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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពជុានឹងមានបណ្ដះុបណ្ដាល
បរិញ្ញាបត្ររងអចលនទ្រព្យនិង
ហិរញ្ញវត្ថកុ្នងុព្រលឆាប់ៗ...ទំព័រ ៩

តើប្រភ្រទវ៉ាក់សំាងជំងឺកូវីដ១៩
នីមួយៗ មានដំណើរបង្កើតភាព-
សា៊ាខុំសគ្នាយ៉ាងដូចម្ត្រច?...ទំព័រ១១

ក្រមុតន្ត្រMីusicaFeliceប្រគំ-
តន្ត្រីសប្ុបរសធម៌ដើម្ីបរក-
ប្រក់ជួយអង្គការខ្ម្ររ...ទំព័រ ១៤

ឡៅចិត្រមើលឃើញ
ពីឧបសគ្គបុ៉ន្ដ្រនៅត្រ
សង្ឹឃមខ្ពស់...ទំព័រ ១៥

ក្រសួងការងារជ្រើសរើសប្រក្ខជន
១៩១៧៩នាក់ឱ្រយទទួលអាហារបូករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់ជំនាញបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈ

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ: ក្រសួងការងារនិង
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបាន-
ប្រកាសជ្រើសរើសប្រក្ខជន
ចនំនួ១៩១៧៩នាក់ឱ្រយទទួល
អាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់
សញ្ញាបត្របច្ច្រកទ្រសនិង

វិជ្ជាជីវៈនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ
បណ្តុះបណ្តាលបច្ច្រកទ្រស
និងវិជ្ជាជីវៈចំនួន៣៨នៅទូទំាង
ប្រទ្រសសម្រប់ឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ដើម្របីផ្ដល់ជំនាញដល់ពួកគ្រ។
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងដ្រលចុះ-

ហត្ថល្រខាដោយលោកអុិត
សហំ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈចុះ
ថ្ង្រទ១ី១ខ្រធ្នូឆ្នា២ំ០២០ដ្រល
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ទើបទទួលបានពី-
ម្រសិលមិញឱ្រយដឹងថក្នងុឆ្នាំសិក្រសា
២០២០-២០២១ន្រះក្រសងួ
នឹងជ្រើសរើសប្រក្ខជនចំនួន
១៩១៧៩នាក់ឱ្រយទទួលអាហា-
រូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

បច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈ១(C1)
២(C2)និង៣(C3)ថ្នាក់-
សញ្ញាបត្រជន់ខ្ពស់/បរិញ្ញា-
បត្ររងបច្ច្រកទ្រស/ឯកទ្រស
(HDT/S)នងិថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
បច្ច្រកវិទ្រយា/ឯកទ្រស/សញ្ញាបត្រ
វិស្វករ(BT/S/BE)ទៅតាម
ចំនួនជំនាញ...តទៅទំព័រ  ៤

រៀបចំ ធ្វើ បង្គោលសមៃប ត់បណ្ដាញ អគ្គសិនី 
កម្មករចងដ្រកដើម្របីធ្វើបង្គោលសម្រប់តបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតាមមហាវិថីសម្ដ្រចត្រជោហ៊ុនស្រន(ផ្លូវ៦០ម៉្រត្រ)ស្ថិត

ក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រមករាឆ្នាំ២០២០។រូបថតហា៊ានរង្រសី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះMoUដើម្របីជំរុញខ្រស្រចងា្វាក់តម្ល្រផលិតផល
ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជបានចុះអនុស្រសរណៈន្រ
ការយោគយល់(MoU)ជមយួ
ក្រមុហ៊នុយ៉ាមា៉ាតុ្រហ្គនី(Ya-
matoGreen)របស់ជប៉នុក្នងុ
គោលបណំងដើម្របីអភវិឌ្រឍខ្រស្រ-

ចងា្វាក់តម្ល្រលើផលតិផលកស-ិ
ពាណិជ្ជកម្ម។
បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយ

ន្រះកំពុងទទួលជោគជ័យលើ
ការដាំបន្ល្រសុវត្ថិភាពនៅខ្រត្ត
បាត់ដំបងនិងមណ្ឌលគិរើ។
MoUន្រះចុះហត្ថល្រខារវាង

លោកសរំទឹ្ធសករុាអគ្គនាយក

ស្តទីីន្រអគ្គនាយកដា្ឋានពាណជិ្ជ-
កម្មក្នុងប្រទ្រសនិងជនាយក
គម្រងជំរុញទីផ្រសារសម្រប់
កសិកម្មខា្នាតតូច(AIMS)ជ-
មយួនឹងលោកNabeshima
Katsuhitoអគ្គនាយកក្រុម-
ហ៊ុនYamatoGreenកាល-
ពីថ្ង្រទី៦ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១

នៅទសី្តកីារក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម
ក្រមអធិបតីភាពលោកបា៉ាន
សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពា-
ណិជ្ជកម្មនិងលោកMikami
Masahiroឯកអគ្គរាជទូត
ជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជ។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិបានថ្ល្រង

ថMoUន្រះ...ត ទៅទំព័រ ៩

ប្រទ្រសផ្ដល់ជំនួយ
និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍គំាទ្រ
កម្ពជុដាក់គោលដៅ
គា្មានមីនឆ្នាំ២០២៥

ក្រសួងផ្រនការ
លើកទឹកចិត្តឲ្រយ
ពលករមកពីថ្រស្នើ-
សំុបណ្ណសមធម៌

 វ៉ន   ដារា៉ា   

 ភ្នពំៃញៈ មន្ត្រីជំនាញប្រមាណ
ជង១០នាក់មកពីអាជ្ញាធរមនី
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសផ្ដល់ជំនួយ
និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជតិ ជួប
ប្រជុំគ្នាកាលពីម្រសិលមិញនៅ
សណ្ឋាគរកាំបឌូយី៉ាណដោយ
បានពិភាក្រសាពីគម្រងបោស-
សមា្អាតមីនតាមផ្រនការដ្រល
បានគ្រងទុកសម្រប់ឆ្នាំ២០២៥
ជឆ្នាំដ្រលកំណត់គោលដៅ
កម្ពុជគ្មានគ្រប់មីនហើយ
គ្រងនឹងចំណយថវិកា២០
លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក។
លោក លី ធុជបានបញ្ជាក់

ប្រប់អ្នកសរព័ត៌មានថមន្ត្រី
ដ្រលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ
មានតំណង...តទៅ ទំ ព័រ ៦

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈក្រសួងផ្រនការលើក-
ទឹកចិត្តឱ្រយពលករដ្រលត្រឡប់-
មកពីប្រទ្រសថ្រវិញហើយមាន
ជីវភាពខ្វះខាតត្រវូដាក់ពាក្រយស្នើ-
សុំបណ្ណសមធម៌នៅអាជ្ញាធរ-
មូលដា្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្ត្រមាន
ពលករតិចតួចប៉ុណ្ណោះដ្រល
បានដាក់ពាក្រយស្នើសុំបណ្ណន្រះ
បើទោះបីជពលករជច្រើនបាន
ត្អញូត្អ្ររពីការខ្វះខាតខាងជីវភាព
ក៏ដោយ។
គិតចាប់ពីមានការផ្ទះុឡើងជំងឺ-

កវូើដ១៩កាលពីដើមឆ្នាំ២០២០
ពលករចណំកស្រកុកម្ពជុដ្រល
ធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រជង១២មឺុន-
នាក់ក្នុង...តទៅទំព័រ  ៧



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រឆំាង
ការសម្អាតប្រក់អំពាវនាវឱ្រយពល-
រដ្ឋមនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុង
ការប្រើប្រស់អត្តសញ្ញាណបណ័្ណ
របស់ខ្លួននិងការបើកកុងធនា-
គារដើម្របីទទួលប្រក់ដ្រលមិន-
ដឹងប្រភពច្របាស់លាស់ព្រះ
ប្រក់ប្របន្រះអាចពាក់ព័ន្ធនឹង
បទល្មើសសម្អាតប្រក់។
បទល្មើសសម្អាតប្រក់មន

ទម្រង់ជាច្រើនទៅតាមសអំាងន្រ
បទល្មើសឬបទល្មើសដើមដចូជា
បទល្មើសគ្រឿងញៀនឆបោក
និងចាប់ជំរិតជាដើម។ប៉ុន្ត្រមិន-
ម្រនគ្រប់សំអាងន្របទល្មើសសុទ្ធ-
ត្រជាបទល្មើសសម្អាតប្រក់នោះ-
ទ្រដរាបណាផលន្របទល្មើស
ន្រះមិនត្រវូបានបង្វ្ររឬបំប្ល្រងនៅ
ក្នងុសកម្មភាពអ្វីមួយ។បទល្មើស
ពីក្រប្រទ្រសមយួចនំួនត្រវូបាន
បង្វ្ររមកកម្ពជុាដ្រលពលរដ្ឋត្រវូ
ប្រងុប្រយ័ត្ន។ន្រះបើតាមសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញ។
លោកផានសុភ័គ្រមន្ត្រីជំនាញ

សុើបអង្ក្រតន្រក្រមុការងារប្រឆំាង
ការសម្អាតប្រក់ន្រអគ្គស្នងការ-
នគរបាលជាតិថ្ល្រងថាប្រជាពលរដ្ឋ
ត្រវូប្រើប្រស់អត្តសញ្ញាណបណ័្ណ
របស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នជា-
ពិស្រសមិនត្រូវឱ្រយអ្នកដទ្រខ្ចីទៅ
ប្រើប្រស់ឡើយបើទោះជាអ្នក
នោះជាសាច់ញាតិឬមិត្តភក្តិសា្គាល់-
គា្នាក៏ដោយ។ស្រដៀងគា្នាន្រះ
មិនត្រវូឈរឈ្មោះបើកកុងធនា-
គារឬឱ្រយអ្នកដទ្រខ្ចីកុងធនាគារ
ដើម្របីទទួលប្រក់បញ្ញើនោះទ្រ

ព្រះវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើ
លាងសម្អាតប្រក់ទុច្ចរិតពីបរទ្រស។
លោកថ្ល្រងថា៖ «បើសិនជា

អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ ដូចជា
អត្តសញ្ណណប័ណ្ណឬក៏ខ្លនួគាត់ត្រវូ
បានគ្រពឹងពាក់ឱ្រយទៅឈរឈ្មោះ
បើកអាជីវកម្មឬគណន្រយ្រយធនា-
គារអ្នកដ្រលពឹងពាក់រាប់ទាំង
បងប្អនូមិត្តភក្តិអ្នកសា្គាល់គា្នានោះ
សូមឱ្រយគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នហើយ
សួរនាំឱ្រយបានច្រើនថាតើអាជីវ-
កម្មនោះធ្វើអ្វីលក់អ្វីស្រវាអីហ្រតុ-
អ្វីដាក់ឈ្មោះខ្ញុំឱ្រយឈរឈ្មោះអា-
ជីវកម្មនោះទូទាត់លុយរបៀប-
ណា»។«ព្រលដ្រលគាត់ឈរ-
ឈ្មោះនោះគាត់ត្រវូប្រយ័ត្នថាគាត់
កំពុងឈរឈ្មោះជាអ្នកលាង
លុយនៅក្នងុអាជីវកម្មនោះព្រះ
អ្នកដ្រលពឹងគាត់អាចជាឧក្រដិ្ឋ-
ជនដ្រលបានលុយពីអំពើពុក-
រលួយបានពីការជួញដូរគ្រឿង-
ញៀនដ្រលលុយនោះឧទាហរណ៍
ថា១០ឬ២០មឺុនដុលា្លារគាត់មិន
ដឹងយកទៅណាគាត់ទម្លាក់ចលូ
ក្នុងអាជីវកម្ម។ក្នុងករណីប្រប
ន្រះអ្នកដ្រលឈរឈ្មោះគឺលាង
លុយឱ្រយហើយលាងផលន្របទ-
ល្មើសគ្រឿងញៀនហើយឧក្រដិ្ឋ-
ជនរួចខ្លួន»។សមត្ថកិច្ចសង្ក្រត
ឃើញមនច្រើនករណីដ្រលពល-
រដ្ឋត្រវូបានគ្រពងឹពាក់ឱ្រយទៅបើក
គណន្រយ្រយធនាគារដោយមន
ការពឹងពាក់ពីមិត្តភក្តិបងប្អូនឬ
ការអនុញ្ញាតឱ្រយអ្នកដទ្រប្រើប្រស់
កុងធនាគាររបស់ខ្លួន។ក្រពី
ន្រះប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រវូបានគ្រពឹង-
ពាក់ឱ្រយទៅទទួលបញ្ញើពីសណំាក់
អ្នកដទ្រដ្រលករណីប្របន្រះ

អាចជាប់ពាក់ពន័្ធនងឹកាសម្អាត-
ប្រក់ឬបទល្មើសគ្រឿងញៀន។
លោកថា៖«កំុទៅឈរឈ្មោះឱ្រយ
គ្រ កំុទៅទទួលវត្ថុឱ្រយគ្រ កំុទៅផ្ញើ
របស់ជំនួសគ្រកុំឱ្រយគ្រខ្ចីល្រខគណ-
ន្រយ្រយរបស់យើងប្រើដាច់ខាតទំាង-
អស់ន្រះត្រវូប្រយ័ត្នឱ្រយម្រនទ្រន»។
សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទទួលបាន

ការស្នើសំុកិច្ចសហការពីនគរបាល
ប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតក្នងុការសុើប-
អង្ក្រតករណីឆបោកឬបទល្មើស
ផ្រស្រងទៀតដ្រលប្រព្រតឹ្តនៅបរទ្រស
ហើយផលន្របទល្មើសនោះត្រវូ
បានបង្វ្ររមកកម្ពុជា។ក្នុង១
សបា្ដាហ៍ការស្នើសុំកិច្ចសហការ
ពីបរទ្រសលើករណីប្របន្រះ
អាចមនម្ដងឬ២ដងត្របើគិត
សរុបក្នុង១ឆា្នាំវាមនចនោ្លាះពី
៥០ទៅ៦០ករណី។បទល្មើស
ឆបោកពីក្រប្រទ្រសមនទាំង
នៅប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសុី ទ្វីប
អឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាម្ររិក។
លោកសុភ័គ្រថ្ល្រងថា៖«ចំណុច

ន្រះថា្នាក់ដឹកនំាអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិជាពិស្រសឯកឧត្តមឌី
វិជា្ជាជំរុញនិងបើកចំហកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការសុើបអង្ក្រតជាមួយ
ប្រទ្រសជាមតិ្ត។រាល់ករណីប្រប
ន្រះគឺយើងធ្វើភា្លាម។បុ៉ន្ត្រប្រទ្រស
មួយចំនួនពិបាកធ្វើការដោយសារ-
ត្រពួកគ្រទាមទារឯកសារច្រើន
ព្រកដូចជាឯកសារដីកានិងលិខិត
ផ្លូវការពីក្រសួងការបរទ្រស»។
លោកបុិចពិសីនាយកប្រតិ-

បត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពជុាបាន
ថ្ល្រងថាក្រមុឧក្រដិ្ឋជនមនល្របចិ
ច្រើនណាស់ជាពិស្រសក្នងុសម័យ
ដ្រលមនបច្ច្រកវទិ្រយាជឿនលឿន
ដូចបច្ចបុ្របន្នក្នងុការលួងពលរដ្ឋ
ឱ្រយចាញ់ការបោកបញ្ឆោតជា-
ពិស្រសនៅប្រទ្រសដ្រលមន
ប្រពន័្ធច្របាបន់ៅទន់ខ្រសោយហើយ
ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋលើ
បញ្ហាន្រះនៅមនកម្រិត។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ដូច្ន្រះវាជា

ការចាំបាច់ណាស់ដ្រលត្រវូមន
ការអប់រំផ្រសព្វផ្រសោយបន្ថ្រមឱ្រយ
ពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹង
ហើយពលរដ្ឋទៀតសោតគួរត្រ
មនការប្រុងប្រយត័្នខ្ពស់ក្នងុការ-
ធ្លាក់ចូលក្នុងការបោកបញ្ឆោត
ផ្រស្រងៗ។ការបោកបញ្ឆោតរបស់
គ្រមនច្រើនរូបមន្តដូចជាការ-
វិនិយោគការល្រងភាគហ៊ុនឬ
ឱ្រយកម្ចីដ្រលមនការប្រក់ខ្ពស់។
ទាំងន្រះសុទ្ធត្រជារូបមន្តក្នុង
ការបោកបញ្ឆោត។ប៉នុ្ត្រយើងជា
សា្ថាប័នសាធរណៈឬជាអង្គការ
ក្ដីត្រូវបន្តការអប់រំលើបញ្ហាន្រះ
ដើម្របីការពារពលរដ្ឋរបស់យើងកុំ
ឱ្រយចាញ់បោកគ្រ»៕

នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មោធិការ-
ជាតិវាយតម្ល្រទីក្រុងសា្អាតរបស់
ក្រសងួទ្រសចរណ៍បានសម្រច
ដាក់បញ្ចូល«វិធនសុវត្ថិភាព
ទ្រសចរណ៍»ឱ្រយរដ្ឋបាលថា្នាក់-
ក្រមជាតិអនុវត្ត ដើម្របីចូលរួម
ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង«ទី-
ក្រុងសា្អាត រមណីយដា្ឋានសា្អាត
ស្រវាល្អ បដិសណា្ឋារកិច្ចល្អ»
ដ្រលនឹងត្រូវប្រកាសនៅចុង
ខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១។
តាមស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់

ក្រសងួទ្រសចរណ៍ដ្រលភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ទទួលបានពីម្រសិលមិញ គឺ
ការដាក់បញ្ចលូ«វធិនសវុត្ថភិាព
ទ្រសចរណ»៍សម្រប់ការប្រឡង-
ប្រណាំងន្រះដើម្របីលើកទឹកចិត្ត
ដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិ
(ថា្នាក់រាជធនី-ខ្រត្ត និងថា្នាក់
ក្រុង-ខណ្ឌ) ដ្រលបានចូលរួម
អនុវត្តវិធនសុវត្ថិភាពទ្រស-
ចរណ៍។ស្រចក្តីជូនដំណឹងន្រះ
ឲ្រយដឹងថា គណៈកម្មោធិការជាតិ
វាយតម្ល្រទកី្រងុសា្អាតន្រក្រសងួ-
ទ្រសចរណ៍គ្រងនឹងប្រកាស
ជយលាភី នាឱកាសទិវាជាតិ
ទីក្រុងសា្អាតឆា្នាំ២០២១ន្រះ។
លោកតបុសភុក័អ្នកនំាពាក្រយ

ក្រសួងទ្រសចរណ៍ថ្ល្រងថាក្នុង
ដំណាក់កាលន្រជំងឺកូវីដ១៩
ក្រសួងទ្រសចរណ៍ បានដាក់-
ច្រញនូវវិធនសុវត្ថិភាពទ្រស-
ចរណ៍ យោងទៅតាមស្រចក្តី-
ណ្រនាំរបស់ក្រសងួសខុាភបិាល
ហើយក៏ជាផ្ន្រកមួយន្រការប្រឡង-
ប្រណំាង«ទកី្រងុសា្អាតរមណយី-
ដា្ឋានសា្អាតស្រវាល្អបដសិណា្ឋារ-
កចិ្ចល្អ»។សម្រប់ទកី្រងុឬខណ្ឌ
ណាមយួនៅប្រទ្រសកម្ពជុាអនុវត្ត
ឬក៏ធ្វើបានល្អចពំោះ«វធិនសវុត្ថ-ិ
ភាពទ្រសចរណ»៍ន្រះនងឹត្រវូផ្តល់
ពនិ្ទុបន្ថ្រមពីលើអ្វីដ្រលធ្លាប់មន
ពមីនុមកក្នងុការវាយតម្ល្រទីក្រងុ
សា្អាតដើម្របីផ្តល់ពានរងា្វាន់។ក្រសងួ
មនក្រុមការងារដើម្របីចុះពិនិត្រយ
តាមដានរាល់ការអនុវត្តរបស់រាជ-
ធនី-ក្រងុទាងំអសច់ពំោះ«វធិន-
សុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍»ន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«គណៈកម្មោធ-ិ

ការជាតិ វាយតម្ល្រទីក្រុងសា្អាត
បានសម្រចយកសូចនាករ
«វិធនសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍»
ន្រះទៅចូលនៅក្នុងទីក្រុងសា្អាត
ហ្នឹង។នៅក្នុងទីក្រុងសា្អាត គ្រ
មនសូចនាកររបស់គ្រ ដូចជា
មនការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់
អនាមយ័បរសិា្ថានសា្អាតនងិមន
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នាប់ហើយ

«វិធនសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍»
ជាសូចនាករមួយផ្ន្រកដ្រលគ្រ
ត្រូវដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងការវាយតម្ល្រ
ផងដ្ររ»។
បើតាមលោកតបុសុភក័ការ-

ប្រឡងប្រណាំង«ទីក្រុងសា្អាត
រមណីយដា្ឋានសា្អាត ស្រវាល្អ
បដិសណា្ឋារកិច្ចល្អ»ត្រូវបានគ្រ
រៀបចំធ្វើរៀងរាល់២ឆា្នាំម្តង។នៅ
ឆា្នាំ២០២១ន្រះនឹងត្រូវប្រកាស
ជយលាភី នៅថ្ង្រទី២៧-២៨
ខ្រកុម្ភៈ។ប៉ុន្ត្រ សម្រប់ឆា្នាំន្រះ
ក្រសួងមិនទាន់ដឹងថាធ្វើបាន-
កម្រិតណានោះទ្រព្រះវាស្ថិត
ក្នងុបរបិទន្រជងំឺកវូដី១៩ដោយ
រង់ចាំមើលសា្ថានភាពជាក់ស្ត្រង។
លោកតាំងសុចិត្តគ្រឹសា្នា

ប្រធនមន្ទីរទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត-
ព្រះសហីនុឱ្រយដងឹពីម្រសិលមញិថា
មន្ទីរបានអនុវត្តចំពោះលិខិត-
បទដា្ឋានរបស់ក្រសួងបានយ៉ាង
ខា្ជាប់ខ្ជួន។ប៉ុន្ត្របើទោះបីគា្មោន
ការប្រឡងប្រណាងំ«ទកី្រងុសា្អាត
រមណយីដា្ឋានសា្អាតស្រវាល្អបដ-ិ
សណា្ឋារកិច្ចល្អ»ក៏ដោយ ក៏ខ្រត្ត
នៅត្របន្តអនុវត្តតាមការណ្រនំា
កាលពីមុនមករបស់ក្រសួង
កដ៏ចូរដ្ឋបាលខ្រត្តដើម្របីធ្វើយ៉ាង-
ណាឱ្រយទីក្រុងវាសា្អាតសណា្តាប់-
ធ្លាប់ល្អនងិមនិមនជងំឺកវូដី១៩
ឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍។
លោកបន្តថា៖«នៅព្រលមន

ការប្រកាសដាក់«វិធនសុវត្ថិ-
ភាពទ្រសចរណ៍»ចូលទៅក្នុង
ការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងសា្អាត
ន្រះខ្រត្តនឹងខិតខំប្រឹងប្រង
កាន់ត្រខា្លាំង ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ
បងា្ការការពារនិងផ្តល់ភាពកក់-
ក្តៅជូនភ្ញៀវទ្រសចរ»។
លោកសចុតិ្តគ្រសឹា្នាបន្ថ្រមថា៖

«មិនម្រនគ្រន់ត្រយើងអនុវត្ត
ដើម្របីចូលរួមប្រណាំងនោះទ្រ
គឺដើម្របីសុវត្ថិភាព សណា្តាប់-
ធ្លាប់ អនាម័យ និងបង្កើន
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋ ហើយបើមនការឆ្លង

[ជំងឺកូវីដ១៩]ចូលទៅក្នុង
សហគមន៍វានងឹបង្កហានភិយ័
កាន់ត្រខា្លាំងថ្រមទៀត»។
លោកហូវណ្ឌីទបី្រកឹ្រសោសម-

គមភា្នាក់ងារទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា ផ្រន-
ការរបស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍
ដាក់ចូល«វិធនសុវត្ថិភាព
ទ្រសចរណ៍» ទៅក្នុងចលនា
ប្រឡងប្រណាំង«ទីក្រុងសា្អាត
រមណីយដា្ឋានសា្អាត ស្រវាល្អ
បដិសណា្ឋារកិច្ចល្អ»ន្រះ ដើរ-
ស្របទិសជាមួយអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោករួមជាមួយនឹង
ការណ្រនាំរបស់ប្រមុខន្ររាជ-
រដា្ឋាភិបាលនិងការយកចិត្តទុក-
ដាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ផងដ្ររ។
លោកវណ្ឌីបានបញ្ជាក់ថា៖

«មូលហ្រតុដ្រលក្រសួង-
ទ្រសចរណ៍លោកដាក់«វធិន-
សុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍»ចូលគឺ
ដើម្របីកុំឱ្រយអាជា្ញាធរនិងពលរដ្ឋ
មនការភ្ល្រចខ្លួន ព្រះវិស័យ
ទ្រសចរណ៍នៅក្នុងប្រទ្រស
មិនទាន់ងើបឡើងវិញ និងជំងឺ
កូវីដ១៩ន្រះក៏មិនទាន់បាត់-
បង់ទៅវិញដ្ររ»។
បើតាមក្រសួងទ្រសចរណ៍

«វិធនសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍»
ត្រូវបានដាក់ឱ្រយអនុវត្តកាលពី
ថ្ង្រទី៥ ខ្រមិថុនា ឆា្នាំ២០២០
ដើម្របីក្រើនរំឭកជាប្រចាំដល់
អាជីវកម្មទ្រសចរណ៍ដ្រល
កំពុងដំណើរការ ឱ្រយចូលរួម
បងា្ការការពាររក្រសោបានទំនុក-
ចិត្ត និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូន
ភ្ញៀវទ្រសចរ ដ្រលធ្វើដំណើរ
កម្រសោន្តក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
ប្រកបដោយបរិយប័ន្ន និង
មនការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
វិធនការន្រះ ទទួលបានការ-
គាំទ្រ និងចូលរួមអនុវត្តបាន
ផុសផុល ដោយរដ្ឋបាលរាជ-
ធនី-ខ្រត្តនងិអង្គភាពពាកព់ន័្ធ
គ្រប់លំដាក់ថា្នាក់៕

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៧ែខមករាឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

សមត្ថកិច្ចជំនាញអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋបុ្ង-
ប្យ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបទល្មើសសម្អាតប្ក់

ក្សួងទ្សចរណ៍ដាក់វិធានសុវត្ថភិាពទ្សចរណ៍ឱ្យ
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្មជាតិប្ឡងជយលាភីទីកុ្ងស្អាត

ទិដ្ឋភាពឆ្នេរអូរតេះ នៅខេត្តពេះសីហន៊ កាលពីថ្ងេទី២៧ មករា ឆ្នា២ំ០២០។ 

រូបថតហ្រងជីវ័ន



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មន្ត្រ៖ីមានពលរដ្ឋជាង២មឺ៉នគ្រសួារមកសំ៉ឆ្វៀលដីនៅតំបន់អភិរក្រស
វ៉ន  ដារ៉ា
 
កោះកុងៈ   អភិ បាល រង  និង 

ជា អ្នកនាំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត- 
កោះ កងុ លោក សខុ សទុ្ធ ីបាន 
ឱៃយដឹ ងថា  ផ្អៃក តាម ទិន្នន័យ បឋម 
របស់ ខៃត្ដ គិត តៃមឹ ចុងឆ្នា ំ២០២០  
គឺមាន ពលរដ្ឋ  ជាង២មឺុនគៃសួារ  
បាន មក ចុះ ឈ្មោះ  ស្នើ សុំ កាត់- 
ឆ្វៀល ដី ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស និង 
តំបន់ ការពារ របស់ រដ្ឋ ផៃសៃងៗ  
ខណៈ គោ លកា រ ណ៍បៃ គ ល់ ដី 
នៃះធ្វើ ចំ ពោះ តៃ អ្ន ករ ស់ នៅ  
អា សៃ័ យផ ល ក្នុងរយៈ ពៃ ល  
យូ រ ប៉ុណ្ណោះ ។  

ការ ស្នើ សុ ំកាត ់ឆ្វៀល ដ ីរបស ់
ពលរដ្ឋ នៃះ គឺ បនា្ទាប់ពី លោក 
 នា យក រដ្ឋ មនៃ្ត ី  ហុ៊ន សៃន  បាន 
ប ញ្ជា  ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំគណៈរ ដ្ឋមន្តៃ ី
កាល ព ីថ្ងៃទ៣ី  កក្កដា ឆ្នា ំមនុ  ឱៃយ 
កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី  នគរូបនីយ- 
កម្ម  និង សំណង់  កៃសួង កសិក ម្ម  
រុកា្ខាបៃ មាញ់  និង នៃសាទ  និង 
កៃសួង បរិសា្ថាន កាត់ ឆ្វៀល ដី 
ជូន  ពលរដ្ឋ ដៃល បាន រស់នៅ 
និង អា សៃ័យ ផល ជាក់ ស្ដៃង   
ក្នុង តំបន់ អភិ រកៃស  និង តំបន់ 
ការពារ ផៃសៃងៗ របស់ រដ្ឋ ។ 

លោក  សុខ  សុទ្ធ ី បាន ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃទី ៥  មករា ថា  ការ កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ពលរដ្ឋ  ដើមៃបី កាត់- 
ឆ្វៀល ដី ក្នុង តំបន់ ការពារ  និង 
តំបន់ អភិរកៃស  បើ តាមទិ ន្នន័ យ- 
បឋម នៃព លរ ដ្ឋដៃ ល បាន  មក 

ចុះ ឈ្មោះ ស្នើ សុំ មាន បៃមាណ 
ជាង  ២ មុនឺ គៃសួា រ  តៃ កម៏ា នអ្នក 
រស់ នៅ យូ រ ផៃសៃ ងទៀ ត មិ ន ទា ន់ 
បា ន មក ចុះ ឈ្មោះ ដៃរ  ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «ទិន្ន- 
ន័យ បឋម នៃះ  យើង តៃូវ ចុះ ទៅ 
សិកៃសា មួយៗ ឱៃយ ចៃបាស់ ថៃម ទៀត  
ទនិ្ន នយ័ នៃះ វានងឹ  មាន ការ បៃ- 
បៃួល ទៅ តាម  សា្ថាន  ភាព ជាក់- 
ស្ដៃង...ជំហរ របស់ ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
ក៏ដូច ជា  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត មិន ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ខ្វះ ខាតដី ទៃ ។យើង តៃូវ 
អនុវត្ដ [ការ កាត់ ឆ្វៀល]គឺ តាម 
គោល ការណ៍ ដល់ អ្នក រស់នៅ 
អាសៃ័យ ផល ជាក់ ស្តៃង ជា យូរ 
ឆ្នាំម ក ហើយ  មិន មៃន ជា ការ- 
កាប់ ទនៃ្ទាន ថ្មីៗ នោះ ទៃ » ។ 

បើ តាម  លោក សុខ សុទ្ធ ីការ- 
ចុះ ឈ្មោះ ស្នើ សុ ំកាត ់ឆ្វៀល នៃះ 
គៃន់ តៃ ជាទិន្ន ន័យ បណ្តោះ- 

អាសន្ន ប៉ុណ្ណោះ តៃព លរដ្ឋ ខ្លះ 
ដៃល  មិន បាន មក ចុះ ឈ្មោះ ក៏ 
តៃូ វផ្ដល់ ដី ឱៃយ ដៃរ ពៃះ  អ្វីដៃល 
សំខាន់ គឺ ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ ជា 
អ្នក ដៃល អាសៃ័យ ផល រស់នៅ 
ពិត បៃកដ យូរ ឆ្នាំ ។

