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រោងចក្រចំនួន៩៥
បានបើកដំណើរការ
វិញបុ៉ន្ត្រកម្មករភាគ
ច្រើនមិនទាន់អាច
វិលត្រឡប់ចូលធ្វើ
ការវិញព្រះជាប់
គំាងក្នងុតំបន់បិទខ្ទប់

វិស័យឯកជនចាត់ទុក
ការចាត់វិធានការបិទ
ខ្ទប់ជាជម្រើសល្អទោះ
ខាតបង់ស្រដ្ឋកិច្ចខ្លះក្តី

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នពំេញ ៈ រោងចកេ ចនំនួ ៩៥ 
ដេល មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង តំបន់ 
លឿង ដេល រាជរដ្ឋាភិបាល 
បាន អនញុ្ញាត ឲេយ មាន អាជវីកម្ម 
តេូវ បាន បើក ដំណើរ ឡើង វិញ 
បេមាណ ជា មួយ អាទិតេយ មក 
ហើយ ប៉ុន្ដេ កម្មករ ភាគ ចេើន 
មនិ  ទាន ់អាច តេឡប ់ចលូ មក ធ្វើ 
ការ បាន នៅ ឡើយ ដោយ ហេត ុ
កំពុង ជាប់ គាំង ក្នុង តំបន់ កេ-
ហម និង តំបន់ លឿង ទុំ។

យោង តាម លោក ហេង សរួ 
អ្នក នាពំាកេយ កេសងួ ការងារ នងិ 
បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ ថ្លេង 
នៅ ក្នុង ទូរទសេសន៍ ជាតិ កម្ពុជា 
នៅ  ក្នុង វេទិកា ពិសេស ស្តីពី 
សកម្មភាព នងិ លទ្ធផល នេ ការ 
អនុវត្ត របស់ កេសួង ស្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាលដល នេ ជំង ឺកូវីដ ១៩ ក្នុង 
បេទេស នៅ ... តទៅ ទំព័រ ៥

 ម៉ៃ គុណ មករា 

 ភ្នំពៃញៈ  មន្ដេីជាន់ខ្ពស់ នេ 
សមាគម រោងចកេ កាត់ដេរ 
កម្ពុជា (GMAC) និង អ្នក តំ-
ណង ព ីសមាគមន ៍ពាណជិ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ ចាត់ទុកថា ការ សមេច 
ចិត្ត របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ 
បិទ  ខ្ទប់ តំបន់ មួយចំនួន ដើមេបី 
បេយុទ្ធ បេឆាំងនឹង ការកើន 
ឡើង ការរីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ គឺជា វិធានការ ឆ្លើយតប ដ៏ 
ទាន់សភាពការណ៍ មួយ ដើមេបី 
រកេសា សុខុមាលភាព បេជា ពល- 
រដ្ឋ នងិ សង្គម ទោះបជីា មាន ការ  
ខាតបង់ សេដ្ឋ...តទៅ ទំព័រ ៩

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឱ្រយអ្នកសារព័ត៌មានបន្តខិតខំផ្តល់
ព័ត៌មានពិតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិស្រសផ្រសព្វផ្រសាយពន្រយល់សារអប់រំនិងវិធានការបង្ការជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

មុំ គន្ធា 

ភ្នពំៃញៈ ស្ថតិ ក្នងុ កាលៈទេសៈ ដល៏បំាក  
នងិ  បេកប ដោយ  គេះថា្នាក ់នេ ការបន្ត មាន 
នូវ ការរីក រាលដល នេ វីរុស កូវីដ១៩ នេះ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី ហ៊ុន សេន បាន ស្នើ 
ឱេយ  អ្នកសរព័ត៌មាន ទាំងអស់ បន្ត ការខិត- 
ខំបេឹងបេង ក្នុង ការផ្តល់ ព័ត៌មាន ពិត 
ទៅកាន់ បេជាពល  រដ្ឋ ជាពិសេស ផេសព្វ-

ផេសាយ ពនេយល ់សរ អបរ់ ំនងិ វធិានការ បងា្ការ 
ជំងឺឆ្លង កូវីដ ១៩។

នេះ ជា ការលើក ឡើង របស់ លោក នា- 
យក រដ្ឋមន្តេ ីក្នងុ សរលខិតិ អបអរ ទវិាសេរ-ី 
ភាព សរព័ត៌មាន សកលលោក លើក ទី 
២៨ ថ្ងេទី៣ ខេឧសភា ឆា្នាំ ២០២១ នេះ 
កេម  បេធានបទ «ផលបេយោជន៍ នេ 
ព័ត៌មាន ចំពោះ សធារណជន»។

សរលិខិត នេះ បាន លើកឡើង ថា ទិវា 

សេរីភាព សរព័ត៌មាន សកលលោក លើក 
ទី ២៨ ឆា្នាំនេះ បាន លើកយក បេធានបទ 
ស្តីពី «ផលបេយោជន៍ នេ ព័ត៌មាន ចំពោះ 
សធារណជន » គ ឺពតិជា មាន សរៈសខំាន ់
ណស់ និង សេប ទៅ នឹង ស្ថានភាព ជាក់ស្តេង  
ដេល មនសុេស ទទូាងំ សកល លោក បាន ចាត ់
ទុក ថា ព័ត៌មាន គឺជា ចំណីអាហារ បេចាំថ្ងេ 
របស់ ពួកគេ ដេល មិនអាច ខ្វះ បាន។

រយៈពេល ជិត ពីរ ឆា្នាំ ...តទៅទំព័រ ៣

 មុំ គ ន្ធា 

 ភ្នំពៃញៈ មន្តេី អង្គការ សង្គម 
សុីវិល បានទទួល ស្គាល់ និង 
អះអាងថា មនិមាន ករណ ីដេល 
ពលរដ្ឋ អត់ មាន បាយ ឬអ្វី ហូប 
នៅក្នុង ផ្ទះ នោះទេ ខណៈ រាជ- 

រដ្ឋាភិបាល និង អាជា្ញាធរ រាជ-
ធានី ភ្នំពេញ ពេមទាំង អង្គការ 
សង្គម សុីវិល កំពុង បន្ត ផ្តល់ 
សេបៀងអាហារ ទៅដល់ បេជា- 
ពល រដ្ឋ ដេល រស់នៅក្នុង តំបន់ 
បិទ ខ្ទប់ ដើមេបី ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង 
រីក រាលដល នេ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 មកដល់ពេលនេះសលា 
រាជធានី ភ្នំពេញ បាន ខិតខំ 
នាំយក អំណោយ ជា សេបៀង 
និង គេឿង ឧបភោគបរិភោគ 
ចេកជនូ ដល ់បេជាពលរដ្ឋ ដេល 
ខ្វះខាត និង អ្នក ដេល រស់ នៅ- 
ក្នងុ តបំន ់កេហម បាន ជតិ ២០ 

មុឺន គេួសរ ហើយ ដេល ទទួល 
បាន  អំណោយ ជា សេបៀង សមេប់  
ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ ពួកគាត់ ។ 

 លោក ហនុ សហីា ជា បេជា-
ពលរដ្ឋនៅក្នុង សងា្កាត់ តេពាំង 
ថ្លងឹ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សេន ជយ័ បាន 
ទទួល អំណោយ ពី អាជា្ញាធរ រួច 

ហើយ កាលពី ថ្ងេទី ២៨ ខេ 
មេស ជា អង្ករ តេខី ទឹកតេ ីទឹក- 
សុីអ៊ីវ និង មី សមេប់ ផ្គត់ ផ្គង់  
ដល់ គេួសរ របស់លោក មួយ 
រយៈ ទៀត រហូតដល់ មាន ការ 
បើកផ្លូវ ឡើងវិញ ជាធម្មតា ។ 

 លោក បាន ...តទៅទំព័រ ២

មិនមានករណីដ្រលពលរដ្ឋអត់មានបាយឬអ្វីហូបនៅក្នងុផ្ទះនោះទ្រអំឡុងព្រលបិទខ្ទប់

អ្នកគាំទ្រមកជួបជុំក្នុងក្រុងមីឡានក្រយ
Interឈ្នះពានSerie Aជាលើកទី១៩

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

កៃមុអ្នកសារព័ត៌មនកំពុងផ្តតិយករូបភាពនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មនមួយ នៅកៃសួងយុត្តធិម៌ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខៃមៃសា ឆ្នា ំ២០២១។ រូប រា៉ាហីុម

វិនិយោគិនកូរ៉្រខាងត្របូង
នឹងមកបណ្តាក់ទុនកាន់
ត្រច្រើននៅកម្ពជុានៅ
ព្រលសា្ថានភាពជំងឺ
កូវីដ១៩ថមថយ

ហុឹន ពិសី 

ភ្នពំៃញៈ  កេមុ វនិយិោគនិ នងិ 
សធារណជន នៅ ទីកេុង អាន-
សន(Ansan)ខេត្ត Gyeong-
gi-do បាន បងា្ហាញ ពី ចំណប់-
អារម្មណ៍ យ៉ាងខា្លាំង ចំពោះ ការ 
វិនិយោគ និង ធ្វើ ទេសចរណ៍ 
មក  កម្ពុជា  បនា្ទាប់ពី វិបត្តិ នេ ការ 
ឆ្លង រាលដល ជងំ ឺកវូដី១៩ លើ 
ពិភពលោក តេូវបាន បញ្ចប់។ 
នេះ បើ យោងតាម លោក ឡុង 
ឌីម៉ង់ ឯកអគ្គ...តទៅ ទំព័រ ៨
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ត ព ីទពំរ័  ១ ...បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា ៖ « ម្ចាស ់ផ្ទះជលួ របសខ់្ញុ ំ
គាត់ បាន ស្វះស្វៃង ជួយ កត់ ឈ្មោះ 
ពកួ  ខ្ញុ ំដៃល ជលួ បន្ទប ់ស្នាកន់ៅ ហើយ  
បញ្ជនូ ឈ្មោះ ទៅខាង មៃភមូ ិដើមៃប ីខាង 
អាជ្ញាធរ ចុះ យក អំណោយ ចៃក មកឱៃយ 
ពួកយើង » ។ 

 លោក សីហា ថា សៃបៀង ទាំងនៃះ 
អាច ជួយ ដល់ គៃួសរ របស់លោក 
ដៃលមន ចំនួន ៤ នាក់ បៃហៃលជ 
បាន រយៈពៃល ១ ខៃ ហើយ លោក 
សងៃឃឹមថា អាជ្ញាធរ នឹង បើកផ្លូវ ឡើង 
វិញ ហើយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នឹង មនការ 
ធូរសៃបើយ ក្នុងពៃល ឆប់ៗ ។ 

 ចំណៃក បៃជពលរដ្ឋ ម្នាក់ទៀត 
អ្នកសៃ ីសៃង រត័្ន ដៃល កពំងុ រសន់ៅក្នងុ 
តំបន់ កៃហម នៃ ខណ្ឌមនជ័យ បាន 
បៃប់ ផងដៃរ ថា អ្នកសៃី បានទទួល 
អណំោយ ជ សៃបៀង កាលព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ទ ី
០១ ខៃឧសភា បនា្ទាបព់ ីម្ចាស ់ផ្ទះជលួ 
របស់គាត់ សៃង់ ឈ្មោះ បញ្ជូនទៅ 
អាជ្ញាធរ ។ 

អ្នកសៃី សៃង រ័ត្ន បាន បៃប់ថា ៖ 
«ខ្ញុំ  កត់ ឈ្មោះ បៃហៃលជ ១ ខៃ ហើយ 
ទើបតៃ ទទួលបាន អំណោយ នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិលមញិ ។ ខ្ញុ ំមនិដងឹ មលូហៃត ុយ៉ាង 
ណាទៃ តៃ ខ្ញុំ ឮ គៃ ថា គៃ ចៃក ទៅដល់ 
អ្នក ដៃល ជួប ការលំបាក ខា្លាំង មុន សិន 
ទើប ចៃក មកដល់ ពួក ខ្ញុំ » ។ 

 អ្នកសៃី បន្ថៃមថា នៅ ម្តុំ កន្លៃង អ្នក- 
សៃី រស់នៅ នៃះ ក៏មន អ្នក ដៃល មិន 
ទាន ់ បានទទលួ អណំោយ ដៃរ ដោយ- 
សរ ម្ចាស ់ផ្ទះជលួ មនិសវូ យក ចតិ្ត ទកុ 
ដាក ់ក្នងុការ សៃង ់ឈ្មោះ អ្នក ដៃល ជលួ 
បន្ទប់ ស្នាក់នៅ យកទៅឱៃយ មៃភូមិ ឬ 
សង្កាត់ ។ 

 ដោយឡៃក អ្នកសៃី ពៃជៃ សុភឿន 
អាយុ ៤០ ឆ្នាំ ដៃល កំពុងតៃ ស្នាក់នៅ 
បន្ទប់ ជួល មួយ ក្នុងភូមិ តំណាក់ ធំ ៤ 
សង្កាត់ ស្ទឹងមនជ័យ ២ ខណ្ឌមន-
ជ័យ  ដៃល ទើបតៃ ពៃយាបាល ជ សះ- 
សៃបើយ  ព ីជងំ ឺក ូវដី ១៩ នងិ កពំងុ បន្ត ធ្វើ 
ច ត្តា ឡី ស័ក រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា អ្នកសៃី មិនទាន់ 
បាន ទទួល អំណោយ ឬ សៃបៀង ពី អា- 
ជ្ញាធរ នៅឡើយ ទៃ ចាបត់ងំព ីមនុ ពៃល 
អ្នក សៃី មន ជំងឺ រហូតមក ដល់ ពៃល 
នៃះ ។ 

 អ្នកសៃ ីពៃជៃ សភុឿន បាន បៃបថ់ា ៖ 
« ម្ចាស់ផ្ទះ ខ្ញុំ បាន សៃង់ ឈ្មោះ ពួក ខ្ញុំ 
ហើយ តៃ មកដល់ពៃលនៃះ មិន ទាន់ 
មន  អ្នកណា យក អណំោយ មកឱៃយ ពកួ 
ខ្ញុ ំទៃ ហើយ ម្ចាសផ់្ទះ ខ្ញុ ំក ៏មនិសវូ ជ យក 
ចិត្តទុកដាក់ ជួយ ពួកយើង សោះ » ។ 

 អ្នកសៃី បាន បន្តថា ៖ « ពៃល ខ្ញុំ សួរ 
គាត់   គាត់ ឱៃយ ខ្ញុ ំទាក់ទង ទៅ មៃភូមិ ដោយ   
ខ្លនួឯង ទៅ តៃដោយសរ ទូរស័ព្ទខ្ញុ ំមិន- 
មន លុយ  សមៃប់ ទាក់ទង ទៅ មៃភូមិ 
ទើប បានជ ខ្ញុ ំមិនទាន់ ទទួលបាន អំ-
ណោយ  នៃះ ។ ម្ចាស់ផ្ទះ របស់ខ្ញុំ ពិបាក 
ណាស់ មិនសូវ ជ ជួយ ដល់ អ្នក ជួល បន្ទប់  
ក្នុង ការ  បានទទួល សៃបៀង នៃះ ទៃ » ។ 

 អ្នកសៃី ពៃជៃ សុភឿន បានស្នើ សុំឱៃយ 

អាជ្ញាធរ ជួយផ្តល់ សៃបៀង ដល់ គៃួសរ 
គាត់ ផង ដោយសរ គាត់ ជ អ្នកជំងឺ 

 កូ វីដ ១៩ មិនមន ការងរ ធ្វើ គា្មោន 
បៃក់ចំណូល ទៃ នៅពៃលនៃះ ។ 

 ទោះបីជអ្នកសៃ ីពៃជៃ សុភឿន មិន-    
មន បៃក់ចំណូល និង ទទួលបាន សៃបៀង    
ពី អាជ្ញាធរ ប៉ុន្តៃ អ្នកសៃី នៅមន បៃក់ 
សនៃសំ បន្តិចបន្តួច ផងដៃរ ហើយ ក្មួយ  
សៃី របស់គាត់ ក៏ តៃងតៃ ផ្តល់ អាហារ 
ម្ហូប មកឱៃយ គាត់ ស្ទើរ រាល់ថ្ងៃ ផងដៃរ ។ 

 អ្នកសៃី បាន បៃប់ថា ៖ « អង្ករ នៅ 
សល់ អាច នៅ ដាំបាយ បាន បៃហៃល 
២ ថ្ងៃ ទៀត ហើយ ក្មួយ សៃី របស់ខ្ញុំ ក៏ 
តៃងតៃ ទិញ ម្អូ ប និង សច់ មកឱៃយ ខ្ញុំ 
ដៃរ។  វា ជ ការជួយ បន្ទុក សមៃប់ ខ្ញុំ 
ផង ដៃរ ខណៈពៃលដៃល ប្ត ី និង កូន បៃសុ  
ខ្ញុ ំកពំងុ សមៃក ពៃយាបាល ជងំ ឺក ូវដី  នៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ » ។ 

 អ្នកសៃី ថា អ្នកសៃី បៃហៃលជ ដក 
លុយ សមៃប់ បង់ ថ្លៃ បន្ទប់ ជួល យក 
ទៅ  ទិញ អង្ករ សិន ដោយសរ គាត់ 
គា្មោន   ជមៃើស ហើយ រំពឹងថា ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ជួល របស់គាត់ នឹងមន ការ យោគ- 
យល់  ចំពោះ គាត់ ក្នុងអំឡុងពៃល 
លំបាក នៃះ ។ 

 ពលរដ្ឋ មួយរូប ទៀត ដៃល សុំ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ មន លំនៅឋាន មុខ 
ផៃសារ តៃពាងំ ថ្លងឹ ដៃលជ តបំន ់កៃហម 
មួយ ក្នុង ខណ្ឌដង្កា បាន បៃប់ឱៃយដឹង 
ដៃរ ថា លោក មិនទាន់ បានទទួល អំ-
ណោយ ដៃរ លោក ឃើញតៃ អ្នក នៅ 
កៃបៃរ  ខាង លោក បានទទួល ដៃល អ្នក 
ទាំង នោះ ជ កម្មក រោងចកៃ នៅតម 
បន្ទប់ ជួល ។ 

 លោក បាន បៃប់ថា ៖ « អ្នក ដៃល 
ទទួល បាន គឺ ដោយសរ មៃភូមិ បាន 
ចុះ សៃង់ ឈ្មោះ តៃ មៃភូមិ មិនបាន ចុះ 
គៃប់ ផ្ទះ ទៃ ។ សមៃប់ ខ្ញុំ មិន ចង់បាន 
អំណោយ ទៃ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន ជមន 
បញ្ហា ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ ទោះជ ខ្ញុំ នៅ 
ក្នុង តំបន់ កៃហម ហើយ មិនបាន អំ-
ណោយ ក៏ដោយ » ។ 

 សមៃប់ គៃួសរ របស់លោក ក្នុង 
អឡំងុពៃល បទិ ខ្ទប ់នៃះ អ្វដីៃល ពបិាក 
គឺ ការចៃញ ទៅរក ទិញ អាហារ ឆ្ងាញ់ៗ 
នៅ ខាងកៃ ផ្ទះ បុ៉ណោ្ណោះ ដោយ អាជ្ញាធរ 
សមត្ថកិច្ច មិនឱៃយ ចៃញ កៃ ។ លោក 
អាច ធ្វើការ នៅផ្ទះ បាន និង ទទួល បាន 
បៃក់ខៃ ធម្មត ដូចនៃះ មិនមន ការ ប៉ះ-  
ពាល់ ខា្លាំង ក្នុង ជីវភាព នោះ ឡើយ ។ 

 ការឆ្លើយតប ព ីអាជ្ញាធរ នងិ ការជយួ 
ផ្ដល់ព័ត៌មន ពី ម្ចាស់ ផ្ទះជួល  មៃភូមិ 
តំណាក់ ធំ ៤ លោក វា៉ា ផា បាន បៃប់ភ្ន-ំ  
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា មកដល់ពៃលនៃះ បៃ 
ជពលរដ្ឋនៅក្នងុ ភមូ ិរបសល់ោកបៃ- 
មណ ព ី៧០% ទៅ ៨០% បាន ទទលួ 
សៃបៀង ហើយ ហើយ ខាង លោក ក៏ 
កំពុងតៃ ចៃក សៃបៀង បន្តទៀត ដៃរ ទៅ 
ដល់ អ្នក ដៃល មិនទាន់ បានទទួល ។ 

 លោក បាន ថ្លៃងថា ៖ « បើ គិត ជ 
ចំនួន គៃសួរ ដៃល បានទទួល រួច ហើយ  
គឺ ១១៧៤ គៃួសរ ហើយ ដៃល ទទួល 
បាន ហើយ ពួកគាត់ សុទ្ធតៃជ អ្នក 

ស្នាកន់ៅ តម បន្ទប ់ជលួ ហើយ ថ្ងៃនៃះ 
ខ្ញុំ ក៏ នឹង ចាប់ ចៃក ដល់ អ្នក ដៃល មិន 
ទាន់ បាន ទទួល បន្តទៀត » ។ 

 លោក វា៉ា ផា បាន បញ្ជាក់ថា ម្ចាស់ 
ផ្ទះជួល ឬ តំណាង ម្ចាស់ ផ្ទះជួល មក 
ទំនាក់ទំនង ខាង ភូមិ ឬ សង្កាត់ នោះ 
ខាង ភូមិ នឹង ចុះទៅ ចៃក តៃម្តង ។ 

 លោក ទទលួស្គាលថ់ា អ្នកខ្លះ ក ៏មនិ 
ទាន់ ទទួលបាន អំណោយ ដៃរដោយសរ      
ពៃលខ្លះ លោក មិន បានទទួល ព័ត៌- 
មន ពី ម្ចាស់ ផ្ទះជួលហើយ រាល់ ការ ចៃក  
អណំោយ គ ឺតៃវូតៃមន លខិតិ អញ្ជើញ 
ហើយ ការផ្តល់ជូន នៃះមិន ទាន់ ទៅ 
តម  តមៃូវការ របស់ ពួកគាត់ ទៃ ។ 

 ប៉ុន្តៃ លោក មៃភូមិ រូបនៃះ បញ្ជាក់ថា 
លោក នឹង ខិតខំ ក្នុងការ ផ្តល់ជូន អំ-
ណោយ ឱៃយបាន ១០០% តៃម្តង ។ 

 ទាក់ទង នឹង ការ សៃង់ ឈ្មោះ របស់ 
អ្នក  ជួល បន្ទប់ ស្នាក់ នៅតម ផ្ទះជួល 
នៃះអ្នកសៃី រី សតៃយា និ កា ដៃលមន 
បន្ទប់ ជួល ចំនួន ៩ បន្ទប់ និង មន អ្នក 
ជួល ចំនួន ១៣ នាក់ កំពុងស្នាក់នៅ 
ក្នងុ សង្កាត ់ស្ទងឹមនជយ័ ២ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី ០២ ខៃឧសភា ថា 
អ្នកសៃី បាន យកចិត្តទុកដាក់ជួយ 
ដល់  អ្នក ជួល បន្ទប់ របស់អ្នកសៃ ីដោយ 
បាន សៃង់ ឈ្មោះ ពួកគាត់ យកទៅឱៃយ 
មៃភូមិ ដើមៃបី បាន អំណោយ នៃះ ។ 

 អ្នកសៃី មនបៃសសន៍ថា ៖ « អ្នក 
ជួល បន្ទប់ របស់ខ្ញុំ ទាំង ៩ បន្ទប់ នៃះ 
បាន ទទួល អំណោយ រួចហើយ ។ 
អាជ្ញាធរ ចុះមក យកឈ្មោះ អ្នក ដៃល 
ខ្វះខាត ស្នាក់ នៅតម បន្ទប់ ជួល 
ហើយ ខ្ញុំ ក៏បាន ជួយ ពួកគាត់ រួចរាល់ 
រហតូ បានអណំោយ ព ីអាជ្ញាធរ កាលព ី
ថ្ងៃ មៃសិលមិញ នៃះដៃរ » ។ 

 អ្នកសៃី សតៃយា និ កា បាន បញ្ជាក់ថា 
ម្ចាស់ ផ្ទះជួល តៃូវ ជួយ យកអាស និង 
ស្វះស្វៃង ជួយ ដល់ ពួកគាត់ ដៃរ ទើប 
ទទួលបាន អំណោយ នៃះ ដោយសរ 
អាជ្ញាធរ សៃង់ ឈ្មោះ តមរយៈ ម្ចាស់ 
ផ្ទះជលួ ដើមៃប ីដកឹយក អណំោយ ដល ់
អ្នក ទាំងនៃះ ។ 

 អ្នកសៃី បាន បន្ថៃមថា ៖ « មៃភូមិ ឬ 
អាជ្ញាធរ ចុះ មកជបួ ជមយួនងឹ ម្ចាស-់ 
ផ្ទះ ផា្ទាល់ ដើមៃបី យក ចំនួន បន្ទប់ ដើមៃបី 
បាន ដងឹ ចនំនួ ចៃបាស ់សមៃប ់ចៃកជនូ 
ហើយ អ្នក ជួល បន្ទប់ បាន ឬ មិនបាន 
អំណោយ ក៏ អាសៃ័យ លើ ការជួយ 
ជៃម ជៃង ពី ម្ចាស់ផ្ទះ ផងដៃរ » ។ 

 ជមួយនៃះដៃរ អ្នកសៃី សតៃយា និ កា 
មនិបាន យក ថ្លៃ បន្ទប ់ជលួ ព ីអ្នក ស្នាក-់ 
នៅ ទៃ ក្នុង រយៈពៃល លំបាក នៃះ ។ 

 យន្តការ នៃ ការទទលួ អណំោយ ការ 
បៃងចៃក ផ្តល់ជំនួយ សង្គៃះបនា្ទាន់ 
ផៃសៃងៗ និង ការចូលរួម ពី អង្គការ 
សង្គម  សុីវិល ។

 លោក ឃួ ង សៃង អភិបាល រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ ឱៃយដឹងថា បនា្ទាប់ពី មន 
ការ បិទ ខ្ទប់ តំបន់ មួយចំនួន លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី បានបៃកាស ផ្តល់ អំ-
ណោយ ទៅដល់ បៃជ ពល រដ្ឋ នៅក្នុង 
តបំន ់ទាងំនោះ ដចូជ អង្ករ ម ីជដើម 

ដើមៃបីឱៃយ បៃជពលរដ្ឋ បន្ត ការរស់នៅ 
ក្នុងតំណាក់កាល លំបាក នៃះ ។ 

 លោក បាន មនបៃសសនថ៍ា ៖ « វា 
ជ មោទនភាព សមៃប់ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ដៃរដៃល មកដល់ពៃលនៃះ 
មនិ ទា នម់ន អ្នកណាម្នាក ់ស្លាប ់ដោយ   
អត ់មន បាយ ទៃ ។ នៃះ ជ សរៈសខំាន ់
ហើយ អាជ្ញាធរ របស់ យើង ក៏បាន ធ្វើ 
ការ បៃងចៃក នូវ ជំនួយ របស់ សម្តៃច 
តៃជោ ហ៊ុន សៃន សបៃបុរសជន នានា 
និង អង្គការ ណាក៏ដោយ ឱៃយ តៃមន 
ធនធាន ឬ ថវកិា ដើមៃប ីជយួ ដល ់ពលរដ្ឋ 
ដៃល កំពុង រងគៃះ នៃះ យើង ទទួល 
អបអរ យ៉ាង ពៃញទំហឹង » ។ 

 រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន ចៃន 
ចោល នូវ ការផៃសព្វផៃសាយ ដៃល បាន 
លើកឡើងថា យន្តការ នៃ ការទទួល 
អំណោយ ការបៃងចៃក និង ផ្តល់ ជំ- 
នួយ សង្គៃះបនា្ទាន់ ផៃសៃងៗ មនការ 
រសីអើង ខណៈដៃល យន្តការ នៃះ តៃវូ 
បាន ធ្វើឡើង ដោយ តម្លាភាព តម ការ-
ណៃនាំ របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជ ។ 

 រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ បាន បញ្ជាក់  
ថា ៖ « យើង សូម ចៃនចោល នូវ ការ 
លើកឡើង នានា ដោយ អគតិ ក្នុង 
គោលបំណង បង្កចលាចល បំពុល 
សង្គម រារាំង ដល់ ដំណើរការ បៃងចៃក 
អំណោយ សង្គៃះ ជូន ដល់ បៃជ- 
ពលរដ្ឋ ដៃលមន តមៃូវការ សៃបៀង 
អាហារ បនា្ទាន់ » ។ 

 រដ្ឋបាល សលា រាជធានី ភ្នំពៃញ ក៏ 
សុំ   ការយោគយល់ និង អធៃយាសៃ័យ 
ខ្ពស់បំផុត ដល់ ម្ចាស់ អំណោយ ដៃល 
មិនអាច ចៃកជូន ដល់ដៃ បៃជពលរដ្ឋ 
រងគៃះ ដោយផា្ទាល់ ដោយ ឈរលើ 
មូលហៃតុ ខា្លាច មនការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ដល់ អ្នកចូលរួម ។ រដ្ឋបាល រាជ- 
ធានី  ភ្នំពៃញ នឹង បន្តធ្វើ ការ បៃង ចៃក 
អំណោយ ឱៃយបាន ចំ គោលដៅជូន 
ពលរដ្ឋ ដៃលមន តមៃូវការ សៃបៀង 
អាហារ បនា្ទាន់ ចំពោះមុខ បន្តទៀត ។ 

 ជមួយគា្នានៃះដៃរ លោក ឃួ ង 
សៃង បានបង្ហាញ ពី ការខកចិត្ត និង 
សោកស្តាយ ចំពោះ សរព័ត៌មន បរ-
ទៃសមួយ ចំនួន ក៏ដូចជ កាសៃត ក្នុង 
សៃុក ខ្លះ ដៃលមន និនា្នាការ មិនល្អ 
ជមយួនងឹ រាជរដា្ឋាភបិាល បាន លើក- 
ឡើងថា « គៃ ចង់យក អំណោយ ជូន 

បៃជពលរដ្ឋ តៃ តៃូវបាន អាជ្ញាធរ ឃា - 
ឃាំង » ។ 

 លោក បាន បញ្ជាក់ថា ៖ « ចំណុច 
នៃះ ខ្ញុំ សុំ ធ្វើការ បដិសៃធ ទាំងសៃុង 
ក្នងុនាម ខ្ញុ ំជ អភបិាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
ខ្ញុំ តៃងតៃ អំពាវនាវ ស្វៃងរក ធនធាន 
នងិ គៃឿង ឧបភោគបរភិោគ ដើមៃប ីជយួ 
បៃជពលរដ្ឋ ខ្ញុំ ដៃល កំពុងតៃ ជួប នូវ 
ការ រងគៃះ ដោយសរ ជងំ ឺក ូវដី ១៩។ 
ប៉នុ្តៃ ផ្ទយុ មកវញិ អ្នក ទាងំនោះ មនិបាន 
មើលឃើញ នូវ អំពើ ល្អ របស់ អាជ្ញាធរ 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល កៃសួង មន្ទីរ 
ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ ដៃល បាន ខិតខំ 
បៃឹងបៃង ជួយ ទំនុកបមៃុង ដល់ 
បៃជពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង ទទួលរង 
គៃះ បៃរជ ឆ្លៀតឱកាស កៃង ចំ-
ណៃញ ហើយ មនិ សម ហៃត ុសម ផល 
ដៃល មិនមន តថភាព នៅក្នុងពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន ទៅវិញ » ។ 

 បើតម លោក អភិបាល រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ អាជ្ញាធរ តម មូលដា្ឋាន ខ្លះ 
ចៃក អំណោយ ទាំងនៃះ មិនទាន់បាន 
ទៅដល ់បៃជពលរដ្ឋ មយួចនំនួ ហើយ 
សមៃប ់រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងឹ ចៃក រហតូ 
ទៅដល់ ៤០ មុឺន គៃួសរ ក្នុង កៃុង-
ភ្នំពៃញ ប៉ុន្តៃ មកដល់ពៃលនៃះ មន 
បៃជពលរដ្ឋ ទើបតៃ ជិត ២០ មុឺន 
គៃួសរ ទើបតៃ ទទួលបាន ។ 

 លោក បញ្ជាក់ថា ៖ « ទិសដៅ ដៃល 
យើង ចៃក ដបំងូ គៃ គ ឺអ្នក ដៃល រស ់នៅ 
ក្នុង តំបន់ កៃហម ដៃល មិនអាច ចៃញ 
ចូល  បាន ទាល់តៃសោះហើយ ក្នងុ នោះ    
មន កម្មករ កម្មការិនី ចៃើន ដៃល តៃូវ 
ការ សៃបៀង ។ នៅពៃលដៃល មន ការ 
ដង្ហាយហៅ ភា្លាម អាជ្ញាធរ គៃប់លំ- 
ដាប់ ថា្នាក់ នឹង ចុះទៅ ដល់ទី តំង នោះ 
ភា្លាម និង ផ្តល់ជំនួយ នោះ ភា្លាម » ។ 

 ទាក់ទង នឹង សកម្មភាព នៃ ការចៃក 
អំណោយ របស់ អង្គការ សង្គម សុីវិល 
ក្នុងការ ចូលរួមចំណៃក ជួយ ដល់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល មជៃឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធ- 
ភាព ការងរ នងិ សទិ្ធមិនសុៃស ហៅ កាត ់
ថា សង់ តៃ ល់ ដៃល បានធ្វើការ ផ្តល់ 
សៃបៀង មួយចំនួន ទៅដល់ កម្មករ 
កម្មការិនី ដៃល ជប់ នៅក្នុង តំបន់ 
កៃហម នោះ មកដល់ពៃលនៃះ អង្គ 
ការសង់ តៃ ល់ បានផ្តល់ សៃបៀង បាន 
ចំនួន សរុប ៦០៥ ...តទៅទំព័រ ៣

មិនមានករណីដែលពលរដ្ឋអត់មាន...

លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នពំ្រេញ យកអំណោយច្រេកជូនប្រេជាពលរដ្ឋនា
ព្រេលកន្លងមក។ រូបថត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពៃញ
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តពីទំព័រ ១ ...កន្លង ទៅ នៃះ 
ពិភពលោក ទាំងមូល បាននិង 
កំពុង  ជួបបៃទះ នូវ មហន្តរាយ 
យ៉ាង ធំធៃង ដៃល បង្កឡើង 
ដោយ ជំងឺឆ្លង ជា សកល កូវីដ 
១៩។ ស្ថិតនៅក្នុង ស្ថានភាព 
ដ៏គៃះថ្នាក់ នៃះ បៃទៃស ជា-
ចៃើន  បាន រឹតតៃបិត សៃរីភាព នៃ 
ការបៃមូលផ្តុំ និង ដាក់ បៃទៃស 
ឱៃយ ស្ថិត នៅក្នុង គៃអាសន្ន 
ដើមៃបី កាត់ផ្តាច់ ការឆ្លង រាល-
ដាល ជា សកល នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ 
និង ការពារ អាយុជីវិត បៃជាជន 
ឱៃយ រួចផុត ពី សៃចក្តី ស្លាប់។

សរលខិតិ បន្តថ រលក ទ ី៣ 
នៃ ការឆ្លង រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍
២០ កមុ្ភៈ បាននងិ កពំងុ គរំាម-
កហំៃង យ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ ដល ់សៃចក្ត ី
សុខសន្ត សុខភាព សធារ-
ណៈ និង បាន ឆក់យក អាយុ 
ជីវិត  បៃជាជន កម្ពុជា និង ជន-
បរទៃស ដៃល ស្នាក់នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា អស់ ជាចៃើន 
នាក់ និង មាន អ្នក ផ្ទុកមៃរោគ 
កវូដី១៩ គតិ មកដល ់ពៃល នៃះ 
មាន ចំនួន ជាង មួយ មុឺន នាក់។

ទោះបី ស្ថិត នៅក្នុង កាលៈ-
ទៃសៈ ដ៏លំបាក  និង បៃឈម 
បៃបនៃះ ក្តី ក៏ អ្នកសរព័ត៌មាន 
យើង បាន ខិតខំ ស្វៃងរក ព័ត៌- 
មាន ផៃសព្វផៃសាយ ជនូសធារណ-  
ជន បាន រហ័ស ទាន់សភាព- 
ការណ ៍នងិ បាន ចលូរមួ ចណំៃក 
ជាមួយ រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ 
បៃយុទ្ធបៃឆំង នៃ ការឆ្លង រាល- 
ដាល ជា សកល នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ 
និង បៃឆំង ព័ត៌មាន ក្លៃងកា្លាយ 
នៅ គៃប់ ដំណាក់កាល យ៉ាង 
មាន បៃសិទ្ធភាព  និង ទទួល បាន   
ជោគជ័យ នាពៃល កន្លង មក។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ថ្លៃង 
តាម រយៈ សរលិខិត នៃះ ថ៖ 
«ខ្ញុំ សូម កោតសរសើរ ដោយ 
ស្មោះ នងិ វាយតម្លៃ ខ្ពស ់ចពំោះ 
ស្ថាប័ន សរព័ត៌មាន និង បង- 
ប្អូន  អ្នកសរព័ត៌មាន ទាំងអស់ 
ដៃល បាន ខិតខំ ពុះពារ ជម្នះ រាល់  
ឧបសគ្គ បៃឈម នងឹ គៃះ ថ្នាក ់ 
បំពៃញការងរ របស់ ខ្លួន យ៉ាង 
សកម្ម ក្នុង ការផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌-
មាន ពី សភាពការណ៍ ពិត ដៃល 
បាន កើតឡើង នៅក្នងុ បៃទៃស»។

លោក បាន បន្ថៃមថ ស្ថិត 
ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដ៏លំបាក  និង 
បៃកបដោយ គៃះថ្នាក់ នៃះ 
លោក ក៏ សូមឱៃយ អ្នកសរព័ត៌- 
មាន ទាំងអស់ បន្ត ការខិតខំ 
បៃឹងបៃង ក្នុង ការផ្តល់ព័ត៌មាន 
ពតិ ទៅ កាន ់បៃជាពលរដ្ឋ ជាព-ិ
សៃស ផៃសព្វផៃសាយ ពនៃយល់ សរ 
អបរ់ ំនងិ វធិាន ការបង្ការ ជងំឆឺ្លង 
កូវីដ១៩ របស់ កៃសួង សុខា 
ភិបាលពៃម ទាំង វិធានការ 
ផៃសៃងៗ របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល  

ដើមៃបី ការពារ អាយុជីវិត បៃជា- 
ពលរដ្ឋ និង កាត់ផ្តាច់ ការឆ្លង 
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ចូល 
ក្នុង  សហគមន៍ ឈាន ទៅ 
បញ្ចប់ ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ 
២០ កមុ្ភៈ ឱៃយ បាន ឆប ់ក្នងុ ពៃល 
ដ៏ខ្លី ខាងមុខ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីថ៖ «ខ្ញុ ំ
សូម បញ្ជាក់ជូន ថ ការខិតខំ 
របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល តៃមា្នាកឯ់ង 
ពិតជា មិន អាច ទទួលបាន ជោគ-
ជ័យ ដោយ គ្មោន ការ ចូលរួម ពី 
ស្ថាបន័ សរពត័ម៌ាន នងិ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នោះទៃ»។

លោក ហ៊ុន សៃន បន្តថ៖ 
«ហើយ ខ្ញុំ សូម រំឭក ជាថ្មី ម្តង 
បទៀត ដល់ បងប្អូន អ្នក សរ- 
ព័ត៌មាន ជាតិ និង អន្តរជាតិ តៃូវ 
យកចិត្ត ទុកដាក់ អនុវត្តន៍ ឱៃយ 
បាន  តៃឹមតៃូវ តាមចៃបាប់ កៃម- 
សលី ធម ៌វជិា្ជាជវីៈ ចៀសវាង គតិ 
តៃ បៃយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ 
បំពាន ទៅលើ សិទ្ធិ បុគ្គល ឯក- 
ជន  ដោយ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន 

មនិ ពតិ ពត័ម៌ាន ក្លៃងកា្លាយ ញុះ 
ញង់ ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ កិត្តិ-
យស សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូរ និង កើត 
មាន  ភាពវឹកវរ ចលាចល នៅ 
ក្នុង  សង្គម»។

នៅក្នុង សរលិខិត អបអរ- 
សទរ ទិវា សៃរីភាព សរព័ត៌- 
មាន នៃះដៃរ លោក ហ៊ុន សៃន 
ក៏បាន អំពាវនាវ សូម បន្ត ចូល 
រួម  បៃយុទ្ធ បៃឆំង ទៅនឹង ព័ត៌-
មាន  ក្លៃងកា្លាយ ដោយ ធ្វើការ 
ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន ពិត ដើមៃបី 
បនៃសាប ពត័ម៌ាន ក្លៃងកា្លាយ ដៃល 
បង្កឡើង ដោយ ជន អគត ិដៃល 
តៃងតៃ បៃឆងំនងឹ ការរស ់ឡើង 
វិញ របស់ បៃជាជន កម្ពុជា និង 
ជនទុច្ចរិត ដៃល ស្វៃងរក ផល បៃ- 
យោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ជៃក កៃម  
ស្លាក សរព័ត៌មាន ធ្វើ សកម្ម ភាព   
ខុសចៃបាប់ ធ្វើឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់  
កិត្តិយស សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូរ កិតៃយា-
នុភាព របស់ ស្ថាប័ន សរ ព័ត៌មាន 
និង អ្នកសរព័ត៌មាន អាជីព 
ដៃល មិន អាច អត់ឱន បាន៕

នៅ សីុវុត្ថា 

កំពង់ចាមៈ លោក ហ៊ុន មា៉ា-
ណៃត អគ្គមៃបញ្ជាការ រង នៃ 
កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ និង 
ជា មៃ បញ្ជាការ កងទ័ព ជើង 
គោក និង លោក ហ៊ុន មា៉ានិត 
អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន 
សៃវជៃវ ចារកិច្ច នៃ កៃសួង 
ការពារ ជាតិ បាន ជួយ ឧបត្ថម្ភ 
គៃ ចំនួន ២៥០ គៃ ដល់ រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត កំពង់ចាម សមៃប់ 
មន្ទីរពៃទៃយ មៃគង្គ កំពង់ចាម 
ដៃល ចាប់ ផ្ដើម បើក ដំណើរការ 
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ នា 
ដើម ខៃ ឧសភា នៃះ។

លោក អ៊នុ ចានដ់ា អភបិាល 
ខៃត្ត កំពង់ចាម បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍នៅ ថ្ងៃ ទី ៣ ខៃ ឧសភា ថ 
ពៃល នៃះ ជា ពៃល ដៃល តៃូវ 
រៀបច ំសមា្ភារ បរកិា្ខារ នានា ដចូ ជា 
គៃ សមា្ភារពៃទៃយ និង គៃ សមៃប់  
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ ទី នោះ។

ជា ទឹក ចិត្ត និង ការ ចូលរួម 
ក្នុង ការ ពៃយាបាល ដល់ អ្នក រង- 
គៃះ ដោយសរ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្នងុ ខៃត្ត កពំងច់ាម លោក ហ៊នុ 
មា៉ាណៃត និង លោក ហ៊ុន មា៉ា-
និត បាន បរិចា្ចាគ នូវ ថវិកា ផ្ទាល់ 
ខ្លួនទិញ គៃ ផ្តល់ ជូន ដល់ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ មៃគង្គ កំពង់ចាម នៃះ។

លោក អ៊ុន ចាន់ដា ថ្លៃង ថ៖ 
«នៃះ គ ឺជា ការ ចូលរួម ចំណៃក 
ក្នងុ នាម មនុសៃស ធម៌ ជា ការ គោរព 
ការ សៃឡាញ់ និង ឱៃយ តម្លៃ មក 
លើ ខៃត្ត ដើមៃបី ដោះសៃយ មយួ 
ចំនួន ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ពៃយា បាល  
អ្នក ជងំ ឺឱៃយ មាន លក្ខណៈ ស្តងដ់ា 
បៃកប ដោយ គុណភាព តាម  
កៃបួន វៃជ្ជសស្តៃ តាម កៃបួន ខា្នាត 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល»។

ទោះ ជា យ៉ាងណា លោក អ៊នុ 

ចាន់ដា មិន បាន ដឹង លម្អិត ពី 
ទហំ ំទកឹ បៃក ់របស ់លោក ហ៊នុ 
មា៉ាណៃត និង លោក ហ៊ុន មា៉ា-
និត ដៃល បាន ចំណាយ ទិញ 
គៃ  សមៃប់ ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  នៃះ ទៃ ដោយ លោក 
គៃន់ តៃ ដឹង ពី ការ រៀបចំ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ  មៃគង្គ កំពង់ចាម នៃះ 
លោក ហ៊ុន មា៉ាណៃត និង 
លោក ហ៊ុន មា៉ានិត ក៏ បាន ទាក់ 
ទង មក ដើមៃបី សុំ ការ ជួយ លើ 
ការ ទិញ គៃ នៃះ។

បើ តាម លោក អ៊ុន ចាន់ដា 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន បៃើបៃស់ 
ពៃល១ខៃ ក្នុង ការ បៃកា្លាយ 
សណា្ឋា គរ មៃគង្គ ទៅ ជា មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ មៃគង្គ កពំងច់ាម សមៃប ់
ពៃយាបាល អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ខណៈ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត 
ពៃញ លៃង មាន កន្លៃង ដាក់ ពៃយា 
បាល ទៀត ហើយ នោះ។

យោង តាម លខិតិ ថ្លៃង អណំរ 
គុណ របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ 
ចាម លោក ហ៊នុ មា៉ាណៃត នងិ 
ភរិយ បាន ជួយ ឧបត្ថម្ភ គៃ 
ពៃទៃយ ចំនួន ១០០ គៃ និង 
លោក ហ៊ុន មា៉ានិត និង ភរិយ 
បាន ជយួ ឧបត្ថម្ភ គៃ ពៃទៃយ ចនំនួ 
១៥០ គៃ ដល់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
កំពង់ចាម សមៃប់ រៀបចំ ក្នុង 
មន្ទីរពៃទៃយ  មៃគង្គ កំពង់ចាម។

ខៃត្ត កពំងច់ាម បាន រក ឃើញ 
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ១១៥ 
នាក់ និង មាន អ្នក ស្លាប់១ នាក់។

រដ្ឋបាល ខត្ត នឹង ផ្ទៃរ អ្នក ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត មក សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ ដៃល ទើប រៀបចំ រួច 
រាល ់នៃះ។ បើ សនិ តៃវូ រក ឃើញ 
អ្នក ឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មី នៅថ្ងៃ ទី 
៣ ខៃ ឧសភា ក ៏នងឹ តៃវូ យក មក 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ មៃគង្គ 
កំពង់ចាម នៃះ ដៃរ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីស្នើឱ្រយ អ្នក សារព័ត៌មាន បន្ត ខិតខំ ផ្តល់... លោក ហុ៊ន មា៉ាណ្រត និង 
លោក ហ៊ុន មា៉ានិត ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ គ្រ ចំនួន២៥០ដល់ 
រដ្ឋបាល ខ្រត្ត កំពង់ចាមសម្រប់ 
ស្រវា ព្រយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩

លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីហុ៊ន  ស្រន ។ រូបថត SPM

តពទីពំរ័ ២ ...បន្ទបដ់ៃល ស្មើ 
នឹង ១៥១១ នាក់ ដៃល បាន ទទួល។  
នៃះ បើតាម លោក មឿ ន តុលា 
នាយក បៃតិបត្តិ អង្គការ សង់ តៃ ល់ ។ 

 លោក ហ្វា សលី បៃធាន 
សម្ពន័្ធ សហ ជពី ជាត ិបាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ លោក មិន ជឿ 
ថ នៅ តំបន់ កៃហម ឬ តំបន់ 
ដៃលមាន ការបិទ ខ្ទប់ ផៃសៃង ទៀត 
មាន បៃជាពលរដ្ឋ ស្លាប់ ដោយ 
សរ អត ់អាហរ នោះទៃ ដោយ- 
សរ គ្មោន អ្នកណាមា្នាក់ សខុចតិ្ត 
ឈរ មើល ឬ បើកភ្នៃក មើល 
ពលរដ្ឋ ដូចគ្នា ស្លាប់ ដោយ គ្មោន 
អាហរ ដៃរ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃងថ ៖ « ក្នុង 
នាម  ខ្ញុំ ជា បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ មួយ 
រូបខ្ញុ ំជឿថ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរចៃះ   
ជួយ គ្នា ទៅវិញទៅមក ហើយ  

មិនអាច ទុកឱៃយ បងប្អូន បៃជា 
ពលរដ្ឋ ដូចគ្នា ហ្នឹង អត់ អាហរ 
ស្លាប់ នោះទៃ គឺ យើង ចៃបាស់ ជា 
ជួយ គ្នា បន្តិចបន្តួច ហើយ » ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមថ ៖ « ខ្ញុ ំជា 
ខ្មៃរ មា្នាក់ ដៃរ មិនមៃន ឃើញ 
ពលរដ្ឋ ណា មា្នាក ់អត ់ហើយ មនិ 
ជួយ នោះទៃ ។ យ៉ាង ហោច 
ណាស់ អ្នកជិត ខាង គ្នា ក៏ ជួយ 
គ្នា ដៃរ មិនចាំបាច់ តៃ រង់ចាំតៃ 
រដា្ឋាភិបាល ម ក ជួយ នោះទៃ » ។ 

 លោក ហ្វា សលី ថ រហូត 
មក ដល់ ពៃលនៃះ លោក មិន 
មាន  ទទលួ ពត័ម៌ាន ណាមយួ ព ី
កម្មករ កម្មការនិ ីក ៏ដចូជា បៃជា- 
ព លរដ្ឋ ខ្វះ សៃបៀង អាហរ នោះ 
ទៃ គឺ នៅតាម ភូមិ សង្កាត់ នីមួយៗ 
គឺ បាន ចាត់ តំណាង ជាក់លាក់ ក្នងុ   
កា រចៃក អំណោយ ដល់ ពួក គត់ ។ 

 លោក ថ ៖ « នៅពៃល ដំបូង 
មានការ ពិបាក និង មាន ស្ថាន- 

ភាព  ធ្ងន់ធ្ងរ មៃនតៃ មក ដល់ 
ពៃល  នៃះ ស្ថានភាព មាន ការ បៃ- 
សើរ ឡើងវិញ ដោយ ការចូល 
ជយួផ្តល ់សៃបៀង ព ីសមៃបរុ សជន 
និង អាជា្ញាធរ ក៏មាន សកម្មភាព 
មមាញឹក ចៃើន ដៃរ » ។

 លោក ហ្វា សលី ធា្លាប់ បាន 
រៀបច ំ សៃបៀងអាហរ ផ្តល់ជូន 
ដល់ កម្មករ និង ពលរដ្ឋ ដៃល ខ្វះ-
ខាតបុ៉ន្តៃ មក ដល់ ពៃល នៃះមិន- 
មាន ការស្នើសុំ មក លោក ទៀត 
ទៃ ដោយសរតៃ រាជរដា្ឋាភិ បាល  
អាជា្ញាធរ បាន ផ្តល់ជូន ពួក គត់ 
ចៃើន និង ជា បន្តបនា្ទាប់ ផងដៃរ ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមថ ៖« មិន 
មាន  ករណី ដៃល ពលរដ្ឋ អត់ 
មាន  បាយ ឬអ្វី ហូប នៅក្នុង ផ្ទះ 
នោះទៃ គៃន់ តៃមាន ចៃើន និង 
តិច ប៉ុណោ្ណោះ ហើយ បៃសិនបើ 
គត់ អស់ សៃបៀង គ្មោនអ្វ ីសះ ក្នងុ 
ផ្ទះ គឺ ពួកគត់ ពិតណាស់ នឹង  ចៃញ 

មកកៃ ផ្ទះ ដើមៃបី ស្នើ សុំ អាហរ 
ឬអ្វ ីមយួ ដើមៃប ីបាន ចម្អៃត កៃពះ 
មួយពៃល នោះ ហើយ » ។ 

 លោក សឿង សរ៉ន នាយក 
បៃតិបត្តិ នៃ អង្គការ សមាគម 
ធាងត្នាត បាន បៃប ់ផងដៃរ ថ 
មាន បៃជាពលរដ្ឋ នៅតាម តបំន ់
កៃហម នងិ កន្លៃង ផៃសៃង បានស្នើ 
សុំ ជំនួយ ពី ខាង អង្គការ របស់ 
លោក ប៉នុ្តៃ ខាង លោក មនិមាន 
លទ្ធភាព ហើយ ករណី ដៃល 
ពួក គត់ ទទួលបាន ឬ មិនបានពី   
អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ខាង លោក 
មិន បាន ដឹង ពី ព័ត៌មាន នៃះ ទៃ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃងថ ៖ « បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល បានស្នើ មកសុំ 
ជំនួយ ពី ខាងយើង គឺ ទំាង អ្នក 
ដៃល រស់នៅក្នុង តំបន់ កៃហម 
និង កៃ តំបន់ កៃហម ដោយ- 
សរ  យើង ធ្វើការ ជាមួយនឹង 
សហគមន៍ កៃីកៃ »៕

មិនមាន ករណី...

លោក អុ៊ន ចាន់ដា អភិបាល ខ្រត្ត កំពង់ចាម ដឹកនំាក្រមុការងារចុះត្រតួពិនិត្រយ 
ការរៀបចំគ្រ ដើម្របីទទួលអ្នកជំងឺមកសម្រកព្រយាបាល។ រដ្ឋបាលខៃត្តកំពង់ចាម



ឡាយ សាមាន 

បាតដ់បំង/ប៉ៃលនិៈ អាជ្ញាធរ 
ខេត្ត បាតដ់បំង នងិ ខេត្តប៉េលនិ 
បាន សមេច បទិ ជ បណ្តោះអា-
សន្ន នវូ មលូដ្ឋាន អាជវីកម្ម សាខា 
កេមុហ៊នុ វរីៈ ប៊នុថា ំអេចបេស 
ទេសចរណ ៍នងិ ដកឹ អ្នក ដណំើរ 
រហូត ដល់ មាន ការ ជូន ដំណឹង 
ជ ថ្មី កេយ ពី បាន រក ឃើញ 
វជិ្ជមាន កវូដី ១៩ លើ អ្នក បើកបរ 
រថយន្ត មា្នាក់។

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់អភ-ិ
បាល ខេត្ត បាតដ់បំង លោក ងនួ 
រតនៈចុះ ថ្ងេទី ២ ឧសភា បាន 
សមេច បទិ ជ បណ្តោះអាសន្ន 
នវូ មលូដ្ឋាន អាជវីកម្ម សាខា ទាងំ 
ប ីរបស ់កេមុហ៊នុ វរីៈ ប៊នុថា ំដេល 
ស្ថតិ នៅ ភមូសិាសេ្ត សេកុ ករំៀង 
សេុក ភ្នំពេឹក សេុក សំពៅលូន 
ខេត្ត បាត់ដំបង។

លោក ថា៖ «ការ បទិ អាជវីកម្ម 
ជ បណ្តោះអាសន្ន នេះក្នងុ គោល-  
បណំង ដើមេប ីទបស់ា្កាត ់ការរាល-  
ដល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ កេយ 
ពី  បាន រក ឃើញ អ្នក បើកបរ 

រថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ មា្នាក់ 
មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ នៅ ថ្ងេទី 
២ ឧសភា»។

លោក ងួន រតនៈ បាន ដក់ 
បទ បញ្ជា ថា ក្នងុ អឡំងុ ពេល បទិ 
ជ បណ្តោះអាសន្ន តេវូ ហ៊មុពទ័្ធ 
ទតីាងំ ទំាង ប ីសាខា ដោយ ផ្អាក 

ទាំង អស់ នូវ សកម្មភាព ផ្តល់ ឬ 
ទទួល នូវ សេវា របស់ កេុមហ៊ុន 
ហើយ សេវជេវ រក អ្នក ប៉ះពាល ់
ដោយ ផ្ទាល់ ឬ បេយោល ដើមេបី 
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក និង យក សំ-
ណាក។

លោក អភិបាល ខេត្ត ក៏ បាន 
ជនូ ដណំងឹ ដល ់អ្នក ដណំើរ ដេល 
ធ្លាប់ ប៉ះពាល់ ដោយ បេយោល 
ជមួយ អ្នក បើកបរ តេូវ ទៅ ធ្វើ 
តេស្ត ជ បន្ទាន់។

សាខា ទាំង បី ដេល តេូវ បាន 

ផ្អាក ជ បណ្តោះអាសន្ន រមួ មាន 
សាខា ទ១ី ស្ថតិ នៅ ភមូអិរូដលើ 
ឃុំ បឹងរាំង សេុក កំរៀង សាខា 
ទី២ ស្ថិត នៅ ភូមិ ភ្នំតូច ឃុំ 
ពេជេចិន្តា សេុក ភ្នំពេឹក និង 
សាខា ទ៣ី ស្ថតិនៅ ភមូ ិតេពាងំ- 
ពេលិត ឃុំ សន្តិភាព សេុក សំ-

ពៅ លូន ខេត្ត បាត់ដំបង។
ទន្ទឹម នេះ ដេរ អភិបាល ខេត្ត 

ប៉េលិន  លោកសេី បាន សេីមុំ 
បាន សមេច បទិ ការ ចេញ-ចលូ 
នងិ ការ ធ្វើ អាជវីកម្ម ជ បណ្តោះ- 
អាសន្ន សាខា កេុមហ៊ុន ដឹក 
ជញ្ជនូ វរីៈ ប៊នុថា ំចនំនួ ប ីសាខា 
ដចូគ្នា បន្ទាប ់ព ីអ្នក បើកបរ ខាង 
លើ ធ្លាប ់បាន ដកឹ ទនំញិ ចលូ ក្នងុ 
ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ផង ដេរ។

លោកសេី បាន បេប់ ភ្នំពេញ 
ប៉ុស្តិ៍ថា៖ «អ្នក បើកបរ ឈ្មោះ 

ហោ ផនិត នោះ កាល ពី បី ថ្ងេ 
មុន ធ្លាប់ មក ទមា្លាក់ ទំនិញ នៅ 
ខេត្ត យើង  ហើយ តេឡប ់ទៅ វញិ 
ឥឡវូ នេះ វធិនការ ចាបំាច ់ចពំោះ 
មខុ យើង គេន ់តេ ផ្អាក ដណំើរការ 
ជ បណ្តោះអាសន្ន សិនដើមេបី យក  
សំណាក បងប្អនូ ដេល បមេើ ការ-
ងារ នៅ ទី នោះ ទៅ ពិនិតេយ នៅ ឡា- 
បូធំ ហើយ រង់ចាំ លទ្ធផល សិន»។

សាខា ទាងំ ប ីក្នងុ ខេត្ត ប៉េលនិ 
ដេល តេវូ បាន ផ្អាក ដណំើរការ ជ 
បណ្តោះអាសន្ន រមួ មាន សាខាទ ី
១ ស្ថិត ក្នុង ភូមិ បរឌិននៀវ 
សងា្កាត ់ប៉េលនិ សាខា ទ២ី ស្ថតិ 
ក្នុង ភូមិ ផេសារពេំ ឃុំ ស្ទឹងកាច់ 
សេុក  សាលាកេ សាខា ទី៣ 
ស្ថតិ  ក្នងុ ភមូវិាល ឃុ ំសាលាកេ 
សេកុ សាលាកេ ខេត្ត ប៉េលិន។

លោកសេ ីបាន គសូ បញ្ជាក ់ថា 
ក្នុង អំឡុង ពេល នេ ការ ផ្អាក ជ 
បណ្តោះអាសន្ន នវូ អាជវីកម្ម នេះ 
រាល់ បុគ្គលិក បមេើ ការងារ នៅ 
កេមុហ៊នុ ទាងំ ប ីសាខា តេវូ ហាម 
ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ចេញ-ចូល 
និង តេូវ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ១៤ ថ្ងេ 
តាម វិធនការ សុខាភិបាល៕
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វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំៃញៈ សមាគម សម្ពន័្ធ សហគមន ៍
កសិករ កម្ពុជ  នៅ ថ្ងេ ទី ១ ខេឧសភា 
បាន ស្នើ ទៅ រាជរដ្ឋាភបិាល នងិ សា្ថាបន័ 
ពាក់ព័ន្ធ ផ្តល់ នូវ ដំណះ សេយ 
រយៈពេល វេង ដល់ កសិករ ដេល កំពុង 
បេឈម នឹង ផល ប៉ះពាល់ ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។

សមាគម សម្ព័ន្ធ សហគមន៍ កសិករ 
កម្ពុជ កំពុង ធ្វើការ ជមួយ កសិករ 
បេមាណ ជង ២ មុឺន គេួសារ ក្នុង ៦៣ 
សហគមន៍ ដេល ជ កេុម ផលិត ដំណាំ 
ដំដុះ ចិញ្ចឹម សត្វ និង បេកប មុខ របរ 
ផេសេងៗ ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម តាម បណា្តោ 
ខេត្ត ចំនួន ១១ នៅ ទូទំាង បេទេស 
កម្ពុជ។

លោក ថេង សារឿន បេធន សម្ព័ន្ធ 
សហគមន៍ កសិករ កម្ពុជ (CCFC) 
ថ្លេង ន ថ្ងេ ទ ី២ ឧសភា នេះ ថា សេចក្ត ី
ថ្លេង ការណ៍ រួម របស់ សមាគមនេះ គឺ 
ចង់ បាន ការ លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ កសិករ 
តាម រយៈការ ផ្តល់ ដំណះ សេយ លើ 
បញ្ហា និង មុខរបរ ន ពេល កំពុង 
បេឈម ការ រីករាល ដល នេជំងឺ កូវីដ  
១៩ ពេល នេះ ផង និង សមេប់ 
រយៈពេល វេង ក្នុង ថ្ងេ អនគត ដល់ 
កសិករ ផង។

លោក ថ្លេង ថា៖ «មក ដល់ ពេល នេះ 

សមាគម យើង នៅ មនិ ទាន ់ទទលួ បាន 
ការ ឆ្លើយតប ណា មួយ ពី រាជរដ្ឋាភិ-
បាល ចំពោះ សេចក្ដី ថ្លេង ការណ៍នេះ 
ទេ។ យើង នឹង មាន កិច្ច សន្ទន ពិភាកេសា  
បន្ត ទៀត ជមួយ កេុម ការងារ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល ទាក់ទង នឹង សេក្ដី ថ្លេង 
ការណ៍ នេះ ដើមេបី តាម ដនលទ្ធផល 
នេ សំណើ ដេល បាន ស្នើ រួម របស់ 
កសិករ នេះ»។

សេចក្ដី ថ្លែង ការណ៍ រួម របស់ 
សមាគម សម្ព័ន្ធ សហគមន៍ កសិករ 
កម្ពុជ ដេល បាន ស្នើ សុំ រដ្ឋាភិបាល 
និង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ផ្ដល់ ដល់ កសិករ 
នោះ គសឺ្នើ រាជរដ្ឋាភបិាល នងិ សា្ថាបន័ 

ពាក់ព័ន្ធ តេូវ ធ្វើ ការ ផ្តល់ នូវ ដំណះ 
សេយ សម សេប តាម រយៈការ សមេប 
សមេួល គំទេ បច្ចេក ទេស ទុន ដល់ 
កសកិ រ ដដំុះ ចញិ្ចមឹ [សត្វ] នងិ ទផីេសារ 
លក ់ផលតិផល កសកិម្ម ទាងំ ក្នងុ សេកុ 
និង រហូត ដល់ អន្តរជតិ ដោយ បើក ឲេយ 
មាន ការ ពិគេះ យោបល់ជ សា-
ធរណៈ អពំ ីយទុ្ធ សាស្តេ នងិ វធិ ីសាស្តេ 
ក្នុង ការ ដំដុះ។

សមាគម ស្នើ រាជ រដ្ឋាភិបាល តេូវ 
បង្កើន  ថវិកា ជត ិបន្ថេម ទៀត សមេប់ 
វិនិយោគ លើ វិស័យ កសិកម្ម ពិសេស 
គឺ គំទេ និង ពងេឹង សមត្ថភាព ដល់-
កសិករ ផ្នេក បច្ចេកទេស វេច ខ្ចប់ការ កេ- 

ច្នេ និង សមេប សមេួល ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ផលិតផល កសិកម្ម ក្នុង ការ ចេកចាយ 
ដោយ មិន មាន ការ រាំង ស្ទះ។

លើស ពី នេះ តេូវ ធ្វើ ការ ដក់ បញ្ចូល 
និង ទទួល សា្គាល់ កសិករ ជ ផ្នេក មួយ 
នេ កម្មករ សេដ្ឋកិច្ច [កេ]បេព័ន្ធ តាម 
រយៈការ ចេញ បេកាស ឬ អនុកេឹតេយ 
ដើមេបី ឲេយ កសិករ មាន លទ្ធភាព ទទួល 
បាន អត្ថបេយោជន៍ សេវា សង្គម និង 
ជំនួយ សង្គម ដូច កម្មករ ក្នុង និង កេ 
បេព័ន្ធ ដេល មាន ចេង ក្នុងកេប ខ័ណ្ឌ 
គោល នយោបាយ កិច្ចគំពារ សង្គម 
ដើមេបី ធន បាន អធិបតេយេយ ភាព នេ 
បេព័ន្ធ សេបៀង អាហារ។

រាជ រដ្ឋាភបិាល តេវូ ដក ់បញ្ចលូ កេមុ 
កសិករ ដេល ជ អ្នក ផលិត ដំដុះ 
ចិញ្ចឹម សត្វ និង ដឹក ជញ្ជូន ផលិតផល 
កសិកម្ម ជ កេុម អាទិភាព ក្នុង ការ- 
ទទួល  បាន ការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង ការពារ 
ជំងឺ កូវីដ១៩។

