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មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
ស្នើដល់ក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្មបង្កើត
ស្តង់សម្រប់អាជីវករ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
ព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញា- 
រីទ្ធ និង មន្ត្រី ជាន់ខ្ពស់ គណ- 
បក្រស ប្រជាធិបត្រយ្រយ មូលដ្ឋាន 
(GDP) លោក យ៉ង សំាង-
កុមារ បាន អំពាវនាវ ឲ្រយ ក្រសួង 
ពាណជិ្ជកម្ម រៀបច ំស្តង ់សម្រប ់
អាជីវករ លក់ដូរ នៅ តំបន់ បិទ 
ខ្ទប់។

ការអំពាវនាវ ន្រះ ស្របព្រល 
សាលា រាជធានី ភ្នំព្រញ បាន 
សម្រច បិទ ផ្រសារ រដ្ឋ  និង ផ្រសារ 
មនិ រៀបរយ ទាងំអស ់នៅ ទកី្រងុ 
ភ្នំព្រញ រយៈព្រល ១៤ ថ្ង្រ គិត 
ចាប់ពី ថ្ល្រ ទី ២៤ ម្រសា ដល់ 
ថ្ង្រទ ី៧ ខ្រ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
ដើម្របី បង្ការ  និង ទប់សា្កាត់ ការ- 
ឆ្លង រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បាន 
សរស្ររ នៅលើ ទំព័រ ហ្វ្រសប៊ុក 
ផ្លូវ ការ របស់ លោក កាលពី ថ្ង្រ-
អាទិត្រយ ថា ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
បាន ចាត់ច្រង បើក ស្តង់ លក់ 
ទំនិញ ក្នុង ...តទៅ ទំព័រ ៩

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរា-
គមន៍ជំនួយសង្គមជួយដល់
ពលរដ្ឋដ្រលរង...ទំព័រ២

ព័ត៌មានជាតិ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ធំៗចំនួនពីរបានប្រកាស
ពីការបង់ការប្រក់ដល់
ភាគហ៊ុនិក...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

ម្រចុងភៅស្រីល្បីក្នុងការចង-
ក្រងមុខម្ហូបខ្ម្ររបងា្ហាញវិធី
ចម្អិនម្ហូបជាតិស្ទួយសុខភាព
តាមរយៈវីដ្រអូ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

មៃដឹកនំាអាសា៊ានចូលរួមកិច្ច បៃជំុ ពិសៃស កាល ពី រសៀល ថ្ងៃទី ២៤ មៃសា។ រូបថត SPM

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពៃញៈ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ 
ពិស្រស ក្រ ផ្លូវ ការ ម្រ ដឹកនាំ 
អាសា៊ាន  កាលពី រសៀល ថ្ង្រទី 
២៤ ខ្រ ម្រសា ឆ្នាំ ២០២១ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន 

ស្រន បាន ថ្ល្រង ថា កម្ពជុា គាទំ្រ 
ដល់ តួនាទី សម្របសម្រួល 
របស់ ប្រធាន អាសា៊ាន ក៏ ដូចជា 
អគ្គល្រខាធិការ អាសា៊ាន និង 
សមាជិក អាសា៊ាន ផ្រស្រង ទៀត 
ដើម្របី ជំរុញ ឲ្រយ មាន ការ ចរចា 
ប្រកប ដោយ លក្ខណ :សា្ថាបនា 

ដើម្របី ជួយ មីយ៉ាន់មា៉ា ដោះ-
ស្រយ វិបត្តិ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន 
ស្រន បាន សរស្ររ នៅ ក្នុង 
ហ្វ្រសប៊ុក របស់ លោក អំពី-
លទ្ធ ផល កិច្ច ប្រជុំ ពិស្រស 
ក្រផ្លូវការ ម្រ ដឹកនាំ អាសា៊ាន 

ដ្រល ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ទីក្រុង  
ហ្រសាការ តា ប្រទ្រស ឥណ្ឌនូ្រសុ ី 
ថា ៖ «កម្ពុជា គាំទ្រ ដល់ តួនាទី 
សម្រប សម្រួល របស់ ប្រធាន 
អាសា៊ាន ក៏ ដូច ជា អគ្គល្រខា- 
ធិការ អាសា៊ាន និង សមាជិក 
អាសា៊ាន ផ្រស្រង ...តទៅទំព័រ ៤

កម្ពជុាគំាទ្រការសម្របសម្រលួដ្រលជំរុញឲ្រយ
មានការចរចាប្រកបដោយលក្ខណ:ស្ថាបនាដើម្របីជួយមីយ៉ាន់មា៉ាដោះស្រយវិបត្តិ

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋបាល សាលា 
រាជធានី ភ្នំព្រញ បាន អំពាវនាវ 
ទៅដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល 
កំពុង សា្នាក់នៅ ក្នុងភូមិ សាស្ត្រ 
តំបន់ ក្រហម ត្រូវ ទៅយក សំ-
ណាក ធ្វើត្រស្ត រក វរីសុ កវូដី ១៩ 
បើ អ្នកនោះ ធា្លាប់ ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  
ឬ ដោយ ប្រយោល ជាមយួ អ្នក-
ជំងឺ កូវីដ១៩ អ្នក កំពុង រស់នៅ 
កន្ល្រង មាន ករណី វិជ្ជមាន កូវីដ 
ច្រើន និង អ្នក ដ្រល មាន  ការ 
សង្រស័យថាមាន ឆ្លង វីរុស ន្រះ 
ខណៈ ខ្រត្ត បនា្ទាយមានជ័យ 
បានដក់ ទីតាំង មួយ ចំនួន ជា 
តំបន់ ក្រហម។ ...តទៅទំព័រ ៥

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំ្រញ
កំណត់អ្នកនៅក្នងុតំ-
បន់ក្រហមដ្រលត្រវូ
ទៅធ្វើត្រស្តរកកូវីដ១៩

មុំ គនា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បាន សម្រច បញ្ចប់ ការ 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ និង 
ការ  បញ្ចប ់ការ បទិ រមណយីដ្ឋាន 
ទ្រសចរណ៍ នៅ ទូទំាង ប្រទ្រស 

ដោយ ពលរដ្ឋ អាច ធ្វើ ដំណើរ 
ឆ្លង កាត់ ពី ខ្រត្ត មួយ ទៅ ខ្រត្ត 
មួយ ទៀត បាន ឡើង វិញ ចាប់ ពី 
ថ្ង្រ អាទតិ្រយ ទ ី២៥ ខ្រ ម្រសា ន្រះ 
ទៅ លើកល្រង ត្រ រាជធានី 
ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ ដ្រល 
កំពុង ត្រូវ បាន បិទ ខ្ទប់។

យោង តាម ស្រចក្តី សម្រច 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រល ចុះ 
ហត្ថល្រខា ដោយ លោក នាយក 
រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន នៅ ថ្ង្រទី 
២៥ ខ្រ ម្រសា ន្រះ បាន សម្រច 
បញ្ចប់ ការ ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ និង ការ បិទ រមណីយ-

ដ្ឋាន ទ្រសចរណ៍ នៅ ទូទាំង 
ប្រទ្រស។

លោក ហ៊ុន ស្រន បាន លើក 
ឡើង ក្នុង ស្រចក្តី សម្រច ន្រះ 
ថា៖ «សម្រប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ច្រញ-ចូល និង ឆ្លង កាត់ ភូមិ-
សាស្រ្ត នានា ដ្រល ត្រវូ បាន បទិ 

ខ្ទប់ ត្រូវ អនុវត្តន៍ តាម ស្រចក្តី 
សម្រច របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ស្តពី ីការ បទិ ខ្ទប ់ភមូសិាស្រ្ត រាជ-
ធា នីភ្នំព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ 
ន្រខ្រត្ត កណា្តាល និង ស្រចក្តី 
សម្រច ពាក់ព័ន្ធ នានា របស់ 
រដ្ឋបាល រាជ...តទៅទំព័រ ៣

រដ្ឋាភិបាលសម្រចបើកឱ្រយធ្វើដំណើរឆ្លងខ្រត្តវិញចាប់ពីថ្ង្រន្រះតទៅលើកល្រងត្រភ្នពំ្រញនិងក្រងុតាខ្មៅ

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ ដើម្រប ីសម្រល បន្ទកុ 
ដល ់មន្ទរីព្រទ្រយ រដ្ឋ នៅ ថ្ង្រ អាទតិ្រយ 
ទី ២៥ ម្រសា ន្រះ លោក ម៉ម 
ប៊នុហ្រង រដ្ឋមន្រ្ត ីក្រសងួ សខុា-
ភិបាល បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ មា្ចាស់ 
ស្រវា ព្រយាបាល ឯកជន និង 
សម្ភព ស្រប ច្របាប់ ក្នុង រាជធានី 
ភ្នំព្រញ ទាំង អស់ អាច ទទួល 
ពិនិត្រយ ថ្រទាំ...តទៅទំព័រ ៣

ក្រសួងសុខាភិបាល
អនុញ្ញាតឱ្រយស្រវាសុខា-
ភិបាលឯកជនស្រប-
ច្របាប់អាចទទួលពិនិត្រយ
និងព្រយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ
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គឹម សារុំ 

កណ្តាល ៈ អ្នក កាសៃត ម្នាក់ 
និង បក្ខពួក២ នាក់ តៃូវ បាន 
សមត្ថកិច្ច នគរបាល ចាប់ បញ្ជនូ  
ទៅ តលុាការ ខៃត្ត កណ្តាល នៅ 
ថ្ងៃទី ២៥ មៃសា ករណី បំពាន 
បមៃម បិទ ខ្ទប់ នៅ ភូមិ កៃង-
សា្វាយ ឃុំ សា្វាយអំពារ សៃុក 
មខុកពំលូ ខៃត្ត កណ្តាល កាល 
ពី ថ្ងៃទី ២៣ មៃសា។

លោក ឡាក់ ម៉ៃងធី បៃធាន 
ការិយាល័យ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃិត 
សៃល នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរ-
បាល ខៃត្ត កណ្តាល បៃប់ នៅ 
ថ្ងៃទី ២៥ មៃសា ថា ជន សងៃស័យ  
ទាំង ៣ នាក់ ទី១-ឈ្មោះ វឿន 
សុភណ្ណរ៉ា ភៃទ បៃុស អាយុ 
៣៦ ឆ្នាំ ជា ជាង ជួស ជុល 
រថយន្ត និង ជា អ្នក សារ-ព័ត៌-
មន អនឡាញ ឈ្មោះ យ៉ូ-
ម៉ាធីវី ទី២-ឈ្មោះ សៃា៊ង ម៉ៃង-  
លី ភៃទ បៃុស អាយុ ១៩ ឆ្នាំ 
និង ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ អ៊ុយ 

ភារមៃយ ភៃទ បៃសុ អាយុ ២៤ ឆ្នា។ំ
ពួក គៃ មន សៃុក កំណើត នៅ 

ខៃត្ត កៃចៃះ និង បច្ចុបៃបន្ន សា្នាក់ 
នៅ ភូមិសង្កាត់ អូរបៃកក្អម ខណ្ឌ  
សៃនសុខ រជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជន ទាងំ ៣ 
នាក់ នៃះ គឺ សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្ញុំ 
បញ្ជូន បន្ត ទៅ តុលាការ ដើមៃបី 
អនុវត្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ដោយ-
សារ តៃ ពួក គាត់ ល្មើស នឹង 
បមៃម បិទ ខ្ទប់»។

លោក ឯក លន់ អធិការ 
នគរបាល សៃុក មុខកំពូល 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី 
២៥ មៃសា ថា ជន សងៃសយ័ ទាងំ 
៣ នាក់ បាន បើក រថយន្ត ១ 
គៃឿង ម៉ាក KiA ពណ ៌ស ពាក-់
សា្លាក លៃខ ភ្នំពៃញ 2R.2854 
បើកបរ ពី ទិស រជធានី ភ្នំពៃញ 
ឆ្ពោះ ទៅ ខៃត្ត កៃចៃះ។

ប៉ុន្តៃ ពៃល ពួក គៃ ធ្វើ ដំណើរ 
មក ដល់ ចំណុច គោលដៅ - 
តៃួតពិនិតៃយ តៃង់ ពៃំបៃទល់ ខៃត្ត 
កណ្តាល និង ខៃត្ត កំពង់ចាម 

ក្នុង ភូមិ-សាសៃ្ត ភូមិ កៃងសា្វាយ 
ឃុ ំសា្វាយ  អពំារ សៃកុ មខុ កពំលូ 
ក ៏តៃវូ សមត្ថកចិ្ច យាម គោលដៅ 
របស់ លោក ឃាត់ ខ្លួន តៃ ម្តង។

លោក បៃប់ ថា បនា្ទាប់ ពី ឃាត់  
ខ្លួន សួរ នាំ ឃើញ ឈ្មោះ វឿន 
សភុណ្ណរ៉ា ជា អ្នក កាសៃត ដៃល 
មន កាន់ បណ្ណ សារព័ត៌ មន 
អង្គភាព សារព័ត៌មន ឈ្មោះ 
យូម៉ា ធីវី អនឡាញ។ រីឯ បក្ខ 
ពួក គាត់២ នាក់ ទៀត មិន មៃន 
ជា អ្នក កាសៃត ទៃ។

បើ តាម លោក ឯក លន់ ថា៖ 
«ពួក គៃ បាន ដឹង ឮ ហើយ អំពី 
បមៃម បិទ ខ្ទប់ នៃះ ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ 
នៅ តៃ បពំាន។ អ៊ចីងឹ អ្នក បពំាន 
នងឹ បមៃម របស ់រជរដ្ឋាភបិាល 
មន តៃ បៃឈម នឹង ចៃបាប់ ទៃ»។

ដោយ ឡៃក លោក ផុស 
សុវណ្ណ អគ្គនាយក នៃ អគ្គនា-
យក ដ្ឋាន ព័ត៌មន និង សោត-
ទសៃសន ៍នៃ កៃសងួ ពត័ម៌ន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២៥ 
មៃសា ថា សារព័ត៌មន ឈ្មោះ 

យមូ៉ា ធវី ីអនឡាញ នៃះ ពតិ ជា 
មន ចុះ បញ្ជកីារ នៅ កៃសួង ព័ត៌- 
មន ពិតមៃន។

ចំពោះ អ្នក សារព័ត៌មន ទាំង 
អស់ ដៃល កំពុង ធ្វើ សកម្មភាព 
ទាំង តាម បៃព័ន្ធ អនឡាញ ក្តី គឺ 
អស់ លោក ទំាង នោះ គួរ តៃ មើល  
ចៃបាប់ បទដ្ឋាន ដៃល កំពុង ចៃញ 
ផង ថា ស្ថិត នៅ ក្នុង បរិបទ អ្វី។

លោក បន្ត ថា ក្នុង បរិបទ នៃះ 
ឃើញ មន ការ ដក ់បៃទៃស ក្នងុ 
គៃ អាសន្ន ហើយ ក្នងុ មតៃ 
ចៃបាប់   ទាំង អស់ មន ចៃង។ 
សៃច ក្ត ីសមៃច មយួ ទៀត លៃខ 
៤៩ និង  សៃចក្តី សមៃច លៃខ 
៥០ ស្តពី ីវធិាន ក្នងុ ការ រងំខ្ទប។់ 
ហៃតុ ដូច្នៃះ អស់ លោក ជា អ្នក 
សារព័ត៌មន គួរ មើល ក្នុង ចៃបាប់ 
នោះ។

លោក សុវណ្ណ ថ្លៃង ថា៖ 
«កន្លៃង  ណ ដៃល ចៃបាប់ អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ ធ្វើ និង កន្លៃង ណ ដៃល   
ចៃបាប់ មិន អនុញ្ញាត។ អ៊ីចឹងបើ 
ពៃល មន កើត បញ្ហា បៃប នៃះ 

ចៃបាប់ មន ចៃង ហើយ។ អ៊ីចឹង 
មិនមៃន គាត់ ជា អ្នក សារព័ត៌-
មន មន កាត កាសៃត សារព័ត៌- 
មន ហើយ ចៃះ តៃ ធ្វើ សៃច ចតិ្ត 
ទៃ គៃ មន វិធាន របស់ គៃ»។

លោក ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុំ ឱៃយ គាត់ 
គោរព តាម វធិាន ហ្នងឹ ហើយ បើ 
គាត ់មនិ គោរព សមត្ថកចិ្ច លោក 
អនុវត្ត តាម វិធាន របស់ លោក 
ហើយ»។

លោក បន្ត ថា អ្នក សារព័ត៌- 
មន អាច ធ្វើ ដណំើរ បាន នៅ ក្នងុ 
មូលដ្ឋាន ខណ្ឌ របស់ គាត់ គឺ 
គាត់ ធ្វើ ការ ក្នុង ខណ្ឌ របស់ គាត់ 
កុំ រំលោភ វិធាន ផៃសៃងៗ ទៀត 
របស់ កៃសួង អាជា្ញាធរមន 
សមត្ថ-កិច្ច។

ពាកព់ន័្ធ នងឹ បទ ល្មើស បពំាន 
បមៃម បិទ ខ្ទប់ នៃះ ដៃរ តុលា-
ការ ខៃត្ត កណ្តាល កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៤ ខៃ មៃសា បាន សមៃច ធ្វើ 
ការ ចោទ បៃកាន់ និង បញ្ជូន 
បុរស ម្នាក់ ទៅ ឃុំ ខ្លួន នៅ ពន្ធ-
នាគារ។

លោក ឡាក ់ម៉ៃងធ ីបៃប ់ថា 
តុលាការ ខៃត្ត កណ្តាល បាន 
ឃុំខ្លួន បុរស ម្នាក់ ឈ្មោះ ស៊ូ 
ម៉ៃងសៃ អាយុ ៣០ ឆ្នាំ   ទៅ 
ក្នុងពន្ធនាគារ ខៃត្ត  កណ្តាល 
ដោយសារ ជន ម្នាក់ នោះ គំ-
រមវាយ មៃភូមិ និង បៃជាការ-
ពារ កៃុង តាខ្មោ ខណៈ ជន នោះ 
ល្មើស  ទៅ នឹង បមៃម បិទ ខ្ទប់ 
ហើយ  បាន ឆ្លង កាត់ គោលដៅ 
ទាំង សៃវឹង។

លោក បន្ត ថា ជន សងៃសយ័ នៅ 
កៃយ ពៃល ឃាត់ ខ្លួន សមត្ថ-
កិច្ច ពិនិតៃយ មន ជាតិ អាល់កុល 
ក្នុង ឈាម និង មន ផ្ទុកសារ-
ធាតុ ញៀន ក្នុង ទឹក នោម ផង។

លោក  បាន បៃប់  ទៀត  ថា៖ 
«លោក ចៅកៃម វា៉ាន់ សុបញ្ញា 
ចោទ បទ ររំ ដល់ ការ អនុវត្ត 
វិធានការ និង បើកបរ កៃម 
ឥទ្ធពិល គៃឿង ញៀន តាម បញ្ញត្ត ិ 
មតៃ ៤ នងិ មតៃ ១១ ចៃបាប ់
ស្តីពី វិធានការ ទប់សា្កាត់ ជំងឺ 
កូវីដ»៕

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ លោក 
អនូ ពន័្ធមនុរីត័្ន បាន បង្កើត កៃមុ 
ការងរ បច្ចៃកទៃស ចំពោះ កិច្ច 
មយួ សមៃប ់ទទលួ បន្ទកុ រៀបច ំ
កៃបខ័ណ្ឌ យុទ្ធសាស្តៃ និង វិ-
ធានការ គោល នយោបាយ ស្តពី ី
ការ អន្តរគមន៍ ជំនួយ សង្គម 
ដើមៃបី ជួយ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
ទទលួ រង ផល ប៉ះពាល ់ដោយ-
សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង 
អឡំងុ ពៃល អនវុត្ត វធិានការ បទិ 
ខ្ទប់។

យោង តាម សៃចក្តី សមៃច 
នៃះ កៃសួង បាន បង្កើត កៃុម 
ការងរ បច្ចៃកទៃស ចំពោះ កិច្ច 
ចនំនួ ៤ ដើមៃប ីធ្វើ ជា សៃនាធកិារ 
របស់ គណៈកម្មោធិការ គោល 
នយោបាយ សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិ-
រញ្ញវត្ថុ (គ.ស.ហ) សមៃប់ 
ជួយ សមៃួល និង ជា មូលដ្ឋាន 
ដល់ កៃុម ការងរ បច្ចៃកទៃស 
ចំពោះ កិច្ច។

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាន 
ឱៃយ ដងឹ តាមរយៈ សៃចក្ត ីសមៃច 
នៃះ ថា កៃមុ ការងរ បច្ចៃកទៃស 
ចំពោះ កិច្ច តៃូវ ទទួល បន្ទុក 
កំណត់ និង បៃងចៃក ទីតាំង 
ភូមិសាសៃ្ត នៃ ការ អនុវត្ត វិធាន- 

ការ គោល នយោបាយ អន្តរ-
គមន៍ ជំនួយ សង្គម របស់ រជ-
រដ្ឋាភិបាល។

កៃុម ការងរ បច្ចៃកទៃស 
ចំពោះ កិច្ច តៃូវ រៀបចំ យន្តការ 
អនុវត្ត វិធានការ គោល នយោ-
បាយ អន្តរគមន៍ ជំនួយ សង្គម 
របស់ រជរដ្ឋាភិបាល ដោយ 
កំណត់ អំពី ជមៃើស សា្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ និង ភារកិច្ច នៃ សា្ថាប័ន 
ទាំង នោះ សិកៃសា  និង លើក 

សំណើ អំពី បៃភៃទ និង ទំហំ នៃ 
របប ឧបត្ថម្ភ ដៃល តៃូវ ផ្តល់ ជូន 
កៃុម បៃជាពលរដ្ឋ គោលដៅ រួម 
នឹង វិធានការ ជាចៃើន ទៀត។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ ដើមៃបី បន្ត 
ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ កៃុម គៃួសារ 
ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ យា៉ាង 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារ វិបត្តិ កូវីដ 
១៩ នៃះ អង្គការ ទសៃសនៈ ពភិព 
លោក បាន សហការ យា៉ាង ជិត-
ស្និទ្ធ ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន 

និង ជន បង្គោល នៅ សហគមន៍ 
បាន ចៃក អំណោយ ទៅ ដល់ 
គៃួសារ កៃីកៃ ចំនួន ៥២៧ គៃួ-
សារ ដៃល រស់នៅ តំបន់ បៃជា-
ជន កៃកីៃ ក្នងុ រជធាន ីនងិ ងយ  
រង ផល ប៉ះពាល់ ខ្លាំង បំផុត ក្នុង 
ខណ្ឌ ចនំនួ ៥ គ ឺខណ្ឌ សៃនសខុ 
ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃនជ័យ ខណ្ឌចៃបារ-  
អំពៅ ខណ្ឌ ដង្កា និង ខណ្ឌ 
ពៃកពៅ្នា។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 

របស់ អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភព 
លោកនៅ ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ មៃសា 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា អង្គការ ទសៃសនៈ 
ពិភព លោក បាន ចូលរួម ផ្តល់ 
ជូន សម្ភារ និ ងសៃបៀង អាហារ 
ដូចជា អង្ករ ៣ តោន ៥០០ 
គីឡូកៃម រួម ទាំង តៃីខ កំប៉ុង 
ទឹកតៃី និង សម្ភារ ចាំបាច់ មួយ 
ចំនួន ក្នុង ការ ចូលរួម ទប់ សា្កាត់ 
ការ រតតៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ទៅ ដល់ រដ្ឋបាល ខណ្ឌ សង្កាត់ 
និង នៅ តាម ភូមិ នានា។

កញ្ញា ហៀម ចិតៃ បៃធាន 
គៃប់ គៃង មូលនិធិ ថា្នាក់ ជាតិ 
របស់  អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភព- 
លោក   បាន ឱៃយ ដឹង ថា ការ ចូល- 
រួម  រវាង អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភព 
លោក នងិ បៃជាជន កម្ពជុា នងឹ 
ធ្វើ ឲៃយ បៃជាជន ដៃល ងយ រង-
គៃះ អាច រចួ ផតុ ព ីភាព សៃក- 
ឃា្លាន នងិ អាច ជយួ ផ្គតផ់្គង ់កៃមុ 
គៃួសារ របស់ ពួក គាត់ ជា ពិ-
សៃស កុមរៗ។

កញ្ញា បាន បន្ត ថា៖ «យើង 
ចង់ ឃើញ មនុសៃស កាន់ តៃ ចៃើន 
ចលូរមួ នងិ គាទំៃ ដល ់បៃជាជន 
យើង ជាមួយ នឹង អង្គការ- 
ទសៃសនៈ ពិភព លោក។ ខ្ញុំ ជឿ-
ជាក់ ថា យើង ទាំង អស់ គា្នា អាច 
ជយួ ទៅ ដល ់កៃមុ គៃសួារ ដៃល 
ឆ្លង កាត ់វបិត្ត ិនៃះ ហើយ តៃវូ ការ 

ជំនួយ ជា ចាំបាច់»។
ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក  ម៉ៃត 

មសភក្តី អ្នក នាំពាកៃយ សាលា 
រជធាន ីភ្នពំៃញ បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដងឹ 
កាល ពី ថ្ងៃទី  ២៣ ខៃ មៃសា ថា 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង រស់- 
នៅ ក្នុង តំបន់ កៃហម មន ការ 
ពៃយួ បារម្ភ ទាកទ់ង នងឹ ការ គា្មោន 
សៃបៀង   អាហារ ប៉ុន្តៃ សុំ កុំ មន 
ការ ពៃយួ បារម្ភ ខ្លាងំ ពៃក ដោយ-
សារ សាលា កៃុង មន រៀបចំ នូវ 
យន្ត ការ ចៃក សៃបៀង និង លក់ 
សៃបៀង។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «សាលា 
កៃុង បាន ទទួល រួច ហើយ នូវ 
សៃបៀង ព ីសម្តៃច នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី
សមៃប់ ចៃក ជូន ដល់ បៃជា-
ពល រដ្ឋ នៅ តំបន់ កៃហម  និង 
តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ហើយ យើង ក៏ បាន  
នងិ កពំងុ ដកឹ ចៃក ជនូ ដល ់បង- 
ប្អនូ បៃជាពលរដ្ឋ របស់ យើង»។

លោក ម៉ៃត មសភក្តី បាន 
បញ្ជាក ់ថា ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុា្មោន 
ថ្ងៃ ចងុ កៃយ នៃះ បៃជាពលរដ្ឋ 
បៃមណ ជាង ៤ មុឺន គៃួសារ 
ដៃល  ភាគ ចៃើន នៅ ក្នុង តំបន់ 
កៃហម តៃវូ បាន ផ្តល ់សៃបៀង រចួ 
មក ហើយ ហើយ សាលា រជ- 
ធានី  ភ្នំពៃញ កំពុង បន្ត ដឹក ចៃក 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ផៃសៃងៗ ទៀត 
ជា រៀងរល់ ថ្ងៃ៕

កម្មករ-កម្មការិនីទទួលអំណោយពីអភិបាលខ័ណ្ឌមានជ័យ កំឡុង ពេល បិទខ្ទប់ កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត 

យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតក្រមុការងារអន្តរាគមន៍ជំនួយ
សង្គមជួយដល់ពលរដ្ឋដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកកាស្រតម្នាក់និងបក្ខពួក២នាក់ត្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការខ្រត្តកណ្តាលករណីបំពានបម្រមបិទខ្ទប់
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តពីទំព័រ ១ ...ធានី-ខៃត្ត 
ដៃល មាន ជា ធរមាន»។

លោក គឹម សន្តិភាព អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌ បាន 
ពនៃយល ់ឱៃយ ដងឹ នៅ ថ្ងៃ នៃះ ថា ការ 
ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ចៃញ ចូល 
ភូមិសាស្តៃ ពី ខៃត្ត មួយ ទៅ ខៃត្ត 
មួយ តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ធ្វើ 
ដំណើរ ឡើង វិញ តាម សៃចក្តី 
សមៃច របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ប៉ុន្តៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ ចៃញ ចូល 
ឆ្លង កាត់ រាជធានី ភ្នំពៃញ និង 
កៃងុ តាខ្មៅ ខៃត្ត កណ្តាល ដៃល 
ជា តំបន់ បិទ ខ្ទប់ តៃូវ បាន ហាម 
ឃាត់ ដដៃល។

ប៉ុន្តៃ លោក បាន គូស បញ្ជាក់ 
ថា ៖ «ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ 
(ភ្នពំៃញ នងិ កៃងុ តាខ្មៅ) បាន 
លើកលៃង តៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ដើមៃបី បំពៃញ មុខងារ ក្នុង ការ 
ផ្តល ់សៃវា សង្គៃះ បនា្ទាន ់សៃវា 
សាធារណៈ ចាំបាច់ និង បនា្ទាន់ 
សៃវា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការងារ សន្តិ-
សុខ និង សណ្តាប់ ធា្នាប់ សា-
ធារណៈ ឬ សៃវា ដឹកជញ្ជូន ទំ-
និញ និង ករណី ចាំបាច់ ផៃសៃង 
ទៀត ដោយ មាន ការ អនុញ្ញាត 
ពី អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច»។

គរួ បញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល កាល ពី ថ្ងៃទី ០៦ និង 
ថ្ងៃទី១៧ ខៃ មៃសា បាន សមៃច  
បិទ ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ពី 
ខៃត្ត មួយ ទៅ ខៃត្ត មួយ និង បិទ 
រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស ផង ដៃរ ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ នូវ ការ ឆ្លង រីក រាល- 
ដល នៃ វីរុស កូវីដ ១៩៕

