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កម្មករ-កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដ្ររប្រមាណ១លាន២ស្រននាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់អំឡុងព្រលបិទខ្ទប់ភ្នពំ្រញនិងក្រងុតាខ្មៅ

កម្ពជុានឹងចាប់ផ្តើមនំាផ្ល្រស្វាយស្រស់
ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្រសារប្រទ្រសចិន

 ឡាយ សា មាន 

 ភ្នំពៃញៈ កម្មករ កម្មការិនី 
រោងចក្រ កាត់ដ្ររ ប្រមាណ ១ 
លាន ២ ស្រន នាក ់បាន រងផល-  

ប៉ះពាល់ ក្នុងអំឡុង ព្រលដ្រល 
រាជរដ្ឋាភបិាល បានប្រកាស បទិ 
ខ្ទប់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្រញ និង 
ទីក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្តកណ្ដាល 
ដ្រល មិនអាច ច្រញទៅ ធ្វើការ 

បាន ។ យោងតាម ការ ឱ្រយដឹងពី 
លោក ហ្រង សរួ រដ្ឋល្រខាធកិារ 
ន្រ ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះ-
បណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ ។ 

 លោក ហ្រង សួរ បាន ប្រប់ 

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ដោយ យោងតាម 
របាយការណ៍ ក្នុងអំឡុងព្រល 
បិទ  ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នពំ្រញ និងក្រងុ    
តាខ្មៅ មាន កម្មករ រោងចក្រប្រ- 
មាណ ៤០ មុឺន នាក់ ដ្រល ស្ថិត 

ក្នុង តំបន់ ទាំងពីរ ន្រះមិន អាច  
ច្រញទៅ ធ្វើការ បាន ក្រពី 
នោះ ក៏ នៅមាន កម្មករនិយោ- 
ជិតដទ្រទៀត ដ្រល កំពុង ជប់- 
គាំង ដ្រល សរុប ជរួម ខ្ទង់១ 

លាន ២ ស្រន នាក់ ។ 
 លោក ហ្រង សួរ ថ្ល្រងថា ៖ 

«ទោះ បីជ កម្មករ មិនអាច ទៅ 
បំព្រញការងារ បានបុ៉ន្ត្រ ពួកគាត់    
នបានៅត្រ ...តទៅទំព័រ ៣

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ  ប្រទ្រស ចិន បាន ឲ្រយ 
កម្ពុជ នាំច្រញ ផ្ល្រស្វាយ ស្រស់ 
ទៅកាន់ ទីផ្រសារ របស់ខ្លួន ដោយ 
ផ្ទាល់ បនា្ទាប់ពី រដ្ឋបាល គយ ចិន 
បាន អនុម័ត ជ ផ្លូវការ ទទួល 
ស្គាល់  ស្តង់ដ ភូតគាម អនាម័យ 
រោងចក្រ វ្រចខ្ចប ់ នងិ ចមា្ការ ស្វាយ 
សរុប ៤២ កាលពី ថ្ង្រទី ២៦ 
ម្រស ឆ្នាំន្រះ។

ការអនុម័ត ន្រះ បនា្ទាប់ពី មន្ត្រី 
ជំនាញ ន្រ រដ្ឋបាល គយ ចិន 
(GACC) ប្រចាំខ្រត្ត កា្វាងសុី 

បាន ត្រតួពនិតិ្រយ ចមា្ការ ស្វាយ នងិ 
រោងចក្រ ប្រព្រតឹ្តកម្ម លើ សមាស-  
ភាព ចង្រ នៅលើ ផ្ល្រស្វាយតាម- 
រយៈ ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ កាលពី ថ្ង្រទី ១០ 
ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ កន្លង មក។

លោក វ្រង សខុន រដ្ឋមន្ត្រី 
ក្រសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាប្រមាញ ់នងិ 
ន្រសទ ឲ្រយ ដឹងថា ជ លទ្ធផល 
បនា្ទាប់ពី ការចរចា បើក ទីផ្រសារ 
អស់ រយៈព្រល ជង៣ឆ្នា ំរដ្ឋបាល   
គយ ចិន បាន អនុម័ត ទទួល 
ស្គាល់ ជ ផ្លូវការ ចមា្ការ ស្វាយ 
ចំនួន ៣៧ និង រោងចក្រ វ្រច ខ្ចប់ 
ចំនួន៥ អាច ...តទៅទំព័រ ១០

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីឱ្រយប្រើកមា្លាងំសរុបជំរុញការចាក់វ៉ាក់សំង
មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ទោះបី ជ រាជរដ្ឋា-
ភិបាល បាន សម្រច បន្ត នូវ ការ 
បិទ ខ្ទប់  ភូមិសស្រ្ត រាជធានី ភ្នំ-
ព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្ត 
កណ្ដាល ចំនួន ៧ ថ្ង្រ ទៀត 

បន្ថ្រម ក ៏ដោយ ក ៏លោក នាយក 
រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន នៅ ត្រ បន្ត 
ឱ្រយ មាន ការ ចាក់ វ៉ាក់សំង ដល់ 
ប្រជពលរដ្ឋ ឱ្រយ បាន លឿន នងិ 
ឆប់ រហ័ស ក្នុង រយៈព្រល ដ៏ ខ្លី។

ក្នុង ស្រចក្តី សម្រច ស្តីពី ការ 
បន្ត ការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិសស្រ្ត រាជ-

ធានី ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ  ន្រ 
ខ្រត្ត កណ្ដាល ដើម្របី ទប់ស្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាលដល ន្រ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ កាល ព ីថ្ង្រទ២ី៦ ខ្រ ម្រស 
លោក ហ៊ុន ស្រន បាន ស្នើ ឱ្រយ 
គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ 
វ៉ាក់សំង កូវីដ១៩ ក្នុងក្រប-

ខ័ណ្ឌ ទូទាំង ប្រទ្រស ត្រូវ រៀបចំ 
ក្រ សម្រលួ វធិសីស្ត្រ នងិ ផ្រន- 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សំង ការពារ ជំងឺ 
កវូដី១៩ ឱ្រយ កា្លាយ ទៅ ជ «យទុ្ធ- 
នាការ ជតិ ចាក់ វ៉ាក់សំង»។

លោក ហុ៊ន ស្រន បាន បញ្ជាក់  
ក្នងុ ស្រចក្ត ី...តទៅទំព័រ ២

 មុំ គ ន្ធា 
 
ភ្នំពៃញៈ  លោកនាយក រដ្ឋ-

មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន បានសម្រច 
ធ្វើការ បន្ត បិទ ខ្ទប់ ភូមិសស្ត្រ 
រាជធានី ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ 
ន្រ ខ្រត្ត កណ្ដាល ចំនួន ៧ ថ្ង្រ 
ទៀត ដើម្រប ីប្រយទុ្ធ នងិ ទបស់្កាត ់
ការឆ្លង រាលដល ន្រ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ហើយ ការបទិ ន្រះ អាច នងឹ 
បន្ត បន្ថ្រមទៀត អាស្រ័យ លើ 
ការចូលរួម អនុវត្តន៍ របស់ ប្រ-
ជពលរដ្ឋនៅក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ 
នោះ ។ 

 យោងតាម ស្រចក្តីសម្រច 
ដ្រល ចុះ ហត្ថល្រខា ដោយ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន 
ស្រន នៅ យប់ ថ្ង្រ ចន្ទ ទី ២៦ 
ខ្រម្រស បាន បញ្ជាក់ថា ការ 
បិទ  ន្រះ នឹង ចាប់ផ្តើម អនុវត្តន៍ 
ចាប់ពី ម៉ោង សូន្រយ ថ្ង្រទី ២៩ 
ខ្រម្រស រហូតដល់ ថ្ង្រទី ៥ 
ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

  ស្រចក្តីសម្រច ដដ្រល បាន 
បញ្ជាក់ថា ភូមិសស្ត្រ ដ្រល 
ត្រូវបាន បិទ ខ្ទប់ ត្រូវបាន ប្រង 
ច្រក  ជ ប ីតបំន ់គ ឺតបំន ់ក្រហម 
តំបន់ លឿងទុ.ំ..តទៅទំព័រ ២

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
សម្រចបន្តបិទខ្ទប់ភូមិសស្ត្ររាជធានី-
ភ្នពំ្រញនិងក្រងុតាខ្មៅចំនួន៧ថ្ង្រទៀតបៃសកកម្ម ៥១ ថ្ងៃ រៀបចំ ៥មន្ទរីពៃទៃយ និង មណ្ឌល ពៃយាបាល កូវីដ ១៩  សរុបបៃមាណ៤៣០០គៃ។ រូបថត Hun Manet page

មន្ទរីព្រទ្រយនិងមណ្ឌល
ចំនួន៥ស្មើនឹង៤៣០០
គ្រទៀតត្រវូបានរៀបចំ
រួចរាល់សម្រប់ព្រយា-
បាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ លោក ហ៊ុន មា៉ោ-
ណ្រត អគ្គ ម្របញ្ជាការរង 
កងយោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ និង 
ជ ម្របញ្ជាការ កងទ័ពជើង-
គោក  នៅ ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រ ម្រស 
ន្រះ បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា ក្នងុ ប្រសក-
កម្ម៥១ ថ្ង្រ កន្លងមកន្រះ មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ និង មណ្ឌល ចំនួន៥ ស្មើ 
នងឹ៤៣០០ គ្រ ត្រវូ បាន រៀបច ំ 
រួចរាល់ សម្រប់ ព្រយាបាល អ្នក 
ជំងឺ កូវីដ១៩ កម្រិត ស្រល។

លោក ហ៊ុន មា៉ោណ្រត បាន 
សរស្ររ លើ ...តទៅទំព័រ ៥

ដល់ពលរដ្ឋឱ្រយបានលឿននិងឆាប់រហ័សក្នងុរយៈព្រលខ្លីនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញនិងទីប្រជំុជនខ្រត្តកណ្ដាល

ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាអុិសា្លាម
កម្ពជុាឱ្យគណៈគ្រប់គ្រងត្រៀម
លក្ខណៈដើម្បីបញ្ចុះសព
សាសនិកអុិសា្លាម...ទំព័រ៦

ព័ត៌មានជាតិ

ផ្រនការសង់ចំណតផ្រកុង-
តឺន័រថ្មីរបស់កំពង់ផ្រក្រុង
ព្រះសីហនុត្រូវលើកទៅ
ដើមឆ្នាំ២០២២...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

នៅផ្ទះស្របូចំណ្រះធ្វើចាហួយ
ខ្រកឃ្យូតៗពី«ផ្ទះបង្អ្រមគិរី
ប្រតង»បង្រៀនទាល់ត្រ
សិស្សច្រះសា្ទាត់...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត



តពីទំព័រ១...សម្រេចថា៖
«ត្រេវូប្រេើប្រេស់កម្លាងំសរបុនងិ
មធ្រេយោបាយសរុបរបស់ជាតិ
ដើម្រេបីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង
ន្រេះឱ្រេយបានលឿននិងឆាប់រហ័ស
ក្នងុរយៈព្រេលដ៏ខ្លីសម្រេប់ប្រេជា
ពលរដ្ឋដ្រេលមនអាយុចាប់ពី
១៨ឆា្នាំឡើងទៅឱ្រេយបានគ្រេប់របូ
នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រេរាជធានីភ្នំ-
ព្រេញនងិទបី្រេជុជំនធំៗ ន្រេខ្រេត្ត
កណ្តាលដ្រេលមនមនុស្រេសច្រេើន
កុះករធ្វើការនិងរស់នៅ»។
លោកថាយុទ្ធនាការជាតិ

ចាក់វ៉ាក់សាំងន្រេះដើម្រេបីបង្កើត
ឱ្រេយមនភាពសា៊ាំសហគមន៍
(HerdImmunity)ក្នុងការ
ធានាប្រេសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រេប់-
គ្រេងការឆ្លងរាលដាលន្រេជំងឺ
កូវីដ១៩និងជាពិស្រេសការ
បញ្ចៀសឱ្រេយបាននូវការបិទខ្ទប់
ជាថ្មីសម្រេប់ភូមិសាស្ត្រេន្រេះ។
ការអនវុត្តនវូយទុ្ធនាការជាតិ

ចាក់វ៉ាក់សាំងន្រេះត្រេូវធានាឱ្រេយ
បាននូវរបៀបរៀបរយនិង
សណ្តាប់ធា្នាប់ដើម្រេបីបង្ការការ
ឆ្លងរាលដាលន្រេជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងអំឡុងព្រេលន្រេកិច្ចដំណើរ-
ការន្រេះពិស្រេសតាមរយៈគោល-
ការណ៍នាំយកស្រេវទៅកៀក
បំផុតជូនប្រេជាពលរដ្ឋ។
ជាមួយគ្នាន្រេះដ្រេរ វ៉ាក់សំាង

សុណីហូ្វាមចនំនួ៤០មុនឺដសូ
ដ្រេលជាជំនួយរបស់សាធារ-
ណរដ្ឋប្រេជាមនិតចិនមកដល់
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដឹក
មកដល់នៅថ្ង្រេទី២៨ខ្រេម្រេសា
ឆា្នាំ២០២១ន្រេះ។ន្រេះបើតាម
ការឱ្រេយដឹងពីលោកស្រេីយក់

សម្រេបត្តិ រដ្ឋល្រេខាធិការក្រេសួង
សុខាភិបាល។
លោកស្រេីយក់សម្រេបត្តិបាន

លើកឡើងដូចន្រេះតាមរយៈ-
សារព័ត៌មនហ្វ្រេសញូវថា
សាធារណរដ្ឋប្រេជាមនិតចិន
បានផ្តល់នូវជំនួយជាវ៉ាក់សាំង
ការពារវីរុសកូវីដ១៩សុីណូ-
ហ្វាមន្រេះចនំនួ៣លើកហើយ
បើគតិរមួនងឹវ៉ាកសំ់ាងដ្រេលនងឹ
មកដល់នៅថ្ង្រេស្អ្រេកន្រេះ។
លោកស្រេីយក់សម្រេបត្តិថា៖

«ការផ្តល់ន្រេះគឺដើម្រេបីចូលរួម
ប្រេយុទ្ធប្រេឆាំងជំងឺកូវីដ១៩
នងិធានាការពារសុខមុលភាព
ប្រេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការរាត-
ត្រេបាតជំងឺកូវីដ១៩»។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្រេរថាសាធារ-

ណរដ្ឋប្រេជាមនតិចនិបានផ្តល់
ជំនួយនូវវ៉ាក់សំាងការពារវីរុស
កវូដី១៩សុណីហូ្វាមន្រេះចនំនួ
២លើករួចមកហើយដោយ
លើកទ១ីនៅថ្ង្រេទី០៧ខ្រេកមុ្ភៈ
ចំនួន៦០មុឺនដូសនិងលើក
ទ២ីនៅថ្ង្រេទី៣១ខ្រេមនីាដ្រេល

មនចំនួន៧០មឺុនដូស។
គតិមកដល់ព្រេលន្រេះកម្ពជុា

ទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង ៣
លានដសូរចួមកហើយរមួមន
វ៉ាក់សាំងសុីណូហ្វាមជាជំនួយ
របស់រដា្ឋាភិបាលចិន១លាន
៣ស្រេនដសូ,វ៉ាកសំ់ាងសុណី-ូ
វ៉ាក់ដ្រេលបានទញិពីរដា្ឋាភបិាល
ចិនចំនួន២លានដូសនិងវ៉ាក់-
សំាងរបស់ក្រេុមហ៊ុនអាស្ត្រេ-
ហ្រេស្រេនីកា(AstraZeneca)
ចំនួន៣២៤០០០ដូសជា
ជំនួយរបស់មជ្រេឈមណ្ឌលខូវ៉ាក់
(CovaxFacility)តាមរយៈ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
គិតត្រេឹមថ្ង្រេទី២៦ខ្រេម្រេសា

មនុស្រេសចំនួន១២៩៥៩៧៣
នាក់ត្រេូវបានទទួលការចាក់
វ៉ាកសំ់ាងការពារវរីសុកវូដី១៩
នៅទូទាំងប្រេទ្រេសក្នុងនោះ
តាមរយៈក្រេសួងសុខាភិបាល
មនចំនួន១០០១៤៣០
នាក់និងក្រេសួងការពារជាតិ
បានចំនួន២៩៤៥៤៣
នាក់៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈរាជរដា្ឋាភបិាលបាន
សម្រេចឲ្រេយមនការធ្វើចរា-
ចរណ៍គ្រេប់ប្រេភ្រេទឡើងវិញ
នៅក្នុង «តំបន់លឿង»ន្រេ
ភូមិសាស្ត្រេដ្រេលត្រេូវបានបិទ
ខ្ទប់ន្រេរាជធានីភ្នពំ្រេញនងិក្រេងុ
តាខ្មៅដោយបានអនុញ្ញាត
ឱ្រេយប្រេព្រេឹត្តទៅជាធម្មតានូវ
សកម្មភាពការងរមខុរបរនងិ
អាជីវកម្មគ្រេប់ប្រេភ្រេទលើក-
ល្រេងត្រេមខុរបរស្ថតិក្នងុបម្រេម
មួយចំនួន។
យោងតាមស្រេចក្តីសម្រេច

របស់រាជរដា្ឋាភិបាលស្តីពីការ
បន្តការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រេ
រាជធានីភ្នពំ្រេញនងិក្រេងុតាខ្មៅ
ន្រេខ្រេត្តកណ្តាលដើម្រេបីទបស់ា្កាត់
ការឆ្លងរាលដាលន្រេជំងឺកូវីដ
១៩កាលពីថ្ង្រេទី២៦ខ្រេ
ម្រេសាបានកំណត់ភូមិសាស្ត្រេ
ដ្រេលត្រេូវបានបិទខ្ទប់ជា«តំ-
បន់ក្រេហម» «តំបន់លឿងទុំ»
និង«តំបន់លឿង»។
តំបន់ក្រេហមសំដៅដល់

ភូមិសាស្ត្រេដ្រេលមនការឆ្លង
រាលដាលធ្ងន់ធ្ងរន្រេជំងឺកូវីដ
១៩ក្នុងសហគមន៍។តំបន់
លឿងទុំសដំៅដល់ភមូសិាស្ត្រេ
ដ្រេលមនការឆ្លងរាលដាល

កម្រេិតមធ្រេយមន្រេជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងសហគមន៍។ រីឯតំបន់
លឿងសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រេ
ដ្រេលមនការឆ្លងរាលដាល
កម្រេិតស្រេលន្រេជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងសហគមន៍។
នៅក្នងុប្រេការ៥ត្រេង់ចណំ៊ាច

១បានច្រេងថាការធ្វើចរា-
ចរណ៍គ្រេប់ប្រេភ្រេទនៅក្នុង«តំ-
បន់លឿង»ត្រេូវបានអនុញ្ញាត
ឱ្រេយប្រេព្រេឹត្តទៅជាធម្មតា។ការ
ធ្វើដំណើរច្រេញពី «តំបន់-
លឿង»ឆ្លងកាត់ «តំបន់ក្រេ-
ហម»និង«តំបន់លឿងទុំ»ឬ
ទៅក្រេភូមិសាស្រេ្តរាជធានី
ភ្នំព្រេញនិងក្រេុងតាខ្មៅន្រេ
ខ្រេត្តកណ្តាលត្រេូវបានអនុ-

ញ្ញាតត្រេក្នុងករណីដ្រេលមន
ច្រេងក្នុងចំណ៊ាចទី១ន្រេប្រេការ
៣,ចំណ៊ាចទី១ន្រេប្រេការ៤
នងិប្រេការ៦ន្រេស្រេចក្តីសម្រេច
ន្រេះ។
ចណំ៊ាច២សកម្មភាពការងរ

មុខរបរនិងអាជីវកម្មគ្រេប់
ប្រេភ្រេទនៅក្នុង «តំបន់លឿង»
ត្រេូវបានអនុញ្ញាតឱ្រេយបើកដំ-
ណើរការជាធម្មតាលើកល្រេង
ត្រេសាលារៀនរួមទាំងសាលា
បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈទាំងរដ្ឋ
និងឯកជន,អាជីវកម្មក្លិប
កម្រេសាន្តគ្រេប់ប្រេភ្រេទជាអាទិ៍
ខារា៉ាអូខ្រេ រង្គសាលឌីស្កូត្រេក
និងបៀហ្គាឌិន រមណីយដា្ឋាន
និងសួនកម្រេសាន្ត...តទៅទំព័រ៧
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តពីទំព័រ១...និងតំបន់លឿង
ហើយការកំណត់ភូមិសាស្ត្រេ
ន្រេះត្រេូវបានធ្វើឡើងដោយ
ស្រេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាល
រាជធានីភ្នំព្រេញលោកឃួង
ស្រេងសម្រេប់ភូមិសាស្ត្រេ
រាជធានីភ្នំព្រេញនិងអភិបាល
ខ្រេត្តកណ្តាលលោកគង់សោ
ភ័ណ្ឌសម្រេប់ភូមិសាស្ត្រេក្រេុង
តាខ្មៅន្រេខ្រេត្តកណ្តាល។
 តំបន់ក្រេហមសំដៅដល់

ភូមិសាស្ត្រេដ្រេលមនការឆ្លង
រាលដាលធ្ងន់ធ្ងរន្រេជំងឺកូវីដ
១៩ក្នុងសហគមន៍។តំបន់
លឿងទុំសដំៅដល់ភមូសិាស្ត្រេ
ដ្រេលមនការឆ្លងរាលដាល
កម្រេិតមធ្រេយមន្រេជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងសហគមន៍និងតំបន់ពណ៌
លឿងសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រេ
ដ្រេលមនការឆ្លងរាលដាល
កម្រេិតស្រេលន្រេជំងឺកូវីដក្នុង

សហគមន៍។
 នៅក្នុងអំឡុងព្រេលន្រេការ

អនុវត្តការបិទខ្ទប់ វិធានការ
ដ្រេលត្រេូវអនុវត្តសម្រេប់ភូមិ-
សាស្ត្រេដ្រេលត្រេវូបានកណំត់ជា
«តំបន់ក្រេហម»បុគ្គលគ្រេប់រូប
ត្រេូវបានហមឃាត់ក្នុងការ
ធ្វើដណំើរច្រេញពីលនំៅឋានឬ
ទីសំណក់បច្ចុប្រេបន្នរបស់ខ្លួន
ដោយរួមទាំងការមិនអនុញ្ញាត
ឱ្រេយធ្វើសកម្មភាពកីឡានៅខាង
ក្រេលំនៅឋានឬទីសំណក់
របស់ខ្លួនឡើយ។
ស្រេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់

ថាអ្នករសន់ៅក្នងុតបំន់ក្រេហម
ការធ្វើដំណើរច្រេញក្រេពីលំ-
នៅឋានឬការធ្វើដណំើរច្រេញ-
ចូលក្នុងតំបន់ន្រេះ”អាចត្រេូវ
បានអនុញ្ញាតក្នុងករណីចាំ-
បាច់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខ-
ភាពការយកសំណករកម្រេ-

រោគកូវដី១៩ការចាក់វ៉ាកស់ាងំ
នងិការធ្វើដណំើរដ្រេលទាកទ់ង
នឹងសកម្មភាពចុះច្រេកជំនួយ
សង្គ្រេះបនា្ទាន់ជាដើម។ផ្រេសារ
និងទីកន្ល្រេងលក់ម្ហូបអាហរ
រួមទាំងកន្ល្រេងលក់និងស្រេព
គ្រេឿងស្រេវឹងគ្រេប់ប្រេភ្រេទនៅ-
ក្នុងតំបន់ក្រេហមត្រេូវផ្អាកជា
បណ្តាះអាសន្នផងដ្រេរ។
សម្រេប់អ្នករសន់ៅក្នងុតបំន់

ដ្រេលត្រេវូបានកណំត់ជា«តបំន់
លឿងទុំ»ត្រេូវបានហមធ្វើដំ-
ណើរច្រេញពីលនំៅឋានហើយ
បើក្នុងករណីមនការបំពាន
វិធានការហមឃាត់ការធ្វើដំ-
ណើរន្រេះអាជា្ញាធរអនុវត្តវិធាន
ការបទិខ្ទប់ត្រេវូអនវុត្តវធិានការ
ច្រេបាប់យ៉ាងមុឺងម៉ាត់ដោយរួម
ទាំងការឃាត់ទុកជាបណ្តាះ-
អាសន្ននូវមធ្រេយោបាយធ្វើដំ-
ណើរដោយអនលុោមតាមបទ

ប្រេបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីជាធរមន។
ប៉ុន្ត្រេការធ្វើដំណើរច្រេញ

ក្រេពីលំនៅឋានអាចត្រេូវបាន
អនុញ្ញាតក្នុងករណីចាំបាច់
មួយចំនួនដ្រេលមនការយល់-
ព្រេមពីអាជា្ញាធរមនសត្ថកិច្ច
ប៉ុណ្ណោះ។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅ

កន្ល្រេងលក់ម្ហបូអាហរឬឱសថ-
សា្ថានអាចធ្វើឡើងដោយ
សមជកិយ៉ាងច្រេើនពរីនាក់ក្នងុ
មួយសបា្តហ៍ដោយត្រេូវយក
តាមខ្លនួនវូអត្តសញ្ញាណបណ័្ណ
សញ្ជាតិខ្ម្រេរ ឬប័ណ្ណសម្គាល់-
ខ្លនួ។ឯការធ្វើដណំើរទៅមន្ទរី-
ព្រេទ្រេយមណ្ឌលសខុភាពសម្ភព
ឬទកីន្ល្រេងព្រេយោបាលដោយមលូ
ហ្រេតុសុខភាពបនា្ទាន់នៅក្នុង
រង្វង់ភូមិសាស្ត្រេដ្រេលត្រេូវបាន
បិទខ្ទប់ត្រេូវបានកំណត់ចំនួន
មនុស្រេសមិនឱ្រេយលើសពីបួននាក់
ឡើយ។
អ្នកដ្រេលរស់នៅក្នុងតំបន់

លឿងទុំន្រេះត្រេូវបានអនុវត្ត

បម្រេមគោចរដោយផ្អាកជា
បណ្តាះអាសន្ននូវរាល់ការធ្វើ
ចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាព
ការងរមខុរបរឬអាជវីកម្មនៅ
ចនោ្លាះម៉ាង២០(ម្ភ្រេ)ដល់
ម៉ាង៥(ប្រេំ)លើកល្រេងត្រេ
ក្នុងករណីចាំបាច់។អាជា្ញាធរ
អនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ត្រេូវ
រតឹបន្តងឹការត្រេតួពនិតិ្រេយនៅតាម
ផ្រេសារនងិទកីន្ល្រេងលកដ់រូគ្រេឿង
ឧបភោគបរភិោគនងិត្រេវូហម
ការបើកដំណើរការចំពោះផ្រេសារ
ឬទីតាំងណដ្រេលមិនរៀបរយ
ឬមនហនិភ័យខ្ពស់ក្នុងការ
ចម្លងនិងឆ្លងរាលដាលន្រេជំងឺ
កូវីដ១៩។
ចណំ្រេកក្នុងភូមិសាស្ត្រេដ្រេល

ត្រេូវបានកំណត់ជា«តំបន់
លឿង»ការធ្វើដំណើរចរា-
ចរណ៍,សកម្មភាពការងរ
មុខរបរឬអាជីវកម្មនិងសកម្ម-
ភាពន្រេការជួបជុំ ឬប្រេមូលផ្តុំ
មនុស្រេសត្រេូវបានអនុញ្ញាត
លើកល្រេងត្រេសាលារៀនសា-

លាបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ
ទាំងរដ្ឋនិងឯកជន,អាជីវកម្ម
ក្លិបកម្រេសាន្តគ្រេប់ប្រេភ្រេទ។
 សកម្មភាពការងរមុខរបរ

នងិអាជវីកម្មដ្រេលបើកដណំើរ-
ការនៅក្នុង“តំបន់លឿង”ត្រេូវ
អនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្ន្រេក
សុខាភិបាលឱ្រេយបានមុឺងម៉ាត់
ជាអាទិ៍កាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់
នងិកាតព្វកចិ្ចរក្រេសាគម្លាតសវុត្ថ-ិ
ភាពបគុ្គលនងិត្រេវូប្រេកានខ់ា្ជាប់
នវូការធ្វើអនាមយ័ដើម្រេបីសម្លាប់
ម្រេរោគការវស់កម្ដៅនិងការ
អនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្ន្រេក
សុខាភិបាលផ្រេស្រេងទៀត។
នៅក្នុងតំបន់លឿងត្រេូវបាន

អនវុត្តបម្រេមគោចរដោយផ្អាក
ជាបណ្តាះអាសន្ននូវរាល់ការ
ធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្ម-
ភាពការងរមខុរបរឬអាជវីកម្ម
នៅចនោ្លាះម៉ាង២០(ម្ភ្រេ)
ដល់ម៉ាង៥(ប្រេំ)លើកល្រេង
ត្រេក្នុងករណីចាំបាច់មួយចំនួន
ប៉ុណ្ណោះ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឱ្រយប្រើកម្លាងំសរុប... រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រចឱ្រយមនការ
ធ្វើចរាចរណ៍ឡើងវិញក្នងុ«តំបន់លឿង»
ន្រភូមិសាស្ត្រដ្រលត្រវូបានបិទខ្ទប់

បេជាពលរដ្ឋនំាគ្នាទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងនៅអនុវិទេយាល័យតំាង-
កេសំាងស្ថតិក្នងុសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ។ហ្រេងជីវ័ន

សមត្ថកិច្ចរំងខ្ទប់ចរចរណ៍ក្នងុគោលដៅស្តបុកេបាលថ្នល់ខណ្ឌមាន-
ជ័យកាលពីថ្ងេទី១៨មេសា។រូបថតហ៊ានរង្រេសី



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ឥទ្ធិពល ជ្រលង 
សម្ពាធ ទាប ឥណ្ឌា និង ខ្រយល់ 
មូសុង និរតី កំពុង បង្ក ឲ្រយ មន 
ភ្លៀង ធា្លក់ កាន់ត្រ ច្រើន ឡើង 
និង រាយប៉ាយ គ្រប ដណ្ដប់ លើ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ខណៈ អ្នក ជំ-
នាញ ផ្ន្រក កសិកម្ម ជំរុញ ឲ្រយក 
សិករ ផ្ដោត លើ ចំណុច សំខាន់ 
៣ ដើម្របី ជោគជ័យ ក្នុង ការ 
ដាំដុះ ស្រូវ នៅ ដើម រដូវ វស្រសា ឆ្នាំ 
ន្រះ ។

ក្រសងួ ធនធាន ទកឹ នងិ ឧត-ុ
នយិម បន ច្រញ ផ្រសាយ នៅ ថ្ង្រទ ី
២៧ ខ្រ ម្រសា ន្រះ ដោយ បន 
ព្រយាករ ថា៖«រដូវ វស្រសា ឆ្នាំ ន្រះ 
នឹង ចូល មក ដល់ នៅ ដើម សប្ដោហ៍ 
ទី ១ ន្រ ខ្រ ឧសភា ខាង មខុ ន្រះ។ 
បណ្ដា ខ្រត្ត ន្រ តំបន់ វាល ទំនាប 
កណ្ដាល ភាគ ខាង ត្របូង និង 
ភាគ  ពាយព្រយ ន្រ ប្រទ្រស កម្ពុជា 
នងឹ មន បរមិណ ទកឹ ភ្លៀង ធា្លក ់
ច្រើន ជាង បណ្ដា ខ្រត្ត មយួ ចនំនួ 
ទៀត  ដ្រល ស្ថិត នៅ ជាប់ ជួរ ភ្នំ 

ដងរ៉្រក នងិ ខ្ពងរ់ាប ឦសាន រមួ 
ទាំង បណ្ដា ខ្រត្ត ជាប់ តំបន់ មត់ 
សមុទ្រ ផង ដ្ររ»។

ជាមយួ ការ មក ដល ់លឿន ន្រ 
រដវូ វស្រសា ឆ្នា ំន្រះ អ្នក ជនំាញ ការ 
ផ្ន្រក កសកិម្ម បន អពំាវនាវ នងិ 
ជំរុញ ដល់ ប្រជាកសិករ នៅ ទូ-
ទាំង ប្រទ្រស រៀបចំ ខ្លួន ឲ្រយ បន 
ល្អ ក្នុង ការ បង្កប ង្កើន ផល ស្រូវ 
ដើម រដូវ វស្រសា ន្រះ  ដោយ ផ្ដោត 
ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ជា សខំាន ់
ទៅ លើ ការ ត្រួត ពិនិត្រយ ស្រូវពូ 
ជដ្រល មន គុណភាព និង 
ដ្រល  មន តម្រូវ ការ ច្រើន នៅ 
លើ ទផី្រសារ ព្រម ទាងំ មធ្រយាបយ 
នានា ដ្រល បម្រើ ដល់ ការងារ 
បង្ក បង្កើន ផល នា ដើម រដវូ វស្រសា 
ន្រះ។