តេវូតេ ជរំញុ ចលន ដល ់បេជ ពល- 
រដ្ឋ ទូទៅ ឲេយ មាន ការ គំទេ ផលិតផល 
ក្នុង  សេុក ដោយ ធ្វើការ ផេសព្វ ផេសាយ ការ 
អបរ់ឲំេយ បាន ទលូ ំទលូាយ តាម រយៈបេ-
ពន័្ធ ផេសព្វផេសាយ បណា្តោញ សង្គម សកិា្ខា- 
សាលា កិច្ចបេជុំ កិច្ចសន្ទន សង្គម 
វេទិកា សាធរណៈ ដោយ សហការ 
ជមួយ បេជពលរដ្ឋ វិស័យឯកជន 
អង្គការ សង្គម សុីវិល ជតិ និង អន្តរ-

ជតិ និង តេូវ ធ្វើការ ជំរុញ ផ្ដល់ នូវ 
ដំណះ សេយ បញ្ហា ដីធ្លី និង បញេឈប់ 
ការ បេើបេស ់បេពន័្ធតលុាការ ក្នងុ ការ 
ចាប់ ខ្លួន កសិករ ដេល តវា៉ា រឿង ដីធ្លី 
ដេល សេប ចេបាប់ របស់ ពួកគេ។

សមាគម ក ៏សង្កេត ឃើញ ការ អនវុត្ត 
របស់ អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ពាក់ ព័ន្ធ មួយ 
ចំនួន មិន បាន ធ្វើ ការ ផ្តល់ នូវ ដំណះ 
សេយ ដោយ សន្តិវិធី តាម រយៈយន្ត 
ការ សមេប សមេួល និង យោគយល់ 
ដល់ បេជកសិករ ដេល ជ អ្នក ដំដុះ 
បន្លេ នងិ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ គេឿង ឧបភោគ 
បរិភោគ ផលិតផល កសិកម្មពី ជន បទ 
មក ផ្គត់ផ្គង់ លក់ នៅ រាជធនី ភ្នំពេញ 
ក្នុង អំឡុង នេ ការ បិទ ខ្ទប់ នោះ ឡើយ។

លោកថ្លេងថា៖«សកម្មភាព ដេល 
រារាំង រំខាន ការ ចាប់ ឃាត់ និង ការ 
គំរាម កំហេង តាម រយៈ រូបភាព ផេសេងៗ 
របស ់អាជ្ញាធរ ទៅ លើ កសកិរ ដេលតេវូ 
បាន ចុះ ផេសាយ តាម សារព័ត៌មាន និង 
ចេក ផេសាយ លើ បណា្តោញ សង្គម នេះ គឺ 
មនិមេន ជ ការ ផ្តល ់នវូ ដណំះ សេយ 
លើ បញ្ហា មុខ របរ និង ទីផេសារ ដល់ 
កសិករ»។

លោក សេ ីវឌុេឍ ីអ្នក នពំាកេយ កេសងួ 
កសកិម្ម រកុា្ខាបេមាញ ់នងិនេសាទ មនិ 
អាច ទាកទ់ង សុ ំអតា្ថាធបិេបាយ លើ បញ្ហា 
នេះ បាន ទេដោយទូរស័ព្ទគ្មោន អ្នក 
ទទួល៕

សមាគមកសិករកម្ពជុាស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្តល់ដំណោះស្រាយ
ដល់ប្រាជាកសិករដ្រាលកំពុងប្រាឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩

កសិករដំាសាឡាដ ក្នងុសៃកុសា្អាង ខៃត្តកណ្ដាល។ រូបថត សហ ការី

រី សុចាន់ 

ភ្នំពៃញៈ អង្គការ Wildlife 
Alliance កាលពី សបា្តាហ៍ មុន 
បាន បេកាស ពី ភាពជោគជ័យ 
របស់ខ្លួន រយៈពេល៨ឆ្នាំ នេ 
ការអនុវត្ត គមេង ដោះលេង 
សត្វពេ ចូលទៅក្នុង ពេ នេ 
ឧទេយាន អង្គរ។

គមេង នេះ សហការ អនុវត្ត 
ដោយ អាជ្ញាធរ ជតិ អបេសរា រដ្ឋ-
បាល ពេឈើ  និង អង្គការ 
Wildlife Alliance។

អង្គការ Wildlife Alliance 
បាន ថ្លេង ក្នុង សេចក្តី បេកាស 
ពត័ម៌ាន ថា តាមរយៈ កចិ្ចសហ- 
ការ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៣ 
មក គមេង នេះ ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ ក្នុង ការដោះលេង 
សត្វ ចូល ក្នុងពេ ធម្មជតិ នេ 
ឧទេយាន អង្គរ បាន ជចេើន បេ-
ភេទ  ដេលមាន ចនំនួ៤០ កេបាល 

រួមទាំង សត្វ ដេល រង ការគំរាម- 
កំហេង ផងដេរ។

លោក Nick Marx នយក 
ផ្នេក សង្គេះ នងិ ថេទា ំសត្វពេ 
នេ អង្គការ Wildlife Alliance 
ថ្លេង ក្នុង សេចក្តី បេកាស ព័ត៌ 
មាន  ថា ចំណីអាហារ មិនមេន 
ជ រឿង តេមួយគត់ ដេល ធ្វើឱេយ 
ពេ នេ ឧទេយាន អង្គរ កា្លាយ ជ 
ទីជមេក ដ៏ល្អ សមេប់ សត្វពេ 
នោះទេ។

លោក ថ្លេងថា៖ «ពេ ព័ទ្ធជុំ-
វិញ  តំបន់ អង្គរ គឺជ ជមេក ដ៏ ល្អ 
ឥត ខ្ចោះ និង ផ្តល់នូវ ជមេក 
សុវត្ថិ ភាព ដេល តេូវការ ជ ចាំ- 
បាច ់សមេប ់បេភេទ សត្វ ដេល 
តេូវគេ ធ្វើ ទុក្ខបុកម្នេញ»។

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន 
បញ្ជាក់ ថា សត្វ ទំាងអស់ ដេលតេវូ 
បាន ដោះលេង នៅក្នុង ពេ នេ 
ឧទេយាន អង្គរ មាន ឱកាស ជ លើក  
ទី ពីរ សមេប់ ...តទៅទំព័រ ៥

អង្គការWildlifeAlliance
បានប្រាកាសពីភាពជោគជ័យ
ន្រាគម្រាងដោះល្រាងសត្វ-
ព្រាចូលទៅក្នងុឧទ្រាយានអង្គរ

អាជា្ញាធរក្នងុខ្រាត្តពីរបានសម្រាចបិទក្រាមុហុ៊នវីរៈបុ៊នថំាបន្ទាប់ពី
រកឃើញអ្នកបើកបររថយន្តក្រាមុហុ៊នន្រាះមា្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ១៩

ក្នុង អំឡុង ពៃល បិទ ជា បណ្ដាះអាសន្ន 
តៃូវ ហ៊ុមព័ទ្ធ ទីតាំង ទាំង បី សាខា ដោយ ផ្អាក ទាំង 
អស់ នូវ សកម្មភាព ផ្តល់ ឬ ទទួល នូវ សៃវា ...



តពីទំព័រ ១ ... ថ្ងៃទី ៣ ខៃ ឧសភា។
លោក ហៃង សួរ ថ្លៃង ថា៖ 

«រោងចកៃ នៅ ក្នុង នៃះ (តំបន់ 
លឿង) គឺ មាន តៃ ៩៥ រោង- 
ចកៃ ដៃល បាន បើក ដណំើរ ការ 
ឡើង វញិ។ ចនំនួ កម្មករ នយិោ-
ជកិ បាន បៃហៃល ៣០ ភាគរយ 
នៃ ចំនួន កម្មករ និយោជិត សរុប 
ឬ ស្មើ នឹង១មឺុន ៥ពាន់ នាក់ ដៃល 
អាច វិល តៃឡប់ មក ធ្វើ ការ វិញ 
ក្នុង រោងចកៃ»។

លោក ហៃង សួរ ថ្លៃង ថា៖ 
«ទោះប ីយើង បាន បើក ដណំើរ-
ការ រោងចកៃ ក៏ ប៉ុន្តៃ ចំនួន 
បងប្អនូ កម្មករ ដៃល អាច ទៅ បំ- 
ពៃញ ការងារ បាន គឺ មិន ទាន់ បាន  
ពៃញលៃញ នៅ ឡើយ ទៃ»។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
លោក ហៃង សួរ បាន អះអាង 
ថា នៃះ ក៏ ជា ចំណុច ល្អ មួយ ដៃរ 
ដៃល វា ជា ការ ចាប់ ផ្តើម ឡើង 
វញិ នវូ សកម្មភាព អាជវីកម្ម ក្នងុ 
បរិបទ មួយ ដៃល កំពុង មាន ការ 
ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដូច្នៃះ កម្មករ 
ក្នុង ចំណោម ៣០ ទៅ ៥០ 
ភាគរយ នៃះ វា អាច ជួយ រកៃសា 
បាន នូវ វិធានការ សុខាភិបាល 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ នៃ លទ្ធភាព 
ឆ្លង រីក រាលដាល។

កម្មករ ដៃល មិន អាច វិល 
តៃឡប់ មក ធ្វើ ការ ជា ធម្មតា វិញ 
បាន ទាងំ អស ់ពៃះ ពកួ គៃ បាន 
បន្ត ស្នាក់ នៅ ផ្ទះ ជួល ដៃល 
កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់កៃហម នងិ 
តំបន់ លឿង ទុំ ដោយ មិន អាច 
ចៃញ ធ្វើ ចរាចរណ៍ បាន ខណៈ 
កម្មករ មួយ ចំនួន ដៃល មាន 
លនំៅឋាន ជាប ់រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
ក៏ មិន អាច វិល តៃឡប់ ចូល មក 
ធ្វើ ការ នៅ រោងចកៃ ដៃល បាន 
បើក ដំណើរ ក្នុង ពៃល នៃះ ផង ដៃរ។

លោក អាត់ ធន់ បៃធាន 
សហភាព ការងារ កម្ពុជា បាន 
លើក ឡើង ថា ក្នុង ដំណាក់ 
កាល នៃះ គឺ គ្មាន មធៃយោបាយ អ្វី 
ល្អ ជាង នៃះ នោះ ទៃ ដៃល កៃសួង  
តៃវូ តមៃវូ ឲៃយ រោងចកៃ មយួ ចនំនួ 
តៃវូ តៃ បើក ដណំើរការ ដើមៃប ីបន្ត 
សងា្វាក ់ផលតិកម្ម ឡើង វញិ ជា-
មយួ នងឹ ចនំនួ កម្មករ ដៃល អាច 
គៃបគ់ៃង បាន ក្នងុ ការ បញ្ចៀស 

ការ ឆ្លង រីក រាលដាល។
លោក ធន់ ថ្លៃង ថា៖ «បើ 

សិន  ជា រដា្ឋាភិបាល បើក ដំ-
ណើរការ ភ្នពំៃញ វញិ ហើយ បទិ 
ចរាចរណ៍ តៃ តំបន់ ណា ដៃល 
មាន បញ្ហា ក៏ ជា ការ ដៃល ល្អ ដៃរ 
ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក ដៃល មិន ពាក់ព័ន្ធ 
នៃះ អាច ដំណើរការ និង ដោះ-
សៃយ សៃដ្ឋកិច្ច ជីវភាព និង 
ការ រស់នៅ របស់ ខ្លួន បាន ល្អ 
បៃសើរ»។

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការងារ 
បាន បញ្ជាក ់ថា ចាប ់តាងំ ព ីមាន 
ការ ឆ្លង រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩  ចលូ ទៅ ក្នងុ តបំន ់រោងចកៃ 
រហូត មក ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ មៃស 
មាន រោងចកៃ ជាង ២០០ 
កន្លៃងបាន បទិ ទា្វារ ជា បណោ្តោះ- 
អាសន្ន ក្នងុ នោះ មាន កម្មករ ១ 
៦៧៣ នាក់ មាន ផ្ទុក ជំងឺ និង 
កម្មករ ជាង ១ មុឺន នាក់ កំពុង 
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក៕
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តពីទំព័រ ៤ ...ជីវិត ក្នុងពៃ 
ដៃល សត្វពៃ ទាងំនោះ តៃវូបាន 
គៃ ជួយ សង្គៃះ ពី ការជួញដូរ 
សត្វពៃ ខុសចៃបាប់។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  បាន 
បញ្ជាក់ថា បនា្ទាប់ពី ការស្តារ នីតិ-  
សមៃបទា នៅ មជៃឈមណ្ឌល ជួយ 
សង្គៃះ សត្វពៃ ភ្ន ំតាម៉ា ភាគ- 
ចៃើន នៃ សត្វពៃ ដៃល តៃូវបាន 
ជួយសង្គៃះ តៃវូ បាន ដោះ លៃង   
ជា បន្តបនា្ទាប់ ទៅក្នុង ជមៃក  
ដៃលមាន ការការពារ ល្អ ដចូជា 
ពៃ នៃ រមណីយដា្ឋាន អង្គរ ជាដើម។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា ឆ្នាំមុន កត់សមា្គាល់ ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ សំខាន់ មួយទៀតសមៃប់  
គមៃង នៃះ ជាមយួ នងឹ ការ ពៃ-
លៃង សត្វ ឆ្មាពៃ និង បៃភៃទ 
បកៃសី ពៃ ជា លើកទីមួយ។ សត្វ 
កៃង កង តូច មួយគូ ឥឡូវ នៃះ 
បាន ហើរ នៅ ជុំវិញ ពៃ នៃ ឧ- 
ទៃយោន    អង្គរ និង មាន គមៃង 
ពៃលៃង សត្វ កៃងកង តចូ បន្ថៃម 
ទៀត។

អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា និង 
គមៃង ដោះលៃង សត្វពៃ ក្នុង 
ឧទៃយោន អង្គរ បាន អពំាវនាវ ដល ់
សធារណជន ភ្ញៀវ ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ ជាពិសៃស បៃជា-

ពល  រដ្ឋ ដៃល រសន់ៅ តបំន ់នោះ 
ចូលរួម ថៃរកៃសា សត្វពៃ ទាំង 
នោះ ចៀសវាង ពៃល បៃទះ 
ឃើញ  មាន បំណង មិនល្អ និង 
ចៀសវាង ការផ្តល ់ចណំ ីឲៃយ សត្វ 
ទាងំនោះដើមៃប ីឲៃយ សត្វពៃ ទាងំ- 
អស់ នោះ បន្ត វត្តមាន នៅក្នុង 
ពៃ ធម្មជាតិ នៃ ឧទៃយោន អង្គរ និង 
បង្កើន ចំនួន បន្ថៃមទៀត។

លោក  ឡុង កុសល អ្នកនាំ-
ពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២ 
ខៃ ឧសភា នៃះ ថា គមៃង នៃះ 
ទទលួ បាន ជោគជយ័ ល្អបៃសើរ 
ទៅ លើ កិច្ចការងារ ដោះលៃង 
សត្វពៃ ហើយ អ្វីៗ ដៃល បាន 

ធ្វើ  រួមគ្នា នៃះ បាន ចូលរួម ក្នុង 
ការលើកកម្ពស ់បៃភៃទ សត្វពៃ 
នៅក្នុង ពៃ នៃ ឧទៃយោន អង្គរ។

លោក  បាន ថ្លៃងថា៖ «យើង 
នៅ បន្ត កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 
(គមៃង ពៃលៃង សត្វពៃ) 
ទៅតាម លទ្ធភាព ជាក់ស្តៃង 
ហើយ ទៅ តាម អ្វដីៃល យើង គតិ 
ថា នងឹ អាច ដណំើរការ ទៅ បាន 
ជាពិសៃស យើង តៃូវ ពិនិតៃយ 
មើល   ជារួមថា  តើ សត្វពៃ អ្វី 
ដៃល  នឹង តៃូវ យកមក ពៃលៃង 
បន្ថៃម។ អ្វី ដៃល យើង នឹងតៃូវ 
បន្ត  ចំពោះមុខ ជាក់ស្តៃង គឺ 
ការរៀបចំ (ពៃលៃង) ទោច 
ម្កុដ ហ្នឹងឯង»៕

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញ ៈ លោក នាយក 
រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន បាន លើក 
ឡើង ទាកទ់ង នងឹ ការ បើក ឡើង 
វិញ នូវ វិធានការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិ- 
សសៃ្ត ក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ 
កៃុង តាខ្មា នៃ ខៃត្ត កណា្តោល 
ដៃល នឹង ផុត កំណត់ នៅ ថ្ងៃទី 
០៥ ខៃ ឧសភា នៃះ ខណៈ ពៃល 
ដៃល គណៈកម្មការ បិទ ខ្ទប់ 
(ក.ប.ខ) នឹង បើក កិច្ច បៃជុំ 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា លើ ករណី នៃះ 
មុន ពៃល កាល បរិច្ឆៃទ នៃ ការ 
បញ្ចប់ នៃះ មក ដល់។

លោក ហ៊ុន សៃន នៅ ក្នុង 
ការ ឆ្លើយតប នងឹ ការ សរួ ព ីពល-
រដ្ឋ មា្នាក់ ក្នុង បណា្តោញ ហ្វៃសប៊ុក 
ថា តើ ថ្ងៃទ ី០៥ ខៃ ឧសភា ខាន 
ស្អៃក នៃះ អាច នងឹ បើក ផ្លវូ ឡើង 
វិញ មៃន ទៃន ឬ យ៉ាងណា? 
លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីបាន ឆ្លើយ 
ថា លោក ពុំ មាន ហៃតុផល បន្ត 
បិទ ទៀត នោះ ទៃ។

លោក បាន សរសៃរ ដូច នៃះ 
ថា៖ «ពុ ំមាន ហៃតផុល បន្ត បទិ 
ទៃ យើង នឹង បើក តៃ ខៃត្ត ឬ 
រាជធានី។ អាច បិទ តំបន់ តូចៗ 

ដៃល នៅ មាន ហានភិយ័ លើ ការ 
ឆ្លង ខ្ពស់»។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី បាន 
បន្ត ថា៖ «ការ បិទ កន្លង មក នៃះ 
គឺ ជា ការ បង្ខំ ចិត្ត  ដើមៃបី កាត់ 
បន្ថយ ការ ឆ្លង និង ការ ស្លាប់ 
របស់ បៃជាជន យើង។ សូម 
យោគយល់ ដល់ ការ លំបាក រួម 
របស់ យើង»។

គរួ បញ្ជាក ់ថា រាជរដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
មៃសបាន ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច  
បន្ត ធ្វើ ការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិសសៃ្ត 
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ទីកៃុង 
តាខ្មា នៃ ខៃត្ត កណា្តោល ដើមៃបី 
ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ រហូត ដល់ ថ្ងៃទី 
០៥ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១។

ទាក់ទង នឹង ការ បង្ហើប ពី 
លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ក្នុង ការ 
បើក ឡើង វញិ នវូ ការ បទិ ខ្ទប ់នៃះ 
លោក ហុក គឹមចៃង អគ្គនា-
យក បច្ចៃកទៃស សុខាភិបាល 
នៃ កៃសួង សុខាភិបាល បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ 
ទី០៣ ខៃ ឧសភានៃះ ថា គណៈ-  
កម្មការ បិទ ខ្ទប់ (ក.ប.ខ) នឹង 
បើក កិច្ច បៃជុំ ក្នុង គណៈកម្មការ 

ពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ ទំាង អស់ ដើមៃបី  
ធ្វើ ការ ពិចារណា ក្នុង ការ បើក 
ឡើង វិញ នូវ ការ បិទ ខ្ទប់ នៃះ។

លោក មាន បៃសសន៍ ថា៖ 
«គណៈកម្មការ បិទ ខ្ទប់ រួម នឹង 
គណៈកម្មការ សំខាន់ៗ ផៃសៃង 
ទៀត នឹង មាន ការ ពិចារណា 
គៃប ់ជៃងុជៃយ ដើមៃប ីដាក ់ជនូ 
បៃមខុ រាជរដា្ឋាភបិាល។ ដចូ នៃះ 
ខ្ញុំ គិត ថា នឹង មាន ការ គិតគូរ 

ចៃបាស់លាស់ មួយ នៅ ក្នុង ការ 
សមៃច ចិត្ត ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន ដឹង 
ថា តើ នឹង មាន ការ សមៃច ចិត្ត 
យ៉ាង ណា ទៀត ទៃ គឺ អាសៃ័យ 
លើ គណៈកម្មការ ទាំង នៃះ 
ដើមៃប ី ទទលួ ខសុ តៃវូ ក្នងុ ការ បទិ 
ខ្ទប់ នៃះ ដើមៃបី ធ្វើ ការ សមៃច 
ចិត្ត»។

លោក ហុក គឹមចៃង យល់ 
ឃើញ ថា ទោះប ីជា មាន ការ បទិ 

ខ្ទប់   ឬ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ បៃ-
ជាពលរដ្ឋ ទាំង អស់ តៃូវ តៃ បៃ-
កាន់ យក នូវ វិធានការ អនុវត្ត ជា 
បៃចាំ នូវ «៣ ការពារ ៣ កុំ» 
ហើយ គោរព ទៅ តាម វិធានការ 
ណៃនាំ របស់ បៃមុខ រាជរដា្ឋាភិ 
បាលនិង កៃសួង សុខាភិបាល។

លោក បន្ថៃម ថា៖ «ទោះប ីជា 
ក្នុង កាលៈទៃសៈ ណា ក៏ ដោយ 
យើង តៃវូ តៃ រៀន រស ់នងិ រស ់នៅ 

ក្នុង របៀប មួយ ដោយ បៃុងបៃ-
យ័ត្ន ការពារ កុំ ឱៃយ មាន ការ ឆ្លង។ 
នៃះ គឺ ជា ចំណុច សំខាន់»។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ដៃរ លោក ឃងួ 
សៃង អភិបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ 
ក៏ បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង កិច្ច 
បៃជុំ ស្ដីពី ការ តៃួត ពិនិតៃយ ការ-
ងារ ការ អនុវត្ត សៃចក្ដី សមៃច  
ការ បិទ ខ្ទប់ ក្នុង ភូមិសសៃ្ត រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ នាពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ ទី 
០៣ ខៃ ឧសភា នៃះ ថា ទោះបី 
ជា ការ បិទ ខ្ទប់ នឹង បញ្ចប់ នៅ 
ថ្ងៃទី ០៥ ខាង មុខ នៃះ ក៏ ដោយ 
ប៉នុ្តៃ សមៃប ់រាជធាន ីភ្នពំៃញ គ ឺ
នៅ តៃ រកៃសា តំបន់ ៣ សំខាន់ 
ដដៃល គ ឺតបំន ់កៃហម លឿងទុ ំ
និង តំបន់ លឿង ដើមៃបី បងា្ការ 
ទប់ស្កាត់ នូវ ជំងឺ កូវីដ១៩ ដោយ   
គៃន់តៃ ធ្វើ ការ បងៃួម តំបន់ 
លឿងទុំ និង តំបន់ កៃហម មក 
នៅ តូច ជាង មុន ប៉ុណោ្ណោះ។

យោង តាម ការ សៃង់ សំដី 
របស់ លោក ឃួង សៃង តាម- 
រយៈ បណា្តោញ ព័ត៌មាន ហ្វៃស- 
ញូវ បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ «រាជរដា្ឋា-
ភបិាល នងឹ បើក ឱៃយ ធ្វើ ចរាចរណ ៍
ឡើង វិញ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ពី 
តំបន់ មួយ ទៅ...តទៅ ទំព័រ ៦

អង្គការ Wildlife Alliance បានប្រកាស ...

លោក ហុ៊ន ស្រន លើក ឡើង ទាក់ទង នឹង ការ បើក ឡើង វិញ នូវ វិធានការ បិទ 
ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នពំ្រញ និង ក្រងុ តាខ្មៅ ដ្រល នឹង ផុត កំណត់ នៅ ថ្ង្រទី ៥ ឧសភា

Wildlife Alliance report, ៨ ឆ្នានិំង ៤០+ សត្វបានដោះលេង 
នៅអង្គរ។ រូបថត សហ ការី

លោក នយក រដ្ឋមនេ្ត ីហុ៊ន សេន ថ្លេងនពេលកន្លងទៅ។ រូបថត ហា៊ាន  រងៃសី

កម្មករ-កម្មការនីស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្ថតិនៅតំបន់កេហម។ រូបថត រា៉ាស់ហុីម

រោងចក្រ ចំនួន...
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តពីទំព័រ ៥ ... តំបន់ មួយ ពី ខៃត្ត 
មួយ ទៅ ខៃត្ត មួយ នៅ ថ្ងៃទី ៦ ខៃ 
ឧសភា។ ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ភ្នំពៃញ នៅ 
រកៃសា តំបន់ ៣ ដដៃល និង តៃូវ 
ពងៃឹង ឲៃយ បាន ហ្មត់ចត់ ទៅ លើ 
ទតីាងំ ដៃល បាន កណំត ់ចៀស វាង 
ការ បន្ត រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ទៅ តំបន់ ផៃសៃង ទៀត»។

លោក ឃួង សៃង បាន ធ្វើ ការ 
ពនៃយល់ ថា ចំពោះ តំបន់ លឿង និង 
លឿង ទុំ នៅ រកៃសា ការ អនុវត្ត វិធាន- 
ការ ដដៃល ប៉ុន្តៃ សមៃប់ តំបន់ 
កៃហម គឺ ជា តំបន់ ដៃល តៃូវ បិទ 
ខ្ទប ់ឲៃយ បាន មុងឺម៉ាត ់បផំតុ ហើយ អ្វ ី
ដៃល តៃូវ អនុវត្ត គឺ ការ បងៃួម ការ 
បិទ ខ្ទប់ តំបន់ បៃឈម ឲៃយ មក នៅ 
ទៃង់ ទៃយ តូច ជាង មុន។

ពលរដ្ឋ មួយ រូប អ្នកសៃ ីសាយ 
ផល្លា ដៃល ស្ថិត ក្នុង តំបន់ កៃហម 
ក្នុង ខណ្ឌ មនជ័យ បាន បៃប់ ថា 
ទោះបី ជា រាជរដា្ឋាភិ បាល បើក ការ 

បទិ ខ្ទប ់នៃះ ឡើង វញិ ក ៏អ្នក សៃ ីមនិ 
ហ៊ាន ចៃញ ព ីផ្ទះ ដៃរ ដោយសារ តៃ 
ចំនួន នៃ អ្នក ឆ្លង នៅ មន ចៃើន ជា 
រៀងរាល់ ថ្ងៃ ហើយ អ្នកសៃី ខ្លាច 
ឆ្លងវីរុស នៃះ ពៃល ចៃញ ទៅ ខង- 
កៃ។

អ្នកសៃី ថា៖ «ខ្ញុំ គិត ថា នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ សុវត្ថិភាព ជាង ចៃញ កៃ ប៉ុន្តៃ 
ខ្ញុំ គាំទៃ ចំពោះ ការ គៃង នឹង បើក 
ឱៃយ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ជា ធម្មតា ឡើង 
វិញនៅ ថ្ងៃ ខង មុខ នៃះ ដើមៃបី ឱៃយ 
បងប្អូន អាជីវករ និង អ្នក លក់ដូរ 
មួយ ចំនួន គាត់ រក ចំណូល បាន 
វិញ។ ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ខ្ញុំ ក៏ នៅ មន 
អារម្មណ៍ ខ្លាច ការ ឆ្លង ដដៃល 
ពៃះ ថា បើ យើង កៃឡៃក ទៅ មើល 
ចំនួន តួលៃខ អ្នក ឆ្លង  គឺ មិន ទាន់ 
មន ការ ថយចុះ នៅ ឡើយ អ្វ ីដៃល 
បារម្ភ គឺ ខ្លាច តៃ បើក ឡើង វិញ 
ហើយ មន ការ ជួបជុំ ហើយ ធ្វើ ឱៃយ 
ចំនួន ឆ្លង ទប់ លៃង ជាប់»៕

ឃុត សុភចរិយា 

សៀមរាបៈ ស្តៃី ម្នាក់ ដៃល ចាក់ 
សាងំ បង៉ ដតុ សម្លាប ់ប្ត ីនងិ កនូ តចូ 
ចំនួន ២ នាក់ តៃូវ បាន សាល 
ដំបូង ខៃត្ត សៀមរាប សមៃច ឃុំ 
ខ្លនួ ដាក ់ពន្ធនាគារ ជា បណ្ដោះអា- 
សន្ន នៅ ថ្ងៃទី ២ ខៃ ឧសភា ដោយ 
ចោទ បៃកាន ់ព ីបទ «ប៉នុបង៉ ឃាត-
កម្ម» ទៅ លើ បុរស ជា ប្ដី។

លោក យុនិ សៃង អ្នក នាពំាកៃយ 
សាល ដំបូង ខៃត្ត សៀមរាប បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា 
ថា ស្តៃី ឈ្មោះ ឡូញ សាន្ត អាយុ 
២៦ ឆ្នាំ ជា កសិករ មន ទី លំនៅ 
ក្នុង ភូមិ អន្លង់ ធំ ឃុំ ខ្នងភ្នំ សៃុក 
សា្វាយលើ ខៃត្ត សៀមរាប តៃវូ បាន 
នគរបាល សៃុក សា្វាយលើ ចាប់ 
ឃាត ់ខ្លនួ កាល ព ីរសៀល ថ្ងៃទ ី៣០ 
ខៃ មៃសា បនា្ទាប់ ពី គាត់ បាន ធ្វើ 
សកម្មភាព យក សំាង ចាក់ សៃច 
លើ បុរស ជា ប្ដី ពៃម ទាំង កូន តូចៗ 
២ នាក់ ទៀត ដៃល កំពុង ដៃក លង់ 
លក់ ក្នុង កូន ខ្ទម ចាំ ចម្ការ មួយ 
ដៃល  ធ្វើ ពី ឫសៃសី បៃក់ ស្លឹក ហើយ 
ដតុ បណ្ដោល ឲៃយ ឆៃះ រលក រង របសួ 
ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ប្ដ ីនងិ កនូ តចូៗ ទាងំ ២ 
នោះ។

លោក ថ្លៃង ថា កាល ពី រសៀល 
ថ្ងៃទី ២ ខៃ ឧសភា ស្តៃី ដៃ ដល់ ក្នុង 
ករណី ខង លើ តៃូវ បាន កម្លាំង 
ការយិាលយ័ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃតិ ធ្ងន ់
នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
សៀមរាប កសាង សណំុ ំរឿង ចោទ 
បៃកាន់ ក្នុង បទល្មើស «ហិងៃសា 
ដោយ ចៃតនា» នងិ បាន បញ្ជនូ ខ្លនួ 
មក កាន់ តុលការ  ដើមៃបី មន ចំ-
ណត់ ការ បន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «កៃយ ពី 
បញ្ចប់ នីតិវិធី សុើបសួរ នៅ ក្នុង 
រសៀល ថ្ងៃ ដដៃល នោះ លោក 
សុិន សងា្ហា ដៃល ជា ចៅកៃម 
សុើបសួរ ក្នុង សំណុំរឿង នៃះ បាន 
សមៃច ចោទ បៃកាន់ ស្តៃី ដ៏ ហិងៃសា 
ឈ្មោះ ឡញូ សាន្ត ខង លើ នៃះ ព ី
បទ ប៉ុនប៉ង ឃាតកម្ម តាម បញ្ញតិ 
មតៃ ២៧ និង មតៃ ១៩៩ នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ និង បាន ចៃញ 
ដីកា បងា្គប់ ឲៃយ នាំ ស្តៃី តៃូវ ចោទ ទៅ 
ឃុំ ខ្លួន ក្នុង ពន្ធនាគារ ខៃត្ត ជា 
បណ្ដោះអាន្ន»។

យោង តាម របាយការណ៍ របស់ 
នគរបាល សៃុក សា្វាយលើ ដៃល  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន នៅ ពៃឹក 
ថ្ងៃទី ៣ ខៃ ឧសភា អ្នកសៃី ឡូញ 
សាន្ត បាន ទទួល...តទៅ ទំព័រ  ៧

មុំ គន្ធា
 
ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការពារ ជាតិ បាន បន្ថៃម នូវ 

ទីតាំង ចាក់ វា៉ាក់សំាង ការពារ វីរុស កូវីដ១៩ 
សមៃប់ ពលរដ្ឋ និង កម្មករកម្មការិនី ក្នុង តំបន់ 
កៃហម នៃ ខណ្ឌ ទាងំ ៤ ចនំនួ ១៧ ទតីាងំ ទៀត 
ក្នុង សងា្កាត់ ទាំង ៣៣ ខណៈ រយៈពៃល២ ថ្ងៃ 
ដបំងូ មន មនសុៃស ក្នងុ តបំន ់នៃះ ចនំនួ៥៧ ៦១៣ 
នាក់ ទទួល បាន ការ ចាក់ វា៉ាក់ សាំង នៃះ។

