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មូលនិធិសប្បុរសធម៌
ជួយសម្រួលជីវភាព
វិចិត្រករគ្រជួបវិបត្តិ
កូវីដ១៩...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌា
យល់ព្រមបន្តកិច្ចចរចា
ពាណិជ្ជកម្មដ្រលជាប់គាំង
ជាយូរមកហើយ...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
តម្ល្រទុរ្រនក្នុងស្រុកល្អ
ក្នុងឆ្នាំន្រះដោយសារ
ត្រការរឹតបន្តឹងការនាំ-
ចូលតាមព្រំដ្រន...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

Realតាមស្មើចុងម៉ោងត្រក្ដីសង្ឃឹម
ក្នុងការឈ្នះពានប្រហ្រលជាអស់ផ្លូវ

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

វ៉ាក់សំាងកូវីដ៥០មឺ៉នដូសទៀតនឹងដឹកមកដល់ថ្ងៃអង្គារ

 មុំ គ ន្ធា 

 ភ្នំពៃញៈ នៅ ព្រឹក ថ្ង្រ អង្គារ ទី១១ឧសភា 
វ៉ាក់សាំង ការពារ វីរុស កូ វីដ ១៩ សុី ណូ វ៉ា ក់ 
(Sinovac) ចំនួន ៥០ មុឺន ដូ ស ទៀត នងឹ 
ដឹក មក ដល់ ប្រទ្រស កម្ពុជា សម្រប់ធ្វើ 
ការចាក់ ជូន ប្រជាពលរដ្ឋ បន្តទៀត 
ខណៈដ្រល គិត មកដល់ ថ្ង្រទី ០៩ ខ្រ 
ឧសភា  កម្ពុជា បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង បាន 
ចំនួន ១ ៧៧៣ ៩៩៤ នាក់ ហើយ ។ 

 រដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល និង 
ជា ប្រធាន ក្រុមការងរ ប្រតិបត្តិការ បច្ច្រក-
ទ្រស នងិ ផ្គតផ់្គង ់ន្រ គណៈកម្មការ អន្តរក្រ- 
សងួ ដើម្រប ីប្រយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ លោក-
ស្រី យក់ សម្របត្តិ បានឱ្រយដឹងថា វ៉ាក់សាំង 
ការពារ វរីសុ ក ូវដី ១៩ សុ ីណ ូវ៉ា ក ់ដ្រល រាជ-
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន បញ្ជា ទញិ ព ីសាធា-
រណរដ្ឋ ប្រជាមានិត ចនិ ចំននួ ៥០ មុឺន ដ ូស 
នឹង ដឹក មកដល់ ប្រទ្រស កម្ពុជា នៅ ព្រឹក 
ថ្ង្រទី ១១ ខ្រឧសភា  ។ 

 លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីហ៊នុ ស្រន កាលព ី
សបា្តាហ ៍មនុ បានប្រកាសថា ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដ្រល រស់នៅក្នុង តំបន់ ក្រហម នឹងត្រូវ ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង ឱ្រយបាន គ្រប់ៗ គ្នា ដោយ លោក 
មនិឱ្រយ ប្រជាពលរដ្ឋ បារម្ភ ព ីការខ្វះ វ៉ាកសំ់ាង 
នោះឡើយ ។ 

 លោក ហ៊ុន ស្រន បាន មានប្រសាសន៍ 
ថា៖ « ខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ថា នៅក្នុង តំបន់ ក្រ-
ហម ន្រះដរាបណា មិន ចាក់ អស់ គ្រប់ ប្រ-
ជាជន ទ្រ គឺ យើង មិនអាច...តទៅ ទំព័រ ៥

កៃសួងបរិសា្ថានចូលរួមបៃរព្ធ
ទិវសត្វសា្លាបទៃសន្តរបៃវៃសន៍
ពិភពលោកនៅថ្ងៃទី១០ឧសភា
ដើមៃបីអប់រំផៃសព្វផៃសាយនិងលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងការអភិរកៃស

គៃះថ្នាក់ចរាចរណ៍
៩៣៩លើកបណ្តាលឲៃយ
មន៉សៃសសា្លាប់៥៣៦នាក់
និងរបួសជាង១ពាន់នាក់
ក្នងុរយៈពៃលជិតកន្លះឆ្នាំ

កម្ពជុានឹងមានថមពលអគ្គសិនីកមា្លាងំ
២៦៥មៃហ្គាវ៉ាត់ផ្គត់ផ្គង់តាមខៃត្តពាយពៃយ

 រី សុ ចាន់ 

 ភ្នំពៃញ ៈ ក្រសួងបរិសា្ថាន 
បានជ្រើសរីស យក ថ្ង្រទី ១០ 
ខ្រឧសភា ដើម្របី ប្ររព្ធ ទិវ សត្វ 
សា្លាប ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ ពិភព-
លោកដ្រល ត្រូវបាន ប្ររព្ធ ឡើង 
ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្របី អប់រំ ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ និង លើកកម្ពស់ ការយល-់ 
ដឹង អំពី ការអភិរក្រស សត្វ សា្លាប 
ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ និង ទីជម្រក 
របស់ ពួកវ ។ ...តទៅ ទំព័រ ៣

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នពំៃញៈ មនសុ្រស ចនំនួ ៥៣៦ 
នាក់ សា្លាប់ ដោយសារ គ្រះ-
ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ និង រងរបួស 
ចំនួន១ ៣១៥ នាក់ ក្នុង នោះ 
របួស ធ្ងន់ ៧៧៣ នាក់ ក្នុង 
គ្រះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ កើត ឡើង 
ចំនួន៩៣៩ លើក នៅ ទូទាំង 
ប្រទ្រស រយៈព្រល ជិត កន្លះ ឆ្នាំ 
ពោល គឺ ក្នុង រយៈព្រល ១២៨ 
ថ្ង្រ គិត ចាប់ ពី ...តទៅទំព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការ ដំឡើង មា៉ាសុីន 
ន្រ រោងចក្រ ផលិត អគ្គិសនី ពី 
ការ ដុត ធ្រយូង ថ្ម កមា្លាំង ២៦៥ 
ម្រហ្គាវ៉ាត ់របស ់ក្រមុហ៊នុ Han 
Seng Coal Mine Co Ltd 
(HSCMC) ក្នុង ខ្រត្ត ឧត្តរ-
មានជ័យ គ្រង នឹង ចាប់ ផ្តើម 
ក្នងុ ខ្រ មថិនុា ខាង មខុខណៈ ការ 
កសាង ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុង 
រោងចក្រ និង បណា្តាញច្រក- 

ចាយ  ត ភា្ជាប់ ទៅ កាន់ អនុសា្ថានីយ  
ខាង កើត របស់ ខ្រត្ត សៀមរាប 
បាន បញ្ចប់ ស្ទើរ ទាំង ស្រុង 
ហើយ។ ន្រះ បើ យោង តាម 
លោក ឌី រា៉ាដូ អភិបាលរង ខ្រត្ត 
ឧត្តរមានជ័យ។

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាល ពី ខ្រ 
កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ បាន អនុម័ត 
ឱ្រយ ក្រមុហ៊នុ Han Seng Coal 
Mine Co Ltd (HSCMC) 
វិនិយោគ លើ រោងចក្រ ផលិត 
អគ្គសិនី ពី ធ្រយូង ថ្ម ...តទៅ ទំព័រ ៩

សត្វខ្វៃកសមុទៃ(Bar-tailed Godwit) ជាសត្វស្លាបទៃសន្តរបៃវៃសន៍ដៃលអាចហើរបានចម្ងាយ១១០០០  គីឡូម៉ៃតៃ ដោយមិនសមៃក។ រូបថត ក្រសួងបរិសា្ថាន

ខណៈមកទល់ពៃលនៃះកម្ពជុាចាក់វ៉ាក់សំាងបានជាង១លាន៧សៃននាក់



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ បៃធាន កាកបាទ- 
កៃហម កម្ពុជា លោកសៃី ប៊ុន 
រ៉ានី ហ៊ុន សៃន បាន ធ្វើ ការ 
អពំាវនាវ បៃកប ដោយ ក្ត ីសងៃឃមឹ 
យ៉ាង មុតមាំ ថា សបៃបុរសជន 
មក ពី គៃប់ មជៃឈដ្ឋាន ទាំង ក្នុង 
វិស័យរដ្ឋ និង ឯកជន នឹង បន្ត 
ឧបត្ថម្ភ គាំទៃ កាកបាទ កៃហម 
កម្ពុជា ដើមៃបី ឱៃយ ស្ថាប័ន នៃះ 
អាច  បន្ត ផ្តល់ សៃវាកម្ម មនុសៃស- 
ធម៌ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោកសៃ ីប៊នុ រ៉ាន ីហ៊នុសៃន 
បាន លើក ឡើង ដូច នៃះ ក្នុង 
សរ លិខិត នា ឱកាស ខួប ទី 
១៥៨ ទិវា ពិភព លោក កាក- 
បាទ  កៃហម និង អឌៃឍចន្ទ កៃ-
ហម ៨ ឧសភា ២០២១ 
កៃម បៃធានបទ «ទាំង អស់ 
គា្នា រួម ជាមួយ កាកបាទ កៃហម 
កម្ពុជា បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ និង កសង ភាព ធន់ របស់ 
សង្គម ជាតិ»។

លោកសៃី បន្ត ថា សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ ក្នុង បរិការណ៍ នៃ 
ការ ទប់ស្កាត់ ការ រតតៃបាត ជា 
សកល ជងំ ឺកវូដី  ១៩ នងិ ផល- 
ប៉ះពាល់ បង្ក ឡើង ដោយ ការ 
បៃបៃួល អាកាសធាតុ កាក- 
បាទ  កៃហម កម្ពជុា គៃប ់លំដប ់
ថា្នាក់ តៃូវ តៃៀម ទុក ជា មុន នូវ 
មធៃយោបាយ ជា សមា្ភារ សៃបៀង 
និង ថវិកា សមៃប់ និរន្តរភាព 
ដល់ កៃុម អ្នក ងយ រងគៃះ 

ដោយ ជំងឺកូវីដ ១៩ និង តៃវូ អប់រំ  
កសង សមត្ថភាព ដល់ កៃមុ  ទំាង-  
នោះដើមៃបី រៀន បនៃសាំ ទៅ នឹង 
គៃប ់ស្ថានភាព នៃ គៃះ ម ហន្ត-
រយ ឱៃយ បាន បៃសើរ  ជាង មុន។

ជាមយួ នៃះ កាកបាទ កៃហម 
កម្ពុជា ក៏ តៃូវ បន្ត អនុវត្ត វិស័យ 
អាទិភាព ទាំង ៤ ដៃល ជា ភារ-
កិច្ច ស្នូល របស់ កាកបាទ កៃ-
ហម កម្ពុជា រួមមាន ការ គៃប់-
គៃង  គៃះ មហន្តរយ និង ការ 
បៃបៃួល អាកាសធាតុ សុខ-
ភាព នងិ ការ ថៃទា ំសខុភាព ក្នងុ 
សហគមន៍ លើក កម្ពស់ អំពី 
គណុ តម្លៃ របស ់ចលនា សៃចក្ត ី
ថ្លៃថ្នរូ របស ់មនសុៃស ជាត ិវបៃបធម ៌
អហិងៃសា និង សន្តិភាព បៃកប 
ដោយ បរិយប័ន្ន និង ចីរភាព 

និង ការ អភិវឌៃឍ ស្ថាប័ន។
លោកសៃ ីប៊នុ រ៉ាន ីហ៊នុសៃន  

បញ្ជាក់ ថា៖ «អាសៃ័យ ហៃតុ 
នៃះខ្ញុំ សូម អំពាវនាវ បៃកប- 
ដោយ  ក្តី សងៃឃឹម យ៉ាង មុតមាំ ថា 
ក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក ដៃល យើង 
ទាំង  អស់ គា្នា បាន និង កំពុង បៃ-
ឈម ជាមួយ ជំងឺ រតតៃបាត 
សកល កូវីដ ១៩ ពិត ណាស់! 
សបៃបុរសជន មក ពី គៃប់ មជៃឈ-
ដ្ឋាន  ទាំង ក្នុង វិស័យ រដ្ឋ និង វិ-
ស័យ ឯកជន នឹង បន្ត ឧបត្ថម្ភ 
គាំទៃ ដោយ សទា្ធា ជៃះថា្លា និង 
ក្នងុ  ស្មារត ីនៃ វបៃបធម ៌ចៃក រលំៃក 
ដល់ កាកបាទ កៃហម កម្ពជុាដើមៃបី    
សមាគម ជាត ិបន្ត ផ្តល ់សៃវាកម្ម 
មនុសៃសធម៌ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ និង កសង ភាព ធន់ របស់ 

សង្គម ជាតិ ដើមៃបី រួម ចំណៃក 
ក្នុង ការ ធ្វើ ឱៃយ បៃកៃតី ភាព ជីវិត 
រស់នៅ តាម គន្លង ថ្មី»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ បៃធាន 
កាកបាទ កៃហម កម្ពុជា ក៏ បាន 
អំពាវនាវ ដល់ ជន រួមជាតិ ទាំង 
អស់ ចូលរួម យុទ្ធនាការ ចាក់ 
វា៉ាក់សំង កូវីដ ១៩ អនុវត្ត ឱៃយ 
បាន  ខ្ជាប់ខ្ជួន ជា បៃចាំ នូវ វិធាន- 
ការ បង្ការ និង ទប់ស្កាត់ ការ រីក- 
រលដល នៃ ជំងឺ នៃះ តាមរយៈ 
ការ អនវុត្ត វធិាន ៣ ការពារ នងិ 
៣ កុំ។

លោកសៃី ម៉ៃន នារីសោភ័គ 
អគ្គលៃខ ទ១ី កាកបាទ កៃហម 
កម្ពុជា បាន បៃប់ កាសៃត ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃទី  ៩ ឧសភា 
ថា  សបៃបុរសជន បាន ផ្តល់ នូវ 

ការ បរិចា្ចាគ ជា ថវិកា មក ដល់ 
កាកបាទ កៃហម នៅ ឆ្នាំ នៃះ 
បៃហាក ់បៃហៃល នងឹ ឆ្នា ំមនុ ដៃរ 
ប៉ុន្តៃ លោកសៃី មិន អាច បញ្ជាក់ 
លម្អិត បន្ថៃម ទៀត បាន ទៃ។

សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង 
មក កាកបាទ កៃហម កម្ពុជា 
សមៃច បាន នូវ សមិទ្ធផល 
សំខន់ៗ ជាចៃើន រួម មាន រកៃសា 
បាន ការ ផ្តល់ ថវិកា ១ លាន 
ដុលា្លារ  អាមៃរិក សមៃប់ ជួយ 
មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ គន្ធបុបា្ផា និង 
មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ ចំនួន ២ 
មុឺន ដុលា្លារ អាមៃរិក។

កៃ ពី នៃះ បាន ផ្តល់ ដល់ គៃួ-
សរ រងគៃះ នងិ ងយ រងគៃះ 
បាន ចំនួន ១១១ ៧៨៤ គៃួ-
សរ ពិសៃស បៃជាជន ដៃល 
ប៉ះពាល់ ពី ការ រតតៃបាត នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ កសង លំនៅឋាន 
ដល់  គៃួសរ ឥត ទីពឹង ចំនួន 
៦៩  ខ្នង ផ្ទះ និង សងសង់ ផ្ទះ 
ជូន  អតីត យុទ្ធជន តាមរយៈ 
សមា គម អតីត យុទ្ធជន ដៃល 
ក្នុង ជំហាន ដំបូង គឺ ចំណាយ 
ថវិកា ចំនួន ៥០ មុឺន ដុលា្លារ 
សមៃប់ ផ្ទះ ១៦៦ ខ្នង។

កាក បាទ កៃហម កម្ពុជា ក៏ 
បាន    ជីក អណ្តូង បាន ចំនួន 
២១១ អណ្តងូ  ដល ់គៃសួរ តាម  
ជនបទ ដច់ សៃយល ចំនួន 
៤ ៧៣៧ គៃួសរ និង សង-
សង់ បង្គន់ អនាម័យ បាន ចំនួន 
៣២០ បង្គន ់នងិ សមទិ្ធផល ជា 
ចៃើន ទៀត។

កាកបាទ កៃហម កម្ពុជា តៃង 
តៃ  បៃរព្ធ ទិវា ពិភព លោក កាក 
បាទ  កៃហម និង អឌៃឍចន្ទ កៃ-
ហម ៨ ឧសភា  ជា រៀងរល់ ឆ្នាំ 
ប៉ុន្តៃ បាន ផ្អាក រៀបចំ ទិវា នៃះ 
រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ ជាប់ៗ គា្នា  គឺ 
នៅ ឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១ 
នៃះ ដោយសរ កម្ពុជា បាន 
ទទលួ រង នវូ ផល ប៉ះពាល ់ព ីជងំ ឺ
កូវីដ ១៩។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន 
សៃន កាល ព ីថ្ងៃទ ី០៨ ឧសភា 
បាន សរសៃរ លើ បណា្តាញ សង្គម  
ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក ដោយ 
បាន អបអរសទរ ទិវា ពិភព- 
លោក កាកបាទ កៃហម និង 
អឌៃឍចន្ទ កៃហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ ដោយ លោក 
សង្កត់ ធ្ងន់ ថា សកម្មភាព មនុសៃស-
ធម៌ របស់ កាកបាទ កៃហម នៅ 
តៃ បន្ត គោលដៅ  រួម ចំណៃក 
យ៉ាង សកម្ម លើក ទឹក ចិត្ត ខ្ពស់ 
ដល់ កិច្ច បៃតិបត្តិការ នានា នៅ 
ក្នងុ បពុ្វហៃត ុមនសុៃស ធម ៌ជាព-ិ
សៃស ការ ជួយ សមៃល ទុក្ខ 
លំបាក របស់ បៃជាជន ដៃល 
ទទួល រងនូវ គៃះថា្នាក់ ដោយ-
សរ គៃះ មហន្តរយ ផៃសៃងៗ 
មនុសៃស ចាស់ ឥត ទីពឹង កុមារ 
កពំៃស្តៃ ីមៃមា៉ាយ មាន កនូ ចៃើន 
អ្នក ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស ៍អ្នក មាន 
ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ហើយ កំពុង តៃូវ ការ នូវ 
ជំនួយ សង្គៃះ បនា្ទាន់ ជាពិសៃស 
គឺ យើង កំពុង រួមគា្នា បៃយុទ្ធ បៃ-
ឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ខៃត្ដ មួយចំនួន 
ដៃល កំពុង មាន ការឆ្លង រីក-
រលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ក្នងុ សហ-  
គមន៍ នៅ បន្ត អនុវត្ដ វិធានការ 
បិទខ្ទប់ ទីតាំង មួយ ចំនួន ដើមៃបី 
ទប់ស្កាត់  និង កាត់ ផ្ដាច់ ការឆ្លង 
រលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ចូល- 
ក្នុង  សហគមន៍។

ជាមួយ គា្នា នៃះ ពលរដ្ឋ ចំ-
ណូល  ថ្មី ដៃល ទៅក្នុង ភូមិ-
សស្ដៃ ខៃត្ដ នីមួយៗ នឹងតៃូវ 
ធ្វើតៃស្ត តាមរយៈ ឧបករណ៍ 
ធ្វើតៃស្ត រហ័ស រក មៃរោគ កូវីដ 
ហើយ បើ ទៅ ព ីតបំន ់កៃហម នងឹ 
តៃូវ ធ្វើ ចតា្ដាឡីស័ក។

លោក វុី សំណាង អភិបាល 
ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺនៅ ថ្ងៃទី៨ ខៃឧសភា 
បានចៃញ សៃចក្ដ ីសមៃច ស្ដពី ី

ការបិទខ្ទប់ ជា បណ្តាះអាសន្ន 
ផ្នៃក  ខងតៃបងូ នងិ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ ផ្លវូ 
ចូល ភូមិ បំាងណា ឃំុ ជងៃកុ សៃកុ  
គងពិសី ដៃលមាន កា រ ឆ្លង រល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

សៃចក្ដី សមៃច បញ្ជាក់ថា 
ទីតាំង ខងលើ នៃះ តៃូវ បិទខ្ទប់ 
រយៈពៃល២សបា្ដាហ ៍គតិ ចាបព់ ី
ថ្ងៃទី ៦ ដល់ ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា 
ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង រល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៅក្នងុ សហ- 
គមន៍ និង តំបន់ ផៃសៃងទៀត។

កៃពី ការបិទខ្ទប់ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ បាន កំណត់ ឲៃយ 
បុគ្គល គៃប់រូប មាន កាតព្វកិច្ច 
តៃូវអនុវត្ត វិធានការ សុខភិ- 
បាល រួមមាន ការពាក់ មា៉ាស់ 
និង ការរកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព 
ពៃមទាំង បៃកាន់ ឲៃយ បាន ខ្ជាប់- 
ខ្ជួន  នូវ ការធ្វើ អនាម័យ ដើមៃបី 

សមា្លាប់ មៃរោគ និង ការ វាស់- 
កម្ដា ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ 
កូវីដ១៩។

លោក អភិបាលខៃត្ដ ឱៃយដឹង 
ថា នៅ ថ្ងៃទី ៩ ខៃឧសភា នៃះ 
ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ មាន អ្នកជា សះ 
សៃបើយ ព ីជងំ ឺកវូដី១៩ ចនំនួ ៦ 
នាក់ ក្នុង ចំណម អ្នក វិជ្ជមាន 
សរុប ១០៦ នាក់។

លោក ថ្លៃងថា៖  «ខ្ញុំ សូម 
សំណូមពរ ដោយ ទទូច សូមឱៃយ 
បងប្អនូ យើង ដៃលជា សះ សៃបើយ  
នៅ ថ្ងៃនៃះ បន្តធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
នៅផ្ទះ របស់ខ្លួន ឯង រយៈពៃល 
១៤ ថ្ងៃ ជា កំហិត និង សូម 
តៃឡប់មក យក សំណាក វិញ 
នៅ ថ្ងៃទី ២២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ ម្ដងទៀត»។

ខៃត្តសៀមរប នៅ ថ្ងៃទី ៨ 
ខៃឧសភា បាន រកឃើញ អ្នក 

វជិ្ជមាន ជងំ ឺកវូដី១៩  ថ្ម ីចនំនួ ៤ 
នាក់ និង អ្នកជា សះសៃបើយ ពី 
ជំងឺ នៃះ ចំនួន ៣ នាក់។

រដ្ឋបាល ខៃត្ដ បញ្ជាក់ថា គិត 
តៃឹម ថ្ងៃទី ៨ ខៃឧសភា មាន 
អ្នក វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន 
៦៨នាក ់បាន ពៃយោបាល ជាសះ- 
សៃបើយ ចំនួន ២០ នាក់ ស្លាប់ 
១ នាក់ និង ៤៧ នាក់ កំពុង 
សមៃក ពៃយោបាល នៅ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយបង្អៃក ខៃត្ត សៀមរប។

រដ្ឋបាល ខៃត្តសៀមរប កាល 
ពី ថ្ងៃទី៦ ខៃ ឧសភា ក៏បាន 
សមៃច បិទខ្ទប់ ការចៃញ-ចូល 
ជា បណ្តាះអាសន្ន តាម កំ ណាត់   
ផ្លវូ១ ខៃសៃ ភា្ជាប ់ព ីផ្លវូជាត ិលៃខ ៦ 
ទៅ មុខ ភោជនីយដ្ឋាន រជិនី 
ស្ថិតនៅ ភូមិ ដកពោធិ៍ ចាប់ពី 
ថ្ងៃទ ី៦ ខៃឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
តទៅ រហូតដល់ មាន ការ ជូន- 

ដំណឹង ថ្មី ពី រដ្ឋបាល ខៃត្ដ។
ការបិទខ្ទប់ នៃះ ធ្វើឡើង កៃយ  

ពី រយៈពៃល ២ ថ្ងៃ គឺ ថ្ងៃទី៤ ដល់  
ថ្ងៃទ ី៥ ខៃឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
មាន អ្នក វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ចនំនួ ៩ នាក ់ដៃល រស ់នៅតាម 
បណ្តាយ ផ្លូវ ភា្ជាប់ ពី ផ្លូវជាតិ 
លៃខ៦ ទៅដល ់មខុ ភោជនយី-  
ដ្ឋាន រជិនី ក្នុងភូមិ ដក ពោធិ៍ 
សង្កាត់ ស្លកៃម កៃងុ សៀមរប។

រដ្ឋបាល ខៃត្ដ បញ្ជាក់ថា អ្នក 
ធ្វើ ដណំើរ ចលូ ភមូសិស្តៃ ខៃត្ត- 
សៀមរប តៃូវ ចូលរួម ពិនិតៃយ 
សុខភាព បឋម និង សៃង់ ទិន្ន-
នយ័ ក្នងុ ករណ ីសងៃសយ័ថា មាន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ នឹង 
តៃវូយក សណំាក ឬ ធ្វើ ចតា្តាឡ-ី
ស័ក អាសៃយ័ ទៅតាម ការ ណៃ- 
នាំ របស់ មន្តៃី សុខភិបាល។

នៅឯ ខៃត្ត តាកៃវ វិញ លោក  

អ៊ូច ភា អភិបាលខៃត្ត នៃះ នៅ 
ថ្ងៃទី៩ ខៃឧសភា បានចៃញ 
សៃចក្ដ ីសមៃច ឱៃយ ផ្អាក ការ លក ់
ដូរ បណ្តាះអាសន្ន នៅ ផៃសារ 
យយតៃប់ នៅ ភូមិ ថ្មី ឃុំ រវៀង 
សៃុក សំរោង ដៃល ជា តំបន់ 
មាន អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ បាន 
ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង បៃយោល 
ចៃើន នាក់។

ផៃសារ នៃះ តៃូវបាន សមៃច ឱៃយ 
បិទ ដំណើរការ ជា បណ្តាះ អា-
សន្ន ចាប់ពី ថ្ងៃទី ៩ ខៃឧសភា 
នៃះ រហូត ដល់ មានការ ជូន 
ដំណឹង ជាថ្មី។

រដ្ឋបាល ខៃត្ដ តាកៃវ បញ្ជាក់ 
ថា អាជវីករ លកដ់រូ នៅក្នងុ ផៃសារ 
នៃះ ទាំងអស់ មាន កាតព្វកិច្ច 
ផ្តល់ វត្ថុ សំណាក ទៅ វិភាគ រក 
មៃរោគ កូវីដ១៩ ដល់ មន្តៃសុីខ-  
ភិបាល។ កៃុម ...តទៅ ទំព័រ ៤

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពជុាអំពាវនាវដោយក្តីសង្រឃឹមថាសប្របុ-
រសជនពីគ្រប់មជ្រឈដ្ឋាននឹងបន្តឧបត្ថម្ភគំាទ្រកាកបាទក្រហមកម្ពជុា

ខ្រត្តខ្លះនៅបន្តអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ទីតំាងមួយចំនួនដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដលជំងឺកូវីដ១៩

លោកសេ ីបុ៊ន រ៉ានី ហុ៊ន សេន បេធាន កាកបាទ កេហម កម្ពជុា  ។ រូបថត កាក បាទ កៃហមកម្ពុជា
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1. The Korea International Cooperation Agency (KOICA) 
Cambodia Ofce invites prospective bidders for the Con-
struction of “Project for Strengthening Maternal and 
Child Health in North-Eastern Region, Cambodia”.

2. The Project is to be constructed with the grant aid of the 
Government of Republic of Korea

Brief of Bidding
- Bid Title: Project for Strengthening Maternal and 
Child Health in North-Eastern Region, Cambodia.

- Contract Duration: 13 months from the effective(con-
tract) date

- Estimated Budget: Approx. USD 1,022,588 (VAT ex-
cluded)

- Summary of Construction Services
• Type: New construction
• Construction outline
-  Gross Floor Area: approx. 1,325.32 m2
-  Generator Room, Water Tank, Moto Parking (2 
Site), Groundwater Development, Delivery Room, 
Newborn Baby Room and etc.
-  Construction Duration:
  13 months from the contract of construction
-  Location: Ratanakiri Province (4 Site) & 
 Mondulkiri Province (1 Site)

 Employer:  Korea International Cooperation Agency
                  (KOICA) CAMBODIA Ofce
 Bid Type: International Open Competitive Bidding with 
Prequalication (PQ)
 Prequalication(PQ) for Bid Eligibility

• Interested applicants should obtain the prequal-
-

17:00(Interested applicants are able to comple-

22, 2021, 17:00)
•  

e-mail.
 Selection of the Successful Bidders: 
•  Selection by Lowest Bidding Price with Eligibility 
Evaluation.
•  Only the prequalied bidders are subject to bid.
•   Eligibility Evaluation consist of Bid Price Evaluation of  
 Seventy (70) Points and Performance Ability 
Evaluation of  Thirty (30) Points. Total of One hundred 
(100) points
•   Details of Selection of the Successful Bidder will be  

 explained at Pre-Bid Meeting.
   The Request For Proposals (RFP):
 RFP will be provided to the prequalied bidders at   
 the Pre-Bid Meeting
 Instructions and Schedule:

[Prequalication]
•  Distribution of Prequalication Instructions and Ap-
plication Forms: 
•  Submission of Prequalication Document: May 19, 
2021 by 17:00
•  Notication of Invitation to Bid: May 25, 2021 by 

E-mail
•  All submissions are notarized and original submissions.

