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រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំស្នើឲ្រយ
គ្រប់រាជធានី-ខ្រត្ត
បង្កើតសាលាគំរូ
ដើម្របីអនុវត្តសកម្ម-
ភាពសុខភាពសិក្រសា

ពលរដ្ឋមានចម្ងល់
ឬចង់ប្រកឹ្រសាយោបល់
ផ្ន្រកច្របាប់អាចទូរស័ព្ទ
សំុយោបល់ពីក្រមុ
ម្រធាវីរបស់CHRC

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  លោកហង់ជួនណារុ៉ន
រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសងួអបរ់ំយវុជននិង
កឡីាស្នើឱ្រយគ្រប់រាជធាន-ីខ្រត្ដ
ទាងំអសប់ង្កើតសាលាគរំូដើម្របី
អនុវត្តសកម្មភាពសុខភាពសិក្រសា
គ្រប់ជ្រងុជ្រយខណៈកាលពី
ម្រសលិមញិក្រសងួបានប្រកាស
ទទួលសា្គាល់សាលាបឋមសិក្រសា
ចតុមុខជាសាលារៀនគំរូទី១
ក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពសខុ-
ភាពសិក្រសាគ្រប់ជ្រងុជ្រយន្រះ។
លោកហងជ់នួណារ៉នុថ្ល្រង

ក្នងុព្រលធ្វើជាអធបិតីប្រកាស
សាលាបឋមសិក្រសាចតុមុខ
ស្ថតិនៅខណ្ឌដូនព្រញរាជធានី
ភ្នំព្រញ...តទៅទំព័រ  ២

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈចាប់ពីថ្ង្រពុធទី៣
ខ្រកមុ្ភៈតទៅពលរដ្ឋដ្រលមាន
ចម្ងល់ផ្ន្រកច្របាប់ឬត្រវូការប្រឹក្រសា
យោបល់ផ្ន្រកច្របាប់អាចទរូសព័្ទ
សុំយោបល់ដោយឥតគតិថ្ល្រពី
ក្រមុម្រធាវីរបស់គណៈកមា្មាធិការ
សិទ្ធិមនុស្រសកម្ពជុា។ន្រះបើតាម
ស្រចក្ដីជនូដណំងឹរបស់គណៈ-
កមា្មាធិការសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជា
(CHRC)ផ្រសព្វផ្រសាយកាលពី
ម្រសិលមិញ។
CHRCបានជនូដណំងឹដល់

សាធារណៈ...តទៅទំព័រ ៤

ចិននឹងដឹកវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដំបូង៦០មឺុនដូសតាម
ជើងយន្តហោះពិស្រសមកកាន់រាជធានីភ្នំព្រញនៅចុងសប្ដាហ៍ន្រះនិងរក្រសាទុកនៅមន្ទរីព្រទ្រយព្រះក្រតុមាលា

 មុំ   គន្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន
ប្រចំាកម្ពជុាលោកវ៉ាងវិនធាន
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ
ថា វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដ្រល
រដ្ឋាភិបាលប្រទ្រសចនិផ្តល់ជនូ
ដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាដំបូងចំនួន
៦០មុឺនដូសនឹងត្រូវដឹកតាម
យន្តហោះពិស្រសរបស់ប្រទ្រស

ចនិមកដល់រាជធានីភ្នពំ្រញនៅ
ចុងសបា្តាហ៍ន្រះ។
លោកវ៉ាងថ្ល្រងឱ្រយដឹងតាម

រយៈអ្នកបកប្រដចូន្រះនៅក្នងុ
ពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយ
គ្រូព្រទ្រយចាក់វ៉ាក់សំាងការពារ
ជងំឺកវូដី១៩នៅមន្ទរីព្រទ្រយព្រះ-
ក្រតុមាលាក្រមអធិបតីភាព
លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួ
ការពារជាតិ រួមនឹងរដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំង
មន្រ្តីនងិក្រមុគ្រូព្រទ្រយន្រក្រសងួ
ការពារជាតិជាច្រើននាក់។
លោកបានបន្តថាជាការឆ្លើយ-

តបនៅព្រលដ្រលប្រទ្រសចិន
បានគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩បានហើយ
ប្រទ្រសចិនក៏បានបញ្ជនូនូវអ្នក-
ជំនាញវិទ្រយាសាស្រ្តចំនួន២ក្រុម
មកដល់ប្រទ្រសកម្ពជុាហើយ
បានផ្តល់ជូននូវសមា្ភារបរិកា្ខារ

មួយចំនួនទៀត។
លោកវ៉ាងបានមានប្រសាសន៍

ថា៖ «បច្ចុប្របន្នន្រះទោះបីជា
ប្រទ្រសចិនក៏មានតម្រូវការ
មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់-
សាងំកវូដី១៩ដ្ររប៉នុ្ត្រប្រទ្រស
ចិនក៏បានសម្រចថានឹងផ្តល់
ជូនជាបនា្ទាន់នូវវ៉ាក់សំាងកូវីដ-
១៩ចនំនួ៦០មុនឺដសូជាដបំងូ
មកប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលមាន

ផ្រនការនៅចុងសបា្តាហ៍ន្រះ
ដោយនងឹប្រើប្រស់យន្តហោះ
ពិស្រសរបស់ប្រទ្រសចិនដឹក-
ជញ្ជនូមកដល់រាជធានីភ្នំព្រញ»។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចំាកម្ពជុា

បានបញ្ជាក់ថា៖ «ដ្រកថ្រប
រវងចិននិងកម្ពុជាពិតជាមាន
ភាពជ្រលជ្របំផុតនិងកត់-
ត្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តចិន
និងកម្ពុជា»។...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ព្រះរាជាណាចក្រ-
កម្ពុជា  និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ
បានប្រកាសរួមគ្នាបញ្ចប់កិច្ច-
ចរចាកចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្ម
ស្ររីទ្វ្រភាគី(CKFTA)នៅថ្ង្រ

ពុធបនា្ទាប់ពីការចរចា៣លើករចួ
ដោយប្រើព្រលកន្លះឆ្នាំចាប់ពី
ខ្រកក្កដឆ្នាំ២០២០ដើម្របីបើក
ផ្លវូឱ្រយមានកចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជ-
កម្មស្ររីទ្វ្រភាគីផ្លូវការដោយ
រដ្ឋាភបិាលទាងំ២រពំងឹចុះហត្ថ-
ល្រខានៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំន្រះ

ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រការពង្រីក
ទីផ្រសារនិងបង្កើនការនាំច្រញ។
កម្ពុជានឹងនាំច្រញទំនិញ

មួយចំនួនទៅកាន់ទីផ្រសារកូរ៉្រ
ក្នុងអត្រពន្ធសូន្រយ។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិង

លោកស្រីYooMyung-hee
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មន្រ
សាធារណរដ្ឋករូ៉្របានចុះហត្ថ-
ល្រខាលើកចិ្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់
កចិ្ចចរចាន្រះនៅថ្ង្រទី៣ខ្រកមុ្ភៈ
ដ្រលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ
អនឡាញ។

ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម
បានឱ្រយដងឹថាCKFTAន្រះធ្វើ
ឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹង
ភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកចិ្ចនងិពង្រកី
ការធ្វើស្ររីភាវូនីយកម្មពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វ្រភាគីឱ្រយកាន់ត្រមានភាព-
ទូលំទូលាយ...តទៅទំព័រ ៨

កម្ពជុា-កូរ៉្រខាងត្របូងនឹងចុះហត្ថល្រខាលើFTAទ្វ្រភាគីនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំន្រះ

គៃ ូពៃទៃយ  ឈរ កៃបៃរ រថយន្ត ដៃលតៃវូ បាន គៃ រៀបចំ តៃៀមសមៃប់ដឹកវា៉ាក់សំាង នៅ ឯមន្ទរីពៃទៃយពៃះកៃតុមាលា កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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តពីទំព័រ ១... ជា សាលា  រៀន គំរូ  
ក្នងុ ការ  អន ុវត្ត សកម្ម ភាព សខុ- 
ភាព សិកៃសា គៃប់ ជៃុង ជៃយ  
កាល ពី មៃសិល មិញ  ថា ការ ចូល- 
រួម របស់ មាតា បិតា អាជា្ញា ធរ មូល   - 
ដ្ឋាន សិសៃសា នុសិសៃស  និង លោ ក - 
គៃ ូ-អ្នកគៃ ូក្នងុការ  អនុ វត្ត សកម្ម -  
ភាព សុខ ភាព សិកៃសា គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយនៅ សាលារៀន ក៏  បាន 
ដើ រតួនាទ ីយ៉ាង សំខាន់ នៅ ក្នុង 
ការ ទប់  សា្កាត់ ការ រីក រាល ដល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា  ៖«ឥឡូវ នៃះ 
យើង បៃកាស សាលា បឋម- 
សកិៃសា ចតមុខុ ជា សាលា គំរូ ក្នងុ 
ការ អនុវត្ត សកម្ម ភាព សុខ ភាព- 
សកិៃសា គៃប ់ជៃងុ  ជៃយ។ ខ្ញុ ំសូម  
ស្នើ សំុ ឱៃយ  គៃប់   ខៃត្ដទាំង អ ស់ 
បង្កើត សាលា គំរូ នៃះផងដៃរ។ 
យើង អញ្ជើញ លោ ក លោកសៃី 
ជាបៃធាន មន្ទរី អប់រំមក   ចូលរួម 
នៅ ក្នងុ កម្ម វធិ ីបៃកាស នៅថ្ងៃ   នៃះ 
ដើមៃបី រៀន សូតៃ ពីគំរូ ហើយ ទៅ 
ពនិតិៃយ  សាលា រៀន ណាដៃល អាច 
រៀប ចំ    ឱៃយ ទៅ ជា សាលា គំរូ បៃប 
នៃះ បាន» ។

បើ តាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី   សាលា 
ផៃសៃង ៗ  ទៀត  គៃប ់កមៃតិ  ពកីមៃតិ 

បឋម រហូត ដល់ កមៃតិ ឧត្ដម សិកៃសា 
គឺ អាច អនុវត្ដ សកម្ម ភាព សុខ- 
ភាព សិកៃសា គៃប់ ជៃុងជៃយ  នៅ 
តាម សាលា រៀន រៀង ៗ ខ្លួន បាន 
តាម បៃប ទន់ ភ្លន់ទៅ តាម លទ្ធភា ព 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ សុវត្ថភិាព អនា - 
ម័យ និង សុវត្ថិ ភាព ចំណីអាហារ  
និង សុខភាព សិកៃសា  ។ 

លោក  ហង់ជួន  ណារ៉ុន  ថ្លៃង 
ថា ៖« តាម រយៈ ការ រៀន សូតៃ គំរូ 
ពសីាលា ចតមុុខ នៃះ គយឺើង នងឹ 
បៃ កា្លាយ សាលា រៀន របស់ យើង 
ជា សាលា  គំរូល្អ»។ ចំពោះ នាយ ក-  
សាលា  ដៃល  ធានាបាន នូវ បរិ - 
សា្ថាន  សកិៃសា ល្អដោយ បាន អនវុត្ដ 
បាន យ៉ាង ពៃញ លៃញ  នវូ គោល- 
នយោ បាយរបស់ កៃ សួង  និង ធា - 
នា បាន នូវ ការ រៀន សូតៃ  របស់ សិ សៃស 
ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អសា លា មា   ន   
បរិសា្ថាន សិកៃសា ល្អ នោះក៏នឹង កា្លា យ - 
ជា នា យក  សា លា ល្អ ផង ដៃរ ។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ 
កៃសួង អប់រំ  ស្ដពីីការ បៃកាស ទទួល- 
សា្គាល់ សាលា បឋ មសិកៃសា ចតុមុខ 
ជា  សាលា រៀន គំរូ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
កាល ពី ឆ្នា ំសិកៃសា  ១៩៧៩ -១៩៨០ 
សាលា បឋម សិកៃសា ចតុ  មុខ  ជា 
សាលា រៀន ដំបូ ង គៃ  ដៃល បាន 

បើក បវៃសន កាល ជា បៃវត្ត ិសាស្តៃ 
ដើមៃបី បៃមូល សិសៃសា នុសិសៃស ចូល 
រៀន វិញ  កៃយ ថ្ងៃ ជ័យ ជម្នះ  ៧  
មករា  ១៩៧៩ ។  ក្នងុ ឆ្នា ំសិកៃសា  
២០២០-២០២១  កៃសួង អប់រំ 
បាន ជៃើស រីស សា លា រៀន នៃះ 
ដើមៃបី អនុ វត្ត  សកម្ម ភាព សុខ ភាព- 
សិកៃសា គៃប់ ជៃងុជៃ យ មុន គៃ  សៃប- 
តាម យុទ្ធ សាស្តៃ ទំាង ៩ ដៃល មាន 
ចៃង ក្នងុ គោលនយោ បាយ ជាតិ 
ស្ត ីពី សុខ ភាព សិកៃសា ។

សុខភាព សិកៃសា គឺ ជា បណ្ដុំ 
សកម្មភាព ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ រាង- 
កាយ ផ្លវូ ចិត្ដ និង ផ្លវូ សង្គម របស់ 
សិសៃសា នុសិសៃស និង បុគ្គ លិក អប់រំ ។ 
គោល ដៅ នៃ ការ អនុវត្ដ សុខភាព- 

សិកៃសា គឺ ដើមៃបី ធានា បាន នូវ ការ អប់រំ 
មួយ  បៃកបដោយ គុណភាព 
បរិយប័ន្ន និង មាន សមធម៌ និង  
ដើមៃបី ឱៃយ សមៃ ច  បាន ទៅ តាម 
គោល ដៅ នៃ ការ អប់រំ គឺ សិសៃស តៃវូ 
មាន វិជា្ជា សមៃបទា បំណិន សមៃបទា 
ចរិយសមៃបទា និង កាយ សមៃបទា   
ដៃល ទាម ទារ ឱៃយ សិសៃស តៃវូ មាន 
សុខភាព ល្អ មាន អនា ម័យល្អ ។

រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  កាល ពី 
សម័យ បៃជំុពៃញអង្គ គណៈ រដ្ឋ ម ន្ដៃ ី
នៅ ថ្ងៃទី ៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០១៩ 
បាន ឯកភាព ដក ់ចៃញ  នវូ គោល- 
នយោ បាយ  ជាតិ  ស្ដីពី សុខភាព- 
សិកៃសា ក្នងុ គោលបំណង រួម ចំណៃ ក 
លើកកម្ពស់ គុណភាព អប់រំ និង 

ផ្ដល់ឱៃយ អ្នកសិកៃសា និង បុគ្គលិក 
អប់ រំ នូវ លទ្ធ ភាព  ក្នុងការ ទទួល - 
បាន នូវ សុខភាព ល្អ  និង សុខុ មា ល - 
ភាព ដើមៃបី កា្លាយជា ធនធាន មនុ សៃស  
បៃកបដោយ សកា្តានុពល ។

លោក រស់  សុវាចា  អ្នក នំា ពា កៃយ 
កៃសួង អប់រំ   ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ ថា  
សាលា បឋម សិកៃសា ចតុមុខ  គឺជា 
សាលារៀន គំរូទី១ ក្នងុ ការ អនុ វត្ត 
សកម្ម ភាព សុខ ភាព សិកៃសា គៃប់ 
ជៃងុ ជៃយ នៅ កម្ពជុា ។  ដោយ- 
ឡៃក នៅ សៃកុ កណា្ដាល ស្ទងឹ  ខៃត្ដ 
កណា្ដាល  គឺ មាន សាលារៀន ចំនួន  
៩ និង នៅ ខៃត្ដកោះកុង  មាន 
សាលារៀន ចំនួន ៩ ទៀ  ត បាន    ចាប់ 
ផ្ដើម រៀប ចំការ អនុ វត្ដ សកម្ម ភាព 
សុខ ភាព សិកៃសា គៃប់ ជៃងុ ជៃយ 
បៃប នៃះ ។  កៃ ពី នៃះ សា លា រៀន 
នៅ តាម បណា្ដា ខៃត្ដ ផៃសៃង ទៀត  
កំពុង ពិនិតៃយ លទ្ធ ភាព បង្កើត ការ 
 អនុ វត្ដ បៃប នៃះ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖« កៃ ពី ការ អនុ វត្ដ 
សកម្ម ភាព សុខ ភាពសិកៃសា គៃប់ 
ជៃងុ ជៃយ  នៅ តាម គៃះឹ សា្ថាន 
សិកៃសា ផៃសៃងៗ ទៀត  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា សាលា រៀន មាន ការ រៀប ចំ 
ជា បៃអប់ សង្គៃះ បឋម  (First Aid 
Kit)  ដើមៃបី ជួយ សមៃលួ ទៅ តាម 
តមៃវូ ការ ជាក់ ស្ដៃង »។

លោក  បុិច  បូឡៃន  បៃធាន 
កៃមុបៃកឹៃសាភបិាល សហពន័្ធ សៃវា 

អបរ់ ំនៅ កម្ពជុា លើក ឡើង ថា ការ- 
អនុវត្ដ  គោល នយោបាយ សុខភា ព-  
សិកៃសា បាន ល្អ  បាន លើក កម្ពស់ 
សុខភាព សិកៃសា ដល់ បុគ្គលិក សិកៃសា 
នងិ សសិៃសានសុសិៃស ក្នងុ ការ សកិៃសា 
បាន ល្អ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«កា ល ពី  
មនិទាន ់មាន គោល      នយោបា យ- 
ជាតិ  ស្ដីពី សុខភាព សិកៃសា កុមារ 
និង យុវជន របស់ កម្ពុជា មាន 
បញ្ហា កង្វះ អាហា រូបត្ថម្ភ ពៃះ 
មនិទាន ់មាន ការថៃទាគំាពំារ លើ  
សុវត្ថិភាព ចំណីអាហារ បាន ល្អ  
ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការ លូត លា ស់ 
បៃជា្ញា សា្មារតី របស់ ពួកគៃ  »។ 
ប៉ុន្ដៃ តាម រយៈ ការ អនុវត្ដ គោល - 
នយោបាយ សុខភាព សិកៃសា នៅ 
តាម គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា   បាន គាំទៃ 
ដល់ សុខភាព សិកៃសា សិសៃស ទាំង 
ការផ្ដល់ អាហារូបត្ថម្ភ និង សុខ - 
ភាព ផ្លូវ ចិត្ដ អាច ឱៃយ ពួកគៃ មាន 
បៃជា្ញា សា្មារតី ល្អបៃសើរ ឡើង ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដៃី  ហ៊ុន  
សៃន  កាលពី ថ្ងៃទី ៤  ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ  
២០២០ បាន តៃងតាំង លោក 
ហង់ជួន ណារុ៉នជា បៃធាន គណៈ - 
កមា្មាធិការ អន្តរ កៃសួង ស្ដពីី សុខ - 
ភាព សិកៃសា  ដៃលមាន រដ្ឋលៃ ខា - 
ធិការ  នៅ តាម កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ 
ជាង ២០ រូប ទៀតជា អនុ បៃធាន  និ ង 
សមាជិក ក្នុង គោល បំណង ដើមៃបី 
លើកកម្ពស់ គុណ ភាព អប់រំ ៕

នៅ សុី វុត្ថា

ក្រច្រះៈ អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត កៃចៃះ 
សហ ការ ជាមយួអង្គការWWF 
កំពុងរៀ ប ចំ សាងសង់ ប៉ុស្តិ៍ឆ្មាំ 
បណ្តៃត ទកឹ ក្នងុ ទន្លៃ មៃគង្គ  នៅ 
តបំ ន ់កា ំព ីក្នងុឃុសំមៃបុក  សៃកុ 
ចិ តៃបុ រី ដើ មៃបីតា មដន  សកម្ម- 
ភាព នៃសាទ ខសុ ចៃបាប ់ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយប៉ះ ពាល់ ដល់  តំបន់ ការពារ 
ជមៃក សត្វ ផៃសាត ដៃល ជាសត្វ 
កំពុង បៃ ឈម  ការ ជិត ផុត ពូជ ។ 
   លោក សៃង  ទៀក  នាយ ក 
អង្គការ WWF បៃចាំ កម្ពុជា 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  ការ បង្កើត បុ៉ស្តិ៍ឆ្មា ំ បណ្តៃត- 
ទកឹ នៃះ គដឺើមៃប ី អន្ត រាគ មន ៍បាន 
ទាន់ ពៃល  បើមា នបទ ល្មើស  
នៃ សាទ ក្នងុ តបំន ់កា ំព ីដៃល មាន 
សត្វ ផៃសាត រស ់នៅ បៃមាណ ៩០ 
ភាគ រយ ក្នុង ដង ទន្លៃ  មៃគ ង្គ។  