លោក ឥត សារា៉ាត់ អគ្គមៃ បញ្ជាការ រង នាយ 
សៃនាធកិារ ចមៃុះ នងិ ជា បៃធាន បៃតបិត្ត ិយទុ្ធ- 
នាការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង នៃ កង យោធពល ខៃម រភូមិន្ទ 
បាន  ថ្លៃង កាល ព ីពៃកឹ ថ្ងៃទ ី៣ ខៃ ឧសភា នៃះ ថា 
ការ បន្ថៃម ទីតាំង ចាក់ វា៉ាក់សំាង នៃះ គឺ ដើមៃបីឱៃយ 
ទទលួ ការ ចាក ់បាន ចៃើន នងិ សមតលុៃយ ទៅ នងឹ 
ចនំនួ ពលរដ្ឋ នងិ កម្មករ ដៃល ទៅ ទទលួ ការ ចាក ់
វា៉ាក់សាំង នៃះ។

លោក មន បៃសាសន ៍ថា៖ «នៃះ  គ ឺជា បៃវត្ត-ិ 
សាសៃ្ត សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុង កិច្ចការ 
សងៃ្គោះ បៃជាពលរដ្ឋ យើង ព ីការ ឆ្លង រាតតៃបាត នៃ 

ជងំ ឺកវូដី ១៩។ យើង បាន នងិ កពំងុ ខតិខ ំបពំៃញ 
ភារកិច្ច នៃះ ឱៃយ ទទួល បាន ជោគជ័យ»។

លោក ឥត សារា៉ាត ់បាន បន្ថៃម ថា តាមបទព-ិ 
សោធ នៃ ការ បើក យទុ្ធនាការ ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង ដល ់
អ្នក រស់នៅ ក្នុង តំបន់ កៃហម នៃ សងា្កាត់ ចំនួន 
៣៣ នោះ គ ឺមន អ្នក មក ចលូរមួ ចាក ់ចៃើន ដៃល 
ទាមទារ ឱៃយ មន ការ បង្កើន នវូ កៃមុ ចាក ់ នងិ ទតីាងំ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង នៃះ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ថ្ងៃទី១ នៃ ការចាក់   
វា៉ាកសំ់ាង នៃះ កម្លាងំ ចាក ់មន តៃ១៣ កង អង្គ- 
ភាពប៉នុ្តៃ នៅ ថ្ងៃទ ី២ យើង បាន បង្កើត ថៃម រហតូ  
ដល់៣០ កង អង្គភាព ដើមៃបី សមៃច កិច្ចការ 
នៃះយើង ក៏ សមៃច បង្កើត ថៃម ទៀត រួម ទំាង បង្កើន  
ទីតាំង ចាក់ ចំនួន១៧ បន្ថៃម ទៀត លើ ចំនួន 
ទីតាំង ដៃល យើង មន នាពៃល កន្លង មក»។

ជាមយួ គា្នា នៃះ ដៃរ លោក ឥត សារា៉ាត ់ក ៏បាន 
ស្នើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ និង កម្មករ កុំ មក បៃមូល ផ្តុំ គា្នា 
កកកញុ នៅ កន្លៃង ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ ដើមៃប ីបញ្ចៀស 
នូវ ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ វីរុស កូវីដ ១៩។

បន្ថៃម ពី នៃះ ទៀតលោក ឥត សារា៉ាត់ បាន 

បញ្ជាក ់យា៉ាង ចៃបាស ់ទៅ ដល ់សាធារណជន នងិ 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ទាងំ អស ់ថា ការ ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង នៃះគ ឺ 
មនិ យក បៃក ់ទៃ ហើយ បៃសនិ បើ មន បគុ្គលណ  
ទាមទារ យក លុយ ពលរដ្ឋ តៃូវ រាយការណ៍ ទៅ 
សមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ តាម ផ្លវូ ចៃបាប់។

យុទ្ធនាការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង ការពារ វីរុស កូវីដ 
១៩ ក្នុង ទៃង់ទៃយ ធំ ទៅ ដល់ ពលរដ្ឋ រស់នៅ 
តបំន ់កៃហម ចាប ់ផ្តើម ឡើង ព ីថ្ងៃទ ី១ ដល ់ថ្ងៃទ ី
៣០ ខៃ ឧសភា ក្នុង ខណ្ឌ ចំនួន ៤ ក្នុង ភូមិ-
សាស្តៃរាជធានី ភ្នំពៃញ គឺ ខណ្ឌ កំបូល, ពោធិ៍-
សៃនជ័យ, មនជ័យ និង ខណ្ឌដង្កា។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២ ខៃ ឧសភា កម្ពុជា បាន ចាក់ 
វា៉ាកស់ាងំ ការពារ វរីសុ កវូដី ១៩ ដល ់ពលរដ្ឋ នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស បាន ចនំនួ ១ ៤២២ ៧២២ នាក ់
សមៃប ់ការ ចាក ់លើកទ១ី។ រឯី ចនំនួ នៃ ការ ចាក ់
លើក ទី២ មន ចំនួន ៩៨៤ ៧៨១ នាក់។

រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា មន គមៃង ចាក់ 
វា៉ាកសំ់ាង ការពារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ជនូ ដល ់ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា ឱៃយ បាន ចនោ្លាះ ពី ១០ លន នាក់ ទៅ 
១៣ លន នាក់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស៕

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី 
ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង អំណរគុណ ដល់ 
សបៃបុរសជន ចំនួន ៧៤ រូប ដៃល 
បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា តាមរយៈ រដ្ឋ-
បាល រាជធានី ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ជួយ 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង ជួប 
ការ លំបាក ដោយសារ ការ រាត- 
តៃបាត នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងិ វធិានការ 
បទិ ខ្ទប ់ភមូសិាសៃ្ដ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
និង កៃុង តាខ្មោ នៃ ខៃត្ត កណ្ដោល។

លខិតិ ថ្លៃង អណំរ គណុ ចុះ ហត្ថ-
លៃខ ដោយ លោក ហ៊នុ សៃន ចុះ 
ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា៖ «ក្នុង នាម រាជរដា្ឋាភបិាល នងិ 
បៃជាជន កម្ពុជា ខ្ញុំ ពិត ជា មន 
សៃចក្ដី សោមនសៃស និង សូម ថ្លៃង 
អំណរគុណ យា៉ាង ជៃលជៃ 
ចំពោះ អ្នកឧកញ៉ា ឧកញ៉ា និង 
លោក ជំទាវ ឧកញ៉ា ជា សបៃបុ រស- 
ជន ទាំង ៧៤ រូប ដៃល បាន 
ចូលរួម បរិចា្ចាគ ថវិកា សរុប បាន 
ចំនួន ៣០២ ២៥០ ដុល្លារ អា-
មៃរិក តាមរយៈ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ជួយ ដល់ បៃជាពល 
រដ្ឋ ដៃល កំពុង ជួប ការ លំបាក 
ដោយសារ ការ រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍«សហ-
គមន ៍២០ កមុ្ភៈ» នងិ វធិានការ បទិ 
ខ្ទប់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ និង កៃុង 
តាខ្មោ ខៃត្ត កណ្ដោល»។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ដៃរ អភបិាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  លោក ឃួង សៃង 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា លោក មន 
សៃចក្តី តៃកអរ នៅ ពៃល ឃើញ 
បៃជាជន ខ្មៃរ កន្លង មក បាន រួម ដៃ 
គា្នា ជា ពិសៃស អ្នក ដៃល មន ជីវ 
ភាព ធូរធារ ដៃល បាន លះបង់ 
ថវិកា ផ្ទាល់ ខ្លួន ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ 
ដៃល កំពុង រង គៃះ ដោយ ផ្ទាល់ 
និង មួយ ចំនួន បរិចា្ចាគ តាមរយៈ 
រាជរដា្ឋាភិបាល។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ មន 
សៃចក្តី តៃកអរ ណស់ ចំពោះ 
សបៃបុរជន ខ្មៃរ ដៃល ជយួ ខ្មៃរ ដចូ គា្នា 
ដោយ ផ្តល់ នូវ ធនធាន ផ្ទាល់ ខ្លួន 
ជួយ ដល់ ខ្មៃរ នៅ ពៃល យើង មន 
អាសន្ន អន់កៃ ខ្ញុំ សូម ឱៃយ ខ្មៃរ ទាំង 

អស់ គា្នា មន ចិត្ត ដូច ពួក គាត់»។
លោក បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ ឃើញ ទាំង 

អ្នក កៃ ទាងំ អ្នក មន ជយួ គា្នា គតិគរូ 
ពី  ផល បៃយោជន៍ រួម និង ការ លំ-
បាក របស់ ខ្មៃរ ដៃល កំពុង រង ទុក្ខ-
វៃទនា ដោយសារ កវូដី ១៩ ហើយ 
បាន បៃមូល លុយ គា្នា ដើមៃបី ទិញ អង្ករ  
សៃបៀង អាហរ ជូន ដល់ ពលរដ្ឋ»។

យា៉ាង ណ ក ៏ដោយ លោក អពំាវ-
នាវ ដល ់សបៃបរុជន សមូ បន្ត បរចិា្ចាគ 
ធនធាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដើមៃបី ជា គំរូ ល្អ 
ក្នុង សង្គម និង ជា ចំណៃក មួយ 
ជួយ ដល់ រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ទប់ សា្កាត់ 
ការ រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក មន បៃសាសន៍ ថា៖ «ខ្ញុំ 
សូម បន្ត អំពាវនាវ ខ្ញុំ មិន រីសអើង 
ចំពោះ ជំនួយហើយ ខ្ញុំ ចៃក អំ-

ណយ   ក៏ មិន រីសអើង ពណ៌ 
សមៃបុរ ននិា្នាការ នយោបាយ អ្វ ីទាងំ  
អស់នៃះ ជា ការងារ មនុសៃស ធម៌ - 
សុទ្ធ សាធ ក្នុង នាម ជា អភិបាល 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ហើយ សម្តៃច ក្នងុ 
នាម ជា បៃមខុ រាជរដា្ឋាភបិាលដៃល 
បាន  គិតគូរបៃ ជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ចាត់ 
ទកុ ដចូ កនូ ដចូចៅ ពៃះ ជា  បៃជា 
ជន របស់ លោក»។

សៃប ពៃល ដៃល កម្ពុជា កំពុង 
ខតិខ ំបៃងឹបៃង បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ មន សបៃបុរស ជា-
ចៃើន បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា ផ្ទាល់ ខ្លួន 
ជូន ដល់ រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ បញ្ជា 
ទញិ វា៉ាកសំ់ាង កវូដី ១៩ ដើមៃប ី ចាក ់
ជូន  បៃជាពលរដ្ឋ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ 
ផង ដៃរ៕

លោក ហុ៊ន សែន ....

ស្តែ ីដែល ចាក់ សំាង ប៉ង 
ដុត សម្លាប់ ប្ត ីនិង កូន តូច
២នាក់ តែវូ បាន តុលារ 
ឃំុ ខ្លនួ ដាក់ ពន្ធនាគារ

កែសួង ការពារ ជាតិ បន្ថែម ទីតំាង ចាក់ វ៉ាក់សំាង នៅ តំបន់ កែហម 
ចំនួន១៧កន្លែង បន្ថែមទៀតដើមែបី ឱែយ សមតុលែយ នឹង ចំនួន ពលរដ្ឋ

លោក នាយក រដ្ឋមន្តែ ីថ្លែង អំណរគុណ ដល់ សបែបុ-
រសជនដែល បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ កំពុង 
ជួប ការ លំបាកដោយសារ ការ រាតតែបាត នែ ជំងឺ កូវីដ

បេជាពលរដ្ឋទទួលជំនួយពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំេញ នពេលកន្លងទៅ។ រូបថត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពៃញ
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី តៃសៃង

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

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

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

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លោ  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន,

សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រស
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំព័រ ៦ ...  សារភាព ចំពោះ 
ទង្វើ របស់ គាត់ ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត 
ទៅ លើ បុរស ជា ប្ដី និង កូន តូចៗ 
ទាំង ២។

អ្នកសៃ ីបៃប ់សមត្ថកចិ្ច ថា គាត ់
ធ្វើ បៃប នៃះ ពៃះ តៃ គាត់ មិន អាច 

អត់ ទៃំ ចំពោះ បុរស ជា ប្ដី ដៃល 
តៃងតៃ ដើរ ផឹក សៃ សៃវឹង រក រឿង 
ឈ្លោះ និង វាយ ទាត់ ធាក់ មក លើ 
គាត់ ជា បៃពន្ធ។

ក្នុង របាយការណ៍ នោះ លោក 
ស៊ុន អៃង អធិការ សៃុក សា្វាយលើ 

បាន បញ្ជាក់ ថា៖  « យោង តាម 
ចម្លើយ របស ់ស្តៃ ីដៃ ដល ់ក្នងុ អពំើ ដ ៏
ហិងៃសា នៃះ  នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ កើត ហៃតុ 
បរុស ជា ប្ដ ីឈ្មោះ គង ់ឆយ អាយ ុ
៤៨ ឆ្នា ំបាន ទៅ ដើរ ផកឹ សុ ីជាមយួ 
អ្នក ជិត ខាង នៅ ក្នុង ភូមិ។ លុះ 
តៃឡប ់ព ីផកឹ សុ ីវញិ ក ៏បាន បង្ក រឿង 
ឈ្លោះ និង វាយ ទាត់ ធាក់ ស្តៃី ជា 
បៃពន្ធ ចំនួន មួយ កំផ្លៀង និង ២ 
ជើង និង ពៃម ទាំង វាយ បំផ្លោញ 
ចាន ឆ្នាំង មួយ ចំនួន ទៀត»។

លោក បន្ត ថា៖ «ដោយ អត់ ទៃំ 
នឹង សកម្មភាព ហិងៃសា របស់ បុរស 
ជា ប្ដី លៃង បាន  និង ដោយ ភាព 
អវិជា្ជា ស្តៃី ជា បៃពន្ធ ក៏ បាន បៃពៃឹត្ត 
អពំើ ល្មើស ចៃបាប ់ធ្ងនធ់្ងរ ដោយ បាន 
យក សំាង ទៅ ចាក់ សៃច លើ 
បុរស ជា ប្ដី ពៃម ទាំង កូន សៃី តូចៗ 
២ នាក់ រួម មាន ឈ្មោះ ឆយ សៃី-
មយួ អាយ ុ៤ ឆ្នា ំនងិ ឈ្មោះ ឆយ 
សៃីពៅ អាយុ ២ ឆ្នាំ  ដៃល កំពុង 
ដៃក លក់ នៅ ក្នុង ខ្ទម សៃ ហើយ 
ដុត ភ្លើង បណ្ដាល ឲៃយ ឆៃះ រលាក 
និង រង របួស ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ បុរស ជា ប្ដី 
និង កូន តូចៗ ទាំង ២  នោះ»។

បន្ថៃម ពី លើ របាយការណ៍ នៃះ 
លោក ស៊ុន អៃង បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ប្ដី-បៃពន្ធ ខាង លើ 
នៃះ ជា គៃួសារ កសិករ កៃីកៃ មាន 
កូន តូចៗ ៣ នាក់ ក្នុង បន្ទុក។

ក្នុង ហៃតុការណ៍ ដ៏ អាកៃក់ នោះ 
កុមារា ឈ្មោះ ឆយ គង់វង់ អាយុ 
៦ ឆ្នាំ ដៃល ជា កូន បៃុស ចៃបង របស់ 
ពកួ គៃ បាន ឃើញ សកម្មភាព ឪពកុ 
របស ់គៃ វាយ តប ់លើ មា្ដាយ របស ់គៃ 
ពៃល តៃឡប់ ពី ផឹក សៃ។ មិន តៃ 
ប៉ុណ្ណោះ គង់វង់ ក៏ បាន ឃើញ 
សកម្មភាព មា្ដាយ របស ់គៃ យក ដប 
សំាង ចាក់ សៃច លើ ឪពុក និង 
ប្អូនសៃី របស់ គៃ ទាំង ២ ខាង លើ 
នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក បាន ថ្លៃង ដោយ លើក 
យក សម្ដ ីរបស ់កមុារា ឆយ គងវ់ង ់
មក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ ឃើញ ម៉ៃ យក 
ដប សំាង មក ចាក់ សៃច លើ ពុក 
ហើយ កៃះ ដៃក កៃះ ដតុ។ នៅ ពៃល 
ភ្លើង ឆៃះ ពុក ក៏ ដឹង ខ្លួន ប៉ុន្តៃ គាត់ 
អត់ ដឹង ថា ម៉ៃ ដុត ទៃ គាត់ ខំ សៃក 
ឲៃយ ម៉ៃ ជយួ ហើយ ម៉ៃ គាត ់ក ៏ស្ទុះ មក 
ជួយ ប្អូនៗ ខ្ញុំ មុន បនា្ទាប់ មក ទើប 

គាត់ ទៅ ជួយ ពុក»។
បើ តាម លោក ស៊ុន អៃង នៅ 

ពៃល នៃះ កមុារា ឆយ គងវ់ង ់តៃវូ 
បាន លោក ឈឿម សំាង មៃឃុំ 
ខ្នងភ្នំ ទទួល យក ទៅ ថៃរកៃសា ជា 
បណ្ដាះអាសន្ន ក្នុង គៃួសារ របស់ 
គាត់ ក្នុង គៃ ដៃល ឪពុក និង 
ប្អូនសៃី ទាំង ២ របស់ គៃ កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល ក្នងុ បន្ទប់ សង្គៃះ 
បនា្ទាន់ នៃ មន្ទីរពៃទៃយ ខៃត្ត សៀម-
រាប។

រឯី មា្ដាយ របស ់គៃ តៃវូ បាន តលុា-
ការ សមៃច ឲៃយ ឃុំ ខ្លួន កាល ពី 
រសៀល ថ្ងៃទី ២ ខៃ ឧសភា។

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក បាន 
អំពាវនាវ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ទាំង 
អស់ សូម បញៃឈប់ នូវ ការ បៃើ អំពើ 
ហិងៃសា ក្នុង គៃួសារ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ មាន 
អរីភាព នៅ ក្នុង សង្គម។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «លទ្ធផល នៃ 
អំពើ ហិងៃសា ក្នុង គៃួសារ មួយ នៃះ វា 
ល្មម គៃប់គៃន់ សមៃប់ បងប្អូន 
បៃជាពលរដ្ឋ ស្វៃង យល ់នងិ ចលូ- 
រួម ទាំង អស់ គា្នា ដើមៃបី បញៃឈប់ វា នៅ 
ក្នុង សង្គម ជាតិ របស់ យើង»៕

ឡុង គីមម៉ារីតា 

មណ្ឌលគរិីៈ សមត្ថកចិ្ច នៃ ស្នង- 
ការដ្នាន នគរបាល ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ី
នងឹ បញ្ចនូ សនំុ ំរឿង ករណ ីជនជាត ិ
ដើម ភាគ តចិ ព្នង ចនំនួ ៥ នាក ់ទៅ 
តលុាការ បនា្ទាប ់ព ីពកួ គៃ បាន ចលូ 
បភំ្ល ឺតាម ការ កោះហៅ ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
បណ្តឹង របស់ ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ដៃល 
អះអាង ជា មា្ចាស់ ដី ដោយ បាន 
ចោទ ពលរដ្ឋ ទាំង នៃះ ថា  បាន 
សាងសង់ សំណង់ លើ ដី របស់ 
ខ្លួន។

ពលរដ្ឋ ទាងំ ៥ នាក ់មាន ឈ្មោះ 
រឿង ហៃង ឈ្មោះ ណើល រិទ្ធិ 
ឈ្មោះ ខា្វាន ់តៃ ឈ្មោះ ខ្វៃវ សៃៀប 
និង ឈ្មោះ មីង វិខ្លើយ មាន 
លំនៅឋាន ក្នុង ភូមិ ពូលូង សង្កាត់ 
រមនា កៃុង សៃនមនោរមៃយ បាន 
ចូល  បំភ្លឺ នៅ ការិយាល័យ នគរ-
បាល ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃិត សៃល 
នៃស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី ដោយ មាន ការ ចលូរួម 
ព ីបៃជាពលរដ្ឋ ដទៃ ទៀត ជាង ១០ 
នាក់ ផង ដៃរ។

លោក សូ សុវណ្ណ ស្នងការ រង 
ទទួល ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ បាន បៃប់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា 
ថា ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ បាន ចូល បំភ្លឺ 
តាម ការ កោះហៅ ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ មិន 
មាន ឯកសារ ផ្លវូ ចៃបាប ់ដើមៃប ីការពារ 

ខ្លួន កៃ តៃ ពី អះអាង ថា ដី ដៃល 
ពកួ គៃ បាន ចលូ ទៅ សាងសង ់រោង 
និង ផ្ទះ គឺ ជា ដីពៃ ជំនឿ នោះ ទៃ ។

លោក បន្ត ថា បនា្ទាប ់ព ីបាន សា្តាប ់
ការ សៃយ បំភ្លឺ សមត្ថកិច្ច នឹង ធ្វើ 
ការ កោះហៅ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ 
មក បំភ្លឺ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី បៃមូល 
ឯកសារ និង ភ័ស្តុតាង បញ្ចូន ទៅ 
តុលាការ ដោះសៃយ តាម នីតិវិធី 
ចៃបាប់ បន្ត ក្នុង ពៃល ខាង មុខ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «រឿង នៃះ 
យើង នៅ បន្ត នតីវិធិ ីបន្ត ទៀត ពៃះ 
យើង មិន អាច ចប់ តៃឹម ហ្នឹង ទៃ។ 
ពលរដ្ឋ ដៃល ចលូ បភំ្ល ឺគាត ់មនិ មាន 
ឯកសារ សអំាង ទៃ គៃន ់តៃ បញ្ជាក ់

ថា ដី នៃះ គឺ ជា ដីដូនតា ដី ធា្លោប់ 
សៃន ពៃន របស់ ពួក គាត់។ យើង 
នឹង បញ្ចូន ទៅ តុលាការ ឲៃយ លោក 
ជា អ្នក សមៃច ចុះ។ យើង គៃន ់តៃ  
ជា អ្នក បៃមៃបៃមលូ ពត័ម៌ាន ដើមៃប ី
បញ្ចូន ទៅ ឲៃយ គាត់»។

យា៉ាង ណ លោក សូ សុវណ្ណ 
បាន អះអាង ថា មុន នឹង បញ្ចូន 
ករណី នៃះ ទៅ តុលាករ សមត្ថកិច្ច 
នងឹ បន្ត កោះ ហៅ អ្នក ពាកព់ន័្ធ ផៃសៃង 
ទៀត មក សាក សួរ បន្ថៃម។

សូម ជមៃប ថា ការ កោះ ហៅ 
ពលរដ្ឋ ទាំង ៥ នាក់ នៃះ គឺ យោង 
តាម ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ ភាគី មា្ខាង 
ទៀត ដៃល អះអាង ជា មា្ចាស ់ដ ីទហំ ំ

២ ហកិតា កន្លះ ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិពលូងូ 
ដោយ ពលរដ្ឋ អះអាង ថា ដី នៃះ គឺ 
ជា ដី ភ្នំ រដង របស់ សហគមន៍ ជន- 
ជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្នង ដៃល តៃូវ 
បាន ជន ខិលខូច បាន លួច លក់ 
និង ធ្វើ ប្លង់។

នៅ ថ្ងៃ នៃះ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន 
អាច ស្វៃងរក លៃខ ទំនាក់ទំនង 
របស់ ដើម បណ្តឹង ដៃល បាន ប្តឹង 
ពលរដ្ឋ ទាំង ៥ នាក់ ដើមៃបី សុំ ការ 
អតា្ថាធិបៃបាយ ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន 
ទៃ ខណៈ ពលរដ្ឋ បាន អះអាង ថា 
អ្នក ដៃល ប្តឹង ពួក គាត់ គឺ មាន 
ឈ្មោះ សៃង យាម។

អ្នកសៃី រឿង ហៃង ជា ពលរដ្ឋ 

មា្នាក់ ក្នុង ចំណម ពលរដ្ឋ ៥ នាក់ 
ដៃល តៃូវ បាន សមត្ថកិច្ច កោះ ហៅ 
ឲៃយ ចលូ បភំ្ល ឺបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា ពលរដ្ឋ ទាងំ ៥ នាក ់គ ឺមនិ ខា្លោច 
នឹង ការ បញ្ចូន សំនុំ រឿង នៃះ ទៅ 
តុលាការ នោះ ទៃ។

អ្នកសៃ ីបន្ត ថា ពលរដ្ឋ ក ៏រពំងឹ ដៃរ 
ថា តលុាការ នងឹ ផ្តល ់យតុ្តធិម ៌ដល ់
ពួក គៃ ឲៃយ បៃគល់ ដី ភ្នំ រដង នៃះ ឲៃយ 
សហគមន ៍គៃបគ់ៃង ទកុ ជា សមៃបត្ត ិ
រួម និង សមៃប់ បន្ត ធ្វើ ពិធី តាម 
បៃប សាសនា បន្ត ទៀត។

អ្នកសៃី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ 
សងៃឃមឹ ថា តលុាការ នងឹ រក យតុ្តធិម ៌
ឲៃយ"៕

ស្ត្រីដ្រលចាក់សំាងប៉ងដុតសម្លាប់ប្តីនិងកូនតូច២នាក់ត្រវូបាន...

នគរបាលខ្រត្តមណ្ឌលគិរីនឹងបញ្ជនូសំណំុរឿង
វិវាទដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៅតុលាការ

ស្រ្ដជីាជនសង្រស័យត្រវូបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ។ រូបថត ប៉ូលិស

ទីតំាងដីដ្រលត្រវូបានឈូសឆាយ។ រូបថត សហការី



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  សេចក្តី ពេងចេបាប់ 
ស្តីពី សុវត្ថិភាព ម្ហូបអាហារ 
តេូវបាន រំពឹងថា នឹង បញ្ជូនទៅ 
ទីស្តី គណៈរដ្ឋមន្តេី ពិនិតេយ  និង 
សមេច បន្ទាបព់ ីស្ថានភាព ជងំ ឺ
កូវីដ១៩ នេ ពេឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ តេូវ បាន គេប់-
គេង បាន នៅពេល ខាងមុខ។

អ្នក នៅក្នុង វិស័យ ទេស-
ចរណ៍ ជឿថា ចេបាប់ នេះ នឹង រួម 
ចណំេក ទាកទ់ាញ ភ្ញៀវទេសចរ 
មក ទសេសន នៅ បេទេស កម្ពុជា  
បន្ទាប់ពី កម្ពុជា អាច គេប់គេង 
បាន នេ ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩។

សេចក្ត ីពេងចេបាប់ ស្តពីី សុវត្ថ-ិ
ភាព ម្ហូបអាហារ តេូវបាន រៀបចំ 
ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយ 
មាន ១១ ជំពូក៥៣មាតេ។

ចេបាប់ នេះ មាន គោលបំណង 
បង្កើត បេព័ន្ធ សុវត្ថិភាព ម្ហូប 
អាហារ សមេប់ ការពារ សុខ-
ភាព មនុសេស និង អ្នកបេើបេស់ 
តាមរយៈ ការទប់ស្កាត់ ការ 
គេប់គេង និង លុបបំបាត់ ការ- 
បំពុល និង គេះថា្នាក់ ដេល 
បណ្តាល មកពី ម្ហូបអាហារ។

បទបេបញ្ញត្តិ ចេបាប់ នេះ គេប-
ដណ្តប់ លើ ម្ហូបអាហារ ទាំង កេ-
ច្នេ និង មិន កេច្នេ ដេលមាន កំ-
ណត់ ក្នងុ ចេបាប់ និង លើ ខេសេ ចង្វាក់  
ផលតិកម្ម ម្ហបូអាហារ ទាងំមលូ 
សេបតាម គោលការណ៍ សុវត្ថិ-
ភាព ម្ហបូអាហារ ចាប់ពី កសិដ្ឋាន  
ដល់ តុ បរិភោគ។

លោក ផាន អូន អគ្គនយក 
នេ អគ្គនយកដ្ឋាន ការពារ អ្នក 
បេើបេស់ កិច្ចការ បេកួត បេ-
ជេង នងិ បង្កេប ការក្លេងបន្លកំេ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម...តទៅទំព័រ ៩
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,500 16,600 16,600 16,460

2 GTI 4,380 4,400 4,400 4,280

3 PAS 13,040 13,080 13,080 13,000

4 PEPC 3,080 3,080 3,080 3,070

5 PPAP 13,560 14,300 14,300 13,560

6 PPSP 1,900 1,880 1,900 1,880

7 PWSA 6,860 6,780 6,880 6,780

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី៣ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

កម្ពជា ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ ទ្សចរ ប្មាណ ៩ ពាន់ នាក់ 
បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល បើក ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង ខ្ត្ត ឡើង វិញ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ភ្ញៀវ ទេសចរ បេ-
មាណ ៩ ពាន់ នក់ បាន ធ្វើ ដំ-
ណើរ កមេសាន្ត នៅ តាម គោលដៅ 
ទេសចរណ ៍នន នៅ កម្ពជុា នៅ 
សបា្តាហ៍ ដំបូង គិត ចាប់ តាំង ពី 
រដ្ឋាភបិាល បាន បេកាស បើក ឲេយ 
ដំណើរការ រមណីយដ្ឋាន នៅ 
តាម បណ្តា ខេត្ត មួយ ចំនួន។

រដ្ឋមន្តេី កេសួង ទេសចរណ៍ 
លោក ថោង ខុន បាន ថ្លេង នៅ 
ថ្ងេទ៣ី ខេ  ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
ថា គិត ចាប់ ពី ថ្ងេទី២៦ ខេ 
មេស ដល់ ថ្ងេទី ២ ខេ ឧសភា 
នេ  ការ បញ្ចប់ បិទ រមណីយដ្ឋាន 
ទេសចរណ៍ ទូទំាង បេទេស ឡើង   
វិញ នោះមិន ទាន់ មាន ភ្ញៀវ  ទេស-  
ចរ ចេញ ទសេសន ចេើន នៅ ឡើយ  
ទេ។ មេយ៉ាង ទៀត មា្ចាស ់រមណយី 
ដ្ឋាន នងិ គោល ដៅ ទេសចរណ ៍
មួយ ចំនួន ទៀត ក៏ នៅ  មិន ទាន់ 
បើក ដំណើរការ ឡើង  វិញ គួរ ឲេយ 
កត់ សមា្គាល់ ផង ដេរ។

លោក រដ្ឋមន្តេី ថ្លេង ទៀត ថា 
ក្នងុ រយៈពេល មួយ សបា្តាហ៍ កន្លង  
មក នេះកម្ពុជា ទទួល បាន  ភ្ញៀវ 
ទេសចរ សរុប ចំនួន ៨ ៩៦០ នក់ 
ក្នុង នោះ មាន ភ្ញៀវ ទេសចរ ជាតិ 
៨ ៧៥៤ នក ់នងិ ភ្ញៀវ បរទេស 
ផ្ទេ ក្នុង ២០៦ នក់។

លោក រដ្ឋមនេ្ត ីកត ់សមា្គាល ់ថា 
ចនំនួ ភ្ញៀវ ទេសចរ ផ្ទេ ក្នងុ គឺ នៅ 
មាន ចនំនួ តចិតចួ នៅ ឡើយ បើ 

បេៀបធៀប នឹង ស្ថានភាព មុន 
ពេឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។ រី ឯ 
គោលដៅ ទេសចរណ ៍ទាងំ អស ់
នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ និង ខេត្ត 
កណ្តាល ក៏ អាជា្ញាធរ មិន ទាន់ 
អនុញ្ញាត ឲេយ បើក ឡើង វិញ ទេ។

លោក ថោង ខនុ ឲេយ ដងឹ ទៀត 
ថា៖ «ជាមួយ គ្នា នេះ តាម 
បណ្តា ខេត្ត ផេសេងៗ រដ្ឋបាល 
ខេត្ត មាន ការ បេយ័ត្នបេយេង 

ខា្លាំង ក្នុង ការ បើក រមណីយដ្ឋាន 
និង គោលដៅ ទេសចរណ៍ ឡើង វិញ 
ដោយ ពុំ ទាន់ អនុញ្ញាត ឲេយ បើក 
ឡើង វិញ ទេ និង នៅ បន្ត អនុវត្ត 
វិធានការ រឹតតេបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ 
និង ការ ចេញ ចូល តំបន់ សំខាន់ៗ 
ពិសេស គោលដៅ ទេសចរណ៍»។