[Pre-Bid Meeting]
•  *Note: Prequalied Bidders Only
•  Pre-bid Meeting: May 28, 2021, 14:00 

•  Site Visit: Site Visit is not required
•  Bid can be participated even if they do not attend the 
bidding brieng.

[Bid]
•  *Note: Attending a bid presentation is not mandatory
•  Place for Bid Submission: 

•  Bid Closing (Submission): June 9, 2021, 18:00 at 

•  Bid Opening: June 11, 2021, 10:00

 Currency of Financial Proposal (Bid Price): United 
States Dollar (USD)
 Currency of Contract: United States Dollar(USD) 
 Consortium or Joint Venture is NOT allowed for this 

Bid.

3. Price proposal shall be equal or less than the ‘Estimat-
ed Price’ and equal or more than the ‘Minimum Price’. 
Any bid exceeding the above limitation may result in 
rejection of its bid.
- ‘Estimated Price’ will be announced at the Bid Opening 
by a random draw and ‘Minimum Price’ will be deter-
mined based on the announced ‘Estimated Price’.

- Details of Selection of the Successful Bidder, Eligibil-
ity Evaluation, Determination of ‘Estimated Price’ and 
‘Minimum Price’ will be explained during the Pre-Bid 
Meeting.

4. Price proposal by bidders and nal contract price shall 
be exclusive of VAT.

As this bid is a part of ODA (Ofcial Development Assistance) 
project between the Government of Republic of Korea and King-
dom of Cambodia, this project benets exemption of Value Add 
Tax(VAT) according to MOU between countries, and the Record 
of Discussion (RD) between KOICA and MOH. Thus, KOICA 
Cambodia ofce is not responsible for VAT discharge or refund. 
All inquiries regarding VAT exemption or tax refund shall be re-
ferred to MOH in case needed.

5. The Request for Proposal (RFP) includes following 
documents but not limited to:

  *Note: RFP including below documents will be provided to 
Prequalied Bidders at Pre-Bid Meeting.
 Instructions to Bidders
 Conditions of Contract including Contract Form
 Bidding Forms
 Attachment (Technical Specications, Design Draw-
ings, Unpriced Bills of Quantity(BOQ-the statement 
must be submitted at contract)

6. Language of Proposal: All documents shall be in English 
except the documents delivered by the government admin-
istration, bank, educational and professional organizations 
for the proof of Prequalication Criteria and Bid Evaluation 
Criteria.

7. The  requires that Bidders and 
Contractors observe the highest standard of ethics during the 
procurement and execution of such contracts. In pursuance of 
this policy, KOICA;
(a) will reject a proposal for award if it determines that 
the Bidder recommended for award has engaged in 
corrupt or fraudulent practices in competing for the 
contract in question.

(b) will recognize such a Contractors as ineligible, for a 
period determined by KOICA

8. The  will invite sealed bids 
from Prequalied bidders

9. All bids must be accompanied by a Bid Security of 
amount equivalent to Two point Five percent (2.5%) of the 
“Bid Price” with its guarantee period from no later than Bid 
Closing Date (before June 9, 2021) to not earlier than Thirty 
Days (30Days) after the Bid Opening Date (after June 11, 
2021) 

*Note: For more information regarding the submis-
sion and restoration of Bid Security will be included 
in RFP and its supplementary documents.

10. KOICA Cambodia Ofce shall not be responsible for 
any costs or expenses incurred by Bidders in connection 
with the preparation or delivery of bids

11. All bidders are expected to examine all instructions, 
forms, terms and specications of the bidding documents. 
Failure to furnish all information required by the bidding 
documents or submission of a bid not substantially 
responsive to the bidding documents in every respect shall 
be at the Bidder’s risk and may result in the rejection of 
the bid.

12. Contact Information

Address: Boritra Building 4th Floors, #61-64,Preah Norodom 
Blvd(41),Corner of St.306,
Sangkat Boeng Keng Kang 1,Khan Chamkar Mon,Phnom Penh 
Cambodia.
Tel: +855 23 964 150/1/3  , Fax: +855 023 964 152  
E-mail: koicakim@koica.go.kr / gkdud0109@koica.go.kr
       saodonainfo@gmail.com / pjwoo312@heerim.com
Attention: Kim Kwang Wook, Deputy Country Director of KOI-
CA Cambodia Ofce

Date: 11th May, 2021
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តពីទំព័រ ១... ទិវា សត្វ ស្លាប 
ទៃសន្តរបៃវៃសន៍ ពិភពលោក 
ឆ្នាំ ២០២១ ធ្វើឡើង កៃម 
បៃធានបទ ចៃៀង ហោះហើរ នងិ 
សំកាំង ដូច សត្វ ស្លាប ! ។ 

 សត្វ ស្លាប ទៃសន្តរបៃវៃសន៍ 
គឺជា បៃភៃទ សត្វ ស្លាប ដៃល 
ធ្វើការ ផ្លាស់ ទី ជា រៀងរាល់- 
ឆ្នាំទៅ តាមផ្លូវ ហោះហើរ របស់ 
ពកួវា ពរីដង ក្នងុ មយួឆ្នា ំព ីតបំន ់
ពង កនូ ទៅ តបំន់ សំចត ឬ តបំន់ 
ស្វៃងរក ចំណី ដៃល ឆ្លងកាត់ 
បៃទៃស ជាចៃើន នៅ ជុំវិញ ពិ-
ភពលោក ។ 

 កៃសួងបរិស្ថាន បញ្ជាក់ ក្នុង 
ហ្វៃ ស ប៊ ុកនៅ ថ្ងៃទ ី៩ ខៃឧសភា 
ថា ៖« ដូចនៃះ ការងរ អភិរកៃស 
សត្វ ស្លាប ទៃសន្តរបៃវៃសន៍ គឺ 
ទាមទារ ឱៃយមាន ការចូលរួម និង 
សហការ ព ីបណ្តា បៃទៃស នានា 
ដៃល ស្ថិតនៅ ផ្លូវ ហោះហើរ 
របស់ ពួកវា » ។ 

 ផ្លូវ ហោះហើរ សត្វ ស្លាប គឺជា 
ពាកៃយ ដៃល បៃើ សមៃប់ បង្ហាញ 
ពី តំបន់ ភូមិសស្តៃ មួយ ដៃល 
សត្វ ស្លាប ជា  ចៃើន ធ្វើការ ផ្លាស់ 
ទី ពី ជមៃក ពង កូន ទីសំចត និង 
ទីតាំង ស្វៃងរក ចំណី ក្នុង រដូវ- 
កាល ជាក់លាក់ មួយ ជាបៃចាំ- 
ឆ្នាំ ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន នៅលើ ពិភពលោក 
មាន ផ្លូវ ហោះហើរ សត្វ ស្លា ប 
ចំនួន ៩ ហើយ បៃទៃស កម្ពុ ជា 
មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុង ផ្លូវ 
ហោះ ហើរ សត្វ ស្លាប អាសុី- 
ខាងកើត - អូស្តៃលី និង បាន 
ចូល ជា សមាជិក កិច្ចសហបៃតិ- 
បត្តកិារ អន្តរជាត ិនៃ ភាពជា ដៃគ ូ
ផ្លូវ ហោះហើរ សត្វ ស្លាប អាសុី 
ខាងកើត - អសូ្តៃល ីចាប ់តាងំព ី
ឆ្នាំ ២០០៧ ដោយមាន កៃសួង 
បរិស្ថាន ជា សៃនាធិការ ។ 

 កៃសួងបរិស្ថាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ក្នុងនាម ជា បៃទៃស សមាជិក 
កម្ពុជា បាន យកចិត្តទុកដាក់ 
យ៉ាងខា្លាំង ក្នុង ការសិកៃសា សៃវ-
ជៃវ អបរ់ ំផៃសព្វផៃសាយ នងិ អភរិកៃស 
សត្វ ស្លាប ទៃសន្តរបៃវៃសន៍ 
និង ទីជមៃក របស់ ពួកវា ។ ជាក់-
ស្តៃង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ តបំនក់ារ- 
ពារទៃសភាព អន្លង់ ពៃីង តៃូវ 
បាន ទទួលស្គាល់ ជា តំបន់នៃ 
បណ្តាញ ផ្លវូ ហោះហើរ សត្វ ស្លាប   

អាសីុ ខាងកើត - អូស្តៃលី ដោយ  
លៃខាធកិារដា្ឋាន កចិ្ចសហ បៃត-ិ 
បត្តកិារ អន្តរជាត ិនៃ ភាពជា ដៃគ ូ
ផ្លូវ ហោះហើរ សត្វ ស្លាប អាសុី 
ខាងកើត - អូស្តៃលី » ។ 

 លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសងួបរសិ្ថាន បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ៩ ខៃ 
ឧសភា ថា កម្ព ុជាមាន សត្វ ស្លាប  
បៃមាណ ជាង ៥០០ បៃភៃទ ។ 

កៃសួងបរិស្ថាន បាន សហ-
ការ ជាមួយ អង្គការ ដៃគូ ដូចជា 
អង្គការ Birdlife Interna-
tional អង្គការ WCS ឬ អង្គការ 
WWF ដៃលមាន កិច្ចសហ-
បៃតបិត្តកិារ ក្នងុការ ការពារ នងិ 
អភិរកៃស សត្វ ស្លាប ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖ « នៅក្នុង តំ-
បនក់ារពារធម្មជាត ិហ្នងឹ គ ឺយើង 
រៀបចំ ជំរឿន ជាបៃចាំ ឆ្នាំ នូវ បៃ-
ភៃទ សត្វ តា្មាត ជា បៃភៃទ សត្វ 
ដៃល កមៃ ។ នៅ សៃុក ខ្មៃរ យើង 
នៃះ គឺ នៅសល់តៃ បៃមាណ  
១០០ កៃបាល ទៃ កាល ដៃល  
យើង  ធ្វើ ជំរឿន កាលពី ឆ្នា ំ២០២០  
កន្លងទៅ ។ កៃពីនោះ ក៏មាន 
សត្វ បៃ យ៉ង ដៃលជា បៃភៃទ 
សត្វ ជិត ផុត ពូជ ហើយ មានតៃ 
នៅ សៃុក ខ្មៃរ ទៃ ៩៩ ភាគរយ គឺ 
នៅ កម្ពុជា យើង មាន បៃមាណ 
ជិត ៤០០ កៃបាល » ។ 

 លោក ភក្តៃ ថ្លៃងថា កៃ-
សួងបរិស្ថាន និង អង្គការ ដៃគូ 
ធ្វើការ ការពារ សមៃបុក ព ង កូន 
ជាពិសៃស បៃភៃទ សត្វ ស្លាប 
ដៃល អភិរកៃស ខា្លាំង គឺ នៅ តំបន់ 
បឹង ទន្លៃសប ដៃលជា តំបន់ 
សមៃបូរ ទៅដោយ សត្វ ស្លាប 
ដោយសរតៃ វា ជា តំបន់ ពៃ 
លចិ  ទកឹ ហើយ សមៃបូរ តៃ ី។ កៃ 
ពីនៃះ កៃសួងបរិស្ថាន ក៏ រៀបចំ 
ផៃនការ អភិរកៃស នៅ តំបន់ ថ្មីៗ 
មួយចំនួន ហើយ កន្លងទៅនៃះ 
តំបន់ មួយចំនួន ចាប់ផ្តើម មាន 
កំណើន សត្វ ស្លាប ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« ការអភិរកៃស 
បៃភៃទ សត្វ មនិមៃន តៃ សមៃប ់
ការពារ នូវ បៃភៃទ ជីវៈចមៃុះ 
នោះ ទៃ ក៏ប៉ុន្តៃ ក៏ ជាការ ជំរុញ 
មួយ  ទៀត ទៅលើ ការអភិវឌៃឍ 
ផ្នៃក ទៃសចរណ៍ធម្មជាតិ ដើមៃបី 
រក ចំណូល ជូន ដល់ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃរ »៕

ក្រសួងបរិស្ថានចូលរួមប្ររព្ធ...

ក្រសួង បរិស្ថាន អប អរ ទិវា សត្វស្លាបទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ពិភពលោកឆ្នា២ំ០២ ១។



ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នំពេញៈ ក្រុម ត្រឡ្រក្រម 
ឈ្មោះ កម្ពជុា ប្រឆាងំ កវូដី ១៩ 
បាន ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ដោយ ស្ម័គ្រ - 
ចិត្ត ធ្វើ សកម្មភាព មនុស្រស ធម៌ 
សម្រប ់ចលូរមួ ចណំ្រក ជាមយួ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង សកម្មភាព 
ផ្គត់ផ្គង់ ស្របៀង អាហារ និង 
សម្ភារ ការពារ ការ ចម្លង ម្ររោគ 
កូវីដ១៩ ដ្រល ប្រជាពលរដ្ឋ 
ក្រីក្រ មួយ ចំនួន កំពុង ត្រ ប្រ-
ឈម  នូវ ភាព ខ្វះខាត។

នៅ ថ្ង្រទ ី១១ ខ្រ ឧសភាក្រមុ  
ន្រះ បាន បន្ត សកម្មភាព ច្រក 
ស្របឿង ទៅ ដល់ ប្រជា ពល រដ្ឋ 
ចំនួន ១ ២៥០ គ្រួសារ ដូចជា 
អង្ករ ម្នាក់ ២៥ គីឡូ រួមទាំង មី 
ត្រីខ ស្ករ ទឹកត្រី ទឹក សុីអ៊ីវ 
ប្រង ឆា នងិ បញ្ចប ់ថ្នា ំព្រយាបាល 
បឋម នៅ តំបន់ មួយ ចំនួន ក្នុង 
ខណ្ឌ ច្របារអំពៅ ខណ្ឌ ៧ មករា 
ខណ្ឌ ឫស្រសកី្រវ ខណ្ឌ ស្រនសខុ 
និង ខណ្ឌ ទួលគោក។

លោក ហោ ស្ររីវឌ្រឍន៍ ប្រ-
ធាន  មូលនិធិ និង ជា ប្រធាន 
ក្រុម ន្រះ បាន ថ្ល្រង ឱ្រយ ដឹង ថ៖ 
«ខ្ញុ ំនងឹ រៀបច ំចុះច្រក អណំោយ 
សប្របុរសជន (នៅ ថ្ង្រ ១១ ខ្រ 
ឧសភា) មូលនិធិ យើង ខ្ញុំ 
សម្របសម្រួល ជាមួយ អាជា្ញា-

ធរ ខណ្ឌ ដើម្របី ច្រក ជូន ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ»។

ចាប់ តាំង ពី ឆា្នាំ ២០២០ មក 
ក្រុម ត្រឡ្រក្រម AntiCov-
id19Cambodia បាន ធ្វើ 
សកម្មភាព សប្របុរសធម៌ ខ្លះ 
ដូចជា ផលិត ជា របាំង សុវត្ថិ- 
ភាព មយួ ចនំនួ ផ្ដល ់ជនូ អ្នក មក 
ទទួល វ៉ាក់សំាង ក្រុម គ្រូព្រទ្រយ 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង និង កង រាជអា- 
វុធ ហត្ថ រាជធានី ភ្នំព្រញ និង 
សម្ភារ មួយ ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត 
ផ្ដល់ ទៅ ដល់ មន្ទីរព្រទ្រយ រដ្ឋ 

ដូចជា ស្រមដ្រ ចំនួន ៥ ពាន់ 
គូ បង់ បិទ មុខ របួស ចំនួន ១ 
មុឺន បន្ទះ ម៉ាស់ សាប៊ូ។

ក្រុម ត្រឡ្រក្រម ន្រះ គឺ ជា 
ក្រុម មួយ ដ្រល ត្រូវ បាន បង្កើត 
ឡើង ក្នុង អំឡុង ខ្រ ម្រសា ឆា្នាំ 
២០២១ ដើម្របី ធ្វើ សកម្មភាព 
មនុស្រស ធម៌ ផ្រស្រងៗ ក្នុង ការ 
ចូលរួម ជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ រីក រាល-
ដល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ្រល 
កើត ច្រញ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

រហតូ មក  ដល ់ព្រល ន្រះ មលូ 
និធិ កម្ពុជា ប្រឆាំង កូវីដ ១៩ 
បាន ទទួល ជំនួយ ពី សប្របុរស- 
ជន មក ព ីគ្រប ់ទសិទ ីដ្រល មន 
ដូចជា ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុម ហ ៊ុន 
ឯកជន និង សមគម អង្គការ 
ផ្រស្រងៗ ដើម្របី រៀបចំ ជា សម្ភារ 
គ្រឿង ឧបភោគ បរិភោគ សម្រប់  
ផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ ខ្វះខាត ក៏ ដូច 
ជា ផ្តល់ ជូន ជា សម្ភារ ចំាបាច់ ជូន  
ដល់ កម្លាំង សមត្ថកិច្ច និង ក្រុម 
គ្រូព្រទ្រយ ជួរ មុខ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ 
ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រអង្គារ ទី១១ ែខឧសភា ឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ ១... ថ្ង្រទី១ ខ្រ 
មករា ដល់ ថ្ង្រទី ៨ ខ្រ ឧសភា 
ឆា្នាំ ២០២១។

បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ជាត ិដ្រល បាន ផ្រសព្វផ្រសាយ កាល 
ពី ថ្ង្រទី ៨ ឧសភា  បញ្ជាក់ ថ៖ 
«សម្រប់ គ្រះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ 
នៅ ថ្ង្រទី ០៨ ខ្រ ឧសភា ឆា្នាំ 
២០២១ បាន កើត ឡើង ចំនួន 
៦ លើក បណ្តាល ឲ្រយ មនុស្រស 
សា្លាប់ ចំនួន ៥ នាក់ និង របួស 
៣ នាក់ ក្នុង នោះ ធ្ងន់ ចំនួន ២ 
នាក់ និង ស្រល ១ នាក់»។

ចពំោះ ការ រតឹ បន្តងឹ ការ អនវុត្ត 
ច្របាប់ ចរាចរណ៍ វិញ នៅ ក្នុង 
រយៈព្រល ១២៨ ថ្ង្រ គិត ចាប់ 
ពី ថ្ង្រទី ១ ខ្រ មករា ដល់ ថ្ង្រទី 
០៨ ខ្រ ឧសភា ឆា្នាំ ២០២១ 
យានយន្ត ដ្រល ល្មើស ច្របាប់ 
ចរាចរណ ៍មន ចនំនួ សរបុ ៧៧ 
២៨៨ គ្រឿង ក្នុង នោះ ម៉ូតូ 

ចំនួន ៥៦ ៦៧៩ គ្រឿង និង 
រថយន្ត ចំនួន ២០ ៦០៩ 
គ្រឿង។ រថយន្ត ធុន តូច ១៦ 
០៥២ គ្រឿង និង ធំ ចំនួន ៤ 
៥៥៧ គ្រឿង។ ន្រះ បើ តាម 
របាយការណ៍ ដដ្រល។

លោក ឆាយ គឹមខឿន អ្នក 
នាំពាក្រយ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ-
បាល ជាតិ មិន អាច សុំ អតា្ថាធិ-
ប្របាយ បន្ថ្រម បាន ទ្រ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ  
ដោយ លោក បញ្ជាក់ ថ លោក 
កំពុង ជាប់ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក។

ចំណ្រក លោក ហ្រង ចាន់-
ធារី ប្រធាន នាយកដ្ឋាន នគរ-
បាល ចរាចរណ៍ និង សណ្តាប់ 
ធា្នាប់ សាធារណៈ បាន ប្រប់ ភ្នំ-
ព្រញ  ប៉ុស្តិ៍ យា៉ាង ខ្លី ថ តួល្រខ 
ន្រះ គឺ ជា តួល្រខ សរុប ដ្រល 
បាន ស្រង់ ដោយ អគ្គស្នង ការ-
ដ្ឋាន នគរបាលជាតិ និង មន្ត្រី 
ទូទាំង ប្រទ្រស។

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «តួល្រខ 

ន្រះ គឺ ត្រឹមត្រូវ ហើយ។ ចំនួន 
ន្រះ គឺ ស្រង់ ពី មន្ត្រី យើង»។

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
ខាង លើ ក្នុង រយៈព្រល ១២៨ 
ថ្ង្រ ន្រះ យា៉ាងហោច ណស់ 
គ្រះថ្នាក់ ចរចារណ៍ បាន កើត 
ឡើង ជា មធ្រយម ប្រមណ ៧ 
ករណី ក្នុង ១ ថ្ង្រ ហើយ ក្នុង ១ 
ថ្ង្រ បណ្តាល ឲ្រយ មនុស្រស សា្លាប់ 
យា៉ាង ហោច ណស ់៥ នាក ់បើ 
ទោះ ជា កម្ពុជា កំពុង ប្រឈម 
នឹង  វិបត្តិ កូវីដ១៩ ដ្រល នាំ ឲ្រយ 
ការ  ធ្វើ ចរាចរណ៍ តាម ដង ផ្លូវ 
ត្រូវ បាន រឹត ត្របឹត ក៏ ដោយ។

លោក គង់ សុវណ្ណ អ្នក ជំ-
នាញ សខុភាព សាធារណៈ នងិ 
ជា នាយក កម្មវិធី មូលនិធិសុវត្ថ-ិ 
ភាព អន្តរជាតិ បាន ប្រប់ ភ្នំ-
ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថ គ្រះ ថ្នាក់ ចរា-
ចរណ៍ គួរ ត្រ ត្រូវ បាន យក ចិត្ត 
ទុក ដក់ ដូច នឹង បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ដូច គ្នា ព្រះ គ្រប់ គ្នា អាច 
ភ្ល្រច គ្រះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ត្រ 
គ្រះ ថ្នាក់ ចរាចណ៍ មិន ភ្ល្រច អ្នក  

នោះ ទ្រ។ បើ មនិ រមួ គ្នា ទបស់ា្កាត ់
ចាប ់ព ីព្រល ន្រះ គ ឺបញ្ហា គ្រះ-
ថ្នាក ់ចរាចរណ ៍អាច នងឹ ធា្លាក ់លើ 
អ្នក ឬ សាច់ ញាតិ អ្នក។

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «ត្រូវ រឹត 
បន្តងឹ ច្របាប ់ផ្តាត លើ កតា្តា ហាន-ិ 
ភយ័ សខំាន ់៣ គ ឺបើកបរ ហសួ 
ល្របឿន កណំត។់ បើកបរ ក្រយ 
ហបូ គ្រឿង ស្រវងឹ នងិ វ៉ាជ្រង នៅ 
ក្នុង សា្ថានភាព គ្រះថ្នាក់។ ពិ-
ស្រស តាម តំបន់ ងយ មន គ្រះ-  
ថ្នាក់ លើ ផ្លូវ ជាតិ ផ្លូវ ខ្រត្ត និង ផ្លូវ 
វង យាន ឆ្លង កាត់ ច្រើន»។

បន្ថ្រម ពី ន្រះលោក រំពឹង ថ 
បញ្ហា សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ នឹង 
ត្រូវ លើក យក មក អប់រំ គ្រប់ ទី-
កន្ល្រង ហើយ ដើរ ទន្ទឹម គ្នា ឱ្រយ 
បាន  ទលូទំលូាយ លើ កតា្តា ហា-
និភ័យ ទាំង ៣ ខាង លើ បូក 
ជាមួយ នឹង ការ លើក កម្ពស់ ការ 
ពាក់ មួក សុវត្ថិភាព សុវត្ថិភាព 
អ្នក  ជិះ កង់ និង ថ្មើរ ជើង ការ 
គោរព ភ្លើង និង សា្លាក សញ្ញា- 
ចរាចរណ៍ ជាដើម៕

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍...

កេមុការងារ មូលនិធិកម្ពជុាបេឆំាងកូវីដ ១៩ ចុះចេកអំណោយជូនបេជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌសេនសុខ 
កាលពីថ្ងេទី ០២ ខេឧសភា។ រូបថត  ហ្វ្រសប៊ុក

តពី ទំព័រ ២...ឆ្លើយតប 
បនា្ទាន ់ន្រ មន្ទរី សខុាភបិាល ខ្រត្ត 
នងឹ ចុះ យក សណំក ព ីអាជវីករ 
ទាងំអស ់នៅ ថ្ង្រទ ី៩ ខ្រឧសភា 
វ្រលា ម៉ាង ១២:០០ នាទី នៅ 
សាលា ដំណក់ ភូមិ ថ្មី ឃុំ រវៀង 
ស្រុក សំរោង។

ក្នុងករណី ពលរដ្ឋ ខកខាន 
មិន បាន ទៅ ផ្តល់ វត្ថុ សំណក 
តាម កាលកំណត់ ខាងលើ ត្រូវ 
ទៅ ផ្តល់ សំណក នៅ មណ្ឌល 
សុខភាព ឬ មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក 
ដ្រល នៅ ជិត លំនៅឋាន របស់ 
ខ្លួន។

លោក សឿម ប៊នុរទិ្ធ ិអ្នកនា-ំ
ពាក្រយ រដ្ឋបាលខ្រត្ត បាត់ដំបង 
ឯណោះ វិញ នៅ ថ្ង្រទី ៩ ខ្រ 
ឧសភា ន្រះ បាន ឱ្រយ ដឹងថ បច្ចុ-
ប្របន្ន ខ្រត្ដ បាតដ់បំង មន ការ បទិ 
ខ្ទប់ ទីតាំង ឱសថសា្ថាន ឯកជន 
មួយ នៅ ស្រុក ភ្នំព្រឹក។

លោក ឱ្រយដឹងថ ចាប់តាំងពី 
មន ការផ្ទុក ជំងឺ កូវីដ១៩ ខ្រត្ត 
បាតដ់បំង មន អ្នកជងំ ឺកវូដី១៩ 
ចំនួន៤២ នាក់ ក្នុង នោះ ព្រយា-
បាល ជាសះស្របើយ ចំនួន ២៩ 
នាក់ និង កំពុង សម្រក ព្រយា-
បាល ចំនួន ១៣ នាក់ និង ពុំ 
មន ករណី សា្លាប់ ឡើយ។

ក្រយពី ការបញ្ចប់ ការបិទ 
ខ្ទប ់រាជធាន ីភ្នពំ្រញ កាលព ីថ្ង្រទ ី
៦ ខ្រឧសភា ឈាន ចូលដល់ 
ថ្ង្រទ ី៧ ខ្រឧសភា មន ពលរដ្ឋ 
មកពី រាជធានី ភ្នំព្រញ ចូល ខ្រត្ដ 
បាតដ់បំង ចនំនួ៥នាក ់បានរក- 
ឃើញ វិជ្ជមន ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក បាន ថ្ល្រងថ៖ «បច្ចុ-
ប្របន្ន យើង បន្ត អនុវត្ដ វិធានការ 
ធ្វើត្រស្ដ រហ័ស ចំពោះ ពលរដ្ឋ 

ចំណូល ថ្មី ក្នុង ភូមិសាស្ដ្រ ខ្រត្ដ 
បាត់ដំបង។ ក្រពីន្រះ យើង 
បាន សហការ ជាមួយ ពលរដ្ឋ 
នៅ មូលដ្ឋាន។ បើសិនជា 
ទទួល  បាន ដំណឹង អំពី ពលរដ្ឋ 
ចំណូល ថ្មី ហើយ សង្រស័យ មន 
ពាក់ព័ន្ធ ជំងឺ កូវីដ១៩ ត្រូវ ជូន 
ដំណឹង មក អាជា្ញាធរ  ដើម្របី ចុះ- 
ទៅ យក សំណក ធ្វើត្រស្ត រក 
ម្ររោគ កូវីដ១៩»។

ចំណ្រកលោក ឈៀង សុវណ្ណរា៉ា 
អ្នកនាំពាក្រយ រដ្ឋបាល ខ្រត្ដ ព្រ-
វ្រង បានឱ្រយដឹងថ បច្ចុប្របន្ន ក្នុង 
ភូមិសាស្ដ្រ ខ្រត្ដ ព្រវ្រង មិន- 
មន ទីតាំង ដ្រល ត្រូវ បិទ ខ្ទប់ 
ទៀត ទ្រ។

លោក បានឱ្រយ ដឹងថ ចាប់ តំាង    
ពី មន ករណី រកឃើញ វិជ្ជមន 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ដំបូង ចូល ខ្រត្ដ 
កាលពី ខ្រម្រសា ឆា្នាំ ២០២១ 
ដល់ ថ្ង្រទី ៨ ខ្រឧសភា ន្រះ 
ខ្រត្ដ ព្រវ្រង មន ករណី វិជ្ជមន 
កូវីដ១៩ ចំនួន ៨៧ នាក់ ក្នុង 
នោះបាន ព្រយាបាល ជា សះ ស្របើយ  
ចនំនួ ៧៨ នាក ់នងិ មន ករណ ី
សា្លាប់ ចំនួន ៣ នាក់។

លោក ថ្ល្រងថ៖ «ចំពោះ ប្រ-
ជាពលរដ្ឋ ដ្រល ឆ្លងកាត់ ខ្រត្ត- 
ព្រវ្រង គឺ ឆ្លងកាត់ បាន ធម្មតា 
ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល ចូល 
មក កាន់ ទឹកដី ខ្រត្ត ព្រវ្រង ក៏ 
ចូលមក ធម្មតា ដោយ ត្រូវ 
អនុវត្តតាម វិធាន សុខាភិបាល 
៣ការពារ ៣កុ។ំ ក្នងុករណ ីបង 
ប្អូន មកពី តំបន់ ក្រហម តំបន់ 
ផ្ទុះ ឬ បងប្អនូ មន រោគសញ្ញា គរួ 
ឲ្រយ សង្រស័យ អាជា្ញាធរ នឹង យក 
បងប្អនូ មក ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ១៤ 
ថ្ង្រ និង ពិនិត្រយ សំណក»៕

ខ្រោត្តខ្លះនៅបន្តអនុវត្តវិធាន... ក្រោមុត្រោឡ្រោក្រោមឈ្មោះកម្ពជុាប្រោឆំាងកូវីដ១៩
គ្រោងច្រោកស្រោបៀងដល់ពលរដ្ឋជាង១ពាន់គ្រោសួារ
ក្នងុតំបន់មួយចំនួនក្នងុសង្កាត់នានានៅភ្នពំ្រោញ

Consultancy        :   International Specialist (s) for  
                                      Designing Fund Options and Structures                      
                                      for Sustainable Financing (Protected  
                                      Area Management)
Contract Type     :  Individual Contractor (IC) under  
                                      Long-Term Agreement
Duration               :   Up to 100 days per year with possibility  
                                     of extension up to three years
Deadline               :  20 May 2021

Download Link   :   
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_

id=98928 
UNDP is committed to achieving workforce diversity in 
terms of gender, nationality and culture. Individuals from 
minority groups, indigenous groups and persons with 
disabilities are equally encouraged to apply. All applications 
will be treated with the strictest con�dence. 
All selected candidates will, therefore, undergo rigorous 
reference and background checks.

