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Amadeus ភ្ជាប់ 
កម្ពជុា ជាមួយ ភ្នាក់-
ងារ ទេសចរ អន្តជាតិ 
ជាង ១,៦ ពាន់ លាន 
នាក់ នៅ ១៩០ បេទេស

 ម៉ៃ គុណ មករា 

ភ្នំពៃញៈ  កម្ពុជា នឹង ត ភ្ជាប់ 
ទៅកាន់ ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ 
អន្តរជាត ិបេមាណ ជាជាង ១,៦ 
ពាន ់លាន នាក ់ក្នងុ មយួឆ្នា ំនៅ-
ក្នុង បណ្ដា បេទេស ជាង ១៩០ 
ជុំវិញ ពិភពលោក ដើមេបី ជួយ 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទេសចរ អន្តរ-
ជាតិ ចូលមក ទសេសនា បនា្ទាប់ពី 
កេុមហ៊ុន ...តទៅ ទំព័រ ១០

កម្ពជុា ជា បេទេស ឈរ នៅ លំដាប់ ទី ២ក្នងុ អាស៊ាន

 មុំ គ ន្ធា 

 ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បានកា្លាយ ជា 
បេទេស ឈរ នៅ លំដាប់ ទី ២ 
ក្នុង អាស៊ាន បនា្ទាប់ពី បេទេស 
សិង្ហ បុរី ដេល ចាក់ វ៉ាក់សំង កូ - 
វដី បាន ចនំនួ ចេើន ជនូ ពល រដ្ឋ ។ 
នេះ បើតាម ការ លើក ឡើង  
រប សល់ោក នាយករដ្ឋមន្តេ ីហ៊នុ 
សេន នៅ យប់ ថ្ងេទី ២៨ ខេ 

មេស បនា្ទាបព់ ីវ៉ាកស់ងំ សុ ីណ ូ
ហ្វា ម ចំនួន ៤០ មុឺន ដូ ស ជា ជំ-
នួយ  របស់ បេទេស ចិន បាន ដឹក 
មកដល់ បេទេស កម្ពុជា ។ 

 យោងតាម ទិន្នន័យ នេ ការ 
ចាក ់ វ៉ាកស់ងំ ដល ់បេជាពលរដ្ឋ 
របស់ខ្លួន នៅ បណ្ដា បេទេស 
នានា ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន បេ-
ទេស  កម្ពុជា ឈរ នៅ លំដាប់ 
លេខ រៀង ទ ី២ បនា្ទាបព់ ីបេទេស 

សងិ្ហ បរុ ីដេល ឈរ នៅលើ តារាង 
លេខ ១ ខ្ពស់បំផុត ក្នុង តំបន់ 
អាស៊ាន ។ 

 កម្ពុជា បាន សមេុក ចាក់ វ៉ាក់-
សំង ជូន បេជាពលរដ្ឋ បាន 
ដល១់២,៤ ភគរយ គ ឺឈរ លើ  
លំដាប់ លេខ រៀង ទី ២ បនា្ទាប់ 
ពីបេទេស សិង្ហ បុរី ដេលមាន 
៣៧,៤៨ ភគរយ ក្នងុចណំោម 
បេទេស អាស៊ាន ទាំង ១០ ។ 

 លោក ហ៊ុន សេន បាន សរ-
សេរ លើ បណ្ដាញ ហ្វេ ស ប៊ុ ក 
របស់លោក ថា វ៉ាក់សំង កូ វីដ 
១៩ សុី ណូ ហ្វា ម ដេលជា ជំ-
នយួ  របស ់រដា្ឋាភបិាល ចនិ ចនំនួ 
៤០ មុនឺ ដ ូស ថេមទៀត បាន ដកឹ 
មកដល់ កម្ពុជា នៅ យប់ ថ្ងេទី 
២៨ ខេមេស ដើមេបី ចាក់ ការ- 
ពារ សុខភព បេជាពលរដ្ឋ ពី 
ការ រាតតេបាត ...តទៅទំព័រ ៣

កេសួង នឹង ជំរុញ ឱេយ មាន 
ផលិតផល សេស់ៗ សមេប់ 
ដាក់លក់ នៅតាម ស្តង់

លោក ហេង សួរ៖ កម្មករ 
និយោជិតដេល កំពុង ស្នាក់ នៅ 
ក្នងុ តំបន់ កេហម ឬ តំបន់ លឿង ទំុ 
គឺ មិន អនុញ្ញាតឱេយ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  ធ្វើ ការងារ ឬ បេកប មុខ របរ 
នៅ ក្នងុ តំបន់ លឿង នោះ ទេ

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
នឹង ខិតខំ បង្កើន ផលិតផល 
សេស់ សមេប់ ដាក់លក់ នៅ 
តាម  ស្តង ់របសខ់្លនួ ឱេយបាន ចេើន 
បន្ថេម ទៀត ខណៈ ទនំញិ ដេល 
កេសួង កំពុង ...តទៅទំព័រ ៩

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង 
ការងារ និង បណ្តុះ បណ្ដាល 
វជិា្ជាជវីៈ លោក ហេង សរួ បញ្ជាក ់
ថា កម្មករ និយោជិត ឬ បុគ្គលិក 
ដេល កំពុង ស្នាក់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
កេហម ឬ តំ បន់ លឿង ទុំ គឺ មិន 
អនញុ្ញាត ឱេយធ្វើ ដណំើរ ចេញ ទៅ 
ធ្វើការងារ ឬ បេកប មុខ របរ នៅ 
ក្នុង តំបន់ លឿង នោះ ទេ។

លោក ហេង សរួ បាន ថ្លេង ទៅ 
កាន់ មា្ចាស់ រោង...តទៅទំព័រ ៣

វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩ពៃលដឹកមកដល់ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នពំៃញ កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៨ មៃសា។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

បនា្ទាប់ពី បេទេស សិង្ហ បុរី ដេល ចាក់ វ៉ាក់សំង កូ វីដ បាន ចំនួន ចេើន ជូន បេជាពលរដ្ឋ

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពៃញៈ នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត 
ស្ទើរ ទាំង អស់ ដេល មាន អ្នក 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ទទួល បេ-
ភេទ តេស្ត រហ័ស សេវជេវ រក 
អង់ទីហេសេន ...តទៅទំព័រ ២

មន្តេ៖ី នៅ តាម បណ្តា ខេត្ត 
ស្ទើរ ទំាង អស់ដេល
 មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩
បាន ទទួល បេភេទ តេស្ត 
រហ័ស សេវជេវ រក អង់ទី-
ហេសេន កូវីដ ១៩ រួច ហើយ

Tottenham Hotspur 
គ្រងឈុតពិស្រសរំល្រច
ឡូហ្គោអង្គការISF 
Cambodia...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
គណៈកម្មាធិការUN
ស្នើឱ្យកូរ៉្រខាងជើង
ពន្យល់អំពីការរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្ស..ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
ក្រុមហ៊ុនធំៗពីរបោះ
ទុនប្រមណ២០០
លានដុលា្លារសាងសង់
គម្រងបន្ទះ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

PSGសង្ឃឹមថាក្រប្រសា្ថានការណ៍នៅជើងទី២

ក្រយចាញ់Man Cityជើងទី១

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មនកីឡា



ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា ប្ត្រជា្ញា បន្ត យក ចិត្ត 
ទុក ដក់ ក្នុង កា រលើក កម្ពស់ 
សវុត្ថភិាព នងិ សខុភាព ការងារ 
របស់ កម្មករ និយោជិត នៅ តាម 
គ្រប ់រោងចក្រ សហគ្រស នងិ 
អ្នក បម្រើ ការងារ នៅ ក្រ ប្រពន័្ធ 
ទោះបី កម្ពុជា កំពុង ជួប បញ្ហា 
ប្រឈម រីក រាលដល ន្រ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ក៏ ដោយ។

ក្នុង សារ លិខិត របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន 
នាឱកាស ខួប អនុស្រសាវរីយ៍ 
លើក  ទី១៣៥ ន្រ ទិវា ពលកម្ម 
អន្តរជាតិ ថ្ង្រទី ១ ខ្រ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១ ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ 
នៅ  ថ្ង្រ ន្រះ បាន ឱ្រយ ដឹង ថា តាង 
នាម រាជរដ្ឋាភិបាល និង ក្នុង 
នាម រូប លោក ផ្ទាល់ មាន 
ស្រចក្តី សោមនស្រស រីករាយ 
យ៉ាង ក្រល្រង ដ្រល បាន 
ចូលរួម ជាមួយ បងប្អូន ក្មួយៗ 
កម្មករ និយោជិត និយោជក 
និង ជន រួម ជាតិ ទាំង អស់ នៅ 
ក្នុង ឱកាស ខួប អនុស្រសាវរីយ៍ 
ន្រះ ក្រម ប្រធានបទ «សន្តិ-
ភាព សុខភាព និង ការងារ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ទោះបី 
ជា ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថានភាព ដ ៏លបំាក 
ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ ដោយរាជ-
រដ្ឋា ភបិាល នៅ ត្រ ខតិខ ំបន្ត រក្រសា 
ការងារ ដ្រល មាន ស្រប់ និង 

បង្កើត ការងារ ថ្ម ីគ្រប ់ប្រភ្រទ ជនូ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល នាំ ឱ្រយ ផល 
ប៉ះពាល់ លើ ចំនួន ការងារ ស្ថិត 
ក្នុង កម្រិត មួយ ដ្រល អាច គ្រប់- 
គ្រង  បាន»។

ជាក់ ស្ដ្រង រោងចក្រ សហ 
គ្រស  ចំនួន ១ ១០៣ បាន 
បើក  ដំណើរការ ថ្មី ដ្រល ផ្តល់ 
ការងារ ដល់ កម្មករ និយោជិត 
សរុប ជាង ៦ មុឺន នាក់ បន្ថ្រម។

លើស ពី ន្រះ ចំនួន រោងចក្រ 
សហគ្រស ដ្រល បាន ព្រយរួ កចិ្ច-
សន្រយា ការងារ បាន ធា្លាក់ ចុះ ពី 
ចំណុច កំពូល នៅ ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ 
២០២០ ពី ចំនួន ៤៣៣ ស្មើ 
នឹង កម្មករ និយោជិត ជាង ១៥ 
មុឺន នាក់ មក ត្រឹម ១៥០ រោង-
ចក្រ សហគ្រស ស្មើ នឹង កម្មករ   
ជាង ២ មុឺន នាក់ គិត ត្រឹម 
បំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០ និង បន្ត 
ធា្លាក់ ចុះ ជា បណ្តើរៗ ផង ដ្ររ។

លោក បាន បន្ត ថា នៅ ក្នុង 
បរិការណ៍ ន្រ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ន្រះ ដើម្របី កាត់ បន្ថយ ផល 
ប៉ះពាល់ មក លើ សា្ថានភាព 
សង្គម ស្រដ្ឋកចិ្ច ដ្រល បណា្តាល 
មក ពី ការ ឆ្លង ន្រ ព្រឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល ក៏ បាន ដក់ ច្រញ នូវ 
វិធានការ បន្ត ជួយ វិស័យ វាយ-
នភណ្ឌ កាត់ដ្ររ ផលិត ស្រប្រក- 
ជើង ផលិតផល ធ្វើ ដំណើរ  និង 
កាបូប និង វិស័យ ទ្រសចរណ៍ 
ផង ដ្ររ។

លោក មាន ប្រសាសន៍ ថា៖ 
«បន្ត ផ្តល់ ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ៤០ 
ដុល្លារ អាម្ររិក ក្នុង មួយ ខ្រ 
សម្រប់ កម្មករ និយោជិត ១ 
នាក់ ដ្រល បំព្រញ ការងារ ក្នុង 
វិស័យ វាយនភណ្ឌ កាត់ដ្ររ 
ផលិត ស្រប្រកជើង ផលិតផល 
ធ្វើ  ដំណើរ និង កាបូប សម្រប់ 
រយៈព្រល ៣ ខ្រ បន្ថ្រម ទៀត 
ចាប់ ពី ខ្រ ម្រសា ដល់ ខ្រ មិថុនា 
ឆ្នាំ ២០២១»។

ជាមួយ គ្នា ន្រះ មា្ចាស់ រោង- 
ចក្រ សហគ្រស ក្នងុ វសិយ័ ន្រះ 
ត្រវូ បន្ថ្រម ចនំនួ ៣០ ដលុ្លារអា-  
ម្ររកិ សម្រប ់កម្មករ នយិោជតិ 
១នាក ់ដ្រល សរបុ កម្មករ នយិោ 
ជិត១នាក់ ទទួល បាន ៧០ 
ដុល្លារ អាម្ររិក ក្នុង មួយ ខ្រ។

បន្ថ្រម ពី ន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាល 
បាន បន្ត ផ្តល ់ប្រក ់ឧបត្ថម្ភ ៤០ 

ដុល្លារ អាម្ររិក ក្នុង មួយ ខ្រ ជូន 
កម្មករ នយិោជតិ ១ នាក ់ដ្រល 
ប ំព្រញ ការងារ ក្នងុ វសិយ័ ទ្រស- 
ចរណ៍ដ្រល មាន ដូចជា សណា្ឋា-  
គរ ផ្ទះ សណំាក ់ភោជនយីដ្ឋាន 
និង ភា្នាក់ងារ ទ្រសចរណ៍ សម្រប់  
រយៈព្រល ៣ ខ្រ បន្ថ្រម ទៀត 
ចាប់ ពី ខ្រ ម្រសា ដល់ ខ្រ មិថុនា 
ឆ្នាំ ២០២១។

លោក  ហ៊ុន ស្រន បន្ត ថា 
ដើម្របី សម្រួល ដល់ អាជីវកម្ម 
ដ្រល រង ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ក្នុង អំឡុង វិបត្តិ កូវីដ ១៩ រាជ-
រដ្ឋា ភិបាល សម្រច បន្ត លើក 
ល្រង ការ បង់ ពន្ធ ប្រចាំ ខ្រ គ្រប់ 
ប្រភ្រទចំពោះ សណា្ឋាគរ ផ្ទះ 
សំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន និង 
ក្រុមហ៊ុន ភា្នាក់ងារ ទ្រសចរណ៍ 
ដ្រល បាន ចុះ បញ្ជី ជាមួយ អគ្គ-
នាយដ្ឋាន ពន្ធដរសម្របរ់យៈ- 

ព្រល ៣ ខ្រ បន្ថ្រម ទៀត ចាប ់ព ី
ខ្រ ម្រសា ដល់ ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ 
២០២១។

ក្រ ពី ន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាល 
បាន បន្ត កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ 
ប្រក់ ជូន គ្រួសារ ក្រីក្រ និង 
ងាយ រងគ្រះ ក្នុង អំឡុង ព្រល 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ សម្រប់ រយៈព្រល ៣ ខ្រ 
បន្ថ្រម ទៀត ចាប់ ពី ខ្រ ម្រសា 
ដល់ ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។

ជាមួយ គ្នា ន្រះ ដ្ររ រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល បាន បន្ត ណ្រនាំ ដល់ 
ក្រសួង សា្ថាប័ន ទាំង អស់ និង 
អំពាវនាវ ដល់ បុគ្គល ឯកជន 
ដ្រល ជា មា្ចាស់ អគរ ទីតាំង 
អាជីវកម្ម និង រោងចក្រ សហ- 
គ្រស ជួយ សម្រួល ដល់ ភាគី 
ជួលដោយ ចៀសវាង ការ បញ្រឈប់  
កចិ្ចសន្រយា ឬ ការ បណ្ត្រញ ច្រញ 

តាមរយៈ ការ ពន្រយារព្រល ន្រ ការ 
បង់ ថ្ល្រ ឈ្នួល ឬ បញ្ចុះ ថ្ល្រ ឈ្នួល 
ឬ មិន យក ថ្ល្រ ឈ្នួល តាម លទ្ធ- 
ភាព ជាក់ស្ត្រង។

ក្រ ព ីន្រះ លោក នាយករដ្ឋ-
មន្រ្តី បន្ត អំពាវនាវ ជា ថ្មី ម្តង 
ទៀត  ដល ់មា្ចាស ់រោងចក្រសហ- 
គ្រស និង បងប្អូន កម្មករ និ-
យោ ជិត ចូលរួម យុទ្ធនាការ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង កូវីដ ១៩ ដោយ 
ស្ម័គ្រចិត្ត និង អនុវត្ត ឱ្រយ បាន 
ហ្មត់ចត់ បំផុត នូវ វិធាន ការ 
បងា្ការ នងិ ទបស់ា្កាត ់ការ រកី រាល- 
ដល ន្រ ជងំ ឺកវូដី ១៩ តាមរយៈ 
ការ អនុវត្ត វិធាន «៣ ការពារ» 
និង «៣ កុំ» និង តាម ការ 
ណ្រនាំ របស់ ក្រសួង សុខាភិ- 
បាល និង ក្រសួង ការងារ និង 
បណ្តុះបណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ។

ក្នុង សារ លិខិត ដដ្រល បាន 
ឱ្រយ  ដងឹ ថា ទវិាពលកម្ម អន្តរជាត ិ
១ ឧសភា កម្ពជុា ត្រវូ បាន ប្ររព្ធ  
ឡើង ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ ចាប់ តាំង 
ពី ថ្ង្រ រំដោះ ពី  របប ប្រល័យ ពូជ-
សាសន៍ ថ្ង្រទី ៧ ខ្រ មករា ឆ្នាំ 
១៩៧៩ រហូត មក ដល់ បច្ចុ-
ប្របន្ន។

ទោះប ីឆ្នា ំន្រះ ប្រទ្រស កម្ពជុា 
នងិ ពភិព លោក ទាំង មលូ កពំងុ 
ប្រឈម នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ 
រាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា នៅ ត្របន្ត 
ឱ្រយ មាន ការ រៀបចំ រំឭក នូវ ទិវា 
ដ៏មាន សារៈសំខាន់ ជា ប្រវត្តិ-
សាស្ត្រ ន្រះ ដ្ររ៕

តពីទំព័រ ១ ...កូវីដ ១៩ រួច 
ហើយ ដើម្រប ីប្រើប្រស ់សម្រប ់
ជា តម្រូវ ការ ចាំបាច់ ក្នុង ទឹកដី 
ខ្រត្ត នីមួយៗ។ ន្រះ បើ តាម 
លោក ហុក គីមច្រង អគ្គនា-
យក បច្ច្រកទ្រស ន្រ ក្រសួង  
សុខាភិបាល។

លោក ហុក គីមច្រង បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ក្នុង 
អឡំងុ ព្រល មាន ការ ផ្ទុះ ខា្លាងំ ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ខាង ក្រសួង 
សុខាភិបាល បាន បញ្ជូន ប្រ-
ភ្រទ ត្រស្ត រហ័ស កូវីដ ១៩ 
(Rapid Antiquen Test 
Covid) ទៅ តាម បណា្តា ខ្រត្ត 
នានា ដើម្របី គ្រប់គ្រង សា្ថាន-
ការណ៍ ឱ្រយ បាន ល្អប្រសើរ។

លោក ថា៖ «យើង បាន ផ្ញើ ទៅ 
បណ្តើរៗ ហើយ សឹង ត្រ គ្រប់ 
ខ្រត្ត ទាំង អស់ បាន ប្រើប្រស់ 
ពិស្រស ខ្រត្ត ដ្រល មាន ការ ឆ្លង 
ខា្លាងំ នងិ ខ្រត្ត ផ្រស្រងៗ ទៀត បាន 
ប្រើ ជា បន្តបនា្ទាប់ តាម ពិត 

ក្រសួង បាន ផ្ញើ ទៅ តាម បណា្តា 
ខ្រត្ត ប្រហ្រល ជាង ១ សបា្តាហ៍ 
មុន»។

លោក ឱ្រយ ដឹង ដ្ររ ថា ប្រភ្រទ 
ត្រស្ត រហ័ស រក វីរូស កូវីដ ១៩ 
ន្រះ នឹង ត្រស្ត ឃើញ លទ្ធផល 
ភា្លាមៗ ដោយ ប្រើ រយៈព្រល 
១៥ នាទី បនា្ទាប់ ពី យក សំ-
ណាក រួច។

បើ តាម លោក គីមច្រង ក្រ-
សួង សុខាភិបាល បាន បញ្ជា 
ទិញ ប្រភ្រទ ត្រស្ត រហ័ស ន្រះ 
បនា្ទាប់ ពី មាន ការ វាយ តម្ល្រ 
ច្របាស់លស់ ទៅ លើ ប្រភ្រទ 
ត្រស្ត ន្រះ  ពិត ជា មាន ប្រសិទ្ធ- 
ភាព ក្នុង ការ ស្វ្រង វីរុស កូវីដ 
១៩។

ដើម្របី កុំ ឱ្រយ មតិ សាធារណ 
មាន  ការ ភ័ន្តច្រឡំ លោក បាន 
ពន្រយល់ ថា៖ «ប្រភ្រទ ត្រស្ត 
រហស័ រក វរីសុ កវូដី  ១៩ មនិម្រន 
ជា ឧបករណ៍ ឬ មា៉ាសុីន ត្រស្ត 
កូវីដ ទ្រ វា គឺ ជា ប្រភ្រទ បន្ទះ ជ័រ 

ម្រយា៉ាង ដ្រល យើង យក សំឡី 
ត្របាល់ ក្នុង ច្រមុះ យក សំណាក 
ហើយ ដក់ ទៅ បន្ទះ នោះ»។

លោក បាន គូស បញ្ជាក់ ថា 
ប្រភ្រទ ត្រស្ត រហស័ រក វរីសុ កវូដី 
១៩ ពិត ជា មានសារៈ សំខាន់ 
ដ្រល អាច ធ្វើ ឲ្រយ យើង គ្រប់គ្រង 
សា្ថានការណ៍ បាន ល្អ ប្រសើរ 
ជាង មុន។ លោក ថា៖ «ការ ធ្វើ 
ត្រស្ត រហ័ស ន្រះ វា មាន យុទ្ធ-

សាស្រ្ត ក្នុង ការ ស្រវជ្រវ វីរុស 
លឿន ឧទាហករណ៍ ធ្វើ ត្រស្ត 
នៅ កន្ល្រង ដ្រល មាន ឆ្លង ខា្លាំង 
គួប ផ្រសំ អ្នក ជំងឺ ច្រញ រោគ សញ្ញា 
ផង អ៊ីចឹង ការ ធ្វើ ត្រស្ត ន្រះ ចំ-
ព្រល វ្រល អាច ចាប់ បាន វីរុស 
លឿន ដចូជា ករណ ីតបំន ់រោង- 
ចក្រ ការ ធ្វើ ត្រស្ត ន្រះ ពិត ជា 
មាន ប្រយោជន៍ ក្នុង ការ រក វីរុស 
ថ្មីៗ ឃើញ»៕
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ឧបករណ៍ បេភេទ តេស្ត រហ័ស សេវជេវ រក អង់ទីហេសេនមេរោគ កូវីដ 
១៩។ រូបថត ក្រសួងសុខាភិបាល

លោក  ហុ៊ន សេន នាយក រដ្ឋមនេ្តកីម្ពជុា ថ្លេងនាពេលកន្លងមក។ រូបថតហ៊ាន  រង្រសី

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលខ្រត្ត ចំនួន 
៣ បាន អនញុ្ញាត ឲ្រយ ទតីាងំ នងិ 
ភូមិដ្រល បាន បិទ ខ្ទប់ មួយ ចំ-
នួន ក្នុង ដ្រនដី របស់ ខ្លួន បើក 
ដំណើរការ  និង ធ្វើដំណើរ ច្រញ 
ចលូ ឡើងវញិ បនា្ទាបព់ ីបាន បទិ 
ខ្ទប ់មយួរយៈដើម្រប ីទបស់ា្កាត ់ការ 
រីករាលដល ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។

រដ្ឋបាលខ្រត្ត កំពង់ចាម នៅ 
ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ ម្រសា  បាន អនុ-
ញ្ញាត ដក់ ឲ្រយ ដំណើរការ ឡើង- 
វញិ នៅ អគរ សម្រក ព្រយាបាល 
ទូទៅ នៅ មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក ស្រី-
សន្ធរ និង មន្ទីរ ពហុព្រយាបាល 

ព្រកពោធិ៍ ស្ថតិក្នងុ ភមូ ិរការទា្វារ 
ឃុំ ព្រកពោធិ៍ ស្រុក ស្រីសន្ធរ 
ខ្រត្ត កំពង់ចាម ក្រយពី មន្ទីរ-
ព្រទ្រយ ន្រះ បាន ផ្អាក ជា បណ្តាះ 
អាសន្នកាល ពីថ្ង្រ ទី ១៦ ខ្រ 
ម្រសា ដោយសារ ជាប ់ពាកព់ន័្ធ 
នឹង អ្នកជំងឺ កូវីដ១៩។

ចំណ្រក រដ្ឋបាលខ្រត្ត ព្រវ្រង 
នៅ ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រម្រសា ន្រះដ្ររ 
បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ បើក ដំណើរ- 
ការ ចរាចរណ៍ ច្រញ-ចូល ឡើង 
វិញ ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន 
៤ឃុំ(ឃុំ ព្រកឡាយ (ក)ឃុំ- 
ព្រកខ្រសាយ (ខ) ឃុ ំអ្នក លឿង 
និង ឃំុ ពាមរក៍) ន្រ ស្រកុ ពាមរក ៍
ខ្រត្ត ព្រវ្រង។ រដ្ឋបាលខ្រត្ត 
ព្រវ្រង ជូន ...តទៅទំព័រ ៧

មន្ត្រ៖ី នៅ តាម បណ្តា ខ្រត្ត ស្ទើរ ទំាង អស់ដ្រល មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ រដ្ឋបាលខ្រត្ត ចំនួន៣សម្រច 
បើក ឱ្រយ ដំណើរការ  និង ការធ្វើ 
ចរាចរណ៍ ឡើងវិញចំពោះ ភូមិ 
និង ទីតំាង មួយចំនួន ក្រយពី បិទ ខ្ទប់

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីប្ត្រជ្ញា បន្ត យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នងុ ការ លើក កម្ពស់ សុវត្ថភិាព និង សុខ-
ភាព ការងារ របស់ កម្មករ និយោជិត ទោះបី កម្ពជុ ប្រឈម ការ រីក រាលដាល កូវីដ ក៏ ដោយ



តពីទំព័រ ១ ...ជំងឺកូវីដ១៩។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការ

ដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនស្រោនគឺបាន
ប្រោឹងប្រោងស្វះស្វ្រោងយ៉ាងខ្លាំងក្នុង
ការរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រោជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជាកុំឱ្រោយឆ្លងម្រោរោគកូវីដ១៩។
វ៉ាកសំ់ាងសុីណូហ្វាមចនំនួ៤០មុនឺ

ដូសន្រោះគជឺាជនំយួមតិ្តចនិដ្រោលបាន
ដឹកមកដល់កម្ពុជាលើកទី៣ហើយ
ដ្រោលលើកទី១បានដឹកមកដល់ថ្ង្រោទី
០៧ខ្រោកុម្ភៈចំនួន៦០មុឺនដូសនិង
លើកទី២ដឹកមកដល់ថ្ង្រោទី៣១ខ្រោ
មីនាចំនួន៧០មុឺនដូស។
លោកហ៊ុនស្រោនបានលើកឡើង

ថា ៖ «តាមរយៈវ៉ាក់សំាងទាំងន្រោះ
កម្ពុជាបានប្រោឹងប្រោងចាក់ជូនប្រោជា-
ពលរដ្ឋបានចនំនួប្រោមាណ១លាន៣
ស្រោននាក់ហើយ។កម្ពុជាបានកា្លាយ
ទៅជាប្រោទ្រោសឈរនៅលំដប់ទី២
ក្នុងអាសា៊ានបនា្ទាប់ពីប្រោទ្រោសសិង្ហបុរី

ដ្រោលចាក់វ៉ាក់សំាងបានចំនួនច្រោើន
ជូនប្រោជាពលរដ្ឋ»។
លោកស្រោីយក់សម្រោបត្តិរដ្ឋល្រោខ-

ធិការក្រោសួងសុខភិបាលបានថ្ល្រោង
នៅយប់ថ្ង្រោទី២៨ខ្រោម្រោសានៅព្រោល
លោកស្រោីទៅទទួលវ៉ាក់សំាងសុីណូ
ហ្វាមនៅព្រោលានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ភ្នំព្រោញថាមកដល់ព្រោលន្រោះ រដ្ឋាភិ-
បាលចិនបានផ្តល់វ៉ាក់សំាងជាជំនួយ
មនុស្រោសធម៌មកដល់កម្ពុជាសរុបមាន
ចំនួន១,៧លានដូសហើយ។
លោកស្រោីបានមានប្រោសាសនថ៍ា៖

«តាមការបញ្ជារបស់សម្ត្រោចនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រោីហ៊នុស្រោនយើងនងឹប្រោើប្រោស់
វ៉ាក់សំាងន្រោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រោើ
កមា្លាំងសរុបត្រោម្តងដោយសំដៅក្នុង
រាជធានីភ្នំព្រោញនិងខ្រោត្តកណ្តាល
ដើម្រោបីធ្វើយ៉ាងណឱ្រោយការផ្ទុះឡើងនូវ
ការរីករាលដលន្រោជំងឺកូវីដនៅក្នុង
ទីតំាងទំាងពីរន្រោះមានការថមថយ»។

តាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រោី
យ៉ក់សម្រោបត្តិគតិមកដល់ថ្ង្រោន្រោះទាងំ
ជំនួយទាំងការសម្រោបសម្រោួលទិញ
ដោយផ្ទាល់ពីសាធារណរដ្ឋប្រោជាមា-
និតចិនកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងសរុប
ចំនួន៣,៧លានដូសដ្រោលរួមមាន
វ៉ាកសំ់ាងសុីណូហ្វាមចនំនួ១,៧លាន
ដូសនិងវ៉ាក់សំាងសុីណូវ៉ាក់ចំនួន២
លានដូស។
បើតាមលោកស្រោីយ៉ក់សម្រោបត្តិ

វ៉ាកស់ាងំសុីណូវ៉ាក់ចនំនួ១លានដូស
ទៀតនឹងមកដល់ប្រោទ្រោសកម្ពុជានៅ
ថ្ង្រោទី១០ខ្រោឧសភាឆ្នាំ២០២១ហើយ
វ៉ាកសំ់ាងរបស់ប្រោជាមានតិចនិនងឹមក
ដល់ជាបន្តបនា្ទាប់ទៀតរួមទំាងជំនួយនិង
ការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ផងដ្រោរ។
សា្ថានទូតចិនប្រោចាំប្រោទ្រោសកម្ពុជា

