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ធនាគារABAគឺជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជន
ឈានមុខមួយរបស់កម្ពជុានិងជាបុត្រសម្ពន័្ធរបស់
ធនាគារជាតិកាណាដាមានមោទនភាពសូម
ប្រកាសនូវការបរិច្ចាគទឹកប្រក់ចំនួន១លាន
ដុលា្លារអាម្ររិក(ប្រហ្រល៤បី៊លានរៀល)ដើម្របី
គំាទ្រកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ក្នងុការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩
បង្កដោយ«ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ»។
សំណើរបស់ធនាគារក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគ

ទឹកប្រក់ន្រះត្រូវបានសម្ត្រចហ៊ុនស្រន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដល់
ការពិចរណាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទំាងទទួលយក
ជាមួយការថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះធនាគារ
ផងដ្ររ។ក្នុងលិខិតថ្ល្រងអំណរគុណធនាគារ

ABAសម្ត្រចមានប្រសសន៍ថា៖«ក្នុងនាម
រាជរដា្ឋាភបិាលនងិប្រជាជនកម្ពជុាខ្ញុំពតិជាមាន
ស្រចក្តីសោមនស្រសនិងសូមថ្ល្រងអំណរគុណ
យ៉ាងជ្រលជ្រចពំោះថា្នាក់ដកឹនាំធនាគារABA
ដ្រលបានជួយឧបត្ថម្ភនូវថវិកាចំនួន១០០០
០០០(មយួលាន)ដលុា្លារអាម្ររកិដល់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលសម្រប់ទ្រទ្រង់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលកើតឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ និងបានកំពុងរីក
រាលដាលនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។ខ្ញុំសូមសម្ត្រង
ការកោតសរសើរដោយសោ្មោះនូវទឹកចិត្តដ៏
សប្របុរសរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំធនាគារABA»។
លោកAskhat Azhikhanovនាយក

ប្រតិបត្តិធនាគារABAមានប្រសសន៍ថា៖«ជា

ផ្ន្រកដ៏សកម្មមួយន្រសង្គមធុរកិច្ចកម្ពុជាយើងខ្ញុំ
នៅធនាគារABAគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសុខុមាលភាព
របស់ប្រជាជនកម្ពជុាជាពសិ្រសនៅអឡំងុព្រល
រកីរាលដាលវរីសុកូវដី១៩។ហើយយើងខ្ញុំពតិជា
មានកិត្តិយសណាស់ដ្រលចូលរួមវិភាគទាន
ដើម្របីជាកមា្លាងំបន្ថ្រមដល់ការបន្តប្រយទុ្ធប្រឆាងំ-
នឹងការរីករាលដាលន្រវីរុសន្រះយើងខ្ញុំនឹងបន្ត
ជួយដល់សហគមន៍នាព្រលអនាគតថ្រមទៀត»។   
បន្ថ្រមលើការគាំទ្រផ្ន្រកថវិកាកម្មវិធី ABA 
Mobileដ៏ទនំើបរបស់ធនាគារត្រវូបានប្រើប្រស់
ជាឧបករណ៍សម្រប់រ្រអង្គាសប្រក់នៅក្នងុគនំតិ
ផ្តួចផ្តើមរបស់សម្ដ្រចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្របីទិញ
វ៉ាក់សំងការពារវីរុសកូវីដ១៩ផងដ្ររ៕  
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អាជ្ញាធររាជធានីភ្នពំេញ
សមេចបន្តផ្អាកការលក់
គេឿងសេវឹង២សប្តាហ៍
ទៀតដើមេបីទប់ស្កាត់ការ
ឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នពំេញ
និងខេត្តចំនួន១៥
សមេចបិទខ្ទប់កេងុនិង
ភូមិមួយចំនួនដើមេបីទប់-
ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ  សិប្របកម្មក្រច្ន្រ
ស្វាយចន្ទីជយ័សបំរូមានផ្រន-
ការនាំច្រញគ្រប់ស្វាយចន្ទីជា
លើកដំបូងទៅកាន់ទីផ្រសារប្រ-
ទ្រសជប៉ុននៅខ្រក្រយន្រះ
បនា្ទាប់ពីដាក់ឲ្រយដំណើរការ
កាលពីចុងឆា្នាំ២០២០។
អ្នកស្រីអុឹនឡ្រហួតមា្ចាស់

សិប្របកម្មក្រច្ន្រគ្រប់ស្វាយចន្ទី
ជ័យសំបូរប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ថាសិប្របកម្មរបស់អ្នកស្រីនឹង
ផ្គតផ់្គង់គ្របស់្វាយចន្ទីចនំនួ៩
តោនឲ្រយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Top
PlanningJapanCo.,Ltd
ដ្រលជាដ្រគូសហការក្នុង
ការសងសង់រោងចក្រក្រច្ន្រ
គ្រប់ស្វាយចន្ទីដ្រលមានតម្ល្រ
២០មុឺនដុលា្លារ។
អ្នកស្រីឡ្រហួតឲ្រយដឹងថា

តាមផ្រនការសិប្របកម្មរបស់
អ្នកស្រីត្រវូផ្គតផ់្គង់គ្របស់្វាយ-
ចន្ទីឲ្រយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនន្រះប៉ុន្ត្រ
ការនាំច្រញសម្រប់ខ្រម្រស
ចំនួន៨តោន...តទៅទំព័រ ៨

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពៃញៈអាជា្ញាធររាជធានី
ភ្នពំ្រញសម្រចបន្តផ្អាកការលក់
គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភ្រទ២
សបា្តាហ៍ទៀតរហូតដល់ថ្ង្រទី៨
ឧសភាដើម្របីឈានទៅគ្របគ់្រង
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍...តទៅទំព័រ ៣

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពៃញៈ អាជា្ញាធររាជធានី
ភ្នំព្រញនិងអាជា្ញាធរខ្រត្តចំនួន
១៥បានសម្រចបិទខ្ទប់ក្រុង
និងភូមិមួយ...តទៅទំព័រ ៤

WHOៈកម្ពជុនៅតេមានសងេឃឹមបើគេប់ភាគី

ឡុង គីមមា៉ារីតា 

ភ្នំពៃញៈអង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)ប្រចំ
កម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជា
នៅត្រមានសង្រឃឹមបើទោះជា
តលួ្រខក្នងុពភិពលោកក៏ដចូជា

នៅប្រទ្រសបង្ហាញពីស្ថានភាព
ជងំឺកវូដី១៩ដ៏អាក្រក់ក្ដីដោយ
គ្រប់ភាគីត្រូវរួមគា្នានិងរៀបចំ
ផ្រនការសជាថ្មីឲ្រយបានគ្រប់
ជ្រុងជ្រយជាងមុន។
ការបង្ហាញក្តីសង្រឃមឹន្រះបាន

ធ្វើឡើងក្នុងស្រចក្ដីប្រកាស

ព័ត៌មានច្រញផ្រសាយកាលពី
យប់ថ្ង្រទី២៥ម្រសដោយ
អង្គការន្រះបនា្ទាប់ពីការឆ្លងជងំឺ
កូវីដ១៩នៅកម្ពុជាមានការ
កើនឡើងគរួឲ្រយកត់សមា្គាល់ក្នងុ
រយៈព្រល២សបា្តាហ៍ចុង
ក្រយន្រះដោយក្នុង១ថ្ង្រៗ

មានចន្លាះពី១៥៧ទៅ
៦៥៥ករណី។
គិតត្រឹមថ្ង្រទី២៥ខ្រម្រស

ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩
បានកើតមានឡើងនៅក្នុង
រាជធាន-ីខ្រត្តចនំនួ២២ហើយ
ចំនួនករណីវិជ្ជ...តទៅទំព័រ ៥

លោកសៃ ីលី អៃឡាន តំណាង អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក បៃចំា កម្ពជុា ។ រូបថតហុងមិនា

រួមគ្នារៀបចំផេនការថ្មីគេប់ជេងុជេយក្នងុការទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

កម្ពជុនឹងនំាចេញ
គេប់ស្វាយចន្ទី
ទៅទីផេសារជបុ៉ន
នៅខេឧសភានេះ
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ជាមួយ នឹង ពលករ ចំណាក សៃុក 
ជាង១ លាន នាក់ បៃសិន បើ យើង 
គណនា ដោយ សាមញ្ញ ថា ពលករ 
ម្នាក់ អាច ផ្ញើ លុយ មក ផ្ទះ ម្នាក់ ១០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ ខៃ នោះ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា នឹង ទទួល បាន បៃក់ 
បញ្ញើ យ៉ាង ហោច ណាស់ ១,២ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ។ ការ ផ្ញើ បៃក់ 
គឺ ជា វិធី វាស់ស្ទង់ មួយ នៃ ការ ចូលរួម 
ចំណៃក ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ពលករ 
ចំណាក សៃុក ខ្មៃរ។ ការងារ ចំណាក 
សៃុក គឺ មន សារៈសំខាន់ ក្នុង ការ 
បំពៃញ បន្ថៃម នូវ ឱកាស ការងារ ក្នុង 
សៃុក។

ការ ផ្ញើ បៃក់ អាច ជា បៃភព ធនធាន 
នៃ ការ ចណំាយ លើ ការ បៃើបៃស ់របស ់
អ្នក ពឹង អាសៃ័យ និង នៅ កៃម បន្ទុក 
របស់ ពលករ ចំណាក សៃុក។ បៃសិន 
បើ គៃប់គៃង បាន ល្អ បៃក់ នោះ អាច 
កា្លាយ ជា ការ សនៃសំ ឬ ក៏ អាច កា្លាយ 
ជាដើម ទនុ បន្តចិបន្តចួ ដើមៃប ីចាប ់ផ្តើម 
អាជីវកម្ម នៅ ពៃល ដៃល ពលករ ទាំង 
នោះ តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញ។

យ៉ាងណា ក្តី ការងារ ចំណាក សៃុក 
មិន អាច មន និរន្តរភាព ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច 
រយៈពៃល វៃង បាន ឡើយ សមៃប់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង សៃុក ទោះបី ជា មន បៃ- 
ភព ការងារ កៃ បៃទៃស ចៃើន ក្តី ឬ ក៏ 
មន កមៃតិ ចណំលូ ខ្ពស ់យ៉ាង ណា ក្ត។ី 
នៃះ ក៏ ពៃះ ថា  ពលករ ចំណាក សៃុក 
នងឹ តៃវូ តៃឡប ់មក ផ្ទះ វញិ ពៃះ ពកួ គៃ 
មិន អាច សា្នាក់នៅ និង ធ្វើ ការ ជា អចិ-
នៃ្តយ៍ នៅ បៃទៃស ម្ចាស់ ផ្ទះ បាន ទៃ។

ការ ពតិ ដៃល មនិ អាច បៃកៃក បាន គ ឺ
ថា  ការងារ ចណំាក សៃកុ មនិ អាច ធ្វើ ឱៃយ 
បៃជាជន កា្លាយ ជា អ្នក មន បាន ឡើយ 
ហើយ ក៏ មិន អាច ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស បញ្ជូន 
ពលករ កា្លាយ ជា បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ 
បាន  ដៃរ ពៃះ ថា ការងារ ចណំាក សៃកុ 
មិន បាន ជួយ ពងៃឹង មូលដ្ឋាន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច និង ឧសៃសាហកម្ម ក្នុង សៃុក នោះ 
ឡើយ។

បៃទៃស កម្ពុជា មិន អាច កា្លាយ ជា 
បៃទៃស នាំចៃញ ពលករ ជា រៀង រហូត 
បាន ទៃ។ នៅ ពៃល សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃទៃស កម្ពជុា អភវិឌៃឍ ជឿន លឿន ទៅ 
មុខ បៃទៃស កម្ពុជា ក៏ តៃូវ ការ កម្លាំង 
ពលកម្ម ដើមៃបី ទៃទៃង់ មូលដ្ឋាន សៃដ្ឋ-
កិច្ច និង ឧសៃសាហកម្ម របស់ ខ្លួន ដៃរ។

ដូច្នៃះ សំណួរ ដៃល យើង តៃូវ សួរ គឺ 
ថា នៅ ពៃល ដៃល ពលករ ជាចៃើន បាន 
វិល តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញតើ យើង ធ្វើ សម-
ហរណកម្ម ពួក គៃ នៅ ក្នុង សៃដ្ឋកិច្ច 

កម្ពជុា យ៉ាង ដូច ម្តៃច? ឬ និយយ ម៉ៃយាង  
ទៀត ថា តើ ពលករ ចណំាក សៃុក អាច 
ចូល រួម ចំណៃក យ៉ាង ដូចម្តៃច ចំពោះ 
សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា នាពៃល អនាគត?

ពលករ ចំណាក សៃុក តៃូវ បាន គៃ 
រពំងឹ ថា នងឹ នា ំមក នវូ គនំតិ នងិ ជនំាញ 
ថ្មីៗ  តៃឡប ់មក ផ្ទះ វញិ ដោយសារ បទ-
ពិសោធ របស់ ពួក គៃ នៅ ក្នុង សង្គម 
ដៃល មន ការ អភវិឌៃឍ ជឿនលឿន មន 
វបៃបធម៌ សហគៃិន រឹងមំ និង មន 
ជំនាញ បច្ចៃកទៃស ខ្ពស់ ជាពិសៃស 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ដូចជា កូរ៉ៃខាងតៃបូង 
និង ជប៉ុន។ បៃទៃស ទាំង ២ នៃះ មន 
កៃម សីលធម៌ ការងារ ខ្ពស់ ហើយ ពួក 
គៃ គោរព សទិ្ធ ិមនសុៃស នងិ សទិ្ធ ិការងារ 
យ៉ាង ខា្ជាប់ខ្ជួន។

អាច មន វធិសីាស្តៃ ជាចៃើន សមៃប ់
ឱៃយ ពលករ ចំណាក សៃុក ចូលរួម ចំ-
ណៃក ជួយ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា នា 
ពៃល អនាគត។ ក្នុង ចំណោម វិធី-
សាសៃ្ត ផៃសៃងៗ យើង អាច ពិចារណា 
លើ វិធីសាស្តៃ  ២ ដូច ខាង កៃម។

ទី១ ៖ ពួក គៃ អាច ចូលរួម តាមរយៈ 
ការ បង្កើន ទនំកុ ចតិ្ត វនិយិោគ ក្នងុ សៃកុ 
ទាកទ់ង នងឹ សមត្ថភាព ផ្គតផ់្គង ់កម្លាងំ 
ពលកម្ម ដៃល មន គុណភាព។ វិនិ- 
យោ គិន កូរ៉ៃខាងតៃបូង និង ជប៉ុន តៃង 
តៃ ត្អូញត្អៃរ ថា បៃទៃស កម្ពុជា ខ្វះ 
កម្លាងំ  ពលកម្ម ជនំាញ ខ្វះ អ្នក បច្ចៃក-
ទៃស និង បុគ្គលិក គៃប់គៃង ថា្នាក់ 
កណា្តាល។

ដូច្នៃះ វា ជា ការ សំខាន់ ណាស់ ដៃល 
អ្នក វិនិយោគ ដឹង ថា នៅ ពៃលវៃលា 
ជាក់ លាក់ ណា មួយ នោះ បៃទៃស 
កម្ពុជា ពិត ជា មន ពលករ ជំនាញ 
ជាចៃើន ដៃល ធា្លាប់ ធ្វើ ជា ពលករ 
ចំណាក សៃុក នៅ ក្នុង បៃទៃស របស់ 
ពួក គៃ។ ដើមៃបី ធ្វើ ដូច នៃះ បាន ការ 
បៃមៃបៃមូល ចងកៃង ធនធាន ពលករ 
ចំណាក សៃុក គឺ មន សារៈសំខាន់។

យើង អាច ធ្វើ ទៅ បាន តាមរយៈ ការ 
បង្កើត សមគម អតីត ពលករ ចំណាក 
សៃុក លើ ផ្នៃក ជំនាញ ជាក់លាក់ ណា 
មយួ ឧទាហរណ ៍សមគម អតតី ពល-
ករ ចំណាក សៃុក ពី កូរ៉ៃខាងតៃបូង ក្នុង 
វិស័យ កសិកម្ម ឬ វិស័យ រោងចកៃ 
កម្មន្តសាល ឬ វិស័យ សៃវាកម្ម។ល។ 
យ៉ាង ហោច ណាស់ វិនិយោគិន គួរ- 
តៃដឹង ថា តើ ពួក គៃ គួរ ទាក់ទង អ្នក- 
ណា ដើមៃប ីទទលួ បាន បណ្តុ ំនៃ ធនធាន 
មនុសៃស ដៃល ធា្លាប់ បាន ទទួល ការ បណ្តះុ-
បណា្តាល រួច ហើយ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
របស់ ពួក គៃ ហើយ មន ការ យល់ដឹង 
ល្អ អំពី វបៃបធម៌ របស់ ពួក គៃ ទៀត។

បៃសិន បើ បៃទៃស កម្ពុជា មន ការ 
បៃមូល ផ្តុំ ពលករ ជំនាញ កាន់ តៃ ចៃើន 

យើង អាច ជរំុញ ឱៃយ វិនយិោគិន ករូ៉ៃ និង 
ជប៉ុន បញ្ជូន ការងារ និង រោងចកៃ 
របស ់ពកួ គៃ យក មក ដក ់នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា តៃ ម្តង ពៃះ ថា  ជមៃើស បៃប 
នៃះ អាច អស់ កមៃ ថោក ជាង ការ 
គៃប់គៃង បៃតិបត្តិការ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
របស ់ពកួ គៃ ហើយ ជា  ទទូៅ ការ បញ្ជនូ 
នងិ ទទលួ ពលករ កៃ បៃទៃស តៃវូ ឆ្លង 
កាត់ នីតិវិធី រដ្ឋបាល ចៃើន។

ជមៃើស បៃប នៃះ ក៏ មន សុវត្ថិភាព 
ផង  ដៃរ សមៃប់ ពលករ កម្ពុជា។ 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន កូរ៉ៃ និង ជប៉ុន វិញ 
ពួក គៃ នឹង ទទួល បាន អត្ថបៃយោជន៍ 
ជាចៃើន ពី អតីត ពលករ ចំណាក សៃុក 
ទាំង នោះ ពី ពៃះ ពួក គៃ មន សមត្ថ- 
ភាព បច្ចៃកទៃស ជំនាញ យល់ដឹង ពី 
ការ ទាមទារ របស់ គណៈ គៃប់គៃង 
ហើយ  ពួក គៃ អាច ចៃះភាសា  និង យល់- 
ដឹង ពី វបៃបធម៌ ថៃម ទៀត។

ដចូ្នៃះ ដើមៃប ីតៃៀម រៀបច ំការ បៃមលូ 
ផ្តុំ បៃប នៃះ បាន លុះតៃ តៃ ពលករ 
ចំណាក សៃុក មន ផៃនការ និង 
ទិសដៅ ការងារ ចៃបាស់លាស់ ឧទា-
ហរណ៍ គៃ អាច រៀបចំ កម្មវិធី តមៃង់ 
ទិស ការងារ សមៃប់ ពួក គៃ នៅ មុន 
ពៃល ពួក គៃ ចៃញ ដំណើរ ដើមៃបី ឱៃយ ពួក 
គៃ អាច តៃៀម ខ្លនួ ចលូរមួ ចណំៃក ដល ់
ការ បំពៃញ លើ កង្វះ ខាត ពលករ 
ជនំាញ ក្នងុ សៃកុ នាពៃល អនាគត នងិ 
អាច ដើរ តួនាទី សកម្ម នៅ ក្នុង ការ រួម 
ចំណៃក ដល់ ការ បង្កើន ទំនុក ចិត្ត 
វិនិយោគ សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា។

ទី២ ៖ ពលករ ចំណាក សៃុក អាច 
ចលូរមួ ចណំៃក ក្នងុ សៃដ្ឋកចិ្ច តាមរយៈ 
ការ ជំរុញ វបៃបធម៌ សហគៃិនភាព។ 
កូរ៉ៃខាងតៃបូង និង ជប៉ុន ជា គំរូ ល្អ នៃ 
វបៃបធម៌ សហគៃិនភាព រឹងមំ  និង 
ជំនាញ គៃប់គៃង ជា លក្ខណៈ បៃព័ន្ធ។ 
បៃសិន បើ ពលករ ចំណាក សៃុក មន 
មហិច្ឆតា មោះមុត ពួក គៃ អាច រៀន 
ជំនាញ គៃប់គៃង និង សហគៃិនភាព 

ទាំង នោះ បាន ហើយ អាច បង្កើត 
អាជីវកម្ម ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ ពៃល ពួក គៃ 
តៃឡប់ មក វិញ។

យើង ឃើញ មន ឧទាហរណ៍ គំរូ 
ជោគជ័យ មួយ ចំនួន របស់ អតីត 
ពលករ ចណំាក សៃកុ ដៃល បាន បង្កើត 
អាជីវកម្ម ដោយ ជោគជ័យ បនា្ទាប់ ពី 
ពួក គៃ បាន កៃប ជញ្ជក់ បទពិសោធ ពី 
កូរ៉ៃខាងតៃបូង និង ជប៉ុន ហើយ ឧកញ៉ា 
ដៃល ជា អតីត ពលករ ចំណាក សៃុក 
មយួ ចនំនួ ថៃមទាងំ អាច តបស្នង នងិ 
ជួយ សង្គម ជាតិ យ៉ាង សសៃក 
សសៃំជា ពិសៃស ក្នុង ពៃល ដៃល 
បៃទៃស ជាតិ កំពុង តៃ បៃយុទ្ធបៃឆំង 
នឹង ជំងឺ រាតតៃបាត កូវីដ ១៩។

ឧទាហរណ៍ ជោគជ័យ របស់ ពួក គៃ 
គួរ តៃ តៃូវ បាន ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយ បាន 
ទលូទំលូាយ ថៃម ទៀត ដើមៃប ីលើក ទកឹ 
ចិត្ត ដល់ ពលករ ចំណាក សៃុក ឱៃយ រៀន 
សូតៃ ពី គំរូ ល្អៗ ទាំង នៃះ។

ដើមៃបី ជួយ ជំរុញ វបៃបធម៌ សហគៃិន-
ភាព នងិ រៀបច ំបៃពន័្ធ ជរំញុ សហគៃនិ-
ភាព ពលករ ចំណាក សៃកុ ដៃល ជោគ- 
ជ័យ មួយ ចំនួន អាច ពិចារណា បង្កើត 
ដូចជា សមគម សហគៃិន នៃ អតីត 
ពលករ ចំណាក សៃុក មក ពី បៃទៃស 
កូរ៉ៃខាងតៃបូង ឬ ជប៉ុន ជាដើម។

បៃសនិ បើ ពកួ គៃ មន ធនធាន ចៃើន 
ពួក គៃ អាច បង្កើត ជា មូលនិធិ ទៃទៃង់ 
សហគៃិនភាព សមៃប់ អតីត កម្មករ 
ចំណាក សៃុក ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ ពលករ 
ដៃល មន ក្តី សុបិន និង មន មហិច្ឆតា 
ខ្ពស់ ចង់ បង្កើត សហគៃស ធុន តូច 
និង មធៃយម ផ្ទាល់ ខ្លួន។

អតីត ពលករ ចំណាក សៃុក សា្គល់ 
គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដូច្នៃះ ហើយ ពួក គៃ 
អាច បៃើ បណា្តាញ នៃ ការ ទុក ចិត្ត របស់ 
ពួក គៃ ដើមៃបី សមៃច ក្នុង ការ ផ្តល់ ទុន 
វិនិយោគ ដំណាក់ កាល ដំបូង សមៃប់ 
អ្នក ដៃល តៃូវ បាន គៃ ជឿជាក់ ថា មន 
សមត្ថភាព បង្កើត និង គៃប់គៃង កៃុម- 

ហ៊ុន ផ្ទាល់ ខ្លួន បាន ឬ អ្នក ដៃល មន 
គំនិត អាជីវកម្ម ល្អ និង មន ភាព ច្នៃ 
បៃឌិត ខ្ពស់។

បៃសិន បើ យើង អាច បង្កើត បៃព័ន្ធ 
ទៃទៃង ់បៃប នៃះ ពលករ ចណំាក សៃកុ 
នឹង អាច ចូលរួម គាំទៃ មិន តៃឹមតៃ ដល់ 
និរន្តរភាព និង ភាព ម្ចាស់ ការ លើ ជីវ-
ភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន  ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ក៏ អាច 
ជយួ ដល ់អ្នក ដទៃ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល នងឹ 
ទទួល បាន ការងារ ពី អាជីវកម្ម របស់ 
ពួក គៃ ផង ដៃរ។

សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា ទាំង មូល 
យើង នឹង ទទួល បាន អត្ថបៃយោជន៍ 
កាន់ តៃ ចៃើន ពី សៃដ្ឋកិច្ច  ដៃល ជំរុញ 
ដោយ វិស័យ ឯកជន ដៃល បង្កើត 
ការងារ បន្ថៃម ទៀត ហើយ ថៃម ទាំង 
អាច បង្កើន និង ពងៃឹង ទីផៃសារ និង 
ឧសៃសាហកម្ម ថៃម ទៀត ផង។

វិធីសាស្តៃ ទាំង ២ ខាង លើ មន 
គោលដៅ ចមៃបង  ដើមៃប ីធានា ថា ជវីភាព 
រស់នៅ របស់ ពលករ ចំណាក សៃុក គួរ 
តៃ មន ភាព បៃសើរ ឡើង នៅ ពៃល ពកួ 
គៃ តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញ និង ដើមៃបី បង្កើត 
កតា្តា អំណោយផល សមៃប់ ជំរុញ ឱៃយ 
ពលករ ចណំាក សៃកុ អភវិឌៃឍ ខ្លនួ កា្លាយ 
ទៅ ជា វណ្ណៈ កណា្តាល (middle-
class) ដៃល ជា ឆ្អឹង ខ្នង សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ 
រឹងមំ របស់ កម្ពុជា។

ពួក គៃ គឺ ជា ធនធាន មនុសៃស ដៃល 
ជួយ កសាង និង ថៃរកៃសា សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
បៃទៃស ឱៃយ កាន់ តៃ រឹងមំ និង ជួយ 
ពងៃងឹ ការ ជឿ ទកុ ចតិ្ត វនិយិោគ កាន ់តៃ 
ខា្លាំង និង អាច ធ្វើ ឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
កាន់ តៃ មន សមហរណកម្ម រឹងមំ 
ជាមួយ បណា្តា បៃទៃស ដៃល ធា្លាប់ 
បណ្តុះបណា្តាល ពួក គៃ ដូចជា កូរ៉ៃ-
ខាងតៃបូង និង ជប៉ុន ជាដើម។

យើង គួរ តៃ ខិតខំ ពៃយាយម បង្កើន 
ទំនាក់ទំនង សៃដ្ឋកិច្ច ល្អ ជាមួយ 
បណា្តា បៃទៃស ដៃល ផ្តល់ ការងារ បៃ-
កប ដោយ សវុត្ថភិាព នងិ សៃចក្ត ីថ្លៃថ្នរូ 
ដល់ ពលករ របស់ យើង ហើយ ពងៃឹង 
ទនំាកទ់នំង ល្អ ដៃល ជា មលូដ្ឋាន គាទំៃ 
ដល់ ការ បង្កើន វបៃបធម៌ សហគៃិនភាព 
និង គាំទៃ ក្តី សុបិន របស់ ពលករ ចំ-
ណាក សៃុក ដើមៃបី កា្លាយជា ពលរដ្ឋ 
វណ្ណៈ កណា្តាល របស់ បៃទៃស កម្ពុជា 
នាពៃល អនាគត។

ពលករ ចំណាក សៃុក ពិត ជា មន ក្តី 
សបុនិ ហើយ ក្ត ីសបុនិ របស ់ពកួ គៃ មន 
ទំនាក់ទំនង ស្អិតល្មួត ជាមួយ នឹង 
សៃដ្ឋកិច្ច នាពៃល អនាគត របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា៕

សុឹម វីរៈ ទីប្រឹក្រសាយុទ្ធសាស្ត្រន្រ- 
វិទ្រយាសា្ថានចក្ខុវិស័យអាសុី(AVI)

តើពលករចំណាកស្រកុអាចចូលរួមចំណ្រក
ដល់អនាគតស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុាយ៉ាងដូចម្ត្រច?

ពលករ កម្ពុជា ត្រៀម ច្រញទៅ ធ្វើការ នៅប្រទ្រស កូរ៉្រខាងត្របូង។ រូបថត EEDO
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ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន អំពាវនាវ ឱៃយ 
កៃសួង សា្ថាប័ន អាជ្ញាធរ មូល-
ដ្ឋាន  គៃប ់លដំប ់ថ្នាក ់ទាងំ អស ់
បន្ត ចូលរួម និង គំាទៃ ដល់ 
បៃសក កម្ម របស់ កៃសួង សុខា-
ភិបាល  តាម ផៃនការ យុទ្ធសាស្ត    
ជតិ លុប បំបាត់ ជំងឺ គៃុន ចាញ់ 
គៃប់ ទមៃង់ នៅ ដំណាច់ ឆ្នាំ 
២០២៥ បនា្ទាប់ ពី នៅ ឆ្នា ំ២០២០ 
ជងំ ឺគៃនុ ចាញ ់បន្ត ថយ ចុះ រហតូ 
ដល់ ៧១ ភាគរយ។

ការ អពំាវនាវ នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ 
ឱកាស ទវិាជត ិបៃយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺ
គៃុនចាញ់ និង ទិវា គៃុន ចាញ់ 
ពិភព លោក ដៃល តៃូវ បាន 
បៃរព្ធ ឡើង នៅ ថ្ងៃទី ២៥ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ កៃម បៃធានបទ 
«ឈាន ទៅ សមៃច គោល ដៅ 
គា្មាន ជងំ ឺគៃនុចាញ»់ ក្នងុ គោល 
បំណង ជំរុញ និង បំផុស ការ 
យល់ ដឹង និង យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
កាន់ តៃ ខ្ពស់ បន្ថៃម ទៀត ក្នុង 
ការ លើក កម្ពស់ សុខុមាលភាព 
សង្គម និង សំដៅ រួម ចំណៃក 
ដល់ ការ ថៃ រកៃសា សុខភាព របស់ 
បៃជពលរដ្ឋ។ 

ក្នុង សារ លិខិត អបអរ នៃ ទិវា 
ជងំ ឺគៃនុ ចាញ ់របស ់លោក ហ៊នុ 
សៃន ដៃល តៃវូ បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
នៅ ថ្ងៃ នៃះ បាន សម្តៃង នូវ ការ 
គាំទៃ យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង ចំពោះ 
គៃប ់សកម្មភាព ទាងំ អស់ ដៃល 
បាន និង កំពុង អនុវត្ត ក្នុង ការ 

ជំរុញ និង បំផុស ការ យល់ ដឹង 
ជ សាធារណៈ ឱៃយ កាន់ តៃ ទូលំ-
ទូលាយ នៅ ទូទាំង បៃទៃស។ 
ពិសៃស នៅ តាម តំបន់ បៃឈម 
ទីជនបទ ពៃភ្នំ ដើមៃបី ផ្លាស់ប្ដូរ 
ផ្នត់ គំនិត និង ទមា្លាប់ បៃជជន 
ក្នុង ការ បៃតិបត្តិ លើ ការ រស់នៅ 
សា្អាត គា្មាន ការ ចម្លង ជំងឺ គៃុន 
ចាញ់ តាម បៃប គន្លង ថ្មី នា 
សម័យ កាល វិបត្តិ កូវីដ ១៩។ 

លោក ថ៖ «ពិត ណាស់ ថ 
ជំងឺ គៃុន ចាញ់ មិន តៃឹមតៃ ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព ចំ-
ណាយ   លុយ កាក់ តាមរយៈ 
ចំណាយ ដោយ ផ្ទាល់ លើ ការ 
ពៃយាបាល ការ ខាត បង់ ការងរ 
ការ បាត ់បង ់ផលតិភាព នងិអា-
យុ ជីវិត ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ថៃម 
ទាំង បង្ក ផល ប៉ះពាល់ ជ អវិជ្ជ-
មាន ដល់ ការ អភិវឌៃឍ សង្គម-
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៀត ផង»។

លោក ហ៊ុន សៃន បន្ត ថ៖ 
«យើង  ទាំង អស់ គា្នា ចាំបាច់ 
ណាស ់តៃវូ បន្ត យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់
លើ បញ្ហា ជំងឺ គៃុន ចាញ់ នៃះ 
ដោយ យើង មនិ អាច មើល រលំង 
បាន ឡើយ»។ 

លោក បន្ថៃម ថ លើស ព ីនៃះ 
ទៅ ទៀត  កម្ពុជ កំពុង អនុវត្ត 
អភកិៃម ការងរ លបុ បបំាត ់ជងំ ឺ
គៃនុ ចាញ ់ដណំាកក់ាល ទ២ី ឆ្នា ំ
២០២១-២០២៥ ដៃល ជ 
ផ្នៃក មួយ នៃ ផៃនការ យុទ្ធ-
សាស្តៃ ជត ិលបុ បបំាត ់ជងំ ឺគៃនុ 
ចាញ់ ឆ្នាំ ២០១១-២០២៥ 
ដៃល ជ ផៃនទី បង្ហាញ ផ្លូវ និង 

បង្ក លក្ខណៈ ងយ សៃួល ដល់ 
ការ បៃតិបត្តិ ជក់ ស្ដៃង ឈាន 
ឆ្ពោះ ទៅ លុប បំបាត់ ជំងឺ គៃុន 
ចាញ់ ទូទាំង បៃទៃស។

តាមរយៈ កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹបៃង 
នៃះ លោក ហ៊ុន សៃន សងៃឃឹម 
យ៉ាង មុតមាំ ថ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
ទាំង អស់ ទាំង ក្នុង ជួរ រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល វិស័យ ឯកជន អង្គការ 
ជតិ-អន្តរជតិ ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ 
សបៃបុរសជន ពៃះសងៃឃ បៃជ-
ពលរដ្ឋ នងឹ បន្ត រមួ ចណំៃកចលូ- 
រួម និង គំាទៃ ដល់ ការ លើក កម្ពស់  
ការងរ លុប បំបាត់ ជំងឺ គៃុន-
ចាញ់ ក្នុង បុព្វហៃតុ រួម ចំណៃក 
លើក កម្ពស ់ថៃម ទៀត នវូ ឧត្តម-
ភាព និង កិតៃយានុភាព កម្ពុជ។