UNDP is the leading United Nations organi-
zation �ghting to end the injustice of poverty, 
inequality, and climate change. Working with 
our broad network of experts and partners 
in 170 countries, we help nations to build 
integrated, lasting solutions for people and 
planet. Learn more at undp.org or follow at @
UNDP.
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តព ីទពំរ័ ១...ដើរចៃញ ចោល 
បៃជាពលរដ្ឋ ណា ម្នាក់ ឡើយ 
ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ បៃប់ ឱៃយ បាន 
ចៃបាស ់ថា វ៉ាកស់ាងំ សមៃប ់ចាក ់
ជូន ពលរដ្ឋ ជាង ៥២ ម៉ឺន នាក់ 
ក្នុង តំបន់ កៃហម មិន ខ្វះ ទៃ 
ដោយសារ វ៉ាក់សាំង ចំនួន ១ 
លាន ដូ សនឹង មកដល់ នៅ ថ្ងៃទី 
១១ និង ទី ១៥ ខាងម៉ខនៃះ »។ 

 លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី ក៏បាន 
បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា ទីកៃ៉ង ភ្នំ-
ពៃញ និង ខៃត្តកណា្តាល នឹង 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង ឱៃយបាន គៃប់ៗ គ្នា 
ទាំងអស់ ប៉៉ន្តៃ ដំបូង លោក ធ្វើ 

ការចាក ់ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ ក្នងុ តបំន ់
កៃហម ជាម៉នសិន ។ 

 ជាមួយគ្នានៃះដៃរ នៅ ថ្ងៃ 
ចន្ទទី ១០ ខៃឧសភា នៃះ អន៉-
គណៈ  កម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង កូ វីដ ១៩ នៃ រដ្ឋបាល 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ បាន កំ ណត់ 
ទតីាងំ ចនំនួ ៤០ កន្លៃង សមៃប ់
ចាក់ វ៉ាក់សាំង កូ វីដ ១៩ ស៉ី ណូ 
វ៉ា ក់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

 យោងតាម តារាង ឈ្មោះ ទី-
តាំង របស់ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នពំៃញ នៅថ្ងៃនៃះ បានឱៃយដងឹថា 
សមៃប់ ការចាក់ ដូ ស ទី ១ នឹង 

ធ្វើឡើង ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី១៣ ដលទ់ ី
៣០ ខៃឧសភា និង ដូ ស ទី ២ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃមិថ៉នា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 បៃភព ដដៃល បាន បន្ត ទៀត 
ថា ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ស៉ី ណូ - 
វ៉ាក់ នៃះនឹង ធ្វើឡើង នៅក្នុង 
ខណ្ឌ ចំនួន ៤ ដៃលមន សរ៉ប 
៤០ ទីតាំង ក្នុងនោះ មន ខណ្ឌ 
ទួល គោកខណ្ឌ បឹង កៃងកង 
ខណ្ឌ ឫសៃសី  កៃវ និង ខណ្ឌ - 
សៃនស៉ខ ។ 

 សមៃប់ ដំណើរការ នៃ ការ 
ចាក ់ វ៉ាកស់ាងំ ក្នងុ តបំន់ កៃហម 

ក្នុង រយៈពៃល ៩ ថ្ងៃ កន្លង មក 
នៃះមន ចនំនួ ៦ ខណ្ឌ កៃម៉ការ- 
ងរ ចាក់ វ៉ាក់សាំង របស់ កៃសួង 
ការពារជាតិ បាន ចាក់ ជូន បៃ-
ជាពលរដ្ឋ សរ៉ប បាន ចំនួន ៣៩ 
៩៦១៧ នាក់ ហើយ ខណៈ 
ដៃល សរប៉ ទទូាងំបៃទៃស មន 
អ្នក បាន ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ចនំនួ ១ 
៧៧៣ ៩៩៤ នាក់ ផងដៃរ ។ 

 យទ៉្ធនា ការចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ក្នងុ 
តំបន់ កៃហម ទាំង ៦ ខណ្ឌ នោះ 
មន ខណ្ឌមនជ័យ ចាក់ បាន 
ចំនួន ៨៥ ១១៧ នាក់ ខណ្ឌ 
ដង្កោ ចាក់ បាន ចំនួន ១០០ 
៩០៥ នាក់ ខណ្ឌ កំបូល ចាក់ បាន  
ចំនួន ៧០ ៨២៨ នាក់ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ សៃន ជយ័ ចាក ់បាន ចនំនួ 

១៣២ ៦៨០ នាក់ខណ្ឌ ឫសៃសី 
កៃវ ចាក់ បាន ចំនួន ៨ ៩១៩ 
នាក់ និង ខណ្ឌទួល គោក ចាក់ 
បាន ចំនួន ១ ១៦៨ នាក់ ។ 

 គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា វ៉ាក់ សំាង   

ការពារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ស៉ី ណូ វ៉ា ក់ 
នឹង មកដល់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ចំនួន ៥០ ម៉ឺន ដូ ស បន្ថៃមទៀត 
នៅ ថ្ងៃទី ១៥ ខ ៃឧសភា ច៉ង 
សបា្តាហ៍ នៃះ ៕

រី សុចាន់

កំពង់ចាមៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
កំពង់ចាម នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខៃ 
ឧសភា នៃះ  បាន សមៃច បិទ 
ខ្ទប់ ភូមិ អកទៀង ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ឃ៉ំ តាំងកៃំង សៃ៉ក បាធាយ 
និង ផ្អាក  រោងចកៃ មួយ កន្លៃង 
រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី  រក 
ឃើញ បៃជាពលរដ្ឋ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ចំនួន៧ នាក់ បន្ថៃម ទៀត។

ក្នុង អំឡុង ពៃល បិទ ខ្ទប់ នៃះ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ចាម បាន 
ណៃនាំ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច  តៃូវ រៀបចំ 
កងកម្លាងំ ការពារ ដើមៃបី ការពារ 
ក៉ំ ឱៃយ មន ការ ចៃញ-ចូល ឱៃយ 
បាន សម សៃប ទៅ តាម ទំហំ 
ការងរ និង រៀបចំ ឱៃយ មន ការ 
លក់ ដូរ ម្ហូប អាហារ ចល័ត ក្នុង 
ឃ៉ំ ដៃល តៃូវ បិទ ខ្ទប់ ១ ថ្ងៃ ១ 
លើក គឺ ពី ម៉ោង ៨:៣០ ពៃឹក 
ដល់ ម៉ោង  ១០ ពៃឹក ឬ រៀបចំ 
ឱៃយ មន ការ លក់ ដូរ ម្ហូប អាហារ 
នៅ តាម ពៃំបៃទល់ បិទ ខ្ទប់។

សៃចក្ត ីសមៃច  ដៃល ច៉ះ ថ្ងៃទ ី
១០ ខៃ ឧសភា បញ្ជាក់ ថា៖ 
«សមត្ថកិច្ច តៃូវ ចាត់ មន្តៃី ពាក់-
ពន័្ធ តាមដាន ព ីសខ៉ភាព បៃជា-
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ជា-
បៃចាំ។ មន្តៃី មន្ទីរ ការងរ និង 
បណ្តះុបណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ តៃវូ សៃវ- 
ជៃវ រក កម្មករ កម្មការិនី ដៃល 
បាន  ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង បៃយោល  
ជាមួយ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

សមត្ថកិច្ច តៃូវ តៃួត ពិនិតៃយ 
គៃប់ គៃង ទីកន្លៃង លក់ ម្ហូប-
អាហារ និង កន្លៃង លក់ ដូរ 
ផៃសៃងៗ ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ នៃះ 
និង តៃូវ រកៃសា អនាម័យ តាម 
វិធានការ ស៉ខាភិបាល។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត បញ្ជាក ់ទៀត ថា 

បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង មួយគៃួសារ  
អន៉ញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ មក ទិញ 
ម្ហូបអាហារ និង សម្ភារ បៃើ-
បៃស់ ផៃសៃងៗ បាន តៃ ម្នាក់ ក្នុង 
មួយ សបា្តាហ៍ ៣ ដង និង មិន 
តៃូវ  អន៉ញ្ញាត ឱៃយ លក់ ដូរ ទំនិញ 
ឬ សកម្មភាព អាជីវកម្ម គៃប់ 
បៃភៃទ នៅ ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ 
ឡើយ ។

នៅ ថ្ងៃទី  ១០ ខៃ ឧសភា នៃះ 
ផង ដៃរ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កពំងច់ាម 
បាន សមៃច ផ្អាក សកម្មភាព 
ផលតិកម្ម រោងចកៃ ល ីឈាង-
ខប ស្ថិត នៅ ភូមិ បាធាយ ឃ៉ំ-
បាធាយ សៃ៉ក បាធាយ រយៈ- 
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី រក ឃើ 
ញ  កម្មករ-កម្មការិនី មន វិជ្ជ-
មន ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន ៧ 
នាក់  ដៃល ជា បៃជាពលរដ្ឋ នៃ 
ភូមិ អកទៀង ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១០ 
ដល់  ថ្ងៃទី  ២៣ ខៃ ឧសភា។

លោក ឃន បៃ៉ស អ្នក នាំ-
ពាកៃយ សាលា ខៃត្ត កំពង់ចាម 
បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉៉ស្តិ៍  នៅ 
ថ្ងៃទី  ១០ ខៃ ឧសភា នៃះ ថា 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន ដាក់ កម្លាំង 
ការពារ នៅ តំបន់ ដៃល មន ការ 
ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ហើយ   ដើមៃបី ហាម-
ឃាត់ បៃជាពលរដ្ឋ មិន ឱៃយ បៃ-
សៃយ័ ទាកទ់ង គ្នា ព ីគៃសួារ មយួ 

ទៅ គៃួសារ មួយ ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង ដាក់ 

កម្លាំង បិទ ខ្ទប់ នៅ ទីនោះ  ការ-
ពារ សន្តសិខ៉  ហើយ យើង ផៃសព្វ-
ផៃសាយ វិធានការ អនាម័យ ឱៃយ 
គត ់មយួ ថ្ងៃប ីដង ទៀត  ដើមៃប ីឱៃយ 
គត់ ចូលរួម »។

បើ តាម លោក  បៃស៉   មនស៉ៃស 
ជាង  ២០០ នាក់  ដៃល បាន  
ប៉ះពាល់ ជាមួយ អ្នក វិជ្ជមន 
កូវីដ ១៩  ដៃល ទើប រក ឃើញ  
ទាងំ  ៧ នាក ់នៃះ  កពំង៉  តៃវូ បាន 
យក សំណាក ។

លោក បន្ត ថា រោងចកៃ លី 
ឈាងខប មន កម្មករ-កម្មកា- 
រិនី ចំនួន ជាង  ១ ០០០  នាក់។ 

នៅ ថ្ងៃទី  ១០ ខៃ ឧសភា នៃះ 
ផង ដៃរ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កពំងច់ាម 
បាន បៃកាស រក ឃើញ ករណី 
វិជ្ជមន ជំងឺ កូវីដ១៩  ថ្ម ីចំនួន ១៦  
នាក់ បនា្ទាប់ ពី ធ្វើ តៃស្ត យក  សំ-
ណាក លើ មន៉សៃស  ៦១៨ នាក់។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ចាម បាន 
ចាត ់ឱៃយ មន្ទរី សខ៉ាភបិាល  បញ្ជនូ 
អ្នក ជំងឺ  ទៅ សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ មៃគង្គ កំពង់ចាម 
និង បន្ត សៃវជៃវ រក អ្នក ដៃល 
ប៉ះពាល ់ដោយ ផ្ទាល ់នងិ ដោយ 
បៃយោល ករណី នៃះ បន្ថៃម 
ទៀត៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ  ប៉រស ជា មៃភូមិ - 
ម្នាក់ តៃូវបាន ត៉លាការ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ សមៃច ឃ៉ំខ្លួន ដាក់ 
ពន្ធនាគរ នៅថ្ងៃនៃះ ពាក់ព័ន្ធ 
ករណី ចាប់បង្ខំ រំលោភ សៃព-
សន្ថវៈ លើ កូនសៃី បង្កើតបាន 
សមៃច ជាចៃើន ដង បៃពៃឹត្ត 
នៅផ្ទះ ក្នុង ភូមិ ខ្វៃ សង្កោត់ តៃ-
ពាងំកៃសំាង ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន-
ជ័យ រាជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក ជា សវ៉ណ្ណ អធកិាររង 
ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃនជ័យ ទទួល 
បន្ទកុ ផ្នៃក ពៃហ្មទណ្ឌបាន បៃប ់ 
ភ្នំពៃញ  ប៉៉ស្តិ៍  នៅ រសៀល ថ្ងៃទី 
៩ ខៃ ឧសភា នៃះ ថា ប៉រស សងៃស័យ  
ឈ្មោះ ប៊និ ផត អាយ ៉៥៦ ឆ្នាំ 
ជា បៃធានភូមិ ខ្វៃ នៃ សង្កោត់ 
តៃពាំងកៃសំាង ខណ្ឌ ពោធិ៍-
សៃន ។ ជន នៃះ តៃូវបាន ឃាត់ 
ខ្លួន ភា្លាមៗ តាម បណ្ដឹង របស់ 
ជនរងគៃះ កាលព ីយប ់ថ្ងៃទ៦ី 
ខៃឧសភា កៃយពី គត់ បាន 
ធ្វើ សកម្មភាព ចាប់ បង្ខំ រំលោភ 
សៃពសន្ថវៈ លើ កូនសៃី បង្កើត 
វ័យ ២២ ឆ្នាំ ដៃល ជា ស្តៃី មន 
ប្ដី ទៅហើយ នោះ។

លោក ស៉វណ្ណ បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «តាម បណ្ដឹង របស់ ស្តៃី 
រងគៃះ ជា កូន ជនសងៃស័យ 
ដៃលជា ឪព៉ក បង្កើត របស់ នាង 
បាន ចាប់បង្ខំ រំលោភ សៃព-
សន្ថវៈ  លើ រាងកាយ របស់ នាង 
រហតូ សមៃច ជាចៃើន ដង  នៅ-
ក្នងុ បន្ទបទ់កឹ ខាងកៃយ ផ្ទះ គ ឺ
ចាប់តាំងពី យប់ ថ្ងៃទី ១៦ ខៃ-
មនីា រហ ូតដល ់យប ់ថ្ងៃទ ី៦ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

លោក ថា តាមរយៈ ការរៀប- 
រាប់ របស់ នាង ក្នុង ពាកៃយបណ្ដឹង 
គឺ គៃប់ ពៃលដៃល ជនសងៃស័យ 
រូបនៃះ ចាប់បង្ខំ រំលោភ សៃព- 

សន្ថវៈ  លើ រាងកាយ នាងម្ដងៗ គ ឺ
ឪព៉ក នាង តៃងតៃ «គំរាម កំ-
ហៃង ថា នងឹ សម្លាប»់ បៃសនិបើ 
នាង ហា៊ាន បៃប់ ម្ដាយ  និង ប្ដី 
ពៃម ទាំងប្អូនៗ របស់ នាង ណា 
ម្នាក់ ឲៃយ បានដឹង អំពី រឿងនៃះ។

លោក បាន សៃង់ យកសម្ដី 
របស់ ស្តៃី រងគៃះ មក បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា៖ «១ លើក ជា ២ លើក 
ខ្ញុំ ស៊ូ អត់ទៃំ ពៃះ ខា្លាច ប្ដី  និង 
អ្នកជិតខាង ដឹង រឿង ដ៏អាសៃូវ 
នៃះ គៃ មក់ងយ ដល់ កៃ៉ម គៃួ-
សារ ខ្ញុំ ហើយ សងៃឃឹម ថា ឪព៉ក 
របសខ់្ញុ ំដៃល គត ់ជា មៃភមូ ិផង 
នៃះ មន ការកៃបៃ កំហ៉សឆ្គង 
របស់គត់។ ប៉៉ន្តៃ ថ្ងៃ បន្តបនា្ទាប់ 
មកទៀត គ ឺចនោ្លាះ ៣-៤ ថ្ងៃ ម្ដង 
គឺ គត់ តៃងតៃ លបលួច ចូល 
ទៅចាបរ់លំោភ ខ្ញុ ំនៅក្នងុ បន្ទប-់ 
ទឹក នោះ ដោយ ពោល ពាកៃយ 
គំរាម សម្លាប់»។

លោក ថា ស្តៃី រងគៃះ បាន 
បញ្ជាក់ នៅក្នុង ពាកៃយបណ្ដឹង 
ទៀតថា៖ «នៅ យប់ ថ្ងៃទី ៦ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំ បាន 
សមៃច ចិត្ត កាត់ ភាពខា្មោសអៀន 
ហើយ បៃថ៉យ នឹង ការ គំរាម  
សម្លាប ់របសគ់ត ់ដោយ សៃក 
បៃប់ ម្ដាយ ខ្ញុំ និង អ្នក ជិតខាង 
ឲៃយ បានដងឹ នងិ ជយួ អន្តរា គមន ៍

ចាប់ខ្លួន គត់ ទៅ អប់រំ ណៃនាំ 
តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ដៃល បាន- 
កំណត់»។

បើតាម លោក ស៉វណ្ណ កៃយ   
ចាប់ខ្លួន យក ទៅ សួរនាំ ជន 
សងៃស័យ ម៉ន ដំបូង បាន ឆ្លើយ 
ដោះសា ថា មកពី ខ្លនួ សៃវឹងសៃ 
ហើយ ចៃឡំ ស្តៃី រងគៃះ ជា កូន 
ថា ជា បៃពន្ធ របស់ ខ្លួន ពៃះ 
ពៃលយប់ ងងឹត មើល មិន ចៃបាស់។ 
ល៉ះ បនា្ទាប់មក ជនសងៃស័យ ក៏ 
បាន   សារភាព  និង បាន ស៉ំ ការ 
អធៃយាសៃ័យ ពី បៃពន្ធ  និង កូនសៃី។

លោក បាន បញ្ជាកថ់ា ៖«ជន-
សងៃសយ័ តៃវូបាន បញ្ជនូ ទៅកាន ់
ត៉លាការ នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី ៩ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ហើយ នៅ 
រសៀល ថ្ងៃ ដដៃល នៃះ ត៉លា-
ការ បានសមៃច ឃ៉ំខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ ដាក់ ពន្ធនាគរ ពៃស 
ជា បណ្តាះអាសន្ន ដោយ ចោទ 
បៃកាន់ ពី បទរំលោភ សៃព-
សន្ថវៈ មន សា្ថាន ទម្ងន់ទោស 
តាម បញ្ញត្តិ មតៃ ២៤១ នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ»។

យោងតាម បទចោទ និង ម-
តៃ២៤១ នៃ កៃមពៃហ្មទណ្ឌ 
នៃះជនសងៃស័យ នងឹតៃវូ បៃឈម  
ការផ្ដនា្ទាទោស ឲៃយ ជាប់ ពន្ធនា- 
គរ ពី៧ ឆ្នាំ ដល់១៥ ឆ្នាំ៕

វ៉ាក់សំាងការពារវីរុសកូវីដ១៩សីុណូវ៉ាក់...

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមសមេចបិទខ្ទប់ភូមិអក-
ទៀងនិងផ្អាករោងចកេមួយកន្លេងរយៈពេល១៤
ថ្ងេបន្ទាប់ពីរកឃើញបេជពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ

តុលាការសមេចឃំុខ្លនួមេភូមិម្នាក់ករណី
រំលោភកូនសេីបង្កើតបានសមេចជចេើនដង

វ៉ាក់សំាងសីុណូវក់មកដល់បេទេសកម្ពជុា កាលពីថ្ងេទី ១៧ មេសា ឆ្នាំ 
២០២១។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ការ ចាក់វ៉ាក់សំាង ការពារ កូវីដ នៅ ខេត្តកំពង់ចាម។ រូបរដ្ឋ បាលខៃត្ត កំពង់ចាម 

បុរសម្នាក់តេវូបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ  ករណី រំលោភ កូនសេ ីបង្កើត បាន 
សមេច ជាចេើន ដង ចាប់តំាងពី យប់ ថ្ងេទី ១៦ ខេមីនា រហូ តដល់ យប់ 
ថ្ងេទី ៦ ខេឧសភា ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ប៉ូលិស
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គឹម សារុំ 

សា្វាយរៀងៈ ជន សងៃស័យ ជា 
ជនជាតិ ខ្មៃរ និង វៀតណាម 
ចំនួន ៥នាក់ កំពុង តៃូវ បាន 
តលុាការ ខៃត្ត ស្វាយរៀង សក- 
សរួ នៅ ថ្ងៃទ ី១០ ឧសភា ពាក-់ 
ពន័្ធ នងឹ ការ ជញួដរូ គៃឿង ញៀន 
ជាង ១១គីឡូកៃម។

ជន សងៃស័យ ទាងំ  ៥ នាក ់នៃះ  
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៥-៦ ឧសភា នៅ ខៃត្តស្វាយ- 
រៀង នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ និង 
នៅ ខៃត្ត កណា្តាល។

លោក កៃវ សថុា ស្នង ការ រង 
ទទួល ការងារ ផៃន បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន ខៃត្តស្វាយរៀង ឱៃយ 
ដឹង នៅ ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ថា 
ជន សងៃសយ័ ទ ី១-ឈ្មោះ ហ៊ ួតកឹ 
ភៃទបៃុស អាយុ ៥៩ឆ្នាំ ទី២- 
ឡៃ យ៊ាំងគួ ភៃទបៃុស អាយុ 
៤៥ឆ្នាំ ទី៣- ង្វៀង ថាន់លីន 
អាយុ ៣៨ឆ្នាំ ពួកគៃ ជា ជន- 
ជាតិ វៀតណាម។ ទី៤-ហៃង 

សវុត្ថា ភៃទបៃសុ អាយ ុ៣៩ឆ្នា ំ
និង នុត ប៊ុនធឿន ភៃទបៃុស 
អាយុ ៥៦ឆ្នាំ។ ពួកគៃ ខ្លះ រស់ 
នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ខ្លះ រស់ 
នៅ សៃុក មុខ កំពូល  ខៃត្ត 
កណា្តាល និង រស់ នៅ ខៃត្ត 
ស្វាយរៀង។

លោក ថ្លៃង ថា៖«យើង បាន 
បញ្ជូន ពួកគៃ ដល់ តុលាការ 
ហើយ ហើយ ខាង អយៃយការ 
លោក កំពុង ធ្វើការ សក សួរ នៅ  
ឡើយ នៅ ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា»។

លោក បន្ត ថា៖ «ជា នីតិវិធី 
ពៃល អយៃយការ សួរ ចប់ បញ្ជូន 
ជន នោះ បន្ត ទៅ ចៅកៃម សុើប 
សរួ ហើយ បើ ចៅកៃម សុើប សរួ 
ចៃញ ដីកា ឃុំ គឺ តុលាការ បៃ-
គល់ ឱៃយ យក ជន ទាំង នោះ ទៅ 
ឃុំ នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ តៃ ម្តង»។

បើ តម លោក សុថា គៃឿង- 
ញៀន ដៃល សមត្ថកិច្ច រឹបអូស 
បាន ពី កៃុម ជន សងៃស័យ មាន 
ចនំនួ ជាង១១គឡីកូៃម។ ក្នងុ  
នោះ ថា្នាំ ញៀន បៃភៃទ មៃតំហ្វៃ- 

តមីន មាន ជាង ៩ គីឡូកៃម 
គៃឿង ញៀន បៃភៃទ កៃតមីន  
មាន ចំនួន ជាង ១ គីឡូកៃម។

លោ កបៃប់ ថា បៃតិបត្តិការ 
នៃះ សមត្ថកចិ្ច របស ់លោក បាន 
សហការ ជាមួយ មន្ទីរ បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន និង មាន ការ 
សមៃប សមៃួល ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី 
សលា ដំបូង ខៃត្ត ស្វាយរៀង 
និង សលា ដំបូង រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។

លោកថា ដំបូង ចាប់ ជន 
សងៃស័យ ឈ្មោះ ហ៊ួ តឹក នៅ 
ចំណុច គោលដៅ តៃួត ពិនិតៃយ 
ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់ចរាចរណ ៍ស្ថតិ 
ក្នុង ភូមិ ធ្លក ឃុំ កៃលគោ 
សៃុក  ស្វាយជៃំ ខៃត្ត ស្វាយ-
រៀង។ ពៃល ចាប់ នោះ មាន 
រថយន្ត ១ គៃឿង មា៉ាក CRV រួម 
នឹង ថា្នាំ ញៀន ១០ កញ្ចប់ ធំ។ 
បនា្ទាប ់មក ចាប ់បាន ជន  ២ នាក ់
ទៀត នៅ សៃុក កំពង់រោទ៍ ខៃត្ត 
ស្វាយរៀង។

លោក បន្ត ទៀត ថា កៃយ ពី 

សមត្ថកិច្ច ចាប់ ជន សងៃស័យ ៣ 
នាក់ ខាង លើ ហើយ ក៏ បន្ត មក 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ដោយ ឃាត់ 
ខ្លួន បាន មា្នាក់ និង នៅ សៃុក 
មុខកំពូល ឃាត់ បាន មា្នាក់។ 
ពួកគៃ ជា មុខ សញ្ញា ដឹក គៃឿង 
ញៀន ឆ្លង ដៃន ទៅ បៃទៃស 
វៀតណាម។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ចំពោះ 
មៃ ខ្លោង  សមត្ថកិច្ច ខ្ញុំ កំពុង សុំ 
ដីកា ពី តុលាការ ដើមៃបី ស្វៃង រក 
ចាប់ ខ្លនួ ពៃះ យើង កំណត់ អត្ត-
សញ្ញាណ បាន អស់ ហើយ»។

ដោយឡៃក នៅ ឯខៃត្តបាត់-
ដំ បង នៅ រសៀល ថ្ងៃនៃះ សមត្ថ-
កចិ្ច អាវធុហត្ថ ខៃត្ត បាន កសង 
សណំុ ំរឿង បញ្ជនូ បរុស មា្នាក ់ទៅ 
សលា ដំបូង ខៃត្ត ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការ រកៃសា ទុក កំាភ្លើង ខុស ចៃបាប់។