បានឱ្រោយដឹងផងដ្រោរថាចិននិងកម្ពុជា
ជាបងប្អនូល្អប្រោៀបដចូដ្រោនងិជើងជា
ដ្រោគូល្អដ្រោលសា្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញ-

ទៅមក។
សា្ថានទូតបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុងកិច្ចប្រោ-

យុទ្ធប្រោឆំងនឹងជំងឺវីរុស(កូវីដ)រដ្ឋា-
ភិបាលនិងប្រោជាជនចិនត្រោងឈរ
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រោជាជន
កម្ពុជាជានិច្ច រួមគ្នាពុះពាររាល់ឧប-
សគ្គទាំងឡាយ»។
បច្ចបុ្រោបន្នក្រោមសា្ថានភាពដ៏តងឹត្រោង

ន្រោវីរុសកូវីដ១៩ក្នុងប្រោទ្រោសកម្ពុជា
ភាគីចិនត្រោងខិតខំពង្រោឹងកិច្ចសហ-
ប្រោតបិត្តកិារទបស់ា្កាត់នងឹជងំឺកូវដី១៩
តាមគ្រោប់មធ្រោយោបាយជាមួយភាគី
កម្ពុជា។
ជាមួយន្រោះដ្រោរបើតាមការបញ្ជាក់

របស់សា្ថានទូតចិនភាគីចិនថ្មីៗន្រោះ
បានផ្តល់ជំនួយជាឱសថបុរាណចិន
LIANHUAQINGWENដ្រោលមាន
តម្ល្រោសរុប២០មុឺនដុលា្លារសហ-
រដ្ឋអាម្រោរិកជូនដល់ក្រោសួងសុខភិ-
បាលកម្ពុជាដើម្រោបីជួយអ្នកជំងឺកូវីដ
មានអាការៈធូរស្រោបើយ។
សា្ថានទតូបន្ត៖«យើងខ្ញុំជឿជាកថ់ា

ស្ថិតក្រោមម្លប់បារមីដ៏ត្រោជាក់ត្រោជំ

របស់ព្រោះករណុព្រោះបាទសម្ត្រោចព្រោះ-
បរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រោះ-
មហក្រោសត្រោន្រោព្រោះរាជាណចក្រោកម្ពជុា
និងក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវ្រោរបស់
សម្ត្រោចអគ្គមហស្រោនាបតីត្រោជោ
ហ៊ុនស្រោននាយករដ្ឋមន្ត្រោីន្រោព្រោះ-
រាជាណចក្រោកម្ពុជាប្រោជាជនកម្ពុជា
ប្រោកដជាអាចពុះពាររាល់ឧបសគ្គ
និងអាចយកឈ្នះយ៉ាងជោគជ័យ
ជាមួយជំងឺវីរុសកូវីដ១៩ក្នុងព្រោល
ឆប់ៗន្រោះជាមិនខន»។
មកទលព់្រោលន្រោះកម្ពជុាបានទទលួ

វ៉ាកសំ់ាងចនំនួជតិ៤លានដូសរចួមក
ហើយក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងសុីណូ
ហ្វាម(Sinopharm)ជាជំនួយរបស់
រដ្ឋាភបិាលចនិចនំនួ១,៧លានដូស,
វ៉ាក់សំាងសីុណូវ៉ាក់(Sinovac)ទិញ
ពីប្រោទ្រោសចិនចំនួន២លានដូសនិង
វ៉ាក់សំាងក្រោុមហ៊ុនអាស្ត្រោហ្រោស្រោនីកា
(AstraZeneca)ជនំយួរបស់មជ្រោឈ-
មណ្ឌលខូវ៉ាក់(CovaxFacility)តាម
អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)
ចំនួន៣២៤០០០ដូស៕
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តពីទំព័រ ១...ចក្រោសហ-
គ្រោសនិងមា្ចាស់អាជីវកម្មនានា
កាលពីថ្ង្រោទី២៨ខ្រោម្រោសាថា
អ្នករដ្ឋបាលនិងមា្ចាស់រោងចក្រោ
សហគ្រោសឬក្រោុមហ៊ុនមិនត្រោូវ
បង្ខំកម្មករនិយោជិតឬបុគ្គលិក
របស់ខ្លនួឱ្រោយច្រោញពីតបំនក់្រោហម
ឬតំបន់លឿងទុំជាដច់ខត។
បើមានការបង្ខំគឺនឹងទទួលការ
ពិន័យតាមច្រោបាប់។
លោកបានថ្ល្រោងថា៖ «យោង

ស្រោចក្ដីសម្រោច០៥៤ន្រោះគឺ
យើងពិតជាបានអនុញ្ញាតឲ្រោយ
រោងចក្រោសហគ្រោសក្រោុមហ៊ុន
ដ្រោលស្ថិតនៅតំបន់លឿងអាច
ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវកម្ម
របស់ខ្លនួនៅថ្ង្រោទី២៩ខ្រោម្រោសា
ន្រោះ។ក៏ប៉ុន្ត្រោយើងមិនអនុញ្ញាត
ឲ្រោយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតរួម
ទាងំមា្ចាស់រោងចក្រោសហគ្រោស
ឬក៏រដ្ឋបាលដ្រោលកំពុងរស់នៅ
ក្នងុតបំន់ក្រោហមនងិតបំន់លឿង
ទុំច្រោញពីកន្ល្រោងខ្លនួឯងសា្នាក់នៅ
នោះទ្រោ»។
លោកបានស្នើសុំដល់រដ្ឋ-

បាលន្រោរោងចក្រោសហគ្រោស
ក្រោុមហ៊ុននានាបញ្រោឈប់ការខល

ទូរសព័្ទឬជូនដំណងឹទៅបុគ្គលកិ
របស់ខ្លួនដ្រោលបានបញ្ជាក់ថា
ស្ថិតនៅតំបន់ក្រោហមឬតំបន់
លឿងទុំច្រោញពីកន្ល្រោងរស់នៅ
ឲ្រោយសោះ។
លោកបានថ្ល្រោងថាការបង្ខំឲ្រោយ

មនុស្រោសដ្រោលកំពុងរស់នៅតំបន់
ក្រោហមនិងតំបន់លឿងទុំច្រោញ
ពីកន្ល្រោងគឺជាការល្មើសទៅនឹង
ស្រោចក្ដីសម្រោចល្រោខ០៥៤
ហើយក៏ផ្ទុយទៅនឹងច្រោបាប់ស្ដីពី
ការគ្រោបគ់្រោងការរកីរាលដលន្រោ
ជំងឺកូវីដ១៩និងជំងឺកាចសា-
ហវផ្រោស្រោងទៀត។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«អ៊ចីងឹ

សមូបញ្រោឈប់នវូការបង្ខនំ្រោះហើយ
សូមចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវ-
កម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចំនួន
កម្មករនិយោជិតដ្រោលឋិតនៅ
ក្នុងតំបន់លឿងដូចគ្នា»។
លោកបានព្រោមានថាមា្ចាស់

រោងចក្រោសហគ្រោសដ្រោលបាន
ដឹងអំពីបញ្ហាន្រោះហើយហើយ
នៅត្រោបង្ខំឬនៅត្រោច្រោញពីតំបន់
ក្រោហមឬតបំន់លឿងទុំគឺសាមី
ខ្លនួនមីយួៗនងឹប្រោឈមទៅនឹង
ការពិន័យទៅតាមច្រោបាប់៕

ឡាយ សាមាន

ស្ទឹងត្រែង/រតនគិរីៈយ៉ាង
ហោចណស់ខ្រោត្តចំនួន២គឺ
ខ្រោត្តស្ទងឹត្រោងនងិខ្រោត្តរតនគរិី
នៅពុំទាន់មានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ
១៩ឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅ
ឡើយទ្រោខណៈខ្រោត្តផ្រោស្រោងទៀត
ទទូាងំប្រោទ្រោសមានអ្នកឆ្លងជងំឺ
កាចសាហវន្រោះនងិបានកពំងុ
សម្រោកព្រោយោបាល។
នាយករងរដ្ឋបាលសាលា

ខ្រោត្តស្ទងឹត្រោងលោកម៉្រោនគងុ
ប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ថាចំពោះ
ខ្រោត្តស្ទងឹត្រោងពុទំាន់មានពល-
រដ្ឋណមា្នាក់ឆ្លងកវូដី១៩ឡើយ
ខណៈអាជា្ញាធរថា្នាក់ខ្រោត្តបន្ត
ខិតខំប្រោឹងប្រោងទប់សា្កាត់ការ
ចម្លងជងំឺកាចសាហវន្រោះចលូ
ក្នុងសហគន៍។
លោកថ្ល្រោងថា៖«វធិានការគឺ

មនិខសុពីបណ្តាខ្រោត្តផ្រោស្រោងៗទ្រោ
គឺអនុវត្តវិធានការដូចគ្នា។ជា
ពសិ្រោសប្រោតបិត្តិទៅតាមវធិាន-
ការរដ្ឋបាលនិងវិធានការសុខ-
ភិបាល ព្រោមទាំងសារាចរណ៍
ណ្រោនាំនងិស្រោចក្តីណ្រោនាំរបស់
រដ្ឋាភិបាល»។
បន្ថ្រោមពីន្រោះកចិ្ចការពារដ្រោល

ថា្នាក់ខ្រោត្តកំពុងធ្វើ គឺអាជា្ញាធរ
ខិតខំប្រោងឹប្រោងទប់សា្កាត់ដោយ
រឹតត្រោបិតទៅលើការធ្វើដំណើរពី
បណ្តាខ្រោត្តផ្រោស្រោងៗចូលក្នុង
មូលដ្ឋានភូមិសាស្រោ្តខ្រោត្តស្ទឹង-

ត្រោងជាពិស្រោសតាមច្រោកផ្លូវ
ជាតិល្រោខ៩ផ្លវូជាតិល្រោខ៧៨
ច្រោកទា្វាអន្តរជាតិត្រោពាងំក្រោៀល
និងច្រោកទា្វារមួយចំនួនដ្រោល
មានការច្រោញចូលរបស់ប្រោជា-
ពលរដ្ឋ។
លោកថា៖«គឺយើងរឹតបន្តឹង

ម្រោនទ្រោនមានន័យថាគឺត្រោួត
ពនិតិ្រោយសខុភាពហើយមានការ
កំណត់ច្រោបាស់លាស់ត្រោវូសមា្ភាស
ប្រោសិនបើពលរដ្ឋ និងអ្នកធ្វើ
ដំណើរទាំងអស់មានការពាក់-
ពន័្ធដោយផ្ទាល់ជាមយួអ្នកឆ្លង
កូវីដ១៩គឺត្រោវូយកសំណកនិង
ធ្វើចតា្តឡីស័កនៅមណ្ឌល»។
ចំណ្រោកអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយ

ប្រោយោលត្រោូវធ្វើចតា្តឡីស័ក
នៅមលូដ្ឋានខ្លនួឯងដោយសារ
នៅស្រោុកទាំង៦ក្នុងខ្រោត្តស្ទឹង-
ត្រោងមានមណ្ឌលចតា្តឡីសក័
រៀងៗខ្លួន។
លោកឱ្រោយដឹងដ្រោរថាចំណុច

មួយទៀតគឺអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
បានចុះផ្រោសព្វផ្រោសាយអប់រំជា-
ពិស្រោសផ្តតសំខន់ទៅលើ
ទីប្រោជុំជនដូចជានៅទីផ្រោសារចំ-
ណតរថយន្តនិងតាមរមណី-
យដ្ឋានផ្រោស្រោងៗទៀតអាហរ-
ដ្ឋាននិងកន្ល្រោងលក់ភ្រោសជ្ជៈ
ផ្រោស្រោងៗនងិផ្រោសព្វផ្រោសាយជាប្រោចាំ
តាមរយៈទូរទស្រោសន៍ និងវិទ្រោយុ
ខ្រោត្តផងដ្រោរ។

ដោយឡ្រោកអភិបាលខ្រោត្ត
រតនគិរីលោកថងសាវុនបាន
ថ្ល្រោងថាខ្រោត្តមួយន្រោះក៏ពុំទាន់
មានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩នៅ
ឡើយនោះដ្រោរ។ រដ្ឋបាលខ្រោត្ត
បន្តយកចិត្តទុកដក់ណ្រោនាំ
ដក់ច្រោញនូវវិធានការនានា
របស់ក្រោសួងសុខភិបាល។
លោកថ្ល្រោងថា៖ «អត់ទាន់

មានករណីណមួយឆ្លងកូវីដ
១៩ទ្រោមកដល់ព្រោលន្រោះ»។
រីឯខ្រោត្តប៉្រោលិនឯណោះវិញ

លោកស្រោីបានស្រោមីុំអភបិាល
ខ្រោត្តន្រោះបានឱ្រោយដឹងថាក្នុង
ខ្រោត្តពុំទាន់មានការឆ្លងរាល-
ដលន្រោជំងឺ...តទៅ ទំព័រ  ៤

លោកហេង សួរ៖ កម្មករ និយោ...ខេត្ត ចំនួន ២ មិន ទាន់ មាន អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ
១៩ ឆ្លង ទៅ ក្នងុ សហគមន៍ នៅ ឡើយ ទេ

លោក ហ្រែង សួរ ថ្ល្រែងក្នងុ សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន ស្តពីី ការបិទខ្ទប់ ភូមិ-
សាស្ត្រែ រាជធានី ភ្នពំ្រែញ និង ក្រែងុ តាខ្មៅ។  រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អាជ្ញាធរត្រែតួពិនិត្រែយការធ្វើដំណើរច្រែញ-ចូល ក្នងុខ្រែត្តរតនគីរី កាលពីកន្លង មក។ រូបថតនគរបាលខ្រោត្តរតនគិរី

កម្ពជុា ជា បេទេស ឈរ នៅ លំដាប់ ទី ២ក្នងុ អាស៊ាន...
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វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ លោក គួច 
ចរំើន អភបិាលខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
កាលពី ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា 
បាន បង្គាប់ ឱៃយ ម្ចាស់ រោងចកៃ 
ផលិត សៃបៃកជើង ញូវ សា្តារ 
បង្កក បៃក់ ឈ្នួល  និង អត្ថបៃ- 
យោជន៍ ផៃសៃងៗ និង ផ្អាក ការ-
ងរ បណ្ដោះអាសន្ន ចំពោះ 
កម្មករ មយួ ចនំនួ តចូ ដៃល បាន 
គៃចវៃះ ចៃញពី កន្លៃង ធ្វើ ចត្តា-
ឡីស័ក និង តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ក្នុង 
ភូមិសាស្តៃ កៃុង ពៃះសីហនុ។

រោងចកៃ ផលិត សៃបៃកជើង 
ញូវសា្តារ ស្ថិត នៅ ផ្លូវជាតិ លៃខ 
៤ ភមូ ិ១ សង្កាត ់លៃខ ១ កៃងុ 
ពៃះសីហនុ តៃូវ បាន ផ្អាក ដំ-
ណើរ ការ ជា បណ្ដោះអាសន្ន 
កាលព ីថ្ងៃទ ី២៦ ខៃមៃសា នៃះ 
កៃយពី រកឃើញ មន កម្មករ 
ឆ្លង វើរុស កូវើដ១៩។

យោងតម លខិតិ លោក គចួ 
ចំរើនជមៃប ជូនទៅ ម្ចាស់ 
រោងចកៃ នោះ បានឱៃយដឹងថាៈ 
«ក្នងុពៃល ផ្អាក បណ្ដោះអាសន្ន 
ដណំើរការ អាជវីកម្ម របស ់រោង-
ចកៃ ផលតិ សៃបៃកជើង ញវូ សា្តារ 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាល-
ដាល នៃ ជំងឺ កូវើដ១៩ ហើយ 
តមៃវូឱៃយ បគុ្គលកិ កម្មករ នយិោ-
ជិត រោងចកៃ ផ្តល់ វត្ថុ សំណាក 
ដើមៃបី វិភាគ រក មៃរោគ កូវើដ១៩ 
និង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក នៅតម 
លំនៅឋាន ឬ ទីសំណាក់ របស់ 

ខ្លួន ដោយ តៃូវគោរព ឱៃយបាន 
ខ្ជាប់ខ្ជួន តម បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុង 
សមៃប ់អ្នកធ្វើ ចត្តាឡសីក័ បៃរ 
ជា មន កម្មករ មួយចំនួន តូច 
បាន  លួច គៃច ចៃញពី កន្លៃង ធ្វើ 
ចត្តាឡីស័ក ទៅវិញ»។ «ទង្វើ 
នៃះ ជាការ បៃពៃតឹ្ត ដោយ ចៃតនា 
បំពាន លើ សៃចក្តី ជូនដំណឹង 
និង ចៃបាប់ ស្តីពី វិធានការ ទប់- 
សា្កាត់ ការឆ្លង រាលដាល ជំងឺ 
កូវើដ១៩ និង ជំងឺឆ្លង កាចសា-
ហាវ  និង បៃកបដោយ គៃះ-
ថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃងទៀត»។

យោងតម លិខិត របស់ លោក   
អភិបាលខៃត្ត បាន ឱៃយ ដឹងថា 
ការដៃល បាន លួច គៃច ចៃញ ពី 
ការធ្វើ ចត្តាឡីស័ក និង គៃចវៃះ 
ពី តំបន់ បិទខ្ទប់ ភូមិសាស្តៃ 
កៃុងពៃះសីហនុ នឹងតៃូវ ទទួល 

ការពនិយ័ អន្តរការណ ៍ ឬ ទទលួ 
ការផ្ដនា្ទាទោស តមចៃបាប់ រួចរាល់ 
សិន ទើប ទទួល   បាន បៃក់  ឈ្នលួ 
នងិ អត្ថបៃយោជន ៍ផៃសៃងៗ ពៃម 
ទាងំ  អនញុ្ញាត ចលូ បមៃើ ការងរ 
វិញ។

លិខិត នោះ  បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«កម្លាំង  សមត្ថកិច្ច បៃចាំការ 
តម គោលដៅ បទិខ្ទប ់តៃវូ ឃាត ់
ដកហូត មធៃយោបាយ (រថយន្ត 
ម៉ូតូ) ពី អ្នក គៃចវៃះ និង អ្នក-
សមគំនិត យក មក រកៃសាទុក 
រហូត  ដល់ បញ្ចប់ ការបិទខ្ទប់ 
ទើប  ដោះសៃយ តម នីតិវិធី 
ចៃបាប់ ជា ធរមន»។

លោក ឃាង ភារមៃយ អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា រោងចកៃ ផលិត 
សៃបៃកជើង ញ៉ូវសា្តារ មន 

កម្មករនិយោជិត ១ ៥៨២ 
នាក់។ អ្នក កំពុងធ្វើការ ៨៤៧ 
នាក់ (ខ្មៃរ ៨០៤ បរទៃស 
៤៣)។ ពៃយួរ កិច្ចសនៃយោ ការងរ 
៧១២ នាក ់នងិ មតភុាព ២៣ 
នាក់។

យោងតម អនុកៃឹតៃយ លៃខ 
៣៧ ស្ដីពី វិធានការ សុខភិ-
បាល  ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង 
រាលដាល ជំងឺ កូវើដ១៩ និង 
ជងំឆឺ្លង កាចសាហាវ  នងិ បៃកប 
ដោយ  គៃះថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង 
ទៀត តៃង់ មតៃ ២២ បាន 
កំណត់ថា តៃូវ ពិន័យ អន្តរ-
ការណ៍ ពី ៥ សៃន រៀល ទៅ ២ 
លាន រៀល ចំពោះ អ្នកធ្វើ ចត្តា- 
ឡីស័ក ដៃល មិន អនុវត្តតម 
បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុង សមៃប់ អ្នក 
ដៃល ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក។

តៃូវ ពិន័យ អន្តរការណ៍ ពី ១ 
លាន រៀល ទៅ ៥ លាន រៀល 
ចំពោះ អ្នក ដៃល តៃូវធ្វើ ចត្តា- 
ឡីស័ក ហើយ គៃចវៃះ ពី ការធ្វើ 
ចត្តាឡីស័ក ឬ គៃច ចៃញពី 
កន្លៃង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក និង តៃូវ 
ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនាគារ ពី ៦ 
ខៃ ទៅ៣ ឆ្នា ំនងិ ពនិយ័ ជា បៃក ់
ព ី២ លាន រៀល ទៅ ១០ លាន 
រៀល ចំពោះ អ្នក ដៃល គៃចវៃះ 
ពី ការធ្វើ ចត្តាឡីស័ក  ឬ គៃច- 
ចៃញពី ទីកន្លៃង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
ក្នុងអំឡុង ពៃលធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
កាលបើ អំពើ នៃះ បណា្ដោល ឱៃយ 
មន ការចម្លង ជងំ ឺកវូើដ១៩ ដល ់
អ្នកដទៃ៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំ្រញៈ យ៉ាង ហោច ណាស ់
មនសុៃស ៥ នាក ់សា្លាប ់នងិ របសួ 
ហើយ គោ ៧ កៃបាល បាន ងប់ 
ដោយសារ រន្ទះបាញ់ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ មៃសា នៅ ខៃត្ត 
ចំនួន ៣ គឺ ខៃត្ត កំពង់ចាម 
បាត់ដំបង និង ខៃត្ត កំពង់ធំ។

លោក ម៉ា ប៊ុតតូ នាយ- 
នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ រអាង បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២៨ 
មៃសា ថា កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃទី 
២៧ ខៃ មៃសា ខណៈ មៃឃ 
កំពុង ធា្លាក់ ភ្លៀង សៃិចៗ ស្តៃី 
ម្នាក់ ឈ្មោះ ឈុន រា៉ាវើ អាយុ 
៣៦ ឆ្នា ំជា កម្មករ សណំង ់មន 
ទីលំនៅ ភូមិ តៃពាំងតៃស់ ឃុំ 
កៃឡា សៃុក កំពង់សៀម បាន 
ធ្វើ ដំណើរ តម ម៉ូតូ តៃឡប់ ពី ធ្វើ 
ការងរ សំណង់ នៅ ភូមិ វាល 
ខៃសាច់ ឃុំ រអាង សៃុក កំពង់-
សៀម ដើមៃបី ទៅ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន 
វិញ ហើយ ក៏ តៃូវ បាន រន្ទះ បាញ់ 
សា្លាប ់នៅ កៃបៃរ រង្វងម់លូ ពៃលាន 
យន្តហោះ ខៃត្ត កំពង់ចាម។

ក្នងុ ហៃតកុារ នោះ បរុស ម្នាក ់
ឈ្មោះ ស៊ុន វា៉ា អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ 
ដៃល ជា បងប្អូន ជី ដូន មួយ ជន 
រងគៃះ និង ជា អ្នក រួម ដំណើរ 
តម ម៉ូតូ ពី កៃយ ស្តៃី រងគៃះ 
បាន រង របួស សៃល។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «តម ការ 
រៀបរាប់ របស់ បុរស ឈ្មោះ ស៊ុន វា៉ា 
នៅ ពៃល មន រន្ទះ បាញ ់នោះ គ ឺ
មន ចរន្ត អគ្គិសនី ឆក់ មក លើ ខ្លួន  
គាត ់ដៃល ជិះ ព ីកៃយ ស្តៃ ីរងគៃះ 
ជា ប្អូន ជីដូន មួយ របស់ គាត់»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ  លោក ប៊ុតតូ 
ក៏ បាន សៃង់ សម្ដី របស់ លោក 
ស៊ុន វា៉ា មក បញ្ជាក់ ដៃរ ថា៖ 
«នៅ ពៃល កំពុង ជិះ ម៉ូតូ តៃឡប់ 
ព ីធ្វើ ការ មក ផ្ទះវញិ ដល ់ចណំចុ 
កៃបៃរ រង្វង់ មូល ពៃលាន យន្ត-
ហោះ ក៏ សៃប់ តៃ រន្ទះ បាញ់ 

ផំង ម៉ូតូ ក៏ ដួល ប្អូនសៃី ជីដូន 
មួយ របស់ ខ្ញុំ បាន សា្លាប់ ភា្លាមៗ 
នៅ  នឹង កន្លៃង ហើយ ខ្ញុំ ក៏ រង 
របសួ ទន ់ដៃ ទន ់ជើង ពៃះ មន 
ចរន្ត អគ្គិសនី ឆក់»។

ចំណៃក ស្តៃី ម្នាក់ឈ្មោះ បា៉ាក 
សល់ អាយុ ៥២ ឆ្នាំ មន ទី-
លំនៅ ក្នុង ភូមិ ពៃទទឹង ឃុំ 
បាយដំរាុំ សៃុក បាណន់ ខៃត្ត 
បាត់ដំបង ក៏ តៃូវ បាន រន្ទះ បាញ់ 
សា្លាប់ នៅ រសៀល ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ 
មៃសា ផង ដៃរ ខណៈ គាត់ ទៅ 
ពៃះ សៃូវ ជាមួយ ប្ដី របស់ គាត់ 
ឈ្មោះ  ឈន ជា អាយ ុ៥៣ ឆ្នា ំ
នៅ ចំណុច បឹង ខ្ទំ ដៃល មន 
ចម្ងាយ បៃមណ ជាង ២០០ 
ម៉ៃតៃ ខង កៃយ ផ្ទះ របស់ 
គាត។់ នៃះ បើ តម លោក សាត 
សឿត អធកិារ រង សៃកុ បាណន ់
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ ២៨ មៃសា នៃះ។

លោក សឿត ថ្លៃង ថា៖ «ក្នុង 
ហៃតុការណ៍ រន្ទះ បាញ់ នោះប្ដី 
ស្តៃ ីរងគៃះ ក ៏រង របសួ ដៃរ ប៉នុ្តៃ 
របួស សៃល គឺ គៃន់ តៃ ឆៃះ 
សក់  កៃបាល បន្តចិ បន្តចួ បុ៉ណ្ណោះ។ 
ចំណៃក ស្តៃ ីរងគៃះ គឺ ឆៃះ រោល  
ជាំ ខ្មោ ពៃញ ខ្លួន គឺ ដូច ជា តៃូវ 
ភ្លើង ដុត ឆៃះ ទាំង រស់»។

លោក បន្ត ថា យោង តម ការ 
អះអាង របស ់អ្នក ភមូ ិដៃល បាន 
ទៅ ធ្វើ សៃ ពងៃះ នៅ កៃបៃរ ចំ-
ណុច កើត ហៃតុ នោះ ជន រង-
គៃះ  ទាងំ២នាក ់ប្ដ ីបៃពន្ធ បាន 
ពៃយោយម បន្ត ធ្វើ ការ សាប ពៃះ 
សៃូវ នៅ ពៃល មៃឃ កំពុង ភ្លៀង 
ដោយ មិន ពៃម ចូល ឈប់ សមៃក  
នៅ កៃម ដំបូល តង់ កៅស៊ូ 
ដៃល  ពួក គៃ បាន សង់ ដើមៃបី 
ជៃក ភ្លៀង នោះ ទៃ។

ករណ ីរន្ទះ បាញ ់ដចូ គា្នា នៃះ ក ៏
បាន កើត ឡើង នៅ ខៃត្ត កំពង់ធំ 
ផង ដៃរ កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ទី 
២៧ ខៃ មៃសា ដោយ មន ជន 
រងគៃះ ម្នាក់ បាន សា្លាប់ និង 
ងប់ សត្វ គោ ៧ កៃបាល៕

តពីទំព័រ ៣ ...កូវើដ១៩ ក្នុង 
សហគមន៍ ទៃ គឺ មន តៃ១ ករណី  
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល នាំចូល ពី បៃ-
ទៃស ថៃ។

លោក សៃី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«សមៃប់  បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ 
ឆ្លង ក្នុង សហគមន៍ អត់ មន ទៃ 
គឺ  មន ១ ករណី នាំចូល តៃ 
យើង  គៃប់គៃង បាន អត់ មន 
ប៉ះពាល់ ដល់ សហគមន៍ ទៃ»។

លោក សៃី ឱៃយ ដឹង ថា អ្នក វិជ្ជ-
មន កូវើដ១៩ គឺ ជាពលរដ្ឋ (សៃ)ី 
ធ្វើ ដំណើរ ចៃញ ពី ភ្នំពៃញ  ចូល 
ក្នុង ខៃត្ត ប៉ុន្តៃ កៃយ ពី បាន 
ពៃយោបាល រយៈពៃល ២ សបា្តាហ ៍
មក ធ្វើ តៃស្ត ម្តង ទៀត ពុំ ឃើញ 
មន វិជ្ជមន កូវើដ ឡើយ។

ទាក់ទង វិធានការ ទប់ សា្កាត់ 

វញិ លោកសៃី ឱៃយ ដងឹ ថា អាជា្ញា-
ធរ ខៃត្ត តៃងតៃ អនុវត្ត តម វិធាន-
ការ របស់ កៃសួង សុខភិបាល 
ជា បន្តបនា្ទាប់ រួម ជាមួយ វិធាន-
ការ ថ្មីៗ ដៃល បាន ដាក់ ចៃញ 
ដោយ  អាជា្ញាធរ មន សមត្ថកិច្ច 
ផង  ដៃរ។

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា៖ «គឺ 
យើង បៃើបៃស់ យន្តការ គៃប់- 
គៃង ទៅ តម មូលដា្ឋាន វិញ។ 
មៃយោ៉ាង ទៀត កំពុង អនុវត្ត សកម្ម-
ភាព ដចូជា នៅ ពៃល ពលរដ្ឋ ឬ 
ពាណិជ្ជករ ដៃល មុន ចូល ខៃត្ត 
ប៉ៃលនិ យើង ពនិតិៃយ ថា ពលរដ្ឋ 
មក ពី តំបន់ ណា ហានិភ័យ តំ-
បន់ កៃហម លឿង ឬលឿង ទំុ»។

លោកសៃី អភិបាល ខៃត្ត បន្ត 
ថា៖ «បើ សិន ជា គាត់ មក ពី 

តំបន់ កៃហម គឺ តៃូវ ពិនិតៃយ សំ-
ណាក និង តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ ចត្តា-
ឡីស័ក រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ ក្នុង 
នោះ បើ សនិ ជា គាត ់មក ព ីតបំន ់
លឿង គឺ តៃូវ យក សំណាក 
តៃស្ត រក មៃរោគ រហ័ស ហើយ 
តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក រយៈ-
ពៃល វៃង ឬ ខ្លី អាសៃ័យ លើ ការ 
សា្នាក់នៅ របស់ គាត់»។

បើ តម លោកសៃ ីកៃ ពី នោះ   
ថា្នាក ់ខៃត្ត ក ៏បាន នងិ កពំងុ រៀបច ំ
ផង ដៃរ ចពំោះ ពាណជិ្ជករ ដៃល 
មិន ចង់ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក នៅ មណ្ឌល 
ពួក គៃ អាច មន ជមៃើស   ធ្វើ ចត្តា- 
ឡសីក័ នៅ សណា្ឋាគារ ឬ ផ្ទះស-ំ
ណាក់ ដៃល អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បាន 
រៀបចំ និង កំណត់ តម្លៃ  ជូន។

ចណំៃក នាយក រដ្ឋបាល សា-
លា ខៃត្ត ឧត្តរមនជ័យ លោក 
ជា ពិសិដ្ឋ បាន ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា 

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៨ មៃសា ខៃត្ត 
នៃះ ពុំទាន់ មន ករណី ឆ្លង ថ្មី ទៃ 
មន តៃ ២ ករណី ដៃល បាន 
ពៃយោបាល ជា សះសៃបើយ ហើយ។

លោក ថា៖ «ឥឡូវ នៃះ អត់ 
ទាន់ មន ទៃ កន្លង មក មន ២ 
ករណី ដៃល ជា ករណី នាំចូល 
ពលករ ប្តី បៃពន្ធ ដៃល មក ពី ថៃ 
កាល ពី អំឡុង ចុង ខៃ កុម្ភៈ ប៉ុន្តៃ 
ពៃយោបាល ជា សះសៃបើយ យូរ 
ហើយ»។

ផ្អៃក តម របាយការណ ៍របស ់
កៃសួង សុខភិបាល គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ២៨ មៃសា កម្ពុជា មន 
អ្នក ឆ្លង កូវើដ សរុប ទូទាំង បៃ-
ទៃស ចំនួន ១១ ៧៦១ នាក់ អ្នក  
ជា សះសៃបើយ ៤ ៦៩៨ នាក់ 
អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយោបាល ៦ 
៩៦៨ នាក់ និង អ្នក សា្លាប់ បាន 
កើន ដល់ ៨៨ នាក់៕

ខេត្តចំនួន២មិនទាន់មាន...

