ បេប ់ឲេយ មា្ចាស ់កេមុហ៊នុ  
និង មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ទាំងអស់ 
ស្នើ សុំ លិខិត អនុញ្ញាត ធ្វើដំ- 
ណើរ  ជថ្មីទៀត ដើមេបី ឆ្លងកាត់ 
« តំបន់ លឿងទុំ » និង « តំបន់ 
កេហម » ខណៈ លខិតិ ចាស ់តេវូ 
អស  ់សពុលភាព នៅ ថ្ងេទ ី ៦  ខេ 
ឧសភា នេះ ។

សេចក្តី ជូនដំណឹង ដេល ចុះ- 
ហត្ថលេខា ដោយ លោក  ឃួង 
សេង  អភិបាល រាជធានី ភ្នំ-
ពេញ  កាលព ីថ្ងេទ ី៥ ខេ ឧសភា 
ឆ្នាំ២០២១ បាន បេប់ ដល់ 
មា្ចាស ់កេមុហ៊នុ នងិ មា្ចាស ់អាជវី-
កម្ម ទាំងអស់ ដេល ធា្លោប់ បាន 
ទទួល លិខិត អនុញ្ញាត ធ្វើដំ- 
ណើរ ឬ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ពី រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្នំពេញ និង រដ្ឋបាល 
ខណ្ឌ ទាំង ១៤ នេ រាជធានី ភ្នំ-
ពេញ តេូវ អស់ សុពលភាព បេើ-
បេស ់ចាបព់ ីថ្ងេទ ី ៦  ខេ ឧសភា 
ឆ្នាំ  ២០២១ ។

ដើមេបី ធាន ស្ថិរភាព នៅក្នុង 

ការ  ដំណើរការ បេកេតី ផ្នេក 
សង្គម និង សេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជ 
ដើមេប ីពងេងឹ ការអនវុត្ត វធិានការ 
បេយុទ្ធ ការឆ្លង រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ និង កាត់ផ្តាច់ ចរន្ត នេ 
ការឆ្លង រាលដាល នេ ជំងឺ ដ៏ ស-
ហាវ នេះ ទៅ តំបន់ ផេសេង ទៀត 

រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពេញ សូម 
ជូនដំណឹង ដល់ មា្ចាស់ កេុមហ៊ុន 
និង មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ទាំងអស់ 
ដេល តេូវការ ចាំបាច់ ស្នើសុំ លិ-
ខិត  អនុញ្ញាត ធ្វើដំណើរ ឬ ធ្វើ 
ចរាចរណ៍ ឆ្លងកាត់ « តំបន់ 
លឿង  ទុំ » និង « តំបន់ កេហម » 

អាច ដាក់ ពាកេយស្នើសុំ នៅ រដ្ឋ-
បាល រាជធានី ភ្នំពេញ និង រដ្ឋ-
បាល ខណ្ឌ ទាំង  ១៤ ចាប់ពី 
ថ្ងេទ ី ៦ ខេឧសភា ឆ្នា ំ ២០២១ 
នេះ តទៅ ។

លោក ឃឹម ស៊ុនសូដា អភិ-
បាលខណ្ឌ កបំលូ ថ្លេងថា មា្ចាស ់

អាជីកម្ម  ឬ មា្ចាស់ កេុមហ៊ុន តេូវ 
តេ ស្នើសុំ ទៅ តាម ទីតាំង ដេល 
មាន  ហានិភ័យ ប៉ុន្តេ សមេប់ 
ឧសេសាហកម្ម ផលតិ ឱសថ នងិ 
ផលិត ចំណីអាហារ គឺ មិន ចាំ 
បាច់ ស្នើសុំ លិខិត ធ្វើដំណើរ 
នះទេ គឺ អាច ធ្វើដំណើរ ទៅ 
បាន  ធម្មតា ។

លោក  ឃឹម ស៊ុនសូដា ថ្លេង 
ថា មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ឬ មា្ចាស់ 
កេមុហុ៊ន អាច ស្នើសំុ លិខិតអនុ-  
ញ្ញាត ធ្វើដំណើរ ឬ នៅក្នុង  
«តំបន់ លឿងទុំ » និង « តំបន់ 
កេហម » ទៅតាម ការអនញុ្ញាត 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល ដេល អនុ- 
ញ្ញាត ដល់ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម បេើ-
បេស់ មនុសេស បេមាណ ២ %  
នេ បុគ្គលិក សរុប ទាំងអស់ ។

លោក  ឃឹម ស៊ុនសូដា  ថ្លេង 
ថា ៖ « ខណ្ឌ អាច ចេញ លិខិត 
អនុញ្ញាត ឱេយទៅ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម 
ឬ មា្ចាស់ កេុមហ៊ុន សមេប់ ធ្វើ 
ដំណើរ និង ចរាចរណ៍ ទៅតាម 
មនុសេស ប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍ 
កន្លេង មនុសេស ១០០  នក់ គេ 
អនុញ្ញាត ឱេយ ២% យើង ចេញ 

ឱេយតេ ២  នក់ អ៊ីចឹងទៅ » ។
បើតាម លោក ឃឹម ស៊ុន- 

សូដា កន្លងមក ខណ្ឌ បាន 
ចេញ  ឱេយ គេប់ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម 
និង មា្ចាស់ រោងចកេ អស់ ហើយ 
ប៉ុន្តេ តេូវបាន អស់ សុពលភាព 
នៅ ថ្ងេទី  ៦  ខេ ឧសភា ។

ឥឡវូ ថ្ងេនេះ រដ្ឋបាល រាជធាន ី
ភ្នពំេញ បាន ឱេយចេញ លខិតិ អន-ុ 
ញ្ញាត ថ្ម ីសមេប ់ធ្វើដណំើរនៅ- 
ក្នុង  « តំបន់ លឿងទុំ » និង«តំ-
បន់ កេហម » ដល់ មា្ចាស់ អាជីវ- 
កម្ម  និង មា្ចាស់ កេុមហ៊ុន ។

រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពេញ 
កាលពី ថ្ងេទី  ៥  ខេឧសភា ឆ្នាំ  
២០២១  បានដាក ់ចេញ វធិាន- 
ការ រដ្ឋបាល សមេប់ ភូមិ-
សស្ដេ រាជធានី ភ្នំពេញ ដើមេបី 
ទបស់្កាត ់ការឆ្លង រាលដាល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ដោយ បេងចេក ជ 
«តំបន់ កេហម » « តំបន់ លឿងទំុ» 
និង « តំបន់ លឿង » សមេប់   
រយៈពេល  ៧ ( បេំពីរ ) ថ្ងេគិត 
ចាបព់ ីម៉ាង សនូេយ ន ថ្ងេទ ី ៦ ខេ 
ឧសភា ឆ្នា ំ ២០២១ រហតូដល ់
ថ្ងេទី  ១២ ឧសភា ២០២១៕

លោក  ឃួង សេង  អភិបាល រាជធានី ភ្នពំេញ ក្នងុកិច្ចបេជំុកាលពីថ្ងេទី ៤ ឧសភា។ រូបថត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

រដ្ឋបាលរាជធានីប្រាប់ឲ្រាយម្ចាស់ក្រាមុហុ៊ននិងម្ចាស់អាជីវកម្មស្នើសំុលិខិត
អនុញ្ញាតធ្វើដំណើរជាថ្មីដើម្រាបីឆ្លងកាត់«តំបន់លឿងទំុ»និង«តំបន់ក្រាហម»

ភូមិសាស្ត្រាមួយចំនួននៅក្នងុខ្រាត្តចំនួន៦ត្រាវូបានបិទខ្ទប់បន្ថ្រាមដើម្រាបី
បង្ការការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ទៅតំបន់ដទ្រានៅក្នងុខ្រាត្តនីមួយៗ

លោក អំុ៊ រាតេ ីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះចេកអំណោយជូនបេជាពល-
រដ្ឋនៅតំបន់បិទខ្ទប់នពេលកន្លងមក។ រូបថត រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,� យ ស មា ន, 

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរញ� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

កា រិយា ល័យ�េត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ� វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ� វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ គៃប់ មណ្ឌល ស្ដារ-
នតីសិមៃបទា នងិ បនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន ទាំងអស់ នឹង តៃូវ បើក 
ផ្តល ់សៃវា ស្តារនតីសិមៃបទា អ្នក-
ញៀន គៃឿងញៀន ឡើងវិញ 
កៃយ ព ី  បទិ បញ្ចប ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍ 
២០  កុម្ភៈ នៃ ការរីករាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល មិនទាន់ 
អាច ដឹងថា នឹងតៃូវ បញ្ចប់ នៅ- 
ពៃលណា ។

លោក  លមឹ តងុហតួ បៃធាន 
នាយកដា្ឋាន នីតិកម្ម អប់រំ និង 
ស្តារនីតិសមៃបទា នៃ អគ្គលៃខា- 
ធិការដា្ឋាន អាជ្ញាធរ ជតិ បៃ-
យុទ្ធ បៃឆំង គៃឿងញៀនបាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី ០៥ 
ខៃឧសភា ថា ចាប់តាំងពី មាន 
ពៃឹត្តិការណ៍  ២០  កុម្ភៈ នៃ ការ 
ឆ្លង រីករាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩  មកគៃប់ មណ្ឌល ស្ដារ នីតិ- 
សមៃបទា និងបនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន  ទាំងអស់ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជ តៃូវ បាន បិទ ខ្ទប់ មិន 
ទទួល អ្នកញៀន និងអ្នក បៃើ- 
បៃស់ គៃឿង ញៀនថ្មី នោះទៃ ។

ចំណៃក កៃុមគៃួសរ សច់- 
ញាតិ អ្នក ដៃល  តៃូវបាន បញ្ជូន 
ទៅកាន់ មណ្ឌល ទាំងនោះក៏ 
មិន តៃូវ បានអនុញ្ញាត ឲៃយ ចូល  
ជួប សួរសុខទុក្ខ ផងដៃរ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ « ការបិទ ខ្ទប់ 
មិន ទទួ ល អតិថិជន ថ្មី និង មិន 
អនុញ្ញាត ឲៃយ មាន ការចូលជួប 
សួរសុខទុក្ខ នៃះ គឺ ដើមៃបី បង្ការ 
ទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដល់ អ្នក ដៃល កំ-
ពុង ទទួល នូវ សៃវា បនៃសាប គៃឿង 
ញៀននៅក្នងុ មណ្ឌល ស្ដារ នតី-ិ 
សមៃបទា និង បនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន  ទាំងអស់ របស់ យើង » ។

លោក បាន បន្តថា ៖ « នៅ 
ពៃល   បៃមុខ រដា្ឋាភិបាល បិទ 
បញ្ចប ់នវូ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ ២០  កមុ្ភៈ 
ដ៏គៃះថា្នាក់ នៃ ការឆ្លង រាល-
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ គៃប់ 
មណ្ឌល ទាំងអស់ នឹងតៃូវ បើក 
ឲៃយ ទទួល អតិថិជន ថ្មី និង ការ 
ជួប  សួរសុខទុក្ខ សច់ញាតិ 
ឡើង  វិញ » ។

កៃុមគៃួសរ បាន សម្ដៃង ក្ដី 
បារម្ភ អំព ីការ  ហូបចកុ របស់ កនូ  
និង សមា ជិក គៃួ សរ  ពួក គាត់ 
ដៃល កំពុង ស្នាក់នៅ ក្នងុ មណ្ឌល   
បនៃសាប គៃឿងញៀន ទំាងនោះ ។

អ្នកសៃី គៀត ថា អាយុ  ៥៦  
ឆ្នាំ មាន ទីលំនៅ ក្នុង សង្កាត់ 
ឫសៃសីកៃវ ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ រាជ-
ធានី  ភ្នំពៃញ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 

ប៉សុ្តិ៍ ថា ដោយសរ មនិអាច ទៃ ំ
មើល កូនបៃុស របស់ គាត់ មា្នាក់ 
ញៀន គៃឿងញៀន ខា្លាំងពៃក 
គាត់ បាន សមៃច ចិត្ត ស្នើសុំ 
មន្តៃី នគរបាល ក្នុង មូលដា្ឋាន 
ជួយ  អន្តរាគមន៍ ចាប់បញ្ជូន 
កនូបៃសុ មា្នាកទ់ៅកាន ់មណ្ឌល 
ឱកាស ខ្ញុំ ដើមៃបី ជួយ អប់រំ និង 
បនៃសាប គៃឿងញៀន ។

មកទល់ ពៃលនៃះ កូនបៃុស 
អ្នកសៃ ីបាន  ស្នាក់ នៅក្នងុ មណ្ឌល  
នោះ អស់ រយៈពៃល ជិត ៣  ខៃ 
ហើយ ។

កន្លងមក ខាង មណ្ឌល បាន 
អនុ ញ្ញាត ឲៃយ អ្នកសៃី បាន ជួប 
សួរសុខទុក្ខ កូន បាន ម្ដង ទៅ ២ 
ដង ក្នុង មួយខៃ ប៉ុន្តៃ កៃយ 
ពៃឹត្តិការណ៍  ២០  កុម្ភៈ ដៃល 
មាន ឆ្លង រីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ជ សហគមន៍ មក ខាង 
មណ្ឌល បាន បិទ មិន ឲៃយ អ្នកសៃី 
ចូលទៅ ជួប សួរសុខទុក្ខ ទៀត 
ទៃ ពៃះ គៃ បារម្ភ ខា្លាច ឆ្លង ជំងឺ 
កវូដី ព ីសចញ់ាត ិដៃល ទៅ សរួ 
សុខទុក្ខ ។

អ្នកសៃី បាន បន្តថា ៖ « មិន-
ដងឹ ថាពៃល  នៃះកនូបៃសុ របស ់
ខ្ញុំ មាន អាហារ ហូប ចុក គៃប់-
គៃន់ ឬ យ៉ាងណា នោះទៃ 
ពៃះ   ខ្ញុំ ឥឡូវ ក៏ ជួប បញ្ហា ខ្វះ- 
ខាត ក្នងុ ជវីភាព ដៃរ មនិបាន ផ្ញើ 
អ្វី ទៅ ឲៃយ កូន ខ្ញុំ ដូច មុន នោះទៃ ។ 
ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា កូនបៃុស ខ្ញុំ មា្នាក់ 
ហ្នឹង នឹង កា្លាយជ កូន ល្អ  ពល- 
រដ្ឋល្អដោយ វៀរចាក ពី គៃឿង 
ញៀន កៃយ ព ី តៃឡប ់ចៃញព ី
មណ្ឌល នៃះ » ។

អ្នកសៃី ចាន់ ដានី នាយិការ 
មណ្ឌល ឱកាស ខ្ញុំបាន បៃប់ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា មក ទល់ ពៃល 
នៃះ មណ្ឌល មាន របប អាហារ 
គៃបគ់ៃន ់សមៃប ់ផ្ដលជ់នូ អ្នក 
ដៃល កំពុងស្នាក់នៅ  ដើមៃបី 
ទទួល  សៃវា ស្ដារ នីតិសមៃបទា 
និង បនៃសាប គៃឿងញៀន ទាំង 
អស់ នៅក្នងុ មណ្ឌល នៃះមនិ ឲៃយ 
មាន ខ្វះខាត នោះទៃ ។

អ្នកសៃី ថ្លៃងថា ៖ « នៅទីនៃះ 
យើង មាន របប អាហារ  ៣  ពៃល 
សមៃប់ ពួកគាត់ ថ្វីដៃបិតតៃ វា 
មិនបាន ឆ្ងាញ់ រាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តៃ ក៏ 
សមរមៃយ ដៃរ មិន ខ្វះខាត នោះ 
ទៃ។ សមូ អាណាពៃយាបាលទាងំ- 
អស់ កុំ បារម្ភ អំពី រឿង នៃះ » ។

បើតាម អ្នកសៃី  ដានី ដោយ- 
សរ  តៃ មណ្ឌល ឱកាស ខ្ញុំ ស្ថិត 
កៃម ការគៃប់ គៃង របស់ រដ្ឋ-
បាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ មន្ទរី 
សង្គមកិច្ច រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
ដូចនៃះ គៃប់ការ ចំណាយ ទាំង 
អស់ នៅក្នុង មណ្ឌល ដៃល រាប់ 
បញ្ចូល ទាំង របប អាហារ ថា្នាំ 
ពៃយាបាល នងិ ថា្នាបំនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន សមៃប់ អ្នក ដៃល មក 
ទទួល សៃវា៉ា កាត់ផ្ដាច់ គឿងញៀន   
នៅទីនៃះរួមទាំង សមា្ភារៈ បៃើ-
បៃស ់នៅ ក្នងុ មណ្ឌល សមៃប ់ 
បណ្ដុះបណា្ដាល ស្ដារនតីសិមៃប- 
ទា ក៏ដូចជ ថ្លៃ ទឹក ភ្លើង គឺជ 
បន្ទុក របស់ រដ្ឋ ។

ថ្មីៗ  នៃះ ខាង មណ្ឌល ក ៏ទទលួ 
បាន ការឧបត្ថម្ភ ជ អង្ករ គៃឿង 
បរិភោគ ឧបភោគ និង មា៉ាស់ 
ការពារ ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នងិ អាលក់លុ ជចៃើន ព ីអាជ្ញា-
ធរ រាជធានី ភ្នំពៃញ ផងដៃរ ។

ប៉ុន្តៃ សមៃប់ មណ្ឌល ស្ដារ-
នតី ិសមៃបទា ពៃយាបាល អ្នកញៀន 

គៃឿងញៀន ឌីធីអៃ ដៃលជ 
មណ្ឌល ឯកជន ដ៏ធំ មួយ មាន 
ទីតាំង ក្នុង សង្កាត់ គោក ឃ្លាង 
ខណ្ឌ សៃនសុខ រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ ការចណំាយ ទាងំអស ់គ ឺ
អាសៃ័យ លើ ការជួយឧបត្ថម្ភ 
គាំទៃ ពី អាណាពៃយាបាល របស់ 
ជន ដៃល តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
អប់រំ ពៃយាបាល បនៃសាប  គៃឿង- 
ញៀន ។ ដូច្នៃះធ្វើឲៃយ ជួប ការ 
លំបាក ខ្លះ ខាង ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នុង អំឡុងពៃល នៃ ការរីក រាល- 
ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍  ២០  កុម្ភៈ ។

លោក ហងៃស បៃសើរ នាយក 
ចាត់ការ ទូទៅ នៃ មណ្ឌល ស្ដារ- 
នតីសិមៃបទា ពៃយាបាល អ្នកញៀន 
គៃឿងញៀន ឌីធីអៃ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅពៃលនៃះ 
អ្នក ដៃល កំពុងស្នាក់នៅ  ដើមៃបី 
ទទួល យក  សៃវា ពៃយាបាល និង 
បនៃសាប គៃឿង ញៀន ក្នងុ មណ្ឌល  
របស់ លោក មាន ជង ៣០០ នាក់។

ប៉ុន្តៃ អាណាពៃយាបាល របស់ 
ពួកគៃ មួយ ចំនួន បានស្នើ សុំ 
ពនៃយារពៃល ការ បងថ់្លៃ សៃវា មក 
ខាង មណ្ឌល របស់ លោក  ជ 
បណ្ដាះ អាសន្ន ដោយសរ 
មាន    បញ្ហា ក្នងុ ជវីភាព កៃយព ី
រដា្ឋាភិបាល  បាន បៃកាស បិទខ្ទប់ 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ កៃងុ តាខ្មៅ 
ដើមៃបី បង្ការ ទប់ស្កាត់ ការរីក- 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក បៃសើរ បាន ថ្លៃងថា ៖ 
«ជការ ពិត យើង មាន បញ្ហា ខ្លះ 
ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសរ 
អាណាពៃយាបាល ខ្លះ ស្នើសុំ 
ពនៃយារ  ការបង់ថ្លៃ សៃវា ប៉ុន្តៃ 
យើង នៅតៃ រកៃសា ការផ្ដល់ អា-

ហារ  ៣  ពៃលក្នុង មួយ ថ្ងៃ ដល់ 
កូនៗ និងសច់ញាតិ របស់ ពួក 
គាត់ ដៃល កំពុងស្នាក់នៅ ពៃយា-
បាល និងបនៃសាប គៃឿងញៀន 
នៅទីនៃះ មិន ឲៃយ ខ្វះខាត នោះ 
ទៃ» ។

