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នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រប់ឲ្រយ
អភិបាលរាជធានី-ខ្រត្ត
ពិនិត្រយចង្ហាន់ព្រះសង្រឃ
នៅតាមវត្តនានាអំឡុង
ព្រលន្រការបិទខ្ទប់

ប្រទ្រសវៀតណាមចាប់ផ្តើម
បើកការនំាច្រញបន្ល្រមកកម្ពជុា
វិញបនា្ទាប់ពីផ្អាករយៈព្រលខ្លី

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
ប្រកាស ដាក់ ឲ្រយ ប្រើប្រស់ ទី-
ផ្រសារ អនឡាញ សម្រប់ លក់ 
គ្រឿង ឧបភោគ បរភិោគ ចាបំាច ់ 
ដើម្របី បំព្រញ តម្រូវ ការ របស់ 
ប្រជាជន ក្នុង អំឡុង ព្រល បិទ 
ខ្ទប ់ក្រងុ ភ្នពំ្រញ នងិ ក្រងុ តាខ្មៅ 
ខ្រត្ត កណ្តាល។

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន 
របស់ ក្រសួង បាន ផ្រសាយ នៅ 
ថ្ង្រទី ២១ ខ ្រ ម្រសា ន្រះ ឲ្រយ ដឹងថា 
រាជរដា្ឋា ភិ បាល តាមរយៈ ក្រ-
សួងពា ណិជ្ជកម្ម បាន ដាក់ ឲ្រយ 
ប្រើប្រស់...តទៅទំព័រ ៩

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រ ីហ៊នុ ស្រន បាន ណ្រនា ំឲ្រយ 
អភិបាល រាជធានី-ខ្រត្ត ទាំង 
អស់ ពិនិត្រយ មើល ចង្ហាន់ ព្រះ-
សង្រឃ នៅ តាម ទី វត្តអារា៉ាម នានា 
ក្នងុ អឡំងុ ព្រល អនវុត្ត វធិានការ 
បទិ ខ្ទប ់រាជធាន ីភ្នពំ្រញ នងិ ការ 
រឹត បន្តឹង ការ ឆ្លង ខ្រត្ត នានា។

តាមរយៈ សារ សឡំ្រង ផ្ញើ ជនូ 
ប្រជាពលរដ្ឋ កាល ពី យប់ ថ្ង្រទី 
២០ ម្រសា លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រី ថ្ល្រង ថា ក្នុង ព្រល អនុវត្ត 
វធិានការ ទបស់ា្កាត ់ការ ចម្លង ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ន្រះ គឺ មិន មាន អ្នក 
ទៅ ធ្វើ បុណ្រយ ឡើយ។ ចំណ្រក 
ព្រះសង្រឃ ក៏ មិន អាច និមន្ត ទៅ 
បិណ្ឌបាត្រ បាន ដ្ររ នាំ ឲ្រយ ព្រះ-
សង្រឃ ដាច់ ចង្ហាន់។

លោក ហ៊ុន ស្រន ថ្ល្រង ថា៖ 
«ខ្ញុ ំក ៏សមូ យក ឱកាស ន្រះ សមូ 
ឯកឧត្តម (អភិបាល) រាជ-
ធានី ភ្នំព្រញ...តទៅទំព័រ ៣

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា និង វៀត-
ណម ចាប់ ផ្តើម ដំណើរការ នាំ 
ចូល បន្ល្រ ឡើង វិញ បនា្ទាប់ ពី 
ភាគី វៀតណម បាន សម្រច 

ផ្អាក ការ នាចំ្រញ បន្ល្រ កាល ព ីថ្ង្រ 
ចន្ទ។

ការ បើក ឲ្រយ មាន ការ នាំចូល 
បន្ល្រ ស្រប ព្រល ការ ផ្គតផ់្គង ់បន្ល្រ 
ក្នុង ស្រុក កំពុង ប្រឈម នឹង ការ 
ដឹក ជញ្ជូន...តទៅទំព័រ ១១

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តនិងអគ្គសិនីកម្ពជុាមិនពិន័យ
ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពៃញៈ  រដា្ឋាករទឹក ស្វយ័ត 
ក្រងុភ្នពំ្រញ  នងិ អគ្គសិន ីកម្ពជុា 
ប្រកាស មិន ផកពិន័យ  និង 
ផ្តាច់ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក  និង ភ្លើង 
ដល់ ពលរដ្ឋ នោះទ្រ  បើទោះ ជា 

អ្នកប្រើប្រស ់មនិទាន ់បង ់ស្រវា 
ន្រះ ក្នុង អំឡុងព្រល បិទ ខ្ទប់ 
ប៉ុន្ត្រ អំពាវនាវ ឲ្រយ អ្នកមាន លទ្ធ- 
ភាព ចូលរួម បង់ ស្រវា ឲ្រយ បាន 
ទាន់ព្រល។

រាជធានី ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តា-
ខ្មៅ ត្រូវ បាន រាជរដា្ឋាភិបាល ប្រ-

កាស បិទ ខ្ទប់ ខណៈ តំបន់ មួយ 
ចំនួនត្រវូ បាន កំណត់ ជា «តំបន់-   
ក្រហម» ដោយ ហាម ប្រម 
មនសុ្រស ច្រញពផី្ទះ ដ្រលជា ផ្ន្រក 
មួយ ន្រ វិធានការ ទប់សា្កាត់ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដ្រល កំពុង រីក រាល-
ដាល នៅ កម្ពុជា។

លោក សុមឹ សុថីា អគ្គនាយក 
រដា្ឋាករទឹក ស្វយ័ត ក្រុងភ្នំព្រញ 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ង្រ 
ន្រះ  ថា ដោយ យល់ ពី ទុក្ខ លំ-
បាក របស់ ពលរដ្ឋ ក្នុង រាជធានី 
ភ្នំព្រញ ការខកខាន មិនទាន់ 
ទូទាត់ ស្រវា ...តទៅទំព័រ ៣ 

ក្រុម Bayern ផ្តួល Bayer ដើម្បី ឈាន 
ទៅរកការ ឈ្នះ  ជើងឯក ជា លើក ទី  ៩

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ការលក់គៃឿងឧបភោគបរិភោគរបស់កៃសួងពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ផ្ទះុជំងឺកូវីដ ដៃលជាតំបន់កៃហមក្នងុរជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថត សហ ការី

រដ្ឋាភិបាលដក់ឲ្រយ
ប្រើប្រស់ផ្រសារអន-
ឡាញដើម្របីលក់ទំ-
និញក្នងុអំឡុងបិទខ្ទប់

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី ២០ 
ខ្រ ម្រសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួង 
សខុាភបិាល នងិ ក្រសងួ ការពារ 

ជាតិ បាន ចាក់ វា៉ាក់សាំង ការពារ 
កូវីដ ១៩ ជូន មន្រ្តី រាជការ ប្រ-
ជាពលរដ្ឋ នងិ កងកមា្លាងំ ប្រដាប ់
អាវុធ នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស បាន 
សរុប ចំនួន ១ ២៧៧ ៦៨៨ 

នាក។់ ន្រះ បើ យោង តាម របាយ-
ការណ៍។

យោង តាម របាយការណ៍ 
របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល ក្រសួង  
បាន ចាក់ វា៉ាក់សាំង ជូន មន្រ្តី 

រាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ទូទាំង 
ប្រទ្រស សរុប ៩៨៣ ១៤៥ នាក់។

ចំណ្រក ក្រសួង ការពារ ជាតិ 
បាន ចាក់ វា៉ាក់សំាង ជូន មន្រ្តី 
រាជការ  ប្រជាពលរដ្ឋ កងកមា្លាងំ 

ប្រដាប ់អាវធុ នងិ គ្រសួារ កងទព័ 
នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស បាន សរុប 
ចំនួន ២៩៤ ៥៤៣ នាក់។

សរុប អ្នក បាន ចាក់ វា៉ាក់សាំង 
តាមរយៈ ក្រសួង...តទៅ ទំព័រ ៤

គិតត្រមឹថ្ង្រទី២០ខ្រម្រសាកម្ពជុាបានចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩បានចំនួន១២៧៧៦៨៨នាក់

អ្នកមិនបានបង់ស្រវត្រសំណូមពរដល់អ្នកមានលទ្ធភាពឲ្រយបង់បានទាន់ព្រល



មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត អគ្គមែ-
បញ្ជាការ រង នែ កង យោធពល ខែមរភូមិន្ទ 
បាន បង្ហាញ ព ីការ លបំាក របស ់កែមុ ការងរ 
និង ការ មិន ទាន់ មន សិទ្ធិ សមែក ក្នុង ការ 
រៀបច ំនវូ មណ្ឌលពែយាបាល កវូដី ១៩ កមែតិ 
សែល សមែប់ តែៀម ទុក ទទួល ពែយាបាល 
អ្នក មន វិជ្ជមន ជំងឺ កូវីដ។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បាន សរសែរ លើ 
ហ្វែសប៊ុក របស់ លោក  នៅ ពែឹក ថ្ងែ ពុធ ទី 
២១ ខែមែសា នែះ ថា៖ «ក្នុង កាលៈ ទែសៈ 
ដ៏លំ បាក នែះ កែុម ការងរ យើង មិន ទាន់ 
មន សិទ្ធិ សមែក ទែ...»។

លោក បាន រៀបរាប ់បន្ថែម ថា កែមុ ការងរ 
បាន បញ្ចប ់ការ រៀបច ំមណ្ឌល ពែយាបាល កវូដី 
១៩ កមែតិ សែល នៅ កោះ ពែជែ ក្នងុ ជហំាន 
ទ២ី ដោយ បាន បង្កើន ចនំនួ គែ បន្ថែម ទៀត 
សមែប់ ពែយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ  ១៩ នៅ 
មណ្ឌល កោះពែជែ ដល់ បែមណ ជិត  ២ 
៦០០ គែ។

លោក ហុ៊ន ម៉ាណែត បាន បន្ដ ថា កែមុការ- 
ងរ មណ្ឌល ពែយាបាល កូវីដ១៩ កមែតិសែល  
បាន បន្ត ទៅ រៀបចំ មណ្ឌល ពែយាបាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ មួយ កន្លែង ទៀត នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កោ 
ដើមែបី តែៀម ទទួល ពែយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ 

១៩ ក្នុង ករណី មន តមែូវ ការ ចាំបាច់។
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ និង  កែុម 

ការងរ សងែឃឹម ថា ការ ឆ្លង នងិ រកី រាលដាល 
នែ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងឹ តែវូ បញ្ចប ់នៅ ក្នងុ ពែល 
ឆាប ់គែប ់មខុ ហើយ ទតីាងំ ដែល យើង រៀបច ំ
ទាំង នែះ នឹង មិន- មន  តមែូវការ បែើបែស់ 
នោះ ទែ។ ប៉ុន្តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ យើង 
នងឹ ខតិខ ំបែងឹបែង រៀបច ំមណ្ឌល ពែយាបាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទាំង នែះ ឲែយ បាន ឆាប់ រហ័ស 
នងិ បាន ល្អ ក្នងុ ករណ ីមន តមែវូ ការ ចាបំាច ់
ក្នងុ ការ ទទលួ ពែយាបាល បងប្អនូ បែជាពលរដ្ឋ 

ដែល ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩»។
ជាមួយ គ្នា នែះ លោក បាន អពំាវនាវ ដល ់

ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ ឱែយ ចូលរួម ក្នុង ការ អនុវត្ត 
នវូ វធិាន សខុាភបិាល ៣ កុ ំនងិ ៣ ការពារ 
ឲែយ បាន ខា្ជាប់ខ្ជួន ក៏ ដូច ជា ការ ទទួល ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ 
គោរព គោលការណ ៍អនុវត្ត ក្នុង ការ បិទ ខ្ទប់ 
មួយ រយៈពែល ខ្លី ដើមែបី រួម គ្នា ទប់សា្កោត់ ការ 
រកី រាលដាល នងិ ឈាន ដល ់ការ បញ្ចប ់ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង បែទែស កម្ពុជា ឱែយ បាន 
ឆាប់ រហ័ស៕

អោមប៊ុនធឿន

បន្ទាយមានជ័យៈ ជន សងែស័យ   
ម្នាក ់ដែល ជា មែ ខែយល ់នំា មនសុែស 
ឆ្លង ដែន ចលូ បែទែស ថែ តែវូ បាន 
កម្លាងំ សមត្ថកចិ្ច ចាប ់បញ្ជនូ ទៅ 
សាលា ដំបូង ខែត្ត បនា្ទាយ មន-
ជ័យ ដើមែបី ចាត់ ការ តាម នីតិវិធី 
នៅ ថ្ងែទី ២១ ខែ មែសា នែះ។

លោកសែ ីឌ ីសុជាត ិស្នងការ 
រង ទទួល ការងរ យែនឌ័រ និង 
បែឆាំង ការ ជួញដូរ មនុសែស និង 
ការពារ អនីតិជន ខែត្ត បនា្ទាយ 
មន ជយ័ ឲែយ ដងឹ ថា ជនសងែស័យ 
ជា មែ ខែយល់ ម្នាក់ នោះ តែូវ បាន 
កម្លាងំ នគរបាល សែកុ ថ្មពកួ ចាប ់
បញ្ជូន មក ស្នងការដា្ឋាន នគរ-
បាល ខែត្ត បនា្ទាយមនជយ័ កាល 
ពី ថ្ងែទី ២០  ខែ មែសា។

លោកសែី ថ្លែង ថា៖ «យើង 
បាន បញ្ជនូ គត់ ទៅ កាន់ តុលាការ  
ហើយ នៅ ពែកឹ នែះ។ អ៊ចីងឹ ពែល 
នែះ ជនសងែស័យ កពំងុ នៅ តលុា-
ការ។ គែ សមែច ចោទ បែកាន់ 
សុើបសួរ និង ឃុំខ្លួន យ៉ាង ណា 
នោះ លើ សា្ថាប័ន អយែយការ»។

លោក ឈឿន គឹមឈុន 
អធកិារ នគរបាល សែកុ ថ្មពកួ ឲែយ 

ដឹង ថា ជន សងែស័យ ឈ្មោះ នឹម 
វណា្ណា ភែទ បែុស អាយុ ៦៨ ឆា្នាំ 
នៅ ភូមិ បនា្ទាយមនរិទ្ធ ឃុំ 
គោករមៀត សែុក ថ្មពួក ខែត្ត 
បនា្ទាយមនជ័យ។

បើ តាម លោក អធិការ ជន 
សងែស័យ រូប នែះ តែូវ បាន នគរ-
បាល វរសែនាតចូ ការពារ ពែដំែន 
គោក លែខ ៨០៧ ឃាត់ ខ្លនួ ជា 
មយួ ពលករ ខ្មែរ បែសុ-សែ ីចនំនួ 
២ នាក ់មន ឈ្មោះ តោ សរូយិ៉ា 
ភែទ សែ ីអាយ ុ៣៩ ឆា្នា ំនៅ ភមូ ិ
សែះឈកូ ឃុ ំសែះជកី សែកុភ្ន-ំ
សែកុ និង ឈ្មោះ មត បឹម ភែទ  
បែសុ អាយុ ២០ ឆា្នា ំរស់នៅទីកន្លែង  
ជាមួយ គ្នា។ ពួក គែ បមែុង ឆ្លង 
ដែន ទៅ បែទែស ថែ នៅ ចំណុច 
ចែក ស្តុកស្តោរ ក្នុង ភូមិសាស្តែ 
ឃុំ គោករមៀត សែុក ថ្មពួក។

លោក បញ្ជាក់ ថា ដោយ មន 
បទ បញ្ជា ព ីលោក ឧត្តមសែនយី-៍ 
ទោ សិទ្ធ ិឡោះ ស្នងការ នគរបាល  
ខែត្ត នងិ សមែបសមែលួ ពី លោក 
មស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ ពែះរាជអាជា្ញា- 
អម   សាលា ដំបូង ខែត្តជនសងែស័យ   
តែវូ បាន កម្លាងំ នគរបាល ឃាត់ ខ្លនួ  
នៅ វែលា ម៉ាង ១១ និង ២០ នាទ ី
ពែឹក នៅ ថ្ងែទី ២០ មែសា៕
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មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មនែ្តី ហ៊ុន សែន បាន សមែច 
បែកាស លុប ចោល ការ ផ្តល់ 
ថវិកា ចំនួន ៣០ មុឺន រៀល ទៅ 
ដល់ ពលរដ្ឋ ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ 
បិទ ខ្ទប់  ដែល មន មនុសែស រាប់ 
លាន នាក់ ដោយ ជំនួស នូវ ការ 
ផ្តល់  ជូន តែ សែបៀង អាហារ 
ហើយ  លោក សុ ំការ យោគយល ់
និង សូម ឱែយ ឈប់ ទាមទារ បែក់ 
នែះ បន្ត ទៀត។

លោក ហ៊ុន សែន បាន ថ្លែង 
តាមរយៈ សារ សំឡែង នៅ យប់ 
ថ្ងែ អង្គារ ទី ២០ ខែ មែសា ឆា្នាំ 
២០២១ នែះ ថា ការ ផ្តល់ បែក់ 
៣០ មុនឺ រៀល ដែល លោក ធា្លាប ់
បាន បែកាស កន្លង មក នែះ គឺ 
មិន អាច ធ្វើ ទៅ បាន ទែ ដោយ 
លោក បាន ឱែយ អាជា្ញាធរ បង្វលិ ជា 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ នូវ អង្ករ តែីខ មី 
ទឹកតែី ទឹក សុីអ៊ីវ និង អ្វី ផែសែង 
ទៀត តាម លទ្ធភាព ដែល អាច 
ធ្វើ ទៅ បាន។

លោក មន បែសាសន៍  ថា ៖ 
«មន បងប្អូន យើង បាន បង្ហាះ 

តាម ហ្វែសប៊កុ នងិ មន អ្នក ខ្លះ 
តវ៉ា ជាមួយ នឹង កែុម អ្នក ចែក 
ជនំយួ។ ខ្ញុ ំសមូ  ឱែយ បងប្អនូ មែតា្តោ 
យោគយល ់អធែយាសែយ័  ចពំោះ 
ការ លំបាក របស់ រដ្ឋបាល ដែល 
មិន អាច ផ្តល់ បែក់៣០មឺុនរៀល 
ក្នុង១ គែួសារ ឬ១ នាក់ ជូន 
បងប្អូន បាន តទៅ ទៀត ទែ»។

លោក នាយក រដ្ឋមនែ្ត ីបាន បន្ត 
ថា ថវិកា ទំាង នែះ មន ទំហំ ធំ 
សមែប់ រាជរដា្ឋាភិបាល ផ្គត់ផ្គង់ 
បែជាពលរដ្ឋ ទូទាំង រាជធានីភ្នំ-
ពែញហើយ លោក ក៏ គ្មោន ជមែើស   
ណា កែ ពី ចែក ជូន សែបៀង អា-
ហារ សមែប់ តែ អ្នក ដែល ពែម 
ទទួល តែ ប៉ុណ្ណាះ បើ សិន ជា 
មន អ្នក មិន ពែម ទទួល ហើយ 
នៅ តែ ទាមទារ ថវិកា នែះ។

លោក ហ៊ុន សែនថា៖ «ខ្ញុំ 
បាន ទទលួ ពត័ម៌ន ហើយ មន 
ការ ក្តុកក្តួល ក្នុង ចិត្ត នៅ ពែល 
ដែល បងប្អនូ ខ្លះ មនិ ពែម ទទលួ 
យក  ជំនួយ។ បើ បងប្អនូ បដិសែធ 
ខ្ញុំ ក៏ ស្នើ ឱែយ អ្នក ចែក ជំនួយ ឧប-
ត្ថម្ភ ទំាង នោះ ដកថយ ពី តំបន់ 
នោះ ហើយ ចែក ជូន បែជាជននៅ  
តំបន់ ផែសែង ដែល គែ តែូវ ការ»។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ជាង 
១ មុនឺ គែសួារ តែវូ បាន ចែក ផ្តល ់
ជូន ជំនួយ នៅ ថ្ងែ អង្គារ នែះ 
ហើយ នៅ ថ្ងែ ពុធ ស្អែក នែះ នឹង 
ផ្តល ់ជនូ ជតិ ១ មុនឺ គែសួារ នងិ 
នៅ ថ្ងែ ពែហសែបតិ៍ នឹង មន ការ 
ចែក ជូន បែមណ ជាង ២ មុឺន 
គែួសារ។

លោក ហុ៊ន សែន បាន បញ្ជាក់  
ថា៖ «ខ្ញុ ំសមូ អង្វរ ចពំោះ បងប្អនូ 
ឱែយ  មន ការ យោគយល ់ដល ់ការ 
លំបាក រួម របស់ យើង ហើយ 
បញែឈប់ នូវ ការ ទាមទារ បែក់  
៣០ មុឺន រៀល បន្ត ទៀត»។

ជាមួយ គ្នា នែះ ដែរ លោក 
នាយក រដ្ឋមនែ្តី ក៏ បាន បញ្ជា ឱែយ 

អភិបាល នែ រាជធានី ខែត្ត ទាំង 
អស ់តែវូ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ចពំោះ 
ពែះសងែឃ នៅ តាម បណា្តា គែប ់វត្ត 
ទំាង អស់ ដែល ពំុ មន បែជាពល- 
រដ្ឋ យក ចង្ហាន់ ទៅ បែគែន ពែះ-
សងែឃ ក្នងុ ដំណាក់កាល នែះ បាន។

លោក គិ ន ភា បែធាន វិទែយា-
សា្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ នែ 

រាជបណ្ឌិតែយ-សភាកម្ពុជា ថា 
បែជាពលរដ្ឋ គួរតែ យល់ ពី 
សា្ថានភាព និង ការលំបាក របស់ 
រាជរ ដ្ឋា ភិ បាល ក្នុង 
ដណំាកក់ាល នែះ ហើយ អ្វដីែល 
ពលរដ្ឋ ត្រូវការ ចាំបាច់ 
នៅពែលនែះ ដើមែប ីការរសន់ៅ គ ឺ
សែបៀងអាហារ ។ 

 លោក បាន បែបថ់ា ៖ « ពែល 
នែះ អ្វីដែល រាជរដា្ឋាភិបាល តែូវ 
ដោះសែយ ចំពោះមុខ គឺ ការ 
ដោះ សែយ សែបៀងអាហារ ជូន 
បែជាពលរដ្ឋ ដើមែបី កុឱំែយ ពកួគត ់
បែឈម នឹង ការអត់ឃា្លាន » ។ 

 លោក គិ ន ភា បាន បន្ថែមថា 
នៅពែលនែះ បែជាពលរដ្ឋ 
មិនមែន គិតតែ ទាមទារ តាម 
ការចង់បាន នោះទែ គឺ តែូវតែ 
យល ់ព ីការលបំាក របស ់រាជរ ដា្ឋា 
ភិ បាល ផងដែរ ដោយ ចំណូល 
ផែសែងៗ ក៏ រដា្ឋាភិបាល មនការ 
លំបាក ហើយ បន្ទុក នែ ការចំ-
ណាយ ក៏ ធ្ងន់ធ្ងរ ដែរ ដូចជា ការ 
ធ្វើជា កន្លែង សមែប់ ពែយាបាល 
អ្នកជំងឺ កើតឡើង រហូត រួម នឹង 
ការផ្គតផ់្គង ់អាហារ ដល ់អ្នកជងំ ឺ
ជាដើម ៕

លោក ហុ៊ន ម៉ាណែត បង្ហាញ ពី ភាព លំបាក របស់ កែមុ ការងរ ដែល គ្មាន 
ពែល សមែក  ក្នងុ ការ រៀបចំ មណ្ឌល ពែយាបាល អ្នក មន វិជ្ជមន កូវីដ ១៩

ជន សងែស័យ ម្នាក់ នំា មនុសែស ឆ្លង ដែន ចូល 
បែទែស ថែ តែវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ

លោក ហុ៊ន សែន បែកាស លុប ចោល ការ ផ្តល់ ថវិកា៣០មឺុន រៀលទៅ 
ដល់ ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ តែ ជំនួស ដោយ ការ ផ្តល់ សែបៀង អាហារ

លោកហុ៊នមា៉ាណេតអគ្គមេបញ្ជាការរងនេកងយោធពលខេមរភូមិន្ទកំពុងពិភាកេសាជាមួយកេមុ
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តពីទំព័រ ១ ...ទឹកតាមការ
កំណត់នឹងមិនត្រូវទទួលការ
ផាកពិន័យនោះទ្រ។នៅក្នុង
អំឡុងព្រលន្រះបើទោះជា
ពលរដ្ឋមិនទាន់បានបង់ស្រវា
ន្រះក៏មិនត្រូវបានផា្តាច់ស្រវា
ទឹកមិនប្រើប្រស់នោះដ្ររ។
លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖«ក្នងុ

ស្ថានភាពន្រះយើងត្រវូចលូរមួ
ជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាង-
ម៉្រចផ្គតផ់្គង់ទកឹឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
យើងក្នងុក្រងុឲ្រយបានប្រើប្រស់
គ្រប់គ្រន់។រឿងបង់ ឬមិន
បងថ់្ល្រទកឹនោះក្នងុព្រលន្រះគឺ
យើងទកុមយួឡ្រកសនិហើយ
គណៈគ្រប់គ្រងយើងក៏បាន
សម្រចយើងនឹងមិនពិន័យ
លើពួកគាត់ទ្រ»។
ស្រដៀងគា្នាន្រះលោកក្រវ

រតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនី
កម្ពុជាបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
នៅថ្ង្រន្រះដ្ររថាការខកខាន

មិនបានបង់ថ្ល្រភ្លើងទាន់ព្រល-
វ្រលាក៏មិនទទួលការពិន័យ
និងផា្តាច់ស្រវាន្រះមិនឲ្រយប្រើ-
ប្រស់នោះដ្ររ។ក៏ប៉ុន្ត្រលោក
នៅត្រទទូចឲ្រយពលរដ្ឋដ្រល
មានលទ្ធភាពគួរចូលរួមបង់
ស្រវាន្រះតាមរយៈប្រព័ន្ធអ្រ-
ឡចិត្រនូកិឲ្រយបានគ្របគ់ា្នាដើម្របី
អាចឲ្រយអគ្គសិនីកម្ពជុាមានថវិកា
បង្វិលទៅទូទាត់ថ្ល្រជាវភ្លើង
ន្រះជាមួយប្រទ្រសជិតខាង។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

អត់មានពនិយ័អ្វីទៅពកួគាត់ទ្រ
បើពួកគាត់បង់មិនទាន់ព្រល-
វ្រលាប៉នុ្ត្រយើងក៏សណំមូពរឲ្រយ
បងប្អូនយើងជួយបង់ឲ្រយអស់
លទ្ធភាពក្នងុកម្រតិណាដ្រលអាច
បង់បាន។ដោយសរត្រអគ្គិ-
សនីកម្ពុជាយើងត្រូវការថវិកា
ន្រះយកទៅសង់ថ្ល្រភ្លើងដ្រល
យើងបានទិញពីគ្រដូចគា្នា»។
លោកបញ្ជាក់បន្ថ្រមថា៖

«មិនត្រឹមត្រមិនផា្តាច់ភ្លើងទ្រ
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រះបើបងប្អូន
មានបញ្ហាអ្វីនៅកន្ល្រងណា
នៅត្រអាចហៅភា្នាក់ងារយើង
ទៅពនិតិ្រយមើលដល់លនំៅឋាន
គាត់បើទោះបីតំបន់នោះស្ថិត
ក្នុងតំបន់ក្រហមក៏ដោយ»។
ក្រពីន្រះលោកក្រវរតនៈ

បានអះអាងថា ចំពោះករណី
ដ្រលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ស្រវាន្រះ
ដោយមិនគិតថ្ល្រជូនពលរដ្ឋ
ដ្រលមានផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩នោះគឺ
ពលរដ្ឋនៅត្រត្រូវបង់ស្រវាន្រះ
តាមប្រតិបត្តកិារដដ្រលទ្រដោយ
គ្រន់ត្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនឹងទូទាត់
ថវិកាដ្រលបានបង់ន្រះជូន
ពួកគាត់នៅព្រលក្រយវិញ។
កញ្ញាកាន់និកាជាពលរដ្ឋ

រស់នៅក្នុងតំបន់ផ្លូវរថភ្លើង
សងា្កាត់បឹងកក់១ខណ្ឌទួល-
គោករាជធានីភ្នំព្រញបាន
សទរចំពោះការមិនផាកពិ-

ន័យរបស់ស្ថាប័នទាំង២ន្រះ
ដោយកញ្ញាថ្ល្រងថាការលើក-
ល្រងន្រះបានចូលរួមជួយពល-
រដ្ឋដ្រលកំពុងប្រឈមនឹងការ
បិទខ្ទប់ហាមមិនឲ្រយច្រញពីផ្ទះ។
ក៏ប៉ុន្ត្រកញ្ញាបានយល់ស្រប

ថាក្នុងកាលៈទ្រសៈន្រះពល-
រដ្ឋដ្រលមានលទ្ធភាពគួរត្រចូល
រួមបង់ស្រវាឲ្រយបានទាន់ព្រល

វ្រលាតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ច្រក-
វិទ្រយាដោយមិនត្រូវមានការ
គ្រចវ្រះនោះទ្រព្រះថាមុន
នឹងក្រយពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅ
ត្រត្រវូបង់ស្រវាន្រះដដ្រល។
កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា៖«ប្រ-

សិនបើគាត់មិនទទួលរងការ-
ពិន័យនេះគឺជាការជួយ
សម្រួលថវិកាពលរដ្ឋក្នុងគ្រ

ន្រះដ្ររអ៊ីចឹង។ម្រយា៉ាងកន្លងទៅ
ឲ្រយត្រមានពលរដ្ឋមានការបង់
យឺតយ៉ាវគឺនឹងត្រូវបានផា្តាច់
ទកឹផា្តាច់ភ្លើងមនិឲ្រយប្រើប្រស់
ហើយ។ត្រខ្ញុំក៏មានគំនិតថា
បើយើងមានលុយហើយ គួរ
បង់ទៅបើបង់ផា្ទាល់មនិបានគឺ
បង់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីងឬធនា-
គារABAអីអ៊ីចឹងទៅ»៕
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តពីទំព័រ ១... និងខ្រត្ត
កណា្តាលនិងអភិបាលគ្រប់
ទកីន្ល្រងទាងំអស់សមូយកចតិ្ត
ទុកដក់ចំពោះព្រះសង្រឃក្នុង
ព្រលបិទខ្ទប់គា្មានប្រជាពល-
រដ្ឋទៅធ្វើបណុ្រយដ្រលអាចដច់
ចងា្ហាន់។យកចិត្តទុកដក់លើ
ព្រះសង្រឃមិនអាចច្រញបិណ្ឌ-
បាត្រនៅកន្ល្រងបិទខ្ទប់ ជា
ពិស្រសនៅភ្នំព្រញនិងក្រុង
តាខ្មា»។
ព្រះត្រជព្រះគុណយូយី-

ហាក់ព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំ-
ព្រញថ្មីស្ថតិក្នងុសងា្កាត់ភ្នពំ្រញ
ថ្មី ខណ្ឌស្រនសុខរាជធានី
ភ្នំព្រញឲ្រយដឹងថាចាប់តាំងពី
ដើមឆ្នាំ២០២១មកដោយ-
សរការរីករាលដលជំងឺកូវីដ
១៩មនិសវូមានពទុ្ធបរសិទ័មក
សមាទានសីលឬប្រគ្រន-
ចងា្ហាន់ដល់ព្រះសង្រឃនៅវត្តទ្រ។
ពិស្រសក្នុងព្រលរាជរដ្ឋាភិ-
បាលបិទខ្ទប់ការធ្វើដំណើរន្រះ