អភិបាលខេត្តពេះសីហនុបង្គាប់ឱេយមា្ចាស់រោងចកេ
បង្កកបេក់ឈ្នលួនិងផ្អាកការងរចំពោះកម្មករ
ដេលបានគេចចេញពីកន្លេងធ្វើចត្តាឡីស័ក

មនុសេស៥នាក់ស្លាប់និងរង
របួសពេមទំាងគោ៧កេបាល
ងប់ក្នងុគេះធម្មជាតិរន្ទះបាញ់

ការយកសំណាករបស់កម្មករ កម្មការិនី និងនិយោជិត ក្នងុរោងចក្រ 
មួយកន្ល្រង ស្ថតិនៅស្រកុអង្គស្នលួ ខ្រត្តកណា្ដាលកាលពីថ្ង្រទី ២៤ 
ម្រសា ២០២១។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តកណា្ដោល

ស្រ្តមី្នាក់ត្រវូបានរន្ទះបាញ់សា្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្ល្រង នៅ ភូមិ ត្រពំាង-
ត្រស់ ឃំុ ក្រឡា ស្រកុ កំពង់សៀម ខណៈព្រលកំពុងជិះមូ៉តូច្រញពី
ធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលពីម្រសិលមិញ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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នៅ សុីវុត្ថា 

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្តៃ ីហ៊នុ សៃន សមៃច បង្កើត 
កៃុម ការងារ អន្តរ កៃសួង ដើមៃបី 
ចុះ សិកៃសា សៃវជៃវ និង វាយ 
តម្លៃ លើ ការ ស្នើ សុំ បង្កើត ភូមិ ថ្មី 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស ដោយ ផ្អៃក 
ទៅ តាម កំណើន ពលរដ្ឋ ក្នុង 
បំណង ធ្វើ ឱៃយ ការ បមៃើ សៃវា- 
សាធារណៈ កាន់ តៃ មាន ភាព 
បៃសើរ ឡើង។

យោង តាម សៃចក្តី សមៃច 
លៃខ ៥២ សសរ ដៃល ចុះ 
ហត្ថលៃខា ដោយ លោក នាយក 
រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន កាល ព ីថ្ងៃទ ី
២២ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ២០២១ ឱៃយ 
ដងឹ ថា កៃមុ ការងារ អន្តរ កៃសងួ 
ដើមៃបី ចុះ សិកៃសា សៃវជៃវ និង 
វាយ តម្លៃ លើ ការ ស្នើសុំ បង្កើត 
ភូមិ ថ្មី នៃះ មាន សមាជិក ចំនួន 
៩ រូប ដោយ មាន លោក លៃង 
វី រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង មហា- 
ផ្ទៃ ជា បៃធាន។

នៅ ក្នុង បៃការ២ នៃ សៃចក្តី 
សមៃច នៃះ បញ្ជាក់ ថា កៃុម 
ការងារ នៃះ មាន តួនាទី និងភារ-  
កចិ្ច ចុះ សកិៃសា នងិ សៃវជៃវ លើ 
សំណើ សុំ បង្កើត ភូមិ ថ្មី របស់ 
រដ្ឋបាល រាជធានី-ខៃត្ត, រៀបចំ 
របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផល 
សមៃច បាន នងិ វឌៃឍនភាព ការ-
ងារ ជូន រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង មហាផ្ទៃ 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ សមៃច និង  ផ្តល់ 
យោបល់ ដឹកនំា, ពិនិតៃយ  វាយ 
តម្លៃ និង លើក យោបល់ ជូន រដ្ឋ-
មន្តៃី កៃសួង មហាផ្ទៃ ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ  សមៃច និង បំពៃញ 
ភារកិច្ច ផៃសៃងៗ ទៀត តាម ការ 
ចាំបាច់។

លោក ផៃ សុីផាន អ្នក នាំ-
ពាកៃយ រាជរដ្ឋាភិបាល បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ 
មៃសា នៃះ ថា ការ បង្កើត កៃុម 
ការងារ ចុះ សិកៃសា និង វាយ តម្លៃ 
នៃ ការ ស្នើសុំ បង្កើត ភូមិ ថ្មី នៃះ 
ដោយសារ កំណើន របស់ ពល-
រដ្ឋ កម្ពុជា និង ងាយ សៃួល ក្នុង 

ការ ផ្តល់ សៃវា ចាំបាច់ នានា ជូន 
ដល់ ពលរដ្ឋ។

បើ តាម លោក ផៃ សុីផាន 
មាន   ភូមិ មួយ ចំនួន នៅ ឆ្ងាយ 
ដូច្នៃះ នៅ ពៃល បង្កើត ភូមិ ថ្មី 
ដៃល  មាន លាយលក្ខណ៍ អកៃសរ 
តៃឹមតៃូវ និង សៃប ចៃបាប់ គឺ ក្នុង 
ទិស ដៅ ផ្តល់ សៃវាកម្ម ឱៃយ កាន់ 
តៃ បៃសើរ ជនូ ដល ់ពលរដ្ឋ សៃប 
តាម ភូមិសាសៃ្ត ជាក់ស្តៃង និង 
កំណើន របស់ ពលរដ្ឋ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «តំ-
បន់ ខ្លះ ដៃល មាន បៃជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅ គឺ មិនមៃន ជា ភូមិ សៃប 
ចៃបាប់ និង ផ្លូវ ការ ទៃ ប៉ុន្តៃ ពួក 
គាត់ បាន ទៅ រស់នៅ ទីនោះ រួច 
ជា សៃច។ ឧទាហរណ ៍ពលរដ្ឋ 
ដៃល បាន កាប ់ឆ្ការ នៅ ក្នងុ តបំន ់
ពៃ ហើយ បាន រស់នៅ ហើយ 
រាជរដ្ឋាភិបាល កាត់ ឆ្វៀល ដី ឱៃយ 
អ៊ីចឹង ទៅ»។

ទោះជា យ៉ាងណា លោក ផៃ 
សុីផាន មិន បាន ដឹង លម្អិត ថា 
តើ តៃូវ មាន ចំនួន ពលរដ្ឋ ប៉ុនា្មាន 

គៃួសារ និង រស់នៅ ក្នុង តំបន់ 
ណាមួយ ដៃល អាច នឹង ស្នើ សុំ 
បង្កើត ភូមិ ថ្មី នោះ ទៃ។ ក៏ ប៉ុន្តៃ 
លោក ថា ទាងំ អស ់នៃះ ស្ថតិ នៅ 
ក្នុង លក្ខខណ្ឌ របស់ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ ដូច្នៃះ បាន ជា បៃមុខ 
រាជរដ្ឋាភិបាល សមៃច បង្កើត 
កៃុម ការងារ ចុះ សៃវជៃវ ជាក់- 
ស្តៃង បនា្ទាប ់ព ីមាន ការ ស្នើ សុពំ ី
ពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ សៃុក និង ខៃត្ត 
ណា មួយ។

លោក បុចិ ពសិ ីនាយកបៃត-ិ 
បត្តិ អង្គការ តមា្លាភាព កម្ពុជា 
បាន  បងា្ហាញ ការ យល់ ឃើញ  
ថា ការ បង្កើត កៃុម ការងារ ចុះ 
សិកៃសា សៃវជៃវ លើ សំណើ 

បង្កើត ភូមិ ថ្មី គឺ អាសៃ័យ លើ 
កំណើន បៃជាជន នៅ តាម ភូមិ 
ហើយ បៃើ រចនា សម្ព័ន្ធ ចាស់។ 
នៅ ក្នុង ភូមិ ឃុំ ដៃល មាន ចំនួន 
បៃជាជន កើន ឡើង ចៃើន ធ្វើ ឱៃយ 
កណំើន តមៃវូ សៃវា សាធារណៈ 
ក្នុង មូល ដ្ឋាន នោះ ក៏ កើន ឡើង 
ដូច គា្នា។

បើ តាម លោក បុិច ពិសី នៅ 
ពៃល មាន ការ បង្កើត ភូមិ ថ្មី គឺ 
ងាយ សៃួល ដល់ អាជា្ញាធរ ក្នុង 
មូលដ្ឋាន ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ និង 
គៃប់គៃង ជាពិសៃស ការ ផ្តល់ 
សៃវា សាធារណៈ ចាំបាច់ បាន 
បៃសើរ ជាង មុន។

យ៉ាង ណា ក្ដី លោក បាន 

បញ្ជាក់  ថា ការ បង្កើត ភូមិ ថ្មី 
ដៃល  មាន រចនា សម្ព័ន្ធ ដឹកនាំ 
ចៃើន ពៃក ក៏ នឹង ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ឧបសគ្គ លើ ផ្នៃក រដ្ឋបាល ដៃរ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ "ជា ការ 
សខំាន ់ជាង គៃ គ ឺយើង (រដ្ឋាភ-ិ
បាល) គរួ បង្កើន នវូ ផលតិផល 
នៃ ការ ផ្តល់ សៃវា សាធារណៈ 
ជូន ពលរដ្ឋ និង ការ វិនិយោគ 
ទៅ លើ ផ្នៃក សមត្ថភាព ដល់ 
មន្តៃី កៃុម បៃឹកៃសាឃុំ សងា្កាត់ ឱៃយ 
បាន ចៃើន វា នឹង ទទួល បាន 
ផល ផា្ទាល ់ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ នៅ 
តាម ភូមិ ឃុំ ពៃះ សិទ្ធិ អំណាច 
មនិ ទាន ់មាន គៃបគ់ៃន ់សមៃប ់
ពួក គៃ»៕

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន បៃតកិម្ម  
ទៅ នឹង អ្នក ជំនាញ សិទ្ធិ មនុសៃស 
អង្គការ សហបៃជាជាតិ (អ.-
ស.ប) ពរី របូ ដៃល បាន សម្តៃង 
កង្វល់ ថា សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ 
បច្ចុបៃបន្ន ស្តីពី សិទ្ធិ របស់ ជន 
ពកិារ របស ់កម្ពជុា មនិ អនលុោម 
ពៃញ លៃញ តាម ចៃបាប ់នងិ បទ- 
ដ្ឋាន សិទ្ធិ មនុសៃស អន្តរជាតិ ទៃ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 

របស់  ការិយល័យ ឧត្តម ស្នង-
ការ ទទលួ បន្ទកុ សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ 
កម្ពុជា (OHCHR) ដៃល  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន កាល 
ថ្ងៃទ ី២៧ ខៃ មៃសា បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា អ្នក ជំនាញ សិទ្ធិ មនុសៃស 
អ.ស.ប ពរី របូបាន ផ្ញើ លខិតិ រមួ  
មួយ ទៅ កាន់ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ទាក់ទង នឹង សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ 
នៃះ។

លិខិត នោះ លើក ឡើង ថា 
អ្នក  ជំនាញ ទាំង នោះ សា្វាគមន៍ 

សៃចក្តី សមៃច របស់ រដ្ឋាភិ- 
បាល  ដើមៃបី ពៃង ចៃបាប់ ថ្មី មួយ 
នងិ ចៃតនា របស ់រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ 
ការ ធានា ថា សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់
នៃះ សៃប ទៅ តាម អនុសញ្ញា 
ស្តពីី សិទ្ធ ិជនពិការ(CRPD)។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
បន្ថៃម  ថា អ្នក ជំនាញ សិទ្ធិ 
មនសុៃស អ.ស.ប បាន ផ្តល ់អន-ុ 
សាសន៍ ឲៃយ រដ្ឋាភិបាល រិះ គិត 
បន្ថៃម ទៀត អំពី សៃចក្តី ពៃង 
ចៃបាប់ នៃះ ហើយ ផ្តល់ ការ គាំទៃ 
ដើមៃបី  ឲៃយ វា សៃបតាម CRPD 
នងិ បទដ្ឋាន នងិ កាតព្វ កចិ្ច សទិ្ធ ិ
មនុសៃស អន្តរជាតិ ផៃសៃង ទៀត។

ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង អ្នក 
ជំនាញ ការ អ.ស.ប ដៃល ជា 
អ្នក  រាយការណ៍ ពិសៃស ស្តីពី 
សា្ថានភាព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពុជា គឺ លោកសៃី រ៉ូណាស្មុីត 
និង  អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស 
ស្តីពី  សិទ្ធិ ជនពិការ គឺ លោក 
Gerard Quinn, ឯកអគ្គរាជ- 
ទូត និង តំណាង អចិនៃ្តយ៍នៃ 
សា្ថានបៃសកកម្ម អចិនៃ្តយ៍ 

កម្ពុជា បៃចាំ អង្គការ សហបៃ-
ជាជាតិ និង អង្គការ អន្តរជាតិ 
ផៃសៃង នៅ កៃងុ ហៃសឺណៃវ បៃទៃស 
ស្វសី គ ឺលោក អាន សខុឃឿន 
បាន ថ្លៃង ក្នុង លិខិត ថ្ងៃទី ២៧ 
ខៃ មៃសា ថា សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់
បច្ចុបៃបន្ន តៃូវ បាន ពិគៃះ យោ-
បល់ យ៉ាង ទូលំទូលាយ និង 
គៃប់ ជៃុងជៃយ រយៈពៃល ពីរ 
ឆ្នា ំជាមយួ រាល ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ រមួ 
ទាំង សង្គម សុីវិល អង្គការជាតិ 
និង អន្តរជាតិ នៃ ជន ពិការ សា្ថាន-  
ទតូ បរទៃស នងិ ទភីា្នាកង់ារអង្គ-
ការ សហបៃជាជាតិ មាន មូល-
ដ្ឋាន នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក សុខឃឿន ថ្លៃង ថា៖ 
«ពួក គៃ ភាគ ចៃើន លើសលប់ 
ពៃញ ចិត្ត ជាមួយ របៀប ដោះ-
សៃយ ដោយ បើក ចហំ បរយិ-
ប័ន្ន និង តម្លៃភាព នៃះ ដៃល 
រដ្ឋាភិបាល បៃកាន់ យក និង 
ខ្លឹមសារ នៃ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ 
យ៉ាង ទូលំទូលាយ»។

លោក បន្ថៃម ថា៖ «សៃចក្តី 
ពៃង  ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន បង្កើត 

ផ្នៃក លើ ចៃបាប់ ពិការភាព ឆ្នាំ 
២០០៩ ដៃល មាន សៃប់ 
អនុសញ្ញា CRPD និង យុទ្ធ 
សាសៃ កៃុង អុីនចុន ដើមៃបី ធ្វើ 
សទិ្ធ ិនៃះ ទៅ ជា ការ ពតិ សមៃប ់
ជន ពិការ នៅ អាសុី និង បា៉ាសុី-
ហ្វិក។ គោល ការណ៍ គន្លឹះ ជា- 
ចៃើន នៃ អនុសញ្ញា CRPD តៃូវ 
បាន ធ្វើ សមាហរណកម្ម»។

លោក សខុឃឿន ថា សៃចក្ត ី
ពៃង ចៃបាប់ នៃះ ស្វះស្វៃង លើក 
ស្ទយួ នងិ ការពារ សទិ្ធ ិជនពកិារ 
កាត់ បន្ថយ ការ រីសអើង និង 
ពងៃងឹ សមត្ថភាព សមៃប ់ជន-
ពិការ។ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ 
ក៏ ផ្តល់ ឱកាស ស្មើ គា្នា បង្កើត 
ការងារ បង្កើន មុខ របរ បង្កើន 
បៃក ់ចណំលូ ជយួ សមៃលួ ការ 
ធ្វើ ដំណើរ ចល័ត និង បង្កើន 
សិទ្ធិ ទទួល បាន ការ អប់រំ សុខ-
ភាព សង្គមកិច្ច ការ ចូលរួម 
សកម្មភាព នយោបាយ នងិ ការ 
អភិវឌៃឍ សង្គម។

លោក បន្ត ថា សៃចក្តី ពៃង 
ចៃបាប់ នៃះ មិនមាន បំណង ដក់ 

ទោស កៃ តៃ ពី ជំរុញ ឲៃយ គៃប់ 
គា្នា ចលូរមួ ដោយ ទទលួ ខសុ តៃវូ 
និង បរិយប័ន្ន ក្នុង ការ ស្វៃងរក 
ធានា សិទ្ធិ របស់ ជនពិការ និង 
ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ គុណភាព ជីវិត។ 
ចៃបាប់ មួយ តៃូវ តៃ កំណត់ ទណ្ឌ-
កម្ម ដោយសារ ការ មិន បៃតិបត្តិ 
តាម បៃសិន បើ  យើង តៃូវ ធានា 
ការ អនុវត្ត ដោយ បៃសិទ្ធភាព។

លោក ថា អត្ថបទ ពៃង នឹង 
តៃូវ បាន ពិគៃះ បន្ថៃម ទៀត 
ជាមួយ កៃសួង យុត្តិធម៌ ហើយ 
ពិនិតៃយ មើល ដោយ ទីស្តីការ 
គណៈរដ្ឋមន្តៃី មុន ពៃល បញ្ជូន 
បន្ត ទៅ កាន ់សភា ទាងំ ពរី ដើមៃប ី
ជជៃក ដៃញដោល និង អនុម័ត។

លោក សខុឃឿន បន្ថៃម ថា៖ 
«កម្ពជុា នៅ តៃ ប្តៃជា្ញា លើក ស្ទយួ 
សិទ្ធិ ជន ពិការ តាមរយៈ លុប- 
បបំាត ់ឥរយិបថ អវជិ្ជមាន នងិ 
ការ មិន រាប់ បញ្ចូល ក្នុង សង្គម 
បៃឆំង ពិការភាព ហើយ ផ្តល់ 
អំណាច ឲៃយ ពួក គៃ ដើមៃបី ការ 
អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ បរិយប័ន្ន 
សមធម៌ និងចីរភាព»៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតក្រមុ
ការងារដើម្របីសិក្រសាស្រវជ្រវនិង
វាយតម្ល្រលើសំណើសំុបង្កើតភូមិថ្មី

កម្ពជុាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្រសអង្គការសហប្រជា-
ជាតិដ្រលសម្ដ្រងពីកង្វល់លើស្រចក្ដីព្រងច្របាប់សិទ្ធិជនពិការកម្ពជុា

លោក លេង វី រដ្ឋលេខាធិការ កេសួង មហាផ្ទេ  ដេលតេងតំងជា បេធានកេមុ ការងារ អន្តរ កេសួង ដើមេបី ចុះ 
សិកេសា សេវជេវ និង វាយ តម្លេ លើ ការ ស្នើ សំុ បង្កើត ភូមិ ថ្ម ីនៅ ទូទំាង បេទេស  ។ រូបថត OWSO

បុរសជនពិការម្នាក់លក់ទឹកសុទ្ធ នៅតមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេច
ហុ៊ន សេន កាលពីខេធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត ហា៊ាន  រងៃសី
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មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ ពី កៃសួង 
សុខាភិបាល បាន សមៃច នូវ 
នីតិ វិធី បៃតិបត្តិ ស្តង់ដា សមៃប់ 
គៃប់គៃង ថៃទាំ និង ពៃយាបាល 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ តាម ផ្ទះ 
គិត មក ដល់ ពៃល នៃះ មិន ទាន់ 
មាន អ្នក ជំងឺ ណា មា្នាក់ តៃូវ បាន 
ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល នៅ ផ្ទះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ដោយសារ កៃសួង 
មាន លទ្ធភាព ក្នុង ការ ដាក់ ពៃយា- 
បាល អ្នក ជំងឺ នៅ តាម មណ្ឌល 
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ កមៃិត សៃល 
និង តាម មន្ទីរពៃទៃយ។

លោក ហកុ គមឹចៃង អគ្គន- 
យក បច្ចៃកទៃស សុខាភិបាល 
នៃ កៃសួង សុខាភិបាល បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ទ ី២៩ ខៃ មៃសា ថា 
ការ ដាក់ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ឱៃយ 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ ផ្ទះ មិន 
ទាន់ ចាប់ ផ្តើម នៅ ឡើយ ទៃ 
ដោយសារ កៃសងួ មាន ការ ដាក ់
អ្នក ជំងឺ ឱៃយ សមៃក ថៃទាំ និង 
ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌល ពៃយាបាល 
កមៃិត សៃល សិន។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 

«នៅ ពៃល ដៃល យើង រក ឃើញ 
មាន អ្នក ជំងឺ កូវីដ ហើយ យើង 
បញ្ជូន ពួក គាត់ ទៅ សមៃក 
ថៃទា ំនងិ ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌល 
ពៃយាបាល កមៃិត សៃល ដៃល 
យើង មាន សិន»។

លោក ហុក គឹមចៃង បាន 
បន្ថៃម ថា៖ «នៅ ក្នុង ដំណាក់ 
កាល បន្ទាប់ ទៀត នៅ ពៃល 
ដៃល តាម មណ្ឌល ពៃយាបាល 
ទាំង នោះ មាន អ្នក ជំងឺ ពៃញ 
ហើយ កមៃិត នៃ ការ ឆ្លង ក្នុង 
សហគមន៍ មាន ការ រីក រាល 
ដាល កាន់ តៃ ខា្លាំង ទៀត ទើប 
បាន ដល់ កមៃិត មួយ ទៀត  
ដៃល យើង អាច ចាប់ ផ្តើម ដាក់ 
ការ ពៃយាបាល នៅ តាម ផ្ទះ»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ នៅ រាល់ 
របាយការណ៍ បៃចាំ ថ្ងៃ របស់ 
កៃសងួ សខុាភបិាល គ ឺមាន ការ 
បញ្ជាក់ ពី ចំនួន អ្នក ជំងឺ ដៃល 
បាន ដាក់ សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
តាម មន្ទីរពៃទៃយ និង មណ្ឌល 
ពៃយាបាល កមៃិតសៃល ដោយ 
ក្នុង នោះ ក៏ មាន ការ ដាក់ នូវ 
ចនំនួ អ្នក ជងំ ឺសមៃក ពៃយាបាល 
នៅ ផ្ទះ ផង ដៃរ។

ជាក ់ស្តៃង តាម របាយការណ ៍

របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៨ ខៃ មៃសា 
បាន បង្ហាញ ថា អ្នក ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ចំនួន ១២ នក់ បាន 
សមៃក ពៃយាបាល ជំងឺ នៃះ នៅ 
គៃហដា្ឋាន របស់ ពួក គាត់។

ទាក់ទង នឹង ចំណុច នេះ 
លោក ហុក គឹមចៃង បាន ធ្វើ 
ការ  ពនៃយល់ ថា នៅ ពៃល ដៃល 
កៃុម ការងរ សុខាភិបាល រក 
ឃើញ អ្នក មាន វជិ្ជមាន ភា្លាមៗ គ ឺ
មិន អាច ដឹក យក មក ដាក់ នៅ 
កន្លៃង ពៃយាបាល អស់ ក្នុង រយៈ-
ពៃល ខ្លី បាន ទៃ។ ហៃតុ នៃះ 
ហើយ អ្នក ជំងឺ ដៃល មាន លក្ខណៈ  
សៃល គឺ តៃូវ អនុញ្ញាត ឱៃយ គាត់ 
នៅ ផ្ទះ សិន ដោយ មាន ការ 
តាមដាន ពិនិតៃយ ពី អាជា្ញាធរ 
ដៃនដី។

លោក ហុក គឹមចៃង ថា៖ 
«ការ  អនុវត្ត ពៃញលៃញ នូវ ការ 
ដាក់ ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
តាម ផ្ទះ យើង មិន ទាន់ មាន ទៃ 
ហើយ យើង ក៏ មិន ជំរុញ ឱៃយ មាន 
ដៃរ ដោយសារ រាជរដា្ឋាភិបាល 
មាន លទ្ធភាព ក្នុង ការ ពៃយាបាល 
នៅ តាម មណ្ឌល ពៃយាបាល កមៃតិ  
សៃល នៅ ឡើយ»។

កាល ព ីដើម ខៃ មៃសា រដ្ឋមនៃ្ត ី
កៃសួង សុខាភិបាល និង ជា 
បៃធាន គណៈកម្មការ អន្តរ 
កៃសួង ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កវូដី ១៩ លោក មម៉ ប៊នុហៃង 
បាន  សមៃច បង្កើត នីតិវិធី 
បៃតិបត្តិ ស្ដង់ដា សមៃប់ គៃប់ 
គៃង ថៃទាំ និង ពៃយាបាល អ្នក 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ តាម ផ្ទះ 
ដោយ  យោង តាម អនុសាសន៍ 
របស ់លោក ហ៊នុ សៃន នយក 
រដ្ឋមន្តៃី នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពុជា។

យោង តាម ឯកសារ១៥ ទពំរ័  
នៃ នីតិវិធី បៃតិបត្តិ ស្តង់ដា នៃះ 
បាន បង្ហាញ ពី គោល បំណង 
ដើមៃបី កំណត់ វិធាន និង នីតិវិធី 
សមៃប់ គៃប់គៃង  ថៃទាំ និង 
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កមៃិត គា្មាន រោគសញ្ញា និង 
កមៃិតសៃល។

ឯកសារ នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា 
តាម ការ បា៉ាន់សា្មាន នៅ ក្នុង បៃ-
ទៃស កម្ពុជា មាន អ្នក ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ចំនួន ៨០ ភាគរយ ស្ថិត 
ក្នុង កមៃិត គា្មាន រោគសញ្ញា និង 

កមៃិត សៃល ដូច្នៃះ អ្នក ជំងឺ 
កូវីដ១៩ កមៃិតសៃល ដៃល 
គា្មាន កតា្តា បៃឈម អាច ទទួល 
ការ ពៃយាបាល នៅ តាម ផ្ទះ កៃម 
ការ គៃប់គៃង ថៃទាំ និង ពៃយា- 
បាល  ជាប់ ជា បៃចាំ ដោយ មន្តៃី 
បុគ្គលិក សុខាភិបាល និង អ្នក 
ស្មគ័ៃ ចិត្ត ដៃល ទទួល ការ បណ្តះុ- 
បណា្តាល តៃឹម តៃូវ ដើមៃបី អនុវត្ត 
នៅ តាម មូលដា្ឋាន និង តាម ការ 
វាយ តម្លៃ ផ្ទះ របស់ អ្នក ជំងឺ ឱៃយ 
បាន ហ្មត់ចត់ ជា មុន ពី មន្តៃី និង 
បុគ្គលិក ពាក់ព័ន្ធ៕

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ អាជា្ញាធរ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ មាន សកម្មភាព ការងរ 
មុខរបរ និង អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក 
អាហារ-ភៃសជ្ជៈ គៃប ់បៃភៃទ ស្ថតិនៅ 
តំបន់ លឿង អាច ដំណើរការ ឡើងវិញ 
ដោយ គោរព តាម វិធានការ សុវត្ថិភាព 
ខណៈ តំបន់ លឿងទុំ អាច អនុញ្ញាត ឲៃយ 
តៃឹមតៃ មាន ការវៃចខ្ចប់ ប៉ុណ្ណោះ។

សៃចក្ដី ណៃនំ ស្ដីពី គោលការណ៍ 
អនុវត្ត ចំពោះ សកម្មភាព ការងរ 
មុខរបរ និង អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក 
អាហារ-ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ ក្នុង 
«តបំន ់លឿង» នៃ ភមូសិាស្តៃ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ របស់ សាលា រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ មៃសា បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ជាគោលការណ៍ សមៃប់ “តំបន់ កៃ 
ហម” រាល ់សកម្មភាព ការងរ មខុ របរ 
និង អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក អាហារ-
ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ តៃូវ ផ្អាក ជា 
បណ្តាះអាសន្ន។

ប៉ុន្តៃ សាលា រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន 
បញ្ជាក់ថា សមៃប់ “តំបន់ លឿងទុំ" 
សកម្ម ភាព ការងរ មុខរបរ និង អា- 

ជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក អាហារ-ភៃសជ្ជៈ 
គៃប់ បៃភៃទ តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បើក 
ដណំើរការ លកដ់រូ ជា លក្ខណៈ វៃចខ្ចប ់
ខណៈ សកម្មភាព ការងរ មុខរបរ 
និងអាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក អាហារ-
ភៃសជ្ជៈ  គៃប់ បៃភៃទ ក្នុង តំបន់ លឿង 
អាច ដំណើរការ ជាធម្មតា ដោយ 
តៃូវគោរព តាម វិធានការ សុវត្ថិភាព។

លោក ឃួង សៃង អភិបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន លើកឡើង ក្នុង 

លិខិត ថា ដោយ ពិនិតៃយឃើញ ពី ភាព 
ចា ំបាច ់នងិ ដើមៃប ីឲៃយ សកម្មភាព ការងរ 
មុខរបរ និង អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក 
អាហារ-ភៃសជ្ជៈ គៃប ់បៃភៃទ ក្នងុ តបំន ់
លឿង អាច ដំណើរការ ទៅ ដោយ 
សវុត្ថភិាព ចៀសវាង ការឆ្លង រាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ   ១៩ បន្ថៃមទៀត ក្នុង អំ-
ឡងុពៃល នៃ ការបទិ ខ្ចប ់គ ឺគៃប ់សកម្ម- 
ភាព ទាំងនោះ តៃូវ អនុវត្តតាម វិធាន 
មួយចំនួន។

លោក ឃងួ សៃង បាន បញ្ជាកថ់ា៖ 
«គៃប់ ទីផៃសារ ភោជនីយដា្ឋាន អាហារ- 
ដា្ឋាន តូប អាហារ ហាង កាហ្វៃ ហាង 
ភៃសជ្ជៈ និង អាជីវកម្ម ដា្ឋាន ផ្នៃក អាហារ- 
ភៃសជ្ជៈ គៃប ់បៃភៃទ ក្នងុ តបំន ់លឿងទុ ំ
ក៏តៃូវ បៃកប អាជីវកម្ម លក់ដូរ ជា លក្ខ-
ណៈ វៃចខ្ចប់ ដាច់ខាត មិន តៃូវ ទទួល 
អតិថិជន ឱៃយ ចូលមក ទទួលទាន ក្នុង 
បរិវៃណ អាជីវកម្មដា្ឋាន របស់ខ្លនួ ឡើយ»។

គៃប ់សកម្មភាព ខាងលើនៃះ គ ឺអន-ុ
ញ្ញាត ឲៃយ អនុវត្ត បាន ក្នុង រយៈពៃល ៧ 
(បៃំពីរ) ថ្ងៃ គិត ចាប់ពី ថ្ងៃទី  ២៩ 
ខៃមៃសា រហតូដល ់ថ្ងៃទ ី៥ ខៃឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១។

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក លើកឡើង 
ទៀតថា ចំពោះ សកម្មភាព ការងរ 
មុខរបរ និង អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ អាហារ 
ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ ដៃល បើក ដំ-
ណើរការ នៅក្នុង តំបន់ លឿង តៃូវ អនុ-
វត្ត វិធានការ សុវត្ថិភាព ផ្នៃក សុខាភិ- 
បាល ឱៃយបាន មុឺងមា៉ាត់ ជាអាទិ៍ កាតព្វ-
កិច្ច ពាក់ មា៉ាស់ និង កាតព្វកិច្ច រកៃសា 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព និង តៃូវ បៃកាន់ខា្ជាប់ 
នូវ ការធ្វើ អនម័យ  ដើមៃបី សមា្លាប់ មៃ-
រោគ ការវាស់ កម្ដៅ និង ការអនុវត្ត 

វធិាន ការ សវុត្ថភិាព ផៃសៃងទៀតតាម ការ 
ណៃនំ របស់ កៃសួង សុខាភិបាល។

លោក ឃងួ សៃង កប៏ាន ណៃន ំឲៃយ 
រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ទាំង ១៤ មន្ទីរ ពា-
ណិជ្ជកម្ម រាជធានី ភ្នំពៃញ និង មន្ទីរ 
ទៃស ចរណ ៍រាជធាន ីភ្នពំៃញ តៃវូ សហ-
ការ ចុះ តៃួតពិនិតៃយ តាម បណា្តា គោល- 
ដៅ ទផីៃសារ ភោជនយីដា្ឋាន អាហារដា្ឋាន 
តូប អាហារ ហាង កាហ្វៃ ហាង ភៃស-
ជ្ជៈ និង អាជីវកម្មដា្ឋាន ផ្នៃក អាហារ-
ភៃសជ្ជៈ គៃប់ បៃភៃទ ក្នុង តំបន់ លឿង 
ដើមៃបី ធាន ការអនុវត្ត ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ 
តាម ខ្លឹមសារ នៃ សៃចក្ដីណៃនំ នៃះ។

កាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមៃសា ឆ្នាំ 
២០២១ រាជរដា្ឋាភិបាល បាន សមៃច 
បន្ត បទិខ្ទប ់ភមូសិាស្តៃ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
និង កៃុង តាខ្មា នៃ ខៃត្តកណា្តាល មួយ 
សបា្តាហ៍ ទៀត ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

ជាមួយ គា្នា នៃះ នៅ ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ក៏បាន សមៃច កំណត់ ភូមិ-
សាស្តៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ ជា ៣ តំបន់ 
គឺ «តំបន់ កៃហម» «តំបន់ លឿងទុំ» 
និង «តំបន់ លឿង»៕

អ្នកជំងឺចាកចេញពីមណ្ឌលពេយាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ កមេតិសេលនៅកោះពេជេ ។ រូបថត TYDA Page

អាជីវករចាប់ផ្ដើមលក់ម្អបូអាហារនៅខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សាលាក្រងុអនុញ្ញាតឲ្រយមានសកម្មភាពការងារមុខរបរពាក់ព័ន្ធផ្ន្រក
អាហារ-ភ្រសជ្ជៈស្ថតិនៅតំបន់លឿងអាចដំណើរការឡើងវិញ

មន្ត្រ៖ីមិនទាន់មានអ្នកជំងឺកូវីដណាមា្នាក់ត្រវូបានឱ្រយសម្រកព្រយាបាលនៅតាម
ផ្ទះនៅឡើយទ្រដោយសារត្រក្រសួងនៅមានលទ្ធភាពព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយ



អោម ប៊ុនធឿន 

កណ្តាលៈ រដ្ឋបាល ស្រុក 
ខ្រសាច់ កណ្តាល បង្កើត ផ្រសារ 
បណ្តាះអាសន្ន ថ្ម ីមយួ សម្រប ់
អ្នក លក់ ចំនួន ១២០ តូប 
ដោយ លក ់មនិ គតិ ថ្ល្រ ឈ្នលួ តបូ 
ក្នុង គោល បំណង ដើម្របី រក្រសា 
គម្លាត សុវត្ថិភាព សង្គមក្នុង 
កាលៈ ទ្រសៈ ដ្រល ម្ររោគ កូវីដ 
១៩ កំពុង រីក រាលដាល ខ្លាំង។ 
ផ្រសារ ថ្ម ីន្រះ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ឃុ ំព្រក 
តាមក់ ស្រុក ខ្រសាច់កណ្តាល 
ខ្រត្ត កណ្តាល ដ្រល អាច ដំ-
ណើរការ ក្នុង ព្រល ឆាប់ៗ ន្រះ។

លោក ប៊ុន ផ្រង អភិបាល 
ស្រកុ ខ្រសាច់ កណ្តាល ប្រប់ ភ្នពំ្រញ 
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ង្រទ ី២៩ ខ្រ ម្រសា ថា 
ផ្រសារ ថ្មី ន្រះ ជា ផ្រសារ បណ្តាះអា- 
សន្ន ដោយ បំប្រក អ្នក លក់ ពី 
ផ្រសារ ព្រក តាមក់ មួយ  ចំនួន។

លោក ថ្ល្រង ថា៖«ផ្រសារ ហ្នឹង 
មិន ម្រន ជា ផ្រសារ ចល័ត ទ្រ គឺ 
ផ្រសារ បន្ល្រ បណ្តាះអាសន្ន មន 
១២០ តូប ហើយ អាជីវករ 
យើង យក ពី ផ្រសារ ព្រក តាមក់ 
ដោយ យក ត្រ អ្នក លក់ បន្ល្រ ត្រី 
សាច់ មក ទ្រ ដើម្របី រក្រសា គម្លាត 
ហើយ ផ្រសារ ចាស់ ដំណើរការ 
លក់ ធម្មតា ត្រ លក់ អីៗ ផ្រស្រង 
ក្រ ពី បន្ល្រ ត្រី សាច់ ហ្នឹង»។

លោក ប៊នុ ផ្រង ថ្ល្រង ថា ផ្រសារ 
ថ្ម ីន្រះ បាន រៀបច ំរចួ រាល ់ហើយ 
ប៉ុន្ត្រ មិន ទាន់ ដំណើរការ បាន 
ដោយសារ ត្រ រង់ចាំ លទ្ធផល 
ការ ធ្វើ ត្រស្ត របស់ អាជីវករ រក 
ម្ររោគ កូវីដ១៩ ជា មុន សិន។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ផ្រសារ ថ្មី ន្រះ 
មន គណៈកម្មការ បាញ់ អាល-់
កុល និង វាស់ កម្តៅ បើ សិន ជា 
អ្នក បម្រុង ចូល ទៅ ទិញ មន 
បញ្ហា ឡើង កម្តៅ ខ្លនួ ខសុ ប្រក្រ-
តី ក៏ មិន អនុញ្ញាត ឲ្រយ ចូល ដ្ររ 
ហើយ អ្នក លក់ ត្រូវ ត្រ ធ្វើ ត្រស្ត 
រក ម្ររោគ ជា មុន សិន បើ មន 
ម្ររោគ ក៏ មិន អនុញ្ញាត ឲ្រយ ចូល 
ទៅ លក់ ដ្ររ អ៊ីចឹង យើង នឹង 

បើក ដំណើរ ឲ្រយ ពួក គាត់ លក់ 
ក្រយ ព្រល បាន លទ្ធផល ត្រស្ត  
សំណក របស់ អាជីវករ»។

បើ តាម លោក អភបិាល ស្រកុ 
ខ្រសាច់ កណ្តាល គោល បំណង 
ន្រ ការ បង្កើត ផ្រសារ ន្រះ ឡើង គឺ 
ដើម្របី កាត់ បន្ថយ ប្រជាពលរដ្ឋ 
ជួប គា្នា ច្រើន នៅ ផ្រសារ ការពារ 
សុខ សុវត្ថិភាព និង រក្រសា គម្លាត 
របស ់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នងុ មលូដា្ឋាន 
ស្រុក។ លោក ថា ផ្រសារ ថ្មី ន្រះ 
ផ្ដួចផ្ដើម គំនិត ដោយ អភិបាល 
ខ្រត្ត កណ្តាល និង រួម សហការ 
រៀបច ំផ្រសារ ដោយ លោក ឧកញ៉ា 
ស្រី ចាន់ថន អគ្គនាយក ក្រុម-
ហ៊ុន JET’S GROUP៕

ថ្ង្រសុក្រ ទី៣០ ែខម្រសា ឆា្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �្រស្រង

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

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

�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌មា នជ តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉្រ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ
ប្រ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,� យ សា ម ន, 

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  �្រត កី� , ជិន ណ ន,

សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រង្រសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម�
�្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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រជ្រ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

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

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

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

ហុ៊ន �្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិព្រ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  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
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ  ឱសថ បុរាណ ចិន 
ឈ្មោះ Lianhua Qingwen 
Capsules ចំនួន ៨៨ ០០០ 
ប្រអប់ ត្រូវបាន រដា្ឋាភិបាល  និង 
ប្រជាជន ចិន ផ្តល់ ឲ្រយ រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល  និង ប្រជាជន កម្ពុជា នៅ 
ព្រឹក ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រ ម្រសា ន្រះ  
តាមរយៈ សា្ថានទូត ចិន ប្រចាំ 
កម្ពុជា សម្រប់ ព្រយាបាល ជំងឺ 
ជាច្រើន មុខ។

លោក មម៉ ប៊នុហ្រង រដ្ឋមន្ត្រ ី
ក្រសងួ សខុភបិាល រមួជាមយួ 
លោក វា៉ាង វិនធាន ឯក អគ្គរដ្ឋ- 
ទូត វិសាមញ្ញ  និង ព្រញ សមត្ថ- 
ភាព ន្រ សាធារណរដ្ឋ ប្រជា ម-
និត ចិន ប្រចាំ កម្ពុជា បាន ចូល 
រួម ជា អធិបតី ក្នុង ពិធី ប្រគល់-
ទទួល ឱសថ បុរាណ ចិន Lianhua 
Qingwen Capsules ន្រះ។

ឱសថ បុរាណ ចិន ដ្រល បាន 
ផ ្តល់ ដល់ ប្រទ្រស កម្ពុជា នា 

ព្រល ន្រះ គជឺា ជនំយួ របស ់រដា្ឋា-
ភិបាល  និង ប្រជាជន ចិន ជូន 
រាជរដា្ឋាភិបាល  និង ប្រជាជន 
កម្ពជុា ក្រម កិច្ច សហ ប្រតិបត្ត-ិ 
ការ ក្នងុ ភាព ជា ដ្រគ ូយទុ្ធសាស្ត្រ 
គ្រប់ ជ្រុងជ្រយ និង មន  ការ 
សម្របសម្រលួ ពី សា្ថាន ទតូ ភាគ ី
មិត្ត ចិន ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា។

លោក ម៉ម ប៊ុនហ្រង បាន 
មនប្រសាសន៍ នៅក្នុង ពិធី ប្រ-
គល់  និង ទទួល នៅ ក្រសួង សុ-
ខភិបាល ថា៖ «ថ្ង្រន្រះ យើង 
ទទលួ បាន នវូ ឱសថ បរុាណ ចនិ 
មួយទៀត ដ្រល ជា ការ ចូល រួម 
ចំណ្រក បន្ថ្រម មួយទៀត លើ 
ការផ្តល់ ឧបរកណ៍ សាងសង់ 
មន្ទីរពិសោធន៍ នៅ ខ្រត្ត ព្រះ សី-
ហនុ និង ការផ្តល់ វា៉ាក់សាំង 
នាព្រល កន្លងមក»។

លោក បាន បន្តថា ទាំងន្រះ 
ជា កិច្ចការងារ មួយ ដ្រល មន 
សារៈសំខន់ ណស់ ក្នុង ការ  
ទប់សា្កាត់ បងា្ការ  និង ការថ្រទាំ 

សុខភាព ដល់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
ដ្រលជា និច្ចកាល រដា្ឋាភិបាល 
ចិន ត្រងត្រ ជួយឧបត្ថម្ភ គាំទ្រ 
ដល់ រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ក៏ដូចជា ប្រជាជន កម្ពុជា។

លោក ម៉ម ប៊ុនហ្រង បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «កិច្ចសហ ប្រតិ-
បត្តិការ កម្ពុជា-ចិន ត្រូវបាន 

ពង្រងឹ នងិ ពង្រកី ឥតឈបឈ់រ 
ពី មួយ ថ្ង្រ ទៅ មួយ ថ្ង្រ លើ គ្រប់ 
វិស័យ ទាំងអស់ ជាពិស្រស 
វសិយ័ សខុភបិាល បានទទលួ 
នូវ ជំនួយ ឥតសំណង យ៉ាង 
ច្រើន  ឥត គណនា។ ការជួយ 
ឧបត្ថម្ភ គាទំ្រ ក្នងុការ ប្រយទុ្ធ នងឹ 
ការរាតត្របាត ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ 

កម្ពុជា ទាំង បច្ច្រកទ្រស ថវិកា 
និង ឧបករណ៍ សម្ភារ បរិកា្ខារ 
វ្រជ្ជសាស្ត្រ រួមទាំង វា៉ាក់សំាង 
បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩»។

ក្រសងួ សខុភបិាល នៅ ថ្ង្រទ ី
២៧ ខ្រម្រសា បានច្រញ វញិ្ញា- 
បនបត្រ បញ្ជិកា ទទួល សា្គាល់  
នងិ បើកផ្លវូ ឱ្រយ ឱសថ បរុាណ ចនិ 
Lianhua Qingwen Cap-
sules ន្រះ អាច ចរាចរណ៍ លើ 
ទីផ្រសារ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។

ឱសថ បរុាណ ចនិ Lianhua 
Qingwen ន្រះ មន មុខងារ 
ព្រយាបាល នូវ អាការ  និង ជំងឺ 
មួយចំនួន ដូចជា បន្សាប 
ជាតពិលុ  នងិ បញ្ចុះ កម្ដៅ ព ីក្នងុ 
សួត ហើយ វា ត្រូវបាន ប្រើ 
សម្រប់ ព្រយាបាល ជំងឺ គ្រុន 
ផ្តៅសាយ គ្រុនក្តៅ ឈឺ សាច់ដុំ 
ហៀរ សំបោរ ក្អក ឈឺក្របាល 
ស្ងួត បំពង់ក  ឬ ឈឺបំពង់ក និង 
អណ្តាត ឡើង ពណ៌ ក្រហម 
ជាដើម៕

តពីទំព័រ ២ ... ដំណឹង 
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និង សាធារ- 
ណជន ថា កាលព ីថ្ង្រទ ី១៣ ខ្រ 
មនីា ឆា្នា ំ២០២១ រដ្ឋបាលខ្រត្ត 
ព្រវ្រង បាន ធ្វើការ ផ្អាក ជា 
បណ្តាះ អាសន្ន នូវ ការ ច្រញ-
ចលូ ចពំោះ ប្រជាពលរដ្ឋ ចនំនួ 
៤ ឃុំ គឺ ឃុំ ព្រកខ្រសាយ (ក) 
ឃុំ ព្រកខ្រសាយ(ខ) ឃុំ អ្នក 
លឿង និង ឃុំ ពាមរក៍ ស្រុក 
ពាមរក៍ ខ្រត្តព្រវ្រង ដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រជាពលរដ្ឋ វិជ្ជ-
មន  កូវីដ១៩ ជា បន្តបនា្ទាប់ ក្នុង 
ឃុំ ព្រកខ្រសាយ (ខ) កាលពី 
ថ្ង្រទី ៦ ខ្រ មីនា ឆា្នាំ ២០២១។

រដ្ឋបាលខ្រត្ត បញ្ជាក់ថា៖ 
«ដោយ បច្ចបុ្របន្ន សា្ថានភាព ក្នងុ 
ឃុំ ចំនួន៤ ន្រះ មន សភាព 
ស្ងបស់ា្ងាត ់ពុមំន ការបង្ក ហាន-ិ
ភ័យ ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ និង ដើម្របី 
បង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួល ដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ បាន ដំណើរ ការ 
ច្រញ-ចូលក្នុង ការប្រកប មុខ-
របរ និង ជីវភាព រស់នៅ ប្រចាំ 
ថ្ង្ររដ្ឋបាលខ្រត្ត ព្រវ្រង សូម 
បើក ឲ្រយ ដំណើរការ ចរាចរណ៍ 
ច្រញ-ចលូ ឡើងវញិ ចពំោះប្រ- 

ជា ពល រដ្ឋ ចនំនួ ៤ ឃុ ំន្រះចាប-់ 
ពី ថ្ង្រទី២៨ ខ្រ ម្រសា ន្រះ តទៅ»។

រដ្ឋបាលខ្រត្ត បន្តថា ដើម្របី 
បងា្ការ ទបស់ា្កាត ់ការរកីរាលដាល 
ន្រ ជងំ ឺកវូដី១៩ ចលូ ក្នងុ សហ-
គមន៍ ពិស្រស ព្រឹត្តិការណ៍ 
«សហ គមន៍២០កុម្ភៈ ២០២១» 
សូម បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ អនុ-
វត្ត ឲ្រយ បាន ខ្ជាប់ខ្ជួន នូវ គោល-
ការណ៍ និង វិធានការ នានា 
ដ្រល  បាន ដាក់ច្រញ ដោយ 
រាជរដា្ឋាភិបាល និង ក្រសួង 
សុខភិបាល សំដៅ កាត់ផ្ដៅច់ 
នូវខ្រស្រចម្លង ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ពសិ្រស អនវុត្ត នវូ វធិានការ «៣ 
ការពារ និង ៣ កុំ»។

«ចូលរួម អនុវត្ត ទាំងអស់ 
គា្នាដើម្របី ខ្លួនឯង សាច់ញតិ 
សហគមន៍ និង ប្រទ្រសជាតិ 
គា្មោន ជំងឺ កូវីដ១៩»។

រីឯ រដ្ឋបាលខ្រត្ត ព្រះសីហនុ 
គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រទ ី២៧ ខ្រម្រសា ឆា្នា ំ
២០២១ រដ្ឋបាលខ្រត្ត បាន 
ច្រញ ស្រចក្តី សម្រច ស្តីពី 
ការបញ្ចប់ ជា មណ្ឌល ចតា្តៅ-
ឡីស័ក និង ដាក់ឱ្រយ ដំណើរការ 
ទីតាំង សរុប មន ចំនួន ៨៩ 
កន្ល្រង ដ្រល ទីតាំង ទាំងនោះ 
ភាគច្រើន គឺ សណ្ឋាគារ៕

ចិនផ្ដល់ឱសថបុរាណជិត៩មឺុនប្រអប់ដល់កម្ពជុាសម្រប់ព្រយាបាលជំងឺជាច្រើនមុខ

ឱសថ បុរាណ ចិន ឈ្មោះ Lianhua Qingwen Capsules។ រូបថត TVK

អាជ្ញាធរចុះតេតួពិនិតេយផេសារ ចល័តបណ្តាះ អាសន្ន មួយ កន្លេង ក្នងុ ឃំុ 
ពេកតាមាក់ សេកុ ខេសាច់កណ្តាល។ រូបថត រដ្ឋបាលស្រកុខ្រសាច់កណ្តាល

រដ្ឋបាលស្រកុខ្រសាច់កណ្ដាលបង្កើតផ្រសារបណ្ដាះ-
អាសន្នមួយកន្ល្រងបំប្រកអ្នកលក់ពីផ្រសារព្រកតាមាក់
ដើម្របីរក្រសាគមា្លាតសង្គមបង្ការការចម្លងកូវីដ១៩

រដ្ឋបាលខ្រត្ត...
ចរាចរណ៍ក្នងុខណ្ឌសេនសុខ។ រូបថត ហ្រង  ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,660 16,600 16,660 16,520

2 GTI 4,400 4,280 4,400 4,200

3 PAS 13,040 13,040 13,060 12,980

4 PEPC 3,080 3,080 3,090 3,060

5 PPAP 13,620 13,680 13,680 13,200

6 PPSP 1,890 1,890 1,900 1,880

7 PWSA 6,780 6,680 6,780 6,660

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៩ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

ក្ុមហ៊ុន ធំៗ ពីរ បោះទុន ប្មាណ ២០០ លាន ដុលា្លារ 
សាងសង់ គម្ង បន្ទះ សូឡា២០០ម្ហ្គាវ៉ាត់ នៅ កម្ពជុា

មន្ត្ជីាន់ខ្ពស់ ក្សួង ការងារ ស្នើ កុ្មហុ៊ន បញ្ជា ទិញ មិន តូ្វ ផាកពិន័យ រោងចក្ ក្នងុ សុ្ក អំឡុងព្ល បិទខ្ទប់

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ កេុមហ៊ុន អភិវឌេឍន៍ 
អចលនទេពេយ Hong Lai 
Huat Group Ltd និង កេុម-
ហ៊ុន China Machinery 
Engineering Corp (CM-
EC) បាន សហការគ្នា ដើមេបី 
សមេចបាន គមេង បន្ទះ 
សូឡា ២០០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ  
Aoral Eco-City នៅក្នុង បេ-
ទេស កម្ពុជា។

សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌មាន រួម 
មួយ បាន ឲេយ ដឹង កាលពី ថ្ងេទី 
២៦ ខេ មេសា ថា កេុមហ៊ុន  
Hong Lai Huat and CMEC 
បាន ចុះហត្ថលេខា លើ អនសុេស-
រណៈ នេ ការយោគយល់ គ្នា 
(MoU) ដេល មនិ ភ្ជាប ់កាតព្វ-
កចិ្ច ផ្លវូចេបាប ់ដើមេបី បង្កើត យាន- 
ពិសេស មួយ (SPV) និង 

សហការ គ្នា យា៉ាងហោចណាស ់
រយៈពេល ២០ ឆ្នាំ ជាមួ យនឹង 
ជមេើស បន្ត ជាថ្ម ីរយៈពេល ២០ 

ឆ្នាំ។ នេះ បើ យោងតាម សេចក្ដី 
បេកាស ព័ត៌មាន។

គមេង នេះ នឹង នាំ ឲេយ មាន 

ការសាងសង់ រោងចកេ ថាម-
ពល សូឡា ឈានមុខ គេ របស់ 
បេទេស កម្ពជុា។ នេះ បើ យោង-

តាម លោក Ong Jia Jing ជា 
នាយក គេប់គេង ទូទៅ និង 
នាយក បេតិបត្តិ របស់ កេុមហ៊ុន  
Hong Lai Huat Group។

Aoral Eco-City គឺជា 
គមេង «ទីកេុង អេកូ កសិកម្ម 
រួម  ដ៏ធំ» មួយ កំពុង តេូវបាន 
អភិវឌេឍ ដោយ កេុមហ៊ុន Hong 
Lai Huat នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា។

ការសាងសង់ ឧទេយាន សូឡា 
ទំហំ ដូច នោះ នៅក្នុង អេកូសុី ធី 
នឹង តមេូវ ឲេយ មាន ការវិនិយោគ 
សរុប បេហេល ២០០ លាន- 
ដុលា្លារ (១៦៥ លាន អឺរ៉ូ)។ 
នេះ  បើ យោងតាម ការបា៉ាន់ 
បេមាណ របស់ កេុមហ៊ុន ពីរ 
នេះ។

CMEC នឹង ផ្ដល់ ចេក ចេញ- 
ចលូ តេមយួ ជា ដណំោះសេយ 
រោងចកេ សូឡា ពេញលេញ 

សមេប់ គមេង នេះ ដេល 
រមួទាងំ ការរៀបច ំផេនការ បឋម 
វសិ្វកម្ម លទ្ធកម្ម នងិ ការ សាង- 
សង់ (EPC) ហិរញ្ញបេបទាន 
បេតិបត្តិការ និង ការថេទាំ។

នៅពេល បញ្ចប ់នេ ការសាង-
សង ់ឧទេយាន សឡូា នេះ នងឹ លក ់
ថាមពល ឲេយ អគ្គិសនី កម្ពុជា 
(EDC) ដេល គេប់គេង ដោយ 
រដ្ឋខណៈ ដេល កេមុហ៊នុ  Hong 
Lai Huat នឹងមាន សិទ្ធិ ក្នុង 
ការទញិ អគ្គសិន ីក្នងុ អតេ តម្លេ 
ដូចគ្នា នឹង  EDC ផងដេរ។

អនុលោម តាម ការ ចុះហត្ថ- 
លេ ខា នេ កិច្ចពេមពេៀង ដេល 
ចងភ្ជាប ់កាតព្វកចិ្ច ផ្លវូចេបាប ់នេះ 
ដេគូ របស់ គមេង ទាំងពីរ នេះ 
នឹង ចេករំលេក បេក់ចំណូល 
ដេល  រកបាន ស្ថិត កេម កិច្ច- 
ពេមពេៀង ការទិញ ថាមពល 
(PPA)៕LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន ស្នើឱេយ កេមុហ៊នុ 
បញ្ជា ទិញ ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទាំងអស់ 
មាន ការយោគយល់ នងិ មនិតេវូ ផាក- 
ពនិយ័ ចពំោះ ភពយតឺយា៉ាវ ឬ ប្តរូទសិ- 
ដៅ បញ្ជា ទិញ ទំនិញ ពី បេទេស កម្ពុជា 
ទៅ កាន ់បេទេស ផេសេង នៅក្នងុ ដណំាក ់
កាល ដេល កម្ពុជា កំពុង បិទ ខ្ទប់ តំបន់ 
រោងចកេ និង សហគេស មួយចំនួន  
ដើមេបី បេយុទ្ធ បេឆំងនឹង ការឆ្លង រាល-
ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ក្នុង សហគមន៍។

រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាលពី ថ្ងេទី ២៦ 
ខេមេសា នេះ បាន សមេច បន្ត បទិខ្ទប ់
ភូមិសាស្តេ រាជធានី ភ្នំពេញ និង កេុង 
តាខ្មៅ នេ ខេត្តកណា្តាល ចំនួន៧ ថ្ងេ 
បន្ថេមទៀត ដោយ គតិ ចាបព់ ីថ្ងេទ ី២៩ 
ខេមេសា រហតូដល ់ថ្ងេទ ី៥ ខេ ឧសភ 
ឆ្នា២ំ០២១ ដើមេបី ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាល- 
ដាល នេ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បនា្ទាបព់ ីការបេ-

កាស បទិ លើក ទៅ ១ ចាបព់ ីថ្ងេទ ី១៤ 
ដល់ ២៨ ខេមេសា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកនាំពាកេយ កេសួង ការងារ និង 
បណា្តាល វជិា្ជាជវីៈ លោក ហេង សរួ នៅ 
ក្នងុ សន្នសិទី សារពត័ម៌ាន កាលព ីថ្ងេទ ី
២៨ ខេមេសា បាន និយាយថា បច្ចុ-
បេបន្ន កេសួង កំពុង ធ្វើការ សហការ 
យា៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ផ្នេក ពាក់ព័ន្ធ 
មាន ដូច ជា សហជីព កម្មករ ថៅកេ 
រោងចកេ អង្គការ អន្តរជាត ិខាង ការងារ 
(ILO) គមេង អភវិឌេឍន ៍BFC ដើមេប ី
អំពាវនាវ ទៅ មា្ចាស់ អ្នកបញ្ជា ទិញ 
ទំនិញ ពី កម្ពុជា ឱេយ ពួកគេ មាន ការ- 
យោគ យល់ ចំពោះ ភពយឺតយា៉ាវ នេ 
ការផ្តល់ ទំនិញ ដេល បណា្តាលមកពី 
វធិានការ នេ ការបទិ ខ្ទប ់តបំន ់រោងចកេ 
សហគេស មយួចនំនួ ដោយសារ ការ 
រីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ក្នុង ពេឹត្តិ-
ការណ៍ សហគមន៍២០ កុម្ភៈ។