លោក ថាច វ៉ាន់ បៃធាន 
ការិយល័យ បៃឆំង បទ ល្មើស 
ខៃត្ត បាត់ដំបង បៃប់ នៅ ថ្ងៃទី 
១០ ឧសភា ថា ជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ សំ សុខ បញ្ញា វ័ន្ត អាយុ 

២៥ ឆ្នា ំជា ជាង ដៃក រស ់នៅ ភមូ ិ
ចំការ ឫសៃសី សងា្កាត់ ពៃក ពៃះ 
ស្ដៃច កៃុង បាត់ដំបង ខៃត្ត 
បាត់ដំបង។

លោក ថ្លៃង ថា៖«រឿងនៃះ  ខ្ញុំ 
បាន ចាត់ បញ្ជូន ជន មា្នាក់ នោះ 
ទៅ តុលាការ ដើមៃបី ឱៃយ ចៃបាប់ 
អនុវត្ត បន្ត ហើយ»។

ចពំោះ វត្ថតុង រមួ មាន កាភំ្លើង 
M ១៦ ចំនួន ១ដើម លៃខ 
៤៧២៣៧៨ បង ់M១៦ ចនំនួ 

១០បង់ បង់អាកា ៤៧  ចំនួន 
៤បង ់បងម់ា៉ាត ់តយ៉ៃត ចនំនួ ២ 
បង់។

គៃប់ កាំភ្លើង M១៦ ចំនួន 
២៤២គៃប់ គៃប់ កាំភ្លើង AK 
៤៧ ចនំនួ ៦៤គៃប ់គៃបខ់្ចបិ 
AK៤៧ ចនំនួ៧ គៃបម់នី ចនំនួ 
៤គៃបទ់សូសៀ ចនំនួ១ សៃបៃក 
ជើង ក វៃង យោធា ចំនួន២ ឯក-
សណា្ឋាន បា៉ារា៉ា ចនំនួ ១ កភំ្លៃ នងិ 
អាវ ភ្លៀង  យោធា ចំនួន១៕

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន បាន ផ្តល ់ថវកិា 
បៃមាណ ៥៧ មុនឺ ដលុា្លោរ បន្ថៃម 
ទៀត  ទៅ ដល ់បណា្តា ខៃត្ត ទាងំ- 
អស់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស លើក- 
លៃង  តៃ រាជធានី ភ្នពំៃញ សម ៃ ប់    
បៃើបៃស់ លើ ការ ធ្វើ ចត្តាឡី- 
ស័ក  ក្នុង រយៈពៃល ១ សបា្ដាហ៍ 
ទៀត ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ កូវីដ១៩។

យោង តម លិខិត មួយ ចៃបាប់ 
ចៃញ ដោយ កៃសួង សុខាភិ-
បាល  ដាក់ ជូន លោក នាយក 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ថវកិា ផ្តល ់ជនូ សរបុ ទៅ ដល ់
បណា្តា ខៃត្ត ទាំង ២៤ គឺ មាន 
ចនំនួ ៣២ ៦៦៥ ០០០ ០០០ 
រៀល ឬ ស្មើ ជាង ៨ លាន ដលុា្លោរ 
ក្នុង នោះ ថវិកា ដៃល នៅ សល់ 
មាន ចនំនួ ២៤៤ ៥៣២ ០០០ 
រៀល  ឬ ស្មើ នឹង ជាង ៦ មុឺន 
ដុលា្លោរ។ រីឯ ថវិកា ស្នើសុំ បន្ថៃម 
មាន បៃមាណ ២ ២៨០ ០០០ 
០០០រៀល ឬ ស្មើ ៥៧ មុឺន 

ដុលា្លោរ។
លិខិត នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 

«ថវិកា ទាំង នៃះ សមៃប់ ឲៃយ 
បណា្តា ខៃត្ត ទាំង នោះ បៃើបៃស់ 
និង តៃៀម ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ៩ ដល់ 
ថ្ងៃទី ១៥ ខៃ  ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ខាង មុខ នៃះ»។

លខិតិ ដដៃល បាន ឲៃយ ដងឹ បន្ត 
ថា បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ថវិកា 
ទាំង នៃះ បណា្តា ខៃត្ត ទាំង នោះ 
តៃូវ ធ្វើ ការ ចំណាយ ទៅ លើ ការ 
ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក របស់ បៃជាពល 
រដ្ឋ សរបុ ទទូាងំ ២៤ ខៃត្ត ដៃល 
មាន ជាង៥មុឺន នាក់ ដោយ ក្នុង  
នោះ ខៃត្ត ដៃល តៃូវ ចំណាយ 
លើ អ្នក ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ចៃើន 
ជាង  គៃ គ ឺខៃត្ត បនា្ទាយមានជយ័ 
ខៃត្ត បាត់ដំបង និង ខៃត្ត ឧត្តរ-
មានជ័យ។

ចំណៃក ខៃត្ត ដៃល មាន ចំនួន 
អ្នក ធ្វើ ចត្តាឡសីក័ ចៃើន ជាង គៃ 
គឺ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដៃល មាន 
ជាង ៣៧ ០០០ នាក់ ខណៈ 
ខៃត្ត កំពត និង ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី 
មិន  មាន ចំនួន អ្នក ធ្វើ ចត្តាឡី-
ស័ក នោះ ទៃ។  នៃះ បើ តម 

លិខិត  ស្នើ ថវិកា របស់ កៃសួង- 
សុខាភិបាល នៃះ។

លោក វុតិ វឌៃឍនា នាយករដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត កំពត ដៃល ជា ខៃត្ត  
មួយ គា្មោន អ្នក ធ្វើ ចត្តាឡី ស័ក 
ក្នុង មណ្ឌល ដៃល រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
បាន រៀបចំ បាន បៃប់ភ្នំពៃញ- 

ប៉ុស្តិ៍ ថា មណ្ឌល ចត្តាឡីស័ក 
ទាំង  អស់ របស់ ខៃត្ត គឺមិន មាន 
អ្នក សមៃក នោះ ទៃ  ពៃះ ភាគ  
ចៃើន ជា អ្នក ចំណូល ថ្មី ដៃល  
តមៃូវ ឲៃយ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក នៅ ផ្ទះ 
ខណៈ អ្នក ដៃល រក ឃើញ  ថា 
មាន  វិជ្ជមាន គឺ បញ្ជនូ ទៅ សមៃក 

ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ។
លោក បាន បន្ត ថា ដោយសរ 

តៃ គា្មោន ចនំនួ អ្នក ធ្វើ ចត្តាឡសីក័ 
នៅ មណ្ឌល រដ្ឋ ដូច្នៃះ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត មិន បាន ស្នើ កញ្ចប់ ថវិកា 
បន្ថៃម សមៃប់ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង សបា្តាហ៍ 

ថ្មី នៃះ ទៃ ពៃះ ថវិកា ដៃល បាន 
ផ្តល់ ជូន ដោយ លោក នាយក 
រដ្ឋមន្តៃ ីនាពៃល កន្លង ទៅ គ ឺនៅ 
សល់ សមៃប់ តៃៀម បៃើបៃស់ 
ក្នុង ពៃល ខាង មុខ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «គតិ 
តៃមឹ ថ្ងៃទ ី៩ ឧសភា ខៃត្ត កពំត 
មក  ទល់ ពៃល នៃះ  គឺ មិនមាន 
អ្នក  ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក នៅ ក្នងុ មណ្ឌល  
របស់ រដ្ឋ នោះ ទៃ ដៃល ជា ហៃតុ 
នា ំឲៃយ យើង មនិ ចាបំាច ់ចណំាយ 
ថវិកា ដៃល តមៃូវ ដល់ ការ  ហូប 
ចកុ ដល ់ពកួ គាត។់  យើង ឲៃយ ពកួ 
គាត់ គោរព តម គោលការណ៍ 
៣ កុំ ៣ ការពារ»។

លោក វុិត វឌៃឍនា បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា សរុប ជារួម មក អ្នក ដៃល 
បាន ធ្វើ ចត្តាឡសីក័  នៅ មណ្ឌល 
ចត្តាឡីស័ក របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
កំពត គឺ ចំនួន៦៣៨ នាក់ 
ដៃល  ពួក គៃ បាន ចៃញ ពី មណ្ឌល  
អស់ ហើយ។ ចំណៃក អ្នក ធ្វើ 
ចត្តាឡសីក័ នៅ តម ផ្ទះ សរបុ គ ឺ
មាន ៣ ៤៤០ នាក ់ខណៈ អ្នក 
តៃស្ត រក ឃើញ វិជ្ជមាន កូវីដ- 
១៩ គឺ មាន ចំនួន២០នាក់៕

ជន សងេស័យ ជា ជនជាតិ ខ្មេរ និង វៀតណាម ចំនួន ៥នាក់ តេវូ បាន ចាប់ ខ្លនួ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ជួញដូរ គេឿង ញៀន ជាង ១១ គីឡូកេម  ។ រូបថត ប៉ូលិស

បេជាពលរដ្ឋជាប់ធ្វើចតា្តាឡីស័ក នៅមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ករដ្ឋបាលសេកុចំការលើ ស្ថតិនៅពុទ្ធកិបឋមសិកេសា 
វត្តពេះពុទ្ធមុនីរងេសី (ហៅវត្តស្ទងឹក្ត)ី ភូមិចំណោម ឃំុបុសខ្នរុ សេកុចំការលើ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តកំពង់ចាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់ថវិកាបន្ថ្រមប្រមាណ៥៧មឺ៉នដ៉ល្លារទៀតដល់បណ្ដា
ខ្រត្តទំាងអស់សម្រប់ប្រើប្រស់លើការធ្វើចត្តាឡីស័ក១សប្ដាហ៍ទៀត

ជនសង្រស័យខ្ម្ររនិងវៀតណម៥នាក់កំព៉ងត្រវូបនត៉លការ
សួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង១១គីឡូក្រម
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ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

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

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជ តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជ តិ
បៃ  ក់ ស យ

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

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជ ន់ខ្ព ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,� យ ស មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចន ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

�្រ � ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រកចា យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរចន �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខ្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង�  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មុំ គន្ធា 

រតនគិរីៈ មក ដល់ ពៃល នៃះ 
ការ រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍
២០ កមុ្ភៈ បាន ឆ្លង ទៅ ដល ់ខៃត្ត 
រតនគ ិរហីើយ ដៃល ជា ខៃត្ត ចងុ 
កៃយ គៃ បង្អសដ់ៃល រក ឃើញ  
មាន ករណី ឆ្លង វីរុស កូវីដ១៩ 
ទៅ  លើ បុរស ជនជាតិ ខ្មៃរ ចំនួន 
២ នាក់ នៅ ថ្ងៃទី ០៩ ខៃ  
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
រតនគរិ ីបាន ឱៃយ ដងឹ ថា បរុស ជន 
ជាត ិខ្មៃរ ចនំនួ ២ នាក ់តៃវូ បាន 
រក ឃើញ វជិ្ជមាន វរីសុ កវូដី ១៩ 
តាមរយៈ លទ្ធផល វិភាគ រក ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដោយ បៃើ ឧបករណ៍ 
តៃស្ត រហ័ស  (COVID-19 Ag 
RAPID TEST DEVICE) 
ដៃល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កៃុម 
ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ របស់ មន្ទីរ 
សុខាភិបាល នៃ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
រតនគិរី។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ការ រក ឃើញ នៃះ ធ្វើ ឡើង នៅ 
ទីតាំង តៃួត ពិនិតៃយ (ចំណុច 
ស្ពាន សៃពក)  ពៃំបៃទល់ ខៃត្ត 
រតនគិរី និង ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង 
ដៃល អ្នក ជំងឺ ទាំង ០២ នាក់ 
នៃះ មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ 
ហើយ ដៃល នៃះ ជា ករណ ីលើក 
ដំបូង ក្នុង ខៃត្ត រតនគិរី។

បើ តាម រដ្ឋបាល ខៃត្ត រតនគិរី 
បច្ចុបៃបន្ន កៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ 
នងិ អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន បាន យក 
អ្នក  ជំងឺ ទាំង ០២ នាក់ នៃះ ទៅ 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌល 
ពៃយាបាល កូវីដ១៩ កមៃតិ សៃល  

ស្ថិត នៅ វិទៃយាល័យ តៃពាំង កៃ-
ហម ភូមិ បីតៃពាំង កៃហម ឃុំ 
តៃពាំងកៃហម សៃុក កូនមុំ 
ខៃត្ត  រតនគរិ ីហើយ កៃមុ ការងរ 
បាន និង កំពុង បន្ត សៃវជៃវ រក 
អ្នក ពាក់ព័ន្ធ បន្ត ទៀត។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ក ៏បាន អពំាវនាវ ដល ់បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ 
នងិ ប៉ះពាល ់ដោយ ផ្ទាល ់ឬ បៃ-
យោល ជាមួយ នឹង អ្នក វិជ្ជមាន 
ជងំ ឺកវូដី១៩នៃះ តៃវូ រសួរានម់ក  
ជួប ជាមួយ កៃុម គៃូពៃទៃយ ឬ ធ្វើ 
ការ ទំនាក់ទំនង ឬ ជូន ដំណឹង 
មក កៃមុ ការងរ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន ់
របស់ មន្ទីរសុខាភិបាល នៃ រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត ដើមៃប ីពនិតិៃយ  ចាតច់ៃង 
យក សំណាក វត្ថុវិភាគ រក ជំងឺ 
កូវីដ១៩ និង អនុវត្ត វិធានកា រ 
ចតា្តាឡីស័ក តាម គោលការណ៍ 
ដៃល បាន កំណត់។

លោក ញ៉ៃម សំអឿន អភិ-
បាល រង ខៃត្ត រតនគិរី បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ទ ី១០ 
ខៃ ឧសភា នៃះ ថា មក ដល ់ពៃល 
នៃះ ខៃត្ត មនិ ទាន ់មាន វធិានការ 
ណា មួយ ក្នុង ការ បិទខ្ទប់ តំបន់ 
ឬ ការ ចៃញ ចលូ ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ប៉នុ្តៃ ខៃត្ត បាន កពំងុ តៃ 
ធ្វើ ការ សៃវជៃវ រក អ្នក ដៃល 
បាន ប៉ះពាល ់ផ្ទាល ់ឬ បៃយោល 
ជាមួយ នឹង អ្នក ជំងឺ មា្នាក់ ដៃល 
ជា អ្នក ចៃកចាយ ភៃសជ្ជៈ ចូល 
ទៅ ក្នុង កៃុង បានលុង  កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី០៣ នងិទ ី០៤ ខៃ ឧសភា 
កន្លង មក នៃះ។

លោក បាន មាន បៃសសន៍ 
ថា ៖«អ្នក ជំងឺ មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម 
២នាក់ នៃះបាន ចូល មក ក្នុង 
កៃុង  បានលុង កាល ពី ថ្ងៃទី  
០៣ និង ០៤ ខៃ ឧសភា ប៉ុន្តៃ 

មា្នាក ់ទៀត ជា អ្នក រត ់តាកស់ុ ីទើប 
តៃ ចូល មក ក្នុង ខៃត្ត នៅ ថ្ងៃ នៃះ 
ហើយ យើង ក៏ បាន ធ្វើ តៃស្ត 
រហស័ រក ឃើញ វជិ្ជមាន ពកួ គត ់
នៅ ជាប់ នឹង ពៃំដៃន ខៃត្ត ស្ទឹង-
តៃង និង រតនគិរី»។

មក ដល ់ពៃល នៃះ អ្នក ដណំើរ 
ដៃល បាន ជិះ តាក់សុី ចូល មក 
ខៃត្ត នៃះ គឺ បាន ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
និង អ្នក ដៃល មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ 
ដទៃ ទៀត ជាមួយ នឹង អ្នក ចៃក-
ចាយ ភៃសជ្ជៈ ក៏ បាន ដាក់ ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក ផង ដៃរ ហើយ អា-
ជា្ញាធរ ក៏ នៅ តៃ បន្ត រុក រក អ្នក 
ដៃល មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃង 
ទៀត  ផង ដៃរ។

លោក បាន បៃប់ ថា៖ «អ្វី 
ដៃល យើង បារម្ភ គឺ អ្នក ចៃក- 
ចាយ  ភៃសជ្ជៈ។ បៃសិន បើ អ្នក 
ជំងឺ រូប នៃះ មាន វិជ្ជមាន កូវីដ 
១៩ កៃយ ថ្ងៃទ ី០៣ ឬទ ី ០៤ 
នោះ យើង នឹង មិន មាន បញ្ហា អ្វី 
នោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ បៃសិន បើ វិជ្ជមាន 
នៅ ថ្ងៃ ដៃល គត់ ចូល ចៃក 

ចាយ  អីវ៉ាន់ នោះ គឺ ជា ការ ពៃួយ 
បារម្ភ សមៃប់ យើង»។

មក ដល់ ពៃល នៃះ អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ត រតនគិរី បាន បិទ កន្លៃង 
ដៃល មាន ការ សងៃស័យ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក និង បាន បាញ់ ថា្នាំ 
សមា្លាប់ មៃរោគ ជា បន្តបនា្ទាប់ ។

លោក ញ៉ៃម សំអឿន បាន 
បញ្ជាក់ ថា រដ្ឋបាល ខៃត្ត មិន 
ទាន់ មាន វិធានការ បិទ មិន ឱៃយ 
មាន ការ ចៃញ ចូល ខៃត្ត នៃះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ បាន បន្ត ការ រឹត តៃបិត និង 
ពងៃឹង ក្នុង ការ ការពារ ពី មៃរោគ 
នៃះ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក 
នាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល 
បាន សរសរ នៅ លើ បៃព័ន្ធ 
Twitter របស់ លោក សៃីថា៖ 
«គៃប់ គ្នា អាច ភ្លៃច វីរុស កូរ៉ូណា 
តៃ វ មិន អាច បំភ្លៃច យើង ទៃ 
សូម ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បៃុងបៃយ័ត្ន 
ទាំង អស់ គ្នា»។

លោក សៃី បាន បន្ត ថា លោក 
សៃី មិន ចង់ គិត អំពី សោកនាដ- 

កម្ម ដោយសរ តៃ វរីសុ កវូដី ១៩ 
នៅ ថ្ងៃ អនាគត ឡើយ ប៉ុន្តៃ បៃ- 
សនិ បើ ទាងំ អស ់គ្នា មនិ ចលូរមួ 
ការពារ ទាំង អស់ គ្នា ទៃ  ហើយ 
មិន ការពារ ពី ការ ចម្លង ឱៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ ទៃ សោកនាដកម្ម 
ដោយសរ វីរុស កូវីដ ១៩ នឹង 
មក ដល់ នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ មិន 
ខាន។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «អ្វី ដៃល យើង តៃូវ 
ធ្វើ គឺ វ អាសៃ័យ ទៅ លើ យើង 
ទាំង អស់ គ្នា អនុវត្តន៍ នូវ វិធាន-
ការ ៣ ការពារ និង ៣ កុំ ពី 
ពៃល  នៃះ ទៅ»។

នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា គិត 
តៃមឹ ពៃឹក ថ្ងៃទ ី១០ ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១ មាន អ្នក ឆ្លង វីរុស 
កូវីដ១៩ សរុប ចំនួន១៩ ៧៤៣  
នាក់ អ្នក ជា សះសៃបើយ ចំនួន 
៧ ៨២០ នាក់ និង អ្នក ស្លាប់ 
ដោយសរ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
កើន ឡើង រហូត ដល់ ១២៦ 
នាក់៕

នៅ សុីវុត្ថា 

កំពង់ស្ពឺៈ បុរស ជា កសិករ 
អាយុ ៤១ ឆ្នាំ មា្នាក់ តៃូវ បាន 
ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី ៨ ខៃ 
ឧសភា រឿង កាន ់កាប ់អាវធុ វៃង 
មួយ ដើម ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
ដៃល  កំពុង តៃូវ បាន សកសួរ 
ដោយ កងរាជ អាវុធហត្ថ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ មុន ពៃល បន្ត នីតិវិធី 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ។

លោក ទិតៃយ វណ្ណៈ មៃ បញ្ជា-
ការ  រង កងរាជអាវុធហត្ថ  ខៃត្ត 
កពំងស់្ពបឺាន ថ្លៃង ឱៃយ ដងឹ ថា ស-ំ
ណុំ រឿង នៃះមាន ជនសងៃស័យ 
ឈ្មោះ ជួន ជាង ភៃទ បៃុស 
អាយុ ៤១ ឆ្នាំ មុខ របរ កសិករ 

មាន ទីលំនៅ ភូមិ អងៃ្កង ឃុំ តៃ- 
ពាំងជោ សៃុក ឪរា៉ាល់ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ករណី 
កាន់ កាប់ ដឹក ជញ្ជនូ អាវុធ ដោយ     
គ្មោន ការ អនុញ្ញាត ហើយ កំពុង 
សកសួរ ដោយ មិន ទាន់ បាន 
បញ្ជនូ ទៅ អយៃយការ សលា ដំបូង  
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក ទិតៃយ វណ្ណៈ ថ្លៃង ថា៖ 
«ខ្ញុំ កំពុង ធ្វើ ការ សក សួរ គត់ 
(ជន សងៃស័យ) សិន។

ទោះ ជា យ៉ាង ណាទពំរ័ហ្វៃស 
ប៊ុក ផ្លូវ ការ របស់ បញ្ជា ការដា្ឋាន 
កងរាជ អាវុធហត្ថ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ 
ចុះ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃ  ឧសភា 
ឆ្នាំ២០២១នៃះ ថា កមា្លាំង កង- 
រាជ អាវុធហត្ថ ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺកាល  

ពី ថ្ងៃទី៨ ខៃឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
បាន ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់
នៅភូមិ សៃកិន ឃុំ តៃពាំងជោ 
សៃកុ ឱរា៉ាល ់ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺជាប ់
ពាក់ព័ន្ធ ករណី កាន់ កាប់ ដឹក ជញ្ជនូ  
អាវុធ ដោយ  គ្មោន ការ អនញុ្ញាត។

ក្នងុ បៃតបិត្តការ ឃាត ់ខ្លនួ ជន 
សងៃស័យ នៃះ កង រាជអាវុធ ហត្ថ 
ខៃត្ត  កំពង់ស្ពឺ បាន សហការ ជា-
មួយ កមា្លាំង អង្គការ សម្ពន្ធ័ មិត្ត 
សត្វ ពៃពៃម ទំាង មាន ការ សមៃប-
សមៃលួ ពី លោកសៃ ីចាត សូរស្មី 
ពៃះរាជអាជា្ញា អម សលា ដំបូង 
ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺដោយ បាន ដក ហូត  
វត្ថតុាង មាន អាវធុ AK47 (ស្វាយ 
០១ ដើម) និង បង់ ០១ និង 
គៃប់ ចំនួន ៥៨ គៃប់៕

ជំងឺកូវីដបានឆ្លងជាលើកដំបូងទៅដល់ខេត្តរតនគិរីដេលជាខេត្ត
ចុងកេយគេដោយរកឃើញបុរសខ្មេរ២នាក់វិជ្ជមានជំងឺនេះ

បុរសមា្នាក់តេវូបានចាប់ខ្លនួរឿងកាន់កាប់អាវុធ១ដើមដោយខុសចេបាប់

ទិដ្ឋភាពការត្រតួពិនិត្រយរបស់អាជ្ញាធរខ្រត្តរតនគិរី ដើម្របីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩ កាលពីថ្ង្រទី ១៨ 
ម្រសា ២០២១។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តរតនគិរី

បុរស ម្នាក់ ត្រវូ បានសមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លនួ  ករណីកាន់ កាប់ អាវុធដោយ ខុស 
ច្របាប់។ រូបថត GRK
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,480 16,420 16,500 16,320

2 GTI 4,460 4,420 4,620 4,400

3 PAS 14,380 14,180 14,380 13,980

4 PEPC 3,300 3,300 3,300 3,210

5 PPAP 15,380 15,500 16,780 14,500

6 PPSP 2,060 2,000 2,060 1,980

7 PWSA 8,160 8,300 8,400 8,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

តម្ល ្ទុរ្ន ក្នងុសុ្ក ល្អ ក្នងុឆ្នាន្ំះ ដោយ-
សារ ត្ ការរឹតបន្តងឹ ការនំា ចូល តាម ពំ្ដ្ន

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ  អ្នក នៅក្នងុ វសិយ័ ទរុេន បាន ឲេយ 
ដងឹថា ទរុេន ខ្មេរ នងឹមាន ទផីេសារ ក្នងុសេកុ ល្អ 
បេសើរ នៅ ឆ្នាំនេះ ដោយសារ ការ រឹតតេបិត 
នៅតាម ពេំដេន ដេល នាំ ឲេយ ពិបាក ដល់ ការ 
នាំចូល ទុរេន ពី បេទេស ជិតខាង កម្ពុជា។

លោក ឃឹម ប៊ុនឡេង សា្ថាបនិក ហាង 
ទុរេន «ស្តេច ទុរេន» បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ហាង របស ់លោក មាន ផេនការ បេមលូ ទញិ 
ទុរេន ពី កសិករ បេ-មាណ ២០០ តោន 
ដើមេបីចេក- ចាយ នៅលើ ទីផេសារ នៅ ទីកេុង 
ភ្នំពេញ។

ហាង ទុរេន «ស្តេច ទុរេន» មាន ចំនួន ២ 
ទីតំាង ស្ថតិនៅ សង្កាត់ ចោមចៅ១ ខណ្ឌពោធិ៍-  
សេនជ័យ និ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌ 
មានជ័យ រាជធានី ភ្នពំេញ ហើយ លោក ក៏ជា   
មា្ចាស់ ចមា្ការ ទុរេន នៅ ខេត្តកំពត ផងដេរ។

លោក ឲេយ ដងឹថា៖ «តាម គោលដៅ ខ្ញុ ំចង ់
លក់ ទុរេន ឲេយ បាន ២០០ តោន នៅ ឆ្នាំនេះ 
ពេះ ខ្ញុំ ចង់ ជួយ រក ទីផេសារ ឲេយ ទុរេន ខ្មេរ 
ហើយ ឆ្លៀតឱកាស នេះ អបរ់ ំគាត ់ឲេយ សា្គាល់ 
ពី គុណ តម្លេ ទុរេន ខ្មេរ»។

លោក ជឿថា ការរតឹតេបិត នៅ ចេកពេដំេន 
នេ វិធានការ ការពារ  និង ទប់សា្កាត់ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ពេមទាំង ការបិទផេសារ នាគមាស 
និង ផេសារ ដើមគ ដេលជា ផេសារ បោះដុំ ធំ ជាង 
គេ នៅ ទីកេុង ភ្នំពេញ នឹង ធ្វើ ទីផេសារ ទុរេន 
ក្នុងសេុក កាន់ ល្អបេសើរ នៅ ឆ្នាំនេះ។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «ទផីេសារ ទរុេន ខ្មេរ មាន 

ការគាទំេ យ៉ាងខា្លាងំ ប៉នុ្តេ ភាគចេើន អ្នកលក ់
មួយចំនួន បាន នាំចូល ទុរេន ពី វៀតណាម 
និង  ថេ ដេល ភាគ ចេើន  ទុរេន មិនសូវ ល្អ។ 
ចំណេក ការផលិត ទុរេន នៅ កម្ពុជា បាន 
ផ្តោតលើ សុវត្ថិភាព និង គុណភាព ពេះ 
យើង មាន ដី ទំនេរ ចេើន បើ ធៀប នឹង បេ-
ទេស ជិតខាង។

លោក ឲេយ ដឹង ទៀតថា បេសិន បើ គា្មាន 
ការយកចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការលើកកម្ពស់ 
ទីផេសារ ទុរេន វា នឹងធ្វើ កសិករ បាក់ ទឹក ចិត្ត 
ដេល នា ំឲេយ ពកួគេ នងឹ បោះ បងច់ោល អាជពី 
ពី វិស័យ កសិកម្ម។

លោក ថា៖ «ខ្ញុ ំសង្កេតឃើញ ថា បេទេស 
យើង មនិទាន ់អាច ផលតិ ផលតិផល កស-ិ
កម្ម ក្នងុ តម្លេ ដើម ទាប នៅឡើយ ទេ ពេះជីថា្នា ំ  
កសិកម្ម យើង នំា ចូល ទំាងអស់ហើយ បច្ចេក-  
ទេស ក៏ យើង នៅ មាន កមេិត ផងដេរ»។

លោក បន្ថេមថា តម្លេ ទុរេន លក់រាយ ឆ្នាំ 
នេះ ចន្លាះ ពី២៥ ០០០ រៀល ទៅ២៨ ០០០ 
រៀល ក្នុង១គីឡូកេម ដេល តម្លេ  នេះ មិន 
មាន ការបេបេួល នះទេ។