គឺគា្មានបរិស័ទមកធ្វើបុណ្រយ
សោះ។
ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថា៖«រាល់ថ្ង្រ

អាតា្មាឲ្រយកូនសិស្រសទៅទិញ
ចងា្ហាន់ពីផ្រសារយកមកចម្អនិខ្លនួ
ឯងព្រះគា្មានបរិស័ទមកវត្ត
ទ្រ។តំាងពីមានការរីករាល
ដលជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុឆ្នាំន្រះនៅ
ថ្ង្រសីលគា្មានបរិស័ទមកសមា-
ទានសីលទ្រគឺសូន្រយត្រម្តង»។
បើតាមព្រះអង្គនៅវត្តភ្នពំ្រញ

ថ្មីសរុបទាំងព្រះសង្រឃនិងកូន
សសិ្រសលោកមានចនំនួ៩នាក់
រមួនងឹជាងសងសង់កដុិស្នាក់
នៅវត្ត៥នាក់ទៀត។
ព្រះចៅអធិការបន្ថ្រមថា៖

«នៅព្រឹកន្រះញាតិញោម
ស្មៀនសងា្កាត់ភ្នំព្រញថ្មីបាន
យកចងា្ហាន់ស្រស់មានដូចជា
បន្ល្រស្រស់និងសច់ជ្រូកមក
ប្រគ្រនព្រះសង្រឃដើម្របីទុកធ្វើ
ចងា្ហាន។់ឥឡវូថ្ង្រខ្លះមានចងា្ហាន់
គ្រប់ថ្ង្រខ្លះក៏មិនគ្រប់ដ្ររ»៕

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ ឯកអគ្គរាជទូត
កម្ពុជាប្រចាំប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ត្របូងលោកឡុងឌីម៉ង់ រួម
ជាមួយមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មមួយ
ចំនួនបានទៅជួបសម្ត្រងការ
គួរសមជាមួយលោកYoon
WhaSubអភិបាលក្រុង
អានសនដើម្របីពិភាក្រសាពីការ
ពង្រងឹកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារក្នងុ
ការជយួគាពំារដល់សហគមន៍
ខ្ម្ររប្រមាណ៦០០នាក់ដ្រល
កពំងុរសន់ៅនងិធ្វើការនៅក្នងុ
ទីក្រុងន្រះ។
លោកឡងុឌមីង៉់បានប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាជំនួបនោះត្រូវ
បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រទី១៩
ម្រសក្នុងគោលបំណងដើម្របី
រឹតចំណងមិត្តភាពនិងពង្រឹង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង
ទកី្រងុអានសនជាមយួស្ថាន-
ទូតកម្ពុជានិងក៏ដើម្របីផ្រសព្វ-
ផ្រសាយអំពីសកា្តានុពលមួយ
ចនំនួរបស់កម្ពជុាជនូដល់ភាគី
កូរ៉្រផងដ្ររ។
លោកថា៖«អានសនជា

ទកី្រងុមយួដ៏សខំាន់ដ្រលមាន
សហគមន៍បរទ្រសច្រើនរស់-
នៅនិងធ្វើការក្នុងនោះមាន
ប្រជាជននិងពលករខ្ម្ររប្រ-
មាណ៦០០នាក់កពំងុធ្វើការ
លើវិស័យកសិកម្មខ្លះនិង

ការងារឧស្រសាហកម្មខ្លះ»។
លោកបន្តថាទីក្រុងអាន-

សនជាទីក្រុងមួយទទួល
ស្គាល់ដោយពិភពលោកនិង
ធា្លាប់ជាប់ចណំាត់ថា្នាក់ជាទកី្រងុ
ពហវុប្របធម៌ដចូន្រះពតិជាមាន
សរៈសំខាន់ណាស់ដ្រល
កម្ពជុាត្រវូត្របងា្ហាញអពំីសកា្កា-
នុពលដ្រលកម្ពុជាមានដល់
មន្រ្តីករូ៉្របានដងឹនងិទាកទ់ាញ
អ្នកវិនិយោគផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ក្រុម

ការងារយើងក៏បានរៀបចំការ
ធ្វើបទអន្ដរាគមន៍អំពីសកា្តានុ-

ពលក្នុងវិស័យវប្របធម៌ ទ្រស-
ចរណ៍ស្រដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគ
របស់កម្ពុជាជូនដល់ថា្នាក់ដឹក-
នាំមន្រ្តីរាជការន្រសលាក្រុង
អានសនព្រមទាំងសធារ-
ណជនប្រមាណ១០០នាក់
នៅសលពហុវប្របធម៌របស់
សលាក្រុងអានសន»។
លោកឡុងឌីម៉ង់ បន្តថា

ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានទូត
កម្ពុជានិងទីក្រុងអានសន
កាន់ត្រមានភាពល្រចធ្លា
ដោយកន្លងមកភាគីទាំងពីរ
បានរួមគា្នាដោះស្រយបញ្ហា

ផ្រស្រងៗនៅព្រលមានបញ្ហា
កើតឡើងចំពោះពលករខ្ម្ររ
ជាពសិ្រសនោះជយួគា្នាក្នងុការ
ផ្រសព្វផ្រសាយពីវប្របធម៌ទ្រស-
ចរណ៍ផ្រស្រងៗសំដៅទៅលើ
ពង្រឹងការងារទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រជាជននិងប្រជាជន។
បើតាមលោកឡង់ឌីម៉ង់

ពលរដ្ឋខ្ម្ររជាទូទៅដ្រលរស់-
នៅប្រទ្រសកូរ៉្រមានប្រមាណ
៦មុឺននាក់។
ក្នុងនោះពលករខ្ម្ររដ្រល

កំពុងធ្វើការមាន៤៨០០០
នាក់ធ្វើការលើ៣ វិស័យរួម
មានវសិយ័ឧស្រសាហកម្មកស-ិ
កម្មនិងវិស័យសំណង់។
ចំណ្រកសហគមន៍ស្រ្តីខ្ម្ររ

ដ្រលរៀបការជាមួយស្វាមីកូរ៉្រ
មានប្រមាណពី៧ទៅ៨ពាន់នាក់
ខណៈស្រ្តីខ្ម្ររមួយចំនួនទទួល
បានសញ្ជាតិកូរ៉្រ និងអ្នកខ្លះ
មិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយ។
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ ក៏មាន

សិស្រសនិស្រសិតខ្ម្ររប្រមាណជា
៤០០នាក់ដ្រលកំពុងរៀន
សូត្រនៅប្រទ្រសកូរ៉្រ។
លោកបន្ថ្រមថាដើម្របីសម្រលួ

និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររដ្រលនៅប្រទ្រសករូ៉្រស្ថាន-
ទូតកម្ពុជានៅទីនោះបានចង-
ក្រងបណា្តាញសមាគមខ្ម្ររប្រ-
មាណ៣០សមាគមនៅគ្រប់
តំបន់ទូទាំងប្រទ្រសកូរ៉្រ៕

លោក ឡុង ឌីម៉ង់ ជួប អភិបាល ក្រងុ អានសាន ដើម្របី 
ពិភាក្រសា ពី ការ ជួយ គំាពារ សហគមន៍ ខ្ម្ររ ជាង៦០០នាក់

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីប្រប់ ឲ្រយ ....
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តពីទំព័រ ១ ...ទាំង ២ មាន 
ចំនួន ១ ២៧៧ ៦៨៨ នាក់ 

(គិត ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២១)។

គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩ ក្នុង កៃប-

ខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស (គ.វ.ក-
១៩) កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ 
មៃសា បាន ជមៃប ជនូ សាធារ-
ណជន នូវ ការ បន្ត ការ ចាក់ វ៉ាក់-
សាំង កូវីដ ១៩ ដូស ទី២ ជូន 
ដល់ បុគ្គល ដៃល តៃូវ ដល់ វៃន 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង កូវីដ  ១៩ ដូស 
ទី២ នៅ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ 
អនុវត្ត វិធានការ បិទ ខ្ទប់។

ក្នុង នោះ ចំពោះ ការ ចាក់ វ៉ាក់-
សាងំ សុណីវូ៉ាក ់នងិ សុណីហូ្វាម 
ដូស ទី២ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
នឹង  បៃពៃឹត្ត ទៅ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ថ្ងៃ 
ទី ៣ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១។

ចំណៃក ដំណើរការ នៃ ការ 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង កូវីដ ១៩ ដូស ទី 
២ (សុណីវូ៉ាក ់នងិ សុណីហូ្វាម) 
នៅ កៃងុ តាខ្មៅ នៃ ខៃត្ត កណ្តាល 

ក៏ នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី 
២០ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ 
ដល់ ថ្ងៃទី ៣ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ដូច គ្នា ផង ដៃរ។

កៃសួង ការពារជាតិ នៅ ថ្ងៃទី 
២០ ខៃ មៃសា បាន ជូន ដំណឹង 
ដល់ បណ្តា អង្គភាព ដៃល តៃូវ 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ដូស ទី២ ជូន គៃួសារ កង-
ទព័  នៅ តបំន ់បទិ ខ្ទប ់ភមូសិាស្តៃ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ទីកៃុង 
តាខ្មៅ ខៃត្ត កណ្តាល ដោយ 
តមៃូវ ឱៃយ គៃួសារ កងទ័ព ដៃល 
ដល់ វៃនការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដូស 
ទី២ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ និង 
កៃុង តាខ្មៅ តៃូវ ទៅ ចាក់ តាម 
ខណ្ឌ នីមួយៗ ដៃល ខ្លួន កំពុង 
ស្ថតិនៅ នងិ មនិ អនញុ្ញាត ឱៃយ ឆ្លង 
ខណ្ឌ នោះ ឡើយ។

ការ សមៃច នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ព ីមាន កិច្ច បៃជុំ មន្តៃី ជាន់ 
ខ្ពស់ កៃសួង ការពារ ជាតិ ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត ធ្វើ ឡើង នា ថ្ងៃទ ី១៩ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១។

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន បាន បញ្ជាក ់
ពី ការ មក ដល់ បន្ថៃម នៃ វ៉ាក់-
សំាង ការពារ កូវីដ១៩ ដៃល 
បាន    មក ដល់ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧ 
ខៃ មៃសា នវូ វ៉ាកសំ់ាង សុណីវូ៉ាក ់
កន្លះ លាន ដូស រួច ហើយ និង 
នៅ ក្នុង ខៃ ឧសភា នឹង មក ដល់ 
ចនំនួ ១,៥ លាន ដសូ ខៃ មថិនុា 
នងឹមក   ដល ់ចនំនួ៣លាន ដសូ 
ក្នុង ខៃ កក្កដា នឹង មក ដល់  
ចំនួន ២ លាន  ដូស និង ខៃ 
សីហ មក ដល់ ចំ-នួន១លាន 
ដូស ទៀត៕

នៅ សុីវុត្ថា 

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន នងិ កពំងុ 
តៃៀម ខ្លួន ក្នុង ការ បន្ត ចូលរួម 
អនុវត្តវត្ត យ៉ាង សកម្ម នៅ ក្នុង 
យន្តការ កូឡុំបូ (Colombo 
Process) ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
សទិ្ធ ិនងិ ការពារ ផលបៃយោជន ៍
របស់ ពលករ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ 
ក្នុង អំឡុង និង កៃយ ពៃល នៃ 
វិបត្តិ កូវីដ ១៩។

នៃះ គ ឺជា ការ លើក ឡើង របស ់
លោក អុិត សំហៃង រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ការងារ និង បណ្តុះ-
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ ក្នុង ពិធី ផ្ទៃរ 
តំណៃង បៃធាន យន្តការ កូឡុំបូ 
(Colombo Process) ដៃល 
រៀបចំ ដោយ បៃទៃស នៃបា៉ាល់ 
តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ កាល ពី ថ្ងៃទី 
២០ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១។

លោក អុិត សំហៃង បញ្ជាក់ 
ថា តាមរយៈ យន្តការ នៃះ រាជ-
រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន ផ្តោត ការ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ ណស់ 
ដល ់ការ គពំារ ការ ការពារ សទិ្ធ ិ
និង អត្ថបៃយោជន៍ ពលករ - 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន ៍តាមរយៈ ការ 
ដាក់ ចៃញ នូវ កៃបខ័ណ្ឌ គោល 
នយោបាយ លិខិត បទដា្ឋានគតិ- 
យុត្តិ ការ អនុម័ត លើ អនុសញ្ញា 
អន្តរជាត ិការ ចលូរមួ គៃប ់យន្ត-
ការ វៃទិកា ទាំង កមៃិត ទ្វៃភាគី 
ពហុភាគី កៃប ខ័ណ្ឌ អាសា៊ាន ថា្នាក់-
តំបន់ និង ពិភព លោក ដើមៃបី 
ធានា បាន នវូ កចិ្ច គំពារ ជនូ ដល ់
ពលករ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍។

បើ តាម លោក អុិត សំហៃង 

ពលករ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ បាន 
ចូលរួម ដល់ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច 
ជាតិ តាមរយៈ បៃក់ បញ្ញើ មក 
កៃមុ គៃសួារ ពកួ គៃ ក្នងុ មយួ ឆ្នាំៗ  
មាន ទឹក បៃក់ ជាង ២ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ ដៃល បាន 
រួម ចំណៃក ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច គៃួសារ សហគមន៍ 
និង សង្គមជាតិ។

ទន្ទមឹ នងឹ នោះ  ពកួ គៃ ក ៏ទទលួ 
បាន នូវ ចំណៃះដឹង ថ្មីៗ បទពិ-
សោធន៍ ការងារ ជំនាញ បច្ចៃ-
កទៃស និង ជំនាញ ទន់ ដៃល 
ជា មូលដា្ឋានគៃឹះ សំខាន់ មួយ 
សមៃប់ ពួក គត់ បៃើបៃស់ នៅ 
ថ្ងៃ អនាគត។

លោក អុតិ សហំៃង ថ្លៃង ថា៖ 

«យន្តការ កូឡុំបូ នៃះ គឺ ជា ដំ-
ណើរការ នៃ កចិ្ច ពគិៃះ យោបល ់ 
ថា្នាក់ តំបន់ ស្តីពី ការ គៃប់គៃង 
មខុរបរ/ការងារ នងិ កមា្លាងំ ពល-
កម្ម ដៃល ធ្វើ ការ ដោយ មាន 
កិច្ចសនៃយា ការងារ នៅ បរទៃស 
សមៃប់ បៃទៃស បញ្ជូន ពលករ 
ក្នុង តំបន់ អាសុី»។

យន្តការ នៃះ តៃូវ បាន បង្កើត 
នៅ ទីកៃុង កូឡុំបូ បៃទៃស សៃី-
លងា្កា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៣ នងិ មាន 
គោល  បំណង ផ្តល់ ជា វៃទិកា 
មួយ  សមៃប់ បៃទៃស បញ្ជូន 
ពល ករ ក្នុង តំបន់ អាសុី ចូលរួម 
ចៃករំលៃក បទពិសោធន៍ ឧត្ត-
មានុវត្តន៍ លើ ការ គៃប់គៃង ការ-
ងារ កៃ បៃទៃស ពិគៃះ យោបល់  

លើ បញ្ហា ដៃល ពលករ ទៃសន្តរ 
បៃវៃសន៍ បៃទៃស បញ្ជូន និង 
បៃទៃស គោលដៅ ជួប បៃទះ 
ពៃម  ទាងំ លើក ឡើង នវូ ដណំោះ 
សៃយ ជាក់ ស្តៃង សមៃប់ ការ-
ពារ សខុមុាលភាព របស ់ពលករ 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍។

រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន មាន បៃ-
ទៃស ជា សមាជិក សរុប ចំនួន 
១២ រមួមាន បៃទៃស អាហ្វហ្គា- 
នសីា្ថាន បងក់ា្លាដៃស កម្ពជុា ចនិ 
ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនៃសុី នៃបា៉ាល់ 
បា៉ាគីសា្ថាន ហ្វីលីពីន សៃីលងា្កា 
ថៃ និង វៀតណម រួម ទាំង មាន 
បៃទៃស អង្គការ សា្ថាប័ន អន្តរ-
ជាតិ ពាក់ព័ន្ធ មួយ ចំនួន បាន ចូល 
រួម ជា អ្នក សង្កៃតការណ៍៕

នៅ សុីវុត្ថា 

តកេវៈ តុលាការ ខៃត្ត តាកៃវ  
កាល ព ីថ្ងៃទ ី២០ ខៃ មៃសា បាន 
សមៃច ផ្តនា្ទាទោស បុរស ចំនួន 
៤ នាក់ ដាក់ ពន្ធនាគរ រយៈ-
ពៃល ១ ឆ្នា ំនងិ ពនិយ័ ជា បៃក ់
ក្នងុ មា្នាក់ៗ   ១ លាន រៀល កៃម 
ការ ចោទ បៃកាន់ ពី បទ មិន 
គោរព វិធាន រដ្ឋបាល និង បទ 
រារាំង ដល់ ការ អនុវត្ត វិធានការ 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល កូវីដ។

លោក ង៉ៃត ដាវុធ លៃខា-
ធិការដា្ឋាន សាលា ដំបូង ខៃត្ត 
តាកៃវ បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ទី ២១ ខៃ មៃសា នៃះ ថា តាម 
កំណត់ហៃតុ នៃ ដីកា បងា្គាប់ ឱៃយ 
ចូល ខ្លួន របស់ ពៃះរាជអជា្ញា រង 
សៃីុវ គឹមសៃស់ បាន ចោទ បៃ-
កាន់ ជនល្មើស ទាំង ៤ រូប នៃះ 
តាម បទបៃបញ្ញត្ត ិមាតៃ ៤ មាតៃ 
១០ និង មាតៃ ១១ នៃ ចៃបាប់ 
ស្តីពី វិធានការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីត ១៩ និង 
ជងំ ឺឆ្លង កាច សាហវ នងិ បៃកប 
ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល ហម ការ ជួបជុំ គ្នា 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង 
សហគមន៍។

បើ តាម លោក ង៉ៃត ដាវុធ 
មនសុៃស ទាងំ ៤ នាក ់មាន ឈ្មៅះ 
ជីប តូនី អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ជីប 
ដារាជ អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ផៃន 

សខុន អាយ ុ២៦ ឆ្នា ំនងិ ឈ្មៅះ 
ខៀវ ជិន អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ។ អ្នក 
ទាងំ ៤ រសន់ៅ ក្នងុ ឃុ ំបងឹកៃញ 
ខាង ជើញ សៃុក សំរោង ខៃត្ត 
តាកៃវ ។

ក្នងុ ពៃល ឃាត ់ខ្លនួ សមត្ថកចិ្ច 
ក៏ បាន រឹប អូស ឧបករណ៍ បំពង 
សំឡៃង (ធុងបាស់) ទុក ជា 
សមៃបត្តិរដ្ឋ។ ចំណៃក វត្ថុតាង 
មាន ម៉ូតូ ៣ គៃឿង តៃូវ បាន 
បៃគល់ ទៅ ឱៃយ គៃួសារ ជន ទាំង 
នៃះ វិញ។

លោក ង៉ៃត ដាវធុ បញ្ជាក ់ថា 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៨ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ
២០២១ បុរស ទាំង ៤ រូប នៃះ 
បាន ជបួជុ ំផកឹសុ ីចាក ់ធងុបាស ់
បៃឆំង ទៅ នឹង បមៃម របស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល និង កៃសួង 
សុខាភិបាល ក្នុង ការ ទប់សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង ការ រីក រាលដាល នូវ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។ ដូច្នៃះ សមត្ថកិច្ច ក៏ 
បាន ឃាត ់ខ្លនួ នងិ បញ្ជនូ ពកួ គៃ 
មក តណំង អយៃយការ ធ្វើ កណំត ់
ហៃតុ និង ចៅកៃម ក៏ បាន បើក 
សវនាការ នៅ ថ្ងៃទី ២០ ខៃ 
មៃសា។

អង្គ សវនាការ ជនំុ ំជមៃះ មាន 
សមាសភាព ចៅកៃម ជំនុំ - 
ជមៃះ គឺ លោក នូ ដារា៉ា និង 
តំណង អយៃយការ លោក ស៊ៃីវ 
គឹមសៃស់ ហើយ បាន បៃកាស 
សាលកៃម សមៃច ផ្តនា្ទាទោស 
ដាក់ ពន្ធនាគរ ក្នុង មា្នាក់ៗ កំ-
ណត់ ០១ ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា 
បៃក់ ក្នុង មា្នាក់ៗ ០១ លាន 
រៀល៕

គិតត្រមឹថ្ង្រទី២០ខ្រម្រសាកម្ពជុាបានចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩បានចំនួន១២៧៧៦៨៨...

កម្ពជុាកំពុងត្រៀមខ្លនួបន្តចូលរួមក្នងុយន្តការកូឡំបូដើម្របីលើក
កម្ពស់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពលករទ្រសសន្តរប្រវ្រសន៍

តុលាការផ្តន្ទាទោសបុរស៤នក់ដ្រលផឹក
គ្រឿងស្រវឹងបំពានបម្រមទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ
ឱ្រយជាប់ពន្ធនគារ១ឆ្នាំនិងពិន័យ១លានរៀល

បុគ្គលិកផ្នេកសារព័ត៌មានទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សំាងនៅ កេសួង ័ត៌មាន កាលពីថ្ងេទី ១១ មេសា  ។ រូបថត ហុង មិនា

លោក អិុត សំហេង រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ការងារ និង បណ្តះុបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ចូលរួមក្នងុពិធី ផ្ទេរ តំណេង បេធាន 
យន្តការ កូឡំុបូ (Colombo Process) តម បេព័ន្ធ វីដេអូ។ រូបថត កៃសួងការងារ



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២២ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឡាយ សាមាន  

ភ្នំពេញៈ អង្គការ ចលនា 
ដើមៃបី សុខភាព កម្ពុជា ចង់ ឱៃយ 
បញៃឈប់ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពា-
ណិជ្ជកម្ម គៃឿង    សៃវឹង ជា រៀង 
រហូត និង បាន គាំ ទៃ វិធានការ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ហាម 
ឃាត់ ការ លក់ គៃឿង   សៃវឹង 
ដោយ អង្គការ នៃះ លើក ឡើង 
ថា ការ បៃើបៃស់ គៃឿង សៃវឹង 
នងឹ ផ្ដល់ ជា ឱកាស សមៃប ់  ការ 
ជួបជុំ ដៃល ផ្ទុយ នឹងវិធានការ 
៣ កុំ និង ៣ ការពារ។

នាយក បៃតបិត្ត ិអង្គការ ចល-
នា ដើមៃប ីសខុភាព កម្ពជុា លោក 
វៃជ្ជបណ្ឌតិ មុ ំគង ់បាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ ដៃល 
ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃ នៃះ ថា វធិាន 
ការ ហាម ឃាត់ ការ ផៃសាយ ពា-
ណជិ្ជកម្ម គៃឿង សៃវងឹ គរួ តៃ បន្ត 
ជា រៀង រហូត ពៃះ ការ ផៃសាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម នៃះ ទាក់ទាញ ឱៃយ 
មាន ការ ជួបជុំ និង បៃើបៃស់ 

គៃឿង សៃវឹង កាន់ តៃ ចៃើន ក្នុង 
អំឡុង ពៃល កូវីដ ១៩។

លោក ថា៖ «កៃម ការ ខ្នះ- 
ខ្នៃង  បៃឹងបៃង របស់ រាជរដ្ឋាភិ 
បាល កម្ពុជា អាច នឹង គៃប់គៃង 
ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ បាន ប៉ុន្តៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ការ រីក រាលដល ជំង ឺកូវីដ ១៩ 
នៅ តៃ អាច កើត ជា ថ្ម ីទៀត ដចូ- 
នៃះ វិធាន ការ ហាមឃាត់ ការ 
ផៃសាយ ពាណជិ្ជកម្ម គៃឿង សៃវងឹ 
គួរ តៃ តៃូវ បាន បន្ត រហូត»។

លោក បន្ត ថា កៃ ព ីនោះ ការ 
បៃើបៃស់ គៃឿង សៃវឹង បង្ក ឱៃយ 
មាន ជំងឺ ជាង ២០០ មុខ និង 
ក៏ជា កត្តា ចមៃបង បង្ក ឱៃយ មាន 
គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ជា កត្តា 
ហា និភ័យ  ជំរុញ ឱៃយ មាន អំពើ 
ហិងៃសា គៃប់ បៃភៃទ ពៃម ទាំង 
ភាព កៃីកៃ។

លោក បន្ថៃម ថា ការ ហាម- 
ឃាត់ ការ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម 
គៃឿង សៃវឹង សៃប គា្នា ទៅ នឹង 
អន ុសាសន ៍របស ់អង្គការ សខុ-

ភាព ពិភព លោក ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ   
ហានិយភ័យ បង្ក ដោយ គៃឿង 
សៃវឹង ក្នងុ គោល បំណង សមៃច   
ឱៃយ បាន នូវ គោលដៅ អភិវឌៃឍ 
បៃកប ដោយ ចីរភាព របស់ អង្គ-
ការ សហបៃជាជាតិ ដៃល កម្ពជុា  
គាំទៃ យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង និង 
ប្តៃជា្ញា អនុវត្ត ឱៃយ បាន។

បើ តម លោក មុំ គង់ គៃឿង 
សៃវងឹ ជា មលូហៃត ុចមៃបង ដៃល 
បណ្ដាល ឱៃយ មាន អ្នក សា្លាប់ 
បៃមាណ ៣ លាន នាក់ ក្នុង 
មួយ ឆ្នាំៗ នៃះ បើ យោង តម 
អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក។

អាជវីករ នៅ ផៃសារ បងឹកៃងកង 
មា្នាក់ អ្នកសៃី សារឿង បាន 
គាំទៃ ចំណត់ ការ របស់ រដ្ឋាភិ-
បាល ក្នងុ ការ ទប់សា្កាត់ លក់គៃឿង  
សៃវឹង ខណៈ កម្ពុជា កំពុង បៃ-
យទុ្ធ បៃឆងំ ជងំ ឺកវូដី ១៩។ អ្នក 
សៃ ីថា៖ «រដ្ឋាភិបាល ធ្វើ អី៊ចឹង  ល្អ 
បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ ផឹកសុី ជុំ គា្នា 
សៃក ឡូឡា ពៃញ ហ្នឹង»។

កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ រដ្ឋមនៃ្ត ី

កៃសួង ព័ត៌មាន លោក ខៀវ 
កាញារីទ្ធ បាន ស្នើ ឱៃយ មា្ចាស់ 
សា្ថានីយ វិទៃយុ ទូរទសៃសន៍ គៃប់ 
បៃព័ន្ធ និង មា្ចាស់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ តម អនឡាញ ផ្អាក ការ 
ផៃសព្វផៃសាយ គៃឿង សៃវឹង ក្នុង 
អំឡុង ពៃល អនុវត្ត សៃចក្តី 
សមៃច របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ក្នុង  ការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិសាស្តៃ រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ និង កៃុង តខ្មៅ នៃ 
ខៃត្ត កណ្ដាល។

ក្នុង លិខិត ដៃល លោក ខៀវ 
កាញារទី្ធ ផ្ញើ ទៅ កាន ់មា្ចាស ់សា្ថា-
នីយ ផៃសព្វផៃសាយ ទាំង អស់ បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖ «ខ្ញុ ំសមូ ជមៃប ជនូ 
លោក លោកសៃី ជៃប ថា កៃ-
សងួ ពត័ម៌ាន សមូ ធ្វើ ការ ណៃនា ំ
ឱៃយ មា្ចាស ់សា្ថានយីវទិៃយ ុទរូទសៃសន ៍
គៃប់ បៃព័ន្ធ និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ  តម អនឡាញ ទាំង អស ់
ផ្អាក ការ ផៃសព្វផៃសាយ គៃឿង សៃវឹង   
គៃប់ បៃភៃទ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ជូន ដំ-
ណឹង  នៃះ រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ 
ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១»៕

គឹម សារុំ 

តាកេវៈ បរុស៣នាក ់ តៃវូ បាន តលុាការ 
ខៃត្ត តកៃវ សមៃច  ចោទ បៃកាន ់នងិ បញ្ជនូ 
ទៅ ឃុ ំខ្លនួ ក្នងុ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត នៅ ថ្ងៃទ ី ២០ 
ខៃ មៃសា កៃយ ព ីកមា្លាងំ កង រាជអាវធុហត្ថ 
ខៃត្ត តកៃវ ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ 
មៃសា ខណៈ ជន ទាំង ៣ នាក់ កំពុង ធ្វើ 
សកម្មភាព ជួញដូរ គៃឿង ញៀន នៅ ភូមិ 
អង្គបកៃសី ឃុំ ជាងទង សៃុក តៃំកក់។

មន្តៃី អះអាង ថា បទល្មើស គៃឿង ញៀន 
មាន ការ ថយចុះ អំឡុង ពៃល បិទ ខ្ទប់ 
រាជធានី-ខៃត្ត ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាលដល កូវីដ។

លោក ង៉ៃត ចាន់ធី មៃ បញ្ជាការ រង កង 
រាជអាវុធហត្ថ ខៃត្ត តកៃវ ទទួល ការងារ 
បង្កៃប គៃឿង ញៀន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២១ មៃសា ថា ជន សងៃស័យ 
ទាំង ៣ មាន ឈ្មៅះ សៃន រតនៈ អាយុ 
៣៨ ឆ្នាំ ឈ្មៅះ ស្ងួន ចំរីន អាយុ ២៨ ឆ្នាំ 
និង នាក់ រឿន អាយុ ២៨ ឆ្នាំ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជន ទាំង ៣ នាក់ នៃះ 
តៃូវ បាន លោក ចៅ កៃម ហុង សុងហា៊ាង 
ចៃញ ដី កា  ឃុំ ខ្លួន ក្នុង ពន្ធនាគារ ខៃត្ត តម 
បទ ចោទ មាតៃ ៤០ នងិ មាតៃ ៤៥ ចៃបាប ់
ស្តីពី ការ តៃួត ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន»។

លោក បៃប់ ថា នៅ វៃលា ម៉ាង ជាង ១ 
រសៀល ថ្ងៃទ ី១៧ មៃសា គ ឺកមា្លាងំ ការយិ-
ល័យ បៃឆំង គៃឿង ញៀន របស់ កង រាជ-

អាវុធហត្ថ ខៃត្ត សហការ ជាមួយ កមា្លាំង 
អាវុធហត្ថ សៃុក តៃំកក់ ដៃល សមៃប- 
សមៃួល ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី លោក ពៃះរាជ អាជា្ញា 
សាលា ដំបូង ខៃត្តលោក ជីវ ចាន់តរា ចុះ 
បង្កៃប ករណី ជួញដូរ គៃឿង ញៀន នៅ ចំណុច  
ភូមិ អង្គបកៃសី ឃុំ ជាង ទង សៃុក តៃំកក់ 
ដោយ ឃាត់ ខ្លួន ជន ទាំង ៣ នាក់  ដូច មាន 
ឈ្មៅះ ខាង លើ ខណៈ ពួក គៃ កំពុង ជួញដូរ ។