លោក រដ្ឋមន្តេី ថោង ខុន 
បន្ថេម ទៀត ថា កេសួង ទេស- 
ចរណ៍ នឹង បន្ត ជំរុញ ដល់ មន្ទីរ 
ទេសចរណ៍ រាជធានី-ខេត្ត ឲេយ 
បន្ត ពងេងឹ នងិ បង្កើន កចិ្ច សហ-
ការ ជាមួយ រដ្ឋបាល ខេត្ត ដេល 
ពាក់ព័ន្ធ និង មា្ចាស់ មូលដ្ឋាន 
អាជវីកម្ម នងិ អ្នក គេបគ់េង ទាងំ 
អស់ ដើមេបី បង្កើន ការ អប់រំ 
ពនេយល់ ណេនំ ដល់ ភ្ញៀវ ទេស-
ចរ និង អ្នក ផ្តល់ សេវា ទាំង អស់ 
នៅ ក្នងុ វសិយ័ ទេសចរណ ៍ដើមេប ី
ធាន ដល់ សុវត្ថិភាព និង សុខ-
ភាព សធារណៈ។

លោក និយាយ ថា៖ «ភ្ញៀវ 
ទេសចរ ភាគ ចេើន ទៅ កមេសាន្ត 
ជា លក្ខណៈ គេួសរ របស់ គត់ 

និង ជួបជំុ គ្នា តិច តួច បំផុត ហើយ  
ភាគ ចេើន សុទ្ធ តេ បេជាពលរដ្ឋ 
នៅ ក្នុង តំបន់»។

បេធាន សមាគម ទីភា្នាក់ងរ 
ទេសចរណ៍ កម្ពុជា (CATA) 
អ្នកសេី ឆយ សុីវលីន ឲេយ ដឹង 
ថា បើ ទោះ ជា ពុំ ទាន់ មាន ភ្ញៀវ 
ទេសចរ ដើរ កមេសាន្ត នៅ ពេល 
នេះ ប៉ុន្តេ វា នឹង ជួយ ឲេយ មា្ចាស់ 
រមណីយដ្ឋាន តេៀម លក្ខណ 
សមេបត្តិ ជា មុន ក្នុង ការ ទទួល 
ស្វាគមន ៍ភ្ញៀវ ទេសចរ នៅ ពេល 
មាន ការ បើក ទូលាយ ឡើង វិញ 
នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ។

អ្នកសេី សុីវលីន និយាយ 
ថា៖ «ទោះប ីជា ក្នងុ អឡំងុ ពេល 
បើក ដបំូង វា នងឹ មនិ ទទលួ បាន 
ភ្ញៀវ ចេើន  ក ៏ប៉នុ្តេ វា យា៉ាង ហោច 
ណស់ ក៏ ពួក គត់ នឹង ទទួល បាន   
ចណំលូ ឬ មាន សកម្មភាព លក ់
ដូរ កមេើក ឡើង វិញ ដូច នេះ ខ្ញុំ 
គិត ថា ការ  បើក ឡើង វិញ នេះ 
នងឹ ជយួដល ់អាជវីកម្ម នៅ ថា្នាក ់
មូលដ្ឋាន ដេល...តទៅទំព័រ ៩

ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មកទសេសនាបេសាទអង្គរវត្ត កាលពីឆ្នាំ 
២០១៧។ រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ពង្ងច្បាប់ ស្តពីី 
សុវត្ថភិាព ម្ហបូអា-
ហារ នឹង បញ្ជនូ ទៅ 
រដ្ឋាភិបាល ពិនិត្យ និង 
សម្ច ឆាប់ៗ ន្ះ

តពីទំព័រ ១...រាជទូត កម្ពុជា 
បេចាំ នៅ សធារណរដ្ឋ កូរ៉េ។

ស្ថាន ឯកអគ្គរាជទូត កម្ពុជា 
បេចាំ នៅ សធារណរដ្ឋ កូរ៉េ 
(កូរ៉េខាងតេបូង) កាលពី ថ្ងេទី 
២៩ ខេមេស បាន ធ្វើ បទ 
បង្ហាញ មួយ ស្តីពី “ហេតុអ្វី 
ជេើស រីស កម្ពុជា” ទៅ ដល់ 
ថា្នាកដ់កឹន ំមន្តេ ីនងិ វនិយិោគនិ 
ពេមទាំង សធារណជន នៅ 
សលាកេុង អានសន ខេត្ត 
Gyeonggi-do ដើមេប ីបង្ហាញព ី 
សកា្ដានុពល និង កាលានុវត្ត-
ភាព ដេល កម្ពុជា មាន សមេប់ 
ការវិនិយោគ និង ការធ្វើ ទេស- 
ចរណ៍ មក កមេសាន្ត នៅ កម្ពុជា។

ថ្លេងបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ តាម 
បេព័ន្ធ អនឡាញ ពី បេទេស កូរ៉េ 
ន ថ្ងេទ២ី ខេឧសភា នេះ លោក 
ឡុង ឌីម៉ង់  បានឱេយ ដឹង ថា ភាព 
ល្អបេសើរ នេ ស្ថិរ ភាព  នយោ-
បាយកណំើន សេដ្ឋកចិ្ច ទនំក-់ 
ទំ នង ការទូត និង ការ រៀបចំ 
វេទកិា ផេសព្វផេសាយ ព ីសកា្តានពុល 
និង  កាលានុវត្តភាព របស់ កម្ពជុា  
ដេល ស្ថាន ទូត កម្ពុជា រៀបចំ ធ្វើ 
ជា បន្ត បន្ទាប ់ស្ទើរ គេប ់តបំន ់ក្នងុ 
បេទេស កូរ៉េ បាន ធ្វើឱេយ លោក 
មាន សុទិដ្ឋិនិយម ថា បន្ទាប់ពី 
ស្ថានភាព ជងំ ឺកវូដី១៩ លើ ពភិព 
លោក ធូរសេល ការ ធ្វើដំណើរ 
ទេសចរណ៍ និង ការ ចូលមក 
បណ្តាក់ទុន របស់ កូរ៉េ នៅក្នុង 
បេទេស កម្ពុជា បេកដ ជា មាន 

កំណើន ថេមទៀត។
លោក បេប់ថា៖ «កេយពី 

បញ្ចប ់បទបង្ហាញ មាន សធារ- 
ណ ជន នងិ វនិយិោគនិ ជាចេើន 
បាន ជជេក ជាមយួ ខ្ញុ ំដោយ ពកួ 
គត់ បាន លើកឡើង ពី បំណង 
ធ្វើដំណើរ ទៅ បេទេស កម្ពុជា 
ក្នងុ ពេល ឆប។់ ខ្ញុ ំកប៏ាន ស្នើសុ ំ
ពួកគេ ជួប ផា្ទាល់ បន្ថេមទៀត  
ដើមេប ីបាន ចេករលំេក ពត័ម៌ាន ព ី
តំបន់ ទេសចរណ៍ ជាចេើន នៅ 
កម្ពុជា និង ពី សកា្ដានុពល វិនិ-
យោគ នៅ កម្ពុជា ផងដេរ»។

យោងតាម លោក ឌីម៉ង់ ទី-
កេុង   អានសន គឺជា មជេឈ-
មណ្ឌល  ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម 
នងិ  ជា តបំន ់រោងចកេ ឧសេសាហ-
កម្ម ធំៗ នៅក្នុង បេទេស កូរ៉េ។ 

បច្ចបុេបន្ន ក្នងុ ទកីេងុ នេះ មាន បេ-
ជាពលករ ខ្មេរ បេមាណ ៦០០ 
នក់ កំពុង បមេើការ។

Gyeonggi-do គឺជា ខេត្ត ស្ថតិ  
នៅ ជំុវិញ រដ្ឋធានី សេអូ៊ល បេទេស  
កូរ៉េ (បេៀប ដូច ខេត្តកណ្តាល  
នៅ ជុំវិញ រាជធានី ភ្នំពេញ)។

អ្នកសេវជេវ សេដ្ឋកចិ្ច អន្តរ- 
ជាតិ នេ វិទេយស្ថាន ទំនក់ទំនង 
អន្តរជាតិ នេ រាជបណ្ឌិតេយ សភា 
កម្ពជុា លោក ហងុ វណ្ណៈ បានន-ិ
យាយថា ករូ៉េ ជា ទផីេសារ នចំេញ 
ទនំញិ ធ ំមយួ របស ់កម្ពជុាហេត-ុ 
នេះ បើ អាច ទាកទ់ាញ វនិយិោគនិ 
កូរ៉េ ឱេយ ចូលមក វិន យិោគ ផា្ទាល់ កាន់ 
តេ ចេើន នោះ គឺជា ការល្អ ណស់។

លោក បន្តថា៖ «តាមពិត ទៅ 
ការវិនិយោគ របស់ កូរ៉េ នៅ កម្ពជុា   

ក្នងុ ពេលនេះ មាន ចេើន គរួសម 
គេន់តេ ភាគចេើន មាន តេ ក្នុង 
វិស័យ សំណង់។ បើ មាន ការវិនិ-  
យោគ លើ វិស័យ ផេសេងទៀត 
ពសិេស វសិយ័ បច្ចេកវទិេយ គជឺា 
អ្វីដេល កម្ពុជា ចង់ បាន ខា្លាំង 
នៅពេលនេះ»។

ទិន្នន័យ ពី ស្ថានទូត កម្ពុជា 
បេចា ំបេទេស ករូ៉េ ឱេយ ដងឹថា តេមឹ 
ឆ្នា២ំ០២០ មាន កេមុហ៊នុ ករូ៉េបេ-
មាណ ១២៦៣ កពំងុ វនិយិោគ 
នៅ កម្ពជុា។ ក្នងុនោះ មាន កេមុ-
ហ៊នុ ធំៗ  បេមាណ ២២៧ ដេល 
មាន ទហំំ ទកឹបេក ់វនិយិោគ ជាង 
៥ ០០០ លាន ដុលា្លារ ហើយ  
ភាគ  ចេើន វិនិយោគ លើ វិស័យ 
សណំង ់នងិ ហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធ 
ផ្លូវថ្នល់៕

វិនិយោគិន កូរ្៉...



តពីទំព័រ ៨... ឲ្យ ដឹងថា 
ស្ចក្តី ព្ងច្បាប់ ស្តីពី សុវត្ថិ-
ភាព ម្ហូបអាហារ ត្ូវបាន ក្ុម-
ការងារ ន្ ក្សួង ពាណិជ្ជកម្ម 
និង  ក្សួង ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិ-
រញ្ញវត្ថុ បាន បញ្ចប់ ការជជ្ក 
ពិភាក្សា គ្នា ម្តង រួចហើយ កាល 
ពី ថ្ង្ទី ៤ ខ្ កុម្ភៈ កន្លងមក។

លោក ផាន អូន ឲ្យ ដឹង 
ទៀតថា  សច្ក្ត ីពង្ចប្ាប ់ន្ះ 
នងឹ បន្ត ដាក ់ឆ្លងទៅ ក្នងុ កចិ្ចបជ្ុ ំ
អន្តរក្សួង ម្តងទៀត មុន នឹង 

បញ្ជូន ទៅ គណៈរដ្ឋមន្ត្ី ប៉ុន្ត្ 
លោក មិនទាន់ ដឹងថា នឹង កំ-
ណត ់ពល្ណា នោះទ ្ ដោយ- 
សារ  ការរីករាលដាល ន្ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ន្ ព្ឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ មិន ទាន់ ធូរ- 
ស្ល នៅឡើយ។

លោក ថ្ល្ងថា៖ «ខ្ញុំ ជឿថា 
នៅព្ល សា្ថានភាព ធូរស្បើយ ការ  
ប្ជុំ វ្កញ្ក ជជ្ក ដើម្បី ឲ្យ 
ទិដ្ឋភាព ច្បាប់ អាច សម្ច ទៅ 
បាន  នឹង លឿន ទៅតាម នោះ ដ្រ»។

លោក បន្ថម្ថា សច្ក្ត ីពង្ 
ចប្ាប ់ស្តពី ីសវុត្ថភិាព ម្ហបូ អាហារ 
ត្ូវបាន ធ្វើឡើង ស្ប នឹង ការ 
ប្ត្ជ្ញាចិត្ត របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល 
ក្នុង ការបំព្ញ កាតព្វកិច្ច ទៅ 
តាម អង្គការ ពាណជិ្ជកម្ម ពភិព-
លោក ដ្ល កម្ពុជ បាន ចូល ជ 
សមាជិក របស់ អង្គការ ន្ះ។

ស្ចក្តី ព្ងច្បាប់ ស្តីពី ម្ហូប 
អាហារ ក៏នឹង ឆ្លើយតប  និង បំ-
ព្ញបន្ថ្ម ទៅនឹង ច្បាប់ ស្តីពី 
ការគ្ប់គ្ង គុណភាព សុវត្ថិ-
ភាព ទនំញិ នងិ សវ្ា នងិ ចប្ាប ់
ផ្ស្ងទៀត នឹង ធានាបាន នូវ 
ផលិតផល ម្ហូបអាហារ មួយ 

ដល្ មាន សវុត្ថភិាព ការទទលួ 
ខុសត្ូវ របស់ ពាណិជ្ជករ អា-
ជវីករ អ្នក ផលតិ  នងិ ចក្ចាយ 
នងិ អ្នក នាចំលូ ត្វូ មាន កាតព្វ- 
កិច្ច ទទួល ខុសត្ូវ ចំពោះមុខ 
ច្បាប់។

លោក និយាយថា៖ «ស្ចក្តី 
ពង្ចប្ាប ់ន្ះ ត្វូបាន បក្ាស 
ឲ្យ ប្ើ នៅ ថ្ង្ ណាមួយ នោះ ខ្ញុំ 
ជឿថា សវុត្ថភិាព ម្ហបូអាហារ នងឹ 
ទទួលបាន ការធានា មួយ កមិ្ត  
ទៀត ដូច្ន្ះ វា ជ យន្តការ មួយ 
ទាក់ទាញ ទ្សចរណ៍ ក្នងុ សា្ថាន- 
ភាព ជងំ ឺកវូដី១៩ អាច គប្គ់ង្ 
បាន ក៏ នឹងមាន ភាព កក ក្តៅ ពី 
អ្នក ទ្សចរណ៍ អន្តរជតិ និង 
ក្នុងស្ុក ក៏ដូចជ ប្ជពលរដ្ឋ 
អ្នកប្ើបស្ ់ចងុ កយ្ សវុត្ថ-ិ
ភាព ក្នងុ ការទទួលទាន ផង ដ្រ»។

លោក តុប សុភ័ក្ អ្នកនាំ-
ពាក្យ ក្សួង ទ្សចរណ៍ ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា សម្ប់ ភ្ញៀវ-
ទ្សចរ ផ្ន្ក ម្ហូបអាហារ មាន 
តួនាទី យា៉ាងសំខាន់ ក្នុង ការ 
ទាក់  ទាញ ពួកគ្ មក ទស្សនា 
នៅ តាម តំបន់ គោលដៅ ទ្ស-
ចរណ៍ នានា នៅ កម្ពុជ។ គ្ប់ 
ទិសដៅ ទ្សចរណ៍ ទាំងអស់ 
ចាំបាច់ បំផុត ត្ូវមាន ម្ហូប អា-
ហារ ដល្មាន គណុភាព អនា- 
ម័យ ល្អ សម្ប់ បម្ើ ស្វា 
ដល់ អតិថិជន របស់ខ្លួន។

លោក សុភ័ក្ ថ្ល្ងថា៖ 
«ម្ហូបអាហារ ពិតជ ចាំបាច់ 
ណាស់ សម្ប់ វិស័យ ទ្ស-
ចរណ៍ ក្សួង ទ្សចរណ៍ ក៏ 
ធា្លាប់ធ្វើ កម្មវិធី មហោស្ព 
ទស្ចរណ ៍ម្ហបូអាហារ នាពល្ 
កន្លងមក ហើយ បាននិង កំពុង 
ជ្ើសរីស មុខម្ហូប អាហារ ជ 
លក្ខណៈ ជតិ  ដើម្បី ឲ្យ ភ្ញៀវ-
ទ្សចរ មក កម្ពុជ ទទួល បាន 
ម្ហបូអាហារ សមា្គាល់ តាម គោល-   
ដៅ ទ្សចរណ៍»។

លោក ថ្ល្ង ទៀតថា៖ «ទាំង 
ន្ះ គឺជ ការខិតខំ ប្ឹងប្ង 
របស់ រដា្ឋាភិបាល ក៏ដូចជ ក្-
សួង ទ្សចរណ៍ ក្នុង ការ ពង្ឹង 
ផលិតផល ទ្សចរណ៍ ម្ហូប - 
អាហារ មួយ ដ៏ទាក់ទាញ សម្ប់   
ភ្ញៀវទ្សចរ»។

ប្ធាន សមាគម ទីភា្នាក់ងារ 
ទ្សចរណ៍ កម្ពុជ លោកស្ី 
ឆាយ សុីវលីន ធា្លាប់បាន លើក 
ឡើង នាព្ល កន្លងមក ថា នៅ 
ព្ល ច្បាប់ ន្ះ ត្ូវបាន ដាក់ ឲ្យ 
ប្ើប្ស់ កម្ពុជ នឹង កា្លាយជ 
គោលដៅ ទាក់ទាញ ការវិនិ-
យោគ លើ វិស័យ ម្ហូបអាហារ។

លោកស្ី និយាយថា៖ «វា ក៏ 
អាច ធ្វើឱយ្ មាន ការវនិយិោគ លើ 
ហាង លក់ ម្ហូបអាហារ សម្ប់ 
ភ្ញៀវទ្សចរ បញ្ហា សុវត្ថិភាព 
នងិ គណុភាព អាហារ គជឺ ផ្នក្ 

មួយ ដ៏សំខាន់ សម្ប់ ភ្ញៀវ-
ទ្ស ចរ ព្ះ ភ្ញៀវទ្សចរ គឺ 
ត្ង ចង់ ទទួលទាន អាហារ 
ដ្ល មាន គុណភាព រសជតិ 
នងិ អនាមយ័។ ពល្ធ្វើ ដណំើរ 
ទៅ បទ្ស្ ណា ភ្ញៀវ តង្ សរួ ព ី
ប្ភ្ទ អាហារ និង សុវត្ថិភាព 
អាហារ មុនគ្»។

យោងតាម របាយការណ៍ 
ក្សួង ទ្សចរណ៍ បាន ឲ្យ ដឹង 
ថា កាលពី ឆា្នាំ ២០២០ កន្លង 
ទៅ ន្ះ កម្ពុជ ទទួលបាន 
ភ្ញៀវទេសចរ អន្តរជាតិ តែ 
១,៣១ លាន នាក់ បុ៉ណ្ណោះ ដោយ  
មាន ការថយចុះ ប្មាណ ៨០% 
និង ទទួលបាន ភ្ញៀវទ្សចរ 
ផ្ទ្ក្នុង ប្មាណ ៩ លាន នាក់ 
ថយចុះ ២០% បើ ធៀប នឹង ឆា្នាំ 
២០១៩ កន្លងទៅ។

ការធា្លាក់ចុះ ន្ ចំនួន ភ្ញៀវ-
ទស្ចរ អន្តរជត ិកាលព ីឆា្នាមំនុ 
បាន ធ្វើឲ្យ ឧស្សាហកម្ម ទ្ស-
ចរណ៍ កម្ពុជ បាត់បង់ ចំណូល 
ជង ៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អា-
ម្រិក ដោយ ប្ក់ចំណូល ពី 
ទ្សចរណ៍ អន្តរជតិ ទទួល 
បាន ក្នុង ឆា្នាំ ២០២០ មាន ត្ឹម 
១,០២៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ៧៩,២ ភាគរយ បើ 
ធៀប នងឹ ឆា្នា ំ២០១៩ ដល្មាន 
ចំនួន ៤,៩១៩ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ៕
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ពង្រាងច្រាបាប់ស្តពីីសុវត្ថភិាព...

ការតំាងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរក្នងុកម្មវិធីមួយនៅរាជធានីភ្នពំែញ។ រូបថត ហុង មិនា

តពទីពំរ័ ៨...ន្ះ ជ ការ ចាប ់
ផ្តើម ក្នុង វិស័យ ទ្សចរណ៍»។

នៅ កម្ពជុ មាន រមណយីដា្ឋាន 
នងិ គោលដៅ ទស្ចរណ ៍ដល្ 
មាន សកា្តៅនុពល នៅ ទូទាំង ប្-
ទ្ស សរុប ចំនួន៥៥៧ កន្ល្ង 
រួម បញ្ជូល ទាំង រមណីយដា្ឋាន 
ទើប នឹង បង្កើត ថ្មី ក្នុង ដំណាក់- 
កាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ ន្ះ បើ 
តាម លោក តុប សុភ័ក្ មន្្តី 
នាំពាក្យ ក្សួង ទ្សចរណ៍។

បើ តាម ក្សួង ទ្សចរណ៍ 
សមប្ ់ការ ចណំាយ របស ់ភ្ញៀវ 
ទស្ចរ ក្នងុ ឆា្នា ំ២០២០ គ ឺមាន 
ចំនួន ប្មាណ ៤០០ លាន 
ដុលា្លារ។

របាយការណ៍ របស់ ក្សួង 
ទស្ចរណ ៍ឆា្នា ំ២០២០ ឲយ្ ដងឹ 
ថា ភ្ញៀវ ទ្សចរ អន្តរជតិ មក 
ប្ទ្ស កម្ពុជ មាន ចំនួន 
១,៣១ លាន នាក់ ថយ ចុះ 
៨០,២ ភាគរយ ធៀប នឹង ឆា្នាំ 
២០១៩ ដែល មាន ចំនួន 
៦,៦១ លាន នាក់។

រីឯ ភ្ញៀវ ទ្សចរ ក្នុង ស្ុក 
ដ្ល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កម្សាន្ត 
កន្ល្ង នានា ក្នុង ប្ទ្ស មាន 
ចំនួន សរុប ៧,២៣ លាន នាក់ 
ធា្លាក់ចុះ ជិត ៣៦,១ ភាគរយ 
ពី ចំនួន ១១,៣ លាន នាក់ 
កាល ពី ឆា្នាំ ២០១៩៕

កម្ពជាស្វាគមន៍...
តពីទំព័រ ១ ...កិច្ច ខ្លះៗ ក៏ 

ដោយ ប៉នុ្ត ្វា គន្ត់ ្រយៈពល្ 
ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 កាលពី ថ្ង្ទី ១៤ ខ្ម្សា 
រដា្ឋាភិបាល បានប្កាស បិទ 
ខ្ទប់ ទីក្ុង ភ្នំព្ញ និង ក្ុង 
តាខ្មៅ ខត្្តកណា្ដាល រហតូដល ់
ថ្ង្ទី ២៨ និង ត្ូវបាន ពន្យារ 
ព្ល រហូត ដល់ ថ្ង្ទី ៥  ខ្ 
ឧសភា  ខាងមុខន្ះ ។ 

 លោក កាំ ង ម៉ូ នី កា អគ្គនា- 
យករង  GMAC បាន ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ទោះបី ជមាន 
បញ្ហា ប្ឈម ស្ដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
អឡំងុពល្ ការបទិ ខ្ទប ់កដ៏ោយ 
ក៏ វា ជ រឿង ដ្ល ត្ឹមត្ូវ ដ្ល 
គប្ ់មដ្កឹនា ំត្វូត ្ជ្ើសរសី 
ដើម្បី ដាក់ ការថ្រក្សា សុខភាព 
រប ស់ ប្ជជន គឺជ អាទិភាព 
ចម្បង ។ 

 លោក បាន  ថ្ល្ងថា ៖ « ការ 
សម្ចចិត្ត របស់ រដា្ឋាភិបាល គឺ 
ពិតជ ចាំបាច់ ទោះបីជ បញ្ហា 
ប្ឈម ន្ ការខាតបង់ ស្ដ្ឋ 
កិច្ច ក៏ដោយ ។ ការការពារ សុខ 
ភាព សាធារណៈ ដើមប្ ីសង្គ្ះ 
ជវីតិ មនសុស្ គមឺាន សារៈសខំាន ់
ខា្លាំង ជង អ្វីៗ ទាំងអស់ » ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « អ្វី- 
ដ្ល យើង កំពុង ធ្វើ គឺ ការ ផ្សព្វ- 

ផ្សាយ ទាន់ព្លវ្លា ន្ បទ 
ប្បញ្ញត្តិ និង វិធាន ការដ្ល ធ្វើ 
បច្ចុប្បន្នភាព ជប់ទាក់ទង នឹង 
ការសមច្ បទិ ខ្ទប ់របស ់រដា្ឋាភ-ិ 
បាល សមប្ ់ការអនវុត្ត ប ្កប 
ដោយ ប្សិទ្ធភាព របស់ សមា- 
ជិករ បស់ យើង ។ ទី ២ សម្ប់ 
កម្តិ គោលន យោ បាយ យើង 
បន្តធ្វើ ការងារ លើ គោលន យោ- 
បាយ បក្ ់ឈ្នលួ នងិ ការគទំ ្
ប្ក់ឧបត្ថម្ភ ដោយ ពឹង ផ្អ្ក 
លើ  គោល ការណ៍ មនុស្សជតិ 
ស្វា ឡូ ជី ស្ទីក បម្ើ សមាជិក 
នៅ ជតិ ឬ នៅក ្តបំន ់បទិ ខ្ទប ់
នងិ សខំាន ់ជងន្ះទៅទៀត គ ឺ
ផន្ការ ចង្អលុ ផ្លវូ ម ្ដើមប្ ីបើក 
ដំណើរការ ឡើងវិញ ឬ ក្យ 
វិធាន ការបិទ ខ្ទប់ » ។ 

 លោក Anthony Galliano 
អគ្គនាយក ក្ុមហ៊ុន ប្ឹក្សា 
ហិរញ្ញវត្ថុ Cambodia In-
vestment Management 
Co Ltd និង ជ ប្ ធា សភា- 
ពាណិជ្ជកម្ម អាម្រិក បាន ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ដោយសារត្ 
មានការ កើនឡើង អ្នក ឆ្លង 
ប្ចាំថ្ង្ ដោយមាន ការធ្វើ 
ត្ស្ដ មាន កម្ិត ការបិទ ខ្ទប់ គឺ 
ចាំបាច់ ដើម្បី ទប់សា្កាត់ ការរីក 
រាលដាល ន្ះ ។ 

 លោក បន្តថា ៖ « ការបិទ ខ្ទប់ 
ន្ះ គឺជ យុទ្ធសាស្ដ្ ន្ តុល្យ 
ភាព ការរក្សា ដង្ហើម ស្ដ្ឋកិច្ច 
ខណៈដល្ ការទបស់ា្កាត ់ការរកី 
រាលដាល និង ជម្ើស ដ្ល 
អាចមាន ចំពោះ រដា្ឋាភិបាល 
នៅព្លន្ះ គឺ ត្ូវបាន កមិ្ត 
យា៉ាងខា្លាំង ដោយសារត្ ការ 
ឆ្លង កើនឡើង ខា្លាំង » ។ 

 លោក បាន ពន្យល់ថា ខណៈ 
ដល្ សកា្ដានពុល ន ្ការបទិ ខ្ទប ់
អាច នឹងមាន ជច្ើន សបា្ដាហ៍  
វា ហាក់ដូច ជមាន រង ផលប៉ះ- 
ពាល ់ដបំងូ មយួចនំនួ ក្នងុ រយៈ- 
ព្ល  ពីរ បី ថ្ង្ មុនន្ះ ។ ហើយ 
ការប្ងច្ក អាហារ នៅតាម 
ភោជនីយដា្ឋាន តូ្វបាន រឹត 
បន្តឹង  យា៉ាងខា្លាំង ដោយសារត្ 
ការទប់សា្កាត់ ការធ្វើដំណើរ 
ទូទាំង  ទីក្ុង ក្នុងអំឡុងព្ល 
ន្  ការបិទ ខ្ទប់ ន្ះ ។ 

 លោក បន្តថា ៖ « ច្បាស់ ណាស់   
វិធាន ការដ្ល ធ្វើឡើង ន្ះ 
បម្ម គោចរ និង ការបិទ ខ្ទប់ 
មាន សារៈសំខាន់ សម្ប់ សន្ដ-ិ 
សុខ និង សុវត្ថិភាព រយៈ ព្ល 
វង្ របស ់បទ្ស្ជត ិ។ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល បាន អនុវត្តបាន យា៉ាង 
ត្មឹ ត្វូ នងិ ជ ផលបយ្ោជន ៍
ល្អ បំផុត របស់ ប្ជជន » ។ 

 រដា្ឋាភិបាល កាលពី ថ្ង្ទី ២៥ 
ខ្ម្សា បានច្ញ ស្ចក្ដី 
សម្ចចិត្ត មួយ ស្ដីពី « ការ 
លើក ល្ង ការហាមឃាត់ ការ 
ធ្វើ ដំណើរ និង ការបញ្ចប់ ការ 
បិទ   ខ្ទប់ ន្ រមណីយដា្ឋាន ទ្ស-
ចរណ៍ ទូទាំងប្ទ្ស » ទោះ បី 
យា៉ាងណា ប្សិនបើ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ នៅត្មាន អាជ្ញាធរ មូល- 
ដា្ឋាន ត្ូវបាន ផ្ដល់ សិទ្ធិ ក្នុងការ 
ស្វ័យ ប្កាស ក្នុង ការបិទ ខ្ទប់ 
កន្ល្ង ណាមួយ ដ្លមាន ហា-
និភ័យ ខា្លាំង បំផុត ។ 

 យោងតាម លោក កាំ ង កម្ម-
ករ និយោជិត បានទទួល ការ 
គំទ្ ពី រដា្ឋាភិបាល ។ GMAC 
ក៏បាន អំពាវនាវ ដល់ រោងចក្ 
ទាំង អស់ត្ូវ ពិចារណា ការ 
គំទ្  បន្ថ្មទៀត ។ លោក បន្ត 
ថា ៖ « យើង បាន អំពាវនាវ ដល់ 
អ្នកទិញ ទាំងអស់ មិនត្ូវ ផាក 
ពិន័យ សមាជិក រប ស់ យើង 
ដ្ល  មិនបាន គោរព តាម ព្ល 
វ្លា កំណត់ តាម កិច្ច ព្ម ព្ៀង  
ដើម ន្ ការប្ងច្ក នោះទ្ » ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « យើង 
បាន រង ផលប៉ះពាល់ រួច ទៅ 
ហើយ  លើ ការនាំច្ញ របស់ 
យើង ។ ប៉ុន្ត្ អ្វីដ្ល កាន់ត្ 
ប្ឈម ខា្លាំង ទៅទៀត នោះ គឺ 

ភាពប្កដប្ជ និង ការ ព្យា-
ករ អនាគត របស់ យើង ក្នុង 
រយៈព្ល ជច្ើន ខ្ ខាង មុខ 
ន្ះ ។ ជរមួវា ជ ភារកចិ្ច ដ ៏ស្មគុ- 
សា្មៅញ បំផុត មួយ ប៉ុន្ត្ ខ្ញុំ គិត ថា 
ជមួយគ្នាន្ះ យើង អាច ជម្នះ 
ឧបសគ្គ ន្ះ បាន » ។ លោក  បន្ត 
ថា ៖ « ខ្ញុ ំជឿជក់ថា ការចាក់ វា៉ាក់-  
សាងំ នងឹធ្វើ ឡើងកាន ់ត ្យា៉ាង  
រហស័ ដោយសារ មាន ការ ចលូ 
រួម ពី កងកមា្លាំង យោធា » ។ 

 ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ កាល  
ព ីថ្ងទ្ ី២៨ ខម្ស្ា បាន ពយ្ាករ 
ថា ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជ នឹង កើន 
ឡើង ៤,០ ភាគរយ នៅ ឆា្នាំន្ះ 
និង ៥,៥ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ 
២០២២ ដោយសារត្ ស្ដ្ឋ-
កិច្ច ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ នៅក្នុង 
ដ្គូ ពាណិជ្ជកម្ម សំខាន់ៗ 
ជំរុញ តម្ូវការ ការនាំច្ញរ 
បស់ ប្ទ្ស កម្ពុជ ។ 

 ធនាគរ ន្ះ បាន ឲ្យ ដឹងថា 
ផលតិកម្ម ឧសស្ាហកម្ម ត្វូបាន 
ព្យាករ ថា នឹង កើនឡើង ៧,១ 
ភាគរយ ក្នុង ឆា្នាំ ២០២១ និង 
៧,០ ភាគរយ នៅ ឆា្នាំ ២០២២ 
ដោយ សារត ្ការ ស្ទុះ ងើបឡើង 
វិញ ផ្ន្ក សម្លៀកបំពាក់ ស្ប្ក 
ជើង និង ទំនិញ អ្នកធ្វើដំណើរ 
ពម្ទាងំ កណំើន នៅក្នងុ ផលតិ 
កម្ម ធនុ សល្ ផស្ង្ទៀត ដចូ- 
ជ គ្ឿងអគ្គិសនី និង កង់ 
ជដើម ៕LA

វិស័យឯកជនចាត់ទុកការចាត់វិធានការបិទខ្ទប់ជា...



