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អង្គការហ្វារបន្តប្រកួត
ដណ្ដើមពានពិភពលោក
ព្រលរង់ចាំលទ្ធផលកំណត់
ត្រហ្គីនណ្រស...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ប្រជាជនកា្វាត្រម៉ាឡាតវ៉ា
ទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតី
ចុះច្រញពីតំណ្រងជុំវិញ
ខ្វះវ៉ាក់សាំងកូវីដ...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់
ពីផលប៉ះពាល់ន្រការចាក-
ច្រញពីឋានៈជាប្រទ្រស
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួច...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្រីបន្តអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួល
អគ្គសិនីកម្ពជុានិងរដ្ឋាករទឹកយោគយល់ផ្អាកយកថ្ល្រឈ្នលួនិងបញ្ចះុថ្ល្រឈ្នលួផ្ទះដល់កម្មករនៅតំបន់បិទខ្ទប់

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ លោក ហ៊ុន សែន នាយក រដ្ឋ-
មន្ដែី កម្ពជុា នៅ ពែកឹ ថ្ងែទ៨ី ខែឧសភា   បាន 
បន្ត  អំពាវនាវ  និង សំណូមពរ ដល់ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ជួល រួមទាំង អគ្គិសនី កម្ពុជា  និង រដ្ឋាករទឹក 
ផង  ឱែយ ផ្អាក យកបែក់ ថ្លែ ជួល ជា បណ្តោះ-
អាសន្ន ព ីកម្មករ -កម្មការនិ ីដែល រសន់ៅក្នងុ 
តំបន់ កែហម  ឬ តំបន់ បិទខ្ទប់។

នែះ បើតាម ការថ្លែង សារ ពិសែស របស់ 
លោកនាយក រដ្ឋមន្ដែី ទៅ កាន់ ជនរួមជាតិ 
ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការផ្អាក យក ថ្លែឈ្នួល ផ្ទះ  
និង ថ្លែ ទឹក ថ្លែ ភ្លើង របស់ កម្មករ-កម្មការិនី 
ដែល កំពុង ស្ថិតនៅក្នុង តំបន់ បិទខ្ទប់  
តំបន់ កែហម នៅ ថ្ងែទី៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១។

លោក  ហ៊ុន សែន បាន ថ្លែងថា ទាក់ទិន 
ទៅនឹង បញ្ហា ថ្លែ ផ្ទះជួល របស់ កម្មករ កម្ម-
ការនិ ីក្នងុ ប៉នុា្មាន ថ្ងែ កន្លង ទៅ នែះ  ជាពសិែស 
កាលពីថ្ងែទី ៧ ឧសភា គឺមន ការទាមទារ 
យក បែក់ ថ្លែឈ្នួល ផ្ទះ ពី កម្មករ កម្មការិនី 
ខណៈ ពួកគាត់ មិនទាន់ បាន បើកបែក់ ខែ 
ហើយ កពំងុ ស្ថតិ នៅក្នងុ តបំន ់បទិខ្ទប ់តបំន ់
កែហម នៅឡើយ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដែី បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«ក្នុង សា្ថានភាព បែបនែះ ខ្ញុំ សូម អង្វរករ  
ចពំោះ ម្ចាស ់ផ្ទះសណំាក ់ផ្ទះជលួ ទាងំអស ់
យោគយល់ ដល់ ការលំបាក របស់ កម្មករ 
កម្មការិនី របស់ យើងក្នុង ពែលវែលា មួយ 
ដែល  យើង ទាំងអស់ គា្នា សុទ្ធតែ ជួប ការ- 
លំបាក»។

លោក បាន បន្ថែមថា៖«ក្នុង រយៈពែល 

កន្លងទៅ នែះ កម៏ន ម្ចាសផ់្ទះ មយួ ចនំនួ បាន 
សមែច មិន យកបែក់ ឈ្នួល របស់ កម្មករ 
កម្មការិនី ក្នុង ចំនួន មួយរយៈ ឬក៏ បញ្ចុះ ថ្លែ  
នងិ មន មយួចនំនួ ទៀត គ ឺបាន ឱែយ បែើបែស ់
ក្នុង រយៈពែល វែង ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ លិខិត 
ថ្លែងអំណរ គុណ រួចហើយ។ ក៏ប៉ុន្ដែ ក៏ នៅ 
សែសសល់ បងប្អូន មួយ ចំនួន ដោយ ខ្វះ 
ការយោគយល់ បង្កើត ឱែយ មន បញ្ហា ឡើង 
ដែល មែសិលមិញ នែះ មន ការបែញាប់- 
បែញាល ់ទៅ ធ្វើការ ដោះសែយ នៅ ទកីន្លែង 
នោះ»។

ទាក់ទង នឹង បញ្ហា នែះ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្ដែី បាន សូម អង្វរករ ចំពោះ ម្ចាស់ផ្ទះ 
សំណាក់ ផ្ទះជួល ទំាងឡាយ សូម ផ្អាក ជា 
បណ្តោះអាសន្ន នូវ ការយកបែក់ ឈ្នួល ពី 
កម្មករ -កម្មការិនីក្នុង ពែល...តទៅទំព័រ ២

ក្រមុហុ៊នជាង៤០០
ស្វ្រងរកឱកាសពង្រកី
ធុរកិច្ចនៅកម្ពជុាក្រយ
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

កម្ពជុាចាប់ផ្តើមនំាស្វាយ
ស្រស់១០០តោនដំបូង
ដោយផ្ទាល់ជាផ្លវូការ
ទៅកាន់ទីផ្រសារចិន

ផ្ទះពលរដ្ឋចំនួនជាង១៦០០
ខ្នងបានទទួលរងការខូចខាត
ដោយខ្រយល់កន្ត្រក់ក្នងុរយៈព្រល
១សបា្ដាហ៍ន្រខ្រឧសភាន្រះ

ក្រសួងការងារជូនដំណឹងដល់
រោងចក្រសហគ្រសថាមិន
ត្រវូភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌចាក់វ៉ាក់-
សំងចំពោះកម្មករនិយោជិត
ដើម្របីបានចូលធ្វើការងារនោះទ្រ

ម៉ៃ គុណមករ 

ភ្នំពៃញៈ សា្ថានទូត កម្ពុជា 
បែចាំ ទីកែុង បាងកក បាន ឲែយ 
ដងឹថា កែុមហ៊នុ ថែ ជាង ៤០០ 
កពំងុ ពចិារណា ថា នងឹ បណា្តោក-់ 
ទុន វិនិយោគ  និង ធ្វើ ជំនួញ មក 
បែទែស កម្ពុជា នៅពែល ដែល 
សា្ថានភាព វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
បាន ធូរសែល។

លោក អ៊ូក សោភ័ណ ឯក-
អគ្គរាជទតូ កម្ពជុា បែចា ំបែទែស 
ថែ  បាន ជួបបែជុំ ជាមួយ សម-
គម Thai Subcontracting 
Promotion Association (Thai 
Subcon)...តទៅទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ លោក វែង សាខុន 
រដ្ឋមន្តែ ីកែសងួកសកិម្ម រកុា្ខាបែ-  
មញ ់នងិ នែសាទ បាន ថ្លែងថា 
ផ្លែសា្វាយ សែស ់កម្ពជុា បែមណ 
១០០ តោន តែូវ បាន នាំចែញ 
ទៅកាន់ ទីផែសារ ចិន ដោយ ផ្ទាល់ 
ជា លើកដំបូង។

ការថ្លែង របស់ លោក រដ្ឋមន្តែី 
តែូវបាន ធ្វើឡើង នៅក្នុង កម្មវិធី 
សម្ពោធ នំាចែញ ផ្លែសា្វាយ សែស់  
ទៅកាន់ បែទែស ចិន ជា ផ្លូវការ 
កាលពី ថ្ងែទី៧ ឧសភា នៅទី-
កែុង ភ្នំពែញ។...តទៅទំព័រ ៩

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈ ផ្ទះ របស ់បែជាពល- 
រដ្ឋ ចនំនួ ជាង ១ ៦០០ ខ្នង នងិ 
មនុសែស៥ នាក់ បាន ខូចខាត 
និង  រងគែះ ដោយសារ ខែយល់ 
កន្តែក់ ក្នងុ រយៈពែល១ សបា្ដាហ៍ 
នែ ខែ ឧសភា នែះ ប៉ុន្តែ មិន មន 
អ្នក សា្លាប់ នោះ ទែ។

លោក សៀក វិចិតែ អ្នក នាំ- 
ពាកែយ គណៈកម្មាធិការ ជាតិ 
គែប់គែង  គែះ មហន្តរាយ 
បែប់  ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ នៅ ថ្ងែទី ៨ 
ខែ  មែសា ឆ្នាំ ២០២១  ថា បើ 
បែៀបធៀប ...តទៅ ទំព័រ ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ កែសួង ការងារ និង 
បណ្តុះបណា្តោល វិជា្ជាជីវៈ នៅ ថ្ងែ ៨ 
ឧសភា បាន ជូន ដំណឹង ដល ់រោង-
ចកែ សហគែស ដែល បើក ដំ-
ណើរ ការ ឡើង វិញ គឺ មិន តែូវ ឱែយ 
កម្មករ និយោជិត មន ភា្ជាប់ លក្ខ-
ខណ្ឌ ទៅ នឹង ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ដើមែបី បាន ចូល ធ្វើ ការងារ ឡើយ 
នងិ តែវូ បើក បែក ់ឈ្នលួ សមែប ់
ខែ មែសា ចនំនួ ៥០% នងិ បែក ់
ឧបត្ថម្ភ នានា...តទៅ ទំព័រ ៣

ផ្លៃស្វាយ សៃស់ កម្ពជុា បៃមាណ ១០០ តោន តៃវូ បាន នំាចៃញ ទៅកាន់ ទីផៃសារ ចិន ដោយ ផ្ទាល់ ជា លើកដំបូង  ។ រូបថត សហ ការី



Consultancy        :  National consultant to analyze the 
multi-stakeholder dimension of SDG 
mainstreaming in Cambodia

Contract Type     : Individual Contractor (IC)
Duration               :  30 working days
Deadline               :  Extended to 13 May 2021

Download Link   :  
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=98608 

UNDP is committed to achieving workforce diversity 
in terms of gender, nationality and culture. Individuals 
from minority groups, indigenous groups and persons 
with disabilities are equally encouraged to apply. All 
applications will be treated with the strictest confidence. 
All selected candidates will, therefore, undergo rigorous 
reference and background checks.

UNDP is the leading United Nations organi-
zation �ghting to end the injustice of poverty, 
inequality, and climate change. Working with 
our broad network of experts and partners 
in 170 countries, we help nations to build 
integrated, lasting solutions for people and 
planet. Learn more at undp.org or follow at @
UNDP.

ANNOUNCEMENT

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

តពីទំព័រ ១... ដៃល   កម្មករ 
កម្មការិនី មិនទាន់ បាន បើក 
បៃក់ ឈ្នលួ ពី ថៅកៃ នៅឡើយ។

លោក បាន បន្តថា បៃសិន បើ 
ម្ចាស់ ផ្ទះជួល ទាំងឡាយ អាច 
នឹង  ធ្វើ ទៅបាន រួមគ្នា ធ្វើ  ដើមៃបី 
ជយួ ដល ់កម្មករ កម្មការនិ ីរបស ់
យើង។ ឧទាហរណ៍ ការបញ្ចុះ 
ថ្លៃ បៃក់ ឈ្នួល ផ្ទះ ដៃល កម្មករ 
កម្មការនិ ីបាននងិ កពំងុ ស្នាកន់ៅ 
ក្នុង ចំនួន ប៉ុន្មាន ភាគរយ ចំនួន 
តចិ ឬ ចនំនួ ចៃើន តាម លទ្ធភាព 
ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន ហើយ 
បៃសនិបើ ម្ចាស ់ផ្ទះជលួ ខ្លះ អាច 
លើកលៃង ទៅបាន ក្នុង ១ ខៃ 
២ ខៃ ឬ ៣ ខៃ ក៏ សូម ធ្វើការ 
លើកលៃង។

លោកនយក រដ្ឋមន្ដៃី បាន 
បញ្ជាក់ យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា៖ «ពិត 
ហើយ ខ្ញុំ ដឹងថា ម្ចាស់ផ្ទះ គឺ ខ្ចី 
លុយ ធនគរ យក មក សង-
សង ់ នូវ ផ្ទះជួល ទាំងនោះ បង-
ប្អនូ  ពតិជា មន ការលបំាកដចូ-
គ្នា ដៃល ម្ខាង ជា កូនបំណុល 
ម្ខាង ទៀត ជា ម្ចាស់បំណុល។ 
ប៉ុន្ដៃ សងៃឃឹមថា ម្ចាស់ ផ្ទះជួល 
ទាំងអស់ នឹង អាច យោគយល់ 
បាន នូវ ការលំបាក រួម»។

បើតាម លោក នយក រដ្ឋមន្ដៃ ី
ស្ថានភាព នៃះ មិនមៃន តៃ នៅ 
ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ ទៃ បើ អាច ធ្វើបាន 
សូម ធ្វើ នៅ គៃប់ ទីកន្លៃង ទាំង- 
អស់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស នៅក្នុង 
តំបន់ ដៃលមន ការបិទ ខ្ទប់។

លោក  បញ្ជាកថ់ា៖ «ខ្ញុ ំនយិយ 
នៃះ គឺ ក្នុង តំបន់ បិទខ្ទប់ ហើយ 
កម្មករ កម្មការិនី មិនទាន់ បាន 
បើកបៃក់ បៀវតៃសរ៍ បៃក់ខៃ បៃក់-
ថ្លៃឈ្នួល របស់ខ្លួន នៅ ឡើយ 
សូមឱៃយ មន ការយោគ យល់»។

ជាមួយ គ្នានៃះ លោកនយក 

រដ្ឋមន្ដៃី ក៏បាន បញ្ជាក់ដៃរថា 
សមៃប់ ការបង់ថ្លៃ ទឹក ថ្លៃ ភ្លើង 
ក ៏ សមូឱៃយ អាជា្ញាធរ អគ្គសិន ីកៃមុ-
ហ៊ុន អគ្គិសនី កម្ពុជា ក៏ដូចជា 
រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ ផ្ដោត ការយក ចតិ្ដ ទកុដក ់
ទៅលើ បញ្ហា ផ្ទះជួល របស់ 
កម្មករ  ជាមុន  ដៃល អាច រក ដំ-
ណោះសៃយ ណាមយួ ដើមៃប ីឱៃយ 
កម្មករ កម្មការិនី ដៃល រស់នៅ 
តាម ផ្ទះជលួ នៃះ ទទលួ បាន ការ 
អនគុៃះ នៅក្នងុ ការយកថ្លៃ ទកឹ 
ថ្លៃ ភ្លើង ដៃល ជា ការ រួម ចំណៃក 
ជាមួយ ម្ចាស់ ផ្ទះជួល ដោះ សៃយ 
បញ្ហា រួម របស់ កម្មករ កម្មការិនី។

លោកនយក រដ្ឋមន្ដៃី បាន 
បន្ថៃម ថា សកម្មភាព នៃះ មិន 
រកីរាលដល ទៅដល ់អ្នក ដៃល- 
មន ផ្ទះ ហើយ បៃើ ម៉ាសុីន តៃ-

ជាក់ យ៉ាងចៃើន នោះទៃ។ សូម 
ម្ចាស់ផ្ទះ អ្នក ដៃល មន បង្ហាះ 
តាម ហ្វៃសប៊ុក ទាក់ទង នឹង ការ 
ទាមទារ ទៅលើ ការអនគុៃះ ថ្លៃ 
ទកឹ ថ្លៃ ភ្លើង រាជរដ្ឋាភបិាល បាន 
សិកៃសា ហើយ អ្នក ដៃល បាន 
បង្ហាះ លើ ហ្វៃសប៊កុ  ដើមៃប ីកាត-់ 
បន្ថយ នៃះ មិនមៃន កម្មករកម្ម-
ការិនី នោះទៃ ក៏បុ៉ន្ដៃ បៃរ ជា អ្នក 
ដៃល បៃើ ម៉ាសុីនតៃជាក់ យ៉ាង- 
ចៃើន មន សុី មន ចុក សមៃបូរ-
ហូរ ហៀរ ទៅវិញ ទៃ។

លោក បាន បញ្ជាក់ទៀត ថា៖ 
«ប៉នុ្ដៃ អ្វដីៃល ខ្ញុ ំចង ់នយិយ នៃះ 
គឺ កុំឱៃយ បៃក វាល បៃក កាល គឺ 
សំដៅ ឆ្ពោះ ទៅ រកតៃ ផ្ទះជួល 
កម្មករ កម្មការិនី តៃ ប៉ុណោ្ណោះ 
សមៃប់ ទាងំ ម្ចាស់ ផ្ទះ សមៃប ់
ទាំង កៃុមហ៊ុន អគ្គិសនី កម្ពុជា  

និង រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។ នៃះ ជា សំណូមពរ ទី 
១ ដៃល ខ្ញុ ំសងៃឃមឹថា ម្ចាស់ ផ្ទះ- 
ជួល ទាំងអស់ នឹង ធ្វើការ ពិនិតៃយ 
ហើយ សមូ មៃតា្ដោ ចលូរមួ ចណំៃក 
នូវ ការលបំាក នៃះ ជាមួយ កម្មករ 
កម្មការនិ ីរបស ់យើង ដៃល កពំងុ 
ជបួ  ការលបំាក នៅក្នងុ តបំន ់បទិ 
ខ្ទប ់តបំន ់កៃហម ហើយ នៅក្នងុ 
តបំន ់ផៃសៃងទៀត ដៃល គត ់មនិ 
ទាន់ ទទួល បៀវតៃសរ៍ ណាមួយ ពី 
ការងារ របស់ កម្មករ កម្មការិនី 
នៅ ឡើយ ទៃ»។

ជុវំញិ បញ្ហា នៃះ រាជរដ្ឋាភបិាល 
ក៏ កំពុងតៃ បៃមូលផ្ដុំ  ដើមៃបី ជួយ 
ដឹក សៃបៀងអាហារ ទៅ ផ្គត់ផ្គង់ 
ដល់ កម្មករ កម្មការិនី ដៃល 
រស់នៅ តាម ផ្ទះជួល ទាំងនោះ 
បន្ថៃមទៀត ផងដៃរ៕

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត 
កៃុង ភ្នំពៃញ សមៃច មិន យក 
ថ្លៃ  បៃើបៃស ់ទកឹ ស្អាត រយៈពៃល 
៣ ខៃ ខណៈ ម្ចាស់ ផ្ទះ ជលួ មយួ 
ចំនួន ក៏ មិន យក ថ្លៃ ជួល ផ្ទះ 
សមៃប់ កម្មករ សិសៃស-និសៃសិត 
ដៃល កំពុង ស្នាក់ នៅ តំបន់ កៃ-
ហម ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ និង 
កៃុង តាខ្មា នៃ ខៃត្ត កណា្តាល។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស់ រដ្ឋា-
ករ ទឹក ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ ចុះ 
ថ្ងៃទី ៨ ឧសភា បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ការ សមៃច មនិ យក ថ្លៃ បៃើបៃស ់
ទកឹ ស្អាត នៃះ តប តាមការ  អពំាវ-
នវ របស់ លោក នយករដ្ឋមនៃ្តី 
ហ៊ុន សៃន ដៃល ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋាករ 
ទឹក  ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ ពិនិតៃយ 
លទ្ធភាព ផ្តល់ ការ អនុគៃះ ថ្លៃ 
ទកឹ ដល ់កម្មករ-កម្មការនិ ីសសិៃស-
នសិៃសតិ កពំងុ ស្នាក ់នៅ ក្នងុ តបំន ់
បិទ ខ្ទប់។

រដ្ឋាករ ទឹក បន្ត ថា៖ «យោង 
តាម   បៃសសន៍ អំពាវនវ នៃះ 
រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ 
នឹង ចូល រួម ជួយ សមៃួល បន្ទុក 
ដោយ   ជយួ បង ់ថ្លៃ បៃើបៃស ់ទកឹ 
ស្អាត រយៈពៃល ៣ ខៃ គ ឺខៃ មនី 
មៃស នងិ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
ដល់ មូលដ្ឋាន ផ្ទះជួលដៃល 
កម្មករ-កម្មការនិ ីសសិៃស-នសិៃសិត 
កំពុង ស្នាក់នៅ ចំនួន ៨៧០  ទី-
តាំងដៃល បាន ចុះ បញ្ជី ជាមួយ 
រដ្ឋា ករ ទឹក ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ 
នងិ  ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់កៃហម នៃភមូ-ិ
សស្តៃ រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ កៃងុ 
តាខ្មា ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ ការ បទិ 
ខ្ទប់»។

ទន្ទឹម នឹង នៃះលោក នូ ហួត 
ដៃល ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ជួល៣៣ 
បន្ទបន់ៅ តបំន ់កៃហម ស្ថតិ ក្នងុ 
ភូមិ តៃពាំងថ្លឹង ៤ សងា្កាត់ 
ចោមចៅ ទ១ី ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន-
ជ័យ បាន ថ្លៃង ថា ដោយ មើល 
ឃើញ ព ីស្ថានភាព កម្មករ ជបួ ការ 
លបំាក លោក សមៃច មនិ យក 
ថ្លៃ ជួល បន្ទប់ ចាប់ ពី ខៃ ឧសភា 
រហូត ស្ថានភាព រោងចកៃ បើក 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ។

លោក ថា៖ «តាម ពតិ ទៅ យើង 
បញ្ចុះ តម្លៃ បន្ទប ់ជលួ ៣០ ភាគ- 
រយ តាំង ពី ខៃ ឧសភា ២០២០ 
ហើយ ថ្មីៗ  នៃះ តប តាម ការ អពំាវ- 
នវ របស់ សម្តៃច [ហុ៊ន សៃន]ឱៃយ  
បញ្ចុះតម្លៃ បន្ទប ់ជលួ ខ្ញុ ំសមៃច 
មនិ យក ថ្លៃ ជលួ ចាប ់ព ីខៃ ឧសភា 

នៃះ តទៅរហតូ ដល ់រោងចកៃចាប ់ 
ផ្តើម បើក ដំណើរការ  ឡើង វិញ»។

លោក បន្ត ថា៖ «យើង មើល 
ជាក ់ស្តៃង រោងចកៃ បទិ ពតិ មៃន 
កម្មករ អត ់មន ការងារ ធ្វើ ហើយ 
យើង ទៅ បង្ខំ ទារ លុយ គ្នា ម៉ៃច 
បើ គ្នា នៅ តៃ ក្នងុ ផ្ទះ ដចូ តៃ ខ្ញុ ំដៃរ។ 
ខ្ញុ ំក ៏យល ់អារម្មណ ៍នៃះ ហើយកម្ម-
ករ គត់ រក១ខៃ រស់១ [ខៃ]»។

កាល ពី ថ្ងៃទី ៨ ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ២០២១ លោក ហ៊ុន សៃន 
បាន បន្ត អំពាវនវ ជា ថ្មី និង សំ-
ណូមពរ ដល់ ម្ចាស់  ផ្ទះ ជួល រួម 
ទាំង អគ្គិសនី កម្ពុជា និង រដ្ឋាករ 
ទកឹ ផង ដៃរ ឱៃយ ផ្អាក យក បៃក ់ថ្លៃ 
ជលួ ជា បណោ្តាះអាសន្ន ព ីកម្មករ-
កម្មការនិ ីដៃល រសន់ៅ ក្នងុ តបំន ់
កៃហម ឬ តំបន់ បិទ ខ្ទប់។

លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថា៖ 
«សមៃប ់ការ បង ់ថ្លៃ ទកឹ ថ្លៃ ភ្លើង 
ក ៏សមូ ឱៃយ អាជា្ញាធរ អគ្គសិន ីកៃមុ-
ហ៊ុន អគ្គិសនី កម្ពុជា ក៏ ដូច ជា 
រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
ផ្ដោត ការ យក ចិត្ដ ទុក ដក់ ទៅ 
លើ បញ្ហា ផ្ទះ ជលួ របស ់កម្មករ ជា 
មនុ ដៃល អាច រក ដណំោះសៃយ 
ណា មយួ ដើមៃប ីឱៃយ កម្មករ-កម្មការនិ ី
ដៃល រស់នៅ តាម ផ្ទះ ជួល នៃះ 
ទទលួ បាន ការ  អនគុៃះ នៅ ក្នងុ 
ការ យក ថ្លៃ ទកឹ ថ្លៃ ភ្លើង ដៃល ជា 
ការ រួម ចំណៃក  ជាមួយ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ជលួ ដោះ សៃយ បញ្ហា រួម របស់ 
កម្មករ-កម្មការិនី»។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ ទាន ់អាច សុ ំ
អតា្ថាធិបៃបាយ បាន នៅ ឡើយ ទៃ 
ព ីលោក កៃវ រតនៈ អគ្គនយក 
អគ្គសិនី កម្ពុជា ដៃល ជា ស្ថាប័ន 
មួយ ក្នុង ចំណោម ស្ថាប័ន ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល លោក នយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ហុ៊ន សៃន បាន ស្នើ ឱៃយ ពិនិតៃយលទ្ធ-  
ភាព ផ្តល់ ការ អនុគៃះ ថ្លៃ ភ្លើង 
ជនូ កម្មករ-កម្មការនិ ីដៃល កពំងុ 
ស្នាក់ នៅ ផ្ទះ ជួល ក្នុង តំបន់ កៃហម។

បច្ចុបៃបន្ន រដ្ឋបាល រាជធានីភ្នំ-
ពៃញ បាន កណំត ់តបំន ់កៃហមនៅ  
ទតីាងំ ភមូសិសៃ្តរា ជធាន ីភ្នពំៃញ 
រមួមន ខណ្ឌ មនជ័យ ៣ សងា្កាត់ 
ខណ្ឌ ទលួគោក ៣ សងា្កាត ់ខណ្ឌ 
ពោធិ៍សៃនជយ័ ២ សងា្កាត ់ខណ្ឌ 
ឫសៃសីកៃវ ១ សងា្កាត់ ខណ្ឌ ៧ 
មករា ១ សងា្កាត ់នងិ ខណ្ឌចៃបារ-
អំពៅ១ សងា្កាត់។

ដោយ ឡៃក រដ្ឋបាល ខៃត្ត កណា្តាល 
បាន កំណត់ តំបន់ អគរវបៃបធម៌ 
ក្នងុ ភមូសិស្តៃ ភមូ ិតាខ្មា ២ នៃ 
សងា្កាត់ តាខ្មា កៃុង តាខ្មា ជា 
«តំបន់ កៃហម»៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្រីបន្តអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួល... រដ្ឋាករទឹកសម្រចមិនយកថ្ល្រ
ប្រើប្រស់ទឹករយៈព្រល៣ខ្រ
ខណៈម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួនក៏
មិនយកឈ្នលួផ្ទះនៅតំបន់ក្រហម

លោក ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមន្ដេ ីកម្ពជុា។ រូបថត SPM



តពីទំព័រ ១...ដែលបានពនែយារ
ក្នុងអំឡុងពែលនែការបិទខ្ទប់
កន្លងទៅដល់កម្មករនិយោជិតមិន
ឱែយហួសពីថ្ងែទី១៤ខែឧសភានែះ។
នែះបើយោងតាមសែចក្តីជូន

ដណំងឹរបស់កែសងួការងារនងិ
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងែ
នែះស្ដពីីការចលូធ្វើការឡើងវញិ
និងការបើកបែក់ឈ្នួលរបស់
បងប្អនូកម្មករនយិោជតិនៅតាម
រោងចកែសហគែសដែលបើក
ដំណើរការឡើងវិញកែយការ
បញ្ចប់វិធានការបិទខ្ទប់។
សែចក្ដីជូនដំណឹងរបស់កែ-

សួងបានលើកឡើងថាយោង
អនុសាសន៍របស់លោកហ៊ុន
សែននាយករដ្ឋមន្តែីពែះរាជ-
ណចកែកម្ពុជកែសួងការងារ
សមូជមែបដល់ម្ចាស់ឬនាយក
រោងចកែសហគែសនងិបងប្អនូ
កម្មករនិយោជិតដែលស្ថិតនៅ

ក្នុងតំបន់លឿងនែភូមិសាសែ្ត
រាជធានីភ្នំពែញនិងកែុងតាខ្មៅ
នែខែត្តកណ្តាលហើយបើក
ដណំើរការសកម្មភាពអាជវីកម្ម/
ផលិតកម្មឡើងវិញថានៅក្នុង
ការបើកដំណើរការសកម្មភាព
អាជីវកម្ម/ផលិតកម្មឡើងវិញ
នែះគឺមិនតែូវមនភា្ជាប់លក្ខ-
ខណ្ឌទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សំាង
នោះឡើយ។
កែសួងបញ្ជាក់ថាមន្តែីអធិ-

ការកចិ្ចការងារនែកែសងួការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនឹង
ចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើករណីនែះ
ភា្លាមបែសិនជទទួលបានព័ត៌
មន។សូមបងប្អូនកម្មករនិ-
យោជិតជូនដំណឹងមកកែសួង
ឬមន្ទរីការងារនិងបណ្តះុបណ្តាល
វិជ្ជាជីវៈជបនា្ទាន់តាមរយៈតែ-
ឡែកែមhttps://t.me/Khmer
WorkerChatបែសិនជមនការ
ភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌចាក់វ៉ាក់សំាងនែះ។
កែសួងបានណែនំាដល់ម្ចាស់

ឬនាយករោងចកែសហគែស
ថាការបើកបែក់ឈ្នលួសមែប់
ខែមែសាចនួំន៥០%និងបែក់
ឧបត្ថម្ភនានាដែលបានពនែយារ-
ពែលនៅក្នុងអំឡុងពែលនែការ
បទិខ្ទប់កន្លងទៅគឺតែវូចាប់ផ្តើម
បើកជនូបងប្អនូកម្មករនយិោជតិ
មិនឱែយហួសពីថ្ងែទី១៤ខែ
ឧសភាឆ្នាំ២០២១ឡើយ។
កែសួងបញ្ជាក់ថា៖ «ចំពោះ

បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែល
កំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កែហម
ឬលឿងទុំគឺសមូម្ចាស់ឬនាយក
រោងចកែសហគែសពិចារណរក
វិធីបើកបែក់ឈ្នួលនិងបែក់
ឧបត្ថម្ភនែះតាមបែព័ន្ធធនាគារជូន
បងប្អនូកម្មករនិយោជិតផងដែរ»។
កែសួងបានអំពាវនាវសារជ

ថ្មីដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់
មែតា្តាយោគយល់លើកលែងថ្លែ
ជួលបន្ទប់ឬបន្ធូរបន្ថយថ្លែជួល
បន្ទប់ឬពនែយារការបង់ថ្លែជួលបន្ទប់
ជូនអ្នកជួលដែលជកម្មករនិយោ-
ជតិឱែយអស់លទ្ធភាពនៅក្នងុសា្មៅ-
រតីមនុសែសធម៌ និងសាមគ្គីភាព
នៅក្នុងដំណក់កាលនែះ។
កែសងួមនសែចក្តីជឿជក់ថា

ម្ចាស់ឬនាយករោងចកែសហ-
គែសកម្មករនិយោជិតនិង
ម្ចាស់ផ្ទះជួលនឹងអនុវត្តតាម
សែចក្តីជូនដំណឹងនែះបែកប
ដោយបែសិទ្ធភាពខ្ពស់៕

មុំ គន្ធា 

ភ្នពំេញៈកែសងួសខុាភបិាល
បានបងា្ហាញថាមន្ទីរពែទែយ
សាធារណៈទាំងអស់គួរបែើ
តែស្តរហស័រកអងទ់ហីែសែនកវូដី
១៩លើអ្នកជំងឺទូទៅនិង
សង្គែះបនា្ទាន់ចូលមកមន្ទីរ-
ពែទែយដើមែបីធានាឱែយមនបែ-
កែតីភាពក្នុងការផ្តល់សែវសុ-
ខាភិបាល។
នៅតាមមន្ទីរពែទែយសាធារ-

ណៈទាងំអសគ់រួបែើតែស្តរហស័
រកអងទ់ហីែសែនកវូដី១៩សមែប់
អ្នកជងំឺទទូៅនងិសង្គែះបនា្ទាន់
ចូលមកមន្ទីរពែទែយ។
លោកមម៉ប៊នុហែងរដ្ឋមន្តែី

កែសងួសខុាភបិាលបានឱែយដងឹ
តាមលិខិតមួយកាលពីថ្ងែទី
០៨ខែឧសភាថាកែសងួសខុា-
ភបិាលបានកតស់ម្គាល់ឃើញ
ថាក្នុងកាលៈទែសៈដែលជំងឺ
កវូដី១៩កពំងុរកីរាលដាលបែ-
ធានមន្ទីរពែទែយទាំងអស់បាន
យកចតិ្តទកុដាក់ក្នងុការអនវុត្ត

នវូវធិានការបងា្ការនងិតែតួពនិតិែយ
ការចម្លងរោគនិងបានរៀបចំ
ចាត់ចែងក្នងុការផ្តលស់ែវពែយា-
បាលជំងឺជូនបែជពលរដ្ឋនៅ
តាមបណ្តាមន្ទីរពែទែយសាធារណៈ។
លោកបានបន្ថែមថា៖«ដើមែបី

បង្កើនបែសទិ្ធភាពនងិធានាឱែយ
មនបែកែតីភាពក្នុងការផ្តល់
សែវសខុាភបិាលនៅតាមមន្ទរី-
ពែទែយសាធារណៈកែសងួសុំធ្វើ
ការណែនាំកែើនរំឭកទៅដល់
មន្ទរីពែទែយទាងំនោះតែវូធ្វើតែស្ត

រហ័សរកអង់ទីហែសែនកូវីដ១៩
ដើមែបីធ្វើការញែកអ្នកជងំឺ(Tri-
age)បែសិនបើចាំបាច់»។
លោកម៉មប៊ុនហែងបាន

បន្តថាតែូវរៀបចំឱែយមនបន្ទប់
ដាក់ដោយឡែកបន្ថែមសមែប់

ផ្តល់សែវពែយាបាលសង្គែះ-
បនា្ទាន់វះកាត់និងសម្ពពតាម
លក្ខណៈបច្ចែកទែសដល់អ្នក
ជំងឺដែលបានរកឃើញវិជ្ជមន
កូវីដ១៩ដោយសា្មៅរតីទទួល
ខសុតែវូខ្ពស់នងិគា្មៅនការរសី-
អើង រហូតដល់អ្នកជំងឺមន
សា្ថានភាពធូរសែលសមសែប
មុននឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពែទែយ
ពែយាបាលជងំឺកវូដី១៩ដែលក-ំ
ណត់ដោយកែសងួសខុាភិបាល។
លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖«មន្ទរី-

ពែទែយតែូវបន្តធានានិរន្តរភាព
សែវសុខាភិបាលជសារវ័ន្ត
ដោយផ្តល់សែវជូនដល់គែប់
អ្នកជំងឺដែលមកទទួលសែវ
នៅក្នងុមូលដា្ឋានសុខាភិបាល»។
លោកហែងគមឹអា៊ានបែធាន

ការិយាល័យសុខាភបិាលសែកុ
បែតបិត្តិសែីសន្ធរនែខែត្តកពំង-់
ចាមបានបែប់កាសែតភ្នពំែញ
ប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែអាទិតែយទី០៩ខែ
ឧសភាថាមកដល់ពែលនែះ
ការយិាលយ័សែកុបែតបិត្តិសែ-ី
សន្ធរមនឧបករណ៍តែស្តរហស័

ចនំនួ៣៥ហើយមន្តែីសខុាភ-ិ
បាលក្នុងខែត្តកំពង់ចាមក៏បាន
ទទលួនវូការបណ្តុះបណ្តាលពី
របៀបបែើបែស់តែស្តនែះហើយ
ផងដែរប៉នុ្តែសណំកនែះក៏តែវូ
យកទៅពិនិតែយជមួយនឹងម៉ា-
សុីនពិសោធន៍ (PCR)ម្តង
ទៀតដើមែបីឱែយដឹងបែកដថាវ
ពិតជមនវិជ្ជមនឬអវិជ្ជមន
កូវីដ១៩។
លោកបានបែបថ់ា៖«ការបែើ-

បែស់តែស្តរហស័នែះជយទុ្ធ-
សាស្តែមយួលឿននងិទានព់ែល-
វែលាហើយនៅពែលដែលយើង
ទទួលបានលទ្ធផលលឿនគឺ
យើងក៏អាចកាតប់ន្ថយការចម្លង
លឿននិងទាន់ពែលវែលាផង
ដែរ។ការធ្វើតែស្តជមយួPCR
ចណំយពែល៧២ម៉ាងទើប
ដងឹលទ្ធផលតែជមយួនងឹតែស្ត
រហ័សយើងដឹងក្នុងរយៈពែល
១៥នាទី»។
លោកហែងគឹមអា៊ានបាន

បន្តថា៖«ខ្ញុំគតិថាវជចណំចុ
ល្អមួយដែល...តទៅ ទំព័រ ៤

ថ្ងែចន្ទទី១០ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

National Committee for Sub National     Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder
Democratic Development Secretariat    Development Project (TS-PRSDP) Additional    

   Financing (TSSD-AF)
   ADB Loan: 3570/8331 and Grant 0542

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Expressions of Interest for Consulting Services 

1)  The Royal Government of Cambodia has received a Loan/grant from the Asian Development 
Bank, and Loan from the IFAD for the Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development 
Project –Additional Financing (TSSD-AF). The additional financing to TSSD (TSSD-AF) will expand 
activities on climate-responsive productive infrastructure from 196 communes in five provinces 
(Banteay Meanchey, Kampong Cham, Kampong Thom, Siem Reap, and TboungKhmum), to 
271 communes in seven provinces, including the two additional provinces of Battambang, and 
Prey Veng in the Tonle Sap Basin, and further develop an enabled environment for agricultural 
productivity, diversification, and climate resilience.1 The inclusion of women, smallholding farmers, 
and poor people will remain a priority. Consistent with the current project, the AF will enhance 
agricultural productivity and improve access to markets, resulting in better livelihoods and higher 
incomes in the project areas, with the added benefit of enhanced resilience to disaster and climate 
risks.
2)  The National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS) is 
the Executing Agency (EA) for Component1, Component 3, along with the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (MAFF) is also the Executing Agency (EA) of the Project.
The EA, NCDDS will recruit one (01) position of Social Safeguard Specialist for 20 months and 
one (01) position of Road Engineer for 20 months for a Project life span on an individual basis in 
accordance with ADB’s Guidelines on the Use of Consultants:
3)  Qualifications and Experience:
The Social Safeguard Specialist must have a qualification and experience as follows:

At least a bachelor’s degree, or equivalent, from a recognized institution in social science 
or other related fields and a minimum of five years of relevant experience in preparing, 
implementing, and monitoring social safeguards work for donor funded projects and 
government institutions. He/she must have experience of working on the application of 
social safeguard due diligence procedures in at least two ADB financed projects and be fully 
familiar with the ADB Safeguard Policy Statement (SPS) 2009 including the requirement and 
procedures for social safeguard compliance (resettlement and indigenous peoples). He/she 
must have good computer skills and have the ability to write well-structured reports.

The Road Engineer must have a qualification and experience as follows:
The Design Engineer Roads will have a Bachelor degree or higher in road engineering, civil 

engineering or equivalent qualifications from a recognized institution and a minimum 
of five years’ experience in design of rural roads and road structures. S/her should have 
practical experience in the adoption of alternative road surfaces to mitigate the impacts of 
climate change. He/she must be able to use CAD facilities in the preparation of designs and 
drawings. 

4)  Interested individuals are requested to obtain detailed terms of reference and CV format from 
the address below during office hours from 08:00 to 12:00 & 14:00 to 17:00 or contact Mr. Nop 
Novy at “novy_nop@yahoo.com”
5) Interested candidates should submit current curriculum vitae, including the names and contact 
information of three referees, to the address listed below by May 18th, 2021 at 4:00 p.m.
National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS)
Administration Room, ground Floor; Ministry of Interior
Preah Norodom Blvd, Chamcar Mon, Phnom Penh, Cambodia, Email: novy_nop@yahoo.com;

ក្រសួងការងារ...

រដ្ឋមន្ត្រីថាមន្ទរីព្រទ្រយសាធារណៈទំាងអស់គួរប្រើត្រស្តរហ័សរកអង់ទីហ្រស្រន
កូវីដ១៩លើអ្នកជំងឺទូទៅនិងសង្គ្រះបន្ទាន់ព្រលចូលមកមន្ទរីព្រទ្រយ

កម្មករ-កម្មការិនីចេញពីធ្វើការក្នងុរោងចកេ។ រូបថតហុងមិនា

គេពូេទេយកំពុងបេើឧបករណ៍តេស្ត រហ័ស រក អង់ទីហេសេន កូវីដ ១៩  ដើមេបីស្វេងរកមេរោគកូវីដ ១៩។រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពី ទំព័រ ១...ជាមួយ នឹង រយៈពៃល 
ដូច គ្នា នៃ ដើម ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ 
គឺ  ឆ្នាំ នៃះ មាន លក្ខណៈ ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង 
ដោយ កមា្លាំង ពៃយុះ និង ខៃយល់ កន្តៃក់ មាន 
សភាព ខ្លាំង ដៃល លក្ខណៈ បៃប នៃះ គឺ 
កម្ពុជា ខន ជួប បៃទះ យូរ មក ហើយ។

លោក សៀក វចិតិៃ ពនៃយល ់ថា ស្ថាន-
ភាព បៃប នៃះ ដោយសរ កម្ពុជា ទទួល 
រង នូវ ផល ប៉ះពាល់ ពី ពៃយុះ ពី បៃទៃស 
របស ់គៃ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន ខៃយល ់បោក បក ់
ខ្លាងំ នងិ ធ្វើ ឱៃយ ខចូខត ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិនងិ 
ផ្ទះ សមៃបៃង របស់ បៃជាពលរដ្ឋ។

លោក សៀក វិចិតៃ ថ្លៃង ថា៖ «និ-
យាយ  រួម ចាប់ តាំង ពី ពាក់កណ្តាល ខៃ 
មៃស មក យើង ឃើញ ថា គៃះ ធម្ម-
ជាត ិ  នៃះ បាន ធ្វើ ប៉ះពាល ់ដល ់អគរស-
ធារណៈ ផ្ទះ សមៃបៃង របស់ បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត ជាចៃើន ផង ដៃរ ដូចជា នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ កំពង់ចាម ស្វាយរៀង 

ឧត្តរមានជយ និង កោះកុង ជាដើម»។
បុ៉ន្តៃ បើ តាមលោក សៀក វិចិតៃ សមៃប់  

មយួ សបា្តាហ ៍នៃ ខៃ នៃះ គ ឺមាន ស្ថានភាព 

ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ខៃត្ត មួយ ចំនួន បាន 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ខ្លាំង ពី ពៃយុះ និង 
ខៃយល ់កន្តៃក ់ដចូជា ខៃត្ត បាតដ់បំង ខៃត្ត 
ពោធិ៍សត់ និង ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក សឿម ប៊ុនរិទ្ធិ អ្នក នាំពាកៃយ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាត់ដំបង ថ្លៃង ថា នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត បាត់ដំបង ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ 
កន្លង មក នៃះ ក៏ ទទួល រង នូវ ផល ប៉ះ- 
ពាល់  ពី ខៃយល់ កន្តៃក់ ពៃយុះ ភ្លៀង និង ផ្គរ 
រន្ទះ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ខចូ ខត ដល ់លនំៅឋាន 
បៃជាពលរដ្ឋ ជាចៃើន ខ្នង ផង ដៃរ។

ទោះ ជា យា៉ាង ណ លោក សឿម ប៊នុ-
រិទ្ធិ មិន មាន ទិន្នន័យ ជាក់លាក់ នោះ ទៃ 
ពៃះ វា បាន កើត ឡើង ទៅ តាម សៃុក 
មួយ ចំនួន មាន ដូចជា នៅ សៃុក រុក្ខគិរី 
សៃុក  ថ្មគោល និង សៃុក គស់កៃឡ ជា-
ដើម។ ជាមួយ គ្នា នៃះ អាជា្ញាធរ ក៏ បាន 
ផ្តល ់សមា្ភារៈ នងិ គៃឿង ឧបភោគ បរភិោគ 
ផៃសៃងៗ ពី កាក បាទ កៃហម និង ការ ចូល 
រួម  ពី អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ដើមៃបី ជួយ ដល់ 
ពួក គត់ ដៃល ទទួល រង គៃះ នៃះ។

លោក សៀម ប៊នុរទិ្ធ ិថ្លៃង ថា៖ «យើង 
ជួយ  គត់ ខ្លះ ដូចជា ស័ង្កសី មាន មុង 
ភួយ ជាដើម អ្នក ខ្លះ ទៀត ក៏ ទទួល បានជា 
អង្ករ នងិ សមា្ភារៈ ផៃសៃងៗ ទៅ តាម ស្ថាន- 
ភាព ធ្ងន់ ឬ សៃល អីចឹង ទៅ»៕

នៅ សុីវុត្ថា 

ក្រងុ ហ្រសណឺ្រវៈ ស្ថាន បៃសក- 
កម្ម អចនិៃ្តៃយ ៍នៃ  កម្ពជុា បៃចា ំនៅ 
ទីកៃុង ហៃសឺណៃវ បាន ចៃញ 
សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ បដិសៃធ 
ចោល ទាងំ សៃងុ ចពំោះ ទសៃសនៈ 
របស់ លោកសៃី សសៃ្តាចារៃយ 
Mary Lawlor អ្នក រាយការណ ៍
ពសិៃស ស្តពី ីស្ថានភាព អ្នក ការ-
ពារ សទិ្ធ ិមនសុៃស របស ់UN កាល 
ពី ថ្ងៃទី ៧ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ នៃះ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី 
សកម្មជន អង្គការ មាតា ធម្មជាត ិ
នៅ កម្ពុជា។

កាល ព ីថ្ងៃទ ី៥ ឧសភា សមា-
ជិក ៣ រូប នៃ អង្គការ មាតា 
ធម្មជាត ិកញ្ញា ឡងុ គនា្ធា, កញ្ញា 
ភនួ កៃវរស្ម ីនងិ លោក ថនុ រដ្ឋា 
តៃវូ បាន តលុាការ បៃកាស ទោស 
ឲៃយ ជាប ់ពន្ធនាគរ ចនោ្លាះ ព ី១៨ 
ខៃ ទៅ ២០ ខៃ និង ពិន័យ ជា 
បៃក ់ចនំនួ ៤ លាន រៀល ដោយ 
ចោទ ពី បទ ញុះញង់ និង សម 
គំនិត ទាក់ទង នឹង បញ្ហា បរិ-
ស្ថាន។

២ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី មាន ការ កាត់ 
ទោស នៃះ លោកសៃី Mary 
Lawlor បាន លើក ឡើង ថា ពកួ 
គៃ តៃូវ បាន ជាប់ ពន្ធនាគរ ចាប់ 
តាំង ពី ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ 
ដោយ គៃន់ តៃ ចូលរួម ការពារ 
បឹង ធម្មជាតិ តាមោក។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំពតិ ជា 
សោកសៅ ដៃល បាន ទទួល ដំ-
ណងឹ ថា អ្នក ការពារ សទិ្ធ ិមនសុៃស 
ចំនួន ៣ នាក់ មក ពី អង្គការ 
មាតា ធម្មជាតិ តៃូវ បាន ផ្តនា្ទា- 

ទោស ដក់ ពន្ធនាគរ ពី ១៨ ខៃ  
ទៅ ២០ ខៃ។ ខ្ញុ ំមនិ គរួ នយិាយ 
រឿង នៃះ ទៃ តៃ ថា ការ ការពារបរ-ិ
ស្ថាន ដោយ សន្តភិាព គ ឺមនិមៃន 
ជា បទឧកៃិដ្ឋ នោះ ទៃ»។

ក ៏ប៉នុ្តៃ យោង តាម សៃចក្ត ីថ្លៃង 
ការណ៍ ព័ត៌មាន របស់ ស្ថាន 
បៃសក កម្ម អចនិ្តៃយ ៍កម្ពជុា នៅ 
ថ្ងៃទី ៨ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ នៃះ 
បញ្ជាក់ ថា ការ អតា្ថាធិបៃបាយ 
របស ់លោកសៃ ីសសៃ្តាចារៃយ របូ 
នៃះ មាន ព័ត៌មាន មិន ពិត និង 
បង្ក ឱៃយ មាន ការ ភាន់ ចៃឡំ។

សៃចក្ដី ថ្លៃងការណ៍ ដដៃល 
បាន អះអាង ថា៖ “បទល្មើស គ ឺ
ជា  បទល្មើស ហើយ សកម្មភាព 
ខសុ ចៃបាប ់មនិ អាច តៃវូ បៃើបៃស ់
ជា ទឡ្ហកីរណ ៍សមៃប ់បពុ្វហៃត ុ
ផៃសៃង ណ មួយ បាន ទៃបើយ”។

ជាមយួ នៃះ  ស្ថានបៃសកកម្ម 

អចិនៃ្តៃយ៍ កម្ពុជា បាន ផ្តល់ នូវ 
ការ សង្កៃត មួយ ចំនួន ដៃល 
កម្ពុជា ផ្តល់ តម្លៃ ចំពោះ អង្គការ 
កៃ រដ្ឋាភិបាល ដៃល បាន ចុះ 
បញ្ជី តៃឹមតៃូវ និង បៃតិបត្តិការ 
នៅ ក្នុង ពៃំដៃន នៃ ចៃបាប់។ តៃ គួរ 
ឱៃយ សោកស្តាយ លោកសៃី 
សសៃ្តាចារៃយ ហាក់ បៃរ ជា តស៊ូ 
មត ិ គទំៃ អង្គការ ខសុ ចៃបាប ់មយួ 
ដៃល បន្លំ ខ្លួន ជៃក កៃម ស្លាក 
ការងារ បរិស្ថាន ទៅ វិញ។

បើ ទោះ ជា ស្ថាបនកិ នៃ អង្គការ 
[មាតា ធម្មជាតិ] នោះ បាន 
សមៃច សុំ លុប ឈ្មាះ ចៃញ ពី 
បញ្ជី ដោយ ឯក ឯង កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ រួច ហើយ ក៏ ដោយ ក៏ 
បុគ្គល ដឹកនាំ ខុស ចៃបាប់ ១ រូប 
នៃ អង្គការ នៃះ នៅ តៃ បន្ត កៃង 
ចណំៃញ បៃើបៃស ់ចលនា នៃះ 
ដដៃល រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន។

នៅ ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ បគុ្គល នោះ 
ក៏  បាន ថ្លៃង សរភាព ជា ស-
ធារណៈ ថា របៀបវារៈ នៃ សកម្ម- 
ភាព របស ់ខ្លនួ គ ឺ“លើស ព ីហៃត ុ
ផល បរិស្ថាន” និង ថា តៃូវ បៃើ-
បៃស់ “គៃប់ មធៃយោបាយ ទាំង 
អស់” ដើមៃបី ផ្លាស់ប្ដូរ ការ ដឹកនាំ 
រដ្ឋ នៅ កម្ពុជា។ កៃុម ដៃល តាំង 
ខ្លួន ជា អ្នក ការពារ សិទ្ធិ ពុំ មាន 
សិទ្ធិ អាច បំពាន ចៃបាប់ ដោយ 
នទិ្ទណ្ឌភាព ឡើយ។ បទ ល្មើស 
គឺ ជា បទល្មើស ហើយ គៃ មិន 
អាច  បៃើបៃស់ សកម្មភាព ខុស 
ចៃបាប់ ជា ទឡ្ហីករណ៍ សមៃប់ 
បុព្វហៃតុ ផៃសៃង ណ មួយ បាន 
ទៃបើយ។

ស្ថាន បៃសកកម្ម អចិន្តៃយ៍ 
កម្ពជុា បញ្ជាក ់ទៀត ថា លោកសៃ ី
សសៃ្តាចារៃយ រូប នៃះ ពុំ ដៃល 
សង្កត ់ធ្ងន ់ទាល ់តៃ សោះ ថា  ការ 

អនុវត្ត សិទ្ធិ សៃរីភាព នៃ ការ 
បញ្ចៃញមត ិការ បង្កើត សមាគម 
និង ការ បៃមូល ផ្តុំ ដោយ សន្តិវិធី 
តៃូវ ភា្ជាប់ ទៅ នឹង ករណីយ កិច្ច 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ និង ការ កំ-
ហិត  ជា ពិសៃស ដៃល កំណត់ 
ដោយ ចៃបាប់ ដូច មាន ចៃង នៅ 
ក្នងុ កតកិាសញ្ញា អន្តរជាត ិស្តពី ី
សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិ នយោ-
បាយ។ ការ ខកខន ថ្លៃង បៃប 
នៃះ រឹត តៃ ជំរុញ  និង ផ្តល់ កមា្លាំង 
បន្ថៃម ឱៃយ បុគ្គល កាន់ តៃ ល្មើស 
ចៃបាប់ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន មិន 
ពិត និង ញុះញង់ ឱៃយ មាន អំពើ 
ហិងៃសា និង ការ បៃកបាក់ ក្នុង 
សង្គម ដៃល ទាំង នៃះ សុទ្ធ សឹង 
តៃ ជា ទង្វើ រុញ ចៃន ឱៃយ កម្ពុជា 
ធា្លាក់ ក្នុង ភាព វឹកវរ។

បើ តាម ស្ថាន បៃសកកម្ម 
អចិនៃ្តយ៍កម្ពជុា តុលាការ កម្ពជុា  
ធ្វើ ការ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី ដោយ ផ្អៃក 
លើ មលូដ្ឋាន នតីវិិធ ីតៃមឹតៃវូ នងិ 
ភស័្តតុាង រងឹមា ំជាក ់ស្តៃង ពុមំៃន 
ផ្អៃក លើ ពាកៃយ ចចាម អារា៉ាម នោះ 
ទៃបើយ។ ការ ពិត ដៃល មៃធាវី 
ការពារ ជន ជាប់ ចោទ តំណង 
អង្គទូត បរទៃស និង អង្គការ 
សង្គម សុីវិល បាន មាន វត្តមាន 
ចលូ រមួ ដោយ ផ្ទាល ់នៅ ក្នងុ បន្ទប ់
សវនាការ សរ បញ្ជាក់ យា៉ាង 
ចៃបាស់ ថា នីតិវិធី តុលាការ បាន 
បៃពៃតឹ្ត ទៅ ដោយ មាន ការ ចលូ-
រមួ នងិ តមា្លាភាព តៃមឹតៃវូ។ ម៉ៃយោង 
ទៀត ក ៏មាន ឧទាហរណ ៍ជាចៃើន 
អំពី ការ ដក់ ទោសទណ្ឌ លើ 
បុគ្គល គំទៃ គណបកៃស កាន់ អំ-
ណច បៃសិន បើ បំពាន ចៃបាប់ 
នាពៃល កន្លង ...តទៅ ទំព័រ ៧

ផ្ទះពលរដ្ឋចំនួនជាង១៦០០ខ្នង...

ស្ថានបេសកកម្មអចិនេ្តយ៍នេកម្ពជុាបដិសេធទសេសនៈរបស់អ្នក-
រាយការណ៍ពិសេសស្តពីីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសេសរបស់UN

ផ្ទះសម្រប្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ០១ ខ្នង ដួលរលំទំាងស្រងុដោយសារភ្លៀងលាយឡំខ្រសល់ 
នៅភូមិសា្វាយ ឃំុឈ្វាងំ ស្រកុពញាឮ កាលពីថ្ង្រទី ៥ ឧសភា។ រូបថត MWRM

តពីទំព័រ ៣...យើង ចង់បាន 
ឱៃយមានធ្វើ ដូចនៃះ ហើយ នៅ ខង 
សៃវា សុខភិបាល ឯកជន ក៏ តមៃូវ 
ឱៃយ មាន ការធ្វើ ដូចគ្នា នៃះ ដៃរ»។

លោក ហៃង គមឹអា៊ាន បញ្ជាកថ់ា 
ឧបករណ៍ តៃស្ត រហ័ស នៃះ មួយ 
ធ្វើតៃស្ត បានតៃ មនសុៃស មយួ នាក ់ទៃ 
ហើយ វា មាន ទមៃង ់នៃ ការធ្វើ តៃស្ត 
នៃះ ចៃើន គ ឺទមៃង ់យក ចៃមុះ បពំងក់ 
និង យក ឈាម ប៉ុន្តៃ សព្វថ្ងៃនៃះ 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា គឺ មានតៃ 
ទមៃង់ យក ចៃមុះ ទៃ។

ដោយឡៃកនៅ ថ្ងៃទី ០៧ ខៃ 
ឧសភា កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
ខៃមបូឌាអ៊ៃរវ៉ៃ (Cambodia 
Airway) បាន ធ្វើការ ដឹកជញ្ជូន 
ឧបករណ៍ ធ្វើតៃស្ត រហ័ស សមៃប់ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងិ សមា្ភារ ពៃទៃយ មយួ 
ចំនួន ធំ ពី អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរ-
ជាត ិចាងជ ីបៃទៃស សងិ្ហបរុ ី មកកាន ់
អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាត ិភ្នពំៃញ 
ដោយ ជោគជ័យ។ នៃះ បើតាម 
សៃចក្តី បៃកាស របស់ កៃុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ៍ ខៃមបូឌាអ៊ៃរវ៉ៃ។

កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ដដៃល 
នៃះ បានឱៃយដឹងថា៖ «នៃះ ជា 
លើកទីមួយ ហើយ ដៃល កៃុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ ៍ខៃមបឌូាអ៊ៃរវ៉ៃ បាន 
ដកឹ សមា្ភារ ពៃទៃយ សមៃប ់បៃឆងំនងឹ 
ការរាតតៃបាត មកកាន ់បៃទៃស កម្ពជុា 
ចាប់តាំងពី បើក ដំណើរការ ហោះ 
ហើរ  ប្ដូរ ពី ការហោះហើរ ដឹក អ្នក 
ដំណើរ ទៅជា ការដឹក ទំនិញ»។

ស្ថានភាព រាតតៃបាត នាពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន នៅ កម្ពុជា នៅតៃមានស-
ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ នៅឡើយ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា បាន បញ្ជា ទញិ ឧបករណ ៍ធ្វើ 
តៃស្ត រហ័ស សមៃប់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នងិ ឧបករណ ៍វៃជ្ជសស្តៃ ផៃសៃងទៀត 
សមៃប់ ជំងឺ រលាក សួត ថ្មី នៃះ ពី 
បៃទៃស សិង្ហបុរី ហើយ គៃង នឹង 
ចណំយ ជាបនា្ទាន ់ក្នងុ ការងារ បងា្ការ  
នងិ ទបស់្កាត ់ជងំ ឺរាតតៃបាត នាពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន។

កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ខៃមប-ូ
ឌា អ៊ៃរវ៉ៃ បាន លើកឡើងថា៖ «នៃះ 
ជា ភារកិច្ច ដ៏សំខន់ របស់ បៃទៃស 
ហើយ បៃសកកម្ម តៃូវបាន បញ្ចប់ 
ដោយ ជោគជយ័។ ក្នងុអឡំងុពៃល 
នៃ ការរីករាលដល នៃះ កៃុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ៍ ខៃមបូឌាអ៊ៃរវ៉ៃ តៃូវ 
បាន  កក ់បៃើបៃស ់ចនំនួ ប ីដង ជាប់ៗ  
គ្នា ដើមៃបី ធ្វើការ ដឹកជញ្ជូន សមា្ភារ 
ក្នុង រយៈពៃល ដ៏ខ្លី បំផុត  ប៉ុន្តៃ យើង 
អាច  បញ្ចប ់បៃសកកម្ម ការហោះហើរ 
ដោយ ជោគជ័យ»។

កៃមុហ៊នុ នៃះ ថា ក្នងុ នាម ជា ស្លាប 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា កៃមុហ៊នុអា-
កាសចរណ៍ ខៃមបឌូាអ៊ៃរវ៉ៃ តៃងតៃ 
បៃកាន់ខ្ជាប់ នូវ គំនិត នៃ ការបមៃើ 
ជាត ិ នងិ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  នងិ បន្ត 
ចលូរមួចណំៃក ក្នងុ ការការពារ  នងិ 
គៃប់គៃង ការរាតតៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩  នៃះ៕

រដ្ឋមន្តេីថា...

