
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
បញ្ជាក់ ថា ប្រេង ឆៅ ប្រេមាណ 
២៩៥ ០០០ បារ៉្រេល ដ្រេល ត្រេូវ 
បាន ក្រេុម នាវិក នាវា MT Stro-
volos លចួដកឹ ច្រេញ ហើយត្រេវូ  
អាជា្ញាធរ ឥណ្ឌនូ្រេសុ ីចាប ់បាន  គ ឺ

ជា កម្មសិទ្ធ ិស្រេប ច្រេបាប់ របស់ 
ព្រេះ  រាជាណា ចក្រេ កម្ពុជា។

កាល ព ីថ្ង្រេទ ី២៥ សហីា កង- 
នាវា ប្រេទ្រេស ឥណ្ឌូន្រេសុី បាន 
ឱ្រេយ ដងឹ ថា ខ្លនួ បាន ចាប ់នាវា ដកឹ 
ប្រេង ដ្រេល មាន ប្រេធាន ក្រេមុ  ជា 
ជនជាត ិបងក់ា្លាដ្រេស នងិ សមា-
ជកិ នាវកិ ១៨ នាក ់ផ្រេស្រេង ទៀត។  

នាវាន្រេះ មាន ផ្ទកុ ប្រេង ប្រេមាណ   
២៩៥ ០០០ បារ៉្រេល (ជិត  
៤៧,៣៣ លាន លីត្រេ) ដោយ 
ធ្វើ ដំណើរ ច្រេញពី ប្រេទ្រេស ថ្រេ 
ទៅ កាន់ កោះ Batam។

ស្រេចក្ដី ជូន ដំណឹង ក្រេសួង រ៉្រេ 
និង ថាមពល  កាល ពី ថ្ង្រេ ទី  ៣០ 
ខ្រេ កញ្ញា ឱ្រេយ ដឹង ថា « ក្រេសួង រ៉្រេ 

នងិ ថាមពល  បាន ឃើញ ពត័ម៌ាន 
នងិ ការ អះអាង មនិ ពតិ ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង កម្មសិទ្ធិ លើ ប្រេងឆៅ  ក្នុង 
ស្រេចក្តី ថ្ល្រេង ការណ៍ មួយ ចំនួន 
របស ់មា្ចាស ់នាវា នងិ អ្នក គ្រេបគ់្រេង  
នាវា MT Strovolos ដ្រេល ចាំ- 
បាច់ ត្រេូវ ក្រេតម្រេូវ ។ ប្រេងឆៅទាំង - 
អស់ គឺ ជា ...ត ទៅទំព័រ ៨

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០០៩ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការបង្កើត
សាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន កំុភ្លៃចអានរបាយការណ៍

ពិសៃសនៅទំព័រខាងក្នងុនៅថ្ងៃនៃះ

លៃកីទី

កម្ពជុា គឺ ជា ម្ចាស់ ស្របច្របាប់ ន្រ ប្រងឆៅ
២៩៥ ០០០បារ៉្រល ដ្រល ត្រវូបាន នាវា MT Strovolos លួច ដឹកច្រញ 

វត្ថបុុរាណខ្ម្ររចំនួន៥ក្នងុចំណោមជាង១០០ប្រភ្រទបានដឹកមក 
ដល់កម្ពជុា ក្រយមនកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភាគីអ្នករក្រសាទុក

ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើគ្រ ប់ខ្រត្ត-ក្រងុត្រវូរៀប ចំ 
យន្តការតាមដានស្ថានភាពកូវីដក្នងុអំឡុងភ ្ជុបិំណ្ឌ

ក្រសួងសធារណការលក់ស្លាកល្រខពិស្រស
និងល្រខពិស្រសផ្ទាល់ខ្លនួបាន៦១លានដុលា្លារ 

ច្រកព្រដំ្រនស្ទងឹបត់-បាណងអៀន 
នឹង បើក ជា បណោ្តោះ អាសន្ន  ឆាប់ ៗ

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ ក្នុង អំឡុង ព្រេល ន្រេ 
ការឈប់ សម្រេក ន្រេ ពិធី បុណ្រេយ- 
ភ្ជុំបិណ្ឌ  ដ្រេលនឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ 
សបា្តាហ៍ ក្រេយ ន្រេះ  ក្រេសួង 
សុខាភិ បាល  បាន ស្នើ និង អំពាវ - 
នាវ ដល់គ្រេប់ គណៈអភិបាល-
រាជធានី -ខ្រេត្ត  និង អាជា្ញាធរ- 
មូលដ្ឋាន ត្រេូវត្រេ ចាត់ច្រេង រៀបចំ 

នូវ យន្តការ មួយ សម្រេប់ តាម-
ដន ក្នុង រយៈ ព្រេល ន្រេ ពិធីប ុណ្រេយ 
ន្រេះ  ដើម្រេបី បង្ការ នូវ ការរីក រាល-
ដល ការចម្លង វីរុស កូវីដ១៩ 
កាន់ត្រេ ខា្លាំង ថ្រេម ទៀត។

អ្នក នាំពាក្រេយ  និង ជារដ្ឋល្រេ-
ខាធិការក្រេសួង សុខាភិបាល  
លោកស្រេ ីឱ វណ្ណឌនី  បាន លើក- 
ឡើង ក្នុង ព្រេល បិទបញ្ចប់ យុទ្ធ-
នាការ ចាក់...តទៅទំព័រ ៦

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា  
 
ភ្នពំៃញៈ ក្រេសួង សាធារណ ការ  

និង ដឹក ជ ញ្ចូ ន បាន ឱ្រេយដឹង ថា  
ការ លក់ សា្លាក ល្រេខ ពិស្រេស  
និង ល្រេខ ពិស្រេស ផ្ទាល់ខ្លួន 
សម្រេប់ រថយន្ត សរុប បាន ជាង  
១៨  មុឺន សា្លាក ល្រេខ  ដោយ ក្នុង 
នោះ ទទួល បាន ថវិកាសរុប 
ជាង  ៦១  លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ រយៈ- 

ព្រេល ៩ ខ្រេ  ឆ្នា២ំ០២១ ដ្រេល  
ការលក់ សា្លាក ល្រេខ ន្រេះ  មាន 
ការ ថយចុះ ប្រេមាណ  ៤,៨  ភាគ- 
រយ  បើ ប្រេៀប ធៀប រយៈ ព្រេល 
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។  

 ការ ប្រេកាស យ៉ាង ដចូ្ន្រេះ  បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្រេសាយ 
ផ្ទាល់ របស់ ក្រេសួង សាធារណ - 
ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  ដ្រេល មាន 
ឈ្មោះថា...តទៅទំព័រ ២

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា -ថ្រេ  បានឯក-  
ភាព គ្នា នងឹ បើក ច្រេក ទា្វារព្រេ ំដ្រេន 
អន្តរជាត ិស្ទងឹ បត(់កម្ពជុា)  នងិ 
បាណងអៀន (ថ្រេ ) ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន នា ព្រេល ឆប ៗ់  ន្រេះ តាម 
សំណើ របស់ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា   
ដើម្រេបី ជរំញុ ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វ្រេ ភាគ។ី 

លោក  Jurin  Laksanaw-
isit  រដ្ឋ មន្រេ្ត ីក្រេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
ថ្រេ  បាន ឱ្រេយដងឹ កាលព ីថ្ង្រេ ពធុ ថា  
ប្រេទ្រេស ថ្រេ បាន យល់ ព្រេម បើក 
ច្រេក ឆ្លង កាត់ ថ្មីន្រេះ ជាមួយ នឹង 
ប្រេទ្រេស កម្ពុជា  ដើម្រេបី ជំរុញ ពា-
ណជិ្ជ កម្ម ។  ច្រេក ឆ្លង កាត ់គសឺ្ថតិ 
នៅ ត្រេង ់សា្ពាន មតិ្ត ភាព  ស្ទងឹបត-់ 
បាណងអៀន ... ត ទៅ ទំព័រ ៩

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ វត្ថុ បុរាណ ខ្ម្រេរ ចំនួន 
៥ ក្នុង ចំណម ជាង ១០ ០ប្រេ- 
ភ្រេទ ធ្វើពីថ្ម ភក់ និង សំរឹទ្ធ ត្រេូ វ- 
បាន ដឹក តាម យន្ត ហោះពីអ ង់- 
គ្ល្រេសម កដល់ កម្ពុជា វិញហើ យ  

កាល ពលីា្ងាច ថ្ង្រេទ ី២៩  ខ្រេកញ្ញា 
ឆ្នាំ ន្រេះ  បនា្ទាប់ ពីមានកិ ច្ចព្រេម- 
ព្រេៀងជា មួយភាគី អ្នក រក្រេសា ទុក 
និង កំពុង រក្រេសា ទុក នៅ សារម ន្ទរី- 
ជាតិ ភ្នំព្រេ ញ ដើម្រេបី រង់ចាំ រៀបចំ 
ពធិ ីប្រេគល ់ទទលួ ។ន្រេះ បើតាម 
លោក  ហាប់  ទូច  អ្នកនាំ ពាក្រេយ 

ក្រេសួង វប្រេបធម៌ និង វិចិត្រេ សិល្រេបៈ។ 
  លោក ហាប់  ទូច  បាន ប្រេប់ 
ភ្នពំ្រេញ ប៉សុ្ដិ៍ នៅថ្ង្រេទ ី៣០  កញ្ញា 
ថា  វត្ថបុរុាណ ខ្ម្រេរ ទាងំ ៥ ប្រេភ្រេទ 
ន្រេះ បាន  ដឹក មក ដល់ កម្ពុជា 
នៅអំឡុង ម៉ាង ជាង ៥ លា្ងាច និង 
បាន ដឹក ទៅរក្រេសា ទុក នៅ សារ- 

មន្ទីរ ជាតិ ដោយ ជោគ ជ័យ និង 
សុវត្ថិ ភាព រួច រាល់នៅ អំឡុង 
ម៉ាង ជាង ៩ យប់ ថ្ង្រេទី២៩ កញ្ញា ។

លោក បាន ថ្ល្រេង ថា ៖ «ទម្រេំ 
យើង   ដកឹ ជញ្ជនូ វត្ថ ុបរុាណ របស ់
យើង មកដល់ កម្ពុជា វិញ ក្រេុម- 
ការងរ យើង ...តទៅទំព័រ ៦

វត្ថបុុរាណខ្មៃរ ចំនួន៥ ក្នងុ ចំណោម ជាង ១០០បៃភៃទ ធ្វើពី ថ្មភក់និង សំរឹទ្ធ ពៃល ដឹក មក ដល់បៃទៃស កម្ពជុា វិញ ពីបៃ ទៃស អង់គ្លៃស    ។ រូបថត សហការី



តពីទំព័រ ១...«MPWT LIVE 
SHOW»  នៅ ព្រឹក ថ្ង្រទី ៣០  ខ្រកញ្ញា  
ឆ្នាំ  ២០២១   ដ្រល ផ្តល់ ឱកាស ឱ្រយ 
សាធារណ ជន អាច សួរ សំណួរ ដោយ 
ផ្ទាល់ តាម រយៈ ការ ធ្វើ អតា្ថា ធិប្របាយ ។   

 លោក ស្រី  កុយ  សុ ដា នី  រដ្ឋល្រខា- 
ធិការ ក្រសួង សាធារណ ការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  និង ជា ប្រធាន គណៈ កម្មា ធិការ 
អន្តរ ក្រសួង គ្រប់គ្រង ការ លក ់សា្លាក ល្រខ 
ពិស្រស ដ្រល វា គ្មិន កិត្តិ យស  បាន 
លើក ឡើង ថា ចាប ់តាងំ ព ីក្រសងួ អន-ុ 
ញ្ញាត ឱ្រយប្រើប្រស ់ល្រខ ពសិ្រស  កាល- 
ព ីឆ្នា២ំ០១៧  មក សា្លាក ល្រខ ពសិ្រស 
ដ្រល លក់ បាន  គឺ មន ចំនួន ១៧៩- 
០៣៤  សា្លាក ល្រខ  ដោយ ទទួល បាន  
ចំ ណូល ប្រមណ  ៤៦ ៥៧៨ ១៥៨  
ដុល្លារ  ។  

លោក ស្រី បន្តថា  ចំពោះ សា្លាកល្រខ 
ពិស្រស ផ្ទាល់ ខ្លួន  ដ្រល ក្រសួង  បាន 
ប្រកាស ឱ្រយប្រើប្រស់ ចាប់ តាំង ពី ដើម 
ឆ្នា ំ២០២០  គ ឺលក ់បាន ចនំនួ  ៧ ៥៧៨  
សា្លាក ល្រខ  ដោយ ទទលួ បាន ចណំលូ 
ប្រមណ  ១៤ ៩៧៨ ១៥១  ដុល្លារ- 
អាម្ររិក ។  

 យ៉ាង ណា  លោក ស្រី  កុយ សុដានី 
បញ្ជាក់ ថា ៖« ការ លក់ សា្លាក ល្រខ 
ពិស្រស ន្រះ ដ្ររ សម្រប់ រយៈ ព្រល ៩ 
ខ្រ ដើម ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ  មន ការ ធា្លាក់- 
ចុះ ប្រមណ  ៤,៨  ភាគ រយ  បើ ប្រៀប- 

ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូចគ្នា  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០  ដោយ សារ ត្រ មន បញ្ហា ការ 
ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ » ។  

លោក ស្រី ថា  រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ  ឆ្នាំ  
២០២១  លក់ បាន  ៤៩ ០០០  លន 
រៀល  ឬស្មើ  ប្រមណ  ជាង ១២លន 
ដុល្លា រ ចំណ្រក ឆ្នាំ ២០២០ លក់ បាន 
ប្រមណ  ៥២ ០០០  លន រៀល  ឬស្មើ 
ប្រមណ  ១៣ លន ដុល្លារ។

 យ៉ាង ណា លោក ស្រ ី រំពងឹ ថា  ក្រយ 
វបិត្ត ិក ូវដី ១៩  បាន ធ ូរស្រល ការ ដាក ់
លក់ សា្លាក ល្រខ ពិស្រស  និង សា្លាក ល្រខ 
ពិស្រស ផ្ទាល់  នឹង វិល មក សា្ថាន ភាព 
ល្អ ប្រសើរ  វិញ ខណៈ ថវិកា ដ្រល បាន 
មក ព ីការ ដាក ់លក់ សា្លាក ល្រខ ទាងំ ន្រះ  
នឹង បាន ចូលរួម ចំណ្រក  ក្នុងការអភិ- 
វឌ្រឍសង្គម កម្ពុជា ។   

សូម ជម្រប ថា  សា្លាក ល្រខ ពិស្រស 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ  ត្រវូ បាន បោះ ពមុ្ព ដោយ មន 
អក្រសរ  « កម្ពុជា »  នៅ ផ្ន្រក ខាង លើ  និង 
មន ការ រមួ បញ្ចលូ គ្នា ល្រខ ឡាតាងំ  ឬ 
អក្រសរ  ចន្លាះ ពី ១  ដល់  ៨ ខ្ទង់  បោះ ពុម្ព 
នៅ ផ្ន្រក  កណា្តាល ។  សា្លាក ល្រខ ន្រះ មន  
QR  Code  នៅ ផ្ន្រក ខាង សា្តា ំដ្រល មន 
បញ្ជាក ់ពត័ ៌មន ស្តពី ីរថយន្ត នះ  ហើយ 
អតិ ថិ ជន  អាច ជ្រើស រីស សា្លាក ទាំង- 
នះ  តាម រយៈ ការ ដាក់ ពាក្រយ ស្នើសុំ  
ទញិ  ឬ ការ ដាក ់ដ្រញ ថ្ល្រ ក្នងុ ប្រពន័្ធ ស្វយ័- 
ប្រវត្ត ិកម្ម ចុះ បញ្ជ ីរថយន្ត តាម រយៈ គ្រហ- 

ទំព័រ vehicle . mpwt . go v .kh ។  
 លោក ស្រ ី កយុ  ស ុដា ន ី បាន អះអាង 

ថា  សា្លាក ល្រខ ន្រះ មន តម្ល្រ ចាប់ ពី  ២ 
លន រៀល ឡើង ទៅ រហតូ ដល ់ ១ ០០០ 
លន រៀល  ហើយ សម្រប ់ការ ដ្រញ ថ្ល្រ 
អាច នឹង មន តម្ល្រ  ច្រើន ជាង ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ 
ម្ចាស់ សា្លាក ល្រខ ពិស្រស ផ្ទាល់ ខ្លួន  គឺ 
អាច រក្រសា ទកុ ព្រញ ១ ជវីតិ  ដោយ គ្រន ់
ត្រ កាត់ ឈ្មាះ ច្រញ នៅ ព្រល លក់ 
រថយន្ត  ឬ គ្រ អាច លក ់សា្លាក ល្រខ ព្រល 
លក់ រថយន្ត ជា មួយ គ្នា ក៏ បាន ។  

 លោក  គង់  រតនៈ  ប្រធាន វិទ្រយា សា្ថាន 
ជាត ិសវុត្ថ ិភាព ចរាចរណ ៍ផ្លវូ គោក បាន 
លើក ឡើង ថា  ជា រួម ការ ប្រើ ប្រស់ នូវ 

សា្លាក ល្រខ ពិស្រស  និង ពិស្រស ផ្ទាល ់
ខ្លនួ ន្រះ  គ ឺមនិ មន ផល អវជិ្ជមន ណាមយួ 
នះ ទ្រ  ព្រះ វា ក៏ បាន ចូល រួម បង្ហាញ 
ពី អត្តសញ្ញាណ របស់ កម្ពុជា ។  បន្ថ្រម 
ពី ន្រះ លោក យល់ ថា  ការ ប្រើ ប្រស់ 
នូវ សា្លាក ល្រខ ទាំង ន្រះ  ក៏ បាន ចូល រួម  
ផ្តល ់ជម្រើស ដល ់អ្នក ប្រើ ប្រស ់ ដ្រល 
មន សទិ្ធ ិជ្រើស រសី ទៅ តាម លទ្ធ ភាព 
របស ់ពកួគ្រ  ហើយ  វា ក ៏បង្កើត នវូ ចណំលូ 
សម្រប់ រដា្ឋាភិ បាល  ដ្រល កន្លង មក  
ក្រសួង បាន ប្រកាស ពី ការ ទទួល បាន 
ចំណូល ច្រើន ពី ការ លក់ សា្លាក ល្រខ ន្រះ ។  

 លោក  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « បើ មើល មយួ 
ជ្រងុ ទៀត សម្រប ់ប្រទ្រស កម្ពជុា យើង  

ខ្ញុ ំគតិ ថា  យើង នៅត្រ ប្រឈម អពំ ីបញ្ហា 
សវុ ត្ថ ិភាព ចរា ចរណ ៍ ត្រ វា មនិ ពាកព់ន័្ធ 
អ្វី នឹង រឿង សា្លាក ល្រខ ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ វា ពាក់ ព័ន្ធ 
ជា មួយ នឹង ឥរិយ បថ របស ់អ្នក ប្រើ ប្រស ់
រថយន្តន្រះ» ។ 

លោកសំុស្នើឱ្រយក្រសួង ពិនិត្រយ មើល 
លទ្ធ ភាព លើ ការ ក្រ លម្អ ហ្រដា្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ បន្ថ្រម ទៀត  ដចូ ជា ការ គសូ គនំសូ 
ន្រ សា្លាក ស ញ្ញា ចរា ចរណ៍  និង រៀប ចំ 
ប្រព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ ឱ្រយល្អ ជាង ន្រះ  ព្រះ បើ 
ក្នុង ករណី កម្ពុជា  មន សា្លាក ល្រខ ល្អ 
ហើយ  ស្រប ជា មយួ នងឹ ផ្លវូថ្នល ់ល្អ ទៀត  
ក ៏នងឹ ចលូ រមួ ជយួ កាត ់បន្ថយ គ្រះ ថា្នាក ់
ចរា ចរណ៍ លើ ដងផ្លូវ ផង ដ្ររ ៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រសុក្រ ទី១ ែខតុល ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

ក្រសួងសាធារណការ...

ស្លាកលេខពិសេសរថយន្តផ្ទាល់ខ្លនួ ដេលតេវូបានអនុញ្ញាតឱេយបេើបេស់ដោយសេបចេបាប់  ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

 

 អ្នកឧកញ៉ា ច្រ ន ហ្រសីុ ប្រធាន សម្ពន័្ធ 
ក្រមុហុ៊ន ព្រ ីនស៍ គ្របុ ដ្រលជា ពហុ- 
ក្រុមហុ៊ន មួយ ក្នុងចំណោម ពហុ- 
ក្រុមហុ៊ន ដ្រល ធំជាងគ្រ និង រីក-
ចម្រើន បំផុត នៅក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា 
បាន បរិចា្ចាគ ទឹកប្រក់ ចំនួន ១ លន 
ដុល្លា រសហរដ្ឋរ អាម្ររិក  ជូន ដល់ 
រដា្ឋាភិបាល ឡាវ ក្នុងការ ឆ្លើយតប 
ទៅនឹង ការអំពាវនាវ របស់ អា ជា្ញា ធរ 
កម្ពជុា ក្នងុការ ពង្រងឹ កិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការ ជាមួយ ប្រទ្រស ឡាវ ដើម្របី 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំងនឹង ជំងឺរាតត្របាត ។ 

ដោយសារ កម្ពជុា ត្រងត្រ ជា មិត្ត ដ៏ 
ល្អ របស់ ប្រទ្រសជិតខាង ដូច្ន្រះ យើង 
ទំាងអស់គ្នា គួរត្រ រួបរួម និង ជួយ គ្នា 
ទៅវិញទៅមក ក្នងុការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ ដ៏ កាច សាហាវ ន្រះ ។ 

 ក្នុងនាម ជា អ្នកជំនួញ ម្នាក់ ដ្រល 
បាន ចាក់គ្រះឹ ជា យូរ មកហើយ នៅក្នងុ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា អ្នកឧកញ៉ា ច្រ ន ហ្រសីុ 
ក៏បាន ឆ្លើយតប យ៉ាងសកម្ម ចំពោះ 
សម្ត្រច ត្រ ជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រ ី និង 
បំណង របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា 
ក្នុងការ លើកកម្ពស់ ស្រដ្ឋកិច្ច  និង 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ប្រទ្រស ទំាង២ 
ជាពិស្រស ទំនាក់ទំនង មិត្តភាព 

ទ្វ្រភាគី  ។ ដូច្ន្រះ លោក ក៏បាន វិនិយោគ 
នៅក្នងុ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ និង វិស័យ 
បច្ច្រកវិទ្រយា របស់ ប្រទ្រស ឡាវ តាម 
រយៈ ក្រុមហុ៊ន ជាច្រើន របស់ សម្ព័ន្ធ 
ដ្រល  ជំរុញ ដល់ ការលើកកម្ពស់ ធុរកិច្ច 
និង កិច្ចសហប្រតិបត្តកិា រយ៉ា ង ជិត- 
ស្នទិ្ធ រវាង ប្រទ្រសជិតខាង ទំាង២។ 

 ដោយ ផ្អ្រកលើ ការយល់ដឹង ដ៏ 
សីុជម្រ របស់គត់ អំពី ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា លោក គឺជា កម្លាំង 
ជំរុញ នៅ ពីក្រយ ភាពជោគជ័យ 

របស់ សម្ពន័្ធ ក្រមុហុ៊ន កម្ពជុា ជាច្រើន 
ដូចជា ក្រមុហុ៊ន ព្រ ីនស៍ ហូល ឌី ង 
គ្របុ ក្រមុហុ៊ន ព្រ ីនស៍ រៀល អីុស្ទ្រ ត 
ធនាគរ ព្រី នស៍ ក្រុមហុ៊ន ព្រី នស៍ 
ហ័ន យូ ក្រមុហុ៊ន ប៊្រ ល រូ៉ ដ ឃ្រ ភី ថ ល 
ម្រ ន្រ ច មិុ ន និង ក្រុមហុ៊ន អាកា-
សចរណ៍ ខ្រ ម បូ ឌា អ៊្ររ វ៉្រ ។  

 សហគ្រិន កម្ពុជា រូបន្រះ ត្រូវបាន 
ទទួលសា្គាល់ថា  ជា សហគ្រនិ ឆ្នើម 
ប្រចំា ឆ្នាំ នៅក្នុង កម្មវិធី ពានរង្វាន់ 
ធុរកិច្ច អន្តរជាតិ ឆ្នា ំ២០២១ ហើយ 

ក៏ ជា សហគ្រនិ កម្ពជុា ត្រ១គត់ ដ្រល 
បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ អ្នកដឹកនំា អាជីវ-
កម្ម ពហុ ឧស្រសាហកម្ម ។ 

 លើសពីន្រះ លោក គឺជា ម្រដឹកនំា 
ម្នាក់ ក្នុងចំណោម ម្រដឹកនំា អាសីុ 
ទំាង៣ រូប ដ្រល ត្រូវ បាន គ ្រទ ទួល 
សា្គាល់ ចំពោះ ភាពជា សហគ្រិន ដ៏ 
រឹងមំ នៅក្នងុ វិស័យ ផ្រស្រងៗ គ្នា ក្នងុ 
អំឡុង ឆ្នាំ ដ៏ ស្រន លំបាក មួយ ក្នុង 
ការដឹកនំា ក្រមុហុ៊ន ។ 

 នៅក្នងុ យុគសម័យ មួយ ដ្រល ពហុ- 

ក្រមុហុ៊ន នានា កំពុង បំព្រញ នូវ ការ 
ទទួល ខុសត្រវូ របស់ខ្លនួ ចំពោះ សង្គម 
អ្នកឧកញ៉ា ច្រ ន ហ្រសីុ និង ក្រមុការងរ 
ន្រ ថា្នាក់ដឹកនំា របស់លោក នៅ ក្នងុ 
សម្ពន័្ធ ក្រមុហុ៊ន ព្រ ីនស៍ គ្របុ បាន 
ខិតខំ ធ្វើការ ដោយ មិន គិតពី ភាព 
នឿយហត់ ដើម្របី ជា កម្លាងំ ជំរុញឱ្រយ 
ប្រទ្រស កម្ព ុជាមន សា្ថានភាព ល្អ 
ប្រសើរ និង ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការគំទ្រ 
ប្រទ្រស ដើម្របី យកឈ្នះ ជំងឺ រាតត្របាត ដ៏ 
កាច សាហាវ ន្រះ ៕  

អ្នកឧកញ៉ា ចេ ន ហ្ី៊ស បេធាន សម្ពន័្ធ កេមុហុ៊ន ពេ ីនស៍គេបុ បរិច្ចាគ ទឹកបេក់១ លាន 
ដុលា្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជួយ ដល់ បេទេស ឡាវ បេយុទ្ធ បេឆំាងនឹង ជំងឺ រាតត្បាត



ឡុងគីមម៉ារីតា
 
ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុនស្រន សម្រចឱ្រយមន្ត្រី-
ជំនាញប្រគល់រថយន្តធុនធ្ងន់
ចំនួន ២២៩គ្រឿងទៅដល់
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់រថយន្ត
វិញដើម្របីស្ដារសកម្មភាព
ធុរកិច្ចអាជីវកម្មស្រដ្ឋកិច្ច។
ន្រះបើយោងតាមការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយនៅលើហ្វ្រសប៊ុករបស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ង្រទី
៣០ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២១។
រថយន្តធុនធ្ងន់ទាំងនោះត្រូវ

បានឃាត់នងិរក្រសាទកុនៅតាម
ស្ថានីយជញ្ជងីនិងមន្ទរីសធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនតាមបណ្តា
រាជធានី-ខ្រត្តមួយចំនួនអស់-
រយៈព្រលប្រមណ១ឆ្នាំ
ដោយហ្រតុល្មើសច្របាប់ដឹក
លើសទម្ងន់កំណត់ន្រច្របាប់។
នៅលើហ្វ្រសប៊ុកដដ្រល

នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
បានបញ្ជាក់ថា៖ «ដើម្របីស្ដារ
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញជា-
ពិស្រសការគាំទ្រដល់ការរស់
ឡើងវិញរបស់វិស័យឯកជន
និងជាការលើកល្រងបន្ធូរ-
បន្ថយ និងផ្ដល់ឱកាសស-
ជាថ្មីនៅក្នុងឱកាសបុណ្រយ-
ភ្ជុំបិណ្ឌប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររខាង
មុខន្រះដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
និងម្ចាស់យានយន្តដ្រលក្រសងួ
សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
បានផាកពិន័យ និងការឃាត់
ទុកយានយន្តក្នុងបទល្មើស
ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិត
កំណត់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
នឹងអនុញ្ញាតឱ្រយក្រសួងសធារ-

ណការនិងដឹកជញ្ជនូដោះល្រង
យានយន្តទំាង២២៩គ្រឿងជូន
ទៅម្ចាស់យានយន្តដើម្របីប្រកប
អាជីវកម្មឡើងវិញ»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន

បញ្ជាក់ថាយានយន្តទាងំឡាយ
ណដ្រលមិនទាន់បង់ប្រក់ពនិយ័
គឺត្រូវធ្វើការបង់ប្រក់ពិន័យ
តាមច្របាប់កំណត់ជាមុនសិន
ទើបអនញុ្ញាតឱ្រយមនការដោះ-
ល្រងយានយន្តទំាងនោះ នឹង
ត្រូវជំរុញឱ្រយម្ចាស់យានយន្ត
ម្ចាស់អាជីវកម្មដកឹជញ្ជនូទាងំ-
អស់ គោរព និងអនុវត្តតាម
ច្របាប់ស្តពីីផ្លវូថ្នល់ឱ្រយបានមុងឺម៉ាត់
ចៀសវាងប្រព្រតឹ្តកំហុសជាថ្មី។
លោកហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រង

ថានាព្រលថ្មីៗន្រះដោយ
ស្ថានភាពន្រការរាតត្របាតជំងឺ- 
កូវីដ១៩មនសភាពធូរស្រល  

ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀប-
ចំក្រសម្រួលនិងដក់ច្រញនូវ
យទុ្ធសស្ត្រនងិវធិានការដើម្របី
ជរំញុកណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិក្នងុ
បរិបទក្រយវិបត្តិន្រជំងឺកូវីដ-
១៩ដចូជាការបើកឱ្រយដណំើរ-
ការឡើងវិញសលារៀនផ្រសារ- 
ទំនើបផ្រសារសធារណៈតំបន់-
ទ្រសចរណ៍និងការស្ដារសកម្មភាព
ធុរកិច្ចអាជីវកម្មស្រដ្ឋកិច្ចនិង
សង្គមផ្រស្រងៗទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ក្នុងនាម

រាជរដ្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណចក្រ-
កម្ពុជាសូមកោតសរសើរដល់
ក្រសងួសធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជូននិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ
គ្រប់លំដប់ថា្នាក់ដ្រលបាន
អនុវត្តយា៉ាងមុឺងម៉ាត់ដោយ
ឈរលើបទដ្ឋានច្របាប់ន្រការដកឹ- 
ជញ្ជូនលើការរឹតបន្តឹងការដឹក- 

ជញ្ជនូលើសទម្ងន់កម្រតិកំណត់»។
លោកបា៉ាល់ច័ន្ទតារាអ្នក-

នំាពាក្រយក្រសួងសធារណការ
និងដឹកជញ្ចូនបានលើកឡើង
ថាក្រសងួនងឹយកអនុសសន៍
ន្រះទៅអនុវត្តដោយធ្វើការ
ដោះល្រងយានយន្តដ្រល
ល្មើសទាងំន្រះឱ្រយមនស្ររីភាព
មុនការកំណត់។
យា៉ាងណលោកអះអាងថា

ក្រសួងនឹងបន្តចាត់វិធានការ
យា៉ាងតឹងរឹុងបន្ថ្រមចំពោះយានយន្ត
ដកឹជញ្ជនូធនុធ្ងន់ដ្រលបើកបរ
លើបណ្តាញផ្លវូថ្នល់បន្តទៀត។
ហើយលោក ស្នើឱ្រយយានយន្ត
ដ្រលមនស្ររីភាពទាំងន្រះ
ចូលរួមគោរពច្របាប់ឱ្រយបាន
ត្រឹមត្រូវ និងចៀសវាងប្រព្រឹត្ត
កំហុសជាថ្មី។

 លោកថា៖«ក្រសួងសធារណ- 

ការនិងដឹកជញ្ជូននៅត្របន្ត
អនុវត្តយា៉ាងតឹងរុឹងចំពោះយាន-
យន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់
កម្រតិកំណត់ដោយច្របាប់ដោយ
មនិមនការលើកល្រងជាលើក
ទី២ទៀតទ្រ។ ជាងន្រះទៀត
ក្រសួងនឹងខិតខំធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយ
ជនូដណំងឹឱ្រយបានទលូំទលូាយ
បន្ថ្រមទៀតអំពីច្របាប់ និង
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា
ដល់សធារណជនទូទៅឱ្រយ
បានយល់ដឹងនិងជ្រួតជ្រប
កាន់ត្រច្របាស់»។
លោកលឹមមុនីជាម្ចាស់

ឡានធំដ្រលធា្លាប់សុំឱ្រយក្រសួង
ដោះល្រងឡានរបស់ខ្លនួកាល- 
ពីថ្មីៗ ន្រះបានបង្ហាញក្តីសប្របាយ- 
រីករាយនិងសន្រយាថាឈប់
ប្រព្រតឹ្តនវូទង្វើល្មើសច្របាប់នងិ
ច្របាប់ផ្លូវចរាចរណ៍តទៅទៀត
ហើយ។លោកបន្តថាការ-
ដោះល្រងយានយន្តរបស់
លោកមកវិញគឺបានជួយឱ្រយ
គ្រសួរលោកអាចស្តារជវីភាព
ឡើងវិញព្រះមនយានយន្ត
អាចបន្តអាជីវកម្មបាន។
លោកបានបញ្ជាកទ់ៀតថា៖

«ការរកសុីបន្តន្រះពួកខ្ញុំ នឹង
ព្រយាយាមធ្វើយា៉ាងណកុំឱ្រយមន
ទោសទណ្ឌនងឹច្របាប់ចរាចរណ៍
ហ្នឹងទៀត។ចំពោះឡានរបស់
ពួកយើងគឺព្រយាយាមដច់ខាត
ក្រតម្រូវកុំឱ្រយល្មើសនឹងច្របាប់
ទៀត។ក្នុងចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំ
ម្នាក់ៗគឺសប្របាយពន់ព្រក
ហើយណមយួទៀតពកួខ្ញុំនងឹ
រួមគា្នាធ្វើញត្តិសម្ដ្រងការអរគណុ
ដល់សម្ត្រចចំពោះការលើក-
ល្រងន្រះ»។

លោក គង់សុវណ្ណអ្នក-
ជំនាញសុខភាពសធារណៈ
និងជានាយកកម្មវិធីមូលនិធិ
សុវត្ថិភាពអន្តរជាតិបាននយិាយ
ថា ការសម្រចយា៉ាងដូច្ន្រះ គឺ
អាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍
របស់ក្រសួង និងថា្នាក់ដឹកនាំ
ដ្រលនងឹផ្តល់ការអនុគ្រះឬក៏
វធិានការធ្វើកចិ្ចសន្រយាប្របណ
មួយដោយផ្អ្រកលើបរិបទន្រ
វិបត្តិកូវីដ១៩។បុ៉ន្ត្រលោកយល់
ថា មិនម្រនព្រះត្រប្របន្រះ
រដ្ឋាភិបាលបណ្តាយឱ្រយក្រមុហ៊នុ  
ទាំងនោះបន្តធ្វើឱ្រយខូចខាត
ប្រយោជន៍រួមនោះដ្ររព្រះ
ផ្លវូថ្នល់គឺជាទ្រព្រយរមួដ្រលត្រវូ-
ការការពារនិងចូលរួមគោរព
អនុវត្តឱ្រយបានគ្រប់គា្នា។
លោកសុវណ្ណលើកទឹកចិត្ត

ឱ្រយក្រសួងមនវិធានការយា៉ាង
តឹងរុឹងចំពោះយានយន្តទាំង-
នោះ និងត្រូវធានាឱ្រយបានថា
ពួកគ្រនឹងមិនបន្តប្រព្រឹត្តបទ-
ល្មើសជាថ្មីទៀតនោះទ្រហើយ
បើមនបទល្មើសជាថ្មីទៀតគឺ
ត្រូវត្រអនុវត្តដោយគា្មានការ-
លើកល្រង។លោកបានបញ្ជាក់
ថា៖«ចនោ្លាះព្រលន្រះគឺត្រវូមន
វិធានការត្រមឹត្រវូណស់បើសិន- 
ជាដោះល្រងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្រយា
ប្របម៉្រច?ហើយបើសិនជា
មនការកើតឡើងបញ្ហាអស់-
ន្រះទៀតមុខសញ្ញាដដ្រល
ក្រមុហ៊នុដដ្រលហ្នងឹតើនៅត្រ
ដោះល្រងដដ្រលឬយា៉ាងណ?
ខ្ញុំជឿជាក់ថាសមីក្រសួងលោក
នឹងមនវិធានការហើយព្រះ
មិនអាចយកបញ្ហាកូវីដមក
ល្រសដដ្រលៗទ្រ»៕
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ក្នងុខែកញ្ញា ក.ប.ប.ដកហូតអាហារខូចគុណភាពបានជាង១តោន និងទំនិញក្លែងក្លាយផែសែងទៀត
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈអគ្គនាយកដ្ឋាន-
ការពារអ្នកប្រើប្រស់កិច្ចការ
ប្រកួតប្រជ្រងនិងបង្ក្របការ-
ក្ល្រងបន្ល(ំក.ប.ប.)បានឱ្រយដងឹ
ថានៅក្នុងខ្រកញ្ញាមន្ត្រីបាន
ដកហតូផលតិផលម្ហបូអាហារ
ខូចគុណភាពជាង១តោន
ភ្រសជ្ជៈជាង៧ពាន់លីត្រនិង
អាល់កុលក្ល្រងកា្លាយជិត៦មុឺន
លីត្រខណៈការត្រតួពិនិត្រយស្ថា-
នីយ/ដ្រប៉ូប្រងទូទាំងប្រទ្រស
ធ្វើបានជិត៥០០ទីតាំង។
លោកផានអូនអគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន(ក.ប.ប.)
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រទី
២៩កញ្ញាថាជាលទ្ធផល
បង្ក្របរបស់មន្ត្រីន្រ(ក.ប.ប.)

នៅទូទាំងប្រទ្រសសម្រប់
ខ្រកញ្ញា២០២១គឺបានដក- 
ហតូផលតិផលម្ហបូអាហារខចូ
គណុភាពចនំនួ១២៥០គឡី-ូ
ក្រមដ្រលបានដក់លក់លើ
ទីផ្រសារទូទាំងប្រទ្រស។
លោកបានបន្តថាជាមយួគា្នា

ន្រះមន្ត្រីន្រ(ក.ប.ប.)កប៏ាន
ដកហូតភ្រសជ្ជ:ចំនួន៧៦៣០ 
លីត្រនិងអាល់កុលក្ល្រងកា្លាយ
ចនំនួ៥៩៧៥០លតី្រផងដ្ររ
នៅលើទីផ្រសារទូទាំងប្រទ្រស
ដើម្របីយកមកកម្ទ្រចចោល
ចៀសវាងប៉ះពាល់ដល់សុខ-
ភាពរបស់អ្នកប្រើប្រស់។
ក្រពីន្រះលោកផានអូន

បានឱ្រយដឹងទៀតថាចំពោះ
ការចុះត្រតួពនិតិ្រយស្ថានយី/ដ្រប៉ូ
ប្រងនៅទូទាំងប្រទ្រសវិញគឺ

មន្ត្រីបានចុះត្រួតពិនិត្រយចំនួន
៤៩០ស្ថានីយ/ដ្រប៉ូ ក្នុងនោះ
បានរកឃើញស្ថានីយ ដ្រប៉ូ-
ប្រងដ្រលមនភាពមិនអនុ- 
លោមទៅតាមច្របាប់ដោយ
បានផាកពិន័យតាមគោល- 
ការណ៍ច្របាប់ចំនួន២២៤ស្ថា- 
នីយ/ដ្រប៉ូផងដ្ររ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ផ្អ្រក

លើបរិមណទំនិញមិនប្រក្រតី
ដ្រលត្រូវបានរកឃើញពីតាម
បណ្តាទីផ្រសារក្នងុរយៈព្រលកន្លង 
មកយើងសង្ក្រតឃើញមិន 
ទាន់មនការថយចុះនៅឡើយ
នោះទ្រ។មូលហ្រតុសំខាន់ 
ដ្រលទំនិញពំុមនសុវត្ថភិាពទំាង-  
នោះនៅត្របន្តមនវត្តមន 
ចរាចរនៅលើទផី្រសារដោយសរ
អាជវីករមយួចនំនួតចូនៅគតិពី

ផលប្រយោជន៍ផា្ទាល់ខ្លួនខ្ពស់
ជាងសុខភាពរបស់អ្នកប្រើ-
ប្រស់»។
ច្របាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកប្រើ-

ប្រស់ត្រវូបានបង្កើតឡើងក្នងុ
បណំងធានាឱ្រយមនកចិ្ចការពារ
អ្នកប្រើប្រស់នងិចលូរមួលើក-
កម្ពស់ការប្រកួតប្រជ្រងដោយ
សចុរតិ។ច្របាប់ន្រះបានកណំត់
អំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់
ធុរជននិងសិទ្ធិរបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលជាអ្នកប្រើប្រស់
ហើយត្រូវបានប្រកាសឱ្រយប្រើ-
ប្រស់កាលពីថ្ង្រទី២ ខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៩។
ដើម្របីបញ្ចៀសនូវផលប៉ះ- 

ពាល់ដល់សុខភាពនិងធានា
ដល់ការប្រកួតប្រជ្រង លោក
ផានអូន រំពឹងថាគ្រប់ធុរជន

និងពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវរកសុី
ប្រកបដោយសចុរតិនងិគតិគរូ
អំពីសុខុមលភាពអ្នកប្រើ-
ប្រស់ជាចម្របងហើយការគោរព 

ឱ្រយបាននូវវិធានការទាំងន្រះ
នឹងបញ្ចៀសពួកគ្រពីការខាត-
បង់និងទោសទណ្ឌដ្រលមន
ជាធរមនទៀតផង៕

ការចុះពិនិតេយទំនិញខូចគុណភាពពីថ្ងេទី២៧កញ្ញា។ រូបថតក.ប.ប.

លោកនាយករដ្ឋមន្តែ ីឱែយមន្តែបីែគល់រថយន្តធុនធ្ងន់ដឹកល្មើសចែបាប់ទៅម្ចាស់វិញ

រថយន្តធុនធ្ងន់ដឹកលើសទម្ងន់កមេតិនេចេបាប់ដេលសមត្ថកិច្ចឃាត់រកេសាទុកនាពេលកន្លងមក។ រូបថតSPM
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៩ខែឆ្នានំែះបទល្មើសនែសាទនៅខែត្តកំពង់ឆ្នាងំថយចុះជាងឆ្នាមុំន
នៅ សុី វុត្ថា

កំពង់ឆ្នាំងៈ ក្នុង រយៈ ពៃល៩ ខៃឆ្នាំ 
នៃះ ការ បង្កៃប បទ ល្មើស ជល ផលក្នងុ 
ភូមិ សាស្តៃ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង សមៃ ច 
បាន ចំនួន ១៦១ ករណី បើ ធៀប នឹង 
រយៈ ពៃល ដូចគ្នា កាល ពីឆ្នាំមុ នមាន 
ការ ថយចុះ ៤០ ភាគរយ ។ នៃះបើតា ម 
របាយ ការណ៍រ បស់ មន្ទីរ កសិកម្ម- 
រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃសាទ ខៃត្ត កំពង់- 
ឆ្នាងំ  ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាន នៅ 
ថ្ងៃទី ៣០  ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២១  ។

របាយ ការណ៍ នៃះ បញ្ជាក់ ថា ក្នុង 
ចំណោម ករណី ទាំង នៃះ  សមត្ថកិច្ច 
បានបំផ្លាញ ចោល វត្ថតុាងចំនួន ១៣០ 
ក រណី ពិន័យ អន្តរ ការណ៍ មាន ចំនួន  
៦ក រណ ីនងិ បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ ចនំនួ 
២៥ ករណី ។ បទ ល្មើស នៃសាទ ទំាងនៃះ  
តៃូវធ្វើឡើ ង ដោយ បៃើ របាំង រាំង ភ្ជិត 
ពៃក  របាំង សៃបៃ មុង របាំង សាច់ អួន  
រួមផៃសំ លូ សាច់ អួន បៃវៃង លើស ចៃបាប់ 
កណំត ់លចួ នៃសាទ ក្នងុ កន្លៃង អភ ិរកៃស 
លប បៃឹស ១០០  ឧបករណ៍ ឆក់ តៃី 
ពិសៃស  ការ លួច កាប់ រាន និង ឈូស- 
ឆយ ដីពៃ លិច ទឹក  ដើមៃបី ពងៃីក ផ្ទៃដី 
កសិកម្ម ជា ដើម ។ 

របាយ ការណ៍ ដដៃល ប ញ្ជា ក់ទៀត 

ថា ប៉ុន្តៃ ដោយ សា រ ការពៃយាយា ម របស់ 
សមត្ថកិ ច្ច ជលផល  សហ ការ ជាមួយ 
គណៈ បញ្ជា ការ ឯក ភាព រដ្ឋ បាល ខៃត្ត- 
សៃុក  អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន អធិការដ្ឋាន 
រដ្ឋបាល ជល ផល ខាង តៃបូង បឹង ទន្លៃ- 
សាប ក ងកមា្លាំង បៃដប់ អាវុធ និង 
សហ គមន ៍នៃសាទ  បានធ្វើ ឱៃយ សកម្ម- 
ភាព បទ ល្មើស មាន ការ ថយ ចុះចំនួន 
៤០ ភាគ រយ បៃើ ធៀប នឹងរ យៈពៃល 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ។

លោក  លី  ឡា នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល- 

ជល ផល កពំង ់ឆ្នាងំ   បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃទី៣០  ខៃកញ្ញា ថា បទ ល្មើស 
នៃសាទ ក្នងុ មលូដ្ឋាន របស ់លោក មាន 
ការ លំបាក ក្នុង ការ បៃប ង្កៃ បដោយ- 
សារ បង្កៃប ខាង មុខ លៃចចៃញ នៅ 
ខាង កៃយ។ កប៏៉នុ្តៃ ស មត្ថ កចិ្ច កម៏ាន 
ការ យោគ យល់ ខ្លះ ដៃរ ពៃះ ជា របរ 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ រក ចិញ្ចឹម ជីវិត   ។

លោក បានប ន្តថា ៖ «ករណី នៃះ 
សមត្ថកិច្ច មិន អាច ប៉ះ ដៃ យកដៃ  ឬ ប៉ះ- 
ជើង  យក ជើង នោះទៃគ ឺមាន វធិសីាស្តៃ 

យក ការអប់រំ ជា ចមៃបង។  ប៉ុន្តៃលើក- 
លៃងតៃ បទល្មើស  សៃបៃ មុង ឬ បទ- 
ល្មើស ដៃលនា ំឱៃយ អន្តរា យជលផ ល  គ ឺ
កមា្លាំង មា នស ត្ថ ក កិច្ច មិន អត់ ឱន 
នោះទៃ ។ កន្លង មក នៃះក៏បាន បញ្ជូន 
ជន សងៃស័យ ទៅ តុលា ការដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹងប ទល្មើស ការ ឈូសឆ យ ពៃ- 
លិច ទឹកឬ បទ ល្មើស ធ្ងន់ ធ្ងរ ខ្លះ ដៃរ» ។

ទោះ ជា យា៉ាង ណា  លោក ថា ការចុះ- 
បង្កៃប បទ ល្មើស ជល ផល នៃះ  មន្តៃី 
មាន សមត្ថ កិច្ច បាន យក ចិត្ត ទុក- 
ដ ក់ ចុះទៅ បង្កៃបជាពិ សៃស នៅ រដូវ 
បិទ នៃសាទ ប៉ុន្តៃ នៅពៃ លដៃល រដូវ 
បើក នៃសាទ ចូល មក ដល់ នៅ ថ្ងៃទី ១  
ខៃតុលា ស មត្ថកិច្ច រាង ធូ រសៃបើយ ក្នុង 
ការ ចុះ ទៅ បង្កៃប ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖«យើង យក- 
ចតិ្តទកុ ដក ់នៅ ខៃ បទិ នៃសាទ ដោយ 
បង្កៃប លើសៃបៃ មុង ដៃល នាំឱៃយ មាន  
ការ ចាប ់តៃ ីល្អតិ នងិ ធ្វើ ឱៃយប៉ះពា ល ់ដល ់
កណំើន តៃ ីប៉នុ្តៃដល ់ខៃបើក វញិ កមា្លាងំ 
របស់ យើង បន្ធូរ ដៃ បន្តិច ហើយ យើង 
គៃន ់តៃ ណៃ នាឱំៃយ ពកួ គត ់គោរព ចៃបាប ់
ជល ផល » ។ 

លោក លី ឡា បាន សន្និ ដ្ឋាន ថា 
នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ តៃី នឹង សមៃបូរ ជាង ឆ្នាំ 
មុន ដោយ សារ ឆ្នាំនៃះ ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ 

ឡើង លឿន ដៃល មកទ ល់ ពៃល នៃះ 
ទកឹ នៅ ខ្ពស ់ជាង ១ ម៉ៃតៃ បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ២ ០២០  ។ មៃយា៉ាង ទៀត វា គួបផៃសំ 
ជាម ួយន ឹង ការបង្កៃប របស ់ សមត្ថ កចិ្ច 
ផង ដៃរ ។ 

លោក បានថ្លៃង ថា៖  «បើ យើង ខំ តៃ 
បង្កៃប  បុ៉ន្តៃរបប ទឹក ទន្លៃ មិន អំណោយ 
 ផល  យើង បៃឹង ទាល់តៃ ងាប់ ទៀត ក៏ 
ទៅ វា មិន រួច ដៃរ  អាហ្នឹង យើង តៃូវ តៃ 
រួមផៃសំ គ្នា។ដូច្នៃះ ឆ្នាំ នៃះ តាម ខ្ញុំសន្និ- 
ដ្ឋាន គឺមាន តៃី ចៃើន ជាង ឆ្នាំ មុន» ។

ទោះ ជា យា៉ាង ណា  លោក ឃមី ឡងុ 
នាយ ផ្នៃក រដ្ឋបាល ជល ផល កំពង់- 
បៃសាទ ឱៃយដងឹ ថា  ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ថ្ងៃ 
គឺ ថ្ងៃទី២៦ និង ទី២៨  ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ 
២០២១ សមត្ថ កិច្ច បានរុះរើ របំាង សៃបៃ- 
មុង និងរ បាំង សាច់ អួន ចំនួន៦៨ 
កន្លៃងស្មើ នឹង បៃវៃង ៥ ៣០០ ម៉ៃតៃ, 
លូ សៃបៃ មុង ៥៨ គៃឿង,បង្គោល ២ ៧០០ 
ដើម និង ចាក់ លៃង កូន តៃី ចមៃុះ បៃ- 
មា ណ ៣៨០ គីឡូ កៃម ។ 

លោក  បន្តថា  នៅ ថ្ងៃទី២ ៩ ខៃកញ្ញា 
ឆ្នាំ២០២១ បាន រុះរើរបាំង សៃបៃ មុង 
ចំនួន៣៩កន្លៃងស្មើនឹង បៃវៃង១ ៤៥០ 
ម៉ៃតៃ,លូ សៃបៃ មុង៤១គៃឿង,បង្គោល 
៥០០ ដើម នងិ ចាក ់លៃង កនូ តៃ ីចមៃុះ 
១៧០ គីឡូ កៃម៕ 

សកម្មភាពបង្ក្រាបបទល្មើសន្រាសាទនៅខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាងំកាលពីថ្ង្រា ២៦ កញ្ញា។ រូបថត សហ ការើ



ឡុងគីមម៉ារីតា
  
ភ្នពំេញៈ សហ គមន ៍កសកិម្ម 

ចំនួន ១ ២០០  ដែល តែូវ បាន 
បង ្កើត នៅ ទូទាំង បែទែស  បាន 
កំពុង ធ្វើ ការ យ៉ាង សកម្ម  និង 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ  លើ 
វិស័យ កសិកម្ម  ដូច ជា  ទីផែសារ 
បន្លែ នងិ ឈើ ហបូ ផ្លែ  នៅ ចន្លោះ 
ឆ្នា ំ២០០៣ និង ចុង ឆ្នា ំ២០២១ ។  
យោង តាម  ទំព័រ ហ្វែ ស ប៊ុ ក 
របស់ លោក  វែ ង  សាខុន  រដ្ឋ មន្តែី 
កែសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បែមាញ់  
និង នែសាទ  ដែល បាន បង្ហាញ 
ឱែយដឹង នៅ ថ្ងែទី២៩  កញ្ញា ។  

 ទំព័រ ហ្វែ ស ប៊ុ ក ដដែល នែះ  
បាន ឱែយ ដឹង ថា  នៅ ក្នងុ សហ គមន៍ 
ទាំង អស់ នះ  មាន សមា ជិក 
សរុប  ចំនួន ១៣ មុឺន គែួសារ  
ដែល បង្កើត ជា ដើម ទុន សរុប 
បែមាណ  ២៤,៨៧  លាន ដុលា្លោរ  
កែយ ពី បាន ចុះ បញ្ជី ទទួល- 
សា្គាល់ ដោយ មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បែមាញ់  និង នែសាទ ខែត្ត សាមី  ។   

  លោក  វែ ង  សាខុន  បាន 
អះអាង ថា  ៖  «  បច្ចុបែបន្ន  សហ- 
គមន៍ កសិកម្ម  បាន និង កំ ពុង 

បពំែញ តនួាទី យ៉ាង សខំាន់ ក្នងុ 
ការ ចលូ រមួ ចណំែក យ៉ាង សកម្ម 
អនុវត្ត គោល នយោបាយ និង 
ផែន ការ អភិវឌែឍ វិស័យ កសិកម្ម ។  
ជា ពិសែស នះ  គឺ បាន ចូល រួម 
ជា មយួ គោល នយោ បាយ របស ់
រាជ រដ្ឋាភិ បាល ស្តីពី ការ ជំរុញ 
ផលិត កម្ម សែូវ  និង ការ បង្កើន 
ការ នាំ ចែញ អង្ករ ការ ជំរុញ 
ផលិត កម្ម សាក វបែប កម្ម  ការ 
លើក កម្ពស់ ផលិត ភាព  ពិពិ ធ- 
ភាវូប នី យកម្ម  កសិកម្ម  និង 
ពាណជិ្ជ ប ន ីយក ម្ម កសកិម្ម  ក្នងុ 
ទិស ដៅ ដ៏ ចមែបង មួយ គឺ ការ- 
ធានា សន្តិសុ ខ សែបៀង  ជំរុញ 
ការ អភិ វឌែឍសែដ្ឋ កិច្ច គែួសារ  

កសាង សុខ ដុម នីយ កម្ម ក្នុង 
រង្វង់ សមា ជិក សហ គមន៍  និង 
រួម ចំណែក ទែទែង់ ខឿន សែដ្ឋ- 
កិច្ច ជាតិ » ។  

 លោក អះអាង ថា  កែសួង 
កសិកម្ម  បាន បន្ត គាំទែ  និង 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱែយ បែជា កសិករ 
នៅ ទូទាំង បែទែស   ធ្វើ ការ- 
ចងកែង សមា ជិក  ដើមែបី បង្កើត 
បាន ជា កមា្លោំង ផលិត កម្ម បន្លែ 
ដោយ មាន បន្លែ សុវត្ថិ ភាព  និង 
បន្លែ សរីរាង្គ  ពែម ទាំង ដំណាំ 
ឈើ ហូប ផ្លែ  សែវូ  និង ដំណំា ក សិ- 
ឧសែសា ហកម្ម មួយ ចំនួន ទៀត ។  

