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ទារកកម្ពុជា២នាក់មាន
ឱកាសឱបឪពុកមា្ដាយជា
ថ្មីក្រោយវះកាត់មហារីក
ថ្លើមជោគជ័យ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ជម្លោះវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ឡើងកម្ដាខណៈសហភាព
អឺរ៉ុបត្រោៀមបញ្ឈប់ការនាំ-
ច្រោញទៅអង់គ្ល្រោស...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
ក្រោុមហ៊ុនSMEមួយកំពុង
រៀបចំខ្លួនឆ្ពោះទៅចុះ-
បញ្ជីផ្លូវការនៅមូលបត្រោ
កម្ពុជា...ទំព័រ៨

ស្រោដ្ឋកិច្ច

សុវណ្ណារីរំពឹងឈ្នះអ្នកប្រោយុទ្ធអាម្រោរិក
ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនឯងកាន់ត្រោល្បី

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដកូវីសែលលើមនុសែស-
ចាស់នៅភ្នពំែញចាប់ផ្តើមថ្ងែនែះខណៈបុរសម្នាក់ទៀតសា្លាប់ដោយសារកូវីដ

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ  យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់-
សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩កូវី-
សែលរបស់កែុមហ៊ុន Astra-
Zenecaនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងែ
អង្គារនែះទៅក្នងុខណ្ឌទាងំ១៤
ទូទាំងរាជធានីក្នុងរយៈពែល

១៥ថ្ងែទៅលើមនុសែសវ័យចាប់
ពី៦០ឆ្នាឡំើងដែលមានបែមាណ
ជាង១១មុឺននាក់ខណៈបុរស
ជនជាតិខ្មែរវ័យ៧៥ឆ្នាមំា្នាក់ទៀត
បានទទួលមរណភាពដោយសារ
ជំងឺកូវីដកាលពីមែសិលមិញ។
លោកឃួងសែងអភិបាល

រាជធានីភ្នពំែញបានបែប់ភ្នំពែញ-

ប៉សុ្តិ៍ពីមែសិលមញិថាយទុ្ធនាការ
នែការចាក់វ៉ាក់សំាងការពារកូវីដ-
១៩ទៅដល់មនុសែសវ័យចំណាស់
ចាប់ផ្តើមពីថ្ងែទី២៣ខែមីនា
ឆ្នាំ២០២១នែះតទៅទៅតាម
ទីតំាងដែលសាលារាជធានីភ្នំ-
ពែញបានរៀបចំថ្មី ក្នុងខណ្ឌ
ចនំួន១៤នងិទតីាងំចាសដ់ែល

មានសែបច់នំនួ៧កន្លែងដែល
ជាពែទែយបង្អែក។លោកថ្លែងថា៖
«នែះគឺជាការបង្ហាញនូវការ-
យកចតិ្តទុកដាក់និងការគតិគូរ
ទៅដល់បែជាពលរដ្ឋពីសម្តែច
នាយករដ្ឋមនែ្តីហ៊នុសែនដែល
លោកបានចំណាយពែលលះ-
បង់ពែលវែលា...តទៅទំព័រ  ៤ 

រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់បែក់
ឧបត្ថម្ភដល់មន្តែនិីង
គែសួារពលីក្នងុពិធី
បុណែយចូលឆ្នានិំងភ្ជុំ

ម្ចាស់ផ្ទះឬបន្ទប់ជួល
ផ្អាកនិងបញ្ចះុថ្លែ
ឈ្នលួដើមែបីសមែល
បន្ទកុដល់អ្នកជួល

ARDBស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្តល់
ទុនបន្ថែមចំនួន$៣០លាន

 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្នំពៃញៈ រាជរដា្ឋាភិបាលបាន
តែៀមថវិកាបែមាណ៨លាន
ដលុា្លារសមែប់ផ្ដល់បែក់ឧបត្ថម្ភ
ដល់មនែ្ដីរាជការ និងកមា្លាំង
បែដាប់អាវុធបែមាណ៥០មុឺន
នាក់សមែប់ពែលឈប់សមែក
នាឱកាសពធិីចលូឆ្នាំថ្មីបែពែណី
ជាតិខ្មែរនងិពធិីបណុែយភ្ជុំបណិ្ឌឆ្នាំ
នែះ។ក្នុងនោះមនែ្ដីរាជការមា្នាក់
១០មឺុនរៀលនិងគែសួារជនពលី
និងជនមរណៈជាអតីតយុទ្ធជន
១០មុឺនរៀល...តទៅទំ ព័រ ៤

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ  មា្ចាស់ផ្ទះឬបន្ទប់ជលួ
មួយចំនួនបានសមែចផ្អាកយក
ថ្លែឈ្នួលបន្ទប់មួយរយៈពែល
ខណៈអ្នកខ្លះបញ្ចុះតម្លែពី៤០
ទៅ៥០ភាគរយដើមែបីជួយសមែល
បន្ទុកដល់អ្នកជលួបនា្ទាបព់បីាន
មើលឃើញពីការលំបាកក្នងុការ-
រកបែក់ចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ជីវ-
ភាពបែចំាថ្ងែដោយសារការរីក-
រាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩ពិសែស
ការចម្លងក្នុងពែឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈ។...តទៅទំព័រ ២

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈធនាគារអភិវឌែឍន៍-
ជនបទនងិកសកិម្ម(ARDB)
រំពឹងនឹងទទួលបានឥណទាន
ពសិែស៣០លានដលុា្លារបន្ថែម
ពីរដា្ឋាភិបាលសមែប់បន្តផ្តល់
កម្ចីឱែយដល់សហគែសខ្នាតតចូ
នងិមធែយមដើមែបីធ្វើឱែយបែសើរនវូ

សកម្មភាពអាជវីកម្មក្នងុអឡំងុ
ពែលនែការរកីរាលដាលនែជងំឺ
កូវីដ១៩។
ការរពំងឹនែះកើតឡើងបនា្ទាប់

ពីARDBបានដាក់សំណើទៅ
រដា្ឋាភិបាលស្នើសុំទមា្លាក់ឥណ-
ទានពសិែស៣០លានដលុា្លារ
បន្ថែមទៀតកាលពីថ្មីៗ នែះ។
ការស្នើសុំនែះ... ត ទៅ ទំព័រ ៩

មនុសៃស យ៉ាង តិច ២០នាក ត់ៃវូ បាន ចាប់ខ្លនួក្នងុ ការតវ៉ានៅថៃ 
អ្នកតវ៉ាពែលប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិស។អ្នកនាំពាកែយការិយាល័យប៉ូលិសភូមិន្ទថែលោកឧត្តមសែនីយ៍ឯកYingyotThep-

jamnongនិយាយកាលពីថ្ងែអាទិតែយថាមនុសែសយា៉ាងតិច២០នាក់តែូវបានចាប់ខ្លួន...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ១១)។រូបAFP



តពទីពំរ័១...ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទះជលួ
ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយរលំកែុង
តាខ្មៅខែត្តកណ្តាល លោកឈឿន
បុ៊នឆនបានបែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍ពីមែសិល-
មិញថាលោកបានសមែចផ្អាកយក
ថ្លែឈ្នួលបន្ទប់ពីអ្នកជួលទាំងអស់
ដែលមនទំាងកម្មកររោងចកែ និង
បុគ្គលិកឯកជន រយៈពែល៣ខែគឺ
ចាប់ពីខែមីនាមែសនិងខែឧសភា។
លោកបានបែប់ថា៖«ខ្ញុំមនបន្ទប់

ជួល៦៩បន្ទប់ដែលភាគចែើនជាកម្មករ
រោងចកែជួលស្នាក់នៅហើយថ្ងែនែះ
ខ្ញុំសមែចមនិយកថ្លែឈ្នលួ៣ខែប៉នុ្តែ
ថ្លែទឹកនិងភ្លើងពួកគាត់ជាអ្នកចែញ
ដោយខ្លួនឯង។ពួកគែខ្លះបានអរ-
គុណខ្ញុំដោយក្តីរំភើបលាយឡំនឹង
ទឹកភ្នែកផងដែរ»។
លោកឈឿនបុ៊នឆនបានបន្ថែមថា

គែប់អាជីវកម្មសុទ្ធតែជួបការលំបាក
ទាងំអស់នៅទទូាងំបែទែសប៉នុ្តែមន
អ្នកខ្លះយល់ថារោងចកែមនិទាន់បទិ-
ទា្វារទែដូចនែះកម្មកររោងចកែមិនទាន់
ពិបាកទែតែសមែប់រូបលោកបែរជា
គិតខុសពីនោះទៅវិញ។
មែយ៉ាងវិញទៀតរោងចកែនៅតំបន់

របស់លោកនោះ មនកម្មករមួយ
ចំនួនបានចាប់ផ្តើមបាត់បង់ការងរ
ថែមម៉ាងនិងគា្មៅនអីវ៉ាន់សមែប់ធ្វើ
ចែើនដូចមុនទៀតទែ។
លោកបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់អាជីវ-

កម្មផ្ទះជួលផែសែងៗថា៖«បងប្អូនមន
បន្ទប់ជួលទំាងឡាយបើមនអ្វជួីយ

បានជួយទៅគា្មៅនបរទែសណមក
ជួយគា្នាយើងកែពីខ្មែរជួយខ្មែរទែ»។
ចំណែកលោកយ៉ែមសុថានីដែល

មនបន្ទប់ជួលជិត១០បន្ទប់នៅសង្កាត់
ទឹកថា្លា ខណ្ឌសែនសុខ បានសមែច
បញ្ចុះតម្លែបន្ទប់ជលួរបស់លោកចនំនួ
៤០ភាគរយផងដែរ ក្នុងរយៈពែល២
ខែគឺខែមែសនិងខែឧសភា។
លោកបានបញ្ជាក់បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍

ថា៖ «ខ្ញុំអាចបញ្ចុះតម្លែបានតែឹមតែ
៤០ភាគរយទែដោយសរតម្លែបន្ទប់
ជួលរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុយំកតម្លែខ្ពស់បំផុតតែ
៥៥ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះក្នងុ១ខែហើយការ-
បញ្ចះុនែះគឺដើមែបីជួយទប់លំនឹងសែដ្ឋ-
កិច្ចចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណយមួយ
ផ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកជួលបន្ទប់របស់
ខ្ញុំក្នុងអំឡុងផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩នែះ»។
លោកយ៉ែម សុថានីបានបន្តថា

កែយពីបញ្ចុះតម្លែរួចតម្លែបន្ទប់នៅ
តែឹមតែពី១៨ដុលា្លារទៅ៤២ដុលា្លារ
ប៉ុណ្ណោះក្នុង១ខែ។
ចំណែកម្ចាស់អាជីវកម្មបន្ទប់ជួល

ម្នាក់ទៀតបានបង្ហោះលើបណ្តាញ-
សង្គមរបស់លោកដោយបែកាស
ចូលរួមដល់សែដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរផង-
ដែរដោយលោកបានបញ្ចុះថ្លែបន្ទប់-
ជួលរហូតដល់៥០ភាគរយនែតម្លែ
បន្ទប់ដោយមនិបានកណំត់រយៈពែល
នែការបញ្ចុះនែះឡើយ។
លោកបានសរសែរថា៖«ក្នុងនាមខ្ញុំ

ជាម្ចាសប់ន្ទប់ជលួទាំង២០បន្ទបស់ូម
ចូលរួមជួយដល់សែដ្ឋកិច្ទបងប្អូនដោយ
វីរុសកូរ៉ូណទើបលំបាកនិងប៉ះពាល់
ដល់ចំណូលបងប្អនូជាចែើនខ្ញុសូំមចុះ
ថ្លែបន្ទប់៥០%រហូតដល់បែទែសជាតិ
បែសើរឡើងវិញ»។

អ្នកនាងសែីយ៉ាជាកម្មការិនរីោង-
ចកែកាត់ដែរដែលបានមកធ្វើការនៅ
ទីកែងុភ្នពំែញនិងបានជួលបន្ទប់ស្នាក-់
នៅតាងំពីឆ្នាំ២០១២មកបានថ្លែងថា
អ្នកនាងមនិទាន់ដងឹថាតើម្ចាស់បន្ទប-់
ជួលនឹងបញ្ចុះតម្លែឬទែ ប៉ុន្តែកាលពី
ឆ្នាំមុនម្ចាស់បន្ទប់ជួលបានចុះរហូត
ដល់៥០ភាគរយគឺពី៥០ដុលា្លារមក
២៥ដុលា្លារក្នុង១ខែ។
អ្នកនាងបានស្នើសុំដល់ម្ចាស់បន្ទប-់

ជួលរបស់អ្នកនាងឱែយបញ្ចុះតម្លែជួល
បន្ទប់ដូចឆ្នាំមុនដែរដោយសរពែល
នែះកម្មករបាត់បង់ចណំលូចែើននងិ
ជួបបញ្ហោជីវភាពចែើនដោយសរជំងឺ-
កូវីដ១៩នែះហើយនាងសងែឃឹមថា
ម្ចាស់បន្ទប់ជួលនឹងមនការយោគ-
យល់លើបញ្ហោរបស់កម្មករ។
ទាក់ទងនឹងការបញ្ចុះតម្លែបន្ទប់-

ជួលនែះលោកហ្វាសលីបែធាន-
សម្ពន័្ធសហជីពជាតិបានសរសើរដល់
ទឹកចិត្តម្ចាស់ផ្ទះឬបន្ទប់ជួលទាំងនែះ

ហើយលោកក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នក
មនបន្ទប់ជួលទាំងអស់គួរតែយោគ-
យល់ដល់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែល
មនការលំបាកក្នុងកាលៈទែសៈនែះ។
លោកថា៖«ខ្ញុំក៏សុំស្នើដល់បងប្អូន

ម្ចាស់ផ្ទះទំាងអស់នៅក្នុងបែទែស
របស់យើងដែលមនផ្ទះជួលគួរតែ
យោគយល់មនិថាជលួសមែប់បង-
ប្អនូក្នងុវសិយ័អីទែគឺគរួតែជួយគា្នាក្នងុ
គែនែះក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគា្នា»។
លោកហ្វា សលីបានបន្ថែមថា

កែសួងការងរនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជា-
ជីវៈគួរតែចូលរួមជួយអំពាវនាវឱែយ
ម្ចាស់ផ្ទះបញ្ចះុតម្លែជួលសមែប់កម្មករ-
និយោជិតប៉ុន្តែអាជា្ញាធរមិនមនសិទ្ធិ
បង្ខំពួកគាត់នោះទែគឺជាការសមែច
របស់ម្ចាស់ផ្ទះក្នងុការបញ្ចះុតម្លែនែះ។
ចំណែកលោកបា៉ាវសីុណបែធាន

សហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបាន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ដែរថាបែទែស
កម្ពុជាបានអនុវត្តនូវទីផែសារសែរីដែល

មនការពិបាកក្នុងការស្នើឱែយស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធចែញលិខិតនិងបទបែបញ្ញត្តិ
នានាដើមែបីឱែយម្ចាស់ផ្ទះបញ្ចុះថ្លែជួល
ឬការមិនយកថ្លែជាដើម។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «វជាការ-

ពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថា យើងអាចធ្វើ
បានដោយការអពំាវនាវរបស់ស្ថាបន័
រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការដក់កំហិតគឺជា
ឧបសគ្គតែអ្វដីែលសខំាន់គយឺើងពងឹ-
ផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពនែការជួយគា្នាក្នងុ
ការបញ្ចុះតម្លែឬមិនយកថ្លែតែម្តង»។
លោកបា៉ាវ សុីណមិនមនជាតួ-

លែខថាតើមនកម្មករនិយោជិតបុ៉នា្មៅន
ភាគរយដែលនៅបន្ទប់ជួលទែប៉ុន្តែ
តាមការសង្កែតរបស់លោកកម្មករ
ដែលស្នាក់នៅផ្ទះឬបន្ទប់ជួលមន
ចំនួនចែើន។
មនែ្តីកែសួងការងរនិងបណ្តុះ-

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈមិនអាចទាក់ទងសុំ
ការអធិបែបាយក្នុងករណីនែះបានទែ
ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមនែ្តីហ៊ុនសែន
ធា្លាប់បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលឬ
ទីតាំងសមែប់ជួលឱែយយោគយល់កុំ
ដំឡើងថ្លែឬអាចបញ្ចុះតម្លែតាមដែល
អាចធ្វើបានក្នុងកាលៈទែសៈនែះ។
លោកហុ៊នសែនបានថ្លែងក្នងុសន្ន-ិ

សីទកាសែតមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ
មុនថា៖«ការបង់ថ្លែឈ្នួលផ្ទះ ការបង់-
រំលស់ផ្ទះបង់រំលស់រថយន្តពែមទាំង
ការបង់រំលស់អ្វីៗគួរគបែបីម្ចាស់ទីតាំង
និងអតិថិជនដែលជាអ្នកបង់រំលស់
តែវូផ្តលន់វូការយោគយលគ់ា្នាទៅវិញ-
ទៅមកដើមែបីចូលរួមសមែួលការលំ-
បាកក្នុងកាលៈទែសៈបែទែសកម្ពុជា
កំពុងតែជួបវិបត្តិការរាតតែបាតនែ
វីរុសCOVID-19នែះ»៕
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ម្ចាស់ផ្ទះ...

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មន-
វិទែយនែកែសួងមហផ្ទែបែប់ពី
របៀបការពារខ្លនួដោយបែើបែស់
នូវកម្មវិធីឈ្មៅះHiya:Spam
PhoneCallBlockerដែលវ
មនសមត្ថភាពអាចជួយប្លុក
លែខដែលសងែស័យថាឆបោក
បានដោយស្វយ័បែវត្តិខណៈលែខ
ឆបោកទំាងនែះអាចនឹងលួចកាត់-
បែក់ពីទរូស័ព្ទរបស់អ្នកបនា្ទាប់ពី
មនការខលចែញតែឡប់ទៅវិញ។
ការបែកាសឱែយអ្នកបែើបែស់

ទូរស័ព្ទមនការបែងុបែយ័ត្នយ៉ាង-
ដូច្នែះបានធ្វើឡើងដោយសរ
តែមនករណីខលទរូសព័្ទពីកែ-
បែទែសជាបន្តបនា្ទាប់ដែលជា
លែខទរូស័ព្ទសងែសយ័(Spam)
មនបំណងឆបោកបែក់តាមរយៈ
CallbackScamទៅកាន់ជន
ដែលលែខរបស់ពួកគែអាចបែើ-
បែស់ InternationalPre-
miumRateNumber
(IPRN)ដើមែបីកាត់បែក់ពី
ទូរស័ព្ទជនរងគែះ។

នាយកដ្ឋានពត័ម៌នវទិែយបាន
រៀបរាប់ថាដើមែបីការពារពីការ-
ខលចលូរខំានជនរងគែះបាន
ធ្វើការBlockលែខទូរស័ព្ទដែល
បានពែយយមខលចលូទំាងនោះ
បុ៉ន្តែជនល្មើសបានពែយយមបែើ-
បែស់លែខថ្មីៗ បមែើសកម្មភាព
ល្មើសរបស់ពកួគែ។ដចូ្នែះដើមែបី
អាចការពារខ្លនួពីការចាញប់ោក
នូវលែបិចកលទំាងនែះកែមុការងរ
បច្ចែកទែសបានធ្វើការណែនាំ
អំពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធីជំនួយ
ដែលមនសមត្ថភាពកំណត់
លែខទរូសព័្ទសងែសយ័(Spam)
រួចធ្វើការBlockដោយស្វ័យ-
បែវត្ត។ិនាយកដ្ឋានពត័ម៌នវទិែយ
នែះ បញ្ជាក់ថា៖«កម្មវិធីឈ្មៅះ
Hiya: SpamPhoneCall
Blockerកពំងុតែទទលួបាននវូ
ការពែញនយិមបែើបែស់ពែះ
បច្ចុបែបន្នកម្មវិធីនែះមនទិន្នន័យ
លែខទរូសព័្ទសងែសយ័(Spam)
បែមណ២៨៧លានលែខទូរ-
ស័ព្ទដែលអាចជួយអ្នកបែើបែស់
ក្នុងការBlockលែខសងែស័យ
បានចែើន។កម្មវិធីឈ្មៅះHiya

អាចដំឡើងលើទូរស័ព្ទដែដែល
មនបែពន័្ធបែតិបត្តកិារiOSនងិ
Android»។
បើតាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មន-

វិទែយCallbackឬOne-Ring
Scamគឺជាបច្ចែកទែសកាត់
បែក់ពីគណនីទូរស័ព្ទជនរងគែះ
ដោយបែើបែស់សែវដែលមន

ឈ្មៅះថាInternationalPre-
miumRateNumber
(IPRN)។កែមុបណ្តាញឧកែដិ្ឋ-
ជនដែលមនអង្គការចាត់តាំង
បានទិញសែវលែខទូរស័ព្ទIPRN
ពីកែុមហ៊ុនផ្តល់សែវទូរស័ព្ទ ឬ
គែហទំព័រអនឡាញរៀបចំបច្ចែក-
ទែសផែសែងៗតួយ៉ាងបែើបែស់
លែខទូរស័ព្ទIPRNធ្វើការខល

ចែញទៅកាន់គោលដៅនានា
ជុំវិញពិភពលោក(Missed
Call)ដើមែបីឱែយគោលដៅទំាងនោះ
ខលមកវិញជាមួយការកាត់ទឹក-
បែក់ដ៏ចែើនខុសធម្មតា។
លោកជាពៅបែធាននាយក-

ដ្ឋានបែឆំងបទល្មើសបច្ចែកវិទែយ
នែអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីមែសិល-
មិញថាកាលពីពែលថ្មីៗនែះ
នាយកដ្ឋានបែឆំងបទល្មើស
បច្ចែកវទិែយបានរកឃើញថាមន
បែជាពលរដ្ឋជាចែើនបានទទួល
ការតែចូលពីលែខកែបែទែស
ហើយករណនីែះមនិមែនទើបតែ
កើតឡើងនោះទែ។តាមការ-
សែវជែវបឋមការរកឃើញនែះ

ជាបែភែទបោកបែស់(Scam)
សែដៀងគា្នានឹងការបោកបែស់
call backដែលទាមទារឱែយ
ជនរងគែះយកលែខទូរស័ព្ទ
របស់ខ្លនួតែទៅលែខកែបែទែស
មួយចំនួននោះដែលបញ្ហោនែះក៏
ធា្លាប់បានកើតឡើងក្នងុបែទែស
កម្ពុជាយើងរួចមកហើយ។
ប៉ុន្តែលោកបន្តថា រហូតមក

ដល់ពែលនែះគឺមិនទាន់មន
ការរាយការណ៍ថាមនជនរង-
គែះដែលបានចាញ់បោកក្នុង
ករណីនែះនោះទែ។លោកបាន
បញ្ជាក់ថា៖«រឿងនែះបានកើត-
ឡើងកន្លះឆ្នាំជាងហើយហើយ
យើងបានផែសព្វផែសយជាថ្មីទៀត។
តាំងពីមនហែតុការណ៍យើង
មិនទាន់ទទួលបានការប្តឹងមក
សមត្ថកិច្ចយើងថាមនចាញ់-
បោកករណីតែម្តងគា្មៅនផងពែះ
បែជាពលរដ្ឋយើងមនការយល់-
ដឹងចែើនណស់ពីបញ្ហោនែះ»។
នាយកដ្ឋានបែឆងំបទល្មើស

បច្ចែកវិទែយបានណែនំាដល់បែជា-
ពលរដ្ឋទាំងអស់កុំតែទៅលែខ
កែបែទែសដែលមិនស្គល់

ជាពិសែសបែសនិបើទទួលបាន
សរមនដូចជាការឈ្នះរង្វាន់
ការលកទ់នំញិថោកកែមតម្លែ
ទីផែសារជាដើមនោះសូមបែជា-
ពលរដ្ឋកុំឆ្លើយតបពែះនែះ
គឺជាការបោកបញ្ឆោតរបស់កែមុ
ជនខិលខូចតែប៉ុណ្ណោះ។
កែពីករណីឆបោកនែះក្នុង

រយៈពែលចុងកែយនែះកែុម-
ការងរនែនាយកដ្ឋានព័ត៌មនវិទែយ
បានទទួលព័ត៌មនពីការឆបោក
របស់កែុមជនខិលខូចនៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជាកែមរូបភាព
ផែសែងៗ គា្នាដូចជាធ្វើការខលទូរស័ព្ទ
ទៅកាន់ជនរងគែះថាឈ្នះរង្វាន់
ពីធនាគារក្នងុសែកុមយួនវូចនំួន
ទឹកបែក់ផែសែងៗឬឧកែិដ្ឋជន
ណែនាំជនរងគែះដក់បែក់
ក្នុងគណនីទូរស័ព្ទ(TopUp)
នូវចំនួនទឹកបែក់ចាប់ពី១០ដុលា្លារ
អាមែរិកហើយតមែូវឱែយជនរង-
គែះធ្វើការខលទរូសព័្ទទៅកាន់
នាយកបែតិបត្តិធនាគារដើមែបី
សន្ទនានិងពិភាកែសាអំពីកម្មវិធី
រង្វាន់នែះជាដើម។នែះបើតាម
នាយកដ្ឋានព័ត៌មនវិទែយ៕

ទិដ្ឋភាពទីតំាងនេបន្ទប់ជួល១កន្លេងក្នងុខណ្ឌចំការមន ពីមេសិលមិញ។ រូបថតហុងមិនា

នាយកដ្ឋានព័ត៌មនវិទ្យាប្ប់ពលរដ្ឋឱ្យការពារខ្លនួពីការឆបោកតាមទូរស័ព្ទ

រឿង នេះ បាន កើតឡើង កន្លះ ឆ្នាំ  ជាង  
 ហើយ ហើយ យើង បាន ផេសព្វ ផេសាយ ជា ថ្មី ទៀត។   
តាំង ពីមន ហេតុការណ៍ យើង មិន ទាន់ ទទួល- 
បាន  ការ ប្តឹង មក សមត្ថ កិច្ច យើង ថា មន ចាញ់-  
បោក ករណី  តេម្តង គ្មាន ផង ពេះ បេជាពលរដ្ឋ...
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មន្ទរីឱ្យពលរដ្ឋប្យ័ត្នករណីលក់ដីឡូត៍១កន្លង្នៅកំពង់ឆ្នាងំ
នៅ  សុី វុត្ថា

កំពង់ ឆ្នាងំៈ មន្ទរី រៀបចំ ដៃនដី  នគ រូ ប- 
នី យ ក ម្ម  សំណ ង់  និ ង សុរិ យោដី ខៃត្ត 
កំព ង់ ឆ្នាំ ង  អំពា វ នាវ ឱៃយពលរដ្ឋ បៃុ ង- 
បៃយ័ ត្ន ខ្ពស់  និង កុំឱៃយ ចាញ់បោក លើ 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ល ក់  ដី ឡូ ត៍ ១ កន្លៃង 
នៅភូមិ ទី៧  សង្កាត់ ខៃសា ម កៃងុ កំពង់ ឆ្នាងំ  
ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ  ខណៈ  គមៃង នៃះ មនិ 
ទាន់ មាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញា តតៃឹម តៃូវ ។ 

តាម សៃច ក្តីជូ នដំណឹង របស់ មន្ទី រ- 
រៀប ចំ ដៃន ដី  នគរូប នីយ កម្ម សំណង់  
នងិសុរិ យោ ដី ចៃញ ផៃសាយ ពី ថ្ងៃទ ី២១  
ខៃ មីនា  ឆ្នា២ំ០២១  ឱៃយដឹ ង ថា  ថ្មីៗ  នៃះ 
មាន ករណី បង្ហោះ វីដៃ អូ ផៃសព្វ ផៃសាយ តាម 
បណ្ដាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ឈ្មោះ 
«តារា បញ្ញា  អ ចលន ទៃ ពៃយ» ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់អពំ ីគមៃង លក ់ដ ីឡ ូត ៍ស្ថតិ ក្នងុ 
ភូមិ ទី ៧  សង្កាត់ ខៃសា ម  កៃុង កំពង់ ឆ្នាំង  
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ។ ប៉ុន្តៃ តាម ការ ពិនិតៃយ 
លើ វីដៃអូ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៃះគឺ មិន មាន 
ចៃបាប់ អនុ ញ្ញា តតៃឹម តៃូវ នោះ ទៃ។ 

លោក លី  សុភា  បៃធាន មន្ទីរ រៀប ចំ 
ដៃន ដី  នគរូប នីយ កម្ម សំណង់  និង សុរិ- 
យោ ដី ខៃត្ត នៃះ បាន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ពីមៃសិល មិញ ថា គមៃង ដី ឡូត៍ ឬ ការ- 
អភិវឌៃឍ ដី ដៃល កំពុង ផៃសព្វ ផៃសាយ សមៃប់ 
ធ្វើ អាជីវ កម្ម នៃះ ពុំមាន សុំ លិខិត អនុ- 
ញ្ញាត តៃមឹ តៃវូ សៃប តាម បៃកា ស លៃខ 
០៨៧ ដ.ន.ស  បៃក /នក ចុះ ថ្ងៃទ ី១១ 
ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០១៨  របស់ កៃសួង 
រៀបចំ ដៃន ដី  នគរូប នីយ កម្ម និង 
សំណង់ នោះ ទៃ។ 

លោក បាន បន្តថា  ទីតំាង ដី ឡូ ត៍ខាង- 
លើនៃះ ពំុទាន់ មាន វិ ញ្ញាប ន បតៃ សមា្គាល់ 

អចល នវត្ថុ (បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ) ទៃ។ 
ទីតំាង នៃះ ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់ ២  នៃ អាជា្ញា ធរ- 
បឹង ទន្លៃសា ប និង សា រាចរ ណៃ នំា លៃខ 
០២ សរ ណន ចុះ ថ្ងៃទ ី២៧ ខៃ មនីា  ឆ្នា ំ
២០១៣  របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល។  ប៉ុន្តៃ 
លោក បាន ពនៃយល់ ថា  តាម សារា ចរ- 
ណៃ នាំនៃះ  ពលរដ្ឋ មាន សិទ្ធិ រស់នៅ 
និង  អាសៃ័ យ ផល ក្នុង តំបន់ នៃះ បាន  
ប៉ុន្តៃ មិន អាច លក់ដូ របាន ទៃ។ 

បើ តាម លោក លី  សុភា  ដោយ មើល- 
ឃើញ នូវ ការ ផៃសព្វ ផៃយា យ នៃះ មន្ទីរ- 
រៀបចំ ដៃនដី  នគរូប នីយ កម្ម  សំណង់ 
និង សុរិ យោ ដី ខៃត្ត ក៏ បាន ចៃញ សៃចក្ត-ី 
ជូន ដំណឹង មួយ ដើមៃបីកុំ ឱៃយ មាន ការ- 
ភាន ់ចៃឡ ំ នងិ ទញិ ដ ីនោះ  ពៃះវា នងឹ 
ធ្វើ ឱៃយប៉ះ ពាល់ ដល់ បៃយោ ជន៍ ឬ អាច 
មាន បញ្ហោ ទំនាស់ផៃសៃ ងៗ  កើត ឡើង 
ដោយ សារ តៃ ការ ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន មិន- 
បាន ចៃបាស់ លាស់ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណ  លោក  លី  សុភា  
ថា  មិន មាន ចំណត់ ការ ឬ វិធាន ការ 
ដល់ មា្ចាស់ ផៃ ក ដៃល បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ល ក់ដី គ្មោន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត នោះ ទៃ 
ពៃះ  វា មិន មៃន ជា សមត្ថ កិច្ច ម ន្ទរី របស ់
លោក ទៃ។ប៉នុ្តៃលោកថា   មន្ទរី គៃន ់តៃ 
បៃប់ ពលរដ្ឋ ឱៃយ បៃុង បៃ យ័ ត្ន បុ៉ណ្ណោះ 
ពៃះ  វា ខុស ទៅ នឹង ចៃបាប់ ។ 

លោក  លី  សុភា  បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«នៃះគ ឺករណ ីទ១ី ដៃល បាន កើត ឡើង  
ក្នងុ មលូ ដ្ឋាន ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ ដៃល មាន 
ការ លក ់ដ ីឡ ូត ៍បៃមាណ ៩០ ឡ ូត ៍ទើប 
មន្ទរី ផ្តល ់ពត័ ៌មាន បន្ថៃម កុឱំៃយ មាន ការ- 
ចាញ ់បោក នងិ ខាត បៃយោ ជន ៍ពៃះ 
តំបន់ នៃះ  មិន ទាន់ មាន ការហាម ឃាត់ 
មិន ឱៃយ មាន ការ ចៃញ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ 
នោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ មា្ចាស់ ផៃ ក មាន បណ្ណកម្ម- 
សិទ្ធិ ដៃល ផ្ទុយ ទៅ នឹងចៃបាប់ »។  