លោក អាន សុខខឿន សា្ថាន ប្រសកកម្ម អចិន្រ្តៃយ៍ ន្រ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពជុា នៅ ទីក្រងុ ហ្រសឺណ្រវ។ រូបថត UN
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1. The Korea International Cooperation Agency (KOICA) Cambodia Ofce 
invites prospective bidders for the Construction of “ Project for Establish-
ment of Business Incubation System between University and Industry in 
Cambodia ”.

2. The Project is to be constructed with the grant aid of the Government of 
Republic of Korea

Brief of Bidding
- Bid Title: Project for Establishment of Business Incubation System  

between University and Industry in Cambodia.
- Contract Duration: 18 months from the effective(contract) date
- Estimated Budget: Approx. USD 2,746,477 (VAT excluded)
- Summary of Construction Services

• Type: New construction
• Construction outline

   -  Gross Floor Area: approx. 2,299.26 m2 
   -  Mechanical Room, Electrical Room & Generator Room, Meeting  
    hall, ICT lab, Seminar Room, Septic Tank and etc.
   -  Construction Duration:18 months from the contract of construction

 -  Location: Phnom Penh, CAMBODIA    
 - Time zone: Cambodia time

 Employer: Korea International Cooperation Agency
              (KOICA) CAMBODIA Ofce

 Bid Type: International Open Competitive Bidding with Prequalication (PQ)
 Prequalication(PQ) for Bid Eligibility

• 

(Interested applicants are able to complementing the pre-

• 
 Selection of the Successful Bidders: 

•   Selection by Lowest Bidding Price with Eligibility Evaluation.
•  Only the prequalied bidders are subject to bid.
•  Eligibility Evaluation consist of Bid Price Evaluation of Seventy (70)  

 Points and Performance Ability Evaluation of Thirty (30) Points. 
   Total of One hundred (100) points
•   Details of Selection of the Successful Bidder will be explained at 
   Pre-Bid Meeting.

 The Request For Proposals (RFP): RFP will be provided to the prequalie
       bidders at the Pre-Bid Meeting
 Instructions and Schedule:

[Prequalication]
•  Distribution of Prequalication Instructions and Application Forms:  

•   Submission of Prequalication Document: May 18, 2021 by 17:00 at 

•    Notication of Invitation to Bid: May 24, 2021 by E-mail

[Pre-Bid Meeting]
• *Note: Prequalied Bidders Only
•  Pre-bid Meeting: May 26, 2021, 14:00 at CKCC in Royal University  

of Phnom Penh (The location is subject to be changed)
•  Site Visit: Site Visit is not required
•    Bid can be participated even if they do not attend the bidding brieng.

[Bid]
• *Note: Attending a bid presentation is not mandatory
•  Place for Bid Submission: 
•  Bid Closing (Submission): June 7, 2021, 18:00 at KOICA Cambodia 

•  Bid Opening: June 8, 2021, 10:00

 Currency of Financial Proposal (Bid Price): 
 Currency of Contract:  
 Consortium or Joint Venture is NOT allowed for this Bid.

3. Price proposal shall be equal or less than the ‘Estimated Price’ and equal 
or more than the ‘Minimum Price’. Any bid exceeding the above limita-
tion may result in rejection of its bid.

- ‘Estimated Price’ will be announced at the Bid Opening by a random draw 
and ‘Minimum Price’ will be determined based on the announced ‘Esti-
mated Price’.

- Details of Selection of the Successful Bidder, Eligibility Evaluation, De-
termination of ‘Estimated Price’ and ‘Minimum Price’ will be explained 
during the Pre-Bid Meeting.

4. Price proposal by bidders and nal contract price shall be exclusive of VAT.

As this bid is a part of ODA (Ofcial Development Assistance) 
project between the Government of Republic of Korea and 
Kingdom of Cambodia, this project benets exemption of Val-
ue Add Tax(VAT) according to MOU between countries, and 
the Record of Discussion (RD) between KOICA and MoEYS. 
Thus, KOICA Cambodia ofce is not responsible for any VAT 
discharge or refund. All inquiries regarding VAT exemption or 
tax refund shall be referred to MoEYS in case needed.

 
5.  The Request for Proposal (RFP) includes following documents but not limited to:

* Note: RFP including below documents will be provided to Prequalied Bid-
ders at Pre-Bid Meeting.
 Instructions to Bidders
 Conditions of Contract including Contract Form
 Bidding Forms
 Attachment (Technical Specications, Design Drawings, Unpriced Bills of 
Quantity(BOQ-the statement must be submitted at contract)

6.  Language of Proposal: All documents shall be in English except the docu-
ments delivered by the government administration, bank, educational and 
professional organizations for the proof of Prequalication Criteria and Bid 
Evaluation Criteria.

7. The  requires that Bidders and Contractors observe 
the highest standard of ethics during the procurement and execution of such 
contracts. In pursuance of this policy, KOICA;

(a)   will reject a proposal for award if it determines that the Bidder recom-
mended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in 
competing for the contract in question.

(b)   will recognize such a Contractors as ineligible, for a period determined 
by KOICA

8.  The  will invite sealed bids from Prequalied bidders

9.  All bids must be accompanied by a Bid Security of amount equivalent to 
Two point Five percent (2.5%) of the “Bid Price” with its guarantee period 
from no later than Bid Closing Date (before June 7, 2021) to not earlier 
than Thirty Days (30Days) after the Bid Opening Date (after June 8, 2021) 

*Note: For more information regarding the submission and resto-
ration of Bid Security will be included in RFP and its supplementary 
documents.

10. KOICA Cambodia Ofce shall not be responsible for any costs or expenses 
incurred by Bidders in connection with the preparation or delivery of bids

11. All bidders are expected to examine all instructions, forms, terms and spec-
ications of the bidding documents. Failure to furnish all information re-
quired by the bidding documents or submission of a bid not substantially 
responsive to the bidding documents in every respect shall be at the Bidder’s 
risk and may result in the rejection of the bid.

12. Contact Information

Address: Boritra Building 4th Floors, #61-64,Preah Norodom 
Blvd(41), Corner of St.306,
Sangkat Boeng Keng Kang 1,Khan Chamkar Mon,Phnom Penh 
Cambodia.
Tel: +855 23 964 150/1/3  , Fax: +855 023 964 152  
E-mail:  / 
              
Attention: Kim Jun Su, Deputy Country Director of KOICA 
Cambodia Ofce

NOTICE OF TENDER 
For Construction Work

Date: 10 May, 2021

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ កៃុម ការងារ ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
កៃសួង ការពារ ជាតិ នៅ ក្នុង រយៈពៃល 
៨ ថ្ងៃ មក នៃះ បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង ការ-
ពារ វីរុស កូវីដ ១៩ ជូន ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង 
តំបន់ កៃហម បាន ជាង ៣៥ មុឺន នាក់ 
ហើយ ក្នងុ ខណ្ឌ ចនំនួ ៥ រមួមានខណ្ឌ- 
មានជយ័ ខណ្ឌដង្កោ ខណ្ឌកបំលូ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍សៃនជ័យ និង ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ។

យោង តាម របាយការណ៍ របស់ កៃ-
សងួ ការពារ ជាត ិដៃល ចៃញ នៅ ថ្ងៃទ ី៩ 
ខៃ ឧសភា នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា គតិ តៃមឹ 
ថ្ងៃទី ៨ នៃ យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
ការពារ វីរុស កូវីដ ១៩ ជូន ពលរដ្ឋ ក្នុង 
តំបន់ កៃហម កៃុម ការងារ បាន ចាក់ 
វ៉ាកស់ាងំ ជនូ បៃជាជន សរបុ បាន ចនំនួ 
៣៥១ ៥៣៧ នាក់ ក្នុង នោះ មាន សៃី 
១៨៨ ៣២០ នាក់។

លោក ឥត សារ៉ាត ់អគ្គ មៃបញ្ជាការ 
រង នាយ សៃនាធិការ ចមៃុះ នៃ កង 
យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ និង ជា បៃធាន 
កៃុម ការងារ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅ តំបន់ 
កៃហម បាន ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃទី ៩ ខៃ 
ឧសភា ខណៈ លោក កំពុង ចុះ ពិនិតៃយ 
ដំណើរការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង នៅ តំបន់ 

កៃហម ថា ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៃះ គឺ 
មាន ដំណើរការ ល្អ បៃសើរ។ ការ ចាក់ 
នៃះ មាន លៃបឿន លឿន ទៅ តាម ផៃនការ 
បើ ទោះបី មាន ការ លំបាក និង ស្មុគ-
សា្មាញ បន្តចិ បន្តចួ ដោយសារ សា្ថានភាព 
នៃ ការ រីក រលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ 
ក្នុង តំបន់ នោះ ក៏ ដោយ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ  លោក បាន អពំាវនាវ 
ដល ់កៃមុ ការងារ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ នងិអា-
ជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ឱៃយ រួម សហការ គ្នា បាន 
ល្អ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ ការងារ ចាក ់
វ៉ាកស់ាងំ នៃះ ដណំើរ ការ កាន ់តៃ លឿន 
និង មាន ភាព ល្អ បៃសើរ ថៃម ទៀត។

លោក ឥត សារ៉ាត ់បាន បញ្ជាក ់ថា៖ 
«សមៃប ់បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល មនិ រសន់ៅ 
ក្នុង តំបន់ កៃហម តៃូវ មាន ការ អត់ធ្មត់ 
ដោយសារ ពួក គត់ ក៏ នឹង ទទួល បាន 
ការ ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ដៃរ ប៉នុ្តៃ យើង នងឹ ធ្វើ 
បនា្ទាប ់ព ីយើង បញ្ចប ់ការ ចាក ់នៅ តបំន ់
កៃហម រួចរល់ សិន។ សូម ពួក គត់ កុំ 
មាន  ការ បារម្ភ ថា គ្មាន វ៉ាក់ សំាងចាក់ 
ដោយសារ វ៉ាកសំ់ាង ចនំនួ១ លាន ដសូ  
នងឹ មក ដល ់ជា បន្ត បនា្ទាប ់នៅ ថ្ងៃទ ី១១ 
និងទី ១៥ ខៃ នៃះ»។

គួរ បញ្ជាក់ ថា រជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
បាន ចាប ់ផ្តើម យទុ្ធនាការ ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង 

ជូន ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ កៃហម កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១ ខៃ ឧសភា ដៃល ការ ចាក់ នៃះ 
គ ឺសដំៅ លើ ពលរដ្ឋ ទទូៅ ដោយ គតិ ចាប ់
ពី អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ទៅ។ ក្នុង នោះ 
ពលរដ្ឋ ដៃល តៃវូ ចាក ់ក្នងុ តបំន ់កៃហម 
ទាងំ ៥ ខណ្ឌ នៃះ មាន ចនំនួ សរបុ ជតិ 
៦០ មុឺន នាក់។

ដោយ ឡៃកលោក ឃងួ សៃង អភ-ិ 
បាល រជធានី ភ្នពំៃញ ដៃល បាន ចុះ ពិនិតៃយ  
ដណំើរការ ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង នៅ តបំន ់កៃ-
ហម  នាពៃកឹ ថ្ងៃទ ី៩ ខៃ ឧសភា នៃះ ដៃរ 
នោះ បាន អះអាង ផង ដៃរ ថា សាលា 
រជធាន ីភ្នពំៃញ នងឹ បងៃមួ ការ គៃបគ់ៃង 
លើ ការ បិទ ខ្ទប់ ពី សងា្កោត់ មក តៃមឹភូមិ និង  
មក តៃឹម ការ គៃប់គៃង ជា ខ្នង ផ្ទះ វិញ។

លោក បាន មាន បៃសាសន៍ ថា៖ «ខ្ញុំ 
កំពុង ធ្វើ ការ វយ តម្លៃ ជាមួយ នឹង អ្នក 
បច្ចៃកទៃស ក្នងុ ការ បងៃមួ ការ គៃបគ់ៃង 
ក្នងុ តំបន់ កៃហម នៃះ ហើយ យើង ឃើញ  
ថា កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញ នៃះ អ្នក មាន 
វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ក្នុង រជធានី ភ្នំពៃញ 
មាន តៃ ជាង ២០០ នាក់ ទៃ គឺ ចុះ ពី 
ជាង ៥០០ មក ជាង ២០០ នាក់»។

លោក ឃងួ សៃង បាន បន្ត ទៀត ថា 
នៃះ ជា ចំណុច មួយ ដៃល សាលា រជ-
ធានី ភ្នំពៃញ ទទួល បាន ជោគជ័យ 

ហើយ លោក ក ៏កពំងុ ពនិតិៃយ មើល ការងារ 
នៃះ ដើមៃបី បងៃួម ការ គៃប់គៃង ឱៃយ រឹត តៃ 
តូច បន្ត ទៀត។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ចំណុច 
កៃហម គ ឺយើង នងឹ ធ្វើ តៃមឹ កណំត ់តាម 
ខ្នង ផ្ទះ ហើយ បើក ទលូាយ ភមូ ិនោះ ឱៃយ 
ធ្វើ ដំណើរ បុ៉ន្តៃ យើង បិទ តៃ ផ្ទះ ណា ដៃល  
មាន អ្នក ជំងឺ។ យើង កំពុង តៃ ធ្វើ ការ  
សិកៃសា  លើ បញ្ហា នៃះ ហើយ នៅ ពៃល ដៃល  
បញ្ចប់ ខ្ញុំ នឹង ផៃសាយ ពី បញ្ហា នៃះ»។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ យុទ្ធនាការ ចាក់ 
វ៉ាកសំ់ាង ទៅ ដល ់កម្មករនយិោ ជតិ របស ់
កៃសងួ ការងារ នងិ បណ្តុះបណា្តាលវជិា្ជា-
ជវីៈ គតិ ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី៧ ខៃ មៃសា រហតូ 
មក ដល ់ថ្ងៃទ ី៨ ខៃ ឧសភា គ ឺបាន ចាក ់
ជូន កម្មករ និយោជិត ចំនួន ១២៤ 
៤២៤ នាក ់ក្នងុ នោះ ក ៏មាន ជន បរទៃស 
ចំនួន ៤ ៥៨៩ នាក់ ផង ដៃរ។

លោក អ៊ិត សំហៃង រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង 

ការងារ និង បណ្តុះបណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ 
កាល មៃសិលមិញ បាន ជូន ដំណឹង ដល់ 
រោងចកៃ សហគៃស ដៃល បើក ដណំើរ- 
ការ  ឡើង វិញ គឺ មិន តៃូវ ឱៃយ កម្មករ និ-
យោជតិ មាន ភា្ជាប ់លក្ខខណ្ឌ ទៅ នងឹ ការ 
ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ដើមៃប ីបាន ចលូ ធ្វើ ការងារ 
ឡើយ។ រីឯ បៃក់ ឈ្នួល សមៃប់ ខៃ 
មៃសា ចនំនួ ៥០% នងិ បៃក ់ឧបត្ថម្ភ 
នានា  ដៃល បាន ពនៃយារ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល 
នៃ ការ បិទ ខ្ទប់ កន្លង ទៅ តៃូវ បើក ជូន 
កម្មករ និយោជិត មិន ឱៃយ ហួស ពី ថ្ងៃទី 
១៤ ខៃ ឧសភា ខាង មុខ នៃះ ឡើយ។

គិត មក ទល់ ថ្ងៃទី ៨ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ បៃទៃស កម្ពុជា បាន ចាក់ 
វ៉ាកសំ់ាង ការពារ កវូដី ១៩ ជនូ ពលរដ្ឋ 
សរុប ទូទាំង បៃទៃស បាន ចំនួន ១ 
៧១៨ ៧០៨ នាក់ ខណៈ ដៃល 
ផៃនការ តៃវូ ចាក ់ឱៃយ បាន ចនោ្លោះ ព ី១០ 
លាន  ទៅ ១៣ លាន នាក់៕

ក្នងុរយៈពេល៨ថ្ងេកេសួងការពារជាតិចាក់វ៉ាក់សំាង
ជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់កេហមបានជាង៣៥មឺ៉ននាក់

បេជាពលរដ្ឋទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងសីុណូហ្វាម នៅសង្កាត់ស្ទងឹមានជ័យ ៣ 
ខណ្ឌមានជ័យ កាលពីថ្ងេទី១ ឧសភា។ រូបថត ហៃង  ជី វ័ន
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ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នពំៃញ បន្ត ហាម ឃាត ់ការ លក ់
គៃឿង សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ រយៈ-
ពៃល ២ សបា្តាហ៍ បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី រួម ចំណៃក ក្នុង ការ បង្ការ 
នងិ ទប ់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ខណៈ សង្គម ស៊ី-
វលិ សទរ នងិ ស្នើ ឲៃយ មាន វធិាន 
ការ នៃ ការ គៃប់គៃង គៃឿង សៃ-

វឹង  ជា អចិនៃ្តយ៍។
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃស 

ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ 
សៃចក្ត ីណៃនា ំស្តពី ីការ បន្ត ផ្អាក 
ការ  លក់ គៃឿង សៃវឹង គៃប់ បៃ-
ភៃទ ក្នុង មូលដា្ឋាន រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ដៃល វិធានការ នៃះ 
បាន  រួម ចំណៃក យ៉ាង សំខាន់ 
ក្នុង  ការ បង្ការ និង ទប់ស្កាត់ ការ 
ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

នៅ ចំពោះ ម៊ខ ដើមៃបី ឈាន 
ទៅ គៃប់គៃង ការ ឆ្លង រាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន ៏២០ កម៊្ភៈ ២០២១ 
រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ សមៃច  
បន្ត គោល ការណ៍ ណៃនាំ នៃះ 
រយៈពៃល ២ សបា្ដាហ៍ បន្ថៃម 
ទៀត ដោយ គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ៩ 
ខៃ ឧសភា រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃឧ សភា ឆ្នាំ ២០២១។ នៃះ 
បើ តាម សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ 
សលា រាជធានី ច៊ះ ថ្ងៃទី ៨ ខៃ 
ឧសភា។

សលា រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន 
សង្កាត់ ធ្ងន់ ថា៖ «គៃប់ ទីផៃសារ 
ដៃប៉ូ ចៃកចាយ ភៃសជ្ជៈ និង 
អាជីវកម្មដា្ឋាន ផ្នៃក អាហារ-
ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ តៃូវ បន្ត 
ផ្អាក ជា បណ្តោះ អាសន្ន នូវ ការ 
លក់ គៃឿង សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ 
ក្នុង ភូមិសស្តៃ រាជធានី»។

សៃចក្តី ណៃនាំ បាន ពៃមាន 
ថា៖ «ប៊គ្គល ទាំងឡាយ ណា 
ដៃល បន្ត លក ់ដរូ ចៃកចាយ នងិ 
ចរាចរណ៍ គៃឿង សៃវឹង គៃប់ 

បៃភៃទ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ 
ហាម ឃាត់ នៃះ នឹង តៃូវ ទទួល 
ទោសដចូ មាន កណំត ់ក្នងុ ចៃបាប ់
ស្តីពី វិធានការ ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង 
ជងំ ឺឆ្លង កាច សហាវ នងិ បៃកប 
ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង  
ទៀត និង លិខិត បទដា្ឋាន គតិ-
យ៊ត្ត ពាក់ព័ន្ធ ជា ធរមាន»។

លោក ឃងួ សៃង អភបិាល 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន លើក ឡើង 
ក្នុង សៃចក្តី ណៃនាំ ថ្មី នៃះ ថា 
រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ទាំង ១៤ និង 
មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ តៃូវ សហការ ច៊ះ តៃួត 
ពិនិតៃយ តាម បណា្តោ គោលដៅ 
ទីផៃសារ ដៃប៉ូ ចៃកចាយ ភៃសជ្ជៈ 
នងិ អាជវីកម្មដា្ឋាន ផ្នៃក អាហារ-
ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ ដើមៃបី 
អន៊វត្ត តាម ខ្លឹមសរ នៃ សៃចក្ដី 
ណៃនាំ នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ក្នុង 
ករណ ីរក ឃើញ ថា គណៈ គៃប-់ 
គៃង  ផៃសារ មា្ចាស់ ដៃប៉ូ ឬ មា្ចាស់ 
អាជីវកម្មដា្ឋាន ណា មួយ មិន 

ពៃម សហការ មិន អន៊វត្ត តាម 
សៃចក្ដី ណៃនាំ នៃះ តៃូវ អន៊វត្ត 
វធិានការ រដ្ឋបាល នងិ វធិានការ 
ចៃបាប ់ដោយ គ្មាន ការ លើកលៃង 
ឡើយ»។

លោក ទឹម វរា៉ា នាយក បៃតិ-
បត្តិ គណៈកមា្មាធិការ សមៃប-
សមៃួល សកម្មភាព ស៊ខភាព 
បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
នៃះ ថា លោក សទរ ចំពោះ 
វិធានការ របស់ សលា រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ដៃល បាន បន្ត ការ 
ហាមបៃម ការ ចៃកចាយ គៃឿង 
សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ។

លោក បន្ត ថា ការ ហាម ឃាត ់
នៃះ មិន តៃឹម តៃ បាន ចូល រួម 
ចំណៃក ដល់ ការ ទប់ស្កាត់ ការ 
ឆ្លង រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ប៉៊ណ្ណោះ ទៃ ប៉៊ន្តៃ ក៏ បាន កាត់ 
បន្ថយ ការ បៃើបៃស់ គៃឿង 
សៃវឹង ដៃល តៃូវ បាន គៃ ទទួល 
ស្គាល់ ថា គឺ ជា គៃះថា្នាក់ ធំ 
ដល់ សង្គម ជាតិ។

លោក សងៃឃឹម ថា៖ «គៃឿង 
សៃវងឹ វា ប៉ះពាល ់ដល ់សខ៊ភាព 

បាន ជា យើង ទាមទារ ឲៃយ មាន 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ បៃើបៃស់ 
និង បញៃឈប់ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ជា 
អចិនៃ្តយ៍។ បើ សិន ជា រដា្ឋាភិ-
បាល គត ់គតិ ព ីបញ្ហា សខ៊ភាព 
ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ស៊ ំឲៃយ មាន ការ 
បទិ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ជា រៀង រហតូ 
ហ្នឹង ជា ការ ល្អ មួយ។ នៃះ ដើមៃបី 
ឈាន ទៅ រក ការ កាត ់បន្ថយ ការ 
ស្លាប់ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ដោយ 
សរ ជំងឺ»។

កាល ពី ថ្ងៃទី៤ ខៃ ឧសភា 
សមា គម អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល 
ជិត៤០ ស្ថាប័ន បាន ចៃញ 
សៃច ក្តី ថ្លៃង ការណ៍ រួម ដើមៃបី 
ទាមទារ ឲៃយ រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បិទ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពា-
ណិជ្ជកម្ម គៃឿង សៃវឹង គៃប់ 
រូបភាព ជា អចិនៃ្តយ៍បនា្ទាប់ ពី 
ស្ថាបន័ ទាងំ នៃះ បាន គទំៃ ដល ់
វិធានការ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
ដៃល អន៊វត្ត បាន ជោគជ័យ ក្នុង 
ការ  ហាមបៃម ការ ផៃសាយ ផលិត- 
ផល គៃឿង សៃវឹង ក្នុង អំឡុង 
ពៃល ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩៕

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សធារណ- 
ការ និង ដឹកជញ្ចូន បើក ដំ-
ណើរការ ឡើងវិញ នូវ សៃវា តៃតួ- 
ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស 
យនយន្ត ចល័ត (ឆៀក-
ចលត័) ដោយ ចាបផ់្ដើម ពថី្ងៃ ទ ី
១០ ឧសភា ដល់ មា្ចាស់ យន- 
យន្ត ដៃល ផត៊ សព៊លភាព ដៃល 
បានកំណត់។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង របស់ 
កៃសងួ សធារណការ នងិ ដកឹ-
ជញ្ចូន បាន ឲៃយ ដឹង កាលពី ថ្ងៃទី 
៧ ឧសភា ថា គៃប ់មា្ចាស ់យន- 
យន្ត គៃប់ បៃភៃទ អាច យក 
យន យន្ត ទៅ តៃួតពិនិតៃយ 
លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស តាម ការ 
កំណត់ នៅ មន្ទីរ សធារណការ 
និង ដឹកជញ្ចូន ខៃត្ត តាម កាល- 
បរិច្ឆៃទ ឬ នៅ មជៃឈមណ្ឌលតៃតួ- 
ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស 
យនយន្ត ដៃល មាន ទតីាងំនៅ 
ជិត បំផ៊ត។

លោក បា៉ាល ច័ន្ទតារា អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សធារណការ 
នងិ ដកឹជញ្ចនូ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ 
ប៉៊ស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ៩ ខៃ ឧសភា ថា 
កន្លៃង តៃួតពិនិតៃយ លក្ខណៈ 
បច្ចៃកទៃស ចល័ត ទូទាំង បៃ-
ទៃស តៃូវ បានរៀបចំ រួចជា- 

សៃច ដោយ អន៊វត្តតាម វិធាន 
ការ  ស៊ខាភិបាល ដូច្នៃះ មា្ចាស់ 
យនយន្ត គៃប់ បៃភៃទ តៃូវ ទៅ 
ទទួល សៃវា នៃះ ឲៃយ បាន គៃប់គ្នា 
ដើមៃបី ចៀសវាង ការពិន័យ ឬ 
វិធានកា រ រដ្ឋបាល ណាមួយ 
ដៃល  នឹង តៃូវ ធ្វើការ តៃួតពិនិតៃយ 
នាពៃល ខាងម៊ខ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«យើង 
ដល់ពៃល ឆៀក ហើយ ដូច្នៃះ 
មិន កំណត់ អាទិភាព អ្នកណា 
អ្នកណា ទៃ គឺ នៅពៃល យន- 
យន្ត គត់ ដល់ ពៃល គឺ តៃូវ ទៅ 
ឆៀក។ យើងបាន គតិ រចួហើយ 
បើសិន មាន ការសមៃ៊ក ទៅ 
ឆៀក   ខា្លាំង គឺ យើង តៃៀម វិធាន 

ដាក់ គមា្លាត ដាក់ អី។ បន្ថៃម 
ពីនៃះ យើង ក៏បាន បៃើបៃស់ 
បៃពន័្ធ អនឡាញដោយ ការស្នើ- 
ស៊ំ ឆៀក តាម អនឡាញ ដើមៃបី 
កណំត ់ពៃលវៃលា ដៃល មនិចា-ំ 
បាច់ រង់ចាំ យូរ»។

លោក គង់ ស៊វណ្ណ អ្នក ជំ-
នាញ សខ៊ភាព សធារណៈ នងិ 
ជា នាយក កម្មវិធី មូលនិធិ ស៊វត្ថ-ិ 
ភាព អន្តរជាតិ បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉៊ស្តិ៍ ថា ក្នុងអំឡុង ពៃល 
នៃះ បៃសិន បើ កៃសួង អាច កំ-
ណត់ គោលដៅ អាទិភាព គឺជា 
រឿង បៃសើរ ដូចជា ឡានធំ 
ឡាន អាជីវកម្ម ដឹក គៃឿងសំណង់ 
ដឹកដី ដឹកហា្គាស ឬ ដឹកទំនិញ 

ផៃសៃងៗ និង រថយន្ត ឈ្នួល  
ពៃះ រថយន្ត ទាំងនោះ តៃង 
ធ្វើដណំើរ ញកឹញាប ់ឬ ខ្លះទៀត 
បើកបរ លើផ្លវូ វៃង ឆ្ងាយ។ ការធ្វើ 
យ៉ាង ដូច្នៃះ ក៏ បញ្ចៀស បាន នូវ 
ការសមៃក៊ ទៅ កាន ់កន្លៃង ឆៀក 
ចល័ត ដៃល ងយ នឹង បៃឈម 
ការឆ្លង រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ផង ដៃរ។ ទោះជា កៃសួង 
តៃងតៃ បាន រៀបចំ ឱៃយមានវិ- 
ធាន ការ ទាំងនៃះ ប៉៊ន្តៃ ការ 
ពងៃងឹ នងិ អនវ៊ត្ត យ៉ាង ហ្មតច់ត ់
លើ វិធាន ស៊វត្ថិភាព ដោយ មន្តៃី 
ស៊វត្ថិភាព ដៃល បាន ចាត់តាំង 
គឺជា ចាំបាច់។