លោក ថ្លេងថា៖ «យើង អំពាវនាវ 

ទៅដល់ មា្ចាស ់មា៉ាកផេសេងៗ ដេល បាន 
បញ្ជា ទញិ ព ីកម្ពជុា យើង នាពេល កន្លង 
មក ហើយ ដេល ការផ្គតផ់្គង ់របស ់យើង 
តេវូ អាកខ់ាន  ដោយសារ វធិាន ការបទិ 
ខ្ទប។់ យើង សមូ កុឱំេយ មា្ចាស់ មា៉ាក ឬ អ្នក 
បញ្ជា ទិញ គត់ ធ្វើការ ផាកពិន័យ ទៅ 
លើ រោងចកេ ឬ បង្វេរ ការបញ្ជាទញិ នេះ 
ទៅ បេទេស ដទេ ផេសេងទៀត»។

លោក លើកឡើង ថា កម្ពជុា នងឹ ខតិខ ំ
ជរំញុ ការផលតិ របសខ់្លនួ ឱេយបាន លឿន 
នៅពេល សា្ថានភព នេ ការឆ្លង រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ១៩ វិល ទៅរក ភព ល្អ 
បេសើរ ឡើងវិញ។

សមាគម រោងចកេ កាតដ់េរ នៅ កម្ពជុា 
(GMAC) កាលព ី១៩ ខេ មេសា បាន 
ចេញ សេចក្ត ីអពំាវនាវ មយួ ថា ការខ្ទប ់
នេះ ក៏ កំពុង បណា្តាល ឲេយ មាន ការ រាំង 
ស្ទះ ដល់ វិស័យ ភ័ស្តុភរ ហើយ យើង 
មិនអាច ដឹកជញ្ជូន វត្ថុធាតុដើម និង 
ផលិតផល សមេចបាន ដោយ សេរី។

លិខិត បាន បន្តថា ដោយសារ មាន 
រោងចកេ និង បុគ្គលិក មួយចំនួន ស្ថិត 
ក្នុង តំបន់ បិទខ្ទប់ ហេតុនេះ រោងចកេ 
ទាំងអស់ នោះ មិនអាច មាន បេតិបត្តិ- 
ការ ដចូ ពេល ធម្មតា បាន ទេ ដេល វ នងឹ 
បណា្តាល ឲេយ មាន ការពនេយារពេល ផលិត- 
កម្ម ពេមទាំង ការខកខាន មិនអាច 
បពំេញ បាន តាម កាល វភិគ ដកឹជញ្ជនូ 
ទំនិញ ដេល បាន ពេមពេៀងគ្នា។

លិខិត បានលើក ឡើង ទៀតថា៖ 
«សមាគម សូម អំពាវនាវ ឲេយ មាន ការ- 
យោគយល់ និង ជួយ សមេបសមេួល 
សមេប់ សា្ថានភព ដ៏លំបាក នេះ។ 
យើង ទាងំអស ់គ្នា តេវូតេ សហការ នងិ 
គោរព តាម ការណេនា ំរបស ់រាជរដា្ឋាភ-ិ 
បាល នងិ តេវូ រមួគ្នា បេយុទ្ធ នងឹ ជងំ ឺកវូដី 
១៩។ សមាគម សមូ ជរំញុ ភគ ីពាកព់ន័្ធ 
ទាំងអស់ មិនតេូវ ដាក់ទោស ទណ្ឌ លើ 
សមាជកិ របស ់សមាគម ចពំោះ សា្ថាន-
ភព ដ៏លំបាក ដេល លើសពី ការគេប់-

គេង របស់ យើង»។
ទិន្នន័យ បេចាំឆ្នាំ របស់ កេសួង ពា-

ណិជ្ជកម្ម ឱេយ ដឹងថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
ការ នាចំេញ ផលតិផល សម្លៀកបពំាក ់
សេបេកជើង និង ទំនិញ ធ្វើដំណើរ មាន 
តម្លេ សរុប ៩,៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ ដេល បាន ធា្លាក់ចុះ ជាង 
១០ ភគរយ ពី ១០,៦ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩។

បើតាម លោក ហេង សួរ គិត - 
តេឹម ថ្ងេទី ២៨ ខេមេសា ឆ្នាំ ២០២១ 
មាន រោងចកេ ជាង ២០០ បាន បិទ- 
ទា្វារ ជា បណោ្តាះអាសន្ន ក្នុង នោះ រាជ-
ធានី ភ្នំពេញ មាន ចំនួន ១៣៤ 
រោងចកេ ខេត្ត កណា្តាល ២៣ រោង-
ចកេ ខេត្ត តាកេវ ២៦ រោងចកេ ខេត្ត 
ពេះសហីន ុ១៦ រោងចកេ ខេត្តសា្វាយ-
រៀង ៤ រោងចកេ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង និង 
ខេត្ត កំពង់ចាម មាន ១ រោងចកេ 
ដូចគ្នា៕

បន្ទះសូឡាដេលគេបានដំឡើង នៅខេត្តពេះសីហន៊កាលពីថ្ងេទី១១ ខេត៊លា ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត ហេង ជីវ័ន



ញូវយ៉កៈ ក្រុមហ៊ុន ផលិត-
រថយន្ត Ford របស់ អាម្ររិក 
បាន បា៉ាន់ស្មាន កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ 
ថា កង្វះ ឧបករណ៍ ពាក់ កណ្តាល  
ចម្លង អ្រឡិចត្រូនិក ជាសកល 
នឹង កាត់ បន្ថយ ការ ផលិត រថ-
យន្ត ពាក់ កណ្តាល នៅ ត្រីមាស 
ទី២ ហើយ បាន ព្រមាន ថា ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ គ្រឿង ទាំង នោះ នឹង 
កាន់ ត្រ អាក្រក់ ជាង មុន។

ក្រុមហ៊ុន Ford បាន ឲ្រយ ដឹង 
នៅ ក្នុង ការ ច្រញផ្រសាយ ប្រក់ 
ចំណូល មួយ ថា ខ្លួន រំពឹង ថា 
នឹង បាត់បង់ ផលិតកម្ម ១,១ 
លាន គ្រឿង នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ ប្រក់ ចំ-
ណូល ប្រហ្រល ២,៥ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ។

វបិត្ត ិន្រ ការ ផ្គតផ់្គង ់ដល ់ពភិព 
លោក បាន បង្ខំ ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន 
Ford កាត់ បន្ថយ ការ ផលិត 
រថយន្ត ភកីអាប ់ប្រភ្រទ F-150 
និង ម៉ូដ ដទ្រ ទៀត ហើយ 
ក្រុមហ៊ុន ផលិត រថយន្ត ផ្រស្រង 
ទៀត ក៏ បាន ធ្វើ ការ កាត់ បន្ថយ 
ស្រដៀង គ្នា ន្រះ ដ្ររ។

ក្រមុហ៊នុ Ford បាន នយិាយ 
ថា ការ ខ្វះខាត ន្រះ កាន ់ត្រ ធ្ងន-់ 
ធ្ងរ ដោយសរ ភ្លើង ឆ្រះ ទីតាំង 
ផ្គត់ផ្គង់ កាល ថ្មីៗ ន្រះ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ជប៉ុន ហើយ  ខណៈ 
ព្រល ដ្រល ទីតាំង នោះ ត្រូវ បាន 
គ្រ រំពឹង ថា នឹង បន្ត ការ ដឹក 
ជញ្ចនូ នៅ ចងុ ត្រមីាស ទ២ី ប៉នុ្ត្រ 
“កង្វះ ខាត ឧបករណ៍ អ្រឡិច- 
ត្រូ និក ទូទាំង ពិភព លោក ប្រ-

ហ្រល មនិ ត្រវូ បាន ដោះស្រយ 
ព្រញ ល្រញ ទ្រ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២២”។

ក្រមុហ៊នុ Ford បាន នយិាយ 
ថា "កង្វះ ការ ផ្គត់ផ្គង់ នឹង កាន់ 
ត្រ អាក្រក់ មុន ព្រល វា ប្រសើរ 
ឡើង។ បច្ចុប្របន្ន ក្រុមហ៊ុន ជឿ- 
ជាក់ ថា បញ្ហា ន្រះ នឹង ល្រច- 
ច្រញ  នៅ ត្រីមាស ទី២ ដោយ 
មាន ភាព ប្រសើរ ឡើង តាមរយៈ 
ព្រលវ្រលា នៅ សល់ ន្រ ឆ្នា ំន្រះ"។

ទស្រសន វិស័យ ធ្លាក់ ចុះ ចំពោះ 
ផលិតកម្ម បាន កើត ឡើង ខណៈ  
ដ្រល ក្រមុហុ៊ន Ford បាន រាយ- 
ការណ ៍ថា  ទទលួ បាន លទ្ធផល 
ល្អ ប្រសើរ ជាង ការ រំពឹង ទុក 
ប្រក់  ចំណូល នៅ ត្រមីាស ដំបូង។

ក្រុមហ៊ុន ផលិត Detroit 
បាន  រាយការណ៍ អំពី ប្រក់ ចំ-
ណ្រញ ចំនួន ៣,៣ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ប្រៀបធៀប នឹង ការ 
ខាតបង ់ចនំនួ ១,៩ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង រយៈព្រល មួយ ឆ្នាំ 
កន្លង មក ដោយសរ ប្រក់ 
ចំណូល បាន កើន ឡើង ៥,៦ 
ភាគ រយ  ដល់ ៣៦,៣ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ។

ភាគហ៊ុន បាន ធ្លាក់ ចុះ ៣,៤ 
ភាគរយ ដល់ ១២ ដុលា្លារ ក្នុង 
ការ ជួញ ដូរ បន្ទាប់ ពី ម៉ាង ធ្វើ 
ការ៕ AFP/AFP

ទីក្រុងតូក្រយូៈ Nomura Hold-
ings ជា ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុ ជប៉ុន 
មាន មលូដ្ឋាន នៅ ទកី្រងុ តកូ្រយ ូកាល 
ព ីថ្ង្រ អង្គារ បាន បញ្ជាក ់ព ីការ ខាត- 
បង ់២,៣ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ
សរពើពន្ធ ២០២០-២០២១ 
ដ្រល ជាប់ ទាក់ទង នឹង ការ លក់ 
ភាគ ហ៊ុន ភា្លាមៗ ដោយ Arche-
gos ជា មូលនិធិ ការពារ វិនិយោគ 
របស់ អាម្ររិក។

ការ ផ្លាសប់្តរូ ភា្លាមៗ ជា បន្តបន្ទាប ់
ន្រះ បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ កើន ឡើង 
សមា្ពាធ តាមរយៈ ទីផ្រសារ និង គ្រឹះ-
ស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ លើ ពិភព លោក 
កាល  ពី ខ្រ មុន នៅ ព្រល មូលនិធិ 
ន្រះ ត្រវូ បាន លក ់ភាគហ៊នុ ក្នងុ តម្ល្រ 
២០ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ខណៈ ដ្រល 
មូលនិធិ ន្រះ បាន ស្វ្រងរក ការ 
រា៉ាប់រង កាតព្វកិច្ច ចំពោះ អ្នក ផ្ដល់ 
កម្ចី របស់ ខ្លួន។

ការ ធ្លាក់ ចុះ ន្រះ បាន ប៉ះពាល់ 
ដល់ ក្រុមហ៊ុន ជាច្រើន ដ្រល រួម 
មាន ក្រុមហ៊ុន Credit Suisse 
ក្រមុហ៊នុ Morgan Stanley នងិ 
ធនគរ របស ់ប្រទ្រស ជប៉នុ ឈាន 
មុខ គ្រ មួយ ចំនួន ទៀត។

ក្រុមហ៊ុន Nomura បាន បា៉ាន់ 
ប្រមាណ រួច ហើយ ថា ខ្លួន បាន 
ប្រឈម នឹង ការ ខាតបង់ ប្រហ្រល 
២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ដ្រល ជាប់ 
ទាក់ទង នឹង ការ រង ផល ប៉ះពាល់ 
របស់ ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុន ន្រះ មិន បាន ដក់ 
ឈ្មាះ Archegos ដោយ ផ្ទាល់ 

នោះ ទ្រ ដោយ លើក ឡើង ថា ការ 
ខាតបង់ ន្រះ ត្រូវ បាន ជាប់ ទាក់ទង 
នងឹ «ប្រតបិត្តកិារ ជាមយួ អតថិជិន 
អាម្ររិក» ត្រ ប៉ុណ្ណោះ។

នៅ ក្នងុ ស្រចក្ដ ីប្រកាស ពត័ម៌ាន 
មួយ ដ្រល បាន ច្រញ ផ្រសាយ ស្រប 
នងឹ ប្រក ់ចណំលូ របស ់ខ្លនួ កាល ព ី
ថ្ង្រ អង្គារ ក្រុមហ៊ុន ន្រះ បាន ប្រ-
កាស ថា ខ្លួន បាន «កត់ត្រ ការ 
ខាតបង់  ២៤៥,៧ ពាន់ លាន 
យ៉្រន (២,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ) 
នៅ ក្នងុ លទ្ធផល ហរិញ្ញវត្ថ ុរមួ របស ់
ខ្លួន សម្រប់ ឆ្នាំ ន្រះ ដ្រល បាន 
បញ្ចប់ កាល ពី ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ  មីន 
ឆ្នាំ ២០២១»។

ក្រមុហ៊នុ ក ៏បាន ប្រកាស ថា ខ្លនួ 
រំពឹង ថា នឹង មាន ការ ខាតបង់ 
បន្ថ្រម ទៀត ប្រហ្រល ៥៧០ លាន 
ដលុា្លារ  សម្រប ់ឆ្នា ំសរពើពន្ធ គតិ-
ត្រឹម ខ្រ មីន ឆ្នាំ ២០២២។

ក្រុមហ៊ុន បន្ថ្រម ថា៖ «ក្រុមហ៊ុន 

Nomura បាន បន្ធូរបន្ថយ ជាង 
៩៧ ភាគរយ ន្រ តួនទី ឈាន មុខ 
គ្រ របស់ ខ្លួន ដ្រល ជាប់ ទាក់ទង 
នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ ន្រះ»។

Archegos ជា មលូនធិិ ការពារ 
ហានភិយ័ វនិយិោគ ដ្រល គ្របគ់្រង 
ដោយ គ្រួសរ របស់ អាម្ររិក ដ្រល 
បាន ដំណើរការ ដោយ លោក Bill 
Hwang អតីត នយក ក្រុមហ៊ុន 
Tiger Asia បាន ធ្វើ ការ ភា្នាល់ 
ចនំនួ ច្រើន លើ ភាគ ហ៊នុ មយួ ចនំនួ 
ជាមួយ ប្រក់ ដ្រល បាន ខ្ចី ពី ធន-
គរ ជាច្រើន។

នៅ ព្រល តួនទី សំខាន់ៗ មួយចំ- 
នួន ត្រវូ បាន ផ្លាស់ប្តរូ ហើយ Arche-
gos មិន អាច ឆ្លើយ តប នឹង តម្រូវ 
ការ ដើម ទនុ បន្ថ្រម វា បាន បណ្តាល 
ឲ្រយ មាន ការ ខាតបង់ មួយ ក្នុង ចំ-
ណម ការ ខាតបង់ ភា្លាមៗ ធំ ជាង គ្រ  
នៅ ក្នុង ប្រវត្តិសស្ដ្រ តំបន់ ហិរញ្ញ-
វត្ថ ុWall Street ៕ AFP/LA

តពីទំព័រ១...ដក់លក់ នៅព្រល ន្រះ  
ភាគច្រើន ជា ប្រភ្រទ អាហារ ក្រៀម។ 
ន្រះ បើ យោងតាម អ្នកនំពាក្រយ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម។

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាលពី ថ្ង្រទី ២៦ 
ខ្រម្រស ន្រះ បាន ច្រញ ស្រចក្ត ីសម្រច  
ល្រខ ៥៤ ដើម្រប ីបន្ត សពុលភាព ន្រ ការ 
បទិ ខ្ទប ់រាជធន ីភ្នពំ្រញ នងិ ក្រងុ តាខ្មា 
ខ្រត្តកណ្តាល រយៈព្រល ១ សបា្តាហ៍ 
បន្ថ្រមទៀត ដោយ គិត ចាប់ពី ថ្ង្រទី 
២៩ ខ្រម្រស ដល ់ថ្ង្រទ ី៥ ខ្រឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុង គោលបំណង ទប់ 
ស្កាត់ ការរីករាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ព្រមទាំង ប្រងច្រក កំណត់ ជា «តំបន់ 
ក្រហម» «តបំន ់លឿងទុ»ំ នងិ «តបំន ់
លឿង»។

ស្រចក្តី សម្រច ក៏បាន សរស្ររថា 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម និង អាជា្ញាធរ អនុ- 
វត្ត វិធនការ បិទខ្ទប់ ត្រូវ សម្រប- 
សម្រួល រៀបចំ បង្កើន ការផ្គត់ផ្គង់ដឹក- 
ជញ្ជូន និង ច្រកចាយ ស្របៀង រួមមាន 

អង្ករ មី ត្រីខកំប៉ុង ទឹកត្រី ទឹកសុីអ៊ីវ 
និង ទឹកបរិសុទ្ធ ព្រមទាំង គ្រឿងឧប- 
ភោគ បរភិោគ ដ្រល ចាបំាច ់ផ្រស្រងទៀត 
ដោយ មាន ការចលូរមួ ព ីវសិយ័ ឯកជន 
ដើម្របី លក់ ឱ្រយ ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុង 
តបំន ់«ក្រហម» នងិ «តបំន ់លឿងទុ»ំ 
ដោយ អនុវត្ត ស្រវា លក់ តាម ប្រព័ន្ធ 
ទរូសព័្ទ ឬ អនឡាញ នងិ ការដកឹជញ្ជនូ 
ច្រកចាយ ដល់ ទីតាំង ស្នាក់នៅ។

ក្នុង សន្និសីទ សរព័ត៌មាន ស្តីពី ការ 
បន្ត បទិខ្ទប ់ភមូសិស្ត្រ រាជធន ីភ្នពំ្រញ 
នងិ ក្រងុ តាខ្មា ដ្រល រៀបច ំនៅ ទសី្តកី-
ារ ក្រសួង យុត្តិធម៌ កាលពី ថ្ង្រទី ២៨ 
ខ្រម្រស អ្នកនពំាក្រយ ក្រសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម លោក ប៉្រន សវុជិាត ិ(Pen Sovi 
cheat) បាន និយាយថា ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម នឹង បង្កើន កិច្ចសហការ 
ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ឯកជន ដើម្របី ផ្គត់ផ្គង់ 
ទំនិញ ស្រស់ៗ ដូចជា ត្រី សច់ និង 
បន្ល្រ សម្រប់ យក ទៅ ដក់ លក់ ឱ្រយ 
ប្រជាជន នៅ តំបន់ ក្រហម និង តំបន់ 

លឿងទុំ។ លោក បន្តថា ក្រុមហ៊ុន 
ដ្រល ក្រសួង នឹង ជ្រើសរីស ជា ដ្រគូ 
សហការ លុះត្រត្រ ជា ក្រុមហ៊ុន 
ដ្រលមាន លក្ខណសម្របត្តិ សមស្រប  
ដើម្របី ធនថា វិធនការ របស់ ក្រសួង 
សុខាភិបាល ត្រូវ បាន អនុវត្ត ព្រញ-
ល្រញ និង មាន ប្រសិទ្ធភាព។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «យើង នឹងមាន 
ភាពសម្របូរ ប្រប ន្រ ទំនិញ បន្ថ្រមទៀត 
សម្រប់ បងប្អូន ដ្រល អាច ធ្វើការ 
បញ្ជាទញិ តាមរយៈ ការប្រើប្រស ់QR 
Cord របស់ ផ្រសារ អនឡាញ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម ឬ អាច ទំនក់ទំនង តាម 
ល្រខ ទូរស័ព្ទ ក៏បាន»។

លោក បាន  បន្ថ្រមថា៖ «ខ្ញុំ ជឿថា 
បងប្អូន នឹង ទទួលបាន ទំនិញ ផ្រស្រង 
ទៀត ក្រព ីទនំញិ ក្រៀម ដ្រល ក្រសងួ 
មាន ស្រប់ សម្រប់ លក់ ជូន បងប្អូន 
ទាំង នៅក្នុង តំបន់ ក្រហម និង តំបន់ 
លឿងទុំ»។

លោក លើកឡើង ថា ដ្រគូ ដ្រល ក្រ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម កំពុង សហការ មាន 
ដូចជា ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំ ផ្រសារ ទំនើប 
មា៉ាក្រូ ផ្រសារ អ៊ីអន ព្រមទាំង ផ្រសារ ទំនើប 

មួយចំនួន ទៀត នៅព្រល ខាងមុខ។ 
កិច្ចសហការ ទំាងន្រះ នឹង ជួយ ឱ្រយ ក្រសួង   
អាច រក្រសាបាន នូវ ស្ថិរភាព ថ្ល្រ និង ភាព 
សម្របូរប្រប ន្រ ទំនិញ នៅលើ ទីផ្រសារ ផងដ្ររ។

ទន្ទមឹនងឹ កចិ្ចសហការ ជាមយួ ក្រមុ-
ហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ ក្រសួង ក៏ កំពុង សហការ 
ជាមួយ សហគមន៍ ដំ បន្ល្រ កន្ល្រង 

សត្វឃាត វារីវប្របកម្ម និង ផ្ន្រក ដឹក-
ជញ្ជូន ទៅដល់ ទីតាំង អ្នកបញ្ជា ទិញ 
(តំបន់ ក្រហម) ផងដ្ររ។

យោងតាម លោក សវុជិាត ិនៅ ព្រល 
ន្រះ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម មាន ស្តង ់លក ់
ទំនិញ ចំនួន ១១ កន្ល្រង ស្ថិត ក្នុង 
តំបន់ ក្រហម និង លឿងទុំ៕

BUSINESSwww.postkhmer.com ៩esdækic© ថ្ង្រសុក្រ ទី៣០ ែខម្រស ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

Ford និយាយ ថា ការ ផលិត រថយន្ត ក្នងុ
 Q2 នឹង ធ្លាក់ ចុះ៥០ភាគរយ ដោយសារ 
កង្វះ ខាត ឧបករណ៍ អេឡិចតេនិូក

Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំព្រញនិងក្រុងតាខ្មៅអាចទិញផលិតផល
សាច់និងស៊ុតពីសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាក្នុងតម្ល្រពិស្រសបំផុត។ រូបថត យូសុះ 

អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អ្នកដំណើរដើរកាត់មុខសា្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រNOMURA
នៅទីក្រុងតូក្រយូ។ រូបថត AFP

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនFordលោកWilliamClay។ រូបថត AFP

កេសួង នឹង ជំរុញ ឱេយ មាន ផលិត...

កេមុហុ៊នNomuraបញ្ជាក់ ពី ការ ខាតបង់២,៣ពាន់
 លាន ដុលា្លារក្នងុ ការ ធ្លាក់ចុះ កេមុហុ៊ន Archegos



តពីទំព័រ ១ ...ព្រលានយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា
បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី
បច្ច្រកវិទ្រយាធ្វើដំណើររបស់
ក្រុមហ៊ុនAmadeus។
Amadeusគឺជាក្រុមហ៊ុន

បច្ច្រកវទិ្រយាធ្វើដណំើរមយួដ្រល
មានដំណោះស្រយសំខាន់ៗ
ដ្រលជួយដល់ក្រុមហ៊ុនអា-
កាសចរណ៍និងព្រលានយន្ត-
ហោះជាច្រើនសណ្ឋាគារនិង
ខ្រស្ររថភ្លើងមា៉ាសុីនស្រវជ្រវ
ទីភ្នាក់ងារទ្រសចរណ៍ប្រតិបត្ត-ិ
ករទ្រសចរណ៍និងក្រុមហ៊ុន
ទ្រសចរណ៍ផ្រស្រងៗទៀតដើម្របី
ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់
ពកួគ្រនងិក្រលម្អបទពសិោធន៍
ធ្វើដំណើរដ្រលមានចំនួន
រាប់ពាន់លានដងក្នុងមួយឆ្នាំ
ជុំវិញពិភពលោក។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស

បានពីក្រុមហ៊ុនAmadeus
កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រម្រសាក្រមុ-
ហ៊ុនCambodiaAirports
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
របស់ក្រុមហ៊ុនម្រVINCIAir-
portsជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្រឍន៍
និងប្រតិបត្តិករព្រលានយន្ត-

ហោះទាំង៣របស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាបានជ្រើសរើសយក
AmadeusFlowដ្រលជា
វ្រទិកាខ្លោដរួមបញ្ចូលគា្នាយ៉ាង
ព្រញល្រញមួយសម្រប់
ស្រវាកម្មអ្នកដំណើរតាមព្រ-
លានយន្តហោះដើម្របីដាក់
ពង្រយយ៉ាងរហ័សនូវសមត្ថ-
ភពគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរថ្មីៗ
តាមរយៈអ៊ុនធឺណិតនៅព្រល
ចាំបាច់។
ជាមយួនងឹដណំោះស្រយថ្មី

ន្រះក្រុមហ៊ុនCambodia
Airportsអាចប្រងច្រកធន-
ធានបណោ្ដោះអាសន្នដ្រលមិន
ប្រើប្រស់។ជាឧទាហរណក៍ម្ម-
វធិីបច្ច្រកវទិ្រយាន្រះនងឹច្រកចាយ
បន្តនវូស្រវាអាកាសចរណ៍រវាង
ចំណតទទួលអ្នកដំណើរដោយ-
សារត្រកន្ល្រងត្រួតពិនិត្រយព្រល
ចូលនិងច្រកទា្វារនានានឹងល្រង-
តភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដោញ
ចាស់នៅតាមចំណុចជាក់-
លាក់នៅក្នងុចណំតអ្នកដណំើរ
ទៀតហើយ។
លោកSarahSamuel

ប្រធានក្រុមហ៊ុនAirport IT,
APAC,Amadeusបានឲ្រយ
ដឹងថាក្រុមហ៊ុនAirports
កំពុងស្ថិតក្នុងផ្លូវបំប្រកមួយបើ

និយយអំពីការវិនិយោគលើ
បច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីឆ្លើយតប
តម្រូវការរបស់អ្នកដំណើរបើ
ពកួគ្រចាបយ់កខ្លោដកុពំ្រយទូរ័ឬ
បន្តក្នុងការធ្វើអ្វីៗតាមរបៀប
ដ្រលពួកគ្រត្រងត្របានធ្វើ។
លោកSarahបានថ្ល្រងថា៖

«សម្រប់កម្មវិធី Amadeus
យើងជឿជាក់ថាឧស្រសាហកម្ម
ព្រលានយន្តហោះបានឈាន-
ទៅដល់ចំណុចកំពូលហើយ
ដោយសារត្រការរើករាលដាល
ខា្លោំងជំងឺកូវើដ១៩ដ្រលបង្កើន
ល្របឿនការឆ្ពោះទៅរកកម្មវិធី
ខ្លោដ។ការណ៍ន្រះផ្ដលឱ់កាស
ជាច្រើនសម្រប់ព្រលានយន្ត-
ហោះនានាខណៈព្រលដ្រល
យើងអនុវត្តនវានុវត្តន៍ ដូចជា
ជីវមាត្រដើម្របីបង្កើតជាថ្មី
ឧស្រសាហកម្មមួយកាន់ត្រប្រ-
សើរ។យើងមានក្ដីរិករាយ
ដ្រលធ្វើដ្រគូជាមួយក្រុមហ៊ុន
CambodiaAirportsនិង
ទន្ទឹងរង់ចាំការធ្វើការងារយ៉ាង
ជិតស្និទ្ធដើម្របីសម្រចបាន
ចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ដ្ររបស់
ពួកគ្រនិងដើម្របីដោះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗនិងឱកាស
ក្នុងរយៈព្រលវ្រង»។
លោកHervé Boninអ្នក-

គ្រប់គ្រងទូទៅនៅព្រលាន-
យន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំព្រញ
បានឲ្រយដឹងថាអ្នកដំណើររំពឹង
ថានឹងទទួលបានបទពិ-
សោធន៍ដោយរលនូនងិផ្លោស-់
ប្តូរទៅវ្រទិកាខ្លោដជាមួយ
Amadeusដ្រលមានន័យថា
ព្រលានយន្តហោះរបសល់ោក
អាចផ្ដល់នៅព្រលន្រះនិងទៅ
ថ្ង្រអនាគត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការច្រក

រំល្រកចក្ខុវិស័យរយៈព្រលវ្រង
របស់យើងAmadeusគឺជា
ដ្រគូដ៏ត្រឹមត្រូវ ក្នុងការដោះ-
ស្រយភពស្មុគសា្មាញនៅពី
ក្រយឆកដូច្ន្រះយើងអាច
អនុវត្តនវានុវត្តន៍ថ្មីដោយងាយ
ស្រលួដ្រលដាក់អតថិជិនអ្នក
ដំណើរនិងក្រុមហ៊ុនទ្រស-
ចរណ៍របស់យើងនៅកន្ល្រងដ៏
សំខាន់បំផុតន្រគំរូព្រលាន
យន្តហោះរបស់យើង។ការរួម
បញ្ចលូបច្ច្រកវទិ្រយាឈានមខុគ្រ
ន្រះជាមួយនឹងការវិនិយោគ
សំខាន់ៗលើការធ្វើឲ្រយប្រសើរ
ឡើងគ្រឿងបរិកា្ខារវ្រទិការបស់
យើងត្រវូបានរៀបចំបានយ៉ាង
ល្អប្រសើរដើម្របីសា្វាគមន៍ដំ-
ណក់កាលកំណើនបនា្ទាប់»។
សិ្ថតក្រមភពជាដ្រគូសា-

ធារណៈនងិឯកជនដ្រលបាន
ចុះហត្ថល្រខាជាមួយរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ
១៩៩៥ក្រមុហ៊នុCambodia
Airportsទទួលបានសិទ្ធ
សម្របទានរយៈព្រល៤០ឆ្នាំ
សម្រប់ការអភិវឌ្រឍ និងការ
គ្រប់គ្រងបណ្ដោញព្រលាន-
យន្តហោះអន្តរជាតិរបស់ប្រ-
ទ្រសកម្ពុជាដ្រលបម្រើទីក្រុង
ភ្នំព្រញសៀមរាបនិងខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ។
ភគទុកនិករបស់ក្រុមហ៊ុន