លោក និយយថា៖ «ខ្ញុំ មើល ឃើញ ទី-
ផេសារ ទុរេន ល្អ ដេល អាច នាំចេញ នៅ អនា-
គត ហើយ វា មាន ការគាំទេ ពី អ្នក ក្នុងសេុក 
យ៉ាង ខា្លាងំ ប៉នុ្តេ បេសនិបើ យើង បេលេង ឲេយ 
ផលិតផល ពី បេទេស ជិតខាង ចូល វាយ 
លុក ទីផេសារ របស់ បេជាកសិករ ចេើន ហួស 
ហេតុ ពេក វា នឹង នាំ ឲេយ កសិករ ខាតបង់ 
បេក់ចំណេញ យ៉ាងចេើន»។

សព្វថ្ងេ ដណំា ំទរុេន តេវូបាន ដាដំុះ ចេើន 

ជាងគេ នៅ ខេត្តកពំត កពំងច់ាម បាតដ់បំង 
ខេត្តកោះកុង និង ខេត្តពោធិ៍សាត់។

លោក គមឹ ហតួ បេធាន មន្ទរី ពាណជិ្ជកម្ម 
ខេត្តបាត់ដំបង ឲេយ ដឹងថា ទុរេន ផលិត នៅ 
សេកុ សឡំតូ ខេត្តបាតដ់បំង ក ៏ជា ទរុេន ជាប ់
លំដាប់ ល្អ ជាងគេ មួយ ដេរ ក្នុងចំណោម 
ទុរេនលេបីៗ ពី កំពត និង កំពង់ចាម ឬក៏ តំ-
បន់ ផេសេងទៀត។ ទីផេសារ ទុរេន នៅ សេុក 
សំឡូត តេូវ បាន ផ្គត់ផ្គង់ តេ សមេប់ ទីផេសារ 
ក្នុងសេុក ទាំង សេុក គឺ មិនទាន់មាន ការ នាំ- 
ចេញ នៅឡើយ ទេ។

លោក ឲេយ ដឹង ទៀតថា៖ «ទុរេន សេុក 
សំឡូត លក់ តេ ក្នុងសេុក ហើយ ជាទូទៅ 
ភ្ញៀវ ទៅ ទិញ ដល់ ចមា្ការ តេម្តង និង ម៉ា ឲេយ 
អ្នក នៅ ទីកេុង ភ្នំពេញ»។

លោក បន្ថេមថា តម្លេ បោះដុំ ទុរេន នៅ 
សំឡូត នៅ ឆ្នាំនេះ ហាក់ ល្អបេសើរ ជាង 
ឆ្នាមុំន បន្តចិ គឺ ចន្លាះ ពី១៨ ០០០ រៀលទៅ 
២២ ០០០ ក្នុង ១ គីឡូកេម។

លោក និយយថា៖ «ចំនួន ផលិត បាន 
ទុរេន សំឡូត នៅ ឆ្នានំេះ បាន តិចជាង ឆ្នាមុំន 
ពេះ បញ្ហា បមេបមេលួ អាកាសធាត ុដេល 
មិន អំណោយផល ដល់ ដំណាំ ទុរេន»។

បើតាម កេសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបេមាញ ់នងិ 
នេសាទ ទរុេន ពជូ មន៉ថង អាច បេមលូ បាន 
ក្នុង រយៈពេល ចន្លាះ ពី ១៤០ ទៅ ១៥០ 
ថ្ងេ និង ទុរេន កានយ៉ាវ មាន រយៈពេល 
១២០ ទៅ ១៣៥ ថ្ងេ ដោយ គិត ចាប់ 
ពី កេយពេល ផ្កា រីក រហូត ដល់ ថ្ងេ ដេល 
ទុរេន ចាស់៕

កសិករវៀតណាមបេមូលផលផ្លេគូលេននេខេត្ត Hai Duong ភាគ-
ខាងជើងវៀតណាម  ។ រូបថត VNS

អាជា្ញាធរ ខ្ត្ត ដំាដុះ គូល្ន ច្ើន 
ភាគ ខាង ជើង វៀតណាមបង្កើត 
កម្មវិធី លក់ តាម អនឡាញ

ខេត្តហេដួង ៈ អាជា្ញាធរ ខេត្ត 
Hai Duong ស្ថិត នៅ ភាគ ខាង 
ជើង វៀតណាម កំពុង អនុវត្តនីតិ-
វិធី ចំាបាច់ នានា ដើមេបី ផ្តល់ ជូន 
ផលិតផល៥ ទៅ១០ មុខ ដេល 
បពំេញ  លក្ខខណ្ឌ ស្តងដ់ា នៅ ក្នងុ 
កម្មវិធី ឃុំ មួយ ផលិតផល មួយ 
(OCOP) រួម ទាំង ផ្លេ គូលេន 
សមេប់ លក់ តាម ទមេង់ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម តាម អេឡិចតេូនិក (E-
commerce) មនុ ថ្ងេទ ី១៨ ខេ 
ឧសភា។

អាជា្ញាធរ ខេត្ត នេះ នឹង លក់ 
ផលិត ផល នៅ លើ គេហ ទំព័រ 
alibaba.com voso.vn, 
sendo.vn និង lazada.vn។

ជា ផ្នេក មួយ នេ សកម្មភាព 
ដើមេបី អនុវត្ត ផេនការ មន្ទីរ កសិ-
កម្ម ខេត្ត សហការ ជាមយួ ទភីា្នាក-់
ងរ ជំរុញ ពាណិជ្ជកម្ម របស់ កេ-
សួង ឧសេសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជ-
កម្ម (Vietrade) បាន រៀបចំ 
កម្មវិធី បណ្តុះបណា្តាល ស្តីពី ការ 
តាម ដាន បេភព ដើម ផលិតផល 
នងិ ការ ជរំញុ ពាណជិ្ជកម្ម នៅ លើ 
ទមេង់ ពាណិជ្ជកម្ម តាម បេព័ន្ធអេ- 
ឡិចតេនិូក ទំាង នៅ លើ អនឡាញ 
និង ទមេង់ ជួប ផ្ទាល់ មុខ គា្នា។

លោកសេី Nguyen Thi 
Minh Thuy នាយក មជេឈ-
មណ្ឌល ទទលួ ពាកេយ តាម បច្ចេក- 
វិទេយា នេ  Vietrade បាន មានបេ-
សាសន ៍ថា ទភីា្នាកង់រ នេះ ប្តេជា្ញា 
គាំទេ ដល់ អាជីវកម្ម ដើមេបី អនុវត្ត 

ផេនការ។
មន្ទរី កសិកម្ម  និង អភិវឌេឍន៍ជន- 

បទ នេ ខេត្ត នេះ បាន និយយ ថា 
តាមរយៈ កម្មវិធី នេះ ខ្លួន សងេឃឹម 
ថា នងឹ ជយួ ដល ់បគុ្គល នងិ អង្គ- 
ការ នានា ឱេយ យល់ កាន់ តេ ចេើន 
អំពី ដំណើរការ នេ ការ តាម ដាន  
បេភព ដើម ផលិតផល និង ការ  
ទទូាតន់ៅ ពេល ចលូ ទៅ ក្នងុ កម្ម-
វិធី ពាណិជ្ជកម្ម អេឡិចតេូនិក ក៏ 
ដូច ជា ការ ពងេីក ទីផេសារ សមេប់ 
ផលិតផល កសិកម្ម ក្នុង សេុក។

ផលិតផល ផ្លេ គូលេន របស់ 
ខេត្ត Hai Duong បាន នាចំេញ 
ទៅ  កាន់ ទីផេសារ ជាចេើន ដូចជា 
សហរដ្ឋអាមេរកិ អសូ្តោេលសីហ- 
ភាពអឺរ៉ុប (EU) ជប៉ុន និង 
សិង្ហបុរី។

កាល ព ីឆ្នាមំនុ ទនិ្នផល ផលតិ-
កម្ម ផ្លេ គូលេន របស់ ខេត្ត តេូវ 
បេមូល ផល បាន បេមាណ ៤៣ 
០០០ តោន ដេល មាន តម្លេ ស្មើ 
នឹង ១,១៦៦ ពាន់ ពាន់ លាន 
ដុង (ជិត ៥០,៤ លាន ដុលា្លារ 
អាមេរិក)។

នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ខេត្ត Hai 
Duong មាន ផេនការ បេមូល 
ផល ផ្លេ គលូេន ចនំនួ ៥៥ ០០០ 
តោនក្នុង នះ ៥០ ភាគរយ នេ 
ចំនួន សរុប តេូវ នាំចេញ ទៅ 
បេទេស ចិន និង បេហេល ៥-៧ 
ភាគរយសមេប់ ទីផេសារ ដេល  
មាន តម្លេ ខ្ពស់ផងដេរ៕ VNS-
ANN/RR

អាជីវករម្នាក់កំពង់រៀបចំផ្លេទុរេនលក់នៅតាមបណ្តោយមហាវិថីពេះសីហនុ
នៅខណ្ឌដូនពេញ កាលពីថ្ងេទី០៣ សីហា ២០២០។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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តពី ទំព័រ ១...កម្លាំង ២៦៥ 
មៃហ្គវ៉ាត ់នៅ ក្នងុ សៃកុ តៃពាងំ 
បៃសាទ ខៃត្ត ឧត្តរមនជ័យ 
ក្នុង  តម្លៃ ២៩៤,៣ លាន 
ដលុា្លារ។ តាម ផៃនការ រោងចកៃ 
នៃះ នងឹ ចាប ់ផ្តើម ដណំើរការ  នៅ 
ចុង ឆ្នាំ២០២១ ឬ ដើម ឆ្នាំ 
២០២២ ដោយ បៃើ រ៉ៃ ធៃយូង ថ្ម 
ដៃល  មន នៅ ក្នុង សៃុក តៃពាំង 
បៃសាទ  ខៃត្ត ឧត្តរមនជ័យ។

អភិបាល រង ខៃត្ត ឧត្តរមន-
ជ័យលោក ឌី រ៉ាដូ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង ថ្ងៃទី៩ ខៃ 
ឧសភា ថា ការ សាងសង់ រោង- 
ចកៃ ផលិត អគ្គិសនី ពី ធៃយូង ថ្ម 
កម្លាំង២៦៥ មៃហ្គវ៉ាត់ ក្នុង 
ខៃត្ត  ឧត្តរមនជ័យ កំពុង មន 
ដំណើរការ ទៅ មុខ ជា បៃចាំ 
ដោយ ការ សាងសង់ ហៃដ្ឋា- 

រចនា  សម្ពន័្ធ ជិត បញ្ចប់ អស់ ហើយ 
ដោយ នៅ រង់ចាំ តៃ ការ យក 
ម៉ាសុីន មក ដំឡើង ប៉ុណ្ណោះ។

លោក បន្ត ថា បើ តាម ទដិ្ឋភាព 
ការងារ គ ឺរោងចកៃ នៃះ នងឹ អាច 
ចាប ់ដណំើរការ តាម ការ កណំត ់
របស ់រដ្ឋាភបិាល ដោយ នៅ ចងុ 
ឆ្នាំ នៃះ (២០២១) កៃុមហ៊ុន 
នឹង  ធ្វើ តៃស្ត សាកលៃបង ម៉ាសុីន 
និង នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០២២ ចាប់ 
ផ្តើម ដំណើរការ ជា ផ្លូវ ការ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «តាម ពតិ ទៅ 
អ្វីៗ អាច ដំណើរ ការ លឿន ជាង 
នៃះ ប៉ុន្តៃ ដោយសារ បញ្ហា ជំងឺ 
កូវីដ១៩ វ បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ ដឹក 
ជញ្ជូន គៃឿង ម៉ាសុីន សមៃប់ 
យក មក ដំឡើង នៅ មិន ទាន់ 
អាច  ធ្វើ ខណៈ ការ សាងសង់ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅ ទីតាំង 

រោងចកៃ និង បណ្តាញ ត ភា្ជាប់ 
បាន រួច រល់ ស្ទើរ ១០០ ភាគ- 
រយ ហើយ។

នៅ ពៃល នៃះ យើង រង់ចាំ 
យក ម៉ាសុីន មក ដំឡើង និង ធ្វើ 
តៃស្ត សាងលៃបង»។ លោក 
បន្ថៃម  ថា៖ «ខ្ញុំ ទទួលព័ត៌ មន 
ថា នៅ ខៃ ៦ (មិថុនា) កៃមុ ហុ៊ន  
នឹង យក ម៉ាសុីន មក ដំឡើង»។

លោក លើក ទៀត ថា គមៃង 
នៃះ មិន តៃឹម តៃ ចូលរួម ចំណៃក 
បង្កើត ការងារ សមៃប ់បៃជាជន 
ក្នុង ខៃត្ត ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ថៃម 
ទាំង ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល 
អគ្គិសនី ចូល ទៅ ក្នុង បណ្តាញ 
ជាតិ ដោយ បៃើបៃស់ ធនធាន 
ធៃយូង ថ្ម ដៃល មន នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
ផ្ទាល់ តៃ ម្តង។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង រ៉ៃ និង 

ថាមពល លោក វិចទ័រ ហៃសូនា 
បាន  និយាយ ថា បច្ចុបៃបន្ន បៃ-
ទៃស កម្ពុជា អាច ផលិត ថាម-
ពល អគ្គិសនី បាន ពី ៧០ ទៅ 
៨០ ភាគរយ នៃ តមៃូវ ការ បៃើ-
បៃស់ ក្នុង សៃុក សរុប ខណៈ 
សល់ ពី នោះ បាន មក ពី ការ នាំ-
ចូល ពី បៃទៃស ជិត ខាង។

លោក បៃប់ ទៀត ថា នៅ មុន 
ពៃល មន វិបត្តិ ជំងឺ ផ្ដាសាយ 
សកល កូវីដ ១៩ កម្ពុជា មន 
តមៃូវ ការ ថាមពល អគ្គិសនី ជា 
មធៃយម ជាង ២ ០០០ មៃហ្គវ៉ាត ់
ក្នងុ១ឆ្នា ំប៉នុ្តៃ តមៃវូ ការ នៃះនងឹ 
ធា្លាក់ មក នៅ តៃឹម ១ ៨០០ 
មៃហ្គវ៉ាត ់នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០។ 
កណំើន នៃ ការ ផ្គតផ់្គង ់ថាមពល 
ដៃល ផលិត ក្នុង សៃុក នឹង កើន 
ឡើង ជា បន្តបនា្ទាប់ ជា ពិសៃស 
ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ បង្កើន 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល គឺ ជា 

គោលការណ៍ នៃ ការ អភិវឌៃឍ 
វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម កសិកម្ម 
នងិ វសិយ័ ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល ជា 
ស្នលូ នងិ មលូដ្ឋានគៃឹះ ក្នងុ ការ 
បង្កើត ការងារ សមៃប ់បៃជាជន 
ខ្មៃរ»។

របាយការណ៍ របស់ អាជា្ញាធរ 
អគ្គសិនី កម្ពជុា (EAC) បងា្ហាញ   
ថា គិត តៃឹម ឆ្នាំ ២០២០ ថាម-

ពល  អគ្គិសនី ដៃល ផលិត ក្នុង 
សៃកុ បាន ព ីរោងចកៃ ដតុ ធៃយងូ ថ្ម 
មន ចំនួន ២៣,១៥ ភាគរយ 
រោងចកៃ បៃង ខ្មៅ ២២,០៨ 
ភាគរយ បៃភព វរីអគ្គិសនី 
៤៥,៦០ ភាគរយ ថាមពល ពី 
ពន្លឺ ពៃះអាទិតៃយ ៨,១២ ភាគ-
រយ និង ពីជីវ ម៉ាស់ មន ចំនួន 
១,០៥ ភាគរយ៕

ប្រទ្រសសងិ្ហបរុីៈ បៃហៃលជា 
១៥ ០០០ កៃុមហ៊ុន ផ្នៃក សំ-
ណង់ ដឹកជញ្ជូន ផ្លូវទឹក និង 
វិស័យ កៃច្នៃ នឹង ទទួល បានការ 
បង្វិល សង បៃក់ ពន្ធ កម្មករ បរ-
ទៃស កាន់តៃ ខ្ពស់ នៅ ចនោ្លាះ ខៃ 
ឧសភា នងិ ខៃធ្ន ូដោយសារ តៃ 
កង្វះ កម្លាំង ពលកម្ម និង ការ 
កើន ឡើង តម្លៃ ដៃល បាន បណ្តាល 
មកពី វិធានការ ពៃំដៃន ដ៏តឹងរុឹង 
របស់ បៃទៃស សិង្ហបុរី។

កៃសួង កម្លាងំ ពលកម្ម (MOM) 
បាន ឲៃយ ដឹង នៅក្នុង សៃចក្ដី បៃ-
កាស ព័ត៌មន មួយ កាលពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ទី ៨ ខៃ ឧសភា ថា ការ 
បង្វិល បៃក់ សង វិញ សមៃប់ 
កម្មករ នីមួយៗ នឹងតៃូវ កើន 
ឡើង ពី ៩០ ដុលា្លារ ទៅ ២៥០ 
ដុលា្លារ ក្នុង មួយខៃ។

កៃសួង នៃះ បន្តថា វិស័យ 
ទាំងនៃះ ដើរតួនាទី ដ៏សំខាន់ 
នៅក្នុង ការអភិវឌៃឍ របស់ បៃ-
ទៃស សងិ្ហបរុ។ី កៃសងួ បន្ថៃមថា 
ទីភា្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល កំពុង 
ធ្វើការងារ  ដើមៃបី ផ្លាស់ប្តូរ កៃុម-
ហ៊ុន ទាំងនៃះ និង កាត់បន្ថយ 
ការពឹងផ្អៃក របស់ ពួកគៃ លើ 
កម្លាំង ពលកម្ម តាមរយៈ ផៃនទី 
ផ្លាសប់្តរូ ឧសៃសាហកម្ម។ នៃះ នងឹ 

ជួយ ដល់ វិស័យ ដៃល រង ផល- 
ប៉ះពាល់កាន់តៃ មន ភាពធន់ 
នឹង វិបត្តិ នៅពៃល អនាគត។

MOM ឲៃយ ដឹងថា៖ «ទោះ 
យា៉ាង ណកិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង 
ទាំងនៃះ នឹង តៃូវការ ពៃលវៃលា  
ដើមៃប ីទទលួបាន ផ្លៃផ្កា»។ «នៅ 
ក្នងុ រយៈពៃល ភា្លាមៗ តម្លៃ ដៃល 
កើនឡើង បន្ត ក្នងុ ការដក់ សម្ពាធ  
យា៉ាងខា្លាងំ លើ កៃមុហុ៊ន ទំាង នៃះ»។

នៃះ ជា មូលហៃតុ ដៃល ការ 
បង្វិលបៃក់ សង កាន់តៃ ខ្ពស់ 
នៃះ តៃូវបាន ផ្ដល់ជូន។

កៃសងួ នៃះ បន្ថៃមថា ជុ ំដបំងូ 
នៃ ការបង្វិល សង កាន់តៃ ខ្ពស់ 
នៅ ខៃឧសភា នងឹ តៃវូ បាន សង 
នៅ ខៃមិថុនា។ ថៅកៃ អាច ពិ-
ចារ ណ បៃើបៃស់ ការបង្វិល 
សង ទាំងនៃះ ដើមៃបី រកៃសា កម្មករ 
ដៃល មន សៃប់ និង នាំយក 
អ្នកកាន់កាប់ លិខិត អនុញ្ញាត 
ការងារ ពី បណ្តា បៃទៃស  ឬ តំ-
បន់ នានា ដៃល មន ហនិភ័យ  
កាន់តៃ ទាប។

រដ្ឋាភិបាល នឹង សមៃចចិត្ត 
កានត់ៃ ជតិ ដល ់ខៃ ធ្ន ូបៃសនិ បើ 
មន  តមៃូវការ ក្នុង ការបន្ត ការ 
បង្វិល  បៃក់ សង បន្ថៃម៕ 
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ទីក្រុងតូក្រយូៈ ការបើក ជួញដូរ ផៃសារហ៊ុន 
តូកៃយូ  តម្លៃ ភាគហ៊ុន កាន់តៃ ខ្ពស់ កាលពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ គាំទៃ ដោយ ការកើនឡើង នៅ តំបន់ 
ហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street របស់ សហ រដ្ឋ- 
អាមៃរកិ ដោយ កៃមុ វនិយិោគនិ សម្លងឹមើល 
ផល  ប៉ះពាល់  ដោយសារ តៃ ការ រីក រល 
ដល  ជំងឺ កូវីដ១៩ លើ សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព-
លោក។

តម្លៃ គោលសន្ទសៃសន៍ កៃុមហ៊ុន  Nikkei 
225 បាន កើន ឡើង០,២៦ ភាគរយ ឬ 
៧៦,១៥ ពនិ្ទ ុក្នងុ ចនំនួ ២៩ ៤៣៣,៩៧ 
នៅ ពៃល ជួញដូរ ដំបូងខណៈដៃល សន្ទសៃសន៍   
កៃមុហុ៊ន  Topix បាន កើនឡើង ០,២៧ ភាគ- 
រយ ឬ ៥,២៣ ពិន្ទុ ក្នុង ចំនួន១ ៩៣៨,២។

កៃុមហ៊ុន  Okasan Online Securi-
ties បាន ឲៃយ ដងឹ នៅក្នងុ របាយការណ ៍មយួ 
ថា៖ «តម្លៃ ភាគហ៊ុន របស់ កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន 
តៃូវបាន មើលឃើញ គាំទៃ ដោយ  ការ កើន 
ឡើង  ពី ផៃសារភាគហ៊ុន Wall Street នៅ 
ពៃល ជញួដរូ ដបំងូ ប៉នុ្តៃ មនិមន ការ យល-់ 
ដឹង ចៃបាស់លាស់ អំពី ទិសដៅ នោះទៃ»។

កៃុម វិនិយោគិន កំពុង ថ្លឹង ថ្លៃង  កតា្តា 
ផៃសៃងៗ ដៃល រមួមន ផលប៉ះពាល ់ ដោយ-
សារ តៃ វីរុស កូរ៉ូណ លើ សៃដ្ឋកិច្ច របស់បៃ-
ទៃស ឥណ្ឌា និង លើ ទីផៃសារ ការ ងារ របស់ 
អាមៃរិក ជា កន្លៃង ដៃល ការចាក់ វ៉ាក់សាំង 
កំពុង  ធ្វើ ឲៃយ  សៃដ្ឋកិច្ច ចាប់ផ្តើម មន សកម្ម 
ភាព ឡើងវិញ។

កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ សន្ទសៃសន៍ របស់ Wall 
Street បាន បញ្ចប់  នៅក្នុង កំណត់តៃ ថ្មី 
បនា្ទាប់ពី ទិន្នន័យ ការងារ អាមៃ រិក ដៃល 
ចៃញ មក ធ្វើឲៃយ ខកចតិ្ត បាន ជរំញុ ទនំកុចតិ្ត 
លើ ការ គាទំៃ សារពើពន្ធ  នងិ របូយិវត្ថ ុជា បន្ត 
ខណៈ ដៃល សៃដ្ឋកិច្ច ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ ពី 
កូវីដ១៩។

បៃក ់មន តម្លៃ ១០៨,៥៧ យ៉ៃន  ក្នងុ ការ 
ជួញដូរ នៅ អាសុី នៅ ពៃល ពៃឹកធៀប នឹង 

១០៨,៥៨ យ៉ៃន នៅ ផៃសារហ៊ុន ញូវយ៉ក 
កាល  ពី លា្ងាច ថ្ងៃ សុកៃ។

តម្លៃ ភាគហ៊ុន របស់ កៃុមហ៊ុន អាកាស-
ចរណ៍  Japan Airlines បាន កើនឡើង 
០,៦៩ ភាគ រយ ក្នុង ចំនួន ២ ៣៤០ យ៉ៃន 
បនា្ទាប់ពី កៃមុហុ៊ន នៃះ បាន បងា្ហាញ ការខាត-  
បង់ សុទ្ធ បៃចាំឆ្នាំ ចំនួន ២,៦ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ដោយ មិនមន ការ ចៃញ ផ ៃសាយ ការ 
ពៃយាករ សមៃប់ ឆ្នាំ ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចុបៃបន្ន ដៃល 
លើក ឡើង  ភាពមិនចៃបាស់លាស់ ជុំវិញ ការ 
រីករលដល ជំងឺ កូវីដ១៩។

តម្លៃ ភាគហ៊នុ របស ់កៃមុហ៊នុ  Olympus 
បាន កើនឡើង ០,៥១ ភាគរយ ក្នុង ចំនួន 
២ ២៨៣,៥ យ៉ៃន បនា្ទាប់ពី កៃុម ហ៊ុន នៃះ 
ពៃយាករ បៃក់ចំណៃញ បៃតិបត្តិការ ចំនួន 
១២៦ ពាន់ លាន យ៉ៃន (១,២ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ) សមៃប់ ឆ្នាសំារពើពន្ធ បច្ចបុៃបន្ន កើន  
ឡើង បន្តចិ ខ្ពស់ ជាង ការបា៉ាន់បៃមណ របស់  
អ្នក វិភាគ ចំនួន១២៣,៣ពាន់ លាន យ៉ៃន។

តម្លៃ ភាគហ៊ុន កៃុមហ៊ុន  Itochu នៅ 
ម៉ាង ជួញដូរ បាន កើនឡើង ០,៧៤ ភាគ- 
រយ  ក្នុង ចំនួន ៣ ៥៣២ យ៉ៃន និង តម្លៃ 
ភាគហ៊ុន កៃុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy 

បាន កើនឡើង ២,២៧ ភាគរយ ក្នុង ចំនួន 
៣ ៤១៨ យ៉ៃន មនុពៃល ការ ក ំណត ់ពៃល 
វៃលា ចៃញផៃសាយ របាយការណ៍ បៃក់ចំ-
ណៃញ  របស ់ពកួគៃ ក្នងុអឡំងុ ម៉ាង ជញួដរូ 
នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ ដដៃល។

តម្លៃ ភាគហ៊ុន កៃុមហ៊ុន ដឹក- ជញ្ជូន  Ka-
wasaki Kisen បាន ធា្លាកច់ុះ១,០៤ភាគ- 
រយ ក្នុង   ចំនួន ៣ ៣៤៥ យ៉ៃន និង តម្លៃ  
ភាគហ៊ុន Nippon Yusen ជា កៃុមហ៊ុន 
ដៃគ ូរបសខ់្លនួ បាន ធា្លាកច់ុះ ០,៥៥ ភាគរយ 
ក្នុង ចំនួន ៤ ៥៣៥ យ៉ៃន មុនពៃល 
របាយការណ៍ បៃក់ចំណៃញ របស់ ពួកគៃ 
ក៏តៃូវ បាន រំពឹង ក្នុង អំឡុងពៃល ម៉ាង 
ជួញដូរ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ។

តម្លៃ ភាគហ៊ុន កៃុមហ៊ុន Panasonic 
បាន កើនឡើង១,៧៣ ភាគរយ ក្នុង ចំ 
នួន១ ២៩១ យ៉ៃន មុនពៃល ការ ចៃញ 
ផៃសាយ បៃក់ ចំណៃញ របស់ខ្លួន គៃង នឹង 
ធ្វើ ឡើងបនា្ទាប់ពី កណ្ដឹង បិទ ការ ជួញដូរ។

នៅ តំបន់ ហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street តម្លៃ 
ភាគហ៊នុ កៃមុហ៊នុ  Dow បានបញ្ចប ់ដោយ 
កើន ឡើង ០,៧ ភាគរយ ក្នុង ចំនួន ៣៤ 
៧៧៧,៧៦៕ LA

កម្ពជុានឹងមានថាមពលអគ្គសិនី...