នៅ ពៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទាក់ ទង ទៅ 

ភា្នាក់ ងរ លក់ របស់ ផៃ ក  «តារា បញ្ញា  
អ ចលនទៃ ពៃយ»នោះ  ពមីៃសលិមញិ  អ្នក- 
លើក ទូរ ស័ព្ទ បាន ថ្លៃង ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះថា  កៃុម ការ ងរ 
របស់ មា្ចាស់ គមៃង ក៏ ទទួល បាន ព័ត៌- 
មាន ពី ការ ជូន ដំណឹង ពី ម ន្ទីរ រៀបចំ  
ដៃន ដី  ន គូរ នីយ កម្ម  សំណង់  និង សុរិ- 
យោ ដី នៃះ ដៃរ ហើ យពៃល នៃះ កំ ពុង 
ធ្វើ កិច្ចការ នៃះ ។ 

 ទោះ ជា យ៉ាង ណ នា រីជា ភា្នាក់ ងរ 
លក់ រូប នៃះ ថា  មិន ដឹង ព័ត៌ មាន លម្អិត 
ទៃ ហើ យបា នប ង្វៃរឱៃយ សួរ ទៅមា្ចា ស់ 
គមៃង  ផ្ទាល់ វិញ  ដោយ ស នៃយាថា  
នឹ ងផ្ដល់ លៃខ ទូរ ស័ព្ទដើមៃបី ទាក់ ទង  
ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន បដិសៃ ធវិ ញ បើ ទោះបី 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ពៃយាយ មទាក់ ទង ជា ថ្មី 
ចៃើ នលើ កចៃើ នសា ក្ដី ។  

លោក ឃាង  ពុ ទ្ធ ី បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា- 
ភិបាល នៃ សមា គម អ្នក ជំនាញ អចលន - 
ទៃពៃយ កម្ពុជា បាន សា្វាគម ន៍ វិធាន ការ 
របស ់ម ន្ទរី រៀបច ំដៃន ដ ី នគរបូ នយី កម្ម 
សណំង ់នងិ សរុ ិយោ ដ ី ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ 
ដៃល បាន ធ្វើឡើង ទាន់ ពៃលវៃ លា 
ដើ មៃបីកាត់ បន្ថយ ការ ខាត បង់ របស់ 
អតិថិជ ន និង  ពលរ ដ្ឋ  ។

ជាមួ យនៃះ ដៃរ  លោក  ឃាង ពុ ទ្ធី 
បាន ស្នើ ដល់ អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិច្ច  
ពាក់ព័ ន្ធ នៅ ថា្នាក់កៃ ម ជាតិឱៃយ  តៃួត- 
ពិនិ តៃយរា ល់  គមៃងដី ឡូ ត៍  និង ការ- 
ទិញ-លក់  អចល នទៃ ពៃយ នៅ ក្នុង មូល- 
ដ្ឋាន  ខ្លនួដៃ ល ពំុមាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាតនិង    
ពុំមាន បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ ចៃបាស់ លា ស់ 
ដើមៃបី  ចូ ល រួម ជាមួយ រាជរ ដ្ឋាភិ បាល 
ក្នុង ការ លុប បំ បាត់ ជម្លោះ ដីធ្លី នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អង្គការ ចលនា ដើមៃបី 
សុខ ភាព កម្ពុជា បាន សាទរ 
ចំពោះ ការ ហាម ឃាត់  ការ បៃើ- 
បៃស់ បារី អៃឡិច តៃូនិក ទាំ ង 
បៃភៃទ  ចាស់  និង ថ្មី ឈ្មោះ 
អៃច ឈ៍  ធី ភី ខណៈ បារី អៃឡិច- 
តៃនិូក កំពុង បន្ត ដក់ លក់ តាម 
បណ្ដាញ សង្គម នៅ កម្ពុជា ។

លោក វៃជ្ជ បណ្ឌិត  មុំ គង់  
នាយក បៃតិ បត្តិ នៃ អង្គ ការ- 
ចល នា ដើមៃបី សុខ ភាព កម្ពុជា 

បាន សាទរ  ចំពោះ ការ ហាម- 
ឃាត់ ការ បៃើ បៃស់និង ការ- 
ធ្វើអាជវីកម្ម បារ ីអៃឡចិ តៃនូកិ 
ដៃល អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន បាន ដក់ 
ចៃញ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨ មីនា។

លោក ថ្លៃង  ថា៖ «ការ ដក់ 
ចៃញ នូវ សៃចក្ត ីណៃនំា នៃះ  បាន 
រួម ចំណៃក ដល់ ការ ទប់សា្កាត់ 
ការ រាត តៃបាត ចូល សហគមន៍ 
នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩  ដៃល បៃទៃស 
កម្ពជុា កំពុង យក ចិត្ត ទុកដក់។ 
មាន យុវជន កម្ពុជា មួយ ចំនួន 

កពំងុ បៃើ បៃស ់ឧបករណ៍ ជក់- 
បារី អៃឡិក តៃនិូក  និង អៃច ឈ៍- 
ធី ភី រួម គ្នា  ដៃល ជា កតា្តា ហានិ- 
ភ័យ យ៉ាង ធំ នៃ ការ ចម្លង ជំងឺ- 
កូវីដ១៩ ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់»។

លោក ថ្លៃង ថា បច្ចុបៃបន្ន នៃះ 
បារ ីអៃឡចិ តៃនូកិ នងិ អៃច ឈ ៍
ធី ភី  តៃូវ បាន គៃផៃសព្វ ផៃសាយ 
លក់  យ៉ាង គគៃឹក គគៃង តាម 
បណ្ដាញ សង្គមធ្វើ ឱៃយពលរដ្ឋ  
ជាពិសៃស យុវជន ចាប់ ផ្ដើមនិង  
បន្ត ការ បៃើ បៃស់ដៃលជា ចៃក 
ទា្វារ មួយ ឈានទៅ បៃើគៃឿង 
ញៀន ខុស ចៃបាប់ ផៃសៃង ទៀត។

នៅ លើ  ហ្វៃសប៊ុក គៃ  អាច 
រក ឃើញ ការ ផៃសាយ លក់  បារី 
អៃឡិច តៃនិូក ជា ចៃើន មាន 
តម្លៃ ពី ១០ ដុលា្លោរ ឡើង ទៅ។ 
ហ្វៃសប៊ុកឈ្មោះVAPE បាន 
បង្ហោះ លក់ ឧបករណ៍ បារីអៃឡិច  
តៃនូកិ  នងិ មាន ការ  ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទៅ គៃប់ ខៃត្ត កៃុង។ មា្ចាស់ 
ហ្វៃសប៊ុក នៃះ ថ្លៃងពីមៃសិល- 
មិញ ថា គត់ លក់ ឧប ករណ៍ នៃះ 

ជា យូរ មក ហើយ ប៉ុន្តៃ បាន 
ផ្អាក មួយ រយៈ   ទើប តៃ ចាប់ 
ផ្ដើម ឡើង វិញ  ថ្មីៗ នៃះ។ការ- 
លក់ នៃះ មិន មាន ការ ហាម អ្វី 
ទៃ ហើយ គត ់អាច ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទៅ អតិថិ ជន តាម ការ កុម៉្មង់។

យ៉ាង ណ ក្ដី  លោក មុំ គង់ 
បាន ថ្លៃង ថា VAPE ជា បារី 
អៃឡិច តៃូនិក បៃភៃទ ចាស់ 
ហើយ  អៃច ឈ៏ ធី ភី  ជា 
បៃភៃទ ថ្ម ីប៉នុ្តៃ ផលតិ ផល ទាងំ 
២មាន ជាតិ នីកូទីន ដូច គ្នានិង 
ដូច   បារី ធម្មតា ដៃរ។ កៃុម ហ៊ុន   
ផលិត  ជៃើស រីស យក ការ- 
ផលិត បារី អៃឡិច តៃនិូក ជំនួស  
ឱៃយ បារី ធម្មតា  ដោយ សារ បៃ- 
ទៃស មួយចំ នួន ធំ រឹត តៃបិត ការ- 
ជក ់បារី ហាម ផៃសាយពាណិជ្ជកម្ម 
ដំឡើង ពន្ធ  និង ហាម ជក់ បារី 
នៅ ទីបិទ ជិត។

លោក បន្ត ថា ការ ផលតិ បារ ី
អៃឡិច តៃនិូក  ក៏ ធ្វើ ឡើង ដោយ- 
សារ អ្នក ជក់ បារី ធម្មតា បាន 
សា្លោប់ ហើយ កៃុមហ៊ុន រកវិធី 

ផៃសៃង ទាក ់ទាញ អ្នក បៃើ ថ្ម ី តាម 
ការ   បញ្ចលូ គ្នា រវាង បច្ចៃក វទិៃយា 
និង បារី។ត ាមពិតបារី នៃះក៏ 
គៃះ ថា្នាក់ ដូច បារី ធម្មតា ដៃរ 
ថ្វីបើមាន ក្លិន ផៃសៃង គ្នា ។

លោក ស្នើ ឱៃយអ្នក បៃើ មិន គួរ 
ជឿ តាម ការ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  
ដៃលថា បារី អៃឡិច តៃនិូកគ្មោន  
គៃះ ថា្នាក់ ដៃលតាម ពិត វា 
មាន គៃះ ថា្នាក់ និងមិន មៃន 
ជា ឧបករណ ៍ផ្ដាច ់បារ ីទៃ ពៃះ 
វា ជា បារី សៃប់ ទៅ ហើយ។ 
ក្នុង ពៃល រាល ដលជំងឺ កូវីដ 
ការ ជក ់បារ ីនៃះ រមួ គ្នា   ក ៏ជា កតា្តា 
ចម្លង ជំងឺ នៃះ ផង ដៃរ។

សមៃប ់អ្នក លកវ់ញិ លោក 
ថ្លៃង ថា៖« អ្នក លក់ គត់ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយនៃះ ជា អំពើខុស ចៃបាប់  
ដៃល គត ់តៃវូ បៃឈម មខុ នងឹ 
ចៃបាប។់ក្នងុ ដណំក ់កាល បច្ច-ុ 
បៃបន្ន  បៃសិន បើគត់ នៅ បន្ត 
ផៃសព្វផៃសា យ លក់  មាន ន័យ ថា 
គត់ រួម ចំណៃក ធ្វើ ឱៃយ យុវជន 
ខូច សួតនិង ឆ្លង កូវីដ ដៃរ» ៕

លោក លី សុភា នៅក្នងុកិច្ចបេជំុមួយ កាលពីខេកុម្ភៈ ឆ្នានំេះ  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

បារីអេឡិចតេនិូកដេលលក់តមហ្វេសបុ៊ក នៅខេនេះ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

អង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពជុាសាទរការហាមប្ើបារីអ្ឡិចតូ្និក

បុរសចំណាស់ម្នាក់តូ្វតុលា-
ការចោទពីបទរំលោភស្ព-
សន្ថវៈក្មង្សី្អាយុ១២ឆ្នាំ

គឹម  សា រុំ 

សៀម រាបៈ សាលា ដំបូង ខៃត្ត សៀម- 
រាប ពីមៃសលិ មិញ បាន សមៃច ចៃញ ដីកា 
ឃុំ ខ្លួន  បុរស វ័យ ចំណស់ មា្នាក់  ពី បទ- 
រលំោភ សៃព សន្ថវៈ លើ  កមុារ ីមា្នាក ់អាយ ុ
១២ ឆ្នា ំបនា្ទាបព់ ីសមត្ថកចិ្ចចាបខ់្លនួ តា ម 
បណ្តងឹ របសម់ា្តាយ ក្មៃងសៃរីងគៃះ  នៅ 
ឃុំ ចារឈូក  សៃុក អង្គរជុំ  កាលពីថ្ងៃ ទី 
២០  ខៃ មីនា  ។

លោក សៃ ី ដួង ថាវរី  ស្នងការរងទទួ ល  
ផៃន បៃឆំង ការជួញ ដូរ មនុសៃស និង ការ - 
ពារ អនតី ិជន នៃ ស្នងការ ដ្ឋាន នគរ បាល 
ខៃត្ត សៀម រាប  បៃប់ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ  ម៉ៃ  មៀន  អាយុ៧៤ឆ្នាំ  
រស់នៅឃុំ ចារឈូក  សៃុក អង្គរជុំ ។ 
ចំណៃ ក ក្មៃង សៃីរង គៃះ  ឈ្មោះ  ឌ.  ល  
អាយុ ១២ ឆ្នាំ  មាន លំនៅ ឃុំ-សៃុក 
ជាមយួជន ល្មើស ដៃរ ។ ជន សងៃស័យ តៃវូ 
បាន ចៅ កៃម សុើប សួរ លោក  មុយ  សុភ័ កៃ  
សមៃច ចៃញ ដីកា ឃំុខ្លនួ បណ្ដាះ អាស ន្ន  
នៅ ពន្ធនាគរ ខៃត្ត កាលពី ថ្ងៃ ទី២២  មីនា ។  
លោក សៃីថ្លៃង ថា៖« ជន សងៃស័យ តៃូវ 
ចោទ បៃកាន់ ពី បទ រួម ភៃទ ជាមួយ អនីតិ - 
ជន កៃម អាយ១ុ៥ ឆ្នា ំ តាម មាតៃ ៤២  
នៃ ចៃបាប់ស្តី ពីការ ទប់ សា្កាត់ អំពើជួញ ដូរ- 
មនុសៃស  និង អំពើ ធ្វើ អាជីវ កម្ម ផ្លូវ ភៃទ ។ 
តុលាការ សមៃច ឃុំ ខ្លួន ជន សងៃស័យ 
ក៏ពៃះ តៃ គត់ សារ ភាព រឿង នៃះ នៅ 
តុលាការ ក៏ដូចជា នៅ ចំពោះ មុខ សមត្ថ - 
កិច្ច របស់ ខ្ញុ ំដៃរ »។ យោង តាម មាតៃ ៤ ២ 
នៃ ចៃបាប់ ស្ត ីពី ការ បង្កៃប អំពើ ជួញ ដូ រ មនុ សៃស  
និង អំពើ ធ្វើអាជីវ កម្មផ្លូវ ភៃទ  បើជន- 
សងៃស័យ តៃូវ បាន តុលាការ រក ឃើញ ថា  
ពិត ជាបាន រួម ភៃទ ជាមួយ ក្មៃង សៃី រង- 
គៃះមៃន នោះ នឹងតៃវូ ផ្តនា្ទាទោស ដក់ - 
ពន្ធ នាគ រ ពី៥ ឆ្នាំ ដល់ ១០ ឆ្នាំ ។

លោក  សៀវ ឌាន  នាយនគរ បាល 
ប៉ុស្តិ៍ ស្តីទី  ឃុំ ចារ ឈូក   បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា  ក្មៃង សៃ ីរង គៃះ  ជាកនូ ទ២ី ក្នងុ 
ចំណម បង ប្អូន ៣ នាក់  មាន ផ្ទះ នៅ 
ជាប់ នឹង ផ្ទះ ជនសងៃស័យ  ។  ជារៀង រាល់ 
ថ្ងៃ ក្មៃង រង គៃះ តៃង តៃ ទៅមើល ទូរទ សៃស  ន៍ 
នៅ ផ្ទះ ជន សងៃស័យ ។  ក្នុងពៃល មើល 
ទូរទសៃសន៍ ម្តង ៗ  ជួន កាល សមា ជិក របស ់
ជន សងៃសយ័  កន៏ៅ ផ្ទះ ជុគំ្នា  នងិ ពៃល ខ្លះ 
ក៏គ្មោន មនុសៃស នៅ ពៃះ មនុសៃសក្នងុ គៃ ួសារ 
ចៃញ ទៅ បៃកបរបរ រកសុីកៃ ផ្ទះ។

លោក បន្ត ថា  ដោយ សារ ពុំ មាន អ្នក- 
នៅ  ផ្ទះទើប ធ្វើឱៃយ ជន សងៃស័យ មាន ឱកា ស 
ក្នងុ ការ បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើសទៅ លើក្មៃង រង- 
គៃះ ដៃល សកម្មភាព នៃះ  ជន សងៃសយ័ 
បាន បៃពៃតឹ្ត ចាប់ តំាង ពីខៃ មករា ឆ្នា ំ២០ - 
២១ មកបុ៉ន្តៃ ជន សងៃស័យ គំរាម ក្មៃង រង គៃះ 
រាល់ ពៃល បៃពៃតឹ្ត ។ បើតាម ចម្លើយ ក្មៃង - 
រង គៃះ ជន សងៃស័យ តៃង លងួ លោម ឱៃយ 
លុយ នាង  ហើយចាប់ នាង  រំលោ ភ  និង  
គំរា ម  មិន ឱៃយ  នាង បៃប់ មា្តាយ ឪពុក ឡើយ ។   
ជន សងៃសយ័ សារ ភាព បៃប់ សមត្ថកិច្ច  ថា  
គត់ បានរំលោភ ក្មៃង សៃរី ងគៃះ ៦ ដង   ៕



តពីទំព័រ១...១គ្រួសារ។
យោងតាមអនុក្រឹត្រយចុះហត្ថ-

ល្រខាដោយលោកនាយករដ្ឋ-
មន្រ្ដីហ៊ុនស្រនកាលពីថ្ង្រទី
១៩ខ្រមីនាន្រះគឺបានសម្រច
ផ្ដល់ប្រក់ឧបត្ថមុ្ភចនំនួ១០មុនឺ
រៀលក្នុងម្នាក់ៗ និង១គ្រួសារ
ដល់មន្ត្រីរាជការសុីវិលន្រក្រុម-
នីតិប្របញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតុលាការ
មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាមន្ត្រី
ពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទ្រយោធិន
ន្រកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ
មន្ត្រីរាជការន្រអាជា្ញាធរសវនកម្មជាតិ
មន្ត្រីរាជការន្រគណៈកម្មាធកិារ-
ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត មន្ត្រី
ខទុ្ទកាលយ័ដចូមនកណំត់ក្នងុ
អនុក្រឹត្រយល្រខ១១ចុះថ្ង្រទី៣១
ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៧ស្តីពីការ-
រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់
ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្ល្រងថា៖

«ក្រសួង សា្ថាប័នថា្នាក់ជាតិ និង
រដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិ ត្រូវ
លើកសណំើជាក់ស្ដ្រងអពំីចនំនួ
មន្រ្ដីដ្រលត្រវូទទួលប្រក់ឧបត្ថម្ភ
មកក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុជាការប្រញាប់ដើម្របីក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំ
ប្រកាសបន្ថ្រមឥណទានថវិកា
ជនូទាន់ព្រលវ្រលានងិធានាឱ្រយ

ការបើកផ្ដល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភន្រះ
អនុវត្ដបានទាន់ព្រលវ្រលា»។
បើតាមអនុក្រតឹ្រយក្រសួងស្រដ្ឋ-

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង
សា្ថាប័នសាមីត្រូវសហការនិង
ចាត់ច្រងរៀបចំការបើកផ្ដល់ជា
បរុ្រប្រទានសម្រប់ប្រក់ឧបត្ថម្ភ

ក្នងុឱកាសពធិីចលូឆ្នាំថ្មីឱ្រយដល់
សាមីជនម្នាក់ៗ យ៉ាងយូរបំផុត
ត្រឹមថ្ង្រទី១០ ខ្រម្រសាឆ្នាំ
២០២១ និងប្រក់ឧបត្ថម្ភក្នុង
ឱកាសបុណ្រយភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុង
ព្រលបើកបៀវត្រសរន៍្រខ្រតលុាឆ្នាំ
២០២១។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដីបញ្ជាក់

ថាក្នុងមន្រ្ដីរាជការម្នាក់ៗនឹង
ទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភ៥
មុឺនរៀលសម្រប់ពិធីចូលឆ្នាំថ្មី
ហើយ៥មុឺនរៀលទៀតសម្រប់
ពិធីបុណ្រយភ្ជុំបិណ្ឌ។ ចំពោះ
គ្រសួារជនពលីនងិគ្រសួារជន-
មរណៈ ជាអតីតយុទ្ធជនក៏ត្រូវ

បានផ្តល់ជូនប្រក់ឧបត្ថម្ភន្រះ
ដ្ររ។ ប្រក់ឧបត្ថម្ភន្រះត្រូវបាន
ផ្តល់សម្រប់ម្នាក់ៗឬ១គ្រសួារត្រ
១កន្ល្រងនិង១លើកប៉ុណ្ណោះ។
បើតាមអនុក្រតឹ្រយការបើកផ្តល់

ប្រក់ឧបត្ថម្ភត្រូវអនុវត្តតាម
គណនីបៀវត្រសររ៍បស់សាមីជនឬ
គ្រសួារជនពលីនងិគ្រសួារជន-
មរណៈជាអតីតយុទ្ធជន។ក្រសងួ
សា្ថាប័ន និងអង្គភាពដ្រលមិន-

ទាន់បានបើកគណនីបៀវត្រសរ៍សម្រប់
មន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកនិងភា្នាក់ងារ
សាធារណៈរបស់ខ្លួន ត្រូវចាត់-
ច្រងការបើកផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភ
ឱ្រយបានដល់សាមីជនម្នាក់ៗ គ្រប់
ចំនួននិងទាន់ព្រលវ្រលា។
លោក យក់ ប៊ុនណា អ្នក-

នំាពាក្រយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
ថ្ល្រងកាលពមី្រសិលមញិថាទោះបី
បច្ចុប្របន្ន កម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ប៉ុន្ដ្រជា
រៀងរាល់ឆ្នាំក្នងុឱកាសពធិីចលូ-
ឆ្នាថំ្មីប្រព្រណីជាតិនងិពធិីបណុ្រយ-
ភ្ជុំបិណ្ឌ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រងត្រ
គិតគូរផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភដល់

មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រ-
ដប់អាវធុគ្រប់ប្រភ្រទហើយឆ្នាំ
ន្រះក៏ដូចគា្នា។ លោកបានថ្ល្រង
ថា៖ «ថវិកាឆ្នាំន្រះយើងគ្រង
ចំណាយប្រហ្រលជា៨លាន
ដុលា្លារ ដើម្របីឧបត្ថម្ភដល់មន្រ្ដី-
រាជការ និងគ្រួសារអតីតយុទ្ធ-
ជនពលី។បើសរុបទៅឆ្នាំន្រះ
មន្រ្ដីរាជការយើងប្រហ្រលជាង
៥០មុឺននាក់ដ្រលនឹងទទួល-
បានប្រក់ឧបត្ថម្ភ»។
លោកបុិចពិសីនាយកប្រតិ-

បត្តិន្រអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
សង្ក្រតឃើញការផ្ដល់ប្រក់-
ឧបត្ថម្ភដល់មន្រ្ដីរាជការន្រះរាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជាទៀងទាត់
ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគិតថាបើ-

សិនជាថវិកាជាតិយើងអត់មន
បញ្ហាការផ្ដល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភដល់
មន្រ្ដីរាជការន្រះ គឺជារឿងល្អ
ព្រះមន្រ្ដីរាជការរបស់យើង
មនប្រក់បៀវត្រសរ៍តិចដូច្ន្រះ
ប្រក់ឧបត្ថម្ភន្រះគឺជាឱកាស
មយួសម្រប់មន្រ្ដីរាជការទទលួ-
បានប្រក់សម្រប់ប្រើប្រស់ក្នងុ
ឱកាសពធិីបណុ្រយទាន»។លោក
ពិសីថាការបើកប្រក់ឧបត្ថម្ភដល់
មន្រ្ដីរាជការនាព្រលបច្ចុប្របន្ន គឺ
មនិសវូមនភាពមនិប្រក្រតីដចូ-
ពីច្រើនឆ្នាំមនុទ្រព្រះប្រើប្រស់
តាមប្រព័ន្ធធនាគារ៕
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យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាង...
តពីទំព័រ១...ប្រហ្រលពាក់-

កណា្តាលជីវិតរបស់លោកដើម្របី
ប្រជាជននងិប្រជាជាតិមយួន្រះ
រហូតដល់មនការអភិវឌ្រឍមក
ដល់ព្រលបច្ចុប្របន្ន»។
លោកឃួងស្រងបានបន្តថា

នៅព្រលដ្រលមនគ្រះមហន្ត-
រាយជងំឺរាតត្របាតកើតមនឡើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រងត្រជួយ
ថ្រទាសុំខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទូទៅដ្រលក្នុងនោះលោកហ៊ុន
ស្រនយល់ពីជំងឺកូវីដ១៩មន-
ការវាយលកុខា្លាងំទៅលើមនសុ្រស-
ចាស់ដ្រលខ្រសោយកម្លាំង។
យោងតាមតារាងផ្រនការ

ចាក់វា៉ាក់សំាងប្រចាំថ្ង្រសម្រប់
ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ៦០ឆ្នាំឡើង
ដ្រលស្ម័គ្រចិត្តទទួលវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ន្រ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញគឺមន
ការប្រងច្រកជា២វ្រនគឺព្រកឹនងិ
លា្ងាចដ្រលក្នងុ១ថ្ង្រមនគម្រង
ចាក់ឱ្រយបានចនំនួ៣៣៨០នាក់
ក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ន្រះ។
បើតាមលោកឃងួស្រងក្នងុ

រាជធានីភ្នពំ្រញសព្វថ្ង្រន្រះមន
មនសុ្រសចាស់ដ្រលត្រវូមកទទលួ
វា៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជាង

១៣០០០០នាក់បុ៉ន្ត្រមនមនុស្រស
មួយចំនួនបានចាក់រួចរាល់មុន
ព្រលដ្រលមនការធ្វើយុទ្ធនា-
ការន្រះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ចំ-
នួនមនុស្រសចាស់ដ្រលយើងបាន
ដើរស្រង់តាមផ្ទះនីមួយៗ របស់
ពកួគាតគ់ឺយើងទទលួបានចនំួន
១៣២០៦១នាក់នៅក្នុងទីក្រុង
ភ្នំព្រញបច្ចុប្របន្នហើយពួកគាត់
ក៏បានចាក់វា៉ាក់សំាងមួយចំនួន
ដ្ររដោយយើងនៅសល់ចំនួន
១១៩៣១០នាក់ទៀតដ្រលយើង
ត្រូវចាក់ក្នុងយុទ្ធនាការន្រះ»។
សាលារាជធានីបានទទួលវា៉ាក់-

សំាងសម្រប់ចាក់ជូនមនុស្រស-
ចាស់ចំនួន៥៥០០០ដូសហើយ
ក្នងុយុទ្ធនាការន្រះក្រសួងសុខា-
ភិបាលក៏បានរៀបចំផ្រនការរួច-
រាល់សម្រប់ចាក់ផងដ្ររដោយ
បានត្រៀមសម្រប់ការចាក់ជូន
ពលរដ្ឋបន្ថ្រមនៅព្រលទទួល-
បានវា៉ាក់សំាងថ្មីបន្ថ្រមទៀត។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនលោកហុ៊ន

ស្រនបានបញ្ជាឱ្រយក្រសួងសុខា-
ភបិាលរៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការចាក់
វា៉ាក់សំាងកូវីស្រលរបស់ក្រមុហ៊នុ
AstraZenecaរយៈព្រល១៥
ថ្ង្រសម្រប់មនុស្រសចាស់អាយុ

ចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅនៅភ្នំព្រញ។
ដោយឡ្រកនៅថ្ង្រម្រសិលមិញ

បុរសជនជាតិខ្ម្ររអាយុ៧៥ឆ្នាំ
ម្នាក់ដ្រលជាវ្រជ្ជបណ្ឌិតចូល-
និវត្តន៍និងជាប្រធានគណៈកម្ម-
ការវ្រជ្ជសាស្រ្ត និងវិទ្រយាសាស្ត្រ
កីឡាន្រគណៈកម្មាធិការជាតិ
អូឡាំពិកកម្ពុជាដ្រលសា្នាក់នៅ
ក្នុងសងា្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍-
ស្រនជយ័បានទទលួមរណភាព
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នៅមន្ទរី-
ព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀតដ្រល
ន្រះជាអ្នកជំងឺទី៤ហើយដ្រល
បានសា្លាប់ដោយម្ររោគន្រះ។
ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា

ជនរងគ្រះរូបន្រះបានចូល
សម្រកនៅមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាព
ខ្ម្ររ-សូវៀតនាថ្ង្រទី២១ខ្រមីនា
ឆ្នាំ២០២១វ្រលាម៉ាង៨:០០
នាទីព្រឹកក្នុងសភាពហត់ខា្លាំង
ហើយជនរងគ្រះរូបន្រះមន
ត្រស្តវិជ្ជមនវីរុសកូវីដ១៩នៅ
យប់ថ្ង្រដដ្រលន្រះដ្ររ។ក្រសងួ
បញ្ជាក់ថា៖«ភា្លាមៗក្រយព្រល
មកដល់មន្ទីរព្រទ្រយក្រុមគ្រូព្រទ្រយ
បានពិនិត្រយឃើញថាគាត់មន
អាការហត់ខា្លាងំ និងពិបាកដក-
ដង្ហើមព្រមទំាងមនការវិវឌ្រឍយ៉ាង
រហ័សទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំង
ក្នុងរយៈព្រល៣-៤ថ្ង្រមុនចូល
ដល់មន្ទីរព្រទ្រយហើយគាត់មន

ជំងឺប្រចំាកាយលើសឈាមផង»។
ក្រយពីការថតសតួបានរក-

ឃើញថាអ្នកជំងឺន្រះមនរលាក-
សួតធ្ងន់ធ្ងរខា្លាងំទំាងសងខាងនិង
មនខ្រសោយសតួខា្លាងំដ្រលក្រមុ-
គ្រូព្រទ្រយបានព្រយាយមជួយគាត់
រហូតដល់ប្រើម៉ាសីុនជំនួយដង្ហើម
ហើយនៅត្រមិនអាចជួយបាន
ហើយគាត់ក៏បានទទួលមរណភាព។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាលបាន
លើកឡើងនៅថ្ង្រម្រសិលមិញថា
អ្នកជំងឺដ្រលបានទទួលមរណ-
ភាពន្រះមនជំងឺប្រចាំកាយគឺ
ជំងឺលើសឈាមហើយអ្វីដ្រល
ជាការកត់សម្គាល់របស់ក្រមុគ្រូ-
ព្រទ្រយនោះគឺការវិវឌ្រឍទៅរក
សា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់ ក្នុង
រយៈព្រល៣ទៅ៤ថ្ង្រ មុនព្រល
ដ្រលគាត់ចូលមកដល់មន្ទរីព្រទ្រយ
មិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀត។
លោកស្រីមនប្រសាសន៍ថា៖

«ទំាងន្រះបងា្ហាញឱ្រយឃើញថា
វីរុសកូវីដ១៩ន្រះមិនមនការ-
អនុគ្រះឬលើកល្រងសូម្របី
ត្រកុមរតូចៗ ទ្រហើយព្រល-
ន្រះក៏បានមកដល់ក្រមុគ្រពូ្រទ្រយ
ដ្រលមនចំណ្រះជំនាញត្រឹម-
ត្រវូទោះបីជាគាត់បានចូលនិវត្តន៍
ក៏ដោយដ្រលន្រះបងា្ហាញថា
កវូដី១៩កពំងុត្រវាយលកុខា្លាងំ-

កា្លាម្រនទ្រន»។លោកស្រីបាន
លើកដ្រអង្វរទៅដល់ពលរដ្ឋ
ទាងំអស់ឱ្រយធ្វើការពចិារណាលើ
បញ្ហាន្រះហើយត្រវូចៀសវាងឱ្រយ
បាននូវការឆ្លងនូវវីរុសកូវីដ១៩
ន្រះដ្រលមនការសា្លាប់ជាបន្ត-
បនា្ទាប់។«វរីសុកូវដី១៩នៅព្រល
ន្រះគឺជាវីរុសបំប្ល្រងថ្មីដ្រល
វាមនលទ្ធភាពវាយលកុខា្លាងំកា្លា
ម្រនទ្រន ដ្រលធ្វើឱ្រយការជួយ-
សង្គ្រះរបស់ក្រុមគ្រូព្រទ្រយមិន
អាចជួយសង្គ្រះបានដ្ររ។ ដូច-
ន្រះសំខាន់ណាស់ដ្រលបុគ្គល
គ្រប់រូបត្រវូត្រចូលរួមក្នងុយុទ្ធនា-
ការតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្របី
ចៀសផុតពីជំងឺកូវីដ១៩»។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររលោកស្រី

បានបញ្ជាក់ថានៅមនអ្នកជំងឺ
ដ្រលមនសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន
របូទៀតដ្រលក្រមុគ្រពូ្រទ្រយកំពុង
ព្រយាយមជួយសង្គ្រះ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ង្រទី២២
ខ្រមីនាបានប្រកាសពីការរកឃើញ
មនុស្រសចំនួន ៧៣នាក់បន្ថ្រម-
ទៀត ដ្រលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-
១៩ដ្រលក្នងុនោះមន៧១នាក់
ជាអ្នកឆ្លងក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈនិង២នាក់ទៀត
ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីបរទ្រស

ខណៈអ្នកដ្រលបានព្រយាបាល
ជាសះស្របើយចំនួន១៧នាក់។
បើតាមស្រចក្តីប្រកាសរបស់

ក្រសួងសុខាភិបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ
មនអ្នកឆ្លងក្នងុព្រតឹ្តិការណ៍សហ-
គមន៍កើនឡើងម្តងទៀតរហូតដល់
៣២នាក់បនា្ទាប់ពីខ្រត្តមួយន្រះមិន-
មនការឆ្លងក្នងុរយៈព្រលប៉នុា្មាន
ថ្ង្រកន្លងមកខណៈរាជធានី
ភ្នំព្រញមនអ្នកឆ្លងចំនួន២៨
នាក់ខ្រត្តកំពង់ធំ៥នាក់ខ្រត្ត
កណា្តាល៣នាក់នងិខ្រត្តសៀម-
រាបព្រវ្រងនិងខ្រត្តក្របមន
ចំនួន១នាក់ក្នុង១ខ្រត្តៗ។
ចំណ្រកករណីឆ្លង២នាក់ទៀត

ជាអ្នកដំណើរស្រ្តីជនជាតិឥណ្ឌូ-
ន្រសុី មកពីប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី
បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទ្រស
សិង្ហបុរីនិងបានមកដល់កម្ពុជា
ពីថ្ង្រទី២០ខ្រមីនានិងមនលទ្ធ-
ផលត្រស្តវជិ្ជមនកូវីដ១៩។គិត
ត្រមឹព្រកឹថ្ង្រទី២២ខ្រមនីាកម្ពជុា
មនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩សរុប
១៧៥៣នាក់ដ្រលក្នងុនោះអ្នក-
ឆ្លងក្នងុព្រតឹ្តិការណ៍សហគមន៍
២០កុម្ភៈមនរហូតដល់១២៣៣
នាក់ឯអ្នកដ្រលបានព្រយាបាល
ជាសះស្របើយមន៩៦៧នាក់
អ្នកកំពុងព្រយាបាលមនចំនួន
៧៨១នាក់ និងមនអ្នកសា្លាប់
ចំនួន៤នាក់៕

រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ...

ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិត្រូវលើកសំណើ
ជាក់ស្ដ្រងអំពីចំនួនមន្ត្រីដ្រលត្រូវទទួលប្រក់ឧប-
ត្ថម្ភមកក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាការប្រញាប់
ដើម្របីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំ...



វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ  អភិ បាល ខេត្ដ 
ពេះ  សីហនុ  លោក គួច  ចំរើន 
បាន ណេនា ំ អភបិាល កេងុ សេកុ 
ឱេយ បញេឈប់ ការ យក ភាសុី រាល់ 
ការ លក់ ដូរ អី វ៉ាន់ កំបុិក កំប៉ុក 
របស់ ពល រដ្ឋ ក្នុង ផេសារ នានា  នេ 
ខេត្ដ នេះ ដើមេបី ចូលរួម លើក- 
កម្ពស់ ជីវភាព  និង កាត់ បន្ថយ 
ភាព កេកីេ របស ់ពល រដ្ឋ កេយ- 
ពី   សន្តសុិខ នេ មជេឈ មណ្ឌល ពា-
ណិជ្ជកម្ម កេុង ពេះសីហនុ ម្នាក់  
បាន ទារ ថ្លេ ភាសុី លើស បន្ទុក  
និង បាន បំផ្លាញ ទំនិញ  របស់ អា- 
ជីវករ  កាល ពី ថ្ងេ ទី ២០  មីនា   
តេូវ បាន បញេឈប់ ពី ការងារ។

មូល ហេតុ  ដេល លោក គួច 
ចំរើន  ជមេប ទៅ  អភិបាល កេងុ - 
សេកុ  នេ ខេត្ដ ពេះសីហនុ  កាលពី 
ថ្ងេទី២២  មីនាឱេយបញេឈប់ ការ-
យក ភាសុី  រាល់ ការ លក់ ដូរ តាម 
កញ្ចេង  កញ្ជើ  ល្អី  របស់ បេជា- 
ពលរដ្ឋ នោះ  គឺ ដើមេបី បងា្ហាញ ឱេយ 
ឃើញ អពំ ី ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
ដល់ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ ពល- 

រដ្ឋ  និង កាត់ បន្ថយ ភាព កេីកេ 
សេប តាម គោល នយោ បាយ 
របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«រដ្ឋ បាល 
ខេត្ត ពេះ សីហនុ  សូម ធ្វើ ការ 
ណេនាំ លោក អភិបាល  នេ 
គណៈអភិបាលកេុង  សេុក  តេូវ 
ណេ នាំ ដល់ បេធាន  ផេសារ  អ្នក- 
គេប់ គេង ផេសារ  នៅ ក្នុង ដេន- 
សមត្ថ កិច្ច របស់ ខ្លួន  ឱេយ បញេឈប់ 
ការយក ភាសុ ី នងិ សេវ ផេសេងៗ 
ចំពោះ បេជា ពលរដ្ឋ លក់ ដូរ  តាម   
ក ញ្ចេង  កញ្ជើ  ល្អី  និង តេូវ បង្ក 
លក្ខណៈ ងាយសេលួ  ដោយ  រៀបចំ 
ទីតាំង សមសេប ដល់ បងប្អូន 
បេជា ពលរដ្ឋ  ដេល រកសុី លក់- 
ដូរ អីវ៉ាន់ កំបិុក កំបុ៉ក តាម ក ញ្ចេង  
កញ្ជើ ល្អី»។

លោក គួច  ចំរើន  ក៏បាន ណេនំា  
អភបិាលកេងុ-សេកុ  តេវូ ពងេងឹ 
ការ ណេនាំ ដល់ បេធាន ផេសារ   
អ្នក  គេប់ គេង ផេសារ តេូវ អនុវត្ត 
ការបេមូល ចំណូល  តាមរយៈ 
ការ បង់ ភាសុី  ការ បង់ថ្លេ ជួល 
តបូ  រាន  ស្តង ់នងិ កន្លេង លកដ់រូ 
ដទេ ទៀត តាម ការកំ ណត់ ក្នុង 

សៀវ ភៅ បន្ទកុ  នងិ ណេនា ំដល ់
បេធាន ផេសារ តេវូ លើក ស្លាក តារាង  
តម្លេ ភាសុី នៅ តាម ទីផេសារ ក្នុង 
ដេន សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លួន។

លោក ឃាង  ភារមេយ  អ្នក នាំ- 
ពាកេយ រដ្ឋ បាល ខេត្ដ ពេះ សីហនុ  
បេប់ពីមេសិល មិញ ថា  កេយ 
ទទួល  បាន ព័ត៌ មន ករណី សន្ត-ិ 
សុខ នេ មជេឈមណ្ឌល  ពាណិជ្ជ កម ្ម  
កេុង ពេះសីហនុ ទារ ថ្លេ ភាសុីពី 
អាជីវករ លក់ ដូរ លើស បន្ទកុ  និង 
បំផ្លាញ ទំនិញ[ពងទា] របស់ 
អាជីវករនោះ  នៅ ថ្ងេ ទី២១  
មនីា  លោក អភ ិបាល ខេត្ដ  បាន 
ដឹក នាំ កិច្ច បេជុំ បនា្ទាន់ ជា មួយ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ លើ ករណី នេះ ។ 
តាម រយៈ កិច្ច បេជំុ នេះ ទើប ឈាន  
ដល់ ការ បញេឈប់ ការ យក ភាសុី 
រាល់ ការ លក់ ដូរ តាម កញ្ចេង  
កញ្ជើ  ល្អ ី របស់ ពល រដ្ឋ និង បាន 
ណេនាំ បេធាន មជេឈ មណ្ឌល- 
ពាណិជ្ជ កម្ម កេុង ពេះសីហនុ  
មិន  តេូវ បន្ត ការ បេើ បេស់ សន្ដិ- 
សុខ នេះ  ទៀត  ទេ។ 

បើ តាម មន្តេី នាំពាកេយ រូបនេះ  
អ្នក គេប់ គេង ផេសារ   បាន ឱេយ ភាគី 

ទាងំ ២  គ ឺសន្តសិខុ នងិ អាជវីករ  
សេុះ   សេួល គ្នា  ដោយ មិន មន 
ការ ប្តឹង ផ្តល់ អ្វី ឡើយ ។  លោក 
អភិ បា ល ខេត្ដ  ក៏បាន ណេនំា ឱេយ- 
មន ការថត វើដេអូ ឃ្លបី បងា្ហាញ-  
ពីហេតុ ផល និង បញ្ហា ដេល បាន- 
កើត ឡើង ។  តាម រយៈ វើដេអ ូឃ្លបី  
ដេ ល   ភាគីទំាង ២ ធ្វើ ការបក ស េយ  
បាន បងា្ហាញ ថា  ហេតុ ផល   នេ បញ្ហា 
ដេល បាន កើត ឡើង ផ្តើម ចេញ 
ពីទំនាស់  និង មន ចេត នា បំ ផ្លាញ 
ទនំញិ របស ់អាជវីករ ព ីស ំ ណាក ់
សន្ដិ សុខ  មិន មេន ជា កា រ ថយ 
ប៉ះ ធ្វើ ឱេយ ខូច ខាត នោះ ទេ ។ 

លោក ភារមេយ បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«លោក អភិបាល ខេត្ត យល់- 

សេប ជា មយួ ការ សេុះ សេលួ គ្នា 
របស់ គូភាគី។  ដូច្នេះ  គឺមិន បេ-
កាន ់ទោស តាម ផ្លវូ ចេបាប ់  ចពំោះ 
សន្ដ ិសុខ នោះ  ទេ ដោយ សរ បាន- 
ធ្វើ ការកេ  បេ ឥរិយាបថ ភា្លាម ៗ   និង 
ទទលួស្គាល ់កហំសុ  ចេញ សង 
ការ ខូច ខាត ដេល បាន បង្ក ឡើង»។ 

លោក បន្តថា ៖«ប៉ុន្តេ លោក 
អភិបាល បាន សមេច ដាក់ពិន័ យ 
រដ្ឋបាល  ដោយ បាន ណេនំា ដល់  
បេធាន មជេឈ មណ្ឌល ពាណិជ្ជ កម្ម  
កេងុ ពេះសីហនុ មិន តេវូ បន្ត ការ- 
បេើ បេស់ សន្ដសុិខ នេះ បន្តទៀត  
ទេ  គឺ តេូវបញ្ចប់ ការងារ ពី ភា្នាក់-
ងារ ទារ ភាសុ ីឬ សន្ត ិសខុ ចាប ់ព ី
ពេល នេះ តទៅ»។ 

លោក សេី ជៀប សុធារើ  មនេ្ដី 
សមេប សមេលួ សមគម ការពារ  
សិទ្ធិ មនុសេស  អាដហុក  បេចាំ 
ខេត្ដ ពេះសីហនុ  សទរ ចំពោះ 
ចណំាតក់ារ របស ់អភបិាល ខេត្ដ 
ពេះសីហនុ។ 

លោក សេ ីស្នើថា ៖«ប៉នុ្តេ ដើមេបី 
ឱេយ វិធានការ  ដេល  លោក អភិ-
បាល  ខេត្ដ ដាក់ ចេញ នេះមន 
បេសទិ្ធភាព អាជា្ញាធរ តេវូ ធ្វើការ 
ផេសព្វ ផេសាយ តាម ផេសារ នានា  អំពី 
ការ ណេនាំ ស្ដី ការ បញេឈប់ ការ-
យក ភាសុី នេះ   ឱេយ បាន ទូលំ-
ទូលាយ ដើមេបីឱេយ បេធាន ផេសារ  
អនុវត្ដ   តាម ការណេនាំ ឱេយ មន 
បេសិទ្ធ ភាព»៕
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 ឡាយ   សា មាន 

ភ្នំ ព្រញៈ  កេសួង យុត្តិ ធម៌ 
បាន បង្កើត   Telegram  Group  
ដេល មន មន្តេី ជំនាញ ចេបាប់ 
១០នាក ់ រង ់ចា ំឆ្លើយ តប   នងិ ពនេយល ់
បន្ថេម ទៅ លើ យន្តការ ដេល 
មន សេប់ ដល់ បេជា ពលរដ្ឋ 
ដេល មន ចម្ងល់ ពាក់ព័ន្ធ ទិដ្ឋ- 
ភាព ចេបាប ់ការ ទប ់ស្កាត ់ការឆ្លង- 
រាលដាល នេ ជំងឺ កូ វើដ ១៩ ជា- 
ពិសេស អំពី ទណ្ឌកម្ម  និង កាត ព្វ- 
កិច្ច ក្នុង ការពាក់ ម៉ាស់ ការ ពារ។

 មន្តេ ីបាន ឱេយ ដងឹ ថា មន បេជា- 

ពលរដ្ឋ ជាង  ១ មុឺន នាក់ បាន 
ចូល មក ក្នុង កេុម នេះ ( ឬ អ្នក 
subscribe) ក្នុង រយៈ ពេល ២ 
ថ្ងេ កេយ ពី ការ បង្កើត ។    

លោក  គឹម  សន្តិ ភាព  អ្នក- 
នាំពាកេយ កេសួង យុត្តិធ ម៌   បាន 
ថ្លេង ឱេយ ដងឹ ថា ៖ « គោល បណំង 
របស់ កេសួង ក្នុងការ បង្កើត 
ឡើង  Telegram Group  ដេល 
មន ឈ្មោះ ថា  « ពនេយល់ ចេបាប់ 
Covid- 1 9 » ( កេសួង យុត្ត ិធម៌ )  
គ ឺជា យន្តការ មយួ ដើមេប ីផ្តល ់ការ- 
ពនេយល ់ណេនា ំទដិ្ឋភាព ចេបាប ់ឱេយ 
បា ន ទៅ ដល់ គេប់ សេទាប់ បេ- 

ជា ពលរដ្ឋ បន្ថេម ទៅ លើ យន្ត- 
ការ ផេសេងៗ ទៀត ដេល កេសួង 
យុត្តិ ធម៌ កំពុង ធ្វើ » ។  

 លោក ថា ៖  «  អ៊ចីងឹ បើសនិ ជា 
បងប្អនូ មន ចម្ងល ់ទាកទ់ ង ការ- 
អនុវត្ត ចេបាប់ កូ វើដ ១៩   និង លិខិត- 
បទ ដា្ឋាន បញ្ហា កូ វើដ   ទាក់ទង 
ទណ្ឌក ម្ម   អ្វ ីទៅ ជា កាតព្វ កិច្ច  អ្វី 
ទៅ ដេល តេូវ ហាម ឃាត់  សូម 
ឱេយមន សំណួរ ភា្លាម ក្នុង គេុប   
ពនេយល ់ចេបាប ់ក ូវើដ   របស ់កេសងួ 
យុត្តិ ធម៌   ហើយ យើង មន កេុម 
ការងារ សមេប ់ឆ្លើយ តប បនា្ទាន ់
ភា្លាមៗ ក្នុង ករណី មន សំណួរ 
ទាក់ ទង ទិដ្ឋ ភាព ចេបាប់ » ។  

 លោក   គឹម   សន្តិភាព   បាន 
អះអាង ថា   ពលរដ្ឋ ដេល ចូល 
ជា សមជិក ក្នងុ គេបុ តេ ឡេ កេម   
ភាគ ចេើន មន ចម្ងល់ ពាក់ ព័ន្ធ 
ទដិ្ឋ ភាព ចេបាប ់ទាងំ មលូ  នងិ សរួ 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការពាក់ ម៉ាស់  
និង រកេសា គម្លាត   ដេល ចំណុច នេះ 
កេសួង យុត្តិ ធម៌ បាន ឆ្លើយ តប 
ដល់ បេជា ពល រដ្ឋ   តេូវ រង់ចាំ ឱេយ 
មន បេកាស របស់ កេសួង 
សុខាភិ បាល សិន   ទើប អាច 
ពិន័យ ជា បេក់   និង ដាក់ ទណ្ឌ- 

កម្ម បាន ។   
 លោក   គឹម   សន្តិភាព   កាល- 

ពី ថ្ងេទី២១   មីនា បាន ដឹក នាំ  
កេុម ការងារ បច្ចេក ទេស  បេជុំ 
ពិភា កេសា ជាមួយ នឹង លោក សេី  
ឱ   វណ្ណ ឌី ន  រដ្ឋ លេខា ធិការ 
កេសួង សុខាភិ បាល  និង មន្តេី 
ពាក់ព័ន្ធ   ដើមេបី ពិនិតេយ ពិភាកេសា 
លើ សេចក្តី ពេង បេកាស របស់ 
កេសួង សុខាភិ បាល ដេល 
កំណត់ អំពី កាតព្វ កិច្ច ពាក់ 
ម៉ាស ់ នងិ កាតព្វ កចិ្ច រកេសា គម្លាត 
សុវត្ថិ ភាព ។  

 លោក   គឹម  សន្តិភាព   បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ មេសិលមិញ ថា  
បើ ទោះប ីជាមន អន ុកេតឹេយ ស្តពី ី
វិធាន ការ របស់ កេសួង សុខាភិ បាល 
ក្នុង ការ ទប់ស្កាត់ ការ រើក រាល នេ 
ជងំ ឺក ូវើដ ១៩ ក្ត ី  ប៉នុ្តេ កេសងួ នងឹ 
បង្កើត សេចក្ត ីពេង ដាច ់ដោយ- 
ឡេក មួយ ទៀត   ដើមេបី កំណត់ ពី 
កាតព្វ កិច្ច បុគ្គល  និង ទីតាំង 
ណា ដេល តមេូវ ឱេយ ពាក់ ម៉ាស់ ។ 
ដូច្នេះ កេយ មន អនុកេឹតេយ  
កេសួង សុខាភិ បាល   តេូវ មន 
វធិាន ការ មយួ តេវូ កណំត ់ថា   តើ 
មុខ សញ្ញា ណា  ទីតាំង ណា  

បុគ្គល ណា  ដេល តេូវ មន 
កាតព្វ កិច្ច ក្នុងការ ពាក់ ម៉ាស់  
និង រកេសា គម្លាត នេះ ។

លោក  ថ្លេង ថា៖ «យើង បាន 
ពិនិតេយ ទៅ លើ សេច ក្តី ពេង   
ដេល កេុមកា រ ងារ ទាំង ២ បាន 
ពេង   ហើយ បាន ជជេក គ្នា   នងិ 
បាន សមេច   ធ្វើ សេច ក្តី ពេង 
ដើមេបី បញ្ជូន ទៅ ឯក ឧត្តម រដ្ឋ- 
មន្តេី កេសួងសុខា ភិ បាល ដើមេបី 
ពិនិតេយ   និង សមេច ចុង កេយ » ។  

ទោះ ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
លោក  សន្តិភាព   បាន ថ្លេង ឱេយ 
ដងឹ ដោយ  ពុទំាន ់អាច បញ្ជាក ់ព ី
កាល បរិច្ឆេទ នេ ការ អនុវត្ត សេច ក្តី  
ពេង បេកាស នេះ នៅ ឡើយ ទេ  
ខណៈ ពេល ដេល មន្តេី ជំនាញ 
កេសួង សុខាភិ បាល   កំពុង រៀប ចំ  
ដាក់ ជូន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង សុខាភិ- 
បាល អ្នក សមេច ។   

  លោក   បាន ឱេយ ដងឹ ថា  ក្នងុ ការ- 
បេកាស នេះ ចេង ២ បេភេទ   ទី ១   
ចេង អំពី  ថា តើ មុខ សញ្ញាកាតព្វ កិច្ច 
មន នរ ណា គេ ខ្លះ   ទន្ទឹម នឹង 
នេះ ក៏ ម ន ចេង ករណី លើក- 
លេង ដេរ  ឧបម ថា  តើ ករណី 
ដេល លើក លេង មិន ឱេយ ពាក់ 

ម៉ាស ់ចពំោះ បគុ្គល បេភេទ ណា 
ខ្លះ  ហើយ ការ ពាក់ ម៉ាស់ នេះ  
តេវូ បាន លើក លេង ចពំោះ ទីតំាង   
ឬ ទី កន្លេង ឬ មួយ កាលៈ ទេសៈ  ពេល 
វេលា ណា ខ្លះ  ទំាង បុគ្គល   ទតីាងំ   
ពេល វេលា  សកម្ម ភា ព ដេល 
តមេូវ ឱេយ មន ជា កាតព្វ កិច្ច ឱេយ 
ពាក់ ម៉ាស់   និង រកេសា គម្លាត ។   

  តាម មតេ   ១៩   នេ អន ុកេតឹេយ 
ថ្មី   ស្ដី ពី វិធាន ការ សុខាភិ បាល  
ដើមេបី ទប់ ស្កាត់ ការឆ្លង កូ វើដ - 
១៩  និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សហាវ 
ផេសេង ទៀត   ដេល មន   ៩ ជំពូក   
និង   ៣៩មតេ   នេះ ចេង ថា   
បុគ្គល ដេល មិន ពាក់ ម៉ាស់ នៅ 
កន្លេង ចាំ បាច់ ដេល កេសួង 
សុខាភិ បាល បាន ណេនាំ  នឹង 
តេវូ រង ការ ផក ពិន័យ ពី  ២សេន   
រៀល  ទៅ  ១លាន រៀល   បេសនិ- 
បើ បុគ្គល នោះ  មិន ធ្វើ តាម ការ- 
ពេ មន លើក ទី ១ ។     លោក  សន្ត ិភាព   
ថ្លេងថា  ការ ពិន័យ  និង ដាក់ 
ទោស បគុ្គល មនិ អនវុត្ត កាតព្វ- 
កិច្ច ពាក់ ម៉ាស់  និង រកេសា គម្លាត   
ពុ ំមេន ធ្វើ ឡើង ដោយ ភា្លាមៗ នោះ 
ទេ   ពោល គឺបេើ វិធាន ការ ពេមន  
និង ណេនាំ  ជា មុន សិន ៕សកម្ម ភាព ទូទៅ ការពាក់មា៉ាស់ របស់ កម្ម ករ រោងចក្រ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ក្រសួងយុត្តធិម៌បង្កើតTelegramGroupពន្រយល់ពីកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្រសាគម្លាតមុនពិន័យ

អភិបាលខ្រត្តព្រះសីហនុប្រប់ឱ្រយ
បញ្រឈប់ការយកភាសីុចំពោះអាជីវករ
លក់ដូរកំបិុកកំបុ៉កនៅតាមផ្រសារនានា

លោក គួច ចំរើន អភិបាល ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ។ រូបថត សហ ការើ
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អង្គការតម្លាភាពរកឃើញស្ត្រ ីនិងយុវជននៅត្រប្រឈមបញ្ហាច្រើនក្នងុការទទួលតួនាទីជាម្រដឹកនំា
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ របាយ ការណ ៍សៃវ ជៃវ   
របស ់អង្គការ តម្លាភាព កម្ពជុា  រក- 
ឃើញ   ស្តៃី  និង យុវជន នៅ កម្ពុជា 
នៅ តៃ មន បញ្ហា បៃឈម ជា ចៃើន 
ក្នុងការ ទទួល បាន តួនាទី ជា អ្នក- 
ដឹក នាំ និង ធ្វើ ការ សមៃច ចិត្ត។ 
របាយការណ ៍កប៏ាន លើក ឡើង នវូ 
អនសុាសន ៍ជា ចៃើន ចណំចុ ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយ ភាព ជា អ្នកដឹកនំា របស់ ស្តៃ ី 
និង យុវជន កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង។

របាយ ការណ ៍សៃវជៃវ នៃះ ធ្វើ- 
ឡើង តាម រយៈ ទនិ្ននយ័ បឋម បាន 
ព ីការ សម្ភាស លម្អតិ ការ ពភិាកៃសា 
ជាកៃុម  និង តាម រយៈ ការ សៃវ- 
ជៃវ ឯកសារ ពាក់ ព័ន្ធ។ ការ បៃ-
មូល  ទិន្នន័យ ធ្វើ ឡើង ពី ខៃ មិថុនា  
ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ខៃមករា  ឆ្នាំ 
២០២០  ដោយ មន អ្នក ឆ្លើយ តប 
ចនំនួ៥៦៩ នាក។់ អ្នក ដៃល ឆ្លើយ- 
តប មន ទាងំ មន្តៃ ីរដ្ឋាភបិាល   ថ្នាក-់ 
ជាតិនិង ថ្នាក់ កៃម ជាតិ   ក្នុង ខៃត្ត 
ចំនួន ៥ និង មន ពៃះសងៃឃ ចំនួន 
១៥ អង្គ អ្នក សៃឡាញ ់ភៃទ ដចូ គ្នា 
១០ នាក។់ របាយការណ ៍នៃះ តៃវូ- 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ ជា សាធារណៈ 
កាល ពីថ្ងៃ ទី ១៩ មីនា។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ស្តៃី  របាយការណ៍ 

រក ឃើញ ថ ស្តៃី នៅ តៃ មន បន្ទុក 
ទទួល ខុស តៃូវ លើ គៃួសារ  និង 
មើល   ថៃ ទា ំកនូ ក្មៃង សៃ ីមនិ ទទលួ- 
បាន ការ លើក ទឹក ចិត្ត ពី សំណាក់ 
ឪ ពកុ ម្ដាយ  ឬ លោក គៃ ូ អ្នក គៃ ូ ដើមៃប ី 
កា្លា យជា អ្នក ដឹក នាំ។ ស្តៃី ក៏ បៃ- 
ឈម នងឹឥទ្ធពិល លើស លប ់របស ់  
បុរស ក្នុង វិស័យ សាធារ ណៈ  និង 
ការ ខ្វះ ទំនុក ចិត្ត លើ សមត្ថភាព 
របស់ ស្តៃី វ័យ ក្មៃង ក្នុង តួនាទី ដឹក- 
នា ំដោយ សារ តៃខ្វះបទ ពសិោធ។ 
បញ្ហា ទំនៀម ទម្លាប់ ដូច ជា ចៃបាប់- 
សៃី និង ការ យល់ ឃើញ ថ ស្តៃី 
មន កម្លាំង កាយ ទន់ ខៃសាយ ក៏ ជា 
បញ្ហា បៃឈ សមៃប់ ស្តៃី ផង ដៃរ។

សមៃប់ យុវជន វិញ  របាយ-
ការណ ៍រក ឃើញ ថពកួ គៃ  នៅ មនិ  
តៃូវ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ពី សំណាក់ 
ឪពុក ម្ដាយ ក្នុង ការ ចូលរួម  ក្នុង 
កិច្ច ការ នយោ បាយ។ ពួក គៃ រង 
ការរើស អើង ផ្អៃក លើ អាយ ុដោយ- 
សារ តៃ បៃព័ន្ធ ឱៃយ តម្លៃ បុរស ជា ធំ 
ហើយ មនសុៃស ចាស ់កាន ់តនួាទ ីជា 
អ្នក សមៃច ចិត្ត  ហើយ ពួក គត់ 
មិន ទុក ចិត្ត លើ សមត្ថភាព របស់ 
យុវជន។ យុវជន ក៏ មិន សូវ មន 
ឱកាស កា្លាយ ជា អ្នក ដឹកនាំ។

របាយ ការណ៍ ដដៃល រក ឃើញ 
ដៃរ  ថយវុជន ក ៏មន បញ្ហា បៃឈម 

ផៃសៃង ទៀត  ដចូ ជា ការធ្វើ ចណំាក- 
សៃុក ដើមៃបី រក ការងរ សៃរើភាព នៃ 
ការ បញ្ចៃញ មតិ នៅ មន កមៃិត។ 
បក្ខ ពួក និយម ដៃល រារាំង យុវជន 
មិន ឱៃយ ឈាន ចូល ក្នុង មុខ នាទី ធ្វើ-  
ការ សមៃច ចតិ្តនងិ ខ្វះ ជនំាញ ទន ់   
គឺ សមត្ថភាព  និងភាព បត់ បៃន 
ដើមៃបី សមៃប ខ្លួន ទៅ នឹង ការងរ។

រាជ  រដ្ឋាភិបាល  អង្គការ សង្គម- 
សុ ីវលិ  សាលា រៀន  នងិ សា្ថាបន័ អបរ់ ំ 
តៃវូ បាន ផ្ដល ់អនសុាសន ៍ឱៃយ លើក- 
កម្ពស ់ការ ចលូរមួ របស ់ស្តៃ ីក្នងុ តនួា-  
ទ ីសមៃច ចតិ្ត ការ កៃ បៃ ផ្នត ់គនំតិ  
អវជិ្ជមន ក្នងុ សង្គម លើ ស្តៃនីងិ ធ្វើ ឱៃយ   
បៃសើរ ឡើង បញ្ហា បៃឈម  ផៃសៃង- 
ទៀត ដៃលរបាយការណ៍  រក ឃើញ។ 

សមៃប ់យវុជន វញិ រដ្ឋាភិបាល  
គួរ លើក កម្ពស់ ឱៃយ ពួក គៃ កា្លាយ ជា 
អ្នក ដឹក នាំ  តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ វគ្គ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល  ស្ដី ពី ភាព ជា អ្នក- 
ដឹក នាំ ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយយុវជន 
ទទលួ បាន ការងរ ក្នងុ រចនា សម្ពន័្ធ   
រដ្ឋ។ រដ្ឋ ក ៏គរួ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ យវុជន   
មន តួនាទី ក្នុង ការ សមៃច ចិត្ត។ 
សង្គម សុវីលិ ក ៏គរួ បន្ត ផ្ដល ់វគ្គ បណ្ដុះ-  
បណ្ដល យវុជន ជា ពសិៃស ស្តៃ ីវយ័   
ក្មៃង ដោយ ផ្ដាត លើ អ្វី ដៃល ជា 
តមៃូវ ការ របស់ យុវជន។

លោកបុចិ ពសិ ី នាយក បៃតបិត្ត ិ

អង្គការ តម្លាភាព កម្ពុជា   ថ្លៃង ពី 
មៃសលិ មញិ ថ បើ  បៃៀប ធៀប សា្ថាន-
ភាព  ស្តៃី និង យុវជន ក្នុង តួនាទី 
សមៃច ចតិ្ត កាល ព ី១០ ឆ្នា ំមនុ នងឹ   
ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  មន ភាព ល្អ បៃសើរ 
ខ្លះ  ប៉ុន្តៃ កមៃិត តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖«ឧបសគ្គ ដៃល 
យើង រក ឃើញ ហើយ លើក ទឹក ចិត្ត 
ឱៃយ មន ដំណះ សៃយ  គឺ បរិយា-  
កាស សង្គម ទទូៅ។សង្គម យើង នៅ   
តៃ  បន្ត  ជា ទសៃសនៈ យល់ ឃើញ ថ  
ស្តៃ ីនងិ យវុជន មនិ ទាន ់អាច ដកឹ នា ំ 
ទៃទាល ់តៃ មន បរុស ដកឹ នា។ំ អ៊ចីងឹ   
វា បង្ហាញ ថ មនុសៃស ដៃល ខ្លាំង ឬ 
ខៃសាយ  អាសៃយ័ ទៅ តាម ភៃទ នៅ 
ឡើយ។ នៃះ ជា បញ្ហា ទូទៅ ដៃល 
យើង តៃូវ ចូលរួម ដោះ សៃយ»។

លោក បន្ត ថ ៖«បើ យើង នយិាយ   
ឱៃយ វា សាមញ្ញ ហើយ អាច អនុវត្ត 
បាន តៃម្ដង នោះគ ឺថសា្ថាបន័ រដ្ឋសា្ថា-  
ប័ន ឯកជន  សារព័ត៌មន  អង្គការ 
សង្គម សុវីលិ គ ឺផ្ដល ់ឱ កាស ចាប ់ ផ្ដើម   
ពី ឥឡូវ ទៅ ឱៃយ ស្តៃី យុវជន  ចូល រួម 
ដកឹនា ំនងិ ចលូរមួ សមៃច ចតិ្ត ក្នងុ 
កិច្ច ការ ធំៗ ដោយ មិន មន លៃស 
ចៃើន ពៃក  នងិ ផ្ដល ់ឱ កាស ឱៃយ ពួក- 
គត់ សាក លៃបង។ ដូច្នៃះ ការ ផ្ដល់ 
ឱកាស ជា រឿង សខំន ់ណាស ់ មនិ 
ចា ំបាច ់ចា ំខៃកៃយ  ឆ្នា ំកៃយ ទៃ 

គឺ ចាប់ ផ្ដើម ពី ពៃល នៃះ តៃម្ដង»។
លោកបា៉ាទៃកិ មើហ្វ ី ឯក អគ្គ រដ្ឋ - 

ទូត សហរដ្ឋ អាមៃរិក បៃចាំ កម្ពុជា 
ដៃល បាន ចលូរមួ ក្នងុ ពធី ីផៃសព្វ ផៃសាយ   
របាយការណ ៍នៃះ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៩ 
មនីា  ថ្លៃង ថបៃទៃស ដៃល មន ស្តៃ ី    
ជា អ្នក ដកឹ នា ំ បៃទៃស នោះ  សង្គ ម   
នោះ ហាក ់ដចូ ជា មន សន្តភិាព ល្អ 
បៃកប ដោយ បរយិាបន័្ន  ជម្លាះ តៃវូ 
បាន កាត់ បន្ថយ។

