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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ផ្តល់ថវិកាចំនួន២២៩០
លានរៀលដល់ខ្រត្ត
ចំនួន២១ដើម្របីត្រៀម
រៀបចំធ្វើចត្តាឡីស័ក

ស្រវាមន្ទរីព្រទ្រយឯក-
ជនចំនួន២៣ត្រវូ
បានក្រសួងសុខា-
ភិបាលអនុញ្ញាត
ឱ្រយធ្វើត្រស្តរហ័សនិង
ព្រយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ

ការជួញដូរនៅ
ផ្រសារហុ៊នកាន់ត្រ
មានសន្ទះុខា្លាងំ
ក្នងុព្រលបិទខ្ទប់

មំុ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ មក ដល់ ពេល នេះ 
មាន សេវា មន្ទីរពេទេយ ឯកជន 
ចំនួន ២៣ កន្លេង ហើយ ដេល 
តេូវ បាន កេសួង សុខាភិបាល 
អនុញ្ញាត ឱេយ បេើបេស់ សេវា ធ្វើ 
តេស្ត រហ័ស រក មេរោគ កូវីដ ១៩ 
និង ពេយាបាល ខណៈ ដេល មាន 
មន្ទរី ពេទេយ ឯកជន ធំៗ ចំនួន ២ 
ទៀត បាន ស្នើសំុ បើក ពេយាបាល 
អ្នក ជំងឺ ឆ្លង ដ៏ កាច សាហាវ 
នេះ។

លោក ហុក គឹមចេង អគ្គ-
នាយក បច្ចេកទេស សុខាភិ- 
បាល នេ កេសួង សុខាភិបាល 
បាន មាន បេសាសន៍ នៅ ក្នងុ ការ 
ផេសាយផ្ទាល់ វេទិកា ពិសេស 
របស់ ទូរទសេសន៍ ជាតិ កម្ពជុា នៅ 
ពេកឹ ថ្ងេ អង្គារ ទី០៤ ខេ ឧសភា 
នេះ ថា កេសួង បាន សមេច 
ដាក់ ឱេយ សេវា មន្ទរី ពេទេយឯកជន 
បេើបេស់ ឧបករណ៍ តេស្ត រហ័ស  
នេះតាមរយៈ ការ ស្នើសំុ ពី បណ្តា  
សេវា ឯកជន ...តទៅ ទំព័រ ៣

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ថវិកា ចំនួន ២ 
២៩០ លាន រៀល ឬ ជាង 
៥៦០ ០០០ ដុលា្លារ អាមេរិក 
តេូវ បាន លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី 
ហ៊ុន សេន ផ្តល់ ទៅដល់ ខេត្ត 
ចំនួន ២១ នៅ ទូទាំងបេទេស  
ដើមេបី តេៀម រៀបចំ ធ្វើ ចតា្តា ឡី- 
សក័ ពថី្ងេ ទ ី០៣ ដល ់ថ្ងេទ ី០៩ 
ខេឧសភា ។

យោងតាម ...តទៅទំព័រ ២

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញៈ មន្ដេីជាន់ខ្ពស់ នៅ 
កេុមហ៊ុន ផេសារ មូលបតេ កម្ពុជា 
(CSX) បាន ឲេយ ដឹងថា ទោះ បី 
ជា ការបិទ ខ្ទប់ កំពុង អនុវត្ត ក្នុង 
រយៈពេល ជាង ២ សបា្ដាហ៍ មក 
ហើយ ក៏ដោយ បេតិបត្តិការ 
ជួញដូរ នៅលើ ផេសារហ៊ុន បាន 
កើនឡើង យ៉ាងខា្លាងំ ដោយសារ 
តេ ការបញ្ជា ទិញ ៩៩ ភាគរយ 
តាមរយៈ វេទិកា ជួញដូរ អន-
ឡាញ ហៅថា «បេព័ន្ធ ជួញដូរ 
ចល័ត»(MTS)។

ជាមួយ នឹង ...តទៅទំព័រ ៩

មន្ត្រ៖ីការនៅត្ររកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដក្នងុចំនួន
កាន់ត្រច្រើនគឺដោយសារត្រមានការធ្វើត្រស្តរហ័សនៅតំបន់ក្រហមដ្រលមានអ្នកឆ្លងច្រើន

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ មន្តេីជាន់ខ្ពស់ កេ-
សួង សុខាភិបាល បាន ពនេយល់ 
ថា ការនៅ តេ បន្ត រកឃើញ អ្នក 
វិជ្ជមាន កូវីដ ក្នុង ចំនួន កាន់ តេ 

ចេើន ជា រៀងរាល់ ថ្ងេ គឺ ដោយ- 
សារ តេ មាន ការធ្វើតេស្ត រហ័ស 
នៅ តំបន់ កេហម ដេល មាន 
ការឆ្លង ចេើន។

ការពនេយល់ បេប នេះ ខណៈ 
បេជាពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន មាន 

ចម្ងល់ ថា តើ ហេតុអ្វី បាន ជា 
ចំនួន នេ អ្នក ឆ្លង វីរុស កូវីដ១៩ 
នៅក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំេញ តេវូ បាន 
រកឃើញ មាន ចំនួន កាន់តេ 
ចេើន ឡើងៗ ពី មួយថ្ងេ ទៅមួយ 
ថ្ងេ បើទោះបី ជា រាជរដា្ឋាភិបាល  

និង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន បាន បិទ 
ខ្ទប ់តបំន ់មយួចនំនួ មនិ ឱេយ មាន 
បេជាពលរដ្ឋ ចេញព ីលនំៅឋាន  
ដើមេបី ទប់សា្កាត់ការឆ្លង រាល-
ដាល ក៏ដោយ។

រាជរដា្ឋាភិបាល...តទៅ ទំព័រ ៤

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ កេសងួ សខុាភបិាល 
បាន បេកាស ជា សាធារណៈ 
ដល់ បេជាពលរដ្ឋ តេូវ បញេឈប់ 
ការ  បេើបេស់ អាល់កុល ជេល 

និង ផលិតផល សមា្លាប់ មេរោគ 
ផេសេងៗ ដេល កំពុង ផេសព្វផេសាយ 
លក់ នៅ លើ បណ្តាញ សង្គម 
ហ្វេសប៊ុក ដោយ គ្មាន ការ អនុ-
ញ្ញាត ពី កេសួង សុខាភិបាល។ 
នេះ បើ យោង តាម សេចក្ដី បេ-

កាស  ព័ត៌មាន របស់ កេសួង 
សុខាភិបាល ចេញ ផេសាយ កាល 
ពី ថ្ងេទី ៣ ខេ ឧសភា។

សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌មាន នេះ 
បាន ឱេយ ដងឹ ថា៖«យោង តាម ការ  
ពិនិតេយ ឃើញ លើ បណ្តាញ សង្គម-  

ហ្វេសប៊ុក មាន គណនី ចំនួន 
១២ និង មាន គណនី បណ្តាញ 
សង្គម ហ្វេសប៊ុក មួយ ចំនួន 
ទៀត កំពុង ផេសព្វផេសាយ លក់ 
អាល ់កលុ ជេល នងិ ផលតិផល 
សមា្លាប់ មេរោគ ដទេ ទៀត ជា-

ចេើន បេភេទ យ៉ាង អនាធិប- 
តេយេយ»។

កេសួង សុខាភិបាល បាន ឱេយ 
ដឹង  ថា នាពេល កន្លង មក នា-
យកដា្ឋាន ជំនាញ ឱសថ ចំណី  
អាហារ និង...តទៅ ទំព័រ ២

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋបញ្រឈប់ការទិញអាល់កុលជ្រលនិងផលិតផល
សមា្លាប់ម្ររោគដ្រលកំពុងផ្រសព្វផ្រសាយលក់លើគណនីហ្វ្រសបុ៊កមួយចំនួនព្រះប៉ះពាល់សុខភាព

ក្រសួងអប់រំបើកវគ្គបណ្តុះ-
បណ្តាលស្តីពីភាពជាអ្នក-
ដឹកនាំសាលារៀននិងការ
គ្រប់គ្រងការអប់រំ...ទំព័រ២

ព័ត៌មានជាតិ

តម្រូវការថាមពលមិនមាន
កំណើនឡើយទោះបីតំបន់
ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនត្រូវ
បានបើកដំណើរ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

អ្នកមា្ដាយវ័យក្ម្រងរំល្រចសា្នា-
ដ្រចាក់អំបោះសា្អាតប្ល្រកភ្ន្រក
បន្ថ្រមចំណូលមួយផ្ន្រកពី
ការងារឯកជន...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

នវាចមៃបំាងដៃលបានលិចក្នងុសម័យសង្គៃម
នាវាចមេបាំងដេលបានលិចអំឡុងសម័យសង្គេមនៅកម្ពុជា នាទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៧០ ស្ថិតនៅភូមិវាល សេុកសេីសន្ធរ 
ខេត្តកំពង់ចាម តេូវបានគេយកមកទុកនៅកំពង់ផេចាស់ជិតសា្ពានជេយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថត ហុង មិន



តពីទំព័រ១... បរិក្ខារពេទេយ 
បានទញិ អាលក់លុ នងិ ផលតិ-
ផល សម្លាប់ មេរោគ មួយ ចំនួន 
ដេល លក់ តាម បណ្តាញ សង្គម 
ហ្វេសប៊ុក មក ពិនិតេយ គុណភាព 

បាន រក ឃើញ អាល់កុល ជេល 
និង  ផលិតផល សម្លាប់ មេរោគ 
ទាំង នោះ ភាគ ចេើន ជា ផលិត- 
ផល  ក្លេងបន្លំ និង មន គុណ- 
ភាព មិន តេឹមតេូវ តាម បទដ្ឋាន 

បច្ចេកទេស ដោយ មន តេ សារ- 
ធាតុ មេតាណុល សុទ្ធ ឬ មន  
សារធាតុ មេតាណុល លាយ ជា 
មួយ អេតាណុល ឬ អាល់កុល។

សេចក្ដី បេកស ព័ត៌មន 
ដដេល នេះ បាន ឱេយ ដឹង ថា៖ 
«ពេះ  ផលិតផល ទាំង នេះ ពុំ 

អាច ធានា បាន នូវ គុណភាព 
បេសិទ្ធភាព និង សុវត្ថិភាព 
ចពំោះ អ្នក បេើបេស ់បាន ឡើយ 
ដេល មន សារធាតុ ប៉ះពាល់ 
សខុភាព ឬ បង្ក គេះថា្នាក ់ដល ់
អាយុ ជីវិ ទៀត ផង»។

យោង តាម ចេបាប់ ស្តីពី ករ 
គេប់គេង ឱសថ និង ចេបាប់ ស្តីពី 
វិសោធនកម្ម ចេបាប់ ស្តីពី ករ 
គេប់គេង ឱសថ តមេូវ ឱេយ រាល់ 
ករ ចរាចរ អាលក់លុ ជេល នងិ 
ផលិតផល សម្លាប់ មេរោគ ក្នុង 
ពេះរាជាណច កេកម្ពុជា តេូវ 
មន ករ អនុញ្ញាត ពី កេសួង 
សុខាភិបាល។

តាមរយៈ សេចក្ដី បេកស 
ពត័ម៌ន នេះ បាន ឱេយ ដងឹ ទៀត ថា 
កេសួង សុខាភិបាល នឹង មន 
វិធានករ តឹងរុឹង ទៅ តាម ផ្លូវ 
ចេបាប់ ចំពោះ ម្ចាស់ គណនី 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វេសប៊ុក 
(ដេល បាន ពនិតិេយ) នងិ គណន ី
ពាក់ព័ន្ធ ផេសេងៗ ទៀត ដេល 
ផេសព្វផេសាយ លក់  អាល់កុល 
ជេល និង ផលិតផល សម្លាប់ 
មេរោគ ទាំង ឡាយ ណ ដេល 
ផ្ទុយ នឹង ចេបាប់។

លោក ផាន អនូ អគ្គនាយក- 
នេ  អគ្គនាយកដ្ឋាន ករពារ អ្នក 

បេើបេស ់កចិ្ចករ បេកតួបេជេង 
និង បង្កេប ករ ក្លេងបន្លំ «ក. 
ប.ប» នេ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
បាន ឱេយ ដឹង នៅ ថ្ងេទី ៤ ខេ 
ឧសភា ថា មន្តេី ជំនាញ តេងតេ 
បាន ចុះ ទៅ ដល់ ទីតាំង លក់ 
និង ចេកចាយ អាល់កុល និង 
ជេល នៅ តាម ទីផេសារ ឱសថ-
សា្ថាន ផា្ទាល ់ដើមេប ីតេតួ ពនិតិេយ នវូ 
គុណភាព មុន ពេល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ រីក រាលដល។

លោក ផាន អូន ថ្លេង ថា៖ 
«ក្នុង ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ 
កន្លង ទៅ ថ្មីៗ នេះ ដោយសារ 
ករ ផ្ទុះ រកី រាលដល ឡើង យ៉ាង 
ឆប ់រហស័ នេ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ 
ពេឹត្តិករណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ ធ្វើ ឱេយ ជន ឱកស និយម 
មួយ ចំនួន បេើបេស់ រូបភាព 
លក់ អាល់កុល តាម អនឡាញ 
ឆ្លៀត បេពេតឹ្ត នវូ អពំើ មនិ សចុ្ចរតិ 
ក្នុង ធុរកិច្ច របស់ ខ្លួន ដោយ យក 
អាលក់លុ ក្លេងក្លាយ លក ់ធ្វើ ជា 
អាល់កុល សមេប់ សម្លាប់ 
មេរោគ»។

លោក ថ្លេង ថា មន្តេី ជំនាញ 
បាន  នងិ កពំងុ ដណំើរករ សុើប 
អង្កេត សេវជេវ លើ ករណ ីមយួ 
ចំនួន ទៀត ក្នុង នោះ ក៏ ឃើញ 

ទីតាំង មួយ ចំនួន ស្ថិត ក្នុង កម្ម-
វត្ថុ ដេល កេសួង សុខាភិ បាល 
បាន ពិនិតេយ ឃើញ នូវ មុខ សញ្ញា 
រួច ហើយ ដេរ ដោយ រង់ចាំ តេ 
ពេលវេលា ដើមេប ីសុ ំកចិ្ច សមេប- 
សមេលួ ដកឹនា ំព ីសា្ថាបន័ អយេយ-
ករ និង សុំ កិច្ច សហករ ពី អា-
ជា្ញាធរ ដេនដីពេះ ទីតំាង សងេស័យ   
នោះ ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់បទិខ្ទប ់(ត-ំ
បន់ កេហម) ដេល សមត្ថកិច្ច 
មន ករ លំបាក។

លោក បាន អះអាងថា នៅ 
មនុ ចលូ ឆ្នា ំខ្មេរ ថ្ងេទ ី១២-១៣ 
ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ អគ្គ-
នាយកដ្ឋាន ជំនាញ បាន សេវ-
ជេវ និង បង្កេប បាន ទីតាំង 
លក់ អាល់កុល តាម អនឡាញ 
២ កន្លេង ស្ថិត ក្នុង ភូមិសាស្តេ 
ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី ភ្នំពេញ 
ដោយ ដក ហូត បាន អាល់កុល 
គ្មាន សា្លាកសញ្ញា និង ជេល 
ក្លេងក្លាយ សរុប ទាំង ២ លើក 
ចំនួន ២៧២ ប៊ីដុង ស្មើ នឹង ៨ 
១៤០ លតីេ ដេល ផ្ទកុ សារធាត ុ
មេតាណលុ មនិ អាច បេើបេស ់
សម្លាប់ មេរោគ បាន ទេ និង 
អាល់ កុល គ្មាន សា្លាក សញ្ញា 
ចំនួន ៥ ប៊ីដុង ទៀត ស្មើ នឹង 
១៥០ លីតេ៕
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ក្រសួងសុខាភិបាលហាមឃាត់គណនីហ្វ្រសបុ៊កចំនួន១២ផ្រសាយលក់អាល់កុលជ្រលនិងផលិតផល
សម្លាប់ម្ររោគដ្រលគ្មានល្រខទិដ្ឋាការឬបញ្ជកិាឬប្រវ្រទន៍ពីក្រសួងសុខាភិបាល។រូបកេសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឱ្រយ....

តពីទំព័រ១... របាយករណ៍ 
របស់ កេសងួសខុាភបិាល បាន 
ឱេយ ដឹងថា ថវិក ដេល លោក-
នាយក រដ្ឋមន្តេី ផ្តល់ ជូន បន្ថេម 
ដល ់ខេត្ត នមីយួៗ មន ចនោ្លាះ ព ី 
១០ លាន រៀល ទៅ ដល ់២៥០ 
លាន រៀល។

របាយករណ៍ ដដេល បាន 
បញ្ជាកថ់ា៖ «មកដល ់ពេល នេះ 
ខេត្ត ទាំង ២៤ ដេលមន អ្នក 
កំពុង ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក មន ចំនួន 
៣៩ ៨៩៩ នាក់ ក្នុង នោះ ខេត្ត 
ដេលមន អ្នក កំពុង ធ្វើ ចតា្តាឡី 
ចេើន ជាងគេ គ ឺខេត្ត ពេះសហីន ុ
ដេល មន រហូត ដល់ ២៦ 
៦៣៨ នាក់»។

ខេត្ត ទាំង ២៤ ដេលមន 
អ្នកធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក មន ខេត្ត 
បាត់ដំបង ចំនួន ១ ៣៤៨ 
នាក់ ខេត្ត បនា្ទាយមនជ័យ 
ចំនួន ១ ០៨៥ នាក់ ខេត្ត 
ឧត្តរមនជ័យ ចំនួន ១៨៩ 
នាក ់ខេត្ត ប៉េលនិ ចនំនួ ៣៤៩ 
នាក់ ខេត្ត កោះកុង ចំនួន ៤៨ 

នាក់ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ចំនួន ១ 
៥៩២ នាក់ ខេត្ត ពេះវិហារ 
ចនំនួ ១៨០ នាក ់ខេត្តកណ្តាល 
ចំនួន ១ ៨១៣ នាក់ ខេត្ត 
សា្វាយរៀង ចំនួន ៨៣ នាក់ 
ខេត្ត ពេវេង ចនំនួ ៣៦៣ នាក ់
ខេត្ត តេបូងឃ្មុំ ចំនួន ៧៦៩ នាក់ 
ខេត្តកេចេះ ចំនួន ៣៥៤ នាក់ 
ខេត្ត រតនគិរី ចំនួន ១១០ នាក់ 
ខេត្តតាកេវ ចំនួន ៦៩៦ នាក់ 
ខេត្ត កំពង់ចាម ចំនួន ៨៤៩ 
នាក់ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ចំនួន 
៨៧៧ នាក់ ខេត្ត កេប ចំនួន 
៨៧ នាក់ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ចំនួន 
៨០៨ នាក់ ខេត្ត កំពង់ធំ ចំនួន 
១ ១៣៣ នាក ់ខេត្ត ស្ទងឹតេង 
ចំនួន ៥៥ នាក់ ខេត្ត ពេះ-
សហីន ុចនំនួ ២៦ ៦៣៨ នាក ់
និង ខេត្តសៀមរាប ចំនួន ៤៧៣ 
នាក់។

ជាមយួ នេះ ដេរ ខេត្ត ចនំនួ ពរី 
ដេល មិនមន អ្នកធ្វើ ចតា្តា ឡី-
ស័ក គឺ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី  និង 
ខេត្តកំពត៕

វ៉នដរ៉ា

ភ្នពំ្រញៈ កេសងួ អបរ់ ំយវុជន  
និង កីឡា និង វិទេយាសា្ថាន ជាតិ 
អប់រំ អន្តរជាតិនេ បេទេស សិង្ហ-
បរុ ីបាន សហករ រៀបច ំបើក វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល ស្ដីពី ភាព ជា 
អ្នក ដឹកនាំ សាលារៀន និង ករ 
គេបគ់េង ករ អបរ់ ំនាសត វតេសរ ៍ទ ី
២១ ដល់ គណៈ គេប់ គេង សា-
លារៀន មនេ្ត ីជនំាញ អធកិរកចិ្ច 
និង គេូ បង្គោល ថា្នាក់ ជាតិ សរុប 
ចំនួន ១២៨ នាក់ តាម បេព័ន្ធ អន-
ឡាញ សមេប ់រយៈពេល ៥ ខេ 
ចាប់ ពី ថ្ងេទី ៤ ខេ ឧសភា ដល់ 
ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២១។

លោក ហង់ជួន ណរ៉ុន រដ្ឋ-
មន្តេី កេសួង អប់រំ បាន ធ្វើ ជា 
អធិបតី ក្នុង ពិធី បើក វគ្គ សិក្ខា 
សាលា បណ្តុះបណ្តាល នេះ 
តាម រយៈ បេព័ន្ធ ZOOM នា 
ថ្ងេទី ៤ ខេ ឧសភា នេះ។

វគ្គ សិក្ខា សាលា នេះ បាន ធ្វើ 
ឡើង កេម បេធានបទ «កិច្ច-
ករ ក្នុង ករ ដឹកនាំ គេប់គេង 
សាលារៀន សតវតេសរ៍ ទី២១» 
និង «គោល វិធី ក្នុង ករ ដឹកនាំ 
គេប់គេង សាលារៀន សតវតេសរ៍ 
ទី២១» ដល់ គណៈ គេប់គេង 
សាលារៀន មនេ្តី ជំនាញ អធិ-
ករ កិច្ច និង គេូ បង្គោល ថា្នាក់ 

ជាតិ ទាំង ១២៨ នាក់។
លោក ហងជ់នួ ណរ៉នុ បាន 

ថ្លេង ក្នុង ពេល ធ្វើ អធិបតី បើក 
សកិ្ខាសាលា នេះ ថា សកិ្ខា សា- 
លា  នេះតេវូ បាន រៀបច ំឡើង ក្នងុ 
គោល បំណង អភិវឌេឍ សមត្ថ-
ភាព កេុម គោលដៅ ទាំង នេះ 
ក្នុង ករ ដឹកនាំ សាលារៀន ចង 
កេង ឯកសារ សមេប់ ករ បន្ត 
បណ្តុះបណ្តាល ដល ់គណៈគេប ់
គេង សាលា ដទេ ទៀត និង បន្ត 
និរន្តរភាព ក្នុង កេបខ័ណ្ឌ របស់ 
កេសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា។

លោក រដ្ឋមនេ្ដី ថ្លេង ថា៖ «បេ-
សិទ្ធភាព របស់ សាលារៀន គឺ 
អាសេ័យ លើ ករ ដឹកនាំ គេប់-
គេង  ដោយ ផ្ដោត លើ ១ ទំនួល 
ខុសតេូវ ២ ស្វ័យភាព ៣ ករ 
ធ្វើ ករ វាយ តម្លេ ៤ ករ ចូលរួម 

ពី មតាបិតា សិសេស និង សហ-
គមន៍ ៥ ករ គេប់គេង និង 
ដឹកនាំ របស់ គណៈគេប់គេង 
សាលា ៦ ករ បន្ត អភិវឌេឍ ធន- 
ធាន  មនុសេស ៧ សម្ភារ បងេៀន 
៨ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង៩ 
ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុ»។

លោក រដ្ឋមនេ្តី បាន ថ្លេង អំ-
ណរគុណ ដល់ វិទេយាសា្ថាន ជាតិ 
អប់រំ អន្តរជាតិ នេ បេទេស សិង្ហ-
បុរី និង មូលនិធិ តេម៉ាសេក 
ដេល  បាន សហករ ក្នុង ករ 
បណ្តុះ បណ្តាល ដល់ គណៈ 
គេប់គេង សាលា រៀន មនេ្តី 
ជំនាញ អធិករកិច្ច និង គេូ- 
បង្គោល ថា្នាក់ ជាតិ ទោះបី ស្ថិត 
ក្នុង វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ក៏ ដោយ។

លោក រស់ សុវាចា អ្នក នាំ- 
ពាកេយ កេសួង អប់រំ ថ្លេង ថា ជា 

ទូទៅ កេសួង អប់រំ សា្វាគមន៍ កិច្ច 
សហករ វិជ្ជមន ពី សំណក់ 
កេសួង-សា្ថាប័ន និង គេប់ ភាគី 
ពាកព់ន័្ធ ក្នងុ ករ លើក កម្ពស ់ករ 
អប់រំ តាម បេប ឌីជីថល ដេល 
សេប នឹង ផេនករ យុទ្ធសាស្តេ 
វិស័យ អប់រំ ឆ្នាំ ២០១៩-
២០២៣ ដើមេបី ឆ្លើយ តប នឹង 
សេដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល របស ់រាជរដ្ឋា-
ភិបាល កម្ពុជា។

ដំណក់ កល បនា្ទាប់ ឆ្នាំ 
២០១៩-២០២៣ និង ឆ្ពោះ 
ទៅ  ឆ្នាំ ២០៣០ កេសួង អប់រំ 
ប្តេជា្ញា សមេច ឱេយ បាន នូវ គោល 
ដៅ អភិវឌេឍន៍ បេកប ដោយ ចីរ-
ភាព ទី៤ ស្តីព ីករ អប់រំ ដោយ 
ឈរ លើ គោលករណ៍ គុណភាព 
សមធម៌ បរិយបន្ន ករ សិកេសា 
ពេញ មួយ ជីវិត និង ទំាង អស់ គ្នា។

លោក បាន បន្ត ថា៖ «ឈរ លើ 
មលូដ្ឋាន នេះ កេសងួ អបរ់ ំបាន 
កណំត ់គោល នយោបាយ ២ គ ឺ
១ ធានា ឱេយ ករ អប់រំ មន គុណ- 
ភាព បេកប ដោយ សមធម៌ 
បរិយ បន្ន និង លើក កម្ពស់ 
ឱកស  ក្នងុ ករ សកិេសា ពេញ មយួ 
ជីវិត សមេប់ ទាំង អស់ គ្នា និង 
២ ធានា ភាព ស័ក្តិសិទ្ធិ នេ ភាព 
ជា អ្នក ដឹកនាំ  និង ករ គេប់គេង 
របស់ មនេ្តី អប់រំ គេប់ លំដប់ 
ថា្នាក់»៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្តល់ថវិកា...ក្រសួងអប់រំបើកវគ្គបណ្តះុបណ្តាលស្តពីីភាពជាអ្នកដឹកនំា
សាលារៀននិងការគ្រប់គ្រងការអប់រំនាសតវត្រសរ៍ទី២១

ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយ
ភូមិភាគខ្រត្តកំពង់ចាម។រូបថត រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

លោកហង់ជួនណារុ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ។ MoEYS Cambodia
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Request for Proposal :   Expert consulting team for Poverty  
                                                Mapping with Big Data and Arti�cial 
                                                Intelligence Project
 Deadline                       :    Extended to 10 May 2021 by  
                                                03:00 pm, Cambodia time 
Download Link           :    
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=77864

 Proposal submission address: 
https://etendering.partneragencies.org 
Business Unit code: KHM10 and Event ID: KHM41903

Request for Proposal:   Provision of Mine Action for Human                                 
                                               Development Video Series Production
Deadline                       :  13 May 2021 by 04:00 pm,  
                                              Cambodia time.
Download Link           :   
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=78124

Proposal submission address: 
https://etendering.partneragencies.org 
Business Unit code: KHM10 and Event ID:  KHM42262

Consultancy        :   International Plastic Management 
                                       Consultant (s)
Contract Type     :  Long Term Agreement up to 3 LTAs
Duration               :  Up to 100 days per year with possibility  
                                      of extension up to three years
Deadline               :  14 May 2021(New York Time)
Download Link   :   
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=98795

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

UNDP is the leading United Nations organi-
zation fighting to end the injustice of 
poverty, inequality, and climate change. 
Working with our broad network of experts 
and partners in 170 countries, we help 
nations to build integrated, lasting solutions 
for people and planet. Learn more at undp.
org or follow at @UNDP.

