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កម្ពជុានឹងសិក្សាក្នងុជំហានទី២លើការ-

ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយធ្វើឱ្យ
កម្ពុជាមាននិរន្តរភាពសកា្ដានុពល
សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពធន់ពេមទាំង
លើកកម្ពស់កិត្យានុភា ព...ទំព័រ១០

សេដ្ឋកិច្ច

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅចិនទូទាំងបេ-
ទេសសមេចជិតបាន១ពាន់
លានដូសហើយ...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទអត់បេើកេដាស
រិក្កយបតេរបស់កេុមសិស្សសេី
កម្ពុជាទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាល
ផ្ដាច់ពេ័តេ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
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ចាក់វ៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺកូវីដលើកុមារបន្ទាប់ពីដំណើរការចាក់អ្នកមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ
មុំ គ នា្ធា

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុានងឹសកិស្ាក្នងុ
ជំហានទី២លើការចាក់វ៉ាក់-
សាងំបង្ការជងំឺកូវដី១៩ទៅលើ

កមុារតចូៗបន្ទាបព់ីដណំើរការ
ន្ការចាក់ទៅដល់ប្ជាពលរដ្ឋ
ដ្លមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ
ឡើងទៅដើម្បីឱ្យបានគ្ប់ទៅ
តាមគោលដៅផ្នការរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិន។ន្ះ
បើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្ី
ជាន់ខ្ពស់ក្សួងសុខាភិបាល។
លោកស្ីយក់សម្បត្តិរដ្ឋ-

ល្ខាធិការក្សួងសុខាភិបាល

បានថ្លង្ក្នងុព្លចុះទទួលវ៉ាក់-
សំាងចំនួន១លានដូសរបស់កុ្ម-
ហ៊នុសុីណូវ៉ាក់កាលពីថ្ង្ទី១៩
ខ្មិថុនថាកុ្មហុ៊នសីុណូវ៉ាក់
មានលទ្ធភាព...តទៅទំព័រ  ៣

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ លោកស្ីវជ្្ជបណ្ឌតិ
ឱ វណ្ណឌីនអ្នកនំពាក្យក្សួង
សខុាភបិាលនៅថ្ង្ទី១៩មថិនុ
បានសរស្រអត្ថបទមយួបង្ហាញ
ពីការបារម្ភន្ការឆ្លងរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩ពិស្សពួកវីរុស
បំប្ល្ងថ្មីប្ភ្ទAlphaនិង
Deltaដ្លកំពុងវយលុកលើ
សកលលោកនងិបានរកឃើញ
មានឆ្លងនៅកម្ពជុាខណៈលោក-
ស្ីសង្ក្តឃើញការអនុវត្ត
កន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នរបស់
បគុ្គលនងិមា្ចាស់ទតីាងំបម្លូផ្ដុំ
គឺនៅខ្វះចន្លោះលើចំណុច៣កំុ។
តាមរយៈអត្ថបទ១ក្ម-

ចំណងជើងថា៖«ការច្ះខា្លោច
ជំងឺកូវីដ១៩និងមិនមើលស្ល
វីរុសកូវីដ១៩គឺដើម្បីការពារ
អាយុជីវិតខ្លនួឯង»របស់លោក-
សី្ឱវណ្ណឌីនមានកម្ស់២ទំព័រ
បានសរសរ្បច្ចបុប្ន្នន្ះមនសុស្
មា្នានៅលើសកលលោកកពំងុត្
វវីក់ជាមយួនងឹការវ៉្លកុន្វរីសុ
កូវីដ១៩ដ្លបានធ្វើឱ្យមាន
ការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសា-
ធារណៈនិង...តទៅទំព័រ  ៤

កុ្មហុ៊នជាង៦ពាន់បានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្ព័ន្ធថ្នាលបច្ចក្វិទ្យា
ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ក្ុមហ៊ុនប្មាណ
ជាង៦ពាន់បានចុះបញ្ជអីាជវី-
កម្មតាមបព្ន័្ធថា្នាលបច្ចក្វទិយ្ា
ព័ត៌មានដ្លមានប្ក់ជាង

២,៦ពាន់លានដុលា្លោរក្នងុរយៈ-
ព្ល១ឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិ-
បាលសមច្ដក់ឱយ្ប្ើបស្់
កាលពីខ្មិថុនឆ្នាំ២០២០។
ន្ះបើយោងតាមក្សងួសដ្្ឋ-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាបានដកឱ់យ្
ដណំើរការការចុះបញ្ជីអាជវីកម្ម
តាមថា្នាលបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន
ដល្ហៅថា«SinglePortal»
កាលពីថ្ង្ទី១៥ខ្មិថុនឆ្នាំ
២០២០។កសួ្ងនិងសា្ថាប័នរដ្ឋ

ចនំនួ៦ដល្ចុះបញ្ជីក្នងុបព្ន័្ធ
ន្ះ រួមមានក្សួងមហាផ្ទ្
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កស្ងួពាណជិ្ជកម្មនងិកស្ងួ
ការងរនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជា-
ជវីៈអគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរនងិ

ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។
យោងតាមស្ចក្តីប្កាស

ព័ត៌មានរបស់ក្សួងន្ះ គិត
ត្ឹមថ្ង្ទី១៤ខ្មិថុនពាក្យ-
ស្នើសុំចំនួន៦១៦៤ត្ូវបាន
អនុម័ត... ត ទៅ ទំព័រ ១០

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ប្ព័ន្ធស្វ័យបវ្ត្តិ-
កម្មទិន្នន័យគយ(អាសុីគូដ)
ជំនន់ថ្មី៤.៣.៣ដ្លចាប់-
ផ្តើមអនវុត្តចាប់ពីថ្ង្ចន្ទន្ះត្វូ
រំពឹងថានឹងជួយឱ្យការបំព្ញ
ប្បបទបញ្ច្ញទំនិញពីគយ
កាន់ត្ងយស្លួឆប់រហស័
និងមានប្សិទ្ធភាពសម្ប់
កចិ្ចសម្លួពាណជិ្ជកម្មនៅក្នងុ
ប្ទ្សកម្ពុជា។
បើយោងតាមលិខិតរបស់

អគ្គនយកដ្ឋានគយនងិរដ្ឋាករ
កម្ពជុាដល្ចុះកាលបរចិ្ឆទ្ន
ថ្ង្ទី១៧ខ្មិថុនឱ្យដឹងថា
ដើមប្ីចលូរមួលើកកម្ពស់បន្ថម្
ទៀតនូវប្សិទ្ធភាពន្កិច្ចការ
សម្ួលពាណិជ្ជកម្មសប្តាម
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា-
ភបិាលអគ្គនយកដ្ឋានគយនងិ
រដ្ឋាករកម្ពជុាបានរៀបចរំចួរាល់
នវូការធ្វើវសិដិ្ឋកម្មបព្ន័្ធស្វយ័-
ប្វត្តិកម្មទិន្នន័យគយ(អាសុី-
គូដ)ជនំន់៤.៣.៣សមប្់
បម្ើឱ្យការបំព្ញប្បបទ
បញ្ច្ញទំនិញពីគយ។
លខិិតបានបន្តថាអគ្គនយក-

ដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
សម្ចដក់ឱ្យអនុវត្តប្ព័ន្ធ
ស្វ័យប្វត្តិកម្មទិន្នន័យជំនន់
៤.៣.៣ចាប់ពីថ្ង្ទី២១ខ្
មិថុនឆ្នាំ២០២១តទៅ។
លោកបា៉ាត់ចណំនសា្ថាបនកិ

និងជានយកប្តិបត្តិន្ក្ុម-
ហ៊នុSuperAppTechnology
Plc.ដ្លជាក្ុមហ៊ុនជំនញ
ផ្ន្កដឹកជញ្ជូន... ត ទៅ ទំព័រ ៩

លោកសី្ឱវណ្ណឌីន៖
ការច្ះខ្លាចនិងមិនមើល-
ស្លជំងឺកូវីដ១៩គឺដើម្បី
ការពារអាយុជីវិតខ្លនួឯង

វិស័យឯកជនរំពឹង
អាសីុគូដានឹងជួយ
ឱ្យការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មកាន់ត្រហ័ស



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្នុងថ្ងៃខួបគមៃប់
៤៤ឆ្នាំនៃដណំើរតស៊ូឆ្ពោះទៅរក
ការរំដោះជាតិ និងបៃជាជន
កម្ពុជា ចៃញពីការកាប់សម្លាប់
របស់ខ្មៃរកៃហម(ថ្ងៃទី២០
មថិនុា១៩៧៧-ថ្ងៃទ២ី០មថិនុា
២០២១)លោកនាយករដ្ឋមន្តៃី
ហ៊នុសៃនកៃពីរៀបរាប់ពីបៃវត្តិ
ដ៏ឈឺចាប់ចំពោះការតស៊ូនៃះ
ក៏បានលើកឡើងនូវចម្ងល់ក្នុង
ចិត្តតាំងជាសំណួរជូនជនរួម-
ជាតិដើមៃបីជួយបកសៃយ។
លោកនាយកដ្ឋមនៃ្ដីសរសៃរ

នៅលើហ្វៃសប៊ុករបស់លោកថា
ថ្ងៃទ២ី០ខៃមថិនុាគជឺាខបួលើក
ទ៤ី៤ឆ្នាំនៃថ្ងៃដៃលលោកបាន-
សមៃចចិត្ត ដោយការឈឺចាប់
យកជីវិតធ្វើដើមទុន ដើមៃបីតស៊ូ
រំដោះបៃជាជនកម្ពុជាចៃញពី
របបបៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុល-
ពត។សំណួរដៃលលោកហ៊ុន
សៃន ដាក់ជូនជនរួមជាតិជួយ
ផ្តល់ចម្លើយនោះមនដូចជាបើ
លោកមិនដឹកនាំការតស៊ូចាប់ពី
ថ្ងៃទ២ី០មថិនុា១៩៧៧នោះទៃ
ថាតើពកួប៉លុពតសម្លាប់លោក
នៅឯណាដោយវិធីណា មន
អ្នកណាផៃសៃងបង្កើតកម្លាំងបៃ-
ដាប់អាវុធសង្គៃះជាតិជំនួស
លោកឬទៃតើមនកចិ្ចពៃមពៃៀង
កៃុងបា៉ារីសឬទៃ...?។
លោកសរសៃរថា៖«ទោះបី

ពៃលនៃះខ្លួនខ្ញុំ និងបៃជាជន
កម្ពុជាកំពុងទទួលបាននូវ
សៃចក្តីសខុតៃខ្ញុំមនិដៃលភ្លៃច
នូវទឹកភ្នៃករាប់មុឺន រាប់សៃន
តណំក់នៅពៃលដៃលខ្ញុំឈាន-
ជើងចៃញពីមតុភូមិ ចោល
បៃជាជនកម្ពុជា ដៃលកំពុង
រងគៃះ ពិសៃសចាកចៃញ
ចោលភរិយាដ៏កមៃសត់ដៃល
កំពុងមនផ្ទៃពោះ»។
លោកហ៊ុនសៃនបន្តថា៖«ខ្ញុំ

អត់មនជមៃើសឱៃយល្អជាងនៃះទៃ
ពៃះយើងមនិអាចសុំការអាណតិ
ពីពួកប៉ុលពត បានឡើយ។
ជមៃើសបៃកបដោយគៃះថា្នាក់
នងិទកឹភ្នៃកនោះហើយដៃលនា-ំ
មកនូវសៃចក្តីសុខ និងការរីក-
ចមៃើនរហូតសព្វថ្ងៃនៃះ»។
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្ដីបានលើក-

ឡើងថាលោកធ្លាប់បានរៀបរាប់
ពីបៃវត្តិដ៏ឈឺចាប់នៃះចៃើនដង
ហើយប៉ុន្តៃមិនទាន់បានបញ្ចៃញ
នូវចម្ងល់ក្នុងចិត្តទាក់ទងជាមួយ
បៃវត្តិនៃះ។លោកហ៊ុនសៃន
តាំងជាសំណួរថា៖«បៃសិនបើខ្ញុំ
មិនសមៃចចិត្តដឹកនាំការតស៊ូ

ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ២០ មិថុនា
១៩៧៧ទៃ តើពៃលនោះពួក-
ប៉ុលពតសម្លាប់ខ្ញុំនៅឯណា?
ដោយវិធីណា?»។
សំណួរបនា្ទាប់លោកថា៖«តើ

មនអ្នកស្នៃហាជាតិណាផៃសៃង-
ទៀតបង្កើតឡើងនូវកងកម្លាំង
បៃដាប់អាវធុសាមគ្គីសង្គៃះជាតិ
ជំនួសខ្ញុំដៃរឬទៃ?តើដំណើរ
ឆ្ពោះមករដំោះបៃទៃសពីរបបប៉លុ-
ពត កើតមនឡើងបានដោយ-
របៀបណា?តើមនដណំោះសៃយ
តាមរយៈការចរចា និងកិច្ចពៃម-
ពៃៀងបា៉ារសីឬទៃ?និងចុងកៃយ
តើមននយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ
ដើមៃបីបញ្ចប់សងៃ្គាមនាំមកនូវ
សន្តិភាព និងការអភិវឌៃឍដូច
សព្វថ្ងៃឬទៃ?»។
លោកហ៊ុនសៃនបញ្ជាក់ថា៖

«សំណួរសង្ខៃបទាំងនៃះ តៃង
បង្កប់ក្នុងខួរកៃបាលខ្ញុំជានិច្ច
ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយជាមួយ
សំណួរនៃះដោយខ្លួនឯងបាន
ដៃរខ្ញុំទុកជូនបងប្អូនជនរួមជាតិ
មៃតា្តាជួយរកចម្លើយ»។
តាមរយៈវីដៃអូឯកសារកៃម

ចណំងជើងថាដណំើរឆ្ពោះទៅរក
ការសង្គៃះជាតិថ្ងៃ២០មថិនុានៃះ
កាលពីឆ្នាំ១៩៧៧គឺពៃលនោះ
ជាពៃលលោកហ៊ុនសៃន មន
វយ័២៥ឆ្នារំមួនងឹយទុ្ធមតិ្តដ៏ស្មគ័ៃ-
ស្មោះ៤រូបផៃសៃងទៀតសមៃច-
ចិត្តក្នុងសា្ថានភាពដ៏តានតឹង
បផំតុលាចាកទកឹដីលាចាកភរយិា
នងិកនូក្នងុផ្ទៃជាទសីៃឡាញ់ធ្វើ-
ដណំើរទាងំយប់ឆ្លងកាត់ពៃដំៃន
ទាំងគៃះថា្នាក់បំផុតឆ្ពោះទៅ
កាន់បៃទៃសវៀតណាម ដើមៃបី
ស្វៃងរកការគាំទៃក្នុងការរំដោះ
ជាតិនងិបៃជាជនកម្ពជុាចៃញពី
កៃញ៉ាំបិសាចដ៏សៃនឃោរឃៅ
ប៉ុលពត។
វីដៃអូឯកសារដដៃលបានឱៃយ-

ដឹងថាលោកហ៊ុនសៃន និង
យទុ្ធមតិ្តទកុចតិ្តចនំនួ៤នាក់ទៀត
នោះ គឺឈ្មោះនុចថនឈ្មោះ
ញកឹហនួឈ្មោះសានសាញ់នងិ
វ៉ាប៉ាអៀនបានចាប់ផ្តើមដណំើរ
ភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមដើមៃបី
ស្វៃងរកការគាំទៃផ្តួលរំលំរបប-
បៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។
នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនានៃះដៃរ

លោក ទៀបាញ់ ឧបនាយក-
រដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការពារ-
ជាតិកម្ពុជានិងលោកហា្វាន
វ៉ានហ់ៃសាងរដ្ឋមន្តៃីកៃសងួការពារ-
បៃទៃសរបស់វៀតណាមបានធ្វើ
ជាអធិបតីភាពរួមគា្នាបៃរព្ធពិធី-
រំឭកខួបនៃដំណើរការតស៊ូនៃះ
ពៃមទាំងបានបញ្ចុះបឋមសិលា
សាងសង់អគារមិត្តភាពកម្ពុជា-
វៀតណាម។កៃពីនៃះក៏បាន-
សម្ពោធសមិទ្ធផលមួយចំនួន
ដៃលបានសាងសង់នៅលើតបំន់
X១៦ស្ថិតនៅភូមិទន្លូងឃុំកោះ-
ថ្មសៃកុមៃមត់ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំដៃល
ជាទតំីាងសា្លាកសា្នាមនៃតមៃយ-
ផ្លវូលោកហ៊នុសៃននងិយទុ្ធមតិ្ត
បានភៀសខ្លនួទាងំយប់ទៅកាន់
វៀតណាមកាលពី៤៤ឆ្នាំមុន។
លោកទៀបាញ់ និងលោក

ហា្វានវ៉ាន់ហៃសាង រួមគា្នាបញ្ចុះ-
បឋមសិលាសាងសង់អគារមិត្ត-
ភាពកម្ពុជា-វៀតណាម នៅលើ
តំបន់X១៦និង ដំាឈើចំនួន
៧៧ដើមតំណាងឱៃយឆ្នាំ ដៃល
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្ដីហ៊នុសៃន
បានចៃញដំណើរតស៊ូរំដោះ
បៃទៃសនិងបៃជាជន។
បើតាមកៃសួងការពារជាតិ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧មក កៃ-
សួងការពារជាតិបានទទួល
ភារកិច្ចរៀបចំបៃរព្ធខួបរំដោះ
ជាតិនៃះជារៀងរាល់ឆ្នា។ំកៃសងួ
ការពារជាតិកប៏ានរៀបចំសាង-
សង់សំណង់នានានៅលើតំបន់

បៃវត្តិសាស្តៃមួយនៃះផងដៃរ
ដើមៃបីទុកជាមរតកដល់មនុសៃស
ជំនាន់កៃយ។បើតាមកៃសួង
ការពារជាតិ បច្ចុបៃបន្ននៅតំបន់
X១៦នៃះមនការសាងសង់នូវ
សណំង់មួយចំនួនរចួរាល់ហើយ
ដូចជាសាលាដំណាក់ វៃទិកា-
បៃរព្ធពិធីសៃះទឹកបន្ទប់អនា-
ម័យទីលានបាល់ទាត់បៃព័ន្ធ-
រំដោះទឹកចាក់ដីបំពៃញបំពាក់
អំពូលអគ្គិសនីបំភ្លឺជាដើម។
លោកគិនភា បៃធនវិទៃយា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃ
រាជបណ្ឌតិៃយសភាកម្ពជុាបានថ្លៃង
ថាសំណួរដៃលលោកនាយករដ្ឋ-
មនៃ្ដីលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
ចាកចៃញទៅបង្កើតចលនាតស៊ូ
ដើមៃបីរំដោះបៃទៃសចៃញពីរបប-
ខ្មៃរកៃហមអាចនិយាយបានថា
កៃមុរបស់លោកហ៊នុសៃនគជឺា
កៃុមចលនាតស៊ូទី១ដៃលហា៊ាន
ងើបបៃឆំងនឹងពួកខ្មៃរកៃហម។
លោកថ្លៃងថា៖«ពៃលនោះ

យើងឃើញហើយ គឺអត់មន
ចលនាតស៊ូខ្មៃរណាទៀតទៃដៃល
ហា៊ានងើបឡើងដើមៃបីតតាងំជាមយួ
ពកួខ្មៃរកៃហមហើយការចៃញទៅ
បង្កើតចលនាតស៊ូរបស់សម្ដៃច
[ហ៊នុសៃន]នៃះគជឺាការបៃថយុ-
បៃថានជាការបូជានូវអាយុជីវិត
សមៃប់បុព្វហៃតុរំដោះបៃទៃស
ជាតិមកវិញពៃះពៃលនោះ
កម្លាំងរបស់គាត់មិនមនចៃើនទៃ
ហើយកៃមុខ្មៃរកៃហមមនលក្ខណៈ
សាហាវពៃផៃសៃណាស់»។
លោកគនិភាចាតទ់កុចលនា-

តស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមនៃ្ដី
នាពៃលនោះ គឺជាការលះបង់
មួយយា៉ាងធំធៃង ដៃលបានធ្វើ
ដើមៃបីបៃទៃសជាតិនងិបៃជាជន
ដោយយកអាយុជីវិតរបស់ខ្លួន
ទៅប្ដូរជាមួយនឹងការរស់រាន
ឡើងវញិនៃបៃជាជាតិកម្ពជុា៕

អាជ្ញាធររាជធានីផ្អាកការជួបជំុ១៤ថ្ងៃចំពោះ
អាជីវកម្មមានហានិភ័យខ្ពស់ងាយឆ្លងកូវីដ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលរាជធនី-
ភ្នពំៃញនៅថ្ងៃទ១ី៩មថិនុាបាន-
ចៃញសៃចក្ដីសមៃចដាក់ចៃញ
វធិនការរដ្ឋបាលផ្អាកជាបណោ្ដោះ-
អាសន្នចពំោះសកម្មភាពការងារ
មុខរបរ ឬអាជីវកម្មដៃលមន
ហានភិយ័ខ្ពស់ងាយឆ្លងរាលដាល
ជងំឺកវូដី១៩នងិការជបួជុំឬការ-
បៃមូលផ្ដុំមនុសៃសជាលក្ខណៈ-
ឯកជនក្នុងភូមិសាស្ដៃរាជធនី
រយៈពៃល១៤ថ្ងៃចាប់ពីម៉ាង
សូនៃយថ្ងៃទី២០មិថុនារហូតដល់
ថ្ងៃទី៣កក្កដាឆ្នាំ២០២១។
សៃចក្ដីសមៃចរបស់រដ្ឋបាល-

រាជធនីភ្នពំៃញស្ដពីីការដាក់ចៃញ
នូវវិធនការរដ្ឋបាល រយៈពៃល
១៤ថ្ងៃនៃះ បានឱៃយដឹងថា ការ-
ដាក់ចៃញវធិនការនៃះគឺយោង-
តាមតមៃូវការចាំបាច់ចំពោះមុខ
ដើមៃបីបៃយទុ្ធនងិទបស់ា្កាត់ការឆ្លង
រីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។
សៃចក្ដីសមៃចបញ្ជាក់ថាក្នុង

អំឡុងពៃលនៃការដាក់ចៃញវធិន-
ការរដ្ឋបាលបានផ្អាកជាបណោ្ដោះ-
អាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ
មខុរបរឬអាជវីកម្មដៃលមនហា-
និភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ ដូចជាសាលារៀន
រមួទាងំសាលាបណ្ដ៉ាះបណា្ដោលវជិា្ជា-
ជវីៈទាងំរដ្ឋនងិឯកជនលើកលៃង-
តៃសាលារៀនដៃលធ្វើការបណ្ដ៉ាះ-
បណា្ដោលតាមបៃព័ន្ធអនឡាញ។
អាជីវកម្មក្លិបកមៃសាន្ដគៃប់បៃភៃទ
ជាអាទិ៍ខារា៉ាអខូៃរង្គសាលឌសី្ក-ូ
តៃកបៀហា្គាឌនិកាសុណីូរមណយី-
ដា្ឋានសារមន្ទរីនងិសនួកមៃសាន្ដនានា
អាជីវកម្មម៉ាសៃសារោងភាពយន្ដ

រោងសម្ដៃងសិលៃបៈ ក្លិបហាត់-
បៃណនិងមជៃឈមណ្ឌលកីឡា។
កៃពីសកម្មភាពការងារមខុរបរ

ឬអាជវីកម្មដៃលតៃវូបានផ្អាកជា-
បណោ្ដោះអាសន្ន ដូចបានកំណត់
ខាងលើរដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំពៃញ
បញ្ជាក់ថានងឹពនិតិៃយសមៃចផ្អាក
សកម្មភាពការងារមុខរបរ និង
អាជីវកម្មផៃសៃងទៀតទៅតាម-
សា្ថានភាពវវិឌៃឍន៍ជាក់ស្ដៃងដោយ
អនុលោមតាមតមៃូវការចាំបាច់
ក្នងុការបៃយទុ្ធនងិទបស់ា្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នងុសៃចក្ដីសមៃចដដៃលនៃះ

រដ្ឋបាលរាជធនីភ្នពំៃញក៏មនិអន-ុ
ញ្ញាតឱៃយមនការបៃមូលផ្ដុំមនុសៃស
ជាលក្ខណៈឯកជនដៃលមនភាព-
កុះករលើសព១ី៥នាក់ដៃរ។លើក-
លៃងតៃករណីមួយចំនួនដូចការ-
ជបួជុំក្នងុចណំោមសមជកិគៃសួារ
និងរង្វង់សាច់ញាតិដៃលរស់នៅ
ក្នងុលនំៅឋានឬទសីណំាក់ជាមយួ
គា្នាក្នុងកម្មវិធីបៃពៃណី និងពិធី-
សាសនាផៃសៃងៗ។ការរៀបចំពិធី-
បណុៃយសពតៃវូគោរពតាមការកណំត់
របស់អាជា្ញាធរមនសមត្ថកិច្ចនិង
កៃយពៃលយកសំណាកសាក-
សពទៅវភិាគរកមៃរោគកូវដី១៩
ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមន។
ការលើកលៃងខ្លះទៀតដូចជា

ការជបួជុំរបស់សា្ថាបន័សាធរណៈ
ការបៃមូលផ្តុំនិងការជួបជុំរបស់
បគុ្គលកិសខុាភបិាលដើមៃបីអនវុត្ត
វធិនសខុាភបិាលជាអាទិ៍ការយក
វត្ថុសំណាកមកវិភាគរកមៃរោគ
កវូដី១៩នងិការចាក់វ៉ាកសំ់ាងការ-
ពារជងំឺកវូដី១៩នងិការជបួជុំរបស់
បុគ្គលិកសុខាភិបាលដៃលបពំៃញ
ការងារសង្គៃះបនា្ទាន់៕

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃដីាក់សំណួរឱៃយជនរួមជតិជួយឆ្លើយពាក់-
ព័ន្ធនឹងការតសូ៊រំដោះជតិពីរបបខ្មៃរកៃហមកាលពី៤៤ឆ្នាមុំន
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តពីទំព័រ១...ចាក់វ៉ាក់សំាង
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ទៅលើកូនក្មេង
ដេលមានអាយុចាប់ព៣ីឆ្នាំដល់
១៧ឆ្នាំ។
ប៉ុន្តេសមេប់បេទេសកម្ពុជា

ក្នុងដំណាក់កាលនេះតេូវធ្វើ
យ៉ាងណាចាក់ឱេយគេប់ផេនការ
សមេប់មនុសេសដេលមានអាយុ
ចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។
លោកសេីបានមានបេសាសន៍

ថា៖«យើងតេវូធ្វើយ៉ាងណាចាក់
ឱេយបានគេប់នេផេនការរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលសិនហើយចំពោះសីុ-
ណូវ៉ាក់ដេលអាចមានលទ្ធភាព
ចាក់ឱេយកូនក្មេងយើងនឹងធ្វើការ
ជាមួយនឹងកេុមហ៊ុនសុីណូវ៉ាក់
ខណៈដេលគណៈកម្មការលទ្ធកម្ម
កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយ
នឹងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើមេបី
ពិនិតេយពិចារណាថាតើជំហានទី
២នេផេនការយទុ្ធសាស្តេនេការ
ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងតេូវចាក់
ទៅលើកូនក្មេងពីអាយុប៉ុន្មាន
ដល់ប៉ុន្មានហើយក៏តេូវគិតពី
បេសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សំាង
សមេប់កូនក្មេងនេះដេរ»។
បើតាមលោកសេីយក់សមេបត្តិ

វ៉ាកសំ់ាងសុីណូវ៉ាក់ចនំនួ២លាន
ដូសទៀតនឹងដឹកមកបេទេស

កម្ពជុានៅចុងខេមិថុននេះហើយ
បេទេសកម្ពុជាក៏នឹងទទួលនូវ
វ៉ាក់សំាងបន្ថេមចនំនួ៣លានដូស
ទៀត នៅក្នុងខេកក្កដខណៈ
ដេលលោកនយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុន
សេនបានអនុញ្ញាតឱេយគណៈកម្ម-
ការលទ្ធកម្មបញ្ជាទញិវ៉ាកស់ាងំ
ចំនួន៣លានដូសបន្ថេមទៀត
ដេលខាងគណៈកម្មការនេះនងឹ
ចុះកិច្ចសនេយាឆប់ៗនពេលខាង-
មុខជាមួយកេមុហុ៊នសីុណូវ៉ាក់។
កាលពីថ្ងេទី១០មិថុនលោក-

សេីលីអេឡេនតណំាងអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកបេចាំនៅ
កម្ពជុា(WHO)ក៏បានលើកឡើង
ផងដេរថាWHOកពំងុតេធ្វើការ
បេមូលនូវការសិកេសាននដេល
ពាក់ព័ន្ធទៅលើការចាក់វ៉ាក់សំាង
នេះទៅដល់កេមុកុមារគឺកេមុដេល
មានអាយុកេម១៨ឆ្នាំ។
លោកថ្លេងថា៖«នៅពេលដេល

មានការវិភាគបានតេឹមតេូវរួច-
ហើយបេហេលនៅពេលខាងមុខ
នេះអាចនឹងមានការបេបេួល
ទៅលើអនសុាសន៍របស់អង្គការ
សុខភាពពិភពលោក។ប៉ុន្តេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
នៅតេទទូចផ្តល់អនុសាសន៍

ទៅដល់កេមុដេលងយរងគេះ
គឺកេុមគេូពេទេយជួរមុខកេុមមាន
វ័យចំណាស់ និងកេុមផេសេងៗ
ដេលងយរងគេះដោយសារ
ជំងឺកូវីដ១៩»។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរលោកសេី

យក់សមេបត្តិ ក៏បានលើកឡើង
ផងដេរថាកម្ពជុានឹងធ្វើការទំនក់-
ទំនងជាមួយនឹងបេទេសអាសា៊ាន
ដូចជាបេទេសមួយចំនួន ដេល
មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយកម្ពុជា
ដោយធ្វើយ៉ាងណាឱេយបេព័ន្ធនេ
ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់បេទេស
មានការទទួលសា្គាល់នៅពេល
ដេលបេជាពលរដ្ឋកម្ពជុាធ្វើដំណើរ
ទៅកេបេទេសមានការទទួល-
សា្គាល់ជាបេព័ន្ធអនឡាញបាន។
លោកសេីបន្តថា៖«ខ្ញុំគិតថា

ការចាក់វ៉ាក់សំាងនេះមានបេយោ-
ជន៍ចេើនដូចនេះហើយបានជា
បេមខុរាជរដ្ឋាភបិាលបានធ្វើការ-
អំពាវនវទៅដល់បេជាពលរដ្ឋ
គេប់អាយ១ុ៨ឆ្នាំតេវូតេទៅចាក-់
វ៉ាក់សំាងឱេយគេប់ចំនួនដូស»។
គិតចាប់ពីថ្ងេទី៧ខេកុម្ភៈ

មកដល់ថ្ងេទី១៩ខេមិថុនឆ្នាំ
២០២១កម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់-
សំាងជាង៨លានដូសរចួហើយ
សមេប់ចាក់ជូនបេជាពលរដ្ឋ។

បើតាមការលើកឡើងរបស់
លោកនយករដ្ឋមន្តេី វ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ដេលទទលួបានហើយ
កំពុងចាក់ជូនបេជាពលរដ្ឋនេះ
គឺភាគចេើនបំផុតជារបស់បេទេស
ចិន។រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់-
ចេញយុទ្ធសាស្តេចាក់វ៉ាក់សំាង
នេះឱេយបានលឿនតាមដេលអាច
ធ្វើទៅបានជូនដល់បេជាពលរដ្ឋ។
ទន្ទមឹនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលស្វះ-
ស្វេងរកវ៉ាក់សាំងហើយបាន
នំមកដល់នូវវ៉ាក់សាំងជាបន្ត-
បន្ទាប់សមេប់ចាក់ជូនពលរដ្ឋ។
លោកហ៊នុសេនថ្លេងថានៅ

ក្នងុខេមិថុននេះវ៉ាក់សំាងបេមាណ
៤,៥លានដូសនឹងដឹកមកដល់
បេទេសកម្ពុជាដេលជាការជយួ
ឱេយកម្ពុជាមានវ៉ាក់សំាងគេប់គេន់
សមេប់ចាក់ជូនបេជាពលរដ្ឋ។
កម្ពុជានឹងសមេចការចាក់វ៉ាក់-
សំាងជូនបេជាពលរដ្ឋចំនួន
១០លាននក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០-
២១នេះឬយ៉ាងយូរបំផុតនៅ
ដើមឆ្នាំ២០២២។
គតិតេមឹថ្ងេទ១ី៩ខេមថិនុឆ្នាំ

២០២១កម្ពជុាបានចាក់វ៉ាក់សំាង
ដល់បេជាពលរដ្ឋនៅទូទំាងបេទេស
បានសរុបជាង៣,៣លាននក់ឬ
ស្មើនឹង៣៣,១១%៕
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កម្ពជុានឹងសិក្សាក្នងុជំហានទី២លើការចាក់វ៉ាក់សំាង...