លោក ថ្លៃង ថ ៖«នៅពៃល យវុជន   
អាច ចលូរមួ បាន  យើង អាច ឃើញ 
មន គំនិត បៃកប ដោយ ច្នៃ បៃឌិត  
នងិ នវានវុត្តន  ៍។ ជា ទទូៅ  ខ្ញុ ំឃើញ ថ  
យុវជន នៅ កម្ពុជា ដៃល ចង់ កា្លាយ- 
ជា អ្នក ដឹក នាំ មិន បាន គិត ពី ការ- 
តៃៀម ខ្លួន សមៃប់ តួនាទី ដឹកនាំ 
នាពៃល អនាគត ទៃ។ ដចូ្នៃះ ពកួ គៃ 
តៃូវ ចាត់ ទុក ខ្លួន ឯង ជា អ្នក ដឹក នាំ 
ចាប់ ពី ពៃល នៃះ ទៅ»។ 

លោក រស់ សុវាចា  អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង កីឡា   
ថ្លៃង ថកៃម កចិ្ច សហការ ជាមយួ   
កៃសងួ  សា្ថា បន័ ពាក ់ពន័្ធ  កៃសងួ អបរ់ ំ 
បាន នងិ កពំងុ ពងៃងឹ ការ អនវុត្ត ផៃន-  
ការ អភវិឌៃឍ សមត្ថភាព មន្តៃ ីអប ់រ ំស្ត ី
ពី យៃន ឌ័រ និង ជំរុញ ការ បញៃ្ជាប 
យៃនឌ័រ ក្នុង គោល នយោបាយ 
វិស័យ អប់ រំ គៃប់ កមៃិត សិកៃសា។ 

លោក ថ ៖« កៃសងួ ក ៏បង្កើន  ការ- 
ចូល រួម របស់ សៃ្តី  និង យុវ ជន ក្នុង 
ភាព ជា អ្នក ដកឹ នាវំសិយ័អបរ់ ំទាងំ 
ថ្នាក ់ជាត ិ ថ្នាក ់កៃម ជាត ិនងិ តាម-  
សាលារៀន។ កៃសួង បង្កើន ការ- 
ចូល រួម របស់ សៃ្តី  និង យុវជន  ក្នុង 
វិស័យ អប់រំ តាម គៃប់ កមៃិត សិកៃសា  
ជាពិសៃស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ អប់រំ 
វិទៃយាសាសៃ្ត  បច្ចៃក វិទៃយា វិស្វកម្ម  
និង គណិតវិទៃយា (STEM)»។ 

លោក សៃចីៃង ចនិណៃត  បៃធាន   
នាយកដ្ឋាន សមភាព យៃនឌរ័  ថ្លៃង 
ថ  កៃសងួ កចិ្ច ការ នារើ មន ការ ប្ដៃជា្ញា  
នងិ ដក ់ចៃញ ផៃន ការ នយោបាយ 
មួយ ចំនួន រួម មន អនុវត្ត ផៃនការ 
យុទ្ធសាស្តៃ នារើ រតនៈ ដៃល មន 
គោល ការណន៍ងិ យទុ្ធសាស្តៃ ជាក-់ 
លាក់ ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ភាពជា 
អ្នក ដឹក នាំ របស់ ស្តៃី។

លោកសៃី ថ ៖«រហូ តមក ដល់   
ពៃល នៃះ  យើងឃើញ ថ ចនំនួ ស្តៃ ី  
ដៃល ចលូរមួ ក្នងុ វសិយ័ សាធារ ណៈ  
នយោបាយ  និង កាន់ តំណៃង ធ្វើ - 
សៃចក្ដ ីសមៃច មន ការ កើន ឡើង 
ជា លដំប។់ ស្តៃ ីដៃល ជា មន្តៃ ីរាជ ការ   
ទទូាងំ បៃទៃស មន ៤១ %ក្នងុ នោះ   
ស្តៃ ីមន តនួា ទ ីជា អនបុៃធាន ការ-ិ
យាល័យ រហូត ដល់ អគ្គ នាយក 
មន រហតូ ដល ់២៥ ភាគរយ»៕
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�្រែ � ន �្រែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ ស� ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រែដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   គ្រែហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ ស មា ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រែស�្រែ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រែ � ន�្ន ្រែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រែករចន ទំព័រ

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

�្ន ្រែករចន �្រែ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រែក  ផ្រែ� 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

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

�្រែ � ន�្រែក� យកា �្រែតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រែ � ន�្រែក� យកា �្រែត

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

�្រែ � ន�្ន ្រែករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រែ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រែករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រែ�
 �ុិល � ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
�្រែ � នគណ�្រែយ្រែយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រែ�  និងរចន គ្រែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�្រែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួអ្នកភូមិ៤នាក់គោយន្ត៦គ្រឿងនិងឈើជាង១ម៉្រត្រគុប
ឃុ ត សុភ ចរិយា

ស្ទឹង ត្រែង/មណ្ឌល គិរីៈ អ្នក- 
ភូមិ  ចំនួន ៤ នាក់  គោយន្ត៦ គៃឿ ង 
និង ឈើ ជាង ១ម៉ៃតៃ គុប តៃវូ បា ន  
មន្តៃី បរិស្ថាន   និង រដ្ឋបាល ពៃ- 
ឈើ បង្កៃប ចាប ់ក្នងុ អឡំងុពៃល 
នៃ ការចុះ លៃបាត រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ 
ក្នងុ តំបន់ ដៃនជមៃកសត្វពៃ  ពៃ   - 
ឡង់ ក្នងុភូមិ សស្តៃ ខៃត្ត ស្ទ ឹង តៃ ង 
និង នៅ សង្កាត់ សុខ ដុម កៃងុ សៃ ន  - 
មនោរមៃយ  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ។

លោក នួន ពិសី អនុ បៃធាន 
ដៃនជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ ឡង់ នៃ 
មន្ទរី បរសិ្ថាន ខៃត្តស្ទងឹតៃងបា ន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ២១ 
ខៃ  មីនា ថា នៅ ថ្ងៃ ដំបូង នៃ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ រយៈពៃល៣ថ្ងៃ គឺ ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
ទី ១៧ ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ មីនា  ឆ្នាំ 
២០២១នៃ ការចុះ លៃបាត សៃវ ជៃវ 
និងបង្កៃប  បទល្មើស ពៃឈើ និ ង 
សត្វពៃក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ  ពៃ ពៃ ឡង ់កៃមុ ការ ងរ រប ស ់ 
លោក បាន ឃាត់ខ្លួន ពលរ ដ្ឋ 
៤នាក់ខណៈ  ពួកគៃ កំពុង ពៃយា យា  ម 
បើក គោយន្ត ចនំនួ ២គៃឿង ចលូ 
ទៅរ កកាប់ ឈើ ក្នងុ ដៃ ន ជមៃក- 
សត្វ  ពៃ ពៃ ឡង់ ក្នុងភូមិសស្តៃ   
សៃកុ ថា ឡា បរិ វ៉ា ត់ ខៃ ត្ត  ស្ទងឹ តៃង ។

ពលរដ្ឋ ដៃល តៃវូបាន ឃាត់ ខ្ល ួន 
ទំាង៤នាក់ មាន លំនៅ ក្នងុភូមិ កៃ ូច 
ឃុំ-សៃុក តៃពាំង បៃសទ ខៃត្ត 
ឧ ត្ត រ មានជយ័  ក្នងុនោះ មាន មា្នាក ់
ជា ស្តៃី ឈ្មោះ ហូ ន ជិន អាយុ 
៥៣ ឆ្នាំ។ ចំណៃក បុរស៣នាក់ 
ទៀត រួមមាន ឈិ ត វ៉ៃ ន អាយុ 
៥៨ឆ្នាំ,ឈិ ត ហៃង អាយុ ៦៩ 
ឆ្នាំ,សន ឡុ ល អាយុ ៣១ ឆ្នាំ ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖« ដោ យ  ស រ 
ពកួគាត ់នៅ មនិ ទាន ់បាន បៃពៃតឹ្ត 
បទ ល្មើសកៃមុការងរ យើងក៏ បា ន 
ធ្វើការ អប់រំ ណៃនាំ និង តមៃូវ ឲៃយ 
ធ្វើ កិច្ចសនៃយា បញៃឈប់ សកម្មភាព 
បើក គោយន្ត លុក ចូល ឬ ឆ្លង - 
កាត់ តាម ក្នុងពៃ នៃ តំបន់ ដៃន- 
ជមៃក ដោយ គា្មោន ការ អនុញ្ញាត 
ហើយ ពួក គាត់ ក៏បាន យល់ ពៃម 
និង តៃឡប់ កៃយ វិញ តាម ការ- 
ណៃនាំ របស់ មន្តៃី យើង»។

បើតាម លោកពិសី នៅ ថ្ងៃទី ១ ៨ 
មីនា កៃមុ ការងរ របស់ លោ កបា ន 
បៃទះឃើញ គោយន្ត ចំនួន ៤ 
គៃឿង ផៃសៃងទៀតដៃល តៃូវ បា ន 
គៃច ត ទកុចោល នៅក្នងុ ពៃ ក្នងុ 
ចណំចុ ភមូសិស្តៃ អរូ ត្នាតដៃ ល 
ជា ពៃ ំបៃទល់ នៃ សៃកុ ថា ឡា បរិ វ៉ា ត់ 
និង សៃកុ សៀម បូក។  លុះ ដល់ ថ្ងៃ 

ទី១៩មីនា  កៃុមការងរ  ក៏បា ន 
បៃទះឃើញទតីាងំ កាត ់ដើម ឈើ  
១កន្លៃង ដៃល កៃុម ជនល្មើស 
ទើប លួច កាត់ ផ្ដលួរំលំ នា ពៃល ថ្ម ៗី  
ដៃល ទតីាងំ នោះ ស្ថតិនៅ ចណំ ុច 
អូរ ភ្ជុ ល ពៃំបៃទល់ ភាគ ខាងជើង 
នៃ សៃុក ថា ឡា បរិ វ៉ា ត់ និង សៃុក 
សៀម បកូ។ លោកថ្លៃង ថា ៖«នៅ 
ទនីោះ កៃមុ ការងរ យើង បាន រក 
ឃើញ  នងិ របឹអសូ រណា រយន្ត១ 
គៃឿង នងិ ស្នាតៃះ  ១ ដើម ពៃម- 
ទាំង ដើម ឈើ បៃភៃទ ដួង ចៃម  ១ 
 ដើ ម ដៃល មាន ទំហំ មុខ កាត់ ០, ៦  
ម៉ៃ តៃ  និង បៃវៃង ៦ ម៉ៃតៃ» ។

បើតាម លោកពិសី វត្ថ ុតាង  រួម-  
មានគោយន្ត ៤ គៃឿងរណា   រយន្ត  
១  គៃឿង និងស្នា តៃះ១គៃឿង 
ដៃល តៃូវ  បាន គៃ ចត ទុក ចោល 
ក្នងុ ពៃ  និងដើម ឈើ បៃភៃទ ដួង - 

ចៃម ១ដើម នោះ  តៃវូបាន កៃមុ - 
ការងរ របស់លោក នាំយក ទៅ  
រកៃសា ទុកជា បណ្ដោះ អាសន្ន នៅ 
ស្នា ក់ការ បរិស្ថាន ទួល តៃបៃង ស្ថតិ  
ក្នងុឃំុ សៀម បូក សៃកុ សៀម បូ ក 
ខៃត្តស្ទឹងតៃង ដើមៃបី សៃវ ជៃវ 
បន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ។

ដោយ ឡៃក នៅ ឯខៃត្ត មណ្ឌល 
គិរី កមា្លាំង សង្កាត់ រដ្ឋបាល ពៃ 
ឈើ សៃន មនោរមៃយ នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ ២១ ខៃ មីនា ឆ្នា ំ២០២១ បា ន 
ចុះ បៃមូល រឹប អូស ឈើ សៃឡៅ  
ដៃល តៃវូ បាន គៃ ដាក់ឡំាង ៤ជៃងុ 
ចំនួ ន ៧ កំណាត់  ក្នងុ ១កំណា ត់ 
មាន មុខ កាត់ ០,៤ម៉ៃតៃ និង មា ន   
បៃវៃង ៥ ម៉ៃតៃ នៅ ដីសៃ មួយ- 
កន្លៃ  ង  ក្នងុ សង្កាត ់សខុ ដមុ កៃងុ 
សៃន មនោរមៃយ បនា្ទាប់ ពីអ្នក ភូមិ 
បាន រាយ ការ ណ៍ថា មាន គៃដឹក 

យក មក លាក ់ទកុ ដើមៃប ីនាចំៃញ 
ទៅ លក់ នៅ  បៃទៃស វៀត ណាម ។ 
នៃះ បើតាម  លោក សុខ សរួន 
នាយ សង្កាត់ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ 
សៃ ន មនោរមៃយ ពី មៃសិល មិញ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ឈើទំាង នោះ 
ជា ឈើ អញ្ញាត ជន មាន ចំនួន 
សរបុ  ១,៤ ម៉ៃតៃ គបុ។ នៅ ពៃល 
នៃះ កៃុម ការងរ យើង បាន ដឹក 
វយ  កមក រកៃសា ទុក  នៅ ទីស្នាក់- 
ការ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើសៃន មនោ - 
រមៃយ ដើមៃបី រៀប ចំសំ ណុំ រឿង ដាក់ 
បញ្ចូល ជាសមៃបត្តិ រដ្ឋ»។

កៃមុ បណា្ដោញ សហគមន៍ ពៃ - 
ឡង់ បៃចាំ ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង កញ្ញា 
ឈាង លី បាន ថ្លៃង ថា បច្ចុបៃបន្ន 
បទ ល្មើស ពៃឈើ   និង  ការ បរបា ញ់ 
សត្វ ពៃ នៅតៃ បន្ត កើត មាន 
ប៉ុន្តៃ ជន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ភាគ- 
ចៃើន នៅ តៃ មិ ន ទាន់ តៃូវ បាន  
ចាប ់ឃាត ់ខ្ល ួនបាន នៅ ឡើយ  បើ 
ទោះ ជា មាន ភស័្ដ ុតាង គៃប ់គៃន ់
យា៉ាង ណា ក៏ដោយ ។ កញ្ញា បន្ត 
ថា៖«កាលពីមុន កៃុម បណា្ដោញ 
សហគមន៍ ពៃឡង់ យើង បាន 
រកឃើញ បទ ល្មើស ពៃឈើជា - 
ចៃើនកើត មាន នៅក្នងុ តំបន់ ដៃ ន- 
ជមៃក សត្វ ពៃពៃ ឡង់។ ប៉ុន្តៃ 
របាយ ការណ៍ របស់ ពួក យើង 
តៃូវ  បាន អាជា្ញាធរ ចៃន ចោល 
បើទោះ  បី ជា យើង បាន បង្ហាញ 
ភ័ស្តតុាង គៃប់ គៃន់ពីទីតំាង ដៃ ល 
កើត មាន បទ ល្មើស និង កៃមុ មនុ សៃស  
ដៃល ចូល ទៅបៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស 
នោះក៏ដោយ ។ មិន តៃ ប៉ុណ្ណោះ 
អាជា្ញាធរ ពិសៃស ខាង មនៃ្ត ីឧទៃយា - 
នុ រកៃស បាន ហាម ឃាត់ ពួក យើង 
មិន ឲៃយចុះ លៃបាត ពៃទៃ »៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំ្រែញៈ ទិវ១ម៉ាង  សមៃ ប់  
ភពផៃន ដ ី   នៅ ថ្ងៃ ទី ២៧  ខៃ មីនា  គឺ 
នឹង តៃវូ ធ្វើ  ឡើង កៃ ម   បៃធាន  បទ 
« ផ្តល់ ការ សៃឡា ញ់ ដ ល់ ធម្ម ជាតិ» 
ដៃល កៃសួង បរិស្ថាន  និង អង្គការ- 
មូលនិធិ សកល សមៃប់  អភិរកៃស 
ធម្មជាតិ (WWF)នឹង រៀប ចំ 
តាម រយៈ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ដោយ 
កា រ  បញ្ជនូ សរ តាម រយៈ បណា្ដោ ញ- 
សង្គម  ទៅ កាន់ ព លរដ្ឋ ទំាងអស់ 
ឱៃយ ចៃះ សៃឡាញ់ បរិ ស្ថា ន   និង 
ចូលរួម ការពារ ផៃន ដី ។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នកនំា ពា កៃយ 
កៃសួង បរិស្ថាន  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ ស្តិ៍ 
ពី មៃសិល មិញថា ការ បៃរ ព្ធ ទិវ១ 
ម៉ា ង សមៃប់ ភពផៃន ដីឆ្នា ំ២០ - 
២១នៃះ កៃសួង បរិស្ថាន នឹង ធ្វើ 
តាម បៃព័ន្ធ ឌីជីថលដោយ សរ 
មិន អាច ធ្វើ ការ ជួប ជុំ គា្នា បានទៃ 

ដោយ អនុវត្តទៅ តាម វិធាន ការ- 
សុខា ភិបាល និង ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ 
នូវ  ការ ឆ្លង នៃវីរុស កូវីដ១៩ ។

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «ខ្លឹម សរ 
សំខាន់ ដៃល យើង ផ្តោ ត ទៅលើ 
ការ បៃរព្ធ ទិវនៃះ របស់ កៃសួង 
បរសិ្ថាន នងិ អង្គការ  WWF នៃះ 
ដោយ បាន សហការ គា្នាជាមួយ 
នងឹ  ដៃគ ូផៃសៃងៗទៀត ដៃល យើង 
បាន ជៃើស  រីស យក បៃធាន បទ 
ផ្តល់ការសៃឡាញ់ដល់ធម្មជាតិ 
ដៃល ជាការ ផៃសារភា្ជាប់ចំណង រវ ង 
សុខភាព ធម្ម ជាតិ  និង សុខុ មាល- 
ភាព របស់ មនុសៃស ជាតិ»។

អ្នកនាំពាកៃយ រូប នៃះ បន្ថៃមថា 
ធម្ម ជាតិ មាន សរៈសំខាន់ សមៃ ប់  
មនសុៃស  សត្វ  នងិ ជវីចមៃុះផៃសៃងៗ 
ដៃល ការ បៃរព្ធ ទិវ១ម៉ាង 
សមៃ ប ់ភព ផៃន ដនីៃះ គ ឺដើមៃប ីឱៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋមាន ការ យល់ ដឹ ង ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់លាស់  ពី ផល បៃយោ - 

ជន៍  នៃ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ សមៃប់ 
ជីវិត មនុសៃស សត្វ  ហើយ តៃវូ ចូល - 
រួម ការពារ  និង ថៃរកៃសា។

ឆ្នាំ នៃះ ទិវ ១ម៉ាង សមៃប់ 
ភព  ផៃន ដីជា ការ បៃរព្ធ លើក ទី 
១៤ ហើយ ទវិនៃះ គ ឺធ្វើ ឡើង នៅ 
ថ្ងៃទី ២៧ មីនា វៃលាម៉ាង ៨:៣ ០  
នាទី យប់ តាម បៃព័ន្ធ ឌីជី ថល  
ដោយ បញ្ជូន សរ តាម រយៈ Fa-
cebook និង   Twitter ទៅ កាន់ 
សធា រណជន ក្នងុ បៃទៃស កម្ព ុជា   ។

លោក នៃតៃ  ភក្តៃ បញ្ជាក់ ថា ៖  
«ទិវ១ម៉ាង សមៃប់ ភព ផៃន ដី 
នៃះ ក៏ មិន មៃន ផ្តោត តៃទៅលើ 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ទៃ បុ៉ន្តៃ វក៏ មា ន  
ការ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹង ជីវចមៃះុដៃល 
មានសត្វ ពៃផង ដៃរ ដៃល យើង 
ក៏ សូម អំពាវនាវ ទៅដល់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ កុំ ឱៃយ បរបាញ់ សត្វ ដាក់ - 
អនា្ទាកច់ាប ់សត្វ  កុបំរភិោគ សច ់
សត្វពៃ ឬ បៃើ បៃស់ ផលិត ផល  

ដៃល ធ្វើ ពីសៃបៃក សត្វ និង ការ- 
ជញួដរូសត្វពៃគៃប ់បៃភៃទ ប៉នុ្តៃ 
តៃូវ ចូលរួម ការពារ  និង ថៃរកៃសា 
ធនធាន ធម្ម ជាតិ ពៃ ឈើ និង 
សត្វ ពៃ របស់ យើង វិញ» ។

ទិវនៃះ   ១ម៉ាង សមៃប់ ភព- 
ផៃន ដី  នៃះ គៃន់ តៃ ជានិមិត្ត រូប  
នៃ ការ បង្ហាញ នូវ សៃចក្ត ីសៃឡាញ់ 
ហើយ ក្នុង រយៈ ១ម៉ាង   គៃប់គា្នា 
អាច បង្ហាញ នូវសរ ៈសំខាន់ៗ 
ដោយ មាន ទាំង ការ បិទ អគ្គិសនី 
តាម គៃួសរនីមួយៗ និង ការ- 
បង្ហា ញ នូវ ក្តី សៃឡាញ់ ដល់សត្វ 
ពៃ  ការពារ និង ការ ថៃ រកៃសា ផង 
ដៃរ។ ទិវ ១ម៉ាង  សមៃប់ ភព - 
ផៃន  ដី នៃះតៃូវ បាន បៃរព្ធ ឡើង 
តាងំពឆី្នា២ំ០០៧ ដៃល ធ្វើ ឡើង 
ដំបូង គៃ នៅ បៃទៃស អូស្តោៃ លី  
ក្នងុ ទកីៃងុ សុដីន ីដើមៃបី លើកទកឹ- 
ចិត្ត មនុសៃស រាប់ លាន នាក់ នៅ 
ទូទាំង សកល លោក ឱៃយចូល រួម 

ការពារ ធម្ម ជាតិ និង ភព ផៃនដី 
សមៃប់ អ្នក គៃប់ គា្នា។

បើ តាម លោក នៃតៃ ភក្តៃ នៅ 
ថ្ងៃទី២៥ ខៃមីនា កៃសួង បរិស្ថា ន 
ក៏ មានការ រៀប ចំនូវ ការ ពិភាកៃសា  
តាម បៃព័ន្ធ អនឡាញ ផងដៃរ 
ដោយ មាន ការ ចូលរមួ ពី ស្ថាប័ន- 
ពាក់ ព័ន្ធ អ្នក ដៃល សៃឡាញ់ 
បរិស្ថាន និង អង្គការ  WWF។ 
លោក មាន ការ ជឿជាក់ ថា សរ 
ដៃល  ពាក់ ព័ន្ធជាមួយ នឹង ទិវ១ 
ម៉ាង  សមៃប់ ភព ផៃន ដី  ដៃល 
កៃសួង  និង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ  រួម- 
នឹង អង្គការ  WWF  បាន ធ្វើ ការ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ លើ បណា្ដោ ញ សង្គម 
នោះនឹង មាន ការ ជៃតួ ជៃប  ទៅ 
ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ 
ចំណៃក បង្កើន ចំណៃះ  ដឹង  និង 
សកម្មភាព ក្នុង ការ ទប់  ស្កាត់ 
ជំងឺទាំង ឡាយ ពិសៃស ក្នុង  បរិ- 
បទ កូវីដ១៩ នៃះ៕

មន្ត្រែ ីបរិស្ថាន  ពិនិត្រែយ ដើម ឈើ  ដ្រែល ត្រែវូ បាន គ្រែ កាប់  ពី ថ្ង្រែ ទី ១៧  មីន  ឆ្នា២ំ០២១  ។ រូបថត កៃសួង បរិស្ថាន 

ទិវា១ម៉ោងសម្រប់ភពផ្រនដីធ្វើឡើងក្រមប្រធានបទ«ផ្តល់ការស្រឡាញ់ដល់ធម្មជាតិ»
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,700 16,720 16,680

2 GTI 4,040 4,300 4,300 4,020

3 PAS 13,100 13,200 13,200 13,000

4 PEPC 3,100 3,280 3,280 3,000

5 PPAP 12,780 12,660 12,800 12,660

6 PPSP 1,950 1,830 1,950 1,810

7 PWSA 6,340 6,380 6,400 6,300

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី២២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ប.ក នឹង បង្កើន ល្បឿន ដឹក 
ជញ្ជនូ បញ្ញើ ទូទំាង ប្ទ្ស 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ បេសណយី ៍កម្ពជុា 
(ប.ក) ដេល ជា សហគេស 
គេប់ គេង ដោយ រដ្ឋ បាន ណេ នាំ    
បេធាន សាខា  ប.ក  ទូទាំង បេ-
ទេស ឱេយ ពន្លឿន ការ ដឹក ជញ្ជូន 
សេវា បញ្ញើ ឆប ់រហស័(EMS)  
ក្នងុ សេកុ ដើមេប ីចាប ់យក ចណំេក  
ទីផេសារ បន្ថេម ទៀត។

ការ ជរំញុ សេវា បញ្ញើ ក្នងុ សេកុ 
បាន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់ព ីសេវា បញ្ញើ  
អន្តរជាត ិតេវូ  រង ផល ប៉ះ ពាល ់ព ី
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

សេចក្តី ជូន ដំណឹង ចុះ ហត្ថ - 
លេខា ដោយ លោក អោក បូរា៉ា 
អគ្គ នាយក បេ សណីយ ៍កម្ពុជា 
(ប.ក) កាលព ីថ្ងេ ទ ី១៩ ខេ មនីា 
បាន ណេនាំ ដល់ បេធាន សាខា 
ប.ក នៅ រាជធានី -ខេត្ត ទូទាំង- 
បេទេស តេូវ ពន្លឿន សេវា ដឹក- 
ជញ្ជូន  បញ្ញើ ក្នុង បេទេស។

សេចក្តី  ជូន ដំណឹង  ឱេយ ដឹង   ថា 
រាល់ បញ្ញើ ឆប់ រហ័ស (EMS) 
ពី ភ្នំពេញ ទៅ  បណ្តា ខេត្ត និង  ពី 
បណ្តា ខេត្ត មក ភ្នំពេញ តេូវ ចេក 
ដល់ ដេ អតិថិជន នៅ ថ្ងេ បនា្ទាប់  
ហើយ បញ្ញើ ព ីខេត្ត ទៅ ខេត្ត មាន 
ពេ ំបេទល ់ជាប ់គ្នា  ឬ នៅ  ផ្លវូ ជាត ិ
តេ មួយ តេូវ ចេក ដល់ អតិថិជន 
ក្នងុ រយៈ ពេល  ២៤ម៉ោង (សេវា  
EMS និង ភ័ស្តុ ភារកម្ម)។

សេចក្តី ជូន ដំណឹង បន្ថេម ថា 
ចំណេក បញ្ញើ ពី ខេត្ត ទៅ ខេត្ត 
ដេល តេវូ ឆ្លង កាត ់ទកីេងុ ភ្នពំេញ  
តេូវ ចេក ដល់ ដេ អតិថិ ជន ក្នុង 
រយៈ ពេល  ៤៨ ម៉ោង (សេវា  
EMS)  និង បញ្ញើ អនុ សិដ្ឋ ឆ្លង 
កាត ់ខេត្ត  ឬ រាជធាន ីភ្នពំេញ តេវូ 
ចេក ដល់ អ្នក ទទួល យ៉ោង យូរ 
៣  ថ្ងេ ។  បញ្ញើ អនសុដិ្ឋ ជា បេភេទ 
បញ្ញើ ដេល អតិថិជន តេូវ ទទួល 
ដោយ ផ្ទាល ់ដេ  ឬនៅ លនំៅឋាន 
របស់ ខ្លួន ។

សេចក្តជីនូ ដណំងឹ  បន្ថេម   ទៀត  

ថា គេប់ សាខា  ប.ក ទាំង អស់  
តេវូ ជនូដណំងឹ មក មជេឈមណ្ឌល 
ភស័្ត ុភារកម្ម នៅ ពេល មាន បញ្ញើ  
ដើមេបី រៀប ចំ រថយន្ត ទៅ ទទួល 
បញ្ញើ ឱេយ ទាន់ ពេល វេលា ។ 

អ្នក លក ់ទនំញិ តាម អន ឡាញ  
អ្នកសេី ថុង សេីលក្ខណ៍ បាន 
សមា្គាល ់ថា អតថិជិន ដេល ទញិ 
ទំនិញ ពី ហាង របស់ ខ្លួន  ភាគ- 
ចេើន បាន បេើ បេស ់សេវា បញ្ញើ 
របស ់កេមុហ៊នុ  វរីៈ  ប៊នុថា ំអេច- 
បេស  កេមុហ៊នុ J&T នងិ  កេមុ- 
ហ៊នុ កាពតីលូ  សមេប ់ផ្ញើ ទនំញិ 
ទូទាំង បេទេស ។

អ្នកសេី បេប់  ថា៖ « ពួក គត់ 
ភាគ ចេើន ផ្ញើ អីវា៉ាន់ តាម កេុម-
ហ៊ុន  ទាំង នេះ  ពេះ សេវា កម្ម 
លឿន រហស័  ហើយ គត ់ទទលួ 
បញ្ញើ ទៅគេប ់ទកីន្លេង ។  ខ្ញុ ំបាន 
សង្កេត ឃើញ ថា  ពកួ គត ់ភាគ- 
ចេើន   មិន ដឹង ថា  បេសណីយ៍ 
កម្ពជុា មាន ទទលួ បញ្ញើទៅ តាម 
បណ្តា ខេត្ត នោះទេ»។

លោក បូរា៉ា បាន ថ្លេង បេប់ 
អ្នក សារព័ត៌មាន ក្នុង សន្និសីទ 
សារព័ត៌មាន មួយ កាល ពីខេ 
មករា  ថា ប.ក  កពំងុ ខតិ ខ ំបេងឹ- 
បេង ជរំញុ សេវា បញ្ញើ ក្នងុ សេកុ 
តាម រយៈ ការ សហការជាមួយ 
ដេគូ ឯកជន ដើមេបី លើក កម្ពស់ 
សេវា ដឹកជញ្ជូន។

លោក និយយថា៖ «ដើមេបី 
បង្កើន ចំណូល ឡើង វិញ យើង 
នឹង  សេូប យក ទីផេសារ ក្នុង សេុក  
យើង នងឹ ខតិខ ំស្វេង រក ភា្នាកង់ារ 
សមេប ់បេមលូ បញ្ញើ  យើង តេវូ 
ការ ពងេឹង ហេដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
ភ័ស្តុភារ កម្ម  បន្ថេម ទៀត»។ 

បើតាម លោក បូរា៉ា ការរាត- 
តេបាត ជំងឺ កូវីដ  ១៩ បាន ធ្វើឱេយ  
ចណំលូ  បេសណយី ៍កម្ពជុា ក្នងុ 
ឆ្នាំ  ២០២០ មាន ចំនួន  ៦,៥ 
លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ ៤៦ ភាគរយ 
ធៀប   ឆ្នាំ ២០១៩ ដេលមាន 
ជាង ១៣  លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ សហគេស ធនុតចូ 
នងិ មធេយម ដេលគេបគ់េងដោយ  
កេមុ ហ៊នុ ឯកជន  ១ នងឹ កា្លាយជា  
កេមុ ហ៊នុ លើក ដបំងូ តេវូ បាន ចុះ-  
បញ្ជី  មូលបតេ របស់ ខ្លួន នៅ លើ 
ផេសារ កណំើន នេ កេមុ ហ៊នុ មលូបតេ   
កម្ពជុា (CSX)  ចាប ់តាងំ ព ី ទផីេសារ  
កណំើន មយួ នេះ តេវូ បាន ដាក់ ឱេយ 
ដំណើរការ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៥ 
បនា្ទាប់ ពី  CSX  ទើប ទទួល  បាន 
ការ អនុម័ត ជា គោលការណ៍ 
សមេប់ ការបោះផេសាយ កាល- 
ពីពេល ថ្មីៗ នេះ។ 

លោក Jon Weon Ha អន-ុ
បេធាន CSX  បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពថី្ងេ ទ ី២២  ខេ មនីា ថា   
CSX ទើប យល់ពេម ជា គោល-
ការណ ៍ ដល ់SMEមយួ  លើ  លទ្ធភាព  
ចុះ បញ្ជ ីរបស ់ពកួគេ  ខណៈ ដេល   
SME  ជាចេើន ផេសេង ទៀត កពំងុ 
រៀបចំ ផេន  ការចុះ បញ្ជី។  

លោក បញ្ជាក ់ ៖« បច្ចបុេបន្ន   យើង 
ទើប បាន ផ្ដល់ ការយល់ពេម ជា 
គោល ការណ ៍ លើ ការ តេតួ ពនិតិេយ  
លទ្ធភាព ចុះ បញ្ជ ីដល ់ SMEមយួ  
ហើយ នងឹ បេកាស តាមរយៈ សេច-
ក្ដ ី បេកាស ពត័ ៌មា ន ពេលឆប់ៗ  
នេះ »។  ទោះយ៉ោង ណ លោក 
បាន បដសិេធ បងា្ហាញ ឈ្មោះ  នងិ 
កេុម ហ៊ុន បេភេទ អ្វី   និង ថា តើ 
បេក ់ចនំនួ ប៉នុា្មោន ដេល កេមុហ៊នុ  
មួយ នឹង បេមូល បាន ? 