លោក ថ្លៃងថា៖  «មិន ថា 
ទីណា ទៃ ពិសៃស កន្លៃង ដៃល 
អាចមាន មន៊សៃស ចៃើន ចាំបាច់ 
តៃូវ តៃរកៃសា គមា្លាត (បើ បាន ២ 
ម៉ៃតៃ ឡើងកាន់ តៃ ល្អ) ពាក់ 
មា៉ាស់ ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ គៃប់ៗ គ្នា 
ទាងំ  កៃម៊ការងរ ផ្តល ់សៃវា នងិ 
អ្នក  មក ទទួល សៃវា វាស់ កម្ដា 
បាញ់ អាល់ក៊ល ឬ ជៃល និង 
លាងដៃ នឹង សប៊ូ ញឹកញាប់ 
កំណត់ ចៃកចូល ចៃកចៃញ 
ដៃល មាន គមា្លាត។ល។ បើ ព៊ំ 
ដូច្នាះ ទៃ កន្លៃង បៃមូលផ្តុំ 
បៃឈម នឹង ការចម្លង និង ឆ្លង 
មៃរោគ ដក៏ាចសហាវ នៃះ ខ្ពស ់
ខា្លាំងណាស់»៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ករណី អ្នក ទទួល 
មរណភាព ដោយសរ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន កើន ឡើង រហូត ដល់ ១២០ 
នាក់ ហើយ គិត មក ដល់ ថ្ងៃ នៃះ 
ខណៈ មនស៊ៃស ចនំនួ ៥២០ នាក ់
បន្ថៃម ទៀត តៃូវ បាន រក ឃើញ 
មាន វិជ្ជមាន វីរ៊ស កូវីដ ១៩ និង 
អ្នក ដៃល បាន ពៃយាបាល ជា សះ-
សៃបើយ ចំនួន ៣០១ នាក់។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
របស់ កៃសួង ស៊ខាភិបាល នៅ 
ពៃកឹ ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី០៩ ខៃឧសភា   

បាន ឱៃយ ដឹង ថា កៃសួង បាន រក 
ឃើញ អ្នក ឆ្លង វីរ៊ស កូវីដ ១៩ 
ចំនួន ៥២០ នាក់ បន្ថៃម ទៀត 
ក្នុង នោះ ករណី ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ សហគមន៍២០ ក៊ម្ភៈ មាន  
ចំនួន ៥១៥ នាក់ និង អ្នក ដំ-
ណើរ មក ពី បរទៃស ចំនួន ០៥នាក់។

គិត តៃឹមពៃឹក ថ្ងៃទី ០៩ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ 
កម្ពុជា មាន អ្នក ឆ្លង វីរ៊ស កូវីដ 
១៩ សរ៊ប នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
ចំនួន ១៩ ២៣៧ នាក់ អ្នក - 
ជា សះសៃបើយ សរ៊ប ចំនួន ៧ 
៦៤១ នាក ់នងិ អ្នក ស្លាប ់ចនំនួ 
១២០ នាក់៕

រូបថតតំណាង។ រូបថត AFP

គេពូេទេយកំពុងយកសំណាកពីកុមរីម្នាក់នៅក្នងុខណ្ឌចេបារអំពៅ ដេល 
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថត យូស៊ះ អាប់ឌ៊លរា៉ាស់ហ៊ីម

រថយន្តជាចេើនទៅតេតួពិនិតេយ លក្ខណៈ បច្ចេកទេស នៅមជេឈមណ្ឌលតេតួពិនិតេយ
បច្ចេកទេសយានយន្តមូ៉តូក្នងុខណ្ឌសេនសុខឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត ហៃង ជី វ័ន

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជនូបើកដំណើរ-
ការឡើងវិញនូវស្រវាឆៀករថយន្តនៅទូទំាងប្រទ្រស

កម្ពជុាមានអ្នកសា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ
សរុបចំនួន១២០នាក់ខណៈរកឃើញ
អ្នកឆ្លង៥២០នាក់បន្ថ្រមទៀត

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំ្រញបន្តហាមឃាត់ការលក់គ្រឿងស្រវឹង២សបា្តាហ៍បន្ថ្រមទៀតដើម្របីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ



ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

វ៉ន ដារ៉ា

ព្រះសីហនុៈ រដ្ឋបាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ នៅថ្ងៃនៃះ បាន 
ផៃសាយ របាយការណ៍ លទ្ធផល 
នៃ ការវិភាគ វត្ថុ សំណាក រក 
មៃរោគ កវូដី១៩ សមៃប ់ថ្ងៃទ៨ី 
ខៃឧសភា ដោយបាន រកឃើញ 
មាន ករណី វិជ្ជមាន ថ្មី នៅក្នុង 
សហគមន៍ ចំនួន ១២៦ នាក់ 
ក្នងុនោះ៣៤នាក ់រកឃើញ នៅ 
ក្នុង ពន្ធនាគារ ខៃត្ត។

យោងតាម សៃចក្ដី ជូនដំ-
ណឹង របស់ រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះ 
សីហនុ ដៃល ជមៃបជូន ជា 
សាធារណៈ បាន បញ្ជាកថ់ា អ្នក 
វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ទំាង ១២៦ 
នាក់ នោះ គឺជា បុគ្គលិក កម្មករ 
រោងចកៃ អាជវីករ នងិ កៃមុគៃ-ួ 
សារ ពៃមទាំង បងប្អូន ពលរដ្ឋ 
និង ជន ជាប់ឃុំ នៅក្នុង ពន្ធនា-
គារ ខៃត្ត។

លោក នុត សវនា អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធនា-
គារ បាន ថ្លៃងបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃទី ៩ ឧសភា នៃះ ថា អគ្គនា - 
យក ពន្ធនាគារ បាន ទទលួពត័-៌
មាន ចំពោះ ករណី វិជ្ជមាន ថ្មី នៃ 
ជងំ ឺកវូដី១៩ ចពំោះ ជន ជាប ់ឃុំ 
ក្នុង ពន្ធនាគារ ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ 
នៃះ រួចហើយ ដៃល បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ  
ការងារ កំពុង ធ្វើ ការងារ  នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖ «យើង 
កំពុង រក មូលហៃតុ នៃ ការឆ្លង 
នៃះ។ បញ្ហា បៃហៃល ជា ឆ្លង 
មកព ីអ្នកខ្លះ ដៃល គាត ់កើត ជងំ ឺ
កូវីដ១៩ ប៉ុន្ដៃ មិនមាន រោគ-
សញ្ញា។ កាលនោះ យើង អត់ 

មាន ឧបករណ៍ តៃស្ត រហ័ស 
(Rabies Test) កវូដី១៩នៃះ 
យើង គៃនត់ៃ អនវុត្ដ តាម នតីវិធិ ី
ដោយ ការធ្វើ ចតា្ដាឡីស័ក គាត់ 
រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ សមៃប់ អ្នក 
ចាប់ ចូល ថ្មី។ ប៉ុន្ដៃ បុគ្គល ដៃល 
គាត់ មាន កូវីដ១៩ នោះ គឺ គាត់ 
មាន មៃរោគ ហើយ ប៉ុន្ដៃ គាត់ 
អត់ មាន រោគសញ្ញា  សូមៃបីតៃ 
ក្ដាខ្លួន ក៏ អត់ មាន ដៃរ ដល់ 
អីចឹងពៃល ដៃល ផុត ការធ្វើ 
ចតា្ដាឡសីក័ ១៤ ថ្ងៃ គាត ់ចលូ- 
ទៅ  ដល់ ក្នុង (ពន្ធនាគារ) ទៅ 
វា អាច ចម្លង តពី ហ្នឹង ទៅ»។

លោក សវនា បាន បន្តថា 
ជាគោលការណ៍ ថ្មី គឺ បាន ស្នើ 
ទៅខាង អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ- 

បាលជាតិ សមៃប់ អ្នក ដៃល 
ចាប់ ឃាត់ខ្លួន ឡើង តុលាការ គឺ 
តៃវូ ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ កវូដី១៩ 
ឱៃយ រួចរាល់ សិន ទើប សមៃច 
បញ្ជូន ទៅ ឃុំ នៅ ពន្ធនាគារ។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ «នៅ 
ពៃល  ធ្វើតៃស្ត ហើយ ទើប បញ្ជនូ  
ខ្លួន ទៅ ឃុំ នៅ ពន្ធនាគារ វា ក៏ 
មាន  ហានិភ័យ នៃ ការឆ្លង ជំងឺ 
កវូដី១៩ ចលូ ទៅក្នងុ ពន្ធនាគារ 
តិចតួច ដៃរ»។

តាមរយៈ សៃចក្ដី ជូនដំណឹង 
រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន 
អពំាវនាវ ដល ់លោក លោកសៃ ី
អាជីវករ បងប្អូន ពលរដ្ឋ ដៃល 
ធា្លាប់បាន បៃសៃ័យ ទាក់ទង 
ដោយ ផ្ទាល ់ជាមយួ អ្នក វជិ្ជមាន 

កូវីដ១៩ ថ្មី កាលពី មៃសិលមិញ 
តៃូវ រាយការណ៍ ជូន អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន ជាបនា្ទាន់។ ជាមួយ 
នៃះ តៃវូ បៃញាប ់រសួរាន ់ទៅ ផ្តល ់
វត្ថុ សំណាក  ដើមៃបី វិភាគ រក វីរុស 
កូវីដ១៩ នៅ វៃទិកា ៧ មករា 
រៀង រាល់ ម៉ោង ធ្វើការ (រួមទាំង 
ថ្ងៃ ឈបស់មៃក) ហើយ តៃវូធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក នៅ លំនៅឋាន របស់ 
ខ្លួន ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ តាម បទ 
បញ្ជាផ្ទៃក្នុង សមៃប់ អ្នកធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក រយៈពៃល ពៃល 
១៤ ថ្ងៃ។

រដ្ឋបាល ខៃត្ដ នៃះ បញ្ជាក់ថា 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត តៃូវ តាម 
ដន សុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួន ជា បៃ-
ចា ំដោយ តៃវូ ពនិតិៃយ កម្ដា យ៉ោង- 

តិច ២ ដង ក្នុង ១ ថ្ងៃ តៃូវ 
សមៃក នៅផ្ទះ ក្នុង បន្ទប់ ដច់ 
តៃឯង នងិ តៃវូ ថៃរកៃសា អនាមយ័ 
ខ្លួន ជានិច្ច។

ជាមួយ គា្នា នៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ 
ក៏បាន អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋ 
ផងដៃរ ថា ក្នុង ករណី មាន ការ 
បៃបៃួល សុខភាព ខុសបៃកៃតី 
ដូចជា ឡើង កម្ដា លើសពី 
៣៧ អងៃសា សៃ ក្អក កណា្តាស់ 
ហៀរ សំបោរ ឈឺបំពង់ក មាន 
កំហាក ថប់ដង្ហើម ជាដើម គឺ តៃូវ 
បៃញាប ់ទាកទ់ង ទៅ កៃមុ ឆ្លើយ- 
តប បនា្ទាន់ នៃ មន្ទីរ សុខាភិបាល 
ខៃត្ត  ឬ មន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ 
០១៦ ៥២៦ ៥២០៕

ខេត្តពេះសីហនុរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដចំនួន១២៦នាក់បន្ថេម
ក្នងុនោះ៣៤នាក់ជាករណីឆ្លងចូលក្នងុពន្ធនាគារខេត្ត

� ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង

�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

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

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្រ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ្ជ កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ោ , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខ្រត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ត ពី ទំព័រ ៤...មក ផង ដៃរ។
សៃចក្ដី ថ្លៃងការណ៍ នៃះ បាន 

ចាត់ ទុក ពាកៃយពៃចន៍ មិន សម-

រមៃយ របស់ លោកសៃី សាស្តាៃ-
ចារៃយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង តុលាការ 
កម្ពជុា គ ឺជា ការ ជៃៀតជៃក ក្នងុ 

បៃព័ន្ធ យុត្តិធម៌ជាតិ នៃ រដ្ឋអ-
ធិបតៃយៃយ មួយ។ ការ ទាមទារ 
តាម ទំនើង ចិត្ត ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល 
ដោះ លៃង បុគ្គល ណា មា្នាក់ គឺ 
មាន ន័យ ស្មើ នឹង ការ វាយ បៃ-
ហារ ទៅ លើ បៃព័ន្ធ បៃងចៃក 

អំណាច និង ឯករាជភាព នៃ 
បៃព័ន្ធ តុលាការ ដៃល តៃូវ បាន 
ធានា ដោយ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ របស់ 
កម្ពុជា។

សា្ថានបៃសកកម្ម អចិនៃ្តៃយ៍ 
កម្ពុជា សង្កត់ ធ្ងន់ ថា អ្នក រាយ-
ការណ៍  ពិសៃស មាន កាតព្វកិច្ច 
បំពៃញ តួនាទី របស់ ខ្លួន ឱៃយ បាន 
មុឺងមា៉ោត់ តាម “កៃម បៃតិបត្តិ” 
និង” សៀវភៅ ណៃនាំបៃតិ-
បត្តិការ សមៃប់ អ្នក កាន់ អា-
ណត្តិ នីតិវិធី ពិសៃស” ដៃល 
គសូ បញ្ជាក ់អពំ ីសារៈសខំាន ់នៃ 
ការ ចង កៃង ព័ត៌មាន ដៃល ពិត 
នងិ បាន ផ្ទៀងផ្ទាត ់តៃមឹតៃវូ នងិ 
គោរព បទបៃបញ្ញត្ត ិក្នងុ សៃកុ នងិ 
ធម្មនុញ្ញ អង្គការ សហ បៃជា-
ជាត។ិ មាន តៃ ការ អនវុត្ត បៃកប 
ដោយ ការ បៃងុបៃយត័្ន នងិ យក 

ចិត្ត ទុក ដក់ ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ 
សៃប តាម ពិធីសារ ខាង លើ ប៉ុ-
ណ្ណោះ ទើប អាច ឱៃយ រដ្ឋ ទាងំ អស ់
ជារមួ  នងិ បៃទៃស កម្ពជុា ដោយ 
ឡៃក បន្ត រកៃសា នូវ ទំនុក ចិត្ត និង 
កិច្ច  សហបៃតិបត្តិការ ជាមួយ 
អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស បាន។

សា្ថាន បៃសកកម្ម អចិនៃ្តយ៍ 
កម្ពុជា  បញ្ជាក់ សា ជា ថ្មី នូវ ការ 
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ឥត ងាករៃ របស់ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា នៅ ក្នុង ការ 
បន្ត ធានា ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ និង 
សៃរីភាព ទាំង អស់ ដៃល មាន 
ចៃង ក្នងុ រដ្ឋធម្មនញុ្ញ នងិ នៅ ក្នងុ 
កៃបខណ័្ឌ នតីរិដ្ឋ ដើមៃប ីជា ឧត្តម 
បៃយោជន៍ សមៃប់ បៃជាពល- 
រដ្ឋ គោរព ចៃបាប់ ទាំង អស់មិន 
មៃន  សមៃប់ កៃុម ជាក់ លាក់ 
ណា មួយ ទៃបើយ៕

ស្ថានបេសកកម្មអចិនេ្តយ៍...

សកម្មជនរបស់អង្គការ មាតា ធម្មជាតិ ៣ នាក់ ដ្រលត្រូវបាន ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ពន្ធនាគារ ពី ១៨ ខ្រទៅ 
២០ ខ្រ  ។ រូបថត សា្ថាន ទូត អាមៃរិក

វីរុសកូវីដបានឆ្លងរលដាលក្នងុពន្ធនាគារខ្រត្តព្រះសីហនុដោយមានអ្នកជាប់ឃំុចំនួន ៣៤ នាក់ធ្វើត្រស្តិ៍វិជ្ជមាន។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,600 16,640 16,660 16,560

2 GTI 4,420 4,400 4,500 4,360

3 PAS 13,880 13,460 14,380 13,400

4 PEPC 3,200 3,130 3,300 3,130

5 PPAP 15,260 15,000 15,360 14,700

6 PPSP 1,970 1,950 2,000 1,930

7 PWSA 8,240 7,840 8,360 7,820

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៧ី ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

កម្ពជុា បាន ត្ៀមខ្លនួ រួចរាល់ ពី ផលប៉ះពាល់ ន្ 
ការចាកច្ញ ពី ឋានៈ ជា ប្ទ្ស អភិវឌ្ឍន៍ តិចតួច

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ បេទេស អភិវឌេឍន៍ 
តិចតួច ចំនួន ៤ រួមទាំង កម្ពុជា 
បាន ជួប ពិភាកេសា គ្នា ស្វេងរក 
ដំណោះសេយ នេ ការ ចាក ចេញ   
បេកប ដោយ រលូន ពី បេទេស 
អភិវឌេឍន៍ តិចតួច មក លើ វិស័យ 
វាយនភណ័្ឌ នងិ សម្លៀកបពំាក ់
កាលពី សបា្តាហ៍ មុន។

លោក ពេជ ឬទ្ធី រដ្ឋលេ ខា- 
ធកិារ កេសងួបពាណជិ្ជកម្ម បាន 
ចូលរួម ជា វាគ្មិន ក្នុង សិកា្ខាសា- 
លា នេះ កាលព ីថ្ងេទ ី៧ ឧសភា 
តាម បេពន័្ធ វដីេអ ូដេល សហការ 
រៀបចំ ដោយ អង្គការ WTO, 
UN,DESA, UNCTAD និង ITC។

សកិា្ខាសាលា នេះ ធ្វើឡើង ក្នងុ 
គោលបំណង  ដើមេបី ពិភាកេសា 
អំពី បញ្ហា បេឈម ដេល អាច 
កើត មាន កេយ ការចាកចេញ 
ពី ឋានៈ ជា បេទេស អភិវឌេឍន៍ តិច- 
តចួ នងិ ផលប៉ះពាល ់បង្កដោយ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ មកលើ វិស័យ 
វាយនភ័ណ្ឌ  និង សម្លៀក បំពាក់ 
ក៏ដូចជា ស្វេងរក ដំណោះ- 
សេយ សមេប់ ដំណើរការ  ចាក- 
ចេញ ពី បេទេស អភិវឌេឍន៍ តិច-
តួច ឱេយមាន ភាពរលូន។

កេពី កម្ពុជា ក៏ មាន តំណាង 
មកពី បេទេស អភិវឌេឍន៍ តិចតួច 
រួមមាន បង់កា្លាដេស ឡាវ និង 
នេបា៉ាល់ បាន ចូលរួម ក្នុង សិកា្ខា-
សាលា នេះ ផងដេរ។

ក្នុង សិកា្ខាសាលា នេះ លោក 
ពេជ ឬទ្ធី ធ្វើ បទបង្ហាញ អំពី 
សារៈ សំខាន់ នេ វិស័យ កាត់ ដេរ 
ក្នុង ការជំរុញ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា និង អត្ថបេយោជន៍ នេ 
ភាពអនុគេះ ពន្ធ សមេប់ កំ- 
ណើន ការនំាចេញ របស់ កម្ពជុា។

លោក ក៏បាន បង្ហាញ ពី បញ្ហា 
បេឈម នេ ការចាកចេញ ពី ឋានៈ-
ជា បេទេស អភិវឌេឍន៍ តិចតួច 
ដេល  អាច បង្ក ផលប៉ះពាល់ ដល់  
ភាពអនគុេះ ពន្ធ លក្ខខណ្ឌ នេ 
បេភពដើម កណំើត ទនំញិ ភាព 
ទាក ់ទាញ សមេប ់ការវនិយិោគ 
ភាពបេកួតបេជេង របស់ កម្ពុជា 
ពេមទាំង លើកឡើង  ពី ផលប៉ះ-
ពាល់ នេ វិបត្តិ កូវីដ១៩ លើ វិ-

ស័យ  កាត់ដេរ  និង សម្លៀកបំ-
ពាក់ និង ឱកាស ក្នុង ការទទួល 
ជំនួយ ពាណិជ្ជកម្ម ផងដេរ។

លោក លើកឡើង ទៀតថា៖ 
«ដើមេបី ដោះសេយ បញ្ហា បេ-
ឈម ទាំងនេះ កម្ពុជា លើក 
ឡើង  អំពី គោលនយោបាយ  
និង យុទ្ធសាស្តេ ដើមេបី កម្ពុជា 
អាច ពងេឹង ភាពបេកួតបេជេង 
និង តេៀមខ្លួន សមេប់ ចាក- 
ចេញ  ពី ឋានៈ ជា បេទេស អភិ-
វឌេឍន៍ តិចតួច បេកប ដោយជោគ- 
ជ័យ ក្នុង នោះ រួមមាន ការធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ទីផេសារ នាំចេញ តាម 
រយៈ  កចិ្ចពេមពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម 
សេរី ទ្វេភាគី  និង ពហុភាគី»។

លោក  កាំង ម៉ូនីកា អគ្គលេ- 

ខា ធិការរង សមាគម រោងចកេ 
កាតដ់េរ នៅ កម្ពជុា បាន បេបភ់្ន-ំ 
ពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការអភិវឌេឍ វិស័យ 
ឯកជន គឺជា កេបាល មា៉ាសុីន  នេ 
កំណើន សេដ្ឋកិច្ច  និង ជួយ បង្កើន 
ក មេិត ជីវភាព បេជាជន។

លោក បាន លើកឡើង ថា៖ 
«អ្នក រាល់គ្នា ចូលចិត្ត ផ្លេផ្កា នេ 
កំណើន នេះ មិន តេឹមតេ កម្មករ 
ប៉ណុោ្ណោះ ទេ។ ក្នងុចណំោម ដេគ ូ
វិស័យ ឯកជន ដទេទៀត យើង 
គជឺា ដេគ ូរបស ់រដ្ឋាភបិាល ដេល 
ធ្វើការ រួមគ្នា  ដើមេបី សមេច 
គោលដៅ នេះ តាមរយៈ ការធ្វើ 
កំណេទមេង់ រដ្ឋបាល  និង គោល- 
នយោបាយ ជា បន្តបនា្ទាប់ សមេប់  
បរិយាកាស អាជីវកម្ម»។

«នៅពេល យើង រីកចមេើន  
និង អភិវឌេឍ យើង នឹង បញ្ចប់ 
ចាក ចេញ ពី ឋានៈ ជា បេទេស 
អភិវឌេឍន៍ តិចតួច ដេល ជា 
ពេឹត្តិការណ៍ ដ៏គួរ ឲេយ សា្វាគមន៍ 
មយួ ទោះបជីា មានការ បាតប់ង ់
អត្ថបេយោជន៍ មួយចំនួន ដូច-
ជា ការអនុគេះ ពាណិជ្ជកម្ម 
ដេល ផ្តល់ ដោយ បេទេស អភិ-
វឌេឍន ៍កដ៏ោយ»។ នេះ បើ យោង-
តាម លោក  កាំង។

លោក បាន មានបេសាសន៍ 
បន្ថេមទៀត ថា៖« យើង សូម 
កោត សរសើរ  និង គំទេ ដល់ 
កចិ្ចខតិខ ំបេងឹបេង របស ់រដ្ឋាភ-ិ
បាល ក្នុង ការពេយាយាម រកេសា 
ឱេយបាន នូវ ការវិនិយោគ  និង 
ទីផេសារ កាន់តេ បេសើរ  និង 
ទលូទំលូាយ តាមរយៈ កចិ្ចពេម- 
ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី  និង 
ក្នុង តំបន់។ ការអភិវឌេឍ ជំនាញ 
ការកេលម្អ ផលិតភាព និង 
កំណេទមេង់រដ្ឋបាល ផ្ទេក្នុង 
គជឺា ការងរ ដេល កពំងុ ដណំើរ- 
ការ របស់ យើង។

ទិន្នន័យ ពី អគ្គនាយកដ្ឋាន 
គយ  និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា ចាប់ពី 
ខេមករា ដល់ ខេមីនា ឆ្នា ំ២០២១ 
កម្ពជុា បាន នាចំេញ ផលតិផល 
វាយនភណ្ឌ ក្នុងតម្លេ សរុប ២ 
៤១០ លាន ដុលា្លារ ធ្លាក់ចុះ 
៦,៤៨ ភាគរយ ពី ចំនួន ២ 
៥៧៧ លាន ដុលា្លារ កាលពី 
តេីមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០៕

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កេមុ បេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍
កម្ពជុា (CDC) ឲេយ ដងឹ ថា រដ្ឋា- 
ភិបាល អាល្លឺម៉ង់ សនេយា ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបេបទាន ឥត សំណង បេ-

មាណ ៥៣ លានអឺរ៉ូ (៦៣ 
លាន  ដុលា្លារ) នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
នេះ ដើមេបី រួម ចំណេក ជាមួយ 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាត់ បន្ថយ 
ភាព  កេីកេ និង លើក កម្ពស់ ជីវ- 
ភាព បេជាពលរដ្ឋ កម្ពជុា សមេប់  

ឆ្នា ំ២០២១-២០២២។ នេះ បើ 
តាម សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន 
របស់ CDC។

ការ ផ្តល់ ជំនួយ ឥត សំណង 
នេះ តេូវ បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង 
លទ្ធផល នេ កិច្ច បេជុំ ចរចា ស្តីពី 

កិច្ច សហបេតិបត្តិការ អភិវឌេឍន៍ 
ឆ្នាំ ២០២១ រវាង រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល សាធរ-
ណរដ្ឋ សហពន័្ធ អាល្លមឺង៉ ់ដេល 
បេពេតឹ្ត ទៅ រយៈពេល២ថ្ងេ ចាប ់
ពី ថ្ងេទី៥-៦ ឧសភា ឆ្នាំ នេះ 

តាម បេព័ន្ធ អនឡាញ។
សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន ឲេយ 

ដងឹ ទៀត ថា ទហំ ំហរិញ្ញបេបន្នឥត  
សណំង នេះ រមួមាន ២៦ លាន 
អឺរូ៉សមេប់ កិច្ច សហ បេតិបត្ត ិការ  
ផ្នេក ហិរញ្ញ...តទៅ ទំព័រ ១០

សំណង់អគារ ខ្ពស់ៗជាចេើននៅក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ កាលពីខេកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ។ រូបថត រា៉ាស់ហុីម

អាល្លម៉ឺង់ សន្យា ផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទាន ឥត សំណង ប្មាណ ៥៣លាន អឺរូ៉ (៦៣លាន ដុលា្លារ) នៅ ឆ្នា២ំ០២១ន្ះ

ស្ដ្ឋកិច្ច ឥណ្ឌ-ូ 
ន្សីុ ធ្លាក់ចុះ ក្នងុ 
រយៈព្ល៤តី្-
មាស ជាប់ៗ គ្នា

ហួន ឌីណា

ហេសាការតាៈ តួលេខ របស់ 
ការិយាល័យ ស្ថិតិ ឥណ្ឌូណេសុី 
បានបង្ហាញ កាលពី ថ្ងេ ពុធ 
សេដ្ឋកិច្ច របស់ បេទេស ឥណ្ឌូ-
នេ សុី បាន ធ្លាក់ចុះ ៤ តេីមាស 
ជាប់ៗ  គ្នា ខណៈ ដេល មេដកឹនា ំ
របស់ បេទេស នេះ តស៊ូ ដើមេបី 
ជម្នះ វិបត្ត ិសេដ្ឋកិច្ច ដេល បណា្តាល  
មកពី ជំងឺ រាតតេបាត កូវីដ១៩។

តួលេខ បង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ច 
ឥណ្ឌនូេសីុ បាន ធ្លាក់ចុះ ០,៧៤% 
ក្នុង ខេ មករា-មីនា ធៀប នឹង 
រយៈ ពេល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន 
អាកេក់ ជាង ការរំពឹងទុក ដោយ 
វិស័យ ទេសចរណ៍ ស្ថិតក្នុង ចំ-
ណោម ឧសេសាហកម្ម ដេល រង 
ផល ប៉ះពាល់ អាកេក់ ជាងគេ។ 
ទោះយា៉ាងណា តួលេខ នេះ ក៏ 
បាន បង្ហាញ ពី ភាពបេសើរ ជាង 
មុន បើ បេៀបធៀប ទៅនឹង តេី-
មាស ចុងកេយ ឆ្នាំ ២០២០ 
ដេល ធ្លាក់ចុះ ២,១៩ ភាគ-
រយ។ សមេប់ បេចាំតេីមាស 
វិញ បេទេស សេដ្ឋកិច្ច ធំ បំផុត 
របស់ អាសុីអាគ្នេយ៍ មួយ នេះ 
ធ្លាក់ចុះ ០,៩៦ ភាគរយ។

បេធន ការិយាល័យ ស្ថិតិ 
លោក  Suhariyanto បាន 
បេប ់អ្នកយកពត័ម៌ាន ថា ៖ «វា 
នៅតេអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តេវា ល្អ បេ- 
សើរ ហើយ បើ បេៀបធៀប ទៅ 
នងឹ  តេមីាស មនុ ដេល បង្ហាញ ព ី
សញ្ញា ការងើប ឡើងវិញ នេ 
សេដ្ឋកិច្ច»។

កាលពី ឆ្នាំមុន សេដ្ឋកិច្ច 
ឥណ្ឌូនេសុី បាន ធ្លាក់ចុះ រហូត 
២,០៧ ភាគរយ ដោយសារ ការ 
រកីរាលដល នេ ជងំ ឺកវូដី១៩ ធ្វើ 
ឱេយ បេទេស នេះ ធ្លាក់ ចូលក្នុង 
វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច លើកដំបូង របស់ 
ខ្លួន រាប់ ចាប់...តទៅ ទំព័រ ៩
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តពី ទំព័រ ១...លោក ថ្លៃង 
ទៀត ថា៖ «ដោយសារ ក្នុង 
បរិបទ នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ គឺ យើង 
អនុញ្ញាត កៃុមហ៊ុន នីមួយៗ 
បាន រៀបចំ ផ្លៃសា្វាយ សៃស់ 
ចនំនួ១ កងុតនឺរ័ ដៃលមាន បរ-ិ
មាណ ២០ តោន ក្នងុ ១ កងុត-ឺ
ន័រ ដើមៃបី នាំចៃញ ទៅកាន់ បៃ-
ទៃស  ចិន យើង ជឿថា បនា្ទាប់ ពី 

នៃះ ទៅ កៃុមហ៊ុន នីមួយៗ នឹង 
បង្កើន ការនាំចៃញ របស់ខ្លួន 
បន្ថៃម ទៀត»។

ការនាចំៃញ ផ្លវូការ នៃះបនា្ទាប ់
ព ីរដ្ឋបាល គយ ចនិ កាលព ីថ្ងៃទ ី
២៦ ខៃ មៃសា ឆ្នានំៃះ បាន អន-ុ
មត័ ទទលួសា្គាល់ ជា ផ្លវូការ បញ្ជី 
ឈ្មោះ ចមា្ការ សា្វាយ ចំនួន៣៧ 
និង   រោងចកៃ វៃចខ្ចប់ ចំនួន ៥ 

