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រិនដាវីតច្របូកច្របល់
ខ្លាំងមុននឹងឈ្នះប្រក់-
លានលើកទី២...ទំព័រ១៥

កីឡា
នៅផ្ទះទំន្រររៀនធ្វើប្រក្រុង
ដ្រលខ្ម្ររជឿពីប្រសិទ្ធភាព
ក្រអការក្ដៅក្នុង...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
លោកHa៖វឌ្ឍនភាពន្រផ្សារ

មូលបត្រកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រល

៣ឆ្នាំចុងក្រយ...ទំព័រ១០

ស្រដ្ឋកិច្ច

គម្រោង BRGS នឹង ផ្តល់ ការ គំាទ្រោ កាន់ ត្រោ ច្រោើន   ដល់    សហគ្រោសក្នងុ ស្រោកុ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ អ្នកក្នងុវសិយ័ឧសស្ាហកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថុបក្ាសស្វាគមន៍ការដាកឱ់យ្
ដំណើរការជាផ្លូវការន្គម្ងធានា
ឥណទានដើមបី្ស្ដារអាជវីកម្ម(BRGS)

របស់សជវីកម្មធានាឥណទានកម្ពជុា
(CGCC)មានដើមទុន២០០លាន
ដលុា្លារដើមប្ីផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់ត្ច្ើន
សមប្់សហគស្ធុនតូចនិងមធ្យម
សម្ប់កម្ចីកាន់ត្ច្ើននិងកាន់ត្
ងាយស្លួក្នងុការរកស្ានរិន្តរភាពអា-

ជីវកម្មរបស់ពួកគ្ដោយសរត្ព្ល-
វ្លាដ៏ពិបាកន្វិបត្តិសុខភាពន្ះ។
សជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

(CGCC)ត្វូបានដាក់ឱយ្ដណំើរការ
កាលពីថ្ងទ្ី២៩ខ្មនីាដោយកស្ងួ
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគោលដៅ

គំាទ្អាជវីកម្មទាងំអាជវីកម្មមកូ្ីខា្នត-
តូចនិងមធ្យមនិងអាជីវកម្មខា្នតធំ
ក្នងុការពង្កីលទ្ធភាពទទលួបានហ-ិ
រញ្ញបប្ទានពីគ្ឹះស្ថានហរិញ្ញវត្ថុចលូរមួ
(PFIs)សមប្់ការកៀរគរទនុបង្វលិ
វិនិយោគនិងការពង្ីកអាជីវកម្ម។

យោងតាមសច្ក្ដីបក្ាសពត័ម៌ាន
ដ្លភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ទទួលបាន«គំនិត
ផ្តួចផ្ដើមន្ះស្បនឹងគោលនយោ-
បាយរបស់រាជរដា្ឋាភបិាលក្នងុការគាទំ្
និរន្តរភាពនិងការងើបឡើងវិញន្
ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុង...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ក្រោសួង អប់ រំ  បន្ត   
លើក កម្ពស់ ការ បណ្តះុ- 
បណ្តាល គ្រោ ូបង្រោៀន 
នៅ ក្នងុ បរិការណ៍ កូវីដ

គ្រោពូ្រោទ្រោយ គឺ ជា កង ទ័ព 
អាវ ស ជួរ មុខ  ក្នងុ ការ- 
ប្រោយុទ្ធ ប្រោឆំាងកូវីដ 
ដ្រោល កំពុង រាល ដាល 

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ នៅមុននិងក្នងុបរិការណ៍
កូវីដ១៩ក្សួងអប់រំយុវជននិង
កឡីាបានបន្តលើកកម្ពស់ការ-
បណ្តះុបណ្តាលគូ្បង្ៀនតាម-
រយៈការបន្តអនុវត្តកណំ្ទមង្់
គឹ្ះស្ថានបណ្តះុបណ្តាលគូ្និង
លើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគូ្បង្ៀន
ដោយបន្តអនុវត្តផ្នការសកម្ម-
ភាពកំណ្ទម្ង់គឹ្ះស្ថានបណ្តះុ-
បណ្តាលគ្ូ ខណៈដ្លអ្នក-
ជំនាញមើលឃើញថាការអប់រំ
នៅមានបញ្ហាប្ឈមជាច្ើន។
លោករស់សុវាចាអ្នកនំាពាក្យ

ក្សួងអប់រំបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉សុ្ដិ៍កាលពមីស្លិមញិថាកស្ងួ
អបរ់ំបានជរំញុឱយ្គប្់គ្ឹះស្ថាន
បណ្តុះបណ្តាលគ្ូឱយ្បន្តអនុវត្ត
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបាន
ព្ញល្ញនិងច្បាស់លាស់
ដោយបង្ចក្ឱយ្មានការសកិស្ា
ក្នុងថា្នក់រៀនស្វយ័សិក្សា និង
ការប្ើប្ស់បច្ចក្វទិយ្ា។លោក
ថ្ល្ងថា៖ «ក្សួងបានកំណត់
អ្នកទទលួខសុត្វូកម្តិបច្ចក្-
ទ្ស ដើម្បីឱ្យមានការទទួល-
ខសុត្វូរតឹត្ចប្ាស់លាស់នងិ
បន្តផ្តល់...តទៅទំព័រ  ៦

ឡាយ សា មាន

ភ្នពំៃញៈការធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយ
នឹងអ្នកជំងឺឆ្លងដ៏កាចសហាវ
ការធ្វើការលើសម៉ោងការស្លៀក-
ពាក់ខោអាវឃ្លុំជិតៗ តាំងពី
កប្ាលរហតូដល់ចងុជើងដើមប្ី
ទប់ស្កាត់ការឆ្លងម្រោគដ្ល
ធ្វើឱ្យថប់ពិបាកដកដង្ហើមនិង
ការរស់នៅប្កឆ្ងាយពីគ្ួសរ
គឺជាទុក្ខលំបាករបស់គ្ូព្ទ្យ
ក្នុងអំឡុងព្លដ្លជំងឺកូវីដ-
១៩កំពុងត្រីករាលដាល។
ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដ្ល

រាជរដា្ឋាភិបាល...តទៅទំព័រ  ២

 មុំ  គនា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ លោកហ៊ុន ស្ន
នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជា-
ណចក្កម្ពជុាបានបក្ាសពី
យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងទ្ង់-
ទ្យធំទៅដល់ប្ជាពលរដ្ឋ
នៅទូទាំងប្ទ្សឱ្យបាន

១លានដសូក្នងុរយៈពល្១ខ្
ដោយលោកបានស្នើទៅគ្ប់
អភបិាលខត្្តទាងំអស់ត្វូរៀប-
ចំកន្លង្ស្នក់នៅសមប្់ក្មុ-
គ្ូព្ទ្យស្ម័គ្ចិត្តដ្លនឹងចុះ

ទៅតាមបណ្តាខ្ត្តដើម្បីចាក់-
វា៉ាក់សងំដល់បជ្ាពលរដ្ឋទំាង-
អស់។លោកបានលើកឡើង
តាមរយៈសរជាសំឡ្ងនៅ
ថ្ង្ម្សិលមិញថាខ្ត្តទាំងអស់

ត្ូវទទលួខសុត្វូលើការស្នក់
នៅរបស់ក្មុគ្ូពទ្យ្ស្មគ័្ចតិ្ត
ដ្លទៅពីរាជធានីភ្នំព្ញឬ
ចល័តពីកន្ល្ង១ទៅកន្ល្ង
១ទៀតដើម្បីចាក់វា៉ាកស់ងំដល់

ប្ជាពលរដ្ឋ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «នៅព្ល

ខាងមុខន្ះយុទ្ធនាការចាក់-
វា៉ាក់សំងរបស់យើងនឹងធ្វើក្នុង
ទ្ង់ទ្យធំហើយនឹងមាន
អន្តរាគមន៍ពីព្ទ្យទៅពីថា្នក់ជាតិ
ចូលរួមផងដ្រ ដ្លគម្ង
យើងគឺចាក់...តទៅទំ ព័រ ៤

លោក ហុ៊ន ស្រោន ប្រោកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាង
ការពារកូវីដ១៩ទ្រោង់ទ្រោយធំ ចំនួន ១លានដូសក្នងុរយៈព្រោល១ខ្រោ

កៃមុ គៃពូៃទៃយ កំពុង សួរនំា អ្នក ទៅ ផ្តល់ សំណាក  ដើមៃបី ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ កូវីដ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៩  ខៃ មីនា  ឆ្នា ំ២០២១  ។ រូបថតTYDA
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តពីទំព័រ  ១...ហៅ ថា ពៃឹត្តិ - 
ការ ណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដៃល 
ជំងឺ កូវីដ កំពុង តៃ មាន ការ រីក រា ល-  
ដ ល ធ្ងន់ ធ្ងរ  មិន ធ្លាប់មាន ពីមុន មក  
ដៃល  ថ្ងៃ ខ្លះ មាន អ្នក ឆ្លង រហូ ត   
ដល ់ ជាង១០០ នាក ់ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
គៃូ  ពៃ ទៃយ ដៃល តៃូវ បាន  គៃ  ចាត់- 
ទុក ថា ជា កងទ័ព អាវ ស ជួរ មុខ 
គ ឺកា ន ់តៃ មាន  ការ  មមាញឹក  ខ្លាងំ 
ឡើង  ថៃម  ទៀត ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃហុ៊ីន សៃន 
បាន បង្ហោះ សារ នៅលើ ហ្វៃ ស- 
ប៊ុ  ក   របស់ លោក ថា៖«ក្នុង រយៈ - 
ពៃល១ឆ្នា ំកន្លង មក នៃះគៃពូៃ ទៃយ  
របស់ យើងបាន ចូលរួម យ៉ាង 
សកម្ម  ជាមយួ ទកឹចតិ្ត ដ ៏ អង់អាច 
ដើមៃបី សង្គៃះ ជីវិត បៃជា   ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា និង បៃយុទ្ធបៃឆំង កូ វីដ- 
១៩»។ លោក នាយក រដ្ឋ  មន្តៃី 
បាន  អរគុណ ដល់ កៃុមគៃូ ពៃទៃយ  
ដៃលជា ខៃសៃតៃៀម ទី១ក្ន ុង ការ- 
ជួយសង្គៃះ ជីវិត មនុ សៃស ជាតិ 
ក្នុង កាល:ទៃស: ដៃល កម្ពុ ជា  
កំពុង បៃយុទ្ធ បៃឆំង  នឹង ជំងឺ កូ វីដ - 
១៩។ លោក លើក ឡើង ថា ៖ 
« គៃពូៃទៃយ  បាន លះបង់ កមា្លាងំ - 
កា យ   ចិត្ត ឃ្លាត ពី ផ្ទះ ឃ្លាត ពី 
គៃួសារ ដើមៃបី បុព្វហៃតុ សុខភាព 
មួយបៃទៃស»។ 

កៃមុគៃ ូពៃទៃយ ស្មគ័ៃ ចិត្ត« សម្តៃ ច - 
តៃ ជោ» និង កៃុម គៃូ ពៃទៃយ របស់ 
កៃសួង សុខ ភិបាល កំពុង ធ្វើ 
សកម្មភាព យ៉ាង សសៃក់ ស សៃ ំ
ជាមួយ សា្មារតី ទទួល ខុស តៃូវ - 
ខ្ពស់ដោយបាន លះបង់ ពៃល 
វៃលា  ជាមយួ  កៃមុ គៃសួារ ក្ត ីសខុ  
ផ្ទាល ់ខ្លនួ ដោយ តៃវូ  ធ្វើការ  តាងំ- 
ពី ពៃលឹម  រហូតដល់  ជាង ពាក់ - 
កណ្តាល  អ្រធតៃ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ  - 

បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូ វីដ។
លោកសៃ ីពៃ ជ ចន្ទ មុន្ន ីសមា - 

ជកិ គណៈកម្មការ បៃយទុ្ធបៃឆំង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង ជា អនុបៃធន 
កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាលសមាគម គៃូ - 
ព  ៃទៃយ ស្ម័គៃចិត្ត យុវជន «សម្តៃច- 
តៃ ជោ »ហៅ កាត ់(TYDA)បា ន 
ផ្តល់ កិច្ចសមា្ភាសន៍ ដល់ អ្នក សារ - 
ព័ត៌មាន  នៅឯ មន្ទ ីរពៃទៃយ ស្តៃ ីនគរ- 
ទៃព ដៃល តៃូវយក  ធ្វើ ជា ទីតាំង 
សមៃប់ ពៃយា បា ល  អ្នកជំងឺ កូ វីដ  ១ ៩ 
បាន ថ្លៃងថា ការឆ្លង នៅក្នងុ ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ 
មាន  សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង លើក - 
មុនៗ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ  កៃុម គៃូពៃទៃយ 
កាន់តៃ មមាញឹកនិង កំពុង យក - 
ចិត្ត ទុកដក់ ខ្ពស់ ក្នុង កិច្ចការងារ 
នៃះ។ លោកសៃី  បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ឃើ ញ គៃូពៃទៃយ យើង ហត់ ណ ស់ 
ធ្វើ ការយក សំណក។ មិនមៃន 
តៃ កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ ពួក ខ្ញុ ំទៃគឺ គៃ ូពៃ ទៃយ 
ដៃល ពៃយា បាល នៅ ជួរមុខ  នៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយផៃសៃងៗក៏ ពួកគាត់ ហត់ - 
ខ្លាំង មៃន ទៃន» ។ 

លោកសៃី  ពៃ ជ ចន្ទ មុន្នី មាន 
បៃសាសន៍  ដោយ សំឡៃង  ក្តកុក្ត ួល  
ថា៖«ខ្ញុំ និង កៃុមគៃូពៃទៃយ នឹងនៅ 
ជាមួយ អ្នក  ទំាង អស់គា្នា ដើមៃបី 
បិទ ការឆ្លង សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។ 
បុ៉ន្តៃ ជាមួយគា្នានៃះដៃរខ្ញុ ំសូម អង្វរ 
ហើយ អង្វរ ទៀត ដល់ បងប្អូន 
បៃជា ពលរដ្ឋ យើង យើង ខ្ញុ ំជយួ- 
បានទាល់តៃ បងប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ   
ជួយ សហការ ជាមួយ កៃមុ គៃពូៃ ទៃយ 
ដៃរ»។ បើ តាម លោក សៃ ីចន្ទ មនុ្ន ី
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ  ក្នុង ១ថ្ងៃ ធ្វើការ 
ចាប់ពី ម៉ាង៧ពៃឹក  រហូតដល់  
ម៉ា ង ១ ឬម៉ាង ២ ទៀបភ្លឺ បាន 
មាន ពៃល ដូរ វៃន  ចូល សមៃក។ 

«សមូៃបី អ្នក ពាក ់PPE (សម្លៀក- 
បំពាក់ ពៃទៃយ ការពារ មៃរោគ) ៣ 
ម៉ាង អី ទើបបាន ញុំាទឹក ម្តង  
គាត ់ ហត ់មៃន ទៃន»។ លោកសៃ ី 
បាន ថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់ កៃុម- 
គៃូពៃទៃយ ទាំង អស់ ទាំង កៃុមគៃូ - 
ពៃទៃយ TYDA និង កៃុម គៃូពៃទៃយ 
របស់ កៃសួង សុខ ភបិាល  ដៃល 
កំពុង ពៃយាបាល អ្នកជំ ងឺ ផៃសៃងៗ  
ដោយ  លះបង់ ពៃលវៃលា ផ្ទាល់ - 
ខ្លនួ ដើមៃបី ចូល រួម ជាមួយ រដ្ឋា ភិបា ល  
ក្នុងការ ទប់សា្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ។

លោកសៃី  បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ ធ្វើ 
ការងារ នៃះ ខ្ញុ ំដងឹ ខ្លនួឯង ពពីៃះ 
ពួកយើង  ដៃល ធ្វើការ ងារ  នៃះ ចៃ ញ 
ទៅ កៃ អត់ បាន ទៃក្នងុ ២អា ទិតៃយ  
នៃះ (អំឡុង ពៃល ឆ្លង ស ហគមន៍ ) 
គាត់ ធ្វើការ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ ជាប់ 
បនា្ទាប់់មក គាត់ តៃវូធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ ក 
ខ្លួនឯង។ គាត់ បៃក ពី កូន បៃពន្ធ 
គៃសួារ រយៈ ពៃល១ខៃ ទាងំ កៃមុ 
គៃូពៃទៃយ របស់ ពួក ខ្ញុំ  អ្នកខ្លះ មិន - 
ដៃល ជួប មុខ បៃពន្ធ ប្តី កូន ទៃ។ 
អ៊ីចឹ ង អរគុណ មៃនទៃន ទោះជា 
ជបួ ឧ ប សគ្គ យ៉ាងណ ក ៏ គាត ់នៅ 
បន្ត ទៅ ដើមៃបីឱៃយ បញ្ចប់ ការឆ្លង 
សហ គមន៍ ឆប់»។

លោកសៃី ចន្ទ មុន្នី ឲៃយ ដឹង ថា 
បច្ចុ បៃបន្ន គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃចិត្ត យុវ - 
ជន  «សម្តៃច តៃ ជោ »បៃមាណ 
៤៣០ នាក់ កំពុង បមៃើ ការងារ 
យ៉ាង សសៃក ់ស សៃ ំនងិ កពំងុ 
ជៃើសរីស គៃូពៃទៃយ ៣៥០នាក់ 
ផៃសៃងទៀត ដើមៃប ីហ្វកឹ ហ្វនឺ ដៃល 
ពួកគាត់ នឹងតៃវូ ទៅ ពៃយាបាល អ្នក - 
ជំងឺ កូ វីដដោយផ្ទាល់ តៃម្តង។

លោក សៃ ីលើក ឡើង ទៀត ថា ៖ 
«នាម ជា គៃពូៃទៃយ ជួរមុខ វា ពិបា ក  - 
ខ្លាងំណស់តៃ ក៏តៃវូ សូ៊ទៃសំ្ម ័គៃ- 
ចិត្ត ធ្វើ ដើមៃបី បៃជាជន យើង ។ មិន-  
មៃន ខ្ញុ ំមិន ខ្លាចមិន មៃន ខ្ញុ ំមិន តក់- 
ស្លតុក្នងុការ ចុះជយួ សៃ ចសៃ ង ់ 
ជីវិត ពៃយា បាល  អ្នក ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
នោះ ទៃ ហើយ  ក៏ មិនមៃន ខ្ញុំ មាន 
ជីវិត អមតៈ នោះដៃរ តៃ នៃះ ជា 
កាតព្វកចិ្ច របស់ ពៃទៃយ»។ លោក- 
សៃ ីថា ៖ «ខ្ញុ ំក៏មាន ជីវិត ១ មាន - 
គៃួសារ មាន ពុក ម៉ៃ ចាស់ មាន ប្តី  
មាន បៃពន្ធ មាន កនូ  រងច់ា ំខ្ញុ ំដចូ- 
អ្នក ដៃរ តៃ ខ្ញុំ តៃូវតៃ ពុះពារ ដើមៃបី 
សៃចក្តីសុខ របស់ បៃជាជន ខ្ញុំ»។  

លោក សៃី បាន លើក ឡើង ពី 
ផ្នត ់គនំតិ របស់ គៃ ូពៃទៃយ ថា ៖« កា យ  
ចិត្ត (គៃូពៃទៃយ)ពិតជា មិន ចង់ ឱៃយ 
អ្នកជំងឺ ណ មា្នាក់ បាត់បង់ ជីវិត 
ឡើយ ហើយក៏ បៃថា្នា នឹង ពៃយា- 
បាល ចង់ឱៃយ ពួកគាត់ ឆប់ ជា 
ដើមៃបី តៃឡប់ ទៅផ្ទះ  ជួបជំុ គៃសួា រ   
វិញ ទើប ខ្ញុំ តៃូវ លះបង់ ខ្លួនឯង  
បៃឡូក ជាមួយ មៃរោគ ដៃល យើ ង 
មើល មិន ឃើញ នៃះពៃះ ខ្ញុំ ក៏ 
សងៃឃឹមថានឹង បាន ឆប់ ចប់ តៃឡ ប់ 

ទៅ ជួប  ជុំ គៃួសារ ខ្ញុំ វិញ ដៃរ»។ 
ខណៈ ដៃល ជំងឺ កូវីដ កំពុង តៃ 

ផ្ទុះ រាល ដល ខ្លាំង កៃុម គៃូពៃទៃយ 
ជួរ មុខ  បាន ខិត ខំ ធ្វើ ការ សសៃក់ - 
សសៃ ំ ទំាង យប់ ទំាង ថ្ងៃឈរ ហា ល- 
ថ្ងៃ ហាល ខៃយល ់ក្តា រាប ់ម៉ាង  នៅ 
មុខ ផ្ទះ អ្នក ឆ្លង  ឬអ្នក ដៃល សងៃស័ យ 
ថា  ឆ្លង មៃរោគ កវូដី ក្នងុ សម្លៀក- 
បំពាក់ ដៃល  ហប់ ពិបាក ដក ដង្ហើម  
ដើមៃបី ទទួល អ្នកជំងឺ និង ដឹក យក 
ទៅ  ពៃយាបាល។ នៃះ ជា   សារ របស ់
គៃូពៃទៃយ មា្នាក់  ដៃល កំពុង បមៃើ - 
ការងារ នៅ ជួរ មុខ។  

គៃ ូពៃទៃយ របូ នៃះ លើក ឡើង ថា ៖ 
« អ្នក ពាក់ មា៉ាស់ ថា  ហប់  ពិបាក 
ដកដង្ហើម តៃ ខ្ញុំ គិតថា វា ងាយ - 
សៃលួ ឆ្ងាយ ណស់ ជាង ដក ដង្ហើ ម  
តាម បំពង់ខៃយល់។ អ្នក ថា អផៃសុក - 
ណស ់នៅក្នងុ ផ្ទះ មនិបាន ជបួ ជុ ំ
មតិ្តភក្ត ិដើរ ផកឹសុ ីចលូ ហបូ តាម 
ហាង នានាតៃ ខ្ញុំ គិតថា ការ នៅ -  
ផ្ទះ របស ់អ្នក  វា ងាយសៃលួ ឆ្ងាយ 
ណស ់ឆ្ងាយ ជាង ការរសន់ៅ ក្នងុ 
ពៃទៃយ»។ លោក បាន ដស់ តឿន 
ថា ៖«សូមអ្នក យល់ថាជីវិត អ្នក - 
មាន តម្លៃ នៅពៃល ជំងឺ មិន ទាន់ - 
មក  ដល់តៃ ពៃល អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺអ្ន ក 
នងឹ យល់ថា ការ ជាសះ សៃបើយ ពី 
ជំងឺ ពិតជា មានតម្លៃ ណស់។ ខ្ញុំ 
លះបង់ គៃួសារ សា្នាក់នៅ ពៃទៃយ  
ដើមៃបី ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ ... តើ អ្នក 
អាចជួយ ខ្ញុំ  ដើមៃបី កុំឱៃយ កា្លាយជា 
អ្នកជំងឺ មា្នាក់ ទៀត បាន ទៃ?»។

គៃ ូពៃទៃយ មា្នាក់ទៀត ដៃល បៃចំា - 
ការ ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ នៅ សណ្ឋា - 
គារ The Great Duke ក៏បាន 
បង្ហោះ សារ  ដៃរ ថា៖«ខ្ញុំ មិនមាន 
រូប ដៃល សា្អាត ផសុ ទៃ មានតៃ មុខ 
បៃបនៃះ(មុខ សា្នាម ដោយសារ 
ពាក ់របាងំមខុ) ពៃះ ដើមៃប ីបង- 
ប្អនូនិង ដើមៃបី ជាតិ  ដៃល យើង គៃ ប់ - 
គា្នា ជា កងទ័ព អាវ ស ខំ ការពារ បៃជា - 
ជន ទូទាំងបៃទៃស  ឱៃយ ចៀសផុត  
ពី ជំងឺ កូ វីដ១៩ ទាំង អស់ គា្នា»។ 

លោក វៃជ្ជបណ្ឌតិ សៃរ ីវាសនា 
គៃពូៃទៃយ ស្ម ័គ ៃចតិ្ត យវុជន «សម្តៃច- 
តៃ ជោ» បាន និយយ រៀប រាប់ 
នៅ  ក្នុង វីដៃអូ អប់ រំ មួយ ថា  អាវ 
ដៃល  លោក  កំពុង ពាក់  នៃះ « ជា 

អាវ PPE កមៃតិ ៣(អាវ ការពារ 
មៃរោគ) វា ហប់ ខ្លាងំ ពាក់ សមៃ ប់ 
ប៉ះ ជាមួយ អ្នកជំងឺ ដៃល មក ធ្វើ - 
តៃស្ត ផ្ទាល់ ប៉ះ ផ្ទាល់ ជាមួយ អ្នក- 
ជំងឺ យើង តៃវូ ពាក់ កមៃតិ ៣ដើមៃបី 
ការពារ»។ សូមៃបី តៃ កៃុម  គៃួសារ  
របស ់លោក  ក ៏មាន  ការ ភយ័ ខ្លាច 
ដៃរ នៅ ពៃល  ដៃល លោក ចុះ បៃឡូ ក 
ដោយ ផ្ទាល ់ ជា មួយ អ្នក ជំងឺ កូវដី 
ដៃល ជា ជំងឺ ឆ្លង ដ៏ កាច សាហាវ ។ 
ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ តៃ លោក  បាន 
ពនៃយល់ ពួក គាត់   អំពី កាតព្វ កិច្ច 
របស ់គៃ ូពៃទៃយ  ដៃល តៃវូ ពៃយា បាល 
ជួយ សង្គៃះ អាយុ ជីវិត របស់ អ្នក- 
ជំងឺ  ទើប កៃុម គៃួសារ  ស្ងប់ ចិត្ត។

លោក គៃ ូពៃទៃយ មា្នាកទ់ៀត   ថ្លៃង 
ថា៖«រៀងរាល់ ពៃលនៅ ពៃ លដៃ ល  
សួរថា ភ័យ? បៃកដជា ភ័យ 
បៃ កដ ជា ខ្លាច ប៉ុន្តៃ ជា កាតព្វ- 
កិច្ច របស់ យើង  ដៃល តៃូវបំពៃញ  
ដើមៃបី ជួយ បៃជាជន របស់ យើង ឱៃយ 
រួច ផុតពី ជំងឺ កាច សាហាវ នៃះ » ។

លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌី ន  អ្នក នំា - 
ពាកៃយ  កៃសួង សុខភិបាល និង 
ជា បៃធន គណៈកម្មការ ចំពោះ- 
កិច្ច ចាក់ វា៉ាក់ សំាង  កូ វីដ ១៩ ក្នុង 
កៃបខណ័្ឌ ទទូាងំ បៃទៃស ថ្លៃងថា 
ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ នៃះ  កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ  
បា ន ដើរ តួនាទី  យ៉ាង សំខន់ 
ដោយ   ពកួគាត ់ បាន លះបង ់ទាងំ 
កមា្លាំង កាយ ចិត្តចូលរួម បៃយុ ទ្ធ - 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩។ លោក- 
សៃី ថា៖ «បញ្ហោ បៃឈម របស់ 
គៃពូៃទៃយ គឺជា ការសំខន់  បើសិន - 
ជា គៃូពៃទៃយ មិនមាន សាមគ្គី ភាព 
ទៃ គឺ នឹងមាន បញ្ហោ ក្នងុការ ចាត់ - 
ចៃង ពិនិតៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ ដល់ 
បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ»។  មួយ- 
ទៀត ដៃល កៃុម គៃូ ពៃទៃយ តៃូវ  ធ្វើ 
«គឺ ការពាក់ ខោអាវ មិនមៃ ន  សៃ ួល  
ទៃ ណ គៃន់តៃ ពាក់ ខោអាវ អាច 
ចំណយ ពៃល កន្លះ ម៉ាង ទមៃំ 
ពាក់ ឱៃយ តៃវូ។ បើ យើង បៃើ មិន តៃវូ 
ខោអាវ នោះ នឹង កា្លាយទៅជា អ្នក 
ចម្លង កូ វីដ១៩ដល់ គាត់(គៃូ - 
ពៃទៃយ )ហើយ»។

លោកសៃ ីបន្ត ថា ៖«ខ្ញុ ំសូម សម្តៃ ង 
នូវ ការកោត សរសើរ ចំពោះ កៃមុ- 
គៃូ ពៃទៃយ យើង ឃើញ ហើយ ថា  

កៃុម គៃូ ពៃ ទៃយ  យើង អត់ បាន 
សមៃក ទៃ  ទំាងយប់ ទំាង ថ្ងៃ គា ត់ 
ខំ ណស់ ប៉ុន្តៃ អ្វីដៃល សំខន់ គឺ 
ការចូលរួមរ ប ស់ បង ប្អូន  បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ធ្វើយ៉ាងណ  កុំឱៃយ វីរុស 
 កូ វីដ នៃះ មក សមា្លាប់ យើង ទៀត 
ជី វិត មានតម្លៃ ណស់»។

លោក ណុប បា យ៉ា រិ ទ្ធ តារា 
ចមៃៀង  បៃចាំ ផលិតកម្ម ហងៃស- 
មាស ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វដី និង 
តៃូវ  បាន បញ្ជូន ទៅ  ពៃយា បាល  នៅ 
សណ្ឋាគារ The Great Duke 
បាន ថ្លៃង ទាំង អួលដើមក រថា៖ 
«ខ្ញុំ  ឃើញ  ថា  គៃូពៃទៃយ  បៃឹងបៃង 
ធ្វើការ ខ្លាំង មៃន ទៃន អ្វីដៃល ខ្ញុំ 
អាណិត ខោ្លាច ចិត្ត ខ្លាងំ គាត់ (ពៃ ទៃយ) 
ហប់ បុ៉នណ ហើយ គាត់ ធ្វើការ រហ័ ស  
ដចូជា កនូ ទា ហាន អ៊ចី ឹង ។ ទាងំ- 
អស ់នៃះហើយ  ធ្វើឱៃយ ខ្ញុ ំរភំើបចតិ្ត 
ហើយ ខ្ញុ ំគិតថា ខ្ញុ ំមិន ដឹង  ជួយ គា ត់ 
ឬ តបស្នង យ៉ាងម៉ៃច ទៃ  ឱៃយ ស័ក្ដ-ិ 
សម ទឹកចិត្ត របស់ កៃុមគៃូពៃទៃយ 
ដៃល យើង ឱៃយឈ្មាះ គាត់ ថា ជា 
កងទ័ព អាវ ស ជួរមុខ»។ 

លោក  លើក ឡើង ថា ទោះ  បី ជា 
រូប លោក បាន គៃង ពៃយា បាល នៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយ ដច ់ដោយ ឡៃក ធ្វើ ឲៃយ  
នឹក  ដល់ គៃួសារ ក្តី ប៉ុន្តៃ  រូប លោក   
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ នៃះមាន ភាព កក់ - 
ក្តា ដោយសារ លោកគៃ-ូអ្នក គៃ ូ- 
ពៃទៃយ ទំាង អស់  គឺ យកចិត្ត ទុក ដក់   ។ 
«ឱៃយតៃ ឮសូ រ យើង ក្អកក្តា តិច-   
តួច គឺ គាត់(ពៃទៃយ)ស្ទុះ ទៅ យក 
ថា្នា ំមក ពៃយាបាល យើង អី៊ ចងឹ ហើយ 
ខ្ញុំ កក់ក្តា ក្នុង ចិត្ត ថា លោកគៃូ - 
ពៃទៃយ បាន ផ្តល់នូវ ការ ថៃទាំ ដ៏ ល្អ 
មកដល់ ពួក ខ្ញុំ ទាំង អស់ គា្នា»។

របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង- 
សខុ ភបិាល  ឱៃយដងឹ ថា គតិ  តៃមឹ 
ថ្ងៃ  ទី ២៩  មីនា អ្នក មាន វីរុ ស 
កូវីដ ១៩  សរុបមាន ២ ២៧៣ 
នាក់ អ្នក ជាសះ សៃបើយ ១ ១  ៧២ 
នាក់ អ្នក កំពុង ពៃយាបា ល១ ០៨៧ 
នាក់ និង អ្នក សា្លាប់  ១១ នាក់។  
ជា មួយ គា្នា  នៃះ គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី  
២៨  ខៃមីនា  កៃសួង បាន ចាក់ 
វា៉ាក់  សាំ ង  កូវីដ ១ ៩ ជូនជន សុី-
វិល ទូទាំង  បៃទៃស បា ន  ចំនួន 
២៥២ ៥០៧ នាក់៕

គ្រពូ្រទ្រយគឺជាកងទ័ពអាវស...