លោកហុ៊នស្នត្ងតំាងសមាសភាពអនុ-
គណៈកម្មការដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩
វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈលោកហ៊ុនសេន
នយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណា-
ចកេកម្ពជុានៅថ្ងេទី១៩ខេមិថុន
បានចេញសេចក្តីសមេចតេង-
តាំងសមាសភាពនេអនុគណៈ-
កម្មការននចំណុះគណៈកម្មការ
អន្តរកេសងួដើមេបីបេយទុ្ធនងឹជងំឺ
កូវីដ១៩។
យោងតាមសេចក្ដីសមេច

របស់លោកនយករដ្ឋមន្ដេីស្ដីពី
ការតេងតាំងសមាសភាពនេ
អនុគណៈកម្មការននចំណុះ
ឱេយគណៈកម្មការអន្តរកេសួង
ដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩នេះគឺយោងតាមសំណើ
របស់បេធានគណៈបេចាំការនេ
គណៈកម្មការជាតិបេយុទ្ធបេឆំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩។
សេចក្ដីសមេចដដេលបាន

សមេចតេងតាំងសមាសភាព
នេអនុគណៈកម្មការវយតម្លេ
ផេនការនិងយុទ្ធសាស្ដេដេល
ក្នុងនោះមានលោកឡូវសន-
គិរី រដ្ឋលេខាធិការកេសួងសុខា-

ភិបាលជាបេធានអនុគណៈកម្ម-
ការនេះរួមនឹងអនុបេធានអនុ-
បេធានអចិនេ្តយ៍ និងសមាជិក
មានសមាសភាពមកពីបណា្ដា
កេសួងនិងអង្គភាពននសរុប
ចំនួន២៦រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចរបស់លោក-

នយករដ្ឋមន្ដេីក៏បានតេងតាំង
សមាសភាពអនុគណៈកម្មការ
គេប់គេងចេកទា្វារចេញ-ចូល
បេទេសនិងការធ្វើចតា្ដាឡីស័ក
ដោយក្នុងនោះបានតេងតាំង
លោកហ៊ុនមា៉ានិតអគ្គនយក
សេវជេវចារកិច្ចកេសួងការ-
ពារជាតិជាបេធាននិងលោក
គៀតច័ន្ទថារិទ្ធអគ្គនយកអនោ្ដា-
បេវេសន៍កេសួងមហាផ្ទេជាអនុ-
បេធានអចិនេ្តយ៍រួមនឹងអនុបេធាន
និងសមាជិកមានសមាសភាព
មកពីបណា្ដាកេសងួនងិអង្គភាព
ននសរុប២៧រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចនេះ ក៏បាន

បេកាសសមាសភាពអនុគណៈ-
កម្មការឆ្លើយតបបន្ទាន់ និង
សេវជេវរកបុគ្គលផ្ទុកមេរោគ
កូវីដ១៩ដេលក្នងុនោះមានលោក

ឌីវិជា្ជាអគ្គស្នងការរងនគរបាល
ជាតិនេកេសួងមហាផ្ទេជាបេធាន
រួមនឹងអនុបេធាននិងសមាជិក
មានសមាសភាពមកពីបណា្ដា
កេសួងនិងអង្គភាពននចំនួន
១៣រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចក៏បានបេកាស

សមាសភាពអនុគណៈកម្មការ
បច្ចេកទេសនិងពេយាបាលក្នងុនោះ
លោកហុ៊នចំរីនរដ្ឋលេខាធិការ
កេសួងសុខាភិបាលជាបេធាន
និងលោកសេីពេជចន្ទមុន្នីអនុ-
បេធានកេមុបេកឹេសាភិបាលសមា-
គមគេូពេទេយស្ម័គេចិត្ដយុវជន
សម្ដេចតេជោ(THYDA)ជា
អនុបេធានអចិនេ្តយ៍ រួមនឹងអនុ-
បេធាននិងសមាជិកមានសមាស-
ភាពមកពីបណា្ដាកេសួងនិងអង្គ-
ភាពននចំនួន២០រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចក៏បានបេកាស

សមាសភាពអនុគណៈកម្មការ
សេវមន្ទីរពិសោធន៍ដេលក្នុង-
នោះមានលោកសេីយក់សមេបត្ដិ
រដ្ឋលេខាធិការកេសួងសុខាភិបាល
ជាបេធានរួមនងឹអនបុេធាននងិ
សមាជកិមានសមាសភាពមកពី

បណា្ដាកេសួងនងិអង្គភាពនន
ចំនួន៩រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចក៏បានបេកាស

សមាសភាពអនុគណៈកម្មការ
អប់រំបណ្ដះុបណា្ដាលនិងទំនក់-
ទំនងសាធារណៈដេលក្នុងនោះ
មានលោកសេីឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋ-
លេខាធកិារកេសួងសុខាភបិាល
ជាបេធានរួមនងឹអនបុេធាននងិ
សមាជកិមានសមាសភាពមកពី
បណា្ដាកេសួងនងិអង្គភាពនន
ចំនួន៤១រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចក៏បានបេកាស

សមាសភាពអនុគណៈកម្មការ
បច្ចេកវិទេយានិងទិន្នន័យដោយ
ក្នងុនោះមានលោកខូវមករារដ្ឋ-
លេខាធិការកេសងួបេសណីយ៍
និងទូរគមនគមន៍ជាបេធានរមួ
នឹងអនុបេធាននិងសមាជិកមាន
សមាសភាពមកពីបណា្ដាកេសងួ
និងអង្គភាពននចំនួន២១រូប
ទៀត។សេចក្ដីសមេចក៏បាន
បេកាសសមាសភាពអនុគណៈ-
កម្មការផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ដេលក្នុងនោះលោកសេីយក់
សមេបត្ដិ រដ្ឋលេខាធិការកេសួង

សុខាភិបាលជាបេធាន រួមនឹង
អនុបេធាននិងសមាជិកមាន
សមាសភាពមកពីបណា្ដាកេសងួ
និងអង្គភាពននចំនួន៩រូបទៀត។
សេចក្ដីសមេចក៏បានបេកាស

សមាសភាពអនុគណៈកម្មការ
គេប់គេងនិងចាត់ចេងសាកសព
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដេលក្នុងនោះ
លោកកុលវីរកេសរដ្ឋលេខាធិការ
កេសងួមហាផ្ទេជាបេធានរមួនឹង
អនុបេធាននិងសមាជិកមកពី
បណា្ដាកេសងួនងិអង្គភាពនន
ចំនួន៣៤រូបទៀត៕

កេមុមន្តេីចុះតេតួពិនិតេយមណ្ឌលសមេប់ពេយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដនៅកោះពេជេពីថ្ងេ១៣មេសា២០២១។រូបថតសហការី

ជនសង្ស័យ៤នាក់ក្លង្ខ្លនួធ្វើជាកមា្លាងំ
ប្ឆំាងគ្ឿងញៀនតូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការ
នៅសុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈមន្ទរីបេឆំងគេឿង-
ញៀននេអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលជាតនិៅថ្ងេទ២ី០ខេមថិុន
បានបញ្ជូនជនសងេស័យ៤នក់
ទៅសាលាដបំងូរាជធានីភ្នពំេញ
បន្ទាប់ពីពួកគេបានក្លេងខ្លួនធ្វើ
ជាកងកមា្លាងំសមត្ថកិច្ចបេយុទ្ធ-
បេឆំងគេឿងញៀនហើយបាន
ធ្វើសកម្មភាពចាប់បេជាពលរដ្ឋ
ជំរិតយកបេក់។
លោកអិុនសុងអ្នកនំពាកេយ

នេមន្ទរីបេឆំងគេឿងញៀនបេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍នៅថ្ងេទ២ី០មថិនុ
ឆ្នា២ំ០២១ថាជនសងេស័យទាងំ
៤នេះតេវូបានបញ្ជនូទៅដលដ់េ
ពេះរាជអាជា្ញានេអយេយការសា-
លាដំបូងរាជធានីភ្នពំេញហើយ។
ពួកគេអាចបេឈមពីបទចោទ
បង្ខាងំមនសុេសខសុចេបាប់ឬចាប-់
ជំរិតទារបេក់។លោកបន្តថា
ជនសងេស័យទំាង៤នក់នេះបាន
ធ្វើសកម្មភាពចាប់អ្នកញៀន
គេឿងញៀននិងបេជាពលរដ្ឋ
ស្លូតតេង់ រស់នៅក្នុងទីកេុងភ្នំ-
ពេញដេលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទ-
ល្មើសហើយជំរិតទារបេក់។

ដោយឡេកចពំោះការក្លេងបន្លំ
ឬក្លេងខ្លនួជាសមត្ថកិច្ចនគរបាល
កត៏េវូតេចោទដេរប៉នុ្តេបញ្ហានេះ
អាសេ័យទៅលើពេះរាជអាជា្ញា
ជាអ្នកសមេចបើពិនិតេយមើល
ឃើញករណីនេះវពាក់ព័ន្ធនឹង
បទល្មើស។
តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរ

បេឆំងគេឿងញៀននេអគ្គស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឱេយ
ដងឹថាកាលពីថ្ងេទ១ី៧ខេមថិុន
ឆ្នាំ២០២១វេលាម៉ាង២៤និង
០០នទីនៅចំណុចភូមិកំរៀង
សង្កាត់ពេវេងខណ្ឌដង្ការាជ-
ធានីភ្នំពេញកមា្លាំងជំនញនេ
មន្ទរីបេឆំងបទល្មើសគេឿងញៀន
(ក៤)បានសហការសេវជេវ
ឈានទៅបង្កេបជាកស់្តេងកេមុ
ក្លេងខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចនគរបាល
នេមន្ទរីបេឆងំបទល្មើសគេឿង-
ញៀនធ្វើសកម្មភាពចាប់បេជា-
ពលរដ្ឋសម្លតុយកបេក់ជាចេើន
លើកនៅភូមិសាស្តេរាជធានីភ្នំ-
ពេញនពេលកន្លងមក។
ក្នងុបេតបិត្តកិារសមត្ថកចិ្ចនេ

មន្ទរីបេឆំងបទល្មើសគេឿងញៀន
ឃាត់ខ្លនួជនសងេស័យ៤នក់ក្នងុ
នោះមានឈ្មាះ...តទៅទំព័រ៤



តពីទំព័រ១...សេដ្ឋកិច្ចបេទេស
ជាតិពេមទាំងបេក់ចំណូលគេួ-
សារផងដេរ។សា្ថានភាពចម្លងជំងឺ
កូវីដ១៩នៅតេជាក្តីពេួយបារម្ភ
របស់មនុសេសនៅលើសកលលោក
ជាមួយនឹងការរាតតេបាតយ៉ាង-
ខ្លាងំកា្លាពីវីរុសបំប្លេងថ្មដីេលកំពុង-
តេចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅលើ
ភពផេនដីយើងនេះនិងកំពុងតេ
ញំាញីការរស់នៅរបស់បេជាជន
ទូទៅ។
លោកសេីសរសេរថា៖«យើង

សង្កេតឃើញថាការចម្លងវីរុស
កវូដី១៩នាពេលថ្មីៗ នេះហាក់
មានសភាពលឿននិងខ្លាំងគឺ
មានពពួកវីរុសកូវីដ១៩ដេល
ពិភពលោកក៏កំពុងតេបារម្ភពី
ការចម្លងរបស់វា(Variantof
concern)នោះគឺពពួកB.1.1.7
(Alpha)និងពពួកB.1.617
2(Delta)»។
នៅបេទេសកម្ពុជា វីរុសកូវីដ-

១៩ដេលបបំ្លេងថ្មីនេះក៏បានរក
ឃើញដោយការវិភាគរបស់វិទេយា-
សា្ថានបា៉ាស្ទរ័កម្ពជុាលើវត្ថុសំណាក
អ្នកដំណើរដេលបានចូលមក
កម្ពុជាតាមចេកផ្លូវគោកនិងផ្លូវ
អាកាសដេលកន្លងមកកេសួង
សុខភិបាលបានចេញសេចក្ត-ី

ជូនព័ត៌មានរួចហើយដេរ។
នៅថ្ងេទ១ី៨ខេមថិនុាឆ្នាំ២០-

២១ក៏មានការរកឃើញបន្ថេម
ទៀតដោយវិទេយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជានូវពពួកB.1.617-2
(Delta)ចំនួន៧នាក់(ខេត្ត
បនា្ទាយមានជ័យ១នាក់ខេត្ត
ឧត្តរមានជ័យ២នាក់ខេត្តសៀម-
រាប២នាក់ខេត្តកំពង់ចាម១នាក់
និងខេត្តកំពត១នាក់)ដេលកេសួង
សុខភិបាលទើបតេចេញសេចក្ដី-
ជូនព័ត៌មានជូនដល់សាធារណ-
ជននៅថ្ងេនេះរួចហើយដេរ។
បើតាមសេចក្តីបេកាសរបស់

កេសួងសុខភិបាលនៅថ្ងេទី២០
ខេមថិនុាមានមនសុេសចំននួ១៧
នាក់បន្ថេមទៀតបានទទួលមរណ-
ភាពដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ដេល
ធ្វើឱេយចំនួនអ្នកសា្លាប់នៅទូទាំង-
បេទេសកើនឡើងរហូតដល់ជាង
៤០០នាក់ខណៈដេលអ្នកឆ្លងថ្មី
មានរហូតដល់ ៦៥៩នាក់និង
អ្នកជាសះសេបើយចំនួន៦២១
នាក់។គិតតេឹមពេឹកថ្ងេទី២០
ខេមថិនុាឆ្នា២ំ០២១កម្ពុជាមាន
អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩សរុបកើន
ឡើងដល់៤២៧១១នាក់
អ្នកជាសះសេបើយសរុប៣៧-
៤៨៩នាក់និងអ្នកសា្លាប់បាន

កើនឡើងដល់៤៣១នាក់។
លោកសេីវណ្ណឌីន បញ្ជាក់ថា

បើតាមតលួេខខងលើនេះគឺជា
ចំនួនគួរឱេយមានការពេួយបារម្ភ
ហើយដេលបងប្អូនមួយចំនួនក៏
តេងតេចោទសរួថាហេតអុ្វីបាន
ជាចំនួនឆ្លងនិងសា្លាប់នៅតេមាន-
ចេើនបេបនេះ?ដើមេបីឆ្លើយទៅ
នងឹសំណួរនេះបានបគុ្គលគេប់-
របូចំាបាច់តេវូតេបន្តយកចិត្តទុក
ដាក់ការពារខ្លនួ និងមានការបេុង-
បេយ័ត្នខ្ពស់មេនទេនចូលរួមកាត់-

ផ្តាច់កំុឱេយមានការឆ្លងបន្តពីមនុសេស
មា្នាក់ទៅមា្នាក់ទៀតទោះជានៅ-
ក្នងុគេសួារនៅក្នងុសហគមន៍ឬ
នៅទីតាំងណាក៏ដោយ។
បើតាមលោកសេីឱវណ្ណឌីន

វធិានការកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងវរីសុ
កូវីដ១៩នេះគឺលោកនាយករដ្ឋ-
មន្តេីបានដាក់ចេញឱេយអនុវត្តតំាងពី
ពាក់កណា្ដាលខេធ្នូឆ្នាំ២០២០
ដេលមាន៣ការពារនិង៣កុំ
ហើយនិងយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ចាប់តាំងពីថ្ងេទី១០ខេ

កុម្ភៈឆ្នា២ំ០២១មកមេ្លះ៉។«ការ-
អនុវត្តកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចបុេបន្ន
គឺនៅមានខ្វះចនោ្លាះលើចំណុច
៣កុំដេលតេូវយកចិត្តទុកដាក់
បន្ថេមទៀតលើការកេបេឥរិយ-
បថរបស់បុគ្គលនិងមា្ចាស់ទីតាងំ
បេមលូផ្តុំទាងំឡាយឱេយមានការ-
ចូលរមួអនុវត្តវិធានការ៣កំុនេះ
ជាចំាបាច់ រួមជាមួយនឹងការអនុ-
វត្តចេបាប់ជាធរមានផងដេរ»។
លោកសេីបន្ថេមថាការទទួល-

ខុសតេវូរបស់បុគ្គលនិងសហគមន៍
គឺជាចំណុចសខំន់មួយនៅក្នុង
បរិបទបច្ចុបេបន្ននេះដេលតេូវតេ
ជំរុញឱេយមានការអនុវត្តសេប-
តាមវិធីសាស្តេរដា្ឋាភិបាលនិង
សង្គមជាតិទំាងមូលដើមេបីបំពេញ
នូវចនោ្លាះបេហោងរបស់បុគ្គល
និងសហគមន៍ឬអាចនិយយ
បេៀបធៀបបានថា«បំពេញដី
កន្លេងជង្ហុកៗ»ដើមេបីឈានទៅ
រកការធ្វើដណំើរលើផ្លវូបានរលនូ
សដំៅកាត់ផ្តាច់បាននូវការចម្លង
ជំងឺបន្តគ្នាជាពិសេសទប់សា្កាត់
ការរាតតេបាតនៅក្នងុសហគមន៍
ក្នុងទេង់ទេយធំ។
លោកសេីបន្តថា៖«ភាគចេើន

យើងតេងឮថាមនុសេសខ្លាចកូវីដ-
១៩ក៏ប៉ុន្តេការខ្លាចរបស់យើង
ហាក់ដូចជាមិនបានឆ្លើយតបទៅ
នឹងសា្ថានភាពឆ្លងនេជំងឺនេះដេល
នៅតេមានការឆ្លងក្នុងចំនួន
រាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងេ»។
លោកសេីថា៖«បើយើងខ្លាច

យើងតេវូតេខតិខំធ្វើយ៉ាងណាកុំ
ឱេយមានការឆ្លងដោយមានការបេុង-
បេយ័ត្នខ្ពស់និងការពាររៀងៗ ខ្លនួ
ជាពិសេសមិនតេវូបង្កឱេយមានការ-
ជបួជុំណាមយួឬការចលត័របស់
បុគ្គលជាចេើនដេលមិនមានភារ-
កិច្ចចំាបាច់(រហូតកន្លេងខ្លះមាន
ការកកស្ទះមនសុេសនៅលើដងផ្លវូ
ផងក៏មាន)ដេលបង្កជាបរិយ-
កាសដ៏ល្អសមេប់វរីសុកវូដី១៩
ធ្វើការចម្លងបន្ត ឬធ្វើចរាចរណ៍
បានដោយងាយសេួល»៕
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លោកស្រឱីវណ្ណឌីន...

លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំាពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាល។រូបថតហុងមិនា

ជនសង្រស័យ៤នាក់...
តពីទំព័រ៣...កេតវីរីយ៉ាភេទ

បេុសអាយុ៣៥ឆ្នាំជាមេខ្លាង
ឈ្មោះសយតុលាភេទបេុស
អាយុ៣២ឆ្នាំផន់ វីរ:ភក្តីភេទ
បេុសអាយុ៣១ឆ្នាំ និងសល់
ភារៈភេទបេុសអាយុ៣១ឆ្នាំ
ពួកគេទំាង៣ជាអ្នកសមគំនិត។
ក្នងុបេតិបត្តកិារនេះដេរសមត្ថ-

កិច្ចបានចាប់ឃាត់វត្ថុតាងមួយ-
ចំនួនរួមមានរថយន្ត១គេឿង
មូ៉តូ២គេឿងអាវុធខ្ល(ីជ័រ)១ដើម
វិទេយុទាក់ទងមា៉ាកមូ៉តូរូ៉ឡា១គេឿង
ឯកសណា្ឋាននគរបាល២កំប្លេ
និងអាវ១មួកនគរបាល១ខេសេ-
កេវាត់នគរបាល១អាវកេះ១
មានសា្លាកសញ្ញានគរបាលគេឿង-
ញៀនអាវកាក់១មានសា្លាក-
សញ្ញានគរបាលគេឿងញៀន
កាបូបដេមានសញ្ញានគរបាល
គេឿងញៀន១កាតនគរបាល
ក្លេងកា្លាយចំនួន៣សន្លឹកកាត
សារព័ត៌មានកំពង់សោមប៉ុស្តិ៍
១សន្លកឹឧបករណ៍តេស្តរកសារ-
ធាតុញៀន១កាតកមា្លាំងនគរ-
បាលមលូដា្ឋានសមា្ងាត់ក្លេងកា្លាយ
២សន្លឹក(ក៧ក៥)កាត
សមា្គាល់អាវុធខ្លី១សន្លឹកអត្ត-
សញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ១
សន្លឹកនិងកាតចាក់វា៉ាក់សាំង
កូវីដចំនួន១សន្លឹក៕
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ខេត្តរតនគិរីបង្កើនការរឹតបន្តងឹវិធានការសុខា-
ភិបាលកេយឆ្លង១០៤នាក់ក្នងុពេល២ថ្ងេ

វ៉ន ដារ៉ា 

រតនគិរីៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ រតនគិរី 
កំពុង រឹត បន្តងឹ ការ អនុវត្ដ វិធាន ការ 
សខុាភិបាល នៅ ភមូសិាសៃ្ដ កៃងុ 
បានលងុ បនា្ទាប ់ព ីមាន ករណ ីផ្ទុះ  
ឆ្លង រីក រាល ដា ល ទៃង់ ទៃយ ធំ  នៅ 
ក្នងុ សហគមន៍ ចាប់ ថ្ងៃ ទី ១៨ - ១៩ 
ខៃ មិថុនា ចំនួន ១០៤ នាក់  បន្ថៃម-  
ទៀត។ នៃះ បើ តាម លោក ញ៉ៃម 
សអំឿន អភបិាលរងនងិ ជា អ្នក- 
នាំពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ។

លោក ញ៉ៃម សំអឿន  បៃប់ 
ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ  ទ ី១៩ មថិនុាថា 
ចាប់ តំាង ពី ផ្ទះុ ការ ឆ្លង រីក រាល ដា ល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ រហូត មក ខៃត្ដ- 

រតនគរិ ីរក ឃើញ ករណ ីឆ្លង ចំននួ 
១០៤ នាក ់សទុ្ធ ជា ករណ ីនំា ចលូ 
ព ី ខៃត្ដ ផៃសៃងៗ នងិ ព ីបៃទៃស ថៃ។ 
ទើប រយៈពៃល ២ថ្ងៃ គឺ នៅ ថ្ងៃទី 
១៨-១៩ ខៃ មថិនុា នៃះ បាន ផ្ទុះ 
ករណី ឆ្លង ចូល ដល់ សហគមន៍ 
ក្នងុ កៃងុ បាន លុង រក ឃើញ អ្នក ឆ្ល ង 
សរុប ចំនួន១០៤ករណី ហើយ ។

លោក  ថ្លៃង ថា កន្លង មក ខៃត្ត 
បា ន អនុវត្ដ នូវ វិធានការ ការពារ 
ទាក់ទង នឹង ការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង- 
រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ តាម ការ- 
ណៃនំា របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល និង 
កៃសួ ង សុខា ភិបា ល ។ ផ្លវូ ចូល 
ខៃត្ដ សំខាន់ៗ គឺ យើង បា ន  ដាក់ 
ប៉ុស្ដិ៍ ពិនិតៃយសុខភាព។ «ចំពោះ 

អ្នក ដៃល បាន ធ្វើ ដំណើ រ  ពី ខៃត្ដ 
ផៃសៃង ចូល មក គឺ យើង ពិនិតៃយ 
សុខភាព វាស់កម្ដៅ និង សាក- 
សួរ ព័ត៌មាន ពី ពួក គាត់។ បៃសិន- 
បើពួក គាត់ មក ពី តំបន់ ដៃល 
បៃឈម ហានិភ័យ ឆ្លង កូវីដ១៩ 
ខា្លាងំយើង យក សណំាក ពកួ គា ត ់
ទៅ ពិនិតៃយ»។ 

បើ តាម លោក សំអឿន ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់ ឆ្លងរាល ដាល នៅ ក្នុង 
សហគមន៍  នៅ ថ្ងៃ ១៩  មិថុនា 
គណៈ បញ្ជាការ ឯក ភាព ខៃត្ដ 
បាន ដឹកនាំ កិច្ច បៃជុំ ដើមៃបី រៀបចំ 
ផៃនការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក- 
រាលដាល បន្ត និង ឈាន ទៅ 
កំណត់ តំបន់ ដៃល តៃូវ បិទ ខ្ទប់ 
ផង ដៃរ។ 

លោក ឱៃយ ដឹង ថា នៅ ពៃល រាជ - 
រដា្ឋាភិបាល ទទួល បាន វា៉ាក់សំាង 
និង ផ្ដល់ ដល់ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ដើមៃបី 
ចាក់ ជូន ដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុង ពៃល 
ឆប់ៗ។ 

រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន ខៃត្ដ រតន - 
គិរី ទើប បាន រក ឃើញ ករណី ឆ្លង 
សរុប ជាង  ១០០នាក់  បុ៉ន្តៃ  មិន- 
ទាន ់មាន ករណ ីសា្លាប ់ដោយ សារ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៃ៕រថយន្ត សង្គ្រោះ ខ្រោត្ត រតនគិរីត្រោៀម ដឹក អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ  ។ រូប រដ្ឋបាល ខៃត្ត 

មន្តេីចេនចោលខ្លមឹសារដេលនំាឱេយភាន់ចេឡំក្នងុជំនួបជាមួយទូតវៀតណាម
 វ៉ន   ដា រ៉ា  

 ភ្នំព្រោញៈ  អ្នក នាំ ពាកៃយ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃ វៃសន៍ នៃ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ នៅ ថ្ងៃ ទ ី១៩  ខៃ 
មិថុនា   បាន ចៃន ចោល ព័ត៌- 
មាន ដៃល ចុះ ផៃសាយ ខ្លឹមសារ 
នៃជំនួបជាមួួយឯក អគ្គរដ្ឋ- 
ទូតវៀត ណាម ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ភាន់ចៃឡំ និង ផ្ទុយ ពី ខ្លឹម- 
សារ ដើម នៃ ជំនួប រវាង  អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃ វៃសន៍  និង 
សា្ថាន ទូត វៀត ណាម កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ១៧   ខៃ មិថុនា កន្លង ទៅ ។   

យោង តាម សៃចក្ដី បៃ កាស 
ពត័ ៌មាន របស ់អ្នក នា ំពាកៃយ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃ វៃសន ៍បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ថ្មីៗ  នៃះ មាន សារ ព័ត៌- 
មាន និង សាធារ ណៈ មតិ មួយ 
ចំនួន បាន ធ្វើការ ចុះ ផៃសាយ ព័ត៌- 
មាន ដៃល មាន ចំណង ជើង ថា 
 « អាជា្ញាធរ ខ្មៃរ ស្នើ វៀត ណាម  
ព ន្លឿ ន នីតិ វិធី ដើមៃបី ទទួល យក 
ជន ជាតិ រប ស់ ខ្លួន ទៅ វៀត- 
ណាម វិញ ឱៃយ បាន ឆប់ » ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ភាន់ចៃឡំ និង ផ្ទយុ 
ព ីខ្លមឹ សារ ដើម នៃ ជនំបួ ពភិាកៃសា 
ការ ងារ រវាង អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
អន្តោ បៃវៃសន៍ នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ 

និង សា្ថាន ទូត សាធារណ រដ្ឋ 
សង្គម និយម វៀត ណាម បៃចាំ 
ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពុជា ដៃល 
បាន បៃពៃឹត្ត ទៅ កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៧  ខៃមិថុនា  ឆ្នា ំ២០២១ ។  

 អ្នក នាំ ពាកៃយបាន បញ្ជាក់ ថា ៖  
« ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សំណើ របស់ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃ វៃសន ៍ នៅ 
ក្នុង ជំនួប ពិភាកៃសា ការងារ ខាង 
លើ គ ឺសដំៅ ដល ់ការ ស្នើ សុ ំទៅ 
ភាគី វៀត ណាម ផ្តល់ កិច្ច សហ- 
ការ ក្នុងការ ផ្តល់ ឯក សារ ធ្វើ- 
ដណំើរ សមៃប ់ធ្វើ ការ បណ្ដៃញ 
ជន ជាតិ វៀត ណាម ខុស ចៃបាប់ 
គា្មាន លិខិត ឆ្លង ដៃន ដៃល តៃូវ- 
បាន ឃាត ់ខ្លនួ នងិ កពំងុ រកៃសា ទកុ 
នៅ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃវៃសន ៍
តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស វៀត ណាម 
វញិ ឱៃយបាន ឆប ់សៃប តាម ចៃបាប ់
ស្តីពី អន្តោ បៃ វៃសន៍ ហើយ នីតិ- 
វិធី នៃះ  តៃូវ បាន អនុវត្ត ជា ទូទៅ 
ក្នុង កិច្ច ការ ងារ អន្តោ បៃ វៃសន៍ 
សមៃប់ ធ្វើកា រ បញ្ជនូ ជន បរទៃស 
ខុស ចៃបាប់ តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស 
ដើម វិញ » ។  

 លោក  កៃវ   វណ្ណ ថន  អគ្គ នាយក 
រង និង ជា អ្នក នំាពាកៃយ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
អន្តោ បៃ វៃសន៍ ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មិថុនា  ថា 

ជន បរទៃស ដៃល សា្នាក់ នៅ 
កម្ពុជា ខុស ចៃបាប់  ដៃល បាន 
ឃាត់ ខ្លួន មក រកៃសា ទុក  នៅ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃ វៃសន៍   គឺ 
បាន រកៃសា ទុក នៅ កន្លៃង   តៃៀម 
បណ្ដៃញ ចៃញ   របស់ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន អន្ត បៃ វៃសន៍ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  «  ជន បរទៃស 
ខសុ ចៃបាប ់ដៃល យើង ចាប ់ឃាត ់
មក  អ្នកខ្លះ មាន លខិតិ ឆ្លង ដៃន  
អ្នក ខ្លះ អត់ មាន ។  ដូច្នៃះ យើង 
ស្នើ សុំឱៃយ គាត ់  ( សា្ថាន ទតូ វៀត- 
ណាម )  ចៃញ ឯក សារ ធ្វើ ដំ- 
ណើរ ឬ លខិតិ បើក ផ្លវូ ដើមៃបី អាច 
ឱៃយ យើង បញ្ជូន ពួក គាត់ ទៅ  
បៃ ទៃស ដើម វិញ » ។  

  បើ តាម លោក   វណ្ណ ថន   ជន- 
បរ ទៃស សា្នាក់ នៅ កម្ពុជា ខុស- 
ចៃបាប ់ ដៃល មាន លខិតិ ឆ្លង ដៃន  
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃវៃសន៍ 
អាច បណ្ដៃញ ចៃញ បាន   ប៉ុន្ដៃ 
ចំពោះ ជន បរទៃស គា្មាន លិខិត 
ឆ្លង ដៃន   គ ឺតៃវូ ស្នើ ទៅ សា្ថាន ទតូ 
ក្នុងការ សហ ការ  ចៃញ លិខិត 
ធ្វើ ដំ ណើរ ឬ លិខិត បើក ផ្លូវ 
សមៃប់ ឱៃយ ជន បរ ទៃស នះ 
ចៃញ ទៅ បៃ ទៃស ដើម វិញ ។  

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ « បៃសិន- 
បើ ជន ជាតិ វៀត ណាម រស់នៅ 
ខុស ចៃបាប់ ដៃល យើង ឃាត់ ខ្លួន 
បាន ហើយ  មាន ល ិខតិ ឆ្លង ដៃន 
យើង អាច ដៃញ ចៃញ តាម ផ្លូវ- 