លោក បន្ត ថា នៅ ពៃ ល មាន 
បទ ល្មើស នៃសាទ កើត ឡើង ក្នងុ 
តំបន់ កាំ ពី ដៃល មាន  បៃវៃង បៃ- 
មាណ ២៥ គីឡូ ម៉ៃតៃ  កៃុម- 
ការងារ លៃបាត នឹង ងាយ សៃួល 
ចុះ ដល់ គោល ដៅ បាន រ ហ័ស  
ដោយ សារ មាន ឆ្មា ំយម កាម ២៤ 
ម៉ាង លើ២៤ ម៉ាង  នៅ ប៉ុស្ដិ៍ ឆ្មាំ 
បណ្តៃត ទឹក នោះ  ។នៃះ  គឺជា រឿង 

សខំាន ់ដៃល តៃវូ ធ្វើ  ពៃះ  ផៃសាត  
និង មងឬកា រ ឆក់ មិន តៃូវ គា្នា ទៃ ។ 

លោ ក ថា៖« ឥឡវូ នៃះកៃ ុមការ- 
ងារ  ដៃលមា ន ការ សហកា    រ ជាមួយ   
ផ្នៃក ផល ខៃត្ត កំពុង រៀប   ចំ 
សា ងសង់ ១ កន្លៃង សនិ  ហើយ 
ក្នុង ផៃនការ ៦ ខៃទៅ មុខ ទៀត 
យើ ង តៃវូ សាង សង់ ឱៃយ មាន ២ កន្លៃង 
នងិ ដណំើរ ការ ហើយ យទុ្ធសាស្តៃ 
បន្តយើ ង នឹងធ្វើ បន្ថៃម ទៀ ត»។

លោក  ថា៖  « ប៉ុស្តិ៍ បណ្តៃត- 
ទឹកជា រឿង មួយ  ដោយ មាន 
សមា្ភារ គៃប់ គៃន់ ហើយ យើង 
នឹង ពិនិតៃយមើ ល ទៅលើ បច្ចៃ ក- 
វិទៃយា  ដូច ជា ការ បង្ហាះ ្រដូន ក្នងុ- 
ការ គៃប់ គៃង នៅ តំបន់ នៃះ កុំឱៃយ 
មា នប ទល្មើ ស នៃសា ទ  ហើយ 
អន្តរា គមន៍ ឱៃយទាន់ ពៃល  »។ 

លោក ថៃ ង ភា ព បៃជា កា រ- 
ពារ ភូមិ កាំ ពី  ឃុំ សមៃបុក  បាន 
សា្វាគមន៍ ការសង់ បុ៉ស្តិ៍ឆ្មា ំបណ្តៃត- 
ទឹក នៃះ ហើយ ថា បៃជាការពារ 
នឹ ងចូ លរួម លៃបាត ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
បទល្មើស នៃ សាទដៃល ប៉ះពាល ់
សត្វ ផៃសាត។ប៉នុ្តៃ លោកថា  ការ- 
សង ់១ ឬ ២វា មនិគៃប ់គៃន ់ទៃ ។ 
    បើតា ម លោក ថៃ ង ភាព- 
តំបន់ កាំ ពីនៃះ  មានការ លំបាក 
ការពារ ណាស់ ពៃះ មាន សកម្ម- 
ភាព  នៃសាទ ខសុ ចៃបាប ់ជាចៃើន 

បាន នងិ កពំងុ កើ តមាន  ក្នងុ  ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ផៃសាត  ហើយ កម៏ា ន 
ផៃសាត ងាប់ ដោយ ជា  ប់ មងដៃ រ ។ 
     លោ ក  ថ្លៃង ថា៖  «ក្នងុ នាម  ខ្ញុំ 
ជា បៃជា ការពារ ខ្ញុំ  នឹង ចូល រួ ម 
ជ ួយទា ំង ទកឹចតិ្ត ក្នងុការ ចុះទៅ 
លៃបាត ទាំង ថ្ងៃ និង យប់ ពៃះ ខ្ញុំ 
មើលឃើ ញថា  មាន បទ ល្មើ សនៃ- 
សាទ ខុសចៃបា ប់ នៅ ក្នងុ ទី នៃះ» ។ 
  លោក  ថុ ន ថា រង បៃធា ន សហ- 
គមន ៍នៃសាទ កា ំពបីាន ឱៃយដងឹថា 
ក្នងុ តបំន ់ កា ំពនីៃះ គ ឺមាន ឆ្មា ំនងិ 
បៃជា ការពារ ចូលរួម ការពារ ធន- 
ធាន ជលផល  បុ៉ ន្តៃ នៅមាន ភាព- 
ចនោ្លាះ បៃ ហោង  ក្នងុ ការ តាម ដន 
ដៃល ធ្វើឱៃយ សត្វ ផៃសាត មយួចនំនួ 
បាន ងាប់ ។ប៉ុ ន្តៃបើ  មាន ប៉ុស្តិ៍ ឆ្មាំ 
បណ្តៃត ទឹក សា្នាក់នៅឃ្លាំមើល 
បទល្មើ ស  វា នឹងជួ យ ប ន្ថយ ផល- 
ប៉ះពា ល់ ដល់ តំបន់ ជមៃក ផៃសាត ។ 
   លោកថ្លៃ ងថា «នៃះ រឿង ល្អ ក្នងុ 
ការ សាង សង់ ប៉ុស្តិ៍ ឆ្មាំ បណ្តៃត - 
ទកឹ នៃះ សមៃប ់ចលូរមួ ការពារ 
សត្វ ផៃសាត...បើ ពលរដ្ឋ នៅតៃ 
នៃ សាទ  ក្នុង តំបន់ នៃះអាច នឹង 
បា តប់ ង ់ទាងំ តៃ ីនងិ សត្វ ផៃសាត 
នងិ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ។ ខ្ញុ ំមនិ អាច ឱៃយ 
ពួក គាត់ ធ្វើ អ្វី តាម តៃ អំពើ ចិត្ត 
នោះទៃ  បើ នៅតៃ បៃពៃឹត្តទៀ ត 
ខ្ញុ ំនងឹ អពំា វនាវ ឱៃយមាន ការ បង្កើត 