ANNOUNCEMENT

តពីទំព័រ ១...នៃះ ដើមៃបី 
ចូលរួម ចំណៃក ក្នុង ការ សៃវ-
ជៃវ រក ករណី ដៃល អាច មាន 
ការ ឆ្លង នៅ ក្នងុ ចណំោម បៃជា-
ជន ដៃល ទៅ ទទួល សៃវា ពៃយា-
បាល នៅ តាម មន្ទរីពៃទៃយ ឯកជន 
ទាំង នោះ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «សៃវា 
មន្ទីរពៃទៃយ ឯកជន ចំនួន ២៣ 
កន្លៃង អាច បៃើបៃស់ តៃស្ត 
រហស័ សៃវជៃវ រក អងទ់ហីៃសៃន 
កូវីដ ១៩ នៃះ ហើយ ជាមួយ 
គ្នា នៃះ ដៃរ មាន មន្ទីរពៃទៃយ ឯក- 

ជន ២ ផៃសៃង ទៀត គឺ មន្ទីរពៃទៃយ 
ជោរៃ ភ្នំពៃញ និង មន្ទីរ ពៃទៃយ 
វិសាលសុខបាន កំពុង ដាក់ 
ពាកៃយ  ស្នើសុំ បើក ជា កន្លៃង ពៃយា-
បាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

លោក ហុក គឹមចៃង បាន 
បញ្ជាក់ ថា កៃុម ការងារ នៃ 
កៃសួង សុខាភិបាល បាន និង 
កំពុង ពិនិតៃយ លើ ឯកសារ ស្នើសុំ 
នៃះ ហើយ កៃុម ការងារ ក៏ បង្ក 
លក្ខណៈ ងាយសៃួល ជួយ ធ្វើ 
ការ វាយ តម្លៃ ដោយ ធ្វើ យ៉ាង 
ណា ឱៃយ វសិយ័ ឯកជន នៃះ បាន 

ចូលរួម ចំណៃក នៅ ក្នុង ការ 
ពៃយាបាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៃះ ផង 
ដៃរ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក ក៏ 
បាន លើក ឡើង ផង ដៃរ ថា នៅ 
ពៃល ដៃល មន្ទីរពៃទៃយ ឯកជន 
បាន បើក ដំណើរការ ពៃយាបាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ហើយ អ្នក 
មាន លទ្ធភាព គួរ តៃ ទៅ ទទួល 
សៃវា ពៃយាបាល ជាមយួ នងឹ សៃវា 
ឯកជន ក៏ ជា ការ ជួយ សមៃល 
បន្ទុក របស់ មន្ទីរពៃទៃយ រដ្ឋ ផង 
ដៃរ។

មនៃ្តី នៃ មន្ទីរពៃទៃយ ជោរៃ ភ្នំ-
ពៃញ បាន បៃប់ កាសៃត ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ អងា្គារ ទី ០៤ 
ខៃ ឧសភា នៃះ ថា កៃសងួ សខុា-
ភិបាល បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ មន្ទី-
រពៃទៃយ ជោរៃ ភ្នំពៃញ អាច ធ្វើ 
តៃស្ត រក វីរុស កូវីដ ១៩ បាន 
ហើយ ហើយ មន្ទីរពៃទៃយ នៃះ ក៏ 
កំពុង តៃ ធ្វើ ការ តៃៀម  ដើមៃបី ធ្វើ 
ការ បណ្តុះបណា្តាល ទាក់ទង 
នឹង ការ ធ្វើ តៃស្ត នៃះ ដៃរ។

មនៃ្តី ដដៃល នៃះ បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ខាង មន្ទីរពៃទៃយ របស់ 
យើង កំពុង រៀបចំ ក្នុង ការ ឱៃយ 
កៃសងួ សខុាភបិាល ចុះ មក ធ្វើ 
ការ បណ្តុះបណា្តាល ទាក់ទង 
នឹង របៀប នៃ ការ ធ្វើ តៃស្ត រក 
វីរុស កូវីដ ១៩ នៃះ។ ប៉ុន្តៃ ចំ-
ពោះ ការ ទទួល ការ ពៃយាបាល 
ខាង  មន្ទីរ ពៃទៃយ យើង មិន ទាន់ 

ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត ពី 
កៃសួង នៅ ឡើយ ទៃ»។

ដោយ ឡៃក ទាក់ទង នឹង 
ចំនួន នៃ អ្នក ចាក់ វា៉ាក់សំាង 
ការពារ វីរុស កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង 
តំបន់ កៃហម ក្នុង រយៈពៃល ៣ 
ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ កៃុម ការងារ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង នៃ កៃសួង ការ- 
ពារជាតិ បាន ចាក់ បៃជាពលរដ្ឋ  
និង កម្មករ សរុប ចំនួន ១០០ 
៣៥៧ នាក ់ក្នងុ នោះសៃ ីចនំនួ 
៥២ ៣០០ នាក់។

ក្នុង នោះ ដៃរ លោក ទៀ 
បាញ់ រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការពារ-
ជាតិ បាន អំពាវនាវ ដល់ បៃជា-
ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ ដៃល រស់នៅ 
ក្នុង តំបន់ កៃហម នៃ ខណ្ឌ ចំនួន 
៤ រួមមាន ខណ្ឌ ដង្កោ ខណ្ឌ 
មានជយ័ ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃនជយ័ 
និង ខណ្ឌ កំបូល មក ទទួល ការ 
ចាក់ វា៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ទៅ តាម កាល កំណត់ 
របស់ អាជា្ញាធរ ដើមៃបី ចៀសវាង 
នូវ ភាព កកកុញ និង អនុវត្ត ឱៃយ 
បាន មុឺងមា៉ាត់ បំផុត នូវ វិធានការ 
«៣ ការពារ ៣ កុំ»។

គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ០៣ ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជា បាន ចាក់ 
វា៉ាក់សាំង ការពារ មៃរោគ កូវីដ 
១៩ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ និង 
កងកមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស សរុប បាន ចំនួន 
១ ៤៦៥ ៩៨៥ នាក់ ហើយ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

កោះកុងៈ បៃជាពលរដ្ឋ ជាង 
១០០ គៃួសារ នៅ ភូម ិជៃយ- 
សា្វាយ ខាង លិច និង ជៃយ- 
សា្វាយ ខាង កើត ឃុំ ជៃយ 
សា្វាយ សៃុក សៃអំបិល បាន 
នាំ គ្នា ដាំ កូន ដើម កោងកាង 
បៃមាណ ៣ មុឺន ដើម ឡើង វិញ 
លើ ផ្ទៃដ ីជតិ ១៣ ហកិតា ដៃល 
ជន ខិលខូច កាប់ រាន ទនៃ្ទាន 
យក ដី ធ្វើ ជា កម្មសិទ្ធិ ឯកជន។

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ជា តំណាងស-
ហគមន៍ នៅ ឃុំ ជៃយសា្វាយ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ក្នុង លក្ខ-
ខណ្ឌ សុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ នៅ 
ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា ថា ផ្ទៃដី ទំហំ 
៦៣ ហិកតា នៅ ភូមិ ជៃយ 
សា្វាយ ខាង លិច ឃុំ ជៃយ 
សា្វាយ ដៃល ជា ដពីៃ កោងកាង 
និង ជា ជមៃក ពពួក ពូជ ជីវៈ 
ចមៃុះ មាន កា្តាម ខៃយង បន្លៃ ពៃ ជា 
ចៃើន មុខ សមៃប់ លើក ស្ទួយ 
ជីវភាព បៃជាពលរដ្ឋ អាសៃ័យ 

ផល ជា បៃចាំ ចៃើន ជំនាន់ កន្លង 
មក ហើយ។

ប៉ុន្ដៃ ផ្ទៃ ដី ពៃ សហគមន៍ នៃះ 
តៃវូ បាន ជន ខលិខចូ ជលួ គៃឿង 
ចកៃ ទៅ ឈូស ឆយ កាប់ ទនៃ្ទាន 
បណា្តាល ឱៃយ រង ការ ខចូខាត ជាង 
១២ ហកិតា ក្នងុ ពៃល ថ្មីៗ  ដើម 
ឆ្នាំ  ២០២១ នៃះ។

តណំាង សហគមន ៍របូ នៃះ ឱៃយ 
ដឹង ថា ផ្ទៃដី ទំហំ ៦៣ ហិកតា 
នៃះ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤ រដា្ឋា-
ភិបាល បាន ដក ហូត សិទ្ធិ កាន់ 
កាប់ អភិវឌៃឍន៍ ពី កៃុមហ៊ុន ច័ន្ទ 
រតន ៍គៃបុ ឱៃយ មក ស្ថតិ កៃម ការ 
គៃប់គៃង របស់ កៃ សួង បរិ-
សា្ថាន។ ការ ដក ហូត មក នៃះ 
រដា្ឋាភិបាល ទុក ជា បៃយោជន៍ 
ដល់ បៃជា សហគមន៍ ក្នុង ឃុំ 
ជៃយសា្វាយ បៃើបៃស់ អា-
សៃ័យ ផល វិញ។

តំណាង សហគមន៍ ដដៃល 
ឱៃយ ដឹង ថា៖ «ប៉ុន្ដៃ ក្នុង ពៃល ថ្មីៗ 
ឆ្នាំ ២០២១ មាន ការ លួច ចូល 
កាប់ ទនៃ្ទាន ដី ពៃ កោងកាង 

ដើមៃប ីយក ធ្វើ ជា កម្មសទិ្ធ ិឯកជន 
អស់ ចំនួន ជាង១២ ហិកតា»។

លោក បន្ថៃម ថា៖ «ដូច្នៃះ 
ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង ភូមិ ជៃយ- 
សា្វាយ លិច ភូមិ ជៃយ សា្វាយ 
កើត បាន ធ្វើ ការ តវា៉ា ចំនួន ៥ 
លើក រួច ហើយ រួម ទាំង ថ្ងៃទី ៣ 
ខៃ ឧសភា នៃះ ដៃរ ដោយ បាន 
ធ្វើ ការ តវា៉ា នៅ ទីតាំង ដី ពៃ 
កោងកាង ខាង លើ ផ្ទាល់ និង 
ទៅ តវា៉ា នៅ សាលា ឃុំ ជៃយ 
សា្វាយ ផង ដៃរ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «គោល 
បំណង របស់ បៃជាពលរដ្ឋ គឺ 
ទាមទារ ឱៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ រកៃសា ដី 
៦៣ ហិកតា ដៃល ជា ពៃ លិច 
ទឹក នៃះ ជា សមៃបត្តិ សាធារណៈ 
[របស់] រដ្ឋ រហូត តទៅ សមៃប់ 
ជា បៃយោជន៍ ដល់ សហគមន៍»។

បើ តាម តំណាង សហគមន៍ 
ដដៃល នៅ ថ្ងៃទ ី៣ មៃសា កៃមុ 
ការងារ ថា្នាក់ ខៃត្ត ដឹកនាំ ដោយ 
លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាល រង 
ខៃត្ត កោះកុង បាន ចុះ ពិនិតៃយ 

ដល់ ទីតាំង ដី ពៃ លិច ទឹក ដៃល 
រង ការ រំលោភ បំពាន នៃះ ម្តង 
ដៃរ។ ប៉ុន្ដៃ មិន ទាន់ ឃើញ មាន 
សៃចក្តី សមៃច បៃប ណា នៅ 
ឡើយ ទៃ។

បៃជា ពលរដ្ឋ ជាង ១០០ 
គៃួសារ នោះ បាន ដាំ កូន កោង 
កាង ចំនួន ២ លើក ក្នុង នោះ 
លើក ទី១ នៅ ថ្ងៃទី ២៤ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ មាន 
ពលរដ្ឋ ចូលរួម ដាំ ចំនួន ១៨៧ 
នាក់។

លើក ទី២ នៅ ថ្ងៃទី ៣ ខៃ 
ឧសភា មាន ពលរដ្ឋ ចូល រួមដាំ 
ចំនួន ១០៧ នាក់ សរុប កូន 
កោងកាង ដៃល បាន ដាំ មាន 
ចនំនួ បៃមាណ ៣ មុនឺ ដើម លើ 
ផ្ទៃ ដី ដៃល ជន ខិលខូច កាប់ 

ទន្ទៃន ជិត ១៣ ហិកតា។
លោក ហ៊ុន មា៉ារា៉ាឌី បៃធាន 

មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ដ កោះកុង មិន 
អាច ទាក់ទង សុំ អតា្ថាធិបៃបាយ 
បាន ទៃ នៅ ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា 
នៃះ។

ចំណៃក លោក សុខ សុទ្ធី 
អភបិាល រង ខៃត្ត កោះកងុ បដ-ិ
សៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ នៅ ថ្ងៃទី 
៤ ឧសភា នៃះ ដោយ លោក 
បញ្ជាក់ ថា មិន ទាន់ ទទួល បាន 
ព័ត៌មាន ចៃបាស់លាស់ ពី ទីតាំង 
ដៃល ជន ខិលខូច ទន្ទៃន នៃះ 
នៅ ឡើយ។

លោក ថោង ច័ន្ទតារា មនៃ្ដី 
សមៃបសមៃួល សមាគម ការ-
ពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដហុក ខៃត្ត 
កោះកងុ សង្កៃត ឃើញ សកម្ម-

ភាព កាប់ រុករាន ទនៃ្ទាន ដី ពៃ 
និង សកម្មភាព ចាក់ ដី ថ្ម លុប 
ពៃក ជា ដើម បាន កើត មាន 
ឡើង ចៃើន ក្នុង រយៈពៃល ៤ ខៃ 
ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «កៃយ 
ពី មាន ការ រំលោភ បំពាន យើង 
ឃើញ អាជា្ញាធរ ចុះ ទៅ ណៃនា ំឱៃយ 
ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា ឬ ទៅ បទិ បៃកាស 
ហាម ឃាត់ កុំ ឱៃយ ជន ខិលខូច 
បន្ត ទនៃ្ទាន យក ដ ីរដ្ឋ ប៉នុ្ដៃ យើង 
មិន ដៃល ឃើញ អាជា្ញាធរ អនុវត្ដ 
ចៃបាប់ ចំពោះ ជន ល្មើស ទាំង 
នោះ ទៃ។ បញ្ហា នៃះ កើត ឡើង 
ពៃះ តៃ មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ 
ឃុបឃិត គ្នា ធ្វើ មិន ដឹង មិន ឮ 
ចំពោះ បទល្មើស ដៃល កើត 
ឡើង»៕

សេវាមន្ទរីពេទេយឯកជនចំនួន២៣...

ពលរដ្ឋជាង១០០គេសួារនំាគ្នាដំាកូនដើម
កោងកាងបេមាណ៣មឺ៉នដើមឡើងវិញកេយ
ជនខិលខូចកាប់ទនេ្ទានយកដីជាកម្មសិទ្ធិ

គ្រូព្រទ្រយយកសំណាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើត្រស្តលើឧបករណ៍ត្រស្ត
រហ័ស នាព្រលកន្លងមក។ រូបថត Tyda Page

លោក សុខ សុទ្ធ ីអភិបាល រង ខ្រត្ត កោះកុង ដឹកនំាក្រមុការងារចុះពិនិត្រយទីតំាងដីដ្រលសារព័ត៌មាចុះផ្រសាយថា 
មានគ្រឿងចក្រឈូសឆាយដីព្រលិចទឹក ដ្រលជាដីរបស់រដ្ឋ ស្ថតិនៅស្រកុស្រអំបិល។ រដ្ឋបាលខៃត្តកោះកុង
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តពីទំព័រ ១...កម្ពុជា បាន 
សមៃច បៃកាស បិទខ្ទប់ ភូមិ- 
សាស្តៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង 
ទីកៃុង តាខ្មៅ នៃ ខៃត្តកណ្តាល 
រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 
១៥ ខៃមៃសា ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ 
ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩។

បន្ទាប់មកទៀត រាជរដា្ឋាភិ-
បាល បាន សមៃច បន្ត ធ្វើការ 
បិទ ខ្ទប់ ភូមិសាស្តៃ ដដៃល នៃះ 
រយៈ ពៃល ១ សបា្តាហ៍ ទៀត 
រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ០៥ ខៃឧសភា 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាល-
ដាល  នៃ វីរុស កូវីដ១៩ ប៉ុន្តៃ នៅ 
តៃ បន្ត មាន ការឆ្លង រាល ដាល  
និង មាន រកឃើញ អ្នក ឆ្លង ជា-

ចៃើន រយ នក់ កើនឡើង ពីមួយ 
ថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃ។

ជាងនៃះ ទៅ ទៀតអភិបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ លោក  ឃួង 
សៃង បាន សមៃច កណំតភ់មូ-ិ 
សាស្តៃ រាជធាន ីភ្នពំៃញ ជា តបំន ់
កៃហម តំបន់ លឿងទុំ និង 
តំបន់ លឿង ក្នុង អំឡុងពៃល នៃ 
ការអនវុត្ត វធិានការ បទិ ខ្ទប ់នៃះ 
ហើយ អ្នក ដៃល រកឃើញ មាន 
ឆ្លង ចៃើន ជា បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
រស់នៅក្នុង តំបន់ កៃហម និង 
លឿងទុំ។

លោក ហុក គឹមចៃង អគ្គ-
នយក បច្ចៃកទៃស សុខា ភិ- 
បាល នៃ កៃសួង សុខាភិបាល 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
អង្គារ ទ ី០៤ ខៃឧសភា នៃះ ថា 

ការដៃល កៃសួង នៅតៃ បន្ត រក- 
ឃើញ អ្នក វជិ្ជមាន វរីសុ កវូដី១៩ 
ក្នុង ចំនួន ចៃើន ជា បន្តបន្ទាប់ 
ដដៃល នៃះ ដោយសារ តៃ 
[យើង] បាន ធ្វើ តៃស្ត រហស័ ក្នងុ 
ទីតាំង ដៃល បាន កំណត់ថា ជា 
តំបន់ កៃហម ដៃលជា កន្លៃង 
មានការ ឆ្លង ចៃើន។

លោក ថា ក្នុង រយៈពៃល ជិត 
៣ សបា្តាហ៍ កន្លងមកនៃះការ 
ខតិ ខ  ំបៃងឹបៃង ក្នងុការ ធ្វើតៃស្ត 
រក វីរុស កូវីដ១៩ ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ចំនួន នៃ ការរកឃើញ អ្នក ឆ្លង 
មាន ចំនួន ចៃើន គឺ ដោយសារ 
ការ បៃើ មា៉ាសុីន តៃស្ត រហ័ស 
ទៅលើ អ្នក សងៃសយ័ថា មាន ផ្ទកុ 
វីរុស កូវីដ១៩។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 
«អ្នក ដៃល រកឃើញ មាន វិជ្ជ- 
មាន ចៃើន គឺ នៅ តំបន់ កៃហម 
ឬ តំបន់ មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ដៃល មាន ការឆ្លង ចៃើន ហើយ 
យើង បានធ្វើ តៃស្ត ចៃើន ទៅ 
ដល់  អ្នក ដៃល រស់នៅ ទីនោះ 
ដៃល ធ្វើឱៃយ យើង រកឃើញ មាន 
ករណីនៃះ ចៃើន ហើយ យើង ក៏ 
បាន បទិ ខ្ទប ់នៅតាម ភមូ ិសាស្តៃ 
សំខាន់ៗ ដៃល មាន ការឆ្លង 
ចៃើន នោះ ហើយ ដៃរ»។

លោក ហុក គឹមចៃង បាន 
ពនៃយល់ បន្តថា៖ «អតៃ នៃ ការ 
តៃស្ត រក អ្នក ឆ្លង វីរុស កូវីដ១៩ 

មាន ពី១០ ភាគរយ ឬ លើស 
១០ភាគរយ ទៅទៀត។ អ្វដីៃល  
យើង បាន រកឃើញ អ្នក ឆ្លង ថ្មី 
នៃះ គឺ នៅក្នុង តំបន់ ដៃលមាន 
ការឆ្លង ពីមុនមក ហ្នឹង ! ហើយ 
យើង នៅតៃ បន្ត  និង ជំរុញ 
ការធ្វើ តៃស្ត សៃវជៃវ រក បន្ត 
បន្ទាប ់ទៀត នៅក្នងុ តបំន ់ដៃល 
មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ នៃះ»។

មន្តៃីជាន់ខ្ពស់ កៃសួង សុខា-
ភិ បាល រូបនៃះ បាន បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា បើ គិត ចាប់ពី ពៃល នៃ 
ការបិទ ខ្ទប់ រហូត មកដល់ ពៃល 
នៃះ មនិទាន ់មាន រយៈពៃល វៃង 
ប៉ុន្មៅន នោះដៃរ ក្នុង ការរុករក 
អ្នកមាន វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ១៩ 
ក្នងុ តបំន់ បទិខ្ទប់ ដៃល ជា តបំន់ 
មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ នៃះ ហើយ 
ការរកឃើញ នូវ ករណីនៃះ ជា 
បន្តបន្ទាប់ ទៀត នៅ កន្លៃង ទាំង 
នោះ។

គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា នៅ 
មុនពៃល ប៉ុន្មៅន ម៉ាង នៃ ការ 
ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច របស ់រាជ-
រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការបិទ ខ្ទប់រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ និង ទីកៃុង តាខ្មៅ 
នៃ ខៃត្តកណ្តាល បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ រាប់រយ 
នក់ បាន សមៃុក ទៅ ទិញ អីវ៉ាន់  
និង សៃបៀងអាហារ សមៃប់ 
តៃៀម ទុក នៅ អំឡុងពៃល នៃ 
ការបិទខ្ទប់ នៃះ។

ការសមៃុក នំគ្នា ទិញ អីវ៉ាន់  
នងិ សៃបៀងអាហារ នៅតាម ផៃសារ 
នៃះ បន្ទាប់ពី មាន សារ សំឡៃង 
របស់ លោកនយក រដ្ឋមន្តៃី  
ហ៊ុន សៃន  បាន បៃកធា្លាយ ជា 
សាធារណៈ ថា នឹង មាន ការ 
បិទខ្ទប់ នៃះ និង មានការ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ នៅតាម បណ្តាញ សង្គម 
នន រួម នឹង ការផៃសាយ របស់ 
សារព័ត៌មាន បរទៃស និង ក្នុង 
សៃុក មួយចំនួន ផងដៃរ។

ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ មួយថ្ងៃ 
បន្ទាបម់ក លោកនយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ក៏  បាន ពៃមាន ចាត់វិធានការ 
ទៅដល ់អ្នក ដៃល ធ្វើឱៃយ មានការ 
បៃកធា្លាយ នូវ សារ សំឡៃង នៃះ។

ទាកទ់ង នងឹ ករណនីៃះ លោក 
ហុក គឹមចៃង បាន បញ្ជាក់ថា 
ការ ឆ្លង រីករាលដាល ចៃើន នៃះ  
មិន មាន ហៃតុផល ណមួយ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការផៃសព្វផៃសាយ នូវ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត នពៃល កន្លង 
មក នោះទៃ ប៉ុន្តៃ កៃសួង បាន 
រកឃើញ ចង្កាម នៃ ការឆ្លង ជា 
ចៃើន កន្លៃង មនុពៃល រាជរដា្ឋាភ-ិ 
បាល បានចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច 
បិទ ខ្ទប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង ទី- 
កៃុង តាខ្មៅ នៃ ខៃត្ត កណ្តាល។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក- 
នំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល 
និង បៃធាន គណៈកម្មការ ចំ-
ពោះ  កចិ្ចចាក ់វ៉ាកស់ាងំ កវូដី១៩ 

ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស 
(គ.វ.ក-១៩) បាន លើកឡើង 
ថា បើ បុគ្គលមា្នាក់ៗ មិន បាន 
អនវុត្ត វធិានការ ៣ ការពារ នងិ 
៣ កុ ំតៃមឹតៃវូ ទៃនោះ ការចម្លង 
នៅតៃ មាន ហើយ ខៃសៃចម្លង 
រឹតតៃ អូសបន្លាយ ឆ្ងាយទៅៗ 
រហតូ ដល ់ថ្ងៃ ណមយួ នងឹ ហសួ 
ពី សមត្ថភាព គៃប់គៃង បាន 
ហើយ។

លោកសៃី បាន បន្ថៃមថា ៖ 
«នៅ ឥណ្ឌា យើង ឃើញ សៃប់ 
ហើយៗ យើង ក៏ មិន ចង់ ជួប 
ពៃឹត្តិការណ៍ បៃប នោះដៃរ មៃន 
ទៃ? បើ មៃន តៃូវតៃ រួមគ្នា ឆ្លង 
កាត់ ការលំបាក ពៃលនៃះ ឱៃយ 
បាន ហើយ គ្មៅនអ្វី ដៃល អាច 
ការពារ ខ្លួន យើង បាន កៃតៃពី 
៣ ការពារ ៣ កុំ ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
និង  នៅផ្ទះ បៃសិនបើ មិនមាន 
ការចាំបាច់ ទៃនោះ ពៃយាយាម កុំ 
ចៃញ កៃ ផ្ទះ»។

ទន្ទឹមនឹង នៃះដៃរ មនុសៃស 
ចំនួន ៩៣៨ នក់ តៃូវ បាន 
កៃសួង សុខាភិបាល បៃកាស 
រកឃើញ មាន ឆ្លង វរីសុ កវូដី១៩ 
នៅ ថ្ងៃទី ០៤ ខៃឧសភា នៃះ 
ខណៈ ដៃលមាន អ្នកជា សះ-
សៃបើយ ចំនួន ៣៦១ នក់ និង 
មាន អ្នកទទួល មរណភាព  
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ បន្ថៃម 
ចំនួន ០១ នក់ ទៀត៕

ឡុង គីមម៉ារីតា 

កំពង់ស្ពឺៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី៣ ខៃ ឧសភា បាន ណៃន ំ
ទៅ ដល់ សមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់ 
រៀបចំ ផៃសារ សុវត្ថិភាព ជា បណ្តាះ អា- 
សន្ន ដើមៃប ីធាន ឱៃយ បាន នវូ មខុ របរ នងិ 
បង្ការ ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដៃល កពំងុ 
រាតតៃបាត ខា្លាំង។

យោង តាម សៃចក្តី ណៃនំ របស់ រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ បាន ឲៃយ ដឹង  ថា៖ 
«ផៃសារ សុវត្ថិភាព នៃះ រៀបចំ ដើមៃបី ធាន 
រកៃសា បាន នវូ សណ្តាប ់ធា្នាប ់សាធារណៈ 
សុវត្ថិភាព សង្គម ជាពិសៃស សុខុ-
មាលភាព សាធារណៈ»។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺបាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
ផៃសារ មយួ ចនំនួ តចូ ក ៏បាន រៀបច ំហើយ  
និង កំពុង បន្ត រៀបចំ បន្ថៃម ទៀត រួម 
ទាំង ផៃសារ មិន រៀបរយ ផង ដៃរ។ គោល 
ការណ៍ និង វិធាន នៃ ការ រៀបចំ នៃះ ធ្វើ 
ឡើង គៃប ់ផៃសារ នៅ ក្នងុ ភមូសិាស្តៃ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ទាំង អស់ តៃូវ រៀបចំ ឲៃយ មាន 
ចៃកចូល និង ចៃកចៃញ តៃូវ រៀបចំ ឲៃយ 
មាន បៃព័ន្ធ ស្កៃន QR Code មា៉ាសុីន 
វស់ កម្ដៅ សមា្ភារ សមៃប់ ដាក់ បាញ់ 
អាល់កុល កំណត់ គមា្លាត សុវត្ថិភាព 

កំណត់ ចំនួន អ្នក ចូល មិន ឱៃយ លើស 
៥០ភាគរយ នៃ ចនំនួ ផ្ទកុ សរបុ ក្នងុ ផៃសារ 
ក្នងុ មយួ ពៃល កតត់ៃ ឈ្មៅះ នងិ លៃខ 
ទូរស័ព្ទ អ្នក ចូល ផៃសារ និង បុគ្គល គៃប់ 
រូប តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់ ជា បៃចាំ លើកលៃង  
ពៃល  បរិភោគ អាហារ។

សៃចក្តី ណៃនំ បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ក ៏បាន ណៃន ំឲៃយ រៀបច ំឲៃយ 
មាន ទឹកក្ដៅ នៅ លើ តុ អាហារដា្ឋាន នៅ 
ក្នុង ផៃសារ សមៃប់ សមា្លាប់ មៃរោគ លើ 
ចាន សា្លាបពៃ និង កៃវ ដៃល គៃប់ 
អាជីវករ ឬ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម តៃូវ ពងៃឹង 
គណុភាព សៃវកម្ម អនមយ័ បរសិា្ថាន 
និង រកៃសា តម្លៃ ឲៃយ បាន សមរមៃយ។

បរវិៃណ បន្ទប់ ទកឹ តៃូវ មាន អនមយ័ 
និង សមា្អាត ជា បៃចាំ ចំពោះ ទីតាំង 
នន  ដៃល អតិថិជន ធា្លាប់ បាន ប៉ះ-
ពាល់ និង តៃូវ រៀបចំ ឱៃយ មាន សាប៊ូ និង 
អាល់កុល លាង ដៃ នៅ ចៃកចូល ឬ 
ចៃកចៃញ បន្ទប ់ទកឹ នងិ ទតីាងំ ចាបំាច ់
ផៃសៃង ទៀត។ មិន អនុញ្ញាត ឲៃយ លក់ 
គៃឿង សៃវឹង។

សៃចក្ដី ណៃនំ នៃះ ឱៃយ ដឹង ថា ៖ 
«(សមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ នៅ តាម ផៃសារ) 
តៃូវ  ជូន ដំណឹង មក អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន 
បន្ទាន់ នូវ រាល់ ករណី សងៃស័យ ដៃល 

ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ បន្ទាប់ 
ពី ស្កៃន QR Code»។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ក៏ បាន ពៃមាន ផង ដៃរ 
ថា ក្នុង ករណី មិន បាន អនុវត្ត តៃឹមតៃូវ 
តាម ការ ណៃនំ អាជីវករ មា្ចាស់ អាជីវ-
កម្ម អាច បៃឈម ទៅ នងឹ ការ បទិ អាជវី-
កម្ម និង វិធានការ ចៃបាប់ ជា ធរមាន។

លោក វុី សំណង អភិបាល ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃទី ៤ ខៃ ឧសភា ថា ការ រៀបចំ ផៃសារ 
សវុត្ថភិាព ក្នងុ ភមូសិាស្តៃ ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ
គឺ តមៃូវ ឱៃយ បុគ្គល គៃប់ រូប តៃូវ គោរព 
តាម វិធាន សុខាភិបាល ជាពិសៃស 
វិធាន «៣ កុំ ៣ ការពារ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ទាំង អ្នក ទិញ 
នងិ អ្នក លក ់សណំមូពរ ចៃើន ឲៃយ យើង 
រៀបចំ ពៃះ ពួក គត់ បារម្ភ ពី សុវត្ថិ-
ភាព។ យើង បាន ស្វៃងរក ដី ទំនៃរ 
ដៃល  នៅ ជិត ផៃសារ ទាំង នោះ ដើមៃបី 
រៀបចំ ជា ផៃសារ សុវត្ថិភាព សៃប ពៃល 
មា្ចាស់  ទីតាំង ដី ក៏ បាន ចូលរួម ដល់ 
វធិានការ នៃះ ដោយ បាន ផ្តល ់ទតីាងំ ដ ី
ដោយ មិន គិត ថ្លៃ ផង ដៃរ»។

លោក ថា៖ «ការ រៀបចំ ស្តង់ដា ផៃសារ 
សុវត្ថិភាព ក៏ ធាន ដល់ មុខ របរ បៃចាំ 
ថ្ងៃ ដើមៃបី ចៀសវង មាន ករណី ឆ្លង រីក 
រាលដាល ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ផៃសារ ទាំង នោះ  
តៃូវ បាន ផ្អាក ហើយ ប៉ះពាល់ ដល់ មុខ 
របរ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ»។

លោក វុី សំណង បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
មក ដល់ ពៃល នៃះ ផៃសារ ដៃល តៃូវ បាន 
រៀបចំ តាម ស្តង់ដា សុវត្ថិភាព រួច រាល់ 
១០០ ភាគរយ គឺ មាន ផៃសារ កំពង់ស្ពឺ 
និង មាន ផៃសារ ជាចៃើន កំពុង តៃូវ បាន 
កៃបៃ ជា បណ្តើរៗ។ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ៤ 
ខៃ ឧសភា នៃះ មាន ផៃសារ តៃងតៃយឹង  
និង ផៃសារ កញៃ្ចងតៃវូ បាន បិទ ជា បណ្តាះ-
អាសន្ន បន្ទាប់ ពី រក ឃើញ អ្នក មាន 
វជិ្ជមាន កវូដី ១៩ នៅ ទនីោះ ផៃសារទាងំ  
ពីរ នៃះ ក៏ តៃូវ រៀបចំ ដូច គ្នា ដៃរ៕

មន្ត្រ៖ី ការ នៅត្រ រកឃើញ ...