CambodiaAirportsគឺ
ក្រុមហ៊ុនVINCIAirports
របស់ប្រទ្រសបារំាង(៧០ភគ-
រយ)និងក្រមុហុ៊នMuhibbah
MasteronCambodia(៣០
ភគរយ)ដ្រលជាការវនិយិោគ
រួមរវាងមា៉ាឡ្រសុីនិងកម្ពុជា។

កម្ពុជាបានទទួលចំណូលពី
ការមកដល់ន្រភ្ញៀវទ្រសចរ
អន្តរជាតិចំនួន១,០២៣ពាន់
លានដុលា្លោរកាលពីឆ្នាំមុន
ធា្លោក់ចុះចំនួន៧៩,៤ភគរយ
ធៀបនឹង៤,៩១៩ពាន់លាន
ដុលា្លោរកាលពីឆ្នាំ២០១៩
ដោយសារត្រផលប៉ះពាល់
ជាទទូៅន្រការរើករាលដាលជងំឺ
កូវើដ១៩។ន្រះបើយោងតាមក្រ-
សួងទ្រសចរណ៍បានរាយការណ៍
កាលពីថ្ង្រទី១៩ខ្រម្រសា។
កម្ពុជាបានសា្វាគមន៍ភ្ញៀវ

ទ្រសអន្តរជាតិចំនួន១៣០៦
១៤៣នាក់កាលពីឆ្នាំ២០២០
ធា្លោក់ចុះ៨០,២ភគរយធៀប
នឹង៦៦១០៥៩២នាក់
កាលពីឆ្នាំ២០១៩។ន្រះបើ
យោងតាមរបាយការណ៍ដ
ដ្រលន្រះ៕LA
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ទកី្រងុម៉ានលី:ធនាគារអភ-ិ
ឌ្រឍន៍អាសុី(ADB)បានបង្កើន
ការព្រយាករកំណើនរបស់ខ្លួន
សម្រប់តបំន់អាសុីដ្រលកពំងុ
អភិវឌ្រឍនៅឆ្នាំន្រះដោយសារ
ត្រការចាប់ផ្ដើមការចាក់វា៉ាក់-
សាំងប្រឆំងនឹងជំងឺកូវើដ១៩
និងភពខា្លោំងន្រតម្រូវការ-
នាំច្រញលើពិភពលោកប៉ុន្ត្រ
បានព្រមានថាការផ្ទុះឡើងជា
ថ្មីវើរុសកូរ៉ូណបានគំរាមដល់
ការស្ទុះងើបឡើងវិញន្រះ។
ធនាគារមួយន្រះបានឲ្រយដឹង

កាលពីថ្ង្រពុធបានឱ្រយដឹងថា
ប្រទ្រសចិន និងឥណ្ឌាបាន
រំពឹងថានឹងនាំមុខការស្ទុះងើប
ឡើងវិញន្រះនៅក្នុងតំបន់ដ៏ធំ
មួយន្រះដ្រលលាតសន្ធឹង
ចាប់ពីតំបន់ Cook Islands
នៅតំបន់សមុទ្របា៉ាសុីហ្វិក
រហូតដល់ប្រទ្រសកាហ្រសាក់-
សា្ថាននៅអាសុីកណ្ដោល។
ធនាគារADBដ្រលមាន

មូលដា្ឋាននៅប្រទ្រសហ្វីលីពីន
មួយន្រះបានព្រយាករកំណើន
៧,៣ភគរយធៀបនឹងការ
ព្រយាករពីមុនរបស់ខ្លួនកាលពី
ខ្រធ្នូចំនួន៦,៨ភគរយនិង
ការធា្លោក់ចុះ០,២ភគរយ
កាលពីឆ្នាំ២០២០ប៉ុន្ត្របាន

ឲ្រយដងឹថាការស្ទុះងើបឡើងនងឹ
«មិនស្មើគា្នានោះទ្រ»។
ធនាគារADBបានឲ្រយដឹង

នៅក្នុងចក្ខុវិស័យអភិវឌ្រឍន៍
អាសុីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនថា៖
«ស្រដ្ឋកិច្ចបណ្ដោប្រទ្រសមួយ
ចនំនួបន្តជម្នះក្នងុការទបស់ា្កាត់
វើរុសន្រះនិងប្រភ្រទវើរុសវា៉ារើ-
យ៉ង់ឆ្លងថ្មីរបស់ខ្លួន»។
ធនាគារមួយន្រះបន្តទៀត

ថា៖«ស្រដ្ឋកិច្ចបណ្ដោប្រទ្រស
ដ្រលពឹងផ្អ្រកលើទ្រសចរណ៍នៅ
បា៉ាសីុហ្វកិនិងទីកន្ល្រងផ្រស្រងទៀត
ប្រឈមនងឹដណំើរការយតឺក្នងុ

ការត្រឡប់ទៅរកភពដើមវិញ។
ផ្ទុយទៅវិញបណ្ដោប្រទ្រស
មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ន្រះ
ដ្រលបានទបស់ា្កាត់ការរើករាល-
ដាលក្នងុស្រកុនងិកពំងុទទលួ
បានអត្ថប្រយោជន៍ពីការស្ទុះ
ងើបឡើងវិញផ្ន្រកតម្រូវការ
ពិភពលោកនឹងបន្តបងា្ហាញ
ភពធន់និងការកើនឡើង»។
ធនាគារADB ព្រមានថា

ការពន្រយារព្រលចាក់វា៉ាក់សំាង
ក៏អាចបន្តការរារាំងស្រដ្ឋកិច្ច
រយៈព្រលវ្រងនៅក្នងុតបំន់ន្រះ
ជាកន្ល្រងដ្រល«វឌ្រឍនភពប្រ-

ប្រួលគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់»ក្នុង
ការទទួលបានការចាក់វា៉ាក់-
សាំង។
ត្រឹមចុងខ្រមីនាបណ្ដោប្រ-

ទ្រសអាសុីកំពុងអភិវឌ្រឍន៍បាន
ចាក់វា៉ាក់សំាង៥,២ដូសក្នុង
ប្រជាជន១០០នាក់ដ្រលនាំ
មុខដោយប្រទ្រសចិនឥណ្ឌា
ឥណ្ឌូន្រសុី និងបង់កា្លោដ្រស។
ន្រះបើយោងតាមADB។
ADBបានបញ្ជាក់ថាចំនួន

នោះតាមពិភពលោកដ្រលជា
មធ្រយមប្រហ្រល៨ដូសក្នុង
ចំនួន១០០នាក់៕LA

ព្រលាន យន្តហោះ ខ្រត្តសៀមរាប។រូបថតAmadeus

ប្រទ្រសវៀតណាមរៀបចំ
ក្រទម្រង់របៀបប្រមូលពន្ធ

ក្រងុហាណយូ:អ្នកឃ្លោមំើល
ពន្ធកពំងុផ្តោតលើការក្រទម្រង់
បន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងរយៈព្រល
២០២១-៣០ដោយផ្តោតលើ
ការធ្វើឱ្រយសាមញ្ញនូវនីតិវិធីពន្ធ
និងការអនុវត្តបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌-
មានក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្របី
រួមចំណ្រកក្នុងការធ្វើឱ្រយប្រ-
សើរឡើងនវូបរយិកាសធរុកចិ្ច
និងនាំយកវៀតណមមកកាន់
លដំាប់ទី៣០លើពភិពលោក
ទាកទ់ងនងឹភពងាយស្រលួន្រ
ការធ្វើជំនួញ។
អគ្គនាយកន្រអគ្គនាយក-

ដា្ឋានពន្ធដារលោកCaoAnh
Tuanបានលើកឡើងថា
យុទ្ធសាស្ត្រក្រទម្រង់ពន្ធក្នុង
រយៈព្រល២០២១-២០៣០
មានគោលដៅចំនួន២គឺក្រ-
លម្អ និងធ្វើឲ្រយប្រទាក់ក្រឡា
លើគោលនយោបាយពន្ធដើម្របី
អនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអភិវឌ្រឍន៍
ប្រព័ន្ធពន្ធដារទំនើបនិងមាន
ប្រសិទ្ធភពដ្រលដំណើរការ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភព។
លោកTuanបាននិយយ

ថាការក្រទម្រង់ត្រវូត្រធានាឱ្រយ
មានស្ថិរភពនិរន្តរភពនិង
តមា្លោភពន្រការប្រមលូចណំលូ

ពន្ធខណៈព្រលដ្រលបង្កើតបរិ-
យកាសស្រដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រ-
ជ្រងសមស្របនឹងដំណើរការ
សមាហរណកម្មនិងដំណើរ-
ការអភិវឌ្រឍរបស់ប្រទ្រស។
គោលដៅខ្ពស់បំផុតន្រការ

ក្រទម្រង់គឺជរំញុផលតិកម្មនងិ
បង្កើនការប្រកួតប្រជ្រងនិង
លើកទឹកចិត្តសហគ្រសវៀត-
ណមចូលរួមក្នុងខ្រស្រសងា្វាក់
តម្ល្រពិភពលោកដើម្របីបង្កើត
តម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់។
ក្រពីនោះពន្ធលើប្រក់ចំ-

ណ្រញរបស់ក្រុមហ៊ុនសារជីវ-
កម្មនឹងត្រូវរក្រសាទុកថ្ររ២០
ភគរយចាប់ពីបច្ចុប្របន្នដល់
ដំណច់ឆ្នាំ២០២៥ហើយ
ការក្រសម្រួលអាចត្រូវបាន
ដាក់ឲ្រយពចិារណពីឆ្នាំ២០២៦
អាស្រ័យលើសា្ថានភពស្រដ្ឋ-
កិច្ចវៀតណមនិងបរិបទពិ-
ភពលោក។
ទាក់ទងនឹងពន្ធលើតម្ល្រ

បន្ថ្រមវាចាបំាច់ត្រវូបង្រមួមខុ-
ទំនិញសម្រប់ការលើកល្រង
ពន្ធដើម្របីពង្រកីមលូដា្ឋានពន្ធពី
ទំនិញនិងស្រវាកម្មចំនួន២០
ប្រភ្រទនៅឆ្នាំ២០២៥ដល់
១២ប្រភ្រទនៅឆ្នាំ២០៣០៕
VNS-ANN/RR

ADBលើកការព្រយាករកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់អាសី៊
ដោយសារការផ្តល់វ៉ាក់សំាងនិងតម្រវូការនំាច្រញ

ស្លាក សញ្ញា ចារឹក ឈ្មោះធនាគារ អភិវឌ្រឍន៍អាសុី  ទីស្នាក់ការ កណ្ដាល នៅ ទីក្រុង ម៉ានីល ប្រទ្រស ហ្វីលីពីន។ រូបថតAFP

Amadeus...



ក្រមុហុ៊ន WeWatch នំាមក នូវ មាតិកា គុណភាព ខ្ពស់ 
សម្រប់ ទីផ្សារ ទូរទស្សន៍ នៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពជុា
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 កម្សាន្តwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 កៃុមហ៊ុន WeWatch Co Ltd 
(Cambodia) បានដាក់ ឱៃយបៃើ 
បៃស់ នូវ សៃវាកម្ម ផៃសព្វផៃសាយ មាតិកា 
តាម អីុន ធើ ណិ ត (OTT) នៅក្នុង 
ខៃមៃសា ជាមួយនឹង ការផ្តល់ជូន នូវ 
មាតិកា ល្អ បំផុត ដោយ មាតិកា ទាំង-
អស់ តៃូវបាន បកបៃ ជា ភាសា ខ្មៃរ 
សមៃប់ ទសៃសនិកជន ក្នុងសៃុក ។ 

 កៃុមហ៊ុន WeWatch ដៃលជា 
បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុមហ៊ុន We-
Watch Pte Ltd មាន មូលដា្ឋាន នៅ 
បៃទៃស សងិ្ហ បរុ ីដៃលជា កៃមុហ៊នុ ផ្តល ់
សៃវាកម្ម ទូរទសៃសន៍ OTT TV កំពុង 
តៃៀមខ្លួន ដើមៃបី ផ្តល់ជូន ទសៃសនិកជន 
នៅក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា គឺ 
ទាំង យុវជន និង មនុសៃស ជំនាន់ មុន 
ជាមួយនឹង ការផៃសាយ ផ្ទាល់ ព័ត៌មាន 
ការចាក់ ផៃសា រឿង ភាគ ខៃសៃ យ ភាពយន្ត 
គំនូរជីវចល និងកម្មវិធី អប់រំ ជាដើម ។ 

 ទសៃសនិកជន នឹង រីករាយ ជាមួយ 
មាតិកា គួរឱៃយ រំភើប បៃកបដោយ 
គុណភាព ខ្ពស់ ពី កៃុមហ៊ុន We-
Watch Co Ltd (Cambodia)   
បនា្ទាប់ពី កៃុមហ៊ុនមៃ WeWatch 
Pte Ltd បានផ្តល់ មាតិកា ចំនួន 
១០០០ ម៉ោង ក្នុងនោះ រួមមាន ទាំង 
រឿង ភាគ ថ្មីៗ ភាពយន្ត ដៃល ឈ្នះ 
ពានរង្វាន់ ជាចៃើន បៃភៃទ និង កម្មវិធី 
ស្តីពី របៀប រស់នៅ មកពី កៃុមហ៊ុន 
Mediacorp របស់ បៃទៃស សឹង្ហ បុរី ។  

« គោលដៅ របស់ យើង គឺ ទសៃសនិក-
ជន កម្ពុជា ដូច្នៃះ យើង បាន ខិតខំ 
បៃឹងបៃង និង វិនិយោគ យ៉ោងចៃើន 
ទៅលើ ការធ្វើ មលូ ដា្ឋា នយីកម្ម មាតកិា ។ 
ឧទាហរណ៍ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
យើង បាន បង្កើត ប៉ុស្តិ៍ ផៃសាយ ផ្ទាល់ ជា 
ភាសា ខ្មៃរ ។ លើសពីនៃះ ទៀត យើង 
លើកទឹកចិត្ត និង ផ្តល់ អំណាច ដល់ 
បគុ្គលកិ ក្នងុសៃកុ របស ់យើង ឱៃយ ដកឹនា ំ
អាជីវកម្ម សំខាន់ៗ របស់ យើង » ។ 

 លោក Andrey Sheen អគ្គនា-
យក កៃមុហ៊នុ WeWatch Cambo-
dia បាន ថ្លៃងបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖« 
WeWatch ក៏ បើក ឱៃយ និសៃសិត 
សាកលវទិៃយាលយ័ នងិ មហាវទិៃយាលយ័ 

ចុះ ធ្វើ កម្មសិកៃសា ផងដៃរ ។ យើង 
ជឿជាក់ យ៉ោង មុតមាំ លើ សកា្តានុពល 
របស់ និ យោ ជិ ក ក្នុងសៃុក ដៃល អាច 
ហក់ ឡើង ខ្ពស់ » ។ 

WeWatch បាន ចលូមកក្នងុទផីៃសារ 
នៅក្នងុ ឱកាស ដ ៏សមសៃប ។ បៃជាជន 
មាន បៃក់ចំណូល កាន់តៃ បៃសើរ 
ការផ្លាស់ប្តូរ របៀបរ ស់ នៅ ការរីក-
ចមៃើន ខាង បច្ចៃកវិទៃយា និង ការ មាន 
សៃវាកម អីុន ធើ ណិ ត យ៉ោង ទូលំ-
ទូលាយ បាន ជួយ ជំរុញ ដល់ទី ផៃសារ 
សៃវាកម្ម OTT នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
យ៉ោងខា្លាំង ខណៈ ការ រឹតបន្តឹង ការធ្វើ-
ដំណើរ ដោយសារតៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក៏ 
កំពុង ជំរុញ តមៃូវ ការបន្ថៃម សមៃប់ 
សៃវាកម្ម បៃបនៃះ នៅពៃល អនាគត ។ 

 នៅកៃម យុទ្ធសាស្តៃ អាជីវកម្ម 

របស់ WeWatch បៃទៃស កម្ពុជា 
គឺជា បៃទៃស ដំបូង គៃ ដៃល អាច 
ទទួលបាន សៃវា កម្មនៃះ បនា្ទាប់មក គឺ 
បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី និង ទីផៃសារ អាសុី-
អាគ្នៃយ៍ ផៃសៃងទៀត សមៃប់ គមៃង 
នៅពៃល អនាគត ។ 

 បៃធាន ចៃកចាយ មាតិកា របស់ 
កៃមុហ៊នុ Mediacorp លោក Jess-
lyn Wong ថ្លៃងថា ៖« យើង រីករាយ 
ណាស់ ដៃល បាន ធ្វើជា ដៃគូ ជាមួយ 
WeWatch ក្នុងការ បើកសម្ពោធ ជា 
ផ្លូវការ នៅ កម្ពុជា ជា កន្លៃង ដៃល យើង 
អាច ពងៃីក មាតិកា របស់ យើង បាន ។ 
ជាមួយនឹង មាតិកា ១០០០ ម៉ោង 
អ្នកទសៃសនា នៅ កម្ពុជា អាច រីករាយ 
ជាមួយនឹង ខៃសៃភាពយន្ត ជាចៃើន 
បៃភៃទ ដ៏ សមៃបូរបៃប របស់ កៃុមហ៊ុន 

Mediacorp» ។ 
 ជាមួយនឹង ដំណើរការ ដោយ វៃទិកា 

ឈានមុខគៃរបស់ OTT និង មាតិកា 
បៃតិបត្តិការ ក្នុង តំបន់ របស់ We-
Watch  មាតិកា នឹងតៃូវ ចៃកចាយ 
ដោយផ្ទាល់ តាមរយ : WeWatch 
Super Box និង WeWatch-
Everywhere ដៃលជា បណា្តាញ 
ចៃកចាយ វីដៃអូ តាម្ម អីុន ធើណិត 
ដោយផ្ទាល ់កដ៏ចូជា ដោយ បៃយោល 
តាមរយៈ បៃព័ន្ធ ទូរគមនាគមន៍ និង 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ក្នុងសៃុក ។ 

 លោកសៃី Sarah Wong នាយក 
បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន WeWatch Pte 
Ltd ថ្លៃងថា ៖« យើង ចៃករំលៃក 
ចក្ខុវិស័យ សៃដៀង គ្នា ជាមួយ Medi-
acorp ដើមៃប ីនាយំក មាតកិា ដៃលមាន 

គុណភាព ទៅក្នុង តំបន់ ។ យើង ប្តៃជា្ញា 
ថា នឹង ផ្តល់ សៃវាកម្ម ដល់ បៃជាជន 
ក្នុងសៃុក ហើយ យើង បាន វិនិយោគ 
យ៉ោងចៃើន ទៅលើ កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង 
ដើមៃបី បកបៃ និង ដាក់បញ្ចូល ភាសា 
ក្នុងសៃុក ទៅក្នុង មាតិកា ដៃលមាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ របស់ យើង » ៕  

 

ដើម្បី រីករាយ ជាមួយនឹង កម្មវិធី 
WeWatch នៅលើ អក្ង្ ់ទរូទសស្ន ៍
ដ៏ ធំ និង នៅលើ ទូរស័ព្ទដ្ និង ឧបករ-
ណ៍ ថ្ប ប្ល្ ត ដ៏ទ្ទៀត សូម ចូលទៅ 
គ្ហទំព័រ របស់ WeWatch -  
https://wewatch.asia និង ទំព័រ 
ហ្វ្ ស ប៊ុ ក https://www.face-
book.com/wewatch.asia ។ 

លោក Andrey Sheen អគ្គនាយក កុ្មហុ៊ន We watch Cambodia ។  



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ឥណ្ឌនូេសី៊បង្កើតកេសួង
វិនិយោគអំឡុងពេលរ៊ះរើ
គណៈរដ្ឋមន្តេីទេង់ទេយតូច
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សៅ សម្ភស្ស

អង្គការស៊ខភាពពិភពលោក(WHO)
បានឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រអងា្គារថាវ៉ារ្រយ៉ង់
កូវើដ១៩ថ្មីដ្រលកំព៊ងរាតត្របាតនិង
គរំាមកំហ្រងប្រទ្រសឥណ្ឌាត្រវូបានគ្រ
រកឃើញនៅក្នងុប្រទ្រសជាង១២ទៀត
នៅលើពិភពលោក។
ប្រភពដដ្រលបានឱ្រយដងឹថាវ៉ារ្រយ៉ង់កវូើដ

១៩ថ្មីប្រភ្រទB1617បានរកឃើញ
ដបំងូបង្អស់នៅក្នងុប្រទ្រសឥណ្ឌាហើយ
បើគតិត្រមឹថ្ង្រអងា្គារគ្ររកឃើញថាវ៉ារ្រយ៉ង់
ប្រភ្រទន្រះមានច្រើនជាង១២០០នៅ
ប្រទ្រស១៧ទូទាំងពិភព-លោក។
ទនិ្ននយ័ន្រះត្រវូបានគ្ររកឃើញនៅក្នងុ
ប្រព័ន្ធទិន្នន័យបើកចំហGISAID។
អង្គការWHOបានឱ្រយដឹងនៅក្នុង

របាយការណ៍បច្ចបុ្របន្នភាពប្រចាំសបា្តាហ៍
ស្តពីីជងំឺរាតត្របាតថា៖«ករណីកើតច្រើន
ជាងគ្រគឺប្រទ្រសឥណ្ឌាចក្រភពអង់-
គ្ល្រសសហរដ្ឋអាម្ររិកនិងសិង្ហប៊រើ»។
ក្រពីន្រះគ្រក៏បានរកឃើញថាវ៉ារ្រយ៉ង់
ប្រភ្រទន្រះនៅប្រទ្រសអឺរ៉៊បមួយចំនួន
រួមមានប្រទ្រសប្រលហ្រសុិកស្វ៊ីសក្រិក
អ៊ីតាលីផងដ្ររ។
ថ្មីៗ ន្រះអង្គការWHOក៏បានទទលួ

សា្គាល់ថាវ៉ារ្រយ៉ង់B1617ន្រះមានអត្រ
ឆ្លងខ្ពស់ជាងវ៉ារ្រយ៉ង់ផ្រស្រងៗដ្រលកំព៊ង
កើតឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសឥណ្ឌានិង
អាចជាកតា្តាចលូរមួចណំ្រកនៅក្នងុរលក
ទី២នៅប្រទ្រសន្រះ។ថ្វីបើវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ
ត្រូវបានគ្រសា្គាល់ថាមានលក្ខណៈកាច-
សាហាវជាងវ៉ារ្រយ៉ង់ដទ្រក៏ដោយអ្នក
សិក្រសានៅមិនទាន់អាចកំណត់ជាក់
ច្របាស់អំពីវ៉ារ្រយង់ន្រះនៅឡើយ។ខាង
ក្រមគឺជាអ្វីដ្រលគ្រដឹងត្រួសៗអំពី

វ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ៖
ទី១-វជាប្រភ្រទ«វើរ៉៊សបំប្ល្រងពូជទ្វ្រ

ដង»(doublemutant)។ជាការពតិ
ណស់វើរស៊ត្រងបបំ្ល្រងខ្លនួច្រើនពាន់រចួ
ទៅហើយទម្រំកា្លាយជាវើរ៉៊សកូវើដ១៩
ន្រះ។ប៉៊ន្ត្របើយោងតាមអ្នកជំនាញ
ផ្ន្រកជំងឺរាតត្របាតពាក្រយថា«double
mutant»ន្រះគឺសំដៅទៅលើវ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មី
ដ្រលមានលក្ខណៈដចូនងឹវ៉ារ្រយង៉់២ដ្រល
គ្របានកណំត់រចួហើយ។ដចូក្នងុ-ករណី
វ៉ារ្រយ៉ង់ B1617គឺជាការបំប្ល្រងច្រញពី
រា៉ារ្រយ៉ង់២គឺE484QនិងL452R។
វ្រជ្ជបណ្ឌតិMariaVanKerkhove

នៅអង្គការWHOបាននយិាយថាខាង
អ្នកស្រវជ្រវកំព៊ងសិក្រសាពីវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ
បន្ថ្រមទៀត។លោកស្រីបានបន្តថា៖
«ការបំប្ល្រងខ្លួនពីវ៉ារ្រយ៉ង់២ដ្រលមាន
ស្រប់ និងកំព៊ងឆ្លងពាសព្រញពិភព-
លោកន្រះបង្កឱ្រយមានការព្រួយបារម្ភ
ខ្ពស់ដោយសារការបំប្ល្រងខ្លួនកាន់ត្រ

បង្កើនសមត្ថភាពចម្លងកាន់ត្រខា្លាំង»។
លោកស្រីបានបន្ថ្រមទៀតថា៖«ដោយ-

សារត្រវ៉ារ្រយង៉់ទាងំន្រះមានលក្ខណៈស្រ-
ដៀងៗគ្នាទើបធ្វើឱ្រយមានការពបិាកក្នងុ
ការកណំត់ប្រភ្រទនមីយួៗឱ្រយបានច្របាស់
ហើយក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់វិធានការ
ប្រឆាំងនឹងវើរ៊សដ្រលរួមមានទាំងវ៉ាក់-
សាំងផងដ្ររ»។
ទី២-កង្វះទិន្នន័យស្ដីអំពីវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ។

នៅព្រលដ្រលវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះបបំ្ល្រងខ្លនួដបំងូ
មន្ត្រីសខ៊ាភិបាលបាននយិាយថាវ៉ារ្រយ៉ង់
ន្រះមិនមានចំនួនគ្រប់គ្រន់ដើម្របីបង្ក
ឱ្រយឆ្លងខា្លាំងក្នុងរដ្ឋMaharashtraនិង
រដ្ឋឥណ្ឌាដទ្រទៀតទ្រ។ដោយសារនា
ព្រលនោះក្រម៊អ្នកវទិ្រយាសាស្ត្រមនិមាន
ទិន្នន័យនិងភ័ស្ដុតាងគ្រប់គ្រន់ដើម្របី
ផ្ទៀងផ្ទាត់នោះឡើយ។
ដោយឡ្រកអង់គ្ល្រសដ្រលបានរក-

ឃើញករណីវ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីន្រះឆ្លងជាង១០០
ករណីកំព៊ងត្រធ្វើការស៊ើបអង្ក្រត។

ទោះបជីាយា៉ាងណកដ៏ោយពកួគ្រមនិ-
មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រន់ដើម្របីធ្វើចំ-
ណត់ថា្នាក់ថាវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះមានលក្ខណៈ
កាចសាហាវនៅឡើយ។
ទ៣ី-វ៉ាកសំ់ាងកវូើដ១៩មានប្រសទិ្ធ-

ភាពការពារវើរស៊ន្រះមយួផ្ន្រកប៉ណ៊្ណោះ។
អ្នកស្រវ-ជ្រវវើរ៊សវិវត្តន៍ន្រសាកល-
វិទ្រយាល័យUniversityofUtahevo-
lutionaryបានឱ្រយដឹងថាការបំប្ល្រង
របស់វ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះគឺទាក់ទងទៅនឹងពូជ
Eekដ្រលត្រូវបានគ្រសង្រស័យថាមាន
សមត្ថភាពកាត់បន្ថយការការពារអង្គ
បដបិក្ខប្រណពីការឆ្លងពមីន៊ឬការចាក់
វ៉ាក់សាំង។
ទោះបីជាប្របន្រះក្តី អ្នកជំនាញនិ-

យាយថាវ៉ាកស់ាងំនៅត្រផ្តល់ការការពារ
មួយចំនួនជាពិស្រសពីករណីធ្ងន់ធ្ងរ។
ទ៤ី-បណ្តាប្រទ្រសនានាកពំង៊ស្វ្រងរក

វធិីដើម្របីបញ្រឈប់ការរើករាលដាលន្រវ៉ារ្រយ៉ង់
ន្រះ។តួយា៉ាងក្រសួងស៊ខាភិបាលនៅ
ប្រទ្រសសិង្ហប៊រើក៏បានទប់សា្កាត់អ្នកដំ-
ណើរទាំងឡាយដ្រលមានប្រវត្តិធ្វើដំ-
ណើរទៅប្រទ្រសឥណ្ឌាក្នុងរយៈព្រល
១៤ថ្ង្រច៊ងក្រយនឹងមិនត្រូវបាន
អន៊ញ្ញាតឱ្រយចូលប្រទ្រសសិង្ហប៊រើចាប់ពី
ថ្ង្រទី២៤ខ្រម្រសាទៅ។ន្រះគជឺាវធិាន
មយួក្នងុចណំមវធិានដទ្រក្នងុការទប-់
សា្កាត់ការឆ្លងន្រវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ។
ទី៥-វ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីផ្រស្រងទៀតអាចនឹង

កើតមាននៅក្នុងប្រទ្រសឥណ្ឌា។ចាប់
តាងំពីមានវត្តមានវ៉ារ្រយ៉ង់នងិការឆ្លងកាន់
ត្រច្រើនមកគ្រសង្ក្រតឃើញមានវ៉ារ្រយង៉់
ថ្មី១ទៀតគឺ B1618ដ្រលចាប់ផ្ដើម
បងា្ហាញជាសញ្ញាឱ្រយមានការប្រង៊ប្រយត័្ន
ខ្ពស់ព្រះគ្របានរកឃើញវ៉ារ្រយង៉់ថ្មីន្រះ៣
ករណីហើយនៅឥណ្ឌា៕

ប្ក់ សាយ

វ្របសាយរបស់ខ្លួនបាន
បងា្ហាញកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថា
គណៈកមា្មាធិការUNបាន
អំពាវនាវឱ្រយប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ជើងពន្រយល់អំពីករណីរំលោភ
សិទ្ធិមន៊ស្រសនិងរបាយការណ៍
អំពីការរើកចម្រើនណមួយ
ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមន៊ស្រស។
គណៈកមា្មាធកិារសទិ្ធមិនស៊្រស

UN(HRC)កាលពីសបា្តាហ៍
មន៊បានស្នើឱ្រយប្រទ្រសករូ៉្រខាង-
ជើងផ្តល់ពត័ម៌ានអពំីថាតើខ្លនួ

បានធ្វើឲ្រយមានការរើកចម្រើនលើ
បញ្ហាសទិ្ធមិនស៊្រសក្នងុនោះមាន
ការធ្វើទារណ៊កម្មនងិអពំើហងិ្រសា
ប្រឆាំងស្ត្រីដ្ររឬយា៉ាងណ?
គណៈកមា្មាធកិារន្រះបានស្នើ