 លោ ក លើក ឡើង ថា ៖« ខ្ញុំគិត 
ថា វា ឆប់ពេក  មិន អាច បងា្ហាញ 
ថា  នៅពេលណ ពកួគេ នងឹ ចុះ បញ្ជ ី 
នងិ ថាតើ ពកួគេ បោះផេសាយ  មលូ-  
បតេ កម្ម សិទ្ធិ លើក ដំបូង ជា សា- 
ធារណៈ(IPO)  ដើមេបី បេមូល 
មូល និធិ ចំនួន ប៉ុនា្មោន នោះ ទេ ។  
ខ្ញុគំតិ ថា  កេមុហ៊នុ SMEនេះ  នងឹ   
បើក ផ្លូវ  ឬ នឹង កា្លាយ ជា កេុមហ៊ុន 
គរំ ូដល៏្អ មយួ សមេប់ ទាកទ់ាញ  

SME  ផេសេង ទៀត  ពចិារណ   លើ 
ការ បេមូល មូល និធិ សមេប់  
ការ ពងេកី អាជវី កម្ម របស ់ ពកួគេ 
តាម រយៈ  IPO»។ 

លោក  ស៊ ូ សជុាត ិ អគ្គ នាយក   
នយិតករ មលូបតេ កម្ពជុា (SECC)   
បាន ឱេយដឹង ថា  កេុមហ៊ុន នេះ 
កំពុង រៀបចំ  ដំណើរការ ដើមេបី 
អនុលោម  តាម លក្ខខណ្ឌ តមេូវ 
ចុះ បញ្ជី  ប៉ុន្តេ  លោក បដិសេធ ធ្វើ 
អតា្ថា ធិបេបាយ បន្ថេម អំពី កេុម-
ហ៊ុន  ទាំង ២នេះទេ ។ 

CSXបាន ជម្នះ ក្នុងការ ទាក់-
ទាញ  បានSMEឱេយ មក ចុះបញ្ជី 
បោះផេសាយ  លើផេសារនេះ  ចាបត់ាងំ  
ពី ការ ដាក់  ឱេយ ដំណើរការ ទីផេសារ 
កណំើន របស ់ខ្លនួ កាល ពចីងុ ឆ្នា ំ
២០១៥។  យោង តាម បទបេប-
ញ្ញត្តិ SECC  កេុមហ៊ុន នានា 
តេវូ តមេវូ ឱេយ មាន បេក ់អបេបបរមា  
ចំនួន ៥០០ ០០០ដុលា្លារ  ជា 
មូលធន បេតិបត្តិការ  ដើមេបី ចុះ- 
បញ្ជ ី ធៀប នងឹ ៧, ៥ លាន ដលុា្លារ 
នៅ លើ  ផេសារ គោល ។ 

 កេុម ហ៊ុន ដេល ចុះ បញ្ជី  នៅ 

ផេសារ កំណើន មួយ នេះក៏តេូវ 
តមេូវ  ឱេយចេញ ផេសាយ លទ្ធ ផល  
ហរិញ្ញ វត្ថដុេល បាន ធ្វើសវន កម្ម 
រួចរយៈពេល ១ ឆ្នាំ  ធៀប នឹង 
រយៈពេល ២ឆ្នាំ ដេល តមេូវ 
សមេប ់កេមុ ហ៊នុ ធំៗ  ដេល ចុះ- 
បញ្ជី នៅ លើ ទីផេសារ គោល ។ 

 លើស ពីនេះ  លទ្ធផល នេះ 
តេូវតេ បងា្ហាញ បេក់ ចំណេញ 
វិជ្ជមាន ឬ លហំរូ សាចប់េក ់បេត-ិ
បត្តកិារ វជិ្ជ មាន  ជាមយួ នងឹ កមេតិ  
បេក ់ចណំេញ ដលុ យ៉ោង ហោច-  
ណស់ ១០ ភាគរយ ។ 

យោងតាម លោក  Mr.Ha  
កេុមហ៊ុន SME  ទាំង នោះ  ក៏ 
នងឹ  ទទលួ បាន ការ លើក ទកឹចតិ្ត 
ពន្ធ មួយ ចំនួន រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ 
សមេប ់កេមុហ៊នុ ចុះ បញ្ជ ី ដចូជា  
ការកាត ់កង ពន្ធលើ បេក ់ចណំលូ  
ការផ្អាក ការ បង់ ពន្ធ មុន  ការ- 
ទទូាត ់ បេចាខំេ នងិ ការ លើកលេង  
បំណុល ពន្ធ កន្លងមក។

លោក បាន ឱេយ ដងឹ ថា  បច្ចបុេបន្ន 
មាន កេមុហ៊នុ SME មយួ ចនំនួ 
មក ពី វិស័យ សំណង់  វិស្វកម្ម  

និង អចលនទេពេយ  កំពុង ស្ថិត 
ក្នុង ដំណើរការ រៀបចំ ជាមួយ 
កេុម  IPO ជា ពិសេស ការធ្វើ 
ការងារ ជា មួយ  កេុមហ៊ុន គណ-
នេយេយ លើ ការងារ សវនកម្ម ។  

ទិន្នន័យ  CSX  បងា្ហាញ ថា 
បច្ចុបេបន្ន  មាន  កេុម ហ៊ុន  ចំនួន 
១៣ចុះបញ្ជ ី នៅលើ  ផេសារ ហ៊នុ ១ 
នេះ  ក្នុងនោះ កេុម ហ៊ុន ៧  បាន 
ចុះបញ្ជ ី ភាគហ៊នុ  នងិ កេមុហ៊នុ    
៦ បាន ចុះ បញ្ជី សញ្ញាបណ្ណ 
សាជវី កម្ម ។ កេមុហ៊នុទាងំ ១៣ 
នោះ   បេមូលមូល និធិ រួម បាន 
២៥៣ លាន ដលុា្លារ នងិ សន្ទសេសន ៍ 
ភាគហ៊ុន បាន កើន ឡើង  ជាង 
៥៧ ភាគរយ  កាល ពី ឆ្នាំ ២០-
១៩    ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៨។

ក្នុង រយៈពេល ៩ ខេ ដំបូងនេ  
ឆ្នាំ ២០២០  កេុមហ៊ុន ២ បាន ចុះ- 
បញ្ជី ភាគហ៊ុន  និង កេុម ហ៊ុន ៣  
បាន ចុះបញ្ជី សញ្ញា បណ្ណ ។  
កេមុ ហ៊នុ ទាងំ ៥ចងុកេយ  នេះ 
បេមលូ មលូ នធិរួិម បាន ៩២ លាន 
ដុលា្លារ ។ នេះ បើ យោង តាម  
ទិន្នន័យរបស់ CSX ៕ LA 

កុ្មហុ៊ន SME  មួយ កំពុងរៀបចំ ខ្លនួ   ឆ្ពោះ   
ទៅ   ចុះ បញ្ជ ីផ្លវូ ការនៅផ្សារ មូល បត្កម្ពជុា 

បុរសម្នាក់ ពាក់ម៉ាស ក់ារពារ  ឆ្លង កូវីដ១៩ ដើរកាត់   មុខ ឧបករណ៍ បង្ហាញ ពីសន្ទសេសន៍ នៅ   CSX។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី 
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ARDBបានស្នើ...
ត ពី ទំព័រ ១...តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង 

បនា្ទាប់ពី  ARDB បញ្ចៃញ ឥណទាន 
ពសិៃស ចនំនួ ៥០លាន ដលុា្លារ កាល ព ី 
ដើម ឆ្នាំ នៃះ ។

លោក  កៅ  ថាច  អគ្គ នាយក  ARDB 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា 
បនា្ទាប់ ពី ឥណទាន ពិសៃស ៥០ លាន 
ដុលា្លារ តៃូវ បាន បញ្ចៃញ អស់ ARDB 
សង្កៃត ឃើញ ថា អ្នក ក្នុង វិស័យ ទាំង- 
នៃះ នៅ តៃ បន្ត ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ កម្ចី ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ដើមៃបី បង្កើន ការ ដាំដុះ និង 
ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ។ លោក 
បន្ថៃម ថា អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ  អ្នក ដាំ បន្លៃ 
ផ្លៃឈើ  និង វារីវបៃប កម្ម   ទទួល បាន កម្ចី 
ភាគ ចៃើន នៃ ឥណទាន ពិសៃស  ៥០ 
លាន ដុលា្លារ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «យើង បាន ស្នើ សុ ំ
ថវិកា   ៣០ លាន ដុលា្លារ បន្ថៃម  ពៃះ 
មាន តមៃវូ ការ កាន ់តៃ ចៃើន។ យើង បន្ត 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់កសកិរ ដៃល តៃវូ ការ 
ដើម ទុន ឱៃយ ទាក់ ទង  មក ARDB  ដើមៃបី 
ទទួល បាន ឥណ ទាន នៃះ »។

លោក អគ្គ នាយក បាន បន្ថៃម ថា នៃះ 
ជា ការ ចូល រួម ចំណៃក របស់  ARDB 
ជាមួយ គោល នយោបាយ របស់ រដា្ឋា - 
ភបិាល កម្ពជុា ក្នងុ ការ ជរំញុ លើក ទកឹ ចតិ្ត 
ឱៃយ បង្កើន ការ ផលតិ កសផិល ក្នងុ សៃកុ 
ដៃល ធានា ដល់ សន្តិ សុខ សៃបៀង ជា- 
ពិសៃស បង្កើន សមត្ថ ភាព សមៃប់  
ការ នាំ ចៃញ ទៅ   ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ។

លោក លីម សុខហៃង មា្ចាស់ កសិ-
ដា្ឋាន ចិញ្ចឹម តៃី នៅ ក្នុង ខណ្ឌ ពៃក ព្នា 
រាជធានីភ្នំពៃញ បាន ឱៃយ ដឹង ថា លោក 
ក ៏ចាប ់អារម្មណ ៍ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំកម្ចពី ី
ធនាគារ នៃះ ដៃរ ពៃះ មាន អតៃ ការ 
បៃក ់ទាប បើ ធៀប នងឹ ធនាគារ ឯកជន 
ផៃសៃងៗ ទៀត ។ លោក  បន្ត  ថា  បើ  រដា្ឋាភ-ិ
បាល  ទមា្លាក់ ថវិកា  ៣០ លាន ដុលា្លារ 
បន្ថៃម ទៀត  វា នឹង បន្ត ផ្តល់ លទ្ធភាព 
ដល់ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី ក្នុង ការ ទទួល បាន 
កម្ច ីសមៃប ់ពងៃកី អាជវីកម្ម ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី   កូវីដ ១៩។ 

លោក នយិាយ ថា៖ «ការ ស្នើ សុ ំលយុ 
នៃះ ផ្តល់ ឱកាស ចៃើន ដល់ អ្នក តៃូវ ការ 
ដើម ទុន សមៃប់ បន្ត អាជីវ កម្ម »។

យោងតាម ARDB មលូនធិ ិនៃះ មាន 
បំណង   បង្កើន ចង្វាក់ ផលិត និង ដើមៃបី 
រកៃសា ភាព បៃកួត បៃជៃង នៅ ក្នុង វិស័យ 
សហគៃស ខ្នាត តូច  និង មធៃយម សៃប 
ពៃល ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
និង ការ បាត់ បង់ ផ្នៃក ខ្លះ ពី EBA ។

ARDB បាន ឱៃយ ដឹង ថា SME អាច 
ខ្ច ីបៃក ់បាន រហតូ ដល ់៣០ មុនឺ ដលុា្លារ 
ជាមួយ នឹង អតៃ ការបៃក់ ទាប ។

រដា្ឋាភបិាល បាន សមៃច  បញ្ចុះ អតៃ 
ការបៃក់ ពី ៦  ភាគរយ មក នៅ តៃឹម ៥  
ភាគរយ  ក្នងុ ១  ឆ្នា ំ សមៃប ់ទនុ បង្វលិ 
និង ពី ៦,៥  មក  ៥,៥ភាគរយ សមៃប់ 
ទនុ វនិយិោគ ដោយ មនិ គតិ កមៃ សៃវា 
ផៃសៃងៗ ។ ជា មួយ គា្នា នៃះ    រដ្ឋ  ក៏ បាន កៃ- 
សមៃលួ រយៈពៃល ឥណទាន អតបិរមា 
ពី ៥ ទៅ ៧ ឆ្នាំ សមៃប់ ទុន វិនិយោគ 
ខណៈ រកៃសាទកុ រយៈពៃល ខ្ល ីអតបិរមា២ 
ឆ្នាំ សមៃប់ ទុន បង្វិល ៕ LA

ទកី្រងុ រយី៉ាដៈ  កៃមុហ៊នុ បៃង ឥន្ធនៈ 
ខ្នាត យកៃស  របស ់បៃទៃស   អារា៉ាប៊សីាអូឌ៊តី    
គ ឺSaudi Aramco  កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  
បាន បង្ហាញ ការ ធា្លាក ់ចុះ  បៃក ់ចណំៃញ 
សុទ្ធ ៤៤,៤ ភាគរយ  ដោយសារ តម្លៃ 
បៃង ឆៅ ចុះ ទាប  នៅ ពៃល  ការ រីករាល- 
ដាល  វរីសុ ករូ៉ណូា បាន ដាក ់សមា្ពាធ  យា៉ាង  
ខ្លាំង លើ តមៃូវការ បៃង ជា សកល ។ 

កៃមុហ៊នុ  Aramco ជា បៃភព  ចណំលូ   
របស ់បៃទៃស នៃះ  បាន បង្ហាញ  នវូ ការ- 
ធា្លាក ់ចុះ បៃក ់ចណំៃញ ជាប ៗ់  គា្នា ចាប-់ 
តាំង  ពីខ្លួន បាន ចាប់ ផ្តើម បង្ហាញ បៃក់  
ចណំលូ ជាសាធារណៈ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩។  

ការ ធា្លាក ់ចុះ នៃះ  បាន បង្កើន សមា្ពាធ  លើ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុរដា្ឋាភបិាល  ពៃល ដៃល ទកីៃងុ 
រយីា៉ាដ   បន្ត គមៃង រាប ់ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ដើមៃបី  ធ្វើពិពិធកម្ម  សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល ពឹង 
ផ្អៃក លើ វិស័យ បៃង នោះ។ 

កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន លើក ឡើង ក្នុង 
សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ ថា៖ «  Aramco  
សមៃច  បាន បៃក់ ចំណូល សុទ្ធ ចំនួន 
៤៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
ថយ ពី ចំនួន  ៨៨,២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩»។ 

 បៃទៃស អារា៉ាប៊ ីសាអូឌ៊តី  ជា បៃទៃស 
នា ំបៃង ឆៅ ចៃញ ធបំផំតុ ក្នងុ ពភិពលោក 

បាន រង គៃះ យា៉ាង ដណំ ំកាល ព ីឆ្នា ំមនុ  
ដោយ តម្លៃ ធា្លាក ់ចុះ ទាប ទ្វៃដង  នងិការ-  
កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម ដ៏ចៃើន។ 

 លោក Amin Nasser  នាយក បៃត-ិ
បត្ត ិកៃមុហ៊នុ  Aramco បាន បរយិាយ 
ការ ធា្លាក់ចុះក្នុង ឆ្នាំ នៃះជា  ការ បៃឈម 
ខ្លាំង បំផុត ក្នុង បៃវត្តិសាសៃ្ត ថ្មីៗ នៃះ។ 

កៃុមហ៊ុន ឱៃយ ដឹង ថា៖« បៃក់ ចំណូល   
បាន រង ផល ប៉ះពាល់  ដោយ  តម្លៃ បៃង 
ឆៅ ទាប  នងិទហំ ំដៃល បាន លក ់ចៃញ 
និងការ ចមៃញ់ ចុះខៃសាយ និងការ- 
ចំណាយ លើ គីមី»។ 

 ប៉ុន្តៃ បៃៀប ធៀប  ទៅ នឹង កៃុមហ៊ុន ជា- 
ចៃើន  ដៃល  បៃកួត បៃជៃង អន្តរជាតិ  
ដៃល បាត់ បង់ បៃក់ចំណូល  ដៃរ  នោះ 
កៃុមហ៊ុន នៃះ ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី នៅ 
ផៃសារ ភាគហ៊នុ  ដបំងូ នៅឆ្នា ំ២០១៩  បាន  
បង្ហាញ នូវ ភាព រឹង មាំ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ   
បើទោះបី  មាន ការ បៃឈម។ 

 តម្លៃ បៃង ឆៅបាន ហក់ ឡើង ក្នុង 
សបា្តាហ៍ ថ្មីៗ នៃះ ដល់ ជាង  ៦០ ដុលា្លារ 
ក្នុង ១ បារ៉ៃល។ 

ប៉ុន្តៃ  ក្នុង រយៈពៃល ខ្លី  អ្នក វិភាគ  បាន 
និយាយ ថា  កៃុមហ៊ុន  នៃះ កំពុង មើល 
ឃើញ រលក ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា បន្ថៃម ទៀត 
ដៃល អាច បន្ទច ់បង្អាក ់នវូ ការងើប ឡើង  

វិញ សៃដ្ឋកិច្ច សកល។ 
នៅ ពៃល កម្មវធិ ីចាកវ់ា៉ាកស់ាងំ ទទូាងំ 

ពិភពលោក  ជា កមា្លាំង ជំរុញថ្មី   ទោះបី- 
យា៉ាងណា  កៃុមហ៊ុនAramco បាន 
នយិាយ ថា  ខ្លនួ កពំងុ ឃើញ សម្ទុះ កើន 
ឡើង នូវ តមៃូវការ បៃង ឆៅក្នុង ទីផៃសារ 
អាសុី  ដៃល សៃក ឃ្លាន ថាមពល  និង 
បៃទៃស ខ្លះ នៃ ពិភពលោក។ 

កៃមុអ្នក វភិាគ  បាន នយិាយ ថា  កមៃតិ  
បំណុល របស់ កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន ឡើង  
កាល ពឆី្នា ំមនុ ពៃល ដៃល ខ្លនួ បាន ផ្តល ់ 
នូវភាគលាភ សបៃបុរស ដល់ ភាគ ទុនិក 
សូមៃបី តៃ ចំណូល របស់ ខ្លួន ធា្លាក់ចុះ។ 

កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន និយាយ ថា  ខ្លួន  បាន  
ជាបផ់ងុ ក្នងុ ការ  បៃ្តជា្ញា ចតិ្ត នៃ ការ បៃង  ចៃក 
ភាគលាភ  ដល់ មា្ចាស់ ភាគហ៊ុន ដៃល  
មាន តម្លៃ  ៧៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០  ដៃល ជា ចំនួន ចៃើន ជាង  
បៃក ់ចណំៃញ សទុ្ធ ដៃលបាន បៃកាស  
និងលំហូរសាច់ បៃក់  ដៃល មាន។ 

ការ បង់ បៃក់ ភាគលាភ  ពី កៃុមហ៊ុន    
Aramco បាន ជយួ រដា្ឋាភបិាល  អារា៉ាប៊-ី 
សាអូ៊ឌីត  ដៃល ជាមា្ចាស់  ភាគហ៊ុនិក ធំ 
បំផុត របស់ កៃុមហ៊ុនបៃង មួយ នៃះ   
គៃបគ់ៃង   នវូ ឱនភាព  ថវកិា ដៃល ចៃះតៃ 
ប៉ាង ធំឡើងៗ៕ AFP/RR

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ កំណើន នៃ ការ បៃើ បៃស់ 
គៃឿង យន្ត កសិកម្ម បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ បៃើ- 
បៃស់ គោ កៃបី  ជា កមា្លាំង អូស ទាញ 
ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម កម្ពុជា ធា្លាក់  មក នៅ 
កៃម ១ ភាគ រយតៃប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ដៃល ននិា្នាការ នៃះនងឹបន្តកើត  
មាន បន្ថៃម ទៀត នា  ពៃល អនាគត  ។ 
នៃះ បើ  តាម មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់  នៃ កៃសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ។ 

ទិន្នន័យ ពី កៃសួង កសិកម្ម  បង្ហាញ 
ថា ការ បៃើ បៃស ់គោ កៃប ី ក្នងុ ផលតិ- 
កម្ម កសិ កម្ម បាន ថយ ចុះ ជា រៀងរាល់ 
ឆ្នា ំជាក ់ស្តៃង  ភាគ រយ នៃ ការ បៃើបៃស ់
គោ កៃបី សមៃប់   ភ្ជួររាស់ ដី កសិកម្ម 
បាន ធា្លាក ់ចុះ ព ីចនំនួ ២,៤ភាគ រយ ក្នងុ  
ឆ្នាំ ២០១៨ មក នៅ  ១,១៦ភាគ រយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ និង   បន្ត ធា្លាក់ មក នៅ 
កៃម  ១ ភាគ រយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០។

ទិន្នន័យ ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា គិត តៃឹម ឆ្នាំ 
២០២០ កម្ពុជា មាន កមា្លាំង អូស ទាញ  
(គោ កៃប)ី សរបុ ០,៦៥ លាន កៃបាល 
បើ ធៀប ឆ្នាំ ២០១៩ ថយ ចុះ ៩,៦ភាគ- 
រយ ។ ចណំៃក ចនំនួ គោ កៃប ីសរបុ នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស មាន ចនំនួ ៣,២៧ លាន  
កៃបាល(គោ ២,៨៥លានកៃបាល និង 
កៃបី ០,៤២លានកៃបាល)  ភាគ ចៃើន 
តៃូវបាន គៃចិញ្ចឹម សមៃប់   ផ្គត់ ផ្គង់ 
សាច់ លើ ទីផៃសារ។

លោក តាន ់ផាន ់ណា រា៉ា អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន សុខភាព សត្វ  និង 

ផលិតកម្ម សត្វ  កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ បានបៃប់ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នា  ថ្ងៃ ទី ២២ ខៃ មីនាថា  កំណើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ភាព សមៃបូរ នៃ គៃឿង យន្ត 
កសិកម្ម បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ បៃើ បៃស់ គោ 
កៃបី ជា កមា្លាំង អូស ទាញ   ធា្លាក់ ចុះ ជា បន្ត - 
បនា្ទាប ់ជាក ់ស្តៃង ការ បៃើ បៃស ់កមា្លាងំ 
គោ កៃបី   ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម នៅ ពៃល  
នៃះ មាន  តិច ជាង ១ ភាគ  រយ ។  លោក 
បន្ត  ថា យន្តបូ នយី កម្ម គ ឺជា មលូ ហៃត ុ
ចមៃបង  ធ្វើ ឱៃយ ការ បៃើ បៃស់ គៃឿង យន្ត 
ក្នុង  វិស័យ កសិកម្ម មាន កាន់ តៃចៃើន  
ដៃល  ការណ៍ នៃះ  គឺ កើត នៅ គៃប់ បៃ-
ទៃស   លើ ពិភព លោក ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖  « បច្ចុបៃបន្ន ការបៃើ- 
បៃស ់ គោ  កៃប ីក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម នៅ 
កម្ពជុា មាន នៅ សល់ មនិ ដល ់ ១ ភាគ- 

រយ ទៃ ដោយ សារ  មាន គៃួសារ កសិករ 
តចិតចួ បផំតុ ដៃល នៅបៃើបៃស ់វា   លើ 
ដីកសិកម្ម   ខ្លួន (សៃ ចមា្ការតូចៗ និង 
នៅ ឆ្ងាយៗ ) » ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា លោក បានបៃប់ ថា  
ចំនួន នៃ ការ ចិញ្ចមឹ គោ កៃបី នៅ ទូទំាង- 
បៃទៃស  គឺ មាន កើន ឡើង ជា រៀង រាល់ 
ឆ្នា ំគៃន ់តៃ   មនិ កើន ខ្ពស ់ដចូ ការចញិ្ចមឹ 
ជៃូក និង មាន់  ទា នោះ ទៃ ពៃះ ការ- 
ចិញ្ចឹម គោ កៃបី តៃូវ ការ ពៃល យូរ 
ហើយ ការ ចញិ្ចមឹ ទាងំ អស ់គ ឺដើមៃប ីយក 
សាច់ លក់  តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក បៃប់ ទៀត ថា និនា្នាការ នៃ   
ការ ធា្លាក់ ចុះ នឹង កើន ឡើង បន្ថៃម ទៀត 
នៅ ពៃល អនាគត។

លោក  ងន សាំង អគ្គនាយក កៃុម-
ហ៊នុ RMA Cambodia ដៃល   នា ំចលូ 

រថយន្ត នងិ គៃឿង ចកៃ កសកិម្ម ធនុធ្ងន ់
(តៃក ់ ទរ័ Jonh Deere) បាន បៃប ់
ថា   ការ រកី រាល ដាល  ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន   
ធ្វើ ឱៃយ ការ នា ំចលូ  តៃក ់ទរ័ Jonh Deere  
ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មាន ចំនួន បៃហាក់- 
បៃហៃល   ឆ្នា ំ២០១៩ បុ៉ន្តៃ សមៃប់ តៃ-ី   
មាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២១ ការ នា ំចលូ បាន   
កើន ឡើង វិញ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ លោក 
បន្ថៃម ទៀត ថា ចំនួន នៃ ការ បៃើ បៃស់ 
តៃក ់ទរ័ នៅ ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម នងឹ បន្ត 
កើន  ថៃម ទៀត  ដោយ ពៃល នៃះ  កសិ-
កម្ម ស្ទើរ ទាំង អស់ បាននាំ គា្នា  ឈប់ បៃើ 
គោ កៃប ីហើយ ។ សមូៃបី  គៃឿង យន្ត ធនុ- 
តូច(គោយន្ត) ក៏មិន តៃូវ បាន កសិករ 
យក  ទៅ បៃើ សមៃប់ ភ្ជួរ សៃ ទៀត ដៃរ 
ពៃះ វា តៃូវ ចំណាយ ពៃល  យូរ។  

លោក អះអាង ថា៖ « ទោះ មិន ទាន់ 
ចប ់ តៃមីាស ទ ី១ ប៉នុ្តៃ យើង ដងឹ ថា  ការ 
នាំ ចូល តៃក់ ទ័រ Jonh Deere របស់ 
កៃមុហ៊នុ  RMA Cambodia នងឹ មាន 
កំណើន ក្នុង រង្វង់ បៃមាណ ៣០ ភាគ - 
រយ បើ ធៀប ទៅ នឹង តៃីមាស ទី ១ ឆ្នាំ 
២០២០ » ។ 

កៃសួង កសិកម្ម បាន បា៉ាន់ បៃមាណ 
ថា បៃទៃស កម្ពុជា  បាន នាំចៃញ ផលិត- 
ផល ដំណាំ កសិ ឧសៃសាហកម្ម ចំនួន ៦ 
ទាងំ ផ្លវូការ នងិ កៃ ផ្លវូការ ជាង ៨,៥៥  
លាន តោន  ស្មើនឹង ជាង ២,៣២  ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ  ២០២០  ។ ផលិត - 
ផល ទាងំ នោះ រមួ មាន ដឡំងូ ម ី សា្វាយ- 
សៃស់  គៃប់ សា្វាយចន្ទី  ផ្លៃ ចៃក សៃស់   
មៀន ប៉ៃ លិន និងមៃច ៕ LA

ការប្រើប្រស់គោក្របីក្នងុវិស័យកសិកម្មមានតិចជាង១%

កសិករ នៅ ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺកំពុង ប្រើ គោ ភ្ជរួ ដី ស្រ របស់ ខ្លនួ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 

 រោង ចក្រ ចម្រញ់ ប្រង របស់ ក្រមុហុ៊ន Aramco របស់ អារ៉ាបី៊សាអ៊ូឌីត។ រូបថត AFP
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 កៃុមហ៊ុន Leander Group Ltd 
ពៃលនៃះ កំពុង ធ្វើឱៃយ ឱកាស វិនិយោគ 
លើ អចលនទៃពៃយ នៅ ទកីៃងុ ឡងុដ ៍ នងិ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស មាន សមៃប់ 
បៃជាជន កម្ពុជា ជាមួយនឹង ទីផៃសារ 
អចលនទៃពៃយ ល្អ បំផុត មួយ ក្នុង ពិភព-
លោក ខណៈបៃទៃស កម្ពុ ជាមាន 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច រីកចមៃើន យ៉ាង 
ឆប់រហ័ស និង មាន ស្ថិរភាព ។ 

« បៃជាជន ដៃលមាន កមៃិតជីវភាព 
មធៃយម នៅ កម្ពុជា កំពុង កើនឡើង ជា- 
មួយនឹង កំណើនបៃជាជន បាន និង 
កំពុង ធ្វើឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា កា្លាយជា 
បៃក្ខជន ល្អឥតខ្ចោះ ដើមៃបី ណៃនាំ 
អចល នទៃពៃយ នៅចកៃភព អង់គ្លៃស 
ដល់ វិនិយោគិន ក្នុងសៃុក » ។ 

 នាយក គៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន Lean-
der លោក Timothy Blair ថ្លៃងថា ៖  
« យើង ចង់ បើក ទីផៃសារ អចលនទៃពៃយ  
នៅ ចកៃភព អងគ់្លៃស សមៃប ់វនិយិោ-
គិន  នៅ កម្ពុជា ដើមៃបី ទទួលបាន អត្ថ-
បៃយោជន៍ ពី ការកាន់កាប់ អចលន- 
ទៃពៃយ នៅ ទតីាងំ ដៃល មានសកា្តានពុល 
ខ្ពស់ » ។ 

 ដូច នៅក្នុង រដ្ឋធាន ីដ៏ លៃបីលៃបាញ នៅ 
លើ ពិភពលោក របស់ ចកៃភព អង់-
គ្លៃស ដៃរ កៃមុហ៊នុ Leander ក ៏កពំងុ 
ផ្តល់ឱកាស វិនិយោគ លើ អចលន-
ទៃពៃយ នៅ ទីកៃុង Birmingham 
ដៃលជា ទីកៃុង ធំ ទី ២ របស់ អង់គ្លៃស 
ដៃល កៃុមហ៊ុន មើល ឃើញ ថា  វា ជា      
« ឱកាស ដ៏ ធំ » ។ 

«Birmingham ផ្តល់ឱកាស ដ៏ ធំ-
ធៃង  សមៃប់ វិនិយោគិន ដៃល ស្វៃងរក 
ការទទួលបាន អត្ថបៃយោជន៍ តៃឡប់ 
មកវិញ ។ ការមកដល់ នៃ បណ្តាញ ផ្លវូ-
ដៃក លៃបឿន លឿន ក៏ នឹង ទាក់ ទាញ 
បៃជាជន នៅ ទីកៃងុ ឡុង ដ៍ ឱៃយ ផ្លាស់ ទៅ 
ទីកៃងុ Birmingham កាន ត់ៃចៃើន ជា 
កន្លៃង ដៃល តម្លៃ អចល ន ទៃពៃយ មាន 
ការ បៃកួតបៃជៃង ខ្លាងំ » ។ 

 លោក Timothy Blair បានបន្តថា ៖ 
« ការសៃវជៃវ ថ្មីៗ បាន រកឃើញថា 
ចំណូល ជួល ផ្ទះ ជា មធៃយម នៅក្នុង 
ទីកៃុង Birmingham មាន កំណើន 
ចាប់ពី ៥,៩៥ភាគរយ  ដល់ ៧,៥ 
ភាគរយ អាសៃយ័ លើ ទហំ ំនងិ ទតីាងំ 
ន ៃ អចលនទៃពៃយ នោះ » ។ 

 កៃុមហ៊ុន Leander តៃូវបាន 
បង្កើតឡើង ដោយ លោក Timothy 
Blair នៅ ហុងកុង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
ដោយ  ផ្តាតលើ គមៃង វិនិយោគ និង 
ដំណោះសៃយ សមៃប់ វិនិយោគិន 
នៅ ក្នុង ទីផៃសារ អចលនទៃពៃយ ជាមួយ 
ការយិលយ័ នៅ ទកីៃងុ ហងុកងុ បា៉ារសី 
និង ឌូ បៃ ។ 

 ទទួល ចំណូល ជាង ៦៥ លាន ដុលា្លារ 
ក្នងុ រយៈពៃល ៣ ឆ្នា ំភាគចៃើន តាមរយៈ 
បណ្តាញ ចៃកចាយ ដ៏ រឹងមាំ នៅ ហុង-
កុង និង ចិន កៃុមហ៊ុន Leander 

Group បាន ផ្តាត យទុ្ធសាស្តៃ ជាថ្ម ីនៅ 
ឆ្នាំ ២០១៧ ដើមៃបី បង្កើន ខៃសៃចង្វាក់ 
តម្លៃ នៅក្នងុ ការទញិ អចលនទៃពៃយ ការ- 
អភិវឌៃឍ និង កត់សមា្គាល់ ឃើញថា 
កម្ពជុា  គជឺា គោលដៅ ទផីៃសារ  ដៃលកពំងុ 
លៃច ធ្លា  ។ 