រដ្ឋបាល ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺបាន រៀបចំ និង បន្ត រៀបចំ ផ្រសារ ទំាង អស់ ឱ្រយ មាន 
ស្ដង់ដា សុវត្ថភិាព បង្ការ ការ ឆ្លង ម្ររោគ កូវីដ១៩ដ្រល កំពុង រីក រាលដាល

អាជីវករផ្សារដ្ប៉ូកំពង់ធ្វើត្ស្តរកម្រោគឆ្លងកូវិដ ១៩ កាល 
ពីថ្ង្ទីទី២២ ម្សា ២០២១  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

លោក វុី សំណាង អភិបាល ខ្ត្ត កំពង់ស្ពឺ  អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការរៀបចំផ្សារប
ណ្ដោះអាសន្នមួយកន្ល្ង ដើម្បីចូលរួមទប់សា្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩។ 
រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តកំពង់ស្ពឺ
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ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នពំេញៈ នៅ រដវូវសៃសា ឆ្នា ំនៃះ 
បណ្ដា ខៃត្ត មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង 
តំបន់ ផ្ទៃ រងទឹក ភ្លៀង នៃ អាង 
ទន្លៃ មៃគង្គ និង តំបន់ ទំនាប 
កណ្ដាល ជាប់ ដង ទន្លៃ នានា 
អាច នឹង មាន ទឹកជំនន់ ក្នងុ កមៃតិ  
មធៃយម។ នៃះ បើ តាម ការ ពៃយាករ 
កម្ពស់ ទឹក ជំនន់ ទន្លៃ មៃគង្គ លើក  
ទ១ី បៃចា ំឆ្នា ំនៃះ របស ់កៃ សងួ  
ធនធាន ទឹកនិង ឧតុនិយម។

ការពៃយាករនៃះ បាន បៃកាស 
ជូន ដំណឹង កាល ពី ល្ងាច មៃសិល-
មិញ បនា្ទាប់ ពី កៃុម ជំនាញ ការ  
ឧតុនិយម និង ជលសាស្តៃ 
បាន ពិនិតៃយ ឃើញ ថា កម្ពុជា 
កំពុង រង នូវ ឥទ្ធិពល នៃ បាតុភូត 
អន្តរកាល Neutral ៦០ 

ភាគរយ, បាតុភូត El Nino 
(ក្ដៅ) ១០ភាគរយ និង បាតុ- 
ភតូ La Nana (តៃជាក)់ ៣០ 
ភាគរយ។ បាតុភូត នៃះ ធ្វើ ឲៃយ 
មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន រាយ បា៉ាយ 
គៃប ដណ្ដប់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
កម្ពុជា  ខណៈ សា្ថានភាព នៃ 
កមៃិតកម្ពស់ ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ 
ទន្លៃសាប នងិ ទន្លៃ បាសាក ់នា 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន ខ្ពស់ ជាង ឬ 
បៃហាក់ បៃហៃល មធៃយម ភាគ 
កាល ពី ចៃើន ឆ្នាំ កន្លង មក។

លោក លឹម គានហោ រដ្ឋ-
មន្តៃី កៃ សួង ធនធានទឹក និង 
ឧតុនិយម បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង 
សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង នោះ ថា៖ 
«យោង លើ សា្ថានភាព ទឹកទន្លៃ 
មៃគង្គ នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន កតា្តា 
អាកាស ធាតុ និង ការ វិភាគ លើ 

ទំនាក់ ទំនង រវាង កម្ពស់ ទឹក 
អបៃបបរមា និង អតិបរមា ពៃម 
ទាំង ការ វិភាគ លើ វដ្តទឹក ការ 
ពៃយាករ លើក ទី ១ បាន បង្ហាញ 
ថា នៅ សា្ថានីយ ជលសាស្តៃ 
បាសាក់-ចតុមុខ នា ឆ្នា ំ២០២១  
នៃះ ទឹក អាច នឹង មាន កម្ពស់ 
៩,៣០ម៉ៃតៃ ដៃល ចាត់ ទុក ជា 
បៃភៃទ ជំនន់ មធៃយម»។

លោកបានឲៃយដឹងទៀតថា 
ចាប់ ពីខៃឧសភា ដល់ ខៃ តុល 
នឹង មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន ទាំង 
នៅ ក្នុង តំបន់ អាង ទន្លៃ មៃគង្គ 
និង ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល 
អាច  នងឹ ជរំញុ ឲៃយ មាន ទកឹ ជនំន់ 
កើត ឡើង នៅ ពាក់ កណ្ដាល ឬ 
នៅ ចុង រដូវ វសៃសា ឆ្នាំ នៃះ។

ជាមួយ នឹង ការ ពៃយាករ អំពី កតា្តា  
ដៃល នា ំឲៃយ មាន ទកឹ ជនំន ់នា រដវូ 

វសៃសា ឆ្នាំ នៃះ លោក ចាន់ យុតា្ថា 
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ធនធាន- 
ទកឹ នងិ ឧតនុយិម នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ ឧសភា នៃះ បាន 
អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋ និង អា-
ជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ 
តំបន់ ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង នៃ អាង 
ទន្លៃ មៃគង្គ នងិតបំន ់វាល ទនំាប 
កណ្ដាល ជាប់ ដង ទន្លៃ មៃគង្គ 
និងបៃព័ន្ធ ដៃ ទន្លៃ នានា ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា ឲៃយ បង្កើន ការ បៃងុ - 
បៃយ័ត្ន ដោយ តៃៀម បមៃុង ទុក 
ជា មុននូវ គៃប់ មធៃយាបាយ ទាំង 
អស់ សមៃប់ ឆ្លើយតប ឲៃយ បាន 
ទាន់ ពៃល ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ នូវ ហា- 
និភ័យ នៃ គៃះ ទឹក ជំនន់ ដៃល អាច  
នឹង កើត មាន នៅ ពាក់ កណ្ដាល 
ឬ នៅ ចុង រដូវ វសៃសា ខាង មុខ នៃះ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ពៃល 

នៃះ កម្ពស ់ទកឹ ទន្លៃ មៃគង្គ គ ឺនៅ 
ទាប នៅ ឡើយ ប៉ុន្តៃ វា អាច នឹង 
ជន់ ឡើង លឿន នៅ ក្នុង ចនោ្លាះ 
ខៃ សហីា នងិ ខៃ កញ្ញា ខាង មខុ 
នៃះ។ ដចូ្នៃះសមូ បងប្អនូ បៃជា-
ពលរដ្ឋ និង អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ 
បង្កើន  ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប និង កាត់ បន្ថយ ហា-
និភ័យ នៃ គៃះ ទឹកជំនន់ ដៃល 
នឹង អាច កើត មាន នៅ ឆ្នាំ នៃះ...»។

ជុវំញិ ករណ ីនៃះ លោក កៃវ វ ី
ទីបៃឹកៃសា ជាន់ ខ្ពស់ នៃ គណៈ- 
កមា្មា ធិការជាតិ គៃប់គៃង គៃះ 
មហន្តរាយ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា សមៃប់ យន្ត ការ ឆ្លើយ 
តប និង កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ 
នៃ គៃះ ទឹក ជំនន់ នៃះ គណៈ- 
កមា្មា ធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ 
មហន្តរាយ បាន តៃៀម បមៃងុ រចួ 

ហើយ ទាំងមធៃយាបាយ សមា្ភារ 
សៃបៀងអាហារ គៃប់ពូជ ពៃម 
ទំាង កមា្លាងំ សមៃប់ ជួយ សង្គៃះ  
ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន ដៃល 
ងយ រងគៃះ ពី ទឹក ជំនន់។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ 
ពៃល នៃះ កៃុម ការងរ យើង 
កំពុង ជួយ សាងសង់ ផ្ទះ និង 
ផ្ដល ់សៃបៀង អាហារ ដល ់គៃសួារ 
ពលរដ្ឋ រងគៃះ ដោយករណី 
ខៃយល់ កន្តៃក់ និង រន្ទះ បាញ់ 
ពៃម ទាំង គៃួសារ ដៃល រង ផល 
ប៉ះពាល់ នៃ ការ រកីរាលដល នៃ 
ជងំ ឺកវូដី១៩។ ចណំៃក យន្តការ 
ឆ្លើយតប នឹងគៃះ ទឹក ជំនន់ ក៏ 
យើង បាន តៃៀម រួច រាល់ ហើយ 
ដៃរ បើ ទោះ ជា ពៃល នៃះ នៅ មនិ 
ទាន់ មាន គៃះ ទឹកជំនន់ កើត 
ឡើង ក៏ ដោយ»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ អគ្គលៃខធិការ រង នៃ អង្គ-
ការ សហបៃជាជាតិ (អសប) និង ជា 
បៃធាន នៃ គណៈកមា្មាធិការ សៃដ្ឋកិច្ច 
និង  សង្គម សមៃប់ អាសុី  និង បា៉ាសុី-
ហ្វិក  នៃ អង្គការ សហបៃជាជាតិ បាន 
សរសៃរ លិខិត ថ្លៃង អំណរគុណ និង 
វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ដល់ លោក ហ៊ុន សៃន 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី នៃ ពៃះរាជាណចកៃ 
កម្ពុជា ដៃល បាន ថ្លៃង សុន្ទរកថា នៅ 
ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ លើក ទី៧៧ របស់ UNESCAP 
កាល ពី ខៃ មៃសា តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ។

យោង តាម គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ 
អៃសា្កាប់ (NC-ESCAP) «សៃដ្ឋកិច្ច  
និង សង្គម សមៃប់ អាសុី និង បា៉ាសុី-
ហ្វិក» បាន ឱៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃទី ៤ ខៃ 
ឧសភា ថា លោកសៃី អាមិដ សល-
សៃសៃស អាលសីចាបាណ (Armida 
Salsiah Alisjahbana) អគ្គ-
លៃខាធិការ រង អសប និង ជា បៃធាន 
UNESCAP បាន ផ្ញើ លិខិត កាល ពី 
ថ្ងៃទ៣ី០ ខៃ មៃសា ដោយ បាន កណំត ់
សុន្ទរកថា លោក ហ៊ុន សៃន ជា តៃី 
វិស័យ ជួយ ដល់ ការ ពិភាកៃសា  និង 
ចូលរួម ចំណៃក ដ៏ ធំធៃង ក្នុង ការ ធ្វើ 
ឲៃយកចិ្ច បៃជុ ំលើក ទ៧ី៧ របស ់UNES-
CAP ទទួល បាន លទ្ធផល ជោគ-
ជ័យ។

គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ អៃសា្កាប់ បាន 
ថ្លៃង ដោយ យោង តាម លិខិត របស់ 
លោកសៃ ីអគ្គលៃខាធកិារ រង UN បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា៖ «ទោះប ីជា សា្ថានការណ ៍នៃ 
ការ រីក រាលដល នៃ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ 
កាន់ តៃ ធ្ងន់ធ្ងរដៃល តមៃូវ ឲៃយ យើង ធ្វើ 
ការ បៃជុ ំតាមរយៈ បៃពន័្ធ វដីៃអ ូក ៏ដោយ 

អង្គ សន្នបិាត បាន ដណំើរការ ទៅ យ៉ាង 
ល្អ នងិ បាន អនមុត័ លើ សៃចក្ត ីសមៃច 
មួយ ស្តីពី ការ សា្តារ ឡើង វិញ កៃយ 
វិបត្តិ តាម រយៈ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
តំបន់  នៅ ក្នុង តំបន់ អាសុី និង បា៉ាសុី-
ហ្វិក ដៃល បាន ផ្តល់ នូវ មូលដ្ឋាន គៃឹះ 
សមៃប់ ការ ពងៃឹង កិច្ច សហបៃតិបត្តិ- 
ការ ក្នងុ តបំន ់នងិ លើក កម្ពស ់ភាព ធន ់
និង រឹងមាំ របស់ បណ្ដា បៃទៃស អាសុី 
និង បា៉ាសុីហ្វិក ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង  វិបត្ត ិនាពៃល អនាគត។ ការ សមៃច  

ចតិ្ត របស ់សន្នបិាត ទាងំ មលូ ក ៏ជា មលូ-
ដ្ឋាន ដ ៏រងឹមា ំមយួ ទៀត ក្នងុ ការ ឆ្ពោះទៅ 
រក ការ អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព 
និង បរិយប័ន នៅ ក្នងុ តំបន់ ផង ដៃរ»។

សមូ រឭំកថា លោក ហ៊នុ សៃន បាន 
ថ្លៃង សុន្ទរក ថា ក្នុង សន្និបាត បៃចាំ ឆ្នាំ 
លើក ទី៧៧ របស់ UN-ESCAP 
កៃម  បៃធានបទ ការ សា្តារ ឡើង វិញ 
កៃយ វិបត្តិ តាមរយៈ កិច្ច សហបៃតិ-
បត្តិការ តំបន់ នៅ ក្នុង តំបន់ អាសុី និង 
បា៉ាសុហី្វកិ តាមរយៈ បៃពន័្ធ វដីៃអ ូកាល 

ពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ ថា សៃដ្ឋកិច្ច សកល ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ ទោះបី តៃូវ បាន រំពឹងថា នឹង ងើប 
ឡើង វិញ ប៉ុន្តៃ នៅ តៃ បៃឈម នឹង ភាព 
មនិ បៃកដ បៃជា ខ្ពស ់ដោយសារ ហា-
និភ័យ នៃ ការ វិល តៃលប់ មក វិញ នូវ 
រលក ថ្មីៗ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា ពិសៃស 
តាមរយៈ ការ បម្លៃង ខ្លនួ លឿនលើស ព ី
ការ រំពឹង ទុក នៃ វីរុស កូរ៉ូណ ដៃល បន្ត 
រំខាន ដល់ ជីវភាព សៃដ្ឋកិច្ច។

សុន្ទរកថា នោះ បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា 

គមា្លាត នៃ ការ ទទលួ បាន វា៉ាកស់ាងំ រវាង 
បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ និង បៃទៃស 
អភវិឌៃឍន ៍ក ៏អាច បង្ក ជា ហានភិយ័ នងិ 
រាំង  ស្ទះ ដល់ ការ ងើប ឡើង វិញ នៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច តំបន់ និង សកល ពោល គឺ 
មាន បៃទៃស មួយ ចំនួន តូច ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល អាច ងើប ឡើង វិញ បាន បៃសើរ 
ខណៈ ដៃល បៃទៃស ភាគ ចៃើន ផៃសៃង 
ទៀត បន្ត រង ផល ប៉ះពាល ់ទាងំ ក្នងុ ផ្នៃក 
សុខាភិបាល និង ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច។

លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថា៖ «ក្នុង 
បរិការណ៍ នៃះ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងិ ការ ពងៃងឹ គណុភាព 
នងិ បៃសទិ្ធភាព នៃ បៃពន័្ធ សខុាភបិាល 
គឺ ជា ការងរ អាទិភាព បំផុត សមៃប់ 
យើង ទាំង អស់ គា្នា។ កម្ពុជា សូម គូស 
បញ្ជាក ់ព ីសារៈសខំាន ់នងិ ភាព បនា្ទាន ់
នៃ ការ បៃងចៃក និង បៃើបៃស់ វា៉ាក់-
សាងំ បង្ការ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បៃកប ដោយ 
សមធម៌ និង ថ្លៃ សមរមៃយ ជាពិសៃស 
សមៃប់ បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍។ 
ជាមួយ គា្នា នៃះ កម្ពុជា សូម អំពាវនាវ 
ដល់ បៃទៃស មួយ ចំនួន កុំ បៃមូល ទិញ 
វា៉ាកស់ាងំ លើស តមៃវូ ការ របស ់ខ្លនួ នងិ 
សូម កុំ ឱៃយ មាន ការ បៃើបៃស់ វា៉ាក់សំាង 
ជា ឧបករណ៍ នយោបាយ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា កម្ពុជា ជឿជាក់ ថា 
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
និង ការ សា្តារ ឡើង វិញ កៃយ វិបត្តិ 
ទាមទារ ឱៃយ ទាំង អស់ គា្នា តៃូវ ឆ្លើយ តប 
ជា បនា្ទាន់ និង បៃកប ដោយ ការ ទទួល 
ខុស តៃូវ ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា 
បៃឈម ទាំង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ តំបន់ និង 
សកល ដោយ ឈរ លើ សា្មារត ីសាមគ្គ-ី
ភាព រួម ទាំង កិច្ច សហការ និង ការ 
គោរព គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក៕

ក្រសួងព្រយាករថារដូវវស្រសាឆ្នាំន្រះនឹងមានទឹកជំនន់ក្នងុកម្រតិមធ្រយម

អគ្គល្រខាធិការរងអ.ស.បផ្ញើលិខិតដោយវាយតម្ល្រខ្ពស់លើសុន្ទរកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
នៅក្នងុកិច្ចប្រជំុលើកទី៧៧របស់គណៈកមា្មាធិការស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រប់អាសីុនិងប៉ាសីុហ្វកិ

លោក ហុ៊ន សេន នាយក រដ្ឋមន្តេ ីនេ ពេះរជាណាចកេ កម្ពជុា  ក្នងុជំនួបជាមួយលោកសេ ីArmida Salsiah Alisjahbana 
អគ្គលេខាធិការ រង អសប និង ជា បេធាន UNESCAP នាពេលកន្លងមក។ រូប ថត FN
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បុរស ២ នាក់ ត្រវូបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួករណី បើក ឡាន ឆ្លង កាត់ 
តំបន់ បិទ ខ្ទប់ នៅក្នងុ ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ  ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក

មុំ គនា្ធា 

ភ្នំព្រញៈ មនុសៃស ជិត ១ ០០០ នាក់  តៃូវ 
បាន កៃសងួ សខុាភបិាល រក ឃើញ មាន ឆ្លង 
វីរុស កូវីដ ១៩ ក្នុង រយៈពៃល ១ ថ្ងៃ សៃប 
ពៃល ដៃល មាន អ្នក ជា សះសៃបើយ ចំនួន 
៣៦១ នាក ់នងិ មាន អ្នក ទទលួ មរណភាព 
ដោយសារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បន្ថៃម ចនំនួ ០១ 
នាក់ ទៀត។

យោង តាម សៃចក្ត ីបៃកាស របស ់កៃសងួ 
សុខាភិបាល ដៃល បាន ចៃញ ផៃសាយ នៅ 
ពៃឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៤ ខៃ ឧសភា នៃះ បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា កៃសងួ រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីបន្ថៃម 

ទៀត ចំនួន ៩៣៨ នាក់ ក្នុង នោះ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ មាន ចំនួន ឆ្លង ចៃើន ជាង គៃ រហូត 
ដល់ ៦០៨ នាក់។

ខៃត្ត ដៃល មាន ឆ្លង ចៃើន បនា្ទាប ់មាន ខៃត្ត 
កណ្តាល ដៃល មាន ចំនួន ១៧៥ នាក់ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ចំនួន ៧៧ នាក់ ខៃត្ត 
បនា្ទាយមានជ័យ ចំនួន ៥១ នាក់ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ចំនួន ១៤ នាក់ ខៃត្ត តាកៃវ ៤ 
នាក់ ខៃត្ត កំពង់ចាម ៣ នាក់ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ 
២ នាក់ និង ខៃត្ត ៥ ផៃសៃង ទៀត មាន ករណី 
ឆ្លង ចំនួន ០១ នាក ់ដូច គ្នា គឺ ខៃត្ត ពោធិ៍-
សាត់ សា្វាយរៀង បាត់ដំបង ប៉ៃលិន និង 
ខៃត្តសៀមរាប។

ជាមយួ គ្នា នៃះ ដៃរ ករណ ីអ្នក ជងំ ឺជា បរុស 
ជនជាត ិខ្មៃរ មា្នាក ់អាយ ុ៨១ ឆ្នា ំបាន សា្លាប ់
នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះសហីន ុកាល 
ពី ថ្ងៃទី ០៣ ខៃ ឧសភា ដោយ មាន ការ 
រលាក សួត ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ 
១៩។

គិត តៃឹម ពៃឹក ថ្ងៃទី ០៤ ខៃ  ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ កម្ពជុា មាន អ្នក ឆ្លង វរីសុ កវូដី 
១៩ សរុប ចំនួន ១៦ ២៩៩ នាក់ អ្នក ជា 
សះសៃបើយ ចនំនួ ៥ ៧៩១ នាក ់អ្នក កពំងុ 
សមៃក ពៃយាបាល ចំនួន  ១០ ៣៩៤ នាក់ 
និង អ្នក សា្លាប់ បាន កើន ឡើង ដល់ ចំនួន 
១០៧ នាក់៕

រី សុចាន់ 

ព្រះសីហនុៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន សមៃច ផ្អាក 
ដំណើរការ អាជីវកម្ម រោងចកៃ 
២ កន្លៃង ដៃល ស្ថិត នៅ ក្នុង 
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ជា 
បណ្តាះអាសន្ន បនា្ទាប់ ពី រក 
ឃើញ កម្មករ មាន វិជ្ជមាន ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។

រោងចកៃ ទាងំ ២ កន្លៃង នោះ 
មាន ឈ្មោះ ដាប់ប៊ៃលយូ អុីជី-
សុី មៃនូហ្វៃកធើរីង និង ខៃម- 
អាយ ឃៃរ ដៃល មាន ទីតាំង 
ស្ថិត នៅ ផ្លូវ ជាតិលៃខ ៤ ក្នុង 
ភូមិ ពូធឿង ឃុំ បិតតៃំង សៃុក 
ពៃនប់។

លោក គួច ចំរីន អភិបាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន បញ្ជាក់ 
ក្នងុ លិខិត ចុះ ថ្ងៃទី ៣ ខៃ ឧសភា  
ថា ការងរ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ នៃ 
មន្ទរី សខុាភបិាល ខៃត្ត បាន យក 
វត្ថុ សំណក ពី កម្មករ បមៃើ ការ-
ងរ នៅ រោងចកៃ ទាងំ ២ ហើយ 
លទ្ធផល បញ្ជាក់ ថា មាន វិជ្ជ-
មាន វីរុស កូវីដ ១៩។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ដើមៃបី   
ទប់សា្កាត់ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បន្ថៃម ទៀត ដល់ 
កម្មករ នៅ ក្នងុ រោងចកៃ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ សមៃច ផ្អាក 
ជា បណ្តាះ អាសន្ន ដំណើរការ 
អាជវីកម្ម រោងចកៃ ដាបប់៊ៃលយ ូ
អ៊ជីសីុ ីមៃនហូ្វៃកធើរងី នងិរោង 
ចកៃ ខៃម អាយឃៃរ រយៈ ពៃល 
៤ ថ្ងៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ជូន ដំណឹង នៃះ 
តទៅ»។

លោក គួច ចំរីន បន្តថា ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ៤ ថ្ងៃ នៃះ តមៃូវ ឱៃយ 
នាយក រោងចកៃ ទាងំ ២ សហ-

ការ ជាមួយ កៃុម ការងរ នៃ មន្ទីរ 
ការងរ និង បណ្តុះបណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដើមៃបី 
ស្វៃងរក អ្នក ដៃល មាន ការ ពាក-់
ព័ន្ធ ជាមួយ អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ 
១៩ ដើមៃប ីផ្តល ់វត្ថ ុសណំក ដល ់
កៃុម ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ នៃ មន្ទីរ 
សុខាភិបាល ខៃត្ត ដើមៃបី វិភាគ 
រក មៃរោគ កូវីដ ១៩ តាម ការ 
កំណត់។

លោក អភិបាល ខៃត្ត បាន 
បញ្ជាក់ ថា បុគ្គលិក កម្មករ 
និយោជិត ទាំង អស់ របស់ រោង- 
ចកៃ តៃូវ ផ្អាក ការ ចៃញ-ចូល 
រោងចកៃ។ កៃយ ពៃល បាន 
ផ្តល់ វត្ថុ សំណក រួច ពួក គៃ តៃូវ 
សមៃក នៅ ផ្ទះ រងច់ា ំរហតូ ដល ់
កម្មករ នៅ ក្នងុ រោងចកៃ ពាកព់ន័្ធ 
វភិាគ វត្ថ ុសណំក បាន គៃប់ៗ  គ្នា 
នងិ មាន លទ្ធផល ជា ផ្លវូ ការ ទើប 
អាច បន្ត ការងរ ជា ថ្មី តាម ការ 
ជូន ដំណឹង របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ។

លោក ចំរីន បាន បន្ថៃម ថា៖ 

«ក្នងុ ករណី លោក (នាយក រោង- 
ចកៃ) មនិ អនវុត្ត តាម ការ ណៃ-
នាំ ខាង លើ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ នឹង ចុះ អនុវត្ត វិធាន ការ 
តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ជា ធរមាន»។

លោក  គង ់វតិាណៈ អភបិាល 
រង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ មិន អាច 
ទាក់ទង ដើមៃបី សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម បាន ទៃ នៅ ថ្ងៃទី ៤ ខៃ 
ឧសភា នៃះ។

យោង តាម របាយការណ ៍កៃ-
សួង សុខាភិបាល គិត តៃឹម ពៃឹក 
ថ្ងៃទី ៤ ខៃ ឧសភា នៃះ ខៃត្ត  
ពៃះសីហនុ មាន អ្នក វិជ្ជ មាន  
កវូដី ១៩ សរបុ ចនំនួ ២ ០២៣ 
នាក់ អ្នក ជា សះសៃបើយ មាន ៨៥១ 
នាក់ សា្លាប់ ៦ នាក់ និង កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល ១ ១៦៥ នាក់។

នៅ ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា នោះ ដៃរ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន 
បៃកាស ថា មាន កម្មករ ពៃយរួ កចិ្ច- 
សនៃយា ការងរ នៃ រោងចកៃ ញូវ-
សា្តារ ១ នាក់ បាន លួច គៃច វៃះ 
ចៃញ តបំន ់បទិ ខ្ទប ់នៃ ខៃត្ត ពៃះ-

សហីន ុធ្វើ ដណំើរ ទៅ ខៃត្ត ស្ទងឹ-
តៃង និង មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩។