គ្រពូ្រទ្រយ កំពុង យក សំណាក ពី ពល រដ្ឋ  ដើម្របី យក ទៅ ធ្វើ ត្រស្ត រក ម្ររោគ កូវីដ ១៩ពី ថ្ង្រ ២៨  មីនា  ។ រូបថត TYDA
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អាជ្ញាធរសិក្សាលើដីគម្បព្ជង៩០០ហិកដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកកី្ក្
នៅ សុី វុត្ថា

បាត់ ដំបងៈ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង 
បាន និង កំពុង សិកៃសា លទ្ធ ភាព លើ ដី 
គមៃប ពៃឈើ ទំហំ ជាង ៩០០ ហិក តា 
ដៃល មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ  ភូមិ កំពង់ ល្ពៅ 
សៃុក សំឡូត  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ដើមៃបី បៃ- 
ក្លាយ ឱៃយជា ដី សមៃប ទាន សង្គម កិច្ច  សៃប- 
តាម គោលករ ណ៍របស់ កៃសួង រៀបចំ- 
ដៃនដី  នគរូប នីយ កម្ម  និង សំ ណង់  
សមៃប់ ផ្តល់ ជូន ដល់ ជន កៃកីៃ ទូទៅ  នងិ 
យោធិ ន ចូល និវត្តន៍ ។

លោក  សឿ ម  ប៊ុន រិ ទ្ធិ  អភិ បាលរង- 
ខៃត្តបាត់ ដំបង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កល ពី 
មៃសលិ មញិ  ថា  ដ ីដៃល រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កពំ ុង 
តៃ សកិៃសា នៃះ ស្ថតិ នៅក្នងុ គមៃប ពៃ ឈើ 
ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ កៃសួង បរិស្ថាន 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  ភ្ន ំសំ កុះ នៅ ក្នុង 
ភូមិ សស្តៃ  សៃកុ សំឡូត  ខៃត្ត បាត់ ដំបង។ 
   លោក  សឿ ម  បុ៊ន រិ ទ្ធ  ថ្លៃង ថា  ករសកិៃសា 
ពលីទ្ធ ភាព នៃះ គ ឺយោង ទៅតា ម គោល- 
ករ ណ៍ ណៃនំា របស់ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី- 
នគរូបនី យកម្ម   និង សំណង់ ឱៃយ បណ្តា 
រាជ ធានី -ខៃត្ត នីមួយៗ  រក លទ្ធ ភាព 
ស្វៃងរ ក ដី សមៃប ទាន សង្គម កិច្ច សមៃប់ 
ចៃកជូន បៃជាព លរដ្ឋ កៃីកៃ ទូទៅ  និង 
អតីត កង កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ។

បើតាម លោក  សៀម  ប៊នុ រ ិទ្ធ  រដ្ឋ បាល- 
ខៃត្ត សិកៃសា វាយ តម្លៃ លើ ផល ប៉ះពា ល់ 
បរិស្ថាន ដី  សមៃប់ ធ្វើ កសិកម្ម និង បៃភព 
ទឹក សមៃប់ ទទួល ទាន  និង សៃច សៃព 

ដំណំ ផៃសៃងៗ ពៃះ នៃះ ជា តមៃូវករ មូល-
ដា្ឋានរ បស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដោយ គិត គូរ    
ធ្វើ យ៉ាង ណ ឱៃយ អ្នក ដៃល រស់នៅ ទីនៃះ 
មាន លទ្ធ ភាព ក្នុ ងករ រស់នៅ និង អា- 
សៃ័យ ផល បាន សម រមៃយ ។  

លោក បញ្ជាក់ ថា ទំហំ ដី ដៃល បាន 
និ ងកំពុង សិកៃសា នៅក្នងុ តំបន់  នៃះ មានជាង  
៩០០ហ ិកតា សមៃប ់បមៃងុ ទកុ ជនូ ទៅ 
ស្ថាបន័ ពាក ់ពន័្ធ ក្នងុ ករ ចៃក ជនូ ពលរ ដ្ឋ 
ដៃល មាន ជីវ ភាព ខ្វះ ខាត  ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន 
នៅ មនិ ទាន ់បញ្ចប ់ករ សកិៃសា ទៃ តៃ អាច 
ថា នឹង ចប់ នៅពៃ លឆប់ ៗ នៃះ ។ 

លោក សៀម ប៊ុន រិ ទ្ធ  បាន ឱៃយ ដឹង ដៃរ 
ថា  នៅ ពៃល សិកៃសា ចប់ នឹងដាក់ ជូនទៅ  
កៃសួង ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដូចជា កៃសួង 
បរិស្ថាន  និង កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី នគ- 
របូនយី កម្ម  នងិ សណំង ់ ជា អ្នក សមៃប- 
សមៃលួ និង ដាក់ ជូន បៃមុខ នៃ រាជ រដា្ឋាភិ- 

បាល សមៃច ដើមៃបី ទុក ផ្តល់ជូ ន ពលរដ្ឋ 
ខ្វះខាត និង កៃកីៃ ទូទៅ រួម ជា មួយ នឹង កមា្លាងំ 
បៃដាប់ អាវុធ ដៃល ចូល និវត្តន៍ ផ ងដៃ រ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«រឿង បៃជា- 
ព លរដ្ឋ កៃកីៃ ទូទៅ  និង យោ ធិន ចូល និវត្ត ន៍ 
នៃះ  មិន មៃន ជា សមត្ថ កិច្ច រប ស់ ខៃត្ត ទៃ 
គឺ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី នគរូ បនីយ កម្ម និង 
សំណង់ ជា អ្នក កំណត់ មុខ សញ្ញា លើ 
ពលរដ្ឋ បៃភៃទ ណ ដៃល តៃវូបានផ្តល់ជូន។ 
ខៃត្ត គៃន់តៃ ស្វៃង រ កដី ជូន ទៃ ហើយ នីតិ- 
វិធី បន្តគឺ កៃសួង ជំនាញ ពាក់ ព័ន្ធ» ។ 

លោក ហៃង  សយ ហងុ  មន្តៃ ីសមៃប- 
សមៃួល ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ អង្គករ រលី- 
កដូ បៃចាំ ខៃត្ត បាត់ដំ បង ថ្លៃងថា  ករ- 
ផ្តល់ ឬកររៀបចំ ឱៃយមាន ដី សង្គម កិច្ច ពី 
អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត បាត់ ដំបង នៃះ  គឺ ជា តមៃូវ- 
ករ និង ជា កិច្ចករ មួយ ដ៏ ល្អ  ពីពៃះ 
ពល រដ្ឋ មួយ ចំនួន មានក រ ខ្វះខាត ដី 

សមៃប់ រស់នៅ និង ធ្វើ កសិ កម្ម ដោយ- 
សរ មាន ករ បំបៃក គៃសួរ កន់ តៃ ចៃើន។ 
   លោក ហៃង  សយ ហុង  ថ្លៃង ថា៖  
«រដា្ឋាភិបាល ឬ អាជា្ញាធ រខៃត្ត គួរតៃ ស្វៃង- 
រក ដី រដ្ឋ ដើមៃបី បំ ប្លៃង ទៅជា ដី សមៃប ទាន 
សង្គម កចិ្ច ស មៃ ប ់ផ្តលជ់ ូន ពល រដ្ឋ ដៃល 
មាន ករ ខ្វះ ខាត ឬ មនិ មាន ដ ីពតិ បៃក ដ 
គឺជា ករល្អ បំផុត»។

លោ ក ហៃង  សយ ហុង  បាន បន្ត ថា  
កន្លង មកនៃះ ឃើញ ថា  អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
បាន រៀប ចំ ផ្តល់ ដី សមៃបទាន សង្គម កិច្ច 
និង លំនៅ ឋាន ជូន ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល 
មាន ស្ថាន ភាព ខ្វះខាត បាន មួយចំ នួន 
ហើយ ។ក៏ប៉ុន្តៃ នៅក្នុង ខៃត្ត បាត់ បង់ នៃះ 
មាន ដី នៅសល់ ចៃើន  ទាំង នៅ សៃុក 
សំឡូត និ ង សៃុក មួយ ចំនួន ទៀត ដៃល 
អាច បៃ ក្លាយ ដី ទំាង នោះ ជា ដី សមៃប ទាន 
សង្គម កិច្ច ពៃះ បើ ទុក ចោល ក៏ គ្មាន 
បាន ផល អ្វី ដៃរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ដី រដ្ឋ មួយ 
ចំនួន នៅក្នុង ខៃ ត្ត នៃះ គ្មាន ពៃឈើ  
សមៃប់ រកៃសា ទុក ទៃ យើង គួរតៃ បៃក្លាយ 
ដី ទំាង នោះ ជា ដី សមៃប ទាន សង្គម កិច្ច ជូន 
ដល់ ពលរដ្ឋ ខ្វះ ខាត។  ទោះ ជា យ៉ាង- 
ណ អាជា្ញា ធរ គួរតៃ ផ្តល់ ដល់ អ្នក ដៃល 
អត់ មាន ដីពិត បៃកដ និង ធ្វើឱៃយ មាន តមា្លា- 
ភាព ដៃល នៃះគឺ ល្អ មៃន ទៃន» ។

យោង តាម របាយ ករណ៍ របស់ កៃសួង- 
បរិស្ថាន បង្ហាញ ថា ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  
ភ្នំ សំ កុះ  ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សៃកុ សំឡូត  ខៃត្ត  
បាត់ ដំបង ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់  និង ខៃត្តកោះ - 
កុង មាន ផ្ទៃ ដី ៣៣៥  ៧៥០ ហិក តា ៕

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី រដា្ឋាភិបាល 
ចៃនចោល របាយករណ៍ របស់ 
សមាគម បណ្តាញ យុវជន កម្ពុជា  
(CYN) ដៃលបាន រកឃើញ ថា  
មាន ករកប ់បផំ្លាញ ពៃឈើ ចនំនួ   
១០០ ករណី  នាដើម ឆ្នាំ ២០២១  
នៅ ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃះរករ  
ក្នុង ខៃត្ត ពៃះវិហារ។

ករចៃន ចោល នៃះ  បនា្ទាប់ពី  
CYN  ពី មៃសិលមិញ  បានចៃញ- 
របាយករណ ៍ រក ឃើញ បទល្មើស 
កបប់ផំ្លាញ ពៃឈើចនំនួ ១០០- 
ករណី  ពៃមទាំង ករលួច ដុត  និង 
កបឆ់្ការ ពៃ ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ពៃះរក   ចាប់តាំង ពី មាន កររារាំង 
សហ គម ន ៍មលូដា្ឋាន  អង្គករ  សមា- 
គម  នងិ អ្នក ករពារ ពៃឈើ ពកីរ- 
ចូល រួម លៃបាត ក្នុង ដៃន ជមៃក នៃះ។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន  
លោក នៃតៃ ភកៃ្តា  ពី មៃសិលមិញ  
បានចៃន ចោល របាយ ករណ ៍រក-  
ឃើញ នៃះ  ដោយ ចាតទ់កុ សមា គម   
បណ្តាញ យវុជន កម្ពជុា ពុទំាន ់មាន   
ភាព សៃបចៃបាប់ ជាមួយ កៃសួង- 
បរិស្ថាន នៅ ឡើយ។ 

លោក បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ ថា ៖«ខ្ញុ ំ
សុំ មិន អតា្ថាធិបៃបាយ ចៃើន ទៅលើ 
របាយករណ ៍ដៃល មនិទាន ់សៃប- 
ចៃបាប ់ ជាមយួ កៃសងួ បរសិ្ថាន  នងិ 
សៃប តាមចៃបាប ់ស្តពី ីតបំន ់ករពារ 
ធម្មជាតិ នោះ ទៃ»។ 

លោក ថា  រាជរដា្ឋាភ ិបាល តាម រយៈ   
កៃសងួ បរសិ្ថាន  នៅតៃ បន្ត កចិ្ចខតិ ខ ំ  
បៃងឹបៃង របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ករ ករពារ 
និង អភិរកៃស ធនធាន ធម្មជាតិ ក្នុង 
តំបន់ ករពារ ធម្មជាតិ ទាំង អស់ 
ដៃលមាន ផ្ទៃដ ីអភរិកៃស ដល ់៧,៣- 
លាន ហិកតា។ ទោះបី យ៉ាង  ណ 
លោក ទទួលស្គាល់ ថា  បទល្មើស 
ពៃឈើ ខា្នាតតូច នៅ បន្ត កើតមាន  
ប៉នុ្តៃ មនិមាន បទល្មើស ធំៗ    ឡើយ  
ខណៈ កៃសួង កំពុង បន្ត   ធ្វើកិច្ច ករ 
នៃះនិង ផ្តោត សំខាន់  លើ  ជីវភាព 
ពល រដ្ឋ ជុំវិញ សហគមន៍ ផង ដៃរ។ 

របាយ ករណ ៍របសC់YN  ឱៃយដឹង  
ថា នៅ ចនោ្លាះ ព ីថ្ងៃទ១ី៩-២១  មនីា  
ឆ្នាំ២០២១   កៃុម ករងរ គមៃង  
អ្នកករពារ ពៃឈើ របស់ CYN 
បៃមលូ ភស័្តតុាង អពំ ីបទ ល្មើស ពៃ- 
ឈើ ក្នងុ ដៃនជមៃក សត្វពៃ ពៃះ រក   
ស្ថតិក្នងុ បៃជុ ំសៃកុ ចនំនួ៣ នៃ ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ  គឺ សៃុក ជាំកៃសាន្ត  សៃុក- 

តៃបៃង មានជ័យនិង សៃុក ឆៃប។ 
របាយ ករណប៍ញ្ជាក ់ថា ៖«យើង  

បានរក ឃើញ បទល្មើសនៃ ករកប-់   
បផំ្លាញ ដើម ឈើចនំនួ ១០០ ករណ។ី 
ភាគ ចៃើន ជា បៃភៃទ ដើមឈើ កមៃ 
និង មាន តម្លៃ ពុំអាច កត់ថ្លៃ  ដៃល 
មាន ទហំ ំមខុកត ់ចាបព់ ី ៤៥សង-់ 
ទ ីម៉ៃតៃ  រហតូដល ់១,៣៥ម៉ៃតៃ  នៅ  
ក្នងុ តបំន ់ដៃល ជាបៃភៃទ ពៃ សៃង  
និង ពាក់ កណ្តាល សៃង»។ 

លោក ហៃង គឹមហុង  បៃធាន 
កម្មវធិ ីផ្នៃក សៃវជៃវ  នងិ តស៊ ូមត ិនៃ  
CYN  បៃប ់ថា គលឈ់ើ ដៃល បាន- 
រក ឃើញ ១០០ ករណ ី  នៃះ សទុ្ធសងឹ 
តៃ ជាគល ់ឈើ ដៃល តៃវូបាន កប-់ 

បំផ្លាញ នាដើម ឆ្នាំ២០២១នៃះ។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«ហៃតអុ ីបានជា 

យើង បញ្ជាកថ់ា ថ្ម ីបាន  ពៃះអ ីស្នាម   
កប់ ឈើ ថ្មីៗដៃល បនៃសល់ ទុក ជា- 
មួយ  អាចម៍ រណរ  កំណត់់ ឈើ ស្លកឹ-  
ឈើខ្លះ មនិ ទាន ់ងប ់សៃលួបលួ ផង  
ហើយ ករបៃមូល បាន ទិន្នន័យ ពី 
ករ កប ់បផំ្លាញ ពៃឈើ ទាងំ ១០០-  
ករណ ី យើង ទទលួ បាន ព ីបណ្តាញ 
អ្នក សៃឡាញ់ ពៃឈើ  ដៃលមាន 
កំណត់ លៃខ និយមករ តៃឹមតៃូវ 
នៅក្នុង តំបន់ ករពារ ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ ពៃះរកនៃះ តៃ ម្តង» ។

 លោក               ឱៃយដឹង ថា  កៃុម ករងរ 
របស ់លោក នងឹ ដាក ់របាយករណ៍ 

ករណី រក ឃើញ ករកប់ បំផ្លាញ 
ពៃឈើ ទៅ កៃសួង បរិស្ថាន នៅ 
ពៃល ខាង មុខ នៃះ។

បើ តាម របាយករណ ៍របស ់CYN  
បៃភៃទ ឈើ ដៃល តៃូវ រង ករកប់- 
បផំ្លាញ មាន បៃភៃទ ដចូជា  ឈើទាល  
ស្ទៀង  ផ្តៀក  ពពៃល  ផ្ចឹក ឧត្តម  
គគីរ  និង សុកៃំ  ជាដើម  ហើយ 
ពៃមទាងំ មាន ករដតុ នងិ ឆ្ការ  ផ្នៃក 
ខ្លះ ថៃមទៀត ផង  ដៃល ភាគចៃើន 
កើត ឡើង នៅ ចំណុច អូរ តា មា៉ាក់។ 

លោក ហៃង គមឹហងុ  បញ្ជាកថ់ា ៖ 
«យើង ពិតជា មានករ ពៃួយបារម្ភ 
ចំពោះ ករបាត់បង់ ដៃល នឹង អាច 
ឈាន ទៅរក ករផុត ពូជ បៃភៃទ 
ឈើ កមៃ នងិ មាន តម្លៃ។ ករកប-់ 
ឆ្ការ ពៃ ដោយ ខុសចៃបាប់ បង្ក ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ជមៃក សត្វពៃ  ជាពិ- 
សៃស ករបាត ់បង ់បៃភៃទ ដើម ឈើ   
ផ្តល ់ជរ័ ចៃបាះនងិ ករដកហតូ អន-ុ 
ផល ពៃឈើដៃលជា បៃភព សៃដ្ឋ កចិ្ច   
ដ៏សំខាន់ សមៃប់សហ គមន៍» ។

ក្នុង ទិវា ពៃឈើ អន្តរជាតិ ២១  
មីនា   កៃសួង បរិស្ថានឱៃយ ដឹង  ថា បច្ចុ - 
បៃបន្នកម្ពុជា មាន ផ្ទៃដី  អភិរកៃស  ទំហំ  
៧,៣លាន ហកិតាស្មើ នងឹ ៤១ %   នៃ   
ផ្ទៃដ ីបៃទៃស កម្ពជុា ទាងំមលូ៕  

កិច្ចបេជំុសិកេសាពីដីសមេបទានសង្គមកិច្ចនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបង  ពីថ្ងេ២៥ មីនា។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត

ពេឈើតេវូបានគេកាប ់  នៅខេត្តពេះវិហាររកឃើញពីថ្ងេទី១៩-២១មីនាដោយCYN។រូប CYN

មន្ត្ច្ីនចោលរបាយការណ៍បង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញព្ឈើ១០០ករណីនាដើមឆ្នាន្ំះ

មន្ត្៖ីការលួចកាប់
ឈើក្នងុឧទ្យាន
នៅត្បន្តមានថ្វ-ី
បើមានការអប់រំ

នៅ សុី វុត្ថា

ពេះ វិហារៈ មន្តៃី រាជ ប ណ្ឌិ តៃយ- 
សភា កម្ពុជា បាន អះ អាង ថា 
ករណី ជន ល្មើស លួ ចចូលទៅ  
កប់ ឈើ ដៃល មាន ទំហំធំៗ 
នៅក្នងុ ឧទៃយាន រាជ បណ្ឌតិៃយសភា- 
កម្ពុជា តៃ ជោ សៃន ឫសៃសី តៃឹប 
ស្ថិត នៅក្នុ ង សៃុក ឆៃ បខៃត្ត ពៃះ- 
វិហា រនៅតៃ កើត មាន ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់  បើទោះ បី មាន ករ អប់ រំ 
ផៃស ព្វផៃសាយ និង ណៃនា ំ អពីំ សរៈ- 
សំខាន់ នៃ ពៃ ឈើ យ៉ាង ណ  
ក៏ ដោយ ។ 

លោក សុខ ទូច បៃធាន រា ជ- 
ប ណ្ឌ ិតៃយសភា កម្ពជុាបៃប់ភ្នពំៃញ - 
បុ៉ស្តិ៍ កល ពី មៃសិល មិញ ថា សកម្ម- 
ភាព នៃ ករ លួច ចូលទៅ កប់ 
ឈើ នៅក្នុង ឧទៃយាន រាជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពុជា តៃ ជោ សៃន ឫសៃសី- 
តៃបឹ ពី សណំក់ ពល រដ្ឋ ទាងំ ៣១ 
គៃួសរ ដៃល រស់ នៅ ក្នុង ឧទៃយាន 
នៃះ ហាក់ មាន ករ ថម ថយ  
បនា្ទាប់ពី មាន ករ ចាប់ គោយ ន្ត 
របស់ ពួកគៃ  បុ៉ន្តៃ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ  មាន អ្នក ចំណូល ថ្មី ចូល ទៅ 
លួច កប់ ឈើ ធ្វើ អាជី វកម្ម ម្តង ។

លោក សខុ ទចូ ថ្លៃង ថា ជាក-់ 
ស្តៃង កល ពី ថ្ងៃទី ២៨  ខៃមីនា 
ឆ្នានំៃះ  លោក ចាប ់បាន គោ យន្ត 
ចំនួន ១ គៃឿង និង រត់ រួច ១គៃឿង  
ដៃល គោ យន្ត ទាំង នៃះ បាន ដឹក- 
ឈើ មាន ទំហ ំមុខ កត់ ចាប់ ពី ៦០ 
ទៅ ៨០ សង់ ទីម៉ៃតៃ  មាន ទំហំ  
២ ឱប ទៅ ៣ ឱប និង កប់ បំផ្លាញ 
ដើម ឈើ អស់ ជា ចៃើន ដើម ។

លោក សុខ ទូច  បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ « បៃសិន បើ បន្ត ករ បំផ្លាញ 
យ៉ាង ដូច្នៃះ តើ យើង នឹង អភិរកៃស 
យ៉ាង ដូច ម្ដៃច? ដូច្នៃះហើ យ 
យើង នឹង ចាប់ យក ដោយ ពុំ ផ្ដល់ 
សមា្ភារ និង គោ យន្ត ដៃល ជា 
មធៃយា បាយ ក្នុង ករ កប់ បំផ្លាញ 
ពៃ ឈើ ទាំង នៃះ វិញ ឡើយ ។ 
អា លើក កៃយ នៃះ អត់ ឱៃយ វញិ ទៃ 
ពៃះ វាត ដៃ។ មៃសិល មិញ [ថ្ងៃ ទី 
២៨  មីនា] បាញ ់ អស ់ចៃើន គៃប់ 
ណស់  បើ មាន អ្នក ថត វិញ  ដូច 
ហូលី វូដ អ៊ី ចឹង »។

ទោះជា យ៉ា ងណ លោក សខុ 
ទូច ថ្លៃង ថា លោកមិន មាន វិធាន- 
ករ ឬស្វៃងរក ជន ដៃល បាន រត់ - 
រួ ចនោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ជា វិធានក រ 
បនា្ទាប់  លោកស្នើឱៃយ ស្ថា ប័ន ពាក់- 
ព័ន្ធ ជួយ បន្ថៃម មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស 
យ៉ាង ហោច ណស់ ឱៃយ បាន ៦ នាក់ 
ទើប អាច គៃប់ ...តទៅទំព័រ ៤



តពីទំព័រ៣...គ្រងបទល្មើស
លួចចូលទៅកាប់ដើមឈើក្នុង
ឧទ្រយានន្រះបានខណៈបច្ចុប្របន្ន
ន្រះមានត្រ២នាក់ប៉ុណ្ណោះ។
បើតាមលោកសខុទូចរហតូ

មកទល់ព្រលន្រះ លោកនិង
មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសន្រឧទ្រយានរាជ-
បណ្ឌិត្រយកម្ពុជាបានចាប់ទុកនូវ
រថយន្តនិងរថយន្តមានស្លាក
ល្រខខ.ម និងគោយន្តសរុប
ចំនួន៧គ្រឿងហើយដ្រលត្រូវ-
បានប្រើប្រស់ដោយជនល្មើស
យកទៅកាប់បំផ្លាញព្រឈើធ្វើ
អាជីវកម្ម។
លោកមាសញមឹអនុប្រធាន-

មន្ទរីបរិស្ថានខ្រត្តព្រះវហិារថ្ល្រង
ថាជាធម្មតានៅរដវូប្រងំប្រជា-
ពលរដ្ឋនៅក្នុងខ្រត្តព្រះវិហារ
ត្រងធ្វើសកម្មភាពចូលកាប់
ទន្ទ្រនរានយកដីព្រនិងកាប់
ឈើធ្វើអាជីវកម្ម ប៉ុន្ត្រកមា្លាំង
របស់តំបន់ការពារនិងអភិរក្រស
នីមួយៗមានការទប់ស្កាត់ និង
បង្ក្របជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកបានបន្តថាដោយឡ្រក

សម្រប់នៅតំបន់ឧទ្រយានជាតិ-
រាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុាត្រជោ-
ស្រនឬស្រសីត្រឹបបើទោះបីមិន

ស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រង
របស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏មាន
ប្រជាជនមួយកា្តាប់តូចឬជនខិល-
ខូចមួយចំនួននៅត្រចូលទៅ
កាប់ឈើ និងបរបាញ់សត្វធ្វើ
អាជីវកម្មដ្ររ។
បើតាមលោកមាសញឹមពល-

រដ្ឋមួយកា្តាប់តូចនោះមិនគាំទ្រ
ដល់ការបង្កើតជាតំបន់ឧទ្រយាន
ន្រះទ្រព្រះវាធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់តាម
រយៈការចូលទៅកាប់ឈើនិង
បរបាញ់សត្វធ្វើអាជីវកម្ម។
លោកមាសញឹមបញ្ជាក់

ដចូ្ន្រះថា៖«ខ្ញុំនយិាយជារមួនៅ
ក្នងុតបំន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នងុ
ខ្រត្តព្រះវិហារមានទំាងភ្លើងឆ្រះ-
ព្រសកម្មភាពន្រការលួចកាប់
ឈើធ្វើអាជីកម្ម និងការទន្ទ្រន
យកដីព្រនៅត្របន្តកើតមាន
ជាបន្តបនា្ទាប់ព្រះជារដូវគា្មាន
ភ្លៀងដ្រលអាចឱ្រយគោយន្តបរ
ចលូទៅក្នងុព្របាននងិបររទ្រះ
ចលូទៅក្នងុព្រជ្របានវាងាយ
នឹងការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្ម។
យើងក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីឧទ្រយានុ-
រក្រសទៅការពារនិងទប់ស្កាត់ករណី
ន្រះផងដ្ររ»៕

តពីទំព័រ១...ឱ្រយបានចំនួន១លាន
ដូសក្នុងព្រល១ខ្រ។វា៉ាក់សំងរបស់
យើងទំាងការទិញ និងការទទួល
ជនំយួនងឹមកជាបន្តបនា្ទាប់ដ្រលវា៉ាក-់
សំងត្រូវត្របញ្ជូនទៅចាក់ឱ្រយប្រជា-
ពលរដ្ឋ»។
ទាក់ទងនងឹទីកន្ល្រងស្នាក់នៅរបស់

ក្រុមគ្រូព្រទ្រយនៅតាមបណ្តាខ្រត្ត
លោកហ៊ុនស្រន បានលើកឡើងថា
សព្វថ្ង្រន្រះមានសណ្ឋាគារ និងផ្ទះ-
សណំក់ទំន្ររច្រើនដ្រលខាងអភិបាល
ខ្រត្តអាចពឹងពាក់ទៅដល់មា្ចាស់
សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណក់ទាំងនោះ
ដើម្របីផ្តល់ឱ្រយគ្រូព្រទ្រយស្នាក់នៅបណ្តាះ-
អាសន្នបាន។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបន្ថ្រមថា

ថា្នាក់ជាតិទទួលខុសត្រូវត្រលើថវិកា
លើអាហារនិងការធ្វើដំណើរត្រប៉ណុ្ណោះ
ប៉ុន្ត្រការស្នាក់នៅគឺអភិបាលខ្រត្តត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវហើយលោកយល់ថា
មា្ចាស់សណ្ឋាគារឬប្រជាពលរដ្ឋដ្រល
មានកន្ល្រងស្នាក់នៅពួកគាត់ប្រកដ
ជាមនិយល់ទាស់នោះទ្រសម្រប់ផ្តល់
ជូនក្រុមគ្រូព្រទ្រយស្នាក់នៅបណ្តាះ-
អាសន្នមយួរយៈព្រលខ្លីក្នងុស្ថានភាព
មនុស្រសធម៌ប្របន្រះ។
លោកហ៊ុន ស្រនថា៖ «ខ្ញុំសុំឱ្រយ

គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចត្រូវរៀបចំនូវ
គម្រងន្រការចណំយត្រទៅលើការ
ធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកបានហើយ
ត្រសម្រប់ការស្នាក់នៅទកុការទទលួ
ខសុត្រវូឱ្រយអភបិាលខ្រត្តជាអ្នកទទលួ

រា៉ាប់រងហើយខ្ញុំគិតថាអភិបាលខ្រត្ត
ទាងំអស់នងឹធ្វើកចិ្ចការងារន្រះល្អជា-
មួយនឹងមា្ចាស់សណ្ឋាគារនិងផ្ទះ-
សំណក់នៅមូលដ្ឋានដើម្របីកាត់-
បន្ថយការចំណយរបស់ថា្នាក់ជាតិ
ដ្រលជាចំណូលរបស់សប្របុរសជន»។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

ក្រសួងសុខាភិបាល កន្ល្រងសម្រប់
ចាក់វា៉ាក់សំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅទូទាំងរាជធានី-ខ្រត្តមានរហូត
ដល់៣៥៥កន្ល្រងដ្រលចនំនួន្រះមាន
ទាំងទីតាំងចាស់និងទីតាំងត្រូវរៀបចំ
ថ្មីបន្ថ្រម។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្ររថាប្រទ្រសកម្ពជុា

បានទិញវា៉ាក់សំងសុីណូវា៉ាក់ចំនួន
១,៥លានដសូពីសធារណរដ្ឋប្រជា-
មានតិចនិដ្រលបានដកឹជញ្ជនូមកកាល
ពីចុងសបា្តាហ៍មុនន្រះហើយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពជុាក៏បានទទលួជនំយួនវូវា៉ាក-់
សំងសុីណូហា្វាមពីប្រទ្រសចិនចំនួន
១លានដូសផងដ្ររដ្រលវា៉ាក់សំងន្រះ
ត្រូវបានដឹកមកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ចំនួន៦០មុឺនដូសហើយកាលពីដើម
ខ្រកុម្ភៈ និងចំនួន៣០មុឺនដូសទៀត
នឹងដឹកមកដល់នៅថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនា
ខាងមុខន្រះ។
កាលពីដើមខ្រមីនាន្រះដ្ររ កម្ពុជា

បានទទួលវា៉ាក់សំងកូវីស្រលរបស់
ក្រមុហុ៊នAstraZenecaចំនួន៣២៤-
០០០ដូស តាមរយៈយន្តការរបស់
មជ្រឈមណ្ឌលកូវា៉ាក់។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនាំពាក្រយ-

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធាន
គណៈកម្មការចពំោះកចិ្ចចាក់វា៉ាក់សងំ
កវូដី១៩ក្នងុក្របខណ័្ឌទទូាងំប្រទ្រស
បានច្រញស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
មួយកាលពីថ្ង្រទី២៧ ខ្រមីនា ស្តីពី
យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងកូវីស្រល
ដ្រលទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុម-
ហ៊ុនAstraZenecaដោយបានផ្តល់
នូវការចាក់វា៉ាក់សំងដល់បុគ្គលិក
ស្ថានទូត និងអង្គការអន្តរជាតិមួយ
ចំនួនក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។លោកស្រី
បានលើកឡើងថាស្ថានទតូចនំនួ១៨
នៅរាជធានីភ្នំព្រញដ្រលមានបគុ្គលកិ
សរុបចំនួន៧៤១នាក់បានចាក់វា៉ាក់-
សំងរួចរាល់ហើយនៅថ្ង្រទី២៦
ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១នៅមន្ទីរព្រទ្រយ

កមុារជាត។ិចំណ្រកអង្គការអន្តរជាតិ
ចនំនួ៤៤អង្គការដ្រលស្ថតិនៅក្រម
ឆត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន១៦៧១នាក់
បាននិងកំពុងដំណើរការចាក់វា៉ាក់-
សំងនៅមន្ទីរព្រទ្រយកាល់ម៉្រតចាប់ពី
ថ្ង្រទី២៦ដល់៣១ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនបានបញ្ជាក់

ក្នុងលិខិតដដ្រលថាចំពោះអង្គការ
អន្តរជាតិពហុភាគីនិងទ្វ្រភាគីមួយ
ចំនួនទៀតមានបុគ្គលិកចំនួន៤៤៣
នាក់ដ្រលនងឹជនូដណំងឹដល់អង្គការ
ទាងំន្រះដោយក្រសងួការបរទ្រសនងិ
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហើយ
ដ្រលនឹងត្រូវរៀបចំចាក់ជូនចាប់ពី
ថ្ង្រទី៣០ខ្រមនីាឆ្នាំ២០២១តទៅនៅ

មន្ទីរព្រទ្រយព្រះអង្គឌួង។ នៅថ្ង្រម្រសិល-
មញិន្រះដ្ររក្រសងួសខុាភិបាលបាន
ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជងំឺកវូដី១៩
ចនំនួ៤០នាក់បន្ថ្រមទៀតពាក់ពន័្ធនងឹ
ព្រតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈដ្រល
កើតឡើងក្នងុរាជធានីភ្នំព្រញនងិខ្រត្ត
ចំនួន៨ផ្រស្រងទៀតដូចជាខ្រត្តកណ្តាល
ក្រច្រះ កោះកុង សៀមរាប ត្របូងឃ្មុំ
តាក្រវស្វាយរៀងនិងខ្រត្តកំពត។
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ង្រទី២៩ ខ្រមីនា ឆ្នាំ