គោក  បើ សិន គា្មាន លិខិត ឆ្លង- 
ដៃន   យើង ស្នើ ទៅ សា្ថាន ទូ ត- 
វៀត ណាម ក្នុង ការ សហ ការ ធ្វើ 
លិខិត ដើមៃបី ជំនួស   លិខិត ឆ្លង ដៃន   
សមៃប់ បំពៃញ បៃប បទ ក្នងុ ការ- 
បណ្ដៃញ ចៃញ »  ។   

   លោក   វណ្ណ ថន  បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា   បច្ចុ បៃបន្ន មាន ជន ជាតិ វៀត- 
ណាម ខុស ចៃបាប់ តៃៀម បណ្ដៃញ 
ចៃញមានចំនួន  ៣ នាក់  ដៃល 
ពួក គៃ គា្មាន លិខិត ឆ្លង ដៃន 
សមៃប់ ធ្វើ ដំ ណើ រ ទៅ បៃទៃស 
វៀត ណាម វិញ   ដៃល តៃូវ មាន 
កិច្ច សហការ ពី សា្ថាន ទូត វៀត- 
ណាម ក្នុង ការ ធ្វើ លិខិត ជំនួស 
លិខិត ឆ្លង ដៃន ។

  លោក  គៀត   ច័ន្ទ ថា រិ ទ្ធ  អគ្គ- 
នាយក នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
អន្តោ បៃវៃសន៍   កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៧  ខៃ មិថុនា   បាន ទទួល ជួប 
សម្តៃង ការ គរួ សម  នងិ ពភិាកៃសា 
ការ ងារ ជា មួយ នឹងលោក   Vu 
Quang Minh  ឯក អគ្គរដ្ឋទូត 
សាធារ ណ រដ្ឋ សង្គម និយម  វៀត- 
ណាម បៃចាំ កម្ពុជា  នៅ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន អន្តោ បៃវៃសន៍ - 
កម្ពុ ជា  ។     តាម រយៈ ជំនួប នៃះ  
លោក   គៀត   ចន័្ទ ថា រិ ទ្ធ  បាន ស្នើ 
ទៅ កាន់ ឯក អគ្គ រដ្ឋទូត វៀត- 

ណាម  បន្ត ជំរុញ កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តិ ការធ្វើ យ៉ាង ណា បំពៃញ 
បៃប បទ ដើមៃបី បញ្ជូន ជន ជាតិ  
វៀត ណាម ដៃល រស់នៅ ខុស- 
ចៃបាប់ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ទៅ 
កាន់បៃទៃស វៀត ណាម វិញ ឱៃយ 
បាន ឆប់ ។   

 លោក   Vu  Quang  Minh  
បាន លើក ឡើង ក្នុង ជំនួប នៃះ 
ដៃរ   លើ ការងារ គៃប់ គៃង ជន- 
បរទៃស  ជា ពិសៃស បៃជា ជន 
វៀត ណាម  ដៃល កំពុង សា្នាក់- 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា នា ពៃល 
កន្លង មក ។  ក្នុង នះ រួម មាន  
ដូច ជា   ការងារ ជំរឿន ស្ថិតិ ជន- 
បរទៃស  ការ ទទលួ ពាកៃយ ស្នើសុ ំ 
និង ផ្តល់ បណ្ណ សា្នាក់ នៅ  អចិ - 
នៃ្ត យ៍ ជន បរទៃស   និង ការ អនុ- 
វត្ត ចៃបាប់ អន្តោ បៃ វៃសន៍ ជា ដើម ។   

 លោក    ច័ន្ទ ថា រិ ទ្ធ ថ្លៃងថា  ចំ ពោះ 
ជន ជាតិ វៀត ណាម ដៃល រស់- 
នៅ ខុស ចៃបាប់ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពជុា  លោក  ក ៏បាន ស្នើ ឱៃយ ឯក- 
អគ្គរ ដ្ឋ ទូ ត សាធារ ណ រដ្ឋ សង្គ ម- 
និយម វៀត ណាម   បន្ត ជំរុញ កិច្ច- 
សហ បៃត ិបត្ត ិការ  ធ្វើ យ៉ាង ណា 
បំពៃញ បៃប បទ  ដើមៃបី បញ្ជូន 
អ្នក ទាំង នះ ទៅ បៃទៃសវៀត- 
ណាម វិញ ឱៃយ បាន ឆប់ ៕ 

លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម។ រូបថត GDI



មុំ គន្ធា

ចាប់តាំងពីដើមខែឧសភា មកជា
មធែយមពលរដ្ឋកម្ពជុាបែមាណពី៥ទៅ
ជាង១០នាក់បានស្លាប់ក្នុង១ថ្ងែ
ដោយសរតែការឆ្លងរាលដាលនែជងំឺ
កូវីដ១៩ខណៈដែលពលរដ្ឋជា-
ចែើនរយនាក់ផែសែងទៀតតែូវបានរក
ឃើញវិជ្ជមានវីរុសដ៏កាចសហាវនែះ
ជាបន្តបនា្ទាប់គិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះ-
ឡើងការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នែពែឹត្តិ-
ការណ៍២០កុម្ភៈ។ទោះបីយ៉ាងណា
អតែនែការពែយាបាលជាសះសែបើយក៏
មានរាប់រយនាក់ផងដែរក្នុង១ថ្ងែ។
ជំងឺសកលកូវីដ១៩តែវូបានរកឃើញ

ដំបូងក្នងុបែទែសកម្ពជុាលើអ្នកដំណើរ
ជាជនបរទែស១រូបកាលពីខែមករា
និងបានទទួលការពែយាបាលជាសះ-
សែបើយវិញ និងបានតែឡប់ទៅកាន់បែ-
ទែសកំណើតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០
ផងដែរ។ហែតុការណ៍នែះក៏បានជរំុញ
ឱែយកែសងួសខុាភិបាលកម្ពជុាសមែច
បង្កើតកែុមការងារពិសែសមួយដែល
មានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
សំខាន់ៗជាចែើនដើមែបីពិនិតែយគែប់គែង
និងពងែងឹយន្ដការនែការឆ្លើយតបការ-
សែវជែវនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស
កូវីដនែះនៅកម្ពុជា។
ជាមួយនឹងការប្តែជា្ញាចិត្តខ្ពស់កែុម

ការងារនែះបានទទួលជោគជ័យជា
បន្តបនា្ទាប់ក្នុងការគែប់គែងនូវការរីក-
រាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩មុននិងកែយ
ការឆ្លងចូលសហគមន៍លើកទី១និង
លើកទី២នៅចុងឆ្នាំ២០២០ដោយ
បានដាក់ចែញនវូវធិានការបនា្ទាន់នងិ
មុងឺមា៉ាត់ជាចែើន។ទោះយ៉ាងណាការ
ឆ្លងចូលសហគមន៍លើកទី៣ឬតែូវ
បានគែដាក់ឈ្មោះថាពែឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កមុ្ភៈនោះបានកា្លាយជា
កំណត់តែបែវត្តិសស្តែមួយដែល
កម្ពជុាឈានដល់ការបទិខ្ទប់រាជធាន-ី
ភ្នំពែញនិងខែត្តមួយចំនួនធ្វើឱែយរំហូរ
សែដ្ឋកិច្ចក្នុងបែទែសនៅជាប់ទែឹង
មួយរយៈខ្លី។
ប៉ុន្តែកែយការខិតខំបែឹងបែង

របស់លោកនាយករដ្ឋមនែ្តីហ៊នុសែន
និងថា្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់កែសួងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធនានាកម្ពុជាក៏អាចគែប់គែង
ស្ថានការណ៍នែះបានបន្តិចវិញជាថ្មី
និងអនុញ្ញាតឱែយពលរដ្ឋបំផ្លាស់ទីនិង
បែកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមធម្មតា
បើទោះបីជាអតែនែអ្នកឆ្លងជងំឺកវូដី-
១៩នៅតែបន្តកើតមានក្តី។

វ ិធាន ការ មនុ ពេល មាន ការ ឆ្លង វរីសុ 
កូវី ដ១ ៩  ក្នុង សហ គម ន៍
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមខែ

មីនាឆ្នាំ២០២០បានសមែចបង្កើត
គណៈកម្មការជាតិបែយុទ្ធបែឆំងនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩ដែលគណៈកម្មការនែះ
ដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមនែ្តី

ហ៊ុនសែននិងអមដោយអនុបែធាន
៥រូបនិងសមាជិកជាចែើនរូបទៀត។
មន្តែីទំាងនែះមកពីបណា្តាកែសួងស្ថាប័ន
ផែសែងៗនិងសមាជិកដទែទៀតជាអភិ-
បាលរាជធានី-ខែត្តទំាងអស់នៅកម្ពជុា។
គណៈកមា្មោធិការនែះមានភារកិច្ច

កំណត់គោលនយោបាយនិងយុទ្ធ-
សស្តែជាតិពាក់ព័ន្ធការបែយុទ្ធនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩។អនុវត្តផែនការបងា្ការការពារ
ទប់ស្កាត់ និងគែប់គែងជំងឺកូវីដ១៩
នងិគែប់គែងផលប៉ះពាល់លើទដិ្ឋភាព
នយោបាយសែដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីពែលថ្មីៗ

នែះនិសែសតិខ្មែរ១របូដែលបានបែឡង
ជាប់អាហារូបករណ៍សិកែសានៅបែទែស
ថែលោកជីវសុខហួរបានឱែយដឹងថា
លោកបានវិលតែឡប់មកបែទែស
កំណើតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ២០២០
ក្នុងអំឡុងពែលដែលកម្ពុជាមិនទាន់
មានការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ខា្លាំងនៅឡើយ។
លោកថាពែលមកដល់លោកមិន

តមែូវឱែយមានការធ្វើចតា្តាឡីស័កតឹង-
តែងនោះទែ។លោកនិយយថា៖«ការ
ដាក់ឱែយនៅដាច់ឆ្ងាយពីគែឬការធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កមិនមែនជាការចាំបាច់
នោះទែអំឡុងពែលនោះ។ប៉ុន្តែទោះ
ជាយ៉ាងណាក្នងុនាមខ្ញុំជាមនសុែសមាន
ទំនួលខុសតែូវខ្ញុំបានជែើសរីសនៅ
ផ្ទះដាច់ដោយឡែកដោយខ្លួនខ្ញុំអស់
រយៈពែល២សបា្តាហ៍»។
លោកជីវសុខហួរ បន្ថែមថានៅ

ពែលដែលលោកមកដល់ពែលាន
យន្តហោះដំណើរការទាំងមូលនៅ
អាកាសយនដា្ឋានបនា្ទាប់ពីចុះចតបាន-
ដំណើរការយ៉ាងលឿន។កែុមការងារ
សុខាភិបាលបានបែគល់សំណុំបែប-
បទបែកាសសុខភាពមួយចំនួនដល់
លោកនិងអ្នកដំណើរផែសែងទៀតដើមែបី
បំពែញហើយក៏មនិបានសរួសំណរួអ្វី
បន្ថែមទាក់ទងនឹងសុខភាពលោកដែរ។
លោកបែប់ថា៖«កុំថាឡើយសួរ

ទាក់ទងសុខភាពសូមែបីតែសួរទាក់-
ទងនឹងការដាក់ធ្វើចតា្តាឡីស័កឬនៅ
ដាច់ពីគែឬអ្វីនោះក៏មិនមានដែរ។ដូច្នែះ
ខ្ញុំអាចនិយយឱែយខ្លីថាសមែប់អ្នក-
ដំណើរមកពីកែក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ
២០២០គឺមិនមានការតឹងតែងឬរឹតតែបិត
លើការធ្វើចតា្តាឡីស័កទែ»។
និសែសិតរូបនែះបញ្ជាក់ថានៅពែល

នោះទាងំជនជាតិខ្មែរនងិបរទែសមនិ
តមែូវឱែយមានឯកសរអ្វីដូចពែលនែះ
ដែលតែវូមានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពឬ
ការធ្វើតែស្តជាដើម។លោកសុខហួរ
ថា៖«ខ្ញុំគិតថាការធ្វើដំណើរកាលពី
ដើមឆ្នាំ២០២០គឺងាយសែួលជាង
សព្វថ្ងែនែះ»។
ចំណែកអ្នកនាងភួងមា៉ាលីផែង

(PhoungMaliePheng)ដែល
បានមកលែងកមែសាន្តបែទែសកម្ពុជា
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ២០២០បានធ្វើ

ការចែករំលែកនូវបទពិសោធរបស់នាង
តាមរយៈវីដែអូYoutubeចំពោះការ-
ធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមែរិកនិងការ-
មកដល់បែទែសកម្ពជុា។នាងនិយយ
ថាបើអ្នកដំណើរណាមនិបានធ្វើតែស្ត
ក្នុងរយៈពែល៧២ម៉ាងឬធ្វើលើស
ម៉ាងនែះមុនឡើងយន្តហោះកែមុហុ៊ន
ហោះហើរមិនអនុញ្ញាតឱែយធ្វើដំណើរ
ទែហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅលើលទ្ធ-
ផលតែស្តក៏តែវូមានចុះហត្ថលែខារបស់
វែជ្ជបណ្ឌិតផងដែរដើមែបីបញ្ជាក់ថា
លទ្ធផលហ្នឹងពិតបែកដមែន។
អ្នកនាងបន្ថែមថា៖«នៅពែលយើង

មកដល់សែុកខ្មែរ គឺយើងចាំបាច់តែូវ
មានអាសយដា្ឋាននិងលែខទំនាក់ទំនង
របស់អ្នកនៅសែុកខ្មែរដែលយើងតែូវ
មកស្នាក់នៅជាមួយដោយសរកែសួង
សុខាភិបាលតែវូការក្នងុការទំនាក់ទំនង
ក្នងុករណីមានហែតុអ្វីមួយកើតឡើង»។
មកដល់ពែលានយន្តហោះអន្តរជាតិ

ភ្នំពែញអ្នកដំណើរតែវូធ្វើតែស្តរកកូវីដ-
១៩ម្តងទៀត។សមែប់ការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
វិញមានជមែើស២គឺធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ដែលរៀបចំដោយអាជា្ញាធរដោយមិន
គិតថ្លែ និងជមែើសមួយទៀតគឺនៅ
សណា្ឋាគារប៉ុន្តែតែូវចំណាយលុយ
ដោយខ្លួនឯង។
អ្នកនាងភងួមា៉ាលផីែងនយិយថា៖

«ខ្ញុំអាចនិយយបានថាខ្ញុំសំណាងដែ
លក្នុងអំឡុងពែលដែលខ្ញុំមកលែង
សែុកខ្មែរនោះមិនមានការរឹតតែបិតតឹង-
តែងហើយការធ្វើចតា្តាឡីសក័តែ២ថ្ងែ
ប៉ុណ្ណោះ បើអ្នកជិះនៅលើយន្តហោះ
នោះមិនមានអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
ប៉ុន្តែនៅពែលកែយមកបន្តិចមាន
ការផ្លាស់ប្តូរពីចំនួនថ្ងែនែការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ករហូតដល់១៤ថ្ងែទោះបីជាអ្នក-
ធ្វើដំណើរក្នុងយន្តហោះមានអ្នកមាន
វិជ្ជមានឬមិនមានក៏ដោយ»។

បេ ទេស កម្ព ុជា ឆ្លង កាត ់ពេតឹ្ត ិការ ណ ៍
សហ គមន៍ ចំ នួន ៣ លើក
នៅថ្ងែទី៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០មាន

ការភា្ញាក់ផ្អើលកែយពែលដែលដំណើរ
ទសែសនកិច្ចរបស់រដ្ឋមនែ្តីការបរទែស
និងពាណិជ្ជកម្មហុងគែីលោកPéter
Szijjártó មានផ្ទុកមែរោគកូវីដ១៩
កែយពែលចាកចែញពីកម្ពុជាទៅ
ដល់បែទែសថែ។
«ពែឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា»តែូវបាន

លោកនាយករដ្ឋមនែ្តីហ៊ុនសែនដាក់
ឈ្មោះឱែយដើមែបីងាយសែួលចងចាំ។
ក្នុងពែឹត្តិការណ៍នែះមានមនុសែសជាប់
ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងបែយោលចំនួន
១៨០២នាក់ហើយក្នងុនោះមនសុែស
៤នាក់តែវូបានរកឃើញមានផ្ទកុមែរោគ
កូវីដ១៩និងមានការពាក់ព័ន្ធដល់
១១ខែត្តនៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា។ពែតឹ្ត-ិ
ការណ៍សហគមន៍លើកទី១នែះតែូវ
បានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនិងដោយជោគ-
ជ័យដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់

ពីនាយករដ្ឋមនែ្តីហុ៊នសែននិងកែសួង
ពាក់ព័ន្ធ រួមនឹងស្ថាប័នជាចែើនទៀត
នៅថ្ងែទី២៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
នៅថ្ងែទី២៨ខែវិច្ឆិកាមានពែឹត្តិការ-

ណ៍ថ្មីមួយទៀតកើតឡើងឬអាចហៅ
បានថាពែតឹ្តិការណ៍ទី២នែការឆ្លងរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុបែទែសកម្ពជុា។
«ពែឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍២៨វិច្ឆិ-
កា»តែវូបានរកឃើញវជិ្ជមានកវូដី១៩
លើភរិយលោកអគ្គនាយកពន្ធនាគារ
ឆែមសវុធដែលមិនបានដឹងបែភព
ចែបាស់ថាគាត់ឆ្លងពីអ្នកណានោះទែ
ខណៈដែលពួកគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធ
ទាល់តែសោះជាមយួនងឹពែឹត្តិការណ៍
៣វិច្ឆិកា។
ពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

មានអ្នកឆ្លងចំននួ៤១នាក់ប៉នុ្តែយ៉ាង
ណាក្តីរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានគែប-់
គែងស្ថានការណ៍បានយ៉ាងល្អនិង
ជោគជ័យដែលធ្វើឱែយពែតឹ្តិការណ៍បញ្ចប់
ជាស្ថាពរនៅថ្ងែទី២៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០
បនា្ទាប់ពីលែងមានអ្នកឆ្លងបន្តទៀត
រយៈពែល២សបា្តាហ៍។
ក្នងុឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនែះកម្ពុជា

មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុបចំនួន៣៧៨
នាក់និងមិនមានអ្នកស្លាប់ទែ។
បនា្ទាប់ពីពែឹត្តិការណ៍ទី២នែការផ្ទុះ

រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩កន្លងផុតទៅ
ពែតឹ្តិការណ៍ទី៣បានកើតឡើងម្តងទៀត
ក្នងុបែទែសកម្ពជុាដែលតែវូបានបែមុខ
រាជរដា្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដាក់
ឈ្មោះថា«ពែតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈ»ដែលបានកើតឡើងរីករាលដាល

នៅទូទាំងបែទែសកម្ពុជារហូតមក
ដល់ពែលនែះ។
ពែតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈនែះ

បានបណា្តាលឱែយមនុសែសជាង៤០០០០
នាក់ឆ្លងជំងឺនែះនិងមានអ្នកស្លាប់
ជាង៤០០នាក់ផងដែរ។ពែឹត្តិការណ៍
នែះមិនទាន់អាចកំណត់ថាតើនឹង
បញ្ចប់នៅពែលណាទែ។

ការ អនុ វត្ត ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក ចំ ពោះ  
អ្នក ធ្វើ ដំ ណើរ មក កម្ពុជា
រដ្ឋមនែ្តីកែសួងសុខាភិបាលលោក

ម៉មបុ៊នហែងបានចែញសែចក្តីបែកាស
ព័ត៌មានមួយស្តីពីការអនុវត្តវិធានការ
សុខាភិបាលនិងការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរទាងំអស់ចលូមក
បែទែសកម្ពុជា។ការអនុវត្តនែះគឺ
ចាប់ពីថ្ងែទី១២ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០មក
ដោយមានការឯកភាពពីលោក
នាយករដ្ឋមនែ្តីហ៊ុនសែន។
លោកបញ្ជាក់ក្នុងសែចក្តីបែកាស

ថា៖«អ្នកដំណើរទាំងអស់ចូលមក
បែទែសកម្ពជុាតែវូធ្វើចតា្តាឡីសក័រយៈ-
ពែល១៤ថ្ងែពែញលែញកែយពីបាន
ធ្វើតែស្តពែលមកដល់កម្ពុជាហើយ
អ្នកដំណើរទាំងអស់តែូវតែមានវិញ្ញា-
បនបតែបញ្ជាក់សុខភាព(Health
Certificate)ចែញដោយអាជា្ញាធរ
សុខាភិបាលទទួលស្គាល់ដោយបែ-
ទែសសមីបញ្ជាក់ថាគា្មោនកូវីដ១៩
មានសុពលភាពរយៈពែល៧២ម៉ាង
មុនពែលចែញដំណើរ»។
ជាមួយគា្នានែះយោងតាមអនុកែតឹែយ
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កម្ពជុានៅតម្រវូឱ្រយធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ង្រសម្រប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទ្រសក្រទំាងខ្ម្ររនិងបរទ្រស

អ្នក ដំណើរ ពី កេ បេទេស ពេល មក ដល់ ពេលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ភ្នពំេញ  កាលពីខេ មិថុន ឆ្នា ំ២០២០   ។ រូបថតហែងជីវ័ន



ស្តពីី«វិធានការសុខាភិបាលដើមែបីទប់-
ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសហាវនិងបែកប-
ដោយគែះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផែសែងទៀត»
ដែលតែូវបានចុះហត្ថលែខាដាក់ឱែយ
អនុវត្តដោយលោកនាយករដ្ឋមនែ្តី
ហ៊ុនសែន ចាប់ពីថ្ងែទី១២ខែមីនា
ឆ្នាំ២០២១បានបញ្ជាក់ដែរថាបែជា-
ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទែសដែលធ្វើដំ-
ណើរពីបរទែសចូលមកក្នុងបែទែស
កម្ពជុានងិបគុ្គលដែលប៉ះពាល់ដោយ
ផ្ទាល់ឬដោយបែយោលជាមួយអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩ឬជាមួយអ្នកដែលសងែស័យ
មានផ្ទុកកូវីដតែូវធ្វើសែចក្តីបែកាស
សុខភាព។
ពួកគែតែូវបំពែញទមែង់បែកាស

សខុភាពដែលកំណត់ដោយអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចនិងតាមរយៈការផ្តល់
ព័ត៌មានចាំបាច់ផែសែងទៀតតាមការ
សកសួររបស់មនែ្តីសុខាភិបាលឬ
មនែ្តីជំនាញមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ
ផែសែងទៀត។
ពលរដ្ឋនិងជនបរទែសដែលធ្វើដំ-

ណើរពីបរទែសចូលមកក្នុងបែទែស
កម្ពុជាតែវូផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព
ដែលបញ្ជាក់ថាគា្មោនមែរោគកវូដី១៩
មានសុពលភាពរយៈពែល៧២ម៉ាង
មនុពែលធ្វើដំណើរ។លិខតិសខុភាព
នែះចែញដោយអាជា្ញាធរដែលទទលួ
ស្គាល់ដោយរដា្ឋាភិបាលនែបែទែស
ដែលខ្លួនស្ថិតនៅមុនពែលធ្វើដំណើរ
ឬលិខិតបញ្ជាក់ផែសែងទៀតតាមការ-
កំណត់របស់កែសួងសុខាភិបាល។

តើ អ្នក ដ ំណើរ ជាត ិនងិ អន្តរ ជាត ិតេវូ 
ធ្វើ ដូ ច ម្តេច ក្នុង អំ ឡុង ពេឹត្តិ ការ ណ៍ 
សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ?
អ្នកនាងងនិលីដាបែធានភា្នាក់ងារ

លក់ពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធអែឡិច-
តែូនិកនៅកែុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅ
កម្ពជុាដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហ-
រដ្ឋអាមែរិកកាលពីខែឧសភាបានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ថាអ្នកនាងតែូវបានធ្វើ
តែស្តកូវដីចនំនួ៣ដង។លើកទ១ីមនុ
ឡើងយន្តហោះតមែូវឱែយធ្វើតែស្តក្នុង
អំឡុងពែល៧២ម៉ាងមុនឡើងយន្ត-
ហោះ។លើកទី២ពែលដូរជើងហោះ
និងលើកទី៣ពែលមកដល់ពែលាន
យន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពែញនែបែ-
ទែសកម្ពុជា។
អ្នកនាងលីដាបែប់ថា៖«លទ្ធផល

តែស្តទាំង៣ដងរបស់ខ្ញុំគឺអវិជ្ជមាន
ហើយខ្ញុំក៏បានចាក់វ៉ាក់សងំ២ដងរចួ
រាល់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមែរិក។បុ៉ន្តែ
ខ្ញុំនៅតែតែវូធ្វើចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ងែទៀត
ដែរនៅពែលមកដល់បែទែសយើង»។
នៅពែលដែលបានមកដល់ពែលាន

យន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពែញភា្លាមអ្នក-
នាងលីដាបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធ
ដែលនាងបានជួបបែទះ។បើតាមអ្នក-
នាងលីដា មនែ្តីពែទែយនៅក្នុងពែលាន
យន្តហោះបានធ្វើតែស្តរកវីរុសកូវីដ-
១៩លើនាងលើកទី១មុនពែលតែូវ
ដឹកយកមកដាក់នៅកន្លែងធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កនៅសណា្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានី
ភ្នំពែញតាមការសមែចរបស់ខ្លួន។
គួរបញ្ជាក់ថាការធ្វើចតា្តាឡីស័ក

មាន២ជមែើសទ១ីស្នាក់នៅសណា្ឋា-
គារដែលតមែូវឱែយអ្នកស្នាក់នៅបង់ថ្លែ
ស្នាក់នៅនិងថ្លែអាហារដោយខ្លនួឯង
នងិជមែើសទ២ីគឺការធ្វើចតា្តាឡីសក័
ដែលរៀបចំដោយអាជា្ញាធរគឺមណ្ឌល
ចតា្តាឡីស័ករាជធានីភ្នំពែញដែលមិន
តមែវូឱែយមានការបង់លយុថ្លែស្នាក់នៅ
និងអាហារទែ។
អ្នកនាងលីដា បែប់ថា៖«ខ្ញុំបាន

សមែចចិត្តធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅសណា្ឋា-
គារដែលក្នងុរយៈពែលដែលខ្ញុំបានធ្វើ-
ចតា្តាឡីស័កនែះខ្ញុំតែូវចំណាយថវិកា 
ខ្លនួឯងជាង១០០០ដុលា្លារសមែប់ថ្លែ
ស្នាក់នៅនិងអាហារ។សមែប់តម្លែ
បន្ទប់គឺ១យប់៦០ដុលា្លារនិងតម្លែអា-
ហារមួយពែល១០ដុលា្លារ។ដូចនែះក្នងុ
១ថ្ងែ ខ្ញុំតែូវចំណាយអស់៩០ដលុា្លារ
សមែប់សែវស្នាក់នៅនិងអាហារ
ហើយជាសំណាងល្អកន្លែងស្នាក់នៅ
ភ្ញៀវអាចកុម៉្មង់អាហារកែបាន»។
«ខ្ញុំតែវូនៅក្នងុបន្ទប់តែមា្នាក់ឯងមនិ

ឱែយចែញកែហើយក៏មនិឱែយមានអ្នក-
ណាចូលក្នុងបន្ទប់នែះដែរសូមែបីតែ
អ្នកសមា្អាតបន្ទប់។ខ្ញុំតែូវបានគែធ្វើ
តែស្តលើកទី២ក្នុងអំឡុងពែលធ្វើ
ចតា្តាឡីសក័ដោយមនិធ្វើតែស្តរហស័
ទែគឺតែវូយកសំណាកវិភាគនៅវិទែយា-
ស្ថានបា៉ាស្ទ័រដែលតែូវការចំណាយ
ពែលពី២៤ទៅ៤៦ម៉ាងដោយសរ
មានអ្នកធ្វើតែស្តចែើន»។នែះជាការ-
រៀបរាប់របស់អ្នកនាងលីដា។
ទាក់ទងនឹងការរឹតតែបិតធ្វើចតា្តាឡីស័ក

រហូតដល់១៤ថ្ងែនៅបែទែសកម្ពុជា
សមែប់អ្នកដំណើរមកពីកែបែទែស
លីដាយល់ឃើញថាជាការយកចិត្ត
ទកុដាក់ខ្ពស់ទៅលើការទប់ស្កាត់ការ
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។ប៉ុន្តែអ្វី
ដែលជាចំណុចខ្វះខាតដែលលីដា
បានមើលឃើញនិងជួបបែទះផ្ទាល់
គឺការខ្វះខាតការផលិតនូវព័ត៌មាន
និងការផែសព្វផែសាយទៅដល់បែជាពល-
រដ្ឋរស់នៅកែបែទែសថាតើពកួគាត់
តែវូឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះពែលចូលក្នងុបែទែស
ទាក់ទងនឹងការស្នាក់នៅនិងតមែូវ-
ការមួយចំនួនដែលពួកគាត់តែូវធ្វើ។
អ្នកនាងងិនលីដានិយយថាកម្ពជុា

ជាបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ហើយអ្វីដែល
រាជរដា្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើសព្វថ្ងែនែះគឺ
គាត់បានពែយាយមអស់ពីសមត្ថភាព
ហើយ។បុ៉ន្តែក៏នៅមានចំណុចមួយចំ-
នួនទៀតដែលគាត់តែូវធ្វើបន្ថែមជា-
ពិសែសការផែសព្វផែសាយព័ត៌មានទៅ
ដល់បែជាជនទំាងក្នងុនិងកែបែទែស
ក្នុងការជូនដំណឹងឱែយមានការដឹងជា
មុនពីការស្នាក់នៅនិងការចំណាយ
ផែសែងៗដើមែបីឱែយគាត់បានដឹងនិងតែៀម
ជាថវិកាហើយគួរតែមានអ្នកដែល
អាចឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នក-
ធ្វើដំណើរដែរ។
បើផ្អែកលើចំណុចមួយនែសែចក្តី-

ជនូដំណងឹរបស់កែសងួសខុាភិបាល

ទាក់ទងនងឹលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើររបស់
«ជនបរទែសដែលជាវិនិយោគិន-ធុរជន
បុគ្គលិកកែមុហុ៊នអ្នកជំនាញការកម្ម-
ករជំនាញអ្នកបច្ចែកទែសនិងកែុម
គែួសរដែលមិនមានការធានាប៉ុន្តែ
ទទួលបានការអញ្ជើញ»គឺពែលមក
ដល់អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិនែ
បែទែសកម្ពុជាអ្នកដំណើរបរទែស
តែូវបងា្ហាញទិដា្ឋាការមានសុពលភាព
និងចែញដោយស្ថានទូតកម្ពុជាឬ
ស្ថានកុងសុ៊លកម្ពជុានែបែទែសសមី។
បងា្ហាញវិញ្ញាបនបតែបញ្ជាក់សខុភាព
ចែញដោយអាជា្ញាធរសុខាភិបាល
ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដា្ឋាភិបាល
បែទែសសមីបញ្ជាក់ថាគា្មោនជំងឺកូវីដ-
១៩ក្នងុរយៈពែល៧២ម៉ាងមុនពែល
ចែញដំណើរ។បងា្ហាញលខិិតអញ្ជើញ
លិខិតបញ្ជាក់ការទិញសែវធានារា៉ាប់-
រងសុខភាពនងិលិខតិឬឯកសរកក់
សណា្ឋាគារ។
កែសួងបញ្ជាក់ថា៖«អ្នកដំណើរបរ-

ទែសតែវូដាក់បែក់តម្កល់ចំនួន២០០០
ដលុា្លារសមែប់ចំណាយលើការស្នាក-់
នៅក្នុងអំឡុងពែលរង់ចាំលទ្ធផល
តែស្តរកមែរោគកវូដី១៩។ថ្លែធ្វើតែស្ត
ថ្លែដឹកជញ្ជូនពីអាកាសយនដា្ឋាន
អន្តរជាតិទៅសណា្ឋាគារដែលបានកក់
និងចំណាយអំឡុងពែលធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ក្នុងករណីដែលអ្នករួមដំណើរណា
មា្នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩»។
ការតម្កល់បែក់នែះមិនតមែូវឱែយ