លោក ម៉ន  ផល្លា  បៃធាន មន្ទរី- 
បរិសា្ថាន ខៃត្ដ នៃះថ្លៃ ង ពីថ្ងៃទី ៥ 
មករា ថា ការ ងារ កាត់ ឆ្វៀល ដី 
រដ្ឋ ឱៃយ ពលរដ្ឋ រស់នៅ ជាក់ ស្ដៃង 
នៃះ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ បាន ខិត ខំ  
ពន្លឿន កិច្ច ការ បច្ចៃក ទៃស ដើមៃបី  
ដាក់ ជូន ទីស្ដីការ  គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដី 
សមៃច  និង ឆប់ បាន  ចៃញ 
ពៃះរាជ កៃតឹៃយ  ឬ អន ុកៃតឹៃយ ធ្វើ ការ  
កាត់ ឆ្វៀល  ដី នៃះ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«គោល- 
បំណង នៃ ការ កាត់ ឆ្វៀល ដី  នៃះ 
គឺ ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា ដីធ្លី 
ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ និង អាច ឱៃយបៃ-  

ជា ពល រដ្ឋ  មាន  សិទ្ធ ិគៃប់ គៃន់ ក្នងុ 
ការ គៃប់ គៃង អាសៃ័យ ផល »។

 ជា មួយ គ្នានៃះ  លោ ក  ផល្លា 
បា នឱៃយដឹ ង ទៀតថា  រយៈ ពៃល 
១ឆ្នា ំ២០២០  មន្តៃី ឧ ទៃយា ន ុរកៃស- 
នៃ មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កោះកុ ង 
បាន ចុះ លៃបាត ទប់ សា្កាត់  និងបង្កៃប  
បទ ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ បាន 
 ចំនួន  ១ ០៨៣ លើក  ដោយ 
បង្កៃប បទ ល្មើស បាន    ៧៣៣ 
ករណី  ក្នងុនោះបានកសាង- 
សំណុំ រឿង បញ្ចូន ទៅ តុល ការ 
បាន៨៣ ករណ ីរមួមាន បណ្តងឹ 
អញ្ញាត ជន ចំនួន ៦៩ ករណី  និង 
បណ្តឹង មាន ជន សងៃស័ យ១៤ 
ក រណ។ី រឯីការ ពនិ ័យ អន្ត រការ- 
ណ៍ មា ន៣១ ករណី និ ងធ្វើ កិច្ច-  
សនៃយា អប់រំ ១១៩  ករណី ។

 លោកថា ៖« អ្វីដៃល លំបាក 
បំផុត  ក្នុង ពៃល មនៃ្ដី ឧទៃយា នុរកៃស 
យើងចុះ បងៃ្កាប បទ ល្មើស ការ- 
កាប់ រាន ទនៃ្ទាន ដី ពៃ ក្នុង តំបន់ 
ការពារ គឺ ពួកជន ខិល ខូច បាន  
បៃមូល ផ្ដុំគ្នា ជាកៃុមៗ មក តវា៉ា 
បៃឆំង នឹង ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ » ។ 
«ពៃល មនៃ្ដ ីយើង ចុះ អនុវត្ដ ចៃបាប់ 
កន្លង ទៅ កធ៏ា្លាប ់ រង  របសួ នងិ ខចូ- 
ខាត សមា្ភារ បៃើ បៃស ់មយួ ចនំនួ 
ដៃរ បុ៉ន្ដៃមនៃ្ដ ីយើង បាន រកៃសា ភាព 
អត់ ធ្មត់ មិន  តប ត វិញ ទៃ »។

បើ តាម លោក  ផល្លា  បទ- 
ល្មើស កាប ់រាន ទនៃ្ទាន ដពីៃ ក្នងុ 
តំបន់ ការ ពារ ក្នងុ ទឹក ដី ខៃត្ដ កោះ- 
កុង បាន កើត ឡើង ស្ទើរ គៃប់- 

សៃុក  ។  រីឯមនៃ្តី ឧទៃយានុ រកៃស ក្នុង 
ខៃត្ដ បច្ចបុៃបន្ន  មាន  តៃ ១១០នា ក ់
ប៉ុណ្ណោះ  រីឯផ្ទៃដីតៃូវចុះលៃបាត  
ទូ ទាំង ខៃត្ដ មាន ទំហំ រហូតជិត 
១ លន ហិក តា។ 

លោក  ថោង ច័ន្ទ តារា មនៃ្ដី- 
សមៃប សមៃលួ សមា គម សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស អាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ដ- 
កោះកុ ង បានថ្លៃ ងថា  តាម ការ- 
ស ង្កៃត  ករណ ីវវិាទ ដធី្ល ីក្នងុ   ខៃត្ដ 
នៃះ កំពុង បន្ត កើត ឡើង តាម 
របូភា ព អ្នក មាន អណំាច  មាន- 
លយុ  ជលួ ពលរដ្ឋ ឱៃយទៅ ទនៃ្ទាន 
ដីពៃ របស់  រដ្ឋ ដើមៃបី ស្នើ សុំ ការ- 
កាត់ ឆ្វៀល ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ   ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង ឃើញ 
ករណី នៃះ កំពុង កើត មាន ឡើង   
ដូចជា  ការ ចាក់ដី  លុប អូរ បៃ- 
ឡាយ ដ ីពៃ កោង កាង លចិ ទកឹ 
និង ធ្វើ របង ហ៊ុម ព័ទ្ធ យក ដីពៃ 
របស់ រដ្ឋ ថ្មីៗ ។ យើង មិន ដឹង ថា ជា 
អ្នក មាន អំណាច ខាង ក្នុង ខៃត្ដ 
ឬ មក ពី កៃ ទៃ »។

បើតាម លោក ច័ន្ទ តារា  បច្ចបុៃបន្ន  
លោក ទទួល ពាកៃយ ស្នើ សំុ ការ ជួយ 
អន្ត រា គមន ៍ពពី លរដ្ឋ លើ សណំុ-ំ 
រឿង ដីធ្ល ីជាង១០ ករណី ។ លោក  
ថា  កន្ល ងមក  អាជា្ញា ខៃត្ដ បាន 
ឃាត ់ខ្លនួ ពលរដ្ឋ មយួច ំននួ ក្នងុ 
ករណី វិវាទ ដីធ្លីតូច តាច  ប៉ុន្ដៃ 
ករណី ទនៃ្ទាន ដី ពៃ រ ដ្ឋនិង ការ- 
ចាក់ ដី លុប បឹង  អូរ និង លុប ពៃ- 
កោង កាង គឺមិន ទាន់ ឃើញ ឃាត់- 
ខ្លួន ជន ល្មើស បាន ទៃ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:បញ្ជា ការ ដា្ឋាន ទ័ព- 
ពសិៃស (អតតី កង ពល តចូ ទព័ 
ពិសៃស  ឆ តៃយោង ៩១១)
បាន ចៃនចោល ព័ត៌មាន ដៃល 
ផៃសា យ  ថាយោធិន ក្នងុ បញ្ជា កា រ- 
ដា្ឋាន របស់ ខ្លនួ ជាអ្នកបាញ់ សមា្លាប់ 
មន្តៃីនគ របាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
ក្នងុ ទំនាស់ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
 នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជយ័ ព ីថ្ងៃទ ី
២៩  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ មុន។

កា របដិ សៃធ នៃះ  បនា្ទាប់ពី មាន 
សារ ពត័ ៌មាន អន ឡាញ ន ិង អ្នក- 
លៃង ហ្វៃ ស ប៊ុ កបងា្ហាញ អត្ត - 
ស ញ្ញា ណ ជន សងៃស័យ  ឈ្មោះ  
អា៊ា ណា រ៉ៃ ន ហៅ រ ិន  ផាន ់ អាយ ុ
៣៨ ឆ្នា ំជា យោ ធនិ របស ់ប ញ្ជា- 
ការដា្ឋាន ទ័ព ពិសៃស មាន ឋានន្ត រ- 
សក័្ត ិជា ឧ ត្ត ម សៃន ីយ ៍តៃ ីហើយ 
កំពុង រត់គៃ ចខ្លនួ នៅ ខៃត្ត មណ្ឌ ល- 
គិរីពា ក់ព័ ន្ធ ឃា តកម្មនៃះ។   

លិខិត បដិ សៃធ របស់ បញ្ជាការ - 
ដា្ឋាន ទព័ ពសិៃស  ចុះ ថ្ងៃទ ី៥មករា  
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី 

មៃសិល មិញ ឱៃយដឹង ថា ក្ន ុង នា ម  មៃ- 
បញ្ជា ការ មៃ បញ្ជា ការ រង នាយ- 
ទាហាន  នាយ ទា ហាន រង និង 
ពល ទា ហាន បញ្ជា ការ ដា្ឋាន ទ័ព- 
ពិសៃស  សូម ប ដិសៃធ  និង 
បញ្ជាក់ ថា  ឃាត ករ ដៃល បាន 
បាញ ់សមា្លាប ់មន្តៃ ីនគរ បាល ក្នងុ 
ទំនាស់ គៃះថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ នោះ 
ពុមំៃន ជា យោ ធនិ នៅក្នងុ បញ្ជា- 
ការ ដា្ឋាន ទ័ព ពិសៃស  ទៃ។ 

លិខិត បញ្ជាក់ ថា«យើង ខ្ញុ ំទំាង- 
អ ស់គ្នា សូម បដិ សៃធ ដាច់- 
អហ ងា្ការ ចំពោះ ការផៃសព្វ ផៃសាយ 
តាម បណា្តោញ សង្គម Face-
book មួយ ចំនួន ដៃល ចៃះតៃ 
ស៊ៃរ បន្ត គ្នានិង បៃឌិត ព័ត៌ មាន 
ក្លៃង កា្លាយ ថា  ជនល្មើ ស របូនោះ 
ជា យោធិន  របស់ បញ្ជាកា រដា្ឋា ន  
ទ័ព ពិសៃ ស និង មាន ឋានន្តរ- 
សក័្ត ិជា ឧ ត្ត ម សៃន ីយ ត៍ៃ ី ជាហៃ តុ 
ធ្វើឱៃយប៉ះ ពាល់ ដល់ កិត្តិយ ស  
អង្គភាព  របស ់យើងខ្ញុ ំ ហៃតនុៃះ  
សមូ មា្ចាស ់គណន ីFacebook 
ទាងំនោះ កៃតមៃ ូវ ពត័ម៌ាន នោះ 
ជាថ្មី ឡើង វិញ រង់ចាំ សម ត្ថកិច្ច 

ជំនាញ សៃ វជៃវ ចាប់ ជនល្មើស   
យក មក ផ្តនា្ទា ទោស តាម  ចៃបាប់។

លខិតិ ដដៃល បន្ថៃ មថា៖«បើ 
សិន ជា នៅតៃ មាន មា្ចាស់ Fa-
cebook ណា បន្ត ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត  ដៃល គ្មោន បៃ- 
ភព ជាក់ លក់ ធ្វើ ឱៃយប៉ះ ពាល់ដល់  
កតិ្ត ិយស អង្គ ភាព របស ់យើងខ្ញុំ  
យើងខ្ញុ ំទូទំាង បញ្ជា ការដា្ឋាន ទ័ព- 
ពិសៃស  សូម ប្ដឹង ដល់ កៃសួង 
មាន សម ត្ថ ក ិច្ច ពសិៃស សមត្ថ- 
កិច្ច ផ្នៃក ព័ត៌ មានវិ ទៃយា វៃកមុខ 
រក មា្ចាស់ គណនី Facebook 
នោះ យក មក ផ្តនា្ទាទោ ស ចំពោះ 
មុខ  ចៃបាប់  ជា ធរ មា ន»។

លោក  ចាប  ភក្ដ ីមៃ បញ្ជាកា រ  
ទ័ព ពិសៃ ស បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា លោក មិន មាន មតិ បន្ថៃម 
ទៃ ពៃះមន្តៃ ីជ ំនា ញ  បាន ចៃញ 
សៃចក្ដបី ំភ្ល ឺជុវំញិ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ប ំផ្លើស នងិ ខសុព ីការ ពតិ ទាងំ- 
អស់ នៃះ រួចរា ល់ ហើយ ។ 

លោក ថា ៖«យើង បាន ឆ្លើយ 
បំភ្ល ឺរួចរាល់ ហើយ  គឺ សាច់ រឿងមាន  
ដូច ក្នុង ខ្លឹម សារ លិខិត ហ្នឹង» ។

លោក  ឡោ សុខា ស្នង ការ- 
នគរ បាល ខៃត្តមណ្ឌ លគិរី បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិ ញ ថា លោក កំពុង 
ដឹកនំា កមា្លាងំ នគ របាល  ព័ទ្ធ ចាប់ 
ខ្លួ ន ជន សងៃស័យ  ដៃលបាន  
រត ់មក លក ់ខ្លនួ ក្នងុ ពៃ នៃ សៃកុ 
កោះ ញៃក  ខៃត្ត មណ្ឌ លគិ រី។

លោក ថា ៖ «ឥឡូវនៃះ(ថ្ងៃទី 
៦ ម ករា)ខ្ញុំ កំពុង នៅក្នុង ពៃ- 
ជៃ  ដើមៃប ីដកឹនា ំកមា្លាងំ សមត្ថ- 
កិ ច្ច យើង ជាចៃើន នាក់ ឡោម- 
ព័ទ្ធ  ចាប់ខ្លួន ឃា តករ មា្នាក់។ 
ដូច្នៃះ មិនទា ន់មា ន លទ្ធ ផល អ្វី 
ទៃ ពោ លគឺ យើង កំពុង ដៃញ 
តាម ចាប់ នៅក្នុង ពៃ តៃម្ដ ង»។

អ្នក បៃើបៃ ស់ បណា្តោញ សង្គម 
ហ្វៃ ស ប៊ុ កមា្នា ក់ បាន សរសៃរ 
នៅលើ គណនី ឈ្មោះ «វណ្ណៈ 
ធរណិន្ទ »បានរៀបរា ប់ថា  ឃាត- 
ករ រូបនៃះមានឈ្មោះ អា៊ា  ណា- 
រ៉ៃ ន ហៅ រ ិន ផាន ់ អាយ ុ៣៨ ឆ្នា ំ
ជា អតតី ទាហាន កមុ្ម ៉ង ់ដ ូសា្នាក-់ 
នៅ ភូមិ១៦សងា្កាត់ ផៃសារកណា្តោល១ 
ខណ្ឌដូនពៃញ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។ 
   បើ តាមហ្វៃ ស ប៊ុ កដ ដៃល  

កាលពដីើមឆ្នា ំ២០០៣  ឈ្មោះ  
អា៊ា ណា រ៉ៃ ន និង បក្ខពួ ក ធា្លាប់- 
បាញ់  ស មា្លា ប់  លោក ឱ ម រដ្ឋ សា ឌី 
ទីបៃឹកៃសា សម្ដៃច កៃុម ពៃះ ប្លន់ 
យក ទរូសព័្ទ ដៃ ១គៃឿង នៅ ជតិ 
ផៃសារ កាប់ គោ សងា្កាត់ ទន្លៃ បា សាក់ 
ខណ្ឌចំ ការ មន។ កៃយ មក 
សមត្ថ កចិ្ច ចាប ់ខ្លនួ  អា៊ា ណា រ៉ៃ ន 
និង បក្ខពួ ក  ផ្ដនា្ទា ទោស ដាក់ 
ពន្ធនា គរ  ហើយ ពី ឆ្នាំ ២០១៨  
ជន សងៃស័យ បាន ចៃញ ពី ពន្ធនា-  
គរ វិញ។

ទាក់ ទង នឹ ងក រ ណីនៃះ ដៃ រ 
កា ល ពី ថ្ងៃ៤  ខៃម ករា  ឆ្នាំនៃះ  
សម ត្ថកិ ច្ច ជំនា ញបាន ឃាត់- 
ខ្លនួបរុស មា្នាក ់ ឈ្មោះ  កៃ ចាន-់ 
មា ន អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ជន ជាតិ ខ្មៃរ 
ដៃលជា អ្នកបើ ករថយន្ត Lux-
us RX300 ដឹក ជន ដៃដ ល់ 
ឈ្មោះ អា៊ា ណា រ៉ៃ ន ខណៈ មាន 
កា របាញស់មា្លាប ់មន្តៃនីគ របាល   
ឈ្មោះ រ៉ៃត សុី ណៃ ត ហៅ ញ៉ ក់ 
ដៃល  សងៃស័យផ្ដើម ចៃញពី ករណី 
គៃះថា្នា ក់ ចរាច រណ៍ និង ទំនាស់ 
ពាកៃយសម្ដី គ្នា តិ ចតួ ច៕

ករណីសង់ជមេកលើដីរដ្ឋក្នងុខេត្តកោះកុង កន្លងទៅ។ រូបថត សហ ការី

បញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិស្រសបដិស្រធព័ត៌មានដ្រលថាអ្នកបាញ់នគរបាលសា្លាប់ជាយោធិនក្នងុអង្គភាពខ្លនួ

ក្រសួងឱ្រយអ្នកប្រើ
WhatsApp 
ប្រយ័ត្នសកម្មភាព 
ចោរបច្ច្រកវិទ្រយា

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង បៃ សណីយ៍  
នងិ ទរូ គមនា គ មន ៍ បៃប ់ឱៃយ អ្នក- 
បៃើបៃ ស់ បៃព័ន្ធ  WhatsApp 
បៃុង បៃយ័ត្ន នឹង លៃបិច លួច ថ្មី 
ដោយ ការ ផ្ញើ ជា សារ ឱៃយ អ្នក- 
បៃើបៃ ស់ ប ញ្ជូន លៃខ កូដ៦ ខ្ទង់ 
ដៃល ងាយ នឹងឱៃយ ចោរ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ចូល គៃប់ គៃង គណ នី របស់ 
ខ្លួនដើមៃបី បៃពៃឹត្ត សកម្ម ភាព 
ផៃសៃងៗ ដៃល នា ំឱៃយ ប៉ះ ពាល ់ដល-់ 
ផល បៃ យោជ ន៍។

ជា មួយ នឹង ការ បៃកាស ឱៃយ  
បៃុង បៃយ័ត្ន នៃះ  កៃសួង ក៏បាន 
ដាក់ ចៃញ វិធាន ការ រារាំង ការ- 
វាយ បៃហារ តាមបៃពន័្ធWhats- 
Appនៃះដោយ ស្នើ ឱៃយ អ្នក បៃើ 
រាយកា រណ៍ ឬ សុំ ជំនួយ បច្ចៃក- 
ទៃស មក កាន់ នាយក ដា្ឋាន សន្តិ- 
សខុ បច្ចៃ កវទិៃយា គមនា គមន ៍នងិ 
ព័ត៌ មាន របស់ កៃសួង ផង ដៃរ ។

តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង  រប ស់ 
កៃសួង នៃះ  បាន ឱៃយ ដឹង  ពី ថ្ងៃទី៥ 
មករា ថា៖«នាពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ការ- 
វា យបៃហារ តាម WhatsApp 
កពំងុ កើតមា នឡើ ង គរួ ឱៃយ ពៃយួ- 
បារម្ភ។ចោរ ប ច្ចៃក វទិៃយា បាន វាយ- 
បៃហារ ដោយ ក្លៃង បន្លំ ធ្វើជា ផ្ញើ 
សារ តាម WhatsApp ទៅ កាន ់
អ្នក បៃើ(ជន រ ងគៃះ)ដៃល 
អាច មាន ខ្លមឹ សារ ថា «sorry! I 
sent 6- digit code by SMS 
by mistake.Can you 
transfer it to me? It is 
urgent»។ខ្លឹម សារ ទាំង នៃះក៏ 
អាច តៃូវ បាន ផ្ញើ ពី មិត្តភក្តិឬ អ្នក 
ដៃល យើង សា្គាល់ ផង ដៃរ ក្នងុ ករណី 
ដៃល WhatsApp របស ់បគុ្គល 
នោះ តៃវូ បាន គៃ លួច រួច ហើយ» ។ 

បើ តាមកៃ សួង នៃះ ដើ មៃបី  ចៀ ស- 
 វាង ធា្លាក់ ក្នុង អនា្ទាក់ បោក បៃស់  
អ្នក បៃើបៃ ស់ WhatsApp  គួ រ 
តៃួត ពិនិតៃយ លើ ខ្លឹម សារ និង 
គណនី របស់ បុគ្គ ល ដៃល បាន  
ផ្ញើ សារ មក នោះ ឱៃយ បាន ចៃបាស់- 
លស់  និង មិន គួរ ធ្វើតាម ការ- 
ទាម ទារ នោះ ទៃ។ ក្នុង ករណី 
សងៃស័យ  អ្នកបៃើ បៃស់ គួរតៃ 
ទូរស័ព្ទ ទៅសួរ មា្ចាស់ គណនី  ផា្ទាល់  
ហើយ បើដឹងថា  មិន មៃនជា 
មា្ចាស់  ពិត បៃកដ អ្នកបៃើ បៃស់ 
អាច បិទ ការ ទទួល សារ នោះ តាម 
 រយៈ ពាកៃយ ជា ភាសា អង់ គ្លៃស  
ថា block។ 

កៃសួង បាន បន្ថៃ មថា៖ «អ្នក- 
បៃើបៃ ស់ ទាំង អស់មិ ន តៃូវ ផ្ញើ 
សារ លៃខ ៦ ...តទៅទំព័រ ៥



តពីទំព័រ១...មុខរបរ និង គ្រឹះ - 
ស្ថាន អប់រំ បណ្ដះុ បណ្ដាល បច្ច្រ ក - 
ទ្រស និង វិជ្ជា ជីវៈ មួយ ចំនួន។

ស្រចក្ដ ីជូន ដំណឹង បន្តថា គ្រះឹ - 
ស្ថាន អប់រំ បណ្ដះុ បណ្ដាល បច្ច្រក - 
ទ្រស និង វិជ្ជាជីវៈ ទាំងនោះ រួម - 
មាន វិទ្រយា ស្ថាន ជតិ ពហុ បច្ច្រក - 
ទ្រ ស  កម្ពជុ វិទ្រយាស្ថាន ជតិ បណ្ដះុ - 
បណ្ដាល បច្ច្រកទ្រស វិទ្រយាស្ថាន 
ពហុបច្ច្រកទ្រស ព្រះកុ សុមៈ វិទ្រយា - 
ស្ថាន ជតិ ពាណិជ្ជ ស ស្ត្រ វិទ្រយា - 
ស្ថាន ជតិ សហ គ្រិនភាព និង 
នវានវុត្តន ៍វទិ្រយា ស្ថាន ពហបុច្ច្រក- 
ទ្រស ភូមិភាគ ត្រ ជោ ស្រន បាត់- 
ដំបង និង វិទ្រយា ស្ថាន  បណ្ដះុ បណ្ដា ល  
តាម បណ្ដា ខ្រត្ត មួយចំនួន ទៀត ។

ស្រច ក្ដជីនូ ដណំងឹ បញ្ជា កថ់ា៖ 
« ប្រក្ខ ជន ត្រូវ មក ទទួល ពាក្រយសុំ 
អា ហារូបករណ៍ នៅតាម គ្រះឹស្ថា ន  
អបរ់ ំបណ្ដុះបណ្ដាល បច្ច្រ ក ទ្រ ស 
និង វិជ្ជាជីវៈ ដ្រល ខ្លួន មានបំណង 
ចង់ សិក្រសារាល់ ម៉ោង ធ្វើការ។ កា ល -  
បរិច្ឆ្រទឈប់ ទទួល ពាក្រយ នឹង ជូន - 
ដំណឹង ដោយ ស មី គ្រះឹស្ថាន អប់ រំ 
បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ច្រក ទ្រស និង 
វិជ្ជា ជីវៈ នីមួយ ៗ »។

លោក ប៉្រន បា៉ោត មន្ត្រី ទទួល 
ពាក្រយសុំ អាហារូប ករណ៍ ន្រ មជ្រឈ - 
មណ្ឌល បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ 
ខ្រត្តរតន គិរី   ថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញ ថា 
មជ្រឈ មណ្ឌល បណ្ដះុ បណ្ដាល វិជ្ជា - 

ជីវៈ ខ្រត្តរតន គិរីបានប្រកាស ជ្រើ ស - 
រសី សសិ្រស -នសិ្រសតិ  ជតិ ៥០០នាក ់
ឱ្រយ ចូលរៀន ជំនាញ ជច្រើន  នៅ 
ក្នងុ មជ្រឈ មណ្ឌល។ លោក បញ្ជាក ់
ថា៖«យើង ចាបផ់្ដើម ទទលួ ពាក្រយ 
ចាប់ពី  ព្រល ន្រះ តទៅ ហើយក៏ 
មាន សសិ្រស មក ដាកព់ាក្រយ បណ្ដើៗ  
ដ្ររ។ សលា យើង មាន ជំនាញ 
ជច្រើន សម្រប ់ផ្ដល់ ជ ជម្រើស 
ដល់ សិស្រស -និស្រសិត គឺ ជំនាញ អគ្គ ិ- 
ស ន ីខាង ជសួ ជលុ គ្រឿង អ្រឡចិ- 
ត្រនូកិ ជសួ ជលុ  មា៉ោសុនី ឡាន-ម៉ ូត ូ
និង គ្រឿងយន្ត ផ្រស្រងៗ ទៀត » ។

លោក បន្ថ្រមថា ក្រយ ព្រល 
បញ្ចប់ ការ សិក្រសា សិស្រស -និស្រសិត 
ទាំងអស់ អាច មាន សមត្ថ ភាព 
បពំ្រញ ការងារ តាម ជនំាញ របស់ 
ពកួគាត ់យ៉ោង មាន ប្រសិទ្ធភាព។ 
ក្រមុហុ៊ន ឯកជន មួយចំនួន ត្រង ត្រ 
មក ទំនាក់ទំនង ខាង សលាដើ ម្របី  
ស្នើសំុ សិស្រស ឆ្នើម ទៅ បម្រើ  ការ ងា រ 
នៅ ក្រុមហ៊ុន។ 

មន្ត្រី ទទួល ពាក្រយសុំ អាហារូប- 
ករណ៍  ន្រ មជ្រឈមណ្ឌល បណ្ដុះ - 
បណ្ដាល វជិ្ជាជវីៈ ខ្រត្តព្រវ្រង មា្នាក ់ 
សុំ មិន បញ្ច្រញ ឈ្មោះ  ថ្ល្រង ថា 
មជ្រឈមណ្ឌល បណ្ដះុបណ្ដាល វិជ្ជា - 
ជីវៈ ខ្រត្តព្រវ្រង ប្រកាស ជ្រើស- 
រីស សិស្រស ឱ្រយ ចូលរៀន ចំនួន៧០ ០ 
នាក់បុ៉ន្ដ្រ ត្រវូ ឆ្លងកាត់ ការ  ប្រឡង 
ជ្រើសរីស ជមុន។ ក្នុងនោះ នឹង 
មាន ផ្ដល ់អាទភិាព ចពំោះ សសិ្រស- 
ក្រីក្រ និង សិស្រស ជ ជនជតិ ដើម- 

ភាគ តិច។ លោក ថា ៖« កម្មវិធី 
អាហារូបករណ៍ ន្រះ គឺ យើង 
ជ្រើសរីស ជ រៀងរាល់ ឆ្នាំ ប៉ុន្ដ្រ 
ឆ្នានំ្រះ រៀង យតឺ បន្ដចិ ដោយសរ 
វបិត្ត ិក ូវដី១៩។ កម្មវធិ ីសកិ្រសា មាន 
ជំនាញ រយៈព្រល ខ្លី ចាប់ពី ៤ខ្រ 
ដល៨់ខ្រ រឯី ជនំាញ រយៈ ព្រ ល វ្រង 
ចាប់ពី១០ខ្រ ដល់១៨ខ្រ។ ប្រសិ  ន 
ពួកគាត់ បញ្ចប់ ការ សិក្រសាគឺ ពួក- 
គា ត់ អាច ធ្វើ ការងារ បាន ត្រ ម្ដង» ។

លោកស្រ ីអ៊កុ ឆ យ៉ោ វ ីប្រធាន 
សមាគម គ្រូបង្រៀន កម្ពុជ ឯក - 
រាជ្រយ     សទរ ចំពោះ ការផ្ដល់ អាហា - 
របូករណ ៍ដល ់សសិ្រស -នសិ្រសតិ នងិ 
យវុជន ក្រក្របី៉នុ្ដ្រ លោកស្រ ីជ ំរញុ 
ឱ្រយ មជ្រឈមណ្ឌល បណ្ដុះ បណ្ដា ល 
វិជ្ជាជីវៈ  តាម បណ្ដាខ្រត្ត ក្រុង 
ទាំង អស់ ត្រូវត្រ រៀបចំ ឱ្រយមាន 
តមា្លាភាព យុត្តិធម៌ និង គា្មោន អំពើ 
ពុក រលួយ។ 

លោកស្រី បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំ គិត 
ថា បើ ទោះជ ពួកគាត់ មិនបាន 
រៀន ចប់ ថា្នាក់ ឧ ត្ត មសិ ក្រសា ឬ មហា - 
វិទ្រយាល័យ ក៏ដោយ យើង ត្រូវត្រ 
ផ្ដល់ឱកាស ឱ្រយ ពួកគាត់ ជ យុវ - 
ជន យុវនារី ហ្នងឹ បាន សិក្រសា រៀន- 
សូត្រ ពី ជំនាញ បច្ច្រក ទ្រស និង 
វិជ្ជាជីវៈ តាម សមត្ថ ភាព  របស់ ពួក- 
គា ត់។ ខ្ញុំ លើក ឧទាហរណ៍ មួយ 
ថា យើង កុ ំយក ត្រ ីទៅឱ្រយ ពកួគាត ់
ហូប ប៉ុន្ដ្រ យើង ត្រូវត្រ បង្រៀន 
ពួក គាត់  ឱ្រយ ច្រះ ស្ទូចត្រី វិញ ទើប 
ប្រ សើ រ ជង»៕
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មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័ក 
រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ ដបំងូ គ្រ  ស្ថតិក្នងុ 
ខណ្ឌ ព្រកព្នា  ត្រវូ បាន សម្ពោធ- 
ដាក់ ឱ្រយ ប្រើ ប្រស់ ជផ្លូវ ការ  ពី 
ម្រសិលមិញ  ដ្រល មណ្ឌល ន្រះ 
មានចំនួន ៤អគារ  អាចដាក់- 
មនុស្រស បាន រហូត ជង ៥០០ 
នាក។់ ន្រះ បើ តាម ការលើកឡើង 
របស់ លោក ឃួង ស្រង  អភបិាល 
រាជ ធានី ភ្នំព្រញ។

ក្នុង ពិធី សម្ពោធ បើក ឱ្រយ ប្រើ- 
ប្រស់ នូវ មណ្ឌល ចតា្តាឡី ស័ក រាជ- 
ធានី ភំ្នព្រញ  លោក ឃួង ស្រង 
មាន ប្រសសន៍ថា  សលារាជ- 
ធាន ីភ្នពំ្រញ  បាន សហការ ជមយួ 
ក្រសួង សុខាភិបាល  ដើម្របី រៀប ចំ 
នូវ មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័ក មួយ ឱ្រយ 
បាន គត ់មត ់ ដោយសរ កន្លង មក 
មាន ការរៀប ចំ មណ្ឌល ចតា្តា ឡី- 
សក័ នៅ តាម សលារៀន  អង្គភាព- 
យោធា  និង តាម សណ្ឋាគារ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«អ្នក  ដ្រល ធ្វើ- 
ដណំើរ តាមជើង ហោះហើរ  មក ព ី
បរទ្រស  ចូលមក ក្នុង ប្រទ្រស 
កម្ពុជ  តាម អាកាសយន ដា្ឋាន- 
អន្តរ ជត ិភ្នពំ្រញ ន្រះ មាន ជម្រើស ២  
គ ឺគាត ់អាច ចណំយ ថវកិា ផ្ទាល ់ខ្លនួ   

ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ នៅ តាម សណ ្ឋាគារ   
ឬ ផ្ទះ សណំក។់ ចណំ្រក អ្នក ដ្រល    
មិន សូវមាន ថវិកា  ឬ ចង់ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ក  ដោយ មិន បាច់ ចំណយ 
ថវិកា  គឺ ពួកគាត់ (ទាំងខ្ម្ររ  និង 
បរទ្រស)  អាចមក ស្នាក់ នៅ ក្នុង 
មណ្ឌល ន្រះ បាន»។ 

លោក ឃួង ស្រង   បញ្ជាក់ ថា  
លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្តី  ហ៊ុន ស្រន  
បាន បញ្ជា មក ក្រសួង សុខាភិ- 
បាល  នងិ រដ្ឋបាល រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ  
ឱ្រយ រៀបចំ ឱ្រយ បាន ឆប់ នូវ មណ្ឌល- 
ចតា្តាឡសីក័  ដោយសរ នៅ ថ្ង្រ ទ១ី១  
ខ្រមករា  ក្រសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន  នងិ 
កឡីា នងឹ បើក បវ្រសន កាល  ដ្រល   
សិស្រសានុ សិស្រស ត្រូវការ សលា 

ដើម្របី ចាប់ ផ្តើម ឆ្នាំសិក្រសា ថ្មី។
បើ តាម លោក អភបិាល រាជធាន ី 

អគារ១  អាច ដាក់ មនុស្រស ឱ្រយ ធ្វើ- 
ចតា្តាឡសីក័ បាន ចនំនួ ១២៦នាក ់ 
ក្នងុនោះ មាន ការ រៀប ចនំវូ គ្រ  នងិ 
ជបន្ទប់ តូចៗ ទៅតាមលក្ខណៈ 
បច្ច្រកទ្រស  នងិ វធិាន របស ់ក្រសងួ    
សុខាភិបាល។  លោក  ថា ៖«នៅ ទី- 
ន្រះ   មាន បរិយ កាស  និង ខ្រយល់ អា- 
កាស ល្អ  សម្រប់ អ្នក ធ្វើ ចតា្តា ឡី - 
ស័ក  ដោយ អគារន្រះ នៅ ដាច់ - 
ឆ្ងាយ ពី លំនៅឋាន ប្រជ ពលរដ្ឋ»។

 លោកស្រ ីឱ វណ្ណឌនី  អ្នកនា-ំ
ពាក្រយ ក្រសួង សុខាភិបាលអំពាវ នាវ  
ដល់ ពលរដ្ឋ ទំាងអស់ សំុ ឱ្រយ យក-  
ចិត្ត ទុកដាក់ ...តទៅទំព័រ៦

នៅសុីវុត្ថា

ពេះវិហារៈ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
បរិស្ថាន  លោក សយ សំអាល់  
បានណ្រនា ំ នងិ ពន្រយល ់បក ស្រយ     
ដល់ ប្រជពលរដ្ឋ  ដោយ ប្រប់ 
កុបំន្ត ឱ្រយ មាន ទនំាស ់ដធី្ល ីកើត ឡើង   
បន្តទៀត  ហើយ ត្រវូ ចលូរមួ ការពារ  
និង អភិរក្រស ព្រ ឈើ និង សត្វព្រ  
ដ្រលមាន នៅក្នងុ តបំន ់ដ្រន ជម្រក   
សត្វព្រ «ភ្នំត្នាត -ភ្នំពក»។

ការណ្រនា ំរបស ់រដ្ឋមន្រ្ត ីក្រសងួ 
បរិស្ថាន  ធ្វើឡើង កាលពី ថ្ង្រទី៥  
ខ្រមករា  ក្នងុ ឱកាស លោក ចលូរមួ 
វ្រទិកា សធារណៈ  និងពិភាក្រសា 
លើ ករណី ប្រជជន កាន់កាប់ អា- 
ស្រ័យផល  ក្នុង ដ្រនជម្រក សត្វ ព ្រ  

«ភ្នតំ្នាត -ភ្នពំក» ដ្រលរៀបច ំឡើង 
នៅ ទចីាតក់ារ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ 
បងឹព្ររ   ភមូ ិអរូពោធិ៍   ឃុ ំរមណយី ៍  
ស្រុក រវៀង  ខ្រត្ត ព្រះវិហារ។

លោក សយ សំអាល់  បាន- 
សំណូមពរ ឱ្រយ ប្រជពលរដ្ឋ ផ្លាស់- 
ប្តរូ មខុរបរ ដ្រល ធា្លាប ់បរបាញ ់សត្វ  
មក ជ ការចូលរួម ចិញ្ចឹម សត្វ ជំ- 
នសួ វញិ  ព្រះ ការបរបាញ ់សត្វ ព្រ   
ជអំពើ ល្មើស ច្របាប់   ប្រឈម នឹង 
ទោស ទណ្ឌ ចំពោះ មុខ ច្របាប់។ 
លោក រដ្ឋមន្ត្រ ីកប៏ាន ផ្តល ់ជម្រើស 
ជូន ប្រជពលរដ្ឋ ក្នុង ការចិញ្ចឹម 
សត្វ យក សច់  ដូចជ  គោ  ក្របី  
ហើយ ជពសិ្រស នោះ  គ ឺសត្វ ចៀម  
និង ពព្រ  ជ សត្វ ដ្រល ចិញ្ចឹម ក្នុង 
ព្រ សហគមន៍ បាន យ៉ោង ងាយ- 

ស្រួល  ដោយ គ្រន់ត្រ ចំណយ 
ព្រលវ្រលា តិច  ចំណ្រញ ច្រើន។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖«យើង ខ្ញុំ ចង់ 
ឃើញ បងប្អនូ ប្រជពលរដ្ឋ មាន- 
ចំណលូ ខ្ពស ់ មាន ជីវភាព ធូរធារ  
ហើយ នៅព្រល បងប្អូន ប្រជ- 
ពល រដ្ឋ មាន បាន  នោះ នឹង មាន 
ការចូលរួម កាន់ត្រ សកម្ម ក្នុង 
ការ ការពារ  និង អភិរក្រស ធនធាន- 
ធម្មជតិ ដ្រល យើង មាន»។ 

តំណង ពលរដ្ឋ ដ្រល បានមក 
ចូល រួម វ្រទិកា សធារណៈ នោះ  
បានស្នើ ឱ្រយ មាន ការដោះដូរ ដី  
ដ្រល បច្ចុប្របន្ន  ពួកគាត់ បាន និង 
កំពុង អាស្រ័យ ផល លើ ដី សហ- 
គមន៍  និង ខ្លះ ទៀត ជប់ ដី សហ- 
គមន៍  ដោយ មាន សត្វព្រ បំផ្លាញ 
ដំណំ របស់ ពួក គាត់។ 

លោក សយ សំអាល់  ក៏ បាន- 
ផ្ដល់ យោបល់ ដល់ ប្រជពល រដ្ឋ  
ដោយថា  នឹង រៀបចំ ដី បម្រុង ទុក 
សម្រប ់ដោះដរូ ជនូ ពកួគាត ់ ដ្រល    
ត្រូវ នៅជិត ស្រវា សធារណៈ  
មន្ទីរព្រទ្រយ  សលារៀន  និង វត្ត- 
អារាម  ដើម្របីឱ្រយ ពួកគាត់ រស់នៅ 
ដោយ មាន ភាពងាយ ស្រួល។ 
លោក បានជំរុញ ឱ្រយ មាន ការ កំ- 
ណត់ ព្រំប្រទល់ តំបន់ ដ្រន ជម្រក 
សត្វព្រ ឱ្រយបាន លឿន ពង្រងឹ ការ- 

អបរ់ ំប្រជពលរដ្ឋ  លើក ទកឹចតិ្ត ឱ្រយ 
កូនចៅ ពលរដ្ឋ បានរៀន សូត្រ  
ទាងំ អស ់គា្នា នងិ ស្នើឱ្រយ ដា ំដើម ឈើ  
ដ្រល ឆបប់ាន ទទលួ ផល   ដចូជ  
ដំណំ អាកា ស្រយា ជ ដើម។

មន្ត្រី សម្របសម្រួល សមាគម 
ការពារ សិទ្ធិ មនុស្រស  អាដហុក  
ប្រចាំ ខ្រត្ត ព្រះវិហារ  លោក ឡោ 
ចាន់  ទទួលស្គាល់ ថា  កន្លង មក  
មាន ប្រជ ពល រដ្ឋ មួយចំនួន បាន- 
ចូល ទៅ ទន្ទ្រន កាន់កាប់ ដី ធ្វើ ជ 
កម្មសទិ្ធ ិ នងិ ចលូទៅ បរបាញ ់សត្វ 
នៅក្នុង តំបន់ ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ 
«ភ្នតំ្នាត -ភ្នពំក»  ដើម្របី ចញិ្ចមឹ ជវីតិ 
ប្រចាំថ្ង្រ របស់ ពួក គ្រ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ប្រជពលរដ្ឋ ខ្លះ  
បាន ចូលទ ន្ទ្រន យក ដី ដ្រលជ 
កម្មសទិ្ធ ិ របស ់ដ្រនជម្រក សត្វព្រ  
«ភ្នតំ្នាត -ភ្នពំក»ដ្រល មាន ការ គ្រប-់  
គ្រង  ដោយ លោក  Ben Devis  
ជ អ្នក អភិរក្រស ធនធានព្រឈើ  
នងិ សត្វព្រ នៅ ទនីោះ នងិ ដ ីសហ-     
គមន៍។ ប៉ុន្ត្រ  ក៏មាន ប្រជពលរដ្ឋ 
មួយចំនួន ក៏មាន ដី កម្ម សិទ្ធិ  ពិត- 
ប្រកដ នៅ ទីនោះ ផង ដ្ររ»។ 

ទោះជ យ៉ោងណ  លោក ឡោ 
ចាន ់ នយិយថា  បើ លោក រដ្ឋមន្ត្រ ី
ដោះស្រយ  និង ចាត់វិធានការ 
មុឺងមា៉ោត់  ទៅលើ អ្នកដ្រល ទន្រ្ទាន 

ដី ពិតប្រកដ (អ្នក ចំណូល ថ្មី) 
គឺជ រឿង មួយ ល្អ។ ប៉ុន្ត្រ បើ ចាត់- 
វិធាន ការ ពលរដ្ឋ ដ្រល រស់នៅ 
យូរឆ្នាំ  និង មាន ដី កម្មសិទ្ធិ ផ្ទាល់- 
ខ្លួន  នោះ គឺ ជ រឿង អយុត្តិធម៌។

លោក  សម្ត្រង ការគាំទ្រ ចំពោះ 
លោក រដ្ឋមន្ត្រី  ចំពោះ ការជំរុញ ឱ្រយ 
ពលរដ្ឋ  រស ់នៅ ទនីោះ  ចញិ្ចមឹ សត្វ- 
ស្រុក ជំនួស ដោយ ការបរ បាញ់ 
សត្វ ព្រ។ ព្រះ ការបរបាញ់ 
សត្វព្រ យកមក ធ្វើ  អាជីវកម្ម 
ចិញ្ចឹម ជីវិត  គឺជ អំពើ ខុស ច្របាប់ ។

ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  បានទាកទ់ង  លោក  
Ben Devis  អ្នក អភិរក្រស ធនធាន 
ព្រ ឈើ  និង សត្វព្រ តាមរយៈ 
ទូរស័ព្ទ និង ផ្ញើ សរតាម ប្រព័ន្ធ ត្រ-  
ឡ្រ ក្រម  ពី ម្រសិលមិញ  លោក មិន 
បាន ឆ្លើយតប ទ្រ។ ប៉នុ្ត្រកាល ព ីថ្ង្រ 
ទ២ី៨  ខ្រធ្ន ូ លោក ថា  មាន ពលរដ្ឋ 
ព្រយាយម ចូល ទន្ទ្រន កាន់ កាប ់ ដី  
យកធ្វើ ជកម្ម សិទ្ធិ  មាន ជច្រើន 
ករណី  ដ្រល ភាគ ច្រើន ជពលរដ្ឋ 
ចំណក ស្រុក មកពី ខ្រត្ត ផ្រស្រង។ 

តាម លោកBen Devis  ពលរដ្ឋ 
ដ្រល ចលូទៅ ទន្រ្ទាន  ដនីោះ  បាន- 
បោះ ព្រ ំដតីាម រយៈ ការកាប ់ដើម ឈើ  
ដើម្របី បោះ បង្គាល  និង បាញ់ ថា្នាំ  ធ្វើ 
ជ ព្រ ំដ ីរបស ់ពកួ គ្រ។ ជមយួ គា្នា ន្រះ  
លោក បាន ឃើញ បង្គាល ព្រំដី 

ជច្រើន ទតីាងំ ផងដ្ររ  ដ្រល ន្រះ គ ឺ
ជសញ្ញា មយួ មនិល្អ  នៅ ក្នងុដ្រន- 
ជម្រក សត្វព្រ ភ្នំ ត្នាត- ភ្នំ ពក។ 

លោកBenថ្ល្រងថា ៖«ភាគ ច្រើន 
ពលរដ្ឋ ដ្រល ចលូ ទន្ទ្រន កានក់ាប ់
ដី នៅក្នុង ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ ភ្នំ- 
ត្នាត- ភ្នំពក ន្រះ   គឺ ពួក គ្រ រក ម៉ូយ 
ទិញ បានភា្លាម   ដោយ ពួកគាត់ មិន 
ចង ់រសន់ៅ ទនីោះ ទ្រហើយ ដ ីដ្រល  
ពួកគ្រ ចាប់បាន ន្រះ  ធ្វើ ដំ ណំ ក៏ 
មិន កើត។ សមូ្របី ត្រ ដា ំដើមស្វាយ- 
ចន្ទី  ក៏មិន អាច រស់ ដ្ររ  ព្រះ វា 
ជប្រភ្រទ ដី ថ្ម»។ 

តាម ការសង្ក្រត របស់ លោក  
Ben Devis  នៅ ក្នុង ខ្រធ្នូ  មាន 
ពលរដ្ឋ ដ្រល ចលូទៅ ទន្ទ្រន យក ដ ី 
ជច្រើន ទតីាងំ ក្នងុ តបំន ់ការពារ ន្រះ  
មាន ជង ៥០ហកិតា  ដ្រល បង្ក ឱ្រយ 
មាន ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ព្រ ឈើ  
និង សត្វព្រ នៅក្នុង ដ្រនជម្រក 
សត្វ ព្រ  «ភ្នំត្នាត -ភ្នំពក» ន្រះ។ 

ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ «ភ្នំ ត្នាត-  
ភ្នំពក » ត្រូវបាន បង្កើត ដោយ អនុ- 
ក្រតឹ្រយ ល្រខ ១៤៣ អនក្រ.បក  ចុះ  ថ្ង្រ  
ទី៣១ សីហា ឆ្នាំ២០១៧  ដ្រល   
មាន ផ្ទ្រដ ីចនំនួ ៤២ ០៩៧ ហកិតា  
ស្ថតិក្នងុ ភមូិសស្ត្រ ស្រកុ សង្គម ថ្ម ី  
ស្រុក គូល្រន  ខ្រត្ត ព្រះវិហារ  និង  
ស្រុក ជីក្រង  ខ្រត្ត សៀមរាប៕

មណ្ឌលចត្តាឡីស័កដំបូងនៅភ្នពំេញតេវូបានសម្ពោធ
ដាក់ឱេយបេើបេស់ដេលអាចដាក់មនុសេសជាង៥០០នាក់

រដ្ឋមន្តេបីរិស្ថានបេប់ពលរដ្ឋកំុបន្តឱេយមានទំនាស់ដីធ្លីនិងបេរមកចូលរួមការពារពេឈើក្នងុដេនជមេកសត្វពេ

មណ្ឌលចត្តាឡីស័ករាជធានីបើកសម្ពោធពីមេសិលមិញ។រូប រដ្ឋបាល រាជ ធានី 

កេសួងការងារ...

លោកសាយសំអាល់និងមន្តេពីាក់ព័ន្ធនៅសេកុសង្គមថ្មីពីថ្ងេទី៥មករា។រូប ក្រសួងបរ ិស្ថាន
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃ ពីការ ជំរុញ ឱៃយ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  តៃូវការ ពារ ខ្លួន កុំ ឱៃយ 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ  មនៃ្តជីាន់ខ្ពស់ សុខា - 
ភិបាលក៏  បានអំពាវនាវ ឱៃយ បៃជា - 

ពលរដ្ឋ ទូ ទៅ តៃូវ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក ់ថៃ ទា ំសខុ ភាព   ដើមៃបី ការ ពារ 
ខ្លនួ ពី ជំងឺ មិន ឆ្លង ដូច ជា   ជំងឺ លើ ស  - 
ឈាម  ជំងឺទឹក នោម ផ្អៃម ជំងឺ 
ដាច់  សរសៃ ឈាម ខួរ កៃបាល  និង 
ជំងឺ មហារីក។

លោកសៃីឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល បាន   
លើកឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី៥ ខៃ 
មករា ថា  គៃប់ គ្នាមាន ការ បារម្ភ 
និង  គិត គូរ តៃលើ បញ្ហា ជំងឺកូវីដ- 
១៩ ដោយហាក់ ដូចជា ភ្លៃចគិត  
ទៅលើ បញ្ហា សុខភាព ផៃសៃង ៗ  ទៀ ត 
ដៃលកំពុង តៃ កើតឡើង  ក្នុង ជីវ - 
ភាព រស់ នៅ បៃចាំ ថ្ងៃ។ 

លោកសៃី  ថ្លៃងថា៖ «បញ្ហា 
សុខ ភាព របស់យើង  មាន ចៃើន- 
ណាស់  ហើយ ឥឡូវ នៃះ អ្វី ដៃល 
ជាក្តី បារម្ភ នៅលើ ផ្នៃក សុខភាព 
សាធារណៈគឺជំងឺ មិន ឆ្លងក្នងុ នោះ 
មាន  ជំងឺ លើស ឈាម  ជំងឺ ទឹក- 
នោម ផ្អៃម ជំងឺ ដាច់សសៃឈាម ខួរ- 
កៃបាល  និង ជំងឺមហារីកជាដើម។  
អ្វី ដៃល យើង សង្កៃត ឃើញ មាន 

ចៃើន បើ ធៀប ជាមួយនឹង ឆ្នា ំកន្លង ៗ  
មកដៃល មាន ការ កើតឡើង ចៃើន 
ជាងគៃ គឺ ជំងឺ លើស ឈាម  និង 
ទឹក នោម ផ្អៃម»។

លោក សៃ ីបន្តថា កៃសួង សុខា - 
ភបិាល  រមួ នងឹ អង្គការសខុភាព- 
ពភិពលោក  បាន កពំងុ តៃ ធ្វើ ការ- 
ពិភាកៃសាគ្នា ថាតើ គួរ ធ្វើ  សកម្ម ភា ព  
និង តៃវូ ពងៃងឹ នូវ សមត្ថភាព រប ស់ 
កៃុម គៃូពៃទៃយ  នៅ តាម មណ្ឌល- 
សុខភាព បៃបណា  ដើមៃបី ឱៃយ គៃ ូពៃ ទៃយ  
មាន លទ្ធ ភាព  (យ៉ា ង ហោច ) 
ជួយ  អ្វី បាន ខ្លះ  ទៅ ដល់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ នៅ ពៃលមាន បញ្ហា មុន 
នឹង ពួក គត់ ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក  ឬទៅ រក សៃវា 
ដៃល មានឯក ទៃស ខ្ពស់ ដើមៃបី 
ជួយ    ពួក  គត់។

លោកសៃីឱ វណ្ណឌីន បន្ត ថា៖ 
«ខ្ញុំចង់ ឱៃយ មាន ការ ផ្តើម ចៃញ ពី 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ របស់ បុគ្គល 
ការទទួល ខុសតៃូវ របស់ សហគម- 
ន៍ដោយសារ កន្លង មក នៃះ បៃ - 
ជាពលរដ្ឋ យើងខ្លះ   ទាល់តៃឈឺ 
ទើប បាននាំ គ្នាទៅ រក គៃូពៃទៃយ ។ 
យើង ខំបៃងឹ បណ្តះុ បណា្តាល គៃ ូ -  
ពៃ  ទៃយ ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ 
នៃះ ផ្គតផ់្គង ់នោះ ដើមៃប ីទទលួ បាន 
អ្នក ជំងឺ របស់ យើង យកមក ពិនិ តៃយ  
ពៃយា  បាល បុ៉ន្តៃ យើង ភ្លៃច គិត ថា  
តើ អ្ន ក    ណាជាគៃពូៃទៃយ ដៃល ល្អ  
បំផុត ? » ។ លោក សៃ ីបន្ត ថា ៖«មិន- 
មៃន មូល  ដា្ឋាន សុខាភិបាល ឬ 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ នោះទៃ គឺ បុគ្គល 
មា្នាក់ ៗ ដៃល ជា គៃូ ពៃទៃយ សមៃប់ 
ខ្លួន គត់ មា្នាក់ៗ គត់ គឺជាគៃពូៃទៃយ 

សមៃប់ខ្លនួ គ ត់  ពៃះ មានតៃ 
គត់ ទៃ ដៃល ដឹង ថា សុខ ភាព 
របស់ គត់ យ៉ាង ណា?» ។

បើ តាម លោក សៃ ីវណ្ណឌនី  ជងំ ឺ
មិន ឆ្លង សំខាន់ ណាស់ ហើយ អ្វី 
ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់គ្នា  
តៃវូ អនវុត្ត  គកឺុពំ ិសាអាហារ ដៃល 
មានជាតិ  បៃពៃក ផ្អៃម ពៃក  
ខា្លាញ់ ពៃក និង តៃូវ ធ្វើ លំហាត់ 
បៃណ ជាបៃចាំ ។ «បៃសិន បើ 
បុគ្គលមា្នាក់ៗ អនុវត្តបាន តាម 
កៃុម គៃួសារ  នោះ សុខភាព នឹង 
ល្អ មាមំនួ។ បគុ្គលមា្នាក់ៗ តៃវូ ចៃះ 
ទទួល ខុសតៃូវ ចំពោះ សុខភាព 
របស ់ខ្លនួ ហើយតៃវូ ចៃះកៃ បៃនវូ 
គំនិត  និង ឥរិយបថ របស់ យើង 
ឆ្ពោះ ទៅរកការការ ពារ បៃសើរ ជា ង 
ពៃយាបាល » ។...តទៅទំព័រ  ៧ 

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: ជន ជាតិ ដើម 
ភាគតិច ព្នង ជិត២០គៃួសារ រស់ - 
នៅ ភូមិ ពូ ឆប ឃុំ ដាក់ ដាំ សៃុក 
អូររាំង បាន ស្នើឱៃយ អាជា្ញាធរ ជួយ 
ដោះសៃយ ទំនាស់ ដីធ្លី ដោយ 
ពួក គត់ អះអាង ថា ដី ទំហំ ៦០ 
ហកិតា តៃវូបាន គៃ លចួ ធ្វើ បណ្ណ- 
កម្មសទិ្ធ ិរលំោភ យក ខណៈ ដៃល 
មន្តៃី  កំពុង សៃវ ជៃវករណី នៃះ ។

អ្នកសៃី ញ៉ា ញ បូរា៉ា តំណាង 
ពលរដ្ឋ ទំនាស់ ដីធ្ល ីចំនួន១៧គៃ ួ- 
សារ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទ ី៥ 
ខៃមករា ថា ដី របស់ ជន ជាតិដើម 
ភាគតិច ចំនួន៦០ហិកតា តៃវូ បា ន 
ឈ្មញួ ខិលខូច លួច ធ្វើ បណ្ណ   កម្ម   - 
សិទ្ធិ រំលោភ យក ក្នុង អំឡុង ចុង 
ឆ្នាំ  ២០ ២០។ ដី នៃះ ពលរដ្ឋ បាន 
អាសៃ័យ ផល ជាង១០ឆ្នាំ មក- 
ហើ យ ដោយមាន ការ ទទួល សា្គា ល់ 
ពី អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋា ន  តៃឹមតៃូវ។ 
អ្នកសៃី បន្តថា នៅ អំឡុង ខៃធ្នូ    
ឆ្នាំ ២០២០ មាន បុគ្គល ២ នាក់ 
ឈ្មោះ ឡងុ សន សតិ នងិ ឈ្មោះ 
ចនា្ថា បាន ដឹកនំា បក្ខពួក មក ធ្វើ រប ង 
ហ៊ុមព័ ទ្ធ ដីសៃ ចមា្ការ ទំាង អស់ នៃះ 
ដោយ អះអាងថា ខ្លនួ បាន ទញិ ព ី
ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ជា យូ រឆ្នា ំមក ហើ យ 
ពៃម ទាងំ មានការ ទទលួសា្គាល ់ពី 
អាជា្ញាធរ តៃឹម តៃូវ ទៀត ផង។

អ្នក សៃ ីញ៉ា ង បរូា៉ា បញ្ជាក ់ថា៖ 
« កាលពី ពៃលថ្មីៗ នៃះ បុគ្គល 
ឈ្មោះឡងុ សន សតិ បាន ដកឹ នា ំ 
កមា្លាងំ គត ់មក ធ្វើ របង ព ័ទ្ធ យក  ដ ី
ហ្នងឹហើយ បៃជាពលរដ្ឋ បាន នំា - 
គ្នា តវា៉ានិង ប្ដឹង ទៅ អាជា្ញាធរ មូល - 

ដា្ឋាន ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញាធរ ឆ្លើយថា គត់ 
មនិ អាចជយួ ដោះសៃយ បា ន ទៃ 
គួរតៃ ទៅរក អាជា្ញាធរ សៃុក អូររាំង 
ឱៃយជួយ ដោះសៃយ»។

ពលរដ្ឋ មា្នាក ់ ទៀត ដៃល  ថ្លៃង សុ ំ
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ឱៃយដឹងថា ពួក - 
លោក បាន ប្ដឹងទៅ អាជា្ញាធរ មូល- 
ដា្ឋាន ហើយ ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញាធរ បាន 
បង្វៃរ សំណំុ រឿងនៃះ  ទៅឱៃយ អាជា្ញា - 
ធរ សៃុក អូររាំង  ឱៃយជួយ ដោះ - 
សៃយ វិញ ពៃះ សំណុំ រឿងនៃះ 
ហួស ពី ដៃន ស ម ត្ថ កិច្ច របស់ ពួក - 
គត់។ បុគ្គល ទាំង២នាក់  ដៃល 
ដកឹ នា ំកមា្លាងំ មក ធ្វើ របងវាតយក 
ដនីៃះ ជា ពលរដ្ឋ ធម្មតា ប៉នុ្ដៃ ពកួ- 
គត់ បៃហៃលជា អ្នកតំណាង ឱៃយ 
បគុ្គល មាន អណំាច ហើយ   លោក 
មនិ ទាន ់សា្គាល ់បគុ្គល ដៃល នៅ ព ី
កៃយខ្នង នៅឡើយ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុ ំសូម ស្នើ - 
ឱៃយ អាជា្ញាធរ  ពាក់ព័ន្ធ ជួយ ដោះ- 
សៃ យ បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្លី របស់ 
ពួក   ខ្ញុំ ផង ពៃះ ដី ទាំងអស់នៃះ 

ពកួ ខ្ញុ ំបាន អាសៃយ័ ផល ជាចៃើន 
ឆ្នាំ មកហើយ។ ប៉ុន្ដៃ ឥឡូវនៃះ 
សៃ ប ់តៃមាន គៃ ឈសូ ឆយ ពទ័្ធ 
របង និង ឈូស ធ្វើ ផ្លូវ ជាចៃើន 
កន្លៃ ង»។

លោក ចាស ណា មៃឃុំ ដាក់ 
ដាំ   ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី ៥ មករា ថា លោក 
បានទទួល ពាកៃយបណ្ដឹង បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ទាំងនោះ ហើយ ដោយ 
លោក កំពុង សៃវជៃវ ជំុវិញ ទំនា ស់ 
និង គៃង កោះហៅ ភាគី ទាំង២ 
មក ដោះសៃយ គ្នា តាម នីតិវិធី 
ចៃបាប់ ដើមៃបី បញ្ចប់ កា រ  តវា៉ា របស់ 
ពលរដ្ឋ។ លោក នឹង ស្នើសំុ ឱៃយ មា ន 
សមាសភាព អាជា្ញាធរ សៃកុ ចលូ- 
រួម ដោះសៃយ ជាមួយ ពលរដ្ឋ  
ផងដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ 
កំពុង សើរី ឯកសារពីមុនៗ ទាក់ - 
ទង ដី ហ្នងឹ មក មើល ម្ដងទៀត ហើ យ 
កោះហៅ ពួកគត់ ទាំងពីរ ភាគី 
មក បៃជុគំ្នា ដោះ សៃយ។ ដ ីហ្នងឹ 
ភាគី ពលរដ្ឋ មាន ប្លង់ ទន់ ពី ខាង 
អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ហើយ ភាគី 

មា្ខាង ទៀត ក៏ គៃ អះអាងថា គៃ មា ន 
ប្លង់ ហ្នឹង ដៃរ តៃបើ តាម ខ្ញុំ ចាំបាន 
គឺ ខ្ញុ ំមិនដៃល បាន ចៃញ លិខិត អ្វ ីឱៃយ 
ភាគី អ្នក រង ការ ចោទ បៃកាន់ ទៃ» ។

លោកសៀក មុន្នអីភិបា ល សៃ ុក  
អូររាំង មិន អាចទាក់ទង សុំ ការ - 
បញ្ជាក់ ជុំវិញ ករណី នៃះ បានទៃ 
ដោ យ  លោក បា ន  បិទ ទូរស័ព្ទ។

ចំណៃក លោក ឡុង សន សិត 
និង បក្ខពួក ឈ្មោះចនា្ថា ដៃល រង- 
ការចោទ បៃកាន់ ពាក់ព័ន្ធករណី 
វិវាទ ដីធ្ល ីនៃះមិន  អាច ស្វៃងរក បៃភ ព 
ទាក់ទង ដើមៃបី សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បានទៃ។

លោកប៉ៃន ប៊ុណា្ណា រ៍មន្តៃី កម្មវិ ធី 
ពងៃឹង សិទ្ធិអំណាច សហ គមន៍ 
មូលដា្ឋាន  នៃ សមាគម អាដហុក 
បាន ថ្លៃង  ថា បើ ទោះ ជា មានការ 
ឃាត់ខ្លួន ឈ្មួញ និង ដក តំណៃង 
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់ ជា ហូ រហៃពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ ករណ ីវវិាទ ដធី្ល ីកដ៏ោយ ក ៏នៅ 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី ករណី វិវាទ ដីធ្លី 
នៅ តៃ  បន្ត កើត ឡើង  តាមរយៈ 
ការ លចួបន្ល ំធ្វើ បណ្ណកម្មសទិ្ធ ិនងិ 
ការរំលោភ យក ដី រដ្ឋ ។ លោក 
បញ្ជាក ់ថា៖« ករណី ទាងំអសន់ៃះ 
គឺជា បន្ទកុ របស់ អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋា ន 
ពៃះ ពួកគត់ ជា អ្នក ទទួល ខុស - 
តៃូវ ខ្ពស់ ក្នុងការ គៃ ប់ គៃង ទៃពៃយ  - 
សមៃបត្តិ ទាំង រដ្ឋ និង ឯកជន របស់ 
ពលរដ្ឋ។ ដូច្នៃះ ពួកគត់ តៃូវតៃ 
ដងឹ រឿង ទាងំអសន់ៃះ ចៃបាស ់ជាង 
នរ ណា ៗ ទាងំ អ ស។់ អ៊ចីងឹ កា តព្វ- 
កិច្ច ដោះសៃយ ទំនាស់គួរតៃ ពួ ក - 
គត់ ជា អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន អា ច 
ដោះ សៃយ ជូន ពលរដ្ឋ បាន ដោ យ  
បៃើ នីតិវិធី ចៃបា ប់ តៃឹម តៃូវ» ៕ 