លោក ងនិ ឆយ អគ្គនាយក 
ន្រ អគ្គនាយកដា្ឋាន កសិកម្ម 
បន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ង្រទ២ី៧ ខ្រ ម្រសា ថា នៅ ព្រល  
ន្រះរបយ ទឹក ភ្លៀង បន ធា្លក់ 
ជោកជំា និង មន ទឹក ដក់ នៅ 
ក្នុង ដី ស្រ មួយ ចំនួន ហើយ។ 

ន្រះ ជា សញ្ញា មួយ ប្រប់ ដល់ 
ប្រជាកសកិរ ថា វា ជា ព្រលវ្រលា 
ដ្រល ត្រូវ ចាប់ ផ្ដើម បង្កបង្កើន 
ផល ស្រវូ ដើម រដវូ វស្រសា ហើយ។ 
ជាពិស្រស ប្រជាកសិករ ដ្រល 
រស់នៅ ក្នុង តំបន់ វាល ទំនាប 
កណ្ដាល ភាគ ខាង ត្របូង និង ភាគ-  
ពាយព្រយ ន្រ ប្រទ្រស កម្ពុជា។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «អ្វី ដ្រល សំ-
ខាន ់ក្នងុ ព្រល ន្រះ ប្រជាកសកិរ 
ត្រូវ ត្រួត ពិនិត្រយ ទៅ លើ ចំណុច 
សំខាន់ ៣ រួម មន ការ ជ្រើស- 

រើស ស្រូវ ពូជ ដ្រល មន គុណ-
ភាព និង មន តម្រូវការ ចាំបច់ 
ខា្លំង នៅ ក្នុង ផ្រសារ ស្រូវ អង្ករ ការ 
ត្រួត ពិនិត្រយ ទៅ លើ មធ្រយាបយ 
នានា ដ្រល បម្រើ ដល់ ការងារ 
បង្កបង្កើន ផល ស្រូវ ធ្វើ យ៉ាង 
ណ កុំ ឲ្រយ មន ការ រាំង ស្ទះ ដល់ 
ដំណើរ ការ បង្កបង្កើន ផល និង 
ការ ត្រួត ពិនិត្រយ ប្រភព ទឹក ឲ្រយ 
បន ច្របាស់លាស់ ចៀស វាង 
មន ការ ខ្វះខាត ដ្រល នំា ឲ្រយខូច-  
ខាត ដំណំ ស្រូវ ក្រយ ការ 

ដាំដុះ រួច»។
យោង តាម ការ ព្រយាករ អា-

កាសធាត ុលើក ទ២ី សម្រប ់ឆ្នា ំ
២០២១ របស ់ក្រសងួ ធនធាន 
ទឹក  និង ឧតុនិយម ដ្រល បន 
ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពី ថ្ង្រទី ២១ 
ខ្រម្រសា បន បញ្ជាក់ ថា រដូវ 
វស្រសា ឆ្នាំ ន្រះ នឹង គ្មាន កូន រដូវ 
ប្រំង កើត ឡើង នោះ ទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ 
មន ព្រយុះ ប្រមណ ពី ៨ ទៅ 
៣០ ព្រយុះ កើត ឡើង នៅ ក្នុង 
សមុទ្រប៉ាសុីហ្វិក និង សមុទ្រ 

ចិន ខាង ត្របូង ដ្រល ឥទ្ធិពល ន្រ 
ព្រយុះ ទាំង នោះ នឹង បង្ក ឲ្រយ មន 
ភ្លៀង ធា្លក់ ច្រើន ក្នុង ប្រទ្រស 
កម្ពុជា។ ជាមួយ គ្នា ន្រះ បតុ-
ភតូ គ្រះ ធម្មជាត ិខ្រយល ់កន្ត្រក ់
និង រន្ទះបញ់ ក៏ នឹង កើត មន 
ច្រើន ផង ដ្ររ។

ចាប់ តាំង ពី មន ភ្លៀង ធា្លក់ 
ច្រើន កាល ពី សប្ដោហ៍ ទី៣ ន្រ 
ខ្រ ម្រសា ឆ្នា ំ២០២១ មក ទល ់
ព្រល ន្រះ ការងារ ភ្ជរួ រាស ់ដ ីស្រ 
របស់ ប្រជាកសិករ នៅ ទូទាំង 
ប្រទ្រស បន សម្រច ចនំនួ ជាង 
៨៥ ០០០ ហិកតា និង បន 
ដាំដុះ ស្រូវ ដើម រដូវ វស្រសា [ប្រ-
ភ្រទ ស្រូវ ស្រល] បន ចំនួន 
ជាង ២៤ ០០០ ហកិតា។ ន្រះ 
បើ តាម លោក ងិន ឆយ។

លោក បន្ត ថា ចណំ្រក ការងារ 
ប្រមូល ផល ស្រូវ ប្រំង នៅ ទូ-
ទាំង ប្រទ្រស បន សម្រច រួច 
រាល់ ទាំង ស្រុង ហើយ ជាមួយ 
បរិមណ ផល សរុប ២,៩៣ 
លាន  តោន លើ ផ្ទ្រ ដ ីដាដំុះ សរបុ 
៦៤៦ ៥៣០ ហិកតា៕
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តពទីពំរ័ ១... ទទលួ ប្រកខ់្រ 
ដ្រល គត ់បន បពំ្រញ មនុព្រល 
បិទ ខ្ទប់ ការឧបត្ថម្ភ ពី រោងចក្រ 
នងិ ជនំយួ ព ីរាជរដា្ឋាភិបល ផង 
ដ្ររ » ។ 

 លោកបញ្ជាក់ ទៀតថា នៅ 
ក្នុង ខ្រម្រសា កម្មករ - និយោ- 
ជិត បន ទៅធ្វើ ការ ពីរ សប្តាហ៍ 
ដូច្ន្រះ ពួកគ្រ ទទួលបន ៥០ 
ភាគរយ ន្រ ប្រក ់ឈ្នលួ ប្រចាខំ្រ 
ដោយឡ្រក ចាប់ពី សប្តាហ៍ ទី 
៣ និង សប្តាហ៍ ទី ៤ គឺ ស្ថិតនៅ 
ក្នងុដណំកក់ាល បទិ ខ្ទប ់ដចូ្ន្រះ 
សមគម រោងចក្រ កាត់ដ្ររ 
កម្ពជុា ហៅ កាត ់ថា GMAC នងិ 
រោងចក្រ ដទ្រទៀត ដ្រល បន 
ធ្វើ ការ ជាមួយ គឺ គត់ មន 

ប្រក់ឧបត្ថម្ភ បន្ថ្រម អាស្រ័យ 
ទៅលើ លទ្ធភាព របស ់រោងចក្រ 
នីមួយៗ ពីព្រះ រោងចក្រ ខ្លះ 
មន អ្នកបញ្ជា ទិញ ឬ មន ទុន 
ប៉ុន្ត្រ ក៏មន រោច ង ចក្រ និង 
សិប្របកម្ម មួយចំនួន មន ទុន 
កម្រិត របស់គត់ ដ្ររ ។ 

 លោក បន្តថា ៖ « ទោះជា 
យ៉ាងណក៏ដោយ គ្រប់ រោង- 
ចក្រ ទាំងអស់ ត្រូវ មន កញ្ចប់ 
ឧបត្ថម្ភ បន្ថ្រម ទៅលើ អ្វីដ្រល 
រាជរដា្ឋាភិបល កំពុងផ្តល់ ស្របៀង  
ទៅដល់ បងប្អូន កម្មករ ដ្រល 
នៅតាម ផ្ទះជួល » ។ 

 លោក ហ្រង សួរ ថ្ល្រងថា 
បនា្ទាប់ពី រាជរដា្ឋាភិបល អនុ-
ញ្ញាត ឱ្រយមន ការធ្វើដំណើរ ឆ្លង 

ខ្រត្ត មួយ ទៅ ខ្រត្ត មួយ លើក- 
ល្រងត្រ ឆ្លង តំបន់ រាជធានី - 
ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តាខ្មា ន្រ 
ខ្រត្តកណ្ដាល គឺ កម្មករ មួយ 
ចនំនួ បនចាបផ់្តើម ច្រញទៅ ធ្វើ 
កា រ ឡើងវិញ ។ ជារួម ជាង ៦០ 
ភាគរយ ន្រ ផ្ន្រក រោងចក្រ កាត់- 
ដ្ររ គឺមន ទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុង 
រាជធានី ភ្នំព្រញ បូក ជាមួយ 
ខ្រត្តកណ្ដាល ដោយសារ នៅ 
ភ្នំព្រញ នៅ បន្ត ការបិទ ខ្ទប់ ន្រះ 
ការសម្រួល ឱ្រយមន ចរាចរណ៍ 
រវាង ខ្រត្ត មួយ ទៅ ខ្រត្ត មួយ ន្រះ 
គឺ មិនទាន់មន អ្វី ពាក់ព័ន្ធ ដំ-
ណើរការ រោងចក្រ កាត់ដ្ររ នៅ 
ភ្នំព្រញ នោះទ្រ ។ 

ប៉ុន្ត្រ អាចមន កម្មករ មួយ 
ចំនួន តូច ឧទាហរណ៍ ព្រំប្រ-
ទល់ រវាង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ និង 
ខ្រត្តកណ្ដាល ឬ ខ្រត្តកណ្ដាល 
និង ខ្រត្តតាក្រវ គត់ អាច ចាប់ 
ផ្តើម ឆ្លង ទៅវិញទៅមក បន 
អ៊ីចឹង កម្មករ រោងចក្រ ដ្រល មិន 
ស្ថិតនៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ អាច ទៅ 
ធ្វើ ការ នៅតាម ទីតាំង រោងចក្រ 
ដ្រល ឆ្លងខ្រត្ត បន អាច ទទួល 
បន ផលប្រយោជន៍ ពី ៥ ទៅ 
១០ ភាគរយ ដ្រល ទទួលបន 
ព ី ការបើក ឱ្រយមន ការធ្វើដណំើរ 
ឆ្លង ខ្រត្ត វិញ ន្រះ ។ 

 លោក ហ្រង សរួ បនឱ្រយដងឹ 

ផងដ្ររ ថា កម្មករ កម្មការិនី 
រោងចក្រ នងិ ថា្នាកដ់កឹនា ំសហ-
ជពី  ប្រមណ ១០ មុនឺ នាក ់បន 
ទទួល ការចាក់ វា៉ាក់សាំង កូ វើដ 
១៩ ដូ ស ទី ១ និង ដូ ស ទី ២ 
ទើប  ចាបផ់្តើម កាលព ីថ្ង្រទ ី២៥ 
ម្រសា ក្នងុ រយៈព្រល ២ ថ្ង្រ ចាក ់
ជូន កម្មករ បន ចំនួន ៨៧០០ 
នាក់ ។ ប៉ុន្ត្រ បើទោះបីជា គត់ 
ចាក់ វា៉ាក់សំាង ដូ ស ទី ១ ឬ ទី ២ 
កដ៏ោយបើ រសន់ៅ តបំន ់ក្រហម 
តំបន់ លឿងទុំ មិនអាច ច្រញ 
ធ្វើការ នៅ ខាងក្រ បនទ្រ ។ 

 ទោះជា យ៉ាងណក៏ដោយ 
លោក ថា នៅព្រលដ្រល មន 
ការ  ប្រងច្រក តំបន់ ន្រះហើយ  
អាចមន រោងចក្រ ក្រុមហ៊ុន 
មួយចំនួន ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ 
ឡើងវិញ ។ 

 លោក បន ថ្ល្រងថា ៖ « បើតាម 
ការវាយតម្ល្រ បឋមទីតាំង ដ្រល 
មន  រោងចក្រ ច្រើន នៅខណ្ឌ 
ពោធិ៍ ស្រន ជយ័ ខណ្ឌ មន ជយ័ 
ខណ្ឌ កំបូល និង ខណ្ឌដង្កោ 
អាច  នៅ មន ចំណុច  ប្រឈម 
ច្រើន ដ្រល យើង អាច រង់ចាំ 
បន្តិច ដើម្របីឱ្រយ ឫសគល់ ន្រ  ជំងឺ 
ក ូវើដ ១៩ កាត ់ផ្តាច ់សនិ ដោយ-
សារ តាមរយៈ ការ យក សណំក 
ពី តំបន់ ទាំង ន្រះនៅ មន  ចំនួន 
វិជ្ជមន ច្រើន »៕

កម្មករ-កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដ្ររប្រមាណ១លាន២ស្រននាក់ទទួលរងផល...

អ្នកជំនាញផ្ន្រកកសិកម្មជំរុញឲ្រយកសិករផ្ដោតលើចំណុចសំ-
ខាន់៣ដើម្របីជោគជ័យក្នងុការដំាដុះស្រវូដើមរដូវវស្រសាឆ្នាំន្រះ

កម្មករ-កម្មការិនី ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួល ស្ថតិនៅតំបន់កេហមតាម
បណ្ដោយផ្លវូវេងសេង។  យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ការបង្កបង្កើនផលសេវូបេងំក្នងុខេត្តពេវេង នាពេលកន្លងមក។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍
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អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្កើតកេមុការងារដើមេបីតេៀមរៀបចំចាត់ចេងបូជាសពអ្នកជំងឺកូវីដ

មនុសេសបេសុនិងសេី
៥នក់តេវូបញ្ជនូទៅ
ធ្វើចត្តាឡីស័កបន្ទាប់
ពីធ្វើដំណើរចេញពី
ភ្នពំេញទៅកំពង់ឆ្នាងំ

មុំ គន្ធា 

បន្ទាយមានជ័យៈ លោក អ៊ុំ 
រាតៃ ីអភបិាល ខៃត្ត បន្ទាយ មាន-
ជ័យ បាន សមៃច បង្កើត កៃុម 
ការងារ ថ្នាក ់ខៃត្ត មយួ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ 
នៃះ ដើមៃប ីតៃៀម រៀបច ំគៃបគ់ៃង 
និង ចាត់ចៃង បូជា សាកសព ដៃល  
មាន ផ្ទុក មៃរោគ កូវីដ ១៩។

លោក បាន លើក ឡើង ក្នុង 
សៃចក្តី សមៃច នៃះ ថ  កៃុម 
ការងារ ថ្នាក់ ខៃត្ត ដើមៃបី តៃៀម 
រៀបចំ គៃប់គៃង និង ចាត់ចៃង 
សាកសព អ្នក ដៃល មាន ផ្ទកុមៃ-
រោគ កូវីដ ១៩ មាន តួនទី និង 

ភារកចិ្ច ក្នងុ ការ ពនិតិៃយ នងិ តាម- 
ដាន ពត័ម៌ាន ស្តពី ីករណ ីអ្នក ជងំ ឺ
កវីូដ ១៩ បាន សា្លាប ់ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា បៃចាំ។

លោក អ៊ុំ រាតៃី បាន បន្ត ថ៖ 
«កៃមុ ការងារ តៃវូ ជៃើសរសីទ-ី
តាងំ សមៃប ់រៀបច ំឈាបនដា្ឋាន 
បូជា សព អ្នក សា្លាប់ ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយ គិតគូរ ពី 
សុវត្ថិភាព និង មិន ឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដទៃ ឡើយ»។

កៃុម ការងារ ក៏ តៃូវ រៀបចំ កៃុម 
ការងារ បជូា សព នងិ បញ្ចុះសព 
សមៃប់ សាសន អ៊ិសា្លាម ផង 
ដៃរហើយ ការ បជូា សព តៃវូ គោ-

រព តាម វិធាន ការ របស់ កៃសួង 
សុខាភិបាល។

កៃុម ការងារ នៃះ តៃូវ រៀបចំ 
បៃគល ់អដ្ឋធិាត ុជនូ គៃសួារ សព 
ដើមៃបី រៀបចំ ធ្វើ បុណៃយ តាម ទំនៀម-
ទមា្លាប់ បៃពៃណី និង សាសន។

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក អ៊ុ ំរាតៃ ី
បាន ណៃន ំឱៃយ កៃមុ ការងារ ថ្នាក ់
ខៃត្ត ដើមៃបី តៃៀម រៀបច ំគៃបគ់ៃង 
និង ចាត់ចៃង សាកសព ដៃល 
មាន ផ្ទកុ មៃរោគ កវូដី ១៩ រៀបច ំ
កន្លៃង បជូា សព ជនជាត ិខ្មៃរ នៅ 
ឈាបនដា្ឋាន វត្ត ខ្លៃង តណំ ស្ថតិ 
ក្នងុឃុសំ្លកៃម សៃកុ សា្វាយចៃក 
ឯ ការ រៀបចំ កន្លៃង បញ្ចុះ សព 

ជនជាតិ អ៊ិសា្លាម តៃូវ ធ្វើ នៅ វត្ត 
ខ្លៃងពណ ៌ក្នងុ ឃុសំ្លកៃម សៃកុ 
សា្វាយចៃក និង តៃូវ អនុវត្តន៍ 
ភារកចិ្ច ផៃសៃងៗ ទៀត តាម វធិាន- 
ការ របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 
និង ថ្នាក់ ដឹកនំ ខៃត្ត។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថ ចពំោះ 
វិធានការ បូជា សព ចំពោះ អ្នក 
សា្លាប ់ដោយសារ ជងំ ឺឆ្លង នៃះ តៃវូ 
បាន លើកលៃង ចពំោះ ជនជាត ិ
ខ្មៃរ អ៊ិសា្លាម និង ជនជាតិ ដើម 
ភាគ តិច ដោយ ធ្វើ ការ បញ្ចុះ 
សព ឱៃយ សៃប ទៅ តាម ជនំឿ បៃ-
ពៃណី និង ទំនៀម ទមា្លាប់ របស់ 
សាសន របស់ ពួក គៃ៕

គឹម សារុំ 

ភ្នំពេញៈ កម្មករ រោងចកៃ 
កាត់ ដៃរ បៃុស និង សៃី ចំនួន ៥ 
នក់ តៃូវ បាន អាជា្ញាធរ សៃុក 
ជលគិរី ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង ចាប់ 
បញ្ជូន ទៅ មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័ក 
ភា្លាមៗ បន្ទាប ់ព ីពកួ គៃ ន ំគ្នា ជិះ 
ម៉ូតូ ចៃញ ពី រាជធានី ភ្នំពៃញ ទៅ 
ដល់ ភូមិ-ឃុំពាមឆ្កោក សៃុក 
ជលគិរី ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅ 
ថ្ងៃទី ២៦ មៃសា។

លោក ហុឹម យ៉ុង អធិការ 
នគរបាល សៃកុ ជលគរិ ីបាន ឱៃយ 
ដឹង នៅ ថ្ងៃទី ២៦ មៃសា ថ 
បុគ្គល ទាំង ៥ នក់ នោះ មាន 
ឈ្មោះ ទី១-ទិតៃយ មាន ភៃទ 
បៃុស អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ទី២-សួង 
វិចិតៃ ទី៣-សៃិន មា៉ារី ភៃទ សៃី 
អាយុ ២២ ឆ្នាំ ទី៤-ទិតៃយ ភ័ស 
ភៃទ បៃុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ 
(បងប្អូន  ទិតៃយ មាន)និង ទី៥-
សន វីរៈ ភៃទ បៃុស អាយុ ២៦ 
ឆ្នាំ ពួក គៃ រស់នៅ ក្នុង ភូមិ-
ឃុំពាមឆ្កោក សៃុក ជលគិរី 
ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង។

លោក យ៉ុង  បាន បៃប់ ថ៖ 
«ដោយសារ តៃ អាជា្ញាធរ យើង 
មាន ការ បៃងុបៃយត័្ន ខ្ពស ់ហើយ 
ម៉ៃយាង ទៀត យើង បាន អនុវត្ត 
យ៉ាង តឹងរុឹង នូវ បទបញ្ជា របស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល ដូច្នៃះ បើ មាន 
មនសុៃស ចលូ សៃកុ យើង តៃវូ អន-ុ
វត្ត តាម វិធាន សុខាភិបាល 
ភា្លាម»។

លោក បញ្ជាក់ ថ នៅ ពៃឹក 
ថ្ងៃទី២៦ មៃសា...តទៅទំព័រ ៥

ឡុង គីមមា៉ារីតា 

មណ្ឌលគិរីៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
មណ្ឌលគរិ ីស្នើ កៃសងួ មហាផ្ទៃ 
កាត់ ឆ្កៀល ដី ទំហំ ជាង ៣ ពាន់ 
ហកិតា ចៃញ ព ីតបំន ់ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ ណាំលៀរ ដៃល ស្ថិត 
កៃម ការ គៃបគ់ៃង របស ់កៃសងួ 
បរសិា្ថាន សមៃប ់រៀបច ំហៃដា្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធ រដ្ឋបាល ចៃក ទា្វារ 
ពៃំដៃន ថ្មី។

យោង តាម លិខិត មួយ ចៃបាប់ 
ដាក ់ជនូ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ 
ចុះ ថ្ងៃទី ៥ ខៃ កុម្ភៈ ដៃល ទើប 
តៃូវ បាន ចៃកចាយ ជា សាធា-
ណៈ  កាល ព ីថ្មីៗ  នៃះ បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថ ផ្ទៃដី ដៃល បាន ស្នើ សុំ នៃះ 
នឹង រៀបចំ ជា តំបន់ អភិវឌៃឍន៍ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ជាប់ ពៃំដៃន 
ដៃល មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ភូមិសាស្តៃ ភូមិពូលុ (វ៉ាល់-
យោង) ឃុ ំប៊សូៃ សៃកុ ពៃជៃ-
ដា ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី។

លិខិត នោះបាន បញ្ជាក់ ថ៖ 
«ស្ថិត ក្នុង សា្ថានភាព បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ត សូម គោរព 
ស្នើសុំ គោលការណ៍ ដើមៃបី 
គៃបគ់ៃង រកៃសា ការពារ ផ្ទៃ ដ ីទហំ ំ
៣ ២៦១,៣៦ ហកិតា ឲៃយ បាន 
គង់វងៃស ចៀសវង បាត់ បង់ 
ដោយសារ ការ រំលោភ បំពាន 
កាប់ ទន្ទៃន  រុករាន ហ៊ុម ព័ទ្ធ - 
យក ដី ពៃ ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ពី 
សំណាក់ ជន អនធិប តៃយៃយ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់»។

លោក សា្វាយ សំអា៊ាង អភិ-
បាល  ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ីបាន លើក 
ឡើង ក្នុង លិខិត នោះ ថ ទីតាំង 
រដ្ឋបាល ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន ទ្វៃភាគ ី
ណំាលៀរ បច្ចបុៃបន្ន តៃវូ បាន ហុ៊ម- 
ពទ័្ធ ដោយ ដី សមៃបទាន សៃដ្ឋកចិ្ច 
ដៃល រាជរដា្ឋាភិបាល បាន ផ្ដល់ 

សិទ្ធិ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន កូវីផាមា៉ា វិនិ-
យោគ លើ ដំណាំ កៅស៊ូ មាន 
លក្ខណៈ តូច ចង្អៀត មិន អាច 
រៀបចំ ជា តំបន់ រដ្ឋបាល ឲៃយ បាន 
សមរមៃយ ឡើយ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ចៃញចូល តៃូវ ឆ្លង កាត់ តាម ដី 
ចមា្កោរ  កៅស៊ូ របស់ កៃុមហ៊ុន 
ដៃល   តៃងតៃ មាន ការ ប៉ះពាល់ 
នន កើត ឡើង ជា បន្តបន្ទាប់។

លោក បញ្ជា្កក ់ថ៖ «ផ្អៃក តាម 
សា្ថានភាព បៃប នៃះរដ្ឋបាល ខៃត្ត  
បាន គៃង សុំ រកៃសា ផ្ទៃដី មាន 
ទហំ ំ សរបុ ៣ ២៦១,៣៦ ហកិ-
តា កាត់ ឆ្វៀល ចៃញ ពី ដៃន 
ជមៃក សត្វ ពៃ ណាំលៀរ  ដៃល 
ស្ថិត កៃម ការ គៃប់គៃង របស់ 
កៃសួង បរិសា្ថាន និង ស្នើសុំ ប្តូរ 
ទតីាងំ ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន ចាស ់មក 
ទីតាំង ថ្មី វិញ ដៃល មាន ចមា្ងាយ 
បៃមាណ ជាង២គឡីមូ៉ៃតៃ ដើមៃប ី
រៀបចំ ហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ រដ្ឋ-
បាល  ចៃក ទា្វារ ពៃំដៃន ឲៃយ មាន 
ភាព ល្អ បៃសើរ និង រៀបចំ បៃ 
កា្លាយ បង្កើត ជា តំបន់ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស»។

លោក សា្វាយ សំអា៊ាង បាន 

អះអាង ថ ការ រៀបចំ ហៃដា្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធ រដ្ឋបាល ចៃកទា្វារ 
ពៃំដៃន ថ្មី នៃះ នឹង រួម ចំណៃក 
ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ 
លើក កម្ពស ់ជវីភាព រសន់ៅ របស ់
បៃជាពលរដ្ឋ តាម តំបន់ ពៃំដៃន 
ក្នុង ការ បៃ កា្លាយ តំបន់ ពៃំដៃន 
ទៅ ជា តំបន់ ពៃំដៃន មាន សន្តិ-
ភាព មិត្តភាព កិច្ច សហបៃតិ-
បត្តិការ និង ការ អភិវឌៃឍ។

តាម លខិតិ របស ់រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
បាន ឲៃយ ដងឹ ថ ទហំ ំដ ីដៃល បាន 
ស្នើសុ ំនៃះ នងឹ រៀបច ំជា សណំង ់
អគរ រដ្ឋបាល ទីសា្នាក់ការ ចៃក 
ទា្វារ តៃួត ពិនិតៃយ បង្កើត តំបន់ 
ទផីៃសារ ឃ្លាងំ ផា្លាស ់ប្តរូ ទនំញិ នងិ 
កសិផល នន តំបន់ ឧសៃសាហកម្ម 
តំបន់ លំនៅឋាន បៃជាពលរដ្ឋ 
តាម ពៃដំៃនតំបន់ កសិកម្ម ចមៃះុ។

បន្ថៃម ពី នៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ក៏គៃង រៀបចំ មជៃឈមណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ផៃសារ ទំនើប 
សណា្ឋាគរ កាសុណី ូឃ្លាងំ ស្តកុ 
ទំនិញ សា្ថានីយ ចមៃះ ទឹកសា្អាត 
កសដិា្ឋាន បណ្តុះ នងិ ដា ំសា្តារ ពៃ 
ឡើង វិញ ជាដើម។ នៃះ បើ តាម 

លិខិត ស្នើសុំ ដដៃល នៃះ។
លោក កៃវ សុភគ៌ បៃធាន 

មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី 
បាន  បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
នៃះ ថ សំណើ នៃះគឺ មិន ទាន់ 
មាន  សៃចក្តី សមៃច ពី ថ្នាក់ លើ 
នោះ ទៃ  ខណៈ លោក បាន ទទលួ 
ព័ត៌មាន ដៃរ ថ ថ្នាក់ ខៃត្ត បាន 
ស្នើ ដី ជាង ៣ ពាន់ ហិកតា នៃះ 
ដើមៃបី បង្កើត ហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ 
រដ្ឋបាល ចៃកទា្វារ ពៃំដៃន ថ្មី។

លោក បន្ត ថ៖ «ចៃក ពៃំដៃន 
ចាស់ គឺ មាន តៃ មិនទាន់ មាន ទី 
វល សមៃប់ ធ្វើ ហៃដា្ឋារចន-
សម្ពន័្ធ រដ្ឋបាល ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន 
ធំ ដោយសារ តៃ តំបន់ នៃះ ជា 
តបំន ់ដៃល មាន ការ គៃប ដណ្តប ់
ដោយ កៃុមហ៊ុន កៅស៊ូ បារាំង។ 
ភាព ជាក់ស្តៃង ដៃល ខ្ញុំ មើល 
ឃើញ គ ឺបើ ចង ់ពងៃកី បន្ថៃម នៅ 
កន្លៃង ចាស់ គឺ ប៉ះពាល់ ដល់ ដី 
របស់ កៃុមហ៊ុន»។

យ៉ាងណា លោក កៃវ សភុគ ៌
ទទលួ សា្គាល ់ថ បើ សនិ ជា មាន 
ការ សមៃច ព ីបៃមខុ រដា្ឋាភបិាល 
ឲៃយ  មាន ការ អភិវឌៃឍ តំបន់ នោះ 

ពិត មៃន គឺ ពិត ជា មាន ការ ប៉ះ- 
ពាល ់នវូ ធនធាន ធម្មជាត ិដៃល 
ទាមទារ ឲៃយ មាន ការ សកិៃសា បន្ថៃម 
ព ីផល ប៉ះពាល ់នៃ ធនធាន ធម្ម-
ជាតិ ដៃល កំពុង មាន លើ ផ្ទៃ ដី 
ជាង ៣ ពាន់ ហិកតា នៃះ។

លោក ខៀវ សុភក៌ អ្នក នំ-
ពាកៃយ កៃសងួ មហាផ្ទៃ នងិ លោក 
នៃតៃ ភត្តាៃ អ្នក នពំាកៃយ កៃសងួ 
បរសិា្ថាន មនិ អាច សុ ំការ អតា្ថាធ-ិ
បៃបាយ បាន ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ ទៃ 
ដោយ លោក សុ ំពៃល សៃវជៃវ 
ព័ត៌មាន បន្ថៃម ទៀត សិន។

លោក គៃើង តលុា អ្នក បៃកឹៃសា 
បណា្ដាញ សហគមន៍ ជនជាតិ 
ដើម ភាគ តិច ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី 
បាន ថ្លៃង ដោយ យល់ ឃើញ ថ 
បើ រដា្ឋាភបិាល ផ្តល ់ការ អនញុ្ញាត 
នោះ មាន ន័យ ថ  រដា្ឋាភិបាល 
ចូល រួម ឲៃយ មាន ការ កាប់ បំផា្លាញ 
ពៃឈើ នៅ ក្នងុ តបំន ់ការពារ នៃះ 
ខណៈ ធនធាន ទាំង នៃះ កំពុង 
នៅ មាន តចិ តចួ បផំតុ ហើយ តៃវូ 
បាន អភិរកៃស ក្នុង តំបន់ នៃះ។

លោក បារម្ភ ថ សណំើ នៃះ ក ៏
ហាក់ បង្កប់ នូវ ភាព អាថ៌ កំបំាង 
និង ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់ នោះ 
ដៃរខណៈ សំណើ របស់ ខៃត្ត កន្លង    
ទៅ គ ឺអ្នក ដៃល ទទលួ បាន ផល 
បៃយោជន៍ ដ៏ ចៃើន លើស លប់ 
គ ឺអ្នក មាន លយុ មាន អណំាច។

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «សំណើ 
នៃះ គឺ មិន មាន ការ ស្មោះតៃង់ 
នោះ  ទៃហើយ បើ មាន ការ សមៃច   
ឯកភាព បៃប នោះ ហាក់ ដូច ជា 
ការ បផំា្លាញ ដធី្ល ីធនធាន ធម្មជាត ិ
ដៃល នៅ សៃសសល់ ក្នុង ដៃន 
ជមៃក នៃះ។ ហើយ វ ក៏ បាន 
រំលោភ លើ សិទ្ធិ របស់ ជនជាតិ 
ដើម  ភាគ តិច ផង ដៃរពៃះ កន្លៃង  
នៃះ គ ឺជា កន្លៃង សៃ ចមា្កោរ វលិ ជុ ំ
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ»៕

រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានស្នើកេសួងមហាផ្ទេកាត់ដីជាង៣ពាន់ហិកតចេញពីតំបន់
ជមេកសត្វពេណំាលៀរដើមេបីរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាប់ពេដំេនវៀតណាម

លោក សា្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ថ្លេងនពេល កន្លងមក។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តមណ្ឌលគិរី

លោក អំុ៊ រាតេ ីអភិបាល ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នពេលកន្លងមក។ 

រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ
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មនុស្សបុ្សនិងសី្៥នាក់តូ្វបញ្ជនូទៅធ្វើចត្តាឡីស័កបនា្ទាប់... មន្ទរីព្ទ្យនិង...