បើតាម លោក បៃសើរ ក្នុង អំ 
ឡងុ ពៃល នៃះថ្វដីៃបតិតៃ មាន ការ 
ហាមឃត ់សច ់ញាត ិចលូ ជបួ 
សួរសុខទុក្ខ ដោយផ្ទាល់ ដូច 
មុន ប៉ុន្តៃ ការជួប បៃសៃ័យ 
ទាក់ទង តាម បៃព័ន្ធ Online 
Telegram WhatsApp និង 
Messenger នៅតៃ បើកចំហ 
ដើមៃបី ឲៃយ អាណាពៃយាបាល អាច 
ទាកទ់ង សរួសខុទកុ កនូក្មយួ ឬ 
មិត្តភក្ដិ របស់ ពួកគៃ ដៃល កំពុង 
ស្នាក់នៅ ពៃយាបាល និងបនៃសាប 
គៃឿងញៀន នៅក្នុង មណ្ឌល 
នៃះ  ដដៃល ។

លោកបៃសើរបាន បន្ថៃម ថា៖ 
«តាម រយៈ ការអនុវត្ត ទាំងអស់ 
គា្នា នវូ វធិានការ ៣ កុ ំ៣ ការពារ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល និងគោល 
ការណ៍ ណៃនាំ នានា របស់ កៃ-
សួង  សុខាភិបាល និង អាជ្ញាធរ 
មលូដា្ឋាន ពៃតឹិ្តការណ ៍ ២០  កមុ្ភៈ 
នឹងតៃូវ បិទ បញ្ចប់ ក្នុងពៃល 
ឆប់ៗ  ខាងមខុ នៃះ ហើយ យើង 
នឹង អាច ជួបជុំ បៃសៃ័យ ទាក់- 
ទង  កៃុមគៃួសរ របស់ យើង ដូច 
ពីមុន ឡើង វិញ និងសូម ឆ្លើយ 
ថា  ទៃចំពោះ គៃឿងញៀន » ។

យោងតាម ទិន្នន័យ ពីនា-
យក ដា្ឋាន នីតិកម្ម អប់រំ និង 
ស្តានីតិសមៃបទា នៃ អគ្គលៃ ខា- 
ធកិារដា្ឋាន អាជ្ញាធរ ជត ិបៃយទុ្ធ 
បៃឆំង គៃឿងញៀន ក្នុង រយៈ 
ពៃល ៣  ខៃ ដើមឆ្នាំ ២០២១  
នៃះ  ចំនួន អ្នក ដៃល ស្ម័គៃចិត្ត 
ចូល ទទួល យក សៃវា ពៃយាបាល 
និង បនៃសាប គៃឿងញៀន នៅ-
ក្នុង មណ្ឌល ស្ដារនីតិសមៃបទា 
និងបនៃសាប   គៃឿងញៀន នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស មាន ចំនួន សរុប 
៩ ២៦៧  នាក់ ។

មណ្ឌល ស្ដារនតីសិមៃបទា នងិ 
បនៃសាប គៃឿងញៀន នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស កម្ពុជ មាន ចំនួន  ១៨  
មណ្ឌល ក្នងុនោះ ១១  មណ្ឌល 
បង្កើតឡើង ដោយ រដ្ឋ ៣ មណ្ឌល    
បង្កើតឡើង ដោយ ឯកជន និង 
៤  មណ្ឌល ទៀតបង្កើតឡើង 
ដោយ  អង្គការ កៃ រដា្ឋាភិបាល ។

កៃពីនៃះ ក៏មាន មណ្ឌល 
សុខភាព និងមន្ទរីពៃទៃយ សមៃប់  
ផ្ដល ់សៃវា ពៃយាបាល នងិបនៃសាប 
គៃឿងញៀន ក្នុង សហ គមន៍ ទូ-
ទាំង បៃទៃស ចំនួន  ៤៥០  
កន្លៃង ផងដៃរ ៕

មណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានិងបន្សាបគ្ឿងញៀននឹងតូ្វបើកផ្តល់ស្វាឡើង-
វិញក្យពីបិទបញ្ចប់ពឹ្ត្តកិារណ៍២០កុម្ភៈន្ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

មណ្ឌល ស្ដារនីតិសមេបទា និង បនេសាបគេឿងញៀន នឹង តេវូ បើក ផ្តល់ សេវា ឡើងវិញ កេយពី បិទ បញ្ចប់ 
ពេតឹ្តកិារណ៍ ២០ កុម្ភៈ នេ ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

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

2 GTI 4,400 4,440 4,460 4,400

3 PAS 13,360 13,120 13,360 13,020

4 PEPC 3,100 3,050 3,120 3,050

5 PPAP 14,420 13,820 14,460 13,820

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

7 PWSA 7,700 7,200 7,880 7,200

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៦ី ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

តពីទំព័រ ១...ពាណិជ្ជកម្ម 
ខេត្ត បាតដ់បំង លោក គមឹ ហតួ 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេទី  
៦ ខេឧសភា នេះ ថា ផល ដំ-

ឡូងមី ក្នុង ខេត្តបាត់ដំបង ដេល 
ទើប បញ្ចប់ ការបេមូលផល 
កាលពី ចុងខេ មីនា បាន កើន 
ឡើង  តិចតួច បើ ធៀប នឹង រដូវ- 

កាល បេមូលផល កាលពី ឆ្នាំ 
មុន ។ លោក បន្ថេមទៀត ថា អ្វី 
ដេល ពិសេស សមេប់ អ្នក ដាំ 
ក្នុង  ឆ្នាំនេះ គឺ តម្លេ កើនឡើង 
ចេើន បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំមុន ។

លោក បេប់ថា ៖ « កសិករ 
ដាំដំឡូងមី ឆ្នាំនេះ ទទួលបាន 
ផលចំណេញ ចេើន ទាំង បរិ-
មាណ នងិ តម្លេ ខណៈ តមេវូការ 
ទីផេសារ មាន សម្ទុះ ខ្លាំង ជាង ឆ្នាំ 
២០២០» ។

យោងតាម លោក គឹម ហួត 
ជា រៀងរាល ់ឆ្នា ំផលដឡំងូម ីក្នងុ 
ខេត្តបាត់ដំបង បេមាណ ៨០  
ភាគរយ តេូវបាន ឈ្មួញ បេមូល 
ទិញ យកទៅ លក់ បន្ត នៅ បេ-
ទេស ថេ ហើយ កេពនីោះ កេមុ 
ហ៊ុន ក្នុងសេុក បេមូល ទិញយក 
ទៅ កិន ធ្វើ ចំណី សត្វ ។

លោកសេី ចាន់ មួយ មា្ចាស់ 

សេឡូ ក្នុងសេុក សំពៅ លូន 
ខេត្ត បាត់ដំបង បាន បេប់ថា 
ផល  ដំឡូងមី ស្ទើរ អស់ទាំង 
សេងុ  ហើយ នាពេល នេះ ដោយ 
អាចមាន នៅសល់ តេ ដំឡូងមី 
ស្ងួត ក្នុង បរិមាណ តិចតួច បំផុត 
ប៉ុណ្ណោះ ។ សមេប់ តម្លេ ឆ្នាំនេះ 
គឺ កើន ជាង ឆ្នាំមុន ដោយសារ 
តេមាន តមេូវការ ខ្ពស់ នៅ បេ-
ទេស ថេ និង ចិន ។

លោកសេី លើកឡើង ថា ៖ 
«តមេូវការ ផលិតផល ដំឡូងមី 
ពី កេបេទេស នៅ ឆ្នាំនេះ កើន 
ឡើង  ចេើន ដេល អាចមកពី 
ដំឡូងមី គឺជា ធាតុ ផេសំ មួយ ដ៏ 
សំខន់ សមេប់ យកទៅ ផលិត  
ចណំអីាហារ គេប ់បេទេស ជាព-ិ
សេស មេសៅមី » ។

តាម លោកសេ ីចាន់ មួយ តម្លេ  
ដឡំមូ ីនៅ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ កើន 

ឡើង គួរសម ដោយ ដំឡូង មី  
សេស់ មាន តម្លេ ចនោ្លាះ ពី  ៣៣០- 
៣៧០  រៀល ក្នុង  ១  គីឡូកេម 
កើន ពី ចនោ្លាះ ២២០-២៦០  រៀល  
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ ចំណេក ដំឡូង-
ម ីស្ងតួ មានតម្លេ ៧១៥-៨០០  
រៀលកើន ពី៥២០-៦៥០ រៀល ។

ដំឡូងមី គឺជា ដំណាំ កសិ-
ឧសេសា   ហ កម្ម ឈានមុខ គេ មួយ 
របស់ កម្ពជុា ។ កាលពី ឆ្នា ំ ២០២០ 
កម្ពុជា បានបេកាស ដាក់ចេញ 
ជា ផ្លូវការ នូវ « គោលនយោ- 
បាយ ជាតិ ស្តពីី ដំឡូងមី ២០២០- 
២០២៥» ក្នុង គោលបំណង  
ដើមេបី បង្កើន ផលិតកម្ម និង 
ធ្វើឱេយ វា កាន់ តេមាន លក្ខណៈ 
ពាណិជ្ជកម្ម សមេប់ ការនាំ 
ចេញ ទៅ ទីផេសារ អន្តរជាតិ ។

លោក បា៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋ- 
មន្តេីកេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ធា្លាប់ 

បាន ថ្លេងថា ដំណាំ ដំឡូង មី 
គឺជា ដំណាំ កសិ-ឧសេសាហកម្ម 
និង ជា ផលិតផល នាំចេញ ដ៏ 
សំខន់ របស់ កម្ពុជា ដេល បាន 
រួម  ចំណេក ពី ៣-៤  ភាគរយ នេ 
GDP ក្នុង  ១  ឆ្នាំៗ ។

របាយការណ៍ របស់ អគ្គនា-
យក ដា្ឋាន កសិកម្ម នេ កេសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង 
នេសាទ កាលព ីចងុឆ្នា ំ ២០២០ 
បានឱេយដឹងថា កេពី ដំណំា 
សេូវ ដំឡូងមី គឺជា ដំណាំ 
កសិឧសេសាហកម្ម ដ៏សំខន់ មួយ  
របស ់កម្ពជុា ដេល មាន សកា្តាន-ុ 
ពល ខ្ពស់ សមេប់ នាំចេញ ។ 
ជាក់ស្តេង នៅ ទូទំាង បេទេស មាន  
ផ្ទេដីដាំ ដុះ ដំឡូង មី បេមាណ 
៦៥៦ ៨៦៨ ហកិតា ដេល  អាច 
បេមូលផល បាន ជាង ១២  
លាន តោន ក្នុង ឆ្នាំ៕

៤  ខ្ ដំបូង ឆ្នាន្ំះ កម្ពជុា ...

ប្រជាកសិករ នៅក្នងុខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកដំឡូងមី នព្រល កន្លង - 
មក ។ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ការ ធ្លាក់ ចុះ ស្ដ្ឋកិច្ច សកល ប៉ះពាល់ ដល់ ការ នំាច្ញ 
វាយនភណ្ឌ កម្ពជុា ធ្លាក់ ចុះ តិចតួច ក្នងុ តី្មាស ទី១

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ ការ នាចំេញ ផលតិ-
ផល សខំន ់ទាងំ ៣ ក្នងុ វសិយ័ 
វាយនភណ្ឌ កម្ពុជា ទៅ ទីផេសារ 
អន្តរជាតិ កាល ពី តេីមាស ទី១ 
ឆ្នា២ំ០២១ បាន ថយ ចុះ ពេមៗ 
គ្នា ក្នងុ រង្វង ់ព ី៥-៨ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង រយៈពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ 
២០២០។ នេះ បើ យោង តាម 
ទនិ្ននយ័ ព ីអគ្គនាយកដា្ឋាន គយ 
និង រដា្ឋាករ កម្ពុជា។

ទិន្នន័យ បាន ឱេយ ដឹង ថា ចាប់ 
ពី ខេ មករា ដល់ ខេ មីនា ឆ្នាំ 
២០២១ កម្ពុជា បាន នាំចេញ 
ផលតិ ផល វាយនភណ្ឌ ក្នងុ តម្លេ 
សរុប២ ៤១០ លាន ដុលា្លារធា្លាក់- 
ចុះ៦,៤៨ ភាគរយ ពី ចំនួន ២ 
៥៧៧ លាន ដុលា្លារ កាល  ពី តេី 
មាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២០។ ក្នុង 
នោះ ការ នាចំេញ សម្លៀក បពំាក ់
មាន តម្លេ ១ ៧៧៥ លាន ដលុា្លារ 

ធា្លាក់ ចុះ ៦, ៤៣ ភាគរយ ព ី
ចំនួន ១ ៨៩៧ លាន ដុលា្លារ 
ផលិតផល សេបេក ជើង មាន 
៣១៦ លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ 
៧,៣៣ ភាគរយ ព ីចនំនួ ៣៤១ 
លានដលុា្លា នងិ សមា្ភារ ធ្វើ ដណំើរ 
(កាបូប) មាន  ៣១៩ លាន 
ដុលា្លារ ធា្លាក់ ៥,៨៩ ភាគរយ ពី 
ចំនួន ៣៣៩ លាន ដុលា្លារ។

បេធាន សមាគម សេបេក ជើង 
កម្ពុជា លោក លី ឃុនថេ បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេទី ៥ 
ខេ ឧសភា ថា ការ ឆ្លង រាលដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ លើ ពភិព លោក 
ដេល បង្ខំ ឱេយ មនុសេស នៅ តេ ក្នុង 
ផ្ទះ នងិ ការ បទិ វសិយ័ ទេសចរណ ៍
នៅ តាម បេទេស នីមួយៗ បាន 
ធ្វើ ឱេយ តមេូវ ការ សេបេក ជើង ធា្លាក់ 
ចុះ យ៉ាង ចេើន។ លោក បន្ត ថា 
ទោះ យ៉ាង ណា បើ ធ្វើ ការ ពនិតិេយ 
ជាក់ ស្តេង គឺ បរិមាណ នេ ការ 
នាចំេញ ធា្លាក ់ចុះ ក្នងុ តេមីាស ទ១ី 

ឆ្នាំ ២០២១ នេះ គឺ មិន មាន 
បរិមាណ មិន ចេើន ដូច កាល ពី 
អឡំងុ តេមីាស ទ៣ី នងិ ទ៤ី ឆ្នា ំ
២០២០ នោះ ទេ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «មូលហេតុ 
ដេល ធ្វើ ឱេយ បេក ់នាចំេញ សេបេក 
ជើង ពី កម្ពុជា ក្នុង តេីមាស ទី១ 
ធា្លាក់ ចុះ គឺ បណា្តាល មក ពី តមេូវ 
ការ នៅ ទផីេសារ អន្តរជាតិ ធា្លាក់ ចុះ 
ដោយ មិន ជាប់ ទាក់ទង នឹង សកម្ម-
ភាព នេ ការ ផលិត នោះ ទេ »។

លោក បាន លើក ឡើង ទៀតថា 
យុទ្ធនាការ នេ ការ សមេុក ចាក់ 
វា៉ាកស់ាងំ របស ់បេទេស ជាចេើន 
នៅ លើ ពភិព លោក ពេម ជាមយួ 
នងឹ ការ ចាប ់ផ្តើម បើក ឱេយ មាន ការ 
ធ្វើ ទេសចរណ ៍ជាបណ្តើរៗ របស ់
បេទេស ធំៗ នឹង ជួយ ធ្វើ ឱេយ ការ 
បញ្ជា ទិញ សេបេក ជើង ពី កម្ពុជា 
ចាប់ ពី ឆមាស ទី២ នឹង មាន 
កំណើន ខ្ពស់ ជា មិន ខន។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ មាន 

សុទិដ្ឋិនិយម ថា ក្នុង រយៈពេល 
ប៉នុា្មាន ខេ ខង មខុ ការ បញ្ជា ទញិ 
នឹង មាន កំណើន ខ្ពស់ ឡើង វិញ 
ខណៈ បច្ចបុេបន្ន វសិយ័ ទេសចរណ ៍
នៅ បណា្តា បេទេស ដេល មាន 
បេជាជន ចាក់ វា៉ាក់សាំង បាន 
ចេើន គឺ គេ បើក ឱេយ មាន ការ ធ្វើ 
ដំណើរ ជា បន្តបនា្ទាប់»។

ជាមួយ នឹង សុទិដ្ឋិនិយម នេះ 
លោក ឃនុថេ ក ៏បាន អះអាងថា 
កម្ពុជា នឹង នៅ តេ ជា កន្លេង មាន 
សកា្តានុពល ក្នុង ការ ទាក់ទាញ 
ការ ចលូ មក បណា្តាក ់ទនុ លើ គេប ់
វិស័យ ពិសេស វិស័យ វាយនភណ្ឌ។

លោក កាំង មូនីកា អគ្គលេ-
ខ ធកិារ រង នេ សមាគម រោងចកេ 
កាត់ ដេរ នៅ កម្ពជុា (GMAC) មិន  
អាច ទាក់ទង បាន ទេ  កាល ពី  ថ្ងេ ពុធ ។

លោក សុិន ចន្ធី បេធាន 
សមាគម ភស័្តភុារកម្ម កម្ពជុា បាន 
បេប ់ថា កង្វះ ទកូងុតនឺរ័ ផ្ទកុទ-ំ
និញ បាន ធ្វើ ឲេយ តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន 

ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ ទីផេសារ អន្តរ-
ជាតិ កើន ឡើង ខ្ពស់ ចាប់ តាំង ពី 
អឡំងុ តេមីាស ទ២ី ឆ្នា ំ២០២០។ 
ការ កើន ឡើង តម្លេ ដកឹ ជញ្ជនូ តចិ 
ឬ ចេើន គឺ សុទ្ធ តេ ផល ប៉ះពាល់ 
ដល់ ការ បញ្ជា ទិញ ពិសេស 
គោល ដៅ ឆ្ងាយៗ ដចូ ជា អាមេ- 
រិក និង អឺរ៉ុប ជា ដើម។

លោក និយយ ថា៖ «ចាប់ ពី 
ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ  ២០២០ មក 
តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន បាន កើន ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ដោយ ពេល នេះ 
នៅគោល ដៅ ខ្លះ បាន កើន ឡើង 
ដល់ ៥ ដង បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ (មនុ ពេល មាន ការ ផ្ទុះ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩)»។

របាយការណ ៍កេសងួ ពាណជិ្ជ-

កម្ម ឱេយ ដឹង ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពុជា បាន នាំចេញ ទំនិញ ទៅ 
ទីផេសារ អន្តរជាតិ ក្នុង តម្លេ សរុប 
១៧ ២១៥,៣៧ លាន ដុលា្លារ 
កើន ឡើង ១៦,៧២ ភាគរយ 
បើធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល 
មាន ១៤ ៧៤៨,៧៤ លាន 
ដុលា្លារ។ ក្នុង នោះ ការ នាំចេញ 
សម្លៀក បំពាក់ មាន តម្លេ ៧ 
៤២០,២៨ លាន ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ 
១០,២៤ ភាគរយ ផលិតផល 
សេបេក ជើង មាន តម្លេ ១ ១១៦, 
៧៣ លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ 
១១,៦៩ ភាគរយ និង សមា្ភារ 
ធ្វើ ដំណើរ (កាបូប) មាន តម្លេ 
៩៦៤,៧ លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ ចុះ 
១០,៥៨ ភាគរយ៕

កម្មករ កំព៊ង ធ្វើ ការ នៅ ក្នងុ រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ សម្លៀក បំពាក់ ។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍



តពីទំព័រ ១...ក្នុងការទទួល
ភ្ញៀវទេសចរនាពេលខាងមុខ
ទៀតផង។
កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

(CDC)ចេញផេសាយក្នុងថ្ងេទី
៥ខេឧសភាឱេយដឹងថាCDC
បានយល់ពេមអនុម័តឱេយកេុម-
ហ៊ុន JinBeiPalaceCo.,
Ltdលើការសាងសង់និងធ្វើ
អាជីវកម្មសណ្ឋាគារផ្កាយ៥
ដេលមាន១៩៥បន្ទប់នៅក្នងុ
សង្កាត់លេខ៤កេងុពេះសហីនុ
កេមទុនវិនិយោគ៤៨,៧
លានដុលា្លារ។
បេធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត

ពេះសហីនុលោកតាងំសចុតិេ
គេឹះសា្នាបានសា្វាគមន៍ចំពោះ
គមេងនេះដោយលោកលើក
ឡើងថាមុននឹងវិនិយោគលើ
គមេងអ្វីមួយអ្នកវិនិយោគ
តេងតេសិកេសាលម្អិតពីសកា្តានុ-
ពលរបសទ់តីាងំ។ដចូ្នេះតាម-
រយៈកណំើននេការបណ្តាកទ់នុ
ជាបន្តបនា្ទាប់នេះលោករពំងឹថា
សា្ថានភាពវិស័យទេសចរណ៍
ក្នុងខេត្តពេះសីហនុនឹងមាន
ភាពបេ-សើរឡើងខា្លាងំបនា្ទាបព់ី
ជំងឺកូវីដ១៩តេូវបានគេប់គេង។
លោកបានថ្លេងថា៖ «តាម-

រយៈការវិនិយោគលើសណ្ឋា-
គារលំដាប់ផ្កាយ៥នេះខ្ញុំ
សងេឃឹមថាខេត្តពេះសីហនុនឹង
អាចទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេស-
ចរនិងអ្នកវិនិយោគលំដាប់
អន្តរជាតិធំៗកាន់តេចេើន
នៅពេលឆាប់ៗនេះ»។
បើតាមលោកសុចិតេគេឹះ

សា្នាបច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុនJinBei
PalaceCo.,Ltdក៏បាននិង
កំពុងវិនិយោគលើសណ្ឋាគារ
មួយចំនួននៅក្នុងកេុងពេះ
សីហនុផងដេរ។
បេធានសាខាកេុមហ៊ុនអច-

លនទេពេយ Century 21Zil-
lionHoldingបេចាំខេត្ត
ពេះសហីនុលោកអ៊មឹសេងហួ
បានបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា
ការវិនិយោគលើសណ្ឋាគារ
លដំាប់ផ្កាយ៥នងឹជះឥទ្ធពិល
ជាវជិ្ជមានដល់វសិយ័អចលន-
ទេពេយដោយវានឹងកា្លាយជា
កមា្លាំងចលករក្នុងការរុញចេន
ឱេយទផីេសារអចលនទេពេយក្នងុខេត្ត
ពេះសហីនុមានសកម្មភាពខា្លាងំ
ទំាងការទិញលក់និងជួល។
លោកបន្តថាកណំើនការវនិ-ិ

យោគលើសណ្ឋាគារលំដាប់
ផ្កាយ៥គឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា
ខេត្តពេះសហីនុនងឹទទលួបាន
ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគ
លដំាប់ខ្ពស់នៅពេលអនាគត។
នៅពេលមានភ្ញៀវលំដាប់ខ្ពស់
វិស័យនេះនឹងរឹតតេល្អ។
លោកអះអាងថា៖«ការវិនិ-

យោគរបស់កេុមហ៊ុនJinBei
PalaceCo.,Ltdលើសណ្ឋា-
គារលំដាប់ខ្ពស់បេបនេះអាច
បញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំនេទីផេសារ
ទេសចរណ៍និងវិស័យអច-
លនទេពេយនៅក្នុងកេុងពេះសី-
ហនុទាំងមូល»។
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-

១៩ក្នងុពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍
២០កុម្ភៈ កំពុងធ្វើឱេយទីផេសារ
អចលនទេពេយក្នុងខេត្តពេះសី
ហនុតេវូជាបគ់ាងំទាងំសេងុនៅ
ពេលនេះ។មនុពេលមានពេតឹ្ត-ិ
ការណ៍នេះដីនៅតបំន់ពាណជិ្ជ-
កម្មក្នុងកេុងពេះសីហនុមាន
តម្លេចន្លាះពី១៨០០ទៅ៣
៥០០ដុលា្លារក្នុង១ម៉េតេការ៉េ
និងតំបន់លំនៅឋានជាយកេុង
មានតម្លេ២៥០-៣០០ដុលា្លារ។
នេះបើតាមលោកសេងហួ។
យោងតាមលោកសេងហួ

បច្ចបុេបន្ននៅទីតំាងរបស់គមេង
សាងសង់សណ្ឋាគារខាងលើ
អាចមានតម្លេក្នងុរង្វង់២០០០
ដុលា្លារក្នុង១ម៉េតេការ៉េ។
យោងតាមលោកសុចិតេ

គេឹះសា្នា នៅមុនពេលរដា្ឋាភិ-
បាលសមេចលុបបំបាត់សកម្ម-
ភាពលេបេងអនឡាញនៅលើ
ទឹកដីបេទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្ត
ពេះសីហនុមានសណ្ឋាគារ
បេមាណ១០៧កន្លេងប៉ុន្តេ
បនា្ទាប់ពីការបិទលេបេង
អនឡាញនងិការផ្ទុះជងំឺកូវដី

១៩ចំនួនសណ្ឋាគារដេល
កំពុងបើកដំណើរការមានបេ-
ហេល៣០ប៉ុណ្ណោះ៕
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ទីក្រុង ស្រ អ៊ូលៈកេុមហ៊ុន
Incheon International
Airport Corporation(II-
AC)កាលពីថ្ងេអង្គារបានចុះ
អនុសេសរណៈយោគយល់គា្នា
ជាមយួកេមុហ៊នុIsraelAero-
space Industries (IAI)
ជាកេមុហ៊នុផលតិអវកាសនងិ
យន្តហោះដេលគេប់គេងដោយ
រដ្ឋរបស់បេទេសអុីសេអេល
ដើមេបីសាងសង់មជេឈមណ្ឌល
បំប្លេងយន្តហោះនៅកេុមហ៊ុន
IncheonAirport។
កិច្ចពេមពេៀងនេះនឹងមើល

ឃើញIIACចាប់ផ្ដើមការងរ
លើហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាង-
សង់ជាមួយនឹងការផលិត
យន្តហោះលើកដំបូងដេល
បំប្លេងពីយន្តហោះដឹកអ្នក
ដំណើរទៅជាយន្តហោះដឹក
ទំនិញគេងនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុង
ឆា្នាំ២០២៤ ដោយសហការ
ជាមយួនងឹSharpTechnics
Kជាកេុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអា-

កាសចរណ៍បេទេសកូរ៉េខាង-
តេបូង។
បនា្ទាប់ពីចៀសវាងពីការបេ-

កួតបេជេងពីបេទេសចិននិង
ឥណ្ឌាកេុមហ៊ុន Incheon
Airportនឹងកា្លាយជាមូលដា្ឋាន
ផលិតកម្មបរទេសលើកដំបូង
ដេលយន្តហោះB777-300-
ERរបស់កេមុហ៊នុIAIនងឹតេវូ
បានបបំ្លេង។នេះបើយោងតាម
កេុមហ៊ុន។
ការបំប្លេងយន្តហោះមាន

គោលបំណងក្នុងការពងេីកវដ្ដ
សេដ្ឋកិច្ចនេយន្តហោះដឹកអ្នក
ដំណើរបនា្ទាប់ពីវាមានអាយុពី
១៥ទៅ២០ឆា្នាំ។ការបំប្លេង
តេវូបានជេើសរសីដោយកេមុ-
ហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដឹកជញ្ជូន
ទំនិញជាចេើនដោយសារតេ
តម្លេការផលិតកាន់តេទាប។
យោងតាមការពេយាកររបស់

កេុមហ៊ុន IIACការបំប្លេង
យន្តហោះនិងការថេទាំយន្ត-
ហោះដឹកទំនិញធំៗនៅក្នុង-

មជេឈមណ្ឌលបំប្លេងនេះនឹងរក
បេក់ចំណូលបានបេហេល១
ពាន់ពាន់លានវ៉នុ(៨៩១,៨៩
លានដុលា្លារ)ក្នុងការនាំចេញ
តេឹមឆា្នាំ២០៤០ ហើយនឹង
រួមចំណេកដល់ការថេទាំអា-
កាសចរណ៍ក្នងុសេកុការជសួ-
ជុលនិងឧសេសាហកម្មកេលម្អ
ឡើងវិញ។
កេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជា-

ចេើនកពំងុងកទៅរកអាជវីកម្ម
ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអា-
កាសដោយសារតេការរកីរាល
ដាលជំងឺកូវីដ។កេុមហ៊ុនអា-
កាសចរណ៍KoreanAirបាន
បង្ហាញការលក់ទំនិញ៤,២
ពាន់លានវុ៉នកាលពីឆា្នាំ២០២០
កើនឡើង៦៦ភាគរយធៀប-
នឹងរយៈពេលដូចគា្នាកាលពីឆា្នាំ
មុនបនា្ទាប់ពីការកើនឡើងតមេវូ-
ការសមេប់ឃីតកោសលេយវិច័យ-
ជងំឺកវូដី១៩នងិគេឿងបនា្លាស់
រថយន្ត។នេះបើយោងតាមកេមុ-
ហ៊ុនអាកាសចរណ៍៕LA

ទីក្រុងរីយ៉ាដ: Aramcoដេលជា
កេមុហ៊នុថាមពលយកេសរបស់បេទេស
អារា៉ាបប់៊សីាអ៊ឌូតីកាលពីថ្ងេអង្គារបាន
បង្ហាញពីការកើនឡើងបេកច់ំណេញ
៣០ ភាគរយនៅតេីមាសទី១ដេល
លើសពីការពេយាករជាសញ្ញានេការរបី
ឡើងវិញពីទីផេសារបេងដេលដាំកេបាល
ចុះកាលពីឆា្នាំមុនដេលបានបង្កឡើង
ដោយជំងឺរាតតេបាត។
កេមុហ៊នុAramcoបាននយិាយថា

បេកច់ណំេញសទុ្ធរបសខ់្លនួបានកើន
ឡើងដល់២១,៧ពាន់លានដុលា្លារក្នងុ
រយៈពេល៣ ខេដំបូងនេឆា្នាំនេះបើ
បេៀបធៀបទៅនងឹ១៦,៧ពាន់លាន
ដុលា្លារនៅក្នុងតេីមាសដូចគា្នានេឆា្នាំ
២០២០ដោយសារទីផេសារបេងកាន់តេ
ខា្លាងំនិងកមេតិចមេញ់បេងឡើងខ្ពស់។

លទ្ធផលដ៏ខ្ពស់នេះកើតឡើងបនា្ទាប់
ពីបេក់ចំណេញដ៏ខា្លាំងដេលបាន
បេកាសកាលពីខេមនុដោយកេមុហ៊នុ
បេងធំៗរបស់អាមេរិកដូចជាExx-
onMobilនិងChevronរហូតដល់
កេុមហ៊ុន BP របស់អង់គ្លេសនិង
កេុមហ៊ុនTotalរបស់បារាំង។
លោកAminNasserអគ្គនាយក

កេុមហ៊ុន Aramcoបានថ្លេងក្នុង
សេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយថា៖ "សម្ទុះ
ដេលផ្តល់ដោយការស្ទុះងើបសេដ្ឋកចិ្ច
សកលបានពងេឹងទីផេសារថាមពល។
ដោយមើលឃើញពីសញ្ញាវិជ្ជមាន
សមេប់តមេូវការថាមពលនៅឆា្នាំ
២០២១មានហេតផុលជាចេើនទៀត
ដេលតេូវមានសុទិដ្ឋិនិយមថាថ្ងេល្អ
បេសើរនងឹមកដល់ហើយខណៈពេល

ដេលបញ្ហាខ្វះចន្លាះខ្លះនៅតេមាន
យើងមានជំហរល្អ...នៅពេលសេដ្ឋ-
កិច្ចចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញ"។
បេក់ចំណូលទាបរបស់កេមុហុ៊នកាលពី

ឆា្នាំមុនបានដាក់សមា្ពាធលើហិរញ្ញវត្ថុ
របស់រដា្ឋាភបិាលនៅពេលដេលទកីេងុ
រយីា៉ាដបេឈមនងឹឱនភាពថវកិាដេល
មានចនំនួចេើនហើយបន្តគមេងជា-
ចេើនពាន់លានដលុា្លារដើមេបីធ្វើពពិធិ-
កម្មសេដ្ឋកិច្ចដេលពឹងផ្អេកលើបេង។
បេកច់ណំេញនៅតេមីាសទី១កើន

លើសការបា៉ាន់សា្មានបេមាណ២០
ពាន់លានដលុា្លារដោយកេមុហ៊នុRBC
CapitalMarketsដេលបាននិ-
យាយថាលទ្ធផលបានបង្ហាញព"ីអា-
នភុាពរបស់Aramcoចពំោះការកើន
ឡើងតម្លេទំនិញ"៕RR

ក្រមុហុ៊នIncheonAirportចុះកិច្ចព្រមព្រៀង
ជាមួយក្រមុហុ៊នIsraelAerospaceIndustries
ដើម្របីសាងសង់មជ្រឈមណ្ឌលបំប្ល្រងយន្តហោះ

ប្រក់ចំណ្រញក្រមុហុ៊នប្រងAramcoរបស់អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតកើនឡើង៣០ភាគរយនៅត្រមីាសទី១

ការ បំប្ល្រង យន្តហោះ ដឹក អ្នក ដំណើរ ទៅជា យន្តហោះ ដឹក ទំនិញ នៅ ព្រលាន យន្តហោះ BenGurion  ប្រទ្រស អីុស្រអ្រល ។រូបភាពIIAC

រោងចក្រចម្រញ់ប្រងរបស់ក្រមុហុ៊នSaudi Aramco។ រូបថតAFP

ក្រងុព្រះសីហនុនឹងសា្វាគមន៍សណ្ឋាគារ...

ទិដ្ឋភាពក្រងុព្រះសីហនុ នាព្រលកន្លងទៅ។ រូបថតYousosApdoulrashim



តពីទពំរ័១...ព្យាករស្ដ្ឋកចិ្ច
កម្ពុជាថានឹងកើនឡើង៤,០
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ដ្ល
នាំមុខដោយការបង្កើនល្បឿន
ចាក់វ៉ាក់សាំងការស្ទុះងើប-
ឡើងវញិដរ៏ងឹមាំផ្នក្ផលតិកម្ម
និងបានគាំទ្ដោយការលើក-
ទកឹចតិ្តសារពើពន្ធជាបន្តដោយ
រដ្ឋាភិបាល។
ការព្យាកររបស់AMRO

បានចញ្ផស្ាយនៅថ្ងទ្ី៦ខ្
ឧសភាន្ះខណៈដ្លវជា
ការវយតម្ល្បឋមរបស់ខ្លួន
បនា្ទាប់ពីការពិភាក្សាប្ចាំឆ្នាំ
តាមរយៈវីដ្អូជាមួយអាជា្ញា-
ធរកម្ពុជាចាប់ពីថ្ង្ទី១៩ខ្
ម្សាដល់ថ្ង្ទី៤ខ្ឧសភា
ឆ្នាំ២០២១។
AMROឲ្យដឹងថា៖«ស្ដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាត្ូវបានរំពឹងថានឹងត្-
ឡប់ទៅរកកំណើនវិជ្ជមានវិញ
ក្នងុឆ្នាំ២០២១បនា្ទាប់ពីការធ្លាក់
ចុះកាលពីឆ្នាំមុន។ការកើន
ឡើងនៅព្លថ្មីៗក្នុងករណី
ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងសហ-
គមន៍និងការបិទខ្ទប់បញ្ជាក់ពី
ការបន្តប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការ
រកីរាលដលជងំកឺវូដី១៩ពម្-
ទាងំតម្វូការការចាក់វ៉ាកស់ាងំ
កាន់ត្រហ័សនិងការកំណត់
ទិសដៅបន្ថម្និងវិធនការគោល-
នយោបាយបតប់ន្ដើមប្គីាទំ្
ដល់ការស្ទុះងើបឡើងវិញ»។
លោកបណ្ឌតិSeungHyun

LukeHongអ្នកឯកទ្ស-
ជាន់ខ្ពស់នៅAMROបានឲ្យ
ដឹងថាទោះបីជាការរំខាន
ដោយសារត្សកម្មភាពការ
រីករាលដលជំងឺកូវីដនិងការ

បិទខ្ទប់នៅព្លថ្មីៗន្ះក៏
ដោយក៏ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្ូវ
បានព្យាករថានឹងកើនឡើង
៤,០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១
ដល្បាននាមំខុដោយការស្ទុះ
ងើបឡើងវិញដ៏រឹងមំាផ្នក្ផលិត
កម្ម និងគាំទ្ដោយការលើក
ទឹកចិត្តសារពើពន្ធជាបន្ត។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ការកើន

ឡើងនៅព្លថ្មីៗក្នុងករណី-
ការផ្ទុះក្នងុសហគមន៍បញ្ជាក់ពី
តម្ូវការការឆ្លើយតបដ៏រឹង
មាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់
សា្កាត់ការរីករាលដលនិង
ការបង្កើនល្បឿនការចាក់វ៉ាក់-
សាំងដើម្បីសម្ចបានភាព
សា៊ាំក្នុងសហគមន៍»។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

(ADB)កាលពីថ្ង្ទី២៨ខ្
ម្សាក៏បានព្យាករដ្រថា
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹង
កើនឡើង៤,០ភាគរយនៅ-
ឆ្នានំ្ះនងិ៥,៥ភាគរយនៅឆ្នាំ
២០២២ដោយសារតក្ារស្ទុះ
ងើបឡើងវិញន្ស្ដ្ឋកិច្ចពី
បណ្តដ្គូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ
ដ្លជំរុញឲ្យមានតម្ូវការនាំ
ច្ញរបស់កម្ពុជា។
លោកស្ី SunniyaDur-

rani-JamalនាយកADBប-្
ចាបំទ្ស្កម្ពជុាបានឲយ្ដងឹថា
សដ្្ឋកចិ្ចបានធ្លាកច់ុះដក៣,១
ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០២០
ដោយសារត្វីរុសកូរ៉ូណលើ-
ពិភពលោកការរីករាលដល
ជងំកឺវូដី១៩។រដ្ឋាភបិាលបាន
ឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹង
ការកើនឡើងករណីឆ្លងខា្លាំង
នៅពល្ថ្មីៗ ហើយADBរពំងឹ

ថាស្ដ្ឋកិច្ចនឹងត្ឡប់ទៅរក
កំណើនឡើងវិញក្នងុឆ្នាំ២០២១។
លោកស្ថី្លង្ថា៖«ការណ-៍

ន្ះនឹងជួយបង្កើនប្ក់ចំ-
ណូលគ្ួសារប៉ុន្ត្មិនម្ន
វិស័យទាំងអស់និងតំបន់នឹង
ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ស្មើ
គា្នានោះទ្ដូច្ន្ះវនឹងមាន
សារៈសខំាន់ក្នងុការត្តួពនិតិយ្
ដោយយកចិត្តទុកដក់លើ-
សុខុមាលភាពគ្ួសារនិង
តម្ូវការការគាំទ្បន្ថ្ម»។
យោងតាមADBផលិតកម្ម

ឧស្សាហកម្មត្ូវបានរំពឹងថា
នឹងកើនឡើង៧,១ភាគរយ
នៅក្នងុ២០២១នងិ៧,០ភាគ
រយក្នងុឆ្នាំ២០២២ដោយសារ
ត្ការស្ទុះងើបឡើងវិញផ្ន្ក
សម្លៀកបំពាក់ស្បក្ជើងនិង
ផលតិផលធ្វើដណំើរពម្ទាងំ
កំណើនផ្នក្ផលិតកម្មធុនស្ល
ផ្ស្ងៗទៀតដូចជាគ្ឿងអ្-
ឡិចត្ូនិកនិងកង់ជាដើម។
ចំពោះវិស័យកសិកម្មត្ូវ

បានរពំងឹថានងឹកើនឡើង១,៣

ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១និង
១,២ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២២
ស្វកម្មនឹងស្ទុះងើបឡើងវិញ
ជាបណ្ដើរៗដ្លកើនឡើង
៣,៣ភាគរយក្នងុឆ្នាំ២០២១
និង៦,២ភាគរយក្នងុឆ្នាំ២០២២។
កចិ្ចខតិខបំ្ងឹបង្ក្នងុការទប-់
សា្កាត់ការរីករាលដលក្នងុសុ្ក
នជ្ងំកឺវូដី១៩ដល្បានចាប់
ផ្ដើមកាលពីខ្កុម្ភៈកំពុងធ្វើ
ឲ្យចុះខ្សាយសកម្មភាពវសិយ័
ស្វកម្ម។
ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ

ត្ូវបានរំពឹងថានឹងរក្សានៅ
ដដ្លក្នងុឆ្នាំ ២០២១ដ្ល
មាននយ័ថាវសិយ័ទស្ចរណ៍
មិនត្ូវបានរំពឹងថានឹងជំរុញ
សវ្កម្មក្នងុឆ្នានំ្ះទ។្វសិយ័
អចលនទ្ព្យត្ូវបានរំពឹងថា
នឹងស្ទះុងើបឡើងវិញពីការធ្លាក់
ចុះកាលពឆី្នាំមនុសប្ជាមយួ
នឹងនិនា្នាការស្ដៀងគា្នាសម្ប់
ឧស្សាហកម្មសំណង់ផងដ្រ។
ជាមួយគា្នាន្ះដ្រARMRO

បានផ្ដលអ់នសុាសនថ៍ាដោយ

សារត្បរិយកាសប្កួតប្-
ជង្គោលនយោបាយសារពើ-
ពន្ធនៅត្មានសារៈសំខាន់
ខណៈដ្លការដក់ច្ញកញ្ចប់
លើកទកឹចតិ្តសារពើពន្ធដទ៏លូ-ំ
ទូលាយបានដើរតួនាទីដ៏សំ-
ខាន់ក្នុងការគាំទ្ស្ដ្ឋកិច្ច។
ARMROបន្តថា៖«ដំណើរ

ឆ្ពោះទៅមុខ វិធនការគាំទ្
សារពើពន្ធ គួរត្កាន់ត្មាន
ភាពបត់ប្នបន្ថ្មទៀតនិង
កំណត់ទិសដៅដោយសារត្ការ
ស្ទះុងើបឡើងវិញមិនស្មើគា្នាស្ទើរ
គ្ប់វិស័យ។ការគំាទ្វិបត្តរិយៈ-
ព្លខ្លីគួរត្ត្ូវបានកំណត់
ទិសដៅបន្ថ្មទៀតនិងផ្លាស់
ប្តូរជាបណ្ដើរៗ ឆ្ពោះទៅរកការ
គាំទ្ក្ុមហ៊ុនដ្លទទួល
រងផលប៉ះពាល់និងការជួយ
សម្ួលការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង
ឆប់រហ័សកមា្លាំងពលកម្មនិង
ធនធនការងារបក្បដោយផ្ល្
ផ្កាទៅលើវិស័យជាច្ើនដ្ល
មានសកា្ដានុពលធ្វើឲ្យកំណើន
រឹងមាំ»៕LA

BUSINESSwww.postkhmer.com ៩esdækic© ថ្ង្សុក្ទី៧ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

ទីក្រុងញូវយ៉កៈ តម្ល្ភាគហ៊ុន
បច្ច្កវិទ្យាបានធ្លាក់ចុះក្នុងការជួញដូរ
របស់អាម្រិកកាលពីថ្ង្អងា្គារបនា្ទាប់ពី
លោកស្ី JanetYellen រដ្ឋមន្ដ្ី
ក្សួងរតនាគារបានធ្វើអតា្ថាធិប្បាយ
ដល្គ្យលថ់ាជាការពម្ានថាអត្
កម្ចីកាន់ត្ខ្ពស់អាចកើតមាន។
អត្ការបក្់ដល្ធនាគារកណ្តល

អាមរ្កិបានធ្វើមកនៅត្មឹសនូយ្កាល-
ពីឆ្នាមំនុដោយសារត្ការរកីរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩បានចាប់ផ្ដើមជំរុញតម្ល្
ភាគហ៊ុនអាម្រិកក្នុងចំណោមនោះ
ក្ុមហ៊ុនបច្ច្កវិទ្យាអាម្រិកជាច្ើន
គឺជាក្ុមហ៊ុនទទួលបានផល។
ទោះបីជាស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងស្ទុះងើប

ឡើងវិញក៏ដោយក៏ធនាគារកណ្តល

មួយន្ះបច្ចុប្បន្នមិនត្ូវបានរំពឹងថា
នឹងមិនដំឡើងអត្ការប្ក់យ៉ាង-
ហោចណស់រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៤។
ប៉ុន្ត្លោកប្ធនាធិបតីអាម្រិកចូ

ប្ដិនដ្លស្នើឡើងជិត៤ពាន់ពាន់
លានដុលា្លារជាការវិនិយោគរយៈព្ល
វ្ងលើហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្ួសារ
បន្ថម្លើវធិនការសង្គ្ះការរកីរាល-
ដលជំងឺ១,៩ពាន់ពាន់លានដុលា្លារ
ដ្លបានអនុម័តកាលពីខ្មីនា«វ
អាចថាអត្ការប្ក់នោះនឹងត្ូវត្
បង្កើនតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យប្កដថាស្ដ្ឋ-
កិច្ចរបស់យើងមិនរំជួលខា្លាំងព្ក»។
នះ្បើយោងតាមលោកស្ីYellen។
WellsFargoAdvisorsបានឲ្យ

ដងឹថាវមនិមន្ជាអ្វដីល្ទផីស្ារចងឮ់
នោះទ្និងក្ុមហ៊ុនNasdaqដ្ល
កំពុងជួញដូរក្នុងតម្ល្កាន់ត្ទាប
រួចហើយបានធ្លាក់ចុះបន្ថ្មទៀត
ខណៈដ្លក្ុមវិនិយោគិនវយតម្ល្
លើការលក់ច្ញភាគហ៊ុនក្ុមហ៊ុន
បច្ច្កវិទ្យាធំៗនិងការអតា្ថាធិប្បាយ

អត្ការប្ក់ពីលោកស្ីYellen។
សន្ទសស្ន៍ផស្ារហ៊នុNasdaqCom-

posite Indexដ្លសម្បូរដោយ
ក្មុហ៊នុបច្ចក្វទិយ្ាបានបទិការជញួដរូ
កាន់ត្ទាប១,៩ភាគរយក្នុងចំនួន
១៣៦៣៣,៥០ដ្លជាប្តិបត្តិការ
ដអ៏ាកក្់បផំតុរបសខ់្លនួចាបត់ាងំពីថ្ងទ្ី
២៤ខ្មីនា។
តម្ល្ភាគហ៊ុនក្ុមហ៊ុនS&P500

ដល្មានមលូដ្ឋានដទ៏លូទំលូាយបាន
ធ្លាក់ចុះ០,៧ភាគរយមកនៅត្ឹម៤
១៦៤,៦៦នៅព្លបញ្ចប់ការជួញដូរ
នៅអាម្រិកខណៈដ្លតម្ល្គោល
ក្ុមហ៊ុនDow Jones Industrial
Averageបានកើនឡើងតិចតួច០,១
ភាគរយដល់៣៤១៣៣,០។
ក្ុមហ៊ុនAppleបានបញ្ចប់ការ-

ជញួដរូក្នងុតម្ល្កានត់្ទាប៣,៥ភាគ
រយក្មុហ៊នុMicrosoftបានខាតបង់
១,៦ភាគរយនិងតម្ល្ភាគហ៊ុន
ក្ុមហ៊ុន Facebookបានធ្លាក់ចុះ
១,៣ភាគរយ៕LAJanetYellenរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងរតនាគារអាម្ររិក។រូបថតAFP

តម្លៃភាគហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយាអាមៃរិកតៃវូបានរារំាងបន្ទាប់ពីការពៃលយអំពីអតៃការបៃក់នឹងឡើងវិញ

កៃមុហុ៊នNissanនឹង
លក់ភាគហុ៊នទំាងអស់
នៅDaimlerក្នងុតម្លៃ
១,៤ពាន់លានដុលា្លារ
ទីក្រុងតូក្រយូ:កាលពីថ្ង្ពុធ

ក្មុហ៊នុNissanបានបក្ាស
លក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ចំនួន
១,៥៤ភាគរយរបស់ខ្លួននៅ
ក្នុងក្ុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត
Daimlerក្នងុបទ្ស្អាល្លមឺង៉ក់្នងុ
តម្ល្បហ្ល្១,១៥ពាន់លាន
អឺរ៉ូ (១,៤ពាន់លានដុលា្លារ)
បនា្ទាប់ពីការសម្ចស្ដៀង
គា្នាន្ះដោយក្មុហ៊នុRenault
ដ្លជាដ្គូបារាំងរបស់ខ្លួន។
ក្មុហ៊នុផលតិរថយន្តជប៉នុ

មយួន្ះបានព្យាយមរកប្ក់
ចណំញ្ម្តងទៀតនងិងើបឡើង
វញិពីការខចូករ្្តិ៍ឈ្មោះបណ្តល
មកពីការចាកច្ញរបស់អតតីម្
ដឹកនាំគ្ចខ្លួនលោកCarlos
Ghosn។
កុ្មហុ៊នNissanបាននិយយ

ថាការដកខ្លនួចញ្នងឹអនញុ្ញាត
ឱយ្ខ្លនួពង្ងឹនងិលើកកម្ពស់ការ
បក្តួបជ្ង្អាជវីកម្មរបស់ខ្លនួ
បន្ថម្ទៀតរមួទាងំការវនិយិោគ
ដើមប្ីលើកកម្ពស់ការផលតិរថ-
យន្តប្ើអគ្គិសនី។
ក្ុមហ៊ុនបាននិយយថា

កចិ្ចសហបត្បិត្តកិារឧសស្ាហកម្ម
របស់ខ្លនួជាមយួDaimlerនៅ
ត្មនិផ្លាស់ប្តរូ។ក្មុហ៊នុទាងំ
ពរីបន្តសហការគា្នាក្នងុផ្នក្ច្ើន
ទៀត។
នៅក្នុងខ្មីនាក្ុមហ៊ុន

Renaultក៏បានប្កាសលក់
ភាគហ៊នុរបស់ខ្លនួទាងំមលូច-ំ
ននួ១,៥៤ភាគរយនៅក្នងុក្មុ-
ហ៊នុDaimlerបនា្ទាបព់ីក្មុហ៊នុ
ផលិតរថយន្តរបស់ប្ទស្បា-
រាំងមួយន្ះបានកត់ត្នូវការ
ខាតបង់ជាកំណត់ត្ក្នុងឆ្នាំ
២០២០ដ្លជាលទ្ធផលន្
ការរីករាលដលន្ជំងឺរាតត្បាត។
ក្មុហ៊នុNissanបានធ្វើឱយ្

ប្សើរឡើងនូវការព្យាករណ៍
ពញ្មយួឆ្នាំរបស់ខ្លនួដោយពយ្ា-
ករថានឹងខាតបង់សុទ្ធចំនួន
៥៣០ពាន់លានយ៉្ន(៤,៨
ពាន់លានដុលា្លារសម្ប់)ឆ្នាំ
សារពើពន្ធដល់ខ្មីនាដ្ល
មានចំនួនតិចជាងការព្យាករ
ពីមុន។
ក្មុហ៊នុNissanដល្បាន

រកស្ាភាពជាដគ្ូជាមយួក្មុហ៊នុ
បារាំងRenaultនិងជប៉ុន
Mitsubishiនងឹបក្ាសលទ្ធផល
ប្ចាំឆ្នាំនៅសបា្តាហ៍ក្យ៕
AFP/RR
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AMROៈការបង្កើនលៃបឿន...



AIA បាននាំការគាំទ្រ របស់ខ្លួន 
ចំពោះ អង្គការ  ISF Cambodia 
ទៅដល ់ទស្រសនកិជន អន្តរជាត ិ នៅក្នងុ 
សបា្តាហ៍ ន្រះ ខណៈ ឡូហ្គោ របស់ អង្គ-
ការ ក្ររដ្ឋាភបិាល នៅ កម្ព ុជាមយួ ន្រះ 
ល្រចឡើង នៅលើ អាវ ខាងមុខរបស់ 
កីឡាករក្លឹប Tottenham Hotspur 
នៅក្នុង លី គ កំពូល អង់គ្ល្រស ។ 

ISF គឺជា អង្គការក្ររដ្ឋាភិបាល ដ៏ 
ល្រចធ្លោមួយ នៅ កម្ពុជា ដ្រល គាំទ្រ 
ដល ់ កុមារ ដ្រល ជួប ការលំបាក តាម - 
រយៈ ការអប់រំ សុខភាព និង កីឡា ។ 

 ការប្រកតួ បាលទ់ាត ់សប្របរុសធម ៌
រវាង ក្រុម Tottenham Hotspur 
និង Sheffield United គឺ ក្រុម 
យក្រស អង់គ្ល្រស បាន យកឈ្នះ ក្រុម 
Sheffield United ក្នុង លទ្ធផល 
៤-០ កាលពី យប់ ថ្ង្រអាទិត្រយ ហើយ 
អាវ ត្រូវបាន ចុះហត្ថល្រខា ដោយ 
កីឡាករ ក្នុងនោះ រួមមាន កីឡាករ 
Gareth Bale ដ្រល ស៊តុ បាន hat-
trick កីឡាករ Son Heung-min 
តារា ឆ្នើម ជើង ស៊ ុង អងគ់្ល្រស Harry 
Kane និង អ្នកចាំទី ស ញ្ជា ត្តិ បារាំង 
Hugo Lloris ។

៧៥ភាគរយ ន្រ ថវិកា ដ្រល ប្រមូល 
បាន ពី ការដ្រញថ្ល្រ អាវ ពិស្រស ន្រះ 
នងឹ យកទៅជយួ អង្គការ ISF  នងិ ២៥ 
ភាគរយ ទៀត គឺ ផ្តល់ ដល់ មូលនិធិ 
Tottenham Hotspur Founda-
tion ដ្រលជា មូលនិធិ សប្របុរសធម៌ 
របស់ ក្លឹប ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ដើម្របី 
ផ្តលឱ់កាស ដល ់សហគម ន ៍មលូដ្ឋាន 
របស់ខ្លួន ។  ដើម្របី មាន ឱកាស កា្លោយ 
ជាមា្ចាស ់អាវ ដ្រល ចុះហត្ថល្រខា ដោយ 
កីឡាករក្លឹប Spurs ដ្រល ចំនួន មាន 
កំណត់ និងដើម្រប ីបុព ្វហ្រតុ សប្របុរ ស- 
ធម៌។

«ISF បាន បំព្រញការងារ យ៉ាង 
ធំធ្រង នៅក្នុង ការជួយ កុមារ កម្ពុជា 
ដ្រល មាន ជីវភាព ក្រីក្រ តាមរយៈ 
កម្មវធិ ីអបរ់ ំបាលទ់ាត ់នងិ សហគមន ៍

ហើយ យើង ពិតជា រីករាយ ណាស់ 
ដ្រល  បានបងា្ហាញ ការយកចតិ្តទកុដក ់
កាន់ ត្រខា្លោំង ចំពោះ ពួកគ្រ តាមរយៈ 
ភាពជា ដ្រគូ របស់ យើង ជាមួយ ក្លឹប 
បាល់ទាត់ Spurs» ។ 

 លោកស្រ ីPauline Teoh នាយកិា 
ក្រុមហ៊ុន AIA Cambodia បាន 
ថ្ល្រងថា ៖« នៅព្រល គាំទ្រដល់ ISF គឺ 
យើង មិន ភ្ល្រច ហ្រតុ ផ លចម្របង ដ្រល 
យើង គាំទ្រ ពួកគ្រ នោះទ្រ គឺ ការជួយ 
ដល ់កមុារ ក្រកី្រ នៅ កម្ពជុា ដោយមាន 
ការដក់ ដ្រញថ្ល្រ អាវ ដ្រល ចំនួន 
មានកំណត់  មាន ឡូហ្គោអង្គការ 
ISF អមដោយ ពាក្រស  « ព ីកម្ពជុា 
ដោយ AIA» 

 លោកស្រី បន្ថ្រមថា អាវ 
ន្រះ គឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការ 
ទទួលខុស សហគម ន៍ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់រង ចម្រុះ ជាតិ 
សាសន៍ មួយ ន្រះ ។ AIA និង AIA 
Cambodia បាន យកចិត្តទុកដក់ 
យ៉ាង ខា្លោំង  ជាមួយ ការប្ត្រជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ 
ក្នុង ការជួយ ដល់ ប្រជាជន រាប់លាន 
នាក ់នៅ ទទូាងំ ទ្វបីអាសុ ី ឱ្រយមាន « សខុ 
ភាព ល្អ អាយុ វ្រង និង កាន់ត្រ 
ប្រសើរ » ។ លោកស្របីាន 
ថ្ល្រងថា ៖« ដូច្ន្រះយើង 
ព្រយាយម លើកស្ទួយ 
នងិ ផ្តល ់អត្ថប្រយោ-
ជន៍  ដល់ សង្គម  ក្នុង 
នោះ យើង ជួយ ជន រង គ្រះ  ដោយ 
ទឹកជំនន់ បានបរិចា្ចាគ ដល់ បុព្វហ្រតុ 
សប្របុរសធម៌ និង ជួយ លើកកម្ពស់ 
ការងារ និង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រង រប ស់ 
អង្គការ ក្រ រដ្ឋា  ភិបាលដូច ជាអង្គការ 
ISF េនះ ជាដើម » ។  

« ការ មាន ឡ ូហ្គោរបស ់ISF Cam-
bodia នៅ ផ្ន្រក ខាងមុខ ន្រ អាវ របស់ 

ក្រុម Tottenham Hotspur អំឡុង 
ន្រការប្រកួត English Premier 
League កាលព ីចងុ សបា្តាហ ៍មនុ វា គ ឺ

ជា កិត្តិយស ដ៏ ធំធ្រង សម្រប់ អង្គការ 
របស ់យើង ។ យើង មនិ ត្រមឹត្រ មាន 
ឱកាស ច្រក រំល្រក ប្រសក កម្ម 
របស់ យើង ជាមួយ ទស្រសនិកជន 
នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ យើង ថ្រម  ទាំង អាច ធ្វើឱ្រយ គ្រ 
សា្គោល ់កម្ពជុា កានត់្រ ច្រើន ផងដ្ររ  »   ។ 

 លោកស្រី Vicheka Chourp 
អ្នក គ្រប់គ្រង អង្គការ ISF Cam-
bodia ថ្ល្រងថា ៖« យើង ពតិជា សមូ 
ថ្ល្រង អំណរគុណ ដល់ ក្លឹប បាល់-
ទាត់ Tottenham Hotspur និង 
ក្រមុហ៊នុ AIA ខា្លោងំណាស ់សម្រប ់
ឱកាស ន្រះ  ដើម្របី នាំ ប្រស កក កម្ម 
របស់ យើង ទៅ ឱ្រយគ្រ សា្គោល់ ជា 

លក្ខណៈ សកល ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ 
កុមារ ក្រីក្រ និង សហគមន៍ 
របស ់ពកួគ្រ ងើប ច្រញព ីភាព 
ក្រីក្រ តាមរយៈ ការបង្កើន 
ការ ទទួល បាន  កា រ អប់រំ 

សុខភាព និង កីឡា » ។ 
 ខណៈ ក្របខ័ណ្ឌ Pre-
mier League គឺ 

ទទួល បាន ប្រជាប្រិយ-
ភាព ខា្លោំង ណាស ់ នៅក្នុង ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ក្នុង នោះ ការគាំទ្រ ក្លឹប  
បាល់ទាត់ Spurs ក៏ កំពុង កើន- 
ឡើង ហើយ កីឡាករ មា្នាក់ ក្នុង 
ចំណម កីឡាករ នៅ ក្លឹប ភាគ ខាង 
ជើង ទីក្រុង ឡុង ដ៍ មួយ ន្រះ បាន ផ្ញើ 
សារ អរគុណ ដល់ អ្នកគាំទ្រ ជា-
ច្រើន របស់ ពួកគ្រ នៅ ក្នុង ព្រះរាជា 
ណាចក្រកម្ពុជា។  

 កីឡាករ Son ដ្រលជាខ្រស្របម្រើ 
ក្លឹប Supr ថ្ល្រង មុន ការប្រកួត ថា ៖ 
« សួស្តី អ្នក គំាទ្រ ទំាងអស់ នៅក្នងុ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា ។ សមូ អរគណុ ខា្លោងំ 
ណាស់ ចំពោះ ការគាំទ្រ ដ៏ ធំធ្រង 