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ បុរស មា្នាក់ ឈ្មៅះ 
ប៉ៃន លឹម អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ ដៃល 
គៃ សា្គាល់ ថា ជា ឧកញ៉ា រស់នៅ 
សងា្កាត ់ឫសៃសកីៃវ ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ដៃល បាន បៃើ-
បៃស់ សា្លាកលៃខ រថយន្ត មិន 
តៃមឹតៃវូ បពំាក ់លើ រថយន្ត របស ់
ខ្លួន មា៉ាក Highlander ពណ៌ 
ស តៃវូ បាន សមត្ថកចិ្ច ឃាត ់ខ្លនួ 
និង ធ្វើ ការ ណៃនាំ អប់រំ។

ចំណត់ការ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង សាធារណការ 
នងិ  ដកឹ ជញ្ជនូ បាន បញ្ជនូ ករណ ី
នៃះ ទៅ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ-
បាល  ជាតិ ដើមៃបី ចាត់ ការ តាម 
ផ្លវូ ចៃបាប ់ដោយ ចាត ់ទកុ ថា ទង្វើ 
បៃប នៃះធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សៃចក្ត ីថ្លៃថ្នរូ របស ់កៃសងួ ដៃល 
មិន មាន គោលការណ៍ ចៃញ 
សា្លាកលៃខ ពិសៃស បៃប នៃះ 
ឡើយ។

សមត្ថកិច្ច នៃ អធិការដ្ឋាន 
នគរបាល ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ កាល 
ពី ថ្ងៃទី ២៤ មៃសា វៃលា ម៉ាង 
៤ រសៀល បាន ឃាត់ មា្ចាសរ់ថ- 
យន្ត មា៉ាក Highlander ពណ៌  
ស ដៃល បាន បពំា ក ់សា្លាក លៃខ 
«កម្ពុជា ឯកឧត្តម អ្នក ឧកញ៉ា 
ប៉ៃន លឹម» និង ភា្ជាប់ Logo 
របស់ គណបកៃស បៃជាជន កម្ពជុា។

កៃសួង សាធារណការ និង 
ដឹក ជញ្ជូន ចាត់ ទុក ករណី នៃះ 
ជា ទង្វើ ខុស ចៃបាប់។ សមត្ថកិច្ច 

បាន ឱៃយ ដងឹ ថា៖ «បរុស មា្នាក ់នៃះ 
ក៏ បាន ទទួល សា្គាល់ នូវ កំហុស 
នៃះនងិ បាន ដោះ សា្លាកលៃខ មនិ  
តៃឹមតៃូវ នៃះ ចៃញ ដោយ បាន 
ធ្វើ កិច្ចសនៃយា និង សុំទោស ជា  
សារធាណ: ចំពោះ ការ ពាក់ សា្លាក- 
លៃខ មិន តៃឹមតៃូវ នៃះ ហើយ    ក៏ 
បាន ធ្វើ ការ ថត ជា វដីៃអ ូសុទំោស 
ជា សាធារណៈ ចំពោះ ការ បៃើ- 
បៃស ់ពាកៃយ សម្ត ីមនិ សមរមៃយ នៅ 
លើ បណ្តាញ សង្គម»។

សមត្ថកិច្ច បន្ត ថា៖ «ដោយ 
មលូ ហៃត ុសខុភាព លើស ឈាម 
ផង សា្លាប់ មួយ ចំហៀង ខ្លួន ផង 
នងិ កពំងុ លៃប ថា្នា ំសរសៃ បៃសាទ 
ផង កៃយ ព ីធ្វើ ការ ណៃនា ំអបរ់ ំ
ធ្វើ កិច្ចសនៃយា និង សុំទោស រួច 
រាល ់ សមត្ថកចិ្ច ក ៏បាន អនញុ្ញាត 
ឲៃយ គាត ់វលិ តៃឡប ់ទៅ គៃហដ្ឋាន 
វិញ»។ នៃះ បើ តាម គៃហទំព័រ 
អង្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ។

ក្នងុ វដីៃអ ូសុទំោស ជា សាធារ- 

ណៈ នោះ លោក ប៉ៃន លមឹ បាន 
ថ្លៃង ថា៖ «ដោយសារ ខ្ញុ ំមាន ការ 
ខងឹ សមៃបារ ជាមយួ កនូចៅ របស ់
ខ្ញុពំ ីមនុ នៅ ជាមយួ ខ្ញុ ំកៃយ មក 
ទៅ នៅ ថៃ ហើយ បង្ហោះ សា្លាក-
លៃខ ខ្ញុ ំចលូ ទៅ កៃសងួ សាធារ-
ណការ ខ្ញុ ំឃើញ ក ៏ខងឹ ហើយ ជៃរ 
វា ហើយ ក៏ រាលដល ដល់ ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ មួយ ចំនួន។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សុំ 
ការ អភ័យទោស និង សុំទោស 
ជា ចាំបាច់ ដោយសារ ខឹង ពៃក 
ពៃះ ជំងឺ សរសៃ បៃសាទ រាល-
ដល»។

បរុសរ របូ នៃះ បន្ត ថា៖ «ចពំោះ 
បញ្ហោ សា្លាកលៃខ ឡាន នៃះ ខ្ញុំ ក៏ 
បាន ដោះទុក ហើយ ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
នៃះ ទៅ ខ្ញុំ ឈប់ បៃើ ហើយ»។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ ទាន ់អាច សុ ំ
អតា្ថាធិបៃបាយ បន្ថៃម ពី អធិការ 
នគរបាល ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ បាន 
នៅ ឡើយ ទៃ។

រដ្ឋលៃខាធកិារ កៃសងួ សាធារ-

ណការ និង ដឹក ជញ្ជូន លោក 
គង ់វមិាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថា 
សា្លាកលៃខ ដៃល បគុ្គល នោះ បាន 
បំពាក់ លើ រថយន្ត  គឺ ជា សា្លាក- 
លៃខ ក្លៃងកា្លាយ។

លោក ថា៖ «ទី១ ការ បំពាក់ 
សា្លាកលៃខ បៃប នៃះ គ ឺប៉ះពាល ់
ដល ់សា្ថាបន័ រដ្ឋ កៃសងួ មនិ មាន 
ជា គោលការណ៍ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បៃើបៃស ់ជា ផ្លវូ ការ ចពំោះ សា្លាក- 
លៃខ បៃប នៃះ ហើយ អ្នក បៃើ- 
បៃស់ គឺ ខុស ចៃបាប់»។

លោក វិមាន បន្ត ថា៖ «ទី២ 
ប៉ះពាល់ រឿង គណបកៃស ជា 
គោលការណ ៍គណបកៃស បៃជាជន 
មិន មាន ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បុគ្គល 
ណ យក Logo សា្លាកសញ្ញា 
របស ់គណបកៃស ទៅ បៃើបៃស ់ជា 
លក្ខណៈ ឯកជន ដើមៃប ីបមៃើ ផល 
បៃយោជន ៍ខ្លនួ ឯង នោះ ទៃ ករណ ី
នៃះ ដូចសា្លាក លៃខ អ៊ីចឹង»។

បើ តាម លោក គង់ វិមាន 
សមត្ថកចិ្ច ធា្លាប ់បាន ហៅ បគុ្គល 
ឈ្មៅះ ប៉ៃន លឹម មក ធ្វើ ការ 
អបរ់ ំនងិ ណៃនា ំម្តង រចួ មក ហើយ 
កាល ពី ឆ្នា ំ២០២០ បុ៉ន្តៃ ថ្មីៗ  នៃះ  
បរុស របូ នៃះ បាន យក សា្លាកលៃខ 
ដដៃល មក បៃើបៃស់ ម្តង ទៀត។

លោក ថា៖ «នៅ ខៃ មីនា ឆ្នាំ 
២០២០ មាន ករណី នៃះ ម្តង រួច 
ហើយ យើង បាន រាយការណ៍ 
ទៅ ស្នងការ នគរបាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី សហការ និង 
ដោះសៃយ ភា្លាមៗ នាពៃល នោះ 
រចួ ម្តង មក ហើយ។ សៃប ់តៃ ថ្មីៗ  

នៃះ ភ្លៃចៗ ខ្លួន ឃើញ គាត់ យក 
មក បៃើ ម្តង ទៀត។ ដចូ្នៃះ បងប្អនូ 
បៃជាពលរដ្ឋ បៃទះ ឃើញ និង 
សរសៃរ ប្តឹង មក កៃសួង ហើយ 
យើង ចាត់ ការ បន្ត ដោយ បញ្ជូន 
ករណី នៃះ ទៅ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច ដៃល 
មាន ការ ពាកព់ន័្ធ នងិ បាន ដោះ-
សៃយ ភា្លាម»។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ លោក អំ-
ពាវនាវ ដល់ សបៃបុរសជន ដៃល 
ទញិ រថយន្ត ជា អណំោយ បៃគៃន 
ជនូ ចៅ អធកិារវត្ត នានា តៃវូ ទៅ 
ចុះ បញ្ជ ីសា្លាកលៃខ ឱៃយ បាន តៃមឹ- 
តៃូវ ជា មុន សិន ចៀសវាង ការ 
បៃើបៃស់ រថយន្ត ដោយ ខុស 
ចៃបាប់។

លោក ថា៖ «ជាពសិៃស មា្ចាស ់
សបៃបុរសជន ដៃល ទិញ រថយន្ត 
បៃគៃន លោក សងៃឃ តៃវូ បពំៃញ 
កាតព្វកចិ្ច ចុះ បញ្ជ ីឱៃយ បាន តៃមឹ- 
តៃូវ និង ធ្វើ សា្លាក លៃខ ឱៃយ សៃប 
ចៃបាប ់សនិ មនុ បៃគៃន ជនូ លោក 
ចៅអធិការ បើ យើង យក ឡាន 
មិន បាន ចុះ បញ្ជី បៃគៃន លោក 
សងៃឃ គ ឺពៃះសងៃឃ មនិ ដងឹ ធ្វើ យ៉ាង 
ម៉ៃច មាន តៃ ដក ់សា្លាកលៃខ វត្ត 
នៃះ វត្ត នោះ អី៊ចឹង ដក់ សា្លាក លៃខ  
បៃប នៃះ គឺ ខុស នឹង ចៃបាប់»។

លោក  គង ់វមិាន ក ៏បាន គសូ 
បញ្ជាក ់ដៃរ ថា៖ «ពាកព់ន័្ធ សា្លាក- 
លៃខ ពិសៃស ផ្ទាល់ ខ្លួន នៃះ គឺ 
មាន  ចៃង ក្នុង ចៃបាប់ រួច ហើយ 
យើង ដក ់ពាកៃយ កម្ពជុា នៅ ព ីលើ 
ចំណៃក លៃខ និង ឈ្មៅះ នៅ 
ខាង កៃម»៕

រដ្ឋាភិបាលសម្រេច... បុរសម្នាក់ដ្រេលគ្រេដឹងថាជាឧកញ៉ាប្រេើស្លាកល្រេខរថយន្តមិនត្រេមឹ-
ត្រេវូនិងជ្រេរប្រេមថតាមហ្វ្រេសបុ៊កត្រេវូបានឃាត់ខ្លនួយកទៅអប់រំ

តពី ទំព័រ ១ ...និង ពៃយាបាល 
អ្នក  ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង ថា ការ 
អនុញ្ញាត នៃះ គឺ ដើមៃបី ជួយ 
សមៃល បន្ទុក របស់ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
រដ្ឋ ក្នុង ការ ពិនិតៃយ ថៃទាំ និង 
ពៃយាបាល អ្នក ជងំ ឺកវូដី ១៩ ប៉នុ្តៃ 
សៃវា ពៃយាបាល ឯកជន និង 
សម្ភព សៃប ចៃបាប់ ក្នុង រាជធានី 

ភ្នពំៃញ ទាងំ អស ់តៃវូ ស្នើសុ ំការ 
អនុញ្ញាត ចៃបាប់ មក កៃសួង និង 
តៃូវ គោរព តាម លក្ខខណ្ឌ មួយ 
ចំនួន ផង ដៃរ។

សៃវា សុខាភិបាល ឯកជន ទំាង  
នោះ តៃូវ មាន ទីតាំង មូលដ្ឋាន 
សខុាភបិាល សមសៃប មាន ផ្លវូ 
និង ចំណត រថយន្ត សមសៃប 
មាន រថយន្ត គិលាន សង្គៃះ 

ដៃល មាន បំពាក់ សមា្ភារៈ វៃជ្ជ-
សាស្តៃ គៃប់គៃន់ មាន បន្ទប់ 
សមសៃប ដក ់អ្នក ជងំ ឺពៃយាបាល 
ដោយ រកៃសា សវុត្ថភិាព គៃបគ់ៃន ់
មាន បន្ទប ់សង្គៃះ  បនា្ទាន ់មាន 
បំពាក់ សមា្ភារៈ បរិកា្ខារ ពៃទៃយ 
សមសៃប មាន គៃូពៃទៃយ និង 
បគុ្គលកិ គៃបគ់ៃន ់បាន បណ្តុះ-
បណ្តាល តៃឹមតៃូវ។

កៃ ពី នៃះ តៃូវ មាន បន្ទប់ 
ពិសោធន៍ វៃជ្ជសាស្តៃ ទូទៅ 
មាន ឧបករណ៍ សមា្ភារៈ សម-
សៃប មាន សមា្ភារ បរិកា្ខារ រូប-
ភាព វៃជ្ជសាស្តៃ សមសៃប មាន 
បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង ការ បងា្ការ និង 
តៃួត ពិនិតៃយ ការ ចម្លង រោគ អនុ-
វត្ត តាម គោលការណ៍ ណៃនាំ 
របស់ កៃសងួ សខុាភបិាល មាន 
បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង សំណល់ វៃជ្ជ-
សាស្តៃ និង តៃូវ ផ្តល់ របាយ-
ការណ៍ ទៀងទាត់ និង ទាន់ 
ពៃល វៃលា មក កៃសួង សុខាភិ-
បាល៕

ឃុត សុភចរិយា

ខេត្ត តេបូងឃ្មុំ ៈ ទណ្ឌិត ចំនួន 
១១៧៧ នាក ់ក្នងុ នោះ មាន សៃ ី
៦៧ នាក់ ដៃល តៃូវបាន ឃុំខ្លួន 
ក្នុង ពន្ធនាគារ ចាស់ ស្ថិតនៅ 
ក្នុងភូមិ ទូលវិហារ ឃុំ ជីរោទី២ 
សៃុក តៃបូងឃ្មុំ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ នា 
ពៃល កន្លងមកនៃះ តៃូវ បាន 
ផ្ទៃរចៃញ ទៅកាន់ ពន្ធនាគារ 
ខៃត្តកំពង់ចាម ដៃល ទើប សាង- 
សង ់ថ្ម ីក្នងុ ទកឹដ ីខៃត្ត កពំងច់ាម 
វិញ ហើយ។ នៃះ បើតាម បៃ-
សាសន៍ លោក នុត សវនា 
អ្នកនាំពាកៃយ អគ្គនាយកដ្ឋាន 
ពន្ធនាគារ នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃទ ី២៤ ខៃ 
មៃសា នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃងថា ពិធី ផ្ទៃរ  
នងិ ដកឹជញ្ជនូ ទណ្ឌតិ ទាងំនោះ 
ទៅកាន់ ពន្ធនាគារ ក្នុង ខៃត្ត 
កំពង់ចាម ដៃល ទើប សង់ ថ្មី 
នោះ តៃូវ បាន បៃពៃឹត្ត ទៅ បៃកប 

ដោយ ជោគជ័យ កាលពី ថ្ងៃទី 
២៣ ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០២១ 
តាម មធៃយាបាយ រថយន្តកៃុង 
ចំនួន ២ គៃឿង អមដោយ 
រថយន្ត សឺរ៉ៃន នគរបាល ចំនួន 
៣ គៃឿង និង មាន ការជួយ 
អន្តរាគមន៍ ការពារ សុវត្ថិភាព 
សណ្តាប់ធា្នាប់ សន្តសុិខ ពី កមា្លាងំ  
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
កំពង់ចាម និង កមា្លាំង នៃ អធិ-
ការដ្ឋាន នគរបាល សៃុកកៃុង 
ពាក់ព័ន្ធ សរុប ១៦២ នាក់។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ «នៅ 
ពៃលនៃះ ទណ្ឌតិ ទាងំ ១១៧៧ 

នាក់ កំពុង តៃវូបាន ឃំុខ្លនួ ដោយ  
សុវត្ថិភាព នៅក្នុង ពន្ធនាគារ ថ្មី 
នៃ ខៃត្ត កំពង់ចាម ហើយ»។

បើតាម លោក សវនា ពន្ធនា-
គារ ថ្មី របស់ ខៃត្ត កំពង់ចាម មាន 
អគារ សរុប ចំនួន ៧ ស្ថិត នៅ 
លើ ផ្ទៃដ ីជាង ៤ ហកិតា ក្នងុ ភមូ ិ
ផ្កាយពៃឹក ឃុំ មៀន សៃុក 
ពៃឈរ ខៃត្ត កំពង់ចាម និង 
មាន ចមា្ងាយ បៃមាណ ២០ 
គីឡូម៉ៃតៃ ពី សាលាដំបូង ខៃត្ត 
កពំងច់ាម កៃបៃរផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៧ 
ជាប ់សាលា ភមូភិាគ ទ ី២ របស ់
នគរបាលជាតិ៕

ក្រេសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្រេយស្រេវា... ផ្ទ្រេរទណ្ឌតិ១១៧៧នាក់ពីពន្ធនាគារចាស់ក្នងុ
ខ្រេត្តត្រេបូងឃ្មុំទៅពន្ធនាគារថ្មីក្នងុខ្រេត្តកំពង់ចាម

កេមុគេពូេទេយមកទទួលអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ នៅកេបេរផេសារឯករាជេយ  ១ 
ដើមេបីយកទៅទទួលការពេយាបាល។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

លោក ប៉េន លឹម តេវូបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួយកមកធ្វើការអប់រំ ករណី
បេបីេស់សា្លាកលេខមិនតេមឹតេវូ និងសម្តមិីនសមរមេយ។ រូបថត បូ៉លិស

ផ្ទេរ  និង ដឹកជញ្ជនូ ទណ្ឌតិតាម មធេយាបាយ រថយន្តកេងុ ។ នគរបាលជាតិ
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ភ្នំពេញៈ នៅ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
មៃសា ខាងមុខ នៃះ លោកនា- 
យក  រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន នឹង 
ថ្លៃង សុន្ទរកថា បើក សន្និបាត 
បៃចាំឆ្នាំ លើក ទី ៧៧ របស់ 
គណៈកម្មការ សៃដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម អង្គការ សហបៃជាជាតិ 
សមៃប់ តំបន់ អាសុី និង បា៉ា-
សុីហ្វិក (77th UN-ESCAP) 
ដៃល នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ នៅ ទីកៃុង 
បាងកក តាមរយៈ វីដៃអូ។ នៃះ 
បើតាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស ់កៃសងួ ការបរទៃស ចៃញ 
ផៃសាយ នា ថ្ងៃទី ២៣ មៃសា 
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន 
នៅ ពៃឹក នៃះ។

ពិធី នៃះ ធ្វើឡើង តប តាម ការ 
អញ្ជើញ របស់លោក ជំទាវ 

អាម៏ដា សាលសុីអាហ៍ អា-
លីសចាបាណា (Armida 
Salsiah Alisjahbana) 
អគ្គលៃខាធិការរង អង្គការ 
សហបៃជា ជាតិ និង ជា លៃ-
ខាធិការ បៃតិបត្តិ របស់ ES-
CAP។

លោក ទៃសរដ្ឋមន្តៃី លី ធុច 
បៃធាន គណៈកម្មការ ជាតិ 
ESCAP ក ៏នងឹ អញ្ជើញ ចលូរមួ 
ក្នុង សន្និបាត នៃះ តាមរយៈ បៃ-
ព័ន្ធ វីដៃអូ ផងដៃរ។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន 
នោះបាន គូសបញ្ជាក់ ថា ៖ 
«លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន នឹង ថ្លៃង សុន្ទរកថា ផ្តោត 
ទៅលើ ទិដ្ឋភាព សំខាន់ៗ មួយ 
ចំនួន រួមមានផល ប៉ះ ពាល់ នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៅលើ សៃដ្ឋកិច្ច 
សកល ភាពចាំបាច់ បនា្ទាន់ នៃ 

វ៉ាក់ សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
និង  ផៃនការ សា្តោរ ឡើងវិញ 

កៃយ   វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩»។
បើតាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌-

មាន កិច្ចបៃជុំ កៃម មូលបទ 
«ការសា្តោរ ឡើងវិញ កៃយ វិបត្តិ 

តាមរយៈ កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 
តំបន់ នៅក្នុង តំបន់ អាសុី និង 
បា៉ាសុីហ្វិក»។

សន្និបាត បៃចាំឆ្នាំ លើក ទី 
៧៧ នឹង ពិភាកៃសា អំពី របៀប 
នានា  ដើមៃបី ពងៃឹង បន្ថៃមទៀត 
នូវ កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ តំបន់  
និង  ការតភា្ជាប់ កាន់តៃ បៃសើរ-
ឡើងនិង ដើមៃបី កសាង ភាព រឹង- 
មាំ នៅក្នុង វិបត្តិ ផៃសៃងៗ ដោយ 
ពិចារណា ទៅលើ ជំងឺ រាតតៃបាត 
កូវីដ១៩ និង ការសា្តោរ ឡើងវិញ 
សៃដ្ឋកចិ្ច សង្គម ដៃល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ពី ជំងឺ នៃះ។

សន្និបាត ក៏ នឹង ពិនិតៃយមើល 
ឡើងវិញ នូវ ការអនុវត្ត របៀប- 
វរៈ សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ បៃកប 
ដោយ  ចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០ 
នៅក្នុង តំបន់ អាសុី និង បា៉ាសុី-
ហ្វិក ផងដៃរ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រននឹងថ្ល្រងសុន្ទរកថាបើកសន្នបិាតប្រចំាឆ្នាំ
លើកទី៧៧របស់UN-ESCAPក្នងុទីក្រងុបាងកកនៅថ្ង្រទី២៦ខ្រម្រសាន្រះ

លោកនាយក រដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ន សេន។ រូបថត SPM

តពីទំព័រ ១ ...ទៀត ដៃល 
អាច ដើរ តួនាទី ជា បៃសកជន 
ព-ិសៃស  របស ់អាសា៊ាន ក្នងុ ការ 
បង្កើត បរិយាកាស អនុគៃះ 
ដើមៃបី ជំរុញ ឲៃយ មាន ការ ចរចា 
បៃកប ដោយ លក្ខណ: សា្ថាបនា 
ដើមៃបី ជួយ មីយា៉ាន់មា៉ា ដោះ-
សៃយ  វិបត្តិ និង ទប់សា្កាត់ កុំ ឲៃយ 
សា្ថានការណ៍ ធា្លាក់ កាន់ តៃ ដុន-
ដាប ពោល គឺ យើង អាច ពិចារ-
ណា បៃើ យន្តការ អាសា៊ាន តៃី-
ភាគី (ASEAN Troika) 
ដើមៃបី ជួយ សមៃបសមៃួល រវង 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបី ជំរុញ ការ 
ចរចា ដោយ សា្ងាត់ៗ រវង ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ»។

លោក បាន ថ្លៃង ដោយ សង្កត ់
ធ្ងន ់ថា ៖ «ក្នងុ នាម ជា សមាជកិ 
នៃ គៃួសារ អាសា៊ាន កម្ពុជា 
តៃៀម  ខ្លួន ជានិច្ច ក្នុង ការ ចូល- 

រួម ជាមួយ បៃទៃស អាសា៊ាន 
ផៃសៃង ទៀត ដើមៃប ីជយួ មយីា៉ានម់ា៉ា 
តៃឡប ់ទៅ រក ភាព បៃកៃត ីឡើង 
វិញ ក្នុង តួនាទី  និង តាម ទមៃង់ 
ណា មយួ ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន 
អនុលាម តាម គោលការណ៍ 
អាសា៊ាន ហើយ គៃប់ ភាគី ទាំង 
អស់ អាច ទទួល យក បាន»។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី បាន 
ថ្លៃង ទៅ កាន់ មៃ ដឹកនាំ អាសា៊ាន 
ទៀត ថា កម្ពុជា បៃកាន់ ខា្ជាប់ 
គោលការណ៍ មិន ជៃៀតជៃក 
កិច្ចការ ផ្ទៃ ក្នុង ផង គ្នា។

ចំពោះ ការ រកៃសា សន្តិភាព 
សន្តិសុខ និង វិបុលភាព តំបន់ 
លោក ហ៊ុន សៃន បាន ថ្លៃង ថា 
ការ រកៃសា សាមគ្គីភាព នឹង បន្ត 
ពងៃឹង តួនាទី ស្នូល របស់ អា-
សា៊ាន មាន សារ:សំខាន់ សា្លាប់ 
រស ់ពុ ំនោះ ទៃ ការ កសាង សហ-

គមន៍ អាសា៊ាន មិន អាច បន្ត ទៅ 
មុខ បាន ឡើយ។ 

នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំពសិៃស កៃ 
ផ្លវូ ការ នៃះ គ ឺមាន ការ យាង នងិ 
អញ្ជើញ ចូល រួម ពី បៃមុខ រដ្ឋ 
បៃមុខ រដា្ឋាភិបាល នៃ បៃទៃស 
អាសា៊ាន (លើកលៃង តៃ បៃធា-
នាធិបតី ហ្វីលីពីន នាយក 
រដ្ឋមនៃ្ត ីឡាវ នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីថៃ) 
ដៃល កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ គ ឺបៃពៃតឹ្ត ទៅ 
នៅ ទីកៃុង ហៃសាការតា សាធារ-
ណរដ្ឋ ឥណ្ឌូនៃសុី កៃម គំនិត 
ផ្តចួ ផ្តើម របស ់លោក យកូ ូវដីដូ ូ
បៃធានាធិបតី នៃ សាធារណរដ្ឋ 
ឥណ្ឌូនៃសុី និង ពៃះចៅ ស៊ុល-
តង់ ហាជី ហាសសាណាល់ 
បុលគីយា៉ាស់ មុយអុីហៃសាឌីន 
វ៉ាឌឡូាហ ៍នៃ បៃទៃស បៃយុណៃ 
ក្នុង នាម ជា បៃធាន អាសា៊ាន។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ បៃមុខ 

យោធា មយីា៉ានម់ា៉ា ឧត្តមសៃនយី ៍
មីន អោង ហ្លៃង ក៏ បាន ចូលរួម 
នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ កំពូល ពិសៃស 
កៃ ផ្លវូ ការ នៃះ ផង ដៃរ។ នៃះ គ ឺ
ជា កចិ្ច បៃជុ ំដបំងូ របស ់អាសា៊ាន 
ចាប ់តាងំ ព ីមាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ 
ជងំ ឺកវូដី  ១៩ ជា សកល ហើយ 
របៀបវរ: សំខាន់ៗ ចំនួន ៣ 
នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នៃះ តៃូវ បាន 
លើក ឡើង រួម មាន ទី១-ការ 
កសាង សហគមន៍ អាសា៊ាន ទី 
២-ទនំាកទ់នំង ខាង កៃ នងិ ទ ី
៣-ការ ផ្លាស់ប្តូរ យោបល់ លើ 
បញ្ហា  តំបន់ និង អន្តរជាតិ។

ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក នា-
យក  រដ្ឋមន្តៃី ក៏ បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត 
ថា មៃ ដឹកនាំ អាសា៊ាន បាន 
ឈាន ទៅ សមៃច បាន នូវ ចំ-
ណុច  រួម គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ អំពី 
ជហំាន ដ ៏មាន សារៈសខំាន ់ក្នងុ 
ការ បន្ធូរបន្ថយ ភាព តានតឹង 
ដើមៃបី អាច មាន កិច្ច សន្ទនា 
បៃកប ដោយ សា្ថាបនា និង  ជា 
បណ្តើរៗ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ដំណោះ-  
សៃយ បៃកប ដោយ សន្តិភាព 
និង ការ រួបរួម ជា យូរ អង្វៃង និង 
តៃឡប ់ទៅ រក ការ ផ្លាសប់្តរូ តាម 
បៃប បៃជាធបិតៃយៃយ នងិ បៃកប 
ដោយ សន្តិភាព។ 

បៃមុខ ដឹកនាំ អាសា៊ាន បាន 
គូស  បញ្ជាក់ អំពី សារ:សំខាន់ 
នៃតមៃូវ  ការ សា្តោរ ឡើង វិញ ឲៃយ 
បាន ឆប់ នូវ បរិយាកាស ស្ថិរ-
ភាព នៅ បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា 
ដើមៃបី សុខុមាល ភាព របស់ 
បៃជាជន៕

កម្ពជុាគំាទ្រការសម្របសម្រលួដ្រលជំរុញឲ្រយការចរចា...