អគ្គកុងសុ៊លកម្ពជុាប្ចំានៅកុ្ងហូជីមិញបញ្ជនូស្ត្ីខ្មរ្២នាក់
ដ្លតូ្វបានគ្ជួញដូរទៅប្ទ្សចិនត្ឡប់មកកម្ពជុាវិញ

អគ្គសិនីកម្ពជុាបកស្យ
ករណីឡើងគីឡូភ្លើងបនា្ទាប់ពី
មានការរិះគន់ពីសំណាក់អតិថិជន

តពីទំព័រ ៤... មាន មនុសៃស 
បៃុស និង សៃី បាន ធ្វើ ដំណើរ ពី 
រាជធានី ភ្នំពៃញ មក ដល់ ភូមិ 
ពាមឆ្កោក ឃុំ ពាមឆ្កោក ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នក ភូមិ មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល 
គៃប់ៗ គ្នា ពៃះ ថា អំឡុង ពៃល 
បទិ ខ្ទប ់នៃះ មនិ គរួ ណា អ្នក ទាងំ 
៥ នាក ់នៃះ ហ៊ាន ធ្វើ ដណំើរ មក 
ដល់ សៃុក បៃប នៃះ ទៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ដោយសារ 
តៃ យើង អនុវត្ត វិធាន សុខាភិ-
បាល អ៊ីចងឹ ពកួ គត ់តៃូវ តៃ ចលូ 
មណ្ឌល ធ្វើ ចត្តាឡសីក័។ យើង 
មិន ដឹង ថា តើ សុខភព របស់ 
ពួក គត់ យ៉ាង ម៉ៃច ទៃ»។

លោក បៃប់ ថា ចាប់ តំង ពី 
អនុវត្ត វិធានការ បិទ ខ្ទប់ មក នៅ 
ក្នុង សៃុកជលគិរី មិន មាន 
មនសុៃស រត ់មក ភមូ ិកណំើត ចៃើន 
ទៃ។ បើ សិន ជា មាន ក៏ តៃវូអាជា្ញា-  
ធរ សៃុក នាំ ទៅ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
ដៃរ ពៃះ អាជា្ញាធរ ខា្លាច មាន ការ 
ចម្លង មៃរោគ ដ៏ កាច សាហវ នៃះ។

លោក ឧត្តម សៃនីតៃីយ៍ អៀរ 

ប៊នុធឿន អ្នក នាពំាកៃយ ស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ ទី ២៦ មៃសា ដៃរ ថា ចាប់ 
តំង ពី អនុវត្ត នូវ វិធានការ បិទ-
ខ្ទប់ និង អនុវត្ត តម វិធាន របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល មក នៅ 
ទទូាងំ ខៃត្ត កពំងឆ់្នាំង ហក ់មនិ 
សូវ មាន បុគ្គល ល្មើស នឹង 
បមៃម បិទ ខ្ទប់ ខៃត្ត ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
សមត្ថកចិ្ច រតឹ បន្តងឹ បៃប នៃះ ក្ត ីក ៏

បទល្មើស នៅ តៃ កើត មាន ខ្លះៗ 
ដៃរ  ចនំនួ តចិ តចួ ទៃ តៃ សមត្ថ-
កចិ្ច នងិ អាជា្ញារធរ គៃប ់មលូដ្ឋាន 
អាច គៃប់គៃង បាន។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ករណី នៃះ  
ដោយសារ ពលរដ្ឋ លោក យល់ 
ចៃបាស់ ថា បើ បៃពៃឹត្ត ខុស នឹង 
ចៃបាប់ តៃូវ មាន ទោស។ តៃ មាន 
បុគ្គល មួយ ចំនួន តូច ទៃ   ដៃល 
យើង បាន ចាប់ ទៅ តុលាការ 
និង ផាក ពិន័យ»៕

តពី ទំព័រ ១ ...ហ្វៃសប៊ុក ថា 
មន្ទីរ ពៃទៃយ និង មណ្ឌល ដៃល 
កៃមុ ការ ងារ បានរៀបច ំសមៃប ់
ពៃយា- បាល ជំងឺ កូវីដ១៩កមៃតិ 
សៃល   ចំនួន ៥ នោះ មាន the 
Great Duke, មន្ទីរពៃទៃយ 
ហ្លួងម៉ៃ, មណ្ឌល ពៃយាបាល 
កូវីដ១៩ កោះ ពៃជៃ ទី ១ និង 
ទី ២, និង មណ្ឌល ពៃយាបាល 
កូវីដ១៩ ទួល ពងៃ)។

លោក បាន ថ្លៃង៖«ខ្ញុ ំសមូ អរ-
គុណ ដល់ បងប្អូន កៃុម ការងារ 
ទំាងអស់ ដៃល បាន ចូលរួម យ៉ាង 
សកម្ម នៅក្នងុ សកម្មភព នៃ ការ 
រៀបចំ នៃះ។ ពៃះ បើ គ្មាន ការ 
ចូលរួម យ៉ាងសកម្ម របស់  បង- 
ប្អូន  ទាំងអស់ គ្នា ទៃ យើង  ក៏ មិន 
អាច សមៃច កិច្ចការ ដ៏ធំ នៃះ 
ក្នុង រយៈពៃល ដ៏ខ្លី ដូច្នៃះ ដៃរ»។

ការរៀបច ំមន្ទរីពៃទៃយ សមៃប ់
ពៃយាបាល អ្នកជងំ ឺកវូដី១៩ បាន 
ធ្វើ ឡើង សៃប ពៃលដៃល បៃ-
ទៃស កម្ពុជា មាន ការរីករាល 
ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ យ៉ាង ខា្លាំង- 

កា្លា ពសិៃស កៃយ ការផ្ទុះ ឡើង 
នៃ ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ បណា្ដាល ឲៃយ មាន 
ការ ឆ្លង រីករាលដល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ក្នងុ សហគមន៍ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ។

លោក ហុក គឹមចៃង អគ្គ-
នាយក បច្ចៃកទៃស នៃ កៃសួង 
សុខាភិបាល បាន លើកឡើង 
នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៦ ខៃមៃសា ថា 
មកដល់ តៃឹម ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ- 
មៃសា មាន មណ្ឌល ថៃទាំ និង 
ពៃយា បាល អ្នកជំងឺ កូវីដ១៩ កមៃតិ  

សៃល និង មន្ទីរពៃទៃយ នៅ ទូ- 
ទំាង  បៃទៃស ចំនួន៣៥ កន្លៃង។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមៃសា 
នៃះ កម្ពុជា បាន រកឃើញ អ្នក 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ សរុប ចំនួន 
១០ ៥៥៥ នាក ់ក្នងុ នោះ ករណ ី
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ចំនួន 
១០ ០០៥ នាក់ អ្នកជា សះ-
សៃបើយ ចំនួន ៣ ៥៧៧ នាក់ 
អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 
ចំនួន ៦៨៩២ នាក់ អ្នកសា្លាប់ 
ចំនួន ៧៩ នាក់៕

អោម ប៊ុនធឿន

ស្វាយរៀងៈ អគ្គកុងស៊ុល កម្ពុជា បៃចាំ 
ទកីៃងុ ហជូមីញិ នៅ ថ្ងៃទ ី២៦ ខៃមៃសា នៃះ 
បាន បញ្ជូន ស្តៃី ខ្មៃរ២នាក់ ដៃល រងគៃះ 
ដោយសារ ការជួញដូរ មក កម្ពុជា វិញ 
បនា្ទាប់ពី សមត្ថកិច្ច វៀតណាម ចាប់បាន 
កាលពីដើម ខៃមៃសា និង បានធ្វើ ចត្តាឡី- 
ស័ក រួចរាល់។

លោក ពៃងី សខុ មន្តៃ ីកងុស៊លុ នៃ សា្ថាន- 
អគ្គកុងស៊ុល កម្ពុជា បៃចាំ ទីកៃុង ហូជីមិញ 
បានឱៃយដឹង នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមៃសា ថា 
ដោយមាន កិច្ចសហការ ជាមួយ សា្ថានទូត 
កម្ពុជា នៅ ទីកៃុង ហណូយ និង អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច វៀតណាម បាន បញ្ជនូ នារីខ្មៃរ 
២ រូប តៃឡប់ ទៅ កម្ពុជា វិញ ពៃះ អ្នក ទាំង 
២ បាន ចាញ់បោក មៃខៃយល់ បញ្ឆោត នាំទៅ 
ធ្វើការ នៅ បៃទៃស ចនិ ហើយ បាន ឆ្លងដៃន 
ចូល បៃទៃស វៀតណាម ដោយ ខុសចៃបាប់។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «យើង បាន ទៅ ទទលួ 
នារី រងគៃះ ខ្មៃរ ចំនួន ២ រូប នៅ សា្ថានីយ 
រថភ្លើង ទីកៃុង ហូជីមិញ នៅវៃលា ម៉ាង ៦ 
ពៃកឹ ហើយ បានរៀបច ំជនូ អាហរ ពៃលពៃកឹ 
និង បាន បន្តដំណើរ ទៅ ចៃកទា្វារពៃំដៃន 
អន្តរជាតិ បាវិត-ម៉ុកបាយ រួច បៃគល់ជូន 
អាជា្ញាធរ កម្ពជុា មន្ទរី សង្គមកចិ្ច អតតីយទុ្ធ- 
ជន និង យុវនីតិសមៃបទា ខៃត្តសា្វាយរៀង 
ដើមៃបី មាន វិធានការ បន្ត»។

បើតម លោក ពៃីង សុខ នារី ទាំង ២ រូប 
តៃូវបាន មៃខៃយល់ នាំ លួច ឆ្លងដៃន ចូល 
បៃទៃស វៀតណាម ខុសចៃបាប់ តម ចៃក 
ផ្លវូល ំកាលព ីចងុខៃ មនីា ហើយ បន្តដណំើរ 
តម រថយន្ត ឆ្ពោះទៅ បៃទៃស ចិន និង តៃូវ 
បាន អាជា្ញាធរខៃត្ត កាវបាង បៃទៃស វៀត-

ណាម ចាប ់ឃាតខ់្លនួ នងិ សង្គៃះ ពៃមទាងំ 
បាន បញ្ជនូទៅ មណ្ឌល ចត្តាឡសីក័ កាលព ី
ថ្ងៃទី ១ ខៃមៃសា។

លោក ប៉ៃន សុវណ្ណនី បៃធាន មន្ទីរ 
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិ-
សមៃបទា ខៃត្តសា្វាយរៀង បាន ឲៃយ ដងឹថា ស្តៃ ី
ទាំង ២ នាក់ ទី ១ មានឈ្មាះ ឈន គន្ធី 
ភៃទ សៃ ីអាយ ុ២២ ឆ្នា ំនៅ ភមូ ិសា្វាយមាស 
ឃុំ វិហសួគ៌ សៃុក ខៃសាច់កណា្ដាល ខៃត្ត 
កណា្ដាល នងិ ទ ី២ ឈ្មាះ ហ៊នុ ធា ភៃទសៃ ី
អាយ ុ២៨ ឆ្នា ំនៅ ភមូ ិដងូជ ូឃុអំរូ សណា្ដាន ់
សៃុក កៃគរ ខៃត្តពោធិ៍សាត់។

លោក ថ្លៃងថា៖ «ពៃលនៃះ ខ្ញុ ំបានបៃគល ់
អ្នក ទាំងពីរ ឲៃយ អាជា្ញាធរ យក ទៅ ធ្វើ ចត្តាឡី-
សក័  នៅ បាវតិ ហើយ ហើយ យើង ក ៏មនិទាន ់
បាន សួរនាំ អី ដល់ ពួកគត់ ដៃរ គៃន់តៃ 
ទទលួ ដងឹថា គត ់មាន ឈ្មាះ អ ីមកព ីណា 
ចងឹ ទៅ។ នៅពៃល ធ្វើ ចត្តាឡសីក័ ចប ់ទើប 
អាច  ធ្វើការ សួរនាំ ពួកគត់ ដើមៃបី រក វិធី 
ដោះសៃយ ណាមយួ ជនូ ពកួគត។់ បើ គត ់
ប្តឹង យើង នឹង សហការ ជាមួយ កមា្លាំង 

សមត្ថកិច្ច ស្វៃងរក មៃខៃយល់ ចឹង ទៅ»។
អ្នកសៃី ឈន គន្ធី នារី មា្នាក់ បាន អះ- 

អាងថា អ្នកសៃី បាន រៀបការ ជាមួយ ជន-
ជាតិ ចិន នៅ ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយ មានកូន 
៣ នាក ់ដោយ ២ នាក ់កពំងុ រសន់ៅ បៃទៃស 
ចិន និង មា្នាក់ទៀត នៅ កម្ពុជា។

អ្នកសៃី បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ បានមក លៃង 
សៃុកកំណើត នៅ ដើមឆ្នាំ ២០២០ ហើយ 
មិនអាច តៃឡប់ ទៅ ចិន វញិ បាន ដោយសារ 
ជងំ ឺកវូដី១៩ ហើយ មៃខៃយល ់បាន បញ្ឆោតខ្ញុ ំ
ថា នងឹ ជយួ នា ំទៅ ចនិ ជបួ ប្ត ីនងិ កនូ ប៉នុ្តៃតៃវូ 
បាន គៃ ចាប់ ឃាត់ខ្លនួ នៅ បៃទៃស វៀតណាម 
(ខៃត្ត កាវបាង ជាប់ ពៃដំៃន ជាមួយ បៃទៃស ចិន)»។

ចំណៃក នារី មា្នាក់ទៀត គឺ អ្នកសៃី ហ៊ុន 
ធាន  ថ្លៃងថា មៃខៃយល់ បាន បោក បញ្ឆោត 
ថា នា ំនាង ទៅរក ការងារ ធ្វើ នៅ បៃទៃស ចនិ 
ដោយ ទទួលបាន បៃក់ខៃ ចៃើន។

នារី នៃះ បញ្ជាក់ថា៖ «ឮ គៃ ថា បាន បៃក់ 
ខៃ ចៃើន ខ្ញុ ំចៃះតៃ ធ្វើតម គៃ ណៃនា ំចងឹ ទៅ 
តៃ សំណាង តៃូវបាន គៃ ឃាត់ កុំ អី មិន ដឹង 
ទៅដល់ ណា ទៃ»៕

ឡាយ សមាន

ភ្នំពេញៈ  បនា្ទាប់ពី រង ការ រិះ-
គន ់តម បណា្ដាញ សង្គម ពអីត-ិ 
ថិជន ជុំវិញ ភពមិនបៃកៃតី នៃ 
នាឡិកា ស្ទង់ ដៃល កើន គីឡូ 
ភ្លើង ដៃល នាំឱៃយ តម្លៃបៃើបៃស់ 
ថាមពល អគ្គិសនី កើន ទ្វៃដង 
នោះ អគ្គិសន ីកម្ពុជា បាន បក-
សៃយ ថា ក្នងុ រដវូក្តា នៃះ តមៃវូ- 
ការ បៃើបៃស ់ថាមពល អគ្គសិន ី
បាន កើនឡើង ជាង ខៃ តៃជាក់  
ពៃះ វា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ឧបករណ៍ 
ដៃល បំប្លៃង ពី ក្ដៅ ទៅ តៃជាក់។

មួយរយៈ ចុងកៃយ នៃះ 
អតិថិជន ជាចៃើន បាន បង្ហោះ 
វកិ្កយបតៃ ភ្លើងដោយបាន ត្អញូ-
ត្អៃរ ព ីរឿង នាឡកិា ស្ទង ់អគ្គសិន ី
ដើរ លឿន ខុស បៃកៃតី ដៃល 
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ ដល់ ជីវភព បៃ-
ចាំ ថ្ងៃ ក្នុង អំឡុងពៃល មាន ការ 
បិទ ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង 
កៃុង តខ្មា នៃ ខៃត្តកណា្ដាល។

អតិថិជន មួយរូប លោក វណ្ណ 
សុគនា្ធា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ប៉ុនា្មាន ខៃ ចុងកៃយ នៃះ 
តម្លៃ ភ្លើង បាន ហក់ ឡើង ខ្ពស់ 
សៃប ពៃលដៃល ផ្ទះ ធា្លាប់បាន 
បើក អាជីវកម្ម បាន បិទ ដំណើរ- 
ការ ក្នុង អំឡុងពៃល មាន វិបត្តិ 
កូវីដ១៩។

លោក ថា៖ «ផ្ទះ ខ្ញុំ បើក លក់ 

ដរូ..ប៉នុ្តៃ ក្នងុ រយៈពៃល ២ ខៃ នៃ 
ការ លក់  ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ 
យើង ក៏ លក់ មិនសូវ ទៀងទាត់ 
ប៉ុន្តៃ បៃរជា ការបៃើបៃស់ ភ្លើង 
មាន កើនឡើង ជាង៦០មឺុនរៀល 
២ខៃ ជាប ់គ្នា ប៉នុ្តៃ អ្វដីៃល ជា ការ 
កត់សមា្គាល់ ខៃ ចុង កៃយ នៃះ 
ខៃមីនា-មៃសា កើន ដល់ ជាង  
៨៧ មុឺន រៀល សៃបពៃល ខៃ 
ចុងកៃយ លោក បិទ អាជីវកម្ម 
មួយរយៈ»។

លោក បាន ត្អូញត្អៃរ ថា ភព 
មិន បៃកៃតី នៃ នាឡិកា ស្ទង់ ដៃល  
នាំឱៃយ កើនឡើង គីឡូ នា ពៃល 
នៃះ ពិតណាស់ ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ ជីវភព បៃចាំថ្ងៃ។

លោក ថា៖ «ដំណាក់កាល 
នៃះ រាជរដ្ឋាភបិាល បទិ ខ្ទប ់រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ បិទ ការធ្វើដំណើរ 
បិទ ការចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ យើង ក៏ 
បាន ផា្អាក អាជីវកម្ម បុ៉ន្តៃ នៅ ពៃល   
យើង បទិ អាជវីកម្ម ថ្លៃ ឈ្នលួ ផ្ទះ 
គៃ មិន ផា្អាក ទៃ ហើយ ពៃល មាន 
បញ្ហោ តម្លៃ ភ្លើង ឡើង ខ្ពស់ ហួស 
ព ីការសា្មាន ទៀត វា កានត់ៃ ធ្វើឱៃយ 
យើង មាន ការ លំ បាក ក្នុង ជីវ-
ភព រស់នៅ បៃចាំថ្ងៃ ណាមួយ 
ថ្លៃ ភ្លើង ថ្លៃ ជួល ផ្ទះ»។

បើតម លោក សគុនា្ធា ៖ «ជា 
ការ ពិត ពួកគត់ (អគ្គសិនី កម្ពជុា) 
បាន ពនៃយល់ តម ទូរស័ព្ទ និង 
បញ្ជូន កៃុម...តទៅទំព័រ ៧

កម្មករ រោងចកេ កាត់ ដេរ ដេលធ្វើដំណើរចេញពីភ្នពំេញទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាងំតេវូ 
សមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជនូ ទៅ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក។ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ

ទីកន្លេងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឌីពេមីៀរសេនសុខ តេវូបានរៀបជាមណ្ឌល- 
ពេយាបាលអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩។ រូបថត Kanharith Khieu page

កិច្ច សហការ ជាមួយ ស្ថានទូត កម្ពជុា នៅ ទីកេងុ ហាណូយ និង អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច វៀតណាម 
បាន ទៅ ទទួល នារីរងគេះ ខ្មេរ ។ រូបថត អគ្គកុងស៊ុល នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា បៃចាំ នៅ ទីកៃុង ហូជីមិញ
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ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ គណៈ ដឹកនាំ ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 
សាសនា អុិសា្លាម កម្ពុជាបាន ណៃនាំ 
ដល់  គណៈ គៃប់គៃង រាជធានី-ខៃត្ត 
ទូទាំង បៃទៃស ឱៃយ តៃៀម សា្មារតី និង 
សម្ភារ ចាំបាច់ មួយ ចំនួន ដើមៃបី រៀបចំ 
បញ្ចះុសព សាសនិក អិុសា្លាម ដៃល ទទួល  
មរណភាព ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ចុះ ហត្ថលៃខា 
ដោយ គណៈដឹកនំា ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សាស- 
នា អុិសា្លាម កម្ពុជា លោក សុះ កំរុី ចុះ 
ថ្ងៃទី ២៦ មៃសា នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ដោយសារ ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ 
២០ កមុ្ភៈ បាន ធ្វើ ឱៃយ ឆ្លង រាលដាល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ស្ទើរ តៃ គៃប់ ខៃត្ត-កៃុង នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស ជាពសិៃស នៅ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ ក្នុង 
នោះ មន បងប្អូន សាសនិក អុិសា្លាម 
មួយ  ចំនួន បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ផង ដៃរ 
ដោយ អ្នក ខ្លះ កពំងុ ពៃយាបាល តាម មន្ទរី- 
ពៃទៃយ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ និង មួយ ចំនួន កំពុង មន 
សា្ថានភាព ធ្ងន់ធ្ងរ។

ក្នុង ករណី នៃះ លោក សុះ កំរុី បាន 
ស្នើ ឱៃយ គណៈ គៃប់គៃង រាជធានី-ខៃត្ត 
ជួប ពិភាកៃសា ជាមួយ គណៈកម្មការ ឬ 
កៃុម ការងារ បូជា សព ថា្នាក់ ខៃត្ត របស់ 
ខ្លនួ ដើមៃប ីតៃៀម លក្ខណៈ ក្នងុ ការ រៀបច ំ
បញ្ចះុ សព សាសនិក អិុសា្លាម ដៃលអាច    

នងឹ មន សា្លាប ់ដោយសារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នាពៃល ខាង មុខ ។

ក្នងុ សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
«តាម ធម្មតា ការ រៀបចំ បញ្ចុះ សព 
សាសនិក អុិសា្លាម មន លក្ខណៈ សា-
មញ្ញ បំផុត មិន ចាំបាច់ តមៃូវ ឱៃយ បៃើម 
ឈសូ ទៃ បៃើ តៃ ផ្ទាងំ បន្ទះ កា្តារ ១ ផ្ទាងំ 
ជា ការ សៃច»។ «ក៏ ប៉ុន្តៃ ក្នុង កាលៈ-
ទៃសៈ នៃះ ដើមៃបី ងាយ សៃួល ក្នុង ការ 
ដឹក ជញ្ជូន សព ទៅ កាន់ ទីតាំងបញ្ចុះ- 
សព  ដៃល នៅ ឆ្ងាយ នងិ ជា វធិាន បងា្ការ 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល តមៃូវ ឱៃយ 
មន  ការ វៃច ខ្ចប ់តៃមឹតៃវូ សមៃប ់សព 
អុិសា្លាម អាច ធ្វើ ជា របៀប ហិប ឬ 
មឈូស ដ៏ សាមញ្ញ ១ ជា លក្ខណៈ 
អុិសា្លាម ដោយ មិន ចាំបាច់ មន ចម្លាក់ 
ជា រូបភាព ទៃ ហើយ កៃ ពី នៃះ មន 
ដចូ ជា កាហ្វាន ់(កៃណាត ់ស សមៃប ់
រំ សព)។ល។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ដដៃល បន្ត ថា 
ដើមៃបី  ដំណើរការ បាន ល្អ សូម លោក 
គណៈគៃប់គៃង ចាត់ចៃង ឱៃយ បាន រួច-
រាល ់ដចូជា តៃៀម ដ ីលៃបាយ ខៃសាច ់សា្អាត 
សមៃប ់ធ្វើ ការ ពៃម ទាងំ សម្ភារ ចាបំាច ់
ខ្លះ ដៃល អាច តៃៀម ទុក បាន ដៃល 
កៃសួង សុខាភិបាល អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បៃើបៃស់។

គណៈគៃប់គៃង សាសនា អិុសា្លាមបៃ- 
ចំា ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំលោក មូ៉ត យូសះ បាន   
បៃបភ់្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ នៃះ ថា ទាក-់  

ទង  ករណី នៃះ លោក បាន ពិភាកៃសា 
ជាមយួ អភបិាល ខៃត្ត រចួ ហើយ ដោយ 
ក្នុង នោះ អាជា្ញាធរ បាន ផ្តល់ ដី ទំហំ៣ 
ហិកតា  សមៃប់ បញ្ចុះ សព សាសនកិ 
អុសិា្លាម ដៃល សា្លាប ់ដោយសារ ជងំ ឺកវូដី 
១៩។

លោក ថា៖ «ខាង ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ បាន 
តៃៀម ដី ៣ ហិកតា នៅ សៃុក ពញា-
កៃក នៅ ជិត ពៃំដៃន វៀតណាម 
សមៃប់ បញ្ចុះ សព បងប្អូន អុិសា្លាម 
ដោយ  ឡៃក យើង បាន តៃៀម កៃណាត់ 
រុំ សព  ៣ ជាន់ ហើយ ដោយសារ ជំងឺ 
កូវីដ យើង ក៏ បាន តៃៀម មឈូស 
សមៃប់ ដាក់ សព ដៃរ»។

យ៉ាង នៃះ ក្តី លោក ថា សមៃប់ ជន-
ជាត ិអុសិា្លាម ដៃល កពំងុ រសន់ៅ លើ ទកឹ 
ដី ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ពុំ 
ទាន់ មន នរណា ម្នាក់ មន វិជ្ជមន ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នោះ ទៃ។

សូម ជមៃប ថា លោក នាយក រដ្ឋ-
មនៃ្ត ី ហ៊នុ សៃន កាល ព ីពាក ់កណា្តាល 
ខៃ មីនា ២០២១ បាន ចៃញ សៃចក្តី 
សមៃច លើកលៃង ករណី ការ បូជា 
សព សាសនិក អុិសា្លាម និង ជនជាតិ 
ដើម ភាគ តិច ដៃល បាន សា្លាប់ ដោយ-
សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដើមៃបី ឱៃយ សៃប ទៅ  
តាម  ជនំឿ បៃពៃណ ីនងិ ទនំៀមទម្លាប ់
របស់ សាសនិក អុិសា្លាម និង ជនជាតិ 
ដើម  ភាគ តិច ក្នុង ការ បញ្ចុះ សព ប៉ុន្តៃ 
តៃូវ អនុវត្ត តាម វិធាន សុខាភិបាល។

ដោយ ឡៃក សមៃប់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
ដៃល ទទលួ មរណភាព ដោយសារ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ វិញ គឺ តមៃូវ ឱៃយ បូជា សព 
ខណៈ រដា្ឋាភិបាល បាន កំណត់ ទីតាំង 
ជា បណ្តាះអាសន្ន នៅ ក្នុង ទឹក ដី ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ។  

លោក វុី សំណាង អភិបាល ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ មៃសាថា កៃុម អ្នក 
ជនំាញ បាន នងិ កពំងុ ដឡំើង ឡ ទនំើប 
ស្វ័យ បៃវត្តិកម្ម ចំនួន ៥ នៅ លើ ផ្ទៃដី 
១០ ហិកតា ក្នុង ឃុំតាសាល សៃុក 
ឱរា៉ាល់ សមៃប់ បូជាសព អ្នក សា្លាប់ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «កៃុម ជំនាញ 

ការ បច្ចៃកទៃស កំពុង រៀបចំ ផ្គុំ គៃឿង 
ឧបករណ៍ សម្ភារ ដើមៃបី ដំឡើង ឡ 
ទំនើបស្វ័យ បៃវត្តិកម្ម ចំនួន ៥ លើ 
គៃឹះបៃតុង ដៃល ជា ជើង ទមៃ ដើមៃបី 
ភា្ជាប់ បណា្តាញ អគ្គិសនី ដៃល កិច្ចការ 
នៃះ តៃូវ    ចំណាយ ពៃល យ៉ាងយូរ១ 
សបា្ដាហ៍  ទៀត នឹង តៃូវ រួច រាល់ ជា 
សា្ថាពរ»។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៥ មៃសា កៃសួង 
សខុាភបិាល បាន បៃកាស ព ីករណ ីអ្នក 
សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ មន 
៧៤ នាក់ ហើយ ខណៈ អ្នក ឆ្លង សរុប 
មន ៩ ៩៧៥ នាក ់អ្នក ជា សះសៃបើយ 
៣ ៤០០ នាក់ និង អ្នក កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល មន ៦ ៤៩៥ នាក់៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយករដ្ឋមនៃ្ត ី
ហ៊ុន សៃន បាន អំពាវនាវ ដល់ 
បៃទៃស មួយ ចំនួន មិន តៃូវ បៃ-
មលូ ទញិ វ៉ាកសំ់ាង សមៃបក់ារ- 
ពារ វីរុស កូវីដ១៩ លើស ពី តមៃវូ- 
ការ នោះ ទៃ ហើយ លោក ក ៏បាន 
ស្នើសុំ ឱៃយ បៃទៃស មួយ ចំនួន 
នោះ កុំ បៃើបៃស់ វ៉ាក់សាំង ជា 
ឧបករណ៍ នយោបាយ ផង ដៃរ។

ការ អពំាវ នាវ របស ់លោក នា-
យក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន បៃប 
នៃះ ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ បៃព័ន្ធ 
វីដៃអូ ក្នុង សន្និបាត បៃចាំ ឆ្នាំ 
លើកទី ៧៧ របស់ គណៈកម្ម- 
ការ សៃដ្ឋកិច្ច និង សង្គមកិច្ច 
សមៃប ់អាសុ ីនងិ បា៉ាសុហី្វកិ នៃ 
អង្គការ សហបៃជាជាតិ (UN-
ESCAP) នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៦ 
ខៃ មៃសា នៃះ។

សន្នបិាត បៃចា ំឆ្នា ំលើក ទ ី៧៧ 
សមៃប ់ឆ្នា ំនៃះ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង 

កៃម បៃធានបទ «ការ សា្តារឡើង  
វិញ កៃយ វិបត្តិ តាមរយៈ កិច្ច 
សហបៃតិបត្តិការ តំបន់ នៅ ក្នុង 
តំបន់ អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក»។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី បាន 
បន្ថៃម ថា គម្លាត នៃ ការ ទទួល 
បាន វ៉ាក់សាំង រវង បៃទៃស 
កំពុង អភិវឌៃឍន៍ និង បៃទៃស 
អភិវឌៃឍន៍ ក៏ អាច បង្ក ជា ហនិ- 
ភ័យ និង រាំង ស្ទះ ដល់ ការ ងើប 
ឡើង វញិ នៃ សៃដ្ឋកចិ្ច តបំន ់នងិ 
សកល។ លោក ថាមន បៃទៃស  
មួយ ចំនួន តូច ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
អាច ងើប ឡើង វិញ បាន បៃសើរ 
ខណៈ ដៃល បៃទៃស ភាគ ចៃើន 
ផៃសៃង ទៀត បន្ត រង ផល ប៉ះពាល់ 
ទាំង ក្នុង ផ្នៃក សុខាភិបាល និង 
ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ថ្លៃង 
ថា៖ «កម្ពជុា សមូ អពំាវនាវ ដល ់
បៃទៃស មួយ ចំនួន កុំ បៃមូល 
ទិញ វ៉ាក់សាំង លើស តមៃូវ ការ 
របស់ ខ្លួន(hoarding)និង 

សូម   កុំ ឱៃយ មន ការ បៃើបៃស់ 
វ៉ាក់សំាង ជា ឧបករណ៍ នយោ- 
បាយ (vaccine politics)»។

លោក ហ៊ុន សៃន មន បៃ-
សាសន៍ ដូច្នៃះ ថា៖ «ក្នងុ បរិការណ៍  
នៃះ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ 

កូវីដ ១៩ និង ការ ពងៃងឹ គុណភាព 
នងិ បៃសទិ្ធភាព នៃ បៃពន័្ធ សខុា-
ភិ បាល គឺ ជា ការងារ អាទិភាព 
បំផុត សមៃប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា»។

លោក បាន គូស បញ្ជាក់ ផង 
ដៃរ ពី សារៈសំខាន់ និង ភាព 

បនា្ទាន់ នៃ ការ បៃងចៃក និង បៃើ- 
បៃស់ វ៉ាក់សំាង បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បៃកប ដោយ សមធម៌ និង 
តម្លៃ សមរមៃយ ជា ពិសៃស សមៃប់  
បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីបាន បន្ត 
ថា សៃដ្ឋកចិ្ច សកល ឆ្នា ំ២០២១ 
នៃះ ទោះប ីតៃវូ បាន រពំងឹ ថា នងឹ 
ងើប ឡើង វិញ ប៉ុន្តៃ នៅ តៃ បៃ- 
ឈម  នឹង ភាព មិន បៃកដបៃជា 
ខ្ពស់ ដោយសារ ហនិភ័យ នៃ 
ការ វិល តៃឡប់ មក វិញ នូវ រលក 
ថ្មីៗ នៃ ជំងឺ នៃះ។ ជា ពិសៃស 
តាម រយៈ ការ បំប្លៃង ខ្លួន លឿន 
លើស ពី ការ រំពឹង ទុក នៃ វីរុស 
កូរ៉ូណាដៃល បន្ត រំខាន ដល់ 
ជីវភាព សៃដ្ឋកិច្ច។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក ហ៊ុន 
សៃន ក ៏បាន លើក ឡើង ព ីភាព- 
ជឿជាក់ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ផង ដៃរ ថា ការ បៃយុទ្ធបៃឆំង 
នឹង  ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ សា្តារ 
ឡើង វិញ កៃយ វិបត្តិ នៃះ គឺ 