អាច នាំចៃញ ផ្លៃសា្វាយ សៃស់ 
ទៅ កាន់ បៃទៃស ចិន។

លោក អ៊ុ សាវឿន បៃធាន 
សមាគម កសិកម្ម សា្វាយកៃវ 
រមៀត  គិរីរមៃយ ដៃលមាន សមា-
ជិក ដាំ សា្វាយ ជាង ២ ០០០ 
ហិកតា នៅ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ បាន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ កម្ពុជា បាន 
សម្ពោធ ការនាំចៃញ សា្វាយ 
សៃស់ ជា លើកដំបូង ទៅកាន់ 
ទីផៃសារ បៃទៃស ចិន។

លោក សាវឿន បៃប ់ភ្នពំៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា៖ «យើង សបៃបាយ រីក- 
រាយ ណាស់ ដៃល សា្វាយ កម្ពុជា 
អាចមាន ទីផៃសារ នៅ ចិន។ ខ្ញុំ 
សមូ  ថ្លៃងអណំរគណុ រាជ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល បាន ខិតខំ បៃឹងបៃង បើក 
ទីផៃសារ ឲៃយ សា្វាយកៃវ រមៀត ទៅ 
បៃទៃស ចិន»។

លោក សាវឿន បានឱៃយ ដឹង 
ថា សមាជិក របស់លោក ចំនួន 
៧ ចមា្ការ ស្មើនឹង ១ ០០០ 
ហិកតា តៃូវ បាន រដ្ឋបាល គយ 
ចិន អនុម័ត ឲៃយ នាំចៃញ ដោយ 

ផ្ទាល់ ទៅកាន់ ទីផៃសារ បៃទៃស 
ចិន ប៉ុន្តៃ មិនទាន់ បាន នាំចៃញ 
នៅ ថ្ងៃទី ៧ ឧសភា នៃះ ទៃ។

លោក និយាយថា៖ «យើង 
ពុំទាន់ បាន នាំចៃញ លើកដំបូង 
នៃះ ទៃ ពៃះ យើង អត់ បាន 
ណាត់ ជាមួយ អ្នកទិញ ជាមុន 
ហើយ យើង ក៏ ជាប់ ម៉ៅ ចមា្ការ ឲៃយ 
គៃ រួចទៅហើយ បៃហៃល 
ឆ្នាំកៃយ ទើប យើង អាច ចាប់-
ផ្តើម បាន»។

កម្ពជុា បាន នាចំៃញ ផ្លៃសា្វាយ 
សៃស ់ចនំនួ ១៤២ ៥៥៦តោន   
ក្នុង រយៈពៃល ៤ ខៃ ដំបូង ឆ្នាំ 
២០២១ កើនឡើង២៣៩,១៣ 
ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈពៃល 
ដូចគ្នា ឆ្នាំមុន។

គិត តៃឹម ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា 
មាន ផ្ទៃដី ដាំ សា្វាយ បៃមាណ 
១៣ មុនឺ ហកិតា ក្នងុនោះ ផ្ទៃដ ី
បៃមលូ ចនំនួ ៩១ ១០៤ ហកិ-
តា ដៃល អាច ផ្តល់ ផល ជា មធៃយម  
បៃមាណ ជាង ១,៣៨ លាន 
តោន ក្នុង១រដូវ៕

ទីក្រុងអូតាវ៉ាៈ ទីភា្នាក់ងារ 
ស្ថិតិ រដា្ឋាភិបាល បាន ឲៃយ ដឹង 
កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា បៃទៃស 
កាណាដា បាន កាត់បន្ថយ ការងារ 
២០៧ ០០០ កន្លៃង កាល ព ី ខៃ 
មៃសា ដោយសារ តៃ រលក កវូដី 
បំប្លៃង ថ្ម ីជំរុញ អតៃ ការ គ្មោនការ- 
ងារ ធ្វើ កើនឡើង ដល៨់,១ ភាគ 
រយ បនា្ទាប់ពី ការ ចាប់ ផ្ដើម នៅ 
ឆ្នានំៃះ ស្ថតិ លើ ដំណើរ ផ្លវូ ធា្លាក់ចុះ។

យោងតាម ទីភា្នាក់ងារ ស្ថិតិ 
Statistics Canada ការ ខាត 
បង ់បាន កើតឡើង បនា្ទាបព់ ីមាន 
ការកើនឡើង ក្នុង រយៈពៃល ពីរ 
ខៃ មុន ហើយ ស្ទើរតៃ គៃប់ វិស័យ  
ទាំងអស់ របស់ ផ្នៃក ឯក ជន 
ដៃល បំផ្លាញ ក្ដសីងៃឃឹម ថា សៃដ្ឋ- 
កិច្ច បាន ចាប់ផ្ដើម ដំណើរ ទៅមុខ។

ទីភា្នាក់ងារ ស្ថិតិ នៃះ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា ការងារ ពៃញ និង កៃ 
ម៉ៅង តៃូវបាន បាត់បង់ កាលពី 
ខៃមៃសា ភាគចៃើន នៅក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម ជាចៃើន ដៃល 
រងផលប៉ះពាល់ ដោយផ្ទាល់  
ដោយ  ការរឹតបន្តឹង សុខភាព 
សាធារណៈ ថ្មី ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
ការរីក រាលដាល យា៉ៅង រហ័ស 
ជំងឺ កូវីដ បម្លៃង ថ្មី។

លោក Royce Mendes 
អ្នកវិភាគ នៅ CIBC បាន 
ថ្លៃងថា៖ «ទីផៃសារការងារ របស់ 
បៃទៃស កាណាដា តៃូវបាន 
បផំ្លាញ ជាថ្ម ីស្ថតិកៃម សមា្ពោធ 
នៃ ការកើនឡើង ផៃសៃងទៀត 
ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ និង ការរឹត 

បន្តឹង ដ៏តឹងតៃង»។
លោក លើកឡើង ថា ៖«ដោយ   

សារ តៃ ការរឹតបន្តឹង ដ៏ តឹងតៃង 
ជាការ ឆ្លើយតប នឹង រលក ទី ៣ 
នៅតៃ ដំណើរការ ដៃល ចាប់ 
ផ្ដើម  កាលព ីខៃឧសភា នងិ ផ្នៃក 
ខ្លះ នៃ បៃទៃស នៃះ តមៃវូ ឲៃយ មាន 
វិធានការ កាន់តៃ តឹងតៃង ថៃម 
ទៀត ការបាត់បង់ ការងារ កាន់ 
តៃ ចៃើន អាច បងា្ហាញ នៅក្នុង 
របាយការណ៍ បនា្ទាប់»។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «ពត័ម៌ាន 
ដ៏ល្អ គឺថា ខៃសៃកោង កំពុង កោង 
ចុះ នៅក្នុង តំបន់ មួយចំនួន នៃ 
បៃទៃស នៃះ និង ការចាក់ វ៉ាក់-
សាំង កំពុង បង្កើនលៃបឿន ទាំង 
ពីរ  នៃះ នឹង ជួយ ទីផៃសារ ការងារ 

ចាប់ផ្ដើម ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ នៅ 
ខៃមិថុនា»។

ការកើនឡើង ០,៦ ពិន្ទុ 
ភាគរយ ក្នុង អតៃ គ្មោន ការងារ 
ធ្វើ ពី ៧,៥ ភាគរយ កាលពី ខៃ 
មីនា បនា្ទាប់ពី ការធា្លាក់ ចុះមក នៅ  
តៃឹម កមៃិត ទាប បំផុត របស់ ខ្លួន 
ចាប់ តាំង ការចាប់ផ្ដើម ការ- 
រីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

ការបាត់បង់ ការងារ តៃូវបាន 
កត់តៃ លម្អិត នៅក្នុង វិស័យ 
ការ សា្នាក់នៅ និង សៃវ ម្ហូប- 
អាហារ និង ព័ត៌មាន វបៃបធម៌ 
និង ការកមៃសាន្ត នានា។

ភាគចៃើន នៃ ការបាតប់ង ់នៃះ 
គឺ នៅ ទីកៃុង Ontario ដៃល 
កំពុងស្ថិត កៃម ការបិទខ្ទប់ 

ដៃល បញ្ជា ដោយ រដា្ឋាភបិាល ជា 
លើក ទី ៣ នៅ ឆ្នាំនៃះ និង ខៃត្ត 
British Columbia ភាគ 
ខាងលិច បំផុត។

ការធា្លាកច់ុះ អតៃ ការងារ មយួ 
ផ្នៃក តៃូវបាន ប៉ះប៉ូវ ដោយ ការ 
ទទួល បាន ផ្នៃក សៃវ រដ្ឋបាល 
សាធារណៈ វិជា្ជាជីវៈ វិទៃយា-
សាស្ដៃ និង បច្ចៃកវិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ការធានារា៉ាប់រង និង អ ចល-
ទៃពៃយ ឧសៃសាហកម្ម ទាំង ៣ ជា 
កន្លៃង ដៃល សកម្មភាព អាច 
តៃវូបាន បៃតិបត្តកិារ ពី ចមា្ងាយ។

ជា លទ្ធផល ចំនួន បៃជាជន 
កាណាដា ដៃល ធ្វើ ការងារ ព ីផ្ទះ 
បាន កើនឡើង ១០០ ០០០ ដល់ 
៥,១ លាន នាក់៕ AFP/LA

ផ្ល្រស្វាយ ស្រស់ កម្ពជុា ប្រមាណ ១០០ តោន ត្រវូ បាន នំាច្រញ ទៅកាន់ 
ទីផ្រសារ ចិន ដោយ ផ្ទាល់ ជា លើកដំបូង  ។ រូបថត សហ ការី

លោកស្រ ីNathalie Matte អាយុ ៥២ គ្របូង្វកឹ ស្រះ ដ្រល នឹង ត្រវូ បាត់បង់ ការងារ ដ្រល ប៉ះពាល់  ដោយសរ 
ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ថ្ម។ី រូបថត AFP

ប្រជាជន ឥណ្ឌនូ្រសីុ ដើរ ទិញ អីវ៉ាន់ ដ្រល លក់ នៅតាម ចិញ្ចើមផ្លវូ ក្នងុ 
ទីក្រងុ ហ្រសាការតា។ រូបថត AFP

កម្ពជុាចាប់ផ្តើមនំាស្វាយស្រស់...

អត្រគ្មានការងារធ្វើនៅប្រទ្រសកាណាដាបានកើនឡើងវិញ
កាលពីខ្រម្រសចំព្រលការរីករាលដាលជំងឺកូវីដបំប្ល្រងថ្មី តពី ទពំរ័ ៨...តាងំពី ឆ្នាំ១៩-   

៩៨ ក្នុងអំឡុង វិបត្តិ ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ អាសុី។

កាលពី ខៃមៃសា ធនាគរ 
កណា្តាល បាន បន្ថយ នវូ ការ ពៃយា- 
ករ របស់ខ្លួន ពី កំណើន ផលិត- 
ផល ក្នុង សៃុក សរុបពី ៤,៨ - 
៥,៣ ភាគរយ មក តៃឹម ៤,១-
៥,១ ភាគរយ ។

កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ រដា្ឋាភិ-
បាល  ឥណ្ឌូនៃសុី បាន បញ្ចៃញ 
កញ្ចប់ ថវិកា ចំនួន ជាង ៤៨ 
ពាន់  លាន ដុលា្លារ ក្នុង ការជួយ 
ជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច បៃឆងំនងឹ ផល-
ប៉ះពាល់ នៃ វីរុស ដៃល បាន 
បង្ខឲំៃយ រដា្ឋាភបិាល ដាក ់វធិានការ 
កហំតិ វសិយ័ ផៃសៃងៗ ដៃល រារាងំ 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច មួយតង់ ទៀត។

មកទល ់ពៃលនៃះ ឥណ្ឌនូៃសុ ី
មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ សរុប 
ជាង ១,៦ លាន នាក ់នងិ សា្លាប ់
សរបុ ៤៦ ០០០ នាក ់ដៃលធ្វើ  
ឱៃយ បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី ស្ថិត ក្នុង  
ចំណោម បៃទៃស អាសុី ដៃល 
រងគៃះ ជាងគៃ។

បៃទៃស នៃះ បាន ចាប់ផ្តើម 
យទុ្ធនាការ នៃ ការចាក ់វ៉ាកស់ាងំ 
ទៃងទ់ៃយ ធ ំព ីដើម ខៃ មករា ឆ្នា ំ
២០២១ រហូតមកដល់ ពៃល 
នៃះ មាន បៃជាជន ជាង ១២,៦ 
លាន នាក ់ឬ ស្មើ ៤,៧ ភាគរយ 
នៃ ចំនួន បៃជាជន សរុប បាន 
ទទួល ដូស ទី ១ របស់ខ្លួន  
ខណៈ  ដៃល ជាង ៨ លាន នាក់ 
ឬស្មើ ៣ ភាគរយ នៃ ចំនួន បៃ- 
ជាជន សរុប បានទទួល វ៉ាក់-
សាំង ពៃញលៃញ។

កៃុមអ្នកវិភាគ បាន ពៃមាន ពី 
ការរឹតតៃបិត របស់ រដា្ឋាភិបាល 
ហើយ និង ការចាក់ វ៉ាក់សំាង 
យឺត ថា អាច នឹង រារាំង ដល់ 
កិច្ចបៃឹងបៃង សា្តារ សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ បៃទៃស នៃះ។

លោក  Gareth Leather 
សៃដ្ឋវទិ ូជានខ់្ពស ់ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច 

អាសុី មកពី កៃុមហ៊ុន  Capital 
Economics បាន នយិាយថា៖ 
«សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ឥណ្ឌូនៃសុី 
បាន តៃដរ  ដើមៃបី ទទួលបាន 
សម្ទុះ ណាមយួ នៅក្នងុ តៃមីាស 
ដំបូង នៃ ឆ្នាំ នៃះហើយ ការ បរា- 
ជ័យ ក្នុង ការទប់សា្កាត់ ការរីក 
រាល ដាល នៃ វីរុស នឹង រារាំង 
ការរីបឡើង វិញ នៅក្នុង តៃី-
មាស  ខាងមុខ»។

ខណៈពៃល ដៃល កំណើន 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក សរុប 
(GDP) តៃូវបាន គៃ រំពឹងថា 
នឹង មាន ការងើប ឡើងវិញ នៅ 
ក្នុង តៃីមាស ខាងមុខនៃះ ក៏ 
ដោយ ហានិភ័យ នៅតៃមាន 
សមៃប់ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ឥណ្ឌូ-
នៃសុី។

ការស្ទង់មតិ មួយ របស់ ការិ-
យា ល័យ ចៃញផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី 
៥ ឧសភា នៃះ ដៃរ បាន បងា្ហាញ 
ថា ចំនួន អ្នក អត់ ការងារ ធ្វើ 
ក្នុងបៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី នា ខៃ 
កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ បាន ថយ ចុះ 
មក តៃឹម ៨,៧៥ លាន នាក់ ពី 
៩,៧៧ លាន នាក់ នៅក្នុង ការ 
ស្ទង់មតិ កាលពី ខៃសីហា ឆ្នាំ 
២០២០ ប៉ុន្តៃ នៅតៃ ខ្ពស់ជាង 
ខៃកមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល មាន 
តៃឹមតៃ ៦,៩៣ លាន នាក់ ។ 
ក្នុងនោះ ផងដៃរ កម្មករ ចំនួន 
១៩,១ លាន នាក់ នៅតៃ រង 
ផល ប៉ះពាល ់ព ីការរាតតៃបាត នៃ 
វីរុស ខណៈ ១៥,៧ លាន នាក់ 
ផៃសៃងទៀត កំពុង ធ្វើការ ដោយ 
កាត់បន្ថយ ចំនួន ម៉ៅង។

លោក  Febrio Kacaribu 
បៃ ធានការិយាល័យ ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ កៃសួង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន និ- 
យាយ នៅក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍  
មយួ ថា ការចណំាយ របស ់ រដា្ឋា- 
ភិបាល ក្នុងការ សា្តារ ឡើងវិញ 
នៅ  ប៉ុនា្មោន ខៃ ខាង មុខ នៃះ នឹង 
ផ្តាតលើ ការគំទៃ ដល់ អាជីវ-
កម្ម និង បង្កើត ការងារ៕

ស្រដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌនូ្រសី៊ធ្លាក់...



តពីទំព័រ៨...វត្ថុនិង ២៧ 
លាន អឺរ៉ូ សម្រាប់ កិច្ច សហ-
ប្រាតិបត្តិការ ផ្ន្រាក បច្ច្រាកទ្រាស។

គិត ត្រាឹម ខ្រា មីនា ឆ្នាំ ន្រាះ ភាគី 
អាល្លឺម៉ង់ បាន ផ្តល់ ហិរញ្ញ-
ប្រាបទាន ឥត សំណង ប្រាមាណ 
១៣,៨ លានអឺរ៉ូ (១៧ លាន 
ដលុា្លារ) ដើម្រាប ីគាទំ្រា ដល់ វធិាន- 
ការ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ ទៅ នឹង ការ 
ឆ្លង រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ 
កម្ពុជា។

CDC បាន ឲ្រាយ ដឹង ទៀត ថា 
បើបូក បញ្ចូល ទាំង ហិរញ្ញប្រាប-  
ទាន ដ្រាល បាន សន្រាយា ក្នុង កិច្ច 

ចរចា ន្រាះ ទំហំ ហិរញ្ញប្រាបទាន 
សរុប បាន កើន ដល់ ៥៧,៨ 

លាន អឺរ៉ូ ស្មើ នឹង ៦៩ លាន 
ដុលា្លារ៕
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តពីទំព័រ១...ដ្រាល មាន 
សមាជកិ ក្រាមុហ៊នុ នវានវុត្ត នងិ 
ឧស្រាសាហកម្ម សរុប ជាង ៤០០ 
ក្រាុមហ៊ុន ក្នុង ជំនួប តាម ប្រាព័ន្ធ 
Video Conference កាលពី 
រសៀល ថ្ង្រា សុក្រា ទី០៧ ខ្រា 
ឧសភា  កន្លងមកន្រាះ។

ក្នុង កិច្ចប្រាជុំ នោះ លោក Ki-
attisak Jirakajonvong 
ដ្រាលជា ប្រាធាន សមាគម  និង 
បាន ដឹកនាំ ក្រាុមហ៊ុន ជាច្រាើន 
ទៀត ចូលរួម ដ្រារនោះ បាន ឲ្រាយ 
ដឹងថា សមាគម របស់លោក 
ដ្រាល មាន សមាជិក ដ្រាលជា 
ក្រាមុហុ៊ន ចម្រាះុ ជាង ៤០០ មាន   
ការចាប់អារម្មណ៍ ជាខ្លាំង លើ 
សកា្តានពុល ន្រា ប្រាទ្រាស កម្ពជុា។ 
លោក ថា ក្រាយ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ក្រាមុហ៊នុ ទាងំ នោះ  នងឹ មក 
ស្វ្រាងរក ឱកាស វិនិយោគ  និង 
បើក អាជីវកម្ម ដោយ ផ្ទាល់ 
ក្នុងប្រាទ្រាស កម្ពុជា។

លោក Kiattisak បាន 
ស្នើសុំ ស្ថានទូត កម្ពុជា ប្រាចាំ 
ប្រាទ្រាស ថ្រា សហការ រៀបចកំម្ម- 
វិធី ជំនួប ធុរកិច្ច និង ទស្រាសនកិច្ច 
ស្វ័យ សិក្រាសា នៅតាម រោងចក្រា 
ដ្រាលជា សមាជិក Thai Sub-
con និង នៅតាម តំបន់ ស្រាដ្ឋ-
កិច្ច ពិស្រាស ក្នុង ប្រាទ្រាស កម្ពុជា 
ដើម្រាបី ផ្តល់ឱកាស ដល់ វិស័យ 
ឯកជន ន្រា ប្រាទ្រាស ទាំងពីរ ធ្វើ- 
ការ ពង្រាឹង និង ពង្រាីក កិច្ច សហ 
ប្រាតិបត្តិការ ទ្វ្រាភាគី។

លោក អ៊ូក សោភ័ណ បាន 
ស្វាគមន៍ សំណើ ខងលើ និង 
បាន ជម្រាបជូន ប្រាតិភូ Sub-
con អំពី គោលនយោបាយ 
ការទូត ស្រាដ្ឋកិច្ច យុទ្ធសស្ត្រា 
ថ្រា បូក១ និង កិច្ចប្រាឹងប្រាង 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុង 
ការគំាទ្រា និង លើកកម្ពស់ 
បរិយាកាស ធុរកិច្ច-វិនិយោគ 
ការធ្វើ ពពិធិកម្ម ទផី្រាសារ តាមរយៈ 

ការចុះ កិច្ចព្រាមព្រាៀង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ស្រារី (FTA) ទ្វ្រាភាគី 
ជាមួយ ប្រាទ្រាស ចិន កូរ៉្រាខង-
ត្រាបងូ នងិ ការចលូ រមួជាមយួ ប្លកុ 
RCEP ជាដើម។

លោក  សោភ័ណ  ក៏បាន 
ជម្រាបជូន ភាគី ថ្រា អំពី ស្រាចក្តី 
សម្រាច របស់ អាជា្ញាធរ ថ្រា ដ្រាល 
បាន អនុញ្ញាត ឲ្រាយ បង្កើតឱ្រាយមាន 
ក្រាមុប្រាកឹ្រាសា ធុរកិច្ច កម្ពជុា(CBC) 
ប្រាចា ំទកី្រាងុ បាងកក ដើម្រាប ីជយួ 
សម្រាលួ ការធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម នងិ 
វិនិយោគ ទ្វ្រាភាគី កម្ពុជា-ថ្រា ក៏ 
ដូចជា ជំរុញ វិស័យ ទ្រាសចរណ៍ 
និង វប្រាបធម៌ សំដៅ ឆ្លើយ តប 
បំណងប្រាថា្នា របស់ ប្រាមុខ ដឹក-
នាំ ន្រា ប្រាទ្រាស ទាំងពីរ ក្នុង ការ 
បង្កើន ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ឱ្រាយ បាន 
ដល់ ទឹកប្រាក់ ១៥ ប៊ីលាន 
ដុលា្លារ នៅក្រាយ វិបត្តិ ជំងឺ 
កូវីដ១៩។

លោក បាន ថ្ល្រាងថា៖ «យើង 
បានរៀបចំ ផ្រានការ ដើម្រាបី ជំរុញ 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង ធ្វើ ទំនើបកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង ការវិនិយោគ 
រវាង ប្រាទ្រាស ទាំងពីរ ឱ្រាយបាន 
ព្រាញល្រាញ  និង ទាក់ទាញ អ្នក 
ជំនួញ ថ្រា  និង វិនិយោគិន មក 

កម្ពុជា ឲ្រាយ បាន ច្រាើន»។
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ប្រាទ្រាស 

កម្ពុជា  និង ថ្រា បាន កើនឡើង 
ដល់ ៧,២៣៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ   
កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ ធា្លាក់ ចុះ 
២៣,១៧ ភាគរយ ធៀប ឆ្នាំ 
២០១៩ ដ្រាល បណ្តាល  មកពី 
ការរំខន ផ្ន្រាក ស្រាដ្ឋកិច្ច ន្រា ការ 
រីករាលដាល ន្រា ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
ន្រាះ បើ យោងតាម ក្រាសួង  ពា- 
ណិជ្ជកម្ម ថ្រា។

ស្ថិតិ បាន បង្ហាញថា ប្រាទ្រាស 
កម្ពុជា បាន នាំច្រាញ ទំនិញ ទៅ 
ប្រាទ្រាស ថ្រា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ចំ-
ននួ ១,១៤៨ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ធា្លាកច់ុះ ៤៩,៤៩ ភាគរយ  នងិ 
បាន នាំចូល ៦,០៨៩ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ១៤,៨០ 
ភាគរយ ពី ឆ្នាំ ២០១៩។

យោងតាម លោក អ៊ូក សោ-
ភ័ណ ថ្រា ស្ថិត ក្នុងចំណោម វិនិ-
យោគិន ធំជាងគ្រា ទំាង ៩ នៅ 
កម្ពុជា  ដោយមាន ទឹកប្រាក់ 
៩៦៧,៨៩ លាន ដលុា្លារ ក្នងុការ 
វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរទ្រាស ចូល 
មក  ប្រាទ្រាស កម្ពុជា ក្នុង ចនោ្លាះ 
ឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ ចុង ត្រាីមាស ទី 
៣ ឆ្នាំ ២០១៧៕

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈ របាយការណ៍ ចក្ខុ-
វិស័យ អភិវឌ្រាឍន៍អាសុី (ADO) 
ដ្រាល បានច្រាញ ផ្រាសាយ កាលពី 
សបា្ដាហ៍ មុន បាន ឲ្រាយ ដឹងថា ឱន-
ភាព គណនី ចរន្ត កាន់ត្រា រួម តូច 
និង លំហូរ ទុន ជា បន្ត ពី ការវិនិ-
យោគ ផ្ទាល់ បរទ្រាស និង ប្រាភព 
ផ្រាស្រាងទៀត របស់ កម្ពុជា បានគាំទ្រា 
កំណើន ទុនបម្រាុង បរទ្រាស  ដុល 
ដ្រាល បាន កើនឡើង ដល់ ២១,៣ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កាល ពី  ចុងឆ្នាំ 
២០២០ ធៀប នឹង ១៨,៨ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ កាលពី ចុងឆ្នាំ ២០១៩។

របាយការណ៍ ន្រាះ បាន កត់-
សមា្គាល់ ថា ស្រាដ្ឋកិច្ច ត្រាូវបាន 
ព្រាយាករ ថា នឹង កើនឡើង ៤,០ 
ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ និង 
៥,៥ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២២។ 
ការ ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ ន្រា ស្រាដ្ឋ-
កចិ្ច ជាមយួ បណ្តា ដ្រាគ ូពាណជិ្ជ-
កម្ម សំខន់ៗ នឹង គំាទ្រា តម្រាវូ ការ   
ដ៏រឹងមាំ សម្រាប់ ការនាំច្រាញ ទំ-
និញ របស់ ប្រាទ្រាស កម្ពជុា និង ការ   
វិនិយោគ ផ្ទាល់ បរទ្រាស ជា បន្ត។

របាយការណ ៍ន្រាះ បន្តថា ការ 
ផលិត ឧស្រាសាហកម្ម ត្រាូវបាន 
រំពឹងថា នឹងមាន កំណើន ខ្លាំង 
កើនឡើង ៧,១ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២១ និង ៧,០ ភាគរយ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ ដោយសរត្រា 
ការស្ទុះ ងើបឡើង វិញ ផ្ន្រាក 
សម្លៀកបំពាក់ ស្រាប្រាកជើង និង 
ទំនិញ ធ្វើដំណើរ និង កំណើន 
ផ្ន្រាក ផលិតកម្ម ធុន ស្រាល។

កសិកម្ម ក៏នឹង កើនឡើង ផង 
ដ្រារ ដ្រាល កើនឡើង១,៣ភាគ- 
រយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ និង ១,២ 
ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ ដ្រាល 
គាំទ្រា ដោយ ការផលិត ដំណំ 
កសិកម្ម កាន់ត្រា ខ្ពស់ បនា្ទាប់ពី 
ការ ខូចខត ដោយ ទឹកជំនន់ 
កាល ពី ឆ្នាំមុន កំណើន វារី វប្រាប- 
កម្ម ជា បន្ត និង ការកើនឡើង 
ការនាំច្រាញ ផ្ន្រាក កសិកម្ម ទៅ 
សធារណរដ្ឋ ប្រាជាមានិត ចិន 
ដោយសរ ត្រា កិច្ចព្រាមព្រាៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្រារី ទ្វ្រាភាគី ថ្មី។

ការព្រាយាករ ការវនិយិោគ ដ្រាល 
បានអនុម័ត ដោយ ក្រាុមប្រាឹក្រាសា 
អភិវឌ្រាឍន៍ កម្ពុជា (CDC) នឹង 
ផ្ដល់ ការលើកទឹកចិត្ត ដល់ ការ 
វិនិ យោគ។ ការអនុម័ត ការ-
វិនិយោគបាន កើនឡើង ដល់ 
៨៥,៨៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ គិត 
ត្រាឹម  ឆ្នាំ ២០១៩។ ន្រាះ បើ 
យោង តាម CDC។

CDCបន្តថា កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩ 
ការអនុម័ត ការវិនិយោគ បាន 
កត់ត្រា៩,៤០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ   
ក្នុងនោះ ប្រាទ្រាស ចិន វិនិយោគ 

២,៧៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ បនា្ទាប់- 
មក ទកី្រាងុ ហងុកងុ ៩១២,៥៥ 
លាន ដុល្លារ និង ជប៉ុន 
២៩៨,៨៤ លាន ដុលា្លារ។

ការកើនឡើង ការវិនិយោគ 
ផ្ទាល ់បរទ្រាស ដ្រាល បានអនមុត័ 
អំឡុងព្រាល ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដ្រាលជា ចំណ្រាក 
ភាគច្រាើនបំផុត បានមក ពី ប្រា-
ទ្រាស ចនិ (២១,៨១ ភាគរយ) 
ដ្រាល កាលពីដើម ឆ្នាំន្រាះ គឺជា 
ប្រាភព ន្រា ការវិនិយោគ ដ៏ទូលំ-
ទូលាយ ក្នងុ វិស័យ ហ្រាដា្ឋារចនា- 
សម្ព័ន្ធ ប្រាភព អភិវឌ្រាឍ ដ្រាល រួម 
មាន កៅស៊ូ និង ទ្រាសចរណ៍។