អ្នកដំណើរជាបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើ
ការដាក់បែក់តម្កល់ឡើយ។ជាមួយគា្នា
នែះកែសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់
ដែរថាសមែប់អ្នកដំណើរបរទែស
ដែលជាវិនិយោគិន-ធុរជនបុគ្គលិក
កែមុហុ៊នអ្នកជំនាញការកម្មករជំនាញ
អ្នកបច្ចែកទែសនងិកែមុគែួសរដែល
មនិមានការធានាប៉នុ្តែមនិទទលួបាន
ការអញ្ជើញក៏តមែូវឱែយមានការដាក់
បែក់កក់តម្កល់ចំននួ២០០០ដុលា្លារ
ដចូគា្នា។ប៉នុ្តែតែវូទញិសែវធានារា៉ាប-់
រងសុខភាពសមែប់ពែយាបាលជំងឺ
កវូដី១៩ក្នងុតម្លែ៩០ដលុា្លារនងិមាន
រយៈពែលធានា២០ថ្ងែ។
អ្នកជំនួញជនជាតិមា៉ាឡែសុី១រូប

ដែលបានធ្វើដំណើរមកបែទែសកម្ពជុា
១០ដងក្នុងរយៈពែលជាង១០ឆ្នាំ
កន្លងមកនែះនងិការមកដល់បែទែស
កម្ពុជាចុងកែយនៅថ្ងែទី១៩កុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២១និងបានវិលតែឡប់ទៅ
វិញកាលពីដើមខែមែសបានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ ដោយសុំមិនបញ្ចែញ
ឈ្មោះថានៅពែលដែលលោកមក
ដល់ភា្លាមបានធ្វើដំណើរតែង់ពីអា-
កាសយនដា្ឋានទៅសណា្ឋាគារសមែប់
ធ្វើចតា្តាឡីស័ករយៈពែល១៤ថ្ងែ។
លោកមកកម្ពជុាគឺក្នងុគោលបំណង

ទសែសនកិច្ចអាជីវកម្មមួយនៅពែលដែល
លោកមានកែមុហ៊នុពគិែះយោបល់
ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុបែទែស

កម្ពជុាហើយគមែងកំពុងដំណើរការ
បូករួមនឹងការងារមួយចំនួនទៀតដែល
លោកតែូវធ្វើជាមួយធនាគារABA។
លោកបញ្ជាក់ថាជារួមលោកបានស្នាក់-
នៅបែទែសកម្ពជុាចំននួ៤៤ថ្ងែដោយ
ក្នងុនោះ១៤ថ្ងែគឺលោកចំណាយពែល
ទាំងអស់ក្នុងការធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
ជនបរទែសរបូនែះបន្តថា៖«ខ្ញុំតមែវូ

ឱែយតម្កល់បែក់សរុបចំនួន២០០០
ដុលា្លារនៅពែលដែលខ្ញុំមកដល់បែទែស
កម្ពជុា។ប៉នុ្តែពែលចប់ចតា្តាឡីសក័ខ្ញុំ
មិនបានទទួលលុយគែប់ចំនួនមកវិញ
ទែដោយសរលុយទាំងនែះតែូវកាត់
សមែប់ការចំណាយលើសណា្ឋាគារ
និងអាហារដែរ»។
លោកបានលើកពីចំណុចមួយចំនួន

ទៀតថាអ្នកដំណើរគួរតែមានសច់-
បែក់សុទ្ធនៅជាប់ខ្លួនមួយចំនួន។
ពែះពែលខ្លះបណ្ណឥណទានផែសែងៗ
មិនមែនសុទ្ធតែអាចដំណើរការបាន
ទាំងអស់ទែដោយលោកមានបទពិ-
សោធនូវការដកបែក់មិនគែប់ពែះ
នៅតាមទអូែធអីឹមអាចដកបែក់បាន
មានកំណត់អតិបរមា។
លោកបន្ថែមថា៖«យើងមិនអាច

ជែើសរីសសណា្ឋាគារដោយខ្លួនឯង
បានទែ។ការដឹកជញ្ជនូពួកយើងទំាង-
អស់គា្នាតែវូបានគែបញ្ជនូចូលក្នងុឡាន
កែុង១ហើយដឹកទៅសណា្ឋាគារ។បើ
ទោះជាតែូវគោរពនូវបងា្ការសុវត្ថិភាព
«រកែសាគមា្លាតសង្គម»តែដឹកបែបនែះ
វមានហានិភ័យឆ្លងខា្លាំងណាស់»។
ដំណើរការចុះឈ្មោះស្នាក់នៅមាន

ការយតឺយ៉ាវខណៈរថយន្តកែងុដែល
ដឹកអ្នកដំណើរចូលកន្លែងទទួលភ្ញៀវ
មានទំហំតូចដោយរាប់ទំាងចំនួនបុគ្គ-
លិកសណា្ឋាគារទៀតនោះគឺកាន់តែ
បង្កើនការឆ្លងថែមមួយជាន់ទៀត។
នែះជាការលើកឡើងរបស់បុរសជន-
ជាតិមា៉ាឡែសុីរូបនែះ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា

មានសវុត្ថិភាពនៅពែលដែលមកដល់
ក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។បន្ទប់ទូ-
លាយហើយអាចងាយសែលួក្នងុការ
ធ្វើកា រងារនងិសមែក។ចំណែកអា-
ហារ៣ពែលខ្លះអាចទទលួយកបាន
និងពែលខ្លះអត់សោះតែម្តងដែល
ភាគចែើនគឺមិនដឹងជាអាហារអ្វីទែនិង
គា្មោនជាតិសោះ»។
លោកថាអាហារមានតម្លែ៣០

ដុលា្លារអាមែរិកក្នុង១ថ្ងែ៣ពែលឯថ្លែ
បន្ទប់តម្លែ៥៥ដុលា្លារក្នុង១យប់។
សមែប់៣០ដុលា្លារអ្នកអាចរក
បានអាហារដែលសមរមែយនៅតាម
ភោជនីយដា្ឋានណាមួយក្នុងរាជធានី-
ភ្នំពែញបានយ៉ាងឆ្ងាញ់។លោកថា
លោកមិនតែវូបានអនុញ្ញាតឱែយយកអា-
ហារភែសជ្ជៈនិងសមា្ភារស្ងួត(សៀវ-
ភៅ។ល។)ពីអ្នកខាងកែសូមែបីតែពួក-
គែទុកវនៅបន្ទប់រង់ចំានៅជាន់កែមក៏
ដោយ។លោកតែវូបាន...តទៅទំព័រ ៨ 
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

�ែ � ន កែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផា ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា នជ តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

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

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

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   គែហទំព័រ
ល ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុត្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីត ,ឡា យ ស មា ន, 

 សួស  យា៉ោ មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា៉ា , រ័ត្ន  សុជា ត , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�ែ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  ជិន ណ ន,

សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

�្ន ែករច� �ែ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីត , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ែក  ផែ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

ពា ំង បា៉ោ �ៃ ីយា៉ោ  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

�ែ � ន�្ន ែករដ� � ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង ត ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរច� គែហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន ែករច� ទំព័រ
សួន  ស វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

កា រិ� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កត ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

កម្ពជុានៅតម្រវូ...
តពីទំព័រ ៧...បង្ខំឱៃយ ទិញ តៃ អា ហារ 

និង ភៃស ជ្ជៈ ពី សណ្ឋា គារ ដៃល មាន 
តម្លៃ ថ្លៃ ខ្លាងំ ណស ់ ដចូ ជា សៃ បៀរ នៅ 
សណ្ឋា គារ គឺ ១ ដប តូច ៣,៥០ ដុល្លារ។

លោក បន្ត ថា  នៅ រៀង រាល់ ម៉ោង ៣ 
រសៀល  ពួក លោក តៃវូ ឡើង ទៅ ជាន់ ខង 
លើ បំផុត ដើមៃបី វាស់ កម្ដៅ  រហូត គៃប់ ចំ- 
នួន ថ្ងៃ នៃ កា រធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក និង  ធ្វើ 
តៃស្ត ចុង កៃយ បញ្ជា ក់ថា  មិន មាន វិជ្ជ- 
មាន វីរុស កូវី ដ ១៩  ទើប  លោក តៃូវ បាន 
អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ចាក ចៃញ ពី សណ្ឋា គារ ។

កន្លែ ង ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក
មណ្ឌល ចត្តា ឡី ស័ក រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 

ដៃល មាន ទី តំង ស្ថិត នៅ ភូមិ ផៃសារ លិច 
សង្កាត់ ពៃក ព្នា ខណ្ឌ ពៃក ព្នា តៃូវ 
បាន សម្ពោធឱៃយ បៃើ បៃស់ ជា ផ្លវូ ការ កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី ៦ មករា  ឆ្នាំ ២០២១។ ម ណ ្ឌល 
ចត្តា ឡី ស័ក រាជ ធានី ភ្នំពៃញ មាន ចំនួន 
៤ អគារ ដៃល ក្នុង ១ អគារ ដាក់ មនុសៃស 
បាន ចំនួន ១២៦ នាក់។ ដូច្នៃះ ៤ អគារ 
ស្មើ នឹង ៥០៤ នាក់ ចៃក ចៃញ ជា ៥០៤ 
បន្ទប ់ស្មើ នងឹ ៥០៤ គៃ ដោយ មាន ការ 
បំ ពាក់ កង្ហារ បន្ទប់ ទឹក បង្គន់ អនា ម័យ 
នងិ កា ររៀប ច ំនវូ ហៃ ដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ជា- 
ចៃើន ទៀត ដៃល បាន បង្ក លក្ខណៈ ងយ- 
សៃលួឱៃយ ប ង ប្អនូ ដៃល តៃវូ ធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ 
មាន ភាព ងយ សៃួល ។

អភ ិបាល រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ លោក ឃងួ 
សៃង លើក ឡើ ង ថា មណ្ឌល ចត្តា ឡី- 
ស័ក នៃះ ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ដាក់ អ្នក ដំ ណើរ 
ដៃល ចលូ មក កម្ពជុា តម អា កាស យាន- 
ដា្ឋាន អន្តរ ជាត ិភ្នពំៃញ។  អ្នក ដ ំណើរ ទាងំ- 
អស់ នោះ តៃូវ បាន ចៃក ជា ២ បៃ ភៃទ 
ពោល គឺ បើ អ្នក ដំ ណើរ មាន លទ្ធ ភាព 
គៃប ់គៃន ់ពកួ គាត ់អាច ធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ 
នៅ តម ផ្ទះ សំ ណក់  ឬ សណ្ឋា គារ។ 

លោក ថា៖ «បើ អ្នក ដំ ណើរ មិន មាន 
លទ្ធ ភាព គៃប ់គៃន ់ទៃ ពកួ គាត ់អាច ធ្វើ 
ចត្តា ឡី ស័ក នៅ មជៃឈ មណ្ឌល ចត្តា ឡី- 
ស័ក រាជ ធានី បាន ដោយ មណ្ឌល នៃះ 
មនិ តមៃវូ ឱៃយ មាន ការ បង ់ថ្លៃ សៃវា នោះ ទៃ 
ពៃម ទាំង ផ្ដល់ នូវ អា ហារ ១ ថ្ងៃ ៣ ពៃល 
ជា មយួ នងឹ ការ ធ្វើ តៃស្ត ស ំណក ដោយ 
មិន អស់ បៃក់ ថៃម ទៀត» ។

បុគ្គ លិក ១ រូប នៃ សណ្ឋា គារ សុខ ដៃល 
ជា សណ្ឋា គារ មួយ ទទួល អ្នក ដំណើរ 
សមៃប់ ធ្វើច  ត្តាឡី ស័ ក បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍  
ដោយ សំុមិ ន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ថា ចំនួន អ្នក 
មក ស្នាក់ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក មិន មាន ចៃើន 
ដចូ ពៃល មនុ ទៃ ដោយ សរ មិន សូវ មាន 
អ្នក ដំ ណើរ មក ពី កៃ បៃ ទៃស ក្នុង អំ ឡុង 
ពៃល ផ្ទះុ  ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវី ដ ១៩។

លោក បៃប់ ថា៖«ស មៃប់ ភ្ញៀវ ទាំង- 
អស់ គឺ តម្លៃ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ និ ង អា ហារ 
ដចូៗ គា្នា គ ឺមា្នាក ់បង ់តម្លៃ ៧៥ ដ ុល្លារ នងិ 
អា ហារ ១ មុខ ១០ ដុល្លារ ហើយ   មាន 
ភ្ញៀវ ខ្លះ ១ពៃ ល ពិស ២ ទៅ ៣ មុខ ម្ហូប។ 
អី៊ ចឹង គាត់ តៃវូ ចំ ណយ  ចៃើន»។បុគ្គ លិក 
របូ នៃះ ថា  លោក ម ិន ដងឹ ថា  តើ ភ្ញៀវ ណ 
ជា អ្នក ជ ំនញួ ធរុ ជន វ ិនយិោ គនិ ឬ អ្នក- 
ធ្វើ កា រងរ អ្វី នោះទៃ ។ 

លោ កប ន្ត ថា៖«មិន មាន ភ្ញៀវ ណ 

មយួ ទាម ទារ ចៃញ មនុ ពៃល បញ្ចប ់ការ- 
ធ្វើ ច ត្តាឡី ស័ក ទៃ ដោយ សរ ពួក គាត់ ដឹង 
មនុ ព ីចនំនួ នៃ ការ ធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ ហើយ 
មួយ វិញ ទៀត យើង មិន បាន បង្ខំ ភ្ញៀវ 
ទាងំ នៃះ មក ស្នាក ់នៅ កន្លៃង យើង ទៃ ជា 
ការ ជៃើស រីស របស់ ពួក គាត់»។

បើ ត ម បុគ្គ លិក ដ ដៃល ស មៃប់ ភ្ញៀវ 
ដៃល ចូល មក ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក  គឺ សណ្ឋា គារ 
មនិ តមៃវូ ឱៃយ ពកួ គាត ់ចុះ ឈ្មោះ លយ  ឡ ំ
ជា មយួ ភ្ញៀវ ផៃសៃង ទៃ ដើ មៃប ីកុឱំៃយ មាន ការ- 
ប៉ះ  ពាល់ អ្នក ផៃសៃង ហើយ ក៏ មិន អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ កៃ បន្ទប់ ដើរ  នៅ ក្នុង បរិ- 
វៃណ សណ្ឋា គារ ដៃរ។ 

លោក និ យាយ ថា៖«ពួ ក គាត់ តៃូវ នៅ 
ក្នុង បន្ទ ប់ រហូត គៃប់ ១៤ ថ្ងៃ បើគា ត់ 
ចៃញ គឺ ពួក គាត់ តៃូវ ផាក ពិ ន័ យ ចំនួន 
៥០០ ដុល្លារ។ ពួក គា ត់ អាច ចៃញ បាន  
លុះ តៃ តៃ មាន ការ អនុ ញ្ញាត។  យើង មាន  
ការ រឹត បន្តឹង  និង មាន ការ យាម ពីស ន្តិ- 
សុខ មិន ឱៃយ មាន អ្នក ដៃល កំពុង ធ្វើ ចត្តា - 
ឡី ស័ក នៃះ ចៃញ ទៅ ណ បាន ឡើយ»។

ដោយ ឡៃក នៅ តម ខៃត្ត នៃ បណ្តោយ 
ពៃំ ដៃន កម្ពុជា- ថៃ គៃប់ ព ល ក រ ឬ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ  និង បរ ទៃស ដៃល ចូល មក 
ក្នងុ បៃ ទៃស កម្ពជុា តៃវូ តៃ ធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ 
ចំ នួន ១៤ ថ្ងៃនៅ ក្នុង ខៃត្ត ជាប់ ពៃំ ដៃន 
នោះ ក្នុង អំ ឡុ ង ពៃ ល ដៃល បៃ ទៃស ថៃ 
មាន ការ ផ្ទុះ កា រ រ ីករា ល ដាល ជងំ ឺកវូ ីដ១ ៩  
នៅ ក្នុង សហ គមន៍ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពល ករ 
ខ្មៃរ រាប ់រយ នាក ់បាន នា ំគា្នា សមៃកុ ចៃញ 
ពី បៃ ទៃស ថៃ មក កាន់ បៃ ទៃស របស់ ខ្លនួ ។

បនា្ទាប ់ព ីចនំនួ ពល ករ ខ្មៃរ ចលូ មក ក្នងុ 
បៃ ទៃស ហាក ់មាន ការ ធរូ សៃបើយ លោក 

នាយ ក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន សៃន ក៏ បាន សមៃច 
ឱៃយ អា ជា្ញា ធរ បញ្ជនូ ពល ករ ដៃល មាន សៃកុ  
ក ំណើត នៅ ខៃត្ត ណ តៃវូ ដកឹ ជញ្ជ ូន ទៅ 
ធ្វើច ត្តា ឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ នៅ ក្នងុ ទី តំង 
ដៃល នៅ ជិត ផ្ទះ របស់ ពួក គៃ តៃ ម្តង។

ពល ករ ១ រូប ដៃល បាន វិល តៃ ឡប់ ម ក  ពី 
បៃ ទៃស ថៃ កាល ពី ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ លោ  ក 
រុន សរិទ្ធ បាន បៃប់ ឱៃយ ដឹង ថា ក្នងុ   អំ ឡុង  
ពៃល ស្នាក់ នៅ ១៤ ថ្ងៃ ក្នុង មណ្ឌល ចត្តា - 
ឡី ស័ក មួយ ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំបង លោក 
មាន អា រម្មណ ៍ធញុ ទៃន ់យា៉ោង ខ្លាងំ ប៉នុ្តៃ 
វា ជា កាត ព្វ កិច្ច ដៃល លោក តៃូវ តៃ ធ្វើ។

លោក បាន លើក ឡើង ថា៖«ធុញ គឺ 
ធុញ ហើយ ហើយ យើង តៃូវ តៃ ធ្វើ តម 
គៃ បើ មិន ធ្វើ ទៃ នៅ ពៃល ដៃល ខ្ញុំ ទៅ 
ដល ់ភមូ ិក ៏អាជា្ញា ធរ ភមូ ិនងិ អ្នក សៃកុ នៅ 
តៃ ចាត ់វធិាន ការ ឱៃយ ពកួ ខ្ញុ ំធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ 
១៤ ថ្ងៃ ដដៃល ហ្នងឹ ដោយ សរ ពកួ គាត ់
ខ្លាច ឆ្លង រោគ នៃះ ពី ខ្ញុំ ដៃរ»។

លោក រុន សរិទ្ធ បាន បញ្ជាក់ ទៀត 
ថា នៅ ពៃល សមៃ ក ធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ នៃះ 
លោ ក តៃង តៃ ពនៃយល់ បៃប់ ប្អូនៗ ដៃល 
ជា យុវ ជ ន កុំ ឱៃយ រត់ ចៃញ ពី ទី នៃះ ដោយ- 
សរ ទោះ ជា រត់ ទៅដ ល់ ផ្ទះ ក៏ មិន អាច 
រួច ខ្លួន ដៃរ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ ដៃរ លោក ក៏ បាន បញ្ជាក់ 
ដៃរ ថា លោក ស្នាក់ នៅ ជា មួយ នឹង បៃ ពន្ធ 

និង ពល ករ ផៃសៃង ទៀត ដៃ ល បាន ធ្វើដំ- 
ណើរ មក ជា មយួ គា្នា ក្នងុ បន្ទប ់រមួ គា្នា របស ់
សល ដៃ ល តៃូវ បាន រៀប ចំ ជា បន្ទប់ 
ស្នាក់ នៅ បណ្តោះ អា សន្ន ។

លោ ក ថា៖«ការ ស្នាក ់នៅ រមួ គា្នា នៃះ ខ្ញុ ំ
ក៏ បារម្ភ ខ្លាច មាន អ្នក ណ មា្នាក់ មាន ជំងឺ 
នៃះ អាច ឆ្លង មក យើង ដៃរ ប៉ុ ន្តៃ ភាគ- 
ចៃើន យើង ជា គៃសួរ នងិ ស្គាល ់គា្នា នងិ 
បាន ធ្វើ ដំ ណើរ មក ឡាន រួម គា្នា ដៃរ ទើប 
គៃ  ដា ក់នៅ បន្ទ ប់ ស្នាក់ នៅ រួម»។

ពល ករ ដដៃ ល របូ នៃះ បាន លើក ឡើង 
ទៀត ថា ពល ករ ទាំង អស់ ដៃល ស្នាក់- 
នៅ រួម គា្នា គឺ ពួក គាត់ បាន អនុ វត្ត ជា និច្ច 
នូវ  ការ ការ ពារ ដោយ ពាក់ មា៉ោស់ ជាប់ ជា 
បៃ ចាំ ទោះ បី ជា ពៃល ដៃក ក៏ ដោយ។

លោក ថា៖«ពិ បាក គឺ ពិ បាក ហើយ ត ៃ បើ 
យើង មិន ធ្វើ អ៊ីចឹង គឺ ខ្ញុំ អាច ឆ្លង ជំងឺ នៃះ 
ព ីអ្នក ផៃសៃង ឬ បើ ខ្ញុ ំមាន ជ ំ ង ឺនៃះ   ខ្ញុ ំអាច- 
 កា រ ពា រ មិ ន ឱៃយ ឆ្លង ទៅ អ្ន ក ផៃសៃង ដៃរ។ បើ 
បៃៀប ធៀប នឹង ការ ង រខ្ញុ ំធ្វើ នៅ បៃ ទៃស 
ថៃ ជា កម្ម ក រសំ ណង់ គឺ គៃន់ តៃ ស្នាក់ នៅ 
ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក វា មិន ពិបាក ខ្លាងំ  ទៃ គៃន់  តៃ  
អផៃសុក ដោយ សរ យើង នៅ មួយ កន្លៃង មិន 
អាច ចៃញ ដើរ ទៅ  កន្លៃង ផៃសៃងៗ បាន»។

ការ ការ ពារ និង ការ រឹត បន្តឹង របស់  
កែ សួង  និង អា ជ្ញា ធរ

លោក សិុន ចាន់ សៃរី វត្ថា អ្នក នំា ពាកៃយ 
រដ្ឋ លៃខ ធិ ការ ដា្ឋាន អា កាស ចរសីុ វិល 
បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា បញ្ហា សុ ខ ភាព 
ស ធារ ណៈ គឺ ស្ថតិ កៃម ការ ដឹក នំា របស់ 
គណៈ កម្ម ការ ជាតិ បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង នឹ ង ជំ ងឺ  
កូវីដ ១៩ ដៃល មាន លោក នា យក រដ្ឋ មន ៃ្តី 

ជា បៃ ធាន ដឹក នំា ផា្ទាល់។ លៃខ ធិកា រ ដា្ឋាន  
អា កាស ចរ សុី វិល ជាស មា ជិ ក រង់ ចាំ    
កា រ   អនុ វត្ត នូវ គោល ការ ណ៍ ឬ សៃច ក្តី- 
ណៃ នាំ  ឬ វិ ធាន ការ ផៃសៃងៗ ។

ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក នៃះ គឺ ធ្វើ តម សៃច- 
ក្ត ីបៃ កាស រមួ នងិ វធិាន កា រ ផៃសៃងៗ ដៃល 
ដា ក ់ចៃញ ដោយ កៃ សងួ សខុ ភ ិបា ល ។ 
វា ជា ការ ទទួល ខុស តៃូវ និង ការ ពារ  ជំ ងឺ 
កូ វីដ១៩ នៃះ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ គៃប់ រូប។

លោកបាន ថ្លៃង ថា៖« តើ យើង មើល 
ថៃ ពួក គាត់ យា៉ោង ណ? ពួក គាត់ តៃវូ បំ- 
ពៃញ នូ វ តមៃូ វលក្ខ ខណ្ឌ របស់ ពួក យើង 
ដចូ ជា ល ិខតិ បញ្ជាក ់ព ីសខុ ភាព។  បៃក ់
ធា នា នៅ ពៃល ចប ់ចត្តា ឡ ីសក័ តៃវូ មាន 
លុយ បង់ ថ្លៃ ស្នា ក់នៅ និង សៃវា ផៃសៃងៗ 
ដៃល មិន មាន ការ លើក លៃង ឡើយ»។

លោក សុិន ចាន់ សៃរី វត្ថា បញ្ជាក់ ថា 
អ្នក ដ ំណើរ អាច កក ់កន្លៃង ស្នាក ់នៅ តម 
សណ្ឋា គារ  ដៃល ជា ដៃ គូរប ស់ កៃ សួង 
សខុ ភ ិបាល ដៃល អាច មាន  តម្លៃ ចនោ្លាះ 
ពី ៣០ ដុល្លារ ដល់ ជាង ១០០ ដុល្លារ ។ 
ប៉ុន្តៃ បើ សិន ជា អ្នក ដំ ណើរ មិន បាន កក់ 
មុន ទៃ ពួក គាត់ មក ដល់ នឹង មាន មនៃ្តី 
ចាត់ ចៃង ស្នាក់ នៅ ឱៃយ បំ ពៃញ បៃប ប ទ 
សមៃ ប់ ស្នាក់ នៅ ។

លោក ថា៖ «បៃ សិន បើ អ្នក នោះ មាន 
ធន ធាន គៃន់ បើ គៃ នឹង ដឹក ទៅ កន្លៃង 

ស្នាក់ នៅ ល្អ។ បើ មិន សូវ មាន ធ ន ធាន 
ទៃ គៃ នងឹ ដកឹ ទៅ ស្នាក ់នៅ កន្លៃង ល្មម។  
ប៉នុ្តៃ អា សៃយ័ លើ កន្លៃង ផង ដៃរ  បើ សនិ 
ជា ក ន្លៃង ស្នា ក់ នៅ តម្លៃ ល្មម នោះ អ ស់ 
គៃ នឹង ដឹក ទៅ កន្លៃង ដៃល គៃន់ បើ ដៃរ 
អា សៃ័យ លើ ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង»។

បើ តម មន្តៃី រូប នៃះ សមៃប់ អ្នក ដៃល 
មិន មាន ធន ធាន ដូច ជា និសៃសិត  ឬ អ្នក- 
កៃីកៃ អាច បៃប់ គណៈ កម្ម កា រទ ទួល  
ខុ  ស តៃូវ ផ្នៃក ចត្តា ឡី ស័ក នោះ គៃ អាច 
នឹង យក ទៅ ដាក់ នៅក ន្លៃង ដៃល មិន 
តមៃូវ ឱៃយ បង់ បៃក់ ។

ទាក់ ទង នឹង វិធាន ការ នានា រ បស់ រាជ - 
រដា្ឋា ភិ បាល ឬ ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ លោក ថ្លៃង 
ថា  ៖«យើង ទទលួស្គាល ់ថា  កា រដា ក ់ចៃញ 
វិធា ន  ការ នា នា ក៏ ដូច ជា ការ បិទ ខ្ទប់   គឺ 
អាសៃ័យ លើ ហា និ ភ័យ ដៃល កើត ឡើង 
ក្នុង តំបន់ នោះ ឬ បៃ ទៃស នោះ ។ យើង 
ធា ្លាប់ ឆ្លង កាត់ ការ បិទ ខ្ទប់ ពី ខណ្ឌ ទៅ ខណ្ឌ 
ពី ខៃត្ត ទៅ ខៃត្ត  និង ការ បិទ ខ្ទប់ ទូទំា ង បៃ- 
ទ ៃស ដោយ សរ ការ រីក រាល ដាល ឆ្លង 
គួរ ឱៃយ បារម្ភ ដៃល តៃូវ ចាត់ វិធាន ការ ជា 
បនា្ទាន់ ដើមៃបី ការ ពារ សុខ ភា ព ស ធា រណៈ  ។ 
បៃ ទៃស ណ ក៏ គៃ ធ្វើ ដូច នៃះ ដៃរ ទៅ 
ត ម  ហា ន ិភយ័ ដៃល កើត មាន ឡើង តម 
កមៃិត មធៃយម ខ្ពស់ និង ខ្ពស់ ខ្លាំង»។

លោក សុនិ ចាន ់សៃរ ីវត្ថា បាន បន្ថៃម 
ថា ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក គ ឺមាន ការ ផា្លាស់- 
ប្តរូ ទៅ តម ភាព ជាក ់ស្តៃង ដៃល ព ីដ ំបងូ 
កម្ពុជា មិន មាន ការ តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ  ចត្តា ឡី- 
ស័ក រហូត ដល់ ១៤ ថ្ងៃ ទៃ គឺ មាន តៃ ២ 
ថ្ងៃទៃ ។ ប៉ុន្តៃ កៃ យ មាន ការ ផ្ទុះ ចៃើន 
ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ ក តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ ១៤ ថ្ងៃ 
ទាំង អស់។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ការ សមៃច របស ់
រដា្ឋា ភិ បាល គឺ ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ និង រកៃសា ការ- 
ពា រ នូវ សុ ខ ភាព សធា រណៈ ។ អ៊ី ចឹង វា 
ជា  វិធា ន ការ ដៃល យើង តៃូវ តៃ គោរព 
ទាំង អស់ គា្នា។ អ្វី ដៃល យើង បារម្ភ គឺ ការ- 
បិ ទ ខ្ទប់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន កា រ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ជីវ ភាព បៃជា ពល រដ្ឋ យើង»។ 

លោក ចាន ់សៃរ ីវត្ថា បន្ថៃម ថា៖«ដចូ- 
ន ៃះ ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ ជា រឿង 
ធម្ម  ត   ទ ៃ ជា វិធាន ការ ដៃល យើង  អា ច 
ទទ ួល យក បាន សម រមៃយ នងិ មាន ភាព- 
បៃ កដ បៃជា ដ ៃ ល អាច ជឿ ជាក់ បាន 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ យើង អាច ទប់ ស្កាត់ ការ រីក- 
រាល ដាល ជំងឺ ឆ្លង។  ត ៃ យើង មិន អាច 
ដឹង ថា ទៅ  ពៃល ខង មុខ  ន ឹង មាន អ្វី 
ផា្លាស់ ប្តូរ ទៀត ទៃ ដោយ សរ អា សៃ័យ 
លើ ហា និ ភ័យ  និង ចំនួន នៃ ការ ឆ្លង»។

ចំ ណៃក អ្នក នំា ពាកៃយ កៃ សួង សុខ ភិ- 
បា ល និង ជាបៃ ធា ន គណៈ កម្ម ការ ចំ ពោះ- 
កចិ្ច ចាក ់វា៉ាក ់សងំ បង្កា រជ ំងកឺ ូវដី ១៩ ក្នងុ 
កៃប ខ័ណ្ឌ ទូ ទាំង បៃ ទៃស លោក សៃី ឱ 
វណ្ណឌនី  បញ្ជាក ់ថា អ្នក ដៃល ធ្វើ ដ ំណើរ 
មក ពី បៃ ទៃស កៃ ទោះ បី ជា ជន ជាតិ 
កម្ពជុា ឬប រទៃស ក ៏ដោយ ហើយ ទោះ ប ី
ជា   ចាក់ វា៉ាក់ សំង ការ ពារ វីរុស កូវីដ ១៩  
ចនំនួ ២ ដង រចួ ហើយ ក្ត ីគ ឺនៅ តៃ តមៃវូ ឱៃយ 
ធ្វើ  ចត្តា ឡី ស័ក ចំ នួន ១៤ ថ្ងៃផ ង ដៃរ។

លោក សៃ ី មាន បៃ សសន៍ ថា៖ «យើង មិ ន 
ទាន់ មាន ការ ផា្លាស់ នី តិ វិធី នៃ កា រធ្វើ ចត្តា- 
ឡី ស័ក សមៃប់ អ្នក ដំណើរ ចូល មក កម្ពជុា 
នោះ ទៃ។ ដូច្នៃះ តៃូវ អនុ វត្ត ការ ធ្វើ តៃ ស្ត 
និង ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក ដូច គៃ ដូច ឯង ដៃរ» ៕

យើងមិនទាន់ មាន ការផ្លាស់នីតិវិធី នែ ការធ្វើ ចត្តា- 
ឡីស័កសមែប់អ្នក ដំណើរ ចូលមក កម្ពុជនោះទែ។ ដូច្នែះ 
តែវូ អនវុត្តការធ្វើតែស្ត នងិ ធ្វើចត្តាឡស័ីកដូចគែដូចឯងដែរ។
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 13,140 13,140 13,140 13,140

2 GTI 3,990 4,200 4,200 3,840

3 PAS 13,700 14,480 14,500 13,100

4 PEPC 3,000 3,280 3,280 2,950

5 PPAP 15,000 15,200 15,220 15,000

6 PPSP 1,950 2,150 2,150 1,950

7 PWSA 6,680 6,980 6,980 6,660

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋា ភិបាល គេងនឹង បើក 
ការ ដ្ឋាន សាងសង់ មជេឈមណ្ឌល ភ័ស្តុ- 
ភារកម្ម ភ្នពំេញ (PPLC)នៅ ឆ្នា ំកេយ  
ដេល ជាការ តភា្ជាប់ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន របស់ 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផេសារ ពិភព លោក ។ 