តពីទំព័រ ៣...ខ្ទង់ ទៅ ឱៃយ អ្នក- 
បៃើ បៃស ់ដទៃ នោះ ទៃបើ ទោះ ជា  
មនុសៃស  ដៃល ធា្លា ប់សា្គាល់ គ្នា ឬ 
ធា្លាប់ ផ្ញើ សារ ជា មួយ គ្នា រាល់ថ្ងៃ 
ក៏ដោ យ ជាពិ សៃស លៃខ កូដ៦ 
ខ្ទង់  នៃ កម្មវិធី បណា្តាញ សង្គម 
ដូច ជា  WhatApp Telegram 
Messenger Viber line ឬ កម្ម- 
វិធី បៃើ បៃស់ សៃវា ធនា គរ តាម 
ទូរ ស័ព្ទ ជា ដើម »។

កៃសួង បៃ សណី យ៍បន្ថៃម 
ដៃ រថា  ក្នុងក រណីអ្ន ក បៃើបៃ ស់ 
បានប  ញ្ជនូ លៃខ កដូ៦ ខ្ទង ់ ដៃល 
បាន ពី កៃមុ ហុ៊នWhatsApp នោះ  
ចោរ បច្ចៃក វទិៃយា អាច ចលូ គណន ី
WhatApp របស ់អ្នក បៃើបៃ ស ់ 
ដោយ បៃើ លៃខ ៦ ខ្ទង់ នោះ  និង 
លៃខ ទរូសព័្ទ របស ់អ្នក បៃើបៃ ស ់
បាន ដោយ ជោគ ជ័យ។

លោក ង៉ៃត មុ សៃ ទី បៃឹកៃសា  - 
ឯក រាជៃយ ផ្នៃក សន្តិ សុខ បច្ចៃក- 
វទិៃយា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល 
ពី មៃសិល មិញ ថា ការបៃើ វិធី សា ស្តៃ 
ថ្មីៗ  នៃះគឺ ជា ឥរិយ បថ របស់  ចោរ- 
បច្ចៃកវិ ទៃយាដៃ ល តៃង ផ្លាស់ប្តូរ  
វិធីសា ស្តៃថ្មីៗ  ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក បៃើ 
ចាញ់បោក ទៅតាមឧ បា យកល 
ទាំង នោះ។លោក បន្ត ថា តា ម 
រយៈ បទពិ សោធ ដៃល ធា្លាប់ ជួប- 
បៃ ទះគឺ ជា ចៃត នារប ស់ចោ រក្នុង 

ការ លួច យក គណ នី មក បោក - 
ប ញ្ឆោ ត ដើមៃបី ទ ទួល បាន លុយ- 
កាក់ ឬ លចួ ទិន្ន ន័យ  និង ឯក សារ 
មួយចំ នួន ពី អ្នក បៃើ បៃស់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ពួក ចោ រ- 
បច្ចៃ កវិ ទៃយា ទាំង នៃះ តៃង ស្វៃង- 
រក មធៃយា បា យ ថ្មី ប នា្ទាប់ពី អ្នក- 
បៃើ បៃ ស់ បានដឹង ពី វិធីសាស្តៃ 
នៃ ការវា យបៃ ហារ មនុៗ ដៃល នា ំ
ឱៃយ អ្នក បៃើបៃ ស់ដៃល ខ្វះ ការ- 
ពិ ចារណានឹង បន្ត ចាញ់ បោក។ 
នៅ ពៃលយើងកា្លាយជាគោល- 
ដៅ នៃ ការ វាយ បៃហារ លៃខ 
ទូរស័ព្ទ របស់ យើង នឹង កា្លាយ ទៅ 
ជា វិធី សាស្តៃ ដៃល ឱៃយ កៃុម ចោរ- 
បច្ចៃក វិទៃយាធ្វើ សកម្ម ភាព»។

ជា មួយ នឹង ការ បក សៃយ 
យ៉ាងដូច្នៃះ លោក ង៉ៃត មុ សៃ 
បាន ជំរុញ ឱៃយ អ្នក បៃើ បៃស់មាន 
ការបៃងុ បៃយត័្ន  ជាពសិៃ ស នៅ- 
តាមសា្ថាប័ នធំៗ មិន ថា  តៃសា្ថា- 
ប ័នឯក ជន ឬ រដ្ឋ  ដៃល បៃើ បៃស ់
បៃព័ន្ធ ទំាង នៃះស មៃប់ ជា បៃ- 
យោ ជន៍  ក្នុងការ បំពៃញ ការងារ  
ខណៈ លោ កលើ កទឹ កចិត្ត ឱៃយ  
ធ្វើ របាយ ការណ៍ ជាក់ លាក់ អំពី 
ហៃតុ ការណ៍ ដៃល ខ្លួន ជួបបៃ ទះ 
ទៅ សា្ថា ប័ន មាន សមត្ថ កិច្ច  ជា- 
ពិសៃ ស គឺកៃុម ហ៊ុន បច្ចៃក វិទៃយា  
នោះ ដោ យ ផ្ទាល់៕

ពល  រដ្ឋ  រង ចំ់ា ពិនិតេយ សុខភាពនៅ មន្ទរី ពេទេយ ពេះ អង្គ ឌួង ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

កម្មវិធី WhatsApp ដេលមាននៅក្នងុទូរស័ព្ទ  ដេ។ រូបថត ហុង មិនា

ជន ជាតិ ភាគ តិច ស្នើ អាជា្ញា ធរ ជួយ ដោះសេយពេល មានការ   ឈូស ដី ។ រូបថត សហ ការី

ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងជិត២០គ្រសួារស្នើឲ្រយ
អាជា្ញាធរជួយដោះស្រយវិវាទដីធ្លីជិត៦០ហិកតា

ក្រសួងឱ្រយអ្នកប្រើWhatsAPP...

ក្រពីជំងឺកូវីដមន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវឱ្រយពលរដ្ឋត្រវូថ្រទំាសុខភាពដើម្របីការពារខ្លនួពីជំងឺមិនឆ្លង



តពទីពំរ័៤... ខ្ពស់លើសខុភាព
របស់ខ្លួន។ជាពិសេសគឺតេូវចេះ
រស់នៅធម្មតាតាមបេបគន្លងថ្មី
មានការផ្លាស់ប្តរូឥរយិាបថរបស់ខ្លនួ  
ដើមេបីចលូរមួការពារកុំឱេយមានការ-
ចម្លងនូវជំងឺឆ្លងផេសេងៗហើយ
បញ្ហាកូវីដ១៩បន្តមាននៅឡើយ។
លោកសេីថ្លេងថា៖«សាររបស់

បេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនៅតេជា
សារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំ-
ផតុក្នងុការយកទៅអនវុត្តឱេយបាន- 
ខា្ជាប់ខ្ជួនគឺការអនុវត្តនូវវិធានការ
៣ការពារ ៣កុំ និងការរស់នៅ
តាមបេបគន្លងថ្មី»។
តាមកេសួងព័ត៌មាននៅថ្ងេទី៦

ខេមករាគឺមនេ្តីមន្ទរីសខុាភបិាល
ខេត្តបាត់ដំបងឱេយដឹងថាពលរដ្ឋ
ខ្មេរធ្វើការនៅបេទេសថេគតិតេមឹ
ថ្ងេទ៤ីមករាមានចនំនួ១០៦នាក់
រកឃើញមានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
ពួកគាត់កំពុងតេូវបានពេយាបាលពី
មនេ្តីសុខាភិបាលថេ។
ប៉នុ្តេលោកអ៊កុវទិេយាអនបុេធាន

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង
បេប់ពីមេសិលមិញថាដំណឹងនេះ
មនិទាន់ចេបាស់នៅឡើយទេហើយ
លោកក៏មិនទាន់អាចបកសេយ
យា៉ាងណានៅឡើយដេរ។ប៉ុន្តេ
លោកនឹងស្វេងរកព័ត៌មាននេះ
បន្ថេមទៀតឱេយបានចេបាស់។

លោកថា៖«នៅថ្ងេស្អេកនេះ
យើងនងឹមានកចិ្ចបេជុំអ៊ចីងឹខ្ញុនំងឹ
ធ្វើការសាកសរួពីបញ្ហានេះឱេយបាន-   
ចេបាស់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្តល់ព័ត៌- 
មានបន្ថេមទៀតតាមកេយ»។
អ្នកនាំពាកេយសាលាខេត្តបាត់ដំ-

បងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធីបេប់ថា
គតិតេមឹថ្ងេទី៥មករាមានពលករ
ខ្មេរ១២០នាក់បានអនុញ្ញាតឱេយ
វលិតេឡប់ទៅផ្ទះបនា្ទាប់ពីការធ្វើ-
តេស្តលើកទី២មិនមានវិជ្ជមាន
កវូដី១៩អឡំងុពេលធ្វើចតា្តាឡសីក័   
១៤ថ្ងេ។លោកថាពលករដេល
កពំងុធ្វើចតា្តាឡសីក័មាន១៣៦៩
នាក់ក្នុងមណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ចំនួន១០ទូទាំងខេត្តបាត់ដំបង។
លោកកុយគួង អ្នកនាំពាកេយ

កេសួងការបរទេស មិនអាច
ទាក់ទងបានទេពីមេសិលមិញ។
នៅថ្ងេទី៥មករាបរុសជនជាតិ

ខ្មេរ អាយុ២៨ឆ្នាំ សា្នាក់នៅសេុក
សាលាកេខេត្តប៉េលិនបានធ្វើ- 
ដំណើរមកពីបេទេសថេមកដល់
កម្ពជុានៅថ្ងេទ២ីមករាមានតេស្ត
វិជ្ជមានកូវីដ១៩និងបានកំពុង
ដក់ឱេយសមេកពេយាបាលនៅ
មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តប៉េលិន។
គិតតេឹមថ្ងេមេសិលមិញ កម្ពុជា

មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
៣៨៣នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះ-
សេបើយ៣៦២នាក់និងអ្នកកំពុង
សមេកពេយាបាល២១នាក់៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី៧ែខមករាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ប្រទ្រស...
តពី ទំ ព័រ១...ពីកេសួងសេដ្ឋ-

កចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុតំណាងសា្ថាន-
ទូតនេបេទេសផ្តល់ជំនួយពី
បេទេសអូស្តាេលីបេទេសនូវេល-
សេឡង់នងិដេគូអភិវឌេឍន៍ដចូជា
អង្គការUNDPនិងភា្នាក់ងារសហ-
បេតិបត្តិការអន្តរជាតិសាធា-
រណរដ្ឋកូរ៉េ(KOICA)។
លោក លីធុជអនុបេធាន 

ទី១នេអាជា្ញាធរមនីបានថ្លេងនៅ
ក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោកបាន
ឱេយដឹងថា៖ «ការប្ដេជា្ញាចិត្ដរបស់
សហគមន៍មា្ចាស់ជនំយួទាងំអស់
ចពំោះកម្ពជុាគឺសខំាន់បផំតុក្នងុ
កាលៈទេសៈនេះ។ យើងទាំង-
អស់គា្នាបន្តពងេឹងកិច្ចខិតខំបេឹង-
បេង និងគោលដៅរួមគា្នាឆ្ពោះ
ទៅរកការសមេចបាននវូកម្ពជុា
ដេលគា្មានមីននៅឆ្នាំ២០២៥។
ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលទាំងនេះ
យើងជឿជាក់ថា ពេលវេលា
កំណត់ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ គឺស្ថិត-
នៅក្នងុលទ្ធផលដេលយើងរពំងឹ
ទុករួចទៅហើយ»។
លោក លី ធុជ អះអាងថា 

បើទោះមានការីករាលដលជំងឺ-
កូវីដ១៩កំពុងរីករាលដលនៅ
ក្នងុសកលលោករមួទាងំកម្ពជុា
ក្ដីប៉នុ្តេការបោសសមា្អាតមនីនៅ

កម្ពុជាបានអនុវត្ដដោយជោគ-
ជយ័នងិសវុត្ថិភាពដោយនៅតេ
ទទួលបានការគំាទេពីសហ-
គមន៍បេទេសផ្ដល់ជនំយួហើយ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦មកតេឹម
ខេវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០កម្ពជុាបាន
រដំោះផ្ទេដីមានមនីបានបេមាណ
២៥២គឡីូម៉េតេកេឡាក្នងុនោះ
ពលរដ្ឋជាង១លាននាក់បាន
ទទួលផល។
លោកបានថ្លេងថា៖ «ទោះបី

មានជងំឺកវូដី១៩ដ៏កាចសាហាវ
នេះក៏រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិន
បានបន្ថយនវូឆន្ទៈកដ៏ចូជាធន-
ធានដើមេបីបោសសមា្អាតមីនជូនបង
ប្អូនបេជាពលរដ្ឋនូវតំបន់ដច់-
សេយាលដេរ(ហើយ)បេទេស-
សហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយ ក៏មិន-
បានដកខ្លួនថយឬក៏កាត់បន្ថយ
ការប្ដូរផ្ដាច់របស់គាត់ក្នុងការ-
បោសសមា្អាតមីននៅកម្ពុជាដេរ»។
លោកថ្លេងថា៖ «ខ្ញុំចាត់ទុក

អង្គការUNDPគឺជាដេគូការងារ
ដ៏រឹងមាំ និងធ្វើការងារមិនខា្លាច
ការនឿយហត់ជាមួយអាជា្ញាធរ-
មីន ដេលបានចូលរួមយា៉ាង-
សកម្មក្នុងការស្វេងរកការគាំទេ
ដល់គមេងបោសសមា្អាតមីន
ដើមេបីលទ្ធផលទាំងផ្នេកថវិកា
សមា្ភារនងិការផ្តល់បេកឹេសាបច្ចេក-
ទេសចាប់តាំងពីដំណើរការក្នុង
ឆ្នាំ២០០៦។ ការគាំទេរួមគា្នា

របស់មា្ចាស់ជំនួយ និងអង្គការ
UNDP តេូវបានវាយតម្លេខ្ពស់
ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបេជា-
ជនកម្ពជុាជាពសិេសសហគមន៍
ដេលរស់នៅក្នុងតំបន់រងគេះ
ដោយសារគេប់មីន»។
លោក និគប៊េរេសហ្វដតំ- 

ណាងUNDPបេចាំនៅកម្ពុជា
បានថ្លេងនៅក្នងុសេចក្ដីបេកាស-
ព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនេកិច្ចបេ-
ជុំនេះដោយបានអបអរសាទរ 
ចំពោះអាជា្ញាធរមីនដេលបានសហ-
ការយា៉ាងជតិស្នទិ្ធជាមយួUNDP
ក្នុងការអនុវត្តដោយជោគជ័យ
នូវគមេងបោសសមា្អាតមីន
ដើមេបីលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល
ជាង១៥ឆ្នាំកន្លងមក។ទន្ទមឹគា្នា
នេះដេរតំណាងបេទេសអូស្តាេលី
លោក ដវីដ ប្លុចលេខាទី១ 
សា្ថានទូតអូស្តាេលីបេចាំនៅ-
កម្ពុជាក៏បានសម្ដេងនូវការគាំ-
ទេដំណើរការនេការអនុវត្តគមេង
នងិជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់
អាជា្ញាធរមីននិងការសមេប-
សមេលួពីUNDPក្នងុការអនវុត្ត
គមេងដំណាក់កាលទី៤រហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២៥ដោយជោគជយ័
តាមផេនការដេលបានគេងទុក។
លោកដវីដថ្លេងថា៖«អូស្តាេលី

នឹងជួយគមេងសមេប់ដំ-
ណាក់កាលទី៤បន្តទៀតទោះបី
ជាពិភពលោកកំពុងបង្វេរថវិកា

មួយចំនួនបេយុទ្ធបេឆំងទប់-
សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ»។
ជាមួយគា្នានេះដេរលោកអីុលាត  

កឹតតុន លេខាទី១ សា្ថានទូតបេ-
ទេសនូវេលសេឡង់បេចំានៅបេទេស 
ថេដេលបានចូលរួមកិច្ចបេជំុតាម
បេព័ន្ធអនឡាញបានសម្ដេងនូវ
ការពេញចិត្តចំពោះការចូលរួម
ថវិកាសមេប់បោសសមា្អាតមីន
មនុសេសធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈ
គមេងបោសសមា្អាតមីនដើមេបី
លទ្ធផលដំណាក់កាលទី៤។
ខណៈលោករ៉ូយនុជនុនាយក-
បេចាំបេទេសនេភា្នាក់ងារសហ-
បេតិបត្តិការអន្តរជាតិ KOICA
នៅកម្ពជុាបានបញ្ជាក់ពីការចលូ
រួមថវិកាចំនួន១០លានដុលា្លារ។
លោកថ្លេងថា៖ «បេទេស-

កម្ពុជាគឺជាបេទេសមួយក្នុង
ចណំោមបេទេសជាដេគូសខំាន់
បផំតុរបស់រដ្ឋាភបិាលករូ៉េហើយ
KOICA បានអនុវត្តគមេង
ជាចេើនក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
អប់រំ និងអភិវឌេឍន៍ជនបទជា-
មួយកម្ពុជា»។អាជា្ញាធរមីនក៏ 
មានការគាំទេពីបេទេសមា្ចាស់
ជំនួយដទេទៀតដូចជាសហរដ្ឋ-
អាមេរកិអង់គ្លេសជប៉នុនរ័វេស
ចិនកាណាដអាល្លឺម៉ង់ស្វ៊ីស
អៀរឡង់នងិUNICEFពេមទាងំ
មូលនិធិ អង្គការសង្គមសុីវិល
និងសបេបុរសជនផងដេរ៕

មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក....



តពីទំព័រ៥...លោកគីមសួរ
ភីរុណប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល
ខ្រត្តកំពង់ចាមបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថាមន្ទីរសុខា-
ភិបាលមានកម្មវិធីទាក់ទងនឹង
ជំងឺមិនឆ្លង ដូចជាទឹកនោមផ្អ្រម
លើសឈាមមហារីកនិងជំងឺ
ផ្រស្រងៗ  ប៉ុន្ត្រជំងឺដ្រលដើរតួ
សំខាន់ជាងគ្រគឺជំងឺលើសឈាម

និងទឹកនោមផ្អ្រម។លោកថ្ល្រង
ថា៖«មន្រ្តីសុខាភិបាលរបស់យើង
ត្រងត្រផ្តល់នូវការអប់រំធ្វើការ
ណ្រនាំនងិធ្វើរបាយការណ៍ទាក់-
ទងនឹងជំងឺមិនឆ្លងន្រះតាមមន្ទីរ-
ព្រទ្រយ និងមណ្ឌលសុខភាព
ទទូាងំខ្រត្ត។យើងមនិដ្រលមាន
ការធ្វ្រសប្រហ្រសទ្រ គឺយើង
ត្រងត្រយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា

ន្រះជាប្រចាំ»។
លោកថាសម្រប់ខ្រត្តកំពង់-

ចាមជំងឺមិនឆ្លងសំខាន់ៗទាំង-
ន្រះរួមមានដចូជាជងំទឺកឹនោម-
ផ្អ្រមមាន៤៤៤នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០
១៩ត្រក្នុងឆ្នាំ២០២០កើនដល់
៤៤៨នាក់ជងំឺលើសឈាមមាន
ចំនួន២០៩១នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០-
១៩និងឆ្នាំ២០២០មានចំនួន
១៧៩៣នាក់ជំងឺមហារីកមាន
ចនំនួ១៣៩នា ក់ក្នងុឆ្នាំ២០១៩
និងឆ្នាំ២០២០មានចំនួន១០១

នាក់និងជំងឺប្រះដូងមានចំនួន
៥៣៧នាក់ក្នងុឆ្នាំ២០១៩ឯក្នុង
ឆ្នាំ២០២០មានចំនួន៥០០នាក់។
លោកគីមសួរភីរុណបានបន្ថ្រម

ថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹង
ច្រើនពីជងំឺមនិឆ្លងន្រះដោយពកួ-
គាត់មានការប្រយត័្នប្រយ្រងនងិ
សហការជាមួយនឹងមន្រ្តីសុខា-
ភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយនូវ
ការកើតមាននូវជំងឺមិនឆ្លងន្រះ។
យោងតាមរបាយការណរ៍បស់

អង្គការអកុស្វាមដ្រលបានច្រញ

ផ្រសាយកាលពីដើមខ្រមិថុនាឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅបានឱ្រយដងឹថា
ជងំឺមនិឆ្លងគជឺាមលូហ្រតុចម្របង
ជាងគ្រន្រអត្រមរណភាពនៅ
កម្ពុជាយ៉ាងខ្ពស់រហូតដល់៦៤
ភាគរយន្រអត្រមរណៈសរុប
នៅឆ្នា២ំ០១៨ហើយដ្រលបាន
ដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ
ស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិតាមរយៈតម្រវូការ
ក្នុងការព្រយាបាលនិងថ្រទាំជំងឺ
នងិការថមថយចុះនវូផលតិភាព
ការងារ៕
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� ង��ងនិងអគ��យក
លី�្រស្រង

�ែ� ន�ែប់�ែងកា រ�និពន�
សំរិទ្ធ

អនុ�ែ� ន�ែប់�ែងកា រ�និពន�
សូវិស ល

អនុ�ែ� ន�ែុមអ្នកយកព័ត៌� ន
� ក់ស៊ាងលី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�ព័ត៌� ន�ែដ�កិច�
�៉្រគុណមករា

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន�ែដ�កិច�
រា�ន់រីយ

កា រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ
ប្រក់ស យ

កា រ�និពន�ជីវិតកមែ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រ�និពន�រងជីវិតកមែ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�រង/អ្នកបក�ែព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ្ណៈ

កា រ�និពន��ែហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា�,
សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្រងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្នកបក�ែ
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរង្រសី

អ្នក�ែស�ែ�លអក��វិរុទ�
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�ែ� ន�្នែកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្នែករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នែករច��ែហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នែកផែ�យ� ណិជ�កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ្ញមុន្នីរៈ,015239293
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

�ែ� ន�ែក�យកា�ែតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�ែ� ន�ែក�យកា�ែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�ែ� ន�្នែករដ��លនិងធន� នមនុសែ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នែករដ��លនិងធន� នមនុសែ�
�ុិលសោ ភា

�យិកាហិរ��វត��ៈហា៊ាងតា ំងម៉្រង
�ែ� នគណ�ែយែ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទែ�និងរច��ែហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�ែត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�ែ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់ស្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តពទីពំរ័១...ចណំោមពលករ
សរុបដ្រលមានជិត១លាន២
ស្រននាក់បានត្រឡប់មកកម្ពុជា
វិញនិងប្រឈមនឹងការខ្វះខាត
ជីវភាព។
លោកផនចនា្ថាអាយុ៥១

ឆ្នាំគឺជាកសកិររស់នៅភមូិឆ្នាល-់
មាន់ឃុំឆ្នាល់មាន់ស្រុកគាស់-
ក្រឡខ្រត្តបាត់ដំបង ធា្លាប់បាន
ធ្វើការនៅខ្រត្តPathumThani
ប្រទ្រសថ្រអស់រយៈព្រល៤ឆ្នា។ំ
លោកបានធ្វើការជាអ្នកថ្រសួន
នៅក្រុមហ៊ុនលក់អចលនទ្រព្រយ
មួយក្នុងខ្រត្តន្រះ រួមជាមួយនឹង
គ្រួសរដ្រលមានកូន២នាក់។
នៅទីនោះលោកទទួលបាន

ប្រក់ខ្រទៀងទាត់ជាង៤០០
ដុលា្លារក្នុង១ខ្រដោយធ្វើការ
ទាំងថ្ង្រទាំងយប់។ប៉ុន្ត្រក្រយ
ព្រលជំងឺកូវីដ១៩បានផ្ទុះឡើង
នៅទូទាំងសកលលោករួមទាំង
នៅប្រទ្រសថ្រផងនោះលោកចនា្ថា
មានការភ័យខា្លាចឆ្លងជំងឺន្រះ
ហើយក៏បានសម្រចចិត្តវិលត្រឡប់
មកកម្ពុជាវិញ នៅក្នុងអំឡុងខ្រ
សីហា ឆ្នាំ២០២០។នាព្រល
បច្ចុប្របន្នន្រះលោកបានធ្វើស្រ
របស់លោកវញិដ្រលលោកបាន
ទិញដោយប្រក់កម្ចីចំនួន២ពាន់-
ដលុា្លារកាលពី៤ឆ្នាំមនុមនុព្រល
លោកទៅប្រទ្រសថ្រ។ក្រពីធ្វើ-
ស្រលោកដើរសីុឈ្នលួដកដំឡូង-
មីដើម្របីទទួលបានប្រក់កម្រប្រ-
ចំាថ្ង្រដ្រលមិនទៀងទាត់ប្រមាណ
៣មុឺនរៀល។ចំណ្រកប្រពន្ធ
និងកូន២នាក់របស់លោកក៏រក
ការងារធ្វើ និងចិញ្ចឹមមាន់ប្រ-
មាណ៦០ក្របាលនៅផ្ទះ។
លោកធា្លាប់ទទួលបានជំនួយ

ជាអង្ករចំនួន២៥គីឡូក្រមពី
អង្គការសង់ត្រល់ប៉ុន្ត្រលោក
មិនធា្លាប់ទទួលបានអ្វីពីរដា្ឋាភិបាល
ទ្រដោយសរបណ្ណក្រីក្ររបស់លោក
ដ្រលមានតាងំពីឆ្នា២ំ០០៨បាន
ផុតកំណត់។លោកចង់បាន
បណ្ណន្រះឡើងវិញបុ៉ន្ត្រអាជា្ញាធរ-
មូលដា្ឋានប្រប់លោកថាលោក
មិនអាចទទួលបណ្ណន្រះបានទ្រ
ដោយសរលោកមានផ្ទះរស់នៅ
សមរម្រយហើយ។
លោកនយិយថា៖«គរួត្រច្រក

ឲ្រយបានគ្រប់គា្នាទៅកុំឲ្រយច្រណ្រន
គា្នា។អ្នកខ្លះផ្ទះគា្នាមានម្រនត្រ
មានត្រផ្ទះចងការប្រក់គ្រធ្វើផ្ទះ។
ដល់ឃើញគា្នាមានផ្ទះអត់ឲ្រយគា្នា។
ដល់ព្រលអត់ផ្ទះថានៅយរូយរ
នឹងគ្រដ្ររអត់ធ្វើផ្ទះនៅ។វា
ពិបាកដ្ររពាក្រយន្រះ។ខ្ញុំឮពាក្រយ
ន្រះដូចខ្ញុំអីគ្រថាមានផ្ទះនៅបុ៉ណ្ណឹង
ដ្រររកបណ្ណក្រីក្រអីទៀត។ដល់
យើងអត់ធ្វើផ្ទះរខ្រករខាកគ្រថា
ងាប់ហើយអត់ធ្វើផ្ទះ»។
ចំណ្រកអ្នកស្រីឈាងអុន

អាយុ៣៧ឆ្នាំ ជាប្រជាពលរដ្ឋ
រស់នៅភូមិគឃុំជីក្រងស្រុក-
ជីក្រងខ្រត្តសៀមរាបនៅដើម-
ឆ្នាំ២០២០អ្នកស្រីប្ដីនិងប្អូន-
ប្រសុបានចណំាយប្រក់ជាង១
ពាន់ដុលា្លារ ដើម្របីធ្វើលិខិតឆ្លង-
ដ្រនទៅធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រ។
ក្រយព្រលធ្វើការបានប្រមាណ
៣ខ្រនៅក្នុងរោងចក្រសមា្អាត-
ឈើ១កន្ល្រងអ្នកទាំង៣បាន
ជួបនូវហានិភ័យអត់ការងារធ្វើ
ដោយសរត្រការផ្ទុះឡើងន្រជងំ-ឺ
កូវីដ១៩។កូវីដ១៩បានធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់កន្ល្រងការងាររបស់
អ្នកស្រីដ្រលធ្វើឲ្រយអ្នកស្រីមិន
បានទទលួប្រកខ់្រអស់ជាច្រើន
ខ្រហើយត្រូវបានមា្ដាយផ្ញើប្រក់
ទៅឲ្រយចាយពីប្រទ្រសកម្ពុជា។
ដោយមនិអាចបន្តរសន់ៅទីនោះ
បានអ្នកទាំង៣បានត្រឡប់មក
កម្ពុជាវិញនៅខ្រសីហា។
បច្ចុប្របន្នន្រះបើទោះជាបាន

ត្រឡប់មកប្រទ្រសកណំើតវញិក្តី
ក៏អ្នកទាំង៣មិនបានរស់នៅជុំ
មា្ដាយកូននៅភូមិក្នងុស្រកុជកី្រង
ខ្រត្តសៀមរាបដ្ររដោយពួកគ្រ
បន្តធ្វើចំណាកស្រុកដឹកទូកនិង
ទ្រូនងិឧបករណ៍ផ្រស្រងៗយកទៅ
ន្រសទនៅខ្រត្តស្ទងឹត្រង។មុខ-
របរន្រសទអាចធ្វើឲ្រយពួកគ្ររក-
ចំណូលបានប្រមាណពី២មុឺន
ទៅ៣មុឺនរៀលក្នុង១ថ្ង្រលើក-
ល្រងត្រថ្ង្រល្អដ្រលអាចនៅសល់
ប្រក់ប្រមាណ៧មុឺនរៀលក្នុង
១ថ្ង្រ។ប៉ុន្ត្រក្រុមគ្រួសរអ្នក-
ស្រីឈាងអុកទទួលបានប្រក់-
ឧបត្ថម្ភពីរដា្ឋាភិបាលចំនួន២២
មុនឺរៀលជារៀងរាល់ខ្រដោយសរ
អ្នកស្រីមានបណ្ណក្រីក្រ១ដ្រល

ជាបណ្ណសម្រប់អ្នកក្រកី្រខា្លាងំ។
អ្នកស្រីមាសសខុអាយុ៦០

ឆ្នាំដ្រលជាមា្ដាយរបស់អ្នកស្រី
ឈាងអុននិយយថាអ្នកស្រ
ល្រងឲ្រយកូនទៅធ្វើការនៅក្រ-
ប្រទ្រសទៀតហើយ។អ្នកស្រី
ថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំល្រងឲ្រយទៅថ្រទៀត
ហើយព្រះទៅអត់មានសល់អី
ទ្រ។សុខចិត្តនៅរកសុីនៅន្រះ
បានប៉ុនណាសុីប៉ុណ្ណឹងទៅ»។
ប៉ុន្ត្រលោកផនចនា្ថាគ្រង

ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រ
វិញនៅព្រលស្ថានភាពជំងឺកូវីដ
ធូរស្រល។លោកកំពុងសន្រសំប្រក់
ដើម្របីធ្វើលខិតិឆ្លងដ្រនថ្មីក្រយ
ព្រលលិខិតឆ្លងដ្រនចាស់បាន
ផុតកំណត់។ថៅក្ររបស់លោក
បានទាក់ទងមកលោកតាមទូរស័ព្ទ
ជាញកឹញាប់ឲ្រយលោកត្រឡប់ទៅ
វិញដោយមិនចំាបាច់មានលិខិត-
ឆ្លងដ្រនប៉នុ្ត្រលោកមនិហា៊ានទៅ
ទ្រនៅព្រលដ្រលជងំឺកវូដីនៅបន្ត
រាលដាល។
យោងតាមការសិក្រសាមួយរបស់