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ន សេន ចូលរួមកិច្ច បេជំុ ពិសេស មេ ដឹកនំា អាស៊ាន  ។ រូបថត SPM

ឃុត សុភចរិយា

កេចេះៈ កៃុម អ្នក សិកៃសា 
សៃវជៃវ សត្វពៃ នៃ មន្ទីរ និង 
កៃសួង បរិសា្ថាន បាន សម្ដៃង 
ភាព រីករាយ ជាមួយ វត្តមាន នៃ 
សត្វ រមាងំ (Rucervus eldii) 
ដៃល តៃូវ បាន បង្ហាញ វត្តមាន 
តាមរយៈ មា៉ាសុីន ថត ស្វ័យបៃ-
វត្តិ ដៃល តៃូវ បាន ដាក់ បង្កប់ 
ពងៃយ ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ សំបូរ ក្នុង ខៃត្ត កៃចៃះ 
កាល ពី មៃសិលមិញ។ 

លោក ដួង ឆយសាវុធ បៃ-
ធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ 
បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
រសៀល ថ្ងៃ នៃះ ថា ហ្វូង សត្វ 
រមាងំ៧ កៃបាល តៃវូ បាន បង្ហាញ 
ខ្លួន នៅ ក្នុង មា៉ាសុីន ថត ស្វ័យ-
បៃវត្តិ ដៃល បាន ដាក់ បង្កប់ 
ពងៃយ នៅ ក្នុង តំបន់ ដៃន 
ជមៃក សត្វពៃ សំបូរ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង រំភើប 
រកីរាយ ណាស ់នៅ ពៃល ទទលួ 
បាន រូបភាព នៃ ហ្វូង សត្វ រមាំង 
ទាំង នោះ ពី មា៉ាសុីន ថត ស្វ័យ 
បៃវត្តិ ដៃល កៃុម ការងរ យើង 
បាន ធ្វើ ការ រួម គ្នា ជាមួយ អ្នក 
ជំនាញ ការ សត្វ ពៃ នៃ កៃសួង 
បរិសា្ថាន និង WWF។ រូបភាព 

ទាំង នោះ បង្ហាញ ថា សត្វ ពៃ  
បៃភៃទ នៃះ កំពុង មាន លទ្ធ ភាព 
បន្ត ពូជ នៅ ក្នុង តំបន់ ការពារ នៃ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សំបូរ»។

បើ តាម លោក  ឆយសាវុធ 
ការ សិកៃសា សៃវជៃវ តាម ដាន 
សត្វ ពៃ ដោយ បៃើ មា៉ាសុីន ថត 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិក្នងុ តបំន ់ដៃន ជមៃក 
នៃះ តៃូវ បាន អនុវត្ត ដោយ អ្នក 
ជំនាញ សៃវជៃវ ក្នុង អំឡុង 
តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ 
និង  ដោយ មាន ការ ចូលរួម ផង 
ដៃរ ពី បៃជាជន មូលដា្ឋាន នៃ កៃមុ   
លៃបាត សហគមន៍ ដៃល រស់នៅ 
កៃបៃរ តំបន់ នៃ ដៃន ជមៃក។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា កៃុម 
ការងរ បាន ពងៃយ មា៉ាសុនី ថត 
ស្វ័យបៃវត្តិ នៅ តាម ទីតាំង 
សំខាន់ៗ ចំនួន១១ កន្លៃង ដៃល  
ជា ទីជមៃក របស់ សត្វ រមាំង នៅ 
ក្នុង ដៃន ជមៃក ដៃល មាន ផ្ទៃដី 
សរបុ ចនំនួ ៥០ ០៩៣ ហកិតា 
ហើយ មាន ភូមិសាសៃ្ត ស្ថិត នៅ 
តាម បណា្តាយ ដង ទន្លៃ មៃគង្គ។ 

កំណត់តៃ នៃ សត្វ រមាំង នា 
ពៃល នៃះ បាន ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន  
នងិ ចណំៃះ ដងឹ ផ្នៃក វទិៃយាសាស្តៃ 
ដ៏ សំខាន់ បន្ថៃម ទៀត ដល់ 
កំណត់តៃ ដំបូង បង្អស់ នៃ សត្វ 
នៃះ  នៅ ក្នុង  ...តទៅទំព័រ ៥

ប្រទះឃើញសត្វរមំាងជិត
១០ក្របាលនៅក្នងុដ្រនជម្រក
សត្វព្រសំបូរខ្រត្តក្រច្រះ



តពីទំព័រ៤ ...ដែនជមែក
កាលពីឆ្នាំ២០២០ដើមែបីរួម
ចំណែកគាំទែដល់ការរស់រាន
មានជីវិតតទៅអនាគតទាំង
ក្នុងបែទែសកម្ពុជានិងក្នុង
តំបន់សមែប់សត្វបែភែទ
រងគែះថ្នាក់ជិតផុតពូជមួយ
នែះ។
លោកនែតែភក្តែ រដ្ឋលែ-

ខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាកែយ
កែសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថ
នែះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អសមែប់
កម្ពុជាដែលបែភែទសត្វរមាំង
នៅមានវត្តមានតាមតំបន់ការ-

ពារធម្មជាតិនានា។វត្តមានសត្វ
ពែជាចែើនក្នុងនោះ រួមទាំង
បែភែទសត្វកមែនៅលើពិភព
លោកតែូវបានរកឃើញមាន
វត្តមាននៅក្នងុដែនជមែកសត្វ-
ពែនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
លោកបានគូសបញ្ជាក់ថ៖

«ដោយសរតែកម្ពជុាមានសខុ
សន្តិភាពពែញលែញយើង
មានពែលវែលាគែប់គែន់រួម
នឹងធនធានដែលមានក្នុងការ
គិតគូរពីផែនការការពារនិង
អភិរកែសធនធានធម្មជាតិ»។
បើតាមលោកភក្តែក្នងុរយៈ-

ពែល១០ឆ្នាំចុងកែយនែះ
បែភែទសត្វមួយចំនួនរួមនឹង
បែភែទសត្វកមែតែូវបានការ-
ពារនងិអភរិកែសបែភែទសត្វខ្លះ
មានចំនួនកើនឡើងគួរឲែយកត់
សមា្គាល់បែភែទសត្វខ្លះនៅ
មានចំនួនថែរនិងបែភែទសត្វ
មួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តរង
ការគំរាមកំហែង។
លោកបានបន្ថែមថ៖«ប៉ុន្តែ

ជារួមយើងមានមោទនភាព
ដែលបានចូលរួមក្នងុការអភិរកែស
ថែរកែសាសត្វពែនៅក្នុងតំបន់
ការពារធម្មជាតិ។បញ្ហាចមែបង
ដែលជាកតា្តាគំរាមកំហែងលើ
សត្វពែគឺអនា្ទាក់ការបរបាញ់

ដោយកាំភ្លើងកែច្នែ»។
យោងតាមរបាយការណ៍

របស់កែសងួបរសិ្ថានកាលពីឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅអនា្ទាក់ជតិ៥
មុឺនតែូវបានដោះចែញពីតំបន់
ការពារធម្មជាតិហើយសមែប់
រយៈពែល៣ខែ ដើមឆ្នាំ
២០២១អនា្ទាក់ជាង១១-
០០០តែូវបានដោះចែញពី
តំបន់ការពារធម្មជាតិ។
ទន្ទឹមនឹងនែះលោកបាន

អំពាវនាវឱែយបងប្អូនបែជាពល-
រដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គា្នាដើមែបី
បញែឈប់ការបរិភោគសច់សត្វ-
ពែការបែើបែស់ផលតិផលពី
សត្វពែការជួញដូរសត្វពែ

ដែលសុទ្ធសឹងអាចបង្កហានិ-
ភយ័ខ្ពស់ដល់សខុភាពមនសុែស
ហើយមកចូលរួមការពារ និង

ថែរកែសាធនធានធម្មជាតិរបស់
កម្ពុជាឱែយនៅស្ថិតស្ថែរសមែប់
អនាគត៕

ថ្ងែចន្ទទី២៦ែខមែសឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សត្វរមំាងដែលបែទះឃើញនៅក្នងុដែនជមែកសត្វពែសំបូរខែត្តកែចែះ
តាមរយៈមា៉ាសីុនថតស្វយ័បែវត្ត។ិរូបថតWWFCambodia

អាជីវករលក់បន្លែនៅផែសារណាត់ក្នងុខណ្ឌជែយចង្វារ។រដ្ឋបាលខណ្ឌជែយចង្វារ

ប្រទះឃើញសត្វរមំាងជិត១០ក្របាល...

ឡុងគីមមា៉ារីតា

ភ្នពំែញៈរដ្ឋបាលខណ្ឌជែយ
ចង្វារបានឲែយដឹងថ«ផែសារ
ណាត់ជែយចង្វារ»បានបើក
ដំណើរការបមែើសែវាផ្នែក
គែឿងឧបភោគបរិភោគជូន
បែជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ខណ្ឌជែយចង្វារ។
ទំព័រហ្វែសប៊ុករបស់រដ្ឋ-

បាលខណ្ឌនែះបានឲែយដឹងនៅ
ថ្ងែនែះថផែសារណាត់ជែយ-
ចង្វារនែះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពី
គណៈអភិបាលខណ្ឌរមួសហ-
ការដោយកែុមហ៊ុនOCIC
ដោយផ្តល់ទីតាំងផ្តល់ទឹក
ផ្តល់ភ្លើងដោយឥតគិតថ្លែ
ដល់អាជីវករ។
ទំព័រហ្វែសប៊ុកដដែលបាន

បញ្ជាក់ថ៖«ការរៀបចំផែសារពែម-
ទាំងផ្គត់ផ្គង់សែបៀងអាហារតែី
សច់បន្លែដោយឯកឧត្តម
ឧកញ៉ាសែីចាន់ថនអគ្គនាយក-
កែុមហ៊ុនJET’S GROUP
នងិកែមុហ៊នុTADADELIV-
ERYបានបើកដំណើរការជា
ផ្លូវការនៅថ្ងែទី២៣ខែមែស
ឆ្នាំ២០២១នែះដែលមាន
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិ-
វឌែឍន៍ទកីែងុរណបជែយចង្វារ
ភមូិគៀនឃ្លាងំសង្កាត់ជែយ-
ចង្វារខណ្ឌជែយចង្វាររាជ-
ធានីភ្នំពែញ»។

លោកឃ្លាងំហតួបានលើក
ឡើងថ«ផែសារណាត់ជែយ-
ចង្វារ»គឺបង្កើតឡើងក្នងុកាលៈ-
ទែសៈដែលរាជធានីភ្នំពែញ
ទាងំមលូតែវូបានបទិខ្ទប់ដើមែបី
ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដលនែ
ជំងឺកូវីដ១៩។គោលបំណង
នែការបង្កើតផែសារណាត់នែះ
ឡើងគឺដើមែបីកាត់បន្ថយការធ្វើ
ចរាចររបស់បែជាពលរដ្ឋក្នុង
មូលដ្ឋានខណ្ឌជែយចង្វារ
ចែញទៅមូលដ្ឋានខណ្ឌដទែ។
ការបង្កើត«ផែសារណាត់ជែយ-

ចង្វារ»ជាយន្តការមួយបែកប
ដោយបែសិទ្ធភាពក្នុងការជួយ
ដោះសែយនិងផ្តល់ភាពងយ-
សែួលជូនបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ
ដែលមានតមែូវការចាំបាច់ក្នុង
ការទិញតែីសច់បន្លែផ្លែឈើ
គែឿងទែសអង្ករតែីខមីអា-
ហារបមែុងផែសែងៗតាមតមែូវ-
ការដោយអាចអញ្ជើញមក
ទិញផ្ទាល់ឬអាចបញ្ជាកម្មង់
ទញិតាមរយៈទរូសព័្ទSmart៖
010656705 /010656
245នងិCellcard៖01161
9463/061845423ពែម
ទាំងមានសែវាកម្មដឹកជញ្ជូន
ដល់កន្លែងបែកដោយអនាមយ័
ខ្ពស់ គុណភាពល្អនិងតម្លែ
សមរមែយថែមទៀតផង។នែះបើ
តាមការអះអាងរបស់រដ្ឋបាល-
ខណ្ឌ៕

តពីទំព័រ១ ...លោកឃួង
សែងអភិបាលកែុងភ្នំពែញ
កាលពីថ្ងែទី២៤ខែមែស
បានចែញសែចក្តីជូនដំណឹង
បន្ថែមពីទីតាំងយកសំណាក
និងគោលការណ៍បែមូលសំ-
ណាកតែស្ករកវីរុសកូវីដ១៩
ចំពោះបែជាពលរដ្ឋទាំងអស់
ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងភូមិ-
សស្តែតំបន់កែហមនៅរាជ-
ធានីភ្នំពែញ។
ក្នុងនោះដែរលោកឃួង

សែងបានលើកឡើងថ ៖
«គោលការណ៍បែមូលសំ-
ណាកតែស្តរកវីរុសកូវីដ១៩
ក្នុងភូមិសស្តែតំបន់កែហមគឺ
តែូវអនុវត្តន៍តែចំពោះកែុម
បុគ្គលទាំងឡាយណាដែល
ធា្លាប់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬដោយ
បែយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-
១៩អ្នកកំពុងស្នាក់នៅតំបន់
បែមូលផ្ដុំដែលមានករណីវិជ្ជ-
មាននិងអ្នកដែលមានអាការៈ
ក្តាខ្លួនក្អកកណា្តាស់ពិបាក
ដកដង្ហើមឬសងែស័យថខ្លួន
បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩»។
ចំពោះបែជាពលរដ្ឋដែលជា

មនុសែសចាស់ជរាស្តែីមានផ្ទែ-
ពោះស្តែីទើបសមែលកូន
ទារកជនពិការនិងអ្នកមាន
ជំងឺបែចាំកាយដែលតែូវទៅ
យកសណំាកតែវូផ្តល់ពត័ម៌ាន
មកអាជា្ញាធរភូមិ-សង្កាត់ដើមែបី
ចាត់ចែងកែុមការងរចុះទៅ
យកសណំាកនៅទតីាងំជតិល-ំ
នៅឋានបំផុតដើមែបីជួយសមែលួ
ការលំបាករបស់ពួកគាត់។
ទន្ទឹមនឹងនែះដែរអភិបាល-

ខែត្តបនា្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំ
រាតែីនៅថ្ងែទី២៤ខែមែស
ក៏បានសមែចកំណត់ភូមិ-
សស្តែមួយចំនួនក្នុងភូមិស-
មគ្គីមានជ័យនិងភូមិកែបាល-
ស្ពាន១ក្នងុសង្កាត់ប៉ាយប៉ែត
កែុងប៉ាយប៉ែតជាតំបន់កែ-

ហមដែលមានការឆ្លងរាល-
ដលនែជំងឺកូវីដ១៩ធ្ងន់ធ្ងរ។
លោកថបគុ្គលឬនតីបិគុ្គល

ដែលស្ថិតក្នុងភូមិសស្តែតំបន់
កែហមតែូវអនុវត្តវិធានការ
រតឹបន្ដងឹនវូវធិានការ៣ការពារ
៣កុំនងិវធិានការសខុាភបិាល
និងតែូវបានហាមឃត់មិនឲែយ
ធ្វើដណំើរចែញពីលនំៅឋានឬ
ទីសំណាក់បច្ចុបែបន្នរបស់ខ្លួន
ឡើយលើកលែងតែការធ្វើ
ដំណើរទៅជួបមន្តែីសុខាភិ-
បាលដើមែបីយកសំណាកឬ
ចាក់វា៉ាកស់ងំការពារជងំឺកវូដី-
១៩នងិធ្វើដណំើរចាបំាច់មយួ
ចំនួនប៉ុណ្ណោះ។
លោកអ៊ំរាតែី បានពែមាន

ថ៖«អ្នកណាដែលល្មើសនងឹ
វិធានការនែះនឹងតែូវកសង
សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្ថាប័ន
តលុាការដើមែបីផ្តនា្ទាទោសដក់
ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជា
បែក់តាមចែបាប់ធរមាន»។
ដោយឡែកទាក់ទងនឹងការ

ដក់ឱែយបែើបែស់ឧបករណ៍
តែស្តរកវីរុសកូវីដ១៩រហ័ស
លោកសែីឱវណ្ណឌីនអ្នកនាំ-

ពាកែយកែសួងសុខាភិបាលបាន
ឱែយដឹងកាលពីថ្ងែទី២៤ខែ-
មែសថការដកឱ់ែយបែើបែស់
នវូការធ្វើតែស្តរហស័រកមែរោគ
កវូដី១៩នែះគជឺាការដក់ចែញ
នូវវិធានការថ្មីមួយទៀតដើមែបី
ជួយសមែួលទៅដល់បងប្អូន
ទាំងអស់ជាពិសែសសមែប់
អ្នកមានការសងែស័យថឆ្លង
កូវីដ១៩។
លោកសែីបានបន្ថែមថ៖

«កែសួងសុខាភិបាលបាន
សមែចដក់ឱែយបែើបែស់ឧប-
ករណ៍តែស្តរហស័នែះបនា្ទាបព់ី
យើងបានធ្វើការសិកែសារួចរាល់
ដោយយើងសង្កែតឃើញថ
តែស្តដែលយើងកំពុងបែើ-
បែស់រាល់ថ្ងែនែះជាបែភែទ
តែស្តមួយដែលយើងអាចជឿ-
ទុកចិត្តបានប៉ុន្តែអ្នកដែល
ធ្វើតែស្តឃើញថវជិ្ជមានហើយ
នោះក៏មានតមែូវការនែការធ្វើ
តែស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ថែម
ទៀតដែរ»។
លោកសែី ឱ វណ្ណឌីន បាន

ពនែយល់បន្ថែមថការបែើបែស់
តែស្តរហ័សនែះក៏ដើមែបីជាវិធាន-

ការមួយដើមែបីដក់ចែញនូវ
ការពែយាបាលនិងការរុករក
រហ័សផងដែរ។នៅពែលរក
ឃើញអ្នកណាមានវិជ្ជមាន
ហើយកែុមគែូពែទែយបែញប់
ដក់គាត់ពែយាបាលភា្លាមឬដក់
នៅដច់ដោយឡែក។
អ្នកនាំពាកែយរូបនែះថ ៖

«ភាពតែមឹតែវូរបស់តែស្តរហ័ស
នែះមានភាគរយចែើនខណៈ
ភាពលំអៀងបែហែលជា២
ទៅ៣ភាគរយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ
អ្នកដែលមានលទ្ធផលលអំៀង
នោះគឺយើងនៅតែចាបំាច់ដក់
គាត់ធ្វើចតា្តាឡីស័កនិងរង់ចាំ
ធ្វើតែស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍បន្ត
ទៀតផងដែរ»។
កែសួងសុខាភិបាលកំពុង

សរសែរនូវគោលការណ៍បែតិ-
បត្តិ ពីការបែើបែស់ឧបករណ៍
តែស្តរហ័សនែះហើយនៅ
ពែលដែលមានការបញ្ជាក់នូវ
គោលការណ៍បែតិបត្តិស្តង់-
ដនែះហើយសែវាសុខាភិ-
បាលឯកជនទាំងអស់អាច
នឹងអនុវត្តន៍ទៅតាមគោល-
ការណ៍នោះ៕

ផ្រសារណាត់ជ្រយចង្វារត្រវូ
បានបើកដំណើរការសម្រប់
ពលរដ្ឋនៅខណ្ឌជ្រយចង្វារ

បែជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នងុភូមិសស្តែតំបន់កែហមនៅរាជធានីភ្នពំែញកំពុងរង់ចំាធ្វើតែសរកកូវីដ។
រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំ្រញកំណត់អ្នកនៅក្នងុតំបន់ក្រហម....
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អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ លោកសៃ ី ឱ វណ្ណ-
ឌីន រដ្ឋលៃខាធិការ និង ជា អ្នក- 
នំាពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល 
បាន ទទូច ឲៃយ ពលរដ្ឋ ទំាង អស់ 
មើល ថ្ងៃ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ឲៃយ ចៃបាស់ 
កំុទៅ មុន ថ្ងៃ កំណត់  ពៃះ អាច 
បង្ក ឲៃយ មាន ការកកស្ទះ និង 
អាចមាន ការ ចម្លង វីរុស កូ-
វីដ១៩ នៅពៃល នោះ ផងដៃរ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន ដៃល 
ជា បៃធាន គណៈកម្មការ ចពំោះ 
កិច្ច ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ 
(គ.វ.ក-១៩) ផង នោះបាន 

ទទូច ឲៃយ ពលរដ្ឋ ដៃល តៃូវ ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដូស ទី ២ ទាំងអស់ តៃូវ អនុវត្ត 
ឲៃយ បាន តៃមឹតៃវូ ទៅតាម សៃចក្ត ី
ជូនដំណឹង របស់ (គ.វ.ក-១៩) 
ដោយ ធ្វើយ៉ាងណា តៃូវ អនុ-
វត្តតាម ពៃលវៃលា ដៃល គ.វ.ក-
១៩ បាន កណំត ់នៅ តាម បណ្ណ 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង ដៃល ធា្លាប់ ចាក់ 
លើក ទី ១ ហើយ នោះ។

លោកសៃី ថ្លៃងថា៖ «មាន 
នយ័ ថា បើ បងប្អនូ ចាក ់នៅ ថ្ងៃទ ី
១ ខៃ មៃសា គ ឺនៅ ថ្ងៃទ ី២០ ខៃ 
មៃសា ចាំ បងប្អូន អញ្ជើញ មក 
ចាក់ បើ អ្នក ចាក់ ថ្ងៃទី ២ ថ្ងៃទី 

៣ ទី ៤ ទី ៥ ខៃ មៃសា សូមកុំ 
អញ្ជើញ មក អី ចា៎។ បៃសិនបើ 
យើង  មិន យល់ ពី បញ្ហា នៃះ 
យើង   មិន សា្តាប់ ពី បញ្ហា នៃះ 
យើង  បៃរ ទៅជា បង្ក ឲៃយ មាន ការ 
កកុញ ហើយ ការកកកុញ នៃះ 
វ នឹង បង្ក នូវ ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
សមៃប់ ការចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ទៅវិញ ទៃ។ បៃយ័ត្ន តៃ យើង 
អត់ ទាន់ បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
ដូស ទី ២ ផង វ បៃរ ទៅជា ឆ្លង 
វីរុស កូវីដ ១៩»។

លោកសៃី បាន កត់សមា្គាល់ 
ឃើញថា បងប្អូន ពលរដ្ឋ មាន 
ការពៃួយបារម្ភ ចំពោះ ការខ្វះ- 

ខាត នូវ ថា្នាំ វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ 
ដសូ ទ ី២ ទើប នាគំ្នា សមៃកុ ទៅ 
ចាក់ ដោយ មិន ធ្វើ ទៅ តាម ថ្ងៃ 
ដៃល បានកំណត់។

ក៏បុ៉ន្តៃ លោកសៃ ីបាន អះ អាង 
ថា វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ដូស ទី ២ 
មិន ខ្វះ ទៃ សូម ពលរដ្ឋ កំុ បារម្ភ។

លោកសៃី បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«ដោយសារ មាន ការពៃួយ- 
បារម្ភ  របស ់បងប្អនូ បៃជាពលរដ្ឋ 
ឃើញ ថា មាន ការអញ្ជើញ ទៅ 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង កកកុញធ្វើឲៃយ មាន    
ការចៃបូកចៃបល់។ មាន ន័យ 
ថា អ្នក ដៃល មកចាក ់មនិ តៃវូ ថ្ងៃ 
តៃូវ អ៊ីចឹង គត់ ចៃះតៃ អញ្ជើញ 
មក អ៊ីចឹង វ ធ្វើឲៃយ មាន ការ កក- 
ស្ទះ  ហើយ ឈានដល់ ហួស ពី 
ចំនួន ដៃល កៃុមគៃូពៃទៃយ លោក 
អាច ចាក់ បាន នៅ ក្នុងថ្ងៃ»។

ទន្ទឹមនឹងនៃះ លោកសៃី ឱ 
វណ្ណឌីន ក៏បាន ស្នើសុំ ឲៃយ បង- 
ប្អូន ពលរដ្ឋ ដៃល ទៅ ចាក់ វ៉ាក់-
សំាង រកៃសា សណា្តាប់ធា្នាប់ ដើមៃបី 
ជា ការការពារ ខ្លួនឯង ផង និង 
កៃុមគៃូពៃទៃយ ដៃល កំពុងតៃ 
បៃចាំការ សមៃប់ ចាក់ វ៉ាក់-
សាំង នៅ ទីតាំង ទាំងនោះ ផង 
កុំឲៃយ មាន ហានិភ័យ នៃ ការឆ្លង 
ឲៃយ គ្នា ទៅវិញ ទៅមក ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោកសៃី ឱ 
វណ្ណឌីន ក៏បាន សម្តៃង ក្ដីបារម្ភ 
ពី ការផ្ទុះ ខា្លាំង ម្តងទៀត ផងដៃរ 
ដៃល អាច កើត មាន នៅពៃល 
ការបិទ ខ្ទប់ តៃូវបាន បើក ឡើង 
វិញដោយសារ មាន មនុសៃស ចៃញ    
ដើរ ចៃើន ធម្មតា បើ មិន មាន  
ការការពារ តៃឹមតៃូវ ទៃ នោះ។

លោកសៃី បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«នៅ ថ្ងៃ ណាមួយ ដៃលមាន 
ការលើកលៃង ការបិទ ខ្ទប់ 
បងប្អនូ តៃវូ ចៃញ កៃ ផ្ទះ ហើយ 
អ៊ីចឹង ពៃល ហ្នឹង ជា ចំណុច មួយ 
ទៀត ដៃល យើង តៃូវ គិត ទាំង-
អស់ គ្នា ធ្វើយ៉ាងណា បន្ត រកៃសា 
ការការពារ ពៃះ អ្វីដៃល ជា 
ការពៃយួ បារម្ភ មយួទៀត គ ឺនៅ 
ពៃល បងប្អូន ចៃញ ទៅ វ អាច 
ជំរុញ ឲៃយ មាន ការផ្ទុះឡើង នូវ 
ការរាតតៃបាត ហ្នឹង សាជាថ្មី»។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៤ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ មាន អ្នក ឆ្លង សរុប 
ចនំនួ ៩៣៥៩ ករណ ីក្នងុនោះ 
ឆ្លង សហគមន ៍៨៨១០ ករណ ី
ជាសះសៃបើយ ៣២១០ ករណ ី
កពំងុ ពៃយាបាល ៦០៧២ ករណ ី
និង សា្លាប់ ៧១ ករណី។ នៃះ 
បើតាម ការផៃសាយ របស់ កៃសួង 
ព័ត៌មាន៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ លោក ស ខៃង 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង មហាផ្ទៃ និង ជា បៃធាន 
កៃុម ការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះ 
ជួយ ខៃត្ត បាត់ដំបង បាន ផ្ដល់ 
ថវិកា ចំនួន ២០០ លាន រៀល 
ទៅ ដល ់រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាតដ់បំង 
ដើមៃបី បៃើបៃស់ សមៃប់ ការ 
ជួយ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ កំពុង 
ជួប ការ លំបាក ដោយ គៃះ 
ធម្មជាតិ ដូច ជា ខៃយល់ កន្តៃក់ 
និង ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ 
១៩។

យោង តាម លិខិត លោក ស 
ខៃង ផ្ញើ ទៅ លោក ងួន រតនៈ 
អភិបាល ខៃត្ត បាត់ដំបង កាល 
ពី ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២១ ថា៖ «ខ្ញុំ សូម ឧបត្ថម្ភ 
នូវ ថវិកា ចំនួន ២០០ លាន 
រៀល ជយួ សមៃល ការ ខ្វះខាត 
ជា បណ្តាះអាសន្ន របស ់បៃជា-
ពលរដ្ឋ ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយសារ ការ រីក រាលដល នៃ 

ជំងឺ កូវិដ ១៩»។
ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក បាន 

បៃប់ ឲៃយ អភិបាល ខៃត្ត បាត់-
ដំបង ចាត់ចៃង ថវិកា ទាំង នៃះ 
ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធភាព ដើមៃបី ចូល 
រួម  ចំណៃក រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ ដោះសៃយ ជីវភាព បៃជា-

ពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង ជួប ការ 
លំបាក នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន។

លោក ងួន រតនៈ នៅ ពៃឹក 
ថ្ងៃទី២៥ ខៃ មៃសា នៃះ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា នៅ ក្នុង 
ជំហាន បឋម នៃះ លោក បាន 
ចាត់ចៃង បៃើបៃស់ ថវិកា នៃះ 

មួយ ចំនួន ឲៃយ កៃុម ការងារ ទិញ 
ស័ង្កសី ១ ០០០ សន្លឹក និង 
អង្ករ ២០ តោន រួម ទាំង គៃឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ មួយ ចំនួន 
ទៀត សមៃប់ ចៃក ជូន ដល់ 
គៃួសារ កៃីកៃ ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ គៃះ ធម្មជាតិ ពិ-

សៃស ខៃយល់ កន្តៃក់ និង រន្ទះ-
បាញ ់ចនំនួ ជាង ២០០ គៃសួារ 
និង គៃួសារ កៃីកៃ មួយ ចំនួន 
ទៀត ដៃល កំពុង ជួប ការ លំ-
បាក ក្នុង ជីវភាព ដោយសារ 
ករណី ឆ្លង រីក រាលដល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ 
ពៃល នៃះ ខ្ញុំ កំពុង ដឹកនាំ កមា្លាំង 
បញ្ជាការ ឯកភាព និង កៃុម 
ការងារ មនុសៃស ធម៌ សម្ដៃច កៃ-
ឡា ហោម ចុះ អន្តរាគមន៍ ចៃក 
សៃបៀង អាហារ និង សមា្ភារ មួយ 
ចំនួន សមៃប់ ជួសជុល ផ្ទះ 
ដៃល  រង ការ ខូចខាត ដោយ 
ខៃយល ់ កន្តៃក់ ឡើង វិញ ដល់ 
គៃួសារ ទីទាល់កៃ ជាង ២០០ 
គៃួសារ»។

បើ តាម លោក រតនៈ កាល 
ពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង ទៅ 
នៃះ លោក ស ខៃង បាន 
ឧបត្ថម្ភ សៃបៀង អង្ករ ជាង ៦០០ 
តោន ដល់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាត-់
ដបំង សមៃប ់ចៃក ជនូ គៃសួារ 
កៃកីៃ រងគៃះ ដោយ ជនំន ់ទកឹ 