ចៃបាប់ ឱៃយ តឹង រុឹង ថៃម ទៀត» ។ 
នៅក្នុ ង បើក កិច្ច បៃជុំ  ការងារ 

ពងៃឹង ការអភិ រកៃស សត្វ ផៃសាត  
និ ង ជីវចមៃះុ ជលផល ទន្លៃមៃ  គង្គ  
ពី ថ្ងៃ១ កុ ម្ភៈថ្មីៗនៃះ  លោក  វា៉ា 
ថន អភ ិបាល ខៃត្ត  កៃចៃះ  បាន 
ជរំ ុញឱៃយ មន្តៃ ីជ ល ផល នងិ អ្នក- 
ពាក់ ព័ន្ធ ព ងៃឹង  និង ការ ពារ ជីវ- 
ចមៃុះ និង សត្វ ផៃសាត  ក្នុង ទន្លៃ 
មៃ គង្គ  ដោយលោក ថា  ការការ- 
ពា រ និង គៃប់ គៃង ទីជមៃក ធន- 
ធាន  ជលផល នឹងប ង្កើ ន  សត្វ- 
ផៃសាត  ក៏ដូចជាបន្ថយ ការ នៃ- 
សា ទ ល្មើស ចៃបាប់ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« ការដៃល រួម- 
គា្នា ការពា រ នងិ អភ ិរកៃស សត្វ ផៃសាត 
ទាំងនៃះជា  កតា្តា មួយ ដ៏  សំខាន់ 
សមៃប់ ខៃត្តកៃចៃះ ក្នងុ ការ ទាក់- 
ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរជាតិ- អន្តរជា តិ 
មក ទសៃសនា  កមៃសាន្ត» ។

 តាម របាយកា រ ណ ៍ព ីរដ្ឋបាល- 
ជល ផល ខៃត្តកៃ ចៃះ  បងា្ហាញ ថា 
ច ំននួ សត្វ ផៃសាត ងាប ់ បានកើន 
ជា លដំប ់ដោយ  ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០១៨ 
ងាប់ ៥កៃបា ល ឆ្នា ំ២០២០ ងាប់ ៩ 
កៃបា ល និង ក្នងុ ខៃ មករា ឆ្នា២ំ០២១ 
ងាប់ ២កៃបាល ។ការ ងាប់ សត្វ- 
ផៃសាត ជា បន្តប នា្ទា ប់ នៃះ  កំពុង 
បៃឈម ទៅ នឹង និរន្តរ ភាព នៃ សត្វ- 
ផៃសាត នៅក្នុង  ទន្លៃមៃ គង្គ ៕ 

រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំស្នើឱ្រយ...

អាជ្ញាធររៀបចំសង់បុ៉ស្តិ៍បណ្ដ្រតទឹកការពារផ្រសោត

អ្នក គ្រ ូនិង សិស្រសក្នងុ ថ្នាក់ រៀន  នៅ សាលា បឋម សិក្រសា ចតុមុខ ។ រូបថត រងៃសី 
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កម្ពជុាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជនូពលករទៅធ្វើការនៅកូរ៉្រខាងត្របូង
 ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  កម្ពុជា និង សាធា រ ណរដ្ឋ- 
 ករូ៉ៃ បន្ត   ចុះ ហត្ថ លៃ ខា លើ អនសុៃសរណៈ 
នៃការយោ គយល់ គ្នា ស្តីពី ការ បញ្ជូន  
ពលករ ទៅ បមៃើ ការ ងារ នៅ សា ធា- 
រ ណរ ដ្ឋ កូរ៉ៃ កៃម បៃព័ន្ធ អនុញ្ញាត 
មុខរបរ (EPS) ជា លើក ទី៦ ខណៈ 
រយៈ ពៃល ជាង ១០ ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ 
បៃពន័្ធ  EPS បាន បញ្ជនូ ពលករ កម្ពជុា 
ជិត ៧ មុឺន នាក់ ទៅ បំពៃញ ការ ងារ 
នៅក្នុងបៃទៃស នៃះ ។

ការ បញ្ជូន ពលករ ក ម្ពុ ជា ទៅ បមៃើ- 
ការងារ នៅ សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ កៃម 
បៃពន័្ធ  EPS តៃវូបាន ចុះ អនសុៃស  រណៈ 
នៃ ការ យោគ យល់ គ្នា រវាង លោក  
នាយ ក រដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ សៃន នងិ លោក 
Roh Moo-Hyun អតីត បៃធា នាធិប- 
ត ីនៃ សា ធាណ រដ្ឋ ករូ៉ៃ កាល ពខីៃ វចិ្ឆកិា  
ឆ្នា ំ២០០៦  ដៃល មាន គណៈ កមា្មាធិ ការ-  
បណ្តុះ បណ្តាល  និង បញ្ជូន ពលករ  
ទៅ បរ ទៃសនៃ កៃសួង ការងារ  និង 
បណ្តះុបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ កម្ពជុា  និង អង្គ- 
ភាព អភិវ ឌៃឍន៍ ធនធា នមនុសៃស នៃ 
កៃសួងការងារ   និង មុខរ បរ នៃសាធា- 
រណរដ្ឋ កូរ៉ៃជា បៃតិបត្តិ ករ ។

លោក អិុត សំហៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួ ង  
ការងា រ និង  បណ្តុះ បណ្តាល  វិជា្ជា ជីវៈ  បាន 

សរសៃរ នៅលើ ហ្វៃ ស ប៊កុ របសល់ោ ក  
កាលពី  ថ្ងៃទី ២  ខៃកុម្ភៈថា ថ្ងៃ នៃះ កៃសួង- 
ការងារ និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ 
កម្ពជុា នងិ កៃសងួ ការងា រ នងិ មុខ របរ 
នៃ  សា ធារ ណរដ្ឋ  កូរ៉ៃ បាន ចុះហត្ថ - 
លៃ ខា  បន្ត អនុសៃសរណ ៈយោគ យល់ គ្នា 
ស្តពី ីការប ញ្ជនូ ពលករ ទៅ បមៃើ ការងារ  
នៅ សាធា រណរដ្ឋ កូរ៉ៃកៃម បៃព័ន្ធ - 
អនុ ញ្ញាត មុខ រ បរ(EPS)លើក ទី ៦ ។ 

លោកបាន ឲៃយ ដឹងថា គិត ចាប់ពី ឆ្នាំ 
២០០៧ មក កម្ពជុា បាន បញ្ជនូ ពលករ 
សរុប ចំនួន ៦៨ ២៩៤នាក់ (សៃី 
ជតិ១ មុនឺ៥ ពាន ់នាក)់ឲៃយ ទៅ បមៃើការ 
ក្នុង វិស័យ ឧសៃសា ហ កម្ម កសិកម្ម  និង 
សំណង់ ដៃល អា ណត្តិ ការងារ មាន 
រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ ១០ខៃ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «បច្ចុបៃប  ន្ន 
ព ល ករ   កម្ពជុា ដៃល កពំងុ បមៃើ ការងារ 
នៅ សាធា  រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃមាន ចំនួន បៃ- 
មាណ ៤ ៥ ៤ ៦២នា ក់(សៃី១០  ១៨៣ 
នាក់)។តាំងពី ចាប់ ផ្តើម នៃ ការ បញ្ជូន 
[ពលករ]ម ក  កម្ពជុា តៃង តៃ ជាប ់ចណំត-់ 
ថា្នាក ់ល្អជា បៃទៃស បញ្ជនូ  នងិ តា មរយៈ 
ការពិ ភាកៃសា រវាង ភាគី កម្ពុជា- កូរ៉ៃ» ។