អ្នក ជំងឺ រូប នៃះ បាន ប៉ះពាល់ 
ដោយ បៃយោល ជាមួយ កម្មករ 
ដៃល បាន ពៃយរួ កចិ្ចសនៃយា ការងរ  
ជាមយួ គ្នា ចនំនួ ២០ នាក ់ទៀត 
នៃ រោងចកៃ ញូវសា្តារ នៃះ។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
បញ្ជាក់  ថា «ទង្វើ របស់ បុគ្គល 
ខាង  លើ នៃះ គឺ ជា អំពើ ដោយ 
ចៃតនា មិន គោរព វិធានការ 
រដ្ឋបាល ដៃល មាន ចៃង នៅ ក្នុង 
មាតៃ ៤ និង មាតៃ ១០ នៃ 
ចៃបាប់ ស្តីពី វិធានការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សាហាវ 
និង បៃកប ដោយ គៃះ ថា្នាក់ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន ស្នើ ឱៃយ អភិ-
បាល ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  លោក 
ម៉ុម សារឿន ចាត់ វិធានការ 
ចៃបាប់ ចំពោះ កម្មករ រូប នៃះ «ឱៃយ 
បាន តឹងរុឹង បំផុត»៕

គឹម សារុំ 

ព្រះសីហនុៈ មន្តៃី នគរបាល 
បាន និង កំពុង សាកសួរ បុរស 
ខ្មៃរ មា្នាក់  និង ចិន មា្នាក់ អំពី ការ 
បើក រថយន្ត ឆ្លង កាត់ បំពាន 
តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ដៃល ជា វិធាន ទប់ 
សា្កាត់ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៅ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
ដៃល តៃូវ ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី 
៣ ខៃ ឧសភា។

លោក កុល ផលី ស្នងការ 
រង ទទួល ការងរ ផៃន ពៃហ្ម-
ទណ្ឌ នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា ថា 
បុរស ខ្មៃរ ឈ្មោះ លូ គឹមហា្វាត 
អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ជា អ្នក បក បៃ 
ភាសា ចិន និង បុរស ជនជាតិ 
ចិន ឈ្មោះ CHEN XUBO 
អាយុ ២៧ ឆ្នាំ បមៃើ ការ នៅ 
សណ្ឋាគរ មួយ កន្លៃង ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជន ទាងំ  ២ 
នាក់ ខាង ជំនាញ របស់ ខ្ញុំ កំពុង 
សាកសួរ ហើយ ដំណើរ នីតិវិធី 
ក ៏កពំងុ បន្ត ដៃរ។ រឿង នៃះ ខ្ញុ ំមនិ 
ទាន់ ចំណត់ការ យ៉ាង ម៉ៃច ទៃ 
តៃ ពួក គៃ បំពាន នឹង បមៃម បិទ 

ខ្ទប់»។
លោក ផលី បាន បៃប់ 

ដោយ យោង របាយការណ៍ ថា 
កាល ពី វៃលា ម៉ាង បៃមាណ ជា 
៤ រសៀល ថ្ងៃទី ០៣ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ មាន បរុស 
ជា ជនជាតិ ខ្មៃរ និង បុរស ជន-
ជាត ិចនិ ចនំនួ២ នាក ់បាន បើក 
រថយន្ត ឆ្លង កាត់ តំបន់ ហាម 
ឃាត ់បទិ ខ្ទប ់នៅ ចណំចុ គោល-
ដៅ តៃតួ ពនិតិៃយ ភ្ន ំK៩៦ សង្កាត ់
លៃខ ៤ កៃុង ពៃះសីហនុ ខៃត្ដ 
ពៃះសហីន ុទើប មន្តៃ ីជនំាញ នា ំ
ខ្លួន បុរស ទាំង ២ នាក់  មក 
សាកសរួ នៅ ស្នងការដា្ឋាន នគរ-
បាល ខៃត្ត ពៃះសហីន ុដោយ រក 
ឃើញ មាន ឯក សណ្ឋាន មន្តៃី 
នគរបាល ដូចជា  អាវ និង មួក។

លោក បញ្ជាក់ ថា នៅ ក្នុង 
រថយន្ត នោះ មាន ដូច ជា អាវ 
នគរបាល ថា្នាក់ វរសៃនីយ៍តៃី 
ចំនួន ១, មួក នគរបាល ថា្នាក់ 
ឧត្តមសៃនីយ៍ ចំនួន ១។

លោក  ផលី ថ្លៃង ថា៖ «ជន 
ទាំង ពីរ នាក់ នោះ មិន ជាប់ 
ពាកព់ន័្ធ បទល្មើស ក្នងុ ការ ក្លៃង 
សម្លៀក បំពាក់ នគរបាល ទៃ 
ពៃះ អ្នក ផៃសៃង ទុក នៅ ក្នុង 
រថយន្ត គត់»៕

កុមារាមា្នាក់រស់នៅម្ដុផំ្រសារចាស់ ត្រវូបានក្រមុគ្រពូ្រទ្រយយកសំណាកដើម្របី
ធ្វើត្រស្តស្វ្រងរកម្ររោគកូវីដ១៩  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

លោក គួច ចំរីន អភិបាល ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តពៃះសីហនុ

អាជ្ញាធរខេត្តពេះសីហនុសមេចផ្អាក
ដំណើរការរោងចកេចំនួន២កន្លេងបន្ទាប់
ពីរកឃើញកម្មករមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩

នគរបាលកំពុងសាកសួរបុរស
២នក់រឿងបើកឡានឆ្លង
កាត់តំបន់បិទខ្ទប់បង្ការការឆ្លង
កូវីដ១៩ក្នងុខេត្តពេះសីហនុ

រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ជិត១០០០នក់បន្ថេមទៀតខណៈជសះសេបើយ៣៦១នក់
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

ប្រែ � ន� ្រែ ប់�្រែ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រែ � ន �្រែ ប់�្រែ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

ប្រែ � ន ក្រែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្រែដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រែដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រែ  ព័ត៌មា នកីឡា   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �្រែហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា៉ា , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�្រែ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រែស�្រែ �លអក� រា វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រែ � ន�្ន ្រែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រែករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រែករចនា �្រែ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រែក  ផ្រែ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

ប្រែ � ន�្រែក� យកា �្រែតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រែ � ន�្រែក� យកា �្រែត

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

ប្រែ � ន�្ន ្រែករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រែករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រែ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រែ � នគណ�្រែយ្រែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រែ�  និងរចនា �្រែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យខ្រែត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ� វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃុត សុភចរិយា 

ស្ទងឹត្រែងៈ បៃជាសហគមន ៍
ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច គៃឹង 
បៃមាណ ជាង ៣០ គៃសួារ នៅ 
ភូមិ រំពាត់ និង ភូមិ តាឡាត ឃុំ 
តាឡាត សៃុក សៃសាន បាន 
អះអាង ថា នៅ ពៃល នៃះ កៃុម-
ហ៊នុ SK Plantation (Cam-
bodia) Pte., Ltd ដៃល វិនិ- 
យោ គលើ ដណំា ំកសឧិសៃសាហ- 
កម្ម បាន ឈូស ឆយ ដី ចំការ 
ដំណាំ របស់ ពួក គាត់ និង គំរាម 
កំហៃង បណ្ដៃញ ពួក គាត់ ឲៃយ 
ចៃញ ព ីទតីាងំ ដ ីដៃល កពំងុ រស-់
នៅ នងិ អាសៃយ័ ផល ជាង ២០ 
ឆ្នាំ មក ហើយ។

តំណាង សហគមន៍ ជនជាតិ 
ដើម ភាគ តចិ គៃងឹ នៅ ភមូរិពំាត ់
លោក សុិន ដាវ អាយុ ៤២ ឆ្នាំ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃទី០៣ ខៃ ឧសភា ថា នៅ ពៃល  
នៃះ ខាង កៃុមហ៊ុន បាន បៃើ 
កមា្លាងំ សន្តសិខុ មក ហាម ឃាត ់
ពួក គាត់ មិន ឲៃយ ដាំដុះ ដំណាំ 
ចមា្ការ វលិជុ ំលើ ទតីាងំ ដ ីសមហូ- 
ភាព របស់ ពួក គាត់ ទៀត ទៃ។

បើ តាម តំណាង សហគមន៍ 
រូប  នៃះ កៃុមហ៊ុន អះអាង ថា ដី 
ដៃល ពលរដ្ឋ បាន រស់នៅ នឹង 
អាសៃយ័ ផល តាម លក្ខណៈបៃ- 
ពៃណី ដូនតា មក នោះ បច្ចុបៃបន្ន 
ជា ដ ីរបស ់កៃមុហ៊នុ ដៃល ទទលួ 
បាន សទិ្ធ ិវនិយិោគ ព ីរដា្ឋាភបិាល 
តាមរយៈ កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ ដើមៃបី អភិ-
វឌៃឍន ដំណំា កសិឧសៃសាហកម្ម។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ឥឡូវ នៃះ 
ពួក គៃ [ភាគី កៃុមហ៊ុន] បាន 

បៃើ គៃឿង ចកៃ ឈូស ឆយ ពៃ 
អារកៃស និង ចមា្ការ ដំណាំ របស់ 
ពួក យើង សរុប បៃមាណ ជាង 
៣០ ហិកតា ហើយ និង បាន 
រុះរើ ផ្ទះ របស់ អ្នក ភូមិ យើង អស់ 
ចំនួន ៣ ខ្នង។ ពួក គៃ បាន 
ហាម ពកួ យើង មនិ ឲៃយ សង ់ផ្ទះ ថ្ម ី
និង ដាំដុះ ដំណាំ ចមា្ការ វិលជុំ 
តទៅ ទៀត ទៃ»។

បើ តាម សុនិ ដាវ ដ ីពៃ សម-ូ 
ហភាព របស់ សហគមន៍ ទាំង 
ប៉ុន្មាន គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ទីតាំង ដី 
របស់ កៃុមហ៊ុន ទាំង អស់។

ចំណៃក លោក គ្លីម យឿង 
អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ ដៃល ជា ចាស់ទុំ 
និង  ជា មៃភូមិ រំពាត់ បាន និ-
យាយ  បន្ទរ ថា៖ «នៅ ក្នុង កិច្ច 
បៃជុំ ពិគៃះ យោបល់ នពៃល 
កន្លង មក ទាំង ភាគី កៃុមហ៊ុន 
និង អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ បាន 
សមៃច ឯកភាព កាត់ ឆ្វៀល ដី 

សហមូហភាព របស់ សហគមន៍  
យើង ខ្ញុំ ចៃញ ពី គមៃង អភិ- 
វឌៃឍន៍ ដំណាំ កសិ ឧសៃសា ហកម្ម 
របស់ កៃុមហ៊ុន នៃះ ហើយ»។

ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន មិន ដឹង ជា មាន 
រឿង អ្វី ទៀត នោះ ទៃ សៃប់ តៃ 
កៃុមហ៊ុន ចាត់ ឲៃយ តំណាង មា្នាក់ 
ឈ្មាះ  សមៃបត្តិ មក ឃាត់ អ្នក 
ភូមិ  មិន ឲៃយ សង់ ផ្ទះ ថ្មី និង ដាំ ដំ-
ណាំ ចមា្ការ វិលជុំ ដោយ អះអាង 
ថា ដី សមូហភាព របស់ សហ-
គមន៍ ទាំង នៃះ គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ទីតាំង ដី របស់ ពួក គៃ ទៅ វិញ។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោក យឿង 
បាន អំពាវនវ សុំ ឲៃយ អាជា្ញាធរ 
ឃុំ-សៃុក និង ថា្នាក់ ខៃត្ត ពៃម 
ទាំង អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ នន 
ជួយ អន្តរាគមន៍ រក ដំណោះ 
សៃយ លើ ករណី នៃះ ជូន 
បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ សហគមន ៍
ពួក គាត់ ផង។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ពៃយាយាម 
ទាក់ទង ទៅ ភាគី កៃុមហ៊ុន SK 
Plantation (Cambodia) 
Pte., Ltd ជា ចៃើន ដង ហើយ 
បរុស មា្នាក ់ដៃល បៃប ់ថា ឈ្មាះ 
សមៃបត្តិ ជា មៃ ការ កៃុមហ៊ុន 
បៃចាំ ក្នុង តំបន់ ខាង លើ នៃះ 
បាន  និយាយ យា៉ាង ខ្លី ថា នៅ 
ពៃល  នៃះ កៃមុហ៊នុ កពំងុ ដណំើរ 
ការ អភិឌៃឍន៍ លើ វិស័យ ដាំដុះ 
ដំណាំ កសិឧសៃសាហកម្ម តាម 
ផៃនការ ដៃល បាន គៃង ទុក។

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖ «ខ្ញុំ 
អាច បៃប់ បាន តៃ ប៉ុណ្ណឹង បើ 
ចង់ ដឹង លើស ពី នៃះ សូម សួរ 
ទៅ កៃសួង ឬ មន្ទីរ កសិកម្ម 
រកុា្ខាបៃមាញ ់នងិ នៃសាទ ដៃល 
ជា សា្ថាប័ន ជំនញ ទទួល បន្ទុក 
ក្នងុ ការ ឃា្លាមំើល អពំ ីដណំើរការ 
អភវិឌៃឍន ៍របស ់កៃមុហ៊នុ យើង ខ្ញុ ំ
ចុះ ពៃះ នៅ ពៃល នៃះ ខ្ញុំ មាន 

កិច្ចការ ជាចៃើន ទៀត ដៃល តៃូវ 
ធ្វើ»។

លោក ជា កុណារា៉ា នយ 
ផ្នៃក រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ សៃុក 
កូនមុំ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា រដា្ឋាភបិាល តាមរយៈ កៃសងួ 
កសិកម្ម បាន ផ្ដល់ ដី សមៃបទាន 
សៃដ្ឋកិច្ច ទៅ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន SK 
Plantation (Cambodia) 
Pte., Ltd ជាង ៦ ៥០០ ហកិ-
តា នៅ ក្នុង ភូមិសាស្តៃ សៃុក 
ចំនួន ២ គឺ សៃុក កូន មុំ នៃ ខៃត្ត 
រតនគិរើ និង សៃុក សៃសាន  នៃ 
ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង ដើមៃបី ដាំដុះ 
ដំណាំ កសិឧសៃសាហកម្ម។

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «មុន ពៃល 
ចុះ បញ្ជ ីផ្ទៃរ កម្មសិទ្ធ ិទៅ ឲៃយ កៃមុ-  
ហ៊ុន នៃះ កៃុម គណៈ កម្មការ 
ជំនញ ដៃល មាន កៃសួង កសិ-
កម្ម ជា បៃធាន បាន សមៃច   កាត ់
ឆ្វៀល ដី សមូហភាព របស់បៃជា-  
ពលរដ្ឋ ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច 
ទំាង អស់ ចៃញ ពី គមៃង ហើយ។ 
យា៉ាង ណា ក ៏ដោយ បញ ្ហា វវិាទ ដ ី
ធ្លី នៃះ នៅ តៃ បន្ត កើត មាន នៅ 
គៃប ់កន្លៃង ដោយ នៅ កន្លៃង ខ្លះ 
អ្នក ភូមិ ជា អ្នក បំពាន ហើយ 
កន្លៃង ខ្លះ ក៏ មាន ការ បំពាន ពី 
ខាង កៃុមហ៊ុន ផង ដៃរ»។

បើ តាម លោក កុណារា៉ា អ្នក 
ភូមិ ដៃល មាន បញ្ហា ខាង លើ 
នៃះ គួរ ដាក់ សំណើ សុំ កិច្ច អន្ត-
រាគមន ៍ទៅ អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន ឬ 
គណៈកម្មការ គៃប់គៃង ដី រដ្ឋ 
ថា្នាក់ សៃុក និង ថា្នាក់ ខៃត្ត និង 
សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ មយួ ចនំនួ ទៀត 
ដោយ ភា្ជាប់ មក នូវ ឯកសារ យោង   
មួយ ចំនួន ដើមៃបី មាន ដំណោះ- 
សៃយ ទៅ តាម នីតិវិធី ចៃបាប់៕

ឡាយ សាមាន

កពំងឆ់្នាងំៈ អ្នក ភមូ ិបៃមាណ 
ជា ២០ នក់ នៅ កៃបៃរ តំបន់ វត្ត 
និគៃធារាម ហៅ វត្ត ជៃបាក់ 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ភមូ ិជៃបាក ់ឃុជំៃ 
បាក់ សៃុក រលាប្អៀរ នៅ ថ្ងៃទី 
៣ ខៃ ឧសភា បាន ចៃញ មុខ រា 
រាំង  សមត្ថកិច្ច មិន ឱៃយ បូជា សាក 
សព ស្តៃី វ័យ ចំណាស់ ជិត ៦០ 
ឆ្នាំ ដៃល បាន សា្លាប់ ដោយសារ 
ជំងឺ កូវើដ ១៩ ពៃះ បារម្ភ អំពី 
ការ   ឆ្លង មៃរោគ។

លោក យង់ សៅវុឌៃឍី អភិបាល  

សៃកុ រលាប្អៀរ បាន បៃប់  ភ្នពំៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ស្តៃី វ័យ ចំណាស់ មា្នាក់ 
មាន អាយុ ៥៨ ឆ្នា ំមាន សៃកុកំ-  
ណើត នៅ ក្នុង ភូមិ រនុក ឃុំ តៃ- 
ងលិ សៃកុ កពំង ់លៃង បាន សា្លា 
ប់  ដោយ មាន វិជ្ជមាន កូវើដ ១៩ 
នៅ មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ។

លោក ថា៖ «តាម ពិត សព 
មិន  ទាន់ ដឹក ដល់ វត្ត ទៃ នៅ 
មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត នៅ ឡើយ 
ទៃ តៃ យើង បាន ទៅ រៀបចំ 
បោស សមា្អាត នៅ ជុំវិញ ទីបា៉ាឆ 
រៀបច ំអនមយ័ នងិ បច្ចៃកទៃស 
ខ្ពស់ និង សមា្ភារ សមៃប់ បូជា 

សៃប់ តៃ មាន បៃជាពលរដ្ឋ 
បៃមាណ ២០ នក់ មក តវា៉ា 
ដោយ គាត់ បារម្ភ ថា ខា្លាច ឆ្លង 
តាម ផៃសៃង ទោះបី ជា អាជា្ញាធរ 
ខិតខំ ពនៃយល់ ណៃនំ យា៉ាង ណា 
ក ៏ដោយ ពលរដ្ឋ នៅ តៃ មនិ អន-ុ 
ញ្ញាត ទើប សមៃច បង្វៃរ ការ 
បូជា សព នៅ កន្លៃង ផៃសៃង»។

លោក យង់ សៅវុឌៃឍី បាន ឱៃយ 
ដឹង  ដៃរ ថា នៅ ថ្ងៃទី ៤ ខៃ ឧសភា 
កៃមុ ការងារ ជនំញ នងឹ បើក កចិ្ច 
បៃជុ ំបន្ទាន ់ដើមៃប ីកណំត ់ទតីាងំ 
សមៃប ់បជូា សព។ កៃមុ បៃកឹៃសា 
សៃកុ គណៈ អភិ បាល  សៃកុ និង  

មៃឃុំ ទាំង អស់ នឹង ជៃើស រើស 
ទីតាំង ឱៃយ ឆ្ងាយ ពី ភូមិ បៃហៃល  
នៅ ពៃ ជើងភ្នំ នឹង តៃូវ ធ្វើ ទី 
សមៃប់ រំលាយ សព។

លោក យង់ សៅវុឌៃឍី ថ្លៃង ថា 
នៃះ ជា ករណី ទី២ហើយ ដៃល 
ពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត សា្លាប់ ដោយ- 
សារ ជំងឺ កូវើដ ១៩៕

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រងឹជាង៣០គ្រសួារថា
ក្រមុហុ៊នSKកំពុងឈូសឆាយដីចម្ការវិលជំុរបស់ពួកគាត់

ពលរដ្ឋប្រមណ២០នាក់រារំាងសមត្ថកិច្ចមិនឱ្រយបូជាសពនៅក្នងុវត្ត
ក្រយពីសា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

គ្រែឿងចក្រែរបស់ក្រែមុហុ៊នឥណ្ឌា SK ព្រែលសកម្មភាពឈូសឆយដីព្រែ នៅឃំុត្រែពំាក្រែហម ក្នងុខ្រែត្តរតនគិរី 
កាលពីឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត សហ ការើ

ប្រែជាពលរដ្ឋនំាគ្នាចុះមកតវ៉ារារំាងការបូជាសពអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ 
ដោយបារម្ភអំពី ការ ឆ្លង ម្រែរោគ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,480 16,480 16,480 16,300

2 GTI 4,460 4,400 4,460 4,280

3 PAS 13,020 13,040 13,060 13,000

4 PEPC 3,070 3,080 3,080 3,060

5 PPAP 13,660 13,740 13,740 13,600

6 PPSP 1,910 1,890 1,920 1,880

7 PWSA 7,200 6,880 7,280 6,860

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៤ី ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ តមេូវ ការ ថាមពល 
អគ្គសិន ីនៅ មនិ ទាន ់មាន សន្ទុះ 
ឡើង វិញ នោះ ទេ បើ ទោះ ជា 
រោង ចកេ សហគេស ដេល 
មាន  ទីតាំង នៅ ក្នុង តំបន់ លឿង 
ភាគ ចេើន តេូវ បាន ដំណើរការ 
ឡើង វិញ ក៏ ដោយ។

សព្វថ្ងេ រោងចកេ ជិត ១០០ 
បាន បេតិបត្តិការ ឡើង វិញ 
បន្ទាប់ ពី ផ្អាក អាជីវកម្ម មួយ 
រយៈ ពេល ខ្លី ដោយសារ វិធាន- 
ការ បិទ ខ្ទប់ កេុង ភ្នំពេញ និង 
កេុង តាខ្មៅ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
នពេល កន្លង មក។ នេះ បើ តាម 
កេសួង ការងារ និង បណ្តុះ-
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ។

លោក វិចទ័រ ហេសូន អគ្គន-
យក នេ អគ្គនយកដ្ឋាន ថាម-
ពល នេ កេសួង រ៉េ និង ថាមពល 
ឲេយ ដងឹ ថា ថ្វ ីដេបតិ រោងចកេសហ- 
គេស និង សណ្ឋាគារ មួយ ចំ-
នួន បាន បើក បេតិបត្តិការ ឡើង 
វញិប៉នុ្តេ តមេវូ ការ ថាមពល អគ្គ-ិ 
សន ីនៅ មនិ ទាន ់ងើប ឡើង ខ្ពស ់
គួរ ឲេយ កត់ សមា្គាល់ នោះ ទេ។

លោក ហេសូន បេប់ ភ្នំពេញ 
ប៉សុ្តិ៍ ថា ដោយសារ ការ រកី  រាល- 

ដល ជំងឺ កូវីដ  ១៩ នៅ តេ បន្ត 
បាន ន ំតមេវូការ ថាមពល អគ្គ-ិ
សនី ធា្លាក់ចុះ មក នៅ តេឹម១ 
៧០០ មេហ្គាវ៉ាតព់២ី ០០០មេ-
ហ្គាវ៉ាត់ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក ហេសនូ បន្ថេម ថា ដើមេប ី
ធាន ដល់ ការ ផ្គត់ផ្គង់ និង ការ 
បេើបេស់ សមាមាតេ គា្នា និង 
ឆ្លើយ តប នឹង បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច 
រោង ចកេ ថាមពល ដើរ ដោយ 
បេងខ្មៅ ៤០០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ 
សេុក ល្វាឯម ខេត្ត កណ្តាល 
អាច នងឹ ផ្អាក ដណំើរការ ហើយ 
ទំបន់វរី អគ្គិសនី មួយ ចំនួន 

ទៀត នងឹ មនិ ដណំើរ គេប ់ធរ័ប៊នី 
ភ្លើង ទាំង អស់ នោះទេ  ប៉ុន្តេ នៅ 
ពេល មាន តមេូវការ ថាមពល 
ពេញ លេញ រោងចកេ ទាំង នោះ 
នឹង បេតិបត្តកិារ ឡើង វិញ ភា្លាមៗ។

លោក ឲេយ ដងឹ ទៀត ថា៖ «អគ្គ-ិ
សនី កម្ពុជា (EDC) មាន 
មជេឈមណ្ឌល បញ្ជា ជាត ិមយួ ក្នងុ 
កេបខណ័្ឌ ទទូាងំ បេទេស ដចូ្នេះ 
នៅ ពេល តមេូវ ការ ធា្លាក ់ចុះ គាត ់
អាច បញ្ជា ឲេយ សា្ថានីថាម ពល- 
អគ្គសន ីរបស ់ផ្នេក ឯកជន ផ្អាក 
ដំណើរការ សិន ដើមេបី ឆ្លើយ តប 
តេ តមេូវការ ដោយ មិន ផលិត 

លើស តមេូវការ»។
អ្នក នំពាកេយ កេសួង ការងារ 

និង បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ 
លោក ហេង សួរ ថ្លេង នៅ ក្នុង 
វេទិកា ពិសេស នៅ ទូរទសេសន៍ 
ជាតិ កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងេទី ៣ ខេ 
ឧសភា ថា រោងចកេ នៅ ក្នុង 
តំបន់ លឿង ចំនួន ៩៥ រោង-
ចកេ បាន បើក ដំណើរការ ឡើង 
វញិ ដេល មាន កម្មករ នយិោជតិ 
បេហេល ៣០ ភាគរយ ស្មើ 
នឹង១,៥ មុឺន នក់ នេ កម្មករ 
និយោជិត សរុប តេឡប់ មក ធ្វើ 
ការ វិញ ក្នងុ រោងចកេ ទំាង នោះ។

អ្នកសេី ម៉ៅ សុធា សា្ថាបនិក 
និង នយក គេប់គេង កេុមហ៊ុន 
អេស អេច អ៊ី អាកេូខេម ខូ 
អលិ ធ ីឌ ីដេល ជា កេមុហ៊នុន-ំ 
ចេញ ផលិតផល កសិកម្ម កត់ 
សមា្គាល ់ថា ក្នងុ អឡំងុ ពេល ការ 
រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នេ 
ពេឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កមុ្ភៈ ការ ផ្គតផ់្គង ់ថាមពល ហក ់
មាន និរន្តរភាព។

អ្នកសេី សុធា សង្កេត ឃើញ 
ថា៖ «ក្នុង អំឡុង ពេល នេះ ការ 
បេើបេស់ ថាមពល អគ្គិសនី គឺ 
មិន មាន ការ ដច់ រអាក់រអួល 
ខ្លាំង ដូច កាល ពី រដូវ បេំង ឆ្នាំ 

មុនៗ នោះ ទេ  វ បេហេល មក ពី 
កេុមហ៊ុន  និង រោងចកេ មួយ 
ចំនួន បាន បិទ ទា្វារ ដេល នំ ឲេយ 
បេើបេស់ ភ្លើង ថយ ចុះ។

អ្នកសេ ីឲេយ ដងឹ ថា៖ «ថាមពល 
មាន តមេូវការ ចាំបាច់ ណស់ 
សមេប់ រោងចកេ សហគេស 
ដេល ដំណើរការ ដោយ ក្នុង ការ 
ដំណើរការ ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម 
ដេល មនិ អាច ខ្វះ បាន ផ្ទយុ មក 
វិញ បេសិន បើ ការ បេើបេស់ 
ភ្លើង រអាករ់អលួ វ ធ្វើ ឲេយ រាងំស្ទះ 
ដល់ ការ ផលិត»។

យោង តាម សេចក្តី សមេច 
ចុះហត្ថលេខ ដោយ លោក 
នយក រដ្ឋមនេ្តី ហ៊ុន សេន នៅ 
ថ្ងេទី ៣ ឧសភា បាន សមេច 
បញ្ចប់ ការ បិទ ខ្ទប់ ភូមិសាស្តេ 
រាជធានី ភ្នំពេញ និង កេុង - 
តាខ្មៅ នេ ខេត្ត កណ្តាល ចាប់ ពី 
ថ្ងេទ ី៦ ខេ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
តទៅ ប៉ុន្តេ រដ្ឋបាល សាល 
រាជធានីភ្នំ ពេញ និង រដ្ឋបាល 
ខេត្ត កណ្តាល នឹង ដក់ ចេញ 
វិធានការ ចាំបាច់ ផេសេង ទៀត 
ដើមេបី បេយុទ្ធ និង ទប់សា្កាត់ ការ 
ឆ្លង រាលដល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក្នងុ ផ្នេក ណ មយួ នេ ភមូសិាសេ្ត 
ទាំង នេះ៕

ទីកេុង ហាណូយៈ កេសួង 
ឧសេសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម 
(MIT) នេ បេទេស វៀតណម 
បាន បន្ត ដក់ ពន្ធ បេឆំង នឹង 
ការ លក ់បង្ខចូ ថ្លេ លើ ផលតិផល 
អាលុយមីញ៉ូម មួយ ចំនួន មាន 
បេភព មក ព ីបេទេស ចនិជាមយួ  
នឹង អតេពន្ធ ពី ៤,៣៩ ភាគរយ 
ដល ់៣៥,៥៨ ភាគរយ បន្ទាប ់
ពី ការ តេួត ពិនិតេយ លើក ដំបូង។

កាល ព ីថ្ងេទ ី២៨ ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ
មុន MIT បាន ចេញ នូវ សេច ក្តី 