ឱ្រយប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងបញ្ជាក់
ឱ្រយច្របាស់ពីវិធានការដ្រលខ្លួន
បានចាត់ឡើងដើម្របីធានាថា
សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ
ពលរដ្ឋនិងនយោបាយ(IC-
CPR)ជាសន្ធសិញ្ញាពហភ៊ាគី
របស់UNមានអាទភិាពទៅលើ
ច្របាប់ក្នងុស្រក៊របស់ប្រទ្រសករូ៉្រ
ជើងជាធរមាន។

គណៈកមា្មាធិការន្រះក៏បាន
ស្នើឱ្រយទីក្រ៊ងព្រយុងយា៉ាងធ្វើការ
ពន្រយល់អំពីរបាយការណ៍ដ្រល
ថាខ្លនួបានច្រញបញ្ជា«បាញ-់
សមា្លាប់»ជាផ្ន្រកន្រកិច្ចខិតខំ
ប្រងឹប្រងទបស់ា្កាត់ជងំឺកវូើដ១៩
មិនឱ្រយចូលប្រទ្រសន្រះហើយ
ថាតើការបាញ់ន្រះបានបណ្តាល
ឱ្រយមានមន៊ស្រសសា្លាប់ឬរងរបួស
ដ្ររឬទ្រ?
ប្រទ្រសជាច្រើនដ្រលបាន

អន៊ម័ត ICCPRន្រះមាន
កាតព្វកចិ្ចរាយការណ៍អពំីថាតើ
សិទ្ធិនានាត្រូវបានអន៊វត្តប្រប

ណពីដំបូងរយៈព្រល១ឆា្នាំ
ក្រយពីច៊ះហត្ថល្រខាលើ
សន្ធិសញ្ញាន្រះ។
ទោះបីជាយា៉ាងក៏ដោយក៏

កាលពីឆា្នាទំៅប្រទ្រសករូ៉្រខាង-
ជើងបានទាត់ចោលការចោទ
ប្រកាន់ជ៊ំវិញការរំលោភសិទ្ធិ-
មនស៊្រសនងិបានស្តបីនោ្ទាសការ
ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សា្ថានការណ៍
មន៊ស្រសធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយ
ទីក្រង៊ព្រយុងយា៉ាងបានរងទណ្ឌកម្ម
UNតាងំពីឆា្នាំ២០០៦ដោយ-
សារកម្មវិធីមីសី៊លបាលីស្ទកិនិង
អាវ៊ធន៊យក្ល្រអ៊្រររបស់ខ្លួន៕

វ៉ារេយ៉ង់កូវើដ១៩ថ្មីដេលកើតនៅឥណ្ឌាតេវូបានរកឃើញ
នៅបេទេសយ៉ាងហោច១៧ទៀតលើពិភពលោក

គណៈកមា្មាធិការUNស្នើឱេយកូរ៉េខាងជើងពនេយល់អំពីការរំលោភសិទ្ធមិន៊សេស

លោក គីម ជ៊ងអ៊៊ន និង ទិដ្ឋភាព ន្ កិច្ចប្ជំ៊ គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធមិន៊ស្ស  
UN នាព្ល កន្លងទៅ។ រូបថតYonhap

អ្នកជំងឺ ឥណ្ឌា ដកដង្ហើម ដោយមន អ៊៊កសី៊ ែហ្ស៊ន ជំនួយ។ រូបថតAFP
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ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញ៖ កាលពី ១ ឆ្នាំមុន អង្គការ 
មូលនិធិ ផ្កាយ សមុទ្រ ឥណ្ឌចិូន (ISF) 
ត្រូវបាន ចុះផ្រសាយ ទូទាំង ពិភព លោក 
ចំពោះ គំនិត ផ្ដចួផ្ដើម ការល្រង បាល់ទាត់  
រក្រសា គម្លាត សុវត្ថិភាព។

ឆ្នាំន្រះ ក្លិប យក្រស ១ របស់ អង់គ្ល្រស 
Tottenham Hotspur នឹង គ្រង អាវ 
រលំ្រច ឡហូ្គោ អង្គការ ន្រះ  ដើម្រប ីបង្ហាញ 
ពី ការគាំទ្រ អំឡុងព្រល ក្លិប ត្រូវ ជួប 
Sheffield United ក្នុង ទឹកដី ខ្លួនឯង 
នៅ ថ្ង្រទី ២ ខ្រឧសភា ខាងមុខ។

ក្លិប បាល់ទាត់ Hotspur ដ្រល 
សហការ ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ ធានារ៉ាបរ់ង 
AIA នងឹ ផ្លាសប់្ដរូ របូ ឡហូ្គោ របស ់AIA 
នៅ ផ្ន្រក ខាងមុខ ន្រ កិច្ចការ កីឡា 
របសខ់្លនួ កដ៏ចូជា មន ការផ្រសព្វផ្រសាយ 
នៅតាម ផ្ទាំង ពាណិជ្ជកម្ម ចំហៀង 
កីឡដ្ឋាន ផងដ្ររ។

កីឡាករ របស់ ក្លិប អង់គ្ល្រស ន្រះ នឹង 
ចុះហត្ថល្រខា លើ អាវ ពាក់ ប្រកួត និង 
ដកល់ក ់ដ្រញថ្ល្រ  ដើម្រប ីរ្រអង្គោសប្រក ់
សម្រប់ អង្គការ ISF និង មូលនិធិ 
Tottenham Hotspur Founda-
tion ដ្រល បំព្រញប្រសកកម្ម បង្កើត 
ឱកាស ផ្លាស់ប្ដូរ ជីវិត សម្រប់ អ្នក 

រស់នៅ ក្នុង សហគមន៍ ភូមិ ផង។
អ្នកស្រី Donna-Maria Cullen 

នាយក ប្រតិបត្ដិ ក្រុម បាល់ទាត់ ត្រូវ 
បាន ដកស្រង ់សម្ដ ីដោយបាន នយិាយ 
ថា៖ «យើង មើលឃើញ ព ីភាពវជិ្ជមន 
ន្រ អង្គការ ISF Cambodia នៅ 
រជធានី ភ្នំព្រញ ហើយ យើង មន 
ការសប្របាយ រីករយ ក្នងុ ការគំាទ្រ កិច្ចការ 
ដ៏ថ្ល្រថា្លា ន្រះ តាមរយៈ ការជួយ រ្រ អង្គោរ 
ប្រក់ ជាមួយ ដ្រគូ AIA របស់ យើង»។

អ្នកស្រី បន្ដថា៖ «ក្នុង នាម ជា ក្រុម 
បាល់ទាត់ មួយ ដ្រលមន ឈ្មោះ បោះ 
សំឡ្រង លើ ឆក អន្ដរជាតិ យើង មន 
បទពសិោធ ក្នងុ ការប្រើប្រស ់ថាមពល  
កីឡា បង្កើត ឱកាស ផ្លាស់ប្ដូរ ជីវិត ទាំង 
នៅក្នុង ស្រុក និង បរទ្រស។ អង្គការ 
ISF Cambodia ជា អង្គការ សប្របរុស 
មយួ ដ្រល យើង ជយួ គាទំ្រ ជាមយួ AIA 
ដោយសារ យើង ធ្វើការ រួមគា្នា  ដើម្របី 
ផ្រសព្វផ្រសាយ សខុមុលភាព ទទូាងំ តបំន ់
អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក»។

ក្រពី ការផ្ដល់ ការអប់រំ ដល់ កុមរ 
ក្នុង សហគមន៍ ក្រីក្រ ហើយ ISF ក៏ 
បាន ប្រើប្រស់ កីឡា ជា គន្លឹះ សំខាន់ 
ដ្រល ទាក់ទាញ កុមរ រប់ពាន់នាក់ 
មកពី គ្រប់ ច្រកល្ហក។

ដោយ សហការ ជាមយួ AIA Cam-

bodia អស់ រយៈព្រល ជាច្រើន ឆ្នាំ 
អង្គការ បាន សា្វាគមន៍ គ្រូបង្វឹក មកពី 
Global Football Development 
របស់ ក្លបិ Hotspur ដ្រល ធ្វើការ ជា-
មួយ អ្នកចូលរួម និង គ្របូង្វកឹ ស្មគ័្រចិត្ដ  
ដើម្របី គំាទ្រ ដល់ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម ថា្នាល 
របស់ អង្គការ នៅ ក្រងុ ភ្នពំ្រញ។

អ្នកស្រី ឈួប វិច្ឆិកា ជា នាយិកា 
ប្រចា ំប្រទ្រស របស ់ISF បាន នយិាយ 
ថា៖ «យើង អរគុណ ដ្រល បានទទួល 
ជំនួយ តាមរយៈ កិច្ចសហការ ដ្រគូ ជា-
មួយ Tottenham Hotspur និង 
AIA។ ការដក់ ឡូហ្គោ លើ អាវ ប្រកួត 
ពិត ជា កិត្ដិយស អសា្ចារ្រយ បំផុត មួយ 
សម្រប់ អង្គការ យើង កុមរ យើង និង 
ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ កម្ពុជា ទាំងអស់»។

អ្នកស្រ ីបន្ដ ថា៖ «ន្រះ មនិ ត្រមឹត្រ ជា 
ការទទួល សា្គោល់ ការងរ របស់ យើង 
នោះទ្រ ប៉នុ្ដ្រ ថ្រមទាងំ ការលើក ទកឹចតិ្ដ 

យើង ឱ្រយ បន្ដ ជួយ ដល់ កុមរ ក្រីក្រ រប់- 
ពាន់នាក់ ទៀត»។

ជា នាយកិា ប្រតបិត្ដ ិAIA Cambo-
dia អ្នកស្រី Pauline Leoh បាន 
ឱ្រយដងឹថា៖ «មលូនធិ ិដ្រល បានទទលួ 
មិន ត្រឹមត្រ ផ្ដល់ជូន កុមរ ទាំងន្រះ 
នោះ ទ្រ ប៉នុ្ដ្រ បន្ដ ផ្ដល ់ជា ប្រយោជន ៍ន្រ 
ការបង្កើត ចំណ្រះដឹង ចំពោះ ពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា ដ្រលជា ការបង្កើត ធនធាន ក្នងុ 
សង្គម ផងដ្ររ»។

គ្រូបង្វឹក ដ្រលមន មូលដ្ឋាន នៅ 
អាសុី ចំនួន ៤ នាក់ មកពី Global 
Football Development 
ផ្ដល់ឱកាស លើ វិថី បាល់ទាត់ ទាំង 
សម្រប់ កីឡាករ និង គ្រូបង្វឹក ជាង 
៦៥ ០០០ នាក់ តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១៧។

ន្រះ ជា ព្រឹត្ដិការណ៍ ដ៏វិស្រស មួយ 
ដ្រល ក្រុមបាល់ទាត់ ធំ មួយ មកជួយ 

កចិ្ចការ សប្របរុសធម ៌នងិ គនំតិ ផ្ដចួផ្ដើម 
កីឡា ដោយ ការគ្រង ឈុត ប្រកួត 
រំល្រច រូប ឡូហ្គោ អង្គការ តាំងពី ក្លិប 
បានធ្វើ នៅ ចិន និង ថ្រ។

យោងតាម អង្គការ ISF Cambo-
dia បានឱ្រយដឹងថា៖ «ន្រះ ជា លើក ទី 
៣ ដ្រល ក្លិប បាល់ទាត់ Tottenham 
Hotspur បាន ពាក់អាវ ពិស្រស 
ដោយមន កចិ្ចសហការ ឧបត្ថម្ភ ព ីAIA 
ដោយ គាំទ្រ ដល់ កម្មវិធី អភិវឌ្រឍន៍ 
បាល់ទាត់ យុវជន ចិន AIA ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៥ និង កម្មវិធី «ច្រករំល្រក 
ជីវិត» របស់ ថ្រ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦»។

អ្នកស្រី វិច្ឆិកា បាន អះអាង ថា៖ 
«យើង ពិតជា អរគុណ ខា្លាំង ចំពោះ ក្លិប 
Tottenham Hotspur នងិ ក្រមុហ៊នុ 
AIA នូវ អ្វីដ្រល បាន កើតឡើង ន្រះ។ 
យើង នឹង រង់ចាំ ទស្រសនាការ ប្រកួត  
ន្រះ ពី កម្ពុជា»៕

Tottenham Hotspur 
គ្រងឈុតពិស្រសរំល្រច
ឡូហ្គោអង្គការISFCambo-
diaដើម្របីទង្វើសប្របុរសធម៌

អង្គការមូលនិធិផ្កាយសមុទេឥណ្ឌចិូន(ISF)មានគំនិតផ្ដចួផ្ដើមការលេងបាល់ទាត់រកេសាគមា្លាតសុវត្ថភិាព។សហការី

អង្គការISFCambodiaបានសហការជាមួយAIACambodiaអស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នាំមកហើយ។សហការី

ក្លបិបាល់ទាត់TottenhamHotspurគេងឈុតពិសេសរំលេចឡូហ្គោអង្គការISFCambodiaដើមេបី
ទង្វើសបេបុរសធម៌។សហការី
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ក្រងុឡងុដ៖៍ ការយិាលយ័ នានា ក្នងុ 
ខណ្ឌ សៃដ្ឋកិច្ច នៃ ទីកៃុង ឡុងដ៍ ដៃល 
នៅ ទទៃ សា្អាត  ដោយសារ តៃ វិបត្ដិ កូវីដ 
នឹង បៃ កា្លាយ ទៅជា យា៉ាងហោច 
ណាស ់ ផ្ទះថ្មីៗ  បៃមាណ ១ ៥០០ ខ្នង 
នៅ ចុង ទសវតៃសរ៍ នៃះ។ នៃះ បើ យោង 
តាម សាជីវកម្ម ទីកៃុង ឡុងដ៍ បាន 
ឱៃយដឹង កាលពី អង្គារ។

អង្គភាព គៃប់គៃង នៃះ ដៃល បាន 
ដំណើរការ The Square Mile 
បានបង្ហាញ ពីគមៃង កិច្ចសហ- 
បៃតិបត្ដិការ ជាមួយ ឧសៃសាហកម្ម 
អចលនទៃពៃយ  ដើមៃបី រចនា និង អភិវឌៃឍ 
អគារ បោះបងច់ោល ឡើងវញិ សមៃប ់
បៃប វបៃបធម៌ បដិសណា្ឋារកិច្ច និង 
ធុរកិច្ចថ្មី។

សៃចក្ដ ីបៃកាស បាន ធ្វើឡើង កៃយ 
បុគ្គលិក ការិយាល័យ ជាចៃើន បាន 
ផ្លាសប់្ដរូ ទមា្លាប ់មក បពំៃញ ការងរ ព ីផ្ទះ 
អឡំងុពៃល វបិត្ដ ិកវូដី ដៃល បនៃសលទ់កុ 
នូវ កន្លៃង ការងរ ទទៃ សា្អាត ក្នុង មជៃឈ- 

មណ្ឌល ហិរញ្ញវត្ថុ បៃវត្ដិសាស្ដៃ របស់ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស។

បៃធាន ផ្នៃក ផៃនការ និង ដឹកជញ្ជូន 
នៃ សាជីវកម្ម លោក អាឡាស្ទៃរ មូស 
បាន និយាយថា ទីកៃុង ដៃល ជា ប្លុក 
បៃមូលផ្ដុំ របស់ កៃុមហ៊ុន ធំៗ លំដាប់ 
ពិភពលោក មួយចំនួន នឹង បនៃសា៊ាំ ខ្លួន 
ចំពោះ ការរស់នៅ បៃប ថ្មី រួច វិល 
ទៅកាន់ បៃកៃតីភាព វិញ។

លោក បាន នយិាយថា៖ «យើង កាន ់
តៃ ធ្វើការ ស្និទ្ធ ជាមួយ ផ្នៃក អចលន- 
ទៃពៃយ ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ ពី អគារ ស្វ័យ 
ទៃទៃង់ បត់បៃន និង សមសៃប 
ទៅកាន់ កាលៈទៃសៈ ដៃល អ្នកជំនួញ 
នឹង ទទួលជោគជ័យ»។

បៃធាន ផ្នៃក គោលនយោបាយ 
ខាតធើរីន មា៉ាកហ្កីនណៃស បាន 
និយាយថា មាន តមៃូវការ ចំពោះ 
ការអភិវឌៃឍ  ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង ការ 
រកីចមៃើន កៃយ បញ្ចបវ់បិត្ដ ិកវូដី ទាងំ 
តថភាព ការងរ ពី ចមា្ងាយ និង បៃភៃទ 

កូនកាត់។
ក្នុង របាយការណ៍ ថ្មី មួយ ដៃល 

ហៅថា «The Square Mile: Fu-
ture City» សាជីវកម្ម បាន កំណើត 
វិស័យ អាទិភាព មួយចំនួន សមៃប់ 
រយៈពៃល ៥ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ កៃយ ផ្ដល់ 
បៃកឹៃសា ជា សាធារណៈ នងិ មាន មនសុៃស 
សំខាន់ៗ ក្នុង ឧសៃសាហកម្ម។

វា តៃវូបាន បង្កើតឡើង ដោយ  Recov-
ery Taskforce របស់ សាជីវកម្ម 
សមៃប់ ជាការ ឆ្លើយតប នឹង វិបត្ដ ិកូវីដ 
សកល ដើមៃបី កំណត់ ចក្ខវិុស័យ ថ្ម ីសមៃប់ 

ទីកៃងុ ក្នងុ រយៈពៃល ៥ ឆ្នា ំទៅមុខ។
ការប្ដៃជា្ញា បង្កើត ផ្ទះ ជូន ពលរដ្ឋ កាន់តៃ 

ចៃើន បាន កើតឡើង កៃម ចក្ខវិុស័យ 
បៃកា្លាយជា «បរិសា្ថាន សា្អាត» ដើមៃបី ឱៃយ 
ទីកៃុង សមៃប ទៅតាម បមៃបមៃួល 
សង្គម បរិសា្ថាន និង សៃដ្ឋកិច្ច។

របាយការណ៍ ក៏បាន លម្អិត អំពី 
ការវិនិយោគ លើ សៃដ្ឋកិច្ច បច្ចៃកវិទៃយា 
និង ហៃដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ បៃតង ដោយ 
ទីកៃុង បៃជា្ញា ឱៃយ ទទួលបាន ភាពជោគ- 
ជ័យ លើ ការកាត់បន្ថយ សារធាតុ កាបូន 
នៅតៃមឹ ឆ្នា ំ២០៤០។

ការណៃនាំ វិធានការ គា្មាន ចរាចរណ៍ 
នា ចងុសបា្ដាហ ៍តៃវូ បាន ស្នើឡើង ជា វធិ ី
ផៃសព្វផៃសាយ អំពី វិស័យ កមៃសាន្ដ នាពៃល 
រាតៃី ក្នុង តំបន់ កៃយ អ្នក បៃកប 
ជំនួញ និង បុគ្គលិក ធនាគារ នាំគា្នា 
ទៅផ្ទះ អស់។

ក្នុង ខៃ កុម្ភៈ ទីកៃុង ដាក់សំណើ 
ការអភិវឌៃឍ ផ្នៃក វបៃបធម៌ ទៅ មជៃឈ- 
មណ្ឌល កៃម គមៃង សា្ដា ឡើង វិញ 
កៃយ វិបត្ដិ កូវីដ ដោយ ប្ដៃជា្ញា ធ្វើឱៃយ 
បៃសើរឡើង នៃ មជៃឈមណ្ឌល បាប៊ីខៃន  
ដើមៃបី សិលៃបៈ។

មូលនិធិ បន្ថៃម សមៃប់ វង់ភ្លៃង 
London Symphony Orchestra 
និង គមៃង City's Culture Mile 
ក៏តៃូវ បាន ផ្ដល់ ឱៃយ ផងដៃរ។ ផៃនការ 
ស្នូល ដៃល បៃើ បណា្ដាញ សៃវា ទូរស័ព្ទ 
និង អង់តៃន លើដំបូល ជា ផ្នៃក មួយ 
គមៃង បង្កើត សៃវាកម្ម 5G ទាងំសៃងុ 
នៅ តំបន់ Square Mile។

ចពំោះការបង្កើន ចនំនួ កៃមុហ៊នុ ធំៗ  
ជា ការចៃបាច់ បញ្ចូល គា្នា នូវ ទសៃសនៈ 
បៃប កូនកាត់ និង បត់បៃន ដៃល  
ជា បរិបទ ធ្វើការ ពី ផ្ទះ ផង និង នៅ 
ការិយាល័យ ផង៕ HR

ក្រុងហូលីវូដ៖ «Soul» ជា គំនូរ 
ជីវចល ខ្លី ស្ដីពី និយមន័យ ជីវិត របស់ 
កៃុមហ៊ុន Disney Pixar បាន ចាក់ 
បញ្ចាំង ចំ វិបត្ដិ កូវីដ សកល បាន ឈ្នះ 
ពានរង្វាន់ អូសា្ការ នូវ បៃភៃទ ភាព 
យន្ដ គំនូរជីវចល ល្អ បំផុត កាលពី  
ថ្ងៃអាទិតៃយ។

ភាពយន្ដ នៃះ គឺជា ភាពយន្ដ ទី ២៣ 
របស ់កៃមុហ៊នុ Pixar ដៃល លៃបលីៃបាញ 
តាមរយៈ ភាពយន្ត តុក្កតា រឿង «Toy 
Story» ពៃមទាំង ភាពយន្ដ ឈ្នះ 
ពានរង្វាន់ ដូចជា រឿង «Up» និង 
«Inside Out»។

ប៉ុន្តៃ Soul ក៏ ជា ភាពយន្ដ គំនូរ 
ជីវចល ដ៏មាន ឥទ្ធិពល ដំបូង ដៃល 
បង្ហាញ តអួង្គ ឯក ជា កនូកាត ់អាហ្វ្រកិ-
អាមៃរិក ផងដៃរ។

ផលតិករ ផៃត ឌកុទរ័ បាន នយិាយ 

ពៃល លោក ទទួល រង្វាន់ ថា៖ «ភាព 
យន្ដ នៃះ ចាប់ផ្ដើម ពី សំបុតៃ ស្នៃហា 
មួយ ផ្ញើ ទៅកាន់ កម្មវិធី តន្ដៃី ហៃសាស។ 
ប៉ុន្ដៃ យើង ក៏ មិនដឹងថា តើ កម្មវិធី តន្ដៃី 

ប៉ុនា្មាន ដៃល បងៃៀន យើង អំពី ជីវិត 
នោះដៃរ»។

Soul រៀបរាប ់អពំ ីដណំើរ ជវីតិ របស ់
តួអង្គ Joe Gardner ជា គៃូបងៃៀន 

តន្ដៃី ដ៏សុភាពរាបសា មា្នាក់ ក្នុង ទីកៃុង 
ញវូយក៉ ដៃល មាន ទៃពកោសលៃយ ក្នងុ 
ការលៃង ពៃយា៉ាណូ តន្តៃី ហៃសាស។

កៃយ បញៃឈប ់ការសម្ដៃង កម្មវធិ ីដធ៏ ំ
មួយ ដៃល អាចជា ពៃឹត្ដិការណ៍ ចុង 
កៃយ Joe (បញ្ចូល សំឡៃង ដោយ 
មា្ចាស់ ពាន អូសា្ការ Jamie Foxx) 
បាន ធា្លាក់ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់ និង ស្ថិតក្នុង 
ដំណាក់កាល សា្លាប់ រស់។

ដៃចនៃយ បនា្ទាប់មក លោក បាន 
ទៅដល់ «Great Before» ជា ពាកៃយ 
ដៃល ដួងវិញ្ញាណ មិនទាន់ បានចាប់ 
កំណើត រៀបចំ ចាប់ជាតិ ថ្មី និង ទទួល 
កម្មផល បាប បុណៃយ មុនពៃល កើត 
ជា មនុសៃស។

ពិភព គា្មាន រូបរាង នៃះ បង្កើតឡើង 
ដោយ លោក ឌកុទរ័ ដៃល កប៏ាន នពិន្ធ 
នងិ ដកឹនា ំរឿង ឈ្នះ ពាន អសូា្ការ «Up» 

និង «Inside Out» ផង នោះ បាន 
ស្វៃងយល់ ពី ជមៃ នៃ សា្ថានភាព 
មនុសៃស ដោយ បាន ដឹងថា តើ មនុសៃស 
កើតមក មានបំណង អ្វី? តើ ជីវិត មាន 
អត្ថន័យ ដូចម្ដៃច? តើ យើង តៃូវ ដើរ 
ស្វៃងរក អត្ថន័យ នោះ ឬទៃ?

ភាពយន្ដ គំនូរជីវចល រំលៃច នូវ 
តថភាព ពិត នៃ ដង វិថី កៃុង ញូវយ៉ក 
និង ពិភព បៃណីត Great Before។

លោក ផោវីរស៍ បាន និយាយថា 
កៃុមហ៊ុន Pixar បាន ដាក់ បញ្ចាំង 
ភាពយន្ដ គំនូរជីវចល នៃះ បំណង 
សាកលៃបង ចិត្ដ ទសៃសនិកជន ដើមៃបី 
ធានាថា រឿងរា៉ាវ មិនអាកៃក់ ខ្មា ងងឹង 
ពៃក សមៃប់ កុមារ។

លោក ឌកុទរ័ បាន បៃប ់NPR ថា៖ 
«ពួកគៃ ទទួលបាន គៃប់យា៉ាង ពួកគៃ 
ជា កុមារ ឆ្លាត!»៕ HR

រឿង Soul ភាពយន្ត គំនូរជីវចល តួឯក ស្រប្រក ខ្មៅ ដ្រល ឈ្នះ ពានរង្វាន់ អូស្ការ កាលពី 
ចុង សប្ដាហ៍ កន្លងទៅន្រះ។ AFP

រឿង «Soul»ភាពយន្ត គំនូរជីវចល តួឯក ស្ប្ក ខ្មៅ ស្ដពីី អត្ថន័យ ជីវិត ឈ្នះ ពានរង្វាន់ អូស្ការ

ទិដ្ឋភាព តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏មមាញឹក នៅ ទីក្រងុ ឡុងដ៍ ដ្រល អគារ ខ្លះ នឹង ប្រកា្លាយ ជា ផ្ទះសំប្រង។ AFP

បុគ្គលិក ការិយាល័យ ជាច្រើន បន ផ្លាស់ប្ដរូ ទមា្លាប់ មក បំព្រញ ការងរ ពី ផ្ទះ អំឡុងព្រល 
វិបត្ដ ិកូវីដ។ AFP

ការិយាល័យ នានា ក្នងុ ខណ្ឌ ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ ទីក្រងុ ឡុង ដ៍ ដ្រល នៅ ទទ្រ ស្អាត  ដោយសរ 
ត្រ វិបត្ដ ិកូវីដ នឹង ប្រ កា្លាយ ទៅ ជា ផ្ទះ ១ ៥០០ ខ្នង។ AFP

អគារ ការិយាល័យ ក្នងុ មជ្ឈមណ្ឌល 
ហិរញ្ញវត្ថ ុទីកុ្ង ឡុងដ៍ ប្កា្លាយជា 
ផ្ទះ ក្យ បុគ្គលិក ធ្វើការ ពី ចម្ងាយ



ក្រុងប៉ារីស: អ្នកចាត់ការ 
ក្រុម Manchester City 
(City) លោក Pep Guar-
diola បាន ប្រប់ កីឡាករ ក្នុង 
ក្រុម ឱ្រយ ជឿ លើ សមត្ថភាព 
របស់ខ្លួន ឯង ថា នឹង អាច ធ្វើ 
បាន ជោគជ័យ ជាមិនខាន 
ព្រល ត្រវូ តទល ់នងឹ ក្រមុ Paris 
Saint-Germain (PSG) នា 
សបា្ដាហ៍ ក្រយ ដើម្របី បាន 
ឡើងទៅ វគ្គ ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ លើក 
ដបំងូ ជា ប្រវត្តសិាស្ត្រ របស ់ក្លបិ 
នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Champions 
League។

កូនក្រុម របស់លោក Pep 
បាន ប្រឹងប្រង រហូត វាយបក 
យកឈ្នះ ក្រុម ជើងឯក លីគ 
កំពូល របស់ បារាំង បាន វិញ  ក្នុង 
លទ្ធផល ២-១ សម្រប់ ការ 
ប្រកួត នៅឯ កីឡដ្ឋាន Parc 
des Princes ក្នុង វគ្គ ៤ ក្រុម 
ចុងក្រយ ជើង ទី ១ ដ្រល វា 
ជា ការនាំមុខ ដ៏សំខាន់ ព្រល 
ត្រឡប់ ទៅ ប្រកួត នៅ ទឹកដី 
របស់ខ្លួន នា កីឡដ្ឋាន Etihad 
នា ថ្ង្រទី ៤ ខ្រ ឧសភា។

ក្រុម City បាន ឡើងដល់ វគ្គ 
ពាក់កណ្ដាល ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ជា 
លើកដបំងូ ក្នងុ រយៈព្រល ៥ ឆ្នា ំ
ក្រម ការដឹកនាំ របស់ លោក 
Pep ជាមួយ នឹង ការតាម 
វាយបក ពី ការរបូត គ្រប់ បាល់ 
យ៉ាង លឿន អឡំងុ ការប្រកតួ វគ្គ 
៨ ក្រុម ចុងក្រយ ជើង ទី ២ 
នៅផ្ទះ របស់ ក្រុម Borussia 

Dortmund ដ្រល ចុងក្រយ 
ក្រុម យក្រស អង់គ្ល្រស ឈ្នះ ២-។

ក្រុម ដ្រល កំពុង ត្រូវបាន 
កំណត់ថា ជា ជើងឯក ក្រប 
ខ័ណ្ឌ Premier League មួយ 
ន្រះ ក៏ត្រូវការ ការតបត ដូច 
គ្នា នឹង ការប្រកួត នៅ ប្រទ្រស 
អាល្លឺម៉ង់  នោះដ្ររ បនា្ទាប់ពី 
ការត្រត ១ គ្រប់ របស់ Mar-
quinhos ជួយ ឱ្រយ ក្រុម PSG 
នាមំខុ ១ តង។់ ប៉នុ្ត្រ ក្រមុ Man 
City ល្រង បានល្អ ណស់ នៅ 
វគ្គ ទី ២ ហើយ បច្ច្រកទ្រស ផ្រសំ 
ជាមួយ សំណងល្អ ជួយ ឱ្រយ 
ក្រមុ យក្រស អងគ់្ល្រស ឈ្នះ ២-១ 
ដោយសារ គ្រប់ បាល់ របស់ 
Kevin De Bruyne និង Ri-
yad Mahrez។