ប្រាទ្រាស ចិន តាម ពីក្រាយ 
ដោយ ប្រាទ្រាស កូរ៉្រា ក្នុង ចំនួន 
៦,១៦ ភាគរយ  និង ចក្រាភព 
អង់គ្ល្រាស ៥,០១ ភាគរយ។ 
ន្រាះ បើ យោងតាម CDC។

ប្រាភព សខំន់ៗ  ផ្រាស្រាង ទៀត គ ឺ
ប្រាទ្រាស មា៉ាឡ្រាសុី (៣,៥៩ 
ភាគ រយ) ជប៉ុន (៣,១៣ 
ភាគរយ) ហុងកុង (៣,០៥ 
ភាគរយ) កោះ ត្រាវា៉ាន់ (១,៧៧ 
ភាគរយ) វៀតណម (២,៣១ 
ភាគរយ) សិង្ហបុរី (១,៦៤ ភាគ- 
រយ) និង ថ្រា (១,៥៤ ភាគ រយ) 
ដ្រាល ការវិនិយោគ ទំាងនោះ ភាគ- 
ច្រាើន បាន មកពី ក្រាមុហុ៊ន ឧស្រាសា- 
ហកម្ម កាត់ដ្រារ ៕LA

ម៉េគុណមករា

ភ្នំពេញៈ លោកស្រាី  ជា  ស្រារី  អគ្គនាយក ន្រា 
ធនាគារជាត ិន្រា កម្ពជុា (NBC) ត្រាវូ បាន ត្រាងតាងំ 
ជា សមាជិក ក្រាុម ប្រាឹក្រាសា  ន្រា វិទ្រាយាស្ថាន Global 
FinTech របស ់ប្រាទ្រាស សងិ្ហបរុ ីជុវំញិ ការដកឹនា ំ
របស ់លោកស្រា ីលើ ការប្រាើប្រាស ់បច្ច្រាកវទិ្រាយា  នងិ 
ការ ច្ន្រាប្រាឌិត ថ្មី ក្នុង វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការត្រាងតាងំ ន្រាះ ត្រាវូបានធ្វើ ឡើង នៅក្នងុ កិច្ចប្រាជំុ 
ក្រាមុ ប្រាកឹ្រាសា   តាមរយៈ វីដ្រាអូ នៅ ថ្ង្រាទី ៦ ខ្រា ម្រាស 
កន្លងមកន្រាះ។

លោកស្រាី  ជា  ស្រារី  បាន សរស្រារ នៅលើ ទំព័រ 
ហ្វ្រាស ប៊ុក ផ្លូវការ របស់ លោកស្រាី ថា៖“ ថ្ង្រាន្រាះ ខ្ញុំ 
មាន  កិត្តិយស ណស់ ដ្រាល ត្រាូវបាន ត្រាងតាំង ជា 
សមាជិក ក្រាុមប្រាឹក្រាសា អន្តរជាតិរួមជា មួយ បុគ្គល 
ល្រាប ីមយួចនំនួ ទៀត នៅក្នងុ បណ្ឌតិសភា ផ្ន្រាកឯក- 
ជន ន្រា វិទ្រាយាស្ថាន Global FinTech ន្រា ស-
កលវិទ្រាយាល័យ វិទ្រាយា សស្ត្រា  សង្គម សិង្ហបុរី។

លោកស្រា ីបាន បន្ថ្រាមថា៖ “ខ្ញុ ំមាន ស្រាចក្ត ីរីករាយ 
ដ្រាល បាន ចូលរួម ជា សក្ខភីាព ន្រា ការ ចុះ ហត្ថល្រាខ 
លើ អនុស្រាសរណៈ ន្រា ការយោគយល់ គា្នា រវាង GFI និង 
ក្រាមុហុ៊ន FinTech និង ក្រាមុហុ៊ន  World Scien-
tific Publishing លើ កិច្ចសហប្រាតិ បត្តកិារ នានា"។

ក្រាម គនំតិ ផ្តចួផ្តើម របស ់លោកស្រា ីធនាគារជាតិ 
ន្រា កម្ពជុា  នៅ ថ្ង្រាទី ២៧ ខ្រាតុលា បាន ដាក់ ឲ្រាយ ដំ-
ណើរការ ប្រាពន័្ធ ទទូាត ់តាម ទរូសព័្ទ ចលត័ ដ្រាលមាន 
ឈ្មោះថា“ ប្រាពន័្ធ បាគង” ក្នងុ គោលបណំង  ដើម្រាប ី
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ទលូទំលូាយ នៅ តាម ជនបទ នងិ ការលើកកម្ពស ់
ការ រួម បញ្ចូល វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ ក្នុង ព្រាះរាជា-
ណចក្រា កម្ពុជា។

“ប្រាពន័្ធ ទទូាត ់គជឺា ឆ្អងឹខ្នង ន្រា ការទទូាត”់ ដ្រាល 
មាន គោលបំណង ធ្វើឱ្រាយ ការទូទាត់ រវាង ធនាគារ  
និង  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ កាន់ត្រា ប្រាសើរឡើង នូវ 
ប្រាសិទ្ធភាព  និង សុវត្ថិភាព ន្រា ប្រាព័ន្ធ ទូទាត់ មិន 
ប្រាើ សច់ប្រាក់។

វិទ្រាយាស្ថាន Global FinTech មាន ការិយាល័យ 
កណ្តាល  នៅ ប្រាទ្រាស សិង្ហបុរី គឺជា ស្ថាប័ន ដ្រាល 
មាន ជនំាញ វជិា្ជាជវីៈ ជា សកល ដ្រាល ត្រាវូបាន បង្កើត 
ឡើង  ដើម្រាបី បង្កើត ឲ្រាយ មាន កិច្ចសហការការតសូ៊ 
មតិ ក្រាមសីល ធម៌  និង ចំណ្រាះដឹង សម្រាប់ អ្នក 
ជំនាញ ក្នុង វិស័យ FinTech ន្រាះ៕

ក្រមុហុ៊នជាង៤០០ស្វ្រងរកឱកាស...

លំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស(FDI)ជំរុញទុនបម្រងុបរទ្រសរបស់
កម្ពជុាកើនឡើងខ្ពស់ដល់២១,៣ពាន់លានដុលា្លារក្នងុឆ្នាំ២០២០

មន្ត្រជីាន់ខ្ពស់របស់NBCត្រវូបានត្រងតំាងជាសមាជិកក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាន្រវិទ្រយាស្ថានGlobalFinTechរបស់ប្រទ្រសសិង្ហបុរី

លោកអូ៊កសោភ័ណឯកអគ្គរាជទូតកម្ពជុាបេចំាបេទេសថេជាមួយ
សមាគមThaiSubconដេលមានសមាជិកកេមុហុ៊ននវានុវត្តនិង
ឧសេសាហកម្មសរុបជាង៤០០តាមបេព័ន្ធVideoConferenceកាលពី
ថ្ងេទី០៧ខេឧសភា។រូបថត ស្ថានទូតកម្ពជុាប្រាចំាប្រាទ្រាសថ្រា

លោកសេីជាសេរីអគ្គនាយកនេធនាគារជាតិនេកម្ពជុា
(NBC)តេវូបានតេងតំាងជាសមាជិកកេមុបេកឹេសានេវិទេយា-
ស្ថានGlobalFinTechរបស់បេទេសសិង្ហបុរី។សហការី

អាល្លឺម៉ង់សនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងបេមាណ៦៣លាន
ដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០២១នេះដើមេបីរួមចំណេកកាត់បន្ថយភាពកេីកេ
និងលើកកម្ពស់ជីវភាពបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។រូបថត ហុង មិនា

អាល្លម៉ឺង់សន្រយាផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានឥតសំណង..
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ដ្រលបានផ្រសាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់
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តាមបណ្ដាំមហា...តទៅ ទំព័រ ១២

អារ៉ាបី៊ សាអូ៊ឌីត និង ប៉ាគីសា្ថាន ប្តេជ្ញា សា្ដារ 
ទំនាក់ទំនង ដេល មាន ភាពបេះសេ ំឡើងវិញ
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ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយរបស់

អារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតីបានឱ្រយដងឹថា៖
«ពួកគ្របានបញ្ជាក់ថាទំនាក់
ទំនងយ៉ាងសុីជ្ររវាងប្រទ្រស
ទាងំ២នងិបានបង្ហាញពីសារៈ-
សំខាន់ន្រការពង្រីកនិងពង្រឹង
ការសម្របសម្រួលនិងកិចច្ច-
សហប្រតិបត្តិទ្រ្វភាគី»។
ទោះបីជាព្រះរាជាណចក្រ

ន្រះគឺជាប្រទ្រសបរទ្រសដំបូង

ដ្រលលោកKhanបានទៅ
ទស្រសនកចិ្ចក្រយពីលោកឡើង
កាន់តំណ្រងក្តី ក៏ទីក្រុងរើយ៉ាដ
ហាក់ដូចជាមនការមិនព្រញ
ចតិ្តនងឹទកី្រងុអុសីា្លោម៉ាបាដកាល
ពីឆ្នាំទៅ។
នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

កាលពីខ្រសីហាលោករដ្ឋមន្ត្រី
ការបរទ្រសបា៉ាគីសា្ថាន Shah
MahmoodQureshiបានអំ-
ពាវនាវឱ្រយអង្គការកចិ្ចសហប្រត-ិ
បត្តកិារអុសិា្លោមមនមលូដ្ឋាននៅ
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត(OIC)កោះ
ប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ស្តីពីបញ្ហានៅ
តំបន់កាស្មៀរ។
ការអំពាវនាវន្រះបានបង្កឱ្រយ

មនការភា្ញាក់ផ្អើលនៅទីក្រុង
រើយ៉ាដជាទីដ្រលការអំពាវនាវ
នោះត្រូវបានមើលថាជាការ
ព្រមនមួយថាប្រទ្រសបា៉ាគី-
សា្ថាន កំពុងត្រៀមអំពាវនាវឱ្រយ
មនកិច្ចប្រជុំមួយនៅខាងក្រ
OIC។

ប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតីមន
មទភាពចពំោះតនួាទីរបសខ់្លនួ
ជាអ្នកការពារទីតាំងពិសិដ្ឋៗ
របស់អុិសា្លោមហើយជាពិស្រស
ឆ្លើយតបចំពោះវិធានការណ
មួយដ្រលអាចធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់ភាពជាដឹកនាំរបស់ខ្លួនន្រ
អង្គការអុិសា្លោមមនសមជិក
៥៧ប្រទ្រសន្រះ។
ខណៈដ្រលប្រទ្រសមនទ្រព្រយ

ច្រើនន្រះបានផ្តល់ប្រទ្រស
បា៉ាគីសា្ថាននូវទឹកប្រក់រាប់ពាន់
លានដុលា្លោរជាជំនួយនិងកម្ចី
កាលពីប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រះក្រុម
សង្ក្រតការណ៍និយយថាព្រះ-
រាជាចក្រន្រះក៏មនិចង់ធ្វើឱ្រយប្រ-
ទ្រសឥណ្ឌាជាដ្រគូជំនួញដ៏-
សំខាន់និងអ្នកនាំចូលប្រងពី
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតមិនសប្របាយ
ចិត្តនោះទ្រ។
ប្រភពការទូតមួយបានប្រប់

សារព័ត៌មនAFPកាលពីខ្រ-
កញ្ញាថាព្រះរាជាណចក្រន្រះ

បានទារមកវញិនវូ១ពាន់លាន
ក្នុងចំណោមប្រក់កម្ចី៣ពាន់
លានដុលា្លោរដ្រលផ្តល់ទៅឱ្រយ
ប្រទ្រសបា៉ាគីសា្ថានដ្រលមន
បញ្ហាលុយកាក់ន្រះ និងស្រវា
ឥណទានប្រងរាប់ពាន់លាន
ដុលា្លោរសម្រប់ទីក្រុងអ៊ីសា្លោ-
ម៉ាបាដដ្រលផុតសុពលភាព
នោះមិនត្រូវបានបន្តនោះទ្រ។
មុនព្រលទាមទារឱ្រយសង

ប្រក់កម្ចីនោះទ្រសបា៉ាគីសា្ថាន
បានបដសិ្រធការអពំាវនាវសុឱំ្រយ
បញ្ជូនទាហានថ្មើរជើងដើម្របី
ជួយគំទ្រយុទ្ធនាការយោធា
ដឹកនាំដោយអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត
ប្រឆំងនឹងក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធីនៅ
ប្រទ្រសយ្រម៉្រន។
ប៉ុន្ត្រដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់

លោកKhanទំនងជាសា្តារ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញ
រវាងប្រទ្រសអ៊ិសា្លោមទាំង២
ដ្រលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
សង្គ្រមភ្ររវកម្មយ៉ាងខា្លោំងកា្លោ

ដ្រលតម្រវូឱ្រយមនការច្រករំល្រក
ព័ត៌មនឱ្រយមនប្រសិទ្ធភាព។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់អា-

រា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតបានឱ្រយដឹងថា៖
«ភាគីទាំង២បានបញ្ជាក់ពី
ភាពចាំបាច់ឱ្រយមនកិច្ចប្រឹង-
ប្រងពីពិភពអ៊ិសា្លោមដើម្របីប្រ-
យុទ្ធប្រឆំងភាពជ្រុលនិយម
និងអំពើហិង្រសានិងទាត់ចោល
ការប្រកាន់បក្ខពួកនិយម»។
ទភីា្នាកង់រសារពត័ម៌នផ្លវូការ

SaudiPressAgencyបាន
ឱ្រយដឹងថាភាគីទាំង២បានចុះ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាជាច្រើនដោយ
ដោះស្រយអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម
នានា។
លើសពីន្រះទៀតនោះពួកគ្រ

បានឯកភាពលើអនុស្រសរណៈន្រ
ការយោគយល់ចំនួន២អំពី
ការប្រយុទ្ធប្រឆំងការជួញដូរ
គ្រឿងញៀននងិការផ្តល់ហរិញ្ញ-
ប្របទានដល់គម្រងថាមពល
ទឹកនិងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៕

ព្រាះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman សា្វាគមន៍ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រា ីប៉ាគីសា្ថាន Imran Khan នៅ ទីក្រាងុ Jeddah អារ៉ាបី៊ សាអូ៊ឌីត។ រូបថតAFP

កេមុហុ៊ន SpaceX
បង្ហោះ យានអវកាស
Starship លើក ទី 
១ ដោយ ជោគជ័យ

សៅ សម្ភស្រាស 

ក្រុមហ៊ុនSpaceX បាន
បង្ហាះនងិចុះចតយនអវកាស
Starshipជាលើកទី១ដោយ
ជោគជ័យកាលពីថ្ង្រពុធកន្លង
ទៅដើម្របីចុះចតអវកាស-
យនិកនៅលើភពព្រះចន្ទនិង
បញ្ជូនមនុស្រសទៅកាន់ភព-
ព្រះអង្គារ។
ភាពជោគជ័យប្រព្រឹត្តទៅចំ

ថ្ង្ររឭកខួបលើកទី៦០ន្រ
ការបង្ហាះអវកាសយនកិជន-
ជាតិអាម្ររិកដំបូងទៅលើឋាន
ព្រះចន្ទគឺលោកAlanShe-
pard។ក្នុងរយៈព្រល២
សបា្ដាហ៍កន្លងមកក្រុមហ៊ុន
SpaceXបានទទលួជោគជយ័
លើសមិទ្ធផលជាច្រើនគួរឱ្រយ
កត់សម្គាល់រួមមនទាំងការ
បង្ហាះអវកាសយនកិចនំនួ៤
នាក់បន្ថ្រមទៀតទៅកាន់សា្ថា-
នីយអវកាសសម្រប់អង្គការ
NASAនិងការដំណើរការនូវ
ផ្កាយរណបស្រវាអុីនធឺណិត
មួយចំនួនផងដ្ររ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាកាលពី

១ខ្រកន្លងទៅអង្គការNASA
បានជ្រើសរើសយនអវកាស
Starship របស់ក្រុមហ៊ុន
SpaceXដើម្របីបញ្ជនូអវកាស-
យនិកទៅកាន់ភពព្រះចន្ទនា
ប៉ុនា្មានឆ្នាំខាងមុខ។កិច្ចព្រម
ព្រៀងដ្រលមនទឹកប្រក់៣
ពាន់លានដលុា្លោរត្រវូបានបញ្ចប់
វញិកាលពីសបា្តាហ៍មនុក្រយ
ក្រុមហ៊ុនBlueOriginនិង
Dynetics របស់លោក Jeff
Bezos បានប្រឆំងនឹងការ
សម្រចចិត្តរបស់NASA៕

អា ្រហ្វកិខាងតេបូងៈ ភាពចេបូកចេបល់ កើតឡើង  កេយ ពេល ស្ដេច ថ្ម ីតេវូបន បេកាស តេងតំាង



ប្រាក់ សាយ  

ប្រជាជនក្វាត្រម៉ាឡាកលពី
ថ្ង្រសៅរ៍បានធ្វើករតវ៉ានៅក្នុង
រដ្ឋធានីន្រះដើម្របីទាមទារឱ្រយ
លោកប្រធានាធបិតីAlejandro
Giammattei ដោយបានឱ្រយ
លោកទទលួខសុត្រវូចពំោះករ
ខ្វះវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩។
KarlaPerezស្ត្រីមនវ័យ

៤៨ឆ្នាំដ្រលបានលើកបដានៅ
កន្ល្រងតវ៉ានោះបានប្រប់សារ-
ពត័ម៌នAFPថា៖«យើងធ្វើករ
តវ៉ាឱ្រយគាត់ (លោកGiam-
mattei) ចុះច្រញពីតំណ្រង
ហើយប្រប់ពួកយើងពីកន្ល្រង
ប្រក់សម្រប់ទិញវ៉ាក់សំាង»។
បដាដ្រលបានលើកបង្ហាញ

នៅក្នុងអំឡុងករតវ៉ានៅមុខ
NationalPalaceអតតីវមិន
រដា្ឋាភបិាលដ្រលត្រវូបានករពារ
ដោយប៉ូលិសយ៉ាងច្រើននោះ
បានឱ្រយដងឹថា៖«វ៉ាកសំ់ាងចលូ
ទៅក្នងុដ្រមនិម្រនចលូទៅក្នងុ
ហោប៉ាទ្រ»។
ចាប់តាំងពីខ្រកុម្ភៈមក វ៉ាក់-

សំាង៦៥៨២០០ដូសបានមក

ដល់ប្រទ្រសក្វាត្រម៉ាឡាវ៉ាក់-
សំាងខ្លះត្រវូទញិហើយខ្លះទៀត
ត្រូវបានគ្រផ្តល់ជាជំនួយ។
ប្រទ្រសន្រះមនប្រជាជនសរបុ
ជាង១៦លាននាក់។
ចពំោះក្រមុអ្នកតវ៉ាចនំនួទាងំ

ន្រះបង្ហាញពីករគ្រប់គ្រងមិន
បានល្អ និងបង្កឱ្រយមនករ-
សង្រស័យពីអំពើពុករលួយ។
លោកJorgeBucaroម្រដឹក-

នំាសមគមនិស្រសិតសាកលវិទ្រយា-
លយ័(AEU)ន្រសាកលវទិ្រយា-
ល័យSanCarlosជាសាក
លវិទ្រយាល័យរដ្ឋរបស់ប្រទ្រស
ន្រះបាននិយយថា៖ «រដា្ឋាភិ-
បាលមនភាពមនិច្របាស់លាស់
ក្នងុករប្រើប្រស់ប្រក់ទំាងនោះ»។
លោកGiammatteiជាគ្រូ

ព្រទ្រយមនវ័យ៦៥ឆ្នាំបានបញ្ជាក់
ថាករខ្វះវ៉ាកសំ់ាងន្រះដោយ-
សារតម្រវូករជាសកលខ្ពសព់្រក
ហើយបានរិះគនទ់ៅកន់កម្មវធិី
ច្រករលំ្រកវ៉ាកស់ាងំសកលរបស់
Covaxចំពោះករពន្រយារព្រល
ករប្រ-គល់វ៉ាក់សាំង។
ចាប់តំាងពីខ្រមីនាឆ្នាំ២០២០

ប្រទ្រសអាម្ររិកកណ្តាលន្រះ

មនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ចំនួន២៣៣៦៩៦នាក់និង
សា្លាប់៧៦៩៥នាក់។
ប្រកច់នំនួ១២,៩ពាន់លាន

ដុលា្លារជាថវិកបង្កើនបំណុល
សាធារណៈខណៈដ្រលករកត់
បន្ថយមូលនិធិសម្រប់ករថ្រ
ទាសំខុភាពករអបរ់ំសទិ្ធមិនសុ្រស
និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយបាន
បង្កឱ្រយប្រជាជនខងឹសម្របាចាបព់ី
នសិ្រសិតរហតូដល់ក្រមុម្រដកឹនាំ
ជំនួញក្នុងរយៈព្រល១ ឆ្នាំ
បណ្តាលមកពីវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ច
ករឆ្លងរាលជំងឺកូវីដ១៩។
DiegoHerreraជានិស្រសិត

ម្នាក់មនវ័យ ២៥ឆ្នាំបាន
នយិយថា៖«សភាបានល្រលក
ថវិកបន្ថ្រមទៀតសម្រប់ថ្ល្រ
អាហាររបស់ពួកគ្រហើយមិន
បានប្រងច្រកថវិកទាំងនោះ
ទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រទ្រ»។
រូបភាពបណ្តាញសង្គម និង

សារព័ត៌មនReutersបាន
បង្ហាញឱ្រយឃើញថាខណៈដ្រល
អ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានជបួជុគំា្នា
នៅទលីានដ៏ធំនោះដោយសន្ត-ិ
វធិីអ្នកដទ្របានវយបបំ្រកបង្អចួ

អគារសភានិងដុតខាងក្នុង
ដោយបានបង្កឱ្រយផ្រស្រងហុយ
ទ្រលោមឡើងទៅលើអាកស។
អ្នកនាំពាក្រយមន្ទីរព្រទ្រយ San

JuandeDiosGeneral
Hospitalជាមន្ទរីព្រទ្រយ១ក្នងុ
ចំណោមមន្ទីរព្រទ្រយធំៗរបស់
រដ្ឋធានីន្រះ បាននិយយថា
មន្ទីរព្រទ្រយន្រះបានព្រយាបាល
មនុស្រស១៤នាក់ដ្រលបានរង-
របួសនិងពុលឧស្ម័នបង្ហូរ
ទឹកភ្ន្រក ក្រយពីប៉ះទង្គិចគា្នា
ជាមួយប៉ូលិសប្រឆំងកុបកម្ម
ដ្រលបានប្រើឧស្មន័បង្ហរូទកឹភ្ន្រក
ដើម្របីបំប្រកហ្វូងអ្នកតវ៉ា។
អ្នកនាំពាក្រយតុលាករបាន

និយយថា មនុស្រស២២នាក់
ត្រូវចាប់ខ្លួន។
លោកស្រីErikaGuevara

Rosasប្រធានអង្គករលើក
ល្រងទោសអន្តរជាតិ (Am-
nestyInternational)បាន
ជំរុញឱ្រយបើកករសុើបអង្ក្រត
ទៅលើករចាប់ខ្លួនមនុស្រស
ទាំងនោះ ដ្រលវីដ្រអូនៅលើ
បណ្តាញសង្គមបានបង្ហាញ
ថាជាអំពើហិង្រសា៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រចន្ទទី១០ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

ព្រាះអង្គម្ចាស់ Misuzulu Zulu (សា្តា ំទី ២)  ។ រូបថតAFP

រុ៉ក្ក្រាត Long March 5B rocket ត្រាវូបាន បាញ់ ច្រាញពី មជ្រាឈមណ្ឌល 
អវកាស Wenchang Space Launch Center នៅក្នងុ ខ្រាត្ត 
Hainan ភាគខាងត្រាបូង ប្រាទ្រាស ចិន។ រូបថតAFP

តព ីទពំរ័ ១១...ក្រសត្រីMant-
fombiបានតាងំបតុ្រច្របងរបស់
ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់Misizulu
Zuluជាអ្នកស្នងរាជ្រយបន្តពី
ស្ត្រចGoodwillZwelithini។
ព្រះអង្គម្ចាស់ Thokozani
ដ្រលជាបងប្អូនចុងម្នាក់របស់
ស្ដ្រចថ្មីបានក្រកឈរឡើង
ប្រឆំងនឹងករទទួលសា្គាល់
ព្រះអង្គម្ចាស់ Misizulu

Zulu។ទោះបីជាទ្រង់ត្រូវបាន
រាជវង្រសានវុង្រសផ្រស្រងទៀតបង្អាក់
ក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅត្របន្តនិ-
យយនាំឱ្រយមនភាពវឹកវរ
កន់ត្រខា្លាំងឡើង។
ស្ត្រច Zwelinthiniមន

បុត្រ២៨អង្គជាមួយមហ្រសី
៦អង្គរបស់ទ្រង់។អ្នកវិភាគ
តាមប្របប្រព្រណីបាននិ-
យយថាទោះបីម្ចាស់ក្រសត្រី

Manfotombiមិនម្រនជា
មហ្រសីទី១ របស់ព្រះអង្គក៏-
ដោយក៏ទ្រង់ជាប់សាច់ឈាម
របស់ស្ដ្រចអ្រសា្វាទីនី (អតីត
ប្រទ្រសសា្វាហ្រសីឡង់)ដ្រល
ទ្រង់មនសិទ្ធិស្នងរាជ្រយ។ទ្រង់
មនខ្រស្រលោហិតជាស្ដ្រច
ហើយកូនៗរបស់ទ្រង់នឹងត្រូវ
ជ្រើសរីសឱ្រយដឹកនាំ។
ប៉ុន្ត្រអ្នកផ្រស្រងទៀតជំទាស់

នឹងនិទានកថាន្រះ។អ្នកខ្លះ
កំពុងសាកសួរថា តើបណ្តាំ
របស់ស្ត្រចចងុក្រយបានផ្តល់

អណំចដល់ម្ចាសក់្រសត្រីMan-
fotombiក្នុងករត្រងតាំងអ្នក
ស្នងតំណ្រងនៅព្រលដ្រល
ទ្រង់បានទទួលមរណភាពដ្ររ
ឬទ្រ?
នៅប្រទ្រសអា្រហ្វិកខាង-

ត្របូងករត្រងតាងំស្ត្រចគជឺាពធិី
ប្រព្រណីដ៏ធំមួយហើយស្ត្រច
មនតួនាទីដ៏មនឥទ្ធិពលនៅ
ក្នងុសហគមន៍របស់ពកួគ្រជា-
ពិស្រសស្ត្រច Zuluដ្រល
ទទលួបានថវកិប្រចាឆំ្នាំជតិ៥
លានដុលា្លារពីរដ្ឋ៕

បំណែករុ៉ក្កែតធំៗរបស់
ចិននឹងធ្លាក់មកលើផែនដី

ហួន  ឌីណា

បំណ្រករុ៉ក្ក្រតLongMarch-
5bរបស់ចនិត្រវូបានគ្ររពំងឹថា
នឹងធា្លាក់មកលើផ្រនដីវិញ
ដោយសារមិនអាចគ្របគ្រង
បាននៅចុងសបា្ដាហ៍ន្រះ។
ក្រុមអ្នកជំនាញបង្ហាញម៉ូ-

ដ្រលកម្ទ្រចកម្ទីអវកសជា-
ច្រើនកំពុងចង្អុលបង្ហាញថា
LongMarch-5bអាចធា្លាក់
ចុះនៅចុងថ្ង្រសៅរ៍ ឬដើមថ្ង្រ-
អាទិត្រយ (GMT)។ទោះជា
យ៉ាងណក៏ដោយករព្រយាករ
ប្របន្រះនៅត្រមិនប្រកដ-
ប្រជា។
ចំណ្រកឯមន្ត្រីករិយល័យ

វិស្វកម្មអវកសរបស់ចិនបាន
ថ្ល្រងនាព្រឹកថ្ង្រអាទិត្រយទី៩
ឧសភាថាបំណ្រកន្ររ៉ុក្ក្រត
LongMarch5B របស់ខ្លួន
ត្រវូបានកណំតថ់ាធា្លាក់ចលូក្នងុ
បរិយកសផ្រនដីវិញនៅ
រយៈបណោ្តាយ២៨,៣៨ដកឺ្រ
ខាងកើតនិងរយៈទទឹង៣៤,៤៣
ដឺក្រខាងជើងនាម៉ាង១០
និង១២នាទីព្រឹកម៉ាងនៅទី-
ក្រុងប៉្រកំង។
យន LongMarch-5b

របស់ចិនត្រូវបានបង្ហាះដើម្របី
បើកដំណើរករម៉ូឌុលដំបូង
ន្រសា្ថានីយអវកសថ្មីរបស់
ប្រទ្រសខ្លនួកលពីខ្រថ្ង្រទី២៩
ខ្រម្រសា។ក្នងុទម្ងន់វជាយន

ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងទសវត្រសរ៍
ន្រះដ្រលហោះហើរដោយគា្មាន
គោលដៅក្នុងបរិយកស។
សហរដ្ឋអាម្ររិកកលពីថ្ង្រ

ព្រហស្របតិ៍បាននិយយថាខ្លួន
កំពុងឃ្លាំមើលផ្លូវរបស់រ៉ុក្ក្រត
ន្រះប៉ុន្ត្របច្ចុប្របន្នខ្លួនមិនមន
ផ្រនករបាញ់ទម្លាក់វទ្រ។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងករពារជាតិ
អាម្ររកិលោកLloydAustin
បានថ្ល្រងថា៖«យើងសង្រឃមឹថា
វនឹងធា្លាក់នៅកន្ល្រងដ្រលមិន
បង្កគ្រះថា្នាក់ដល់នរណម្នាក់
ឡើយនៅលើមហាសមុទ្រ ឬ
កន្ល្រងណមួយដ្រលដូចនោះ»។
ឆ្លើយតបទៅហ្នឹងបញ្ហាន្រះ