សមេច ដក់ កាតព្វកិច្ច បេឆំង 
ការ លក ់បង្ខចូ ថ្លេ លើ ផលតិផល 
អាលយុមញី៉មូ មយួ ចនំនួ ដេល 
មាន បេភព មក ពី បេទេស ចិន 
ដេល មាន អតេ ព ី២,៤៩ភាគ- 
រយ  ដល់ ៣៥,៥៨ ភាគរយ។

កេសួង នេះ បាន ផ្តើម ការ សុើប  
អង្កេត លើ ករណី លក់ បង្ខូច ថ្លេ 
នៅ ខេ មករា ឆ្នាំ ២០១៩។ ការ 
សុើប អង្កេត បាន រក ឃើញ ថា 
មាន ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ឧសេសា-
ហកម្ម អាលុយមីញូ៉ម ក្នងុ សេកុ។ 

ជាក់ស្តេង អ្នក ផលិត ក្នុង សេុក 
ភាគ ចេើន រង ការ ខតបង់ ខេសេ 
សងា្វាក់ ផលិតកម្ម ជាចេើន តេូវ 
បញេឈប ់ដណំើរការ ហើយ កម្មករ 
មួយ ចំនួន ធំ បាត់បង់ ការងារ ធ្វើ។

មូលហេតុ ចមេបង តេូវ បាន គេ 
រក ឃើញ ថា ការ បោះ ចោល 
ផលិតផល អាលុយមីញូ៉ម ដេល  
មាន បេភព មក ពី បេទេស ចិន 
នៅ កមេិត ២,៤៩ ភាគរយ 
ដល់ ៣៥,៥៨ ភាគរយ។

នៅ ពាក ់កណ្តាល ឆ្នា ំ២០២០ 

កេសួង បាន សាកសួរ ដើមេបី ធ្វើ 
ការ ពិនិតេយ លើក ដំបូង លើ ការ 
បេឆងំ នងឹ ការ លក ់បង្ខចូ ថ្លេ លើ 
ផលិតផល អាលុយមីញូ៉ម ចិន។

បន្ទាប់ ពី ពិនិតេយ រួច កេសួង 
បាន ចេញ សេចក្តី សមេច នៅ 
ថ្ងេទី ២០ ខេ មេសា ឆ្នាំ នេះ 
ដេល ចូល ជា ធរមាន ៥ ថ្ងេ 
កេយ  ដើមេប ីបន្ត អនវុត្ត កាតព្វ-
កចិ្ច បេឆងំ ការ លក ់បង្ខចូ ថ្លេ លើ 
ផលតិផល អាលយុមញី៉មូ មយួ 
ចំនួន ដេល មាន បេភព មក ពី 

បេទេស ចិន។
នៅ ថ្ងេ ដដេល កេសួង ក៏ បាន 

ចេញ សេចក្តី សមេច មួយ 
បន្ទាប ់ព ីបាន ធ្វើ ការ ពនិតិេយ លើក 
ដំបូង ស្តីពី ការ ដក់ កាតព្វកិច្ច 
បេឆំង ការ លក់ បង្ខូច ថ្លេ លើ 
ផលតិផល ដេក ថេប មាន បេភព 
មក ពី បេទេស ចិន និង សាធា-
រណរដ្ឋ កូរ៉េ។ កេ ពី នេះ ពន្ធ 
បេឆំង ការ លក់ បង្ខចូ ថ្លេ ២,៥៦ 
ភាគរយ ដល់ ៣៤,២៧ 
ភាគរយ តេូវ បាន កំណត់៕

ហុឹន ពិសី 

ភ្នពំេញៈ កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
នឹង នៅ បន្ត អនុវត្ត យុទ្ធន ការ 
លក់ ទំនិញ សមេប់ ផ្គត់ផ្គង់ នៅ 
តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំ-
ពេញ បន្ត ទៀត បើ ទោះ បរីដ្ឋាភ-ិ 
បាល សមេច ថា នងឹ បញ្ចប ់ការ 
បិទ ខ្ទប់ ភូមិសាសេ្ត រាជធានី 
ភ្នំពេញ និង កេុង តាខ្មៅ នេ ខេត្ត 
កណ្តាល ចាប់ ពី ថ្ងេទី ៦ ខេ 
ឧសភា ក ៏ដោយ។ នេះ បើ យោង 
តាម  អ្នក នំ ពាកេយ កេសួង ពា-
ណិជ្ជកម្ម។

លោក នយក រដ្ឋ មន្តេី ហ៊ុន 
សេន កាល ព ីថ្ងេទ ី៣ ខេ ឧសភា 
បាន ចុះ ហត្ថលេខ លើ សេចក្តី 
សមេច លេខ ៦១ សសរ ស្តីពី 
«ការ បញ្ចប់ ការបិទ ខ្ទប់ ភូមិ- 
សាស្តេ រាជធានី ភ្នំពេញ និង 
កេុង តាខ្មៅ នេ ខេត្ត កណ្តាល 
ចាប់ ពី ថ្ងេទី ៦ ខេ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ត ទៅ» ដោយ ជំនួស 
មក វិញ នូវ វិធានការ ថ្មី សំដៅ 
បងា្ការ ការ ឆ្លង រាលដល ជំងឺ 
កវូដី១៩ របស ់គណៈអភបិាល 
រាជធានី ភ្នំពេញ សមេប់ ភូមិ-
សាសេ្ត រាជធានី ភ្នំពេញ និង 
របស់ គណៈអភិបាល ខេត្ត 
កណ្តាល សមេប់ ភូមិសាសេ្ត 
កេុង តាខ្មៅ។

រាជធានី ភ្នំពេញ និង កេុង-
តាខ្មៅ តេូវ បាន រដ្ឋាភិបាល 
សមេច បទិ ខ្ទប ់ចាប ់តាងំ ពថី្ងេទ ី
១៥ ខេ មេសា ក្នងុ គោល បំណង  
ដើមេបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល 
ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង ពេឹត្តិ-
ការណ៍ សហគមន៍២០ កុម្ភៈ។

លោក ប៉េន សុវិជាតិ អ្នក នំ 
ពាកេយ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងេ ទ ី៤ ខេ 
ឧសភា ថា...តទៅទំព័រ ៩ 

តមូ្វ ការ ថាមពល មិន មាន កំណើន ឡើយ ទោះបី តំបន់ 
ឧស្សាហកម្ម មួយ ចំនួន តូ្វ បាន បើក ដំណើរការ ឡើង វិញ

វៀតណាម ដំឡើង ពន្ធ ប្ឆំាង ការ លក់ បង្ខចូ ថ្ល ្ លើ អាលុយមីញូ៉ម ពី ចិន

រដ្ឋ នឹង នៅ បន្ត ការ 
លក់ ស្បៀង ក្នងុ 
តំបន់ បិទ ខ្ទប់ដើម្បី 
រក្សា លំនឹង ទីផ្សារ

ស្ថានីយ ចេកចាយ ថាមពល អគ្គសិនី មួយ កន្លេង  ដេល ស្ថតិ នៅ តាម 
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តពីទំព័រ ៨ ...យុទ្ធនាការ
លក់ស្បៀងរបស់ក្សួងពា-
ណិជ្ជកម្ម នឹងនៅបន្តធ្វើនៅ
តំបន់បិទខ្ទប់ដើម្បីជួយសមួ្ល
ដល់ប្ជាជនដ្លមិនអាចធ្វើ
ដំណើរច្ញក្បាន។
លោកថ្ល្ងថា៖ «បនា្ទាប់ពី

ការបើករាជធានីភ្នំព្ញឡើង
វិញក្សួងនឹងនៅត្បន្តអនុ-
វត្តការលក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងជូន
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋដដ្លដោយ
យោងតាមស្មារតីស្ចក្តីសម្ច
ល្ខ៥៤ រហូតដល់មានការ
ណ្នាំជាថ្មីទៀត»។
លោកបន្ថ្មទៀតថាចាប់

តំាងពីផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងទី្១៥ខ្
ម្សក្នុងរូបភាពជាការលក់
ចល័តតាមរថយន្ត(បនា្ទាប់ពី
ទីក្ុងភ្នំព្ញនិងក្ុងតាខ្មា
ត្ូវបានបិទខ្ទប់)និងការលក់
ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងដោយបោះទី-
តាំងតាមតំបន់ក្ហមដ្ល
បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងទី្១៩ខ្ម្ស
ក្សួងសង្ក្តឃើញថាយុទ្ធ-
នាការន្ះបានចលូរមួចណំក្
យ៉ាងមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការ
ជួយដោះស្យការលំបាក
ទាក់ទងនឹងតម្ូវការស្បៀង
របស់ប្ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង-
តំបន់បិទខ្ទប់បានយ៉ាងច្ើន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ជារួម

យើងអាចវាយតម្ល្ខ្ពស់ចពំោះ
ប្តិបត្តិការដ្លបានអនុវត្ត
ប្កបដោយជោគជ័យន្ះ
ដោយវាបានចូលរួមយ៉ាងមាន
ប្សទិ្ធភាពក្នងុការអនវុត្តយទុ្ធ
សស្្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
សំដៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដលជងំឺកវូតី១៩ពសិស្ក្នងុ
អំឡុងព្លន្ការបិទខ្ទប់រាជ-
ធានីភ្នំព្ញនិងក្ុងតាខ្មា»។
លោកលើកឡើងទៀតថា

ការចូលរួមលក់ទំនិញពីវិស័យ
ឯកជនជាមួយប្តិបត្តិការ
របស់កស្ងួក៏បានរមួចណំក្
ធ្វើឱ្យការងារន្ះកាន់ត្មាន
ភាពងាយស្ួលនិងមានប្-
សិទ្ធភាពថ្មទៀតតាមរយៈ
ការបង្កើនចនំនួមខុទនំញិកាន់
ត្ច្ើនដចូជាសច់ត្សី្ស់
បន្ល្ និងទំនិញចាំបាច់ដទ្
ទៀតបន្ថម្លើមខុទនំញិយទុ្ធ-
សស្្តជាសប្ៀងដល្កស្ងួ-
បានដក់លក់។
លោកសួរ វីរៈអគ្គនាយក-

ក្មុហ៊នុវរីៈប៊នុថាំអច្បស្
ដ្លកំពុងប្ើប្ស់រថយន្ត
ចល័តចំនួន៦៤គ្ឿងដើម្បី
លក់ទំនិញឱ្យប្ជាជនក្នុង
តំបន់បិទខ្ទប់បានប្ប់ថាបើ
អាជា្ញាធរស្នើឱ្យក្ុមហ៊ុនបន្ត
ការងារក្មុហ៊នុនងឹបន្តខណៈ
ការចូលរួមរបស់ក្ុមហ៊ុនបាន
ជួយសម្ួលយ៉ាងច្ើនដល់
អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់។
លោកបន្តថាផលិតផល

ដ្លដ ក់លក់នៅតាមរថយន្ត
ចល័តរបស់ក្ុមហ៊ុនមាន
ដូចជាបន្ល្ត្ី និងសច់

ហើយត្ូវបានលក់ក្នុងតម្ល្
សមរម្យ។
លោកនិយយថា៖«រហូត

មកដល់ពល្ន្ះយើងនៅមនិ
ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីអា-
ជា្ញាធរក្នងុការស្នើឱយ្យើងបន្តឬ
ប្បណានៅឡើយទ្»។
មកទល់ព្លន្ះក្សួង

ពាណិជ្ជកម្មមានទីតាំងលក់
ទំនិញ១១កន្ល្ងដោយមាន
ស្តង់សរុប២៦ដ្លបោះទី
តាំងប្តិបត្តិការនៅតំបន់ក្-
ហមនិងមានការលក់ចល័ត
តាមរថយន្តនៅតាមតំបន់
លឿងទុំផងដ្រ។
យោងតាមលោកសុវិជាតិ

គិតចាប់ពីថ្ង្ទី២១ខ្ម្ស
ដល់ថ្ង្ទី២ខ្ឧសភាក្សួង
ពាណិជ្ជកម្មលក់អង្ករបាន
ចំនួន៤៥៧៨បាវ,មី(ជាតិ)
ចំនួន១៤០៥៦ក្ះ,ត្ីខ
៧៣៤៨យួរ, ទឹកតី្ចំនួន
៣៤២៧យួរ,ទឹកសុីអីវចំនួន
៤២៤៤យួរ,ទឹកសុទ្ធ៣៧១
ក្ះព្មទាំងផលិតផលមួយ
ចំនួនទៀតដូចជាប្ងខ្យង
និងឆ្ពៅជាដើម៕
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តពទីពំរ័ ១ ... ការកើនឡើង
ខ្លាំងចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី
ជាប់ទាក់ទងនឹងការឆ្លងក្នុង
ព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈ រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ង្ទី
១៤ខ្ម្សបានប្កាស
ការបទិខ្ទប់ទាងំស្ងុនៅទកី្ងុ
ភ្នំព្ញនិងក្ុងតាខ្មាខ្ត្ត
កណា្ដាលចាប់ពីថ្ង្ទី១៥និង
បន្តដល់ថ្ង្ទី៥ខ្ឧសភា
ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យន្
ការរីករាលដលវីរុសកូរ៉ូណា។
លោកស្ី គឹមសុផានីតា

បធ្ាននាយកដ្ឋានបត្បិត្តកិារ
ផស្ារមលូបត្បានបប្់ភ្នពំញ្
ប៉ុស្ដិ៍ថាផ្សារហ៊ុនកំពុងប្តិ-
បត្តិការយ៉ាងរលូនចាប់តាំងពី
ការបទិខ្ទប់ត្វូបានដក់ឲយ្អន-ុ

វត្ត។លោកស្ីបន្ថ្មថាការ
បញ្ជាទិញប្ហ្ល៩៩ភាគ-
រយត្ូវបានទទួលពីប្ព័ន្ធ
ជួញដូរចល័ត(MTS)។
លោកស្ីថ្ល្ងថា៖ «CSX

និងក្ុមហ៊ុនជើងសររបស់
យើងភាគច្ើនកពំងុធ្វើការងារ
ពីផ្ទះនិងតភា្ជាប់ពីចមា្ងាយទៅ
កំុព្យូទ័រនៅការិយល័យសម្ប់
បត្បិត្តកិារបច្ាថំ្ង។្ធនាគារ
ទូទាត់សច់ប្ក់ទំាងអស់របស់
យើងបន្តប្តិបត្តិការដោយ
មិនមានការរំខននោះទ្»។
លោកស្ីលើកឡើងថា៖

«មានការកើនឡើងទំហំជួញ
ដូរគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ក្នុងអំ-
ឡងុពល្សបា្ដាហ៍បទិខ្ទប់ធៀប
នឹងសបា្ដាហ៍មុនភាគច្ើនលើ

ភាគហ៊ុនតម្ល្ទាប»។លោក-
ស្ីបន្តថាភាគហ៊ុនប្ហ្ល
៣៦០០០ត្ូវបានជួញដូរ
ប្ចាំថ្ង្ជាមធ្យមធៀបនឹង
២៨០០០ក្នុងសបា្ដាហ៍មុន។
ប្ព័ន្ធជួញដូរចល័ត(MTS)

គជឺាបព្ន័្ធដល្ទើបនងឹបង្កើត
ថ្មីមួយរបស់ CSXដ្លវិនិ-
យោគនិដល្អាចជញួដរូភាគ-
ហ៊ុនតាមមធ្យោយបាយរហ័ស
សុវត្ថិភាពនិងងាយស្ួល។
អ្នកប្ើប្ស់មកពីគ្ប់ទី-
កន្ល្ងអាចដក់ការបញ្ជាទិញ
ដោយខ្លួនឯងពិនិត្យមើល
ទិន្នន័យទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និង
ប្វត្តិទីផ្សារព្មទាំងជួញដូរ
ទិន្នន័យគណនីតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនឬថ្បភ្លិត
ដ្លត្ូវបានតភា្ជាប់ជាមួយ
អុីនធឺណិត។
យោងតាមលោកស្ីសុផា-

នីតាតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស
ភ្នំព្ញ(PPSP)គឺជាភាគ-
ហ៊ុនដ្លជួញដូរច្ើនជាងគ្
បំផុតក្នុងអំឡុងព្លន្ការ
បិទខ្ទប់ន្ះដោយមានភាគ-
ហ៊ុន៣០០០០ជួញដូរប្ចាំ
ថ្ង្ជាមធ្យមនិងតម្ល្៥៦
លានរៀល។លោកស្ីបន្ថ្ម
ថាសន្ទស្សន៍CSXពិតជាល្អ
ក្នងុអឡំងុពល្ការបទិខ្ទប់ន្ះ
ជាងសបា្ដាហ៍មុនៗដោយសរ
ត្វាបានមើលឃើញការកើន
ឡើងតិចតួច០,៧ភាគរយនិង
នៅសល់ជាង៦៤០ពនិ្ទុទៀត។
ចាប់តាំងពីពាក់កណា្ដាលខ្
កុម្ភៈសន្ទស្សន៍CSXមានស្ថិរ-
ភាពប្ហ្ល៦៤០ពិន្ទុ។
លោកស្ី នីតាលើកឡើង

ថា៖«ចាប់ពីការរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩ការជួញដូររាយ
ទាំងអស់លើសលុបដោយ

វិនិយោគិនក្នុងស្ុក។ក្នុងអំ-
ឡុងព្លការបិទខ្ទប់ការជួញ-
ដូរទាំងអស់គឺជាការជួញដូរ
រាយ។ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុគឺជា
ចណំចុស្នលូមយួន្សកម្មភាព
សដ្្ឋកចិ្ចពសិស្របស់កម្ពជុា។
CSXក្នុងនាមជាផ្ន្កមួយន្
ប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបានប្ដ្ជា្ញាចិត្ត
ថានឹងបន្តប្តិបត្តិការដោយ

មនិគតិពីស្ថានការពបិាកដើមប្ី
ធានាអត្ថប្យោជន៍ល្អបំផុត
របស់វិនិយោគិនរបស់យើង។
នៅសបា្ដាហ៍មុនៗបានបងា្ហាញ
រួចហើយនូវបត្ិបត្តិការជាបន្ត
របស់យើង។មិនមានឧបសគ្គ
សម្ប់ពួកយើងនោះទ្ប្សិន
បើការបទិខ្ទប់ត្វូបានបន្តទៀត
នោះ»៕LA

ទីក្រុង សុីដនីៈប្ទ្សអូ
ស្ដា្លីកាលពីថ្ង្ចន្ទបានឲ្យ
ដឹងថាការជួលកំពង់ផ្Dar-
winរយៈពល្៩៩ឆ្នាំដ៏ចម្ងូ
ចម្ស់របស់ក្ុមហ៊ុនចិន
កពំងុស្ថតិកម្ការត្តួពនិតិយ្
និងអាចបោះបង់ចោលដ្ល
បើកចំហចំណុចថ្មីន្ជម្លាះ
ផ្ន្កទំនាក់ទំនងរវាងទីក្ុង
ប៉្កាំងនិងទីក្ុងកង់ប្រា៉ា។
កិច្ចព្មព្ៀងជួលដ្ល

បានសម្បសម្ួលដោយ
អាជា្ញាធរនៅតំបន់Northern
Territory របស់ប្ទ្សអូ-
ស្្ដលីបានបង្កើនការបារម្ភ
ធ្ងន់ធ្ងរនៅទីក្ុងកង់ប្រា៉ា និង
នៅទីក្ុងវា៉ាសុីនតោនជា
កន្ល្ងដ្លទីក្ុងន្ះមើល
ឃើញថាជាការទទលួខសុត្វូ
ជាយុទ្ធសស្ដ្។
Darwin គឺជាកំពង់ផ្មាន

សរៈសំខន់បំផុតលើឆ្នរ្ភាគ
ខងជើងរបស់ប្ទ្សអូស្ដា្-
លីដល្នៅជតិបផំតុនងឹតបំន់
អាសុី និងជាមូលដ្ឋានមួយ
សមប្់កងនាវាអាមរ្កិដល្
ចល័តច្ញនិងចូលនៅក្នុង
ប្ទ្សន្ះ។
លោកPeterDuttonរដ្ឋ-

មន្ដ្ីក្សួងការពារជាតិដ្ល
ទើបបង្កើតថ្មីបានប្ប់កា-
ស្តSydneyMorning
Heraldថានាយកដ្ឋានរបស់
លោកត្ូវបានស្នើសុំឲ្យ «ផ្ញើ
ត្ឡប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់
យោបល់មួយចំនួន»អំពីកិច្ច
ព្មព្ៀងឆ្នាំ២០១៥និង
បានបដសិធ្ដើមប្ីចន្ចោល
ដោយបង្ខំឲ្យក្ុមហ៊ុនចិន
Landbridgeដកការវនិយិោគ

ដោយសរត្ហ្តុផលសន្ដិ-
សុខជាតិ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ការត្ួត

ពនិតិយ្របស់កស្ងួការពារជាតិ
នឹងត្ូវបានអនុវត្តហើយ
«យើងអាចស្វ្ងរកជម្ើស
ដ្លកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអត្ថ-
ប្យោជន៍ជាតិរបស់យើង
បនា្ទាប់ពីនោះ»។
ក្មុហ៊នុLandbridgeត្វូ

បានគ្ប់គ្ងដោយលោកYe
Chengមហាស្ដ្ឋីជនជាតិចិន។
បនា្ទាប់ពីកិច្ចព្មព្ៀងកំ-

ពង់ផ្Darwinប្ទ្ស
អូស្ដា្លីបានប្ើប្ស់ផ្លូវ
ច្បាប់ផ្ដល់ដល់ទីក្ុងកង់ប្រា៉ា
ទទួលបានសិទ្ធិវ្តូ ជុំវិញកិច្ច
ព្មព្ៀងងាយបង្កជាបញ្ហា
នៅព្លអនាគតនិងការចាប់
ផ្ដើមត្ួតពិនិត្យលើកិច្ចព្ម-
ព្ៀងទាំងឡាយណាដ្ល
បានចុះហត្ថល្ខរួចហើយ។
ការត្ួតពិនិត្យន្ះគ្ង

នឹងបញ្ចប់ត្ឹមចុងឆ្នាំន្ះនិង
ត្វូបានរពំងឹថានងឹដក់បញ្ចលូ
កំពង់ផ្Darwin។
ប៉នុ្ត្នៅក្នងុការអតា្ថាធបិប្ាយ

របស់លោកទៅកាន់កាស្ត
HeraldលោកDuttonបាន
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាលើក
ដបំងូថាកចិ្ចពម្ព្ៀងកពំងផ់្

Darwinកំពុងស្ថិតក្មការ
ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ។
រាល់វធិានបោះបង់ចោលកចិ្ច

ពម្ព្ៀងន្ះគឺបក្ដណាស់
នងឹដក់សមា្ពាធបន្ថម្ទៀតលើ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្សអូស្ដាលី្
នងិបទ្ស្ចនិដល្កពំងុស្ថតិ
ក្នុងវិបត្តិដ៏ជ្រួចហើយ។
កាលពីខ្មុន រដ្ឋាភិបាល

របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្ី
ScottMorrisonបានលុប
ចោលកចិ្ចពម្ព្ៀងខស្្កវ្ាត់
និងផ្លូវដ្លបានធ្វើឡើងរវាង
ទីកុ្ងប្៉កំាងនិងរដ្ឋVictoria។
ការលបុចោលនោះបណា្ដាល

ឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខឹង
សម្បារពីប្ទ្សចិនដ្លបាន
ព្មានអំពី «គ្ះថា្នាក់ធ្ងន់
ធ្ងរ»នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ្ល
ប្ះស្ំរួចទៅហើយន្ះ។
គំនិតផ្តួចផ្ដើមខ្ស្ក្វាត់និង

ផ្លូវត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី
ធ្វើឲ្យសុីជម្ទំនាក់ទំនង
របស់ប្ទ្សចិននៅទូទាំង
តំបន់អាសុីនិងពិភពលោក។
ប៉ុន្ត្ក្ុមអ្នករិះគន់ឲ្យដឹងថា

គម្ងជាច្ើននិងក្ុមហ៊ុន
នានាដ្លពាក់ព័ន្ធត្ូវបាន
ប្ើប្ស់ជាមធ្យោយបាយ
ភូមិសស្ដ្នយោបាយដោយ
ទីក្ុងប៉្កាំង៕AFP/LA

ការជួញដូរនៅផ្សារហុ៊ន...

អូស្តលី្កំពុងពិនិត្យមើលការជួលកំពង់ផ្
Darwinដ៏ចមូ្ងចម្ស់របស់ប្ទ្សចិន

ក្រមុហុ៊ន ផ្រសារ មូលបត្រ កម្ពជុា(CSX) នៅខណ្ឌដូនព្រញ។ រូបថតហា៊ានរង្សី

ភ្ញៀវទ្រសចរសាកល្របងកាន់កំាភ្លើង ព្រលទៅទស្រសនាកំពង់ផ្រយោធា 
Darwin នៅទីក្រងុសីុដនីប្រទ្រសអូស្ត្រលី។ រូបថតAFP

ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ បិទ ខ្ចប់ រក ទិញ ទំនិញ នៅ ស្តង់ របស់ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម កាល ពី សប្តហ៍ មុន ។ រូបថតហុងមិនា

រដ្ឋនឹងនៅបន្តការលក់ស្បៀងក្នងុ...