ទាមទារ ឱៃយ ទាំង អស់ គ្នា តៃូវ 
ឆ្លើយ   តប ជា បនា្ទាន់ និង បៃកប 
ដោយ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម ទាំង 
ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ តបំន ់នងិ សកល 
ដោយ ឈរ លើ សា្មារតី សាមគ្គី-
ភាព រួម ទាំង កិច្ច សហការ និង 
ការ គោរព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក។

សមូ បញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា កម្ពជុា 
ទទួល បាន វ៉ាក់សំាង ជាង ៣ 
លាន ដសូ រចួ មក ហើយរមួ មន៖ 
សុីណូហ្វាម ដៃល ជា ជំនួយ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល ចិន ១,៣ 
លាន  ដសូ, វ៉ាកសំ់ាង សុណីវូ៉ាក ់
ទិញ ពី ចិន ចំនួន ២ លាន ដូស 
និង វ៉ាក់សាំង អាស្តាៃហៃសៃនីកា 
៣២៤ ០០០ ដូស ជា ជំនួយ 
របស់ កូវ៉ាក់ តាមរយៈ អង្គការ 
សុខភាព ពិភព លោក។ តាម-
រយៈ វ៉ាក់សាំង ដៃល កម្ពុជា 
ទទួល  បាន នោះ កម្ពុជា បាន 
ចាក ់ ជនូ ពលរដ្ឋ បាន ជាង ១,២ 
លាន នាក់ ហើយ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវកំុឱ្រយប្រទ្រសមួយចំនួនទិញវ៉ាក់សំាង
លើសតម្រវូការនិងកំុឱ្រយប្រើប្រស់ជាឧបករណ៍នយោបាយ

គេពូេទេយបូមវ៉ាក់សំាងសីុណូហ្វាមចាក់ជូនពលរដ្ឋ  ។ រូបថត ហុង មិនា

លោក សុះ កំរីុ គណៈដឹកនំ ជាន់ ខ្ពស់ នេ សាសន អិុសា្លាម កម្ពជុា  ថ្លេងន ពេល 
កន្លងមក។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ថ្នាក់ដឹកនំាសាសនាអិុសា្លាមកម្ពជុាឱ្រយគណៈគ្រប់គ្រងត្រៀមលក្ខណៈដើម្របី
បញ្ចះុសពសាសនិកអិុសា្លាមដ្រលទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
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� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

បេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជ , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,ឡា យ សា ម ន, 

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

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

សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� 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 ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពទីពំរ័ ២ ...នានា អាជវីកម្ម ម៉ាសៃសា 
ហាងលក់ និង សៃព គៃឿង សៃវឹង គៃប់ 
បៃភៃទ រោងភាពយន្ត រោង សម្តៃង-
សិលៃបៈ សារមន្ទីរ ក្លិប ហាត់បៃណ និង 
មជៃឈមណ្ឌល កីឡា។

សៃចក្ដី សមៃច បញ្ជាក់ ថា អាជ្ញាធរ 
អនុវត្ត វិធានការ បិទ ខ្ទប់ អាច សមៃច 
ហាម ឃាត់ សកម្មភាព ការងារ មុខរបរ 
និង អាជីវកម្ម ផៃសៃង ទៀត ដោយ យោង 
តាម តមៃូវការ ចាំបាច់ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ 
និង ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ 

កូវីដ ១៩។
ចំណៃក សកម្មភាព ការងារ មុខរបរ 

និង អាជីវកម្ម ដៃល បើក ដំណើរការ នៅ 
ក្នុង “តំបន់ លឿង” តៃូវ អនុវត្ត វិធានការ 
សុវត្ថិភាព ផ្នៃក សុខាភិបាល ឱៃយ បាន 
មុឺងម៉ាត់ ជអាទិ៍ កាតព្វកិច្ច ពាក់ម៉ាស់ 
និង កាតព្វកិច្ច រកៃសា គម្លាត សុវត្ថិភាព 
បុគ្គល និង តៃូវ បៃកាន់ ខា្ជាប់ នូវ ការ ធ្វើ 
អនាម័យ ដើមៃបី សម្លាប់ មៃរោគ ការ វាស់ 
កម្ដៅ នងិ ការ អនវុត្ត វធិានការ សវុត្ថភិាព 
ផ្នៃក សុខាភិបាល ផៃសៃង ទៀត។

លោក ម៉ៃត មសភក្តី អ្នក នាំពាកៃយ 
សាលា រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
គិត តៃឹម យប់ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
មនិ   ទាន ់បាន កណំត ់ផៃនទ ីស្តពី ីការ បៃង 
ចៃក ជ «តំបន់ កៃហម» «តំបន់ លឿង- 
ទុំ» និង «តំបន់ លឿង» នៅ ឡើយ ទៃ។

ការ ចៃញ មក បញ្ជាក់ របស់ អ្នក នាំ-
ពាកៃយ រូបនៃះ បាន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី មន 
ការ ចៃកចាយ នូវ ផៃនទី មិន ផ្លូវ ការ មួយ 
ស្តីពី ការ បៃងចៃក ជ «តំបន់ កៃហម» 
«តំបន់ លឿង ទុំ» និង «តំបន់ លឿង» 
ក្នុង ភូមិសាស្តៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ លើ 

បណ្ដាញ សង្គម ហ្វៃសប៊ុក ដៃល ជ ព័ត៌-
មន មិន ពិត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «សៃចក្តី សមៃច 
របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល ដៃល ទើប នងឹ ចៃញ 
នៅ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មៃសា នៃះ នឹង មន 
សពុលភាព ចាប ់ព ីម៉ាង សនូៃយ ថ្ងៃទ ី២៩ 
ខៃ  មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ»។

លោក ម៉ៃត មសភក្ត ីសណំមូពរសា-
ធារណជន បញៃឈប់ ការ ចៃកចាយ ផៃនទី 
ដៃល ច្នៃ បៃឌតិ មនិ ផ្លវូ ការ ទាងំ ឡាយ ជ 
បនា្ទាន់ ហើយ សមៃប់ អ្នក ចៃកចាយ 
ព័ត៌មន ក្លៃងកា្លាយ នៃះ នឹង តៃូវ ចាត់ ការ 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់៕

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឱ្រេយមាន...

តពីទំព័រ ៥...ការងារ មក 
ពិនិតៃយ នៅផ្ទះ តាម លក្ខណៈ 
បច្ចៃកទៃស  និង វិជ្ជាជីវៈ  និង 
បាន ពនៃយល់ កៃបាះកៃបាយ ប៉ុន្តៃ 
គាត់ នៅតៃ បញ្ជាក់ថា វា នៅតៃ 
អស់ថ្លៃ  ដោយសារ យើង បៃើ-
បៃស់ ចៃើន តៃង់ចំណុច នៃះ  
ដោយសារ បច្ចៃកទៃស ខ្ញុ ំក ៏អត ់
យល ់ដៃរ មន តៃ បងល់យុ តាម 
ហ្នឹង ហើយ ខ្ញុំ នឹង តាមដាន បន្ត 
ទៀត បៃសនិ បើ នៅតៃ មន ការ 
កើនឡើង ខ្ញុំ នឹង រិះរក វិធី  ដើមៃបី 
ជួប កៃុមការងារ អគ្គិសនី ឬ ស្នើ 
តាម បៃបបទ នីតិវិធី»។

ចំណៃក អតិថិជន ម្នាក់ទៀត 
ដៃល បាន បង្ហោះ វិក្កយបតៃ 
ភ្លើង នៅលើ បណ្ដាញ សង្គម ដៃរ 
នោះបាន ថ្លៃងថា៖ «រាល់ ខៃ 
អស់២០ មឺុន ទៃ បុ៉ន្តៃ អំឡុង ពៃល  
កូវីដ អស់៣០ មឺុន រៀល មន អ្នក 
ណ គៃ ឡើង ភ្លើង ដូច ខ្ញុំ អត់»។

ទន្ទឹមនៃះដៃរ អ្នកសៃី យិ 
សុភ័ណ្ឌ រស់នៅក្នុង សងា្កាត់ 
ចោមចៅ២ ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃន- 
ជ័យ បាន ឱៃយ ដឹងថា ជ ការ កត់- 
សម្គាល់ គាត់ ចំណយ ទៅលើ 
ការបៃើបៃស់ អគ្គិសនី អស់ 
ជង៤០មុឺន រៀល ប៉ុណ្ណោះក្នុង 

១ ខៃ ប៉ុន្តៃ ខៃមៃសា នៃះ កើន 
ឡើង ទ្វៃដង ពោល គឺ ជង៨០ 
មុឺន រៀល។

លោកសៃ ីថា៖ «ពមីនុ ក្នងុ ១ 
ខៃ បៃើ អស ់ចៃើន បផំតុ ៤៦ មុនឺ 
ប៉ុន្តៃ ជក់ស្តៃង ខៃមៃសា នៃះ 
អស ់ជង៨០មុនឺ អ៊ចីងឹ វា ឡើង  
គណុ នយិាយ រមួ ខ្ញុ ំអត ់មនបៃើ 
អ ីចៃើន ទៃ  ឬ បន្ថៃម ឧបករណ ៍អ ី
ទៃ គឺ បៃើបៃស់ ដូច រាល់ដង អី៊ចឹង 
គមឺន ម៉ាសុនីតៃជក២់ ទទូកឹ-
កក ម៉ាសីុន ហាត់បៃណ ម៉ាសីុន-
ទកឹ ក្តៅ ប៉នុ្តៃ ម៉ាសុនីតៃ ជក ់អត ់
បើក១ ថ្ងៃ ពៃញ ទៃ គឺ បើក  តៃ 

ពៃលយប់ ពៃល ចូល - គៃង»។
យា៉ាងណក្ដី ទាក់ទង នឹង 

ករណី នៃះ អគ្គិសនី កម្ពុជ បាន 
លើកឡើង ថា ៖ «ទោះបី យើង 
បៃើបៃស់ សម្ភារ ក្នុងផ្ទះ ធម្មតា 
មិន បៃបៃួល ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តៃ 
នៅក្នុង រដូវក្តៅ នៃះ តមៃូវការ 
បៃើបៃស់ ថាមពល កើនឡើង 
ជង ខៃ តៃជក់ គឺ ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ឧបករណ ៍ដៃល បបំ្លៃង ព ីក្ដៅ ទៅ 
តៃជក់ ដូចជ កងា្ហោរ ម៉ាសុីន- 
តៃជក ់ទទូកឹកក បៃើបៃស ់យរូ 
ជង មុន»។

អគ្គិសនី កម្ពុជ បន្តថា នៅ 
ខៃតៃជក់ ថាមពល បៃើបៃស់ 
មន ការថយចុះ ពៃះ មនការ 
បៃើបៃស់ កងា្ហោរ  និង ម៉ាសុីន 

តៃជក ់តចិ ម៉ាង ក្នងុ ថ្ងៃ។ មៃយ៉ាង 
ទៀត ខៃតៃជក ់បើក លៃខ តចូ ក ៏
តៃជក់ ដៃរ។ ដូច្នៃះ រាល់ ការ 
បៃបៃួល គីឡូ ភ្លើង កើនឡើង 
ជង មនុ ដោយសារ តៃ ការ បៃើ- 
បៃស ់របស ់អតថិជិន មន តមៃវូ 
ការ ចៃើនជង មុន ហើយ ពាក់- 
ព័ន្ធ  នឹង រដូវក្តៅ ឧបករណ៍ ដៃល 
ដើរ ដោយ ថាមពល អគ្គិសនី ធ្វើ 
ការ ចៃើនជង រដូវ តៃជក់។

បើតាម អគ្គសិនី កម្ពជុ «បញ្ហោ   
តមៃូវការ អគ្គិសនី នៅ តាម  ផ្ទះ 
នីមួយៗ របស់ បងប្អូន បៃជ- 
ពលរដ្ឋ តៃងតៃ កើតមនឡើង 
ក្នុង រយៈពៃល ខៃ មីនា មៃសា 
ឧសភា និង មិថុនា ដោយសារ 
តៃ រដូវក្តៅ នៃះ»៕

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នំពេញ ៈ កៃសួង មហាផ្ទៃ 
កាល ពី មៃសិលមិញ បាន បើក កិច្ច 
បៃជុំ រវាង ថា្នាក់ ដឹកនាំ  និង អង្គ-
ភាព ពាក់ព័ន្ធ នៃ កៃសួង នៃះ 
ដើមៃប ីស្វៃងរក វធិសីាសៃ្ត ក្នងុ ការ 
បងា្ការ ទប់សា្កាត់ និង បង្កៃប 
សកម្មភាព រត់ ពន្ធ មនុសៃស ឆ្លង 
ដៃន ខុស ចៃបាប់ និង ករណី លួច 
លាក់ នាំ ជន បរទៃស ចៃញ ពី 
ភូមិសាស្តៃ បិទ ខ្ទប់ ក្នុង អំឡុង 
ពៃល រាជរដា្ឋាភិបាល ដាក់ បមៃម  
ហាម ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង ដៃន។

កិច្ច បៃជុំ នៃះ ធ្វើ ឡើង តាម- 
រយៈ  បៃព័ន្ធ អនឡាញ ដឹកនាំ 
ដោយ  លោក ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ 
ដោយ មន ការ ចូលរួម ពី ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ និង អង្គភាព ចំណុះ កៃ-
សួង មហាផ្ទៃ ដូចជ រដ្ឋលៃខា- 
ធកិារ អគ្គលៃខាធកិារ អគ្គស្នង 
ការ នគរបាលជតិ អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន ចំណុះ កៃ-
សួង នៃះ ពៃម ទាំង មនៃ្តី ជំនាញ 
ពាក់ព័ន្ធ ជ ចៃើន រូប ទៀត។

លោក ប៉ា ភក្តិ អគ្គលៃ ខា- 
ធិការ នៃ អគ្គ លៃ ខាធិការដា្ឋាន 
កៃសួង មហាផ្ទៃ បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ នៃះ ថា កិច្ច- 
បៃជុំ នៃះ គឺ ដើមៃបី ស្វៃងរក វិធី-
សាសៃ្ត ក្នុង ការ បងា្ការ ទប់សា្កាត់ 
និង បង្កៃប សកម្មភាព រត់ ពន្ធ 

មនុសៃស ឆ្លង ដៃន ដោយ  ខុស ចៃបាប់  
សៃប ពៃល ដៃល កម្ពុជ កំពុង 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក បាន បន្ត ថា៖ «ការ ពិ-
ភាកៃសា គ ឺយើង នយិាយ ជ រមួ គ ឺ
ការ  នាំ មនុសៃស ឆ្លងដៃន ក្នុង អំ-
ឡងុ ពៃល រកី រាលដាល ជងំ ឺកវូដី 

១៩។ តៃ មៃនទៃន ទៅ យើង 
ផ្តៅត  សំខាន់ លើ ការ រត់ ពន្ធ មនុសៃស  
ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន(ពី បៃទៃស 
មួយ   ទៅ បៃទៃស មួយ)»។

បន្ថៃម ពី នៃះ លោក ប៉ា ភក្តិ 
បាន  អះអាង ថា ជ លទ្ធផល នៃ 
កិច្ច បៃជុំ កៃសួង មហាផ្ទៃ នឹង 

រៀបច ំឯកសារ មយួ ទាកទ់ង នងឹ 
ការ ណៃនាំ រួម ជពិសៃស ទៅ 
លើ  អាជ្ញាធរ មន សមត្ថកិច្ច នៅ 
តាម ពៃំដៃន ដើមៃបី បងា្ការ ទប់-
សា្កាត់ និង បងៃ្កាប សកម្មភាព 
ល្មើស ទាំង នៃះ សៃប ពៃល 
កៃសួង មើល ឃើញ ថា សកម្ម- 
ភាពល្មើស នៅ តៃ បន្ត កើត មន 
ឥត ឈប់ឈរ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ 
គៃន ់តៃ អាច ជមៃប ជនូ ថា ក្នងុ 
រយៈកាល នៃះ មន សកម្មភាព 
ដៃល យើង ទទួល បាន នូវ ព័ត៌-
មន ទាក់ទង នឹង ការ ឆ្លង ដៃន 
នៃះ។ ដោយសារ តៃ មូលហៃតុ 
នៃះ ហើយ បាន ជ យើង មន 
ការ រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ នៃះ ដើមៃបី 
បងា្ការ ទប់សា្កាត់ និង បងៃ្កាប»។

បើ តាម លោក ប៉ា ភក្តិ 
យា៉ាងយូរ ក្នុង សបា្តៅហ៍ នៃះ កៃ-
សួង មហាផ្ទៃ នឹង បៃកាស ឲៃយ 
អនុវត្ត ជ ផ្លូវ ការ នូវ សៃចក្តី 
ណៃនាំ នៃះ តាម សា្មារតី នៃ កិច្ច-
បៃជុំ កៃយ ទទួល បាន យល់-
ពៃម ពី រដ្ឋមន្តៃី មហាផ្ទៃ លោក 
ស ខៃង៕

អគ្គសិនីកម្ពជុាបកស្រេយករណីឡើង...

ក្រេសួងមហាផ្ទ្រេបើកកិច្ចប្រេជំុរកវិធីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រេប
ករណីរត់ពន្ធមនុស្រេសឆ្លងដ្រេនក្នងុអំឡុងព្រេលមានការបិទខ្ទប់

កេសួង មហាផ្ទេ បើក កិច្ច បេជំុតាមរយៈ បេព័ន្ធ អនឡាញ ដើមេបី រក វិធី ទប់ស្កាត់ និង បង្កេប   ករណី រត់ ពន្ធ មនុសេស 
ឆ្លង ដេន ក្នងុ អំឡុង ពេល មន ការ បិទខ្ទប់។ រូបថត Sar Kheng Page
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,840 16,840 16,940 16,780

2 GTI 4,300 4,120 4,300 4,120

3 PAS 13,000 13,020 13,020 12,960

4 PEPC 3,050 3,050 3,090 3,040

5 PPAP 13,100 13,020 13,100 13,000

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

7 PWSA 6,660 6,640 6,680 6,620

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៧ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

សមាគម មីកូ្ ហិរញ្ញវត្ថ ុកម្ពជុា អំពាវនាវ ដល់ អតិថិជន កំុ ចាញ់ បោក ជន ឆក់ ឱកាស
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ សមាគម មកីេ ូហរិ-
ញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា នៅ ថ្ងេ អង្គារ ទី 
២៧ នេះ បាន ធ្វើ ការ អពំាវនាវ 
ដល ់សាធារណជន ទាងំ អស ់កុ ំ
ចាញ់ បោក ជន ឱកាស និយម 
មួយ  ចំនួន ដេល បាន ទូរស័ព្ទ 
ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ កាន់ អតិថិជន 
ឲេយ បង់ បេក់ តាម បេព័ន្ធ ផ្ទេរ 
បេក់ នានា ដើមេបី ទទួល បាន 
ការ បញ្ចុះ អតេ ការ បេក់ ការ 
ផ្អាក បង់ សង មួយ រយៈពេល 
ការ រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
ឬ ការ ផ្តល់ ជូន ផេសេងៗ ទៀត  ជា 

រឿង មិន ពិត ឡើយ។
«សមូ ជនូ ដណំងឹ ដល ់អតថិ-ិ 

ជន និង សាធារណជន ឲេយ បាន 
ជេប ថា ក្នងុ រយៈពេល ថ្មីៗ  នេះ 
មាន  ជន ខិលខូច មួយ ចំនួន 
បាន  ទូរស័ព្ទ ទៅ កាន់ អតិថិជន 
របស ់គេឹះសា្ថាន ហរិញ្ញវត្ថ ុដោយ 
តមេូវ ឲេយ អតិថិជន ធ្វើ ការ បង់ 
បេក ់តាម បេពន័្ធ ផ្ទេរ បេក ់នានា 
ដើមេបី ទទួល បាន ការ បញ្ចុះ 
អតេ ការ បេក់ ការ ផ្អាក បង់ 
សង មយួ រយៈពេល ការ រៀបច ំ
ឥណទាន ឡើង វញិ ឬ ការ ផ្តល ់
ជូន ផេសេងៗ ទៀត»។ នេះ បើ 
យោង តាម សេចក្តី ជូន ដំណឹង 

របស់ សមាគម។
សេច ជនូ ដណំងឹ ដដេល បាន 

បន្ត ទៀត ថា ដើមេបី ចៀសវាង 
ការ ចាញ់ បោក ជន ខលិខចូ ទំាង 
នោះសមាគម លើក ទឹក ចិត្ត 
ដល ់ អតថិជិន នងិ សាធារ ណ- 
ជន ធ្វើ ការ បង់ បេក់ តាមរយៈ 
លេខ ទូរស័ព្ទ របស់ មន្តេី ឥណ-
ទាន ដេល មាន ភ្ជាប់ ជូន លើ 
តារាង បង់ បេក់ ឬ តាមរយៈ 
ការិយាល័យ គេឹះសា្ថាន ដេល 
នៅ ជិត លោក អ្នក បំផុត។

«លោក អ្នក ក៏ អាច ធ្វើ ការ ទូ-
ទាត ់សង បេក ់កម្ច ីតាមរយៈបេ- 
ព័ន្ធ ធនាគារ ចល័ត (Mobile 

Banking) ឬ តាមរយៈ មា៉ាសុនី 
ដាក់ បេក់ ដោយ ស្វ័យ បេវត្តិ 
របស់ គេឹះសា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ ដើមេបី 
ធានា បាន នូវ សុវត្ថិភព ខ្ពស់ 
ផងដេរ។ ក្នុង ករណី សងេស័យ 
សូម ទូរស័ព្ទ ជា បនា្ទាន់ ទៅ កាន់ 
គេឹះសា្ថាន  ដើមេបី ធ្វើ ការ ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ មុន នឹង ធ្វើ ការ ផ្ទេរ - 
បេក់ទៅ កាន់ ជន ណា មា្នាក់ 
ដេល អះអាង ថា ខ្លួន ជា បុគ្គ- 
លិក គេឹះ សា្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ ដេល 
លោក  អ្នក បាន ខ្ចី បេក់»។ 
នេះ បើ យោង តាម សេចក្តី ជូន 
ដំណឹង បញ្ជាក់ របស់ សមា-
គម៕

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ គមេង សាងសង់ 
ចំណត ផេ កុងតឺន័រ ថ្មី របស់ កំ-
ពង់ផេ ស្វយ័ត កេុងពេះសីហនុ 
ដេល ទទួល បាន កម្ចី ហិរញ្ញបេប-
ទាន សហបេតបិត្តកិារ អភវិឌេឍន ៍
ពី ទីភ្នាក់ងរ សហបេតិបត្តិការ 
អន្តជាត ិជប៉នុ (JICA) នងឹ តេវូ 
ពនេយារពេល ទៅ ដើមឆ្នា ំ២០២២ 
វិញ ខណៈ ការរចនា ប្លង់ មាន 
ភពយឺតយា៉ាវ ជាង ការគេង 
ទកុ។ នេះ បើ យោងតាម ការបេប ់
ឱេយដឹងពី ថា្នាក់ដឹកនាំ កំពង់ផេ 
ស្វយ័ត កេុងពេះសីហនុ។

JICA កន្លងមក បានសមេច 
ផ្តល់ កម្ចី ហិរញ្ញបេបទាន សហ-
បេតិបត្តិការ អភិវឌេឍន៍ ផ្លូវការ 
(ODA) សមេប់ គមេង 
អភិវឌេឍន៍ ចំណត ផេ កុងតឺន័រ ថ្មី 
របស់ កំពង់ផេ កេុងពេះសីហនុ 
ដំណាក់កាល ទី ១ ជាមួយនឹង 
ទហំ ំទកឹបេក ់សរបុ ២៣ ៥០២ 
០០០ ០០០ យ៉េន (បេមាណ 
២១៨ លាន ដុលា្លារ)។

ផេ កងុតនឺរ័ ថ្ម ីដេល មាន បេវេង 
៣៥០ ម៉េតេ និង ជមេ ទឹក 
១៤,៥ ម៉េតេ នេះ នៅពេល ដបំងូ 
គេង នឹង ចាប់ផ្តើម សាងសង់ 

នៅ ពាក់កណា្តាល ឆ្នាំ ២០២១ 
ដោយ នឹង អាច ចាប់ផ្តើម បេតិ-
បត្តិការ នៅ ពាក់កណា្តាល ឆ្នាំ 
២០២៤។ ចំណត ថ្មី នេះ នឹង 
អាចឱេយ នាវា ដេលមាន សមត្ថ-
ភព ផ្ទកុ កុងតឺន័រ ចំនួន ៦០០០០ 
DWT (៥០០០ TEUs) ចលូ 
ចត និង អាច អនុញ្ញាត ឱេយ នាវា 
កុងតឺន័រ ឆ្លងកាត់ តំបន់ អាសុី 
បេមាណ ៩៣ ភគរយ ចលូមក 
កាន ់កពំងផ់េ កេងុពេះសហីន។ុ

លោក លូ គឹមឈន់ បេធាន 
អគ្គនាយក កំពង់ផេ ស្វយ័ត 
កេុងពេះសីហនុ ដេលជា កេុម-
ហ៊ុន ចុះបញ្ជី នៅ ផេសារមូលបតេ 

កម្ពុជា (CSX) បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេទី ២៦ 
ខេមេសា ថា បញ្ហា រយៈពេល 
សកិេសា គរូ ប្លង ់ នងិ ការកេសមេលួ 
ចេើនដង បាន ធ្វើឱេយ ផេនការ 
សាងសង ់ផេ កងុតនឺរ័ ថ្ម ីរបសក់-ំ
ពង់ផេ ស្វយ័ត កេុងពេះសីហនុ 
តេវូ លើក ពេល ទៅ ដើមឆ្នា ំ២០២២ 
ខាងមុខ។ លោក បន្តថានៅ ពេល  
បើក ដំណើរការ ផេ កុងតឺន័រ ថ្មី 
នេះ នឹង ចូលរួម ចំណេក យា៉ាង 
ចេើន ក្នុង ការពងេឹង វិស័យ ដឹក- 
ជញ្ជូន ផ្លូវ សមុទេ របស់ កម្ពុជា 
ទៅក្នងុ តំបន់ និង ពិភពលោក។

លោក អះអាងថា៖ «ផេនការ 

សាងសង់ ផេ កុងតឺន័រ ថ្មី នឹង តេូវ 
ពនេយារពេល ទៅ ដើមឆ្នា ំ២០២២ 
ដោយសារ ការសកិេសា គរូប្លង ់មាន 
ការយឺតយា៉ាវ  នងិ ការកេសមេលួ 
ចេើនដង»។ លោក បន្ថេមថា៖ 
«ខ្ញុ ំយលថ់ា នៅពេល កម្ពជុា មាន 
ផេ ទកឹ ជេ នងឹមាន នាវា ធំៗ  ចូល 
ចត នៅ កពំងផ់េ កេងុពេះសហីន ុ
កានត់េ ចេើនដេល វា នងឹ ជយួ ធ្វើ 
ឱេយ ថ្លេ ដឹកជញ្ជនូ ទំនិញ តាម សមុទេ  
ចុះថ្លេ  និង ចំណាយពេល តិចពេម  
ទាំង ចូលរួម បង្កើន ភព បេកួត 
បេជេង សមេប់ កម្ពជុា ផងដេរ»។

ទាក់ទង នឹង វិបត្តិ នេ ការឆ្លង 
រាលដាល ជងំឺ កវូដី១៩ នៅលើ 

ពិភពលោក នាពេល បច្ចុបេបន្ន 
លោក គឹមឈន់ បាន បេប់ថា 
ការផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន បង្ក-
ឱេយមាន ផលប៉ះពាល ់មយួចនំនួ 
ដល់ អាជីវកម្ម របស់ កំពង់ ផេ 
ស្វយ័ត កេុងពេះសីហនុ។

លោក សុិន ចន្ធី បេធាន 
សមាគម ភស័្តភុរកម្ម កម្ពជុា បាន 
និយាយថា ផេ កុងតឺន័រ ថ្មី ដេល 
មាន ជមេ ទឹក ១៤,៥ ម៉េតេ 
នឹង រួមចំណេក យា៉ាងចេើន ក្នុង-
ការ លើកកម្ពស់ សមត្ថភព 
បេកួតបេជេង ក្នុង ការនាំចេញ 
ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅកាន់ ទីផេសារ 
អន្តរជាត ិខណៈ បច្ចបុេបន្ន កពំងផ់េ 
ស្វយត័ កេងុពេះសហីន ុនៅ មនិ 
ទាន់ អាច ទទួលបាន ការចូល 
ចត របស ់នាវា ធំៗ  លដំាប ់ពភិព- 
លោក នៅឡើយ ទេ។ លោក 
បន្តថា សព្វថ្ងេ នៅពេល តេវូការ 
ដឹក ទំនិញ ទៅ ទីផេសារ អឺរ៉ុប និង 
អាមេរិក កម្ពុជា តេូវ ដឹកជញ្ជូន 
ទំនិញ តាម នាវា ខា្នាតតូច និង 
កណា្តាល ទៅ ផ្ទេរ ទនំញិ នៅតាម 
កំពង់ផេ ធំៗ នៅ បេទេស មួយ 
ចំនួន ដូចជា សិង្ហបុរី ហុងកុង 
ថេ និង វៀតណាម ជាដើម។

លោក អះអាង ថា៖ «នៅពេល 
កម្ពុជា មាន ចំណត ផេ ទឹក ជេ 

វា នឹង ធ្វើឱេយ កបា៉ាល់ ធំៗ ចូល មក 
ចត និង ដឹកទំនិញ ដោយផ្ទាល់ 
ទៅគេប់ គោលដៅ លើ ពិភព-
លោក។ ការធ្វើ បេបនេះ នងឹ ជយួ 
ឱេយ ការចំណាយ ថវិកា អស់ តិច 
នងិ ចណំេញ ពេលវេលា ជាង មនុ 
ដេល នឹង ធ្វើឱេយ សមត្ថភព នេ 
ការបេកួតបេជេង ទំនិញ លើ 
ទីផេសារ អន្តរជាតិ មាន កាន់តេ 
បេសើរ»។

បច្ចុបេបន្ន ទំនិញ កម្ពុជា ដេល 
តេវូ នំា ចេញ ទៅ ទផីេសារ អន្តរជាត ិ
គឺ មាន បេមាណ ជិត ៨០ ភគ-
រយ តេូវ ឆ្លងកាត់ តាម កំពង់ផេ 
ស្វយ័ត កេុងពេះសីហនុ។ នេះ 
បើតាម លោក សុិន ចន្ធី។

យោងតាម លោក គឹមឈន់ 
នា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ មុនពេល 
មាន វិបត្តិ កូវីដ១៩ ទំនិញ ឆ្លង 
កាត់ កំពង់ផេ ស្វយ័ត កេុង ពេះ- 
សីហនុ មាន កំណើន ជា មធេយម 
១៤ ភគរយ ជា រៀងរាល ់ឆ្នា ំប៉នុ្តេ 
សមេប់ ឆ្នាំ ២០២០ ធៀប នឹង 
ឆ្នា ំ២០១៩ មាន កណំើន តេមឹ៤ 
ភគរយ ប៉ណុ្ណោះ។ ដោយឡេក 
ក្នុង តេីមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ 
គឺមាន កំណើន បេមាណ ៦ 
ភគរយ ធៀប នឹង រយៈពេល 
ដូចគា្នា ឆ្នាំ ២០២០៕

កំពង់ផៃ ស្វយ័ត កៃងុពៃះសីហនុ ។រូបថត នាយកដ្ឋានទីផៃសារ កំពង់ផៃស្វយ័តកៃងុពៃះសីហនុ។ រូបថត កសស

អតិថិជនមកទទួលសៃវាពីគៃះឹស្ថានមីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុបៃសក់ សខា នៅ 
ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺនាពៃលកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា 

ផ្នការ សង់ ចំណត ផ្ កុងតឺន័រ ថ្ម ីរបស់ កំពង់ផ្ កុ្ង ព្ះសីហនុ តូ្វ លើក ទៅ ដើមឆ្នា២ំ០២២
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រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍បេមាណ២០០
តេៀមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញ

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ យ៉ាង ហោច ណាស ់
រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ បៃ-
មាណ ២០០ កន្លៃង តៃូវ បាន 
គៃ រំពឹង ថា នឹង ដំណើរការ អា- 
ជវីកម្ម ឡើង វញិ បន្ទាប ់ព ីបញ្ចប ់
ការ ហាមឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
នងិ ការ បញ្ចប ់ការ បទិ រមណយី-
ដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ នៅ ទូទាំង បៃ-
ទៃស។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន សមៃច 
បញ្ចប់ ការ ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ និង ការ បញ្ចប់ ការ បិទ 
រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស  លើកលៃង តៃ 
រមណយីដ្ឋាន នៅ ក្នងុ ខៃត្ត-កៃងុ 
ដៃល តៃូវ បាន បិទ ខ្ទប់។