 លោក  ជា  សំាង ដូ ណា  បែធាន 
នាយក ដ្ឋាន អភិ វឌែឍន៍ សហ គមន៍  

កែសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា  បែមាញ់  
នងិ នែសាទ  បាន បែប ់ភ្នពំែញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងែទី ២៩  ខែកញ្ញា ថា   
ការ បង្កើត សហ គមន៍ កសិកម្ម  
គ ឺមាន ការ កើន ឡើង ព ី១ឆ្នាំ ទៅ 
១ ឆ្នាំ  ចាប់តាំ ង ពី មាន តែ ១ 
សហ គមន៍  នៅ ទូទំាង បែទែស  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៣  រហូត កើន 
ជាង ១ ០០០ សហ គមន៍ ។ ការ- 
កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ នែះ  ក៏ 
ដោយ សារ តែ នៅពែល ដែល 
បែជា កសិករ  បា ន រួម គា្នា បង្កើត 
ជាស ហគ មន ៍កស ិកម្ម ហើយ  គ ឺ
ពួក គែ ទទួល បាន នូវ អត្ថ បែ- 
យោ ជន៍ ជា ចែើន  និង ធ្វើ ឱែយការ- 
ដដំុះ របស ់ពកួ គែ  មាន ស្ថរិ ភាព 
នៅ លើ ទីផែសារ ។  

 លោក  ថ្លែង ថា ៖ « ដោយ សារ 
ឃើញ ការ លំបាក របស់ បែជា - 
កសិករ ក្នុង ពែល បច្ចុបែបន្ន ន ែះ  
ដែល ជួប បែទះ ក្នុង ការងរ 
ផលិត កម្ម  ការងរ សែ ចមា្ការ  ដូច្នែះ 
បាន យើង ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត 
គាត់ ឱែយចងកែង ជា សហ គមន៍ 
កសិកម្ម ។  ការ បង្កើត សហ គមន៍ 
កស ិកម្ម នែះ  គ ឺកសកិរ ស្មគ័ែ ចតិ្ត 
ចូលរួម ដោយ ខ្លួនឯង ។  អ៊ីចឹង 
ខាង កែសួង យើង  ក៏ ជួយ គាំ ទែ 
ផ្នែក បច្ចែក ទែស   និង សមែប- 
សមែួ ល ក្នុង ការ ចុះ ប ញ្ចី សែប- 
ចែបាប ់» ។   តាម លោក  ជា  សាងំ- 
ដូ ណា  នៅ ពែល បែជា កសិករ 
រួម បង្កើត សហ គមន៍  គឺ ពួក គែ  
នឹង ទទួល បាន អត្ថ បែ យោជន៍ 
ជា ចែើន  ដូច ជា  ទទួល បាន 
អំណាច រួមមួយ ក្នុង ការ ចរចា 
រាល់ តម្លែ កសិផល នៅ លើ ទីផែសារ  
ការ បញ្ជា ទិញ វត្ថុ ធាតុ ដើម  ឬ 
ផលិ ត ផល កសិ ផល ក្នុង តម្លែ 

ថោក ពី ទីផែសារ  ការ ទទួល បាន 
ឱកាស ក្នងុ ការ ពងែកី ទីផែសារ លក់  
កសិផល កាន់ តែ ធំ ។  លោក  ថ្លែង  
ថា   សារ ៈសខំាន ់ខា្លោងំ បផំតុ នះ  
គឺ បាន ផ្តល់ ឱែយបែជា សហ គមន៍  
ទទួល បាន បែក់ ចំណូល កាន់- 
តែ ខ្ពស ់ នងិ ការ ពងែកី អាជ ីវកម្ម 
ដំ ដុះ កាន់ តែ ធំ  បើ បែៀប ធៀប 
នឹង  បែជា កសិករ ធ្វើ ទីផែសារ ដោយ 
ខ្លនួ ឯង  ដែល នំា ឱែយមាន ការ បនា្ទាប 
តម្លែ តាម តែ ឈ្មួញ កណា្តាល ។  

 លោក  ឆែង  ថុង  បែធាន កែមុ- 
បែឹកែសា ភិបាល នែ សហ គមន៍ 
កសិ កម្ម សំបូរ មាន ជ័យ ខែត្ត 
កំពង់ ចា ម  ដែល ជា សហ គមន៍ 
មួយ ក្នុង ចំណោម សហ គមន៍ 
ដទែ ទៀត  ដែល ទទួល បាន 
ភាព  ជោគ ជ័យ ក្នងុ ការ បែក បរបរ 
ទីផែសារ បន្លែ  និង ឈើ ហូប ផ្លែ លើ 
ទីផែសារ  បាន និយយ ថា ភាពរីក-  
ចមែើន របស់ សហ គមន៍ បាន 
មក  ដោយ សារ មាន ការ ជំរុញ  
គំា ទែ  និង លើក ទឹក ចិត្ត ពី កែសួង  
កសិកម្ម  រុកា្ខា បែមាញ់  និង 
នែសាទ  ក្នងុ ការ រៀប ច ំផែន ការ  
ការ គែប ់គែង ទផីែសារ  ការ កត ់តែ 
បញ្ជី សា្នាម នា នា ។  

 លោក  ឆែង ថងុ  បាន ថ្លែង ឱែយ 
ដឹង  ថា  ការ ចង កែង កែុម ផលិត  
និង ការ រៀបចំ កិច្ច សនែយា ផលិត 
កម្ម  ក៏ ជាភាពជោគ  ជ័យ មួយ 
ទៀត  ដែល ជា ទុន ទាំង កមា្លោំង 
កាយ  ចិត្ត  និង ធនធាន  ជំរុញ 
ឱែយសហ គមន៍ ពងែី ក សកា្តានុ- 
ពល ផលិត កម្ម កសិកម្ម រប ស់ 
ខ្លួន តាម រយៈ ទិញ ដី ជិត ១០ 
ហិកតា  សមែប់ ពងែីក ផលិត- 
កម្ម បន្ថែម ទៀត ឆ្លើយ តប តាម 
តមែវូ ការ ទីផែសារ ៕
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ជនសង្ស័យ៤នាក់តូ្វ-
បានសមត្ថកិច្ចបញ្ជនូទៅ
តុលាការករណីជំរិត-
ទារប្ក់និងប្ើហិង្សា
អោមប៊ុនធឿន
 
កំពង់ធំៈ ជន សងែស័យ ៤នាក់ 

ពាកព់ន័្ធ នងឹ ករណី ដក ់កងុ តែលូ- 
ជជុះ ជំរិតទារ បែក់  និង បែើ អំពើ - 
ហិងែសា លើ អ្នក ដឹកឈើ  តែូវបាន 
សមត្ថកិច្ច កសាង សំណុំរឿង 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ខែត្ត កំពងធំ 
នៅ រសៀល ថ្ងែទី៣០  កញ្ញា។ 

លោក ម៉ែន លី  ស្នងការ នគរ-
បាល ខែត្ត កពំងធ់ ំ ថ្លែង នៅ ថ្ងែ ទ ី៣០  
កញ្ញាថា  មាន មនសុែស ៤នាក ់  បាន-
ដក់ កុង តែូល ជជុះ  និង ឃាត់ 
គោយន្ត បែជា ពលរដ្ឋ ដឹកឈើ 
បែមាណ ៨សន្លឹក  ដើមែបី យក ទៅ 
ធ្វើ ផ្ទះ  ហើយ បាន ជំរិត ទារបែក់  
និង បែើ អំពើ ហិងែសា ទៅលើ អ្នកដឹក 
ឈើ នះ។ កែយ ពី ទទួល បាន 
ដណំងឹ ព ីករណ ីនែះ  កមា្លោងំ សមត្ថ-
កិច្ច ជំនាញ បានចុះ ទៅ បង្កែប បទ- 
ល្មើស ជាក ់ស្តែង នះ កាលព ីយប ់
ថ្ងែទី២៩ កញ្ញា  នៅ តំបន់ អូ រជែ  
ក្នុង ភូមិ គន្លង ខ្ទីង  ឃុំ ឈើទាល  
សែុក សណា្តាន់  ខែត្ត កំពង់ ធំ។ 

លោក ថ្លែងថា ៖«យើង មិនដឹង 
ថា  [ពកួគែ] ប៉លូសិ ឬ មនិ ប៉លូសិ អ ី
ទែ គែន់តែ ថា  មាន ជន ៤នាក់ 
អ៊ីចឹង ទៅ ណា។  យើង អត់ សា្គាល់ 
អត្តសញ្ញាណ ទែ។ គាត់ បាន ទៅ 
ឃាត់ គោយន្ត ដឹកឈើ ៨សន្លឹក 
ដែល បែជាពលរដ្ឋ យក ទៅ ធ្វើ ផ្ទះ  
ហើយ ក៏ បែពែឹត្ត អំពើ ហិងែសា អ៊ីចឹង 
ទៅ។ សមត្ថកិច្ច យើង ក៏ឃាត់ រឿង 
បទល្មើស ជាក់ ស្តែង» ។ 

 មន្តែ ីនគរបាល  ខែត្ត កពំងធ់ ំមា្នាក ់
បែប ់ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ សុ ំមនិ បញ្ចែញ 
ឈ្មោះថា  នៅ រសៀល ថ្ងែទី៣០  
កញ្ញា  កមា្លោំង សមត្ថកិច្ច ជំនាញ 
កំពុង រៀប ចំ នីតិ វិធី បញ្ជូនជន ទាំង 
៤នាក់ នះ ទៅ តុលាការ។ 

មន្តែ ីនះ បញ្ជាកថ់ា  ជនសងែស័យ  
ទាងំ ៤នាក់ មាន ជនដែ ដល ់២នាក់   
ឈ្មោះ អ៊ុច សុខ រិទ្ធី  នៅ  សង្កាត់ 
ទឹកថា្លោ  ខណ្ឌ សែន សុខ  រាជធានី 
ភ្នំពែញ  និង មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  កែវ 
រី ណា រស់នៅសង្កាត់បឹង កក់ ២  
ខណ្ឌទលួគោក  រាជធាន  ីភ្នពំែញ។ 
ជន សងែស័យ២ នាក់ ទៀត  ឈ្មោះ 
វ៉ាន់ លាងហែង  នៅ  ឃុំ ឈើទាល  
សែុកសណា្តាន់  ជា បែជា ការពារ  
និង មា្នាក់ ទៀត ជា អ្នក សារព័ត៌មាន  
ឈ្មោះ លែង ថែត នៅ ឃុ ំឈើទាល  
សែុក សណា្តាន់  ខែត្ត កំពង់ ធំ។

អ្នក នាំ ពាកែយ អយែយការ អម សា-
លា ដំបូង ខែត្ត កំពង់ធំ   លោក- 
សាយ វសនា ថ្លែង ថា៖« នៅ មិន 
ទាន ់មាន ការសមែច យ៉ាងណាទែ 
ពែះពែល នែះ កពំងុស្ថតិ ក្នងុ ការ- 
សុើបអង្កែតសួរនាំ» ៕ 
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ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើ...
តពទីពំរ័ ១...វ៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩ 
ជុទំ១ី  ក្នងុ ខៃត្តមណ្ឌល គរិ ី កាល-
ពី ថ្ងៃទី២៩  កញ្ញា ថា  ទន្ទឹមនឹង 
ការគិតគូរ  និង ការសមៃច ចិត្ត 
របស់ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន 
សៃន  ក្នុង ការ ឱៃយ ឈប់សមៃក  
រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ នៃ ពិធីបុណៃយ- 
ភ្ជុំបិណ្ឌ នៃះ  អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន 
តៃូវតៃ មាន យន្តការ តាមដន 
រៀប ចំ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ។

លោកសៃី  ឱ វណ្ណឌីន  ថ្លៃងថា ៖ 
« វជ យន្តការ មួយ ដៃល យើង 
តៃូវ តៃ រៀនសូតៃ ទាំង អស់ គ្នា  
ហើយ មិនមៃន យើង រៀបចំ រួច- 
ហើយ មិនមាន អ្នក ចាំ តៃួត- 
ពនិតិៃយ  មើល នោះ ទៃ  ដោយសារ 
នៅ ពៃល ដៃល មាន មនុសៃស 
ឈប់ សមៃក ហើយ  មាន អ្នក 
មួយចំនួន មិន បាន អនុវត្ត នូវ 
វិធានការ ការពារ ទៃ»។

លោកសៃី បន្ថៃមថា ៖«បៃសិន 
បើ យើង ខ្វះ នូវ យន្តការ តាមដន  
អនុវត្ត នូវ វិធានការ ការពារ នៃះ  
មិន យូរ មិនឆប់  យើង នឹង ជួប-
បៃទះ នវូ ការផ្ទុះ ចៃញ នៃ ការចម្លង   
វរីសុ កវូដី១៩ នៅ ក្នងុ ទតីាងំ ណា- 
មួយ ទៀត ជក់ ជ មិន ខាន» ។

លោកសៃី  ក៏បាន អំពាវនាវ 

ដល់ អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ទាំងអស់  
មុននឹង ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក ចំនួន   
៣ថ្ងៃ មក ដល់  គឺ តៃូវ ចាត់ចៃង 
រៀបចំ ចាប់ពី ពៃល នៃះ ទៅ  ដៃល 
ការ រៀបចំ នៃះ មាន ចៃើន  គឺ ចាប់ ពី   
អ្នក ដៃល នឹង រៀប ធ្វើដំណើរ  និង 
ទីកន្លៃង ដៃល គត់ តៃូវ ទៅ ដល់ ។

ទាក់ទង នឹង ការបៃើបៃស់ 
មធៃយោបាយ  ក្នុង ការធ្វើ ដំណើរ  
សមៃប់ បៃជពលរដ្ឋ  ដៃល 
មិនមាន យានជំនិះ ផ្ទាល់ ខ្លួន  
លោក សៃី  ឱ វណ្ណឌីន  ក៏បាន- 
ណៃនា ំទៅដល ់អាជ្ញាធរ រៀបច ំនវូ 
មធៃយោបាយ សាធារណៈ នៃះ ឱៃយ 
បាន តៃមឹ តៃវូ  ដោយ តមៃវូ ឱៃយ អ្នក- 
បើកបរ រថយន្ត  ឬ តាក់សុី តៃូវតៃ 
អនុវត្ត វិធានការ សុខាភិបាល 
តៃឹមតៃូវ ជ ទីបំផុត។

លោក សា្វាយ សំអា៊ាង  អភិ-
បាល  ខៃត្ត មណ្ឌល គរីិ  បាន លើក- 
ឡើង  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៩  ខៃកញ្ញា  
ដៃរថា  ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ-
ឈប ់សមៃក ៣ថ្ងៃ  នៃ ពធិបីណុៃយ- 
ភ្ជុំបិណ្ឌ ខាងមុខ នៃះ  លោកក៏ 
បានធ្វើការ បៃជុំ សមៃប់ តៃៀម 
លក្ខណៈ ការពារ ពកីារ ឆ្លង រាល-
ដល នៃ មៃរោគ កូវីដ១៩ នៃះ 
រួចហើយ ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«រដ្ឋបាល- 
ខៃត្ត កប៏ាន បៃជុ ំរៀបច ំជ ផៃន ការ   
រួចហើយ  គឺ ទី១  យើង នឹង 
ធ្វើការ តៃួត ពិនិតៃយ ឡើង វិញ ពី 
តំបន់ រមណីយដ្ឋាន មួយចំនួន  
ដៃល មិនបង្ក ផលប៉ះពាល់  ឬ 
បង្ក ហានិភ័យ អី្វ ទៃ  យើង នឹង 
រៀបចំឱៃយ ដំណើរការ ឡើង វិញ។ 
ប៉នុ្តៃ ការរៀបច ំនៃះ គ ឺតៃវូ តៃមាន 
វិធានការ សុខភាព តៃឹមតៃូវ  
ដោយ ដក ់ការវសក់ម្ដៅ  កន្លៃង 
បាញ់ អាល់កុល ផង ដៃរ»។

ពធិ ីបណុៃយ ភ្ជុបំណិ្ឌ សមៃប ់ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ  បៃពៃតឹ្តទៅចាបព់ ី

ថ្ងៃ ទី៥-៦-៧  ខៃតុលា  ឆ្នាំ- 
២០២១  នៃះ  ហើយ សមៃប់ 
ឆ្នាំនៃះ ផងដៃរ  បើទោះ បីជ 
បៃមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាល  លោក- 
នាយករដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន    
បានសមៃច ផ្អាក ការរៀបចំ 
ពិធីបុណៃយ កាន់បិណ្ឌ  និង ភ្ជុំ- 
បណិ្ឌ  កដ៏ោយ  ប៉នុ្តៃ លោកបាន- 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មន្តៃី រាជការ ក៏ 
ដូចជ   កម្មករ- កម្មការិនី  និង 
បុគ្គលិក កៃុមហ៊ុន នានា  អាច 
ឈប់ សមៃក ដូច ធម្មតា បាន។

លោក ហ៊នុ សៃន  បាន លើក- 
ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៥  ខៃកញ្ញា  

ថា  បៃជពលរដ្ឋ អាច ធ្វើដណំើរ 
ទៅកមៃសាន្ត  នៅតាម ទីកន្លៃង 
នានា  ដោយ មានការអនុវត្ត 
វិធានការ សុខាភិបាល ឱៃយ បាន- 
តៃឹមតៃូវ ផង ដៃរ។

លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី ថ្លៃង 
ថា ៖« រាជ រដ្ឋាភបិាល មនិ ហាម-
ឃាត់ ការឈប់ សមៃក ៣ថ្ងៃ  
របស់ មន្តៃី រាជការ  ក៏ដូចជ 
កម្មករ  កម្មការិនី  បុគ្គលិក 
នៅតាម កៃុមហ៊ុន  ដៃល តៃូវ 
ទទួល បាន ការអនុញ្ញាត  ឱៃយ 
ឈប ់សមៃក ដោយ មាន បៃក-់ 
បៀវតៃសរ៍ នោះ ទៃ»៕

តពីទំព័រ ១...តៃូវ ចំណាយ 
ពៃលចៃើន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង នីតិ វិធី 
សមៃប់ ស្នើសំុ  នំាចៃញ ពី អាជ្ញា- 
ធ របៃទៃស ដទៃម កកម្ពជុ ហើយ  
មាន ផលលំ បាកក្នងុ កាលៈ- 
ទៃសៈ នៃ កូវីដ ១៩  ផងដៃ រ»។

តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស ់កៃសងួវ បៃបធ ម ៌ នងិ វចិតិៃ- 
សិលៃបៈ បាន ឱៃយដឹង ថា ការ ទទលួ- 
បាន វត្ថុ បុរាណ ខ្មៃរ មកវិញ  ក្នុង 
ជំហាន ដំបូង នៃះ គឺ តាម រយៈ 
កៃុម គៃួសារលោក Doug las 

Latchford ដៃល លៃបី លៃបាញ 
រឿង បៃមូល និង រកៃសា ទុក វត្ថុ- 
បរុាណ ខ្មៃរ បាន សមៃច បៃគល ់
វត្ថុ បុរាណ ជង១០០ រូប ធ្វើ ពី ថ្ម 
និង សំរឹទ្ធ  និង សមៃបត្តិ វបៃបធម៌- 
ខ្មៃរ ជចៃើន ទៀត មក កម្ពជុ វញិ 
បនា្ទាប់ ពី ការ ចរចា អស់ រយៈ- 
ពៃល ៣ ឆ្នាំ ។

ការ សមៃច បៃគល់ វត្ថ ុបុរាណ  
មក កម្ពុជ វិញ នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
តាមរយៈ កិច្ច ពៃម ពៃៀង រវង 
ភាគី ចរចា និង កៃមុ គៃសួារ លោក 

Latchford  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨ 
ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០  កៃយ ពី 
លោកLatchfordបាន ទទួល 
មរណ ភាព នៅ គៃហ ដ្ឋាន ដៃល 
មាន តាំង លម្អ ដោយ វត្ថុ បុរាណ 
ខ្មៃរ មួយ ចំនួន នៅ ទីកៃងុ បាង កក 
បៃទៃស ថៃ រយៈ ពៃល ជិត ១ ខៃ ។

បើតាម កៃសួងវ បៃបធ ម៌  និង 
វិចិតៃ សិលៃបៈវត្ថុ បុរាណ ខ្មៃរ  ដ៏ 
ល្អឯ កចនំ ួន៥របូដៃល បាន ដកឹ 
មក ដល់ កម្ពុជ វិញ ក្នុង ដំណា ក់- 
កាល ដំបូង នៃះ រួ ម មាន ប ដិ មា- 
ថ្មពៃះ សិវ ស្កន្ទ(ពៃះ ឥសូរ  និង 
ពៃះស្កន្ទ)មក ពបីៃ សាទ កោះ- 

េករ,បដិមា ថ្ម ពៃះ អឌៃឍ នារី ស្វរៈ 
(ពៃះឥ សូរ  និង នាង ឧមា)និង 
ក នៃសៃ ទូក សំរឹទ្ធ ។ 

 វត្ថុបុរាណ ទាំង៥នៃះ  មាន អាយុ - 
កាល តាងំព ីសតវតៃស រ ៍ទ ី៦ រហតូ 
ដ ល់ សម័យ កៃយ អង្គរ រួ មទាងំ 
រតនវត្ថ ុដ៏ល្អ ឯក ពី អតីត រាជធានី  
កោះកៃ រ និង តំបន់ អង្គរ ។ពៃល 
នៃះកំ ពុង រកៃសា ទុកនៅសារ មន្ទរី- 
ជតិ ភ្នពំៃ ញដើ មៃបីឱៃយ កៃមុ ជំនាញ 
ពិ និតៃយវ យត ម្លៃ សមា្អាត ជួស- 
ជុល  និង ដំឡើង ជើ ងទមៃ ចាំ- 
បាច ់នានា សមៃប ់តៃៀម រៀបច ំ
ពិធី បៃគល់- ទទួល ជផ្លូ វការ 
តាម ការ សមៃច របស់ រាជរ ដ្ឋា- 
ភិបា ល។  បើតាម កៃសួងវ បៃប- 
ធ ម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ ។

លោក ហាប់  ទូច  បាន ឱៃយ 
ដឹ ងដៃរថា វ ត្ថុបុរា ណខ្មៃរ ដៃល 
កៃមុ គៃសួារ របស់លោក  Doug-
las Latchford រកៃសាទុក  គឺ 
ស្ថតិ នៅ បៃទៃស ផៃសៃងៗ គ្នា ដូច្នៃះ 
កៃមុ ការងា រ របសក់ៃ សងួបៃបធម ៌ 
និងវិចិតៃសិ លៃបៈតៃូវ ធ្វើការងារ 
លើការ ដឹកញ្ជូន វត្ថុបុរា ណ តៃ- 
ឡប់ មកក ម្ពជុវិ ញ ជមួយ បណា្ដា 
សា្ថា នទូតនា នា និងតៃូ វកា រ ធ្វើ 
ជជំ ហានៗ។  

លោកបា ន បន្ត ថា ៖ «តាម 
គមៃង របស់ យើង គឺយើ ង 
សងៃឃមឹថា ដកឹ ជញ្ជនូ វត្ថបុុរាណ  
ទំា ងនៃះ មក កម្ពជុ ឱៃយបាន  
តាំងពីខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ ម្លៃ៉ះ  

ប៉ុន្ដៃ ដោយ សារ តៃសា្ថានភាព 
កូវីដ ១៩ មានការ បិទខ្ទប់ បៃទៃស 
ជ ចៃើន ទើប មាន ការលំ បាក  
និង មាន ភាព យឺតយា៉ាវ។  ប៉ុន្ដៃ 
វក៏ជ ប ទ ពិសោធ របស់ យើងមួយ  
ហើយ ការងារ បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត  
វ នឹង លឿនជង នៃះ »។ 

 លោក សៃី  ភឿង  សកុ ណា 
រដ្ឋម ន្តៃី កៃសួង វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ - 
សិលៃបៈ បាន លើក ឡើង ក្នុង 
សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន ថា កិ ច្ច- 
ការ ដ៏ស្មគុ សា្មាញ នៃះ  អាចសមៃច  
ទៅបាន ដោយ មាន ការ ចង្អុល- 
ប ងា្ហាញ ពី លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
ហុ៊ន សៃ ន និងមាន ការ សមៃប- 
ស មៃួល ពី កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ  និង 
ឥសៃសរ ជន ជចៃើន រូប  ទាំង 
សា្ថាប័ន រដ្ឋ និ ង ឯកជនរួម មាន 
លោកBradley James Gor-
don លោកSteven Andrew 
Heimberg  នងិ លោក Char- 
les Webb ។

លោក សៃ ី បានមានបៃសាសន៍  
ថា ៖ « ការ បញ្ជូន តៃឡប់ មក 
កម្ពជុ វញិ នវូ របូ ចមា្លាក ់ទាងំ នៃះ 
សប ញ្ជាក់ ពី ការប្ដជ្ញា ចិ ត្ត របស់ 
រាជរដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជ  ក្នុង ការ- 
ទាមទា រ យកមក  វញិ នវូ សមៃបត្ត-ិ 
វបៃបធម៌ ខ្មៃរ ដៃល បាន បាត់ បង់ 
ហើ យ ការ បញ្ជនូ តៃឡប ់មក វញិ 
នៃះ គឺជ ពៃតឹ្ត ិការណ៍ បៃវត្ត ិសាស្តៃ- 
សមៃប់ បៃជជ ន កម្ពុជ និ ង 
ពិភព លោក » ៕

ពុទ្ធបរិស័ទ ប្រគ្រន ទ្រយ្រយ វត្ថដុល់ព្រះ សង្រឃនៅ វត្ត ចាក់អង្រលើ ខណ្ឌមានជ័យ   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 

វត្ថបុុរាណព្រលដឹកមកដល់សារមន្ទរីជាតិពីយប់ថ្ង្រទី២៩ កញ្ញា  ។ រូបថត សហ ការី

វត្ថបុុរាណខ្ម្ររចំនួន៥...