២០២១ន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុជាមានអ្នក
មានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩សរុបចំនួន
២២៧៣នាក់អ្នកជាសះស្របើយចំនួន
១១៧២នាក់អ្នកកំពុងព្រយាបាលចនំនួ
១០៨៧នាក់និងអ្នកដ្រលបានបាត់
បង់ជីវិតចំនួន១១នាក់៕

គឹមសារុំ

បន្ទាយមានជ័យៈ បុរសជា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាសងា្កាត់-
ប៉ោយប៉្រតមា្នាក់ ត្រូវបានកមា្លាំង
កងរាជអាវុធហត្ថក្រងុប៉ោយប៉្រត
ចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីម្រសិលមិញ
ពីបទសង្រសយ័នំាមនុស្រសឆ្លងដ្រន
ខុសច្របាប់ទៅប្រទ្រសថ្រ នៅ
ក្នងុភូមិសមគ្គីមានជ័យសងា្កាត់-
ក្រុងប៉ោយប៉្រត។
លោកព្រហ្មថ្រនប្រធានមន្ទរី-

យុត្តិធម៌ន្របញ្ជាការដ្ឋានកង-
រាជអាវុធហត្ថខ្រត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិល-
មញិថាជនសង្រសយ័ឈ្មាះយមឹ
នៅអាយុ៤៧ឆ្នាំជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្រសាសងា្កាត់ប៉ោយប៉្រត
មានលំនៅភូមិសមគ្គីមានជ័យ
សងា្កាត់-ក្រុងប៉ោយប៉្រត។ រីឯ
មនុស្រសដ្រលជិះក្នុងរថយន្តមាន
ចំនួន៥នាក់ក្នុងនោះ៣នាក់ជា
ជនជាតិខ្ម្ររ និងមនុស្រស២នាក់
ទៀតជាជនជាតិថ្រ។
លោកប្រប់ថា៖«តាមពិតទៅ

ជនសង្រស័យមានត្រមា្នាក់ទ្រពាក់-
ពន័្ធនំាមនសុ្រសឆ្លងដ្រនន្រះហើយ
ដ្រលសរព័ត៌មានចុះផ្រសាយថា

ចាបប់ាន៣នាក់នោះគឺមនិពតិ-
ទ្រ។ប្រហ្រលជាអ្នកសរព័ត៌មាន
នោះគាត់ច្រឡំគាត់ឃើញភា្លាម
ចុះផ្រសាយត្រម្តងព្រះគាត់មិន-
បានសួរយើង»។
លោកបានបន្តថាតាមចម្លើយ

របស់ជនសង្រស័យប្រប់ថាគាត់
មានក្មយួស្រីចនំនួ៣នាក់ហើយ
មានបុរសជនជាតិថ្រ២នាក់ជាប្តី
របស់ក្មួយស្រីគាត់មានបំណង
ទៅប្រទ្រសថ្រ។ដោយគាត់

យល់ឃើញថាពួកគ្រជាសច់-
ញាតិផងនោះ គាត់ក៏បើករថ-
យន្តផ្ទាល់ខ្លនួCamryពណស៌
ជូនពួកគ្រទៅដក់នៅព្រំដ្រន
ច្រករបៀងស្ថិតក្នុងភូមសិមគ្គី
មានជ័យសងា្កាត់-ក្រងុប៉ោយប៉្រត
ហើយពួកគ្រក៏រត់ឆ្លងដ្រនចូល
ទៅក្នុងទឹកដីថ្របាត់ទៅ។
លោកបន្តតាមសម្តីជនសង្រស័យ

ថាព្រលនោះដោយសរកមា្លាំង
សមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថដ្រលល្របាត

តាមច្រករបៀងឃើញក៏រត់សំដៅ
មករកគាត់(ជនសង្រស័យ)ដើម្របី
ឃាត់ក្មយួរបស់គាត់ប៉នុ្ត្រពកួគ្រ
បានរត់ចូលទឹកដីថ្របាត់ទៅហើយ
សូម្របីត្រសក់កាដូសម្លៀកបំពាក់
ក៏យកមិនទាន់ផង។ជនសង្រស័យ
មា្នាក់នោះ នឹងត្រូវមន្រ្តីជំនាញ
របស់លោកបញ្ជនូទៅសលា-
ដំបូងខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ
នៅថ្ង្រទី៣០មីនាន្រះដើម្របីចាត់-
ការតាមនីតិវិធីច្របាប់៕
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វ៉នដារ៉ា

 ភ្នពំេញៈ  សមា គម រោង ចក្រ- 
កាត់ ដ្ររ នៅ កម្ពុជា  (GMAC)  
បាន សហ ការ ជា មួយ អង្គការ 
យូណ្រ ស្កូ ពង្រី កវិសាល ភាព 
ការ អនុ វត្ត កម្ម វិធី អក្ខរ កម្ម ស ម្រប់  
ជន ព្រ ញ វ័យ ធ្វើ ការ នៅ  តា ម 
រោង ចក្រកា ត់ ដ្ររ ទូទំាង ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ដោយ រួម បញ្ចូល  វគ្គ 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ  ដ្រល 
គាំទ្រ ដល់ ការ រីក ចម្រើន ផ្ន្រក 
បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ នៅ ក្នុង 
វិស័យ ឧស្រសាហ កម្ម កាត់ ដ្ររ ។ 

 កញ្ញា  សៅ  កញ្ញារ័ត្ន  មន្ត្រី កម្ម- 
វធិ ីជាន ់ខ្ពស ់ន្រ វទិ្រយាសា្ថាន បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល វិស័យ កាត់ ដ្ររ នៅ 
កម្ពុជា បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពមី្រសលិ មញិ ថា  កន្លង- 
មកការ អនុវត្ដ កម្មវិធី អក្ខ រ កម្ម  
សម្រប ់ជន ព្រ ញ វយ័ ធ្វើ ការ នៅ 
តាម រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ បាន អនុ វត្ត   
ផ្ទាល់ ដោយ ក្រសួង អប់រំ យុវ ជន  
និង កីឡា  និង អង្គការ យូណ្រ ស្ក។ូ  
ដូច្ន្រះ ភាព ជា ដ្រគូជា មួយ  GMAC  
តាម រយៈ វិទ្រយា សា្ថាន បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល វិស័យ កាត់ ដ្ររ នៅ 
កម្ពជុា  (CGTI)  នងឹ ជយួ ធ្វើ  ឱ្រយ 
ប្រកដ ថា  កម្ម វិធី អក្ខរ កម្ម នៅ 
តាម រោង  ចក្រ ត្រូវ បាន ពង្រី ក 
វិសាល ភាព ន្រ ការ អនុ វត្ត កាន់- 

ត្រ ទលូាយ ទៅ កាន ់រោង ចក្រ ជា 
ច្រើន ទៀត នៅ ទូទំាង ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ។

 កញ្ញា បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « វិទ្រយា សា្ថាន  
CGTI  នឹង ចូលរួម សកម្ម ភាព 
មួយ ចំនួន ក្នុង កម្ម វិធី អក្ខរ កម្ម 
ន្រះ  តាម រយៈ ការ បង្កើត វគ្គ 
ជំនាញ បណ្ដុះ បណ្ដាល មួយ 
ចំនួន  ដល់ កម្មករ  កម្មការិនី  
ដើម្របី ឱ្រយ ពួកគាត់ ទទួល បាន 
ជំនាញ សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ ខ្លួន 
ព្រញ ១ជីវិត  គឺ មិន ត្រឹម ត្រ 
ជនំាញ ការ ងា រ នៅ ក្នងុ រោង ចក្រ 
ត្រ មួយ នោះ ទ្រ » ។ 

បើ តាម កញ្ញា រ័ត្ន  ក្រយ ពី 
កម្មករ បាន បញ្ចប ់វគ្គសកិ្រសា អក្ខរ- 
កម្ម  ពកួ គាត ់នងឹ អាច ច្រះ អក្រសរ  
និង ល្រខ នៅ កម្រិត ថា្នាក់ ទី ៤  
និង ទី ៦  សម មូល ទៅ នឹង  ការ 
អប់រំ នៅ សាលា ចំណ្រះ ដឹង 
ទូទៅ ដ្រល ទទួល សា្គាល់ ដោយ 
ក្រសួង អប់រំ ហើយ កា រទទួល 
បាន ការ សិក្រសា  អក្ខរ កម្មគឺ ជា 
សា្ពាន ឆ្លង មួយ ដើ ម្របី អាច ឱ្រយ 
កម្មករ ឈាន ទៅ បន្ត រៀន ជំនាញ 
វិជា្ជា ជីវៈ ។ 

ក ញ្ញា បាន បន្ត ថា ៖« វគ្គ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល ជំ ហាន ដំបូង   យើង 
ដាក់ អនុវត្ដ ជំនាញ ក្នងុ ការ អភិ វឌ្រឍ 
ខ្លួន ភាព ជាអ្នក ដឹកនាំ  និង 
ជំនាញ  បច្ច្រក ទ្រស ដល់ កម្មករ  

ដើម្របី អាច ឱ្រយ ពួកគាត់ បង្កើន 
ជំនាញ បន្ថ្រម ទៀត  និង អាច 
កា្លាយ ទៅជា ប្រធាន ផ្ន្រកឬ អ្នក 
គ្រប់ គ្រង ក្រុម ការងារ ផ្ន្រក ណ 
មួយ នៅ ក្នងុ រោង ចក្រ របស់ ពួក គាត់ » ។ 

 យោង តាម ស្រច ក្ដី ប្រកាស 
ពត័ម៌ាន របស ់អង្គការ យណូ្រស្ក ូ 
ស្ដពីី ភាព ជា ដ្រគូ ជាមួយ  GMAC  
ចពំោះ ការ គាទំ្រ កម្ម វធិ ីអក្ខ រ កម្ម 
សម្រប ់ជនព្រញ  វយ័ ធ្វើ ការ នៅ 
តាម រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ  ភាព ជា 
ដ្រគូ ន្រះ  នឹង ជួយ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រកដ 
ថា កម្ម វធិ ីអក្ខរ កម្ម នៅ តាម រោង- 
ចក្រ ដ្រល ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយ ក្រសងួ អបរ់ ំ  នងិ អង្គការ 
យូណ្រ ស្កូ  បាន រួម បញ្ចូល  
GMAC  ជា ដ្រ គូ សហការ នៅ 
ក្នុង គ្រប់ សកម្ម ភាព ន្រ ការ អនុ- 
វត្ត គម្រង ។

លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង អប់រំ   ថ្ល្រង កាល 
ពីម្រសិល មិញ ថា  ក្រសួង  សា្វាគមន ៍
និង ថ្ល្រង អំណរ គុណ ចំពោះ  
កចិ្ច សហការ   ព ីក្រសងួ -សា្ថាបន័  
ដ្រគូអភិ វឌ្រឍន៍ រួម មាន  UNESCO   
GMAC   ក្នងុ ការ ចូល រួម ចំណ្រក 
លើក កម្ពស ់ការងារ កម្ម ករ រោង- 
ចក្រ តាម រយៈ កម្ម វិធី អក្ខរ កម្ម 
ដ្រល ស្រប នឹង ផ្រន ការ យុទ្ធ- 
សាស្រ្ត វិស័យ អប់រំ ២០១៩ - 
២០២៣  និង គោល បំណង ន្រ 

ការ អប់ រំ ក្រ ប្រព័ន្ធ នៅ កម្ពុជា ។
លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « តាម រយៈ 

កម្ម វិធីអ ក្ខរកម្ម នៅតា ម រោង- 
ចក្រ កាត ់ដ្ររ តាងំ ពឆី្នា ំ២០១៦  
រហូត មក ដល់ បច្ចុប្របន្ន  គឺ មាន 
អ្នក សិក្រសា អក្ខ រក ម្ម ចំនួន ២ ០៦៣ 
នាក់ បាន ពង្រឹង ចំណ្រះ ដឹង 
ខាង ល្រខ និង អក្រស រ ដើម្របី លើក- 
កម្ពស់ ការងារ  និង  ទ្រ ទ្រង់ ជីវិត 
ប្រចា ំថ្ង្រ របស ់ គា  ត ់នៅ រោង ចក្រ 
ដ្រ គូចំនួន  ២៥  ក្នងុ  ១២ ខ្រត្ត » ។ 

 កម្ម វធិ ីអក្ខរ កម្ម នៅ តាម រោង- 
ចក្រ កាត់ ដ្ររ ត្រូវ បាន ប្រកាស 
ដាក់ ឱ្រយ អនុ វត្ត ដោយ អង្គការ 
យណូ្រស្ក ូ នងិ ក្រសងួ អបរ់ ំ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០១៦ ដ្រល ជា គំ និត  ផ្តួច- 
ផ្តើម មួយ ក្នុង គោល ដៅ បង្កើន 
ជំនា ញ ដល់ កម្មករ  កម្មការិ នី  
និង ជួយ កាត់ បន្ថយ គមា្លាត 
ជំនាញ នៅ ក្នុង វិស័យ ឧ ស្រសា- 
ហកម្ម កាត់ ដ្ររ សម្លៀក បំពាក់  

និង ស្រប្រក ជើង ។
សិស្រស អក្ខរ កម្ម ដ្រល បាន 

ប្រឡងបញ្ចប ់ជាប ់ជាសា្ថាពរ នងឹ 
ត្រូវ បាន ផ្តល់ វិញ្ញាបន បត្រ 
បញ្ចប់ ការ សិក្រសា ដ្រល ទទួល- 
សា្គាល់ ដោយ ក្រ សួង អប់រំ សម មូល 
ទៅ នឹង ថា្នាក់ ទី ៤ ន្រសាលា 
ចំណ្រះ ទូទៅ ក្នងុ ប្រព័ន្ធ ។  ក្នងុឆ្នាំ 
២០២១ ន្រះ  អង្គការ យណូ្រស្ក ូ 
នងិ ក្រសងួ អបរ់ ំបាន រៀប ច ំ នងិ 
ណ្រនា ំដាក ់ឱ្រយ ប្រើ ប្រស ់សៀវ- 
ភៅ អក្ខរ កម្ម ថ្មី ដ្រល ជួយ ឱ្រយ អ្នក 
រៀន អាច មាន ជម្រើស ទទួល 
បាន កម្រិត សមមលូ រហតូ ដល់ 
ថា្នាក់ ទី ៦ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ចំណ្រះ 
ទូទៅ ។ ចាប់ តំាង ពីព្រល ប្រកាស 
ដាក់ ឱ្រយ អនុវត្ត កន្លង មក កម្ម វិធី 
អក្ខរ កម្ម នៅ តាម រោង ចក្រ មាន 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ចុះ ឈ្មោះ 
ចូល រៀន  ពី កម្ម ករ  កម្ម ការិនី  
ចនំនួ ២ ០៦៣ នាក់ ក្នងុ ១២ រាជ- 

ធាន ីខ្រត្ត នៅ តាម  ២៥ រោងចក្រ 
ដ្រគហូើយ មាន អត្រ បញ្ចប ់ការ 
សិក្រសា គួរ ជា ទី ព្រញ  ចិត្ត  ចំនួន 
៧២ %។ បើតាម យ ូណ្រស្ក ូ នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ កម្ម វិធី អក្ខរ- 
កម្ម នឹង ត្រូវ បាន អនុ វត្ត នៅ តាម 
រោង ចក្រចំនួ ន១១ ក្នុង ៧រា ជ-   
ធានី -ខ្រត្ត។  កម្ម វិធី ន្រះ ឆ្លើយ - 
តប  ផ្ទាល់ ទៅ នឹង គោល នយោបាយ 
ន្រ ការសិក្រសា ព្រញ ១ជីវិត ដ្រល 
ក្រសងួ  បាន បង្កើត ឡើង ដោយ 
មាន កិច្ច សហ ការជា មួយ អង្គ 
ការ យូណ្រ ស្កូ  ដើម្របី បង្កើន ការ 
អភិវឌ្រឍ ធន ធាន មនុ ស្រស ជា- 
អតិបរមា ក៏ដូច ជា ជួយ ជំរុញ 
ការអភិ វឌ្រឍ ប្រទ្រស កម្ពុជា  
ជាប្រ ទ្រស ដ្រល មាន ប្រក់- 
ចំណូ ល  មធ្រយម កម្រិត ខ្ពស់ នៅ 
ឆ្នាំ ២០៣០ និង ប្រទ្រស មាន 
ប្រក ់ចណំលូ កម្រតិ ខ្ពស ់នៅ ឆ្នា ំ
២០៥០ ៕
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ភ្នំពេញៈ សង្គម សុីវិល បាន សាទរ  
ចំពោះ វិធានការរបស់ ក្រសួង អប់រំ 
ដ្រល បាន ហាមឃាត់ មិន ឱ្រយ មាន កិច្ច - 
សហការ រវាង  អង្គ ភាព ចំណុះ របស់ 
ក្រសួង អប់ រំ ជា មួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន  ថា្នាំ - 
ជក់  ដោយ  លើក ឡើង ថា ន្រះ ជា វិធាន - 
ការ មួយ ដ្រល ត្រមឹត្រវូ ក្នងុការ ទប់សា្កា ត់  
ការផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល ថា្នាំ ជក់ នៅ 

ក្នុង ប្រទ្រស។
កាលព ីថ្ង្រទ ី១៧ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ 

ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា  ច្រញ ស្រ ច - 
ក្តី ណ្រនាំ ដោយ ហាម ឃាត់ មិន ឱ្រយ អង្គ - 
ភាព ចំណុះ ក្រសួង មាន មន្ទរី  អប់រំ រាជ- 
ធាន-ីខ្រត្តការយិា លយ័ អបរ់ ំ ក្រងុ ស្រកុ 
ខណ្ឌ គ្រះឹសា្ថាន សិក្រសា គ្រប់ កម្រតិ ទំាង 
សាធារណៈ និង ឯកជន មិន ឱ្រយ មាន កិច្ច - 
សហការ ជា មួយ ក្រមុ ហុ៊ន ថា្នា ំជក់ ឡើយ ។

អង្គការ ចលនា ដើម្របី សុខភាព កម្ព ុជា 

បាន លើក ឡើង ក្នុង ស្រចក្តីប្រកាស - 
ពត័ម៌ាន របសខ់្លនួ ច្រញផ្រសាយ កាលព ី
ម្រសិលមិញ ថា ខ្លមឹសារ គោល ន្រ ស្រចក្ត ី- 
ណ្រនំា ន្រះ  គឺ ហាម មិនអោយ គ្រះឹ សា្ថា ន  
សិក្រសា សាធារណៈ និង ឯកជនចាប់ ដ្រគូ   
សហការ ជាមួយ ឬ ទទួល ការឧបត្ថម្ភ 
ពី ឧស្រសាហករ ថា្នាំជក់ ទោះ ក្នុង គោល- 
បំណង ណ មួយ ក៏ ដោយ  ជាអាទិ៍សក ម្ម  - 
ភាព សប្របុរស ធម៌ ទស្រសនកិច្ច សិក្រសា 
ហាត់ ការងារ ផ្លាស់ប្តូរ បទ ពិសោ ធឬ 
សិក្រសា ស្រវជ្រវ។ អង្គការ ន្រះយល់ ថា 
កម្មវិធី ទំនួល ខុស ត្រូវ សង្គម (CSR)
របស់ ឧស្រសាហករ ថា្នាជំក់ ត្រវូបាន ផ្ដចួ - 
ផ្ដើមឡើង ក្នងុ គោលបំណង ដើម្របី ផ្រសព្វ - 
ផ្រសាយ ផលតិផល ថា្នាជំក ់របស ់ខ្លនួ នងិ 
ជា ទម្រង់ មួយ  ន្រ ការស្វ្រងរក ទីផ្រសារ 
ហើ  យ ស្រចក្ត ីណ្រនំា ន្រះ គឺជា ការ ចូ ល- 
រួម របស់ ក្រសួង អប់រំ ក្នុងការ អនុវត្ត 
វិធានការ ហាមឃាត់ ការផ្រសព្វ ផ្រសាយ ល ក់ 
ការស្វ្រងរក ទីផ្រសារ លក់ ផលិតផល ថា្នា ំ- 
ជក់ ដ្រល ត្រវូបាន ហាមឃាត់ ទំាង ស្រ ុង 
ដោយ ច្របាប់ ស្តពីី ការត្រតួ ពិនិត្រយ ផលិត- 
ផល ថា្នាំ ជក់ ។ ស្រចក្តីប្រកាសដដ្រល  

បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ ផ្តល់ ទី កន្ល្រង ឬ ទីធា្លា 
គ្រះឹសា្ថាន សិ ក្រសា សាធារណៈ នងិ ឯក ជន 
សម្រ ប់ រៀប ចំ កម្មវិធី ផ្រសព្វផ្រសាយឬ ពិ - 
ព័រ ណ៍ ដ្រលជា កម្មវិធីរ បស់ឧស្រស ហក រណ៍ 
ថា្នាជំក ់ក ៏ត្រវូបាន ហាមឃាត។់ ស្រចក្ត-ី 
ណ្រនំា ន្រះគឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការ ចូលរួម 
អនុ  វត្ត អនុសញ្ញា ស្តពីី ការ ត្រតួពិនិត្រយ  
ផលិ ត  ផល ថា្នាំជក់ ផង ដ្ររ»។

លោក មុំ គង់ នាយក ប្រតិបត្តិ អង្គ - 
ការ ចលនា ដើម្រប ីសខុភាព កម្ពជុា បាន 
ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ពី ម្រសិលមិញ ថា តាម- 
រយៈ ការសិក្រសា ពី ឯកសារ ផ្ទ្រក្នុង របស់ 
ក្រមុហ៊នុ ថា្នាជំក ់អន្តរជាត ិឧស្រសាហកម្ម 
ថា្នាជំក់  បាន ប្រើប្រស់ យុទ្ធសាស្ត្រ ទំនួ ល  - 
ខុសត្រវូ សង្គម ដើម្របី បង្កើត ទំនាក់ ទំន ង  
ជាមួយ បុគ្គល ដ្រល មាន សិទ្ធ ិសម្រច   
បង្កើត ឥទ្ធិពល ក្នុងការ រៀបចំ គោល- 
នយោ បាយ នងិ សាង ក្រ រ្តិ៍ឈ្មោះ របស ់
ក្រមុ ហុ៊ន។ លោក បន្តថា ក្រមុហុ៊ន ថា្នា ំជ ក់ 
ក៏បាន ប្រើប្រស់ កម្មវិធី ជួយ សង្គម 
ដើម្របី បង្កើន ទំនុក ចិត្តបង្កើន ប្រក់ 
ចំណ្រ  ញ និងរារាំង ការអនុវត្ត គោល- 
នយោ បាយ ការពារ សុខភាព ប្រកប- 

ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព តាម រយៈ ការ សហ - 
ការ ជាមយួ សា្ថាបន័ អបរ់ ំទទូាងំ ប្រទ្រស 
ផង ដ្ររ។ លោក បញ្ជាកថ់ា៖«តាមពតិ 
យើង  មាន ឯកសារ សិក្រសា នានា បាន បញ្ជា  ក់ 
ថា ទោះបី សកម្មភាព ព្រតឹ្ត ិការ ណ៍ រៀប ចំ 
ដោយ អាជីវកម្ម ថា្នាំជក់ ជា សកម្មភាព 
សប្របុរ ស ក្ត ីគឺ សុទ្ធ ត្រមាន គោល បំណ ង   
ផ្រសាយ ផលតិផល របសគ់្រ មនុ។ ការធ្វើ 
ដូច្ន្រះគឺ អាជីវកម្ម ទំាងនោះ មាន គោ ល - 
ដៅ ក្នងុការ ងាយស្រលួ លក់ ផលិត រប ស់  
ពួកគ្រ បុ៉ណ្ណោះ ព្រះ ពួកគ្រចង់  ឱ្រយ កុមារ 
និង យុវជន សា្គាល់ ផលិតផល របស់គ្រ »  ។

មាត្រ៥.៣ ន្រ អនុសញ្ញា ស្តីពី ការ- 
ត្រួត ពិនិត្រយ ផលិតផល ថា្នាំជក់  ច្រងថា 
សខុភាព សាធា រណៈនងិឧស្រសាហ កម្ម  
ថា្នាជំក់ មានទំនាស់ ផល ប្រយោជន៍ នឹ ង - 
គា្នា មិនអាច ផ្រសះផ្រសា បានដោយ សារ 
ក្រមុហ៊នុ ថា្នាជំក ់ផលតិ នងិ ផ្រសព្វផ្រសាយ 
លក់ ផលិត ផល ថា្នាំជក់ ដ្រល តាមរយៈ 
លក្ខណៈ វទិ្រយា សាស្ត្រ បាន រក ឃើញ ថា 
បង្ក ឱ្រយ  អ្នក ជក់  ញៀន ឈឺ ពិការ  សា្លាប់ 
ន ិង  ធ្វើ ឱ្រយ កើត មាន បញ្ហា សង្គម ផ្រស្រ ងៗ 
រួមទាំង ភាព ក្រីក្រ ផង ដ្ររ ៕បុរសចំណាស់ម្នាក់ឈរជក់បារីនៅកេបេរសារហាមជក់បារីកន្លងមក។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍

សង្គមសី៊វិលសាទរការហាមឃាត់អង្គភាពចំណុះក្រសួងអប់រំមិនឱ្រយសហការជាមួយក្រម៊ហ៊៊នថ្នាំជក់

សមាគមរោងចក្រកាត់ដ្ររនៅកម្ពជុានិង
យូណ្រស្កសូហការពង្រកីវិសាលភាពអក្ខរ-
កម្មសម្រប់ជនព្រញវ័យតាមរោងចក្រកាត់ដ្ររ

សកម្មភាពយុវវ័យក្នងុរោងចកេកាត់ដេររៀនអកេសរក្នងុអំឡុងឆ្នាំ២០២០។ រូបថត យូណ្រស្កូ



តពីទំព័រ  ១...ការបណ្តុះបណ្តាល
ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបង្រៀនថ្មីៗ និង
ការប្រើបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានក្នុងដំណើរ-
ការបង្រៀននិងរៀន»។
គ្រូបង្រៀនក៏ទទួលបានវិធីសាស្រ្ត

បង្រៀនថ្មីៗ រមួមានការរៀនសតូ្រសកម្ម
ការរៀនប្របសា្ថាបនាការរៀនតាមប្រប
ដោះស្រយបញ្ហាការរៀនតាមប្រប
ស្រវជ្រវនិងការរៀនតាមប្របរិះរករួម-
ទំាងបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់
នងិតាមអនឡាញ។លោកសវុាចាថ្ល្រង
ថក្នុងបរិបទកូវីដ១៩គោលបំណងធំ
២សម្រប់ការសកិ្រសាគឺឱ្រយមានការរៀន-
សូត្រជាបន្ត និងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋា-
ភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទប់សា្កាត់និង
បង្ការការរកីរាលដលន្រជងំឺកវីូដ១៩។
ក្រសួងអប់រំបានបង្វ្ររបញ្ហាប្រឈម
ដោយសារកវូដី១៩ឱ្រយកា្លាយជាឱកាស
ពង្រឹងការអប់រំប្របឌីជីថលដ្រលស្ថិត
ក្នុងផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំឆ្នាំ
២០១៩-២០២៣។
លោកសៅវណ្ណានាយកប្រតិបត្ដិអង្គ-

ការសកម្មភាពសម្រប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា
ថ្ល្រងថ ការបង្រៀនតាមអនឡាញ ឬ
បង្រៀនពីចមា្ងាយក្នុងបរិបទន្រការរីក-
រាលដលវរីសុកវូដី១៩ន្រះគ្រូបង្រៀន
មួយចំនួននៅត្រមានបញ្ហាប្រឈម
ដោយសារត្រពួកគាត់មិនទាន់ទទួល-
បានការបណ្តុះបណ្តាលនិងខ្វះខាត
សមា្ភារសម្រប់ការបង្រៀននិងការរៀន។

គ្រូនៅតាមតបំន់ជនបទខ្វះខាតកុំព្រយូទរ័
សម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងការបង្រៀនដល់
សិស្រសហើយប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតក៏មិន-
ទាន់មានគ្រប់គ្រន់ដ្រលធ្វើឱ្រយការកសាង
សមត្ថភាពរបស់គ្រូនៅមានកម្រិត។
ប៉នុ្ដ្រយ៉ាងហោចណស់កព៏កួគាត់បាន
ខិតខំបង្រៀនតាមវិធីចាស់ដូចជាការ-
ផ្ដល់ឯកសារកិច្ចការសិក្រសាដល់សិស្រស
និងចុះទៅបង្រៀននិងតាមដនសិក្រសា
ដល់ផ្ទះរបស់សិស្រសដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«កន្ល្រងណមាន

លទ្ធភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូពកួគាត់នំាគា្នា
ធ្វើកន្ល្រងណដ្រលគា្មានលទ្ធភាពពួក-
គាត់ក៏មិនដឹងថត្រវូដោះស្រយយ៉ាង-
ម៉្រចដ្ររនៅក្នងុដណំក់កាលន្រះព្រះ
ការបង្រៀនក្នុងបរិបទថ្មីន្រះគឺទើបត្រ
បានចាប់ផ្ដើមមួយចំណ្រកតូចដ្ររ»។
លោកស្រីអុ៊កឆយ៉ាវីប្រធានសមា-

គមគ្រូបង្រៀនកម្ពជុាឯករាជ្រយលើកឡើង

ថ ការបង្រៀនតាមអនឡាញក្នុងបរិ-
បទន្រការរីករាលដលជងំឺកវីូដ១៩ន្រះ
គ្រូបង្រៀនមួយចំនួន ពិស្រសគ្រូនៅ-
តាមខ្រត្ដក្នងុតបំន់ដច់ស្រយលគឺនៅ
ខ្វះខាតបច្ច្រកទ្រសក្នងុការបង្រៀននិង
ខ្វះខាតសមា្ភារក្នុងការបង្រៀនពិស្រស
គ្រូបង្រៀនដ្រលមានវ័យចំណស់។
លោកស្រីថ្ល្រងថ៖«គ្រូបង្រៀនចាស់ៗ 

ការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាពួក-
គាត់មិនដ្រលធា្លាប់បានអនុវត្ដហើយ
វាជារឿងថ្មីសម្រប់ពួកគាត់។បទពិសោធ
ក្នុងការបង្រៀនគ្រូចាស់ៗពួកគាត់មាន
ប៉នុ្ដ្រការបង្រៀនតាមប្របថ្មពីសិ្រសការ
ប្រើប្រស់ឧបករណ៍បង្រៀនប្របថ្មីដូច
ជាទូរស័ព្ទទំនើបគឺពួកគាត់គា្មានបទពិសោធ
ក្នងុការបង្រៀនតាមរបៀបន្រះទ្រ»។បើ
តាមលោកស្រីឆយ៉ាវី បញ្ហាចម្របងគឺ
ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតមានល្របឿនយឺតហើយ
គ្របូង្រៀនត្រវូប្រើប្រស់ថវកិាផ្ទាលខ់្លនួ

ក្នងុការចណំយលើការភា្ជាប់ប្រពន័្ធអីនុ-
ធឺណិតសម្រប់ការបង្រៀនសិស្រស។
លោកបុចិបឡូ្រនប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសា-

ភិបាលសហព័ន្ធស្រវាអប់រំនៅកម្ពុជា
ថ្ល្រងថគ្រះឹសា្ថានសិក្រសាឯកជនបានជជ្រក
គា្នាបានល្អប្រសើរចពំោះការរៀននងិការ
បង្រៀនតាមអនឡាញក្នងុបរបិទកវូដី-
១៩ន្រះដោយសារត្រមានការយោគ-
យលន់ងិសហការគា្នា។លោកថ្ល្រងថ៖
«ការរៀននិងការបង្រៀនតាមអនឡាញ
សម្រប់គ្រឹះសា្ថានសកិ្រសាឯកជនគឺមាន
ការរៀបចំប្រព័ន្ធបានល្អរួចហើយមាន
ទាំងប្រព័ន្ធម្ររៀនមានវីដ្រអូថតទុក
សម្រប់ការបង្រៀនរាប់ពាន់វីដ្រអូ។
ដូច្ន្រះការបង្រៀននិងការរៀនរបស់
គ្រះឹសា្ថានឯកជនគឺមានភាពងយស្រួល
ជាងកាលពីឆ្នាំ២០២០»។
លោកហង់ជួនណរុ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

អបរ់កំាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រមនីាបានចលូ-
រួមសកិា្ខាសាលាពិភាក្រសាពីគោលនយោ-
បាយថ្នាក់តំបន់តាមអនឡាញរៀប-
ចំឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្រឍអាសុី
(ADB)សហការជាមួយចក្រភពអង់-
គ្ល្រសក្នុងគោលដៅជួយលើកកម្ពស់
វិស័យអប់រំនិងសមភាពយ្រនឌ័រសម្រប់
ប្រទ្រសកពំងុអភិវឌ្រឍនក៍្នងុតបំន់អាសុ-ី
អាគ្ន្រយ៍។ លោករដ្ឋមន្រ្ដីថ្ល្រងតាមរយៈ
សិកា្ខាសាលាន្រះថ៖«ចំណ្រះដឹងមាន
អត្ថប្រយោជន៍លុះត្រត្រគ្រូបង្រៀន
ច្រះប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងន្រះដើម្របី
បង្កើនគុណភាពបង្រៀនបង្កើតបរិយ-
កាសអំណោយផលសម្រប់ការសិក្រសា