ការ បង្ហើប ព ីផេនការ នេះ តេវូ ធ្វើ ឡើង  
ក្នុង កិច្ច បេជុំ ពិគេះ យោ បល់ ដឹក នាំ 
ដោយ រដ្ឋមនេ្តី  កេសួង សាធារណការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន   លោក  ស៊ុន  ចាន់ថុល  
ជា មួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  ស្តីពី ការ រៀប ចំ 
ផេន ការ មេ «ការ តភា្ជាប ់បេពន័្ធ ដកឹ ជញ្ជនូ  
ពហុ មធេយោបាយ  និង ភ័ស្តុភារ កម្ម» 
កាល ពី ថ្ងេទី១៧  ខេ មិថុនា  ឆ្នាំ នេះ ។ 

ក្នងុ ជនំបួនេះ  លោក  ស៊នុ  ចាន ់ថលុ  

បាន ថ្លេងថា  ការ ពិគេះ យោបល់ នេះ 
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង ដើមេប ីបេមលូ 
ធាតុ  ចូល បន្ថេម  មុន នឹង ដក់ ឆ្លង ទៅ 
ទីស្តី ការ គណៈ រដ្ឋ មនេ្តី ពិនិតេយ  និង 
សមេចដោយ លោកបង្ហាញ ក្ត ីសងេឃមឹ 
ថា   កម្ពជុា នងឹ អាច បើក ការ ដ្ឋាន សាង- 
សង់  PPLC នៅ  ឆ្នាំ  ២០២២ ។ 

លោកបាន   ថ្លេងថា៖«យើង សងេឃឹម  
ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ ខាង មុខ នៅ ពេល 
កម្ពុជា ធ្វើជា ម្ចាស់ ផ្ទះ កិច្ច បេជុំ កំពូល 
អាសា៊ាន  យើង អាច ចុះ ហត្ថ លេខា លើ 
កចិ្ច  ពេម ពេៀង សមេបទាន ជាមយួ កេមុ- 
ហ៊នុ  YCH  របស ់សងិ្ហបរុ ី នងិ ឈានទៅ 
បើក ការ ដ្ឋាន សាង សង់ មជេឈ មណ្ឌល 
ភ័ស្តុភារ កម្ម ភ្នំពេញនេះ បាន »។

នៅ ថ្ងេទី  ១០  ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ  ២០២០  

ទាំង កេសួង សាធារណការ និង  YCH  
បាន ចាប ់ផ្តើម ការ ពភិាកេសា លើ គមេង  
PPLC  នេះ ដេល មន ទីតាំង នៅ លើ ដី  
៩៨  ហិកតា នៅ ក្នុង ឃុំ សំរោង កេម  
ខណ្ឌ ដង្កោ  នៅ ប៉េក ខាង លចិ ពេលាន 
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ ភ្នំពេញ ។

លោក  ស៊ុន ចាន់ថុល បាន ឱេយ ដឹង 
ទៀត ថា ការ  ពភិាកេសា គ្នា នេះ បាន ផ្តោត 
ទៅ លើ ការ ចេបាច់ បញ្ចូល គ្នា នូវ ផេន-  
ការ មេ  ២ គ ឺ ផេន ការ មេ ដកឹ ជញ្ជនូ តាម 
ផ្លូវ  អាកាស  និង ផេនការ មេដឹក ជញ្ជូន 
ពហ ុមធេយោបាយ  នងិ ភស័្តភុារកម្ម ដើមេប ី
ឱេយ  មន ភាព គេប ់ជេងុ ជេយ  នងិ អាច 
យក ទៅ អនុវត្ត បាន បេកប ដោយ បេសិទ្ធ - 
ភាព ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ ការវិនិយោគ 
និង  ជំរុញ កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា ។

លោក បន្ត  ថា ៖ «យើង នឹង កោះ បេជុំ 
គណៈ កម្មាធិកា រជាតិ ភ័ស្តុភារ កម្ម នៅ 
សបា្តោហ៍ កេយ  មុន នឹង ដក់ ទៅ គណៈ- 
រ ដ្ឋ មន្តេី  ដើមេបី  សុំ ការ អនុម័ត លើ  ផេន - 
ការ មេ ស្តពី ីការ តភា្ជាប ់បេពន័្ធ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ពហុម ធេយោបាយ  និង ភ័ស្តុភារ កម្ម »។

កាល ព ីថ្ងេទ ី ៤  ខេមនីា  ឆ្នា ំ ២០២១  
កេសួង សាធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន 
បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កិច្ច ពេម ពេៀង 
កេប ខណ័្ឌ ជាមយួ កេមុហ៊នុ  YCH ដេល 
មន ការ គទំេ ព ីកេមុហ៊នុ Infrastruc-
ture  Asia  (IA) ដើមេបី សកិេសា គមេង 
អភិវឌេឍ ន៍មជេឈ មណ្ឌល ភ័ស្តុភារកម្ម ភ្នំ-
ពេញ ក្នុង រយៈ ពេល ៩ ខេ  ដើមេបី ឈាន 
ទៅ រក ការ ចរចា កិច្ច ពេម ពេៀង សមេប - 
ទាន ដើមេបី អនុវត្ត គមេង នេះ ៕ LA

វិស័យ ឯកជន រំពឹង 
អាសី៊ គូ ដា នឹង...

តពី ទំព័រ ១...និង បច្ចេក វិទេយោ បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីថ្ងេ ទ ី២០ ខេ 
មិថុនា ថា សព្វ ថ្ងេ រដ្ឋាភិបាល  កំពុង ធ្វើ- 
កិច្ច ការ ជា ចេើន ដើមេបី វិវឌេឍខ្លួន ឱេយ សេប   
តាម បរិបទ នេ ការ រីក ចមេើន នេ សម័យ- 
បច្ចេក វិទេយោ តាម រយៈ ការ ធ្វើ បច្ចុបេបន្ន- 
ភាព លើ គេប ់ទមេង ់នេ បេប បទ ឯកសារ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ទាំង 
ក្នុង កមេិត ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ ដើមេបី 
បង្កើន សមត្ថភាព  នា ំចេញ នា ំចលូ នងិ 
ការ បេកួត បេជេង លើ  ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ។

លោក បន្ត ថា ទោះ ប ីលោក មនិ ទាន ់
ថា ការ ធ្វើ វសិដិ្ឋ កម្ម បេពន័្ធ ស្វយ័ បេវត្ត-ិ 
កម្ម ទនិ្ននយ័ គយ (អាសុ ីគដូ) ជនំាន ់
៤.៣.៣ សមេប់ បមេើ ឱេយ ការ បំពេញ 
បេប បទ បញ្ចេញ ទំនិញ ពី គយ ដេល 
នឹង  ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត ចាប់ ពី ថ្ងេ ទី ២១ 
ខេ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នឹង មន លក្ខ- 
ណៈ ខុស ប្លេក អ្វី ខ្លះ ពី ការ អនុវត្ត កន្លង 
មក ប៉ុន្តេ លោក ជឿ ថា បេព័ន្ធ ស្វ័យ- 
បេវត្តិកម្ម ទិន្នន័យ គយ (អាសុី គូ ដ) 
ជនំាន ់៤.៣.៣ ថ្ម ីនេះ នងឹ បង្កលក្ខណៈ 
កាន់ តេ ងយ សេួល  និង ឆប់ រហ័ស 
ជាង អ្វី ដេល បាន និង កំពុង អនុវត្ត ។

លោក អះអាង ថា៖  « ខ្ញុ ំគតិ ថា បេពន័្ធ 
ស្វ័យ បេវត្តិកម្ម ទិន្នន័យ គយ នឹង ជួយ 
ឱេយ  ការ បំពេញ បេប បទ បញ្ចេញ ទំនិញ 
ពី គយ កាន់ តេ មន បេសិទ្ធភាព ឆប់- 
រហ័ស និង មិន មន ភាព ស្មុគសា្មាញ»។

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា នៅ ពេល 
នីតិវិធី កាន់ តេ ងយ សេួល  នឹង ធ្វើ ឱេយ 
តម្លេ ផលិត ផល  និងរយៈ ពេល  បញ្ជូន 
ទំនិញ ពី កន្លេង ១  ទៅ កន្លេង ១ ទៀត  
ធា្លាក់ ចុះ ទាប ជាង មុន ។ 

ទនិ្ននយ័ ព ីអគ្គ នាយកដ្ឋាន គយ នងិ 
រដ្ឋាករ កម្ពុជា ឱេយ ដឹង ថា ការ បេមូលចំ-
ណូល របស់ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន គយ និង 
រដ្ឋាករ កម្ពជុាក្នងុតេមីស ទី១ ឆ្នា ំ២០២១ 
សមេច បាន ៦១៤,៨លាន ដុលា្លារ 
ធា្លាក ់ចុះ ១៥,២ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ រយៈ- 
ពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០២០។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា បេមូល- 
ចំណូល ពន្ធ គយ សរុប បាន បេមណ 
២ ៤១៩ លាន ដុលា្លារ ខណៈ ចំណូល 
ពន្ធ គយ សរុប នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ មន 
ចំនួន ៣ ២០០ លាន ដុលា្លារ៕ LA

ការ នំា ចូល សាច់  និង ទំនិញ បង្កក ពី ឥណ្ឌា តូ្វ បាន អន៊ញ្ញាត ឡើង វិញ 

ការសាងសង់ មជ្ឈមណ្ឌល ភ័ស្តភុារកម្ម ភ្នព្ំញ  អាច នឹងចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នា ំក្យ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន សមេច លើក 
ចេញ នវូ បមេម នា ំចលូ សាច ់បង្កក នងិ 
មខុ ទនំញិ បង្កក ដេល អាច មន ហាន-ិ
ភ័យ  មន បេភព មក ពី បេទេស ឥណ្ឌា 
បនា្ទាប់ ពី បាន ពិនិតេយ ឃើញ ថា សា្ថាន - 
ភាព នេការ ឆ្លង រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៅ បេទេស ឥណ្ឌា មន ភាព ធរូ សេល 
និង លទ្ធផល នេ ការ ធ្វើ តេស្ត លើ សាច់ 
បង្កក នា ំចូល ពី   ឥណ្ឌា កន្លង មក គ ឺអវជិ្ជ- 
មន មេរោគ កូវីដ ១៩ ទាំង អស់។

កណំើន នេ ការ រក ឃើញ អ្នក មន វជិ្ជ- 
មន កវូដី ១៩ នៅ បេទេស ឥណ្ឌា កាល 
ពី អំឡុង ខេ មេសា និង ឧសភា ដេល 
មន បេមណ ចន្លាះ ពី៣០-៤០ មឺុននាក់  
ក្នុង ១ ថ្ងេ បាន បង្ខំ ឱេយ  កម្ពុជា បេកាស   
ហាម ឃាត់ លើ ការ នាំ ចូល សាច់ កក 
និង ទំនិញ កក ផេសេង ទៀត ដេល បាន 
ចាត់  ទុក ថា «ហា និភ័យ ខ្ពស់» មន 
បេភព ព ីបេទេស ឥណ្ឌា ដើមេប ីទប ់សា្កោត ់
ការ រកី រាល ដល កវូដី១៩ ចាប ់តាងំ ព ី
ថ្ងេ ទី១ ខេឧសភា មក ។

លខិតិ របស ់អគ្គ នាយកដ្ឋាន គយនងិ   
រដ្ឋាករ កម្ពជុា កាល ព ីថ្ងេ ទ ី១៩ ខេមថិនុា 
ឱេយ ដឹង ថា យោង តាម សា្ថានភាព ធូរ- 
សេល នេ ការ ឆ្លង រាល ដល ជំងឺ កូវីដ- 

១៩ នៅ បេទេស ឥណ្ឌា និង លទ្ធផល 
អវជិ្ជមន នេ ការ ធ្វើ តេស្ត លើ សាច ់បង្កក   
កន្លង មក រាជ រដ្ឋាភបិាល សមេច លើក- 
លេង បមេម លើ ការ នំាចូល សាច់ បង្កក 
និង មុខ ទំនិញ បង្កក ដេល អាច មន 
ហា នភិយ័ ផេសេង ទៀត មន បេភព មកព ី 
ឥណ្ឌា ដោយ ដក់ មក ជំនួស វិញ នូវ 
វិធានការ បណ្តោះ អាសន្ន មួយ ចំនួន។

វិធាន ការ ទាំង នះ មន ដូច ជា គេប់- 
ការ នាំ ចូល សាច់ បង្កក និង មុខ ទំនិញ 
បង្កក ដេល អាច មន ហានភិយ័  គតឺមេវូ  
ឱេយ មន វិញ្ញាបន បតេ ឬ លិខិត បញ្ជាក់ 

បន្ថេម ចេញ ដោយ អាជា្ញាធរ មន សមត្ថ- 
កិច្ច នេ បេទេស ដើម កំណើត ទំនិញ 
ដេល  បញ្ជាក ់ថា គ្មាន វរីសុ កវូដី ១៩លើ  
សាច់ បង្កក និង នៅ ពេល ទំនិញ មក 
ដល ់ តមេវូ ឱេយ យក សណំក ធ្វើ តេស្ត រក 
វីរុស កូវីដ ១៩ ដោយ វិទេយោសា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ 
កម្ពុជា មុន ពេល អនុញ្ញាត ឱេយ បំពេញ 
បេប បទ បញ្ចេញ ទំនិញ ពី គយ។

ទោះ យ៉ាង ណ លខិតិ បាន លើកឡើង  
ថា ៖«យោង តាម ពេល វេលា និង ការ- 
វវិត្ត ជាក ់ស្តេង ការ អនវុត្ត លក្ខខណ្ឌទាងំ 
២ អាច នងឹ តេវូ បន្ធរូ បន្ថយ ឬ ដក ចេញ 

ទាំង សេុង ដោយ ផ្អេក លើ សា្ថានភាព - 
ធរូ សេល នេ ការរកី រាល ដល  កវូដី ១៩ 
នៅ បេទេស នាំ ចេញ និង លទ្ធផល នេ 
ការ ធ្វើ តេស្ត លើ សាច ់បង្កក ដោយ វទិេយោ-  
សា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា បើ រកឃើញថា 
អវិជ្ជ មន ជា បន្ត បនា្ទាប់»។

យោង តាម https://www.worl-
dometers.info/ គិត តេឹម ថ្ងេ ទី ១៩ 
ខេ  មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ បេទេស ឥណ្ឌា 
បាន កត ់តេ ចនំនួ អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
សរបុ ២៩ ៨៨១ ៣៥២ នាកក់្នងុនះ  
មន អ្នក សា្លាប់  ៣៨៦ ៧៤០ នាក់ ។  
ក្នុង ថ្ងេ ទី ១៩ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន 
៥៨ ៥៨៨ នាក់ តេូវ បាន រក ឃើញ ។ 

ការ សមេច លើក ចេញ  បមេម  នាំ 
ចលូ សាច ់បង្កក នងិ មខុ ទនំញិ បង្កក    ព ី
បេទេស ឥណ្ឌា នេះ ក៏  ជា ការ ឆ្លើយ តប 
នឹង សំណើ  របស់ លោកសេី Devyani 
Khobragade ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ឥណ្ឌា 
បេចាំ កម្ពុជា ដេល បាន លើក ឡើង ក្នុង  
ជំនួប ជា មួយ រដ្ឋមន្ដេីកេសួងសេដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
កាល ពីថ្ងេទី៣ ខេមិថុនា។

កម្ពុជា បាន នាំ ចូល សាច់ កេបី តម្លេ 
១៧,៧លាន ដុលា្លារ  ពី ឥណ្ឌា កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០២០ កើន ឡើង ១៧០ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕  LA

សាច់ គោ ដេល តេវូ បាន បង្កក រួច រាល់ ។ រូបថត សហ ការី
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តព ីទពំរ័ ១...ជាមយួនងឹទហំ ំ
ដើម ទនុ សរបុ  ២ ៦៣១  លាន- 
ដុលា្លារ ។  ក្នុង នោះ ពាកៃយ ស្នើ សុំ 
៨១០  កំពុង តៃួត ពិនិតៃយ។

បៃធាន សម្ពន័្ធ សមាគម សហ-
គៃស ធនុ  តចូ នងិ មធៃយម កម្ពជុា 
(FASMEC) លោក តៃ តាងំប ៉
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយថា  ការចុះ បញ្ជី តាម 
បៃព័ន្ធ អនឡាញមា ន អត្ថ បៃ-
យោជន៍  ជាចៃើន ដៃល សំខាន់ 
បផំតុ  គងឺាយ សៃលួ   ដោយ  មនិ 
ចាបំាច ់ចុះ បញ្ជ ីទៅ គៃប ់កៃសងួ 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ដូច ពៃល មុន ។ 

លោកបន្ត ថា ការ ចុះ បញ្ជី តាម 
បៃព័ន្ធ នៃះ គៃ ធ្វើ ជា កញ្ចប់ ចុះ 
តៃ  ១ ម្តង  ចំណៃញ ពៃល វៃលា  
ដោយ បៃើ ពៃល លឿន គឺ  ៨  ថ្ងៃ 
និង  កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ  
រហូត ដល់ ៤០ ភាគរយ ។ 

លោក  បន្ថៃម ថា៖ «សមៃប់   
FASMEC  ពៃល នៃះ បាន សហ- 
ការ ជាមយួ តៃជោ ស្តាត អាប ់នៅ 
ក្នុង  ការ បងៃៀន  ពី វិធី ចុះ បញ្ជី 
អនឡាញ ដល់ សហគៃស ទំាង-  
អស ់ ជាក ់ស្តៃង នៅ ថ្ងៃទ ី១១  ខៃ 
មិថុនា កន្លង ទៅនៃះ យើង បាន 
អញ្ជើញ តៃជោ ស្តាត  អាប់  មក 

បណ្ដុះ បណា្ដាល ដល ់សហ គៃស 
នៅ  ខៃត្ត សៀម រាប តាម បៃព័ន្ធ- 
អនឡាញ  Zoom  បាន ចំនួន 
១២០  សហគៃស ។  មិន ថាតៃ 
រឿង  ចុះ បញ្ជទីៃ នៅ ក្នងុ ដណំាក-់ 
កាល នៃ កូវីដនៃះ  គឺ ស្ទើរ តៃ គៃប់- 
កម្ម វិធ ីទាងំ អស ់របស ់FASMEC   
និង ស្ថាប័ន ផៃសៃង ទៀត បាន ប្តូរ 
មក  អនុវត្តវិធី សស្តៃ អន ឡាញ 
ស្ទើរ ទាំង អស់ »។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ឱៃយ 
ដងឹទៀតថា ក្នងុ រយៈ ពៃល ១ ឆ្នា ំ
នៃះ អាជីវ កម្ម ចុះ បញ្ជី តៃូវ បាន 
អនមុត័ រមួមាន  អាហរណ័  នហី-  

រណ័  ទញិ លក ់ ជសួ ជលុ យាន-
យន្ត  នងិ ទោចកៃ យាន យន្តគៃប ់ 
បៃភៃទ (៣៨,១១%)  សកម្ម- 
ភាព អចលន វត្ថ ុ(១០,២៩%) 
កម្មន្ត សល(៨,៥៨%)  សកម្ម-  
ភាព សៃវា កម្ម ស្នាក ់នៅ  នងិអា- 
ហារ (៨,៤៧%)  សកម្មភាព  
អាជវីកម្ម វជិា្ជាជវីវទិៃយាសស្តៃ នងិ  
បច្ចៃកទៃស  (៧,៦ %)  និង 
វិស័យ ផៃសៃង ៗ ទៀត  មាន ចំនួន 
(២៧,៥៥%) ។

ជាមួយ គ្នានៃះ  ការ ស្នើសុំ  
ចុះ បញ្ជ ីបមៃងុ នាមករណ ៍ចនំនួ   
៥ ៦៣៧  សំណើ តៃវូ បាន អនុម័ត  
ក្នងុនោះ  ២៧០ កពំងុ  តៃតួ ពនិតិៃយ  
និង  ១ករណី តៃូវ បាន បដិសៃធ ។

បៃព័ន្ធ ចុះ បញ្ជី អាជីវ កម្ម តាម 

ថា្នាល បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌មាន មាន 
លក្ខណពិសៃស ចំនួន  ៣  ដូច- 
ជា  កាត់  បន្ថយ នីតិវិធី តាម រយៈ 
ការ ភា្ជាប ់គ្នា រវាង កៃសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម  កៃសងួ ការងារ  នងិ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ  អគ្គ នាយក - 
ដ្ឋាន  ពន្ធដរ  និង បង្កើត ការ ចុះ- 
បញ្ជី ជា កញ្ចប់ ក្នុង ពៃល តៃ មួយ 
នៅ លើ ថា្នាល តៃមយួ  កាតប់ន្ថយ 
ពៃល មក តៃមឹ ៨  ថ្ងៃ នៃ ថ្ងៃ ធ្វើ ការ  
និង កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ 
ថវិកា បៃមាណ  ៤០ ភាគរយ  បើ- 
 ធៀប នឹង នីតិវិធី ចាស់ ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា   «ជាមួយនឹង កំណៃ ទមៃង់ 
លើ នីតិវិធី ចុះបញ្ជី នៃះ ធុរជន 
មាន ភាព ងាយ សៃួល ក្នុង ការ- 

ចុះ  បញ្ជ ីដៃល អនញុ្ញា ត ឱៃយ ធរុកចិ្ច 
មាន អត្តសញ្ញាណ តៃមឹ តៃវូ  នងិ 
សៃប ចៃបាប់  ដើមៃបី ជាមូល  ដ្ឋាន 
ក្នុងការ ស្នើ សុំ ឥណទាន ពី កម្ម- 
វិធី ហិរញ្ញវត្ថុ  ពិសៃស ពី រដ្ឋា ភិ-
បាល ដៃលជា វធិាន ការ ឆ្លើយ តប  
ទៅ នឹង វិបត្តិជំងឺកូវីដ  ១៩»។ 

បនា្ទាប ់ពកីារ ចុះ បញ្ជ ីអាជវីកម្ម  
តាម បៃព័ន្ធ ថា្នាល បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌-  
មាន បៃពៃតឹ្តទៅ ដោយ រលូន  រដ្ឋា-   
ភិបាល នឹង ដក់ ឱៃយ ដំណើរការ 
ការ  អនុវត្ត ដំណាក់ កាលទី២  
ក្នុង  រយៈ ពៃល ដ៏ ខ្លី ខាង មុខនៃះ  
ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ ធុរជន អាច 
ស្នើ សុំ អាជា្ញា ប័ណ្ណ  ឬវិញ្ញា បន - 
បតៃ ពី កៃសួង -ស្ថាប័ន ជំនាញ 
ពាក់  ព័ន្ធ  ផងដៃរ ៕ LA

ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយធ្វើឱេយកម្ពជុាមាននិរន្តរភាពសកា្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិង
ភាពធន់ពេមទំាងលើកកម្ពស់កិតេយានុភាពនិងវត្តមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិ

កេមុហុ៊នជាង៦ពាន់បានចុះបញ្ជ.ី..

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨  ខៃមករា  
ឆ្នា ំ២០២១ កម្ពជុា បាន បៃកាស ជាផ្លវូ- 
ការ នូវ « យុទ្ធសស្ដៃ ការទូត សៃដ្ឋកិច្ច 
(EDS)សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២១-២០២៣» 
ជា កៃបខ័ណ្ឌ ការងារ សមៃប់ គំនិត ផ្តចួ-  
ផ្ដើម ការ ទូត និង វបៃបធម៌ នៅពៃល អនា-  
គត ។  តាមរយៈ ការទូត សៃដ្ឋកិច្ច   កម្ពជុា 
សងៃឃមឹថា នឹងអាចធ្វើ ឱៃយ មាន នរិន្តរភាព 
សកា្ដានពុល សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ភាព ធនរ់បស ់ 
ខ្លួន ពៃមទាំង លើក កម្ពស់ កិតៃយានុ  ភាព 
នងិ វត្តមាន របស ់ខ្លនួ នៅលើ ឆក អន្តរ- 
ជាត ិ។  ជា មយួ គ្នា នៃះ   ការអនវុត្តសៃដ្ឋ-
កចិ្ច ការទតូ រប ស ់កម្ពជុា នងឹ ពងៃងឹ នងិ 
លើក កម្ពស ់គោល នយោបាយ ការបរ-
ទៃស  ដើមៃប ីការពារ អត្ថ បៃយោជន ៍ជាត ិ
ដ៏ សំខាន់ របស់ខ្លួន តាម រយៈ ការធានា 
នូវ វិបុលភាព សៃដ្ឋកិច្ច ផ្ទាល់ របស់ខ្លួន ។ 

លោក អ៊កូ សោភណ័ ឯកអគ្គរាជទតូ 
កម្ព ុជាបៃចំា ទីកៃងុ បាងកក  បានធ្វើបទ- 
សមា្ភាស តាមរយៈ វីដៃអូ ជាមួយ លោក 
ម៉ៃ គុណ មករា ការី និពន្ធ ព័ត៌មាន 
សៃដ្ឋកិច្ច នៅ កាសៃត ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ អពំ ី
យុទ្ធសស្ដៃ នៃះ  ថា  តើ តួនាទី របស់ 
លោក នងឹ ដើរ តនួាទ ីយា៉ាង ណា ក្នងុ ការ 
រួម ចំណៃក ដល់ ការ អនុវត្ត នូវ  EDS ? 
តើ EDS អាច ទាក់ទាញ ការ វិនិយោគ 
កាន់តៃចៃើន មកក្នុង បៃទៃស កម្ពុ ជា 
យា៉ាងដូចម្ដៃច ?

តើ លោក អាច ចៃករលំៃក នូវ ទសៃសនៈ  
របស ់លោក ជុវំញិ គនំតិ ផ្តចួ ផ្ដើម នៃះ ដចូ  
ម្ដៃច ខ្លះ ?  ហៃតុអ្វ ីបានជា លោក យល់- 
ឃើញ ថា វា មាន សារៈសំខាន់ ?

ពិត ហើយ គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ស្ដីពី « ការ-  
ទូត  សៃដ្ឋកិច្ច » មាន សរៈ សំខាន់ ខា្លាំង 
ណាស ់ នងិ មាន ហៃតផុល សមៃបអ់្នក- 
ការ ទតូ នងិ ភាគ ីពាកព់ន័្ធ របស ់កម្ពជុា។ 
វា តៃវូ បាន ដក ់ឱៃយ ដណំើរការ កាល ព ីឆ្នា ំ
២០១៨ ដោយឯក ឧត្តម ឧប នាយក- 

រដ្ឋមន្ដៃ ីបៃក់ សុខុន ដោយ មាន ការ- 
គទំៃ យា៉ាង ពៃញ លៃញ ព ីសម្ដៃច តៃ ជោ  
នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន សៃន ។ 

ដើមៃបី អនុវត្ត  បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធភាព 
និង ស័ ក្ដ ិសិទ្ធ ិភាព « យុទ្ធសស្ដៃ ការទូត- 
សៃដ្ឋកចិ្ច ឆ្នា ំ២០២១-២០២៣» តៃវូ- 
បាន  ដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ កាល ពី ដើម ឆ្នាំ 
នៃះ ជា គមៃង សក លៃបង ។ បនា្ទាបម់ក  
យើង មាន កិច្ចបៃជុំ តាម អន ឡាញ ២ 
តៃវូ បាន រៀប ចំឡើង ដោយ កៃមុ សមៃប- 
សមៃលួ ការ ទតូ សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់កៃសងួ 
ការ បរទៃស និង សហ បៃតិបត្តិការ អន្តរ- 
ជាត ិនៃ បៃទៃស កម្ពជុា (MFAIC)ដើមៃបី  
បង្កើន ការ យល ់ដងឹ  នងិ ផ្ដល ់ឱកាសដល៏្អ  
បំផុត សមៃប់ វិស័យ សធារណៈ យល់- 
ដឹង  ពី បៃសកកម្ម របស់ កម្ពុជា នៅ បរ-
ទៃស  និង វិស័យ ឯកជន ដើមៃបី ចូលរួម ។ 

មាន ការងារ  ចា ំបាច់ ជាចៃើនដៃលតៃវូ  
ធ្វើ  ជាពិសៃស ការ កសង សមត្ថ ភាព 
ដល់   កៃុម មន្ដៃី ការទូត  និង មន្ដៃីរដ្ឋាភិ - 
បាល ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ភាព ជា ដៃគូ 
រវាង វិស័យ សធារណៈ  និង ឯកជន  
និង ការកៃ លម្អ ចំណុច គោល និង ការ 
ចៃក រលំៃក ពត័ម៌ាន ។ សខំាន ់ជាង នៃះ  
ទៀត គោល បំណង នៃ គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម 
លើក ដំបូង នៃះ នឹង រួម ចំណៃក ដល់ ការ- 
សមៃច បាន  ចក្ខុវិស័យ ក្នុង ការ កា្លាយ- 
ជា  បៃទៃស មាន បៃក់ ចំណូល មធៃយម- 
កមៃតិ ខ្ពស ់ តៃមឹ ឆ្នា ំ២០៣០ នងិ ជាបៃ-
ទៃស មាន បៃក់ ចំណូល ខ្ពស់ តៃឹម ឆ្នាំ 
២០៥០ ។  ទោះ យា៉ាង ណា ដំណើរ ផ្លូវ 
ដើមៃប ីសមៃច បានទសិដៅ បៃកប ដោយ 
មហិច្ឆតា ទាំង នៃះ នៅមាន ភាព ទូលំ-
ទលូាយ  នងិ ពបិាក ដៃល តមៃវូ ឱៃយ មាន 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន ក្នុង ចំណោម 
អ្នក ការ ទូត កម្ពុជា  និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ។ 

តើ លោក កំពុង រៀបចំ ផៃនការ  អ្វីខ្លះ 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ការ អនុវត្ត នៃះ ឱៃយ 
មាន  បៃសិទ្ធភាព ?

ជាការ ពិត ណាស់ ស្ថានទូត កម្ពុជា  

បៃចាំ នៅ បៃទៃស ថៃ បានរួម ចំណៃក 
ក្នងុ  ការ អនវុត្ត គនំតិ ផ្ដចួផ្ដើម នៃះ  តាងំព ី 
ឆ្នា ំ២០១៩ ។  យើង បន្ត ចលូ រមួជាមយួ 
សហគម ន៍ អាជីវកម្ម នៅ   បៃទៃស ថៃ 
ដើមៃបី ពនៃយល់  និង ចៃករំលៃក ទសៃសនៈ 
របស ់យើង ក្នងុការ លើក កម្ពស ់ពាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម អន្តរជាត ិ ការវ ិនយិោគ ទៃសចរ- 
ណ ៍ នងិ វបៃបធម ៌ នងិ កឡីា ។  ដើមៃបអីនវុត្ត  
យុទ្ធសស្តៃ នៃះ ដោយបៃសិទ្ធភាព  
កៃុម ការងារ របស់ ស្ថានទូត  ពិសៃស 
អនុព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម  និង លៃខា ធិការ ទី ១ 
បាន ជួយ ខ្ញុំ ក្នុង ការ រៀប ចំ របៀបវារៈ នៃ 
កម្ម វធិ ីផៃសព្វផៃសាយ  នងិ សកម្មភាព ដៃល 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងទៀត ។ 

លើស ព ីនៃះ  យើង ក ៏ ដក ់ឱៃយ ដណំើរ- 
ការ ជា ផ្លូវការ កៃុមបៃឹកៃសា ធុរកិច្ច កម្ពុជា 
(CBC) នៅ ទកីៃងុ បាងកក  កាលព ីខៃ 
មនុ ដើមៃប ីបៃតបិត្តកិារ ជាទ ីកន្លៃង ថ្ម ីមយួ    
គទំៃ ដល ់ការអនវុត្ត យទុ្ធសស្តៃ នៃះ ។ 
យើង រួមគ្នា រៀបចំ ផៃនការ ដើមៃបី គំទៃ 
ដល់ ការងារ នៃ ការធ្វើ ឱៃយ ផលិតផល 
សមា្គាល ់ ភមូសិស្តៃ GI នងិ ផលតិផល 
បៃើបៃស ់មយួចនំនួ របស ់កម្ពជុា ដៃល 
អាច រកបាន នៅ ទីផៃសារ ថៃ ដើមៃបី បង្កើន 

លំហូរ ផលិតផល រវាង បៃទៃស កម្ពុជា 
និង ទីផៃសារ ថៃ ។ 

តើ ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
អាចជា ឧបសគ្គ សមៃប់ លោក ក្នងុការ- 
អនុវត្ត យុទ្ធសាស្តៃ នៃះដៃរ  ឬទៃ ?