បៃធាន មន្ទីរសុខាភិបាល 
ខៃត្ត សា្វាយរៀង លោក កៃរ រដ្ឋា 
បៃប់់  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថ ពី ១ ឆ្នាទំៅ  
១ ឆ្នាំ ករណី ជំងឺ គៃុន ចាញ់ ក្នុង  
ខៃត្ត របស់ លោក មាន ការ ថយ  
ចុះ ចៃើន បើ បៃៀបធៀប កាល  ព ី
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ មុន ដោយសារ កតា្តា 

ការ យល់ ដឹង របស់ ពលរដ្ឋ និង 
ការ ពៃយាបាល ទាន់ ពៃលវៃលា។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖ «ព ីមនុ សមៃបរូ 
ចៃើន ដៃរ ប៉នុ្តៃ បច្ចបុៃបន្ន មាន ការ 
ថយ ចុះ ចៃើន ហើយ។ តំបន់ 
ដៃល  មាន ជំងឺ គៃុនចាញ់ ភាគ 
ចៃើន នៅ សៃុក រមាសហៃក 
ដោយ សារ កន្លៃង នោះ សា្ថាន-
ភាព  ភូមិសាសៃ្ត មាន ពៃ និង 
ដើម ឈើ ចៃើន»។ 

លោក បន្ត ថ៖ «ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ 
នៃះ  ជំងឺ គៃុន ចាញ់ មិន សូវ មាន 
ទៃ ដោយសារ ការ ទប់សា្កាត់ 
ទាន់ ពៃលវៃលា។ ពៃះ នៅ 
ពៃល មាន អ្នក ជំងឺ យើង ពៃយាបាល   
ជ  សះសៃបើយ ទាន់ ពៃលវៃលា 
ហើយ បៃជពលរដ្ឋ មាន ការ 
យល់ដឹង ចៃើន ដោយ សមៃក 
នៅ ក្នងុ មុង និង មាន អនាម័យ»។

របាយការណ៍ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ 
កម្មវិធី ជតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ គៃនុ- 
ចាញ់ បាន បង្ហាញ ថ បៃទៃស 
កម្ពុជលៃង មាន ករណី សា្លាប់ 
ដោយសារ ជំងឺ គៃុន ចាញ់ ចាប់ 

តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៨ រហូត មក 
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន។ មាន ន័យ ថ 
សមៃច បាន ជោគជ័យ មុន 
គោលដៅ គៃង ទុក ឆ្នា ំ២០២០។ 

បើ តាម របាយការណ ៍ដដៃល 
ឆ្នាំ២០២០ អ្នក មាន ជំងឺ គៃុន-
ចាញ់ សរុប ចំនួន ៩ ២២៧ 
ករណី  ឈឺ បាន បន្ត ថយចុះ 
៧១% បើ បៃៀបធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ ដៃល មាន ៣១ 
៩៧១ ករណី។ 

រឯី ជងំ ឺគៃនុចាញ ់បៃភៃទ សន្ធ ំ 
និង ចមៃុះ មាន ៩៣៦ ករណី 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ គ ឺបាន បន្ត ថយ 
ចុះ ៨១% បើ បៃៀបធៀប នឹង 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល មាន រហូត 
ដល់ ៤ ៩៩០ ករណី។ 

យ៉ាងណា ក៏ដោយ លោក 
ហ៊ុន សៃន បាន គូស បញ្ជាក់ 
ថ៖  «ទោះប ីការងរ បៃយទុ្ធ នងឹ 
ជងំ ឺគៃនុចាញ ់កពំងុ ទទលួ បាន 
នូវ សមិទ្ធផល យ៉ាង មាន បៃ-
សិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ក៏ យើង តៃូវ តៃ 
បង្កើន បៃសទិ្ធភាព ការងរ ចលូ- 
រួម បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ គៃុន ចាញ់ 
នៃះ បន្ថៃម ទៀត ពៃះ ថ បើ 
យើង មិន ទាន់ លុប បំបាត់ មៃ-
រោគ គៃនុ ចាញ ់ឱៃយ អស ់ព ីក្នងុ ខ្លនួ 
មនុសៃស គៃប់ៗ រូប ទៃ នោះ សត្វ 
មសូ ដៃកគោល ញ ីដៃល នៅ បន្ត 
មាន វត្តមាន ក្នុង ពៃ និង តំបន់ 
ជុំវិញ នៅ តៃ មាន ឱកាស បឺត 
ឈាម ចម្លង មៃរោគ គៃុន ចាញ់ 
ពី មនុសៃស មា្នាក់ ទៅ មនុសៃស មា្នាក់ 
និង ពី សហគមន៍ មួយ ទៅ សហ-
គមន៍ មួយ ដដៃល»៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្រយក្រសួងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
បន្តចូលរួមនិងគំាទ្រប្រសកកម្មលុបបំបាត់ជំងឺគ្រនុចាញ់

អគារ មជេឈមណ្ឌល ជាតិ បេយុទ្ធ នឹង ជំងឺគេនុចាញ់ ។ រូបថត សហការី

តពទីពំរ័ ១...សហគមន ៍២០ 
កមុ្ភៈ ខណៈ ដៃល រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
នៅតៃ មាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង ខ្ពស់ 
ដោយ រកឃើញ អ្នក វិជ្ជមាន 
ជំងឺឆ្លង នេះ រាប់រយ នាក់ ជា 
រៀងរាល់ ថ្ងៃ។

សៃចក្តី ណៃនាំ ស្តីពី ការបន្ត 
ផ្អាក លក់ គៃឿង សៃវឹង ដៃល 
ចុះហត្ថលៃខា ដោយ អភិបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ លោក ឃួង 
សៃង ចុះ ថ្ងៃទ ី២៥ មៃសា  បាន 
ឱៃយ ដឹងថ កន្លងមក រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន ដក់ ចៃញ 
នូវ សៃចក្តី ណៃនាំ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ 
ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ស្តីពី 
ការផ្អាក ការលក់ គៃឿង សៃវឹង 
គៃប់ បៃភៃទ និង ផ្អាក ទទួល 
អតិថិជន ឱៃយ ចូលមក ទទួលទាន 

ក្នុង ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន 
តូប អាហារ ហាង កាហ្វៃ ហាង 
ភៃសជ្ជៈ និង អាជីវកម្មដ្ឋាន ផ្នៃក 
អាហារ-ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ។ 
ក្នុងនោះ ជ លទ្ធផល វិធានការ 
នៃះ បានរមួ ចណំៃក យ៉ាងសខំាន់ 
ក្នុង ការបង្ការ និង ទប់សា្កាត់ ការ 
រីករាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ។

សៃចក្តី ណៃនាំ បន្តថ ចំពោះ 
មុខ ដើមៃបី ឈានទៅ គៃប់គៃង 
ការឆ្លង រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ ២០២១ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នពំៃញ សមៃច បន្ត ផ្អាក ការលក ់
គៃឿង សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ តាម 
គោលការណ៍ ណៃនាំ រួមមាន៖ 
«គៃប់ ទីផៃសារ ដៃប៉ូ ចៃកចាយ 

ភៃសជ្ជៈ និង អាជីវកម្មដ្ឋាន ផ្នៃក 
អាហារ-ភៃសជ្ជៈ គៃប ់បៃភៃទ តៃវូ 
បន្ត ផ្អាក ជ បណ្តោះអាសន្ន នូវ 
ការលក់ គៃឿង សៃវឹង គៃប់ បៃភៃទ   
ក្នុង ភូមិសាស្តៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
រយៈពៃល ២ សបា្តាហ៍ បន្ថៃម ទៀត 
គិត ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៨ 
ខៃឧសភា ឆ្នាំ ២០២១»។

ក្នុង សៃចក្តី ណៃនាំ បាន គូស-
បញ្ជាក់ថ បគុ្គល ទាងំឡាយណា 
ដៃល បន្ត លក់ដូរ ចៃកចាយ និង 
ចរាចរណ៍ គៃឿង សៃវឹង គៃប់ 
បៃភៃទ ក្នុង អំឡុងពៃល នៃ ការ-
ហាមឃាត់ នៃះ នឹង តៃូវ ទទួល 
ទោស ដចូ មាន កណំត ់ក្នងុ ចៃបាប ់
ស្តីពី វិធានការ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង 
រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ និង 

ជំងឺឆ្លង កាច សាហាវ និង បៃ-
កបដោយ គៃះថ្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ផៃសៃងទៀត និង លិខិតបទដ្ឋាន 
គតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធ ជ ធរមាន។

ទន្ទឹមនៃះ រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ទាំង 
១៤ និង មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ តៃវូ សហការ ចុះ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ តាម បណា្តោ គោលដៅ 
ទីផៃសារ ដៃប៉ូ ចៃកចាយ ភៃសជ្ជៈ 
និង អាជីវកម្មដ្ឋាន ផ្នៃក អាហារ-
ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ ដើមៃបី អនុ-
វត្តតាម ខ្លឹមសារ នៃ សៃចក្តី ណៃ-
នា ំនៃះ។ «ក្នងុករណ ីរកឃើញ ថ 
គណៈ គៃប់គៃង ផៃសារ មា្ចាស់ ដៃប៉ូ 
ឬ មា្ចាស់ អាជីវកម្មដ្ឋាន ណាមួយ 
មិន ពៃម សហការ ឬ មិន អនុវត្ត 
តាម សៃចក្តីណៃនាំ នៃះ តៃូវ 
អនុវត្ត វិធានការ រដ្ឋបាល និង 

វិធានការ ចៃបាប់ ដោយ គា្មាន ការ 
លើកលៃង ឡើយ»។

នាយក បៃតិបត្តិ អង្គការ ចល-
នា ដើមៃបី សុខភាព កម្ពុជ លោក  
មុំ គង់ ធា្លាប់ បាន ថ្លៃងថ វិធាន-
ការ ហាមឃាត់ ការផៃសាយ ពា-
ណិជ្ជកម្ម គៃឿង សៃវឹង គួរតៃ បន្ត 
រហូត ពៃះ ការផៃសាយ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម នៃះ ទាក់ទាញ ឱៃយមាន ការ 
ជបួជុ ំនងិ បៃើបៃស ់គៃឿង សៃវងឹ 
កាន់តៃ ចៃើន ក្នុង អំឡុងពៃល 
កូវីដ១៩។

លោក ថ៖ «កៃម ការខ្នះខ្នៃង 
បៃឹងបៃង របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជ អាច នឹង គៃប់គៃង ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ 
បាន ប៉ុន្តៃ ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ការរីក 
រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ តៃ 
អាច កើត ជថ្មី ទៀត ដូចនៃះ 
វិធានការ ហាម ការផៃសាយ ពា-
ណិជ្ជកម្ម គៃឿង សៃវឹង គួរតៃ 

តៃូវបាន បន្ត រហូត»។
ជការ កត់សមា្គាល់ នៅតាម 

បណា្តោ ផៃសារ ទំនើប និង នៅតាម 
មា៉ាត មួយចំនួន បាន អនុវត្តតាម 
សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ រដ្ឋបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ប៉ុន្តៃ នៅតៃ មាន 
ការលក ់គៃឿង សៃវងឹ នៅ តាម ផ្ទះ 
និង តូប ចាប់ហួយ ខ្លះ មិនទាន់ 
គោរព តាម វិធានការនៃះឡើយ។

ការសមៃច បន្ត ផ្អាក ការលក់ 
គៃឿង សៃវឹង ២ សបា្តាហ៍ ទៀត 
នៃះ ធ្វើឡើង ខណៈ ដៃល រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ គឺ នៅតៃ ជ ភូមិសាស្តៃ 
ដៃលមាន អ្នក ឆ្លង កូវីដ ខ្ពស់ 
ជងគៃ ដោយមាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង 
រាប់រយ នាក់ ជ រៀងរាល់ថ្ងៃ។

នៅ ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២១ កៃសួង សុខាភិបាល 
បាន  រកឃើញ អ្នក ឆ្លង កូវីដ សរុប 
ចំនួន ៦១៦ នាក់ ក្នងុ នោះ ៥៤៦ 
នាក់ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ៕

គឹម សារុំ 

ភ្នំពេញៈ មនុសៃស ៣ នាក់ តៃូវ 
បាន ចាប់ ខ្លួន និង បញ្ជូន ទៅ ឃុំ 
ជ បណ្តោះ អាសន្ន នៅ ក្នងុ ពន្ធនា- 
គារ ខៃត្ត កណា្តោល កៃយ ពី ពួកគៃ  
បាន បើកបរ រថយន្ត ក្នងុ ភាព សៃវឹង 
បំពាន ចៃបាប់ ក្នងុ កាលៈទៃសៈ ដៃល  
រាជ រដ្ឋាភិបាល បៃកាស បិទ ខ្ទប់  
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង កៃុង តាខ្មា 
នៃ ខៃត្ត កណា្តោល ដើមៃប ីបៃឆងំ ការ 
រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ឡាក់ ម៉ៃងធី បៃធាន 
ការិយល័យ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃិត 
សៃល នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត កណា្តោល ឱៃយ ដងឹ នៅ ថ្ងៃទ ី២៦ 
មៃសា ថ ជន សងៃសយ័ ឈ្មាះ គមឹ 
ពសិដិ្ឋ អាយ ុ៣៣ ឆ្នា ំជ យោធា 
បមៃើ ការ នៅ នាយកដ្ឋាន វសិ្វកម្ម, 
ទ២ី-ឈ្មាះ សាត សមុា៉ាល ីភៃទ 
សៃី អាយុ ៤២ ឆ្នាំ និង ទី៣-
ឈ្មាះ ណ ីប៊នុធឿន ជ គៃ ូចនិសៃ 
តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ កាល ព ីថ្ងៃទ ី២៤ 
ខៃ មៃសា នៅ មហាវិថី សម្តៃច 
ហ៊ុនសៃន (ផ្លូវ ៦០ ម៉ៃតៃ) នៅ 
ភមូសិាសៃ្ត សង្កាត ់ពៃកហូរ កៃងុ 
តាខ្មា ខៃត្ត កណា្តោល ហើយ តៃូវ 
បាន ចៅកៃម សុើបសរួ ចៃញ ដកីា 
ឃុ ំខ្លនួ នៅ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត កណា្តោល 
នៅ យប់ ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា។

លោក ថ្លៃង ថ៖ «ពួក គៃ តៃូវ 
បាន ចោទ តាម មាតៃ ១១ អនវុត្ត 
តាម ចៃបាប់ ស្តីពី ការ ទប់សា្កាត់ ការ 
រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ»៕

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នពំ្រញសម្រចបន្ត...

មនុស្រស៣នាក់ត្រវូបានជប់
ឃំុជបណ្ដោះអាសន្នក្នងុពន្ធ-
នាគារក្រយចាប់ខ្លនួរឿង
បំពានច្របាប់ប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
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ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា តាមរយៈ កៃសងួ សង្គម-
កិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិ 
សមៃបទា កំពុង បន្ត កម្មវិធី ឧប-
ត្ថម្ភ សាច់បៃក់ ជូន ជនកៃីកៃ 
និង  ងយ រងគៃះ ដោយ វិបត្តិ 
កវូដី១៩ នៅ ជុ ំទ ី៤ លើក ទ ី៣ 
និង បន្ត ដល់ ជុំ ទី ៥ រហូតដល់ 
ខៃឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ បន្ទាបព់ ី
បាន ចណំាយ ថវកិារដ្ឋ អស ់ជាង 
២៩១ លាន ដុលា្លារ ជួយ ពល - 
រដ្ឋ ជាង ៦៩ មុឺន គៃួសារ។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង របស់ កៃ-
សួង សង្គមកិច្ច ចុះ ថ្ងៃទី ២៤ 
មៃសា នៃះ បាន ឱៃយដងឹថា ចាប-់ 
ពី  ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមិថុន ឆ្នាំ 
២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខៃ 
មៃសា ២០២១ រាជរដ្ឋាភបិាល 
បាន ចំណាយ ថវិការដ្ឋ ចំនួន 
២៩១, ៩៨ លាន ដុលា្លារ ជួយ 
ដល់  ជនកៃីកៃ និង ងយ រង-
គៃះ  ដោយ វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ១៩។

បើ គតិ មកទល់ បច្ចុបៃបន្ន រដ្ឋា-
ភិបាល បាន ដំណើរការ ឧបត្ថម្ភ 
សាច់បៃក់ ក្នងុ កម្មវិធី នៃះ ឈាន  
ដល់ ជុំ ទី ៤ លើក ទី ៣ ហើយ 
បន្ទាប់ពី ជុំ ទី ១ និង ជុំ ទី ២ ធ្វើ 
ឡើង ២ លើក ជុំ ទី ៣ និង ទី ៤ 
ធ្វើឡើង ៣ លើក និង ជុំ ទី ៥ 
ផង ដៃរ។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង បន្តថា 
ដោយ  គិត មកទល់ តៃឹម ថ្ងៃទី 
២៤ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុង ជុំ 
ទី ៤ លើក ទី ៣ កៃសួង 
សង្គមកិច្ច បាន ឧបត្ថម្ភ សាច់- 
បៃក់ ជូន ជនកៃីកៃ សរុប ២ 
៧៤៨ ៦៣៩ នក់ នៃ ចំនួន 
៦៩៣ ៣៣៣ គៃួសារ។

ដោយឡៃក សមៃប់ ការ បើក 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ជុំ ទី ៥ លើក ទី ១ 
នងឹ ចាបផ់្តើម ពថី្ងៃ ទ ី២៥ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី 
២៤ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល 
មាន រយៈពៃល ៣០ ថ្ងៃ។

លោក ឈួ សុបញ្ញា បៃធាន 
នយកដ្ឋាន សុខុមាលភាព 
សង្គម នៃ កៃសួង សង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និង យុវ នីតិ-
សមៃបទា ធា្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ដោយសារ វិបត្តិ កូវីដ 
នៅ បន្ត អូសបន្លាយ នៅ កម្ពុជា 
ទើប រាជរដ្ឋាភិបាល បន្ត ការ 
បើកបៃក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ គៃួសារ 
ជនកៃីកៃ ជា បន្តបន្ទាប់។

លោក ឈួ សុបញ្ញា បានឱៃយ 
ដងឹថា សមៃប ់ការឧបត្ថម្ភ ដល ់
ជនកៃីកៃ តៃូវបាន ចៃកចៃញជា 

៣ បៃភៃទ គ ឺជនកៃកីៃ នៅ ទបីៃ-
ជំុជន ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញជន កៃ-ី  
កៃ ទីបៃជុំជន កៃ រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ នងិ ជនកៃកីៃ នៅ ជនបទ។ 
គៃសួារ នីមួយៗ នឹង ទទួល  បាន 
សាច់បៃក់ ទៅតាម ទំហំ គៃសួារ។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា ជា 
មធៃយម ក្នងុ ១ គៃសួារ នងឹ ទទលួ 
បាន បៃក់ ២០ មុឺន រៀល 
សមៃប់ ជនកៃីកៃ នៅតាម ជន- 
បទ និង៨០ ដុលា្លារ សមៃប់ 
ជនកៃកីៃ នៅ ទីបៃជំុជន ភ្នពំៃញ។

លោក ថា៖ «ជា មធៃយម នៅ 
ជនបទ ទទួលបាន២០ មឺុន រៀល    
ក្នុង១ ខៃ សមៃប់១ គៃួសារ។ 
ចណំៃក អ្នក នៅ ទកីៃងុ ជា មធៃយម 
៨០ ទៅ១០០ ដុលា្លារ។ ការ 
ដៃល ផ្តល់ នៃះ មិនមៃន សុខៗ 
យើង ឱៃយ សាច់បៃក់ ខុសគ្នា ទៃ 

ផ្តល់ នៃះ ផ្អៃកលើ មូលដ្ឋាន នៃ 
ការសិកៃសា លើ បៃក់ចំណូល។ 
ការសិកៃសា នៃះ មាន ការចូលរួម 
ពី (ធនគរ ពិភពលោក) និង 
(ធនគរ អភិវឌៃឍន៍ អាសុី)»។

បើតាម កៃសួង សង្គមកិច្ច 
ចំពោះ គៃួសារ ដៃល បាន ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ ទាំង ៤ ជុំ រួចហើយ សូម 
ទៅ បើកបៃក់ នៅតាម បញ្ជរ វីង 
ណាមយួ ដោយ មនិ តមៃវូ ឱៃយ មក 
សាលាឃុំ សង្កាត់ ជាថ្មី ទៃ។

ប៉នុ្តៃ ចពំោះ គៃសួារ មាន បណ្ណ 
សមធម៌ មាន សុពលភាព ហើយ   
មិនទាន់ បាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្នុង  ជុំ ទី 
៤ និង គៃួសារ កៃីកៃ ដៃល ទើប 
បាន  បណ្ណ ថ្ម ីសមូ ទៅ ផ្ទៀងផ្ទាត ់
នៅតាម ឃុ ំសង្កាត ់ដើមៃបី ទទលួ 
បាន ការឧបត្ថម្ភ សាចប់ៃក ់ក្នងុ 
ជុំ ទី ៥៕

រដ្ឋាភិបាល បន្ត កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ប្រាក់ ដល់ 
ជនក្រាកី្រា និង ងាយ រងគ្រាះ ដោយ ជំងឺ កូវីដ១៩

អភិបាល រាជធានី ភ្នពំេញ នំាយក អំណោយ របស់ សម្ដេច អគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមន្តេី 
នេ ពេះរាជាណាចកេ កម្ពជុា និង សម្ដេច កិត្តពិេទឹ្ធបណ្ឌតិ បុ៊ន រា៉ានី ហុ៊នសេន បេធាន កាកបាទកេហម កម្ពជុា 
ចេកជូន ដល់ បងប្អនូ បេជាពលរដ្ឋ ដេល រស់នៅក្នងុ តំបន់ បិទខ្ទប់ និង មាន ជីវភាព ខ្វះខាត ចំនួន ៨១៧ គេសួារ 
មកពី សង្កាត់ ផេសារចាស់ សង្កាត់ វត្តភ្ន ំនិង សង្កាត់ ផេសារថ្ម ីទី២ នេ ខណ្ឌដូនពេញ កាលពីថ្ងេទី២៤ ខេមេសា 
ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ 

តពទីពំរ័ ១ ...ចនំនួ ក្នងុ ដៃនដ ី
របស់ខ្លួន ជា បណ្តោះអាសន្ន 
ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការឆ្លង រាលដល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៅក្នុង សហគមន៍ 
បន្ទាប់ពី រកឃើញ នៅ តំបន់ នោះ 
មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩។

ការសម្រេច បិទខ្ទប់ នេះ 
បន្ទាប់ពី រាជរដ្ឋាភិបាល បាន 
ចេញ សេចក្តី សម្រេច និង 
បានផ្តល់ សិទ្ធិ ឱ្យ អភិបាល 
រាជធាន-ីខៃត្ត បទិខ្ទប ់ទតីាងំ ភមូ ិ
ឃុ/ំសង្កាត ់កដ៏ចូជា សៃកុ/ខណ្ឌ/
កៃុង ទាំងឡាយ ណា ដៃល មាន 
ការឆ្លង ជំងឺ កាចសាហាវ នៃះ ក្នុង 
ទៃង់ទៃយ ធំ។

បើ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៦ មៃសា 
នេះ មាន ក្រុង តាខ្មៅ នៃ 
ខៃត្តកណា្តោល កៃងុ ប៉ោយប៉ៃត នៃ 
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ 
ក្រុងព្រះសីហនុ នៃ ខេត្ត 
ពៃះសីហនុ និង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
តៃូវបាន បិទ ខ្ទប់ ទាំងសៃុង។

កៃពីនៃះ នៅតាម បណា្តោ 
ទីតាំង ភូមិ និង ឃុំ/សង្កាត់ ក្នុង 
បណា្តោ ខៃត្ត ជាចៃើន ទៀត ក៏ តៃូវ 
បាន បិទ ខ្ទប់ ជា បណ្តោះអាសន្ន 
ផងដៃរ។ ទីតាំង ដៃល តៃូវបាន 
បទិ ខ្ទប ់ទាងំនោះ រមួមាន សង្កាត ់
បាវិត កៃងុ បាវិត ខៃត្ត សា្វាយរៀង 
ភមូ ិពៃះរាម រងៃសី ឃុ ំជៃបាក ់សៃកុ 
រលាប្អៀរ ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ សង្កាត ់
សា្វាយដង្គំ សង្កាត់ សាលា កំរីក 
និង សង្កាត់ សៀមរាប កៃុង 
សៀមរាប ខៃត្តសៀមរាប។

កៃពីនៃះ នៅ មាន ឃុំ ពោធិ៍ទី 
សៃកុ សុធីរកណា្តោល ខៃត្ត ពៃវៃង 
មយួផ្នៃក នៃ ភមូ ិអរូសា្ពាន សង្កាត ់
ស្ពានមានជ័យ ក្រុង 
សៃនមនោរមៃយ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី 
ភូមិ បន្ទាយរកា ឃុំ កៃំង ដីវ៉ាយ 
សៃកុ ភ្នសំៃចួ ខៃត្ត កពំងស់្ព។ឺ ភមូ ិ
ខ្នាច អំពរ ឃុំ ពៃកជីក សៃុក 
រុក្ខគីរី ខៃត្ត បាត់ដំបង។

ខៃត្ត តាកៃវ មាន ២ ភមូ ិគ ឺភមូ ិ
ពៃស្តៅ ឃុំ កៃំងធ្នង់ សៃុក បាទី 
និង ភូមិ ស្នារ ឃុំ ស្នារ សៃុក 
ពៃកបៃបាស។

ទីតាំង ដែល ត្រូវបាន បន្ត 
បិទខ្ទប់ រួមមាន ភូមិ តាំងស្ទាង 
ឃុំ តាំង កៃស សៃុក បៃសាទ 
សំបូរ ខៃត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ភ្ញីមាស 
សៃកុ គិរសីាគរ ខៃត្តកោះកុង ភូមិ 
កោងកាង១ នងិ ភមូ ិកោងកាង២ 
ក្នុង ឃុំ កោងកាង ស្រុក 
ពញាកៃក ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ។

ចំណៃក ខៃត្ត កំពង់ចាម បាន 
សមៃច បិទ ខ្ទប់ រហូត ដល់ ៤ 
ភូមិ រួមមាន ភូមិ ទ្រា ឃុំ 
សា្វាយពោធិ៍ សៃុក សៃីសន្ធរ ភូមិ 
កំផ្លាក់ ឃុំ បារាយណ៍ សៃុក 
សៃីសន្ធរ ភូមិ ថ្មីខ ស្ថិតក្នុង ឃុំ 
រកាគយ សៃុក កងមាស និង ភូមិ 
សំបូរ ស្ថិតក្នុង ឃុំ សំបូរ សៃុក 

បាធាយ។
លោក អ៊ុន ចាន់ដា 

អភិបាលខៃត្ត នៃះ បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ដោយសារ បារម្ភ ខ្លាច 
មាន ការឆ្លង រាលដល ជំងឺ កូវីដ 
ក្នុង សហគមន៍ កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ទើប រដ្ឋបាលខេត្ត សម្រេច 
បិទខ្ទប់ ភូមិ ដៃលមាន អ្នក ឆ្លង 
រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ។

លោក ថា៖ «ពៃល គត់ មាន 
វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ គត់ បាន បន្ត 
ចម្លង ដល់ សមាជិក គៃួសារ 
គាត់។ ដូចនេះ ហើយ ទើប 
សមៃច បិទ ភូមិ មិនឱៃយ មាន 
ការចៃញចលូ រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ 
ហើយ ឃើញថា បន្ទាប់ពី មាន 
ការបិទ ភូមិ មក ដល់ ពៃល នៃះ 
មាន ភាពធូរសៃល ពុំមាន អ្នក 
ឆ្លង បន្តទៀត ទៃ»។

ទោះយ៉ោងណា លោក ថា ក្នុង 
អំឡុងពៃល បិទ ខ្ទប់ អាជា្ញាធរ 
បាន ផ្តៅត ការយកចិត្ត ទុកដក់ 
ក្នងុ តបំន ់នោះ ដោយ បាន រៀបច ំ
កៃុមការងរ លក់ដូរ ចល័ត។ 
បន្ថៃម ពីនៃះ កៃុម ការងរ ក៏បាន 
ផ្តល់ គៃឿង បរិភោគ មួយចំនួន 
ដល់ គៃួសារ ដៃល ជួបបៃទះ 
ការខ្វះខត ផងដៃរ។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ អភិបាល ខៃត្ត 
តាកៃវ លោក អ៊ូច ភា បាន 
ថ្លៃងថា អំឡុងពៃល បិទ ខ្ទប់ ភូមិ 
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច ក៏ កំពុង 
ស្វៃងរក អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដោយ 
បៃយោល បន្ថៃមទៀត។

លោក ថា៖ «យើង កំពុង 
សៃវជៃវ រុករក អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ផៃសៃងៗ ពៃះ យើង មិនទាន់ 
ដឹងថា មាន អ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្មាន 
ទៀត ទៃ។ នៅពៃល សា្ថានភាព 
ធូរសៃល យើង នឹង បើក ភូមិ 
វិញ»។

ក្នុង អំឡុងពៃល នៃ ការអនុវត្ត 
វិធានការ បិទ ខ្ទប់ បុគ្គល គៃប់រូប 
មាន កាតព្វកិច្ច អនុវត្ត វិធានការ 
សុខភិបាល រួមមាន ការពាក់ 
ម៉ាស់ និង ការរក្សា គម្លាត 
សុវត្ថិភាព ពៃមទាំង បៃកាន់ខ្ជាប់ 
នវូ ការធ្វើ អនមយ័ ដើមៃប ីសមា្លាប ់
មៃរោគ និង ការវស់ កម្ដៅ និង 
មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ-ចូល 
ឡើយ ដើមៃប ីបៃយទុ្ធ នងឹ ទបស់ា្កាត ់
ការឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩។

បុគ្គល ទាំងឡាយ ណា ដៃល 
មិន គោរព វិធាន របស់ អាជា្ញាធរ 
តៃូវ ទទួល ទណ្ឌកម្ម ដូច មាន 
កំណត់ ក្នុង ចៃបាប់ ស្តីពី វិធានការ 
ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាលដល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ និង ជំងឺឆ្លង 
កាចសាហាវ និង បៃកប ដោយ 
គៃះថា្នាក ់ធ្ងនធ់្ងរ ផៃសៃងទៀត នងិ 
លិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធ 
ជា ធរមាន៕

អាជ្ញាធរ រាជធានី ភ្នពំ្រាញ...