ចំពោះ វត្ថុតង ដៃល សមត្ថកិច្ច ដក ហូត 
បាន ព ីជនសងៃស័យ រមួ មាន មៃសៅ ថា្នា ំមៃតហំ្វៃ-
តមីនចំនួន ១៧៤ ៧០ កៃម ទូរស័ព្ទ 
ចនំនួ ៥ គៃឿង ពលិ អៃឡចិតៃនូកិ ចនំនួ២ 
គៃឿង មូ៉តូ ចំនួន២គៃឿង និង សមា្ភារ សមៃប់  
វៃច ខ្ចប់ គៃឿង ញៀន មួយ ចំនួន ទៀត។

ពាក់ព័ន្ធ គៃឿងញៀន នៃះ ដៃរ លោក 
មាស វរីទិ្ធ អគ្គលៃខាធកិារ នៃ អាជា្ញាធរ ជាត ិ
បៃយុទ្ធបៃឆំង គៃឿង ញៀន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២១ មៃសា ថា នៅ អំឡុង 

ពៃល នៃ ការ រឹត បន្តឹង និង ការ អនុវត្ត វិធាន 
ការ បទិ ខ្ទប ់ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាលដល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ គឺ សមត្ថកចិ្ច បាន អនវុត្ត ពៃម 
គា្នា ទាំង ការ បង្កៃប បទល្មើស គៃឿង ញៀន 
ទាងំ ការ អនវុត្ត បទ បញ្ជា បទិ ខ្ទប ់មនិ ឲៃយ មាន 
ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ។

លោក ថា បញ្ហា បទល្មើស គៃឿង ញៀន 
ដៃល សមត្ថកិច្ច បង្កៃប បាន ក្នុង អំឡុង 
ពៃល នៃះ ដោយសារ ជន ដៃល ធា្លាប់ បៃើ 
បៃស ់គៃឿង ញៀន ពកួ គៃ ញៀន ហើយ អត ់
មនិ បាន ក ៏ចៃញ មក រក ទញិ គៃឿង ញៀន។ 
ដូច្នៃះ ទើប  គៃ ឃើញ ការ បង្កៃប បទល្មើស 
គៃឿង ញៀន នៅ តៃ កើត មាន។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «អំឡុង ពៃល នៃះ បញ្ហា  
បង្កៃប បទល្មើស គៃឿង ញៀន មាន ការ 
ថយចុះ។ គៃឿង ញៀន ដៃល ឈ្មួញ ចៃញ 
មក  ធ្វើ សកម្មភាព សុទ្ធ តៃ គៃឿង ញៀន 
ដៃល នៅ សៃសសល់ ក្នុង សៃុក»៕

ឡុង គីមមា៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ នាយកដ្ឋាន ព័ត៌-
មានវិទៃយា កៃសួង មហាផ្ទៃ បាន 
រឭំក ពលរដ្ឋ ឱៃយ បៃងុបៃយត័្ន  នងិ 
ផ្ទៀងផ្ទាត ់អពំ ីកៃមុ សារ អៃឡចិ-
តៃូនិក (ChatGroup) របស់ 
អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ ដៃល បាន 
បង្កើត ឡើង ក្នងុ ពៃល នៃះ កៃង 
មាន ជន ខិលខូច អាច នឹង បន្លំ  
ដើមៃបី ចៃកចាយ ព័ត៌មាន មិន - 
ពិត ក្នុង អំឡុង ពៃល ជួប វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩។

ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក របស់ សា្ថាប័ន 
នៃះ បាន លើក ឡើង ថា ដោយ-
សារ បញ្ហា រីក រាលដល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល បាន 
បន្ត ខិតខំ ដក់ ជូន នូវ វិធានការ 
ចាបំាច ់នានា ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការ 
រីក រាលដល ក្នុង សហគមន៍។ 
លើស ព ីនៃះ ដើមៃបី សមៃលួ ដល ់
បងប្អនូ ពលរដ្ឋ អាជា្ញាធរ ពាកព់ន័្ធ 
បាន បង្កើត នូវ កៃុម (Group) 
ឆ្លើយឆ្លង សារ អៃឡិចតៃូនិក 
ថា្នាក ់ជាត ិនងិ កៃម ជាត ិរហតូ 
ដល់ សៃុក ខណ្ឌ តួ យ៉ាង កៃុម 
Telegram ជាដើម។

ដើមៃបី បង្កើន បៃសិទ្ធភាព  និង 
រកៃសា ឯកជន ភាព របស់ បងប្អូន 
ពលរដ្ឋ កៃមុការងារ បច្ចៃកទៃស 
នៃ នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទៃយា 
សូម ចៃក រំលៃក នូវ យន្តការ 
គាំពារ មួយ ចំនួន ដោយ តៃូវ 
ផ្ទៀងផ្ទាត ់អពំ ីកៃមុ សារ អៃឡចិ-
តៃនិូក (Chat Group) មុននឹង   
ចលូ ជា សមាជកិ នងិ ធ្វើ សៃចក្ត ី
រាយការណ៍ ជូន សមត្ថកិច្ច បៃ-
សនិ  បើ មាន ការ សងៃសយ័ លើ កៃមុ 
សារ អៃឡិចតៃូនិក ដៃល មាន 
គោល បំណង ទុច្ចរិត (បង្ហាះ 
ពត័ម៌ាន បង្ក ចលាចល លចួពត័-៌ 
មាន។ល។)។

នាយកដ្ឋាន នៃះ បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «សមូ ធ្វើ ការ កណំត ់គណន ី
អភិបាល កៃុម សារ អៃឡិចតៃូ-
និក (Admin) និង ធ្វើ ការ 
បញ្ជូន ឯកសារ ចាំបាច់ ផៃសៃងៗ 
ផ្ទាល់ ទៅ កាន់ គណនី អភិបាល 
(Admin) ឬ គណនី សមៃប-
សមៃួល (Coordinator) 
ជាជាង ការ ផ្ញើ ចូល ក្នុង កៃុម 

ដៃល អ្នក ដទៃ (ពុមំៃន អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច) អាច ធ្វើ ការ 
ចលូ មើល ឬ ទាញ យក ឯកសារ 
សមា្ងាត់ ឬព័ ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន។

បន្ថៃម ពី នៃះ នាយកដ្ឋាន ក៏ 
ស្នើ ដល់ ពលរដ្ឋ ឲៃយ ចៃក រំលៃក 
នូវព័ត៌មាន ដៃល មាន បៃភព 
ចៃបាស់ លាស ់នងិ បង្ហាះ នវូ មតិ- 
យោបល់ បៃកប ដោយសីល ធម ៌
និង មាន ការ ទទួល ខុស តៃូវ ផង ដៃរ។

លោក ង៉ៃត មុសៃ ទីបៃឹកៃសា 
ឯករាជៃយ ផ្នៃក សន្តិសុខ បច្ចៃក- 
វទិៃយា បាន លើក ឡើង ថា ការ ដក ់
ចៃញ ចំណុច ណៃនាំ របស់ នា-
យកដ្ឋាន នៃះ គឺ ជា ចំណុច មួយ 
ដៃល ល្អ សៃប ពៃល ដៃល បៃពន័្ធ 
តៃឡៃកៃម កពំងុ តៃវូ បាន បៃើ-
បៃស់ ចៃើន នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ជាពិសៃស ពី សំណក់ អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច។

លោក បាន បន្ត ថា ពលរដ្ឋ គួរ 
តៃ ទទួល បាន ចំណៃះ ដឹង តម 
រយៈ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន 
ជុំវិញ ការ បៃើបៃស់ និង ទទួល 
បាន ពត័ម៌ាន នានា ព ីបៃពន័្ធ នៃះ 
ខណៈ អ្នក បៃើបៃស ់ខ្លនួ ឯង គរួ 
តៃ ស្វៃង យល់ បន្ថៃម អំពី របៀប 
នៃ ការ បៃើបៃស់ ដៃល មាន 
សុវត្ថិភាព។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «តម 
ពតិ ទៅ បណ្ដាញ សង្គម វា ដចូជា 
កាបំតិ មខុ ២ អ៊ចីងឹ។ តៃ ក ៏មនិ-
មៃន អាកៃក់ ដៃរ អាសៃ័យ លើ 
យើង យក វា មក បៃើ ដោយ វិធី- 
ណ? ដូច អ្នក បៃើបៃស់ មួយ 
ចំនួន បាន កៃង ចំណៃញ ដើមៃបី 
ផល  បៃយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន និង 
ណ មួយ របស់ កៃុម ខ្លួន»។

យ៉ាងណ ក្ដី លោក ង៉ៃត 
មសុៃ ចង ់ឲៃយ អាជា្ញាធរ ដៃល បៃើ-
បៃស ់បណ្ដាញ សង្គម នៃះ ជា ផ្លវូ 
ការ គរួ បង្កើត គោលការណ ៍នងិ 
សៃចក្តី ណៃនាំ ឲៃយ បាន តៃឹមតៃូវ 
ដើមៃបី គៃបគ់ៃង ដោយ ចៀសវាង 
គៃះថា្នាក់ និង ការ បៃើបៃស់ 
ដៃល បណ្ដាល ឲៃយ មាន ហានិ-
ភយ័ ខណៈ ការ ទទលួ បានពត័-៌ 
មាន  ពតិ បៃកដ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល 
នៃះ គឺ ជា រឿង សំខាន់ ដើមៃបី 
ចលូរមួ ទបស់ា្កាត ់វបិត្ត ិកវូដី ១៩ 
នៅ កម្ពុជា៕ 

អង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពជុាចង់ឱ្យបញ្ឈប់
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្ឿងស្វឹងជារៀងរហូត

ជនសង្ស័យ៣នាក់តូ្វបានតុលាការឃំុខ្លនួពាក់-
ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្ឿងញៀនជាង១០០ក្ម

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យារំឭកពលរដ្ឋឲ្យប្យ័ត្ន
និងច្ះផ្ទៀងផ្ទាត់កុ្មសារអ្ឡិចតូ្និករបស់
អាជា្ញាធរដើម្បីចៀសវាងជនខិលខូចបន្លំ

រូបតំណាង.នាយកដ្ឋាន  រំឭក ពលរដ្ឋ  ដើមេបី ចៀសវាង ជន ខិលខូច បន្ល។ំ រូបថត ACCD

ជន សងេស័យ៣នាក់ តេវូ  ឃំុ ខ្លនួ ពាក់ព័ន្ធ ការ ជួញដូរ គេឿង ញៀន  នៅ ភូមិ អង្គបកេសី ឃំុ ជាងទង សេកុ តេកំក់។  រូបថត ប៉ូលិស
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មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ ទតីាងំ ផៃសារ ជតិ ៣០ 
កន្លៃង នៅ រាជធានី-ខៃត្ត តៃូវ 
បាន បិទ ជា បណ្តោះអាសន្នមួយ-    
រយៈ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លងរាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ បន្ទាប់ ពី មាន  
អាជីវករ ជាចៃើន នៅតាម ផៃសារ 
ទាំងនោះ បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ។

លោក  ឃាង ភារមៃយ អ្នក នំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
មៃសិលមិញ ថា ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
បាន ផ្អាក បណ្តោះអាសន្ន នូវ 
ផៃសារ ចំនួន ២ ហើយ គឺ ផៃសារលើ 
កៃុងពៃះសីហនុ និង មជៃឈ-
មណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម កៃុងពៃះ- 
សីហនុ ក្នុង រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី២០ មៃសា ដល់ ថ្ងៃទី 
៣ ឧសភា ដើមៃបី យក សំណាក 
អាជីវករ ធ្វើតៃស្ត រក ជំងឺ កូវីដ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «យើង 
បាន បទិ ផៃសារ ចនំនួ ២ រចួហើយ 
ហើយ កំពុង បៃមូល សំណាក 
របស ់អាជវីករ ដើមៃប ីធ្វើតៃស្ត រក 
វីរុស កូវីដ១។ ប៉ុន្តៃ តួលៃខ អ្នក 
ឆ្លង ជា អាជីវករ ខ្ញុ ំមិនទាន់ ទទួល   
បាន នៅឡើយ ទៃ គឺ យើង មាន 
តៃ តួលៃខ រួម សរុប អ្នក ឆ្លង ក្នុង 
ខៃត្ត ទំាងអស់ ចំនួន  ៤៤៥ នក់ 
ដៃល មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩»។

ជាមយួ គ្នា នៃះ អភបិាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ លោក  គួច ចំរីន 

បាន ផ្ញើ សារ ជាបន្ទាន់ មួយ នៅ 
ថ្ងៃទី ២០ មៃសា ដោយ បៃប់ 
មន្តៃរីាជការ កងកមា្លាងំ បៃដាប-់ 
អាវុធ គៃប់ បៃភៃទ សូម ឱៃយ ជួយ 
ផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ ដល់ 
កៃុមគៃួសារ នំ គ្នា ធ្វើ ចលន ជា 
គំរូ ពី ការសា្នាក់ នៅក្នុង ផ្ទះ ដាច់- 
ខាត សមៃប ់សមាជកិ កៃមុគៃ-ួ 
សារ របស់ខ្លួន។

លោក ថា៖ «មន្តៃី និង កង 
កមា្លាំង តៃូវ ធ្វើ ជា គំរូ ពី ការសា្នាក់ 
នៅ  ផ្ទះ មួយ រយៈពៃល ទើប 
យើង  អាច កាត់ផ្តាច់ ខៃសៃចង្វាក់ 
នៃ ការឆ្លង នៃះ។ នៅថ្ងៃនៃះ 
យើង ឃើញ មាន ការឆ្លង ទៅ 
កៃមុគៃសួារ អាជវីករ យ៉ាង ចៃើន 
សន្ធឹកសន្ធាប់»។

លោក  គួច ចំរីន  បន្តថា បៃ-
សិន បើ មាន ការចលន ជា គំរូបាន   
នោះការកាត់ផ្តាច់ នៃ ការ ចម្លង 
នងឹ អាច គៃបគ់ៃង សា្ថាន-ការណ ៍
នៅ កៃុងពៃះសីហនុ បាន។

សមៃប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ គិត 
តៃមឹ ថ្ងៃទ ី២០ មៃសា មាន ផៃសារ 
ចំនួន១២ តៃវូបាន បិទបណ្តោះ-  
អាសន្ន ផងដៃរ ក្នុង រយៈពៃល 
១៤ ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ។

ផៃសារ ដៃល តៃូវបាន បិទ មាន 
ផៃសារ អូរឫសៃសី ផៃសារចាស់ ផៃសារ 
ដើមគរ ផៃសារ នគមាស ផៃសារ 
បងឹតៃបៃក ផ្លាហៃសា ផៃសារ ធទំលួ-
សង្កៃ (ផៃសារ សំាហាន់) ផៃសារ 
កណា្តោល ផៃសារ ពោធិ៍ចិនតុង 

ផៃសារ តៃពាំង ថ្លឹង ផៃសារ ឯករាជៃយ 
១ ផៃសារ ទួលពងៃ និង ផៃសារ 
សៃនជូរីផ្លាហៃសា។

លោក  ឃងួ សៃង អភបិាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ឲៃយ ដឹង កាលពី 
ថ្ងៃទ ី១៩ មៃសា ថា ដោយសារ 
សា្ថានភាព នៃ ការរីករាលដាល 
ជងំ ឺកវូដី១៩ ខា្លាងំ ក្នងុ រយៈពៃល 
ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ចុង កៃយនៃះ ដៃល 
មាន អាជីវករ  និង កម្លាំង 
សន្តិសុខ ផៃសារ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ នៃះ 
ទើប អាជា្ញាធរ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
សមៃច បទិ បណ្តោះអាសន្ន នវូ 
ផៃសារ ដើមគរ ក៏ដូចជា ផៃសារ មួយ 

ចំនួន ទៀត។
ចំណៃក នៅឯ ខៃត្ត បាត់ដំបង 

វិញ ផៃសារ ចំនួន ១០ តៃូវ បាន 
អភបិាលខៃត្ត លោក ងនួ រតនៈ 
សមៃច ផ្អាក ផងដៃរ ដោយ ទកុ 
តៃ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ បរិវៃណ ខាង កៃ 
ផៃសារ ប៉ុណ្ណោះ។

លោក  រតនៈ  ថ្លៃងថា ផៃសារ 
ដៃល ផ្អាក នោះ មាន ផៃសារ ធំ- 
បាត់ ដំបង (ផៃសារណាត់) ផៃសារ 
បឹងឈូក ផៃសារ១៣មករា ផៃសារ 
អបៃសរា(ផៃសារលើ) ផៃសារ រោង- 
លោ្ខោន ផៃសារ វត្តលៀប ផៃសារ 
ពោធិ៍វងៃស ផៃសារ ទំនើប ភូពុយ 

ផៃសារ ថ្មគោល និង ផៃសារជៃ។
លោក  រតនៈ  បាន បញ្ជាកថ់ា៖ 

«ផ្នៃក ខ្លះ ដៃល អនញុ្ញាត ឲៃយ លក ់
នោះ មាន ដូចជា បន្លៃ តៃី សាច់ 
និង អាហារ ណា ដៃល មាន 
តមៃូវ ការចាំបាច់ បៃចាំថ្ងៃ  តៃ 
ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តៃ អាជីវករ និង 
អតិថិជន តៃូវ អនុវត្ត វិធានការ 
សខុាភបិាល ក្នងុ ការរកៃសា គមា្លាត 
សង្គម គមា្លាត បគុ្គល ពាក ់មា៉ាស ់
និង លាងដៃ ផងដៃរ»។

សមៃប់ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ វិញ 
មាន តៃ ផៃសារ១ គត់ ដៃល តៃវូបាន  
ផ្អាក។ នៃះ បើតាម លោក  វុី 

សំណាង អភិបាលខៃត្ត កំពង់ស្ព។ឺ
លោក បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 

ថ្ងៃទី ២០ មៃសា ថា៖ «នៅ 
ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ មាន តៃ ១ កន្លៃង 
ទៃ គឺ ផៃសារ កញ្ចៃង នៅ ទី រួម 
ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយសារ មាន 
អ្នក ឆ្លង កូវីដ១៩ បាន ចូល ទៅ 
ក្នុង ផៃសារ នៃះ។ ដូចនៃះ បាន ជា 
យើង សមៃច បិទ តៃម្តង»។

លោក បន្ថៃមថា៖ «មន្តៃ ីរបស ់
យើង បាន ជិះ ម៉ូតូ ឡាន ធ្វើការ 
ផៃសាយ តាម ឧគៃឃោសនសព្ទ នៅ 
ជុំវិញ ទីរួមខៃត្ត ជា រៀងរាល់ ថ្ងៃ 
១ ថ្ងៃ ២ ដង ពៃឹក  និង លា្ងាច 
ដើមៃប ីឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ យើង ការ-
ពារ ឲៃយ បាន តៃឹមតៃូវ ពី ជំងឺ នៃះ 
ពិសៃស ៣ ការពារ និង ៣ កំុ»។

នៅ ខៃត្តកណា្តោល វិញ ផៃសារ 
មួយចំនួន ក៏តៃូវ ផ្អាក ដូចគ្នា ដៃរ 
ក្នុង នោះ មាន ផៃសារ ពៃកហូរ 
ផៃសារ តាខ្មាថ្មី ផៃសារ តាខ្មាចាស់ 
និង ផៃសារ ដើមអំពិល ជាដើម។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៩ មៃសា 
ករណី ផ្ទុះ ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
នៅ ផៃសារ អរូឫសៃស ីរកឃើញ មាន 
អ្នក ឆ្លង ចំនួន ៤១៩ នក់ 
ផៃសារដើមគរ ចំនួន ២១៣ នក់ 
ផៃសារនគមាស ចំនួន ៩០ នក់ 
ផៃសារ បឹងតៃបៃក ផ្លាហៃសា ចំនួន 
១៤ នក់ និង ផៃសារកណា្តោល 
ចនំនួ ៤៨ នក ់ដៃល ភាគចៃើន 
ជា អាជីវករ លក់ដូរ ក្នុង ផៃសារ 
ទាំងនៃះ តៃម្តង៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ រដា្ឋាភិបាល ចិន 
តាមរយៈ កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ 
ផលិតផល កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មៃសា 
បាន ផ្តល់ ជំនួយ វ៉ាក់សាំង អុត-
កា្តាម សមៃប់ ចាក់ គោ កៃបី 
ចនំនួ ១០ មុនឺដសូ ដល ់កម្ពជុា 
តាមរយៈ កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខោ-
បៃមាញ់ និង នៃសាទ។

លោក តាន់ ផន់ណារា៉ា 
អគ្គនយក នៃ អគ្គនយកដា្ឋាន 
សុខភាព សត្វ និង ផលិតកម្ម 
សត្វ នៃ កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខោ 
បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ បាន ថ្លៃង 
នៅ ថ្ងៃ នៃះ ថា តាមរយៈ ការ 
ពិភាកៃសា រវង កៃសួង កសិកម្ម 
ជាមួយ កៃុម អ្នក វិនិយោគ ចិន 
លើ ការ នំចៃញ ផលិតផល 
សាច់ គោ កៃបី កាល ពី ពៃល 
ថ្មីៗ នៃះ រដា្ឋាភិបាល ចិន តាម- 

រយៈ កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ ផ្នៃក 
ផលិតផល កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា 
បាន ផ្ដល់ ជំនួយ វ៉ាក់សាំង អុត- 
កា្តាម គោ កៃបី ចំនួន ១០ មុឺន 
ដូស ដល់ កម្ពុជា។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ឥឡូវ 
យើង កពំងុ ធ្វើ ការងរ ជាមយួ គ្នា 
យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ ភាគី ចិន 
ក្នុង ការ រៀបចំ ការ ផលិត និង 
ការ នំចៃញ ផលិតផល កសិ-
កម្ម សាច់ គោ កៃបី ទៅ បៃទៃស 
ចិន ន ពៃល ខាង មុខ។ តាម-
រយៈ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ នៃះ 
ភាគី ចិន បាន សមៃច ផ្ដល់ 
វ៉ាក់សំាង អុត កា្តាម គោ កៃបី 
ដល់ យើង»។

បើ តាម លោក តាន់ ផន់-
ណារា៉ា បច្ចបុៃបន្ន កម្ពជុា មាន ការ 
នំចៃញ ផលិតផល កសិកម្ម 
សាច់ គោ កៃបី ទៅ តៃ បៃទៃស 
វៀតណាម ប៉ុណ្ណោះ ដោយ ក្នុង 
១ ឆ្នាំ ជា មធៃយម នំចៃញ ទៅ 

ចនោ្លាះ ពី ៥ ពាន់  ទៅ ជាង ១ 
មុឺន កៃបាល។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «វ៉ាក់សំាង 
អុតកា្ដាម គោ កៃបី ចំនួន ១០ 
មុឺន ដូស នៃះ យើង នឹង យក ទៅ 
ចាក់ ជូន គោ កៃបី របស់ បៃជាពល- 
រដ្ឋ ដោយ មិន គិត កមៃ ឡើយ»។

លោក តាន ់ផនណ់ារា៉ា បាន 

ឲៃយ ដឹង ថា តាមរយៈ កិច្ច សហ-
ការ ល្អ រវង បៃទៃស តាំង ២ 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន ភាគី ចិន ក៏ បាន 
ផ្ដល់ ជំនួយ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ សា-
ទឹកគោ កៃបី ចំនួន ១០ មុឺន-
ដូស និង វ៉ាក់សំាង អុតកា្ដាម 
គោ កៃបី ២០ មុឺន ដូស ដល់ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ៕

មុំ គន្ធា 

ខេត្ត សៀមរបៈ លោក  ទៀ 
សហីា អភបិាលខៃត្ត សៀមរាប 
បាន បន្ត ដាក់ចៃញ នូវ វិធានការ 
រដ្ឋបាល ជា បណ្តោះអាសន្ន ក្នងុ 
ភមូសិាស្តៃ ខៃត្តសៀមរាប រយៈ-
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ បន្ថៃមទៀត រហតូ 
ដល់ ថ្ងៃទី ០៧ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការឆ្លង 
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក បានចៃញ នូវ សៃចក្តី 
សមៃច នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២១ 
ខៃមៃសា នៃះ ថា ការដាក់ បន្ត 
នូវ វិធានការ រដ្ឋបាល បិទ ការធ្វើ 
ដណំើរ ដៃល មនិចាបំាច ់នៃះ មាន 
អនុភាព អនុវត្ត បន្ត រហូត ដល់ 
មាន បទបៃបញ្ញត្តិ ថ្មី មក ជំនួស។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត សៀមរាប បាន 
ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច ស្តពី ីការបន្ត 
អនុវត្តន៍ វិធានការ រដ្ឋបាល ជា 

បណ្តោះអាសន្ន ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់
ការឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ក្នងុភមូ ិសាស្តៃ ខៃត្ត សៀម-
រាប ហើយ ការដាក់ រយៈពៃល 
១៤ ថ្ងៃ បន្តទៀត នៃះ គឺ អនុ- 
វត្តន៍ នៅចនោ្លាះ ពី ម៉ាង ៨ យប់ 
ដល់ ម៉ាង៥ ពៃឹក ជា កំហិត 
ដដៃល។

សូមបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត សៀមរាប បាន អនវុត្តន ៍
វិធានការ រដ្ឋបាល ជា បណ្តោះ-
អាសន្ន ដោយ មាន ថរិវៃលាអន-ុ
វត្ត រយៈពៃល គតិ ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី១០ 
ខៃមៃសា ដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ម្តង រួច មក 
ហើយ ប៉នុ្តៃ ដោយ សា្ថានភាព ការ 
ឆ្លង រាលដាល ជងំ ឺកវូដី នៅ ពុទំាន ់
ធូរសៃល នៅឡើយ ដូចនៃះ 
រដ្ឋបាលខៃត្ត បន្ត អនវុត្ត វធិានការ 
រដ្ឋបាល ជា បណ្តោះអាសន្ន 
បន្តទៀត៕

ផ្សារជិត៣០កន្លង្នៅរាជធានីនិងខ្ត្តមួយចំនួនតូ្វបាន
ផ្អាកដំណើរការក្យពីមានអាជីវករជាច្ើនឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ចិនផ្តល់វ៉ាក់សំាងអុតកា្តាមសម្ប់ចាក់គោក្បីចំនួន១០មឺុនដូសដល់កម្ពជុា អភិបាលខ្ត្តសៀមរាបដាក់ច្ញវិធានការរដ្ឋបាល
១៤ថ្ង្បន្ថម្ទៀតដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងកូវីដ

សកម្មភាពអាជីវករលក់ដូរនៅក្នងុផេសារ កីឡដា្ឋាន ខេត្តកណ្ដាល  កាលពី ថ្ងេទី២០ ខេមេសា  ឆ្នា២ំ០២១ ។ 

រូបថត Yousos Apdoulrashim

ពេទេយសត្វ កំពុង ចាក់ ថ្នា ំសត្វគោ របស់ អ្នកភូមិ ដើមេបីការពារ ជំងឺអុតកា្ដាម 
និង ជំងឺ សាទឹក  ន កន្លងមក ។ រូបថត សហការី
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តំបន់អភិរក្សបឹងស្នហ៍្ទួលពាន់តាឡីមានសភាពធម្មតាឡើងវិញ
ក្យពីសត្វស្លាបរាប់ពាន់ក្បាលងាប់ដោយម្រោគផ្ដាសយបក្សី

សមត្ថកិច្ចចមុ្ះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការក្ដាដោយប្ើរំពាត់ប្ឆំាងនឹង
បុគ្គលល្មើសបន្ទាត់ក្ហមដ្លបានកំណត់ជាតំបន់ឆ្លងម្រោគកូវីដ១៩

ឃុត សុភចរិយា 

ព្រៃវ្រៃងៈ សា្ថានភាព សត្វ សា្លាប 
ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស បឹង ស្នៃហ៍ 
ទួលពាន់តាឡី នៅ ពៃល នៃះ 
បាន វិល តៃឡប់ មក រក ភាព 
ធម្មតា ឡើង វិញ ហើយ ប៉ុន្តៃ 
ដើមៃបី បង្ការ ទប់សា្កាត់ ការ រីក 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ អា-
ជ្ញាធរ សៃកុ បាភ្ន ំបាន បន្ត បទិ ខ្ទប ់
ទៃសចរណ៍ ចូល ទសៃសនា សត្វ 
សា្លាប ក្នុង តំបន់ នោះ។ នៃះ បើ 
តាម ការ អះអាង របស់ បៃជ-
សហគមន៍ បឹង ស្នៃហ៍ ទួល-
ពាន់តាឡី។

លោក ពុទ្ធ បូ បៃធាន សហ-
គមន៍ អភិរកៃស បឹង ស្នៃហ៍ ទួល-
ពាន់តាឡី បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី ២១ ខៃ 
មៃសា នៃះ ថា ក្នុង រយៈពៃល 
មួយ សបា្ដាហ៍ ចុង កៃយ នៃះ 
ចំនួន សត្វ សា្លាប ងប់ នៅ ក្នុង 
តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប បឹង 
ស្នៃហ៍ ទួលពាន់តាឡី បាន 
បៃទះ ឃើញ តៃឹមតៃ ៣ ទៅ ៤ 
កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ។ 
ចំនួន  នៃះ បាន ថយចុះ យ៉ាង 
គំហុក បើ ធៀប ទៅ នឹង ថ្ងៃ ដំបូង 
នៃ ការ ផ្ទុះ ជងំ ឺគៃនុ ផ្ដាសាយ បកៃសី 
A/H5N1 ដៃល មាន ចនំនួ រហតូ 
ដល់ ជង ១០០ កៃបាល។

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ «ការ 
ធា្លាក ់ចុះ នៃ អតៃ ងប ់សត្វ សា្លាប 
ពៃ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប 
បឹង ស្នៃហ៍ ទួលពាន់តាឡី នា 
ពៃល នៃះ អាច បណ្ដាល មក ពី 
មៃរោគ ជំងឺ គៃុន ផ្ដាសាយ បកៃសី 
A/H5N1 ថយ ចុះ នូវ ឥទ្ធិពល 

របស ់វា ឬ តៃវូ សាប រលាប ពៃះ 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ នៃះ មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ 
ចៃើន»។

លោក បាន បន្ត ថា យោង តាម 
ទិន្នន័យ ដៃល បាន កត់តៃ ចាប់ 
តាំង ពី ថ្ងៃទី១៧ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០២១ រហូត មក ទល់ ថ្ងៃទី ១៩ 
ខៃ មៃសា កន្លង ទៅ នៃះសត្វ 
សា្លាប  ពៃ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស បឹង 
ស្នៃហ ៍ទលួពានត់ាឡ ីដៃល បាន 
ងប់ ដោយសារ ជំងឺ គៃុន ផ្ដា-
សាយបកៃស ីA/H5N1 មាន ចនំនួ 
២០០៩ កៃបាល រួមមាន សត្វ 
ចង្កៀល ខៃយង ក្អៃក ទឹក កុក 
គៃង ខ្វៃក តៃយ៉ង ខ្លួន រលោង 
នងិ សត្វ អដូ្ឋ សៃបវូ។ ក្នងុ ចណំម 
នោះសត្វ ចង្កៀល ខៃយង បាន ងប ់
ចៃើន ជង គៃ គឺ រហូត ដល់ 
២ ០០០ កៃបាល។