រាល់ការវិនិយោគទាំងអស់សុទ្ធតែ
មានហានិភ័យប៉ុន្តែវាអាចនឹងមាន
ទហំំធំឬតចូអាសែយ័ទៅតាមបែភែទ
ផលិតផលដែលវិនិយោគិនជែើស-
រើស។ជាក់ស្តែងការវិនិយោគលើ
ភាគហ៊ុនក៏មានហានិភ័យខ្លះផងដែរ
ដែលអាចបណ្តាលមកពីកតា្តាសែដ្ឋ-
កចិ្ចកតា្តាកែមុហ៊នុកតា្តាថ្លែទផីែសារ។ល។ 
ដោយឡែកហានិភ័យទាំងនោះនឹង
តែូវបានកាត់បន្ថយបែសិនបើយើង
បែើបែស់នូវវិធីសាស្តែតែឹមតែូវ។

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

ជាទទូៅនៅពែលបែទែសមយួធ្លាក់
ក្នុងវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចតួយ៉ាងដូចជា វិបត្តិ
ហរិញ្ញវត្ថុសកលឆ្នា២ំ០០៧-២០០៩
វិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចនៅបែទែសកែិកឆ្នាំ
២០០៩-២០១៩និងវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ច
សកលដោយសារជំងឺកូវើដ១៩ឆ្នាំ
២០១៩មកដល់បច្ចុបែបន្ននែះជាដើម
រាល់បែតិបត្តិការអាជីវកម្ម របស់
កែមុហ៊នុនងឹជបួបែទះបញ្ហាទទលួរង
ការខាតបង់ឬបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនែះ
ទៅទៀតអាចឈានដល់ការផ្អាក
ដំណើរការឬកែស័យធនទៀតផង។
ថ្លែភាគហ៊ុនរបស់កែុមហ៊ុនទាំង

នោះនឹងធ្លាក់ចុះដោយសារវិនិយោ-
គិនសមែុកលក់ភាគហ៊ុនចែញដើមែបី
ប្តូរយកសាច់បែក់មកវិញដែល
បណ្តាលមកពីការភ័យខា្លាចបែតិ-
បត្តិការរបស់កែុមហ៊ុនដែលកំពុង
បែឈមនងឹការដលួរលំ។លើសពនីែះ
ការវនិយិោគថ្មីៗ អាចនងឹតែវូបានផ្អាក
ដោយសារបែក់សនែសំតែូវបានបង្វែរ
ទៅជាទុនបមែុងសមែប់ផ្គត់ផ្គង់
តមែូវការបែចាំថ្ងែវិញ។

អស្ថិរភាពនេបេតិបត្តិការរបស់
កេុមហ៊ុន 

ដំណើរការរបស់កែុមហ៊ុនមិនមាន
ភាពស្ថិតស្ថែររឹងមាំរហូតនោះទែវា
អាចមានពែលធ្លាក់ចុះឬកើនឡើង
អាសែ័យទៅតាមវដ្តនែសែដ្ឋកិច្ច
បែតបិត្តកិារខាងក្នងុនងិពត័ម៌ានទាងំ
វជិ្ជមាននងិអវជិ្ជមានផែសែងៗដែលអាច
ជិះឥទ្ធិពលដល់កែុមហ៊ុន។ដូច្នែះ
វនិយិោគនិអាចនងឹទទលួរងការខាត-
បង់ដោយសារការធ្លាក់ចុះនែថ្លែ
ភាគហ៊ុនឬការដួលរលំនែកែុមហ៊ុន
នោះ។
ជាធម្មតាក្នុងករណីកែុមហ៊ុន

បែកាសកែស័យធនភាគហ៊ុនិកដែល

កាន់កាប់ភាគហ៊ុនបែភែទធម្មតានឹង
ទទួលបានទែពែយរបស់កែុមហ៊ុនចុង
កែយគែហើយពែលខ្លះអាចឈាន
ដល់ការមិនទទួលបានទៀតផង
ក្នុងករណីកែុមហ៊ុនមានបំណុល
លើសលុប។

កំណើនអតេការបេក់

ការកើនឡើងនែអតែការបែក់
អាចធ្វើឱែយកែមុហ៊នុមយួចនំនួបែឈម
នងឹបន្ទកុបណំលុចែើនជាងមនុដែល
ជាហែតុបណ្តាលឱែយពួកគែពុំអាច
រកបែក់ចំណែញបានចែើនដូចមុន
ក៏ដូចជាចែកនូវភាគលាភដល់ភាគ
ហ៊ុននិករបស់ខ្លួន។ដូច្នែះ វាអាច
ជះឥទ្ធិពលដល់តមែូវការភាគហ៊ុន
ដែលធ្វើឱែយថ្លែភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ។

ភាពមិនសូវមានសន្ទនីយភាពរបស់
ភាគហ៊ុន

សន្ទនយីភាពសដំៅដល់ភាពដែល
អាចបង្វែរជាសាច់បែក់ឬលក់ចែញ
ទិញចូលបានដោយងាយសែួល។
សន្ទនីយភាពរបស់ភាគហ៊ុនមាន
សារៈសខំាន់ណស់ពែះវាអាចធ្វើឱែយ
វិនិយោគិនបត់បែននិងគែចចែញពី
ហានិភ័យបានលឿន។
ឧទាហរណ៍ថា វិនិយោគិនតែូវការ

សាច់បែក់បន្ទាន់ហើយពែយាយម

លក់ភាគហ៊នុដែលខ្លនួកានក់ាប់ប៉នុ្តែ
ដោយសារភាគហ៊ុននោះពុំសូវមាន
សន្ទនីយភាពនោះគាត់មិនអាចរក
អ្នកទិញបានភា្លាមៗឬលក់ចែញនៅ
ថ្លែល្អនោះឡើយ។

បមេបមេួលខ្លាំងនេថ្លេភាគហ៊ុន
ការឡើងចុះខា្លាំងនែថ្លែភាគហ៊ុនក៏

អាចនំវិនិយោគិនបែឈមនឹងការ
ខាតបង់ផងដែរ។ជាទទូៅចលននែះ
អាចបណ្តាលមកពីកតា្តាពីរយ៉ាង
ទមីយួគតឺមែវូការនងិការផ្គតផ់្គង់នងិ
ទីពីរគឺភាពមិនបែកែតីដែលកើត
ចែញពីការបែើឧបាយកលរបស់
ជនខិលខូចមួយចំនួន។
ថ្លែភាគហ៊នុនងឹកើនឡើងបែសនិបើ

មានកណំើនតមែូវការផ្ទុយមកវិញថ្លែ
នឹងធ្លាក់ចុះបើការផ្គត់ផ្គង់មានចំនួន
ចែើនជាងតមែូវការ។ក្នុងករណីដែល
វិនិយោគិនពុំអាចតាមទាន់នូវបមែ-
បមែួលថ្លែលើទីផែសារនោះពួកគាត់
អាចនឹងជួបបែទះការខាតដោយ
ការលក់ភាគហ៊ុននៅថ្លែទាបជាងថ្លែ
ទីផែសារ។
ដោយឡែកសមែប់កតា្តាទីពីរវិញ

វាអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពែល
ដែលមានជនខិលខូចមួយចំនួន
ពែយាយមបង្តើតរឿងឱែយវិនិយោគិន
ធម្មតាមានការយលច់ែលំដើមែបីពកួគែ

អាចឆ្លៀតឱកាសរកចំណែញសែប
ពែលដែលវិនិយោគិនមួយចំនួនរង
ផលប៉ះពាល់ពីទង្វើនែះ។

តើវិនិយោគិនគួរធ្វើបេបណាដើមេបី
កាត់បន្ថយហានិភ័យខងលើ?
ការធ្វើពិពិធកម្មផលប័តេ
មានទែឹស្តីនែការកាត់បន្ថយហានិ-

ភយ័របស់បច្ចិមបែទែសដ៏ពែញនយិម
មួយដែលគែសា្គាល់តៗគា្នាមកបាន
ពោលថា«កុំដាក់ពងមាន់ទាំងអស់
ក្នងុកន្តែកតែមយួ»មាននយ័ថាដើមែបី
បញ្ចៀសនូវហានិភ័យនែការខាតបង់
ទាំងសែុងនៅពែលបែទែសជួបវិបត្តិ
ណមួយ វិនិយោគិនគបែបីរៀបចំនូវ
ផលប័តែឬកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ខ្លួន
ដោយបែងចែកការវិនិយោគលើ
ភាគហ៊ុនមកពីវិស័យផែសែងៗគា្នា។
ទោះបជីាបែទែសមយួជបួវបិត្តិហើយ
ការវិនិយោគមួយចំណែកទទួលរង

ផលប៉ះពាល់ធ្ងនធ់្ងរក៏វនិយិោគនិអាច
នៅសល់ចំណែកផែសែងៗទៀតដែល
មិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់។
កែពីការវិនិយោគលើកែុមហ៊ុន

មកពីវិស័យខុសៗគា្នា វិនិយោគិនក៏
អាចវិនិយោគលើបែភែទកែុមហ៊ុន
ដែលមានទំហំមូលធនូបនីយកម្ម
ទីផែសារខុសៗគា្នាដែរពីពែះកែុមហ៊ុន
តូចនិងធំមានកមែិតហានិភ័យនិង
ផលចំណែញខុសគា្នា។
ដោយសារបែតិបត្តិការរបស់កែុម-

ហ៊ុនមានលក្ខណៈខុសគា្នាពីមួយទៅ
មួយរាល់ការកើតមានឡើងនែវិបត្តិ
សែដ្ឋកិច្ចនីមួយៗអាចបណ្តាលឱែយ
កែុមហ៊ុនខ្លះមានផលប៉ះពាល់ខណៈ
ដែលកែមុហ៊នុខ្លះទៀតពុមំានរងវបិត្តិអ្វី
សោះឡើយ។
ជាកស់្តែងក្នងុសមយ័កាលនែការរើក

រាលដាលជម្ងីកូវើដ១៩នែះយើង
សង្កែតឃើញថា វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
តាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិច(E-Com-
merce)មានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាង
ឆាប់រហ័សដោយសារកំណើន
តមែូវការខ្ពស់ ខណៈដែលកែុមហ៊ុន
ផែសែងៗជាចែើនទៀតកពំងុបែឈមនងឹ
ការបិទទា្វារ។

ការជេើសរើសភាគហ៊ុនតេឹមតេូវ
ដើមែបីចៀសវាងនូវការខាតបង់ពី

ការដួលរលំឬភាពមិនបែកែតីរបស់
កែុមហ៊ុន វិនិយោគិនគួរសិកែសាវិភាគ
ឱែយបានចែបាស់លាស់មុននឹងសមែច
វនិយិោគលើភាគហ៊នុណមយួដោយ
ផ្អែកលើកតា្តាមួយចំនូនដូចជាសកា្តា-
នុពលរើកចមែើននិងគុណភាពនែ
អាជីវកម្មរបស់កែុមហ៊ុនក៏ដូចជាថ្លែ
ទីផែសារនិងសន្ទនីយភាពរបស់ភាគ-
ហ៊ុនផងដែរថាតើកែុមហ៊ុននោះអាច
នឹងឈរជើងហើយរកផលចំណែញ
បែកបដោយចីរភាពបានឬទែ។
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ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការវិនិយោគ
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រៀបរៀងដោយ៖កេមុហុ៊នផេសារមូលបតេកម្ពជុានាយកដ្ឋានបេតិបត្តកិារទីផេសារ
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ពត័ម៌ាននងិការអបរ់បំ៉ណុ្ណោះដោយមនិផ្តលអ់នសុាសនណ៏ាមយួទាកទ់ងនងិ
ការវិនិយោគទេ។កេុមហ៊ុនផេសារមូលបតេកម្ពុជាមិនទទួលខុសតេូវរាល់
ការបាត់បង់ ឬខូចខតណាមួយដេលកើតឡើងពីការបេើបេស់អត្ថបទ
នេះឡើយ។



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ប៊ុលហ្គារី ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការបោះឆ្នោត 
ជាថ្មី ខណៈ ក្រុម សង្គមនិយម បដិស្រធ 
លទ្ធផល បោះឆ្នោត ចាស់

ប្រទ្រសប៊ុលហ្គារីត្រូវប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅ
ខ្រកក្កដាបន្ទាប់ពីក្រុមសង្គមនិយមដ្រលជាគណបក្រស
នយោបាយទី៣ហើយដ្រលបដិស្រធមិនដឹកនំរដា្ឋាភិបាល
ទៅតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាកាលពីខ្រមុន។
ក្រុមសង្គមនិយមដ្រលបានបាត់បង់អាសនៈជិតពាក់

កណ្តាលកាលពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រម្រសាបាន
និយាយថា៖«យើងពិបាកកសាងសំឡ្រងភាគច្រើននៅក្នុង
សភាដប៏្រកបាក់មយួន្រះណស់ហើយយើងនងឹត្រឡប់ទៅកាន់
តំណ្រងវិញប្រសិនបើប្រធានធិបតីព្រមប្រគល់អាសនៈឱ្រយ
យើងនៅថ្ង្រទី៥ខ្រឧសភា»។
លោកប្រធានធិបតីRumenRadevត្រូវបង្ខំរំលាយសភា

ត្រងតាងំរដ្ឋបាលជាបណ្តាះអាសន្ននងិត្រវូរៀបចំការបោះឆ្នោត
សាជាថ្មីក្នុងអំឡុង២ខ្រខាងមុខ(ទំនងជានៅថ្ង្រទី១១
ខ្រកក្កដា)។
ភាពមិនប្រកដប្រជានិងអូសបន្លាយផ្ន្រកនយោបាយន្រះអាច

រារំាងដល់ការសា្ដារស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិកូវីដ១៩ដោយអាច
ប៉ះពាល់ដល់កញ្ចប់សា្ដារស្រដ្ឋកិច្ចកូវីដរបស់ប្រទ្រសន្រះដ្រលមាន
តម្ល្រប្រមាណ៨៩៦ពាន់លានដុលា្លារផងដ្ររ៕ សៅ សម្ភស្ស

មនុស្រស ជាង ១០ មុឺន នាក់ ធ្វើបាតុកម្ម នៅ 
ប្រទ្រស បារាំង ថ្ង្រ ១ ឧសភា
ក្រមុបាតកុរជាច្រើនពាន់នក់ស្លៀកសម្លៀកបពំាក់ពណ៌ខ្មៅ

បានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមប៉ូលិសនទីក្រុងបា៉ារីសកាលពីថ្ង្រ១
ឧសភាកាលពីម្រសិលមិញន្រះ។ក្រុមបាតុករបានច្រញមកតវ៉ា
ចង់បានសមភាពនិងយុត្តិធម៌លើផ្ន្រកសង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ច។
ពកួគ្រកប៏ានស្រកទាមទារឱ្រយរដា្ឋាភបិាលបារាងំធ្វើកណំ្រទម្រង់
លើប្រយោជន៍សម្រប់អ្នកគ្មៅនការងារធ្វើ(unemployment
benefits)។
ក្រសួងមហផ្ទ្របាននិយាយថាមនុស្រសជាង១០៦០០០

នក់បានដើរជាក្របួនទូទាំងប្រទ្រសបារាំងក្នុងនោះមាន១៧
០០០នក់នៅបា៉ារីស។សមាជិកសហជីពត្រូវបានចូលរួម
ដោយសមាជកិន្រចលនលឿង(YellowVestMovement)
ដ្រលបានបង្កឱ្រយមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដា្ឋាភិបាលកាលពី
៣ឆា្នោំមុន។
អ្នកដើរហ្រក្របួនភាគច្រើនពាក់របាំងមុខដើម្របីការពារនឹង

ការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩។យោងទៅតាមអ្នកយកព័ត៌មានAl
Jazeeraរាយការណ៍ពីក្រុងបា៉ារីសបាននិយាយថា៖ “បើ
និយាយពីមូលហ្រតុដ្រលមនុស្រសច្រញមកតាមផ្លូវដូចដ្រល
បានឃើញន្រះមានបញ្ហានិងមូលហ្រតុជាច្រើន។មូលហ្រតុ
ទាំងនោះមានដូចជាការប្រប្រួលអាកាសធាតុដ្រលធ្វើឱ្រយ
ប្រជាជនគតិថារដា្ឋាភបិាលមនិបានធ្វើការងារនងិករណយីកចិ្ច
របស់ខ្លួនបានល្អឬគ្រប់គ្រន់ទ្រ ក្នុងអំឡុងព្រលមានជំងឺ
រាតត្របាតសកលដូចបច្ចុប្របន្នន្រះ។
ម្រដឹកនំឆ្វ្រងនិយមឈ្មៅះJean-LucMelenchonនិង

ម្រដកឹនំសា្តានំយិមឈ្មៅះMarineLePenដ្រលមានផ្រនការ
ប្រណងំប្រជ្រងនងឹប្រធានធបិតីEmmanuelMacronក្នងុ
ការបោះឆ្នោតប្រធានធិបតីនៅឆា្នោំក្រយបានចូលរួម
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មឹង  ច័ន្ទសុម៉ានីតា

យា៉ាងហោចណស់មនុស្រស
៤៤ នក់បានសា្លាប់ និងប្រ-
ហ្រល១៥០នក់បានរង
របួសកាលពីយប់ថ្ង្រទី២៩
ឈានចូលថ្ង្រ៣០ខ្រម្រសា
ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នោនៅ
ឯការជួបជុំធ្វើពិធីបុណ្រយប្រប
សាសនជ្វហី្វនៅភាគខាងជើង
ប្រទ្រសអុសី្រអ្រលដ្រលមាន
ការចូលរួមដោយមនុស្រសរាប់
មុឺននក់។
វជាគ្រះមហន្តរាយដ៏អា-

ក្រក់បំផុតមួយរបស់ប្រទ្រស
ន្រះ។ជនជាតិជ្វីហ្វរាប់ពាន់
នកប់ានចលូរមួពធិបីណុ្រយព្រញ
១យប់ដ្រលធ្វើឱ្រយវកា្លាយ
ជាព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតនៅក្នុង
ប្រទ្រសអុីស្រអ្រលចាប់តាំង
ពីជំងឺរាតត្របាតឆ្លងរាលដាល។
លោកEliBeerប្រធានក្រមុ

ស្មគ័្រចតិ្តរបស់រថយន្តសង្គ្រះ
បន្ទាន់អុសី្រអ្រលនយិាយថា៖
“ក្ម្រងៗជាច្រើនស្ថិតក្នុងចំ-
ណមអ្នកសា្លាប់ និងអ្នករង-
គ្រះហើយជាអកុសលយើង
បានរកឃើញកុមារតូចៗត្រូវ
បានគ្រជាន់គរួឱ្រយសង្វ្រគហើយ
នៅទីនោះយើងបានធ្វើ CPR
ដោយយើងសង្រឃមឹថាអាចជយួ
សង្រ្គោះពួកគ្របានខ្លះ”។
នៅរសៀលថ្ង្រ៣០ម្រសា

ក្រសួងសុខាភិបាលបាននិ-
យាយថាអ្នកសា្លាប់ចំនួន៣២
នក់ត្រូវបានគ្រសា្គាល់អត្ត-
សញ្ញាណ។ប៉លូសិបានស្នើសុំ
សមាជិកគ្រួសារន្រអ្នកដ្រល
បានបាត់ខ្លួនផ្តល់រូបថតនិង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្របីជួយ
ក្នុងដំណើរការកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណជនដ្រលបាត់ខ្លួន។
ក្រសងួយតុ្តធិម៌អុសី្រអ្រល

ក៏បាននិយាយផងដ្ររថាក្រុម
អ្នកសុើបអង្ក្រតរបស់ខ្លួននឹង
ពិនិត្រយមើលថាតើមានប៉ូលិស
ឬជនដទ្រណមួយអាចមាន
ជាប់ទាក់ទងនឹងសោកនដ-
កម្មន្រះដ្ររឬទ្រ?
លោក YehudaGottleib

ជាអ្នកប្រចាកំារសង្គ្រះបន្ទាន់
បានប្របថ់ាលោកឃើញមាន
មនសុ្រសជាច្រើនបានដលួបន្តគ្នោ

អ្នកខ្លះបានបាតប់ងស់ា្មៅរតីទៀត
ផង”។សាក្រសីមា្នោក់ទៀតក៏បាន
និយាយថា អ្នកចូលរួមដទ្រ
ទៀតទើបត្រដងឹថាមានមនសុ្រស
សន្លប់ និងការដួលលើគ្នោនៅ
ព្រលឮសំឡ្រងពីអ្នករៀបចំកម្ម-
វិធីប្រកាសតាមប្រព័ន្ធឧគ្រឃោសន-
ស័ព្ទឱ្រយបំប្រកក្របួន។
អ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ

មា្នោកឈ់្នោះYitzhakបានប្រប់
ទូរទស្រសន៍Channel12ថា៖
“អ្នកចូលរួមដទ្រទៀតសា្មៅនថា
ការប្រកាសន្រះទាកទ់ងនងឹការ
បំផ្ទុះគ្រប់ប្រកអ្វីមួយ។គ្មៅន
នរណមា្នោកន់កឹសា្មៅនដល់ព្រតឹ្ត-ិ
ការណ៍ប្របន្រះទ្រ។សំឡ្រង
សប្របាយរីករាយកា្លាយជាសំ-
ឡ្រងកាន់ទុក្ខទៅវិញ”។
មានការអនុញ្ញាតឱ្រយមនុស្រស

ជាង១មុឺននក់អាចចូលរួម
ពិធីបុណ្រយប្របសាសនធំបំ-
ផុតន្រះនៅអុីស្រអ្រលនឆា្នោំ
ន្រះ។គរួបញ្ជាកផ់ងដ្ររថាតាម
ធម្មតាពិធីបុណ្រយន្រះអាចមាន
អ្នកចូលរួមរហូតដល់ទៅ១០
ដងច្រើនជាងចំនួននឆា្នោំន្រះ
ប្រសនិបើមនិមានការរាតត្របាត
ពីម្ររោគកូវីដ១៩។ នយក
រដ្ឋមន្រ្តីប្រនចាមីនន្រតានី-
យា៉ាហ៊ូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់
កន្ល្រងកើតហ្រតុហើយបាន
សម្ត្រងការសោកសា្តាយជូន
ដល់គ្រួសារអ្នករងគ្រះ។

លោកនយករដ្ឋមន្រ្តីន្រតា-
នយីា៉ាហ៊ូបានហៅហ្រតកុារណ៍
ន្រះថាជាគ្រះមហន្តរាយធ្ងន-់
ធ្ងរបំផុតមួយនៅក្នងុប្រវត្តសិាស្ត្រ
អុីស្រអ្រលនិងសន្រយាធ្វើការ
សុើបអង្ក្រតឱ្រយបានហ្មត់ចត់
ដើម្របីធានថាវមិនកើតឡើង
ម្តងទៀតទ្រ។ប្រទ្រសអីុស្រ-
អ្រលបានប្ររព្ធពិធីកាន់ទុក្ខ
មួយនៅថ្ង្រអាទិត្រយ។
ប្រធានធបិតីអាម្ររកិលោក

ចូប្រដនិក៏បាននយិាយជាមយួ
នយករដ្ឋមន្រ្តីលោកន្រតានី-
យា៉ាហ៊ូដ្ររដើម្របីចលូរមួរលំ្រក-
ទុក្ខហើយបាននិយាយថាសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកកំពុងធ្វើការដើម្របី
បញ្ជាករ់បាយការណថ៍ាតើមាន
ជនជាតិអាម្ររកិអាចនងឹសា្លាប់
ឬរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះដ្ររឬទ្រ?
គួររំឭកផងដ្ររថាពិធីបុណ្រយ

ន្រះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំជាងគ្រ
បង្អស់ដ្រលអាជា្ញាធរបានច្រញ
ការអនុញ្ញាតឱ្រយប្ររព្ធធ្វើឡើង
ស្របច្របាប់ចាប់តាំងពីប្រទ្រស
អុសី្រអ្រលបានចាបផ់្តើមដក
បទបញ្ជាហមឃាត់ការជួបជុំ
ដោយសារម្ររោគកូវីដ១៩។
ប្រទ្រសអុសី្រអ្រលបានទទលួ
ជោគជ័យលើការប្រយុទ្ធប្រ-
ឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ដោយចំនួន
អ្នកឆ្លងបានថយចុះជាលំដាប់
ក្រយពបីានចាបផ់្តើមយទុ្ធន-

ការចាក់វ៉ាក់សំាងតាំងពីឆា្នោំមុន
មកម្ល្រ៉ះ។
ពិធីបុណ្រយប្របសាសនន្រះ

មានឈ្មៅះថា LagB'Omer
celebrationដ្រលត្រវូបានគ្រ
ប្ររព្វធ្វើជារៀងរាលឆ់ា្នោនំៅភ្នំ១
កន្ល្រងឈ្មៅះMountMeron
ដ្រលត្រវូបានគ្រចាត់ទកុថាជា
កន្ល្រងដប៏រសិទុ្ធនងិពសិដិ្ឋបផំតុ
មយួនៅក្នងុជនំឿរបស់ជនជាតិ
ជ្វីហ្វនិងជាកន្ល្រងសកា្ការបូជា
ប្រចាំឆា្នោំ។គ្រនំគ្នោទៅកន្ល្រង
នោះដ្រលជាផ្នូររបស់Rabbi
ShimonBarYochaiដ្រល
ជាគ្រូន្រសាសនជី្វហ្វដើម្របីធ្វើ
ការបួងសួងនិងរាំច្រៀង។
មកទល់ព្រលន្រះ គ្រនៅត្រ

មិនអាចកំណត់នូវមូលហ្រតុ
ពិតប្រកដដ្រលបណ្តាលឱ្រយ
មានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នោន្រះ
នៅឡើយ។ប៉ុន្ត្រមានសាក្រសី
ជាច្រើនបាននិយាយថាព្រឹត្តិ-
ការណ៍ដ៏គួរឱ្រយរន្ធត់ន្រះបាន
ចាបផ់្តើមបន្ទាបព់ីអ្នកចលូរមួខ្លះ
បានរអលិជណ្តើរដ្រលបណ្តាល
ឱ្រយមនុស្រសរាប់សិបនក់ទៀត
ដួលបន្តកន្ទយុគ្នោ។បន្តចិក្រយ
មកក៏មានវីដ្រអូដ្រលត្រូវបាន
គ្របង្ហាះលើប្រព័ន្ធអនឡាញ
អំពីសភាពដ្រលមនុស្រសរាប់
ពាន់នកក់ពំងុប្រជ្រៀតគ្នោដើម្របី
គ្រចខ្លួនលើផ្លូវដ៏តូចចង្អៀត
មួយលើភ្នំនោះ៕

ស្លាប់៤៤នាក់  និង រងគ្រះជា ច្រើននាក់ 
នៅអីុស្រអ្រល ក្នងុ ពិធីបុណ្រយ សសនាមួយ

លោកនាយករដ្ឋមន្្ត ីប្នចាមីន ន្តានីយ៉ាហូ៊។ រូបថតAFP
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ហួន ឌីណា

កាប៊លុៈ កៃសងួ ការពារជាត ិ
អាហ្វហ្គនីស្ថាន បាន ថ្លៃង 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ទី២ ខៃ ឧសភា  
ថា ការបៃយុទ្ធ គ្នា រវាង កង- 
កម្លាំង រដ្ឋាភិបាល  និង កៃុម 
តាលបីង ់បាន បណ្តាល ឱៃយ កៃមុ 
បះបោរ ជាង ១០០ នាក់ បាន 
ស្លាប់ នៅក្នុង រយៈពៃល ២៤ 
ម៉ោង ចុងកៃយ ខណៈ ដៃល 
ខ្លនួ បាន កានក់ាប ់មលូដ្ឋានទព័ 
ដៃល យោធា អាមៃរិក ទើប បៃ-
គល់ ឱៃយ ថ្មីៗនៃះ។

កៃសួង ការពារជាតិ ដដៃល 
បន្តថា កៃុម តាលីបង់  និង កង 
កម្លាងំ រដ្ឋាភបិាល បាន ប៉ះទង្គចិ 
គ្នា នៅក្នុង ខៃត្ត មួយចំនួន រួម-
ទាំង នៅ អតីត មូលដ្ឋានទ័ព 
Kandahar របស់ សហរដ្ឋ-
អាមៃរិក ផង។

កៃុម តាលីបង់ មិនបាន ផ្តល់ 
ការអតា្ថាធិបៃបាយ ណមួយ អំពី 
ការបៃយុទ្ធ គ្នា នោះទៃ ប៉ុន្តៃ 
កៃសួង ការពារជាតិ អាហ្វហ្គ- 
នីស្ថាន បាន ថ្លៃងថា យ៉ោង ហោច 
ណស់ អ្នក បៃយុទ្ធ ខាង កៃុម 
នៃះ ចំនួន ៥២ នាក់ បាន រង របួស  
នៅក្នុង ការប៉ះទង្គិច គ្នា នៃះ។

កៃសងួ កប៏ាន ថ្លៃង ផងដៃរ ថា 
យោធា អាមៃរិក បានបៃគល់ 
មលូដ្ឋានទព័ Camp Antonik 
ដៃល ស្ថិតនៅ ភាគខាងតៃបូង នៃ 
ខៃត្ត Helmand ដល់ កង-
កម្លាំង អាហ្វហ្គនីស្ថាន ១ ថ្ងៃ  
បនា្ទាប់ពី ខ្លួន បាន ចាប់ផ្តើម ដក 
កងទព័ ដៃល នៅ សៃសសល ់ជា 

ផ្លវូការ ចៃញព ីបៃទៃស ហើយ ថា 
មូលដ្ឋាន នៃះ នឹងតៃូវ បៃើ ដោយ 
កងកម្លាងំ ពសិៃស របស ់អាហ្វ- 
ហ្គនីស្ថាន ដៃល បានទទួល 
ការបណ្តុះបណ្តាល ក្នុង បៃតិ-
បត្តិការ បៃឆំង ភៃរវកម្ម ដោយ 
យោធា អាមៃរិក  និង អូតង់។

ចាប់តាំងពី ទីកៃុង វា៉ាសុីន-
តោន កៃម ការគៃបគ់ៃង របស ់
អតីត បៃធានាធិបតី  ដូណល់ 
តៃំ បាន ចុះ កិច្ចពៃមពៃៀង ជា- 
មួយ កៃុម តាលីបង់ កាលពី ខៃ 
កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២០ យោធា អាមៃ- 
រិក បានបៃគល់ មូលដ្ឋានទ័ព 
ជាចៃើន ដល់ កងកម្លាំង អាហ្វ- 
ហ្គនីស្ថាន ហើយ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង នៃះ ក៏ ជា ផ្លូវ សមៃប់ 
ការដក កងកម្លាំង បរទៃស 
ចៃញពី បៃទៃស នៃះ ផងដៃរ។

ទាក់ទង នឹង រឿង ដកកងទ័ព 
នៃះ មន្តៃី អ្នកនាំពាកៃយ អាហ្វ-
ហ្គនីស្ថាន ម្នាក់ បាន ថ្លៃងថា 
កងទ័ព បរទៃស ទាំងអស់ តៃូវ 
បាន គៃ យកទៅ កាន់ មូលដ្ឋាន 
ទ័ព Bagram ដៃលជា មូល- 
ដ្ឋានទ័ព អាមៃរិក ដ៏ធំ បំផុត 
នៅក្នងុ បៃទៃស បនា្ទាបម់ក ពកួ- 
គៃ នឹង ចាកចៃញ ទៅ បៃទៃស 
រៀងៗ ខ្លួន។

មកទល់ ថ្ងៃ សៅរ៍ ដើមខៃ ឧសភា  
នៃះ អាមៃរិក បានចាប់ផ្តើម ដក 
កងទ័ព របស់ខ្លួន ដៃល នៅ 
សៃស សល ់ចនំនួ ២ ៥០០នាក ់ 
ចៃញពី អាហ្វហ្គនីស្ថាន បណ្ដើរៗ 
តាម បញ្ជា របស ់លោក បៃធានា- 
ធិបតី ចូ បៃដិន ដៃល លោក 
បានបៃកាស កាល ពី  ខៃ មុន ថា 
អាមៃរិក នឹង ដក កងទ័ព របស់- 

ខ្លួន ដៃល នៅ សៃសសល់ ឱៃយ 
អស់ នៅ ថ្ងៃទី ១១ ខៃកញ្ញា 
ដៃលជា ខួប ទី ២០ នៃ ការ វាយ 
បៃហរ ភៃរវកម្ម លើ មជៃឈ មណ្ឌល  
ពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក ក្នុង 
ទីកៃុង New York ដោយ ការ 
ដកចៃញ នៃះ បានចាបផ់្ដើម នៅ 
ថ្ងៃទី ១ ខៃឧសភា។ សៃចក្ដី- 
បៃកាស នៃះ មិនតៃូវ បាន កៃុម 
តាលីបង់ សទរ នោះទៃ ដោយ 
វា បាន រំលោភ លើ កិច្ចពៃម- 
ពៃៀង  ដៃល ខ្លួន បាន ចុះ ហត្ថ-
លៃខា ជាមួយ តៃំ ដៃល បាន 
កំណត់ថា រាល់ កងកម្លាំង 
បរទៃស ទាំងអស់ នឹងតៃូវ ដក 
ចៃញ នៅ ថ្ងៃទ ី១ ខៃឧសភា ឆ្នា ំ
២០២១ មកម្លៃ៉ះ។