មុំ គនា្ធា 

ភ្នំពេញៈ សមាគម រោងចកៃ 
កាតដ់ៃរ នៅ កម្ពជុា បាន អពំាវនវ 
ទៅដល់ មា្ចាស់  និង នយក រោង-
ចកៃ ដៃល ស្ថិត នៅក្នុង តំបន់ 
បិទខ្ទប់ ពិចារណា ផ្តល់បៃក់ 
ឧបត្ថម្ភ ក្នុង ចំនួន ណាមួយ ដល់ 
កម្មករ និយោជិត ដៃល បៃក់-
ឧបត្ថម្ភ នៃះ សមៃប់ ការជួយ 
បន្ថៃម ពី លើ ការឧបត្ថម្ភ ផៃសៃងៗ 
ទៀត ពី រាជរដ្ឋាភិបាល។

យោងតាម សៃចក្តី អំពាវនវ 
របស់ សមាគម រោងចកៃ កាតដ់ៃរ 

នៅ កម្ពុជា កាលពី ថ្ងៃទី ២២ ខៃ  
មៃសា បានឱៃយដងឹថា ដោយសារ 
វិធាន ការបិទ ខ្ទប់ របស់ រាជ រដ្ឋា-
ភបិាល វសិយ័ កាតដ់ៃរ សម្លៀក-
បំពាក់ សៃបៃកជើង និង ផលិត-
ផល ធ្វើដណំើរ ទទលួរង ផលប៉ះ- 
ពាល ់យ៉ោងខ្លាងំ។ រោងចកៃ ដៃល 
រង ផលប៉ះពាល ់បៃឈមមខុ នងឹ 
ការខតបង ់ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុធ្ងនធ់្ងរ 
ខណៈ កម្មករនិយោជិត រងគៃះ 
ក៏បៃឈមមុខ នឹង ការថយចុះ នូវ 
បៃកច់ណំលូ  ដោយសារ ការពៃយរួ 
កិច្ចសនៃយា ការងរ។

សមាគម បាន លើកឡើង ថា៖ 

«ទោះយ៉ោងណា ក្តី ដោយ មើល 
ឃើញ  ភាពលំបាក ដៃល កម្មករ 
និយោជិតរ បស់ យើង កំពុង 
ជួបបៃទះ ក្នុង អំឡុងពៃល ដ៏លំ-
បាក នៃះ សមាគម សមូ អពំាវនវ 
ដល់ សមាជិក ទាំងអស់ ដៃល 
ស្ថិត នៅក្នុង តំបន់ បិទខ្ទប់ ពិចារ-
ណា ផ្តល់បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ក្នុង ចំនួន 
ណាមួយ ដល់ កម្មករនិយោជិត 
របស់ លោក-លោកសៃី»។

សមាគម បាន បន្តថា បៃក់ 
ឧបត្ថម្ភ នៃះ គឺ ដើមៃបី ជួយ បន្ថៃម 
ពីលើ ការឧបត្ថម្ភផៃសៃងៗ ដៃល 
ផ្តល់ ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង 

ការជយួ សមៃលួ ជវីភាព បៃចាថំ្ងៃ 
របស ់កម្មករនយិោជតិ រហតូ ដល ់
ការបិទ ខ្ទប់ តៃូវ បាន បញ្ចប់។

លោក កាងំ ម៉នូកីា អគ្គលៃខ-
ធកិាររង សមាគម រោងចកៃ កាត់-
ដៃរ នៅ កម្ពុជា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៦ ខៃមៃសា 
ដោយបាន អំពាវនវ ទៅដល់ 
ថៅកៃ រោងចកៃ ជួយឧបត្ថម្ភ 
ថវិកា បន្ថៃម ទៅដល់ កម្មករ-
កម្មការនិ ីទៅតាម លទ្ធភាព របស ់
រោងចកៃ នីមួយៗ ហើយ លោក 
ក៏បាន ស្នើឱៃយ កម្មករនិយោជិត 
មាន ការអត់ធ្មត់ ...តទៅទំព័រ ៥

សមាគម រោងចក្រា កាត់ដ្រារ នៅ កម្ពជុ អំពាវនាវ ដល់ មា្ចាស់ រោងចក្រា ក្នងុ តំបន់ បិទ-
ខ្ទប់ ផ្ដល់ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ ចំនួន ណាមួយ ដល់ កម្មករ ដោយ គោលការណ៍ មនុស្រាសធម៌



តពីទំព័រ ៤ ... និង អធ្យា- 
ស្័យ ចំពោះ ស្ថានការ លំបាក 
ន្ះ។

លោក មាន ប្សសន៍ ថា៖ 
«យើង ស្នើ សុំឱ្យ បងប្អូន មាន 
ការយោគយល់ ហើយ យ៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ ក្នុងអំឡុង ព្ល 
ន្ះ យើង ឃើញថា រាជរដ្ឋា-
ភិបាល បាន ខិតខំ ប្ឹងប្ង 
អស់ពី កមា្លាំងកាយ ចិត្ត ក្នុង ការ 
ជួយ ឧបត្ថម្ភ ជា គ្ឿង ឧបភោគ 
បរិភោគ ទៅដល់ បងប្អូន របស់ 
យើង ផងដ្រ»។

លោក កាំង ម៉ូនីកា  បាន 
បញ្ជាក់ថា នៅក្នុង ន្ះដ្រ ខាង 
សមាគម ក៏ យល់ ពី កាតព្វកិច្ច  
និង ការទទួល ខុសតូ្វ សង្គម 
ក្នុង ការគិតគូរ នូវ ប្ក់ឧបត្ថម្ភ 
មួយចំនួន ដោយ ឈរលើ គោល- 
ការណ៍ មនុស្សធម៌ ហើយ ខាង 
សមាគម ក៏បាន អំពាវនាវ ទៅ 
ដល់ រោងចក្ កាត់ដ្រ ដ្លជា 
សមាជិក របស់ សមាគម មាន 
ការពិចារណា ខ្ពស់ ទៅ លើ គោល- 
ការណ៍ មនុស្សធម៌ ដោយ ធ្វើ 
ការ ឧបត្ថម្ភ សច់ប្ក់ បន្ថ្ម 
តាម សមត្ថភាព រៀងៗ ខ្លួន។

លោក បាន បន្តថា៖ «យើង 
ដឹង ហើយ ថា ន្ះ ជា ការ ឈរ 
លើ  គោលការណ៍ មនុស្សធម៌ 

ដចូន្ះ បក្ឧ់បត្ថម្ភ មាន តចិ  ឬ 
ច្ើន អាស្័យ លើ សមត្ថភាព 
របស់ រោង ចក្មួយៗ ហើយ ក៏ 
អាស្័យ លើទឹក ចិត្ត របស់ ថៅ-
ក្ នីមួយៗ ផង ដ្រ»។

ក្សួង ការងារ  និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ បានច្ញ 
សច្ ក្ត ីណន្ា ំមយួ កាលព ីថ្ងទ្ ី
១៩ ខ្ម្ស ដោយ ក្សួង 
បាន ណ្នាំ ឱ្យ មា្ចាស់  ឬ នាយក 
រោងចក ្សហគស្ សបិប្កម្ម 
និង ក្ុមហ៊ុន ដ្ល ត្ូវបាន 
ផ្អាក សកម្មភាព អាជីវកម្ម ក្នុង 
អំឡុងព្ល បិទខ្ទប់ ន្ះ ត្ូវ 
បើកប្ក់ ឈ្នួល ដើម ខ្ ម្ស 
(បក្ ់ឈ្នលួ សមប្ ់ថ្ងទ្ ី០១ 
ដល់ ថ្ង្ទី ១៤ ខ្ម្ស) ជូន 
កម្មករនយិោជតិ បស្និបើ មនិ 
ទាន់ បានផ្តល់ នាព្ល កន្លង 
មក ប៉ុន្ត្ ការបើក ផ្តល់ ន្ះ 
ត្ូវធ្វើ នៅក្យ ព្ល ចប់ 
វិធានការ បិទ ខ្ទប់។

លោក  ហង្ សរួ អ្នកនាពំាកយ្ 
ក្សួង ការងារ  និង បណ្តុះ-
បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ បាន លើក- 
ឡើង នៅក្នុង ការផ្សាយ ផ្ទាល់ 
របស់ ទូរទស្សន៍ ជាតិ កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ង្ទី ២៣ ខ្ម្ស ថា 
ការការពារ នូវ ផលប្យោជន៍ 
ក៏ដូចជា សិទ្ធិ របស់ កម្មករ និ-

យោជិត នៅក្នុង អំឡុងព្ល ន្ 
ការបិទ ខ្ទប់ ន្ះ មិនមាន ការ 
បន្ធូរបន្ថយ ទ្ គឺ ក្សួង នៅត្ 
បន្ត ធ្វើការ ណន្ា ំទៅដល ់ក្មុ-
ហ៊ុន រោងចក្ សហគ្ស 
ទាងំ អស ់រកស្ា កចិ្ចសនយ្ា ការងារ 
ដល ់កម្មករ ទាងំអស ់ក្នងុ អឡំងុ 
ព្លន្ះ។

លោក បាន មានប្សសន៍ 
ថា៖ «ក្សួង នឹង ការពារ នូវ 
ការងារ របស់ បងប្អូន ហើយ 
ប្ក់ ឈ្នួល ដ្ល បងប្អូន នឹង 
ទទួលបាន ពិស្ស ប្ក់ 
ឈ្នលួ រយៈពល្ ២ សបា្តាហ ៍ន ្
ខ្ ម្ស ន្ះ គឺ ក្សួង បាន 
បញ្ជា  និង កំណត់ ច្បាស់លាស់ 
ហើយ គឺ ត្ូវត្ បើក ផ្តល់ ជូន 
បងប្អូន»។

លោក  ហ្ង សួរ បាន បញ្ជាក់ 
ថា កស្ងួ មនិបាន អនញុ្ញាត ឱយ្ 
រោងចក ្សហគស្ ណាមយួ 
នៅ បន្តដំណើរ ទ្ លើកល្ង 
តរ្ោងចក ្ នងិ សបិប្កម្ម ដល្ 
ទាក់ទង នឹង ការផលិត គ្ឿង 
ឧបភោគ បរភិោគ ដចូជា ផលតិ 
មី និង រោងចក្ ផលិត បរិកា្ខារ 
ព្ទ្យ ដ្ល ក្សួង អនុញ្ញាត 
ឱយ្នៅ ដណំើរការ។ ក្ពនីោះ 
មិនមាន រោងចក្ ណាមួយ នៅ 
ដំណើរការ នោះទ្ ដោយសរ 
រោងចក្ អាច នឹង ទទួល នូវ 
ការពនិយ័ របស ់កស្ងួ ផង  នងិ 
ទទួល នូវ ការដក់ ទណ្ឌកម្ម ពី 
រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំព្ញ និង 
ក្ុង តាខ្មៅ ន្ ខ្ត្ត កណា្តាល 
ផងដ្រ៕

នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា 

ភ្នំពេញៈ បើទោះបី បញ្ហា ជំងឺ 
កូវីដ១៩ កំពុង រាតត្បាត នៅ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា ក៏ដោយ ក៏ ការ 
ប្រព្ធ ពិធីបុណ្យ វិសខបូជា 
នៅត ្បន្តធ្វើ ដដល្ ប៉នុ្ត ្ធ្វើ នៅ 
តាម ទី អារាម នានា នៅ ទូទាំង 
ប្ទ្ស ក្នុង ស្ថានភាព មនុស្ស 
តិច ដោយ មិន មានការ ប្រព្ធ 
ពិធី ធំ នោះទ្ ដើម្បី ចូលរួម 
បងា្ការ  និង ទប់ស្កាត់ ការរីករាល 
ន្ ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ី  ហ៊ុន 
ស្ន នៅ ថ្ង្ទី ២៦ ខ្ ម្ស 
ឆ្នាំ ២០២១ ន្ះ បាន សរស្រ 
នៅលើ ហ្វ្សប៊ុក របស់លោក 
ថា មិនថា  ត្ នៅ កម្ពុជា ទ្ គឺ 
នៅថ្ង្ន្ះ ពុទ្ធសសនិកជន 
ទទូាងំ ពភិពលោក ក ៏បាន នាគំ្នា 
បរ្ព្ធ ពធិបីណុយ្ សសនា ដស៏-ំ
ខាន់ ខាងលើន្ះ ផងដ្រ។

លោកនាយក រដ្ឋន្ត្ី បន្តថា 
បុណ្យ វិសខបូជា គឺជា ពិធី-
បុណ្យ សសនា ដ៏សំខាន់ បំផុត 
ក្នុង ចំណោម បុណ្យ សសនា 
ដទ្ៗ ទៀត ពីព្ះ ពិធីបុណ្យ 
ន្ះ គ ឺបានបងា្ហាញ នវូ ការគោរព 
រំឭក នឹក ដល់ ព្ឹត្តិការណ៍ ធំៗ បី 
ន ្សមយ័កាល របស ់ព្ះសមា្មៅ 
សម្ពុទ្ធ សមណគោតម គឺ ថ្ង្ 
ដ្ល  ព្ះអង្គ ទ្ង់ បាន ប្សូត 
បាន ត្ស់ដឹង និង ជា ថ្ង្ ចូល 
បរិនិពា្វាន ផងដ្រ។

លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ី សរ-
ស្រ បន្ថ្មថា ព្ឹត្តិការណ៍ 
ទាំងបី ន្ះ គឺ កើតឡើង ចំ ថ្ង្ 
១៥កើត ខ ្ពញ្បណូម៌ ីដល្ 
មាន ព្ះចន្ទ ព្ញវង់ ក្នុង ខ្ 
ពិសខ ដូចគ្នា ខុស ត្ ឆ្នាំ ត្ 
ប៉ុណោ្ណោះ។

លោក  ហ៊នុ សន្ លើកឡើង 
ថា នៅ ថ្ង្ទី ១៥ ខ្ ធ្នូ ឆ្នាំ 

១៩៩៩ អង្គការ សហប្ជាជាតិ 
(UN) ក៏ បាន ប្កាស ទទួល- 
ស្គាល់ «វិសខបូជា» ជា ពិធី 
បុណ្យ សសនា អន្តរជាតិ ដ្ល 
បុគ្គលិក ធ្វើការ  និង សធារ- 
ណជន អាច ប្រព្ធ ធ្វើបាន នៅ 
ទូទាំង ពិភពលោក ទៀតផង។

លោក  ស្ង សុមុនី  អ្នកនាំ-
ពាក្យ ក្សួង ធម្មការ និង ស-
សនា បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងទ្ ី
២៦ ខ្ម្ស ន្ះ ថា សម្ប់ 
ការបរ្ព្ធ ពធិបីណុយ្ វសិខបជូា 
សម្ប់ ឆ្នាំន្ះ ធ្វើឡើង ដូច 
កាលពី ចូលឆ្នាំ ខ្ម្រ កន្លងមក 
ន្ះ ជាមួយ វិធានការ របស់ 
ក្សួង សុខាភិបាល និង រាជ-
រដ្ឋាភិបាល ដោយ ពុទ្ធបរិស័ទ 
អញ្ជើញ ទៅ វត្ត ប្គ្ន ចងា្ហាន់ 
ដល់ ព្ះ សង់ រួចហើយ ត្ឡប់ 
មក ផ្ទះ វិញ។

ទោះជា យ៉ាងណា លោក  
ស្ង សុមុនី បញ្ជាក់ថា សម្ប់  
ឆ្នាំន្ះ គឺ មិនមាន ការប្រព្ធ 
ពិធីបុណ្យ វិសខា បូជា ដ្ល 
មាន លក្ខណៈ ទ្ង់ទ្យ ធំ 
ដ្លមាន ការចូលរួម ពី ថា្នាក់- 
ដឹកនាំ និង ការចូលរួម ពី ប្-
ជាពលរដ្ឋ ច្ើន កុះករ នោះ ទ្ 
ដោយសរ បារម្ភ ពី ការឆ្លង នូវ 
ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ស្ង សុមុនី  បាន 
ថ្ល្ង ប្ប់ ថា៖ «វត្តអារាម នៅ 
ទូទាំង ប្ទ្ស គឺ មាន ការណ្-
នាំ ឱ្យមាន ការ ប្រព្ធ ធ្វើ និង 
រៀបចំ សកា្ការបូជា នៅតាម វត្ត 
ដូច នៅព្ល ចូល ឆ្នាំ អ៊ីចឹង ដ្រ 
គឺ ទៅ រាប់បាត្ ហើយ ត្ឡប់ 
មកវិញ ដោយ គោរ តាម ការ- 
ណ្នាំ របស់ ក្សួង សុខាភិ-
បាល»។

ព្ះក្សមុនី បូ៉ សុខវុន ព្ះ- 
រាជាគណៈ ថា្នាក់ កិត្តិយស និង 
ជា ព្ះអនុគណ...តទៅទំព័រ ៦

ថ្ង្អងា្គារ ទី២៧ ែខម្ស ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

កម្មករ-កម្មការិនី បានធ្វើដំណើរចេញពីរោងចកេ។ រូបថត ហុង មិនា

វត្តអារាមមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នងុថ្ងេវិសខបូជានៅសេក៊ម៊ខកំពូល 
កាលពីថ្ងេទី ២៦ ខេ មេស ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន

តពីទំព័រ ១ ...មាន វីរុស កូវីដ 
១៩ សរុប ទូទាំង ប្ទ្ស មាន 
ចំនួន  ៩ ៩៧៥ ករណី និង អ្នក 
ស្លាប់ ដោយសរ ជំងឺ ន្ះ មាន 
ចំនួន ៧៤ នាក់។

លោកស្ី លី អ្ឡាន តំ-
ណាង  អង្គការ សុខភាព ពិភព 
លោក ប្ចាំ កម្ពុជា បាន ថ្ល្ង ថា 
វា មិន ទាន់ យឺត ព្ល ទ្ ក្នុង ការ 
បង្វរ្ ស្ថានការណ ៍ឲយ្ ល្អ បស្ើរ 
ឡើង វិញ បាន នោះ។ ការ លើក 
ឡើង បប្ ន្ះ ដោយ លោកស្ ី
សំអាង ថា ទី១ គឺ ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
ត្ូវ ត្ បោះ ជំហាន ទៅ មុខ ក្នុង 
ការ សម្ច ចិត្ត និង ដក់ ច្ញ 
នូវ វិធានការ ហើយ ទី២ សង្គម 
ទាំង មូល ត្ូវ ត្ ចូលរួម និង 
ទ៣ី ពលរដ្ឋ គប្ ់គ្នា តូ្វ បក្ាន ់
ខា្ជាប់ និង អនុវត្ត តាម វិធានការ 
សុខភាព សធារណៈ ទាំង អស់ 
ដ្ល បាន ដក់ ច្ញ។

លោកស្ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «យើង 
ដងឹ ថា យើង នៅ ត ្មាន សងឃ្មឹ 
ជានិច្ច ដរាប ណា កម្ពុជា រួម គ្នា 
ធ្វើ សកម្មភាព ជា ធ្លុង មួយ ជា 
ប្ជាជាតិ មួយ និង សង្គម ត្ 
មួយ ដ្ល ប្ដ្ជា្ញា ចិត្ត ប្យុទ្ធ 
បឆ្ងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដោយ 
សមគ្គីភាព។ ភ័ស្តុតាង ជា- 
សកល នាព្ល បច្ចុប្បន្ន ន្ះ 

បងា្ហាញ ថា ត្ូវ មាន ធាតុផ្សំ 
សំខាន់ យ៉ាង ហោច ណាស់ 
ចនំនួ ៣ ដើមប្ ីអាច ដោះសយ្ 
បញ្ហា រាតត្បាត ន្ ជំងឺ ឆ្លង មួយ 
ន្ះ ប្កប ដោយ ប្សិទ្ធភាព 
បាន»។

បន្ថ្ម ពី ន្ះ លោកស្ី លី 
អ្ឡាន បាន ថ្ល្ង ថា នៅ ព្ល 
ដ្ល សមាសធាតុ ទាំង អស់ 
ន្ះ រួមគ្នា អាច បញ្ឈប់ កំណើន 
និង កាត់ បន្ថយ ការ ចម្លង បាន 
នោះ យើង នងឹ បាន មើល ឃើញ 
ការ ដឹកនាំ ដ៏ រឹងមាំ របស់ ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ កម្ពុជា ក្នុង ការ  ធ្វើ ស្ចក្ដី 
សម្ច ចិត្ត និង ចាត់ វិធានការ 
ដ៏ លំបាក ជាច្ើន។ ប៉ុន្ត្ ការ 
ដកឹនា ំដ ៏ខា្លាងំកា្លា ត ្មយួ មខុ មនិ 
ទាន ់គប្គ់ន្ ់ទ ្គ ឺចាបំាច ់ត្វូ 
មាន ការ រួបរួម សមគ្គី រវាង 
ស្ថាប័ន រដ្ឋ វិស័យ ឯកជន និង 
ពលរដ្ឋ គ្ប់ៗ រូប។

លោកស្ ីបន្ដ ថា ការ របួរមួ គ្នា 
ន្ះ ជា គន្លឹះ នាំ ទៅ ដល់ ភាព 
ជោគជ័យ ក្នុង ការ ប្យុទ្ធប្- 
ឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។ ន្ះ 
មិនម្ន ជា វិបត្តិ សុខភាព ត្ 
មយួ មខុ ប៉ណុោ្ណោះ ទ ្ប៉នុ្ត ្វា គ ឺជា 
វិបត្តិ ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្ល គោលដៅ 
ន្ វិធានការ ឆ្លើយ តប ត្ូវ ការ-
ពារ អនាគត ស្ដ្ឋកិច្ច របស់ ប្-

ទ្ស កម្ពុជា ផង ដ្រ។ ប្សិន 
បើ យើង គ្ប់គ្ង ស្ថានការណ៍ 
មនិ បាន ទ ្នោះ វា នងឹ មាន ផល 
វិបាក ផ្ន្ក សុខភាព ក៏ ដូច ជា 
ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ស្ដ្ឋកិច្ច 
យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ផង ដ្រ។

លោកស្ី វ្ជ្ជបណ្ឌិត បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ 
ជំងឺ នាព្ល បច្ចុប្បន្ន នៅ តាម 
រោងចក្ នងិ ផស្ារ នានា ជា សរ 
មួយ ដ៏ គួរ ឲ្យ ឈឺ ចាប់ ដ្ល រំឭក 
ប្ប់ យើង អំពី សរៈសំខាន់ ន្ 
ការ ដក ់ចញ្ នងិ អនវុត្ត វធិាន- 
ការ ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ហានិ-
ភយ័ ឲយ្ បាន មនុ ពល្ ដល្ មាន 
ការ ផ្ទះុ ណា មួយ កើត ឡើង ដើម្បី    
បញ្ចៀស ការ រីក រាលដល ន្ 
ម្រោគ ន្ះ»។

ក្ ពី វិធានការ ទាំង ៣ ន្ះ 
WHO  ក៏ បាន ណ្នាំ ឲ្យ មា្ចាស់ 
រោងចក្ និង អ្នក គ្ប់គ្ង គួរ 
ដក់ ច្ញ នូវ វិធានការ ដើម្បី 
កាត ់បន្ថយ ហានភិយ័ ន ្ការ ឆ្លង 
ដូច ជា រៀបចំ ឲ្យ មាន ការ វាស់ 
កម្ដៅ រៀបច ំកន្លង្ ធ្វើ ការ ដើមប្ ី
ឲ្យ មាន ការ រក្សា គមា្លាត ពី គ្នា 
ធានា ឲ្យ មាន កន្លង្ លាង សមា្អាត  
ដ ្គប្គ់្ន ់នងិ រៀបច ំឲយ្ មាន 
ព្ល សម្ក ឆ្លាស់ វ្ន គ្នា 
ដើម្បី ចៀស វាង មនុស្ស ច្ើន 
កកកុញ។

មា្ចាស ់រោងចក ្នងិ អ្នក គប្-់
គ្ង ក៏ ត្ូវ ដើរ តួនាទី យ៉ាង សំ-

ខាន់ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប នឹង ការ 
ផ្ទុះ  ឡើង ន្ ជំងឺ ដើម្បី ទប់ស្កាត់ 
ឲយ្ បាន ឆប ់រហស័ តាមរយៈ ការ 
តាម រក អ្នក ប៉ះពាល់ និង ដក់ 
អ្នក ដ្ល សង្ស័យ ថា បាន ឆ្លង 
ជងំ ឺឲយ្ នៅ ដច ់ដោយ ឡក្ ព ីគ ្
ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ចម្លង បន្ត 
គ្នា។

ចំពោះ កម្មករ-និយោជិត ខ្លួន 
ផ្ទាល់ ក៏ មាន តួនាទី ជួយ កាត់ 
បន្ថយ ហានិភ័យ ន្ ការ ចម្លង 
ផង ដ្រ ដោយ សម្ក នៅ ផ្ទះ 
ប្សិន បើ ពួក គ្ ឈឺ ដោយ 
ចៀស  វាង ទៅ កន្លង្ មាន មនុស្ស  
កុះករ កន្ល្ង បិទ ជិត  និង មាន 
មនុស្ស នៅ ជិតៗ គ្នា តាម ដ្ល 
អាច ធ្វើ ទៅ បាន ហើយ ត្ូវ 
អនុវត្ត វិធានការ ការពារ ឲ្យ បាន 
ខា្ជាប់ខ្ជួន។

លោកស្ី លី អ្ឡាន បាន 
សង្កត ់ធ្ងន ់ ទៀត ថា៖ «គប្ ់ផ្នក្ 
ផ្ស្ងៗ ទៀត ន្ វិស័យ ឯកជន 
ក៏ អាច ច្ញ វិធានការ ស្ដៀងៗ  
គ្នា ន្ះ ដរ្ ដើមប្ ីកាត ់បន្ថយហា 
និភ័យ ន្  ការ ចម្លង។ ការ ប្-
ឈម នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
បងា្ហាញ ឲ្យ យើង ដឹង ថា ការ វិនិ- 
យោគ ក្នុង ការ រៀបចំ ឲ្យ មាន 
កន្លង្ ធ្វើ ការ ប្កប ដោយ សុវត្ថ-ិ 
ភាព និង សុខភាព ល្អ គឺ ជា ការ 
រួម ចំណ្ក អភិវឌ្ឍ និង ការពារ 
ស្ដ្ឋកិច្ច របស់ ប្ទ្ស មួយ 
យ៉ាង សកម្ម»៕

WHOៈ កម្ពជុា នៅ តែ មាន ...

សមាគម រោងចកែ កាត់ដែរ នៅ កម្ពជុា អំពាវនាវ ដល់ មា្ចាស់ រោងចកែ ក្នងុ... ពិធីបុណែយ វិសាខបូជា នៅតែ បែរព្ធ ឡើង
 ក្នងុសា្ថានភាព មនុសែស តិច បើទោះបី
ជំងឺ កូវីដ១៩ កំពុង រាតតែបាត ក៏ដោយ
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លោក ថោង ខុន ណែនំា ដល់ មន្ទរី ទែសចរណ៍ គែប់ ខែត្ត ដែល បានបញ្ចប់ ការបិទ រមណីយដ្ឋាន
តែវូ រៀបចំ ស្តង់ដ សុវត្ថភិាព សុខាភិបាល មុននឹង ដំណើរការ សែវា ទែសចរណ៍ ឡើងវិញ

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ មន្ទរី ទៃសចរណ ៍នៅ 
ទទូាងំបៃទៃស តៃវូបាន តៃវូបាន 
ណៃនា ំឱៃយ តៃតួពនិតិៃយ  នងិ រៀបច ំ
ទីតាំង ដោយយោង ទៅតាម 
ស្តងដ់ា សវុត្ថភិាព ដៃលជា វធិាន 
សុខាភិបាល មុនពៃល បើក ឱៃយ 
ដំណើរការ សៃវា ទៃសចរណ៍ 
ឡើងវិញ មួយថ្ងៃ កៃយ រាជ-
រដា្ឋាភិបាល បៃកាស បញ្ចប់ ការ 
បិទ រមណីយដា្ឋាន ទៃសចរណ៍ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស។

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួ ទៃសចរណ ៍បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា តំបន់ ទៃសចរណ៍ នីមួយៗ 
តៃវូ កណំត ់ស្តងដ់ា គម្លាត សវុត្ថ-ិ
ភាព និង ចំនួន អ្នក ទៃសចរណ៍ 
ដៃល អាច ចូលទៅ កមៃសាន្ត។

សូម រំឭកថា រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មៃសា 
បានចៃញ សៃចក្តីសមៃច មួយ 
ស្តីពី ការបញ្ចប់ ការហាមឃាត់ 
ការធ្វើដំណើរ និង ការបញ្ចប់ 
ការ បិទ រមណីយដា្ឋាន ទៃស-
ចរណ៍ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ដើមៃបី 
បញ្ចប ់សពុលភាព របស ់សៃចក្ត ី
សមៃច កាលពី ថ្ងៃទី ៦ ខៃ 
មៃសា ដៃល បាន ហាមឃាត់ 

ការធ្វើដណំើរ ឆ្លងកាត ់រាជធាន-ី
ខៃត្ត ក្នុង ន័យ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង 
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ទៃសចរណ៍   ថ្លៃង ថា៖ 
«គៃប ់គោលដៅ ទៃសចរណត៍ៃវូ 
ពងៃឹង ការគៃប់គៃង ឲៃយ  បានល្អ 
បៃសើរ ពិសៃស តៃូវកំណត់ 
សមត្ថភាព ផ្ទុក អតិបរម ដៃល 
អាច ទទួលភ្ញៀវ បាន ក្នុងពៃល 

តៃមួយ អនុលោម តាម  ស្តង់ដា 
គម្លាត សុវត្ថិភាព»។

លោក ថោង ខុន ថ្លៃងថា 
ចំពោះ ការជួបជុំ ជា កៃុម តូច 
ដៃល ចាំបាច់ លក្ខណៈ គៃួសារ 
ផ្ទាល់ នៅក្នុង ភោជណីយដា្ឋាន 
អាហារដា្ឋាន ឬ កន្លៃង ទទួល ទាន  
អា ហារ ដៃលមន នៅក្នងុ គោល- 
ដៅ ទៃសចរណ៍ ទាំងអស់ ចាំ-
បាច់  តៃូវតៃ រកៃសា គម្លាត សុវត្ថិ-

ភាព បុគ្គល ឲៃយ បាន តៃឹមតៃូវ។
លោក  ថោង ខនុ ថ្លៃង ដោយ 

ណៃនាំ ទៅដល់ មន្ទីរទៃស-
ចរណ ៍ខៃត្ត ទាងំអស ់តៃវូ សហ-
ការ ជាមួយ រដ្ឋបាលខៃត្ត និង 
អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន ធ្វើការ ពនិតិៃយ 
បើក ឡើងវិញ នូវ រមណីយដា្ឋាន 
ទៃសចរណ៍ សហគមន៍ ទៃស-
ចរណ៍ និង គោលដៅ ទៃស-
ចរណ៍ ក្នុង មូលដា្ឋាន របស់ខ្លួន។

ដោយឡៃក ចពំោះ រមណយី-
ដា្ឋាន ទៃសចរណ៍ សហគមន៍ 
ទៃសចរណ៍ និង គោលដៅ ទៃស-
ចរណ៍ ដៃល ស្ថតិក្នងុ រាជធានីភ្ន-ំ 
ពៃញ កៃងុ តាខ្មៅ នៃ ខៃត្តកណ្តាល 
និង ក្នងុ ខៃត្ត ឬតំ បន់ ដៃល បាន 
ដាក់ចៃញ វិធាន ការបិទ ខ្ទប់ មន្ទរី- 
ទៃសចរណ៍ តៃវូ  បន្ត សហការជា-  
មយួ រដ្ឋ បាល  រាជធាន ីខៃត្ត នងិ 
អាជា្ញា ធរ មូលដា្ឋាន ធ្វើ ការបិទ- 
គោល  ដៅ  ទៃសចរណ ៍ទាងំអស ់
ជា បណ្តាះអាសន្ន បន្តទៀត 
រហូត ដល់ មន ការសមៃច 
ដាក់ចៃញ នូវ វិធានការ ថ្មី។

លោក  ថោង ខុន បញ្ជាក់ថា 
មន្ទីរ  ទៃសចរណ៍ តៃូវ សហការ 
ជាមយួ រដ្ឋបាលខៃត្ត នងិ អាជា្ញា-
ធរ មូលដា្ឋាន ចូលរួម អនុវត្ត 
វិធានការ នៃ ការធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
ឲៃយ បាន ហ្មត់ចត់ ដោយ មិនតៃូវ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ភ្ញៀវទៃសចរ និង 
បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
កពំងុ ជាប ់ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ឬ តៃវូ 
ផ្តល់ សំណក ធ្វើតៃស្ត រក ជំងឺ 
កវូដី១៩ ក្នងុ ខៃត្ត  ឬ តបំន ់ដៃល 
មិនមន ការបិទខ្ទប់ ចូល ទៅ 
កមៃសាន្ត ក្នុង គោលដៅ ទៃស-
ចរណ៍ ជាដាច់ខាត។

លោក ថ្លៃងថា គៃប់ គោល-

ដៅ ទៃសចរណ៍ តៃូវ អនុវត្ត ឲៃយ 
បាន យ៉ាង ខា្ជាបខ់្ជនួ នងិ មុងឺម៉ាត ់
នូវ វិធានការ ទាំងឡាយ ដៃល 
បាន ដាក់ចៃញ ដោយ កៃសួង 
សុខាភិបាល និង វិធាន សុវត្ថិ- 
ភាព ទៃសចរណ៍ របស់ កៃសួង 
ទៃសចរណ៍ ក្នុង ការទប់សា្កាត់ 
ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដោយ គៃប់ គោលដៅ តៃូវធ្វើ 
ការកត់តៃ ភ្ញៀវទៃសចរ ទាំង-
អស់ រួមមន អាសយដា្ឋាន 
លៃខ ទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង ហើយ  
គៃប់ មូលដា្ឋាន ទាំងអស់ តៃូវ 
ចុះឈ្មៅះ បង្កើត និង បៃើបៃស់ 
បៃព័ន្ធ QR Code ទប់សា្កាត់ កូវីដ 
១៩ និង តមៃូវ ឲៃយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
តៃូវតៃ ស្កៃន ជា ដាច់ខាត មុន 
ចូលទៅ ទីតាំង ទៃសចរណ៍។

គៃប់ គោលដៅ ទៃសចរណ៍ 
តៃូវ រៀបចំ នូវ ការតៃួតពិនិតៃយ 
កំដៅ ការបាញ់ អាល់កុល សម្លាប់  
មៃរោគ ហើយ ភ្ញៀវទៃស ចរ 
តៃូវតមៃូវ ឲៃយ ពាក់ ម៉ាស់ សៃប 
តាម គោលការណ ៍សខុាភបិាល 
និងតៃវូ ពងៃងឹគុណភាព ផលិត-
ផល ទៃសចរណ៍ ថៃរកៃសា បរិ-
សា្ថាន អនាម័យ និង រកៃសា តម្លៃ 
ផលិតផល និង សៃវាកម្ម ឲៃយ 
បាន  សមរមៃយ ផងដៃរ៕

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ទេសចរណ៍ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ពិធីបុណែយ វិសាខបូជា... អាជា្ញាធរ ខែត្តកណ្តាល នឹង បិទ រោងចកែ បណ្តាះអាសន្ន 
បែសិន បើ មាន កម្មករ ៥ ភាគរយ នែ កម្មករ ទំាងអស់ នៅ
ក្នងុ រោងចកែ នោះ តែវូ បាន រកឃើញ មាន វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩

តពទីពំរ័ ៥ ...គណៈធម្ម យតុ្ត 
ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ និង ជា ពៃះ-
ចៅអធិការ វត្ត វិចិតា្តារាម បាន  ឲៃយ 
ដឹងថា សមៃប់ ទី អា រាម របស់  
ពៃះអង្គ នៅតៃ បៃរព្ធ ពធិបីណុៃយ 
វិសាខបូជា ជាធម្មតា។

ប៉ុន្តៃ ពៃះអង្គ បាន អំពាវនាវ 
ដល ់បៃជាពទុ្ធបរសិទ័ ទាងំអស ់
មនិ ឱៃយ មកកាន ់ទ ីអារាម នោះទៃ 
ដោយ បៃរព្ធ ពិធី ធ្វើបុណៃយ វិ-
សាខ បូជា នៅតាម គៃហដា្ឋាន 
រៀងៗ ខ្លួន ដើមៃបី សុវត្ថិភាព 
សុខភាព និង អាយុជីវិត របស់ 
ពួកគាត់ និង សមសៃប ជាមួយ 
នឹង កាលៈទៃសៈ ពៃលនៃះ 
(ជំងឺ កូវីដ១៩)។

ពៃះកៃសមុនី ប៉ូ សុខវុន 
ពនៃយល់ថា សមៃប់ ការបៃរព្ធ 
ពធិបីណុៃយ វសិាខបជូា នៅ គៃហ-
ដា្ឋាន ក៏ ទទួលបាន បុណៃយ ដៃរ 
ឱៃយតៃ ពុទ្ធបរិស័ទ មន ចិត្ត 
ជៃះថា្លា និង រីករាយ ក្នុង បុណៃយ 
កសុល ពៃះ ពធិបីណុៃយ នៃះ តៃវូ 
បាន រៀបចំ ធ្វើ រៀងរាល់ ឆ្នាំ មក 
ហើយ អាកខ់ាន មយួឆ្នា ំទៀត ក ៏
មិនជា បញ្ហា អ្វី ដៃរ។