 កចិ្ចសហការ រវាង Leander Group 
និង កៃុមហ៊ុន API Global អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ផ្តល់ជូន នូវ គៃហដ្ឋាន ដៃល សាង-
សង់  និង ជួសជុល ថ្មីៗ នៅក្នុង ចកៃភព 
អងគ់្លៃស ព ីកៃមុហ៊នុ អភវិឌៃឍន ៍ដ ៏ជោគ- 
ជ័យ នៅក្នុង ទីតាំង ល្អៗ ។ កៃុមហ៊ុន 
API Global ផ្តល់ សិទ្ធិ Leander 
Group ឱៃយ ធ្វើជា អ្នក ចៃកចាយ ផ្តាចម់ខុ 
របស់ខ្លួន នៅ កម្ពុជា ។ 

« យើង បាន សហការ ជាមួយ កៃុម-
ហ៊ុន API Global នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
ចិន  និង ហុងកុង រួចហើយ និង បាន 
លក់ អស់ ជាង ១០០យូ នី ត ។ បទ-
ពិសោធនៃះ  បានបង្ហាញ យើង ថា 
នៅ អាសុី មានការ ចង់ វិនិយោគ លើ 
អចលនទៃពៃយ នៅកៃ តបំន ់រមួជា មយួ 
នឹង ការចង់បាន ការអប់រំ ខ្ពស់ សមៃប់ 
កូនៗ របស់ ពួកគៃ ។ 

« ចកៃភព អង់គ្លៃស មាន បៃព័ន្ធ អប់រំ 
ល្អ បំផុត មួយ នៅលើ ពិភពលោក 
ហើយ ការទិញ អចលនទៃពៃយ នៅ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស គឺមាន បរិសា្ថាន ដ៏ 
មាន សុវត្ថិភាព សមៃប់ កូនៗ របស់ 
វិនិយោគិន ក្នុងអំឡុងពៃល ការសិកៃសា 
របស់ ពួកគៃ » ។  

 លោក បន្តថា ៖« កៃយមក អច-
លនទៃពៃយ អាច នឹងតៃូវ បាន ជួល ដើមៃបី 
ទទួលបាន បៃក់ចំណូល ពី ការជួល 
ដោយ ទទួលបាន បៃក់ចំណៃញ ពី ៤ 
ទៅ ១២ភាគរយ ក្នុង ១ឆ្នាំ អាសៃ័យ 
លើ ទីតាំង។ ចាប់ពីពៃលនៃះ រហូត-
ដល់  ឆ្នាំ ២០២៤ តម្លៃ ផ្ទះ នៅ ចកៃភព 
អង់គ្លៃស តៃូវបាន គៃ រំពឹងថា  នឹង 
កើនឡើង ១៥ភាគរយ ក្នងុ ១ឆ្នា ំធ្វើឱៃយ 
វា ជា ទៃពៃយសកម្ម ដៃល អាចបង្កើត 
ចំណូល បាន ចៃើន » ។ 

 លោក Blair បន្ថៃមថា ៖« ហើយ ការ- 
សៃវជៃវ បាន បា៉ាន់បៃមាណ ថា  អ្នក- 
ជលួ ផ្ទះ នៅ ចកៃភព អងគ់្លៃស នងឹមាន 
ចៃើន ជាង មា្ចោស់ផ្ទះ នៅ ឆ្នាំ ២០៣៩ 
ដៃល  ជំរុញ ឱៃយតម្លៃ ផ្ទះ កើនឡើង យ៉ាង 
ឆប់រហ័ស រួម នឹង ភាពបត់បៃន នៃ 
ការ ជួល កាន់តៃចៃើន » ។ 

« កណំើនសៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា បាន នាឱំៃយ 
ពលរដ្ឋ កើន ទៃពៃយសមៃបត្តិ ហើយ យើង 
យល់ថា វិនិយោគិន ក្នុងសៃុក កំពុង 
ស្វៃងរក ឱកាស វិនិយោគ បន្ថៃមទៀត 
ដៃល  អាច ផ្តល់នូវ បៃក់ចំណៃញ ដ៏ 
បៃសើរ  » ។ 

« វិនិយោគិន ក្នងុសៃកុ  និង បរទៃស 
ទំាងថ្ម ី និង ចាស់ អាច ទាញយក អត្ថ-
បៃយោជន៍ ពី ឱកាស ដ៏ គួរឱៃយ រំភើប នៃះ ។ 
ឱកាស ទិញ អចលនទៃពៃយ នៅ ចកៃភព 
អង់គ្លៃស អនុញ្ញាតឱៃយ ជនបរទៃស 
កា្លាយជា មា្ទា ស់កម្ម សិទ្ធ ិលើផ្ទះ សំបៃង គឺ 
សមៃប់ អ្នក ដៃល ស្វៃងរក ការពងៃកី 

ផលបតៃ អចលនទៃពៃយ របស់ ពួកគៃ 
ជាមួយនឹង ការទិញ នៅក្នងុ ទីតំាង ដៃល 
កំពុង រីកលូតលាស់ សំខន់ៗ ដៃល 
ផ្តល់ នូវ ផលចំណៃញ ល្អ » ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« ទីផៃសារ អចលន-
ទៃពៃយ ចកៃភព អង់គ្លៃស បាន រកៃសា 
កំណើនថៃរ ពី១ ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ ហើយ  
ជាមួយនឹង កង្វះ ទីផៃសារ ជួល ផ្ទះ ក្នុង 
ទីកៃុង ឡុង ដ៍ និង ភាគ អាគ្នៃយ៍ នៃ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស គៃ ពៃយាករថា  នឹង 
មាន កំណើន ១១,៥ភាគរយ ក្នុង រយៈ - 
ពៃល ៤ ឆ្នា ំខងមខុ  ខណៈ កណំើន នៅ 
ទីកៃុង Birmingham តៃូវបាន គៃ 
រំពឹងថា  នឹង កើន ដល់ ១២,៥ភាគរយ 
គិតចាប់ពីពៃលនៃះ រហូតដល់ ឆ្នាំ 
២០២៣» ។ 

 « ដោយ បានធ្វើ បៃតបិត្តកិារ នៅក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា អស់ រយៈពៃល ៥ ឆ្នាំ 
មកហើយ នោះ យើង យល់ដឹង យ៉ាង 
ចៃបាស់ អំពី ទីផៃសារ ដូច្នៃះ យើង កំពុង 
រង់ចាំ ឱៃយ ទីផៃសារ កម្ពុជា រឹងមាំ គៃប់គៃន់ 
មុនពៃល រួមបញ្ចូល អាជីវកម្ម បង្កើត 
នៅ ចកៃភព អង់គ្លៃស ជាមួយ អ្នក-
ជំនាញ របស់ យើង នៅ កម្ពុជា ។ 

 លោក បន្ថៃមថា ៖« ខណៈ បៃទៃស 
កម្ពុជា ជា បៃទៃសមួយ ដៃលមាន 
ស្ថិរភាព  និង និរន្តរភាពដ៏ល្អ  ក៏ដូចជា 
បៃទៃស ដៃលមាន កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច 
លឿន បំផុត មួយ នៅ អាសុីអាគ្នៃយ៍ 
ដូច្នៃះ គ្មានអ្វី គួរ ឱៃយ សងៃស័យ ទៃ ថា នៃះ 
ជា  ពៃលវៃលា ដ៏ សមសៃប »៕  
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សៅសម្ភស្ស 

កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយកន្លងទៅមន្តៃី
ការទូតកូរ៉ៃខាងជើងតៃូវបាន
បណ្តៃញចៃញពីបៃទៃសម៉ាឡៃស៊ី
កៃយបៃទៃសទាំង២បានកាត់-
ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូត ជ៊ំវិញ
ករណីបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉ៃខាង-
ជើងម្នាក់ដៃលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
ករណីលាងល៊យកខ្វក់ទៅកាន់
សហរដ្ឋអាមៃរិក ដើមៃបីបៃឈម
នឹងទោសពៃហ្មទណ្ឌ។
កៃយមកបៃទៃសម៉ាឡៃស៊ី

ក៏បានបញ្ជាឱៃយលោកMun
CholMyongមន្តៃកីារទតូករូ៉ៃ- 
ខាងជើងបៃចាំម៉ាឡៃស៊ីចៃញ
ពបីៃទៃសខ្លនួក្នងុរយៈពៃល៤៨
ម៉ាងហើយបានចោទបៃកាន់
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងពីបទប៊៉ន-
បង៉ចលូក្នងុបៃពន័្ធយត៊្តធិម៌របស់
បៃទៃសខ្លួន។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស

ម៉ាឡៃស៊ីលោកHishammud-
dinHusseinបាននិយាយថា
ការបណ្តៃញចៃញនៃះគជឺាការ-
ឆ្លើយតបទៅនងឹការសមៃចចតិ្ត
កាលពីថ្ងៃសក៊ៃរបស់ទកីៃង៊ពៃយុង- 
យា៉ាងក្នុងការកាត់ផ្តាច់ចំណង
ការទតូជាឯកតោភាគីនងិភាព-
មនិទទលួខស៊តៃវូទាលត់ៃសោះ
របស់ខ្លួន។
លោកបាននិយាយនៅក្នុង

សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយថា៖
«សកម្មភាពនៃះគឺជាការរំឭក
ដល់កូរ៉ៃខាងជើងថាបៃទៃស

ម៉ាឡៃស៊ីមិនដៃលអត់ឱនចំ-
ពោះការប៉ន៊បង៉ណាមយួដៃល
ជៃៀតជៃកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង
និងបៃព័ន្ធត៊លាការដោយមិន
គោរពបៃពន័្ធអភបិាលកចិ្ចរបស់
យើងហើយបង្កើតភាពតានតងឹ
មិនចាបំាច់ដៃលបៃឆាងំនឹងបទ- 
បញ្ជាអន្តរជាតិនោះឡើយ»។
២ថ្ងៃបនា្ទាប់ពីទកីៃង៊គឡូាឡា-ំ

ពួបានធ្វើបតៃយាបន័បរ៊សជនជាតិ
ករូ៉ៃខាងជើងម្នាក់ទៅកាន់សហ-
រដ្ឋអាមៃរកិទាក់ទ់និករណីលាង
ល៊យកខ្វក់មក កូរ៉ៃខាងជើង
បានខឹងសមៃបាហើយបៃកាស
កាលពីថ្ងៃសក៊ៃថាខ្លនួនងឹបញ្ចប់
ទនំាកទ់នំងការទតូជាមយួបៃ-
ទៃសម៉ាឡៃស៊ី។ជាការឆ្លើយ-
តបនងឹការសមៃចចតិ្តនៃះបៃ-
ទៃសម៉ាឡៃស៊ីបានទក៊ពៃលឱៃយ

មន្តៃីការទូតកូរ៉ៃខាងជើងរយៈ-
ពៃល៤៨ម៉ាងប៉៊ណ្ណោះដើមៃបី
ចាកចៃញពីបៃទៃសនៃះ។
លោកKimYuSongមន្តៃី

កូរ៉ៃខាងជើងទទួលបន្ទុកការ-
បរទៃសនិងជាសមជិកកៃ៊ម-
បៃឹកៃសាបៃចាំនៅទីកៃ៊ងគូឡា-
ឡាពំួបាននយិាយថាបៃទៃស-
ម៉ាឡៃស៊ីបានបៃពៃតឹ្តបទឧកៃដិ្ឋ
ដៃលមិនអាចលើកលៃងបាន
និងបានបន្ទរសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍
របស់កៃង៊ពៃយុងយា៉ាងដៃលទើប
នឹងចៃញដោយចោទបៃកាន់
បៃទៃសម៉ាឡៃស៊ីថាបានច៊ះ-
ចលូនងឹសហរដ្ឋអាមៃរិកហើយ
ក៏ជាផ្នៃកមួយនៃការឃ៊បឃិត
គ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមៃរិក
ដៃលមនគោលបំណងធ្វើឱៃយ
កូរ៉ៃខាងជើងឯកោ និងបំបិទ

ផ្លូវបៃទៃសនៃះផងដៃរ។
លោកបាននិយាយនៅក្នុង

សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ខ្លីមួយនៅ
ខាងកៃស្ថានទូតម៊នពៃល
ចៃញដណំើរទៅអាកាសយាន-
ដ្ឋានថាអាជា្ញាធរម៉ាឡៃស៊ីបាន
បញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់យើងទៅ
សហរដ្ឋអាមៃរកិហើយនៅចង៊
បញ្ចប់បានបំផ្លាញមូលដ្ឋាន
គៃឹះនៃទនំាក់ទនំងទ្វៃភាគីដោយ
ផ្អៃកលើការគោរពអធបិតៃយៃយ-
ភាពថៃមទៀត។
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងបាន

ហៅការចោទបៃកាន់ការលាង
លយ៊កខ្វក់នៃះថាជាការបៃឌតិ
មិនសមហៃត៊ផលនិងផៃនការ
ដៃលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋ- 
អាមៃរិកនិងបានពៃមនថា
ទីកៃង៊វ៉ាស៊នីតោននងឹតៃវូទទលួ

ខ៊សតៃវូនូវអ្វដីៃលខ្លនួបានធ្វើ។
លោកMunបានបៃកៃកនៅ

ក្នុងត៊លាការថាគត់គឺជាជន-
រងគៃះនៃហៃត៊ផលនយោបាយ
ដោយការធ្វើបតៃយាបន័នៃះគឺមន
គោលបំណងដក់សម្ពាធលើកូរ៉ៃ
ខាងជើងទាក់ទិននឹងកម្មវិធីមីសី៊ល
របស់បៃទៃសនៃះប៉៊ណ្ណោះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាលោក

Munបានរស់នៅបៃទៃសម៉ា-
ឡៃស៊ីចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០០៨
មកម្លៃ៉ះហើយធ្លាប់តៃវូបានចាប់
ខ្លួននៅខៃឧសភាឆា្នាំ២០១៩
បនា្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមៃរិកបាន
ចោទបៃកាន់លោកពីការផ្គត់ផ្គង់
ទំនិញបៃណីតៗខ៊សចៃបាប់ទៅ
ករូ៉ៃខាងជើងដៃលជាការរលំោភ
ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហ-
បៃជាជាតិ។
លោកតៃវូបានគៃចោទបៃកាន់

ថាបានបោកយកថវកិាពីមលូ-
និធិតាមរយៈកៃ៊មហ៊៊នជួរម៊ខ
និងបានចៃញឯកសរក្លៃងបន្លំ
ដើមៃបីគំទៃការដឹកជញ្ជូនខ៊ស-
ចៃបាប់ទៅកូរ៉ៃខាងជើងខណៈ-
ពៃលកំព៊ងធ្វើការនៅបៃទៃស
សិង្ហប៊រី ម៊នពៃលលោកផ្លាស់
មកធ្វើនៅបៃទៃសម៉ាឡៃស៊ី។
ប៉៊ន្តៃទីកៃ៊ងពៃយុងយា៉ាង បាន

អះអាងថាលោកMunបាន
ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពាណិ-
ជ្ជកម្មខាងកៃសៃបចៃបាប់នៅ
ក្នុងបៃទៃសសិង្ហប៊រីអស់រយៈ-
ពៃលជាចៃើនឆា្នាំមកហើយ។
ដោយឡៃកលោក Hoo

ChiewPingអ្នកជំនាញខាង
កិច្ចការនយោបាយឧបទ្វីបកូរ៉ៃ
បាននិយាយថាឥឡូវនៃះ
បៃទៃសម៉ាឡៃស៊ីគឺជាបៃទៃស
តៃមួយគត់នៅអាស៊ីអាគ្នៃយ៍
ដៃលមិនមនទំនាក់ទំនង
ការទតូជាមយួទាងំករូ៉ៃខាងជើង
និងកូរ៉ៃខាងតៃបូង។
លោកបានបន្តថាបៃទៃស

ម៉ាឡៃស៊ីបាតប់ង់ឥទ្ធពិលរបស់
ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកដើរតួយា៉ាង
សំខាន់ក្នុងរបៀបវរៈឧបទ្វីប
កូរ៉ៃក្នុងកមៃិតអាស៊ានហើយ។
អ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថា

ការកាតផ់្តាច់ទនំាក់ទនំងជាមយួ
បៃទៃសម៉ាឡៃស៊ីគឺជាវធិីរបស់
កូរ៉ៃខាងជើងក្នុងការបង្ហាញ
កហំងឹដក់រដ្ឋបាលរបស់បៃធ-
នាធិបតីJoeBidenដោយមិន
ឱៃយការវលិតៃឡប់ទៅចរចាកចិ្ច-
ពៃមពៀងនយ៊ក្លៃអ៊ៃរជាមយួទ-ី
កៃង៊វ៉ាសី៊នតោនជួបហានិភ័យ។
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងបាន

បៃើបៃស់បៃទៃសម៉ាឡៃស៊ីជា
មជៃឈមណ្ឌលសៃដ្ឋកចិ្ចដ៏សខំាន់
ជាកន្លៃងដៃលខ្លួនគៃប់គៃង
ពាណិជ្ជកម្មការនាំចៃញកម្លាំង
ពលកម្ម និងអាជីវកម្មខ៊ស-
ចៃបាប់មួយចំនួននៅអាស៊ីអា-
គ្នៃយ៍ ប៉៊ន្តៃទំនាក់ទំនងរបស់
ពួកគៃបានជួបបៃទះឧបសគ្គ
ធំៗកៃយករណីការសម្លាប់
លោកគមីជង៊ណាមឆា្នា២ំ០១៧ 
នៅអាកាសយានដ្ឋានគូឡា-
ឡាំពួមកម្លៃ៉ះ៕

ប្ក់សាយ

អ្នកនាំពាកៃយការិយាល័យប៉ូលិស
ភូមិន្ទថៃលោកឧត្តមសៃនីយ៍ឯក
Yingyot Thepjamnongបាន
និយាយកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយថា មន៊សៃស
យា៉ាងតិច២០នាក់តៃូវបានចាប់ខ្លួន
កៃយពីកៃម៊អ្នកតវ៉ាគទំៃលទ្ធិបៃជា-
ធិបតៃយៃយ និងប៉ូលិសបានប៉ះទង្គិច
គ្នានៅទីលាន SanamLuang
កាលពីរាតៃីថ្ងៃសៅរ៍។
ការប៉ះទង្គិចនោះបានបណា្តាលឱៃយ

មន៊សៃសយា៉ាងតិច៣២នាក់រងរបួស
ដោយ១២នាក់ក្នុងចំណមពួកគៃ
គឺជាមន្តៃីប៉ូលិស។
Redemឬកៃ៊មស្តារលទ្ធិបៃជា-

ធិបតៃយៃយ(RestartDemocracy
group) បានជួបជ៊ំគ្នាកាលពីថ្ងៃ

សៅរ៍នៅម៉ាង៦លា្ងាច នៅទីលាន
SanamLuangដើមៃបីស្នើឱៃយអាជា្ញាធរ
ដោះលៃងកៃ៊មអ្នកតវ៉ា Ratsadon
ដៃលតៃូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមឆា្នាំ
នៃះហើយតៃវូបានចោទបៃកាន់ពីបទ
នាំឱៃយមនការបះបោរការជួបជ៊ំខ៊ស-
ចៃបាប់និងបៃមថពៃះមហាកៃសតៃ។
នៅម៉ាងបៃហៃល៧យប់ កៃ៊ម-

អ្នកតវ៉ាបានទាញទម្លាក់ក៊ងតឺន័រ
ដៃលប៉ូលិសបានរៀបធ្វើជារបងនៅ
ពីម៊ខពៃះបរមរាជវំងខណៈដៃល
ប៉លូសិបានឆ្លើយតបដោយបាញទ់កឹ
ទៅលើកៃ៊មអ្នកតវ៉ា។
មន្តៃីគៃប់គៃងកន្លៃងជួបជ៊ំតវ៉ានោះ

បានចៃញមកពីកៃយក៊ងតឺន័រ
ទាំងនោះហើយបានគៃប់គៃងស្ថាន-
ការណ៍នោះដោយបានកាន់កាប់ទី-
តាំងនោះនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ា

មួយចំនួន។
នៅម៊នពៃលប៉ះទង្គិចនោះ បាន

កើតឡើងអ្នកតវ៉ាឈ្មោះAmNawat
Liangwattanaបាននិយាយថា
ការបៃើបៃស់ក៊ងតឺន័រជារបាំងបិទផ្លូវ
នៃះមនន័យថា អាជា្ញាធរ កំព៊ង
ធ្វើការរឹតតៃបិតទៅលើ «សៃរីភាព
បញ្ចៃញមតិយោបល់របស់យើង»។
កៃម៊អ្នកតវ៉ាមនគមៃងដើមៃបីអាន

សរជាចៃើនចៃញពីវិទៃយាស្ថានThe
InstitutionofMonarchy in
Thailand'sSocietyជាសៀវភៅ១
កៃបាលដៃលនពិន្ធដោយមៃដកឹនាំតវ៉ា
ដ៏ឆ្នើមដៃលបច្ចបុៃបន្នតៃវូគៃចាប់ឃ៊ខំ្លនួ
គឺលោកAnonNumpa។
កាលពីពៃឹកថ្ងៃសៅរ៍នោះដៃរ ប៉ូ-

លសិបានវយឆ្មក់ទៅលើរោងពម៊្ពថៃ
ឈ្មោះថាSameSkyBooksនិង

បានរបឹអសូយកសៀវភៅរបស់លោក
AnonNumpa បៃហៃល១០០
កៃបាល។
លោកAm-Nawatបាននិយាយ

ថា៖«អាជា្ញាធរបៃហៃលពៃយួបារម្ភអពំី
មតិកា...ប៉៊ន្តៃពួកគៃកាន់តៃរឹតតៃបិត
លើពួកយើង ពួកយើងចាំបាច់ចៃញ-
មកកៃកាន់តៃចៃើន»។
ការអានសរទាំងអស់នោះមិន

បានកើតឡើងទៃដោយសរប៉ូលិស
បង្កៃប។
លោកវរសៃនយី៍តៃីTrirongPra-

sopmongkolបានថ្លៃងបៃប់សរ-
ព័ត៌មនAFPថាកងកម្លាំងនឹងមន
អ្នកជំនាញតៃួតពិនិតៃយមើលមតិកា
សៀវភៅនោះថាតើវខ៊សចៃបាប់ ឬ
យា៉ាងណា?
លោកបាននិយាយថា៖«ការវយ-

ឆ្មកន់ៃះទាកទ់ងនងឹការតវ៉ានៅថ្ងៃនៃះ
ដោយសរកៃ៊មអ្នកតវ៉ាបាននិយាយ
នៅលើបណា្តាញសង្គមថា ពួកគៃនឹង
ចៃកចាយសៀវភៅទាំងអស់នៃះ»។
កៃយមករោងព៊ម្ព SameSky

Booksបាននិយាយនៅលើគៃហ-
ទំព័រហ្វៃសប៊៊ករបស់ខ្លួនថាខណៈ
ដៃលខ្លួនមនសៀវភៅកូពីជាចៃើន
កៃបាលពីសៀវភៅរបស់លោកAnon
យើងមិនមៃនជាអ្នកដៃលបោះព៊ម្ព
សៀវភៅទាំងអស់នៃះទៃ។
ចាប់តាំងពីមនចលនាតវ៉ានៃះ

បានចាប់ផ្តើមឡើង មន៊សៃសជាង
៦០នាក់តៃូវបានចោទបៃកាន់នៅ
កៃមចៃបាប់បរហិារកៃរ្តិ៍ពៃះមហាកៃសតៃ
របស់បៃទៃសថៃ និងមៃដឹកនាំតវ៉ា
ឆ្នើមៗមួយចំនួនតៃូវបានគៃចាប់ឃ៊ំ-
ខ្លួន៕

លោកKimYuSongអានស្ចក្តីថ្លង្ការណ៍នៅខាងក្បរិវ្ណទូតកូរ្៉ខាងជើងនៅទីកុ្ងគូឡាឡំាពួ។AFP

មន៊សេសយ៉ាងតិច២០នាក់តេវូចាប់ខ្លនួជំ៊វិញការប៉ះទង្គចិរវាងកេម៊អ្នកតវា៉ាគំាទេលទ្ធបិេជាធិបតេយេយនិងបូ៉លិស



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ជនជាតិអីុរ៉ង់១០នាក់ត្រវូបានចោទប្រកាន់
ពីបទគ្រចវ្រះពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាម្ររិក
អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរកិបានចោទបេកាន់ជនជតិអុរីង៉់១០

នាក់កាលពថី្ងេសកុេលើករណីគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់
សហរដ្ឋអាមេរិកលើទីកេុងតេអេរ៉ង់ដោយក្លេងបន្លំទឹកបេក់
ចំនួន៣០០ លានដុលា្លារក្នុងបេតិបត្តិការមួយចំនួន រួមទាំង
ការទិញនាវាដឹកបេងចំនួន២ផងដេរ។
អ្នកនាំពាកេយការយិាលយ័មេធាវីអាមេរកិនៅទកីេងុឡសូអេន-

ជលឺេសបាននយិាយថាបរុស៨នាក់នងិស្តេី២នាកន់ៅកេ
សហរដ្ឋអាមេរកិមនិតេវូបានចាប់ខ្លនួទេ។មន្តេីដដេលនេះបាន
បដសិេធមនិបកសេយថាតើអាមេរកិនងឹស្នើឱេយរដា្ឋាភបិាលបរ-
ទេសយកពួកគេទៅឃំុឃំាងដេរឬយា៉ាងណានោះទេ?សៅសម្ភស្ស

សមាជិកព្រទឹ្ធសភាអាម្ររិក៖មានករណី
បាញ់ប្រហារទៅលើស្ត្រីជនជាតិអាសីុ
ទាក់ទិននឹងករណីរើសអើងជាតិសាសន៍
សមាជកិពេទឹ្ធសភាបេជធិបតេយេយសហរដ្ឋអាមេរកិTammy

Duckworth កាលពីថ្ងេអាទិតេយ បានឱេយដឹងថាករណីបាញ់
សមា្លាប់មនុសេស៨នាក់ក្នុងនោះមានស្តេីអាសុី៦នាក់នៅរដ្ឋ
អាត្លង់តាគឺជករណីរីសអើងជតិសាសន៍។
ដោយឡេកការវាយតម្លេដំបូងរបស់នាយក FBIលោក

ChrisWrayបានបង្ហាញថាមិនមេនជបទឧកេិដ្ឋស្អប់ជតិ
សាសន៍នោះទេ។ទោះយា៉ាងណាមិញ ប៉ូលិសនៅរដ្ឋអាត្លង់-
តាកំពុងតេធ្វើការសុើបអង្កេតអំពីហេតុផលដេលបណា្ដាលឱេយ
មានការបាញ់សមា្លាប់ជនរងគេះទាំង៨នាក់នេះនៅឡើយ៕
សៅសម្ភសេស

អតីតអ្នកការទូតកាណាដាត្រវូបានកាត់-
ទោសនៅក្នងុប្រទ្រសចិនទាក់ទងនឹងការ-
ចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្ម
កាលពីថ្ងេចន្ទទី២២មីនាការកាត់ទោសលោកMichael

Kovrigតេូវបានចាប់ផ្តើមកេយពីតេូវបានឃុំខ្លួននៅបេទេស
ចិនអស់រយៈពេលជង២ឆ្នាំពីបទចារកម្ម។
លោក MichaelKovrig ជអតីតអ្នកការទូតមា្នាក់ដេល

តេវូបានចាបខ់្លនួនៅខេធ្នូឆ្នា២ំ០១៨បនា្ទាប់ពីប៉លូសិកាណាដា
បានឃុំខ្លួនបេធានផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុនេកេុមហ៊ុនបច្ចេកវិទេយាចិន
HuaweiTechnologiesតាមដីការបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
បេទេសចិនបានបដិសេធថាការឃាត់ខ្លួនលោកKovrigគឺ

មិនមានជប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកេុមហ៊ុនHuaweiឡើយ៕
សុខស្ីលុច

Trumpនឹងបង្កើតបណា្ដាញសង្គមថ្មបីនា្ទាប់ពី
ក្រមុហុ៊នធំៗ បិទគណនីផ្ទាល់ខ្លនួលោក
អតីតបេធានាធិបតីអាមេរិកលោកDonaldTrumpនឹងធ្វើ

ការវិលតេឡប់មកបណា្ដាញសង្គមជមួយនឹងការបង្កើតវេទិកា
បណា្ដាញថ្មីរបស់លោកផ្ទាល់។នេះបើតាមទីបេឹកេសាជន់ខ្ពស់
របស់លោក១រូបបានបេប់សារព័ត៌មានFoxNewsកាលពី
ថ្ងេអាទិតេយទី២១មីនា។
«ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញលោកបេធានាធិបតីTrumpតេ-

ឡប់មកបណា្ដាញសង្គមវិញបេហេលជ២ទៅ៣ខេជមួយ
នងឹវេទកិាផ្ទាលខ់្លនួរបស់គាត់»។ទបីេកឹេសាជន់ខ្ពស់របស់លោក
TrumpលោកJasonMillerបាននិយាយបេបនេះ។
លោកMillerបាននិយាយថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មាន

លម្អិតបន្ថេមទៀតនៅចំណុចនេះទេប៉ុន្តេលោកបានបង្ហាញថា
លោកTrumpបាន«មានការបេជុំខ្ពស់»ជមួយកេុមផេសេងៗ 
ទាក់ទងនឹងការបណា្ដាក់ទុនហើយ«កេុមហ៊ុនជចេើន»បាន
ទាក់ទងទៅលោក៕សុខវ្ងឈាង

សុខវ្ងឈាង

មន្តេីសហភាពអឺរ៉ុប (EU)
១រូបបាននិយាយកាលពីថ្ងេ
អាទតិេយទី២១មនីាថាចកេភព-
អង់គ្លេសនឹងមិនទទួលបាន
ការដឹកជញ្ជូនវា៉ាក់សំាងកូ-
វីដ១៩AstraZenecaដេល
ផលតិនៅបេទេសហឡូង់ខណៈ
ប្លុកនេះពេយាយាមបមេុងទុក
វា៉ាក់សំាងសមេប់ពលរដ្ឋរបស់
ខ្លួន។
មន្តេីរូបនេះបានបេប់សារ-

ព័ត៌មានReutersក្នុងលក្ខ-
ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា៖
«ចកេភពអង់គ្លេស កំពុងតេ
ទទូចថារោងចកេHalixនៅ
បេទេសហឡូង់បញ្ជនូសារធាតុ
ឱសថទាំងអស់ផលិតនៅទី-
នោះទៅឱេយពួកគេ។នេះមិន
អាចធ្វើបានទេ»។
រោងចកេដេលមានមលូដា្ឋាន

នៅទីកេុង Leidenបេទេស
ហូឡង់នេះគឺគេប់គេងដោយ
កេុមហ៊ុនម៉ាការបន្តHalix
ដេលបានធ្វើកិច្ចសនេយាជមួយ
កេុមហ៊ុន AstraZeneca
ដើមេបីផលិតវា៉ាក់សំាងសមេប់
ផ្គត់ផ្គង់នៅចកេភពអង់គ្លេស
និងសហភាពអឺរ៉ុប។
មន្តេីរូបនេះបាននិយាយថា៖

«អ្វីដេលតេូវបានផលិតនៅ
Halixគឺតេូវតេចេកចាយទៅ
ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប»។
កាលពីថ្ងេអាទិតេយដដេល

រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជតិ
អង់គ្លេសលោកBenWal-
laceបានឆ្លើយតបទៅនងឹការ
រាយការណ៍ថាលោកUrsula
Vonder Leyenបេធាន

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគំរាម
បញេឈប់ការនាំចេញវា៉ាក់សំាង
ទៅកាន់អង់គ្លេសដោយនិ-
យាយថា៖«គណៈកម្មការអរឺ៉បុ
នឹងដឹងថាពិភពលោកទាំង
មូលកំពុងពិនិតេយមើលគណៈ-
កម្មការអំពីរបៀបដេលពួកគេ
គេប់គេងបញ្ហានេះហើយ
បេសិនបើកិច្ចសនេយាតេូវបាន
រំលោភនោះគឺជរឿងធ្វើឱេយ
ខចូខាតយា៉ាងខា្លាងំសមេប់ប្លកុ
ពាណិជ្ជកម្មនេះដេលតេងតេ
មានមោទនភាពចំពោះនីតិរដ្ឋ
របស់ខ្លួន»។
កាលពីថ្ងេពធុសហភាពអរឺ៉បុ

បានគំរាមបញេឈប់ការនាំចេញ
វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ ដើមេបីធានា
មិនឱេយមានការខ្វះខាតខណៈ
ពេលដេលលោកសេីVonder
Leyenនិយាយថាសា្ថានភាព
រីករាលដាលជំងឺនៅអឺរ៉ុបគឺ
កាន់តេពិបាកទៅ។
មន្តេី EUជន់ខ្ពស់១រូប

ទៀតបានបេប់សារព័ត៌មាន
Bloombergថា ពួកគេនឹង
ចាប់ផ្ដើមពិនិតេយឡើងវិញលើ
ការអនុញ្ញាតឱេយAstraZene-
caនាំចេញទៅចកេភពអង់-
គ្លេសហើយពួកគេទំនងនឹង
ដកការអនញុ្ញាតនេះរហតូដល់
ពេលកេុមហ៊ុនឱសថនេះបំ-
ពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុង
ការផ្គតផ់្គង់បេទេសជសមាជកិ
ទាំង២៧។
មកដល់ពេលនេះ Astra-