អង្គការទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍អន្តរជាតិ
(IOM)និងអង្គការមូលនិធិ-
សហប្រជាជាតិសម្រប់ប្រជាជន
(UNFPA)ដ្រលបានសមា្ភាស
ជាមួយពលករចំណាកស្រុក
ជាង១០០០នាក់ដ្រលត្រឡប់
មកកម្ពជុាវិញពលករជាងពាក់-
កណា្ដាលបានឆ្លើយថាពួកគ្រ
ត្រឡបម់កកម្ពជុាវញិដោយសរ
ត្រការភ័យខា្លាចជំងឺកូវីដ១៩។
ប៉ុន្ត្រក៏មានពលករ២៨ភាគរយ
ត្រឡប់មកវិញដោយសរបាត់-
បង់ការងារ។នៅព្រលត្រឡប់
មកដល់កម្ពុជាពលករជាទូទៅ
ទទួលបានប្រក់ចំណូលជាមធ្រយម
ប្រមាណ១៦៤ដលុា្លារក្នងុ១ខ្រ។

មានពលករត្រ២១ភាគរយ
ប៉ុណោ្ណោះដ្រលនិយយថាពួកគ្រ
មានការងារប្រចាំថ្ង្រហើយជាង
១៣ភាគរយឆ្លើយថា ពួកគ្រ
មានមខុជនំញួខា្នាតតចូ។ពលករ
ជាង៦១ភាគរយបានឆ្លើយថា
ពួកគ្រនឹងធ្វើចំណាកស្រុកម្ដង-
ទៀតនៅព្រលព្រដំ្រនបើកឲ្រយច្រញ-
ចូលឡើងវិញដោយក្នុងនោះ
៩១ភាគរយជ្រើសរសីប្រទ្រស
ថ្រជាគោលដៅន្រការធ្វើចំណាក-
ស្រុក។មានត្រជាង៥ភាគរយ
ប៉ណុោ្ណោះដ្រលឆ្លើយថាពកួគ្រនងឹ
ស្នាក់នៅអចិន្រ្តយ៍នៅកម្ពុជា។
ក្នងុចំណោមពលករជាង១០០០
នាក់មានត្រជិត២ភាគរយបុ៉ណោ្ណោះ
ដ្រលទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភពី
រដា្ឋាភិបាលតាមរយៈបណ្ណសម-
ធម៌បើទោះបីជាពលករប្រមាណ
៣០ភាគរយនិយយថា ពួកគ្រ
ពុំមានចំណូលសោះ។
បើទោះបីជាពលករភាគច្រើន

បងា្ហាញក្ដបីារម្ភអំពីការខ្វះចំណូល
និងខ្វះការងារធ្វើក៏ដោយប៉ុន្ត្រ
ពួកគ្រមានត្រជិត៥ភាគរយ
បុ៉ណោ្ណោះដ្រលធា្លាប់បានទៅស្វ្រង-
រកជំនួយដោយបានទៅរកជំនួយ
តាមរយៈម្រភូមិ ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-
សងា្កាត់ ឬស្វ្រងរកជំនួយពីអ្នក
ជិតខាងនិងអង្គការ។
លោកមឿនតុលានាយក-

ប្រតិបត្តិមជ្រឈមណ្ឌលសម្ពន័្ធភាព
ការងារ(សង់ត្រល់)បានថ្ល្រង
ថារដា្ឋាភិបាលគួរបញ្ចូលពលករ
ដ្រលត្រឡប់ពីក្រប្រទ្រសជា-
ពសិ្រសប្រទ្រសថ្រចលូក្នងុបញ្ជី
បណ្ណសមធម៌ដោយសរត្រពលករ
ភាគច្រើនបានខ្ចីប្រក់គ្រដើម្របី
បានទៅធ្វើការនៅក្រប្រទ្រស
បុ៉ន្ត្រពួកគ្របច្ចបុ្របន្នកំពុងរងផល-

ប៉ះពាល់ពីកវូដីហើយត្រវូត្រឡប់
មកកម្ពជុាវិញទំាងគា្មានប្រក់និង
ជំពាក់បំណុលទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទាល់ត្ររដ្ឋ

លោកបូកបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុង
ប្រពន័្ធជយួជនក្រកី្រដចូជាការ-
ព្រយាបាលពនិតិ្រយសុខភាពដោយ
អត់អស់លុយហើយប្រសិនបើ
រដ្ឋច្រកជាកញ្ចប់ថវកិាច្រកលយុ
សុទ្ធពកួគាត់ក៏គរួត្រជាអាទភិាព
ទី១ដ្ររដ្រលជួយបន្ថយបំណុល
របស់គាត់។មួយទៀតបង្កើតមុខ-
របរនៅក្នងុសហគមន៍ដូចជាវិស័យ
កសិកម្មដ្រលវាអាចកាត់បន្ថយ
ការប្រថយុប្រថានទៅប្រទ្រសគ្រ
វិញ»។លោកគំាទ្រដល់ប្រសសន៍
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនដ្រលជំរុញឲ្រយពលករត្រឡប់
ពីបរទ្រសងាកមកប្រកបរបរ
ក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ប៉ុន្ត្រលោក
សង្ក្រតឃើញជាក់ស្ដ្រងថាការ-
ជំរុញន្រះហាក់មិនទាន់ឈាន
ដល់មានការអនុវត្តព្រញល្រញ
ទ្រគឺមានដោយអន្លើ។
លោកថ្រងបញ្ញាធនប្រតិភូ-

រាជរដា្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គ-
នាយកផ្រនការន្រក្រសួងផ្រន-
ការបានឲ្រយដឹងថាកាលពីព្រល
ថ្មីៗ ន្រះបនា្ទាប់ពីមានការផ្ទះុឡើង
ជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍នៅ
ប្រទ្រសថ្រមានកិច្ចប្រជំុមួយត្រវូ-
បានធ្វើឡើងដឹកនាំដោយលោក
វង្រសីវសុិទ្ធរដ្ឋល្រខាធកិារក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអំពីការ-
ផ្ដល់បណ្ណសមធម៌ ដល់ពលករ
ចណំាកស្រកុពីប្រទ្រសថ្រដោយ
មិនប្រកាន់និនា្នាការនយោបាយ
ឡើយ។លោកបញ្ញាធនបញ្ជាក់
ដូច្ន្រះថា៖ «ប្រសិនបើគាត់មាន
បញ្ហាឬគាត់ធា្លាក់ខ្លួនក្រីក្រអី គឺ
គាត់អាចដាក់ពាក្រយស្នើសុំនៅឯ
ឃុំ-សងា្កាត់របស់គាត់ដូចប្រជា-
ជនទូទៅអ៊ីចឹង។អាជា្ញាធរឃុំ-
សងា្កាត់គាត់នឹងពិនិត្រយមើលថា
តើការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នោះ
ក្រម្រនឬមិនម្រន?បើគាត់ក្រ-
ម្រនគ្រនងឹផ្ដល់បណ្ណឲ្រយហើយ។
ប៉នុ្ត្រយើងមនិធ្វើការផ្ដល់បណ្ណ-
សមធម៌ដល់រាល់ពលករចំ-
ណាកស្រុកពីថ្រដោយស្វ័យ-
ប្រវត្តិនោះទ្រដោយសរត្រអ្នក
ខ្លះក៏មកវិញមិនម្រនបាតដ្រទទ្រ
នោះទ្រ»៕

ក្រសួងផ្រនការលើកទឹកចិត្ត...

ពលករខ្មែរវិលមកពីធ្វើការនៅថែតាមចែកពែំដែនអូរស្មាច់កាល
ពីចុងខែមុន។រូបថតរដ្ឋបាលខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ

ក្រពីជំងឺកូវីដ...
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ទំនិញធ្វើដំណើរជាប់ពន្ធជាថ្មីក្រោយGSPផុតសុពលភាព
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ សមាគម រោងចក្រ កាត់ដ្ររ  
នៅ កម្ពជុា (GMAC) បាន ជនូ ដណំងឹ 
ដល់ អ្នក នាំចូល  និង អ្នក បញ្ជា ទិញ 
ផលតិ ផល ធ្វើ ដណំើរ ព ីប្រទ្រស កម្ពជុា  
ទៅ អាម្ររកិ នងឹត្រវូ ជាបក់ាតព្វកចិ្ច បង-់ 
ពន្ធ នាំចូលឡើង វិញ  ដោយសារ ត្រកម្ម-  
វិធី អនុគ្រះ ពន្ធ ទូទៅ (GSP) របស់ 
អាម្ររិក បាន ផុត សុពល ភាព បនា្ទាប់ 
បាន ផ្តល ់ក្នងុឆ្នា ំ២០១៦  នងិ ត្រវូ រងច់ា ំ
សភា អាម្ររិក ផ្ដល់ សុពល ភាព ឡើង 
វិញ ក្នុង ព្រលឆប់ ៗ  ខាងមុខ ន្រះ។  

យោង ស្រចក្ដី ជូន ដំណឹង ពី  GMAC 
ដ្រល បានច្រញ ផ្រសាយ កាល ពថី្ង្រ ពធុថា 
កម្ម វធិ ីអនគុ្រះ ពន្ធ ទទូៅ  (GSP)  របស ់
អាម្ររកិ បាន អស់ សពុល ភាព កាល ព ី
ថ្ង្រ ទី ៣១  ខ្រ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០  ដោយ សារ ត្រ  
ការយតឺ យ៉ាវ ក្នងុ ការ អន ុមត័  ច្របាប ់ដើម្របី  
ផ្ដល់ សុពលភាព ដល់ កម្មវិ ធី ន្រះ ឡើង 
វិញ ដោយ សភា អាម្ររិក ។  ស្រចក្ដ ីជូន- 
ដណំងឹ ន្រះ បន្ត ថា៖« ការ យតឺយ៉ាវ ន្រះ 
ជា  បញ្ហា មួយ ពាក់ ព័ន្ធ ដល់ ប្រទ្រស  នងិ 
ដ្រនដី ចំនួន ១១៩ ដ្រល បាន ផល ពី 
កម្ម វិធី ន្រះ ( កម្ពុជា ជា ប្រទ្រស មួយ  
ក្នុង ចំណោម នោះ ដ្ររ)  ប៉ុន្ត្រ ផល- 
ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  នឹង មាន ទៅ លើ អ្នក បញ្ជា- 
ទញិ នងិ អ្នក នាចំលូ  ដ្រល ត្រវូ តម្រវូ  ឲ្រយ 

បង់ពន្ធ នាំចូល   រហូត ដល់ កម្ម វិធី ន្រះ 
ត្រូវ បាន ផ្ដល់ សុពល ភាព ឡើង វិញ ។  

លោក កាងំ  ម៉នូកីា  អគ្គ ល្រខាធកិាររង  
សមាគម រោងចក្រ  កាត់ដ្ររ នៅកម្ពុជា  
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រពុធ ថា 
GSP  របស់ អាម្ររិក បានអស់  សុពល 
ភាព ចាប់  ពី ថ្ង្រទី ៣១  ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០។ 

លោកបន្ត ថា៖ « យើង បាន ជូន ដំណឹង  
ដល់ សមាជិក ទាំងអស់ របស់ យើង ថា  
កម្ម វិធ ី អនគុ្រះ ពន្ធទទូៅរ បស ់អាម្ររកិ   
ត្រវូ ផតុ រលត ់សពុល ភាព នៅ ថ្ង្រទ ី៣១ 
ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ សារត្រ ការ- 
យតឺយ៉ាវ ក្នងុ ការ អនមុត័  ច្របាប ់ដើម្របី ផ្ដល ់ 
សុពល ភាព ដល់ កម្ម វិធីន្រះ ឡើង វិញ 
ដោយ សភា អាម្ររកិ ។ ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ន្រះ   
អ្នក ទញិ នងឹ បង ់ពន្ធ នាចំលូ  ។  នៅព្រល  
សភា អាម្ររកិ ផ្ដល ់សពុលភាព កម្ម វធីិ ន្រះ  
ឡើង វញិ អ្នក ទញិ អាច ទាមទារ ប្រកព់ន្ធ 
ដ្រល បាន បង់ ត្រឡប់ ទៅ វិញ  ។  ទោះយ៉ាង - 
ណា  រឿង ន្រះ មនិ ប៉ះពាល ់ដល ់ក្រមុហ៊នុ   
ផលតិ  របស ់យើង នៅ ទីន្រះ ទ្រ ដោយ សារ  
យើង នៅត្រ នាំច្រញ ជា ធម្មតា  ។  

លោក ថ្ល្រង ថា៖«  ការ ផតុ រលត ់សពុល-
ភាព កម្ម វិធី អនុគ្រះ ពន្ធទូទៅ របស់ 
អាម្ររកិ  មនិ គ្រនត់្រ ប្រឈម ដល ់កម្ពជុា  
ប៉ណុោ្ណោះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ ថ្រម ទាងំ ដល ់ប្រទ្រស 
និង ដ្រនដី ចំនួន ១១៩ ដ្រល ទទួល 
ផល ពីកម្ម វិធីន្រះ ផងដ្ររ ។ យើងនឹង 

ទទួល បាន វិញ នៅ ព្រលណា សភា 
អាម្ររិក ផ្ដល់ សុពល ភាព  »។ 

យោង  ការប្រកាស របស ់ ការយិលយ័  
តំណាង ពាណិជ្ជកម្ម អាម្ររិក  ការ បន្ត  
ស្រប ច្របាប់ សម្រប់ កម្មវិធី  GSPន្រះ 
ត្រូវ ផុត កំណត់ នៅថ្ង្រ ទី៣១  ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០(19 U.S.C.Section 2465  )   ។ 

ជា លទ្ធផល  ការនាំចូល ទៅ អាម្ររិក 
ដ្រល   មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ការ រួច  ពន្ធ 
ក្រម  ប្រពន័្ធ  GSP  រហតូ មក ដល ់ព្រល 
ន្រះ  គ ឺអាស្រយ័ លើ អត្រ ពន្ធ ន្រ ទនំាក-់
ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម ជា ធម្មតា  (MFN) 
ជា ទៀងទាត់ ។

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ន្រះ បន្ត ថា ៖«  សភា- 

អាម្ររិក នឹង ធ្វើ ការ សម្រ ចចិត្ត ថា តើ  ត្រូវ  
ពន្រយារការ បន្ត GSPជាថ្មី នៅ ព្រលណា  ។ 
សមាជ លើក ទី ១១៧  កោះ ប្រជុំ នៅ 
ថ្ង្រទី៣ ខ្រ មករា  ឆ្នាំ ២០២១ »។  

លោក កាងំ  បាន ពន្រយល ់ថា កម្មវធិ-ី  
អនុគ្រះ ពន្ធ ទូទៅ របស់ អាម្ររិក ត្រូវ- 
បាន ផ្ដល់ ឲ្រយ ដំបូង រយៈព្រល  ១០ ឆ្នាំ។ 
ចាប់ តាំង ពី ព្រលនោះ មក  កម្ម វិធី ន្រះ 
ត្រូវ ផ្ដល់ ឲ្រយ អនុវត្ត ជា បន្ត បនា្ទាប់ ចំនួន 
១៤ ដង ដ្រល ជាទទូៅ ការ ផ្ដល ់ទាងំនោះ  
មាន សុពល ភាព ពី ២ទៅ ៣ ឆ្នាំ ម្តង ។

លោក ឲ្រយ ដឹង ថា ចាប់តាំង ពី  កម្ពុជា 
ដ្រល ជា ប្រទ្រស មួយ  ក្នុង ចំណោម 
បណា្ដា ប្រទ្រស ជាច្រើន ដ្រល ទទួល 
បាន   ការ អនុគ្រះពន្ធ  លើ ផលិត ផល 
ធ្វើដណំើរ  ពអីាម្ររកិ  កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៦ 
ចនំនួ ន្រ ការនាចំ្រញ នងិការ វនិយិោគ 
កពំងុ កើនឡើង  យ៉ាង  ខា្លា ំង ក្នងុ រយៈព្រល  
ជាច្រើន ឆ្នាំ ន្រះ។  

លោក បន្ត៖«  យើង ទទលួ បាន កណំើន 
ន្រ ការនាចំ្រញ លើ ផលតិផល ធ្វើដណំើរ  
យ៉ាងខា្លាំង ពី  ៥០ លានដុលា្លារ  កាល ពី 
ឆ្នា ំ ២០១៦ ដល់ ប្រហ្រល  ១ពាន់លាន- 
ដុលា្លារ នៅព្រល ន្រះ »។  

ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ  ដ្រល រួចពន្ធ   
ក្រម ប្រព័ន្ធ GSP មាន ដូចជា   វ៉ាលិស 
កាបបូ សា្ពាយ កាបបូ យរួដ្រ នងិ កាបបូ- 
លុយ ស្ថិត ក្រម   GSP៕ LA 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ជាមយួ នងឹការ តាម 
ដាន  ដល៏្អ ន្រ របាយការណ ៍ឥណ-
ទាន អតិ ថិជន  ក្នុង ប្រតិបត្តិការ 
រយៈព្រល ១ឆ្នាំ  ក្នុងការ រួម- 
ចណំ្រក  ការ គ្របគ់្រង ហានភិយ័  
របស់ វិស័យ  ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រល  
ទទួល បាន នូវ កំណើន   យ៉ាង- 
រហ័ស នៅក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា   
ក្រមុហ៊នុ   ក្រឌតី  ប្រយូរ៉ ូ (ខ្រមបឌូា)  
អិលធីឌី (សុីប៊ីសុី) ទទួល- 
បាន ពាន រង្វាន ់ « Excellence 
in Consumer Credit Re-
porting» នៅ ព្រះ រាជា ណា-

ចក្រ កម្ពុជា ពី  Global Busi-
ness Outlook (GBO) 
ដ្រលជា ទស្រសនាវដ្ដី ល្របី ឈ្មោះ 
មួយ នៅ ចក្រ ភព អង់គ្ល្រស ។

គណៈកម្មការ វនិចិ្ឆយ័ ន្រ GBO  
បាន ជ្រើសរើស  និង វយ តម្ល្រ  
សុបី៊សីុ ីសម្រប ់ពាន រង្វាន ់មយួ 
ន្រះ  ដោយ ផ្អ្រក លើ  សកម្មភាព   
របស ់សុបី៊សីុ ី ក្នងុ    ទដិ្ឋភាព រាយ-
ការណស៍្ត ីព ីការប្រើប្រស ់ ឥណ-
ទាន  នៅ ក្នងុ ព្រះរាជា ណាចក្រ- 
កម្ពជុា  បនា្ទាប់ ពី  រយៈព្រល ប្រតិ-
បត្តិការ ជាង ៨ឆ្នាំ  កន្លងមក ។ 
សុីប៊ីសុី  គឺជា ក្រុម ហ៊ុន ត្រ មួយ 
គត់ នៅ ក្នុង ព្រះរាជា ណាចក្រ- 

កម្ពុជា  ដ្រល ទទួល បាន ពាន- 
រង្វាន់ GBO  នៅ ក្នុង វិស័យ ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២០។

ពានរង្វាន់ របស់ GBO ទទួល- 
សា្គាល ់ក្រមុ ហ៊នុ នៅ ជុវំញិ  ពភិព- 
លោក ចពំោះ  សមទិ្ធផល  គណុ- 
តម្ល្រ អាជីវកម្ម គំរូ និង ទទួល 
សា្គាល់ នៅ ក្នុង ទីផ្រសារ ។  

លោក  អឿ សធុារត័្ន  ប្រធាន- 
នាយក ប្រតបិត្ត ិ ន្រ សុបី៊សីុ ីបាន  
ឲ្រយ ដងឹ ថា  ពាន រង្វានន់្រះ បង្ហាញ 
ពី ការ ខិតខំ របស់   ក្រុមហ៊ុន ក្នុង 
ការ ចូលរួម   ដើម្របី ហានិភ័យ   ក្នុង 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ   ដ្រល កំពុង រើក- 
ចម្រើន អស់ រយៈព្រល ជា ច្រើន 

ឆ្នាំមក ន្រះ ។ 
លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា៖« ពាន - 

រង្វាន់ ន្រះ ទទួល សា្គាល់ ចំពោះ 
ការ ចលូរមួ ចណំ្រក របស ់សុបី៊សីុ ី  
នៅ ក្នុង ការគ្រប់គ្រង ហានិ ភ័យ 
ឥណទាន  ក្នុង វិស័យ ទាំង មូល  
តាមរយៈ ការបំព្រញ កង្វះ ខាត 
ន្រ  ព័ត៌ មាន រវង អ្នក ផ្ដល់ កម្ចី  
នងិ អ្នក ប្រើប្រស ់កម្ច ី។ សុបី៊សីុ ី
បាន លើក កម្ពស ់ទផី្រសារ ឥណទាន  
ឲ្រយ មាន តមា្លាភាព  នងិ ប្រសទិ្ធភាព  
ដ្រលធ្វើ ឲ្រយ  វិស័យ ទាំង មូល - 
មានស្ថិរភាព »។ 

កាលពី ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ  ២០២០ 
សុបី៊សីុ ីបាន ដាក ់ឲ្រយ ដណំើរការ 

«K-score» ជំនាន់ទី ២  ដ្រល 
ជា កម្ម វិធី  ដាក់ ពិន្ទុ  ឥណទាន ថ្មី 
មួយ ដើម្របី ឆ្លុះ បញ្ចាំង ឲ្រយ ឃើញ   
ពី និនា្នាការ  និង តម្រូវការ របស់ 
ទីផ្រសារ  ក្នុងការ បង្កើន  ទំនុកចិត្ត  
និង ព្រយាករ ការវយ តម្ល្រ ហា និភ័យ - 
ឥណទាន   ហើយ កាល ពី ដើម 
ឆ្នា ំ  ២០២០  សុបី៊សីុ ីបាន ដាក ់ឲ្រយ  
ដំណើរការ ស្រវ វិភាគ ទិន្នន័យ   
ថ្មដី្រល អនញុ្ញាត ឲ្រយ មាន សមាជកិ    
គ្រឹះសា្ថាន ហរិញ្ញវត្ថ ុ តាមដាន  នងិ 
ត្រតួ ពិនិត្រយ ទៅលើ ប្រតិ បត្តកិារ  
ព្រមទាងំ កម្រតិ ហានភិយ័  ដ្រល  
ធៀប ទៅ នឹង វិស័យ ទាំងមូល ។  

សុីប៊ីសុី ត្រូវបាន បង្កើត ឡើង 

កា លពីឆ្នាំ ២០១២  បច្ចុប្របន្ន  
ផ្ដល ់ ដណំោះ ស្រយ របាយការណ ៍
ឥណទាន របស ់ប្រជាជន ប្រមាណ  
ជាង ៦ លាន នាក់  ដ្រល ជួយ ដល ់
ការ វយ តម្ល្រ កម្រិត ហានិ ភ័យ  
នងិតម្រវូការ  វភិាគ ទនិ្ននយ័  របស់ 
គ្រឹះសា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ  ទាំង ១៦៧។ 

 សុីប៊ីសុី បាន ចូលរួមចំណ្រក  
យ៉ាង សកម្ម ក្នុង បរិយប័ន្ន ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ និង  បរិបទ ពាណិជ្ជ កម្ម   
ន្រ  ប្រទ្រស កម្ពុជា ខណៈព្រល 
ដ្រល វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ ន្រះ បាន 
រួម ចំណ្រក    យ៉ាងសំខាន់ ក្នុង 
កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា    ក្នុង 
រយៈព្រល ជា ច្រើនឆ្នា    ំ ៕  LA  

កា បូបបៃើបៃស់ពៃលធ្វើដំណើរតំាង លក់ កន្លងមកក្នងុហាង នៅរាជធានីភ្នពំៃញ ។ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ក្រោមុហុ៊នក្រោឌីតប្រោយូរូ៉(ខ្រោមបូឌា)ទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះរបាយការណ៍ឥណទាន

ទិន្នន័យទីផ្រោសារមូលបត្រោកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,860 16,860 16,800

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 14,100 14,100 14,100 14,100

4 PEPC 2,750 2,900 2,900 2,750

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,700

6 PPSP 1,180 1,190 1,190 1,140

7 PWSA 6,080 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ៦ី ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ សមាគម អ្នក វាយ-  
តម្លៃ  និង ភ្នាក់ ងារ អចលន វត្ថុ- 
កម្ព ុជា(CVEA) នងិសាកល - 
វទិៃយា លយ័ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ-
វត្ថុបាន សហការ គ្នា បង្កើតវគ្គ 
បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ កមៃិត 
បរិញ្ញាបតៃ រងក្នុង វិស័យ អច-
លន  ទៃពៃយ ក្នងុ ឆ្នានំៃះ ដើមៃបី ពងៃងឹ 
វិជា្ជា ជីវៈ នៃះ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់។ 

លោក ចៃ ឹក សខុ ន ីម បៃធាន 
សមាគម អ្នកវាយតម្លៃ នងិភ្នាក-់
ងារ អចលនវត្ថ ុកម្ពជុា បានបៃប ់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា 
បើ  ទោះ បី  វិស័យ អចលន ទៃពៃយ 
នៅ កម្ពុជា មាន ការ រីក ចមៃើន  
ជា បន្ត បនា្ទាប ់ក្នងុ រយៈ ពៃល ជាង 
២០ ឆ្នា ំនៃះ ក ៏ដោយ ក ៏គៃសង្កៃត  
ឃើញ ថា ចនំនួ អ្នក មាន ជនំាញ 
កំពុង បមៃើ ការ ងារ  ក្នុង វិស័យ 
នៃះ  នៅ មាន ចំនួន តិច តួច នៅ 
ឡើយ បើ ធៀប ទៅ បៃទៃស ជិត 
ខាង។ ជាក ់ស្តៃង បៃទៃស សងិ្ហបរុ ី
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន មាន បៃជាជន 
៥,៧ លាន នាក់ គឺ មាន អ្នក- 
ជនំាញ ក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ 
ដៃល បាន ឆ្លង កាត់ ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល   ចន្លោះ ពី  ៤ទៅ ៥ មុឺន 
នាក ់ខណៈ កម្ពជុា  នៅ ពៃល នៃះ 
គ ឺនៅ មាន កមៃតិ តចិ តចួបផំតុ ។  
លោក  បានបន្ថៃម ថា ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល អ្នក ជំនាញ គឺ ជា រឿង 
ចាំបាច់ ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ វិស័យ មួយ 
នៃះ មាន ភព រងឹ មា ំមាន ទនំកុ- 
ចិត្ត ពី អ្នក បៃើ បៃស់  និង មាន  
ការ ទទួល សា្គាល់ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ក្នុង នាម ជា 
បៃធាន សមាគម  CVEA ខ្ញុមំាន 

មហិច្ឆតា ជំរុញ  ឱៃយ ការ សិកៃសា 
កមៃតិ បរញិ្ញាបតៃ រង លើ ជនំាញ 
«អចលន ទៃពៃយ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ » 
(Real Estate and Finance) 
កើត ចៃញ ជា រូប រាង នៅ ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ តៃ ម្តង។ ខ្ញុំ មិន 
ចង់  ឱៃយ ពៃល វៃលា អូស បនា្លោយ  
ត ទៅ មុខទៀត ទៃ»។ 

លោក បន្ថៃម   ថា នៅ ពៃល អ្នក- 
បមៃើ ការ ក្នុង វិស័យ អចលន - 
ទៃពៃយ មនិ ទទលួ បាន ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល តៃឹម តៃូវ កាន់ តៃ ចៃើន 
បញ្ហា ជម្លោះ នងិ ទនំកុ ចតិ្ត  របស ់
អ្នក បៃើ បៃស ់សៃវា ក ៏អាច ធា្លោក-់ 
ចុះ ទៅ តាម នះ ដៃរ ។  លោក 
អះអាង ថា៖ « ជា ការ ពតិ បច្ចបុៃបន្ន  
យើង បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ភព ល្អ- 
បៃសើរ មួយ ចំនួន ហើយ ប៉ុន្តៃ 
ក្នុង នាម  អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ នៃះ 
យើង ពតិ ជា ចង ់លើក កម្ពស ់មខុ 
មាត ់បៃទៃស កម្ពជុា បន្ថៃម ទៀត 
តាម រយៈ ការ ផ្តល ់សៃវាកម្ម អច-
លន ទៃពៃយ មួយ   បៃកប ដោយ 
កមៃិត ស្តង់ ដាអន្តរជាតិ។ នៃះ 
ជា ការ បោះ ជហំាន ថ្ម ីមយួ ទៀត 
របស ់កម្ពជុា ក្នងុ ការ ឈាន ឆ្ពោះ 
ទៅ បង្កើត ឱៃយ មាន ជំនាញ  និង 
មាន កៃម សលីធម ៌ចៃបាស ់លាស ់
សមៃប់ អ្នក ធ្វើ ការ ក្នុង វិស័យ 
អចលន ទៃពៃយ » ។

នាយក បៃតិបត្តិ  នៃ កៃុមហ៊ុន 
អចលន ទៃពៃយ សុីវ៉ុន រៀលធី 
លោក សុី រតនា បាន និយាយ 
ថា ការ បង្កើត ឱៃយ មាន វគ្គ  បណ្តុះ-  
បណ្តាល ជំនាញ អចលន ទៃពៃយ 
និង ការ គៃប់ គៃង ហិរញ្ញវត្ថុ គឺ 
ពតិ  ជា មាន សារៈ សខំាន ់ណស ់ 
ក្នុង ការ ជួយ លើកកម្ពស់ កមៃិត 
សមត្ថភព ចំណៃះដឹងរបស់ 

អ្នក  នៅ ក្នុង វិស័យ នៃះ  ។ លោក 
បាន បន្ត ថា នៅ ពៃល  ដៃល   អ្នក  
ក្នុង វិស័យ នៃះ បាន ទទួល ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល  តៃមឹ តៃវូ កាន ់តៃ 
ចៃើន  ការ បៃកួត បៃជៃង នឹង   
កាន់ តៃ មាន    តមា្លោភព  ហើយ 
ទនំកុ ចតិ្ត   ព ី អ្នក ទទលួ សៃវា កម្ម 
ក៏ កើន ឡើង ទៅ តាម នះ ដៃរ ។

លោក អះអាង ថា៖« បច្ចុបៃបន្ន  
ដោយ សារ តៃ  អ្នកកំពុង បៃកប 
អាជីវកម្ម ក្នុង វិស័យ អចលន - 
ទៃពៃយ ភគ ចៃើន ធ្វើ ឡើង តាម តៃ 
ការ ចៃះ តៗ ពី គ្នា នះ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ ទផីៃសារ មយួ នៃះ មនិ ទាន ់មាន 
ភព ល្អ បៃសើរ  ទៃ »។ 

លោក បាន ឲៃយ ដឹង បន្ថៃម ថា៖ 
« យើង ពិត ជា ចង់ ឱៃយ វិស័យ នៃះ 
មាន ដំណើរ ការ ទៅ មុខ ដោយ 
រលនូ នងិ តៃវូ  គៃ ឱៃយ តម្លៃ ខ្ពស ់ដចូ  
វិជា្ជាជីវៈ មៃធាវី ដៃល តៃង តៃូវ 
បាន គៃមាន ជំនឿ នៅ ពៃល ធ្វើ 
កិច្ច ការ អ្វី មួយ » ។ 

បើយោងតាមលោក សខុ នមី 
កៃម កចិ្ច សហការ រវាង  CVEA 
ជា មួយ នឹង សាកល វិទៃយាល័យ 

សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ បច្ចបុៃបន្ន 
ក៏  មាន បើក វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល 
រយៈ ពៃល ខ្លីៗ ក្នុង វិស័យ អច-
លន ទៃពៃយ  ផង ដៃរ មាន ដូច ជា 
វគ្គអ្នក ជនំាញ អចលន ទៃពៃយ  វគ្គ 
វាយ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ និង វគ្គ 
គៃប់ គៃង អចលន ទៃពៃយ  ។ គៃប់ 
ការ រៀបចំ បណ្តុះ បណ្តាល គឺ 
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ គោរព 
តាម ចៃបាប់ របស់ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា។