របស់ អ្នក ទាំង អស់ គា្នា ។ ខ្ញុំ សង្រឃឹម 
ថានឹង ជួប អ្នក ក្នុងព្រល ឆាប់ៗ » ។ 

Tottenham និង AIA Cam-
bodia បានធ្វើការ ជាមួយ អង្គការ 
ISF ចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០១៧។ 

 Spurs កប៏ាន សម្ត្រង ការ គោរព   
ចពំោះ ការងារ ដ ៏សខំាន ់របស  ់ISF 
នៅ ក្នងុ ថ្ង្រ ប្រកតួ   ផ្លវូការ ដោយ បាន 
ច្រញសារ ចំនួន ២ ទំព័រ ស្តីពី កិច្ច-
ខិតខំ ប្រឹងប្រង រប ស់ អង្គការ 
នៅក្នុង ការជួយ កាត់បន្ថយ ភាព-
ក្រីក្រ និង វិសមភាព នៅ កម្ពុជា ។ 

« យើង បានឃើញ ពី ឥទ្ធិពល 
វិជ្ជមាន ន្រ មូលនិធិ Indochina 
Starfish នៅ ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ ហើយ 
យើង រីករាយ ដ្រល បាន គាំទ្រ បុព្វ-
ហ្រតុ ដ៏ មានតម្ល្រ ន្រះ ដើម្របី ជួយ 
លើកស្ទួយ មូលនិធិ ជាមួយ ដ្រគូ 
របស់ យើង នៅ AIA» ។ 

 លោក Donna-Maria Cullen 
នាយក ប្រតិបត្តិ ក្លឹប បាល់ទាត់ 
Tottenham Hotspur បានមាន 
ប្រសាសនថ៍ា ៖«អង្គការ ISF គជឺា 
បពុ្វហ្រត ុដ ៏ល្អ មយួ ដ្រល យើង បាន 
គាំទ្រ ជាមួយ AIA នៅព្រល យើង 
បន្ត ធ្វើការ រួមគា្នា ដើម្របី លើកកម្ពស់ 
សុខមាលភាព និង សុខភាព នៅ 
ទទូាងំ តបំន ់អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ ជាទ-ី 
កន្ល្រង ដ្រល យើង ទទួលបានការ 
គាំទ្រ ខា្លោំង » ។ 

 គ្រូបង្វឹក របស់ ក្លឹប បាន ដឹកនាំ វគ្គ 
បងា្ហាត់បង្រៀន សម្រប់ គម្រង 
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត តាម អន ឡាញ មួយ 
សបា្តាហ៍ មុនការប្រកួត ចាប់ផ្តើម 
កាលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ ដោយមាន អ្នក 
ចូលរួម ខ្លះ មាន កិត្តិយស ធ្វើជា 
និមិត្តរូប (mascots) សម្រប់ 
ការ   ប្រកួត នោះផងដ្ររ ៕ 

AIA គំាទ្រ អង្គការ ISF ជាមួយ ការដាក់ ដ្រញថ្ល្រ អាវ កីឡាករ 
ក្លឹប បាល់ទាត់ Tottenham ដ្រលមាន ការ រចនា ជា អក្សរ ខ្ម្ររ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រ ទី៧ ែខឧសភា ឆា្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០
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AIA Cambodia បន្តលើកកម្ពស់ជីវិតរស់នៅរបស់កុមារតាមរយៈកីឡា។ កីឡាករ Tottenham អបអរសាទរបន្ទាប់ពីកីឡាករ Son បានសុ៊តចូលគ្រាប់ទី៤។ 
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ជនសកម្មប្រយុទ្ធ IS វាយប្រហារ លើ អណ្តងូប្រង  
២ បណ្តាល ឱ្រយ សមាជិក សន្តសុិខ ២  នាក់ ស្លាប់ 

ក្រមុហុ៊ន SpaceX បង្ហោះ យានអវកាស Starship លើក ទី  ១  ដោយ ជោគជ័យ

ប្រាក់ សាយ 

សេចក្តីថ្លេងការណ៍មយួរបស់រដ្ឋាភបិាល
និងបេភពសន្តិសុខខេត្តបានឱេយដឹងថា
កេុមជនសកម្មបេយុទ្ធ ISកាលពីថ្ងេពុធ
បានវាយបេហារទៅលើវាលបេងមួយ
កន្លេងនៅក្នុងខេត្ត Kirkukនេបេទេស
អ៊ីរ៉ាក់ដោយបានបណ្តាលឱេយសមាជិក
សន្តិសុខ២ នាក់ស្លាប់ និងបំផ្ទុះអណ្តូង
បេងចំនួន២។
យោងតាមសេចក្តីថ្លេងការណ៍មយួរបស់

ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់កេសួងបេង
អ៊ីរ៉ាក់បានឱេយដឹងថាជនសកម្មបេយុទ្ធIS
បានបំផ្ទុះអណ្តូងបេងចំនួន២ដោយបង្ក
ឱេយឆាបឆេះក្នុងវាលបេងBaiHassan

នៅតំបន់ al-Dibis ភាគឦសននេខេត្ត
Kirkukមានចមា្ងាយបេហេល២៥០
គីឡូម៉េតេពីរដ្ឋធានីបាកដដ។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍ដដេលបានឱេយ

ដឹងទៀតថាការវាយបេហារនោះបាន
បណ្តាលឱេយសមាជិកកមា្លាំងសន្តិសុខ
ស្លាប់ និងរបួសជាចេើននាក់ដោយមិន
បានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេ។
កេុមពន្លត់អគ្គិភ័យនិងរថយន្តជាចេើន

គេឿងរបស់កេុមហ៊ុនបេង IraqiNorth
Oil Companyបេឹងបេងពន្លត់បាន
អណ្តងូបេងមយួហើយកពំងុធ្វើការពន្លត់
អណ្តូងបេងមួយទៀត។
នៅពលជាមួយគ្នានោះលោកIssam

al-Bayatiជាបូ៉លិសខេត្តមា្នាក់បានបេប់

សរព័ត៌មានXinhua ថាកេមុជនសកម្ម
បេយុទ្ធ ISបានបើកការវាយបេហារទៅលើ
វាលអណ្តងូបេងBaiHassanនៅពេលពេកឹ
ពេលឹម និងបានប៉ះទង្គចិជាមួយកងកមា្លាងំ
សន្តសុិខដេលយាមការពារវាលបេងនោះ
ដោយបង្កឱេយសមាជិកសន្តសុិខ២នាក់ស្លាប់
និងរងរបួស៣នាក់។
រោងចកេបេងនិងបំពង់បេងនៅ

បេទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយបេហារជា
ញឹកញាប់ពីកេុមជនសកម្មបេយុទ្ធ IS
ទោះបីជាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុង
បេទេសនេះមានភាពល្អបេសើរឡើង
ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានបេកាសថាIS
បានបរជ័យនៅទូទាំងបេទេសនៅចុងឆា្នាំ
២០១៧ក្តី៕

សៅ សម្ភស្រាស 

សមាជិកសភាអាមេរិកកំពុង
អំពាវនាវឱេយរដ្ឋបាលរបស់
លោកJoeBiden ជួយរេ
អង្គាសថវិកាចំនួន២,៥ពាន់
លានដុលា្លារសមេប់ជំនួយដល់
បេជាជនយេម៉េនដេលតេវូបាន
គេស្គាល់ថាកំពុងរងទុក្ខនូវ «
វិបត្តិមនុសេសធម៌ដ៏អាកេក់បំផុត
របស់ពិភពលោក»។
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើង

ដោយសមាជិកពេទឹ្ធសភាអា-
មេរិក៤ រូបកាលពីថ្ងេអង្គារ
ដេលជំរុញឱេយរដ្ឋមន្តេកីេសួង
ការបរទេសលោកAntony
Blinken ផ្តល់ជំនួយបន្ថេម
សមេប់បេទេសយេម៉េន និង
រេអង្គាសបេទេសផេសេងទៀត
ដើមេបីផ្ដល់ជំនួយដល់បេទេស
នេះកេយមានការរេអង្គាសពី
សំណក់អង្គការសហបេជាជាតិ
កាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។
សន្នសិទីអង្គការសហបេជា-

ជាតិកាលពីខេមីនាបានស្វះ-
ស្វេងរកថវិកាចំនួន៣.៨៥
ពាន់ដុលា្លារប៉ុន្តេជាលទ្ធផល
អង្គការនេះរេអង្គាសបានតេឹម
តេ១,៣៥ពាន់លានដុលា្លារ
ប៉ុណ្ណោះ។ដោយក្នុងនោះ
រដ្ឋបាលរបស់លោកJoeBi-
denបានសនេយាផ្តល់ជំនួយ
ចំនួន១៩លានដុលា្លារដេល
ចំនួនទឹកបេក់នេះមានចំនួន
តិចជាងគោលការណ៍កេុម
ជំនួយអន្ដរជាតិOxfamបាន
ជំរុញឱេយទីកេុងវា៉ាសុីនតោន
ចូលរួមវិភាគទានពោលគឺ
១,២ពាន់លានដលុា្លារសមេប់
ជួយដល់បេទេសយេម៉េន។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរបេទេស

ស្វ៊ីសនិងស៊ុយអេតក៏បាន
អំពាវនាវឱេយមានសន្និសីទ
ស្តីអំពីការរេអង្គាសកញ្ចប់
ទឹកបេក់ទៀតដេលខ្វះខាត
បេមាណ២,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារដើមេបីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់
បេទេសនេះ៕

សៅ សម្ភស្រាស 

កេុមហ៊ុនSpaceX បាន
បង្ហោះនិងចុះចតយានអវ-
កាសStarshipជាលើកទី១
របស់ខ្លួនដោយជោគជ័យ
កាលពីថ្ងេពុធកន្លងទៅ ដើមេបី
ចុះចតអវកាសយានិកនៅលើ
ភពពេះចន្ទនិងបញ្ជូនមនុសេស
ទៅកាន់ភពពេះអង្គារ។

ភាពជោគជ័យបេពេតឹ្តទៅចំថ្ងេ
រឭកខួបលើកទី៦០នេ
ការបង្ហោះអវកាសយានិកជន-
ជាតិអាមេរិកដំបូងទៅលើឋាន
ពេះចន្ទគឺលោកAlanShe-
pard។នៅក្នងុរយៈពេល២
សបា្ដាហ៍កន្លងមកកេុមហុ៊ន
SpaceXបានទទួលជោគជ័យ
លើសមិទ្ធផលជាចេើនគួរឱេយ
កត់សមា្គាល់រួមមានទំាងការ

បង្ហោះអវកាសយានិកចំនួន
៤ នាក់បន្ថេមទៀតទៅកាន់
ស្ថានីយអវកាសសមេប់អង្គការ
NASA និងការដំណើរការនូវ
ផ្កាយរណបសេវាអី៊នធឺណិត
មួយចំនួនផងដេរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាកាលពី១

ខេកន្លងទៅអង្គការNASA
បានជេើសរើសយានអវកាស
Starshipរបស់កេមុហុ៊នSpace-

X ដើមេបីបញ្ជនូអវកាសយានិក
ទៅកាន់ភពពេះចន្ទនាបុ៉នា្មានឆា្នាំ
ខាងមុខ។កិច្ចពេមពេៀងដេល
មានទឹកបេក់៣ ពាន់លាន
ដុលា្លារតេវូបានបញ្ចប់វិញកាលពី
សបា្តាហ៍មុនកេយកេមុហុ៊ន
BlueOrigin និងDynetics
របស់លោកJeffBezosបាន
បេឆំាងនឹងការសមេចចិត្តរបស់
NASA៕

អណ្តូងប្រាង មួយ ត្រាូវបាន គ្រា ឃើញ ឆ្រាះ នៅក្នុង វាលប្រាង Bai Hassan នៅ ភាគ ឦសាន ខ្រាត្ត Kirkuk ចម្ងាយ ប្រាហ្រាល  ២៥០  គីឡូម៉្រាត្រា ពី 
រដ្ឋធានី បាកដាក ។ Xinhua

Starship SN15 ចាប់ផ្តើម បាញ់ ច្រាញ ពី ភូមិ Boca Chica នៅក្នុង 
រដ្ឋតិចសាស កាលពី ថ្ង្រាទី ៥ ឧសភា។ AFP

លោក ប្រាធានាធិបតី ចូ ប្រាដិន ថ្ល្រាង អំពី ផ្រានការ សង្គ្រាះ អាម្រារិក នៅ 
ស្រាតវិមន កាលពី ថ្ង្រាទី ៥ ឧសភា ។ AFP

សមាជិកសភា អាម្ររិក អំពាវ- 
នាវ ឱ្រយ រដ្ឋាភិបាល ជួយ រ្រអង្គាស  
ថវិកា ជួយ ប្រទ្រស យ្រម៉្រន
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ហួន ឌីណា 

ហាណូយ៖ អាជ្ញាធរ វៀត- 
ណាម បានបៃកាស នៅ ថ្ងៃទី  ៥ 
ខៃឧសភា ថា ខ្លួន នឹង បន្ថៃម 
រយៈពៃល ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក រហូត 
ដល់ ២១  ថ្ងៃ លើ អ្ន កដំណើរ 
ដៃល ចូលក្នុង បៃទៃស និង លើ 
អ្នក ដៃល បាន ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ 
ជមួយ អ្នកជំងឺ កូវីត ១៩ ។

ការបៃកាស នៃះ បានធ្វើឡើង 

បន្ទាប់ពី មាន ការផ្ទះុ ករណី ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថ្ម ីក្នងុ សហគមន៍ 
ដៃល ករណី ជចៃើន តៃវូបាន 
រាយការណ៍ ថា មានការ ជប់ 
ទាក់ទង នឹង មនុសៃស ដៃល បានធ្វើ 
តៃស្ត វិជ្ជមាន  កៃយ ពៃល ដៃល 
ពួកគៃ បញ្ចប់ ការធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
នៅក្នងុ សណា្ឋាគារ ។

ទន្ទឹមនឹង ការដាក់ចៃញ នូវ 
វិធានការ ថ្មី នៃះ កាលពី ថ្ងៃទី   
៤ ឧសភា វៀតណាម ក៏បាន 

រកឃើញ នូវ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីត 
១៩ វ៉ារៃយ៉ង់ មកពី ឥណា្ឌា ផងដៃរ ។

ទោះយ៉ាងណា វៀតណាម 
នៅតៃ រកៃសាបាន ចំនួន ករណី ឆ្លង 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទាប បើ បៃៀប 
ធៀប នឹង បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត 
នៅក្នុង តំបន់ ដោយ មកទល់ 
ពៃលនៃះ បៃទៃស នៃះ មាន 
តៃមឹតៃ ជង  ៣ ០០០  ករណី នៃ 
ចំនួន អ្នក ឆ្លង និង  ៣៥  ករណី 
នៃ ចំនួន អ្នកស្លាប់ បុ៉ណ្ណៃះ ៕អ្នកដំណើរ ពាក់ ម៉ាស់  ដើម្បី ការពារ ប្ឆំាង ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅក្នងុ ទីកុ្ង ហាណូយ ។ AFP

រដ្ឋាភិបាល ចិន ផ្តល់ បុគ្គលិក ព្ទ្យ  ២៥  នាក់  និង សម្ភារ ផ្ស្ង ដល់ ប្ទ្ស ឡាវ  ដើម្បី 
ប្យុទ្ធប្ឆំាង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ The Laotian Times

វៀតណាមបន្ថែមរយៈពែលធ្វើចត្តាឡីស័កបន្ទាប់ពីមានការផ្ទះុឡើងថ្មីនែកូវីដ១៩

ចិនបញ្ជនូគែពូែទែយមកបែទែសឡាវដើមែបីបែយុទ្ធបែឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ហុីម រដ្ឋា

  
រដា្ឋាភិបាល ចិន បាន បញ្ជូន កៃុម 

គៃូពៃទៃយ ចិន ដៃលមាន សមាជិក ២៥  
នក់ ទៅកាន់ បៃទៃស ឡាវ  ដើមៃបី មក 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំនងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ សៃប 
ពៃល ដៃល ករណី នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត  
នៃះ កំពុង កើនឡើង យ៉ាងខ្លាំង នៅ 
បៃទៃស ឡាវ ។

កៃុមគៃូពៃទៃយ ចិន ទាំងនៃះ បាន  
មក ដល់ ឡាវ នៅ រសៀល ថ្ងៃទី  ៤ 

ខៃឧសភា ដោយមាន ការទទួល ពី 
សំណាក់ ឧបនយករដ្ឋមន្តៃី ឡាវ 
លោក  KikeoKhaykhamphi-
thoune  នងិ ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ ចនិ បៃចា ំ
ឡាវ លោក  Jiang Zaidong ។

ជមួយ គា្នា នឹង ការមកដល់ របស់ 
កៃុមគៃូពៃទៃយ ចិន បរិកា្ខារ ពៃទៃយ របស់ 
ចិន មួយចំនួន ដូចជ មា៉ាស់ អាវ 
ការពារ ខ្លួន  (PPE) និង បៃដាប់ 
ធ្វើតៃស្ត កូវីដ ១៩ ដៃល មាន តម្លៃ 
សរុប ១,៥  លាន ដុលា្លារ ក៏ មកដល់ 

ឡាវ ក្នុង ថ្ងៃ ជមួយ គា្នា ដៃរ ។ នៃះ 
បើយោងតម ការចុះផៃសាយ របស់ 
សរព័ត៌មាន ឡាវ  The Laotian 
Times ។

កន្លងមក ចិន ក៏ ធា្លាប់ជួយ ឡាវ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង កូវីដ ១៩ ដៃរ ។  
ជក់ស្ដៃង នៅក្នុង ឆ្នាំ  ២០២១  នៃះ 
ចិន បាន បញ្ជូន វ៉ាក់សំង កៃុមហ៊ុន រដ្ឋ  
Sinopharm  សរុប ១ លាន  ៤  
សៃន ដូស ទៅកាន់ បៃទៃស ទន្លៃ 
មៃគង្គ មួយ នៃះ ៕

ហួន ឌីណា 

មន្តៃ ីសិទ្ធមិនុសៃស របស់ អង្គការ 
សហបៃជជតិ កាលពី ថ្ងៃទី  ៥  
ខៃឧសភា បាន លើក ឡើង ពី 
ការ ពៃួយបារម្ភ ធ្ងន់ធ្ងរ អំពី 
ការហាមឃាត់ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
លោក  Morrison  ចំពោះ 
ជនជតិ អូស្តាៃលី ដៃល វិល 
តៃឡប់ មកពី បៃទៃស ឥណា្ឌា វិញ  
និង ការដាក់ទណ្ឌកម្ម យ៉ាង 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល ជប់ទាក់ទង នឹង 
ការរំលោភបំពាន នន របស់ 
បមៃម នៃះ ។

ការិយល័យ ឧត្តមស្នងការ នៃ 
អង្គការសហបៃជជតិ ទទួល 

បន្ទកុ សិទ្ធមិនុសៃស បាន  ចោទសួរ 
ថា តើចំពោះ វិធានការ ជ បណ្តោះ 
អាសន្ន ដ៏ចមៃងូ ចមៃ ស  ដៃល 
ពិន័យ ឱៃយ ជប់ ពន្ធនគារ រយៈ- 
ពៃល  ៥  ឆ្នា ំ ឬ ពិន័យ ជ បៃក់  
៦៦ ៦០០  ដុលា្លារ គឺ សៃប នឹង 
កាតព្វកិច្ច សិទ្ធិមនុសៃស របស់ 
អូស្តាៃលី ។

អ្នកនំពាកៃយ ការិយល័យ 
លោក Rupert Colville  
បាន ថ្លៃងថា ៖ « មាតៃ  ១២   
នៃ កតិកាសញ្ញា អន្តរជតិ  
ស្តីពី សិទិ្ធ ពលរដ្ឋ  និង សិទិ្ធ 
នយោបាយ (ICCPR) ដៃល 
ក៏ ជ កាតព្វកិច្ច របស់ អូស្តាៃលី 
ផងដៃរ នោះបាន ចៃងថា គា្មាន 