ពៃះតៃជគុណ កៃសមុនី ប៉ូ 

សុខវុន បន្ថៃមថា សមៃប់ ការ 
មក កាន់ ទីអារាម របស់ ពុទ្ធ-
បរិស័ទ គឺ មន ការជួបជុំ ញាតិ 
មតិ្ត គា្នាចៃើន។ ប៉នុ្តៃ កាលៈទៃសៈ 
នៃះ គឺ មិនអាច ជួបជុំគា្នា ចៃើន 
បាន ទៃ។ សមៃប់ នៅ ទីអារាម 
គឺ ទុកឱៃយ ពៃះគៃូ ចៅអធិការ 
ដឹកនាំ ពៃះសងៃឃ បៃរព្ធ ពិធី 
បុណៃយ វិសាខបូជា នៃះ ចំណៃក 
បៃជាពលរដ្ឋ  និង ពុទ្ធបរិស័ទ 
អាច បៃរព្ធ នៅតាម គៃហដា្ឋាន 
ដោយ មិនបាច់ មក ចូលរួម ទៃ។

ពៃះអង្គ  បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«សមៃប់ វត្ត នៅតៃ ធ្វើ ទៃ មិន 
បោះបង់ ចោល ទៃ នៅតៃ ធ្វើ 
ដើមៃបី នឹករឭក ដល់ ថ្ងៃ វិសាខ- 
បូជា ហ្នឹង។ អ៊ីចឹង ធ្វើរៀងៗ ខ្លួន 
ទៅ ហើយ ឧបាសក ឧបាសកិា 
ធ្វើ នៅផ្ទះ»។

បើតាម លោក សៃង សុមុនី 
ពិធីបុណៃយ វិសាខបូជា តៃូវបាន 
បៃរព្ធ ឡើង ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ នៅ 
ថ្ងៃ ១៥ កើត ខៃ ពិសាខ នៃះ 
ដើមៃបី នឹក រំឭក ដល់ ថ្ងៃ ពៃះពុទ្ធ 
ទៃង់ បៃសូតៃ ពៃះពុទ្ធ ទៃង់ 
តៃស់ដឹង និង ពៃះពុទ្ធ ទៃង់ 
ចូល បរិនិពា្វាន៕

រី សុចាន់ 

កណ្តាលៈ អភិបាលខៃត្ត 
កណ្តាល លោក  គង់ សោភ័ណ្ឌ  
បាន បៃកាសថា រដ្ឋបាលខៃត្ត 
កណ្តាល នឹង បិទ រោងចកៃ ជា 
បណ្តាះអាសន្ន ក្នុង ករណី 
កម្មករនិយោជិត នៃ រោងចកៃ 
ណមួយ ដៃល មន ចំនួន ៥ 
ភាគរយ នៃ ចំនួន កម្មករ សរុប 
តៃូវបាន រកឃើញ មន វិជ្ជមន 
ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ថ្លៃង 
លើ ហ្វៃសប៊កុ ផ្ទាលខ់្លនួ នៅ ថ្ងៃទ ី
២៥ មៃសា ថា៖ «ក្នងុករណ ីបើ 
រកឃើញ អ្នក វជិ្ជមន៥ភាគរយ 
នៃ ចំនួន កម្មករ សរុប នឹង សមៃច  
បិទ រោងចកៃ ជា បណ្តាះអាសន្ន  
តៃម្តង»។

ការថ្លៃង បៃបនៃះ បនា្ទាប់ពី 
លោក បាន បើក កចិ្ចបៃជុ ំជាមយួ 
តណំង រោងចកៃ ចនំនួ៥ ដៃល 
ស្ថិតនៅ សៃុក អង្គស្នួល ដៃល 

មន កម្មករនិយោជិត មន ការ 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្ទាល់ និង 
ដោយ បៃយោល ជាមួយ អ្នក 
វិជ្ជមន ជំងឺ កូវីដ១៩ ដៃល ភាគ- 
ចៃើន ជា ករណី ការធ្វើ ដំណើរ  
ទៅវិញ ទៅមក រួមគា្នា។

តំណង រោងចកៃ ដៃល បាន 
ចូលរួម ក្នុង កិច្ចបៃជុំ នៃះ មន 
រោងចកៃ  សាន ់ប៊ៃស រោងចកៃ 
ហ្គ្រេនអូរៀនថល រោងចកៃ 
VANCO រោងចកៃ CAMAPI 
និង រោងចកៃ ANDER Sen។ 
សៃុក អង្គស្នួល មន ១១៦ 
រោងចកៃ និង មន កម្មករនិ-
យោជិត បមៃើ ការងារ បៃមណ 
ជាង៦មុឺន នាក់។

លោក  គង់ សោភ័ណ្ឌ ថ្លៃង 
ថា៖ «ជា លទ្ធផល នៃ កិច្ចពិ-
ភាកៃសា រវាង រដ្ឋបាល សៃកុ [អង្គ-
ស្នួល] និង តំណង រោងចកៃ 
ទាងំ ៥ គ ឺយើង បាន ពៃមពៃៀង 
ឯកភាព គា្នា ដោយ តៃូវយក 
សំណក បងប្អូន កម្មករ និយោ- 

ជតិ ទាងំអស ់ធ្វើតៃស្ត ដោយ បៃើ 
ឧបករណ៍ Rapid Test ជា 
បនា្ទាន់ ទៅលើ ផ្នៃកសំខាន់ៗ 
ដៃល បៃឈម ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ចំនួន ២០% នៃ ចំនួន កម្មករ 
និយោជិត សរុប ក្នុង នោះ មន 
ផ្នៃក សន្តិសុខ អ្នកគៃប់គៃង 
អ្នកបើកបរ រថយន្ត កៃុម អ្នក 
ជិះឡាន រួមគា្នា ចៃើន»។

លោក  សោភណ័្ឌ បន្តថា ក្នងុ 
ករណី រកឃើញ មន វិជ្ជមន 
កូវីដ១៩ នៅក្នុង រោងចកៃ គឺ 
តៃូវដាក់ ពៃយាបាល ពួកគាត់ នៅ 
ក្នុង រោងចកៃ ផ្ទាល់ តៃម្តង។ 
ចំណៃក ឯ អ្នក ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ តៃវូ   
ដាក់ ឱៃយធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ ក្នុង 
រោងចកៃ តៃម្តង សមៃប់ អ្នក 
សា្នាក់នៅ ផ្ទះជួល។ បុ៉ន្តៃ សមៃប់  
អ្នកមន អាសយដា្ឋាន នៅ ខៃត្ត 
សៃុក ឃុំ ណ នឹង តៃូវ បញ្ជូន ឱៃយ 
ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ នៅ ខៃត្ត សៃកុ ឃុ ំ
នោះ សមៃប់ គៃប់គៃង បន្ត។

លោក  នូវ ប៉ៃងច័ន្ធតារា 

អភបិាលរង  នងិ ជា អ្នកនាពំាកៃយ 
សាលាខៃត្ត កណ្តាល បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២៦ 
ខៃមៃសា ថា គោលបំណង 
បៃបនៃះ គឺ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
មិន ឱៃយ រីកសាយ ភាយ តទៅ-
ទៀត និង ស្វៃងរក អ្នក ដៃល 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង អ្នកមន វិជ្ជមន 
កូវីដ១៩។

លោក ថ្លៃងថា៖ «រោងចកៃ 
ដៃល នៅក្នុង តំបន់ បិទខ្ទប់ អា- 
ហ្នឹង វា បិទ ជា សា្ថាពរ ហើយ។ 
នៅ រោងចកៃវា មន តៃ នៅ[សៃកុ] 
អង្គស្នួល ទៃ ពាក់ នឹង ទៅនឹង 
ការផ្ទុះ ហ្នងឹ ដៃល យើង សងៃស័យ 
ថា មន ការរាលដាល»។

បើតាម លោក  ប៉ៃង ច័ន្ធតារា 
រហូតមកដល់ ពៃលនៃះ អ្នក 
វិជ្ជមន កូវីដ១៩ ចំនួន ៣១ 
នាក់ តៃូវបាន រកឃើញ នៅក្នុង 
រោងចកៃ ចនំនួ ២ នៅក្នងុ សៃកុ 
អង្គស្នួល៕



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន នៅ យប់ ថ្ង្រទី 
២៥ ខ្រ ម្រសា ឆ្នាំ ២០២១ 
បាន ច្រញ ស្រចក្ដី ណ្រនាំ ស្តីពី 
«ការ ពង្រងឹ ការ អនវុត្ត វធិាន ការ 
ដើម្របី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល   
ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ ពង្រឹង 
ការ អនវុត្ត វធិានការ នៅ ក្នងុ ភមូ-ិ
សាស្ត្រ ដ្រល ត្រូវ បាន បិទ ខ្ទប់ 
នៅ តាម បណ្តា រាជធានី-ខ្រត្ត»។

ក្នុង ស្រចក្ដី ណ្រនាំ ន្រះ បាន 
សរស្ររ ថា កន្លង មក រាជរដា្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពុជា បាន ដាក់ ច្រញ នូវ 
វិធានការ នានា ជា បន្តបនា្ទាប់ 
សំដៅ កាត់ ផ្តាច់ និង ទប់សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាលដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៅ ក្នងុ ព្រឹត្តកិារណ ៍សហ-
គមន ៍២០ កមុ្ភៈ ដ្រល វធិានការ 
ទាងំ ន្រះ រមួមាន ការ ហាម ឃាត ់
ការ ធ្វើ ដំណើរ ច្រញ-ចូល និង 
ឆ្លង កាត់ រាជធានី-ខ្រត្ត ការ បិទ 
រមណីយដា្ឋាន ទ្រសចរណ៍ នៅ 
ទូទំាង ប្រទ្រស ព្រម ទំាង ការ បិទ- 
ខ្ទប់ ភូមិសាស្ត្រ ន្រ រាជធា នីភ្នំ-
ព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្ត 
កណ្តាល ដ្រល មាន ផ្ទុះ ការ ឆ្លង 
រាលដាល ធ្ងន់ធ្ងរ ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩។

ទន្ទឹម ន្រះ គណៈអភិបាល 
ខ្រត្ត នានា ក៏ បាន ដាក់ ច្រញ នូវ 
វិធានការ ចាំបាច់ ជា បន្តបនា្ទាប់ 
ដើម្របី គ្រប់គ្រង ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល  ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង ភូមិ-
សាស្ត្រ របស់ ខ្លួន ជាពិស្រស 
ការ ដាក់ ច្រញ នូវ វិធានការ បិទ 
ខ្ទប ់នងិ ការ កាត ់ផ្តាច ់ចរាចរណ ៍
មិន ឱ្រយ ច្រញ ពី តំបន់ ដ្រល មាន 
ការ ឆ្លង រាលដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ 

១៩ ក្នុង សហគមន៍។
ដោយ ផ្អ្រក លើ បរិបទ ខាង 

លើ  ន្រះ នងិ ដើម្រប ីធានា ក ៏ដចូជា 
សម្រួល ឡើង វិញ ដល់ ដំណើរ-
ការ ស្រដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ជាតិ 
រាជរដា្ឋាភិបាល បាន សម្រច អនុ- 
ញ្ញាត ឱ្រយ មាន ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង 
កាត់ ពី ខ្រត្ត មួយ ទៅ ខ្រត្ត មួយ 
ឡើង វិញ ក៏ ដូចជា ការ បើក ឱ្រយ 
ដំណើរការ ឡើង វិញ នូវ រម-
ណយី ដា្ឋាន ទ្រសចរណ ៍នៅ តាម 
បណ្តា ខ្រត្តតាមរយៈ ស្រចក្តី 
សម្រច ល្រខ ៥៣ សសរ ចុះ 
ថ្ង្រ ទី ២៥ ខ្រ ម្រសា ឆ្នា ំ២០២១ 
លើកល្រង ត្រ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ន្រ 
ភមូសិាស្ដ្រ រាជធាន ីភ្នពំ្រញ នងិ 
ក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្ត កណ្តាល 
និង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ផ្រស្រង ទៀត 
ដ្រល ស្ថិត នៅ ជា ធរមាន។

ក្នងុ ស្រចក្ដ ីណ្រនា ំន្រះ លោក 

នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីបាន ធ្វើ ការ ណ្រ-
នាំ ថា៖ «ក្នុង សភាពការ ថ្មី ន្រះ 
គណៈ អភិបាល រាជធានី-ខ្រត្ត 
ត្រវូ បន្ត ពង្រងឹ ការ អនវុត្ត ឱ្រយ បាន 
មឺុងមា៉ាត់ នូវ វិធានការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិ- 
សាស្ត្រ ដ្រល មាន ការ ផ្ទុះ ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង ដ្រន សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ ខ្លួន ដោយ ផ្អាក ជា 
បនា្ទាន់ នូវ សកម្មភាព អាជីវកម្ម 
មុខរបរ ឬ សកម្មភាព ការងារ 
ផ្រស្រងៗ សំដៅ កាត់ ផ្តាច់ និង 
ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៅ តំបន់ ផ្រស្រង ទៀត 
ជាពិស្រស ចរាចរណ៍ មនុស្រស 
ច្រញ-ចូល តំបន់ បិទ ខ្ទប់»។

ទន្ទឹម នឹង ន្រះ លោក ក៏ បាន 
ណ្រនា ំនងិ ជរំញុ ដល ់គណៈអ-
ភិបាល រាជធានី-ខ្រត្ត ពង្រឹង 
កិច្ច សហការ ជាមួយ មន្ត្រ ីសុខា- 
ភិបាល ក្នុង ការ អនុវត្ត នីតិវិធី 

បន្ត ផ្ន្រក សុខាភិបាល ក្នុង 
ករណី រក ឃើញ មាន វិជ្ជមាន 
ម្ររោគ កវូដី ១៩ ចពំោះ អ្នក ធ្វើ 
ដំណើរ ច្រញ ពី តំបន់ ដ្រល មាន 
ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រាលដាល ធ្ងន់ធ្ងរ ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយ ចាត់ វិធាន 
ការ កំណត់  និង ស្វ្រងរក អ្នក 
ពាក់ព័ន្ធ ផ្ទាល់ និង ប្រយោល 
ជាមួយ អ្នក ផ្ទុក ម្ររោគ កូវីដ 
១៩ ដើម្របី យក សំណក ទៅ 
វភិាគ រហស័ រក ម្ររោគ កវូដី ១៩ 
និង បន្ត ពង្រឹង ការ អនុវត្ត 
វិធានការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក និង 
ការ ព្រយាបាល ដោយ អនុវត្ត 
ស្រប តាម ច្របាប់ អនុក្រឹត្រយ និង 
បទបញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធ ផ្រស្រង ទៀត 
ស្តីពី ការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ផ្ទុយ ទៅ វិញ ក្នុង ករណី រក ពុំ 
ឃើញ វជិ្ជមាន ម្ររោគ កវូដី ១៩ 

អ្នក ធ្វើ ដណំើរ ទាងំ នោះ ត្រវូ បាន 
អនុញ្ញាត ឱ្រយ ចូល ទៅ សា្នាក់នៅ 
និង បំព្រញ ការងារ ដោយ ត្រូវ 
ជូន ដំណឹង អំពី ទីកន្ល្រង សា្នាក់ 
នៅ ដល់ អាជា្ញាធរ ដ្រនដី មាន 
សមត្ថកចិ្ច នងិ ត្រវូ អនវុត្ត វធិាន- 
ការ សុខាភិបាល នានា ដូចជា 
ការ ពាក់ មា៉ាស់ និង ការ រក្រសា 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព នៅ ក្នុង អំឡុង 
ព្រល ដ្រល ខ្លួន សា្នាក់នៅ។

លោក ហ៊ុន ស្រន បាន គូស 
បញ្ជាក់ ក្នុង ស្រចក្ដី ណ្រនាំ ន្រះ 
ថា៖ «លទ្ធផល ន្រ ការ វិភាគ 
រហ័ស រក ម្ររោគ កូវីដ ១៩ 
ដ្រល អនុវត្ត នៅ ក្នុង ភូមិសាស្ត្រ 
ន្រ ខ្រត្ត មួយ មាន សុពលភាព 
សម្រប ់ភមូសិាស្ត្រ ន្រ ខ្រត្ត ដទ្រ 
នៅ ក្នុង ថ្ង្រ ត្រ មួយ»។

លោក បាន ណ្រនាំ បន្ថ្រម 
ទៀត ថា ក្នុង ករណី ដ្រល មាន 
ផ្ទុះ ការ ឆ្លង រាលដាល ន្រ ជំងឺ 
កូរីដ ១៩ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ដ្រល 
មាន ព្រំ ប្រទល់ ជាប់ នឹង ខ្រត្ត 
ដ្រល ស្ថិត ក្នុង ដ្រន សមត្ថកិច្ច 
របស់ ខ្លួន គណៈអភិបាល ខ្រត្ត 
ពាកព់ន័្ធ អាច សហការ គ្នា ដើម្របី 
ដាក់ ច្រញ នូវ វិធានការ រឹតត្របិត 
ឬ ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ច្រញ-ចលូ  ឆ្លង កាត ់ភមូសិាស្ត្រ 
ខ្រត្ត ដ្រល ស្ថិត ក្នុង សមត្ថកិច្ច 
រៀង ខ្លួន ជា បណ្តាះអាសន្ន 
ដោយ អនុវត្ត ស្រប តាម អនុ-
ក្រតឹ្រយ ល្រខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះ 
ថ្ង្រទ ី៣១ ខ្រ មនីា ឆ្នា ំ២០២១ 
ស្ដីពី វិធានការ រដ្ឋបាល ដើម្របី 
ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជំងឺ ឆ្លង កាច 
សាហាវ នងិ ប្រកប ដោយ គ្រះ 
ថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផ្រស្រង ទៀត៕
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �្រស្រង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

បេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
�៉្រ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
ប្រ  ក់ សា យ

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកីឡា   
ណ្រម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

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

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

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណ ន,

សយ រា� សុី
� រីរូបថត

�្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រង្រសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 
�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

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

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

ប្រ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

បេ � ន�េក� យ� សេតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យ� សេត

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

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្រង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល �វ៦០�៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  �្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល �វល្រខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មការជាតិ 
គ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំ ការ អនុវត្ត 
វិធានការ បិទ ខ្ទប់ (គ.ប.ខ) 
អន្តរ ក្រសួង បាន ប្រជុំ កាល ពី 
ម្រសលិមញិ ដើម្រប ីឆ្លង ស្រចក្ត ីព្រង 
ថ្ម ីន្រ ស្រចក្ត ីសម្រច ស្តពី ីការ បន្ត 
បិទ ខ្ទប់ ភូមិសាស្រ្ត រាជធានី 
ភ្នំព្រញ និង ក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្ត 
កណ្តាល ដើម្រប ីទបស់ា្កាត ់ការ រកី 
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កិច្ច ប្រជុំ តាមរយៈ វីដ្រអូ អន-
ឡាញ ន្រះ ដឹកនាំ ដោយ លោក 

ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធ-
មនុរីត័្ន រដ្ឋមន្រ្ត ីក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ មាន ការ ចលូរមួ 
ព ីលោក ន្រត សាវឿន អគ្គស្នង-
ការ  នគរបាល ជាត ិនងិ សមាជកិ 
គណៈកម្មការ ជាតិ គ.ប.ខ មក 
ពី អន្តរ ក្រសួង ផង ដ្ររ។

បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 
អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ជាត ិ
កចិ្ច ប្រជុ ំអន្តរ ក្រសងួ ន្រះ គ ឺដើម្របី 
ឆ្លង ស្រចក្តី ព្រង ថ្មី ន្រ ស្រចក្តី 
សម្រច ស្តីពី ការ បន្ត បិទ ខ្ទប់ 
ភមូសិាស្រ្ត រាជធាន ីភ្នពំ្រញ នងិ 
ក្រុង តាខ្មៅ ន្រ ខ្រត្ត កណ្តាល 

ដើម្របី ទបស់ា្កាត ់ការ ឆ្លង រាលដាល 
ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

យោង តាម ស្រចក្តី ព្រង ថ្មី ន្រ 
ស្រចក្ត ីសម្រច ស្តពី ីការ បន្ត បទិ 
ខ្ទប់ ភូមិសាស្រ្ត រាជធានី ភ្នំព្រញ 
និង ក្រុង តាខ្មៅ ដ្រល  ភ្នំព្រញ 
ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន បាន សម្រច 
បន្ត បិទ ខ្ទប់ សម្រប់ រយៈព្រល 
៧ ថ្ង្រ បន្ត ទៀត គ ឺរហតូ ដល ់ថ្ង្រទ ី
៥ ខ្រ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ 
បនា្ទាប ់ព ីស្រចក្ដ ីសម្រច ចុះ ថ្ង្រទ ី
១៤ ម្រសា របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល 
ស្ដពី ីការ បទិ ខ្ទប ់ភមូសិាស្រ្ត ន្រះ 
បាន កណំត ់ត្រមឹ រយៈព្រល ១៤ 

ថ្ង្រ ដោយ គិត ចាប់ ពី ថ្ង្រ ១៥ 
ដល់ ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ ម្រសា ឆ្នាំ 
២០២១។

យ៉ាងណ ក្ដី លោក ខៀវ 
សុភ័គ អ្នក នាំពាក្រយ ក្រសួង 
មហាផ្ទ្រ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ បាន បដសិ្រធ 
បកស្រយ ជុំវិញ កិច្ច ប្រជុំ ន្រះ 
ដោយ លោក ប្រប ់ថា កពំងុ មាន 
ធុរៈ។ ចំណ្រក លោក ឆយ 
គឹមខឿន អ្នក នាំពាក្រយ អគ្គ-
ស្នងការ នគរបាលជាតិ ក៏ មិន 
អាច សុំ អតា្ថាធិប្របាយ បាន ដ្ររ 
ដោយសារ ទូរស័ព្ទ លោក គ្មៅន 
អ្នក ទទួល៕

អន្តរក្រសួងបើកកិច្ចប្រជំុដើម្របីឆ្លងស្រចក្ដីព្រងថ្មីន្រស្រចក្ដី
សម្រចក្នងុការបន្តទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

លោក  ហុ៊ន សេន នាយក រដ្ឋមន្តេបីេទេសកម្ពជុា។ រូបថត SPM

កិច្ច បេជំុ តាមរយៈ វីដេអូ អនឡាញ។ 

រូបថត អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនច្រញស្រចក្តីណ្រនំាបន្ថ្រមស្តពីីការ
ពង្រងឹការអនុវត្តវិធានការដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ



តពទីពំរ័...១ត្រវូបានពន្រយារ-
ព្រលដោយសារវិធានការរឹត-
បន្តឹងការធ្វើដំណើរដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ
១៩។ទោះបីយ៉ាងអ្នកស្រីនាំ
ច្រញគ្រប់សា្វាយចន្ទីឲ្រយក្រុម-
ហ៊ុនន្រះចំនួន៩តោនទៀត
នៅខ្រឧសភាខាងមុខន្រះ។
អ្នកស្រីថ្ល្រងថា៖«ដ្រគូយើង

ចង់ឲ្រយនាចំ្រញឆាប់ៗ ខ្ញុំសង្រឃឹម
ថានឹងអាចនាំច្រញបានតាម

ផ្រនការនៅខ្រក្រយន្រះ»។
អ្នកស្រីឲ្រយដឹងថាដោយមាន

តម្រវូការច្រើននៅឆា្នានំ្រះសិប្រប-
កម្មរបស់អ្នកស្រីមានផ្រនការ
បង្កើនបរិមាណទិញសា្វាយចន្ទី
ពីកសិកររហូតដល់៥០០
តោនសម្រប់ក្រច្ន្រនាំច្រញ។
អ្នកស្រីថ្ល្រងថា៖ «ការបញ្ជា

ទិញពីដ្រគូក្នុងបរិមាណច្រើន
នៅឆា្នានំ្រះយើងទញិសា្វាយចន្ទី
ក្នុងតម្ល្រសមរម្រយពីសមាជិក

របស់យើងដើម្របីលើកកម្ពស់
ជីវភាពគាត់»។
សិប្របកម្មក្រច្ន្រគ្រប់សា្វាយ-

ចន្ទីជ័យសំបូរមានសមត្ថភាព
ក្រច្ន្រគ្រប់សា្វាយចន្ទីពី២ទៅ
៣តោនក្នុង១ថ្ង្រ និងមាន
លទ្ធភាពបកគ្រប់សា្វាយចន្ទី
ស្រស់១០តោនក្នុង១ថ្ង្រ។
យោងតាមកិច្ចសន្រយាសិប្របកម្ម
ន្រះត្រវូផ្គតផ់្គង់គ្របស់ា្វាយចន្ទី
ឲ្រយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនន្រះចំនួន
៩០តោនក្នងុ១ឆា្នាំនៅដណំាក់
កាលដំបូង។
បើយោងតាមក្រសួងកសិ-

កម្មកម្ពជុាបាននាចំ្រញផលតិ-
ផលគ្រប់សា្វាយចន្ទីទៅកាន់
ទីផ្រសារ វៀតណាមថ្រជប៉ុន
រុស្រសុី ចិនហុងកុងបារាំង
កូរ៉្រខាងត្របូងតួកគី និងបង់-
កា្លាដ្រសកាលពីឆា្នាំ២០១៩។
កម្ពុជាបាននាំច្រញផលិត-

ផលដំណាំកសិឧស្រសាហកម្ម
ចំនួន៦ទាំងផ្លូវការនិងក្រ
ផ្លវូការសម្រចបានជាង៨,៥៥
លានតោនដ្រលមានតម្ល្រ
ទឹកប្រក់ជាង២,៣២ពាន់
លានដុលា្លារនៅឆា្នាំ២០២០។
ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន

ផលិតផលដំឡូងមីផ្ល្រសា្វាយ
ស្រស់គ្របស់ា្វាយចន្ទីផ្ល្រច្រក
ស្រស់មៀនប៉្រលនិនងិម្រច។

ន្រះយោងតាមតួល្រខក្រសួង
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និង
ន្រសាទ៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,700 16,700 16,640

2 GTI 4,080 4,020 4,080 4,000

3 PAS 13,020 13,080 13,080 12,980

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

5 PPAP 13,080 13,080 13,080 13,080

6 PPSP 1,910 1,920 1,920 1,880

7 PWSA 6,660 6,620 6,660 6,560

កាលបរិច្ឆ្រទ:ថ្ង្រទី៥ែខម្រសាឆា្នាំ២០២១

កម្ពជុា នឹង នំាច្ញ គ្ប់ ស្វាយចន្ទ ី...

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈការចុះហត្ថល្រខាជាផ្លវូការ
ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
កម្ពុជានិងប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
(CKFTA)ដ្រលគ្រងធ្វើនៅពាក់
កណា្តាលឆា្នាំន្រះនឹងត្រូវពន្រយារព្រល
ខណៈការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ន្រព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ
កំពុងបង្កការរំខានដល់ផ្រនការមួយ
ន្រះ។ន្រះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្រយ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

លោកបា៉ានសូរស័ក្តិ និងរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មន្រសាធារណរដ្ឋ-
កូរ៉្រលោកស្រី YooMyung-hee
កាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១
បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគា្នាតាម
ប្រព័ន្ធវីដ្រអូស្តីពីការបញ្ចប់ការចរចា
លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
កម្ពុជា-កូរ៉្រដោយភាគីទាំង២គ្រង
នឹងរៀបចំពិធីចុះហត្ថល្រខាជាផ្លូវការ
នៅខ្រមិថុនាឆា្នាំ២០២១។
លោកសា៊ាងថ្រអ្នកនាពំាក្រយក្រសងួ

ពាណិជ្ជកម្មបានប្រប់ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
នាថ្ង្រទី២៦ខ្រម្រសាថាការចរចាលើ
លក្ខខណ្ឌដ្រលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារ
ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
កម្ពុជា-កូរ៉្របានបញ្ចប់អស់ហើយ
កាលពីខ្រកុម្ភៈ។
លោកបន្តថានៅព្រលនោះភាគី

ទាងំ២រពំងឹថាការចុះកចិ្ចព្រមព្រៀង
ជាផ្លូវការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពាក់-

កណា្តាលឆា្នាំន្រះពោលគឺក្នុងអំឡុង
ព្រលប្រទ្រសកម្ពជុាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី
១៣(ASEM13)ដ្រលនៅព្រលនោះ
ថា្នាក់ដឹកនាំប្រទ្រសកូរ៉្រ នឹងអញ្ជើញ
មកប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីធ្វើជាសាក្រសី
ក្នុងការចុះហត្ថល្រខាជាផ្លូវការ។
លោកលើកឡើងថា៖ «ខណៈបច្ចុ-

ប្របន្នកម្ពជុាកំពុងជួបព្រតឹ្តកិារណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈហ្រតុន្រះផ្រនការចុះ
ហត្ថល្រខាជាផ្លវូការលើកចិ្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-កូរ៉្រ នឹងមិនអាច
ធ្វើបានតាមការរំពឹងទុកពីមុនឡើយ»។
លោកបន្ថ្រមទៀតថានៅព្រលកិច្ច

ព្រមព្រៀងន្រះចូលជាធរមានវានឹង
ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រប់
កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាដោយផលតិ-
ផលកម្ពុជានឹងមានទីផ្រសារធំទូលាយ

ជាងមុនជាពិស្រសការនាំទំនិញពី
កម្ពុជាទៅប្រទ្រសកូរ៉្រ នឹងមាន
កំណើនខ្ពស់ជាងមុនព្រះតាមរយៈ
កចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររីនងឹធ្វើ
ឱ្រយកម្ពុជាទទួលបានសម្របទានជាង
មុននិងថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត។ជាមួយគា្នា
ន្រះពន្ធនាចំលូទនំញិទៅប្រទ្រសករូ៉្រ
ក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយខ្លះផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ន្រះក៏ជាឱកាស
ក្នងុការទាកទ់ាញវនិយិោគបរទ្រសឱ្រយ
ចូលមកបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជាដើម្របី
ផលិតនាំទៅប្រទ្រសកូរ៉្រ»។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ាន

របស់ក្រសួងការបរទ្រសនិងសហប្រតិ-
បត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រ
មីនាឆា្នាំ២០២១ឱ្រយដឹងថាកិច្ចប្រជុំ
កំពូលអាសីុ-អឺរុ៉បលើកទី១៣(ASEM
13)ដ្រលកម្ពជុាធ្វើជាមា្ចាសផ់្ទះហើយ

គ្រងនឹងរៀបចំនៅខ្រមិថុនានឹងត្រូវ
លើកព្រលជាលើកទី២ដោយប្តូរទៅ
ចុងឆា្នាំ២០២១វិញ។
លោកលឹមហ្រងអនុប្រធាន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាននិយយ
ថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
កម្ពជុា-ករូ៉្រនងឹផ្តល់ផលវជិ្ជមានច្រើន
សម្រប់ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
ព្រះកូរ៉្រជាប្រទ្រសដ្រលមានស្រដ្ឋ-
កិច្ចរីកចម្រើននិងមានតម្រវូការផលិត-
ផលច្រើនពីកម្ពុជា។កិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រះនឹងកា្លាយជាម្រដ្រកក្នុងការស្រូប
ទាញវិនិយោគិនកូរ៉្រឱ្រយចូលមក
បណា្តាក់ទុនបន្ថ្រមទៀតនៅកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖ «កិច្ចព្រមព្រៀង

ពាណិជ្ជកម្មស្ររីកម្ពុជា-កូរ៉្រនឹងធ្វើឱ្រយ
ការនាំច្រញទំនិញកម្ពុជាទៅប្រទ្រស
កូរ៉្របានកាន់ត្រច្រើនព្រះនឹងមាន
ការលើកល្រងពន្ធមយួចនំនួពសិ្រស
ផលិតផលកសិកម្ម»។
យោងតាមលោកលមឹហ្រងទនំញិ

ដ្រលកម្ពុជានាំទៅប្រទ្រសកូរ៉្រមាន
ដូចជាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និង
វាយនភណ្ឌស្រប្រកជើងកាបបូគ្រឿង
បនា្លាស់ឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិកកៅ-
ស៊ូនិងផលិតផលកសិកម្ម។ចំណ្រក
ករូ៉្រខាងត្របងូនាំមកកម្ពជុាមានដចូជា
យនយន្តគ្រឿងអ្រឡចិត្រនូកិសមា្ភារ
អគ្គិសនីភ្រសជ្ជៈឱសថនិងផលិត-
ផលបា្លាស្ទិក។
កាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រតុលាឆា្នាំ

២០២០កម្ពុជានិងចិនបានចុះ
ហត្ថល្រខាលើកចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជ-

កម្មទ្វ្រភាគីជាមួយគា្នាដ្រលតាមរយៈ
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះទំនិញមួយចំនួន
របស់កម្ពជុានាំទៅប្រទ្រសចនិគឺមាន
អត្រពន្ធសូន្រយ។
ក្នុងឆា្នាំ២០២០ប្រទ្រសកូរ៉្រគឺជា

ទីផ្រសារនាំច្រញទំនិញរបស់កម្ពុជា
លំដាប់ទី៨បនា្ទាប់ពីអាម្ររិកជប៉ុន
ចិនចក្រភពអង់គ្ល្រសកាណាដាថ្រ
និងប្រទ្រសវៀតណាម។
ក្រពីប្រទ្រសកូរ៉្រ បច្ចុប្របន្នកម្ពុជា

កំពុងជំរុញការសិក្រសាដើម្របីឈានទៅ
ដល់ការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-
កម្មស្ររីជាមួយប្រទ្រសមួយចំនួន
ទៀតដចូជាអាម្ររកិឥណា្ឌាម៉ងុហ្គោលី
ជប៉ុនអង់គ្ល្រសនិងEAEU។
ទិន្នន័យពីសមាគមពាណិជ្ជកម្ម