ទាក់ ទង   ទៅ នឹងគៃូ បង្គាល 
លោក សុខនីម បាន បៃប់  ថា 
គៃូ  បណ្តុះ បណ្តាល សុទ្ធ តៃ តៃូវ 
បាន ជៃើស រីស យក អ្នក ដៃល 
មាន  ចណំៃះដងឹ នងិ បទ ពសិោ-
ធចៃើន ដោយ មាន ទាងំ អ្នក នៅ 
ក្នុង សៃុក  និង មួយ ចំនួន មក ពី 
បរទៃស ។ 

យោង តាម លោក សុខនីម 
នៅ ជហំាន បនា្ទាប ់ សមាគម អ្នក- 
វាយ តម្លៃ  នងិ ភ្នាក ់ងារ អចលន- 
វត្ថុ កម្ពុជា  ក៏ គៃង នឹង បើក វគ្គ- 
បណ្តុះ បណ្តាល កមៃិត បរិញ្ញា - 
បតៃ ផង ដៃរ៕ LA

តពីទំព័រ ១...ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ 
នងឹ គោលន យោបាយ របស ់រដា្ឋាភបិាល   
ក្នងុ ការ លើក កម្ពស ់វសិយ័ កស-ិពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម នៅ កម្ពជុា ។ លោកបន្ត ថា MoU 
នៃះ នងឹ បង្កើត កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ  ល្អ 
ក្នុង ការ  រួម ដោះសៃយ បញ្ហា  បៃឈម 
នានា ក្នុង ខៃសៃចងា្វាក់តម្លៃ និង ពងៃឹង  
ផលិត ភព  គុណភព  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
ទៅ ទីផៃសារ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ក្នុង នាម ភពជា  
ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ឧសៃសាហកម្ម  និង កសិ-
ពាណិជ្ជកម្ម កៃុមហ៊ុន Yamato  
Green  នឹង កា្លោយ ជា ដៃគូ សមសៃប 

មួយ សមៃប់ អភិវឌៃឍផលិតកម្ម កសិ-
ពាណិជ្ជកម្ម បៃកប  ដោយ និរន្តរ ភព  
និង ការ ផ្តល់ បច្ចៃក ទៃស កៃច្នៃ  ការ វៃច- 
ខ្ចប ់ ពៃម ទាងំ នតីវិធិ ីផៃសៃងៗ ដើមៃបី បង្កើន  
ឱកាស  ផ្គត់ ផ្គង់ ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក  និង  
នាំចៃញ បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភព »។

លោក បន្ត ទៀត ថា ការ ចលូ រមួ របស ់
កៃុមហ៊ុន Yamato  Green  ក្នុង ការ- 
អភិវឌៃឍ ម៉ូដៃល ផលិត កម្ម មួយ ដៃល 
មាន បច្ចៃក វិទៃយា ជឿន លឿន  នឹង ជំរុញ 
ផលិត កម្មក្នុង សៃុក នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា បៃឈម ដៃល 
ទាក់ទង នឹង ផលិត កម្ម តាម គំរូ អាជីវ - 

កម្ម បៃកប ដោយ និរន្តរ ភព នៅ ក្នុង 
យុគសម័យ ឌីជីថល ។  

លោក  ឱៃយ ដឹង  ទៀត  ថា៖« កៃុមហ៊ុន 
សហ គៃស ធុន តូច និង មធៃយម  និង 
កៃុម កសិករ ផលិត នឹង មាន លទ្ធភព 
បង្កើត ខៃសៃចងា្វាក់ តម្លៃ ផ្គត់ផ្គង់   បៃកប- 
ដោយ បរិយាប័ន្ន  និង ទទួល បាន នូវ 
ឧត្តមភព បៃកួត បៃជៃង សមៃប់ ជៃៀត  
ចូលទីផៃសារ  និង ធ្វើ ពិពិធកម្ម ទីផៃសារ  ឱៃយ 
មាន វិសាល ភព ទូលំ ទូលាយ»។ 

លោក ហ៊នុ ឡាក ់អគ្គ នាយក កៃមុ-  
ហ៊ុនTropicam Fruit and Vege-
table Co., Ltd បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
អនុសៃសរណៈ  ក្នុង ភព ជា ដៃគូ នៃះ គឺ ជា 
កចិ្ច   ខបំៃងឹ បៃង របស ់កៃសងួពាណជិ្ជ-
កម្ម ក្នុងកា របើក ទីផៃសារ នាំចៃញ   បន្លៃ  

កម្ពុជា ទៅកាន់ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ ។
លោក បាន និយាយ   ថា៖ «តាម រយៈ 

ការ សហការ  នៃះ  កៃុម ហ៊ុន ជប៉ុន នឹង 
អាច ជួយ ឱៃយ កសិផល  របស់ យើង មាន 
ស្តង ់ដា នងិ អាច នា ំចៃញ បាន នា ពៃល 
ខាង  មុខ »។

លោក  ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា MoU នៃះ ក៏ 
នឹង ផ្តល់ ផល បៃយោជន៍ ចៃើន ដល់ 
កសកិរ ជា អ្នក ផលតិ  បៃសនិ បើ  កៃមុ-
ហ៊ុន  នៃះ ធ្វើ ការ នាំ ចៃញ បន្លៃ ពី កម្ពុជា 
បាន  ហើយ វា ក ៏បញ្ជាកថ់ា  កម្ពជុា អាច 
ផលិត បន្លៃ តាម ស្តង់ដា ផង ដៃរ។

លោក មាន បៃសាសន ៍ថា៖ «ខ្ញុ ំមើល 
ឃើញ ថា  បន្លៃ យើងដៃល មាន សកា្តា - 
នពុល  ដចូជា ស្លកឹ គៃ មៃុ ំ ខ្ញ ីនងិ មៃច 
ជា ដើម ដៃល ជា បៃភៃទ បន្លៃ ធន ់នឹង 

ការ  ដឹក ជញ្ជូន និង មិន សូវ មាន ការ-
ផលិត ចៃើន នៅកៃ បៃទៃស ។  បន្លៃ 
ទាំងអស់នៃះ យើង  អាច ផលិត បាន 
ចៃើន ហើយ មាន ស្តង់ដាខ្ពស់» ។

ជា មយួ គ្នា នៃះ  លោក សរូសក័្ត ិ បាន 
ផ្តល ់អនសុាសន ៍ឱៃយ ភគ ីទាងំ ២ គរួ មាន   
បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង ព័ត៌មាន មួយ ជាក់ លាក ់
សមៃប់ ចៃក រំលៃក ភរកិច្ច ទៅ តាម 
មុខងារ  និង ផ្តល់ ព័ត៌មាន ទៅ វិញ ទៅ- 
មក  ទាន់ ពៃល  ហើយ កៃុម ការងារ គួរ 
រៀបចំ បៃព័ន្ធ សមៃប សមៃួល  និង 
យន្តការ សមៃប ់រយៈ ពៃល មធៃយម  នងិ 
វៃង  ដើមៃបី ធានា ថា  ជំនួយ បច្ចៃក ទៃ ស  
និង អត្ថ បៃយោជន៍ ផ្តល់ ដល់ កៃុមហ៊ុន 
សហគៃស ធុនតូច  និងមធៃយម  និង 
កៃុម  កសិករ ផលិត៕ LA

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះMoUដើម្របី...

គ.ម.កអនុម័តជាគោលការ-
ណ៍ឱ្រយក្រមុហុ៊នចំនួន៥បន្ថ្រម

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្ម ការ មលូ- 
បតៃ កម្ពជុា (គ.ម.ក) បានអន-ុ 
មត័ ជា គោល ការណ ៍លើ ការ ស្នើ 
សុំ អាជា្ញាប័ណ្ណ ឱៃយដល់ កៃុមហ៊ុន 
ចនំនួ  ៥  ថ្ម ីទៀត  ដចូជា កៃមុហ៊នុ 
សមភគ ីកណ្តាល   នងិ ជើងសា 
ឧបករណ ៍នសិៃសន្ទ  កៃុមុហ៊នុគៃប-់ 
គៃងមូលនិធិ  កៃុមហ៊ុន ថៃរកៃសា 
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិជនំសួ ដើមៃប ី ពនិតិៃយ 
និង សមៃច ចុះបញ្ជី ជា ផ្លូវការ។

ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ 
នៃះ តៃវូ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុកចិ្ច បៃជុ ំ
ដៃល ដឹក នាំ ដោយ  លោក អូន 
ពន័្ធ មនុរីត័្ន រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ កាលពថី្ងៃទ៥ី 
មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា គ.ម.ក បាន អនុម័ត 
ជា  គោល ការណ៍ លើការ ស្នើ សុំ 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ កៃុមហ៊ុន ថៃរកៃសា-
ទៃពៃយ  សមៃបត្តិ ជំនួស ១បន្ថៃម ទៀត  
គឺ កៃុមហ៊ុន  មូនហា្គាន់វា៉ា (ខៃម-
បូឌា) តៃស  ម.ក,  កៃុមហ៊ុន 
គៃប់ គៃង មូលនិធិ ចំនួន ២ រួម- 
មាន   កៃមុហ៊នុ  អមរា ឃៃភថីល  
ម.ក និង កៃុមហ៊ុន  អៃច សុី អៃ-
ហ្វ អិម ហា្វាន់ មៃនៃ ចមុិច  ម.ក 
ហើយ  គ.ម.ក ក៏ បានសមៃច 
ជា គោល ការណ៍ លើ ការ ស្នើ សុំ 
អាជា្ញា ប័ណ្ណដល់ កៃុម ហ៊ុន ឈ្មួញ 
ជើង សាឧបករណ ៍នសិៃសន្ទ ចនំនួ ១ 
គឺ  កៃុមហ៊ុន វីមា៉ាន់ នី ឯ.ក។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន នៃះ 
បន្ត ថា ជាមួយ គ្នា នៃះ គ.ម.ក 
ក៏  អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ លើ 
ការ ស្នើ សុំ ការ អនុញ្ញាត បន្ថៃម 
ផលិត ផល ឧបករណ៍ និសៃសន្ទ 
ដល់ កៃុមហ៊ុន ភ្នំពៃញ ដៃវី វ៉ៃទីវ 
អុិច ឆៃង ភីអិលសុី ផងដៃរ។

លោក ស៊ ូសជុាត ិ អគ្គនាយក 
គណៈកម្ម ការ មូល  បតៃ កម្ពុជា 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ថា ការ - 
ចូលរួមកាន់ តៃ ចៃើននៃ កៃុម - 
ហ៊ុន  ថ្មីទាំង នៃះ  នឹង ធ្វើឱៃយ ទីផៃសារ 
នៃះ កាន ់តៃ មានភព រកី ចមៃើន 
ទៅមុខជា ជំហានៗពី មួយ ឆ្នាំ 
ទៅ មួយ ឆ្នាំ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« ឥឡូវ យើង 
មាន តួអង្គ ចាប់ អារម្ម ណ៍ កាន់- 
តៃ  ចៃើន  អ៊ចីងឹ ហើយ ធ្វើ ឱៃយ  ផៃសារ 
នៃះ រកី ធ ំឡើង បន្តចិ ម្តង ៗ  ដចូ្នៃះ 
អ្វី ដៃល យើង តៃូវ ធ្វើ បន្ត  គឺ តៃូវ  
ពងៃងឹ ទនំកុ ចតិ្ត ពសីាធារណជន 
បន្ថៃម ទៀត ទៅកាន់ ទីផៃសារ នៃះ 
ឱៃយ កាន់ តៃ ដំណើរ ការ  ល្អ» ។ 

ចាប ់តាងំ ព ីការ បង្កើត ឱៃយ មាន 
ទផីៃសារ មលូបតៃ នៅ កម្ពជុា រយៈ- 
ពៃល ជាង  ១០  ឆ្នាំ មក នៃះ ជា- 
ពិសៃស  ១  ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ 
ទីផៃសារ មូលបតៃ ហាក់ កំពុង តៃ 
បាន បោះ ជំហាន ទៅមុខ គួរឱៃយ 
កត់ សមា្គាល់ ។

គិត រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ 
គណៈកម្មការ មូលបតៃ កម្ពុជា 
បាន ផ្តល ់អាជា្ញាបណ័្ណ ដល ់តអួង្គ 
សំខាន់ៗ រួមមាន  កៃុម ហ៊ុន គៃប់- 
គៃង មលូនធិ ិចនំនួ ៨ កៃមុហ៊នុ 
ថៃរកៃសា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិជនំសួ  ១០ 
និង កៃុមហ៊ុន ចៃកចាយ លក់ 
ទិញ  តៃឡប់ មកវិញ ឬ ទូទាត់ 
សង  ចំនួន  ៣ កៃុមហ៊ុន។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះដៃរ អ្នកចលូរមួ 
នៅក្នុង ទីផៃសារ នៃះ រួមមាន កៃុម - 
ហ៊នុ សមភគ ីកណ្តាល ចនំនួ  ៥ 
កៃមុហ៊នុ ឈ្មញួ ជើងសា ឧបករ-
ណ ៍នសិៃសន្ទ ចនំនួ ៣១ នងិ ភ្នាក-់ 
ងារ ឧបករណ ៍នសិៃសន្ទ ចនំនួ ៩៤ 
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សុខ  វេង ឈាង

ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩កំពុង
កា្លាយជាបញ្ហាសកលមួយដោយតាម
ស្ថិតិរបស់អង្គការសខុភាពពភិពលោក
(WHO)បង្ហាញថាករណីឆ្លងកាន់តែ
ខិតជិតចំនួន៨៥លានករណី និង
ករណីស្លាប់បានឈានដល១់,៨លាន-
ករណីរួចទៅហើយ។ជាហែតុធ្វើឱែយ
បណ្ដាបែទែសជុំវិញពិភពលោកបែ-
ញាប់បែញាល់ស្វែងរកវ៉ាកស់ងំការពារ
នឹងជំងឺនែះ?
វ៉ាក់សំងជាទូទៅតែូវការចំណយ-

ពែលរាប់ឆ្នាំដើមែបីសិកែសាសែវជែវនិង
សកលែបងប៉ុន្តែសមែប់ឆ្នាំ២០២០
អ្នកវិទែយាសស្តែជុំវិញពិភពលោកបាន
បែណំងគ្នាដើមែបីផលិតវ៉ាក់សំងបង្ការ
នឹងវីរុសSARS-CoV-2ដែលមាន
សុវត្ថិភាពនិងមានបែសិទ្ធភាពនៅក្នុង
ពែលវែលាដ៏ខ្លី។
មកទល់ពែលនែះមានបែក្ខជនវ៉ាក់-

សំងបែមាណ៦៤កំពុងសកលែបង
វ៉ាក់សំងចំនួន៧តែូវបានអនុញ្ញាតឱែយ
បែើបែស់ដោយមានកំណត់ក្នងុគែ-
អាសន្ន និងវ៉ាក់សំងចំនួន៣តែវូបាន
អនុញ្ញាតឱែយបែើបែស់ពែញលែញ។
វ៉ាក់សំងទំាងអស់នែះបែើបែស់បច្ចែក-

វិទែយាផែសែងគ្នាដើមែបីបំពែញគោលដៅតែ
មយួគឺឱែយបែពន័្ធស៊ាំរបស់មនសុែសស្គាល់
បែូតែអុីនបន្លា(SpikeProtein)នៅ
លើសមែបកវីរុសSARS-CoV-2និង
បង្កើតអង់ទីគ័រតោងនឹងវីរុសនែះធ្វើជា
សញ្ញាឱែយឈាមសវយលុក។ខាង
កែមគឺជាបច្ចែកវិទែយាមួយចំនួនដែល
កំពុងនំមុខក្នុងវិស័យផលិតវ៉ាក់សំង
កូវីដ១៩៖

បច្ចេកវិទេយា mRNA៖
បច្ចែកវទិែយាmRNAឬmessenger

RNAគឺជាបច្ចែកវិទែយាថ្មីបែើបែស់ម៉ូ-
លែគុលRNAផ្ទុកព័ត៌មានសែនែទិច-
ផលិតបែូតែអុីនបន្លានែមែរោគSARS-
CoV-2ដើមែបីឱែយខ្លួនមនុសែសផលិត
បែូតែអុីននែះដោយផ្ទាល់។
ពែលដែលគែចាក់វ៉ាក់សំងនែះចូល

ខ្លួនមនុសែសmRNAនឹងជែបចូល
កោសិការស់។ផ្នែកផលិតបែូតែអុីន
របស់កោសកិាអានពត័ម៌ានក្នងុmRNA
ហើយចាប់ផ្ដើមផលិតបែូតែអុីនបន្លា។
mRNAបានមកពីវ៉ាក់សំងនឹងតែូវ-
បានបំផ្លាញដោយកោសិកាហើយមិន
បនែសល់ដានជារៀងរហូត។
បែូតែអុីនបន្លាដែលតែូវបានផលិត

ខ្លះគឺរកែសាក្នុងកោសិកាហើយខ្លះទៀត
ធ្វើដំណើរទៅកាន់សែទាប់ខាងកែនែ
កោសិកាដោយមានរូបរាងជាបន្លា
លែចចែញពីកោសិកា។បែូតែអុីនបន្លា
លែចចែញពីកោសិកាគឺអាចរកឃើញ
ដោយបែព័ន្ធស៊ាំ។
ទីបំផុតកោសិកានឹងស្លាប់ហើយ

បញ្ចែញបែូតែអុីនបន្លាទៅខាងកែ
កោសិកា។បែព័ន្ធស៊ាំនឹងរកឃើញ
បែតូែអុនីបន្លាអណ្ដែតនៅក្នងុខ្លនួហើយ
នឹងចាប់ផ្ដើមផលិតអង់ទីគ័រដែល
បែឆំងនឹងវីរុសនោះ។អង់ទីគ័រតោង
នងឹវរីសុហើយផ្ដល់សញ្ញាសមែប់ការ-
បំផ្លាញនិងការពារការឆ្លងដោយរារាំង
បែូតែអុីនបន្លាពីការភា្ជាប់ទៅកោសិកា
ផែសែងទៀត។
ប៉ុន្តែmRNAគឺងយនឹងបែកបាក់

ហើយអាចកាត់ទៅជាបំណែកដោយ
អង់ហែសុីមធម្មជាតិរបស់ខ្លួនមនុសែសបែ-
សិនបើតែូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួន។
ដចូ្នែះហើយទើបវ៉ាកស់ងំmRNAតែវូ-
តែមានពពុះខា្លាញ់ការពារម៉ូលែគុល
mRNAនីមួយៗ និងតែូវការរកែសាក្នុង
សីតុណ្ហាភាពទាបខា្លាំង។
វ៉ាក់សំងដែលបែើបច្ចែកវិទែយានែះគឺ

មានដូចជា វ៉ាក់សំងPfizer/BioN-
Tech(អាមែរិក/អាល្លឺម៉ង់)វ៉ាក់សំង
Moderna(អាមែរិក) និងវ៉ាក់សំង
Curevac (អាល្លឺម៉ង់)។វ៉ាក់សំង
Pfizer/BioNTechវ៉ាក់សំងMod-
erna គឺមានបែសិទ្ធភាពបែមាណ
៩៥%កែយពីទទលួការចាក់ចនំនួ២
ដូសនិងមានសុវត្ថិភាពល្អតែអាចបង្ក
បែតិកម្មអាល្លែកហែសុីក្នុងបុគ្គលមាន
បែវត្តិបែតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ។
វ៉ាកស់ងំPfizer/BioN-Techតែវូការ

រកែសាទុកក្នងុសីតុណ្ហាភាព-៧០អងែសាសែ
ដែលធ្វើឱែយមានការពិបាកក្នុងការចែក-

ចាយនិងស្តុកទុក។ រីឯវ៉ាក់សំង
Moderna វិញអាចស្តុកទុកក្នុង
សីតុណ្ហាភាព -២០អងែសាសែរយៈពែល
៦ខែហើយអាចទុកក្នុងសីតុណ្ហាភាព
ទូទឹកកកធម្មតាក្នុងរយៈពែល១ខែ។
បច្ចែកវិទែយាវុិចទ័រវីរុសកែច្នែពីAden-

ovirusស្វាChimpanzeeបច្ចែកវិទែយា-
វុិចទ័រវីរុសគឺជាបច្ចែកវិទែយាដែលបែើ-
បែស់វីរុសសត្វដែលមិនបង្កជំងឺក្នុង
ខ្លនួមនុសែសដើមែបីដឹកនំព័ត៌មានសែនែ-
ទិចផលិតចូលកោសិកាសែដៀងនឹង
បច្ចែកវិទែយាmRNAផងដែរ។គែបែើ-
បែស់វីរុសដោយសរវីរុសគឺជាយាន
ដែលមានបែសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការ-
ចែកចាយពត័ម៌ានសែនែទចិក្នងុកោស-ិ
កាមនុសែស។
សមែប់វ៉ាកស់ងំកវូដី១៩បច្ចបុែបន្នគែ

បានជែើសរីសបែើបែស់ Adenovi-
rusបានមកពីស្វាChimpanzee
ដោយគែបានកែច្នែវីរុសនែះឱែយផ្ទុកព័ត៌-
មានសែនែទចិផលតិបែតូែអុនីបន្លានងិ
បបំាត់សមត្ថភាពបន្តពជូរបស់វរីសុនែះ
ក្នុងខ្លួនមនុសែស។
នៅពែលដែលចាក់វ៉ាក់សំងបែភែទ

នែះចលូខ្លនួមនសុែសវរីសុAdenovirus
ជែបចូលកោសិកាហើយបញ្ចែញម៉ូ-
លែគលុDNAកែច្នែទៅក្នងុកោសិកា។
កោសកិាអានពត័ម៌ានសែនែទចិនៅលើ
DNAហើយបកបែទៅជាmRNAវញិ
ដែលបន្ទាប់មកកោសិកាចាប់ផ្ដើមផលិត
បែូតែអុីនបន្លា។ដំណក់កាលបន្ត
បន្ទាប់គឺដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សំងmRNA។
បែើបែៀបធៀបនងឹបែភែទផែសែងទៀត

វ៉ាកស់ងំវុចិទរ័វរីសុគឺងយសែលួផលតិ
ស្តុកទុក ចែកចាយនិងមានតម្លែទាប
ជាងគែ។វ៉ាក់សំងដែលបែើបែស់
បច្ចែកវិទែយានែះ មានដូចជាAstra-
Zeneca/Oxford(អង់គ្លែស/ស៊ុយ-

អ៊ែត)វ៉ាក់សំងSputnikV(រុសែសី)
វ៉ាក់សងំCansino(ចនិ)នងិវ៉ាកស់ងំ
Johnson& Johnson/BIDMC
(អាមែរិក)។វ៉ាក់សំងAstraZene-
ca/Oxfordនិងវ៉ាក់សំងSputnikV
គឺមានបែសិទ្ធភាពជាង៩០%កែយ
ពីទទួលវ៉ាក់សំងចំនួន២ដូសហើយ
មានសុវត្ថិភាពល្អ។

បច្ចេកវិទេយា បំណេក បេូតេអុីន៖ 
បច្ចែកវិទែយានែះគឺចាប់ផ្ដើមការផលិត

បែូតែអុីនបន្លាក្នុងកោសិកាសត្វល្អិត
តាមរយៈការបែើបែស់វុិចទ័រវីរុស។
បន្ទាប់មកគែទាញយកបែូតែអុីនពី
កោសិកាទំាងនែះទៅបនែសុទ្ធ។បែតូែអីុន-
បន្លានឹងចាក់ចូលខ្លួនមនុសែសជាមួយ
សរធាតុគីមីដែលជំរុញឱែយមានការ-
ឆ្លើយតបពីបែព័ន្ធស៊ាំ។ពែលដែល
បែព័ន្ធស៊ាំរកឃើញបែូតែអុីនបន្លា
កោសកិាឈាមសចាប់ផ្ដើមផលតិអង-់
ទីគ័របែឆំងនឹងវីរុស។
វ៉ាក់សំងដែលបែើបែស់បច្ចែកវិទែយា

នែះមានដូចជា វ៉ាក់សំងNovavax
(អាមែរកិ)នងិSanofi/GSK(បារាងំ
អង់គ្លែស)។វ៉ាក់សំងទំាង២នែះអាចរកែសា
ក្នុងសីតុណ្ហាភាពទូទឹកកកធម្មតា។

បច្ចេកវិទេយា វីរុស អសកម្ម៖
បច្ចែកវិទែយាវីរុសអសកម្មគឺជាបច្ចែក-

វិទែយាចាស់ជាងគែក្នុងចំណោមបច្ចែក-
វិទែយាទាំងនែះ។គែចាប់ផ្ដើមដោយ
ចិញ្ចឹមវីរុសSARS-CoV-2នៅក្នុង
មន្ទរីពសិោធន។៍បន្ទាប់មកគែយកវរីសុ
ទាំងអស់ទៅសមា្លាប់ ឬធ្វើឱែយខែសាយ។
ពែលចាក់ចូលខ្លនួមនុសែសវីរុសអសកម្ម
អណ្ដែតនៅក្នុងខ្លួនមនុសែស រហូតដល់
ពែលបែព័ន្ធស៊ាំរកឃើញ។កោសិកាឈាម
សនឹងបំបែកខ្លនួវីរុសហើយធ្វើការសិកែសា
គែឿងក្នងុវរីសុ។បើសនិបើកោសកិារក
ឃើញបែតូែអីុនបន្លាពួកគែនឹងចាប់ផ្ដើម-
ផលិតអង់ទីគ័របែឆំងនឹងវីរុសនោះ។
វ៉ាក់សំងនែះគឺងយសែួលស្តុកទុក

នងិចែកចាយតែមានហានភិយ័ឆ្លងក្នងុ
ដំណក់កាលផលិតវ៉ាក់សំងឬក្នុង
វ៉ាក់សំងដែលគែសមា្លាប់មែរោគមិន-
ទាន់អស់។វ៉ាក់សំងដែលបែើបែស់បច្ចែក-
វទិែយាមានវ៉ាកស់ងំចនំនួ២ផលតិដោយ
Sinopharm(ចិន)វ៉ាក់សំងSino-
vac(ចិន) និងBharatBiotech
(ឥណ្ឌា)។វ៉ាក់សំងSinopharm/
Beijing Institute ofBiological
Productsមានបែសិទ្ធភាពរវង៧៩%
និង៨៦%កែយពីទទួលវ៉ាក់សំងចំនួន
៣ដូសហើយមានសុវត្ថភិាពល្អ៕

តើប្រភ្រទវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩នីមួយៗ មាន
ដំណើរបង្កើតភាពសំាខុុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ត្រច?

 បុគ្គលិក សុខាភិបាល ម្នាក់បង្ហាញ វ៉ាក់សំាង Sinovac Biotechនៅមជ េឈមណ្ឌល សុខភាព។AFP

លោកត្រំអះអាង
ថាលោកPence
អាចច្រនចោលលទ្ធ-
ផលបោះឆ្នាតបាន
កាលពីថ្ងែអង្គារទី៥បែធាន-

ធិបតីសហរដ្ឋអាមែរិកលោក
Donald Trumpបានដាក់-
សមា្ពាធលើលោកMikePence
ដោយធ្វើការអះអាងថាអនបុែ-
ធានធបិតីរបូនែះមានអណំច
ជាឯកតោភាគីធ្វើការចែនចោល
លទ្ធផលការបោះឆ្នាតបែធា-
នធិបតី២០២០ដែលលោក
Bidenបានទទួលជ័យជម្នះ។
លោកTrumpបានបង្ហាះ

សរទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម
Twitterថា៖«អនុបែធានធិប-
តីមានអំណចចែនចោលអង្គ-
បោះឆ្នាតដែលតែវូបានជែើស-
រីសដោយការក្លែងបន្លំ»។
សរនែះគឺជាសកម្មភាពចុង-

កែយបំផុតនែការខិតខំបែឹង-
បែងដើមែបីដាក់សមា្ពាធលើលោក
Penceឱែយចែនចោលលទ្ធផល
ឆ្នាតនៅពែលដែលលោកដើរ-
តួជាបែធាននែអង្គបែជុំរួមនែ
សភាអាមែរកិដែលនងឹបញ្ជាក់
លទ្ធផលនៅថ្ងែពុធទី៦មករា។
មានការរាយការណ៍ថាក្នងុអំ-

ឡុងពែលអាហារថ្ងែតែង់បែចាំ
សបា្ដាហ៍រួមគ្នាដែលធ្វើឡើងបុ៉ន្មាន
ម៉ោងកែយលោកTrumpបង្ហាះ
សរលោកPenceបានបែប់
លោកTrumpថាខ្លួនលោក
មិនមានអំណចបែបនែះទែ។
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងចែបាប់

របស់សហរដ្ឋអាមែរិកអនុបែធា-
នធិបតីគឺជាអ្នកសមែបសមែលួ
អង្គបែជុំនែះនងិជាអ្នកបែកាស
អ្នកឈ្នះតាមលទ្ធផលប៉ណុោ្ណោះ
ហើយមិនមានអំណចចែន-
ចោលអង្គបោះឆ្នាតនោះទែ។
អំណចចែនចោលអង្គបោះ-

ឆ្នាតគឺស្ថិតលើការសមែច
របស់សភាតំណងនិងពែឹទ្ធ-
សភាតាមការបោះឆ្នាតមតិភាគ-
ចែើន។ ការចែនចោលអង្គបោះ-
ឆ្នាតសមែប់អាណត្តិនែះមាន
មតិមយួចនំនួគតិថានងឹមនិធ្វើ
បានដោយជោគជ័យទែដោយ-
សរសភាតំណងគឺគែប់គែង
ដោយបកែសបែជាធិបតែយែយ
ហើយថា្នាក់ដឹកនំបកែសសធារ-
ណរដ្ឋមានភាគតិចនិងសមាជិក
ភាគចែើនបានទទួលស្គាល់
ជ័យជម្នះលោកBiden៕

សុខ វេងឈាង



ព័ត៌មានខ្លីៗ
កូរ៉េខាងតេបូងនឹងចរចាជាមួយអីុរ៉ង់ជំុវិញបញ្ហារឹបអូសនាវ
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៥ កូរ៉ៃខាងតៃបូងបៃកាសថាខ្លនួបញ្ជនូគណ-

បៃតិភូទៅអុីរ៉ង់ដើមៃបីស្វៃងរកដំណោះសៃយការទូតជាមួយអីុរ៉ង់
ជំុវិញនាវាដឹកបៃងដៃលតៃវូបានរឹបអូសដោយកងកម្លាងំអុីរ៉ង់។
សារព័ត៌មនអុីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃចន្ទនាវាMT

HankukChemiនិងនាវិកដៃលមនសមជិក២០នាក់ក្នងុនោះ
មនជនជាតិកូរ៉ៃខាងតៃបូង៥នាក់ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា១១នាក់
ជនជាតិឥណ្ឌនូៃសីុ២នាក់ និងវៀតណាម២នាក់ តៃវូបានកង-
កម្លាងំបដិវត្តន៍អិ៊សា្លាមសា្ទាក់ចាប់នៅចៃកសមុទៃHomuzដោយ
អះអាងថានាវាបានរំលោភចៃបាប់បរិសា្ថាននិងកំពុងបំពុលសមុទៃ។
កៃមុហុ៊នកូរ៉ៃខាងតៃបូងដៃលជាម្ចាស់នាវានៃះបាននិយយថានាវា
មនផ្ទកុសារធាតុគីមី៧២០០តោនដៃលភាគចៃើនជាមៃតាណុល
ហើយបានចៃនចោលការចោទបៃកាន់ពីការបំពុលផ្លវូទឹក។
កៃយពីការរឹបអូសនៃះកៃសួងការពារជាតិកូរ៉ៃខាងតៃបូងបញ្ជនូ