នរណាមា្នាក់ តៃូវបាន ដកហូត 
សិទ្ធ ិឱៃយចូល បៃទៃស របស់ខ្លនួ 
តម អំពើ ចិត្ត ឡើយ » ។

មកទល់ ពៃលនៃះ មិនទាន់ 
មាន ការឆ្លើយតប យ៉ាងណា ពី 
រដា្ឋាភិបាល អូស្តាៃលី នោះទៃ  
ប៉នុ្តៃ លោក  Michael McCor-
mack ឧបនយករដ្ឋមន្តៃ ីបាន 

ថ្លៃងបៃប់ ទូរទសៃសន៍ អូស្តាៃលី 
ABC News Breakfast 
កាលពី ថ្ងៃ ពុធ ថា ៖ « យើង 
បានចៃញ បមៃម នៃះ  ដើមៃបី 
ផលបៃយោជន៍ ជតិ ។  យើង 
បានធ្វើ វ ឡើង ដោយ ផ្អៃកលើ 
ដំបូន្មាន វៃជ្ជសស្តៃ ល្អ បំផុត 
មួយ ហើយ នៅ ថ្ងៃទី  ១៥  ខៃ 

ឧសភា យើង នឹង ពិនិតៃយមើល វ 
ឡើងវញិ ដចូដៃល បាន រពំងឹទកុ 
ហើយ លោក នយករដ្ឋមន្តៃី 
ក៏បាន បញ្ចាក់ យ៉ាងចៃបាស់ ដៃរ 
ថា នឹង គា្មាន នរណាមា្នាក់ ជប់ 
គុក ទៃ » ។

កាលពី ថ្ងៃទី  ៣០  ខៃមៃស 
រដា្ឋាភិបាល អូស្តាៃលី បានដាក់ 

ចៃញ នូវ ការហាមឃាត់ ជនជតិ 
អូស្តាៃលី ស្នាក់នៅ បៃទៃស 
ឥណា្ឌា អំឡុងពៃល  ១៤  ថ្ងៃមុន 
ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស មិនឱៃយ 
ធ្វើដំណើរ ចូល បៃទៃស ហើយ 
កំណត់ថា ជន ណា ដៃល រំលោភ 
បំពាន បមៃម នៃះ នឹង តៃវូ ជប់ 
ពន្ធនគារ រហូត  ៥  ឆ្នា ំ៕

លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ ីអូស្តលី្ Scott Morrison សភា ពាណិជ្ជកម្ម អូស្តលី្- អី៊ស្អ្ល ទីកុ្ង ម្៉លប៊ន នៅ ថ្ងទី្  ៦ ឧសភា ។ AFP

អ.ស.បលើកឡើងពី
ការពែយួបារម្ភអំពីសិទ្ធិ
មនុសែសធ្ងន់ធ្ងរជំុវិញការ
ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
ពីឥណា្ឌារបស់អូស្តាែលី
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ហុងរស្មី

ភ្នំពេញៈ ការស្រាវជ្រាវ ចងក្រាង 
សៀវភៅ មុខម្ហូប ខ្ម្រារ ចាប់ផ្ដើម ព្រាល 
ម្រាចុងភៅ ស្រាី Chef Nak ធ្វើការ 
ជាមួយ អង្គការ សិល្រាបៈ ខ្ម្រារ អមតៈ 
ដោយ មើលឃើញ ថា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
ត្រាងត្រា បន្ដ ប្រាព្រាណី វប្រាបធម៌ តាម 
ការបង្ហាត់បង្ហាញ ផ្ទាល់មាត់ ជាជាង 
ការសរស្រារ ។

អ្នកស្រាី រស់ រតនៈ ហៅថា Chef 
Nak  បាន ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « 
ដូនតា យើង មិនបាន សរស្រារ រូបមន្ដ 
ម្ហូប ទុក ច្រាើន នោះទ្រា ដ្រាល ស្ទើរត្រា 
ធ្វើឱ្រាយ យើង ពិបាក ស្គាល់ពី រូបមន្ដ 
ស្ដង់ដា ប្រាើ ដោយ មនុស្រាស ជំនាន់ មុន 
ណាស់ ។ ដូច្ន្រាះ ក្នុង សៀវភៅ ន្រាះ ខ្ញុំ 
ត្រាូវ ប្រាើ ប្រាភពព័ត៌មាន នានា ពី ការ 
ស្រាវជ្រាវ និង ការចងចំា ពី កុមារ 
ក៏ដូចជា ជីដូន និង មនុស្រាស ចាស់ ជា 
គ្រាឹះ ន្រា រូបមន្ដ » ។

បនា្ទាប់មក ម្រាចុងភៅ Chef Nak 
ចាប់ផ្ដើម ចម្អិន និង ភ្លក្រាស រសជាតិ ម្ដង 
ហើយ ម្ដងទៀត  ដើម្រាបី ទទួលបាន 
កម្រាិត រង្វាស់ គ្រាឿង ត្រាឹមត្រាូវ បន្ថ្រាម 
ការតុបត្រាង និង ដំណាក់កាល ន្រា 
ការចម្អិន ព្រាមទាំង រចនា រូបភាព 

ស្រាស់ស្អាត ដ្រាល អាច ទាក់ចិត្ដ 
អ្នកអាន ជាតិ និង អន្ដរជាតិ ។

អ្នកស្រា ីបាន ឱ្រាយដឹងថា ៖ « គ្រាប់ មុខ 
ម្ហបូ សុទ្ធត្រា ផ្ដល់ អត្ថប្រាយោជន៍ ផ្ន្រាក 
សុខភាព ហើយ យើង បង្កើត ភាពចម្រាះុ 
ន្រា មុខម្ហបូ ដើម្រាបី កំុឱ្រាយ ម្រាផ្ទះ ធុញទ្រាន់ 
និង អាច រីករាយ ជាមួយ អាហារ គ្រាប់ 
គ្រាសួរ យ៉ាង ឆ្ងាញ់ ពិស » ។

អ្នកស្រា ីគិតថា ជួនកាល វា មានន័យ 
ថា ចំណ្រាះដឹង ដ៏មាន តម្ល្រា ត្រាូវបាន 
បាត់បង់ ជាមួយ មនុស្រាស ជំនាន់ មុន 
ព្រាល ពួកគ្រា ច្រាក ឋាន ទៅ ។ លើសពីន្រាះ 
សង្គ្រាម បាន បំផ្លិចបំផ្លាញ ស្ទើរត្រា 
ទំាងស្រាងុ នៅសល់ ឯកសរ តិចតួច ។

អ្នកស្រា ីរតនៈ បាន អះអាង ថា ៖ « ខ្ញុំ 
មិនម្រាន ជា អ្នកសរស្រារ ទ្រា ដូច្ន្រាះ វា មិន 
ងយស្រាលួ សម្រាប់ ខ្ញុ ំឡើយ ។ បុ៉ន្ដ្រា ខ្ញុំ 
ពិតជា ជឿថា ម្ហបូ ខ្ម្រារ គួរត្រាមាន នៅលើ 
បញ្ជ ីមុខម្ហបូ អន្ដរជាតិ ហើយ ខ្ញុ ំក៏មាន 
អារម្មណ៍ ថា វា ពិតជា សំខាន់ ណាស់ 
សម្រាប់ ប្រាព្រាណី អាហារ យើង ត្រាវូបាន 
អភិរក្រាស សម្រាប់ ក្ម្រាង ជំនាន់ក្រាយ » ។

Chef Nak  បាន លើកឡើងថា 
សមត្ថភាព ចម្អិនម្ហូប ដោយ ប្រាើ វិធី 
សស្ដ្រា សមញ្ញ ពី សំណាក់ មនុស្រាស 
ជំនាន់ មុន មាន ការបាត់បង់ នៅតាម 
តំបន់ ខ្លះ ក្រា ទីជនបទ ន្រា ប្រាទ្រាស ។

ជាកស់្ដ្រាង វធិ ីងយៗ ដ្រាល ប្រាជាជន 
យើង ធ្វើ សម្លប្រាហើរ ដ្រាល ជា ប្រាភ្រាទ 
ស៊បុ ផ្ដល ់អត្ថប្រាយោជន ៍ដល ់សខុភាព 
និង ព្រាញនិយម អ្វី ដ្រាល ត្រាៀម មុនគ្រា 
គឺ គ្រាឿង ដ្រាល ត្រាូវ ហាន់ ស្ដើងៗ និង 
បុក បញ្ចូល គ្នា ។ នៅ ទីជនបទ ខ្លះ គ្រា 
ហៅ មខុម្ហបូ ន្រាះ ថា សម្លក ់ផ្រាសិត ហើយ 
គ្រា គ្រាន់ត្រា ដំ គ្រាឿងផ្រាសំ ទាំងអស់ ដាក់ 
ក្នុង ឆ្នាំ និង ស្ងារ ត្រាម្ដង ។

អ្នកខ្លះ អាច គិតថា មុខម្ហូប ខ្ម្រារ 
មនិសវូ មាន ច្រាើន សម្រាប ់ការផ្លាសប់្ដរូ 
ចម្អិន រៀងរាល់ថ្ង្រា នោះទ្រា ។ ប៉ុន្ដ្រា 
ម្រាចុងភៅ ស្រាី ដ្រាល ទើប ប្រាសូត 
កាលព ីដើម ទសវត្រាសរ ៍ឆ្នា ំ ១៩៩០ បាន 
និយយថា ការស្រាវជ្រាវ មុខម្ហូប ខ្ម្រារ 
អាច ប្រាើ ព្រាលវ្រាលា អស់ ១  ជីវិត ។

អ្នកស្រាី រនតៈ បាន ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « ខ្ញុំ គិតថា បើទោះបី ជា  
ខ្ញុំ ចំណាយព្រាល ព្រាញ ១  ជីវិត ខ្ញុំ 
ស្រាវជ្រាវ មុខម្ហូប ខ្ម្រារ វា ក៏ មិនទាន់ 
គ្រាន់ ក្នុង ការស្វ្រាងយល់ អស់ ដ្រារ ។ 
អ្វីដ្រាល ខ្ញុំ ដឹង គឺថា យើង មាន ភាព 

សម្រាបរូប្រាប ចាបព់ ីអាហារសម្រាន ់រហតូ 
ដល ់ញា ំស៊បុ ចៀន នងិ ឆ ខ ចហំយុ 
មុខម្ហូប រុំខ្ចប់ និង ជ្រាលក់ ក៏ដូចជា 
បង្អ្រាម ជាដើម » ។

ការងរ របស ់ម្រាចងុភៅ ដ្រាល ត្រាងត្រា 
បង្ហាតប់ង្ហាញ មខុម្ហបូ ខ្ម្រារលើ បណា្ដាញ 
សង្គម ហ្វ្រាសប៊ុក រូបន្រាះ នឹង ជួយ 
អ្នករសន់ៅ ក្នងុស្រាកុ នងិ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា 
នៅ ជុវំញិ ពភិពលោក មាន មោទនភាព 
ចំពោះមុខ ម្ហូប ជាតិ និង បានជួយ 
ផ្រាសព្វផ្រាសាយ បន្ដ ។

Chef Nak  បាន រំឭក ព្រាលធ្វើ 
ដំណើរ ទៅកាន់ សហរដ្ឋអាម្រារិក ថា 
អ្នកស្រា ីមាន អារម្មណ៍ ស្រាងកចិត្ដ ព្រាល 
ឃើញ ភោជនីយដា្ឋាន ក្នងុ សហគមន៍ 
ខ្ម្រារ មួយចំនួន ណ្រានំា មុខម្ហបូ ប្រាទ្រាស 
ជិតខាង ដោយសរ ពួកគ្រា យល់ថា វា 
ទាក់ទាញ អតិថិជន ជាង ។

អ្នកស្រាី បាន ឱ្រាយដឹងថា ៖ « ខ្ញុំ គិតថា 
យើង ដាក់ខ្លួន ព្រាក ហើយ ហើយ 
ព្រាលន្រាះ ដល់ព្រាល ដ្រាល យើង មាន 
មោទនភាព និង បង្ហាញ ពិភពលោក 

ថា តើ យើង មាន អ្វី ខ្លះទៀត ក្រាពី 
ប្រាង្គ ប្រាសទ អច្ឆរយិៈ ។ ខ្ញុ ំចងឱ់្រាយមាន 
ការចាប់ផ្ដើម ពី ពលរដ្ឋ ក្នុងស្រាុក 
ដោយសរ ខ្ញុំ ជឿថា គ្មាន នរណាមា្នាក់ 
ផ្រាសព្វផ្រាសាយ ឱ្រាយ យើង ជាង ខ្លួន យើង 
នោះទ្រា » ។

អ្នកស្រាី ណ្រានាំ ថា វិធី ល្អ បំផុត 
សម្រាប់ ក្ម្រាងៗ ជំនាន់ 

ន្រាះទទួលបាន នូវ ចំណ្រាះ ដឹង ផ្ន្រាក 
ម្ហបូអាហារ ខ្ម្រារ គ ឺនាគំ្នា ចាបផ់្ដើម ជជ្រាក 
ជាមយួ ឪពកុមា្ដាយ នងិ ចាសទ់ុ ំរៀន ធ្វើ 
ម្ហបូ ជាមយួ ពកួគត ់អាន សៀវភៅ ម្ហបូ 
ខ្ម្រារ និង ផ្រាសារភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង សង្គម 
និង ក្រាុម ដ្រាល ផ្ដាតលើ ម្ហូប ខ្ម្រារ ។

Chef Nak  បន្ដថា ៖ « គន្លឹះ សំខាន់ 
គឺថា ត្រាូវ ដឹង អំពី ប្រាវត្ដិសស្ដ្រា និង 
អត្ដសញ្ញាណ របស់ យើង ជាមុនសិន 
ដូច្ន្រាះ ទើប យើង អាច អភិវឌ្រាឍ និង 
បោះជំហាន ទៅមុខ បាន » ។

ម្រាចុងភៅ ស្រាី ដ្រាល ត្រាច់ចរ គ្រាប់ 
ច្រាកល្ហក បណំង ស្រាវជ្រាវ មខុម្ហបូ  ខ្ម្រារ 
បាន បន្ថ្រាមថា ម្ហូប ខ្ម្រារ មាន ភាព 
សម្រាិតសម្រាំង ជាង ម្ហូប ប្រាទ្រាស 
ជិតខាង ហើយ បទពិសធ ន្រា ការ 
ទទួលទាន មុខម្ហូប ព្រាញនិយម មួយ 
ចំនួន គឺមាន រសជាតិ ផ្អ្រាម ប្រា និង ជូរ 
ស្មើ សច់ គ្នា ។

អ្នកស្រា ីបាន បញ្ជាក់ថា ៖ « រូបមន្ដ ម្ហបូ 
ខ្ម្រារ មួយ ដ្រាល ពលរដ្ឋ គ្រាប់រូប ត្រាវូ ដឹង នោះ 
គឺ គ្រាឿង ។ វា ជា ល្រាបាយ លាយ បញ្ចលូ គ្នា 
រវាង គល់ ស្លឹកគ្រា បុក ជាមួយ រំដ្រាង  
រមៀត ខា្ជាយ ស្លកឹ ក្រាចូសើច ខ្ទមឹស  
និង ខ្ទមឹក្រាហម ដ្រាល បង្កើតបានជា 
មូលដា្ឋានគ្រាះឹ ន្រា មុខម្ហបូ ខ្ម្រារ ជាច្រាើន » ។

សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អតិ សំុចូល ទៅ 
វ្រាបសយ https://chefnak.com/  ឬ 
ទំព័រ ហ្វ្រាសបុ៊ក ផ្លវូការ របស់ ម្រាចុងភៅ 
ស្រា ីរស់ រតនៈ @chefnak៕HR

Chef Nakប្រាថ្នា
ចង់ឃើញមុខម្ហបូប្រា-
ព្រាណីខ្ម្រារល្រាបីល្រាបាញ 
លើឆាកអន្ដរជាតិ

ម្ហូបខ្មេរមានភាពសមេិតសមេំងជាងម្ហូបបេទេសជិតខាងដោយរសជាតិផ្អេមបេ
និងជូរស្មើសាច់គ្នា។សហការ ី

មូលដ្ឋានគេឹះនេម្ហូបខ្មេរជាចេើនគឺគេឿងផេសំពីគល់ស្លឹកគេបុកជាមួយរំដេងរមៀត
ខា្ជាយស្លឹកកេូចសើចខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមកេហម។សហការី

ChefNakសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពជុាបន្ដបេពេណីវបេបធម៌ម្ហបូមា្ហាតាមការបង្ហាត់បង្ហាញផ្ទាល់មាត់ជាជាងការសរសេរ។សហការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៧ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង ឡូសអ្រនជឺឡ្រស៖ កៃយពី 
មាន បណ្ដឹង ចោទ បៃកាន់ថា ជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ជួញ ដូរ វត្ថុបុរាណ 
   ពី អ៊ីតាលីអ្នកនាំ ពាកៃយ របស់ តារា 
ទូរទសៃសន៍ ទៃពៃយ  ពាន់លាន ដុលា្លារ  
នាងគីមកាដាសៀនបាន ចៃញ មុខ 
ចៃន ចោល ថានាង ពុំ បាន ជាវ  របស់ 
ខុស ចៃបាប់ ទាំង នៃះ ឡើយ  ហើយ វា 
ក៏ជា លើកទី ១ ហើយ ដៃល នាង បាន 
ស្គាល់ ពី វត្ថុ បុរាណ ទាំង នៃះ។

អ្នកនាំ ពាកៃយ របស់ នាង បាន  ចៃញ 
សៃចក្ដីបៃកាស ថា៖ «យើង ជឿថា 
ចៃបាស់ជា មាន អ្នក ជាវ វត្ថុបុរាណ ខុស 
ចៃបាប ់ទាងំ នោះ ដោយ បៃើ បៃសឈ់្មោះ 
របស់ នាងដោយ សរ  តៃ  នាង ពុំ ធ្លាប់ 
ទទួល បានទំនិញ ទាំង នោះ  ហើយ  
ក៏ ពុំ បាន ដឹង ពី ការ ទូទាត់ បៃក់ ទាល់ 
តៃសោះ»។

សៃចក្ដបីៃកាស ពី អ្នកនំាពាកៃយ របស់ 
សៃដ្ឋនីី ពាន់លាន  គីមកាដាសៀន ក៏ 
បាន អំពាវ នាវ ផង ដៃរ ថា៖ «យើង សូម 
ជំរុញ ឱៃយ មានការ សុើបអង្កើតនិង សងៃឃឹម 
ថាវត្ថបុុរាណរូ៉មា៉ាងំ ទំាង នោះ នឹង អាចវិល  
តៃឡប់ទៅ ដៃ មា្ចាស់ ដើម វិញ»។

តារាទូរទសៃសន៍ ដៃល ទើប លៃង ប្ដី 
គីម កាដាសៀន តៃូវបាន រក ឃើញ  
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ទង្វើ ជួញដូរ វត្ថុ  សិលៃបៈ 
អន្ដរជាតិ    កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ    ទាក់ទង 
នងឹ ចមា្លាក ់រ៉មូា៉ាងំ បរុាណ  ដៃល តៃវូបាន 
នាំចូល រដ្ឋ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា កៃម 
ឈ្មោះ របស់ នាង ។ 

កៃមុ រដ្ឋអាជា្ញា អាមៃរិក   កា  ល  ពី សបា្ដាហ៍   
មុ ន  បានទាមទារ  បំបៃក វត្ថ ុបុរាណ  ដៃល 
តៃវូបាន រឹប អូស នៅ កំពង់ ផៃ នៃកៃងុ 

ឡូសអៃនជឺឡៃស ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦  
បៃគល់ ឱៃយ អី៊តាលី វិញ  ដោយ ដក សៃង់ 
សម្ដ ីបុរាណ វត្ថ ុវិទូ អី៊តាលី ដៃល បាន រក 
ឃើញ វត្ថ ុនោះ  បាន និយាយ ថា បំណៃក 
វត្ថ ុបុរាណ តៃវូបាន លួច និង ជួញ ដូរ ចំា 
ចៃញ ដោយ ខុស ចៃបាប់។ 

ឯកសរ តុលាការ បាន បង្ហាញថា 
ឈ្មោះ អ្នក ទទួល និង ឈ្មោះ អ្នក នំាចូល  
តៃវូបាន ចុះ បញ្ជ ីជា «Kim Kardashi-
an dba Noel Roberts Trust»  នៅ 