ប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនសមស្របដើម្របី
ក្រលម្អលទ្ធផលសិក្រសា(ធ្វើឱ្រយ)សិស្រស
ប្រសើរជាងមុននិងលើកកម្ពស់គុណភាព
ន្រប្រព័ន្ធអប់រំដើម្របីមនុស្រសជាតិទាំង-
មូល»។
លោកសុវាចា បញ្ជាក់ថ ក្រសួង

អប់រំបានផ្អាកដំណើរការគ្រឹះសា្ថាន-
សិក្រសាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់-
កម្រិតជាបណោ្តាះអាសន្ននៅទូទាំង-
ប្រទ្រសចាប់ពីថ្ង្រ២០មីនា២០២១
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
លោកថ្ល្រងថចំពោះមុខន្រះសិស្រសា-
នុសិស្រសទូទាំងប្រទ្រសអាចបន្តរៀន
សតូ្រតាមផ្ទះរៀងៗខ្លនួតាមរយៈវ្រទិកា
ឌីជីថល របស់ក្រសួងអប់រំ។ វ្រទិកា
ឌីជីថលទាំងនោះ រួមមាន ១-មជ្រឈ-
មណ្ឌលសិក្រសាតាមរយៈអ្រឡិចត្រូនិក
elearning.moeys.gov.kh។២-
បណ្តាញYoutubeផ្លវូការyoutube.
com/moeyscambodia។៣-
ហ្វ្រសប៊ុកផ្លូវការ facebook.com/
moeys.gov.khនិង៤ការអប់រំកុមារ
តូច youtube.com/eccdcambo-
dia។ក្រពីវ្រទិកាអប់រំឌីជីថលទំាង-
ន្រះសិស្រសានុសិស្រសក៏អាចរៀនសូត្រ
តាមរយៈប៉សុ្តិ៍ទរូទស្រសន៍អបរ់ំថ្មី«ទទក-
២» របស់ក្រសួងព័ត៌មាន សិក្រសាតាម
Appក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគមនា-
គមន៍ App របស់សហភាពសហព័ន្ធ
យុវជនកម្ពុជានិងAppវិស័យឯកជន
នានាដូចជា E-SchoolCambodia
ជាដើម៕

សិស្ស នៅ វិទ្យា ល័យ បាក់ ខ្ ង ក្នងុ ខណ្ឌ ជ្យ ចង្វារ កំពុង រៀន តាម អន ឡាញ។ រូបមិនា
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ក្រសួងអប់រំ...
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ANSA និងOXFAM រួមគ្នាអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្រោឍន៍សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់នៅកម្ពជុា
ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ បណ្តាញ សម្ព័ន្ធភាព ដើមៃបី 
គណនៃយៃយភាព សង្គម  (ANSA) និង 
អង្គការ  OXFAM  បានរួមគ្នា អនុវត្ត 
គមៃង ដៃល មាន ឈ្មោះ ថា «ការទទលួ- 
បាន មលូនធិ ិរ៉ៃ  សមៃប ់អភវិឌៃឍន ៍សហ- 
គមន៍ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ នៅ  បៃ ទៃស - 
 កម្ពុជា»  បនា្ទាប់ពី មើល ឃើញ ពី ចំណូល 
ដៃលបាន មកពី សារពើ ពន្ធ នៃ រ៉ៃ ហាក់ 
មនិទាន ់បានឆ្លើយតប ទៅលើ បញ្ហា ជាក-់  
ស្តៃង  និង ជួយ ដល់ សហ គមន៍ ដៃលរង 
ផល ប៉ះពាល់ ក្នុង សហគមន៍។ នៃះ បើ 
តាម សៃចក្តី បៃកាស។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន រួម របស់ 
អង្គការ ទាងំ២  ចុះ ថ្ងៃទ២ី៥  មនីា  បានឲៃយ 
ដឹងថា  កាលពី អំឡុង ឆ្នាំ២០១៥  កៃម 
កិច្ច ខិតខំ បៃឹងបៃង របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល  
កៃសងួរ៉ៃ  នងិ ថាមពល  បានបង្កើត ឲៃយ មាន   
មូលនិធិ អភិវឌៃឍន៍ ធនធាន រ៉ៃ សមៃប់ 
សហគមន ៍ដៃល រង ផល ប៉ះពាល ់ តាម រយៈ   
ចំណូល បានមក ពី មូលនិធិ  សួយ សារ- 
អាករ  បៃក ់ពនិយ័  នងិ ចណំលូ បាន មកព ី
ការផ្តល ់សៃវា ជាដើម។ តាម រយៈ យន្តការ 
ដៃលបាន ដកច់ៃញ នៃះ  មលូនធិ ិទាងំ នោះ  
នឹង តៃូវយក ទៅ បៃើបៃស់  ដើមៃបី បមៃើឲៃយ 
ការអភិវឌៃឍសាធារណៈ នៅ តាម សហ- 
គមន៍  ដូចជា ផ្លូវ គមនាគមន៍  សាលារៀន  
នងិ អណ្តងូ ទកឹ ជាដើម  ដៃល តៃវូរង ផល- 
ប៉ះពាល់  ពី ការវិនិយោគ ធនធាន រ៉ៃ នៃះ។ 

ទោះ យ៉ាងណ  អង្គការ ទាំង២ នៃះ  
សង្កៃត ឃើញថា  តាមរយៈ ចណំលូ ដៃល 
បាន មកព ីសារពើពន្ធ ទាងំនៃះ  ហាក ់មនិ ទាន ់  
បានឆ្លើយ តបទៅ លើ បញ្ហា ជាក ់ស្តៃង នងិ 
ជយួ ដល ់សហគមន ៍ ដៃលរង ផល ប៉ះ ពាល ់  

ក្នុង សហគមន៍ គួរឲៃយ កត់ សមា្គាល់ ទៃ។
បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ដដៃល  

គមៃង របស ់អង្គការ ទាងំ២  មាន គោល- 
បំណង រួមចំណៃក ដល់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ បង្កើត  និង ស្នើ នីតិវិធី បៃតិបត្តិការ 
ស្តង់ដ   ដើមៃបី ជួយ ដល់ សហគមន៍ ដៃល 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ពី ការវិនិ យោគ  
អាជីវកម្ម រ៉ៃ  ដៃល នឹង ធ្វើឡើង តាមរយៈ 
ការសកិៃសា សៃវជៃវ  ការពគិៃះ យោបល ់
ជាមួយ សា្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាល ទាំង ថា្នាក់- 
ជាត ិ នងិ រដ្ឋបាល ថា្នាក ់កៃម ជាត ិ អង្គការ 
សង្គម សុវីលិ  នងិ សហគមន ៍ដើមៃបី លើក- 
កម្ពស់ បៃសិទ្ធភាព នៃ ការទទួល បាន 
មូលនិធិ រ៉ៃ  សមៃប់ អភិវឌៃឍន៍ សហគមន៍  
ដៃលជា ការឆ្លើយ តប ទៅនឹង តមៃូវការ 
ជាក ់ស្តៃង របស ់សហគមន ៍ដៃល រងផល- 
ប៉ះពាល់ ពី ការវិនិយោគ អាជីវកម្ម រ៉ៃ។ 

បន្ថៃម ពនីៃះ  គមៃង នៃះ  ក ៏រមួចណំៃក 
ជយួ ដល ់សហគមន ៍ដៃល រងផល ប៉ះ ពាល ់  

ព ីអាជវីកម្ម រ៉ៃ អាច មាន លទ្ធភាព ទទលួ បាន   
មូលនិធិ អភិវឌៃឍន៍ ធនធាន រ៉ៃ  តាម រយៈ 
ការលើកឡើង ពី បញ្ហា បៃឈម ផៃសៃងៗ  
តមៃូវការ នៃ ការអភិវឌៃឍសហគមន៍  និង 
ការលើក កម្ពស់ ជីវភាព រស់នៅ បៃចាំ ថ្ងៃ។ 

លោក សៃី លឹម សូលីន  នាយិកា 
អង្គការ   OXFAM  ថ្លៃងថា ៖«ការវនិយិោគ 
ទៅលើ វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម និសៃសារ ណ- 
កម្ម  បាន លូតលាស់ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  
នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា។ អង្គការ អកុ សា្វាម   
ចង់ ឃើញ វិស័យ នៃះ តៃូវបាន វិនិយោគ 
បៃកប ដោយ ចីរភាព  រួមចំណៃក ដល់ 
ការកាត ់បន្ថយ ភាពកៃកីៃ  នងិ កាត ់បន្ថយ 
ផល ប៉ះពាល់ ដល់ សង្គម  និង បរិសា្ថាន  
ហើយ បៃក់ ចំណូល ដៃល បៃមូល បាន 
នឹង តៃូវបាន គៃប់គៃង ដោយ មាន ការ- 
ទទួល ខុស តៃូវ»។ 

លោក យស មុនីរា៉ាត់  អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសងួ រ៉ៃ  នងិ ថាមពល  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  

ព ីមៃសលិមញិ ថា  ក្នងុ នាម កៃសងួ សាម ី ក្នងុ 
ការអនុវត្ត គមៃង មូលធិនិ រ៉ៃ សមៃប់ 
អភិវឌៃឍន៍ សហគមន៍ ដៃល រង ផលប៉ះ- 
ពាល់ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  លោក 
មិនបាន ដឹង ពី សកម្មភាព របស់ អង្គការ 
ទាំង២ នៃះ នោះ ទៃ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំមនិយល ់ផង ថា  ម៉ៃច   
បាន អង្គការ ទាំង២ នៃះ ទៅ ធ្វើ សៃចក្តី បៃ-  
កាស រឿង ពាកព់ន័្ធ នងឹ គមៃង នៃះ ផង។  
រឿង នៃះ  គជឺា រឿង ការផ្តចួផ្តើម របស ់រដ្ឋា- 
ភ ិបាល  តាមរយៈ កៃសងួរ៉ៃ  នងិ ថាមពល  
ដៃលបាន បង្កើត ឲៃយមាន មលូនធិ ិរ៉ៃ  ដើមៃបី 
ទៃទៃង់ ការអភិវឌៃឍ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន» ។ 

លោកប ន្តថា ៖«យើង អនវុត្ត ជាកស់្តៃង  
មនិ ចាបំាច ់តៃវូការ អង្គការ ហ្នងឹ  មកចលូ រមួ   
អនុវត្ត ផង  ពៃះ យើង មាន នីតិវិធី របស់ 
យើង ចៃបាសល់ាស ់ ជាមយួនងឹ សហគមន ៍
មូលដ្ឋាន  ដោយ មាន យន្តការ ឃុំ សង្កាត់  
ដៃលរង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ផ្ទាល់  និង 
ដោយ បៃយោល ពី ការធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉ៃ»។

ទោះ យ៉ាងណ  លោក  យស មុនីរា៉ាត  
សង្កត់ ធ្ងន់ ថា  វា ពិតជា បៃសើរ  បើ អង្គការ 
ទាងំនៃះ  មានបណំង កៀរគរ  ថវកិា បន្ថៃម 
ដើមៃប ីជយួ គទំៃ  ដល ់សហគមន ៍រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់។ ប៉ុន្តៃ ចំពោះ មូលនិធិនៃះ  គឺ 
កៃសួង បានអនុវត្ត ទៅតាម ខៃសៃ បណ្តាយ 
របស់ ខ្លួន  អាសៃ័យ ទៅតាម ថវិកា ដៃល 
មាន តិច  ឬ ចៃើន  បានមក ពី គមៃង 
នីមួយៗ  ដើមៃបី ធ្វើការ អភិវឌៃឍ សហគមន៍ 
រង ផល ប៉ះ ពាល់។ 

លោក សន ជយ័  នាយក អង្គការ សម័្ពន្ធ 
គណនៃយៃយភាព សង្គម កម្ពជុា  លើកឡើង 
ថា  គមៃង នៃះគៃន់តៃ ធ្វើឡើង ដើមៃបី 
ស្វៃង  រក ធាត ុចលូ   ធ្វើ យ៉ាងណ  ធានា ដល ់  
ការទទលួ បាន មលូនធិ ិព ីអាជវីកម្ម រ៉ៃ  បៃកប   

ដោយ បៃសិទ្ធភាព  និង តមា្លា ភាព ប៉ុណ្ណោះ ។ 
លោក អះអាងថា ៖«អ្វ ីដៃល យើង ធ្វើ នៃះ  

គៃន់តៃ ចង់ ឲៃយមាន នីតិវិធី បៃតិ បត្តិការ 
ស្តង់ដ  ដើមៃបី ជា នីតិវិធី មួយ ជាលក្ខណៈ 
បៃប ចលូរមួនងិ ជាធាត ុចលូ របស ់សង្គម- 
សុីវិល  និង ពី សហគមន៍ មូលដ្ឋាន  ដើមៃបី 
យក ទៅ ពចិារណ  សមៃប ់ការផ្តល ់មលូ- 
និធិ នៃះ  កាន់តៃ ទូលំ ទូលាយ»។

លោក  សន ជ័យ  សងៃឃឹមថា  លទ្ធផល  
ឬ ធាតចុលូ ដៃល ទទលួបាន ក្នងុ ការ អន ុវត្ត   
គមៃង សាកលៃបង  សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១  
នៅ តាម សហគមន៍ រងគៃះ ទាំងអស់  
នឹង តៃូវបាន រដ្ឋាភិបាល  ជាពិសៃស 
កៃសងួ រ៉ៃ  ទទលួ យក ដើមៃប ីអនវុត្ត គមៃង 
មូល និធិ រ៉ៃ សមៃប់ អភិវឌៃឍ សហគមន៍  
បៃកប ដោយ សមភាព  តមា្លាភាព  និង 
គណនៃយៃយ ភាព។

នៅ ចុង ខៃមីនា  ឆ្នាំ២០២០  កៃសួង 
បានផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ថ្មី ចំនួន ១៦ អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ដើមៃបី រុករក រ៉ៃ  នៅ ក្នុង 
តំបន់ គោលដៅ នៃ ខៃត្ត ទាំង៦  រួមមាន  
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  ពៃះវិហារ  កៃចៃះ  
ស្ទឹងតៃង  សៀមរាប  និង ខៃត្ត កំពង់ ធំ។ 
ក្នុង សន្និសីទ ស្តីពី សមិទ្ធផល បៃចាំ ឆ្នាំ 
របស់ កៃសួង រ៉ៃ  និង ថាមពល  កាលពី 
ខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២០  កៃសងួ រ៉ៃ  នងិ ថាម ពល  
បានធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព ថា  មាន កៃុមហ៊ុន 
ដៃលបាន ផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ក្នុង ការធ្វើ- 
អាជីវ កម្ម រ៉ៃ មាន ចំនួន១៧  កៃុមហ៊ុន 
ដៃលបាន ផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ក្នុង ការរុករក 
រ៉ៃ មាន ចំនួន ៣៧  និង កៃុមហ៊ុន ដៃល 
បានផ្តល ់អាជា្ញាបណ័្ណ សមៃប ់អាជវីកម្ម រ៉ៃ 
សំណង់ មាន ៣២៣ កៃុមហ៊ុន។   នៃះ បើ 
តាម ការអះអាង ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស- 
ព័ត៌មាន របស់ អង្គការ ទាំង២ នៃះ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ប៉េលិនៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ប៉ៃ លិន 
កំពុង រៀប ចំ បង្កើត គណៈ កមា្មោ- 
ធិការ មួយ ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
សំណំុ រឿ ង ករណី  អភិបាល ខៃត្ត 
ប៉ៃ លិន បាន បណ្តៃញ គៃូ ពៃទៃយ 
មា្នាក ់ចៃញ ព ីកៃប ខ័ណ្ឌ រដ្ឋ ទៅ តាម 
លិខិត រប ស់ កៃសួង មុខងរ សា- 
ធារណៈ ដៃល  គណៈកមា្មោធិការ  
នៃះនឹង ធ្វើ ការ សមៃុះសមៃួល  
និង ដោះសៃយ   បញ្ហា នៃះ ទៅ 
តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ។

ការ ចៃញ  ចំណត់ការ របស់ 
កៃសួង មុខងរ សាធារ ណៈ នៃះ 
បាន ធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី  គៃូពៃទៃយ 
នៅ ខៃត្ត ប៉ៃលិនមា្នាក់ គឺ   លោក 
ខឹម មុនី កុសល បានដក់ ពាកៃយ 
បណ្តឹង តវា៉ា  ទៅ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល និង កៃសួង មុខងរ សា - 
ធារ ណៈ ពី ថ្ងៃទី ២៤ មីនា ដើមៃបី 
ស្នើ ឲៃយ សា្ថាបន័ ទាងំ២នៃះ ជយួ រក 
យុត្តិធម៌ករណី ដៃល លោកសៃី 
បាន សៃមំុី អភិបាល ខៃត្ត ប៉ៃ  លិ ន 

បាន ចៃញ លិខិត បណ្តៃញ  រូប 
លោក ចៃញពី កៃប ខ័ណ្ឌ រដ្ឋ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ១៩ មីនា ដោយ សំអាងថា 
លោក មុនី កុស ល បាន បៃពៃតឹ្ត 
កំហុសនិង ការ ឆ្គា ំឆ្គ ង  ក្នងុ វជិា្ជាជវីៈ។ 
   លិខិត ១ចៃបាប់ ដៃល ចុះហត្ថ - 
លៃខា ដោយ លោក ពៃុំ សុខា 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង មុខងរ សាធា រណៈ 
ផ្ញើជូន   អភិបាល ខៃត្ត ប៉ៃ លិនកា ល 
ព ីថ្ងៃទ ី២៦ មនីា បាន សង្កតធ់្ងន ់
ថា៖«ខ្ញុំ សូម បង្វៃរ ពាកៃយ បណ្តឹង 
តវា៉ា នៃះ ទៅ រដ្ឋបាលខៃត្ត ប៉ៃលនិ 
ដើមៃបី បង្កើត គណៈកមា្មោធិការ សមៃះុ-  
សមៃលួ ទំនាស់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង កិច្ច - 
ការ មុខងរ សាធារណៈ ខៃត្ត ប៉ៃ - 
លិ  ន ក្នុងការ ដោះ សៃយ ករណី 
នៃះឲៃយ សៃប តាម គោល ការណ៍ 
បៃប បទ និង នីតិ វិធី ដៃល មាន ជា - 
ធរ មាន»។

ការ បង្វៃរ សំណុំ រឿង បណ្តៃ ញ 
គៃ ូពៃទៃយ  ចៃញ   ព ីកៃប ខណ័្ឌ រដ្ឋ  ទៅ 
ថា្នាក់ ខៃត្ត  សាមី ជា អ្នក ដោះ សៃ យ 
វិញ នៃះដោយ លោក រដ្ឋមន្តៃី   
លើ ក ឡើង ថា នីតិវិធី នៃះគឺ អនុ-

លោម ទៅតាម មាតៃ ៦៧ ដល់ 
មាតៃ ៧០ នៃ ពៃះរាជកៃតឹៃយ ស្តពី ី
លក្ខន្តិកៈ ដោយឡៃក សមៃប់ 
បគុ្គលិក រដ្ឋបាល ថា្នាកក់ៃម ជាត ិ
និង លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត  ដទៃ - 
ទៀតដោយ រំពឹងថា អភិបាល ខៃ ត្ត  
នៃះនឹង ដោះសៃយ ឲៃយ ទទួល បា ន 
លទ្ធ ផល ល្អ បៃសើរ។

លោកសៃបីាន សៃមីុអំភបិា ល   
ប៉ៃលិន កាលពី មៃសិលមិញ មិន អា ច 
ទាក់ទង សំុ ការអតា្ថាធិបៃបាយ ជំុវិ ញ 
បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ ដោយ សារ តៃ 
ទូរស័ព្ទ ចូលមិន មាន អ្នក ទទួល ។

បុ៉ន្តៃ លោក អុ៊ន បុ៊នលី នាយ ក  
រដ្ឋបាល សាលា ខៃត្ត ប៉ៃលិន បា ន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា រដ្ឋបាលខៃត្ត កំពុង រៀប ចំ 
បង្កើត គ ណៈ ក ម្ម ការ  ដើមៃបី ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា  នៃះ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «កៃសួង 
បាន ទុក រយៈពៃល៥០ ថ្ងៃ  សមៃ  ប់ 
យើង ដៃល យើង កំពុង រៀបចំ 
គណៈកមា្មោធកិា រ នៃះ»។  ទោះ ជា 
យ៉ាងណ  លោក អ៊ុន ប៊ុនលី 

មិនបាន បញ្ជាក់ លម្អិត ទៃ ថា តើ 
គណៈកមា្មោធិការ នៃះ នឹងធ្វើ ការ 
ដោះ សៃយ ចំពោះ ករណីនៃះ 
ដោយ របៀប ណ នោះ ទៃ  ដោយ 
គៃន់តៃ បញ្ជាក់ ថា នៅពៃល 
គណៈ កមា្មោធកិារ នៃះ បង្កើត ឡើង 
នឹងមាន សុពល ភាព ក្នុងការ- 
សមៃះុ  សមៃលួ រាល់ ទំនាស់ ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង កិច្ចការ មុខង រសាធា - 
រណៈ នៅក្នុង ខៃត្ត។

លោក ខឹម មុនី កុសល បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីមៃសិល- 
មិញ ដោយ បង្ហាញ ក្តីសបៃបាយ 
រីករាយ និង រំពឹងថា បញ្ហា របស់ 
លោក នឹង តៃូវបាន ដោះសៃយ  
ហើយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ល ប៉ៃលិន 
នឹង ផ្តល់ ភាព យុត្ត ធម៌ ដល់ រូប 
លោក វិញ។ 

លោក បាន  បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ 
អរគុណ ទៅដល់ ថា្នាក់  ដឹកនំា 
ដៃល លោក បាន យកចិត្ត  ទកុ ដក ់
ពនិតិៃយ នវូ ពាកៃយ ពៃចន ៍ក្នងុ  បណ្តងឹ 
តវា៉ា របស់ខ្ញុំ ដោយ មាន វិធានការ 
ដំបូងៗ នៃះ។ ខ្ញុំ ក៏ រង់ ចាំមើល 

លទ្ធផល ត ទៅមុខ  ទៀត សិន ថា 
តើ មាន ចំណត់ ការ បន្ត ទៀត 
យ៉ាង ណ? គៃន់ តៃ  ឥឡូវនៃះ 

មនិទានម់ាន អ្នកណ ហៅ ខ្ញុ ំទៅ 
សរួនា ំអ្វ ីទៃ គ ឺខ្ញុ ំស្ថតិ នៅ ក្នងុ ការ- 
រង់ចាំ ដដៃល »៕

អាជ្ញាធរខេត្តកេចេះ ចុះពិនិតេយបេតិបត្តកិារជីករ៉េនៅសេកុស្នលួ  ពីខេមិថុនា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត សហ ការី

គេពូេទេយ ដេល កំពុង រង់ ចំា ដំណោះសេយ  បនា្ទាប់ ពី តេវូ បាន បណ្តេញ 
ចេញ ពី កេប ខ័ណ្ឌ រដ្ឋ   ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 

រដ្ឋបាល ខ្រោត្ត ប៉្រោលិន   បង្កើតគណៈ កម្មាធិការ ដោះ ស្រោយ ករណី អភិបាល ខ្រោត្ត  បណ្ត្រោញ គ្រោពូ្រោទ្រោយ ម្នាក់ច្រោញពីក្រោបខ័ណ្ឌ 
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

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

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

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

កម្មករប្រហ្រល៤០ភាគរយហើយបានចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សំាង
 មុំ  គន្ធា 

ភ្ន ំពេញៈ  មនៃ្ត ីកៃសងួ ការងរ នងិ បណ្តុះ- 
បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កម្មករ 
និយោ ជិត បៃ មាណ ៤០ ភាគរយ ក្នុង 
ចំណោម កម្ម ករ ក្នុង គៃប់ វិស័យ បៃមាណ 
ជតិ ២លាន នាក ់បាន ស្មគ័ៃ ចតិ្ត ទទលួ យក 
ការ ចាក ់វ៉ាក ់សំាង ការពារ ជងំ ឺឆ្លង កវូដី ១៩  
ខណៈ គៃូពៃទៃយ តៃូវ បាន បណ្តុះ បណ្តាល 
សមៃប់ កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់ សំាង នៃះ បាន 
ចាប់ ផ្ដើម កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

 លោក អ៊ុក   ចាន់ ធូ   បៃ ធាន នាយក ដ្ឋាន 
អធិការ កិច្ច ការងរ នៃ កៃសួង ការងរ និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ   បាន ឱៃយ ដឹង នៅ 
ថ្ងៃមៃសលិ មញិ ថា  មក ដល ់ពៃល នៃះ  កៃ ស ួង   
ការងរ កំពុង តៃ ធ្វើ ចលនា បន្ថៃម ទៀត ជ- 
មួយ នឹង កៃុម អធិការ កិច្ច ការងរ ទៅ ដល់ 
មា្ចាស ់រោង ចកៃ សហ គៃស ទាងំ អស ់ដើមៃប ីឱៃយ 
ពួក គាត់ ផ្ញើ ឈ្មោះ កម្មករ បន្ត ទៀត ។ 

 លោក បានថ្លៃង ថា  ៖« ការ ចាប់ ផ្តើម 
ចាក់វ៉ាក់សាំង មិន ទាន់ បាន កំណត់ ថ្ងៃ 
ជក់លាក់ នៅ ឡើយ ទៃ ថា  តើ អាច នឹង 
ចាក់ មុន ចូល ឆ្នាំ ឬ កៃយ ពិធី បុណៃយ ចូល 
ឆ្នា ំនៅ ឡើយ ទៃ  ពៃះ ថា្នា ក ់ដកឹ នា ំមនិ ទាន ់
បាន កំណត់ ទៃ  បុ៉ន្តៃ ការ បើក វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាល គៃូពៃ ទៃយ  គឺ យើង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើនៅ 
ពៃឹក ថ្ងៃ នៃះ តាម រយៈ អន ឡាញ  ( Video 
Conference) » ។ 

 លោក   ចាន់ ធូ  ថ្លៃង ថា  ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល គៃពូៃទៃយ នៃះ គឺ ពី កៃសួង សុខាភិ បាល  
មក ពៃទៃយ ការងរ ក្នុង កៃសួង ការងរ និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វជិ្ជា ជវីៈ តៃ ម្តង ដៃល មាន 
២កន្លៃង គឺ  នៅ ទីស្តី ការ កៃសួង ការងរ 
សាល B  នងិ ១ ទៀត នៅ នាយក ដ្ឋាន ពៃទៃយ 
ការ ងរ ។   ក្នុង ១ កន្លៃងៗ មាន គៃូពៃទៃយ 
ដៃល ទទលួ ការ បណ្តុះ បណ្តាល នៃះ ចនំនួ 
១៥ នាក់ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ  ដើមៃបី ឱៃយ 
គិលានុ ប ដ្ឋាក - គិលានុ ប ដ្ឋាយិកា រៀន ពី 
របៀប នៃ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង នៃះ  ប៉ុន្តៃ 

លោក ជឿជក់ ថា  កៃុម គៃូពៃទៃយ ទាំង នៃះ 
នឹង  ឆប់ ចៃះ ដោយ សារ ពួក គាត់ ជ 
គិលានុ បដ្ឋាក - គិលានុ បដ្ឋាយិ កា។ 

លោក អ៊ុក   ចាន់ ធូ   បាន បញ្ជាក់ ថា៖    
« ថា្នាក់ ដឹក នាំមិន ទាន់ បាន កំណត់ នូវ 
កាល បរិច្ឆៃទ ចៃបាស់ លាស់ទៃ   ប៉ុន្តៃ ថា្នាក់- 
ដឹក នាំ បាន  ឱៃយ ខ្ញុំ ទៅ ពិនិតៃយ ទីតាំង ដូច អ្វី 
ដៃល យើង បាន ធ្វើ ក្នុង ពៃល សម្តៃច- 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី ចុះ សំណៃះ សំណល 
ជមួយ នឹង បងប្អូន កម្មករ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ - ២០១៨ ដៃល ទី តាំង អាច មាន 
នៅ សួន វឌៃឍនៈ ១  សួន វឌៃឍនៈ ២   សួន 
កាណ ឌីយ៉ា  តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស 
ភ្នំពៃញ   និង ក្នុង តំបន់ បឹង បៃ តង » ។ 

 លោក ថា  កៃសួង ក៏ កំពុង តៃ ពិនិតៃយ 
មើល ទ ីតាងំ ផៃសៃងៗ ទៀត នៅ ក្នងុ រាជ ធាន-ី 
ភ្នំពៃញ ដៃល  មាន ចំនួន ៥៧ ទីតាំង   ប៉ុន្តៃ 
បាន បងៃួម មក នៅ ចំនួន ៤១ ទីតាំង  ប៉ុន្តៃ 
ថា្នាក់ ដឹក នាំ នឹង ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ មើល ថា  តើ 
តៃូវ ដំឡើង ទាំង ៥៧ ទីតាំង  ឬតៃ ៤១ 
 ទី តាំង សមៃប់ កម្មករ និយោ ជិត ជង 
១លាន ៨ សៃន នាក់ នៅ គៃប់ វិស័យ ។ 

 កៃសួង ការងរ  និង សមា គម រោង ចកៃ 
កាតដ់ៃរ បាន សហ ការ គា្នា ដៃល សរបុ ទាងំ 

គិលានុ បដ្ឋាក - គិលានុ បដ្ឋា យិកា  និង វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត មាន បៃមាណ ជង ៥០០ នាក់ 
ហើយ   សមៃប់ តៃៀម ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ជូន 
កម្មករ  និយោ ជិត ។ 

 លោក     ចាន់ ធូ  ថ្លៃង ថា ៖   « ដើមៃបី ការ ពារ 
នូវ អាយុ ជីវិត  សូម ឱៃយ បងប្អូន កម្មករ 
និយោជិត ទាំង អស់ តៃូវ តៃ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន ពី ជំងឺ កូវិដ ១៩ ប៉ុន្តៃ នៅ 
តៃ បន្ត ការ ការពារ ដដៃល ទោះ បី ជ យើង 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ក៏ ដោយ » ។ 

  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន   រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង 
ការងរ នងិ បណ្តុះ បណ្តាល វជិ្ជាជវីៈ   លោក 
អុិត សំហៃង   បាន ផ្ញើ លិខិត ស្នើ ឱៃយ  សមា គម  
រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ កម្ពុជ  ជួ យ សមៃប- 
សមៃួល ជ មួយ មា្ចាស់ ឬ នាយក រោង ចកៃ 
សមៃប់  រៀប ចំ បញ្ជី ឈ្មោះ គៃូពៃទៃយ បៃចាំ 
រោង ចកៃ ដើមៃបី ចូល រួម ក្នុង យុទ្ធ នា ការ  
ចាក់ វ៉ាក់ សំាងវីដ ១៩ ។ 

 លោក កាំង   ម៉ូនីកា  អគ្គ លៃខា ធិការរង 
នៃ សមាគម រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ កម្ពុជ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  សមា គម បាន 
រៀប ចំ ផៃសព្វផៃសាយ នូវ កិច្ច ការងរ នៃះ ទៅ 
ដល់ រោង ចកៃ ទាំង អស់ រួ ច ហើយ  ហើយ 
ក៏  មាន ការ ចូល រួម ក្នងុ កមៃតិ  ខ្ពស់ ពី រោង- 

ចកៃ  សហ គៃស  ផង ដៃរ   ដោយ គិត តៃឹម 
ថ្ងៃ ទ២ី៩  ខៃ មនីា  នៃះ មាន គលិាន ុបដ្ឋាក-
គិលានុ បដ្ឋា យិកា   និង វៃជ្ជ បណ្ឌិត ចំនួន 
៥៣៤ នាក់ ។ 

 លោក បាន បៃប់ ថា ៖   « យើង បាន 
បញ្ជូន បញ្ជី   ឈ្មោះ ទាំ ង អស់ នៅ កៃសួង 
ការងរ រួច ហើយ ដើមៃបី រៀប ចំ វគ្គ បណ្តុះ- 
បណ្តាល បច្ចៃក ទៃស មុន នឹង ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង  ហើយ ជ ជំហាន ដំបូង កៃសួង 
សុខាភិ បាល បាន បងៃៀន នា យកដ្ឋាន 
ពៃទៃយ ការងរ នៃ  កៃសួង ការងរ  ពី នីតិ វិធី 
បច្ចៃក ទៃស ក្នុង ការ ចាក់ នៃះ » ។  លោក 
កាំង  ម៉ូនីកា ថា   នា ពៃល ខាង មុខ ឆប់ៗ 
នៃះ  កៃសងួ នងឹ បងៃៀន បន្ត មក ដល ់កៃមុ 
គៃូពៃទៃយ របស់ រោង ចកៃ ដៃល សមាគម 
បាន បញ្ជូន បញ្ជី ឈ្មោះ រួច រាល់ ហើយ ផង 
ដៃរ ដៃល ការ បងៃៀន នៃះ គឺ ធ្វើ ឡើង តាម 
រយៈ អន ឡាញ ។ 