ភ្លៀង និង ខៃយល់ កន្តៃក់។ 
សៃបៀង អង្ករ ទាំង នោះ មាន 
នៅ សៃសសល ់ខ្លះ ដៃល រហតូ 
មក ទល់ ពៃល នៃះ កំពុង តៃូវ 
បាន យក មក បៃើបៃស ់សមៃប ់
ចៃក ជនូ ដល ់គៃសួារ ទទីាលក់ៃ 
មយួ ចនំនួ ក្នងុ មលូដ្ឋាន ដៃល 
រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ គៃះ 
ធម្មជាតិ ខៃយល់ កន្តៃក់ និង 
រន្ទះបាញ់ ពៃម ទាំង គៃួសារ 
កៃកីៃ ដៃល រង ប៉ះពាល ់ដោយ-
សារ ករណី ឆ្លង រីក រាល-ដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ទៀត 
ថា ចាប់ តាំង ពី មាន ករណី ផ្ទុះ 
ឆ្លង   ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ កម្ពុជា 
ខៃត្ត  បាត់ដំបង មាន អ្នក ឆ្លង 
វិជ្ជមាន ជំងឺ នៃះ ១៩ នាក់ ប៉ុន្តៃ 
ពួក គៃ បាន ជា សះសៃបើយ អស់ 
ហើយ លើកលៃង តៃ ២ នាក់ 
ដៃល ទើប រក ឃើញ ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ 
ចុង កៃយ នៃះ ដៃល ជា ករណី 
ឆ្លង ពី កៃ បៃទៃស [បៃទៃស 
ថៃ] នងិ ព ីសហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ៕

នៅ សុីវុត្ថា

រតនគិរីៈ ស្នងការ នគរបាល 
ខៃត្ត រតនគិរី កំពុង សៃវជៃវ 
បន្ថៃម ករណី យោធា ស័ក្តិ ៤ 
កន្លះ មា្នាក ់ឈ្មាះ ល ីថៃង ភៃទ 
បៃសុ អាយ ុ៤៨ ឆ្នា ំបាន បាញ ់
សមា្លាប់ បុរស មា្នាក់ ជា កម្មករ 
របស់ ខ្លួន ឈ្មាះ រឹម ចនា្ថា ភៃទ 
បៃុស អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ នៅ ក្នុង 
ចំការ ស្ថិត ក្នុង ភូមិ គងយុ ឃុំ-
បា៉ាតៃ សៃកុ អរូយ៉ាដវ បនា្ទាប ់ព ី
សមត្ថកិច្ច បាន ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន 
ជន នៃះ នៅ ថ្ងៃទី ២៤ មៃសា។

លោក ងយ ដន អធិការ រង 
សៃុក អូរយ៉ាដវ បៃប់  ភ្នំពៃញ 
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី២៥ ខៃ មៃសាឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ ថា បនា្ទាប ់ព ីករណ ី
បាញ់ សមា្លាប់ នៃះ កើត ឡើង ភា្លាម 
លោក បាន បញ្ជូន មន្តៃី កៃម  
ឱវទ ចុះ ទៅ សៃវជៃវ និង 
បាន ឃាត់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ។

ប៉ុន្តៃ ភា្លាមៗ ខាង ស្នងការ 
នគរបាល ខៃត្ត ក៏ បាន បៃប់ ឱៃយ 
បញ្ជូន ជនសងៃស័យ នោះ ទៅ 
កាន់ ផ្នៃក ...តទៅ ទំព័រ ៧

សកម្មភាពគេបូងេៀនចាក់វ៉ាក់សំាង កូវីដ-១៩ លើកទី ២ នៅវិទេយាល័យផេសារដើមថ្កវូកាលពីថ្ងេទី២២ 
ខេមេសា ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

លោក ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេ ីរដ្ឋមន្តេ ីកេសួង មហាផ្ទេ និង ជា បេធាន កេមុ ការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះ ជួយ 
ខេត្ត បាត់ដំបង ថ្លេងក្នងុកិច្ចបេជំុនាពេលកន្លងមក។ រូបថត Sar Kheng Page

លោក ស ខេង ផ្ដល់ ថវិកា ២០០ លាន រៀល សមេប់ សមេលួ ការ 
ខ្វះខាត ពលរដ្ឋ រងគេះ ដោយ ធម្មជាតិ និង កូវីដ១៩ ក្នងុ ខេត្ត បាត់ដំបង

នគរបាល ខេត្ត រតនគិរី
កំពុង សេវជេវ ករណី 
យោធា ស័ក្ត ិ៤ កន្លះ ម្នាក់ 
បាញ់ សម្លាប់ កម្មករ ម្នាក់

លោកសេ ីឱ វណ្ណឌី ទទូច ឲេយ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដូស ទី២ កំុ 
ទៅ មុនពេល កំណត់ ចៀសវង ការកកស្ទះ  និង ងាយ ឆ្លង ជំងឺ
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អនុប្ � ន �្ ប់�្ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

ប្ � ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �្ហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

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

សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

ប្ � ន�្ន ្កផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករចន ទំព័រ

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

�្ន ្ករចន �្  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

ប្ � ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធន� នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធន� នមនុស្ស
 �ុិល � � 

ន យិកា ហិរ�� វត្ថ ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
ប្ � នគណ�្យ្�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្�  និងរចន �្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខ្ត្ត �ៀម� ប
សុ� រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំព័រ  ៦ ...ពៃហ្មទណ្ឌ 
ដើមៃបី អនុវត្ត នីតិវិធី បន្ត។

លោក ងយ ដន ពនៃយល់ ថា 
ការ បញ្ជា ឱៃយ បញ្ជូន ជន សងៃស័យ 
ទៅ កាន ់ស្នងការ ខៃត្ត នៃះ ពៃះ 
វា ជា ករណី មន្តៃី យោធា ដៃល 
មាន តួនាទី និង ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ 
ដៃល ហួស ពី សមត្ថកិច្ច របស់ 
ខ្លួន ក្នុង ការ អនុវត្ត នីតិវិធី។

នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ នៃ ស្នង-
ការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត បាន ចុះ 
សៃវជៃវ នងិ បៃមលូ ភស័្តតុាង 
ផៃសៃង ទៀត។ លទ្ធផល យ៉ាង 
ណា លោក មិន ទាន់ ដឹង ទៃ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា លោក 
ងយ ដន បញ្ជាក់ ថា លោក មិន 
ទាន់ ដឹង ពី មូលហៃតុ នៃ ការ 
បាញ់ សមា្លាប់ នៃះ ឱៃយ បៃកដ 
នោះ ទៃ ។

ទាំង ជន សងៃស័យ និង ជន 
រងគៃះ គឺ បាន រាប់ អាន គ្នា 
អស ់រយៈ ពៃល ជាង ១០ ឆ្នា ំមក 
ហើយមនិ ដៃល មាន ផល រមាស ់ 
អ្វ ីទៃ ប៉នុ្តៃ ករណ ីចងុ កៃយ នៃះ 
ពុំទាន់ ដឹង ថា ជនសងៃស័យ មាន 
កំហឹង អ្វី បាន ឈាន ដល់ បាញ់ 
សមា្លាប់ ជន រងគៃះ បៃប នៃះ។ 
ជន រងគៃះ គឺ ជា កម្មករ បមៃើ 

ការងារ នៅ ក្នុង ចមា្កា របស់ ជន-
សងៃស័យ។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច សុំ ការ 
អធិបៃបាយ  ពី លោក យិន ចំ-
ណាន ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត  
រតនគិរី ចំពោះ ករណី នៃះ បាន 
ទៃ នៅ ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ ដោយ លោក 
ឆ្លើយ ថា លោក កពំងុ នៅ ពៃដំៃន 
សា្តាប់ មិន សូវ ចៃបាស់។

ប៉ុន្តៃ លោក ផៃន ឌីណា 
ស្នងការ រង ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក 
ពៃហ្មទណ្ឌ នៃ ស្នងការ នគរ-

បាល ខៃត្ត រតនគិរី ថ្លៃង ថា លោក   
កំពុង តៃ កសាង សំណំុ រឿង បញ្ជនូ  
ជន សងៃស័យ ទៅ តុលាការ។

លោក បន្ត ថា នៅ ពៃល ដៃល 
បញ្ចប់ នីតិវិធី យ៉ាងយូរ រយៈ- 
ពៃល ៤៨ ម៉ាង នងិ បញ្ជនូ ទៅ 
តលុាការ ហើយ។ ទោះ ជា យ៉ាង 
ណា លោក ថា មិន ទាន់ ដឹង 
មូលហៃតុ នៃ ការ បាញ់ សមា្លាប់ 
នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ដោយ រង់ចាំ 
មើល លទ្ធផល នៃ ការ សៃវជៃវ 
ជា មុន សិន។

លោក ផៃន ឌីណា ថ្លៃង ថា៖ 

«យើង សៃវជៃវ ឱៃយ លម្អតិ សនិ 
ថា រឿង អី បាន ឈាន ដល់ ការ 
បាញ ់សមា្លាប ់អចីងឹ ហើយ យើង 
ក៏ មិន ទាន់ ដឹង អត្តសញ្ញាណ 
របស់ គត់ (ជន សងៃស័យ) ជា 
មន្តៃី យោធា ឬ ពលរដ្ឋ ទៃ បន្តិច 
ទៀត យើង នឹង ដឹង ថា គត់ ជា 
ស្អី ឱៃយ បៃកដ»។

ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ លី ថៃង 
មាន សៃុក កំណើត សៃុក សៃី-
សន្ធរ ខៃត្ត កំពង់ចាម ហើយ 
បច្ចុបៃបន្ន រស់នៅ ក្នុង ភូមិ គងយុ 
ឃុំ បា៉ាតៃ សៃុក អូរយ៉ាដវ ខៃត្ត 
រតនគិរី។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៤ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ ជន សងៃស័យ បាន 

បាញ ់ចនំនួ ៥ គៃប ់ទៅ លើ ជន 
រងគៃះ ឈ្មោះ រឹម ចនា្ថា តៃូវ ចំ 
ឆ្អឹង ជំនីរ ខាង សា្ដាំ ២ គៃប់ និង 
តៃូវ ចំភ្លា ខាង សា្ដាំ ១ គៃប់ 
បាន  បណា្តាល ឱៃយ សា្លាប់ មុន 
ពៃល  បញ្ជូន ទៅ ដល់ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក សៃុក បរកៃវ។

កៃយ ពី កើត ហៃតុ សមត្ថ-
កិច្ច នគរបាល សៃុក អូរយ៉ាដវ 
បាន ដក ហូត អាវុធ ខ្លី ១ ដើម 
មា៉ាក CF98 សមៃបក កាទូស  ៥ 
គៃប់ និង គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
ចំនួន ៤ គៃប់ បង់ ចំនួន ១ រួច 
បាន ចាប់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យ បញ្ជនូ  
ទៅ កាន ់ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត៕

គឹម សារុំ 

បន្ទាយមានជយ័ៈ សមត្ថកចិ្ច 
អាវុធហត្ថ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន-
ជ័យ បាន កសាង សំណុំ រឿង 
បញ្ជូន បុរស មា្នាក់ ទៅ សាលា 
ដំបូង ខៃត្ត នៅ ថ្ងៃ នៃះ បនា្ទាប់ ពី 
ចាប ់ខ្លនួ ព ីថ្ងៃទ ី២៤ មៃសា នៅ 
ភូមិសង្កៃ ឃុំ បឹងបៃង សៃុក 
មា៉ាល័យ ខៃត្ត បនា្ទាយមានជ័យ 
ពាក់ព័ន្ធ ករណី នាំ ពលករ  ១០ 
នាក់ ឆ្លង ទៅ ថៃ រីឯ បក្ខពួក មា្នាក់ 
ទៀត កំពុង តាម ចាប់ ខ្លួន។

លោក វរសៃនីយ៍ទោ ពៃហ្ម 
ថៃង បៃធាន មន្ទរី សៃវជៃវ នងិ 
បង្កៃប បទល្មើស នៃ បញ្ជា- 
ការដ្ឋាន កងរាជអាវុធហត្ថ ខៃត្ត 
បនា្ទាយមានជយ័ បាន ឱៃយ ដងឹ នៅ 
ថ្ងៃ នៃះ ថា បរុស ជា មៃខៃយល ់នោះ 
ឈ្មោះ ម៉ក់ ឈន់ អាយុ ៤៣ 
ឆ្នាំ តៃូវ បាន សមត្ថកិច្ច របស់ 
លោក បញ្ជូន បន្ត ទៅ សាលា 
ដំបូង ខៃត្ត បនា្ទាយមានជ័យ នៅ 
ថ្ងៃទី ២៥ មៃសា នៃះ។ រីឯ 
បក្ខពួក គៃ មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ 
សសួ គមិ ដៃល បាន រត ់គៃចខ្លនួ  
គឺ សមត្ថកិច្ច លោក កំពុង សៃវ-

ជៃវ ដើមៃបី ចាប់ ខ្លួន។ ចំណៃក 
មនសុៃស ១០ នាក ់ក្នងុ នោះ មាន 
ក្មៃង ៤ នាក ់ផង តៃវូ បាន  បញ្ជនូ 
ទៅ មណ្ឌល ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ 
ខៃត្ត នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ជន- 
ល្មើស ដៃល យើង បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ ពាក់ព័ន្ធ បទ នាំចៃញ 
ដោយ មិន សៃប ចៃបាប់ សមៃប់ 

ការ  ឆ្លង ដៃន។ ឯ បក្ខពួក គៃ 
ដៃល  គៃច ខ្លួន នោះ ក៏ ដូច គ្នា 
ដៃរ»។

លោក បាន រឭំក បៃប ់ថាជន-
សងៃស័យ តៃូវ បាន សមត្ថកិច្ច 
របស់  លោក ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២៤ មៃសា ខណៈ ពួក គៃ 
កំពុង បើក រថយន្ត ១ គៃឿង 
មា៉ាក បាឡៃន ពណ៌ ទឹក បៃក់ 

ពាក់ សា្លាក លៃខ ភ្នំពៃញ 2w-
9568 នៅ ចំណុច បង្គោល 
គីឡូលៃខ ៣៤ ក្នុង ទឹកដី ភូមិ 
កូនដំរី សងា្កាត់ និមិត្ត កៃុង 
ប៉ាយប៉ៃត ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន-
ជ័យ។

លោក បាន បន្ត ថា ដោយ 
មាន ការ សងៃស័យ សមត្ថកិច្ច 
របស់ លោក បាន សា្ទាក់ ហៅ រថ-

យន្ត នោះ ឱៃយ ឈប់ តៃ ដោយ ដឹង 
ខ្លួន បុរស អ្នក បើកបរ ឈ្មោះ 
សសួ គមិ បាន បើក ទា្វារ រថយន្ត 
គៃច ខ្លួន បាត់ នៅ សល់ តៃ ពល-
ករ ១០ នាក់ ក្នុង នោះ ស្តៃី ៣ 
នាក ់បរុស ៣ នាក ់នងិ ក្មៃង ៤ 
នាក់។ ចំណៃក ឈ្មោះ ម៉ក់ 
ឈន់ ក៏ តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន នា 
ពៃល នោះ ដៃរ។

យ៉ាងណា ក្ដី បើ តាម លោក 
ពៃហ្ម ថៃង កៃយ ចាប ់ខ្លនួ ជន 
សងៃស័យ ឈ្មោះ ម៉ក់ ឈន់ ជន 
នៃះ បាន ឆ្លើយ ដោះសារ បៃប់ 
សមត្ថ កិច្ច ថា រូប គៃ គៃន់ តៃ សុី 
ឈ្នួល សមៃួល មើល ផ្លូវ ឱៃយ 
ឈ្មោះ សសួ គមិ ប៉ណុ្ណោះ។ រឯី 
កមៃ ជើងសា វិញ គឺ គៃ ទទួល 
បាន ក្នុង ១ ជើង ពី ១០ ទៅ 
១២ មុនឺ រៀល ហើយ ថា ឈ្មោះ 
សួស គិម តៃងតៃ រកសុី លួច 
ដឹក ពលករ ជា ញឹកញាប់ ដៃរ។

ដោយ ឡៃក ចំពោះ ពលករ 
ដៃល មាន ទាំង ក្មៃង ទាំង ចាស់ 
សរុប១០ នាក់ នោះ តៃូវ បាន 
សមត្ថកិច្ច របស់ លោក បញ្ជូន 
ទៅ  មណ្ឌល ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ 
កៃងុ ប៉ាយប៉ៃត អស់ ហើយ៕

នគរបាលខេត្តរតនគិរីកំពុងសេវជេវ...

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូបុរសម្នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីនំា
ពលករ១០នាក់ទៅថេខណៈម្នាក់ទៀតកំពុងតាមចាប់ខ្លនួ

ជន សង្ស័យ តូ្វសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ ករណីបាញ់ សមា្លាប់ កម្មករ ។ ហ្វៃសប៊ុកវត្ថតុាងតូ្វសមត្ថកិច្ចដកហូត។ រូប ហ្វៃសប៊ុក

ពលករក្មង្ចាស់បុ្សសី្ចំនួន ១០នក់ តូ្វបានកមា្លាងំសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ កាលពីម្សិលមិញ ស្ថតិ ក្នងុភូមិ 
សង្ក ្ឃំុបឹងប្ង សុ្កមា៉ាឡ្ ខ្ត្តបន្ទាយមានជ័យ។ រូបថត ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,780 16,840 16,840 16,720

2 GTI 4,200 4,240 4,240 4,180

3 PAS 13,000 13,000 13,000 12,980

4 PEPC 3,060 3,030 3,060 3,030

5 PPAP 13,020 12,920 13,060 12,920

6 PPSP 1,880 1,880 1,890 1,860

7 PWSA 6,640 6,580 6,660 6,580

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៣ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញ ៈ គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញ្ញ  វត្ថុ 
បេសាក់  និង អិលអូអិលស៊ី ដេល 
បាន បោះផេសាយ សញ្ញា បណ្ណ សាជវីកម្ម 
នៅលើ ផេសារមូលបតេ កម្ពុជា (CSX) 
បាន បេកាស ពី ការបង់ ការបេក់ ដល់ 
ភាគហ៊៊និក របស់ខ្លួន  កេយពី បិទ 
បញ្ចប ់ឆ្នា ំសារពើពន្ធ នេ បេតបិត្តកិារ ឆ្នា ំ
២០២០។

យោងតាម សេចក្តី ជូន ព័ត៌មាន ទៅ 
កាន ់CSX កាលព ីថ្ងេទ ី២៣ ខេ មេសា 
បេសាក់ នឹង ផ្តល់  ដល់ ភាគហ៊៊និក   
របស់  ខ្លួន ចាប់ពី ថ្ងេ ទៅ ២៣ ខេ មេសា 
នេះ តទៅ នូវ ការបេក់ សរ៊ប ដេល តេូវ 
បង់ ចំនួន ៣. ៣៤៣. ៣២៨.៣៤១ 
រៀល។

«ការបេក ់ដេល បាន បង ់ទៅ ឲេយ កម្ម-
សិទ្ធិករ FX-Indexed Bond មាន 
ចំនួន  សរ៊ប ២. ១៥៨. ៥៨៣.១៣៥ 
រៀលនងិ  ការបេក ់ដេល បាន បង ់ទៅ ឲេយ 
កម្មសិទ្ធិករ Plain Bond មាន ចំនួន 

សរប៊ ១.១៨៤. ៧៤៥. ២០៦ រៀល» 
នេះ  បើ យោង តាម  សេចក្តី ជូន ព័ត៌-
មាននេះ។

គេឹះសា្ថាន មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ បេសាក់ 
បាន បោះផេសាយ សញ្ញា បណ្ណ សាជវីកម្ម 

ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ កាលព ីខេមេសា 
នងិតេវូបាន ច៊ះបញ្ជ ីនៅ CSX នៅ ថ្ងេទ ី
៥ ខេឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។ ចំពោះ 
អតេ គូប៉៊ង គឺ ៨% សមេប់ FX-In-
dexed Bond និង៩% សមេប់ 

Plain Bond និង ចំនួន ការទូទាត់ 
គូប៉៊ង ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ២ ដង ក្នុង ១ ឆ្នាំ។

ចំណេក គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញវត្ថុ 
អិល អូអិលស៊ី (LOLC) ដេល បាន 
បោះផេសាយ នូវ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម 
តាំងពី ខេឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ក៏ បាន 
ធ្វើការ បេកាស កាលពី ថ្ងេ ២៣ ខេ 
មេសា ផងដេរ ថា ចាប់ផ្តើម ការបេក់ 
សរ៊ប ដេល តេូវ បង់ ចំនួន ៣.៣៤៣. 
៣២៨.៣៤១ រៀល ចាប់ពី ថ្ងេ ជូន ដំ-
ណងឹ  ជាមយួ អតេ គបូ៉ង៊ ៨% សមេប ់
FX-Indexed Bond និង៩% សមេប់ 
Plain Bond ហើយ ចំនួន ការទូទាត់ 
គូប៉៊ង គឺ ២ ដង ក្នុង១ ឆ្នាំ។

គេឹះសា្ថាន នេះ បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«ការបេក់ ដេល បាន បង់ ទៅ ឲេយ កម្ម-
សិទ្ធិ ករ FX-Indexed Bond មាន 
ចំនួន សរ៊ប ២.១៥៨.៥៨៣.១៣៥ 
រៀល និង ការបេក់ ដេល បាន បង់ ទៅ 
ឲេយ កម្មសិទ្ធិករ Plain Bond មាន 
ចំនួន សរ៊ប ១.១៨៤.៧៤៥.២០៦ 
រៀល»៕

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំពៃញៈ ការ នាំ ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ 
បេទេស ថេ ក្នុង តេីមាស ទី១ ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ មាន តម្លេ បេមាណ ជិត 
៣៣០ លាន ដ៊លា្លារ ធ្លាក់ ច៊ះ ជិត ៥០ 
ភាគរយ បើធៀប នឹង តេីមាសទី ១ ឆ្នាំ 
២០២០។ នេះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ 
ពី នាយកដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម បរទេស 
បេទេស ថេ។

ទិន្នន័យ បង្ហាញ ថា ចាប់ ពី ខេ មករា 
ដល់ ខេ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ការ ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី កម្ពុជា-ថេ មាន 
តម្លេ សរប៊ ២ ០៩៧,៣៤ លានដល៊ា្លារ 
ធ្លាក់ ច៊ះ ២១,៣៦ ភាគរយ ពី ចំនួន 
២ ៦៦៧,២៥ លាន ដ៊លា្លារ ក្នុង រយៈ-
ពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០២០។ ក្នុង នោះ 
ការ នាំ ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ បេទេស ថេ 
មាន តម្លេ ៣២៩,៥៤ លាន ដ៊លា្លារ 
ធ្លាក់ច៊ះ ៤៨,៩២ ភាគរយ ពី ចំនួន 
៦៤៥,២៣ លាន ដ៊លា្លារ និង ការ នាំ 
ទំនិញ ពី បេទេស ថេ មក កម្ពុជា មាន 
តម្លេ ១ ៧៦៧,៨...តទៅទំព័រ ៩

គឹ្ះស្ថាន មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុធំៗ  ចំនួន ពីរ បាន
 ប្កាស ពី ការបង់ ការប្ក់ ដល់ ភាគហុ៊និក

ការ នំាច្ញ ទំនិញ 
ទៅ  កាន់ ប្ទ្ស ថ្
ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង គំហុក

ពៃលដៃល គៃះឹ ស្ថាន  មី កៃ ូហិរញ្ញ វត្ថបុៃសក់បោះផៃសាយសញ្ញាប័ណ្ណនៅ CSX កាលពីខៃ 
ឧសភាឆ្នា២ំ០២០។ រូបភាព ម៉េ គ៊ណមករា

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
តាមរយៈ កេ៊មហ៊៊ន ្រហ្គីន តេដ 
បាន បញ្ចេញ លក់ អង្ករ បាន 
ចំនួន១ ២៤១ បេ និង មីជាតិ 
ចំនួន៤ ៦២០ កេស ដល់ បេ-
ជាជន ក្នងុ តបំន ់បទិ ខ្ទប ់(តបំន ់
កេហម) គិត ចាប់ពី ថ្ងេទី ១៥ 
ដល់ ១៩ ខេមេសា កន្លង មក 
នេះ។

កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ឲេយ ដឹង 
ទៀត ថា កេពីនេះកេសួង ក៏ 
លក ់ ទកឹតេ ីចនំនួ ១ ១៥៣ យរួ 
ទឹកស៊ីអ៊ីវ ៧៨៥ យួរ តេីខ ១ 
៦២៧ យរួ ទកឹ សទ៊្ធ ១៤០យរួ 

ពេមទាងំ បន្លេ ១១៥ គឡីកូេម 
សាច់កេក ១៣ គីឡូកេម និង 
ឆយប៉ូវ ៣៥៦ ថង់។

ការបញ្ចេញ រថយន្ត ចល័ត 
លក់ គេឿង ឧបភោគបរិភោគ  
ដើមេបី រកេសា លំនឹង តម្លេ ទំនិញ 
នៅលើ ទផីេសារ  នងិ សមេលួ ដល ់
បេជាពលរដ្ឋ ទទួលបាន ម្ហូប-
អា ហារ ក្នុង អំឡុងពេល បិទ 
ខ្ទប់។ រាល់ ទំនិញ ទាំងអស់ 
របស់ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម លក់ 
កេម តម្លេ ទីផេសារ។

កេពី រថយន្ត ចល័ត កេសួង 
ក៏បាន ដំឡើង ស្តង់ ទំនិញ ចំនួន 
១១ ស្តង់ បន្ថេមទៀត សមេប់ 
លក់ គេឿង ឧបភោគបរិភោគ 

ចាំបាច់ ដល់ បេជាពលរដ្ឋ។
ស្តង ់ទាងំនោះ ស្ថតិ ក្នងុ ខណ្ឌ-

មានជយ័ ចនំនួ ៣ ទតីាងំ គ ឺក្នងុ 
ភមូ ិស្ទងឹមានជយ័ ចាស ់សង្កាត ់
ស្ទងឹមានជយ័ ទ១ី ទល ់មខ៊ សា្ថា- 
នីយ បេងឥន្ធនៈ PTT ភូមិ 
ដណំាកធ់២ំ សង្កាត ់ស្ទងឹមាន- 
ជ័យ ទី១ (ទល់ម៊ខ សាលា 
CUS) និង ភូមិ ដំណាក់ ធំ៥ 
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ទី៣ 
(ទល់ ម៊ខ កងរាជអាវ៊ធហត្ថ) 
ភូមិ ដំណាក់ ធំ៥ សង្កាត់ ស្ទឹង-
មានជ័យ ទី៣។

ចំពោះ ទីតាំង ស្តង់ ក្នុង ខណ្ឌ 
ពោធិ៍សេនជ័យ មាន ចំនួន ៤  
កន្លេង រួមមាន ភូមិ តេពាំង- 

ថ្លឹង២ សង្កាត់ ចោមចៅ១ 
(ទល់ម៊ខ K-Mall) ភូមិ 
តេពាំង ថ្លឹង២ សង្កាត់ ចោម-
ចៅ១ (ទល់ម៊ខ ផេសារ   ឯក-
រាជេយ១) ភូមិ តេពាំង ថ្លឹង  ៤ 
សង្កាត់ ចោមចៅ១ (ទល់ ម៊ខ  
ផេសារ តេពាំង ថ្លឹង) និង ទីតាំង 
ក្នុង ភូមិ តេពាំង ថ្លឹង៣ សង្កាត់ 
ចោមចៅ។

ចំណេកទីតាំង នៅក្នុង ខណ្ឌ 
សេនសខ៊ មាន ចនំនួ ៣ ទតីាងំ 
ដូចជា ភូមិ គោកឃ្លាង សង្កាត់ 
គោកឃ្លាង (ទលម់ខ៊ ផេសារ បងឹ-
ឈូក) ភូមិ សំរោង សង្កាត់ 
ឈ្មួញ (ទល់ម៊ខ  េ្រហ្គន - 
ភ្នំពេញ) ភូមិ ទឹកថា្លា សង្កាត់-

ទឹកថា្លា (មជេឈមណ្ឌល Water 
Park) ពេម ទាំង ១ទីតាំង ក្នុង  

ខណ្ឌ ទួលគោក ស្ថិតនៅ ភូមិ 
១២ សង្កាត់ បឹងសាឡាង៕

រដ្ឋាភិបាល បាន បញ្ចញ្ លក់ អង្ករ ១ ២៤១ ប្ និង មីជាតិ ចំនួន ៤ ៦២០ ក្ស

កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម លក់ សៃបៀងអាហារ នៅ ផ្លវូវៃងសៃង 
កាលពីថ្ងៃទី២២ ខៃមៃស ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត យូស៊ះ អាប់ឌ៊លរា៉ាស់ហ៊ីម
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តពទីពំរ័ ១...អឡំងុពៃល បទិ  
ខ្ទប់ នៃះ ជា គំនិត ផ្តួចផ្តើម មួយ 
ល្អ ប៉នុ្តៃ ថា កៃសងួ ពាណ ិជ្ជ  កម្ម 
អាច លក់ បង់ រំលស់ ជូន អ្នក ដៃល   
មនិមាន លយុ គៃបគ់ៃន ់ហើយ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ អ្នក លក់ដូរ ធម្មតា 
លក់ នៅ ជិត នោះ សមៃប់ អ្នក 
មាន  លុយ គៃប់គៃន់។