អង្គភាពបៃឆំាងចោរកម្មសមុទៃដៃលមនសមជិក៣០០នាក់
និងនាវាចមៃបំាងChoiYoungទៅកាន់តំបន់នោះ។
ការរឹបអូសនាវាដឹកបៃងនៃះកើតឡើងនៅពៃលដៃលទីកៃងុ

តៃអៃរ៉ង់ និងសៃអូ៊លជាប់គំាងក្នងុការចរចាដើមៃបីបញ្ចៃញទៃពៃយ-
សមៃបត្តិអីុរ៉ង់ចំនួន៧ពាន់លានដុលា្លារដៃលជាប់គំាងនៅធនាគារ
កូរ៉ៃខាងតៃបូងចាប់តំាងពីសហរដ្ឋអាមៃរិករឹតបន្តងឹទណ្ឌកម្មលើអុីរ៉ង់។
បៃទៃសអុីរ៉ង់ចង់បៃើបៃក់នោះដើមៃបីទិញវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩តាមរយៈ
កម្មវិធីCOVAXរបស់WHO៕សុខ វេងឈាង

មេដឹកនំាកូរ៉េខាងជើងបេកាសថាផេនការសេដ្ឋកិច្ចក្នងុ
សមាជបកេសបានបរាជ័យ
កាលពីថ្ងៃពុធ ទី៦ មករាមៃដឹកនំាកូរ៉ៃខាងជើងលោក Kim

JongUnបានបៃកាសពីការបរាជ័យគមៃងសៃដ្ឋកិច្ចរយៈពៃល
៥ឆា្នាំរបស់ខ្លនួ។ ការបៃកាសនៃះគឺធ្វើឡើងកៃយពីចូលរួមបៃជំុ
សមជគណបកៃសកំពុងកាន់អំណាច។លោកបានឱៃយដឹងថា យុទ្ធ-
សាស្តៃសៃដ្ឋកិច្ចរយៈពៃល៥ឆា្នាំតំាងពីឆា្នា២ំ០១៦បានបរាជ័យ។
កាលពីខៃតុលាឆា្នាំ២០២០លោកKimបានបញ្ជាឱៃយមនការ-

ពន្លឿនការងរ និងធនធានទូទំាងបៃទៃសរយៈពៃល៨០ថ្ងៃដើមៃបី
ជំរុញសៃដ្ឋកិច្ចមុនសមជខៃមករានៃះ។ការជំរុញនៃះគឺផ្តោតទៅលើ
ម៉ាងធ្វើការដោយបន្ថៃមម៉ាងនិងកិច្ចការបន្ថៃមចំពោះបុគ្គលិក
ធ្វើការ។
សា្ថានភាពសៃដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉ៃខាងជើងកាន់តៃធា្លាក់ចុះទៅដោយសារ

ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដៃលតៃវូបានដាក់ដោយបណា្តាបៃទៃសនានាដៃល
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សុខ  សេីលុច

ដំណើរការចាក់វា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩នៅបៃទៃសឥណា្ឌាពី
កៃុមហ៊ុនឱសថចំនួន២តៃូវ-
បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីខៃមករា
ទៅខៃសីហាឆា្នាំ២០២១ដល់
បៃជាជនចំនួន៣០មុឺននាក់
ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។
កាលពីខៃធ្នូឆា្នាំ២០២០

បៃទៃសឥណា្ឌាមនការឆ្លងវរីសុ
កូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍ខា្លាំង-
បំផុតដោយតៃូវមនការចាក់-
វា៉ាក់សំាងកូវីដទៅបៃជាជន
ជាបនា្ទាន់។កៃយពីមនការ-
រីករាលដាលក្នុងសហគមន៍
កាលពីឆា្នាំមុនបៃទៃសឥណា្ឌា
មនគមៃងផ្តល់វា៉ាក់សំាងទៅ
បៃជាជនខ្លួនបៃមណ៣០០
លាននាក់ពីខៃមករាដល់ខៃ
សីហាឆា្នាំនៃះ។
ការផ្តល់វា៉ាក់សាំងទៅបៃជា-

ជនឥណា្ឌាបៃើវា៉ាក់សំាងពីកៃុម-
ហុ៊ន២គឺ កៃមុហុ៊នឱសថAs-
traZenecaជាកៃុមហ៊ុនអង់-
គ្លៃស និងស៊ុយអៃត រីឯកៃុម-
ហុ៊ន១ទៀតគឺកៃមុហុ៊នឱសថ
ក្នងុសៃកុBharatBiotech។
ការអនុម័តនៃះគឺជាជំហាន

មួយរបស់បៃទៃសឥណា្ឌាក្នុង
ការទប់សា្កាត់ការឆ្លងវីរុសនៃះ
ដៃលបានឆ្លងដល់មនុសៃសជាង
១០លាននាក់។បៃទៃសឥណា្ឌា
មនបៃជាជន១,៣៥ពាន់លាន
នាក់ កំពុងតៃមនផៃនការ
បៃមូលផ្ដុំកម្មករជួរមុខមនុសៃស
ចាស់ជរានិងជនងយរងគៃះ។

ការចៃកចាយវា៉ាកស់ាងំកវូដី-
១៩នៃះគផឺ្តល់តាមវគ្គនមីយួៗ
នងិផ្តល់ទៅមនសុៃស១០០នាក់
ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្កើន
ចនំនួដល់២០០នាក់បៃសនិ-
បើមនវា៉ាក់សាំងគៃប់គៃន់។
ចំនួនកន្លៃងចាក់វា៉ាក់សាំង
តៃូវរៀបចំតាមរដ្ឋបាលសៃុក
ដៃលពឹងផ្អៃកលើបញ្ជីបោះ-
ឆ្នាតក្នុងតំបន់របស់ពួកគៃ។
យោងតាមគោលការណ៍

ណៃនាំបៃតិបត្តិការកូវីដ១៩
បានចុះផៃសាយដោយកៃសួង
សុខាភិបាលឥណា្ឌានៅថ្ងៃទី
២៨ខៃធ្នូបានបង្ហាញពីទិដ្ឋ-
ភាពផៃសៃងៗគា្នាទាក់ទងនឹងការ
ចាកវ់ា៉ាក់សំាងបៃជាជនឥណា្ឌា។
នៅក្នងុគោលការណន៍ោះបាន
បង្ហាញពីបទពិសោធរបស់
ឥណា្ឌាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីចាក់-
ថា្នាំបង្ការជាសកលដោយបាន
លើកឡើងថា មនបៃជាជន
ឥណា្ឌាជាង៥០លាននាក់ជា

រៀងរាល់ឆា្នាំបានចាក់វា៉ាក់សំាង
បៃឆាំងនឹងជំងឺផៃសៃងៗ។
លោកKSrinathReddy

បៃធានមូលនិធិសុខភាពសា-
ធារណៈបៃទៃសឥណា្ឌា(Pub-
licHealthFoundationof
India)បាននិយយថាការ-
ចាក់វា៉ាក់សំាងការពារសុខភាព
ដល់បុគ្គលិកជួរមុខដៃលអាច
កំណត់បាននិងបៃមូលផ្ដុំបាន
រហ័សគឺជាការងរងយសៃួល
ជាងដល់ការផ្តល់វា៉ាក់សំាងនៃះ។
ឥណា្ឌាបានតៃៀមបមៃុងទុក

វា៉ាក់សាំងចំនួន៥០លានដូស
ក្នុងការចៃកចាយក្នុងខៃមករា
ហើយតៃៀមបញ្ជូនវា៉ាក់សាំង
ទៅកន្លៃងពី៣០ទៅ៤០កន្លៃង
នៅទូទាំងបៃទៃស។
កៃុមអ្នកវិភាគបាននិយយ

ថាបៃព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់
បៃទៃសឥណា្ឌាតៃូវបានរៀបចំ
ឡើងសមសៃបទៅនងឹការផ្តល់
វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩។

ចំពោះការផ្តល់វា៉ាក់សំាងនៃះ
រដា្ឋាភបិាលឥណា្ឌាក៏បានជៃើស-
រីសនិងបណ្តុះបណា្តាលអ្នក-
ចាកវ់ា៉ាក់សាងំបន្ថៃមនងិបង្កើន
ការស្តកុទកុនវូឧបករណ៍សមៃប់
ផ្ទកុវា៉ាកសំ់ាងដោយមនម៉ាសុនី
តៃជាកម់៉ាសុនីតៃជាក់ខា្លាងំនងិ
ទូទឹកកក។ដោយវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១០តៃូវការសីតុណ្ហាភាព
តៃជាក់ខា្លាំងដូច្នៃះកន្លៃងដៃល
អាចផ្ទុកវា៉ាក់សាំងនោះតៃូវការ
សីតុណ្ហាភាពទាបក្នុងរយៈ-
ពៃលយូរ។
អ្នកពនិតិៃយឱសថរបស់បៃទៃស

ឥណា្ឌាក៏បានអនុម័តលើCov-
axinដៃលជាវា៉ាក់សាំងរបស់
បៃទៃសដៃលតៃវូបានបង្កើតរួម-
គា្នាដោយកៃុម BharatBio-
techនងិកៃមុបៃកឹៃសាសៃវជៃវ
វៃជ្ជសាស្តៃឥណា្ឌាគៃប់គៃង។
ប៉ុន្តៃរដា្ឋាភិបាលឥណា្ឌាបាន

បៃឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាង-
ខា្លាងំពីអ្នកជនំាញនងិមៃដកឹនាំ
បៃឆាំងដៃលមិនបានបង្ហាញ
លទ្ធផលនៃបៃសិទ្ធភាពវា៉ាក់-
សាំងឬទិន្នន័យផៃសៃងទៀតពី
ការសាកលៃបងវា៉ាក់សាំងនៃះ។
តៃទោះជាយ៉ាងនៃះក្ដីកាល-

ពីថ្ងៃអាទិតៃយទី៣មករាមៃដឹក-
នាំសភាលោកShashiTha-
roorបានបៃកាសនៅលើ
បណា្តាញសង្គម Twitterថា
ការអនុម័តរបស់ Covaxin
អាចមនគៃះថា្នាក់ ពីពៃះ
វា៉ាក់សំាងនៃះមិនទាន់បាន
បញ្ចប់ការសាកលៃបងដំណាក់-
កាលទី៣នៅឡើយ៕
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ឥណ្ឌាផ្តល់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ទៅបេ-
ជាជនរបស់ខ្លនួចាប់ពីដើមខេមករានេះ



ក្រងុតរូ៉នុត ូ: «ក្ដីឈឺចាបច់តិ្ត- 
វិទ្យា»ន្ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្ុក
និងអាសីុជាដើមចមន្ការចង-
ក្ងផលិតម៉ាស់ហ្វាសសិន
ថ្មីៗដោយការឌីហ្សាញខ្លះ
រលំច្នវូរបូរាងនាគរាជគ្ឿង-
ផ្ទុះ និងនិមិត្ដសញ្ញាដ្បង្ហាញ
ពីការបាត់ខ្លួននិងសម្លាប់
ចំពោះស្ដ្ីម្ចាស់ស្ុក។
អ្នកមកពីគ្ប់ច្កល្ហកន្

ពិភពលោកអាចដាក់បង្ហាញ
ស្ទីលឌីហ្សាញម៉ាស់របស់ខ្លួន
ក្នងុគមង្ម៉ាស់NDNxAZN
ដ្លសិល្បការិនី២នាក់មកពី
បភ្ពវបប្ធម៌ទទី្នាំគ្នាបង្កើត
សិល្បៈអំឡុងព្លជួបបទ-
ពិសោធវិបត្ដិសកល។
អ្នកបង្កើតគមង្តានីយ៉ា

ឡាសសុនបានប្ប់ CTV
News.caអឡំងុពល្ចលូរមួ
បទសម្ភាសតាមរយៈវីដ្អូ
ជាមួយកុ្មអ្នករៀបចំកម្មវិធី
ដទ្ទៀតថា៖ «គម្ងន្ះ
ផ្ដោតលើវិធីដ្លយើងអាច
បង្ហាញការគំទ្គ្នានិងដោះ-
ស្យបញ្ហារួមគ្នា។ដូច្ន្ះ
យើងអាចដឹងថាមនអ្វីកំពុង
ត្កើតឡើង»។
ជាក់ស្ដ្ងម៉ាស់របស់កញ្ញា

ស្ដ្ហ្វានីអ៊ងុបានរលំ្ចនវូរបូ
ដ្ពណ៌បត្ងដល្កាត់ចញ្
ពីកម្លស្មៅតម្បាញនិង

បា៉ាក់សូត្ក្នុងទម្ង់កាយវិការ
របាំប្ព្ណីខ្ម្រដោយរូប-
សញ្ញាដ្ទាំងគូន្ះតំណាងឱ្យ
ការបាត់ខ្លួននិងត្ូវគ្សម្លាប់

ចពំោះស្ដ្ីកមុរីម្ចាស់ស្កុនងិ
អ្នកនៅអាម្រិកខាងជើង។
កញ្ញាស្ដ្ហ្វានី អ៊ុងជាកូន

កាត់ខ្មរ្ហ្វលីីពីននិងចិនដ្ល

កើតនិងធំធាត់នៅកាលីហ្វ័រ-
នីញ៉ាខាងត្បូងហើយបច្ចុប្បន្ន
ស្ថិតក្នុងតំបន់ឆ្ន្រសាឡិសនិង
ឌូវ៉ាមីសដ្លសា្គាល់ជាក្ុង

Seattleរដ្ឋវ៉ាសុីនតោន។
កញ្ញាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី

និងជាសកម្មជនជាអ្នកដឹកនាំ
សហគមន៍និងប្ធានកុ្ម
ស្មគ័្ចតិ្ដជាគ្ូបង្ៀនជាអ្នក-
សមប្សម្លួជាមតិ្ដភក្ដិនងិ
បងស្ី និងជាកូនសី្ក៏ដូជា
ស្ដ្ីជំនាន់ថ្មីដ្លទទួលបាន
ការសាទរខា្លាំង។
កញ្ញាស្ដ្ហ្វានីបានបញ្ចប់

ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់
ផ្ន្កអប់រំបរិសា្ថានក្ុងមកពី
សាកលវិទ្យាល័យAntioch-
UniversitySeattleនងិមន
ចំណាប់អារម្មណ៍លើបរិសា្ថាន
និងទំនាក់ទំនងមនុស្ស។
ស្បព្លន្ះកញ្ញាចង់ច្ះ

ចង់ដឹងខា្លាំងអំពីទំនាក់ទំនង
សមធម៌អបរ់ំ(ពីកមុរភាពថា្នាក់
វទិយ្ាលយ័នងិមហវទិយ្ាលយ័)
និងអ្កូឡូសុីសកលជាអ្វីសម្ប់
អនាគតក្ម្ងជំនាន់ក្យ។ 
កញ្ញាបានរៀបរាប់ប្ប់ថា៖

«ម៉ាស់ផ់្នក្ខាងមខុតណំាងឱយ្
ស្កុខ្មរ្ជាបទ្ស្ដល្ឪពកុ
របស់ខ្ញុំបានរស់នៅប្កប-
ដោយស្ចក្ដីសុខនិងសន្ដិ-
ភាពរហូតដល់របបខ្ម្រក្ហម
ដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញបានចូលកាន់
អំណាចក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥»។
កញ្ញាស្ដ្ហ្វានីបានលើក

ឡើងថា៖ «របបប្ល័យពូជ-

សាសន៍ដ្លបានសម្លាប់
មនុស្សរង្គាលជិត២លាននាក់
ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ខណៈពិភព-
លោកឈរមើល»។
បាតដ្ប្តងត្ូវបានកាត់-

ច្ញពីសម្លៀកបំពាក់ និង
ក្បាច់បា៉ាក់ខ្ម្រក្នុងទម្ង់របាំ។
ដ្ម្ខាងក្នុងកាយវិការតំណាង
ឱ្យ«ផ្កា»ហើយនៅព្លបាត- 
ដ្ទាំង២តូ្វបានដ្រភា្ជាប់លើ
ម៉ាស់កាយវិការបាតដ្នោះ
មនន័យថា«ផ្ល្»។
កញ្ញាកូនកាត់៣សាសន៍

បន្ដថា៖ «ខ្ញុំជ្ើសរីសទម្ង់
របំាន្ះដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាញ
ពីវប្បធម៌ដ៏គួរឱ្យគោរពន្
ដនូតាឪពកុខ្ញុំពម្ទាងំវបប្ធម៌
អាម្រិកដ្លខ្ញុំបានចាប់-
កណំើតនងិធំធាត។់វតណំាង
ឱ្យដ្ប្ះផ្កា និងប្កបដោយ
ភាពប្ុងប្យ័ត្ន»។
កញ្ញាស្ដ្ហ្វានី អ៊ុងបាន

បញ្ជាក់ពីឥទ្ធិពលន្សាវតារ
ទៀតថា៖«វជាភារកចិ្ចរបស់ខ្ញុំ
ដ្លត្ូវស្វ្ងយល់ពីប្ភព
ដើមកំណើតនោះគឺមតុភូមិ
ដូនតារបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានដ្រ
បាតដ្លើម៉ាស់់ ក៏តំណាងឱ្យ
ការយកដ្ខ្ទប់មត់ក្នុងទម្ង់
បប្សាមគ្គីជាមយួបញ្ហាន្ការ- 
បាត់ខ្លួននិងសម្លាប់ចំពោះស្ដ្ី
ម្ចាស់ស្ុកផងដ្រ»៕HR
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ក្រុង ម៉ាណាហ្គា :នាយកគ្ប់គ្ង
សួនសត្វបានប្ប់AFPថាខា្លាសដ៏
កម្១កប្ាលឈ្មៅះ«នវី»ឬព្លឹជា
ភាសាអស្ប្ា៉ាញបស្តូនៅសនួសត្វ
នីការា៉ាហ្គានិងត្ូវបានចិញ្ចឹមដោយ
មនុស្សក្យពីម្របស់វអត់ព្ម
ទទួលសា្គាល់។
នាយកគ្ប់គ្ងសនួសត្វអ្កា្វាឌ-ូ

សាកាសាបាននិយយថានីវបាន
បង្ហាញរូបរាងកាលពី១សបា្ដោហ៍មុន
ទម្ងន់ក្ម១គីឡូក្ម។
ក្ុមអភិរក្សWWFបានចាត់ទុក

ខា្លាសន្ះជាបញ្ហាផ្ន្ក «កាយ-
វិភាគសាស្ដ្ហ្ស្៊ន»ដោយគ្មៅន
នរណាម្នាក់បានដឹងចំពោះវដ្ល
បានកើតឡើងលើសត្វព្ឡើយ។វ

រម្ងកើតឡើងនៅសត្វចិញ្ចឹម។
ខា្លាសជាអម្បូរខា្លាប្ងហ្គាលដ្ល

ម្បារបស់វផ្ទុកហ្ស្៊នខ្សាយ។ពួក
វមិនម្នជាសត្វភឿកឡើយ។
យោងតាមវ្បសាយអង្គការបាន

បង្ហាញថាឧទ្យាននិងសួនសត្វមួយ
ចំនួនបានបង្កាត់ពូជខា្លាសខណៈកូន
ខា្លាសអាចទាក់ទាញចណំាប់អារម្មណ៍
ភ្ញៀវបានច្ើនទោះបីវជាបញ្ហាវបិរតិ
និងហ្ស្៊នយ៉ាងណាក៏ដោយ។
សួនសត្វនីការា៉ាហ្គាបានឱ្យដឹងថា

នីវ គឺជាខា្លាសដំបូងបំផុតដ្លចាប់-
កំណើតក្នុងប្ទ្សន្ះនិងកា្លាយជា
ដ្គូខា្លាបង្ហ្គាលព់ណ៌លឿងនងិខ្មៅ
១ក្បាលទៀត។
ម្របស់ខា្លាសន្ះត្វូបានសង្គ្ះ

ក្យត្ូវបានបោះបង់ដោយក្ុម
សៀកមួយបានបន្សល់នូវហ្ស្៊នកម្
ន្ះពីជីតាសម្បុរពណ៌សផងដ្រ។
នីវត្ូវបានបំប្កច្ញពីម្ដ្ល

មិនទទួលសា្គាល់កូននិងត្ូវបាន
បំបៅទឹកដោះគោដោយភរិយលោក
សាកាសាអ្នកសី្ម៉ារីណាអាហ្គល្ឡូ
ដ្លបានជួយរៀបចំសួនសត្វប្មណ
៧០០កប្ាលនងិមជឈ្មណ្ឌលសង្គ្ះ 
១កន្ល្ង។
ខ្សឹបៗ ដាក់ត្ចៀកកូនខា្លាសព្ល

កំពុងបំបៅទឹកដោះគោអ្នកស្ីបាន
ឱ្យដឹងថា៖«វអត់មនចំណីសីុ។រៀង-
រាល់៣ម៉ាងម្ដងយើងឱយ្ទកឹដោះគោ
បៅ។បើអត់ព្មបៅវស្កឬក៏ទឹក-
ដោះគោត្ជាក់ព្ក»៕AFP/HR
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ     ង    ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា        ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ   ប  ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
សុខ      ភាព ជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ មក 
បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  
វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   

ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី ពៃញ - 
ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រកទ ទួល- 
ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។   ចពំះ 
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ  គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ  
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រមៃង មាន ការ ពិចារ ណា  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ តៃង ថ្លងឹថ្លៃងពី ផល-  
បៃយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ- 

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព-  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃង  ៗនឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ -  
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូចជា  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ  ព  លពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងា រ ផៃសៃង ៗ   ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ  គូស ្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ   តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ 

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់    មាន  ភាព  ខៃស ត់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ                             គូ ស ្នៃហ៍ មានអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព  ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព -ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ  ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហ វិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក  ការ  បៃក ប រ បរ រកទទលួ ទន វញិនងឹ 
បាន ផល គប ់ បៃស ើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី សៃុតចុះ ។ ជ ើង លៃខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ    ហៃតុនៃះ រាល់ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ   ផៃសៃងៗតៃូវ  តៃបៃុង- 
បៃយ័ត ្នឱៃយ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហ ក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះ ដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។  ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ  ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។ កត្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នពំៃញៈ នៅ ល្ងាច  ថ្ងៃអាទតិៃយ  
ទី  ១០ ខៃ   មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ  នឹង មាន ការ រៀបចំ បៃគំ- 
តនៃ្តី សបៃបុរសធម៌ ដយ  កៃុម-   
តនៃ្តី   កា្លាសុិក   Musica Felice  
ដឹក នាំ ដយ សៃ្តី ជា សិលៃបករ-  
បុរាណ និង ជា តនៃ្តី ករ ជន ជាតិ 
ជប៉ុន ដើមៃបី   រក  បៃក់ មូល និធិ  
យក  ទៅ  ជួយ    ដល់ អង្គ ការ ខ្មៃរ   
ចំនួន២ ។ កៃុម  តនៃ្តី  កា្លាសុិក    
Musica Felice នៃះ នឹង 
បៃរព្ធ ធ្វើ  នៅ  សណា្ឋាគរ ភ្នពំៃញ  
សូហ្វី តៃល   ភូគីតៃ  រយៈពៃល  
៣ម៉ាង គឺ ចាប់ ផ្តើម ពី ម៉ាង  ៦ 
កន្លះ  ល្ងាច  ទៅ ដល់ ម៉ាង ៨ 
កន្លះ  យប់ ។ 

កៃយ ពបីាន   មក រសន់ៅ នងិ 
ធ ្វើ  ការ   នៅ  ភ្នំពៃញ   បៃមាណ   ៩  
ឆ្នាំ  មកតម សា្វាមី  ជាតិ ហូឡង់ 
ដៃល   បមៃើ  ការងារ ជា   មនៃ្តី -  
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ   ធ្វើ 
ការងារ នៅ សាល ក្ត ីខ្មៃរ   កៃហម 
ជិត  ១០ ឆ្នាំ  ខណៈលោកសៃី 
បាន  បង្កើត កៃុម តនៃ្តី  កា្លាសុិក   
Musica Felice Choir នៅ   
ឆ្នាំ២០១៧   ហើយ  ចាប់ ផ្តើម 
ដំណើរការ បៃគំ តនៃ្តី សបៃបុរស- 
ធម៌  លើក ដំបូងតៃម្តង។   

 ដយ  ក្តី អាណិត អាសូរ និង  
មាន ចណំលូ ចតិ្ត ទៅ   លើ វសិយ័-  
សិលៃបៈ   កា្លាសុិក  ទើប   ជំរុញ ចិត្ត 
ឱៃយ  សៃ្តី  ជប៉ុន  លោកសៃី មីវ៉ាកូ 
ហ៊្វូជិវ៉ារា៉ា ( Miwako  Fuji-
wara ) បាន បង្កើត កៃុម  តនៃ្តី  - 
កា្លា សុកិ      Musica Felice  នងិ 
បាន បង្កើត  នូវ កម្ម វិធី សបៃបុ រស-  
ធម៌  ឈ្មាះ  Musica Felice 
Charity Concert  ដៃល មាន  
គោល បំណង ចង់  លើក ស្ទួយ-   

វិស័យ សិលៃបៈ    តនៃ្តី  កា្លាសុិក ជា-  
ពិសៃស គឺ    កៃុម សិលៃបករ - ការិនី 
ខ្មៃរ   មាន ជនំាញ ឬ មាន ចណំលូ- 
ចិត្ត       សិលៃបៈ នៃះ   តៃ   មិន  សូវ   មាន  
លទ្ធភាព    ផ្គតផ់្គង ់ជវី ភាព  គៃសួារ 
ខ្លួន   តម ជំនាញ  សិលៃបៈ    ។  

លោកសៃី មីវ៉ាកូ ហ៊្វូជិវ៉ារា៉ា ឱៃយ 
ដឹង ថ គមៃង  បង្កើត ការ បៃគំ 
តនៃ្តី សបៃបុរសធម៌ នៃះ   បាន 
ផ្តចួផ្តើម តងំ ព ីឆ្នា២ំ០១៦  មក 
ខណៈ ការ ចាប់ ផ្តើម បៃគំ  លើក-  
ដំបូង   នៅ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ 
ដៃល   ធ្វើ   នៅ   សណា្ឋា គរ   សូហ្វី - 
តៃល  ភគូតីៃ  ដយ អាច   បៃរព្ធ 
ធ្វើ ចំនួន  ២ដង  ក្នុង  ១ឆ្នាំ  ។  
លោក សៃី មីវ៉ាកូ ហ៊្វូជិវ៉ារា៉ា៉  ជា តនៃ្តី - 
ករ  ផ្នៃក ពៃយា៉ាណ ូនងិ ជា អ្នក នពិន្ធ   
ចមៃៀង បៃពៃណី   សហ សម័យ 
បាន បញ្ជាក ់ថ៖ « ការ  បៃគ ំ  តនៃ្ត ី 
នៃះ មាន កៃុម សិលៃបករ -ការិនី      
ទំង អ្នក មាន ជំនាញ  និង  គ្មាន   
ជំនាញ  មក ពី  បៃទៃស នានា លើ 
សកល   លោក  ហើយ  បើ ទះ  បី     
មាន ជំនាញ និង បៃវត្តិរូប  ខុស 
គ្នា  មៃន  ក្ត ីក ៏មាន  ចណំចុ រមួ  មយួ 
ដូច គ្នាដៃរ គឺ ចំណូល លើ  តនៃ្តី 
កា្លាសុិក   តៃ ម្តង  »។

នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ កៃុម  Mu-

sica Felice បាន នាំ  យក-  
ថវិកា   ពី ការ លក់ សំបុតៃ   ទៅ 
ជួយ   ដល់ សហគមន៍  ខ្មៃរ     ២គឺ 
មជៃឈ  មណ្ឌ  លបណ្ត៉ាះបណា្តោល វិជា្ជា - 
ជវីៈ ចាន ់ដារា រកីរាយ  ( Happy 
Chandara Vocational 
Training Center)  នងិ  នៅ ឯ 
សា ល តនៃ្តី ឈ្មាះ ភូមិ ភ្លៃង - 
( Phum  Pleng music 
school)   ខណៈ  ឆ្នាំ ២០  ២១  
នៃះ នងឹ  យក ទៅ ជយួ អង្ក ការ ២ 
គឺ  អង្គការ  NKFC Nginn-  
Karet Conservatoire នៅ  
ខៃត្ត  សៀមរាប នងិ អង្ក ការ ហ្វារ 
ពន្លឺ សិលៃបៈ  ស្ថិត នៅ ខៃត្ត បាត់ - 
ដំបង។ 

សំបុតៃ   ទសៃសនា  ១ តម្លៃ ២៥ 
ដុល្លារ សមៃប់ កៅ អី ពិសៃស 
ទងំ  មនសុៃស ពៃញវយ័ នងិ កមុារ  
ខណៈ សំបុតៃ ១សន្លឹក តម្លៃ 
១២ដុល្លារ សមៃប់ មនុសៃស - 
ពៃញ  វយ័  កៅអ ីធម្មត  ១សន្លកឹ  
តម្លៃ ៥ដុល្លារ  សមៃប់  ក្មៃង 
ដៃល មាន វ័យកៃម  ១២ឆ្នាំ      
១សន្លឹក     តម្លៃ ៣ដុល្លារ  
សមៃប ់ នសិៃសតិ ខ្មៃរ នងិ    ទសៃសនា 
ឥត  គិត ថ្លៃ  សមៃប់ កុមារ មាន - 
វ័យ   កៃម  ៣ឆ្នាំ ៕ 

កៃមុ តនៃ្ត ីកា្លាសិុក Musica Felice   លោកសៃ ីMiwako Fujiwara 
(កណា្តោល) កាលពី បៃគំ នៅ ឆ្នាំមុនៗ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ក្រមុតន្ត្រកី្លាសិុកMusicaFeliceប្រគំតន្ត្រី
សប្របរុសធម៌ដើម្របីរកប្រក់ជួយអង្គករខ្ម្ររ២

កៃមុ តនៃ្ត ីកា្លាសិុក  Musica Felice ដៃល មន សមជិកសិលៃបៈ ចមៃះុជាតិសាសន៍ ។ រូបថត សហ ការី
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ម្ចាស ់មៃដាយ សរំទឹ្ធ 
ស៊ី ហ្គៃម ២ សម័យ កាល  និង 
ជាម្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់  ៣ ស្ថាប័ន  
ឡៅ  ចតិៃ    បាន មើល ឃើញ ថា 
បៃក្ខភាព  ទាំង ៣ នាក់ រួម មន 
ធន ់ចាន ់តាក,់ សតូៃ ប៊ន៊ធ ីនងិ 
ឡុង បៃនលឿន ដៃល តៃូវដាក់ 
ឱៃយ  បៃកួតដណ្តើម បៃក់ លាន 
ទម្ងន់ ៦៣,៥ គ.កៃ  នៅ លើ 
សង្វៀន ថោន នាថ្ងៃ អាទតិៃយនៃះ 
ស៊ទ្ធ តៃជា ឧបសគ្គ ប៉៊ន្តៃ ចិតៃ  
នៅ តៃ មន សងៃឃឹម ខ្ពស ់ក្នងុការ- 
បៃជៃង យក តណំៃង  ម្ចាស ់ជើង- 
ឯក ខណៈ  សបា្តាហ៍ទី ៥៧  នៃះ  
បៃក់ រង្វាន់ តៃូវ បាន បង្កើន ពី 
៣,៤លាន រៀល ទៅដល់   ៤ 
លាន រៀល។