លោក តុប សុភ័កៃ មនៃ្តី 
នពំាកៃយ កៃសងួ ទៃសចរណ ៍បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា នៅ កម្ពជុា មាន 
រមណីយដ្ឋាន និង គោលដៅ 
ទៃសចរណ៍ ដៃល មាន សកា្តានុ-
ពល សរុប ចំនួន ៥៥៧ កន្លៃង 
រួម បញ្ជូល ទាំង រមណីយដ្ឋាន 
ទើប នឹង បង្កើត ថ្មី នៅ ក្នុង ដំ-
ណាក់កាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក  សុភ័កៃ រំពឹង ថា រម-
ណយី ដ្ឋាន (សហគមន ៍ទៃស-
ចរណ៍ គោល ដៅ ទៃសចរណ៍) 
យ៉ាង តចិ ចនំនួ ២២៥ នងឹ បើក 

ដំណើរការ ឡើង វិញ បន្ទាប់ ពី 
រដ្ឋាភបិាល បញ្ចប ់ការ ហាម ឃាត ់
ការ ធ្វើ ដណំើរ នងិ ការ បញ្ចប ់ការ 
បិទ រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ បើក 
រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ តាម 
គោលការណ៍ របស់ រាជរដ្ឋា ភិ- 
បាល នៃះ គ ឺយើង បើក តៃ នៅត-ំ
បន់ ដៃល អត់ មាន វិធានការ បិទ 
ខ្ទប ់ប៉ណុ្ណោះ  ដចូ្នៃះ តបំន ់បទិ ខ្ទប ់
ដចូជា រាជធាន ីភ្នពំៃញ កៃងុតា-
ខ្មៅ និង កៃងុ ពៃះសីហនុ និង ខៃត្ត  
មយួ ចនំនួ ទៀត នងឹ មនិ អនញុ្ញាត 
ឲៃយ បើក ជា ដច់ ខាត»។

លោក ជឿ ថា ការ បើក ដំណើរ- 
ការ រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ 
ឡើង វិញ នៃះ នឹង ជួយ ឲៃយ មាន 
សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច នៅ តាម 
មូលដ្ឋាន។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 
«ជា រួម យើង អាច និយយ បាន 
រមណីយដ្ឋាន កន្លៃង កមៃសាន្ត 
ដៃល ជា គោលដៅ ទៃសចរណ៍ 
សកា្តានពុល ពតិ ជា ធ្វើ ឲៃយ បៃជា-
ពលរដ្ឋ របស់ យើង និង ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ យើង ទៅ លហំៃ កមៃសាន្ត 
ក្នងុ ដណំាកក់ាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៃះ យើង តៃូវ មាន ការ បៃុងបៃ-
យត័្ន ខ្ពស ់នងិ គោរព តាម គោល-
ការណ៍ កៃសួង សុខាភិបាល ជា 
បៃចាំ»។

អ្នកសៃ ីឆយ សុវីលនី បៃធាន 
សមាគម ទីភា្នាក់ងារ ទៃសចរណ ៍
កម្ពជុា (CATA) បាន សា្វាគមន ៍
ចំពោះ រាជរដ្ឋាភិបាល បើក ឲៃយ 
មាន ការ ធ្វើ ដណំើរ ឆ្លង កាត ់មយួ 
ទៅ ខៃត្ត មួយ (លើកលៃង តៃ 
ខៃត្ត បទិ ខ្ទប)់ នងិ បើក រមណយី-
ដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ ឡើង វិញ នៅ 
ពៃល នៃះ។

អ្នកសៃី សុីវលីន ឲៃយ ដឹង ថា 
ការ បើក ឲៃយ ដណំើរការ រមណយី-
ដ្ឋាន ឡើង វិញ នឹង ជួយ ដល់ 
អាជវីកម្ម ក្នងុ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
ងើប ឡើង វិញ ជា បណ្តើរៗ នៅ 
តាម មូលដ្ឋាន។

អ្នកសៃ ីនយិយ ថា៖ «ការ បើក 
រមណយីដ្ឋាន ទៃសចរណ ៍ទទូាងំ 
បៃទៃស ឡើង វិញ នឹង ជំរុញ ឲៃយ 
មនសុៃស ដើរ កមៃសាន្ត ចៃើន  បន្ទាប ់
ព ីបទិ ខ្ទប ់មយួ រយៈពៃល ខ្ល។ី ការ 
ចៃញ ដើរ របស ់បៃជាពលរដ្ឋ អាច 

ជយួ ដល ់មា្ចាស ់អាជវីកម្ម ទទលួ 
បាន ចណំលូ ក្នងុ ការ សា្តារ អាជវី-
កម្ម ឡើង វិញ ផង ដៃរ»។

របាយការណ ៍ស្ថតិ ិទៃសចរណ ៍
ឆ្នា ំ២០២០ បងា្ហាញ ថា វបិត្ត ិជងំ ឺ
កវូដី ១៩ បាន ជះ ឥទ្ធពិល យ៉ាង 
ខា្លាងំ ដល ់វសិយ័ ទៃសចរណ ៍នៅ 
កម្ពុជា ដោយ បៃក់ ចំណូល ពី 
ទៃសចរណ ៍អន្តរជាត ិដៃល កម្ពជុា 
ទទលួ បាន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មាន 
តៃមឹ ១,០២៣ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ធា្លាក់ ចុះ៧៩,២ ភាគរយ  បើ-
ធៀប  នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល មាន 
ចំនួន ៤,៩១៩ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ។

របាយការណ៍ នៃះឲៃយ ដឹង ថា 
ភ្ញៀវ  ទៃសចរ អន្តរជាតិ មក បៃ-
ទៃស កម្ពជុា មាន ចនំនួ ១,៣១ 
លាន  នក ់ថយចុះ៨០,២ ភាគ-
រយធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល 
មាន ចំនួន៦,៦១លាននក់៕

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
ធ្វើ ការ បភំ្ល ឺចពំោះ មត ិរិះគន ់មយួ 
ចំនួន ថា ការ អនុញ្ញាត ឲៃយ អា-
ជីវករ ចូលរួម លក់ ទំនិញ តាម 
ទតីាងំ របស ់កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
ដៃល បាន បង្កើត ក្នងុ ទៃងទ់ៃយ 
តូចៗ គឺ ផ្ទុយ ទៅ នឹង វិធានការ 
ការពារ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ដៃល ហាម ការ បៃមូល ផ្តុំ ដើមៃបី 

ទប់សា្កាត់ ការ រីក រាលដល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។

សៃចក្តី បំភ្លឺ របស់ កៃសួង ពា-
ណិជ្ជកម្ម បាន ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី 
២៧ មៃសា ថា ការ អនញុ្ញាត ឲៃយ 
អាជវីករ លក ់នៅ ក្នងុ ទៃងទ់ៃយ 
តូចៗ នៅ តាម ទីតាំង របស់ កៃ-
សួង គឺ ស្មើ គ្នា នឹង ការ អនុញ្ញាត 
ឲៃយ បង្កើត ផៃសារ សាជាថ្ម ីឡើង វញិ 
ដៃល អាច ជា បៃភព នៃ ការ ចម្លង 
ខ្ពស់ ឬ បង្កើន ការ រីក រាលដល នៃ  

ជំងឺ កូវីដ១៩ កាន់ តៃ ខា្លាងំ ឡើង។
សៃចក្ត ីបភំ្ល ឺឲៃយ ដងឹ ថា ការ ផ្តល ់

មតិយោបល់ ជា ចំហ ក្នុង ន័យ 
សា្ថាបន ក៏ ដូចជា ការ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ព័ត៌មាន មិន ពិត  និង មតិ 
វាយ បៃហារ បន្ទចុ បងា្អាក់ សកម្ម- 
ភាព របស់ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្នុង ការ សមៃបសមៃួល លក់ 
ផ្គត់ផ្គង់ ដឹក ជញ្ជូន និង ចៃក- 
ចាយ  លក់ សៃបៀង អាហារ និង 
គៃឿង ឧបភោគ បរភិោគ ចាបំាច ់
ជូន បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ 
កៃហម។

សៃចក្ត ីបភំ្ល ឺបញ្ជាក ់ថា កចិ្ចការ 
របស់ កៃសួង នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង 
សៃប តាម សៃចក្ដី ណៃនំ លៃខ 
០១ សណន ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ របស់ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល។

សៃចក្តី បំភ្លឺ ឲៃយ ដឹង ថា ដោយ 
ហៃតុ ថា ទីផៃសារ និង ទីកន្លៃង 
លក ់ម្ហបូ អាហារ នងិ គៃឿង ឧប-
ភោគ បរិភោគ មួយ ចំនួន តៃូវ 

បាន ផ្អាក សកម្មភាព ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដូច្នៃះ  កៃសួង ក៏ បាន បញ្ចៃញ 
សៃបៀង ឲៃយ ចរាចរណ៍ ក្នុង ទីផៃសារ 
តាមរយៈ រថយន្ត ចល័ត របស់ 
កៃុមហ៊ុន ្រហ្គីន តៃដ។

កៃសួង បាន បញ្ចៃញ រថយន្ត 
ចល័ត ចំនួន ៨ គៃឿង និង 
ដំឡើង ស្ដង់ លក់ ទំនិញ របស់ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម សរុប មាន 
១១ ទីតាំង ដៃល មាន ២៥ 
ស្តង់ ដើមៃបី ទៃទៃង់ ស្ថិរភាព ថ្លៃ 
ទំនិញ ក៏ ដូចជា ទប់សា្កាត់ ការ 
ឡើង ថ្លៃ ហួសហៃតុ ដៃល បង្ក 
ឡើង ដោយ ជន ឆក ់ឱកាស នងិ 
ជន ខិលខូច មួយ ចំនួន។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ កៃសួង ពា-
ណិជ្ជកម្ម ក៏ បាន ចាត់ មន្តៃី របស់ 
ខ្លួន ឲៃយ បន្ត ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ និង 
តាម ដន សន្ទសៃសន៍ ថ្លៃ ទំនិញ 
តាម ទីផៃសារ ជា បៃចាំ ដើមៃបី 
ទបស់ា្កាត ់ការ បន្ល ំគណុភាព ការ 

លកដ់រូ បបំ៉ាង តម្លៃ ទនំញិ ពៃម 
ទាំង ណៃនំ ដល់ អាជីវករ ទាំង 
អស់ ឲៃយ បិទ សា្លាក ថ្លៃ នៅ លើ មុខ 
ទំនិញ និង កុំ ឲៃយ មាន ការ ផ្លាស់-
ប្តរូ ថ្លៃ ទនំញិ តាម អពំើ ចតិ្ត លើស 
ពី តម្លៃ ទំនិញ ដៃល បាន លក់ 
មុន ពៃល បិទ ខ្ទប់។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា ក្នុង ករណី 
មាន ការ លចួ បន្ល ំដឡំើង ថ្លៃ ណា 
មួយ កើត ឡើង បៃជាពលរដ្ឋ 
អាច រាយការណ៍ ជា បន្ទាន់ មក 
កាន់ អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច 
និង អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ របស់ កៃ-
សួង ឬ មន្តៃី បៃចាំការ នៅ តាម 
ស្តង់ លក់ ទំនិញ ដើមៃបី ចាត់ វិធាន- 
ការ ឲៃយ បាន ទាន់ ពៃល វៃលា។

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ក៏ បាន 
សមៃប សមៃួល ជាមួយ កៃុម- 
ហ៊ុន ឯកជន និង អាជីវករ មួយ 
ចំនួន  ដើមៃបី ចូលរួម ផ្គត់ផ្គង់ 
ទំនិញ ចាំបាច់ ដទៃ ទៀត ជូន 
ដល់  បៃជាពលរដ្ឋ ផង ដៃរ។

តាមរយៈ ការ សមៃបសមៃលួ 

នៃះ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
តមៃូវ ឲៃយ មាន ការ លក់ តៃ ទំនិញ 
ដៃល មាន តមៃូវ ការ ចាំបាច់ 
បំផុត ដូចជា មាន់ តៃី សាច់ 
បន្លៃ ផ្លៃឈើ អាហារ សមៃប់ 
កមុារ នងិ ម្ហបូ កៃៀម ផៃសៃងៗ ក្នងុ 
តម្លៃ សម សៃប នងិ តមៃវូ ឲៃយ ការ 
លក់ មាន របៀប រៀបរយ តាម 
វិធានការ ការពារ របស់ កៃសួង 
សុខាភិបាល។

ក្នុង រយៈពៃល  ៥ ថ្ងៃ គិត ពី 
ថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៦ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ កៃសួង ពាណិជ្ជ-
កម្ម បាន លក់ សៃបៀង ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ រសន់ៅ ក្នងុ តបំន ់កៃហម 
បាន អង្ករ ១ ៤៥២ បៃ មី ៤ 
២៨៣ កៃស តៃីខ ២ ៨០៣ 
យួរ ទឹកតៃី ១ ១៦១ យួរ ទឹក 
សុីអ៊ីវ ១ ០៩៧ យួរ ទឹក 
បរិសុទ្ធ ២៣០ យួរ ឆៃប៉ូវ 
៦០២ ថង់ (១ ថង់ ២ គីឡូ-
កៃម) រួម ទាំង បន្លៃ បងា្ការ មួយ 
ចំនួន ទៀត៕

ភ្ញៀវទេសចរងូតទឹកធ្លាក់ដ៏តេជាក់សេង នៅភ្នតំេបេង ខេត្តពេះវិហារ។ ហុង មិន

កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម លក់ទំនិញជូនបេជាពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់នា ពេល 
កន្លងមក។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

និមិត្តសញ្ញា នេ កេមុហុ៊ន Nestle នៅ ទីស្នាក់ការ កណ្ដាល នៅ បេទេស 
ស្វសី ក្នងុ ទ្វបី អឺ៊រុ៉ប។ រូបថត AFP

កេសួងពាណិជ្ជកម្មបកសេយបំភ្លឺចំពោះមតិរិះគន់ការលក់ទំនិញនៅតំបន់បិទខ្ទប់

កេមុហុ៊នNestleស្វេងរកការ
ចរចាដើមេបីទិញកេមុហុ៊នផលិត
វីតាមីនBountifulCompany

ទីកេុងស៊ូរិច: Nestle ជា 
កៃុមហ៊ុន មាន មូលដ្ឋាន នៅ 
ទីកៃុង Zurich បៃទៃស ស្វីស 
បាន ឲៃយ ដងឹ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា ខ្លនួ 
កំពុង ស្ថិត ក្នុង ការចរចា ក្នុង 
ការទញិ កៃមុហ៊នុ The Bounti-
ful Company ដែលជា 
កៃុមហ៊ុន ផលិត អាហារ បំប៉ន 
វីតាមីន និង អាហារូបត្ថម្ភ 
អាមៃរិក ខណៈ ដៃល កៃុមហ៊ុន 
អាហារ ឈានមុខ គេ របស់ 
បៃទៃស ស្វីស មួយ នៃះ ពងៃីក 
វត្តមាន របស់ខ្លួន នៅក្នុង វិស័យ 
អាហារូបត្ថម្ភ សុខភាព។

កៃមុហ៊នុ Nestle បាន ឲៃយ ដងឹ 
នៅក្នុង សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន 
មួយ ថា៖ «ខ្លួន កំពុងស្ថិត ក្នុង 
ការពិភាកៃសា ដើមៃបី ទិញយក 
ទាងំអស ់ឬ មយួ ផ្នៃក នៃ កៃមុហ៊នុ 

The Bountiful Company» 
ដោយ មិនបាន ផ្ដល់ព័ត៌មាន 
លម្អិត នោះទៃ។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន នៃះ 
បាន ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពី កាសៃត 
Wall Street Journal បាន 
រាយការណ៍ ការចរចា ទិញ 
កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ ដោយ 
លើកឡើង បៃភព មិន បងា្ហាញ 
ឈ្មៅះ បាន ដឹង អំពី ការពិភាកៃសា 
នៃះ។

កៃមុហ៊នុ អាមៃរកិ មយួ នៃះ តៃវូ 
បាន គៃប់គៃង ភាគចៃើន ដោយ 
KKR ជា កៃុមហ៊ុន មូលធន 
ឯកជន ដៃល នៅក្នុង ឯកសារ 
មួយ ដៃល ចៃញផៃសាយ កាលពី 
ដើម ខៃ នៃះ បាន ហៅ វា ថា ជា 
កៃមុហ៊នុ ដៃល ផ្ដោត ការយកចតិ្ត 
ទុកដក់ លើ ...តទៅទំព័រ ១០
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តពីទំព័រ ៩... អាហារូបត្ថម្ភ 
សុទ្ធ ធំជាងគៃ នៅ អាមៃរិក ខាង-
ជើង និង ជាមួយ កៃុមហ៊ុន មួយ 
ក្នុងចំណោម កៃុមហ៊ុន ធំជាងគៃ  
៣ នៅ លើ ពិភពលោក។

ដោយបាន បង្កើតឡើង កាលព ី
ឆ្នាំ ១៩៧១ កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន 
ផលិត វីតាមីន សារធាតុ រ៉ៃ និង 
សារធាតុ បំពៃញ បន្ថៃម អាហា- 
រូបត្ថម្ភ ផៃសៃងទៀត និង ផ្ដល់ 
ការងារ ដល់ បុគ្គលិក បៃហៃល 
៤៥០០ នាក់ ទូទំាង ពិភពលោក។

វា តៃូវបាន ផ្ដល់ តម្លៃ ដោយ 
កៃុមអ្នកវិភាគ ចំនួន ពី ៥ ទៅ ៧ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ។

ថ្មីៗនៃះ កៃុមហ៊ុន Nestle 
បាន ពៃយាយាម ធ្វើឲៃយ សមៃច 
ការទិញ ភាគហ៊ុន ជាចៃើន ផ្នៃក 
អាហារូបត្ថម្ភ សុខភាពដៃល ចាត ់
ទុក ជា វិស័យ មួយ ដៃលមាន 
កំណើន។

កាលពី ឆ្នាំមុន កៃុមហ៊ុន អា-
ហារ និង ភៃសជ្ជៈ ឈានមុខ គៃ 
របស់ ពិភពលោក មួយ នៃះ បាន 
ទិញ ភាគហ៊ុន កៃុមហ៊ុន ឱសថ  
Zenpep សមៃប់ បញ្ហា ផ្នៃក 
រំលាយ អាហារ នងិ បាន គៃបគ់ៃង 
ភាគចៃើន នៃ កៃុមហ៊ុន Vital 
Proteins អាមៃរិក។

កៃមុហ៊នុ នៃះ កប៏ាន បញ្ចប ់ការ 
ទិញ របស់ខ្លួន នៃ Aimmune 

Therapeutics ជា កៃុមហ៊ុន 
ពៃយាបាល ជំងឺ អាល្លៃកហៃសុី អាមៃ-
រិក ហើយ ជាមួយ នឹង ការពៃយា-
បាល  AimmunePalforzia 
របស់ កៃុមហ៊ុន មួយ នៃះ ដើមៃបី 
ជួយ កាត់បន្ថយ ភាពញឹកញាប់ 
និង ភាពធ្ងន់ធ្ងរ នៃ អាល្លៃកហៃសុី 
ចំពោះ កុមារ។

ការទិញ ភាគហ៊ុន ភាគចៃើន 
លើកដំបូង របស់ កៃមុហុ៊ន Nestle 
ចាប់តាំងពី លោក Mark Sch-
neider ដៃល បាន ឡើង កាន់ តំ-
ណៃង កាលពី ឆ្នា២ំ០១៧ គឺ Atri-
um Innovationsជា កៃមុ ផលិត- 
វីតាមីន របស់ បៃទៃស កាណាា។

លោក Jean-Philippe 
Bertschy អ្នកវិភាគ នៅ កៃុម-
ហ៊ុន  Vontobel បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ការទញិ កៃមុហ៊នុ The Bounti-
ful Company នឹង សៃប 
ជាមួយគ្នា យា៉ាង ពៃញលៃញ 
ជាមួយ យុទ្ធសាស្ដៃ របស់ កៃុម-
ហ៊ុន Nestle។

លោក បាន ឲៃយ ដឹង នៅក្នងុ របាយ- 
ការណ ៍មយួ ថា៖ «កៃមុហ៊នុ The 
Bountiful Company នឹង 
ជំរុញ កៃុមហ៊ុន Nestle ទៅក្នុង 
តួនាទី ជា អ្នកដឹកនាំ ទីផៃសារ មួយ 
នៅក្នងុ វសិយ័ វតីាមនី សារធាតរុ៉ៃ 
នងិ អាហារ បបំន៉ (VMS) ដៃល  
ទាក់ទាញ ខា្លាងំ បំផុត»៕ LA

ទីក្រុង ស្រអ៊ូល៖ កៃុមហ៊ុន 
គៃបគ់ៃង សខុភាព បសសុត្វ ករូ៉ៃ 
ខាង តៃបូង uLikeKorea បាន 
បៃកាស ដាក់ ឲៃយ ដំណើរការ 
ដណំោះ សៃយ បច្ចៃកវទិៃយា ផ្អៃក 
លើ ព័ត៌មាន  និង គមនាគមន៍ 
ដើមៃប ីរក រោគសញ្ញា រោគ ជៃកូ រមួ 
ទាំង ប៉ៃស្ដ ជៃូក អា្រហ្វិក។

លោក KimHee-jin នាយក 
បៃតិបត្ត ិកៃមុហុ៊ន uLikeKorea 
បាន អះអាង ថា វា ជា ដំណោះ- 
សៃយ ដំបូង គៃ និង មាន តៃ មួយ  
គត់ សមៃប់ ពិភព លោក។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន របស់ កៃុមហ៊ុន ខ្លួន បៃើ 
ឧបករណ ៍ដៃល តៃវូ បាន បញ្ចលូ 
ក្នុង សៃបូន ជៃូក ដើមៃបី តាម ដាន 
សកម្មភាព របស់ ជៃូក កមៃិត 
អរម៉ូន និង សីតុណ្ហាភាព រាង-
កាយ ក្នុង ពៃល ជាក់ ស្តៃង។ 
ឧបករណ ៍ដៃល មាន អាយកុាល 
កាន់ ថ្ម បាន យូរ ជាង មួយ ឆ្នាំ 
ហើយ អាច បៃើ ឡើង វិញ បាន 
បនា្ទាប់ ពី ការ ជំនួស ថ្ម បញ្ជនូ ទិន្ន-  
ន័យ ទៅ មា៉ាសុីន មៃ ដោយ បៃើ 
បណា្តាញ ទនំាកទ់នំង ដៃល មាន 
ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ។ ទិន្នន័យ បសុ-
សត្វ ក៏ តៃូវ បាន ផ្ញើ ទៅ មា៉ាសុីន 

ផ្ទុក ទិន្នន័យ មៃ ដៃរ។
បៃព័ន្ធ សុើបការណ៍ សមា្ងាត់ 

សិបៃបនិម្មិត ដៃល បង្កើត ឡើង 
ដោយ កៃុមហ៊ុន នៃះ បនា្ទាប់ មក 
វិភាគ ទិន្នន័យ និង បៃងចៃក 
ព័ត៌មាន ដៃល មាន បៃយោជន៍ 
ដើមៃប ីជយួ កសកិរ គៃបគ់ៃង សត្វ 
ចិញ្ចឹម របស់ ពួក គៃ។

នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូងកៃមុ- 
ហ៊ុន បាន ទទួល សិទ្ធិ បា៉ាតង់  រួច 
ហើយ សមៃប ់បច្ចៃកវទិៃយា ដៃល  
តៃវូ បាន បៃើ នៅ ក្នងុ ដំណោះ សៃយ  

គៃប់គៃង បសុ-សត្វ ថ្មី នៃះ។
កៃុមហ៊ុន បាន និយាយ ថា 

ខ្លនួ  បាន ដាក ់ពាកៃយ សុ ំបា៉ាតង ់ទៅ 
អាជា្ញាធរ នៅ បៃទៃស ជប៉ុន ក៏ 
ដូចជា ជាមួយ សន្ធសិញ្ញា សហ- 
បៃតបិត្តកិារ បា៉ាតង ់ដើមៃប ីស្វៃង-
រក ការ ការពារ បា៉ាតង់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ដទៃ ទៀត។

កៃុមហ៊ុន គៃប់គៃង សុខភាព 
សត្វ បាន នយិាយ ថា  ខ្លនួ គៃង 
នឹង ដាក់ ចៃញ នូវ ដំណោះ-
សៃយ ក្នុង ឆមាស ទី២ នៃ ឆ្នាំ 

នៃះ។ កៃុមហ៊ុន បាន បន្ថៃម ថា 
ខ្លួន មាន បំណង ទាញ យក 
ទីផៃសារ បរទៃស រួម មាន ដាណឺ-
មា៉ាក ជប៉នុ បៃសុលី នងិសហ-  
រដ្ឋ អាមៃរិក ជាមួយ នឹង ដំណោះ- 
សៃយ នៃះ។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ uLikeKorea 
កពំងុ បង្កើត ឧបករណ ៍គៃបគ់ៃង 
សុខភាព សមៃប់ សត្វ ដទៃ 
ទៀត  ដូចជា ចៀម មាន់ កៃបី 
គោ និង សៃះ៕ Korean 
Herald-ANN/RR

ទីក្រុង តូក្រយូៈ កៃុមហ៊ុន អា-
កាស ចរណ៍ ធំ បំផុត របស់ ជប៉ុន 
ANA បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា ខ្លួន មាន គោល បំណង 
ដើមៃបី កា្លាយ ជា អពៃយាកៃឹត កាបូន 
នៅ ឆ្នាំ  ២០៥០ តាមរយៈ 
បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មី ការ ជួញដូរ ការ 
បំភាយ ឧស្ម័ន និង កិច្ច ខិតខំ 
បៃឹងបៃង ដទៃ ទៀត។

វា កើត មាន ឡើង បនា្ទាប់ ពី 
លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី Yoshi-
hide Suga បាន បៃកាស 
កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ ថា បៃទៃស 
ជប៉ុន នឹង កំណត់ គោលដៅ 
កាត់ បន្ថយ ៤៦ ភាគរយ នៃ 
ការ បភំាយ ឧស្មន័ ផ្ទះ កញ្ចក ់នៅ 
ឆ្នាំ ២០៣០ ពោល គឺ ចៃើន 
ជាង ការ សនៃយា ពី មុន។

កៃុមហ៊ុន ANA Holdings 
បាន និយាយ ថា ខ្លួន គៃង នឹង 
កាត ់បន្ថយ កមៃតិ នៃ ការ បភំាយ 
កាបូន ពី បៃតិបត្តិការ របស់ 
យន្តហោះ មក តៃឹម សូនៃយ តៃឹម 
ឆ្នាំ ២០៥០ ដោយ បៃើបៃស់ 
បៃង ឥន្ធនៈ បៃកប ដោយ នរិន្តរ-
ភាព ការ អភវិឌៃឍ យន្តហោះ នងិ 
មា៉ាសុីន ដៃល មាន បៃសិទ្ធភាព 

ជាង មុន និង តាមរយៈ ការ 
ជួញដូរ កាបូន។

កាល ព ីឆ្នា ំមនុ កៃមុហ៊នុ បាន 
កំណត់ គោលដៅ កាត់ បន្ថយ 
ការ បំភាយ កាបូន តៃឹម ពាក់ 
កណា្តាល ឆ្នា ំ២០៥០ បើបៃៀប-
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០០៥។

គំនិត ផ្តួចផ្តើម បៃប នៃះមិន- 
មៃន ជា រឿង ថ្មី ទៃ ក្នុង ចំណោម 
កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ដោយ 
សា្ថាប័ន ឧសៃសាហកម្ម សមៃប់ 
កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ឈាន 
មខុ របស ់អាមៃរកិ សនៃយា ថា នងឹ 
ធ្វើ ការ ឆ្ពោះទៅ រក ការ បំភាយ 
សូនៃយ នៅ ឆ្នាំ ២០៥០ ហើយ 
កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ អង់ 
គ្លៃស កំពុង សម្លឹង បៃង ឥន្ធនៈ 
បៃតង។

កៃមុហ៊នុ ផលតិ រថយន្ត ជប៉នុ 
ហុងដា ក៏ បាន និយាយ កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន ថា ខ្លួន នឹង មាន 
គោល បំណង ឱៃយ មាន រថយន្ត 
ដើរ ដោយ អគ្គិសនី និង បៃង 
ឥន្ធនៈ សមៃប់ ការ លក់ ទាំង 
អស់ នៅ ឆ្នាំ ២០៤០ ដើមៃបី 
លើក កម្ពស ់គោល ដៅ អាកាស- 
ធាតុ៕ AFP/RR

ក្រមុហុ៊ន Nestle...

ក្រមុហុ៊ន កូរ៉្រ អភិវឌ្រឍ ដំណោះស្រយ គ្រប់គ្រង សុខភាព សត្វ ជ្រកូ

កម្ពជុា នឹង ចាប់ផ្តើម នំា ផ្ល្រស្វាយ ស្រស់ ដោយ ផ្ទាល់...