ចៃបាស់ ណាស់   កូ វីដ ១៩ នៅតៃ បន្ត 
ឆ្លង នងិ រសន់ៅ ជុវំញិ យើង ប៉នុ្តៃ គ្មានអ្វ ី
គួរឱៃយ  ខា្លាច នោះទៃ  ពីពៃះ យើង កំពុង 
សមៃប ខ្លនួ ទៅនងឹ របៀប នៃ ការបពំៃញ 
ការងារ តាម គន្លង ថ្មី  និង អនុវត្តតាម 
វិធានការ សុខាភិបាល យា៉ាង តឹងរុឹង ។ 

ដើមៃប ីជម្នះ នងឹ បញ្ហា បៃឈម ទាងំ នៃះ 
យើង បាន កាត ់បន្ថយ ទនំាកទ់នំង ផ្ទាល ់
និង បាន ផ្លាស់ប្តូរ ទៅធ្វើ កិច្ចបៃជុំ តាម 
អន ឡាញ ជនំសួ វញិ ។ នៅពៃល អនា-
គត ដ ៏ខ្ល ីខាងមខុនៃះ យើង នងឹ សហការ  
ជាមយួ  CBC  ដើមៃប ីរៀបច ំពៃតឹ្តកិារណ ៍
ផ្គូផ្គង ធុរកិច្ច តាម អន ឡាញ និង សិកា្ខា 
សលា ជា បន្តបនា្ទាប់ អំពី ឱកាស វិនិ-
យោគ នងិ បរយិាកាស នៅក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា ដើមៃប ីទាកទ់ាញ កៃមុ វនិយិោគនិ 
ថៃ នងិ បរទៃស មក វនិយិោគ នៅ  កម្ពជុា 
នៅកៃយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

សសរ ស្ដម្ភ សៃដ្ឋកិច្ច បាន កា្លាយ ជា 

មាន សរៈសខំាន ់កាន ់តៃ ខា្លាងំ សមៃប ់
កម្ពជុា ចាប ់តាងំ ព ីសៃដ្ឋកចិ្ច ពភិព លោក 
និង បៃព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ពហុ- 
នយិម បាន ស្ថតិ កៃម សមា្ពាធ កាន ់តៃ 
ខា្លាំង ឡើង ដោយ សរ  ការ កើន ឡើង នៃ 
ឯកតោ ភាគី ការ គំពារ និយម ការ ផ្ដាច់- 
ខ្លនួ នងិ សង្គៃម បច្ចៃកវទិៃយា រមួជាមយួ 
នឹង ការរីក រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

តើ លោក មាន ក្ត ីរពំងឹ បៃប ណាព ី គនំតិ  
ផ្តួចផ្ដើម នៃះ ដើមៃបី ជំរុញ ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ការវិនិយោគ រវាង កម្ពុជា  និង ថៃ ?

ពឹង ផ្អៃក លើ បទ ពិសោធ រយៈពៃល 
២ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៅ ទីនៃះ កៃុម វិនិយោ- 
គនិ ថៃ ថ្មីៗ  ជាចៃើន កពំងុ តៃសម្លងឹ មើល 
មក  ទីផៃសារ បៃទៃស កម្ពុជា ដោយសរ  
ការ លើក ទឹក ចិត្ត វិនិយោគ បាន ផ្ដល់ 
នូវអត្ថបៃយោជន៍ បៃកួត បៃជៃង ដល់ 
វិស័យ ឯកជន ទំាង អស់ ដូចជា  ការ មនិ 
តមៃូវ ឱៃយ មាន ការចូលរួម មូលធន ក្នុង 
សៃកុ មនិ គៃបគ់ៃង តម្លៃ លើ ផលតិផល 
ឬ សៃវាកម្ម និង មិនមាន កា រប ំប្លៃង 
រូបិយប័ណ្ណ បរទៃស  ជា ដើម។ 

កមា្លាំង ពលកម្ម បៃកតួ បៃជៃង ( មាន 
បៃជាជន វ័យ ក្មៃង មាន ថាមពល និង 
បៃក ់ឈ្នលួ សមរមៃយ ) ទតីាងំ យទុ្ធសស្ដៃ 
( អាស៊ាន ) លទ្ធភាព ចូល ទីផៃសារ និង 
ការ អន ុគៃះ ពន្ធ ពាណជិ្ជកម្ម( អាស៊ាន 
បូក បៃទៃស ៣ អាមៃរិក អឺរ៉ុប ) មាន 
អណំោយ ផល ទាងំ ការ ទាក ់ទាញ កៃមុ 
វនិយិោគនិ កាន ់តៃ ចៃើន នងិ ពាណជិ្ជករ  
ដើមៃបី ចាប់ផ្ដើម ឬ ពងៃីក បៃតិបត្តិការ- 
អាជីវកម្មរ បស់ ពួកគៃ នៅ  កម្ពុជា ។ 

ដូចនៃះ ការ សហការ ជាមួយ MFA-
IC បៃសកកម្ម កម្ពុជា នៅ បរទៃស និង 
ខៃសៃ បណា្ដាញ កៃសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការ- 
អនវុត្ត យទុ្ធសស្ដៃ ការទតូ សៃដ្ឋកចិ្ច គ ឺ
ជា  ទិសដៅ ដ៏ តៃឹមតៃូវ   ក្នុងការ បង្កើន 
លៃបឿន កិច្ច ខិតខំ បៃឹងបៃង ក្នុង ការធ្វើ 
ពពិធិ កម្ម ពាណជិ្ជកម្ម នងិ ការ វនិយិោគ 
នៅក្នុង បៃទៃស ៕LA

លោក អូ៊ក សោភ័ណ ឯកអគ្គរាជទូត កម្ពជុា បៃចំា បៃទៃស ថៃ។ រូបថត សហ ការី
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តើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអីុរ៉ង់លោកEbrahimRaisiជានរណា?

ការវាយប្រហារជាថ្មរីវាងកងកម្លាងំរដ្ឋាភិបាលនិងឧទ្ទាមហូ៊ធីនៅយ្រម៉្រនបណា្តាលឱ្រយមនុស្រសរាប់សិបនាក់ស្លាប់

សុខ វេងឈាង

ប្រធានអណំាចតលុាការអុរីង៉់
និងអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយម
លោកEbrahimRaisiបាន
ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធបិតី
អុីរ៉ង់កាលពីថ្ង្រសុក្រ ទី១៨
មថិនុាដោយទទលួបានសឡំ្រង
គាទំ្រ៦២%ន្រចនំនួឆ្នោតសរបុ
ក្នងុការបោះឆ្នោតមយួដ្រលមាន
ការចូលរួមពីប្រជាជនត្រឹមត្រ
៤៨,៨%ប៉ុណ្ណោះ។
លោកRaisiដ្រលបានទទលួ

ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអភិរក្រស-
នយិមក្រមុជ្រលុនយិមនងិកង
កមា្លាងំឆ្មាំបដវិត្តន៍ដោយមនិបាន
លាល្រងពីតណំ្រងនៅព្រលឈរ
ឈ្មាះបោះឆ្នោតនឹងបន្តធ្វើជា
ប្រធានអំណាចតុលាការរហូត
ដល់ព្រលលោកស្នងតណំ្រងពី
ប្រធានាធិបតីកណា្ដាលនិយម
រូបលោកHassanRouhani
នៅដើមខ្រសីហា។
លោកRaisiគឺជាមនសុ្រសជំនិត

មួយរបស់ម្រដឹកនាំកំពូលអុីរ៉ង់
លោកAyatollahAliKhame-
neiហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួន
គតិថាលោកKhameneiនងឹ
ជ្រើសរើសលោកRaisiឱ្រយស្នង-
តណំ្រងម្រដកឹនាំកពំលូនៅព្រល
អនាគត។ដចូលោកKhame-
neiដ្ររលោកRaisiសំពត់រុំ
ក្របាលពណខ៌្មានងិមានគោរមងារ
Sayyidដ្រលមាននយ័ថាអ្នក-

ទាំង២គឺស្ថិតក្នុងស្រស្រឡាយ
របស់ព្រយាការើសសនាអ៊ិស្លាម
មហាមា៉ាត់។
លោកRaisiមានកណំើតនៅ

ទកី្រងុMashhadភាគឦសន
ប្រទ្រសអុីរ៉ង់ដ្រលជាទីក្រុង
សខំន់មយួក្នងុសសនាអ៊សិ្លាម
និកាយសុីអុីត។
លោកធំដឹងក្ដីនៅក្នុងគ្រួសរ

សសនានយិមហើយបានទទលួ
ការអបរ់ំសសនានងិបានចលូ
រួមសិកា្ខាសលាសសនានៅ
ទីក្រុងបញ្ញវន្តសសនាQom
នៅព្រលដ្រលលោកមានអាយុ
១៥ឆ្នោំ។នៅទីនោះលោកបាន
ទទលួការអបរ់ំពីអ្នកប្រជ្ញល្រច
ធ្លាជាច្រើនដ្រលរមួមានលោក
Khamenei។នៅព្រលដ្រល
ការអប់រំរបស់លោកត្រូវបាន
លើកឡើងក្នុងការតស៊ូមតិ
ប្រធានាធបិតីលោកRaisiបាន
និយយថាលោកគឺជាបណ្ឌិត
ផ្ន្រកច្របាប់បន្ថ្រមពីលើការអបរ់ំ
សសនារបស់លោក។
បនា្ទាប់ពីបដិវត្តន៍ឆ្នោំ១៩៧៩

ដ្រលបានផ្ដួលរំលំរបបរាជា-
និយមលោកRaisiបានចាប់
ផ្ដើមអាជីពរបស់លោកដោយ
ក្នងុការិយល័យរដ្ឋអាជា្ញាជាច្រើន
នៅតាមយតុា្តាធកិារនានាទទូាងំ
ប្រទ្រសអុរីង៉់។ការអភវិឌ្រឍដស៏-ំ
ខន់មយួបានកើតឡើងនៅព្រល
ដ្រលលោកបានផ្លាស់ទៅរដ្ឋធានី
ត្រអ្ររង៉់ក្នងុឆ្នោ១ំ៩៨៥បនា្ទាបព់ី

ត្រវូបានត្រងតំាងជាអនុរដ្ឋអាជា្ញា។
ក្រមុសិទ្ធមិនុស្រសនិងអតីតអនុ-

ម្រដកឹនាំកពំលូលោកHussein-
AliMontazeriបាននយិយថា
៣ឆ្នោំក្រយមកនិងប៉ុនា្មានខ្រ
បនា្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រមអុរីា៉ាក-់
អុីរ៉ង់លោកRaisiបានចូលរួម
«គណៈកម្មការពិឃាដ»ដ្រល
ដកឹនាំការសមា្លាប់នងិបបំាត់ខ្លនួ
អ្នកទោសនយោបាយរាប់ពាន់
នាក់ដោយសមា្ងាត់។អ្នកទោស
ទាងំន្រះត្រវូបានម្រដកឹនាំកពំលូ
កាលនោះលោកRuhollah
Khomeiniបានចោទថាបាន
ក្របត់អុរីង៉់ដើម្របីជយួអុរីា៉ាក់។រដ្ឋា-
ភិបាលអីុរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ការ
សមា្លាប់ទាងំន្រះហើយនយិយថា

វាស្របច្របាប់ដោយសរបុគ្គល
ទាំងនោះគឺជាភ្ររវករ។
កាលពីឆ្នោំ២០១៩សហរដ្ឋ-

អាម្ររិកបានដក់ទណ្ឌកម្មលើ
លោកRaisiក្រមការចោទ
ប្រកាន់ខងលើថាលោកបាន
ចូលរួមក្នុងការសមា្លាប់រងា្គាល
ហើយនឹងធ្វើឱ្រយលោកកា្លាយជា
ប្រធានាធិបតីអុីរ៉ង់ដំបូងដ្រល
ស្ថិតក្រមការដក់ទណ្ឌកម្ម
របស់អាម្ររិក។
លោកRaisiបន្តឡើងជណ្ដើរ

អណំាចន្រប្រពន័្ធតលុាការរបស់
អុីរ៉ង់ បនា្ទាប់ពីការឡើងកាន់
អណំាចរបស់លោកKhame-
neiជាម្រដឹកនាំកំពូលកាលពី
ឆ្នោំ១៩៨៩។ក្រយមកលោក

បានកាន់តួនាទីជារដ្ឋអាជា្ញាន្រ
រដ្ឋធានីត្រេអរង៉់បនា្ទាប់មកដកឹនាំ
អង្គការអធកិារកចិ្ចទទូៅហើយ
បនា្ទាប់មកបានបម្រើការជាអន-ុ
ប្រធានអំណាចតុលាការអស់
រយៈព្រល១ទសវត្រសរ៍រហតូដល់
ឆ្នោំ២០១៤។នៅឆ្នោំ២០១៤
លោកត្រូវបានត្រងតាំងជា
អគ្គរដ្ឋអាជា្ញាន្រអុរីង៉់ហើយលោក
កាន់តំណ្រងន្រះរហូតដល់ឆ្នោំ
២០១៦។
នៅឆ្នោំ២០១៧លោកRaisi

បានឈរឈ្មាះជាប្រធានាធបិតី
ជាលើកដបំងូហើយបានកា្លាយ
ជាប្រក្ខជនសំខន់ប្រឆំងនឹង
លោកRouhaniដ្រលបាន
គាំទ្រការចូលរួមជាមួយលោក
ខងលចិនងិកចិ្ចព្រមព្រៀងនយុ-
ក្ល្រអ៊្ររឆ្នោំ២០១៥ជាមួយមហា
អណំាចពភិពលោកដ្រលបាន
ដកទណ្ឌកម្មពហភុាគីជាថ្នរូនងឹ
ការកាត់បន្ថយកម្មវធិីនយុក្ល្រអ៊្ររ។
លោកRaisiបានចាញ់ការបោះ-
ឆ្នោតន្រះហើយលោកRou-
hani បានបន្តការដឹកនំាមួយ
អាណត្តិទៀត។
បនា្ទាប់ពីការដកថយមយួរយៈ

ខ្លីលោកRaisiត្រវូបានម្រដកឹនាំ
កពំលូត្រងតាងំជាប្រធានអណំាច
តុលាការក្នុងឆ្នោំ២០១៩។នៅ
ក្នងុតណំ្រងនោះលោកបានព្រយា-
យមបង្របួបង្រមួមខុមាត់របស់
គាត់ជាគូប្រជ្រងដ៏រងឹមាំប្រឆងំ
អពំើពកុរលយួ។លោកបានបើក

សវនាការជនំុំជម្រះក្តីជាសធារ-
ណៈនងិបានកាត់ទោសបគុ្គល
ដ្រលជតិស្នទិ្ធនងឹរដ្ឋាភបិាលនងិ
តុលាការ។ស្របព្រលជាមួយ
គា្នោន្រះលោកRaisiបានហាម
ឃាត់ការប្រើប្រស់បណា្ដាញសង្គម
និងកម្មវិធីបញ្ជូនសរធំៗទាំង
អស់ក្រពីInstagramនិង
WhatsApp។
ក្នងុអឡំងុយទុ្ធនាការបោះឆ្នោត

ឆ្នោំ២០២១លោកRaisiបាន
និយយថាលោកនឹងនាំរោង-
ចក្រធំៗមកវិញពីការក្រស័យធន
និងជំរុញអាជីវកម្មក្នុងស្រុក
ក្រមការដក់ទណ្ឌកម្មរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិក។ក្នុងការតស៊ូ
មតិលោកបាននយិយថាខណៈ
ព្រលដ្រលលោកធា្លាប់បានជទំាស់
នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររ
ឥឡវូន្រះលោកនងឹគាទំ្រវាដចូជា
ការប្ដ្រជា្ញាចតិ្តដទ្រទៀតរបស់រដ្ឋ
ប៉នុ្ត្រនងឹបង្កើតរដ្ឋាភបិាល«រងឹមា»ំ
ដ្រលនងឹអាចដកឹនាំវាក្នងុទសិ-
ដៅត្រឹមត្រូវ។
ការចរចាជុំទ៦ីរវាងអុរីង៉់នងិ

មហាអណំាចពភិពលោកគឺកពំងុ
ប្រព្រតឹ្តទៅនៅឡើយនៅទកី្រងុ
វើយ៉្រនណាប្រទ្រសអូទ្រីស។
បើសនិពកួគ្រជោគជយ័អាម្ររកិ
នងឹដកទណ្ឌកម្មលើអុរីង៉់ហើយ
អុរីង៉់កាត់បន្ថយកម្មវធិីនយុក្ល្រអ៊្ររ
ដ្រលឥឡូវន្រះបានឈានដល់
កម្រតិបន្រសុទ្ធសរធាតុអ៊យុរា៉ាន-ី
ញូ៉មរហូតទៅដល់៦៣%៕

បេក់ សាយ 

ប្រភពយោធាឱ្រយដងឹកាលពីថ្ង្រសៅរ៍

ថា ការប្រយុទ្ធគា្នោជាថ្មីរវាងកងកមា្លាំង
រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធីនៅទីក្រុង
យទុ្ធសស្ត្រមា៉ារើបក្នងុប្រទ្រសយ្រម៉្រន
ភាគខងជើងបានបណា្ដាលឱ្រយមនសុ្រស
៤៧នាក់ស្លាប់ក្នងុនោះមានកងកមា្លាងំ
គាំទ្ររដ្ឋាភិបាល១៦នាក់។
ក្រុមឧទា្ទាមគាំទ្រដោយអុីរ៉ង់កំពុង

ស្វះស្វ្រងដណ្ដើមកានក់ាប់ទកី្រងុមា៉ារើប
និងវាលប្រងនៅជុំវិញទីក្រុងន្រះជា
បនា្ទាយរងឹមាំចងុក្រយរបស់រដ្ឋាភបិាល
យ្រម៉្រននៅភាគខងជើងរយៈព្រល៦ឆ្នោំ
ក្រយពីការប្រយទុ្ធគា្នោដ្រលបានរញុប្រ-
ទ្រសន្រះធា្លាក់ចូលក្នងុវិបត្តិមនុស្រសធម៌។
កចិ្ចប្រងឹប្រងការទតូដើម្របីធានាឱ្រយ

មានបទឈប់បាញ់មួយនៅប្រទ្រស

យ្រម៉្រន ត្រូវបានបង្កើនស្របទៅនឹង
យទុ្ធនាការដ៏ស្វតិស្វាញមយួដើម្របីកាន់
កាប់ទកី្រងុមា៉ារើបដ្រលបានបណា្ដាលឱ្រយ
មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់ន្រភាគីទំាង២ស្លាប់។
ប៉នុ្ត្រមនិទាន់មានកចិ្ចព្រមព្រៀងណា

មយួត្រវូបានធ្វើឡើងទ្រការប្រយទុ្ធគា្នោ
បានកើតឡើងជាថ្មីក្រយពីមានភាព-
ស្ងប់ស្ងាត់១ខ្រកន្លងទៅន្រះ។
ប្រភពជាច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិ
បានប្រប់សរព័ត៌មានAFPថាទាហាន
១៦នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ង្រសៅរ៍។
មន្ត្រមីា្នោក់បានប្រប់សរពត័ម៌ានAFP

ថាឧទា្ទាមហ៊ធូីបានបើកការវាយប្រហារ
ទៅលើទតីាងំជាច្រើនក្នងុកចិ្ចប្រងឹប្រង
ដើម្របីរលុចលូទៅទកី្រងុន្រះប៉នុ្ត្រពកួគ្រ
ភាគច្រើនត្រវូវាយរញុច្រនឱ្រយដកថយ
ទៅវិញ។

ប្រភពជាច្រើនបានឱ្រយដឹងថាយន្ត-
ហោះចម្របាងំជាច្រើនគ្រឿងមកពីក្រមុ
ចម្រុះដឹកនាំដោយអារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត
ដ្រលគាទំ្ររដ្ឋាភបិាលពោរព្រញដោយ
បញ្ហាបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអា-
កាសទៅលើទតីាងំឈរជើងរបស់ក្រមុ
ឧទា្ទាម។
ក្រុមហ៊ូធីបាននិយយនៅលើប៉ុស្តិ៍

ទូរទស្រសន៍AlMasirahរបស់ពួកគ្រ
ថាក្រមុចម្រុះន្រះបានធ្វើការវាយប្រ-
ហារ១៧លើកទៅលើផ្ន្រកខុសៗគា្នោ
ន្រខ្រត្តមា៉ារើប។
ការប្រយុទ្ធគា្នោជាថ្មីដើម្របីកាន់កាប់ទី

ក្រុងមា៉ារើប បានកើតឡើង ក្រយពី
ការបរាជ័យន្រកិច្ចប្រឹងប្រងការទូត
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាម្ររកិ
នងិបណា្ដាប្រទ្រសក្នងុតបំន់ដើម្របីធានា
ឱ្រយមានបទឈប់បាញ់មយួនៅប្រទ្រស

យ្រម៉្រន។
ប្រសតិពសិ្រសUNប្រចាំនៅយ្រម៉្រន

ដ្រលបានចប់អាណត្តិលោកMartin
Griffithsកាលពីថ្ង្រអងា្គារបានប្រប់ក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាសន្តសុិខថាកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងរបស់
លោកផ្ទាល់រយៈព្រល៣ឆ្នោំកន្លងទៅដើម្របី
បញ្ចប់សង្គ្រមន្រះគា្មានលទ្ធផល។
លោកបាននិយយថា៖«ន្រះគឺជា

រឿងមយួគរួឱ្រយសោកស្តាយដ្រលខ្ញុរំាយ-
ការណ៍នៅថ្ង្រន្រះថាភាគីទំាងអស់មិនបាន
បញ្ចប់ភាពខ្រ្វងគំនិតរបស់ពួកគ្រទ្រ»។
ប្រទ្រសយ្រម៉្រនបានញាំញីដោយ

សង្គ្រមសុវីលិដ្រលបានផ្ទុះឡើងក្នងុ
ឆ្នោំ២០១៤នងិជនសុវីលិរាប់លាននាក់
ស្ថតិនៅមាតជ់្រះន្រភាពស្រកឃា្លាន។
ន្រះបើយោងតាមUN។
ក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធី បានទាមទារម្តង

ហើយម្តងទៀតឱ្រយបើកព្រលានយន្ត-

ហោះនៅក្នងុរដ្ឋធានីសណាភាគខង-
ជើងដ្រលគ្របគ់្រងដោយក្រុមឧទា្ទាម
ឡើងវញិមនុនងឹឈានដល់បទឈបប់ាញ់
ណាមួយនោះ។
ដោយមានការវាយប្រហារបង្ហរូឈាម

នៅខ្រត្តមា៉ារើបក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធីក៏បាន
បង្កើនការវាយប្រហារដោយ្រដូននិង
មសីុលីទៅលើគោលដៅរបស់អារា៉ាប៊-ី
សអ៊ឌូតីក្នងុនោះមានរោងចក្រប្រង
ជាច្រើនកន្ល្រង។
ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋបានរាយការណ៍

ដោយបានដកស្រង់សម្តីក្រមុចម្រុះដ្រល
បានប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកបះបោរថា
ប្រពន័្ធការពារដ្រនអាកាសរបស់អារា៉ាប៊-ី
សអ៊ូឌីតកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ ចាប់បាន
នងិបផំ្លាញចោល្រដនូ១១គ្រឿងដ្រល
ត្រវូបានគ្របាញ់ទៅលើព្រះរាជាណា-
ចក្រន្រះដោយក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធី៕

លោកEbrahim Raisi គេ វី  ដេ  ទៅ កាន់អ្នក គំាទេ កេយ ពី  លោក បោះ ឆ្នោត  
រួចនៅ ក្នងុ ទីកេងុ តេអេរ៉ង់កាលពីថ្ងេទី១៨មិថុនា  ឆ្នោ២ំ០២១។ រូប AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រេសី៊លៈអ្នកស្លាប់ដោយសរ
កូវីដ១៩កើនឡើងដល់កន្លះ
លាននាក់ខណៈបាត៊ករប្រេ-
ឆំាងរដ្ឋាភិបាលប្រេមូលផ្តុំគ្នា
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាន

ដង្ហ្ក្បួនបាតុកម្មតាមដងផ្លូវ
នានាទទូាងំបទ្ស្បស្ុលី
ប្ឆាំងនឹងផ្នការឆ្លើយតប
ការរីករាលដាលន្ជំងឺកូវីដ-
១៩របស់រដា្ឋាភិបាលលោក
JairBolsonaroខណៈដល្
អ្នកស្លាប់ក្នងុប្ទ្សដោយសរ
ជំងឺន្ះបានកើនឡើងរហូត
ដល់កន្លះលាននាក់គិតត្ឹម
ថ្ង្អាទិត្យទី២០មិថុនា។
ក្មុបាតកុរកាលពីថ្ង្សៅរ៍

បានស្តីបន្ទោសរដ្ឋបាលចំពោះ
ការកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់
នងិបានអពំាវនាវឱយ្មានការ-
ដកប្ធានាធិបតីច្ញពី
តំណ្ងហើយបានរិះគន់
លោកBolsonaroចំពោះ
ការមិនទទួលវ៉ាក់សំងឱ្យ
បានលឿននងិការមនិទកុចតិ្ត
វធិានការគមា្លាតសង្គមរមួទាងំ
ការពាក់មា៉ាស់។
មកទល់ពល្ន្ះបស្ុលី

មានករណីឆ្លងសរុបរហូត
ដល់ជិត១៨លានករណីហើយ
ក្នុងរយៈព្ល១សបា្តាហ៍
កន្លងមក ប្ទ្សន្ះមាន
អត្ស្លាប់ជាមធ្យមចំនួន 
២០០០ករណីក្នុង១ថ្ង្។ 
ទិន្នន័យរបស់ក្សួងសុខាភិ-
បាលបានបង្ហាញថាប្ជាជន
ប្សុីលជាង១១ភាគរយ
បានទទួលវ៉ាក់សំងព្ញល្ញ
ហើយ២៩ភាគរយបានទទួល
ដូសទី១របស់ពួកគ្៕
ហួន  ឌីណា

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ចន្ទទី២១ែខមិថុនាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

យ៊ទ្នាការចាក់វ៉ាក់សំងកូវដី១៩នៅទូទំាង-
ប្រេទ្រេសចិនសម្រេចបានជិត១ពាន់លានដូសហើយ

សៅ  សម្ភស្ស 

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ-
១៩នៅទូទំាងប្ទ្សចិនសម្ច 
បានជតិ១ពានល់ានដសូហើយ
បើគតិត្មឹចងុសបា្តាហម៍នុដល្
ត្ូវបានគ្ចាត់ទកុថាជាជហំាន
ដស៏ខំាន់មយួរបស់ចនិក្នងុការ-
អនវុត្តកម្មវធិចីក្ចាយវ៉ាក់សងំ
ធំបផំតុខណៈបទ្ស្ន្ះកពំងុ
ការពារករណីឆ្លងថ្មីចូលសុ្ក។
ន្ះបើតាមការឱ្យដឹងពីគណៈ-

កម្មការសខុភាពជាតិបានបក្ាស
កាលពថី្ង្អាទតិយ្ដោយលើកឡើង
ថាការសម្ចន្ះគឺជាការបោះ-
ជំហានដ៏សំខាន់របស់ប្ទ្ស
ចិន។យ៉ាងណាមញិបើយោង-
តាមសរពត័ម៌ានBloomberg
ទិន្នន័យន្ះហាក់មិនតូ្វគ្នាជា-
មួយនឹងទិន្នន័យច្កចាយវ៉ាក់-
សំងនៅទូទាំងពិភពលោកទ្
ដោយចនំនួដល្បានប្កាស
ន្ះមានចនំនួច្ើនជាង១ភាគ៣
ន្ចំនួនច្កចាយនៅទូទាំង
ពិភពលោកព្លបច្ចប្ុបន្នទៀត។
បភ្ពដដ្លបានរាយការណ៍

ថាការចក្ចាយវ៉ាកស់ងំសរបុ
នៅទទូាងំពភិពលោកមានចនំនួ
ដល់ទៅ២,៥ពាន់លានដូសកាល
ពីសបា្តាហ៍មុនឬស្មើនឹង៣៧
លានដូសជាមធ្យមក្នុង១ថ្ង្។
យ៉ាងណាមញិកម្តិច្កចាយ
វ៉ាក់សំងជាប្ចាំថ្ង្ជាមធ្យម
របសប់ទ្ស្ចនិក្នងុខ្ន្ះមាន
ចនំនួជាង១៨លានដសូដល្ជា
ចំនួនខ្ពស់បំផុត(គិតតឹ្មថ្ង្សុក្) 
ដោយបានច្កចាយវ៉ាក់សំង

ជាង២៣លានដូសក្នងុ១ថ្ង្។
អ្នកស្វជ្វនៅឯមជ្ឈម-

ណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សំងImpe-
rial College លោកZolta
nKisបាននិយយថា៖«ទិន្ន-
នយ័ន្ះពតិជាចនំនួមយួដគ៏រួឱយ្
ចាប់អារម្មណ៍ណាស់ទាងំការ-
ច្កចាយនិងការផលិត»។
ប្ទ្សចិនគ្ងនឹងច្ក-

ចាយវ៉ាកស់ងំឱយ្បាន៤០ភាគ- 
រយន្ប្ជាជនចំនួន១,៤ពាន់-
លាននាក់របស់ខ្លួនឱ្យបានមុន
ខ្កក្កដាហើយគង្នងឹចក្-
ចាយយ៉ាងហោចណាស់ឱយ្បាន
៧០ភាគរយន្ចំនួនប្ជាជន
គោលដៅនៅចងុឆា្នាំន្ះដោយ
រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នបទ្្ស

ន្ះពឹងផ្អ្កត្លើវ៉ាក់សំង
ដល្ផលតិក្នងុស្កុទាងំស្ងុ
ប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ុន្ត្វត្ូវប្ឈមនឹងបញ្ហា

ចំនួនប្ជាជនច្ើនពក្ហើយ 
គ្នៅមនិទាន់ដងឹចប្ាស់ថាតើ
ចនំនួប្ជាជនដល្ទទលួបាន
វ៉ាកស់ងំពញ្លញ្មានប៉នុណា
នះឡើយព្ះទិន្នន័យនះ្
គ្នៅមិនទាន់ប្ងច្កច្ញ
ឱ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយ។
ដចូគ្នាន្ះដ្រកាលពដីើមខ្

ន្ះក្មុមន្្តីចនិក៏បានបង្ហាញ
ទនិ្ននយ័កម្ដល្ថាបជ្ាជន
ចនំនួ៦២២លាននាក់ទទលួ-
បានវ៉ាក់សងំហើយបើគតិតឹ្ម
ថ្ង្ទី១០ខម្ថិនុាប៉នុ្ត្មនិបាន

បញ្ជាក់ថាតើមានបជ្ាជនប៉នុា្មាន
នាក់ទទលួបានវ៉ាកស់ងំពញ្-
ល្ញនៅឡើយនះទ្។
ដោយឡ្កក្ុមហ៊ុនផលិត

វ៉ាកស់ងំចនិកប៏ានពងឹផ្អក្លើ
បទពិសោធរបស់ពួកគ្ក្នងុការ-
ផលិតវ៉ាក់សំងដើម្បីពន្លឿន
ការផលតិវ៉ាក់សងំនងិបស្ទិ្ធ-
ភាពដោយប្ើបច្ច្កវទិ្យាស្-
ដៀងគ្នាផងដ្រ។
វីរុសវិទូនិងជាសស្តា្ចារ្យ

នៅសកលវិទ្យាល័យហុងកុង
លោកJinDong-yanបានឱយ្
ដងឹថា៖«ទាងំវ៉ាក់សងំSinop-
harmនងិវ៉ាក់សំងSinovac
បានបង្កើតវ៉ាក់សំងអសកម្ម
(ផលិតដោយប្ើភា្នាក់ងរបង្ក