វូដលៃន ហីុលស៍ រដ្ឋ កាលីហ្វរ័នីញ៉ា និង 
ឈ្មោះ លើ វិក្កយបតៃ  លក់ ដូរ វត្ថ ុបុរាណ 
នោះ ចៃញដោយ Vervoordtទៅកាន់  
Noel Robert Trust ចុះ ថ្ងៃទី ១១ 
ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០១៦ ។ 

Axel Vervoordt ជា អ្នក ចៃកចាយ 
វត្ថុ សិលៃបៈនៅ  បៃលហៃសុិក  ដៃល 
 ជា កៃុមហ៊ុន  តុបតៃង ភូមិ គៃឹះ  គីម 
កាដាសៀន កៃបៃរ ទីកៃុង ឡូសអៃន 
ជឡឺៃស ។ នៃះ បើ យោងតាម វៃបសយ 
ព័ត៌មាន Artnet News។ 

បុ៉ន្ដៃ ស្ដៃី អ្នក នំាពាកៃយ ឱៃយ នាងគីម 
កាដាសៀន កាលពីថ្ងៃ អង្គារ បាន ចៃន 
ចោល របាយ ការណ៍ ព័ត៌មាន អាមៃរិក 
ដៃល បាន ដាក់ ទំនាក់ ទំនង វត្ថ ុបុរាណ 
ទៅ នឹង តារា ទូរទសៃសន៍ រូប នៃះ  ដោយ 
បាន បៃប់ AFP ថា  ពួកគៃ មិន បាន 
ផៃសាយ ព័ត៌មាន ជាក់ លាក់ នោះទៃ ។ 

វត្ថុ បុរាណ នោះ ដៃល សំដៅលើ « 
Fragment of Myron Samian 
Athena» តៃូវ បាន គៃ គិត ថា មាន 
បៃវត្ដិ តាំងពី ដើម ឬ ពាក់ កណ្ដាល 
សម័យ អធិរាជ រ៉ូមា៉ាំង  និង បាន រំលៃច 
រូប មនុសៃស ពាក់ កណ្ដាល ខ្លួន ។ 

បុរាណ វត្ថ ុវិទូ  អី៊តាលី ដៃល បាន 
សិកៃសា ពី ចមា្លាក់វត្ថ ុនោះ  បាន បៃកាស ថា 
វត្ថ ុបុរាណ ស្ទលី Peplophoros ដៃល 
តំណង រូបចម្លង ពី ចមា្លាក់ កៃកិ ហៃសីុន ។ 

វាតៃូវបាន រឹប អូស នៅ កំពុង ផៃ កៃុង 
ឡូសអៃនជឺ ឡៃស កាលពី ខៃឧសភា 
ឆ្នាំ ២០១៦ ជា ផ្នៃក មួយ ចំណោម វត្ថុ 
ដឹក ជញ្ជូនតម្លៃ ៧៤៥ ០០០ ដុលា្លារ  
ដៃល ទំនង ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ វបៃបធម៌ 
ដែល ត្រូវបាន អភិវឌ្ឍពី ប្រទេស 
អ៊តីាល។ី វា ជា ទង្វើ ខសុ ចៃបាប ់ដៃល ការ 
នាំ ចូល តៃូវ មាន ឯកសរ តៃឹម តៃូវ ។ 

ស្ថិត ក្នុង ភាព អាថ៌កំបាំង កៃុម 
រដ្ឋអាជា្ញា បាន ឱៃយ ដឹងថា វិក្កយបតៃ 
ដៃល ផ្ញើ មក កាន់ ពួកគៃ ដោយ ឈ្មួញ 
កណ្ដាល ក្នុង ការ លក់ ដូរ បំបៃក វត្ថុ 
បុរាណ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ ទៅឱៃយ Ver-
voordt ពីសំណក់ វិចិតៃសល មួយ 
ក្នុង កៃុង បា៉ារីស ទំនង ជា វត្ថុ ផៃសៃង គ្នា 
ខុស សៃឡះ ។ 

កៃមុហុ៊ន Vervoordt មិន ទាន់ មាន 
ការ ឆ្លើយ តប ភា្លាម ៗ  ចំពោះ សំណើ សំុ 
អតា្ថាធិបៃបាយ ពីសំណក់  AFP ជំុ វិញរឿង 
នៃះនៅឡើយ ទៃ៕ AFP/HR

ក្រងុប្រ៊ចុស្រល៖ មា្ចាស់ ដី នៅ បៃទៃស 
បៃលហៃសិុក មា្នាក់ បាន បង្ក ឧបៃបត្ដហិៃតុ 
ឆ្លង ដៃន ដោយ ការ ផ្លាស់ ទី ថ្ម ចំណស់  
១ ដំុ សមៃប់  កំណត់ ពៃ ំដៃន សីមា ដៃល 
ខណ្ឌ  ចៃក បៃទៃស បារំាង តំាង ពី ឆ្នាំ 
១៨២០ នៃ សន្ធសិញ្ញា កូរទៃកី ។ 

យោងតាម អភិបាល កៃុង  Erque-
lines នៃ បៃទៃស បៃលហៃសុិក ដាវីដ 
ឡាវរ័ បានឱៃយ ដងឹថា មា្ចាស ់ដ ីចតិ្ដ សឿង 
នោះ មនិ នកឹ ស្មោន មាន រឿង ស្មគុ ស្មោញ 
ដោយ គៃនត់ៃ រកំលិ ថ្ម កណំត ់សមា្គាល ់
ពៃំដៃន បៃវត្ដិសស្ដៃ បៃមាណ 2 ម៉ៃតៃ 
នោះ សោះ ។ 

អភបិាល កៃងុ  បាន បៃប ់AFP ថា៖ 

« ចៃបាសណ់ស ់ទង្វើ នោះ ធ្វើ ឱៃយ ដ ីរបស ់
គត់ កើន ធំតៃអ្វីដៃល គត់ មិន ដឹង គឺ 
ថា ពៃំដៃន តៃូវបាន កំណត់ ដៅ ភូមិ- 
សស្ដៃ តៃឹមតៃូវ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ដូច្នៃះ វា ងយ បញ្ជាក់ ថា វា តៃូវបាន 
រំកិល ហើយ »។ 

ការ ទន្ទៃន យក ដ ីនៃះ តៃវូបាន បៃទះ 
ឃើញ កាលពី  ១ ខៃ មុន ដោយ 
សមាជិក សមាគម អ្នក បៃវត្ដិសស្ដៃ 
មក ពី ភាគី បារាំង ។ 

បៃលហៃសុិក មិន មាន ឯករាជ ភាព 
ពៃល ពៃំដៃន តៃូវបាន តៃួតពិនិតៃយ 
នោះទៃ តៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ១៨១៥ ពៃល ស្ដៃច  
ណប៉ឡូៃអងុ ចាញ ់សង្គៃម កង កមា្លាងំ 

សម្ព័ន្ធ មិត្ដ នៅ Waterloo បៃទៃស 
នៃះតៃូវបាន កាន់ កាប់ ដោយ ហូឡង់ ។ 

ដូច្នៃះ តមៃយុ   ពៃដំៃន  ដៃល ដាក់ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ១៨១៩ កំណត់ សមា្គាល់ ដោយ 
អកៃសរ F ពាកៃយ កាត់ បារំាង នៅលើ ភាគី 
មា្ខាង  និង ពាកៃយ N សំដៅលើ ហូឡង់ 
នៅ ភាគី មា្ខាង ទៀត ។ 

សីមាពៃដំៃន តៃវូបាន កំណត់ ដោយ 
ចៃបាប់ ក្នងុ ឆ្នា ំ១៨២០ កៃម សន្ធ ិសញ្ញា  
កូរទៃកី និង នៅតៃ ស្ថតិ ក្នងុ ទីតំាង ដដៃល  
កៃយ ពី បៃលហៃសិុក បាន កា្លាយ ជា 
រាជាណចកៃ ឯករាជៃយ ក្នងុ ឆ្នា ំ១៨៣០ 
យា៉ាង ហោច ណស់ រហូត ដល់ មា្ចាស់ដី 
Erquelines មក រំកិល នៃះ ។ 

យា៉ាងណមិញ សង្គៃម នឹង មិន ផ្ទះុ 
ឡើងងយៗ  ឡើយ ។ យោងតាម 
អភិបាល កៃងុ ឡាវ័រ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  មាន 
ការ ណត់ជួប គ្នា រវាង អាជា្ញាធរ និង មា្ចាស់ 
ដី ក្នងុ ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ ។ 

លោក បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « យើង 
នឹង ជួប គត់ មុន ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ 
ហើយ បើ គត់ រំកិល ថ្ម ទៅកន្លៃង 
ដើមវិញ យើង គ្មោន អ្វី តៃូវ លំបាក 
ទៀតទៃ »៕ AFP/HR

គីម កាដាសៀន បដិសេធ   ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ការ ដួញដូរ វត្ថ ុបុរាណ រូ៉ម៉ាងំ ខុស ចេបាប់ 

បុរស  បេលហេសិុក ម្នាក់  លួចរំកិល ថ្ម ពេដំេន  
ទំាង អត់ដឹង ខ្លនួថា បំពាន  ទឹកដី បេទេស បារំាង 

ថ្មចំណាស់ ១ដំុសម្រប់កំណត់ព្រដំ្រនសីមា ដ្រលខណ្ឌច្រកប្រទ្រសបារំាងតំាងពីឆ្នា១ំ៨២០ ន្រសន្ធសិញ្ញា កូរទ្រកី។

តម្រយុព្រដំ្រន ដ្រលដាក់ក្នងុឆ្នា១ំ៨១៩ កំណត់សមា្គាល់ដោយអក្រសរ F ពាក្រយកាត់បារំាង 
នៅលើភាគីមា្ខាង និងពាក្រយ N សំដៅលើហូឡង់ នៅភាគីមា្ខាងទៀត។ 

អ្នកនាំពាក្រយគីមកាដាសៀនបានច្រញមុខច្រនចោលថានាងពុំបានជាវវត្ថុបុរាណ 
ខុសច្របាប់នោះទ្រ។

មា្ចាស់ដីនៅប្រទ្រសប្រលហ្រសិុកមា្នាក់បានបង្កឧប្របត្ដហិ្រតុឆ្លងដ្រនដោយការផ្លាស់ទីថ្មចំ
ណាស់ ១ដំុសម្រប់កំណត់ព្រដំ្រនសីមា។
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Chelsea បានទម្លាក់ 
Real  ដើម្បី ឡើង ទៅ 
ជួបកុ្ម រួមលីគ ក្នងុ វគ្គ 
ផ្ដាច់ ព័្ត្ នៅ UCL

ការ ប៉ះ គ្នា រវាង Man Utd និង Liverpool ត្ៀម រៀប ចំឡើង វិញ ក្យ មន ការ រំខានពី អ្នក គំទ្  

ក្រងុឡងុដ:៍ កៃមុ តោខៀវ Chelsea 
ធ្វើ ឱៃយ  វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃនៅកៃប ខ័ណ្ឌ 
UEFAChampions League 
(UCL) មានសុទ្ធ តៃ កៃុម  របស់ 
បៃទៃស  អង់គ្លៃស ពៃល  តៃូវ ប៉ះ កៃុម 
មៃឃខៀវ Manchester City 
ដោយសារ គៃប ់បាល ់មា្នាក ់១ គៃបព់ ី
Timo Werner និង Mason 
Mount ជួយ ឱៃយ ឈ្នះ កៃុម Real Ma-
drid ២-០ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ដៃល ជា 
លទ្ធផល  នាំ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះមាន 
គៃប់បាល់  សរុប ពី ការ បៃកួត ទាំង ២  
ជើង  ៣-១ ។

បៃសិន បើ មាន អ្វ ីនោះ ចំនួនគៃប់ 
បាល់ នៃះហាក់ បាន បញ្ចើច បញ្ចើ ឱៃយកៃមុ 
Real ពៃះ មា្ចាស់ ជើងឯក ពាន រង្វាន់ 
អឺរុ៉ប  ១៣  សម័យ កាលនៃះ អត់  មាន អ្វី 
តប ត ជាមួយ កៃមុ Chelsea ដៃល ល្អ 
ជាង ទំាង កមា្លាងំ និង លៃបឿននោះ ឡើយ 
សមៃប់ ការ បៃកួតក្នងុ វគ្គ ៤ កៃមុ ចុង 

កៃយ ជើង ទី២ នា កីឡដ្ឋានStamford 
Bridge ។

កៃុម តោខៀវ គួរ តៃ បាន រត់ ទៅ  
ឆ្ងាយ ពី ពាកៃយ ថា អ្នក ឈ្នះដោយ ឥត 
សងៃស័យនៃះ ដោយសារ  ពួក គៃ បាន 
លៃង ជាមួយ កៃុម ភ្ញៀវ ដៃល ខៃសោះ 
កមា្លាំង ក្នុង វគ្គ ទី២ ។

តៃ យ៉ាង ណាការ មាន ឱកាស តៃត  
១ គៃប់  របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធWerner  
នាទីទី ២៨ បនា្ទាប់ ពីKai Havertz 
ពៃយាយម ស៊ុត  ហើយ បាល់ បុក របារ ទី 
នងិ  ១ គៃបរ់បស ់Mount នៅ មនុ ៥  
នាទី  ចប់ ការ បៃកួត ល្មម គៃប់ គៃន់ 
ជួយ កក់ កៅអី ឱៃយ កៃុម Chelsea ក្នុង  
វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នា កៃុង អ៊ីស្តង់ ប៊ុល នៅ 
ថ្ងៃ ទី  ២៩ ខៃ ឧសភាបាន ហើយ  ។

« កុំ បាត់ បង់ ការ ផ្ចង់ អារម្មណ៍ ការ 
យក ចតិ្ត ដក ់នងិ ថាម ពល វជិ្ជមាន នៅ 
លើ ទីលាន ឱៃយ សោះ ពោល គឺ វា ជា 
ទមៃង ់លៃង ដ ៏អសា្ចារៃយ ហើយ សក័្ដ ិសម 

នឹង ទទួល បាន លទ្ធផល ហ្នឹង » ។ 
នៃះជា បៃសាសន៍ របស់ លោក Tho-
mas Tuchel ដៃល ជា មៃ គនំតិ ធ ំ ក្នងុ 
ការ ផ្លាស់់ ប្ដូរ រដូវកាល របស់ កៃុម 
Chelsea ឱៃយ ប្លៃក ពី មុន យ៉ាង ខុស 
សៃឡះ តាំង ពី ចូល មក ធ្វើ ជា គៃូបង្វឹក 
ជនំសួ លោក Frank Lampard ក្នងុ 
ខៃ មករា ។

ដោយ មាន ការ គំាទៃ ពី សំណាក់ 
លោក មហាសៃដ្ឋ ី Roman Abram-

ovich ការ ចំណាយ នូវ ចំនួន ទឹក បៃក់ 
ដ៏ ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធាប់  ២២០ លាន 
ផោន ($៣០៥ លាន) កាល ពី 
រដូវកៅ្ដាបាន ផ្ដល់ ជា ផ្លៃផ្កា ដោយ ការ 
ឡើង ទៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នៅ UCL 
ជាលើក ដំបូង ចាប់ តំាង ពី ពួក គៃ លើក 
ពាន នៃះ តៃ ម្ដង គត់  ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០១២ ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ 
លោក Tuchel បាន បន្ថៃម ថា ៖ «ពួក 
យើង មិន ដៃល បាត់ បង់ មហិច្ឆតា  

ឬចំណង់ ក្នុង ការ ការ ពារ ឡើយ ។ នៅ 
វគ្គទី២ យើង មាន បៃព័ន្ធ ការ ពារ ល្អ 
ជាង ហើយ វា ជា ទមៃង ់លៃង ដ ៏អសា្ចារៃយ 
ណាស់ ។ យើង អាច ស៊ុត បញ្ចូលទី ឱៃយ 
បាន លឿន  និង ចៃើន ជាង នៃះ ដើមៃបី 
មាន សុវត្ថិភាព ជាង នៃះ តៃ វា ជាពៃល 
ដៃល តៃូវ ធ្វើ ការ រិះ គន់ នោះ ទៃ ឥឡូវ 
នៃះ ។ វា ជា សមិទ្ធផល ដ៏ អសា្ចារៃយ  
និង ការ អប អរ ដ៏ ធំ របស់ កៃុម  » ៕  
AFP/VN

ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុម បិសាច 
កៃហម  Manchester Unit-
ed នឹង តៃូវ លៃង ការ បៃកួត  ៣ 
លើក  នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ក្នុង រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ 
ដោយសារ ជំនួប របស់ ពួក- 
គៃជាមយួ នងឹ កៃមុ ហងៃស កៃហម 
Liverpool តៃូវ បាន រៀប ចំ 
ឡើង វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃ 
ឧសភា  ខាងមុខនៃះ ។

កៃុម Man United មាន 
កាល វិភាគ តៃូវ សា្វាគមន៍ កៃុម គូ- 
បៃជៃង សា្លាប់ រស់ Liverpool 
នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ តៃ ហ្គៃម ដ៏ ធំ 
បៃចាំ រដូវកាល នោះ តៃូវ បាន 
ផ្អាក កៃយ អ្នក គាំទៃ រាប់ 
 រយ នាក់ សមៃុក ចូល ទៅ ក្នុង 
កីឡដ្ឋាន Old Trafford ដើមៃបី 
តវា៉ា បៃឆងំ នងឹ មា្ចាស ់ក្លបិ តៃកលូ 
«Glazer» ។

អ្នក តវា៉ា  ដៃល មាន ការ ខឹង 
សមៃបា ចពំោះ ការ ពាក ់ពន័្ធ របស ់
មា្ចាស់ ក្លិប ជាមួយ នឹង គមៃង 
European Super League 
បាន នាំ គា្នា ចូល ទៅ បង្ក ការ ខូច 
ខាត នៅលើ  ទីលាន Old Traf-

ford ហើយ ដតុ ភ្លើង  ពណ ៌នានា 
ខណៈ ប៉ូលិសតៃូវបាន ដក់ 
ពងៃយ នៅ កៃ កីឡដ្ឋាន ។

ការ បៃកួត នោះ ឥឡូវ នៃះ 

តៃវូបាន រៀប ចំ ឡើង វិញ នៅ  ថ្ងៃ 
ទី  ១៣ ខៃ ឧសភា ដៃល វា កើត 
ឡើង កៅ្ដា ៗ  កៃយ ពី ដំណើរ 
របស់ កៃមុ បិសាច កៃហម ទៅ 

ផ្ទះ របស់ កៃមុ Aston Villa នា 
ថ្ងៃ ទី  ៩ ខៃ ឧសភា និង កៃយ 
ពី ការ បៃកួត នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង ទល់ 
នឹង កៃមុ លៃខ ៣ Leicester-

City នា ថ្ងៃ ទី  ១១ ខៃ ឧសភា ។ 
អ្នក ចាត់ ការ កៃុម  Man- 

United លោកOle Gunnar 
Solskjaer ទំនង ជា មិន ចាប់ 
អារម្មណ៍ នឹង កាល វិភាគ បៃកួត 
នៃះ  នោះ ទៃ ខណៈ  រដូវកាល 
បៃកតួ បៃជៃង តៃវូ ឈាន ដល ់ទ ី
បញ្ចប់ យ៉ាង វក់ វី ។ 

កៃុម Man United បាន 
ឱៃយដងឹ តាម រយៈ វៃបសាយ របស ់
ខ្លួន ថា ៖ «កាល បរិច្ឆៃទ នៃ ការ 
បៃកួត នៅ  Old Trafford ទាំង  
៣ ហ្គៃម  ដៃល នៅ សល់  ទល់ 
នឹង កៃុម Leicester City, 
Liverpool និងFulham តៃូវ 
បាន កណំត ់ឡើង ហើយ ដោយ  
២ការ បៃកួត ដំបូង បាន មក ពី 
ការ ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ ផ្អាក  កាល 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ។ United ប៉ះ 
Liverpool  នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ 
ម៉ាង ២០:១៥ BST (ម៉ាង 
នារដូវកៅ្ដា  នៅ ចកៃភព អង់ 
គ្លៃស) នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ទី  
១៣ ខៃ ឧសភា » ។