អន្តរជាតិកូរ៉្រ (Kita)ឱ្រយដឹងថានៅ
ក្នុងត្រីមាសទី១ឆា្នាំ២០២១កម្ពុជា
បាននាំទំនិញទៅទីផ្រសារកូរ៉្រក្នុងតម្ល្រ
សរុប៩៩,០៧លានដុលា្លារកើន
ឡើងពី៩៣,៨៥លានដុលា្លារឬស្មើ
៥,៦ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដូចគា្នាឆា្នាំ២០២០។
ដោយឡ្រកការនាំចូលទំនិញពី

ប្រទ្រសកូរ៉្រ មកកម្ពុជាវិញបាន
ធា្លាក់ចុះ០,៦ភាគរយពីចំនួន
១៤៧,៨៤លានដុលា្លារមកនៅត្រឹម
១៤៦,៩៤លានដលុា្លារ។សម្រប់ឆា្នាំ
២០២០ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង
ប្រទ្រសទាងំ២មានតម្ល្រ៨៨៤,៨៨
លានដុលា្លារធា្លាក់ចុះ១៧,៧៧
ភាគរយធៀប១០៣២លានដលុា្លារ
កាលពីឆា្នាំ២០១៩៕

លោក ប៉ាន សូរស័ក្ត ិរដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  និង រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ពាណិជ្ជកម្ម នេ 
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លោកសេ ីYoo Myung-hee ក្នងុពិធីច៊ះ កិច្ច ពេមពេៀង ជាមួយ គ្នា 
តាម បេព័ន្ធ វីដេអូ កាលពី ថ្ងេទី ៣ ខេ  ក៊ម្ភៈ។ រូបថតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ការ ចុះ ហត្ថល្ខា លើ កិច្ច ព្មព្ៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្រី CKFTA តូ្វ ពន្យារព្ល

គេប់ ចន្ទ ីបកសមេបក រួច ម៊ន យក ទៅ ចម្អនិ និង វេចខ្ចប់ ។ រូបថតហុងមិនា
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ហុឹន ពិសី 

ភ្នំពេញៈ វិស័យ ឯកជន បាន 
លើកឡើង ថា ការសមៃច របស ់
រដ្ឋាភិបាល បើក ឱៃយមាន ការធ្វើ- 
ដំណើរ ឡើងវិញ (លើកលៃង 
តបំន ់បទិ ខ្ទប)់នងឹ ធ្វើឱៃយ សកម្ម-
ភាព សៃដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា មាន 
ភាព ល្អ ឡើងវិញ ជា លំដប់ 
ខណៈ ការបិទ កន្លងមក ធ្វើឱៃយ 
ពួកគាត់ ជួប បញ្ហា បៃឈម 
ជាចៃើន។

រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា នៅ 
ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា បានចៃញ 
សៃចក្ត ីសមៃច មយួ ស្តពី ី«ការ-
បញ្ចប់ ការហាមឃាត់ ការ 
ធ្វើដំណើរ និង ការបញ្ចប់ ការ- 
បិទ  រមណីយដ្ឋាន ទៃសចរណ៍ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស» ដើមៃបី 
បញ្ចប ់សពុលភាព របស ់សៃចក្ត ី
សមៃច កាលពី ថ្ងៃទី ៦ ខៃ 
មៃសា ដៃល បាន ហាមឃាត់ 
ការធ្វើដណំើរ ឆ្លងកាត ់រាជធាន-ី
ខៃត្ត ក្នុង ន័យ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង 
រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩។

ទោះយ៉ាងណា សៃចក្ត ីសមៃច  

នៃះ បញ្ជាក់ថា សមៃប់ ភូមិ-
សាស្តៃ ដៃល តៃវូបាន បទិ ខ្ទប ់គ ឺ
តៃូវ អនុវត្តតាម សៃចក្តីសមៃច 
របស់ រដ្ឋាភិបាល មានដូចជា 
រាជធានី ភ្នំពៃញ កៃុង តាខ្មៅ 
និង សៃចក្តី សមៃច ពាក់ព័ន្ធ 
ផៃសៃងទៀត របស់ រដ្ឋបាល រាជ-
ធានី-ខៃត្ត។

អនបុៃធាន សភាពាណជិ្ជកម្ម 
កម្ពុជា លោក លឹម ហៃង បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  កាលពី 
ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា ការបើក ឱៃយ មាន 
ការធ្វើ ចរាចរណ៍ ឡើងវិញ នៅ 
តាម  តំបន់ ដៃល មិន បៃឈម 
ខ្ពស់ នឹង ការឆ្លង រាលដល ជំងឺ 
កវូដី១៩ នងឹ ជយួ ឱៃយ សកម្មភាព 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មាន ដំណើរ-
ការឡើងវិញ  ខណៈ ក្នុង ពៃល 
ហាម ឃាត់ កន្លងមកបានធ្វើឱៃយ 
ការ នំា  ផលិតផល មួយចំនួន 
ទៅលក់ លើ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក 
រួមទាំង ទីផៃសារ អន្តរជាតិ តៃូវ 
ជួបបញ្ហា ជាចៃើន។ លោក 
បន្ថៃមថា នៅពៃល ដៃលមាន 
ចរន្ត ធ្វើដំណើរ សកម្មភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច ក៏ រីកលូតលាស់ ទៅ 

តាម  នោះដៃរ។
លោក អះអាង ថា៖ «នៃះ ជា 

ការ ចងប់ាន របស ់វសិយ័ ឯកជន 
ពៃះ ការរឹតបន្តឹង ការធ្វើ ចរា-
ចរណ៍ មនុសៃស វា ជះឥទ្ធិពល 
យ៉ាងចៃើន ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច ដោយ   
ការធ្វើដំណើរ របស់ អ្នកវិនិ-
យោគ  នងិ ការដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ 

ព ីតបំន់ មយួ ទៅ តបំន់ មយួ សទុ្ធ 
តៃ តៃូវ ជាប់គាំង»។

លោក  សុិន  ចន្ធី បៃធាន 
សមា គម ភ័ស្តុភារកម្ម កម្ពុជា 
បាន នយិយថា សមៃប ់វសិយ័ 
ដឹកជញ្ជូន បើទោះបី ការបើក 
ឱៃយធ្វើ ដំណើរ ឡើងវិញ នៅ មិន 
ទាន ់ មាន លក្ខណៈ ទលូទំលូាយ 

ប៉ុន្តៃ នៃះ ជា របត់ មួយ ដៃល 
បងា្ហាញ ពី ភាពបៃសើរ ជាង មុន 
សមៃប់ ការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «នៃះ ជា 
យុទ្ធសាស្តៃ ដ៏ឈ្លាសវៃ និង 
មាន ភាពបត់បៃន របស់ រដ្ឋាភិ-
បាល ក្នងុ ការបើក ឱៃយ សកម្មភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង បៃទៃស មាន ដំ-

ណើរ ការ ឡើងវិញ ជាបណ្តើរ។ 
នៃះ  ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន សមៃប់ 
វិស័យ ដឹកជញ្ជូន ពៃះ បើ មិន 
អាច ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ចៃញ 
ចូលវា អាច នឹង បង្ក ដល់ ការ 
រាំងស្ទះ ជាចៃើន»។

បើតាម លោក ចន្ធី នៅ ពៃល 
នៃះ សមាគម ភ័ស្តភុារកម្ម កម្ពជុា  
របស់ លោក ក៏ ទទួល បាន លិ-
ខិតអនុញ្ញាត មួយចំនួន ពី 
សាលា រាជធានី ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី 
អាចឱៃយ បុគ្គលិក ទៅ រៀបចំ 
បញ្ចៃញ  ទំនិញ និង សមៃប 
សមៃួល ការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ 
ពិសៃស ទំនិញ ដៃល តៃូវ នាំ-
ចៃញ ទៅកាន់ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ 
ផងដៃរ។

កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ អភិបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត ពៃះ-
សីហនុ សុទ្ធតៃ បាន អះអាង 
ដូចៗ គា្នា ថា ដោយសារ ភូមិ-
សាស្តៃ របស់ខ្លួន ជា តំបន់ មាន 
ការឆ្លង រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ខ្ពស់ ហៃតុនៃះ សមៃប់ ការ 
ចៃញ-ចូល គឺ នៅតៃ បន្ត អនុវត្ត 
ការបិទ ខ្ទប់ ដដៃល៕

ទីកេុង ហាណូយៈ លោក 
Đào Minh T អនុ បៃធាន 
ធនាគារ កណា្ដាល រដ្ឋ វៀតណាម 
(SBV) បាន បៃប់ កិច្ច បៃជុំ 
មួយ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា 
SBV នឹង រកៃសា គោល នយោ-
បាយ រូបិយវត្ថុ សកម្ម ជាង មុន 
នងិ បតប់ៃន ដោយ ពងឹ ផ្អៃក លើ 
ការ អភវិឌៃឍ ទផីៃសារ នងិ ការ ពៃយាករ 
សមៃប់ មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋកិច្ច។

គោល នយោបាយ រូបិយវត្ថុ 
នៃះ គឺ ជា មធៃយាបាយ ដើមៃបី 
គៃប់គៃង អតិផរណា នៅ ឆ្នាំ នៃះ 
នៅ ក្នងុ ការ ការពារ ជា គោលដៅ 
បៃហៃល៤ភាគរយ គាំទៃ ស្ថិរ- 
ភាព មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋកិច្ច ជួយ ដល់ 
ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង នៃ សៃដ្ឋកិច្ច 
ធានា សន្ទនីយភាព រកៃសា ស្ថិរ-

ភាព ទីផៃសារ រូបិយវត្ថុ និង អតៃ 
ប្តូរ បៃក់ និង បង្កើត លក្ខខណ្ឌ 
ក្នងុ ការ កាត ់បន្ថយ ការ ចណំាយ 
មូល ធន សមៃប់ អតិថិជន កៃមុ- 
ហ៊ុន និង សៃដ្ឋកិច្ច ទាំង មូល។ 
នៃះ បើ យោង តាម មន្ដៃ ីរូប នោះ។

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថា SBV 
នឹង រកៃសា ការ ឃា្លាំមើល ដោយ 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើ ការ បៃ-
បៃលួ ក្នងុ សៃកុ នងិ មា៉ាកៃ ូសៃដ្ឋ-
កិច្ច បរទៃស និង រូបិយវត្ថុ ការ 
អភវិឌៃឍ អតៃ ប្តរូ បៃក ់ពៃម ទាងំ 
តមៃូវការ រូបិយបណ្ណ បរទៃស 
និង ផ្គត់ផ្គង់  ដើមៃបី កំណត់ អតៃ 
ប្តូរ បៃក់ សមរមៃយ។ លោក បន្ត 
ថា SBV នឹង អនុវត្ត វិធានការ 
និង ឧបករណ៍ គោល នយោ- 
បាយ ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ មាន ស្ថិរភាព 

អតៃ ប្តូរ បៃក់ និង ទីផៃសារ ប្តូរ 
បៃក់ ដើមៃបី ជួយ ធានា ស្ថិរភាព 
មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋកិច្ច។

ការ ផ្ដល់ ឥណទាន នឹង តៃូវ 
បាន បង្កើន ជា ពិសៃស សមៃប់ 
វិស័យ អាទិភាព ដើមៃបី ផ្គូរផ្គង 
ការ រៀបច ំរចនា សម្ពន័្ធសៃដ្ឋកចិ្ច 
ឡើង វញិ នងិ ជយួ ជរំញុ កណំើន 
និង ស្ថិរភាព មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋកិច្ច។

លោក Tu ក៏ បាន បញ្ជាក់ ពី 
ភាព ចាបំាច ់ក្នងុ ការ រតឹ បន្តងឹ ការ 
គៃបគ់ៃង លើ ឥណទាន សមៃប ់
វសិយ័ ដៃល មាន ហានភិ័យ័ ខ្ពស ់
ដូច ជា អចលនទៃពៃយ គមៃង 
ដឹក ជញ្ជូន ស្ថិត កៃម ផៃនការ 
សាងសង់ បៃតិបត្តិការ ផ្ទៃរ 
(BOT) នងិ ផៃនការ សាងសង ់
ផ្ទៃរ (BT) នងិ មលូបតៃ ខណៈ 
ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ ទទួល យក 
ដំណោះសៃយ ដើមៃបី ដោះ-
សៃយ ការ ពិបាក ដៃល វិស័យ 
ទាងំ នោះ រង ផល ប៉ះពាល ់យ៉ាង 
ខ្លាំង ដោយសារ តៃ ការ រីក រាល-
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង គៃះ 
មហន្តរាយ ធម្មជាតិ។

លោក  បាន ថ្លៃង ថា ធនាគារ 
កណា្ដាល  នឹង តមៃូវ គៃឹះសា្ថាន 
ឥណទាន ដើមៃបី ជួយ សមៃួល 
អតិថិជន និង លទ្ធភាព ទទួល 
បាន ឥណទាន របស់ សហ-
គៃស ដើមៃបី ជួយ កាត់ បន្ថយ 
អតៃ កម្ចី ការបៃក់ ខ្ពស់។

លោក Pham Thanh Ha 
បៃធាន នាយកដ្ឋាន គោល ន- 
យោបាយ រូបិយវត្ថ ុរបស់ SBV 
បាន រាយការណ៍ អតៃ កំណើន 
ឥណទាន ចំនួន ៣,៣៤ ភាគ-
រយ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៦ ខៃ 
មៃសា ធៀប នឹង ចុង ឆ្នា ំ២០២០ 
ដៃល ចង្អលុ បងា្ហាញ ថា កណំើន 
ឥណទាន  បាន ចាប់ ផ្ដើម នៅ- 
ទៃឹង ខណៈ ដៃល ឥណទាន 
បាន  កើន ឡើង ០,៤១ ភាគរយ 
ក្នុង រយៈពៃល កន្លះ ខៃ ទោះបី 
ជា ការ កើន ឡើង ០,៧៦ ភាគ-
រយ កាល ពី ខៃ មករា បាន ធា្លាក់ 
ចុះ បន្តិច មក នៅ តៃឹម ០,៦៦ 
ភាគរយ កាល ពី ខែ កុម្ភៈ 
ដោយសារ តៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង  ជា ថ្មី 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង បាន កើន 
ឡើង ២,៩៣ ភាគរយ កាល ពី 
ខៃ មីនា។

SBV បាន ឲៃយ ដឹង ថា ចាប់ 
តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ នៃះ SBV បាន 
បៃើបៃស់ ឧបករណ៍ ដៃល បត់ 
បាន និង ដំណាល គា្នា ដើមៃបី 
ធានា សន្ទនីយភាព សមៃប់ 
បៃព័ន្ធ ធនាគារ ធ្វើ ឲៃយ មាន ស្ថិរ 
ភាព ទីផៃសារ រូបិយវត្ថុ និង ជួយ 
កាត់ បន្ថយការ ចំណាយ លើ 
ធាតុ ចូល សមៃប់ អង្គការ ឥណ- 
ទាន ការ បន្ធរូបន្ថយ សមា្ពាធ លើ 
បៃក់ បញ្ញើ និង អតៃ បៃក់ 
កម្ចី៕ VNS-ANN/LA

កេុងសេអ៊ូលៈ កៃុមហ៊ុន 
ផលតិ ឱសថ របស ់បៃទៃស ករូ៉ៃ-
ខងតៃបូង បាន ឲៃយ ដឹង កាលពីថ្ងៃ 
សុកៃ ថា ការលក់ ឱសថ ជីវ-
សាស្ដៃ ដៃល អភិវឌៃឍ ឡើង ដោយ   
កៃមុហុ៊ន Samsung Bioepis 
នៅ អឺរ៉ុប បាន កើន ឡើង  ដល់ 
២០៥,១ លាន ដុលា្លារ នៅ 
តៃីមាស ទី ១ ឆ្នាំ នៃះ។

កៃុមហ៊ុន បាន ឲៃយ ដឹងថា ការ 
លក់  ជីវៈ ឱសថ បៃព័ន្ធ ភាពសា៊ាំ 
សំខន់ ៣ បៃភៃទ របស់ កៃុម-
ហ៊ុន Samsung Bioepis 
រួមមាន Benepali, Flixabi 
និង Imraldi បាន កើនឡើង 
៣,៩ ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល ដចូគា្នា កាលព ីតៃមីាស មនុ 
ប៉ុន្តៃ បាន ធា្លាក់ចុះ ៦,៣ ភាគ-
រយ ធៀប នឹង រយៈពៃល ដូចគា្នា 
កាលពី ឆ្នាំមុន។ កៃុមហ៊ុន មួយ 
នៃះ បាន លើកឡើង ពី របាយ-
ការណ៍ បៃក់ចំណូល របស់ 
កៃុមហ៊ុន Biogen ជា ដៃគូ 
អាមៃរិក ដៃល បានចៃញ ផៃសាយ 
កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ពៃល-
វៃលា  ក្នុង សៃុក។

មន្ដៃី កៃុមហ៊ុន Samsung 
Bioepis បាន ឲៃយ ដឹង ដោយ 

ពនៃយល់ ពី ការធា្លាក់ចុះ ធៀប នឹង 
រយៈពៃល ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំមុន 
ថា៖ «មានការ កើនឡើង ភា្លាមៗ 
ក្នុង ការលក់ ក្នុង អំឡុងពៃល 
តៃីមាស ដំបូង កាលពី ឆ្នាំមុន 
ដោយសារ តៃ មន្ទីរពៃទៃយ និង 
កៃុមហ៊ុន លក់ដុំ នៅ អឺរ៉ុប បាន 
ពៃយាយម ស្ដុក ទុក ផលិតផល 
ចំពៃល ការរីក រាលដល ជំងឺ 
កូវីដ១៩»។

កៃមុហុ៊ន Samsung Bioepis 
បាន ឲៃយ ដឹងថា ឱសថ Benepa-
li មាន ចំណៃក ទីផៃសារ ចៃើន 
ជាងគៃ នៅលើ ទីផៃសារ អឺរុ៉ប ដោយ  
លក់ ក្នុង ចំនួន ៤៤ ភាគរយ។ 
ឱសថ Flixabi និង ឱសថ 
Imraldi ដៃល ឱសថ នីមួយៗ 
នៃះ មាន ចំណៃក ទីផៃសារ ជាង 
១០ ភាគរយ។ នៃះ បើ យោង 
តាម កៃុមហ៊ុន។

យោងតាម កៃុមហ៊ុន Sam-
sung Bioepis ចំនួន អ្នកជំងឺ 
សរបុ ដៃល បាន ពៃយាបាល ដោយ 
បៃើបៃស់ ជីវៈ ឱសថ ទាំង ៣ 
របស់ កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន កើន- 
ឡើង  ដល់ បៃហៃល ២៤០ 
០០០ នាក់  រហូត មក ដល់ 
ពៃលនៃះ ៕LA

ការសម្រេចបើកឲ្រេយធ្វើដំណើរឆ្លងខ្រេត្តឡើងវិញនឹងជួយជំរុញសកម្មភាពស្រេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារកណ្ដាលវៀតណមនឹងរក្រេសាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដ្រេលបត់ប្រេនសកម្មជាងមុន ការលក់ឱសថជីវៈសាស្ដ្រេរបស់ក្រេមុហុ៊ន
Samsung Bioepis’កើនឡើងដល់
២០៥លានដុលា្លារនៅត្រេមីាសទី១

កុងតេលូ តេតួពិនិតេយ នៅ ពេបំេទល់ ខេត្ត កណ្តាល និង សេកុ បាធាយ ខេត្ត កំពង់ចាម បាន បើក ចរាចរណ៍ ធ្វើ 
ដំណើរ ឡើង វិញ ហើយ កាលពី ថ្ងេទី២៥ ខេមេសា ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

អ្នកបេើបេស់សេវាធនាគារនៅបេទេសវៀតណម រង់ចំាដកបេក់តាម 
ម៉ាសីុន ATM ដោយរកេសាគម្លាត បង្ការការឆ្លងកូវីដ ១៩។ រូបថត AFP
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ទីក្រុង បាងកកៈ កៃុមហ៊ុន 
សនួ ឧសៃសាហកម្ម Rojana នងិ 
កៃុមហ៊ុន អាគុយ EVLOMO 
Inc គៃង នឹង បង្កើត រោងចកៃ 
ផលិត អាគុយ លីតីយៃយូម 
(Lithium) ដៃល មាន ថាម-
ពល ៨ ជហី្គាវ៉ាត ់(ហ្គ្រហី្គាវ៉ាត)់ 
នៅ ចៃក របៀង សៃដ្ឋកិច្ច ខាង 
កើត (EEC)។

កៃុមហ៊ុន នឹង វិនិយោគ រហូត 
ដល់ ១,០៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
(៣៣,៣ ពាន់ លាន បាត) 
តាម រយៈ កៃុមហ៊ុន រួម គ្នា ថ្មី។ 
Rojana នឹង កាន់ កាប់ ភាគ-
ហ៊ុន ៥៥ ភាគរយ នៅ ក្នុង 
កៃុមហ៊ុន ថ្មី ហើយ ៤៥ ភាគ-
រយ ទៀត នឹង កាន់ កាប់ ដោយ 
កៃុមហ៊ុន EVLOMOInc។

រោងចកៃ ផលិត អាគុយ នឹង 
ស្ថិត នៅ លើ ទីតាំង វល បៃតង 
នៅ ឯណងយ៉ៃ  ខៃត្ត ឈុនបុរី។ 
កៃុមហ៊ុន បាន ឲៃយ ដឹង ថា ខ្លួន 
រំពឹង ថា  នឹង បង្កើត ការងរ ថ្មី 
ជាង ៣ ០០០ កន្លៃង និង នាំ 
យក បច្ចៃកវិទៃយា ដៃល ចំាបាច់ ទៅ    
បៃទៃស ថៃ ព ីពៃះ ការ សមៃច 
បាន នូវ ការ ពឹង ផ្អៃក លើ ខ្លួន ឯង 
ក្នុង ការ ផលិត អាគុយ គឺ មាន 
សារៈសំខាន់ ចំពោះ ផៃនការ 
EV បៃកប ដោយ មហិច្ឆតា របស់  
បៃទៃស ថៃ នៅ ពៃល ខាង មុខ។

កចិ្ច សហការ នៃះ នា ំមក រមួ គ្នា 
នូវ Rojana ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន 

ដឹកនាំ មក ពី ផ្នៃក អភិវឌៃឍន៍ 
អចលនទៃពៃយ ឧសៃសាហកម្ម នៃ 
បៃទៃស ថៃ និង កៃុមហ៊ុន EV-
LOMO ដៃល ជា អ្នក ដកឹ មខុ ក្នងុ 
ការ ចល័ត ផ្នៃក អគ្គិសនី នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ថៃ ដើមៃបី អភិវឌៃឍ និង 
ផលិត អាគុយ ជឿនលឿន ខាង 
បច្ចៃកវិទៃយា។

កៃមុហ៊នុ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា រោង-
ចកៃ អាគយុ នងឹ ធ្វើ ឲៃយ ណងយ៉ៃ 
ជា មជៃឈមណ្ឌល EV របស់ ថៃ 
និង តំបន់ អាសា៊ាន។

ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង ភាគី 
ទាំង ពីរ នឹង បង្កើត រោងចកៃ ១ 
ជីហ្គាវ៉ាត់ ជាមួយ នឹង ការ វិនិ-
យោគ ១៤៣ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ 
រយៈពៃល ១៨-២៤ ខៃ។ ការ 
បើក ការដ្ឋាន សាងសង ់តៃវូ បាន 
គៃ រពំងឹ ថា នងឹ កើត ឡើង នៅ ឆ្នា ំ
២០២១។

អាគុយ ទាំង នៃះ នឹង តៃូវ បៃើ 
សមៃប់ រថយន្ត អគ្គិសនី ឡាន 
កៃុង រថយន្ត ធុន ធ្ងន់ ម៉ូតូ និង 
ដំណោះសៃយ ស្តុក ថាមពល 
សមៃប់ ទីផៃសារ បៃទៃស ថៃ និង 
នៅ បរទៃស។

នាយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន 
EVLOMO លោក Nicole 
Wu បាន និយាយ ថា “EV-
LOMO មាន កិត្តិយស ណាស់ 
ដៃល  បាន សហការ ជាមួយ 
Rojana។ នៅ ក្នងុ វិស័យ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ថាមពល ថ្ម EV ហើយ 
EVOMOMO រំពឹង ថា កិច្ច 
សហការ នៃះ នឹង កា្លាយ ជា អនុ-
សៃសាវរីយ៍ មួយ ដៃល មិន អាច 
បំភ្លៃច បាន សមៃប់ ការ ដក់ 
បញ្ចូល EV ទៅ ក្នុង ទីផៃសារ ថៃ 
និង អាសា៊ាន”៕ The Nation 
Thailand/RR

ធូ វិរៈ 

ភ្នំព្រញៈ ផៃសារ ទំនើប Aeon 
Mall ផៃសារ ទំនើប Makro និង 
កៃមុហ៊នុ វរីៈ ប៊ុនថា ំអៃចបៃស 
បៃកាស ចលូរមួ សហការ ជាមយួ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បញ្ចៃញ 
ទនំញិ ឧបភោគ បរភិោគ ចាបំាច ់
លក់ នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ (តំបន់ 
កៃហម) ដើមៃបី រកៃសា តម្លៃ ទំនិញ 
នងិ ស្ថរិភាព នៃ ការ ផ្គតផ់្គង ់ទនំញិ 
នៅ លើ ទីផៃសារ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
បិទ ខ្ទប់ កៃុង ភ្នំពៃញ និង កៃុង 
តាខ្មៅ (ខៃត្ត កណា្តាល)។

ការ ចូលរួម ពី វិស័យ ឯកជន 
នៃះ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង សៃប ពៃល 
កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន ដក ់ឲៃយ 
ដំណើរការ ទីផៃសា អនឡាញ 
(shop.moc.gov.kh) កាល 
ពី ថ្ងៃទី ២១ មៃសា កន្លង មក។

លោក ប៉ៃន សុវិជាតិ អនុ-
រដ្ឋលៃខាធកិារ កៃសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម បាន ថ្លៃង ក្នុង កម្មវិធី ផៃសាយ 

ផ្ទាល់ ពិសៃស របស់ សា្ថានីយ 
ទរូទសៃសន ៍កម្ពជុា ទទក នៅ ថ្ងៃទ ី
២៦ មៃសា ថា យា៉ាង ហោច 
ណាស់ កៃុមហ៊ុន ចំនួន ៣ បាន 
ចលូរមួ សហការ ជាមយួ កៃសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម បញ្ចៃញ ទំនិញ 
ចាំបាច់ លក់ នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ 
និង តំបន់ កៃហម ដើមៃបី រកៃសា 
ស្ថិរភាព តម្លៃ  និង ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ដ៏ លំបាក នៃះ។ 
កៃមុហ៊នុ ទាងំ នោះ រមួ មាន ផៃសារ 
ទនំើប អុអីន មា៉ាកៃ ូនងិ វរីៈ ប៊នុថា ំ
អៃចបៃស ដៃល នងឹ លក ់ចលត័ 
នៅ តាម តបំន ់បទិខ្ទប។់ បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ កៃុមហ៊ុន ទាំង៣ បាន 
ទាក់ទង មក កៃសួង ផ្ទាល់ រួច 
ហើយ ដោយ ពួក គៃ នឹង រៀបចំ 
ទំនិញ នៅ តាម ស្តង់ និង ភា្ជាប់ 
ដណំរ ជាមយួ នងឹ ផៃសារ អនឡាញ 
របស់ កៃសួង។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 
«ផៃសារ មា៉ាកៃូ នឹង មាន ការ រៀបចំ 
លក់ នៅ នឹង កន្លៃង ដៃល បាន 

បញ្ជនូ ទនំញិ មយួ ចនំនួ បន្លៃផ្លៃ-
ឈើ នងិតៃ ីសាច ់មក ស្តង ់របស ់
កៃសួង សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ បងប្អូន 
យើង នៅ តំបន់ កៃហម ហើយ 
ផៃសារ អីុអន ក៏ មាន បំណង មក លក់  
ជាមយួ យើង គត ់កពំងុ តៃ រៀបច ំ
ស្តង់ សមៃប់ លក់ ផង ដៃរ»។

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា៖ «យើង 
នឹង បន្ត ធ្វើ ជាមួយ ផៃសារ ទំនើប 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដើមៃបី ពងៃកី បណា្តាញ  

លក់ និង ពងៃីក មុខ ទំនិញ ឲៃយ 
បាន  កាន់ តៃ ចៃើន យើង គិតគូរ 
ផង ដៃរ ក្នងុ ការ ពងៃកី ស្តង ់នងិ 
ពងៃកី តាងំ លក ់ប៉នុ្តៃ ការ ពងៃកី 
ទតីាងំ តៃវូ ធ្វើ ឡើង ដោយ បៃងុបៃ-
យ័ត្ន បំផុត ពៃះ វ អាច នឹង បង្ក 
ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ នំា ឲៃយ 
បិទ ផៃសារ ដដៃល»។

កៃុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ អៃច-
បៃស នងឹ បញ្ចៃញ រថយន្ត ចលត័ 

ចំនួន ៦៤ គៃឿង លក់ គៃឿង 
ឧបភោគ បរភិោគ ដៃល មាន បន្លៃ 
តៃី សាច់ ទៅ តាម គោលដៅ 
ចំនួន ១៤ នៅ តំបន់ កៃហម។ 
នៃះ បើ តាម លោក សួរ វីរៈ 
អគ្គនាយក កៃមុហ៊នុ វរីៈ ប៊នុថា ំ
អៃសបៃស។

លោក បៃប ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថា៖ 
«យើង គិត ថា បៃជាជន នៅ ក្នុង 
តបំន ់បទិ ខ្ទប ់មាន ផល វបិាក ក្នងុ 
ការ ទទលួ បាន ម្ហបូ អាហរ សៃស ់
ដូចជា បន្លៃ តៃី សាច់ ដៃល 
យើង លក ់ក្នងុ តម្លៃ ទាប សមរមៃយ 
ដូច្នៃះ ខ្ញុំ បាន សមៃច ថា  នឹង 
ចូលរួម ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ តៃៀម រថយន្ត សមៃប់ ដឹក 
ទនំញិ ផ្គតផ់្គង ់ជនូ បៃជាជន តបំន ់
បិទ ខ្ទប់»។

បើ តាម លោក សវុជិាត ិបាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា វធិានការ របស ់កៃសងួ 
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង ដើមៃប ី
រកៃសា ស្ថិរភាព តម្លៃ ក៏ ដូចជា ការ 
បាន នវូ ស្ថរិភាព នៃ បៃភព ផ្គតផ់្គង់ ់

ដៃល តៃវូ បាន ដកឹ ជញ្ជនូ ព ីបណា្តា 
ខៃត្ត នានា ចូល មក រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។

លោក ឲៃយ ដឹង ថា៖ «កៃសួងកត់- 
សមា្គាល ់ថា បៃសនិ បើ យើង អាច 
សមៃបសមៃួល បៃភព ផ្គត់ផ្គង់ 
បាន តៃឹមតៃូវ យើង នឹង ធានា 
បាន  ស្ថរិភាព តម្លៃ នងិ អាច ទប-់
សា្កាត់ ការ ឡើង ថ្លៃ ទំនិញ ក្នុង 
កាលៈ ទៃសៈ ដ៏ លំបាក នៃះ។ យើង  
មិនមៃន ជា បៃតិបត្តិករ នៃ អ្នក 
លក់ ទំនិញ ទៃ យើង គៃន់ តៃ ជា អ្នក  
សមៃបសមៃលួ កចិ្ច អន្តរាគម នៃ 
ការ លក់ និង ស្វៃងរក ទីផៃសារ»។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥ មៃសា កៃសួង- 
ពាណជិ្ជកម្ម បាន លក ់អង្ករ ចនំនួ 
៥២២ បៃ (១ បៃ មាន ទម្ងន់ 
៥០ គីឡូកៃម) មី ១ ២៣០ កៃស 
ទឹកតៃី ៣៨៤ យួរ ទឹក សុីអ៊ីវ 
៣៦៦ យួរ តៃីខ កំប៉ុង ៨៩៤ 
កំប៉ុង ទឹក បរិសុទ្ធ ១០២ យួរ 
និង ឆៃប៉ូវ ១៦៤ ថង់ (១ ថង់ 
មាន ទម្ងន់ ២ គីឡូកៃម)៕

ការវិនិយោគលើរោងចក្រផលិតអាគុយ
តម្ល្រជាង១ពាន់លានដុលា្លារនៅថ្រ

ផ្រសារទំនើបធំៗ២និងក្រមុហុ៊នដឹកជញ្ជនូសហការជាមួយរដ្ឋបញ្ច្រញទំនិញលក់នៅតំបន់បិទខ្ទប់

កម្មករនៅរោងចក្រផលិតអាគុយនៅតំបន់ Huaibei នៅខ្រត្ត Anhui 
ភាគខាងកើតប្រទ្រសចិន។ រូបថត AFP

រថយន្ត ចល័ត របស់ក្រមុហុ៊ន វីរៈបុ៊នថំា លក់បន្ល្រ ត្រ ីសាច់ ជូនប្រជា-  
ពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមម្ដុសំ្ទងឹមានជ័យ។ រូប ថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

ទីក្រុងស្រអ៊ូល: របាយ-
ការណ ៍មយួ បានបង្ហាញ កាលព ី
ថ្ងៃ សុកៃ ថា កៃុមហ៊ុន កូរ៉ៃខាង- 
តៃបូង ដៃល ពឹងផ្អៃក យា៉ាងខា្លាំង 
លើ ការនាំចៃញ គួរតៃមាន វិធី-
ផៃសៃងៗ គ្នា  ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ថ្លៃ 
ដើម ដឹកទំនិញ របស់ ពួកគៃ ចំ-
ពៃល មាន ការកើនឡើង នៃ ការ 
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ តាម មហ-
សមុទៃ។