លោក កង ធឿង បៃធាន កៃមុ 
បៃជការពារ ភមូ ិកពំងុ ស្លៃង ឃុ ំ

ធាយ ដៃល អះអាង ថា នៅ ពៃល 
ពៃកឹ នងិ ពៃល លា្ងាច លោក បាន 
ដឹកនាំ កមា្លាំង បៃជការពារ ភូមិ 
និង បៃជសហគមន៍ ចូលរួម 
ជមួយ កៃុម មន្តៃី ជំនាញ បសុ-
សត្វ នងិ មន្តៃ ីបរសិា្ថាន ចុះ រកុរក 
និង បៃមូល សត្វ ដៃល បាន ងប់ 
ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស បឹង ស្នៃហ៍ 
ទលួពានត់ាឡ ីដើមៃបី ដតុ កម្ទៃច 
ចោល ហើយ ពៃល យប់ ដឹកនាំ 
បៃជការពារ ចូលរួម ជមួយ 
កមា្លាំង នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ លៃបាត 
តៃតួ ពនិតិៃយ រកៃសា សន្តសិខុ សង្គម 
និង ហាម ឃាត់ អ្នក ដៃល ល្មើស 
បមៃម របស់ អាជ្ញាធរ ស្ដីពី ការ 
អនុវត្ត វិធានការ ទប់សា្កាត់ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បាន បៃប់  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍   
ថា ក្នងុ រយៈពៃល ២ ថ្ងៃ ជប ់គ្នា 
នៃះ [ថ្ងៃទ ី២០-២១ ខៃ មៃសា 
ឆ្នា ំ២០២១] កៃមុ ការងរ របស ់
លោក មិន បៃទះ ឃើញ សត្វ 

សា្លាប  ងប់ ទៀត នោះ ទៃ។
លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «ទោះ 

ជ យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ អាជ្ញាធរ 
សៃកុ បាភ្ន ំនងិ មន្ទរី បរសិា្ថាន ខៃត្ត 
ពៃវៃងនៅ មនិ ទាន ់បៃកាស បើក 
ឲៃយ ដណំើរការ ទទលួ ភ្ញៀវ ទៃស-
ចរណ៍ ចូល មក ទសៃសនា កមៃសាន្ត 
សត្វសា្លាប នៅ ក្នងុ តំបន់ នៃះ ឡើង  
វិញ ទៃ ពៃះ បារម្ភ ពី ការ ឆ្លង រីក 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

លោក ទៃព ភារុន អភិបាល 
សៃុក បាភ្នំ បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ 
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី២១ ខៃ មៃសា ថា 
ការ  មនិ បៃទះ ឃើញ វត្តមាន សត្វ 
សា្លាប ពៃ នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ ងប់ 
តទៅ ទៀត នៃះ គ ឺជ សញ្ញា មយួ 
បង្ហាញ ថា មៃរោគ គៃនុ ផ្ដាសាយ 
បកៃសី A/H5N1 បាន អស់ ឥទ្ធិ-
ពល មក លើ សត្វ សា្លាប ពៃ នៅ 
ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប 
បឹងស្នៃហ៍ ទួលពាន់តាឡី ហើយ។ 

ប៉នុ្តៃក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃះ ការ រកី 
ឆ្លង រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ 
កុម្ភៈ កំពុង បង្ក ហានិភ័យ កាន់ 
តៃ ខ្លាងំ ឡើង ដៃល តមៃវូ ឲៃយ មាន 
ការ បិទ ខ្ទប់ ការ ហូរ ចូល ទៃស-
ចរណ ៍ទសៃសនា កមៃសាន្ត សត្វ សា្លាប 
ក្នុង តំបន់ នៃះ ជ បន្ត ទៀត។

លោក ភារុន បាន ថ្លៃង៖ 
«យើង ពិត ជ រីករាយ ណស់ 
នៅ  ពៃល ទទួល ដំណឹង ពី មន្តៃី 
មូលដា្ឋាន និង បៃជសហគមន៍ 
អះអាង ថា សត្វ សា្លាប ពៃ ក្នុង 
តំបន់ អភិរកៃស សត្វសា្លាប បឹង 
ស្នៃហ ៍ទលួពានត់ាឡ ីលៃង ងប ់
ទៀត ហើយ។

ទោះ យ៉ាងណ ខ្ញុំ សូម ឲៃយ 
បងប្អូន បៃជពលរដ្ឋ មៃតា្តា 
អតធ់្មត ់ហើយ ចលូរមួ សហការ 
ជមយួ អាជ្ញាធរ បន្ត ផ្អាក ការ នា ំ
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ចូល ទសៃសនា សត្វ 
សា្លាប ពៃ ក្នងុ តបំន ់នៃះ មយួ រយៈ 
ពៃល បន្ថៃម ទៀត ពៃះ ក្នងុ អំឡុង  
ពៃល នៃះ ការ រីក ឆ្លង រាលដាល 
នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ កពំងុ បង្ក 
គៃះ ថា្នាក់ ខ្លាំង ណស់»។

លោក បាន បន្ត ថា នៅ ពៃល 
នៃះ អាជ្ញាធរ កពំងុ អនវុត្ត វធិាន- 
ការ បទិ ខ្ទប ់ការ ឆ្លង រកី រាលដាល 
នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដោយ មនិអន-ុ 
ញ្ញាត ឲៃយ បុគ្គល ណ មា្នាក់ ដៃល 
គ្មាន ភារកិច្ច ចាំបាច់ តៃូវ ធ្វើ ដំ-
ណើរ ឆ្លង កាត់ ពី ខៃត្ត មួយ ទៅ 
ខៃត្ត មួយ នោះ ទៃ ជពិសៃស ពី 
តបំន ់ដៃល មាន ការ រក ឃើញ នវូ 
វត្តមាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
អ្នក ដៃល ល្មើស នងឹ បមៃម នៃះ 

នឹង តៃូវ បៃឈម ការ  ផក ពិន័យ 
អន្តរកាល ឬ និង តៃវូ បៃឈម ការ 
ផ្ដនា្ទាទោស ជប់ ពន្ធនាគរ ពី  ៦ 
ខៃ ទៅ ១ ឆ្នាំ។

ទន្ទឹម ជមួយ គ្នា នៃះ លោក 
តចូ វា៉ារដា្ឋា បៃធាន មន្ទរី បរសិា្ថាន 
ខៃត្ត ពៃវៃង បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ 
ប៉សុ្តិ៍ថា កៃយ សា្ថានការណ ៍នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ តៃូវ បាន 
ទប់ សា្កាត់ ដោយ ជោគជ័យ 
ហើយ  នោះ គណៈកម្មការ ចមៃុះ 
ថា្នាក់ ជតិ និង ថា្នាក់ ខៃត្ត នឹង ចុះ 
វាយ តម្លៃ អំពី សា្ថានភាព សត្វ 
សា្លាប ពៃ នៅ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស 
សត្វសា្លាប បងឹ ស្នៃហ ៍ទលួ ពាន-់ 
តាឡ ីជ ថ្ម ីម្ដង ទៀត។ ក្នងុ ករណ ី
ជំងឺ គៃុន ផ្ដាសាយ បកៃសី A/
H5N1 អស ់ឥទ្ធពិល ដចូ អ្វ ីដៃល 
កៃមុ មន្តៃ ីបៃចាកំារ នៅ ក្នងុ តបំន ់
នោះ បាន សន្និដា្ឋាន គណៈ កម្ម- 
ការ ជំនាញ ថា្នាក់ ជតិ និង ថា្នាក់ 
ខៃត្ត នឹង បៃកាស ឲៃយ ដំណើរការ 
ទទួល ភ្ញៀវ ទៃសចរ ចូល ទៅ 
ទសៃសនា កមៃសាន្ត សត្វ សា្លាប ពៃ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ ឡើង វិញ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា៖ 
«ឥឡូវ  យើង កំពុង រវល់ រឿង ទប់ 
សា្កាត់ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ អ៊ី ចឹង ទៃ យើង តៃូវ រង់ចាំ 
ដល ់សា្ថានការណ ៍កវូដី ១៩ ក្នងុ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០កមុ្ភៈ 
តៃូវ បាន ដោះ សៃយ ចប់ ជ 
សា្ថាពរ សិន ទើប អាច អនុញ្ញាត 
ឲៃយ បើក ដំណើរការ ទទួល ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ ចូល កមៃសាន្ត ក្នុង តំបន់ 
អភិរកៃស សត្វ សា្លាប បឹង ស្នៃហ៍ 
ទួលពាន់តាឡី វិញ បាន»៕

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំព្រៃញៈ សមត្ថកិច្ច ចមៃុះ 
បាន កំពុង ចាប់ផ្ដើម បៃើ វិធាន-
ការ ក្ដា ដោយ កាន់ រំពាត់ ឈើ 
បៃឆំង នឹង បុគ្គល ដៃល ចចៃស 
ចៃញពីផ្ទះ ដៃល ស្ថិត នៅក្នុង 
តំបន់ មួយចំនួន ក្នុង រាជធានី 
ភ្នពំៃញ ដៃល តៃវូ បានកណំត ់ជ 
បនា្ទាត់ កៃហម ឬ តំបន់ ងយ 
រងគៃះ ខ្លាងំ ដោយ ការផ្ទុះ រាល- 
ដាល មៃរោគ កវូដី១៩។ យោង-
តាម មន្តៃនីគរបាល  នងិ របូភាព 

ដៃល តៃូវបាន បង្ហាះ នៅក្នុង 
បណ្ដាញ ហ្វៃសប៊ុក នៅ ថ្ងៃទី 
២១ ខៃមៃសា។

បៃភព ដដៃល នៃះ បាន ឲៃយ 
ដឹងថា កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច នគរ-
បាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន កាន ់
រពំាត ់ដើរ តៃតួពនិតិៃយ នងិ ណៃនា ំ
ពលរដ្ឋ ដៃល ដើរចៃញ កៃ ផ្ទះ 
ឲៃយ ចលូ ក្នងុផ្ទះ វញិ។ សកម្មភាព 
នៃះ ស្ថិតនៅ ផ្លូវ លូបៃំ សង្កាត់ 
ស្ទឹងមានជ័យ ទី១ និង សង្កាត់ 
ស្ទឹងមានជ័យ ទី២ ក្នុង ខណ្ឌ-
មានជយ័ ដៃលជ តបំន ់កៃហម 

កំណត់ ដោយ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។

លោក សាន សុខសីហា 
អ្នកនាំពាកៃយ នៃ ស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ នៅ 
រសៀល ថ្ងៃទ ី២១ ខៃមៃសា នៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា សកម្មភាព ចុះ 
ណៃនា ំនៃះ ផ្តាត សខំន ់ទៅលើ 
តំបន់ កៃហម និង តំបន់ ដៃល 
បៃឈម ងយ រងគៃះ ខ្លាំង 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ប៉ុន្តៃ 
តំបន់ ផៃសៃងៗ ទៀត ក៏តៃូវ អនុវត្ត 
ដូចគ្នា ដៃរ បើសិន ជ បៃជ-

ពលរដ្ឋ គត់ នៅតៃ ចចៃស មិន 
សា្តាប់ បៃកាស ណៃនាំ ព័ត៌មាន 
របស់ អាជ្ញាធរ។

លោក សុខសីហា ថ្លៃងថា៖ 
«យើង បាន ណៃនាំ គត់ អស់- 
ហើយ ចៃបាប់ ក៏មាន ហើយ ដៃរ 
សៃចក្ត ីសមៃច សៃចក្ត ីបៃកាស 
អី មាន ទាំងអស់ អ៊ីចឹង បើ គត់ 
នៅតៃ ផ្គើន ហើយ មិន អនុវត្ត 
តាម សៃចក្តណីៃនា ំហ្នងឹ គ ឺយើង 
នឹង អនុវត្ត តាមចៃបាប់»។

លោក សុខសីហា បាន អះ 
អាង  ថា ទោះបី មិនមាន ការ 

បញ្ជាក់ ពី ចំនួន សមត្ថកិច្ច ក៏ 
ដោយ  កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច ដៃល 
កំពុង ធ្វើ កិច្ចការងរ នៃះ មាន 
គ្នាចៃើន ក្នុង នោះ មាន ទាំង 
សមត្ថកិច្ច ដៃល បៃចាំការ នៅ 
តាម  បណ្ដា ខណ្ឌនីមួយៗ និង 
សមត្ថកចិ្ច ការយិលយ័ ជនំាញ 
ផៃសៃងៗ ពី ខង ស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន 
ចៃញទៅ ចលត័ គៃប ់ខណ្ឌ បន្ថៃម 
ទៀត។

លោក សុខសីហា ថ្លៃងថា៖ 
«យើង បៃើ កមា្លាងំ សរបុ រមួ ចៃើន 

ទាំង ប៉ុស្តិ៍ ទាំង ខណ្ឌ សហការ 
គ្នា យើង ឆ្លាស់ វៃន គ្នា ពៃះ 
យើង តៃវូធ្វើ យ៉ាងម៉ៃច គៃបគ់ៃង 
សា្ថានការ ឲៃយ បាន ២៤ ម៉ាង លើ 
២៤ ម៉ាង។ មិន តៃឹមតៃ គៃប់-
គៃង ការពារ ការបិទ ខ្ទប់ ហ្នឹង ទៃ 
ក្នុង នោះ ក៏មាន ការលៃបាត លើ 
ការងរ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព 
ទប់សា្កាត់ បទ ល្មើស ផៃសៃងៗ ជូន 
បៃជពលរដ្ឋ ដៃរ»។

កៃយ កចិ្ចបៃជុ ំបនា្ទាន ់មយួ ធ្វើ 
ឡើង នៅ វៃទិកា មាត់ទន្លៃ កៃុង 
តាខ្មា កាល...តទៅទំព័រ ៨

សត្វស្លាបដ្រៃលរស់នៅតំបន់ អភិរក្រៃស បឹង ស្ន្រៃហ៍ ទួលពាន់តាឡី ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ចា ងហា�  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

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

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

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

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លោ  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

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

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

កា រិ� ល័យខេត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មុំ គន្ធា 

កំពង់ចាម/សៀមរាប៖ ខៃត្ត 
ចំនួន  ២ បាន បៃកាស បន្ត ការ 
អនុវត្ត នូវ វិធានការ រដ្ឋបាល 
រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជំងឺ 
ឆ្លង កាច សាហាវ និង បៃកប 
ដោយ គៃះ ថ្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង 
ទៀត ក្នុង នោះ ក៏ បាន ហាម ការ 
លក់ដូរ និង ការ ទទួល ទាន 
គៃឿង សៃវឹង ផង ដៃរ។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត កពំងច់ាម បាន 
ចៃញ សៃចក្ត ីបៃកាស នៅ ថ្ងៃ ពធុ  
ទី ២១ ខៃ មៃសា នៃះ  ពី ការ បន្ត 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ និង 
បិទ រមណីយដា្ឋាន ទៃសចរណ៍ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស ជា បណ្តោះ-
អាសន្ន នងិ ដៃប៉ ូលក ់ចៃកចាយ 
សៃបៀរ គៃប ់បៃភៃទ ការ លក-់
ដូរ និង ការ ទទួល ទាន គៃឿង 
សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ ផង ដៃរ។

លោក អ៊នុ ចានដ់ា អភបិាល 
ខៃត្ត កំពង់ចាម បាន ឱៃយ ដឹង ថ 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ឱៃយ បាន ជា 
អតិបរមា នូវ ផល ប៉ះពាល់ នៃ 
ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ចាម 
សមៃច បន្ត ផ្អាក ជា បណ្តោះ 
អាសន្ន រយៈពៃល ០២ សបា្ដាហ ៍
ទៀត នូវ វិធាន រដ្ឋបាល នៃះ។

លោក ថ៖ «ការ ផ្អាក នៃះ នងឹ 
ធ្វើ ឡើង ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃ 
មៃសា ដល់ ថ្ងៃទី ០៥ ខៃ ឧសភា 

នូវ ទីតាំង ដូចជា រមណីយដា្ឋាន 
ភោជនីយដា្ឋាន អាហារដា្ឋាន 
តូប លក់ ចល័ត ផៃសារ ទំនើប មា៉ាត 
ទីសាធារណៈនានា ដៃល មាន 
សភាព អ៊ូអរ និង មាន មនុសៃស 
ជួបជំុ ក្នងុ ចំនួន ចៃើន ជាដើម»។

លោក អ៊ុន ចាន់ដា បាន 
បញ្ជាក ់ថ លោក នៅ តៃ សង្កៃត 
ឃើញ មាន មនុសៃស មួយ ចំនួន 
តចូ នៅ តៃ បពំាន ការ ហាមឃាត ់
នៃះ នៅ តាម ទកីន្លៃង មយួ ចនំនួ 
ផង ដៃរ។

លោក បាន ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋបាល 
កៃងុ-សៃកុ ឃុ-ំសង្កាត ់តៃវូ បន្ត 
ធ្វើ ការ អប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ ណៃនាំ 
នងិ ពនិតិៃយ តាមដាន ឱៃយ បាន ជាប ់

ជា បៃចាំ នូវ ការ អនុវត្ត វិធានការ 
សុខាភិបាល ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ  
កូដ ១៩ នៅ តាម មូលដា្ឋាន។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក 
អភិបាល ខៃត្ត ក៏ បាន ស្នើ ទៅ 
មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម ខៃត្ត និង មន្ទីរ 
ទៃសចរណ៍ ខៃត្ត តៃូវ សហការ 
ជាមួយ រដ្ឋបាល កៃុង-សៃុក ចុះ 
តៃួត ពិនិតៃយ ការ អនុវត្ត របស់ 
អាជីវករ លក់ ដូរ នៅ ក្នុង ផៃសារ 
ធម្មតា ផៃសារ ទំនើប ភោជនីយ-
ដា្ឋាន អាហាដា្ឋាន និង អាជីវកម្ម 
ផ្នៃក អាហារ ពៃម ទាំង គៃឿង 
សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ ផង ដៃរ។

លោក ថ៖ «ក្នុង ករណី រក 
ឃើញ ថ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ណា 

មួយ ដៃល មិន ពៃម អនុវត្តន៍ ឬ 
ល្មើស នងឹ វធិានការ នៃះតៃវូ ចាត ់ 
វិធានការ ចៃបាប់ ដោយ គ្មាន ការ 
លើកលៃង ឡើយ»។

ចំណៃក នៅ ខៃត្ត សៀមរាម 
លោក ទៀ សីហា អភិបាល 
ខៃត្ត ក៏ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ វិធាន 
ការ រដ្ឋបាល ជា បណ្តោះអាសន្ន 
រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ បន្ត ទៀត ផង 
ដៃរ គឺ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃ 
មៃសា នៃះ រហតូ ដល ់ថ្ងៃ ទ ី០៧ 
ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

លោក បាន ចៃញ នូវ សៃចក្តី 
សមៃច នៃះ នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២១ 
ខៃ មៃសា នៃះ ថ ការ ដាក់ បន្ត 
នូវ វិធានការ រដ្ឋបាល នៃះ មាន 

អនុភាព អនុវត្ត បន្ត រហូត ដល់ 
មាន បទបៃបញ្ញត្តិ ថ្មី មក ជំនួស។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត សៀមរាប បាន 
ចៃញ សៃចក្តី សមៃច ស្តីពី ការ 
បន្ត អនុវត្តន៍ វិធានការ រដ្ឋបាល 
ជា បណ្តោះអាសន្ន ដើមៃបី ទប់-
សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ  ១៩ ក្នុង ភូមិសាស្តៃ ខៃត្ត 
សៀមរាប ហើយ ការ ដាក ់រយៈ-
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ បន្ត ទៀត នៃះ គឺ 
អនុវត្តន៍ នៅ ចនោ្លោះ ពី ម៉ាង ៨ 
យប់ ដល់ ម៉ាង ៥ ពៃឹក ជា 
កំហិត ដដៃល។

សូម បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថ រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត បាន អនុវត្តន៍ វិធាន-
ការ រដ្ឋបាល ជា បណ្តោះអាសន្ន 
ដោយ មាន ថិរវៃលា អនុវត្ត 
រយៈពៃល គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១០ 
ខៃ មៃសា ដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ  
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ម្តង រួច មក 
ហើយ ប៉ុន្តៃ ដោយ សា្ថានភាព 
នៅ ពុំទាន់ ធូរ សៃល នៅ ឡើយ 
ដចូនៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ត បន្ត អនវុត្ត 
វិធានការ រដ្ឋបាល ជា បណ្តោះ 
អាសន្ន បន្ត ទៀត។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថ រាជ 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៧ ខៃ មៃសា បាន ចៃញសៃច-
ក្តី សមៃច បន្ត ការ ហាម ឃាត់ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ  នងិ បទិ រមណយី-
ដា្ឋាន ទៃសចរណ៍ នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស ជា បណ្តោះ អាសន្ន 
ដើមៃបី  ទប់សា្កាត់ ការ រីក រាល-
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា៕

តពីទំព័រ ៧...ពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃមៃសា 
លោក  គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលខៃត្ត 
កណា្តោល  ក ៏បាន ដាក ់បញ្ជា យ៉ាង មុងឺមា៉ាត ់
ទៅ  អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន រួម នឹង កងកមា្លោំង 
បៃដាប់អាវុធ ទាំងអស់ តៃូវអនុវត្ត យក- 
ចិត្ត ទុកដាក់ ជាទីបំផុត និង បៃើ ធម៌ ក្តៅ 
ជាមយួ ពលរដ្ឋ ណា ដៃល បពំាន  នងិ ផ្គើន 
នឹង វិធានការ រដ្ឋបាល។ ដោយហៃតុ 
សកម្មភាព ធ្វើដណំើរ របស ់បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅ តៃ កើតមាន តាម ដងផ្លូវ ជាធម្មតា។

លោក ថ្លៃងថ៖ «បើ នៅតៃ សកម្មភាព 
ដដៃល នោះអាជា្ញាធរ និងកងកមា្លោំង 
បៃដាបអ់ាវធុ មនិបាច ់នៅ ធ្វើ ទៀត ទៃ ចុះ 
ចៃញ ពី តំណៃង ទៅ»។

ទោះជា យ៉ាងណា កដ៏ោយ យោងតាម 
ការសរសៃរ នៅលើ ហ្វៃសប៊ុក របស់ រដ្ឋ-
មន្តៃី កៃសួង ព័ត៌មាន លោក ខៀវ កា-
ញ៉ារីទ្ធ កាលពី ថ្ងៃទី២១ ខៃមៃសាបាន   
បង្ហាញថ៖«ការអនវុត្ត ចៃបាប ់មនិមៃន ជា 
ស្វយ័បៃវត្ត ិភា្ជាប ់ជាមយួ អពំើហងិៃសា ទៃ បើ 
អ្នកបៃពៃតឹ្ត ខសុ មិន បៃតកិម្ម ដោយ អពំើ- 

ហិងៃសា។ កំុ ភ្លៃច ពាកៃយ «បមៃើ បៃជាជន»។
លោក រដ្ឋមន្តៃី ក៏បាន លើក ជា ឧទា-

ហរណ៍ នៅ ឥណា្ឌា បូ៉លិស វ៉ៃ អ្នកបៃពៃតឹ្ត ខុស 
ទីបំផុត មួយ សង្កាត់ បះ តប វិញ រត់ បះជើង។

លោក ថ្លៃង ថ៖ «មនុសៃស បៃពៃឹត្ត ខុស 
តិច ទៃតៃ អាជា្ញាធរ បៃើ ហិងៃសា គឺ អាជា្ញាធរ 
ជា អ្នក ខុស»។

លោក បា៉ា ចន្ទរឿន បៃធាន វិទៃយាសា្ថាន 
បៃជាធិបតៃយៃយ កម្ពុជា បាន ថ្លៃងថ មុន 
នឹង  អនុវត្ត វិធានការ ក្តៅ ដូចជា ការវាយ 
ពលរដ្ឋ ដោយ រពំាតផ់្តៅ ជាដើម អ្នកអនវុត្ត 
វិធានការ ជាពិសៃស អាជា្ញាធរ តៃូវ គិតថ 
តើ ការវាយដំ ពលរដ្ឋ មាន ចៃង នៅក្នុង 
ចៃបាប់ អ្វី? មាតៃ ទី ប៉ុនា្មាន? ២ តើ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ អំពី វិធានការ បាន ធ្វើ យ៉ាង 
ទូលំ ទូលាយ ញឹកញប់ ដៃល ពលរដ្ឋ 
ភាគចៃើន បំផុត បាន ជៃួតជៃប ហើយ ឬ 
នៅ? ៣ តើ អាជា្ញាធរ បាន ដោះសៃយ 
បញ្ហា  និង បំពៃញ តមៃូវការ ជា មូលដា្ឋាន 
ជាពិសៃស សៃបៀងអាហារ ដល់ ពលរដ្ឋ 
ដៃល ជាប ់ការបទិខ្ទប ់បាន គៃបគ់ៃន ់ល្មម 

ទទួល យក បាន ហើយ ឬ នៅ?
លោក បា៉ា ចន្ទរឿន បាន ថ្លៃង ដោយ 

សមូឱៃយ សមត្ថកចិ្ច ខតិខ ំបពំៃញ កាតព្វកចិ្ច 
របស ់ខ្លនួ ឱៃយបាន ពៃញលៃញ សនិ ទោះប ី
ពលរដ្ឋ បន្ត បៃឆំង ទៅ នឹង បមៃម ដៃល 
បាន ដាក់ចៃញ សមៃប់ ទប់សា្កាត់ ការរីក 
រាលដាល កូវីដ១៩ ក៏ដោយ។

លោក ថ្លៃងថ៖ «និយយ បៃបនៃះ ក៏ 
មនិ មាន នយ័ថ  លោក លើក ទកឹចតិ្ត  នងិ 

គទំៃ ពលរដ្ឋ ដៃល គ្មាន វនិយ័ ដើរ រហៃត- 
រហូត នៅក្នុង អំឡុងពៃល នៃះដៃរ»។

លោក ថ្លៃងថ៖ «ពតិណាស ់វធិានការ 
មាន បៃសទិ្ធភាព លុះតៃតៃ មាន ការ ចលូ 
រួម អនុវត្ត ពី ពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តៃ សូម អាជា្ញាធរ 
អនុវត្ត វិធានការ បៃកបដោយ ហៃតុផល 
យុត្តិធម៌ អហិងៃសា និង មាន សីលធម៌ 
ដើមៃបី កុំឱៃយ ចំណាត់ការ ថ្មី នៃះ បង្កើត ការ 
ឈឺចាប់ បន្ថៃម»៕

ខេត្តចំនួន២បេកាសបន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាល
១៤ថ្ងេបន្ថេមទៀតដើមេបីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ

លោក អុ៊ន ចាន់ដា អភិបាល ខេត្ត កំពង់ចាម (ឆ្វេង)  និងលោក ទៀ សីហា អភិបាល ខេត្តសៀមរាប។ រូបថត 

រដ្ឋបាលខៃត្តកំពង់ចាម / TEA Seiha Page

សមត្ថកិច្ច អនុវត្ត នូវ វិធានការ ក្តៅ លើ បេជាពលរដ្ឋ ណា ដេល រឹងទទឹង មិន ពេម ធ្វើ តាម ការ    
ណេ នំ ហា៊ាន ចេញ កេ ផ្ទះ ផ្តេសផ្តៅស នៅក្នងុ តំបន់ កេហម ក៏ដូចជា តំបន់ ដេល ងាយរង-
គេះ ខ្លាងំ  ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩។ រូបថត បូ៉លិស

សមត្ថកិច្ចចមេះុចាប់ផ្ដើម...
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រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តការចែញC/Oដើមែបីជំរុញការនំាចែញទំនិញ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
បាន ជូន ដំណឹង ដល់ ផលិតករ 
និង អ្នក នាំច្រញ នៅ ត្រ បន្ត 
ទទលួ ពាក្រយ ស្នើសុ ំវញិ្ញាបនបត្រ 
បញ្ជាក់ ដើម កំណើត ទំនិញ 
សម្រប់  ការ នាំច្រញ ទៅ ទីផ្រសារ 
អន្តរជាតិ ស្រប ព្រល អ្នក នាំ 
ច្រញ  ប្រឈម នឹង បញ្ហា ដឹក 
ជញ្ជូន ទំនិញ ទៅ កាន់ កំពង់ផ្រ 
ដើម្របី នាំច្រញ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ 
អន្តរជាតិ។

ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ផ្រសាយ 
កាល ពី ថ្ង្រទី ២០ ខ្រ ម្រសា 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ដើម្របី ធានា 
និរន្តរភាព ន្រ ការ ផ្តល់ ស្រវា 
សាធារណៈ ក្រសួង បាន ចាត់ 
តាំង មន្ត្រី តាម គោលការណ៍ 
ណ្រនាំ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ឱ្រយ 
ប្រចាំការ ក្នុង ការ ផ្តល់ វិញ្ញា- 
បនបត្រ បញ្ជាក់ ដើម កំណើត 
ទំនិញ (CO) សម្រប់ ការ 
នាំច្រញ ទំនិញ ទៅ បរទ្រស ជា 
ប្រក្រតី។

ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង៖ «សូម 
ផលិតករ ឬ អ្នក នំាច្រញ បន្ត 
ដក់ ពាក្រយ ស្នើសុំ វិញ្ញាបនបត្រ 

បញ្ជាក ់ដើម កណំើត ទនំញិ តាម 
ប្រព័ន្ធស្វ័យ ប្រវត្តកម្ម «co.
moc.gov.kh»។

កញ្ញា ថូង ធីតា នាយិកា 
គ្រប់គ្រង ក្រុមហ៊ុន ថូងត្រឌីង 
ឯ.ក ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន ក្រច្ន្រ 
អំបិល កំពត ក្រប ប្រប់ ភ្នំព្រញ 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា បើ 
ទោះ ជា ការ ផ្តល់ CO  នៅ ត្រ 
ប្រព្រឹត្ត ទៅ ជា ប្រក្រតី ប៉ុន្ត្រ 
ក្រុមហ៊ុន របស់ កញ្ញា កំពុង ត្រ 
ប្រឈម នឹង បញ្ហា ដឹក ជញ្ជូន 
ទនំញិ ទៅ កាន ់កពំងផ់្រ សម្រប ់
នាចំ្រញ។ ជាកស់្ត្រង ក្រមុហ៊នុ 
របស ់កញ្ញា បាន សម្រច ផ្អាក ជា 
បណ្តោះអាសន្ន ការ នាំច្រញ 
ទំនិញ មួយ ផ្ន្រក ដោយសារ 
បញ្ហា ឡូជីស្ទីក។

កញ្ញា នយិាយ ថា៖ «តាម ពតិ 
ទៅ ក្នងុ អឡំុង ព្រល បទិ ខ្ទប ់ន្រះ 
ការ នាំច្រញ របស់ យើង មួយ 
ចំនួន  ត្រូវ បាន ផ្អាក នៅ ផ្ន្រក ពួក 
ខ្ញុ ំដោយសារ យើង ជបួ បញ្ហា ដកឹ 
ជញ្ជនូ ព្រម ទាងំ ភ្ញៀវ យើង មយួ 
ចំនួន នៅ ក្នុង ប្រទ្រស គាត់ ក៏ 
កំពុង បិទ ដ្ររ។ យើង កំពុង 
សិក្រសា   គា្នា ថា តើ មាន វិធី អ្វី ផ្រស្រង 
អាច សម្រួល ដល់ បញ្ហា ទាំង 
អស់ ន្រះ ឬ ទ្រ»។