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

ប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រ�និពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន្ធ   គ្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម �ៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,� យ សា មា ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា៉ា , រ័ត្ន  សុជ តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

ពា ំង បា៉ា �ៃ ីយា៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

ប្រ � ន�្រកចា យ� �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រកចា យ� �្រត

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

ប្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត្ថ ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរច� គ្រហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន ្រករច� ទំព័រ
សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

� រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិទួលរកា ៣
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម,  

 ខណ្ឌ មា នជ័យ,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
� រិ� ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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ការមកពិនិត្យផ្ទព្ោះរបស់ស្ត្មីានផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍មានការធា្លក់ចុះក្នងុបរិបទកូវីដ១៩
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ មនៃ្តី មជៃឈមណ្ឌល- 
ជាតិ គាំពារ មាតា  និង ទារក នៃ 
កៃសងួ សខុាភបិាល  លើក ឡើង ថា  
ក្នុង បរិបទ នៃ ការរីក រាល ដាល មៃ- 
រោគ កូវីដ១៩ នៃះ  ការមក ពិនិតៃយ 
ផ្ទៃពោះ របស់ សៃ្តី មាន ផ្ទុក មៃរោគ 
អៃដស៍ មានការ ធ្លាក់ ចុះ។ នៃះ ជា 
កតា្តា មួយ ដៃល ស្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ តៃវូ 
ធ្វើ ការ បៃឹងបៃង បន្តទៀត  ដើមៃបី  
សមៃចបាន នូវ គោលដៅ លុបបំ- 
បាត់  ជំងឺ អៃដស៍  និង ជំងឺ ស្វាយ ពី 
មា្តាយ ទៅ កូន ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៥។

នៃះ ជា ការបញ្ជាក់ របស់ លោក- 
សៃ ីវៃជ្ជបណ្ឌតិ  គមឹ រត័្ននា  បៃធន- 
មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ គាំពារ មាតា និង 
ទារក  នា ថ្ងៃទ៣ី០  កញ្ញា  ក្នងុ កចិ្ច- 
ពិភាកៃសា ស្តី ពីការលុប បំបាត់ ការ-
ចម្លង មៃរោគ អៃដស៍  និង ស្វាយ ពី 
មា្តាយ ទៅ កនូដើមៃបី ចលូ រមួ ជា ចរន្ត- 
ជាតិ មួយ  ឈាន ឆ្ពោះ ទៅបញ្ចប់ 
បញ្ហា អៃដស៍ នៅ ឆ្នាំ២០២៥។

លោកសៃ ីថ្លៃងថា ៖«យើង បាន- 
ធ្វើ ការងារ ចៃើន  ដោយ ក្នុង នោះ 
យើង  បាន បង្កើត ជាគោលការណ ៍
ណៃនាំ សមៃប់ កាត់ បន្ថយ  ឬ 
ការបងា្ការ ការចម្លង ពី ជំងឺ អៃដស៍  

និង ស្វាយ ពី មា្តាយ ទៅកូន  ដោយ 
បញ្ជាៃប ចលូទៅ ក្នងុ សៃវា សខុភាព   
មាតា នងិ ទារក ដៃល មាន សៃបដ់ើមៃបី   
ឆ្លើយ តបនឹង គោលដៅ អភិវឌៃឍន៍ 
បៃកប ដោយ ចីរភាព របស់ កម្ពុជា 
យើង បន្ថយ អតៃ មរណ ភាព មាតា 
និង ទារក នៅ ឆ្នាំ២០៣០» ។

លោកសៃី បៃធន មជៃឈមណ្ឌល 
បន្ថៃមថា  គោលដៅ ក្នុង ការកាត់- 
បន្ថយ ឬក៏ លុប បំបាត់ ជំងឺ អៃដស៍ 
និង មៃរោគ ស្វាយ ពី មា្តាយ ទៅ កូន 
គឺជា គោលដៅ ដ៏ ធំមួយ បន្ថៃម- 
ទៀត របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល។ ជា 
លទ្ធផល សៃ្តី ដៃល មក ពិនិតៃយ ផ្ទៃ-

ពោះ នងិ ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ អៃដស ៍  
និង មៃរោគ ស្វាយ បាន បៃមាណ 
ជា  ៩០%  ហើយ ចនំនួ មា្តាយ ដៃល 
ទទួល បាន ថា្នាំ បងា្ការ ក៏ ដូច ជា ការ-
ទទលួ ការពៃយាបាល មៃរោគ អៃដស ៍  
ជំងឺ អៃដស៍  ក៏ ឃើញ មាន តួលៃខ 
ខ្ពស់ បៃមាណ ជាង ៩០%  ដៃល 
គាត់ ទទួល បាន ថា្នាំ។

លោកសៃី គឹម រ័ត្ននា  ថា ៖« ដូច- 
គា្នា នៃះ ដៃរ  កូន ដៃល កើតពី មា្តាយ   
ដៃលមាន ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស ៍ក ៏បាន-  
ទទួល ថា្នាំ បងា្ការ កុំឱៃយ ឆ្លង នៅ ពៃល   
ដៃល គាត់ កើត ហើយ រហូត ដល់ 
អាយ ុ១២សបា្តាហ។៍ដចូនៃះ អតៃ 

នៃ ការចម្លង មៃរោគ អៃដស៍ និង 
ស្វាយ នៃះ  ឃើញ មាន ការធ្លាកច់ុះ 
បើ ធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០០៧  និង 
២០១០   កន្លង មក នៃះ»។

លោកសៃ ីបន្តថា ៖«ប៉នុ្តៃ នៅ ក្នងុ 
បរិបទ នៃការ រីករាល ដាល មៃរោគ 
កវូដី១៩  មនិថា តៃ ក្នងុ សកល នងិ 
បៃទៃស កម្ពជុា  ដចូនៃះ ការចលូរមួ 
របស់ សៃ្តី មាន ផ្ទៃពោះ មាន ការ-
ធ្លាក់ ចុះ  ជាពិសៃស ការពិនិតៃយ 
ផ្ទៃពោះ  និង ការធ្វើ តៃស្ត ឈាម 
រកមៃ រោគ អៃដស៍  និង ស្វាយ។ 
កាល ណា ពួកគាត់ មនិ បាន មក រក 
សៃវា ពិនិតៃយ ផ្ទៃពោះ  គឺ ធ្វើ ឱៃយ គាត់ 
បាត់ បង់ ឱកាស ធ្វើ តៃស្ត  និង ការ-
ស្វៃង រក ការពៃយា បាល សម សៃប» ។  

លោកសៃី  អំពាវនាវ សៃ្តី មាន- 
ផ្ទៃពោះ ទាងំអស ់ កុភំ្លៃច មក ទទលួ    
ការពនិតិៃយ ផ្ទៃពោះ ឱៃយ បាន ទៀង ទាត់  
យ៉ាងហោច ណាស់ ឱៃយ បាន  ៤ដង 
ក្នុង អំឡុង ពៃល មាន ផ្ទៃ ពោះ។ 
មៃយា៉ាង ទៀត  នៅពៃល សមៃល ក៏ 
ដូចគា្នា ដៃរ  គឺ តៃូវ មក សមៃល នៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ  ឬ មណ្ឌល សុខភាព 
ដៃល មាន ឆ្មប ជំនាញ ដើមៃបី ជួយ 
គាត់ នៅពៃល មាន បញ្ហា កើតឡើង 
ផៃសៃងៗ គ ឺ មន្ទរីពៃទៃយ អាច ជយួ គាត ់
បាន ទាន់ ពៃលវៃលា  ជាពិសៃស 

ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការរាត តៃបាត 
ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ។

ជាមយួ គា្នានៃះ  លោក វៃជ្ជបណ្ឌតិ  
ល ីពៃញស៊នុ  បៃធន មជៃឈមណ្ឌល- 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដស៍  សើសៃបៃក  
នងិ កាម រោគ កល៏ើកឡើង នាពៃល 
នោះ ថា ៖«យើង បាន កាត់បន្ថយ 
ការរីក រាលដាល នៃះ ពី ចំនួន ២%   
រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ នៅ សល់ 
តៃ ០,៥% ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ ចំពោះ 
ជំងឺ អៃដស៍ បច្ចុបៃបន្ន  ក៏បាន កាត់-
បន្ថយ ជាអតិបរមា ពី ការរីក រាល-
ដាល   មៃរោគ អៃដស៍ នៃះ  ពី មាតា 
ទៅ ទារក។ មាន ការកាត ់បន្ថយ ចាប-់ 
តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១០  មាន រហតូ ដល ់
២០%  ហើយ មកដល ់បច្ចបុៃប ន្ន   នៅ 
សល់ តៃ ១១% ប៉ុណ្ណោះ» ។

លោក វៃជ្ជបណ្ឌតិ ថ្លៃងថា  សមៃប ់
វិធនការ ថ្មី ក្នុង បរិបទកូវីដ   មជៃឈ- 
មណ្ឌល មាន ការផ្តល់ ថា្នាំ សមៃប់  
ពនៃយារ ដល់ អ្នក មាន ផ្ទុក មៃរោគ 
អៃដស ៍ ព ី៣ខៃ  ទៅ  ៦ខៃ  ដោយ មនិ   
ចាំបាច់ តមៃូវ ឱៃយ អ្នក ជំងឺ អៃដស៍  
មក ជួប គៃូពៃទៃយ ញឹកញាប់ ពៃក។ 
វិធនការ នៃះ ដើមៃបី កាត់បន្ថយ 
ការប៉ះពាល់ ជាមួយ គៃូពៃទៃយ  ឬ 
កាត ់បន្ថយ ការធ្វើ ដណំើរ របស ់អ្នក- 
ជំងឺ អៃដស៍  ក៏ ដូចជា អ្នក ជំងឺ ដៃល 

កំពុង មាន ផ្ទៃពោះ ផង ដៃរ។
 របាយការណ៍ របស់ អាជា្ញាធរ- 

ជាត ិ បៃយទុ្ធ នងឹ ជងំអឺៃដស ៍កាល- 
ព ី ឆ្នា ំ២០២០ បងា្ហាញ ថា  អតៃ ផ្ទកុ 
មៃរោគ អៃដស ៍ក្នងុ ចណំម មនសុៃស   
ពៃញវ័យ  មាន អាយុ ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំ  
ដល ់៤៩ ឆ្នា ំបាន ថយចុះ ព ី ០,៨%  
នៅ ឆ្នា ំ២០១០មក នៅតៃមឹ ០,៥%  
នៅ ឆ្នាំ ២០១៩។ ក្នុង នោះ ចំនួន 
អ្នកស្លាប ់គៃប ់វយ័ ដោយសរ ជងំ-ឺ 
អៃដស៍ បាន ថយចុះ ពី បៃមាណ  
២ ៣០០នាក់នៅ ឆ្នាំ២០១០  មក 
នៅ តៃឹម បៃមាណ  ១ ៣០០នាក់  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩។ 

បើ តាម របាយការណ៍   បច្ចុបៃបន្ន 
ចំនួន អ្នក ផ្ទុក មៃ រោគ អៃដស៍ គៃប់ 
វយ័ មាន បៃមាណ  ៧៣ ០០០ នាក ់ 
ក្នុង នោះ  ៨៤% បានធ្វើ តៃស្ត 
ឈាម ដឹង ពិតបៃកដ   ថាបាន ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស៍ ១០០% បាន- 
ទទលួ សៃវា ពៃយាបាល ដោយ ឱ សថ    
បៃឆងំ មៃរោគ អៃដស។៍ រឯី ៩៦%  
ទទួល បាន បៃសិទ្ធភាព នៃ ការ-
ពៃយាបាល នាឱំៃយ មាន សខុភាព ល្អ។ 
ចនំនួ អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីគៃប ់វយ័ បាន ថយ- 
ចុះ ពី បៃមាណ ១ ៩០០នាក់ នៅ 
ឆ្នា ំ២០១០ មក នៅតៃមឹ បៃមាណ 
៧៨០នាក់ នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ ៕

អ្នកចូលរួម នៅ ក្នងុ កម្មវិធី ១ពាក់ព័ន្ធជំងឺអេដស៍ នពេល កន្លងមក   ។ រូប ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 11,040 10,960 11,280 10,960

2 GTI 4,460 4,440 4,460 4,380

3 PAS 13,600 13,720 13,720 13,440

4 PEPC 3,170 3,160 3,170 3,130

5 PPAP 15,000 15,000 15,000 15,000

6 PPSP 2,060 2,050 2,070 2,040

7 PWSA 7,020 7,060 7,060 7,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៣ី០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ 

FWD Group បោះជំ ហាន ចូលទីផ្សារ ធានារ៉ាប់រង នៅកម្ពជុា
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កេុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង  
FWD  Group ដេល មាន មូល ដ្ឋាន 
សា្នាក់ ការកណ្តាល    នៅ  ទីកេុងហុងកុង  
បាន បេកាសពី ការ ឈាន ជើងចូល 
ទីផេសារ ហិរញ្ញវត្ថុ   នៅ បេទេស កម្ពុជា    
ដេល ជា ទផីេសារ ទ ី១០  របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ទ្វបី 
អាសុ ី ដោយ  បង្កើត  កេមុហ៊នុ បតុេ សម្ពន័្ធ 
របស់ ខ្លួន គឺ   «FWD  Cambodia»។ 

កេមុ ហ៊នុ មយួ នេះ បាន ឱេយ ដងឹថា  ដណំើរ  
មក កាន ់បេទេស កម្ពជុា នេះ ស បញ្ជាក ់
ព ីការ រកី លតូ លាស ់របស ់កេមុ ហ៊នុ  FWD  
ទទូាងំ តបំន ់ នងិ បាន បង្ហាញ ព ីការ ប្តេជា្ញា-  
ចិត្ត ដើមេបី កា្លាយ ជា កេុមហ៊ុន ធានា រ៉ាប់- 
រង នា ំមខុ គេនៅ អាសុ ីតាម រយៈ ការ ផ្ដល ់
ជូន នូវ បទ ពិសោធថ្មី លើ សេវា ធានា-   
រ៉ា ប់ រង  ពេម ទាំង គុណ តម្លេ  ជា ចេើន 
បន្ថេម ទៀត ដល់អតិថិជន។

លោក  Huynh  Thanh Phong 
អគ្គ នាយក កេុមហ៊ុន  FWD  បាន ឱេយ 
ដងឹ  ថា  កម្ពជុា បាន កា្លាយ ជា បេទេស មយួ  
ក្នងុ ចណំោម បេទេស ដេល មាន សេដ្ឋ-
កិច ្ច រីក ចមេើន បំផុត ក្នុង តំបន់  ។

លោក Huynh  ថ្លេង ថា ៖«យើង 
សម្លឹង  ឃើញ ឱកាស ជា ចេើន ក្នុង ការ- 
ការ ពារ  និង ការ ផ្តល់ ជូន នូវ ស្ថិរ ភាព 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុទៅ ដល ់បេជាជន កម្ពជុា  ហើយ  
ខ្ញុ ំបេកដ ក្នងុ ចតិ្ត ថា  កេមុ ការងរ របស ់
យើង នៅ ទនីេះ នងឹ ទទលួ បាន ជោគ ជយ័  
ក្នុង ការ ផ្ដល់ នូវ បទ ពិសោធថ្មី លើ សេវា  
ធានារ៉ាប់ រង ជូន  បេជា ជន កម្ពុជា » ។

លោក  ចាន់  រដ្ឋា  នាយក បេតិបត្តិ 

កេមុហ៊នុ  FWD  Cambodia  បាន ឱេយ 
ដងឹ ថា     កេមុហ៊នុ  នងឹ នា ំយក បច្ចេក វិទេយា  
និង បទ ពិសោធថ្មីៗ កាន់ តេ ចេើន  ដើមេបី 
រមួ ចណំេក ដល់ ការ អភវិឌេឍ ឧសេសាហ កម្ម 
ធានា រ៉ាប់ រង នៅ  កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖« យើង ខ្ញុំ សូម ថ្លេង 
អំណរ គុណ យ៉ាង ជេល ជេ ចំពោះ 
និយត ករ ធានា រ៉ាប់ រង កម្ពុជា សមេប់ 
ការ សា្វាគមន ៍ដ ៏កក ់ក្ដៅ  នងិការ ណេ នា ំ 

ក៏ ដូច ជា ការ ផ្ដល់ នូវ ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ មក 
លើ យើង ខ្ញុ ំជា ពសិេស សមេប ់ការ បង្កើត  
ឱេយ  មាន នូវ រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្នេក ចេបាប់ដ៏ ល្អ 
ដេល ខ្ញុ ំជឿ ជាក ់ថា នងឹ អនញុ្ញាត ឱេយ  FWD   
Cambodia  ក៏ ដូច ជា វិស័យ ធានា  រ៉ាប់- 
រង ទាំង មូល ទទួល បាន ជោគជ័យ» ។ 

លោក   បញ្ជាក់  ៖«អនាគត របស ់ FWD  
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា នឹង រឹតតេ មាន 
ភាព តេចះ តេ ចង់  ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា 
យើង នឹង សមេច បាន នូវ សមិទ្ធ ផល 
ជា ចេើន ជា មួយ កេុម ការងរ របស់ យើង  ។ 
យើង នឹង ផ្តល់ ជូន បេជាជន កម្ពុជា នូវ 
បទ ពិសោធថ្មី មួយ លើ សេវា ធានា -  
រ៉ាប់ រង ដេល អាច ជួយ ឱេយ ពួក គាត់ រស់- 
នៅ ដោយ ភាព រីករយ »។

យោង តាម សមាគម ធានារ៉ាប ់រង កម្ពជុា  
(IAC)  វិស័យ ធានារ៉ាប់ រង នៅ កម្ពុជា 
ទទលួ បាន បេក ់បពុ្វលាភ  សរបុ ចនំនួ 
៨៥ លាន ដលុា្លារ នៅ តេមីាសទ១ី ឆ្នា ំនេះ  
កើន ឡើង ១៦,៣ ភាគរយ  ធៀប នឹង 
រយៈ ពេល ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។

ក្នងុ ចណំោម នោះ  បេក ់បពុ្វលាភ ធានា-  
រ៉ាប់ រង ទូទៅ  មាន ចំនួន ៣៩,១ លាន 
ដុលា្លារ កើន ឡើង ១៩,៥ ភាគ រយ  និង  

បេក់ បុព្វលាភ ធានា រ៉ាប់ រង អាយុ ជីវិត 
មាន ចំនួន ៤៤,៦ លាន ដុលា្លារ  កើន ឡើង  
១៥,៥ ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូច- 
 គ ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន  និង បេក់ បុព្វ លាភ 
ធានា រ៉ាប ់រង ទទូៅ មាន ចនំនួ ៤៦ ភាគ-
រយ  នងិ បេក ់បពុ្វលាភ ធានារ៉ាប ់រង អាយុ 
ជីវិត មាន  ៥៣ ភាគរយ នេ ចំនួន សរុប ។ 

បេក ់បពុ្វលាភ ធានា រ៉ាប ់រង ខ្នាត តចូ 
មាន ១,២ លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក ់ចុះ ២៦,៧ 
ភាគ រយ ធៀប នងឹ រយៈ ពេល ដចូ គា្នា កាល-  
ព ីឆ្នាមំនុ  នងិ មាន ១,៤ ភាគរយ នេ ចនំនួ  
សរុប ។  នេះ បើ យោង តាម IAC ។ 

វសិយ័ ធានា រ៉ាប ់រង បាន ចណំយ លើ 
បេក់ សំណង បេហេល ១១,៣ លាន 
ដលុា្លារ ក្នងុ ខេ មករ ដល ់ខេ មនីា  ជាមយួ 
នឹង  ការ ធានារ៉ាប់ រង ទូទៅ មាន  ៩,១ 
លាន ដលុា្លារ  ការ ធានារ៉ាប ់រង អាយ ុជវីតិ  
មាន ២,១ លាន ដុលា្លារ និង ការ ធានា រ៉ាប់- 
រង ខ្នាត តូច មាន  ០,២ លាន ដុលា្លា រ។ 

បច្ចបុេបន្ន  កម្ពជុាមាន កេមុ ហ៊នុ ធានា- 
រ៉ាប់ រង ៣៣ ក្នុងនោះ កេុម ហ៊ុន ធានា រ៉ាប់ - 
រង  ទូទៅ ១៦  ធានា រ៉ាប់រង អាយ ុជីវតិ១១  
និង  ធានារ៉ាប់ រង ខ្នាត តូច ៥  និង កេុម- 
ហ៊ុន ធានា រ៉ាប់ រង បន្ត ចំនួន ១ ៕LA 

តពី ទំព័រ ១...ទេពេយសមេបត្តិ 
របស់ ពេះ រជាណចកេ កម្ពុជា 
គេប់  ពេល  ទាំង អស់។ ការ លួច 
ឬ ការ រំលោភ បំពាន កម្ម សិទ្ធិ 
លើ  បេងកាត ដោយ មា្ចាស់ នាវា 
អ្នក  គេប់ គេង និង កេុម នាវិក នេ 
នាវា MT Strovolos និង បក្ខ- 
ពកួ របស ់គេ គជឺា បទល្មើសស្ថតិ  
កេម ចេបាប់ កម្ពុជា»។

យោង តាម កេសងួ មា្ចាសន់ាវា 
អ្នក គេប់ គេង និង កេុម នាវិក នេ 
MT Strovolos តេវូ បាន ជនូដ-ំ 
ណឹង អំពី កម្មសិទ្ធិ លើ បេង ឆៅ 
នងិ ការ បពំាន ចេបាប ់កម្ពជុា តាងំ- 
ព ី ប៉នុា្មាន ខេ មនុ មក ម្លេ៉ះ ។ ពកួ គេ 
មិន តេឹម តេ មិន  ធ្វើ សកម្ម ភាព 
ណ មយួ នៅក្នងុ ការ បង្វលិ សង 
បេងឆៅ  មក  កម្ពជុា វញិ ទេ ប៉នុ្តេ  

គេ ថេម ទាំង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ 
កពំង ់ផេ ជា ចេើន នៅ ក្នងុ បេទេស  
ថេ និង បេទេស ឥណ្ឌូនេសុី ជា-  
ដើម ដោយ ពួក គេ បាន បន្ត បិទ 
បេព័ន្ធ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ស្វ័យ - 
បេវត្តិ របស់ នាវា ក្នុង រយៈពេល 
យរូ ពេល ដេល ពកួ គេ ធ្វើ ដណំើរ 
រួម ទាំង ពេលចាក ចេញពី ដេន 
ទឹក កម្ពុជា ដោយ គា្មាន ការ អនុ-
ញ្ញាត, ចាក ចេញព ីដេនទកឹ  ថេ, 
និង ចូលទៅ  ដេនទឹក បេទេស  
ឥណ្ឌូនេសុី។

ជាមួយ គា្នា នេះ  កេសួង ក៏ បាន 
ពនេយល ់ថា ពេល ដេល នាវា MT 
Strovolos ចាក ចេញព ីដេនទកឹ  
កម្ពុជា ដោយ ខុស ចេបាប់ នាវា 
នេះ តេវូ បាន ជលួ ដោយ កេមុ ហ៊នុ 
KrisEnergy ដេល កេុមហ៊ុន 

ទទួល បាន កិច្ច សនេយា  អភិវឌេឍ ន៍ 
ជមេក បេងកាត កម្ពុជា ។ វិវាទ 
រវាង មា្ចាស ់នាវា នងិ អ្នក គេបគ់េង  
នាវា និង កេុមហ៊ុន KrisEn-
ergy ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ជលួ នាវា 
បេហេល ជា បាន កើត ឡើង ប៉នុ្តេ  
បញ្ហា នេះមិន ពាក់ ព័ន្ធ ដល់ ពេះ- 
រជាណចកេ កម្ពុជា ឡើយ។

កេសងួ   បន្តថា៖« បេង ឆៅ មនិ 
អាច កា្លាយ ជា កម្មវត្ថុ នេ ការ ទាម - 
ទារ របស ់មា្ចាស ់នាវា នងិ អ្នកគេប-់ 
គេង  MT Strovolos ឡើយ 
ពេះ ថាបេង ឆៅ ទាងំ នេះ មនិ- 
មេន ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ អ្នក ជួល 
នាវា(កេុមហ៊ុន គេីសអេ នើ ជី) 
ទេ។ ដចូ បញ្ជាក ់កន្លង មក បេង  
ឆៅ  ជា ទេពេយ សមេបត្ត ិរបស ់ពេះរ-
ជា   ណចកេ កម្ពុជា។ គា្មាន ការ- 

ទាមទារ ណមួយ កេម កិច្ច- 
ពេម  ពេៀង ជួល នាវា អាច ផ្តល់ 
ហេតុផល សមរមេយ ឬ អនុញ្ញាត 
ឱេយ នាវា  MT Strovolos ចាក- 
ចេញពី ដេនទឹក កម្ពុជា ដោយ 
ខុសចេបាប់ ឬ អនុញ្ញាត ឱេយ មាន 
ការរលំោភបពំាន កម្មសទិ្ធ ិបេង- 
ឆៅ  របស់ កម្ពុជា ឡើយ» ។ 

កេសងួ បន្ត ថា៖ « មា្ចាស ់នេ នាវា 
MT Strovolos បាន ថ្លេង ការ-
ណ ៍ថា ខ្លនួ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់ដល ់ 
សុខុមាលភាព របស់ កេុម នាវិក 
នៅ ក្នងុ សេចក្ត ីបេកាស  ពត័ ៌មាន 
របស់ ខ្លួន។ ប៉ុន្តេ សេចក្តី ថ្លេង- 
ការណ៍ នេះគឺ ផ្ទុយ ទៅ នឹង ការ- 
ពតិ ដេល កេមុ នាវកិ របស ់ពកួ គេ 
មិន បាន គោរព គោល ការណ៍ 
សុវត្ថិ ភាព នេ ជីវិត មនុសេស នៅ 
លើ  លម្ហសមទុេ ឡើយ។  ពកួគេ 
បាន បិទ បេព័ន្ធ អត្ត សញ្ញាណ 
ស្វ័យ បេវត្តិ របស់ នាវា ក្នុង ពេល 

ពកួ គេ ធ្វើ ដណំើរ ទន្ទមឹ នងឹ ការ- 
ដេល ពួក គេចាក ចេញពី ដេន- 
ទឹក  កម្ពុជា ដោយ គា្មាន ការ អនុ-
ញ្ញាត ឬ ដោយ គា្មាន សទិ្ធ ិ ដោយ 
នាំ ចេញ យក ទៅ ជា មួយ នូវ  
បេង ឆៅ របស់  កម្ពុជា» ។

លោក ជៀប សរួ អគ្គ នាយក 
នេ  អគ្គ នាយ ដ្ឋាន បេង កាត  
បាន  បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងេទ៣ី០ ខេកញ្ញា ថា ចាប ់តាងំ 
ព ីអាជា្ញាធរ ឥណ្ឌនូេសុ ី  ចាប ់នាវា 
នាវកិ នងិ បេង ឆៅ នោះ រដ្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពុជា បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង- 
ជិត ស្និទ្ធ ដោយ ផ្តល់នូវ ឯកសារ 
ចាំ  បាច់ ពាក់ ព័ន្ធ នានា តប តាម 
សំណើ របស់ ឥណ្ឌូនេសុី ដើមេបី 
យក បេង ឆៅ នាវា  និង នាវិក 
ទាំង អស់  តេឡប់ មក វិញ។

លោក   ថ្លេង ថា៖«យើង កំពុង  
តាម ដន អង្កេត ដោយ យក ចិត្ត- 
ទុក ដក់ អំពី ដំណើ រការ ផ្លូវ ចេបាប់ 

ទាំង សម ភាគី ឥណ្ឌូនេសុី និង 
អា ំងទេ ប៉លូ អពំ ីចណំតក់ារ នេះ 
ថា  តើ វា ឆ្លើយ តប ទៅនងឹ សណំើ 
កម្ពជុា  ឬ យ៉ាងណ? យើង នងឹ 
ធ្វើឱេយ អស់ពី លទ្ធភាព សហកា រ 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ  ឥណ្ឌូនេសុី»។

យោងតាម កេសួង ការ ចាប់- 
ខ្លនួ នេះ តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង កេយ 
ពេល នវិេទន ៍កេហម របស ់អាងំ-
ទ័រប៉ូល តេូវ បាន ចេញ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការ ចោទ បេកាន់  បទល្មើស 
ពេហ្មទណ្ឌ នៅ បេទេស កម្ពុជា ។

កេសួង បន្តថា លើសពីនេះ 
ទៀត ពេលនេះ ពកួគេ គរួតេ តេវូ 
រៀបចំ បង្វិល សង បេងឆៅ មក 
ឱេយ មា្ចាស ់សេបចេបាប ់ គ ឺពេះ រជា- 
ណចកេ កម្ពុជា វិញ និង គួរតេ 
បោះបង់ ការពេយាយម ទាមទារ 
បេក ់ព ី កម្ពជុា ចពំោះ បញ្ហាដេល 
ជា វវិាទ របស ់ពកួគេ ជាមយួកេមុ-
ហ៊ុន KrisEnergy ៕ LA

ពិធីសម្ពោ ធ ការិយាល័យ តំណាង នៅកម្ពជុា របស់ កៃមុហុ៊ន FWD  ។ រូបថត សហ ការី

កម្ពជុាគឺ ជា ម្ចាស់ ស្បច្បាប់ ន្ ប្ងឆៅ...