Zenecaមិនទាន់បានដាក់
ពាកេយស្នើសុំការអនុញ្ញាតឱេយ
បេើបេស់វា៉ាក់សំាងផលិត
ដោយHalixពីEUនៅឡើយ។
បើគា្មោនការអនុញ្ញាតវា៉ាក់សាំង

ផលិតដោយHalixគឺមិនអាច
បេើបេស់នៅសហភាពអរឺ៉បុទេ។
ប៉ុន្តេមន្តេីខាងលើនិងបេភព
សហភាពអឺរ៉ុប១រូបទៀត
បានបេប់សារពត៌មានReu-
tersថាការស្នើសុំនេះនឹងធ្វើ
ឡើងនៅពេលឆប់នេះហើយ
រោងចកេHalixបានចាប់ផ្ដើម
ផលតិវា៉ាកសំ់ាងនេះទៅហើយ។
AstraZenecaបានបដសិេធ
ធ្វើអតា្ថាធិបេបាយជុំវិញបរិមាណ
វា៉ាកសំ់ាងដេលតេវូបានស្តកុទកុ
នៅHalix។
ជមោ្លាះវា៉ាក់សំាងរវាងសហ-

ភាពអរឺ៉បុនងិចកេភពអងគ់្លេស
បានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំ
នេះនៅពេលដេលកេុមហ៊ុន
AstraZenecaបានជូន
ដំណឹងដល់ EUថា ខ្លួនមិន
អាចផ្គត់ផ្គង់ដល់កមេិតដេល
បានយល់ពេមក្នុងកិច្ចសនេយា
សមេប់តេីមាសទី១ឆ្នាំ២០-
២១។ការជូនដំណឹងបានធ្វើ
ឱេយសហភាពអឺរ៉ុបចោទបេកាន់
AstraZencaថា បានរំលោភ
កិច្ចសនេយានិងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់
ទៅចកេភពអងគ់្លេសចេើនជង
បេទេសអឺរ៉ុបហើយរួមទាំង
បានដកឹជញ្ជនូវា៉ាកស់ាងំផលតិ
នៅទ្វបីអរឺ៉បុទៅកាន់ទីនោះផង
ដេរ។សហភាពអឺរ៉ុបបាន
ទាមទារឱេយ AstraZeneca
ទាញយកវា៉ាក់សាំងផលិត
សមេប់អង់គ្លេសមកផ្គត់ផ្គង់
ពួកគេវិញ។
កេុមហ៊ុន AstraZeneca

បានចេនចោលការទាមទារ
នេះហើយបាននិយាយថាខ្លួន
មិនបានរំលោភកិច្ចសនេយាទេ។
ចកេភពអង់គ្លេសបានចុះកិច្ច-

សនេយាផ្ទាល់ជមួយកេុមហ៊ុន
នេះ រយៈពេល៣ខេមុន
សហភាពអឺរ៉ុបហើយកេម
កិច្ចសនេយានោះវា៉ាក់សាំងដេល
ផលិតនៅចកេភពអង់គ្លេស
តេូវផ្គត់ផ្គង់ទៅទីនោះ ជមុន
សិន។
ភាគីទាំងសងខាងបានស្ដី

បនោ្ទាសគា្នាទៅវិញទៅមក
ចំពោះការទប់សា្កាត់ការនាំ
ចេញនិងជតិនិយមលើវា៉ាក់-
សាំងដេលបង្កហានិភ័យដល់
ទនំាកទ់នំងពាណជិ្ជកម្មដ៏ផយុ-
សេួយកេយBrexitដេល
ទើបតេបានពេមពេៀងនៅក្នុង
ខេធ្នូ។
នាយករដ្ឋមន្តេីអង់គ្លេស

លោកBorisJohnsonនិង
លោកសេី vonder Leyen
បាននយិាយគា្នាកាលពីសបា្ដាហ៍
មនុហើយការសន្ទនាបេបការ-
ទូតជន់ខ្ពស់ថ្មីមួយរវាងមេ-
ដឹកនាំទាំង២តេូវបានគេរំពឹង
ទុកនឹងកើតឡើង មុនកិច្ចបេជុំ
កំពូលនៅទីកេុងបេ៊ុចសេល។
មេដកឹនាំសហភាពអរឺ៉បុនងឹ

ជួបបេជុំនៅសបា្ដាហ៍នេះដើមេបី
ពភិាកេសាផេនការការដាក់កមេតិ
លើការនាំចេញវា៉ាក់សំាងហើយ
នឹងសមេចថាអនុវត្តផេន-
ការនេះដេរ ឬទេ។បេទេសជ
ចេើនរួមមានបេទេសអុីតាលី
នងិបារាងំបាននយិាយថាពកួ-
គេគាទំេចពំោះវធិានការហាម-
ឃាត់ការនំាចេញខណៈបេទេស
ផេសេងទៀតដូចជអៀរឡង់-
បេលហេសុិកនិងហូឡង់បាន
ជំរុញឱេយមានការបេុងបេយ័ត្ន
និងពេួយបារម្ភអំពីផលប៉ះ-
ពាល់ដល់កេមុហុ៊នអឺរុ៉ប៕
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ជម្លោះវ៉ាក់សំាងកូវើដ១៩ឡើងកម្តៅខណៈសហភាព
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ហុងរស្មី

ភ្នពំេញ: នៅចំាបានទេ ពេល 
ទារក ដ៏ គួរ ឱេយ ក្នាញ់ ២នាក់ តេវូ 
ហោះ ទៅ ពេយាបាល ជងំ ឺមហារកី 
ដោយ ផ្ទាល់ នៅ បេទេស ជប៉ុន 
កល ពី ប៉ុនា្មាន ខេ មុន ? 

ពេល នេះ ពកួគេ បាន វលិ មក 
មាតុភូមិ កំណើត វិញ  ជាមួយ 
ករ វះ កត់ ជំងឺ មហារីក ថ្លើម 
(hepatoblastoma) ដេល 
អាច បង្ក ករ គំរាម កំហេង ដល់ 
ពួកគេ ។ 

អង្គករ វេជ្ជសាស្ដេ ជបុ៉ន បេះ- 
ដូង ជប៉ុន ដេល តេងតេជួយ 
កុមារ មហារីក កម្ពុជា ដោយ មិន 
យក កមេ  សហករ ជាមយួ នងឹ 
មជេឈមណ្ឌល វេជ្ជសាស្ដេ អូក-
យ៉ាមា៉ា នៅ បេទេស ជប៉ុន  បាន 
បេកស ថា ទារក កម្ពជុា ទាងំ២ 
ដេលតេូវ បាន អញ្ជើញ ទៅ ធ្វើ 
ករ  វះ កត់   មហារីក នៅ បេទេស 
ជបុ៉ន បាន តេឡប់ មក កន់ កម្ពជុា  
បេកប ដោយ ជោគជ័យ ។ 

យោងទៅតាម របាយ ករណ៍ 
របស ់អង្គករ បេះដងូ ជប៉នុ  បាន 
បង្ហាញ ថា ៖ « ទារក  សូរេយាកន្ត 
អាយុ ១១ ខេ  និង  សច្ចៈ អាយុ 
១ ខួប បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន់ 
បេទេស ជប៉ុន កលពី ខេ មករា  
និង តេវូ ធ្វើ ចតា្ដាឡីស័ក រយៈ ពេល 
១៤ ថ្ងេ មុន ពេល ធ្វើ ករ វះ កត់ 
មហារីក ថ្លើម ក្នុង ខេ កុម្ភៈ  »។ 

ជា ធម្មតា ករ វះកត ់មហារកី 
នេះ រមេង តេូវបាន ធ្វើ ឡើង នៅ  
មជេឈមណ្ឌល បេះដងូ ជប៉នុ   មាន 

មូលដ្ឋា ននៅក្នុង សេុក ពញាឮ 
បេទេស កម្ពជុា ប៉នុ្ដេ ដោយសារ 
កលៈទេសៈ ពិសេស  ករ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ ជប៉ុន ដោយ ផ្ទាល់ 
គឺជា ជមេើស ដ៏ ល្អ ។ 

ទារក ទាំង ២ មាន សុខភាព 
កន់ តេ បេសើរ ឡើង កេយ 
ពេល ទទួល ករ វះ កត់  នងិ ចាប-់ 
ផ្ដើម អាច ផឹកទឹក ទទួល ទាន 
អាហារ  ធ្វើ ចលនា និង ឱប 
តេកង ឪពុក មា្ដាយ ជា ថ្មី ។ 

យោង តាម មន្ទរីពេទេយបេះដងូ 
ជប៉ុន បាន ឱេយ ដឹងថា ៖« ករ វះ- 
កត់ ទាំង២ករណីមិន អាច ធ្វើ 
នៅ កម្ពុជា បាន ទេ ដោយសារ 
ករ រតឹ តេបិត ករ ហោះ ហើរ  ដេល 
រារំាង ដល់ កេមុ គេពូេទេយ ពី ករ ធ្វើ 
ដំណើរ  តេ តេវូបាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 
ជោគ ជ័យ នៅ បេទេស ជបុ៉ន »។ 

បេភព ដដេល បាន បន្ដថា ៖ 
«អរគុណទៅ ដល់ ករ គំាទេ ពី 
សំណាក់ សា្ថាន ទូត ជប៉ុន បេចាំ 

នៅ កម្ពុជា មជេឈមណ្ឌល វេជ្ជ-
សាស្ដេ អកូយ៉ាមា៉ា មា្ចាស ់ជនំយួ 
ជនជាត ិជប៉នុ ៩៤ របូ នងិ មា្ចាស ់
ជំនួយ ជនជាតិ ខ្មេរ  ១៣៨ នាក់  
ដេល ធ្វើ ករ បរិចា្ចាគ ធនធាន 
តាម អនឡាញ »។ 

ឪពុក មា្ដាយ ទារក ទំាង២  នាក់ 
ទទួល  បាន   ករ សមេប សមេលួ ពី  
សំណាក់ គិលានុបដ្ឋាយិក មន្ទរី- 
ពេទេយ បេះដូងជប៉ុន  ដេល អម- 
ដណំើរ កនូ ទៅ ធ្វើ ករ វះ កត ់នៅ 

ជប៉ុន និង ធ្វើ ជា អ្នក បក បេ ឱេយ 
ពួកគេ ថេមទៀត ។ 

គិលានុបដ្ឋាយិក មន្ទីរពេទេយ 
បេះដូងជបុ៉ន   និយយ ថា ៖«ជួន- 
កល  ភារកិច្ច របស់ គិលានុ-
បដ្ឋាយិកតេូវ ឱេយ អ្នក ជំងឺ ទទួល 
ករ ឈឺ ចាប់  តេ ជា ភាព រីករាយ  
ដេល   ខ្ញុំ ទទួល បាន កេយ ពី 
មើល ឃើញ កូន ៗ អាច ចេញ ពី 
មន្ទីរពេទេយ  និង បេកប ដោយ 
សុខភាព ល្អ  អំឡុង ពេល ឆេក 

សខុភាព ម្ដង ៗ ។ នោះ ជា មលូ- 
ហេតុ ដេល ខ្ញុំ សេឡាញ់  ករងរ 
ជា  គិលានុបដ្ឋាយិក»។ 

កញ្ញា កណាន់ ណាកមឹរា៉ា 
ទទួល បន្ទុក ផ្នេក ទំនាក់ទំនង 
និង ទីផេសារ នៅ មជេឈមណ្ឌល 
បេះដូង ជប៉ុន បានឱេយដឹងថា  
ទារក ទាំង២ បាន ពុះពារ ជម្នះ 
ក្នុង ករ វះ កត់ បេកប ដោយ  
គេះ ថា្នាក់ បំផុត  ក៏ដូចជា ករ- 
លបំាក ចពំោះ ករ បេើ បេស ់ថា្នា ំ
គីមី ថេម ទៀត។ ពេល ដេល 
ពួកគេ បាន ចេញ ពី មន្ទីរពេទេយ 
អ្នក មា្ដាយ  ដទេ ទៀត ដេល នៅ 
មន្ទីរពេទេយ បេទេស ជប៉ុន នោះ 
បាន  នយិយ ថា កមុារា តចូ ទាងំ 
ពីរ  បាន ផ្ដល់ នូវ ថាមពល ដល់ 
ពួកគេ និង បាន សាទរ ចំពោះ 
ករ វះ កត់ ជោគ ជ័យ នេះ ។

កញ្ញា បន្ដថ ៖ « ក្មេង បេសុ តចូ 
ទាំង  ២ នាក់ នេះ ពិតជា ពូកេ 
ខ្លាងំ ណាស់! ពួកគេ ទំាង ២បាន 
បេងឹ បេង អស់ ពី សមត្ថភាព  
ដើមេបី តសូ៊ នឹង ភាព ឈឺ ចាប់ ដេល  
បណា្តាល មក ពី ករ ពេយាបាល 
ដោយ ករ វះ កត់ ដ៏លំបាក មក 
លើ ខ្លួន បេណ របស់ ពួកគេ»។ 

ពេល សូរេយាកន្ត និង  សច្ទៈ 
បាន ចេញ ព ីបន្ទប ់ពេយាបាល  នងិ 
ជួប គា្នា នៅ មន្ទីរពេទេយ។ ពួកគេ  
ចូលរួម ក្នុង ពិធី បុណេយ បេពេណី 
ជប៉ុន រួម គា្នា ថេម ទៀត ផង ។ 

ក្នងុ នាម ជា អ្នក ពេយាបាល នងិ 
សមេប សមេលួ  អង្គករ បេះដងូ 
ជប៉ុន ថ្លេង អំណរគុណ ចំពោះ 
កិច្ចសហករ រវាង បេជាជន កម្ពជុា 
និង ជប៉ុន  ដេល ទារក ទាំង២ 
ពេល នេះ បាន វិល មក មាតុភូមិ 
កណំើត វញិ បេកប ដោយ សវុត្ថ-ិ
ភាព កល ពី ប៉ុនា្មាន ថ្ងេ មុន  ។ 

កេយ   បញ្ចប ់ករ ធ្វើ ចតា្ដាឡ-ី
សក័ នងិ  េតស្ដ សណំាក សរូេយា-
កន្ត និង  សច្ចៈ នឹង បន្ដ ទទួល 
ករ ពេយាបាល នៅ មជេឈមណ្ឌល 
ពេយាបាល កុមារ បេះដូង ជប៉ុន។

  មន្ទរីពេទេយ បេះដងូ ជប៉នុ គ ឺជា 
អង្គករ វេជ្ជ សាស្ដេ អន្ដរជាតិ  
បង្កើត ឡើង  ដំបូង ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៤ 
កំពុង ពេយាបាល និង វះកត់ ដោយ 
ឥតគិត ថ្លេ  ចំពោះកុមារ នៅ ជបុ៉ន 
មីយ៉ាន់ មា៉ា កម្ពជុា និង ឡាវ   ជាង 
៣  មុឺននាក់ ក្នុង ១ឆ្នាំ៕

ទារកសូរេយាកាន្ដអាយុ១១ខេ(រូបអាវកេហម)និងទារកសច្ទៈអាយុ១ខួប(រូបអាវស)។ រូបថត សហ ករី
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ក្រុង ឡុងដ៍ : ពៃល ដៃល អង់គ្លៃស  
បៃកាស បិទ បៃទៃស កាលពីខៃមីនា 
ឆ្នាំមុន អ្នកសៃី សូហ្វៀ ស៊ូតុន ចនស៍ 
សមៃច ចិត្ត រៀន ធ្វើ នំបុ័ង មៃសៅជូរ នៅ 
ផ្ទះលៃងៗ  ដោយ មិន នឹកស្មានថា  ឆ្នាំ 
នៃះ អ្នកសៃ ី  កា្លាយជា ថៅកៃ ហាង ដៃល 

មាន អតិថិជន តមៃង់ជួរ ចាំ ទិញ។
អ្នកសៃី បាន រំឭក បៃប់ទីភ្នាក់ងារ 

AFP ថា៖ «ខ្ញុំ តៃង បៃថា្នា ចង់ ធ្វើ នំបុ័ង 
បៃប នៃះ លក់ តៃ ខ្ញុំ អត់មានជំនឿ ចិត្ត 
ថា អាច ធ្វើបានទៃ»។

ពៃល នៃះ ស្តៃី វ័យ ២៩ឆ្នាំ និង ស្វាមី 

វយ័ ២៨ ឆ្នា ំបាន ធ្វើការ ដតុ ដៃ ដតុ ជើង 
នៅ ផ្ទះបាយ ជាមួយ បុគ្គលិក  ដើមៃបី 
ដុត នំបុ័ង ឱៃយ ទាន់តមៃូវការ ភ្ញៀវ។

ពីមុន  ប្ដីបៃពន្ធ  នៃះ គៃន់តៃ ជា 
អាជីវករ  លក់  សមា្ភារផ្ទះបាយ អន-
ឡាញ ហើយ ពួកគៃ ក៏ សកលៃបង ធ្វើ 

នំបុ័ង ពីមៃសៅជូរ  លក់  តាមរយៈការ- 
ជិះកង់ដឹក ដល់ ផ្ទះអតិថិជន នៅ  ភគ 
ខាង ជើង កៃុង ឡុងដ៍។

អ្នកសៃី បាន និយាយ ថា៖ «យើង 
បានបៃ កា្លាយ បន្ទប ់ញ៉ា ំបាយ ជា កន្លៃង 
ដុត នំ និង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ជា ឃ្លាំង 

ស្ដុក  គៃឿង ផៃសំ។ បើ មាន ភ្ញៀវ មក លៃង 
អី ដឹង តៃ គ្មាន កន្លៃង អង្គុយទៃ»។

ជនជាតិ អង់គ្លៃស   គំទៃខា្លាំង ចំពោះ  
រសជាតិ នំបុ័ង របស់ពួកគៃ ។ ដោយ 
ទទួល បាន ការ គំទៃ ចៃើន ប្ដីបៃពន្ធ 
ចនស៍ បាន  បៃកាស រៃអងា្គស បៃក់ 
បើក  ហាង ជាមួយ គោលដៅ តៃឹមតៃ 
៣៥០០០ ដុល្លារ តៃ ទីបំផុត ពួកគៃ 
ទទួល បាន ជាង  ៤៥៧០០ ដុល្លារ។

នំបុ័ង ធ្វើពីមៃសៅជូរ មិន បៃើបៃស់  
មៃដបំៃ ហើយ វា តៃវូ បានគៃ ជឿថា មាន 
អត្ថបៃយោជន៍  ចំពោះ សុខភព ជាង 
នំបុ័ង  ទូទៅ ធ្វើ ឱៃយ  ជាតិ ស្ករ ក្នុង ឈាម 
មិនសូវ ឡើង និង សមៃួល ដល់ បៃព័ន្ធ 
រំលយអាហារ។

នំបុ័ង ធ្វើពីមៃសៅ ជូរ  បៃើបៃស់ ពៃល- 
វៃល ដុត ក្នុងឡ យូរជាង នំ ធម្មតា  
ដោយ មៃសៅវា មិនងាយ ឡើង។

 អ្នកសៃ ីស៊តូនុ ចនស ៍បាន នយិាយ 
ថា៖ «នៃះ ហើយ ជា  វធិសីស្តៃ ធ្វើនបំុង័ 
ដ៏ ចំណាស់  បំផុត»៕ AFP/HR

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំព្រញៈ ខណៈ ការ បៃកួត  កញ្ញាឯក 
ដ៏  អស្ចារៃយ អន្តរជាតិ Miss Grand 
International  2020  ដៃលកពំងុ តៃ 
ធ្វើ   នៅ ឯ ទី កៃុង បាង កក បៃទៃសថៃ 
ក្នុង  ខៃ មីនានៃះ សៃី សៃស់ ដៃល ជា  
កញ្ញា ឯក ដ៏ អស្ចារៃយ របស់  កម្ពុជា ក៏ - 
កំពុង  តៃ ធ្វើ  ឱៃយ មហាជន មាន ការ ភ្ញាក់ - 
ផ្អើល  ផង ដៃរ សមៃប់ កំណត់តៃ ថ្មី 
របស ់ កម្ពុជា  ដោយ កញ្ញា លីវ ជីលី 
បាន  ជាប់ ឈ្មាះ   ចូល  ទៅ ដល់ វគ្គ-  
Top20 ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ    ដៃល នឹង 
បៃកាស  លទ្ធ ផល  នៅ ថ្ងៃ ចុង កៃយ 
នៅ  ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ  មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

បើ តាម លោក  អិុន សុភិន  ជា អ្នក- 
គៃប់ គៃង  និង ជា អ្នករៀប ចំ ក ម្ម   វិធី កា រ- 
បៃកួត Miss Grand Cambodia 
2020 នៃះ  ក៏ បានចៃញ សៃចក្តី ថ្លៃង  
អណំរគណុ  នងិ     អារម្មណ ៍រកី រាយ  របស ់
ខ្លនួ   ដៃល កញ្ញា លវី ជលី ី ជាកញ្ញា ឯក  
ដ៏  អស្ចារៃយ   កម្ពុជា    បាន ឈានចូលវគ្គ  
Top20 ក្នុ ង  កម្មវិធី បៃកួតបៃជៃង  
Miss  Grand International 2020 
ថា  ៖ «អរគុណ គៃប់ យា៉ាង   ដល  ់អ្នក- 
គំទៃ   Miss Grand Cambodia 
2020 ហើយ នៃះ  គឺជា មោទនភព  
របស ់ បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃល ជា លើក- 
ដំបូង បាន ជាប់ ចូល   TOP 20 ក្នុង  
កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង  Miss Grand 
International 2020  លដំាប ់ពភិព-  
លោក  នៅ     ថៃ   នៅ  ទី កៃុង  បាង កក  
ហើយ ក៏ជា បៃវត្តិ សសៃ្ត  ថ្មី  មួយ-   
សមៃប ់ កម្ពុជា ក្នុង  វិស័យ  បវរកញ្ញា   

ដៃល  មិន ធ្លាប់  បាន បង្កើត មានឡើយ  
ពីមុន មក  »។ 

ដោយ ឡៃក បើ យោង តាម គៃហ ទពំរ័ 
ផ្លវូ ការ របស ់ Miss Grand Cambo-
dia ក៏ បាន បង្ហោះ សរ បញ្ជាក ់ព ីលទ្ធ- 
ផល មួយ គួរ ឱៃយ កត់  សមា្គល់ផង- 
ដៃរ   ដៃល នាំ ឱៃយ តំណាង កញ្ញា- 
ឯក ដ ៏អស្ចារៃយ កម្ពជុា  ឆ្នា ំ២០២០  
អាច មាន ឈ្មាះ ដោយ  ស្វ័យ- 
បៃវត្តិ ចូល ក្នុង វគ្គ    TOP 20  
កាល ពី   ចុង សបា្តាហ៍ នៃះ ថា ៖  
« សមៃប់ ការ បៃកួត ឈុត  
ហ ៃ ល ទឹក កាល ពី - 
ពៃឹកមិញ  គឺអាច 
និយាយ បាន - 
ថា  គត ់ធ្វើ 
បាន  ល្អ - 
ហើយ  អាច 
ទទួល  យក 
បាន ហើយ-  
សមៃប់  ពាន រងា្វាន់  
Best in Swimsuit  
នឹងតៃូវ បៃកា ស-  
នៅក្នុងវគ្គTop20  
នា ថ្ងៃ គៃង មកុដ ។

  ពៃល  នៃះ ពួក - 
យើង  បាន រក  ឃើញ     
អ្នក   ឈ្នះ សមៃប់ 
«County- 
Choice  of The 
Year» ហើយ   គ ឺ
បៃក្ខនារ ីតណំាង  
បៃទៃស  កម្ពុជា 
កញ្ញា  លីវ ជីលី  

គួរ  បញ្ជាក់ថា បៃក្ខ ភព   ដៃលឈ្នះ-   
Country Choice of The Year 
នឹង  ទទួលបាន  ឆៀង ពាន រងា្វាន់  និង 
បាន  ចលូទៅ វគ្គ    Top 20 ដោយស្វយ័- 
បៃវត ្តិ នៅ រាតៃីថ្ងៃគៃងមកុដ  នៅ ថ្ងៃ ទី 

២៧ ខៃមិនា ឆ្នាំ ២០២១ »។ 
  កៃយ ពី បាន ទទួល-   

តំណៃង នៃ 
កញ្ញា ឯក ដ៏-  

អស្ចារៃយ នៃ កម្ពជុា 
បៃចា ំឆ្នា ំ២០២០ 
(Miss Grand 
Cambodia  
2020 ) ដៃល 
ផ្ទៃរ ពី កញ្ញា - 
សៃង រដា្ឋា មក 

នោះ ទោះបី ជា ស្ថិត 
នៅ ក្នុង រយៈពៃល ខ្លី- 
យា៉ាង  ណាក្តី ក៏ សៃី ស្អាត 
មាន   សៃុក កំណើត មក 
ពី ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន-  
ជ័យ កញ្ញា លីវ ជីលី 
មាន ភព មមាញឹក 
នងិ  ខតិខ ំហ្វកឹហាត ់
យា៉ាង  ខា្លាំង ជាមួយ 
គៃូ បង្វឹក  ជនជាតិ 
ហ្វី លីពីន-  
សមៃប់  ការ-  
តៃៀម ខ្លួន ចូល- 
រួម ការបៃកួត -  
អន្តរជាតិ- 
ដៃល  ធ្វើ នៅ 
ទីកៃុង បាង- 
កក  បៃ-

ទៃស   ថៃ ជាមយួ នងឹ ឈតុ តណំាង ជាត ិ 
ឈ្មាះ «ពៃះ  ម៉ៃ នាគ»។ 

កញ្ញា លីវ ជីលី បាន ចាក ចៃញ ពី 
បៃទៃស  កម្ពុជា កាល ពី ថៃ្ង ទី២៧ ខៃ 
កុម្ភៈ ឆំ្នា២០២១ នៅ វៃល មោ៉ាង ៣ 
រសៀល ដោយការ  ធើ្វ ដំណើរបាន  
ហោះចៃញ ព ីអាកាស យាន ដា្ឋាន  អន្តរ- 
ជាតិភំ្នពៃញ ឆ្ពោះទៅ អាកាស យាន- 
ដា្ឋាន  អន្តរជាតិមា៉ាឡៃសុី   រួច បាន  បន  ្ត-  
ទៅ ជើ ង   ហោះ ហើរ ពបីៃ ទៃសមា៉ាឡៃសុ ី 
ដោយ  មាន កញ្ញាឯកបៃទៃស មា៉ាឡៃសុ ី
ក ៏មាន វត្តមាន រួមដំណើរជាមួយ -  
ផងដៃរ ដៃលការ ហោះតៃង់ ទៅ ដល់ 
ពៃះរាជាណា ចកៃថៃ  នៅ ឯ អាកាស-  
យាន ដា្ឋាន សុវណ្ណ ភូមិ នាល្ងច ថៃ្ងទី 

២៨ ខៃកុម្ភៈ  ឆំ្នា២០២១ វៃល មោ៉ាង 
១៧:០០ នាទ ីដោយ មាន កៃមុការងារ 
Miss Grand international មក  
ទទួលស្វាគមន៍ បៃក្ខនារី កញ្ញាឯក - 
បៃទៃស កម្ពុជា និងកញ្ញា ឯក បៃទៃស 
មា៉ាឡៃសុី។ 

គរួ បញ្ជាក ់ដៃរ  កញ្ញា  លវី ជលី ីពៃល 
បាន ទៅ ដល់បៃទៃសថៃ ភ្លាមនោះ  
កញ្ញា  ក៏ តៃូវ បានគៃ តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ ការឃុំ 
ខ្លួន ឬ ចតា្តាឡី ស័ក រយៈពៃល ១៤ថៃ្ង 
សិន  ដៃរ  ទើប  មាន  សិទ្ធិ ចូល រួម  បៃកួត 
ជាមួយ នឹង  បៃក្ខ នារី ដៃល មក ពី បណា្តា 
បៃទៃស ផៃៃសងៗ   ដោយ ការបៃក ួត បាន  
ចាប់ផើ្តម កាល ពីថៃ្ងទី១៥ មីនា ឆ្នាំ 
២០២១  មក៕ 

ស្ត្រអីង់គ្ល្រសប្រក្លាយកង្វល់ពីករនៅផ្ទះទៅជាឱកសជោគជ័យហាងនំប័៉ង

នំបុ័ងធ្វើពីម្រសៅជូរ ប្រើប្រស់ព្រលវ្រលាដុត ក្នុង ឡ រយៈព្រលយូរ។ រូបថត AFP អ្នកស្រី សូហ្វៀ ស៊ូតុន ចនស៍ មមាញឹក នឹង កិច្ចការ ធ្វើ  នំបុ័ង។ រូបថត AFP

កញ្ញាឯកកម្ពជុាលីវជីលីជាប់ទៅដល់
វគ្គTop20ន្រករប្រកួតអន្តរជាតិនៅថ្រ

កញ្ញា លីវ ជីលី ក្នងុ ឈុត  Swimsuit ដ្រលទទួល បនពិន្ទចុ្រើន ។ រូបថត អុីនស្តាកៃម 
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Leicester ទម្លាក់ Man Utd 
ពី  FA Cup ត្រមឹ វគ្គ ៨ក្រមុ ចុងក្រយ

សុវណ្ណារី  រំពឹង ឈ្នះ អ្នក ប្រយុទ្ធអាម្ររិក  ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ ខ្លនួឯងកាន់ត្រ ល្របី 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  កីឡាការិនីកូនខ្មៃរ- 
អាមៃរិក ដៃលកំពុងដាក់ ចិត្ត 
កាន់តៃ ជៃ  ទៅ លើការ បៃកួត  
គុន ចមៃុះ MMA  ឯម សុវណ្ណារី  
បាន បងា្ហាញ ភាព ជឿជាក់ ខ្លាំង  
ទៅ លើ សមត្ថ ភាព របស ់ខ្លនួ  ថា 
កញ្ញា នឹង អាច យក ឈ្នះ លើ 
អ្នក បៃយុទ្ធ របសអ់ាមៃរិក Col-
bey  Northcut ក្នុង ភាគ- 
រយខ្ពស់បំផុត សមៃប់ការ- 
បៃកួត  ONE Champion-
ship ឬ ONE:  TNT  IV   នៅ 
លើទឹក ដី សិង្ហបុរី នា រាតៃី ថ្ងៃទី 
២៨  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ ២០២១  ។

ការ តៃៀម បងា្ហាញ ខ្លួនជា ថ្មី 
នៅ ONE នា ពៃល ខង មខុ នៃះ 
វា កើត ឡើង តាម ការ ចង់ បាន 
របស់ ឯម សុវណ្ណារី ដៃល បាន 
ស្នើ សុ ំទៅ  អ្នក គៃប ់គៃង អង្គភាព  
រៀបច ំការ បៃកតួកៃបាច ់គនុចមៃុះ 
នៃះ ដោយ ផ្ទាល់ បនា្ទាប់ ពីនាង 
បាន ផ្តួល កីឡាការិនី របស់ 
កូរ៉ៃខង តៃបូង Choi Jeong 
Yun កាល ពី ខៃ មករា  ហើយ 
នៃះក៏  ជា គោល ដៅ  ដៃល  ឯម 
សុវណ្ណារី  ចង់ បាន តាំង ពីកញ្ញា 
បាន  ចូល បៃឡូក ក្នុង អាជីព 

គុនចមៃុះនៃះ  តាំង  ឆ្នាំ ២០១៦  
ផងដៃរ ពៃះ កន្លងមក ឯម 
សុវណ្ណារី  បៃកួត បានតៃឹម ១ 
ដងប៉ុណ្ណាះ ក្នុង ១ ឆ្នាំ។

កីឡាការិនី ឯម សុវណ្ណារី  
បាន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ តាម 
ហ្វៃសប៊កុ ថា ៖  «បនា្ទាប ់ព ីខ្ញុ ំបាន 
ផ្ដួល កីឡាការិនី កូរ៉ៃ ខង តៃបូង  
Choi Jeong Yun  ឱៃយ សន្លប់ 
នៅ ក្នុង ទឹក ទី២  នៃ  ការបៃកួត  

ONE Championship  នៅ 
បៃទៃស សិង្ហបុរី  កាលពី ខៃ 
មករា  ឆ្នាំ ២០២១  កន្លង ទៅ 
នោះ  ម្ចាស់ កម្មវិធីនៃ សង្វៀន 
ONE  បាន លើក ទឹក ចិត្ត  និង 
សមៃច  ដាក ់ឱៃយ របូ ខ្ញុ ំ បន្ត បៃកតួ 
ជា មួយ នឹង ជើង ខ្លាំង ម្នាក់ នៅ 
បៃទៃស អាមៃរិក  គឺ Colbey  
Northcut  ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍  
ONE:  TNT  IV  នា ថ្ងៃ ទ២ី៨  ខៃ 