អ្នកនាំពាកៃយ កៃុម តាលីបង់ 
លោក Mohammad Naeem 

បាន និយយបៃប់ ទីភា្នាក់ងារ 
សរព័ត៌មន  AFP ថា៖ «កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង នៃះ បើកផ្លូវ សមៃប់ 
កៃុម មូចាហីដិន (Mujahe-
deen) របស់ យើង ក្នុងការ 
ចាតវ់ធិានការ សមសៃប បៃឆងំ 
នឹង កងទ័ព ដៃល កំពុង លុក-
លយុ»។ លោក បន្តថា កៃមុ នៃះ 
កពំងុ រងច់ា ំការបញ្ជា ព ីមៃដកឹនា ំ
របស់ខ្លួន សមៃប់ សកម្មភាព 
នាពៃល អនាគត។

ថ្មីៗនៃះ កៃុម យោធា អាមៃរិក 
បាន អះអាង ថា ខ្លួន បាន បើក 
ការវាយបៃហរ បក មយួ  បនា្ទាប ់
ពី មូលដ្ឋាន ទ័ពអាកាស របស់ 
ខ្លួន នៅ Kandahar បាន 
ទទួល រង នូវ ការវាយបៃហរ 
មួយ ដៃល មិន បណ្តាល ឱៃយ មន 
ការខូចខាត នោះទៃ ខណៈ 
ដៃល ខ្លួន ចាប់ផ្ដើម ដក កងទ័ព 
កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍។

ការវាយបៃហរ ទៅលើ មលូ-
ដ្ឋាន Kandahar នៃះ មិន តៃូវ 
បាន កៃុម ណមួយ អះអាងថា 
ខ្លួន ជា អ្នកធ្វើ នោះទៃ ប៉ុន្តៃ វា 
បាន កើតឡើង កៃយពៃល 
កៃុម  តាលីបង់ បាន ពៃមន  
បនា្ទាប់ពី អាមៃរិក មិនបាន ធ្វើ 
តាម កិច្ចពៃមពៃៀង។

ការបៃយុទ្ធ គ្នា នៅក្នងុ បៃទៃស     
អាហ្វហ្គនីស្ថាន បាន បន្ត ដោយ  
ឥតឈប់ឈរ ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខៃថ្មីៗ 
នៃះខណៈ ដៃល កិច្ច បៃឹង បៃង  
ដើមៃបី សន្តភិាព ដៃលមន គោល- 
បណំង បញ្ចប ់ជម្លាះ ដៃល បាន 
អូសបនា្លាយ អស់ រយៈ ពៃល 
២០ ឆ្នាំ ហក់ ស្ងប់  ស្ងាត់។

កម្លាំង សន្តិសុខ ជាតិ អាហ្វ- 
ហ្គនីស្ថាន បាន សម្តៃង ការ 
ពៃួយ បារម្ភ ថា កិច្ចពៃមពៃៀង 
សន្តិភាព រវាង សហរដ្ឋអាមៃរិក  
និង កៃុម តាលីបង់ នឹង នៅតៃ 
ធ្វើឱៃយ ពលរដ្ឋ អាហ្វហ្គនីស្ថាន 
ស្ថិតនៅក្នុង ភាពគៃះថា្នាក់។ 
ពលរដ្ឋ អាហ្វហ្គនីស្ថាន ជា-
ចៃើន បាន សម្ដៃង ការភ័យខា្លាច 
ថា បៃទៃស និង កម្លាំងយោធា 
របស់ ខ្លួន នៅមន ភាព ផុយ 
សៃួយ ពៃក ក្នុង ការបៃយុទ្ធ បៃ-
ឆំងនឹង ពួក ជៃុលនិយម  បៃ-
សិនបើ ពួកគៃ តៃូវ វិលតៃឡប់ 
មកកាន់ អំណច វិញ។

បុគ្គលិក វិទៃយុ ឯកជន ក្នុង រដ្ឋ-
ធាន ីកាប៊លុ ម្នាក ់ឈ្មាះ Mena 
Nowrozi បាន បៃប ់ទភីា្នាកង់ារ 
សរព័ត៌មន AFPថា៖ «គៃប់- 
គ្នា មន ការភ័យខា្លាច ថា យើង 
អាច នឹង តៃឡប់ ទៅរក សម័យ 
កាល  ដខ៏្មា ងងតឹ ដៃល គៃបគ់ៃង 
ដោយ ពួក តាលីបង់ វិញ ហើយ 
យើង ជឿថា កៃុម នៃះ នឹង នៅ តៃ 
ដដៃល ពួកគៃ មិន បាន ផ្លាស់ប្តូរ 
នោះទៃ»។

ចាប់តាំងពី សហរដ្ឋអាមៃរិក 
មិន បាន ដកទ័ព របស់ខ្លួន តាម 
កិច្ចពៃមពៃៀង កៃុម តាលីបង់ ក៏ 
មិន បាន ចូលរួម ដោយផ្ទាល់ 
ជាមួយ កងទ័ព បរទៃស ណ 
មួយ  ទៃ ប៉ុន្តៃ កៃុម នៃះ បាន វាយ 
បៃហរ ដោយ គ្មាន មៃតា្ដា ទៅលើ 
កងកម្លាំង រដ្ឋាភិបាល អាហ្វ-
ហ្កានីស្ថាន នៅតាម ទីជនបទ  
និង ធ្វើ យុទ្ធនាការ ភៃរវកម្ម នៅ 
តាម តំបន់ ទីបៃជុំជន៕

ក្រមុតាលីបង់និងកងកម្លាងំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះទង្គចិ
គ្នាខណៈដ្រលអាម្ររិកប្រគល់មូលដ្ឋានទ័ពឱ្រយប្រទ្រសន្រះវិញ

ក្រមុ តាលីបង់ ព្រមាន អាម្ររិក ជំុវិញ ការពន្រយារព្រល ដកទ័ព ច្រញ ពី អាហ្វហ្គានីស្ថាន  ។ រូបថត AFP



ហុង រស្មី 

ភ្នពំេញ៖ ពេល អ្នកសេ ីរស ់រតនៈ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅលេង សាច់ញាតិ ក្នុង ខេត្ដ 
សៀមរាប នងិ ពេលចាស់ៗ  ក្នងុ ភមូ ិធ្វើ 
ម្ហូប សម្លម្ជូរគេឿង ទា ផ្លេ ត្នោត អ្នកសេី 
ចាប់ ចិត្ដ នឹង រសជាតិ របស់ វា។

អ្នកភូមិ បាន ចំណាយពេល ជាចេើន 
ម៉ោង ធ្វើ សម្ល ១ មុខ នេះ ចាប់តំាងពី 
ការចាប់ និង ធ្វើ ទា រហូត ដល់ កាត់ និង 
ជីក បន្លេ ហាន់ និង បុក គេឿងផេសំ ក៏ដូចជា 
ការឡើង ត្នោត បេះ ផ្លេ ផងដេរ។

អ្នកសេី រស់ រតនៈ បាន រំឭក ថា៖  
«ការស្វេងយល់ ដំណាក់កាល នេ 
ការរៀបចំ ចម្អិន សម្ល នេះ  បង្កើត 
បានជា បទពិសោធ នេ ការទទួល ទាន 
មិនអាច បំភ្លេចបាន»។

សម្ល ១ មុខ នេះ បង្ហាញ ពី ភាព 
បុិនបេសប់ និង កិច្ចសហការ យ៉ោង ល្អ 
ដេល ពួកគេ ចេះ ចាំ នូវ រូបមន្ដ ទាំង នេះ 
តៗ គ្នោ ព ី១ ជនំាន ់ទៅ ១ ជនំាន ់ទៀត 
ដោយ គ្មាន ការចងកេង ជា សៀវភៅ ឬ 
ក៏ តេូវបាន បំផ្លាញ អស់។

នេះ គឺជា មូលហេតុ មួយ នេ ការកកើត 
សៀវភៅ ម្ហបូ «ញ៉ា ំ: រូបមន្ដ ពី ផ្ទះបាយ 
កម្ពុជា» ដេល បាន បង្ហាញ ពី ម្ហូប 
បេពេណី ខ្មេរ រាប់សិប មុខ ដោយ ខ្លះ 
មាន អាយុកាល រាប់ពាន់ ឆ្នោ ំឯនោះ។

ជា មេចុងភៅ សេី ដ៏លេបីលេបាញ មា្នោក់ 
នៅ កម្ពុជា អ្នកសេី រតនៈ ហៅ Chef 
Nak បាន ចងកេង រូបមន្ដ ម្ហូប ខ្មេរ 
បេមាណ ៨០ មុខ និង សហការ 
ជាមួយនឹង អ្នក ថតរូប កូនកាត់ ខ្មេរ-
អូស្ដេលី ណាតាលី លី ដើមេបី ផលិត 
សៀវភៅ ម្ហូប ២២៧ ទំព័រ។

បោះពុម្ព ក្នុង ឆ្នោំ ២០១៩ ទាំង 
ភាសាជាតិ និង អង់គ្លេស ដេល មា្ចាស់ 
សា្នោដេ ចង់ ផេសព្វផេសាយ ដល់ដេ ស្តេី មេ 
ផ្ទះទាំង ក្នុង សេុក និង អន្ដរជាតិ។ 
«ញ៉ាំ» ពេល នេះ អាច រក ទិញ បាន នៅ 
សហរដ្ឋអាមេរិក និង អូស្ដេលី តាម 
រយៈ វេបសាយ យកេស អាមា៉ោហេសូន ក្នុង 
តម្លេ ៣៩ ដុល្លារ។

Chef Nak ដេល មាន បេសកកម្ម 
លើកតម្កើង អភិវឌេឍ និង អភិរកេស មុខម្ហបូ 
ខ្មេរ និង នំាយក រសជាតិ អាហារ ដ៏វិសេស 
ក៏ដូចជា វបេបធម៌ ដ៏សមេបូរបេប ទៅកាន់ 
វេទិកា ពិភពលោក បាន និយយថា៖ 
«យើង ជឿថា ម្ហបូ ខ្មេរ គឺជា ទមេង់ សិលេបៈ 
ដេល ស្ថិត ក្នុង កេរដំណេល សិលេបៈ 
វបេបធម៌ របស់ កម្ពជុា»។

អ្នកសេី បាន ឱេយ ដឹងថា៖ «តាមរយៈ 
សៀវភៅ រូបមន្ដ ម្ហូប ការបងេៀន ផ្ទាល់ 
និង វីដេអូផេសេងៗ ក៏ដូចជា បទពិសោធ 
សេវាកម្ម ឯកជន ពសិេស យើង រពំងឹថា 
នឹង បង្ហាញ ពិភពលោក អំពី សិលេបៈ  

នេ ការរស់នៅ របស់ ខ្មេរ តាមបេប 
បេពេណី»។

Chef Nak បាន បេមេបេមលូ របូមន្ដ 
ម្ហូប បេពេណី ខ្មេរ តាម តំបន់ នានា 
ក្នុងបេទេស ដោយ យោង តាម បេភព 
នេ ការចងចាំ ពី កុមារភាព រហូត ដល់ 
ការធ្វើដំណើរ និង សេវជេវ សុីជមេ 
នៅ ទីឋាន ជនបទ។

មេចុងភៅ រូបនេះ បាន បេប់ ភ្នំពេញ 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ «រូបមន្ដ ដេល ខ្ញុំ ជេើសរីស 
សមេប ់ដាកច់លូ ក្នងុ សៀវភៅ «ញ៉ា»ំ 
គឺ ផ្អេកលើ មុខម្ហូប ដេល ខ្ញុំ អាច រក 
ឃើញ ចូលចិត្ដ ទទួលទាន និង ចង 
កេង  ពេញ មយួ ឆកជវីតិ នេះ។ មខុម្ហបូ 
ទាំងអស់ មកពី តំបន់ ផេសេងៗ ទូទាំង 
បេទេស ហើយ ខ្លះ ខ្ញុ ំជឿថា មាន បេវត្ដ ិ
តាំងពី រាប់ពាន់ ឆ្នោំមុន ម្លេ៉ះ»។

អ្នកសេ ីបន្ដថា៖ «ខ្ញុ ំមិនអាច ធ្វើ វា ទៅ 
បាន ទេ  បើ គ្មាន ដេគូ ណាតាលី លី ជា 
អ្នកជំនាញ ថតរូប និង រចនា ទំព័រ សៀវភៅ 

ដ៏ល្អ ដេល ធ្វើឱេយ យើង មើល ឃើញ 
សមេស់ មុខម្ហបូ យ៉ោង សេស់សា្អាត»។

រូបមន្ដ ទូទៅ អាច មាន តេឹម ឈ្មាះ 
មុខម្ហូប បរិមាណ បញ្ជី មុខ គេឿងផេសំ 
និង រង្វាស់ រួច រៀបចំ និង ចម្អិន អាហារ 
ជាមួយ ដំណាក់កាល នីមួយៗ រួមទាំង 
រយៈពេល នេ ការចម្អិន ផង។

ផ្ទុយទៅវិញនោះ បើ អ្នកណា មាន 
សំណាង បាន បេទះឃើញ រូបមន្ដ បេប 
បេពេណ ីពកួគេ នងឹ គេនត់េ បញ្ចលូ វធិ ី
ដូចខាងលើ។ ការបន្ថេម ទម្ងន់ រង្វាស់ 
និង ការណេនាំ ល្អៗ មួយ ចំនួន ទៀត 
ដេល ពិបាក ស្វេងរក ដោយ ចេដនេយ។ 
ដចូ្នេះ ក្នងុ ដណំើរការ សរសេរ សៀវភៅ 
«ញ៉ា»ំ មេ ចងុភៅ តេវូ ស្វេងយល ់របូមន្ដ 
ទាំងនោះ ដោយ ខ្លួនឯង។

អ្នកសេី គិតថា អ្វី ដេលមាន សារៈ- 
សំខាន់ បំផុត មួយ នេ មុខម្ហូប ខ្មេរ គឺ 
គេឿងផេសំ។ ការសេវជេវ «ញ៉ាំ» 
ភាគចេើន គឺ សុើបអង្កេត អំពី គេឿងផេសំ 

ទាំងនោះ។
Chef Nak បាន ឱេយដឹងថា អ្នកសេី 

ចង់ឱេយ សៀវភៅ នេះ លតតេដាង ពី 
គេឿងផេសំ ដ៏សមេបូរបេប និង បង្ហាញ ពី 
អត្ថបេយោជន៍ ផ្នេក ជីវជាតិ អាហារ 
ជំនួយ ផ្នេក សុខភាព រាងកាយ និង 
សារសំខាន់ នេ វបេបធម៌។

អ្នកសេ ីនិយយថា៖ «សៀវភៅ ម្ហបូ 
អាច ចាប់ផ្ដើម ពី វិធី ចម្អិន តេ ភារកិច្ច 
អភិវឌេឍន៍ ម្ហបូ បេពេណី តេវូ ពឹង អាសេយ័ 
លើ មនុសេស។ សៀវភៅ អាច ញ៉ាំង 
ទឹកចិត្ដ មនុសេស ឱេយ ចូលចិត្ដ ចម្អនិ កាន់តេ 
ចេើន ស្វេងយល់ ពី រូបមន្ដ បេពេណី 
ក៏ដូចជា បេវត្ដិ មុខម្ហូប របស់ ពួកគេ 
ពេមទំាង អត្ថបេយោជន៍ នេ មុខម្ហូប 
នីមួយៗ និង គេឿងផេសំ ផងដេរ»។

សមេប់ ព័ត៌មាន លម្អតិ សំុចូល ទៅ 
វេបសាយ https://chefnak.com/ 
ឬ ទំព័រ ហ្វេសបុ៊ក ផ្លវូការ របស់ មេចុងភៅ 
សេ ីរស់ រតនៈ @chefnak៕ HR

www.postkhmer.com

សៀវភៅម្ហបូខ្មែរ«ញ៉ា»ំ
របស់មែចុងភៅសែហីោះ
ទៅដល់ធ្នើរសៀវភៅម្ហបូ
អាមែរិកនិងអូស្ដែលី

រូបថត ដោយ Nataly Lee បង្ហាញ ពី សម្លម្ជូរគេឿង ទា ផ្លេ ត្នោត ជា មូលហេតុ មួយ នេ ការកកើត សៀវភៅ ម្ហូប «ញ៉ាំ : រូបមន្ដ ពី 
ផ្ទះបាយ កម្ពុជា»។ រូបថត សហការី

Chef Nak ក្នងុ កម្មវិធី ចម្អនិ អាហារ Khmer Special Vegetable Cardamom Shoot។ រូបថត សហការី នំបញ្ចកុ សម្ល ខ្មេរ ដេល មាន បន្លេ ចមេះុ និង គេឿងផេសំ ដ៏សមេបូរបេប។ រូបថត សហការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងប៉្រកាំង៖ សត្វ សៃះ ដុះ 
ស្នៃង ឬ យូនីខន តូចៗ និង 
កុមារី ក្នុង ភាពយន្ដ គំនូរជីវចល 
ក្នុង ឯកសណ្ឋាន តួត្លុក ដៃល 
ស្ថិត នៅលើ ធ្នើរ សៀវភៅ វ៉ាង 
ហៃសាវស៊ូ ក្នុង ទីកៃុង ប៉ៃកាំង ជា 
និមិត្ដរូប នៃ ភាពងប់ងុល នឹង 
«បៃអប់ អាថ៌កំបាំង» របស់ ចិន 
ដៃល ជយួ បង្កើន បៃកច់ណំៃញ 
ដល ់កៃមុហ៊នុ ផលតិ តកុ្កតា នងិ 
ថៃមទាំង ទាក់ទាញ ចំណប់ 
អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ផងដៃរ។

សិសៃស តន្ដៃី វ័យ ១៨ ឆ្នាំ 
រូបនៃះ គឺជា បុគ្គល មា្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម យុវវ័យ ចិន ជាចៃើន 
ទៀត ដៃល លៃង តុក្កតា ចាប់ពី 
រូប សិលៃបៈតូចៗ រហូត ដល់ ផៃន 
ទី ភូមិសាស្ដៃ ស្វៃងរក កំណប់ 
ទៀតផង ដើមៃបីធ្វើការបំពៃញ 
ចន្លាះ បៃហោង តាមរយៈ ការ 
ទិញ សមា្ភារ មិនចៃះចប់ មិន 
ចៃះហើយ។

តុក្កតា ដៃល ដំបូង ពៃញ និយម 
នៅ ជបុ៉ន បាន សាយភាយ មក 
ដល់ ចិន កាលពី បុ៉ន្មាន ឆ្នា ំចុង 
កៃយ ក៏បាន ជំរុញ កំណើន លក់ 
លើ ទី ផៃសារជជុះ និង របរ តុបតៃង 
ក៏ដូចជា អ្នក ផៃសព្វផៃសាយ ផ្ទាល់ 
តាម អនឡាញ នៃ ការបើក បៃអប់ 

អាថ៌កំបំាង នីមួយៗ របស់ ជនលៃបី 
លើ បណ្ដាញសង្គម  នៅ ទូទំាង 
បៃទៃស។

ទផីៃសារ បៃអប ់អាថក៌បំាងំ មាន 
តម្លៃ បៃមាណ ៧,៤ ពាន់ លាន 
យ៉ៃន (១,១៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ) ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩។  
នៃះ បើ យោងតាម កៃុមហ៊ុន 
សៃវជៃវ ទីផៃសារ Qianzhan 
Intelligence ដៃល បាន 
បន្ថៃមថា វ អាច កើនឡើង 
រហូតដល់ ៣០ ពាន់ លាន 
យ៉ៃន នៅតៃឹម ឆ្នាំ ២០២៤។

សៃដៀង នឹង ការបៃមូល ទុក 
នូវ កាត បៃសបល តុក្កតា ប៉ុន 
បាតដៃ ចាប់ពី ទៃពអបៃសរ តូច 
រហូតដល់ សត្វ គីងកុង តៃ 
អតថិជិន អាច ធញុទៃន ់ចពំោះ 
វត្ថុ ដៃល ធ្លាប់មាន រួចហើយ។

ប៉ុន្ដៃ សៃបពៃល នៃះ វត្ថុកមៃ 
និង «អាថ៌កំបាំង» គឺ អ្វីដៃល 
មិនមាន នៅក្នុង ការផៃសព្វផៃសាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម លក់ នឹង រំលៃច 
រូបរាង ពី បៃអប់ ដៃលជា វត្ថុ 
ពិបាក ស្វៃងរក បំផុត។

កញ្ញា វ៉ាង បាន និយយថា ខ្លនួ 
បាន ឈរ តមៃង់ ជួរ ទិញ តុក្កតា  
ថ្មីៗ  និង ហ៊ាន សម្ញៃង តុក្កតា តូច 
ពិសៃសៗ ចុងកៃយ បំផុត ដល់ 

កៃមុគៃសួារ នៅ អាផតមិន កៃងុ 
ប៉ៃកំាង ទៀតផង។

កញ្ញា វ៉ាង ដៃល ពៃលនៃះ 
មាន តុក្កតា រកៃសាទុក រាប់រយ មុខ 
បាន និយយថា៖ «ខ្ញុំ ពិតជា 

ចូលចិត្ដ ខ្លាំងណស់ ទាក់ចិត្ដ 
មៃនទៃន»។

យុវតី រូបនៃះ បាន បៃកា្លាយ 
ភាព ងប់ងុល របស់ខ្លួន ទៅជា 
មុខរបរ តូច មួយ ដោយ ចាប់ 

ផ្ដើម ចៃះ រចន តបុតៃង នងិ លក ់
វត្ថុ ទាំងនះ តាម អនឡាញ 
ដៃលមាន ចំនួន រាប់រយ យ៉ៃន។

លើ ទីផៃសារ ផលិតផល ជជុះ 
ដ៏ពៃញនិយម តុក្កតា កមៃៗ  អាច 

មាន តម្លៃ ខ្ពស់ ចៃើនដង ជាង តម្លៃ 
តុក្កតា អត់ ទាន់ បើក បៃអប់ ដៃល 
តៃងតៃ មានតម្លៃ ចន្លាះ ពី ១០ 
ទៅ ២០ ដុលា្លារ។

ប៉ុន្ដៃ ទំនរ បៃប ក្មៃង នៃះ ក៏ 
គៃច មិន ផុតពី ការរិះគន់ ដោយ 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ រដ្ឋ កាលពី 
ដើម ឆ្នាំ បានធ្វើការ បៃៀបធៀប 
ទៅនឹង ទំនរ លៃបៃងសុីសង 
និង ពៃមាន ថា ផលិតផល 
ទាំងនៃះ បង្ក ឱៃយ មនុសៃស ញៀន។

ក្នុង សៃចក្ដី រាយការណ៍ នៅ 
ខៃមករា ទីភា្នាក់ងារ Xinhua 
បាន អំពាវនវ ឱៃយ មានការ រឹត 
បន្តឹង លើ ការលក់ដូរ នៃះ និង 
បាន និយយថា បៃអប់ តុក្កតា 
មិនគួរ តៃូវបាន លក់ ក្នុង ទមៃង់ 
អាថ៌កំបាំង ឱៃយ អតិថិជន ឡើយ 
ដោយ បាន ចោទបៃកាន ់យហីោ 
ផលិតផល នៅតៃបន្ដ បញ្ចុះ 
បញ្ចូល អតិថិជន ឱៃយ ទិញ និង 
ថៃមទាំង តាម ទិញ ដល់ ទីផៃសារ 
ជជុះ ទៀតផង៕ HR

ក្រុងអង់ការ៉ា៖ ការផៃសព្វផៃសាយ ពី 
សមៃស់ ផ្ទៃ ទឹក ខៀវខ្ចី និង ឆ្នៃរ ខៃសាច់ 
ពណ៌ សកៃបុស បឹង នៅ តួកគី ដៃល  
អង្គការ ណសា(NASA) យល់ ថា 
មាន អាថ៌កំបាំង ទាក់ទង នឹង ភព ពៃះ 
អងា្គរ បាន កា្លាយជា គោលដៅ ដ៏មាន 
បៃជាបៃិយភាព បំផុត។

បឹង សាល់ដា មានឈ្មាះ បោះ 
សំឡៃង ខ្លាងំ លើ ឆក អន្ដរជាតិ ពៃល កៃមុ 
អ្នកវិទៃយាសាស្ដៃ អាមៃរិក ចាប់ផ្ដើម 
សៃវជៃវ ក្នងុ បៃសកកម្ម រុករក របស់ 
យន Perseverance ដៃល បាន បញ្ជនូ 
វីដៃអូ ពី ភព កៃហម តំាងពី ខៃកុម្ភៈ។

មន្ទីរ ពិសោធ Jet Propulsion 
Laboratory បាន បង្ហោះ រូបភាព បឹង 
ទឹកថា្លា ឈ្វៃង លើ តំបន់ នៃះ មុនពៃល 
បាន ទៅដល់ ផ្ទាល់ ដោយ បាន ឱៃយ 
ដឹងថា វ មាន លក្ខណៈ សៃដៀង នឹង 
អ្វីដៃល មាននៅ លើ ភព ពៃះ អងា្គរ 
កាលពី រាប់ពាន់ លាន ឆ្នាំមុន។

បច្ចុបៃបន្ន ផ្ទៃ បឹង ៤ ៣៧០ ហិកតា 

នៅ ភាគ នីរតី បៃទៃស តួកគី តៃូវ បាន 
លោក បៃធនធិបតី រៃសិប តៃយីប 
អៃរដហូ្គៃន ចាបអ់ារម្មណ ៍ដៃល ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ គមៃង បង្កើត បរិសា្ថាន បៃតង 
សមៃប់ មហជន បៃើបៃស់។

ដំណឹង នៃះ បាន បង្ក ការរិះគន់ ដល់ 
កៃមុ បរសិា្ថាន នយិម នងិ តណំងរាស្ដៃ 

ដៃល បារម្ភ ថា ចណំប ់អារម្មណ ៍របស ់
អង្គការ ណសា និង បៃធនធិបតី 
អៃរដូហ្គៃន អាច បើកទា្វារ ទទួល ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ យ៉ាង ជោរជន់។

កៃមុ អ្នកធ្វើ យទុ្ធនការ បរសិា្ថាន បាន 
ពៃមាន ថា នគំ្នា មកលៃង ជុវំញិ ផ្ទៃ បងឹ 
ចំនួន មនុសៃស ដ៏ចៃើន សន្ធឹក អាច 

បំផ្លាញ ដល់ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី ដៃល 
ធ្វើឱៃយ ផ្ទៃ បឹង នៃះ រំលៃច នូវ ភាពសៃស់ 
សា្អាត ល្អ ឯក។

តាមបៃធន សមាគម អភិរកៃស បឹង 
សាល់ដា ហ្គហៃសុី អូសា្មាន់ សាការ 
បាន និយយថា៖ «អនគត បឹង នៃះ 
បៃឈម ហនភិយ័ បើ មនសុៃស រាបល់ាន 
នក់ មកលៃង ទីនៃះ»។

បឹង ធម្មជាតិ មាន ភាពលៃបីលៃបាញ 
សមៃប ់តបំន ់បៃជុ ំកោះស ដោយ មាន 
ឆ្នៃរ ខៃសាច់ ស សា្អាត ពៃមទាំង រុក្ខជាតិ 
ផ្កាភ្ញី ក៏ដូចជា តៃី សារា៉ាយ បឹង សាល់ដា 
ទៀតផង។

នៅមាន បៃភព រ៉ៃ សមៃបរូបៃប ជាចៃើន 
ទៀត។ អង្គការ ណសា គិតថា រ៉ៃ 
សំខន់ មួយ គឺ អ៊ីដ្រូមា៉ាញ៉ៃសៃ ដៃល 
សៃដៀង នឹង រ៉ៃកាបោន តៃូវបាន 
រកឃើញ នៅ Jezero Crater ជា 
អតតី បងឹ នៅលើ ភព អងា្គរ ដៃល យន 
កំពុងតៃ រុករក។

ណសា បាន ឱៃយ ដឹងថា សារធតុ 

អ៊ីដ្រមូា៉ាញ៉ៃសៃ លាយ ជាមយួ ដៃ ខៃសាច់ 
នៃ បឹង សាល់ដា តៃូវបាន គៃ ជឿ បាន 
ហូរ ចៃះ ពី ទួល ធំៗ ហៅថា «មីកៃូ 
បៀឡៃស៍» ជាថ្មី កកើតឡើង ដោយ 
មាន ជំនួយ ពី អតិសុខុមបៃណ។

ទាំងនៃះ បង្កើត បាន ជា អាថ៌កំបាំង 
អពំ ីលទ្ធភាព ជវីតិ នៅលើ ភព ពៃះអងា្គរ 
ដោយ អតិសុខុមបៃណ បាន កកើត 
ឡើង តាំងពី យូរយ មកហើយ។ នៅ 
មាន បឹង ដៃលមាន សណ្ឋាន សៃដៀង 
នងឹ បងឹ សាលដ់ា ជាចៃើន ទៀត នៅលើ 
ពិភពលោក។

បុ៉ន្ដៃ អ្វដីៃល ធ្វើឱៃយ បឹង សាល់ដា 
ខុសប្លៃក ពី គៃ នះ វិស្វករ ភូមិសាស្ដៃ 
សៃវៃត សៃវនី បាន និយយថា ការ 
បៃកា្លាយ បឹង ទៅជា បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសីុ 
កកើតឡើង ពី យន្ដការ អតិសុខុមបៃណ 
រស់ របស់ ខ្លនួ វ ផ្ទាល់ តៃម្ដង។

សៃវនី បាន បៃប់ទៅ AFP ថា៖ 
«ដោយសារ តៃ វ មានជីវិត វ ងាយ 
បៃបៃលួ ទៅតាម កតា្ដា ពី កៃ»៕ HR

សិស្រស តន្ដ្រី វ័យ ១៨ ឆ្នាំ វ៉ាង ហ្រសាវស៊ូ បង្ហាញ រូប តុក្កតា ពី ប្រអប់ អាថ៌កំបាំង ដ្រល ខ្លួន បាន សន្រស្រ សន្រសំទុក នៅ ក្រុង ប៉្រកាំង។ AFP

តុក្កតា ប្រអប់ អាថ៌កំបាំង ធ្វើឱ្រយ មនុស្រស ងប់ងុល នឹង ទិញ យកមក សន្រសំទុក ដើម្របី បាន រូប ដ្រល កម្រ ហើយ គ្មាន 
នរណា មាន។ AFP

យុវវ័យចិនជ្រលួទិញ
ប្រអប់តុក្កតាអាថ៌កំបំាង
ដូចជីកកំណប់ឱ្រយអ្នក
ផលិតឆាប់មានបាន

បឹង នៅ តួកគី ត្រូវ បាន អង្គការ ណាសា យល់ថា មាន អាថ៌កំបាំង ទាក់ទង នឹង ភព 
ព្រះអង្គារ។ AFP

បឹងអាថ៌កំបំាងនៅតួកគីបង្កប់រ៉្រនិងធនធានដូចនៅភពព្រះអង្គារមិនប្រថ្នាទ្រសចរមកបៀត
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ក្រុងឡុងដ៍: ការជួបគ្នា រវាង 
កៃុមម្ចាស់ផ្ទះ បិសាច កៃហម 
Manchester United និង 
កៃុម ហងៃស កៃហម Liverpool 
សមៃប់  ការបៃកួតបៃជៃង 
នៅ កៃបខណ័្ឌកពំលូ Premier 
League នៅ ថ្ងៃអាទិតៃយ តៃូវ 
បាន ផ្អាក ជា បណ្ដោះអាសន្ន 
ដោយសារ អ្នកគំទៃ របស់ កៃុម 
ម្ចាសផ់្ទះ ដៃល ពោរពៃញ ដោយ 
កំហឹង ដាច់ កៃបាល ដាច់ កន្ទុយ 
នាំគ្នា សមៃុកចូល កីឡដា្ឋាន 
Old Trafford ដើមៃបី សម្ដៃង 
ការតវា៉ា បៃឆំងនឹង ម្ចាស់ ក្លិប។

កៃុម មៃឃ ខៀវ Manches-
ter City នឹង កា្លាយ ជា ជើងឯក 
លីគ កំពូល របស់ អង់គ្លៃស នៃះ 
ភា្លាម ដៃល ជា លើក ទី ៣ ក្នុង 
ចំណម ៤ រដូវកាល បៃសិន 
បើ កៃមុ លៃខ ២ Man United 