តពីទំព័រ ១...នៅក្នុងខេត្តសេះកេវ
នឹងបើកដំណើរការមុនពេលកំណត់
ខណៈបេទេសមនិទាន់បានបញ្ចប់ការ-
សាងសង់ប៉ុស្តិ៍តេួតពិនិតេយរបស់ខ្លួន
នៅឡើយ។នេះបើតាមសារព័ត៌មាន
TheNationThailandចេញផេសាយ
កាលពីថ្ងេទី២៩ខេកញ្ញា។
លោកJurinឱេយដងឹថា៖«ក្នងុអឡំងុ-

ពេលនេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាម
កុងតឺន័រនឹងអនុញ្ញាតឱេយឆ្លងកាត់ចេក
តេួតពិនិតេយNingIanប៉ុណ្ណោះ»។
លោកវ៉ាសុឹមសុរិយាអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ក្នងុថ្ងេទ៣ី០ខេកញ្ញា
ថាការស្នើសុំភាគីថេបើកចេកពេំដេន
ស្ទឹងបត់-បាណងអៀនគឺជាគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមរបស់កេសួងសាធារណការនិង
ដឹកជញ្ជូន ដោយមានការសមេប-
សមេួលពីអភិបាលខេត្តបនា្ទាយមាន-
ជយ័ជាមយួនងឹអភិបាលខេត្តសេះកេវ
របស់ថេ។ការយល់ពេមបើកចេកពេំ-
ដេនជាបណ្តោះអាសន្នរបស់ភាគីថេ
តេវូបានធ្វើឡើងឆ្លើយនងឹសណំើរបស់
កម្ពុជាដេលផ្ញើទៅភាគីថេកាលពី
អំឡុងខេមិថុនាកន្លងទៅ។
លោកបេប់ថា៖«យើងបានបង្កើត

ការិយាល័យចេកទា្វារអន្តោបេវេសន៍
ស្ទឹងបត់រួចហើយ។ចំពោះផ្នេកគយ
យើងនឹងយកមនេ្តីពីខាងពេំដេនប៉ោយ-
ប៉េតទៅពេះយើងមានមា៉ោសុនីស្គេន

នៅទីលានស្ទឹងបត់ហើយ។ខ្ញុំក៏មិន
ដងឹថាលទ្ធភាពបើកចេកជាបណ្តោះ-
អាសន្ននេះនៅពេលណាទេពេះក្នងុ
សា្ថានភាពការរីករាលដាលកូវីដ១៩
ហើយភាគីថេកពំងុរៀបចំរដ្ឋបាលខេត្ត
សេះកេវថ្មីប៉នុ្តេយើងតេៀមខ្លនួរចួរាល់
ហើយសមេប់បើកបណ្តោះអាសន្ន»។
លោកសុិនចន្ទីបេធានសមាគម

ភ័ស្តុភារកម្មកម្ពុជាបានសា្វាគមន៍
ចំពោះរដា្ឋាភិបាលថេនិងរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាមានការឯកភាពគ្នាបើកចេក
ពេំដេននេះជាបណ្តោះអាសន្ននេះ។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំគតិថាការបើ

បើកចេកតេូវបានបើក នឹងសមេួល
ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅឯចេក
ពេំដេនប៉ោយប៉េតដេលមានការកក-
ស្ទះកន្លងមក។ យើងឃើញថាចេក
ប៉ោយប៉េតទាងំអ្នកដណំើរនងិទនំញិ
ឆ្លងកាត់តាមទៅផ្លវូតេមយួដេលនាំឱេយ
កកស្ទះ។ពេលចេកស្ទងឹបត់បាណង-
អៀនបើកជាបណ្តោះអាសន្នយើង
បង្កភាពបេសើរឡើងនេការដកឹជញ្ជនូ
ទំនិញហើយសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន
នឹងលឿនរហ័សជាងមុន»។
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ថេ

ឆ្នាំ២០២០មានតម្លេ៧២៣៦លាន
ដុលា្លារធា្លាក់២៣,១៧ភាគរយធៀប
ឆ្នាំ២០១៩។ការធា្លាក់ចុះនេះគឺដោយ-
សារផលរំខានពីកូវីដ១៩។នេះបើ
តាមកេសួងពាណិជ្ជកម្មថេ៕LA

ថ្ងេសុកេទី១ែខតុលាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ផែទែសចរណ៍អន្តរជាតិនឹងបង្កើនសក្តានុពលទាក់-
ទាញភ្ញៀវកន់តែចែើនទៅកមែសាន្តនៅខែត្តកំពត

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈកំពង់ផេទេសចរណ៍អន្តរ-
ជាតិខេត្តកំពតនឹងកា្លាយជាចេកទា្វារ
ផ្លូវសមុទេដ៏សំខាន់ក្នុងការសមេួល
ដល់បេព័ន្ធគមនាគមន៍ជាតិក៏ដូចជា
នឹងកា្លាយជាមេដេកដ៏សំខាន់ក្នុងការ-
សេូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរ-
ជាតិឱេយចូលមកកមេសាន្តនៅខេត្តកំពត
ខណៈការសាងសង់កំពង់ផេនេះនឹង
បញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ២០២១។នេះបើ
តាមលោកថោងខុនរដ្ឋមន្តេីកេសួង
ទេសចរណ៍។
ក្នងុឱកាសចុះទៅពនិតិេយសកម្មភាព

សាងសង់«កពំងផ់េទេសចរណ៍អន្តរ-
ជាតិខេត្តកំពត»ជាមួយ លោកជាវ
តាយអភបិាលខេត្តកពំតកាលពីថ្ងេទី
២៩ខេកញ្ញាលោកថោងខុនបាន
លើកឡើងថាកពំងផ់េទេសចរណ៍នេះ
នឹងកា្លាយជាមេដេកដ៏ខា្លាំងមួយទៀត
របស់កម្ពុជាក្នុងការសេូបទាញភ្ញៀវ-
ទេសចរឱេយចូលមកកមេសាន្តក្នុងខេត្ត
កំពតក៏ដូចជាដឹកភ្ញៀវទេសចរក្នុង
សេុកនិងបរទេសទៅកមេសាន្តនៅ
បេទេសជិតខាង។
លោកថ្លេងថា៖«កំពង់ផេនេះនឹង

កា្លាយជាចេកទា្វារអន្តរជាតិផ្លវូសមទុេដ៏
សំខាន់ក្នុងការតភា្ជាប់ការដឹកជញ្ជូន
ភ្ញៀវទេសចរទៅបណា្តោកោះនានានៅ
ភាគខាងតេបូងនិងតភា្ជាប់ខេត្តកំពត
ទៅកាន់ពភិពលោក។កពំង់ផេនេះក៏
នងឹជយួជរំញុបន្ថេមការអភវិឌេឍទេស-
ចរណ៍នងិផ្នេកពាក់ពន័្ធនានានៅខេត្ត
កំពត រមណីយដា្ឋានភ្នំបូកគោនិង
គោលដៅទេសចរណ៍តបំន់ឆ្នេរសមទុេ
របស់កម្ពុជា»។
កំពង់ផេនេះបានចាប់ផ្តើមសាង-

សង់កាលពីខេសីហាឆ្នាំ២០១៨
ដោយមកដល់ពេលនេះការដា្ឋានទាងំ-
មូលសមេចបានជាង៨៤ភាគរយ
ហើយគេងនងឹបញ្ចប់នៅដណំាច់ឆ្នាំ
២០២១។កពំងផ់េនេះសាងសង់លើ
ផ្ទេដីទំហំ៤ហិកតាក្នុងសេុកទឹកឈូ
មានចមា្ងាយបេមាណ៦គីឡូម៉េតេពី
កេុងកំពត។
បេធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត

លោកសយសុីណុលបានបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នាថ្ងេទី៣០ខេកញ្ញាថា
កពំង់ផេទេសចរណ៍អន្តរជាតិនេះនងឹ
កា្លាយជាកមា្លាងំថាមពលថ្មីបន្ថេមទៀត
សមេប់ខេត្តកំពតក្នុងការទាក់ទាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរពីបេ-

ទេសជិតខាងឱេយចូលមកកមេសាន្តនៅ
កម្ពុជា។លោកបន្តទៀតថាកំពង់ផេ
ទេសចរណ៍អន្តរជាតិនេះក៏នឹងធ្វើឱេយ
មានជមេើសកាន់តេចេើនសមេប់
ភ្ញៀវពសិេសបនា្ទាប់ពីពភិពលោកអាច
គេប់គេងជំងឺកូវីដ១៩ បានដោយជោគ-
ជ័យ។លោកបេប់ថា៖«យើងកំពុង
រង់ចាំទទលួភ្ញៀវទេសចរតាមកពំងផ់េ
ទេសចរណ៍នេះខណៈខេត្តកំពតមិន
ទាន់មានកំពង់ផេបេបនេះទេ»។
លោកហូ វណ្ឌីបេធានកេុមហ៊ុន

ទេសចរណ៍វីលដ៍អិចបេសបាន
លើកឡើងថាកពំងផ់េទេសចរណខ៍េត្ត
កំពតតេូវបានគេមើលឃើញថានឹង
ជួយធ្វើឱេយភ្ញៀវអន្តរជាតិកាន់តេចេើន
ចលូមកកម្ពជុា។ការបង្កើតទតីាងំចលូ
ចតនិងកន្លេងកមេសាន្តថ្មីៗនឹងធ្វើឱេយ
ខេត្តកំពតទទួលការចាប់អារម្មណ៍
កាន់តេចេើនទាំងវិស័យទេសចរណ៍
និងការបណា្តោក់ទុនលើគេប់វិស័យ។
លោកអះអាងថា៖ «នេះជាការធ្វើ

ពិពិធកម្មមួយក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
តាមរយៈការបង្កើតផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាម
ទឹកដេលអាចឱេយភ្ញៀវទទួលនូវអា-
រម្មណ៍ថ្មីខុសប្លេកពីការធ្វើដំណើរតាម
ផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោក»៕LA

ចែកពែំដែនស្ទងឹបត់-បាណងអៀន...

ខណៈដេលពិធីបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌ
ទំនៀមទមា្លាប់ខ្មេរខិតជិតចូលមក
ដល់ឆប់ៗនេះកេុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន
ដេលជាអ្នកផ្ដល់សេវទូរគមនា-
គមន៍ឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបាន
រៀបចំកម្មវិធីពិសេសមួយដើមេបី
ចូលរួមអបអរពិធីបុណេយដ៏សំខាន់
មួយនេះគឺកម្មវិធី«កាដូបុណេយភ្ជុំ-
បិណ្ឌសមេប់គេប់គ្នា»នៅរាល់
ពេលដេលអតិថិជនមិត្តហ្វូនធ្វើ-
ការស្គេនQRCodeពេមទាំង
ការបរចិា្ចាគមលូនធិិទៅឱេយមន្ទរីពេទេយ
គន្ធបុបា្ផា។
យោងតាមកេុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន

ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះដេលនឹង
បេពេតឹ្តទៅពថី្ងេទី៣០ខេកញ្ញាដល់
ថ្ងេទី៣១ខេតលុាឆ្នាំ២០២១អត-ិ
ថិជនរបស់មិត្តហ្វូននិងអីុ-មា៉ោន់នី
ទាំងអស់នឹងតេូវបានផ្ដល់ជូននូវការ-
ស្គេនQRCodeមួយដងដោយ
ឥតគិតថ្លេនៅក្នុងកម្មវិធីCamID/
eMoney(ចំពោះអតិថិជនរបស់
អីុ-មា៉ោន់នី នឹងទទួលបានការស្គេន
ដោយឥតគតិថ្លេចនំនួ១ដងនៅក្នងុ
កម្មវធិីeMoneyនងិ១ដងនៅក្នងុ
CamID)។
ចំពោះរាល់ការបញ្ចូលទឹកបេក់

ក្នុងទូរស័ព្ទដេចាប់ពី៥០០០រៀល
(ឬ១,២៥ដុលា្លារ)ឡើងទៅតាម-

រយៈកាតកោសឬជាការបញ្ចូលទឹក-
បេក់ទូរស័ព្ទដេតាមសេវឌីជីថល
ដូចជាe-Money, e-Walletឬ
គណនីធនាគរអតថិជិននងឹទទលួ-
បានការស្គេនQRCode១ដង។
ហើយអតិថិជនថ្មីដេលទើបតេចុះ-
ឈ្មោះបេើគណនី e-Moneyនិង
បានធ្វើបេតិបត្តិការលើកដំបូង
ដោយមានការគតិថ្លេសេវក៏ទទលួ-
បានការស្គេនQRCode១

ដងដោយឥតគិតថ្លេផងដេរ។
រង្វាន់ពិសេសរួមមានខេសេកមាស

ទម្ងន់១តម្លឹង,ទូរស័ព្ទiPhone12
Pro,កុំពេយូទ័រយួរដេ, iPadនិង
នាឡកិាដេAppleWatch។បន្ថេម
លើនេះអតិថិជនមិត្តហ្វូនក៏នឹង
មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផេសេងៗទៀត
ផងដេរដចូជាលេខកដូកាតសមេប់
បញ្ចូលទឹកបេក់ក្នុងទូរស័ព្ទដេ និង
ទិន្នន័យសមេប់ការបេើបេស់អីុន-

ធឺណិតដេលមានតម្លេជាទឹកបេក់
សរុបរាប់មុឺនដុលា្លារ។
អ្វីដេលសំខាន់បំផុតនះបើតាម

កេមុហ៊នុមតិ្តហ្វូនឱេយដងឹថាអតថិជិន
មតិ្តហ្វូននងឹអាចឈ្នះរង្វាន់ទាងំនេះ
១០០%នៅរាល់ពេលដេលធ្វើការ
ស្គេនQRCode។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរអតិថិជនដេល

ឈ្នះរង្វាន់ពីការស្គេនQRCodeក៏
អាចចេករំលេករង្វាន់ទាំងនះនៅ
ក្នុងកម្មវិធី CamID/eMoney
ទៅឱេយមិត្តភក្ដិ ឬសមាជិកគេួសារ
ដើមេបីជាការផ្ដល់កាដូបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌ
បានផងដេរ។ហើយលក្ខខណ្ឌ
ផេសេងៗសមេប់កម្មវិធី«កាដូបុណេយ-
ភ្ជុំបិណ្ឌសមេប់គេប់គ្នា»នេះតេូវ
បានអនុវត្ត។
អាជវីកម្មផេសារភា្ជាប់ជាមយួការទទលួ-

ខុសតេូវសង្គមកេពីកម្មវិធីកាដូ
បុណេយភ្ជុំបិណ្ឌសមេប់គេប់គ្នាកេុម-
ហ៊ុនមិត្តហ្វូន ក៏នឹងបរិចា្ចាគមូលនិធិ
ដេលខ្លួនបេមូលបានពីបេតិបត្តិការ
ស្គេនQRCodeក្នងុអឡំងុពេលនេ
កម្មវិធីកាដូបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌដោយក្នុង
បេតិបត្តិការស្គេនQRCode ១
លើកៗមិត្តហ្វូននឹងបេងចេកទុក៥
សេនសមេប់ផ្ដល់ទៅឱេយមូលនិធិ
មន្ទីរពេទេយគន្ធបុបា្ផា។
កេុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនបានបេតិបត្តិ-

ការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង
១ទសវតេសរ៍មកហើយនិងជាកេុម-
ហ៊ុនផ្ដល់សេវទូរគមនាគមន៍និង
ICTឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដេល
មានសេវគេបដណ្ដប់នៅទូទាំង
បេទេស។
មិត្តហ្វូនក៏បានទទួលការកោត-

សរសើរផងដេរថាជាកេមុហ៊នុដេល
មានការទទួលខុសតេូវផ្នេកសង្គម
ខ្ពស់។ទន្ទមឹនងឹការបេកបអាជវីកម្ម
នៅទីនេះកេុមហ៊ុនក៏តេងតេខិតខំ
បេឹងបេងដើមេបីផ្ដល់វិភាគទាន
តេឡប់ទៅឱេយសង្គមវិញផងដេរ។
កន្លងមកមិត្តហ្វូនបានអនុវត្ត
សកម្មភាពរួមចំណេកដល់ការ-
អភវិឌេឍសង្គមជាចេើនរមួមានដចូជា
កម្មវិធីមនុសេសធម៌«នេះមិនមេនជា
សបុនិ»កម្មវធិីបេកតួបាលទ់ាត់មតិ្ត-
ហ្វូនខាំបូឌានលីគកម្មវធិីអុនីធណឺតិ
សមេប់សាលារៀនការបរិចា្ចាគ
មលូនធិិកាកបាទកេហមកម្ពជុានងិ
ការចូលរួមមូលនិធីសមេប់ការ-
បេយុទ្ធបេឆំងនឹងកូវីដ១៩។
ចំណេកនៅពេលនេះ រួមជាមួយ

នងឹកម្មវធិីកាដូបណុេយភ្ជុបំណិ្ឌសមេប់
គេបគ់្នាកេមុហ៊នុមតិ្តហ្វូនក៏នងឹមាន
បរចិា្ចាគថវកិាចលូមលូនធិិមន្ទរីពេទេយ
គន្ធបុបា្ផាផងដេរ៕

រាល់ពេលស្គេនQR Codeអតិថិជនមិត្តហ្វូននឹងទទួលបាន«កាដូបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ»ដ៏ចេើនសន្ធឹកសន្ធាប់



ក្រុមហ៊ុន Krama NFT Marketplace នៅក្នុង អគារ 
Royal Train Square ជួយ លើកកម្ពស់ ស្នាដ្រ គំនូ រសិល្បៈ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 ស្ថានីយរថភ្លើងទីក្រុងភ្នំព្រញwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

មាន ស្នាក់ការ នៅ អគារ Royal 
Train Square មជៃឈមណ្ឌល ស ិលៃបៈ 
វបៃបធម៌ និង F&B ដៃល ទើប បើក ថ្មី 
ដបំងូ គៃ នៅ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ សមៃប ់គនំ ូរ 
សិ លៃបៈ បៃប ឌី ធី ថ ល (NFTs) តៃូវ 
បាន  បង្កើតឡើង ដើមៃប ីជយួលើកកម្ពស ់
គំនូរសិលៃបៈ របស់ ក ម្ពុ ជា។  

 កៃុមហ៊ុន Krama NFT Market-
place  ដៃលមាន ស្នាក់ការ នៅ អគារ 
Royal Train Square នឹង ផ្តល់ជូន 
នូវ សៃវាកម្ម ដៃលមាន តមៃូវការ ខ្ពស់ 
សៃបតាម ការរកីចមៃើន នៃ ស ិលៃបៈគំនូ រ 
បៃប ឌីជីថល និង ការ រស់ ឡើងវិញ នៃ 
សិលៃបៈ របស់ កម្ពុជា នៅក្នុង អគារ ជា 
បៃវត្តិសស្តៃ មួយ នៃះ ដៃល វាគឺ ជា 
សក្ខីភាព មួយ នៃ ការបន្ត រីកចមៃើន នៃ 
បាតុភូត នៅ សតវតៃសរ៍ ទី ២១ ។ 

«  ជា កិត្តិយស ធំធៃង ណាស់ ដៃល 
បាន  ចូលរួម ក្នុងការ ធ្វើឱៃយ ស្ថានីយ 
រថភ្លើង កៃុងភ្នំពៃញ តៃឡប់ ទៅរក 
ភាពរុងរឿង របស់ខ្លួន ឡើងវិញ និង 
ដើមៃបី ធ្វើជា សក្ខីភាព ថា  «grand old 
lady» បាន វលិតៃឡប ់មករក មខុងា រ ដ ៏
ស័ក្តិ សម វិញ នៅ ចំ កណា្តាល រាជធានី 
ជា កន្លៃង ដៃល មនុសៃស អាច ជួបជុំគា្នា 
ដើមៃបីបរិភោគ ចំណីអាហារ និងដើមៃបី 
សមៃកលម្ហៃ  នៅក្នុង បរិយាកាស 
ជុំវិញ  ដ៏ សៃស់បំពៃង » ។ 

 លោក Scott Bolls នាយក គៃប់-
គៃង Royal Train Square បាន 
ថ្លៃងថា ៖« អគារ ជា នមិតិ្ត របូនៃះ គៃង 
នឹង បៃរព្ធ ខួប លើក ទី ៩០ របស់ខ្លួន 
នៅ  ឆ្នាកំៃយ ហើយជាពសិៃស អគារ 
Royal Train Square នឹង កា្លាយជា 
មូលដ្ឋាន របស់ កៃុមហ៊ុន Krama 
NFT Marketplace ខណៈ កម្ពុជា 
ទទួលយក បច្ចៃក វិទៃយា blockchain 
ដៃល ទីតាំង នៃះ គឺជា មជៃឈមណ្ឌល 
បៃពន័្ធ ផ្លវូដៃក ថ្ម ីដ ៏ធ ំរបស ់កម្ពជុា នៅ ឆ្នា ំ
១៩៣២» ។    

NFT គឺជា វៃទិកា ដ៏ល្អសមៃប់ 
រកៃសាទុក និង ជួញដូរ គំនូ សិ លៃបៈបៃប 
ឌជីថីល  (NFTs) ហើយ របូភាព ទាងំ- 
នោះ អាចដក់ លក់ ក្នុងតម្លៃ កំណត់ ឬ 
តាម ការដៃញថ្លៃ ។ 

 ការបង្កើត កៃុមហ៊ុន Krama NFT 
Marketplace នៃះ ឡើង ជាមួយ 

ការលក់ ស្នាដៃ សិលៃបៈ ឌីជីថល ដៃល 
ចៃះតៃ កើនឡើង ខណៈ គំនូ សិ លៃបៈ 
រូបវន្ត ធា្លាក់ចុះ ដោយសរតៃ វិចិតៃ-
សល សិ លៃបៈ តៃូវបានបិទ ដោយសរ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។    

 ជា ឧទាហរណ៍ នៅ ខៃមៃស គំនូរ 
សិលៃបៈ ឌីជីថល Everydays: the 
First 5000 Days by Beeples  
ជា ទមៃង ់JPEG តៃវូបាន លក ់ដៃញថ្លៃ 
ដោយ Christie ក្នុងតម្លៃ ៦៩,៣ 
លាន ដុលា្លារ ។  

 លោក Jesse McCaul បៃធាន 
ផ្នៃក  ទំនាក់ទំនង របស់ កៃុមហ៊ុន 
Krama មានបៃសសន៍ ថា ទីផៃសារ 

គំនូរ សិ លៃបៈបៃប ឌីជីថល NFT ដំបូង 
បង្អស់ នៅ កម្ពុជា នៃះ ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី 
ការផ្លាស់ប្តូរ ជាស កល  ឆ្ពោះទៅរក 
ទំនើបកម្ម ឌីជីថល ហើយនឹង ផ្តល់ 
អត្ថបៃយោជន ៍យា៉ាងចៃើន ដល ់វចិតិៃ-
ករ កម្ពុជា ទាំង ផ្នៃក ច្នៃបៃឌិត និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

« ទៃពៃយសកម្ម រូបវន្ត នៅលើ ពិភព-
លោក មាន ចំនួន រាប់ពាន់ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ហើយ ពួកវា តៃូវបាន ផ្ទៃរ បន្តិច 
ម្តងៗ ទៅជា ឌីជីថល ដោយ គំនូរ បៃប 
ឌីជីថល NFTs នៃះ គឺ គៃន់តៃ ជា 
ចំណុច មួយ នៃ ការផ្លាស់ប្តូរ ធំ នៃះ 
ប៉ុណ្ណោះ » ។   

« ការផ្តល់ ឱកាស បន្ថៃម ក្នុងការ- 
ស្វៃងរក ទិញ និង លក់ និង បង្កើត 
(100s NFTs) ជួយ លើកស្ទួយ 
វបៃបធម៌ ខ្មៃរ ហើយ កៃុមហ៊ុន Krama 
NFT Marketplace តំណាងឱៃយ 
ឱកាស បៃវត្តិសស្តៃ មួយ សមៃប់ 
វិចិតៃករ នៅ កម្ពុជា ក្នុង ការធានា និង 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយ ឯករាជៃយ នូវ ស្នាដៃ 
របស់ខ្លួន ទាំងចាស់  និង ថ្មី » ។   

 លោក McCaul លើកឡើងថា ៖ 
« គនំ ូរស ិលៃបៈ ឌជីថីល NFTs ក ៏នាមំក 
នវូ វធិសីស្តៃ បន្ថៃម សមៃប ់ពសិោធន ៍
ជាមួយ ទមៃង់ ថ្មី នៃ ការពងៃឹង ការងារ 
របស ់ពកួគៃ ជាមយួនងឹ ការបៃើបៃស ់
គនំរូរសរ់វកី AR នងិ VR ខណៈពៃល 
បង្កើត លហំរូ ចណំលូ បន្ថៃម ថៃមទាងំ 
អនុញ្ញាតឱៃយ វិចិតៃករ អាច រក បៃក់-

កមៃ បន្ត ពី ការលក់ ស្នាដៃ គំនូ សិ លៃបៈ 
ដៃល គៃ បង្កើត នៅ ថ្ងៃ អនាគត ។ 

 លោក បន្ថៃមថា  កៃុមហ៊ុន Krama 
NFT Marketplace បាន ចុះបញ្ជ ីនៅ 
បៃទៃស សិង្ហ បុរី ដៃលជា និយតករ 
លៃខ ១ នៅលើ ពិភពលោក ក្នុងការ- 
បង្កើត ទៃពៃយសកម្ម ឌីជីថល (block-
chain) ហើយនឹង មាន បៃតិបត្តិ ការ 
លក់ ជា អន្ដរជាតិ នៅ ទីកៃុង ហុងកុង 
និង ទីកៃុង ឡុង ដ៍ ដើមៃបី លើកកម្ពស់ 
វបៃបធម៌ ដ៏ ល្អ ឯក របស់ កម្ពុជា ក៏ដូចជា 
វចិតិៃករ  ឱៃយចលូ ទៅកាន ់ទផីៃសារ កាន ់តៃ 
ធំ និង សមៃបូរបៃប » ។ 

 ជាមួយនឹង វិចិតៃសល រូបវន្ត នៅឯ 
អគារ Royal Train Square 

កៃុមហ៊ុន ដៃល ទើប បង្កើត ថ្មី នៃះ នឹង 
រៀបចំ ដក់តាំង បងា្ហាញ នូវ ស្នាដៃ គំនូរ 
សិលៃបៈ តន្តៃី និង រូបថតបៃមាណ 
១០០ផ្ទាំង ពៃមទាំង អំណយ ពិ-
សៃស ជា គំនូ រឌីជីថល NFTs ផងដៃរ ។ 

 កៃុមហ៊ុន Krama NFT Market-
place ក៏ នឹង រៀបចំ ការដៃញថ្លៃ តាម  
អុីន ធឺណិ ត និង ដោយផ្ទាល់ បៃចាំខៃ 
នៅ ស្ថានីយ រថភ្លើង ដៃល តៃូវបាន 
រចនា តាមបៃប រចនាបទ Art Deco ដ ៏
លៃចធ្លា ពៃមទាងំ ពៃតឹ្តកិារណ ៍សលិៃបៈ 
និង វបៃបធម៌ ជាចៃើន ។ 

« បណ្តុំគំនូ រសិលៃបៈ ឌីជីថល ដំបូង 
ដៃល ទាក់ទង នឹង ស្នាដៃ សិលៃបៈ រូបវន្ត 
របស់ យើង គឺអាច រកបាន ភា្លាមៗ 
ខណៈ គមៃង នាពៃល អនាគត រួម 
មាន Full Steam Ahead» ។ 

« គមៃង Full Steam Ahead 
គឺជា ការសហការ គា្នារ វាង អង្គការ មូល - 
និធិ កុមារ កម្ពុជា កៃុមហ៊ុន Krama  
អគារ Royal Train Square និង 
Field of Dreams  គឺជា ស៊ៃរី នៃ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍គនំរូ ដៃល បងា្ហាញ ព ីសរៈ-
សំខាន់ នៃ ការរួមបញ្ចូល សិលៃបៈ ទៅ 
ក្នុង  កម្មវិធីសិកៃសា  (STEM) វិទៃយា-
សស្តៃ បច្ចៃកវិទៃយា វិស្វកម្ម និង គណិត-  
វិទៃយា ។  លោក McCaul បន្តថា៖ 
« គមៃង អប់រំ ដៃល ដំណើរការ រយៈ-
ពៃល ១៥ ខៃ រហូតដល់ ការ បៃរព្ធ ខួប 
លើក ទ ី៩០ របស ់ស្ថានយី រថភ្លើង នៅ 
ឆ្នាំកៃយ គមៃង Full Steam 
Ahead នឹង ផ្តល់ជូន នូវ បញ្ជី សរ- 
ពើភណ្ឌ ជាមួយ គំនូ រសិ លៃបៈរូបវន្ត 
ចំនួន ៩០ ដៃល តៃូវ បាន ផ្តល់ជូន ជា 
កញ្ចប់ នៃ គំនូ រឌីជីថល សៃបតាម 
ការបោះពុម្ព ចៃបាប់ដើម ឬ មានកំណត់ ៕ 

 អគារ Royal Train Square គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ វប្បធម៌ និង F&B ថ្ម ីនៅចំកណ្តាលរាជធានីភ្នព្ំញ។ រូបថត Joe Curtin 