ការបង្វលិប្រាក់សងពន្ធកម្មករបរទ្រាស
កាន់ត្រាខ្ពស់នៅក្នងុប្រាទ្រាសសិង្ហបុរី

តម្ល្រាភាគហុ៊នផ្រាសារហុ៊នតូក្រាយូបានកើនឡើង
កាន់ត្រាខ្ពស់នៅព្រាលការបើកការជួញដូរ

បណ្ដាញអគ្គសិនីតាមបណ្ដាយមហាវិថីសម្ដ្រច ហុ៊ន ស្រន ក្នងុ សង្កាត់ 
ចាក់អង្រក្រម។ រូបថត ហុង មិនា

កម្មករ កំពុង ធ្វើការងរ ក្នងុ ការដ្ឋាន សំណង់ ក្នងុប្រទ្រស សិង្ហបុរី ដ្រល 
កំពុង ខ្វះខាត កម្មករ  ដោយសារ វិបត្ត ិកូវីដ១៩។ រូបថត ST

អ្នកដំណើរ ក្រឡ្រកមើល តម្ល្រ ជួញដូរ របស់ ក្រមុហុ៊ន នានា នៅ ផ្រសារភាគហុ៊ន តូក្រយូ នាព្រល កន្លងមក។ AFP



ម៉ាស់នេះតេូវបានផលិតឡើងដើមេបី
កាត់បន្ថយការចម្លងវីរុសដោយ
ផ្តល់នូវការការពារមួយកមេិតថេម-
ទៀតដើមេបីបេឆាំងនឹងការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ដេលមនសមត្ថ-
ភាពការពារមេរោគកុំឱេយឆ្លងចូលក្នុង
ខ្លួនមនុសេស គឺបានចូលមកក្នុងទីផេសារ
កម្ពុជាហើយ។
ម៉ាស់Wakamonoតេូវបាន

បង្កើតឡើងជាពិសេសដើមេបីការពារ
មិនឱេយសារធាតុដេលចម្លងមេរោគ
អាចជេបចលូឬឆ្លងកាត់បានវាជយួ
ការពារមនិឱេយមេរោគឆ្លងរកីរាលដាល
ខ្លាំង ថេមទាំងអាចសម្លាប់មេរោគ
បានថេមទៀតផង។នេះបើយោង
តាមគេហទំព័ររបស់កេុមហ៊ុន។
កេុមហ៊ុនផលិតម៉ាស់Wakamo-

noដេលមនមូលដា្ឋាននៅបេទេស
វៀតណាមផលិតម៉ាស់ដេលមន
គុណភាពខ្ពស់មនសមសធាតុ
«gecide»ដេលមនគណុភាពខ្ពស់
បេឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា។
កេុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាសមសធាតុ

«gecide»គឺមនសុវត្ថិភាពខ្ពស់
សមេប់ការបេើបេស់របស់មនុសេស
ពពីេះវាពុមំនរមួផេសំនងឹសមសធាតុ
អសររីាង្គនោះទេដោយវាបេឆាងំនងឹ
អតិសុខុមបេណដេលអាចបំផ្លាញ
បាក់តេរីបង្កជំងឺលើមនុសេស។
ម៉ាស់តេវូបាននំាចលូដោយកេមុហ៊នុ

Anna Group និងលក់នៅកេម
Faceline Cambodia។
លោកសេីSok Channda សហ-

បេធានកេមុហ៊នុAnna and Face-
line Cambodiaបានថ្លេងថា៖ 
«យើងបានផ្តលម់៉ាសច់នំនួ១៧០
០០០ទៅឱេយកេសួងពាណិជ្ជកម្ម
និង១២០០០០ម៉ាស់ទៅដល់
សមគមTecho Young Volun-
teer Doctors Association 
កាលពីខេមេសា»។
យើងកគ៏ាទំេផងដេរក្នងុការបេយទុ្ធ

បេឆាំងជំងឺកូវីដដោយបានផ្តល់ម៉ាស់
ដល់បុគ្គលិកសុខភិបាលនៅជួរមុខ

ប៉លូសិទាហាននងិអ្នកដេលរសន់ៅ
ក្នុងតំបន់កេហម»។
យោងតាមWakamonoកេមុហ៊នុ

ទទលួបានការអនមុត័ពីរដ្ឋបាលចណំី
អាហារនិងឱសថអាមេរិកនិងអនុ-
លោមតាមស្តង់ដាសហភាពអឺរ៉ុប
ដោយបានធ្វើតេស្តនៅមន្ទរីពសិោធន៍
ជាចេើនដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍Pa-
cific Bio Labsនៅសហរដ្ឋអាមេរកិ
ការិយាល័យBureau Veritas 
របស់កាណាដានិង TUV SUV 
របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយក៏បានឆ្លងកាត់
ការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់គុណភាពនិង
សុវត្ថិភាពជាចេើនផងដេរ។
លោកសេីបន្តថាការអនុម័តយល់-

ពេមក៏បានទទួលផងដេរពីមន្ទីរ-
ពិសោធន៍ឯកជននៅក្នុងបេទេស
ឥណា្ឌានិងវៀតណាមខណៈការធ្វើ
តេស្តក៏តេូវបានអនុវត្តដោយជោគ-
ជ័យនៅក្នុងបេទេសចិនផងដេរ។
លោកសេីChanndaថ្លេងថា៖  

«Annaបានទទួលការ
អនុញ្ញាតពីកេសួង
ពាណិជ្ជកម្ម

ដើមេបីលក់ម៉ាស់៤សេទាប់នៅទីផេសារ
ក្នុងសេុកខណៈខ្លួនកំពុងរង់ចំាការ
អនុម័តយល់ពេមពីកេសួងសុខ-
ភិបាល»។
ភាគល្អិតនេជំងឺកូវីដ១៩តេូវបាន

គេបា៉ាន់សា្មានថាមនចំនួន០,១២
មកីេងុ(microns)នងិបានធ្វើតេស្ត
សមត្ថភាពនេការតេងភាគល្អតិPFE 
នេASTM F2100សមេប់ទំហំ
ភាគល្អិតជាមធេយម0.1 μm (មីកេូ
ម៉េតេ)ម៉ាស់Wakamonoអាច
រាំងខ្ទប់យា៉ាងហោចណាស់៩៨
ភាគរយនេភាគល្អិតដ៏តូច(0.1 mi-
cron)។
កេុមហ៊ុនបានបន្តថាជាមួយនឹង

បេសិទ្ធភាពនេការតេងបាក់តេរី
បេហេល៩៨ភាគរយបេឆាងំនងឹវរីសុ
រមួទាងំវរីសុSARS-CoV-2ដេលបង្ក
ឱេយមនវីរុសកូរូណាវីរុសNL63និង

229E វីរុសផ្តាសាយAនិងH1N1
និងវីរុសប៉ូលីអូ 1 (poliovirus 1)
អាចតេងភាគល្អិតដោយបេសិទ្ធភាព
បានបេហេល៩៨ភាគរយ។
កេុមហ៊ុនWakomonoឲេយដឹងថា

អ្នកសេវជេវបានចំណាយពេល
បេហេលមួយឆា្នាំដើមេបីបង្កើតម៉ាស់
ដេលទន់និងងាយសេួលដកដង្ហើម
និងមនសមត្ថភាពការពារមេរោគ
មនិឱេយជេបចលូក្នងុខ្លនួមនសុេសបាន។
បច្ចុបេបន្នម៉ាស់នេះកំពុងតេូវបានលក់
នៅទូទាំងទ្វីបអាសុី និងនៅទីផេសារ
អន្តរជាតិផេសេងទៀត។
លក្ខណពិសេសមួយចំនួនទៀតនេ

ម៉ាស់នេះគរឺមួមនបេដាប់គៀបចេមុះ
ការពារកុំឱេយជេុះងាយសេួលពាក់នៅ
តេចៀកមនសេទាប់ការពារការជេប
ចូលនេសារធាតុរាវនិងការពារការ
រលាកសេបេកផងដេរ។Wakamono

មួយបេអប់មនចំនួន១០ម៉ាស់និង
មនតម្លេដ៏សមរមេយតេឹមតេ២ដុលា្លារ
អាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។
«ក្នងុអឡំងុពេលនេះបេកច់ណំេញ

គឺជារឿងបនា្ទាប់បនេសំប៉ុណ្ណោះយើង
មើលឃើញពីតមេូវការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ
ការពារគុណភាពខ្ពស់កាន់តេចេើន
សមេបប់េជាជនដេលនេះជាអាទភិាព
ខ្ពស់ជាង»។
លោកសេី Channdaដេលជា

CEOរបស់កេមុហ៊នុAngkorData
Communicationsផងដេរនោះ
បានមនបេសាសន៍ថា៖«យើងបាន
ធ្វើទីផេសារផលិតផលនេះនៅទូទាំង
ពិភពលោកហើយយើងជឿជាក់ថា
ផលិតផលរបស់យើងនឹងអាចឆ្លើយ-
តបទៅនឹងតមេូវការបានជាពិសេស
នៅពេលដេលបេទេសកម្ពុជានៅជិត
បេទេសវៀតណាម»៕

 ឱសថwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

ម៉ាស់ Wakamono ចូលរួម ប្រយុទ្ធប្រឆាំង  
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ហួនឌីណា

សហភាពអឺរុ៉ប និង ឥណ្ឌា  
បាន ព្រមព្រៀង បន្ត កិច្ចចរចា 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី  និង ស្វ្រងរក 
កិច្ច សហប្រតិបត្តកិារ ឱ្រយ កាន់ ត្រ 
មាន ភាព ជិតស្នទិ្ធ  ក្នងុ  កិច្ចប្រជំុ 
កំពូល តាម ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ មួយ 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី  ៨   ខ្រ ឧសភា  ។   ការ 
ខិត កាន់ ត្រ ជិត គ្នា រវាង ក្រុង 
ប្រ៊ចុស្រល   និង ញូវដ្រលី   ត្រវូ 
បាន គ្រ មើល ឃើញ ថា   ជា ការ 
ស្វះស្វ្រង ដោយ សារ  ក្ត ីបារម្ភ  អំពី 
ឥទ្ធពិល របស់ ប្រទ្រស ចិន ។ 

 គ្របដណ្ដប់ ដោយ វិបត្តកូិវីដ 
១៩  នៅ ឥណ្ឌា កិច្ចប្រជំុ កំពូល 
កាល ពី ថ្ង្រសៅរ៍  បាន ប្រមូលផ្ដុំ 
នាយករដ្ឋមន្រ្ត ីឥណ្ឌា   Naren-
dra Modi   និង ម្រដឹក នំា របស់ 
ប្លកុ ទំាង   ២៧   រូប   ជា លើក ដំបូង 
ក្នុង រយៈព្រល  ៨  ឆ្នាំ ដ្រល ជា 
សញ្ញា មួយ ន្រ ចំណប់ អារម្មណ៍ 
ថ្ម ីរបស់ សហភាព អឺរុ៉ប នៅ លើ 
តំបន់ ឥណ្ឌ-ូបា៉ាសីុហ្វកិ   ខណៈ 
ព្រល កន្លង មក កិច្ចប្រជំុ ន្រះ មាន 
ត្រ លោក នាយករដ្ឋមន្រ្ត ីឥណ្ឌា  
និង នាយក ប្រតិបត្ត ិ និង ប្រធាន 
សហភាព អឺរុ៉ប បុ៉ណ្ណោះ ដ្រល 
ចូលរួម ។ 

ម្រដឹក នំា សហភាព អឺរុ៉ប  និង 
ឥណ្ឌា  បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ ស្រចក្តី 
ថ្ល្រងការណ៍ មួយ បនា្ទាប់ ពី កិច្ច 
ពិភាក្រសា ថា ៖  «យើងបាន យល់ 
ព្រម បន្ត ការ ចរចា សម្រប់ កិច្ច 

ព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ដ្រល នឹង 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង បញ្ហា ប្រឈម 
នាព្រល បច្ចបុ្របន្ន» ។   ភាគី ទំាង  
២  បាន បន្ថ្រម ថា ដើម្របី ឱ្រយ កិច្ច- 
ពិភាក្រសា ទទួលបាន ជោគជ័យ 
ភាគី ទំាង ២  ត្រវូ ដោះស្រយ 
បញ្ហា ទាក់ទង នឹង ទីផ្រសារ ។ 

ស្របគ្នាន្រះ ដ្ររ សហភាព 
អឺរ៉ុប និង ឥណ្ឌា ក៏នឹង ចាប់ផ្តើម 
ពិភាក្រសា លើកិច្ច ព្រមព្រៀង 
ការពារ ការវនិយិោគ ដាច ់ដោយ 
ឡ្រក មយួ  នងិ កចិ្ច ព្រមព្រៀង ស្ត ី
ពី ការចង្អុលបង្ហាញភូមិសាស្ត្រ -  
យីហោ ល្របីៗ   ភា្ជាប់ ទៅ នឹង 
កន្ល្រង ដ្រល ពួកគ្រ ផលិត រាប់ពី 
ស្រសំបា៉ាញ របស់ ប្រទ្រស 
បារាំង រហូត ដល់  ត្រ  Darjeel-
ing  របស់ ប្រទ្រស ឥណ្ឌា ។ 

ប្រធាន គណៈកមា្មាធកិារ អរឺ៉បុ 
លោកស្រី   Ursula von der 
Leyenបាន ថ្ល្រង ថា៖ «រវាង 
សហភាពអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌា មាន 
ទំនាក់ទំនង ជិតស្និទ្ធ  ប៉ុន្ត្រ ក៏ 
មាន សកា្តានពុល ដ្រល មនិ ទាន់ 
បាន អនុវត្ត ផង ដ្ររ  ហើយ 
សកា្តានពុល ដ្រល មនិ ទាន់ បាន 
អនុវត្ត ធំ បំផុត គឺ ពាណិជ្ជកម្ម  
និង វិនិយោគ »។

ស្រចក្តីថ្ល្រង ការណ៍ រួម របស់ 
ភាគី ដដ្រល បាន ថ្ល្រង ថា ៖  « 
យើង បាន ព្រមព្រៀង គ្នា ថា ក្នុង 
នាម ជា ប្រទ្រស ប្រជាធបិត្រយ្រយ 
ធ ំជាងគ្រ ២  នៅ លើ ពភិពលោក 
សហភាពអរឺ៉បុ  នងិឥណ្ឌា  មាន 

ផលប្រយោជន ៍រមួ ក្នងុ ការ ធានា 
សន្តិសុខ វិបុលភាព  និង ការ 
អភវិឌ្រឍ ប្រកប ដោយ ចរីភាព នៅ 
ក្នុង ពិភព ពហុ ប៉ូល » ។ 

អធកិារបត ីអាល្លមឺង៉ ់  លោក- 
ស្រី   អ្រនជ្រឡា   មឺរក្រល   បាន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការ បន្តកិច្ច- 
ពិភាក្រសា ន្រះ ។ លោកស្រី បាន 
ថ្ល្រង បនា្ទាប់ ពីកិច្ច ប្រជុំ កំពូល 
ក្រ ផ្លវូការ របស ់សហភាពអរឺ៉បុ 
ថា ៖ « ការ ចរចា បានជាប់គំង 
ជាច្រើន ដង ហើយ ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ ពិត 
ជា រីករាយណស់ ដ្រល ពួក គ្រ 
ត្រូវ បាន បន្ត » ។   លោកស្រី បាន 
និយាយ ថា  លោកស្រី រំពឹង ថា  
ការងរ នងឹ បោះ ជហំាន ទៅ មខុ 
ក្នុង ល្របឿន លឿន ជាង ន្រះ ។ 

កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុប - 
ឥណ្ឌា  ត្រវូ បាន ជាបគ់ងំ ក្នងុ ឆ្នា ំ 
២០១៣  ជុំ វិញ ភាព ខុស គ្នា   
រួម មាន ការ កាត់ បន្ថយពន្ធ  
ការ  ការពារ បា៉ាតង់  សុវត្ថិភាព 
ទិន្នន័យ  និង សិទ្ធិ របស់ អ្នក- 
ជំនាញ ឥណ្ឌា ទៅធ្វើការ នៅ 
អឺរ៉ុប ជាដើម ។

ទន្ទមឹគ្នាន្រះ   ការសិក្រសាមួយ 
ពីឆ្នា ំ២០២០ របស់ សភា អឺរុ៉ប 
បាន បង្ហាញ ពី អត្ថប្រយោជន៍ 
 ន្រ កិច្ច ព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សម្រប់ សហភាពអឺរុ៉ប ជាមួយ 
ឥណ្ឌា រហូត ដល់ ទៅ ៨,៥ 
ពាន់លានអឺរូ៉ (១០,២ ពាន់ 
លានដុលា្លារ) ទោះបីជា ការ 
បា៉ាន់សា្មាន ត្រវូបានធ្វើឡើងមុន

ព្រលចក្រភពអង់គ្ល្រសចាក 
ច្រញពីសហ គមន៍ អឺរុ៉បយា៉ាង 
ណ ក៏ដោយ។ 

សហគមន៍អឺរុ៉បនិងឥណ្ឌា បាន 
ព្រមព្រៀង គ្នា ផង ដ្ររ  ក្នងុ ការ 
កសាង គម្រង ហ្រដា្ឋា រចនា 
សម្ពន័្ធ រួមគ្នា ជំុវិញ ពិភពលោក 
ជាពិស្រស នៅទ្វបី អា្រហ្វកិ  ដ្រល 
ត្រវូ បានគ្រ ពិពណ៌នា ថា  ភាព 
ជាដ្រគូតភា្ជាប់ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះ  ធ្វើឡើង 
បនា្ទាប់ ពីកិច្ចព្រមព្រៀង រវាង 
សហភាពអឺរុ៉ប និងជបុ៉ន នៅឆ្នាំ   
២០១៩  ដើម្របី ស្វ្រង រក ជម្រើស 
មួយ ជំនួស ឱ្រយ  យុទ្ធសាស្ត្រ ហ្រដា្ឋា 
រចនាសម្ពន័្ធ  «ផ្លវូមួយ ខ្រស្រក្រវាត់ 
មួយ»   (BRI)  ដ៏ ធំ របស់ ប្រទ្រស 
ចិន ដ្រល បាន បង្កើន មន្ទលិ ដល់ 
រដា្ឋាភិបាល លោក ខាង លិច និង 
ទី ក្រងុ តូក្រយូ ។ 

អ្នក ការទូតមា្នាក់ របស់សហ 
ភាពអឺរ៉ុប បាន ថ្ល្រង កាល ពី ខ្រ 
ម្រសា ថា  គម្រង ហ្រដា្ឋារចនា 
សម្ពន័្ធ រមួគ្នា រវាង សហភាព អរឺ៉បុ   
និង ឥណ្ឌា   គឺ ជា ឱកាស មួយ ន្រ 
ការ សហការ និង បង្កើត បរិយា 

កាស សម្រប់ សកលភាវូប- 
នីយកម្ម ដោយ ផ្អ្រក លើ ភាព ជា 
ដ្រ គូ ដ្រល មាន ភាព ទាក់ ទាញ 
ជាង អ្វី ដ្រល ចិន អាច ផ្តល់ ឱ្រយ ។ 

ទោះបីយា៉ាងណ គោល- 
ការណ៍ ទូលំ ទូលាយ   BRI  
របស់ ចិន ត្រូវ បាន គំទ្រ ដោយ 
រដ្ឋ  និង អង្គការ អន្តរជាតិ ជាង   
១៥០  រួមមាន ប្រទ្រសជាង 
ពាក់ កណ្តាល ន្រ ប្រទ្រស ចំនួន   
២៧   របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ផង  
បើ ទោះ ប ីជា វា បាន ប្រឈម នងឹ 
ការ រិះគន់ មួយ ចំនួន ក៏ដោយ ។ 

លើសពីន្រះការកើនឡើង 
របស់ចិនពីដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម 
ទន់ភ្លន់ទៅជាមហាអំណចគូ 
ប្រជ្រងជាមួយ នឹង វត្តមាន 
យោធា ដ្រល កំពុង កើនឡើង 
ក៏បាន ធ្វើ ឱ្រយ មាន ការភា្ញាក់ផ្អើល 
ដល ់លោក ខាងលចិ នងិ សម្ពន័្ធ 
មិត្ត របស់ ខ្លួន នៅ ឥណ្ឌូ-បា៉ា 
សុីហ្វិក  ដ្រល ជា កន្ល្រង ដ្រល ទី 
ក្រុងប្រ៊ុ ចស្រល ចង់ បន្ថ្រម 
ឥទ្ធិពល របស់ខ្លួន ។

មួយវិញទៀត  ទំនាក់ ទំនង 
អរឺ៉បុ ចនិមានភាពតានតងឹកាន់

ត្រខា្លាំងឡើងធ្វើឱ្រយមានសំណួរ
ជាច្រើន អំព ីអនាគត ន្រ ភាព ជា 
ដ្រគូ វិនិយោគ រវាងភាគីទាំង 
២។ កាល ពី ខ្រ មីនា សហគមន៍ 
អឺរ៉ុប បាន ចូលរួម ជាមួយ ដ្រគូ 
លោក ខាង លិច ផ្រស្រង ទៀត  
ក្នុង ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ប្រឆំង 
 នឹង មន្រ្តីចិន ជុំវិញ ការ រំលោភ 
បំពានផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រស នៅ 
តំបន់ សុីនជាំង ។   

ជា ការ ឆ្លើយតប  របស់ទីក្រុង 
ប៉្រកាងំ គបឺាន ដាក ់ទណ្ឌកម្ម លើ 
មន្រ្តី  និង អ្នកនយោបាយ អឺរ៉ុប ពី 
បទ ជ្រៀតជ្រក អធិបត្រយ្រយ 
ភាព របស់ ចិន ។

ក្រ ពី កិច្ចចរចា ពាណិជ្ជកម្ម  
សហគមន៍ អឺរ៉ុប  និង ឥណ្ឌា ក៏ 
បាន សន្រយា បង្កើនកិច្ច សហ 
ប្រតិបត្តិការ ដើម្របី កម្រិតលើ 
បម្របម្រួល អាកាសធាតុ ។ 
ស្រចក្តថី្ល្រងការណ ៍បាន ថ្ល្រង ថា  
ភាគី ទាំង២ នឹង បើក កិច្ច ប្រជុំ 
ដើម្របី សហការ គ្នា ក្នុង ថាមពល 
កកើត ឡើងវិញន្រ  បច្ច្រកវិទ្រយា 
ផ្ទុក ថាមពល និង បណ្តាញ 
ថាមពល ទំនើប ៕
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សៅសម្ភស្ស

ករណឆី្លង សហគមនថ៍្ម ីចនំនួ 
៧ ករណី ត្រូវ បាន គ្រ រក ឃើញ 
ក្នុង ចំណម ករណី កូវីដ  ១៩  
ចំនួន  ២០ ករណី នៅ សឹង្ហបុរី 
នៅ រសៀល ថ្ង្រ សៅរ ៍កន្លងទៅ ។  
ន្រះ បើតាម ឱ្រយ ដឹងពីក្រសួង 
សុខាភិបាល សិង្ហបុរី ។

២ ក្នុង ចំណម  ៧  ករណី 
ខាងលើ  ទាក់ ទិន  នឹង កម្មករ 
នៅសា្ថានីយ PasirPanjang  
ហើយ ត្រូវបានគ្រ ដាក់ឱ្រយ  
នៅដាច់ ដោយឡ្រកពី គ្រ។  
ដោយ ឡ្រក  ករណីចំនួន ៥  
ផ្រស្រងទៀតនោះ  ដោយ រួមមាន 
បុគ្គលិកដ្រល ធ្វើ ការ នៅក្នុង 
អាកាសយានដា្ឋាន  Changi ៣  

នាក់ នៅ មិន ទាន់ រកឃើញ 
ប្រភព ន្រ ការ ឆ្លង នៅ ឡើយ ។

ជាមួយ គ្នា ន្រះ ករណី  ១៣ 
ទៀត  ជា ករណី មក ពី ខាងក្រ  
ប្រទ្រស ដោយ បច្ចុប្របន្ន  អ្នក 
ដំណើរ ទាំង នោះ ត្រូវ បានតម្រូវ  
ឱ្រយ សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ ឬ ដាច់ឆ្ងាយ 
នៅព្រលដ្រលពួកគ្រមក ដល់ 
ប្រទ្រស សិង្ហបុរី ៕

យន្តហោះរបស់ក្ុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សិង្ហបុរីចតនៅព្លានយន្តហោះChangiInternational
Airportកាលពីថ្ង្ទី១៥មីនា។AFP

សិង្ហបុរីរកឃើញករណីឆ្លងសហគមន៍ថ្មី៧ករណី
ក្នងុនោះ៣ករណីជាបុគ្គលិកនៅព្រលានយន្តហោះ

លោកប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាអឺរុ៉បCharlesMichel(ខាងលើ)ចូលរួមជំនួបកំពូលជាមួយលោកសី្ប្ធាន
គណៈកម្មការអឺរុ៉បUrsulavonderLeyen(ស្តា)ំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ឥីណា្ឌាណារិន្រដាមូ៉ឌី។AFP

សហគមន៍អឺរុ៉បនិងឥណ្ឌាយល់
ព្រមបន្តកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្ម
ដ្រលជាប់គំាងជាយូរមកហើយ
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សៅ សម្ភស្ស 

គណបកៃស ជាតិ ស្កុតឡៃន 
(SNP) បាន ឈ្នះ ការ បោះ- 
ឆ្នាត សភា ជាប់ គ្នា លើក ទី៤ 
កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ និង អះអាង ថា  
ខ្លួន នឹង ជំរុញ ឱៃយ មាន ការ ធ្វើ 
បៃជាមតិ មួយ ទៀត លើ ឯករាជ- 
ភាពរបស់ ស្កតុឡៃន ពី ចកៃភព 
អង់គ្លៃស  បើទោះ ជា បៃទៃស 
នៃះ បាន ចាញ់ សំឡៃង ឆ្នាត ក្នងុ 
សភា  ១  អាសនៈ ក៏ ដោយ។ 

ការ ឈ្នះ ឆ្នាត សភា លើក 
 នៃះ អាច នឹង តៃួសតៃយ ផ្លូវ 
ឱៃយបៃទៃស  ស្កតុ ឡៃន  ដើមៃបី ដក 
ខ្លនួ ចៃញ ពី ចកៃ ភព អង់គ្លៃស ។ 
រដ្ឋាភិបាលរំដោះ ខ្លនួ នៃះ  អាច 
នឹង មាន អំណាចក្នងុ ការ គៃប់ 
គៃង បៃទៃស   បុ៉ន្តៃទាក់ ទិន នឹង  
បញ្ហា សៃដ្ឋ កិច្ចនិងសន្តិសុខ   
អាច នៅ  តៃ  ស្ថតិ ក្នងុ គ ន្លង របស់ 
រដ្ឋាភិបាលអង់ គ្លៃស នៅទីកៃងុ 
ឡុងដ៍ ដដៃល ។

បើទោះបជីា គណបកៃស  SNP 
បានឈ្នះសំឡៃង ភាគចៃើន ក្ដី 
ប៉ុន្តៃ បៃទៃស នៃះ បាន បរាជ័យ 
ក្នុង ការ ស្វៃង រក អាសនៈ ចំនួន 
៦៥  ដៃល ជា ចនំនួ អាសនៈ  តៃូវ 
ការ ដើមៃបី  ឈ្នះ តាម ទមៃង់ 
តំណាងសមាមាតៃ។ ប៉ុន្តៃ 
បៃទៃស នៃះ  អាចនងឹ យក ឈ្នះ 
ការ គៃប់ គៃង អាណត្តិសភា 
រយៈពៃល ៥ ឆ្នាំ  ដោយ ក្នុង 
នោះមាន សមាជិក ៨រូប មក ពី 
ខាង ឯករាជភា ពស្កុតឡៃន។

មៃដឹកនាំគណបកៃស  SNP  
នងិ រដ្ឋមនៃ្ត ីទ១ី  របសស់្កតុឡៃន 
លោកសៃ ី Nicola Sturgeon  
បាន នយិាយ ថា  អាទភិាព របស ់
យើង បច្ចុបៃបន្ន  គឹ ដោះសៃ យ 
បញ្ហាវិបត្តិ កូវីដ  ១៩ សិន ប៉ុន្តៃ 
ការធ្វើ បៃជាមតិ ឯករាជៃយ មួយ 
ដើមៃបី ទទួល បាន នូវ សំឡៃង 
គំទៃ ចៃើន នៅ តៃ ជា អ្វី  ដៃល 
យើង កំពុង ពៃយាយាម យក ចិត្ត 
ទុកដក់ ៕

រដ្ឋាភិបាលស្កតុឡែនកំពុងរៀប-
ចំដំណើរការនែការបោះឆ្នោត
ឯករាជែយពីចកែភពអង់គ្លែស

មន្តែីឥណ្ឌាជំរុញឱែយមានការបិទខ្ទប់បែទែសទំាងមូល
សុខ ស្ីលុច 

កាលព ីថ្ងៃ សកុៃ ទ ី៧ ឧសភា 
មន្តៃី ឥណា្ឌាបាន ជំរុញ នាយក 
រដ្ឋមន្តៃី ខ្លួន សមៃច ឱៃយមាន 
ការបិទខ្ទប់ ទូទាំងបៃទៃស 
ខណៈ ករណី ឆ្លង កវូដី១៩ មាន 
ការកើនឡើង។

យោងតាម ការដកសៃង់ សម្តី 
តាមរយៈ កាសៃត Associated 
Press អ្នកជំនាញ ផ្នៃក សុខភាព 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ឥណា្ឌា លោក  
RandeepGuleria បាន និ- 
យាយថាការ បិទខ្ទប់ បៃទៃស 
ទំាងមូល គឺ ចំាបាច់ ដូច កាលពី 
ឆ្នាំមុន ជាពិសៃស នៅ តំបន់ 
ដៃលមាន មនុសៃស ជាង ១០ ភាគ 
នៃ អ្នក ដៃល បាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង អ្នក វិជ្ជមាន។