សមៃបប់ៃក្ខភាព ទាងំ ៤ នាក ់

ដៃល តៃូវ ចាប់ ឆ្នាត បៃកួត  នៅ 
សបា្តាហ៍នៃះ តៃូវបានគៃ មើល- 
ឃើញ ថា មនសមត្ថ ភាព 
បៃហាក់បៃហៃល គ្នា ប៉៊ន្តៃ តាម 
បៃ វត្តិជួប គ្នាកន្លង មក សូតៃ  
ប៊៊នធី របស់ ក្លិប  បកៃសី ស្លាប ដៃក  
ធ្លាប់ តៃូវ បាន ឡៅ ចិតៃ វាយ 
ឱៃយសន្លប់  តៃឹម ទឹក ទី ៣ ចំណៃក  
ធន់  ចាន់ តាក់   របស់  សម - 
គមកីឡា បៃដាល់  កង យោធ- 
ពល ខៃមរភូមិន្ទ  និង  ឡុង  បៃន 
លឿន  មក ពកី្លបិ  សលវន័្ត កឡីា   
មិន ធ្លាប់ បាន ជួប ចិតៃ ពីម៊ន 
មកនោះ ទៃ ។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក  ឡៅ  
ស៊ីណាត  ជាគៃូ បង្វឹក ជំនួយ  
និង ជា បង បង្កើត របស់ ឡៅ  
ចតិៃ មន សងៃឃឹម ឈ្នះ ៨០ ភាគ- 
រយ  ទោះ បីការ បៃកួត លើក នៃះ 
ចិតៃ  តៃូវ បៃឈម ទៅ នឹង 

កីឡាករ ទាំង ៣ នាក់ នៃះ  មន 
សមត្ថភាព កៃបាច់ គ៊ន  កំព៊ង រីក- 
ចមៃើន  ជា ឧបសគ្គ ធ ំក ៏ដោយ ។  
ចំណៃក ឡៅ ចិតៃ ផ្ទាល់ ក៏ 
មន  ការ តាំង ចិត្តខ្ពស់ ទោះ 
មើល ឃើញ ថា ការ បៃកួតនៃះ 
មនការ លំបាក។

ជើង ខ្លាងំ មក ពកី្លបិ បញ្ជាការ- 
ដា្ឋាន ទ័ព ពិសៃស ឡៅ  ចិតៃ  
បាននិយាយ ថា ៖ « ចាប់ ឆ្នាត 
ប៉ះ មួយ ណា  ក៏ លំបាក បៃ កួត 
យក ឈ្នះ ដៃរ   ពៃះ គៃ កំព៊ង តៃ 
ហ្វកឹ ហាត ់បៃ កតួ ល្អ ដចូ គ្នា ។ តៃ  
ទោះ ជា យា៉ាង ណា  ខ្ញុ ំនងឹ បៃងឹ ឱៃយ 
អស ់ព ីលទ្ធភាព  ដើមៃប ីយក ឈ្នះ  
ដោយ សងៃឃឹម និង  ជឿ ជាក់ ថា 
៨០ ភាគ រយ  គឺ ឈ្នះ» ។ 

តាម ស្ថិតិ  និង បៃវត្តិ បៃ កួត 
របស ់ ឡៅ  ចតិៃ ,ធន ់ ចាន ់តាក ់ 
និង សូតៃ  ប៊៊ន ធី  ស៊ទ្ធ តៃ ជា 

អ្នក បៃដាល ់ធ្លាប ់ឈ្នះ បាន ខៃសៃ- 
កៃវាត់  គឺ លើក លៃង  តៃ  ឡុង  
បៃន លឿន  ដៃល នៅ  ខ្ចី វសៃសា 
ជាង គៃ ប៉៊ន្តៃ បៃនលឿន មន 
ចតិ្ត ធ ំ កម្លាងំ ល្អ  រងឹ ម ំ ពៃម ទាងំ 
មន មហិច្ឆតា ខ្ពស់ ដោយ  បាន 
បោះ សម្តី ចង់ ជួប  ឡៅ  ចិតៃ  
តាំង ពី វគ្គ ជមៃ៊ះ ដំបូង ។ 

កីឡាករ  ឡុង  បៃន លឿន  
បាន និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ  
ពៃះ តៃៀម ខ្លួន បាន ល្អ  ដោយ 
មិន ញញើត  ឡៅ  ចិតៃ  នោះ 
ទៃ» ។  បៃន លឿន  ដៃល មន 
កម្លាំង  និង កម្ពស់ ល្អ ដូច  ចិតៃ 
នោះ បាន  បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ 
ចាប់ ឆ្នាត  ប៉ះ  ឡៅ  ចិតៃ  ដើមៃបី 
ទម្លាក់ ក្នុង វគ្គ ជមៃ៊ះ  ចំណៃក  
ធន់  ចាន់ តាក់  និង  សូតៃ  ប៊៊ន ធី  
ខ្ញុ ំគតិ ថា  មយួ ណា ក ៏ខ្ញុ ំមនិ ខ្លាច- 
ញញើត ដូច គ្នា» ។ 

ចំណៃក  លោក  ធន់  ស៊ភា  គៃូ- 
បង្វឹក   ចាន់ តាក់ បាន ទទួល- 
ស្គាល់  ថា  ចាន់ តាក់  ចាញ់ 
បៃៀប ផ្នៃក កម្ពស ់ លបំាក លៃង 
ជង្គង់  ប៉៊ន្តៃ ធនា បៃ កួត អស់ ពី 
សមត្ថភាព   តៃ មនិ ហា៊ាន សងៃឃមឹ 
ខ្ពស់ ទៃ ។ រីឯ លោក  សួន  ប៊៊ន- 

សូតៃ  ជាឪព៊ក និងជា គៃូ បង្វឹក  
សូតៃ  ប៊៊ន ធី បាន  និយាយ ថា ៖ 
« ប៊៊នធី  ធ្លាប់ ចាញ់ ឡៅ ចិតៃ  
មៃន  តៃ ឥឡវូ  វា ហាត ់បាន ល្អ  គ ឺ
មន ទំន៊ក  ចិត្ត ថា  ល្អ ជាង ម៊ន 
ប៉៊ន្តៃ មិន ទាន់ ហា៊ាន និយាយ ទៃ  
ចាំ មើល សិន »៕

បេក្ខភាព ទំាង ៤រូប ដេល តេវូ បេកួត បេជេង គ្នា យក បេក់លាន។ សហ ការី

ឡៅ ចិត្រា មើល ឃើញ ពី ឧបសគ្គ បុ៉ន្ត្រា នៅ ត្រាសង្រាឃឹមខ្ពស់ ឈ្នះ បាន ប្រាក់ លាន

Bilic ក្លាយ ជា គ្រាូបង្វឹក ថ្មី
របស់ Beijing Guoan 

កេងុប៉េកាងំ : លោក Slaven 
Bilic តៃូវបាន បៃកាស តៃង- 
តាំង ជា គៃូបង្វឹក របស់ កៃ៊ម 
Beijing Guoan (Beijing) 
នៅ កៃប ខណ័្ឌ  Super League 
របស់  ចិន (CSL) កាល ពី ថ្ងៃ 
ពធ៊ ពោល គ ឺ៣  សបា្ដាហក៍ៃយ   
ពី រូប គត់ តៃូវ បាន បណ្តៃញ 
ដោយ កៃម៊ West Bromwich 
Albion ដៃល មន ម្ចាស ់ក្លបិ ជា 
ជន ជាតិ ចិន ។

កៃ៊ម Beijing  ឱៃយ ដឹង ថា 
បរ៊ស វយ័ ៥២ ឆ្នា ំមក ព ីកៃអូាស៊ ី
បាន ច៊ះ ហត្ថ លៃខ លើ ក៊ង តៃ 
១ ដៃល មន សព៊ល ភាព រហតូ 
ដល់ ច៊ង  ឆ្នាំ ២០២២ ហើយ តៃូវ 
ជំនួស គៃូ បង្វឹក ចាស់ សញ្ជាតិ  
បារាំង Bruno Genesio ។

Bilic ដៃល ជា ខៃសៃ ការ ពារ ដ៏ 
រឹង ម្នាក់ កាល នៅ ជា កីឡាករ 
តៃូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ជួយ ក្លិប 
មក ពី រដ្ឋ ធនី នៃ បៃទៃស ចិន 
មួយ នៃះ អាច បៃកួត បៃជៃង 
ដណ្តើម ពាន នៅ  CSL បាន ។

កៃម ការ ដកឹ នា ំរបស ់លោក 
Genesio កៃ៊ម Beijing ជាថ្មី 
ម្ដង ទៀត មិន អាច បៃជៃង ក្នុង 
រដវូកាល ដៃល រខំន ដោយ ការ- 
រាត តៃបាត នៃ វី រ៊ស កូរ៉ូណា និង 
ដៃល តៃូវ  បញ្ចប់ ក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា 
ដោយ កៃម៊ Jiangsu Suning 
ផ្ដួល កៃ៊ម Guangzhou Ev-
ergrande របស់ លោក Fa-
bio Cannavaro ដើមៃបី កា្លាយ 
ជា ជើង ឯក ។

ដោយ  បៃកាស  ការ តៃង តាំង   

លោក  Bilic តាម រយៈ បណា្ដាញ- 
សង្គម Weibo ដៃល មន 
លក្ខណៈ Twitter កៃ៊ម  Bei-
jing បាន ធ្វើ ការ សរសើរ អតតី- 
អ្នក ចាត ់ការ របស ់កៃម៊ ជមៃើស- 
ជាតិ កៃូអាស៊ីចំពោះ ភាព ជា 
អ្នក ដឹក នាំ ដ៏រឹង មំ និង វៃ ឆ្លាត 
បៃកប ដោយ បច្ចៃក ទៃស ។  

លោក Bilic ដៃល ធ្លាប់ លៃង 
ឱៃយ និង ដឹក នាំ កៃ៊ម West 
Ham United ដៃរ នោះ តៃូវ  
West Brom  បណ្តៃញ ចៃញ 
នៅ ខៃ ម៊ន ដោយសរ កៃ៊ម  នៅ 
លើ តៃ ១ លៃខ ពី តំបន់ ដៃល 
តៃូវ កាត់ ចោល ពី   Premier 
League  អង់គ្លៃស ។   

លោក Bilic  ដៃល តៃូវ  ជំនួស 
ដោយ លោក  Sam Allardyce 
បាន កាន់ តំណៃង ដឹក នាំ កៃ៊ម 
នៅ ទកឹ ដ ីHawthorns តាងំ ព ី
ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ ជួយ ឱៃយ កៃ៊ម 
មយួ នៃះ ឡើង ផត៊ ព ីកៃប ខណ័្ឌ ទ ី
២ Championship ។

ដូច្នៃះ មន ន័យ ថា លោក 
Bilic នឹង បៃកប អាជីព នៅ ចិន  
រួម ជាមួយ អតីត គៃូបង្វឹក របស់ 
កៃ៊ម Newcastle United, 
Liverpool នងិ Real Madrid 
គឺ ប៊រស សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ 
Rafa Benitez ដៃល កំព៊ង 
ដឹក នាំ Dalian Pro ។

រដូវ កាល ថ្មី របស់ CSL នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម នៅ រដូវក្ដា តៃ ទំនង- 
ជា   តៃូវ ធ្វើ  នៅ កន្លៃង ស៊វត្ថិភាព 
ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង វីរ៊ស 
កូរ៉ូណា ៕ AFP/VN

វិជ្ជមាន កើន ទ្វ្រាដង ប៉ះពាល់ EPL ជាងមុន
កេងុ ឡងុដ ៍: កៃប ខណ័្ឌ Pre-

mier League អង់គ្លៃស 
(EPL)  អះអាង កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា កីឡាករ និង ប៊គ្គលិក 
៤០ រូប ទទួល បាន លទ្ធផល 
វិជ្ជមន វីរ៊ស កូរ៉ូណា សមៃប់ 
ការ ធ្វើ តៃស្ត ២ ដំណាក់ កាល 
នៅ សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ នៃះ តៃ  
បញ្ជាក់ ថា រដូវកាល របស់ ខ្លួន 
នឹង បន្ត ដំណើរ ដូច គៃង ទ៊ក ។

តួ លៃខ នោះ គឺ កើន ឡើង ទ្វៃ- 
ដង លើសស្ថតិ ិ ចាស ់ដៃល មន 
វិជ្ជមន ១៨ ករណី ហើយ កើត 
ឡើង ពៃល អង់គ្លៃស បៃកាស  
បទិទា្វារ បៃទៃស ទប ់ស្កាត ់អតៃ 
ការ ឆ្លង ដៃល កើន ឡើង នៃះ ។

ការ បៃកួត  ៣គូ តៃូវ  ផ្អាក 
កាល ព ីសបា្ដាហ ៍មន៊ ដោយសរ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង  ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង 
កៃ៊ម Manchester City និង 
Fulham។ តៃ  រដា្ឋាភិបាល ចកៃ- 
ភព អង់គ្លៃស នៅ អន៊ញ្ញាត ឱៃយ 
ការ បៃកួត កីឡា សំខន់ ៗ  បន្ត 
ដំណើរ ការ ដដៃល បើ ទោះ- 
ជាមន ការ កំណត់ លក្ខខណ្ឌ 
តឹង រ៊ឹង ជាង ម៊ន ក៏ ដោយ ។  

ការ ធ្វើ តៃស្ត ២ ដង ក្នុង ១ 
សបា្ដាហ៍ ដៃល តៃូវបាន បៃើ- 
បៃស់ ក្នុង គមៃង «Project 
Restart» ដើមៃបី បញ្ចប់ រដូវ-
កាល ម៊ន  ទាំង សៃ៊ង បាន ចាប់- 
ផ្ដើម យក អន៊វត្ត ឡើង វិញ នៅ 
EPL បនា្ទាប់ ពី  បាន កាត់ បន្ថយ 
មក តៃឹម ម្ដង ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍ 
កាល ពីដើម រដូវកាល ។

ការធ្វើ  តៃស្ត ដំណាក់ កាល ទី 
១ កាល ពី សបា្ដាហ៍ ម៊ន  វិជ្ជមន 

២៨ករណី ក្នុង ចំណោម 
លទ្ធផល  តៃស្ត ១៣១១ករណ ី
ដោយ មន ១២ ករណ ីបន្ថៃម ព ី
ការ ធ្វើ តៃស្ត លើ មន៊សៃស ៩៨៤ 
នាក់ នៅ ដំណាក់ កាល ទី២ ។

ទោះ  មន ការ ផ្អាក ការ បៃកួត 
និងចំនួន វិជ្ជមន កើន ឡើង ក៏ 
EPL  ឱៃយ ដឹង ថា ខ្លួន នៅ មន 
ទនំក៊ ចតិ្ត ថា រដវូកាល នៃះ អាច 
បៃពៃឹត្ត ទៅ  ដូច គៃង ទ៊ក ។  

ក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃងការណក៍ាល ព ី
ថ្ងៃ អង្គារ EPL  ឱៃយ ដឹង ថា ៖ 
« ដោយ មន ចនំនួ តៃស្ដ វជិ្ជមន 
ទាប បើ បៃៀប នឹង ចំនួន តៃស្ត 
ភាគ ចៃើន ទូទាំង ក្លិប ទាំង អស់    
ខង លគី នៅ បន្ត មន ទនំ៊ក ចតិ្ត 
លើ វិធន ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ដៃល  មន ការ គំ ទៃ ពៃញ- 
ទំហឹង ពី រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ- 

អាច ឱៃយ កាល វភិាគ នៃការ បៃកតួ 
តៃូវ បាន ធ្វើ ដូច គមៃង » ។ 

ដោយសរ រដូវកាល ម៊ន តៃូវ 
បាន បញ្ចប់ រាង យឺត ពៃល នៃះ 
លីគ កំពូល របស់ អង់ គ្លៃស  ធ្វើ- 
ដណំើរ មនិ ទាន ់បានពាក ់កណា្ដាល 
ផ្លូវ នៅ  ឡើយ ទៃ សមៃប់ យ៊ទ្ធ- 
នាការ  រដូវកាល ២០២០-
២០២១  របស់ ខ្លួន ។

កាល វិភាគ បៃកួត ដ៏ ណៃន- 
ក្ដន់ ធ្វើ ឱៃយ មន ចនោ្លាះ ទំនៃរ តិច-  
តួច ក្នុង បៃតិ ទិន  ដោយ កា រ- 
បៃកួត នា នា ដូច ជា   លីគ និង 
ពាន កមៃិ ត  តូច ក្នុង សៃ៊ក  ពៃម- 
ទាងំ កម្ម វធិ ីដណ្តើ ម ពាន   អរឺ៉ប៊ គ ឺ 
តៃូវ  ធ្វើ ឱៃយ ចប់ ម៊ន ពៃឹត្តិការណ៍ 
Euro 2020 ដៃល តៃូវ បាន 
លើក   យក មក រៀប ចំ នៅ ឆ្នាំ នៃះ 
នាថ្ងៃ ទី១១ ខៃ មិថ៊នា ។

តៃហៃត៊ការណ៍  គួរ  ខ្មាស- 
អៀន ខ្លះ ៗ   បានលៃច ឡើង 
ដោយសរ កីឡាករ លៃបី ៗ  មួយ 
ចនំនួ  បពំាន ចៃបាបរ់តឹ បន្តងឹ វរីស៊ 
កូរ៉ូណា ដោយ ទង្វើ នៃះ មិន 
បាន រួម ចំណៃក ជួយ ឱៃយ ស្ថាន- 
ភាព បាល ់ទាត ់អងគ់្លៃស បៃសើរ 
ឡើង ឡើយ ។

រូប ភាព កីឡាករ ៣ រូប របស់  
Tottenham គឺ Erik Lame-
la, Sergio Reguilon និង 
Giovani Lo Celso ពៃម ទាំង  
Manuel Lanzini របស់ 
West Ham ដៃល កំព៊ង 
ចូលរួមថ្ងៃប៊ណៃយ គៃិស្ដ ស្មាស់ 
ជាមយួ   កៃម៊ គៃសួរ នងិ មតិ្ត ភក្ដ ិ 
លៃច ឡើង  កាល ពី ច៊ង សបា្ដាហ៍ 
ធ្វើ ឱៃយ  Spurs នងឹ ចាត ់វធិនការ 
ផ្នៃក វិន័យ ៕ AFP/VN

Reguilon (ឆ្វេង) របស់ Spurs ដេញ តាមបេជេង Schlupp របស់ Crystal អំឡុងការបេកួត នៅ EPL កន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ នាដើមឆ្នា២ំ០២១កញ្ញាខ្លមឹស្រគីា
អតីតកញ្ញាឯកMissGrandCambodiaឆ្នាំ
២០១៧ដ្រលធ្លាប់បានចលូរមួប្រកតួលក្ខណៈ-
អន្តរជាតិMissGrandInternational017
នៅប្រទ្រសវៀតណាមទទលួបានលាភធំមយួ-
នៅលើវថិីសលិ្របៈដោយក្តាប់តណំ្រងជាតួឯកស្រី
ក្នងុកុនដុំរឿង«គ្រចូញិ្ចមឹខ្មោច»របស់ផលតិកម្ម
រតនាភាពយន្ត។
កុនដុំរឿង«គ្រូចិញ្ចឹមខ្មោច»ជាខ្រស្រភាពយន្ត

បុរាណខ្ម្ររមានឈុតឆកប្របជំនឿមន្តអាគម
ជនំឿអមូអាមដ្រលបានចាប់ផ្តើមថតតាងំពីថ្ង្រ
ទី១ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១មកខណៈគ្រឃើញ
តួឯកស្រីក្នុងន្រះគឺកញ្ញាខ្លឹមស្រីគានិងមាន
តួឯកប្រុសលោកសាយសៀរា៉ានិងមានតារា-
សម្ត្រងប្រុសស្រីជាច្រើនទៀតដ្រលជាពន្លក-
សិល្របៈថ្មីជាច្រើនទៀត។
តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២០ គ្រក៏បាន

សង្ក្រតឃើញដ្ររថាអតីតជាមា្ចាស់
មកុដន្រករប្រកួតកញ្ញាឯកMiss
GrandCambodiaឆ្នាំ២០១៧
កញ្ញាខ្លឹមស្រីគាកំពុងត្រ
កក់កបទៅនឹងករ-
សម្ត្រងខ្រស្រភាពយន្ត
ទាំងកុនដុំ និងកុន-
ភាគក្រយពីកញ្ញា
បានអភវិឌ្្រឍខ្លនួមកជា
តារាសម្ត្រងហើយ
អាចសម្របខ្លនួសម្ត្រង
បានទៅតាមកលៈ-
ទ្រសៈទៀតផង។
កញ្ញាស្រីគាបានឱ្រយ-

ដងឹពីអារម្មណ៍ខ្លនួនាព្រល
ដឹងថាត្រូវថតប៉ះតួប្រុសជា
រៀមច្របងសិល្របៈលើកដំបូង-
ថា៖«ន្រះជាលើកទី១ហើយ
ដ្រលនាងខ្ញុំត្រូវសម្ត្រងប៉ះដ្រគូ
ជាមួយនឹងរៀមច្របងសាយសៀរា៉ា
ត្រយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងសម្ត្រងឱ្រយ
បានល្អជាមួយគាត់មិនខានឡើយ
ព្រះថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបគាត់ក្នុងករងារ
សប្របុរស-ធម៌សង្គមច្រើនដងដ្ររ»។
កញ្ញាខ្លឹមស្រីគាក៏ធ្លាប់បានធ្វើឱ្រយ

មហាជនចាប់អារម្មណ៍នងិលាន់មាត់
សរសើរដ្ររថាកញ្ញាបានស្រវាចាប់
អាជីពថ្មីបន្ថ្រមទីផ្រសារសិល្របៈមួយ
ទៀតគឺកំពុងត្រប្រក្លាយខ្លួនជា
តារាចម្រៀងតាមរយៈករច្រញ-
ចម្រៀងដ្រលមានចំណងជើងថា
«ព្រលមានបងទើបអូនច្រះស្មោះ»
ដ្រលជាករបង្ហើរនូវសំនៀងដ៏ពីរោះ-
មិនចាញ់តា រាចម្រៀងអាជីពប្របមនោ-

សញ្ច្រតនានោះឡើយហើយបទចម្រៀង
ថ្មីដ្រលបកស្រយដោយកញ្ញា ខ្លឹម-
ស្រីគាមានចំណងជើងថា«ព្រលមាន-
បងទើបអូនច្រះស្មោះ»គឺជាករនិពន្ធ
ទនំកុច្រៀងដោយព្រជ្រយ៉ាណូនងិនពិន្ធ

បទភ្ល្រងដោយ វឌ្រឍនៈសុីឌីគ្រន់ត្របង្ហោះ
ចលូYouTubeបានប៉នុា្មោនថ្ង្រសះក៏
ស្រូបបាននូវករគាំទ្រពីអ្នកល្រង-
បណា្តាញសង្គមមានចំនួនជាង 1M
viewersឯណោះ។
កញ្ញាខ្លឹមស្រីគាក៏បានបញ្ជាក់ដ្ររ

ពីករច្រញបទចម្រៀងនោះថា៖«តាម
ពិតទៅបទចម្រៀងន្រះមិនម្រនជា
បទចម្រៀងដបំងូរបស់នាងខ្ញុំឡើយ
វាគឺជាបទចម្រៀងទី៣របស់នាង
ខ្ញុំហើយ។ត្របទលើកក្រយ
ន្រះវាហាក់ទាក់ទាញចំណាប់-
អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខា្លាំង
មានចំនួនជាង 1M viewers

ដោយគ្រន់ត្របានបង្ហោះបាន
ត្រមឹត្រចនំនួប្រហ្រល១អាទតិ្រយសះ
។ន្រះក៏ជាករពង្រកីនវូសមត្ថភាពក្នងុ-
សលិ្របៈបន្ថ្រមសម្រប់ខ្លនួឯងដោយសារ
ចង់ឱ្រយខ្លួនឯងមានទីផ្រសារសិល្របៈកន់ត្រ
សម្របូរប្រប»។
ចំណ្រកឯអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ត្រងនៅ

ផលិតកម្មរតនាភាពយន្តលោកក្រវ រតនា
បានឱ្រយដងឹពីដណំើរករថតកនុរឿង«គ្រូចញិ្ចមឹ-
ខ្មោច»ដ្រលកញ្ញាខ្លឹមស្រីគាសម្ត្រងជាតួឯក
ន្រះដ្ររថា៖«វណ្ណកម្មន្រះនឹងបងា្ហោញករចាប់-
អារម្មណ៍របស់មហាជនខា្លាំងនៅថ្ង្រចាក់បញ្ចាំង
នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្រសន៍អប្រសរា។ដ្រលករថត
នឹងត្រូវចំណាយព្រល៣-៤ខ្រ»៕
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តារា សេសីេស់   កញ្ញា ខ្លឹម សេីគា បន លាភ ដើមឆ្នាំ ថ្មី 

ជា  តួឯករឿង«គេូចឹញ្ចឹមខ្មោច»។  រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

សេ ីសេស់ ខ្លមឹ សេគីា អតីតកញ្ញាឯក  Miss-
Grand Cambodia 2017។ រូបថតសហករី

កញ្ញា អ៊ូ បញ្ញាសុកិតេយា (ឆ្វេង) បនសេក អបអរ នៅ ពេល កេុមវិសាខា លើក ពានសម្តេច ។ ហា៊ានរង្រសី

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈក្លបិបាល់ទាតវ់សិាខា
បានចាតទ់កុករឈ្នះពានរងា្វាន់
សម្ត្រចហ៊នុស្រនឆ្នាំ២០២០
ថាជាសមទិ្ធផលដ៏អសា្ចារ្រយដ្រល
បានជយួឱ្រយក្លបិទើបបង្កើតឡើង
ក្នងុឆ្នាំ២០១៦មយួន្រះទទលួ
បានឱកសដ៏ពិស្រសគឺករ-
បានទៅល្រងនៅវគ្គជម្រុះplay
offពានរងា្វាន់AFCCup2021
ជាលើកដំបូង។
យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រប់

ករប្រកតួរដវូកលថ្មីឆ្នាំ២០២១
ន្រះអ្នកចាតក់រទទូៅក្លបិវសិាខា
កញ្ញាអ៊ូបញ្ញាសុកិត្រយាបាន
ដាក់គោលដៅកន់ត្រធំសម្រប់
ក្លិបដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅ
ភ្នពំ្រញមយួន្រះដើម្របីឈានទៅ
រកករឈ្នះពាននៅក្នុងស្រុក
ពិស្រសករធ្វើឱ្រយបានល្អនៅ
ក្នងុករប្រកតួAFCCupដើម្របី
ចារកណំតត់្រនៅក្នងុសៀវភៅ
ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ក្លិបផ្ទាល់។
តាមរយៈបទសមា្ភាសជាមយួ

ក្លបិផ្ទាល់កញ្ញាអ៊ូបញ្ញាសកុតិ្រយា
បាននយិយថា៖«វសិាខាទើប
បានឈ្នះពានរងា្វាន់សម្ត្រចហ៊នុ
ស្រនឆ្នាំ២០២០ហើយករ-
ឈ្នះពានន្រះបានជយួឱ្រយយើង
បានទៅល្រងនៅវគ្គជម្រុះពាន
រងា្វាន់AFCCup2021អ៊ីចឹង
យើងសង្រឃឹមយ៉ាងមតុមាំថាករ-
ទទលួបានជោគជយ័ទាងំអស់
ន្រះដ្រលបងប្អូនបានជួយ

ជំរញុជាមួយគា្នាគឺយើងនងឹបន្ត
ដើរទៅដល់AFCមួយកម្រិត
ទៀតដ្រលយើងអាចកត់ត្រទកុ
នៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្ត
របស់ក្លិបទើបកកើតវិសាខា
របស់យើង»។
អ្នកចាតក់រទទូៅជាស្រ្តីរបូន្រះ

បានបន្តថា៖«ក្រពីករឈ្នះ
ពានរងា្វានស់ម្ត្រចន្រះគឺនៅឆ្នា-ំ
ក្រយយើងនៅត្របន្តនងិស្វ្រង
រកពានមកជូនក្លិបនិងអ្នកគាំ-
ទ្ររបស់យើងទាងំអស់គា្នាហើយ
យើងត្រងត្រស្វ្រងរកកីឡាករ
ដ្រលមានសមត្ថភាពល្អៗមក
ចូលរួមជាមួយយើង។ទោះជា
កឡីាករក្នងុស្រកុនងិក្រស្រកុ
យើងត្រងត្រចម្រញ់ពួកគាត់
ពង្រងឹសមត្ថភាពកណំ្រទម្រង់
ន្រករល្រងដើម្របីឈានទៅរក
ពាននៅឆ្នាំ២០២១ន្រះ»។
បន្ថ្រមទៅលើករដាក់គោល-

ដៅប្រជ្រងឱ្រយបានពានក្នងុស្រកុ
ន្រះវិសាខាក៏ចង់បង្កើតបាន
នូវកំណត់ត្រល្អសម្រប់ករ-
ប្រកួតនៅក្រប្រទ្រសផងដ្ររ
ខណៈករប្រកតួជម្រុះវគ្គplay
offពានរងា្វាន់AFCCup2021
ន្រះក្រុមវិសាខារបស់កម្ពុជា
ត្រូវប្រកួតជម្រុះជុំទី២ជាមួយ
ក្រុមLalenokUnitedរបស់
ទីម័រខាងកើតហើយក្រុមណា
ឈ្នះនឹងត្រូវឡើងទៅជួបក្រុម
PersipuraJayapuraរបស់
ឥណ្ឌូន្រសុី។
កញ្ញាអ៊ូបញ្ញាសុកិត្រយាបាន

បញ្ជាក់ថា៖«មិនត្រឹមត្រពាន-
រងា្វាន់នៅក្នុងស្រកុទ្រប៉នុ្ត្រផ្ន្រក
១ន្រករអភិវឌ្រឍនិងគោលដៅ
របស់ក្លិបវិសាខានៅឆ្នាំន្រះគឺ
ករឈានទៅល្រងកម្រតិអន្តរ-
ជាតិដោយយើងនឹងនាំយក
ទងជ់ាតិប្រទ្រសកម្ពជុានងិទង់
ក្លិបបាល់ទាត់វិសាខាទៅដល់
ប្រទ្រសជិតខាងដើម្របីឱ្រយគ្រ
សា្គាល់បាល់ទាត់កម្ពុជាយើង
និងក្លិបវិសាខាផងដ្ររ»។
កញ្ញាបានបន្ថ្រមថា៖«នៅ

រដូវកលថ្មីឆ្នាំ២០២១ន្រះ
យើងនងឹព្រយាយមប្រកតួប្រជ្រង
ដើម្របីទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មី
បន្ថ្រមទៅលើអ្វីដ្រលយើងមាន
នៅឆ្នាំ២០២០សម្រប់ជនូដល់
បងប្អនូទាងំអស់គា្នាហើយទាងំ
ន្រះជាមោទនភាពជាតិរបស់
យើងទាំងអស់គា្នាបើសិនជា
យើងបានទៅដល់គោលដៅ
កំណត់នោះ»។
អ្នកចាត់ករទៅទៅរូបន្រះ

បានបញ្ជាក់បន្ថ្រមថា៖«យ៉ាង-
ណាក៏ដោយអ្វីទាំងអស់ន្រះ
មនិអាចជោគជយ័ទ្របើសនិជា
គា្មោនអ្នកទាងំអសគ់ា្នាជយួគាំទ្រ
ដូច្ន្រះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នក-
គាំទ្រទាំងអស់បន្តគាំទ្រក្លិប
វិសាខាដើម្របីឆ្ពោះទៅរកភាព-
ជោគជ័យជាមួយគា្នានៅរដូវ-
កលថ្មីនងិចលូរមួទាងំអស់គា្នា
ដើម្របីអភវិឌ្រឍវសិយ័កឡីាបាល-់
ទាត់នៅប្រទ្រសកម្ពជុាគឺយើង
ឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគា្នា»៕

វិសាខា ដាក់ គោលដៅ កាន់ តែ ធំ 
ក្នងុការបែកួត  បែជែង នារដូវកាល ថ្មី

ខ្លមឹ សែគីា បាន លាភ ដើមឆ្នា ំ ថ្មី 
ជា តួ ឯក រឿង «គែ ូចិញ្ចមឹ ខ្មោច» 
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