លោក បាន បន្ថៃម ថា បនា្ទាបព់ ីសា្ថាន- 
ភាព កូ វីដ១៩ នៅ សាធា រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ 
មាន ភាព ធូរសៃល ដៃល អាច ទទួល 
យ ក ក មា្លា ំង ពល កម្ម បរទៃស បាន កម្ពជុា 

រពំងឹ ថា នងឹ កា្លាយ ជា បៃទៃស អាទ ិភាព 
ក្នុងការ បញ្ជូន  ដោយ សារ  កម្ពុ ជាមាន 
សា្ថាន ភា ព កូ វីដ១៩ ល្អបៃ សើ រ មា ន 
ជើង ហោះ ហើរ ចៃើន  នងិ អតៃ ពលករ 
កម្ពជុា ខុស ចៃបាប់  មាន កមៃតិ ទាប  បើ ធៀប 
ជា មួយ បៃទៃស បញ្ជូន ផៃសៃង ទៀត ។

លោក ហៃង សរួ អ្នក នាពំា កៃយ កៃសងួ 
ការងារ  និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជី វៈ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី  ថ្ងៃទី២ 
កុម្ភៈ  ថា ដោយ សា រ តៃ បញ្ហា វិបត្តិ - 
ក ូវដី១៩ តាមរយៈ អន ុសៃសរ ណ យោគ- 
យល់ គ្នា បន្ត នៃះ គឺ មិនទា ន់មា ន តួលៃខ 

ជា ផ្លូវការណមួយថា  កៃសួង ការងារ 
នងិ មខុ របរនៃ សា ធា រណ រដ្ឋ ករូ៉ៃ នងឹមាន 
តមៃវូការ  ពលករ ព ីកម្ពជុា ចនំនួ ប៉នុា្មាន 
នោះ ទៃ។  ក៏ប៉ុ ន្តៃ លោក ថា   ការ ចៃញ 
ទៅធ្វើ ការ នៅកៃ បៃទៃសគ ឺអា សៃយ័ 
លើ តមៃវូ ការ  នងិ ការ សមៃច ចតិ្ត របស ់
និយោ ជក ហើ យ តាមរ យៈ បៃព័ន្ធ EPS 
នៃះ  គឺ មិន មាន កំណត់ កូតា នោះ ទៃ ។ 

លោក ឌី ថៃ ហូ យ៉ា មន្តៃ ីកម្មវិធី ការពារ- 
សិទ្ធិ ពលករ ចំណក សៃុក នៃ  អង្គការ 
Central បាន លើក ឡើង ថា ដំណើរ- 
ការ នៃ ការបញ្ជូនពលករ ទៅ កាន់បៃ- 

ទៃស កូរ៉ៃ នៃះ គឺ ជាដំណើរការ ល្អមួយ 
ដៃល អាច ផ្តល ់ឱកាស ដល ់ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
បាន ចៃើនបើ បៃៀប ធៀប នងឹ ការបញ្ជនូ 
ពលករ ចៃញ ទៅ បៃទៃស ដទៃ។ ក៏បុ៉ន្តៃ 
លោក ថា  បើទោះជា ដំ ណើរ បញ្ជូន 
ពល  ករ ទៅ បៃទៃស នៃះមាន ភា ពល្អ- 
បៃសើរ ហើយ ក្ត ីក ៏លោក រពំងឹ ថា រដ្ឋាភ-ិ 
បាល នៃ បៃទៃស ទាំង២ គួរតៃ យក  
ចិ ត្តទុក ដក់ បន្ថៃម ទៀត ។

លោក បានបញ្ជាក់ ថា៖  «ពាក់ ព័ន្ធ នងឹ 
បៃពន័្ធ នៃ កា រការ ពារ ទៅលើ សទិ្ធ ិពលករ 
ន ិង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នងិ បៃក ់ឈ្ន ួល 
ឬ កន្លៃង រស់ នៅមាន មួយចំ នួន ហាក់ 
នៅ ខ្វះ ចនោ្លាះ  ពៃះ យើង ឃើញ មាន 
ករណី សា្លាប់  មាន អី។ អ៊ីចឹង ហើយ  
បៃព័ន្ធ លក្ខ ខណ្ឌ កន្លៃង រស់នៅ នៃះគឺ 
តៃវូ តៃ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់តៃវូតៃ ការពារ 
ពួក គត់ឲៃយ មាន សុ វត្ថិភាព នៅ កន្លៃង 
ការ ងារ និង កន្លៃង រស់នៅ »។ 

កៃ ពីនៃះ  លោក ឌី ថៃ ហូ យ៉ា ចង់ 
ឲៃយ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  មានការ ទទួល- 
សា្គាល ់ជា ផ្លវូការ នវូ សា្នាដៃ ឬ ជនំាញ ណ 
មយួ តាម រយៈ ការចៃញ បណ្ណ សរសើរ 
ដល់ ពលក រ ដៃល បាន បំពៃញ ការ ងារ 
តាម ការ កំណត់ នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ ដើមៃបី 
ឲៃយ ពកួ គតអ់ាច មាន សម ត្ថ ភាព ដោយ 
សៃប ចៃបាប ់ក្នងុ ការ បន្ត ការងារ នៅក្នងុ 
បៃទៃស បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព៕

ពលករខ្មេរពេលកំពុងរៀនមុនចេញទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ កន្លងមក។ រូបថត  EEDO Korean School



គឹម សារុំ

ភ្នពំេញៈ សណំុំរឿងបទញុះញង់
ដល់សន្តសិខុសង្គមរបស់លោករ៉ងុ
ឈនុប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាឃ្លាមំើល
កម្ពជុានងិអ្នកពាកព់ន័្ធ២នាក់ទៀត
ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ-
ព្រញបើកសវនាការជំនុំជម្រះ ពី
ម្រសិលមញិបន្តពីខ្រមករាដ្រលក្នងុ
សវនាការនោះក៏មានការទះតុពី
ម្រធាវីជនជាបច់ោទជទំាស់នងឹការ- 
សរួកនូក្តីពីសណំាក់ចៅក្រមដោយ
ចាត់ទុកថា ជាសំណួរមានភាព-
មិនប្រក្រតីរបស់ចៅក្រម។
ករណីបទញុះញង់ដល់សន្តសិខុ

សង្គមន្រះពាកព់ន័្ធនងឹរឿងព្រដំ្រន
នៅស្រុកពញាក្រកខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ
កាលពីថ្ង្រទី២០ខ្រកក្កដាឆ្នាំ
២០២០។កាលនោះលោករ៉ុង
ឈុនបានដឹកនាំក្រុមការងារ
ចុះទៅពនិតិ្រយមើលព្រដំ្រនក្រយពី
លោកទទលួបានពត័ម៌ានថាដសី្រ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទៅខាង
វៀតណាម។
ក្នងុសវនាការគ្រឃើញវត្តមាន