មៃដឹកនំា គណបកៃសបៃឆំង 
លោក  Rahul Gandhi កាលពី 
ថ្ងៃទី ៧ ឧសភា ក៏បាន ទាមទារ 
ឱៃយមាន ការបិទ  និង គំទៃ ឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ សៃបៀង ដល់ 
បៃជាជន កៃកីៃ។ លោក បាន 
និយាយ នៅក្នងុ លិខិត ដៃល ផ្ញើ 
ទៅ បៃធានាធិបតី ឥណា្ឌា ថា៖ 
«ការចំណាយ របស់ បៃជាជន 
នឹង បង្កឱៃយមាន ផលវិបាក ទៅ 
ដល់ បៃជាជន យើង ខា្លាងំ»។

ការអំពាវនាវ ឱៃយមាន ការ 
បិទខ្ទប់ បៃទៃស នៃះ គឺ កើត 
ឡើង  បនា្ទាប់ពី មាន ករណី ឆ្លង 
ក្នុង សហគមន៍ ចុងកៃយ  
ដៃល បណា្តាល ឱៃយមាន ផល 
ប៉ះពាល់ ទៅដល់ បៃព័ន្ធ ថៃទាំ 
សុខាភិបាល។

ការឆ្លង ក្នងុ សហគមន៍ លើក 
នៃះ បាន រីករាលដល នៅក្នងុ 
បៃទៃស ឥណា្ឌា ចាប់តំាងពី ខៃ 

កុម្ភៈ ឆ្នានំៃះ។ ករណី ឆ្លង ខា្លាងំ ក្នងុ 
សហគមន៍ នៃះ គឺ ចាប់ មាន ឡើង 
តំាងពី មាន ការសមៃចចិត្ត 
អនុញ្ញាត ឱៃយ កៃមុមនុសៃស ចៃើន 
បៃមូល ផ្តុគំ្នា សមៃប់ ពិធីបុណៃយ  
សាសនា  និងការជួបជំុឃោសនា 
នយោបាយ។

ក្នុង រយៈពៃល ១ ខៃ កន្លង 
មកនៃះ រដ្ឋ ចំនួន  ២៨ នៅក្នុង 
បៃទៃស ឥណា្ឌា បានបៃកាស ពី 
ការរឹតតៃបិត មួយចំនួន  បុ៉ន្តៃ មិន 
បាន សមៃច ឱៃយមាន ការ បិទខ្ទប់ 
បៃទៃស ទំាងមូលឡើយ។ វិធាន 
ការ រឹតតៃបិត ទាំងនោះ រួមមាន 
ការបញ្ជា ឱៃយ សា្នាក់ នៅតាម 
គៃហដ្ឋាន ការហាមឃាត់ 
ជើងហោះហើរ អន្តរជាតិ  និង 
ក្នងុសៃកុ  នងិ ការផ្អាក ធ្វើដណំើរ 
តាម ផ្លូវដៃក នៅក្នុង បៃទៃស។

នៅក្នងុ អំឡុង ការរឹតតៃបិត កាល 
ពី ឆ្នាមុំន នោះ រដ្ឋាភិបាល បានផ្តល់ 
ជា ជំនួយ មួយចំនួន រួមមាន សៃវូ 
សាលី អង្ករ  និង សណ្តៃក ដល់ 

បៃជាជន កៃកីៃ បំផុត អស់ រយៈ- 
ពៃល ជិត ១ ឆ្នា ំហើយ ក៏មាន 
ថវិកា បន្តចិបន្តចួ ផងដៃរ។

កាលពី ឆ្នាមុំន នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ឥណា្ឌា លោក  Narendra Modi 
ក៏បាន ប្តៃជា្ញា ផ្តល់ កញ្ចប់ ជំនួយ 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាង ២៦០ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ផង ដៃរ។ បុ៉ន្តៃ 
ការបិ ខ្ទប់ នោះបាន ធ្វើឱៃយ កម្មករ 
ធ្វើ ចំណាកសៃកុ ជាចៃើន នាក់ 
ដៃល បង្ក ឱៃយ ពំុមាន ការងារ ធ្វើ  
និង ភៀសខ្លនួ ទៅ ភូមិ នានា។

ការរឹតតៃបិត របស់ បៃទៃសឥណា្ឌា  
បាន បណា្តាល ឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច ធា្លាក់ 
ចុះ ២៣ ភាគរយ នៅក្នងុ តៃី 
មាស ទី ២ កាលពី ឆ្នា ំ២០២០ 
ទោះបី ជាការស្ទះុ ងើប ឡើងវិញ 
ខា្លាំង កំពុងតៃ ដំណើរការ មុន 
ពៃល ការឆ្លង បាន កើនឡើង 
យា៉ាងខា្លាងំ នាពៃលថ្មីៗ នៃះ ក៏ 
ដោយ។ នៃះ បើ យោង តាម 
ការរាយការណ៍ របស់ AP ។

នៅក្នុង អំឡុង ការរីករាល 

ដល ក្នុង សហគមន៍ លើក នៃះ 
បៃទៃស ឥណា្ឌា បាន ប៉ះពាល់ 
ទៅដល់ បៃព័ន្ធ សុខាភិបាល 
សាធារណៈ របស់ខ្លួន ដោយ 
កង្វះ នវូ អកុសុហីៃស៊ែន គៃពៃទៃយ 
នងិ សមា្ភារ វៃជ្ជសាស្តៃ មយួចនំនួ 
ដោយសារ ចំនួន អ្នក វិជ្ជមាន 
មាន ចៃើន សន្ធឹកសនា្ធាប់។

ករណី ឆ្លង សហគមន៍ នៅក្នងុ 
បៃទៃស ឥណា្ឌា លើក នៃះ បាន ធ្វើឱៃយ 
បណា្តា បៃទៃស នានា ក្នងុ ពិភព 
លោក ចូលរួម ក្នងុ ការផ្តល់ ជំនួយ 
វៃជ្ជសាស្តៃ ទៅ បៃទៃស ឥណា្ឌា  
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ រីករាលដល 
ក្នងុ សហគមន៍ នៃះ។

យោងតាម ទិន្នន័យ របស់ 
Worldometers គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ៩ ឧសភា អ្នក វិជ្ជមាន 
កូវីដ១៩ សរុប នៅ បៃទៃស 
ឥណា្ឌា មាន ជាង ២២ លាន 
នាក់ និង អ្នកសា្លាប់ ដោយសារ 
កូវីដ១៩ មាន បៃមាណ ជាង 
២៤ មុឺន នាក់៕

ប្ជាជន ឥណ្ឌា ធ្វើដំណើរ នៅក្នងុ អំឡុង បិទ ផ្នក្ ខ្លះ ដ្ល តូ្វបាន កំណត់ ដោយ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋ  ដើម្បី ទប់ស្កាត់ 
ការឆ្លង រាលដល ន្ ជំងឺ កូវីដ១៩។ AFP

លោកស្ី Nicola Sturgeon គ្វីដ្នៅលើជណ្តើរនិវ្សនដ្ឋាន
ផ្លូវការ Bute House របស់លោកស្ីនៅក្នុងទីក្ុង Edinburgh 
កាលពីថ្ង្ទី៩ ឧសភា។ AFP



 ប៉ាន់ រិ ទ្ធា 

 ភ្នំពេញ ៈ មូលនិធិ រៃអង្គាសបៃក់ 
សបៃបរុសធម ៌ដៃល ស្ថាបនកិ អ ូផៃ ន ស្ទ ូ
ឌ ីអ ូកម្ពជុា ជា ជនបរទៃស ចៃះ នយិាយ 
ខ្មៃរ ស្ទាត់ មាន ដើមកំណើត ជប៉ុន និង 
សញ្ជាតិ អាមៃរិក ដើមៃបី បៃមូលបៃក់ 
ជយួ សមៃលួ ដល ់វចិតិៃករ នងិ បគុ្គលកិ 
ធ្វើ ការងរ មាន ចំនួន១០ រូប ដៃល 
បាន ចាប់ផ្តើម ពី ដើមខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ មក នោះ ឥឡូវនៃះ ទទួល 
បាន  ការជួយឧបត្ថម្ភ គាំទៃ ខ្លាំង ពី 
បណ្តា ជន សបៃបុរស ដោយមាន ចំនួន 
លើស តាម គោលដៅ កំណត់ ហើយ 

តៃតៃឹម ពៃល១០ ថ្ងៃ ។ 
 តាម គោលដៅ រកបៃក ់សបៃបរុស ធម ៌

រយៈពៃល ១ ខៃ ( ក្នុង ខៃឧសភា នៃះ ) 
ស្ថាបនិក អូ ផៃ ន ស្ទូ ឌី អូ កម្ពុជា ចង់ រៃ-
អង្គាសបៃក់ តៃ ចំនួន ១ មុឺន ដុល្លារ ។ 
ហើយ ដោយសរ មើលឃើញថា ស្ថាន 
ភាព នៃ ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៅ ពុំទាន់ ធូរសៃបើយ ឆប់ៗ ហើយ 
បាត់បង់ ឱកាស នៃ ការតាំងពិព័រណ៍ 
ស្នាដៃ វិចិតៃកម្ម ឬ ស្នាដៃ គំនូរ នានា 
ដៃល ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ ខ្លាំង ដល់ ជីវភាព 
បៃចាំថ្ងៃ របស់ កៃុម វិចិតៃករ នោះ ទើប 
ស្ថាបនិក អូ ផៃ ន ស្ទូ ឌី អូ កម្ពុជា បង្កើត 
មូលនិធិ សបៃបុរសធម៌ រកបៃក់ ជួយ 

សមៃួល ជីវភាព ពួកគៃ ចំនួន ៣ ខៃ 
ដៃល នឹង ចាប់ផ្តើម ពី ខៃមិថុនា ឆ្នាំ 
២០២១ តទៅ ។ 

 ស្ថាបនិក អូ ផៃ ន ស្ទ ូឌី អូ កម្ពជុា សញ្ជាតិ  
អាមៃរិក ដើមកំណើត ជប៉ុន កញ្ញា ឡូ 
រ៉ៃ ន អ៊ី អ៊ិ ដា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ឱៃយ 
ដឹងថា ៖ « យើង ទទួលបាន ជោគជ័យ 
ខ្លាំង សមៃប់ ការគិត ទុកជាមុន ដើមៃបី 
បង្កើត មលូនធិ ិសបៃបរុសធម ៌នៃះដោយ  
ពៃល នៃះ [ ថ្ងៃទី ១០ ខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ទទួលបាន១២ ៣៥៥ដុល្លារ]    
ពី សបៃបុរសជន មាន ចំនួន បៃមាណ 
៩៤ នាក់ ខណៈ មូលនិធិ យើង នឹង 
ទទួល រយៈពៃល ១ ខៃ គឺ រហូតដល់ 
ចងុខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ តៃម្តង។ 
បៃក ់មលូនធិ ិនៃះ យើង នងឹ បៃើបៃស ់
ដើមៃបី ជួយ ដល់ វិចិតៃករ យើង ចំនួន ៦ 

របូ រមួមាន លោក មន៉ ជា , លោក វ៉ាន ់
ឆ វ ័ន្ត , លោក គមី សន , លោក ឈើន 
ចាន់នី , កញ្ញា ហ៊ុល កញ្ញា និង លោក 
ហម រិ ទ្ធិ និង បុគ្គលិក បមៃើ ការងរ 
ចំនួន ៤ រូប ទៀត ផងដៃរ » ។ 

 កញ្ញា ឡូ រ៉ៃ ន អ៊ី អ៊ិ ដា ស្ថាបនិក អូ ផៃ 
ន ស្ទូ ឌី អូ កម្ពុជា បន្តថា ៖ « យើង នឹង 
ជូន បៃក់ ២០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ ខៃ 
សមៃប់ មា្នាក់ [ វិចិតៃករ / បុគ្គលិក ] 
ដោយ ឧបត្ថម្ភ រយៈពៃល ៣ ខៃ ចាប់ពី 
ខៃមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ទៅ ។ យើង 
ក៏តៃូវ ចំណយ បៃក់ ថ្លៃ ជួល អគារ 
ពិព័រណ៍ នៅ ខៃត្តសៀមរាប ៤០០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ ខៃ  ហើយ កៃពីនៃះ 
យើង នឹង យកបៃក់ ដៃល សៃសសល់ 
ដើមៃបី ទុក ចំណយ លើ គមៃង ថ្មី មួយ 
នាពៃល អនាគត ជួយ កៃុម វិចិតៃករ 

ផងដៃរ » ។ 
 អូ ផៃ ន ស្ទូ ឌី អូ កម្ពុជា (Open Stu-

dio Cambodia) តៃូវបាន បង្កើត 
ឡើង ដោយ វចិតិៃករ ដើមកណំើត ជប៉នុ 
សញ្ជាតិ អាមៃរិក កញ្ញា ឡូ រ៉ៃ ន អ៊ី អ៊ិ ដា 
មកពី ទីកៃុង សុីថ ល់ រដ្ឋ វ៉ាសុីនតោន 
សហរដ្ឋ អាម រ ិក ។ អ ូផៃ ន ស្ទ ូឌ ីអ ូកម្ពជុា 
មាន ទតីាងំ ស្ថតិនៅ ភមូ ិកណ្តាល កៃងុ 
សៃៀ ម រាប ខៃត្តសៀមរាប តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១៨ មក ដោយមាន បំណង ជួយ 
រក ទីផៃសារ លក់ ស្នាដៃ គំនូរ ឬ ស្នាដៃ វិ 
ចិត្តកម្ម របស់ កៃុម វិចិតៃករ ខ្មៃរ កៃីកៃ 
ពិការ និង ខ្វះ លទ្ធភាព រៀន ជំនាញ 
សិលៃបៈ តៃមាន ទៃពកោសលៃយ សិលៃបៈ 
ដោយ បច្ចុបៃបន្ន មាន វិចិតៃករ ចំនួន ៦ 
រូប ( សៃី មា្នាក់ ) និង បុគ្គលិក បមៃើ 
ការងរ ចំនួន ៤ រូប ផងដៃរ ៕

កេុងឡូសអេនជឺលេស ៈ 
មនុសៃស  ជាង ៤៥ ០០០ នាក់ 
បាន  ស្ម័គៃចិត្ដ បៃហារ គោពៃ 
១២ កៃបាល នៅ ឧទៃយាន ជាតិ   
េ្រហ្គនខៃនយុន ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
កម្មវិធី ថ្មី ក្នុង ការគៃប់គៃង កំ-
ណើន សត្វ។ នៃះ បើ យោងតាម 
ទភីា្នាកង់រ សៃវកម្ម ឧទៃយាន ជាត ិ
(NPS) បានឱៃយដងឹ កាលពី ថ្ងៃ 
សុកៃ។

ស្ដៃី អ្នកនាំពាកៃយ ឱៃយ  NPS 
អ្នកសៃី  ខៃលីន ថូមមា៉ាស បាន 
បៃប់  AFP ថា បើ ចំនួន សត្វ-
ពៃ  ទាំងនៃះ កើនឡើង ខ្លាំង 
ពកួវ អាច បផំ្លាញ ដល ់ជវីចមៃុះ 
ដូចជា ដំណំ  និង ដី។

អ្នកសៃី  ថូមមា៉ាស បាន និ-

យាយថា៖ «មាន ការបារម្ភ 
កាន់តៃខ្លាំង អំពី ផលប៉ះពាល់ 
លើ ធនធាន ឧទៃយាន ដូចជា ទឹក 
រុក្ខជាតិ ដី តំបន់ បុរាណវត្ថុវិទៃយា 
និង តម្លៃ របស់ វ រួមទាំង បទពិ-
សោធ របស់ ភ្ញៀវទៃសចរ  និង 
បរិស្ថាន ពៃឈើ»។

ដើមៃបី ការពារ ដី កៃុមមន្ដៃី នៅ 
ឧទៃយាន Grand Canyon 
National Park ក្នុង រដ្ឋ អារី-
ហៃសូណ បាន នឹកឃើញ គំនិត 
បើក យទុ្ធនាការ ហៅថា «កមា្ចាត ់
ឈើពុក»សមៃប់ កៃមុ អ្នក ស្មគ័ៃ 
ចិត្ដ ពី សំណក ់មហាជន។

ពួកគៃ ទទួលបាន អ្នក ស្ម័គៃ- 
ចិត្ដ ជាង ៤៥ ០០០ នាក់ តៃឹម 
រយៈ  ពៃល តៃ២ថ្ងៃ  និង បាន 

ជៃើសរីស បឋម ២៥ កៃុម 
ដោយ  ការចាប់ ឆ្នាត តាម ឈ្មោះ។

ពកួគៃ តៃូវបាន តៃួតពិនតិៃយ ឱៃយ 
ចៃបាស់ ថា តើ ពួកគៃ មាន សមត្ថ-
ភាព បរបាញ់ តាម ស្ដង់ដា  និង 
កាយសមៃបទា តាម ការទាមទារ  
ដើមៃប ីបៃហារ សត្វពៃ ខ្លះ ហើយ 
ជា លទ្ធផល គោពៃ ១២ កៃបាល  
នឹងតៃូវ បានដាក់ ឱៃយ បៃមាញ់ 
នៅតៃមឹ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ ឧសភា។

អ្នក ស្មគ័ៃចតិ្ដ ទាងំអស ់តៃវូតៃ 
ជា ពលរដ្ឋ អាមៃរិក និង មាន 
កាំភ្លើង បៃមាញ់ ផ្ទាល់ខ្លួន។ 
បុគ្គល មា្នាក់ៗ នឹងតៃូវ បានផ្ដល់ 
សិទ្ធ ិឱៃយ សមា្លាប់ គោពៃ ១ កៃបាល 
នងិ មនិតៃវូ បាន អនញុ្ញាត ឱៃយបៃើ 
រថយន្ដ មា៉ាសុីន ជិះ ក្នុង បរិវៃណ 

បរបាញ់ ដៃល តៃូវបាន កំហិត 
ចំនួន យានយន្ដ នោះឡើយ។

សច់សត្វ នឹងតៃូវ បៃងចៃក 
ក្នុង ចំណោម អ្នក ស្ម័គៃចិត្ដ 
ហើយ ចំណៃក ដៃល កៃុម អ្នក 
ស្ម័គៃចិត្ដ មិនតៃូវ ការនឹង ផ្ទៃរ 
ទៅឱៃយ កៃុម កុលសម្ព័ន្ធ ទាំង 
១១ កៃម គមៃង របស់ រដា្ឋា-
ភិបាល»។

អ្នកសៃ ី ថមូមា៉ាស  បាន បន្ថៃម 
ថា៖ «យើង រំពឹងថា នឹង ទទួល 
បាន ចនំនួ ចៃើន។ មាន ការ ចាប ់
អារម្មណ៍ ចំពោះ រឿងនៃះ ចៃើន 
ពៃល កម្មវិធី កមា្ចាត់ ឈើពុក តៃូវ 
បាន បៃកាស»។

អ្នកសៃ ីបន្ដថា វ ជា លើក ទ ី១ 
ហើយ ដៃល កម្មវធិ ីនៃះ តៃវូបាន 

ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ ក្នុង ឧទៃយាន 
ជាតិ មួយ នៃះ ថ្វីដៃបិតតៃ ការ បៃ-
មាញ់ របស់ កៃុម អ្នក ស្ម័គៃចិត្ដ 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ អនុវត្ដ 

តាមឧទៃយាន ជាតិផៃសៃងៗ ទៀត  
ដើមៃប ីទបស់្កាត ់ការកើនឡើង នៃ 
ចំនួន សត្វ បៃើស  និង ពពៃ ថៃម 
ទៀត»៕ HR

www.postkhmer.com

គោពេ ដើរ លើផ្លវូ រថយន្ត បើកបរ នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក។  រូបថត AFP

សិលេបករ និង សិលេបការិនី និង បុគ្គលិក អូ ផេ ន ស្ទ ូឌី អូ កម្ពជុា ដេល តេវូបន បង្កើតឡើង ដោយ ស្ថាបនិក ឡូ រ៉េ ន អី៊ អិ៊ ដា។  រូបថត សហការី

លោក គីម សន និង ស្នាដេ សិលេបៈ គំនូរ ដ៏ រស់ រវើក របស់លោក។  រូបថត សហការី

ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤៥០០០នាក់ស្មគ័េចិត្ដចេញបេមាញ់គោពេ១២កេបាលទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញជីវចមេះុ

មូលនិធិសបេបុរសធម៌ជួយសមេលួជីវភាពវិចិតេករគេជួបវិបត្តិ
កូវីដ១៩តេមឹតេ១០ថ្ងេទទួលបានផលលើសគោលដៅ
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ក្រមុហុ៊ន Almond Hospitality Group ផ្តល់ 
អំណោយ សប្របុរសធម៌ ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់

 កៃមុហុ៊ន បដិសណ្ឋារកិច្ច Almond Hospitality Group បាន ពងៃកី កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង ការងរ 
មនុសៃសធម៌ រប ស់ ខ្លនួ កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន ដោយបាន ផ្តល់  អំណោយ សបៃបុរសធម៌ ជា គៃឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ដើមៃបី បញៃឈប់ ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  
លោក លូ ម៉ៃង ស្ថាបនិក និង ជានា យក បៃតិបត្ត ិនៃ កៃមុហុ៊ន អ ល មិន គៃបុ បាន នំាយក គៃឿងឧបភោគ 
បរិភោគ ចំនួន ៣០០ កញ្ចប់ ដោយ អំណោយ ទំាងនៃះ ក៏មាន ការចូលរួមផងដៃរពី មិត្តភក្ត ិមកពី បៃទៃស 
វៀតណម អូស្តាៃលី នូវៃ ល សៃឡង់  សហរដ្ឋអាមៃរិក និង អតិថិជន របស់ភោជនីយដា្ឋាន Yi Sang 
Restaurant-Sothearos ជូន ដល់ មូលនិធិ មុទិតា  (Mudhita Foundation) ។ អំណោយ សបៃបុរសធម៌ 
នៃះ នឹងតៃវូ ចៃក ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅ តំបន់  កៃហម ដៃលជា តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ៕ 

ជបុ៉ន ផ្តល់ រថយន្ត គិលានសង្គ្រោះ ចំនួន ៣៥ គ្រឿង ដល់ កម្ពជុា 
 បៃទៃស ជបុ៉ន កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ សបា្តាហ៍ មុន បានផ្តល់ រថយន្ត គិលានសង្គៃះ ចំនួន ៣៥ គៃឿង  ដើមៃបី គំាទៃ 

ដល់ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង រប ស់ បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុការ បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង ការផ្ទះុ ឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ ជំនួយ 
នៃះ គឺ ផ្អៃកលើ វិធានការណ៍ កិច្ចសហបៃតិបត្តកិា រ ដៃល បាន ដាក់ចៃញ ជាមួយ បណ្តា បៃទៃស អាស៊ាន ដៃល 
តៃវូបាន បៃកាស ដោយ លោក អតីត នាយករដ្ឋមន្តៃ ីសីុន ហៃសូ អា បៃ នៅក្នងុ កិច្ចបៃជំុ កំពូល អាស៊ាន បូក បី 
ពិសៃស  កាលពី ខៃមៃស ឆ្នាមុំន ។ ពិធី បៃគល់ និងទទួល តៃវូបាន បៃរព្ធ ឡើង នៅ កៃសួងសុខាភិបាល ៕ 

សមាគម ធនាគារ នៅ កម្ពជុា ចូលរួម ជាមួយ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នងុការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង  
ការឆ្លង រាលដាល ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩

 សមាគម ធនាគារ នៅ កម្ពជុា បានបៃគល់ សៃបៀងអាហារ និង សមា្ភារ 
ការពារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជូន រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ ដើមៃបី ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ 
ពលរដ្ឋ កៃកីៃ និង ដើមៃបីទប់ស្កាត់ ការឆ្លង រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ជាពិសៃស ក្នងុអំឡុងពៃល បិទ ខ្ទប់ នៅក្នងុ ភូមិសស្តៃ រាជធានី ភ្នពំៃញ 
និង ទីកៃងុ តាខ្មៅ នៃ ខៃត្តកណ្តាល ។ ពិធី បៃគល់ និង ទទួល នៃះ បាន 
ធ្វើឡើង នៅ រសៀល ថ្ងៃទី ០៥ ខៃឧសភា នៅ សលា រាជធានី ភ្នពំៃញ 
កៃម វត្តមាន ឯកឧត្តម ឃួ ង សៃង អភិបាល នៃ គណៈ អភិបាល 
រាជធានី ភ្នពំៃញ ។ សមាគម ធនាគារ នៅ កម្ពជុា បាន បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន 
១០ ០០០ ០០០ រៀល រួមជាមួយ អង្ករ ២៣ តោន តៃខីកំបុ៉ង ១១២៩ 
កៃស មា៉ាស់ ចំនួន ៥៧០០ កៃស ទឹក អាល់កុល លាង សមា្អាត ដៃ 
២៧០០ ដប និង អាល់កុល ចំនួន ១២០០ លីតៃ ៕  
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ក្រុង ប៉ារីស : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Ney-
mar ទទួល បាន ការចាប់អារម្មណ៍  
កៃយ ថ្ងៃ ដៃល គៃ ពៃម ពៃៀង ចុះ 
ហត្ថលៃខា បន្ត កុង តៃ របស់ ខ្លួន តៃ ការ 
លៃង  ស្មើ  ១-១ របស់  កៃុម Paris 
Saint-Germain(PSG) នៅ ឯ ផ្ទះ 
របស់ កៃុមRennes កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ដូច កំពុង ជួយ ជំរុញ ឱៃយ កៃុមLille បោះ- 
ជំហាន រឹត តៃ កៀក នឹង ការ ឈ្នះ ពាន   
រងា្វាន់ កៃបខ័ណ្ឌLigue 1 អ៊ីចឹង ។

កៃុម ភ្ញៀវPSG បានបើកការនាំ មុខ 
នៅ វគ្គ ទី ១ កៃយ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ អន្តរជាត ិ
បៃសុីលNeymar ស៊ុត បាល់ ពិន័យ 
១១ម៉ៃតៃដ ៏ចមៃងូ ចមៃសបាន សមៃច   
តៃ ពួក គៃ តៃូវ តាម ស្មើ វិញដោយ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះRennes  នៅ វគ្គទី ២ ដៃល  
មក ពី  ការ តៃត របស់ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Ser-
houGuirassy ។

កៃុមPSG  របស់ លោកMauricio 

Pochettino មិន តៃឹម តៃ ខក ចិត្តនឹង 
លទ្ធផល ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម ទាំង 
កីឡាករ របស់ ខ្លួន PresnelKim-
pembe តៃូវ បាន បណ្ដៃញចៃញ នៅ 

មុន  ៣ នាទី  នៃ ការ បៃកួត ទៀត ផង 
ខណៈ កៃុម អ្នក មន  ដៃល ជា កៃុម មន 
បៃៀប លើ គៃ នៅ បៃទៃស បារាងំ មនិ អាច 
វិល មក កាន់ ផ្លូវ ជោគ ជ័យ វិញ នៅ ឡើយ 

ទៃ សមៃប់ ការ បៃកួត បៃជៃង ក្នុង សៃុក 
បនា្ទាប ់ព ីធ្លាក់ ចៃញ ពី កៃបខ័ណ្ឌ Cham-
pions League តៃឹម វគ្គ ៤កៃុម ចុង 
កៃយ ដោយសារ កៃុម យកៃស អង់គ្លៃស 
Manchester City ។

កៃុមPSG ពៃល នៃះ មន គម្លាត  
៣ពិន្ទុ ពីកៃុម  មន ពិន្ទុ នាំ មុខ គៃ  Lille  
ដៃល ដឹង ហើយ ថា ពួក គៃ នឹង កា្លាយ ជា 
ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌLigue 1 ជាលើក 
ដបំងូ តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១១ ដោយ ការ យក 
ឱៃយ បាន តៃ ៤ពិន្ទុ ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ពី ការ 
បៃកួត  ២លើក ចុង កៃយ របស់ ខ្លួន នា 
រដូវកាល នៃះ  ។

កៃុម នៅ កៃុង បា៉ារីស មួយ នៃះ ឈ្នះ 
ជើង ឯក លីគ កំពូល បៃទៃស បារាំង  ៧ 
ដង ក្នុង ចំណម ៨ ឆ្នាំ ចុង កៃយ តៃ 
ពួក គៃ មន ភាព រង្គះ រង្គើ  (លៃង 
មិនល្អ) យ៉ាង ទៀង ទាត់ នៅ រដូវកាល 
នៃះ  ហើយ ការ សមៃច យក លោក  Po-

chettino មក ជំនួស លោកThomas 
Tuchel ក្នុង អំឡុង ពៃល សមៃក រដូវ 
រងា មើល ទៅទំនង ជា មិន  ទទួល  ផល 
ដូចការ ចង់ បាន នោះ ឡើយ ។   