ក្រមុហុ៊ន អាកាសចរណ៍ ANAដាក់ គោល-
ដៅ បំភាយ កាបូន សូន្រយ ត្រមឹ ឆ្នា ំ២០៥០

តពី ទំព័រ ១...នាំចៃញ ផ្លៃ-
សា្វាយ សៃស់ កម្ពុជា ទៅកាន់ 
បៃទៃស ចិន។

រោងចកៃ វៃចខ្ចប ់ទាងំ ៥ នោះ 
រួមមាន កៃុមហ៊ុន Hyundai 
Mao Legacy Co., Ltd 
កៃមុហ៊នុ Shangda Jian Hui 
International Agriculture 
Product and Logistic និង 
កៃុមហ៊ុន Al Jazeeland 
Food Pte. Ltd ពៃមទាំង 
កៃមុហ៊នុ  Long Wo Agricul-
ture (Cambodia) Co., Ltd 
និង កៃុមហ៊ុន  BoeungKet 
Fresh Fruits Co., Ltd ។

លោក រដ្ឋមន្តៃី ថ្លៃង ទៀតថា 
កៃសួង នឹង រៀបចំ ពិធី ផ្លូវការ នៃ 
ការនាំចៃញ ផ្លៃសា្វាយ នៃះ នៅ 
សបា្តាហ៍ នៃះ ដោយ សហការ 
ជាមួយ អគ្គរដ្ឋទូត ចិន បៃចាំ នៅ 
កម្ពុជា។

លោក រដ្ឋមន្តៃី ឲៃយ ដឹងថា៖ 
«ក្នុងនាម ថា្នាក់ដឹកនាំ កៃសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃ-
សាទ ខ្ញុំ សូម ថ្លៃងអំណរគុណ 
យា៉ាង  ជៃលជៃ  ចំពោះ រដា្ឋាភិ-
បាល នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃជាមា- 
នតិ ចនិ ជាពសិៃស ឯកឧត្តមអគ្គ- 
រដ្ឋបាល គយ នៃ សាធារណ រដ្ឋ - 
បៃជាមានតិ ចនិដៃល បានអន-ុ 
ញ្ញាត ជា ផ្លូវការ ក្នុង ការនាំ ផ្លៃ 

សា្វាយ សៃស់ ចៃញពី កម្ពុជា»។
ផ្លៃសា្វាយ សៃស់ របស់ កម្ពុជា 

គឺជា ផលិតផល កសិកម្ម ទី ២ 
បនា្ទាប់ពី ផ្លៃ ចៃក សៃស់ តៃូវបាន 
នាំ ចៃញទៅ បៃទៃស ចិន ដោយ 
ផ្ទាល់។

លោក រដ្ឋមន្តៃ ីអះអាង ថា អគ្គ-
នាយកដា្ឋាន កសកិម្ម បាន ទទលួ 
ពាកៃយស្នើសុ ំចុះបញ្ជ ីចមា្ការ សា្វាយ 
និង ទីតាំង វៃចខ្ចប់ សមៃប់ នាំ 
ចៃញ ផ្លៃសា្វាយ សៃស់ កម្ពុជា 
ទៅកាន់ បៃទៃស ចិន ចំនួន ៥៥ 
ហើយ អគ្គនាយកដា្ឋាន កសកិម្ម 
កពំងុ បន្ត ទទលួ ពាកៃយស្នើសុ ំចុះ 
បញ្ជី ចមា្ការ សា្វាយ ជា បន្តបនា្ទាប់ 
ទៀត។

លោក ហ៊នុ ឡាក ់អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន រីចហា្វាម អៃសា៊ា ឯ.ក 
ដៃល ជា វនិយិោគ លើ ចមា្ការ បាន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ សមិទ្ធផល ថ្មី 
នៃះ ដៃល ជា ការ ខតិខ ំបៃងឹបៃង 
របស់ រដា្ឋាភិបាល តាមរយៈ កៃ-
សួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ ថា 
ការ ទទួល បាន ទីផៃសារ នាំចៃញ 
ផ្លៃ សា្វាយ សៃស់ កម្ពុជា ដោយ 
ផ្ទាល់ ទៅ ចិន នឹង ជំរុញ ឲៃយ មា្ចាស់ 
ចមា្ការ នងិ អ្នក នាចំៃញ បន្ត ខតិខ ំ
បៃឹងបៃង អភិវឌៃឍ ចមា្ការ របស់ 

ខ្លួនពី លក្ខណៈ គៃួសារ ទៅ ជា-
លក្ខណៈ ពាណិជ្ជកម្ម។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 
«នៃះ  មាន នយ័ ថា  ផ្លៃសា្វាយ នងឹ 
មាន គុណភាព ស្តង់ដា សៃប 
តាម  ការ នាចំៃញ តមៃវូ នៅ ពៃល 
កម្ពុជា យើង ទទួល បាន ការ នាំ-
ចៃញ ផ្លវូ ការ ដចូ នៃះ មា្ចាស ់ចមា្ការ 
សា្វាយ ទាំង អស់ នៅ ទូទាំង បៃ-
ទៃស នឹង មាន ការ ខិតខំ បៃឹង-
បៃង ធ្វើ យា៉ាង ណា ឲៃយ ផ្លៃសា្វាយ 
តៃូវ តាម ស្តង់ដា របស់ អគ្គ-
រដ្ឋបាល គយ ចិន។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ ឲៃយ ដឹង ថា 
ភាគី ទាំង ២ នឹង បៃរព្ធ ពិធី នាំ- 
ចៃញ ផ្លូវ ការ នៅ ដើម ខៃ ឧសភា 
ខាង មុខ នៃះ ដៃល កម្ពជុា នឹង អាច  
នាំ ចៃញ ជា ផ្លូវការ នៅ ពៃល នៃះ។

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា៖ 
«រដូវ សា្វាយ យើង អាច បៃមូល 
ផល បាន មួយ លើក ទៀត ក្នុង 
ខៃឧសភា នៃះ ដៃល អាច នំាចៃញ   
បាន មួយ ចំនួន ទៅ ទីផៃសារ ចិន»។

សា្ថានទតូ ចនិ បៃចា ំនៅ កម្ពជុា 
បាន សរសៃរ នៅ ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ 
ផ្លូវ ការ របស់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៧ មៃសា ថា ផ្លៃ សា្វាយ កម្ពជុា 
នឹង អាច នាំចៃញ ទៅ កាន់ បៃ-
ទៃស ចិន បាន ហើយ បនា្ទាប់ ពី 
រដ្ឋបាល គយ បៃទៃស ចិន បាន 
បៃកាស ជា ផ្លូវ ការ បញ្ជី ឈ្មោះ 

ចមា្ការ ដណំា ំសា្វាយ នងិ រោងចកៃ 
វៃចខ្ចប់ ដៃល បាន ចុះបញ្ជី ក្នុង 
ការ នាំចៃញ ផ្លៃ សា្វាយ ពី កម្ពុជា 
ទៅ កាន់ បៃទៃស ចិន។

សា្ថានទតូ ចនិ បាន សរសៃរ ថា៖ 
«នៃះ គ ឺជា សមទិ្ធផល ដ ៏សខំាន ់
មយួ ទៀត សមៃប ់កចិ្ច សហបៃ- 
ត ិបត្តកិារ ជាកស់្តៃង រវាង ចនិ នងិ 
កម្ពុជា កៃម សា្ថានភាព នៃ ជំងឺ 
វីរុស កូវីដ ១៩ នឹង ជួយ ជំរុញ 
កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ បៃកប 
ដោយ អត្ថបៃយោជន ៍ទៅ វញិ ទៅ 
មក រវា ងបៃទៃស ទាំង ពីរ ក្នុង 
វិស័យ កសិកម្ម»។

លោក រដ្ឋមន្តៃ ីអះអាង ថា អគ្គ-
នាយកដា្ឋាន កសកិម្ម បាន ទទលួ 
ពាកៃយ ស្នើសុ ំចុះ បញ្ជ ីចមា្ការ សា្វាយ 
និង ទីតាំង វៃចខ្ចប់ សមៃប់ នាំ-
ចៃញ ផ្លៃ សា្វាយសៃស ់កម្ពជុា ទៅ 
កាន់ បៃទៃស ចិន ចំនួន៥៥ 
ហើយ  អគ្គនាយកដា្ឋាន កសកិម្ម 
កពំងុ បន្ត ទទលួ ពាកៃយ ស្នើសុ ំចុះ 
បញ្ជី ចមា្ការ សា្វាយ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ទៀត។

កាល ព ីនៅ ថ្ងៃទ ី៩ ខៃ  មថិនុា 
ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា នងិ ចនិ បាន 
ចុះ ហត្ថលៃខា លើ ពធិសីារ ស្តពី ី
លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ ភូតគម អនា-
ម័យ សមៃប់ ការ នាំចៃញ ផ្លៃ 
សា្វាយ សៃស់ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
បៃទៃស ចិន៕ 

នាយកប្រតិបត្ត ិuLikeKorea លើកបង្ហាញឧបករណ៍តាមដានសុខភាពជ្រកូ។ រូបថត uLikeKorea
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សុខ វេងឈាង

ប្រទ្រសឥណ្ឌាត្រូវបានគ្ររាយ-
ការណ៍ថាជិតអស់វ៉ាក់សាំងបង្ការ
កវូដី១៩ដ្រលអាចគរំាមកហំ្រងដល់
ផ្រនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ
ពង្រីកកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សំាងនៅចុង
សបា្ដាហ៍ន្រះក្នុងគោលបំណងដើម្របី
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដលន្រវីរុសន្រះ
ខណៈព្រលដ្រលរលកទី២ដស៏ាហាវ
ន្រះបន្តបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង
ដល់ប្រទ្រសន្រះ។
ចាប់ពីថ្ង្រសៅរ៍ទី១ឧសភាប្រជា-

ជនទាំងអស់ដ្រលមានអាយុចាប់ពី
១៨ឆ្នាំឡើងទៅដ្រលសរបុប្រមាណ
៩០០លាននាក់នឹងមានសិទ្ធិទទួល
ការចាក់វ៉ាកស់ាងំ។ការសម្រចពង្រកី
កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សំាងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ធ្វើឡើងនៅព្រលដ្រលរលកកូវីដ១៩
ទី២បានរុញប្រព័ន្ធសុខភិបាល
ឥណ្ឌាដល់ដ្រនកំណត់មួយដោយ
កាលពីថ្ង្រចន្ទប្រទ្រសន្រះរកឃើញ
ករណីឆ្លងថ្មីចំនួនជាង៣៥២០០០
ករណីនិងមានអ្នកជំងឺសា្លាប់ជាង
ចំនួន២៨០០នាក់។
ក្ដីសង្រឃឹមខ្ពស់ត្រូវបានដក់លើ

ការពង្រីកកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សំាងដើម្របី
ជួយបញ្រឈប់ការរីករាលដល។ប៉ុន្ត្រ
ក្នងុរដ្ឋដ្រលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាងំបផំតុ
រួមមានរដ្ឋRajasthanរដ្ឋPunjab
រដ្ឋ Jharkhandនិង រដ្ឋ Chhat-
tisgarh រដ្ឋាភិបាលន្ររដ្ឋនីមួយៗ
បានបង្ហាញពីកង្វះខតឬអស់
វ៉ាក់សាំងទាំងស្រុងហើយពួកគ្រ
មានការលំបាកក្នុងការបញ្ជាទិញ
បន្ថ្រមទៀតធ្វើឱ្រយមានការព្រួយបារម្ភ
ចំពោះការពង្រីកនៅថ្ង្រ១ឧសភា។
ការទទួលខុសត្រូវន្រការផ្គត់ផ្គង់

វ៉ាកស់ាងំក្នងុប្រទ្រសឥណ្ឌាភាគច្រើន
បានធ្លាក់ទៅលើវិទ្រយាសា្ថានស្ររ៉ូម
ឥណ្ឌា(SII)ដ្រលជាអ្នកផលិត
វ៉ាក់សាំងធំជាងគ្រក្នុងប្រទ្រសន្រះ
និងក្នុងពិភពលោក។មកដល់ព្រល
ន្រះ SIIមានការលំបាកក្នុងការបំ-
ព្រញតម្រូវការទូទាំងប្រទ្រសដោយ
ពួកគ្រមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់-
សាងំត្រមឹត្រ៧០លានដសូក្នងុ១ខ្រ
ប៉ណុ្ណោះ។កាលពីសបា្តាហ៍មនុរដ្ឋាភ-ិ
បាលបានយល់ព្រមផ្ដល់ជំនួយចំនួន
៤០០លានដុលា្លារដល់ក្រុមហ៊ុនន្រះ
ដើម្របីជរំញុផលតិកម្មដល់១០០ដសូ
ក្នុង១ខ្រត្រឹមចុងខ្រឧសភា។
រដ្ឋចនំនួ៤ខងលើបាននយិយថា

ពួកគ្របានដក់ការបញ្ជាទិញវ៉ាក់-
សាំងបន្ថ្រមទៀតដើម្របីឆ្លើយតបនឹង
តម្រូវការដ្រលនឹងពង្រីកចាប់ពីថ្ង្រទី

១ឧសភាប៉ុន្ត្រត្រូវបានប្រប់ដោយ
វទិ្រយាសា្ថានស្ររ៉មូថាមនិមានវ៉ាកសំ់ាង
អាចផ្ដល់ជូនពួកគ្រទ្រហើយពួកគ្រ
ត្រវូរងច់ាំយ៉ាងហោចណស់ដល់ថ្ង្រទី
១៥ឧសភា។
រហូតមកដល់ព្រលន្រះនៅក្នុងប្រ-

ទ្រសឥណ្ឌាប្រមាណ១០ភាគរយន្រ
ប្រជាជនសរុប១,៣ពាន់លាននាក់
បានទទលួវ៉ាកស់ាងំ១ដសូប៉នុ្ត្រត្រមឹ
ត្រ១ភាគរយប៉ុណ្ណោះបានទទួល
វ៉ាក់សាំងគ្រប់២ដូស។
ក្នុងរយៈព្រល៧ថ្ង្រត្រឹមថ្ង្រអាទិត្រយ

ទី២៥ម្រសាប្រទ្រសន្រះបានកត់-
ត្រការកើនឡើងន្រការសា្លាប់ដោយ-
សារកវូដី១៩រហតូដល់៨៩ភាគរយ
បើធៀបនឹងសបា្ដាហ៍មុននិងមាន
ករណីឆ្លងថ្មីសរុបចំនួន២,២លាន
ករណីដ្រលជាការកើនឡើងក្នងុរយៈ-
ព្រល៧ថ្ង្រខ្ពស់ជាងគ្រក្នុងពិភព-
លោក។
មន្ទីរព្រទ្រយនៅទូទាំងរដ្ឋធនីញូវ-

ដ្រលីបានបន្តប្រកាសអាសន្នអំពី
កង្វះខតអុកសុីែហ្រស៊នយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដោយមានអ្នកជងំឺចនំនួ៨នាក់សា្លាប់
ក្នុងមន្ទីរព្រទ្រយឯកជនមួយបនា្ទាប់ពី
អស់អុកសុីែហ្រស៊ន។មន្ទីរព្រទ្រយធំៗ
ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធនីបាននិយយ
ថាពួកគ្របានឈប់ទទួលអ្នកជំងឺថ្មី
ដោយសារកង្វះគ្រព្រយាបាលនងិអកុ-
សុីែហ្រស៊នខណៈព្រលដ្រលមន្ទីរព្រទ្រយ
GangaRamបាននយិយថាពកួគ្រ
បានឈានដល់ការ«សុំនិងខ្ចី»ធុង
អុកសុីែហ្រស៊នសម្រប់ប្រើក្នុងរថយន្ត
សង្គ្រះរបស់ពួកគ្រ។
នៅក្នងុជនំបួជាមយួនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ឥណ្ឌាលោកNarendraModiអគ្គ-
ស្រនាធិការការពារជាតិលោកBipin
Rawatបាននយិយថាអកុសុហី្រស៊ែន
នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរព្រទ្រយពីឃ្លាំង

បម្រុងរបស់កងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធ
ហើយបុគ្គលិកយោធផ្ន្រកសុខភិ-
បាលដ្រលចូលនិវត្តន៍នឹងត្រូវបាន
កោះហៅមកចលូរមួមណ្ឌលព្រយាបាល
កូវីដ១៩។ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយ
របស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយយថានៅ
កន្ល្រងដ្រលអាចធ្វើទៅបានហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធវ្រជ្ជសាស្ត្ររបស់យោធ
នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ប្រជាជន
សុីវិល។
លោកModiបាននិយយកាលពី

ថ្ង្រចន្ទថាលោកបានជួបជាមួយប្រ-
ធនាធិបតីអាម្ររិកលោកចូប្រដិន
តាមទូរស័ព្ទអំពីវិបត្តិន្រះហើយពិភា-
ក្រសាអំពីខ្រស្រចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធតុដើម
សម្រប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនិងឱសថ។
យោងតាមស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយ
លោកប្រដនិបានប្រប់លោកModi
ថាសហរដ្ឋអាម្ររិក«នឹងផ្ដល់ជំនួយ
បនា្ទាន់ជាច្រើនរួមមានការផលិតផលិត-
ផលទាក់ទងនឹងអុកសុីែហ្រស៊នសមា្ភារ
វ៉ាក់សាំងនិងឱសថព្រយាបាល»។
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានប្រកាសថា

ពួកគ្រនឹងដកបម្រមនាំច្រញហើយ
នឹងផ្ដល់ជំនួយវត្ថុធតុដើមសម្រប់
ផលិតវ៉ាក់សំាងក៏ដូចជាឧបករណ៍
ធ្វើត្រស្តមា៉ាសុីនជួយដកដង្ហើមនិង
ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុង
ចំណមជំនួយផ្រស្រងទៀត។
បន្ថ្រមពីន្រះក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ

អភិវឌ្រឍន៍អាម្ររិកនឹងផ្ដល់មូលនិធិ
ដល់ «ការពង្រីកយ៉ាងច្រើន»ន្រ
សមត្ថភាពផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន
ផលិតវ៉ាក់សំាងឥណ្ឌាBioEក្នុង
គោលបំណងផលិតវ៉ាក់សំាងយ៉ាង
ហោចណស់១ពាន់លានដូសត្រឹម
ឆ្នា២ំ០២២។អាម្ររិកក៏នឹងបញ្ជនូក្រមុ
អ្នកជំនាញផ្ន្រកសុខភាពសាធរណៈ
ទៅកាន់ប្រទ្រសឥណ្ឌាផងដ្ររ។

សហរដ្ឋអាម្ររិកបានប្រឈមនឹង
ការរិះគន់នៅក្នងុប្រទ្រសឥណ្ឌាចពំោះ
ការដក់បម្រមការនាំច្រញលើវត្ថុ-
ធតដុើមសម្រប់ផលតិវ៉ាកស់ាងំនងិ
ផលិតផលសុខភិបាលផ្រស្រងទៀត
ដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខ្រកុម្ភៈ
តាមរយៈច្របាប់ស្ដពីីផលតិកម្មការពារ-
ជាតិនិងការហាមឃត់ការនាំច្រញ
ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។កាលពីសបា្ដាហ៍មុន
អាម្ររិកបានបដិស្រធមិនដកបម្រម
ទាំងន្រះដោយនិយយថាពួកគ្រចាំ
បាច់ត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់កិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងដើម្របីចាក់វ៉ាក់សំាងជូន
ប្រជាជនអាម្ររិក។
វិទ្រយាសា្ថានស្ររ៉ូមក្នុងខ្រន្រះបាន

ជរំញុលោកប្រដនិឱ្រយដកបម្រមការ-
នាំច្រញវត្ថុធតុដើមដ្រលកំពុងប៉ះ-
ពាល់ដល់សមត្ថភាពពួកគ្រក្នុងការ
ពង្រីកការផលិតវ៉ាក់សាំង។SIIបាន
ទទួលសិទ្ធិផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩
របស់ក្រមុហ៊នុAstraZenecaដ្រល
មានឈ្មោះCovishieldហើយបាន
សន្រយាផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងន្រះទៅកម្មវិធី
COVAXដ្រលជាកម្មវិធីច្រកចាយ
វ៉ាក់សាំងទៅកាន់ប្រទ្រសក្រីក្រ។
ប្រទ្រសដទ្រទៀតដ្រលផ្ដល់ជំនួយ

ដល់ឥណ្ឌារួមមានអង់គ្ល្រសដ្រល
បានបញ្ជនូមា៉ាសុនីបន្រសទុ្ធអកុសុហី្រស៊ែន
ពីខ្រយល់អាកាសនិងមា៉ាសុីនជួយដក-
ដង្ហើមហើយសិង្ហបុរីបានផ្ដល់អុក-
សីុែហ្រស៊ន។អាល្លម៉ឺង់បារំាងនិងសហ-
ភាពអឺរ៉ុបបានគ្រងនឹងផ្ដល់អុកសុី-
ែហ្រស៊ននិងផលិតផលសុខភិបាលផ្រស្រង
ទៀតនាព្រលឆប់ៗន្រះ។បា៉ាគីសា្ថាន
ដ្រលជាធម្មតាជាសត្រូវនឹងឥណ្ឌា
បានផ្តល់ឧបករណ៍និងគ្រឿងវ្រជ្ជ-
សាស្ត្របនា្ទាបព់ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ImranKhanបានបួងសួងឱ្រយមាន
«ការជាសះស្របើយឆប់រហ័ស»។
នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិវិនិយោគ

ផ្ទាល់រុស្រសុី (RDIF)លោកKirill
Dmitrievបាននិយយថាប្រទ្រស
ឥណ្ឌានឹងទទួលវ៉ាក់សំាងSputnik
V របស់រុស្រសុីជាលើកដំបូងនៅថ្ង្រ១
ឧសភាត្រលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពី
ចនំនួដសូដ្រលផ្គតផ់្គង់លើកដបំងូន្រះ
ទ្រ។RDIFបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួច
ហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនឱសថឥណ្ឌា
ចំនួន៥សម្រប់ការផលិតវ៉ាក់សាំង
SputnikVក្នុងកម្រិតជាង៨៥០
លានដូសក្នុង១ឆ្នាំ។RDIFបាន
និយយថាពួកគ្ររំពឹងថាការផលិត
វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទ្រសឥណ្ឌានឹង
ឈានដល់ចំនួន៥០លានដូសក្នុង
១ខ្រត្រឹមរដូវក្ដាហើយកើនឡើង
ថ្រមទៀត៕

ឥណ្ឌាជិតអស់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ខណៈករណីឆ្លងនិងសា្លាប់កើនឡើងខ្ពស់ស្រោចស្រោង់វិស័យ
ទ្រោសចរណ៍ឡើងវិញជា
ការឆ្លើយតបនិងការសា្តារ
គោលនយោបាយឡើង
វិញក្រោយCOVID-19

រូបភាព ថត ពី លើ អាកាស កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ នៅក្នងុ អំឡុង ការបូជាសព ជនរងគេះ ដេល 
បាន បាត់បង់ ជីវិត ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅក្នងុ ទីកេងុ ញូវដេលី។ រូបថតAFP

មឹង ច័ន្ទសុម៉ានីតា

ទស្រសនវិស័យសម្រប់វិស័យទ្រស-
ចរណ៍នៅត្រមិនទាន់ច្របាស់នៅឡើយ
ខណៈព្រលជំងឺរាតត្របាតសកលន្រ
វីរុសកូវីដ១៩នៅត្របន្តវយប្រហារ
យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទ្រសចរណ៍
អន្តរជាតិលើគ្រប់បណ្តាប្រទ្រសលើ
សកលលោក។កាលពីឆ្នាំ២០២០
យោងតាមរបាយការណ៍ពីស្រវជ្រវ
ស្រដ្ឋកិច្ច OECDបង្ហាញថា វិស័យ
ទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិបានថយចុះ
ប្រហ្រល៨០%។ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររ
យោងទៅតាមរបាយការណ៏ពីអង្គការ
ទ្រសចរណ៍ពិភពលោករបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ(UNWTO)ការរកី-
រាលជំងឺកូវីដ១៩ធ្វើឱ្រយការងរប្រ-
មាណជាង១០០លានប្រឈមនឹង
ហានិភ័យដ្រលភាគច្រើនជាសហ-
គ្រសខ្នាតតូចនិងមធ្រយម(SMEs)
ដ្រលផ្តល់ការងរដល់ស្ត្រីមានចំនួន
ច្រើនដ្រលតំណងឱ្រយ៥៤ភាគរយ
ន្រវិស័យទ្រសចរណ៍។
នាឆ្នាំ២០២១ន្រះទ្រសចរណ៍ក្នងុ

ស្រុកបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញហើយ
កំពុងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
លើការងរនិងអាជីវកម្មនៅតាម
គោលដៅមួយចំនួន។ទោះជាយ៉ាង-
ណក៏នៅត្រមានភាពចាបំាច់ទាមទារ
ឱ្រយដោយការងើបឡើងវិញន្រទ្រស-
ចរណ៍អន្តរជាតិដើម្របីសា្តារស្រដ្ឋកិច្ច។
យោងតាមរបាយការណ៏ដដ្រល

ដើម្របីកសាងវិស័យទ្រសចរណ៍ឡើង
វញិគ្របានដកច់្រញនវូគោលការណ៍
មួយចំនួនដូចជាការសា្តារទំនុកចិត្ត
ក្នុងចំណមអ្នកដំណើរឡើងវិញការ
គំទ្រអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍ឱ្រយសម្រប
ខ្លួនទៅនឹងគន្លងថ្មីការលើកកម្ពស់
ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុកនិងគំទ្រដល់
ការវលិត្រឡប់ន្រទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិ
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយការធ្វើ
ត្រស្តត្រមឹត្រវូការផ្តល់ពត័ម៌ានច្របាស់
លាស់ដល់អ្នកដំណើរនិងអាជីវកម្ម
ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង
និងរវងប្រទ្រសនិងការសាងទ្រស-
ចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថ្រម-
ទៀត៕



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អ្នកវិភាគ៖ Bitcoin ដើរតួនាទី 
សំខាន់ ក្នងុ អំឡុងពេល ពិភព - 
លោក ជួបបេទះ វិបត្ត ិកូវីដ១៩
រូបិយប័ណ្ណនិមិត្ត (Cryptocur-

rency)គឺជាទម្រង់ន្រការទូទាត់
ប្រក់ដ្រលអាចត្រវូបានគ្រប្រើប្រស់
តាមអុីនធឺណិតសម្រប់ទិញទំនិញ
នងិស្រវាកម្ម។ក្រមុហ៊នុជាច្រើនលើ
ពិភពលោកបានច្រញរូបិយប័ណ្ណ
ផ្ទាលខ់្លនួដ្រលជារឿយៗត្រវូបានគ្រ
ហៅថាថូខឹន(Token)ហើយ
រូបិយប័ណ្ណទាំងន្រះអាចត្រូវបាន
ជញួដរូជាពសិ្រសសម្រប់ទនំញិឬ
ស្រវាកម្មដ្រលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្រយ។
Cryptocurrenciesធ្វើការដោយ
ប្រើបច្ច្រកវិទ្រយាហៅថាblockc-
hain។Blockchainគឺជា
បច្ច្រកវិទ្រយាវិមជ្រឈការរីករាលដាល
ពាសព្រញកុំព្រយូទ័រជាច្រើនដ្រល
គ្រប់គ្រងនិងកត់ត្រប្រតិបត្តកិារដូច-
ជាការចំណាយផ្រស្រងៗរបស់អ្នក។
នៅព្រលដ្រលស្រដ្ឋីឈ្មោះលោក

ElonMaskបានសម្ត្រងការគាំទ្រ
ដល់រូបិយប័ណ្ណនិមិត្តមួយប្រភ្រទ
ឈ្មោះBitcoinsនៅលើបណា្តាញ
សង្គមរបស់លោកតម្ល្ររបស់រូបិយ-
ប័ណ្ណនោះក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់
ហសួពីការស្មោន។Bitcoinនមីយួៗ
មានទម្រង់ជាឯកសរលើប្រព័ន្ធ
កុពំ្រយទូរ័ដ្រលត្រវូបានរក្រសាទកុនៅក្នងុ
កម្មវិធីកាបូបឌីជីថល(digital
wallet)នៅលើស្មោតហ្វូនឬកុំ-
ព្រយូទ័រ។គ្រអាចទិញbitcoinsតាម
វធិី៣យ៉ាងគឺអ្នកអាចទញិBitco-
insដោយប្រើលយុ«ពតិប្រកដ»។
វិធីទី២គឺគ្រអាចលក់របស់របរ
ផ្រស្រងៗហើយឱ្រយមនុស្រសបង់លុយឱ្រយ
អ្នកជាមួយប៊ីកឃិននិងវិធីចុង
ក្រយគឺអ្នកអាចបង្កើតBitcoins
ដោយប្រើកុំព្រយូទ័រ។
ក្រមុអ្នកវភិាគបាននយិយថាជងំឺ

រាតត្របាតសកលកូវីដ១៩បាន
ជំរុញវិនិយោគិនចាប់ផ្ដើមពិនិត្រយ
មើលឡើងវិញនូវទស្រសនវិស័យ
រយៈព្រលវ្រងសម្រប់Bitcoinនិង
រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល(Cryptocur-
rencies)ផ្រស្រងទៀតដូចជាEt-
hereum, LitecoinនិងXRP
ដ្រលបានកើនឡើងទាងំអស់នៅក្នងុ
ប៉នុ្មោនខ្រថ្មីៗ ន្រះ។វរីសុCOVID-19
ពន្លឿនការឈានទៅរកប្រព័ន្ធឌីជី-
ថលបន្ថ្រមទៀតដោយសរត្រមាន
ការបិទខ្ទប់នៅតាមបណា្តាទីក្រុងធ្វើ
ឱ្រយធនគារមិនអាចបម្រើស្រវាបាន
ដ្រលជាអ្វីដ្រលអាចចំណាយព្រល
១០ឆ្នាំត្រូវបានសម្រចក្នុងរយៈ
ព្រល១០ខ្រ៕មឹង ច័ន្ទសុម៉ានីតា
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សុខ វេងឈាង

នយករដ្ឋមន្ត្រីឥណា្ឌាលោកNaren-
draModiបានជរំញុឱ្រយពលរដ្ឋទាងំ-
អស់ទៅចាក់វា៉ាក់សំងនិងអនុវត្តការ
ប្រងុប្រយត័្នដោយបាននយិយកាលពី
ថ្ង្រអាទតិ្រយថា«ព្រយុះ»ន្រការឆ្លងថ្មីបាន
ធ្វើឱ្រយឥណា្ឌារញ្ជួយ(ទទួលផលប៉ះ-
ពាល់យ៉ាងខ្លាំង)ខណៈប្រទ្រសន្រះ
បានឈានដល់លក្ខណៈបំប្រកឯត-
ទគ្គកម្មពភិពលោកន្រចនំនួអ្នកឆ្លងជងំឺ
កូវីដ១៩ថ្មីក្នុង១ថ្ង្រ។
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ ឥណា្ឌាបានរក-

ឃើញករណីឆ្លងថ្មីចនំនួ៣៤៩៦៩១
ករណីដ្រលន្រះគឺជាថ្ង្រទី៤ជាប់គា្នា
ដ្រលរលកន្រឆ្លងទី២បានបបំ្រកឯត-
ទគ្គកម្មឆ្លងថ្មីក្នងុ១ថ្ង្រ។មន្ទរីព្រទ្រយនៅ
រដ្ឋធានីញូវដ្រលីនិងផ្រស្រងទៀតនៅ
ទូទាំងប្រទ្រសកំពុងមានការខ្វះខត
ឧបករណ៍សុខភិបាលជាពិស្រស
ឧស្ម័នអុកសុីែហ្រស៊ននិងគ្រអ្នកជំងឺ
ហើយឥឡវូន្រះបានចាបផ់្ដើមបដសិ្រធ
មិនទទួលអ្នកជំងឺថ្មី។
លោកModiបាននិយយនៅក្នុង

សុន្ទរកថាតាមវិទ្រយុថា៖ «យើងមាន
ទំនុកចិត្តស្មោរតីរបស់យើងបានឡើង
បន្ទាប់ពីបានជម្នះរលកទី១ដោយ
ជោគជ័យប៉ុន្ត្រព្រយុះន្រះបានធ្វើឱ្រយប្រ-
ទ្រសយើងរញ្ជួយ»។
រដា្ឋាភិបាលរបស់លោកModiបាន

រងការរិះគនថ់ាបានភ្ល្រចខ្លនួនងិធ្វ្រស-
ប្រហ្រសបន្ទាបព់ីបានយកឈ្នះរលក
ឆ្លងទី១ដោយកាលពីដើមឆ្នាំរដា្ឋាភិ-
បាលបានអនញុ្ញាតឱ្រយមានការប្រមលូ
ផ្ដុំសសននិងនយោបាយធំៗនៅ
ព្រលដ្រលចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ង្រ
បានធា្លាក់ចុះទាបជាង១០០០០ករណី
ហើយមិនបានរៀបចំផ្រនការពង្រីក
វិស័យសុខភិបាលដើម្របីទប់ស្កាត់
ការរីករាលដាលនព្រលអនគត។
មន្ទីរព្រទ្រយ និងគ្រូព្រទ្រយបានច្រញ

ស្រចក្ដីជូនដំណឹងបន្ទាន់ដោយនិ-
យយថា ពួកគ្រមិនអាចទ្រំទ្រនឹង
ជំនន់អ្នកជំងឺបានទ្រ។
នៅខងក្រវិហារសសនSikh

មួយដ្រលនៅជាយក្រុងញូវដ្រលីផ្លូវ
ថ្នល់មានស្ថានភាពស្រដៀងនងឹបន្ទប់
សង្គ្រះបន្ទាន់ដោយមានការប្រជៀត
គា្នានវូរថយន្តដកឹអ្នកជងំឺកវូដី១៩ប្រងឹ
ដកដង្ហើមពីធុងអុកសុីែហ្រស៊ន។នៅ
កន្ល្រងផ្រស្រងទៀតអ្នកជងំឺកវូដី១៩ដ្រក
នៅខងក្រមន្ទរីព្រទ្រយជាមួយធុងអុក-
សីុែហ្រស៊នខណៈក្រមុគ្រសួរពួកគ្រទៅសំុ
អង្វរក្រមុគ្រពូ្រទ្រយឱ្រយទទួលអ្នកជំងឺថ្ម។ី
រដា្ឋាភបិាលបានបញ្ជនូយន្តហោះទៅ

ដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍សុខភិបាលពី
ប្រទ្រសដទ្រទៀតខណៈព្រលដ្រល
កចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងអន្តរជាតិពីសម្ពន័្ធ-
មតិ្តដើម្របីជយួឥណា្ឌាប្រយទុ្ធប្រឆងំនងឹ
វិបត្តិដ៏សហាវន្រះបានកើនឡើង

បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ចំពោះភាព
អសកម្មរបស់ពួកគ្រ។
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានប្រកាសថាពួក-

គ្រនឹងដកបម្រមនំច្រញហើយនឹង
ផ្ដលជ់នំយួវត្ថធុាតដុើមសម្រប់ផលតិ
វា៉ាក់សំងក៏ដូចជាឧបករណ៍ធ្វើត្រស្ត
មា៉ាសុីនជំនួយសម្រប់ការដកដង្ហើម
និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុង
ចំណោមជំនួយផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ។
បន្ថ្រមពនី្រះក្រមុហ៊នុហរិញ្ញវត្ថុអភ-ិ

វឌ្រឍន៍អាម្ររិកនឹងផ្ដល់មូលនិធិដល់
«ការពង្រកីយ៉ាងច្រើន»ន្រសមត្ថភាព
ផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវា៉ាក់សំង
ឥណា្ឌាBioEក្នងុគោលបណំងផលតិ
វា៉ាក់សំងយ៉ាងហោចណាស់១ពាន់
លានដសូត្រមឹឆ្នាំ២០២២។អាម្ររកិ
ក៏នងឹបញ្ជនូក្រមុអ្នកជនំញផ្ន្រកសខុ-
ភាពសធារណៈទៅកាន់ប្រទ្រស
ឥណា្ឌាផងដ្ររ។
អ្នកនំពាក្រយរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិ-