លោក សរសៃរ ថា៖ «ធ្វើយ៉ាង 
នៃះ យើង ជួយ អ្នកមាន ជីវភាព 
ខ្វះខាត ផង អនញុ្ញាត ឲៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ (អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
បាន ២ លើក ហើយ ) មានបៃ-
ភព ចំណូល វិញ ផង ឬ បើ មិន 
ចង់ ស្មុគសា្មាញ លក់ រំលស់ ទៃ 
កៃសងួ មនិបាច ់លក ់ទកុ ឲៃយ ឯក 
ជន ទាំងអស់ ក៏បាន(កៃ សួង 
តៃួតពិនិតៃយ តម្លៃ) ធ្វើបៃប- នៃះ 

គឺ មន្តៃី រាជការ មិន លំបាក នឹង 
មក លក់ដូរ ផងដៃរ»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក យ៉ង 
សាំងកុមារ ក៏បាន អំពាវនាវ ឲៃយ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម គួរ បង្កើត 
ទតីាងំ សមៃប ់បោះ ដុ ំកសផិល 
មកពី តាម បណ្តា ខៃត្ត នានា 
ដើមៃបី ឲៃយ អាជីវករ អាច រកបៃក់ 
ចណំលូ ក្នងុ អឡំងុពៃល បទិ ខ្ទប ់
នៃះ។

លោក សាំងកុមារ ឲៃយ ដឹងថា 
ការលក់ដូរ គឺជា មុខរបរ ឬ ជា 
ឆ្នាំងបាយ របស់ អាជីវករ តូច-
តាច ដៃល ភាគចៃើនរក មួយថ្ងៃ 
រស់ មួយថ្ងៃ។

លោក បន្ថៃមទៀត ថា៖ «តាម  
យោបល់ ខ្ញុំ កៃសួង គួរផ្តោត លើ 
ការជួយ គំទៃ ដល់ អាជីវករ 

ដើមៃបី ដំណើរការ អាជីវកម្ម ពួក-
គត់ បានល្អ ដោយ មាន ទីតាំង 
សមសៃប ទទួល បាន ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ កសិផល ពី បៃភព ផៃសៃងៗ 
បាន ដោយ រលនូ នងិ ដណំើរការ 
លក់ដូរ ដោយ គោរព តាម គោល- 
ការណ៍ សុខា ភិបាល  បានល្អ។ 
ការចៃកគ្នា ទទួល ខុស តៃូវ  និង 
ការជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅមក រវង 
រដ្ឋ  និង ពលរដ្ឋ នាំ ឲៃយ យើង ទប់-
ទល់ ជាមួយ កូវីដ ១៩ បាន ជោគ- 
ជ័យ»។

បច្ចុបៃបន្ន កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
តាមរយៈ កៃុមហ៊ុន ហ្គ្រីន តៃដ 
បាន បញ្ចៃញ រថយន្ត ចលត័ នងិ  
បង្កើត ស្តង់ យ៉ាង ហោច ណស់ 
ចំនួន ២២ ដើមៃបី លក់ ទំនិញ 
ចាំបាច់ ក្នុង តម្លៃ កៃម ទីផៃសារ 
នៅ តំបន់ កៃហម។

ជាមួយ គ្នា កៃុមហ៊ុន វីរៈ 
ប៊ុនថាំ អៃចបៃស ដៃល បាន 

សហ ការ ជាមួយ សាលា រាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ ក៏បាន បញ្ចៃញ រថ-
យន្ត ចល័ត ចំនួន ៦៤ គៃឿង 
លក់ គៃឿង ឧបភោគបរិភោគ 
ដៃលមាន បន្លៃ តៃី សាច់ដៃល-  
មាន តម្លៃ សមរមៃយ លក់ ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ កៃហម ផង  ដៃរ។

ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី១៥ ដល១់៩ ខៃ  
មៃសា កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម តាម 
កៃមុហុ៊ន ្រហ្គនី តៃដ បាន បញ្ចៃញ  
លក់ អង្ករ បាន ចំនួន ១ ២៤១ 
បៃ និង មីជាតិ ចំនួន ៤ ៦២០ 
កៃស ដល់ បៃជាជន ក្នុង តំបន់ 
បិទ ខ្ទប់ (តំបន់ កៃហម)។

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ឲៃយ ដឹង 
ទៀតថា កៃពីនៃះ កៃសួង 
ក៏បាន លក់ ទឹកតៃី ចំនួន ១ 
១៥៣ យួរ ទឹកសុីអ៊ីវ ៧៨៥ 
យួរ តៃីខ ១ ៦២៧ យួរ ទឹក 
សុទ្ធ ១៤០ យួរ ពៃមទាំង បន្លៃ 
១១៥ គីឡូកៃម សាច់កៃក 

១៣ គីឡូកៃម និង ឆយប៉ូវ 
៣៥៦ ថង់។

ការបញ្ចៃញ រថយន្ត ចល័ត 
លក់ គៃឿង ឧបភោគបរិភោគ  
ដើមៃបី រកៃសា លំនឹង តម្លៃ ទំនិញ 
នៅលើ ទផីៃសារ  នងិ សមៃលួ ដល ់
បៃជាពលរដ្ឋ ទទួលបាន ម្ហូប- 
អាហារ ក្នុង អំឡុងពៃល បិទ 

ខ្ទប់។ រាល់ ទំនិញ ទាំងអស់ 
របស់ កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម លក់ 
កៃម តម្លៃ ទីផៃសារ។

កៃពី រថយន្ត ចល័ត កៃសួង 
ក៏បាន ដំឡើង ស្តង់ ទំនិញ ចំនួន 
១១ ស្តង់ បន្ថៃមទៀត សមៃប់ 
លក់ គៃឿង ឧបភោគបរិភោគ 
ចាំបាច់ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ៕

អិុន ចាន់នី៖ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុជា វិស័យ អាទិភាព មួយ
ដើម្បី ជំរុញ សកម្មភាព ស្ដ្ឋកិច្ច ក្ន ុងអំឡុង បិទ ខ្ទប់

ការ នំាច្ញ ទំនិញ ទៅ ...

មន្ត្ ីជាន់ខ្ពស់  ស្នើ ដល់ ...

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
បាន បៃកាស កាល ពីថ្ងៃ ទី ១៤ 
ខៃមៃសា  បិទខ្ទប់ទីកៃុង ភ្នំ-
ពៃញទា ំងមូល និងកៃុង តាខ្មា 
នៃ  ខៃត្តកណ្តាល ដៃល បាន 
អនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខៃ 
មៃសា  ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី   
២៨ ខៃ មៃសា  ឆ្នា ំ២០២១ ដើ 
មៃបីគៃប់គៃង ការរីក រាលដល 
ជំងឺកូវីដ ១៩ និងបិទ បញ្ចប់ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ  ធនាគរ ជាតិ 
នៃកម្ពុជា បានចៃញ សៃចក្ដី បៃ-
កាស ពត័ ៌មាន មយួ  កាល ពថី្ងៃទ ី 
២០ ខៃមៃសា  លើកទឹក ចិត្ត  ឲៃយ  
គៃឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ (FIs)  
បៃើបៃស ់ ការ ទទូាត ់តាម បៃពន័្ធ 
អៃ ឡិចតៃូនិក  ឲៃយ បាន ចៃើន 
តាមដៃលអាច ពួក គៃ ធ្វើ ទៅ 
បាន  ជាពិសៃស ការ បៃើបៃស់ 
ការ ទូទាត់ តាមទូរស័ព្ទ ចល័ត 
ដៃល មាន សុវត្ថិ ភាព  ងាយ 
សៃួល  និងរហ័សបំ ផុត។ 

លោក អុិន ចាន់នី បៃធាន 
សមា គម ធនាគរកម្ពជុា (ABC)    
បានផ្តល់បទសមា្ភាស ជាមួយ 
លោក ម៉ៃ គណុមករា  ការនីពិន្ធ 
ព័ត៌ មានសៃដ្ឋ កិច្ចនៅកាសៃ ត  
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  តាម រយៈ សារអៃ- 
ឡិចតៃូនិកអំពី បៃតិបត្តិការ 
របស ់ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុក្នុង អំ-
ឡុងពៃល ការបិទខ្ទប់ នៃះ។  

NBC បានធ្វើសៃចក្ដបីៃកាស 

មយួ កាល ពថី្ងៃទ ី ២០ ខៃមៃសា 
ដើ មៃបីជំរុញ  ឲៃយ  FIs លើក 
កម្ពស់ការ បៃើបៃស់ ការទូ- 
ទាតដ់ោយ  មនិ មានសាចប់ៃក ់ 
ជាជាងការ ទូទាត់ដោយ សាច់ 
បៃក់  តើ ABC បានជូនដំ- 
ណឹងអ្វីខ្លះដល់  សមាជិក របស់ 
ខ្លួន?

លោក  ចាន់នី ៖ ទាក់ទងនឹង 
ការ ជំរុញ ឲៃយ មានការ បៃើបៃស់  
ការទូទាត់ដោយ មិន មាន សាច់- 
បៃក់នៃះ សមាគមធនាគរ  
នៅកម្ពជុាកពំងុជរំញុ វ  ដោយ- 
សារតៃយើង មាន កៃុម ការងារ 
ដើ មៃបីជំរុញ លើរបៀបវរៈនៃះ។

ABC តៃងតៃគំទៃ ទិសដៅ 
របស់និយ័តករ  និងរដ្ឋា ភិបាល  
ក្នុងការជំរុញ ការទូទាត់ ដោយ 
មិន មាន សាច់ បៃក់  ឬ ការ ទូ-
ទាត់ឌីជីថល ក្នុងសង្គម  ជាពិ-
សៃស ក្នុងអំឡុងពៃល  នៃះ 

ដៃល ជាមធៃយោ បាយ មួយ ដើ 
មៃបីទប់សា្កាត់ ការរីករាល ដល 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ។

យើង លើកទកឹចតិ្តយ៉ាងខា្លាងំ 
ដល់ សមាជិក និងអតិថិជន 
របស់យើង  សាធារណជន មា្ចាស់  
អាជវីកម្ម តៃវូ ទទូាត ់ នងិ ទ ទលួ 
យក ការទូទាត់ តាមអៃឡិច- 
តៃនូកិ  តាមរយៈ កម្មវធិ ីឌជីថីល  
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន  អាចធ្វើ បាន 
ដោយ សមាជិករបស់យើង ។  

សមាជិកសហ គមន៍ របស់ 
យើង  បានសហការ ហើយ នងឹ 
បន្ត ធ្វើការងារ យ៉ាងជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ  ធនាគរ ជាតិ នៃ កម្ពុជា 
ដើ មៃបី  ធ្វើ  ឲៃយ មាន ភាពកាន់តៃ- 
ងាយសៃួល ក្នុងការធ្វើបៃតិបត្តិ
ការឆ្លងកាត់គៃឹះសា្ថាន ការ ចំ-
ណយតិច និងសុវត្ថិភាព ក្នុង 
អំឡុងពៃល នៃះ។ 

ABC សូមលើក ទឹកចិត្ត ដល់ 

សាធារណជន  តៃូវ ទាញ យក  
និងបៃើបៃស់ កម្មវិធី ធនាគរ 
និងការទូទាត់ឌីជីថល ដៃល 
អាច ធ្វើទៅ បាន ដោយ សមាជកិ 
សហគមន៍ របស់យើង ។ 

ខ្ញុនំៅតៃ មើលឃើញថា គៃឹះ-  
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួន  មិន 
មាន ការទូទាត់ ឌីជីថល សមៃប់ 
អតិថិជន  ដើ មៃបីបង់ បៃក់ កម្ចី 
នោះទៃ តើអ្វ ីដៃលជា ដណំោះ- 
សៃយ ក្នុងអំឡុងពៃល នៃការ 
បិទខ្ទប់នៃះ? តើ ABC បាន 
អង្ក  ៃត ពីនិន្នាការ នៃការ បៃើ-
បៃស់ ការទូទាត់ឌីជីថល ក្នុង 
អំឡុងពៃលន ៃការបិទ ខ្ទប់នៃះ 
ដៃរ ឬទៃ? 

 លោក ចាន់នី៖ ធនាគរ 
ជាចៃើន ផ្ដល់ រយៈ ពៃល អនុ- 
គៃះ ដោយស្វ័យបៃវត្តិ  ដៃល 
ជាពិសៃស បន្តដល់ បៃជា ជន 
ដៃល  ស្ថិត នៅក្នុងតំបន់ បិទ-
ខ្ទប់។ ដោយ ផ្អៃកតាម ការ 
អង្កៃត របស់យើង  បៃជាជន 
ភាគចៃើន ដៃលរស់នៅទី កៃុង 
ភ្នំពៃញយល់ដឹងពី ការទូទាត់ 
ឌីជី ថលនៃះ ចៃបាស់ណស់។  
អតិថិជន  អាច  បៃើបៃស់  ធនា-
គរដោយ មិនចាំបាច់ទៅ  កាន់ 
សា ខាណ មួយឡើយ។

អតិថិជន អាច ផ្ទៃរ មូលនិធិ  
ទូទាត់វិក្កយបតៃ  បញ្ចូលបៃក់ 
ទរូសព័្ទ  បង ់ថ្លៃដកឹជញ្ជនូ  ឬ ការ 
ទិញទំនិញ អនឡាញ  និង  អ្វីៗ 
ចៃើនទៀត។ អតិថិជនអាច  
ទទួល  បាន អ្វីដៃលចាំបាច់ បៃើ 
បៃស់ បៃចាំ...តទៅទំព័រ១០

លោក អិុន ចាន់នី បៃធានសមាគម ធនគារកម្ពជុា (ABC)   ។ ហា៊ាន រងៃសី

កសិករដឹកជញ្ជនូដំឡូងមី និងសា្វាយទៅបៃទៃសថៃ កន្លងមក។ កៃសួងកសិកម្ម

សកម្មភាពអាជីវករលក់ដូរនៅក្នងុផៃសារ កីឡដ្ឋាន ខៃត្តកណ្ដាលកាល ពី 
ថ្ងៃទី២០ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

តពី ទំព័រ ៨... លាន ដុលា្លារ 
ធា្លាក់ ពី ចំនួន ២ ០២២,០២ 
លាន ដុលា្លារ ឬ ស្មើនឹង ១២,៥៧ 
ភាគរយ។

អ្នក សៃវជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ វិទៃយោសា្ថាន ទំនាក់ទំនង 
អន្តរជាតិ នៃ កម្ពុជា នៃ រាជ-
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា លោក 
ហុង វណ្ណៈ បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នា ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា ថា  
ការ  ធា្លាក់ ចុះ ទឹក បៃក់ ដ៏ ចៃើន ពី 
ការ នាំ ទំនិញ ទៅ បៃទៃសថៃ 
នាតៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ នៃះ អាច 
បណ្តាល មក ព ីកតា្តោ ចមៃបង ២ គ ឺ
ឧបសគ្គ ដៃល បណ្តាល មក ការ 
រឹតតៃបិត ពៃំដៃន ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
និង កតា្តោ ផលិតកម្ម នៅ កម្ពុជា 
នៅ មាន កមៃិត។

លោក បាន  បន្ត ថា បច្ចុបៃបន្ន 
កម្ពជុា មនិ ទាន ់មាន ផលតិផល 
អ្វី គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ កៃ ពី 
កសិផល សមៃប់ នាំ ទៅ បៃ-
ទៃស  ថៃ ឡើយ។ បញ្ហា នៃះ 
ទាមទារ ឱៃយ កម្ពុជា តៃូវ ខិតខំ 
ពងៃឹង សមត្ថភាព ផលិតកម្ម 
ក្នុង សៃុក របស់ ខ្លួន ឱៃយ ខា្លាំង 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី អាច ជៃៀត 
ចូល ទៅ ទីផៃសារ បៃទៃស ថៃ។

លោក និយយ ថា៖ «គមា្លាត 
ដ៏ ចៃើន នៃ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃ-
ភាគ ីដៃល បាន បន្ត អសូ បនា្លាយ 

ពៃល ជា យរូ មក ហើយ បៃប នៃះ  
គឺ មិនមៃន ជា រឿង ល្អ សមៃប់ 
សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ទៃ ពៃះ នៅ 
ពៃល ដៃល តម្លៃ នាំចៃញ របស់ 
យើង ដច់ ឆ្ងាយ ពី គៃ បៃប នៃះ 
មាន ន័យ ថា កម្ពុជា កំពុង លៃច 
ជៃប បៃក់ ចំណូល របស់ ជាតិ 
ជា ចៃើន ទៅ បៃទៃស ថៃ»។

បៃធាន មន្ទរី ពាណជិ្ជកម្ម ខៃត្ត 
បាត់ដំបង លោក គឹម ហួត 
បាន និយយ ថា ក្តី បារម្ភ ពី ការ 
ឆ្លង រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ បញ្ជា ទញិ ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម ពី កម្ពុជា ទៅ បៃ- 
ទៃស ថៃ កាល ពី ដើម ឆ្នាំ បាន 
ធា្លាក់ចុះ ចៃើន ខណៈ តម្លៃ កសិ-
ផល ក៏ ធា្លាក់ ចុះ ផង ដៃរ។ លោក 
បន្ថៃម ថា សមៃប់ ការ ធ្វើ ពា-
ណិជ្ជកម្ម ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន ក្នុង 
ខៃត្ត បាត់ដំបង គ ឺធា្លាក់ ចុះ ទាំង 
ការ នាំចូល និង នាំចៃញ។

លោក បន្ថៃម ថា៖ «កវូដី ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ បញ្ហា ទិញ ធា្លាក់ ចុះ 
រៀងៗ ខ្លួន»។

លោកបាន បញ្ជាក់  ឱៃយ ដឹង  
បន្ថៃម ទៀត ថា នៅ ដើម តៃមីាស 
ទី២ នៃះ លោក សង្កៃត ឃើញ 
ថា សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម 
ឆ្លងពៃំដៃន ក្នុង ខៃត្ត បាត់ដំបង 
ជាមួយ  នឹង ថៃ ចាប់ ផ្តើម មាន 
សម្ទុះ ឡើង វិញ ជា បណ្តើរៗ 
ហើយ៕
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តពីទំព័រ ៩...ថ្ងៃ ទាំងអស់ 
តាម កម្មវិធី និង ធ្វើការទូទាត់  
តាម រយៈ  កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ចល័ត- 
របស់ ធនាគារ ។ 

តើ  ការបិទខ្ទប់ ប៉ះពាល់ដល់ 
ប្រតិបត្តិការ អាជីវ កម្ម  នៅ ក្នុង 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថកុម្រតិណាដ្ររ ? 

លោក ចាន់នី៖ យើង បាន 
អង្កៃតឃើញថា មិន មាន ផល 
ប៉ះ ពាល់ លើ ធនាគារ និង គៃឹះ- 
សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ នោះទៃ ដោយ 
សារតៃ រដ្ឋា ភិបាល បាន ផ្ដល់ 
អាទិភាព ដល់វិស័យនៃះ  ជា 
មធៃយោ បាយ ក្នងុការ ជរំញុ សកម្ម 
ភាពសៃដ្ឋ កចិ្ច នងិ ជយួ សមៃលួ 
ដល់ ការរស់ នៅបៃ ចាំថ្ងៃ របស់ 

បៃជាជន  នៅទីកៃុង និង នៅ 
តាម ជនបទ។

ស្ថិត ក្នុងកាលៈទៃសៈនៃះ 
ធនាគារនៅតៃមាន បៃតបិត្តកិារ  
ដើ មៃបីបមៃើ  តមៃូវការ អតិថិជន  
លើសៃវា ហិរញ្ញ វត្ថុក្នុង អំឡុង 
ពៃល ការបិទខ្ទប់នៃះ ខណៈ 
ដៃល ធនាគារ  មួយចំនួន  កំពុង 
បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយោ ហិរញ្ញ វត្ថុ  
និង កម្មវិធីឌីជីថល  ធនា គារ អីុន- 
ធឺណិត  និង កម្មវិធី ធនាគារ ចល័ត 
ដើ មៃបី ផ្ដល់ សៃវា ដល់ អតិថិ ជន 
តាម  ដៃលអាចធ្វើទៅ បាន។ 

ស្ថិតក្នុង  ឱកាស នៃះ សមា-
គម ធនាគារ កម្ពុជា  និង សមា-
គម  មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ កម្ពុជា  សូម 

ថ្លៃងអំណរ គុណយ៉ាង ជៃល 
ជៃ ដល់រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
អាជា្ញាធរ នៃ គណៈ កម្មការ ជាតិ 
គៃប់គៃង  នឹង ដឹកនាំ ការ អនុវត្ត 
វិធាន ការ បិទខ្ទប់  ធនាគារជាតិ 
នៃ កម្ពុជា   និង អាជ្ញធរ គៃប់ ជាន់ 
ថា្នាក់ទាំងអស់  ក្នុងការ ជួយ 
សមៃលួ  អនញុ្ញាត ការធ្វើដណំើរ 
សមៃប ់បគុ្គលកិ ធនាគារ  ដើ មៃប ី
បពំៃញ ភារកចិ្ច របសព់កួគៃ  ក្នងុ 
ការផ្ដល់ សៃវា ធនាគារ និង ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ ដល់ សាធារណជន  ជា-
ពិសៃស នៅ តាម  តំបន់បិទ ខ្ទប់  
នៅទីកៃុង ភ្នំពៃញ និង កៃុងតា 
ខ្មៅ ខៃត្ត កណ្ដាល  នងិ មយួ ផ្នៃក 
នៃ កៃុង ពៃះសីហនុ៕ LA

ទីក្រុង ស្តុកខុមៈ កៃុមហ៊ុន 
ផលតិ រថយន្ត ស៊យុអ៊ៃត Volvo 
គៃបុកាល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ បាន  
បៃកាស នូវ បៃក់ ចំណូល កើន 
ឡើង នៅ តៃមីាស ទ១ី ប៉នុ្តៃ បាន 
ពៃលយ ឲៃយ ដឹង ថា ផលិត-កម្ម 
អាច តៃូវ បាន រារាំង ដោយ កង្វះ 
ខាត ឧបករណ៍ ពាក់ កណ្ដាល 
ចម្លង អៃឡិចតៃូនិក សកល។

ក្នុង អំឡុង ពៃល ដូច គា្នា កាល 
ព ីឆ្នា ំមនុ កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន ចាប ់
ផ្តើម ដឹង ពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ 
រាត តៃបាត កូវីដ១៩ មុន ពៃល 
មាន    ការ ងើប ឡើង វិញ បន្តិច 

ម្តងៗ  នៅ ឆមាស ទី២ នៃ ឆ្នាំ 
នោះ ។

នាយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន 
លោក Martin Lundstedt 
បាន  និយយ នៅ ក្នុង សៃចក្តី 
ថ្លៃងការណ៍ មួយ ថា “តៃីមាស 
ទី១ ឆ្នាំ ២០២១ មាន សកម្ម-
ភាព ខ្ពស ់ក្នងុ ចណំោម អតថិជិន 
របស់ យើង ដៃល តៃូវ បាន ឆ្លុះ 
បញ្ចាងំ ពី តមៃវូការ ល្អ ទំាង ផលិត-  
ផល និង សៃវាកម្ម ថ្មីៗ”។

បៃក ់ចណំៃញ សទុ្ធ បាន កើន 
ឡើង ដល់ ៨,៨ ពាន់ លាន 
កៃូន័រ ស៊ុយអ៊ៃរ (១,០៥ ពាន់ 

លាន ដុលា្លារ ឬ ៨៧៤ លាន 
អរឺ៉)ូ ដោយ កើន ឡើង ព ី៤,៦៧ 
ពាន់ លាន កៃូន័រ កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
នងិ លើស ការ រពំងឹ ទកុ របស ់អ្នក 
វិភាគ។

កមៃិត បៃតិបត្តិការ ក៏ មាន 
ភាព បៃសើរ ឡើង ដល់ កមៃិត 
ខ្ពស់ ជា បៃវត្តិសាស្តៃ គឺ ១២,៦ 
ភាគរយ។

ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មៅន ម៉ាង 
ដំបូង នៃ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម លើ 
ផៃសារ ភាគហ៊នុ ស្តកុខមុ ភាគហ៊នុ 
កៃមុហុ៊ន Volvo បាន កើន ឡើង  
ជាង៣ភាគរយ។ AFP/RR

អិុន ចាន់នី៖ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុជា វិស័យ ... ក្រមុហុ៊នVolvoប្រឈម ការ ខ្វះខាត ឧបករណ៍ 
ពាក់ កណ្តាល ចម្លង ទោះបី ចំណូល កើន ឡើង

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំព្រញៈ ការ ចូល ទសៃសនា 
បៃសាទ នានា នៅ តំបន់ រម-
ណីយ ដ្ឋាន អង្គរ បាន ចាប់ ផ្តើម 
បើក ដណំើរការ ឡើង វញិ ហើយ 
នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ បនា្ទាប់ ពី តៃូវ 
បាន បទិ មយួ រយៈពៃល ខ្ល ីដើមៃប ី
ទបស់ា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង រួម របស់ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា និង គៃឹះ-
សា្ថាន អង្គរ នា ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ 
មៃសា បាន ឱៃយ ដងឹ ថា អនឡុោម 
តាម សៃចក្តី សមៃច របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល លៃខ ៥៣ 
សសរ ចុះ ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា 
ឆ្នា ំ២០២១ ស្តពី ីការ បញ្ចប ់ការ 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ និង 
បញ្ចប់ ការ បិទ រមណីយដ្ឋាន 
ទៃសចរណ៍ នៅ ទូទាំង បៃទៃស 

អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា និង គៃឹះ-
សា្ថាន អង្គរ នឹង បើក ការ ចូល 
ទសៃសនា បៃសាទ នានា និង 
លក់  សំបុតៃ ចូល ទសៃសនា ក្នុង 
រមណីយដ្ឋាន អង្គរ ជា ធម្មតា 
ឡើង វិញ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ។

ទិន្នន័យ ពី គៃឹះសា្ថាន អង្គរ ឱៃយ 
ដឹង ថា ចាប់ ពី ខៃ មករា ដល់ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ គៃឹះ- 
សា្ថាន  អង្គរ បាន លក់ សំបុតៃ ឲៃយ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស សរុប ៤ 
៤៨២ នាក់ ដៃល មាន តម្លៃ ជា 
បៃក់ ចំនួន១៨៥ ០៧៩ ដុលា្លារ  
ធា្លាក់ ចុះ ៩៨,៩៧ ភាគរយ 
ធៀប នងឹ រយៈពៃល ដចូ គា្នា កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន។

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
បរទៃស ទញិ បណ្ណ ចលូ ទសៃសនា 
រមណីយដ្ឋាន អង្គរ មាន សរុប 
៤០០ ៨៨៩ នាក់  ធា្លាក់ ចុះ 
៨១,៨២ ភាគរយ ធៀប ឆ្នាំ 

២០១៩។ ជាមយួ នៃះ ចណំលូ 
បាន ពី ការ លក់ សំបុតៃ មាន 
ចនំនួ ១៨ ៦៥៤ ៨២៨ ដលុា្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ៨១,១៧ ភាគរយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ នៃះ បើ 
តាម របាយការណ៍ របស់ គៃឹះ-
សា្ថាន អង្គរ។

ចំណៃក បាយការណ៍ ស្ថិតិ 
ទៃស ចរណ៍ ឆ្នាំ ២០២០ បាន 
បង្ហាញ   ថា បៃក់ ចំណូល ពី 
ទៃសចរណ៍ អន្តរជាតិ ដៃល 
កម្ពជុា ទទួល បាន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
មាន តៃមឹ ១,០២៣ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ  ធា្លាក់ចុះ ៧៩,២ ភាគ-
រយ បើធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃល មាន ចនំនួ ៤,៩១៩ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ។ ចំណៃក ភ្ញៀវ 
ទៃស ចរ អន្តរជាតិ មក បៃទៃស 
កម្ពជុា មាន ចំនួន ១,៣១ លាន   
នាក់ ថយចុះ ៨០,២ ភាគរយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល 
មាន ចំនួន៦,៦១ លាន នាក់៕

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំ្រញៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
បាន  ឲៃយ ដឹងថា ការអនុវត្ត គមៃង  
ជំរុញ ទីផៃសារ សមៃប់ កសិកម្ម 
ខា្នាតតូច (AIMS) នៅ ឆ្នាំ 
២០២០ សមៃច បាន កិច្ច សនៃយោ   
ទិញ-លក់ ជាង៨០០ ដៃល មាន  
ទឹកបៃក់ ជាង ២៧ លាន ដុលា្លារ។ 
នៃះ តាម របាយ ការណ៍ បូក សរុប  
លទ្ធផល ការងរ ពាណិជ្ជ-កម្ម 
ឆ្នាំ ២០២០ និង ទិសដៅ ការ 
ងរ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០២១។

គមៃង AIMS តៃូវ បាន 
អនុវត្ត រយៈពៃល ៦ ឆ្នាំ ចាប់ពី 
ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ឆ្នាំ ២០២៣ 
ក្នុង ទំហំ ទឹកបៃក់ សរុប ៤៥ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង នោះ មូលនិធិ- 
អភិវឌៃឍន៍ កសិកម្ម អន្តរជាតិ 
(IFAD) បាន  ផ្តល់ មូលនិធិ 
ចំនួន ៣៦,២៥ លាន ដុលា្លារ 
និង ៨,៦៨ លាន ដុលា្លារ បាន ពី 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា។

របាយការណ ៍កៃសងួ ពាណ-ិ 
ជ្ជ កម្ម បង្ហាញ ថា កៃសួង បាន 
រៀបច ំចងកៃង កៃមុ កសកិរ ខា្នាត 
តូច បាន ចំនួន ១ ៥៨០ ដៃល 
មាន កសិករ ជា សមាជិក ចំនួន 
៥១ ៣៨៣ គៃួសារ ស្មើនឹង 
៦៨,៥ ភាគរយ លើ ផលតិផល 
កសិពាណិជ្ជកម្ម រួមមាន សៃូវ 
បៃណីត មាន់ សៃ បន្លៃ ដំឡូង 
មី និង សូតៃខ្មៃរ។