  លោក Scott Bolls  ស្ថានីយរថភ្លើងកុ្ងភ្នព្ំញតូ្វបានជួសជុលក្លម្អយ៉ាងស្ស់ស្អាត។ 

សម្ប់ការសកសួរ៖ សូមទាក់ទងតាមរយៈអីុម្ល 
kramanftmarketplace.com / គ្ហទំព័រ kramanftmarketplace.
com ឬហ្វស្បុ៊ក Royal Train Square
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ក្រសួងការបរទ្រសចិនកោះហៅទូតអា-
ស៊ាន៥ប្រទ្រសមកពិភាក្រសាបញ្ហាAUKUS

ហ៊ីម រដ្ឋា

ក្រសួងការបរទ្រសចិនបាន
កោះហៅឯកអគ្គរាជទូត/រដ្ឋទូត
ប្រទ្រសអាស៊ានចំនួន៥ដើម្របពី-ិ
ភាក្រសាអពំីរឿងសម្ពន័្ធត្រីភាគីរវាង
អូស្ត្រលីចក្រភពអង់គ្ល្រសនិង
សហរដ្ឋអាម្ររិកហៅកាត់ថា
AUKUSដ្រលទើបត្របង្កើតឡើង
កាលពីខ្រកញ្ញាកន្លងទៅ។ន្រះ
បើតាមការចុះផ្រសាយនៅក្នងុគ្រហ-
ទំព័រក្រសួងផ្ទាល់។
អគ្គនាយកកចិ្ចការអាសុីន្រក្រ-

សួងការបរទ្រសចិនលោកLiu
Jinsong បានជួបក្នុងជំនួប
ផ្រស្រងៗគ្នាជាមួយទូតប្រទ្រសអា-
ស៊ានចនំនួ៥ដ្រលរមួមានហ្វលី-ី
ពីនសិង្ហបុរីថ្រ មា៉ាឡ្រសុី និង
ឥណ្ឌូន្រសុីអំឡុងថ្ង្រទី១៧ដល់
២៣ខ្រកញ្ញា។
ក្រសងួការបរទ្រសចនិបានចុះ

ផ្រសាយត្រង់ៗថាកិច្ចពិភាក្រសាជា-
មយួទតូសមាជកិអាស៊ានទាងំ៥
ន្រះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង
និយាយអំពីAUKUSត្រម្ដង។
សម្ពន័្ធត្រភីាគីAUKUSជាកចិ្ច-

ព្រមព្រៀងមួយដ្រលធានាអំពី
ការច្រករលំ្រកបច្ច្រកវទិ្រយាយោធា
ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាម្ររកិនងិ
អងគ់្ល្រសទៅកាន់ប្រទ្រសអសូ្ត្រ-
លដីោយក្នងុជហំានដបំងូអសូ្ត្រលី
នឹងទទួលបាននាវាមុជទឹកដើរដោយ
ថាមពលនយុក្ល្រអ៊្ររនងិប្រដាប-់
ដោយអាវុធប្រព្រណី(មិនម្រន
ជាអាវុធបរមាណូនោះទ្រ)។
យោងតាមការចុះផ្រសាយពីខាង

ចិនលោកLiuបានប្រប់ទៅកាន់
ខាងទូតប្រទ្រសអាស៊ានថាការ-
បង្កើតAUKUSបានបង្ហាញឱ្រយ
ឃើញថាប្រទ្រសមយួចនំនួចង់
បង្កើត«បក្ខពកួជាតសិសន៍នងិ
ភមូសិស្ត្រនយោបាយ»ដ្រលមនិ
ខ្វល់នឹងទនំោររបស់ពភិពលោក
ក៏ដចូជាកងុសង់សុសីរវាងសហ-
គមន៍អន្តរជាតហិើយចង់សម្រច
គោលដៅរបស់ខ្លនួក្នងុការបង្កើត
មនោគមន៍វជិា្ជាផ្ដាចម់ខុនងិសម្ពន័្ធ-
មតិ្តយោធាព្រមទាងំធ្វើអ្វីប្រកប-
ដោយស្តង់ដា២លើបញ្ហាលុប-
បបំាត់អាវធុនយុក្ល្រអ៊្ររនងិបញ្ហា
ផ្រស្រងៗទៀត។
លោកបានបន្ថ្រមថាAUKUSន្រះ

មិនត្រមឹត្ររំលោភលើសន្ធសិញ្ញាស្ដ-ី
ពីតំបន់អាសីុអាគ្ន្រយ៍គ្មានអាវុធនុយ-

ក្ល្រអ៊្ររទ្រត្រថ្រមទំាងអុជអាលឱ្រយ
មានការប្រណំាងប្រជ្រងសព្វាវុធនិង
ការប្រងច្រកបក្ខពួកនៅក្នងុតំបន់។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររលោកLiuក៏

បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«នៅព្រលណា
មានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់អូស្ត្រលី
រត់ទៅរកលោកខាងលិចមនិម្រន
លោកខាងកើតនោះទ្រ។អសូ្ត្រលី
ព្រយាយាមដាក់សមា្ពាធប្រទ្រសអាស៊ាន
ដើម្របីរមួគ្នាប្រឆាងំនងឹចនិត្រការ-
ប៉ុនប៉ងន្រះមិនអាចធ្វើបានទ្រ»។
អូស្ត្រលីជារឿយៗត្រងត្រ

ពន្រយល់ប្រប់ប្រទ្រសនៅតំបន់
អាសុីអាគ្ន្រយ៍ថាខ្លនួនៅត្រគទំ្រ
តនួាទីមជ្រឈភាពរបស់អាស៊ានហើយ
ធានាថានាវាមុជទឹកដើរដោយ
ថាមពលនយុក្ល្រអ៊្ររន្រះមនិមាន
បំពក់អាវុធបរមាណូឡើយ។
ប្រទ្រសនៅតបំន់អាសុអីាគ្ន្រយ៍

បង្ហាញពីគោលជំហរផ្រស្រងៗគ្នា
ទាកទ់និនងឹAUKUS។មា៉ាឡ្រសុី
នងិឥណ្ឌនូ្រសុីបង្ហាញពីការព្រយួ-
បារម្ភខា្លាងំជាងគ្រចណំោមប្រទ្រស
អាស៊ានទាំង១០។
រដ្ឋមន្ត្រីការពរជាតិមា៉ាឡ្រសុី

លោក HishammuddinHu
sseinបានប្រប់ទៅកាន់សភា
មា៉ាឡ្រសុីកាលពីសបា្ដាហ៍មុនថា
លោកនឹងធ្វើដំណើរទស្រសនកិច្ច
ទៅកាន់ប្រទ្រសចនិដើម្របីពភិាក្រសា
នងិពគិ្រះយោបល់អពំីវិធានការ
បនា្ទាប់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងAUKUS។
ក្រពីន្រះប្រទ្រសសិង្ហបុរី

បង្ហាញពីជំហរក្នុងការស្វាគមន៍
ទៅលើរឿងន្រះ។
 វៀតណាមថាខ្លួនបន្តតាម-

ដានយា៉ាងយកចតិ្តទកុនវូការវវិឌ្រឍ
ន្រសម្ព័ន្ធភាពថ្មីន្រះ។
ចណំ្រកឯប្រទ្រសហ្វលីពីនីមនិ

ទាន់មានជំហរពិតប្រកដក្នុង
ចណំោមថា្នាក់ដកឹនាំប្រទ្រសន្រះ
ឡើយ។ដំបូងឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការ-
បរទ្រសហ្វីលីពីនស្វាគមន៍លើ
ការបង្កើតAUKUSដោយសរ
ត្រដ្រគូត្រីភាគីន្រះ អាចផ្ដល់
ប្រយោជន៍ក្នងុការរក្រសាសន្តសិខុ
នងិសន្តភិាពនៅក្នងុតបំន។់ក្រយ
មកទៀតលោកRodrigoDuterte
ប្រធានាធបិតីហ្វលីពីនីបង្ហាញពី
ក្ដីបារម្ភថាAUKUSអាចបង្កឱ្រយ
មានការប្រកតួប្រជ្រងអាវធុនយុ-
ក្ល្រអ៊្ររនៅក្នុងតំបន់។
ក្រពីបង្ហាញជំហរគំទ្រនិង

ជហំរព្រយួបារម្ភប្រទ្រសអាសុអីា-
គ្ន្រយ៍មួយចំនួនដូចជាប្រទ្រស
ប្រ៊យុណ្រកម្ពជុាឡាវមយីា៉ានម់ា៉ា
នងិប្រទ្រសថ្រនៅមនិទាន់បញ្ច្រញ
ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនឡើយ។
លោក YongwookRyu

សស្ត្រចារ្រយជនំយួនៅសកល-
វទិ្រយាលយ័ជាតិសងិ្ហបរុីបានប្រប់
សរព័ត៌មានNikkei Asian
Reviewថា៖«ជាទទូៅអាស៊ាននងឹ
មិនសប្របាយចិត្តនោះទ្រជាមួយ
នងឹព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះដោយសរត្រ
វាបង្ហាញឱ្រយឃើញអពំីការជ្រៀត-
ជ្រកនៅក្នងុតបំន់ដោយមនិមាន
ការពគិ្រះយោបល់ទកុជាមនុ
ជាមួយនឹងអង្គការតំបន់ន្រះ»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ប្រទ្រស

នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជា
វៀតណាមនងិហ្វលីពីនីប្រហ្រល
ជាសប្របាយចិត្តស្ងាត់ៗ ដោយ
ឃើញមានការចលូពកព់ន័្ធកាន-់
ត្រខា្លាងំពីសំណាក់ប្រទ្រសលោក
ខាងលិចចំនួន៣ដោយអាចជួយ
ឆ្លើយតបនឹងការទូតប្របគំរាម-
កំហ្រងរបស់ចិន»៕

ប្រាក់ សាយ 

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋបាន
រាយការណ៍កាលពីថ្ង្រព្រហ-
ស្របតិ៍ថាម្រដកឹនាំករូ៉្រខាងជើង
គីមជុងអ៊ុនបានថ្កោលទោស
ការសុខចតិ្តកិច្ចចរចារបស់អា-
ម្ររិកថាជាល្របិចកំបុិកកំប៉ុក
ហើយចោទប្រកាន់រដ្ឋបាល
លោកចូ ប្រដិនថាបានបន្ត
គោលនយោបាយអរិភាពប្រ-
ឆាំងនឹងប្រទ្រសប្រដាប់ដោយ
អាវុធនុយក្ល្រអ៊្រររបស់លោក។
កចិ្ចចរចារវាងទកី្រងុព្រយុងយា៉ាង

និងវា៉ាសុីនតោនបានជាប់គំង
ចាប់តាំងពីការបរាជ័យន្រកិច្ច-
ប្រជុំកពំលូនៅទីក្រងុហាណយូ
រវាងលោកគមីជងុអ៊នុនងិអតតី
ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រំ
ជុំវិញការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្ម
នងិអ្វដី្រលករូ៉្រខាងជើងនងឹមាន
បណំងចង់បោះបង់ចោលកម្ម-
វិធីអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររជាថ្នូរ។
ក្រមការដកឹនារំបស់លោក

ប្រដិនអាម្ររិកបានស្នើម្តង
ហើយម្តងទៀតដើម្របីជបួតណំាង
កូរ៉្រខាងជើងនៅទីកន្ល្រងណា
មួយនៅព្រលណាមួយដោយ
គ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនខណៈ
ដ្រលនិយាយថាខ្លួននឹងបន្ត
ការលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធ
នុយក្ល្រអ៊្ររ។
ទីភា្នាក់ងរព័ត៌មានផ្លូវការ

KCNA បានរាយការណ៍ថា
លោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្កោល
ទោសស្រចក្តីប្រកាសន្រះថា
មិនមានអ្វីលើសពីល្របិចកំបិុកកំបុ៉ក
ដើម្របីបោកប្រស់សហគមន៍
អន្តរជាតិ និងលាក់បាំងអំពើ
អរិភាពរបស់ខ្លួននោះទ្រ។
លោកបាននិយាយនៅក្នុង

សុន្ទរកថាដ៏វ្រងមួយទៅកាន់
សភាប្រជាជនជានខ់្ពស់(SPA)
របស់កូរ៉្រខាងជើងជាសភា-
ប្រថាប់ត្រនោះថា រដ្ឋបាលថ្មី
របស់អាម្ររិក កំពុងបន្តការ-
គំរាមកំហ្រងផ្ន្រកយោធានិង
គោលនយោបាយអរភិាពដ្រល
មិនបានផ្លាស់ប្តូរពីទង្វើអតីត-
កាលនោះទ្រ។
ទីក្រុងព្រយុងយា៉ាងបានរង់ចាំ

ព្រលវ្រលាកាលពីក្នងុប៉នុា្មានខ្រ
ថ្មីៗន្រះខណៈព្រលដ្រលខ្លួន
បានវាយតម្ល្ររដា្ឋាភបិាលលោក

ប្រដិននិងបានផ្តតទៅលើ
បញ្ហាក្នុងស្រុក។
ប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងបានធ្វើ-

ការបិទខ្ទប់ខ្លួនឯងចាប់តាំងពី
ដើមឆា្នាំមុន ដើម្របីការពរខ្លួនពី
ការឆ្លងជំងឺរាតត្របាតកូរ៉ូណា
ដោយស្រដ្ឋកចិ្ចរងផលប៉ះពល់
យា៉ាងខា្លាំងហើយពណិជ្ជកម្ម
ជាមយួដ្រគសូខំាន់គឺចនិកប៏ាន
ធា្លាក់ចុះដ្ររ។
ប៉ុន្ត្រសុន្ទរកថារបស់លោក

គីមជុងអុ៊នគឺជាសកម្មភាពថ្មជីា
បន្តបនា្ទាប់ស្របជាមួយនឹងស្ថាន-
ការណ៍វិវឌ្រឍន៍ជាអន្តរជាតិ។
សបា្តហន៍្រះប្រទ្រសករូ៉្រខាង-

ជើងបានត្រស្តអ្វីដ្រលខ្លនួបាន
និយាយថា ជាមីសុីលហោះ
លឿនជាងសឡំ្រងហើយកាល-
ពីដើមខ្រន្រះបានប្រកាសថា
ខ្លួនបានបាញ់ត្រស្តមីសុីល
ចមា្ងាយឆា្ងាយប្រកបដោយ
ជោគជ័យក្រយពីខ្លួនបាន
ធ្វើព្រយុហយាត្រយោធាទ្រង់-
ទ្រយតូចរួចមក។
កម្មវិធីអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ និង

មីសុីលបាលីស្ទិករបស់ទីក្រុង
ព្រយុងយា៉ាងត្រូវបានហាមប្រម
នៅក្រមស្រចក្តីសម្រចរបស់
ក្រុមប្រឹក្រសាUNហើយត្រូវរង
ទណ្ឌកម្មជាបន្តបនា្ទាប់ពីអន្តរ-
ជាតិ។

អាម្ររកិបានថ្កោលទោសការ-
បាញ់ត្រស្តមីសុីលនៅសបា្តហ៍
ន្រះប៉ុន្ត្របាននិយាយថា ខ្លួន
គ្មានបំណងបង្កអរិភាពចំពោះ
ទកី្រងុព្រយងុយា៉ាងនោះទ្រហើយ
កាលពីថ្ង្រពធុនោះដ្ររប្រសតិ
ពិស្រសកូរ៉្រខាងជើងរបស់ខ្លួន
គឺលោកSungKimក៏បាន
លើកឡើងពីការសុខចិត្តចរចា
របស់អាម្ររិកដ្ររ។
លោកបានថ្ល្រងប្រប់អ្នក-

កាស្រតថា៖«យើងប្ត្រជា្ញាយា៉ាង
មតុមាំថានងឹស្វះស្វ្រងរកមធ្រយា-
បាយការទូត ដើម្របីលុបបំបាត់
កម្មវិធីអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររនៅលើ
ឧបទ្វីបកូរ៉្រទាំងស្រុង»។
«យើងបានផ្តល់មធ្រយាបាយ

ដល់កូរ៉្រខាងជើងហើយបាន
ស្នើសុំពិភាក្រសាអំពីប្រធានបទ
ជាច្រើនប៉ុន្ត្រយើងមិនទាន់
ទទលួបានការឆ្លើយតបមកវញិ
ទ្រ ហើយយើងសង្រឃឹមថានឹង
ទទលួបានការឆ្លើយតបនាព្រល
ឆាប់ៗខាងមុខន្រះ។
ប្រភពការទូតជាច្រើនបាន

ប្រប់AFPសរព័ត៌មានកាលពីថ្ង្រ
ពធុថាក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសិខុUN
កោះប្រជុំបនា្ទាបម់យួស្តីពីបញ្ហា
កូរ៉្រខាងជើងនៅថ្ង្រព្រហស្របតិ៍
តាមសណំើរបស់អាម្ររកិបារាងំ
និងចក្រភពអង់គ្ល្រស៕

ម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងចាត់ទុកការសុខចិត្ត
ចរចារបស់អាម្ររិកថាជាល្របិចកំបិុកកំបុ៉ក

អគ្គនាយក កិច្ចការ អាស៊ី ន្រាក្រាសួង ការ បរទ្រាស ចិន  លោក Liu Jin-
song។ រូបថត AFP



សុខ  វេងឈាង

បន្ទាប់ពីប្រធានធបិតីសហរដ្ឋអាម្ររកិ
លោកចូប្រដនិបដសិ្រធមនិធ្វើជនំបួ
ទ្វ្រភាគីជាមយួប្រធានធបិតីតកួគលីោក
រ៉្រសបិត្រយបីអ្ររដហូ្គ្រននៅខាងក្រ
មហាសន្នបិាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
ទំនក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំង២បាន
ធា្លាក់ដល់ចណំចុដ៏ទាបមយួហើយបាន
ជរំញុឱ្រយប្រទ្រសតកួគីងាកទៅរកប្រទ្រស
រសុ្រស៊ីជាដ្រគូជនំសួសម្រប់កចិ្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មនិងយោធា។
កាលនោះលោកអ្ររដហូ្គ្រនពោរព្រញ

ទៅដោយការខកចតិ្តនងិកហំងឹបានប្រប់
អ្នកសារពត័ម៌ានតកួគីថាលោកអាចធ្វើ
ការបានជាមយួប្រធានធបិតីអាម្ររកិ
មនុៗប៉នុ្ត្រឥឡវូន្រះនៅមនិអាចធ្វើការ
បានជាមួយលោកប្រដិន។
បុ៉ន្មានថ្ង្រក្រយមកនៅថ្ង្រទី២៤កញ្ញា

លោកអ្ររដូហ្គ្រនបានចោទប្រកានអ់ាម្រ-
រិកថាគំាទ្រ«ក្រមុភ្ររវកម្ម»ដ្រលនិយាយ
សដំៅទៅក្រមុអង្គភាពការពារប្រជាជន
(YPG)ដ្រលមានទនំក់ទំនងជាមួយ
គណបក្រសពលករឃើដឌសីា្ថាន(PKK)
នៅភាគខាងជើងប្រទ្រសសុីរី។
លោកអ្ររដហូ្គ្រនបានបងា្ហាញគោល-

បណំងរបស់ប្រទ្រសតកួគីក្នង៊ការបញ្ជា
ទញិប្រពន័្ធមសីុលីការពារដ្រនអាកាស
S-400បន្ថ្រមទៀតពីប្រទ្រសរុស្រស៊ី។

បន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោក
អ្ររដូហ្គ្រនគណៈកមា្មាធកិារទនំកទ់នំង
បរទ្រសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាម្ររិកបាន
ព្រមានថារាល់ការបញ្ជាទិញអាវុធថ្មី
ពីរសុ្រសីដោយតកួគីនងឹបង្កមានទណ្ឌកម្ម
ថ្មីក្រមច្របាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងសត្រូវ
របស់អាម្ររកិតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្ម
(CAATSA)។
ខណៈព្រលទនំកទ់នំងធា្លាក់ចុះយា៉ាង-

ខា្លាងំរវាងសម្ពន័្ធមតិ្តអង្គការណាតូទាងំ២
លោកអ្ររដូហ្គ្រនបានធ្វើជំនួបមួយ

ទល់មួយជាមួយប្រធានធិបតីរុស្រសី
លោកវា្លា៉ឌីមៀរពូទីន កាលថ្ង្រពុធទី
២៩កញ្ញានៅទកី្រងុសជូីនៅឆ្ន្ររសមទុ្រ
ខ្មាប្រទ្រសរុស្រស៊ី។
នៅក្ន៊ងកិច្ចប្រជុំរយៈព្រល៣ម៉ាង

ដ្រលជាកចិ្ចប្រជុំលើកទ១ីរវាងប្រធាន-
ធិបតីទាំង២ ក្ន៊ងរយៈព្រលជាង១ឆា្នាំ
លោកពទូនីនងិលោកអ្ររដូហ្គ្រនបាន
ពភិាក្រសាអពំីការបញ្ជាទញិអាវធុពាណជិ្ជ-
កម្មនងិរោងចក្រថាមពលនយុក្ល្រអ៊្ររ
ដ្រលរុស្រសី៊កំពុងសាងសង់នៅតួកគី។

ទនំក់ទនំងរវាងរសុ្រសី៊នងិតកួគីគមឺាន
លក្ខណៈស្ម៊គសា្មាញដោយពួកគ្រជា
មតិ្តនៅក្នង៊ការជញួដរូអាវធុនងិថាមពល
ប៉នុ្ត្រជាសត្រវូក្នង៊សង្គ្រមតបំន់មជ្រឈិមបពូា៌ា
ជាច្រើន។តាមរយៈទាហានសុីឈ្នលួ
នងិក្រមុប្រកូសុីគឺឈរគាទំ្រភាគីផ្ទយ៊-
គា្នានៅប្រទ្រសសុីរីនឹងលីប៊ីពោលគឺ
ប្រទ្រសរុស្រសីនិងតួកគីគឺឥឡូវន្រះជា
គូប្រជ្រងដ្រលកំពុងសហការគា្នា។
គោលនយោបាយការទតូរបស់លោក

អ្ររដហូ្គ្រនជាមយួនងឹរសុ្រស៊ីអាចត្រវូគ្រ

បកស្រយថាជាឈ្នាន់សម្រប់ចរចា
ជាមយួសហរដ្ឋអាម្ររកិដោយពង្រងឹ
ទំនក់ទំនងជាមួយម៉ូស្គូនៅព្រលចង់
ធ្វើការគរំាមទៅវា៉ាសុនីតោនហើយខតិ
ឱ្រយឆា្ងាយពីក្រុងម៉ូស្គូនៅព្រលចង់បាន
អ្វីមួយពីក្រុងវា៉ាសុីនតោន។
បើទោះជាយា៉ាងន្រះក៏ដោយតួកគី

មានទនំក់ទនំងស្រដ្ឋកចិ្ចជាមយួរសុ្រសី
ជតិស្នទិ្ធជាងជាមយួអាម្ររកិ។ទនំក់
ទនំងអាម្ររកិ-តកួគីគឺផ្ដោតស្ទើរទាងំ
ស្រុងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខក្ន៊ងតំបន់
ហើយមានទនំក់ទនំងតចិតចួទៅលើ
បញ្ហាផ្រស្រងទៀត។
វសិមភាពក្នង៊ទនំក់ទនំងរបស់ប្រ-

ទ្រសតកួគីជាមយួមហាអណំាចទាងំ
២ន្រះគឺធំខា្លាំងប៉ុន្ត្រថា្នាក់ដឹកនំតួកគី
បានមើលឃើញថាវសិមភាពក្នង៊ទនំក-់
ទនំងជាមយួរសុ្រសី៊គឺងាយគ្របគ់្រងជាង
វសិមភាពក្នង៊ទនំក់ទនំងជាមយួអាម្រ
រកិ។បន្ថ្រមពីលើន្រះទនំកទ់នំងជតិស្នទិ្ធ
ជាមយួនងឹរសុ្រស៊ីក៏អាចផ្ដល់ឯករាជភាព
ឱ្រយតកួគីអភវិឌ្រឍវសិយ័ឧស្រសាហកម្មសពា្វា-
វុធក្ន៊ងស្រុករបស់ខ្លួន។
ប៉នុ្ត្រការបាតប់ង់ទនំកទ់នំងជាមយួ

នឹងអាម្ររិកអាចធ្វើឱ្រយតួកគីបាត់បង់
ការគាំទ្រក្ន៊ងជម្លាះជាមួយនឹងរុស្រសី៊
ហើយឥឡវូន្រះមានចណំចុប្រកតួប្រ-
ជ្រងច្រើនជាងចណំចុផលប្រយោជន៍
រួមជាមួយនឹងប្រទ្រសតួកគី៕
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទើបតែស្ងាត់រឿង
ប្តីបែពន្ធអ្នកសិលែបៈដូចគ្នាគឺ
តារាចមែៀងសែីសួស វិស
និងតារាសម្តែងលោកថូមមី
Liveហ្វែសប៊ុកលក់ផលិត-
ផលអនឡាញដោយសរខាង
ប្តីតុបតែងជាមនុសែសសែីមាន
អ្នកតាមដានរាប់ពាន់មុឺននាក់
នោះសែប់តែគែឃើញអ្នក-
ទាំង២ដាក់ទុន៥០មុឺនដុល្លារ
ធ្វើកិច្ចសហការធ្វើជំនួញ
ជាមួយនឹងអ្នកនាងទែី-
ដាណាបន្ថែមភាពភា្ញាក់-
ផ្អើលសជាថ្មី។
បើយោងតាមសររៀប-
រាប់ថ្លែងអំណរអរគុណ
ដល់ស្វមីដែលបានខិត-
ខំជែមជែងបង្កើតការ-
ងាររកសុីជូនបែពន្ធពី
សណំាក់តារាចមែៀងនងិ
សម្តែងសែីអ្នកនាងសួស
វីសបានបង្ហោះថា៖«កម្ម-
វិធីចុះអនុសែសរណៈលើកិច្ច-
សហការដែគូវនិិយោគរមួគ្នា
លើផលិតផលអាហារបំប៉ន-
សុខភាពNNP រវាងកែុម-
ហ៊ុនដាណាទែីខែមបូឌា
តែតឌីងខលូអិលធឌីីនងិ
កែុមហ៊ុន ធីអែសជែជែ
បែនខាំផែននី ខូលអិល-
ធីឌី។
 លើកនែះ ដើមែបីភរិយាអូន-
សូមអរគុណលោកប្តីដែលធ្វើ

ដើមែបីអូនចំណាយថវិកា
បោះទុន៥០មុឺនដុល្លារ
ចូលរួមសហការជាមួយ
កែុមហ៊ុនយកែស របស់
បងសែីទែីដាណា។
  សូមអរគុណអ្នកបង
ខា្លាងំណាស់សមែប់ការ-

ផ្តល់ឱកាសឱែយប្អនូៗបាន-
ចលូរមួសហការប្អនូសនែយានងឹ
បែងឹបែងតស៊ូកាន់ដែគ្នាដើរ-
រួមគ្នាដើមែបីគោលដៅរួមគ្នានែ
ការសហការរបស់យើងកាន់តែ
ជោគជ័យខា្លាំង។សូមហែង-
ហែងទាំងអស់គ្នាសងែឃឹមថា
នឹងជោគជ័យកាន់ខា្លាំង»។
បន្ថែមពីនែះតារាចមែៀងសែី
ជែកទែនំហងែសមាសនិង
គណៈកម្មការផ្តល់ពិន្ទុនែ

កម្មវធិីបែឡងចមែៀងពភិព-

លោកសមែប់កុមារគឺកម្មវិធី-
បែឡងចមែៀង TheVoice
KidsCambodiaនៅឯ-
ប៉សុ្តិ៍ទរូទសែសន៍ហងែសមាសអ្នក-
នាងសសួវសិក៏ឆ្លៀតបង្ហើប
បែប់នូវរឿងគណនីហ្វែសប៊ុក
និងផែចផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែល
តែូវគែលួចគណនី (Hack)-
កែយពីប្តីបែពន្ធអ្នកទាំង២
បានផែសាយផ្ទាល់(Live)លក់
ផលិតផលអនឡាញផ្ទុះការ-
គំទែមើលយា៉ាងសន្ធឹកមក
នោះថាគែយកបានមកបែើ-
បែស់ដូចដើមវិញហើយ។
 អ្នកនាងសួស វីសបាន-
បង្ហើបថា៖ «សូមបែកាសជូន
បងប្អូនជាសធារណជនឱែយ
បានជែបថាពែលនែះទាំង
គណនីហ្វែសប៊ុកនិងផែចផ្លូវ-