កញ្ញា  បាន បន្ថ្រម ថា៖ «ការ 
ផ្តល ់CO នៅ ត្រ ដណំើរការ បាន 
ជា ធម្មតា ប៉ុន្ត្រ ក្នុង អំឡុង ព្រល 
បិទ   ខ្ទប់ ន្រះ ថា តើ បញ្ហា ដឹក 
ជញ្ជូន និង ដំណើរការ ឯកសារ 
ផ្រស្រងៗ សម្រួល ដល់ ការ ដឹក 
ជញ្ជនូ នងឹ បង្ក  ភាព ងយ ស្រួល 
ដ្ររ ឬទ្រ?»។

សហព័ន្ធ ស្រូវ អង្ករ កម្ពុជា 
(CRF)បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ក្ន ុង អំឡុង    
ព្រល បទិ ខ្ទប ់ន្រះ បាន បណ្តោល 
ឱ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ វិស័យ   ស្រវូ អង្ករ 
និង ដឹក ជញ្ចូន ដឹក ទំនិញ ដ្រល 
មនិ អាច ដណំើរការ រោង មា៉ាសុនី 
កិន ស្រូវ និង ការ ដឹក អង្ករ ឆ្លង 
កាត់ ទីក្រុងក៏ ដូចជា   ពី ខ្រត្ត ទៅ 
កំពង់ផ្រ បាន ទ្រ។

ស្រចក្តី អំពាវនាវ របស់ CRF 
បន្ត ថា ជាមយួ គា្នា ន្រះ សមាជកិ 
របស់ សហព័ន្ធ ន្រះ មួយ ចំនួន 
ដ្រល មិនមាន ទីតាំង នៅ តំបន់ 
បិទ  ខ្ទប់ ក៏ រង ផល ប៉ះពាល់ ផង 
ដ្ររ ដោយ សារ បុគ្គលិក របស់ 
ខ្លួន រស់នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្រញ 
និង ក្រុង តាខ្មៅ មិន អាច ធ្វើ ដំ-
ណើរ ទៅ បំព្រញ ការងរ បាន។

CRF ឲ្រយ ដឹង ថា «ក្រុមហ៊ុន 
ទាំង ន្រះ មិន អាច ធ្វើ ប្រតិបត្តិ-
ការ ធម្មតា បាន ទ្រ ដូន្រះ អាច 
ពន្រយារ ព្រល ផលតិកម្ម ក ៏ដចូជា 
មិន អាច សម្រច បាន តាមកាល   
វភិាគ ដកឹ ជញ្ជនូ ដ្រល បាន ព្រម-
ព្រៀង គា្នា នាព្រល កន្លង មក។ 
យើង សូម អំពាវនាវ ឱ្រយ មាន ការ 

យោគយល់  និង ជួយ រៀបចំ ឲ្រយ 
មាន ការ សម្របសម្រលួ នៅ ក្នងុ 
សា្ថានភាព ពិស្រស ន្រះ»។

CRF បន្ថ្រម ថា «យើង ទាំង 
អស ់គា្នា ត្រវូ សហការ នងិ គោរព 
តាម ការ ណ្រនាំ របស់ រាជរដ្ឋា-
ភិបាល កម្ពុជា និង រួមគា្នា ដើម្របី 
ប្រយុទ្ធប្រឆាំង ការ រាតត្របាត ន្រ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩។ យើង សមូ ជរំញុ 
អ្នក ទាំង អស់ គា្នា កុំ ដក់ ទណ្ឌ-
កម្ម សមាជកិ របស ់យើង ចពំោះ 
សា្ថានភាព ន្រះ ហសួ ព ីការ គ្រប-់
គ្រង របស់ យើង»។

លោក ជា ចាន់ដរា៉ា ប្រធាន 
សមាគម ពាណិជ្ជករ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ (Logistics Busi-
ness Association) កត់ 
សមា្គាល ់ថា ក្នងុ អឡំងុ ព្រល បទិ 
ខ្ទប់ ន្រះ មាន ការ កកស្ទះ រថ-
យន្ត ដឹក ទំនិញ ខ្លាំង ពិស្រស 
នៅ តាម ព្រំដ្រន បាវិត ក៏ ដូច ជា 
ច្រក ព្រំដ្រន អន្តរជាតិ ផ្រស្រងៗ 
ទៀត ប៉ុន្ត្រ ទំនិញ អាទិភាព 
ទាក់ទង នឹង ម្ហូបអាហារ ទំនិញ 
ឧបភោគ បរិភោគ ដ្រល ផ្គត់ផ្គង ់
ឲ្រយ ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ បាន អនុ-
ញ្ញាត ឲ្រយ ចូល បាន។

ដូច្ន្រះ មាន ការ កកស្ទះ យា៉ាង 
ខ្លាំង នៅ ខណ្ឌ កំបូល និង ផ្លូវ ពី 

ខ្រត្ត កណ្តោល ត្រូវ ឆ្លង កាត់ មក 
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ទាំង អស់ បាន 
ប៉ះពាល់ ខ្លាំង ទៅ លើ វិស័យ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រល បណ្តោល មក ពី 
ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ព្រឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ យើង ទទួល 
បាន ពត័ម៌ាន ថា កាល ព ីអាទតិ្រយ 
យើង បាន រំដោះ ទំនិញ បាន មួយ   
ចំនួន ត្រូវ បាន សមត្ថកិច្ច គាត់ 
បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ ទំនិញ ដឹក 
ច្រញចលូ។ ខ្ញុ ំគតិ ថា ភាព កក-
ស្ទះ ន្រ ទំនិញ របស់ រោងចក្រ និង 
ទំនិញ មួយ ចំនួន ទៀត នឹង ត្រវូ  
បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ ឆ្លង កាត់»។

លោក វា៉ា សឹុមសុរិយា អ្នកនំា- 
ពាក្រយ ក្រសួង សាធារណការ និង  
ដកឹ ជញ្ជនូ បាន ណ្រនា ំឲ្រយ ក្រមុ-
ហុ៊ន ដឹក ជញ្ជនូ គោរព តាម ស្រចក្ត ី  
សម្រច ន្រ អនុក្រតឹ្រយ ថ្ម ីរបស់រដ្ឋា- 
ភិបាល ក្នងុ ការ ចូលរួម ទប់សា្កាត់  
ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក មាន ប្រសាសន៍ ថា៖ 
«ពតិ ជា មាន ការ កកស្ទះ ទនំញិ 
ម្រន ត្រ យើង បាន ជួប ពិភាក្រសា 
គា្នា ដោយ សម្រច អនុវត្ត តាម 
អនុក្រឹត្រយ ថ្មី ដោយ តម្រូវ ឲ្រយ មាន 
ការ សុំ ច្របាប់ ឆ្លង កាត់ ដ្រល រដ្ឋ-
បាល រាជធាន-ីខ្រត្ត ជា អ្នកអន-ុ
ញ្ញាត ច្រញ ច្របាប់ ន្រះ»៕

ឡានកុងតឺន័រដឹកទំនិញចូលកំពង់ផេអន្តរជាតិពេះសីហនុនាពេលកន្លង
មក។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

តពីទំព័រ ១ ...ទីផ្រសារ អន-
ឡាញ សម្រប់ លក់ គ្រឿង  ឧប-
ភោគ បរភិោគ ដល ់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ក្នុង តំបន់ ក្រហម ចាប់ ពី ថ្ង្រទី 
២១ ខ្រ ម្រសា ន្រះ តទៅ។

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា ដើម្របី បញ្ជា ទិញ សូមចូល ទៅ  
កាន់ គ្រហទំព័រ shop.moc.
gov.kh ឬតាម QR code។ 
ក្នងុ  ករណ ីត្រវូ ការ ជនំយួ ត្រវូ ការ 
ផ្រសារ អនឡាញ ឬ ការ បញ្ជា ទញិ 
សូម ទាក់ទង ទៅ ល្រខ ទូរស័ព្ទ 
០១២ ៧៦៧ ០៤៣/   ០៨៩ 
៣៥៥ ៦៩៦/ ០៦៩ ៥២៤ 
៤៩៩/០១៥ ៨០៥ ៣១៣/ 
០១៧ ៨៥៥ ០១១។

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ឲ្រយ 
ដងឹ ទៀត ថា ក្រយ ព ីការ បញ្ជា 
ទញិ  ក្រមុ ការងរ នងឹ រៀបច ំចាត ់
ច្រង ដឹក ជញ្ជនូ ទៅ ដល់ មុខ ផ្ទះ។

ការ ប្រកាស ឲ្រយ ប្រើប្រស់ ទី-
ផ្រសារ អនឡាន ន្រះ ត្រូវ បាន 
បង្កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី ក្រសួង 
ពាណជិ្ជកម្ម ជបួ កចិ្ច ប្រជុ ំជាមយួ 

តំណង ផ្រសារ ទំនើប ចំនួន៧ 
តាម ប្រពន័្ធ ZOOM កាល ពថី្ង្រ- 
ទី២០ ម្រសា ដ្រល ដឹកនំា ដោយ   
លោក សា៊ាង ថ្រ រដ្ឋល្រខធកិារ 
និង ជា មន្រ្តី នាំពាក្រយ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និង សហការី។

កិច្ច ប្រជុំ ន្រះ ដឹកនាំ ដោយ 
លោក សា៊ាង ថ្រ រដ្ឋល្រខធកិារ 
និង ជា មន្រ្តី នាំពាក្រយ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និង សហការី ជា-
មួយ នឹង តំណង ផ្រសារ ទំនើប 
ចំនួន៧ រួមមានផ្រសារ ទំនើប 
Aeon MallMakro Lucky-
BayonSupper StoreChip 
Mong និង Bio Mart។

ក្នងុ ឱកាស ន្រះ លោក សា៊ាង 
ថ្រ បាន ស្នើ ដល់ មា្ចាស់ ផ្រសារ ទំ-
នើប ទាងំ នោះ ចលូរមួ សហការ 
គា្នា ក្នងុ ការ ដក់ លក់ ទំនិញ របស់  
ខ្លួន ក្នុង វ្របសាយ របស់ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម ឬ សហការ ដឹក 
ជញ្ជូន ទំនិញ ជូន ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដ្រល ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ 
និង តំបន់ ក្រហម។

លោក ថ្ល្រង ទៀត ថា ការ ស្នើ 
សុំ ន្រះ គឺ ដើម្របី ចូលរួម ជាមួយ 
ក្រសួង និង រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ និង ចូលរួម ចំណ្រក  
រក្រសា ស្ថរិភាព តម្ល្រ ទនំញិ នៅ លើ 
ទីផ្រសារ ពិស្រស ផលិតផល 
ស្របៀង ក្នុង អំឡុ ព្រល ន្រះ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «យើង សូម 
ថ្ល្រង អំណរគុណ និង កោត 
សរសើរ ដល់ មា្ចាស់ ផ្រសារ ទំនើប 
ទាំង អស់ ដ្រល កន្លង មក បាន 
រក្រសារ ស្ថិរភាព ថ្ល្រ ទំនិញ បាន ល្អ 
ទោះបី ស្ថតិ ក្នងុ គ្រ លំបាក យា៉ាង- 
ណ ក៏ ដោយ»។

មន្រ្តី នាំពាក្រយ ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថា 
ក្រុម ការងរ របស់ ក្រសួងពា-
ណិជ្ជកម្ម កំពុង បង្កើត ប្រព័ន្ធ មួយ 
ដើម្រប ីផ្រសព្វផ្រសាយ លក ់ទនំញិ លើ 
នៅ ទពំរ័ ហ្វ្រសប៊នុ របស ់ក្រសងួ 
ដើម្របី ឲ្រយ ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ក្រហម កាន់ ត្រ មាន ភាព 
ងយ ស្រួក ក្នុង កុម្ម៉ង់ ទិញ។

លោក និយាយ ថា៖ «បើ ធ្វើ វា 
បាន កាន់ បង្ក លក្ខណៈ កាន់ ត្រ 
ប្រសើរ ថ្រម ទៀត ក្នុង ការ ផ្គត់-
ផ្គង់ ទំនិញ ទៅ ឲ្រយ គាត់ ហើយ 

យើង ចង់ បាន កិច្ច សហការ 
របស់    ផ្រសារ ទំនើប នានា ដើម្របី ធ្វើ 
ការ យា៉ាង ណ ឲ្រយ អ្នក ទិញ ក្នុង 
តំបន់ ក្រហម ក្រ ពី ទំនិញ ក្រ-
សងួ ពាណជិ្ជកម្ម មាន គាត ់អាច 
ទិញ ពី ផ្រសារ ដទ្រ ទៀត និង 
សហការ ដកឹ ជញ្ជនូ ឲ្រយ ដល ់មាត ់
ទា្វារ ផ្ទះ របស់ ពួក គាត់»។

ភាគ ីតណំង ផ្រសារ ទនំើប ទាងំ 
នោះ ក ៏បាន សណំមូពរ ដល ់ក្រ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម ឲ្រយ ជួយ សម្រប-
សម្រលួ ដល់ ពួក គ្រ ចំពោះបញ្ហា   
កំពុង ប្រឈម ន្រ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
របស់ បុគ្គលិក ទៅ មក  ដើម្របី 
បំព្រញ ការងរ ហើយ ពួក គ្រ ក៏ 
ស្នើ ឲ្រយ ក្រសួង ជួយ សម្រួល ការ 
លំបាក ក្នុង ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ ធ្លង ពី តាម បណ្តោ ខ្រត្ត 
ចូល  មក រាជធានី ភ្នំព្រញ និង 
ការ នាំចូល ទំនិញ ពី ក្រ ប្រ-
ទ្រស ដើម្រប ីផ្គតផ់្គង ់តម្រវូ ការ នៅ 
ក្នុង ស្រុក ផង ដ្ររ។ ន្រះ បើ តាម 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម។

លោក ម៉ក់ ចំរីន ដ្រល ជា 
សហសា្ថាបនកិ របស ់ផ្រសារ ទនំើប 
អនឡាញ Smile Shop ឈាន  
មខុ នៅ កម្ពជុា សា្វាគមន ៍នងិគា-ំ

ទ្រ ចពំោះ វធិានការ របស ់ក្រសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម ដ្រល ចង់ សហការ 
ជាមួយ ភាគី ផ្រសារ ទំនើប ទំាង អស់  
នៅ ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ ដើម្រប ីផ្គតផ់្គត ់
ទំនិញ លក់ ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ 
ក្នុង អំឡុង ព្រល បិទ ខ្ទប់ ន្រះ។

លោក ចំរីន ប្រប់ ភ្នំព្រញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ង្រ ន្រះ ថា វិធានការ 
របស់ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម នៅ 
ព្រល ន្រះ បាន ស្រប ទៅ នឹង វិធាន 
ការ រតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដណំើរ ដ្រល 
កំពុង មាន តម្រូវការ ទំនិញ ចាំ-
បាច់ ក្នុង តំបន់ ដ្រល ត្រូវ បិទ ខ្ទប់ 
(តំបន់ ក្រហម)។

លោក ថ្ល្រង ទៀត ថា៖ «យើង 
សូម ឲ្រយ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើ 
ការ ច្រញ គោលការណ៍ ណ្រនាំ 
មួយ ថ្មី ធ្វើ យា៉ាង ណ ផ្តល់ លទ្ធ-
ភាព  ឲ្រយ ក្រុម ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ 
និង ផ្រសារ ដឹក ទំនិញ រហ័ស ទាន់ 
ចិត្ត ដល់ ប្រជាជន ក្នុង អំឡុង 
ព្រល  ន្រះ។ យើង ត្រូវ រក្រសា នូវ 
គោលការណ៍ អនាម័យ ក្នុង ការ 
ទប់សា្កាត់ ន្រ ឆ្លង ជំងឺ កូវិដ ១៩ 
ដ្រល ជា អ្វី យើង ត្រូវ ការ ចូលរួម 
ជាមួយ គា្នា ផង ដ្ររ»។

លោក ឲ្រយ ដងឹ ទៀត ថា Smile 

Shop បាន នងិ កពំងុ ចលូរមួ គា្នា 
ជួយ រដ្ឋាភិបាល យា៉ាង សកម្ម ក្នងុ  
ការ ផ្តល់ ជូន ទំនិញ តាម តម្រូវ 
ការ ចាំបាច់ របស់ ប្រជាជន ក្នុង 
អំឡុង ព្រល បិទ ខ្ទប់។

លោក និយាយ ថា៖ «ខ្ញុំ ក៏ 
បាន  ត្រៀម ខ្លួន រួច ជា ស្រច ក្នុង 
ការ សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ 
កសិករ ដ្រល គាត់ បាន ផលិត 
បន្ល្រ ត្រី សាច់ នៅជិ ត រាជធានី 
ភ្នពំ្រញ ដើម្រប ីនា ំយក ផលតិផល 
របស់ ពួក គាត់ ឲ្រយ ទៅ ដល់ តំបន់ 
បិទ ខ្ទប់ ទាំង អស់ ឲ្រយ បាន ទាន់ 
សភាពការ ហើយ យើង បាន 
ចូល រួម ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ រក្រសា តម្ល្រ ទំនិញ ក្នុង កម្រិត 
ទាប មួយ អាច ទទួល បាន ពី 
គ្រប់ ភាគី»។

បច្ចុប្របន្ន ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
បាន និង កំពុង ចល័ត រថយន្ត 
ចនំនួ៥ គ្រឿង នៅ ក្នងុ តបំនក់្រ- 
ហម ដើម្រប ីច្រកចាយ ទនំញិចា-ំ 
បាច ់ដល ់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ តបំន ់
នោះ ក្នុង តម្ល្រ ក្រម ទីផ្រសារ។ 
ទំនិញ ទាំង នោះ រួមមាន អង្ករ 
មី ទឹក សុទ្ធ ត្រីខ កំប៉ុង ទឹកត្រី 
និង ទឹក សុីអ៊ីវ ជា ដើម៕

រដ្ឋាភិបាលដក់ឲែយបែើបែស់....
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ទីក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ រដ្ឋមនៃ្តី 
រតនាគារ អាមៃរិក លោកសៃី 
Janet Yellen បាន បៃកាស 

កាល  ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ព ីការ បង្កើត ការ-ិ
យាល័យ អាកាសធាតុ ថ្មី មួយ  
ដើមៃបី  តៃួត ពិនិតៃយ គោល នយោ-

បាយ ពន្ធ និង សៃដ្ឋកិច្ច ដើមៃបី 
គាំទៃ ដល់ កិច្ច ខិតខំ បៃឹងបៃង 
របស់ រដ្ឋបាល ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង នឹង ការ បៃបៃួល អា-
កាសធាតុ។

ការ បៃកាស នៃះ ធ្វើ ឡើង តៃ 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ មុន លោក បៃធានា-
ធបិត ីJoe Biden ធ្វើ ជា ម្ចាស-់
ផ្ទះ នៃ កិច្ច បៃជុំ កំពូល អាកាស- 
ធាតុ តាម អនឡាញ ហើយ កៃ-
សួង រតនាគារ បាន និយាយ ថា 
ជំហរ នៃះ មន គោល បំណង 
បៃមៃបៃមូល ធនធាន សមៃប់ 
ការ វិនិយោគ ដៃល គិត គូរ ដល់ 
អាកាសធាតុ។

លោកសៃី Yellen បាន 
និយាយ នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង 
ការណ៍ មួយ ថា “ការ បៃបៃួល 
អាកាសធាតុ តមៃូវ ឱៃយ មន ការ 

វនិយិោគ សៃដ្ឋកចិ្ច ទលូទំលូាយ 
ដោយ ឧសៃសាហកម្ម និង រដ្ឋាភិ-
បាល ក៏ ដូច ជា សកម្មភាព ដើមៃបី 
វាស់វៃង និង កាត់ បន្ថយ ហានិ-
ភ័យ ទាក់ទង នឹង អាកាសធាតុ 
ចំពោះ គៃួសារ អាជីវកម្ម និង 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ យើង"។

លោកសៃី បាន ជៃើស លោក 
John Morton ធ្វើ ជា បៃធាន 
ការិយាល័យ អាកាសធាតុ ថ្មី 
របស់ រតនាគារ និង “ធានា ថា  
រតនាគារ កំពុង ធ្វើ អ្វី គៃប់ យា៉ាង 
ដៃល ខ្លួន អាច ធ្វើ បាន ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ បៃបៃួល 
អាកាសធាត ុខណៈ ពៃល បង្កើត 
ឱកាស ដៃល ពងៃឹង សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ យើង”។

លោក Morton បាន បមៃើ 
ការ នៅ ឯសៃតវមិន របស់ អតតី 

បៃធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា 
ដៃល តៃួត ពិនិតៃយ ថាមពល និង 
ការ បៃបៃួល អាកាសធាតុ លើ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិសុខ ជាតិ។

លោក បៃធានាធិបតី Biden 
បាន ធ្វើ ឱៃយ បញ្ហា បរិសា្ថាន ជា 
ចំណុច ស្នូល នៃ រដ្ឋបាល របស់ 
លោក ដោយ បៃកាស ថា សហ-
រដ្ឋ អាមៃរកិ នងឹ ចលូរមួ កចិ្ចពៃម-
ពៃៀង អាកាសធាតុ ទីកៃងុ បា៉ារីស 
នងិ ធ្វើ ឱៃយ ការ វនិយិោគ លើ ថាម-
ពល កកើត ឡើង វិញ ជា ផ្នៃក សំខាន់  
នៃ ការងារ និង គមៃង ហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធ ដៃល មន ទកឹ បៃក ់
២ ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។

លោក បាន អញ្ជើញ មៃ ដកឹនា ំ
ចំនួន ៤០ នាក់ ឲៃយ ចូលរួម ក្នុង 
កិច្ច បៃជុំ កំពូល ថ្ងៃទី ២២-២៣ 
ខៃ មៃសា ហើយ លោក នងឹ រៀប-

ចំ ឆក សមៃប់ កិច្ច បៃជុំ កំពូល 
ដោយ បងា្ហាញ នូវ អ្វ ីដៃល តៃវូ បាន  
គៃ រពំងឹ ថា ជា គោលដៅ ថ្ម ីរបស ់
អាមៃរិក បៃកប ដោយ មហិច្ឆតា 
ក្នុង  ការ កាត់ បន្ថយ ការ បំភាយ 
ឧស្មន័ ដៃល ទទួល ខុស តៃវូ ចំពោះ  
ការ បៃបៃួល អាកាស ធាតុ។

លោកសៃី Yellen បាន មន 
បៃសាសន៍ ថា “ការ ផ្លាស់ប្តូរ 
អាកាសធាតុ បងា្ហាញ ពី បញ្ហា 
បៃឈម  នងិ ឱកាស ថ្មីៗ  សមៃប ់
សៃដ្ឋកិច្ច សហរដ្ឋ អាមៃរិក”។

“ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការ លើក ទឹក 
ចតិ្ត ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុនងឹ ដើរ តនួាទ ី
យា៉ាង សំខាន់ ក្នងុ ការ ដោះសៃយ  
វិបត្តិ អាកាសធាតុ ទាំង ក្នុង និង 
កៃ បៃទៃស និង ក្នងុ ការ ផ្តល់ ដើម-  
ទុន សមៃប់ ឱកាស  ដើមៃបី ផ្លាស់- 
ប្តូរ សៃដ្ឋកិច្ច”៕AFP/RR

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំព្រញៈ អ្នក ក្នុង វិស័យ ចិញ្ចឹម សត្វ នៅ 
កម្ពុជា បាន ស្នើ រដ្ឋាភិបាល ឱៃយ ជួយ ពិនិតៃយ 
លទ្ធភាព ក្នុង  ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ មន ការ ដឹក 
ជញ្ជនូ វត្ថធុាត ុដើម សមៃប ់ផៃស ំធ្វើ ចណំ ីសត្វ 
និង ថា្នាំ បងា្ការ ផៃសៃងៗ ឱៃយ បាន ឆប់ ដើមៃបី ទៃ-
ទៃង់  ដល់ ការ ចិញ្ចឹម សត្វ នៅ កម្ពុជា ខណៈ 
ភាគ  ចៃើន នៃ វត្ថ ុធាតដុើម ទាងំ នោះ តៃវូ បាន 
ស្តុក ទុក នៅ ក្នុង រជធានី ភ្នំពៃញ។

ដើមៃបី បិទ បញ្ចប់ ការ ឆ្លង រលដល ជំងឺ 
កវូដី ១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍២០ កមុ្ភៈ ឱៃយបាន  
ឆប់ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា នាពៃល ថ្មីៗ នៃះ 
បាន ដក់ ចៃញ នូវ វិធានការ រឹត បន្តឹង ជា បន្ត 
បនា្ទាប ់ដៃល ក្នងុ នោះ ក ៏មន ការ ហាមឃាត ់
ការ ធ្វើ ដំណើរ និង ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លង ពី 
តំបន់ ផៃសៃងៗ ចូល មក ក្នុង កៃុង ភ្នំពៃញ និង 
ខៃត្ត កណ្តាល ផង ដៃរ។

ការ រតឹ តៃបតិ នៃះ កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ចញិ្ចមឹ សត្វ 
សម្តៃង ក្តី ពៃួយ បារម្ភ ថា នឹង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ បរមិណ ការ ផ្គតផ់្គង ់សាច ់សត្វ នៅ លើ 
ទផីៃសារ ខណៈ អ្នក ចញិ្ចមឹ តៃវូ បៃឈម នងឹ ការ 
កៃស័យធន។

លោក សៃ៊ុន ពៅ បៃធាន សមគម អ្នក 
ចិញ្ចឹម សត្វ កម្ពុជា បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃ នៃះ ថា វិធានការ រឹត បន្តឹង ការ ដឹក 
ទំនិញ ក្នុង រជធានី ភ្នំពៃញ មួយរយៈ ដើមៃបី 
បទិ បញ្ចប ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ 
កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ជា បណ្តើរៗ ដល ់សកម្ម- 
ភាព ចិញ្ចឹម សត្វ នៅ កម្ពុជា ពៃះ វត្ថុ ធាតុ 
ដើម សមៃប់ ផៃសំ ជា ចំណី ថា្នាំ វីតាមីន និង 
វា៉ាក់សាំង ភាគ ចៃើន តៃូវ បាន ស្តុក ទុក នៅ 
ភ្នពំៃញ។ លោក បន្ថៃម ថា សមៃប ់ពៃលនៃះ 
គឺ មិន ទាន់ មន បញ្ហា ធំ ទៃ ប៉ុន្តៃ វា នឹង កើត 
ឡើង ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ក្នុង នាម សមគម អ្នក 
ចិញ្ចឹម សត្វ កម្ពុជា ខ្ញុំ សូម ស្នើ ឱៃយ រជរដ្ឋាភិ- 
បាល មៃតា្តា ពិនិតៃយ លទ្ធភាព ជួយ សមៃួល 
ដល់  ការ ដឹក ជញ្ជូន វត្ថុ ធាតុដើម សមៃប់ 

ផលិត ចំណី សត្វ ដៃល ភាគ ចៃើន ស្ថិត នៅ 
ភ្នំពៃញ ពៃះ បើ មិន អាច ដឹក ជញ្ជូន ទៅ 
កសដិ្ឋាន ចញិ្ចមឹ បាន វា នងឹ បង្ក ផល ប៉ះពាល ់
ខា្លាំង សមៃប់ ការ ផ្គត់ផ្គង់ សាច់ សត្វ នៅ លើ 
ទីផៃសារ ក្នុង រយៈពៃល ២-៣ ខៃ ខាង មុខ»។

អ្នក ចិញ្ចមឹ ជៃកូលោក ចន ហៃង ដៃលមន   
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម ជៃូក បៃមណ ១០ ០០០ 
កៃបាល នៅ សៃកុ កៀន សា្វាយ ខៃត្ត កណ្តាល 
បាន បៃប់ ថា បើ មិន មន គៃឿង ផៃសំ លាយ 
ក្នងុ ចណំ ីនងិ ថា្នា ំបងា្ការ គៃបគ់ៃន ់កសដិ្ឋាន 
របស់ លោក នឹង មន បញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈ 
ពៃល នៃះ លោក ក ៏កពំងុ ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ជយួ 
សមៃួល ឱៃយ មន ការ ដឹក ជញ្ជូន ឱៃយ បាន ឆប់ 
ប៉ុន្តៃ មិន មន ការ ឆ្លើយ តប នោះ ទៃ។

លោក បន្ត ថា នៅ ពៃល ការ ចិញ្ចឹម សត្វ 
ក្នងុ សៃកុ ធា្លាក ់ចុះ វា នងឹ ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ នៅ ទផីៃសារ 
ហក់ ឡើង ខ្ពស់ ហើយ បញ្ហា ជា ចៃើន ក៏ នឹង 
កើត ឡើង សមៃប់ អ្នក ចិញ្ចឹម ផង ដៃរ។

លោក និយាយ ថា៖ «សូម អាជា្ញាធរ ជួយ 
សមៃួល ឱៃយ មន ការ ដឹក ជញ្ជូន ផលិតផល 
សមៃប់ ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ឱៃយ បាន ឆប់»។

យោង តាម បៃធាន សមគម អ្នក ចិញ្ចឹម 
សត្វ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ អងា្គារ នៃះ ជៃូក រស់ មន 
តម្លៃ ចនោ្លាះ ព ី១៣ ០០០-១៤ ០០០ រៀល  
ក្នុង១ គីឡូ កៃម និង សាច់ ជៃូក មន តម្លៃ 

ក្នុង រង្វង់ ១៨ ៥០០ រៀល។
លោក អះអាង ថា៖ «តម្លៃ សាច់ ជៃូក នៅ 

កសិដ្ឋាន និង កន្លៃង កុងសុី នៅ ពៃល នៃះ 
មិន មន ការ បៃបៃួល ទៃ បើ ធៀប នឹង មុន 
ពៃល រដ្ឋាភបិាល ដក ់ចៃញ នវូ វធិានការ បទិ 
កៃុង ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត កណ្តាល ប៉ុន្តៃ ការ 
បៃបៃលួ តម្លៃ នោះ គ ឺកើត មន នៅ លើ ទផីៃសារ 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ»។

ម្ចាស ់កសដិ្ឋាន ចញិ្ចមឹ មន ់មយួ កន្លៃង នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង លោក ជា សុធារ័ត្ន បាន 
បៃប ់ថា បច្ចបុៃបន្ន សមត្ថភាព នៃ ការ ផ្គតផ់្គង ់
សាច់ មន់ នៅ លើ ទីផៃសារ ពី សំណក់ អ្នក 
ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុក គឺ មិន ទាន់ អាច ឆ្លើយ តប 
នឹង តមៃូវ ការ បាន ទៃ ហៃតុ នៃះ បើ មន 
ឧបសគ្គ លើ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ថា្នា ំនងិ គៃឿង ផៃសំ 
ចណំ ីនោះ វា នងឹ អាច ធ្វើ ឱៃយ បរមិណ នៃ ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ កាន់ តៃ ធា្លាក់ ចុះ។

លោក បន្ថៃម ថា៖ «យើង ដងឹ ថា វធិានការ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល គឺ ដើមៃបី ធានា សុវត្ថិភាព 
សមៃប់ ការ រស់នៅ របស់ បៃជាជន ប៉ុន្តៃ 
យើង គៃន់ តៃ ចង់ ស្នើសុំ ឱៃយ ពួក ខ្ញុំ ដៃល ជា 
អ្នក ចិញ្ចឹម មន អាទិភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ ពិនិតៃយ មើល កសិដ្ឋាន ដើមៃបី ជំរុញ ការ 
ផ្គតផ់្គង ់ឱៃយ បាន កាន ់តៃ ចៃើន នងិ ទាន ់ពៃល 
វៃលា»៕