 លោក ថា  ៖   « សៃប ពៃល គា្នានៃះ ដៃរ  
យើង កំពុង ជំរុញ រោ ងចកៃ ឱៃយ បញ្ជូន 
ឈ្មោះ កម្មករ ដៃល ស្ម័គៃ ចិត្ត ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង នៃះ  ពី ពៃះ ការ ចាក់នៃះ មិន មៃន 
ចាក ់កម្មករ ទាងំ អស ់ទៃ   គ ឺយើង ចាក ់តាម 
ការ ស្ម័គៃចិត្ត   ហើយ យើង តៃូវ ការ ពៃល 
វៃលា ដើមៃបី ពនៃយល់ ណៃ នាំដល់ កម្មករ ឱៃយ 
យល់   ហើយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ចាក់ » ។ 

 លោ ក សុទ្ធ   សំអុល  កម្មករ រោង ចកៃ 
១ក្នុង សួន ឧសៃសា ហកម្ម វឌៃឍនៈ ១ ក្នុ ង 
ខណ្ឌ មាន ជ័យ  បាន អះអាង ថា  បាន ចុះ 
ឈ្មោះ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ  រចួ ហើយ។  លោក ថា ៖   
« ខ្ញុំ បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដោយ មិន មាន អ្នក ណ បង្ខំ 
ឡើយ   ដោយ សារ ខ្ញុ ំចង ់ការពារ ខ្លនួ ខ្ញុ ំ នងិ 
កៃុម គៃួសារ ពី មៃរោគ នៃះ » ។ 

 លោក ថា   កម្មករ បៃហៃល ជ ៨០០ 
នាក់ ហើយ ក្នុង រោង ចកៃ លោក បាន ចុះ 
ឈ្មោះ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង   ប៉ុន្តៃ ក៏ មាន កម្មករ 
មយួ ចនំនួ ក ៏មនិ ចង ់ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ដៃរ   តៃ 
វ ជ ការ សមៃច ចិត្ត របស់ ពួក គាត់ ៕ 

គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ សមត្ថកិច្ច នគរ បាលខ ណ្ឌ 
ចកំារ មនកពំងុ សាកសរួ បរុស ជនជ តចិនិ 
២នា ក ់  បនា្ទាប ់ពចីាប ់ខ្លនួពាក ់ពន័្ធផ្ទុះ អាវធុ 
ខ្ល ី១ គៃប ់ កាល ពយី បថ់្ងៃទ ី២៨  មនីា  នៅ 
ទ ីកៃងុ កោះ ពៃជៃ  ខណៈ មនៃ្ត ីសង្គម សុវីលិ 
ថា  សមត្ថ កិច្ច គួរ មានវិ ធានការ រឹត បន្តឹង 
ចំពោះ អ្នក បៃើបៃ ស់ អាវុ ធទៅ តាម ចៃបាប់ ។

លោក  យិន  សាន  អធិការ នគរ បាល 
ខណ្ឌ ចំការ មន               បានឲៃយដឹងកាលពីមៃសិ ល- 
មិញថា ករណី ផ្ទុះអា វុធនៅ ទីកៃុង កោះ- 
ពៃ ជៃ នោះសមត្ថកចិ្ច របស ់លោក ឃាតខ់្លនួ 
បុរសជ នជតិ ចិន បាន ២ នាក់  ហើយ ពៃល 
នៃះកំពុង បន្តសួរពួក គៃ ។ ក៏ប៉ុន្តៃ លោក 
ថាក រណីនៃះ មិន ទាន់ អាច បៃប់  មក ពី  
មូល ហៃតុ បានទៃ  ដោយ សារ កំពុង ស្ថិត  ក្នុ ង 
នីតិវិធី សាក សួរ។  រីឯ ឈ្មោះ របស់ ជន- 
សងៃស័យ ក៏ លោ ក មិន ទាន់បៃ ប់បាន ដៃ រ។

លោក   ថា៖ « យើង កំ ពុងធ្វើ ការរឿង នៃះ  
ហើយយើ ងក៏មិន  ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ថា    ការ- 
ផ្ទះុ អាវុធ នោះប ណ្តាល មកពី មូល ហៃតុ អ្វី 
ដៃរ ។ចំា ខ្ញុ ំធ្វើកា រ ចប់ សព្វ គៃ ប់សិន »។ 
   ទាក់ទ ងនឹ ង ការ បៃើបៃស់ អាវុ ធនៃះ  
លោក ធាម  ប៊នុ សៃង បៃ ធាន នាយក ដ្ឋាន 
គៃប់ គៃងអា វុធជ តិផ្ទុះ កៃ សួងម ហាផ្ទៃ 
មិន អាច សុំកា រអតា្ថា ធិបៃបាយ បា នទៃ កា ល- 
ពី មៃសិល មិញ  ដោយ លោក បៃប់ ថា កំ ពុង 
ជប់រ វល់ចាក់ វ៉ា ក់សំាង។  តៃយ៉ា ង  ណ 
លោក ធា្លាប់ បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុ ស្តិ៍កន្ល ងម ក 
ថា  កម្ព ុជ មាន ចៃបាប់ គៃប់ គៃង អាវុធ ជតិ ផ្ទះុ 
និង គៃឿង រំសៃវ  ដៃលមាន ៦ជំ ពូក និ ង  
២៦ មាតៃ   តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៥ មក ម្លៃ៉ះ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការ- 
បៃើបៃ ស់  អាវុធ ខសុ ចៃបា ប ់ឱៃយមាន បៃសិទ្ធ- 
ភា ពយើង តៃូវបៃើ វិធានការ ក្ដៅដោយ 
ដើរលៃបា  តតៃួ តពិ និតៃយ តាម គោលដៅ  
មុខសញ្ញាដ ក់ ប៉ុស្ដិ៍ ឆៃកឆៃ រ តាម ដង ផ្លូវ 

នងិ កន្លៃង សខំា ន់ៗ  ដើមៃប ីបង្កៃប ការដកឹ-  
ជ ញ្ជនូនងិ  ការធ្វើ ចរា ចរណ ៍អាវធុ គៃឿង ផ្ទុះ 
គៃប់ បៃភៃទ  ខុស ចៃបាប់ » ។

លោក  អំ  សំអាត  នាយករង អង្គការ 
លកីាដ ូ  បាន ឱៃយដងឹ ពមីៃសិ លមញិ ដៃរ ថាក្នងុ 
រយៈ ពៃល ចុងកៃយ នៃះករណី ហិងៃសា 
ដោយ បៃើ  អាវុធ បាន កើតជ ញឹក ញាប់ 
គួរឱៃយ បា រម្ភ ។កតា្កា នៃះ អាច មក ពី ការខ្វះ 
ចនោ្លាះ ក្នុង ការ គៃប់ គៃង អាវុធ ជតិ ផ្ទុះ ។

លោក បន្ត ថា អ្នកមាន អាវធុ ជប ់ខ្លនួ ខ្លះ 
បាន អួត អាង អំណច និង អាង មាន សៃ- 
សៃឡាយ រ ង់ចាំ ជួយ អន្ត រាគមន៍  ដោយ 
ពួកគៃ តៃង តៃ យក អាវុធ ទៅ គំរាមកំ ហៃង- 
បាញ់ សមា្លាប់ ដៃគូ ទំនាស់ឬ គំរាម ពលរដ្ឋ 
ស្លូត តៃង់ដើមៃបី ទាមទារ បៃ យោជន៍ អ្វីមួយ 
តាម អំពើ ចិត្ត ។ជពិសៃស អ្នក មាន អាវុធ 
ក្នងុ ដៃតៃង យក អាវធុ ទៅ បង្ហាញ អណំច 
និង ឥទ្ធិពល ឱៃយ អ្នក ដទៃ កោត ខា្លាច ជដើ ម  ។

លោ ក បញ្ជាក់ថា ៖«បើ យើង នៅតៃ គៃប់- 

គៃង អាវុធ គា្មោន បៃសិទ្ធ ភាព បៃប នៃះគឺ 
ការបៃើ បៃ ស ់អាវធុ កា្លាយ ទៅ ជ រឿង អនា- 
ធបិ តៃយៃយ នៅ កម្ពជុ ដចូ្នៃះ មន្តៃ ីជនំាញ គរួ 
តៃ យក ចិត្ត ទុក ដក់ បន្ថៃម ទៀត » ។

តាម  មាតៃ ២០ នៃចៃបា ប់ ស្ដីពី ការគៃប់- 
គៃ ង អាវុធ ចៃងថា   ជន ណ ដៃល បំពាក់ 
ដក់ តាម ខ្លនួ កាន់ កាប់ អាវុធ បៃើបៃស់ លក់-
ទិ ញ ខ្ចី ពី គៃ ចៃក ចាយ ជួស ជុល ដំឡើង 
អាវុធ គៃឿង ផ្ទុះ គៃប់ បៃភៃទ ដោយ គា្មោន 
ការអ នុញ្ញាត នឹង តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ពន្ធ- 
នាគារ ចាប់ ពី  ៦ ខៃ ដល់ ២ ឆ្នាំដោយ តៃូវ 
ពិន័យ ជ បៃក់ ពី៥០ មុឺន រៀល ដល់ ២ 
លាន រៀល ដោយ មនិ ទាន ់គតិព ីបទ ល្មើស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។ ចំណៃក មាតៃ ២៣ ជន ណ 
ដៃល ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ នាំចូល  ឬ       
នាំ ចៃញនាំ ឆ្លង កាត់ ឬ ស្តុក អាវុធ គៃឿង- 
ផ្ទុះនងិ គៃប ់រសំៃវ គៃប ់បៃភៃទ ដោយ គា្មោន 
កា រអនុ ញ្ញាត តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ ពន្ធ នា- 
គា រ ចាប់ ពី ៥ ឆ្នាំ  ដល់ ១០ ឆ្នាំ ៕

កម្ម ករ រោងចកេធ្វើ ដំ ណើរ តាម រថ យន្តឈ្នលួពេលចេញ និងទៅ ធ្វើការ។ រូបថត ហុង មិនា

សមត្ថកិច្ចកំពុងសួរជនបរទ្រស២នាក់ករណីផ្ទះុអាវុធនៅកោះព្រជ្រ



តពីពំព័រ១...ពេលនេវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩។
CGCCគឺជាកេុមហ៊ុនធានា

ឥណទានដំបូងគេនៅកម្ពុជា
ដេលបង្កើតឡើងដោយលោក-
នាយករដ្ឋមន្ដេីហ៊ុនសេនជា
សហគេសសាធារណៈកេម
អាណាពេយាបាលបច្ចេកទេសនងិ
ហរិញ្ញវត្ថុរបស់កេសងួសេដ្ឋកចិ្ច
នងិហរិញ្ញវត្ថុ។បេសកកម្មចមេបង
របស់CGCCគឺផ្ដល់ការធានា
ឥណទានដល់PFIsដើមេបគីាទំេ
ដល់អាជីវកម្មដេលមានលទ្ធ-
ភាពសងប៉ុន្តេខ្វះទេពេយបញ្ចាំ
នៅពេលស្នើសុំឥណទាន។
លោករស់សលីវ៉ារដ្ឋលេខា-

ធិការនិងជាបេធានកេុមបេឹកេសា-

ភិបាលរបស់សាជីវកម្មធានា
ឥណទានកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា
ការដាក់ឱេយដំណើរការBRGS
របស់សាជវីកម្មធានាឥណទាន
កម្ពុជាគឺចំពេលក្នុងការគាំទេ
ដល់អាជីវកម្មដេលគេងស្នើ
សុំឥណទានពីPFIsក្នងុអឡំងុ
ពេលនេវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថ្លេងថា៖«គមេងនេះ

នឹងចូលរួមគាំទេគោលនយោ-
បាយរកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
បេកបដោយចរីភាពនងិបរយិា-
ប័ន្នរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនិង
សេបតាមគោលនយោបាយ
អភវិឌេឍន៍វសិយ័ឧសេសាហកម្មឆ្នាំ
២០១៥-២០២៥។លោកស្នើ
ឱេយធនាគារនិងគេឹះសា្ថានមីកេូ-

ហរិញ្ញវត្ថុគាទំេCGCCតាមរយៈ
ការចលូរមួក្នងុPFIsនងិពងេងឹ
អភិបាលកិច្ចឥណទាន»។
លោកអិុនចាន់នីបេធាន

នាយកបេតិបត្តិការធនាគារ
អេសុីលីដាដេលជាសមាជិក
របស់PFIsសាទរចពំោះវិធាន-
ការដេលដាក់ចេញដោយរដា្ឋា-
ភបិាលជាជហំានមយួឆ្ពោះទៅ
រកការបង្កើនកម្ចីកាន់តេចេើន
ដល់វិស័យSMEs។
លោកបេប់ថា៖«ការធានា

ឥណទានមានសារៈសខំាន់ខា្លាងំ
ណាស់សមេប់អតិថិជនដេល
មានផេនការអាជីវកម្មល្អប៉ុន្តេ
មនិមានទេពេយបញ្ចាំសមេប់កម្ចី
ពេញលេញដេលពួកគេតេូវ-

ការ។ដចូ្នេះពកួគេអាចស្វេងរក
សេវធានាឥណទានបាន»។
លោកបន្តថា៖«ផេនការបេភេទ
នេះគួរតេតេូវបានដាក់ឱេយដំណើរ-
ការយូរមកហើយពេះវនឹង
ជយួដល់អតថិជិន/អ្នកខ្ចីបេក់
សហគេនិដើមេបីធ្វើឱេយអាជវីកម្ម
ពួកគេរីកចមេើនជាមួយសន្ដិ-
សុខកម្ចីអ្នកផេសេងទៀត»។
លោកតូចចៅចេកអគ្គនា-

យកធនាគារបេសណយី៍កម្ពជុា
ដេលធនាគារនេះជាPFIsក្នងុ
ចំណោមPFIsដេរនោះបាន
ឱេយដងឹថាការដាក់ឱេយដណំើរការ
នេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តេ
ចេើនសមេប់SMEsក្នងុសេកុ
ដេលមិនមានទេពេយបញ្ចាំគេប់-
គេន់ក្នុងការទទួលបានកម្ចី
ចំនួនចេើន។លោកថ្លេងថា៖
«វជាជំហានដ៏ល្អបំផុតមួយ

ដោយរដា្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱេយ
SMEsមានលទ្ធភាពកាន់តេ
ចេើនក្នុងការទទួលបានកម្ចី
ចនំនួចេើនជាមយួនងឹផេនការ
នេះទោះបីពកួគេមនិមានទេពេយ
បញ្ចាំគេប់គេន់ដេលជាការ-
បារម្ភដ៏សំខាន់របស់ពួកគេ។
វជាផេនការដ៏ល្អធ្វើឡើងតេូវ
នឹងសា្ថានការណ៍បច្ចុបេបន្ន»។
កម្ចីលើកដំបូងរបស់BRGS

នឹងរួមចំណេកដល់ការបង្កើន
២០០លានដុលា្លារនេកម្ចីថ្មីនៅ
ក្នុងវិស័យធនាគារដេលមា្ចាស់
អាជីវកម្មខ្ចីពីPFIsរបស់CG
CCមានដូចជាធនាគារអេសុី-
លីដាធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ
បា៉ាសុហី្វកិAMKMFIធនាគារ
បេសណីយ៍កម្ពុជាធនាគារ
PhillipនិងធនាគារPrince។
ផេនការនេះក៏នឹងអាចរក

បានផងដេរនៅធនាគារនិង
MFIs ផេសេងទៀតដេលកំពុង
ស្ថិតក្នុងនីតិវិធីនេការកា្លាយជា
PFIsរបស់CGCC។ការធានា
របស់CGCCនឹងដើរតួនាទីជា
ទេពេយបញ្ចាំ/សន្ដិសុខសមេប់
ចំនួនកម្ចីពី៧០-៨០ភាគរយ
ដេលខ្ចីពីPFIsដូច្នេះការកាត់-
បន្ថយទេពេយបញ្ចាំរូបវន្តដេល
តេូវការពីអ្នកខ្ចី។
អាជីវកម្មដេលគេប់គេងដោយ

វិនិយោគិនកម្ពុជា(គេប់គេង
៥០ភាគរយ)អាចទាក់ទង
PFIsខាងលើសមេប់ផេនការ
របស់CGCCឬចលូទៅគេហ-
ទំព័រwww.cgcc.com.kh
របស់CGCCដើមេបីទទួលបាន
ព័ត៌មានបន្ថេម។នេះបើតាម
សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មានបានពី
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,840 16,800 16,880 16,720

2 GTI 4,060 4,080 4,080 4,000

3 PAS 13,000 13,100 13,140 13,000

4 PEPC 3,050 3,040 3,150 3,000

5 PPAP 13,100 13,100 13,180 13,000

6 PPSP 1,900 1,860 1,920 1,860

7 PWSA 6,380 6,360 6,400 6,340

កាលបរិច្ឆេទ:ថ្ងេទី២៩ែខមីនាឆ្នាំ២០២១

គម្ង BRGS នឹង ផ្តល់  ការ គំាទ្ កាន់ ត្ ...

SangeethaAmarthalingam

ភ្នពំេញៈតលុេយភាពពាណជិ្ជកម្មរបស់
បេទេសកម្ពជុាតេវូរពំងឹថានងឹកាន់តេ
អាកេក់ទៅៗចំនួន២,៣ពាន់លាន
ដលុា្លារក្នងុ១ឆ្នាំឬបេហេល១៧ភាគរយ
ដោយសារតេកិច្ចពេមពេៀងភាពជា
ដេគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់
(RCEP)។នេះបើយោងតាមការ
សិកេសារួមមួយដេលដឹកនាំដោយអ្នក-
សេី RashmiBangaនេសន្និសីទ
អង្គការសហបេជាជាតិស្ដពីីពាណជិ្ជ-
កម្មនិងការអភិវឌេឍ(UNCTAD)។
ការបាត់បង់បេក់ចំណូលសារពើ-

ពន្ធពាណជិ្ជកម្មនងឹអាចមានបេហេល
៣៣៤,៦លានដលុា្លារក្នងុ១ឆ្នាសំ្មើនងឹ
១,២៤ភាគរយនេផលិតផលក្នុង
សេកុសរបុ(GDP)កាលពីឆ្នាំ២០១៩
ដេលជិតស្មើនឹងទំហំនេការចំណាយ
ទៅលើសខុភាពសាធារណៈទាងំមលូ
របស់កម្ពជុាដេលមានបេហេល១,៣
ភាគរយនេGDP។ការគណនារបស់
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារបងា្ហាញ
ថាការបា៉ាន់បេមាណពីការខាតបងន់េះ
គឺខ្ពស់ខា្លាំងជាងបេក់ឈ្នួលទាំងមូល
នៅក្នុងអតេបេក់ឈ្នួលជាមធេយម

ថា្នាក់ជាតិនេចំនួនគិលានុបដា្ឋាយិកា
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាផងដេរ។
អ្នកសេីBangaមន្ដេីកចិ្ចការសេដ្ឋ-

កិច្ចជាន់ខ្ពស់នៅអង្គភាពស្ដីពីកិច្ច-
សហបេតបិត្តកិារសេដ្ឋកចិ្ចនងិការធ្វើ
សមាហរណកម្មក្នងុចណំោមបណា្ដាបេ-
ទេសកពំងុអភវិឌេឍន៍របស់UNCTAD
បានថ្លេងថា៖«បេក់ចំណូលដេល
បាត់បង់នេះអាចចណំាយលើគលិាន-ុ
បដា្ឋាយកិាបេហេល១៥០០០០នាក់
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា»។
សេដៀងគា្នានេះដេរការនាំចលូរបស់

បេទេសកម្ពជុាទនំងជានងឹកើនឡើង
១៣,៤ភាគរយដល់២,៣ពាន់លាន
ដុលា្លារដេលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី២
បនា្ទាប់ពីបេទេសមា៉ាឡេសុីដេលមាន
ចំនួន៣,៧ពាន់លានដុលា្លារ។
ក្នុងចំណោមការនាំចូលពីបណា្ដា

បេទេសជាដេគូរបស់ RCEPបនា្ទាប់
ពីកិច្ចពេមពេៀងចូលជាធរមាននេះ
ទនំញិមកពីបេទេសចនិចលូមកកម្ពជុា
តេូវពេយាករថានឹងកើនដល់១១,៩
ពាន់លានដលុា្លារដេលនាំមខុបេទេស
ដេគូរបស់ខ្លួនចំនួន៧៩ភាគរយ។
ការសិកេសានេះបានបងា្ហាញថាការ-

កើនឡើងការនាំចលូផលតិផលវយ-

នភណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់ នឹងមាន
ចំនួន«ចេើនបំផុត»សមេប់បេទេស
កម្ពុជាបេុ៊យណេនិងឥណ្ឌូនេសុី។
ជាមួយគា្នានេះដេរបេទេសកម្ពុជា

ឡាវហ្វលីពីនីមា៉ាឡេសុីនងិវៀតណាម
អាចបេឈមនងឹ«ការកើនឡើងខា្លាងំ»
នេការនាំចូលគេឿងមា៉ាសុីនអគ្គិសនី
និងឧបករណ៍មេកានិច។
ចណំេកការនាំចេញវញិខណៈដេល

បេទេសកម្ពជុាទនំងជានងឹកតត់េការ-

ធា្លាក់ចុះ០,២ភាគរយក្នុងចំនួន៨,៩
ពាន់លានដលុា្លារកេយកចិ្ចពេមពេៀង
RCEPជាមយួនងឹបញ្ជីទនំញិសខំានៗ់ 
និងកូតាអតេពន្ធនាំចូល (TRQs)
បេទេសនេះក៏អាចជួបបេទះការធា្លាក់ចុះ
ការនាំចេញដោយសារតេការធ្វើពពិធិ-
កម្មពាណិជ្ជកម្មដើមេបីគាំទេដល់កេុម-
ហ៊ុននាំចេញកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព
ជាងមុនជាមួយនឹងRCEP។
ដោយមើលឃើញថាជាកិច្ចពេម-

ពេៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីឈានមុខ-
គេលើពភិពលោកRCEPតេវូបានចុះ
ហត្ថលេខាតាមវីដេអូរវងបេទេស
ចនំនួ១៥ដេលរមួមានរដ្ឋជាសមាជកិ
អាសា៊ាននិងចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងតេបូង
អូស្ដេលីនិងនូវេលសេឡង់កាលពី
ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន។បេទេសកម្ពុជាមិន-
ទាន់ផ្ដល់សចា្ចាបន័ដល់កចិ្ចពេមពេៀង
នេះនៅឡើយទេ។
នៅក្នុងរយៈពេលជាង២ទសវតេសរ៍

បេទេសកម្ពុជាបានបងា្ហាញឱនភាព
ពាណជិ្ជកម្មធៀបនងឹរយៈពេលដចូគា្នា
កាលពីឆ្នាំមុន។នៅតេីមាសទី៤ឆ្នាំ
២០២០ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាបាន
កត់តេឱនភាពចំនួន៧,៦ពាន់ពាន់
លានរៀល(១,៩ពាន់លានដុលា្លារ)
បនា្ទាប់ពីការកើនឡើងយា៉ាងខា្លាងំដេល
មានទឹកបេក់ចំនួន២,៨ពាន់ពាន់
រៀលកាលពីតេីមាសទី៣។
សា្ថានការណ៍នេះបេជាមនិល្អពេះ

ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱេយការអភិវឌេឍ
បណា្ដាបេទេសក្នងុតបំន់បន្តមានបញ្ហា
បេឈមមានន័យថាពួកគេតេវូការការ-
សា្ដរវសិយ័ឧសេសាហកម្មនងិការបង្កើត
ការងារ។ការធ្វើដូច្នេះតមេូវឱេយមានការ-
បង្កើតបេភពហិរញ្ញវត្ថុបន្ថេម៕LA

ឱនភាព ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពជុា នឹង កាន់ ត្ ធំ រហូត ដល់ ២,៣ពាន់ លាន ដុលា្លារ 

សកម្មភាពនេការលើកដាក់ទំនិញនៅកំពង់ផេស្វយ័តភ្នពំេញ។រូបថតហេងជីវ័ន
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លោក Ha ៖ វឌ្ឍនភាព ន្ ផ្សារ មូល បត្ កម្ពជុា ក្នងុ រយៈ ព្ល៣ ឆ្នា ំចុង ក្យ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ចាប ់តាងំ ព ីបៃតបិត្តកិារ ជា 
ផ្លូវការ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១២ កៃុម ហ៊ុន 
ផៃសារ មលូបតៃ កម្ពជុា (CSX) តៃវូ បាន 
អភិវឌៃឍ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ជាមួយ នឹង ចំនួន 
កៃុម ហុ៊ន ចុះ បញ្ជី  កើន ឡើង ពី ៥ទៅ ៧   
ហើយ ក៏៏ ជា លើក ដំបូង មិន ធ្លាប់ មាន 
ដៃល  កៃុម ហ៊ុន ចំនួន៨ បាន ចុះ បញ្ជី 
មលូបតៃ  បណំលុ ។ ជាមយួ គ្នា នៃះ ដៃរ 
មូល ធន ទីផៃសារ សរុប បាន កើន ឡើង ពី 
៣០០ លាន ដលុា្លារ ទៅ ២,៥ ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ តៃមឹ ដណំាច ់ឆ្នា ំ២០២០ ខណៈ 
ចំនួន គណនី ជួញ ដូរ  កើន ពី ៩ ០០០ 
ដល ់  ២៧ ០០០ គណន ីនងិ តម្លៃជញួ- 
ដរូ បាន កើន ព ី១៣ ០០០ ដលុា្លារ ដល ់
១៥០ ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។

លោក Jong Weon Ha អន ុបៃធន  
CSX និង ជា បុគ្គល ១ រូប នៅពីកៃយ   
រឿង រ៉ាវ បៃកប ដោយ ភាព ជោគ ជ័យ ដ៏ 
អស្ចារៃយ នៃះ បាន ចំណាយ ពៃល   ៣ ឆ្នាំ  
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយ នឹង តៃូវ 
បញ្ចប់ អាណត្តិ តៃឹម ថ្ងៃទី  ៣០ ខៃ មីនា 
នៃះ ។ កាល ពី ថ្មី ៗ នៃះ លោក បាន ជួប 
ពភិាកៃសា ជាមយួ លោក ម៉ៃ គណុ មករា 
ការ ីនពិន្ធ ពត័ម៌ាន សៃដ្ឋ កចិ្ច នៃ កាសៃត  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ អំពី ទីផៃសារ មួយ នៃះ នៅ 
ក្នងុ អឡំងុ អាណត្ត ិរបស ់លោក នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា។

តើ អ្វ ីជា បញ្ហា ចមៃបង របស ់ផៃសារ មលូ- 
ធន កម្ពជុា  ខណៈ  ជា ទផីៃសារ មាន បទព-ិ 
សោធន ៍តចិ បផំតុ  ក្នងុ តបំន ់អាស៊ាន?

មាន បញ្ហា ចមៃបង ២  នៅ ក្នងុ ផៃសារ មលូ- 
ធន កម្ពុជា  ដៃល យើង ចាំ បាច់ តៃូវ ជម្នះ 
ឱៃយ បាន គ ឺទ១ី ផ្នៃក ផ្គតផ់្គង ់ ដោយចនំនួ 
ផលតិ ផល វនិយិោគ នៅ តៃ មាន កមៃតិ 
នៅ លើ ផៃសារ មលូធន មយួ នៃះ ។ ទោះ ប ី
យើង មាន កៃុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជី ភា គហ៊ុន 

ចនំ ួន ៧ នងិ កៃមុ ហ៊នុ ចុះបញ្ជមីលូបតៃ 
បំណុល ចំនួន  ៨ ក៏ ចំនួន នៃះ នៅ តៃ 
តចិ។ មលូបតៃ បណំលុ មនិ ធ្វើ ឱៃយ ទផីៃសារ  
បនា្ទាប់ ដំណើរ ការ ចៃើន ដូច នៅ ទីផៃសារ 
មលូបតៃ កម្ម សទិ្ធ ិនោះ ទៃ ។ យើង តៃវូ- 
ការ ភាគ ហ៊នុ កាន ់តៃ ចៃើន នងិ ផលតិ- 
ផល ថ្មីៗ ផៃសៃង ទៀត  ជា ពិសៃស ផលិត- 
ផល ដៃល មាន គុណ ភាព ល្អ ដូចជា  
ធនាគរ  Acleda ។ តម្លៃ ភាគ ហ៊នុទាប 
តម្លៃ  IPO ខ្ពស់  និង បញ្ហា ពន្ធ  គឺ ជា 
បញ្ហា ចមៃបង និង សំខាន់ ជាង គៃ ដៃល 
តៃូវ ដោះ សៃយ។ 

ចំណៃក បញ្ហា ទី២ គឺ ផ្នៃក តមៃូវការ  
ទោះ ប ីសន្ទនយី ភាព តៃវូ បាន កើន ឡើង  
ក៏ដោយ  ក៏ តៃូវ តៃ រកៃសា វា ឱៃយ ដល់ កមៃិត 
ជាក ់លាក ់មយួ  ដើមៃបី ទាក ់ទាញ ចណំាប-់  
អារ ម្មណ៍ វិនិយោគិន បរទៃស  ពិសៃស 
វិនិយោគិន ស្ថាប័ន ។

រដ្ឋា ភិបាល បាន ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ 
ទផីៃសារ កណំើន  តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៥ ដើមៃប ី
ទាក់ ទាញ ការ ចុះ បញ្ជី របស់  SMEs   
ទោះ ជា យ៉ាង ណា  ខ្ញុំ មិន ឃើញ មាន 
កៃុមហ៊ុន ណា មួយ ចុះ បញ្ជី នៅ ឡើយ 
នោះ ទៃ។ តើ ហៃតុអ្វី ក៏វា ដូចនោះ? 

ទីផៃសារ កំណើន តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៥ ដៃល នៅ ពៃល នៃះ 
មាន អាយ ុជតិ ៦ឆ្នា ំហើយ ។ ទោះ ប ីជា 
លក្ខ ខណ្ឌ តមៃូវ នៃ ទផីៃសារ កណំើន មយួ 
នៃះ មាន ភាព សមញ្ញ ជាង លក្ខខណ្ឌ 
តមៃូវ របស់ ទីផៃសារ គោល ក៏ដោយ  ក៏ 
SMEs ភាគ ចៃើន នៅ តៃ យល់ ថា វា 
មាន  ការ ពបិាក នៅ ក្នងុ ការ បពំៃញ តាម 
លក្ខខណ្ឌ តមៃវូ ទាងំ នោះ  ខណៈ ដៃល  
SMEs មួយ ចំនួន មិន មាន ឆន្ទៈ ក្នុង 
ការ  បោះផៃសាយ លក ់មលូបតៃ កម្មសទិ្ធ ិ
លើក ដំបូង ជា សធរណៈ នោះ ទៃ។ 
ដចូ អ្នក ដងឹ ហើយ ភាគ ចៃើន នៃ  SMEs 
នៅ កម្ពជុា គ ឺជា អាជវីកម្ម មាន លក្ខណៈ 
គៃសួរ  ដោយ មាន មនិ មាន កណំត ់តៃ 

គណនៃយៃយ  នងិ ការ អនលុោម តាម ពន្ធ 
តៃមឹ តៃវូ នោះទៃ  ហើយ ការ សមៃប ខ្លនួ 
យ៉ាង រហ័ស ជាមួយ   ស្ដង់ដារបាយ - 
ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរជាតិ (IFRS) 
និង  អនុលោមតាម ពន្ធ ពៃញ លៃញ  
នឹង បង្ក ឱៃយ មាន បញ្ហា បៃឈម ដ៏ ធំ ជា 
ចៃើន សមៃប់ ពួក គៃ។ 

ដើមៃប ីធ្វើ ពពិធិ កម្ម ផលតិផល កាន ់តៃ  
ចៃើន នៅ លើ ទផីៃសារ  រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា 
បាន ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ សញ្ញា បណ្ណ 
សជវីកម្ម   ដើមៃប ីផ្ដល ់ជមៃើស ដលវ់និ-ិ  
យោគិន សធារណៈ ។ តើ នៅ ពៃល 
នៃះ  ទីផៃសារ មួយនៃះ មាន លក្ខណៈ 
ដូចម្ដៃច ហើយ?

ទីផៃសារ សញ្ញា បណ្ណ សជីវកម្ម  កំពុង 
ដំណើរ ការ បាន ល្អ បៃសើរ  រហូត មក 
ដល ់ពៃល នៃះ  ដោយ មាន កៃមុ ហ៊នុ  ៦ 
ភាគ ចៃើន ជា  ធនាគរ និង គៃឹះស្ថាន 
ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន ចុះ បញ្ជី សញ្ញា បណ្ណ 
សជីវ កម្ម របស់ ពួក គៃ ជាមួយ ទីផៃសារ 
នៃះ  ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ២-៣  ឆ្នា ំចងុ កៃយ  
នៃះ។ កៃមុ ហ៊នុ ចនំនួ ៣  ក្នងុ ចណំោម 
កៃុម ហ៊ុន ទាំង នៃះ បាន ចៃញ សញ្ញា-

បណ្ណ សជីវ កម្ម កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ 
ហើយ យើង នឹង ស្វាគមន៍ កៃុម ហ៊ុន 
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ ។

ទោះ យ៉ាង ណា រឿង មយួ ទៀត ដៃល 
ខ្ញុ ំ ចង ់បន្ថៃម គ ឺសមៃប ់កៃមុ ហ៊នុ ដៃល 
ចៃញ សញ្ញា បណ្ណ សជវី កម្ម  តៃវូ ពចិារ- 
ណា ការ បោះ ផៃសាយ កាន ់តៃ ចៃើន បន្ថៃម  
ទៀត ដល់ វិនិយោគិន សធរណៈ  
ខណៈ  នៅ ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  ភាគ ចៃើន នៃ 
សញ្ញា បណ្ណ សជវី កម្ម  គ ឺជា វនិយិោគនិ 
ស្ថាបន័  មនិ មៃន ជា វនិយិោគនិ សធរ-
ណៈ ទូទៅ នោះ ទៃ។

ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ការ រកី រាលដល ជងំ ឺ
កូវីដ១៩  កំពុង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
ទផីៃសារ ពភិព លោក នងិ ក្នងុ តបំន ់ ចាប-់ 
តាងំ ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៩ មក។  តើ CSX 
មាន ស្ថានភាព ដចូ ម្ដៃច នៅ ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល ការ រីករាល ដល ជំងឺ នៃះ ? 