សខុអាម្ររកិលោកស្រីEmilyHorne
បាននិយយនៅក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រង-
ការណ៍មួយថា៖«ដូចដ្រលប្រទ្រស
ឥណា្ឌាបានបញ្ជូនជំនួយទៅសហរដ្ឋ-
អាម្ររកិនៅព្រលមន្ទរីព្រទ្រយរបស់យើង
មានភាពតានតឹងនៅដំណាក់កាល
ដបំងូន្រការរាតត្របាតសហរដ្ឋអាម្ររកិ
បានប្ដ្រជា្ញាជយួប្រទ្រសឥណា្ឌាក្នងុព្រល
ដ៏ពិបាកន្រះ»។
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានប្រឈមនឹង

ការរិះគន់នៅក្នងុប្រទ្រសឥណា្ឌាចពំោះ
ការដាក់បម្រមការនចំ្រញលើវត្ថុធាតុ
ដើមសម្រប់ផលិតវា៉ាក់សំងនិង
ផលិតផលសុខភិបាលផ្រស្រងទៀត
ដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខ្រកុម្ភៈ
តាមរយៈច្របាប់ស្ដពីីផលតិកម្មការពារ-
ជាតិនិងការហាមឃាត់ការនំច្រញ
ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។កាលពីសបា្ដាហ៍មុន
អាម្ររិកបានបដិស្រធមិនដកបម្រម

ទាំងន្រះដោយនិយយថាពួកគ្រ
ចាបំាច់ត្រវូផ្ដល់អាទភិាពដល់កចិ្ចខតិខំ
ប្រឹងប្រងដើម្របីចាក់វា៉ាក់សំងជូនប្រ-
ជាជនអាម្ររិក។
វទិ្រយាស្ថានស្ររ៉មូឥណា្ឌា(SII)ដ្រល

ជាក្រុមហ៊ុនផលិតវា៉ាក់សំងធំជាងគ្រ
បំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងខ្រន្រះ
បានជំរុញឱ្រយប្រធានធិបតីអាម្ររិក
ចូប្រដិនឱ្រយដកបម្រមការនំច្រញ
វត្ថុធាតុដើមដ្រលកំពុងប៉ះពាល់ដល់
សមត្ថភាពពួកគ្រក្នុងការពង្រីកការ
ផលតិវា៉ាកស់ងំ។SIIបានទទលួសទិ្ធិ
ផលិតវា៉ាក់សំងកូវីដ១៩របស់ក្រុម-
ហ៊ុនAstraZenecaហើយបាន
សន្រយាផ្គតផ់្គង់កម្មវធិីCOVAXដ្រលជា
កម្មវិធីច្រកចាយវា៉ាក់សំងទៅកាន់
ប្រទ្រសក្រីក្ររបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)។
ចក្រភពអង់គ្ល្រសបានប្រកាស

កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយថាពកួគ្រនងឹបញ្ជនូ
មា៉ាសុនីបន្រសទុ្ធអកុសុហី្រស៊ែននងិមា៉ាសុនី
ជួយដកដង្ហើមបន្ទាប់ពីសំណើពី
ឥណា្ឌា។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រស
លោកDominicRaabបាននិ-
យយថា៖«យើងនឹងតាមដានការ
ផ្តល់ជាលើកដំបូងន្រះជាមួយនឹង
ការគាំទ្របន្ថ្រមទៀតដោយផ្អ្រកលើ
ការពិភាក្រសាដ្រលកំពុងបន្តជាមួយ
រដា្ឋាភិបាលឥណា្ឌា»។
អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី

AngelaMerkelដ្រលថ្មីៗន្រះរង
ការរិះគន់ពីការកាតប់ន្ថយការនចំ្រញ
ឱសថនិងវា៉ាក់សំងទៅឥណា្ឌាបាន
សម្ត្រងនវូ«ការអាណតិអាសរូចពំោះ
ការរងទុក្ខដ៏អាក្រក់»ដ្រលបង្កដោយ
ការរាតត្របាតថ្មីន្រះ។អ្នកនពំាក្រយរបស់
លោកស្រីបានឱ្រយដងឹតាមរយៈស្រចក្ដី
ថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖ «អាល្លឺម៉ង់ឈរ
ជាមួយនឹងឥណា្ឌាហើយកំពុងរៀបចំ

ប្រសកកម្មផ្ដល់ជំនួយជាបន្ទាន់»។
អាល្លមឺង៉់នងិបារាងំគ្រងនងឹធ្វើការ

បញ្ជូនឧស្ម័នអុកសុីែហ្រស៊នទៅកាន់
ឥណា្ឌានៅរយៈព្រលប៉នុ្មោនថ្ង្រខងមខុ
ន្រះខណៈព្រលដ្រលកងទព័អាកាស
ឥណា្ឌាបានទៅដឹកអុកសុីែហ្រស៊នជា
លើកដបំងូពីសងិ្ហបរុីកាលពីថ្ង្រសៅរ។៍
បា៉ាគសី្ថានដ្រលជាធម្មតាជាសត្រវូនងឹ
ឥណា្ឌាបានផ្តល់ឧបករណ៍និងគ្រឿង
វ្រជ្ជសស្ត្របន្ទាប់ពីលោកនយករដ្ឋ-
មន្ត្រីImranKhanបានបួងសួងឱ្រយ
មាន«ការជាសះស្របើយឆប់រហ័ស»។
ប្រទ្រសចិនក៏បានដាក់ច្រញនូវគោល-

បណំងសម្រប់ផ្ដលជ់នំយួដល់ឥណា្ឌា
ផងដ្ររខណៈប្រទ្រសនៅត្រមានភាព
តានតឹងជំុវិញតំបន់ព្រដំ្រនមានជម្លាះ។
ឥណា្ឌាដ្រលជាប្រទ្រសមានប្រជាជន

សរបុចនំនួ១,៣ពាន់លាននក់បាន
រកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុប
ចំនួន១៦,៩៦លានករណីនិងការ
ស្លាប់ចំនួន១៩២៣១១បន្ទាប់ពី
មានអ្នកស្លាប់២៧៦៧កាលពីថ្ង្រ
អាទិត្រយ។ក្នុង១ខ្រចុងក្រយន្រះ
ករណីឆ្លងប្រចាំថ្ង្របានកើនឡើង៨
ដងនិងការស្លាប់ចំនួន១០ដង។
អ្នកជំនញផ្ន្រកសុខភាពនិយយថា
ចំនួនមរណភាពជាក់ស្ដ្រងប្រហ្រល
ជាខ្ពស់ជាងន្រះទៅទៀត។
អ្នកវទិ្រយាសស្ត្របាននយិយថាផ្ន្រក

មយួន្រភាពអាក្រក់រលកទ២ីន្រះគឺបង្ក
ដោយវរីសុករូ៉ណូាបបំ្ល្រងថ្មីB.1.6.1.7
ដ្រលងាយនឹងឆ្លងជាងវីរុសដើម។
វ្រជ្ជបណ្ឌិតនៅវិទ្រយាស្ថានវិទ្រយាសស្ត្រ
វ្រជ្ជសស្ត្រឥណា្ឌាបានរកឃើញថា
ឥឡូវន្រះអ្នកជំងឺមា្នាក់អាចចម្លងជំងឺ
ទៅមនុស្រសចំនួន៩នក់ក្នងុចំណោមអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធ១០នក់ធៀបនឹងការចម្លងទៅ
មនុស្រសចំនួន៤នក់ក្នុងចំណោមអ្នក
ពាក់ព័ន្ធ១០នក់កាលពីឆ្នាំមុន៕

នាយករដ្ឋមន្តេ ីModi និយាយថា ឥណ្ឌា រញ្ជយួ ដោយ «ពេយុះ»
វីរុស កូរូ៉ណ ខណៈ សហគមន៍ អន្តរជាតិ ចាប់ផ្ដើម ផ្ដល់ជំនួយ

លោកនាយក រដ្ឋមន្តេ ីឥណ្ឌា ណរិន  ្រដា មូ៉ឌី។ រូបថតAFP

រូបិយ ប័ណ្ណ Bitcoin ។ រូបថតAFP
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នៅផ្ទះស្របូចំណ្រះធ្វើចាហួយខ្រកឃ្រយូតៗពី«ផ្ទះ
បង្អ្រមគិរីប្រតង»បង្រៀនទាល់ត្រសិស្រសច្រះស្ទាត់

រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ៖ ស្ថិត នៅលើ ទម្រ ក្រដាស 
៤ ជ្រុង ចាហួយ ពណ៌ ស្រស់ ឆើត 
ត្រូវបាន តាក់ត្រង ជា នំ ខួបកំណើត 
មាន តុក្កតា ឃ្រយូតៗ ជា រូប ក្ម្រងប្រុស 
ក្ម្រងស្រី កូន សត្វ ផ្ល្រឈើ និង ផ្កា គ្រប់ 
ម៉ូដ ចម្រុះ ពណ៌។

ទំាង ស្អាត ទំាង គួរឱ្រយ ចង់ ញ៉ា ំចាហួយ  
នំខ្រក ជា ជម្រើស បង្អ្រម ពោរព្រញ 
ដោយ សោភណភាព និង រសជាតិ ប្ល្រក 
ដ្រល កំពុង ទទួលបាន ចំណាប់ អា- 
រម្មណ៍ជា ច្រើន ពី អតិថិជន ជា អ្នក 
ទទួលទាន និង ជា អ្នក ប្រថ្នា ចង់ រៀន 
ធ្វើ ដោយផ្ទាល់។

អ្នកស្រី កុក សុធីរ៉ា មា្ចាស់ ហាង ផ្ទះ 
បង្អ្រម គិរី ប្រតង ស្វាគមន៍ អតិថិជន 
ទាំង ២ ភ្រទ ដោយ អ្នកស្រី មាន លក់ 
ទាំង ចាហួយ តាម អនឡាញ  និង មាន 
បើក វគ្គ បង្រៀន អនឡាញ។

ដំណើរ ដើមទង ន្រ ការចាប់ផ្ដើម 
ដណំើរការ ន ំចាហយួ ខ្រក ន្រះ ត្រវូបាន 
ស្ត្រី ជា អតីត បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ទ្រស- 
ចរណ៍ រូបន្រះ ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថ៖ 
«កាលពី ចុងឆ្នាំ ២០១៤ បន្ទាប់ពី 
ឈប់ ពី ការងារ ខ្ញុំ បើក ហាង បោកអ៊ុត 
ទំនើប ខ្ញុំ មាន បុគ្គលិក ច្រើន ខ្ញុំ ក៏ ទំន្ររ 
ច្រើន។ ខ្ញុំ មើល ទូរស័ព្ទ ឆ្រក មើល 
ពីន្រះ ពី នោះ ហើយ ប្រទះ ភ្ន្រក នឹង 
ចាហួយ ហ្នឹង»។

អ្នកស្រី បាន រំឭក ប្រប់ថ៖ «កាល 
ណោះខ្ញុ ំឃើញ ចាហយួ នៅក្នងុ កនូ ក្រវ  
និង មាន រូប កូន ទា គួរឱ្រយ ស្រលាញ់ 
យ៉ាងខ្លាងំ នងិ ប្ល្រក ព ីគ្រ។ ខ្ញុំ ចាបផ់្ដើម 
ស្វ្រងរក ពត័ម៌ាន បន្ថ្រម ទៅ រៀន ហើយ 
ឃើញថ នៅ ថ្រ។ ខ្ញុំ ក៏ ចុះទៅ រៀន 
ដល់ផ្ទះ គ្រូ នៅ ថ្រ ផ្ទាល់»។

ត្រឡប ់មកវញិ អ្នកស្រ ីក ៏ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ 
ចាហួយ លក់ ឆ្នាំ ២០១៥ ចាប់ផ្តើម 
បង្រៀន ផ្ទាល់ នៅផ្ទះ ដើម ឆ្នាំ ២០១៨ 
ហើយ ក៏ ចាប់ បង្រៀន តាម អនឡាញ  
និង យក សមា្ភារ ចូល មក លក់ ដាក់ ជា 
ហាង ពាក់កណា្តាល ឆ្នា ំ២០១៨ ដោយ 
ល្រង ទទួល បង្រៀន ផ្ទាល់ វិញ។

អ្នកស្រី បើក លក់ ដំបូង ត្រ ចាហួយ 
ប៉ុណោ្ណោះ ត្រ ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ 
ណាស។់ អ្នកស្រ ីសធុរី៉ា បាន សមា្គាល ់
ឃើញថ បងប្អូន ខ្ម្ររ ភាគច្រើន ស៊ាំ 
ជាមយួ ន ំខ្រក មាន គ្រមី ប៉នុ្ត្រ ភាព ប្ល្រក 
របស់ ចាហួយ ខ្រក គឺ រសជាតិ ល្មម 
សម្រប់ អ្នក មិន ចូលចិត្ត ផ្អ្រម ដ្រល 
ងាយ ធ្វើឱ្រយ រងាន់ និង ទទួលទាន បាន 

ទាំង ក្ម្រង ទាំងចាស់។
អ្នកស្រី បានឱ្រយ ដឹងថ៖ «មាន 

បងប្អូន ផ្ញើសរ មក ប្រប់ថ យយ 
គាត ់ចលូចតិ្ត ញ៉ា ំណាស ់គាត ់ថ ឆ្ងាញ ់
ញ៉ាំ ទៅ មិន រងាន់ មិន ផ្អ្រម ព្រក លើក 
ក្រយ គាត់ នឹង កុម្ម៉ង់ ទៀត»។

ដោយ ចង់ ច្រករំល្រក ចំណ្រះ ធ្វើឱ្រយ 
ទលូទំលូាយ នងិ ផ្ដល ់ភាពងាយស្រលួ 
ដល ់សសិ្រស នៅ ឆ្ងាយៗ ទាងំ តាម បណា្តា 
ខ្រត្ត និង នៅក្រ ប្រទ្រស អ្នកស្រី 
មានគំនិត បង្រៀន អនឡាញ។

ដោយ រូប អ្នកស្រី ផ្ទាល់ ក៏ មមាញឹក 
នឹង របរ លក់ អនឡាញ ការបង្រៀន 
អនឡាញ អំណោយផល ដល់ ព្រល 
វ្រលា សិក្រសា ងាយ បត់ប្រន តាម ជាក់ 
ស្ដ្រង ហើយ វា ក៏មាន តម្ល្រ ធូរ ថ្ល្រ ជាង 

ការ មក រៀន ផ្ទាល់។
អ្នកគ្រ ូបង្រៀន ធ្វើ បង្អ្រម វយ័ ៤១ ឆ្នា ំ

រូបន្រះ ក៏បាន ពន្រយល់ ពី វគ្គ សិក្រសា ពី 
ចមា្ងាយ ផងដ្ររ ថ៖ «ការបង្រៀន 
អនឡាញ គឺ ខ្ញុ ំបង្កើត ក្រមុ ផ្ទាល់ខ្លនួ មួយ 
ក្នុង ហ្វ្រសបុ៊ក។ ខ្ញុំ នឹង បង្ហោះ វីដ្រអូ 
បង្រៀន ពី ម្ររៀន លម្អិត  និង ផ្ដល់ 
ការណ្រនំ តំាងពី គ្រឿងផ្រសំ  និង សមា្ភារ 
ដ្រល ត្រូវ ប្រើ ការប្រើប្រស់ ជញ្ជីង 
ស្លាបព្រ វាល់ផ្រស្រងៗ ដល់ ពួកគាត់»។

អ្នកស្រី បន្តថ៖ «បន្ទាប់ពី ពួកគាត់ 
សកល្របង ធ្វើ ពួកគាត់ នឹង ផ្ញើ វីដ្រអូ 
មកហើយ ខ្ញុំ នឹង ក្រតម្រូវ ពួកគាត់ រល់ 
ការខ្វះខត គឺ គាត់ រៀន មួយ ច្រះ។ 
អ្នកណា ចង់ រៀន វគ្គ ណា ខ្ញុំ នឹង ទាញ 
គាត់ ចូល ក្រុម នោះ បន្ទាប់ពី គាត់ បង់ 

ថ្ល្រ រួច។ មកដល់ ព្រល ន្រះ ខ្ញុំ មាន ជាង 
១០ វគ្គ ហើយ»។

អ្នកស្រ ីកប៏ាន ឱ្រយដងឹ ដ្ររ ថ អតថិជិន 
មួយចំនួន ដ្រល មិន ធ្លាប់ រៀន ប្របន្រះ 
បាន ឆត មក ក្នុង ផ្រច ប្រប់ អ្នកស្រី ថ 
ពកួគាត ់ចង ់រៀន ត្រ មនិសវូ ជឿជាកថ់ 
ការបង្រៀន ន្រះ មាន ប្រសិទ្ធភាព។

ជាមួយ នឹង ភ័ស្តុតាង ស្ដ្រងច្រញ 
តាម រយៈ ស្នាដ្រ ស្អាតៗ របស់ កូន 
សិស្រស ដ្រល បាន ចុះឈ្មោះ រៀន 
អនឡាញ អ្នកស្រី  សុធីរ៉ា បាន 
អះអាងថ វា មិន ដូច ការមើល ក្នុង 
YouTube ដ្រល គ្រ បង្រៀន មិនបាន 
ឃើញ បច្ច្រកទ្រស ទាំងអស់ ទ្រ។ 
សម្រប់ អ្នកស្រី កូនសិស្រស ឆ្ងល់ ត្រង់ 
ណា គាត់ អាច ឆត សួរ អ្នកស្រី បាន 

គ្រប់ព្រល។
ការសិក្រសា ពី បង្អ្រម នំ ចាហួយ មាន 

៣ វគ្គ ដោយ ក្នុង ១ វគ្គ ១០ ០ដុលា្លារ 
បើ សិស្រស ចូល ទាំង ៣ វគ្គ តម្ល្រ ត្រ 
១៥០ ដុលា្លារ ទ្រ។ វគ្គ ផ្រស្រងៗ គឺ តម្ល្រ 
៥០ ដុលា្លា ដូចជា វគ្គ នំ ច័ក្កច័ន នំ ស្នូល 
សណ្ដ្រក បាណាណាខប់ខ្រក និង 
បង្អ្រម ជាច្រើន មុខទៀត។

ការចុះឈ្មោះ ឥឡូវន្រះ រហូត ដល់ 
ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រម្រស គ្រប់ វគ្គ ទាំងអស់ 
មាន ការបញ្ចុះ តម្ល្រ ៥០ ភាគរយ។

ក្នងុ ចំណោម ១០ វគ្គ អ្នកស្រ ីមាន ៣ 
វគ្គ សម្រប់ ការប្រមូល មូលនិធិ ជួយ ដល់ 
មន្ទរីព្រទ្រយ គន្ធបុបា្ផា ជារួម មាន សង់ខ្រយាដុត 
ទឹក សូសស្ត្រប៊ើរី  និង សូកូឡា និង បង្អ្រម 
ដង្កវូ ដោយ មាន ប្រមូ៉សិន ១ វគ្គ ១០ 
ដុលា្លារ ឬ តាម សទា្ធា។

ក្រពី ១០ វគ្គ ខងលើ អ្នកស្រី 
ក៏បាន ឱ្រយដឹង ដ្ររ ថ អ្នកស្រី បាននិង 
កំពុងត្រ ព្រយាយម បង្កើត វគ្គថ្មីៗ និង 
ប្ល្រកៗ ច្រើន បន្ថ្រមទៀត ដូចជា ថ្ង្រ 
២៥ ម្រស កន្លងទៅ អ្នកស្រ ីបាន បើក 
វគ្គ ថ្មី សង់ខ្រយា ៩ រសជាតិ និង វគ្គ ជា 
បន្តបន្ទាប់ ទៀត គឺ វគ្គ បាយដំណើប 
ចម្រុះ  និង បង្អ្រម សៀម។

អ្នក ដ្រល ចង់ កុម្ម៉ង់ ហូប វិញ គឺ តម្ល្រ 
ចាហយួ ចាបព់ ី២០ ដលុា្លារ ឯ នផំ្រស្រងៗ 
មាន ពី ១ ទៅ ៥ ដុលា្លារ តាម ប្រភ្រទ នំ  
និង ការវ្រចខ្ចប់។

អ្នកស្រ ីបាន ប្រប ់ព ីគោលបណំង ធ ំ
ដ្រល អ្នកស្រី បង្រៀន ថ៖ «ខ្ញុំ បើក 
បង្រៀន  ព្រះ ចង់ឱ្រយ ខ្ម្ររ យើង មាន 
របស់ ញ៉ា ំឆ្ងាញ់ ដ្រល មាន តម្ល្រ សមរម្រយ 
ហើយក៏ ចង់ ច្រករំល្រក ជំនញ ទំាងន្រះ 
ដល់ ស្ត្រីៗ  ឱ្រយ យក ទៅ ប្រកប មុខរបរ។ 
ពួកគាត់ មិនបាច់ មាន ហាង ក៏ បាន ឱ្រយត្រ 
ធ្វើ ឆ្ងាញ់  និង មាន អនម័យ»។

អ្នកស្រី បន្តថ៖ «ខ្ញុំ ចង់ ផ្តាំ ទៅ 
អ្នកអាន  ជាពិស្រស ស្ត្រី ម្រផ្ទះ កុំ 
គិតថ យើង មិនអាច ធ្វើបាន  ព្រះ 
សមត្ថភាព មនុស្រស មា្នាក់ៗ គា្មោន ដ្រន 
កំណត់ ទ្រ ឱ្រយត្រ យើង ចង់ ធ្វើ ចង់ រក លុយ 
ចិញ្ចមឹ គ្រសួរ ហើយ យើង ត្រវូ ព្រយាយម 
ជាមួយ វា ព្រះ មុខរបរ លក់ របស់ ញ៉ាំ 
គឺជា មុខរបរ សន្រសំ ភ្ញៀវ បើ ចង់ ធ្វើ ត្រ ១ ឆវ 
គឺ អត់ ជោគជ័យ ទ្រ បើ យើង ច្រះ  ១០ មុខ 
មិនដ្រល រកលុយ មិនបាន ១ មុខ ទ្រ»។

ព័ត៌មាន បន្ថ្រម ពី ការជាវ ចាហួយ 
ដច៏្ន្រប្រឌិត នងិ ការរៀន ធ្វើ បង្អ្រម នន 
ផ្ទះ បង្អ្រម គរិ ីប្រតង Bakery Supply 
អាចធ្វើការ ទំនក់ទំនង បាន តាម ទំព័រ 
ហ្វ្រសប៊ុក @kbshbakery៕

ចាហួយ ខេក មាន រូប តុក្កតា តួអកេសរ ផ្កា និង ផ្លេឈើ ចមេះុ ពណ៌។ រូបថត សហ ការី

អ្នកសេ ីមាន លក់ សមា្ភារ ធ្វើ បង្អេម និង ផ្ដល់ វគ្គ បងេៀន ធ្វើ អនឡាញ ក្នងុតម្លេ សមរមេយ។  រូបថត សហ ការី



ក្រុងញូវយ៉កៈ ស្ប្កជើង ម៉ាក 
Nike Air Yeezy1s ធ្លាប់ ពាក់ ដោយ 
តារាចម្ៀង រ៉្ប កាញ៉្ វ្សត៍ 
(Kanye West) តូ្វបាន លក់ 
ក្នុងតម្ល្ ១,៨ លាន ដុលា្លារ ពី ការ 
ដ្ញថ្ល្ ដ្ល បំប្ក កំណត់ត្ លក់ 
ស្ប្កជើង កីឡា គូមុនៗ ដល់ ទៅ ៣ 
ដង។ ន្ះ បើ យោងតាម ក្ុមហ៊ុន 
ដ្ញថ្ល្ Sotheby's ដ៏ល្បីល្បាញ 
បានឱ្យ ដឹង កាលពី ថ្ង្ ចន្ទ។

ស្ប្កជើង របស់ តារាចម្ៀង កាញ្៉ 
វ្សត៍ បាន ផ្ដួល កំណត់ត្ លក់ 
ស្ប្កជើង Nike Air Jordan 1s ដ្ល 
លក់ ច្ញ ក្នងុតម្ល ្៦១៥០០ ដុលា្លារ ពី 
ការដ្ញថ្ល ្របស់ កុ្មហុ៊ន Christie's 
កាលពី ខ្សីហា ឆ្នា ំ២០២0។

កំណត់ត្ ដ្ញថ្ល្ លក់ ស្ប្កជើង 
កឡីា ហាក ់មន សម្ទុះ លោត ឡើង នៅ 
រយៈព្ល ១០ ឆ្នាំ ចុងក្យ ន្ះ។

ក្ុមហ៊ុន  Sotheby's បានឱ្យ 
ដឹងថា៖ «ក្នុង ប្វត្តិសាស្ត្ ទីផ្សារ 
ដ្ញថ្ល្ លក់ ស្ប្កជើង កីឡា ស្ប្ក 
ជើង ម៉ាក Nike Air Yeezy1s ធ្លាប់ 
ពាក់ ដោយ តារាចម្ៀង រ៉្ប កាញ៉្ 
វស្ត ៍១ គ ូន្ះ បាន បបំក្ កណំតត់ ្
ហើយ ការលក ់លើក ន្ះ ក ៏ជា ការបើក 

ទំព័រ ថ្មី ដោយ មន ការហា៊ាន ឱ្យ ថ្ល្ 
ស្ប្កជើង កីឡា ១ គូ រហូត ដល់ ជាង 
១ លាន ដុលា្លារ»។

ស្ប្កជើង កីឡាក វ្ង Yeezys 
ត្ូវបាន ពាក់ ដោយ តារាចម្ៀង 
កាញ៉្ វ្សត៍ ក្នុង កម្មវិធី ប្គល់ 
ពានរង្វាន់ Grammy Awards ឆ្នាំ 
២០០៨ ដោយ សម្ដ្ង បទ Hey 
Mama និង  Stronger។

មុនព្ល សហការ ជាមួយ តារា- 
ចម្ៀង កាញ្៉ វ្សត៍ កុ្មហុ៊ន Nike 
កន្លងមក ផលិត ស្ប្កជើង  ដើម្បី ផ្ដល់ 
កិត្តយិស ដល់ កីឡាករ ល្បីៗ ក្នងុ លោក។

ស្ប្កជើង កីឡា ន្ះ គឺជា កិច្ចសហ 
ប្តិបត្តិការ រវាង ក្ុមហ៊ុន Nike និង 
តារាចម្ៀង កាញ៉្ វ្សត៍ ដោយ 
បង្កើត បាន ជា គំរូ ម៉ូដ រហូត ទាល់ត្ 
ខ្ម្សា ឆ្នាំ ២០០៩ ទើប មន លក់ 
នៅ ទីផ្សារ។

សប្ក្ជើង Air Yeezy 1s ត្វូបាន 
លក់ ក្នុងតម្ល្ ពី ២ ទៅ ៤ ពាន់ ដុលា្លារ 
អាស្័យ លើ ម៉ូដ្ល។

សប្ក្ជើង ម៉ាក Yeezyបាន បង្កើន 
ប្ក់ចំណូល រហូតដល់ ជិត ១,៧ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្ះ 
បើ យោងតាម របាយការណ៍ ផ្ទ្ក្នុង ពី 

ធនាគារ UBS រាយការណ៍ ដោយ 
ទីភ្នាក់ងរ Bloomberg។

តារាចម្ៀង កាញ៉្ វ្សត៍ ក្យ 
មក បាន ប្ដូរ ពី Nike មក សហការ 

ជាមួយ Adidas ដើម្បី បង្កើត ខ្ស្ 
ចង្វាក់ ផលិតកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន។

យោងតាម ក្ុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុ 
សកល Cowen ទីផ្សារ ទិញ លក់ 

ស្ប្កជើង កីឡា ប្ើ ដោយ ជនល្បីៗ 
ក្នុង លោក នឹង មន តម្ល្ រហូតដល់ 
៣០ ពាន លាន ដុលា្លារ អាម្រិកនៅ ឆ្នាំ 
២០៣០៕ HR

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្ពុធ ទី២៨ ែខម្សា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រងុប៉្រកាងំៈ អ្នកភមូ ិដាចស់យ្ាល 
ភគ ឦសាន ប្ទ្ស ចិន បានជួប 
ហត្កុារណ ៍ ស្លតុ ចតិ្ដ មយួ ពល្ ខ្លា សុ ី
ប៊្រី ១ ក្បាល ហក់ កន្ទ្ប់ លើ កសិករ 
ម្នាក ់នងិ វាយបហ្ារ រថយន្ដ ១ គ្ឿង 
កប្រ្ ព្ដំន្ ជាមយួ បទ្ស្ រសុសីុ្។ ន្ះ 
បើ យោងតាម ការផ្សព្វផ្សាយ របស់ 
សារព័ត៌មន រដ្ឋ ចិន។

ទីភ្នាក់ងរ ព័ត៌មន ដ្លមន មូល- 
ដា្ឋាន នៅ ទីក្ុង សា៊ាងហ្ បាន រាយ 
ការណ ៍ដោយ ដកសង្ ់សម្ដ ីប៉លូសិ ថា 
ខ្លា ឈ្មោល ពញ្វយ័ ១ កប្ាល ត្វូបាន 
ប្ទះឃើញ ដំបូង កាលពី ថ្ង្ សុក្ 
ដោយ បាន មក ក្ប្រ ភូមិ លីនហ៊ូ ក្នុង 
ខ្ត្ដ ហឺឡុងជៀង។

លោក វា៉ាង ស៊ ូដល្ បើករថយន្ដ ទៅ 
តំបន់ នោះ  ដើម្បី ទទួល សាច់ញាតិ 
បាន និយាយថា៖ «វា បាន ប្រ ក្បាល 
ទៅរក អ្នកភូមិ ២ នាក់ ដ្ល កំពុង 
ធ្វើការ នៅក្នុង វាលស្»។

លោក វា៉ាង ត្ូវបាន ដកស្ង់ សម្ដី 
ផ្សព្វផ្សាយ ដោយ Beijing News 

ក្នុង វីដ្អូ កាលពី ថ្ង្អាទិត្យ ថា៖ «ខ្ញុំ 
បាន ស្កប្ប់ ពួកគ្ ឱ្យ រត់ ត្ ខ្លា 
នោះ ស្ប់ត្ រត់ សំដៅ មករក ខ្ញុំ ត្ 
២-៣ វិនាទី វា ហក់ ឡើង ឡើង ឡាន ខ្ញុំ 
ដោយ ប្ើ ចង្កូម របស់ វា ខំ»។

តួ រថយន្ដ ខងក្ ត្ូវ រង ការ ខូច 
ខត ដោយ សា្នាម ខ្វាច ហើយ បង្អួច 
កៅអី ក្យ ក៏ប្ក ទៀត។

លោក វា៉ាង បាន បន្ដថា៖ «ពិតជា 

ស្លុត ចិត្ដ ម្នទ្ន ហើយ ខ្ញុំ នៅត្ ញ័រ 
ទ្ូង មិនទាន់ បាត់ ផង»។

អ្នកដណំើរ ទាងំ ២ មនិមន រងរបសួ 
អ្វី ឡើយ។ វីដ្អូ ឃ្លីប ន្ះ ក៏បាន 
បង្ហាញ រូបភព ខ្លា ហក់ សង្គ្ប់ លើ 
អ្នកភូមិ ម្នាក់ កំពុង ធ្វើការ ក្នុង ស្ 
ដោយ មន រងរបួស ស្ល។

ប៉ូលិស បាន ត្ៀម ថា្នាំ សណ្ដំ  ដើម្បី 
បាញ់ សត្វ ខ្លា សុីប៊្រី ១ ក្បាល ន្ះ។

យោងតាម របាយការណ ៍ពថី្ង ្ចន្ទ ដល្ 
ច្ញ ដោយ រដ្ឋបាល ព្ឈើ ខ្ត្ដ ហឺ 
ឡុងជៀង បាន បង្ហាញថា សត្វ ខ្លា ន្ះ ត្ូវ 
បានដាក់ ធ្វើ ចតា្ដាឡីស័ក ៤៥ ថ្ង្ នៅ 
មជ្ឈមណ្ឌល បង្កាត់ ពូជ សត្វ ខ្លា ហ្ងដាវ 
ហ្ហ្សុី ក្នុង ទីក្ុង មូដានជៀង។

ខ្លា សុបី៊រ្ ីមន បភ្ព មកព ីបទ្ស្ រសុស្ុ ី
និង ភគ ឦសាន ប្ទ្ស ចិន។ វត្ដមន 
របស់ ពួកវា មន ចំនួន ប្មណ តិចជាង 

៥០០ កប្ាល ដល្ នៅ សស្សល ់ក្នងុព ្
ដោយ តចិជាង ៣០ កប្ាល ត្វូបាន ជឿថា 
ស្ថិតក្នុង ទឹកដី ចិន។ ន្ះ បើ យោងតាម 
កាស្ត រដ្ឋ Global Times។