ការអនុវត្តការអប់រំបែបឌីជីថល
បែពែឹត្តទៅតាមយន្តការផែសែងៗ។
អត្ថបទនែះផ្តោតលើការអនុវត្តការ-
អប់រំបែបឌីជីថលតាមរយ:យន្តការ
សាលាជំនាន់ថ្មីដោយយោងតាម«
គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្តែ
ស្ដីពីបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសារ-
គមនាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ»និង«
គោលនយោបាយស្ដពីីសាលាជនំាន់
ថ្មី»។បនា្ទាបម់កនងឹមានខ្លមឹសារស្តពីី
លក្ខណៈសមែបត្តិរបស់នាយកនិង
គែូបងែៀនក្នុងយុគសម័យឌីជីថល
ដែលជាសមាសធាតុទែទែង់ជោគ-
ជ័យរបស់សាលាជំនាន់ថ្មី។
នៅឆ្នាំ២០១៨កែសួងអប់រំ

យុវជននិងកីឡាបានអនុម័ត «
គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្តែ
ស្ដពីីបច្ចែកវទិែយាពត័ម៌ាននងិសារគម-
នាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ»ដែលមាន
គោលដៅចំនួនពីរ។ទី១គឺការបែើ-
បែស់ដំណើរការគែប់គែងនិង
បែបបទការងារថ្មីដើមែបីធ្វើទំនើបកម្ម
ការអនុវត្តការងារនិងបង្កើនបែសិទ្ធ-
ភាពតមា្លាភាពភាពស័ក្ដិសិទ្ធិនែ
អភិបាលកិច្ចនិងការពិនិតែយតាមដាន
លទ្ធផលការងារក្នុងវិស័យអប់រំ។
ទី២គឺការបញ្ជែបបច្ចែកវិទែយាព័ត៌-

មាន និងសារគមនាគមន៍ឱែយកា្លាយជា
ឧបករណ៍សមែប់បងែៀននិងរៀននិង
ចែករំលែកចំណែះដឹងក្នងុវិស័យអប់រំ
ទំាងមូលសំដៅបំប៉នសិសែសនិសែសិតនូវ
ចំណែះដឹង និងបំណិនបច្ចែកវិទែយា
ព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ដើមែបីធ្វើ
អន្តរកាលទៅរកពិភពការងារក្នុង
សតវតែសទី២១។
នៅក្នុងគោលនយោបាយនិង

យុទ្ធសាស្តែបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិង
សារគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំនែះ
ផងដែរយុទ្ធសាស្តែសំខាន់ៗចំនួន
បែំតែូវបានដាក់ចែញមានដូចជា៖
១)ហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការតភា្ជប់
ទំនាក់ទំនងនិងសមា្ភារៈបច្ចែកទែស
២)អភិបាលកិច្ច និងការគែប់គែង
៣)ការផ្ដល់មូលនិធិសមែប់បែើ-
បែស់បច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសារ-
គមនាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ ៤)
ការបែើបែស់បច្ចែកវទិែយាពត័ម៌ាននងិ
សារគមនាគមន៍ដើមែបីគាំទែដល់
ការបងែៀននងិរៀននងិ៥)ការអភ-ិ
វឌែឍធនធានមនុសែស។
សមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនែ

កំណែទមែង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា

គឺជាការបង្កើតសាលាជំនាន់ថ្មីដើមែបី
កែលម្អលទ្ធផលសិកែសារបស់សិសែស
យកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដល់ការអប់រំ
បែកបដោយគុណភាពនិងសាលា-
រៀនសមែប់អនាគត។
ការបង្កើតសាលាជនំាន់ថ្មីនែះគជឺា

លំនាំបន្តពីកិច្ចខិតខំបែឹងបែងនែ
កម្មវិធីសាលាកុមារមែតែីដោយយក
លំនាំតាមការអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដា
បែទែសមួយចំនួនដែលសាលារៀន
សាធារណៈមួយចំនួនទទួលបាន
ស្វ័យភាពយ៉ាងចែើនពីរដា្ឋាភិបាល
ដើមែបីជំរុញនវានុវត្តអប់រំ។ជាជំហាន
ដំបូងកែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានបង្កើតសាលារៀនជំនាន់ថ្មីចំនួន
១១កន្លែងដើមែបីអនុវត្តកំណែទមែង់
ការអប់រំជាបែព័ន្ធ។
កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

មើលឃើញថាគុណភាពអប់រំមាន
ភាពល្អបែសើរជាងមុនហើយសិសែសា-
នុសិសែសតែវូបានបំពាក់ដោយជំនាញ
រឹង និងជំនាញទន់ជាពិសែស គំនិត
ផ្ដចួផ្ដើមថ្មីការគិតតែះិរិះនិងការដោះ-
សែយបញ្ហា។បនា្ទាប់មកកែសួងបាន
ជែើសរើសសាលារៀនចំនួន១០០
បន្ថែមទៀតដើមែបីបង្កើតសាលារៀនគំរូ
ដែលកែសួងអនុវត្តក្នងុគមែង«ការ
គែប់គែងសាលារៀនបែកបដោយ
បែសិទ្ធភាព»។ ទន្ទមឹនឹងនែះកែសួង

ក៏បានដាក់ចែញគោលដៅបែកា្លាយ
សាលាធនធានចំនួន៥០ឱែយកា្លាយជា
សាលាគំរូផងដែរ។គោលដៅរបស់
កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាគឺការ-
បង្កើត «សាលារៀនឆ្លាតវែ»សមែប់
យុគសម័យឌីជីថល។
ដើមែបីធានាបែសិទ្ធភាពនែដំណើរ-

ការ និងការបែពែឹត្តទៅរបស់សាលា
ជំនាន់ថ្មីកែសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាបានរៀបចំឡើងនូវ «គោលន-
យោបាយស្ដីពីសាលាជំនាន់ថ្មី»
ក្នុងនោះយុទ្ធសាស្តែមួយចំនួនតែូវ
បានដាក់ចែញដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង
យុគសម័យឌីជីថលដូចជា៖១)
ដំណើរការស្វ័យភាពផែសារភា្ជប់នឹង
ការច្នែបែឌិតថ្មីដោយផ្ដោតទៅលើ
ការកែលម្អកម្មវធិសីកិែសាការបែើបែស់
បច្ចែកវិទែយាដើមែបីបង្កើនបែសិទ្ធិភាព
អប់រំពោលគឺការធ្វើកិច្ចតែងការ
បងែៀនអែឡិចតែូនិចការសិកែសាតាម
ឧបករណ៍ចល័តជាដើម។ល។និង
ទមែង់ផែសែងៗទៀតនែការច្នែបែឌិតថ្មី
ក្នុងការសិកែសាពែមទាំងការផ្ដល់ឱែយ
ដំណើរការស្វ័យភាពនិងផ្អែកលើ
ភស្ដុតាងនែការច្នែបែឌិតថ្នីៗ។២)
ការបែើបែស់បច្ចែកវិទែយាឱែយបាន
ទូលំទូលាយដើមែបីជំរុញការច្នែបែឌិត
ថ្មីដែលសំដៅដល់ការបែើបែស់
បច្ចែកវិទែយាដែលជាធាតុគន្លឹះនៅក្នុង

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីដោយមិន
គែន់តែរាប់បញ្ចូលការទទួលបាន
ការបែើបែស់ឧបករណ៍រងឹតែប៉ណុ្ណោះ
ទែ ប៉ុន្តែសិសែសតែូវចែះបែើកម្មវិធីទន់
ក្នងុការអបរ់ំទនំើបទៀតផងដែលនឹង
ជយួពងែងឹការសកិែសាការបងែៀននងិ
ការវាយតម្លែ និង៣)ការធ្វើទំនើប
កម្មបរិសា្ថានសិកែសាដោយបែើគំនិត
ច្នែបែឌតិថ្មីក្នងុសា្ថាបតែយកម្មអបរ់ំដើមែបី
កែបែបន្ទប់រៀន និងបន្ទប់ផែសែងៗ
ទៀតក្នុងសាលារៀនឱែយសមសែបទៅ
នឹងស្ដង់ដារសាលារៀននាសតវតែសរ៍ 
ទី២១។
គួរបញ្ជក់ផងដែរថាបែព័ន្ធគរុកោ-

សលែយនែសាលារៀនជំនាន់ថ្មីមាន
សមាសភាគសំខាន់ៗ៧គឺ៖១)
អភិបាលកិច្ច២)វិធីសាស្តែបងែៀន
ថ្មី៣)បច្ចែកវិទែយា៤)បែព័ន្ធបែឹកែសា
គរុកោសលែយនៅសាលារៀន៥)
ការរៀបចំថា្នាក់រៀននិងសមា្ភារឧប-
ទែស៦)សហគមន៍សិកែសាវិជា្ជជីវៈ
និង៧)បណ្ណោល័យសតវតែសរ៍ទី២១
។ដើមែបីទទលួបាន«សាលារៀនឆ្លាត
វែ»និង«គែូបងែៀនឆ្លាតវែ»លុះតែ
តែមាន«នាយកឆ្លាតវែ»។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីទិវាគែូបងែៀននា

ថ្ងែ០៥ខែតុលាឆ្នាំ២០២០នៅ
វិទែយាសា្ថានជាតិអប់រំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត
សភាចារែយហង់ជួនណរ៉ុន រដ្ឋមន្តែី-

កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
លើកឡើងនូវលក្ខណៈសមែបត្តិរបស់
នាយកក្នុងយុគសម័យឌីជីថលមាន
ដចូជា៖១)បំណិនទនំាកទ់នំង២)
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាមួយ
សហគមន៍៣)បំណិនក្នងុការបង្កើត
វបែបធម៌ កំណត់តែសា្នាដែថ្មី និង
លក្ខណៈពសិែសសមែប់សាលារៀន
ខ្លួន៤)បង្កលក្ខណៈឱែយសិសែសរៀន
៥)បង្កលក្ខណៈឱែយគែូអភវិឌែឍជនំាញ
វិជា្ជជីវៈ៦)ចែះច្នែបែឌិតបរិសា្ថាន
សិកែសាដែលទាក់ទាញដល់ការរៀន
នងិបងែៀនដោយបែើវធិីនវានវុត្តន៍នងិ
៧)ចែះចាប់យកឱកាសនិងផ្ដល់
ឱកាសឱែយអ្នកដទែ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារែយរដ្ឋមន្តែី

មានបែសាសន៍បន្ថែមថា«គែូបងែៀន
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្ត
កំណែទមែង់ក្នុងវិស័យអប់រំ។កំណែ-
ទមែង់វិស័យអប់រំផ្ដោតសំខាន់លើ
ការបង្កើតចំណែះដឹងបំណិននិង
សមត្ថភាពរបស់គែូបងែៀន»។ ឯក-
ឧត្តមបន្តថា«ការរៀននងិការបងែៀន
គជឺាដណំើរការអន្តរសកម្មរវាងគែូនងិ
សិសែសដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទ
សាលារៀនមានគណុភាពនងិបរសិា្ថាន
សង្គមគែួសារមានអំណយផល
ហើយនាំឱែយសមែចបានលទ្ធផល
ការសិកែសាជាពលរដ្ឋមានគុណភាព។
នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលគែូ-

បងែៀនតែូវមានលក្ខណៈសមែបត្តិ ៥
យ៉ាងគឺ៖១)ចំណែះដឹងរឹងមាំនិង
ទលូទំលូាយ(រមួទាងំភាសាបរទែស
)២)បំណិនវជិា្ជជវីៈ៣)ការអភវិឌែឍ
វជិា្ជជវីៈជាបែចាំដើមែបីមានបទពសិោធ
វជិា្ជជវីៈ៤)សលីធម៌វជិា្ជជវីៈនងិ៥)
បំណិនឌីជីថល(បច្ចែកវិទែយា)»។
ការអប់រំបែបឌីជីថលមានការគាំទែ

ដោយ«គោលនយោបាយនិងយុទ្ធ-
សាស្តែស្ដីពីបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិង
សារគមនាគមន៍ក្នងុវសិយ័អបរ់ំ»នងិ«
គោលនយោបាយស្ដពីីសាលាជនំាន់
ថ្មី។កែពីនែះសូមរំលឹកជូនថាការ-
អប់រំបែបឌីជីថលមានចែងនៅក្នុង
ផែនការយុទ្ធសាស្តែឆ្នាំ២០១៩-
២០២៣របស់កែសងួអបរ់ំយវុជននងិ
កីឡា។ការអនុវត្តការអប់រំបែប
ឌីជីថលតាមរយ:យន្តការសាលា
ជនំាន់ថ្មីតែវូមានការចលូរមួពីសណំក់
នាយកនិងគែូបងែៀនបែកបដោយ
លក្ខណៈសមែបត្តិដូចបានរៀបរាប់
ខាងលើ៕

ការអប់រំបែបឌីជីថលតាមយន្តការសាលាជំនាន់ថ្មី
ថ្ងែពុធទី៥ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១//www.postkhmer.com
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មន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិក
បានចាត់ទុកការវាយបេហារ
នៅអាហ្វហា្គានីស្ថានកាលពី
សបា្ដាហ៍មុនថាជាការវាយបេ-
ហារតូចតាចដេលគ្មានផល-
ប៉ះពាល់អ្វីជាដុកំភំនួ។អ្នកនា-ំ
ពាកេយមន្ទីរបញ្ចកោណលោក
JohnKirbyបានថ្លេងបេប់
កេុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពី
ថ្ងេទី៣ខេឧសភាថា៖«អ្វីដេល
យើងបានឃើញគឺការវាយ
បេហារតូចតាចមួយនៅចុង
សបា្តាហ៍មុនតេមិនមានផល

ប៉ះពាល់អ្វីដល់បេជាជនឬ
ធនធានរបស់យើងក៏ដូចជា
មូលដ្ឋានទ័ពនោះទេ»។
ថ្លេងបនា្ទាបព់ីការវាយបេហារ

មេបញ្ជាការនេកងកមា្លាំងបរ-
ទេសនៅក្នុងបេទេសអាហ្វ-
ហា្គានសី្ថាននាយឧត្តមសេនយី៍
ScottMillerបានពេមាន
កាលពីថ្ងេសៅរ៍សបា្ដាហ៍មុនថា
វាជាកំហុសមួយសមេប់កេុម
បះបោរដេលវាយបេហារលើ
កងទ័ពបរទេសដេលបន្តមាន
វត្តមាននៅក្នុងបេទេសនេះ។
ការពេមាននេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់
ពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់

អាមេរិកនៅKandaharតេូវ
បានរងការវាយបេហារក្នុងថ្ងេ
ដេលខ្លួនចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ព
ដេលនៅសេសសល់។
កេុមតាលីបង់មិនបានចេញ

មុខអះអាងថាខ្លួនមានការ
ពាក់ព័ន្ធលើការវាយបេហារ
នេះឬយ៉ាងណានោះទេ។ប៉ុន្តេ
កេុមនេះធា្លាប់បានពេមានថា
ខ្លួននឹងបើកការវាយបេហារ
បេសិនបើការដកកងទ័ពបរ-
ទេសរួមមានទាំងទ័ពរបស់អា
មេរិកមិនតេូវបានធ្វើឡើងតាម
កចិ្ចពេមពេៀងរបសខ់្លនួជាមយួ
អតីតបេធានាធិបតីដូណាល់

តេំកាលពីឆ្នាទំៅដេលតមេវូឱេយ
កងទ័ពទាំងអស់តេូវដកចេញ
ពីបេទេសអាហ្វហា្គានីស្ថាននៅ
ថ្ងេទី១ឧសភានេះមកម្ល៉េះ។
ខណៈដេលអាមេរិករំលោភ

លើកិច្ចពេមពេៀងអំពើហិងេសា
បេឆំងនឹងជនជាតិអាហ្វ-
ហា្គានីស្ថានបានកើនឡើងក្នុង
រយៈពេលប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍ថ្មីៗ
នេះដោយកងកមា្លាំងសន្តិសុខ
អាហ្វហា្គានីស្ថានជាង១០០
នាក់តេវូបានសមា្លាប់ដោយសរ
ការបេយុទ្ធគ្នារវាងកងកមា្លាំង
រដ្ឋាភិបាលនិងកេុមតាលី-
បង់៕
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កេុមហ៊ុនឱសថរបស់អាមេ-
រិកPfizerបានថ្លេងនៅថ្ងេទី
៣ខេឧសភាថាខ្លួនបានបេប់

រដ្ឋាភិបាលឥណា្ឌាថាគ្មានការ
ពេួយបារម្ភណាមួយអំពីសុវត្ថិ-
ភាពនេវា៉ាក់សំងការពារជំងឺ
កូវីដ១៩របស់ខ្លួននោះទេ។
Pfizerថ្លេងបេបនេះកេយ

ពេលដេលខ្លួនបានពិភាកេសា
ជាមួយបេទេសឥណា្ឌាដើមេបី
អនុម័តឱេយវា៉ាក់សំងរបស់ខ្លួន
មានបេតិបត្តិការនៅក្នុងបេ-
ទេសនេះនិងខណៈដេលបេ-
ទេសឥណា្ឌាបេឈមមុខខ្លាំង
នឹងការកើនឡើងនេការឆ្លង
រាលដលនេជំងឺកូវីដ១៩ និង
កង្វះខតវា៉ាក់សំង។
នាយកបេតិបត្តិរបស់កេុម-

ហ៊ុនPfizerលោកAlbert
Bourlaបានសរសេរនៅ
បណា្តាញសង្គម Linkedin
របស់លោកថា៖«បច្ចុបេបន្ន
យើងកពំងុពភិាកេសាជាមយួរដ្ឋា-
ភបិាលឥណា្ឌាដើមេបីអនមុត័វា៉ាក-់
សំងPfizer-BioNTech

របស់យើងដើមេបីឱេយមានបេើនៅ-
ក្នងុបេទេសនេះជាបនា្ទាន់មួយ។
លោកបន្តថា៖ «គួរឱេយសោក
ស្តាយដេលវា៉ាក់សំងរបស់
យើងមិនតេូវបានចុះបញ្ជីនៅ
ក្នងុបេទេសឥណា្ឌាទោះបីយើង
បានដក់ពាកេយស្នើសុំកាលពី
ប៉ុនា្មានខេមុនក៏ដោយ»។
Pfizerដេលជាកេុមហ៊ុន

ផលិតវា៉ាក់សំងការពារវីរុស
កូរ៉ូណាដេគូជាមួយកេុមហ៊ុន
BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់
បានថ្លេងថាខ្លួននឹងផ្គត់ផ្គង់
ដូសនេវា៉ាក់សំងតេតាមកិច្ច
សនេយាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបុ៉ណ្ណោះ
ហើយកេុមហ៊ុននេះក៏ជាកេុម-
ហ៊ុនដំបូងបង្អស់ផងដេរដេល

បានដក់ពាកេយសុំការអនញុ្ញាត
ឱេយបេើបេស់ជាបនា្ទាន់នូវវា៉ាក់-
សំងរបស់ខ្លួនក្នុងបេទេស
ឥណា្ឌាកាលពីចុងឆ្នាំមុន។
ឥណា្ឌាជាបេទេសដេលមាន

សមត្ថភាពផលិតវា៉ាក់សំងធំ
បំផុតរបស់ពិភពលោក។ទោះ
ជាយ៉ាងនេះក្តីការចាក់វា៉ាក់-
សំងកូវីដ១៩ក្នុងបេទេសនេះ
បានធា្លាកច់ុះយ៉ាងខ្លាងំពីកមេតិ
ខ្ពស់នៅដើមខេមេសដោយ-
សរកេុមហ៊ុនផលិតវា៉ាក់សំង
ក្នុងសេុកជួបបញ្ហានេការផ្គត់-
ផ្គង់និងការនាំចូលវា៉ាក់សំងពី
បរទេសនៅមានកមេិត។
ដោយមានការឆ្លងរាលដល

លឿនពេក រដ្ឋាភិបាលឥណា្ឌា

បានបេកាសពីពាក់កណា្តាល
ខេមេសថាខ្លនួនងឹពន្លឿនការ
អនុម័តឱេយកេុមហ៊ុនវា៉ាក់សំង
បរទេសមួយចំនួនធ្វើការចាក់
សកលេបងក្នុងបេទេសរបស់-
ខ្លួនរយៈពេល៣០ថ្ងេដេលពី
មុនមកកេុមហ៊ុនទាំងអស់តេូវ
ឆ្លងកាត់ការចាក់សកលេបង
ជាមុនសិនមុនពេលតេូវបាន
រដ្ឋាភិបាលអនុម័ត។
គិតមកតេឹមពេលនេះមាន

បេជាជនឥណា្ឌាបេហេលជា
១០%តេប៉ុណ្ណោះដេលបាន
ទទួលវា៉ាក់សំងយ៉ាងហោច
ណាស់១ដូសនិងស្ទើរតេ
២%បានទទលួវា៉ាកស់ងំពេញ
លេញ៕

អាមេរិកៈ ការវាយបេហារ នៅ អាហ្វហា្គានីស្ថាន មិន
 ប៉ះពាល់ ដល់ ការដក កងទ័ព របស់ ខ្លនួ ពី បេទេស នេះ ទេ

Pfizer ថ្លេងបេប់ ឥណ្ឌា ថា វា៉ាក់សំង កូវីដ១៩ របស់ ខ្លនួ គ្មាន ការបារម្ភ ពី សុវត្ថភិាព ទេ

វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ របស់ ក្រមុហុ៊ន Pfizer។ រូបថតAFP

អ្នកនំាពាក្រយ មន្ទរី បញ្ចកោណ លោក 
John Kirby។ រូបថតAFP

ព័ត៌មានខ្លីៗ

សិង្ហ បុរី និង មា៉ាឡេសីុ ពេមពេៀង ឱេយ ឆ្លងកាត់ 
ពេដំេន ក្នងុករណី ធុរៈ គេសួរ បន្ទាន់
សិង្ហបុរី និងមា៉ាឡេសុីបានពេមពេៀងបើកឱេយបេជាជននេ

បេទេសទាំង២ឆ្លងកាត់ពេំដេនក្នុងករណីធុរៈគេួសរបនា្ទាន់
មួយចំនួនដូចជាសួរសុខទុក្ខសច់ញាតិដេលកំពុងមានជំងឺ
ធ្ងន់ធ្ងរឬទៅចូលរួមបុណេយសពចាប់ពីថ្ងេទី១៧ខេឧសភាឆ្នាំ
២០២១តទៅ។
ការពេមពេៀងនេះធ្វើឡើងកេយជំនួបដោយផ្ទាល់រវាង

លោកVivianBalakrishnanរដ្ឋមន្តេីការបរទេសសងិ្ហបរុីនងិ
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ព័ត៌មានខ្លីៗ

អង់គ្លេសនឹងបញ្ជនូបំពង់ខេយល់ចំនួន១០០០
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រដ្ឋាភិបាល អង់គ្លៃស បាន បៃកាស កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា ខ្លួន 
នងឹ បញ្ជនូ ម៉ាសុនី ខៃយល ់ចនំនួ ១ ០០០ គៃឿង ទៀត ទៅ បៃទៃស 
ឥណ្ឌា ជា ជំនួយ របស់ខ្លួន ខណៈ ដៃល បៃព័ន្ធ សុខាភិបាល នៃ 
បៃទៃស អាសុី ទកៃសិណ មួយ នៃះ កំពុង ដុនដប ក្នុង ការទប់ស្កាត់ 
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ឧសភា លោក Ivan Duque បាន ថ្លៃងថា លោក នឹង ស្នើសុំ ឱៃយ 
សភា ដក ចៃបាប់ ដៃល ស្នើ ដោយ កៃសួង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ដំណើរការ 
ជាបនា្ទាន់ នូវ ចៃបាប់ ថ្មី ដៃល ជា ផ្លៃផ្កា នៃ ការមូល មតិ គ្នា ដើមៃបី 
ចៀសវាង ភាពមិន បៃកដបៃជា ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ។

មុននឹង លុបចោល សំណើ នៃះ លោក បៃធានាធិបតី Ivan 
Duque ធា្លាប់បាន បៃកាស ម្ដង រួចមកហើយ កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ 
សបា្ដាហ៍ មុន ថា លោក នឹង ពិនិតៃយមើល សំណើ កំណៃទមៃង់ 
ផៃនការ  ពន្ធ នៃះ ឡើងវិញ និង លុបចោល នូវ ចំណុច ដ៏ចមៃូង-
ចមៃស គ្មាន បៃជាបៃិយភាព រួមមន ការបន្ថយ ពន្ធ លើ បៃក់ 
ចំណូល ដើមៃបី ពងៃីក មូលដ្ឋាន ពន្ធ និង បង្កើន ពន្ធ លើ តម្លៃ ទំនិញ 
និង សៃវាកម្ម។ ក៏ប៉ុន្តៃ ការបៃកាស របស់ លោក នោះ ហាក់ 
មិនមន បៃសិទ្ធភាព បញៃឈប់ កៃុមបាតុករ នោះទៃ ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ពកួគៃ បន្ត ការដង្ហៃ កៃបនួ ធ្វើបាតកុម្ម បញ្ចៃញ កហំងឹ បៃឆងំ ជទំាស ់
នឹង រដ្ឋាភិបាល ឱៃយ លុបចោល សំណើ នោះ ដោយ ពួកគៃ ថា 
កំណៃទមៃង់ ពន្ធ នោះ នឹងធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃ ធា្លាក់ខ្លួន កៃ ជាង មុន ក្នុង 
កាលៈទៃសៈ ដៃល ពិភពលោក កំពុងស្ថិត នៅក្នុង វិបត្តិ នៃ ជំងឺ 
រាតតៃបាត កូវីដ១៩។

ការធ្វើ បាតុកម្ម បៃឆំង តវា៉ា នៃះ បានចាប់ផ្ដើម ឡើង កាលពី ថ្ងៃ 
ពុធ សបា្ដាហ៍ មុន បនា្ទាប់ពី រដ្ឋាភិបាល កូឡុំប៊ី បាន ស្នើ ឱៃយមន 
កំណៃទមៃង់ ថ្មី លើ ផៃនការ ពន្ធដរ ក្នុង គោលបំណង បង្កើន 
បៃកច់ណំលូ បន្ថៃមចនំនួ ៦,៣ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ រយៈពៃល 
១០ ឆ្នាំ សមៃប់ បៃទៃស៕ ហួន ឌីណា
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ពី ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ រដ្ឋ 
មន្តៃី ការពារ ជាតិចិន លោក 
Wei Fenghe ទៅកាន់ បៃ-
ទៃស សៃីលង្កា កាលពី សបា្ដាហ៍    
មនុ ដៃល ផ្តោត ទៅលើ ការជរំញុ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ នយោ-
បាយ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ទនំាកទ់នំង 
យោធា ដោយ វភិាគ អពំ ីទនំាក-់
ទំនង តៃកីោណ រវាង ចិន-សៃលីង្កា- 
ឥណ្ឌា នងិ ភាព ដៃល អាច ទៅរចួ 
នៅ ថ្ងៃ អនាគត។

លោក Wei បាន កា្លាយជា 
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់ ចិន ទី ២ ដៃល 
បានធ្វើ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច ចាប់ 
តាំង ពី ពៃល មន វិបត្តិ ជំងឺ រាត 
តៃបាត មក ពោល គឺ កៃយ ដំ-
ណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ បៃមុខ 
គោលនយោបាយ ការបរទៃស 
ចិន លោក Yang Jiechi 
កាលពី ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២០ 
មក។

ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នៃះ ទំ-
នងជា នឹង បង្ក ឱៃយ រសើប ដល់ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា ដៃល កំពុង 
បៃឈមមខុ ផ្នៃក យោធា ជាមយួ 
បៃទៃស ចិន នៅតាម ពៃំដៃន 
ហិម៉ាឡៃយ៉ា ក្នុង រយៈពៃល ១ 
ឆ្នា ំកន្លងមក។ ប៉នុ្តៃ អ្នកជនំាញ 
និយយថា ពៃលវៃលា ក្នុង 
ការដោះសៃយ បញ្ហា យោធា 
រវាង បៃទៃស ទាំង ២ នៃះ បៃ- 
ហៃលជា មិនមៃន ជា រឿង សំខាន់   
នៅក្នុង របៀបវារៈ របស់ ទីកៃុង 
ប៉ៃកាំង ក្នុង ពៃលនៃះ ទៃ។

ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ លោក  

Wei ទំនងជា សៃបពៃល នឹង 
សៃចក្តី សមៃច របស់ តុលាការ 
កំពូល បៃទៃស សៃីលង្កា កំពុង 
ដោះសៃយ បញ្ហា គមៃង អភ-ិ
វឌៃឍន ៍កពំងផ់ៃ សុធីកីឡូុបំ ូ(Port 
City Colombo) តម្លៃ បៃ-
មណ ១,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក (មូលនិធិ របស់ ចិន) 
ដៃល តៃូវបាន គៃ ចោទបៃកាន់ 
ថា រំលោភ អធិបតៃយៃយភាព 
រដ្ឋធម្មនញុ្ញ  នងិ ចៃបាប ់ការងរ នៃ 
បៃទៃស នៃះ។

យ៉ាងណមិញ លោក Ran-
jan Mathai អតីតរដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ការបរទៃស ឥណ្ឌា មិន 
យល់សៃប នឹង អ្វី ដៃល បៃទៃស 
ចិន លើកឡើង ឡើយ។ លោក 
បាន ឱៃយដឹងថា៖ «ដំណើរ ទសៃសន-
កិច្ច នៃះ ធ្វើឡើង ក្នុង គោលបំ- 
ណង ពងៃងឹ ទនំាកទ់នំង ទ្វៃភាគ ី
ខណៈពៃល ដៃល បៃទៃស សៃី-
លង្កា អះអាងថា ខ្លួន មិន ចង់ 
ស្ថតិនៅ កណ្ដាល ជម្លាះ យោធា 
រវាង បៃទៃស មហាអំណច 
ឡើយ»។

លោក Mathai បាន បន្តថា 
ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នៃះ ធ្វើឡើង 
ក្នុង គោលបំណង ធានា ឱៃយ បៃ-
ទៃស សៃីលង្កា រកៃសា ភាព អពៃយា-
កៃឹត ទាក់ទង ទៅនឹង ភាពតាន-  
តឹង  ជុំវិញ សកម្មភាព របស់ ចិន 
នៅក្នងុ តំបន់ ឥណ្ឌ-ូបា៉ាសីុហ្វកិ។

គរួបញ្ជាក ់ផងដៃ ថា ការ សន្ទ-
នា សន្តិសុខ ទ្វៃភាគី ដោយ បៃ-
ទៃស ចនំនួ ៤ រមួមន សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក ឥណ្ឌា ជប៉ុន និង អូ-
ស្តោៃលី ធ្វើឡើង ក្នុង គោល- 
បំណង បៃឆំង នឹង ឥទ្ធិពល 

របស់ ចិន នៅក្នុង តំបន់ ឥណ្ឌូ- 
បា៉ាសុីហ្វិក កាន់តៃ ដក់ សម្ពាធ 
ទៅលើ ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ ថៃមទៀត 
ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុា្មាន ខៃថ្មីៗ  នៃះ 
ដោយ បៃទៃស ចិន បាននិង 
កំពុង ស្វៃងរក ការរួម គ្នា មួយ 
ជាមួយ បៃទៃស ផៃសៃងទៀត 
នៅក្នុង តំបន់ ផងដៃរ។

លោក Rajiv Bhatia អតីត 
អ្នកការទូត ឥណ្ឌា បាន និយយ 
ថា ទំនាក់ទំនង រវាង ឥណ្ឌា និង 
សៃលីង្កា ចាបផ់្ដើម តានតងឹ ចាប ់
តាំងពី ខៃមីនា មក នៅ ពៃល  
ដៃល ទីកៃុង ញូវដៃលី មិនបាន 
ចូលរួម បោះឆ្នាត លើ សៃចក្តី 
សមៃច របស់ គណៈកម្មការ 
សទិ្ធមិនសុៃស នៃ អង្គការ សហបៃ-
ជា ជាតិ (UN) ដើមៃបី បៃមូល 
ភ័ស្តុតាង នៃ ការរំលោភ សិទ្ធិ- 
មនសុៃស ក្នងុ សង្គៃមសុវីលិ របស ់
បៃទៃស សៃីលង្កា។

អង្គការ UN ជឿជាក់ថា 
មនសុៃស រហតូ ដល ់១០០ ០០០ 
នាក់ បាន ស្លាប់ នៅក្នុង ជម្លាះ 
រយៈពៃល ២៦ ឆ្នាំ រវាង កង 
កម្លាំង រដ្ឋាភិបាល  និង កៃុម 
ឧទា្ទាម តាមលិ Tamil Tiger ។ 
ភាគី ទាំង ២ តៃូវបាន ចោទ 
បៃកាន់ ពី ការបៃយុទ្ធ គ្នា ដ៏ស- 
ហាវ ឃោរឃៅ ដៃល បានបញ្ចប ់
ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩។ ក្នុង អំឡុង 
ពៃល សង្គៃម ចិន ក៏បាន គំទៃ 
រដ្ឋាភិបាល សៃីលង្កា ដោយ 
ផ្គត់ផ្គង់ អាវុធ បៃឆំងនឹង ពួក 
ឧទា្ទាម តាមិល Tamil Tiger 
ផងដៃរ។

ទោះយ៉ាងណ កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ ការពារជាតិ បាន 

រលាយ សបសូនៃយ ទៅ បនា្ទាប់ពី 
សង្គៃម។ វត្តមន នាវា មុជទឹក 
ចនិ នងិ នាវាចមៃបាងំ នៅ កពំងផ់ៃ 
កូឡំបូ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ បាន នាំ 
ឱៃយ មន ការតវា៉ា យ៉ាងខា្លាំង ពី ទី-
កៃងុ ញវូដៃល។ី នៅ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ទីកៃុង ប៉ៃកាំង បាន ផ្គត់ផ្គង់ 
នាវាចមៃបាងំ កៃលម្អ ដល ់បៃទៃស 
សៃលីង្កា ប៉នុ្តៃ ផៃនការ របសខ់្លនួ 
ក្នុង ការបង្កើត រោងចកៃ ជួស- 
ជុល  យន្តហោះ តៃូវ លុបចោល 
វិញ កៃយ មនការ ជំទាស់ ពី 
បៃទៃស ឥណ្ឌា។

លោក George Cooke 
អតតី អ្នកការទតូ សៃលីង្កា បាន 
និយយថា បៃទៃស ឥណ្ឌា 
មិនបាច់ ពៃួយបារម្ភ អំពី ដំណើរ 
ទសៃសនកិច្ច របស់ លោក Wei 
ទៃ។ លោក បាន បន្តថា បៃទៃស 
សៃីលង្កា បាន ធានា ដល់ បៃ-
ទៃស  ឥណ្ឌា ថា ខ្លនួ នងឹមនិអន-ុ 
ញ្ញាត ឱៃយ បៃទៃស ណមួយ មន 
មូលដ្ឋាន យោធា នៅលើ ទឹកដី 
របសខ់្លនួ ទៃ ពៃះ វា ក ៏អាច ធ្វើឱៃយ 
អន្តរាយ ដល់ ផលបៃយោជន៍ 
សន្តិសុខ របស់ បៃទៃស ដៃរ។

យ៉ាងណមិញ អ្នកជំនាញ 
ខ្លះ បាន និយយថា ទំនាក់ទំ- 
នង របស់ ចិន ជាមួយ សៃីលង្កា 
ភាគចៃើន ពឹងផ្អៃក លើ កិច្ច 
សហបៃត ិបត្តកិារ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ការ អភ ិវឌៃឍ ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ។ 
ដោយ ឡៃក សមៃប ់កចិ្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ ការពារ ជាតិ អាច 
នឹង កាន់  តៃ សុីជមៃ បៃសិន- 
បើមហា សមុទៃ ឥណ្ឌា បើក 
ឱៃយមន សកម្ម ភាព យោធា ជាង 
នៃះ៕

លោក រដ្ឋមន្ត្ ីការពារ ជាតិចិន Wei Fenghe។ រូបថត Xinhua

វិភាគទំនាក់ទំនងតេកីោណៈចិនហាក់លម្អៀងទៅ
ខាងបេទេសសេលីង្កាតើឥណ្ឌាគួរពេយួបារម្ភទេ?