អាមេរិកបង្កើតការិយាល័យអាកាសធាតុដើមេបីសមេបសមេលួគោលនយោបាយពន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ច

វិស័យចិញ្ចមឹសត្វបេឈមកង្វះគេឿងផេសំចំណីសត្វនិងថ្នាំបង្ការ

លោកស្រ ីJanet Yellen រដ្ឋមន្ត្ររីតនាគារអាម្ររិក ដ្រលបានប្រកាស 
ពីការបង្កើតការិយាល័យអាកាសធាតុ ដើម្របីត្រតួពិនិត្រយការវិន័យក្នងុ 
វិស័យថាមពលស្អាត។ រូបថត AFP

ស្ដង់ដ្រលត្រូវបានដំឡើងសម្រប់លក់គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ជូន 
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហម។ រូបថត ទទក

កសិដ្ឋានចិញ្ចមឹ ជ្រកូមួយកន្ល្រងក្នងុខ្រត្តកណ្ដាល។ រូបថត ហុង មិនា

រដ្ឋាភិបាលដំឡើងស្តង់
លក់គេឿងឧបភោគបរិ-
ភោគនៅក្នងុតំបន់កេហម

ធូ វិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
បាន ដំឡើង ស្តង់ លក់ គៃឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ ចាំបាច់ មួយ 
ចំនួន នៅ តំបន់ កៃហម ដើមៃបី 
សមៃួល ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ទទួល បាន ម្ហូប អាហារ ចាំ-
បាច់។

តំបន់ កៃហម ទាំង ៧ ទីតាំង 
នោះ ស្ថិត នៅ ក្នុង ខណ្ឌ ចំនួន 
៣ គឺ ខណ្ឌ មនជ័យ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍សៃនជ័យ និង ខណ្ឌ 
ទួលគោក។

កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម ឲៃយ ដងឹ ថា 
នៅ ថ្ងៃទី ២១ នៃះ កៃសួង មន 
រថយន្ត ចនំនួ ៦ គៃឿង បាន ដកឹ 
ទំនិញ ចៃញ ទៅ តំបន់ កៃហម 
ដោយ បរិមណ ទំនិញ គៃប់-
គៃន់ សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ អ្នក ក្នុង 
តំបន់ នោះ។ ទំនិញ ទាំង នោះ 
រួមមន អង្ករ ទឹកតៃី ទឹក សុីអ៊ីវ 
តៃីខ កំប៉ុង និង មី។

កៃសងួ នៃះ បញ្ជាក ់ថា៖ «បៃ-

ជាជន អាច ទាកទ់ង តាម អាជា្ញា- 
ធរ មូលដ្ឋាន ពិសៃស កៃមុ លៃបាត 
បៃជាការពារ ដៃល នៅ ជតិៗ ផ្ទះ 
ដើមៃបី សុ ំឲៃយ ជយួ សមៃបសមៃលួ 
ដល ់ការ ទញិ នងិ ជញ្ជនូ ដក ់ឲៃយ 
ដល់ ផ្ទះ»។

ទីតាំង លក់ ក្នុង តំបន់ កៃហម 
ទាងំ នោះ រមួមន ស្តង ់ស្ថតិ នៅ 
ចនោ្លាះ ផ្លូវ ផៃសារ ស្ទឹងមនជ័យ 
ចាស់ និង ផៃសារ ស្ទឹងមនជ័យ ថ្មី 
ជាប់ នឹង ផៃសារ តៃលាម៉ាត ពៃម 
ទាំង ស្តង់ នៅ ចៃមុះ ជៃូក ស្ទឹង-
មនជ័យ ស្តង់ នៅ ផៃសារ តៃពាំង 
ថ្លឹង ផៃសារ ឯករជៃយ និង ស្តង់ នៅ 
លើ ផ្លូវ វៃងសៃង។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២០ មៃសា 
តាមរយៈ កៃុមហ៊ុន ្រហី្គន តៃដ 
នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
បញ្ចៃញ អង្ករ លក ់ចនំនួ ១១៣ 
បៃ មី ជាតិ ចំនួន ៦៤៦ កៃស 
ទឹកតៃី ចំនួន ២៨៨ យួរ ទឹក 
សុីអ៊ីវ ចំនួន ១៩០ យួរ តៃីខ 
ចំនួន ៣១១ យួរ និង ទឹក សុទ្ធ 
ចំនួន ៥២ យួរ៕



តពីទំព័រ ១ ....ដោយសារ
វិធានការបិទខ្ទប់ទីក្រុងភ្នំព្រញ
និងក្រុងតាខ្មៅដើម្របីទប់សា្កាត់
ការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។
លោកស្រឈុនទ្រីប្រធាន

ច្រកទ្វារព្រំដ្រនអន្តរជាតិជ្រធំ
(ខ្រត្តកណ្តាល)បានឲ្រយដងឹថា
នៅថ្ង្រទី២១ខ្រម្រសាន្រះ
វៀតណមបានអនុញ្ញាតឲ្រយនាំ
បន្ល្រចូលមកកម្ពុជាជាធម្មតា
វិញហើយបនា្ទាប់វៀតណម
ផ្អាករយៈព្រល២ថ្ង្រក្រយពី
ផ្រសារដើមគរនងិផ្រសារនាគមាស
ដ្រលផ្រសារបោះដុំបន្ល្រធំជាងគ្រ
ត្រូវបានបិទបណ្តាះអាសន្ន
ក្រយពីរកឃើញអាជីវករឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបានបញ្ជាក់ឲ្រយដងឹថា៖

«ឥឡូវគាត់បើកឲ្រយនាំចូលវិញ
ហើយនៅថ្ង្រន្រះ(២១)គាត់
បានជូនដំណឹងមកយើងកាល
ពីរសៀលថ្ង្រអង្គារហើយ
កិច្ចការន្រះខ្ញុំក៏បានរាយ-
ការណ៍ជនូលោកអភបិាលខ្រត្ត
រួចហើយដ្ររ»។
លោកឈនុទ្រីឲ្រយដងឹថាការ

នាំចូលបន្ល្រចម្រុះពីវៀតណម

តាមច្រកព្រដំ្រនជ្រធំជាមធ្រយម
២០តោនក្នុង១ថ្ង្រដើម្របី
ផ្គត់ផ្គង់មកទីផ្រសារនៅកម្ពុជា។
លោកនិយាយថា៖«បន្ល្រ

នាំចូលពីវៀតណមគ្របោះដុំ
ឲ្រយខ្ម្ររយើងដ្រលមកចាំដកឹនៅ
ច្រកព្រំដ្រនជារៀងរាល់ព្រឹក
សម្រប់ច្រកចាយបន្តនៅទផី្រសា
ស្រុកយើង»។
កម្ពុជាចាំបាច់នាំចូលបន្ល្រពី

ប្រទ្រសជិតខាងប្រមាណ២០
ភាគរយដើម្របីបពំ្រញតម្រវូការ
ក្នុងស្រុកព្រះកម្ពុជាអាច
ផលិតផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយទីផ្រសារក្នុង
ស្រុកបានចន្លោះពី៧៥ទៅ
៨០ភាគន្រតម្រូវការសរុប១
លានតោនក្នងុ១ឆ្នា។ំន្រះបើ
តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រ-
មាញ់និងន្រសាទ។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្រយ

ដឹងថាកម្ពុជាមិនម្រននាំចូល
បន្ល្រគ្រប់មុខនះទ្រពោលគឺ
នាំចូលប្រភ្រទបន្ល្រតំបន់ត្រ-
ជាក់មួយចំនួនដ្រលពិបាក
ដាំដុះបាននៅកម្ពុជានិងនៅ
រដូវវស្រសាដ្រលមិនមានលក្ខ-

ណៈអំណយផលសម្រប់
ផលិតកសិកម្ម។
កញ្ញាប៊ុនសៀងប្រធាន

ក្រុមហ៊ុនNaturalAgricul-
tureVillageដ្រលជាអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់បន្ល្របោះដុំក្នុងស្រុក
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាចាប់តាងំ
ពីបទិផ្រសារដើមគរនងិនាគមាស
ការបោះដុំបន្ល្របានធា្លោក់ចុះ
ដោយសារការរឹតបន្តឹងការធ្វើ
ចរចារណ៍ដ្រលមិនអាចដឹក
បន្ល្រពីបណ្តាខ្រត្តចូលមករាជ-
ធានីភ្នំព្រញ។
កញ្ញានិយាយថា៖«ខ្ញុំសូម

សំណូមពរឲ្រយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ជួយសម្រលួដល់ការដឹកជញ្ជនូ
ដើម្របីអាចដកឹបន្ល្រដាក់នៅតាម
ផ្រសារទំនើបនានានៅទីក្រុង
ភ្នំព្រញ»។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ក្រសួងកសិកម្មបន្ថ្រមថាបច្ចុ-
ប្របន្នន្រះកម្ពុជាមិនម្រនកង្វះ
ផលិតផលបន្ល្រក្នុងស្រុកនះ
ទ្រផ្ទុយទៅវិញកសិករដាំបន្ល្រ
និងបណ្តុំកសិករជាច្រើនកំពុង
ប្រមូលផលបន្ល្រ ប៉ុន្ត្រពិបាក
ដឹកមកលក់នៅទីក្រុងភ្នំព្រញ

ដោយសារវិធានការបិទខ្ទប់
ដើម្របីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាល
ដាលជំងឺកូវីដ១៩។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

បញ្ជាក់ថា៖ «នៅផ្រសារអុីអន
ផ្រសារភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ និង
ហាងផ្រសារខ្ម្ររបន្ល្រធម្មជាតិលក់
បន្ល្រសុវត្ថិភាពមួយចំនួនទៀត
កំពុងកង្វះបន្ល្រលក់មិនគ្រប់-
គ្រន់ដោយសារមានការបទិផ្លវូ
ពិបាកដឹកមកទីក្រងុភ្នពំ្រញ»។
នាយកមជ្រឈមណ្ឌលសិក្រសា

គោលនយោបាយលោកចាន់
សុផលបានសរស្ររនៅលើ
ទំព័រហ្វ្រសប៊ុកផ្លូវការរបស់
លោកកាលពីថ្ង្រពុធថាតម្រូវ
ការបន្ល្រស្រស់នឹងកើនឡើង
ក្រយព្រលប្រជាពលរដ្ឋបាន
បរិភោគមីកញ្ចប់ត្រីខកំប៉ុងឬ
អាហារក្រៀមអស់មួយឬពីរ
សបា្តាហ៍ដចូ្ន្រះគរួមានការជរំញុ
ឱ្រយមានការលក់បន្ល្រត្រីសាច់
ដោយរុឺម៉កចល័តតាមភូមិនៅ
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញនិងទីក្រុង

ដ្រលត្រូវបានបិទខ្ទប់។
លោកបានសរស្ររថា៖ «ខ្ញុំ

យល់ថាអាជា្ញាធរគួរអនុញ្ញាត
ឱ្រយអាជីវករប្របន្រះធ្វើការ
ចលត័បានដោយស្ររ។ីអាជា្ញា-
ធរគួររៀបចំបង្កើតផ្រសារលក់ដុំ
ជាបណ្តាះអាសន្នថ្រមទៀត
ក្រពីនៅទីក្រុងតាខ្មៅដើម្របី
អាជីវករអាចទៅទិញទំនិញ
យកមកជិះលក់តាមភូមិ និង
ដើម្របីជាទីផ្រសារសម្រប់លក់
បន្ល្ររបស់កសិករផង»៕

ហ៊ឹន ពិសី 

ភ្នំពេញៈការប្រមូលចំណូលរបស់
អគ្គនាយកដា្ឋានគយនងិរដា្ឋាករកម្ពជុា
ក្នងុត្រមីាសទ១ីឆ្នាំ២០២១សម្រច
បានប្រមាណជិត៦១៥លានដុលា្លោរ
ធា្លោក់ចុះជាង១៥ភាគរយបើធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគា្នាឆ្នាំ២០២០។
ន្រះបើយោងតាមអគ្គនាយកដា្ឋានគយ
និងរដា្ឋាករកម្ពុជា។
លទ្ធផលន្រកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស

ទី១ របស់អគ្គនាយកដា្ឋានគយនិង
រដា្ឋាករកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដ្រអូ
កាលពីសបា្តាហ៍មុនឱ្រយដឹងថាចាប់ពី
ខ្រមករាដល់ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១
អគ្គនាយកដា្ឋានគយនងិរដា្ឋាករកម្ពជុា
ប្រមូលចំណូលបានប្រមាណ៦១៤,៨
លានដលុា្លោរថយចុះ១៥,២ភាគរយ
ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០។
លទ្ធផលន្រការប្រមូលចំណូលក្នុង
ត្រមីាសទ១ីន្រះគឺសម្រចបាន២៦
ភាគរយន្រផ្រនការឆ្នាំដ្រលកំណត់
ដោយច្របាប់ស្តពីីហរិញ្ញវត្ថុសម្រប់ការ
គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។
ដោយឡ្រកសម្រប់ខ្រមីនាឆ្នាំ

២០២១ការប្រមូលចំណូលសម្រច
បានប្រមាណ២១១,៣លានដុលា្លោរ
ថយចុះ៤,៧ភាគរយធៀបនឹងខ្រ
មីនាឆ្នាំ២០២០។
ចំណូលប្រចំាត្រមីាសទី១ឆ្នាំ២០២១

ន្រះបើគិតតាមក្រុមប្រភ្រទទំនិញគឺ

ចំណូលពីយានយន្តនិងគ្រឿងចក្រ
មាន៤៣,៥ភាគរយន្រចំណូល
សរបុ,ទនំញិចម្រុះមាន២៧,៤ភាគ-
រយ,ផលិតផលត្រលសិលា(ប្រង
សាងំធម្មតាប្រងសំាងស៊បុព្ររប្រង
មា៉ាស៊តូនងិប្រងរអំលិ)មាន២២,៨
ភាគរយនិងសមា្ភារសំណង់និងកម្រ
ផ្រស្រងៗមាន៦,៣ភាគរយ។
លោកគុណញឹមអគ្គនាយកន្រអគ្គ-

នាយកដា្ឋានគយនិងរដា្ឋាករកម្ពុជា
បានលើកឡើងថាដើម្របីធ្វើឱ្រយការប្រ-

មូលចំណូលពន្ធគយបានគ្រប់និងលើស
ផ្រនការកំណត់គឺសូមឱ្រយមន្រ្តីគយ
ទំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឱ្រយបាន
ខ្ពស់បន្ថ្រមទៀតក្នុងការពង្រឹងការ
កៀរគរចំណូលប្រកបដោយភាពសកម្ម
បុរ្រសកម្មនិងវ្រឆ្លោតព្រមទំងប្រើ-
ប្រស់ឱ្រយអស់សកា្តានុពលបញ្ញាសា្មៅរតី។
លោកបន្តថា វិធានការទំងនះ

មានដូចជាការអនុវត្តតាមគោល
នយោបាយនិងវិធានការនានារបស់
រាជរដា្ឋាភិបាល,ការបង្ការនិងបង្ក្រប

អពំើរត់គ្រចពន្ធនងិពង្រងឹអនលុោម-
ភាព,និងការបន្តលើកកម្ពស់កិច្ច
សម្រលួពាណិជ្ជកម្មនិងក្រលម្អបរិយា-
កាសវិនិយោគតាមរយៈការធ្វើសា-
មញ្ញកម្មនីតិវិធីគយនិងប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានជាដើម។
អ្នកស្រវជ្រវស្រដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិន្រ

វិទ្រយាសា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
កម្ពុជា(រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា)
លោកហុងវណ្ណៈបានប្រប់ភ្នំព្រញ
ប៉ុស្តិ៍នាថ្ង្រទី២១ខ្រម្រសាថាឥទ្ធិ-

ពលន្រការឆ្លងរាលដាលជងំឺកវូដី១៩
នៅលើពិភពលោកបានធ្វើឱ្រយពាណិជ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិនៅគ្រប់ប្រទ្រសធា្លោក់ចុះ
ដចូៗគា្នាហ្រតនុ្រះការប្រមលូចណំលូ
ពន្ធពសិ្រសពន្ធគយគឺប្រកដជាធា្លោក់
ចុះដោយចៀសមិនផុត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ន្រះជាលក្ខណៈ

សត្រយានុម័តដ្រលការប្រមូលចំណូល
ពន្ធគយរបស់ប្រទ្រសនមីយួៗធា្លោក់ចុះ
នៅក្នុងអំឡុងព្រលការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងនះក៏មានប្រទ្រស
កម្ពុជាផងដ្ររ»។
សម្រប់ការបទិខ្ទប់រាជធានីភ្នពំ្រញ

និងក្រុងតាខ្មៅដើម្របីឈានទៅបិទ
បញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ
១៩ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈលោកវណ្ណៈបានអះអាងថាវា
មិនទន់ជះឥទ្ធិផលដល់ចំណូលពន្ធ
គយទ្រប្រសិនបើវាមិនអូសបនា្លោយ
ព្រលយូរដល់រាប់ខ្រនះ។
ដើម្របីលើកកម្ពស់ការប្រមូលចំណូល-

ពន្ធគយរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានសម្រច
កាត់បន្ថយអត្រពន្ធគយលើការ
នំាចូលរថយន្តចន្លោះពី១០-២០ភាគ-
រយដោយបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់
តាំងពីដើមខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១។
ទនិ្ននយ័ពីអគ្គនាយកដា្ឋានគយនងិ

រដា្ឋាករកម្ពុជាបានឱ្រយដឹងថាក្នុងឆ្នាំ
២០២០ការប្រមូលចំណូលសម្រចបាន
២៤១៩,៦លានដុលា្លោរធា្លោក់ចុះ២៤,៨
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩៕
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សុខ ស្រីលុច 

ករណីឆ្លងកូវីដ១៩នៅ
ប្រទ្រសឥណ្ឌាមានការកើន
ឡើងខ្លាំងបំផុតក្នុងប៉ុន្មានខ្រ
កន្លងមកន្រះដោយកាលពីថ្ង្រ
អង្គារកន្លងទៅប្រទ្រសន្រះ
បានរកឃើញករណីថ្មីចំនួន
២៩៥០៤១ក្នុង១ថ្ង្រ
ដ្រលជាចំនួនច្រើនបំផុតមិន
ធ្លាបម់ាននងិជាសញ្ញាណមយួ
បង្ហាញថាករណីកូវីដនឹងមិន
ងយថយចុះក្នុងរយៈព្រលខ្លី
នោះឡើយ។
បើយោងតាមសារព័ត៌មាន

TheGuardianមានកតា្តា
ចំនួន៤ធំៗដ្រលបណ្ដាលឱ្រយ
រលកទី២ន្រះកាន់ត្រកាច
សាហាវជាងរលកទី។កតា្តាទី
១គឺកង្វះការត្រៀមខ្លួនរបស់
រដ្ឋាភិបាល។កាលពីដើមខ្រ
កុម្ភៈកន្លងទៅសា្ថានភាពកូវីដ
១៩នៅប្រទ្រសន្រះហាក់
ដចូជាស្ថតិនៅក្នងុការគ្របគ់្រង
បាននៅឡើយដោយមាន
ករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ង្រប្រមាណ

ជាង១០០០០នក់ក្នុង១
ថ្ង្រប៉ុណ្ណោះដ្រលន្រះត្រូវបាន
គ្រចាត់ទុកថាមានកម្រិតទាប
ហើយសម្រប់ប្រទ្រសដ្រល
មានប្រជាជន១,៣ពាន់លាន
នក់ដូចប្រទ្រសឥណ្ឌា។
ប៉ុន្ត្រក្រយមកចំនួនករណី

វិជ្ជមានបានកើនឡើងដល់ទៅ
២០ដងក្នុងអំឡុងព្រលដ្រល
រដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ការប្រុង-
ប្រយ័ត្ន និងមិនបានត្រៀម
ទកុជាមនុ។លោកBhramar
Mukherjeeអ្នកជំនញ-
ជីវវិទ្រយានៅសាកលវិទ្រយាល័យ
Michiganដ្រលត្រងតាមដន
ករណីន្រះនៅឥណ្ឌាបានឱ្រយ
ដឹងថាប្រទ្រសឥណ្ឌាមិនបាន
ស្វ្រងយល់អំពីករណីដ្រល
ប្រទ្រសអាចនងឹទទលួរលកនវូ
រលកថ្មីជាច្រើនលើកដូចក្នុង
ករណីនៅប្រទ្រសប្រសុីល
និងចក្រភពអង់គ្ល្រសដើម្របី
ត្រៀមរួចរាល់សម្រប់សា្ថាន
ភាពស្រដៀងគ្នានោះទ្រ។
កតា្តាទី២គឺកតា្តាវ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីន្រ

វីរ៉ុសកូវីដ១៩និងការមិនបាន

ព្រងទុករបស់វិស័យសុខ-
ភិបាលដ្រលត្រូវបានមនុស្រស
ភាគច្រើនអះអាងថាជាកតា្តា
ចម្របងដ្រលជរំញុឱ្រយមានរលក
ទី២ន្រះ។មានរបាយការណ៍
ជាច្រើនបានរាយការណ៍អំពី
ចំនួនករណីកង្វះគ្រព្រទ្រយនិង
សមា្ភារផ្គត់ផ្គង់ផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្ត្រ
នៅ មន្ទីរព្រទ្រយជាពិស្រស
ឧស្ម័នអុកសុីែហ្រស៊ន។លោកA
Velumaniប្រធន និងជា
នយកគ្រប់គ្រងនៅមន្ទីរ-
ពិសោធន៍ឯកជនធំបំផុតរបស់
ឥណ្ឌា Thyrocareបាន
និយាយថាមា្នាក់ៗគ្មានបាន
ព្រងទុកចំពោះករណីដ៏ច្រើន
ប្របន្រះទ្រ។ចំនួនន្រះមាន
ចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនដល់ទៅ
៣ដងឯណះ។
អ្នកជនំញភយ័ខ្លាចថាកតា្តា

វ៉ារ្រយង៉់ថ្មីន្រះបង្កឱ្រយករណីឆ្លងនៅ
រលកទី២ន្រះហើយប្រទ្រស
ឥណ្ឌាដើរទៅតាមគន្លងប្រ-
ទ្រសប្រសុីលដោយបារម្ភថា
នឹងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធ
សុខភិបាលនិងស្រដ្ឋកិច្ច

ផងដ្ររ។លោកKSrinath
Reddyប្រធនមូលនិធិសុខភាព
សាធរណៈន្រប្រទ្រសឥណ្ឌា
បានឱ្រយដឹងថា៖«ប្រព័ន្ធសុខ-
ភិបាលមិនបានត្រៀមខ្លួន
ចំពោះរលកទី២ន្រះទ្រ។
មនសុ្រសជាច្រើននៅក្នងុរដ្ឋបាល
ទូទាំងប្រទ្រសមិននឹកសា្មានថា
វនងឹកើនឡើងច្រើនដចូន្រះទ្រ
ហើយអ្នកខ្លះក៏បានសន្មតថា
ប្រទ្រសគ្រប់គ្រងបានហើយ»។
កតា្តាទី៣ គឺប្រកាសបញ្ចប់

ការបិទខ្ទប់ប្រទ្រសលឿនព្រក។
ប្រទ្រសឥណ្ឌាត្រូវបានគ្រ
កោតសរសើរចំពោះវិធន
ការបិទខ្ទប់ប្រទ្រសយា៉ាងឆប់
រហស័កាលពីឆ្នាមំនុប៉នុ្ត្រកត៏្រវូ
ទទួលរងការរិះគន់ដ្ររដោយ
សាររដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្រយ
បន្ធូរបន្ថយការបិទខ្ទប់លឿន

ព្រក។លោកNarendra
Modiនយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា
បានបដិស្រធនឹងការលើក
ឡើងថា វិធនការទូទាំងប្រ-
ទ្រសគួរត្រត្រូវរឹតបន្តឹងក្នុង
អំឡុងព្រលប្ររព្ធពិធីបុណ្រយ
ហិណ្ឌូផងដ្ររ។
លោកModiនិងគណបក្រស

Bharatiya Janata របស់
លោកត្រវូបានគ្រចោទប្រកាន់
ថាបានចាត់ទុកផលប្រ-
យោជន៍នយោបាយធំជាង
បញ្ហាសុខភាពសាធរណៈ
ដោយអនុញ្ញាតឱ្រយមានការ
ប្ររព្ធពិធីបុណ្រយជាពិស្រស
ពិធីបុណ្រយ KumbhMela
ដ្រលជាការជួបជុំដ៏ធំមួយនៅ
Haridwarដ្រលបានទាក់
ទាញមនុស្រសជាង២៥លាន
នក់ចាបត់ាងំពីខ្រមករាដោយ

ក្នុងនោះមានមនុស្រសប្រហ្រល
៤,៦លាននក់បានចូលរួម
កាលពីសបា្តាហ៍មុននិងភាគ-
ច្រើនមានការធ្វ្រសប្រហ្រស
នងិមនិអើពើគោរពតាមគោល-
ការណ៍ការពារជំងឺឆ្លងនោះ
ទ្រ។
កតា្តាចុងក្រយនោះគឺការ

ច្រកចាយវ៉ាក់សាំង។ប្រទ្រស
ឥណ្ឌាបានចាបផ់្តើមកម្មវធិីចាក់
វ៉ាក់សាំងដ៏ធំមួយប៉ុន្ត្រនៅ
មិនទាន់គ្រប់គ្រន់ដើម្របីទប់
ទល់នឹងសា្ថានភាពនៅឡើយ
ទ្រ។ឥណ្ឌាបាននំចូលវ៉ាក់
សាំងប្រមាណ១០០លាន
ដូសប៉ុន្ត្រប្រទ្រសន្រះប្ររជា
ត្រូវជួបបញ្ហាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់
វ៉ាក់សាំងទៅវិញ។ រដ្ឋាភិបាល
បានឱ្រយដងឹកាលពីសបា្តាហ៍មនុ
ថាប្រទ្រសន្រះនៅសល់វ៉ាក់
សាំងតិចជាង២៧លានដូស
ទៀតប៉ុណ្ណោះដ្រលគ្រប់គ្រន់
សម្រប់ច្រកចាយក្នុងរយៈ
ព្រលត្រ៩ថ្ង្រ។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្ររថាប្រទ្រស

ឥណ្ឌាគឺជាប្រទ្រសផលិត
វ៉ាកស់ាងំធជំាងគ្របផំតុនៅលើ
ពភិពលោកហើយបច្ចបុ្របន្នត្រវូ
បានគ្ររំពឹងថានឹងបង្វ្ររផលិត
កម្មមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដើម្របី
ប្រើប្រស់ក្នុងស្រុកវិញដ្រល
ជាហ្រតុបង្កឱ្រយមានការព្រួយ
បារម្ភអំពីបញ្ហាកង្វះខតផ្គត់
ផ្គង់ឱ្រយប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតនៅ
លើពិភពលោក៕

ប្រក់ សាយ 

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋបានឱ្រយដឹង
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាលោកម្រដឹកនំ
កូរ៉្រខងជើងគីមជុងអ៊ុនបាន
អបអរសាទរចំពោះលោកប្រធន
ធិបតីគុយបាMiguelDiaz-Canel
ដ្រលបានជាប់ឆ្នាតជាប្រធនន្រ
គណបក្រសកុម្មុយនីស្តដ្រលកំពុង
គ្របគ់្រងអណំចនងិបានប្ត្រជា្ញាពង្រងឹ
ទំនក់ទំនងទ្វ្រភាគី។
ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានមជ្រឈិមកូរ៉្រ

បាននិយាយថាកាលពីថ្ង្រចន្ទលោក
គីមជុងអ៊ុនបានផ្ញើសារសម្ត្រង
ការគំទ្រយា៉ាងព្រញទំហឹងនិង
បានផ្តល់ការសា្វាគមន៍យា៉ាងកក់ក្តា
ដល់លោកDiaz-Canelភា្លាមៗ

ក្រយពីលោកឡើងស្នងលោកRaul
Castroជាល្រខទី១ន្រគណបក្រស
កុម្មុយនីស្តគុយបា។
ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានន្រះបានឱ្រយ

ដឹងថា៖ «នៅក្នុងសាររបស់លោក
គីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ឆន្ទៈរបស់
លោកថានឹងបង្កើតចំណងមិត្តភាព
និងសាមគ្គីភាពជាប្រព្រណីបន្ថ្រមទៀត
នងិទនំកទ់នំងកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារ
រវងភាគីទាំង២ហើយប្រទ្រសទាំង
២នៅលើផ្លូវមួយន្រការតស៊ូដើម្របី
បុព្វហ្រតុរួមនៅក្រមបដន្រសង្គម-
និយមដូចបានព្រមព្រៀងជាមួយ
លោកល្រខទី១នៅក្នុងជំនួបមួយ
នៅក្នុងទីក្រុងព្រយុងយា៉ាងកាលពីខ្រ
វិចិ្ឆកាឆ្នាំ២០១៨»។
ប្រទ្រសកូរ៉្រខងជើងនិងគុយបា

បានរក្រសាទំនក់ទំនងយា៉ាងជិតស្និទ្ធ
ចាប់តាំងពីបង្កើតទំនក់ទំនងការទូត
នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៦០។នៅក្នុងខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៨លោកDiaz-Canel
បានទៅទស្រសនកិច្ចទីក្រុងព្រយុងយា៉ាង
និងជួបពិភាក្រសាជាមួយលោកម្រ
ដឹកនំគីមជុងអ៊ុន។
ទីក្រុងព្រយុងយា៉ាងបានស្វះស្វ្រង

រក្រសាទំនក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រព្រណីរបស់ខ្លួន
ស្របព្រលមានការជាប់គំងការ
ចរចាពីបញ្ហានុយក្ល្រអ៊្ររជាមួយ
ទីក្រុងវ៉ាសុីនតោន។កាលពីខ្រមុន
លោកគីមជុងអ៊ុនបានផ្ញើសារជា
ពាក្រយសម្តីទៅកាន់ក្រុមម្រដឹកនំ
ប្រទ្រសគុយបាវៀតណមនិង
ប្រទ្រសឡាវ៕

WORLD

www.postkhmer.com

ហេតុអ្វីបានជារលកទី២នៅ
ឥណ្ឌាមានលក្ខណៈកាចសា-
ហាវខ្លាំងជាងរលកទី១?