អ្នកនាពំាក្រយក្រសងួករបរទ្រស
ចិនលោកWangWenbin
បានថ្ល្រងកលពីថ្ង្រសុក្រថា
បំណ្រករ៉ុក្ក្រត LongMarch
5Bទនំងជាមនិបង្កករខចូខាត
ទ្រដោយភាគច្រើនវនឹងឆ្រះ
នៅព្រលធា្លាក់ចូលបរិយកស
ផ្រនដី។ដូច្ន្រះភាគរយដ្រល
បណ្តាលឱ្រយមនគ្រះថា្នាក់
នៅលើដីគឺទាបបំផុត។
កលពីខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២០

ចនិបានបង្ហាះរ៉កុ្ក្រតមយួដ្រល
មនឈ្មាះដូចគា្នាប៉ុន្ត្រក្រយ
មកបំណ្រករបស់វក៏បានធា្លាក់
មកវិញនៅលើឆ្ន្រររបស់ប្រ-
ទ្រសកតូឌវីរ័ប៉នុ្ត្រមនិបណ្តាល
ឱ្រយនរណម្នាក់រងរបួសឬបង្ក
ករខូចខាតអ្វីនោះទ្រ៕

បែជាជនក្វាតែម៉ាឡាតវ៉ាទាមទារឱែយបែធនាធិបតី
ចុះចែញពីតំណែងជំុវិញខ្វះវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

ស្ត្រាីម្នាក់ដុតរូបតំណាងលោកប្រាធានាធិបតី Alejandro Giammattei ក្នុងអំឡុងការតវ៉ាទាមទារឱ្រាយលោកចុះច្រាញពីតំណ្រាង។ រូបថតAFP

អា្រហ្វកិខាងតែបូងៈភាពចែបូក...
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អង្គការហ្វារបន្ដប្រកួតដណ្ដើមពានពិភពលោក ព្រល
រង់ចំាលទ្ធផលកំណត់ត្រហ្គនីណ្រសពិភពលោក

ហុង រស្មី 

បាតដ់បំង: អង្គការ ហ្វារ ពន្លសឺលិប្ៈ 
ដ្លទើបបានឈ្នះពានរង្វាន់អន្ដរជាតិ
ចំនួន៣ ដ្ល២ បានមកពី Stevie 
Award និង ១ទៀត បានមកពី 
Hermes Creative Awards ព្ល
ន្ះបានរំកិលទៅដល់ការប្កួតលក្ខណៈ
ពិភពលោកហើយ។ 

អង្គការមួយន្ះ បានកា្លាយជាប្ក្ខ
ភាពបក្តួដណ្ដើមពានរង្វានជ់នំញួពិ
ភពលោក ដល្អរគណុដលភ់ាពជោ
គជយ័ក្នងុការទទលួបានពាន Stevie 
Awards ប្ចំាតំបន់អាសីុ-បា៉ាសីុហ្វកិ។ 

លោក អូស្មាន់ ខាវ៉ាចា នាយក 
បត្បិត្ដ ិអង្គការហ្វារ បានបប្ភ់្នពំញ្ 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ «យើងនឹងបោះជំហន 
ទៅកាន់ វ្ទិកាពិភពលោក ដ្ល 
ជាការប្កួត ពានរង្វាន់ Stevie In-
ternational Business Awards។ 
អ្វីជាភាពអស្ចារ្យក្នុងការទទួលបានរ
ង្វាន់ន្ះ មិនត្ឹមត្ការលើកទឹកចិត្ដ
របស់ពួកគ្មកលើ បុគ្គលិកយើង 
អំឡុងព្លដ៏លំបាក ន្ះប៉ុណ្ណោះ 
ទ្ ប៉ុន្ដ្ជាការពិត ពួកគ្ ផ្ដោត 
លើកត្ដោជំនួញ និងប្សិទ្ធភាព 
ផងដ្រ»។ 

លោកបានឱ្យដឹងថា គោលបំណង
ចមប្ងគចឺងប់ក្ា្លាយទៅជាជនំញួផ្នក្ 
ឯកជន ដ្លពួកគ្ភាគច្ើនសកម្ម
ក្នុងការគាំទ្ដល់វិស័យសិល្បៈ។ 

លោក ខាវ៉ាចា បានបន្ដថា៖ «យើង 
សង្ឃឹមថា ការបង្ហាញខ្លនួលើឆាកអន្ដរ- 
ជាតិរបស់យើង និងការចូលរួមក្នុង 
ការប្កួតពានរង្វាន់ ជំនួញពិភពលោក 
នឹងជួយយើងបានជួបដ្គូថ្មីៗ ដ្ល
អាចឧបត្ថម្ភដល់កុមារត្ូវការជំនួយ 
ក៏ដូចជាបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល
ជំនាញដោយផ្ដោតលើទ ម្ង់សិល្បៈ»។ 

លទ្ធផលនក្ារបក្តួនងឹត្វូធ្វើឡើ
ងនៅក្នុងខ្សីហខាងមុខ ទន្ទឹមនឹង
ការត្ៀមប្រឰអបអរការឈ្នះពាន
ប្ចាំតំបន់តមអនឡាញ នៅថ្ង្ទី 
១៤ ខ្កក្កដា។ 

ហ្វារ បានឈ្នះពានមាស ក្នងុអនុប្
ភ្ទពានច្នប្្ឌិតសម្ប់ពឹ្ត្ដកិារណ៍អ
ង្គការក្រដា្ឋាភិបាលន្ប្ភ្ទភាពច្ន្
ប្ឌិតក្នងុពឹ្ត្ដកិារណ៍ ដ្លបានរៀបចំក
ម្មវិធីរ្អង្គាសប្ក់បង្កើតកំណត់ត្។ 

អង្គការបានឈ្នះពានរង្វាន់ប្ក់ក្នុ
ងអនបុភ្ទ្ពានសមប្ភ់ាពច្នប្ឌ្ិ
តក្នុងការប្ើប្ស់ព្ឹត្ដិការណ៍ន្ប្

ភទ្ភាពច្នប្ឌ្តិចពំោះទនំាកទ់នំង។ 
អង្គការក៏បានឈ្នះពានមាសមួយ 
ទៀតនព្ានរង្វានច់្នប្្ឌតិ Hermes 
Creative Awards ផងដ្រ។ 

លោក អសូ្មាន ់ខាវ៉ាចា នាយកបត្-ិ
បត្ដិអង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈ បាន 
ឱយ្ដងឹថា៖ «យើងពតិ ជាមានកតិ្ដយិស 
និងរំភើបភា្ញាក់ផ្អើលណស់ ដ្ល 
បានឈ្នះពានរង្វាន់អន្ដរជាតិ ២ 
បន្ថ្មពីខាង Stevie ប្ចាំតំបន់ 
អាសុបីា៉ាសុហី្វកិ លើការប៉នុបង៉បបំក្
ឯកទគ្គកម្មពិភពលោក និងកម្មវិធី 
រ្អង្គាសប្ក់របស់ហ្វារ»។ 

លោកបន្ដថា៖ «អរគុណដល់កុ្ម 
សិល្បៈហ្វារ រួមទំាងកុ្មអ្នកស្មគ្័ចិត្ដ 
ដ្គូសហការ និងកុ្មសម្ដង្ទំាងអស់ 

ដ្លបានបង្កើតពឹ្ត្ដកិារណ៍ន្ះឡើង 
ដោយយើងបានឈ្នះពានធំៗតឹ្ម 
រយៈព្លតិចជាង១ខ្»។ 

ចំណម ២៩ប្ទ្ស នៅក្នុងការ
បក្តួពានរង្វានត់បំនអ់ាសុបីា៉ាសុហី្វកិ 
Stevie Award នៅឆា្នាំ២០២១ 
ប្ក្ខភាពជាង ៩០០នាក់ ឬក្ុម មក
ពីអង្គការនានាទូទាំងតំបន់សម្ប់ 
ឆា្នាំន្ះ។ 

ប្ធានកម្មវិធី Stevie Awards 
ម៉ក្ហ្គ ីហ្គាលឡ់ាហ្គរ័ បាននយិាយថា៖ 
«កម្មវិធីពានរង្វាន់ Asia-Pacific 
Stevie Awards លើកទី៨ ន្ះទាក់
ទាញប្ក្ខភាពចូលរួមច្ើនគួរឱ្យកត់
សមា្គាល់។ អង្គការដ្លបានឈ្នះឆា្នាំ
ន្ះបានបង្ហាញថា ពួកគ្ នៅត្ 

បន្ដលើកទកឹចតិ្ដ នងិទទលួជោគជយ័
ទោះបជីបួវបិត្ដកិវូដី ហើយយើងកោត
សរសើរពួកគ្ចំពោះកិច្ចខិតខំប្ឹង
ប្ង និងភាពច្ន្ប្ឌិត»។ 

អង្គការដ្លមានមូលដា្ឋាននៅខ្ត្ដ 
បាត់ដំបង បានបង្កើតជាប្វត្ដសិស្ដ ្
ព្លកុ្មសម្ដង្សៀក ៩០នាក់ បាន
ទទួលជោគជ័យក្នងុការបង្ហាញសមត្ថ
ភាពសម្ដ្ងសៀករយៈ ព្លជាង 
២៤ម៉ាងជាប់ៗគា្នា បំណងបង្កើត 
កំណត់ត្ពិភពលោក កាលពីថ្ងទី្៧ 
និងទី៨ ខ្មីនា កន្លងទៅ។ 

ការប៉ងបង្កើតកំណត់ត្ ដ្ល 
ឧបត្ថម្ភដោយក ្រកុមហុ៊នស្លកាត  
ពិតជាការចូលរួមដ៏សំខាន់ក្នងុការទ្ 
ទ្ង់កម្មវិធីឆ្អងឹខ្នងរបស់ខ្លនួ។ 

លោក ខាវ៉ាចា បាននិយាយថា៖ 
«ព្ឹត្ដិការណ៍ន្ះបច្ចុប្បន្នទទួលបាន
ប្ក់សប្បុរសធម៌ ១៣មុឺនដុល្លារ 
ដ្ល ៣មុឺនដុល្លារ ទទួលបាន 
ពីពលរដ្ឋខ្ម្រជាង ៤ពាន់នាក់។ 
យា៉ាងណមិញ យើងនៅត្ូវការ 
រអ្ង្គាសបក្ជ់ាង ១០មុនឺដលុ្លារទៀ
តក្នុងការទ្ទ្ង់គម្ងអប់រំព្ញ 
១ឆា្នាំន្ះ»។ 

លោក ខាវ៉ាចា បានបន្ដថា៖ «យើង 
សង្ឃឹមថា ពានរង្វាន់ទាំងន្ះ ដ្ល 
ជាសមិទ្ធផលរបស ់ក្ុមទាំងមូល 
អាចលើកទកឹចតិ្ដដលទ់សស្នកិជនធ្វើ 
ការបរិចា្ចាគ ឬឧបត្ថម្ភមកហ្វារ ក្នុង 
ការបន្ដប្សកកម្មទៅមុខទៀត ក៏ 
ដូចជាជួយកុមារជួបការលំបាកជា 
ច្ើនអាចក្ប្ជីវិតខ្លួនឯង និង 
ជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកនា ព្ល 
អនាគត»។ 

ហ្វារបន្ដថា ថ្វដ្ីបិតត្កំណត់ត្ពិភព
លោកតូ្វបានធ្វើឡើងតមរយៈការផ្សា
យផ្ទាល់ចំ ពោះការសម្ដង្សៀក ជាង 
២៤ម៉ាង នោះ យា៉ាងណក៏ដោយ ក៏អ
ង្គភាពហ្គនីណ្សពិភពលោកនឹងតូ្វ
ការព្លវ្លវយតម្លអំ្ពីពឹ្ត្ដកិារណ៍
ន្ះតមរយៈរបាយការណ៍សក្សីយា៉ាង
ហ្មត់ចត់ ក៏ដូចជាការទស្សនាវីដ្អូ 
រូបថត និង ផ្ស្ងៗទៀត។

ប្ភពបន្ដថា៖ «នីតិវិធីន្ះអាច 
ត្ូវការព្ល ៤ខ្។ បើត្ូវបាន 
អះអាងម្ន សៀកជាង ២៤ម៉ាង 
នឹងកា្លាយជាកំណត់ត្ពិភពលោកមួ
យទៀតក្នុ ងចំណមយា៉ាងតិច ១០ 
របស់កម្ពុជា»។ 

សម្ប់ព័ត៌មានលម្អិតសុំចូល 
ទៅកាន់វ្បសយ http://www.
phareps.org ឬទំព័រហ្វ្សប៊ុក @
phareponleuselpak៕

លោក អូស្មាន់ ខាវ៉ាចា នាយក ប្រតិបត្ដ ិអង្គការ ហ្វារពន្លសិឺល្របៈ ធ្វើការ អបអរ ដល់ ក្រមុ សម្ដ្រង ហ្វារ។ រូបថត Scott Sharick

ក្រមុការងារអង្គការ ហ្វារ រៀបចំ ឯកសរ ភ័ស្ដតុាង សម្រប់ ព្រតឹ្តកិារណ៍ បង្កើត ឯកទគ្គកម្ម 
ហ្គនីណ្រស។ រូបថត Jaime Gill

លោក ណ្រម សុផា ជា សិល្របករ សម្ដ្រង សៀកហ្វារ ដ្រល ធ្លាប់ សម្ដ្រង ជំុវិញ ពិភពលោក និង ជា តារា 
ក្នងុ ខ្រស្រភាពយន្ត ឯកសរ ឈ្នះ ពានរងា្វាន់ រឿង  Cirque Du Cambodge។ រូបថត Scott Sharick



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងប្រ៊ុចស្រលៈ សត្វ ល្អិត កាន់តៃ 
ចៃើន កពំងុ តៃវូបាន បៃ កា្លាយ ព ីសត្វ គរួ 
ឱៃយខ្ពើមរអើម ទៅក្នុង ចាន អាហារ ដ៏ 
ពៃញ និយម នៅ អឺរ៉ុប កៃម កិច្ចពៃៀម 
ពៃៀង រវាង បណ្ដា បៃទៃស នៅអឺរ៉ុប ក្នុង 
ការ ដាក ់ឈ្មោះវា ថា « អាហារ ច្នៃ បៃឌតិ 
ថ្ម ី» ដៃល  មាន សវុត្ថភិាព ក្នងុ ការ ទទលួ 
ទាន។ នៃះ បើ យោងតាម គណៈកម្មការ 
អឺរ៉ុប បាន ឱៃយ ដឹង កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន។ 

កិច្ចពៃៀមពៃៀង នៃះមានន័យ ថា 
ប្លកុ បៃទៃស នៅ អរឺ៉បុ ទាងំ២៧ កានត់ៃ 
ខិត ទៅជិត ក្នុង ការ កៃសមៃួល ចៃបាប់ 
អឺរ៉ុប ដៃល អាច អនុញ្ញាត  ឱៃយពលរដ្ឋ 

នងិ ភ្ញៀវ ទទលួ ទាន អាហារ បន្ថៃ ដោយ 
ដង្កូវ លឿង និង កូន ដឹកដឿ  (Tene-
briomolitor)។ 

គណៈកម្មការ បាន កត់ សមា្គាល់ 
ដោយ បាន បៃកាស ថា ៖ «ការ បៃើ 
បៃស់ សត្វ ល្អិត ជា ជមៃើស បៃភព 
បៃូតៃអីុន មិន មៃន ជា រឿង ថ្មី នោះទៃ 
ហើយ សត្វ ល្អិត តៃូវ បាន អនុញ្ញាត  ឱៃយ 
ទទួលទាន នៅ តាម បណ្ដា បៃទៃស ជា 
ចៃើន រួច ហើយ »។ 

គណៈកម្មការ បាន បន្ថៃមទៀត ថា   
ដង្កូវ លឿង ចៃបាស់ ជា តៃូវបាន ហៅ ជា 
អាហារ  ច្នៃបៃឌតិ ថ្ម ី ពៃល ធ្លាក ់ទៅ ដល ់

ចាន អាហារ ជាពិសៃស អ្នក ដៃល អាច 
មាន អាល្លៃកហៃសុី ។ សត្វ ល្អិត អាច 
តៃូវបាន បៃើ ជា សាច់ ក្នុង សាច់ ប៊ឺហ្គ័រ 
គៃឿង កៃឡុក ជំនួយ បៃូតៃអ៊ីន និង នំ 
ប៊ីស្គី ត ជាដើម ។ 

គណៈកម្មការ បាន  ឱៃយដឹងថា  បច្ចបុៃបន្ន 
មាន ពាកៃយស្នើ សំុ ចំនួន១១ ដៃល ចង់  ឱៃយ 
សត្វ ល្អតិ កា្លាយ ជា « អាហារ បៃភៃទ ថ្ម»ី 
នៅ អឺរុ៉ប ហើយ ពួកវា នឹង តៃូវបាន 
ពិចារណ ដោយ អាជា្ញាធរ សុវត្ថភិាព 
ចំណី អាហារ អឺរុ៉ប។ 

គណៈកម្មការ បាន បន្ដថា ការ សមៃច 
លើ ការ ដាក់ បញ្ចលូ ដង្កវូ លឿង ជា អាហារ 

ថ្ម ីនៃះ តៃវូបាន រំពឹង ថា នឹងតៃវូបាន អនុវត្ដ 
នៅ បុ៉ន្មោន សបា្ដាហ៍ ទៀត ។ 

ខណៈ គណៈកម្មការ បាន  កត់ 
សមា្គាល់ ថា នៃះជា លើក ដំបូងហើយ 
ដៃល សត្វ ល្អិត តៃូវបាន ចាត់ ទុក ជា 
ចំណី អាហារ នៅ អឺរ៉ុប អង្គភាព នៃះ 
បាន អះអាងថា សត្វ ល្អតិ តៃវូ បាន ចាត ់
ទុក ជា របស់ អាច ទទួល ទាន នៅ តាម 
រដ្ឋ សមាជិក ជា ចៃើន។ 

ប៉ុន្ដៃ កាល នោះ វា កើត ឡើង មុន ការ 
ធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភាព ឆ្នាំ ២០១៨ ចំពោះ 
បទបៃបញ្ញត្ដិ អឺរ៉ុប ស្ដីពី អាហារ ច្នៃ បៃឌិត 
ថ្ម ីដៃល តមៃវូ ឱៃយសត្វ ល្អតិ ទាងំ អស ់តៃវូ 

ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា មុន សិន។ 
កៃុម អ្នក សៃវជៃវ បាន ធ្វើ ការ តាម 

ដាន ជា ចៃើន ឆ្នា ំលើ តម្លៃ បៃតូៃអ៊នី ខ្ពស ់
នៃ ដង្កូវ លឿង  ដៃល ផ្ទុក ខ្លាញ់  និង 
អាសុីដ អាមីណូ ដ៏ សំខន់ ។

ដង្កូវ ទាំង នៃះ អាច លូត លាស់  ជា 
មយួ សារធត ុជា ចៃើនរមួ មាន មៃដបំៃ 
គៃឿង សៃវងឹ ធញ្ញជាត ិមៃសៅ ពោត នងិ 
មៃសៅ ដំឡូង បារាំង ។ 

ពួកវា តៃូវ បាន ដាក់ លក់ នៅតាម 
ទីផៃសារ អាហារ ជា ចៃើន ក្នុង  បណ្ដា 
បៃទៃស នៅតំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ 
រួចហើយ ៕ AFP/HR

ក្រងុហូជីមិញៈ សត្វ កៃៀល 
កៃបាល កៃហម បៃមាណ ៣០ 
កៃបាល បាន វិល ទៅកាន់ តំបន់ 
អភិរកៃស ជីវចមៃះុ  ភូមី  ក្នងុ ខៃត្ដ 
កៀនហ្គៃង និង ឧទៃយានជាតិ 
តៃម ឈិម នៃ ខៃត្ដ ដុង ថាប វិញ 
កៃយ អវត្ដមាន ១ឆ្នា។ំ

អ្នកតំណងមកពី តំបន់ នៃ 
អភិរកៃស ជីវចមៃុះ ភូមី បាន 
អះអាងថា កៃៀល ទាំង ៣០ 
កៃបាល បាន មក ដល់ ទី នៃះ 
បៃហៃល កន្លះ ខៃ ហើយ។

កៃៀល កៃបាល កៃហម បាន វិល 
មក ជមៃក វិញ តៃ មិន ទាន់ ជួបជំុ 
គ្នា មក សីុ ផ្កា ស្មោ បៃផៃះ នៅ 
ឡើយ។ ផ្ទយុ ទៅវិញ ពួកវាបាន 

មក សម្ងំ កន្លៃង ស្ងប់ សុខ ក្នុង 
តំបន់ អភិរកៃស នៃះ។ នៅ ពៃល 
រសៀល ហ្វងូ កៃៀល ទំាងនៃះ  
បាន ហោះ ទៅ តំបន់ អន្លង់  ពៃងី 
ក្នងុ ទឹក ដី បៃទៃសកម្ពជុា ដើមៃបី 
សមៃកជៃកកោន ។

ចមា្ងាយ បៃមាណ ១៥០ 
គីឡូម៉ៃតៃ គៃសួារ កៃៀល  ៣ 
កៃបាល  តៃវូបាន បៃទះ ឃើញ នៅ 
ក្នុង ឧទៃយាន ជាតិ តៃម ឈីម 
កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន។

អ្នក គៃប់ គៃង ឧទៃយាន ឡៃ 
ថាញ់ ឃូ បាន និយាយ ថា 
គៃសួារ កៃៀល ទំាងនៃះ បាន វិល 
មកទីនៃះ ពី ឆ្នា ំ២០១៧  ដល់ 
ឆ្នាំ២០១៩ តៃ ឆ្នាំ ២០២០ 

ពួកគៃ មិន មក វិញ ទៃ។ 
ឧទៃយាន ជាតិ តៃម ឈីម តៃវូ 

បាន ទទួល សា្គាល់ ជា តំបន់ សើម 
រាមសា ទី ២០០០ (តំបន់ សើម 
ដៃល តៃវូបាន កំណត់ ជា ទីតំាង 
សំខន់ លក្ខណៈ អន្ដរជាតិ កៃម 
សន្ធ ិសញ្ញា រាមសា) និង ជា 
ឧទៃយាន ទី១  ក្នងុ តំបន់ ដីសណ្ដ 
ទន្លៃ មៃគង្គ  ដោយ មាន ផ្ទៃ ដី 
សរុបជាង ៧៣០០ ហិកតា។

វា ជា ទី ចំណត ដ៏ ពៃញ និយម 
បំផុត មួយ ក្នងុ លោក សមៃប់ 
ពពួកកៃៀល កៃបាល កៃហម  
ទំាងនៃះ ដោយសារ តៃកតា្ដា 
ទីតំាង តៃម ឈីម ជា តំបន់ 
រាមសា ៕ VNS/HR

សត្វ ក្រៀល ក្របាល ក្រហម  ១ហ្វូង  ត្រូវបាន ប្រទះ ឃើញ នៅ តំបន់ អភិរក្រស ជីវចម្រុះ  ភូមី 
ប្រទ្រសវៀតណាម។ រូប ថត  nld.com.vn

ប្រទះឃើញក្រៀលក្របាលក្រហម
ហោះទៅអើតតំបន់អភិរក្រសវៀត- 
ណាមមុនវិលមកជម្រកនៅកម្ពជុា

ខាប់ខ្រកបន្ថ្រមដង្កវូសម្រប់ទទួលទាននិងភីហ្រសាផ្រសំគ្រឿងពីសត្វល្អតិ។ AFPនំសូកូឡាមានបន្ថ្រមគ្រឿងផ្រសំពីដង្កវូសម្របូរប្រតូ្រអុីន។ AFP

ដង្កវូលឿងនិងកូនដឹកដឿត្រវូបានEUអនុម័ត 
ឱ្រយលក់ជាអាហារផ្រសំប្រភ្រទប្រតូ្រអុីនច្ន្រប្រឌិតថ្មី



ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុ មីឡាន : ដោយមាន អ្នក 
គំាទៃ រាប់ ពាន់ នាក់  ធ្វើ ការ អបអរ 
នៅ កៃ កីឡដ្ឋានSan Siro និង 
របង កិត្តយិស អម  ពៃល ដើរ ចូល 
ទីលាន កៃុមInter Milan 
បានធ្វើ ឆ្លង នូវ ការ ឈ្នះពាន កៃប 
ខ័ណ្ឌSerie A ជា លើក ដំបូង 
របស់ ខ្លួន ក្នុង រយៈ ពៃល ១ 
ទសវតៃសរ៍ជាង ជាមួយ នឹងការ  
យក ឈ្នះក្នងុលទ្ធផល  ៥-១  
លើកៃមុ Sampdoria ។

លទ្ធផល នៃះធ្វើ ឱៃយ កៃមុ របស់ 
លោក Antonio Conte ដណ្ដើម 
បាន  ៣ពិន្ទ ុពី ការ បៃកួត នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ 
ឯង រហូត ដល់ ទៅ ១៤ លើក  បន្ត 
គា្នា  ខណៈ ហ្គៃម  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ បិទទ្វារ 
កីឡដ្ឋាន ( អត់ មាន អ្នក គំាទៃចូល 
មើល) ដោយសារ មាន ចៃបាប់រឹត 
បន្តងឹ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង នៃ វីរុស 

កូរូ៉ណា  តៃ អ្នក គំាទៃ របស់ កៃមុ 
ដៃល មាន រហសៃសនាម ថា «Ner-
azzurri» (កៃមុពណ៌ខ្មៅ  និង 
ខៀវ) ទំង នោះ បាន នំា គា្នា ធ្វើ ពិធី 
ឆ្លង នៅ ខាង កៃ កីឡដ្ឋានSan 
Siro យ៉ាង អឺង កង ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Inter 
លោកConte បាន ថ្លៃង ក្នុង 
បរិយកាស ដ៏ រីក រាយនៃះ ថា ៖ « 
ភាព ពៃញ ចិត្ត រីក រាយ គឺ ធំ ធៃង 
ណាស់។ វា ជា ធម្មជាតិ (រឿង 
ធម្មតា) ដៃល យើង និង អ្នក 
គំាទៃ របស់ យើង មាន ភាព អន្ទះ 
អន្ទៃង ខា្លាងំ  នាពៃល នៃះ ក្នងុ ការ 
បៃរព្ធ ពិធី ឆ្លង នូវ អ្វ ីដៃល ពួក 
យើង បាន ទន្ទងឹ រង់ ចំាមក ជាយូរ 
ហើយ នោះ ។ យើង សបៃបាយ ចិត្ត 
ដៃល អាច នំា ក្ដ ីសបៃបាយ រីក រាយ 
នៃះ មក ឱៃយ ពួក គៃ » ។

កីឡាករ របស់ កៃមុ Sampdo-

ria បាន ឈរ ធ្វើ ជា របង កិត្តយិស  
នៅ ពៃល ដៃល  ជើង ឯក ថ្ម ីថ្មៅង 
ដើរ ចូល ទៅកាន់ ទីលាន  កៃយ 
ពួក គៃតៃូវ បាន ធានា បាន នូវ 
កាល ឈ្នះ ពានScudetto ( 
Serie A) ជាលើក ទី ១៩ និង 
ជា លើក ដំបូង គិត តំាង ពី ឆ្នាំ 
២០១០ កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ ។

៥ គៃប់ របស់ កៃមុ  Inter ក្នងុ 
សបា្ដាហ៍ ទី ៣៥ នៃះសុ៊ត បញ្ចលូ 
ទី ដោយ Roberto Gagliardini 
១គៃប់,Alexis Sanchez 
២គៃប់, Andrea Pinamonti 
១គៃប់,Andrea Pinamonti 
១គៃប់ និងLautaro Martin-
ez ១គៃប់ ខណៈ  ១គៃប់ របស់ 
កៃមុ ភ្ញៀវSampdoria ដៃល 
ឈរ នៅ លៃខ ៩ ធ្វើ បាន សមៃច 
ដោយKeita Balde ។

គិត តំាង ពី ចាញ់ កៃមុ Samp-
doria ១៨ ការ បៃកួត ហើយ 
ដៃលកៃមុInter មិនដៃល រង 
បរាជ័យ ឡើយ ហើយ នៃះ ជា ការ 
ឈ្នះ នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង ១៤ ដង បន្ត 
បនា្ទាប់ គា្នា ជាលើក ដំបូង ។

« យើង បន្ត ធ្វើ រឿង ដ៏ វិសៃស 
វិសាល ពោល គឺ យើង មាន  ៨៥ 
ពិន្ទ ុហើយ មិន ចាញ់ សោះ  តំាង 
ពី បរាជ័យ នៅ ផ្ទះ របស់ កៃមុ 
Sampdoria។ កូន កៃមុ ទំង 
អស់ រឹត តៃ គួរ ឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ឡើង ៗ   ហើយ វា ជា ក្ដ ីរីករាយ ដ៏ 
ពិត បៃកដ ក្នងុ ការ ឃើញ ពួក គៃ 
លៃង បៃប នៃះ។ យើង បាន នំា 
ទំនុក ចិត្ត មក កាន់ កៃមុ នៃះ វិញ 
ហើយ » ។ នៃះ ការ លើក ឡើង 
បន្ថៃម របស់ អ្នក ចាត់ការទូទៅ 
ក្លឹបសញ្ជាតិ អី៊តាលី លោក 
Conte ៕ AFP/VN

តោខៀវ Chelsea ធ្វើឱ្យ ពិធីជប់លៀង ឆ្លង  
របស់ Man City តូ្វ រំសាយចោលសិន 

ក្រុងឡុងដ៍: កៃុម តោខៀវ  
Chelsea បាន បង្ខំ ឱៃយ ការធ្វើ 
ពិធីជប់លៀង ឆ្លងនៃ ការឈ្នះ 
ពាន កៃបខ័ណ្ឌ Premier 
League របស់ កៃុម មៃឃខៀវ 
Manchester City មិនអាច 
កើតឡើង បានឡើយ កាលពី 
ថ្ងៃ សៅរ៍ ជាមួយ នឹង ការយក 
ជ័យជម្នះ ២-១ ដៃល ជា 
លទ្ធផល ជួយ ឱៃយ ពួកគៃ មាន  
ជំហរ កាន់តៃ មាំ ក្នុង ចំណាត់ 
ថា្នាក់ លៃខ ៤។