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ៖ ជាមយួឧបនសិស្យ័
នឹងអំបោះផ្សំគំនិតច្ន្ប្ឌិត
ផ្គួបបច្ច្កទ្សបន្ថ្មរៀនពី
យូធូបអ្នកស្ីអ៊ួនសុខន្ធារ័ត្ន
បានប្ើប្ស់ម្ជុលចាក់របស់
ខ្លួនគួចផ្គុំសរស្អំបោះជាមួក
ខោអាវក្ម្ងកាបូបថង់ដាក់
ដបទកឹអាវឆ្ក្បន្តោងសោនងិ
កនស្ង្បងក់រលំច្ភាពសស្់
ស្អាតប្ល្កល្ចធ្លោនិងមិន
សំភ្ន្កនះទ្។
ស្ត្ីដ្លឧស្សាហ៍នឹងការ

ងារចាក់អំបោះរូបន្ះបាន
និយាយទំាងអស់សំណើច
ប្ប់ ភ្នំព្ញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖«
និយាយទៅកំប្លង្ដ្រការងារ
ន្ះខ្ញុំច្ះដោយសរការរៀន
គ្ហវិទ្យាតំាងពីនៅសម័យ
បឋម។ខ្ញុំមិនម្នជាសិស្សឆ្លោត
ជាងគ្អីទ្គ្ន់ត្ខ្ញុំចូលចិត្ត
ទើបខ្ញុំចាក់ប្លក្ពីគ្និងត្ងត្
ឆ្ងល់សួរគូ្ថ្មជារឿយៗ។
តំាងពីព្លហ្នឹងរហូតមកក៏
ច្ះចំាដ្»។
ដើមឡើយអ្នកសី្សុខន្ធារ័ត្ន

មិនគិតឡើយថាមានអ្នកចាប់
អារម្មណ៍មានអ្នកកុម្មង់៉ និង
ឈានដល់ការបង្កើតមុខរបរ
នះទ្ព្ះគិតថាមួកឬខោ
អាវចាក់ជារបស់ទូទៅធម្មតា។
វ្លាថ្ង្មួយព្លចាក់មួក

ឱយ្កនូអ្នកស្ីក៏បានយករបូទៅ
បង្ហោះធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិអ្នកជុំវិញ
ខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លោំង។
ពួកគ្ក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្យ
អ្នកស្ីសកល្បងដាក់លក់
ស្នាដ្ទាំងន្ះព្ះឃើញ
ម៉ូដប្ល្កៗ។
ស្ត្ីវ័យ២៩ឆ្នាំរូបន្ះបាន

រៀបរាប់ថា៖ «ខ្ញុំគ្ន់ត្ចង់
បងា្ហោញបង្អួតស្នាដ្ដ្លខ្ញុំ
អាចធ្វើបាន។ដូចន្ះរាល់
សមា្ភារខ្ញុំធ្វើរួចក៏បង្ហោះល្ង
ក្នុងផ្ចដ្លមានស្ប់»។
ប្ទះភ្ន្កនឹងស្នាដ្ចាក់

ស្អាតៗលើបណ្ដាញសង្គម
បងធម៌របស់អ្នកស្ីដ្លជា
ជនបរទស្ក៏ជយួផ្ដលគ់នំតិឱយ្
អ្នកស្ីច្ន្ចាក់ច្ញជាឈុត

ក្ម្ងៗសម្ប់រដូវកាលបុណ្យ
ហាឡូវីនតាមវប្បធម៌បស្ចិម
ប្ទ្សដ្លត្ងធ្វើឡើងនៅ
ចងុខ្តលុា។អ្នកស្ីក៏ចាក់ជា
ឈុតមួកល្ពៅ និងខោកូនក្ម្ង
យា៉ាងគួរឱ្យស្ឡាញ់។
ដោយបងធម៌របស់អ្នកស្ី

សខុន្ធារត័្នបានជយួផស្ព្វផស្ាយ
ស្នាដ្ន្ះបន្តទៅកាន់មិត្តភក្តិ
បរទ្សច្ើនទៀតដ្លនំឱ្យ
មានការកុម្ម៉ង់ម៉ូដផ្ស្ងៗជា
បន្តបន្ទាប់។
អ្នកស្ីសុខន្ធារ័ត្នបានឱ្យ

ដឹងដ្រថាអ្នកស្ីមិនម្នជា
អ្នកចាក់អាជីពដ្លអាចធ្វើ
ដូចរាល់រូបភាពកុម្ម៉ង់១០០%
ពីអតិថិជនទ្ដោយហ្តុ
ថាសព្វថ្ង្ពិបាករកសមា្ភារលក់
នៅក្នុងស្ុកជាប្ភ្ទអំបោះ
អាចទន់ឬក៏រងឹជាងអ្វីដល្ត្វូ
បានប្ើក្នុងគំរូម៉ូដ។
ស្ត្ីប្សប់ផ្ន្កគ្ហកិច្ច

របូន្ះបានលើកឡើងទៀតថា៖
«អ្នកខ្លះក៏ចាប់អារម្មណ៍ម៉ូដ
ដ្លខ្ញុំបង្ហោះនៅលើផ្ច
ស្ប់ត្អ្នកខ្លះគាត់មានម៉ូដ
ដ្លគាត់ចូលចិត្តផ្ស្ង។
ដោយសរត្ភាគច្ើនវាជា
ម៉ូដយកពីក្នុងអ៊ីនធើណិត
មិនម្នជារបស់ខ្ម្រ ដូចន្ះ
សមា្ភារយើងប្ើខសុគា្នាវាពបិាក
រកនៅខ្ម្រ»។
អ្នកសី្បន្តថា៖«យា៉ាងណ

មិញបើខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹង
ធ្វើបើមើលទៅគាត់ចង់បាន
ប្ហាក់ប្ហ្លហ្នងឹខ្ញុំនឹងផ្ដល់
យោបល់ឱ្យគាត់វិញថាគាត់
អាចទទួលបានប្បន្ះឬ
យា៉ាងណដ្រ។ជាក់ស្ដង្ខ្ញុំ
អាចធ្វើបាន៧០ទៅ៨០%
ស្ដៀងហ្នងឹ»។
គិតមកដល់ព្លន្ះអ្នកស្ី

សុខន្ធារ័ត្នចាប់ផ្ដើមទទួល
អតិថិជនចម្ុះជាតិសសន៍
ទាំងជនជាតិខ្ម្រ និងបរទ្ស
បានប្មាណជា១ឆ្នាំហើយ
តាមរយៈឈ្មោះNinaBrand
។ភ្ញៀវបរទស្មានចណំលូចតិ្ត
ជាវឈុតសម្ប់ថតរូបទារក
ទើបត្កើត រីឯភ្ញៀវខ្ម្រព្ញ
និយមជាវកាបូប និងមួក

ជាឈុតៗ។
យា៉ាងណមិញ អ្នកស្ីបាន

បញ្ជាក់ថាមិនមានទំនិញ
ស្ប់នៅក្នុងស្ដុកទ្។ដូច
ន្ះអតិថិជនត្ូវធ្វើការកុម្ម៉ង់
និងរង់ចាំទើបអ្នកស្ីអាចច្ន្
ផលិតជូនក្នុងវ្លាលឿន ឬ
យឺតអាស្័យក្បាច់ចាក់និង
ម៉ូដ។ រីឯតម្ល្វិញក៏ដូចគា្នាដ្រ
គឺស្នាដ្ផលិតផលចាក់ពី
អំបោះមានតម្ល្ចន្លោះពី២៥
ទៅ៥០ដុលា្លោរអាស្័យលើ
សមា្ភារប្ើប្ស់និងម៉ូដ។
ស្ត្ីដ្លបុគ្គលិក កុ្មហុ៊ន

ឯកជន និងយកការចាក់
អំបោះន្ះជាមុខរបរបន្ទាប់បន្សំ
ក៏បានប្ប់បន្តទៀតថា៖«ខ្ញុំ
និយាយតាមត្ង់ចុះខ្ញុំមិនបាន
ចំណ្ញអីច្ើនទ្ត្ដោយសរ
ខ្ញុំស្ឡាញ់ហើយក៏សប្បាយចិត្ត
នៅព្លអតិថិជនគាត់ព្ញចិត្ត
នូវអ្វីដ្លគាត់កុម្មង់៉ពីខ្ញុំទើបខ្ញុំ
នៅត្បន្តធ្វើ»។
ថ្វដ្ីបិតត្បច្ចប្ុបន្នអ្នកសី្មិន

ទាន់មានហាងឬកន្លង្មួយ
សម្ប់ដាក់តំាងរបស់ទទួល
ភ្ញៀវប្ថា្នាមកមើលផលិតផល
ផ្ទាល់ភ្នក្ក៏ដោយត្អ្នកសី្

សុខន្ធារ័ត្នបានឱ្យដឹងថាវាជា
ក្ដសុីបិននិងក្តសុីខដ្លអ្នកសី្
សង្ឃឹមថានឹងអាចល្ចរូបរាង
ឡើងនថ្ងណ្មួយ។
ដំណើរការលក់ស្នាដ្ផលិត

ផលចាក់ពីអំបោះជាង១ឆ្នាំ
ន្ះអ្នកស្ីប្ប់ថាខ្លួននៅ
ត្ចង់ក្លម្អនិងដុសខត់
ជនំញន្ះឱយ្កានត់្ល្អបស្ើរ
ទាំងម៉ូដនិងទឹកដ្។
ទន្ទឹមនឹងនះដ្រអ្នកស្ី

សុខន្ធារ័ត្ន ក៏មានចំណប់
អារម្មណ៍ដរ្ថា៖«ខ្ញុំចង់ឃើញ
ប្ជាពលរដ្ឋយើងទំាងអស់

ជួយលើកកម្ពស់និងសឡ្ាញ់
ស្នាដ្ផលិតផលធ្វើពីដ្និង
ផលិតផលក្នុងស្ុករបស់
បងប្អូនប្ជាពលរដ្ឋយើង។ខ្ញុំ
ជឿថា ទម្ងន់ន្ការគាំទ្របស់
យើងនឹងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួក
គាត់មានគំនិតច្ន្ប្ឌិតជា
របស់ផ្ទាល់ខ្លួនរឹតត្ច្ើននិង
ផ្ដល់បក្ច់ណំលូបច្ាំថ្ង្ដល់
គាត់បានខ្លះៗបន្ថ្មទៀត»។
សម្ប់ពត៌មានបន្ថម្Nina

Brandអាចទំនក់ទំនងបាន
តាមរយៈទំព័រហ្វស្បុ៊ក@
SokhantheaorathOurn៕
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អ្នកម្ដាយវ័យក្មេងរំលេចស្នាដេចាក់អំបោះស្អាត
ប្លេកភ្នេកបន្ថេមចំណូលមួយផ្នេកពីការងារឯកជន

មួក ខោអាវក្មេង កាបូប ថង់ដាក់ដបទឹក អាវឆ្កេ បន្តោងសោ និងកនេសេងបង់ក រំលេចភាពស្អាតប្លេកលេចធ្លោ និងមិនស៊ាភំ្នេក។ ហ្វស្បុ៊ក

ឈុតកូនក្មេងសមេប់ពាក់ថតរូបលេងបេបឃេយូតៗមូ៉ដល្ពៅ 
តមេវូឱកាសបុណេយហាឡូវីន។ ហ្វស្បុ៊ក

អាវឆ្កេនិងបន្តោងសោជាស្នាដេចាក់ពីអំបោះរបស់អ្នកសេីអួន 
សុខន្ធារ័ត្ន។ ហ្វស្បុ៊ក



ក្រងុប៊្ររឡំាង៖ សម្ពន័្ធ អាកាស 
ចរណ៍ អាល្លម៉ឺង់ Lufthansa 
កាល ពីថ្ងៃចន្ទ បាន ឱៃយ ដឹងថា ខ្លនួ 
គៃង សៃប សៃបៃក លើ យន្ដ 
ហោះ ដឹក ទំនិញ  ដៃល យក 
លំនំាតាម គំរូ សៃបៃក ឆ្លាម ដើមៃបី 
បង្កើន បៃសិទ្ធភាព នៃការ បៃើ 
បៃស់ សំាង និង កាត់ បន្ថយ ការ 
បញ្ចៃញ ឧស្មន័ កាបោន ។ 

ក្នុង គមៃង រួម គ្នា ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន យកៃស គីមី អាល្លឺម៉ង់ 
BASF កៃុមហ៊ុន Lufthansa 
នងឹ បពំាក ់យន្ដហោះ ដកឹជញ្ជនូ 
របស ់ខ្លនួ ម៉ដូៃល Boeing 777 
ចំនួន ១០ គៃឿង ជាមួយ សៃបៃក 
អភវិឌៃឍន ៍ថ្ម ីដៃលហៅថា Aero-
SHARK ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២២ 
ដៃលមានអានភុាពកាត ់បន្ថយ 
សំណឹក លើសពី  ១ភាគរ យ។ 

កៃុមហ៊ុន បានបញ្ជាក់ ឱៃយ ដឹង 
ក្នុង សៃចក្ដីថ្លៃង ការណ៍ ថាជា 
លទ្ធផល វា នឹង អាច សនៃសំ បៃង 
បៃចា ំឆ្នា ំបៃមាណ ៣៧០០ តោន 
និង កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ 
កាបោន ជិត ១១៧០០ តោន។ 

វាស្មើ នឹង ការ ហោះហើរ ឯកជន 
៤៨ ជើង ពីកៃុង  ហ្វ្រេងហ្វឺត ទៅ 
កាន់ ទីកៃុង សា៊ាង ហៃ ។ 

សៃបៃក ឆ្លាម តៃូវបាន សៃប 
ដោយ សៃទាប់ តូចៗ ដៃល 
កាត់បន្ថយ សំណឹកដោយខៃយល់   
និង របំាង រំាង មុខ ខៃយល់  ពៃល 
 វា ហោះ បោះ ពួយ ទៅមុខ ។ 
បាតុភូត នៃះ តៃវូបាន សៃវជៃវ 

អស់ រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍ 
របស់ កៃមុ អ្នក វិទៃយាសាស្ដៃ ដៃល 
មាន សុទិដ្ឋនិិយម សមៃប់ ការ 
បៃើ បៃស់ ចៃើន យ៉ាង  ចាប់  
ពី សមា្ភារ ទាហាន រហូត ដល់ 
អវកាសយន  និង ការ ផលិត 
យន្ដហោះ  រហូតដល់ បច្ចៃកវិទៃយា 
ឈុត ហៃលទឹក ជាដើម។ 

ឌកឺ បៃម បៃធាន ផ្នៃក បរកិា្ខារ 

សៃបៃក ឆ្លាម របស់ កៃុមហ៊ុន 
BASF បាន និយយ ថា៖« 
បច្ចៃកវិទៃយា សៃបៃក ឆ្លាម អភិ- 
វឌៃឍន៍ ថ្មី អនុញ្ញាត ឱៃយ យើង ជួយ 
ដល់ Lufthansa សមៃច 
គោលដៅ ចីរភាព  និង ធ្វើ ឱៃយ 
ឧសៃសាហកម្ម អាកាសចរណ៍ 
កាន់តៃ ស្ទួយ ដល់ បរិសា្ថាន »។ 

ផល ប៉ះពាល់ ភា្លាម ៗ  លើ ការ 

បញ្ចៃញ សារធាត ុកាបោន របស ់
Lufthansa នឹង ទំនង ជា មាន 
ការ ធា្លាក ់ចុះ ចៃើន តៃ កគ៏រួ ឱៃយ កត ់
សមា្គាល់ ថា Lufthansa- 
Cargoបញ្ចៃញ ឧស្ម័ន ជិត ៤ 
លាន តោន ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

សម្ពន័្ធ Lufthansa គៃប់ 
មៃកធាង របស់ ខ្លួន នឹង កាត់ 
បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ កាបោន ពាក់ 

កណ្ដាល នៅ តៃមឹ ឆ្នា ំ២០៣០ បើ 
ធៀប នឹង កមៃតិ នៃ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ 

សម្ព័ន្ធ បាន បញ្ចៃញ កាបោន 
ឌអីកុសុដី ចៃើន ជាង ១១ លាន 
តោន ជា ទូទៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
ដៃល ធា្លាក់ ចុះ  ៣៣ លាន តោន 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ មុន ពៃល វិបត្ដិ 
កូវីដ ចូល យយី ឧសៃសាហកម្ម 
អាកាសចរណ៍៕ AFP/HR

សម្ព័ន្ធអាកាសចរណ៍អាល្លឺម៉ង់Lufthansaគ្រងស្របស្រប្រកលើយន្ដហោះដឹក
ទំនិញដ្រលយកលំនាំតាមគំរូស្រប្រកឆ្លាម។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃពុធ ទី៥ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងវ៉ាសីុនតោន៖ សា្ថាបនិក Mi-
crosoft លោក បី៊ល ហ្គៃតស៍ និង 
ភរិយ និង ជា ដៃគូ សបៃបុរសធម៌ អ្នកសៃ ី
ម៉ៃលីនដា បាន បៃកាស កាលពី 
 ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ពួកគៃ នឹង ផ្ដាច់ ចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ២៧ ឆ្នា ំនៃះហើយ។

ប្ដី បៃពន្ធ ដ៏មាន បំផុត ក្នុង លោក ១ 
គូ នៃះ ដោយ មាន ទៃពៃយសមៃបត្ដិ រួមគ្នា 
បៃមាណ ១៣០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ពកួគៃ បាន បរចិា្ចាគ បៃក ់រាបព់ាន ់លាន 
ដលុា្លារ លើ កចិ្ចការ មនសុៃសធម ៌នៅ ជុវំញិ 
ពិភពលោក  តាមរយៈ មូលនិធិ ដ៏មាន 
ឥទិ្ធពល របស់ ពួកគៃ។

ចំពោះ ការបៃកាស ចៃកផ្លូវ លើ 
បណ្ដាញ សង្គម Twitter ប្ដី បៃពន្ធ 
មនសុៃសធម ៌ទាងំ ២ នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹថា 
ពួកគៃ នៅតៃ បន្ដ កិច្ចការ រួមគ្នា លើ 
មូលនិធិ ប៊ីល និង ម៉ៃលីនដា ហ្គៃតស៍ 
ដៃល ផ្ដល់ មូលនិធិ លើ កម្មវិធី ជាចៃើន 
លើ វិស័យ សុខាភិបាល សមភាព 
យៃនឌ័រ ការអប់រំ និង បញ្ហា ផៃសៃងៗ 
ទៀត ទូទាំង ពិភពលោក។

ពួកគៃ បានឱៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង 
ការណ៍ រួមគ្នា ដៃល បង្ហាះ លើ គណនី 
ផ្លូវការ រៀងៗ ខ្លួន ថា៖ «កៃយពី ដើរ 
លើ វិថី ជីវិត រួមគ្នា និង បំពៃញ ការងារ 
រួមគ្នា កន្លងមក យើង បាន ធ្វើការ 
សមៃចចិត្ដ បញ្ចប់ ចំណង អាពាហ៍- 
ពិពាហ៍ នៃះ តៃឹមនៃះ»។

ពួកគៃ បាន សរសៃរ ថា៖ «យើង បន្ដ 
ចៃករលំៃក បៃសកកម្ម រមួគ្នា ហើយ នងឹ 
បន្ដការងារ រួមគ្នា ក្នុង អង្គការ មូលនិធិ 
តៃ យើង លៃង ជឿជាក់ថា យើង អាច 
រួមរស់ ជាមួយគ្នា ក្នុង នាម ជា ប្ដី បៃពន្ធ 
ទៀតហើយ»។

សៃចក្ដ ីថ្លៃងការណ៍ មិនបាន លម្អតិ អំពី 
មូលហៃតុ នៃ ការលៃងលះ ឡើយ តៃ 
បានឱៃយដឹងថា៖ «យើង សំុ ដកឃ្លា ពីគ្នា និង 
សាង ភាពឯកជន ពីគ្នា ដោយ ចាប់ផ្ដើម 
កាច់ចង្កតូ នាវា ជីវិត រៀងៗ ខ្លនួ»។

សៃចក្ដី បៃកាស តៃូវបាន ធ្វើឡើង  
២ ឆ្នាំ កៃយ ការលៃងលះ របស់ 
សា្ថាបនិក អាមា៉ាហៃសូន លោក ចៃហ្វ 
បៃហៃសូស ជា មហាសៃដ្ឋី មា្នាក់ទៀត ពី 
ភរិយ មា៉ាកឃៃនហៃសុី។

អ្នកសៃី ម៉ៃលីនដា ហ្គៃតស៍ អាយុ 
៥៦ ឆ្នាំ បាន ជួប លោក ប៊ីល ហ្គៃតស៍ 
នៅ កៃុមហ៊ុន Microsoft ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៨៧ មិនយូរ ប៉ុនា្មាន កៃយពី 
អ្នកសៃី បានធ្វើ ការងារ ក្នុង កៃុមហ៊ុន 
បច្ចៃកវទិៃយា មយួ នៃះ ហើយ ពកួគៃ បាន 
រៀបការ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៤។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ភាពយន្ដ ឯកសារ 
ភាគ របស ់Netflix លោក បានចាតទ់កុ 
ភរិយ ជា «សមភាគី ដ៏ពិតបៃកដ 
មា្នាក់» ខណៈ អ្នកសៃី បាន ហៅ លោក 
ប៊ីល ថា «រួសរាយ និង មាន ថាមពល 
ខា្លាំង»៕ HR

ស្ថាបនិកMicrosoftលោកប៊ីលហ្គ្រតស៍និងភរិយានិងជាដ្រគូសប្របុរសធម៌អ្នកស្រីម៉្រលីនដា។

ប្ដីប្រពន្ធដ៏មានបំផុតក្នុងលោក១គូន្រះដោយមានទ្រព្រយសម្របត្ដិរួមគ្នាប្រមាណ១៣០ពាន់លានដុលា្លារ។

ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍២៧ឆ្នាំរបស់មហាសេដ្ឋីបី៊លហ្គេតស៍
និងភរិយាដើរដល់ផ្លវូបំបេក

លំនាំតាមគំរូស្រប្រកឆ្លាមអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រើប្រស់សំងនិងកាត់បន្ថយ
ការបញ្ច្រញឧស្ម័នកាបោនពីយន្តហោះ។

អាល្លម៉ឺង់បង្កើតបច្ចេកវិទេយាសេបសេបេកឆ្លាមលើយន្ដហោះកាត់បន្ថយការចំណាយនិងជាតិពុល



ក្រុងហ្រស៊េរុយសាឡិម: Sa-
pir Berman ដែល ជា អាជា្ញា 
កណ្ដាល បាល់ ទាត់ កែ ភែទ 
ដំបូង គែរបស់ កែបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League អ៊ីសែអែល 
បាន ធ្វើ តួនាទី លើក ដំបូង របស់ 
ខ្លួន  កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ ក្នុងហ្គែម 
លីគ កំពូល របស់ បែទែសនែះ 
ចាប់ តាំងពី បានប្ដូរ ភែទ មក ជា 
មនុសែស សែី ។

Berman បាន ធ្វើការ បែកាស 
កាល ពី ខែ មុន ថា នាង បាន ប្ដូរ 
ឈ្មោះ របស់ ខ្លួន ពីSagi ទៅ 
ជាSapir ហើយ បង្ហាញ អត្ត 
សញ្ញាណ ថា ជា សែ្ត ី១ របូ ។ ការ 
ប្ដូរ ភែទ នែះ ធ្វើ ឱែយ នារីវ័យ ២៦ 

ឆ្នា ំដែល ធ្វើ តនួាទ ីជា អ្នក  កាត ់ក្ដ ី
នៅPremier League 
អ៊សីែអែល តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១១ 
កា្លាយ ជា អាជា្ញា កណ្ដាល កែ ភែទ 
ទី ១ របស់ លីគ ។

អាជា្ញាកណ្ដាលBerman  កាល 
ពី ថ្ងែ ចន្ទ ពែល ដើរចូល ទៅ ជាន់ 
ទីលាន ក្នងុ កីឡដ្ឋាន Sammy 
Ofer របស់ កែមុHapoel Haifa 
ភ្លាម មាន សំឡែង ទះ ដែ និង កញ្ចែ 
លាយ ចមែះុ គ្នាបន្ល ឺឡើង  ដើមែបី 
បង្ហាញ ការស្វាគមន៍ រូបនាង 
ខណៈ អ្នក គំទែ មា្នាក់ បាន សែក 
ថា «Sapir យើង ទំាង អស់ គ្នានៅ 
ខាង អ្នក »  ហើយ ការ បែកួត ដែល 
នាង កាត់ ក្ដ ីនោះ ចុង កែយ កែមុ 

មា្ចាស់ ផ្ទះHapoel Haifa ឈ្នះ 
កែុមBeitar Jerusalem 
៣-១។

«ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា តើ ខ្ញុំ គឺ ជា អ្នក 
តែសួ តែយ ផ្លវូ ឬ ជាអ្នក (អាជា្ញា 
កណ្ដាល)  ទី ១ ដែល ធ្វើ រឿង 
នោះ តែ ខ្ញុំ នឹង ឆ្លង កាត់ ដំណើរ 
ការ នែះ គឺ ដើមែបី ខ្ញុំ ខ្លួន ឯង » ។ 
នែះ ជា សម្ដី របស់Berman 
ដែល និយាយ កាល ពី ខែ មុន ។ 

ជាមយួ គ្នា នែះ ដែរ នាង បែប ់ 
ថា នាង បាន ទទលួ បាន នវូ សរ 
គំរាម កំហែង យា៉ាង ចែើន តាម 
បណ្ដាញ សង្គម តែ ក៏មាន សរ 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ផងដែរ ដោយ ក្នងុ 
នោះ សរ ពី មិត្ត រួម អាជីព ។