វិទៃយាសា្ថាន សមៃប់ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម អន្តរជាតិ បាន ពៃមាន នៅ 
ក្នុង  របាយការណ៍ របស់ ខ្លួន ថា 
អតៃ ដឹកទំនិញ តាម មហ សមុទៃ  
កំពុង កើនឡើង ហើយ អាច  បន្ត 
ក្នងុ រយ:ពៃល យរូត ទល ់ នងឹ ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ មិន ស្ថិតស្ថៃរ  និង តមៃូវ 
ការ កុងតឺន័រ ទទៃ  និង ការ កើន 
ឡើង នៃ តមៃវូការ ដោយសារ តៃ 
ការបៃើបៃស់ ផ្ទុយគ្នា។

វិទៃយាសា្ថាន ដៃលជា មជៃឈ-
មណ្ឌល សៃវជៃវ នៅកៃម 
សមាគម ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជាតិ 
កូរ៉ៃ បាន និយាយថា ដើមៃបី 
សមៃច បាន នូវ តម្លៃ បៃកួត-
បៃជៃង អ្នក នំាចៃញ អាច កាត់ 
បន្ថយថ្លៃ ពន្ធគយ  និង ភ័ស្តុភារ 
ដោយ ផ្លាស់ប្តូរ លក្ខខណ្ឌ "អ៊ី-
ខូធើម" ដៃលជា សំណុំ នៃ លក្ខ 
ខណ្ឌ ពាណិជ្ជកម្ម ដៃល បាន 
កណំត ់ជាមនុ ដៃល តៃវូបាន បៃើ 
យា៉ាង ទូលំទូលាយ នៅក្នុង ដំ-
ណើរការ បៃតិបត្តកិារ អន្តរជាតិ។

របាយការណ៍  បន្ត កៃុម ហ៊ុន  
ទាំងឡាយ ក៏ គួរតៃ ពិចារណា 
ធ្វើការ យា៉ាង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ  
សាជីវកម្ម គយ  និង កៃុមហ៊ុន 
ភ័ស្តុភារ ដៃល ជំនាញ សមៃប់ 
គោលដៅ សៃដៀង គ្នា។

ការលើកឡើង នៃះ ធ្វើឡើង 
បនា្ទាប់ពី សន្ទសៃសន៍ ដឹកជញ្ជូន 
ទំនិញ នាំចៃញ របស់ ទីកៃុង 
សា៊ាងហៃ ដៃលជា ចណំចុ គោល 
នៃ អតៃ ដឹកជញ្ជូន បាន កើន 
ដល់ ២៨៣៣ ពិន្ទុ កាលពី ថ្ងៃ 
សុកៃ កើនឡើង ២៤១,៣ ភាគ- 
រយ ធៀប នឹង សបា្តាហ៍ ដូចគ្នា 
កាលពី ឆ្នាំមុន នៅពៃល តួលៃខ 
បាន កើនឡើង ដល់ ៨៣។

សន្ទសៃសន៍ ថ្លៃ ដឹកជញ្ជនូ ទំនិញ  
នៅ កំពង់ផៃ ផ្លាស់ប្តូរ កបា៉ាល់-
ទីកៃុង សា៊ាងហៃ បាន ចាប់ផ្តើម 
កើនឡើង បនា្ទាប់ពី ឈានដល់ 
ចំណុច ទាប កាលពី ខៃឧសភា 
ដោយ ផ្លវូ ហោះហើរ របស់ អាមៃ- 

រិក មើលឃើញ ទិសដៅ កើន 
ឡើង  មុន ផ្លវូ ហោះហើរ ផៃសៃង ទៀត   
នៅ អឺរ៉ុប  និង អាមៃរិកខាង តៃបូង។

របាយការណ៍ បាន កត់ សមា្គាល់  
ថា “ករណ ីឆ្លង វរីសុ ក្នងុ ចណំោម 
អ្នក ចត  និង អ្នក បើកឡាន ដឹក-
ទនំញិ” បៃឈម ជាមយួ“ រចនា 
សម្ព័ន្ធ ស្មុគសា្មៅញ នៃ ភ័ស្តុភារ 
អន្តរជាត”ិ នាឱំៃយ ស្ទះ ទនំញិ នៅ 
កំពង់ផៃ  និង ការវិលតៃឡប់ នៃ 
កុងតឺន័រ ទទៃ។

លោក  Cho Seong-dae 
បៃធាន  អ្នកសៃវជៃវ នៅ KITA 
មាន បៃសាសន៍ ថា៖ “ខណៈពៃល  
ដៃល ឧសៃសាហកម្ម ដឹកជញ្ជូន 
តាម មហសមុទៃ កំពុង បង្កើន 
ការ បញ្ជា ទញិ ថ្មីៗ  សមៃប ់ កងុ-
តនឺរ័  ដើមៃបី ដោះសៃយ បរមិាណ 
ដកឹទនំញិ ដៃល កពំងុ កើនឡើង 
សមត្ថភាព ដឹកទំនិញ ទំនងជា 
នឹងមិន ធូរសៃបើយ ឆប់ៗ ទៃ ”៕
Korean Herald/RR

កបា៉ាល់ ផ្ទកុ កុងតឺន័រ ចត នៅ កំពង់ផ្រ ភាគខាងត្របូង ទីក្រងុ បូ៊សាន។ Yonhap

ក្រមុហុ៊ននំាច្រញរបស់កូរ៉្រខាងត្របូងជំរុញឱ្រយរក
របៀបថ្មីលើការដឹកជញ្ជនូតាមមហាសមុទ្រ



ព័ត៌មានខ្លីៗ
WHOៈ ទិន្នន័យ វ៉ាក់-
សំាង Sinopharm
និង  Sinovac បង្ហាញ
 ពី ប្រសិទ្ធភាព
ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាយោបល់

មួយរបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)បាន
នយិាយកាលពីថ្ង្រពធុទី៣១
មីនាថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់-
សាំងចិនSinopharmនិង
Sinovacបានផ្ដល់ទិន្នន័យ
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់ពួក
គ្រទៅកាន់WHOដ្រល
បង្ហាញថាវ៉ាក់សំាងទាំង២
ន្រះ បានបំព្រញតម្រូវការ
កម្រិតប្រសិទ្ធភាព។
លោកAlejandroCravi-

otoប្រធានក្រុមអ្នកជំនាញ
ប្រកឹ្រសាយទុ្ធសាស្ត្រ(SAGE)
របស់WHOបាននយិាយថា៖
«ទនិ្ននយ័ដ្រលក្រមុហ៊នុបាន
ច្រករលំ្រកជាសាធារណៈនៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំ SAGEកាលពី
សបា្ដាហ៍មនុបានបង្ហាញយា៉ាង
ច្របាស់ថា វ៉ាក់សាំងទាំងន្រះ
មានកម្រិតប្រសិទ្ធភាពដ្រល
អាចបពំ្រញនងឹតម្រវូការដ្រល
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានច្រង»។
លោកបន្តទៀតថា៖«នោះ

មានន័យថាប្រសិទ្ធភាពប្រ-
ហ្រល៥០%បើសនិអាចធ្វើ
រចួជតិឬលើស៧០%ហើយ
ពកួគ្រមានទនិ្ននយ័សវុត្ថភិាព
ទាំងអស់ ដើម្របីបង្ហាញថា
វ៉ាកស់ាងំន្រះនងឹមនិបង្កគ្រះ-
ថា្នាក់អ្វីដល់មនសុ្រសទ្រនៅព្រល
ប្រើ»៕ សុខ វេងឈាង
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សៅ សម្ភសេស 

ថ្វីបើមានការស្នើពីបណ្ដា
ប្រទ្រសអាសា៊ានស្ដពីីការបញ្ចប់
បញ្ហានៅមយីា៉ានម់ា៉ាយា៉ាងណក្ដី
ក៏កិច្ចចរចាររវងរដ្ឋាភិបាល
បង្រួបបង្រួមជាតិមីយា៉ាន់មា៉ា
(NUG)និងរបបយោធានៅ
ត្រមិនអាចសម្របសម្រលួបាន
ឡើយប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដ្រល
ទាមទារពីភាគីទាំងសងខាង
នៅត្រមិនបានឆ្លើយតប។
បណ្ឌិតSasaអ្នកនាំពាក្រយ

រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិ
មីយា៉ាន់មា៉ា និងជារដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទ-
កាល័យបានឱ្រយដឹងថា៖«កិច្ច-
ពិភាក្រសាស្ដពីីការរួបរួមន្រះនឹងមិន
ងយធ្វើទៅបានទ្រប្រសិនបើ
របបយោធា(ដ្រលមាននាទីជា
ក្រមុប្រកឹ្រសារដ្ឋបាលរដ្ឋ)មិនយល់-
ព្រមលើលក្ខខណ្ឌដើម្របីចាប់
ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្រសារវងភាគីទាំង
២»។យា៉ាងណមញិលោកនៅ
ត្រសា្វាគមន៍កិច្ចចរចានិងក្ដីព្រយួ-
បារម្ភដ្រលលើកឡើងពីបណ្ដា
ប្រទ្រសនៅអាសា៊ានស្ដអីពំីវបិត្តិ
នៅមីយា៉ាន់មា៉ាជានិច្ច។
បណ្ឌិតSasaបានប្រប់

កាស្រតNikkei Asiaថា៖
«មើលទៅមិនងយនឹងមាន
ការសម្របសម្រួលណមួយ
ឡើយប៉នុ្ត្រយើងបានដក់ច្រញ
នូវលក្ខខណ្ឌចំនួន៤របស់យើង
ស្ដីពីការពិភាក្រសាន្រះ»។
ក្នងុនោះដ្ររខាងរដ្ឋាភបិាល

NUGបានទាមទារឱ្រយរបប
យោធាសា្តារម្រដឹកនាំនិង
សមាជកិសភាដ្រលជាបឆ់្នាត
តាមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយតាម-
រយៈការបោះឆ្នាតនៅខ្រវិច្ឆិកា
ឡើងវិញដ្រលរួមមានអ្នកស្រី
AungSanSuuKyiជា
ទបី្រកឹ្រសារដ្ឋនងិជាប្រមខុដកឹនាំ
ប្រទ្រសផងដ្ររ។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រង-

ការណ៍របស់ប្រធានអាសា៊ាន
ច្រញក្រយពីកចិ្ចប្រជុំកាលពី
ថ្ង្រទី២៤ម្រសាកន្លងទៅអង្គ-
ប្រជុំទាំងមូលបានយល់ព្រម
លើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន៥ចំ-
ណុចរួមមាន១)អំពាវនាវឱ្រយ
មានការបញ្រឈប់ជាបនា្ទាន់នូវអំ-

ពើហិង្រសានិងការឃុំខ្លួនទាំង-
ឡាយពីសណំក់ភាគីទាងំអស់
២)ភាគីទាងំអស់ត្រវូចាបផ់្តើម
«ការសន្ទនាប្រកបដោយសា្ថា-
បនា»ដើម្របីឆ្ពោះទៅរក«ដំ-
ណោះស្រយដោយសន្តវិិធីមួយ
ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រ-
ជាជន៣)ការត្រងតំាងប្រសិត
ពិស្រសរបស់ប្រធានអាសា៊ាន
ត្រូវត្រជាអ្នកសម្របសម្រួល
ការសន្ទនា៤)បណ្ដាប្រទ្រស
អាសា៊ាននឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្រស-
ធម៌តាមរយៈមជ្រឈមណ្ឌលផ្តល់
ជំនួយសង្គ្រះមហន្តរាយ
(AHA)និង៥)សម្រប់ប្រ-
េសតិពសិ្រសនងិគណៈប្រតភិូ
អាសា៊ាននឹងធ្វើទស្រសនកិច្ចនៅ

ប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ាដើម្របីជួប
គ្រប់ភាគីទាំងអស់។
យា៉ាងណមញិបណ្ឌតិSasa

បាននិយាយថា៖«យើងសា្វា-
គមន៍ស្រចក្ដីសម្រចរបស់
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ន្រះប៉ុន្ត្រ
ជាមួយគ្នាន្រះយើងក៏នឹង
វស់វ្រងកម្រិតន្រសកម្មភាព
របស់ពួកគ្រ។ការសម្រចស្រច-
ក្តីថ្ល្រងការណ៍មានភាពងយ-
ស្រួលទ្រប៉ុន្ត្រប្រសិនបើគ្មាន
សកម្មភាពវនៅត្រគ្មាននយ័អ្វី
ដដ្រល។យើងនឹងរង់ចាំមើល
ថាតើមានការដកកមា្លាងំយោធា
ច្រញហើយឬយា៉ាងណ?»។
មកដល់បច្ចុប្របន្នគ្រនៅមិន

ទាន់ច្របាស់ថាតើនរណនឹង

កា្លាយជាប្រសតិពសិ្រសរបស់
អាសា៊ាននៅឡើយទ្រ។គ្រក៏
មិនច្របាស់ដ្ររថាអ្នកណនឹង
ធ្វើជាតំណងឱ្រយគណៈកមា្មាធិ-
ការដើម្របីតំណងរាស្ត្រសភា
(CRPH)ដ្រលជាក្រមុសមា-
ជិកសភាត្រូវបានបណ្ត្រញ
ច្រញពីតណំ្រងនងិជាតណំង
រដ្ឋាភិបាលNUGនៅក្នុង
កចិ្ចពភិាក្រសាណមយួនៅឡើយ
ដ្ររដោយសារសមាជិកន្រ
រដ្ឋាភិបាលន្រះជាច្រើនកំពុង
លាក់ខ្លួនឬជាប់ពន្ធនាគរ។
បន្ថ្រមពីន្រះកិច្ចព្រមព្រៀង

ចុងក្រយដ្រលល្រចច្រញ
ជាដំណក់កាលសម្រប់ការ
សន្ទនាដើម្របីបង្រួបបង្រួមក៏
មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខ-
ខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលNUG
ដ្រលបានស្នើឱ្រយមានការសា្តារ
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយឡើងវិញ
និងអនុញ្ញាតឱ្រយអ្នកនយោ-
បាយជាប់ឆ្នាតត្រឡប់មក
កាន់អំណចវិញ។
បណ្ឌតិSasaបានបន្តទៀត

ថា៖ «ប្រសិនបើរបបយោធា
នៅត្រព្រងើយកន្តើយនឹងសំ-
ណើរបស់អាសា៊ានក្នុងការ
បញ្រឈប់អំពើហិង្រសាន្រះ រដ្ឋាភិ-
បាលNUGក៏នៅត្របន្តព្រយា-
យាមស្វ្រងរកការគំទ្រពី
អន្តរជាតិដើម្របីប្រឆាំងនឹង
ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបុគ្គល
ទាំងឡាយដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង
របបន្រះដូចគ្នា»៕

ប្រសិត៖ ថ្វបីើ មាន ការស្នើ ពី អាសា៊ាន ក្ដ ីម្រដឹកនំា យោធា 
មីយ៉ាន់មា៉ា នៅត្រ ជា អ្នកសម្រច លក្ខខណ្ឌ កិច្ចចរចា បង្របួបង្រមួ

ហ្វងូមនុសេស តវ៉ា នៅក្នងុ ទីកេងុ ណេដោ ទាមទារ ឱេយ ដោះលេង លោកសេ ីអុ៊ងសាន សូ៊ជី។ រូបថតAFP

បេក់ សាយ 

ម្រដឹកនាំប្រឡារុសលោក
អាឡិចសាន់ឌឺរលូកាសិនកូ
បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើ
វសិោធនកម្មច្របាប់ស្តពីីការស្នង
តំណ្រងប្រធានាធិបតី ដូច្ន្រះ
ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសិខុជាតិដ្រល
កូនប្រុសបំព្រញតួនាទីយា៉ាង
សំខាន់មួយបន្តអំណចន្រះ
ប្រសិនបើលោកសា្លាប់ខណៈ
ដ្រលលោកកំពុងកាន់តំណ្រង
ន្រះ។
លោកប្រធានាធិបតីលូកា-

សិនកូបានថ្ល្រងប្រប់ក្រុម
អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ង្រ
សៅរ៍នៅក្នុងអំឡុងទស្រសនកិច្ច
មួយទៅកាន់តំបន់នានាដ្រល
រងប៉ះពាល់ដោយមហន្តរាយ
នុយក្ល្រអ៊្ររ Chernobylថា៖
«អាចប្រប់ខ្ញុំបានទ្រថាប្រសនិ
បើគ្មានប្រធានាធិបតីនៅថ្ង្រ-
ស្អ្រកន្រះតើអ្នកអាចធានាថា
អ្វីៗគ្រប់យា៉ាងនឹងដំណើរការ
ទៅបានល្អប្រសើរ?»។ន្រះបើ
យោងតាមទភីា្នាកង់រសារពត័-៌
មានBelta។
លោកបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំ

នឹងចុះហត្ថល្រខាលើក្រឹត្រយ
មួយអំពីថាតើអំណចន្រះនឹង
ត្រវូបានបង្កើតឡើងតាមរបៀប
ណ?ប្រសនិបើប្រធានាធបិតី
ន្រះត្រូវគ្របាញ់នៅថ្ង្របនា្ទាប់
ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសុិខនឹងទទួល
អំណចន្រះ"។
ក្រុមអ្នកអង្ក្រតការណ៍បាន

បញ្ជាក់ថាលោកលូកាសិន-
កូដ្រលបានគ្រប់គ្រងដោយ
កណ្ដាប់ដ្រដ្រកចាប់តាំងពីឆា្នាំ
១៩៩៤មានបំណងបង្កើត
ច្របាប់នយោបាយមួយទោះបី
ជាលោកបានបដិស្រធក្តី។

លោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់
គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិ-
សុខជាតិប៉ុន្ត្រកូនប្រុសច្របង
របស់គត់គឺលោកViktor
Lukashenkoកម៏ានតណំ្រង
មួយដ្ររហើយត្រូវបានចាត់
ទុកជាម្រដឹកនាំក្រផ្លូវការន្រ
ក្រុមប្រឹក្រសា។
ស្ថិតនៅក្រមច្របាប់បច្ចុប្របន្ន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណច
ប្រធានាធិបតីប្រសិនបើតំណ្រង
ប្រធានាធិបតីនៅទំន្ររ ប៉ុន្ត្រ
លោកលូកាសិនកូបាននិយាយ
កាលថ្ង្រសៅរ៍...តទៅទំព័រ ១២

ម្រដឹកនំា ប្រឡារុស គ្រង ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្របាប់ ដើម្របី ផ្ទ្ររអំណាច ឱ្រយ កូនប្រសុ លោក

លោក បេធានាធិបតី  អាឡិចសាន់ឌឺរ លូកាសិនកូ បង្ហាញ ការផ្គើន 
បេឆំាង នឹង ការតវ៉ា ទាមទារ ឱេយ លោក ចុះ ចេញ ពី តំណេង។ រូបថតAFP
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ប្រាក់ សាយ 

អ្នករត់ ចៃញពី បៃទៃស កូរ៉ៃ-
ខាង ជើង មួយកៃមុ បាន និយាយ   
កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា ខ្លនួ មាន ផៃន- 
ការ បញ្ជូន រាប់ពាន់ ខិត្តប័ណ្ណ 
ទៅ  កូរ៉ៃ ខាងជើង នៅ សបា្តាហ៍   
កៃយ ទោះបីជា បមៃម  ទៅ 
លើ  បញ្ជូន ខិត្តប័ណ្ណ តៃូវបាន 
អនុម័ត នាពៃល ថ្មីៗ នៃះ ក្តី។

លោក Park Sang-hak 
ជា  អ្នក រត់ចោល បៃទៃស មា្នាក់ 
ដៃល បាន ដឹកនាំ កៃុម អ្នកតស៊ូ 
ដើមៃប ីបៃទៃស ករូ៉ៃ ខាងជើង សៃរ ី
បាន បៃប់ ទីភ្នាក់ងារ សារព័ត៌- 
មាន  Yonhap កាលព ីថ្ងៃ សកុៃ 
ថា កៃមុ របស់ លោក មាន ផៃន ការ   
បញ្ជូន ខិត្តប័ណ្ណ ជាចៃើន ឆ្លង 
ពៃដំៃន នៅពៃល វៃលា និង ទីតំាង  
មិនតៃវូ បាន បៃកាស ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ  

រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១ ឧសភ។
លោក បាន និយាយថា៖ «ខិត្ត-

ប័ណ្ណ ទាំងនៃះ នឹង រាប់ បញ្ជូន 
សារ មួយ ដៃល រិះគន់ របប ផ្តាច់ 
ការ ៣ ជំនាន់ របស់ ពួកគៃ និង 
បៃប់ ពួកគៃ ឱៃយ ផ្តល់ សៃបៀង- 
អាហារ មួយចំនួន ដល់ បៃជាជន  
កូរ៉ៃខាងជើង»។

កៃុម សកម្មជន នឹង ចាប់ផ្តើម 
បង្ហោះ បៃហៃល ៥ មុឺន ខិត្ត-
ប័ណ្ណ និង កូនសៀវភៅ តូចៗ 
ជាចៃើន ទៀត។

លោក Park ក ៏បាន ចាតទ់កុ 
បមៃម បញ្ជូន ខិត្តប័ណ្ណ បៃឆំង 
ទកីៃងុ ពៃយុងយា៉ាង ដៃល តៃវូ បាន 
អនមុត័ កាលព ីខៃ មនុនៃះ ថា ជា 
ការរំលោភសិទ្ធិ ជា មូលដ្ឋាន 
ដៃល តៃូវ បាន ធានា នៅ កៃម 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។

កៃសួង បងៃួបបងៃួម បាន និ-

យាយថា ខ្លួន នឹង គៃប់គៃង 
សា្ថានការណ៍ ទាក់ទង នឹង ផៃន-
ការ បញ្ជនូ ខិត្តប័ណ្ណ របស់ កៃមុ នៃះ 
ក្នុង កិច្ច សហបៃតិបត្តិ ជាមួយ 
ប៉ូលិស និង អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ។

ការធ្វើ វិសោធនកម្ម ទៅលើ 
ការ បង្កើត ចៃបាប់ ទំនាក់ទំនង អន្តរ-
កូរ៉ៃ ហាមបៃម ការបញ្ជូន ខិត្ត-
ប័ណ្ណ បៃឆំង ទីកៃុង ពៃយុង យា៉ាង 
ដោយ អ្នក រំលោភបំពាន តៃវូ មាន 
ទោស ជាប់ ពន្ធនាគារ អតិបរមា 
៣ ឆ្នា ំឬ តៃវូ ពិន័យ ជា បៃក់  ៣០ 
លានវុ៉ន (២៧៤០០ ដុលា្លារ)។

បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង បាន 
បញ្ជាក់ថា បមៃម បញ្ជូន ខិត្ត-
ប័ណ្ណ នៃះ ចាំបាច់ ក្នុង ការការ-
ពារ ជីវិត និង សុវត្ថិភព របស់ 
បៃជាជន ដៃល រស់នៅ តាម 
តំបន់ ពៃំដៃន ខណៈ ដៃល ខិត្ត-
ប័ណ្ណ ទាំងនៃះ អាច បង្ក ឱៃយ កូរ៉ៃ-

ខាងជើង មាន វិធានការ បៃឆំង 
វញិ។ កៃមុ អ្នក រិះគន ់នយិាយថា 
ចៃបាប់ នៃះ កាត់បន្ថយ កិច្ច បៃឹង- 
បៃង ក្នុង ការបញ្ជូន ខិត្តប័ណ្ណ 
ចូល ទៅក្នុង បៃទៃស កូរ៉ៃខាង- 
ជើង ឯកោ មួយ នៃះ។

តាម លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស 
បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង  និង កូរ៉ៃ-
ខាងជើង នៅតៃ ធ្វើសង្គៃម 
ដោយសារ មិនទាន់ មាន កិច្ច-
ពៃមពៃៀង សន្តិភព តៃូវបាន 
ឈានដល់ នោះទៃ ទោះបីជា 
សង្គៃម កូរ៉ៃ បាន បញ្ចប់ នៅក្នុង 
ឆ្នាំ ១៩៥៣។

ទាក់ទង នឹង ការបញ្ជូន ខិត្ត-
បណ័្ណ នៃះដៃរ បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង-
ជើង បាន កាត់ផ្តាច់  និង បិទ 
ការិយាល័យ ទំនាក់ទំនង នៅ 
ពៃដំៃន រវាង ករូ៉ៃ ទាងំ ២ កាលព ី
ឆ្នាំ ទៅ៕

ប្រាក់ សាយ

កៃុម ឃ្លាំមើល សិទ្ធិមនុសៃស 
មាន មូលដ្ឋាន នៅ បៃទៃស សុីរី 
បាន និយាយថា នាវា ដឹក បៃង 
អ៊រីង៉ មយួគៃឿង តៃវូ រង ការវាយ- 
បៃហារ នៅ ឆ្នៃរសមុទៃ នៃ បៃ-
ទៃស សុរី ីដៃល ហៃកហរួ ដោយ 
សង្គៃម កាលពី សៅរ៍ ដោយ 
បាន បង្ក ឱៃយ អគ្គិភ័យ ឆបឆៃះ 
ប៉ុន្តៃ មិនបាន បណ្តាល ឱៃយ មាន 
អ្នកសា្លាប់ ឬ រងរបួស នោះទៃ។

ទីភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មាន រដ្ឋ 
SANA បាន ដកសៃង ់សម្ត ីមន្តៃ ី
នៅ កៃសួង បៃង ដោយ និ-
យាយ  ថា អគ្គិភ័យ នោះ បាន 
ឆបឆៃះ នៃះ កៃយពី អ្វីដៃល 
តៃូវបាន គៃ ជឿ ជា ការ វាយ បៃ-
ហារ ដោយ យន្តហោះ ្រដូន 
ចៃញ ពី ដៃនទឹក លីបង់»។

SANA បានឱៃយ ដឹងថា អគ្គិ-
ភ័យ នោះ តៃូវបាន ពន្លត់ ទាំង- 
សៃុង។

កៃុម ឃ្លាំមើល នោះ មិន អាច 
និយាយថា តើ វា គឺជា ការ វាយ 
បៃហារ ដោយ ដ្ូរន ឬ មីសុីល 
ចៃញ ពី នាវាចមៃបាំង ឬ យា៉ាង-
ណ នោះទៃ?

ភ្លាមៗ នោះ មិនទាន់ ចៃបាស់  
ថា  តើន រណ នៅ ពីកៃយ ការ 
វាយ បៃហារ នៅកៃបៃរ រោងចកៃ 

ចមៃញ់  បៃង Baniasនៅក្នុង 
ខៃត្ត ឆ្នៃរសមុទៃ Tartus ដៃល 
គៃប់គៃង ដោយ របប នៃះ?

បៃធាន កៃុម ឃ្លាំមើល សិទ្ធិ 
មនុសៃស លោក Rami Abdel 
Rahman បាន និយាយថា៖ 
«នៃះគជឺា ការវាយបៃហារ លើក 
ទី១ ទៅ លើ នាវា ដឹក បៃង មួយ 
គៃឿង ប៉ុន្តៃ កន្លៃង កំណត់  Ba-
nias តៃវូបាន យក ជា គោលដៅ 
កាល  ពីពៃល កន្លងទៅ»។

ទរូទសៃសន ៍Al-Alam បានឱៃយ 
ដឹងថា នាវា ដឹក បៃង ដៃល តៃូវ 
បាន រង ការវាយបៃហារ កាលពី 
ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅកៃបៃរ ទីកៃុង Bani-
yas នៅក្នុង បៃទៃស សុីរី គឺជា 
នាវា មួយ ក្នុង ចំណោម នាវា ដឹក 
បៃង អីុរ៉ង់ ចំនួន ៣ គៃឿង ដៃល  
បាន មកដល់ ចំណត ទមា្លាក់ 
បៃង  ចុះ។

កាលពី ដើម ឆ្នាំទៅ ទីកៃុង 
ដមា៉ាស បានឱៃយដងឹថា កៃមុ មជុ 
ទឹក បាន បង្កៃ គៃឿងផ្ទុះ នៅលើ 
បំពង បៃង ជាចៃើន របស់ រោង- 
ចកៃ ចមៃញ់ បៃង Banias 
នៅ ឆ្នៃរសមុទៃ នៃះ ប៉ុន្តៃ ការ 
ខូចខាត មិនបាន ធ្វើឱៃយ រាំងស្ទះ 
ដល់ កិច្ចបៃតិបត្តិការ ទៃ។

បៃទៃស អុីសៃអៃល បាន ធ្វើ 
ការ វាយបៃហារ ផ្លវូអាកាស រាប-់ 
រយ លើក ទៅលើ ទកឹដ ីសុរី ីចាប-់ 

តាំងពី ឆ្នាំ ២០១១ ភគ ចៃើន 
បាន   យក កងកមា្លាំង ហៃស-
បូឡាហ៍ តាលីបង់  និង កងទ័ព 
រដ្ឋាភិបាល សុីរី ជា គោលដៅ។

កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ការ-
វាយបៃហារ របស់ អុីសៃអៃល 
បាន  បណ្តាល ឱៃយ មន្តៃី សុីរី មា្នាក់ 
សា្លាប់ នៅ ភគ ខាងកើត នៃ 
ទីកៃុង  ដមា៉ាស ហើយ ជា ការ 
សង សឹក នោះ ប៉ុនា្មាន ម៉ាង 
កៃយមក សុីរី បាន បាញ់ 
មសីុលី សដំៅ ទតីាងំ នយុក្លៃអ៊ៃរ 
សមា្ងាត់ មួយ នៅ អុីសៃអៃល 
ភគ ខាងតៃបូង។

នៅមុន សង្គៃម សុីរី បៃទៃស 
នៃះ ពៃញចិត្ត នឹង ស្វ័យភព 
ថាមពល ណស់ ប៉ុន្តៃ ផលិត- 
កម្ម បាន ធា្លាក់ចុះ នៅក្នុង អំឡុង 
សង្គៃម ដោយ បាន ជំរុញ ឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល ពឹងផ្អៃក លើ ការនាំ- 
ចូល ឧស្ម័ន ធៃយូង ថ្មី។

ទណ្ឌកម្ម របស់ លោក ខាង 
លិច  ទៅលើ ការដឹក បៃង និង 
វិធានការ ទណ្ឌកម្ម របស់ អាមៃ-
រកិ បៃឆងំ អុរីង៉ ់បាន ធ្វើឱៃយ ការនា ំ
ចូល បៃងកាន់តៃ មាន ភព-
ស្មុគ សា្មាញ។

គួរ បញ្ជាក់ថា ផលិតកម្ម 
បៃង នៅ មនុ សង្គៃម គ៤ឺ០មុនឺ 
បារ៉ៃល នៅក្នុង ១ ថ្ងៃ នៅក្នុង 
បៃទៃស សុីរី៕

ប្រាក់ សាយ

ឆ្មាំ សមុទៃ ហ្វីលីពីន បាន ធ្វើ 
សមយទុ្ធ នៅ សមទុៃ ចនិ ខាងតៃបងូ 
ដៃល មន្តៃី មា្នាក់ បាន និយាយ 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ គឺជា ផ្នៃក នៃ 
កចិ្ចបៃងឹបៃង ដើមៃប ីធានា ឲៃយ មាន 
យុតា្តាធិការ ជុំវិញ ដៃនទឹក ដៃល 
មាន ជម្លាះ។

សមយទុ្ធ នៅកៃបៃរ កោះ Thitu 
ដៃល កាន់កាប់ ដោយ ហ្វីលីពីន 
និង កោះ  Scarborough Shoal 
គៃប់គៃង ដោយ ចិន បាន កើត 
ឡើង សៃបពៃល ភព តាន តឹង 
កើនឡើង ខា្លាងំ ជុវំញិ សមទុៃ ដៃល 
សមៃបូរ ដោយ ធនធាន នៃះ។

ជម្លាះ ការទូតថ្មីៗ នៃះ រវាង 
បៃទៃស ទាងំ២តៃវូបាន បង្កឡើង  
ដោយ ការចាប់ នាវា ចិន រាប់រយ 
គៃឿង នៅ បៃជុំ កោះ  Spratly 
Islands កាលពី ខៃ មុន។

នាវា ភគចៃើន បាន បៃក ខ្ញៃង គា្នា  
នៅ ម្តុំ បៃជុំ កោះមាន ជម្លាះ នោះ។

បៃទៃស ចនិ ដៃល បាន អះអាង 
ទាមទារ សមទុៃ នៃះ ស្ទើរតៃ ទាងំ 
សៃងុ បាន បដសិៃធ ការទាមទារ 
របស់ ហ្វីលីពីន ម្តង ហើយ ម្តង 
ទៀត   ឲៃយ ហៅ ទកូ ទាងំនោះ តៃឡប ់
ទៅវិញដៃល ទីកៃុង មា៉ានីល និ-
យាយ ថា គឺជា ទូក របស់ កង ការពារ  
សមទុៃ ហើយ ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំន-ិ
យាយ ថា ជា ទូក នៃ សាទ ទៃ។

ជា ការឆ្លើយតប ហ្វលីីពីន បាន  
ដក ់ពងៃយ នាវា លៃបាត ជាចៃើន 

គៃឿង ថៃមទៀត ក្នុង នោះ មាន 
ឆ្នា ំការពារ ដៃនសមទុៃ  នងិ នាវា 
របស់ កងទ័ពជើងទឹក ដើមៃបី បង្កើន  
ការសុើប យកការណ៍ និង ទប់-
សា្កាត់ ការនៃសាទ ខុសចៃបាប់។

សមយទុ្ធ នៅ ដៃនសមទុៃ នៃះ 
បាន ចាប់ផ្តើម កាលពី សបា្តាហ៍ មុន។

អ្នកនាំពាកៃយ ឆ្មាំ ការពារ ដៃន 
សមុទៃ លោក ឧត្តមសៃនីយ៍តៃី  
Armando Balilo បាន និ-
យាយថា៖ "យើង កំពុង គំាទៃ ដល់  
វធិសីាស្តៃ របស ់បៃទៃស ទាងំមលូ 
ក្នងុ ការធានា ឱៃយ មាន យតុា្តាធកិារ 
ដៃនសមុទៃ របស់ យើង»។

សមយុទ្ធ ទាំងនោះ ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ  ការហ្វកឹហាត ់ផ្នៃក នាវាចរណ ៍
កចិ្ចបៃតបិត្តកិារ ទកូតចូ ការថៃទា ំ
នងិ កចិ្ចបៃតបិត្តកិារ បៃកប ដោយ 
ភពតៃឹមតៃូវ។