កា ររបស់នាងខ្ញុំSousVisaគឺ
ទាញយកមកបែើបែស់បាន
ដូចដើមវិញហើយ។បងប្អូន
យប់នែះអាចជួបជាមួយការ-
ឡាយសបែបាយៗរបស់នាងខ្ញុំ
និងកញ្ញាតាបា៉ាកឡាក(លោក-
ថមូមីដែលជាស្វម)ីបានវញិ
ហើយសូមអរគុណដល់បុរស
ខា្លាងំរបសខ់្ញុំដែលបានឈរនៅ
ពីកែយនាងខ្ញុំនៅកែបែរនាងខ្ញុំ
រាល់ពែលមានបញ្ហោជួយដោះ-
សែយគែប់ឧបសគ្គដើមែបីនាង
ខ្ញុំនិងកូនរួមទាំងកែុមគែួសរ
ឱែយរីកចមែើនរហូតមកគឺឧត្តម-
ស្វមី ដ៏ល្អរបស់នាងខ្ញុំយប់
នែះ អូសនាងតាបា៉ាកឡាក
មកពីសែុកមកឡាយបានវិញ
ហើយខណៈយប់នែះជួបគ្នា-
ណា៎ចស៎»៕

កេុង ដា ក្កា :គោតឿបំផុតដ៏លែបី
ឈ្មោះនៅបង់កា្លាដែសបានជាប់
កំណត់តែហ្គីនណែសពិភពលោក
កែយពីតារាសត្វជើងបួន១កែបាល
នែះបានងាប់ជាង១ខែទៅហើយ។
រា៉ានីជាឈ្មោះគោតឿកម្ពស់៥០,៨

សង់ទីម៉ែតែដែលបានកា្លាយខ្លួនជា
តារាអុនីធណឺតិទាកទ់ាញមនសុែសរាប់
ពាន់នាក់មកពីសែុកផែសែងៗដើមែបីសុំ
ថតរូបជាមួយវា។
មា្ចាស់របស់គោតឿនែះបានដាក់

ពាកែយទៅកំណត់តែហ្គីនណែសមិន
បានប៉នុា្មោនផងសែបត់ែសត្វសណំព្វ
បានងាប់ដោយសរខែយល់ក្នុងពោះ។
មា្ចាស់គោលោកកាហែសុី ម៉ូហាមា៉ាដ

អាប៊ូសុីហ្វីអានបាននិយាយថា

លោកទទលួបានអុមីែលពីកណំតត់ែ
ហ្គនីណែសពភិពលោកកាលពីថ្ងែចន្ទ
ដោយទទួលស្គាល់នូវលក្ខណ-
ពិសែសរបស់គោរា៉ានី។
នៅលើវែបសយហ្គីនណែសមាន

ការបញ្ជាក់ថាគោតឿ១កែបាលនែះ
បានផ្ដួលកំណត់តែចស់របស់គោ
ឥណា្ឌាឈ្មោះមា៉ានីគីយា៉ាមដែល
មានកម្ពស់៦១សង់ទីម៉ែតែ។
លោកបាននិយាយថា៖«យើង

បានផ្ញើវីដែអូជាចែើនពីគោរា៉ានីតាម
ការណែនាំរបស់ហ្គីនណែសហើយ
យើងថែមទាំងបានផ្ញើរបាយការណ៍
ស្លាប់របស់វាដើមែបីបញ្ជាក់ថា វា
លចកលោកដោយជំងឺជារឿង
បែកែតីពុំមានអ្វីគួរឱែយសងែស័យទែ»។

លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បាន
ផ្ញើរបាយការណ៍សខុភាពរបស់គោញី
នែះដើមែបីឱែយអស់មន្ទិលថាវាតែូវបាន
បែើបែភែទថា្នាំចក់អ័រម៉ូនបងា្អាក់ការ-
លូតលស់ផងដែរ។
មា្ចាសគ់ោតឿបផំតុក្នងុលោករបូនែះ

បាននិយាយថា៖«យើងពិតជាមាន
អារម្មណ៍ចែបូកចែបល់។យើង
សបែបាយផងដែលវាទទួលបានងារ
នែះហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏
សោកស្ដាយផងដែលវាលែងនៅ
ជាមួយយើងទៀត»។
លោកបានថ្លែងទាំងសែណោះថា៖

«សមូែបតីែអ្នកមើលថែវាផ្ទាល់គែនត់ែ
ឮដណំងឹនែះភា្លាមសែបត់ែសែកទ់កឹ-
ភ្នែកយំហ៊ូតែម្ដង»៕AFP/HR

សួស វីសា ដាក់ ទុន   $ ៥០ មឺុន រកសីុ ជាមួយ  ទ្រ ីដាណា 

គោតឿ ល្របី មនុស្រស សា្កាត់ មកថត  ងាប់ មុន ជាប់ កំណត់ត្រ ហ្គនីណ្រសពិភពលោក  

មនុសេស ម្នា ចោមរោម ថត រូបគោតឿបំផុត ក្នុងលោក  កលពី ខេកក្កដា។ រូបថតAFP

ពិធីចុះកិច្ច សហករធ្វើជំនួញ រវាង ទេ ីដាណា និង ប្ត ីបេពន្ធ  សួស វីសា កលពី ថ្ងេទី ២៥ ខេ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២១។ ហ្វែសប៊ុក

ប្ត ីបេពន្ធ អ្នកនាង សួស វីសា និង អ្នកនាង ទេ ីដាណា 
នាថ្ងេចុះ កិច្ច សហករ ដេគូ ធ្វើជំនួញ។ រូបថតហ្វែសប៊ុក
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ជាមួយ កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ 
បោះសំឡៃង ជាចៃើន ឆ្នាំ មក- 
ហើយ  សៃង ហុក ហៃង ដៃល 
លៃប ីលៃបាញ   ព ី សៃវាកម្ម ល្អ  បមៃើ 
អាហារ ឆ្ងាញ់ក្នុងកម្មវិធីមង្គល 
បណុៃយទាន នងិ ឱកាសពសិៃស 
នានា នោះ បានបង្កើត   Heng-
mart ដៃលជា ទីផៃសារ  លក់ 
អាហារ កញ្ចប់ អនឡាញ និង 
ដឹកជញ្ជូន ដល់ គៃប់ កន្លៃង ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញដោយ ទទួល- 
បាន ការ គាំទៃ យ៉ាងខ្លាំង។

ដោយតៃវូបាន អតថិជិន ជឿ- 
ជាក់ពី គុណភាព រួច ជា សៃច 
ក្នុង ពៃល  មាន ការ រីករាល ដាល 
នៃ ជំងឺ  កូវីដ១៩ ដៃល តមៃូវ ឱៃយ 
បៃជាជន រួមគា្នា បន្ត ការពារ 
ដោយគោរព តាម វិធានសុខ-
ភបិាល    Hengmart បាន រិះរក 
គៃប ់មធៃយោបាយ  ដើមៃបី សមៃលួ  
ដល ់អតថិជិន  ដោយ ហាង បាន 
បង្កើត ផលិតផលថ្មីៗ  ហៅ  ថា 
«Easy Snack និង Easy 
Lunch»   ដៃលជា អាហារ  ថ្ងៃ-
តៃង ់នងិ   សមៃន ់សមៃប់  បំ ពៃញ  
តមៃូវការ អតិថិជន។

លោក ជឺន ជឺហៃង  នាយក 
ផ្នៃក ផៃសព្វផៃសាយ របស់  Heng-
mart និង  សៃង ហុកហៃង 
បាន  បៃប ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីគនំតិ 
ផ្ដួចផ្ដើម នៃះ  ថា ៖ «នៅក្នុង ខៃ 
កញ្ញា នៃះ  យើង ទើបតៃ បើក 
ផលិតផល ថ្មី ៗ ដៃល ហៅ ថា 
«Easy Snack និង Easy 
Lunch» ដៃល តៃូវ បាន ដក- 
សៃង់  ចៃញពី មុខ ម្ហូប មួយ ចំនួន 
សមៃប់   អាហារ ថ្ងៃតៃង់  និង 

អាហារ សមៃន់ »។
លោក   បន្ត ថា ៖ «មូល ហៃតុ  

ដៃល យើង បង្កើត Easy Snack 
និង Easy Lunch ឡើងគឺ   
យើង ចង់ សមៃលួ ដល់ អតិថិជន    
ដៃល មាន តមៃវូការ  ឧទាហរណ ៍
ថា  កៃុមហ៊ុន គាត់ មិនថា ជា 
ស្ថាប័ន ឯកជន  ឬ រដ្ឋ ឬ គាត់ ធ្វើ- 
ការ ជា កៃុម ឬ អាច ជា លក្ខណៈ 
គៃសួរ ទៅ ដើរលៃង ឆ្ងាយ ជតិ អ ី
គឺ គាត់ អាច ធ្វើការ កុម្ម៉ង់ ពី ខង 
យើង ពៃះ វា ផ្ដល់ ភាព ងាយ- 
សៃួល តម្លៃ សមរមៃយ ហើយ 
ចំណៃញ  ពៃលវៃលា »។

ក្នុង តម្លៃ  ១ បៃអប់ តៃឹមតៃ 
១៤ ០០០ រៀល  Easy Lunch 
ជា អាហារ ថ្ងៃតៃង់ មាន មុខម្ហូប 
ជាចៃើន  ដូចជា  តៃបីៃមាចំហុយ 
សច់ចិញ្ចៃ ំពងទា មាន់ អប់ ទឹក- 
សុីអីុវ ឆ អម្ពិលទុំ សច់មាន់ 
ឆ្អឹងជំនី រ បំពង ឆជូរ អៃម និង 
មាន បៃភៃទ ម្ហូបឆ ជាចៃើន មុខ 
ទៀត  ដៃល បៃើបៃស ់សចគ់ោ 
ជៃូក មាន់ ទា អម ជាមួយនឹង 
បាយស និង ទឹកស៊ុប ។

នៅមានជមៃើស អាហារ  តម្លៃ 
តៃមឹ តៃ ៩ ០០០ រៀល គ ឺ Easy 
Snack ដៃល ជា បៃភៃទ អាហារ 
សមៃន ់ មាន ដចូជា ពងទា កនូ- 
បពំង ផាកឡវូ នបំា៉ាវ តចូ បៃហតិ- 
តៃី រុំ បន្លៃ ផាត់ថៃ លតឆ និង 
ជមៃើស ញ៉ាំកំដរ មាត់ ឆ្ងាញ់ៗ 
ជាចៃើនទៀត។

លោក ជឺហៃង  បាន រៀបរាប់ 
ពី ភាពពិសៃសនៃ ឈុត អាហារ 
នៃះ  ដៃរ ថា ៖ «ចំពោះ ភាព ខុស 
គា្នា រវាង «Easy Snack និង 
Easy Lunch» និង ដៃគូ 
បៃកួត បៃជៃង ទី១  គឺ ខង យើង 

មនិ មាន  ការចម្អនិ ទកុ នោះ ទៃ ។ 
លុះ តៃ តៃ អតិថិជន កុម្ម៉ង់ ទើប 
យើង នឹងធ្វើការ ចម្អិន ភា្លាមៗ តៃ 
ម្ដង។ ដចូ្នៃះ ភ្ញៀវ នងឹ ទទលួ បាន 
ម្ហូបថ្មី សៃស់ៗ ដោយ មិន មាន 
មុខ ម្ហូប ណា ខូច គុណភាព ឬក៏ 
ទកុ យរូ នាឱំៃយ ប៉ះពាល ់សខុភាព 
នោះ ទៃ »។

កៃព ីរសជាត ិនងិ គណុភាព  
លោកកប៏ញ្ជាក ់ ថា៖ «សខំន ់គ ឺ
មានតម្លៃ ដ ៏សមរមៃយ។ ភ្ញៀវ   គៃប ់
សៃទាប់ វណ្ណៈ មាន លទ្ធភាព 
ទទួល  យក សៃវាកម្ម»។

សមៃប់ ការកុម្ម៉ង់ ភ្ញៀវ អាច 
ធ្វើ ទៅ បាន តាម រយៈគៃហទំព័រ 

ហ្វៃសប៊ុក Hengmart ដោយ 
គៃន់តៃ ទាក់ទង មក កៃុម ការ-
ងារ  បៃប់ពី មុខ ម្ហូប  ឬ ទំនិញ 
ដៃល ចង់ បាន ខងហាង នឹង 
សកសរួ ទៅ វញិ ព ីលៃខ ទរូសព័្ទ  
និង ម៉ាង ពៃល ដៃល អតិថិជន 
ចង់ បាន ។  បនា្ទាប់ពី ការកុម្ម៉ង់ 
សៃវាកម្ម នៃះ  អាចចំណាយ 
ពៃល ចនោ្លាះពី  ៤០-៤៥ នាទី 
ក្នុង ការ ដឹក ជញ្ជូន ដល់ កន្លៃង ។

ដើមៃបី សមៃួល ការទិញ របស់ 
អតិថិជន ជាង នៃះ បន្ថៃម ទៀត   
ហាង នងឹ ពៃយោយម បង្កើត   កម្មវធិ ី
កុម្ម៉ង់ តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ  ដៃល  នឹង 
រួចរាល់ ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ  ដោយ 
បន្ថៃម ភាព សមៃបូរ បៃប កាន់តៃ 
ចៃើន នូវ ផលិតផល និង ឈុត 
អាហារ ថ្មីៗ   តប នឹង   តមៃូវការ  
អតិថិជន ដៃល និយម   ទទួល-
ទាន   អាហារទាងំ រសជាតឆិ្ងាញ ់
និង គុណភាព ខ្ពស់  នៃះ ។ 

បៃធាន គៃប់គៃង រូបនៃះ ឱៃយ- 
ដឹង ផងដៃរ ថា  ការបង្កើត ឈុត 
អាហារថ្មនីៃះ មាន ដណំើរការ ល្អ 
ណាស ់ តៃ លោក ក ៏ចង ់អរគណុ 
ទៅដល់  បទពិសោធ កន្លងមក 
ដចូជា ការ បង្កើត   បៃភៃទ អាហារ 
កញ្ចប់ ធំៗ  ដៃល មិន  សូវ មាន 
ការ ពៃញ និយម ដូច Easy 
Snack និង Easy Lunch នា 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ទៃ ។

លោក បាន បៃប ់ថា ៖ «ដចូ្នៃះ 
ដើមៃបី ចាប់ យក ទីផៃសារ  យើង 

ពៃយោយម បង្កើត ផលិតផល ថ្មី 
ដើមៃបី សមៃប ជាមួយ ទីផៃសារ ធ្វើ - 
ការ  គិត គូរ យ៉ាងណា ឱៃយ ស័ក្តិ-
សម ជាមយួ នងឹលទ្ធភាព របស ់
អតិថិជន អាច ជាវ បាន អាច 
ពសិ បាន នងិ បៃកដ  ថា ទទលួ- 
បាន  នូវ អ្វី ដៃល ពួកគាត់ បាន 
ចំណាយ »។

លោក បាន បញ្ជាក ់ឱៃយ ដងឹ ដៃរ 
ថា នៅ ក្នុង Hengmart មិន- 
មៃន  មាន តៃ Easy Snack 
និង Easy Lunch និង អាហារ 
កញ្ចប់ បៃភៃទ  បាយឆ ស៊ុប 
គៃឿងក្លៃម ប៉ុណ្ណោះ ទៃ   ហាង 
នៅ មាន បមៃើ គៃឿងទៃស និង 
បៃភៃទ អាហារ ពិសៃស ផៃសៃង 
ទៀត  រមួទាងំ ជា ផលតិផល ក្នងុ 
សៃុកដ៏សមៃបូរបៃប  ទៀតផង។ 

ជាក់ស្ដៃង មុខ ម្ហូប ដៃល មាន 
ការពៃញ និយម ខ្លាំង ពៃលនៃះ  
គឺ  កូនជៃូក កណ្ដ៉ារ អាំង អំបិល 
ម្ទៃស  ដៃល លោក អះអាង ថា  ជា 
ផលតិផល ក្នងុ សៃកុ ពតិៗ យក 
ពី ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  និង ទឹកដី 
ឧត្តរ មាន ជ័យ ។ 

លោក ថៃម ទាំង បងៃៀន ពី វិធី 
សមា្គាល់ ទៅដល់ បងប្អូន ដៃល 
បៃថា្នា រសជាត ិជៃកូកណ្ដ៉ារ   ពតិៗ 
ដោយ លក្ខណ  ពសិៃស ជៃកូ  ក្នងុ 
សៃុក គឺ មាន ខ្លាញ់ តិច ។ វា មាន 
ការលាង សមា្អាត ទៅតាម ធម្មតា 
គឺ ពុះ ចំ កណា្ដាល តៃ មួយ មាត់  
និង  ចៃមុះ មិនបៃក ពី គា្នា ទៃ។  

រីឯ កៃញំា  ជើង មាន ពណ៌ ខ្មោ 
ហើយ មាន រោម តិចៗ នៅ លើ 
សៃបៃក  ដៃល ខសុ ព ីជៃកូ នា ំចលូ 
កៃ សៃុក ។ 

កៃពីនៃះ ហាង ក៏ មាន  កូន - 
កៃពើ  អាងំ ព ីខៃត្ត សៀមរាប  នងិ 
ខៃត្ត កំពង់ចាម  ដៃល តៃូវបាន 
ចិញ្ចឹម  ដើមៃបី ផ្គត់ផ្គង់ ជា ចំណី-  
អាហារ។  សមៃប ់អ្នក ដៃល ចង ់
ប្ដរូរសជាតិ  Hengmart  ក៏ មាន 
ជា កនា្ធាយ ចំហុយ ខ្ទឹមសដ៏- 
ឈ្ងុយ  ឆ្ងាញ់ ផង ដៃរ ។

ជាមួយនឹង ក្ដីមទនៈ ដៃល 
ទទលួ បាន ការ ទកុចតិ្ត ពអីតថិ-ិ
ជន កន្លងមក នាយកផ្នៃកផៃសព្វ-
ផៃសាយ  លោក ជឺន ជឺហៃង  បន្ដ 
ថា៖ « ពៃល ខងមុខ យើង នឹង 
បន្ថៃម មុខម្ហូប ថ្មីៗ  ទៀត ហើយ 
នៅថ្ងៃ ភ្ជុំបិណ្ឌ  ដាក់ បិណ្ឌ ខង 
មុខ  យើង ក៏ មាន ជា ឈុត អាហារ   
ផៃសៃង ទៀត សមៃប ់ជា តមៃវូការ 
អតថិជិន ដៃល គាត ់ចង ់យក ធ្វើ 
ជា ចងា្ហាន់ ទៅ បៃគៃន លោក រួម 
ទាំង មាន សច់ខ្វៃ សច់អាំង 
ផៃសៃងៗ អាច ធ្វើការ កមុ្មង៉ ់ទកុ មនុ 
សមៃប់ ពិធី សៃន ពៃន » ។

សមៃប់ ព័ត៌មាន បន្ថៃមអំពី  
ហាង  Hengmart របស់ សៃង 
ហុកហៃង សូម ទំនាក់ទំនង 
តាម ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក @heng-
martdotcom និងសៃង ហុក 
ហៃង @senghokhengca-
tering៕ 

ម្ហូបអាហារ   Hengmart តេូវបាន ចម្អិន ថ្មីសេស់ ភ្លាមៗ បេកបដោយអនាម័យ និង គុណភព ខ្ពស់។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អាហារថ្ងៃតៃង់និងសមៃន់ថ្មីៗ Hengmartនំារសជាតិ
ពីចុងភៅលំដាប់ក្នងុតម្លៃសមរម្យបំផុតដល់ផ្ទះអតិថិជន

លោក ជឺន ជឺហេង  ជានាយកផ្នេក ផេសព្វផេសាយ នៅ  Hengmart។   រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម



ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

តើ អូ៊ច  ធារិទ្ធ ឬ  ធន់  អៀន ឡៃ   ជា អ្នក ឈ្នះ កៅអី ទៅវគ្គ បន្ត ? 
   យឺន ពន្លក

 ភ្នំពេញៈ ការ ជួបគ្នា រវាង 
កីឡាករ ជមៃើសជាតិបៃដាល់- 
សកល កម្ពជុា  អ៊ចូ  ធារទិ្ធ មក ព ី
ក្លិប គុជ សារ មាន រិទ្ធ និង ជើង- 
ខ្លាំង  ធន់  អៀន ឡៃ   របស់  
សមាគមកីឡា  បៃ ដាល់ កង- 
យោធពល ខៃមរ ភូមិន្ទ  ក្នុង  ការ- 
បៃកួត ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ ទម្ងន់ 
៥៧ គីឡូកៃម វគ្គជមៃុះ ៨នាក់ 
ចុង កៃយ  នៅ លើ សង្វៀន 
PNN នា ថ្ងៃ អាទិតៃយនៃះ បាន 
កា្លាយ ជា  ការ  បៃ កួត ដ៏  សៃួច សៃល ់ 
ពៃះ អ្នក ទាំង ២ នៃះ   ខ្លាំង ដូច 
គ្នា សមត្ថភាព កំពុង តៃ ល្អ ដូច 
គ្នា  នងិ មាន ទកឹ ចតិ្ត បៃកតួ ធ ំដចូ 
គ្នា  ដៃល លទ្ធផល លំបាក 
ទសៃសន៍  ទាយ ឬ បា៉ាន់ សា្មាន មុន 
ណាស់ ។ 

តាម បៃ វត្តិ   អ្នក បៃដាល់ ទាំង 
២   ធា្លាប់ បៃកួត   គ្នា  បាន ម្តង  
ដោយ លទ្ធផល  បាន តៃឹម ស្មើ 
គ្នា នៅ លើ សង្វៀន ថោន ។ រីឯ 
ការ បៃកួតជមៃុះ ដណ្តើម  ខៃសៃ- 
កៃវាត់ នៃះ គឺ  រវាង   អ៊ូច  ធារិទ្ធ  
នងិ  ធន ់ អៀន ឡៃ  អ្នកណា ឈ្នះ  

ក្នងុ ការ បៃ កតួ នៃះ  នងឹ តៃវូ ឡើង 
ទៅ បៃ កតួ ជា មយួ អ្នក ឈ្នះ មា្នាក ់
ទៀត  រវាង វា៉ាន ់ រឿន  នងិ  អៃលតី  
ចរំនី  ក្នងុ វគ្គ ពាក ់កណា្តាល ផ្តាច-់ 
ពៃ័តៃ  ខណៈ   បឺត  សងៃឃឹម  និង  
ប៊ុន សុធា កំពុង អង្គុយ ចាំ 

នៅវគ្គ  នោះ រួច ជាសៃច។
ទាក់ទងការ បៃកួតនៃះ អ៊ូច  

ធារិទ្ធ   បាន បៃប់  ថា ៖ « ខ្ញុំ កំពុង 
ហាត់ តៃៀម បាន ល្អ  និង រកៃសា 
សុខ ភាព  ដើមៃបី បៃ កួត យក កៅ - 
អ ី ក្នងុ វគ្គ ៤នាក ់ចងុ កៃយ ។  ខ្ញុ ំ

រពំងឹ ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ  ចណំៃក 
បច្ចៃកទៃស  សុំ មិន និយាយ ទៃ  
កុ ំឱៃយ  គៃ ដងឹ ព ីលៃបចិ បៃ យទុ្ធ របស ់
យើង» ។ 

អ៊ចូ  ធារទិ្ធ  បាន បន្ថៃម ថា៖ «ខ្ញុ ំ
ធា្លាប់ ប៉ះ បៃ កួត គ្នា ម្តង  ក្នុង កម្ម- 

វិធី មា៉ាស ហ្វៃ  ដោយ ទទួល បាន 
លទ្ធ ផល ស្មើ ។  ចណំៃកលើកនៃះ  
បៃសនិ វ៉ៃ  ក្នងុ លក្ខណៈ បៃហាក-់ 
បៃហៃល គ្នា  គឺ យើង មិន សូវ 
សងៃឃឹម ទៃ    ពៃះ រឿង ពិត មួយ 
ទៀត  នៅ លើ ខៃសៃ ធំ  ឬ បក្ខ ពួក  
អាច មាន ឥទ្ធិពល ធ្វើ ឱៃយ  មាន 
ការ បៃ បៃួល ផង ដៃរ »។ 

ចំណៃក លោក  ធី  ណារិទ្ធ  
ជាគៃូ បង្វឹក  បាន និយាយ ថា ៖  
«គូ នៃះ  វា បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា  
គ ឺលបំាក ទសៃសន ៍ទាយ ណាស ់។  
អ៊ូច  ធារិទ្ធ  ហាត់ តៃៀម កមា្លាំង  
និង បច្ចៃកទៃស បាន ល្អ ហើយ  
ប៉ុន្តៃ វគ្គ នៃះ  គៃ ក៏ បៃឹង  យើង ក៏ 
បៃឹង  ហៃតុ នៃះ គិត ថា  ៥០ 
ភាគរយ ឈ្នះ សនិ ចុះ ។  តៃ ទោះ 
យា៉ាង ណា ខ្ញុំ សងៃឃឹម  តៃ ក្នុង ចិត្ត 
ថា  អាច នឹង បាន ទៅ ដល់ កៅ អី 
៤ នាក់ ចុង កៃយ  មិន ខន  វា 
គៃន់ តៃ មាន ឧបសគ្គ  ធំ» ។  

ចំពោះ  លោក  ធន់  សុភា ជា  
គៃូ បង្វឹក  ធន់  អៀន ឡៃ បាន   
និយាយ ថា ៖ « គូ នៃះ  បៃហាក់- 
បៃហៃល គ្នា មៃន  អ៊ីចឹង ការ- 
ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  ពិត ជា លំបាក 
ទសៃសន ៍ទាយ មនុ ណាស ់ ប៉នុ្តៃ វា 

សុី សង លើ ការ បៃកួត   ជាក់ - 
ស្តៃង  ភា្លាមៗ  នៅ លើ សង្វៀន  
ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្តូ រយុទុ្ធសាស្តៃ 
បៃ កួត ឱៃយ  បាន ឈ្នះ ពិន្ទុ ឬ មាន 
បៃៀប លើ គៃ  ដៃល នៃះ  ជា 
បំណង របស់ យើង» ។ 

តាម បៃ វត្ត ិបៃ កតួ  ដៃល ទទលួ 
បាន ជា ផ្លូវ ការ របស់ គណៈ- 
កម្មកា របច្ចៃកទៃស  ធន ់ អៀន- 
ឡៃ ធា្លាប់  បៃ កួត  ៦២ដង  ឈ្នះ 
៤៩ ចាញ់ ៨   ស្មើ  ៥ ក្នុង នោះ 
ផ្តួល ដៃ គូ បាន  ចំនួន ១៣ ដង។  
ចំណៃក   អ៊ូច ធារិទ្ធ  បៃ កួត បាន    
៨៧ ដង ឈ្នះ  ៧១ ចាញ់ ១៣  
ស្មើ  ៣ ដង ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដៃ គឱូៃយ  
សន្លប់  បាន  ២៣  លើក។ 

យា៉ាង ណា ក៏ដោយ   កីឡាករ 
ជើង ខ្លាំង ទាំង  ២   សុទ្ធ តៃ កំពុង 
បារម្ភពីបញ្ហា រកៃសា ទម្ងន់  តាម 
កិច្ច សនៃយា ឱៃយ បានតៃឹម ៥៧ 
គឡីកូៃម   ពៃះ ទម្ងន ់ពតិ របស ់
ធន់ អៀនឡៃ និង អ៊ូច ធារិទ្ធ 
នៅពៃល នៃះ   គឺ  ៦០ គីឡូកៃម  
ខណៈ ដៃល បទ បញ្ជា បៃ កួត  
នរណា លើស ទម្ងន ់ គ ឺពនិយ័ ឱៃយ  
ចាញ់ ដោយ គ្មាន លើក លៃង  ឬ 
អនុគៃះ ឡើយ ៕  

អូ៊ច ធារិទ្ធ តេវូ បេកួតជមេះុ ដណ្តើម កៅ អី វគ្គ ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ ពេត័េ ជាមួយ ធន់ អៀនឡេ នៅ  PNN។ រូប PNN