មន្ទរីព្រទ្រយ Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital នៅក្នងុ ទីក្រងុ ញូវ 
ដ្រលី ត្រវូ ប្រ ក្លាយ ទៅ ជា មជ្រឈមណ្ឌល ផ្តល់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩។រូបថតAFP

លោក គីម ជុងអុ៊ន (សា្តា)ំ ចាប់  ដ្រ ជាមួយ សមភាគី គុយបា លោក Miguel Mario 
Diaz-Canel ដ្រល បំព្រញ ទស្រសនកិច្ច នៅក្នងុ ទីក្រងុ ព្រយុងយ៉ាង កលពី ថ្ង្រទី ៥ ខ្រ វិច្ឆកិ 
ឆ្នា ំ២០១៨។ Yonhap

មេដឹកនំាកូរ៉េខងជើងអបអរសាទរចំពោះបេធានាធិបតីគុយបាដេលជាប់ឆ្នោត
ជាបេធានគណបកេសកំពុងគេប់គេងអំណច
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ឃើញប្រអប់ស្នោរាយតំាងពីទីក្រងុដល់លើភ្នំយុវជន
កម្ពុជាច្ន្រផលិតផលពីស្រទបស្លាជួយបរិស្ថាន

រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញៈសម្ភារធ្វើពីស្រទបស្លាគជឺា
គនំតិសកល្របងថ្មីមយួរបស់ស្ថាបនកិ
ជាអ្នកគិតគូរដល់បរិស្ថានលោកហួ
ឆ្រងន់ស្របព្រលដ្រលប្រជាជន
កម្ពុជាមនការយល់ដឹងច្រើននិង
បង្កើនឥរិយាបថជម្រើសសម្ភារ
មនិម្រនប្លាស្ទកិរមួមនការក្រច្ន្ររបស់
ប្រើប្រស់ពីឫស្រសីផ្ដៅនិងរពាក់។
ស្ថាបនកិArecaCamផលតិផល

ស្រទបស្លាបនប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថា
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រការផលិតកើតច្រញ
ពីបទពិសោធការងារបរិស្ថានដោយ
រូបលោកក៏ជាស្ថាបនិកនិងនាយក
ប្រតិបត្តិន្រ«ក្រៀលកម្ពុជា»(Creal
Cambodia)ដើម្របីបរិស្ថាននិង
ការកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកនៅកម្ពុជា។
លោកឆ្រងន់បនរំឭកប្រប់ថា៖

«ព្រលខ្ញុំប្រឡូកជាមួយការងារបរិ-
ស្ថានជារឿងធុញទ្រន់ណាស់ព្រល
ឃើញប្រអប់សោ្នោសព្វគ្រប់ប្របយា៉ាង
នៅគ្របក់ន្ល្រង។អ្នកឡើងភ្នំក៏យកទៅ
ជាមយួហើយសម្រប់ការងារប្រចាថំ្ង្រ
ដ្រលមិនចាំបច់ក៏ប្រើវា»។
លោកបនទទូចថា៖«យើងដឹងថា

របស់អស់ន្រះមិនល្អដល់បរិស្ថាន
យើងក៏ព្រយាយាមរករបស់អីដ្រលអាច
ជំនួសការប្រើប្រស់វាបន»។
តាមពតិទៅផលតិផលស្រទាប់ស្លា

មិនម្រនជាផលិតផលទី១ដ្រល
លោកធ្វើឡើងទាក់ទងជាមួយនឹង
ការងារបរិស្ថានទ្រ។
ដំណើរការអាជីវកម្មជាង២ឆ្នោំ

លោកឆ្រងន់បនដាក់លក់នូវសម្ភារ
ធ្វើពីឫស្រសីដូចជាក្រវនិងដបទឹករក្រសា
កម្ដៅជាដើម។
បន្ថ្រមពីលើជម្រើសសម្ភារគិតគូរ

បរិស្ថានន្រះផលិតផលពីស្រទបស្លា
មិនត្រឹមត្រជាចំណ្រកធំមួយន្រ

ការកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកនោះទ្រ។
លោកអះអាងថាចងា្វាក់ផលិតកម្មបន
ផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនសហគមន៍
អំឡុងព្រលមនវិបត្តិកូវីដផងដ្ររ។
លោកបនពន្រយល់ប្របថ់ា៖«ព្រល

យើងដើររកទិញស្រទបស្លាតាមភូមិ
ចាស់ៗក្ម្រងៗមួយចំនួនដ្រលមិន
មនអ្វីធ្វើគាត់បនដើររសីស្រទបស្លា
មកលក់ឱ្រយយើង។មួយវិញទៀត
ស្រទបស្លាងាយស្រលួផលតិច្រញជា
ចាននិងសម្ភារផ្រស្រងទៀត។សម្រប់អ្នក
ដ្រលមិនច្រះអក្រសរក៏អាចធ្វើបនដោយ
គ្រន់ត្រយកមកលាងទឹកឱ្រយស្អាត
ហើយដាក់ចូលម៉ាសីុនជាការស្រច»។
ទោះជាផលិតផលពីស្រទបស្លា

មិនទាន់បនដាក់លក់ជាផ្លូវការ
នៅលើទីផ្រសារក្ដីត្រស្ថាបនិកវ័យ៣០
ឆ្នោំរបូន្រះបនប្របថ់ា៖«យើងទើបត្រ
ចាបផ់្ដើមការផលតិសកល្របងកាលពី
ដើមឆ្នោំ២០២១ន្រះឯង។ក្នងុខណៈ
ព្រលន្រះយើងកំពុងបន្តការសិក្រសា

ស្រវជ្រវទៅលើការផលិតជាបន្ត
បនា្ទាប់ដូចជាលើទំហំដ្រលទីផ្រសារ
ត្រូវការនិងស្វ្រងរកចំនួនស្រទបស្លា
ដ្រលយើងនឹងត្រូវការផងដ្ររ»។
លោកឆ្រងន់ បញ្ជាក់ថា៖ «យើង

សកល្របងប្រើប្រចាថំ្ង្រខ្លនួឯងនងិឱ្រយ
ក្រុមការងារយើងសកល្របងព្រះ
យើងមនិទាន់ផលតិបនទលូទំលូាយ
ច្រើនទ្រ»។
ក្នុងដំណាក់កាលន្រការសកល្របង

លោកបនប្រប់ថាលោកជួបប្រទះ
បញ្ហាមយួចនំនួ។អតថិជិនភាគច្រើន
សូញសញរឿងតម្ល្រដោយសរត្រវា
ជាផលិតផលធម្មជាតិ និងធ្វើដោយ
ដ្រដូច្ន្រះតម្ល្ររបស់វាខ្ពស់ជាងគ្រ
បន្តិច។បញ្ហាមួយទៀតគឺការផ្គត់ផ្គង់
ស្រទបស្លានិងការរក្រសាទុក។
លោកបន្តថា៖ «ប្រជាពលរដ្ឋចង់

លក់ៗចង់អត់ៗដ្រលធ្វើឱ្រយពិបក
នៅព្រលមនតម្រូវការ។បើសិន
យកមកស្ដុកទុកវាងាយខូចនាំឱ្រយ

ខូចខាតដើមទុន។ត្របើមិនស្តុកទុក
ភ្ញៀវរកច្រើនអាចនឹងមិនមនឱ្រយ
ពួកគាត់តាមការកំណត់»។
យា៉ាងណាមញិលោកបនឱ្រយដងឹវញិ

ថាលោកបនប្ដូរវិធីសស្ត្រផលិត
ដោយការសម្ងួតដ្រលអាចទុក
បនយូរជាងការយកស្រទបស្លាមក
រក្រសាទុកត្រម្ដង។ម្រយា៉ាងទៀតដំណើរ
ការប្របន្រះវាបនជយួកម្ចាត់ម្ររោគ
រួចរាល់ធ្វើឱ្រយស្រទបស្លាមិនងាយដុះ
ផ្រសិតខូចទ្រង់ទ្រយឬរលានោះទ្រ។
ស្ថាបនកិArecaCamផលតិផល

ស្រទបស្លាបនពន្រយល់ប្រប់ពីវិធី
សស្ត្រន្រះថា៖ «យើងអាចទុក
បនយូរដ្ររព្រះ៣ទៅ៤ខ្រដ្រល
យើងបើកសកល្របងមិនទាន់ឃើញ
មនបញ្ហាអ្វីទ្រ។ប៉ុន្ត្រទាក់ទងនឹង
ការទុកដាក់វាអាស្រយ័លើកតា្តា២យា៉ាង។
វាអាចអាស្រយ័លើកម្លាងំម៉ាសីុនយើង
និងអាស្រយ័លើអ្នករក្រសាទុកដ្ររ»។
លោកឆ្រងន់បន្តថា៖«បើគ្រន់ត្រ

ទុកធម្មតាវាមិនជាបញ្ហាអីទ្រ។បើ
គាត់លាងផ្កាប់កុំផ្កាប់ឱ្រយហប់បិទជិត
ខា្លាងំព្រកដាក់វាឱ្រយរាងឆ្ងាយពីគ្របន្តចិ
ក៏ល្អ។យើងប្រើ៦ទៅ៧ដង
មិនទាន់ឃើញមនបញ្ហាអីទ្រ»។
ព្រលន្រះសម្ភារដ្រលលោកផលិត

បនរមួមនចានដាក់បយដាក់សម្ល
ប្រអប់ស្លាបព្រសម និងកំាបិត។
គម្រងក្នងុថ្ង្រអនាគតលោកចង់
អភិវឌ្រឍជាចំណីសត្វដោយតម្រវូឱ្រយមន
បច្ច្រកទ្រសមួយចំនួនក្នងុការក្រច្ន្រ។
ទីតាំងផលិតដំបូងនិងដំណើរ

ការប្រមលូស្រទបស្លាត្រវូបនលោក
កំណត់យកខ្រត្តកំពង់ចាមនិងខ្រត្ត
ត្របងូឃ្មុំព្រះលោកប្របថ់ាវាជាខ្រត្ត
ដ្រលសម្របរូស្រទបស្លាស្រប។់ដចូ្ន្រះ
តម្ល្រទិញយកធនធានអាចនឹងធូរថ្ល្រ
ត្រគោលដៅបនា្ទាប់លោកនឹងព្រយា-
យាមស្វ្រងរកនៅតាមខ្រត្តជុំវិញ
ហើយដាក់ម៉ាសុីនក្រច្ន្រផលិតនៅ
ខ្រត្តសៀមរាបមួយទៀត។
លោកឆ្រងន់បនឱ្រយដឹងថាថ្វដី្របិតត្រ

ឥឡូវការងារទាក់ទងបរិស្ថានមនការ
គំាទ្រច្រើនត្រការគំាទ្រមន២ប្រភ្រទគឺ
ការគំាទ្រទៅលើស្មារតីផលិត និងការ
គំាទ្រទៅលើស្មារតីន្រការប្រើប្រស់។
អ្នកគិតគូរដល់បរិស្ថានរូបន្រះបន

នយិាយថា៖«ហើយខ្ញុំគតិថាពកួយើង
នៅដណំាកក់ាលទី១ភាគច្រើនប៉នុ្ត្រ
ជាក់ស្ដ្រងយើងមិនមនការព្រួយ
បរម្ភចំពោះទីផ្រសារន្រការប្រើប្រស់
ទ្រ។ដោយសរយើងមនក្រុម
ស្ម័គ្រចិត្ត និងមនបុគ្គលិកហាត់
ការច្រើន។យើងក៏ជាដ្រគូមួយរបស់
ក្រសួងបរិស្ថានដូចន្រះយើងមន
ដ្រគូមួយចំនួនក្នងុការបោះឱ្រយពួកគាត់។
ក្រពីន្រះក៏មនភ្ញៀវសួរនំាច្រើនដ្ររ
ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដា្ឋានខ្លះគាត់
ថាឱ្រយត្រមនគាត់ទិញយកត្រម្ដង»។
លោកកត់សម្គាល់ឃើញថា៖«ខ្ញុំ

យល់ថាស្មារតីន្រការចូលរួមការពារ
បរិស្ថានមនសរៈសំខាន់ត្រលើសពី
ន្រះជាការសំណូមពរមួយសូមឱ្រយអ្នក
ដ្រលស្រឡាញ់បរិស្ថានទាំងអស់ក្នុង
របៀបមួយដ្រលជាក់លាក់ព្រះបើ
ត្រឹមការនិយាយមិនសូវជាការជាក់-
ស្ដ្រងទ្រ។យើងបង្កើតក្រុមការងារ
ដោយមនិមនជនំយួពីណាទ្រ។យើង
មនស្មារតីក្នុងការធ្វើការងារនិង
ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដូចន្រះបើមិនមន
ការគាំទ្រប្រហ្រលជាពិបកក្នុង
ការដើរទៅមុខ»៕

ស្ថាបនិក Areca Cam ផលិតផល សេទបស្លា លោក ហួ ឆេងន់ ។ រូបថតសហការី

សម្ភារដែលលោកផលិត
បានរួមមនចានដាក់
បាយដាក់សម្លបែអប់
ស្លាបពែសមនិង
កំាបិត។រូបថត សហ ការី

ចង្វាក់ផលិតកម្មបានផ្ដល់
ការងរដល់ប្រជាជនសហគមន៍
អំឡុងព្រលមានវិបត្តិកូវីដ
ផងដ្ររ។រូបថត សហ ការី
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ក្រងុម៉្រអាម៖ី ជាមយួ ការជៃើសរើស 
ជីវិត ខ្លួន ១ បៃប ថ្មី កាល តារាចមៃៀង 
រ៉ៃហ្គៃតុន (Reggaeton) ដ៏លៃបី 
ឈ្មោះ បំផុត ២ នាក់ កំពុង ពៃយាយាម 
បង្កើត ភាពភា្ញាក់ផ្អើល នូវ កៃបាច់ រាំ 
ពៃញនិយម បៃប ផ្គើន មនុសៃស បៃុស 
ដៃល គិតពី ខ្លួនឯង អសា្ចារៃយ ដោយ 
បានបង្កើត ស្ទីល ផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយ 
ភាពសិចសុី។

ការចៃញផៃសាយ ចមៃៀង «Ram 
Pam Pam» មើលឃើញ Natti 
Natasha និង Becky G រាំ បៃប 
សៃើបសៃល ដៃល សមសៃប ទៅតាម 
អត្ថន័យ នៃ បទចមៃៀង។

សមៃប់ តារាចមៃៀង សញ្ជាតិ មុិក- 
សុកិ-អាមៃរកិ វយ័ ២៤ ឆ្នា ំBecky G 
ដៃលមាន បទចមៃៀង លៃបីៗ ដូចជា 
«Mayores» បទ ចមៃៀង នៃះ 
តៃូវបាន សើរើ អត្ថន័យ ស្ដីពី ស្ដៃី និយម 
ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ ស្ដៃ ីបង្ហាញ ចំណង់ 
ផ្ទាល់ខ្លនួ  និង ជាការ លើកកម្ពស់ សិទ្ធ ិស្តៃ។ី

កញ្ញា បាន បៃប់ AFP ថា៖ «ស្ដៃី 
និយម មាន អត្ថន័យ ខុសៗ គ្នា ចំពោះ 
ពួកយើង។ យើង ទាំងអស់ គ្នា តៃូវការ 
រស់នៅ តាមបៃប ផៃនរៀងៗខ្លួន។ ខ្ញុំ 

អាច និយាយថា ខ្ញុំ ចង់ ទទួលបាន នូវ 
តម្លៃ ជា ស្ដៃី សមៃប់ ខ្លួន។ ខ្ញុំ ចង់ទៅ 
ទីនោះ គឺ ទៅ ទីនោះ ហើយ បើ ខ្ញុំ មិន 
ចង់ទៅ ទីនោះ គឺ មិន ទៅ»។

«ទីនោះ» គឺជា ទីកន្លៃង ១ ដៃល 
សិលៃបការិនី អាច ស្វៃងរក សម្ព័ន្ធភាព 
ផ្លូវភៃទ ដោយ គ្មោន ការលាក់បាំង និង 
អៀនខ្មោស ទៅតាម លំនាំ របស់ រាជិនី 
ហុីបហប Megan Thee Stallion 
និង Cardi B។

ចំពោះ នាង Natti Natasha 
តារាចមៃៀង ដូមៃនិក អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ 

ដៃល ចាប់ អាជីព ចមៃៀង ពៃល មក 
រស់នៅក្នុង កៃុង ញូវយ៉ក បាន ធ្វើការ 
ជាមួយ តារាចមៃៀង និង ជា ផលិតករ 
Don Omar ដៃល ក៏បាន សហការ 
ជាមួយ កំពូល តារា Bad Bunny។

មិន ខុសពី តន្ដៃី ចង្វាក់ ហុីបហប 
ស្ទលី រា ំដម៏ាន អនំតួ នៃ ចង្វាក ់រ៉ៃហ្គៃតនុ 
បាន រង នូវ ការរិះគន់ ជា យូរ ចំពោះ 
ឥរិយាបថ សិច និង ផ្គើនបុរស។ ប៉ុន្ដៃ 
ចពំោះ Natti Natasha វញិ ការរិះគន ់
បៃបនៃះ គឺកើតចៃញពី ទសៃសនៈ 
ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ មនុសៃស ដៃល នាង សា៊ាំ 

ទៅហើយ»។
ពៃល បង្កើតឡើង ដបំងូ ក្នងុ ទសវតៃសរ ៍

ឆ្នាំ ១៩៩០ បៃទៃស ព័រតូរើកូ វា 
តៃូវបាន សា្គាល់ ថា «ការចង់ សាក 
ចង់ដឹង អ្វី ថ្មី ដៃល ផ្ទុយ ចៃបាប់» ដៃល 
កា្លាយជា គោលដៅ យទុ្ធនា ការបទិបាងំ 
មាតិកា មិន សមរមៃយ និង ទាក់ទាញ 
បូ៉លិស មកវាយឆ្មក់ ចំពោះ អត្ដ ចរិត 
«អាសអាភាស»។

ប៉ុន្ដៃ បច្ចុបៃបន្ន កៃបាច់ រាំរ៉ៃហ្គៃតុន កាន់តៃ 
ពៃញនិយម ជាពិសៃស មិន តៃឹមតៃ 
ចំណោម ពលរដ្ឋ អាមៃរិក ទៃ តៃ ទូទាំង 

សកលលោក ផងដៃរ។
ទាំង Natti Natasha និង Becky G 

ដៃល បង្ហាញ កៃបាច់ រាំ ដ៏គឃ្លើន រួមគ្នា បាន 
កៃសមៃួល ឱៃយ សៃបតាម បៃបផៃន ស្ដៃី 
អ្នកសិលៃបៈ។

តារាចមៃៀង Becky G ដៃលមាន 
ឈ្មោះ បោះ សំឡៃង លៃបីលៃបាញ លើ បណ្ដាញ 
សង្គម យូធូប ជា យុវតី មា្នាក់ បាន និយាយ- 
ថា៖ «វា បៃហៃលជា មិនអាច ផ្គាប់ ចិត្ដ 
មនុសៃស គៃប់រូប នូវ អ្វីដៃល ហៅ ស្ដៃី និយម 
នោះទៃ តៃ វា ជា ការតៃសួតៃយ ផ្លវូ សមៃប ់
អ្នក ជំនាន់ កៃយ»៕ HR

តារាចម្រៀង ដូម្រនិក អាយុ ៣៤ ឆ្នា ំNatti Natasha នៅ ទីក្រងុ ម៉្រអាមី រដ្ឋ ហ្វ្លរីដា។ រូបថត AFP តារាចម្រៀង ដូម្រនិក អាយុ ៣៤ ឆ្នា ំNatti Natasha នៅ ទីក្រងុ ម៉្រអាមី រដ្ឋ ហ្វ្លរីដា។ រូបថត AFP

តារាចម្រៀងនារីអាម្ររិកក្រទម្រង់តន្ដ្រីរ៉្រហ្គ្រតុនជាប្របផ្រនស្ដ្រីនិយមផ្គើនបុរសៗ

ក្រុងសៅប៉ូឡូ៖ ខណៈ វិបត្ដិ 
កូវើដ១៩ បានបង្ក ការប៉ះពាល់ 
ខ្លាំង បំផុត ដល់ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច  
នៅ បៃសុីល បៃទៃស ដៃល 
មាន សត្វ ឆ្កៃ ដ៏ចៃើន ជាង ចំនួន 
កមុារ  បាន ចណំយ បៃក ់ចៃើន 
សន្ធឹក និង បង្កើន ការយក ចិត្ដ 
ទុក ដាក់ លើ សត្វ ចិញ្ចមឹ របស់ ខ្លនួ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ កន្លង មក ។

ខណៈ វធិានការ បទិ ខ្ទប ់លៃង 
សូវ ឱៃយ ឱកាស មនុសៃស បង្កើត 

មិត្ដភាព ជាមួយ មនុសៃស ពួកគៃ 
ជា ចៃើន បាន ងក មក ចាប់ 
អារម្មណ៍ នឹង សមា្លាញ់ ជើង  ៤  
វិញម្ដង ។ ការលក់ ចំណី សត្វ  
និង គៃឿង តុប តៃង បាន កើន 
ឡើង ខ្ពស់ ជាង  ការរំពឹង ទុក 
១៣,៥ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០- 
២០ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ   ២០១៩។ 
នៃះ បើ យោងតាម វិទៃយាសា្ថាន 
សត្វ ចិញ្ចមឹ បៃសីុល ជា អង្គភាព 
ឧសៃសាហកម្ម មួយ  និង មាន ការ 

កើនឡើង ជតិ ទ្វៃ ដងលើស ព ី៥  
ឆ្នាំ មុន ។

ការបីបាច់ សត្វចិញ្ចឹម ក៏ជួប 
វិបត្ដិ ខ្លាំង ផង ដៃរ ដោយ ការ 
បោះបង់ សមា្លាញ់ ជើង ៤ ពៃល 
វិបត្ដិ កូវើដ បាន ធ្វើឱៃយ មនុសៃស 
ចំណយ ចៃើន ជាង ចំណូល។

លោក បៃណូ ូសរូ៉ៃស ជាជាង 
ជសួជលុ កុពំៃយទូរ័ អាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំ
ដៃល ជា អ្នក ចិញ្ចឹម ឆ្កៃ មា្នាក់ 
ដោយសារ វា ជា ជមៃើស ទី ១ 
របស់ បៃសុីល ជា គូកន អំឡុង 
ពៃល ជបួ វបិត្ដ ិនៃះ បាន នយិាយ 
ថា៖ «ខ្ញុំ មាន ពៃលវៃលា ចៃើន 
នៅផ្ទះ ហើយ ភាព ឯកា ចាប់ ផ្ដើម 
បង្កើន សមា្ពាធ ផ្លូវ ចិត្ដ ខ្លាំង»។

លោក សូរ៉ៃស មាន ភាព 
រើករាយ ជាមួយ មា៉ាក ដៃល ពៃល 
នៃះ មក រួមរស់ ក្នងុ អាផតមិន ទហំ ំ
៤៥ ម៉ៃតៃការ៉ៃ  នៅ កណ្ដាល 
កៃុង សៅប៉ូឡូ និង ចាប់ផ្ដើម 
មាន ពាកៃយ មាន សម្ដី រអ៊ូរទាំ ថា 
អាសមា្លាញ់ ពណ៌ស នោះ បាន 
ខំ សុី សៃបៃកជើង របស់គត់។

អ្នកសៃី មា៉ារើណ អុីនសៃរា៉ា 

ដៃល បង្កើត ជំរំ សត្វ ក្នុង ទីកៃុង 
បាន និយាយថា មាន ការ កើន 
ឡើង ៣ ដង នៃ ការចិញ្ចឹម សត្វ 
ក្នុង ខៃ មីនា ឆ្នាំ មុន ដោយ សត្វ 
បៃមាណ ១៥ កៃបាល បាន ទៅ 
រួមរស់ ជាមួយ កៃុមគៃួសារ ថ្មី 
រៀងរាល់ ថ្ងៃ។

មា្ចាស់ ហាង លក់ សត្វ ចិញ្ចឹម 
ល្វសី រ៉ៃណត ូដៃល នយិាយ ព ី
តមៃវូការ កើនឡើង យា៉ាងគហំកុ 
ផងដៃរ នោះ បាន ឱៃយ ដឹងថា៖ 
«ផ្ទះ ឆ្កៃ លៃងមាន ឆ្កៃ ទៀតហើយ 
មនុសៃស ជាចៃើន ដៃល រស់នៅ 
ឯកា ចង់ ទិញ ឆ្កៃ ឬ ឆ្មោ ធ្វើជា 
គូកន អ្នក ដៃល ធា្លាប់ ចំណយ 
បៃក់ សម្អិតសមា្អាង រៀងរាល់ 
១៥ ថ្ងៃ ម្ដង ឥឡូវ ១ សបា្ដាហ៍ 
ម្ដង ដោយសារ ពួកគៃ មិន ចង់ 

ឱៃយ ឆ្កៃ កខ្វក់ នៅក្នុង ផ្ទះ»។
សៃហ្គីយ៉ូ ហៃសុីមៃមៃន ជា 

សា្ថាបនកិ ហាង សត្វ ចញិ្ចមឹ អន-
ឡាញ Petz បាន និយាយថា 
កៃុមហ៊ុន បាន កើន ចំណូល 
៤៦,៦ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
លើសពី ឆ្នាំ ២០១៩។ លោក 
បាន និយាយថា របស់ លៃង និង  
អាហារសមៃន់ ក៏មាន កំណើន  
លក់ ដូចជា ផលិតផល អនា-
ម័យ ដៃរ ហើយ មនុសៃស កាន់តៃ 
រកៃសា គមា្លាត ពីគ្នា ដោយ យក 
ពៃល មក សមា្អាត ឆ្កៃ។

អ្នកតាមដាន ទីផៃសារ មិន រំពឹងថា 
ប៉ះពាល់ ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច នៃ វិបត្ដិ 
សុខភាព នៃះ ដៃល បាន ឆក់យក 
ជីវិត មនុសៃស ជាង ៣៧៥០០០ 
នាក់ នៅ បៃសុីល ផ្លាស់ប្ដូរ ទំនោរ 

និយម សៃឡាញ់ ឆ្កៃ របស់ បៃទៃស 
នៃះឡើយ។

បៃទៃស ដៃលមាន បៃជាជន 
សរុប ២១២ លាន នាក់ មាន ឆ្កៃ 
រហតូដល ់៥៤,២ លាន កៃបាល ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០១៨។ នៃះ បើ យោងតាម 
វិទៃយាសា្ថាន សត្វ ចិញ្ចឹម បៃសុីល។

វា ស្ថិត ក្នុងចំណោម សត្វ ចិញ្ចឹម 
សរុប ១៤០ លាន កៃបាល ដូចជា 
ឆ្កៃ បកៃសី តៃី ល្មូន និង ពពួកសត្វ 
ចិញ្ចឹម កូន ដោយ ទឹកដោះតូចៗ 
ជាចៃើន ទៀត។

បៃសុីល ស្ថិតក្នុង ទីផៃសារ ចំណី 
សត្វ ឆ្កៃ ធំ បំផុត លំដាប់ ទី ២ ក្នុង 
ពិភពលោក បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស 
សហរដ្ឋអាមៃរិក និង លំដាប់ ទី ៣ 
សមៃប់ ចំណី សត្វ ចិញ្ចឹម បៃភៃទ 
ខុសៗ គ្នា ជារួម៕HR

ម្ចាស់ ហាង លក់ សត្វ ចិញ្ចឹម លោក ល្វីស រ៉្រណាតូ (ស្ដាំ) ស្គាល់ ពី តម្រូវ ការកើនឡើង យ៉ាង គំហុក ន្រ 
ស្រវា ថ្រទាំ សត្វ។ រូបថត AFP

ហាង សត្វ ចិញ្ចមឹ អនឡាញ Petz បាន និយយថា ក្រមុហុ៊ន បាន កើន 
ចំណូល ៤៦,៦ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ពី ឆ្នា ំ២០១៩។ រូបថត AFP

មនុស្រសកាន់ត្រឯកាពលរដ្ឋ
ប្រសុីលកាន់ត្រស្រវាចិញ្ចឹម
សត្វកំដរជីវិតក្នងុវិបត្ដិកូវីដសកល



ក្រុងប៊្ររឡំាង: ក្រុម Bayern 
Munich ទំនង ជា អាច ក្លាយ ជា ម្ចាស់ 
ជើងឯក ក្របខណ័្ឌ Bundesliga នៅ 
ចុង សប្តាហ៍ ន្រះ ហើយ បន្ទាប់ពី មន 
លទ្ធភាព  ន ំមខុ ដាច ់ដល ់ទៅ ១០  ពនិ្ទ ុ
នៅ ទី កំពូល តារាង ជាមួយ នឹង ជ័យ-
ជម្នះ២-០ លើ ក្រុម ភ្ញៀវ Bayer 
Leverkusen កល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ។

ក្រមុ Bayern បន ធ្វើករ គ្រប់គ្រង 
លើ ក្រមុ គូ ប្រជ្រង សម្រប់ ករប្រកួត 
នៅឯ កីឡដា្ឋាន Allianz Arena ន្រះ 
ជាមួយ នឹង គ្រប់ បល់ នំ មុខ ដ៏លឿន 
នៅ នទី ទី ៧ ដ្រល សុ៊ត ដោយ Eric 
Maxim Choupo-Moting និង គ្រប់ 
បល់ ទី ២ ដ្រល ធ្វើ បន សម្រច ដោយ 
Joshua Kimmich នៅ នទី ទី  ១៣ ។

ដោយសារ ក្រុម ល្រខ ២ RB Leip-
zig ភា្លាត ់រងបរាជយ័ ដគ៏រួ ឱ្រយ ភា្ញាកផ់្អើល 
ដោយសារ ក្រុម បត តារាង ទី  ២ Co-

logne ហើយ ករប្រកួត នៅ សល់ ត្រ 
៤  ដង ទៀត នោះ ក្រុម ជើងឯក 
ពិភពលោក Bayern នឹង ធាន បន 
នូវ ករឈ្នះ ពាន លីគ កំពូល របស់ អា-
ល្លឺម៉ង់ ជា លើក ទី ៩ បន្តបន្ទាប់ គ្នា បើ 
ឈ្នះ ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Mainz នៅ ថ្ង្រ 
សៅរ៍ ចុង សប្ដាហ៍ ន្រះ ។

គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុ Bayern លោក 
Hansi Flick បន ថ្ល្រង ថា ៖ « ខ្ញុំ បន 
ប្រប់ ក្រុម ទាំង មូល មុន ហ្គ្រម ចាប់ 
ផ្ដើម ថា យើង អាច ឈាន ១ ជំហាន 
យ៉ាង ធំ ឆ្ពោះ ទៅ រក ករលើក ពាន 
ដ្រល យើង មន លទ្ធភាព ដណ្ដើម 
បន។ ឥឡវូ ន្រះ យើង ចង ់ឈ្នះ នៅ ផ្ទះ 
របស់ ក្រុម Mainz ផងដ្ររ » ។

នៅ ក្រ ទីលាន ឯណោះ វិញ ក្រុម 
Bayern កំពុង ស្ថិត ក្នុង ភាពច្របូក 
ច្របល់ តាំង ពី លោក Flick បន 
នយិយ ច្រញ នវូ ពាក្រយ ដ្រល ធ្វើឱ្រយ គ្រប ់

គ្នា ស្រឡាំងកំង  កល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ 
សប្ដាហ៍ មុន ថា លោក មន បំណង ចង់ 
ផ្ដាច់ កុងត្រ នៅ ដំណាច់ រដូវកល ន្រះ ។

ថា្នាក់ ដឹកនំ សំខាន់ៗ របស់ ក្រុម 
Bayern បន ប្រតិកម្មតប ដោយ 
និយយ ថា ខ្លួន មិន ចាប់ អារម្មណ៍ 
នោះទ្រចំពោះ ករលើក ឡើង ត្រ ម្ខាង 
ដោយ លោក  Flick ឡើយ ហើយ ចង់ 
ផ្ដាត ត្រ លើ ហ្គ្រម នសប្ដាហ៍ ន្រះ ។ 
ជាមួយ គ្នា ន្រះ ក្រុមយក្រស  ន្រ រដ្ឋ Ba-
varia មួយ ន្រះ កលពី ថ្ង្រ អង្គារ ក៏ 
បង្ហាញ ជំហរ យ៉ាង រឹងមំ ក្នុង ករមិន 
ចូលរួម ជាមួយ លីគ បង្កើត ថ្មី  ដោយ 
ឡ្រក  Super League ។ក្រុម Bay-
ern ដ្រល ឈរ ល្រខ ១ ក្នុង តារាង 
Bundesliga មន ៧១  ពិន្ទុ ខណៈ 
ក្រុម បន្ទាប់ Leipzig មន ៦១  ពិន្ទុ 
ក្រយ បញ្ចប់ ករប្រកួត សប្ដាហ៍ ទី 
៣០ ដូច គ្នា ៕ VN