របាយការណ៍ ឲៃយ ដឹង ទៀត 
ថា៖ «កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
សមៃបសមៃួល ឲៃយ មាន កិច្ច-
សនៃយោ ទិញ-លក់ រវាង កសិករ 
និង អ្នកបៃមូល ទិញ និង រវាង 
កសិករ ជាមួយនឹង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 

ធាតុ ចូល សរុប ចំនួន ៨២៧ 
កិច្ចសនៃយោ ដៃល មាន បរិមាណ 
សរុប ចំនួន ១២១ ០៣៧,៨ 
តោន ដៃល គិត ជា ទឹកបៃក់ 
ចំនួន ២៦,៩ លាន ដុលា្លារ»។

កៃសួង នៃះ ឲៃយ ដឹង ទៀតថា៖ 
«នឹង  បន្ត សមៃបសមៃួល ជា-
មួយ វិស័យ ឯកជន ដើមៃបី ពងៃីក 
ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក តាមរយៈ ការ 
ពងៃកី កចិ្ចសនៃយោ ទញិ-លក ់នងិ 
ការនាំ ចៃញទៅ កៃ បៃទៃស 
ដោយ រៀបចំ មាន ការចុះ អនុ-
សៃសរណៈ យោគយល់ គា្នា (MoU) 
ដៃល កៃសួង មាន ផៃនការ ចុះ 
អនុសៃសរណៈ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន 
រោងមា៉ាសុីន កិនសៃូវ ចំនួន៦ 
កៃមុហ៊នុ ទញិ បន្លៃ ចនំនួ ៥ នងិ 
កៃមុហុ៊ន ផ្គត់ផ្គង់ ធាតុ ចូល កសិ- 
កម្ម ចំនួន ៤ បន្ថៃម ទៀត»។

តាមរយៈ គមៃង AIMS 
មាន កសកិរ យ៉ាងហោច ណស ់
៧៥ ០០០ គៃួសារ ដៃល នឹង 
ទទួល បាន បៃយោជន៍  ដើមៃបី 
បង្កើន ចណំលូ នងិ លើកកម្ពស ់

សៃដ្ឋកិច្ច គៃួសារ របស់ ពួកគៃ។ 
គមៃង នៃះ នងឹ អភវិឌៃឍ ហៃដ្ឋា- 
រចនាសម្ពន័្ធ ទៅកាន ់តបំន ់ដៃល 
មាន សកា្តានុពល  ដើមៃបី ចូល 
ទៅកាន់ ទីផៃសារ។

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ក៏បាន 
ចុះឈ្មៅះ កសិករ ចូលក្នុង បៃ-
ព័ន្ធ MIS បាន ចំនួន ៦១ 
៩២៥ គៃួសារ ស្មើនឹង ៨២,៥ 
ភាគ រយ ធៀប នឹង កសិករ សរុប 
របស់ គមៃង ដៃលមាន ចំនួន 
៧៥ ០០០ គៃួសារ ពៃមទាំង 
ផ្តល់ អណ្តូង ទឹក សៃចសៃព 
បំពាក់ ដោយ ម៉ូទ័រ បូម ចំនួន 
៣៣៣ ជូន ខៃត្ត ទាំង ១៨ 
កៃម គមៃង AIMS។

កៃសួង នឹង បន្ត ជំរុញ កៀរគរ 
គៃួសារ កសិករ គោលដៅ បៃ-
មាណ១៣ ០៧៥ គៃសួារ ទៀត 
ស្មើនឹង ១៧,៥ ភាគរយ ដើមៃបី 
ឈានទៅ បង្គៃប់ ១០០ ភាគ-
រយ នៃ គៃសួារ កសកិរ គោលដៅ 
សរបុ ចនំនួ ៧៥ ០០០ គៃសួារ 
នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ៕

កម្ពជុា អនុញ្ញាត ឲ្រយ ភ្ញៀវ ទ្រសចរចូល 
ទស្រសនា តំបន់ រមណីយដ្ឋាន អង្គរ ឡើង វិញ

គម្រង AIMS បាន ចុះកិច្ចសន្រយា ទិញ-លក់ 
ជាង៨០០គិត ជា ទឹកប្រក់ ជាង ២៧ លាន ដុលា្លារ

ភ្ញៀវទ្រសចរទៅទស្រសនាប្រសាទអង្គរវត្ត នាព្រលកន្លងមក។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តសៀមរាប

កសិករ ដំាបន្ល្រធម្មជាតិដោយអត់មានប្រសីារជាតិគីមីនៅខ្រត្តតាក្រវ។  ហ្វៃស ប៊ុក



ខ.នតីវិធិីក្នងុការបោះផ្សាយលក់មលូបត្រ
កម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ
ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមាន
កម្រិតឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតដ្រលមាន
បំណងបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
ជាសាធារណៈត្រូវ៖

១. ដាក់ពាក្យ ស្នើសុំ តាម ទម្ង់ 
កំណត់ដោយ ន . ម . ក 

២. ដាក់ ឯកសារ ផ្តល់ព័ត៌មាន តាម 
ការកំណត់ របស់ ន . ម . ក និង 

៣. ដាក់ ឯកសារ ភ្ជាប់ ។ 
 ខ .១. ការទទួលបាន ការយ ល់ ព្ម 

ជាគោលការណ៍ 
អគ្គនាយកន្រន . ម . កត្រូវជូនដំណឹង

ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរដល់ក្រុមហ៊ុន
បោះផ្រសាយពីការមិនយល់ព្រមឬ
ការយលព់្រមជាគោលការណ៍លើសណំើ-
សុំបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជា
សាធារណៈនងិឯកសារផ្តលព់ត័ម៌ានក្នងុ

រយៈព្រល២ខ្រគិតចាប់ពីថ្ង្រទទួលបាន
ឯកសារព្រញល្រញ។

 ខ .២. ការកំណត់ថ្ល្ លក់ មូល ប ត្ 
បនា្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាត

ជាគោលការណ៍លើសំណើសុំបោះ-
ផ្រសាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនិង
ឯកសារផ្តលព់ត័ម៌ានក្រមុហ៊នុបោះផ្រសាយ
អាចផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្រសព្វផ្រសាយ

ព័ត៌មានរួមទាំងរ៉ូដសូ(RoadShow)
និងប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈនូវ
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ថ្ល្រលក់
មូលបត្រដោយត្រូវមានការអនុញ្ញាតជា

លាយលក្ខណ៍អក្រសរជាមុនពីអគ្គនាយក
ន្រន . ម . កនងិភ្ជាប់មកជាមយួនវូឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធ។

 ខ .៣. ការទទួលបាន ការអនុញ្ញាត ជា 
សា្ថាពរ និងការចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់
ព័ត៌មានពីន . ម . ក ក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយ
ដ្រលទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោល-
ការណ៍លើសំណើបោះផ្រសាយលក់មូល-
បត្រកម្មសទិ្ធិជាសាធារណៈអាចចាបផ់្តើម
ធ្វើសំណើលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
បានបនា្ទាប់ពី៖
១.បានរៀបចំលក្ខខណ្ឌន្រសណំើលក់

រួមទាំងការកំណត់ថ្ល្រលក់មូលបត្រដ្រល
ការកំណត់ថ្ល្រលក់មូលបត្រន្រះត្រូវមាន
ការបញ្ជាក់យល់ព្រមពីប្រតិបត្តិករទីផ្រសារ
មូលបត្រ។

២. បានទទួល ការអនុញ្ញាត លើ លក្ខ-
ខណ្ឌ ន្ សណំើ លក ់មលូ ប ត្ កម្មសទិ្ធ ិជា 
សាធារណៈ ។ 

៣. បានទទួល ការអនុញ្ញាត ជា សា្ថាពរ 
និង ចុះបញ្ជី ឯកសារ ផ្តល់ ព័ត៌មាន របស់ 
ក្ុមហ៊ុន បោះផ្សាយ ពី ន . ម . ក ។ 

 ខ .៤. ការជនូដណំងឹ ព ីការធ្វើ បរវិសិកម្ម   
ក្នុងរយៈព្រលយ៉ាងតិច៥(ប្រំ)ថ្ង្រន្រថ្ង្រ
ធ្វើការមុនថ្ង្រចាប់ផ្តើមធ្វើបរិវិសកម្ម
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយត្រូវជូនដំណឹងជា
ផ្លូវការតាមរយៈសារព័ត៌មាននិង
ឧបករណ៍ផ្រសព្វផ្រសាយដ្រលទទួល
សា្គាល់ដោយន . ម . ក។

 ខ .៥. ការធ្វើ បរិវិសកម្ម 
ការធ្វើបរិវិសកម្មត្រូវធ្វើឡើង

តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដ្រលទទួល
បានអាជា្ញាបណ្ណពីន . ម . ក។ការធ្វើ
បរិវិសកម្មនីមួយៗត្រូវចាត់ទុកថា
បានបញ្ចប់នៅព្រលអ្នកធ្វើបរវិសិកម្មបាន
បពំ្រញត្រមឹត្រវូតាមទម្រង់ន្រពាក្រយស្នើសុំ
ធ្វើបរវិសិកម្មបានបងប់្រក់គ្រប់ចនំនួនងិ
ទទួលបានបង្កាន់ដ្រដ្រលច្រញដោយ
ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

 ខ .៦. ការរាយការណ៍ ពី លទ្ធផល ន្ 
ការបោះ ផស្ាយ នងិ លក ់មលូ ប ត ្កម្មសទិ្ធ ិ
ជា សាធារណៈ  ក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយត្រូវ
រាយការណ៍ពីលទ្ធផលន្រការបោះផ្រសាយ
និងការលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធា-
រណៈដ្រលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ដ្រល
កំណត់ដោយ ន . ម . ក . ។ 

 ខ .៧. ការបំព្ញ នីតិវិធី នៅ ទីផ្សារ 
មលូប ត ្ ក្មុហ៊នុ បោះផស្ាយ ត្វូ បពំញ្ 
នីតិវិធី នៅ ទីផ្សារ មូល ប ត្ ប្តិ ស្ុត 
ដើមប្ ីចុះបញ្ជ ីជញួដរូ ជា ផ្លវូការ សប្តាម 
ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ជា ធរមាន ៕ 

លក្ខខណ្ឌតម្រូវយន្តការនីតិវិធីនិងការអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធនឹង  
ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈនៅកម្ពុជា

ថ្ង្រចន្ទទី២៦ែខម្រសាឆ្នា២ំ០២១//www.poStkhmeR.ocm

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ក.ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ បុគ្គលដាក់ពាក្រយស្នើសុំបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈត្រូវបំព្រញនូវលក្ខខណ្ឌបឋមដូចខាងក្រម៖

លក្ខខណ្ឌបឋម ទីផ្សារគោល(MainBoard) ទីផ្សារកំណើន(GrowthBoard)

មូលធនភាគហ៊ុនិក ៣០ពាន់លានរៀល(៧,៥លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក) ២ពាន់់លានរៀល(០,៥លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក)

ប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ Ç ២ពាន់លានរៀល(៥០០០០០ដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក)
សម្រប់ឆ្នាំចុងក្រយ,ហើយ
Ç៣ពាន់លានរៀល(៧៥០០០០ដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក)
ន្រប្រក់ចំណ្រញសរុបសម្រប់រយៈព្រល២ឆ្នាំចុងក្រយ

មានប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធវិជ្ជមានសម្រប់ឆ្នាំចុងក្រយ,ឬ- 
មានលំហូរសាច់ប្រក់មកពីសកម្មភពប្រតិបត្ដិការវិជ្ជមាននិងផលចំណ្រញសុទ្ធ- 

១០%

ភាគហ៊ុនិក Ç២០០ភគហ៊ុនិក,ហើយ
Ç៧%ន្រចំនួនភគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នាតសរុប

Ç១០០ភគហ៊ុនិក,និង
Ç១០%ន្រចំនួនភគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នាតសរុប

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពីរ(២)ឆ្នាំចុងក្រយ មួយ(១)ឆ្នាំចុងក្រយ

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ក. ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល៖យ៉ាងតិច៥នាក់- 
អភិបាលឯករាជ្រយ>១/៥នាក់ន្រអភិបាលសរុប- 
ប្រសិនបើអភិបាលឯករាជ្រយជាជនជាតិបរទ្រសត្រូវមានបទ- 

ពិសោធធ្វើការនៅកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់៦ខ្រ
ខ. គណៈកមា្មាធិការ

គណៈកមា្មាធិការសវនកម្ម- 
គណៈកមា្មាធិការត្រងតាំងនិងលាភការ- 
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអាចពិចារណាបង្កើតគណៈកមា្មាធិការ- 

គ្រប់គ្រងហានិភ័យឬគណៈកមា្មាធិការផ្រស្រងទៀតតាមការ
ចាំបាច់ឬតាមការតម្រូវរបស់ន.ម.ក។

ក. ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល៖យ៉ាងតិច៣នាក់- 
អភិបាលឯករាជ្រយ- Ç ១នាក់ឬ១/៥ន្រអភិបាលសរុប(ប្រសិនបើសមាជិកក្រុម 

ប្រឹក្រសាភិបាលមានអភិបាលÇ ៥នាក់)
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ(តំណាងឱ្រយភគហ៊ុនិកឯកជន)- Ç១នាក់

ខ. គណៈកមា្មាធិការ
គណៈកមា្មាធិការសវនកម្ម- 
គណៈកមា្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៖ទ្រព្រយសកម្ម- Ç២០០ពាន់លានរៀល

(៥០លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក)
គណៈកមា្មាធិការត្រងតាំង(ជម្រើស)- 
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអាចពិចារណាបង្កើតគណៈកមា្មាធិការត្រងតាំងនិងគណៈកមា្មាធិការ- 

ដទ្រទៀតប្រសិនបើចាំបាច់ឬតាមការតម្រូវរបស់ន.ម.ក។

 គ . យន្តការ ន្ ការបោះ ផ្សាយ លក់ មូល ប ត្ កម្មសិទ្ធិ ជា សាធារណៈ 
ក. មុនព្លបោះផ្សាយ

ខ. ព្លបោះផ្សាយ

ដំណើរការន្ះ អាចចំណាយព្លពី ១២ខ្ ទៅ ១៨ខ្អាស្័យលើភពរួចរាល់របស់ក្ុមហ៊ុន

ដំណើរការន្ះ អាចចំណាយព្លពី ២ខ្ ទៅ ៤ ខ្

រៀបចំដោយ៖ និយតករមូលបត្កម្ពុជា
នាយកដា្ឋានគ្ប់គ្ងការបោះផ្សាយ 
លក់មូលបត្
អីុម្ល៖ issuance@secc.gov.kh  
ទូរស័ព្ទ៖ 023  885 611

ជាទូទៅប្រភពទុនត្រូវបានគ្រដឹងថាអាចទទួលបាន
តាមរយៈធនាគារសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាក្រុមហ៊ុន
មលូនធិិក្រមុគ្រសួារមតិ្តភក្តិនងិតាមរយៈទផី្រសារមលូបត្រ
ដោយត្រូវបោះផ្រសាយមូលបត្រកម្មសិទិ្ធ និង/ឬមូលបត្រ
បំណុល។អត្ថបទន្រះនឹងបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌយន្តការ
នីតិវិធី និងការអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះផ្រសាយលក់
មលូបត្រកម្មសទិ្ធិជាសាធារណៈនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។



សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃសុកៃទី២៣មៃសា
លោកវ៉ាងយី ទីបៃឹកៃសារដ្ឋ និងជា
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសចិនបាធ្វើការ
ពៃមានទៅកាន់មៃដឹកនាំសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកតាមរយៈសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍
មួយលោកបាននិយាយថាការ
បៃើបៃស់ពាកៃយពៃចន៍ និងគោល
នយោបាយបៃឆំាងចិន «នឹងបង្កឱៃយ
មានភាពវឹកវរក្នុងពិភពលោក»។
ថ្លៃងក្នងុកម្មវធិីអនឡាញរបស់កៃមុ

បៃឹកៃសាទំនាក់ទំនងបរទៃសអាមៃរិក
លោកវ៉ាងយីបាននិយាយថា៖
«ការចៃនការស្ដីបន្ទោសទៅអ្នកដទៃ
ឬការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសៃដ្ឋកិច្ច
ជាមួយនឹងសៃដ្ឋកិច្ចធំជាងគៃទី២
ក្នុងពិភពលោកនិងការបៃឆាំង
បៃជាជនចិនជាង១,៤ពាន់លាន
នាក់នងឹមនិជយួដល់ការដោះសៃយ
បញ្ហារបស់អាមៃរិកទៃ។វនឹងបង្កឱៃយ
មានភាពវឹកវរក្នុងពិភពលោក»។
«យើងមនិធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀប

បង្ខិតបង្ខំទៃហើយយើងបៃឆាំងនឹង
បៃទៃសដៃលធ្វើដូច្នៃះ»លោកបាន
និយាយបៃបនៃះហើយបន្តទៀតថា៖
«បៃទៃសចិនបានប្ដៃជា្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅ
រកមាគ៌ានៃការអភវិឌៃឍដោយសន្តភិាព
មាគ៌ាមួយដៃលមានការរួមរស់ដោយ
សន្តិភាព»។
លោកវ៉ាងយីបាននិយាយថា

បៃមុខរដ្ឋទាំង២បានគូសបញ្ជាក់
ទិសដៅទូទៅដើមៃបីអភិវឌៃឍចំណង
ទាក់ទងរវងបៃទៃសទាំង២ប៉ុន្តៃ
គោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមៃរិក
ចពំោះបៃទៃសចនិមនិទាន់បានជម្នះ
ការយល់ចៃឡំរបស់ខ្លួនចំពោះ
បៃទៃសចិននៅឡើយទៃហើយ
បៃទៃសនៃះមិនបានរកឃើញផ្លូវ
តៃឹមតៃូវក្នុងការដោះសៃយជាមួយ
ចិនទៃ។
លោកបាននិយាយថាអនាគតនៃ

ទំនាក់ទំនងចិន-អាមៃរិកគឺអាសៃ័យ
លើថាតើសហរដ្ឋអាមៃរិកអាចទទួល
យកការកើនឡើងដោយសន្តិភាព
របស់បៃទៃសចិននិងតើអាមៃរិក
ទទួលសា្គាល់ថាបៃជាជនចិនមាន
សទិ្ធិដើមៃបីទទលួបានជវីតិបៃសើរជាង
មុនដៃរឬទៃ?

លោកបានដាកច់ៃញយោបល់ចនំនួ
៥ដល់អាមៃរិកសមៃប់ពិចារណា
ទំនាក់ទំនងចិន-អាមៃរិក។ទី១
សហរដ្ឋអាមៃរកិគរួតៃស្វៃងយល់នងិ
មើលការអភិវឌៃឍរបស់ចិនបៃកបដោយ
អពៃយាកៃតឹភាពនិងសនិទានីយភាព។
ទី២សហរដ្ឋអាមៃរិក គួរតៃធ្វើការ
ជាមួយចិនលើមាគ៌ាថ្មីនៃការរួមរស់
ដោយសន្តិវិធី និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិ
ការឈ្នះ-ឈ្នះ។ទី៣សហរដ្ឋអាមៃរិក
គួរតៃគោរពនិងអត់ធ្មត់ចំពោះមាគ៌ា
និងបៃព័ន្ធដៃលចិនបានជៃើសរើស
ដោយឯករាជៃយ។ទី៤សហរដ្ឋអាមៃរកិ
គួរតៃអនុវត្តពហុភាគីនិយមក្នងុន័យ
ជាក់ស្ដៃង។ទី៥សហរដ្ឋអាមៃរិកមិន
គួរជៃៀតជៃកកិច្ចការផ្ទៃក្នងុរបស់ចិន។
ក្នុងរយៈពៃល៤ឆា្នាំចុងកៃយនៃះ

រដ្ឋបាលបៃធានាធបិតីអាមៃរកិលោក
ដូណាល់តៃំ ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្តៃី
ការបរទៃសលោកMikePompeo
បានចាត់ទុកកៃុងប៉ៃកាំងជាការ
គំរាមកំហៃងដ៏ធំថ្មីនិងបានពៃយាយាម
បញ្ចុះបញ្ចូលឱៃយសាធារណជន
អាមៃរិកមានជំនឿបៃបនៃះផងដៃរ។
រដ្ឋបាលលោកតៃំបានធ្វើយទុ្ធនាការ
បៃឆាំងនឹងចិនតាមរយៈសង្គៃម
ពាណិជ្ជកម្មនិងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
ឥឡូវនៃះ រដ្ឋបាលបៃធានាធិបតីថ្មី
លោកចូបៃដនិគឺហាកដ់ចូជាបៃកាន់
ជំហរសៃដៀងនឹងលោកតៃំ ជុំវិញ
ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប៉ុន្តៃបាន
ផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្តៃមករួបរួមជាមួយ
សម្ព័ន្ធមិត្តដើមៃបីបៃឆាំងនឹងចិន។
លោកបៃដនិកប៏ានបង្ហាញថាលោក
អាចធ្វើការជាមួយចិនបានក្នុងការ
ដោះសៃយបញ្ហាផលបៃយោជន៍រួម
ដូចជាការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ជាដើម។
លោកវ៉ាងបានបង្ហាញការជំទាស់

របស់លោកចំពោះយុទ្ធសាស្តៃរួបរួម
បៃឆាំងចិនរបស់លោកបៃដិនដោយ
លោកបាននិយាយថា៖«យើងសូម
សា្វាគមន៍ចំពោះការវិលតៃឡប់របស់
រដ្ឋបាលបៃដិនទៅពហុភាគីនិយម
ប៉ុន្តៃវមិនគួរតៃូវបានបៃើដើមៃបីបង្កើត
ប្លុកបៃឆាំងថ្មីឬរង្វង់ផ្ដាច់មុខទៃ»។
លោកបានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់

ថាចិនគឺជាបៃទៃសអំណាចផ្ដាច់ការ
ដោយនយិាយថាលទ្ធបិៃជាធបិតៃយៃយ

គឺមិនមៃនភៃសជ្ជៈកូកាកូឡាដៃល
ធានារសជាតិដូចគ្នានៅគៃប់ទីកន្លៃង
លើពិភពលោកនះទៃ។
ចំណុចក្ដាក្នុងទំនាក់ទំនងចិន-

អាមៃរិករួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃសនៅ
តំបន់សុីនជាំងហុងកុងនិងបញ្ហា
កោះតៃវ៉ាន់ដៃលបញ្ហាទាំងនៃះចិន
បានចាតទ់កុថាជាកចិ្ចការផ្ទៃក្នងុរបស់
ពួកគៃ។លោកវ៉ាងយីបានពៃមាន
ថាការជៃៀតជៃកចលូកិច្ចការផ្ទៃក្នងុ
របស់ចិន«នឹងនាំឱៃយមានភាពវឹកវរឬ
គៃះមហន្តរាយ»។
លោក វ៉ាងបាននិយាយថា៖

«បៃទៃសចិនគ្មានកន្លៃងសមៃប់
ការសមៃបសមៃួលគ្នាលើបញ្ហា
គោលការណ៍សខំាន់នះទៃ។សហ-
រដ្ឋអាមៃរិកមិនអាចជំទាស់សិទ្ធិ និង
ផលបៃយោជន៍របស់ចិនម្តងហើយ
ម្តងទៀតលើបញ្ហាដៃលទាក់ទងនឹង
កោះតៃវ៉ាន់សុីនជាំងនិងហុងកុង
ខណៈពៃលរំពឹងថាចិននឹងសហការ
ជាពួកគៃលើបញ្ហាដៃលខ្លួនយកចិត្ត
ទុកដាក់»។លោកបាននិយាយថា
កោះតៃវ៉ាន់គឺជា«ខៃសៃបនា្ទោត់កៃហម»
របស់បៃទៃសចិន។
ជំុវិញបញ្ហានៅតំបន់សីុនជំាងលោក

វ៉ាង បាននិយាយថា៖«បៃជាជននៃ
កៃុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់ រួម
ទាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រឥឡូវនៃះកំពុង
រស់នៅបៃកបដោយសុវត្ថិភាពនិង
សភុមង្គលនៅសុនីជាងំ។ការអះអាង
ពីអំពើបៃល័យពូជសាសន៍ឬការបង្ខំ
ឱៃយធ្វើពលកម្មគឺជាការកុហកដៃល
ជរំញុដោយហៃតផុលនយោបាយ»។
លោកបានបន្ថៃមទៀតថា៖ «យើង
សា្វាគមន៍មិត្តអាមៃរិកមកធ្វើទសៃសន
កិច្ចនៅសុីនជាំងដើមៃបីមើលឃើញ
ដោយខ្លួនឯងនូវអ្វីដៃលកំពុងកើត
ឡើងនៅទនីះហើយមនិចាញប់ោក
ការកុហកនិងពាកៃយចចាមអារា៉ាម»។
កៃុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុសៃស និង

អ្នកជំនាញអង្គការសហបៃជាជាតិ
បាននិយាយថាយា៉ាងហោចណាស់
ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ១លាននាក់

តៃូវបានឃុំខ្លួនក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញ
នៅតំបន់នៃះ។ការចោទបៃកាន់បាន
លៃចឡើងថាបៃទៃសចិនបានបៃើ
ទារុណកម្ម និងបង្ខំឱៃយធ្វើការនៅជំរំ
ទំាងនៃះហើយកំពុងបំបាត់សមត្ថភាព
បន្តពូជរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ។
កាណាដានិងអាមៃរិកបានចាត់ទុក
សកម្មភាពរបស់ចិនទៅលើជនជាតិ
អ៊ុយហ្គ័រថាជាអំពើបៃល័យពូជ
សាសន៍។ចិនបានចៃនចោល
ការចោទបៃកាន់ទំាងនៃះហើយ
និយាយថាជំរំខាងលើបានផ្ដល់
ការបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈដល់
ជនជាតិភាគតិចនិងចាំបាច់សមៃប់
ការបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងភៃរវកម្ម និង
ភាពជៃុលនិយម។
កាលពីខៃមនីានៃះសហរដ្ឋអាមៃរកិ

កាណាដាអង់គ្លៃសនិងបៃទៃសទាំង
២៧នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់
ទណ្ឌកម្មលើមន្តៃីចិននៅសុីនជាំង
ជុំវិញការចោទបៃកាន់ខាងលើធ្វើឱៃយ
ចិនឆ្លើយតបវិញដោយការដាក់
ទណ្ឌកម្មបៃទៃសទាំងនៃះវិញ។
យា៉ាងណាមិញលោកវ៉ាងក៏បាន

និយាយថាទីកៃុងហុងកុងបាន
ផ្លាស់ប្តូរ «ពីភាពវឹកវរទៅស្ថិរភាព»
ហើយបៃជាធិបតៃយៃយបានបៃសើរ
ឡើង។លោកបាននិយាយថាទីកៃុង
ប៉ៃកាំងគឺគៃន់តៃពៃយាយាមធានាថា
«អ្នកស្នៃហាជាតិ»ទទួលបន្ទុក
គៃបគ់ៃងហងុកងុដចូនៅគៃប់ទកីន្លៃង
ផៃសៃងក្នុងបៃទៃសចិន។
កាលពីខៃមីនាសភាចិនបាន

អនុម័តចៃបាប់ដើមៃបីធ្វើកំណៃទមៃង់
បៃព័ន្ធបោះឆ្នាតរបស់កៃុងហុងកុង
ដៃលកំណៃទមៃង់នៃះបានផ្ដល់
អំណាចកៃុងប៉ៃកាំងបន្ថៃមទៀតក្នុង
ការជៃើសរើសបៃក្ខជនឈរឈ្មាះ
បោះឆ្នាតនិងកាត់បន្ថយអាសនៈ
ដៃលជៃើសរើសតាមរយៈការបោះ
ឆ្នាតដោយបៃជាជន។អាមៃរិកបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្តៃីចនិនងិហងុកងុ
មយួចនំនួដៃលបានចលូរមួក្នងុការធ្វើ
កំណៃទមៃង់នៃះ៕
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លោក រដ្ឋមន្តេ ីការបរទេស ចិន វ៉ាង យី ថ្លេង នៅក្នងុ អំឡុង បទសម្ភាស មួយ នៅក្នងុ ទីកេងុ 
ប៉ារីស នាពេល កន្លង ទៅ។ AFP

ចិន៖ លោក  វ៉ាង យី ព្រមាន  
និង ផ្ដល់យោបល់ ទៅ អាម្ររិក 
ជំុវិញ ទំនាក់ទំនង ទ្វ្រភាគី  ខណៈ 
ភាពតានតឹង កំពុង កើនឡើង

ព័ត៌មានខ្លីៗ

អ្នក សង្ក្រតការណ៍៖ ការដាក់  
ទណ្ឌកម្ម របស់ សហរដ្ឋអាម្ររិក 
ទៅលើ ប្រទ្រស រុស្រសី៊ អាច នឹង 
មិនមាន ប្រសិទ្ធភាព មកលើ 
ប្រទ្រស ចិន

កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយទី២៥មៃសានៃះ
កៃុមអ្នកសង្កៃតការណ៍ចិនបាន
និយាយថាបៃទៃសចិនតៃូវបៃុង
បៃយ័ត្នចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ចុងកៃយរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិក
ទៅលើបៃទៃសរុសៃសុី។
កៃមុអ្នកសង្កៃតការណ៍បាននយិាយ
ថាទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាជមៃើស
មួយរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិកបៃឆាំង
នឹងបៃទៃសចិនប៉ុន្តៃការបាត់បង់
អាចមានទំនរទៅមា្ខាង។លោកLi
Ziguoអ្នកសៃវជៃវជាន់ខ្ពស់នៃ
វិទៃយាសា្ថានចិនសិកៃសាអន្តរជាតិបាន
លើកឡើងពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវង
បៃទៃសនានាជាមួយអាមៃរិកនិង
រុសៃសុី។លោកLiបាននិយាយថា៖
«ខ្ញុំមិនគិតថា វិធានការបង្កៃប
សៃដ្ឋកចិ្ចរបស់សហរដ្ឋអាមៃរកិអាច
មានបៃសទិ្ធភាពមកលើបៃទៃសចនិ
ឡើយ»។
លោកLiបាននិយាយថា៖«នៃះ
គឺជាករណីមួយផៃសៃងទៀតដៃល
សហរដ្ឋអាមៃរិកបានបៃមូលផ្ដុំ
សម្ពន័្ធមតិ្តរបសខ់្លនួដើមៃបីគបសង្កត់
បៃទៃសរុសៃសុីដៃលជាសា្ថានភាព
សៃដៀងនឹងអ្វីដៃលបៃទៃសចិន
កពំងុបៃឈមមខុ»។លោកបានបន្ត
និយាយថាការបៃមូលសម្ព័ន្ធមិត្ត
របស់អាមៃរកិរមួមានបៃទៃសប៉ឡូញូ
ដៃលចលូរមួដាក់កមៃតិលើកៃមុហ៊នុ
ទូរគមនាគមន៍ចិនដូចជាកៃុម
ទូរគមនាគមន៍Huawei។នៃះបើ
យោងតាមសារព័ត៌មានSouth
ChinaMorningPost។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនទីកៃងុវ៉ាសីុនតោន
បានបៃកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាចៃើន
ទៅលើបៃទៃសរុសៃសុីរួមមានការ
ហាមឃាត់ធនាគរអាមៃរិកវិនិយោគិន
និងសា្ថាប័នពីការទិញរូបិយប័ណ្ណរបស់
រដា្ឋាភិបាលរុសៃសីុតាមរយៈការដៃញថ្លៃ
នាពៃលថ្មីៗ នៃះ។
អ្នកការទូតរុសៃសុីចំនួន១០នាក់
ដៃលភាគចៃើនតៃវូបានគៃកណំតថ់ា
ជាអ្នកសុើបការណ៍សមា្ងាត់តៃូវបាន
បណ្តៃញចៃញពីសា្ថានទូតរុសៃសុីនៅ
ទីកៃុងវ៉ាសុីនតោន។សាធារណរដ្ឋ
ឆៃកប៉ឡូញូអ៊យុកៃននងិប៊លុហា្គារើ
ក៏បណ្តៃញអ្នកការទូតរុសៃសុីចៃញពី
បៃទៃសរបស់ខ្លួនផងដៃរនាពៃល
ប៉ុនា្មានថ្ងៃខាងមុខ៕

សុខ វេងឈាង
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ហុង រស្មី

ភ្នពំេញ៖ ក្នងុ វីដេអូ ម្ហបូ ចុងកេយ 
បំផុត ស្ដេ ីពាក់ វ៉េនតា មូល និង កេណាត់ 
ជួតកេបាល បាន លើក រុក្ខជាតិ បុ៉ន មេមដេ 
ពណ៌ ស រៀបរាប់ អំពី អត្ថបេយោជន៍ 
រុក្ខជាតិ ពេភ្ន ំចំពោះ សុខភាព បេប់ ដល់ 
អ្នកគំាទេ របស់ ខ្លនួ លើ បណា្ដាញ សង្គម 
បំណង បង្ហាញ ម្ហបូ ១ មុខ បេចំា ខេត្ដ 
ប៉េលិន នោះ គឺ អន្លក់ កេវាញ តេផីាត់។

នេះ ជា វីដេអូ បង្ហាញ អំពី ការបងេៀន 
ធ្វើ ម្ហបូ របស់ ស្ដេ ីមេចុងភៅ ដ៏លេបីលេបាញ 
ជាមួយ ការបង្ហាញ សកម្មភាព ចេបាស់ៗ 
ក៏ដូចជា ការរៀបរាប់ អំពី រូបមន្ដ ជាមួយ 
គេឿងគេ នីមួយៗ អម ដោយ ការតំាង 
បង្ហាញ បន្លេ កសិផល ក្នងុសេកុ យ៉ាង 
សេស់ស្អាត។

អ្នកសេ ីរស់ រតនៈ ហៅ Chef Nak 
បាន ផលិត វីដេអូ បងេៀន វិជា្ជា ធ្វើ ម្ហបូ បេប 
ខ្មេរ ជាចេើន  និង បាន បង្ហាះ នៅលើ 
បណា្ដាញ សង្គម ហ្វេសបុ៊ក បំណង ឱេយ 
ពលរដ្ឋ បាន ស្គាល់  និង រៀន ចម្អនិ 
នៅតាម ផ្ទះរៀងៗ ខ្លនួ។

មេ ចុងភៅ សេ ីដេល ពេយាយម គាស់ 
កកាយ រក រូបមន្ដ ម្ហបូ បេពេណី ខ្មេរ នៅ 
គេប់ ចេកល្ហក  និង បាន ចងកេង ជា 
សៀវភៅ ម្ហបូ «ញ៉ា:ំ រូបមន្ដ ពី ផ្ទះបាយ 
កម្ពជុា» តេងតេ បង្ហាញ ការចម្អនិម្ហបូ ខ្មេរ 
ក៏ដូចជា បាន អញ្ជើញ ភ្ញៀវ កិត្ដយិស 
បញ្ចេញស្នាដេ ចម្អនិម្ហបូ របស់ខ្លនួ ក្នងុ 
កម្មវិធី Lunch Time Live បេចំា 
សបា្ដាហ៍ ក្នងុ ទំព័រ ហ្វេសបុ៊ក ផ្លវូការ។

Chef Nak បាន និយយថា៖ 
«កម្មវិធី Lunch Time Live តេវូបាន 
រៀបចំ ឡើង សមេប់ ការកមេសាន្ដ  និង 
បង្កើត ទំនាក់ទំនង តាម អនឡាញ 
ជាមួយ អ្នកគំាទេ របស់ យើង»។

មេចុងភៅ សេ ីដេល ខិតខំ ផេសព្វផេសាយ 
មុខម្ហបូ ជាតិ នៅលើ ឆាក អន្ដរជាតិ រូបនេះ 

បាន បន្ដថា៖ «យើង តេងតេ អញ្ជើញ 
ភ្ញៀវ កិត្ដយិស ម្នាក់ ដេល ជួយ ដល់ 
សង្គមជាតិ យើង។ យើង បាន ស្នើសំុ 
ភ្ញៀវ រូបនោះ នំាយក ម្ហបូ មួយ មុខមក 
បង្ហាញ អំឡុងពេល នេ កម្មវិធី នោះ ដេល 
ជា ការចេករំលេក ចំណេះដឹង ផា្ទាល់ខ្លនួ។ 
ដូច្នេះ វា ជា ការផេសាយ ពី សកម្មភាព ចម្អនិ 
ផា្ទាល់ ពី ស្នាដេ ភ្ញៀវ របស់ យើង»។

អ្នកសេ ីបាន ឱេយ ដឹងថា គោលបំណង 
ចមេបង របស់ អ្នកសេ ីគឺ បង្ហាញ ពី ភាព 
អស្ចារេយ នេ មុខម្ហបូ ការអភិវឌេឍ  និង 
ការអភិរកេស នូវ ស្នាដេ ក៏ដូចជា រូបមន្ដ 
តជំនាន់ ឱេយបាន ស្ថតិស្ថេរ។

Chef Nak បាន លើកឡើង ថា សមត្ថ 
ភាព ចម្អនិម្ហបូ ដោយ បេើ វិធីសស្ដេ 
សមញ្ញ ពី សំណាក់ មនុសេស ជំនាន់ មុន 

មន ការបាត់បង់ នៅតាម តំបន់ ខ្លះ កេ 
ទីជនបទ នេ បេទេស។

អ្នកសេ ីបេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ ថា៖ 
«ជាក់ស្ដេង វិធីងយៗ ដេល បេជាជន 
យើង ធ្វើ សម្លបេហើរ ដេល ជា បេភេទ 
សុ៊ប ផ្ដល់ អត្ថបេយោជន៍ ដល់ សុខភាព  
និង ពេញនិយម នោះ អ្វ ីដេល តេៀម 
មុនគេ គឺ គេឿង ដេល តេវូ ហាន់ស្ដើងៗ 
និង បុក បញ្ចលូ គា្នា។ នៅ ទីជនបទ ខ្លះ គេ 
ហៅ មុខម្ហបូ នេះ ថា សម្លក់ ផេសិត ហើយ គេ 
គេន់តេ ដំ គេឿងផេសំ ទំាងអស់ ដាក់ ក្នងុ ឆា្នា ំ 
និង ស្ងោរ តេម្ដង»។

មេចុងភៅ ដេល ធ្លាប់បាន អញ្ជើញ 
ភ្ញៀវ កិត្ដយិស ជាចេើន ចូលរួម កម្មវិធី 
Lunch Time Live បេចំា សបា្ដាហ៍ 
មុនពេល មនការផ្ទះុ រីករាលដាល ជំងឺ 

កូវីដ១៩ រូបនេះ បាន បន្ដថា៖ «វា ផ្ដល់ 
អត្ថបេយោជន៍ ជីវជាតិ  និង រសជាតិ 
ដូចគា្នា ហើយ វា កាន់តេ ងយសេលួ 
ថេមទៀត»។

នៅក្នុង បរិបទ កូវីដ ដេល បាននិង កំពុង 
ជះឥទ្ធិពល អវិជ្ជមន ទាំង លើ បញ្ហា 
សុខភាព  និង សេដ្ឋកិច្ច បេជាពលរដ្ឋ 
ជាចេើន បាន ជួប នូវ វិបត្ដិ ផ្លូវ ចិត្ដ  និង 
សុខភាព ចុះ ទេុឌទេម។

ដើមេបី ទប់ទល់ នឹង កតា្ដា សុខភាព មេ 
ចងុភៅ Chef Nak បាន ណេនា ំឱេយ ពលរដ្ឋ 
ទទួលទាន នូវ អាហារ សុខភាព ដេល អាច 
រកបាន នៅក្នុង បន្លេ តេី  និង ផ្លេឈើ។

អ្នកសេី និយយថា៖ «កូវីដ បាន បង្ក 
ផលប៉ះពាល ់ដល ់មនសុេស ទាងំអស ់អឡំងុ 
ពេលវេលា ដ៏លំបាក នេះ សំខាន់ ណាស់ 

ដេល យើង តេូវ រកេសា សុខភាព ផ្លូវកាយ  និង 
ផ្លវូ ចតិ្ដ ឱេយ ល្អ កដ៏ចូជា ចងចា ំថា វបិត្ដ ិនេះ នងឹ 
រសត់ បាត់ទៅ វិញ មិន ខាន»។

អ្នកសេី បន្ថេមថា៖ «សេប ពេលនេះ 
សុខភាព ផ្លូវកាយ  និង ផ្លូវចិត្ដ ពិតជា 
សំខាន់។ ចូរ ធ្វើ សមធិ លំហាត់បេណ  
និង ជជេក ជាមួយ មិត្ដភក្ដិ ដ៏ជឿ ទុកចិត្ដ គា្នា  
និង សមជិក កេុម គេួសរ ដេល អាចជួយ 
ដល់ ស្ថិរភាព ផ្លូវ ចិត្ដ»។

Chef Nak បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ការ 
ទទលួទាន អាហារ ជនំយួ សខុភាព ជវីជាត ិ
និង បង្កើន បេព័ន្ធ ស៊ាំ ជំងឺ ក៏ជា កតា្ដា សំខាន់ 
ផងដេរ។ ខ្ញុំ សូម ណេនាំ សរធតុ ជួយ 
សុខភាព មួយចំនួន ដូចជា ផ្លេឈើ បេភេទ 
ក្លេប រួមមន កេចូឆា្មា កេចូពោធិ៍សត់  និង 
កេចូត្លងុ ខ្ញ ីខ្ទមឹស ធញ្ញជាតិ ពពួក ម្ទេស ប្លាក 
ផា្កា ខាត់ណា បេតង បន្លេ ស្លកឹ បេតង តេ ីពពួក 
ងវ អយស្ទ័រ ទឹកដោះគោ ជូរ ផ្លេ ល្ហុង ទំុ 
ក៏ដូចជា ផ្លេឈើ តាម រដូវ ជាចេើន ទៀត»។

អ្នកម្ដាយ កូន២ រូបនេះ បាន លើកឡើង 
ថា គេន់តេ ជា ទឹកតេ លាយ ខ្ញី បន្ថេម 
ទឹកកេូច ឆា្មារ ស្ងោរស៊ុប មន់ ដាក់ ខ្ទឹមស 
ចេើន ញំា ដេល ដាក់ បន្លេ ស្លឹក បេតង  និង 
ម្ទេសប្លាក ចំហុយ ផា្កា ខាត់ណា បេតង 
ចេបាច់ ទឹកកេូច ឆា្មារ បន្ដិច  ឬ ឆា សច់មន់ 
ជាមួយ ខ្ញី ជាដើម។

សមេប ់ពត័ម៌ន បន្ថេម  នងិ ការទសេសនា 
វីដេអូ ចម្អិនម្ហូប ខ្មេរ របស់ មេចុងភៅ សេី 
Chef Nak សុំចូល ទៅកាន់ ហ្វេសប៊ុក 
ផ្លូវការ@chefnak៕

មេចុងភៅសេីលេបីក្នងុការចងកេងមុខម្ហបូខ្មេរ

ក្នងុ វីដេអូ មាន បង្ហាញ សកម្មភាពចេបាស់ៗ និង ការរៀបរាប់ អំពី រូបមន្ដ ជាមួយ គេឿងគេ 
នីមួយៗ អម ដោយ ការតំាង បង្ហាញ បន្លេ កសិផល ក្នងុ សេកុ យ៉ាង សេស់ស្អាត។ សហការី

មេចុងភៅ លេបី  Chef Nak និង ភ្ញៀវកិត្តយិស Chef Mengly ក្នងុ កម្មវិធី Lunch Time 
Live បេចំា សប្ដាហ៍ ក្នងុ ទំព័រ ហ្វេសបុ៊ក ផ្លវូការ។ សហការី

គោលបំណង ចមេបង របស់ Chef Nak គឺ បង្ហាញ ពី ភាពអស្ចារេយ នេ មុខម្ហបូ ការ 
អភិវឌេឍ  និង ការអភិរកេស ស្នាដេ ក៏ដូចជា រូបមន្ដ តជំនាន់ ឱេយបន ស្ថតិស្ថេរ។ សហការី

បង្ហាញវិធីចម្អិនម្ហូបជាតិស្ទួយសុខភាពតាមរយៈវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រងុគៀវ៖ នៅ ចងុ ម្ខាង នៃ ផ្លវូ ជនបទ 
សៃះ ពៃ ដាច់ សង្វៃង ៣ កៃបាល ដៃល 
មន រោម កៃស់ និង សក់វៃងៗ បាន 
បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ទីឋាន តំបន់ ពៃឈើ 
ធម្មជាតិ ដ៏កមៃ នោះ គឺ តំបន់ ផ្ទុះ 
សារធាតុ វិទៃយុសកម្ម ឆៃណូប៊ីល 
(Chernobyl)។

ជា ពៃឹត្ដិការណ ៍រំឭក ការចងចាំ ដៃល 
បាន កើតឡើង ក្នុង ដៃនដី នៃ អតីត 
សហភាពសូវៀត រយៈពៃល ៣៥ ឆ្នាំ 
កៃយពី គៃះមហន្ដរាយ នុយក្លៃអ៊ៃរ 
ដ៏អាកៃក់ បំផុត ក្នុង លោក កាលពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ រកុ្ខជាត ិចមៃុះ បាននងិ កពំងុ តៃ ដុះ 
លតូលាស ់ឡើង នៅលើ ដៃនដ ីធា្លាបត់ៃ 
ជា ទ ីរហោសា្ថាន ដៃល តៃវូ បទិ ខ្ទប ់ហាង 
ទំនិញ និង អគារ ដៃល រំលៃច នូវ 
និមិត្ដរូប កុម្មុយនីស្ដ ផងដៃរ។

កៃុម អាជា្ញាធរ អ៊ុយកៃន បានឱៃយ 
ដឹងថា តំបន់ នោះ ទំនង ជា មិនអាច ឱៃយ 
មនុសៃស រស់នៅ រហូត ដល់ ២៤០០០ 
ឆ្នាំ ឯណោះ តៃ ពៃលនៃះ សត្វ សៃះពៃ 
ទាងំនៃះ សៃបត់ៃ បង្ហាញ ខ្លនួ នៅ តបំន ់

គៃះថា្នាក់ នៃះ ទៅវិញ។
Denys Vyshnevsky បៃធាន 

ផ្នៃក វទិៃយាសាស្ដៃ នៃ ពៃ ធម្មជាត ិបមៃងុ 
នៃ កៃុង ឆៃណូប៊ីល ដៃល បង្កើតឡើង 
កាលព ី៥ ឆ្នា ំមនុ បាន នយិាយថា៖ «វា 
ពិតជា និមិត្ដរូប នៃ ពៃ បមៃុង ទុក ទោះ 
វា ជា តំបន់ ផ្ទុះ សារធាតុ វិទៃយុសកម្ម 
យា៉ាងណា ក៏ដោយ»។

ការផ្ទុះ នុយក្លៃអ៊ៃរ នៅ ថាមពល 
រៃអាក់ទ័រ ទី ៤ កាលព ីថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
មៃសា ឆ្នា ំ១៩៨៦ បាន បង្ក ប៉ះពាល់ 
យា៉ាង ធ្ងន់ ដល់ បៃទៃស អុ៊យកៃន ខ្លនួឯង 
និង បៃទៃស ជិតខាង បៃឡារុស និង ធ្វើឱៃយ 
កា្លាយ ជា ទីសា្ថាន គា្មាន មនុសៃស រស់នៅ លើ 
ផ្ទៃដី ៣០ គីឡូម៉ៃតៃ ៤ ជៃងុ។

បៃជាជន តាម ភូមិឋាន និង ទីបៃជុំ 
ជន ជាចៃើន តៃូវបាន ជម្លៀស ចៃញ 
ដោយ បៃកា្លាយ តបំន ់នោះ ទៅជា តបំន ់
ពៃ បមៃុង ទុក ដ៏ធំ ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប។ 
ជាង ៣ ទសវតៃសរ៍ កៃយ កើត 
ឧបៃបត្ដិហៃតុ មន មនុសៃសម្នា ជាចៃើន 
បាន នាំគា្នា ទៅលៃង តំបន់ នោះ ដៃល 

នាំឱៃយ កៃុមមន្ដៃី ស្វៃងរក កិច្ចការ បាន 
អភិវឌៃឍ ទៅជា តំបន់ បៃតិកភណ្ឌ របស់ 
អង្គការ UNESCO។

តាំងពី ជួប មហន្ដរាយ មក តំបន់ 
ឆៃណូប៊ីល បាន កា្លាយជា ឋានសួគ៌ 
សមៃប់ ពពួកសត្វ កា្ដាន់ រម៉ាំង និង 
ចចក និង សៃះពៃ ដ៏កមៃ និង ដៃល 

មកពី តំបន់ អាសុី នោះ គឺ សត្វ សៃះ 
Przewalski's។

ពូជ សៃះ យក លំនាំ ឈ្មាះ តាម 
អ្នកវិទៃយាសាស្ដៃ រុសៃសុី Nikolai Prze-
walski ដៃល បាន រកឃើញ នៅលើ 
វាល ខៃសាច់ ហ្គូប៊ី ដ៏ធំ ល្វឹងល្វើយ នៅ 
អាសុី បាន កា្លាយ ជា សៃះ ផុត ពូជ នៅ 

ពាក់កណា្ដាល សតវតៃសរ៍ ទី ២០ ដៃល 
មួយផ្នៃក បណា្ដាល មកពី ការបៃមញ់ 
ដ៏ហួសហៃតុ។

លោក Vyshnevsky និយាយថា៖ 
«ដោយ មនិ សម ហៃតផុល នៃះ ជា ឱកាស 
ដ៏វិសៃស បំផុត មួយ ក្នុង ការអភិរកៃស ជីវ 
ចមៃុះ»។

ស្ថិតកៃម លក្ខខណ្ឌ ដ៏តៃឹមតៃូវ ហ្វូង 
សត្វ សៃះពៃ នៅ អ៊យុកៃន អាច កើនឡើង 
ដល់ ៣០០ ឬ ៥០០ កៃបាល។ នៃះ បើ 
យោងតាម SergiyZhyla ជា 
អ្នកសៃវជៃវ ជាន់ខ្ពស់ បៃចាំ នៅ Cher-
nobyl Biosphere Reserve។

កៃុម អ្នកសៃវជៃវ នៅ សួនសត្វ ទីកៃុង 
បៃក ដៃល បាន ចូលរួម ក្នុង កិច្ចខិតខំ 
បៃឹងបៃង អភិរកៃស ពៃលនៃះ បាន និយាយ 
ថា សៃះពៃ Przewalski's សកលលោក 
មន ចំនួន បៃមណ ២៧០០ កៃបាល។

លោក បានឱៃយ ដឹងទៀតថា៖ «យើង នឹង 
អាច បង្កើត នូវ ទសៃសនីយភាព ដៃល 
ធា្លាប់មន គឺ មុនពៃល មនុសៃស បាន បំផ្លាញ 
តំបន់ នោះ»៕ HR

ហ្វូង ស្រះព្រ បានបង្ហាញ ខ្លួន រយៈព្រល ៣៥ ឆ្នាំ ក្រយពី គ្រះមហន្ដរាយ 
នុយក្ល្រអ៊្ររ ដ៏អាក្រក់ បំផុត ក្នុង លោក។ AFP

ហ្វងូសេះពេបង្ហាញខ្លនួដ៏កមេក្នងុតំបន់ផ្ទះុវិទេយុសកម្មឆេណូបី៊លជាសញ្ញាវិលមកសភាពដើមវិញ

ក្រុងហាណូយ៖ ឆ្លៀតពៃល 
ពី ការងរ លើ វាលសៃ ពៃញ ១ 
ថ្ងៃ ស្ថិតនៅ ភាគ ខាងជើងនៃ 
បៃទៃស វៀតណាម កសិករ ស្ដៃី 
១ កៃុម ជួត បូ កៃណាត់ ចមៃុះ 
ពណ៌ និង ស្លៀកសំពត់ នាំគា្នា 
លៃង បាល់ទាត់ យា៉ាង សបៃបាយ 
រីករាយ។

កៃុម ស្ដៃី មកពី ឃុំ ហ៊ូកដុង 
ភូមិឋាន ជួរ ភ្នំ មួយមន ចម្ងាយ 
បៃមណ ៤០ គីឡូម៉ៃតៃ ពី 
ពៃំដៃន បៃទៃស ចិន អស់ សូវ 
មន ពៃលវៃលា ហ្វកឹហាត ់បាល ់
និង អាច អត់ មនឱកាស លៃង 
កីឡា រាប់ ខៃ អំឡុងពៃល រដូវ 
បង្កបង្កើនផល។

ប៉ុន្ដៃ ការប្ដៃជា្ញាចិត្ដ យា៉ាង មោះ 

មុត របស់ នារី ទាំងនៃះ ដៃល 
មកពី កៃុម កុលសម្ព័ន្ធ សាន់ឈី 
ទទួល បាន ការគោរព ក៏ដូចជា 
បៃករ់ង្វាន ់លើក ទកឹចតិ្ដ តចិតចួ 
និង កៃរ្ដិ៍ឈ្មាះ នៅក្នុង បៃទៃស 
ដៃល ងប់ងុល នឹង បាល់។

តាំងពី ពួកគៃ ចាប់ផ្ដើម លៃង 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ស្ដៃី ទាំងនៃះ 
រមៃង មនមុខ លើ បណា្ដាញ 
សារពត័ម៌ន ជាត ិនងិ បណា្ដាញ 
សង្គម ជា ហូរហៃ។ ប៉ុន្ដៃ ពួកគៃ 
គា្មាន សមត្ថភាព បៃកួតបៃជៃង 
ជាមួយ សមមិត្ដ នារី ក្នុង កៃុម 
បាល់ទាត់ ជមៃើសជាតិ វៀត- 
ណាម ដៃល មន ឈ្មាះ បោះ 
សឡំៃង ក្នងុ តបំន ់អាសុអីាគ្នៃយ ៍
នោះទៃ។

ពៃយាយាម ទៅ ទទួល បាល់ ពី 
មិត្ដ រួម កៃុម ខៃសៃបៃយុទ្ធ ម៉ៃ 
ធីគីម ខំ ពិត ខ្នង ជាមួយ គូ បៃជៃង 
ខណៈ នាង មន បំណង សុ៊ត 
បញ្ចលូ ទី នៅលើ ទីលាន ដៃល 
មន ថ្ម កៃបៃរ វាលសៃ និង ជៃលង 
គៃបដណ្ដប់ ដោយ ពៃ ឫសៃសី។

កៃុម របស់ នាង មកពី ភូមិ 
ម៉ូធូក តៃូវ លៃង បៃជៃង ជាមួយ 
មិត្ដភក្ដិ ពី ភូមិ ឡូកងូ ក្នុង ពៃឹត្ដិ- 
ការណ ៍មយួ ដៃល ជា ពធិបីណុៃយ 
បៃពៃណ ីស៊ងូក ូកាលព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
កន្លងទៅ។ ខណៈ មិត្ដ រួម កៃុម 
បណ្ដើរ បាល ់ទៅ កៀក សណំាញ ់ 
ទ ីគបូៃកតួ អ្នក ឈរ មើល ដៃល 
ភាគចៃើន ជា សា្វាមី កូនៗ និង 
ភ្ញៀវទៃសចរ បាន នាំគា្នា សៃក 

ហោ៊ោ លើក ទឹកចិត្ដ។
អ្នកសៃី គីម អាយុ ២៩ ឆ្នាំ 

បាន បៃប់ AFP ដោយ រំឭក ពី 
ការចាប់ផ្ដើម កៃុម តាំងពី ៥ ឆ្នាំ 
មនុ ថា៖ «ខ្ញុ ំធា្លាប ់មើល បាលទ់ាត ់ 
តាម កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍។ ខ្ញុំ បាន 
បៃប់ សហជីព យុវជន ថា ពួក 
គៃ តៃូវតៃ ឱៃយ ពួកយើង លៃង»។

អ្នកសៃី គីម និង មិត្ដរួម កៃុម 
ក្នុង ឃុំ ហ៊ូកដុង ដៃលមន 
សមជិក ១៤ នាក់ ទាំង ២ 
កៃុម លៃង ក្នុង ឯកសណា្ឋាន 
សំពត់ ខ្មា អាវ វៃង ពណ៌ ខៀវ 
និង ជួតកៃបាល កៃណាត់ ដៃល 
ជា ផ្នៃក មួយ នៃ សម្លៀកបំពាក់ 
បៃពៃណី ជាចៃើន ជំនាន់។

អ្នកសៃ ីគមី បាន បៃប ់AFP 
មុនពៃល បៃកួត ថា៖ «ពាក់ 
ឯកសណា្ឋាន ឬ ឈុត បៃពៃណី 
គា្មាន អ្វី ខុសគា្នា នោះទៃ»។

នោះ មនន័យថា តៃូវ បៃើ 
សំពត់ រាង ខ្លី និង អាវរលុង 
ហើយ នារី ខ្លះ លៃង សៃម ជើង 
វៃង ចមៃះុ ពណ៌ ថៃមទៀត។

ខៃសៃបមៃើ កណា្ដាល ឡា ធថីាវ 
អាយុ ១៥ ឆ្នាំ បាន និយាយថា 
ខ្លួន បៃហៃល ជា សៃួល លៃង 
ជាង នៃះ បើ ស្លៀក ខោខ្លី និង 
អាវយតឺ តៃ ក ៏រកីរាយ ដៃរ ខណៈ 
ដៃល បាន បង្ហាញ ឈតុ សម្លៀក 
បពំាក ់សហគមន ៍ដៃល តណំាង  
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ជាង ២ ពាន់ នាក់។

កុមរី រូបនៃះ ក៏បាន និយាយ 
បន្ថៃមទៀតថា៖ «វា ជួយ ឱៃយ អ្នក 
រាលគ់ា្នា រមួទាងំ ភ្ញៀវទៃសចរ ផង 
បាន សា្គាល់ ពី យើង កាន់តៃ 
ចៃើន»៕ HR

ក្រុម កុលសម្ព័ន្ធ សាន់ឈី ទទួល បាន ការគោរព និង ប្រក់រង្វាន់ លើក ទឹកចិត្ដ តិចតួច ពី ការប្រកួត 
បាល់ទាត់។ AFP

អ្នកទស្រសនា ជា នារី ក្នុង សម្លៀកបំពាក់ ប្រព្រណី កុលសម្ព័ន្ធ នៅ ទឹកដី វៀតណាម។ AFP

នារីកុលសម្ពន័្ធវៀតណាមគេង
ឈុតបេពេណីលេងបាល់ទាត់
កេយសមេកពីការងរសេចម្ការ

ការប្រកួតបាល់ទាត់យ៉ាងស្វិតស្វាញជាផ្ន្រក
មួយន្រពិធីបុណ្រយប្រព្រណីស៊ូងកូកាលពីថ្ង្រ
សៅរ៍ទី២៤ខ្រម្រស។AFP



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុមដ្រលយល់ថាផ្រនដីរាងសំប៉្រត
ស្ថតិក្នងុចក្ខវិុស័យរបស់ប្រធានUEFA