ក្ុម អ្នក អភិរក្ស ក្នុង ប្ទ្ស ចិន និង 
រុស្សុី បាន បង្កើន កិច្ចខិតខំ ប្ឹងប្ង 
ខ្លាំងដើម្បីការពារ ពូជ សត្វ ទាំងន្ះ ត្ វា 
កម្ មន ខ្លា ត្ច់ចរ ចូលដល់ ភូមិឋាន 
មនុស្ស ណាស់៕ HR

ស្រប្រកជើង កីឡាក វ្រង Yeezys ត្រូវបាន ពាក់ ដោយ តារាចម្រៀង កាញ៉្រ វ្រសត៍ ក្នុង កម្មវិធី ប្រគល់ ពានរង្វាន់ Grammy 
Awards ឆ្នាំ ២០០៨។

ស្រប្រកជើង ម៉ាក Nike Air Yeezy1s បាន លក់ ក្នុង តម្ល្រ ១,៨ លាន ដុលា្លារ។

ស្ប្កជើងតារាចម្ៀង
KanyeWestបំប្ក
កំណត់ត្ដ្ញថ្ល្១គូ
ដល់ទៅ១,៨លានដុលា្លារ

ខ្លា សីុប៊្ររី មន ប្រភព មកពី ប្រទ្រស រុស្រសីុ និង ភាគ ឦសាន ប្រទ្រស ចិន។ wwf.panda.org
អ្នកភូមិ ដាច់ស្រយាល ភាគឦសាន ប្រទ្រស ចិន ជួប ហ្រតុការណ៍ ស្លុតចិត្ដ មួយ ព្រល 
ខ្លា សុីប៊្ររី ១ ក្របាល ចូល លុកលុយ ភូមិ។ AFP

កសិករចិនលស់ព្លឹងព្លឃើញខ្លាសីុប្៊រីហក់មកប្ហារនិងខំខ្វាចរថយន្ដ



ក្រុងរ៉ូម: កីឡាករ Zlatan 
Ibrahimovic និង Romelu 
Lukaku បានទទលួ ការពនិយ័ 
ស្រាលៗ ពី សំណាក់ សហព័ន្ធ 
បាល់ទាត់ អ៊ីតាលី (FIGC) 
កាលពី ថ្ង្រា ចន្ទ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ 
មាន ជម្លោះ នៅលើ ទីលាន 
អឡំងុ ការប្រាកតួ Italian Cup 
កាលពី ខ្រាមករា កន្លងទៅ។

ខ្រាស្រាប្រាយុទ្ធ Ibrahimovic 
របស់ ក្រាុម AC Milan បាន ប្រាើ 
ពាក្រាយសម្ដី អសុរោះ ដាក់ ខ្រាស្រា 
ប្រាយុទ្ធ Lukaku របស់ ក្រាុម 
Inter Milan ក្នុង ជំនួប រវាង 
ក្រាុម ក្នុង ក្រាុង ត្រា ១ អំឡុង 
ការប្រាកួត ក្នុង វគ្គ ៨ ក្រាុម 
ចុងក្រាយ ហើយ បន្ទាប់មក 
កីឡាករ ទាំង ២ យក ក្រាបាល 
ជល់ គ្នា អម ដោយ ការប្រាើ ពាក្រាយ 
ព្រាចន៍ មិន ល្អ ដាក់គ្នា ទៅវិញ 
ទៅមក រហូត ដល់ កីឡាករ 
សញ្ជាតិ ប្រាលហ្រាសុិក Lukaku 
ដ្រាល ព្រាលនោះ ព្រាញ ដោយ 
កហំងឹ ត្រាវូ បាន មតិ្ត រមួ ក្រាមុ នគំ្នា 
ទៅ ឈរ ពាំង។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការពិន័យ ន្រាះ 
FIGC បាន ឱ្រាយ ដឹង ក្នុង ស្រាចក្ដី 
ប្រាកាស របស់ខ្លួន ថា៖ «Ibra-
himovic ត្រាវូ ពនិយ័ ជា ប្រាក ់៤ 
ពាន់ អឺរ៉ូ ($៤ ៨០០) ពិន័យ 
៣ ពាន់ អឺរ៉ូ ($៣ ៦០០) 
ចំពោះ Lukaku ហើយ ពិន័យ 
២ ពាន់ អឺរ៉ូ ($២ ៤០០) 
ចំពោះ ក្រាុម Milan និង ១ 
២៥០ អឺរ៉ូ ($១ ៥០០) 
ចំពោះ ក្រាុម Inter»។

ខ្រាស្រាប្រាយុទ្ធ សញ្ជាតិ សុ៊យអ្រាត 
Ibrahimovic បាន បដិស្រាធ ថា 
មិនបាន ប្រាើពាក្រាយ រើសអើង ជាតិ 
សាសន៍ នោះឡើយ នព្រាល 
កើត ជម្លោះ នោះ។

កីឡាករ ទំាង ២ ត្រាូវបាន 
ពិន័យ កាតលឿង ដូចគ្នា សម្រាប់  
ការមាន វិវាទ គ្នា នោះ ហើយ 
បន្ទាបម់ក តារាជើងស៊តុ Ibra-
himovic ក៏ ត្រាូវ បាន បណ្ដ្រាញ 
ច្រាញ នៅ វគ្គ ទ ី២ ក្រាយ ទទលួ 
បាន កាត លឿង ទី២។ ការ 
ប្រាកតួ នព្រាល នោះ ក្រាមុ  Inter 
ឈ្នះ ២-១៕ VN

ថ្ង្រាពុធ ទី២៨ ែខម្រាសា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងគ្ររ: នៅព្រាលកីឡាបាល់បោះ 
ដ្រាល ល្រាង ៣ នក់ទល់នឹង ៣ នក់
ធ្វើការបង្ហាញវត្តមានលើកដំបូង 
នៅឯព្រាតឹ្តកិារណ ៍Tokyo Olympics 
នោះ អាជា្ញាកណា្តាល Sarah Gamal 
ក៏នឹងទម្លុះជញ្ជាំងឧបសគ្គផងដ្រារ 
ក្នងុនមជាស្ត្រាកីាតអ់ារា៉ាប ់នងិអាហ្វ្រកិ 
១ រូប ដ្រាលត្រាូវចូលរួមធ្វើជាអាជា្ញាក
ណា្តាលកាត់ក្ដី ក្នុង ការប្រាកួត ប្រាជ្រាង 
កីឡាអូឡាំពិកន្រាះ។

ដោយមានពាក់ស្រាប្រាមុខពណ៌ខ្មៅ 
(អ្នកកានស់ាសនអ៊សិា្លោម) ដ្រាលមា
នរូបសញ្ញាឡូហ្គោរបស់ក្រាុមហ៊ុន 
កីឡាអ្នកនង Gamal បានឈរ 
យ៉ាងមានមទនភាព និងទំនុក 
ចិត្តក្នងុ ចំណោម កីឡាករល្រាបីៗ នៅឯ 
ទីលានរបស់ Alexandria United 
Club ដ្រាលជាក្រាមុកីឡាបាល់បោះដ៏ល្
បីល្រាបាញ មួយរបស់ប្រាទ្រាស អ្រាហ្រាសីុប។

«ចាបត់ាងំពខី្ញុបំានចាបផ់្ដើមដើរលើ

ផ្លូវន្រាការប្រាកបអាជីពជាអាជា្ញាកណា្តា
លមក ខ្ញុមំនិធ្លោបឮ់ពាក្រាយក្នងុនយ័អវជិ្
ជមានណាមួយ ឬក៏ប្រាឈមនឹងឧប
សគ្គណាមួយចំពោះរូបខ្ញុំ ដ្រាលជាស្
ដ្ីរមា្នាក់ពាក់ស្រាប្រាមុខនោះឡើយ។ 

ស្រាប្រាមុខសម្រាប់ខ្ញុំ គឺជារឿងធម្មតា 
ហើយអត់មានបង្កបញ្ហាអ្វីដល់ខ្ញុំឡើ
យ»។ ន្រាះជាសម្ដីអាជា្ញាកណា្តាល 
ស្រាីវ័យ ៣២ ឆ្នាំ Sarah Gamal 
ដ្រាលប្រាប់មក AFP។

សហពន័្ធកឡីាបាល់បោះអន្តរជាត ិ
(FIBA) បានក្រាប្រាច្រាបាប់របស់ខ្លួន
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្រាយ
អ្នកល្រាងពាក់ស្រាប្រាមុខបាន ក្រាម 
លក្ខខណ្ឌដ៏ជាក់លាក់។

ដើម្រាបទីាកទ់ាញអ្នកគទំ្រាកឡីាបាល់
បោះក្ម្រាងៗទូទាំងពិភពលោក FIBA 
បានអនុម័តយល់ព្រាមឱ្រាយមានកម្មវិធី
ប្រាកួត ៣ ទល់ ៣ ដ្រាលទទួល 
បានការព្រាញ និយមយ៉ាងខ្លោំង 
នៅតាមទីលានសាធរណៈ ជុំវិញ 
ពិភពលោកមុននឹងគ្រាងការ ន្រាះ ត្
រូវដាក់បញ្ចូលបន្ថ្រាមទៅក្នុងកម្មវិធីប្រា
កួត Tokyo Olympic កាលពីឆ្នាំ 
២០១៧។

អ្នកនង Gamal ពោរព្រាញដោយ 
បទពិសោធ ព្រាលធ្វើដំណើរលើផ្លូវន្រា
បំណងប្រាថា្នាក្នុងការចង់កា្លោយជាអា
ជា្ញាកណា្តាល នងិអ្នកល្រាងស្ត្រាកី្នងុនោះ
រមួទាងំការចលូរមួកម្មវធិបី្រាកតួ FIBA 

World Youth Cup ក្នងុឆ្នា ំ២០១៨ 
នប្រាទ្រាសប្រាឡារុស និងនៅឯកម្មវិធី
ប្រាកតួជើងឯកនរើរបសអ់ាហ្វ្រកិ (Af-
rican Women's Champion-
ship) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

Gamal បានបន្តថា៖ «ខ្ញុបំានធ្វើជា
អាជា្ញាកណា្តាល់កាត់ក្ដី ក្នុងហ្គ្រាម 
របស់បុរស កាលពីមុន ហើយខ្ញុំទទួ
លបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើតួនទី 
ដ្រាលព្រាលន្រាះ គណៈកម្មការអាជា្ញាក
ណា្តាលមានទនំកុចតិ្តលើខ្ញុ ំហ្រាតដុចូ្ន្រាះ 
វាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំ»។

អាជា្ញាកណា្តាលជាស្ត្រា ីGamal បាន 
ជាប់ចិត្តនឹងកីឡាន្រាះនៅអាយុ ៥ ឆ្នាំ 
ដោយការហាត់រៀន តាមបង ស្រាី 
របស់នង។ នងចាប់ផ្ដើមជា អ្នក 
ល្រាងមា្នាក់ ហើយប្ដរូទៅចាប់អាជីពជា
អាជា្ញាកណា្តាលនៅអាយុ ១៦ ឆ្នា ំដោយ 
នងប្រាប់ថា នងចង់យល់ឱ្រាយបានសីុជ
ម្រាអំពីច្រាបាប់របស់កីឡាន្រាះ៕ VN

Gamal កំពុងកាន់បាល់បោះ ព្រលធ្វើតួនាទីជាអាជា្ញាកណ្ដាល អំឡុងការប្រកួតរបស់
ក្រមុបុរសៗនាព្រលកន្លងមក។

អាជ្ញាកណ្ដាលបាល់បោះស្ដ្រីអារ៉ាប់ទី ១ នឹងបង្ហាញមុខដោយមោទនភាព នៅឯកីឡាអូឡំាពិក

Ibrahimovic និង Lukaku 
ត្រវូ ទទួល ការពិន័យ ជំុវិញ ជមោ្លោះ 
កាលពី ប្រកួត Italian Cup

ការឡើង ជើង របស់ Iheanacho ជួយ 
កញ្ជ្រោង ខៀវ វាយបក ឈ្នះ ក្រុម ឥន្ទ្រី

ក្រងុឡ្រស្រស្ទរ័: ក្រាមុ Leice- 
ster City បាន ពង្រាឹង ការឈរ 
នៅ ចណំាតថ់ា្នាក ់ល្រាខ ៣ របស ់
ខ្លួន ក្នុង តារាង ពិន្ទុ ន្រា ក្រាបខ័ណ្ឌ 
Premier League កាន់ត្រា 
រឹងមាំ ឡើង បន្ទាប់ពី ទម្រាង់ 
ល្រាង រឹតត្រា ល្អឡើងៗ របស់ 
Kelechi Iheanacho បានរួម 
ចំណ្រាក យ៉ាង ធំធ្រាង ជួយ ឱ្រាយ ក្រាមុ 
កញ្ជ្រាោង ខៀវ វាយបក យកឈ្នះ 
បាន វិញ លើ ក្រាុម Crystal 
Palace ក្នងុ លទ្ធផល ២-១។

ក្រាុម របស់លោក Brendan 
Rogers ដ្រាល ត្រាូវការ ជ័យ 
ជម្នះ ជា ចាំបាច់ បាន តាម ពី 
ក្រាយ  ក្រាុម ភ្ញៀវ ដោយសារ 
គ្រាប់ បាល់ របស់ Wilfried 
Zaha នៅ ដើមតង់ ទី ១ សម្រាប់   
ការប្រាកួត ក្នុង កីឡដា្ឋាន King 
Power ន្រាះ ត្រា ចូល វគ្គ ទី ២ 
នៅ នទី ទី ៥០ ខ្រាស្រាការពារ 
Timothy Castagne មាន 
ឱកាស សុ៊ត បាល់ បញ្ចូល ទី ពី 
ការបញ្ជនូ របស់ Iheanacho ឱ្រាយ 
ក្រាមុ Leicester តាម ស្មើ វិញ។

បន្ទាបព់ ីរមួចណំ្រាក ក្នងុ គ្រាប ់
បាល់ តាម ស្មើ រួចហើយ ខ្រាស្រា 
ប្រាយុទ្ធ សញ្ជាតិ នីហ្រាស្រារើយ៉ា 
Iheanacho នៅ ជួយ ឱ្រាយ 
Leicester ដណ្ដើម បាន នូវ 
ជ័យជម្នះ ពី ការប្រាកួត ២ ដង 
បន្តបន្ទាប់ គ្នា ព្រាល រូបគ្រា ស៊ុត 
បាល់ ១ គ្រាប់ លឿន ដូច ផ្ល្រាក 
បនោ្ទារ តម្រាង់ ជ្រាុង ៩០ ដឺក្រា 
យ៉ាង  អសា្ចារ្រាយ នៅ ប្រាមាណ ជា 

១០ នទី ទៀត នឹងត្រាូវចប់ 
ការប្រាកួត។

ក្រាយ ដណ្ដើមបាន ៣ ពិន្ទុ 
ន្រាះ ក្រាមុ Leicester ឥឡវូន្រាះ 
នំមុខ ដាច់ ៤ ពិន្ទុ ពីលើ ក្រាុម 
ល្រាខ ៤ Chelsea ហើយ មាន 
៧ ពិន្ទុ ដាច់ ពី ក្រាុម ល្រាខ ៥ 
West Ham United ដ្រាល 
មាន ៥៥ ពិន្ទុ ខណៈ ក្រាុម 
ទាំងអស់ ន្រាះ កំពុង ប្រាជ្រាង គ្នា 
ដណ្ដើម កៅអី ទៅល្រាង នៅ 
ក្រាបខ័ណ្ឌ Champions 
League រដូវកាល ក្រាយ។

គ្រាូបង្វឹក របស់ Leicester 
លោក Rodgers បាន ថ្ល្រាងថា៖ 
«វាគឺ ជា ជ័យជម្នះ ដ៏សំខន់ 
ណាស់ សម្រាប់ ពួកយើង។ វា 

ជាការ ប្រាកួត ទី ៣ ក្នុង រយៈ 
ព្រាល ៩ ថ្ង្រា ដូច្ន្រាះ កាលវិភាគ 
ប្រាកួត ព្រាញ ណ្រាន ម្រានទ្រាន។ 
តាម ពីក្រាយ Palace ធ្វើឱ្រាយ 
ពកួយើង ពបិាក ខ្លោងំណាស ់ក្នងុ 
ការបបំ្រាក ពកួគ្រា បាន វញិ ព្រាះ 
ពួកគ្រា រៀបចំ បានល្អ ណាស់។ 
ខ្ញុ ំយលថ់ា កឡីាករ ទាងំអស ់គរួ 
ឱ្រាយ សរសើរ ណាស។់ ពកួគ្រា ចតិ្ត 
ត្រាជាក់ និង គ្រាប់គ្រាង ខ្លួនឯង 
បាន ហើយ ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២ 
គ្រាប់ យ៉ាង អសា្ចារ្រាយ»។

ជាមួយ នឹង ការប្រាកួត នៅ 
សល់ ត្រា ៥ ហ្គ្រាម ទៀត ក្រាុម 
Leicester ដ្រាល ឡើងដល់ វគ្គ 
ផ្ដាច់ព្រា័ត្រា ពាន FA Cup នោះ 
មាន រួចហើយ ៦២ ពិន្ទុ ដ្រាល 

ជា ពនិ្ទសុរបុ ចងុក្រាយ កាលព ី
រដូវកាល កន្លងទៅ។

ចំពោះការធ្លោក់ ទម្រាង់ ល្រាង 
នៅ ចុង រដូវកាលដ៏គួរឱ្រាយ សោក 
សា្តាយ បាន ធ្វើឱ្រាយ ក្រាុម កញ្ជ្រាោង 
ខៀវ បាត់ បង់កៅអី សម្រាប់ 
Champions League ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ ត្រា ព្រាលន្រាះ កូនក្រាុម 
របស់ លោក Rodgers កំពុង 
មាន ដំណើរ ផ្លូវ ដ៏រឹងមាំ ដើម្រាបី 
ធ្វើការ ប៉ះប៉ូវ ការ ភា្លោត់ស្នៀត 
រដូវកាល មុន ដោយសារ ការ 
ឡើង ជើង របស ់កឡីាក វយ័ ២៤ 
ឆ្នាំ Iheanacho ដ្រាល ព្រាល 
ន្រាះ រកបាន ១២ គ្រាប់ ហើយ 
ពី ការប្រាកួត នៅ គ្រាប់ កម្មវិធី 
ទាំងអស់៕ VN

Iheanacho (កណ្ដាល) របស់ Leicester ព្រយាយាម សុ៊ត បាល់ បញ្ចលូ ទី ត្រ ខុស គោលដៅ អំឡុង 
ការប្រកួត ទល់នឹង Palace នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ។ AFP

Ibrahimovic (ស្ដា)ំ របស់ Milan ដើរ ច្រញពី ទីលាន ក្រយ មាន 
ជម្លោះ ជាមួយ Lukaku (ឆ្វ្រង) របស់ Inter ព្រល ចប់ វគ្គ ទី ១ ន្រ 
ការប្រកួត Italian Cup វគ្គ ៨ ក្រមុ ចុងក្រយ កាលពី ខ្រ មករា កន្លងទៅ។



យឺន ពន្លក 

ប្រភ្រទកីឡាចំនួន២របស់
កម្ពុជាគឺអត្តពលកម្មនិង
ហ្រលទឹកសុទ្ធត្រទទួលបាន
សិទ្ធិអនុគ្រះឱ្រយទៅចូលរួម
ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រុង
តូក្រយូឆ្នាំ២០២០ដ្រលបាន
លើកមកធ្វើនៅឆ្នាំ២០២១
ន្រះដោយស្វយ័ប្រវត្តិចណំ្រក
ក្រមុត្រកា្វានដ់ូត្រវូធ្វើការប្រកតួ
ជម្រុះដណ្តើមកៅអីជាមួយ
បណ្តាប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត បុ៉ន្ត្រ
ប្រក្ខភាពដ្រលត្រវូប្រកួតលើក
ន្រះ មិនម្រនជាវីរកីឡាការិនី
ត្រកា្វាន់ដូស៊នសៀវមីុនោះទ្រ។
អគ្គល្រខាធិការគណៈកម្មា-

ធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា
លោកវ៉ាត់ ចំរីនបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រអង្គារថា៖
«ប្រក្ខភាពដ្រលត្រូវប្រកួត
ជម្រុះអូឡាំពិកផ្ន្រកប្រភ្រទ
កីឡាត្រកា្វាន់ដូលើកន្រះគឺ
កីឡាការិនីកូនកាត់ខ្មែរ-
អាម្ររិកCasandreNicole
និងកីឡាករវ៉ា មិថុនាដោយ
អ្នកទាំង២ន្រះនឹងត្រូវប្រកួត

ជម្រុះអូឡាំពិកនៅប្រទ្រស
ហ្រស៊កដានី»។
តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នក

ជំនាញលោកវ៉ាត់ចំរីនបាន
បង្ហាញច្របាស់ថា វីរកីឡាការិនី
ស៊នសៀវមីុដ្រលជាអត្តពលិក
ដំបូងគ្ររបស់កម្ពុជាដ្រល
ដណ្តើមបានកៅអីទៅប្រកួត
អូឡាំពិកដោយព្រញសិទ្ធិ
កន្លងមកនោះមិនបានចូលរួម
ការប្រកួតជម្រុះលើកន្រះទ្រ។
យ៉ាងណក៏ដោយ កីឡាការិនី
CasandreNicole ក៏ជា
អត្តពលិកដ្រលមនសមត្ថភាព
និងធ្លាប់បានសាងសា្នាដ្រឱ្រយ
កម្ពជុាផងដ្ររដោយធ្លាប់ឈ្នះ
បានម្រដាយប្រក់នៅសីុហ្គ្រម
កន្លងមក។
ចំណ្រកប្រភ្រទកីឡាហ្រល

ទឹកនិងអត្តពលកម្មត្រូវបាន
លោកវ៉ាត់ ចំរីនប្រប់ថា
សុទ្ធត្របានសិទ្ធិអនុគ្រះទៅ
ចូលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក
ដោយស្វយ័ប្រវត្តិគឺមនិចាបំាច់
ប្រកតួជម្រុះនោះទ្រហើយគតិ
មកដល់ព្រលន្រះខាងអត្តពល
កម្មបានជ្រើសរីសប្រក្ខភាព

ត្រៀមទៅចូលរួមការប្រកួត
ន្រះរួចហើយ។
លោកហុ៊នបូរីអគ្គល្រខាធិការ

សហព័ន្ធខ្ម្ររកីឡាអត្តពលកម្ម
ស្មគ័្រចតិ្តបានប្របថ់ា៖«សហ
ព័ន្ធនឹងបញ្ជូនលោកគ្រូបង្វឹក
ពុធបូរាត្រី និងកីឡាករឆ្នើម
របស់យើងដ្រលសហពន័្ធបាន
សម្រចជាគោលការណ៍
រួចហើយគឺ កីឡាករប៉្រន
សុគង់ ឱ្រយចូលរួមការប្រកួត
កីឡាអូឡាំពិកន្រះ»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ចំពោះ

ការជ្រើសរីសគ្រូបង្វឹកនិង
កឡីាករខាងលើន្រះគឺសមជកិ
ប្រតិបតិ្តរបស់សហព័ន្ធធ្វើការ
សម្រចដោយតម្លាភាពនិង
យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លាំង
ស្របតាមច្របាប់នងិបច្ច្រកទ្រស
ហើយសុទ្ធសឹងមនការសម្រច
ពីថា្នាក់ ដឹកនាំ។ចំពោះប៉្រន
សុគង់ នឹងប្រកួតលើវិញ្ញាសា
រត់ល្របឿន១០០ម៉្រត្រដោយ
សារការប្រកួតកីឡាអូឡំាពិក
គ្រអនុញ្ញាតឱ្រយប្រកួតត្រ១
វញិ្ញាសាប៉ណុ្ណោះក្នងុអត្តពលកិ
១នាក់»។
ប៉ុន្ត្រខាងហ្រលទឹកនៅមិន

ទាន់បានជ្រើសរីសប្រក្ខភាព
ត្រៀមទៅប្រកួតនៅឡើយទ្រ។
លោកហ្រមគីរីជាអគ្គល្រខា-
ធកិារសហពន័្ធខ្ម្ររកឡីាហ្រល
ទឹកបានប្រប់ថាសហព័ន្ធខ្ម្ររ
ហ្រលទឹកនឹងបញ្ជូនគ្រូបង្វឹក
១រូបនិងកីឡាករកីឡាការិនី
២ រូបទៅចូលរួមហើយអត្ត-
ពលិកទាំង២នាក់ន្រះយើង
នឹងធ្វើការជ្រើសរីសនាខ្រ
ឧសភាខាងមុខន្រះ»៕

ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នពំេញៈ ខណ:កន្លងមកប្រយិមតិ្តធ្លាប់នយិម
ទៅទស្រសនាកម្មវិធីភាពយន្តកម្រសាន្តដោយផ្ទាល់
នៅមជ្រឈមណ្ឌលធនធនសោតទស្រសន៍បុបា្ផាណត្រ
ទោះបីជាក្នងុកាល:ទ្រស:បិទខ្ទប់មិនបានទៅទៀត
នាព្រលមនវិបត្តិកូវីដ១៩ន្រះក្តី ក៏នៅត្រអាច
តាមដានទស្រសនាការចាក់បញ្ចាងំខ្រស្រភាពយន្ត
អនឡាញប្រចំាសបា្តាហ៍បានផងដ្ររ។
បើតាមស្រចក្តីប្រកាសជនូដណំងឹពីគ្រហទពំរ័

ផ្លូវការន្រមជ្រឈមណ្ឌលបុបា្ផាណបានឱ្រយដឹង
ខ្រស្រភាពយន្តខ្ម្ររសម្រប់សបា្តាហ៍ន្រះមនចំនួន
២រឿងគឺរឿង«ជញ្ជីងគ្មានស្រមោល»វគ្គ៣
ភាគ១ដ្រលចាក់បញ្ចាំងនៅល្ងាចថ្ង្រទី២៧
ខ្រម្រសាន្រះនិងរឿង«ត្នាតជ្រុំ»ចាក់បញ្ចាំង
នៅល្ងាចថ្ង្រទី២៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០២១។
ដំណឹងពីគ្រហទំព័រផ្លវូការមជ្រឈមណ្ឌលបុបា្ផាណ

ប្រប់ឱ្រយដឹងពីស្រចក្តីសង្ខ្របន្រសាច់រឿងនីមួយៗ
បន្តថា៖«រឿងជញ្ជងីគ្មានស្រមោលផលិតដោយ
មណ្ឌលព័ត៌មនស្ដ្រីកម្ពជុា ដឹកនំាដោយឆ្រង
សុវណ្ណោនិពន្ធដោយអុ៊ចថាវីរឿងសាគិរីនិង
អូ៊ច វណ្ណោនៅឆ្នាំ២០០៩មន៣៣នាទី
និយយជាភាសាខ្ម្ររ។សបា្តាហ៍ន្រះរឿងជញ្ជងី
គ្មានស្រមោលវគ្គ៣ភាគ១ដ្រលលោកយយ
ស្រស់មនបំណងប្រងច្រកទ្រព្រយក្ររមរតករបស់
គត់ដល់កូនទំាង៣នាក់»។
គ្រហទំព័រផ្លូវការរបស់មជ្រឈមណ្ឌលបានបន្ត

បរិយយសាច់រឿងជញ្ជីងគ្មានស្រមោលន្រះ
ទៀតថា៖«ដី២ហកិតានងិផ្ទះ១ខ្នងសម្រប់
កូនស្រីពៅឈ្មាះនួននិងដីស្រ២ហិកតាក្នុង
ម្នាក់សម្រប់កូនប្រុសទាំង២គឺចំណននិង
ចំណប់។ប៉ុន្ត្រទាំងអស់ន្រះគឺធ្វើឡើងដោយ
ផ្ទាល់មត់ប៉ុណ្ណោះមិនមនសំបុត្រសា្នាមផ្លូវការ
ទ្រ។ថ្ង្រមួយលោកយយស្រស់បានសា្លាប់
នៅលើផ្ទះដោយគ្ររឹតក។មួយរយៈក្រយ
មរណភាពរបស់គត់គ្រក៏បានរកឃើញលិខិត
មួយដ្រលមនឈ្មាះរបស់គត់ហើយក្នុង
លខិតិនោះមនសរស្ររបញ្ជាកថ់ាទ្រព្រយសម្របត្តិ
របស់គត់ទាំងអស់នឹងត្រូវប្រគល់ទៅឱ្រយ

កនូស្រពីៅគត់ត្រម្នាក់គត។់រឿងន្រះបញ្ចាងំនៅ
ថ្ង្រល្ងាចអង្គារទី២៧ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០២១
វ្រលមោ៉ាង៥ល្ងាចនៅលើទំព័រFacebook
(BophanaCenter)»។
ចំណ្រកភាពយន្ត១ទៀតគឺរឿង«Ateliers

Varanឬត្នាតជ្រុំ»ដឹកនាំដោយរឿនណរិទ្ធិ
នៅឆ្នាំ១៩៩៤-១៩៩៥រយៈព្រល២៤នាទី
ជាភាសាខ្ម្ររមនអក្រសរបារាំងរត់ពីក្រម។
ដោយសារសង្គ្រមប្តីរបស់នារីម្នាក់បានទទួល
មរណភាពដោយបន្រសល់ទុកកូន២៣នាក់។
សុវណ្ណោបារម្ភពីការបាត់បង់ម្ដាយនិងចង់ឱ្រយ
ឪពុករបស់នាងដ្រលបានសា្លាប់ក្នុងសង្គ្រម
ត្រឡប់មកវិញ។ខ្រស្រភាពយន្តន្រះចាក់បញ្ចាំង
នៅល្ងាចថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ
២០២១វ្រលមោ៉ាង៥ល្ងាចនៅលើទំព័រ
Facebook(BophanaCenter)»។
ដោយឡ្រកកាលពីចុងសបា្តាហ៍កន្លងទៅមជ្រឈ-

មណ្ឌលបុបា្ផាណបានចាក់បញ្ចាងំខ្រស្រភាពយន្ត
៣រឿងគឺទី១រឿង«ជញ្ជងីគ្មានស្រមោល»វគ្គ
២ដ្រលផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មនស្ដ្រីកម្ពជុា។
ទី២រឿង«ប្រំអង្គ» ដឹកនំាដោយចាន់លីដា
នាងកាវិចសៅសុភ័ក្ត្រយស់កាតង់ឈួនសារិន
នៅឆ្នាំ២០១០ រយៈព្រល៩១នាទី និយយ
ភាសាខ្ម្ររមនអក្រសរអង់គ្ល្រសរត់ពីក្រម។
រឿង «ប្រំអង្គ»គឺជាសា្នាដ្ររបស់សិស្រសរៀន

ថតភាពយន្តឯកសាររបស់មជ្រឈមណ្ឌល
បុបា្ផាណ។ពួកគ្របានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈម
ក្នុងសង្គមព្រមទាំងដំណះស្រយន្របញ្ហា
ទាំងនោះនៅក្នុងខ្រស្រភាពយន្តចំនួន៥ដ្រល
ពួកគ្របានផលិតក្នុងនោះរួមមន៖១.រឿង
«MyYesterdayNight»ដោយចាន់លីដា
២.រឿង«AScaleBoy»ដោយនាងកាវិច។
៣.រឿង«ABlurredWayofLife»ដោយ
សៅសុភក័្ត្រ។៤.រឿង«APedalLife»ដោយ
យស់កាតង់និង៥.រឿង«ICanBeWhoI
Am»ដោយឈួនសារិន។ចំណ្រកទី៣រឿង
«របូពរីចតិ្តមយួ»ផលតិដោយអង្គការឆ្រមស៍ឆ្នាំ
២០១០ រយៈព្រល៦៨នាទីនិយយភាសា
ខ្ម្ររមនអក្រសរអង់គ្ល្រសរត់ពីក្រម៕
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រឿង ជញ្ជងី គ្មាន សេមោល វគ្គ ៣ ភាគ ១ ដេល លោកយាយ សេស់ មាន បំណង បេងចេក ទេពេយកេរ មរតក 
របស់ គត់ ដល់ កូន ទំង ៣ នាក់។ សហការី

វីរនារី ស៊ន សៀវមី៉ បន ទត់ ទៅលើ កីឡាការិនី វៀតណាម ក្នងុ ការបេកួត សី៉ហ្គេម កន្លងមក។

កីឡាការិនី កូនកាត់ ខ្មេរ-អាមេរិក Casandre Nicole (ឆ្វេង) បន 
កា្លាយជា បេក្ខភាព តេវូ ទៅ បេកួត ជមេះ៉ អូឡំាពិក ជំនួស ស៊ន សៀវមី៉។

តេក្វាន់ដូកម្ពជុាតេវូជមេះុអូឡំាពិក
តេបេក្ខភាពមិនមេនស៊នសៀវមីុ

មជេឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមានកម្មវិធី
កមេសាន្តចាក់បញ្ចាងំភាពយន្តអនឡាញ
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