ជងំឺដល្ត្វូបានគច្ញិ្ចមឹនងិ
សមា្លាប់នៅក្នងុមន្ទរីពសិោធន៍)
ដើម្បីសមា្លាប់វីរុសដទ្ទៀតឧទា-
ហរណ៍ដូចជា វីរុសជំងឺរលាក
ថ្លើមបភ្ទ្Aដល្មានបស្ទិ្ធ-
ភាពប៉ុន្ត្បើឱ្យធ្វើការផលិតឱ្យ
បានច្ើននះមិនម្នជារឿង
ងយស្ួលនះទ្»។
លោកបន្ថម្ថាបើចងព់ន្លឿន

នះមិនម្នជារឿងពិបាកទ្
ត្បញ្ហាគឺថាការរកស្ាការត្តួ-
ពិនិត្យគុណភាពតឹងរុឹងដើម្បី
រក្សាប្សិទ្ធភាពន្វ៉ាក់សំងអស-
កម្មពោលគឺជារឿងពបិាកព្ះ
វ៉ាកស់ងំន្ះមនិដចូវ៉ាកស់ងំខ្លះ
ទៀតត្ូវការត្គ្ឿងបរិកា្ខារជវី-
ឧស្ម័នពិស្សដើម្បីរក្សានះ
ឡើយ។ការគ្បគ់្ងវ៉ាក់សងំ
ចនំនួ២០លានដសូដល្ផលតិ
បានក្នុង១ថ្ង្មានការលំបាក
ហើយដណំើរការន្ការដកឹជញ្ជនូ
ក៏មានភាពស្មុគស្មាញទៀត។
យោងតាមការបា៉ាន់ស្មានមយួ-

ចនំនួអ្នកផលតិវ៉ាកស់ងំរបស់
ចិនអាចផលិតវ៉ាក់សំងបានយ៉ាង
ហោចណាស់៣ពានល់ានដសូ
ក្នុងឆា្នាំ២០២១។ 
លោកFengDuojiaបធ្ាន

សមាគមឧសស្ាហកម្មវ៉ាកសំ់ង
ចនិកាលពដីើមឆា្នានំ្ះបានពយ្ាករ
ថាវ៉ាកស់ងំចនំនួ៥ពានល់ាន-
ដសូអាចនងឹតូ្វបានផលតិនៅ
ក្នុងរោងចក្នៅឆា្នាំ២០២២
ហើយនាយកបត្បិត្តិខ្លះមកពី
ក្មុហ៊នុផលតិវ៉ាកស់ងំក៏បាន
នយិយថាតួលខ្អាចនងឹខ្ពស់
ជាងន្ះក៏ថាបាន៕

ប្ជា ជន  រង់ចំា ទទួលការ ចាក់វ៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩ នៅ ក្នងុ មជ្ឈ មណ្ឌល វ៉ាក់សំាង បណ្តោះអាសន្ន ក្នងុ កុ្ងប្៉កំាង   ។ AFP
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រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ក្រុម យុវតី កម្ពុជា  
SYNERGY បាន ឈាន ដល់ 
វគ្  កណ្ដាល ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ ក្នុង ការ- 
ប្រកួតដោះ ស្រយ បញ្ហា តា ម 
រយៈ  បច្ច្រកវិទ្រយា  Technova-
tion ជាមយួ ការ  អភវិឌ្រឍ កម្មវធិ-ី 
ទូរស័ព្ទ ស្ទួយ បរិស្ថាន  Bung-
Baitong App ដ្រល មិនប្រើ- 
ប្រស់ ក្រដាស វិក្កយ បត្រ ។ 

Technovation ជា កម្មវិធី- 
បច្ច្រកវិទ្រយា សកល  មិន រក ប្រក់- 
ចំណ្រញ ដ្រលត្រវូបាន បង្កើត 
ឡើង   សម្រប់  ផ្ដល់ឱកាស ឱ្រយ 
ក្ម្រង ស្រ ី និង គ្រសួរ ឱ្រយ កា្លាយ ជា  
អ្នក ដឹក នំា អ្នកបង្កើត  និង អ្នក 
ដោះស្រយ បញ្ហា។

កម្មវិធី Bung-Baitong ត្រវូ- 
បាន បង្កើត ឡើង ជា ការ ផ្ដល់ ភាព- 
ងាយ ស្រលួ  និង លើក ទឹក ចិត្ដ ឱ្រយ 
អតិថិជន ក៏ដូចជា  ហាង នានា 
ជួយ បរិស្ថាន តាម រយៈ ការ កាត់- 
បន្ថយ ក្រដាស វិក្កយបត្រ ។ 

អ្នក ប្រើ ប្រស់  Bung-Bai-
tong អាច ច្រញ វិក្កយ បត្រ មុខ- 
ម្ហូប និង ភ្រសជ្ជៈ លើឌីជីថល  
និង រក្រសា ទុក ក្នុង កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ 
ន្រះ  សម្រប់ ជា អំណះអំណង 
ព្រល ក្រយ ។ វា ក៏ ជា វ្រទិកា 
ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល មិន ប៉ះ-
ពាល់ បរិស្ថាន  ដូចជា បំពង់ បឺត- 
ដ្រក និង ចង់ ប្រើ ប្រស់ ច្រើន 
ដង ជាដើម ។ 

យុវតី លន ដារ៉ាស៊ូច្រង ជា 
សមាជកិក្នងុ ក្រមុ SYNERGY 
ដ្រល មាន  វ័យ១៦ឆ្នា ំទំាង៤នាក់ 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ ថា ៖ « ដណំើរ 
ទៅកាន់ ការ ប្រកួត Techno-
vation 2021 ពិតជា លំបាក  
នងិ គរួ ឱ្រយ បារម្ភ ។ យើង មនិ អាច 
ជបួជុ ំគ្នា ជា ក្រមុ ដើម្រប ីធ្វើ ការងារ 
បាន។ បុ៉ន្ដ្រ យើង នៅត្រ អាច 
ជម្នះ ឧបសគ្ នានា ក្នងុ ការ បញ្ចប់  
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ន្រះ  និង ដាក់ ទៅ 
កាន់ ការ ប្រកួត សកល ក្នងុ នាម 
ជា ក្រមុ ត្រមួយ ទោះយើង គិត ថា 
យើង រត់ សឹង ត្រ មិន ទាន់  »។ 

យុវតី រូប ន្រះ   បន្ដថា ៖ « ទីបំផុត 
គ្រប់យ៉ាង មិន ដើម្របីត្រ យក ចាញ់ 
ឈ្នះ អ្វ ីឡើយ ត្រ ជា បទពិសោធ  
និង ម្ររៀន ដ្រល យើង បាន រៀន 
មក ជាមួយ គ្នា »។ 

Bung-Baitong App   កើត  
ឡើង    ព្រល    យុវតី  ទាំង ៤នាក់  
ចាប់ផ្ដើម ស្រវជ្រវ ឃើញ ថា   
ការ  ប្រើ ប្រស ់ក្រដាស ច្រើន លើ 
ការ  ច្រញ បុង មុខ ទំនិញ  មាន ផល- 
ប៉ះពាល់ ដល់ បរិស្ថាន  និង  ចង់  
កាត់បន្ថយ ការប្រើប្រស់ វា ។

ដារ៉ាស៊ូច្រង  បាន ឱ្រយដឹង ថា៖ 
«មាន ព្រលមួយ យើង អង្គុយ ជុំ 
គ្នា  ពិភាក្រសា ពី បញ្ហា ដ្រល យើង 
ចង់ លើកឡើង យើង ក៏ នឹក ឃើញ   
ដល់ វិក្កយបត្រ ។ មុន កូវីដ  យើង 
ចូលចិត្ត ចូល ហាង កាហ្វ្រ  ហើយ  
វា រំខានចិត្ត យើង ដ្ររ  ព្រល យើង 
ឃើញ វិក្កយបត្រ នៅ មូរខ្ញកុ ក្នុង 
កាតាប ។ យើងមើល  ឃើញ ពី   
គុណវិបត្តិ ជាច្រើន ហើយ វា 
មិនអាច ប្រើ ឡើងវិញ បាន  » ។ 

យវុត ីសន៊ ល្រហ្រសា   ឱ្រយដងឹថា 
នោះ ហើយ ជា ដើម ចម ន្រ ការ- 
បង្កើត  បុងប្រតង ដោយ មាន 
បំណង ចង់ កាត់ បន្ថយ ការ ប្រើ- 
ប្រស់ ក្រដាស វិក្កយបត្រ  និង 
ជួយ  ដល់ បរិស្ថាន ផង ដ្ររ ។  

សមាជិក  SYNERGY រូប 
ន្រះ  បាន និយយថា ៖ «បុង- 
ប្រតង  នងឹ ផ្ដលប់្រយោជន ៍ដល ់
ខាង ហាងកាហ្វ្រ ដោយ   មិនចាំ-
បាច់ ត្រវូ ចំណយ  លើ ក្រដាស  
វិក្កយ បត្រ  ព្រះ វា អាច ធ្វើបាន 
នៅ ក្នុង  app  ពួកយើង ជំនួស 
វិញ ។ ឯ អតិថិជន គឺ មិន ចាំ បាច់ 
ត្រូវ ទុក ជាប់ខ្លួន នាំឱ្រយ បាត់  ឬក៏ 
ប៉ះពាល់ បរិស្ថាន ដ្ររ»។  

ន្រះ មនិ ម្រន ជា លើក ដបំងូ ទ្រ 
ដ្រលសិស្រស ស្រី មកពី  Liger 
Leadership Academy 
Foundation(LLA)បាន ចូល- 
រួម ប្រកួត  និង   ឈ្នះ ការ ប្រកួត ។ 
ក្រុម យុវតី LiterTree  អភិវឌ្រឍ 
កម្មវិធី អភិរក្រស កំណព្រយ ខ្ម្ររ 
Naeng-Norng (rhyme and 
rhythm) ផ្ដល ់អត្ថប្រយោជន ៍ 

ដល ់សសិ្រស - នសិ្រសតិ  ជាពសិ្រស 
អ្នកដ្រលស្រឡាញ់ ចូលចិត្ដ 
កំណព្រយ ។ 

លោក ច្រង ចនិា្ដា អ្នកសម្រប- 
សម្រលួ ផ្ន្រក បង្រៀន នៅ សលា 
Liger Leadership Acade-
my Foundation (LLA) ជា 
គ្រះឹ  ស្ថាន សិក្រសា   ដ្រលយុវតី ទំាង 
៤នាក ់កំពុង រៀនប្រប់ ភ្នពំ្រញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ថា៖ «សលា យើង គឺ មាន 
បង្រៀន ទំាងមុខវិជា្ជាទូទៅគម្រង 
និង ភាពជា អ្នកដឹកនំា ។ ដោយ 
មើល ឃើញ  Technovation ជា 
កម្មវិធី  ល្អ ត្រវូ  នឹង  អ្វ ីដ្រល សលា 
ចង់ បាន  ខាងសលា បាន ចលូ- 
រួម តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៧ »។ 

គោលដៅ គឺ សម្រប់ ឱ្រយ ក្ម្រង 
ស្រ ី មាន ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក បច្ច្រក- 
វិទ្រយា ដោយ រៀន កត់ សមា្គាល់ពី 
បញ្ហា ក្នងុ សហគមន ៍របស ់ពកួ-
គ្រ   រៀន សរស្ររ កូដ សរស្ររ  
ផ្រនការជំនួញ  និង បង្កើត កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទ ក្នងុបំណង   ដោះស្រយ 
បញ្ហា ផ្រស្រង ៗ   ។

យុវតី ដារ៉ាស៊ូច្រង បាន បន្ដ  
ថា ៖ «ដំបូង សលា LLA ជា 
អ្នកណ្រនាំ Technovation 
ឱ្រយ  ពួកយើង ស្គាល់  ត្រ ការ- 
សម្រច ចិត្ត គឺ នៅ ល ើ យើង។ 

ដោយយើង ជា មិត្តរួម បន្ទប់  
ស្នាក ់នៅ សលា ស្រប ់  ក្រយ 
ពី  សម្រចចិត្ត ចូលរួម ក៏ បង្កើត 
ជា ក្រុម» ។ 

សន៊ ល្រហ្រសា   នយិយ ព ីការ- 
ពុះពារ ចូល រួម ក្នុង ការ ប្រកួត  
លក្ខណៈ សកល  ឆ្នាំ ទី៣   របស់ 
ខ្លួន ថា ពួកគ្រ ពិត ជា ចូលចិត្ដ 
កម្មវិធី ន្រះ ដោយសរ វា ផ្ដល់ 
ឱកាស ដល់សិស្រសស្រ ីបានបងា្ហាញ  
ពី សមត្ថភាព ខ្លនួ ឯង លើ វិស័យ- 
បច្ច្រកវទិ្រយា  ដ្រល កន្លង មក វាជា 
ជំនាញ ត្រវូ បាន ចាត់ ទុក ជា កិច្ច- 
ការ របស់ ប្រុស ៗ  ។ 

សមាជិក២នាក់ ទៀត លឹម 
មោលីណកា និង  ឆ្រម ឌីណ   

បន្ថ្រម ថា ៖ «កាលពី មិន ទាន់  
ចលូរមួ Technovation យើង  
ខ្ញុំ មិន ធ្លាប់ ចូល ចិត្ត កូដ អី ទ្រ ។ 
ត្រ  ព្រលរៀន  យើង បាន ឃើញ 
ព ីសរៈសខំាន ់របស ់វា ដ្រល   ឱ្រយ 
យើង គិតពី បញ្ហា  និង រួបរួម គ្នា 
ក្នុង ការដោះស្រយ »។

បើទោះជា SYNERGY មិន 
បាន  ជាប ់ក្នងុ ជម្រើស ថា្នាកជ់ាត ិ
ត្រ ពួកគ្រ   ជាប់ វគ្ពាក់ កណ្ដាល 
ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ជា សកល  និង កំពុង 
រង់ ចាំ លទ្ធផល បញ្ចប់ មុននឹង 
ឈាន  ទៅដល ់ការប្រកតួ ពភិព-
លោក (World pitch) ដ្រលធ្វើ 
ឡើង តាម អនឡាញ ពី សហរដ្ឋ- 
អាម្ររិក ថ្ង្រទី ១២  និង ១៣ 

ខ្រសីហា   ឆ្នាំ២០២១។
ដោយ ត្រូវ បន្ដ អភិវឌ្រឍ បន្ថ្រម 

ទៀត មុន ព្រល អាច ដាក់ ឱ្រយ 
ដំណើរការ នៅ លើ ប្រតិបត្ដិការ 
ទរូសព័្ទ នានា ស្ថាបនកិ  Bung-
Baitong App ដ្រល   ស្ថិត ក្នុង 
វ័យ សិក្រសា ទាំង ន្រះ ក៏ បាន ជួប 
ការ លំបាក ក្នុង ការ សរស្ររ កូដ 
និង មិន អាច ជួប ជុំ  ជា ក្រុម   ។ 

យុវតី ឌីណ បាន ឱ្រយ ដឹងថា ៖ 
« ៤ សបា្ដាហ៍ ដំបូង  យើង អាច 
ជុំគ្នា ។ ត្រក្រយពី សម្រក 
យើង  ទៅ ស្រកុកំណើត យើង មិន 
អាច មក វិញ ដោយសរ ស្ថាន- 
ភាពកូវីដ ។ App  ន្រះ ត្រវូការ 
ការសរស្ររកូដ កម្រិត ខា្លាំង ។  
យើង   មាន ចណំ្រះ តចិតចួ បផំតុ 
ទៅ លើវា ។ យើង ត្រូវ រៀន ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា រៀន សរស្ររកូដ 
ពី វីដ្រអូ  និង ឯកសរ ផ្រស្រងៗ 
ដោយ  ខ្លួនឯង ទាំងអស់»។ 

 ពកួគ្រ ទទលួបាន ចណំ្រះដងឹ 
ច្រើន ណស់ ទាំង ការសរស្ររ 
កូដ ការ សរស្ររ  ផ្រនការជំនួញ  
និង ទំនាក់ទំនង  ហើយ  អាច 
ស្វ្រង  យល់ ពី  សមត្ថភាព ពិស្រស  
របស់ ខ្លនួ  និង ធ្វើ បទបងា្ហាញ 
ដោយ មាន ទំនុកចិត្ត ជាង ឆ្នាំ 
មុនៗ  ទៀតផង ។

យវុត ីមោលណីកា    នយិយ  
លើកទកឹចតិ្ត ដល ់ ក្ម្រង ស្រ ីចលូ- 
រមួ  កម្មវិធី  Technovation ថា៖ 
«វា គ្មានអ្វតី្រវូ ខាតបង់ ព្រល ដ្រល  
យើង ចូលរួម ទ្រ មានត្រ ទទួល-
បាន ទាំង បទពិសោធ  និង 
ចំណ្រះ ដឹង ។ អ្នក  អាច បង្កើត  
App  ជយួ ដល ់សហគមន ៍របស ់
អ្នក ទៀតផង ។ អ្នក នឹង ដឹង ថា  
អ្នក អាច ធ្វើបាន ជាង អ្វី ដ្រល 
អ្នក  គិត ដល់ »។ 

លោក  ចិនា្តា  បន្ដថា ៖ « ទាំង 
គ្រ ូ នងិ បគុល្កិ ទាងំអស ់ យើង 
មានមោទនភាព  រីករយ  និង 
រំភើប ឃើញ  សិស្រស យើង  ទទួល 
លទ្ធផល ជោគជ័យ ក្នងុ ការ ខិតខំ 
ប្រងឹប្រង របស ់គត។់  ពកួ គត ់
ធ្វើ ព ីផ្ទះ  ប្រងឹ អស ់ព ី សមត្ថភាព   
និង មិនត្អូញត្អ្ររ ទ្រ »៕  សមាជិក កេងុ SYNERGY អាយុ ១៦ ឆ្នា ំទំាងអស់ ស្ថាបនិក Bung-Baitong App។ រូបថត សហ ការី

វេបសយ  Technovation បង្ហាញរូបភាពយុវតី និង ទង់ជាតិ កម្ពជុា  ។ រូបថត សហ ការី

កម្មវិធីទូរស័ព្ទអត់ប្រើក្រដាស
វិក្កយបត្ររបស់ក្រមុសិស្រសស្រី
កម្ពជុាទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាល
ផ្ដាច់ព្រត័្រTechnovation

រូបភាព នេ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ បុង បេតង (Bung-Baitong App)  ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤
ph

ot
o

 S
Up

pL
IE

D

 ឯកឧត្តម កៃវ វណ្ណ ថន នាយ ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ អគ្គនាយករង នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោបៃវៃសន៍ អមដំ-
ណើរ ដោយ ឯកឧត្តម ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ឯក ភោគ ចនា្ថា ទីបៃឹកៃសា ផ្ទាល់ សម្ដៃច អគ្គមហាសៃនាបតី តៃ ជោ            
ហ៊ុន សៃន និង ជា មៃបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋាន អង្គរកៃស និង ថ្នាក់ដឹកនាំ ដទៃទៀត កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃទី 
១៣ ខៃមិថុនា បាន អ ញ្ជើញ ទសៃសនកិច្ច សួនឧទៃយាន ឧសៃសាហកម្ម បច្ចៃកវិទៃយា របស់ JIN SHA KONG 
GU CO., LTD នៅ សៃុក ជៃ ធំ ខៃត្តកណ្តាល ។ ក្នុង ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នះ លោក លីវ យ៉ាង បៃធាន 
កៃុមហ៊ុន JIN SHA KONG GU CO., LTD និង ជា បៃធាន សមាគម សហ ពាណិជ្ជ កម្ពុជា-ចិន បាន 
ដឹកនាំ បុគ្គលិក ទទួល ស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម កៃវ វណ្ណ ថន និង ថ្នាក់ដឹកនាំ យ៉ាង កក់ក្តោ បំផុត ៕   

ឯកឧត្តម កែវ វណ្ណ ថន និង ថ្នាក់ដឹកនាំ សំខាន់ៗ បាន ចុះ 
តែតួពិនិតែយ កែមុហុ៊ន JIN SHA KONG GU CO., LTD

ទឹកត្រីកោះភូកុករូបមន្ដដូនតាក្លាយ
ជាប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌អរូបីវៀតណាម

ក្រុង ហាណូយ : កៃសួង 
វបៃបធម៌ កីឡា និង ទៃសចរណ៍ 
វៀតណម បាន ទទួល ស្គាល់ 
ការ ផលតិ ទកឹ តៃ ីនៅ កោះ ភកូកុ 
(កោះតៃល់ ) ក្នុង ខៃត្ដ កៀន- 
ហ្គៃន ជា បៃតិកភណ្ឌ វបៃបធម៌ 
អរូបី។ 

ការ ដក់ បញ្ចូល ក្នុង បៃតិក-
ភណ្ឌ នៃះ បំណង ជួយ ពលរដ្ឋ 
ក្នុង សៃុក រកៃសា ភាព សំខាន់ នៃ 
សិបៃបកម្ម បៃប បៃពៃណី ។ 

បៃធាន សមាគមទកឹតៃ ីភកូកុ 
អ្នកសៃី ហូ គីមលៀន បាន  
និយយថ ទឹក នៅ កោះ ភូកុក 
មាន ដៃន ដី សរាយ សមុទៃ និង 
ប្លង់តុង ដៃល មាន ជា ធនធាន 
ដ៏សំខាន់ ក្នុង ការ ផ្គត់ផ្គង់  ពពួក  
តៃ ីអានឆវូ ី ជាគៃឿង ផៃសរំសជាត ិ
ទឹកតៃី ពិសៃស។ 

សបិៃបកម្ម   ទកឹ តៃ ីនៅលើ កោះ- 
ភូកុកមាន បៃវត្ដិ ជាង ២០០  ឆ្នាំ 
មក ហើយ។ អ្នកសៃកុ    នៃសទ- 
តៃី អានឆូវី សៃស់ ៗ  រួច បៃឡាក់ 
អំបិល មុន ពៃល ផ្អាប់ ក្នុង ធុង 
ឈើ ធំៗ ។ 

ធុង កាន់តៃ ចាស់ មាន ន័យ 
ថ ទកឹ តៃ ីតៃវូបាន ផ្អាប ់យរូ  នងិ 

មាន គណុភាព កានត់ៃ ល្អ ។ ធងុ 
ទឹក  តៃី ធ្វើ រចនា ឱៃយ មាន មាត់ ធំ 
និង កា្ដា រ ៥៥ បន្ទះ បៃវៃង ២,២ 
ម៉ៃតៃ  ទទឹង ២០ សង់ទីម៉ៃតៃ 
និង កមៃស់ ៦ សង់ទីម៉ៃតៃ ។ 
អង្កត់ ផ្ចតិ មាត់ ធុង មាន បៃមាណ 
៣,២ ម៉ៃតៃ និង បាត ធុង មាន 
អង្កត ់ផ្ចតិ បៃមាណ ២,៦ ម៉ៃតៃ។ 
វា ក៏ តៃូវបាន ចង ព័ទ្ធដោយ ដើម 
ផ្ដា ពណ៌ បៃតង ផង ដៃរ ។ 

អ្នកសៃី លៀន  បាន និយយ 
ថ  ទឹក តៃី តៃូវបាន ផលិត ឡើង 
តាម វធិសីស្ដៃ បៃពៃណ ី ដោយ 

រូបមន្ដ តៃូវបាន បៃង ចៃក ពី ៣ 
ផ្នៃក ដូចជា ការ នៃសទតៃី 
បៃឡាក ់អបំលិ នងិ ផ្អាប ព់ ី១០ 
ទៅ ១៥ ខៃ រហូត ដល់ ឡើង 
ពណ៌  ជ័រ ឈើ និង ជះ ក្លិន ឈ្ងុយ 
ពៃញ ចៃមុះ ។ 

សិបៃបកម្ម នៃះ ក៏ តៃូវបាន រំពឹង 
ថ នងឹ ចុះ ក្នងុ បញ្ជ ីបៃតកិភណ្ឌ- 
វបៃបធម៌អរូបី ពិភពលោក របស់ 
យូណៃស្កូ  ដៃល នាំ ឱៃយ ផលិត- 
ផល នៃះ មានតម្លៃ និង ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពី មុខ មាត់ ដៃន កោះ- 
ភូកុក ផង ដៃរ៕ VNS/HR

 ពលរដ្ឋ កោះ ភូគុក ផលិត ទឹក ត្រ ីតាម ក្របួន ខ្នាត ប្រព្រណី   ។ រូបថត VNS

បវរកញ្ញាថ្រច្រកអាហារដល់អ្នករស់នៅក្នងុសំណង់មិនរៀបរយ
ក្រងុ បាងកក : ហ៊មុពទ័្ធ ដោយ កមុារ 

រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ សំណង់ មិន រៀបរយ 
នៃ ទកីៃងុ បាងកក បវរកញ្ញា ចក្កវាឡថៃ 
បាន  បៃគល់ កញ្ចប់ អាហារ   រៀបចំ 
ដោយ កៃុម ចុងភៅ លំដប់ Michelin 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ស្ថិតក្នុង   គមៃងជួយ 
សហគមន ៍រង ផល ប៉ះពាល ់ដោយសរ 
កូវីដ ដ៏ អាកៃក់ មួយ ។ 

បៃទៃសថៃ កំពុង ជួប រលក ទី៣នៃ   
វរីសុ ករូ៉ណូថ្ម ីដៃល កៃមុ អាជា្ញាធរ បាន 
រក ឃើញ ដំបូងនៅ ក្នុងតំបន់ ក្លិប រាតៃី 
ដោយ   ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ  កៃុម អ្នក 
មាន ទៃពៃយ  និង អ្នក នយោបាយ ។ 

រដ្ឋាភិបាល បាន ដក់ ចៃញ នូវ ការ រឹត- 
បន្ដឹង លើ មុខ របរ  និង តាម បរិវៃណ 
សធារណៈ នានា ដោយ  ភាគ ចៃើន 
ទាក់ ទង ភោជនីយដ្ឋាន  ដៃល កំពុង រង- 
គៃះសៃប់ ពី ការ បិទ បើក ៗ  ដូច អំពិល- 
អំពៃក ពីវិបត្ដិ កូវីដ ជាង ១ឆ្នាំ  ។ 

សូមៃបីតៃ ភោជនីយដ្ឋាន  Michelin 
ក៏ រង គៃះ ពី វិបត្ដិ នៃះ ហើយ កៃុមហ៊ុន 
The Silver Voyage Club កំពុង ធ្វើ- 
កចិ្ចការ ដើមៃប ីនា ំយក អាហារ គណុភាព 
ខ្ពស់ របស់ ពួកគៃ ទៅ ដល់ សហគមន៍ 
រង ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង បំផុត មួយ ចំនួន 
ក្នងុ ទកីៃងុ បាងកក ។នៃះ បើ យោង តាម 
ស្ថាបនិក  ចាក់កាពុង រតនាផៃត ។ 

ជា ផ្នៃកមួយនៃគមៃង « អាហារ 

សមៃប់ កៃុម អ្នក បៃយុទ្ធ» ចុងភៅ 
លំដប់ ពិភពលោក ទាំង នះ តៃូវបាន 
ជួល ធ្វើ ម្ហបូ តម្លៃ ១០០ បាត (១២៥០០   
រៀល )ក្នងុ ១  បៃអប់ ដៃល យក ទៅ 
បរចិា្ចាគ ទៅតាម សហគមន ៍នានា  ដៃល 
មាន អតៃ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  ខ្ពស់ ។ 

Khlong Toei ជា តំបន់ សំណង់ មិន- 
រៀបរយ  ធ ំបផំតុ មយួ ក្នងុ ទកីៃងុ បាងកក  

ជួប នូវ វិបត្ដិ រលក ទី៣ខា្លាំង ដោយសរ 
ពួកគៃពិបាក  រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព  ឬ 
ធ្វើ ការងារ ពី ផ្ទះ បាន ។ 

កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ កៃុម គៃួសរ នាំ គ្នា 
ឈរ  តមៃង់ ជួរ យ៉ាង វៃងដើមៃបី ទទួល 
អាហារ  ៥០០ បៃអប់  ដៃល រៀបចំ  
ដោយ កៃុម ចុង ភៅ កំពូល ក្នុង ទីកៃុង- 
បាងកក ពី ការ ចៃក ដោយ ដៃ កញ្ញា ឯក  

អាមា៉ានដ អ៊ូបដម ។ 
កញ្ញា  បាន បៃប់ AFP ពៃល ថតរូប 

សៃលហ្វ ីជាមយួ   អ្នក គទំៃ ថ ៖ « យើង 
តៃូវ លុបបំបាត់ បញ្ហា គមា្លាត មិន ស្មើ- 
ភាព  នៃះ  ដោយសរ មាន មនុសៃស ជា 
ចៃើន ជួប ការ លំបាក  ខណៈ អ្នក ផៃសៃង  
កំពុង រស់ នៅ យ៉ាង ហុឺហា ។ ខ្ញុំ ពិត ជា 
រីករាយ   ណស់ដៃល   មក ដល់ ទី នៃះ ។ 

ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថ ពួកគៃ នឹង  ពៃញ ចិត្ដ នូវ អ្វី 
ដៃល  ពួកគៃ បាន ទទួល ថ្ងៃនៃះ »។ 

ចងុភៅ ថននីថន នមុ ចានត់ៃវា៉ាន ់   
មៃចុងភៅនៅ ភោជនីយដ្ឋាន  Chim by 
Siam Wisdom លំដប់ Michelin  
ថ  ចំណោម អាហារ ទំាង នះ មាន 
បា៉ាស្ដា រ សច់ មាន់  តុងយ៉ាំហឹរ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹងថ ៖ « វាជា រូបមន្ដ 
លាយ បញ្ចលូគ្នា នៃអាហារ បៃបងាយៗ 
នងិ មខុ ម្ហបូ ដៃល យើង មនិ មៃនតៃងតៃ 
ទទួល ទាន រាល់ ថ្ងៃ »។ 

ទោះជា  ភោជនីយដ្ឋាន របស់ លោក 
តៃវូ បាន បិទ ទា្វារ បណោ្តាះ អាសន្ន ដោយ- 
សរ    កូវីដ លោក បាន និយយថ លោក 
មាន សំណង ជាង ភោជនីយដ្ឋាន ភាគ- 
ចៃើន ទៀត ដោយសរ លោក នៅតៃ 
អាច រកៃសា បុគ្គលិក ឱៃយ បន្ដ ធ្វើ ការ បាន ។ 

លោក   អះអាងថ ៖ « ឧសៃសាហកម្ម 
ភោជនីយដ្ឋាន រង ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង 
ខា្លាងំ ហើយ យើង ខំតៃដររស់   តៃ ឱកាស 
នៅ មាន តិច តួច ។ រដ្ឋាភិបាល តៃវូ មាន 
វិធាន ការ ចៃបាស់ លាស់ ថៃម ទៀត »។ 

ថនីវា៉ាន់ គុនម៉ុងកុន បៃធាន សមា-
គមភោជនីយដ្ឋាន ថៃ បាន ឱៃយដឹងថ 
បច្ចុបៃបន្ន ភោជនីយដ្ឋាន បៃមាណ ៥ 
មុនឺ ទតីាងំ នៅ ទទូាងំ បៃទៃស បាន បទិ- 
ទា្វារ  និងមនុសៃសបាត់ បង់ ការងារ ជាង 
កន្លះ លាន នាក់ ៕ AFP/HR

 បវរកញ្ញាថ្រ អាម៉ាន់ដា អូ៊បដាម ច្រកកញ្ចប់អាហារ Michelin ដល់ កុមរ រស់ នៅ ក្នងុ សំណង់ មិន រៀបរយ ក្នងុទីក្រងុបាងកក។ រូបថត AFP
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North Macedonia 
Group c

11PM, 21 June 
Amsterdam

 
  
Netherlands

Ukraine  
Group c

11PM, 21 June 
Bucharest

 
  
Austria

Russia  
Group B 

2AM, 22 June 
copenhagen

 
  
Denmark

Finland  
Group B 

2AM, 22 June 
St petersburg

 
  
Belgium

Hungary 1-1  
  
France

Portugal  2-4  
  
Germany

Spain  1-1  
  
Poland

លទ្ធផលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ គូបៃគួតសមៃប់រាតៃនីៃះ

លោក Southgate ទទួល 
ស្គាល់ ថា មាន ការ ហ៊ោចំអក 
កៃយ អង់គ្លៃស ស្មើស្កតុឡៃន

អាល្លម៉ឺង់ វាយបកយកឈ្នះ ព័រទុយហ្គាល់ 
រីឯបារាំង ស្មើហុងគៃី នៅ Euro 2020

Pereira (ឆ្វេង) របស់ព័រទុយហ្គាល់ លោតបេជេង យកបាល់ជាមួយ Sane របស់អាល្លម៉ឺង់ អំឡុងការបេកួត នៅ Euro 2020 កាលពីថ្ងេសៅរ៍។ AFP