មៃសា  ឆ្នា ំ២០២១  នៅ លើ ទកឹ- 
ដី បៃទៃស សិង្ហ បុរី ដដៃល» ។

 កឡីាការនិ ីដៃល ចង ់វវិឌៃឍខ្លនួ 
ឱៃយ កា្លាយជា អ្នក លៃបី នៅ សង្វៀន 
ONE Championship 
ហើយ ក៏ មនបំណង ចង់  កា្លាយ 
ជា កីឡាការិនី  ជមៃើសជាតិ 
កម្ពជុា ឯម សវុណ្ណារ ីបាន បៃប ់
បន្ថៃម ថា៖  «កីឡាការិនី Col-
bey  Northcut ជា ជើង ខ្លាំង 

ម្នាក់ ដៃល  មនបទពិសោធ 
បៃកួត ចៃើន ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ បានតាំង- 
ចិត្ត យក ឈ្នះ ឱៃយបាន គឺ ខ្ញុំ មន 
សងៃឃមឹយក  ឈ្នះ រហតូ ដល ់៩០ 
ភាគ រយ សមៃប់ ការ បៃកួត 
លើក នៃះ»។

កីឡាកា រិនី កូន ខ្មៃរ -អាមៃរិក 
វយ័  ២៤ ឆ្នាំ   ឯម  សុវណ្ណារ ី   មន 
ឪពុក ម្តាយ ជា ខ្មៃរ  រស់ នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ហើយ នាង 
បាន កើត នៅ ទ ីនោះ ។  សវុណ្ណារ ី
ធ្លាប់  បៃកួត បាន  ៥ លើក  នៅ 
សង្វៀន  ONE ដោយ  ឈ្នះ ៤    
និង ចាញ់ ១ដង  ហើយ ការ បៃ- 
កួត នៅ ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០២១  
ខង មុខនៃះ   នឹង កា្លាយ ជា ការ- 
បៃកួត លើកទី ៦  ក្នុង អាជីព 
របស់ នាង។ ចំពោះ គោល- 
បណំង  ធ ំសមៃប ់ការ ចាបយ់ក 
អាជីពនៃះ សុវណ្ណារី ធ្លាប់បាន 
បញ្ជាកថ់ា៖  «ខ្ញុ ំចង ់កា្លាយជា អ្នក- 
បៃដាល់ ស្តៃីដ៏លៃបីលៃបាញ ម្នាក់ 
ក្នុងការ បៃកួត គុន ចមៃុះ MMA 
នៃះ ឱៃយ កម្ពជុា ដោយ សងៃឃមឹថា 
បងប្អូន ខ្មៃរ សៃឡាញ់ គាំទៃ 
ខ្លាំង»។ 

 ចំណៃក កីឡាកា រិនី អាមៃរិក  
Colbey  Northcut  ជា អ្នក- 
បៃយុទ្ធ ចាស់ វសៃសា ម្នាក់ដៃរ  តៃ 

មន  បទ ពិសោធ  នៅ សង្វៀន 
ONE បៃហាក់ បៃហៃល នឹង   
ឯម  សវុណ្ណារ ី ដៃរ។  កឡីាកា រនិ ី
មន អាយុ ២៧ ឆ្នាំ រូបនៃះ  ធ្លាប់ 
បៃកួត បាន ៧ ដង   ឈ្នះ ៥  និង 
ចាញ់២ ដង  ហើយ ការ បៃកួត 
ចុង កៃយ Northcut  បាន 
យក  ឈ្នះ កឡីាការនិ ីឥណ្ឌនូៃសុ ី 
Putri  Padmi  ដោយ ពិន្ទុ ។

នៅ ពៃល សរួ ព ីបញ្ហា ក ូវដី ១៩ 
ដៃលអាច បង្កជា បញ្ហា ឬឆ្លង  
នៅ ពៃល   ធ្វើ ដំណើរ មក បៃ កួត 
នៅ ក្នងុ តបំន ់អាសុ ី ឬ ពៃល ហ្វកឹ- 
ហាត់នោះ កីឡាការិនី  ឯម  
សវុណ្ណារ ីបាន  បៃប ់ថា ៖ « ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ ហ្វឹក ហាត់  គឺ 
គៃ (ONE)  ធ្វើ បាន ល្អ  ដោយ 
ដាក់ ឱៃយ  ខ្ញុំ  នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក  
ក្នុង បន្ទប់  ឬ ហាត់ ក្នុង កន្លៃង 
មួយ សមៃប់ តៃ ខ្ញុំ ម្នាក់  និង  គៃូ- 
បង្វឹក ម្នាក់  ដៃល មើល ការ- 
ខុសតៃូវ រួម  និង កៃម ការ- 
ពិនិតៃយ តាម ដាន ពី គៃូ ពៃទៃយ ជា- 
បៃចាំ ។  ការ ធ្វើ អ៊ីចឹង  គឺ ចាប់- 
ផ្តើម ៤ សបា្តាហ៍  រហូត ដល់ យប់ 
ថ្ងៃ បៃ កួត តៃ ម្តង   ហើយ ដៃ គូ បៃ- 
កតួ របស ់ខ្ញុ ំ ក ៏ធ្វើ បៃប នៃះ ដចូ គា្នា  
ដើមៃបី ការ ពារ កូវីដ ១៩  ឱៃយ បាន  
និង មន បៃសិទ្ធភាព » ៕ 

ឯម សុវណ្ណារី នឹង តេវូ បេកួត ដាក់ទេងុ ជាមួយ កីឡាការិនី អាមេរិក Colbey Northcut នៅខេមេសា។ សហ ការី

ជម្រះុ  World Cup នៅអឺរុ៉ប ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
កេុង ប៉ារីស : កៃុម បាល់ ទាត់ 

ជមៃើស ជាតិ បារាំង នឹង ធ្វើ ការ 
ការ ពារ តំណៃង ជើង ឯកពាន 
World Cup របស់ ខ្លួន នៅ 
សបា្ដាហ៍ នៃះ ខណៈ ការ ទាត់ 
ជមៃុះ នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប ដើមៃបី 
ដណ្ដើម សិទ្ធិ ទៅ លៃង ជុំ ចុង- 
កៃយ នៅ បៃទៃស កាតារ ឆ្នាំ 
២០២០ ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ 
ក្នុង សា្ថាន ភាព ចលាចល និង វឹក- 
វរ ជុំ វិញ ករណី នៃ ការ ពៃម ឱៃយ 
កីឡាករ ទៅ បំពៃញ តួនាទី  ក្នុង 
បៃធន បទ សុខភាព ដ៏ គួរ ឱៃយ 
បារម្ភទូ ទាំង ទ្វីប ។

ខណៈ ការ ទាត់ ជមៃុះ នៅ ខៃ 
នៃះ របស ់តបំន ់អាមៃរកិ ឡាទនី 
តៃូវ  ផ្អាក ហើយ បៃកួត ជា ចៃើន 
នៅ តបំន ់អាសុ ីតៃវូ  ពនៃយារ ពៃល   
កីឡាករ នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប  កំពុង 
ផ្លាស ់ទ ីព ីកន្លៃង ១ ទៅ កន្លៃង ១ 
កៃម ចៃបាប់  រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ដើមៃប ីទៅ ចលូ រមួ ជាមយួ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ ។  

ការ សមៃច របស់ សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់ អន្តរ ជាតិ (FIFA) 
ក្នុង បន្ធូរ បន្ថយ ចៃបាប់ ខ្លះ  ធ្វើ ឱៃយ 
ក្លិប តៃូវ បង្ខំ ចិត្ត អនុញ្ញាត ឱៃយ 
កីឡាករ ទៅ បំពៃញ កាតព្វកិច្ច 
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ បៃកួត 

អន្តរជាតិ មន ធរមន  រហូត 
ដល់ ចុង ខៃ មៃសា  តៃ  FIFA  
មនិ អាចធ្វើ មនិ ដងឹ មនិឮ ចពំោះ 
បរិ បទនៃ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩   
នោះឡើយ ។

លទ្ធផល  នៃ ការ សមៃច នោះ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ កាន ់តៃ មន ការ យល-់ 
ចៃឡំ និង មន ការ កៃបៃ គំនិត 
ជា ចៃើនពី ក្លិប  និង អាជា្ញា ធរ 
ពាក់ព័ន្ធ  ក្នុង ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ នៃះ ។

កៃុមម្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ ឆ្នាំ 
២០១៨ បារាំងតៃូវ ទទួល 
សា្វាគមន៍  អ៊ុយ កៃន ក្នុង បៃកួត 
១ ដៃល តៃូវធ្វើ ដោយ បិទទា្វារ 
កឡីដា្ឋាន  (គា្មានអ្នក គាទំៃ) នៅ 

ថ្ងៃ ពធុ មនុ នងឹ ធ្វើ ការ  ហោះ ហើរ 
ចម្ងាយ ៥ ៥០០គ.ម ដើមៃប ីទៅ 
ជួប កាហៃសាក់សា្ថាន ហើយ 
តៃឡប  ់ទៅ កៃងុ សារា៉ាយៃវ៉៉ ូដើមៃប ី
លៃង ១ហ្គៃម  ទល់ នឹង  បូស្ន៊ី។

ការ ធ្វើ ដណំើរ នៃះ  បង្ក ឱៃយ មន 
ភាព ចមៃូង ចមៃស  នៅ បារាំង 
ដោយ អាជា្ញា ធរ  អនុញ្ញាត ឱៃយ 
សមជិក របស់ កៃុម បារាំង  ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅកាន់  តំបន់ អាសុី- 
កណ្ដាល ហើយ បនា្ទាប់ មក 
តបំន ់បាល ់កង ់  ខណៈ ខង លគី 
អាជពី បារាងំ  ឱៃយ ដងឹ ថា ខ្លនួ នងឹ 
មិន ពៃម ឱៃយ កីឡាករ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ កៃ ពី សហគមន៍  អឺរ៉ុប ទាំង  

២៧ បៃទៃស ឬ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច 
អឺរ៉ុប  (EAA) នោះ ឡើយ   ក្នុង 
នោះ រួម ទាំង បៃទៃស អីុស្លង់ 
លិចតិនសា្តាញ និងន័រ វៃស ផង 
ដៃរ ។

 ការមនភាពចមៃូង ចមៃស 
នោះ ដោយ សារ ក្លិប   បារម្ភ អំពី 
កីឡាករ តៃូវ នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក ១សបា្ដាហ៍ ពៃល ពួក គៃ 
តៃឡប់ មកវិញ ដៃល មន ន័យ 
ថា ពួក គៃ នឹង ខក ខន លៃង ឱៃយ 
ក្លិប នៅ បៃកួត បនា្ទាប់ ។

« ខ្ញុំ មិន មៃន ជា អ្នក នយោ - 
បាយ ទៃ។ ខ្ញុ ំគៃន ់តៃ ជា មនសុៃស 
ធម្មតា ម្នាក់ ប៉ុណ្ណាះ  តៃ វា មិន 
យតុ្តធិម ៌ទៃ ។ វា មនិ មៃន ជា រឿង 
ឆ្លាត ផង ដៃរ ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ 
នៃះ ។ យើង តៃូវ តៃ សាមគ្គី គា្នា 
ហើយ មិន តៃូវ បងា្ហាញ ពី ការ- 
បៃកាន់ ពូជ សាសន៍ ឬ ពណ៌ 
សមៃបុរ នោះ ឡើយ  ពៃះវា មិន 
បាន ផ្ដល់ នូវ រូបភាព ដ៏ ល្អ នោះ 
ឡើយ » ។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ 
បៃធន កៃុម Lyon ខៃសៃ បមៃើ 
Memphis Depay ដៃល 
កាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួន ក្នុងការ- 
ជួយ កៃុម ជមៃើស ហូឡង់  ក៏ 
កំពុង បៃឈម នឹង ការ ខក ខន 
ដូចគា្នាផង ដៃរ ៕ AFP/VN

កេុងឡុងដ៍ : កៃុម កញ្ជៃោង- 
ខៀវ Leicester City បាន ជូន- 
ដំណើរ  បិសាច កៃហម Man-
chester United ឱៃយ តៃឡប់ ទៅ 
ផ្ទះ វិញ អម នឹង ពាកៃយ ថា  ខក-  
បំណង  ដោយការទម្លាក់ពី កម្មវធីិ 
បៃកួត ពាន FA Cup តៃឹម វគ្គ 
៨កៃុម ជាមួយ នឹងជ័យជម្នះ 
៣-១ ក្នងុ នោះ Kelechi Ihea-
nacho ម៉ៅ ម្នាក់ ឯង ២គៃប់ ។

កៃុម របស់ លោក Brendan 
Rodgers អាច រង់ ចាំ  ការ ជួប 
ជាមយួ  Southampton ក្នងុ វគ្គ 
៤ កៃុមចុង កៃយ នៅ FA Cup 
ជាលើក ដបំងូ  តាងំព ីឆ្នា ំ១៩៨២ 
ដោយសារ ការ បញ្ចប់ ទី យ៉ៅង 
អសា្ចារៃយ របស់ Iheanacho 
អំឡុង ការ បៃកួត នៅ កីឡដា្ឋាន  
King Power ។

ខៃសៃ បៃយទុ្ធ សញ្ជាតិនីហៃសៃរយី៉ៅ 
វ័យ ២៤ ឆ្នាំ ជួយ ឱៃយ Leicester 
នាំ មុខ មុន ក្នុង ហ្គៃមលើក ទី 
១០០ របស់  លោក Rodgers 
នៃះ មុន នឹង  Mason Green-
wood ស៊ុត ឱៃយ  Man United 
ស្មើ វិញ  នៅ ចុង ម៉ៅង វគ្គ ទី១ ។  

Youri Tielemans សា្ដារ ការ- 
នាំ មុខ ជា ថ្មី ឱៃយ កៃុមម្ចាស់ ផ្ទះ នៅ 

ដើម តង់ ទី២ ហើយ បនា្ទាប់ មក 
Iheanacho ធ្វើ បាន សមៃច 
គៃប់ ទី២ ដើមៃបី ជួយ ធនាជ័យ- 
ជម្នះ ឱៃយ  Leicester លើ កៃុម 
បសិាចកៃហម ជា លើក ទ ី២ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ២៣ ឆ្នាំ និង ជា លើក 
ដំបូង តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៤ ។

កៃុម កញ្ជៃោង ដៃល មិន ធ្លាប់ 
ឈ្នះ ពាន FA Cup និងបាន 
ឡើង ទៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃចុង កៃយ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៦៩ នងឹ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ 
ពហ ុកីឡដា្ឋាន Wembley ដើមៃប ី
បៃឈម ជាមួយ  Southamp-
ton ក្នុង ខៃ មៃសា ។

គៃបូង្វកឹ របសក់ៃមុ Leicester  
លោក Rodgers  លើកឡើង 
ថា ៖ « ពិត ណស់ ខ្ញុំ សបៃបាយ ចិត្ត ។ 
វា ជា ការ បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី 
ទមៃង់ លៃង ដ៏ អសា្ចារៃយ ។ រាល់ 
ទិដ្ឋភាពនៃ ហ្គៃម គឺ ពៃញ លៃញ 
បរិបូរណ៍។ យើង បងា្ហាញ  ពី ភាព- 
កា្លាហាន  ក្នុង ការ លៃង ទល់ នឹង 
កៃុម មួយ  ក្នុង ចំណម កៃុម ល្អ 
បំផុត របស់ អឺរ៉ុប។ ខ្ញុំ  បានបៃប់ 
កឡីាករ គៃប ់គា្នា ថា នៅ សល ់ការ- 
បៃកតួ ៣លើក ទៀត ដើមៃបី បង្កើត 
បៃវត្តិសាស្តៃ។ ឥឡូវ នៃះ  សល់ 
២លើកទៀត » ៕ AFP/VN

Martial (សា្ដា)ំរបស់បរំាង សុ៊តដោយមានការរារំាង ពី Zabarnyi របស់អុ៊យកេន។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ទោះបជីា មាន បទ ពសិោធឡើង ឆាក  
អន្តរជាតិ ច្រើន ដង  សម្រប់ អាជីពជា  កញ្ញា ឯក  
តំណាង ឱ្រយកម្ពុជា ក្តី ក៏ អតីត កញ្ញា ឯក   ចក្កវាឡ      
ក ម្ពុជា ឆា្នាំ ២០១៧ កញ្ញា ប៊ី សុធារី នៅ ត្រ 
ព្រយាយាម  បង្វឹក ខ្លួន ឯង ឱ្រយ មាន ភាព  ស៊ាំ ដដ្រល- 
មនុ ព្រល   ប្រកតួ     អន្តរ ជាត ិថ្ម ីមយួ ទៀត  ជា ភារ  កចិ្ច  
ថ្មី របស់ កញ្ញា ចូល រួម     ក្នុង កម្ម វិធី  Miss Charm 
International 2020 ដ្រល   គ្រង  ធ្វើ នៅ ខ្រ 
តុលា ឆា្នាំ ២០២១ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស វៀតណាម 
ក្រយ ព ីបាន ពន្រយារព្រល កាល ពចីងុ  ឆា្នា ំ២០២០  
កន្លងមក នោះ។ 

អតីត  ជា កញ្ញា ឯក  ចក្កវាឡ កម្ពុជា  ឆា្នាំ ២០១៧    
កញ្ញា  ប៊ ីសធុារ ី ស្រប ់ ត្រ បង្ហើប រឿង ថ្ម ី ដ្រល ខ្លនួ 
ក៏   ជា តំណាង  ឱ្រយ កម្ពុជា  សម្រប់ ការ ប្រកួត បវរ - 
កញ្ញា   លំដាប ់ពភិព លោក  ឈ្មោះ   Miss Charm 
International 2020 ដ្រល ត្រវូ បាន លើក ព្រល 
ទៅ   ប្ររព្ធ   ធ្វើ   នៅខ្រ តុលា   ឆា្នាំ២០២១ វិញ  
ដោយសរ ត្រមាន  ឧបសគ្គ     ជំងឺ កូវីដ១៩  
ដោយ  ការ ទទូច ចង់ បាន ការ ដាក់ សំណួរ មក 
ឱ្រយ   ខ្លួន ដើម្របី បង្វឹក ខ្លួនឯង  ត្រៀម មុន ចូល រួម           
ការ  ប្រកួតពិត ប្រកដ   នោះ ។ កញ្ញា ប៊ី 
សុធារី ស្រី ស្រស់ សោភា  វ័យ២៣ឆា្នាំ 
កម្ពស់ ១,៧៣  ម៉្រត្រ  រាង ស្ល៊ីម រូប ន្រះ  
បង្ហោះសរ ថា៖ «Attention guys! I 
need you help!  ឥឡូវ ន្រះ   ខ្ញុំ កំពុង ចាប់- 
ផ្ដើម ហ្វកឹ ហាត ់បន្ថ្រម អពំ ីសណំរួ ចម្លើយ  
សម្រប ់ការប្រកតួ  ហើយ   ខ្ញុចំងឱ់្រយ  អ្នក 
ទាំងអស់គ្នា  comment ជា សំណួរ 
ដើម្របី  ឱ្រយ  ខ្ញុំបា នយក មក ហ្វឹក ហាត់ - 
ឆ្លើយ អាចជាសំណួរពាក់ ព័ន្ធនឹ ង 
ចណំ្រះដងឹទទូៅ  នងិ សណំរួ ពាក-់ 
ព័ន្ធ ជាមួយនឹងវប្របធម៌។ សង្រឃឹម  ថា  
អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជួយ ណា»។ 

រពំ្រច  នោះ ក ៏មាន ប្រយិ មតិ្ត អ្នក- 
គំទ្រ បាន ផ្តល់ជា សំណួរ យា៉ាង - 
ច្រើន  ទៅ កញ្ញា ប៊ី សុធារី ភា្លាមៗ 
ដោយ រួម   មាន ដូច ជា  «តើ អ្នក- 
យល ់ ថា  អ្នក អាចនឹង ជួយដល់ស្ដ្រី  
នងិ  កមុារ ដចូម្ដ្រច  ដើម្របឱី្រយពកួគ្រគ្រច 
ផុត  ពី អំពើហិង្រសា លើ ស្ដ្រី និង កុមារ 
ដូច  ម្ដ្រច? ប្រសិនបើ អ្នក មាន - 
ឱកាស  ប្រប់ ពីភាពទាក់ទាញ មួយ 
របស់   ប្រទ្រសអ្នក ទៅកាន ់ ជន បរ - 
ទ្រស  តើ អ្នក នឹង ប្រប់ អំពី អ្វី? 
ហ្រត ុអ្វ ី? » នងិ សណំរួ ថា«តើអ្នក- 
អាច  កា្លាយ  ជាមា្ចាស់មកុដ ដំបូង  
របស   ់ កម្មវិធី ដ្ររឬទ្រ?  ហ្រតុអ្វី?  
ហ្រតុ អ្វី បាន  ជា អ្នក ចង់ កា្លាយ   ជា មា្ចាស់ 
មកុដ    ក្នុ ងកម្មវិធី Miss Charm?»។ 

ចពំោះ ដណំងឹ ព ីការ ពន្រយារ ព្រល ចលូ រមួ 
ការ ប្រកួត  កម្មវិធី Miss Charm Inter-

national 2020   កញ្ញា  ប៊ី សុធារី បាន  
បង្ហើរ  សរ  នៅ តាម អីនុស្តាក្រម  កាល ព ី
ដើម  ឆា្នាំ ២ ០២១   ថា ៖ « ជម្រប សួរ ពុក 

ម៉្រ បងប្អូន មិត្តៗ ក៏  ដូច ជា ហ្វ្រនៗ 
ទាំង អស់ គ្នា នៅថ្ង្រ ន្រះ  នាង   ខ្ញុំ  ប៊ី 
សធុារ ីសមូ    មក ជម្រប បងប្អនូ   ទាងំ- 

អស់  គ្នា  ឱ្រយ  បាន ដឹង ថា កម្មវិធី  Miss 
Charm  នឹង លើក ទៅ ធ្វើ  នៅ ខ្រ១០ 

ឆា្នា២ំ០២១ គ ឺឆា្នា ំក្រយ  ន្រះ វញិ។ 
អរ គុណ សម្រប់ ការ ស្រឡាញ់  
និង  គំទ្រ»។  

គរួ បញ្ជាក ់ ផង ដ្ររ ថា តារាស្រ ី
ម៉ូ ដ្រល  រាង ស្ល៊ីម សម្រស់ ស្អាត 
ប៊ី សុធារី   គឺ ជា ប្រក្ខនារី ខ្ម្ររ ទី ១ 
ដ្រល កា្លាយ ជា អ្នក តំណាង ឱ្រយ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា  នៅក្នុង   ប្រកួត 
លំដាប់  ពិភព លោក និង  ជា  - 
ប្រក្ខនារី  ខ្ម្ររ មា្នាក់   ទទួល បាន   
នូវ   សិទ្ធិ  ចូលរួម ប្រកួត  កម្មវិធី 
លំដាប់ ពិភព លោក  Miss-   
Universe 2017 ម្តង  ទៀត  
ក្រយ ពី ប្រទ្រស   កម្ពុជា   

បាន  អស ់សទិ្ធ ិមយួ  ន្រះ នា  រយៈ- 
ព្រល  ៦៥ឆា្នាំមក   ហើយ នោះ។ 

ដោយ ឡ្រក    សម្រប់ កម្ម វិធីប្រកួត 
កញ្ញាឯក អន្តរជាតិ  Miss Charm 
International 2020   ន្រះ កញ្ញា ប៊ី 
សុធារី ក៏ កា្លាយ ជា តំណាង  ឱ្រយ   កម្ពុជា  
ដំបូង ផង ដ្ររ សម្រប់   ការ ទទួល បាន 
ឱកាស កា្លាយ ជា Miss Charm- 
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ថ្មីៗ  កញ្ញា បី៊ សុធារី បង្ហើរ សារ សំុ មតិ យោបល់  សមេប់  តេៀមខ្លនួ 

ការ បេកួត អន្តរជាតិ ថ្មMីiss Charm International។ ហ្វ្រសប៊ុក 

កញ្ញា បី៊  សុធារី អតីតជាតំណាង  កញ្ញាឯក 
ចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៧ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

 បី៊ សុធារី កំពុង  បង្វកឹ ខ្លនួ   ដើម្បី ត្ៀម
 ប្កួត អន្តរជាតិ ថ្ម ីMiss Charm 

 ការ បេកួតសប្តាហ៍ ទី ២ រវាង កេមុអង្គរថាយហ្គរឺ(ឆ្វេង) និងកេមុគិរីវង់ នៅកីឡដ្ឋាន អេសអយូ។ រូបថត សហ ការី

លីគកំពូល បន្តពន្យារព្ល   ខណៈ 
កុ្ម ម្ចាស់ផ្ទះ សុទ្ធ ជាប់ភាព មន្ទលិ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ការ ប្រកួត  លីគ កំពូល 
កម្ពជុា ប្រចំា សបា្តាហ៍ ទី ៣ ដ្រល 
បាន លើក ព្រល ប្រកួត ម្តង ហើយ 
នោះ គឺ នៅ ត្រ មិនអាច រៀបចំ ការ 
ប្រកួត បាន  ទៅតាម កាល បរិច្ឆ្រទ 
ប្រកួត ថ្ម ីខណៈ ក្រមុ ខ្រត្ត ព្រ វ្រង 
និង  ក្រមុ សូល ទីឡូអង្គរ ដ្រល ត្រវូ 
ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ សុទ្ធ ត្រ ស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ ភាព មន្ទលិ លើ  ការប៉ះ ពាល់ 
ជាមួយជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំណ្រក ក្រមុ- 
មា្ចាស់ ផ្ទះ អង្គរថាយហ្គរឺ ដ្រល បាន 
រៀបចំ ខ្លនួ យា៉ាង ល្អ ដើម្របី ប្រកួត 
ជាមួយ ក្រមុ បឹងក្រត ក៏  ត្រវូបាន 
គណៈកម្មការ  ប្រកួត បាល់ ទាត់ 
ជាតិ កម្ពជុា (CNCC) ពន្រយារព្រល 
ជាថ្មដូីច គ្នា។  

  តាម កម្ម វិធី ប្រកួតថ្ម ីន្រ សបា្តាហ៍  
ទី ៣ ន្រះគឺ ក្រមុ សូល ទីឡូអង្គរ ត្រវូ 
ស្វាគមន៍ ក្រមុ   គិរីវង់ សុខស្រន ជ័យ 
នៅ កីឡដា្ឋាន អ្រសអយូ លើ ទឹក- 
ដី ខ្រត្ត សៀម រាប នា រសៀល ថ្ង្រ 
អង្គរ ន្រះ ស្រប ព្រល ក្រមុ ភ្នពំ្រញ- 
ក្រន ត្រវូ ជួប  ក្រមុ ខ្រត្ត ព្រវ្រង 
នៅ កីឡដា្ឋាន Smart RSN នា 
លា្ងាច ម៉ាង ៦ ចំណ្រក ក្រមុ អង្គរ 
ថាយហ្គរឺ ត្រវូ ទទួល ក្រមុ បឹងក្រត 
នៅ កីឡដា្ឋាន អ្រសអយូ នា រសៀល 
ថ្ង្រ ពុធ បុ៉ន្ត្រ ការ ប្រកួត ទំាង ៣ គូ 
ន្រះ ត្រវូ បាន CNCC  ពន្រយារ ព្រល 
ប្រកួត  ជា ថ្មដូីច គ្នា គឺ  នៅ សល់ ត្រ 
ជំនួប  រវាង  ក្រមុមា្ចាស់ ផ្ទះ អាសីុអឺរុ៉ប 
និង  ក្រមុកង យោធពល ខ្រមរ ភូមិន្ទ 
មួយ បុ៉ណ្ណោះ ដ្រល រក្រសា ការ ប្រកួត 

ជា ធម្ម តា នៅ រសៀល ម៉ាង ៣ 
ថ្ង្រពុធ ស្អ្រក ន្រះ។ 

ជំុវិញ ការ ពន្រយារព្រល ការ ប្រកួត 
ជា ថ្ម ីរវាង ក្រមុ ភ្នពំ្រញ ក្រន និង 
ខ្រត្ត ព្រវ្រង គឺ ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
ទៅតាមសំណើ របស់  ក្លិប  ខ្រត្ត 
ព្រវ្រង ដោយ ស រត្រ សមាជិក 
ក្លិបមួយន្រះបាន ចូល បរិភោគ 
អាហារ នៅ ភោជនី យដា្ឋាន១ កន្ល្រង 
ក្នងុ ក្រងុ ព្រវ្រង ដ្រល មាន បុគ្គលិក 
វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហ្រតុ ន្រះ  
ពួកគ្រតម្រូវ ឱ្រយ ធ្វើ សំណាក  ជា 
លើក ទី ១ និង ត្រវូ  ធ្វើចតា្តាឡីស័ក 
តាម វិធាន ការ របស់ ក្រសួង សុខា- 
ភិបាល ក្រយ ពីយក សំណាក 
រួច ដូច្ន្រះ CNCC ក៏ បាន ឯក ភាព 
លើ សំណើ របស់ ក្លបិ ខ្រត្តព្រវ្រង 
និងបាន ពន្រយារ ព្រល ការ ប្រកួត 
ន្រះ ដោយរង់ ចំា ការ កំណត់កាល- 
បរិច្ឆ្រទ ថ្ម។ី 

ដោយ ឡ្រក ចំពោះ ការ ពន្រយារ - 
ព្រល ប្រកួត រវាង ការ ប្រកួតទំាង 
២គូ ដ្រល ត្រូវ ធ្វើ នៅ កីឡ ដា្ឋាន  
អ្រសអយូ នៅខ្រត្ត សៀម រាប 
ដោយសរ ត្រ រដ្ឋ បាល ខ្រត្ត សៀម- 
រាប  កាលពី ថ្ង្រទី ២០ ខ្រមីនា ឆា្នាំ 
២០២១  បាន ផ្អាក ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន នូវចរា ចរណ៍ច្រញ-ចូល 
ចំពោះ ប្រជា ពល រដ្ឋ ដ្រលរស់ នៅ 
សង្កាត់ គោកចក ក្រងុសៀម រាប 
ខ្រត្ត សៀម រាប ជំុ វិញការ មាន 
ករណី ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ទី នោះ 
ហើយ ក៏យោង ទៅតាម ការព័ត៌- 
មាន  ដ្រល ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ អង្គរ 
ថាយហ្គរឺ និង ក្រមុ សូលទី ឡូអង្គរ 

បាន ផ្តល់ ឱ្រយមក មន្រ្ត ីជំនាញ របស់ 
CNCC ផង ដ្ររ។

យោងតាមស្រចក្តជូីនដំណឹង 
របស់ CNCC  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ក្លបិ 
អង្គរថាយហ្គរឺ បាន គ្រប់ គ្រង មន្រ្ត ី
និងកីឡាករ របស់ខ្លួន ដោយ  
ប្រមូល ផ្តុំ ស្នាក់នៅ ត្រ ១កន្ល្រង    
ជំុ គ្នា នៅ ក្នងុផ្ទះ ក្លបិ ដោយ មិនឱ្រយ 
ទៅរស់ នៅ តាម ផ្ទះ រៀង ខ្លនួ នោះ 
ទ្រ ហើយការ ធ្វើ ដំណើរ  និងការ  - 
ទទួល ទាន អា ហារ ក៏ មានការ គ្រប់ 
គ្រង ច្របាស់ លាស់ ហ្រតុន្រះ ក្លបិ 
អង្គរ ថាយ ហ្គរឺ គឺ មិន បាន បង្ហោញ 
សញ្ញាណ វិជ្ជមាន ន្រ ការ ប៉ះ ពាល់  
ជា មួយ ជំងឺ កូវីដ នោះ ឡើយ។

ចំណ្រក  ក្លបិ សូលទីឡូអង្គរ គឺ 
មាន មន្រ្ត ីនិងកីឡាករ  មួយចំនួន 
ធំ មាន គ្រហដា្ឋានស្ថតិ នៅ សង្កាត់ 
គោក ចក  ដ្រលកំពុង បិទ នូវ 
ចរាចរណ៍ ច្រញ -ចូល ខណៈ 
កីឡាករ របស់ ក្លបិ ន្រះ រស់ នៅ ដាច់ 
ពី គ្នា ទៅ តាមគ្រហដា្ឋាន រៀង ខ្លនួ 
ហើយ ទីលាន ហ្វឹក ហាត់ របស់ 
សូលទីឡូអង្គរ ក៏ ស្ថិតនៅ វត្ត 
គោកចក ទៀត។ យោងតាម 
ព័ត៌មាន ដ្រល  CNCC ប្រមូល 
បានពី សមី ក្លបិ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ន្រះ 
ព្រមទំាង ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ និងចៀស- 
វាង នូវ ហានិភ័យ ន្រ ការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ 
១៩ ជាយថា ហ្រតុ ហើយ ក៏ តប 
តាម សំណើ របស់ ក្លិប បឹងក្រត 
និងសូលទីឡូអង្គរ នោះ គឺ CNCC 
បាន សម្រច ពន្រយារ  ព្រលការ ប្រកួត 
ទំាង ២គូ ន្រះ សិន ដោយ រង់ចំា 
កាល វិភាគ ប្រកួតជា ថ្ម ីទៀត៕
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