ក្រុងឡុងដ៍ ៖ គម្រង ផ្រនករក្នុង ករ 
បង្កើត លីគ ថ្មីEuropean Super- 
League (ESL) បន បរាជ័យ ហើយ 
កល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ដោយសារ ក្រុម Man-
chester United, Liverpool, Arsenal 
និង Tottenham Hotspur រួម ជាមួយ 
ក្រុម Manchester City បន ដក ខ្លួន 
ច្រញ ព ីគ្រង ករ ដ ៏ចម្រងូ ចម្រស ដ្រល បង្ក 
ឱ្រយ មន ប្រតិ កម្ម ខឹង សម្របា យ៉ាង ខា្លាងំ ។

ក្រុម តោ ខៀវ Chelsea ត្រូវ បន រាយ 
ករណ៍ ថា នឹង ដើរ តាម ក្រុម រួម លីគ របស់ 
ខ្លួន ដោយ ទុក ឱ្រយ ក្រុម ចំនួន ៦ ទៀត ដូច 
ជា Real Madrid, Barcelona, Atleti-
co Madrid, AC Milan, Inter Milan 
និង Juventus នៅ ត្រ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
គម្រង ន្រះ ។

ESL ត្រូវ បន រៀប ចំ បង្កើត ឡើង ដោយ 
ក្រុម យក្រស អឺរ៉ុបដើម្របី ធាន ឱ្រយ បន នូវ ប្រក់ 
ចណំលូ បន្ថ្រម ទៀត  ព ីករ ប្រកតួ  ដោយ មនិ 
មន ហាន ិភយ័ន្រ ករ បត ់បង ់សទិ្ធសិម្រប ់
សមជិក សា្ថាបនិក ទាំង ១៥ ក្រុម នោះ ។

ត្រ យ៉ាង ណា ប្រតិ កម្ម ចំពោះ គម្រង 
ន្រះត្រូវ បន រិះ គន់ យ៉ាង ខា្លាំង  ដោយ អ្នក 
នយោបយ និង អាជា្ញា ធរបល់ ទាត់  បន 
គំរាម ថានឹង ចាត់ វិធាន ករ ផ្លូវ ច្របាប់ ប្រឆាំង 
នឹង ក្រុម ទាំង ១២ ដ្រល ត្រូវ បន ប្រប់ ថា 
ពួក គ្រ ប្រឈម នឹង ករហាម ឃាត់  ន ព្រល 
ខាង មុខ មិន ឱ្រយ ចូល រួម ប្រកួត ប្រជ្រង ពាន 
រង្វាន់ ក្នុង ស្រុក និង ប្រចាំ ទ្វីប ។

ក្រមុ បសិាច ក្រហម  Man United បន 
ឱ្រយ ដងឹ ក្នងុ ស្រចក្ដ ីប្រកស ព ីករ ដក ខ្លនួ ន្រះ 
ថា ៖ «ក្រុម Manchester United នឹង 
មិន មន ចំណ្រក រួម ក្នុង European Su-
per League ទៀត ទ្រ ។ យើង បន សា្ដាប់ 
យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ប្រតិ កម្ម ពី 
សំណាក់ អ្នក គំទ្រ របស់ យើង រដា្ឋា ភិបល 
ចក្រភព អង់គ្ល្រស និង ម្ចាស់ ភាគ ហ៊ុន 
សំខាន់ ៗ  ដទ្រ ទៀត » ។  

ចំណ្រក ក្រុម ហង្រស ក្រហម Liverpool 

បន  ឱ្រយ ដឹង ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកស របស់ ខ្លួន 
ថា៖ «ក្រុម បល់ ទាត់ Liverpool សូម ធ្វើ 
ករ អះអាង ថា ករ ពាក ់ពន័្ធ របស ់យើង ក្នងុ 
គម្រង ផ្រន ករ ដើម្របី បង្កើត European 
Super League ត្រូវ បញ្រឈប់ ហើយ  ។ នៅ 
ប៉ុន្មាន ថ្ង្រ ន្រះ ក្លិប ទទួល ករ ជំទាស់  ជា 
ច្រើន  ពី ម្ចាស់ ភាគ ហ៊ុន សំខាន់ ៗ  ទាំង ក្រុង 
ស្រុក និង ក្រ ស្រុក ហើយ ពួក យើង សូម 
ថ្ល្រង អំណរ គុណ យ៉ាង ជ្រល ជ្រ សម្រប់ 
ករ ចូល រួម មតិ យោបល់ ដ៏មន តម្ល្រ របស់ 
ពួក គ្រ » ។   

ជាមួយ គ្នា ន្រះ ក្រុម កំភ្លើង ធំ Arsenal 
បន ធ្វើ ករ សុំ ទោស ដល់ អ្នក គំទ្រ របស់ 
ខ្លនួ ក្នងុ ស្រចក្ដ ីប្រកស ថា ៖  « វា មនិ ម្រន ជា 
ច្រតន របស ់ពកួ យើង  ដ្រល ចង ់បង្ក ឱ្រយ មន 
ភាព តាន តឹង ប្របន្រះ ឡើយ។ បន្ទាប់ ពី 
បន សា្ដាប ់អ្នក ទាងំ អស ់គ្នា នងិ សហគមន ៍
បល់ ទាត់ ទូ ទៅ នៅ ប៉ុន្មាន ថ្ង្រ ន្រះ យើង 
សម្រច ដក ខ្លួន ពី គម្រង បង្កើត Super 
League ន្រះ ហើយ ។ ពួក យើង ភា្លាត់  
បង្កើត កំហុស ដូច្ន្រះ  ពួកយើង សុំ ករ អត់ 
ឱន ទោស ចំពោះ រឿង ន្រះ » ។

អ្នក គំទ្រ របស់ ក្រុម Chelsea បន នំ 

គ្នា មក ជួប ជុំ ក្រ កីឡដា្ឋាន Stamford 
Bridge ដើម្រប ីធ្វើ ករ តវា៉ា នៅ មនុ ក្រមុ របស ់
ពួក គ្រល្រង  ស្មើ ០-០ ជាមួយ ក្រុម ភ្ញៀវ 
Brighton អឡំងុ ករ ប្រកតួ  ក្នងុ ក្រប ខណ័្ឌ 
Premier League កល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
ហើយ ក្រយ មក  ពួក គ្រក៏ នំ គ្នា សម្ដ្រង ក្ដី 
រីក រាយព្រល ឮ ព័ត៌មន ថា ក្រុម  តោ ខៀវ 
ត្រៀម ដក ខ្លួន ច្រញ ពី លីគ ថ្មី ន្រះ ។

មនុ ករ ប្រកតួ  ជាមយួ ក្រមុ Southamp-
ton នៅ ថ្ង្រ ពុធ ន្រះ    ក្រុម  Spurs ច្រញ 
ស្រចក្ដី ប្រកស ថា ៖ «យើង អាចបញ្ជាក់ 
បន ថាយើង ដក ខ្លួន ជា ផ្លូវ ករ ច្រញ ពី ក្រុម 
សា្ថាបនកិបង្កើត Super League ហើយ។ 
យើង ជឿ ជាក់ ថាយើង នឹង មិន ឈប់ ស្ងៀម 
ក្នុង ករ អភិវឌ្រឍកីឡា ន្រះ និង  ករ ប្រកួត 
ប្រជ្រងឡើយ ។ យើង ត្រវូ ត្រ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រកដ 
ថាហ្គ្រមដ្រល យើង គ្រប់ គ្នា ស្រឡាញ់ នឹង បន្ត 
វិវឌ្រឍ ទៅ មុខ រឿយៗ  ហើយ បង្កើត បន នូវ 
ភាព រំភើប រីក រាយ សម្រប់ អ្នក គំ ទ្រ បល់ 
ទាត់ ជុំ វិញ ពិភព លោក ។ យើង សូម ថ្ល្រង 
អំណរ គុណ ដល់ អ្នក គំ ទ្រ ទាំង អស់ ដ្រល 
បន ផ្តល ់មត ិយោបល ់ផ្រស្រង ៗ  ចពំោះ បញ្ហា 
ន្រះ» ៕ AFP/VN

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២២ ែខម្រសា ឆា្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Choupo-Moting (ឆ្វ្រង) សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ឱ្រយ ក្រមុ Bayern បើក ការនំា មុខ 
Leverkusen ១-០ អំឡុង ការប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ។

ក្រមុ Bayern ផ្តលួ Bayer ដើម្របី ឈាន ទៅរកការ ឈ្នះ  ជើងឯក ជា លើក ទី  ៩

ក្រមុ Schalke ធ្លាក់  ច្រញពី 
លីគ កំពូល អាល្លម៉ឺង់ ទំាង ទឹក- 
ភ្ន្រក ក្រយ មាន វត្តមាន ៣០ ឆ្នាំ

ក្រុងប៊្ររឡំាង: ក្រុម បត 
តារាង Schalke 04 ត្រូវបន 
ទម្លាក់ ឱ្រយទៅ ល្រង នៅ លីគ 
លំដាប់ ទី ២ ហើយ កលពី ថ្ង្រ 
អង្គារ ក្រយ ចំណាយ ព្រល 
៣០ ឆា្នាំ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ កំពូល 
របស់ អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga 
និង ទើបត្រ បន ប្រមណ ជា 
១០ ឆា្នាំ តាំងពី ឡើង ដល់ វគ្គ 
ពាក់កណា្ដាល ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ក្នុង 
ក្របខ័ណ្ឌ Champions 
League របស់ អឺរ៉ុប។

ជាមួយ នឹង ករបរាជ័យ ក្នុង 
លទ្ធផល ១-០ នៅផ្ទះ របស់ 
ក្រុម Arminia Bielefeld វា 
ជា ករបញ្ជាក់ ថា ករធា្លាក់ ជា 
លើក ទី ៤ ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ 
របស ់ក្រមុ Schalke កើតមន 
ហើយ ក្រយ មន វត្តមន នៅ 
លីគ កំពូល របស់ អាល្លឺម៉ង់ ៣ 
ទសវត្រសរ៍។

សម្រប់ ករប្រកួត ក្នងុ សប្ដាហ៍ 
ទី ៣០ ន្រះ ក្រមុ Schalke 
បន ល្រង ១៩ នទី ចុងក្រយ 
ជាមួយ នឹង សមជិក  នៅសល់ 
ត្រឹមត្រ ១០ នក់ ខណៈ 
ខ្រស្រករពារ Malick Thiaw 
ត្រវូ បន បណ្ដ្រញច្រញ ដោយ- 
សារ ករទទួល បន កត លឿង 
ទី ២ នោះ។

បន្ថ្រម លើ ន្រះ ករស៊ុត ១ 
គ្រប់ របស់ Fabian Klos ជា 
ប្រធាន ក្រុម Bielefeld នៅ វគ្គ 
ទី ២ បន ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ 
ក្រុម Schalke ឱ្រយ ធា្លាក់ ជា 
លើក ទី ១ បើគិត តាំងពី ឆា្នាំ 

១៩៨៨ ដោយសារ មន ត្រ 
១៣ ពិន្ទុ ក្រយ ករប្រកួត 
ឈ្នះ ត្រ ២ លើក ស្មើ ៧ដង 
និង ចាញ់ រហូតដល់ ទៅ ២១ 
លើក។

ក្រយ ក្រុម មិនអាច ប្រកួត 
ប្រជ្រង នៅ លីគ កំពូល បន នៅ 
រដូវ ក្រយ ទៀត នោះ គ្រូបង្វឹក 
របស់ Schalke លោក Ger-
ald Asamoah បន និយយ 
ទាំង ទឹកភ្ន្រក ថា៖ «ខ្ញុំ មិនមន 
អារម្មណ៍ ប្រសើរ ឡើយ ហើយ 
ខ្ញុំ អាច ដឹងបន ថា តើ អ្នកគំទ្រ 
កំពុង បង្ហូរទឹកភ្ន្រក នៅ ចំពោះ 
មខុ ទរូទស្រសន ៍យ៉ាង ដចូម្ដ្រច ខ្លះ 
នព្រល ន្រះ»។

«យើង ដឹង ពីអ្វី ដ្រល កំពុង 
កើតមន ត្រ នៅព្រល អ្នកដឹង 
ច្របាស ់ថា វា នងឹ មកដល ់ចណំចុ 
ន្រះ វា ពិតជា ពិបក ទទួល យក 
ខា្លាំងណាស់។ យើង គ្រប់គ្នា 
ខចូចតិ្ត ហើយ ម្នាក់ៗ  ត្រវូ ត្រ សរួ 
ខ្លួនឯង»។ ន្រះ ជា ករនិយយ 
បន្ថ្រម របស់ គ្រូបង្វឹក លោក 
Asamoah ដ្រលជា អតីត 
ខ្រស្រប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម ជម្រើស 
ជាតិ អាល្លឺម៉ង់។

ក្រមុ Schalke ត្រវូធ្វើ ដំណើរ  
ឆ្ពោះ ទៅ ក្របខ័ណ្ឌ ទី ២ នៅ 
រដូវកល ក្រយ ជាមួយ នឹង 
ករសា្ពោយ បណំលុ ចនំនួ ២១៧ 
លាន អឺរូ៉ ($២៦១ លាន) 
បន្ទាប់ពី ប្រកស ពី ករខាតបង់ នូវ 
ប្រក់ ចំណូល ចំនួន ៥២ លាន អឺរូ៉ 
($៦២ លាន) ដោយសារ 
ត្រវិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕ VN

ក្លបិ នៅ Premier League ដក ខ្លនួ ពី   Super League

អ្នក គំាទ្រកាន់ បដា តវ៉ា ពីការ បង្កើត European Super League នៅ ក្រ កីឡដា្ឋាន Stamford 
Bridge  មុន ការ ប្រកួត រវង ក្រមុ Chelsea និង Brighton។  AFP



ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នពំេញ៖ ដោយ ធ្លាប ់ឃើញ ទដិ្ឋភាព រសន់ៅ ជបួ 
ភាព លំបាកលំបិន រួចទៅហើយ ក្នុង ជីវភាព អ្នក 
ប្រកបរបរ ធក់ ស៊ីក្លូ តាំងពី មិន ទាន់ ជួប វិបត្តិ 
កវូដី១៩ មក ម្ល្រ៉ះ ហើយ ព្រលន្រះ ពកួគ្រ ត្រវូ បទិ 
ខ្ទប់ មិនឱ្រយ មានការ ចរាចរ ជា វិធន ការបញ្រឈប់ 
ការរីក រាលដាល ន្រ វីរ៊ស កូរ៉ូណា ក្រ៊មយ៊វជន 
Charity for the best បាន កៀរគរ សប្របុរស- 
ជន បង្កើត មូលនិធិ ជួយ សម្រួល ជីវភាព តាស៊ីក្លូ 
ជយួ តាម លទ្ធភាព ក្នងុ អឡំងុព្រល កវូដី កពំង៊ ផ្ទុះ 
ខ្លាំង ន្រះ។

លោក ពៅ ខទ័រ ប្រធន ក្រ៊មការងារ សប្របុ-
រសធម ៌Charity for the best បាន ឱ្រយដងឹថា៖ 
«យើងខ្ញុំ ពិតជា យល់ ពី ស្ថានភាព របស់ អស់ 
លោក លោកស្រី ដ្រលជា សប្របុរសជន ក្នុង 
កាលៈ ទ្រសៈ ដ៏លំបាក ន្រះ ត្រ យើងខ្ញុ ំពិតជា សង្វ្រគ 
ព្រលដ្រល ឃើញ និង ដឹង ពី ស្ថានភាព ដ៏លំបាក 
របស់ពូៗ អ៊៊ំៗ តាៗ ដ្រល មាន របរ ជា អ្នក ធក់ 
ត្រីចក្រយាន (ស៊ីក្លូ) ក្នុង រាជធនី ភ្នំព្រញ»។

អ្នកតណំាង ក្រម៊យវ៊ជន ១ ន្រះ បាន អពំាវនាវ 
ថា៖ «យើងខ្ញុំ មានត្រ ម្រមដ្រ ១០ គោរព 
ជម្របសួរ ស៊ំ ជំនួយ ពី សំណាក់ អស់លោក 
លោកស្រ ីដ្រល ជា ជន សប្របរុស ទាងំឡាយ ម្រតា្តា 
ផ្តល់ ជា ជំនួយ ដល់ ក្រ៊ម យើងខ្ញុំ រួច ក្រ៊ម យើងខ្ញុំ 
នឹង នាំ យក ថវិកា ទាំងនោះ ទៅ ទិញ ជា សមា្ភារ 
គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ មួយចំនួន ដើម្របី 
សម្រល បន្ទុក ដល់ លោកតា ដ្រល ជា អ្នក 
ធកស់៊កី្ល ូក្នងុ រយៈព្រល ដស៏មរម្រយ មយួ ក្នងុ បរបិទ 
ដ៏ លំបាក ប្របន្រះ»។

 ប្រធន ក្រម៊ការងារ សប្របរុសធម ៌Charity for 
the លោក ពៅ ខទ័រ ក៏បាន ធ្វើការ ឆ្លុះបញ្ចាំង 
ព ីភាពលបំាក របស ់ប្រជាជន ទទូៅ មាន ដបំលូផ្ទះ 
ជ្រកកោន នងិ បរកិា្ខារ ប្រើប្រស ់ដ្រល ខស៊ព ីអ្នក 
ប្រកបម៊ខរបរ ធក់ ស៊ីក្លូ ព៊ំមាន សូម្របីត្រ ជម្រក 
ពិតប្រកដ ឬ ទីកន្ល្រង ស្ដុក ស្របៀងអាហារ។

ប្រធន ក្រម៊ការងារ សប្របរុសធម ៌របូន្រះ ក ៏បាន 
លើកឡើងថា៖ «សម្រប់ យើង នៅផ្ទះ មាន 
ទូទឹកកក រក្រសាទ៊ក នូវម៊ខ ម្ហូប ដាក់ ក្នុង ទូ បាន ត្រ 
ចំណ្រកឯ លោកពូ លោក អ៊៊ំ និង លោកតា ដ្រល 
បាន ប្រកបរបរ ធក់ ស៊ីក្លូ មិនមាន ផ្ទះសំប្រង នៅ 
ភ្នំព្រញ ហើយ ពួកគាត់ ភាគច្រើន មកពី ខ្រត្ត 
នានា។ ដូច្ន្រះ ខណៈ ព្រល ដ្រល ទីក្រ៊ង ភ្នំព្រញ 

កំព៊ងត្រ ត្រូវ ធ្វើការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិសស្ត្រ មិន ឱ្រយ 
ធ្វើដំណើរ នោះ ពួកគាត់ ពិតជា ជួប ការលំបាក 
ជីវភាព មិន ខន ព្រះថា គា្មាន អ្នកណា គ្រ ជិះ 
ឡើយ ហើយ របរ ន្រះ ក ៏ពបិាកក្នងុការ រក ចណំលូ 
ទៀតផង។ ដោយសរ ព្រលន្រះ ស្ថិត ក្នុង 
ដំណាក់កាល ន្រ ការរាំង បិទ ខ្ទប់ របស់ រាជរដា្ឋា- 
ភបិាល  ដើម្រប ីការពារ មនិ ឱ្រយមាន ការ រកីរាលដាល 
ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅក្នុង សហគមន៍ នោះ ខ្ញុំ នឹង 
រង់ចាំ ដល់ ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ ម្រស ឆ្នាំ ២០២១ មិន 
ហា៊ាន បំពាន នូវ បម្រម របស់ រដា្ឋាភិបាល ឡើយ 
ហើយ ខ្ញុំ មាន គម្រង ប្រមូលយក ថវិកា បាន ពី 
សប្របុរសជន ទាំងអស់ ទៅជូន ពួកគាត់»។

លោក ពៅ ខទរ័ កប៏ាន រឭំក ដ្ររ ព ីក្រម៊ការងារ 
សប្របុរសធម៌ Charity for the best ដ្រល 
ធ្លាប់បាន ប្រមូល ថវិកា ពី សប្របុរសជន ទៅ ជួយ 
បងប្អូន ខ្ម្ររ ជួប ការលំបាក នៅ ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី 
កាលព ីឆ្នា ំ២០២០ កន្លងមក ខណៈ ឆ្នា ំ២០២១ 
ន្រះ លោក បាន ផ្ដោត ទៅលើ មូលនិធិ សប្របុរស- 
ធម ៌តាស៊កី្ល ូជយួ តាម លទ្ធភាព អឡំងុ ព្រល កវូដី 
កំព៊ង ផ្ទុះ ខ្លាំង។

គម្រង មូលនិធិ ន្រះ គ្រ ក៏ ឃើញ មាន ក្រ៊ម 
របស់លោក តាន់ គីមសួរ និង តារា សម្ត្រង និង 
ពិធីករ លោក ប៉្រន ចំរ៊ង បាន ជួយឧបត្ថម្ភ ប្រក់ 
ផងដ្ររ។ ន្រះ បើតាម ស្រចក្តី ថ្ល្រង អំណរគ៊ណ ពី 
គ្រហទំព័រ ក្រ៊ម សប្របុរសធម៌ Charity for the 
best បង្ហោះ ថា៖ «សមូ អរគណ៊ ក្រម៊ការងារ @ 
ប្រតង សង្ក្រន្ត ដ្រល មាន បង តាន ់គមីសរួ Tan 
Kimsourបង ប៉្រន ចំរ៊ង Chamrong Pen 
និង ក្រ៊មការងារ ជា សហស្ថាបនិក ដ្រល បាន 
ចូល រួម ជា វិភាគទាន ជួយ ដល់ លោកតា ស៊ីក្លូ ពី 
ខ្ញុបំាទ ពៅ ខទរ័ អនប៊្រធន ន្រ ក្រម៊ ទទលួបន្ទកុ 
ល្រប្រង ប្រជាប្រិយ និង ជា ស្ថាបនិក ន្រ ក្រ៊ម 
មូលនិធិ សប្របុរសធម៌ Charity for the best 
សូម ជូនពរ ឱ្រយ សហស្ថាបនិក ន្រ ប្រតង សង្ក្រន្ត 
និង ប្រតង វ៉វៀស ជួបប្រទះត្រ ស្រចក្តីស៊ខ និង 
ស្រចក្តីចម្រើន រ៊ងរឿង ជា ដរាប សូម អរគ៊ណ។

បងប្អូន ជា សប្របុរសជន ដ្រល ចង់ ចូលរួម 
ឧបត្ថម្ភ ជា ប្រក ់ឬ បរចិា្ចាគ នវូ គ្រឿង សប្របរុសធម ៌
នានា នោះ អាច ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មាន លម្អិត តាម 
ល្រខ ទូរស័ព្ទ 078 98 37 37/096 229 89 
9 នងិ ការបរចិា្ចាគ ប្រកទ់ៀតសោតនោះកអ៏ាចធ្វើ 
តាម ល្រខ គណនី ABA: 002 087 756 
(Thong Kimhong)៕
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អ្នកបេកបមុខរបរធាក់សីុក្លូមួយចំនួនមិនមានសូមេបីតេជមេក
ពិតបេកដឬទីកន្លេងស្ដកុសេបៀងអាហារ។សហការី

សកម្មភាពបេកួតកីឡាហេលទឹកផ្នេកយុវជនដេលសហព័ន្ធខ្មេរកីឡាហេលទឹកបានរៀបចំកាលពីដើមឆ្នាំ
២០២១នេះ។

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញ៖ មន្ត្រី ជំនាញ របស់ 
សហព័ន្ធ ខ្ម្ររ កីឡាហ្រលទឹក 
បាន មើលឃើញ ពី បញ្ហោ ចម្របង 
ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ក្រ៊ម ហ្រល ទឹក នៅ 
មិនទាន់ អាច មាន លទ្ធភាព 
ឈាន ទៅ រក ការឈ្នះ បាន 
ម្រដាយ ពី ការប្រកួត នៅលើ 
ឆក អន្តរជាតិ ពិស្រស ការ 
ប្រកួត សី៊ហ្គ្រម នៅក្នុង រយៈ 
ព្រល ប៊៉នា្មាន ទសវត្រសរ៍ ច៊ង ក្រយ  
ន្រះ ហើយ បញ្ហោ ន្រះ វា កពំង៊ ត្រ 
ធ្វើឱ្រយ សហពន័្ធ មយួ ន្រះ កើត ជា 
ក្តបីារម្ភ ផងដ្ររ នៅព្រល កម្ពជុា 
ត្រូវ ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ ការប្រកួត 
ស៊ីហ្គ្រម លើក ទី ៣២ នៅ ឆ្នាំ 
២០២៣។

អគ្គល្រខធកិារ សហពន័្ធ ខ្ម្ររ 
កីឡា ហ្រលទឹក លោក ហ្រម 
គរី ីបានចាតទ់ក៊ ការជ្រើសរសី 
អ្នក បន្តវ្រន មិន ចំ គោលដៅ ថា 
ជា បញ្ហោ ចម្របង ដ្រល ធ្វើឱ្រយ 
ប្រភ្រទ កីឡាហ្រលទឹក ក៏ 
ដចូជា ប្រភ្រទ កឡីា មយួ ចនំនួធ ំ
ទៀត របស់ កម្ពុជា នៅ មិនទាន់ 
មាន ការរីកចម្រើន និង មាន 
កម្រតិ សមត្ថភាព ឈាន ទៅរក 
ការដណ្តើម បាន ម្រដាយ នៅ 
ស៊ីហ្គ្រម ហើយ ន្រះ ជា អ្វីដ្រល 
លោក ចង ់ប្តរូ ទស្រសនវសិយ័ ក្នងុ 

ការជ្រើសរីស យក អ្នក បន្តវ្រន 
គឺ ការនាំយក អ្នក មាន ធនធន 
ស្រប់ និង អ្នកមាន កម្រិត ខ្ពស់ 
ស្រប់ មក បណ្តុះបណា្តាល។

លោក ហ្រម គីរី បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉៊ស្តិ៍ ថា៖ «ខ្ញុំ និយាយ 
ដោយ សោ្មាះ បញ្ហោ ចម្របង របស់ 
កីឡា នៅ ស្រ៊ក ខ្ម្ររ មួយ ចំនួន ធំ 
គឺ ភាគច្រើន យើង មាន ត្រ 
ធនធន កីឡា ជា កូនអ្នកមាន 
ជវីភាព ក្រកី្រ អ៊ចីងឹ ហើយ ព្រល 
ខ្លះ យើង មាន ការប្រឈមម៊ខ ច្រើន 
ដោយ ត្រវូការ ជួយ ជ្រម ជ្រង 
ដល់ ពួកគាត់ ដោយសរ គាត់ 
មាន ការ ខ្វះខត ផ្ន្រក ជីវភាព»។

អគ្គល្រខធិការ រូបន្រះ បាន 
បន្តថា៖ «ចណំ្រក ហ្រល ទកឹ យើង 
មាន អត្តពលិក ដ្រល ជា អ្នកមាន 
ជីវភាព ខ្ពស់ មួយចំនួន រៀន នៅ 
សលាថ្ល្ៗរ  ហើយ ពកួគាត ់ក ៏បាន 
មក ចូលរួម ប្រកួត នៅក្នុង កម្មវិធី 
ហ្រល ទកឹ របស ់យើង ដ្ររ ហ្រតន៊្រះ 
បើសិនជា គាត់ ស្រឡាញ់ និង 
ដាក់ចិត្ត ខ្ញុំ ជឿថា គាត់ មាន 
លទ្ធភាព រីកចម្រើន លឿន។ ហ្រត៊ 
អី? ព្រះ គាត់ អត់ មាន ការ ប្រ- 
ឈមម៊ខ ទៅ នឹង បញ្ហោ អ្វី ច្រើន 
ទៅលើ ជីវភាព រស់នៅ ឬ បញ្ហោ 
សមា្ភារ អ្វ ីនោះទ្រ អី៊ចឹង បើ គាត់ បាន 
ចូលរួម ជាមួយ យើង គឺ គាត់ ដឹង ត្រ 
ពី ប្រងឹប្រង ហ្វកឹហាត់ ដូចន្រះ គាត់ 

នឹងមាន សមត្ថភាព កាន់ត្រ ល្អ»។
ជាមួយ គា្នា ន្រះ កូនប្រ៊ស បង្កើត 

របស់ ព្រឹទា្ធាចារ្រយ ហ្រម ថ៊ន រូបន្រះ 
បាន លើកយក អំណះអំណាង មក 
បញ្ជាក់ថា៖ «ការដ្រល ខ្ញុំ លើក 
ឡើង ព ីបញ្ហោ ន្រះ ដោយសរ យើង 
សង្ក្រតមើល ឃើញ ថា ប្រទ្រស  
ដ្រលមាន ស្រដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ គឺ ការ 
ប្រកួត ហ្រល ទឹក ប្រកដ ជា ល្អ 
ជាងគ្រ ច្រើន ជាក់ស្ត្រង នៅក្នុង 
តំបន់ អាស៊ាន យើង មាន ប្រទ្រស 
សិង្ហប៊រី ថ្រ វៀតណាម ឥណ្ឌូន្រស៊ី 
នងិ មា៉ាឡ្រស៊ ីគ ឺយើង ទៅ ជាមយួ គ្រ 
អត់ រួច ទ្រ គឺ ដោយសរ អ៊ីចឹង»។

លោក គីរី បានបញ្ជាក់ បន្ថ្រម 
ថា៖ «ចំណ្រក ប្រទ្រស ដ្រល 
វិស័យ ហ្រល ទឹក នៅ ខ្រសាយ មាន 
មីយា៉ាន់មា៉ា កម្ពុជា យើង ប្រ៊៊យណ្រ 
ឡាវ ទមីរ័ ខងកើត ហើយ បើ យើង 
មើល ទៅលើ លទ្ធផល ការប្រកួត 
ស៊ហី្គ្រម កន្លងៗ មក គ ឺម្រដាយ នៅ 
លើ ៥ ប្រទ្រស ខងលើ ហ្នឹង 
ចំណ្រក ៥ ប្រទ្រស ច៊ងក្រយ គឺ 
អត់ មាន ម្រដាយ ត្រម្តង។ ហ្រត៊- 
ន្រះ យើង ចង់ បណ្តុះ ក្ម្រង ដ្រល 
មាន ធនធន ស្រប់ និង កម្រិត 
ខ្ពស ់ស្រប ់រចួ បញ្ជនូ ទៅ ហ្វកឹហាត ់
នៅក្រ ប្រទ្រស ទោះ បាន ប៉៊នា្មាន 
ឆ្នាំ ក៏ដោយ ព្រះ ន្រះ ជា ឱកាស 
របស ់យើង ដើម្រប ីឆ្ពោះ ទៅ កាន ់ការ 
ប្រកួត សី៊ហ្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣»៕

សហព័ន្ធកីឡាហែលទឹក
ចង់ប្តរូទសែសនវិស័យក្នងុ
ការជែើសរើសអ្នកបន្តវែន

មូលនិធិសបែបុរសធម៌ជួយតាសី៊ក្លូអំឡុងកូវើដផ្ទះុ
ខ្លាងំផ្ដចួផ្ដើមពីកែម៊Charityforthebest
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