សន្មតថា កៃមុ របស់ លោក 
Solskjaer អត់ ភា្លាត់ ចាញ់ 

Roma ក្នងុ ការ បៃកួត ជើង ទី២ 
ក្នងុ វគ្គ ៤ កៃមុ ចុង កៃយ របស់ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Europa League 
ដៃល ខ្លួន ឈ្នះ ជើង ទី១ ក្នុង 
លទ្ធផល  ៦-២ ទៃ នោះ បាន 
ន័យ ថា ពួក គៃ នឹង តៃវូ លៃង  ៧ 
ហ្គៃម ក្នងុ រយៈពៃល ២១  ថ្ងៃ ។ 

ក្នងុ ចំណោម ការ បៃកួត ទំាង 
នោះ ក៏ នឹង មាន ការ បៃកួត ដៃល 
អ្នក គំាទៃបាន  តៃឡប់ មក កាន់ 
កីឡដ្ឋាន Old Trafford  វិញ 
ជាលើក ដំបូងផងដៃរ  ចាប់ តំាង 
ពី ខៃ មីនា ឆ្នា ំ ២០២០ មក ។

ការវិភាគ បៃកួត  ដៃល តៃូវ 
បាន កៃបៃ ឡើង វញិរបស ់ Pre-
mier League នៃះ បាន 
បញ្ជាក់  ថា  ការ បៃកួត ក្នុង ផ្ទះ 
របស់កៃុម Man United  ទល់ 
នឹង កៃុម Fulham នាថ្ងៃ ទី  
១៨ ខៃ ឧសភា នឹង ស្ថិត ក្នុង 
ចណំោម ការបៃកតួ ដបំងូ ដៃល 
សា្វាគមន៍ អ្នក គាំទៃ នៅ ពៃល 
ចៃបាប់ រឹត បន្តឹង ទប់ សា្កាត់ ការ  
រាល ដល វរីសុ ករូ៉ណូា តៃវូ បាន 
លើក លៃង  នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ 
ឧសភា  ៕ AFP/VN

Havertz (ឆ្វ្រង) របស់ Chelsea លោត ត្រត បាល់ ប្រជ្រង ជាមួយ Casemiro របស់ Real អំឡុង ការ ប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ 
UCL វគ្គ  ៤ ក្រុម ជើង ទី២ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។

អ្នក តវ៉ា នាំ គ្នា ចូល កាន់ ទីលាននាកីឡដ្ឋាន Old Trafford រហូត នាំ ឱ្រយ ជំនួប រវង ក្រុម Man United និង 
Liverpool នៅ Premier League កាល ពី ចុងសបា្ដាហ៍កន្លង ទៅ ន្រះ ត្រូវផ្អាក ។



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញ៖ បន្ទាបព់ ីប្រើព្រល ប្រមាណ ២-៣  ឆ្នា ំ
ដើម្របី មើលចិត្ត ថ្លើម គ្នា មក នោះ តារាសម្ត្រង 
ជើងចាស់ ដ្រល បាន បាត់ មុខ ពី សិល្របៈ យូរ  
ក្រល អ្នកនង ក្រវ ព្រជ្រពិសី ក៏ សម្រចចិត្ត 
 វិល ចូល សិល្របៈ វិញ និង បានបង្ហាញ មុខមាត់ 
មា្ចាស់ចិត្ត ថ្មី ផងដ្ររ ក្រយពី រស់នៅ ម្រមា៉ាយ  
ជាង ១០  ឆ្នាំ មក ។

នព្រលន្រះ អ្នកនង ក្រវ ព្រជ្រពិសី នៅ 
មិនទាន់ ហ៊ាន កំណត់ វ្រលា ចូល រោងការ និង 
ការវិល មក ថត សម្ដ្រង ភាពយន្ដ ឡើងវិញ ម្តងទៀត 
នៅឡើយ ទ្រ ក្រម ហ្រតុផល វិបត្ត ិកូវីដ ១៩ ។

យ៉ាណា មិញ អ្នកនង ក៏ បាន បង្ហើប ថា មាន 
ផលិតកម្ម មួយចំនួន ទាក់ទង ហៅ ថត ដ្ររ ត្រ 
មិនទាន់ ត្រូវ ថ្ល្រ គ្នា ហើយ អ្នកដឹកនំ ចង់ឱ្រយ 
អ្នកនង សម្ត្រង ជា តួមា្ដាយ ត្រ អារម្មណ៍ អ្នកនង 
ផ្ទាល់ ហក់ដូចជា នៅ មិនទាន់ ទទួល យកបាន 
ទើប ធ្វើឱ្រយ មាន ការអាក់ខាន ថត សម្ដ្រង ត្រម្តង 
នព្រល កន្លងមក ។

តារាសម្ត្រង ស្រី មាន វ័យ សាមសិប ក្រស់ 
អ្នកនង ក្រវ ព្រជ្រពិសី បាន ទុក ជីវិត រស់នៅក្នងុ 
ភាព ជា ស្រី្ដ ម្រមា៉ាយ អស់ រយៈ ជាង ១០  ឆ្នាំ 
ក្រយពី ច្រកផ្លវូ នឹង អតីត គូស្ន្រហ៍ អាណិកជន 
ខ្ម្ររ នៅ ប្រទ្រស អូស្រ្ដលី កាលពី ចុងឆ្នាំ  
២០០៩ ។

អ្នកនង ក៏ មាន 
ទំនាក់ទំនង 
ជាមួយ នឹង 
មា្ចាស់ ស្ន្រហ៍ ថ្មី 
ដ្រល  ជាបុរស  
អាណិកជន ខ្ម្ររ 
រស់នៅ ប្រទ្រស 
កាណាដា លោក 
ពៅ សម្របត្តិ 
ទើ ប 

ត្រមាន រយៈព្រល ប្រមាណ ២-៣  ឆ្នា ំចុងក្រយ 
ន្រះ បុ៉ណ្ណោះ ។

ក្រយពី ព្រញចិត្ត គ្នា រៀងៗ ខ្លួន មក អ្នក ទាំង  
២ ក៏ សម្រច ភា្ជាបព់ាក្រយ នៅ ថ្ង្រទី  ១៧ ខ្រ ឧសភា 
ឆ្នាំ  ២០២០ កន្លងមក ។

អ្នកនង ក្រវ ព្រជ្រពិសី ក៏ ថ្ល្រង សរសើរ ចិត្ត 
គូស្ន្រហ៍ ថ្មី របស់ខ្លួន ឱ្រយដឹង ផងដ្ររ ចំពោះ 
ការរារាំង និង ឃាត់ឃំាង លើ អាជីព អ្នកសិល្របៈ 
ឡើងវិញ ថា ៖ « ទោះបីជា ព្រលន្រះ ជា គូដណ្ដឹង 
ម្រន ក្ដី ប៉ុន្ដ្រ អាជីព សិល្របៈ របស់ខ្ញុំ មិនម្រន ដល់ 
ទីបញ្ចប់ ឡើយ ហើយ គត់ [ លោក ពៅ សម្របត្តិ ] 
ក៏ មិន ហមឃាត់ រឿង ថត សម្ដ្រង សិល្របៈ 
នោះឡើយ ពោល គឺ មានត្រ ការលើក ទឹកចិត្ត  
និង ស្របតាម ការសម្រចចិត្ត របស់ នង ខ្ញុំ 
ត្រប៉ុណ្ណោះ » ។

តារាស្រី រូបន្រះ បន្ថ្រមថា អនគត សា្វាមី  
របស់ នង ជា អ្នក ស្រឡាញ់ សិល្របៈ មា្នាក់ ហ្រតុ 
ន្រះហើយ គត់ យល់ច្របាស់ ពី អាជីព អ្នកសិល្របៈ 
អី៊ចឹង មិនច្រះ ប្រចណ្ឌ ឬ ហួងហ្រង នង ក្នុង 

ការល្រង សិល្របៈ ទ្រ គឺ តាមចិត្ត នង ។
លើសពីន្រះទៀត អ្នកនង ក្រវ 
ព្រជ្រពិសី ក៏ បន្ថ្រម រំឭក ពី រឿង មិន 
ព្រម ចោល សលិ្របៈ នងិ ការផ្តល ់តម្ល្រ 
អ្នកសិល្របៈ ដ្រល ខំតស៊ូ យូរ ឆ្នាំ 
មកហើយ នោះ ផងដ្ររ ថា ៖ « ការ 
ថត សម្ដ្រង សលិ្របៈ មនិម្រន សខំាន ់
នៅលើ ត្រ លុយ ជាធំ នោះទ្រ ព្រះ 
អ ីខ្ញុ ំតស៊ ូល្រង សលិ្របៈ ជាង ១០  ឆ្នា ំ
មកហើយ ដោយ ការថត ដំបូង 
បាន កម្រ ត្រឹម ១  ថ្ង្រ តម្ល្រ ត្រ 
១០  ដុលា្លារ ទៅ ២០  ដុលា្លារ 
ក៏មានដ្ររ ។ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ យល់ 
ច្របាស់ ពី សិល្របៈ ហ្រតុន្រះ 
ហើយ ការដ្រល អ្នកដឹកនំ ឱ្រយ 
តម្ល្រ តួសម្ដ្រង តួ ណាមួយ ឱ្រយ 
ស័ក្តិសម ទៅ នឹង កិត្តិយស 
របស់ តួសម្ត្រង ផង ទើប ជា 
រឿង សំខាន់បំផុត »៕

យឺន ពន្លក  

អតី ត ប្រធាន សហព័ន្ធ ខ្ម្ររ 
កីឡា ហប់ គី ដូ និង ជា គ្រ ូបង្វកឹ 
កីឡា ប្រ ភ្រទ ប្រ យុទ្ធ  នៅ ញូវយ៉ក 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក លោក ស្រង 
បុ៊នសុង  បានធ្វើ ដំណើរ  មក ដល់ 
កម្ពជុា  កាល ពី ថ្ង្រ ទី៥ ខ្រ ឧសភា 
ឆ្នា ំ២០២១ បុ៉ន្ត្រ ត្រវូ ដាក់ ឱ្រយ  ជាប់ 
ក្នងុ ចតា្តាឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ង្រ នៅ 
រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ ។ 

ការ វិល ត្រឡប់ មកកាន់ មាតុ 
ប្រទ្រស វិញ ន្រះ គឺ តាម គម្រង 
របស់ លោក បុ៊នសុង ដ្រល បាន 
សន្រយា ថា  ឆក ជីវិត ចុង ក្រយ 
របស់លោកចង់ មក បញ្ច្រញ 
សមត្ថភាព ជា គ្រ ូបណ្តះុ បណា្តាល  
និង ផ្តល់ នូវ ចំណ្រះ ដឹង ឱ្រយ  កូន ខ្ម្ររ 
ក្នងុ គោល បំណង បាន ចូល រួម 
សកម្ម ភាព កីឡា ដើម្របី បម្រើ ជាតិ 
មាតុ ភូមិ ។

 ជា មួយ នឹង ផ្រន ការ ចូល រួម 
ក្នុង វិស័យ កីឡាន្រះ  លោក 
ស្រង ប៊ុន សុង  ធា្លាប់ បានមក 
កម្ពុជា កាល ឆ្នាំ ២០១៦ ម្តង គឺ 
ចពំ្រលកម្ពជុា រៀបចកំារប្រកតួ  
កីឡា ជាតិ លើក ទី១ ប៉ុន្ត្រ  ការ 
ពន្រយា រព្រល មកកម្ពជុា មក ដល ់
ព្រល ន្រះ ដោយសារលោក 
 មិន ទទួលបាន ការ ឯក ភាព  ពី 
គ្រួសារ ។ ទោះ យ៉ាងណា  មក 
ដល់  បច្ចុប្របន្ន លោក  ក៏បាន 
សម្រច ចតិ្ត មក រស ់នៅ មាតភុមូ ិ
ត្រ ម្តង ដើម្របី មាន ឱកាស ធ្វើ 
សកម្មភាព កីឡា បាន ព្រញ 
ល្រញ តាម សមត្ថភាព និង 
ជំនញ ដ្រល លោក មាន ។ 

លោក ស្រង ប៊ុន សុង បាន 
ប្រប់ តាម ទូរស័ព្ទ ថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន 
មក ដល់ រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ តំាង 
 ពី ព្រឹក ថ្ង្រ ទី ៥  ខ្រឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១  ឥឡូវ កំពុង ជាប់ ធ្វើ 

ចតា្តាឡីស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ង្រ សិន 
ហើយ បន្ទាប់ មក ខ្ញុ ំនឹង ចាប់ ផ្តើម 
ទំនក់ ទំនង ការ ងរ ជា មួយ ថា្នាក់ 
ដឹក នំ កីឡា ដើម្របី មាន ឱកាស 
បម្រើ  ជាតិ តាម រយៈ កីឡា ដ្រល ខ្ញុ ំ
មាន ជំនញ ជា គ្រ ូក្របាច់ គុន និង 
ផ្តល់ ជំនញ កីឡា ប្រ យុទ្ធ ន្រះ 
ជូន កូនខ្ម្ររ ជំនន់ ក្រយ ៗ »  ។

លោក បន្ត ថា៖ « ខ្ញុំ រស់ នៅ 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក ជាង ៤០ ឆ្នាំ 
ហើយ ក្រ ព ីរក សុ ីខ្ញុ ំជា គ្រ ូបង្វកឹ 
កឡីា ហប ់គដី ូនងិ បង្វកឹ ប្រ ភ្រទ 
កីឡាប្រ យុទ្ធ ដទ្រ ទៀត ដូចគុន  
ចម្រុះ ជា ដើ់ម ។ ខ្ញុំ មានឈ្មោះ  
ដ្រល គ្រ ទទួល សា្គាល់ នៅ អន្តរ- 
ជាតិ ត្រ ប្រះ ដូង នៅ ត្រ តំណាង  
ឱ្រយ  ខ្ម្ររ ជា និច្ច» ។  

លោក ស្រង បុ៊ន សុង បាន 
លម្អតិ ថា ក្រយ ព្រលធ្វើ ចតា្តា- 
ឡី ស័ក ១៤ ថ្ង្ររួច ហើយជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៅ កម្ពជុា ធូរ ស្រល 
នោះ លោក បាន សំុ ការ អនុញ្ញាត 
ចូល ជួប ពិភាក្រសា ជា មួយនឹង  
លោក វ៉ាត់ ចំរីន អគ្គ ល្រខាធិការ 
គណៈកមា្មោធិការជាតិអូឡំាពិក 
(NOCC) និង សហព័ន្ធ កីឡា 
ជាតិ មួយ ចំនួន ដើម្របី សិក្រសា ពី 
គំនិត យោបល់ ក្នុង ការ បង្វឹក 
ដល់ អត្តពលិក  ដ្រល ជា កូន ខ្ម្ររ 
ឱ្រយ មាន សមត្ថភាព ល្អ មាន 
បច្ច្រកទ្រស ប្រ កួត ល្អ មុន នឹង 
ច្រញ ទៅ ប្រ កួត នន ពិស្រស 
លើ ឆក អន្តរជាតិ ។  

ជាមួយគ្នា ន្រះ លោក វ៉ាត់ 
ចំរីន  បាន ថ្ល្រង  ថា  ៖ «លោក 
ស្រង ប៊នុ សងុ ជា គ្រ ូធ ំមា្នាក ់ដ្រល 
មាន សមត្ថភាព ក្របាច់ គុន និង 
ជា អតី ត ប្រធាន សហព័ន្ធខ្ម្ររ 
កីឡា ហប់ គី ដូ បន្ទាប់ ពី លោក 
សាន គឹម សា៊ាន ។ខ្ញុំគំ  ទស្រសនៈ 
របស់ លោក ប៊ុន សុង   គឺ ដូច ទៅ 
នឹង ផ្រន ការ យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ 

ថា្នាក់ ដឹក នំ សា្ថាប័ន កីឡា នៅ 
កម្ពុជា យើងដោយ យើង  ព្រញ 
ចិត្ត និង បើក ទូ ឡាយ សម្រប់ 
បង ប្អូន ខ្ម្ររ នៅ ក្រ ប្រទ្រស 
មាន កីឡាករ កីឡាការិនី គ្រូ 
បង្វឹក អ្នក ជំនញ កីឡា ដ្រល 
មាន សមត្ថភាព ល្អ ព្រញ ចិត្ត 
ស្ម័គ្រ ចិត្ត មក ចូល រួម គ្នា ជួយ 
វិស័យ កីឡា នៅ  កម្ពុជា  ដើម្របី 
លទ្ធផល ល្អ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ សុី 
ហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២៣ »។

 អ្នកជំនញកីឡា លោក វ៉ាត់ 
ចំរីន បានបន្ថ្រម ថា៖« កម្ពជុា 
នៅ ត្រ ត្រវូ ការ ព្រទឹា្ធាចារ្រយកីឡា   
សម្រប់ការ ជួយ ជា អ្នក ប្រកឹ្រសា  
យោបល់ ។ កាល ព្រតឹ្តកិារណ៍  
កីឡា ជាតិ លើក ទី ១ ឆ្នា ំ២០១៦  
លោក ស្រង បុ៊ន សុង បាន មក 
កម្ពជុា និង  ពិភាក្រសា ជា មួយ ខ្ញុ ំម្តង 
ពី ប្រភ្រទ កីឡា ប្រ យុទ្ធ ន្រះ បុ៉ន្ត្រ 
នៅ មិន ទាន់ បាន ធ្វើ អ្វ ីនៅ ឡើយ  
ហើយ លើក ន្រះ គត់ សម្រច មក 
គឺ យើង គំ ទ្រ ១០០ ភាគ រយ  » ។

នៅព្រល សួរ បន្ថ្រមថា តើ  
លោក មាន បំណង ចូល រួម 
 បោះ ឆ្នាត  ធ្វើ ជា ថា្នាក់ ដឹក នំ 
សហព័ន្ធខ្ម្ររ  ហប់ គី ដូ ជាថ្មី  
នៅក្នងុ  មហ សន្នបិាត ខាង មខុ 
ឬយ៉ាង ណា ? លោក ស្រង ប៊ុន 
សងុបញ្ជាក ់ថា ៖« ពកួ ខ្ញុ ំគ្រន ់ត្រ 
ជា ព្រឹទា្ធា ចារ្រយ ជួយ មើល តិច តួច 
ខ្លះៗ ត្រ ប៉ុណ្ណោះ  គឺ ទុក ឱ្រយ ក្ម្រង 
ជំនន់ ក្រយទៅ ។ សព្វ ថ្ង្រ 
យើង  នៅ មានព្រទឹ្ធចារ្រយ   ចាស់ៗ  
មួយចំនួន  ដូច ជា បង សាន គឹម 
សា៊ាន លោក អឹង សំរ្រច លោក 
ហុង ឈាង គីម និង ខ្ញុំ មាន ខ្រស្រ  
ក្រ វត់ ៩ ដាន់ និង ១០ ដាន់   
ដ្រល មាន វ័យ ចាស់ៗ ប៉ុន្ត្រ 
យើងនៅត្រ  ស្រឡាញ ់នងិ គ ំទ្រ 
ក្ម្រង ៗ  ជំនន់ ក្រយ ១០០  
ភាគ រយ ៕  
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កេយ បង្ហាញមុខ គូស្នេហ៍ អ្នកនាង កេវ ពេជេពិសី 
បង្ហើប ថា មាន ផលិតកម្ម ទក់ទង ហៅ ថត ដេរ តេ 
លក្ខខណ្ឌ មិន អំណោយផល ។  ហ្វេសបុ៊ក

គ្រកីូឡាប្រយុទ្ធលោកស្រងបុ៊នសុងមក
កម្ពជុាដើម្របីបានបម្រើជាតិតាមក្តបំីណង

ក្រវព្រជ្រពិសីប្រកាសវិលចូលសិល្របៈក្រយ
ភ្ជាប់ចំណងស្ន្រហ៍ថ្មីនឹងអាណិកជនកាណាដា

អ្នកនាង កេវ ពេជេពិសី បនគេងឈុតបេពេណី  
ខ្មេរយ៉ាងសេស់ស្អាត។ ហ្វ្រសបុ៊ក

លោក សេង បុ៊ងសុង បង្ហាញពីស្នៀត ពិសេសនេ កីឡាហាប់គីដូ 
ពេលលោក មកកម្ពជុា កាលពី ឆ្នា ំ២០១៦។
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