កេងុ បា៉ារសី : កៃមុ ជមៃើស ជាត ិ
អាល្លឺម៉ង់ ចាប់  មាន ដង្ហើម ដក 
វិញ ហើយ សមៃប់ យុទ្ធនាការ  
នៅ Euro 2020 របស់ ខ្លួន 
បនា្ទាប់ ពីបានវាយបកយកឈ្នះ 
៤-២ លើ  កៃុម មា្ចាស់ ជើងឯក 
ចាស់ ព័រទុយហ្គាល់ អំឡុង ការ 
បៃកួត នាកៃុង មុយនិច កាល ពី 
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទោះ បី ជា តារា ឆ្នើម   
Cristiano Ronaldo កំពុង 
កៀក នឹង ការ ធ្វើ បាន កំណត់ តៃ  
ក្នុង នាម ជា  អ្នក ស៊ុត គៃប់ បាល់ 
ជមៃើស ជាត ិបាន ចៃើ ន ជាង គៃ ក ៏
ដោយ ខណៈ កៃុម ជើង ឯក 
ពិភពលោក បារាំង សំណាង ល្អ  
ដៃល បាន ១ពិន្ទុ ពី ហុងគៃី ។

កៃមុ ឥន្ទៃដីៃក  ដងឹ ថា បរាជយ័ 
ដោយ សារ ព័រទុយ ហ្គាល់ ក្នុង 
ការ បៃកួត នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន Alli-
anz Arena នឹង នាំ ឱៃយ ពួក គៃ 
នៅ លើ មាត់ ជៃះ នៃ ការ ធ្លាក់ 
ចៃញ ពពីលូ F បនា្ទាប ់ព ីធ្លាប ់មាន 
បៃវត្ត ិក្នងុ ការ ឆ្លង មនិ ផតុ វគ្គ សនៃសំ 
ពិន្ទុ តាមពូល ហ្នឹង ម្ដង ហើយ 
កាល ពី  World Cup 2018 ។

កៃុម ការពារ ជើងឯក ព័រ ទុយ- 
ហ្គាល ់តៃវូ បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ១៦ 
កៃុម ចុង កៃយ ជាមួយ នឹង 
ជ័យជម្នះ ហើយ ក្ដី សងៃឃឹម ផ្ដើម 
មានកាន់ តៃ ខ្ពស់ នៅ ពៃលមាន 

ឱកាស នាំ មុខ នៅ នាទីទី ១៥ ពី 
ការ ស៊ុត បាល់ សៃួល ៗ  របស់ 
កីឡាករ Ronaldo កៃយ  
Diogo Jota បញ្ជូន  ឱៃយ។

វាជា កំណត់ តៃ របស់ កីឡាករ  
វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ  ដៃល រក គៃប់ បាល់ 
១០២ គៃប់ ក្នុង យុទ្ធនាការនៃ 
ការ បៃកតួ បៃជៃង ជើង ឯក អរឺ៉បុ ជុ ំ
ចងុ កៃយ នៃះ ហើយ ក ៏ជា គៃប ់
ទី ១០៧ ពី ការ ចូល លៃង លើក 
ទី ១៧៧ ឱៃយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
របស់ រូប គៃ ផង ដៃរ ។ ១គៃប់ 
នោះ  នាំ ឱៃយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ កៃុម 
Juventus រូប នៃះ នៅ ខ្វះ តៃ 
២គៃប់ ទៀត ប៉ុណ្ណោះ នឹង ស្មើ 
កំណត់ តៃ របស់ អតីត កីឡាករ  
Ali Daei ដៃល ស៊ុត បាន  ១០៩ 
គៃប់ ឱៃយ កៃុម អុីរ៉ង់ ។

តៃ កៃុមអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងនាម 
ជាមា្ចាស ់ផ្ទះ ចាប ់ផ្ដើម មាន  សា្ថាន- 
ការណ៍ បៃសើរ ឡើង វិញ មុន ចប់ 
វគ្គ ទី ១ ដោយសារ ខៃសៃ ការ ពារ 
របស់ ព័រទុយហ្គាល់ គឺ Ruben 
Dias និង Raphael Guer-
reiro សា្កាត ់បាល ់បា្លាត ចលូ ទ ីខ្លនួ 
ឯងមា្នាក់ ១គៃប់ ។

ចូល ដល់ វគ្គ ទី ២ បៃមាណ ជា  
៦ នាទី ខៃសៃបមៃើ Robin Gos-
ens បញ្ជូន កាត់ ចូល ឱៃយ  Kai 
Havertz ស៊ុត បន្ថៃម ការ នាំ មុខ 

៣-១ ហើយ បនា្ទាប់មក នៅ 
នាទទី ី៦០ ក ៏តៃតបញ្ចលូ ទ ីគៃប ់
ទី ៤ ឱៃយ អាល្លឺម៉ង់ ដោយ ខ្លួន ឯង 
មុននឹង Jota កាត់ បន្ថយ ការ- 
នាំមុខ ឱៃយ កៃុម ព័រទុយហ្គាល់មក 
តៃឹម ៤-២  នៅ នាទីទី ៦៧ ដៃល 
វា ជាលទ្ធផល ផ្លូវការ តៃ ម្ដង ។

បរាជ័យ នៃះ កំពុង ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
«The Navigators» (កៃមុ អ្នក 
រុក រក) បៃឈម នឹង ហនិភ័យ 
ក្នងុ ការ មនិ បាន ឆ្លង ទៅ ជុ ំបន្ត រ ីឯ 
កៃុម ឥនៃ្ទី ដៃក ឥឡូវ នៃះ ហក់ 
តៃៀម ខ្លួនរួច ជា សៃច សមៃប់ 
ការ បៃកួត ក្នុង វគ្គ ចាញ់ ធ្លាក់ ។

« យើង តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ទទួល នូវ អារម្មណ៍ រីក រាយ តិច- 
តួច » ។ នៃះ ជាសម្ដី ខ្លី ៗ   ខៃសៃ បមៃើ 
បៃយុទ្ធ  Thomas Mueller 
របស់ កៃុម អាល្លឺម៉ង់ ។

១គូ ទៀត ក្នុង ពូល D នៃះ ដៃរ 
កៃុម មាន់គក បារាំង ដៃល មុន 
ពៃឹត្តិការណ៍ ចាប់ផ្ដើម តៃូវ បាន 
ចាត់ ទុក ជាកៃុម មាន សិទ្ធិ ខ្ពស់ 
ក្នុង ការ ឈ្នះ ពាន បៃរ ជា លៃង 
ស្មើ ជាមួយ កៃុម មិនសូវ ខ្លាំង 
ហុងគៃ ី១-១ ព ីការ បៃកតួ ដៃល 
ធ្វើ ឡើង នា កៃុង ប៊ុយ ដប៉ៃស។

នៅ ចំពោះ មុខ អ្នក គាំទៃ ជិត 
៥៦ ០០០នាក់ ក្នុង កីឡដ្ឋាន 
Puskas Arena ដៃល ជា ទី 

កន្លៃង គា្មាន   ការ កំណត់ ចំនួន 
អ្នកចូល ទសៃសនា  តៃ ១គត់ 
សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍ Euro- 
2020 កីឡាករ  Attila Fiola 
ជួយ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ នាំមុខ ដ៏គួរ 
ឱៃយ ភ្ញាក់ ផ្អើល ក្នុង ម៉ោង បន្ថៃម 
មាន របួស នៃ វគ្គ ទី ១ ។

ប៉ុន្តៃ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Antoine 
Griezmann ដៃល ជា មា្ចាស់ 
ជយលាភ ីសៃបៃក ជើង មាស កាល 
ព ីEuro 2016 បាន ជយួ ឱៃយ កៃមុ 
បារាំង តាមស្មើ ១-១ នៅ នាទីទី 
៦៦ ហើយ លទ្ធផល នៃះ បាន ធ្វើ 
ឱៃយកៃុម មាន់ គក  គៃច ផុត ពី បរា- 
ជ័យ ក្នុង យុទ្ធនាការ នៃះ ជា  លើក 
ដំបូងគិត តំាង ពី ឆ្នា ំ២០១៩មក ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ទៅ 
លោក Didier Deschamps 
គៃូបង្វឹក របស់ បារាំង បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ «ពិន្ទុ នៃះ មិន ជា អ្វី ដៃល 
យើង រំពឹង ចង់ បាន ពី ការ បៃកួត 
នៃះ នោះ ឡើយ តៃ យើង នឹង 
ទទួល យក វា តាម សា្ថាន ភព 
ជាក់ ស្ដៃង » ។

កៃុម បារាំង ឈរ លៃខ ១ ក្នុង 
ពូល ដោយមាន ៤ពិន្ទុ ពោល គឺ 
នាំ មុខ អាល្លឺម៉ង់ និង ព័រទុយ- 
ហ្គាល ់១ពនិ្ទ ុដចូគា្នា។ ចណំៃក ឯ 
ហុង គៃ ីនៅ បាត ពលូ ជាមយួ  នឹង 
១ពិន្ទុ ៕ AFP/VN

កេុង ឡុងដ៍ : លោក Gareth 
Southgate បាន ទទួល សា្គាល់ 
ថា កៃុម តោកំណាច អង់គ្លៃស 
អាច មិនមាន ការ តវា៉ា អ្វី ឡើយ 
ចំពោះ ការ មាន បៃតិកម្ម ទំាង 
កំហឹង ពី អ្នក គាំទៃ ដៃល បាន 
ហ៊ោ ចំអក (សម្ដៃងការមិន ពៃញ - 
ចិត្ត) ដល់ កៃុម របស់ លោក 
បនា្ទាប់ ពី លៃង  តៃឹម ស្មើ ដោយ   
គា្មាន គៃប់ បាល់ ជាមួយ កៃុម គូ- 
បៃជៃង សា្លាប់ រស់ ស្កុត ឡៃន  ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 2020 ។

កៃមុ របស ់លោក Southgate 
តៃូវ បាន អ្នក គាំទៃ សៃក ដក់ 
ដោយ ការ មិន ពៃញ ចិត្ត នៅ 
ពៃលដៃល សំឡៃង កញ្ចៃ ចុង 
កៃយ បន្លឺឡើង ក្នុង កីឡដ្ឋាន 
Wembley កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ 
ដោយ សារ ការ លៃង ទល់ នឹង 
កៃមុ ស្កតុ ឡៃន នោះ មនិ សវូបាន 
ល្អ ដោយ មានការ ស៊តុ ច ំគោល- 
ដៅ តៃម្ដង ប៉ុណ្ណោះ ។

៥ ថ្ងៃ កៃយ ពី ការ ចាប់ ផ្ដើ ម 
យទុ្ធ នាការ  ក្នងុពលូ D របស ់ខ្លនួ 
ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ បៃផិត- 
បៃផើយ ១-០  លើ កៃុម កៃូអាសុី 
ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត កៃុម តោ កំណាច 
មិន អាច ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ចាប់ 
អារម្មណ៍ នៅ តំបន ់បៃយុទ្ធ របស់ 
ខ្លួន នោះ ឡើយ ។ 

កៃុម អង់គ្លៃស  នៅ តៃ ស្ថិត លើ 
ផ្លវូ នៃការ បាន ឆ្លងទៅ វគ្គ១៦ កៃមុ  
ចុង កៃយ មុន នឹង ទៅ ធ្វើ ការ  
បៃកួត ចុង កៃយបៃចាំ ពូល 
របស់ ខ្លួន ទល់ កៃុម លៃខ ១ 
សា.ឆៃក នា ថ្ងៃ អង្គារ នៃះ ។ 

ប៉នុ្តៃពកួ គៃ តៃវូ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បាន ល្អ 
បៃសើរ ជាង នៃះ  បើ ចង់ ឈ្នះ 
ជើងឯក ពី ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ ធំ នៃះ 
ហើយ អ្នក ចាត ់ការ កៃមុ អង ់គ្លៃស 
លោក Southgate បាន ថ្លៃងថា   
លោក រំពឹងនឹង មាន ការ  តបត 
យ៉ោង រហ័ស ដៃល ទទួលបាន ពី 
អារម្មណ៍ ក្នុង ការ បៃកួត ជាមួយ 
កៃុម ស្កុត ឡៃន នៃះ ។

លោក  Southgate បាន 
បៃប ់ ថា ៖ « នៃះ គឺ ការ បៃកួត 
បៃជៃង មួយ ហើយ  រឿង សំខន់  
អ្នក មនិ  ឈ្នះ តៃ មនិ ចាញ ់។ ពតិ- 
មៃន  វា មាន អារម្មណ៍ តឹង តៃង 
នៅ ១៥ នាទី ចុង កៃយ ក្នុង  
ហ្គៃម មួយ ដៃល អ្នក គាំទៃ ចង់ 

បាន យ៉ោង ខ្លាងំ ឱៃយ អ្នក តមៃង ់ឆ្ពោះ 
ទៅ មុខ ហើយកុំខ្វល់ពីអ្វីទាំង- 
អស់  ពៃះ នោះ គឺ ស្កុត ឡៃន  
ដចូ្នៃះ   មាន អារម្មណ ៍ ដចូ  ស្ថតិ ក្នងុ 
ឱកាស ដ៏ ពិសៃស មួយ » ។

គៃូបង្វឹក វ័យ ៥០ ឆ្នាំ បាន បន្ត 
ថា ៖ « តៃ យើងនៅ តៃ  តៃូវ ចូល ឱៃយ 
ដល់ បរិបទ នោះ ដៃល ថា ១ពិន្ទុ 
គ ឺនៅ តៃ ជា ជហំន ដ ៏សខំន ់ក្នងុ 
ការ ឆ្ពោះទៅ រក ការ បាន ឆ្លង ផតុ ព ី
វគ្គ ក្នុង ពូល ហើយ ចុង កៃយ  
ការ បាន សិទ្ធិ ទៅ ជុំ បន្ត ឯណះ 
ទៃ ដៃល ជា គោល ដៅ ចមៃបង 
របស់ ពួក យើង » ។

លោក  Southgate ទទួល 
អារម្មណ៍ ដឹង ថា មាន ការ មិន 
ពៃញ ចិត្ត ពី អ្នក គំាទៃ នៅ ពៃល 
ដៃល គាត់ ប្ដូរ កីឡាករ ដ៏ សំខន់ 
Phil Foden របស់ កៃុម Man-
chester City នៅ ដើម វគ្គ ទី ២ 
ក៏ ដូច ជា ដក់ កីឡាករ  Marcus 
Rashford ជំនួសខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
ធ្លាក់ ទមៃង់ Harry Kane ផង 
ដៃរ  ។ លើស ពី នៃះ ទៀត លោក ក៏ 
ដងឹ ដៃរ សមា្ពោធ នងឹ កាន ់តៃ កើន- 
ឡើង លើ កៃុម អង់គ្លៃស  បៃសិន 
បើ រក មិន ឃើញ ចង្វាក់ នៃ ការ- 
លៃង ដ៏ ល្អ បៃសើរ  ទល់ នឹង កៃុម 
សា.ឆៃក ទៃនោះ ។

លោក Southgate  បាន 
បន្ថៃម   ទៀត ថា ៖ «នៃះ គឺតៃង តៃ 
ជា  បញ្ហា ដៃល ខ្ញុ ំដងឹ ថា យើង នងឹ 
តៃវូ តៃ ធ្វើ ការ ដោះ សៃយ ហើយ 
នោះ នឹង កា្លាយ ជា បទ ពិសោធ 
មួយ   សមៃប់ កីឡាករ ទាំង អស់ 
បៃឈម   ជាមយួ ។ ខ្ញុ ំបាន  នយិយ 
ពី មុន រចួ ហើយ មិន មៃន ពៃះ តៃ 
អ្នក លៃង ក្នុង ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ហើយ 
មាន ន័យ ថា អ្នក ឈ្នះរួច ហើយ 
នោះ  ទៃ។  អ្នក តៃូវ តៃ ឈ្នះ » ។

លោក  Southgate បៃប់ 
ទៀត ថា ៖ «កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
យើង លៃង បាន ល្អ ហើយ បាន 
លទ្ធផល ដៃល សមនឹង ទទួល 
បាន ។ តៃ លើក នៃះ យើង លៃង 
អត់ ល្អ ដូច្នៃះ យើង តៃូវ ទទួល 
យក លទ្ធផល នៃះ។ ខ្ញុំ ទទួល 
យក លទ្ធផល នោះ ក្នុង នាម ជា 
អ្នក ចាត់ ការ កៃមុ ។ យើង តៃវូ រៀន 
សូតៃ ពី បទ ពិសោធនៃះ ហើយ 
យើង នឹង យក ទៅ កៃលម្អ ទល់ 
នឹង កៃុម ឆៃក » ៕ AFP/VN
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ អតីតតារាចម្រៀងស្រីជ្រកនៅទ្រនំ
ភ្ល្រងរីខតជាបុត្រសម្ព័ន្ធផលិតកម្មហង្រសមាស
ដ្រលធ្លាប់បានជពំប់រឿងអាស្រវូស្ន្រហ៍កញ្ញាវ៉ាន់
នីឡាបង្ហើរសារជាតម្រុយប្រប់ពីការចាប់ផ្តើម
ពិចារណាលើលក្ខណសម្របត្តិន្រគូគ្រងថ្មីផ្តោត-
សំខាន់លើអត្តចរិតបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលសា-
ជាថ្មីម្តងទៀតពីមហាជន។
តារាចម្រៀងឈ្មោះពិតសុខចិន្តោហៅវ៉ាន់-

នីឡាបរិយាយសារយា៉ាងវ្រងអន្លាយ រៀបរាប់
ដូចជារឿងតំណាលថា៖«មានសង្រសារមួយគូ
ស្រឡាញ់គ្នាហើយខាងប្រុសអត់ដ្រលហៅ
សង្រសារ«អនូ»សមូ្របីត្រម្តងអ្វីដ្រលមា្នាក់ស្រីហ្នងឹ
ឮគឺពាក្រយ«ហ្អ្រង»ពីដំបូងខាងស្រីលួចអន់-
ចិត្តខ្លះដ្ររព្រះគត់ធ្លាប់ត្រមានមនុស្រសប្រុស
និយាយ Sweetដាក់គត់។ ព្រលខ្លះគត់
ឈ្លាះដោយចង់ឱ្រយខាងប្រុសសរសើរគត់ខ្លះ
ជាពសិ្រសនងកច៏ង់បានផ្កានៅថ្ង្រValentine
ឬ anniversary។ដល់អ៊ីចឹងទៅសូម្របីត្រថ្ង្រ
ពិស្រសៗ ដូចជាខួបកំណើត ក៏មា្នាក់ស្រីនោះ
អត់ដ្រលបានSurpriseកាដូអីដ្ររ»។
កញ្ញាវ៉ាន់នឡីាបន្តថា៖«អត់ដ្រលសរសើរ

ទាល់ត្រសោះបើខាងស្រីសួរថាអូនស្លៀក-
អ៊ីចឹងសា្អាតអត់?មា្នាក់ប្រុសហ្នឹងថាគួរសម-
ហើយពាក្រយគួរសម គឺជាការសរសើររបស់គ្រ
ហើយ។ រហូតមកដល់ព្រលន្រះគឺ
រយៈព្រល៥ឆ្នាំហើយដ្រលនង
រស់នៅជាមួយបុរសប្របកំបុតៗ
អ៊ីចឹងត្រព្រលន្រះ នងដឹង
កាន់ត្រច្របាស់ពី១ថ្ង្រទៅ-
១ថ្ង្រអ្វីដ្រលនងត្រូវការគឺ
ជាបុរសឈ្លើយមា្នាក់ហ្នឹង
ឯងអត់ច្រះSurpriseទ្រ
ត្រដកឹដ្រចូលទញិត្រម្តងកុំឱ្រយ
ត្រខាងស្រីសម្លឹងមើលអី»។
អតតីតារាចម្រៀងជ្រកនៅ

ទ្រនំភ្ល្រងរីខតកញ្ញាវ៉ាន់នី-
ឡាដ្រលផុសផុលនឹងការ-
ថតស្រប៉តពាណិជ្ជកម្មជា
ជាងការនឹកចង់វិលមក
ប្រឡូកនៅក្នុងសិល្របៈ-
ចម្រៀងវិញនៅឆ្នាំ
២០២១ក៏បានសរុប
ស្រចក្តីអំពីលក្ខណ-
សម្របត្តិបរុសដ្រលទនំងជាគូគ្រង
ថ្មីខ្លួននោះថា៖ «ចង់និយាយថា-
ភពSweetក្រប្រះដងូហ្នងឹវអត់
exactlyទ្របញ្ជាក់ថាគ្រល្អជាមួយ
យើង។ភសាពីរោះគឺជារឿងល្អមួយ-
ពីណាក៏ចង់បានត្រអ្វីដ្រលសំខាន់ជាង
ហ្នឹងគឺចរិតទង្វើ និងភពទទួលខុសត្រូវ
របស់គ្រ»។

កន្លងមកតារាចម្រៀងស្រីឈ្មោះពិតសុខ
ចនិ្តោហៅវ៉ាន់នឡីាក៏ធ្លាប់បញ្ច្រញសារប្រតកិម្ម

ជាខា្លាំងផងដ្ររចំពោះអ្នកដ្រល
និយាយអុជអាលនិងសើរី
ពីរឿងអតីតកាលរបស់ខ្លួន
ខណៈព្រលតារាស្រីរូបន្រះ
ក៏ឆ្លៀតបង្ហាញមខុមាត់មា្ចាស់
ចិត្តថ្មីកន្លងមកនោះ។
អតតីជាតារាចម្រៀងជ្រកនៅ
ទ្រនំភ្ល្រងរីខតដ្រលធ្លាប់បាន
ជំពប់រឿងអាស្រូវស្ន្រហា
ដោយសារអតីតមិត្តប្រុស
លួចទមា្លាយរូបអាក្រត
កញ្ញាវ៉ាន់នឡីាច្រញសារ
ពន្លះអ្នកសើរីរឿងចាស់
ខ្លួនថា៖ «ផ្ញើជូនមនុស្រស
មយួចនំនួខ្ញុំដងឹខ្លនួថាខ្ញុំ
មានអតីតកាលមិនល្អត្រ

ខ្ញុំអត់ដ្រលទៅឆក់ប្លន់ធ្វើ
បាបអ្នកណាឬមាត់ឆ្ក្រដូចពួក
អ្នកដ្រលដៀលត្មះគ្រនោះទ្រ
មានព្រលយកព្រលវ្រលាន្រះ
ទៅឈឺឆ្អាលនងឹក្រពះខ្លនួឯង
សិនចាំមកវិភគហ្រករឿង
របស់គ្រហើយកុំភ្ល្រចការពារ
កនូក្មយួស្រីអស់លោកឯងឱ្រយ
បានល្អ។ដើរឃ្វាលគ្រប់វិនទី
ក្រងលោចិត្តទន់ជឿសម្តីគ្រ

ដូចខ្ញុំបើសិនកូនក្មួយពួកលោកឯង
ជបួរឿងដចូខ្ញុំប្រហ្រលមយួៗទៅចង-
កហក់ទឹកងប់បាត់អស់ហើយ។ខ្ញុំ
អត់ចង់ជ្ររលើសហ្នឹងទ្រព្រះមួយ
ចំនួន fakeprofileទោះជ្ររវក៏វ
មិនច្រះឈឺដ្ររលុះត្រត្ររឿងន្រះ
កើតឡើងលើគ្រួសារពួកគត់»៕

អតីត តារាចមេៀង សេ ីនៅ ផលិត កម្ម ភ្លេង រីខត កញ្ញា 
សុខ ចិន្តា ហៅ វ៉ាន់ នីឡា  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

វ៉ាន់ នីឡា ផ្តើម ពិចារណា   ពី   
លក្ខណ សម្បត្ត ិន្ គូគ្ង ថ្មី 

លោក គៀង សាម៉ន (លេខ ១០៧) ពេល បេកួត កីឡា អត្តពលកម្ម ថ្នាក់ជាតិ កាលពីឆ្នាំ ២០១១។ AFP

គៀង  សាម៉ន   ជម្នះ ភាព លំបាក 
ទមំ្ បាន ជាប់ជា គូ្ ជម្ើសជាតិ 

យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ:ឆកជីវិតតស៊ូ ក្នុង
ជីវភពដ៏លំបាកដ្រលមិនបាន
សិក្រសាខ្ពស់ និងគ្មោនជំនញអ្វី
នោះលោកគៀងសាម៉នបាន
សម្រចចិត្តចូលហ្វឹកហាត់ ជា
កីឡាករអត្តពលកម្ម ផ្ន្រករត់
ប្រណាំងចមា្ងាយមធ្រយម ក្នុង
វិញ្ញាសា ៨០០ម៉្រត្រ ដល់
១៥០០ម៉្រត្រ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥
ស្របព្រលដ្រលការងររកប្រក់
ចណំលូសម្រប់ជីវភពប្រចាំថ្ង្រ
បានមកពីមុខរបរជាអ្នកឡើង
ប្រះដូងលក់។
ដោយមានការប្រឹងប្រងនិង

ហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំធ្វើឱ្រយគៀង
សាម៉នមានកម្រិតបច្ច្រកទ្រស
ល្អហើយបានជាប់ជាកីឡាករ
ជម្រើសជាតិ នៅឆ្នាំ២០០៦។
ការហ្វកឹហាត់នងិចលូរមួប្រកតួ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តូចធំ ជាបន្ត
បន្ទាប់អស់រយៈព្រល១១ឆ្នាំ
ក្នុងថា្នាក់ជាតិសាម៉នត្រងត្រ
ទទួលបានលទ្ធផលល្អលំដាប់
ជួរមុខ ប៉ុន្ត្រការប្រកួតនៅលើ
ឆកអន្តរជាតិដ្រលបានចលូរួម
ព្រឹត្តិការណ៍ សុីហ្គ្រម ជាច្រើន
នោះគ្រមនិទទលួបានលទ្ធផល
ចំណាត់ថា្នាក់ជយលាភីទ្រ គឺ
ធ្លាប់បានត្រឹមល្រខ៥ប៉ុណ្ណោះ
លើវិញ្ញាសា៨០០ម៉្រត្រ។
យា៉ាងណាក្ដីការទទលួបាននវូ

ចំណ្រះជំនញនិងបទពិសោធ
យា៉ាងច្រើនពីអាជីពជាអ្នករត់
ប្រណាំងន្រះលោកគៀង
សាម៉ន វ័យ៤៩ឆ្នាំត្រូវបាន

សហព័ន្ធខ្ម្ររកីឡាអត្តពលកម្ម
ផ្តល់តួនទីជាគ្រូជម្រើសជាតិ
ដើម្របីបង្វឹកវិញ្ញាសា៨០០ម៉្រត្រ
ទៅ ១៥០០ម៉្រត្រតាំងពីឆ្នាំ
២០១៩មកម្រ៉្លះ។ មានលំនៅ
នៅភូមិខ្រសំុឃុំបន្ទាយដ្រកស្រុក
កៀនសា្វាយខ្រត្តកណា្តាលគៀង
សាម៉នមានភរិយា និងកូនៗ
ចនំនួ៦នក់ហើយតាមរយៈការ
ល្រងកីឡា ក៏ទទួលបានក្រប-
ខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីកងយោធពល-
ខ្រមរភូមិន្ទដ្រលមិនទាន់បាន
ស័ក្តិ១ផង ហើយបច្ចុប្របន្ន
លោកកំពុងព្រញចិត្តនិងតួនទី
បន្ថ្រមជាគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិ
ផ្ន្រករត់ប្រណាំងន្រះ។
លោកគៀងសាម៉ននិយាយ

ថា៖«ខ្ញុំរៀនបានតិចតួចណាស់
ត្រខ្ញុំបានតស៊ូក្នុងឆកជីវិត មក
ដល់ព្រលន្រះដោយខ្ញុំបានចាប់
យកអាជីពជាអត្តពលិករត់
ប្រណំាងដ្រលបានជាប់ជម្រើស
ជាតិ១១ឆ្នាំ។បើនិយាយពីការ
ចលូរមួប្រកតួក្នងុស្រកុវញិខ្ញុំនៅ
លំដាប់ជួរមុខក្នុងប្រភ្រទ៨០០
ម៉្រត្រគឺឈ្នះជយលាភីរាប់ភ្ល្រច
សម្រប់ការប្រកួតជើងឯកថា្នាក់
ជាតិប្រចាំឆ្នាំ។ ក្នុងវិញ្ញាសា
ចមា្ងាយ៤០០ម៉្រត្រ,៨០០
ម៉្រត្រឬ១៥០០ម៉្រត្រហើយ
សូម្របីត្រជើងខា្លាំងលោកហ្រម
ប៊ុនទីង ក៏មិនឈ្នះខ្ញុំដ្ររ ត្រខ្ញុំ
មិនម្រនជាដ្រគូប្រជ្រងគត់
ឡើយ លើវិញ្ញាសាឆ្ងាយចាប់ពី
៥គីឡូម៉្រត្រឡើងទៅ»។
«ចណំ្រកលើឆកអន្តរជាតិខ្ញុំ

ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតច្រើន

មានវៀតណាមឡាវថ្រ រុស្រសុី,
ផ្ន្រកទ្វីបអា្រហ្វិកនិងប៉្រកអឺរ៉ុប
ផងដ្ររត្រលបំាកឈ្នះគ្រណាស់
ដោយប្រក្ខជនប្រកតួមកពីច្រើន
ប្រទ្រស គឺខ្ញុំមានលទ្ធផលក្នុង
កម្រិតមធ្រយម។បន្ថ្រមពីលើន្រះ
ខ្ញុំធ្លាបប់ានចលូរមួអឡូាពំកិនៅ
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសឆ្នាំ២០១២
ព្រមទាំងធ្លាប់តំណាងឱ្រយកម្ពុជា
នៅសុីហ្គ្រមជាច្រើនលើក
ហើយខ្ញុំធ្លាប់បានចំណាត់ថា្នាក់
ល្រខ៤ព្រលសុហី្គ្រមនៅឥណ្ឌ-ូ
ណ្រសុីឆ្នាំ២០១១»។
គៀងសាម៉នបានបន្ថ្រមថា៖

«ក្រពីន្រះខ្ញុំធ្លាបច់លូរមួប្រកតួ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនទៀតប៉ុន្ត្រ
ប្រក្ខជនច្រើនណាស់ យើងមិន
អាចដណ្តើមបានចំណាត់ថា្នាក់
ជយលាភីទ្រត្រសម្រប់កម្រិត
បច្ច្រកទ្រសយើងធ្វើបានកាន់ត្រ
ល្អជាបន្តបន្ទាប់។ យា៉ាងណាក្តី
ខ្ញុំព្រញចិត្តនឹងលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹង
ព្រះសមត្ថភពបានប៉ុណ្ណឹង
ហើយអ្វីដ្រលខ្ញុំព្រញចិត្តខា្លាំង
ក្នុងសកម្មភពកីឡាជិត២០ឆ្នាំ
ន្រះគឺខ្ញុំទទួលបានជាប់ជាគ្រូ
ជម្រើសជាតិព្រះខ្ញុំប៉ងប្រថា្នា
យូរមកហើយថា ព្រលរត់ល្រង
កើតគឺចង់ធ្វើគ្រូបង្វឹក»។
លោកសាមន៉លម្អតិថា៖«ខ្ញុំ

បានឆ្លងវគ្គបណ្តុះបណា្តាលជាគ្រូ
បង្វឹកកម្រិតទី១ ហើយចង់បន្ត
វគ្គន្រះបន្ថ្រមទៀតក្នុងកម្រិត២
ឬទី៣ឬក្នុងវិញ្ញាសាផ្រស្រងទៀត
ព្រះកឡីាអត្តពលកម្មន្រះមាន
ច្រើនវិញ្ញាសាណាស់ គឺច្រើន
ជាងប្រភ្រទកីឡាដទ្រ»៕

កញ្ញា វ៉ាន់ នីឡា ដេលធ្លាប់ ជំពប់ 
រឿង  អាសេវូ ស្នេហ៍    ។ រូបហុងមិន
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