ផល សោ ភ័ណ្ឌ  តាម សងសឹក  យ៉ៃន ឌី ណា   នៅ  CNC  
   យឺន ពន្លក

    ភ្នពំេញៈ កីឡាករ យ៉ៃន  ឌីណា  របស់  
សមាគម កី ឡា បៃដាល់ កៃសួង កសិកម្ម  បាន 
បើក ឱកាស ឱៃយ   អ្នក បៃដាល់  ផល  សោ ភ័ ណ្ឌ   
ម ក ពី  ក្លបិ តា ឡី ដំរី មាន រិ ទ្ធ នៃ សមាគម បៃ ដាល់ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ  ឡើង មក បៃ កួត សងសឹក គ្នា 
ម្ដង ទៀត  នៅ លើ សង្វៀន  CNC ក្នងុ កម្មវិធី 
បៃកួត ដណ្តើម បៃក់ លាន ខ រ៉ា បាវ ទម្ងន់ ៦៥ 
គីឡូកៃម  នៅ ថ្ងៃសៅរ៍នៃះ បនា្ទាប់ ពី  ផល  
សោភ័ណ្ឌ   បាន ចាញ់ មិន អស់ ចិត្ត  កាល ពី 
ពាក់ កណា្តាល ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២១  នៅ សង្វៀន 
បាយ័ន  ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២១  យ៉ៃន  
ឌី ណា  និង  ផល សោ ភ័ ណ្ឌ  ធា្លាប់ បាន ជួប គ្នា 
ម្ដង  គឺ ការ បៃកួត ដណ្តើម បៃក់លាន  នៅ លើ 
សង្វៀន  បា យ័ន ដោយ អ្នកទំាង ២  បាន ប្ដរូ 
កណា្តាប់ ដៃ គ្នា  យា៉ាង ជក់ ចិត្ត  ចំនួន  ៥ ទឹក ពៃញ   
បុ៉ន្តៃ គួរ ឱៃយ  សា្ដាយ បំផុត នោះ  ផល  សោភ័ណ្ឌ  
ចាញ់ ពិន្ទ ុ  យ៉ៃន ឌីណា  ទំាង បៃផុត បៃផើយ  
ពៃម ទំាង បាន ធ្វើ ឱៃយ  របូត បាត់ បៃក់ ចំនួន  ២លាន  
ពី ក្នងុ ដៃ ផង ដៃរ ។ ចំណៃក    សបា្តាហ៍ នៃះ  ផល  
សោ ភ័ណ្ឌ   តាមមកសងសឹក នៅ សង្វៀន  
CNC  តៃ ម្ដង  ថៃម ទំាង បាន សនៃយា ថា  មិនឱៃយ  
អ្នក គំ ទៃ ខក ចិត្ត  នោះ ឡើយ  ។ 

បើ និយាយ ពី កមៃតិ បច្ចៃក ទៃស កៃបាច់ គុន 
របស់ អ្នក បៃដាល់ ទំាង  ២ នៃះ  គឺ មាន កៃរ្តិ៍  ឈ្មាះ 
លៃបី លៃបាញ ដូច គ្នា  និង មាន  មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃ វាត់ 
គៃប់គៃង  ដូច គ្នា  បុ៉ន្តៃ  ផល  សោភ័ណ្ឌ  មាន 
ជំនាញ កណា្តាប់ ដៃ  និង ទាត់ ល្អ  ខណៈ ដៃល   

យ៉ៃន  ឌីណា  ទាត់ លឿន  កៃង រហ័ស  និង វាយ 
របៀប ដក ថយ   គៃច លឿន  មិន សូវ ហា៊ាន វាយ 
ត ទល់ ជា មួយ ដៃ គូ នោះ ទៃ ។  

 ផល  សោ ភ័ណ្ឌ   និយាយ ថា៖  « លើក នៃះ  
ខ្ញុ ំរំពឹង ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ។ កាល លើក មុន  ខ្ញុំ 
ចាញ់ មិន អស់ ចិត្ត សោះ  ពៃះ គៃ វាយ ដក ថយ 
ចៃើន តៃ បាន លទ្ធផល  ឈ្នះ ខ្ញុ ំ បុ៉ន្តៃ  លើក នៃះ  
ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ខ្ពស់ តៃ ម្តង ។ ចំណៃក  លោក  មា៉ាក់  
សាខន ជា  គៃ ូបង្វកឹ និយាយ ថា៖ «សោភ័ណ្ឌ  
ហាត់ បាន គៃប់ គៃន់  អី៊ចឹង លើក នៃះ  សងៃឃឹម 
ឈ្នះ ចៃើន ជាង មុន  ដោយ យើង ឡើង វ៉ៃ សមៃកុ  
មិន មៃន ឡើង ទៅ រត់ ទៃ» ។ 

ចំណៃក កីឡាករ  យ៉ៃន  ឌីណា  មិន អាច ទាក់- 
ទង សមា្ភាស  បាន ទៃ  បុ៉ន្តៃ   លោក សៃ ី សំាង 

សុមា៉ាលី  អ្នក គៃប់ គៃង កីឡាករ  យ៉ៃង  ឌីណា 
បាន  បៃប់ ថា  យ៉ៃន ឌីណា  កំពុង ហ្វកឹ ហាត់  
ហើយការ បៃកួត លើក នៃះ  តាម មើល លំបាក 
ថា ណាស់   ពៃះ  ពួក គៃ ទំាង  ២ ខ្លាងំ ដូច គ្នា  គឺ  
ចំា មើល បៃកួត ជាក់ ស្តៃង ទៅ ។

  បើ និយាយ ពី បៃយិ ភាព វិញ  ផល  សោភ័ណ្ឌ  
លៃច ធ្លា  និង មាន  អ្នក  គំ ទៃ សៃឡាញ់ ចៃើន 
ជាង   ពៃះ បៃវត្ត ិបៃ កួត របស់ គៃ  វ៉ៃ មិន ដៃល 
លាក់ កមា្លាងំ  ឬ បន្ធរូ ដៃ ឱៃយ  ដៃ គូ ទៃ  ចាញ់ ឈ្នះ  
គឺ អស់ ពី សមត្ថភាព ពិត  ចំណៃក  យ៉ៃន  ឌីណា  
ពៃល ខ្លះ  ខ្លាងំ វាយ អស់ ពី សមត្ថ ភាព  បុ៉ន្តៃ 
ពៃល ខ្លះ តៃវូ បាន គៃ មើល ឃើញ  ថា ការ បៃ កួត 
មិន អស់ ពី សមត្ថភាព  ឬ បៃ កួត ដោយ មិន សូវ 
បៃងឹ នោះ ឡើយ ៕ 

យ៉េន ឌីណ បើក ឱកាសឱេយ ផល សោភ័ណ្ឌ សងសឹក រីឯ ឡុង ជិន ជួប សូតេ វាសនា។ CNC

១គៃប់ របស់ Chiesa ជួយ ឱៃយ 
កៃមុ  Juve យក ឈ្នះ   Chelsea

កេងុ ទូរីន: ខៃសៃបៃយុទ្ធ Fed-
erico Chiesa បាន បង្ហាញ ឱៃយ 
ឃើញ ពី ភាព  សំខន់ របស់ ខ្លនួ ក្នងុ 
ហ្គៃមជាថ្ម ីម្ដង ទៀត  ជាមួយ នឹង 
ការ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី តៃមឹ តៃ១គៃប់ 
ជួយ ឱៃយ កៃមុ សៃះ បង្កង់ Juventus 
ឈ្នះ កៃមុ ជើង ឯក ចាស់ Chelsea 
១-០ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

ដោយ ឈរនៅ លៃខ១០ ក្នងុ 
តារង ពិន្ទ ុរបស់ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie 
A កៃយ ពី មាន នូវ ទមៃង់ លៃង 
មិន សូវ ល្អ  ជាបន្ត បនា្ទាប់ សមៃប់ 
ការ បៃកួត ក្នងុ សៃកុ ពៃល នៃះ 
កៃមុ Juve ជាកៃមុ លៃខ ១ ក្នងុ 
ពូល H ជាមួយ នឹង ការ  មាន  ៦ 
ពិន្ទ ុពៃញ បនា្ទាប់ ពី ដណ្តើម បាន 
៣ពិន្ទ ុ ពី ការ បៃកួត ទី ២ ដោយសារ 
តៃ គៃប់ បាល់  ១គៃប់ នៅ ដើម វគ្គ 
ទី២ របស់ កីឡាករ Chiesa ដៃល 
ជា មា្នាក់ ក្នុង ចំណោមកីឡាករ 
សំខន់ ៗ   របស់ កៃមុ ជមៃើស ជាតិ 
អុីតាលី នៅ  ពៃឹត្តិការណEuro 
2020  ។

កៃុមសៃះ បង្កង់ របស់ លោក 
Massimiliano Allegri បានយក 
ឈ្នះ កៃមុ ជើងឯក អឺរុ៉ប ទោះ  មិន 
មាន ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Paulo Dybala 
និង  Alvaro Morata ក្នងុ ជមៃើស 

ដំបូង  ដោយមាន  ការ លៃង បៃកប- 
ដោយ ទំនុក ចិត្ត  ដើមៃបី ររំង ទៃព- 
កោសលៃយ របស់ កីឡាករ  កៃមុ តោ - 
ខៀវ និង ស្ទើរ តៃ ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ 
កៃមុ យកៃស អង់គ្លៃស តិច តួច  ទៃ ក្នងុ 
ការ មក លៃង  នៅ ពី មុខ តំបន់ 
គៃះ ថា្នាក់ របស់ ខ្លនួ ។ 

« យើង បាន ឱៃយឃើញ ពី សា្មារតី 
របស់ កៃមុ Juventus នៅ យប់ 
នៃះ ហើយ នោះ  គឺ ជា អ្វ ី ដៃល 
គៃបូង្វកឹ តៃវូ ការ ឱៃយ ពួក យើង ធ្វើ 
បៃប ហ្នងឹ » ។ នៃះ ជា សម្ដ ី    បៃប់ 
ទៅ កាន់ វៃបសាយ   Amazon 
ពីកីឡាករ Chiesa ដៃលទទួល- 
បាន ការ រិះគន់  ពី  លោក Allegri  
នៅ រដូវ កាល នៃះ។

កីឡាករ Chiesa បាន ន្ថៃម 
ថា៖ « មិន មាន បញ្ហា អ្វ ីនោះ ឡើយ 
រវាង ខ្ញុ ំនិង គៃបូង្វកឹ ។ ខ្ញុតំៃង  ធ្វើ អ្វី 
ដៃល គត់ តមៃវូ ជា និច្ច ។ នៅ ពៃល 
កៃមុ  Juve ចាប់ ផ្ដើម មិន សូវ បាន 
ល្អ តៃង តៃមាន សំឡៃង ដៃល 
ចៀស មិន រួច ជាចៃើន កើត ឡើង 
ជា ធម្មតា។ សំខន់យើង ទំាង អស់ 
គ្នា ចង់ ជួយ ឱៃយ កៃមុ តៃឡប់ មក 
កាន់ ទី កំពូល ដូច គ្នា » ។  កៃមុ Juve 
កំពុង នំា មុខ ដាច់ ៣ពិន្ទ ុ លើ កៃមុ 
Chelsea និង Zenit St.Pe-
tersburg  ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ក្រោយ ពី ទទួល បាន ភាព គាប់ ចិត្ត  
ដោយ ភា្ជាប់ ប្រោះដូង នឹង ម្ចាស់ ស្ន្រោហ៍ រូប សង្ហា សន្រោយា 
ថា រៀប ការ នៅ ពាក់ កណ្តាល ខ្រោ តុលា ន្រោះ ស្រោី 
ស្រោស់ រាង ស្រោឡូន  សាច់សខ្ច ីកញ្ញា  វីរៈ និច្ច ក៏ជួប 
រឿង   សម ក្ត ីបំណង ក្នងុ អាជីព សិល្រោបៈ ផង ដ្រោរ គឺ 
កា្លាយ ជា ទូត សុឆន្ទៈ   ក្រោមុ ហុ៊ន  ASPOR ជា មួយ-    
នឹង នាយ ចឺម។ 

ក្រោយ ពី   ភា្ជាប់ ពាក្រោយ      លក្ខណៈ ក្រោមុ  គ្រោសួារ   ដ្រោល 
មន ឪពុក ម្តាយ ទំាង សង ខាង    បំព្រោញ តាម គន្លង   
ប្រោព្រោណី ខ្ម្រោរ កាល ពី ថ្ង្រោទី៤  ខ្រោ  សីហា  
ឆ្នា ំ២០២១ កន្លង មក  តារា ចម្រោៀង   
រាង ខ្ពស់ ស្រោឡះ សាច់  ស ខ្ច ី  កញ្ញា វីរៈ 
និច្ច និង  គូ ដណ្តឹង រូប សង្ហា ឈ្មោះ 
លោក ខៀវ ព្រោជ្រោ គ្រោង នឹង ដឹក ដ្រោ គា្នា  
ចូល   រោងការ  នៅ  ពាក់  កណ្តាល    ខ្រោ - 
តុលា  ឆ្នា ំ២០ ២១  ន្រោះ ដ្រោរ 
ហើយ     តាមគន្លងថ្ម ី។

ន្រោះ បើ យោង តា ម ការ- 
បង្ហើប  ប្រោប់ ពី ស្រោ ីសា្អាត  
តារា ចម្រោៀង ស្រោ ី ស្រោស់ 
ទ្រោនំ  ផលិត កម្ម   សាន់ដ្រោ 
ដ្រោល  គ្រោ ឃើញ  បង្ហាញ- 
រថ យន្ត ទំនើប  និង ផ្ទះ- 
វីឡា  ថ្ម ី មុន  បង្ហាញ មុខ 
ម្ចាស  ់ប្រោះ ដូង   ជាមួយ  
នឹងបណ្តុ ំរូប  ថត  Pre-
Wedding ជា ច្រោើន 
សន្លកឹ  នាព្រោល ថ្មីៗ  
កញ្ញា វីរៈ និច្ច   បាន 
បញ្ជាក ់ ប្រោប់ភ្នពំ្រោញ - 
បុ៉ស្តិ៍    ឱ្រោយដឹង តាម ទូរ -   
ស័ព្ទ នាព្រោល ថ្ម ីន្រោះ ។ 
ខណៈ    ព្រោល អ្នក  ទំាង ២  
កំពុង ត្រោ ធ្វើ  ដំណើរ  តាម  រថ យន្ត - 
កម្រោសាន្ត នោះ កញ្ញា វីរៈ និច្ច ក៏  តប 
បញ្ជាក់   ថា៖ «ចាស បង!  យើង   ទំាង  
២នាក់ គ្រោង  រៀបចំ ពិធ  ីមង្គល ការ  
ពាក់  កណ្តា លខ្រោ តុលា ឆ្នា ំ២០២១ 
ខាង  មុខ ន្រោះ ហើយ !  ត្រោ កម្ម វិធី   គ្រោន់ ត្រោ   
រៀបចំ រវាង ក្រោមុ  គ្រោសួារ សាច់ញាតិ  ទំាង-  
សង  ខាង និង  អាច  មន មិត្ត  អ្នក សិល្រោបៈ 
ខ្លះៗ    បុ៉ណ្ណោះ ដោយ សារ    នៅ គោរព  តាម 
ស្រោច  ក្ត ី ណ្រោនំា  របស់ ក្រោសួង សុខាភិបាល  
និង រាជ រដ្ឋា ភិបាល  ដើម្រោបី  បង្ការការ  ឆ្លង 
រាលដល ន្រោ ជំងឺ កូវីដ »។  

 ដោយសារ  ដល់  គូគ្រោង ទោះបី ជា ស្ថតិ 
ក្នងុ  គ្រោ មន  វិបត្ត ិកូវីដ១៩ ក្ត ី ក៏ តារា - 
ចម្រោៀង ស្រោី  ល្រោបី លំដប់ មធ្រោយម      ទ្រោនំ 
សាន់ដ្រោ  ដ្រោល     អភិវឌ្រោឍ  ខ្លនួ     ពី  ប្រោក្ខនារី 
ស្រោ ី សា្អាត   ល្រោខ  ២  ប្រោចំា  ឆ្នា ំ ២០១៤ 
កញ្ញា វីរៈ និច្ច ត្រោវូ គ្រោ ឃើញ រៀបចំ - 

ពិធ  ីភា្ជាប់ ពាក្រោយ ត្រោមឹ ជា  លក្ខណៈ  
ក្រោមុ     គ្រោ ួសារ  ឪពុក ម្តាយ ទំាង - 
សង   ខាង  កាល ពី ថ្ង្រោទី៤ ខ្រោ   
សីហា ឆ្នា ំ២០២១   ដើម្រោបី 
ចៀស វាង  ការ ជួប ជំុ គា្នា - 

ច្រោើន  និង បង្ការ   ការ  ឆ្លង 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ដោយ-  

គោរព   តាម ស្រោចក្តី 
ប្រោកាស  ក្រោ សួង  - 
សុខា   ភិបាល។ 

  កាល  ពី ថ្ង្រោ ទី ២៧ 
ខ្រោ កញ្ញា ឆ្នាំ - 
២០២១  កន្លង  

មក   ឃើញ តា រា   - 
ចម្រោៀងរួម ទ្រោនំនៅសាន់ ដ្រោ 
នា យ ចឺម និង វីរៈ និច្ច  ត្រោវូ 
បាន    ក្រោមុ ហុ៊ន ASPOR 
ប្រោកាស  ថា  ជា តារាទូត-  
សុឆន្ទៈ  ព្រោះ  អ្នក  ទំាង  
២  កំពុង  មន  ប្រោជា - 
ប្រោយិ ភាព ហើយ  ក៏ 
ស័ក្ត    ិសម នឹង ក្រោមុ - 
ហុ៊ន     គំាទ្រោ  ផ្តល់  ជូន 
នូវ តំណង ន្រោះ ។

 គួរ បញ្ជា ក់  ថា 
A S - POR គឺ ជា ក្រោមុ- 

ហុ៊ន  ម  ួយ ផ្តាត សំខាន់- 
លើគុណភាព 

និង  សុវត្ថភិាព អ្នក ប្រោើ ប្រោស់  ជាពិស្រោសគ្រោឿង  
Accessories ផ្រោស្រោងៗដូចជា ឆ្នាងំសាកទូរស័ព្ទ 
Power Bank ឈុត ខារា៉ា អូខ្រោ  និងកាស់សា្ដាប់  
ជា  ដើម សុទ្ធត្រោ មនគុណភា ព ល្អ លំដប់  អន្តរ - 
ជាតិ ព្រោញ និយមទំាងក្នងុ និងក្រោប្រោទ្រោស៕  
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ស្រសី្អាតវីរៈនិច្ចគាប់ចិត្តរឿងប្រះដូង
សមក្តបំីណងជាមួយនឹងការងារសិល្របៈ

នាពេលថ្មីៗ នេះ កញ្ញា វីរៈ និច្ច និងនាយ ចឺម ក្លាយ ជា   

ទូត សុឆន្ទៈ កេមុ ហុ៊ន  ASPOR។ រូប ហ្វ្រោសប៊ុក 

ខេសេ បេយុទ្ធ Nieto របស់  ភ្នពំេញកេន បនសុ៊តបល់កត់ពី មុខខេសេករពារ របស់ណាហ្គាវីលដ៍។ រូប CNCC

ភ្នំព្រញក្រនកើនឱកាស
ព្រលបឹងក្រតស្មើស្វាយរៀង
   ឈន ណន

   ភ្នពំេញៈ  ការ ដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទ ុ
ទំាង លំបាក ពី ក្រោមុណហា្គាវីលដ៍ 
កាលពី ថ្ង្រោ ព្រោហស្រោបតិ៍  បាន ជួយ  
ឱ្រោយ  ភ្នពំ្រោញ ក្រោន  កា្លាយជា  ក្រោមុ 
ដ្រោល កំពុង មន ឱកាស និងភាគ- 
រយខ្ពស់ជាងគ្រោ ក្នងុការ ឈាន 
ទៅ រក ការ  ឈ្នះ ពានលីគ កំពូល 
កម្ពជុា ខណៈ  ដ្រោ គូ ប្រោជ្រោង ដ៏ ខា្លាងំ- 
កា្លា ក្រោមុ ព្រោះខ័នរាជសា្វាយរៀង 
មិនអាច រក្រោសា ការ មន ប្រោៀប  លើ 
ក្រោមុ ការពារ តំណ្រោង ជើងឯក ឆ្នាំ 
ចាស់ បឹងក្រោត រហូត ដល់ ចប់ 
ការ ប្រោកួត នោះ។
    តាម រយៈការ ប្រោកួត  នៅកីឡដ្ឋាន 
សា្តាតចាស់ កាលពី ម្រោសិលមិញ នោះ 
ក្រោមុ ភ្ញៀវ ភ្នពំ្រោញ ក្រោន គួរត្រោ អាច 
ឈ្នះ ៣ពិន្ទុ ដោយធូរចិត្ត នៅ 
ព្រោលខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ Nieto និង ប្រោក់ 
ធីវា៉ា រក បាន ម្នាក់ ១ គ្រោប់ នៅនាទីទី  
២៣ និងទី ៤៣ ដើម្រោបីជួយ ឱ្រោយក្រោមុ 
ភ្នពំ្រោញ ក្រោន នំា មុខ ២-០ នៅ 
ក្នងុ តង់ទី ១ នោះ។
   បុ៉ន្ត្រោអារម្មណ៍ ច្រោបូក ច្រោបល់  
និងការ ព្រោយួបារម្ភ បាន កើត មន 
ឡើង សម្រោប់ក្រោមុ ភ្នពំ្រោញ ក្រោន 
នៅព្រោល ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ Marcio រក 
បាន គ្រោប់បាល់ បើក ឆកឱ្រោយក្រោមុ 
ណហា្គាវីលដ៍ នៅនាទីទី ៦២  
នោះ ត្រោ   Nieto បាន នំា យកនៅ 
ភាព ស្កប់ ចិត្ត មក ឱ្រោយ  ភ្នពំ្រោញ ក្រោន 
វិញ តាម រយៈការ រក បាន គ្រោប់- 
បាល់ទី២ យ៉ាង ល្អ របស់ គ្រោ នៅ 
នាទីទី  ៧៤។ 

   យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ ក្តបីារម្ភ  បាន 
កើតមន ឡើង សម្រោប់ ក្រោមុសិង្ហ- 
ក្រោហម ភ្នពំ្រោញ ក្រោន ជា ថ្ម ីម្តង 
ទៀត បនា្ទាប់ ពី  កីឡាករ Marcio 
រក បាន ១ គ្រោប់ ទៀត ឱ្រោយ ណហា្គា 
នៅនាទីទី  ៨០ នោះ។ លទ្ធ ផល 
ន្រោះ  បាន ធ្វើ ឱ្រោយការ  ប្រោកួត រវាងក្រោមុ 
ទំាង ២ កាន់ត្រោ ក្តាគគុក បុ៉ន្ត្រោ អ្វីៗ  
បាន បញ្ចប់ ដោយ ភាព រីក រាយ 
សម្រោប់ ភ្នពំ្រោញ ក្រោន នៅព្រោល  
ណហា្គាវីលដ៍ មិនអាច រក បាន 
គ្រោប់បាល់ តាមស្មើ រហូត ដល់ 
ការ ប្រោកួត បាន បញ្ចប់នោះ។
   តាម រយៈការ   បន្ត ឈ្នះ ក្រោុម 
ណហា្គាវីលដ៍ ៣-២ បន្ថ្រោម ទៅ 
លើ ការ  ស្មើ គា្នា ១-១ កាលពី ជើង- 
ទី ១ នោះ  បាន ជួយ ឱ្រោយ ក្រោមុភ្នពំ្រោញ 
ក្រោន  ឡើង ទៅ ឈរ នៅល្រោខ ១ 
ជា បណ្តាះអាសន្ន  ហើយ ការ- 
មន ៣៧ពិន្ទ ុ  បាន ធ្វើ ឱ្រោយភ្នពំ្រោញ 
ក្រោន នៅព្រោលន្រោះ កា្លាយ ជា  ក្រោមុ  
ដ្រោល  កំពុង មន ភាគ រយខ្ពស់ជាង 
គ្រោ ក្នងុការ ឈាន ទៅ រក ការ ឈ្នះ 
ពាន ខណៈក្រោមុព្រោះ ខ័នរាជ សា្វាយ- 
រៀង ដ្រោល ធ្លាប់ ត្រោ  ប្រោកៀក សា្មោ គា្នា 
ក្នងុ នាមជា ក្រោមុ មនពិន្ទសុ្មើ គា្នា 
បានត្រោមឹស្មើ ១-១ ជាមួយ  ក្រោមុ 
បឹងក្រោត នោះ។
   យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ  ការ បានត្រោមឹ 
១ ពិន្ទ ុរបស់ ក្រោមុសា្វាយរៀងត្រោ ូវ 
បានគ្រោ មើល ឃើញថា ជា កំហុស 
របស់អ្នកចំាទី អំា សុវណ្ណោរា៉ាត់ 
ព្រោះការ គប់ បាល់ មិន ផុត របស់គ្រោ 
បាន ធ្វើ ឱ្រោយ ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ វ័យក្ម្រោង 
សៀង ចនា្ធា ឆក ប់ាន បាល់ នោះ 

រួច អូស បន្ត ទៅមុខ ត្រោ ម្នាក់ ឯង 
និងសុ៊ត បំប៉ាងសំណញ់ទី  យ៉ាង 
ល្អ នៅនាទីទី   ៧៩ ដើម្រោបី លុប 
ចោល  នៅ គ្រោប់បាល់ នំាមុខ របស់ 
ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ Lopez នៅនាទីទី 
៤៩ ដ្រោល ជា ការ សុ៊តបាល់ពិន័យ  
១១ម៉្រោត្រោ បាន សម្រោច។
   ជាមួយ ការ ច្រោក គា្នា ម្នាក់ ១ ពិន្ទុ 
សម្រោប់ការ ប្រោកួត លើកទី  ១៦ន្រោះ 
ក្រោមុ សា្វាយរៀង  បាន ធ្លាក់មក ឈរ 
នៅល្រោខ ២ ដោយ មន ៣៥ ពិន្ទុ 
ខណៈ បឹងក្រោត មន ៣៤ពិន្ទុ 
ស្មើជា មួយក្រោមុ វិសាខា ដ្រោលទើប 
ប្រោកួតបាន ១៥  ដង ចំណ្រោក ក្រោមុ 
ណហា្គាវីលដ៍ បន្ត ឈរ នៅ ល្រោខ  
៥ មន ២៨ពិន្ទ ុដដ្រោល ខណៈ 
អង្គរ ថាយហ្គរឺ ឈរ នៅល្រោខ ៦ 
មន ២៤ពិន្ទ ុលើ ក្រោមុទ័ព ដ្រោល 
មន  ២២ ពិន្ទ ុនិងក្រោមុ គិរី វង់ សុខ- 
ស្រោនជ័យ ដ្រោល ឈរ នៅល្រោខ ៨ 
ក្រោយ គ្រោ ប្រោចំា តំបន់  Top8 ន្រោះ 
ដោយមន ១៣ ពិន្ទ។ុ
   ដោយឡ្រោក ក្រោុមកំពុង ឈរ 
នៅបាត តារាង សូលទីឡូអង្គរ 
បាន ចាញ់ ក្រោុម នគរ បាលជាតិ 
១-០ ហើយ  ការ មន  ត្រោមឹ ៥ពិន្ទុ 
បាន ធ្វើ ឱ្រោយ ពួកគ្រោ កាន់ត្រោ ខិតជិត 
ទៅ មត់ជ្រោះ ដ្រោលនឹង ត្រោវូ  កាត់ 
ច្រោញ ពី លីគ កំពូល ព្រោះព្រោលន្រោះ 
ក្រោមុ អាសីុអឺរុ៉ប និង នគរ បាលជាតិ 
មន ១៣ពិន្ទ ុស្មើ គា្នា ហើយ  ក្រោមុ 
អគ្គសិនីកម្ពជុា ដ្រោល បានស្មើ ក្រោមុ 
ខ្រោត្តព្រោវ្រោង ១-១ កាលពី ម្រោសិល- 
មិញ  មន ១១ពិន្ទ ុខណៈ ខ្រោត្ត 
ព្រោវ្រោង មន ១០ពិន្ទ៕ុ
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