ក្រងុឡងុដ:៍ បៃធាន សហពន័្ធ បាលទ់ាត ់
អឺរ៉ុប (UEFA) លោក Aleksander 
Ceferin បាន ធ្វើការ បដិសៃធ ក្នុង ការ 
លុបចោល នូវ ការពិន័យ មិនឱៃយ ចូលរួម 
បៃកតួបៃជៃង នៅ កៃបខណ័្ឌ Champions 
League នា រដូវកាល កៃយ ចំពោះ ក្លិប 
ទាំង ១២ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការប៉ុនប៉ង 
បង្កើត លគី មយួ ដោយឡៃក ឈ្មោះ Euro-
pean Super League (ESL)។

តៃ លោក Ceferin ក៏បាន បៃប់ ទៅ 
បណ្ដាញ សារព័ត៌មាន របស់ ចកៃភព 
អងគ់្លៃស ផងដៃរ នៅ ថ្ងៃអាទតិៃយ នៃះ ថា ក្លបិ 
អង់គ្លៃស ទាំង ៦ ដៃល មាន ដូចជា Chel-
sea, Manchester City, Arsenal, 
Tottenham Hotspur, Liverpool និង 
Manchester United សម នឹង 
ទទួលបាន ការអត់ឱន បៃសើរ ជាង នៃះ 
ដោយសារ ពួកគៃ គឺជា កៃុម ដំបូង ដៃល 
បៃរខ្នង ដាក់ គមៃង ផៃនការ នៃះ។

បុរស សញ្ជាតិ ស្លវូៃនី រូបនៃះ បាន លើក 
ឡើងថា ជំហរ របស់ កៃមុ ទំាងនោះ គឺ ផ្ទយុ នឹង 
ជំហរ របស់ កៃមុ Real Madrid, Barcelona 
និង Juventus ដោយ លោក Ceferin 
សើចចំអក កៃមុ ទំាង ៣ នៃះ ថា ជា បៃភៃទ អ្នក 
ដៃល យល់ថា ផៃនដី រាង សំប៉ៃត ហើយ គិតថា 
Super League នៅ អាចមាន ជីវិត។

ក្នុង ចនោ្លោះពៃល ៤៨ ម៉ោង កៃយ 
ការបៃកាស ចាបផ់្ដើម កាលព ីថ្ងៃអាទតិៃយ មនុ 
UEFA ដោយមាន ជំនួយ ពី អ្នកគាំទៃ និង 
អ្នកនយោបាយ បាន បង្កៃប ការបំបៃក ខ្លួន 
ពី ក្លិប របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស អៃសៃប៉ោញ 

និង អ៊ីតាលី ដៃល ចង់ បង្កើត កម្មវិធី បៃ- 
កួតបៃជៃង មួយ ដើមៃបី ជំនួស Champi-
ons League ប៉ុន្តៃ កៃយមក ក្លិប ចំនួន 
៩ ក្នុងនោះ មាន ទាំង កៃុម ទាំង ៦ របស់ 
អង់គ្លៃស ផង បាន ដកខ្លួន ជា បន្តបនា្ទាប់។

លោក បៃធាន Ceferin បាន ធ្វើការ 
ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ចកៃភព អង់គ្លៃស លោក Boris John-
son សមៃប់ ការបៃឆំង នឹង Super 
League ហើយ លោក បាន បៃប់ថា វិធានការ 
ផ្នៃក វិន័យ នៅតៃ ជា ជមៃើស សមៃប់ UEFA 
ដៃល ជា សា្ថាប័ន ទទួល ខុសតៃវូ ការបៃកួត 
បាល់ទាត់ របស់ ទ្វបី អឺរុ៉ប។

លោក Ceferin បាន ធ្វើការ ពៃមាន ថា៖ 

«គៃប់គា្នា តៃូវ ទទួល យក ផលវិបាក នូវ អ្វី 
ដៃល ពួកគៃ បាន បង្កើតឡើង ហើយ យើង 
មិន អាច ធ្វើ មិនដឹងមិនឮ ដូចជា គា្មោនអ្វី 
កើតឡើង នោះឡើយ»។

តៃ យ៉ោងណ បុរស វ័យ ៥៣ ឆ្នាំ ដៃល 
កា្លោយជា បៃធាន UEFA ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
រូបនៃះ បាន បន្ថៃមថា៖ «តៃ សមៃប់ ខ្ញុំ វា 
មាន ភាព ខុសគា្នា សៃឡះ រវាង ក្លិប របស់ 
អង់គ្លៃស និង ក្លិប ៦ ផៃសៃង ទៀត។ ពួកគៃ 
បាន ដកខ្លួន ដំបូងបង្អស់ ហើយ ពួកគៃ 
ទទួលសា្គាល់ ថា ពួកគៃ ខុស។ អ្នក តៃូវតៃ 
មាន ភាព អសា្ចារៃយ ទើប ហ៊ាន និយយថា 
អ្នក ខសុ ប៉នុ្តៃ គៃបគ់ា្នា នងឹ តៃវូ ទទលួ ខសុតៃវូ 
នូវ ទង្វើ របស់ខ្លួន»៕ VN

ប្រធាន UEFA លោក Aleksander Ceferin ថ្ល្រង សុន្ទរកថា ក្នងុ សមាជ របស់ UEFA នៅ ក្រងុ 
មុ៉ងត្រ ឺប្រទ្រស ស្វ៊សី កាលពី ថ្ង្រទី ២០ ម្រសា ឆ្នា ំ២០២១។

ក្រមុយក្រសរបស់អារា៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតត្រវូបានម្ចាស់ផ្ទះ
បំបាក់យ៉ាងដំណំនៅChampionsLeagueអាសីុ

ក្រុងដូហា: កៃុម យកៃស Al 
Hilal របស់ បៃទៃស  អារា៉ាប៊ី 
សាអ៊ឌូតី បាន រង បរាជយ័ យ៉ោង 
សៃន អាមា៉ោស់ ៤-១ កៃម ថ្វី 
ជើង កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ Istiqlol 
ក្នុងការ បៃកួត នៃ កៃបខ័ណ្ឌ 
AFC Champions League 
របស់ ទ្វបីអាសីុ កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ដោយ លទ្ធផល នៃះ ធ្វើឱៃយ កៃមុ 
របស់ បៃទៃស តាហៃសីុគីសា្ថាន មួយ 
នៃះ មាន ឱកាស រឹតតៃ ខ្ពស់ ក្នងុ 
ការឆ្លង ផុតពី វគ្គ Group Stage។

កៃុម មា្ចាស់ ជើងឯក បៃចាំ ទ្វីប 
៣ សម័យកាល Al Hilal បាន 
បៃកួត ឈ្នះ Istiqlol ៣-១ 
នៅផ្ទះ ខ្លនួឯង កាលព ីថ្ងៃ ពធុ តៃ 
បៃរជា ចាញ់ យ៉ោង គួរ ភា្ញាក់ផ្អើល 
ក្នងុ នាម ជា កៃមុ ភ្ញៀវ វិញ នៅឯ 
កីឡដា្ឋាន Prince Faisal bin 
Fahad ទោះជា ខ្លនួ បាន នំា 

មុខមុន ដៃល សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ដោយ 
Bafetimbi Gomis ក៏ដោយ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ រុសៃសុី ២ រូប 
Manuchekhr Dzhalilov 
និង Manuchehr Safarov 
គឺជា អ្នក ជួយ ឱៃយ កៃមុ មា្ចាស់ផ្ទះ 

វាយបក ដណ្ដើម បាន ជ័យជម្នះ 
វិញ ជាមួយ នឹង ការទម្លះុ សំណញ់  
ទី មា្នាក់ ២ គៃប់។ Dzhalilov 
សុ៊ត នៅ វគ្គ ទី ១ នាទី ទី ៣៩ និង 
៤៤ ខណៈ Safarov ធ្វើបាន នៅ 
តង់ ទី ២ នាទី ទី ៤៩ និង ៥។

កៃយ បញ្ចប ់ការបៃកតួ ទ ី៤ 
នៃះ កៃមុ Istiqlol នងិ Al Hilal 
ឈរ ទី ១ និង ទី ២ ដោយមាន 
៧ ពិន្ទ ុស្មើគា្នា ខណៈ កៃមុ Sha- 
bab Al Ahli របស់ បៃទៃស  
អៃមីរា៉ាត អារា៉ាប់រួម ដៃល ឈ្នះ 
កៃមុ AGMK របស់ អូ៊សបៃគីសា្ថាន 
៣-១ នៅ ចំណត់ ថា្នាក់ ទី ៣ 
ជាមួយ នឹង ៤ ពិន្ទ ុ ដូច្នៃះ មាន 
ន័យថា ពូល A កំពុង  មាន 
ភាពបៃទាញបៃទង់ គា្នា ក្នងុ ការ 
បាន ឆ្លងទៅ វគ្គ បៃកួត ចាញ់ ធា្លោក់ 
(Knockout Stage)។

ការបៃកួតបៃជៃង កៃបខ័ណ្ឌ 
Champions League អាសុ ី
នៃះ មាន តៃ កៃុម លៃខ ១ ក្នុង 
ពលូ នងិ កៃមុ លៃខ ២ ល្អ បផំតុ 
ចំនួន ៣ កៃុម ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
អាចមាន វត្តមាន នៅ វគ្គ ១៦ 
កៃុម ចុងកៃយ៕ VN

អ្នកចំាទី Yatimov របស់ Istiklol លោត ដោល បាល់ អំឡុង ការប្រកួត 
ជាមួយ Al-Hilal ក្នងុ ក្របខ័ណ្ឌ Champions League អាសីុ កាលពី 
ថ្ង្រ សៅរ៍។ AFP/VN

Willock សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ឱ្រយ Newcastle តាម ស្មើ Liverpool ១-១ 
អំឡុង ការប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពី ថ្ង្រ សៅរ៍។

លោកKloppទទួលសា្គាល់ថា
Liverpoolមិនស័ក្តសិមល្រង
នៅChampionsLeagueទ្រ

ក្រងុឡងុដ:៍ លោក Jurgen 
Klopp ទទួលសា្គាល់ ថា ហងៃស 
កៃហម Liverpool មិនបាន 
កំពុង លៃង ក្នុង ទមៃង់ ដូច កៃុម 
ដៃល សម នឹង ទទួល បាន សិទ្ធិ 
ទៅលៃង នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Cham-
pions League រដូវកាល 
កៃយ នោះទៃ កៃយ  បណ្ដាយ  
ឱៃយ ឱកាស បាត់បង់ ទទៃៗ ក្នុង 
ការបាន ឡើង ទៅ ឈរ ក្នុង ចំ- 
ណម កៃមុ នៅ ទ ីកពំលូ ទាងំ ៤ 
(Top4) នៃ តារាង ពិន្ទុ កៃប 
ខ័ណ្ឌ Premier League 
ដោយសារ លៃង ស្មើនឹង New-
castle ១-១ កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍។

ខៃសៃបៃយទុ្ធ អន្តរជាត ិអៃហៃសុបី 
Mohamed Salah បាន ស៊តុ 
បាល់ បញ្ចូល ទី ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ 
កៃមុ Liverpool បើក ការនាមំខុ 
កៃយ ការបៃកួត ដំណើរការ 
ទើបបាន ៣ នាទី តៃប៉ុណ្ណោះ 
តៃ កៃុម Liverpool បាន 

ខ្ជះខ្ជាយ ឱកាស ក្នុង នាម ជា 
កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ ដើមៃបី ធ្វើការ 
នាមំខុ បន្ថៃម ហើយ ចងុកៃយ 
ពួកគៃ ក៏តៃូវ កាត់កង គា្នា ក្នុង 
ម៉ោង បន្ថៃម បង្គៃប់ ពៃល មាន 
របួស។

បើទោះបី ជា កៃុម ដៃល មាន 
រហសៃសនាម ថា «The Reds» 
បាន រួចខ្លួន ពី គៃប់ បាល់ តាម 
ស្មើ របស់ Callum Wilson 
ពៃះ មិន តៃូវបាន យក ជាការ 
កៃយ មាន ការពិនិតៃយ វីដៃអូ 
ជំនួយការ អាជា្ញាកណ្ដាល (VAR 
)រចួមក កដ៏ោយ កប៏៉នុ្តៃ Liver-
pool មិនអាច ទប់ នឹង ការស៊ុត 
របស់ Joseph Willock 

ដៃលវាជា គៃប់ បាល់ ជួយ 
ដណ្ដើម ១ ពិន្ទុ យ៉ោងសំខន់ 
សមៃប់ កៃុម ភ្ញៀវ សារិកាពៃ 
បាន នោះទៃ។

ការចៃក គា្នា មា្នាក់ ១ ពិន្ទ ុនៃះ 
កៃុម Liverpool បាន រំកិល 
ឡើង ទៅ លៃខ ៦ ជាមួយ នឹង 
៥៤ ពិន្ទុ តៃមាន គមា្លោត ៤ ពិន្ទុ 
កៃម កៃុម លៃខ ៤ Chelsea 
ដៃល យកឈ្នះ កៃុម លៃខ ៥ 
West Ham ១-០ នៅកៃ ផ្ទះ 
អំឡុង ការបៃកួត នៅ កីឡដា្ឋាន 
London នា យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ 
នោះដៃរ។

កៃុម ហងៃសកៃហម គឺជា កៃុម 
១ ក្នុងចំណម កៃុម ទាំង ១២ 
ដៃល ពៃមពៃៀង ចុះហត្ថលៃខ 
តាំងពីដើម ដំបូង ក្នុង គមៃង 
ការ បង្កើត លីគ European 
Super League (ESL) 
កាលពី ចុង សបា្ដាហ៍ មុន ដោយ 
ទើប តៃ ដកខ្លួន វិញ ក្នុង អំឡុង 

ពៃល ៤៨ ម៉ោង កៃយ 
មានបៃតិកម្ម តបត ពី កីឡាករ 
ក្នុង កៃុម ផ្ទាល់ និង អ្នកគាំទៃ។

លោក Klopp បាន ថ្លៃងថា៖ 
«បៃសិនបើ អ្នក សម នឹង ទទួល 
បាន វា អ្នក សម នឹង ទទួល បាន 
វា។ ខ្ញុំ មើលមិនឃើញ ថា ថ្ងៃ 
នៃះ ពួកយើង លៃង ដូច យើង 
សក័្ដសិម បាន សទិ្ធ ិទៅ Cham-
pions League នៅ រដូវកាល 
កៃយ នោះ សោះ។ យើង 
នៅសល់ ៥ ហ្គៃម ទៀត ហើយ 
យើង នឹង ឃើញ។ យើង នឹង 
ដឹងថា យើង នឹងមិន សម ទៅ 
លៃង Champions League 
ទៃ»៕ VN

ប្រសិនបើអ្នកសមនឹងទទួលបានវា អ្នកសមនឹង 
ទទួលបានវា។ ខ្ញុំមើលមិនឃើញថាថ្ង្រន្រះពួកយើង 
ល្រងដូចយើងស័ក្តិសមបានសិទ្ធិទៅ Champions 
League នៅរដូវកាលក្រយនោះទ្រ។



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ពី បាន រង់ចាំ អ៊ុត មើល នូវ 
លទ្ធផល នៃ ការយក សំណាក លើក ចុងកៃយ  
ដោយ អន្ទះសា នៃ ការបន្ត ឃុខំ្លនួ នៅក្នងុ ផ្ទះ ចនំនួ 
២ សបា្ដាហ៍ កៃយ ចៃញពី មន្ទីរពៃទៃយ ពៃយាបាល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ដោយ មិនបាន ជួប មុខ ប្ដី កូនសៃី 
សំណព្វចិត្ត និង កៃុមគៃួសារ នៅ ទីបំផុត 
តារាចមៃៀង សៃី សាច់ សខ្ចី អ្នកនង  សួស  វីហៃសា  
បានបៃកាស ដំណឹង ខ្លួន ជាសះសៃបើយ ១០០ 
ភាគរយ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហើយ។

ខណៈ តារាចមៃៀង សៃី បៃចាំ ផលិតកម្ម 
រស្មីហងៃសមាស ដ៏លៃបី ឈ្មោះ រូបនៃះ បាន បង្ហោះ 
សារ តាម បណា្តាញ សង្គម ទាំង ហ្វៃសប៊ុក  និង 
អ៊នីសា្តាកៃម កាលព ីយប ់ថ្ងៃទ ី២៣ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ
២០២១ ថា៖ «ខ្ញុំ បានទទួល លទ្ធផល យក 
សំណាក COVID-19 លើក ចុងកៃយ របស់ខ្ញុំ  
ហើយ លទ្ធផល គឺ (អវិជ្ជមាន Negative) 
លទ្ធផល នៃះ បញ្ជាក់ថា ខ្ញុំ បាន ជា សះសៃបើយ ពី 
ជំងឺ COVID-19 100 ភាគរយ ហើយ ចាប់ពី ថ្ងៃ 
ស្អៃក ទៅ ខ្ញុំ អាច បៃើ ជីវិត រស់នៅ ជាមួយ គៃួសារ 
បាន ជួបជុំ ប្តី បៃពន្ធ កូន របស់ខ្ញុំ ដូចដើម វិញ 
ហើយ។ តៃ ខ្ញុំ នៅតៃ គោរព បៃកាន់ខ្ជាប់ តាម 
គោលការណ៏ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ជានិច្ច (៣ កំុ 
៣ ការពារ)។ នង ខ្ញុ ំពិតជា អរគុណ ចំពោះ អំ៊ពូមីង 
បងប្អូន ទំាងអស់ គ្នា ខ្លាំងណាស់ ដៃល តៃងតៃ 
លើកទឹកចិត្ត ខ្ញុ ំគៃប់ ពៃលវៃលា គៃប់ កាលៈទៃសៈ។ 
ដោយ ក្ត ីគោរព ពី នង ខ្ញុ ំសួស វីហៃសា!»។

នៅ ថ្ងៃទ ី២៤ ខៃ មៃសា មៃសលិមញិ តារាចមៃៀង 
សៃី នៅ ហងៃសមាស  សួស  វីហៃសា ក៏ បង្ហើរ សារ 
បង្ហោញ ពី អារម្មណ៍ អាឡោះអាល័យ ពៃល បាន 
ឃ្លាតឆ្ងាយ ពី កូន សំណព្វចិត្ត ឈ្មោះ  ថង 
សាម៉លូណីា  នងិ សា្វាម ីកន្លង មក ថា៖ «រយៈពៃល 
៤៧ ថ្ងៃ គត់ ដៃល មា្តាយ បៃក ពី កូន បៃក ពី 
គៃួសារ តៃ ថ្ងៃនៃះ អ្វីៗ គៃប់ យ៉ាង 
បាន វិល មករក សភាព ដើម វិញ 
ហើយ ខ្ញុ ំពិតជា រំភើប រក ពាកៃយ អ្វី 
យកមក និយយ មិនតៃវូ ទៃ ដឹង 
តៃមឹតៃ ថា ពៃលនៃះ ខ្ញុ ំបាន ជីវិត ដ៏ 
សៃស់បំពៃង របស់ខ្ញុ ំតៃឡប់ មកវិញ 
ហើយ។ (នៅផ្ទះ ឈ្នះ កូវីដ) (កំុ ភ្លៃច 
៣កំុ ៣ ការពារ)។ អរគុណ សន្តភិាព»។

គរួបញ្ជាក ់ផងដៃរ ថា អ្នកនង សសួ វហីៃសា បាន 
ធ្វើ តៃស្ត ជំងឺ កូវីដ១៩ លើក ទី ១ នៅ ថ្ងៃទី ៩ 
ខៃមីន និង លើក ទី ២ នៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមីន 
ជាមយួ លទ្ធផល សទុ្ធតៃ អវជិ្ជមាន។ តៃ លទ្ធផល 
តៃស្ត លើក ទី ៣ នៅ ថ្ងៃទី ២២ ខៃមីន ឆ្នាំ 
២០២១ បាន បង្ហោញថា អ្នកនង សួស វីហៃសា 
មាន វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ និង តៃូវ សមៃក 
ពៃយាបាល នៅ សណា្ឋាគរ ដហឺ្គ្រេដឌុក។ កៃយពី 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ ទី នោះបាន ចំនួន ១៧ ថ្ងៃ 
តារាចមៃៀង សៃី ទៃនំ រស្មីហងៃសមាស អ្នកនង 
សួស វីហៃសា បាន បៃកាស នៅ ថ្ងៃទី ៧ ខៃមៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ ថា អ្នកនង បានជា សះសៃបើយ ពី 

ជំងឺ កូវីដ១៩ ដោយ គៃូពៃទៃយ តៃូវ ឱៃយ បន្ត ឃុំខ្លួន 
នៅផ្ទះ ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ បន្ថៃមទៀត។

កាលពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃមៃសា អ្នកនង សួស 
វហីៃសា តៃវូបាន កៃមុគៃពូៃទៃយ ចុះមក យក សណំាក 
ជា លើកចុងកៃយ នៅឯ ផ្ទះ របស់ អ្នកនង 
ដោយ តៃូវ រង់ចាំ លទ្ធផល នៅ រយៈពៃល ៤ ថ្ងៃ 
បន្ទាប់ពី ថ្ងៃ យក សំណាក នៃះ ដើមៃបី បញ្ជាក់ថា 
អ្នកនង ពតិជា ជា ដច ់ព ីជងំ ឺកវូដី ១០០ ភាគរយ 
ហើយ ន រាតៃ ីថ្ងៃទី ២៣ ខៃមៃសា ឆ្នា ំ២០២១ 
តារាចមៃៀងសៃ ីសួស វីហៃសា មិន ទុក យូរ ឡើយ ក៏ 
បង្ហោះ សារ បង្ហើប បៃប់ ពី ដំណឹង ដ៏ សបៃបាយរីករាយ 
ចិត្ត ចំពោះ លទ្ធផល អវិជ្ជមាន (Negative) ជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៃះ ភា្លាមៗ តៃ ម្តង៕
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សួស វីហេសា បន សេក់ ទឹកភ្នេក បន ជួបជំុ កូន និង 
ស្វាមី កេយ ជាសះសេបើយ ពី ជំងឺ កូវីដ ១០០  
ភាគរយ។ ហ្វៃសបុ៊ក

សល ដំបូលទូក ទំង ៣ នៅ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ ដេល នឹងតេវូ ដក់ ជា កន្លេង សមេប់ ពេយាបល ជំងឺ កូវីដ១៩។

ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ 
(សា្តាតអូឡាំពិក) ដៃល ជា 
កន្លៃង សមៃប់ បៃមូលផ្តុំ ការ 
ហ្វឹកហាត់ របស់ កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិ និង រៀបចំ ការ បៃកួត 
នៅលើ បៃភៃទ កីឡាផៃសៃងៗ 
ជាពិសៃស កីឡា បាល់ទាត់ 
នោះ តៃូវ បាន អាជា្ញាធរ យក 
ទីតាំង នៃះ សមៃប់ ដក់ ជា 
កន្លៃង ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ កូវីដ 
១៩ វិញ ម្តង។

ការសមៃច យក ពហុកីឡដ្ឋាន- 
ជាតិ ជា កន្លៃង សមៃប ់ពៃយាបាល 
អ្នកជំងឺ កូវីដ កមៃិត សៃល នៃះ 
ក៏ ពៃះ តៃ បច្ចុបៃបន្ននៃះ ចំនួន 
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ នៅ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ មាន ការកើនឡើង ជា 
គំហុក ហើយ តំបន់ មួយចំនួន 
ដៃល មាន ការឆ្លង ខ្លាំង ក៏ តៃូវ 
បាន រាជរដ្ឋាភិបាល ដក់ ជា 
«តំបន់ កៃហម» ផងដៃរ។

មន្តៃ ីអ្នក មើលការ ខុសតៃវូ នៅ 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ នៃ កៃសួង  
អប់រំ យុវជន និង កីឡា លោក 
ហ៊ុន សាមុត នៅ មិនទាន់ ដឹង 
ឱៃយ បៃកដថា ពហុកីឡដ្ឋាន- 
ជាតិ នឹង តៃូវដក់ អ្នកជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៅ ថ្ងៃ ណា ហើយ តៃូវ បន្ត 
រហូត ដល់ ពៃលណា នោះទៃ 
ពៃះ នៃះ ជា ដៃន សមត្ថកិច្ច 
របស់ អាជា្ញាធរ និង មន្តៃី ជំនញ 
របស់ កៃសួង សុខភិបាល។

យ៉ាងណា ក៏ដោយ បៃធាន 
នយកដ្ឋាន អប់រំ កាយ និង 
កីឡា រូបនៃះ បាន អះអាង ថា 
នៅក្នងុ ជំហាន ដំបូង នៃះ អាជា្ញា- 
ធរ បាន សមៃច យក សាល 
ដំបូលទូក ចំនួន ៣ គឺ សាល 
ហ្វឹកហាត់ របស់ សហព័ន្ធ កីឡា 
កាយសម្ពន័្ធ កម្ពជុា សាល របស ់
សហព័ន្ធ កីឡា ចំបាប់ កម្ពុជា 
នងិ សាល របស ់ខៃមរៈ សហពន័្ធ 
តៃកា្វាន់ដូ ពៃម ទំាង វិមាន ពហុ- 
កីឡដ្ឋាន ជាតិ ដើមៃបី ដក់ អ្នកជំងឺ 
កូវីដ១៩ ហើយ នៅ ពៃល នៃះ 
កៃមុ កងកមា្លាងំ បាននិង កំពុង 
ជួយ រៀបចំ ទីតំាង ទំាងនៃះ និង 
ដក់ គៃ សមៃប់ ឱៃយ អ្នកជំងឺ 
សា្នាក់នៅ។

លោក ហ៊ុន សាមុត បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីពៃកឹ ថ្ងៃអាទតិៃយ 
នៃះ ថា៖ «តាម ការគៃង និង 
ព័ត៌មាន ដៃល ខ្ញុំ ទទួល បាន គឺ 
យើង នឹងដក់ អ្នកជំងឺ នៅ សាល 
ដំបូលទូក ចំនួន ៣ និង នៅក្នុង 
វិមាន ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ ហើយ 
ឥឡូវ យើង កំពុង រៀបចំ គៃ ដោយ 
មាន ការចូលរួម ជួយ ពី កងកមា្លាំង 
យោធា តៃ គតិ តៃមឹ ពៃលនៃះ យើង 
នៅ មិនទាន់ រៀបចំ រួចរាល់ នៅ 
ឡើយ ទៃ»។

ជាមួយ ការយក សា្តាត អូឡាំពិក 
មក ធ្វើជា កន្លៃង ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៃះ អាជា្ញាធរ និង កៃសួង 
សុខភិបាល តមៃូវ ឱៃយ កៃុម អត្ត- 
ពលិក ជមៃើសជាតិ និង អ្នក ផៃសៃង 

ទៀត ដៃល សា្នាក់អាសៃ័យ នៅក្នុង 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ នៃះ តៃូវ ចាក 
ចៃញ ពី ទីតាំង នៃះ ទាំងអស់ ដើមៃបី 
ងយសៃលួ គៃបគ់ៃង នងិ កាតផ់្តាច ់
ការឆ្លង ជងំ ឺកវូដី១៩ នៅ ក្នងុ អឡំងុ 
នៃ ការពៃយាបាល នៃះ។

យ៉ាងណា ក៏ដោយ ដោយសារ 
តៃ ការបៃមូលផ្តុំ នៃ កៃុម ជមៃើស 
ជាត ិឆ្នា ំ២០២១ នៃះ នៅ មនិទាន ់
អាច ហ្វកឹហាត់ ជំុគ្នា បាន ដោយសារ  
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ហើយ សៃបពៃល 
រាជរដ្ឋាភិបាល បិទខ្ទប់ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ និង កៃុង តាខ្មោ ដៃរ នោះ 
អ៊ីចឹង ការយក ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ 
ធ្វើ ជា កន្លៃង ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ កូវីដ 
នៃះ បាន ប៉ះពាល ់តៃមឹ សហពន័្ធ ៣ 
ប៉ុណ្ណោះ គឺ មាន កាយសម្ព័ន្ធ វាយ 
សី និង ហៃលទឹក ដៃល បន្ត សា្នាក់ 
នោះ រួម ក្នុង ពៃលនៃះ ចំណៃក 
សហព័ន្ធ ឬ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
ផៃសៃងៗ ទៀត តៃូវ បាន ដក់ឱៃយ 
ហ្វឹកហាត់ នៅ តាម ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន។

ជំុវិញ បញ្ហោ នៃះ លោក ហុ៊ន 
សាមុត បាន បញ្ជាក់ថា៖ «សកម្ម- 
ភាព ហ្វកឹហាត់ របស់ បៃភៃទ កីឡា 
មួយចំនួន នៅ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ 
នៃះ យើង បាន ផ្អាក ដោយ កៃសងួ 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា បាន ឱៃយ 
ហ្វឹកហាត់ នៅតាម ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន 
ចំណៃក បៃភៃទ កីឡា ដៃល នៅ 
សៃសសល ់តចិតចួ យើង បាន ផ្ទៃរ 
ពី ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ ឱៃយទៅ នៅ 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ មរតក តៃជោ 
អស់ ហើយ»៕

ស្តាតអូឡំាពិកនឹងត្រវូដាក់ជាកន្ល្រង
សម្រប់ព្រយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

សួសវីហ្រសាស្រក់ទឹកភ្ន្រកបានឱបកូន
និងស្វាមីជាថ្មីក្រយឃ្លាត៤៧ថ្ង្រ

សួស វីហេសា  គឺជាតារាចមេៀង សេ ីបេចំា ផលិតកម្ម 
រស្មហីងេសមាស ដ៏លេបី ឈ្មោះមួយរូប។


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