ការ រកីរល ដាល ជងំ ឺនៃះ បាន បន្ថយ 
លៃបឿន  ការ អភិវឌៃឍ ទីផៃសារ របស់ យើង ។  
យើង   ទទួល ស្គាល់ ថា កាល ពី ឆ្នាំ មុន  
ទីផៃសារ នៃះ បាន ដំណើរការ ល្អ បៃសើរ 
ដោយ មាន  កៃមុ ហ៊នុ ថ្ម ីចនំនួ  ៥បានចុះ- 

បញ្ជី  ហើយ មូលធននីយកម្ម ទីផៃសារ 
បាន កើន ឡើង  ៣ ដង  ទោះ ប ីយ៉ាង នៃះ  
យើង  អាច ធ្វើ បាន កានត់ៃ បៃសើរ ឡើង 
ជាង នៃះ   បើ មិន មាន ការ រីក រល  ដាល 
ជងំ ឺកវូដី១៩។ សកម្មភាព ជញួដរូ បាន  
ធ្លាក់ ចុះ តិច តួច ភាគ ចៃើន ចំពោះ វិនិ - 
យោគិន បរទៃស ។ ទោះ យ៉ាង  ណា  ការ- 
ជួញដូរ ក្នុង សៃុក  បាន បង្ហាញ សញ្ញា 
កើន  ឡើង  ដោយ សរ តៃ វិនិយោគិន  
បាន ចាប ់ផ្ដើម សម្លងឹ មើល ការ វនិយិោគ  
ភាគ ហ៊ុន  ខណៈ ដៃល តម្លៃ អចលន - 
ទៃពៃយ កំពុង នៅ ទៃឹង ក្នុង អំឡុង ពៃល  
ការ រីករល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

វនិយិោគនិ បាន ដងឹ ថា មាន ជមៃើស 
ការ វិនិយោគ ដៃល រក បៃក់ ចំណៃញ 
បាន  នៅ លើ ផៃសារ ភាគហ៊នុ  ដៃល ពកួ គៃ 
អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ជមៃើស មួយ ទៅ កាន់ 
ជមៃើស មួយ ទៀត យ៉ាង ងយ សៃួល  
និង ភាព ងយ សៃួល នៃ ការ ជួញដូរ អន- 
ឡាញ  ពិត ជា តៃូវ នឹង សម័យ គមា្លាត 
សង្គម បៃប នៃះ ដៃល ទនំង ជា បទដា្ឋាន 
ថ្ម ីដៃល វនិយិោគនិ តៃវូការ ដើមៃបី ទទលួ 
យក សមៃប់ ការ រស់ នៅ ពៃល អនាគត។

តាម ការ អង្កៃត  តើលោក រពំងឹ យ៉ាង- 
ណា សមៃប់ ទីផៃសារ មូលបតៃ កម្ពុជា 
ក្នុង រយៈពៃល  ២-៣ ឆ្នាំ ខាង មុខ?

ខ្ញុំ បាន មើល ឃើញ ការ រីក ចមៃើន ដ៏ 
ល្អ ក្នងុ រយៈពៃល  ២-៣  ឆ្នា ំចងុ កៃយ 
នៃះ ។  ខ្ញុំ នៅ តៃ មាន សុទិដ្ឋិនិយម ថា 
កំណើន នឹង បន្ត ។ វាជា ការ រីក ចមៃើន 
យឺតៗ  ហើយ យើង ចាំ បាច់ តៃូវ រង់ ចាំ 
ដោយ  ភាព អតធ់្មត។់  យើង  មើល ឃើញ 
បទ ពិសោធពី ផៃសារ  ហ៊ុន ជា ចៃើន  នៅ 
ក្នុង តំបន់  ដៃល វាបាន ដំណើរការ ជា- 
ចៃើន ទសវតៃសរ ៍សមៃប ់ទផីៃសារ មលូធន  
ដើមៃបី ភាព រីក ចមៃើន និង សមៃប់ ដើម- 
ទុន នៅ ពៃល ខាង មុខ ដៃល វា តៃូវ ការ 
ពៃល វៃលា ជា ចៃើន ឆ្នាំ  វា នឹង កាន់ តៃ 
បៃសើរ ឡើង ជា មិន ខាន៕  LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ  កៃសួង ទៃសចរណ៍   
អពំាវនាវ ដល ់ បៃតបិត្តកិរ ទៃស-
ចរណ៍ ឱៃយ មក ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ 
កញ្ចប់ ថវិកា សមៃប់ រៀប ចំ វគ្គ 
បណ្តុះ បណា្តាល ដើមៃបី ពងៃងឹ ធន-  
ធន មនសុៃស បន្ថៃម ទៀត នៅ ក្នងុ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា។

កៃសងួ  បៃកាស ថា កៃមុហ៊នុ 
ផ្តល់ សៃវា កម្ម បណ្តុះ បណា្តាល 
លើ ជំនាញ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ អាច 
ដាក ់សណំើ ដៃញ ថ្លៃ លើ សកម្ម- 
ភាព រៀបចំ  និង ផ្តល់ កម្ម វិធី 
បណ្តុះ បណា្តាល ដើមៃបី ពងៃឹង 
សមត្ថភាព សមៃប់ កៃសួង  
ទៃសចរណ ៍នងិ សមា គម ឧសៃសា- 
ហកម្ម ទៃសចរណ៍ ។ 

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បញ្ជាក ់ថា 

កម្ម វធិ ីនៃះ ស្ថតិ កៃម កៃប ខណ័្ឌ 
គមៃង កម្ម វិធី ពងៃឹង សមត្ថ - 
ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម ក្នុង វិស័យ 
ទៃសចរណ ៍នៅ កម្ពជុា (TCBP) 
ដៃល កៃសួង ទទួល បាន ជំនួយ 
ហិរញ្ញបៃបទាន ពី ទីភា្នាក់ ងរ អភិ-
វឌៃឍន៍ បារំង (AFD)។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ   ឱៃយ ដងឹ ទៀត  
ថា គមៃង  TCBP  តៃវូបៃងចៃក 
ជា ១៨ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល លើ 
ជំនាញ ចំនួន៧ ដៃល រួមមាន 
ជំនាញ  ទំនាក់ ទំនង  និង កន្លៃង 
ការ ងរ,  ទផីៃសារ នងិ ទៃសចរណ,៍ 
ការ គៃប ់គៃងគមៃង  , ស្ថតិ ិនងិ 
ការ  សៃវជៃវ , សវុត្ថិ ភាព ចណំី 
អាហារ  ការគៃប់ គៃង ហិរញ្ញវត្ថុ  
និង  ICT។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  បានបន្ត ថា 
កៃសួង ក៏ មាន បំណង ជៃើស- 

រីស កៃុមហ៊ុន បៃឹកៃសា  យោបល់ 
មួយ  ឬ ចៃើន  ដៃល មាន បទ ពិ-
សោធន៍ ចៃើន ឆ្នាំ ក្នុង ការ រៀបចំ  
និង ផ្តល់ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល 
ជាក់  លាក់  ដៃល កៃសួង រំពឹង ថា  
សកម្ម ភាព វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល 
ភាគ ចៃើន នឹង បញ្ជូល គ្នា ទាំង 
ការ បងៃៀន ដោយ ផ្ទាល់ និង 
អនឡាញតាម រយៈ បៃពន័្ធ គៃប-់ 
គៃង ការ សិកៃសា (Learning 
Management System)។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង បន្ថៃម ថា 
ការ បណ្តុះ បណា្តាល នឹង បៃពៃឹត្ត 
ទៅ   រយៈ ពៃល  ១២  ខៃ ។  នៃះ បើ 
តាម កាល វិភាគ ដៃល សមៃប- 
សមៃួល ដោយ ផ្នៃក គៃប់គៃង 
គមៃង  នៃ កៃសួង  ទៃសចរណ៍ ។ 

វសិល ភាព ការងរ របស ់អ្នក 
ពគិៃះ យោបល ់នៃះ គៃប ដណ្តប ់ 

លើ រល ់សកម្ម ភាព ដៃល តៃវូ ការ   
ការ រចនា ការ រៀប ចំ  និ ង វាយ- 
តម្លៃ  លើ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល  នងិ 
ការ កសង សមត្ថ ភាព ដៃល 
បាន  បញ្ជាក់ ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម  សៃចក្តី ជូន ដំណឹង  ។

ការ ផុត កំណត់ ឈប់ ទទួល 
ពាកៃយ ស្នើ សុំ នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

រដា្ឋាភិបាល បារំង តាម រយៈ 
ទភីា្នាក ់ងរ អភវិឌៃឍន ៍បារងំ (AF- 
D) បានផ្តល ់ជនំយួ ឥត សណំង 
១,៥ លាន អឺរ៉ូ (១,៧ លាន    ដុ-
លា្លារ)  ដើមៃបី ជួយ ស្តារ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ កៃយ កូវីដ ១៩  
ដៃល ជំនួយ នៃះ ស្ថិត កៃម  
គមៃង  កសង សមត្ថ  ភាព ទៃ ស- 
ចរណ៍ ឆ្នាំ ២០២០-២០២៣។ 
នៃះបើ តាម កៃសួង ទៃសចរណ៍ ។ 

លោក តុប សុភ័ក អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង ទៃសចរណ៍ ឱៃយ 
ដឹង  ថា  កម្មវិធី បណ្តុះ បណា្តាល 
នៃះ គឺ ជា ការ គំទៃ ពី ដៃ គូ អភិ-
វឌៃឍន ៍ក្នងុ ការ ផ្តល ់ជនំាញ បន្ថៃម 
ដល ់អ្នក នៅ ក្នងុ វសិយ័ ទៃសចរ-
ណ ៍ដៃល កពំងុ រង ផល ប៉ះ ពាល ់
ដោយ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោកថ្លៃងថា៖«យើង ផ្តាត 
តៃ លើ បៃតិបតិ្តករ ទៃស ចរណ៍  
ភា្នាកង់រ ទៃស ចរណ ៍ដៃល បមៃើ 
ការ ងរ នៅ ក្នុង សណា្ឋាគរ  ផ្ទះ 
សណំាក ់ភោជនយី ដា្ឋាន គសឺ្ថតិ 
នៅក្នុង កញ្ចប់ នៃះ »។ 

បៃធន សមាគម ទីភា្នាក់ ងរ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា  លោក សៃី 
ឆយ សុីវលីន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល នៃះ 
នឹង ផ្តល់ ផល បៃយោជន៍ ដល់ 

វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍តាម រយៈ ការ- 
ពងៃឹង ជំនាញ បន្ថៃម ទៀត។

អ្នក សៃី រំពឹង ថា កៃម កម្ម វិធី 
នៃះ នឹង ជួយ ទាក់ ទាញ អ្នក បៃ-
កប របរ ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
ដៃល ភាគ ចៃើ ន បាន បោះ បង់ 
អាជីព ទៅបៃកប របរ ផៃសៃង ក្នុង អំ- 
ឡុង ពៃលការ រត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ងកមក ចាប់ យក របរ នៃះ  
វិញ ។  អ្នក សៃីបានបន្ថៃម    ថា  ៖ 
«ខ្ញុំ សងៃឃឹមថាការ ផ្តល់ វគ្គ បណ្តុះ - 
បណា្តាល  នងឹ អាច ទាញ ពកួ គត ់ 
ចលូមក វសិយ័ នៃះ វញិ បនា្ទាបព់ ី
ស្ថាន ភាព ជំងឺកូវីដ ១៩ បៃសើរ 
ឡើង ។ យើង កពំងុ បារម្ភ ថា ការ- 
បោះ បង់ ពី អាជីព    វិស័យ ទៃស-
ចរណ៍ នឹង  ធ្វើឱៃយ បៃឈម  កង្វះ 
ធនធន មនសុៃស  ពៃល ស្ថាន ភាព   
ល្អ បៃសើរ ឡើង  វិញ»៕ LA

លោក Jong Weon Ha អនុបៃធាន ផៃសារ មូល បតៃ កម្ពជុា CSX។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

AFD ផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទាន សម្ប់ យក មក បណ្តះុបណ្តាល ក្នងុ វិស័យ ទ្សចរណ៍ 
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ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើពិធីបុណ្រយសពរបស់បាតុករ
សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយទី២៨មនីា
នៃះទាហានមយី៉ានម់៉ាបានបើក
ការបាញ់បៃហារទៅលើកៃុម
មនុសៃសចូលរួមពិធីបុណៃយសព
របស់បាតុករ១រូបដៃលក្នុងចំ-
ណោមបាតកុរចនំនួ១១៤របូ
ស្លាប់១ថ្ងៃមុន។
សកៃសីបានឱៃយដងឹថាបនា្ទាបកំ់ា-

ភ្លើងបានផ្ទុះឡើងអ្នកកាន់ទុក្ខ
បានរត់គៃចពីពិធីបុណៃយសព
របស់នសិៃសតិអាយុ២០ឆ្នាំឈ្មោះ
ThaeMaungMaungប៉ុន្តៃ
មនិទាន់មនសៃចក្ដីរាយការណ៍
ភ្លាមៗអំពីអ្នកស្លាប់និងរបួសទៃ។
ពៃឹត្តិការណ៍នៃះបានកើតឡើង
នៅទកីៃងុBagoដៃលស្ថតិជតិ
អតីតរដ្ឋធានីYangon។
ពធិីបណុៃយសពមយួចនំនួដៃល

បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ
បានកា្លាយជាឱកាសដើមៃបីបាត-ុ
កម្មតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលយោធា។
នៅទីកៃងុBhamoភគខាង-

ជើងរដ្ឋKachinមនកៃមុមនុសៃស
ជាចៃើនសៃកពាកៃយស្លាកបៃជា-
ធបិតៃយៃយហើយបានលើកមៃម
ដៃ៣ដៃលជានិមិត្តរូបនៃការបៃ-
ឆងំនងឹដណ្ដើមអណំាចក្នងុពធិី
បុណៃយសពស្តៃីអាយុ៣៦ឆ្នាំ
ម្នាក់ឈ្មោះShweMyintដៃល
តៃវូបានបាញ់សម្លាប់ដោយកង
សន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍។
សរពត័ម៌នបណា្ដាញសង្គម

ក្នុងសៃុកបានរាយការណ៍ថា
ដំបូងឡើយយោធាបានរបឹអសូ
យកសកសពរបស់នាងហើយ

បដិសៃធមិនបៃគល់ឱៃយវិញលុះតៃ
តៃកៃុមគៃួសររបស់នាងបាន
ចុះហត្ថលៃខាលើសៃចក្ដីថ្លៃង-
ការណ៍មួយថាការស្លាប់របស់
នាងមិនបណា្ដាលមកពីពួកគៃ។
នៅក្នងុទីកៃងុYangonកៃមុ

អ្នកកាន់ទកុ្ខបានលើកមៃមដៃ
៣នៅពៃលដៃលហៃសពរបស់
កមុរាអាយុ១៣ឆ្នាំ១របូឈ្មោះ
SaiWaiYanដៃលតៃូវបាន
បាញ់ស្លាប់នៅពៃលលៃងនៅ
ខាងកៃផ្ទះ។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២៧មីនា

ដៃលជាថ្ងៃទិវកងយោធាមីយ៉ាន់-
ម៉ាបៃទៃសនៃះបានចលូកណំត់
តៃតួលៃខខ្ពស់ មួយនៃចំនួន
អ្នកស្លាប់តាំងពីការបាតុកម្ម
តវ៉ារបបយោធាចាប់ផ្ដើម។
មនុសៃស១១៤នាក់បានស្លាប់
ដៃលភគចៃើននៅទីកៃុង
YangonនិងMandalay។
យោងតាមរបាយការណ៍ពត័ម៌ន
យ៉ាងហោចណាស់មនកុមរ
ចំនួន៦នាក់ដៃលមនអាយុ
ចន្លាះពី១០ទៅ១៦ឆ្នាំគឺ
ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់។កៃុម
បាតុករបានហៅជនរងគៃះ
ទាំងនៃះថា«ផ្កាយធា្លាក់»។
បើទោះបីមិនមនការរាយ-

ការណ៍ថាមនបាតុកម្មខា្នាតធំ
បានកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិតៃយ
សមគមជំនួយសមៃប់អ្នកទោស
នយោបាយបាននិយយថា
មនមនសុៃស១២នាក់ផៃសៃងទៀត
តៃវូបានស្លាប់នៅក្នងុឧបៃបត្តិហៃតុ
ផៃសៃងៗ នៅបៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា
ធ្វើឱៃយចំនួនជនសុីវិលដៃលតៃូវ

បានស្លាប់តំាងពីរដ្ឋបៃហារថ្ងៃទី១
ខៃកុម្ភៈកើនដល់៤៥៩នាក់។
បន្ថៃមពីលើនៃះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់-

ម៉ារស់នៅជិតពៃំដៃនរាប់ពាន់
នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់
បៃទៃសថៃបនា្ទាប់ពីយោធាបាន
ធ្វើការវយបៃហារតាមអាកាស
ទៅលើកៃមុបៃដប់អាវធុជនជាតិ
ភគតិចដៃលបានបង្កើនការ-
វយបៃហារពួកគៃ បនា្ទាប់ពី
ពៃតឹ្តកិារណ៍រដ្ឋបៃហារ។
សហភពជាតិការ៉ៃន(KNU)

ដៃលជាកៃមុបៃដប់អាវធុ១បាន
និយយថាយន្ដហោះចមៃបំាង
បានវយបៃហារលើភូមិ Day
PuNoបៃហៃលម៉ាង៨:០០ដោយ
ធ្វើមនុសៃស២នាក់ស្លាប់និងបង្ខំ
អ្នកសៃកុឱៃយជៃកកោននៅកន្លៃង
ផៃសៃងទៀត។មនុការវយបៃហារ
នៃះKNUបានលុកលុយប៉ុស្តិ៍
យោធាមយួនៅជតិពៃដំៃនដោយ

បានសម្លាប់មនុសៃស១០នាក់។
កៃយការធ្វើរដ្ឋបៃហារការ-

បៃយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខា្លាងំបានផ្ទះុឡើង
រវងកងទ័ពនិងកៃមុបៃដប់អាវុធ
ជនជាតភិគតចិមយួចនំនួដៃល
គៃប់គៃងទឹកដីនៅក្នងុបៃទៃស។
ការបៃយទុ្ធគ្នាមយួទៀតក៏បាន

ផ្ទុះឡើងផងដៃរកាលពីថ្ងៃអា-
ទិតៃយជាមួយកៃុមបៃដប់អាវុធ
មយួទៀតឈ្មោះថាកងទព័ឯក-
រាជៃយកាឈីន(KIA)នៅតំបន់
ជកីរ៉ៃតៃបូងថ្លើមថ្មឬថ្មហ្គចិខាង-
ជើងបៃទៃស។
អំពើហិងៃសាដៃលកំពុងកើន-

ឡើងនៃះបានជរំញុឱៃយអ្នករាយ-
ការណ៍ពសិៃសអង្គការសហបៃ-
ជាជាតិទទលួបន្ទកុសទិ្ធមិនសុៃស
បៃចាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកTom
Andrewsធ្វើការចោទបៃកាន់
រដ្ឋាភិបាលយោធាបានបៃពៃឹត្ត
«ឃាតកម្មទៃង់ទៃយធំ» និង

រិះគន់សហគមន៍អន្តរជាតិថា
មិនបានធ្វើអ្វីគៃប់គៃន់ដើមៃបី
បញៃឈប់រឿងនៃះ។
ការរិះគន់ពីបរទៃសការដក-់

ទណ្ឌកម្មពីបៃទៃសលោកខាង-
លចិមយួចនំនួនងិការធ្វើបាត-ុ
កម្មស្ទើរតៃរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំង-
បៃទៃសដៃលចាប់ផ្ដើមតំាងពីពៃល
របបយោធាបានកាន់អំណាច
និងឃំុខ្លនួមៃដឹកនំាសីុវិលលោក-
សៃីអុ៊ងសនសូ៊ជីបានបរាជ័យក្នងុ
ការបញ្ចះុបញ្ចលូឱៃយមៃដឹកនំាយោ-
ធាបោះបង់អំណាចពួកគៃ។
បណា្ដាបៃទៃសដៃលរួមមន

សហរដ្ឋអាមៃរកិអងគ់្លៃសអា-
ល្លឺម៉ង់និងសហភពអឺរ៉ុបបាន
ធ្វើការថ្កាលទោសជាថ្មីម្ដងទៀត
ចំពោះអំពើហិងៃសានៃះ។
«វជារឿងដ៏គរួឱៃយភយ័ខា្លាចវ

មិនគួរឱៃយជឿ»បៃធានាធិបតី
សហរដ្ឋអាមៃរិកលោកJoe

Bidenបាននិយយបៃបនៃះ
ហើយបន្តទៀតថា៖«ផ្អៃកតាម
របាយការណ៍ខ្ញុំទទួលបានថា
មនសុៃសជាចៃើនតៃវូបានសម្លាប់
ដោយមិនចាំបាច់»។
មន្តៃីការទតូកពំលូសហភព

អឺរ៉ុបលោកJosepBorrell
បានទាមទារឱៃយមៃដឹកនាំយោ-
ធាចុះចៃញពីតំណៃងដោយ
សរអ្វីដៃលលោកហៅថាជា
«ផ្លវូឥតនយ័»នៃការអពំើហងិៃសា
បៃឆំងនឹងបៃជាជនរបស់ពួក-
គៃ។លោកBorrellបាននិ-
យយនៅក្នងុសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍
មួយថា៖«យើងនឹងបន្តបៃើយន្ត-
ការរបស់សហភពអឺរ៉ុបដៃល
រមួមនការដក់ទណ្ឌកម្មដើមៃបី
កំណត់គោលដៅទៅលើជនល្មើស
នៃអពំើហងិៃសានៃះនងិអ្នកដៃល
ទទលួខសុតៃវូក្នងុការងាកចៃញ
ពីមគ៌ាបៃជាធិបតៃយៃយនិងសន្ត-ិ
ភពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា»។
យោធារបស់បៃទៃសមយី៉ាន-់

ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋបៃហារនៅថ្ងៃទ១ី
ខៃកមុ្ភៈដោយនិយយថាការ-
បោះឆ្នាតកាលពីខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅដៃលគណ-
បកៃសរបស់លោកសៃីស៊ជូីទទលួ
ជ័យជម្នះគឺតៃូវលួចបន្លំដៃល
ជាការអះអាងមយួចៃនចោល
ដោយគណៈកម្មោធិការរៀបចំ
ការបោះឆ្នាត។លោកសៃីស៊ជូី
នៅតៃស្ថិតក្នុងការឃុំឃំាងនៅ
ទតីាងំសម្ងាត់មយួហើយសម-
ជិកជាចៃើនទៀតនៃគណបកៃស
របស់លោកសៃីក៏ស្ថិតក្នុងការ-
ឃុំឃាំងផងដៃរ៕

បេក់ សាយ 

ប៉ូលិសបាននិយយថាការវយ-
បៃហារអត្តឃាតទៅលើពៃះវិហារធំ
មយួនៅបៃទៃសឥណ្ឌនូៃសុីកាលពីថ្ងៃ
អាទិតៃយតៃូវបានធ្វើឡើងដោយសម-
ជកិ២នាក់នៃកៃមុជៃលុនយិមគទំៃIS
ដៃលតៃូវបានស្តីបន្ទាសជុំវិញការ-
វយបៃហារពៃះវហិារជាចៃើនទៀតក្នងុ
នះមនការវយបៃហារអត្តឃាតឆ្នាំ
២០១៩នៅបៃទៃសហ្វីលីពីន។
អ្នកគោរពបូជាបៃហៃល២០នាក់

បានរងរបសួដោយការផ្ទុះមនកម្លាងំ
ខា្លាំងនៅខាងកៃពៃះវិហារនះនៅ
ក្នងុទីកៃងុម៉ាកាសសរ(Makassar)
នៅលើកោះSulawesiខណៈដៃល

ពកួគៃបានបៃរព្ធការចាប់ផ្តើមនៃពិធី
បុណៃយHolyWeek។
ម៉ាកាសសរជាទីកៃុងធំបំផុតនៅ

លើកោះSulawesiបានបងា្ហាញពកីារ
បៃមូលផ្តុំសសនាចមៃុះនៃបៃទៃស-
ឥណ្ឌនូៃសីុដៃលជាបៃទៃសមនអ្នកកាន់
សសនាមសូ្លមីចៃើនបផំតុរបស់ពភិព-
លោកលោកប៉ុន្តៃអ្នកកាន់សសនា-
គៃិស្តក៏ចៃើនដៃរនៅក្នុងចំណោម
សសនាដទៃទៀត។
ជនសងៃស័យទាងំ២នាក់នៅក្នងុការ-

វយបៃហារនះ តៃូវបានគៃសម្លាប់
ខណៈដៃលពកួគៃជិះម៉តូ១ូគៃឿងចលូ
ទៅក្នុងបរិវៃណពៃះវិហារនះដោយ
បានធ្វើការបំផ្ទុះអ្វីដៃលអាជា្ញាធរបាន
នយិយថាជាគៃឿងផ្ទុះកៃច្នៃដៃលតៃវូ

បានគៃស្គាល់ថា គៃប់បៃកចង្កៃន-
បៃើសម្ពាធខៃយល់។
កៃមុអ្នកគោរពបជូាបាននយិយថា

សន្តសិខុពៃះវហិារម្នាក់បានពៃយាយម
រារាងំអ្នកវយបៃហារទាងំ២នាកន់ះ
មនិឲៃយចលូនៅពៃលដៃលមនការផ្ទុះ
បានកើតឡើង។
កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទតិៃយបៃមខុប៉លូសិ

ជាតិលោកListyoSigitPrabowo
បាននយិយថាអ្នកវយបៃហារទាងំ២
នាក់នះគឺបុរសម្នាក់និងស្តៃមី្នាក់គឺជា
សមជកិនៃកៃមុJamaahAnsharut
DaulahJADជាកៃមុជៃលុនិយមដៃល
តៃវូបានគៃស្តីបន្ទាសចំពោះការវយបៃ-
ហារពៃះវហិារមយួបណា្ដាលឱៃយមនសុៃស
ស្លាប់យ៉ាងចៃើននៅក្នងុទីកៃងុSurabaya

នៃបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសីុនៅក្នងុឆ្នាំ២០១៨។
លោកPrabowo មិនបានផ្តល់

ឈ្មោះឬនយិយថាតើពកួគៃតៃវូបាន
កណំត់អត្តសញ្ញាណបៃបណានះទៃ
ប៉ុន្តៃអ្នកធ្វើកោសលៃយវិច័យកំពុងធ្វើ
តៃស្តDNAនៅលើបណំៃកសកសព
នៅកន្លៃងវយបៃហារនះ។
លោកបាននយិយទៀតថា៖«មន

អ្នកវយបៃហារ២នាក់តៃូវបានគៃ
សម្លាប់ម្នាក់គឺជាបុរសនិងម្នាក់ទៀត
ជាស្តៃី»។ «ពួកគៃគឺជាសមជិកនៃ
កៃមុJADដៃលបានធ្វើការវយបៃហារ
នៅក្នងុទកីៃងុចឡូូនៃបៃទៃសហ្វលីពីនី
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
លោកGomarGultom បៃធាន

កៃុមបៃឹកៃសាពៃះវិហារឥណ្ឌូនៃសុី បាន

ពិពណ៌នាការវយបៃហារនះថាជា
«ឧបៃបត្តិហៃតុសហាវពៃផៃសៃ ខណៈ
កៃុមអ្នកកាន់សសនាគៃិស្ត កំពុង
បៃរព្ធពធិបីណុៃយPalmSundayនងិ
បានស្នើឱៃយបៃជាជនរកៃសាភពស្ងប់ស្ងាត់
និងជឿទុកចិត្តលើអាជា្ញាធរ។
ចំណៃកលោកបៃធានាធិបតី ចូកូ

វដីដូូបានថ្កាលទោសចពំោះ«សកម្ម-
ភពភៃរវកម្មនៃះហើយបានស្នើឱៃយបៃ-
ជាជនរកៃសាភពស្ងបស់្ងាត់នងិបានន-ិ
យយថារដ្ឋាភបិាលនងឹធានាឱៃយចៃបាស់
ថាអ្នកគោរពបជូាទាងំអស់អាចធ្វើការ-
គោរព«ដោយគ្មោនការភ័យខា្លាច»។
លោកវីដូដូបានបន្ថៃមទៀតថា៖

«ភៃរវកម្មគឺជាអំពើឧកៃិដ្ឋកម្មបៃឆំង
មនុសៃសជាតិ»៕

បូ៉លិស៖បណ្តាញគំាទ្រភ្ររវកម្មISនៅពីក្រយការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅលើព្រះវិហារមួយនៅឥណ្ឌនូ្រសីុ

អ្នកកាន់ទុក្ខ ចូលរួម បុណេយ របស់អ្នក តវ៉ា៣នាក ដ់េលតេវូបានគេបាញ់សម្លាប់នៅ ក្នងុអំឡុង  បាតុកម្មបេឆំាងរដ្ឋបេហារ។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ក្រមុហុ៊នSinopharmត្រវូការលទ្ធផល
ការសាកល្របងដើម្របីសម្រចលើគុណភាព
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ពួកគ្រ
សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Sinopharmមួយរូបបាន

នយិាយកាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយថក្រមុហ៊នុត្រវូការវាយតម្ល្រលទ្ធផល
ពីការសាកល្របងដំណាក់កាលទី៣នៅក្រប្រទ្រសចិនដើម្របី
សម្រចថវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ពីរដូសរបស់ពួកគ្រត្រូវការការ-
ចាក់រំឭកបន្ថ្រមទៀតដ្ររឬទ្រនៅព្រលខាងមុខ។
លោកZhangYuntaoអនុប្រធានន្រChinaNational

BiotecGroup(CNBG)ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ Si-
nopharmបាននិយាយថ៖«លទ្ធផលបឋមបានបង្ហាញថ
ការចាក់រំឭកវា៉ាក់សាំងអាចបង្កើនកំហាប់អង់ទីគ័រនិងភាពធុន
ន្រអង់ទីគ័រហើយក៏បង្កើនសមត្ថភាពវា៉ាក់សំាងក្នុងការប្រឆាំង
នឹងម្ររោគបំប្ល្រងថ្មី»។
លោកZhangបានបន្តទៀតថ៖«តើការចាក់រំឭកចាំបាច់

ដ្ររឬទ្រ?តើការចាក់រំឭកត្រូវផ្ដល់នៅព្រលណា?ចម្លើយគួរ
ត្រផ្អ្រកលើលទ្ធផលន្រការសិក្រសាដំណាក់កាលទី៣នាព្រល
អនាគត»៕សុខ វេងឈាង

អង្គការយូនីស្រហ្វៈCOVAXរំពឹងថានឹង
មានការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាងពីឥណ្ឌាព្រញល្រញ
វិញនៅខ្រឧសភាន្រះ
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ទី២៧មនីាអង្គការយនូសី្រហ្វ(UNICEF)

បាននយិាយថកម្មវធិីផ្គតផ់្គង់វា៉ាកសំ់ាងកវូដី១៩COVAXរពំងឹ
ថ វិទ្រយាសា្ថានស្ររ៉ូមឥណា្ឌា(SII)នឹងបន្តការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សាំង
AstraZenecaព្រញល្រញវញិនៅខ្រឧសភាបនា្ទាប់ពីក្រមុហ៊នុ
ន្រះផ្អាកការនាំច្រញដើម្របីផ្ដល់អាទិភាពការចាក់ក្នុងស្រុក។
អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកTedrosAd-

hanomGhebreyesusបាននិយាយកាលពីថ្ង្រសុក្រថការ-
សម្រចចតិ្តផ្អាករបស់ឥណា្ឌាគឺ«អាចយល់បាន»ប៉នុ្ត្រថអង្គការ
សខុភាពពភិពលោកកពំងុពភិាក្រសាដើម្របីបន្តផ្ដល់វា៉ាកស់ាងំដល់
ប្រទ្រសដទ្រទៀត។
ដើមឡើយCOVAXរំពឹងថនឹងទទួលបានវា៉ាក់សំាងចំនួនសរុប