តៃយ៉ាង ណា ក្ដី បៃធន កៃុម Mar-
quinhos បាន បៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ 
ផៃសាយCanal Plus ថា ៖ «យើង នឹង នៅ 
តៃ បន្ត ការ មន ជំនឿ ចិត្ត រហូត ដល់ ថ្ងៃ 
ចុង កៃយ  ដោយ យើង នឹង មិន បោះ បង់ 
ការ ជឿជាក់ នោះ ឡើយ តៃ ក្នុង កៃុម 
Paris Saint-Germain យើង ចាំ បាច់ 
តៃូវ ធ្វើ ឱៃយ បាន ល្អ ជាង នៃះ »។

«Lille ពិត ជាកៃមុ ល្អ មៃន ហើយ ឈ្នះ 
រាល់ ការ បៃកួត ។ យើង នៅ មន  ២ហ្គៃម 
ទៀត ហើយ យើង តៃវូ តៃ ជឿ ជាក់ ដោយ 
ផ្ដោត អារម្មណ៍ មក ខ្លនួ យើង និង លៃង ឱៃយ 
បាន ល្អ ជាង នៃះ » ។  នៃះ ជា សម្ដ ីបន្ថៃម 
របស់ ខៃសៃ ការពារ សញ្ជាតិ បៃសីុល Mar-
quinhos វ័យ ២៦ ឆ្នា ំ៕ AFP/VN

Neymarត្រវូបានចាប់អារម្មណ៍ត្រPSGស្មើដូចឱ្រយLilleកាន់ត្រកៀកនឹងជើងឯក

ក្រុមACMilanរកឃើញ
ជ័យជម្នះយ៉ាងធំដើម្របីទម្លាក់
Juveច្រញពីតំបន់Top4

ក្រងុមីឡាន: កៃមុ AC Milan 
បាន រុញ ទម្លាក់ ឱៃយ កៃុម Juven-
tus ស្ថិត នៅកៃ រង្វង់ នៃ តំបន់ 
កំពូល ទាំង ៤ (Top4) ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ កៃបខ័ណ្ឌ Serie A 
តាមរយៈ ការយក ឈ្នះ ៣-០ 
អំឡុង ការបៃកួត នៅ កៃុង ទូរីន 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ហើយចំពោះ 
លទ្ធផល នៃះ បាន ធ្វើឱៃយ ក្ដសីងៃឃឹម 
របស់ខ្លួន មន កាន់តៃ ខ្ពស់ ក្នុង  
ការបាន សិទ្ធិ ទៅលៃង នៅ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ កំពូល Champions 
League របស់អឺរ៉ុប ជា លើក 
ដំបូង តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៤។

កីឡាករ Brahim Diaz បាន 
ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ Milan នាំមុខ 
នៅ នាទី ទី ៤៥+១ នៅក្នុង តង់ 
ទ ី១ ហើយ Anton Rebic នងិ 
FikayoTomori បាន បន្ថៃម 
ម្នាក់ ១ គៃប់ នៅ តង់ ទី ២ ខណៈ 
Franck Kessie ស៊ុត បាល់ 
ប៉ៃណាល់ទី អត់ ចូល។

ការឈ្នះ ៣ ពិន្ទ ុនៃះ បាន ជួយ 
ឱៃយ កៃមុ Milan រំកិល ឡើងទៅ 
ឈរ នៅ លៃខ ៣ ដោយមន 
៧២ ពិន្ទ ុស្មើ ជាមួយ កៃមុ លៃខ 
២ Atalanta និង មន គម្លាត ២ 
ពិន្ទ ុពីលើ កៃមុ លៃខ ៤ Napoli 
បុ៉ន្តៃ កៃមុ Juve បាន ធ្លាក់ ទៅ 
ឈរ លៃខ ៥ ដោយ មន ៦៩ ពិន្ទ ុ
ជាមួយនឹង ការបៃកួត នៅ សល់ 
៣ លើក ទៀត ក្នងុ នោះ ក៏មន 
ហ្គៃម នាចុងសបា្ដោហ៍ ដៃល តៃវូ 
លៃង ទល់នឹង កៃុម ជើងឯក ថ្មី 

ថ្មោង Inter Milan ផងដៃរ។
«ពួកយើង មន ការបៃកួត 

ដអ៏សា្ចារៃយ ដៃល ការមនជយ័ជម្នះ 
លើ កៃុម គូបៃជៃង ពាន ដោយ 
ផ្ទាល់ ក្នុង កាលៈទៃសៈ នៃះ គឺ 
សខំាន ់ណាស។់ យើង នៅ តៃវូធ្វើ 
ការតស៊ូ ទៀត។ ខ្ញុំ មន កៃុម មួយ 
ដៃល ពៃញ ដោយ កីឡាករ ក្មៃង 
ណាស ់តៃ កំពុង បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ 
ពី ភាពចាស់ទុំ ដូច ល្ងាច នៃះ 
អ៊ីចឹង»។ នៃះ ជា បៃសាសន៍ 
របស ់គៃបូង្វកឹ កៃមុ Milan លោក 
Stefano Pioli កៃយ កៃុម 
របស់លោក អាច សងសឹក កៃុម 
Juve បាន វញិ ពី ការចាញ ់៣-១ 
នៅ ទឹកដី  San Siro កាលពី 
ខៃមករា។

អ្នកចាត់ការ របស់ កៃុម Juve 
លោក Andrea Pirlo មិនដឹង 
តៃវូ ពនៃយលថ់ា អ្វ ីកើតមន ចពំោះ 
ខៃសៃបៃយុទ្ធ Cristiano Ronal-
do ដៃល មិនអាច បន្ថៃមចំនួន 
គៃប់ បាល់ ពីលើ ២៧ គៃប់ 
ដៃលជា គៃប់ កំពុង នាមុំខគៃ នៅ 
Serie A នារដូវកាល នៃះ។

លោក Pirlo បាន ពោលថា៖ 
«យើង ផ្ដើម ហ្គៃម យ៉ាង ល្អ គរួសម 
ហើយ បនា្ទាប់មក បន្តិចម្ដងៗ 
យើង ចាបផ់្ដើម មន ការបៃកខ្ញៃក 
(លៃង មិនតៃូវ ចងា្វាក់)។ នៅ 
ពៃល អ្នកចាញ់ ៣-០ ក្នុង ហ្គៃម 
ដ៏សខំាន់ បៃបនៃះ វា មនន័យថា 
មន ចំណុច ជាចៃើន ដៃល មិន 
ដំណើរការ»៕ VN

Realតាមស្មើចុងម៉ាងត្រក្ដីសង្រឃឹមក្នងុ
ការឈ្នះពានប្រហ្រលជាអស់ផ្លវូហើយ

ក្រងុ ម៉ាឌ្រដី : គៃប ់បាល ់របស ់
Eden Hazard នៅ នាទីទី 
៩០+៤ បាន ជយួ ឱៃយ កៃមុ អធរិាជ 
ស Real Madrid តាម ស្មើ  
២-២ ជាមយួ កៃមុ Sevilla បាន 
វញិ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ខណៈ ការ 
សមៃចផ្ដល ់  បាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ីដ ៏
ចម្លៃកធ្វើ ឱៃយ  ការ បៃជៃង ពាន 
រងា្វាន់ កៃបខ័ណ្ឌ La Liga ឥឡូវ 
នៃះ អំណយ ផល ដល់ កៃុម 
Atletico Madrid វិញ ហើយ ។ 

កៃុម Real របស់ លោក Zin-
edine Zidane បានតាម ស្មើ 
គៃប់ បាល់ នាំ មុខ របស់កីឡាករ  
Fernando ដោយខៃសៃបមៃើ 
Marco Asensio នៅ ពាក់ 
កណា្ដាល ផ្លូវ នៃ វគ្គ ទី២ ហើយ 
បនា្ទាប់ មក គតិ ថា ពកួ គៃ នងឹ បាន 
បាល់ ពិន័យ  ១១  ម៉ៃតៃ នៅ 
ពៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Karim Ben-
zema តៃវូ បាន ធ្វើ ឱៃយដលួ  ដោយ 
អ្នក ចា ំទ ីYassine Bono របស ់
កៃុម Sevilla ។

តៃផ្អៃកលើ វីដៃអូជំនួយ ការ 
អាជា្ញាកណា្ដាល (VAR) បាន ធ្វើ 
ឱៃយ លោក អាជា្ញាកណា្ដាល Juan 
Martinez Munuera ពិនិតៃយ 
ឡើង វិញ នូវ សកម្មភាព មុន 
ប៉ុនា្មោន វិនាទីពាក់ ព័ន្ធ នឹង បាល់ 
ប៉ះ ដៃ របស់ Eder Militao 
ហើយ ការ សមៃច ចិត្តដ៏ ធំ  បាន 
កើត ឡើង  ដោយ   ឃើញ ថា ការ  
ផ្ដល់ បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី ឱៃយ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Real តៃូវ លុប ចោល 
ហើយ បៃរ ជា ផ្ដល់ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ 

Sevilla ជំនួស វិញ ។  
Ivan Rakitic ជា អ្នក ស៊ុត 

បាល ់ពនិយ័ ១១  ម៉ៃតៃ នោះបាន 
សមៃច ហើយ ខណៈ កៃមុ Real 
វាយ បក បាន វញិ ក្នងុ ម៉ាង បន្ថៃម 
មន របួស ដោយ ការ ស៊ុត របស់ 
ខៃសៃ បមៃើ Toni Kroos  ប៉ះ ជើង 
របស ់Eden Hazard បា្លាត ចលូ 
ទីនោះ ការ ស្មើ នៃះ បាន ផ្ដល់ 
ភាព ចំណៃញ យ៉ាង ធំ ធៃង ដល់ 
កៃុម Atletico ឱៃយ បាន បញ្ចប់ នូវ  
ចងុ សបា្ដោហ ៍ដ ៏ពសិៃស មយួ ទៀត 
សមៃប់ ការ បៃកួត បៃជៃង ជើង 
ឯក លីគ កំពូល អៃសៃប៉ាញ ។

លោក Zidane បាន បៃប់ 

កៃយការ បៃកួត ចប់   ថា ៖ « ពួក 
គៃ តៃវូ  ពនៃយល ់បៃប ់ខ្ញុ ំពចីៃបបព់តិ 
បៃកដ នៃ ការ ប៉ះ ដៃ ។ តៃ ពៃល 
នៃះ យើង តៃូវ តៃ  គិត ពី ហ្គៃម 
បនា្ទាប់ ។ ឥឡូវ នៃះ វា មិន មៃន 
ស្ថតិ នៅ លើ ពកួ យើង ទៀត ទៃ តៃ 
យើង នឹង តស៊ូ ឱៃយ ដល់ ទី បំផុត  
រហូត ដល់ ដង្ហើម ចុង កៃយ » ។

កៃយ កៃមុ Barcelona និង 
Atletico តតំាង គ្នា បញ្ចប់ ទៅ 
ដោយ គ្មោន គៃប់ បាល់ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នៅ ឯ កីឡដ្ឋា         ន Camp 
Nou ការ ជាប់ គំង ទី ២ នៃ 
ទសៃសនីយភាព របស់ La Liga នា 
ចុង សបា្ដោហ៍ កន្លង មក បាន បងា្ហាញ 

ឱៃយ ឃើញ ថា កៃមុ នៅ ទី កំពូល ទំាង 
៣ មិន មន ការ បៃបៃលួ អ្វ ីឡើយ  
ខណៈ ការ បៃកួត នៅ សល់ ៣  
ហ្គៃម ទៀត បុ៉ណ្ណោះ នឹង បញ្ចប់ 
រដូវកាល ទំាង សៃងុ ។

កៃុម កំពូល តារាង Atletico 
ដៃល មន  ៧៧  ពនិ្ទ ុកពំងុ នា ំមខុ 
ដច់   ២ ពិន្ទុ ពី លើ កៃុម លៃខ ២ 
និង លៃខ ៣ Real  និង Barca 
ដៃល មន ពនិ្ទ ុស្មើ គ្នា ដោយ មើល 
ទៅ ទំនង  ជា ឱកាស ខ្ពស់ គួរ សម 
ក្នុង ការ បាន គៃង ជើង          ឯក លីគ 
កំពូល របស់ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ 
សមៃប ់កៃមុ របស់ លោក  Diego 
Simeone ៕ AFP/VN

Benzema (កណ្ដាល) និង Fernandez (ស្ដា)ំ របស់ Real លោត ប្រជ្រង ត្រត ជាមួយ  Kounde 
(ឆ្វ្រង) របស់ Sevilla  អំឡុង ការ ប្រកួត  នៅលីគ កំពូល អ្រស្រប៉ាញ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។

Neymar (ឆ្វ្រង) របស់ PSG កំពុង បណ្ដើរ  បល់ ដោយ មន ការ តាម ប្រជ្រង ពីDiouf របស់ 
Rennesអំឡុង ការ ប្រកួត នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌLigue 1 កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ មាន ការ ភ្ញាក់ផ្អើល  
ពី មហាជន យ៉ាង ខ្លាំង  ដោយ- 
សារតែ   មាន ការ លែច ចែញ 
ជាព័ត៌មានថា តារា កំប្លែង មាឌ  
ល្អតិ ចិត្តធំ នាយ កែនិ  កំពុង តែ 
ដែក ឈឺ និងសមែក ពែយាបាល 
នៅ មន្ទរីពែទែយ ក្នងុ បន្ទប់ សង្គែះ- 
បនា្ទាន់  កែយ    ពី បាត់ មុខ ពី ឆាក 
កំប្លែង មួយ រយៈ  និងបាន  បែក- 
បាក់ បែពន្ធ ទី២ កាល ពី ឆា្នាំ  
២០១៩  មក។

បើ  តាម ការ ចែក រំលែក បន្ត គ្នា នាពែល ថ្មីៗ នែះ  
ចែញពី គណនី ហ្វែសប៊ុក ឈ្មោះ Heng Sothy  
បាន  ឱែយ ដងឹ តាមរយៈការ  បង្ហោះ សារ ថា៖«បែយិ- 
មិត្ត ខ្លះ បែក ដ ជាសា្គាល់តារាកំប្លែង ដែល 
មានរាងតូច សែឡះ  និង មាន មាឌ  ល្អិត នាយ 
កែនិ តែងតែ  ធ្វើឱែយ  មហាជនជាចែើន  មានការចាប ់
អារម្មណ៍ ជាខ្លាំង  ដោយ សារ  តែ កាយ    សមែបទា   
ទាប ល្អិត របស់ លោក បែបនែះ  តែបែរជា  មាន 
បែពន្ធ   ខ្ពស់ សែឡះ  សែស់សា្អាត។  
ជា ពសិែស    មក  ដល ់ពែល នែះ  
ថែមទាំង មានកូន ដល់ទៅ  
៣នាក់ទៀតផង ប៉ុន្តែ 
ដោយ សារតែ មាន បញ្ហោ   
ផ្ទែ ក្នុងគែួសារ  គឺ  បែពន្ធ  
នាយកែនិបានចុះចោល 
ប្តី  និងកូនៗ»។ 

យ៉ាងណាមិញ  នៅ មុន 
នែះ  បន្តិច  យោង តាម 
គណនី ហ្វែស បុ៊ក  
របសន់ាយ ធងុ  
ក៏ បាន បង្ហើប 
បែប ់មហាជន 
នៅក្នងុ បណា្តាញ 
សង្គម  ហ្វែស- 
ប៊ុកដែរ  ថា ៖  
« ពែល នែះ    នាយ 
កែិន គួរ ឱែយ  អាណិត  
ខ្លាំង ណាស់តែូវ ទទួល 
បន្ទុក មើល ថែកូនៗទាំង- 
អស់  ចំណែក  បែពន្ធ បាន   
ចុះចោល ទៅរស់នៅជា- 
មួយ ប្តីថ្មី  ទុក ឱែយ កូនៗ  
និង ប្តីរស់រង ទុក្ខ យ៉ាង 
កមែសត់ វែទនា  ហើយ 
សព្វ ថ្ងែ នែះ  នាយកែិន  
ក៏  មាន  ជំងឺ បែចាំកាយ ដែរ។  
ហើយ យោងតាម នាយ ធុង 
បែប ់នាយកែនិ គត ់កពំងុ  
តែ សង្គែះ បនា្ទាន ់ដោយ-  
សារ ឈឺ  ពោះ វៀន ធ្លាក់ 

ចូលកែម  ពង»។  
យ៉ាង   ណាក្ដ ី សា្ថាន ភព  របស់ តារា កំប្លែង  នាយ 

កែនិ យ៉ាងណា នោះ ក៏ គែ មិន អាច ទទួល បាន ការ 
បញ្ជាក់ ពី កែមុ សាច់ញាតិ ឬ មិត្ត ភក្ត ិសិលែបៈ ណា មួយ 
ឡើយ ដោយ បែព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ នាយ  កែនិ ធ្លាប់ ទំនាក់- 
ទំនង ពី មុន មិន អាច ទាក់ ទង បាន ពែល នែះ។

នាពែល កន្លង មក    បើ តាម   បែភពពី តារា 
កំប្លែងដូច គ្នា គឺ នាយ ហុងដា ធ្លាប់ បាន បញ្ជាក់ 
ថា  តារា  កបំ្លែង មាឌ  តចូ ល្អតិ នាយ កែនិ  ដែល បាន 
បាត់  មុខ  ពី  កែុម កំប្លែង   នាយ កុយ បនា្ទាប់  ពី     
បែកបាក់ ភរិយ ទី ២ មក  ហើយ    បនែសល់ ទុក កូន 
៣ នាក ់ក្នងុ បន្ទកុ ខណៈ នាយ  កែនិ   តែវូ បង្ខចំតិ្ត 
ចាក ចែញពី រាជធនី ភ្នំពែញ  ទៅ រស់នៅ 
ខែត្តបាត់ដំបង ជា ទី   កន្លែង កំណើត ។  

គួររំឭក ថា តារា កំប្លែង ដែល មាន មាឌ ល្អិត 
មាន វយ័បែហែល ៤០ ឆា្នា ំនងិ មាន បែពន្ធ ទ២ី 
ឈ្មោះ យ៉ាយ៉ា បាន  លើក យី ហោ បើក ហាង 

លក់ គែឿង ក្លែម មួយ កន្លែង ឈ្មោះ ថា 
«ជួបគ្នា នៅ ហាង នាយ កែិន» គួរ 

ឱែយ ភ្ញាក់  ផ្អើ ល ពី មហាជន ខ្លាំង ដែល  
មាន ទីតាំង នៅ ផ្លូវ លែខ ២០០៤ 

សង្កាត់ កាកាប ខណ្ឌ ពោធិ៍ 
សែន ជ័យ នៅ  ចុង ឆា្នាំ 
២០១៦ ដោយ មាន 
ភរិយ លោក ជា ចុង- 
ភៅ នងិ បងប្អនូ សាច-់ 

ថ្លែ ជួយ ចាត់ចែង ការ- 
ងរ។ តែ សម្ពន័្ធ ស្នែហ៍  

ប្តី បែពន្ធ ជាមួយ 
ភរិយ ទី ២ តែូវ 
បាន បែក បាក់ 
ដល់ ផ្លូវ បំបែក 

នៅ ឆា្នាំ  ២០១៩ 
និង បនែសល់ 
បានទុកកូន 

៣ ឱែយ នាយ 
កែនិ ជាអ្នក 
មើល ថែទាំ 
ចិញ្ចឹម បី- 
បាច់ ៕
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រូប ភាព តារាកំប្លេង មាឌល្អតិ នាយ កេនិ សមេក ពេទេយ ពេយាបលជំងឺ 
ពោះវៀន ធ្លាក់។ ហ្វែសប៊ុក

ណារុ៉ង កក្កដា ចង់ ក្លាយ ជា សមាជិក កេមុបល់ ទត់ជមេើសជាតិកម្ពជុា ដើមេបី បន ទៅលេង សីុហ្គេម ឆ្នានំេះ។

ឈន ណន  

ខែសែបែយុទ្ធវ័យក្មែងកំពុង ឡើង 
ជើង  របស់កែមុកងយោធពល - 
ខែមរភូមិន្ទុ (ទ័ព) ណារុ៉ង 
កក្កដា  បាន តំាងចិត្ត ថា នឹង បែងឹ 
បែង ហ្វកឹហាត់ និងបែកួត ឱែយ 
បាន កាន់ តែ ល្អ បែសើរ ដើមែបីមាន  
ឱកាសជាប់ ជា ជមែើសជាតិ 
និងបាន ទៅ លែងតំណាង ឱែយ  
កម្ពជុា នៅ ក្នងុការ បែកួត សីុ 
ហ្គែម លើក ទី ៣១ នៅបែទែស 
វៀតណាម នា ចុងឆា្នា ំ២០២១ 
នែះ និងការ បែកួតលក្ខណៈ 
អន្តរជាតិ នានា ទៀត។

 តាមពិត  កីឡាករមាន ដើម 
កំណើត នៅ ខែត្តបាត់ដំបង 
ណារ៉ងុ កក្កដា ធ្លាបប់ានជាប ់ជា 
កែុម ថា្នាល ជមែើស ជាតិ កម្ពុជា 
កន្លងមក ហើយ រូបគែ ក៏ធ្លាប់ 
បានសាង សា្នាដែ  សមែប់ការ 
បង្ហោញខ្លួន នៅលើទី លាន 
ផងដែរ។ ជ័យជម្នះ ដ៏ ធំ ដែល 
ណារ៉ុង កក្កដា បានគិត ថា 
រូបគែ បានសមែច ក្តីសុបិន 
ក្នុងការជម្នះចិត្តឪពុក មា្តាយ 
ដើមែបី លួច មក លែងបាល់នោះ 
គ ឺពែល របូគែ រកបាន ២ គែបត់ែ 
មា្នាក់ឯង ដើមែបីជួយកែុមU21ជ
មែើសជាតិកម្ពជុា  ទមា្លាក់ កែមុ 
ការពារ តំណែង ជើងឯក មីយ៉ាន់- 
មា៉ា ឡើងវគ្គផ្ដាច់ពែត័ែពានរង្វាន់
ស្ដែចបែ៊យុណែ HassanalBol-
kiah Trophy 2018។

តំាងតែពី ពែលនោះមក ណា 
រុ៉ង កក្កដា បាន ធ្វើ ឱែយអ្នក គំ ទែ 
កម្ពុជា សា្គាល់ រូបគែកាន់ តែ 
ចែបាស់ហើយ វា ក៏ជាពែល ដែល  
ឪពុកមា្ដាយរបស់ខ្លនួ សបែបាយ 
ចិត្ត និងឈប់រារំាងបំណង 
បែថា្នាចង់កា្លាយជា កីឡាករ 

អាជីពរបស់ កក្កដា  ផងដែរ 
ហើយ មកដល់បច្ចបុែបន្ន កក្កដា 
បាន កា្លាយ ជា កីឡាករ ដ៏ សំខន់ 
មា្នាក់ នៅ ក្នងុកែមុទ័ព ដោយ 
រូបគែ តែងតែ រក បាន គែប់បាល់ 
ជួយ ដល់ កែមុ មានមូល ដា្ឋាន នៅ 
កីឡដា្ឋាន សា្តាត ចាស់មួយនែះ 
ខណៈពែលនែះ ទ័ព កំពុង ឈរ 
នៅលែខ៤ មាន ៧ពិន្ទុ  ជា 
មួយការ ឈ្នះ ២ ស្មើ ១ និងចាញ់ 
១ បែកួត គឺ ស្ថិត នៅ កែម 
កែមុលែខ ១ អង្គរ ថាយហ្គរឺ មាន 
១០ពិន្ទ ុពែមទំាង កែមុលែខ ២ 
ពែះ ខ័នរាជសា្វាយរៀង និង កែមុ 
លែខ ៣ ភ្នពំែញ កែន ដែល  
មាន ៩ពិន្ទសុ្មើគ្នា។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ សមែប់ 
ការ បែជែង ដើមែបីបាន កា្លាយ ជា 
កឡីាករ ជមែើសជាត ិកម្ពជុា នា 
ពែល បច្ចុបែបន្ន នែះ តែូវបានគែ 
មើល ឃើញ ថា អាច នឹង មាន 
ការ លបំាក ដោយសារ  កឡីាករ 
វ័យក្មែង មានសមត្ថ ភព ល្អៗ 
ជា ចែើនទៀត ក៏កំពុងដាក់ 
គោល ដៅ បែជែង យកៅអី នែះ 
ដូច គ្នា ហើយនែះជា មូល ហែតុ 
ដែល ណារ៉ុង កក្កដា បាន 
ដាក់កំហិតចំពោះ ខ្លួន ឯងថា 
តែវូតែ ខ ំបែងឹ លែង ឱែយកានត់ែ ល្អ 
ថែម ទៀត។ 

តាម រយៈ ផែច ហ្វែសបុ៊ក ផ្ទាល់ 
របស់កែមុទ័ព ខែសែ បែយុទ្ធ វ័យ 
២៣ ឆា្នា ំណារុ៉ង កក្កដា បាន 
បញ្ជាក់ពីការ តំាងចិត្ត របស់ខ្លនួ 
យ៉ាង ដូច្នែះ ថា៖  «ខ្ញុ ំបែងឹ បែង 
ហ្វកឹ ហាត់ ដើមែបី កែមុ បែជែង ក្នងុ 
លីគ កំពូល កម្ពជុា និង បញ្ចែញ 
ទមែង់ លែង ឱែយ  កាន់ តែ បែសើរ 
ឡើង បន្ថែម ទៀត ដើមែបីឱែយខ្ញុំ   
មាន ឱកាស បែជែង យក កៅអី 
ជមែើស ជាតិ សមែប់ ចូល រួម 

ការ បែកួត  កីឡា សីុហ្គែមលើក 
ទី៣១ ឆា្នា២ំ០២១ នៅ បែទែស 
វៀតណាម និង តែៀម សមែប់ 
ការ បែកួត លក្ខណៈ អន្តរ ជាតិ 
នានា»។

ការ លើកឡើង របស់ ណារ៉ុង 
កក្កដា វាចំ ពែល ដែល គណៈ- 
កម្មការ បែកួតបាល់ ទាត់ជាតិ 
កម្ពជុា (CNCC) បាន បែកាស 
ពី ការ ចាប់ដំណើរ ការ បែកួត 
លីគកំពូល កម្ពុជា ឆា្នាំ ២០២១ 
ឡើង វិញ ផងដែរ បនា្ទាប់ពី 
កែបខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ កម្ពុជា 
មួយនែះ បាន ផ្អាកដំណើរការ 
តាំង ពីថ្ងែទី ១៥ ខែមែសា 
គឺសែប ពែល ដែល រាជរដា្ឋា- 
ភិបាល បានបិទ ខ្ទប់រាជធនី 
ភ្នំពែញ និងកែុង តាខ្មោ ដើមែបី 
ទប់សា្កាត់ ការ រីករាលដាល 
ជំងឺកូវីដ ១៩។

តាមការ ជូនដំណឹង របស់ 
CNCC កាលព ីថ្ងែអាទតិែយ បាន 
ឱែយ ដឹង ថា លីគកំពូល កម្ពុជា 
នឹង ចាប់ដំណើរ ការ បែកួតជាថ្មី 
នៅ ថ្ងែទី ១៥ ខែឧសភ ចុងស 
បា្តាហ៍នែះ ប៉ុន្តែ CNCC ក៏បាន 
ដាក់ ចែញ នូវវិធនបន្ទន់មួយ 
ចំនួន ឱែយ សាមីក្លិបនីមួយៗ 
អនុវត្ត ដើមែបី  ទប់សា្កាត់ ការរីក 
រាល នែជំងឺ កូវីដ ១៩ផង ដែរ 
ពិសែស តែូវ អនុវត្ត ឱែយ បាន 
ខ្ជាប់ខ្ជួន នូវ វិធន «៣ការពារ 
និង៣កុំ»។ យ៉ាងណា ក៏ ដោយ 
នៅ ក្នងុ វធិនបនា្ទាន ់ ទាងំ នោះ គ ឺ
ទីលាន ឬ កីឡដា្ឋាន ដែល មាន 
ភូមិសាសែ្ត ស្ថិតនៅ ក្នុងតំបន់ 
កែហម ដែលមានកមែិតនែ 
 ហានិភ័យ ខ្ពស់ មិន អនុញ្ញាត 
ឱែយបែើបែស់ សមែប់ ធ្វើ ការ 
ហ្វកឹហាត ់នងិរៀបច ំការ បែកតួ 
នោះទែ៕

ណារុ៉ង កក្កដា ដាក់គោលដៅប្រជ្រងកៅអី  
ជម្រើសជាតិ ស្របព្រលលីគកំពូល ត្រៀមបើក វិញ

នាយក្រនិ ជួប    ទុក្ខ ផ្ទនួៗ  ធ្លាក់ ខ្លនួ 
ឈឺជំងឺ ក្លន ធ្វើទុក្ខ ខ្លាំង ចូល  ព្រទ្រយ 
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