ក្រយ ក្រុម ដណ្ដើមបាន 
លទ្ធផល ដ៏ល្អ ន្រះ លោក Pep 
បាន ថ្ល្រងថា៖ «កាលពី ប្រកួត 
ជាមយួ Dortmund យើង របតូ 
គ្រប់ បាល់ ហើយ យើង វាយ 
បក បាន វិញ ហើយ ថ្ង្រន្រះ ក៏ 

ដូចគ្នា។ អ្វីដ្រល ខ្ញុំ ចង់ ប្រប់ 
គឺថា ចូរ ជឿជាក់ ខ្លួនឯង ក្នុង 
ហ្គ្រម ទី ២។ យើង កំពុង ល្រង 
បានល្អ ប្រសើរ តាម វិធី ដ៏ ជាក់ 
លាក់ មួយ ហ្រតុដូច្ន្រះ យើង 
មិនចាំបាច់ ល្រង តាម របៀប 
ផ្រស្រង ពនី្រះ នោះទ្រ។ សង្រឃមឹថា 
យើង អាច រកឃើញ ចង្វាក ់ល្រង 
បាន ត្រឹមត្រូវ ការសម្រច ចិត្ត 
បាន ត្រមឹត្រវូ ដើម្រប ីដណ្ដើមបាន 
ជ័យជម្នះ»។

អ្នកចាត់ការ ទូរទៅសញ្ជាតិ 
អ្រស្រប៉ាញ  រូបន្រះ បាន បន្តថា៖  
«នៅ លទ្ធផល ១-០ ពួកគ្រ ល្អ 
ជាង យើងដោយ ពួកយើង មិន 
បាន ធ្វើការ គបសង្កត់ ឱ្រយបាន 
គ្រប់គ្រន់។ យើង មិនមាន ការ 
គ្រប់គ្រង ក្នងុ ទីតំាង ត្រមឹត្រវូ ត្រ 
នោះ ព្រលខ្លះ វា ត្រវូត្រ អី៊ចឹង។ ក្លបិ 
ន្រះ មិនសូវ មាន បទពិសោធ  ច្រើន 
ឡើយ ក្នងុ វគ្គ ន្រះ ត្រ ខ្ញុ ំយល់ថា វា 
នឹង ជួយ ឱ្រយ ពួកយើង ដឹងថា យើង 
គឺ យើង ឬ ដឹងថា អ្វីៗ  ក៏ អាច 
កើតឡើង បានដ្ររ»៕ VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី៣០ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុឡងុដ:៍ កឡីាករ Harry 
Kane បានធ្វើការ បញ្ជាក ់ឡើង 
វិញ នូវ មហិច្ឆតា របស់ខ្លួន ក្នុង 
ការចង ់ឈ្នះ ពានរង្វាន ់បនា្ទាបព់ ី
មាន នវូ រដវូកាល ខកចតិ្ត ជាមយួ 
ក្រុម Tottenham Hotspur 
(Spurs) ទោះបីជា រូបគ្រ បន្ត 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន យ៉ាងច្រើន 
គ្រប់ ឱ្រយ ក្រុម ក៏ដោយ។

ការបរាជ័យ កាលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ  
ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លងទៅ ក្រម ថ្វី 
ជើង របស់ ក្រុម Manchester 
City ក្នងុ ការប្រកួត នៅ League 
Cup វគ្គ ផ្ដាច់ព្រត័្រ កើត មាន 
ឡើងបនា្ទាប់ពី ការប្រកួត ចាញ់ 
ក្នុង កម្មវិធី ដដ្រល ន្រះ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៥ និង វគ្គ ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ នៅ 
ក្របខ័ណ្ឌ Champions 
League ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈ 
ការប្រជ្រង ដណ្ដើមពាន ក្រប 
ខ័ណ្ឌ Premier League 
រសាត់ បាត់ តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៦ 
និង ២០១៧ មកម្ល៉េះ។

ក្រុម Spurs ដ្រល ទើប 
បាន ដក តួនាទី របស់ លោក  
Jose Mourinho កាលពី 
សបា្ដាហ៍ មុនកំពុង ប្រងឹ 
ប្រជ្រងដណ្ដើមសិទ្ធិ 
ទៅល្រង Champi-
ons League នា 
រដវូកាល ក្រយ ទោះ 
បីជា បានរអិលធ្លាក់  
ច្រញពី ទី កំពូល ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ របស់ Pre- 
mier League ក្នងុ ខ្រ ធ្ន ូ
និង ការខា្ទាត ច្រញ ពី ផ្លូវ ន្រ 

ការ ប្រកតួប្រជ្រង នៅ ក្របខណ័្ឌ 
Europa League ក៏ដោយ។

អនាគត របស់ ខ្រស្រប្រយុទ្ធ 
Kane កំពុង កា្លាយជា ប្រធន 
បទ ន្រ ពាក្រយ ខ្រសឹបខ្រសៀវ ដ៏ រំជើប 
រំជួល នាព្រល ន្រះដោយសារ 
ត្រ ការខ្រសត់ នូវ ភាព ជោគជ័យ 
របស ់ក្រមុ មាន ់ខា្នាយ មាស ត្រ វា 
នឹង ជា រឿង លំបាក យ៉ាងពិត 
ប្រកដ សម្រប ់ក្រមុ ដទ្រ ដ្រល 
ចង់ បង្ខំ ឱ្រយ កីឡាករ រូបន្រះ ចាក 
ច្រញ ពី ក្រុម របស់គ្រ។

កឡីាករ ប្រធន ក្រមុ ជម្រើស 
ជាតិ អង់គ្ល្រស Kane ដ្រល 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ៣១ គ្រប់ 
ហើយ ឱ្រយ ក្រុម Spurs នា 
រដូវកាល ន្រះ គឺ គិត ក្នុង ការ 
ប្រកួត នៅ គ្រប់ កម្មវិធី ទាំង  
អស់ បាន ឈ្នះ ជយលាភី ពាន  

កីឡាករ  ល្អ ជាងគ្រ ប្រចំាឆ្នា ំរបស់ 
Premier League នៅ កម្មវិធី 
London Football Awards 
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារ ត្រ រូបគ្រ ចង់ 
លើក ពានរង្វាន់ ធំ ណមួយ 
ជាមួយ ក្រមុ ច្រើន ជាង។

កីឡាករ Kane វ័យ ២៧ ឆ្នាំ 
បាន ប្រប់ ទូរទស្រសន៍ Sky 
Sports ថា៖ «បើ និយយ 
ដោយសោ្មោះ ត្រង់ អស់ពី ចិត្ត វា 
ពិតជា រដូវកាល ដ៏គួរ ឱ្រយ ខកចិត្ត 
ម្រន។ យើង មានឱកាស ច្រើន 
ដង ណស ់ហើយ នៅក្នងុ ហ្គ្រម 
ជាច្រើន ណស់ ដ្រល យើង 
បានធ្វើ ការនាំ មុខមុន ឬ មាន 
សា្ថានភាព ប្រសើរ ជាង ជានិច្ច 
មុន នឹង ឈានដល់ ១៥ នាទី 
ចុងក្រយ ត្រ យើង មិនបាន 
ជោគជ័យ ដោយសារ ហ្រតុផល  
ត្រ ១ ឬ ដទ្រ ផ្រស្រងទៀត»។

ខ្រស្រប្រយុទ្ធ Kane បាន បន្តថា៖ 
«នៅព្រល យើង ក្រឡ្រក មើល 
ទៅក្រយ វញិ យើង នងឹ ឃើញ 
ថា ពកួយើង ស្ថតិក្នងុ សា្ថានភាព 
ល្អ ខា្លាំងណស់ រហូត មក ដល់ 
ខ្រវិច្ឆកិា ហើយ ចង្វាក់ ព្រល វ្រលា 
នោះ នៅ ខ្រធ្ន ូនិង ខ្រមករា ពិតជា 

បានបញ្ចប់ នូវ អ្វ ីដ្រល ពួកយើង 
ព្រយាយម ធ្វើ សម្រច ទាំង 
ស្រុង»។

«ខ្ញុ ំចង់ ឈ្នះ ពានរង្វាន់ 
ធំៗ ព្រល មានឱកាស ហុច 
ឱ្រយ ត្រ យើង ធ្វើ មិន បាន 
សម្រច ម្ដងណ សោះ»។ 

ន្រះ ជា សម្ដី បន្ថ្រម ចុង 
ក្រយ របស់ Kane៕ VN

ក្រងុប៉ារសី: លទ្ធផល ល្អ បផំតុ របស ់
ក្រុម Paris Saint-Germain 
(PSG) នា រដូវកាល ន្រះ ច្រើន របើក 
ច្រញពី ការល្រង នៅក្រ ផ្ទះ ប៉ុន្ត្រ 
គ្រូបង្វឹក លោក Mauricio Pochet-
tino នៅត្រមាន សទុដិ្ឋនិយិម ថា ក្រមុ 
របស់លោកន អាច ឡើងទៅ វគ្គ ផ្ដាច់ 
ព្រ័ត្រ ន្រ ក្របខ័ណ្ឌ Champions 
League បាន បើទោះបីជា ភា្លាត់ ឱ្រយ 

ក្រុម Manchester City (City) 
នាំមុខ ២-១ នៅ ទឹកដី ខ្លួនឯង ពី 
ការប្រកតួ នៅ ជើង ទ ី១ ក្នងុ វគ្គ ៤ ក្រមុ 
ចុងក្រយ កាលពី ថ្ង្រ ពុធ ក៏ដោយ។

ក្រុម មា្ចាស់ផ្ទះ PSG បាន ធ្វើការ 
នាមំខុ ១ តង ់ព្រញ សម្រប ់ការប្រកតួ 
នាកឡីដ្ឋាន Parc des Princes ន្រះ 
ដោយ គ្រប់ បាល់ នោះ បាន មកពី 
ការត្រត របស់ Marquinhos នៅ 

នាទ ីទ ី១៥ ត្រ ក្រមុ City តាម ស្មើ បាន 
វញិ នៅ ដើម វគ្គ ទ ី២ ដោយ គ្រប ់បាល់ 
របស់ Kevin De Bruyne ដ្រល 
គ្រនត់្រ មានបណំង លើក បាល ់ឱ្រយ មតិ្ត 
រួម ក្រុម ប៉ុណ្ណោះ។

នៅ ១៩ នាទី ចុងក្រយ កីឡាករ 
Riyad Mahrez បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រុម 
របសល់ោក Pep Guardiola មាននវូ 
គ្រប់ ក្រ ផ្ទះ ដ៏មាន តម្ល្រ ជាមួយ នឹង 
ការស៊តុ ហ្វ្រឃីកិ តាម ប្រឡោះ កឡីាករ 
ឈរ ជា របង ការពារ បញ្ចូល ទី យ៉ាង 
សា្អាត ដ្រល នោះ ក៏ ជា គ្រប់ បាល់ 
ជ័យជម្នះ សម្រប់ ក្រុម ភ្ញៀវ ត្រម្ដង។

យ៉ាងណក្ដី គ្រូបង្វឹក លោក Po-
chettino នៅត្រ មាន ការជឿជាក់ 
ព្រលធ្វើ ដំណើរ ទៅ កីឡដ្ឋាន Etihad 
ខណៈ ក្រមុ PSG ប៉នុបង៉ បោះជហំាន 
ឱ្រយ ជ្រ ជាង ឆ្នាំមុន ក្នុង ការប្រកួត 
ប្រជ្រង នៅ អឺរ៉ុប ន្រះ ដ្រល ក្រម 
ការដឹកនាំ របស់លោក Thomas 
Tuchel ពួកគ្រ បាន ឡើងដល់ វគ្គ 
ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ត្រ ចាញ់ ក្រុម Bayern 

Munich នាព្រលនោះ។
ជាក់ស្ដ្រង ក្រុម អ្នក មាននៅ បារាំង 

PSG បាន ឆ្លង មកដល់ វគ្គ ន្រះ ដោយ 
សារ ទម្រង់ ល្រង ដ៏រឹងមាំ នៅ ក្រ ផ្ទះ 
របស់ ពួកគ្រ ដូចជា ការបំបាក់ ក្រុម 
យក្រស អ្រស្រប៉ាញ Barcelona ៤-១ 
នៅ កីឡដ្ឋាន Camp Nou ក្នុង វគ្គ 
១៦ ក្រុម និង យកឈ្នះ Bayern 
៣-២ ព ីការប្រកតួ នា ក្រងុ មយុនចិ ក្នងុ 
វគ្គ ៨ ក្រុម ចុងក្រយ ដ្រល ជា 
លទ្ធផល អាច ឱ្រយ ពួកគ្រ ធ្វើដំណើរ 
ទៅមុខ បើទោះជា មិនមាន ជ័យជម្នះ 
លើ ក្រុម ណមួយ ក្នុង ការប្រកួត នៅ 
ក្រុងបា៉ារីស ក៏ដោយ។

វា ជា រឿងរា៉ាវ ស្រដៀង គ្នា នឹង ការ 
ប្រកួត នៅ វគ្គ Group Stage ដ្ររ 
ព្រល ពកួគ្រ ចាញ ់ក្រមុ Manchester 
United ២-១ នៅផ្ទះ ដ្រល ព្រលនោះ 
ដឹកនាំ ដោយ អតីត អ្នកចាត់ការ លោក 
Tuchel ត្រ ពួកគ្រ បាន ទៅយក ឈ្នះ 
៣-១ វិញ នៅ ទឹកដី Old Trafford។

«ពិតម្រន វា ជា រឿង ពិបាក ជឿ ត្រ 

យើង ត្រូវមាន ជំនឿ យ៉ាងពិត ប្រកដ 
ថា យើង អាច ជោគជ័យ បាន ននៅ 
ទីនោះ ពោល គឺ ការប្រកួត ក្នុង ក្រុង 
ម្រនឆ្រស្ទ័រ»។ ន្រះ ជា ការលើកឡើង 
របស់ គ្រូបង្វឹក ដ្រល ពោរព្រញ ដោយ 
ទំនុកចិត្ត របស់ លោក Pochettino 
ខណៈ លោក កំពុង ត្រៀម សម្រប់ 
ការប្រកួត នៅ ជើង ទី ២ នា យប់ ថ្ង្រ 
អង្គារ សបា្ដាហ៍ ក្រយ។

អ្នកចាត់ការ សញ្ជាតិ អាហ្រសង់ទីន 
របូន្រះ បាន បន្ថ្រមថា៖ «ពកួគ្រ ជា ក្រមុ 
ខា្លាំង បំផុត មួយ ត្រ យើង ត្រូវ ជឿជាក់ 
លើ ខ្លនួ យើង ថា យើង មាន សមត្ថភាព 
ធ្វើបាន។ យប់ ន្រះ គឺជា យប់ ដ៏ស្រន 
ឈឺចាប់ ព្រះ សា្ថានភាព ដ្រល យើង 
របូត គ្រប់ បាល់ ទាំង ២ គ្រប់ នោះ គឺ 
ពិតជា មើលទៅ គួរឱ្រយ ឈឺចាប់ ណស់ ត្រ 
យើង ត្រវូ សម្លងឹមើល ទៅមុខ ព្រយាយម  
ដោយមាន សុទិដ្ឋនិិយម គិត វិជ្ជមាន 
ហើយ មាន ជំនឿ ចិត្ត ថា យើង អាច ឈ្នះ 
ការប្រកួត ន្រះ ហើយ មាន វត្តមាន នៅ វគ្គ 
ផ្ដាច់ព្រត័្រ ជាក់ ជាមិនខាន»៕ VN

លោក Pep ប្រាប់ ទៅ កូនក្រាមុ ថា ចូរ 
ជឿជាក់ លើ ខ្លនួ អ្នក ខណៈ City ឈ្នះ

Kane ប្រាប់ ពី អារម្មណ៍ ចង់ ឈ្នះ ពាន ខ្លាងំ ខណៈ 
Spurs រង បរាជ័យ ជាថ្ម ីម្ដង ហើយ ម្ដងទៀត

PSG សង្រាឃឹមថា ក្រាប្រា ស្ថានការណ៍ នៅ ជើង ទី ២ ក្រាយ ចាញ់ Man City ជើង ទី ១

De Bruyne (ឆ្វ្រង) របស់ City លោត ប្រជ្រង ដណ្ដើម បល់ ជាមួយ Marquinhos 
របស់ PSG អំឡុង ការប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Champions League វគ្គ ៤ ក្រមុ 
ជើង ទី ១ កាលពី យប់ ថ្ង្រ ពុធ។ AFP

Kane ឈរ ទះដ្រ ទំាង ទឹកមុខ 
ស្រងូតស្រងត់ ក្រយ Spurs 
ចាញ់ Man City ១-០។                   

គ្របូង្វកឹ របស់ ក្រមុ City លោក 
Pep ស្រក ផ្ដល់ ដំបូន្មាន ដល់ 

កូនក្រមុ អំឡុង ការប្រកួត ទល់នឹង 
ក្រមុ PSG កាលពីថ្ង្រពុធ។



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញ៖ បន្ទាប់ពី បែកបាក់ គែសួារ និង ផ្តាច់ 
ចំណង ស្នែហ៍ លែងលះ សា្វាមី វីជែ សុភា ទំាង ក្មែង 
វ័យ មក តារាសម្តែង និង ពិធីការិនី រាង តូច ចែឡឹង 
អន រា៉ាសីុសុមែតា្តា ហៅ ណូម័រ បាន ខ្នះខ្នែង ខិតខំ 
ពងែីក ទីផែសារ សិលែបៈ មួយ បន្ថែមទៀត គឺជា តារា 
ចមែៀង អូរីជីណល។

ជាក់ស្តែង ដូចជា ចាប់តំាងពី មុន ថ្ងែ ចូលឆ្នាំថ្មី 
បែពែណី ខ្មែរ ឆ្នា ំ២០២១ នែះ មក ពិធីការិនី រូប 
សែស់ អ្នកនង អន រា៉ាសីុសុមែតា្តា ហៅ ណូម័រ បាន 
សមែុក ចែញ បទ ចមែៀង របស់ខ្លួន ជា ហូរហែ 
រួមមាន បទ ចមែៀង ចុងកែយ ដែល ចែៀង គូ 
ជាមួយ តារាចមែៀង រូប សង្ហា ឈ្មោះ លោក ភព 
ដែល មាន ចំណងជើង ថា «៣ ការពារ ៣ កំុ»។

បទចមែៀង នែះ អ្នកនង ណូម័រ បាន បង្ហាះ 
តាម ហ្វែសប៊ុក ខ្លួន ភា្លាម កែយពី រូបនង បាន 
បពំែញ កាតព្វកចិ្ច ខ្លនួ ដោយបាន ទៅ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ 
ទាំង ២ លើក រួចរាល់ មក ហើយ ក៏ បរិយាយ សារ 
បន្ថែមថា៖ «បទ ចមែៀង «៣ ការពារ ៣ 
កុំ» ជា ចមែៀង ផ្ញើ បងប្អូន កមែសាន្ត 
ក្នងុ ពែលនែះ សមូ ពកុ ម៉ែ បងប្អនូ 
បែជាជន យើង គែច ផុតពី 
Covid-19 ទាំងអស់ គ្នា 
ដើមែបី ចូលរួម ការទប់សា្កាត់ 
ការរីករាលដាល នែ ជំងឺ 
កូវីដ នង ខ្ញុំ មាន ចមែៀង 
និពន្ធ ថ្មី ១ បទ នែះ»។

តារាចមែៀង ទើបតែ 
បាន អភិវឌែឍ ខ្លនួ ពី អាជីព 

សម្តែង និង ពិធីការិនី អ្នក មែមា៉ាយ វ័យក្មែង ណូម័រ 
រូបនែះ បាន បន្តថា៖ «សា្ថានភាព ពែលនែះ មាន តែ 
សូមឱែយ បងប្អនូ យើង ទំាងអស់ គ្នា នៅផ្ទះ រៀងខ្លនួ 
ជាដាច់ខាត ដើមែបី រួមគ្នា ក៏ដូចជា ចូលរួម សហការ 
ជាមួយ រាជរដា្ឋាភិបាល កាត់ផ្តាច់ ការចម្លង រីករាល 
ដាល របស់ ជំងឺ កូវីដ១៩។ ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ 
រួច សូម បន្ត អនុវត្ត វិធានការ ៣ ការពារ ៣ កំុ 
បើទោះបី ជា លោកអ្នក ចាក់ វ៉ាក់សំាង រួចហើយ 
ក៏ដោយ ណា ចា!»។

ការបន្ថែម អាជីព ថ្ម ីវិវឌែឍ ខ្លនួ មកជា តារាចមែៀង នែះ 
សែសីែស់ ណូម័រ បានចែញ បទ អូរីជីណល ដំបូង 
មាន ចំណងជើង ថា «សមា្ពាធ បែះដូង» ដែល ចែៀង 
ឆ្លងឆ្លើយ ជាមួយ តារាចមែៀង លោក ភព ដោយ បទ 
នោះ គឺជា បែភែទ ចមែៀង បែប មនោសញ្ចែតន 
ស្នែហា ហើយ ក៏ បានចែញ MV ជា ផ្លវូការ ផងដែរ។

ខណៈ បទចមែៀង ថ្មីៗ  ចាប់តំាងពី បាន បែឡូក 
ចូល អាជីព ជា តារាចមែៀង មក នោះ រួមមាន បទ ថ្មី 
«៣ ការពារ ៣ កំុ» បទ «ប៉ះ តែ សងែសារ គែ» និង បទ 
«សមា្ពាធ បែះដូង»។

គួរ បញ្ជាក់ឱែយដឹងផងដែរថា ពិធីការិនី  
រូប សែស់ អ្នកនង អន រា៉ាសីុសុមែតា្តា 

ហៅកែ ណូម័រ នែះ បាន រៀបការ 
កែប ផ្ទមឹ ចូល រោងជ័យ នៅ ថ្ងែទី 
២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ំ២០១៩ 
កន្លងទៅជាមួយនឹង វីជែ សុភា 
តែ ក៏ ផ្ទះុ ការភា្ញាក់ផ្អើល  ផងដែរ  
ដោយដំណឹង  អ្នក ទំាង ២ បាន 
 លែងលះ  គ្នា វិញ កែយពី បាន 
រៀបការ  រំលង បាន បុ៉ន្មោន ខែ  
មក នោះ៕
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«បទចមេៀង «៣ ការពារ ៣ កំុ» ពី កញ្ញា ណូម័រ អំពាវនាវ សូមឱេយ បងប្អនូ បេជាជន ចៀស ផុតពី Covid-19 
ទំងអស់ គ្នា។ ហ្វែសបុ៊ក

លោក តេម មឺុន បន ជំរុញ ឱេយ គេប់ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នឹង បេដាល់ គុន ខ្មេរ តេវូ ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩។

យឺន ពន្លក  

បែធាន សហព័ន្ធ កីឡា បែដាល់  
គនុ ខ្មែរ លោក ឧត្តមសែនយីឯ៍ក 
តែម មុឺន  បាន អំពាវនវ ដល់ 
បែធាន សមាគម-ក្លបិ ពែមទាងំ 
គែបូង្វកឹ គែ ូជនំយួ នងិ កឡីាករ 
កីឡាការិនី ចំណុះឱែយ គុន ខ្មែរ 
ទាំងអស់ អញ្ជើញ ទៅ ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ឱែយ បាន គែបគ់្នា បើ មនិ ដចូ្នាះ ទែ 
គ ឺមនិ អនញុ្ញាត ឱែយចលូ បមែើការ 
និង បែកួត នៅ តាម សា្ថានីយ 
ទូរទសែសន៍ និង កម្មវិធី ផែសែងៗ 
ទៀត បានទែ។ នែះ ជា វិធាន  ដើមែបី 
ការពារ ជំងឺឆ្លង កូវីដ១៩ ដែល 
សហព័ន្ធ បែដាល់ គិតគូរ និង 
ចូលរួម សហការ បង្ការ ជាមួយ 
កែសួង សុខាភិបាល កម្ពជុា។

យោងតាម សែចក្តី អំពាវនវ 
របស់ សហព័ន្ធ មាន ន័យ ថា៖ 
«សហព័ន្ធ កីឡាបែដាល់ គុន 
ខ្មែរ អំពាវនវ និង ជំរុញ ដល់ 
គែូបង្វឹក គែូ ជំនួយ កីឡាករ 
កីឡាការិនី គុន ខ្មែរ តាម បណា្តា 
សមាគម និង ក្លិប ទាំងអស់ 
អញ្ជើញ ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ការពារ ជំងឺ COVID-19 ឱែយ បាន 
ទាំងអស់ គ្នា តាម អនុសាសន៍ 
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស ់របស់ សម្តែច នយក 
រដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន សែន បែមុខ 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ស្តីពី 
ការចូលរួម ចាក់ វ៉ាក់សំាង ទប់ 
សា្កាត ់នវូ ការរកីរាលដាល នែ ជំងឺ 
កូវីដ ឱែយ បាន ទាំងអស់ គ្នា»។

បន្ថែម លើ ការអំពាវនវ នែះ 
លោក តែម មុឺន បាន ថ្លែងថា៖ 

«នៅពែល ខ្ល ីខាងមខុ នែះ យើង 
សងែឃឹមថា នឹង បើក ការបែកួត 
ឡើងវិញ ហើយ បែជាពលរដ្ឋ 
យើង ពិសែស អត្តពលិក មន្តែី 
បច្ចែកទែស និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការបែកួត បាន បំពែញ  
កាតព្វកិច្ច នែះ (ចាក់ វ៉ាក់សំាង) 
ដើមែបី យើង អាច នឹង ធាន បាន នូវ 
សុវត្ថភិាព ល្អ បែសើរ»។

បែធាន សហព័ន្ធ រូបនែះ បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «បើសិន បងប្អូន 
មន្តែ ីបច្ចែកទែស កឡីាករ កឡីា 
ការិនី មិន អនុវត្តតាម គោល- 
ការណ៍ (ចាក់ វ៉ាក់សាំង) នែះ 
ទែ សហព័ន្ធ កីឡាបែដាល់ គុន 
ខ្មែរ នឹង មិន អនុញ្ញាត ឱែយ ចូល 
ធ្វើការ និង ពុំ អនុញ្ញាត ឱែយ ឡើង 
បែកួត នៅ តាម សា្ថានីយ ទូរ- 
ទសែសន ៍នងិ កម្មវធិ ីផែសែងៗ ទៀត 
បានឡើយ»។

បន្ថែម ពីលើ នែះ លោក តែម 
មុឺន បាន ជំរុញ ដល់ លោក 
បែធាន សមាគម និង ក្លិប ជួយ 
ជំរុញ លើកទឹកចិត្ត និង ដាស់ 
តឿន ដល់ គែូបង្វឹក គែូ ជំនួយ 
កីឡាករ កីឡាការិនី ទៅ ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង ការពារ ជំងឺ   COVID-
19 ឱែយ បាន គែប់ៗ គ្នា កំុបី ខាន 
ឱែយសោះ ពែម ទំាង ចូលរួម រកែសា ៣  
ការពារ ៣ កុំ តាម បទបញ្ជា 
របស់ កែសួង ជំនញ និង រាជ 
រដា្ឋាភិបាល ទាំងអស់ គ្នា។

តាមរយៈ សែចក្តី ជូនដំណឹង 
របស់ សហព័ន្ធ កីឡាបែដាល់ 
គុន ខ្មែរ បាន សង្កត់ធ្ងន់ ទៅលើ 
វិធានការ ចែបាស់លាស់ ដោយ 
មិន ទទួល យក កីឡាករ កីឡា 

ការិនី និង មន្តែី បច្ចែកទែស 
គណៈកម្មការ រៀបចំ បែកួត ឱែយ 
ចូល បំពែញ ការងរ នោះទែ 
បែសិន បើ មិនបាន ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
រួចរាល់ ទែនោះ។

គរួ បញ្ជាកថ់ា សហពន័្ធ កឡីា 
បែដាល់ គុន ខ្មែរ បាន សហការ 
ជាមួយ សា្ថានីយ ទូរទសែសន៍ 
ឯកជន ជាចែើន ដើមែបី រៀបចំ 
ឱែយមាន ការបែកួត បែដាល់ 
ដោយ មាន ការផែសាយ ផ្ទាល់ នៅ 
ចងុ សបា្តាហ ៍មាន ថ្ងែ សកុែ សៅរ ៍
និង ថ្ងែអាទិតែយ ក្នុង នោះ មាន 
កីឡាករ ចូលរួម បែកួត សរុប 
បែហែល ១៦០ នក់ ក្នុង ១ 
សបា្តាហ ៍នងិ មាន គណៈកម្មការ 
រួមមាន ចៅកែម អាជា្ញាកណា្តាល 
កែុម ភ្លែង មន្តែី ជំនញ ពែទែយ 
បុគ្គលិក បមែើការ ពែមទាំង 
ពិធីករ ពិធីការិនី បន្ថែមទៀត 
សរុប បែកួត លើកៗ ខ្ទង់ ៥០ 
នក់ ហើយ ចំនួន នែះ វ បែឈម  
ទៅនឹង ហានិភ័យ ខ្ពស់ នែ បញ្ហា 
ឆ្លង ជំងឺ។

កន្លងមក ការបែកួត ធា្លាប់ 
បើក និង បិទៗ ជា ញឹកញយ 
ប៉ុន្តែ ជាង ៣ សបា្តាហ៍កន្លង 
មកនែះ សហពន័្ធ កឡីាបែដាល ់
គុន ខ្មែ  បាន បិទ ការបែកួត 
ទាងំសែងុ គែប ់សា្ថានយី ដោយ 
មិនទាន់ មាន ដំណឹង ថា នឹង 
បើក ឡើងវិញ នៅពែល ណា 
នៅឡើយ ទែ ប៉ុន្តែ ក្នុង ចនោ្លាះ 
នែះ បែធាន សហព័ន្ធ ជំរុញ ឱែយ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ឱែយ បាន រួចរាល់៕

សហព័ន្ធប្រដាល់តម្រវូឱ្រយអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ចាក់វ៉ាក់សំាងទើបឱ្រយចូលបំព្រញការងារ

អ្នកម្រម៉ាយណូម័រសម្រកុច្រញបទ
អូរីជីណលក្រយពីបន្ថ្រមអាជីពចម្រៀង
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