៩០លានដសូពីSIIរវាងខ្រមនីានងិម្រសាដ្រលក្នងុនោះពកួគ្រ
ទើបត្រទទលួបានប្រហ្រល២៨លានដសូប៉ណុ្ណោះ។មកដល់
ព្រលន្រះCOVAXបានច្រកចាយវា៉ាក់សំាងចំនួន៣២លានដូស
ទៅកាន់៦១ប្រទ្រសបុ៉ន្ត្រប្រទ្រសចំនួន៣៦នៅត្ររង់ចំាការដឹក-
ជញ្ជនូវា៉ាក់សំាងដំបូងដើម្របីចាប់ផ្ដើមការចាក់៕សុខ វេងឈាង

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រអង្គរទី៣០ែខមីនាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លវូ៉ាគីនិយាយថាលោកនឹងលា-
ល្រងពីតំណ្រងដើម្របីបញ្ចប់វិបត្តនិយោបាយ

បេក់ សាយ 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវា៉ាគី
IgorMatovicបានប្រកាស
កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយថលោកមាន
បំណងលាល្រងពីតំណ្រងក្រយ
ពីរងសមា្ពាធជុំវិញវិបត្តិវីរុសកូរូ៉-
ណាបុ៉ន្ត្របាននិយាយថលោក
ចង់បន្តធ្វើការនៅក្នងុរដ្ឋាភបិាល
ជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកMatovicដ្រលការ-

សម្រចចិត្តរបស់លោកទិញ
វា៉ាក់សាំងពីប្រទ្រសរុស្រសុី មាន
ភាពចម្រូងចម្រសយា៉ាងខា្លាំង
នោះមិនបានបញ្ជាក់ឱ្រយច្របាស់
ថតើព្រលណាលោកនឹងលា-
ល្រងពីតំណ្រងទ្រហើយបាន
នយិាយថលោកចង់ឱ្រយរដ្ឋមន្ត្រី
ហិរញ្ញវត្ថុបច្ចបុ្របន្នលោកEduard
Hegerឡើងជំនួសលោក។
លោកMatovic បានថ្ល្រង

ប្រប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុង
ធ្វីធើរថ្មីបំផុតនៅក្នុងវិបត្តិរយៈ-
ព្រលជាច្រើនសបា្តាហ៍ដ្រល
បានបង្កឡើងដោយជំងឺរាត-
ត្របាតថ៖«យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរ
តំណ្រងរបស់យើងជាមួយនឹង
រដ្ឋមន្ត្រីហរិញ្ញវត្ថុលោកEduard
Heger...គាត់គឺជាមនុស្រសល្អ
ហើយយើងទាំងអស់គា្នាអាច
ជឿទុកចិត្តគាត់បាន»។
លោកHegerមានវ័យ៤៤

ឆា្នាំ គឺជាអតីតអ្នកជំនួញមា្នាក់
នងិបានធ្វើការជាទបី្រកឹ្រសាក្រសងួ
ការពារជាតិ។
លោកបានកា្លាយជារដ្ឋមន្ត្រី

ហិរញ្ញវត្ថុនៅខ្រមីនាឆា្នាំ២០២០

នៅព្រលដ្រលគណបក្រសOLaNO
របស់លោកនងិលោកMatovic
បានឈ្នះការបោះឆ្នាតទូទៅ។
លោកHegerបច្ចុប្របន្នក៏ជា

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលស្តីទីដ្ររ។
ដោយត្រូវបានបង្កឱ្រយប៉ះ-

ពាល់ពីការចាប់ផ្តើមន្រជំងឺឆ្លង
រាតត្របាតន្រះប្រពន័្ធថ្រទាសំុខ-
ភាពរបស់លោកSlovakiaបាន
ខិតខំប្រឹងប្រងតស៊ូនៅក្នុង
អំឡុងការឆ្លងរីរុសរលកទី៣
ហើយប្រទ្រសន្រះមានអត្រ
សា្លាប់មយួនៅក្នងុចណំមអត្រ
សា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
ខ្ពស់បំផុតនៅក្នងុពិភពលោក។
រដ្ឋមន្ត្រី៦រូបក្នុងនោះមានរដ្ឋ-

មន្ត្រីសខុាភបិាលបានចាកច្រញ
ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានសមាជិក
ចំនួន១៦រូបហើយគណបក្រស

មួយបាននិយាយថខ្លួននឹង
ចាកច្រញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
មានគណបក្រសចំនួន៤ចូលរួម
បើសិនជាលោក Matovic
មិនលាល្រងពីរដ្ឋាភិបាលន្រះ
ទាំងស្រុងទ្រនោះ។
លោកMatovicអតីតអ្នក-

ជនំញួមា្នាក់នៅក្នងុឧស្រសាហកម្ម
បោះពមុ្ពបានឡើងកាន់តណំ្រង
កាលពីឆា្នាំទៅក្រយពីយកជយ័-
ជម្នះក្រមុប្រជាប្រយិនយិមទៅ
លើកម្មវិធីប្រឆំាងអំពើពុករលួយ។
ខណៈដ្រលក្រមុអ្នកគាទំ្រចាត់

ទកុលោកជាមនសុ្រសរងឹរសូមាន
ការបុិនប្រសប់លើកស្ទួយខ្លួន-
ឯងនោះ ក្រុមអ្នករិះគន់បាន
ចោទលោកMatovicថលោក
មានចណំចុខ្រសាយក្នងុការគ្រប-់
គ្រងនិងមិនមានការព្រយាករឱ្រយ

បានត្រឹមត្រូវ។
នៅក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្របាត

នៅក្នុងប្រទ្រសស្លូវា៉ាគីជាប្រ-
ទ្រសនៅតបំន់អរឺ៉បុមានប្រជាជន
៥,៤លាននាក់ន្រះក្រុមរិះគន់
លោកMatovicបានចោទ
លោកពីបទទំនាក់ទំនងមិនល្អ
និងកំហុសនយោបាយ។
ប៉ុន្ត្រការសម្រចចិត្តរបស់

លោកទញិវា៉ាកសំ់ាងSputnikV
នាំឱ្រយមានការខ្វ្រងគនំតិគា្នាដោយ
អតតីរដ្ឋការបរទ្រសលោកIvan
Korcokបានហៅវា៉ាកសំ់ាងន្រះ
ថជា«ឧបករណ៍សង្គ្រមកូនកាត់»។
ការស្ទងម់តិកាលពីថ្ង្រទី២១

មីនាបានបញ្ជាក់ថជាង៨០
ភាគរយន្រប្រជាជនស្លវូា៉ាគីបាន
ឯកភាពថលោកMatovic
គួរត្រចុះច្រញពីតំណ្រង៕

លោកនាយករដ្ឋមន្តេី Igor Matovic ថ្លេងកាលពី ថ្ងេទី១៧ ខេកុម ្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ AFP



ហុង រស្មី  

ភ្នពំេញ: សណ្ឋានជា ល្បាយ  
ខាប់ អន្ធលិ  ពណ៌ប្តង ស្ច   
ទឹក ស្ក រ លាយ ខ្ទះិ ដូង និង ល្ង    
ប្កុ្ង ជា មុខ បង្អ្ម ដ៏ ព្ញ- 
និយម និង ឆ្ងាញ់ ពិសា   តូ្វបាន 
ដាក់ លក់ តាម ទីផ្សារ នានា។ 

មិន មាន មនុស្ស ច្ើន នោះទ្ 
ដ្ល   សា្គាល់ រុក្ខជាតិ              វល្លិ  មួយ  
ប្ភ្ទន្ះ  សម្ប់ ធ្វើ ជា បង្អម្ 
ចាហួយ ដ៏ មាន អត្ថ ប្យោជន៍  
ចំពោះ សុខភាព  ដ្ល ពលរដ្ឋ 
ខ្មរ្ ភាគ ច្ើន ជឿ ថា វា ជួយ ផ្ដល់ 
ធាតុ ត្ជាក់ ក្នងុ រាងកាយ។ 

ជាមួយ ចំណូលចិត្ដ ទទួល 
ទាន   បង្អម្ ប្កុ្ង តំាងពី កុមារ-
ភាព យុវជន សាន រស្ម ីជា អ្នក- 
ឌីហ្សាញ នៅ កុ្មហុ៊ន ឯកជន 
មួយ បាន បង្ហោះ វីដ្អូ ស្ដពីីការ 
ធ្វើ បង្អ្ម ប្កុ្ង នៅ លើ ទំព័រ 
ហ្វស្បុ៊ក របស់ ខ្លនួ ក៏ ដូចជា ការ- 
បង្ហោញ ពី ការប្ើ ប្ស់ រុក្ខ ជាតិ                
វល្ល ិព្ ន្ះ ផង ដ្រ។ 

លោក រស្ម ីអាយុ ៣០ ឆ្នាំ 
ដ្ល   ផ្ដតិ យក ទ្សភាព និង 
ទស្សនីយភាព ប្លក្ ៗ  ន្ តំបន់ 
ទ្សចរណ៍ ជា ច្ើន បង្ហោះ ច្ក 
ចាយ  លើ ហ្វស្បុ៊ក  បាន ប្ប់ 
ភ្នព្ំញ បុ៉ស្ដិ៍ ថា ៖ «កន្លង មក ខ្ញុំ 
ផលិត  វីដ្អូ   តំបន់ ទ្ស ចរណ ៍ 
ខ្លះ ៗ   ហើយ ខ្ញុ ំចាប់ អារម្មណ៍   ចង់ 

បង្ហោញ វិធី ធ្វើ ប្កុ្ង ន្ះ យូរ 
ហើយ ហើយ គាប់ ជួន បង ខ្ញុំ 
បាន ផ្ដល់ យោបល់ ពី ការ ផលិត 
វីដ្អូ ស្ដពីី ប្កុ្ង ខ្ញុ ំក៏ ធ្វើ វា  »។ 

ជា អ្នក សា្គាល់ ច្បាស់ ពី ដើម               វល្ល ិ
ព្ ឈ្មោះ ប្កុ្ង ដោយសារ 
ត្ ចំណូល ចិត្ដ ទទួល ទាន បង្អម្  
ប្កុ្ង តំាងពី កុមារភាព អ្នក- 
សុ្ក  ជើង ព្ ន្ ខ្ត្ដ កំពង់ ចាម 
រូប ន្ះ បាន ដកដើម ប្កុ្ង មក 
ដំា ដល់ ក្ប្រ របង ផ្ទះ  ដើម្បី ងយ 
សួ្ល ប្ះបោច ធ្វើ ជា បង្អម្ ដ៏ 
ឆ្ងាញ់ ពិសា។ 

មា្ចាស់ ទំព័រហ្វ្សបុ៊ក Rak 
Smei-Gallery បន្ដថា ៖ «កាល 
ពី នៅ តូច ៗ  ខ្ញុ ំឧស្សាហ ៍ ប្ះ វា 
មក ធ្វើ បង្អម្ ប្កុ្ង ញ៉ា។ំ អី៊ចឹង 
គ្ន់ត្ ក្ឡ្ក ក៏សា្គាល់ ច្បាស់ 
ត្ ម្ដង »។

លោក  ច្ក រំល្ ក 
វិធី ធ្វើ បង្អម្  ប្-
កុ្ង  តាម រយៈ 
វីដ្អូ លើ ទំព័រ 
ហ្វស្បុ៊ក ថា 
ដំបូង ត្ូវ 
កាត់  ស្លកឹ ឬ 
ដើម របស់ វា 
រួចលាង ទឹក 
សមា្អាត ដ្ល 
ងយ   កមា្ចាត់  
សា្នាម  ប្ឡាក់ 
ដោយ  សារ  ស្លឹក 

របស់វា មាន សភាព រអិល។ 
បនា្ទាប់ មក លាង ស្ប្ សម្ប់ 

ច្ះ  រួច ទុក មួយ ឡ្ក លាង 
មា៉ាសីុន   ក្ឡុកដោយ ដាក់  ទឹក 

សា្អាត ក្ឡុក ចោលមួយ ទឹក  
ដាក់  ស្លកឹ ចូល  និង ធ្វើ ការ ក្ឡុក  
ដោយ ចាក់ ទឹក ប្មាណកន្លះ 
លីត្  (តាម ការ ចង់ បាន  រាវ ឬ 
ខាប់)។ ក្យ ពី ក្ឡុក ម៉ដ្តល្អ  
ហើយ យក ស្ប្ សា្អាត មក ដាក់  
ច្ះ  ដោ យ ប្ើ ដ្ ច្បូត ស្ប្ ឱ្យ 
ច្ះ ល្អ  រួច កូរ ល្បាយ ឱ្យ ស្មើ 
សាច់ ល្អ។ 

ចុង ក្យ ចាក់ ចូល ថាស ឬ 
ចាន ឬ ប្អប់ ទៅ តាម ចំណូល 
ចិត្ដ  និង ទុក ចោលឱ្យ រឹង  រយៈ- 
ព្ល ប្មាណ១ ម៉ាង  ។ 

លោក   ប្ប់ ថា ៖ «វិធី របៀប ថ្មី 
ខុស គា្នា ថា របៀប ចាស់  យើង 

ធា្លាប់  យក ស្លកឹ វា មក បុក នឹង 
ត្បាល់  រួច ច្ះ ស្ប្  ហើយ 
វិធី ថ្មី យើង ប្ើ មា៉ាសីុន 

ក្ឡុក។ យើង ក៏ តូ្វ 
ប្យ័ត្ន  ដោយ កំុ 
ឱ្យ    ស្ងតួ ព្ក។ បើ 
យើង ដាក់ ទឹក ស្ទើរ 
ដើម  ក៏ដូចជាស្លកឹ 

របស់  ប្កុ្ង អាច 
ធ្វើ ឱ្យ ស្អតិ រឹង  ដ្ល អាច 

ធ្វើ ឱ្យ គំាង មា៉ាសីុន។ 
 រុក្ខជាតិ ប្កុ្ង ឬ ព្ះ កុ្ង 

ជា ប្ភ្ទ               វល្ល ិ ដើម តូច ឆ្មោរ មាន 
រោម និង វារ តោង ទ្ើង ដ្ល 
មាន  ប្វ្ង  ៨ ម្៉ត្។ ស្លកឹ របស់ 
វា ជា ប្ភ្ទ ស្លកឹ ទោល ដុះ ឆ្លាស់ 
ទង  រាង ស្ទើរ មលូ  នងិ មាន រោម  
ដ្ល ប្ទៅជា សភាព រឹង ដូច 
ចាហួយ  ព្ល ច្បាច់ លាយ 
ទឹក  ទុក មយួ សន្ទះុ។ 

 ប្កុ្ង មាន ផ្កា ជាកញ្ចុច្ំញ ពី 
ប្គាបស្លកឹ ពណ៌ប្តង និង 
លឿង  ហើយ ផ្ល្ របស់វា មាន 
សាច់ រាង មូល  ទំុពណ៌ ទឹក កូ្ចឬ  
ក្ហម។ វា ដុះ តាម ដី វាល ដីទួល  
ព្ របោះ  ន្ តំបន់ ព្ភ្ន។ំ 

ថ្វីដ្បិតត្ ប្កុ្ង ជា រុក្ខជាតិ 
ព្  យ៉ាង ណក៏ដោយ វា ក៏ អាច 
ដុះ នៅតាម ចមា្ការ កសិដា្ឋាន ផង- 
ដ្រ ខណៈ ប្ើ ជា ប្យោជន៍ 
សម្ប់ ផលិត ជា បង្អម្ ដ៏ មាន 
ប្ជាបិ្យ។ 

កញ្ញា ណណ ជា អ្នក លក់ 
ដើម ប្កុ្ង និង បង្អម្ ប្កុ្ង  
នៅ សុ្ក គិរីវង់ ខ្ត្ដ តាក្វ ដ្ល 
ឪពុក មា្ដាយ ជា អ្នក ដំា  និង លក់ 
ដើម ប្កុ្ង និង បង្អម្ ប្កុ្ង 
៤-៥ ឆ្នា ំហើយ កញ្ញា  ទើប  ចាប់- 
ផ្ដើម លក់ តាម អនឡាញ   ១ ឆ្នាំ 

បាន ឱ្យ ដឹងថា ប្កុ្ង មាន ការ- 
ព្ញ និយម ខា្លាងំ។ 

 កញ្ញា ប្ប់  ភ្នព្ំញ បុ៉ស្ដិ៍  ថា៖ 
«  ដើម ប្កុ្ង ពិត ជា លក់ ដាច់ 
ខា្លាងំ ដ្ល ពួក ខ្ញុ ំធ្វើ ការ បណ្ដ៉ាះ 
សឹង មិន ចង់ ទាន់ ការ កុម្មង់៉ ព្ះ 
វា ពិបាក ដុះ ដ្រ  ស្ទើរត្ កន្លះ ឆ្នាំ 
ទើប  បាន កូន លក់»។

កញ្ញា  ណណ ដ្ល ឪពុក- 
មា្ដាយ   មាន ទ្ើង   ប្កុ្ង បាន 
២-៣  ចមា្ការ តូច ៗ  តាម រយៈ ការ- 
បណ្ដ៉ាះ គ្ប់  បាន បន្ដ ថា  ៖ « ខ្ញុំ 
អត់  ដ្ល  ផ្សំា ដើម យក មក ដំា 
ផង  ពីព្ះ ខ្ញុ ំទមា្លាប់ ដំា ដោយ 
ប្ើ គ្ប់   វា។ យើង តូ្វ  ចំណយ 
ព្ល បណ្ដ៉ាះ ដ្រ ពីព្ះ វា ជា 
រុក្ខជាតិ ព្  ដ្ល មិន ត្ងត្ 
ដុះភា្លាម ដូច ត្កួន ឬ ស្ព ្ឯណ។ 
ជួន កាល  ដាក់ ទៅ  ៤-៥ខ្ ទើប 
ចាប់ ផ្ដើម ដុះ»។ 

ជាក់ស្ដង្ អ្នក ខ្លះ ទិញ គ្ប់ 
យកទៅ  ដំាប្ើ ព្ល  រហូត ដល់ 
៥-៦ ខ្ អត់ ដុះ អស់ សង្ឃឹម 
ដោយ គិត ថា  វា អត់ ដុះ។ បុ៉ន្ដ្ 
ដល់ ព្ល ៣-៤ ខ្ ក្យ វា ក៏ 
ចាប់ ដុះ ដោយ ឯកឯង។ 

កូនសី្ មា្ចាស់ ចមា្ការប្កុ្ង 
យយ ពំុរូបន្ះ  បន្ដថា ៖   «ព្ល 
បណ្ដ៉ាះ វា ដុះ  ស្លកឹ ៤-៥ សន្លកឹ 
យើង  អាច ដាក់ លក់ បាន ហើយ 
ហើយ មួយ កូន ខ្ញុ ំលក់ តម្ល ្១ 
មឺុន រៀល  ដ្ល ផ្ញើ គ្ប់ ទី កន្លង្។ 
យើង អាច ដំា ដាក់ ផើង ឬ ផ្ទាល់ 
ដី ក៏ បាន។ បើ យើង ច្ះ ថ្ទំា   ល្អ  
៥-៦ ខ្  យើង អាច ប្ះ ស្លកឹ មក 
ធ្វើ បង្អម្ បាន ហើយ»។

  កញ្ញា ណណ  មាន ស្វាកម្ម 
លក់ បង្អម្ ប្កុ្ង  រួមទំាង ទឹក 
ស្ករ និង ខ្ទះិ ដូង   តម្ល ្១២០០០  
រៀល ក្នងុ១ គីឡូក្ម ៕
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 បង្អេម បេកេងុ លាយ គេប់ ជី រតេវូបាន ដាក់ លក់ នៅតាម ផេសារ នានា  ជាពិសេស រូបភាព នេះ នៅ ផេសារ ទួលទំពូង ។ រូបថត ហ៊ាន រង្សី

កេយ កិន  ឬ បុក រួច រុក្ខជាតិ បេកេងុ តេវូបាន ចេះ យក ទឹក  រួច ទុកមួយ សន្ទះុ ។ រូបថត ហុង មិនា ការ បេមូលផល រុក្ខជាតិបេកេងុមុន ពេល កិន ឬបុក។ រូបថត ហុង មិនា

នៅផ្ទះទំនេររៀនធ្វើ
្របកេងុដេលខ្មេរ
ជឿពីបេសិទ្ធភាព
កេអាការក្ដៅក្នងុ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអងា្គរ ទី៣០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង បាងកក : កាលពីថ្ងៃសុកៃ 
បៃទៃសថៃ បាន បៃកាស ផៃនការ- 
ពិសោធន៍ មិន បាច់ ធ្វើ ចត្ដាឡីស័ក 
សមៃប់ គោល ដៅ ទៃសចរណ៍ ដ៏ 
ពៃញនិយម បំផុត មួយ នៅ ដៃន កោះ 
ភកូៃត  ខណៈ បៃទៃស នៃះ មាន បណំង 
ស្ដា រសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ដៃល ញាំ ញី ដោយ 

វិបត្ដិ កូវីដ១៩ ឡើង វិញ ។ 
ថៃ បាន ដាក់ វិធានការ យ៉ាង តឹងរឹុង 

លើ ដំណើរ មក ដល់ របស់ ភ្ញៀវ  ដើមៃបី 
ទប ់ស្កាត ់ការ រកី រាល ដាល  តៃ វា ក ៏បាន 
បងា្អាក់ វិស័យ ទៃសចរណ៍  ជា ចលករ 
សខំាន ់ចពំោះ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ ដៃល 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត លើស វិបត្ដិ- 

សៃដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ១៩៩៧  ទៅទៀត ។ 
ផល ប៉ះពាល់ បាន ជះឥទ្ធិពល ដល់ 

វិស័យ ផៃសៃង ៗ  ទៀតទូទាំង បៃទៃស  
រមួទាងំ ឧសៃសាហកម្ម  កមៃសាន្ដ លក ់រាយ 
សណ្ឋាគារ និង ភោជនីយដា្ឋាន ។ 

មន្ដៃី   ទៃសចរណ៍ ថៃ  បាន បៃកាស 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា ភូកៃត ដៃល លៃបី-
លៃបាញ ជាឆ្នៃរ ស្អាត  និង ទឹក សមុទៃ 
ដូច តៃបូង កណ្ដៀង នឹងតៃូវបាន បៃើ ជា- 
គោល ដៅ ទៃសចរណ៍ សក លៃបង ។ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ដៃល  បាន ចាក់ វា៉ាក់សំង 
ហើយ  នឹង តៃូវបាន រួច ពី ដំណក់- 
កាលចត្ដាឡីស័ក  នៅ សណ្ឋាគារ ។ 

យូថាសក សូផាសន បៃធាន 
អាជា្ញាធរ ទៃសចរណ ៍ថៃ បាន ឱៃយ ដងឹថា 
«គំរូ ទៃសចរណ៍ ភូកៃត វិសៃស » នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម អំឡុង ខៃ កក្កដា តទៅ ។ 

ទៃសចរ បរទៃស នឹង តមៃូវ ឱៃយ ចាក់ 
វា៉ាក ់សងំ ២ ដសូ វញិ្ញាបនបតៃ បញ្ជាក ់
ការ ធ្វើ តៃស្ដ អវិជ្ជមាន  និង ដោនឡូត 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ចំពោះ ការ តម ដាន ។ 

យថូាសក ក ៏បាន អះអាង ថា ទកីៃងុ 

ទៃសចរណ៍ ចំនួន៦ នឹង ធ្វើ ការ កាត់- 
បន្ថយ ពៃល វៃលា ធ្វើ ចត្ដាឡីស័ក 
ចពំោះ  អ្នក ដណំើរ ចាក ់វា៉ាកស់ងំ រចួ នៅ 
ខៃ កៃយ  រួម ទាំងរីសត  ឆ្នៃរ កៃប៊ី- 
សមុយ និង ផាតយ៉ា ។ 

ភ្ញៀវ នងឹ ធ្វើចត្ដាឡសីក័ ៧ ថ្ងៃ  ហើយ 
នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ ដើរ ហើរ នៅ បរិវៃណ 
សណ្ឋាគារ  ជា អ្វី ដៃល មាន ការ ផា្លាស់- 
ប្ដូរ សមៃប់ ភ្ញៀវ បច្ចុបៃបន្ន ដៃល ធា្លាប់ តៃ 
តមៃូវ ឱៃយ សម្ងំ នៅ ក្នុង បន្ទប់ រយៈ ពៃល 
២ សបា្ដាហ៍ ។ 

ផៃនការ នៃះ នៅ រង់ ចាំ ការ សមៃច 

ចុង កៃយ ពី រដា្ឋាភិបាល ។ 
ទៃសចរ បៃមាណ ៤០ លាន នាក់ 

រពំងឹ ថា នងឹ មក លៃង ថៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
តៃ ជាក់ ស្ដៃង មាន តៃ ៦,៧ លាន នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ នៃះ បើ យោងតម ទិន្នន័យ 
ពី កៃសួង ទៃសចរណ៍ និង កីឡា ។ 

វធិាន ការ រតឹបន្ដងឹ ខា្លាងំ របស ់ថៃ អាច 
ជយួ ទប ់ទល ់នងឹ អតៃ ឆ្លង ខ្ពស ់ដោយ 
បៃទៃស មួយ នៃះ មាន ឆ្លង ជំងឺកូវីដ- 
១៩ បៃមាណ ២៨ ៥០០ នាក់  លើ 
ចនំនួ បៃជាជន សរបុ ៧០ លាន នាក ់៕ 
AFP/HR

ក្រុងតូក្រយូ : អ្នក នៅ កៃុង តូកៃយូ នាំគា្នា 
ទៅ កមៃសាន្ដ សួន ផា្កា ឈើរី ឬ សគូរា៉ា 
អំឡុង ពៃល រីក ស្គុសស្គយ នៅតម 
ឧទៃយាន ទីឋាន សកា្ការៈ និង ដង ទន្លៃ 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  ទោះបីជា មាន ការ- 
ពៃមាន ការ ជបួ ជុ ំតម បៃពៃណ ីដោយ- 
សរ វិបត្ដិ កូវីដ យ៉ាង ណក៏ ដោយ ។ 

ពិធីបុណៃយ បៃចាំ ឆ្នាំជា ចៃើន ឆ្នាំ 
ទីឋាន   ជួប ជុំគា្នា រដូវ ផា្កា រីក ធា្លាប់ តៃ ជា 
កន្លៃង ពិចនិក  តៃូវ បាន ដាក់ ស្លាក 
សញ្ញា ឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ  « កុំ មក បៃមូល 
ផ្ដុំ គា្នា ក្នុង ការ បៃរឰ ពិធី ជប់លៀង ផា្កា 
សគូរា៉ា រីក »។ 

ប៉ុន្ដៃ មនុសៃស ជា ចៃើន ដៃល ភាគ 

ចៃើន  ពាក់ មា៉ាស់ បាន សមៃច ចិត្ដ 
ចៃញ ថត សៃលហ្វី  « សគូរា៉ា » កៃម 
ផ្ទៃ មៃឃ សៃឡះ  ល្អ នា ថ្ងៃ សុកៃ ដើរ 
កាត់ ផ្លូវ ដៃលដុះ តៃសងដោយ ដើម 
សគូរា៉ា  ឬ ជិះ ទូក កៃម បុបា្ផា ពណ៌ 
ផា្កាឈូក លាយ ស  ទាំង នៃះ ។ 

ទោះបជីា រលក កវូដីទ ី៣ នៅ រដវូរងា 
ជប៉ុន នៅ មាន អតៃ អ្នក ស្លាប់ តិច តួច 
តៃមឹចំនួន បៃមាណ ៩ ពាន់ នាក់  និងមិន  
បាន ដាក់ ចៃបាប់ រឹត បន្ដឹង ខា្លាំងកា្លា ដូច 
បណ្ដា បៃទៃស ជា ចៃើន ទៀត ឡើយ ។ 

រដា្ឋាភិបាល ជប៉ុន នៅសបា្ដាហ៍ នៃះ 
បាន ដក បមៃម រដ្ឋ ក្នុង គៃ អាសន្ន នៅ 
តំបន់ នៃ ទីកៃុង តូកៃយូ  តៃ អភិបាល កៃុង  

យូរីកុ កូអុីកៃ បាន ពៃមាន ពលរដ្ឋ ឱៃយ  
« ចៀស ឆ្ងាយ ពី ពិធី ជួប ជុំ គយ គន់ ផា្កា- 
សគូរា៉ា រីក» ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដាល នៃ  វីរុស កូរ៉ូណ ។ 

ចំនួន អ្នក ឆ្លង វីរុស ក្នុង ទីកៃុង តូកៃយូ 
បាន បន្ដ កើន ឡើង  ដោយ មាន ចំនួន 
៣៩៤ ករណី ដៃល តៃូវបាន កត់ តៃ 
កាលពី ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ។ 

ណូរីអុ អូមា៉ាហ្គរិ នាយក មជៃឈ-
មណ្ឌល   គៃប់គៃង និងទប់ស្កាត់ ជំងឺ ឆ្លង 
ជប៉ុន  បាន និយយ កាល ពី សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ នៃះ ថា ៖ « យើង បារម្ភ កៃ ង 
មាន  ករណី ឆ្លង ខា្លាំង ភា្លាម ៗ  លើស ពី 
រលក ទី៣ បើ ពលរដ្ឋ នៅតៃ បន្ដ 

ដើរហើរ  ជាពិសៃស ការ គយ គន់ ផា្កា 
សគរូា៉ា រកី បៃចា ំឆ្នា ំ ការបៃរឰ ពធិ ីជប-់ 
លៀង (សមៃប់ បុគ្គលិក  និង សិសៃស  
ចំណូល  ថ្មី) និង ដំណើរ កមៃសាន្ដ បញ្ចប់ 
ការ  សិកៃសា ជាដើម »។ 

ផា្កា សគូរា៉ា ជប៉ុន  ឬ រដូវ ផា្កា ឈើ រី រីក 
បាន  កា្លាយ ជា ពិធីជួប ជុំ ទាំង អ្នក សៃុក 
និង  ភ្ញៀវ ទៃសចរ  បើ ទោះបីជា ឆ្នាំ នៃះ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស មិន មាន ឱកាស 
បាន ចូលរួម ដោយសរ តៃ ការ រឹត តៃបិត 
ជើង ហោះ ហើរ ក្ដី។ 

ផា្កា សគូរា៉ា ជា និមិត្ដ រូប ជីវិត ដ៏ ផុយ- 
សៃួយ ក្នុង វបៃបធម៌ ជប៉ុន ខណៈ ផា្កា រីក 
ស្គុសស្គយ មាន រយៈ ពៃល តៃឹម- 

តៃ១សបា្ដាហ៍  មុន ពៃល តៃបក ផា្កា រុះ- 
រោយ ចាក មៃក។

រដូវ  ផា្កា សគូរា៉ា តៃូវបាន បៃរឰ តម 
បៃពៃណី ជាមួយ ពិធី ជួបជុំ គយគន់  ផា្កា 
រីក ឬ ហណមិ និង កម្មវិធីពិចនិក  
និង   ជួន កាល មាន  ការ ជប់លៀង គៃឿង- 
សៃវឹង កៃម ដើម ឈើ ថៃម ទៀត ។ 

រដវូ សគរូា៉ា  តៃវូបាន ចាត ់ទកុ ជា ការ- 
ផា្លាស់ ប្ដរូ មួយ  ដោយ កត់សមា្គល់ ពី ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម ឆ្នាំ បៃកប របរ រក សុី ថ្មី ដោយ 
និសៃសិត  បញ្ចប់ ការ សិកៃសា ថ្មីថ្មោង ចាប់- 
ផ្ដើម ចៃញ ធ្វើ ការ ងារ ពៃញ ម៉ាង ហើយ 
និសៃសិត ចាស់ ៗ  ផា្លាស់ ប្ដូរ តំណៃង ថ្មី ផង 
ដៃរ៕ AFP/HR

ថៃតៃៀមលើកវិធានការចត្ដាឡីស័កសាកលៃបង
សមៃប់ភ្ញៀវទៃសចរមកលៃងកោះភូកៃត

យន្តហោះ ឆ្ពោះ មក កាន់ កោះ ភូក្រត  ប្រទ្រសថ្រ ។ រូបថត AFP

ភ្ញៀវ ទ្រសចរ  ដ្រល ចាក់វ៉ាក់សាំង  នឹង ត្រូវ បាន រួច ពី ដំណាក់កាលចត្តាឡីស័ក។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋជបុ៉ននៅតៃមិនអាចខកខានការជួបជំុរដូវផ្កាសាគូរ៉ា

អ្នកទៅ គយគន់ផ្កាសាគូរ៉ា ដោះម៉ាស់ ថត ស្រលហ្វី ក្នុងវ្រលា ផ្កា រីក ដ៏ ខ្លី  នៅប្រទ្រសជប៉ុន។ រូបថត AFP ការ ជួប ជុំ នា រដូវ ផ្កា សាគូរ៉ា នៅត្រសំខាន់ សម្រប់ ពលរដ្ឋ ជប៉ុន ទោះរង ហានិភ័យឆ្លង វីរុស ខ្ពស់ ។ រូបថត AFP
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Olmo ស្រោច ស្រោង់ អ្រោស្រោប៉ាញ  
ក្នងុ ប្រោកួត  វគ្គជម្រោះុ World Cup