RonitTirosh ដែល 
 ជា បែធាន សហជីព អាជា្ញា 
កណ្ដាល នៅ អ៊ីសែអែល បាន 
ឱែយ ឈ្មោះ Berman ថា «កា្លា 
ហាន» ហើយ និយាយ ថា នាង 
បាន ចាប់ ផ្ដើម បង្កើត ឱែយ មាន នូវ 
ដំណើរការ ជា បែវត្តិសស្តែ 
សមែប់ កីឡា បាល់ ទាត់ របស់ 
អ៊ីសែអែល ។

បែទែស នៅ តបំន ់មជែឈមិ បពូ៌ា 
ទទួល ស្គាស់ អាពហ៍ពិពហ៍ 
ភែទ ដចូ គ្នា ដែល រៀប ច ំនៅ កែ 
បែទែស តែ ការ សែឡាញ់ ភែទ 
ដចូ គ្នា នៅ តែ ជា ការ ហាម ឃាត ់
ក្នុង រង្វង់ អ្នក កាន់ សសនា 
ជី្វហ្វ៕ AFP/VN  
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ក្រុងឡុងដ៍: លោក Ryan 
Mason ដែល ជា គែូ បង្វឹក 
បណ្ដាះ អាសន្ន របស់ កែុម 
TottenhamHotspur 
(Spurs) បាន បញ្ជាក់ ជា ថ្មី 
ម្តង ទៀត ថា ការ ចរចា ណមយួ 
រវាង ក្លិប និង កីឡាករ ខ្ចី ជើង 
Gareth Bale នឹង មិន កើត 
ឡើង ឡើយ នៅ មុន ដំណច់ 
រដូវកាល នែះ បនា្ទាប់ ពី កីឡាករ 
រូប នែះបង្ហាញ នូវ ទមែង់ លែង 
យា៉ាង អស្ចារែយ   ដោយ ការ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទីបាន  ៣ គែប់ មា្នាក់ 
ឯង(ហ៊ែតទែិក )។

ខែសែ បែយុទ្ធ Bale ដែល ស្ថតិ 
ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ ខ្ច ីជើង ពី កែមុ យកែស 
Real Madrid  នៅ កែប ខ័ណ្ឌ 
LaLiga ធ្វើ បាន យា៉ាង ល្អ  បែសើរ 
នូវ ការ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី បន្ត បនា្ទាប់  
របស់ ខ្លនួ  ដែលសរុបមាន ចំនួន 
៨  គែប់  ពីការ ចូល លែង  ៨  
ហ្គែម នៅ កែបខ័ណ្ឌ Premier 
League ហើយ  ៣ គែប់ ចុង 
កែយ នែះ កើត ឡើង ក្នងុ ជ័យ 
ជម្នះ  ៤-០ របស់ Spurs លើ 
កែមុ ធា្លាក់ ទៅ លីគ ទី២  រួច ហើយ 
Sheffield United ។

នៅ មនុ នែះ   ខែសែ បែយទុ្ធជរួមខុ 
សញ្ជាតិ វែលល៍ Bale បាន ធ្វើ 
ការបញ្ជាក់ ឱែយ ដឹង ថា រូបគែ នឹង 
តែឡប់ ទៅ កាន់ កែុង មា៉ាឌ្ីរដ 
វិញនា រដូវកាល កែយ ដែល 
នៅ ទ ីនោះ គែ មាន កងុ តែ រហតូ 
ដល ់ពក ់កណ្ដាល ឆ្នា ំ ២០២២ 
តែ ការ មាន ទមែង់ លែង ដូច 
កាល ព ីថ្ងែ អាទតិែយ នែះ  បែហែល 

ជា  កែុម  Spurs ដូរ គោល ដៅ 
របស់ ខ្លួន ដោយ ធ្វើ យា៉ាង ណ 
រកែសា រូប គែ ឱែយ បាន ។ 

តែ យា៉ាង ណ សមែប់ គែបូង្វកឹ 
លោក Mason បាន បែប់ ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំយល់ ថា   នោះ គឺ ការ ចរចា នៅ 
ដំណច់ រដូវ កាល រវាង  Gareth 
(Bale) ក្លបិ និង ក្លបិ អាណ 
ពែយាបាល របស់ គែ។ រី ឯ  ការ ផ្ដោត 
អារម្មណ៍  និង អាទិភព ជា ចមែបង 
របស់ ពួក យើង  គឺ ការ បែកួត នា 
ពែល បនា្ទាប់ » ។

គែូបង្វឹក បណ្ដាះ អាសន្ន រូប 
នែះ បាន បន្ថែម ថា ៖ «ស្ដោប ់ទៅ 
ដូច ជា ពកែយ សម្ដី ដោះ ស តែ វា 
ជា ការ ពិត ។ ខ្ញុំ រីក រាយ ដែល គែ 
រីក រាយ។ ខ្ញុំ យល់ ថា ការ 
សមែច ចិត្ត នា ពែល នែះ និង 
អាទិភព ចមែបង គឺ  Gareth 
តែៀម ខ្លួន ហ្វឹក ហាត់ ហើយ គែ 
រីក រាយក្នុង ការ ហ្វឹក ហាត់ » ។

កីឡាករ  Bale ស៊ុត 
ហ៊ែតទែិក បាន ចំនួន ៧  ដង 
ហើយ ក្នុង ការ បែកប  អាជីព 
ជាមួយ ក្លិប របស់ គែ ក្នុង នោះ 
៣  ដង ធ្វើ បាន ជាមួយ កែុម  
Spurs នែះ ខណៈ ៤  ដង 
ជាមួយកែុម Real។ រូប គែ 
បាន  កា្លាយ ជា កីឡាករ សញ្ជាតិ 
វែលល ៍ទ៦ី ដែល ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី
បាន ៥០  គែប់ នៅ Premier 
League ហើយ ជា អ្នក ទី១ 
គិត តាំង ពី ខែសែ បែយុទ្ធ Craig 
Bellamy ធ្វើ បាន ដល់ ចំនួន 
ហ្នឹង កាល ពី ខែធ្នូ  ឆ្នាំ  ២០០៦ 
កន្លងទៅ៕AFP/VN

Antonio ជួយ ឱ្យ West Ham កាន់ត្ មាន សម្ទះុ ក្នងុ ការប្ជ្ង កៅអី Champions League

Spurs ទំនង អាច  ពិភាក្សា រឿង   
ផ្ទរ្ ក្យ Bale ធ្វើ បាន ហ្៊ត   
ទិ្ក   ក្នងុជ័យជម្នះកុ្មបាតតារាង

អាជ្ញា កណ្ដាល ក្ភ្ទ ដំបូង បង្ហាញ វត្តមាន  
នៅ ក្នុង ការ ប្កួត  លីគ កំពូល អ៊ីស្អ្ល 

អាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់Berman(ឆ្វ្រង)កំពុងធ្វើតួនាទីកាត់ក្ដីក្នងុការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌPremierLeagueអី៊ស្រអ្រលកាលពីថ្ង្រចន្ទ។

ក្រុងឡុងដ៍: កែុម ញញួរ ធំ West 
Ham United នៅតែ បន្តធ្វើ ឱែយមាន 
ការភ្ញាក់ផ្អើល ដដែល សមែប់ ការ 
បែជែង តណំែង ទៅ លែង នៅ កែបខណ័្ឌ 
UEFA Champions League 
(UCL) បនា្ទាបព់ ីខែសែបែយទុ្ធ Michail 
Antonio ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២ គែប់ 
ដែលបាន ជួយ ឱែយ កែុម វាយបក យក 
ជ័យ ជម្នះ ២-១ លើ កែុម មា្ចាស់ផ្ទះ 
Burnley ២-១ កាលពី ថ្ងែ ចន្ទ។

ការរក បាន ១ គែប់ ពី ការសុ៊ត បាល់ 
ពិន័យ ១១ ម៉ែតែ របស់ Chris Wood 
ធ្វើឱែយ កែុម មា្ចាស់ផ្ទះ នំាមុខ តែ កែុម 
Burnley បាន បរាជ័យ ក្នងុ ការធានា 
ថា ខ្លនួ នឹង អាច រស់រាន នៅ កែបខ័ណ្ឌ 
Premier League បន្តទៀត នា 
រដូវកាល កែយ ដោយសរ គែប់ 
បាល់ ២ គែប់ ពី ខែសែបែយុទ្ធ Antonio 
របស់ កែុម ភ្ញៀវ ដែល កើតឡើង ក្នុង 

រយៈពែល តែ ៨ នាទី។
ឥឡូវនែះ កែមុ ញញួរ ធំ រំកិល ឡើង ទៅ 

នៅ លែខ ៥ ដោយ មាន គមា្លាត តែ ៣ ពិន្ទ ុ
បុ៉ណ្ណោះ ពីកែម កែមុ តោខៀវ Chelsea 
ដែល តែវូ ធ្វើដំណើរ ទៅ តទល់ ជាមួយ នឹង 

កែមុ កំពូល តារាង Manchester City 
នា ចុងសបា្ដោហ៍ កែយ។

ផ្ទយុទៅវិញ កែមុ West Ham 
នឹងមាន ដំណើរ ផ្លវូ ដ៏គួរ គប់ចិត្ត ដោយ 
តែវូ ប៉ះ ជាមួយ កែមុ Everton, Bright-

on, West Brom និង Southamp-
ton សមែប់ ការបែកួត ៤ លើក 
ចុងកែយ របស់ខ្លនួ នារដូវកាល នែះ។

ការវិល មកវិញ របស់ Antonio 
កែយ ជា ពីរ បួស អាច បង្ហាញ ឱែយ 
ឃើញ ពី ចំណែក ដ៏សំខាន់ សមែប់ 
កែុម របស់លោក David Moyes 
ដែល រដូវកាល មុន ក្នុងដំណក់កាល 
នែះ គឺ បែឹង បែយុទ្ធ ដើមែបី តែ បន្តជីវិត 
នៅ លីគ កំពូល ប៉ុណ្ណោះ។

ចំណែកឯ ការបែកួត របស់ កែុម នៅ 
បាត តារាង វិញ កែុម West Brom 
កំពុង តែៀមខ្លួន ដំ កែបាល តែឡប់ ទៅ 
កែបខ័ណ្ឌ Championship វិញ 
ហើយ បនា្ទាបព់ ីទើប វលិ មកកាន ់Pre-
mier League ១ រដូវកាល 
ដោយសរ លែង បាន តែឹម ស្មើ ១-១ 
ជាមួយ កែុម Wolverhampton 
Wanderers។

លទ្ធផល នែះ ស្ទើរតែ ធ្វើឱែយ កែមុ របស់ 
លោក Sam Allardyce គ្មោន ឱកាស 
ក្នងុ ការបាន បន្ត លែង នៅ លីគ កំពូល 
ទៀតឡើយ ដោយសរ មាន គមា្លាត ដល់ 
ទៅ ១០ ពិន្ទ ុពី ទីតំាង សុវត្ថភិព ខណៈ 
ពិន្ទ ុខ្ពស់បំផុត ដែល អាច ដណ្ដើម បាន គឺ 
មាន ១២ ពិន្ទ ុបុ៉ណ្ណោះ ពែះ នៅសល់ 
តែ ៤ ហ្គែម ទៀត នឹង បញ្ចប់ រដូវកាល ជា 
ស្ថាពរ ហើយ។

គែូបង្វឹក របស់ កែុម West Brom 
បាន បែប់ថា៖ «យើង ជំពក់ គែប់គ្នា 
ក្នងុ ការបន្ត រកែសា អាកបែបករិយិា អាជពី។ 
យើង នឹង បែឹងបែង ដើមែបី ឈ្នះ រាល់ 
ការបែកតួ ដែល យើង នៅសល ់ហើយ 
សងែឃឹមថា កែុម ដែល នៅ ពីលើ យើង 
ចាញ់ គែប់ ហ្គែម ហើយ បនា្ទាប់មក 
ជាមយួ នងឹ អព្ភតូហែត ុនងិ រឿង មនិគរួ 
ឱែយ ជឿ នឹង អាច ជួយ ឱែយ ពួកយើង 
នៅទីនែះ ទៀត»៕ VN

Antonio(ទី២ខាងឆ្វ្រង)ត្រតបញ្ចលូទីឱ្រយWestHamតាមស្មើBurnley១-១
អំឡុងការប្រកួតនៅPremierLeagueកាលពីថ្ង្រចន្ទ។



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ តារាចម្រៀង ស្រី 
សាច ់សខ្ច ីសម្របរូ ក្របាច ់រា ំរសរ់វើក 
កញ្ញា យូរើ ទើបត្រ បាន ដូរ ទ្រនំ 
ចាស់ ផលិតកម្ម សាន់ដ្រ មក 
ជ្រកកោន ទ្រនំ ថ្ម ីផលិតកម្ម ហង្រស- 
មាស ប្រមាណ ជា កន្លះ ឆ្នា ំសោះ 
មើល ទៅ ហាក់ដូចជា រាង ខ្រសត់ 
បទចម្រៀង ចណំ ីអារម្មណ ៍ឬព-ិ
បាក រិះរក បទ ចម្រៀង ថ្មីៗ  ដើម្រប ី 
ធ្វើជា ចំណី អារម្មណ៍ ប្រយិមិត្ត ខ្លនួ។

បើ ផ្អ្រក តាម ដ្រល តារា ចម្រៀង  
ស្រសី្រស់ និយម ប្រើ ក្របាច់ រំាប្ល្រកៗ   
រលំ្រច ក្នងុ បទចម្រៀង ខ្លនួ កញ្ញា 
ស្រន យរូើ បង្ហោះ សារ របៀប ធ្វើ 
ការ ស្នើ សរួ យោបល ់ទៅ អ្នកគាទំ្រ នាព្រល ថ្មីៗ  ថា៖ 
«ដល ់វគ្គ សុ ំយោបល ់ព ីបងប្អនូ ឆប់ៗ  ន្រះ នាង ខ្ញុ ំ
ចង់  ច្រញ បទចម្រៀង ថ្ម ីតើ គួរ ច្រញ បទ ប្រភ្រទ ណា  
ដ្ររ ច៎ា?» នា ដើមខ្រ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ ត្រម្តង។

ជាការ គួរឱ្រយ កត់សមា្គាល់ វត្តមាន របស់ កញ្ញា  
យរូើ  បាន មកដល ់ទ្រន ំថ្ម ីហង្រសមាស តាងំព ីចងុឆ្នា ំ
២០២០ រហូតមកដល់ ព្រលន្រះ កញ្ញា មាន 
បទចម្រៀង ប្រមាណ ៣-៤ បទ ត្រប៉ណុ្ណោះ ដ្រល 
បទចម្រៀង ដំបូង គ្រ មាន ចំណងជើង ថា«ផាំង» 
បទ« I LOVE FOOTBALL» និង បទ «មនុស្រស   
សោ្មោះ នៅ ណា?» ហើយ បទ ទាងំន្រះ សទុ្ធត្រ 
ជា បទចម្រៀង មាន ចង្វាក់ ញាក់  រំល្រច 
ដោយ ក្របាច់ រាំប្ល្រកៗ ទៀត ផង។

ទំនង ជា ដឹងខ្លួន ផង មើលទៅ ថា ខ្លួន 
សម្របរូ ត្រ បទចម្រៀង ប្រប ញាក ់ដចូ្នាះ 
ហើយ ទើប បាន ជា នាព្រល ថ្មីៗ ចុង 
ក្រយ  ន្រះកញ្ញា យូរើ ក៏  រំល្រច ជា 
សំណួរ សួរ  ទៅ មហាជន គាំទ្រ នោះ។

យ៉ាងណា ក៏មាន ប្រិយមិត្ត និយម 
គាំទ្រ តារាចម្រៀង សិចសុី សាច់ សខ្ចី 
កញ្ញា  យូរើ បាន ឆ្លើយតប ជាការ 
លើកឡើង តាម ចណំលូ ចតិ្ត រៀងៗ 
ខ្លួន ដ្រលមាន ច្រើន ជម្រើស 
សម្រប់ Idol ទទួលយក ទុក 
ក្នុង ចិត្ត  ផងដ្ររ។មាន អ្នកខ្លះ 
ស្នើថា៖ «ច្រញ បទ ញាក់ កន្ត្រក់ 
អារម្មណ៍ ញាក់ខ្លាំងៗ មក បង» និង 
ខ្លះ ទៀត លើកឡើងថា៖ «បទសឡំ្រង  
រាង ឃ្រយតូៗ ប្រប សប្របាយៗ អាយ-ដល  
ឬ បទ មនោសញ្ច្រត នា រវាង ឪពកុមា្តាយ  
និង កូនតូចៗ ដ្រល ត្រូវ  ប្រក គា្នា  
ដោយសារ កូវើដ ក្នុង ព្រល ទៅ 
ព្រយាបាល»។

សម្រប់ ឱកាស ដ៏ល្អ កញ្ញា 
យូរើ ព្រល មកកាន់ ទ្រនំ ថ្មី 
ហង្រសមាស ន្រះ គឺថា ចំ ព្រល 
ដ្រល អវត្តមាន តារាចម្រៀង 

ស្រ ីសម្របរូ ក្របាចរ់ា ំប្រចា ំផលតិ កាលព ីមនុ គ ឺកញ្ញា 
ទ្រព បពូ្រកឹ្រស ដោយ កញ្ញា ស្របូ បាន ប្រជាប្រយិភាព 
ពី អ្នកគាំទ្រ ជា យុវវ័យ យ៉ាង ច្រើន។

ខណៈ ព្រល បង្ហោញខ្លួន នៅ ទ្រនំ ថ្មី ហង្រសមាស 
ភា្លាម នោះ មហាជន ជា អ្នកគាទំ្រ ក ៏លើកឡើង ដ្ររ 
ថា៖ «វត្ត មាន  កញ្ញា យូរើ ហាក់ដូចជា មក បំព្រញ 
ទីកន្ល្រង ទំ ន្ររ របស់ កញ្ញា ទ្រព បូព្រកឹ្រស អី៊ចឹង ដ្ររព្រះ  
ថា អ្នក ទាងំ ២ន្រះ សទុ្ធ ត្រមាន ទ្រព កោសល្រយ ស្រ 
ដៀង គា្នា គឺ រឿង សម្របូរ  ក្របាច់ រំាប្ល្រកៗ និង សិចសីុ»។

ហើយ រឿង ដ្រល មហាជន 
ប្រៀបធៀប នោះ កញ្ញា យូរើ 
បាន បំភ្ល ឺដូច្ន្រះ ថា៖«មហាជន 

គឺ អាចមាន សិទ្ធ ិបញ្ច្រញ  នវូ មត ិ
បាន ចំពោះ អ្នក សិល្របៈត្រ 
នាង  ខ្ញុ ំយល ់ថា អ្នក សលិ្របៈ 

ត្រវូត្រ មាន ស្ទលី ប្ល្រកៗ 
រៀង ខ្លនួដើម្របី ទាក់ ទាញ  
អារម្មណ៍ បងប្អនូ ប្រយិ-  

មិត្ត។ សម្រប់ រឿង 
ន្រះ [ស្ទីល ក្របាច់ 
រាំ ប្ល្រក] ក្របាច់ រាំ 

របស់យូរើ គឺ 
យូរើ មិនអាច ដូច 
គា្នា បានទ្រ»។

គរួបញ្ជាក ់ផងដ្ររ 
ថា កញ្ញា យូរើ គឺជា តារា 

ចម្រៀងស្រី ដ្រល ទទួល 
បាន  ប្រជា ប្រយិ ភាព ពី យុវវ័យ   

ខ្លាំង និង មាន ក្របាច់ រាំ យ៉ាង 
ជក់ចិត្តមិន ចាញ់ តារា ចម្រៀង ស្រ ី 
នៅ ថោន កញ្ញា រា៉ាប៊ ីឬ អតតី ជា 
តារាចម្រៀង នៅ ហង្រសមាស 

កញ្ញា ទ្រព បូព្រឹក្រស ឡើយ 
ខណៈ ធ្លាប់ មាន បទ ចម្រៀង  
ផ្ទះុ ខ្លាងំ លើ បណា្តាញ សង្គម  
យូធូប ជាមួយ នឹង បទ 
«ចាក់ទឹកដូង»៕
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តារាចមេៀង សេ ីសាច់ សខ្ច ីសមេបូរ កេបាច់ រំា រស់រវើក កញ្ញា យូរើ។ ហ្វ្រស ប៊ុក

សកម្មភាព បេកួត កីឡាហេលទឹក ផ្នេក យុវជន ដេល សហព័ន្ធ បន រៀបចំ នាពេល កន្លងមក។

ឈន ណន 

បទពិសោធ ន្រ ភាពជូរចត់ របស់ 
ប្រទ្រស ជា មា្ចាស់ផ្ទះ ឡាវ និង 
មីយ៉ាន់មា៉ា ដ្រល រក មិនបាន 
ម្រដាយ ១ សោះ លើ ការប្រកួត 
កីឡាហ្រលទឹក វា កំពុងត្រ ធ្វើឱ្រយ 
សហព័ន្ធ ខ្ម្ររ កីឡាហ្រលទឹក មាន 
ក្តបីារម្ភ និង មាន សមា្ពាធ ដោយ 
ខ្លាច ជួប ហ្រតុការណ៍ អាក្រក់ 
ន្រះដ្ររ នៅព្រល កម្ពជុា ត្រវូ ធ្វើជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ ការប្រកួត សីុហ្គ្រម លើក 
ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣។

អគ្គល្រខធកិារ សហពន័្ធ ខ្ម្ររ 
កីឡាហ្រលទឹក លោក ហ្រម 
គីរើ បានចាត់ទុកថា កម្ពុជា  
ជា ប្រទ្រសមួយ ក្នុងចំណម 
ប្រទ្រស ចំនួន ៤ ទៀត មាន 
មីយ៉ាន់មា៉ា ប្រ៊ុយណ្រ ឡាវ និង 
ទមីរ័ ខងកើត ដ្រល វសិយ័ ហ្រល 
ទឹក នៅ មាន កម្រិត ទាប និង 
មិនទាន់ អាច ប្រជ្រង ជាមួយ 
ប្រទ្រស សិង្ហបុរើ ថ្រ វៀតណាម 
ឥណ្ឌូន្រសុី និង មា៉ាឡ្រសុី 
នៅឡើយ ទ្រ។

លោក ហ្រម គីរើ បាន និយយ 
ថា៖ «ខ្ញុ ំសូម និយយ ទៅ សីុហ្គ្រម 
នៅ ឡាវ គឺ មា្ចាស់ផ្ទះ អត់ មាន 
ម្រដាយ ទ្រ សម្រប់ ការប្រកួត 
ហ្រល ទឹក ន្រះ ហើយ មីយ៉ាន់មា៉ា 
ជា ប្រទ្រស ទី ២ ដ្រល រៀបចំ 
សីុហ្គ្រម អត់ មាន ម្រដាយ លើ 
ការប្រកួត កីឡាហ្រលទឹក ន្រះ 
ដូចគា្នា ហើយ ឥឡូវន្រះ ដល់ 
កម្ពុជា យើង ត្រូវធ្វើ មា្ចាស់ផ្ទះ 
សីុហ្គ្រម នៅ ឆ្នា ំ២០២៣ ដ្រលជា 
ប្រទ្រស ស្ថតិនៅ ចង្កោម ប្រទ្រស 

នៅ ខងក្រម ទំាង៥។
បុរស ដ្រល ទើប ត្រូវបាន 

គណៈកម្មការ អត្តពលិក អូឡំាពិក 
អន្តរជាតិ ទទួលសា្គាល់ ផ្លវូការ ជា 
អត្តពលិក អូឡំាពិក ត្រ មា្នាក់ គត់ 
នៅ កម្ពជុា លោក  ហ្រម គីរើ បាន 
បន្តថា៖ «ខ្ញុ ំជា អ្នករៀបចំ និង ជា 
អ្នកដឹង រឿង ហើយក៏ ជា អ្នក ធ្លាប់ 
ចូលរួម ប្រកួត ទៀត អី៊ចឹង ខ្ញុំ 
ដឹងថា យើង មានការ ប្រឈម 
ខ្ពស់ ចំណ្រក សម្ទះុ ម្រដាយ 
ដ្រល CAMSOC ដាក់ឱ្រយ យើង 
ដោយ ត្រវូយក ម្រដាយមាស ៣ 
គឺ សម្ទះុ ន្រះ មិនម្រន ខ្ពស់ តិច ទ្រ 
គឺ ខ្ពស់ ច្រើន ត្រម្តង»។

«តាម ពិតជា គោលដៅ និង 
ឆន្ទៈ របស់ យើង គឺ ចង់បាន 
ម្រដាយ ទោះ ក្នងុ កម្រតិ ម្រដាយ 
ណាកដ៏ោយ។ បើទោះប ីជា មនិ 
ដល់ ម្រដាយមាស ឱ្រយ ត្របាន 
ប្រក់ ឬក៏ ម្រដាយ សំរឹទ្ធ ព្រះ 
យើង ជា មា្ចាសផ់្ទះ គ ឺមនិ ចងប់ាន 
សូន្រយ ម្រដាយ នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
នៅព្រល គ្រ ដាក ់សម្ទុះ ឱ្រយ យើង 
អ៊ីចឹង យើង ត្រូវ គិត ទៀត គួរ ធ្វើ 
យ៉ាងម៉្រច?»។

ត្រ ទោះប ីជា យ៉ាងណា សហ- 
ព័ន្ធ ខ្ម្ររ កីឡា ហ្រលទឹក ដ្រល 
មាន លោក ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន 
ចាន់ថុល ជា ប្រធន នោះ ក៏  
បាន ដាក់ច្រញ នូវ ផ្រនការ 
យុទ្ធសាស្ត្រ មួយចំនួន ដើម្របី 
បង្កើត ឱ្រយ មាន នូវ ក្តីសង្រឃឹម 
សម្រប់ ការឈាន ទៅ រក ឈ្នះ 
បាន ម្រដាយមាស ទៅ តាម 
ការដាក់ សម្ទុះ ម្រដាយ របស់ 
គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ រៀបចំ 

ការប្រកួត កីឡា អាសុីអាគ្ន្រយ៍ 
លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ 
(CAMSOC) ផងដ្ររ។

លោក ហ្រម គរីើ បាន បញ្ជាក ់
បន្ថ្រមថា៖ «យើង មាន ផ្រនការ 
យុទ្ធសាស្ត្រ ខ្លះ ដ្រល យើង 
ធ្វើទៅ មាន ក្តសីង្រឃឹម ទ១ី យើង 
ចង់ បណ្តុះ ក្ម្រង ដ្រល  មាន 
ធនធន ស្រប់ និង កម្រិត ខ្ពស់ 
ស្រប់ រួច បញ្ជូន ទៅ ហ្វឹកហាត់ 
នៅក្រ ប្រទ្រស ទោះ បាន 
ប៉នុា្មោន ឆ្នាំ កដ៏ោយ ព្រះន្រះ ជា 
ឱកាស របស់ យើង ទី ២ យើង 
ត្រវូ ស្វ្រងរក កឡីាករ កឡីាការនិ ី
ជា កូន ខ្ម្ររ រស់នៅ ក្រ ប្រទ្រស 
ដូចជា អាម្ររិក បារាំង និង 
អូស្តា្រលី ជាដើម ដ្រលជា  
ប្រទ្រស មាន អ្នក ហ្រល ទឹក 
ពូក្រៗ ដើម្របី មកល្រង តំណាង 
ឱ្រយ កម្ពុជា ហើយ មកដល់ ព្រល 
ន្រះ យើង បាន មើលឃើញ នងិ 
ជ្រើសរើស បាន ខ្លះ ហើយ។

កូនប្រសុ របស់លោក ព្រទឹ្ធ- 
ចារ្រយ ហ្រម ថុន រូបន្រះ បាន 
បន្ថ្រមថា៖ «ចំណ្រក ទី ៣ យើង 
ជា មា្ចាស់ផ្ទះ គឺ យើង ត្រវូយក 
ប្រៀប ដោយ ការជ្រើសរើស យក 
បុ៉នា្មោន ប្រភ្រទ កីឡា និង បុ៉នា្មោន 
វិញ្ញាសា សម្រប់ ដាក់ឱ្រយ ប្រកួត 
ព្រះ ប្រភ្រទ កីឡា ទឹក ន្រះ មាន 
ច្រើន ប្រភ្រទ។ ហ្រតុន្រះ បើ ទោះ 
ការកំណត់ សម្ទះុ ម្រដាយ វា ខ្ពស់ 
បុ៉ន្ត្រ យើង នៅត្រ មាន ក្ត ីសង្រឃឹមថា 
យើង នឹង ប្រងឹប្រង ធ្វើឱ្រយបាន 
ដើម្របី កិត្តយិស ជាតិ ជាពិស្រស 
យើង ចង់ បង្កើត សា្នាដ្រ មួយ 
សម្រប់ យើង ជា មា្ចាស់ផ្ទះ»៕

ហែលទឹកតែៀមផែនការរំដោះខ្លនួដើមែបី
កំុឱែយជួបភាពជូរចត់ដូចឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ា

យូរីរយលចែញបទចមែៀងទោះ
ចូលហងែសមសបានកន្លះឆ្នាំហើយក្ដី
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