ភា្លាត ់ចាញ ់កៃមុ ភ្ញៀវ Liverpool 
ក្នុង ការបៃកួត នៃះ។

ប៉ុន្តៃ គួរឱៃយ សោកសា្ដាយ កៃុម 
របស់ លោក Pep Guardiola 
តៃូវ ទុក ក្ដីសងៃឃឹម ក្នុង ការចង់ 
បៃរព្ធ ពិធី ឆ្លង ឱៃយ នៅ ដដៃល 
សិន កៃយ ហ្គៃម ដ៏ធំ បំផុត នៃ 
ការបៃកួត បាល់ទាត់ របស់ 
អង់គ្លៃស តៃូវ បាន បញៃឈប់ 
ដោយសារ មន ភាពវឹកវរ នៅ 
កីឡដា្ឋាន Old Trafford។

គៃសួារ របស ់តៃកលូ Glazer 
ដៃល ធ្លាក់ បៃជាបៃិយភាព 
រួចរាល់ ហើយ ដោយសារ 
ការទិញ ក្លិប រយៈពៃល ១៦ ឆ្នាំ 
កន្លងទៅ បាន តៃឹមតៃ នាំឱៃយ ក្លិប 
សា្ពាយ បំណុល យ៉ាងចៃើន 
សន្ធឹកសនា្ធាប់ នោះ តៃូវ បាន 
រិះគន់ យ៉ាងខ្លាំង សមៃប់ ការ 
មន ចណំៃក ក្នងុ គមៃង បង្កើត 

លីគ ដាច់ដោយឡៃក Euro-
pean Super League ដៃល 
ពៃលនៃះ ដួលរលំ ហើយ។

មូលហៃតុ នោះបាន នាំ ធ្វើឱៃយ 
អ្នកគំទៃ របស់ កៃុម បិសាច 
កៃហម បង្កើត ឱៃយ មន ការ 
បៃឆំង តវា៉ា នៃះ ឡើង នៅ មុន 
ហ្គៃម ទល់នឹង កៃុម Liverpool 

ហើយ អ្នក តវា៉ា បៃមណ ជា 
២០០ នាក់ នាំគ្នា ដើរចូល 
ទៅក្នងុ ទលីាន នៃ កឡីដា្ឋាន Old 
Trafford ជាមួយ នឹង បដា ក្នុង 
ដៃ ដៃល មន អកៃសរ បៃឆំង នឹង 

ម្ចាស់ ក្លិប តៃកូល «Glazer» 
ហើយ ដតុ ភ្លើងពណ ៌បៃតង នងិ 
លឿង ដៃល ពណ៌ នៃ សា្ថាបនិក 
Newton Heath របស់ កៃុម 
Man United។

អ្នកគំទៃ ក្លិប ទាំងនោះ កំពុង 
រំពឹងថា នឹង អាច ធ្វើការ ដាក់ 
សម្ពាធ ចពំោះ កៃមុហ៊នុ តៃកលូ 

«Glazer» ដៃល មន មលូដា្ឋាន 
នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក ពៃម លក់ 
ក្លិប ឱៃយ អ្នកផៃសៃង។ អ្នក តវា៉ា ខ្លះ  
ក៏ បាន បិទផ្លូវ ចូលទៅ កាន់ 
សណ្ឋាគរ Lowry (Lowry 

Hotel )ជា កន្លៃង ដៃល កឡីាករ 
និង បុគ្គលិក របស់ ក្លិប កំពុង 
សា្នាក់នៅ។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការតវា៉ា នោះ ក្លបិ 
Man United បាន ចៃញ 
សៃចក្ដ ីបៃកាសថា៖ «អ្នកគំទៃ 
របស់ យើង សៃឡាញ់ ក្លបិ Man-
chester United យ៉ាងខ្លាងំ 
ហើយ ពួកយើង ដឹង អំពី សិទ្ធ ិក្នងុ 
ការបញ្ចៃញមតិ ដោយ សៃរី និង 
ការតវា៉ា ដោយ សន្តវិិធី។ តៃ យើង 
មន ការសោកសា្ដាយ ជា ពន់ 
ពៃក ចំពោះ ការរំខន ដល់ កៃមុ 
និង សកម្មភាព នានា ដៃល ធ្វើឱៃយ 
អ្នកគំទៃ ដទៃទៀត បុគ្គលិក 
ការងារ និង បូ៉លិស ស្ថតិក្នងុ 
គៃះថា្នាក់»។

ចំណៃក ខង អ្នកគៃប់គៃង 
Premier League បានឱៃយដឹង 
ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស របស់ខ្លួន 

ថា៖ «យើង យល់ និង គោរព 
ចំពោះ កម្លាងំ របស់ ផ្លវូ អារម្មណ៍ 
តៃ សូម ធ្វើការ ថ្កោលទោស 
ចំពោះ ទង្វើ ហិងៃសា គៃប់ រូបភាព 
ការបង្ក នូវ ការខូចខត ដៃល 
មន ទោស ធ្ងន់ធ្ងរ និង ការ 
រំលោភ បំពាន ផៃសៃងៗទៀត ជា 
ពិសៃស ការរំលោភ លើ នីតិវិធី 
ទប់សា្កោត់ ជំងឺ កូវីដ១៩»។

ការបៃកួត រវាង កៃមុ យកៃស ទំាង 
២ ដំបូង ឡើយ គៃន់តៃ មន 
ការពនៃយារ ម៉ាង បន្តចិ បុ៉ណ្ណោះ 
មុន នឹង មន ការ បៃកាស ផ្អាក 
ទំាងសៃងុ ពី កៃមុ ម្ចាស់ផ្ទះ ហើយ 
កៃមុ Liverpool បាន យល់សៃប 
ទំាង សៃងុ លើការសមៃច នៃះ 
ពៃះ ដើមៃបី សុវត្ថភិាព កីឡាករ 
របស់ខ្លនួ ដៃល អាច នឹង មិន 
ទទួលបាន ការធនា ១០០ 
ភាគរយ៕ VN

ជំនួបរវាងបិសាចក្រហមនិងហង្រសក្រហមត្រវូបានផ្អាកដោយសារមានការតវា៉ាប្រឆំាង

ក្រមុនារីរបស់Chelseaបានទមា្លាក់
BayernឡើងទៅជួបBarca

ក្រុងប៉ារីស: ការរក បាន ១ 
គៃប ់ដស៏ខំន ់ចងុកៃយ របស ់
កីឡាការិនី Pernille Harder 
និង ២ គៃប់ របស់ កីឡាការិនី 
Fran Kirby បាន ជួយ ឱៃយ កៃុម 
នារ ីChelsea មន ភាពបៃសើរ 
វិញ ដោយ អាច វាយបក យក 
ឈ្នះ កៃុម Bayern Munich 
៤-១ អំឡុង ការបៃកួត បាល់ 
ទាត់ នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Champi-
ons League ផ្នៃក នារ ីក្នងុ វគ្គ 
៤ កៃុម ចុងកៃយ ជើង ទី ២ 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ។

កាលពី បៃកួត ជើង ទី ១ នៅ 
កៃងុ មុយនិច បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ 
កៃមុ Bayern ឈ្នះ ២-១ តៃ ជើង 
ទី ២ នៅ កៃងុ ឡុងដ៍ នៃះ ២ គៃប់ 
ពី ថ្វ ីជើង របស់ កីឡាការិនី អន្តរជាតិ 
អង់គ្លៃស Kirby និង ម្នាក់ ១ គៃប់ 
ពី ខៃសៃបមៃើ សញ្ជាតិ កូរ៉ៃខងតៃបូង Ji 
So-yun និង ខៃសៃបមៃើ បៃយុទ្ធ 
សញ្ជាតិ ដាណឺម៉ាក Harder បាន 
ធ្វើឱៃយ កៃមុ Chelsea ឡើងទៅ វគ្គ 
ផ្ដាច់ពៃត័ៃ ដោយ តៃវូ ជួប កៃមុ 
អៃសៃបា៉ាញ Barcelona ដៃល 
យកឈ្នះ កៃមុ Paris Saint-
Germain ទំាង ២ ជើង ៣-២។

«វា មន អត្ថន័យ គៃប់យ៉ាង 
សមៃប់ ពួកយើង។ ពួកយើង 
ចង់ លៃង នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ពៃ័តៃ។ 
យើង មន ទំនុកចិត្ត តំាងពី នាទី 
ដំបូង ហើយ ពួកយើង បាន 
បង្កើតឱៃយមន ទមៃង់ លៃង យ៉ាង 
អសា្ចារៃយ»។ នៃះ ជា សម្ដ ីរបស់ 
កីឡាការិនី Harder ដៃល ធ្លាប់ 
បងា្ហាញ វត្តមន ជាមួយ កៃុម 
ជើងឯក រង ចំនួន ២ ដង Wolfs-
burg ក្នងុចំណម ការចំណយ 
ពៃល ៣ រដូវកាល។

កៃុម ដៃលមន រហសៃសនាម 
ថា តោខៀវ គឺជា កៃុម អង់គ្លៃស 
ទី ២ ដៃល បាន ឡើង ដល់ 
 វគ្គ ដណ្ដើមពាន នៃ ការបៃកួត 
បាល់ទាត់ ផ្នៃក នារី របស់ តំបន់ 
អឺរ៉ុប បនា្ទាប់ពី កៃុម Arsenal 
ដៃល ឈ្នះ ជើងឯក ព ីការ បៃកតួ 
បៃជៃង នៃះ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៧។

គៃបូង្វកឹ របស់ កៃមុ Chelsea 
អ្នកសៃ ីEmma Hayes បាន 
បៃប់ ទូរទសៃសន៍ BT Sport ថា៖ 
«ពួកយើង បាន ឆ្លងកាត់ រឿងរា៉ាវ 
ជាចៃើន ជាមួយ គ្នា។ ខ្ញុ ំនៅទីនៃះ 
រយៈពៃល ៩ ឆ្នា ំហើយ ដោយ វា 
មិនមៃន ទើបនឹង កើតឡើង 
ឡើយ វា មន រយៈពៃល យូរ 
ណស់។ ខ្ញុ ំនឹងធ្វើ ដំណើរ ទៅផ្ទះ 
ជាមួយ នឹង ការចៃៀង ចមៃៀង 
ដ៏ពីរោះ អម ដោយ ទឹកភ្នៃក 
 ក្នុង ពៃល ជាមួយគ្នា ពៃះ ខ្ញុំ 
សបៃបាយចិត្ត ពៃក»។

គៃូបង្វឹក វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ រូបនៃះ 
បាន បន្ថៃមថា៖ «ខ្ញុំ យល់ថា វា 
មន សារៈសំខន់ខ្លាំង ណស់ 
សមៃប់ កៃុមបាល់ទាត់ នៃ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស ដៃល យើង 
សមៃច បាន លទ្ធផល នៃះ។ 
ក្លិប បាល់ទាត់ របស់ អង់គ្លៃស 
គឺជា ក្លិប ១ ក្នុង ចំណម ក្លិប 
ធំៗ បំផុត ក្នុង លោក ហើយ 
ឥឡូវនៃះ ពួកយើង តៃូវ ទៅ 
បៃឈម ជាមួយ កៃុម លំដាប់ 
កំពូល Barcelona»។

ការបៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់ពៃ័តៃ រវាង 
កៃុម ទាំង ២ នឹង តៃូវ ធ្វើឡើង 
នៅ ថ្ងៃទី ១៦ ខៃឧសភា នា 
កីឡដា្ឋាន Gamla Ullevi ក្នុង 
កៃុង Gothenburg បៃទៃស 
ស៊ុយអៃត៕ VN

អ្នកគំាទ្រមកជួបជំុក្នងុក្រងុមីឡានក្រយ
Interឈ្នះពានSerieAជាលើកទី១៩

ក្រុងមីឡាន: មនុសៃស រាប់ 
ពាន់នាក់ បាន មក បៃមូល ផ្ដុំគ្នា 
នៅ តាម ផ្លូវ នៃ កៃុង មីឡាន 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ដើមៃបី អបអរ 
ដល់ កៃុម Inter Milan ដៃល 
បានឈ្នះ ពាន កៃបខណ័្ឌ Serie 
A ជា លើក ដំបូង ក្នុង រយៈពៃល 
១១  ឆ្នាំ ហើយ ជ័យជម្នះ នៃះ 
បានបញ្ចប់ ការគៃង ជើងឯក  
៩ឆ្នាំ បន្តបនា្ទាប់ របស់ កៃុម គូ 
បៃជៃង Juventus។

កៃមុ របស់លោក Antonio 
Conte ធនាបាន នូវ ការឈ្នះ 
ពាន Scudetto (Serie A) 
ជា លើក ទី ១៩ បនា្ទាប់ពី កៃមុ 
Atalanta បៃកួត បាន តៃមឹ ស្មើ 
១-១ ជាមួយ កៃុម ម្ចាស់ផ្ទះ 
Sassuolo ដៃល លទ្ធផល នៃះ 
ធ្វើឱៃយ កៃមុ រហសៃសនាម «ពស់ ធំ» 
នំាមុខ ដាច់ ដល់ ទៅ ១៣ ពិន្ទុ 
ខណៈ ការបៃកួត នៅសល់តៃ ៤ 
លើក ទៀត បុ៉ណ្ណោះ។

លោក Conte បានចាប់ផ្ដើម 
ឱៃយមន កំណត់តៃ បន្តបនា្ទាប់ 
ជាមួយ កៃមុ Juve ដោយ ការ 
ឈ្នះ ពាន ជាប់ៗ គ្នា ៣ ដង 
 ដំបូង ដៃល កំណត់តៃ នោះ បាន 
អូសបនា្លាយ ពី ឆ្នា ំ២០១២ រហូត 
ដល់ ឆ្នា ំ២០២០។ បុរស វ័យ ៥១ 
ឆ្នា ំ ចូលមក ធ្វើជា គៃបូង្វកឹ របស់ 
កៃមុ Inter ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ហើយ ដឹកនំា កៃមុ ឱៃយ ដណ្ដើមពាន 
ពី កៃមុ គូបៃជៃង ដ៏សៃចួសៃល់ 
របស់ខ្លនួ កៃយ រដូវកាល មុន 
បញ្ចប់ នៅ លៃខ ២។

«ការឈ្នះ ពានរងា្វាន់ នៃះ គឺ 

ជោគជ័យ ១ ក្នុងចំណម 
ជោគជ័យ ដ៏ធំ បំផុត នៃ អាជីព 
របស់ខ្ញុ»ំ។ នៃះ ជា បៃសាសន៍ 
របស់ គៃូបង្វឹក នៃ កៃុម Inter 
លោក Conte ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះ 
ជើងឯក កៃបខ័ណ្ឌ Premier 
League របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស 
ផងដៃរ ជាមួយ កៃុម តោខៀវ 
Chelsea ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧។

អ្នកចាត់ការ សញ្ជាតិ អ៊ីតាលី 
លោក Conte បាន បន្ថៃមថា៖ 
«វា មិនមៃន ជា ជមៃើស ងាយ 
សៃួល សមៃប់ ខ្ញុំ នោះឡើយ 
ក្នុង ការចូលរួម ជាមួយ Inter 
នៅពៃល ដៃល កៃមុ នៃះ មនិ ធ្លាប ់
ឈ្នះ ពាន លគី សោះ។ មយួវញិ 
ទៀត នោះ ពួកគៃ ក៏ ជា កៃុម 

គូបៃជៃង ដោយផ្ទាល់ ទល់នឹង 
កៃមុ Juventus ដៃលជា អតតី 
ក្លិប របស់ខ្ញុំ»។

ពៃលនៃះ Inter គឺជា កៃមុ 
ជោគជ័យ បំផុត ទី ២ នៅ អី៊តាលី 
ដោយ ឈ្នះ ពាន លើស ១  ដង 
លើ កៃមុ គូបៃជៃង សា្លាប់ រស់ ក្នងុ 
កៃងុ ជាមួយគ្នា AC Milan 
ដៃលមន ចំនួន ១៨ ដង តៃ 
ពួកគៃ នៅ ឆ្ងាយ ណស់ ពី ការ 
ឈ្នះ ចំនួន ៣៦ សម័យកាល 
របស់ កៃមុ Juve។

កៃុម ដៃល មន រហសៃសនាម 
ជា ភាសា អ៊ីតាលី ថា «Neraz-
zurri» (កៃុម ពណ៌ ខ្មៅ និង 
ខៀវ) មិន ធ្លាប់ ឈ្នះ ពាន អ្វី 
ឡើយ គិត តាំងពី ជំនាន់ របស់ 

លោក Jose Mourinho 
ដៃល បង្កើត បៃវត្តសិាស្តៃ ដោយ 
ការលើក ពាន ដល់ ទៅ ៣ 
កម្មវិធីធំៗ ក្នុង ១ រដូវកាល 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១០ ដូចជា 
Champions League, Se-
rie A និង Coppa Italia។

ពានរងា្វាន់ ចុងកៃយ របស់ 
កៃមុ Inter គឺ Coppa Italia ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១១ ហើយ ពួកគៃ បាន 
បាត់ មុខ ពីការបៃកួតបៃជៃងនៅ 
Champions League ៦  
រដូវកាល មុន នឹង បាន លោក 
Luciano Spalletti នំា ពួកគៃ 
ឱៃយតៃឡប់មក កាន់ការ បៃកួត 
បៃជៃង ដ៏ធំ របស់ អឺរុ៉ប វិញ ក្នងុ ឆ្នាំ 
២០១៨៕ VN

អ្នកគំាទ្រ បនមក ប្រមូល ផ្ដុគំា្នា នៅតាម ដងផ្លវូ ន្រ ក្រងុ មីឡាន កាលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ ដើម្របី សម្ដ្រង ការអបអរ 
ក្រយ ក្រមុ Inter Milan របស់ ខ្លនួ ឈ្នះ ពាន Serie A រដូវកាល ន្រះ។

យើង យល់ និង គោរព ចំពោះ កម្លាងំ របស់ផ្លវូ  
អារម្មណ៍ ត្រ សូម ធ្វើការ ថ្កោលទោស ចំពោះ ទង្វើហិង្រសា  
គ្រប់ រូបភាព និង ការរំលោភ បំពាន ផ្រស្រងៗទៀត ជា 
ពិស្រស ការរំលោភ លើ នីតិវិធី ទប់ស្កោត់ ជំងឺ កូវីដ១៩។



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញ៖ នាពេល ថ្មីៗ នេះ សេប់តេ មាន 
ការភ្ញាក់ផ្អើល ពី មហាជន យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ 
អ្នកនាង យ៉ាន លនីដា  អតតី ភរយិ លោក យ៉េម 
សំអូន ដេល ពួកគេ បាន លេងលះ ចេក ផ្លូវ គ្នា 
រំលង អស់ ពេល បេហេល ជា ៥-៦ ឆ្នាំ ទៅ ហើយ 
នោះ  បាន ចេញ Cover បទចមេៀង មរតក ដើម 
១ បទ មាន ចណំងជើង ថា «នកឹ បង ណាស»់ នៅ 
តាម បណា្តាញ សង្គម នោះ។

ការចេញ បង្ហើរ សំនៀង ឡើងវិញ សាជាថ្មី 
ហើយ បាន ជេើសរើស ចេៀង បទ «នឹក បង 
ណាស់» https://www.youtube.com/
channel/UCaYaA60eGfT6ZilspzpEPfQ 
ដេលជា សនំៀង ដើម របស ់លោកយយ ប៉េន រន៉ 
នេះ មក ចេៀង ភ្លាម ហាក់ ដូចជា បានធ្វើឱេយ 
មហាជន មាន ការនឹកភ្នក ទៅដល់ អតីត សា្វាមី 
អ្នកនាង  យ៉ាន លនីដា  ភ្លេត តេម្តង គ ឺតារាចមេៀង 
បេុស ដ៏លេបី ឈ្មោះ នា ទសវតេសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០-
២០០០ លោក យ៉េម សំអូន បើទោះបី ជា 
បានដឹងថា ពួកគេ ចេកផ្លូវ គ្នា ក៏ដោយ។

ហើយ តាមរយៈ ការចេញ បទចមេៀង នេះដេរ 
មហាជន ធ្លាប់ជា អ្នកគំទេ អ្នកនាង យ៉ាន លីនដា 
ក្ត ីទំាង អតីត សា្វាមី អ្នកនាង ក្ត ីនឹក សេមេ ដោយ 
ការលើក ឡើងជា បំណងល្អ ដោយ ក្តសីងេឃឹម ផងដេរ 
ថា៖ «អី៊យ៉ា! តើ ហេតុអ្វ ីបានជា Idol លីនដា  
ជេើសរើស យក បទចមេៀង នេះ មក ចេៀង អី៊ចឹង? 
តើ អាច មានន័យ អ្វ ីលើសពី អត្ថន័យ ក្នងុ បទ 
ចមេៀង នេះដេរ ឬទេ? តើ ប្ត ីបេពន្ធ ដេល ធ្លាប់តេ 
ផ្អេមល្ហេម នឹង គ្នា បាន យូរ រហូត បំបេក កំណត់តេ 
មហាជន ថា ជា ប្ត ីបេពន្ធ មាន ចំណង ស្នេហ៍ យូរ 
ជាងគេ ក្នងុ វិស័យ សិលេបៈ កាលពី ជាង ៥ ឆ្នា ំមុន 
អាចមាន ពន្ល ឺផេសះផេសា ឡើងវិញ ដេរឬទេ?»។

ទោះបីជា មិនមាន តមេុយ ណាមួយ នៅ ពី 
កេយ ការចេញ បទចមេៀង «នឹក បង ណាស់» 

យ៉ាង ណា ពាកព់ន័្ធ នងឹ រឿងរា៉ាវ បច្ចបុេបនភព របស ់
ប្ត ីបេពន្ធ ដេល បាន ចេកផ្លវូ គ្នា ទៅហើយ នោះ ក្ត ីក ៏
ឃើញ អ្នកនាង  យ៉ាន លីនដា  បាន សរសេរ សារ 
បញ្ជាក់ ផងដេរ។ អ្នកនាង  យ៉ាន លីនដា  ដេល 
មាន សញ្ជាតិ អូស្តេលី ដើមកំណើត ខ្មេរ រូបនេះ 
បាន បរិយយ តាម អ៊ីនសា្តកេម ថា៖ «អរគុណ 
ចំពោះ ក្តីសេឡាញ់  និង ការគំទេ សមេប់ 
បទចមេៀង ចេៀង ឡើងវញិ ចងុកេយ របសខ់្ញុ។ំ 
ខ្ញុំ ដឹងថា ពេលនេះ មាតុបេទេស កំណើត របស់ ខ្ញុំ 
កំពុង តេ ស្ថិតនៅក្នុង សា្ថានភព នេ ការបិទខ្ទប់ 
នៅឡើយ  ហើយ ខ្ញុំ ពិតជា មាន ក្តីសងេឃឹម មុតមាំ 
ថា សា្ថានភព នឹង បាន ធូរសេបើយ វិញឆប់ៗ  
បេសិន អ្នក ទាំងអស់ គ្នា ចេះ រកេសាខ្លួន ឱេយមាន 
សុវត្ថិភព។ ក្នុងនាម ពួកយើង ជា ខ្មេរ នៅ 
ឯនាយសមុទេ នេះ នឹង ធ្វើអ្វីៗ អស់ លទ្ធភព 
អាចធ្វើ បាន  ដើមេបី ជួយ ដល់ ការគំទេ បេយុទ្ធ 
បេឆំង ជំងឺ កូវើដ១៩ ទាំងអស់ គ្នា»។

អ្នកនាង  យ៉ាន លីនដា  ដេល កំពុងតេ រស់នៅ 
បេទេស អូស្តេលី ជាមួយ នឹង កូនសេី មាន វ័យ 
ពេញកេមុំ  និង ជា បណ្តូលចិត្ត តេមួយ មាន 
ឈ្មោះថា Veronica Yem ហៅ Ronny ដេល 
ជា ចំណង ស្នេហ៍ ជាមួយ នឹង អតីត សា្វាមី លោក 
យ៉េម សអំនូ  នោះ កប៏ាន ឱេយដងឹព ីការជេើស យក 
បទចមេៀង មាន ចំណងជើង ថា «នឹក បង 
ណាស់» ផងដេរ។

អ្នកនាង បញ្ជាកថ់ា៖ «សសួ្ត ីទាងំអស ់គ្នា! នេះ 
ជា បទចមេៀង ខ្មេរ ដបំងូ ដេល ខ្ញុ ំបាន រៀន ចេៀង។ 
ខ្ញុ ំចណំាយពេល ថត បទ នេះ ក្នងុ បណំង ចង ់រឭំក 
ការចងចាំ ល្អៗ ទាំងឡាយ។ វា បាន ធ្វើឱេយ ខ្ញុំ 
នកឹឃើញ អពំ ីទេពកោសលេយ នងិ សឡំេង ដព៏រីោះ 
របស់ អ្នកសិលេបៈ ជំនាន់ ដើម របស់ យើង។ ខ្ញុំ 
សងេឃឹមថា ការចេៀង ឡើងវិញ បទ «នឹក បង 
ណាស»់ របស ់មរតក សនំៀង លោកយយ  ប៉េន  
រ៉ន  នេះ នឹង អាចជួយ រំសាយ អារម្មណ៍ សៅហ្មង 
អ្នក ទាំងអស់ គ្នា បាន»៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

តារាចមេៀង អ្នកនាង  យ៉ាន  លីនដា  កំពុង រស់នៅ ទឹកដី អូស្តេលី កេយ ចេកផ្លវូ ពី ស្វាមី។ អី៊នសា្តកេម

ចំបប់ ជា បេភេទ កីឡា មួយ ក្នងុ ចំណោម បេភេទ កីឡា ទំង ១២ ដេល ចិន បនជេើសរើស យកទៅ ហ្វកឹហាត់ 
រយៈពេល វេង នៅ បេទេស របស់ ខ្លនួ។

យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ៖ មន្តេី ជំនាញ របស់ 
គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ រៀបចំ 
ការបេកួត កីឡា អាសុីអាគ្នេយ៍ 
លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ 
(CAMSOC) បានបញ្ជាក់ 
ជាថ្មី ថា សម្ព័ន្ធមិត្ត ចិន បាន 
សមេច ជេើសរើស យកបេភេទ 
កីឡា ចំនួន ១២ របស់ កម្ពុជា 
ឱេយ ទៅ ហ្វកឹហាត ់រយៈពេល វេង 
នៅ បេទេស របស់ខ្លួន ដើមេបី 
ជួយពងេឹង សមត្ថភព តេៀម 
 ទាំង ការបេកួត សុីហ្គេម នៅ 
វៀតណាម ចងុឆ្នា ំនេះ ពសិេស 
នៅពេល កម្ពជុា ធ្វើ ជា មា្ចាសផ់្ទះ 
សុីហ្គេម នៅ ឆ្នាំ ២០២៣។

បេភេទ កីឡា ទំាង ១២ របស់ 
កម្ពជុា ដេល បេទេស ចិន បាន 
ជេើសរើស សមេប់ យកទៅ 
ហ្វកឹហាត់ រយៈពេល វេង រួមមាន 
កីឡា កាយសម្ពន័្ធ វាយសី វូសូ៊ 
បាល់ទាត់ ស្តេ ីហេល ទឹក អត្ត- 
ពលកម្ម បាល់បោះ បាញ់ 
កំាភ្លើង ចំបាប់ វាយ កូនឃ្ល ីលើ 
តុ លើក ទម្ងន់ និង បាល់ទះ 
ដោយ សរុប មាន កេមុ អត្តពលិក 
ចំនួន ១៣៥ នាក់។

បើទោះបីជា គមេង បញ្ជនូ 
កេមុ អត្តពលិក ទៅ ហ្វកឹហាត់ 
រយៈពេល វេង នៅ បេទេស ចិន 
តេវូបាន ពនេយារពេល និង លើក 
ពេល ម្តង ហើយ ម្តងទៀត ដោយ 
សារ តេ ការផ្ទះុ ឡើង ខ្លាងំ នេ ជំងឺ 
កូវើដ បុ៉ន្តេ នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ 

នេះ កម្ពជុា មាន គោលការណ៍ ថ្មី 
ថា នឹង ស្វេងរក ការសមេប 
សមេលួ បញ្ជនូ កេមុ អត្តពលិក 
ទៅ ហ្វកឹហាត់ ឱេយបាន ពេះ 
កីឡា សីុហ្គេម លើក ទី ៣២ 
ដេល កម្ពជុា តេៀម ធ្វើ មា្ចាស់ផ្ទះ 
កាន់តេ ខិតជិត មកដល់ ហើយ។

លោក វា៉ាត ់ចរំើន អគ្គលេខ- 
ធិការ CAMSOC បាន ថ្លេង  
បេប់ថា៖ «ថ្ងេទី ១៧ ខេឧសភ 
ខងមុខនេះ ជា ពេល វេលា 
ចុងកេយ សមេប់ គមេង  មុន 
ដេល យើង ថា នឹង បញ្ជូន កេុម 
អត្តពលិក ឱេយទៅ ហ្វឹកហាត់ នៅ 
ចិន ប៉ុន្តេ យើង នៅតេ មិនទាន់ 
អាច ធ្វើ ទៅបាន។ តេ ទោះបីជា 
យ៉ាងណា គមេង បញ្ជូន កេុម 
អត្តពលកិ ទៅ ហាត ់នៅ បេទេស 
ចនិ នេះ តេវូតេ ធ្វើឱេយ បាន នៅ ឆ្នា ំ
២០២១ នេះ ហើយ យើង ចង់ 
ធ្វើឱេយបាន មុន ខេវិច្ឆិកា ឬ មុន 
ការបេកួត សុីហ្គេម នៅ បេទេស 
វៀតណាម ដើមេបី តេៀម ការ 
បេកួត នេះ ផងដេរ»។

លោក វា៉ាត់ ចំរើន ដេល ជា  
អគ្គលេខធិការ គណៈកមា្មោធិការ  
ជាតិ អូឡំាពិក កម្ពជុា (NOCC) 
ផង នោះ បាន បន្ត ថា៖ «គមេង 
បញ្ជនូ កេមុ អត្តពលិក ទៅ ហ្វកឹ 
ហាត់ នេះ គឺ ធ្វើតាម កិច្ច ពេម 
ពេៀង រវាង រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា 
និង សាធរណរដ្ឋ បេជាមានិត 
ចិន។ ជាមួយ គ្នា នេះ យើង តេៀម 
កីឡាករ កីឡាការិនី ចំនួន ១៣៥ 
នាក់ មកពី ១២ បេភេទ កីឡា និង 

មាន គេបូង្វកឹ ជា អ្នកដឹកនំា ចំនួន 
១១ នាក់ ពេមទំាង ស្តេ ីចំនួន ៥ 
នាក់ ដេល ជា អ្នកបកបេ ភសា 
ក្នងុ ការសមេលួ ទំនាក់ទំនង ដល់ 
ការហ្វកឹហាត់»។

កេពី ផេនការ បញ្ជូន កេុម 
អត្តពលកិ កម្ពជុា ទៅ ហ្វកឹហាត ់
រយៈពេល វេង នៅ បេទេស ចិន 
នេះ លោក វា៉ាត់ ចំរើន បាន 
អះអាងបន្តថា កម្ពុជា ក៏មាន 
ទនំាកទ់នំង បញ្ជនូ បេភេទ កឡីា 
ខ្លះទៀត ឱេយ ទៅ ហ្វឹកហាត់ 
នៅតាម បេទេស មួយចំនួន 
ទៀត ផងដេរ ដូចជាបេទេស 
កូរ៉េខងតេបូង វៀតណាម ថេ 
និង អឺរ៉ុប ជាដើម ពេះ ការ 
ហ្វឹកហាត់ នៅកេ បេទេស 
ពិតជា សំខន់ ណាស់។

អគ្គលេខធិការ CAMSOC 
លោក ចំរើន បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«ការហ្វឹកហាត់ នៅខងកេ 
បេទេស ជា ចំណុចខ្លាំង ដោយ 
សារ កតា្ត គេូ ជំនាញ ល្អ ពេល 
វេលា គេប់គេន់ សមា្ភារ ទំនើប 
និង ការហបូចុក សា្នាក់នៅ កមេតិ 
ស្តង់ដា អន្តរជាតិ ហើយ បន្ថេម 
ពីលើ នេះទៀត គឺ គោរព វិន័យ  
តឹងតេង បាន ល្អ តេម្តង។ ហេតុ 
នេះ ការហ្វកឹហាត ់នៅ ខងកេ 
បេទេស ពិតជា បាន ផលល្អ 
ដើមេបី ឆ្លើយតប និង ការតេៀម  
ហ្គេម ឆ្នាំ ២០២៣ ដេល 
ធ្វើឡើង ក្នុងនាម មា្ចាស់ផ្ទះ ជា 
បេវត្តិសាស្តេ នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា»៕

ចិនសម្រេចយកកីឡា១២ប្រេភ្រេទ
របស់ប្រេទ្រេសកម្ពជុាទៅហ្វកឹហាត់

យ៉ានលីនដាច្រេៀងCoverបទ«នឹក
បងណាស់»របស់រាជិនីសំឡ្រេងមាស
ប៉្រេនរ៉នធ្វើឱ្រេយមហាជនភ្ញាក់ផ្អើល
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