សមយទុ្ធ នោះ តៃវូ បាន ធ្វើឡើង 
នៅកៃបៃរ កោះ  Thitu និង កោះ 

Scarborough Shoal រមួទាងំ 
បៃជំុ កោះ Batanes islands នៅ  
ខាងជើង នងិ ផ្នៃក ភគ ខាង តៃបូង 
និង ខាងកើត នៃ បៃទៃស នៃះ។

កោះ Scarborough គឺជា 
កន្លៃង១ នៃ កន្លៃង នៃសាទ សមៃបរូ 
តៃី បំផុត នៅក្នុង តំបន់ នៃះ គឺជា 
ចំណុច ផ្ទុះឡើង ជម្លាះ រវាង ទី-
កៃងុ  មា៉ានីលនិង ទីកៃងុ ប៉ៃកំាង។

សមយុទ្ធ នៃះ បាន ចាប់ផ្តើម 
ខណៈ កងកមា្លាំង បៃដប់អាវុធ 
បៃទៃស ហ្វលីពីនី បានធ្វើ សម-
យទុ្ធ រមួជាមយួ ទាហាន អាមៃរកិ 
ដៃល បាន បញ្ចប់ កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ។

ទីកៃុង ប៉ៃកាំង មិន អើពើ នឹង 
សៃចក្តី សមៃច របស់ តុលាការ 
អន្តរជាតិ នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
ដៃល បានបៃកាស ការអះអាង 
ទាមទារ ភគចៃើន នៃ សមទុៃ ចនិ 
ខាងតៃបូង របស់ខ្លួន ថា គា្មាន 
មូលដ្ឋាន៕

អ្នករត់ចោលប្រទ្រសមួយក្រមុមានផ្រនការបញ្ជនូខិត្ត-
ប័ណ្ណចូលទៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងនៅសប្តាហ៍ក្រយ

នាវាដឹកប្រងអីុរ៉ង់រងការវាយ
ប្រហារនៅឆ្ន្ររសមុទ្រប្រទ្រសសីុរី

ឆ្មាំការពារដ្រនសមុទ្រហ្វលីីពីនធ្វើសមយុទ្ធ
នៅក្នងុសមុទ្រខាងត្របូងដ្រលមានជម្លោះ

តពីទំព័រ ១១...ថា នាយក 
រដ្ឋមន្តៃី គឺជា មៃដឹកនាំ មាន តៃ 
ឈ្មាះ ប៉ុណោ្ណោះ ហើយ សៃចក្តី 
សមៃច ទាំងអស់ នឹង តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង ដោយ កៃមុបៃកឹៃសា សន្ត-ិ
សុខ មាន សមាជិក ២០ រូប។

លោក  លូកាសិនកូ កាលពី 
ឆ្នាំទៅ បាន បៃឈម នឹង ការតវា៉ា 
រយៈពៃល ជាចៃើន ខៃ ដៃល 
បាន  អំពាវនាវ ឲៃយ លោក ចុះ 
ចៃញពី តំណៃង កៃយពី ការ 
បោះឆ្នាត មាន លចួ បន្ល ំនៅក្នងុ 
ខៃសីហា ដៃល បាន ផ្តល់ឱៃយ 
កាន់តំណៃង អាណត្តិ ទី៦។

អាជា្ញាធររដ្ឋ បាន ឆ្លើយតប 
ទៅនឹង បាតុកម្ម ជាមួយ កង- 
កមា្លាំង ដោយ មនុសៃស រាប់មុឺន 
នាក់ តៃូវ បាន ចាប់ឃុំខ្លួន និង 
រាបរ់យ នាក ់តៃវូ បាន កាតទ់ោស 
ឱៃយ ជាប់គុក រយៈពៃល យូរ។ 
ឥសៃសរជន ស្ទើរតៃ ទាងំអស ់បាន 
ជាប់គុក ឬ និរទៃស។

លោក  លកូាសនិក ូបាន ទាត ់
ចោល ការអះអាង ដៃលថា ការ 
បោះឆ្នាត មាន លចួ បន្ល ំហើយ 
បាន ចោទបៃកាន់ ថា ការតវា៉ា 
ទាំងនោះ តៃូវ បាន ជំរុញ លោក 
ខាងលិច។

កាលព ីសៅរ ៍លោក បាន អះ- 
អាង ថា អង្គការ ណតូ មាន ផៃន- 
ការ បញ្ជនូ ទាហាន ចលូ ក្នងុបៃ-
ទៃស នៃះ បៃសិន បើ មាន រដ្ឋបៃ- 
ហារ កើនឡើង ដោយ នាំឱៃយ 
ពួកគៃ ទៅកាន់ ពៃំដៃន រុសៃសុី។

មៃដឹកនាំ បៃឆំង បៃឡារុស 
កាលពី សបា្តាហ៍ មុន បាន សម្តៃង  
ការភ័យខា្លាច ថា លោក  លូកា-
សនិក ូបាន ស្វះស្វៃងរក ទនំាក-់ 
ទំនង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ បៃទៃស 
រសុៃសុ ីខណៈ អណំច របស ់លោក 
កពំងុ ចុះថយ ដោយ  នាឱំៃយ បាត-់ 
បង់ អធិប ត យៃយភព សមៃប់ 
បៃទៃស ដៃល មាន បៃជាជន 
៩,៥ លាន នាក់ នៃះ៕

ម្រដឹកនំាប្រឡារុស...

ឆ្មា ំការពារ ដ្រានសមុទ្រា ហ្វលីីពីន ធ្វើ សមយុទ្ធ នៅក្រាប្រារ កោះ Thitu នៅក្នងុ 
សមុទ្រា ចិន ខាងត្រាបូង។ រូបថត AFP
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អតីតក្មេងជំរំជនភៀស
ខ្លនួបង្កើតគំនូរជីវចល
3Dចូលរួមអភិវឌេឍសង្គម
តាមរយៈវីដេអូអប់រំ

ហុង រស្មី 

ភ្នំពេញ៖ សុភា ទន្សាយ ដ្ល ជា 
សត្វ តណំាង អ្នកបជ្្ញ អ្នកច្ះដងឹ ក្នងុ 
រឿងព្ង កថា ខ្មរ្ បាន ចូលខ្លនួ មក 
ណ្នំា ព្យញ្ជនៈ ទំាង ៣៣ តួ បំណង 
ទាក់ទាញ ចិត្ដ កុមារ ខ្មរ្ ឱ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ 
នឹង អក្សរ ជាតិ កាន់ត្ ច្ើនឡើង។

ជា សត្វ មាន ត្ចៀកវ្ងៗ សម្បុរ 
ប្ផ្ះ លាយ ស បាន និយាយថា 
«ព្យញ្ជនៈ ខ្ម្រ ភាគ ទី ១» មុនព្ល 
អក្សរក្ម ដំបូង បាន ធ្លាក់ មក ធ្វើឱ្យ 
បក្សី ពណ៌ សមាន ការភា្ញាក់ផ្អើល រួច ក៏ 
ចឹក លើ «ក»។

ដោយ សម្បូរ ត្ ទស្សនា វីដ្អូ គំនូរ 
ជីវចល បង្ៀន ព្យញ្ជនៈ ចម្ៀង និង 
រឿងខ្លីៗ នានា ជា ភាសា អង់គ្ល្ស 
ការបង្ៀន ភាសា ជាតិ ក្នុង ទម្ង់ 
វីដ្អូ គំនូរជីវចល 3D ស្ទើរត្ មិនសូវ 
ឃើញ នោះទ្។

វហ្ា ជា ផលតិកម្ម គនំរូជវីចល អបរ ំ
ខ្ម្រ ដ្ល ទើប បាន ដំណើរការ អំឡុង 
ពល្ ផ្ទុះឡើង ន ្វបិត្ដ ិកវូដី១៩ ជាមយួ 
ការចាបផ់្ដើម វដីអ្ ូពយ្ញ្ជនៈ ២ វគ្គ ដល្ 
មាន ១០ តួអក្សរ ក៏ដូចជា វីដ្អូ 
មួយចំនួន ទៀត ជាពិស្ស ការរចនា 
គំនូរជីវចល ចម្ៀង ជាមួយ ព្ះនាង 
មា្ចាស់ តូច នរោត្ដម ជ្នណា។

លោក ផាត សុផល ជា វិចិត្ករ 
គំនូរជីវចល 3D និង ជា ចាងហា្វាង 
ផលិតកម្ម បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ 
«ផលតិកម្ម មយួ ន្ះ បង្កើតឡើង ដើមប្ ី
អភិវឌ្ឍ ចំណ្ះដឹង សម្ប់ កុមារ ខ្ម្រ 
តាមរយៈ គំនូរជីវចល រួមមាន រឿងព្ង 
រឿង កំប្លង្ កម្មវិធី បង្ៀនអក្សរ ខ្មរ្ និង 
ចម្ៀង កុមារ»។

ជាមយួ គោលបណំង ចលូរមួ អភវិឌឍ្ 
សង្គមជាតិ តាមរយៈ សិល្បៈ លោក 
សុផាត មាន ក្ដីស្ម្ ចង់ រៀន ជំនាញ 
ឌីហ្សាញ ន្ះ តាំងពី កុមារភាព បើ 
ទោះបី ជា រូបលោក និង ក្ុមគ្ួសារ 
កំពុងត្ រសាត់ អណ្ដ្ត ជ្កកោន នៅ 
ស្ុក គ្ យា៉ាងណា ក៏ដោយ។

ដោយ ព ីតាងំ លនំៅ បណ្ដោះអាសន្ន 
ក្នុង ជំរំ ជាយដ្ន សាយធូ លោក 

សុផាត វ័យ ទើប ៩ ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩១ មិន ភ្ល្ច ស្វា ចាប់យក 
ចំណ្ះវិជា្ជា ក្ម ការបង្ហាត់បង្ៀន 
របស់ គ្ូ ជនជាតិ បរទ្ស។

លោក បាន រំឭកថា៖ «ខ្ញុំ បាន ចូល 
រៀន គំនូរ ជាមួយ គ្ូ ជនជាតិ បារាំង 
ដ្ល គាត់ បាន ប្ប់ សិស្ស គំនូរ 
ទាំងអស់ គា្នា ថា គំនូរ អាច ធ្វើឱ្យ មាន 
ចលនា បាន ហើយ អ្នក ទាងំអស ់គា្នា គ ឺ
អាច ធ្វើ វា បាន។ សូម ធ្វើ ការងរ ន្ះ 
ដើម្បី ជនជាតិ របស់ អ្នក»។

លោក សុផល បច្ចុប្បន្ន អាយុ ៤០ ឆ្នាំ 
បាន បន្ដថា៖ «បនា្ទាប់មក គាត់ ចាក់ 
គំនូរជីវចល បារាំង ឱ្យ មើល ហើយ ចាប់ពី 
ពល្ នោះ ដល្ ពន្លក ក្ដ ីបថ្ា្នា របសខ់្ញុ ំបាន 
ដុះ ឡើង។ វា ដចូជា ចង្កៀង តចូ មយួ បភំ្ល ឺផ្លវូ 
ក្នងុ យប ់ដស៏ន្ ងងតឹ ពពី្ះ សាលារៀន 
ត្វូបាន បទិ ហើយ ពល្ ធ្វើ មាតភុមូ ិនវិត្ដន ៍
មក ស្ុក ខ្ម្រ វិញ យើង រស់នៅក្នុង ជីវភាព 
ដ៏ស្ន ក្ីក្ បំផុត»។

ឆកជីវិត ងើប ច្ញពី ភ្នក់ភ្លើង សង្គ្ម 
បាន រញុចន្ ឱយ្ យវុជន របូន្ះ បន្ដ ពុះពារ 
ចញិ្ចមឹជវីតិ នងិ ដើរ តាម ក្ដ ីសម្ ្របសខ់្លនួ 
ជា អ្នក ឌហីស្ាញ របូភាព គនំរូជវីចល ផ្ដោត 
លើ ការអប់រំ កុមារ ជា ចម្បង។

ពន្ចរ ត្ ២ នាក់ ប្អូនស្ី ឈ្មោះ ម៉ា 
ខួច ពួកគ្ ស្វ្ងរក ការងរ ធ្វើជា កម្មករ 
រហូតដល់ ប្ទ្ស ថ្ បំណង សន្សំ ប្ក់ 
សម្ប់ ទិញ កុំព្យូទ័រ បន្ដ ការសិក្សា ផ្ន្ក 
គំនូរជីវចល បន្ថ្មទៀត។

លោក បានឱ្យដឹងថា៖ «រហូតដល់ ឆ្នាំ 
២០០៣ ទើប ខ្ញុំ អាច ទិញ កុំព្យូទ័រ កញ្ចាស់ 
១ គ្ឿង តម្ល្ ១២០ ដុលា្លារ ជា លុយ 
បងប្អូន ខ្ញុំ ខំធ្វើការ ជា កម្មករ នៅ ថ្។ ប៉ុន្ដ្ 
អត់ សាលារៀន អត់ មាន អ្នកច្ះ ខ្ញុំ 
ព្យាយាម ដើរ គ្ប់ ហាង កុំព្យូទ័រ ដើម្បី 
ស្វ្ងរក កម្មវិធី គំនូរ ជីវចល រហូតដល់ ឆ្នាំ 
២០០៧ ទើប ខ្ញុ ំអាច ទញិ បាន កម្មវធិ ី3DS 
MAX ដ្ល ខ្ញុំ ប្ើ សម្ប់ គូរ គំនូរជីវចល 
រហូត ដល់ សព្វថ្ង្ន្ះ»។

ជាមួយ ការបង្ហាះ វីដ្អូ កំប្លង្ ខ្លីៗ  ទំាង 
នៅលើ បណា្ដោញ សង្គម យូធូប និង ហ្វស្បុ៊ក 
ជា ហរូហ ្អឡំងុពល្ បទិ ខ្ទប ់ន្ះ ផលតិ- 
កម្ម វ្ហា (Veha Entertainment Pro-
duction) មាន សមាជិក ៤ នាក់ គឺ ប្អនូសី្ 
ម៉ា ខួច កូនសី្ ទំាង២ ផល ជីវ័ន្ដ និង  ផល 
សុម្សា រួមទំាង រូបលោក សុផល។

ជាមួយ ដំណើរ កវ្កកឆ្នាំង លោក បាន 
ប្ប់ថា៖ «បច្ចុប្បន្ន យើង ផលិត គំនូរ 
ជីវចល បង្ៀន ព្យញ្ជនៈ ទើបបាន ២ វគ្គ 
[១០ អក្សរក្ម] ហើយ ចំណ្កឯ 
វគ្គផស្ង្ៗ យើង កពំងុត ្ដណំើរការ ផលតិ 
ជា បន្ដបនា្ទាប់»។

លោក សផុល បាន ពនយ្លថ់ា៖ «វដីអ្ ូ
គំនូរ ជីវចល ១ វគ្គ ដ្ល ១ វគ្គ មាន រយៈ 
ប្មាណ ៥០ វិនាទី យើង ចំណាយព្ល 
ប្ហ្ល ១ ទៅ ២ សបា្ដោហ៍ ហើយ 
សម្ប់ ការផលិត ១ ចប់ យើង ត្ូវការ 
ព្ល ប្មាណ ២ ខ្ ពីព្ះ យើង ត្ូវ គូរ 
តួអង្គ ថ្មីៗ រហូត ដើម្បី តម្ូវ តាម អក្សរ តួៗ 
ទាំងអស់ ៣៣ តួ»។

លោក បាន បន្ដថា ចណំក្ រឿងពង្ ខ្មរ្ 
ដ្ល ផលិត រួច ទើបត្ បាន ១ រឿង 
ប៉ណុ្ណោះ ហើយ នៅមាន ជាច្ើន រឿង ទៀត 
កំពុង ផលិត មិនទាន់រួច។ បុ៉ន្ដ ្ចំពោះ រឿង 
កំប្លង្ខ្លីៗ  កុ្ម របស់លោក ដ្ល មាន ប្អនូសី្ 
និង កូនៗ ទំាង ២ ផលិត បាន ច្ើន ហើយ។

លោក បាន បញ្ជាកថ់ា៖ «ដោយសារ រឿង 
ព្ង នីមួយៗ មាន តួអង្គ ច្ើន ទ្សភាព  
ធម្មជាតិ ក៏ច្ើន ទើប ចំណាយ ព្ល គូរ 
យូរ ហើយ ចំណ្ក រឿង កំប្ល្ងខ្លីៗ មាន 
តួអង្គ តិច ទើប ផលិត បាន លឿន ជាង»។

ពល្ន្ះ កព្ ីការបង្ៀន ពយ្ញ្ជនៈ ២ 
វគ្គ វីដ្អូ រឿងព្ង ខ្ម្រ ១ រឿង វីដ្អូ 
ផស្ព្វផស្ាយ បម្ាណ ១០ កដ៏ចូជា មរ្ៀន 
ឌហីស្ាញ គនំរូជវីចល ជាច្ើន គនំរូជវីចល 
របស ់លោក បានបង្ហាញ ព ីការអបរ់ ំស្ដពី ីវធិ ី
បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩ ផងដ្រ។

ជា តួអង្គ ឯក ប្ចាំ ផលិតកម្ម សុភា 
ទន្សាយ ដើរតួ ជា អ្នក កមា្ចាត់ វីរុស កូរ៉ូណា 
តាមរយៈ ការពាក់ មា៉ាស់ និង សមា្អាត 
អនាម័យ ជាមួយ អាកុល ក៏ដូចជា ណ្នាំ 
ដល ់ពពកួសត្វ ដទ ្កុឱំយ្ ដើរចញ្ ព ីជមក្ 
បើ មិនចាំបាច់ ផងដ្រ។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើម 
ដំណើរការ គំនូរជីវចល ស្ប ព្ល កូវីដ 
ចាប់ផ្ដើម ផ្ទុះ ទើប ធ្វើឱ្យ ការផលិត ជួប 
បញ្ហាខ្លះ។ ទោះយា៉ាងណា ខ្ញុំ នៅត្ បន្ត 
ផលិត ការងរ ន្ះ ដោយ ការតាំង ចិត្ត 
ខ្ពស់បំផុត ទោះ ជួប ឧបសគ្គ ច្ើនយា៉ាង 
ណាក៏ដោយ ព្ះ ជា ក្ដីស្ឡាញ់»។

លោក កប៏ាន រៀបរាប ់ព ីសា្នាដ ្មយួចនំនួ 
ទៀត ដចូជា សប្ត៉ ពាណជិ្ជកម្ម បទចម្ៀង 
របស់ ព្ះនាងតូច នរោត្ដម ជ្នណា 
ដ្ល សម្ដ្ង ជាមួយ គំនូរជីវចល។

លោក មាន បទពិសោធ ការងរ នៅ 
សា្ថានីយទូរទស្សន៍ ហង្សមាស ៥ ឆ្នាំ 
មុនព្ល សម្ចចិត្ដ បង្កើត ផលិតកម្ម 
ផា្ទាល់ខ្លួន ដើម្បី ដើរ តាម ក្ដីស្ម្ ខ្លួន។

លោក បានឱ្យ ដឹងថា៖ «ដោយសារ ខ្ញុំ ង់ 
ផលិត គំនូរជីវចល សម្ប់ កុមារ ទើប ខ្ញុំ 
លាឈប់ ពី ការងរ មក បើក ផលិតកម្ម 
ខ្លួនឯង»។

យា៉ាងណាមិញ រហូត ដល់ ព្លន្ះ 
YouTube Channel “Cartoon 
Veha” មាន ចុច Subscribes ជិត ៧ 
ពាន ់នាក ់ដល្ លោក អះអាង ថា នៅមាន 
ចំនួន តិចតួច នៅឡើយ ដោយ មិនទាន់ 
មាន ចំណូល អ្វី ពី YouTube នោះទ្។

លោក បានឱ្យ ដឹងថា ការផលិត វីដ្អូ 
គំនូរជីវចល ទាំងន្ះ ពឹង អាស្័យ លើ 
ចំណូល ពី ការបង្ៀន និង គូរ 3D ឱ្យ 
អតិថិជន ប៉ុណ្ណោះ។

លោក បាន បន្ដថា៖ «ក្ពី ការផលិត 
គំនូរជីវចល សម្ប់ កុមារ ខ្ញុំ ក៏មាន 
គម្ង ផលិតភាព យន្ត ខ្នាត ធំ ដ្រ ដើម្បី 
ចលូរមួ អភវិឌឍ្ វសិយ័ ភាពយន្ត ខ្មរ្ ជាមយួ 
បច្ច្កវិជា្ជា  3D»។

បច្ចុប្បន្ន លោក ផាត សុផល ជា 
សាស្ដោ្ចារ្យ គំនូរជីវចល នៅ វិទ្យាសា្ថាន 
សុីហ្ក្ក ហើយ លោក បាន ណ្នាំ ថា 
សម្ប់ អ្នកមាន បំណង ច្ះ ជំនាញ ន្ះ 
ចាំបាច់ ត្ូវ ច្ះ កម្មវិធី ឌីហ្សាញ ខ្លះៗ បើ 
ច្ះ គូរ កាន់ត្ ប្សើរ។

សមប្ ់ពត័ម៌ាន លម្អតិ នងិ ការទសស្នា 
គំនូរ ជីវចល 3D ខ្ម្រ សុំចូល ទៅកាន់ 
YouTube Channel “Cartoon 
Veha” ឬ ហ្វ្សប៊ុក @VehaEnter-
tainmentProduction៕

វីដេអូ គំនូរជីវចល ចមេៀង ជាមួយ ពេះនាង ម្ចាស់ តូច នរោត្ដម ជេនណា។ សហការី

លោក ផាត សុផល ជា វិចិតេករ គំនូរជីវចល 3D និង ជា ចាងហ្វាង ផលិតកម្ម វេហ។ សហការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងម៉ុងត្រអាល់៖ កៃុម សៀក 
Cirque du Soleil បានបៃកាស 
កាលព ីថ្ងៃ ពធុ សបា្ដាហ ៍កន្លងទៅនៃះ ថា 
កម្មវីធី សម្ដៃង ចំនួន ៤ របស់ ខ្លនួ នឹង 
មកកាន់ វៃទិកា វិញ កៃយពី បិទទ្វារ 
ជាង ១ ឆ្នា ំដោយសារ វិបត្ដ ិកូវីដ១៩។

តន្ដៃី «Mystere» និង ការសម្ដៃង 
ទមៃង់ «O» របស់ កៃុម សៀក នឹង បន្ដ 
អងៃួន អារម្មណ៍ អ្នក និយម សៀក ក្នុង 
ទីកៃុង ឡាសវៃហ្គស ក្នុង ខៃ មិថុនា 
និង កក្កដា ខាងមុខ។ នៃះ បើ យោង 
តាម កៃុម សៀក ដៃល មាន មូលដា្ឋាន 
នៅ ទីកៃុង ម៉ុងតៃអាល់ បៃទៃស 
កាណាដា បាន ឱៃយដឹង ក្នុង សៃចក្ដី 
ថ្លៃងការណ៍។

កម្មវិធី សៀក ទៃសចរណ៍ «KOOZA» 
នឹង បន្ដ ទៅកាន់ ទីកៃងុ ពុនតាកាណា នៃ 
សាធារណរដ្ឋ ដូមីនិក ក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា 
បនា្ទាប់មក «LUZIA» ដៃល យក លនំា ំ
ទសៃសនីយភាព និង សំឡៃង តន្ដៃី 
មុិកសុិក ដោយ បើក ដំណើរការ 
ឡើងវិញ នៅ ទីកៃុង ឡុងដ៍ នា ខៃ មករា 
ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ។

នាយក បៃតិបត្ដិ កៃុមហ៊ុន សៀក 
Cirque du Soleil លោក ដានញី៉ៃល 
ឡាមា៉ារ បាន និយាយ ថា៖ «នៃះ ជា 
វៃលា ដៃល យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ មក 
ជាយូរ។ ស្ទើរតៃ ៤០០ ថ្ងៃ កន្លងផុត 
ដោយសារ យើង តៃូវ ផ្អាក បណ្ដោះ 
អាសន្ន ហើយ យើង រង់ចាំ ដោយ ចិត្ដ 
អន្ទះសា ក្នុង ការវិល មកកាន់ វៃទិកា 

សម្ដៃង វិញ»។
បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៨៤ សៀក 

បាន បោះទីតាំង នៅតាម ទីកៃុង នានា 
ជុំវិញ ពិភពលោក ដោយ បងា្ហាញ 
សមត្ថភាព សម្ដៃង សៀក បៃប សហ 
សម័យ អមដោយ សំឡៃង តន្ដៃី ដោយ 
គ្មាន ការបងា្ហាញ វត្ដមាន សត្វតោ ដរំ ីឬ 
ខា្លាឃ្មុំ អ្វី ឡើយ។

ប៉ុន្ដៃ វិបត្ដិ កូវីដ សកល បាន ធ្វើឱៃយ 
រោងសៀក មួយ នៃះ ជួប ការលំបាក 
ដោយ តៃូវ បង្ខំ ចិត្ដ លុបចោល ការ 
សម្ដៃង ជាចៃើន ទូទំង ពិភពលោក 
ចាប់ពី ទីកៃុង ឡាសវៃហ្គស រហូត 
ដល់ តៃអាវីវ ចាប់ពី ម៉ូស្គូ រហូត ដល់ 
មៃលបន៊ នងិ បាន រសំាយ កៃមុ របា ំនងិ 
កៃុម ជាង ជាង ៤៥០០ នាក់ ឬ ៩៥ 

ភាគរយ នៃ បុគ្គលិក របស់ខ្លួន។
ការងារ ភាគចៃើន តៃូវ បាន កាត់ 

បន្ថយ ក្នុង ខៃ មិថុនា ពៃល កៃុមហ៊ុន 
ដាក់ពាកៃយ បៃកាស កៃស័យធន។ កៃុម 
ហ៊ុន នៃះ តៃូវ បាន គៃប់គៃង ផ្លូវការ 
ដោយ សម្ព័ន្ធ Canadian fund 
Catalyst Capital Group កាលពី 
ចុងឆ្នាំ៕ AFP/HR

ការសម្ដ្រង ដ៏រំជើបរំជួល របស់ សិល្របការិនី ក្រមុ សៀក Cirque du Soleil កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៨។ AFP

ក្រយពី បិទទ្វារ ជាង ១ ឆ្នា ំដោយសារ វិបត្ដ ិកូវីដ ១៩ ក្រមុ សៀក ដ៏ល្របីល្របាញ របស់ 
កាណាដា ប្រកាស វិល មកកាន់ ឆក វិញ។ AFP

ក្រមុសៀកល្របីនៅកាណាដាត្រៀមអង្រនួអារម្មណ៍អ្នកទស្រសនាទូទំាងពិភពលោកឡើងវិញ

ក្រុងត្របុិ៖ រំពឹងថា នឹង ទទួល បាន 
ថ្ងៃ វិសៃសមកាល សៃបចៃបាប់ ចៃើន បំផុត 
សមៃប់ ពិធី រៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ថ្មាងថ្មី ប្ដី បៃពន្ធ ១ គូ មកពី កោះ 
តៃវ៉ាន់ បាន រកឃើញ លៃបិច ដ៏ល្អ ដើមៃបី 
បង្កើន ឱកាស វៃលា រាតៃី ទឹកឃ្មុំ បាន 
យូរ ដោយ ការរៀបការ ៤ ដង តៃឹម 
រយៈពៃល តៃ ១ ខៃ។

រឿងរា៉ាវ ដ៏ចម្លៃក នៃះ ដៃល បញ្ជាក់ 
ដោយ នាយកដា្ឋាន ការងារ តៃវ៉ាន់ 
កាលពី ថ្ងៃ ពុធ សបា្ដាហ៍ មុន គឺជា 

ព័ត៌មាន លៃបី ចុងកៃយ បំផុត និង 
បងា្ហាញ ពី ភាពបុិនបៃសប់ ខា្លាំងរបស់ 
ពួកគៃ។

កៃុមហ៊ុន នៅ តៃវ៉ាន់ បាន ផ្ដល់ ថ្ងៃ 
ឈប់សមៃក ៨ ថ្ងៃ ជាមួយ បៃក់ 
ឈ្នួល ធម្មតា ដល់ គូ សា្វាមីភរិយា 
រៀបការ។ ប៉ុន្ដៃ បុគ្គលិក ធនាគរ ដៃល 
មនិតៃវូ បានបងា្ហាញ អត្ដ សញ្ញាណ នៃះ 
បាន សមៃចចិត្ដ លៃងលៃបៃង រៀបការ 
កាលព ីឆ្នាមំនុ ដោយ បាន ដាក ់យក ថ្ងៃ 
សមៃក វិសៃសមកាល ៣២ ថ្ងៃ ចំពោះ 

គំនិត ឆ្លាត ហួស ពុំ ធា្លាប់មាន នៃះ។
ក្នុង រយៈពៃល តៃ ៣៧ ថ្ងៃ អ្នក ទំង 

២ បាន រៀបការ ៤ ដង និង បាន 
លៃងលះ ៣ ដង ដោយ ស្នើ យក ថ្ងៃ 
សមៃក ៨ ថ្ងៃ រយៈពៃល ៤ ដង។ 
ធនាគរ មិន អនុញ្ញាត ហើយ បុគ្គល 
ទំង ២ បាន តវ៉ា ដល់ នាយកដា្ឋាន 
ការពារ កៃុង តៃវ៉ាន់ ដៃល បាន ពិន័យ 
នយោជក ២ មុឺន តៃវ៉ាន់ (៦៧០ 
ដុលា្លារ) ពី បទ បំពាន ចៃបាប់ ថ្ងៃ ឈប់ 
សមៃកដ៏គួរឱៃយភា្ញាក់ផ្អើលនៃះ។

នោះ ដោយសារ តៃ ចៃបាប់ បានចៃង 
តៃឹមតៃូវ បច្ចុបៃបន្ន គ្មាន ការរឹតបន្តឹង ថា 
តើ បុគ្គលិក មា្នាក់ អាចដាក់ ស្នើសុំ ថ្ងៃ 
ឈប ់អាពាហព៍ពិាហ ៍ឡើយ។ ធនាគរ 
ដៃល តៃូវ អនុញ្ញាត ឱៃយ បុគ្គលិក ឈប់ 
សមៃក អាពាហ៍ពិពាហ៍ ម្ដង ៨ ថ្ងៃ 
បាន ឱៃយ ដឹងថា បុគ្គល ជា បុរស រូប នោះ 
បាន បំពាន ចៃបាប់។

ករណនីៃះ បាន បង្ក ជា ការរិះគន ់ដល ់
បគុ្គលកិ ធនាគរ របូនៃះ តាម អនឡាញ 
ចំពោះ ការចំណៃញ ពី ចៃបាប់ និង 

នាយកដា្ឋាន ការងារ ដៃល ពិន័យ 
កៃុមហ៊ុន។

អ្នកបៃើបៃស់ បណា្ដោញ សង្គម មា្នាក់ 
បាន សរសៃរ ថា៖ «មិនគួរ ឱៃយ ជឿ! 
បុរស រូបនៃះ កំពុងតៃ លៃងលៃបៃង 
រៀបការ និង លៃងលះ។ ចុះ មាន រឿង 
អ្វី ទៀត បើ គត់ ចង់ រៀបការ រួច 
លៃងលះ រៀងរាល់ ថ្ងៃ? ដូចនៃះគត់ 
គួរតៃ ទទួល បាន ចៃបាប់ឈប់ កៃម 
ហៃតុផល ឈឺ ជាជាង ដោយសារ 
រៀបការ»៕ HR

ក្នងុ រយៈព្រល ត្រ ៣៧ ថ្ង្រ អ្នក ទំង ២ បាន រៀបការ ៤ ដង និង បាន ល្រងលះ ៣ ដង ដោយ ស្នើ យក ថ្ង្រ សម្រក ៨ ថ្ង្រ រយៈព្រល ៤ ដង។
រូបតំណាង៖ ប្ដ ីប្រពន្ធ ១ គូ មកពី កោះ ត្រវ៉ាន់ ចង់ បង្កើន វ្រលា រាត្រ ីទឹកឃ្មុ ំឱ្រយ យូរ ដោយ 
ក្ល្រង ធ្វើជា រៀបការ ៤ ដង ដើម្របី បាន ឈប់សម្រក យូរថ្ង្រ។

រឿងចម្ល្រកៈចង់ឈប់សម្រកច្រើនថ្ង្របុគ្គលិក
ធនាគារម្នាក់ល្រងក្របាច់១ខ្ររៀបការ៤ដង
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ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ក្ដីសងៃឃឹម ក្នុង 
ការកា្លាយ ជា ជើងឯក របស់ កៃុម 
Atletico Madrid បានកើត 
មាននូវ អន្តរាយ កាលពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ដោយសារ បាន បៃកួត 
ចាញ់ កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ Athletic 
Bilbao ២-១ ដៃល លទ្ធផល 
នៃះ ផ្ដល់ ឱកាស យ៉ាង ធធំៃង ដល ់
កៃុម Barcelona ក្នុង ការ 
បៃជៃង ឡើងទៅ ឈរ នៅ ទី 
កំពូល ក្នុង តារាង ពិន្ទុ នៃ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ La Liga។

ការស្មើ របស់ កៃុម អធិរាជស 
Real Madrid ជាមួយ កៃុម 
Real Betis កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
បាន បើកផ្លូវ ឱៃយ កៃុម Atletico 
បន្ថៃម គមា្លាត នាមំខុ កានត់ៃ ឆ្ងាយ 
ទៀត តៃ ផ្ទយុ ទៅ វិញ ពួកគៃ បាន 
បញ្ចប់ សបា្ដាហ៍ ជាមួយ នឹង ពិន្ទុ 
ថយ ជាង មុន ដោយ ការបរាជ័យ 