រិន ដាវីត ច្រោបូកច្រោបល់ខ្លាងំ មុន ឈ្នះ ប្រោក់ លាន លើកទី ២
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជើងខ្លាំង  
រិន  ដាវីត  បានសមៃច បំណង 
ក្នុងការ ឈ្នះ បៃក់ លាន ពី ការ 
បៃកួតម៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម បៃក់ 
លាន ជា លើក ទី ២ នៅ លើ 
សង្វៀន ថោន កាលព ីថ្ងៃអាទតិៃយ 
បនា្ទាប់ ពី រូបគៃ បាន យក ឈ្នះ  
សខុ រទិ្ធ ដៃល ឡើងបៃកតួជនំសួ 
ភួន ឡាំងកូសុីន នៅ វគ្គ ជមៃុះ 
៣ ទឹក រួច បាន  បន្ត ទៅ ទាត់ ឱៃយ 
ហុមឹ គមឹរៀង ខចូជើងខងឆ្វៃង 
តៃឹមទឹក ទី ១ នៅ ក្នុងការ បៃកួត 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នោះ។ 

ជាមួយ ជ័យជម្នះនៃះ  នាំ ឱៃយ  
រិន  ដាវីត  សនៃសំ បាន កៃរ្តិ៍  ឈ្មោះ 
កាន់ តៃ លៃបី លៃបាញ  ជា មួយ ទឹក 
បៃក់ ចំនួន ៣ , ៤ លាន  រៀល  
ដើមៃបី ផៃសំ ទិញ ម៉ូ តូ ជិះ មក បំពៃញ 
កាត្វកចិ្ច ជា កឡីាករ ជមៃើស ជាត ិ
នៃ បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  ខណៈម៉ូតូ 
របសគ់ៃ ដៃល សនៃស ំលយុ ទមៃ ំ
ទិញបាន តៃូវ ចោរ លួច បាត់ 
កាលពី ថ្ងៃចន្ទ សបា្តាហ៍មុន ។

 ប៉នុ្តៃ រនិ ដាវតី  បៃប ់ ថា របូគៃ 
មន អារម្មណច៍ៃបកូចៃបល ់ខ្លាងំ 
នៅក្នុងការ បៃកួតនៃះ។ «មុន 
បៃកតួ ចាប ់ផ្តើម  ខ្ញុ ំមន អារម្មណ ៍

ថា   ការ បៃ កួត នៃះ ពិត ជា ជួប 
ឧបសគ្គ ធ ំណាស ់  ពៃះ បៃក្ខភាព  
ភនួ ឡាងំកសូុនី  តៃវូ បាន ផ្លាស ់
ប្តូរ និង  ជំនួស ដោយ  សុខ  រិទ្ធ  
ដៃល ខ្ញុ ំមនិ ធ្លាប ់ជបួ  ហើយ គាត ់
ជា អ្នក បៃដាល់ លៃបី លៃបាញ លើ 
អន្តរជាតិ ទៀត ផង» ។

« មយួ វញិ ទៀត  ការ ចាប ់ឆ្នាត 
ប៉ះ បៃ កតួ គា្នា រវាង  ហុមឹ  គមឹ រៀង  
និង  ជី  ឆៃ លី  នោះ  គឺ  គឹម រៀង  
ចណំាយ ពៃល តៃ ២ ទកឹ  ផ្តលួ ឱៃយ 
សន្លប ់ ដើមៃប ីឈរ ចា ំ នៅ វគ្គ ផ្តាច ់
ពៃ័តៃមុន អ៊ីចឹង នៅ  ពៃល នោះ  
ខ្ញុំ មន អារម្ម ណ៍ ចៃបូក ចៃបល់  
ដោយ គិត ថា   បើ មន ឱកាស 
ឈ្នះ  សុខ  រិទ្ធ  ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ   
ចៃបាស ់ជា  កម្លាងំ ខ្ញុ ំ ធ្លាក ់ចុះ ចៃើន  
ដៃល អាច នឹង ពិបាក ទប់ទល់ 
ជាមួយ  ហុឹម  គឹម រៀង  នៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  ហៃតុ នៃះ ក្ត ីរំពឹង  កាន់- 
តៃ ធ្លាក់ ចុះ» ។   

ដាវីត   បន្ថៃម ថា ៖  « ទោះបីជា 
យ៉ាង ណា  ខ្ញុបំាន ប្តរូ  យទុ្ធសាស្តៃ 
បៃកតួ  ដោយ  មនិ ចណំាយ  កម្លាងំ 
ឱៃយ អស ់ ពៃលជបួ  សខុ  រទិ្ធ ពោល 
គឺ  ពៃយាយម វ៉ៃ សនៃសំ កម្លាំង យក 
ឈ្នះ តៃមឹ ពនិ្ទ ុ ដើមៃប ីមន ឱ កាស 
បាន ឡើង ទៅ ប៉ះ   ហុមឹ  គមឹ រៀង  
ទើប វ៉ៃ ផ្តាច ់តៃ ម្តង  ហើយ  ការ គតិ 

របស់ ខ្ញុំ  គឺ ទទួល បាន លទ្ធផល 
ដូច បំណង  ដោយ ខ្ញុំ បាន ឈ្នះ  
សុខ  រិទ្ធ  ដោយ ពិន្ទុ ជា ឯក ច្ឆន្ទ 
៥-០ និង ឈាន ទៅវគ្គ ផ្តាច់ពៃត័ៃ 
ដោយ បាន ទាត់ ហុឹម គឹម រៀង 
ឱៃយ  ខូច ជើង តៃ ម្តង» ។ 

ម្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់មស ទម្ងន់ 
៥៤គឡីកូៃម នៅ សង្វៀន PNN 
និងជា ម្ចាស់ ពាន លៃខ ១ នៅ 
ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ រិន ដាវីត បាន 

បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ  បាន មើលការ  
បៃកតួ  របស ់ ហុមឹ គមឹ រៀង  ហើយ 
ឃើញ ថា គាត់  ជៃយ  និង ទន់  
ជើង កៃម  ប៉នុ្តៃ ឱប ឡើង ជង្គង ់
លបំាក ទប ់ទល ់ណាស ់ ដោយខ្ញុ ំ
ធ្លាប ់ចាញ ់គាត ់ ចនំនួ ៣ លើកមក 
ហើយ  ហៃត ុនៃះ ខ្ញុ ំពៃយាយម ទាត ់
បបំៃក ជើង កៃម  ទើបលទ្ធ ផល 
បានជ័យជម្នះ ដូច បំណង» ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ កីឡាករ 

ហុឹម គឹមរៀង បាន  និយយ  
កៃយការ បៃកតួ ថា របូគៃ មន 
បញ្ហា របួស ជើង តាំង ពី បៃកួត 
ជមៃុះជាមួយ ជី ឆៃលី មក ម្លៃ៉ះ 
ចំណៃក សុខ រិទ្ធ បាន និយយ 
ដៃរ ថា ការ ចាញ ់រនិ ដាវតី លើក 
នៃះ គឺ មិន មៃន ចាញ់ បច្ចៃក- 
ទៃស ឬកៃបាច ់បៃកតួ នោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ 
ចាញ់ ដោយសារ កម្លាំង ពៃះ 
រូប គៃ ហ្វឹក ហាត់បានតៃឹម ៣ 

ថ្ងៃគត់ ក្នុងការ ឡើងមក បៃកួត 
ជំនួស សិសៃស ប្អូន ឡាំង កូសុីន 
ដៃល បាន ឈឺ នៃះ។

លោក  សា្វាយ  សខុនុ  គៃ ូបង្វកឹ 
រិន ដាវីត  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
សបៃបាយ ចិត្ត  ចំពោះ ការ បៃឹង- 
បៃង របស ់ ដាវតី  ពៃះ លទ្ធផល 
បៃ កតួ មយួ រយៈ ចងុ កៃយ នៃះ  
គ ឺដាវតី បាន  ជាប ់ជមៃើស ជាត ិ
ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត ់នៅ សង្វៀន  PNN  
ឈ្នះ ពាន ធំ  នៅ សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ 
លៃខ ៥  និង ឈ្នះ បៃក់ រងា្វាន់ ធំ  
នៅ សង្វៀន ថោន នៃះ  ចំនួន ២ 
លើក ហើយ ដោយ  វា កំពុង តៃ 
លៃប ីខ្លាងំ  នងិ វ៉ៃ បានទាងំ  ក្នងុ  ទម្ងន ់ 
៥៤  និង ៥៧ គីឡូកៃម  »។

គៃូ បង្វឹក រូបនៃះ បាន បន្ថៃម 
ថា៖  « ទោះ បី ក្លិប របស់ ខ្ញុំ  មិន 
មន គោល ការណ ៍ កាត ់បៃក ់ ឬ 
ដក ភាគ រយ ពី ការ បៃ កួត របស់ 
កឡីាករ  ប៉នុ្តៃ  រនិ ដវតី  ជា សសិៃស 
គំរូ  ដោយ ពៃល បៃ កួត គៃ តៃ ង- 
តៃជយួ លយុ ថ្លៃ ទញិម្ហបូ ផង ដៃរ   
ដូច ជា កាល ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត់ នៅ  
PNN  គៃ បាន ជយួ ដល ់ក្លបិ ចនំនួ  
១  ០០០ ដលុា្លារ  ហៃតនុៃះ  ខ្ញុមំន 
ការ  សាទរ  និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ 
គៃ ខំ បន្ត ដើមៃបី បាន បៃក់ ទិញ  
ម៉ូតូ ម្តង ទៀត »៕

រិន ដាវីត បាន ទាត់ទៅ លើ សុខ រិទ្ធ ពេលបេកួតជមេះុ មុន ទៅផ្តលួ ហឹុម គឹមរៀង នៅវគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ។ សហ ការី

Hamilton ឈ្នះ ការ ប្រោណំាងបើក ឆាក រដូវកាល 
កេងុសាឃៀ : Lewis Ham-

ilton  បង្កើតបាន នូវ រូប ភាព ដ៏ 
គួរ ឱៃយ ស្ងើច  មួយ ទៀត  សមៃប់  
ទៃពកោសលៃយ នៃ ការ  បៃណាំង 
ឡានដ ៏អសា្ចារៃយ របស ់គៃ កាល ព ី
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ដោយ ការតាម ពី 
កៃយ ចៃើនជុំ រហូត វា៉ា     Max 
Verstappen ដើមៃបី ឈ្នះ ការ 
បៃណាងំ បើក ឆក Formula- 
One (F1)  រដូវកាល ថ្មី ក្នុង 
កម្មវធិ ីBahrain Grand Prix 
នៅ បៃទៃស បារ៉ៃន ។

ម្ចាស ់ជើង ឯក ពភិពលោក ៧ 
សម័យកាល  ដៃល កាច់ ចង្កូច 
ឡាន ឱៃយ កៃុម Mercedes- 
AMG ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ ការ 
ពារ តំណៃង ជើង ឯក របស់ ខ្លួន 
ជាមួយ នឹង ជំនាញ ដ៏ អសា្ចារៃយ 
នៅ ជុំ ចុង កៃយ ដើមៃបី ររំង 
អ្នក បើក បរ របស់ កៃុម គូ បៃជៃង 
ហើយដណ្តើម បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ ជាលើ ក ទី ៩៦ ក្នងុ កំណត់- 
តៃ រប ស់ កីឡា F1 ។ 

អ្នក បៃណាំង ទៅពី ចកៃភព- 
អង់គ្លៃស  Hamilton បាន 
បង្កើន លៃបឿន រហូត អាច វា៉ា ដាច់ 
អ្នក បើក បរ  សញ្ជាតិ ហូឡង់ 
Verstappen របស់ កៃមុ Red- 
Bull Racing-Honda ដៃល 

ឈ្នះទតីាងំ ចៃញ ដណំើរ នងិ នា ំ
មុខ គៃប់ជុំ នៃការ បៃណាំង នៃះ 
មុន នឹង ភា្លាត់ នៅប៉ុនា្មោន  ជុំ ចុង 
កៃយ  ហើយ ទោះ ខំ ពៃយាយម  
ជៃង វិញ ក៏ អត់សមៃចដៃរ។

Hamilton  អាចកាន់ ទង់ 
កៃឡា ចតៃង្គនៃកីឡា បៃណាំង  
ឡាន F1 ដោយ ការ បញ្ជាយន- 
យន្ត  ឱៃយ ទៅ ដល់ ទី ពៃ័តៃ មុនគៃ 
ពី ការ បៃណាំង ទាំងចំនួន ៥៦ 
ជុំ  នៃះ ជាមួយ នឹង ថិរវៃលា 
១:៣២:០៣.៨៩៧ ម៉ាង 
ពោល គ ឺលឿន ជាង អ្នក មក ដល ់
ទី ២ Verstappen ចំនួន 
០.៧៤៥  វនិាទ ីនងិ លឿន ជាង 

អ្នក លៃខ  ៣ Valtteri Bottas 
ដៃល ជាមិត្ត រួម កៃុម របស់ ខ្លួន   
ចំនួន  ៣៧.៣៨៣  វិនាទី ។

វា ជា ជ័យ ជម្នះ លើក ដំបូង 
ក្នងុ ការ បៃណាងំ បើក ឆក របស ់
Hamilton គិត តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០១៥ ហើយ វា បាន ធ្វើ ឱៃយ 
គៃប់ គា្នា ភា្ញាក់ ផ្អើល កៃយ ពី 
Red Bull Racing-Honda 
មន បៃៀប ទាំង ការ បៃណំាង  
សាក លៃបង តៃៀម រដូវកាល 
ពៃម ទាំង ការ បៃណាំង    ដើមៃបី 
ដណ្តើម ទីតាំង ចៃញ ដំណើរ 
រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ  នៅមុន ការ 
បៃណាងំ  ផ្លវូការ កើតឡើង  កាល 

ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ កន្លង ទៅ នៃះ ។
« ជា ដំបូង ខ្ញុំ អាច និយយ 

បាន តៃមឹ តៃ ថា វា ជា លើក ដបំងូ 
ដៃល បាន ឃើញ អ្នក គាំទៃ » ។ 
នៃះជា សម្ដី របស់  Hamilton 
ដៃល និយយ ដោយ រីក រយ។ 

កីឡាករ Hamilton  វ័យ 
៣៦ ឆ្នា ំបាន បន្ត ទៀតថា ៖ « ការ 
បៃណាំង  អ្វី ក៏ តឹង តៃង  ម្លៃ៉ះ 
ពោល គ ឺមន បញ្ហា តាងំ ព ីដបំងូ 
ហើយ យើង ដងឹ ចៃបាស ់ថា វា នងឹ 
កា្លាយ ជាការ បៃណាំង ដ៏ តឹង- 
តៃង។ យើង តៃូវ តៃ វា៉ា  Ver-
stappen ឱៃយ បាន ហើយ ការ 
ដៃល យើង ធ្វើ បាន វា តៃង តៃ 
ជាអ្វី  ដៃល ពិសៃស ជានិច្ច » ។

ចំណៃកអ្នក បើកបរ  Ver-
stappen ដៃល  ភា្លាត ់បណ្ដោយ 
ឱៃយ បាត់ បង់ ជ័យ ជម្នះ នៃះ ទាំង 
ដៃល ខ្លួន មនបៃៀប បាន 
និយយ ដោយ  សោក សា្ដាយ 
យ៉ាងដូច្នៃះថា ៖ «ពិត មៃន  វា 
ជារឿង គ ួរ ឱៃយ អៀន ខ្មោស តៃ អ្នក 
ក៏ តៃូវ សម្លឹង មើល ឱៃយ ឃើញ នូវ 
ភាព វិជ្ជមន ផង ដៃរ ។ យើង 
បង្កើត ឱៃយ ការ បៃឈម ដ ៏តងឹ តៃង 
ដល់ ពួក គៃ ដូច្នៃះ វា ជា រឿង 
អសា្ចារៃយ  ដៃល ចាប ់ផ្ដើម រដវូកាល 
ដូច នោះ » ៕ AFP/VN

កេុង បា៉ារីស  : ការ ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី ១គៃប់ ក្នុង ម៉ាង បន្ថៃម 
បង្គៃប់  របស់   Dani Olmo  ជួយ 
ឱៃយ កៃុម គោជល់អៃសៃបា៉ាញ មន 
ជ័យ  ជម្នះ ទាំង បុក ពោះ លើ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ហៃសកហៃសុី ក្នុង លទ្ធផល 
២-១ អំឡុង ការ បៃកួត ទី  ២ 
ក្នងុវគ្គ ជមៃុះ World Cup បៃចា ំ
ពូល  B កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

កៃុម អៃសៃបា៉ាញ ដៃល ទទួល 
បាន លទ្ធផលដ៏ គួរ ឱៃយ អៀន ខ្មោស 
ដោយ  លៃង ស្មើ ជាមួយ កៃិក ក្នុង 
ទឹកដី  នៅបៃកួត បើក ឆក ក៏តៃូវ 
ហៃសក ហៃសុី  នាំ មុខ មុន ដៃរ ដៃល 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ដោយ Khvicha 
Kvaratskhelia នៅ មុនការ 
ឈប់  សមៃក ១៥ នាទី តៃ 
១នាទី ប៉ុណ្ណោះ  ។

ខៃសៃបមៃើ បៃយុទ្ធ Ferran 
Torres  របស ់កៃមុ Manches-
ter City ស៊ុត គៃប់ ទី ៥ ពី ការ 
ចូល លៃង ១១នាក់ ដំបូង ក្នុង 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ ចំនួន ៦ លើក 
ដៃល ជា គៃប់ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ 
តាម ស្មើ នៅ នាទី ទី ៥៦ ។  

កៃយ ស្មើ អៃសៃបា៉ាញ  ធ្វើការ 
គៀប សង្កត់ ជាចៃើន លើក ចៃើន 
សា ហើយ ចុង កៃយ ក៏ ទទួល 

បាន ផល តៃ គៃន់ តៃ ថា តៃូវ រង់ 
ចា ំរហតូ ដល ់នាទីទី ៩០+២ ទើប 
រក ឃើញ គៃប់ ជ័យ ជម្នះ បាន 
ដោយសារ ការ ពៃយាយម ស៊ុត ពី 
ចម្ងាយ បៃមណ ជា ២៥ ម៉ៃតៃ  
របស់ Olmo វ័យ ២២ឆ្នាំ  ។

គៃូបង្វឹក  អៃសៃបា៉ាញ លោក 
Luis Enrique  ថ្លៃង ថា ៖ « វា 
បៃហៃល ជា ការ បៃកួត ១ ដៃល 
មន អារម្មណ ៍ថា វៃទនា  បំផុត តៃ 
ការ ទទួល បាន ភាព រីក រយ  នៅ 
ចុង បញ្ចប់  អ៊ីចឹង  ជ័យ ជម្នះ នៃះ  
មន តម្លៃ ណាស់ »។

លោក Enrique  បន្ថៃម ថា ៖ 
« ខ្ញុំ នឹង ពៃម ទទួល យក  មិន ថា 
នៅ ចុង បញ្ចប់  យើង ឈ្នះ  ឬ 
អត់នោះ ទៃ  តៃ រឿង  ១ ដៃល 
យើង ឃើញ  គឺ  គៃះ ថា្នាក ់ នៃ ការ 
បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ   កាន់តៃបង្កការ 
ស្មុគ សា្មោញខ្លាំង ឡើង ៗ  » ។

កៃយ បញ្ចប់ ហ្គៃម ទី ២  នៃះ  
អៃសៃបា៉ាញ នៅ លៃខ ២ ជាមួយ 
នឹង ៤ពិន្ទុ មុន នឹង បើក ទា្វារ ផ្ទះ 
សា្វាគមន៍ កៃុម បាត ពូលកូសូវ៉ូ 
ដៃល រង បរជ័យ ក្នុងលទ្ធផល 
៣-០ កៃម ថ្វី ជើង របស់  ស៊ុយ- 
អៃត  ដៃល  នាំ មុខ គៃ  ក្នុង ពូល  B  
មន ៦ពិន្ទុ៕ AFP/VN

ឡានរបស់ Hamilton កំពុង នាំ មុខ ឡាន របស់ Verstappen។ AFP
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ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : ចណំងស្នេហ៍រយៈ-
ពេល៥ឆ្នាំ ដ៏ផ្អេមល្ហេមរវាង
តារាសម្ដេងចាយរាងកញ្ញាទមឹ
រដ្ឋាជាមួយនឹងបុរសអាមេរិក
ជានាយកកេុមហ៊ុនអចលន-
ទេពេយលោកJovanyAntonio
(ចូវា៉ានីអេនតូនីញ៉ូ)ទីបំផុត
បានឈានដល់ចំណុចខាង
បេសុលតុជង្គង់បេគល់ចញិ្ចៀន
សុំរៀបការហើយ។
តារាសេលីេបីពកូេថេរាងកញ្ញា

ទឹមរដ្ឋាកាលពីរាតេីថ្ងេអាទិតេយ
ចុងសបា្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបាន
បង្ហោះកមេងរូបថតបង្ហោញពីសកម្មភាពមិត្ត
បេុសបរទេសសុំរៀបការនិងបំពាក់ចិញ្ចៀន
ពេជេដ៏ភា្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្ដីសុខបំផុត។
ភា្ជាប់នឹងបណ្ដុំរូបថតនោះតារាសម្ដេងទឹម

រដ្ឋាបានបរិយាយថា៖ «វាស្ទើរតេមិនជឿថាវា
អាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតដូចក្នុង
កុនដេលខ្ញុំធ្លាប់តេសម្ដេងតេ
ឥឡូវវាបានកា្លាយជាការពិត
ហើយមនុសេសជាទីសេលាញ់
និងអ្នកគាំទេជាទី
គោរពរបស់ខ្ញុំ
ហើយនិង
ពិភពលោក
ដ៏សេស់ស្អាត
អើយពេលនេះខ្ញុំ
បានទទួលការសុំ
រៀបការពីមា្ចាស់បេះ-
ដូងខ្ញុំហើយ»។
តារាភាពយន្តសេី

កពំេមា្ដាយរបូនេះបន្ត
ទៀតថា៖ «Jovany
Antonioគាត់នងឹចលូ
មកធ្វើជាចំណេកនេជីវិត
របស់ខ្ញុំនិងមើលថេគា្នា
ទៅវិញទៅមក»។
ពេមនឹងការទទួល

សំណើរៀបការពី
មា្ចាស់បេះដូងទាំងក្ដី
រំភើបក៏នាងមិនភ្លេច
ដល់អ្នកមានគណុផង
ដេរដោយកញ្ញាទឹម
រដ្ឋាបានលើកឡើងទៀត
ថា៖«កនូសមូអរគណុបា៉ា
(TimVanna)ដេល
អនញុ្ញាតឱេយបរុសមា្នាក់នេះ
មើលថេកូនហើយកូន
សុំទោសដល់អ្នកមា្ដាយ
(PanRaNy)ដេលកូន
មិនអាចមានឱកាសបង្ហោញ

ការពាក់ចិញ្ចៀននិងភាពរីករាយបូករួមទាំង
សេក្ដីសុខដេលកូនកំពុងមានជាមួយដេគូ
អនាគតរបស់កូនដូចដេលមា៉ាក់ធ្លាប់ចង់ឃើញ
ឱេយមា៉ាក់បាន។កូនមហាសេនសោកស្ដាយនិង
សុំទោសមា៉ាក់ដេលរឿងនេះវាកើតយឺតពេល។
កូនដឹងថាអ្នកមា្ដាយនៅតេតាមថេរកេសាកូននិង
កេុមគេួសររហូតមក។អ្នកមា្ដាយនៅតេស្ថិត
ក្នុងបេះដូងកូនជារៀងរហូត»។
ភាពរំភើបភា្ញាក់ផ្អើលនេកម្មវិធីសុំរៀបការ

នេះតេវូបានសហការរៀបចំដោយកញ្ញាទមឹ
វត្តីជាប្អូនសេីនិងឪពុករបស់នាងផ្ទាល់។
មុនចេញដំណើរទៅកម្មវិធីស្នើសុំរៀបការ

លោកចូវា៉ានីជាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញា
ទមឹរដ្ឋាបានបពំេញកាតព្វកចិ្ចក្នងុ
នាមជាអនាគតកូនបេសដោយ
កាយវកិារសពំះគោរពអដ្ឋិធតុ
មា្ដាយរបស់កញ្ញាទឹមរដ្ឋាដេល
បានចេកឋានកាលពីខេ
សីហាឆ្នាំ២០២០ដោយ

ជំងឺគាំងបេះដូង។

កេមការសហ-
ការរបស់កេុមគេួសរខាងសេី
លោកចវូា៉ានីបានផ្ដល់នវូភាពភា្ញាកផ់្អើល
នឹងការលុតជង្គង់ហុចចិញ្ចៀនពេជេ
ដល់តារាសម្ដេងទឹម រដ្ឋាជាគូស្នេហ៍
រហូតដល់នាងទប់ទឹកភ្នេកមិនបាន។
អ្នកជនំញួអចលនទេពេយអាមេរកិមកនៅ

កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤រូបនេះក៏បង្ហោញបង្ហោះ
រូបថតសុំមា្ចាស់ស្នេហ៍រៀបការនិងបង្ហោញ
ចណំាប់អារម្មណ៍ជាភាសអងគ់្លេសមាននយ័
ថា៖«តើជីវិតផ្លាស់ប្ដូរបេកបដោយភាពសេស់-
សេយក្នងុអឡំងុពេល២៤ម៉ាង!ពតិជាមនិគរួ
ឱេយជឿដេលអាចផ្ដល់ភាពភា្ញាកផ់្អើល៧លើកនងិ
ការជូននូវវត្ថុពិសេសជាងគេមុនដំបូង។ពិតជា
ទន្ទឹងរង់ចាំនូវអ្វីដេលនឹងមកជាបនា្ទាប់ទៀត
ជាមួយTimRothaOfficial»៕

តារាសម្ដេង ទឹម រដ្ឋា និង លោក ចូវ៉ានី ជា ម្ចាស់ស្នេហ៍ ក្នុងកម្មវិធី សុំ 
នាង រៀបការ  ដ៏គួរ ឲេយ ភ្ញាក់ ផ្អើល កាលពីចុងសប្ដាហ៍ ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

តារាសម្ដេង ទឹម 
រដ្ឋា  ។ រូបថត

ហុងមិនា

ស្នេហ៍កន្លះទសវតេសរ៍ទឹមរដ្ឋាតេវូអ្នក-
ជំនួញអាមេរិកលុតជង្គង់សំុរៀបការ

ឡេង មករា របស់ ណាហ្គាវើល (កេហម) បន បេជេង ដណ្តើម បល់ជាមួយ សុក សំណាង។ រូបថតស្វាយរៀង

ស្វាយរៀងរំភើបចិត្តនឹងជ័យជម្នះ
ខណៈអាសីុអឺរុ៉បរកឃើញការឈ្នះ
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ កេុមពេះខ័នរាជ-
ស្វាយរៀងពិតជាមានការរំភើប-
រីករាយខា្លាំងទៅលើជ័យជម្នះ
ដេលពួកគេដណ្តើមបានពីកេមុ
ណាហា្គាវីលនៅក្នងុការបេកួត-
លីគកំពូលកម្ពជុាហើយការឈ្នះ
៣ពិន្ទុនេះតេវូបានបេធនកេមុ
សឿយវិសលចាត់ទុកថាបាន
ផ្តល់ទំាងកមា្លាងំចិត្តនិងទំនុកចិត្ត
ដល់កេមុស្វាយរៀងទំាងមូល
ដើមេបីបន្តឆ្ពោះទៅកាន់ការបេកួត
កេយៗទៀតចំណេកកេមុអាសីុ-
អឺរុ៉បក៏រកឃើញនូវការឈ្នះជា
លើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅរដូវ
កាលនេះផងដេរ។
តាមរយៈការបេកួតនៅកីឡដ្ឋាន

ខេត្តស្វាយរៀងកាលពីយប់
ថ្ងេអាទិតេយនោះកេមុមា្ចាស់ផ្ទះពេះ-
ខ័នរាជស្វាយរៀងបានបេើបេស់
នូវឆន្ទៈដ៏ពិតបេកដដើមេបីវាយ-
បកយកឈ្នះណាហា្គាវីល៣-១
បន្ថេមលើការឈ្នះកេមុអគ្គសិនី-
កម្ពជុា៦-១កាលបេកួតបើក
ឆកហើយការឈ្នះទំាង២លើក
នេះបានជួយឱេយកេុមមួយនេះ
មាន៦ពិន្ទុស្មើជាមួយកេមុកំពុង
ឈរនៅកំពូលតារាងភ្នពំេញ-
កេនដេលបានឈ្នះសូលទី-
ឡូអង្គរ៧-១និងឈ្នះកេមុគិរីវង់
២-១កាលពីថ្ងេសៅរ៍។
បើទោះបីជាឡេងមករាបាន

តេតបញ្ចលូទីជួយឱេយកេមុណាហា្គា
នំាមុខ១-០មុនតំាងពីនាទីទី

២០បុ៉ន្តេការពេយាយាមវាយបក
បេកបដោយទំនុកចិត្តពិសេស
ការបញ្ជនូបាល់យា៉ាងល្អរបស់ខេសេ-
បេយុទ្ធPrivatបានជួយឱេយខេសេ-
បេយុទ្ធអេសេប៉ាញMikaរកបាន
២គេប់ជាប់ៗគា្នាឱេយកេមុមា្ចាស់ផ្ទះ
គឺនៅនាទីទី២៥និងទី៤៣មុន
ពេលខេសេបេយុទ្ធសេនេហា្គាល់
LopezMendyរកបាន១គេប់
ទៀតនៅនាទីទី៩០។
ការយកឈ្នះកេមុណាហា្គាវីល

៣-១នេះតេវូបានបេធនកេមុ
របស់ស្វាយរៀងសឿយវិសល
បង្ហើបថាវាកើតចេញពីការមិន
បាត់បង់ស្មារតីរបស់កេុមទំាង
មូល។វិសលបានបេប់កាលពី
ថ្ងេចន្ទថា៖«ខ្ញុំសបេបយចិត្តរីក-
រាយដេលសមាជិកកេមុទំាងអស់
មិនបានបាត់បង់ស្មារតីនៅពេល
ណាហា្គាវីលនំាមុខយើង១-០
គឺពួកយើងនៅតេបេមូលអារម្មណ៍
បានល្អនិងខំបេងឹបេបេកួតរហូត
អាចវាយបកដណ្តើមបានជ័យ-
ជម្នះមកវិញ»។
ខេសេការពារសឿយវិសល

បន្ថេមថា៖«សមេប់ការបេកួត
លើកនេះទមេង់លេងរបស់យើង
មិនទាន់បានល្អ១០០ភាគរយនៅ
ឡើយទេគឺយើងនៅខ្វះខាតបន្តចិ-
បន្តចួទៀតបុ៉ន្តេពួកយើងបានបេងឹ-
បេងលេងអស់ពីសមត្ថភាព
ហើយហេតុនេះទំាងរូបខ្ញុំផ្ទាល់
ពេមទំាងកេុមគេូបង្វឹកពិតជា
សបេបយចិត្តហើយការឈ្នះនេះ
បានធ្វើឱេយពួកយើងមានកមា្លាងំ

ចិត្តនិងទំនុកចិត្តកាន់តេខា្លាងំ
សមេប់ការបេកួតជាបន្តបនា្ទាប់
ទៀតដេលយើងតេវូខំបេងឹបេង
ធ្វើឱេយអស់ពីចិត្តពី១បេកួតទៅ
មួយបេកួតនិងធ្វើឱេយបានកាន់តេ
ល្អថេមទៀតពេះយើងចង់
បានពាននៅរដូវកាលនេះ»។
គួររំឭកថាសមេប់ការបេកួត

នៅរដូវកាលឆ្នាំ២០២០កេមុ
ស្វាយរៀងបានបាត់បង់តំណេង
ជើងឯកដ៏គួរឱេយសោកស្តាយ
បំផុត។បើទោះបីជាពួកគេមាន
៤១ពិន្ទុស្មើជាមួយកេមុបឹងកេត
បុ៉ន្តេការចាញ់បេៀបក្នុងជំនួប
ផ្ទាល់ជាមួយបឹងកេតគឺការចាញ់
៤-២នៅជើងទី១និងការស្មើគា្នា
១-១ក្នងុជើងទី២បានធ្វើឱេយកេមុ
ស្វាយរៀងបានតេមឹលេខ២។
បុ៉ន្តេនៅរដូវកាលថ្មីនេះកេមុមា្ចាស់
ជើងឯកបឹងកេតបានចាញ់
ណាហា្គាវីល១-០រួចទៅហើយ
នាការបេកួតបើករដូវកាល។
តេទោះបីជាយា៉ាងណានេះ

គេន់តេជាលទ្ធផលបេកួតជា
បណ្តោះអាសន្ននេដើមរដូវកាលថ្មី
ឆ្នាំ២០២១បុ៉ណ្ណោះហើយកាល
ពីថ្ងេអាទិតេយនោះដេរកេមុអាសីុ-
អឺរុ៉បរបស់លោកសុកវាសនា
បានយកឈ្នះកេមុនគរបាលជាតិ
៣-២ដើមេបីទទួលបាន៣ពិន្ទុជា
លើកដំបូងកេយពីពួកគេបាន
ចាញ់កេុមគិរីវង់សុខសេនជ័យ
៤-២និងចាញ់កេមុកងយោធ-
ពលខេមរភូមិន្ទ២-១កន្លង
មកនេះ៕
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