ជ័យជម្នះ សមៃប់ Man City 
ក្នងុការ បៃកួត សម ជើង មួយ ដើមៃបី 
តៃៀម សមៃប់ ជំនួប នៅ កៃបខ័ណ្ឌ 
Champions League វគ្គ 
ផ្ដាច់ពៃត័ៃ នឹង ជួយ ធានា នូវ អះ 
អាង ពួកគៃ ថា ជា ជើងឯក លីគ 
កំពូល អង់គ្លៃស លើក ទី ៣ ក្នងុ 
រយៈពៃល ៤ ឆ្នា ំតៃ ពួកគៃ តៃវូ 
រង់ចំា ពិធី ឆ្លង ដៃល មិនអាច គៃច 
ផុត នៃះ បន្តចិទៀត។

អ្នកគំាទៃ រាប់រយ នាក់ របស់ 
កៃមុ City បានមក ជួបជំុគា្នា នៅ 
កៃ កីឡដ្ឋាន Etihad ដៃល 
ទទៃ សា្អាត (គា្មៅន ទសៃសនិកជន) 
ដោយ សងៃឃឹមថា នឹង ជួយ លើក 
ទឹកចិត្ត ឱៃយ កៃមុ របស់ខ្លនួ ដណ្ដើម 
បាន នូវ ជ័យជម្នះ។ ខណៈ អ្នក 
គំាទៃ ទំងនោះ កកកុញ តាមផ្លវូ 
ហើយ ភ្លើងពណ៌ ខៀវ តៃវូ បាន 
ដុត នោះ គៃបូង្វកឹ ដៃល កំពុង 
ដឹកនំា កីឡាករ ចំាបាច់ តៃវូធ្វើ 
ដំណើរ យឺតៗ ឆ្លងកាត់ កៃុម 

អ្នកគំាទៃ ទំងនោះ តមៃង់ ទៅ 
កាន់ ទីលាន។

កៃមុ របស់លោក Pep Guar-
diola បានចាប់ផ្ដើម ការបៃកួត 
ជាមួយ នឹង វិធី លៃង ដ៏តៃមឹតៃវូ 
ពៃល ខៃសៃបៃយុទ្ធ Raheem 
Sterling ជួយ ឱៃយ កៃមុ មា្ចាស់ផ្ទះ 
នំាមុខ មុន នៅមុន ១ នាទី ចប់ វគ្គ 
ទី ១ តៃ Hakim Ziyech ជួយ 
ឱៃយ ស្មើគា្នា វិញ នៅ បៃមាណ ជា 
១៨ នាទី នៃ វគ្គ ទី ២ ហើយ Mar-
cos Alonso ធានា នូវ ជ័យជម្នះ 
ឱៃយ កៃមុ ភ្ញៀវ Chelsea នៅ វិនាទី 
ចុងកៃយ នៃ ការបៃកួត។

ការពិត បៃកួត នៃះ បើសិន 
កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ នាំមុខ ២-០ 
តាំងពី វគ្គ ទី ១ នោះ ៣ ពិន្ទុ 
អាចជា របស់ កៃុម Man City 

ក៏ ថា បាន តៃ គួរឱៃយ សា្ដាយការ 
ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ 
ដោយ បៃើ បច្ចៃកទៃស ទត់ 
Panenka (ការ ទត់ ឆ្កឹះ 
ថ្នមៗ ឱៃយ ចំ កណា្ដាល ទី) របស់ 
ខៃសៃបៃយុទ្ធ ឆ្នើម Sergio- 
Aguero តៃូវបាន អ្នកចាំទី 
Edouard Mendy ចាប់ 
បានសៃួល។

យ៉ាងណា ជយ័ជម្នះ នៃះ នាឱំៃយ 
កៃមុ នៅ កៃងុ ឡងុដ ៍ឡើង ទៅ នៅ 
លៃខ ៣ ជំនួស កៃុម Leices-
ter City ហើយ នាំ មុខដច់ ៦ 
ពិន្ទុ លើ កៃុម លៃខ ៥ West 
Ham United ជាមួយ នឹង 
ការបៃកតួ នៅសល ់៣ ដង ទៀត 
សមៃប់ កៃុម របស់ លោក  Tho-
mas Tuchel។

លោក Pep មាន អារម្មណ៍ 
ខកចិត្ត នឹង ការបរាជ័យ របស់ 
កៃមុ លោក ដៃល ជា ការចាញ់ 
លើក ទី ៥ ក្នងុ រដូវកាល នៃះ តៃ 
យ៉ាងណា ពួកគៃ មាន ពិន្ទ ុនំាមុខ 
ដច់ ឆ្ងាយ ដល់ ទៅ ១៣ ពិន្ទ ុលើ 
កៃមុ គូបៃជៃង រួម កៃមុ ដៃល នៅ 
លៃខ ២ គឺ បិសាច កៃហម Man-
chester United ដៃល លៃង 
តិចជាង ខ្លនួ ចំនួន ២ បៃកួត។

លោក Pep បាន បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ Sky Sports  
ថា៖ «យើង បាន បណ្ដាយឱៃយ 
ឱកាស នៃ ការទត់បាល់ ពិន័យ 
ប៉ៃណាលទ់ ីនៅ នាទ ីចងុកៃយ  
នៃ វគ្គ ទី ១ បាត់បង់ ទទៃ តៃ 
យ៉ាងណា យើង កំពុង ឈរ នៅ 
ទីតាំង ល្អ។ យើង របូត គៃប់ 
បាល់ ១ គៃប់ ដៃល កើតមាន 
ក្នងុ រយៈពៃល បៃមាណ ជា ១៥ 
នាទ ីកៃយមក យើង តបត វញិ 
បានល្អ តៃ ចុងកៃយ ពួកគៃ 
ជា អ្នក ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន»។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការស៊ុត បាល់ 
ពនិយ័១១ ម៉ៃតៃ អត ់ចលូ របស ់
Aguero លោក Pep បាន 
បន្ថៃមថា៖ «ខ្ញុំ តៃង បៃប់ រូបគៃ 
(Aguero) ឱៃយធ្វើ ការសមៃច 
ចិត្ត តៃម្ដង គត់ ហើយ ចាប់ 
ផ្ដើមធ្វើ ដោយ មិន ចាំបាច់ រា 
រៃក ដូច្នៃះ រូបគៃ ក៏ សមៃច 
ជៃើសរីស វិធី នៃះ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ  
គា្មៅន អ្វី តៃូវ និយយ បន្ថៃម នោះ 
ទៃ»៕ VN

Werner (ឆ្វ្រង ទី ២) របស់ Chelsea លោត ប្រជ្រង យក បាល់ ជា- 
មួយ Laporte (ឆ្វ្រង) និង Cancelo (ស្ដា ំទី ២) អំឡុង ការប្រកួត 
នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពី ថ្ង្រ សៅរ៍។

កីឡាករ  និង សមាជិក  របស់ ក្រមុBayern នំា គ្នា អបអរ ក្រយ ពី ត្រវូ បាន 
អះ អាង ថា ជា ជើង ឯក ក្របខ័ណ្ឌBundesliga ជាលើកទី ៩ រដូវកាល 
បន្តបនា្ទាប់ គ្នា កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។

Bayernបានក្លាយជា  
កុ្ម ជើង ឯក Bundes- 
liga ជាលើក ទី៩ ជាប់ៗ  គ្នា 

ក្រុង ដ័រ មុ៉ន : កៃុមBayern 
Munich បាន ដក់ គោល ដៅ រួ 
ច ហើយ ក្នុង ការ កា្លាយ ជា កៃុម  
ដៃលមាន  បៃៀប លើ គៃ នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ Bundesliga ១ 
ទសវតៃសរ៍ បនា្ទាប់ ពីឈ្នះ ពាន  
លីគ កំពូល នៃះ ជាលើក ទី ៩  
បន្តបនា្ទាប់ គា្នា កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ដោយ ធ្វើ ពិធី អប អរ  នូវ ជោគ ជ័យ 
នៃះ ជាមួយ នឹង ការ បំបាក់ កៃមុ 
ភ្ញៀវBorussia Moencheng-
ladbach ឥត បៃណី ៦-០។

ការ ធ្វើ បាន ហ៊ៃត ទៃិក (ស៊ុត 
៣គៃប់ ) របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Robert Lewandowski 
ធ្វើឱៃយកីឡាករ អន្តរ ជាតិ ប៉ូឡូញ 
មាន ចំនួន  ៣៩ គៃប់ ហើយ នៅ 
លីគ នា រដូវ កាល នៃះ ដៃល  ខ្វះ 
តៃ ១គៃប់ ទៀត  នឹងតាម  ស្មើ  
កណំត ់តៃ របស ់កឡីាករGerd 
Mueller ដៃល ស៊ុត បាន  ៤០ 
 គៃប់ ក្នុង ១ រដូវកាល នៅ  
Bundesliga ។

« យើង ចង់ បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ 
នៅ លើ ទីលាន ថា យើង គឺ ជា 
ជើង ឯក  នៅ អាល្លម៉ឺង់  ។ ថ្ងៃ នៃះ  
គឺ ជា ហ្គៃម ដ៏ អសា្ចារៃយ  ពួក យើង 
លៃង ពិត ជា បាន ល្អ ណាស់ និង 
សុ៊ត បញ្ចលូ ទី បាន ចៃើន គៃប់ » ។ 
នៃះ ជា សម្ដ ីរបស់ កីឡាករ Le- 
wandowski ដៃល នឹងបន្ត រកៃសា 
លៃបឿន របស់ខ្លនួ ក្នងុការ តាម ឱៃយ 
ទន់ កំណត់ តៃ របស់ អតីត តារា 
ឆ្នើម  Mueller ។

ក្នុងជ័យ ជម្នះ ជាមួយ នឹង  
លទ្ធផល ដ ៏កា្រស ់កៃល នៃះ នា ំ
ឱៃយ កៃុមBayern មាន គមា្លាត 
១០ ពិន្ទុពី លើ កៃុម លៃខ ២RB 
Leipzig ដៃល ការ បរាជ័យ 
របស់ ពួក គៃ កៃម  ថ្វី ជើង នៃ 
កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះBorussia Dort-
mund ក្នុងលទ្ធផល ៣-២ 
ជួយធានា ជើង ឯក ឱៃយBayern 
ទំង ការ បៃកួតនៅ សល់ ២ 
លើក ទៀត ទើប បញ្ចប ់រដវូ កាល 

ទំង សៃុង ។ 
ការ ពិត ទៅ កៃមុ កីឡាករ ទំង 

អស់ដឹង ថា ពួក គៃ បាន កា្លាយ ជា 
ជើង ឯក រដូវ កាល នៃះ រួច ហើយ 
ខណៈ កំពុង កម្ដា សាច់ ដំុ តៃៀម 
បៃកួត ជាមួយ នឹង កៃមុ Moen- 
chengladbach នៃះ កៃយ 
កៃមុDortmund ដៃល បៃកួត 
មុន មាន ជ័យ ជម្នះនោះ ។  

« វា ជា ពៃល វៃលា ប្លៃក មៃន 
ទៃន។ យើងកំពុង តៃ តៃៀម ខ្លួន 
សមៃប់ ការ បៃកួត យើង ក៏ ដឹង 
រចួ ហើយ ថា យើង ជា ជើង ឯក » ។ 
នៃះ គឺជា ការ និយយ របស់ 
 អ្នក ចាំ ទី និង ជា បៃធាន កៃុម 
Manuel Neuer ។

សមាជិកមា្នាក់ នៃ កៃុម បៃឹកៃសា 
របស់ ក្លិប លោកOliver Kahn 
បាន កំណត់ បញ្ហា បៃឈម  ឱៃយ 
កៃុមBayern រួច ហើយ គឺធ្វើ 
យ៉ាង ណា  ឈ្នះពាន   ១០ ដង 
ជាប់ ៗ  គា្នា ឱៃយ បាន ។

លោកKahn បាន បៃប់ ថា ៖ 
« យើង មើល ការ បៃកួត របស់ 
កៃមុLeipzig ជាមួយ គា្នា។ វា ពិត 
ជា បរិយកាស ដ៏ អសា្ចារៃយ មៃន ។ 
អ្នក មិន ធា្លាប់ ឆ្លង កាត់ ទៃ។ វា ពិត 
ជា សមិទ្ធផល ដ៏ វិសៃស វិសាល 
ណាស់ ។ ឥឡូវ នៃះ យើង អាច 
សមៃច វា បាន នៅ រដូវកាល 
កៃយ ដៃល នឹង គា្មៅន កៃមុ ណា 
ក្នងុ លោកធ្វើ បានឡើយ នោះ គឺ 
កា្លាយ ជា ជើង ឯក  ១០ រដូវកាល  
បន្ត បនា្ទាប់ គា្នា » ។ 

ជាមយួ គា្នា នៃះ គៃបូង្វកឹលោក 
Julian Nagelsmann វ័យ 
៣៣ ឆ្នាំ ដៃល នឹង ចាក ចៃញ  
ពី កៃុមLeipzig មកជំនួស 
តណំៃង លោក HansiFlickនៅ 
កៃុមBayern នា រដូវកាល 
កៃយ  បាន ផ្ញើ សារ ខ្ល ី ដើមៃបី អប 
អរ  កៃុម ដៃល សមនឹងទទួល 
បាន  ជើង ឯកលគីកពំលូ  ចពំោះ 
កៃុម ការងរ របស់ គាត់ នាពៃល 
ខាង មុខ ៕ AFP/VN 

Interអប អរ  ករ ឈ្នះ ពានSerie A ជាមួយ នឹង ជ័យ- 
ជម្នះ  នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯងជា កំណត់ ត្ ១៤ ដង ជាប់ ៗ  គ្នា 
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យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មការ បច្ចេក- 
ទេស ទី លាន បេ កួត បាន ចង្អលុ- 
បង្ហាញ  ឱេយ  សហព័ន្ធ ខ្មេរ កីឡា ទោច- 
កេយាន   ( បេណំាង កង់ )   សិកេសា 
កំណត់  យក នូវ  ទី លាន បេណំាង 
កង់ លក្ខណៈ អន្តរជាតិ សមេប់ 
តេៀម រៀបចំ ការ បេកួតសី៊ហ្គេម 
លើកទី ៣២ ឆ្នា ំ ២០២៣ ហើយ 
គណៈកម្មាធិការ ជាតិរៀបចំការ 
បេកួត កីឡាអាសី៊អាគ្នេយ៍លើកទី 
៣២ ឆ្នា ំ ២០២៣ (CAMSOC)  
បាន រំឭក ឱេយសហព័ន្ធនេះសិកេសា 
ទីលាន បេកួតនៅក្នងុ  ខេត្ត ចំនួន  ៣  
គឺ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តពេះ សីហន៊  
និងខេត្តកេប  ពេះ ខេត្ត ទំាង  ៣  
នេះ  មន សកា្តាន៊ពលលើ វិស័យ 
ទេសចរណ៍  ខ្លាងំ ជាង គេនៅ  ក្នងុ 
 បេ ទេស កម្ពជុា  ប៊៉ន្តេ ឱេយ ជេើសរើស  
យក តេ ខេត្ត មួយ ប៊៉ណ្ណោះ ។ 

លោក ន ូចរំើន អគ្គលេខធកិារ 
សហព័ន្ធខ្មេរកីឡា  ទោចកេ- 
យាន  បាន និយាយ ថា  សហ ពន័្ធ  
និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ ពេម ទំាង ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ បាន ទទួល នូវ ផេន ការ 
នេះ  ហើយ គឺ បាន កំណត់  ថា 
ខេត្ត ចំនួន  ៣  មន សៀមរាប  
ពេះ សីហន៊  និង ខេត្ត កេប  ពិត- 
ជា មន សកា្តាន៊ពល លើ វិស័យ 
ទេសចរណ៍ ដ៏ ទាក់ទាញ ពេម 
ជាមួយ នឹង ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
ផ្លូវថ្នល់ ដ៏ ល្អ បេសើរ តេូវ តាម  
បទ ដ្ឋាន បច្ចេកទេស ការរៀប- 
 ចំ បេកួតកីឡាទោចកេ យាន 
សមេប់ ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២  
ឆ្នាំ ២០២៣  ដេល កម្ពុជា ធ្វើ 
ជាម្ចាស់ ផ្ទះ ។

លោក បាន បន្ថេម ទៀតថា ៖  
« យោង តាម ផេនការ យទ៊្ធសាស្តេ 
និង ការ ចង្អុល បង្ហាញ របស់ 

ឯកឧត្តម  បា៉ាន  សូរស័ក្តិ  រដ្ឋ- 
មន្តេីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម  និង 
ជាបេធានសហព័ន្ធខ្មេរ កីឡា 
ទោចកេយាន  ពេម ទាងំ គណៈ- 
កម្មការ ទីលាន  របស់ CAM-
SOC បាន ណេនំាដល់ កេ៊ម 
មន្តេ ីបច្ចេកទេសរបស ់ សហពន័្ធ 
ពនិតិេយ វាយ តម្លេ ក្នងុ ការ ជេើស- 
រើស  ទីតាំង ខេត្ត  ១  ក្នុង ចំនួន  
៣  ខង លើ នេះ  ឱេយ ទទួល បាន 
តាម បច្ចេកទេស ស្តង់ ដ អន្តរ- 
ជាតិ  និងមន   សោភណ ភាព 
ល្អ ផង ដេរ» ។

ជំ៊ វិញ រឿងនេះ ដេរ  លោក  វា៉ាត់  
ចំរើន  អគ្គ លេខធិការ  CAM-
SOC បាន លម្អតិ  ថា ទី តំាង ទំាង  
៣  ខេត្ត នេះ ល្អ  ផ្តាច់ តេ ម្តង ក្នងុ 
បេភេទ កីឡា  បេណំាង កង់ ។  
សមេប់ ខេត្តសៀម រាប មន 
ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ល្អ ក្នងុ នោះ 
មន ពេលាន យន្តហោះ ផ្លវូថ្នល់ 
ល្អ សេប់ ទីតំាង បេសាទប៊រាណ  
តំបន់ទេសចរណ៍ជា ចេើនឧទេយាន 
ភ្នំ គូលេន ដេល អាច រៀប ចំការ 
បេកួត បេភេទ កីឡាកង់ភ្ន ំកង់គក់ 
ដេល កេ៊ម ការងរ បច្ចេកទេស 
របស់ សហព័ន្ធបាន ច៊ះ ទៅ តេតួ 
ពិនិតេយ វាយ តម្លេ ម្តង រួចហើយ 
ហើយ  បានវាយតម្លេ  កំណត់ 
បង្ហាញ ជូន គណៈ កម្មការរៀប- 
ចំការ បេកួត សមេច ។

ចំណេក ខេត្ត ពេះសីហន៊  គឺ ជា 
តំបន់ ឆ្នេរ សម៊ទេ ដ៏ទាក់ ទាញ 
 ដ៏ ល្អដេល សហព័ន្ធ ធា្លាប់ បាន 
រៀបចំ ការ បេកួត កីឡា បេណំាង 
កង់ ពិភពលោក តំបន់ឆ្នេរ សម៊ទេ 
កម្ពជុា ម្តង រួច មកហើយ។ ខេត្ត 
នេះមន  តំបន់ មត់ សម៊ទេអម 
ដោយ ទេស ភាព ធម្ម ជាតិ ដេល ជា 
គោល ដៅ ទេសចរណ៍ ធា្លាប់  បាន 
ទទួល លទ្ធផល បេកប ដោយ 

ភាព ជោគជ័យ មួយកាលពីដើម- 
ឆ្នា ំ ២០២០  កន្លងទៅ នេះ ។ 

បន្ថេម លើនេះ  ទៀតនៅខេត្ត 
ពេះសីហន៊ មន សកា្តាន៊ពលផ្លូវ 
ថ្នល់ ដេល មនការ ទាក់ទាញ 
ខ្លាំង ក្នុង ការ រៀប ចំការ បេកួត 
ផង និង ទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិ- 
អន្តរជាតិ ផង  គឺ វា ស័ក្តិសម ទៅ 
នឹង ការ ចូល រួម ទសេសនា គាំទេ 
ដល់ ពេឹត្តិការណ៍ កីឡា ស៊ីហ្គេម 
ឆ្នាំ  ២០២៣  របស់ យើង ។

លោក វា៉ាត់ ចំរើន បានបន្ថេម 
ទៀតថាចំណេក ខេត្ត កេប មន 
លក្ខណៈ សេដៀង គា្នា និង ខេត្ត 
ពេះ សីហន៊ផង ដេរ និង មន 
លក្ខណ ពិសេស  គឺ ខេត្ត កេប នេះ 
មន សា្ថានភាព ផ្លវូថ្នល់ ឡើង ច៊ះ 
ក្នុង នោះ មន ឧទេយាន ខេត្តកេប 
ដេល ផ្តល់ នូវភាព ងយ សេួល 
ក្នងុ ការ រៀប ចំការ បេណំាង កង់ ភ្ន ំ
សេប តាម បទដ្ឋាន បច្ចេកទេស  
ខណៈ ដេល អ្នក ទសេសនា អាច 
មើល ឃើញ ទេស ភាព សម៊ទេ  
និង កោះ ជា ចេើន ។

យា៉ាងណា ក ៏ដោយលោក វា៉ាត ់
ចរំើន តាម ការ បញ្ជាកជ់ា រមួ   ថា៖  
« សហព័ន្ធ និង ជំនាញ បច្ចេក- 
ទេស បាន វាយ តម្លេ ថា  ក្នុង 
ចំណម ខេត្តទាំង  ៣  នេះ  គឺ 
ខេត្ត សៀមរាប ជា ខេត្ត មន 
អាទិភាពជាង គេ សមេប់ រៀបចំ 
ការ បេកួត បេណាំងកង់ នៅ 
ពេល កម្ពជុា ធ្វើម្ចាសផ់្ទះស៊ហី្គេម 
លើកទី៣២  ឆ្នាំ ២០២៣ ។ 

ប៉៊ន្តេ កិច្ច ការ នេះ យើង  នឹង  
បេ ជ៊ំ សមេច ជា គោល ការណ៍ 
នៅ ពេឹក ថ្ងេ អង្គារ ទី  ១១  ខេ 
ឧសភាខងម៊ខនេះ  ដើមេបី 
ឆ្លងទៅថា្នាក់ដឹកនា ំ របស ់ CAM-
SOC ធ្វើការ សមេចជា បន្ត 
ទៀត»៕

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ បនា្ទាប់ពី សមេលកូន សេី ដ៏គួរឱេយ 
សេឡាញ់ ជាមួយ នឹង គូ ដណ្តងឹ ជា អ្នកជំនួញ 
អាណិកជន ខ្មេរ-អាមេរិក ជា ម្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន 
«ខ្ទះ ព៊ះ» មក នោះ តារា សេ ីមូ៉ដេល និង ពិធីការិនី  
រូប សេស់ ចូលចិត្ត សម្ញេង ល្វេងលើ អ្នកនាង ស៊ផ 
លីនដ បានបេកាស ផ្អាក ពី ការងរ សិលេបៈ និង 
ពនេយារពេល ចូល រោងការ ចំា ដល់ កូនធំ បន្តចិ សិន។

តារាសម្ដេង បង្ហាញ មូ៉ដ និង ពិធីការិនី ស៊ផ 
លីនដ បង្ហើប បេប់ថា ចំពោះ គមេង រៀបការ 
របស់ ពួកគេ នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ តេវូ លើក 
ពេល ហើយ ពេះថា ពេលនេះ កូនសេី របស់ 
អ្នកនាង ទើបតេ មន អាយ៊ ជាង ១ ខេ ប៊៉ណ្ណោះ 
ខណៈដេល សា្ថានភាព ជំងឺ កូវើដ១៩ ក៏ មិន 
ទាន់ មន ភាពធូរសេបើយ និង មិន អាចមន 
អំណយផល ល្អ សមេប់ ការរៀបចំ ពិធី 
មង្គលការ ឬ ពិធីជប់លៀង ជួបជំ៊គា្នា នោះទេ។

តារាសេ ីមនកូន ១ តេតេមឹ ពេល ភា្ជាប់ពាកេយ 
រូបនេះ បាន ឱេយដឹង ដេរ ថា៖ «ផេនការ រៀបការ លេង 
មន ពេល កំណត់ ចេបាស់លាស់ ហើយ តេ អាច 
ចេើន ឆ្នា ំទៅទៀត ពោល គឺ ទាល់តេ កូននាង ខ្ញុ ំបាន 
ធំ បន្ដចិ ទើប អាច គិតគូរ រឿង រៀបការ នេះ សាជាថ្ម ី
បាន។ ទោះបីជា ពេលនេះ មន កូន ១ មេន 
ប៊៉ន្ដេ ជីវិត រស់នៅក្នងុ គេសួារ មិន បេបេលួ 
ចេើន ពេក នោះទេ ពេះថា កូន 
 ស្លតូ ហើយ សា្វាមី ក៏ ជួយ មើល ថេ 
កូន ជាបេចំា ផង ដេរ។ ចំា ពេល 
ស្ងប់សា្ងាត់ កូវើដ ពេលខងម៊ខ 
គេង  ធ្វើ ពិធីបង្កក់កូន ជា លក្ខណៈ 
គេសួារ  ផងដេរ»។

ចណំេកឯ រឿង អាជពី សលិេបៈ 
វិញ កេយ មនកូន សេី ១ 
លីនដ ក៏ បន្ត ឱេយដឹងថា 
នាង អាច រយាលៗ ពី 
ការងរ សិលេបៈ បន្តិច 
សិន ដេរ ពេះថា នា 
ពេលនេះ អ្នកនាង មន 
កូន ១ ហើយ អ៊ីចឹង ចង់ 
គិត ទៅលើ ការងរ រកស៊ី 
ចេើនជាង រឿង សិលេបៈក្តី 
ទោះបីជា ខង សា្វាមី មិន 
ហាម ឃាត ់មេន ក្ត ីពោលគ ឺ
ស្ថតិនៅ លើ ការសមេចចតិ្ត 
របស់ នាង តេប៉៊ណ្ណោះ។

គួរ រំឭក ដេរ តារាសេី 
ម៉ដូេល នងិ ពធិកីារនិ ី
ទូរទសេសន៍ប៉៊ស្ដិ៍ លេខ 
៥ ស៊ផ លីនដ 
បាន ចាប់ដេ សងេសារ 
អាណិកជន ខ្មេរ-អា 
មេរកិ វយ័ លេបាក៣់០  
ស្តើងបើកភោជនីយ 
ដ្ឋាន ឈ្មាះ «ខ្ទះ - 

ព៊ះ» មន ទីតាំងនៅ ផ្លូវ ១៨៥ និងផ្ទះ លេខ ៥ 
សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខង Bកេយ វិទេយាសា្ថាន - 
វា៉ាន់ដ ខណ្ឌចំការមន ដោយ ចំណាយ ទ៊ន រួមគា្នា 
រាបម់៊នឺ ដល៊ា្លារ នងិ បាន ភា្ជាបព់ាកេយ រតឹបន្តងឹ ចណំង 

ស្នេហ៍ កាលពី ថ្ងេទី ៦ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ 
២០២០។

គូដណ្តឹង ឈ្មាះ លោក កាំង 
ប៊៊ណា្ណោ តេូវគេ សា្គាល់ ថា ជា 
អ្នកជំនួញ បាន ទៅ រស់នៅ និង 
បន្ត ការសិកេសា ឯ រដ្ឋ  កាលី- 
ហ្វ័រនីញ៉ា សហរដ្ឋ អាមេរិក 
តាំងពី ក៊មរ ហើយទើប បាន 
តេឡប់មក ដក់ទ៊ន រកស៊ី នៅ 
ទឹកដី កំណើត បេមណ ៣-៤ ឆ្នាំ 
ច៊ង កេយ នេះ និង មន បទ 

ពិសោធ លើ អាជីវកម្ម 
ភោជ នីយដ្ឋាន ក្នុង 
ចំណម ម៊ខរបរ ជា 
ចេើន ទៀត។

អ្នកនាង ស៊ផលីន 
ដ នងិ គដូណ្តងឹដេល 
ជាអាណិកជន ខ្មេរ-
អាមេរកិ គលឺោកកាងំ 
ប៊៊ណា្ណោ បាន ទទួល 
សា្វាគមន៍ សមជិក  
ថ្មី  កូនសេីគួរ ជា ទី 
សេឡាញ់ ដេល ចាប់ 
កំណើត កាលពី ថ្ងេទី 
៣ ខេមេសា ឆ្នាំ ២០- 
២១ ដោយពេល នេះ 
មន វ័យ ជាង ១ ខេ 
ហើយ ខណៈ អ្នក 

ទាំង ២ បាន ដក់ 
ឈ្មាះថា «Pene-
lope»៕

ខេត្តចំនួន៣កំពុងស្ថតិក្នងុជមេើសជាទីលាន
បេណំាងកង់ពេលកម្ពជុាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះសីុហ្គេម

សុផាលីនដាដាក់គមេងរៀបការនិង
សេវាការងារសិលេបៈវិញពេលកូនសេីធំបន្តចិ

សកម្ម ភាព បេកួតកីឡា បេណំាងកង់ ដេលតេវូ បន 
រៀបចំនៅ លើទឹក ដី ខេត្តសៀម រាបកន្លងមក។

អ្នកនាង សុផា លីនដា និង គូដណ្តឹង អាណិកជន 
ខ្មេរ-អាមេរិក ស្វាគមន៍ កំណើត កូនសេី កាលពី ខេ 
មេស ឆ្នាំ ២០២១។ ហ្វេសប៊៊ក
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