នៅឯ កីឡដ្ឋាន San Mames។
កៃុម Barca បាន យកឈ្នះ 

កៃមុ មា្ចាសផ់្ទះ Villarreal ជាមយួ 
នឹង លទ្ធផល ២-១ ដូចគ្នា ក្នុង 
ការបៃកួត ដៃល ធ្វើឡើង មុន 
ដោយ គៃប់ បាល់ ទាំង ២ គៃប់ 
របស់ Antoine Griezmann 
រតឹតៃ មាន តម្លៃ កានត់ៃ ខ្ពស ់ឡើង 
ពៃល កៃុម Atletico មិនអាច 
ដណ្ដើមបាន សមូៃប ី១ ពនិ្ទ ុនៅផ្ទះ 
របស់ កៃុម Bilbao នៃះ។

កៃុម Sevilla តៃូវបាន មើល 
រំលង ទំាងសៃងុ ថា ជា កៃមុ មិន 
អាច ឈ្នះ ជើងឯក លីគ កំពូល  
របស់ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ តៃ 
វៃលាពៃល នៃះ ពួកគៃ តៃូវបាន 
រាប់បញ្ចូល ផងដៃរ កៃយ ឈ្នះ 
Granada នៅផ្ទះ ខ្លួនឯង ២-១ 
ដៃល ជា លទ្ធផល នាំឱៃយ ពួកគៃ 
មាន គមា្លាត តៃ ៣ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ ពី 

កៃុមទី កំពូល និង ១ ពិន្ទុ ពី កៃុម 
លៃខ ៣ Real។

យ៉ាងក៏ដោយ កៃុម អ្នកមាន 
បុណៃយ នៅតៃ ជា កៃុម អាច ទទួល 
បាន ជោគជ័យ ដ៏ធំ បំផុត ជាង 
កៃុមផៃសៃងៗ ដោយ កៃុម របស់ 
លោក Ronald Koeman នឹង 
ឡើងទៅ ឈរលើ គៃ ក្នុង តារាង 
ពិន្ទុ ភ្លាម បៃសិន បើ ឈ្នះ ហ្គៃម 
ដៃល នៅសល់ ក្នុង ផ្ទះ ខ្លួនឯង 
ពៃល ប៉ះ Granada នាយប់ ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ហើយ ទោះបីជា កៃមុ 
Atletico ទំនង ជា មាន ផ្លវូ ដណ្ដើម  
ទីតាំង បាន វិញ ពៃល ប៉ះគ្នា នា 
ថ្ងៃទី ៨ ខៃ ឧសភ ក៏ដោយ ក៏ 
រាង ពិបាក បន្តិច ដៃរ ពៃះ តៃូវ 
បៃកួត នៅ ទឹកដី Camp Nou។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Atletico 
លោក Diego Simeone បាន 
ថ្លៃងថា៖ «មាន កៃុម ៤ ដៃល 

កពំងុ បៃជៃង គ្នា ហើយ ពៃលនៃះ 
កៃុមណា ដៃល មាន ភពរឹងមាំ 
ខាង សា្មារតី ជាង នឹង ខិត កាន់តៃ 
ជតិ ទៅ រក ការឈ្នះ ពាន ចណំៃក 
យើង នៅតៃ ដឹង ចៃបស់ ថា យើង 

តៃូវតៃ ពឹង លើ ខ្លួន យើង»។
ពៃលនៃះ យ៉ាងហោច ណាស់ 

កៃុម Atletico នៅតៃ ឈរ ទី ១ 
ជាមួយ នឹង ៧៣ ពិន្ទុ កៃយ 
បញ្ចប់ ការបៃកួត សបា្ដាហ ៍ទី ៣៣ 

របស់ខ្លួន នៃះ តៃ ពួកគៃ ទំនង 
ជាមាន ទំនុកចិត្ត លើ កៃុម គូ 
បៃជៃង តិច បំផុត ដៃល ថា នឹងមិន 
អាចមក ដណ្ដើម ចំណាត់ថា្នាក់ ពី 
ខ្លួន បាន នោះ៕ VN

Lodi (ស្ដា)ំ របស់ Atletico ដួល ព្រល មនការ ប្រជ្រង ពី Capa របស់ Bilbao អំឡុង ការប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ 
La Liga អ្រស្រប៉ាញ កាលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ។ AFP

ការបរាជ័យរបស់Atleticoផ្ដល់ឱកាសមហាសាលដល់ក្រុមBarca

ក្រមុWatfordនិងNorwich
ដឹកដ្រគ្នាត្រឡប់មកល្រងនៅក្រប-
ខ័ណ្ឌPremierLeagueវិញ

ក្រុងឡុងដ៍: កៃុម Watford 
អាច ធ្វើការ វិលតៃឡប់ ទៅលៃង 
នៅ កៃបខណ័្ឌកពំលូ Premier 
League វិញ ដោយ មិនមាន 
បញ្ហា អ្វី ទាំងអស់ កៃយ ការ 
មាន ជ័យជម្នះ តៃឹមតៃ ១-០ 
កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ លើ កៃុម Mill-
wall ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ ពួកគៃ មាន 
សិទ្ធិ ឡើង ពី កៃបខ័ណ្ឌ ទី ២ 
Championship ទៅ លីគ 
កំពូល អង់គ្លៃស ដោយ ស្វ័យ 
បៃវត្តិ ជាថ្មី ម្តងទៀត។

ជ័យជម្នះ របស់ កៃមុ Brent-
ford នៅផ្ទះ របស់ កៃមុ Bourne-   
mouth ដៃល កើតមាន នៅមុន 
ការបៃកួត របស់ខ្លួន មាន ន័យថា 
តៃមឹតៃ ៣ ពនិ្ទ ុទៀត ប៉ណុ្ណោះ នងឹ 
គៃប់គៃន់ សមៃប់ កៃុម របស់ 
លោក Xisco Munoz ក្នុង 
ការតៃវូ បាន ដំឡើង ទៅ លគី ទី ១ 
ជាមួយ កៃុម លៃខ ១ Norwich 
City ដៃល ធ្លាក់ ជាមួយ គ្នា ដៃរ 
កាលពី រដូវកាល មុន។

ការស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃ នៅ នាទី ទី ១១ បាន 
សមៃច ពី កីឡាករ Ismaila 
Sarr បាន ធ្វើឱៃយ កៃុម Watford 
ចាប់ផ្ដើម ការបៃកួត យ៉ាង ឥត 
ខ្ចាះ តៃ ពួកគៃ តៃវូ ទប់ទល់ នឹង 
ភពអន្ទះអន្ទៃង រហូត ដល់ វិនាទី 
ចុងកៃយ ដើមៃបី ធនា ឱៃយបាន ក្នងុ 
ការវិល ទៅ មាន កិតៃយានុភព និង 
ធ្វើ មាន ធ្វើបាន ឡើងវិញ នៅ លីគ 
កំពូល របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស។

នៅមុន មាន ការតៃងតាំង 
លោក Munoz នា ថ្ងៃទី ២០ 

ខៃធ្នូ ការ មាន សិទ្ធិ ឡើង ដោយ 
ស្វ័យបៃវត្តិ របស់ Watford 
ទំនង ជា មិនអាច ទៅរួច សោះ 
ដោយសារ មាន ទមៃង់ លៃង 
ធ្លាក់ចុះ មៃនទៃន កៃម ការ 
ដឹកនាំ របស់ គៃូបង្វឹក ចាស់ 
Vladimir Ivic។

ប៉ុន្តៃ ការឈ្នះ ១៧ លើក ក្នុង 
ចណំម ការបៃកតួ តៃមឹតៃ ២៤ 
ដង បុ៉ណ្ណោះ កៃម ការដឹកនំា 
របស់ អ្នកចាត់ការ សញ្ជាតិ អៃ- 
សៃប៉ាញ Munoz បាន ធ្វើឱៃយ មាន 
គមា្លាត នំាមុខ ដច់ ឆ្ងាយ ដល់ ទៅ 
១០ ពិន្ទ ុលើ កៃមុ លៃខ ៣ Brent-
ford ដៃល នៅសល់ ការបៃកួត តៃ 
៣ លើក ទៀត បុ៉ណ្ណោះ។

លោក Munoz បាន និយយ 
កៃយ ជួយ កៃមុ ឱៃយ ឡើង ទៅ លគី 
កំពូល វិញ ថា៖ «គៃប់គ្នា បាន 
ជួយ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មាន កៃុម ដ៏ធំ នៅ គំទៃ 
ពីកៃយ ខ្ញុំ ហើយ ពិតជា ដំណើរ 
ផ្លូវ ដ៏អសា្ចារៃយ មួយ ក្នុង រដូវកាល 
នៃះ។ ខ្ញុ ំមាន សណំាង ដោយសារ 
មាន កីឡាករ ល្អ ដោយ យើង មាន 
ទំនាក់ទំនង ជាមួយ គ្នា យ៉ាង 
អសា្ចារៃយ ពោល គឺ គៃប់គ្នា បំពៃញ 
តួនាទី ដោយ មាន គំនិត និង 
មហិច្ឆតា ដូចគ្នា»។

សមៃប់ កៃបខ័ណ្ឌ Champi-
onship នៃះ កៃមុ ដៃល បញ្ចប់ 
រដូវកាល ដោយ ឈរ នៅ ទី ១ និង 
ទី ២ មាន សិទ្ធ ិឡើងទៅ Pre-
mier League ដោយ ស្វយ័បៃវត្ត ិ
រីឯ កៃមុ ពី លៃខ ៣ ដល់ លៃខ ៦ 
តៃវូ បៃកួត Play-off  ដណ្ដើម 
កៅអី ១ ចុងកៃយ៕ VN

ManCityផ្ដលួSpursរក្រសាពានLeague
Cupនៅចំពោះមុខអ្នកគំទ្រ៨ពាន់នាក់

ក្រុង ឡុងដ៍ : អ្នក ចាត់ ការ កៃុម 
Manchester City លោក 
Pep Guardiola បាន ថ្លៃង ថា 
ការ  មាន ជ័យ ជម្នះ ធ្វើ ឱៃយ មាន 
អារម្មណ៍ រឹត តៃ បៃសើរ ឡើង  
ពៃល មាន  អ្នក គំ ទៃចូល រួម 
ជាមួយ   កៃយ ឈ្នះ កៃុម Tot-
tenhamHotspur ១-០ អឡំងុ 
ការ បៃកួតនៅកីឡដ្ឋាន Wem-
bley ដើមៃបីធ្វើ ឱៃយ Man City  
លើក ពាន League Cup ៤ ឆ្នាំ 
ជាប់ គ្នា នៅ ចំពោះ មុខ អ្នក គំ ទៃ ៨ 
០០០ នាក់ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

ការ រកបាន តៃឹម  ១ គៃប់  
ដៃល  ជាការ តៃតបាល់ បញ្ចូលទី  
របស់ Aymeric Laporte នៅ 
មុន បៃមាណ ជា ៨  នាទី  មុនចប់ 
ការ បៃកួតនោះ បាន ផ្ដល់ ជ័យ 
ជម្នះ ឱៃយ កៃុម Man City ប៉ុន្តៃ 
ជយ័ម្នះ របសព់កួគៃ បាន   បនា្លាយ 
ការ រង់ ចាំរយៈ ពៃល ១៣  ឆ្នាំ 
របស់ កៃុម Spurs ក្នុង ការ បាន 
លើក ពាន រងា្វាន់ ដ៏ធំ ណា មួយ 
តៃូវរង់ចាំ  បន្ត  ទៅ ទៀត ។

នៃះ ជា លើក ដំបូង ហើយ  ក្នុង 
រយៈ ពៃល ១៣  ខៃ ដៃល  ការ 
បៃកួត បាល់ ទាត់ ក្នុង បៃទៃស 
អងគ់្លៃស បាន រៀប ច ំឱៃយ មាន អ្នក 
គំទៃ របស់ កៃុម ទាំង  ២ ចូល 
រួមក្នុង កីឡដ្ឋាន ដើមៃបី ជា ការ ធ្វើ 
តៃស្ត សាក លៃបង ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ក្នុង ពហុកីឡដ្ឋាន Wembley 
ដៃល អាច ផ្ទុក មនុសៃស ចំនួន ៩ 
មុឺន នាក់  ខណៈ ការ រឹត បន្តឹង ទប់ 
សា្កាត់ ការ រាល ដល វីរុស កូរ៉ូណា 

តៃូវបាន បន្ធូរ បន្ថយ ។
កៃយ កៃុម ធ្វើ បាន នូវ សមិទ្ធ 

ផល នៃះ លោក Pep បាន បៃប ់
ថា ៖ «វា មិន មាន អារម្មណ៍ ល្អ 
ពៃញ បរិបូរណ៍ នោះ ទៃ តៃ វា 
បៃសើរ ជាង មនុ ។ ការ បាន ធ្វើ ការ 
អបអរ ជាមួយ ពួក គៃ (អ្នក 
គំទៃ) គឺ មាន អារម្មណ៍ បៃសើរ 
ជាងមនុ គរួសម ។ យើង លៃង ពតិ 
ជាល្អ មៃន ។ យើង ពិត ជា មាន ក្ដី 
រីក រាយ មៃន ទៃន ក្នុង ការ ឈ្នះ 
ពាន ទី១ ដៃល ជា លើក ទី៤  បន្ត 
គ្នា ព ីកម្មវធិ ីបៃកតួ បៃជៃង នៃះ  តៃ 
រឹត តៃ ពិសៃស គឺពៃះ ក្នុង ៣៣  
ហ្គៃម យើង ឈ្នះ ៣០  លើក » ។

ការ ធ្លាក់ ពី  ពាន FA Cup 
ដោយ សារ  ចាញ ់កៃមុ Chelsea 
ក្នុង វគ្គ ពាក់ កណា្ដាល ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
កាល ព ីសបា្ដាហ៍ មនុ មាន នយ័ ថា 
កៃុម មៃឃ ខៀវមិន អាច បង្កើត 
បាន នូវ កំណត់ តៃ មិន ធ្លាប់ 
មានពីមុន  ក្នុង នាម ជា កៃុម  ១ 
ដៃល ឈ្នះ ពានដល់ ទៅ  ៤ ក្នុង  
១   រដូវកាល  បាន ឡើយ។ 

តៃ យ៉ាង ណា ក្ដី ពួក គៃនៅ តៃ 
ស្ថិត លើ ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ឈ្នះ 
ពាន ៣ ដដៃល  ខណៈ តៃវូ តទល់ 
ជាមួយ កៃុម Paris Saint-
Germain ក្នងុ ការបៃកតួ នៃ កៃប 
ខ័ណ្ឌ Champions League 

វគ្គ ៤ កៃុម ចុង កៃយនា  យប់ ថ្ងៃ 
ពុធ មុន នឹង មាន ការ បៃកួត  ១ 
ដៃល ទំនង ជា អាច ធនា នូវ ការ 
ឈ្នះ ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌ    Pre-
mier League របស់ ពកួ គៃ នៅ 
ចុង សបា្ដាហ៍ កៃយ ។ 

លទ្ធផល ដ៏ល្អនៃះ ធ្វើ ឱៃយ ការ 
ឈ្នះ ពាន សំខាន់ ៗ   ផ្ទាល់ ខ្លួន 
របស់ លោក Pep ជា សរុប មាន 
ចំនួន ២៥  ពាន ក្នុង នាម ជា 
គៃូបង្វឹក នៃ កៃុម Barcelona, 
Bayern Munich និង Man 
City ក្នុង នោះពាន ចំនួន ៧ 
ហើយដណ្ដើម បានក្នងុ បៃទៃស 
 អង់ គ្លៃស នៃះ ៕ AFP/VN

កីឡាករ របស់ ក្រមុ Man City នំា គ្នា អប អរ លើក ពាន League Cup ក្រយឈ្នះ Spurs ១-០ អំឡុង ការ 
ប្រកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រត័្រ នៅ ឯ ពហុកីឡដ្ឋាន Wembley កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។ AFP
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អ្នកនាង ស៊ិន ឧត្តមផល្លា រស់នៅ ជា
មួយ ជំងឺ មហារីក ដំណាក់កាល ច៊ងក្រោយ

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ តារាសម្តែង នងិ ចមែៀងសែ ីអ្នកនាង 
ស៊ិន ឧត្តមផល្លា បាន ធ្វើឱែយ អ្នកគាំទែ តក់ស្លុត 
មិនតិច ទែ ដោយ អ្នកនាង បានបែកាស ថា ខ្លួន 
កំព៊ង រស់នៅ ជាមួយ ជំងឺ មហារីក ដំណាក់កាល 
ច៊ងកែយ។

តារាសែី វ័យ ៤១ ឆ្នាំ រូបនែះ ថ្មីៗ នែះ បាន 
បង្ហោះ សណំែរ បរយិាយ ដណំងឹ អកស៊ល ស្ដអីពំ ី
សខ៊ភាព របស ់អ្នកនាង យា៉ាង ដចូ្នែះ ថា៖ «បងប្អនូ 
តែងតែ ខមមិន (comment) សួរ ខ្ញុំ ថា តើ ខ្ញុំ 
កើត អី មែន ទែ? ឥឡូវនែះ ខ្ញុំ សមែច ថា បង្ហោញ 
ការពិត ហើយ គឺ ខ្ញុំ កំព៊ងតែ រស់នៅ ជាមួយ ជំងឺ 
មហារីក ដំណាក់កាល ច៊ងកែយ»។

ខណៈ ស៊ខភាព រួមរឹត ដោយ ជំងឺ កាចសាហាវ 
តារាសម្ដែង និង ចមែៀង មែម៉ាយ កូន ៣ រូបនែះ 
កប៏ាន លតតែដាង ព ីក្ដរីពំងឹ ព ីអនាគត នែ មនស៊ែស 
ជា ទសីែឡាញ ់របសខ់្លនួ ថា៖ «ក្នងុ ចតិ្ត ខ្ញុ ំគែនត់ែ 
ចងឃ់ើញ កនូៗ ខ្ញុ ំមន ប្ដ ីមន បែពន្ធ រចួហើយ ចា ំ
យក ខ្ញុំ ទៅ ពែលណា ក៏បាន ដែរ»។

សំណែរ លតតែដាង ពី ជីវិត ដ៊នដាប ដោយ 
ជំងឺមហារីក នែះ ក៏បាន ធ្វើឱែយ អ្នកគាំទែ និង 
មិត្តភក្ដិ សិលែបៈ របស់ អ្នកនាង ស៊ិន ឧត្តមផល្លា 
សួរជជីក និង ខ្លះ លើក ទឹកចិត្ត ឱែយ អ្នកនាង មន 
ក្ដីសងែឃឹម  និង តស៊ូ ជម្នះ រោគ ដ៏សាហាវ នែះ។

ក្នងុនោះ តារាសម្ដែង នងិ ចមែៀង លោក យ៉ែម 
សំអូន បាន ថ្លែង សារ ទៅកាន់ អ្នកនាង ស៊ិន 
ឧត្តមផល្លា ថា៖ «ប្អនូ មនិ អ ីទែ តែ ស៊ ំអនូ តាងំចតិ្ត 
ឱែយ រឹងមំ មិនមែន មនតែ យើង ទែ មន អ្នក កើត 
ដចូ យើង ចែើន ណាស់ អូន តែូវតែ ជម្នះ យក ឈ្នះ 
ជំងឺ នែះ ពែះ កម្លាំង ចិត្តខ្លាំង ជាង កម្លាំងកាយ 
ដើមែបី កូន កែ៊មគែួសារ និង មន៊សែស គែប់គា្នា ដែល 
សែឡាញ់ អូន ស៊ូៗ ណា អូន»។

រីឯ មិត្តសម្លាញ់ របស់ អ្នកនាង អតីត តារា ចមែៀង 
ទសវតែសរ៍ ៩០ និង ឆ្នា ំ២០០០ អ្នកនាង ឌីកាន 
ស៊ភនាថ ក៏បាន សរសែរ ទៅកាន់ អ្នកនាង សិ៊ន 
ឧត្តមផល្លា ថា៖ «រឹងមំ សម្លាញ់ កម្លាងំ ផ្លវូចិត្ត គឺ 
ខ្លាងំ ជាង ថា្នាពំែទែយ ទៀត សូ៊ៗ ឯង នឹង ឈ្នះ ជំងឺ»។

ដោយ មិនមន ការឆ្លើយតប វែងឆ្ងាយ អ្នកនាង សិ៊ន 
ឧត្តមផល្លា បាន បង្ហោះ សំណែរ សន្ទនា ខ្លីៗ  ក្នងុ 
បណា្ដាញ សង្គម ហ្វែសប៊៊ក ថា៖ «គែ ឱែយ បង ស្គែន មួយ 
តួខ្លនួ ខ្លាច ជំងឺ ហ្នងឹ វា រាលដាល កន្លែង ផែសែងៗ ទៀត»។

នៅពែល ដែល មន ការជជីក សួរ ពី បែភែទ នែ 
ជំងឺមហារីក នែះ អ្នកនាង បាន តប យា៉ាងខ្លី ថា៖ 

«មហារីក កូនកណ្តុរ»។
គែ នៅ ចាំបាន ថា កាលពី ខែ មីនា តារាសម្តែង 

និង ចមែៀងសែី អ្នកនាង ស៊ិន ឧត្តមផល្លា ធ្លាប់ 
បាន ធ្វើឱែយ មហាជន ភា្ញាក់ផ្អើល ម្ដង រួចមកហើយ 
ជាមយួ នងឹ របូថត បែបែលួ សមែបរុ កាយ របស ់ខ្លនួ 
ដែល មើល ទៅ ផ្ទែមខ៊ មន សែបែក ពណ ៌កែមៅ ខស៊ 
សណា្ឋាន សាច់ សខ្ចី របស់ អ្នកនាង កាលពីម៊ន។

តារាសម្ដែង ក្នុង ភាពយន្ត ភាគ រាជនី ភូមិគែឹះ តាម 
កញ្ចក ់ទរូទសែសន ៍ហងែសមស របូនែះ ធ្លាប ់បាន ពែលយ 
បែប ់ព ីសា្ថានភាព សខ៊ភាព របស ់អ្នកនាង ផងដែរ ថា៖ 
«ហែត៊ អី បាន ជា ខ្ញុំ សមែច ផូស្ត រូប ទាំង ដែល ដឹងថា 
ម៊ខមត់ មិន ទាន់ បែកែតី? ពែះ ខ្ញុ ំមិន ចង់ ឱែយ បងប្អនូ 
ខង សារព័ត៌មន ឬក៏ ខង ទូរទសែសន៍ នានា គិត ថា ខ្ញុ ំឫក 
ហើយ មិន ចង់ ផ្តល់ ជា បទសម្ភាស ឥឡូវនែះ បងប្អនូ 
បានឃើញ ហើយ បងប្អនូ បែកដ ជា ឆ្ងល់ ថា ហែត៊អ្វ ីមែន 
ទែ? នែះ គឺ មកពី ឥទ្ធពិល កំារស្ម ីនែ ការពែយាបាល ជំងឺ 
ហើយ ខ្ញុ ំក៏ មិន ចង់ បកសែយ អ្វ ីចែើន ជាង នែះដែរ»។

គែ ឃើញ មន ពាកែយពែចន៍ ជូនពរ សឹង តែ ដូចគា្នា 
កែយពី តារាចមែៀង សែី ដែល បាន វិល មក បែឡូក 
សលិែបៈ វញិ ជាមយួ នងឹ អាជពី ថ្ម ីជា តារាសម្តែង កប នងឹ 
តួសម្តែង ជា ម្តាយ នោះ ថា៖ «ជូនពរ បង ឆប់ បាន 
បែសើរ ស៊ខភាព ល្អ ឡើងវិញ ទោះ មិនអាច ដូចដើម 
ក ៏អាច ជសួជល៊ បន្ត រស ់ទៀត ពែះ នៅ មន ម្ដាយ នងិ 
កូនៗ ដែល ជា កម្លាំងចិត្ត» និង មន សារ ផែសែងទៀត 
សរសែរថា៖ «ពែល ឃើញ បង ផសូ្ត តាងំព ីដបំងូ ដងឹថា 
បងសែី ពិតជា បែបែួល ចែើន គឺ បែហែល មកពី បញ្ហោ 
ជំងឺ របស់ បង តែ ប្អូន អត់ ហា៊ាន សួរ យា៉ាងណា សូម 
ជូនពរ បង ឱែយ ឆប់ ជាសះសែបើយ»។

គួរ រំឭក ផងដែរ ថា អ្នកនាង ស៊ិន ឧត្តមផល្លា មន 
បន្ទុក ចិញ្ចឹម កូន ចំនួន ៣ នាក់ ចាប់តាំងពី សា្វាមី បាន 
ចែកឋាន ចោល អស់ ពែល បែមណ ជិត ១០ ឆ្នាំ 
មកហើយ ពែះតែ ជួប ឧបទ្ទវហែត៊ គែះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍។ កែពី អាជីព សិលែបៈ អ្នកនាង មន 
ម៊ខរបរ ជា ថៅកែ លក់ គែឿង សែបង់ ជីពរ និង សម្ភារ 
ប៊ណែយ នានា ហើយ ក៏ ទើបតែ បែកាស វិលតែឡប់ មក 
រក ទែនំ ចាស់ វិថី សិលែបៈ ចមែៀង ៣-៤ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ពី 
បាត់ ម៊ខ រយៈពែល ជាង ១០ ឆ្នាំ មក នោះ។

កែយពី បាន វិល ចូល សិលែបៈ វិញ នោះ មហាជន 
ឃើញ ថា សមែស ់របស ់តារាចមែៀង សែ ីមែម៉ាយ កនូ 
៣ កាន់តែ មន សមែស់ ផូរផង់ ចង់ ខ្លាំង ជាង កាលពី 
នៅ លវី ទៀត ខណៈ ទផីែសារ សលិែបៈ វញិ គ ឺអ្នកនាង ស៊និ 
ឧត្តមផល្លា មិន តែឹមតែ សមែបូរ កន្លែង ចែៀង នោះ ទែ គឺ 
ថែមទាំង ក្តាប បាន ឱកាស ថតក៊ន ភាគ ជា ហូរហែ 
រហូត មក ទៀតផង៕

ខេសេការពារ រស់ គង់សំរេច បន សុ៊ត បល់ នៅពេល ហ្វកឹហាត់ កន្លងមក។

រស់ គង់សំរ្រោច ដាក់ចិត្តកាន់ត្រោ 
ខ្លាំង នៅក្នុងអាជីព បាល់ ទាត់

ឈនណន  

ដោយមន បែវត្តិ ជា អ្នក រីស 
បាល់ នៅ សា្តាតអូឡាំពិក ខែសែ 
ការពារ របស់ កែ៊ម ពែះខ័នរាជ 
សា្វាយរៀង រស់ គង់សំរែច 
បាននិង កំព៊ង ដាក់ចិត្ត កាន់តែ 
ខ្លាំង នៅក្នុង វិស័យ មួយ នែះ 
ដោយ បាន អះអាងថា រូបគែ 
មិនទាន់ មនគំនិត បោះបង់ 
អាជីព បាល់ទាត់ នៅឡើយ ទែ 
ផ្ទយុទៅវញិ គងស់រំែច មនតែ 
ដាក ់ទសិដៅ ពងែងឹ សមត្ថភាព 
ខ្លួនឯង បន្ថែមទៀត។

តាមរយៈ កម្មវិធី ឆ្លើយឆ្លង 
សំណួរ-ចម្លើយ ជាមួយ អ្នក 
គាំទែ ដែល រៀបចំ ផ្ទាល់ ដោយ 
ក្លិប បាល់ទាត់ ពែះខ័នរាជ- 
សា្វាយរៀង នោះ រស ់គងស់រំែច 
បាន លើកឡើងថា ការជម្នះ 
ការលំបាក និង ឧបសគ្គ ជា ចែើន 
ទមែំ បាន កា្លាយជា កីឡាករ  
អាជីព នៅពែល នែះ គឺ វា កើត 
ចែញពី ការសែឡាញ់ ដែល 
បានដ៊ះ ចែញព ីផ្នតគ់នំតិ តាងំព ី
ក៊មរភាព។

កីឡាករ ពាក់ ឯកសណា្ឋាន 
លែខ ២ រស់ គង់សំរែច បាន 
និយាយថា៖ «ខ្ញុំ មន ដើម 
កណំើត ជា អ្នក ភ្នពំែញ ហើយ ខ្ញុ ំ
ចាប់ផ្តើម លែង បាល់ទាត់ តាំង 
ពី ឆ្នាំ ២០០៩ ដោយ កាល 
នោះ ខ្ញុំ ជា ក្មែង រីស បាល់ ម្នាក់ 
ក្នុង ការ បែកួត ខែមបូឌានលីគ 
នៅ សា្តាត អូឡាំពិក»។

រស់ គង់សំរែច បាន បន្តថា៖ 

«ដោយសារ តែ ក្តី សែឡាញ់ 
ទើប ធ្វើឱែយ ខ្ញុំ មន ការពែយាយាម 
ពែះ ខ្ញុំ មន កំណើត ជា ក្មែង 
ម្នាក់ នៅ សា្តាត រីស បាល់ និង 
មើល បងៗ បែកតួ ហើយ សកម្ម 
ភាព ទាំងនោះ ធ្វើឱែយ ខ្ញុំ មន 
ទឹកចិត្ត មួយ ថា ខ្ញុំ នឹង ខំបែឹង 
ដើមែបី អាច បាន លែង នៅលើ 
ទីលន ដូច ពួកគាត់ ហែត៊នែះ 
ហើយ ទើប ខ្ញុំ ខំបែឹង រហូត មក 
ដល់ សព្វថ្ងែនែះ»។

ដោយមន បែភព ចែញ ពី 
កែ៊មយ៊វជន របស់ ពែះខ័នរាជ 
សា្វាយរៀង រស់ គង់សំរែច តែូវ 
បាន ដឡំើង ឱែយមក លែង ជាមយួ 
នឹង កែ៊ម ធំ នៅ រដូវកាល ឆ្នាំ 
២០១៣ ហើយ វា ក៏ ជា ពែល 
ដែល របូគែ បានរមួ ចណំែក ជយួ 
កែ៊ម សា្វាយរៀង ឱែយ ឈ្នះ ជើង 
ឯកលីគ កំពូល កម្ពុជា ជា លើក 
ដំបូង ផងដែរ ម៊នពែល រស់ 
គង់សំរែច តែូវ បាន គែូ បង្គោល 
ជនជាតិ កូរ៉ែ Lee Tae-hoon 
កះហៅ ឱែយចូលរួម ជាមួយ 
កែ៊ម ជមែើសជាតិ កម្ពុជា ជា 
លើកដំបូង នៅ ឆ្នាំ ២០១៦ 
និង មន ឈ្មោះ បាន ទៅ បែកួត 
ជើងឯក AFF នៅ មីយា៉ាន់ម៉ា 
ថែមទៀត។

យា៉ាងណា ក៏ដោយ នៅ ម៊ន 
ពែល ឈានដល ់ការទទលួ បាន 
ឱកាស ល្អៗ ទាំងនោះ រស់ 
គង់សំរែច បាន ពោល ពាកែយ 
ដឹងគ៊ណ ទៅដល់ គែូបង្វឹក 
ជនជាតខិ្មែរ ជាចែើនរបូ នៅក្នងុ 
ក្លិប ពែះខ័នរាជ សា្វាយរៀង 

ដែល បាន ជយួ ជែមជែង ដល ់
រូបគែ។ «អ្នក ដែល បាន លើក 
ទឹកចិត្ត ខ្ញុំ កាលពី នៅ តូច គឺ 
លោកគែូៗ នៅ ក្លិប សា្វាយរៀង 
ដោយ ពួកគាត់ តែងតែ បីបាច់ 
ថែរកែសា និង បែៀនបែដៅ ខ្ញុំ 
ពែល ដែល ខ្ញុំ បាក់ ទឹកចិត្ត»។

រស់ គង់សំរែច បាន បន្ថែម 
ថា៖ «ពែលដែល ការ បែកួត 
របស់ ខ្ញុំ ធ្វើ អត់ បាន ល្អ ពួកគាត់ 
តែងតែ ផ្តល់ ដំបូនា្មោន ល្អៗ ដល់ 
យើង និង បែប់ ពី ចំណុច ដែល 
យើង ធ្វើ មិន បាន ល្អ។ ពែលខ្លះ 
យើង បាក់ ទឹកចិត្ត គឺ គាត់ តែង 
តែ បែៀនបែដៅ យើង ធ្វើឱែយ 
យើង មន ទឹកចិត្ត និង ខំបែឹង 
បន្តទៀត ហើយ នៅក្នុង ក្លិប 
របស់ខ្ញុ ំ មិនមែន កីឡាករ ណា 
បំបាក់ ទឹកចិត្ត ដល់ ខ្ញុ ំនោះទែ គឺ 
យើង សែឡាញ់ គា្នា ដូច បងប្អនូ និង 
តែងតែ ជួយ គា្នា ទៅវិញ ទៅមក»។

ជាមួយ ការដាក់ ចិត្ត យា៉ាងជែ 
នៅក្នងុ វិស័យ បាល់ទាត់  នែះ 
រស់ គង់សំរែច មិនទាន់ បាន 
គតិ សោះឡើយ ចពំោះ គមែង 
បញ្ចប់ អាជីព មួយ នែះទែ។ 
គងស់រំែច បាន បញ្ជាកថ់ា៖ «ខ្ញុ ំ
សែឡាញ ់អាជពី បាលទ់ាត ់នែះ 
តាងំព ីនៅ តចូ ហើយ ខ្ញុ ំអត ់ទាន ់
មន គំនិតថា បោះបង់ចោល 
អាជីព នែះ ទែ។ ខ្ញុំ ចង់ នៅ ជួយ 
ក្លបិ បន្តទៀត ហែតន៊ែះ ខ្ញុ ំនៅតែ 
ខំបែឹង ដើមែបី បន្ត អាជីព លែង 
បាល់ទាត់ នែះ គឺ អត់ ទាន់ មន 
គំនិត ចង់ បញ្ចប់ អាជីព នែះ 
នៅឡើយ ទែ»៕

ទោះ ជា ស្ថតិក្នងុ វ័យ ចូល ៤១ ឆ្នា ំក៏ តារាចមេៀង និង សម្ដេង អ្នកនាង សិុន ឧត្តមផល្លា នៅ មាន រូប សមេស់ 
សេស់ សោភា មិនចាញ់តារាសេវ័ីយក្មេងឯទៀតឡើយ។ ហ្វែសប៊៊ក
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