ជនត្រវូចោទលោករ៉ងុឈនុកញ្ញា
សកន្និកានិងបុរសមា្នាក់ទៀត
ឈ្មោះតនុនមិលដ្រលមានម្រធាវី

លោកសំ សុគង់លោកជូង ជូងី
លោកក្រតឃីនិងលោកឡោ
ជនុធ។ីរឯីចៅក្រមមានវត្តមានត្រ
មា្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺលោកលិសុខា
ដ្រលមានលោកស្រងហៀងជា
តណំាងអយ្រយការ។ចណំ្រកលោក
ឈតិបូរា៉ាវុធនិងលោកគូនសារឿន
ជាម្រធាវីតណំាងឱ្រយរដា្ឋាភបិាល។
មនុនងឹឆ្លើយសណំរួចៅក្រមលិ

សុខាលោករ៉ុងឈុនបានប្រប់
ចៅក្រមថាលោកមានការភ្ល្រចភា្លាងំ
អង្គហ្រតុខ្លះដោយសារត្រលោក
ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រហ្រល
៧ខ្រមកហើយ។ការរស់នៅក្នុង
ពន្ធនាគារទៀតសោតកម៏ានទហំំ
ត្រ២០ម៉្រត្រការ៉្រខណៈអ្នកជាបឃ់ុំ
មានប្រមាណ៤០នាក់នោះហើយ
ការប្រើប្រស់ទឹកក៏ខ្វះខាតទៀត។
លោកថាលោកជាប្រធានក្រមុ-

ប្រកឹ្រសាឃ្លាមំើលកម្ពជុាហើយការងារ  
របស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃ្លាំមើលកម្ពុជា
ន្រះគឺបង្កើតឡើងដើម្របីឃ្លាំមើល
ពីភាពខ្វះចនោ្លាះរបស់រដា្ឋាភបិាល
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្ត្រមិនប្រឆំងនឹង
រដា្ឋាភបិាលទ្រផ្ទយុទៅវញិមានត្រ
ការជួយបំព្រញភាពខ្វះចនោ្លាះ។
បើតាមលោករ៉ងុឈនុប្របច់ៅ- 

ក្រមមនុគាតច់ុះទៅមើលព្រដំ្រន
នៅស្រុកពញាក្រកនោះគឺគាត់
បានទទលួពត័ម៌ានពីវទិ្រយុអាសុីស្ររី
ដ្រលបានផ្រសាយពីទុក្ខលបំាករបស់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្រពាំងផ្លុង
ស្រុកពញាក្រក ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។
ប្រជាពលរដ្ឋបានត្អូញត្អ្ររពីការ-
បាត់បង់ដីទៅប្រទ្រសវៀតណាម
ហើយគាត់បានទៅជួយអន្តរាគមន៍
ដើម្របបីានដីឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋបាន-
អាស្រ័យផលលើដីនោះវិញ។
លោកប្រប់ចៅក្រមថា៖«គោល- 

បំណងធំរបស់ខ្ញុំ ក្នុងការចុះទៅ
ពិនិត្រយនៅភូមិត្រពាំងផ្លុងនោះគឺ
ខ្ញុំចង់អន្តរាគមន៍ឱ្រយពលរដ្ឋបានដី
ដើម្របីអាស្រយ័ផលលើដីនោះវញិ
ប៉ណុ្ណោះ។ខ្ញុំទៅមនិម្រនទៅមើល
ព្រំដ្រនទ្រគឺទៅមើលទំនាស់ដីធ្លី
ត្រវាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដ្រន»។
លោករ៉នុឈនុបន្តថា៖«មលូ-

ហ្រតុវាពាកព់ន័្ធបញ្ហាព្រដំ្រនព្រះ
មានការបោះបង្គោលចូលដីពួក-
គាត់ ហើយខ្ញុំចង់ឱ្រយរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាធ្វើម៉្រចបានដីឱ្រយពួកគាត់
វញិ។ខ្ញុំធ្វើន្រះមនិបានប្រយោជន៍
មករ៉ុងឈុនទ្រ»។
លោកបន្ថ្រមថាក្រយត្រឡប់

ពីស្រុកពញាក្រកនោះ គឺគាត់
បានធ្វើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ក្នងុនាម
ក្រមុប្រកឹ្រសាឃ្លាមំើលកម្ពជុាពាកព់ន័្ធ
ការបាត់ដីពលរដ្ឋ។ស្រចក្តីថ្ល្រង-
ការណ៍នោះមនិបានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់រដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាទ្រ។ផ្ទយុ-
ទៅវិញសមត្ថកិច្ច និងតុលាការ
ដ្រលចាប់និងឃុំ...តទៅទំព័ រ ៦

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៤ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ  ១ ...ជនថាគណៈ-
កមា្មោធិការន្រះបានដាក់ដំណើរ-
ការ«កម្មវិធីប្រឹក្រសាច្របាប់តាម
ទរូសព័្ទដោយឥតគតិថ្ល្រ»ដោយ
មានម្រធាវីជាច្រើនរូបរង់ចាំ
ទទួលទូរស័ព្ទ និងឆ្លើយសំណួរ
បកស្រយចម្ងល់របស់សាធា-
រណជនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវ-
ច្របាប់នានា។
បើតាមតារាងបញ្ជីឈ្មោះម្រធាវី

ប្រចាំការស្រវាប្រឹក្រសាផ្លូវច្របាប់
ន្រះផ្ដល់ជនូដល់សាធារណជន
សម្រប់រយៈព្រលព្រញមួយ
សបា្ដាហ៍ដោយមានម្រធាវីប្រចំា-
ការចំនួនពី៥នាក់ទៅ៦នាក់
ជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ចំពោះប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលមានបំណងចង់
ប្រឹក្រសាយោបល់ផ្ន្រកច្របាប់អាច
ចូលទៅកាន់ផ្រកCHRCht-
tps://www.facebook.com/
chrc.gov.khដើម្របីយកល្រខ
ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមម្រធាវីដ្រល
ប្រចាំការ។
ស្រចក្ដីជនូដណំងឹបញ្ជាក់ថា៖

«ក្រមុម្រធាវីសិទ្ធិមនុស្រសន្រCHRC
រកីរាយនងិត្រៀមខ្លនួរចួជាស្រច
ក្នុងការផ្ដល់នូវការប្រឹក្រសា និង
ពិគ្រះយោបល់ផ្ន្រកច្របាប់ជូន

បងប្អនូសាធារណជនដោយឥត-
គតិថ្ល្រនងិគ្រប់ព្រលវ្រលាចាប់ពី
ថ្ង្រជូនដំណឹងន្រះតទៅ»។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំាពាក្រយ

CHRCបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
កម្មវិធីន្រះគឺសម្រប់ប្រជាពល-
រដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនមានការ- 
ប្រងច្រកក្រមុអាទិភាពនោះទ្រ។
អ្នកដ្រលអាចទូរស័ព្ទទៅសំុជំនួយ
ប្រឹក្រសាផ្ន្រកច្របាប់ន្រះគឺអ្នកដ្រល
មានបញ្ហាក្ដកីា្ដាំនៅតលុាការខ្លនួ-
ឯងផ្ទាល់ឬអ្នកដ្រលមានបងប្អនូ
មតិ្តភក្តិដ្រលមានបញ្ហាផ្លវូច្របាប។់
ចំណ្រកសិស្រសនិស្រសិតក៏អាច
ទូរស័ព្ទចូលដើម្របីសាកសួរអំពីផ្លវូ-
ច្របាប់បានដ្ររ។
បើតាមលោកមា៉ាលីនការ-

ផ្ដល់ស្រវាប្រឹក្រសាផ្លូវច្របាប់ន្រះគឺ-
ជាការចូលរួមរបស់ក្រុមម្រធាវី
ស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈកមា្មោធិការ
សិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជាក្នុងការងារ
សង្គមដោយសារត្រក្រុមម្រធាវី
ទាំងន្រះក៏កំពុងត្រផ្ដល់ជំនួយ
ផ្ន្រកច្របាប់ដល់ពលរដ្ឋដ្រលរង
ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្រសផង-
ដ្ររ។ពកួគ្រផ្ដល់ការប្រកឹ្រសាច្របាប់
សម្របសម្រលួវវិាទនងិការពារ-
ក្ដីនៅតុលាការជាដើម។

លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«ន្រះជា
ការពង្រីកនូវការងាររបស់គាត់
ដើម្របចីលូរមួកានត់្រទលូទំលូាយ
នៅក្នុងការងារសង្គមទាំងមូល
ត្រម្ដង»។
លោក អំសំអាតនាយករង

អង្គការសិទ្ធិមនុស្រសលីកាដូបាន
ថ្ល្រងថាការផ្ដល់ស្រវាប្រកឹ្រសាផ្ន្រក-
ច្របាប់ន្រះគឺជាការចូលរួមមួយ
ដល់ការពង្រឹងវិស័យច្របាប់នៅ
កម្ពុជាដោយសារត្រប្រជាពល-
រដ្ឋភាគច្រើន មិនសូវមានការ-
យល់ដឹងផ្ន្រកច្របាប់ច្រើនទ្រ។
កន្លងមកពកួគាត់មនិដងឹទៅសរួ
ខាងណាទ្រនៅព្រលមានកង្វល់
ផ្ន្រកច្របាប់កើតឡើង។ពួកគាត់
ធា្លាប់ទៅសុំជំនួយពីអង្គការសង្គម-
សុីវិលឬអ្នកច្រះដឹង។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«នៅ

ព្រលគណៈកម្មការបង្កើតក្រុម-
ម្រធាវីដើម្របីប្រឹក្រសាផ្ន្រកច្របាប់ន្រះ
គឺជាជំនួយមួយសម្រប់ពលរដ្ឋ។
ប៉ុន្ត្រគ្រន់ត្រថាយើងដឹងហើយ
ថាការបង្កើតក្រុមម្រធាវីរបស់
CHRC ដូចជាមានចំនួនតិច
ហើយប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន
ច្រើន។ដូច្ន្រះការខលចូលសួរ
ប្រហ្រលជាមិនទាន់បានតាម-

ចិត្តភា្លាមៗទ្របើសិនមានអ្នក-
ទូរស័ព្ទសាកសួរច្រើន»។
លោកបន្តថាអ្វីដ្រលសំខាន់

ដើម្របីឱ្រយប្រទ្រសកម្ពុជាកា្លាយជា
ប្រទ្រសនតីរិដ្ឋបានទាល់ត្រមាន
ការធ្វើកំណ្រទម្រង់លើប្រព័ន្ធ
ច្របាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឱ្រយល្អ
និងធ្វើឱ្រយប្រព័ន្ធតុលាការឯក-
រាជ្រយ។លើសពីន្រះទៀតគឺត្រវូរក
មធ្រយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉្រចដើម្របី
ផ្រសព្វផ្រសាយឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋបាន-
យល់ដឹងពីច្របាប់នោះគឺជារឿង
ល្អបំផុត។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖ «ដូច

យើងដងឹហើយច្របាប់ស្រកុយើង
ច្រើនប៉នុ្ត្រការផ្រសព្វផ្រសាយនងិការ
យល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋលើបញ្ហា
ផ្លូវច្របាប់មានតិចតួចណាស់។
ន្រះជាបញ្ហាដ្រលយើងត្រូវរក
មធ្រយោបាយដើម្របីឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
យល់ដឹង។បើពលរដ្ឋយល់ដឹង
ពីបញ្ហាផ្លូវច្របាប់ វាជួយកាត់-
បន្ថយ[ទង្វើខុសច្របាប់]ដោយ-
សារពួកគាត់ដឹងថាទង្វើរបស់
ពួកគាត់ខុសច្របាប់។បើពួកគាត់
មិនយល់នោះទង្វើរបស់គាត់
មយួចនំនួក៏គាត់មនិដងឹថាវាជា
បទល្មើសផង»៕

ពលរដ្ឋមានចម្ងល់ឬត្រវូប្រកឹ្រសាយោបល់... ករណីលោករុ៉ងឈុនពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់ដល់
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ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

កម្ពជុាដឹកនំាកិច្ចប្រជំុទ្រសចរណ៍អាស៊ានដើម្របីច្រញយុទ្ធសស្ត្រស្តារវិស័យទ្រសចរណ៍
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ទៃសចរណ៍ 
កម្ពជុា  ដកឹនា ំកចិ្ចបៃជុ ំស្ថាបន័ ជាត ិ
ទៃសចរណ៍ អាស៊ាន លើក ទី៥៣  
ដោយ ពិភាកៃសា គ្នា លើ ផៃនការ ជា- 
ចៃើន ចំណុច  ដើមៃបី ដាក់ចៃញ នូវ 
យទុ្ធសស្តៃ ស្តារ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
អាស៊ាន ឡើងវិញ  សៃបពៃល 
ការរៀបច ំផៃនការ ស្តារ វសិយ័ នៃះ 
កៃយ វិបត្តិ កូវីដ១៩  គៃង នឹង 
បញ្ចប់ នៅ ចុងខៃ មីនា ខាង មុខ។

កាលព ីថ្ងៃទ២ី  កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១  
កម្ពជុា បាន ដកឹនា ំកចិ្ចបៃជុ ំស្ថាបន័- 
ជាត ិ ទៃសចរណ ៍អាស៊ាន លើក ទ ី៥៣   
តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ ខនហ្វើរិន នៅ 
ទីស្ដីការ កៃសួង ទៃសចរណ៍។ 
កិច្ចបៃជុំ នៃះ  មាន ការចូលរួម ពី 
ថ្នាក់ដឹកនាំ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ  
មជៃឈមណ្ឌល អាស៊ាន  ចិន  ជប៉ុន  
និង កូរ៉ៃ  អង្គការ ទៃសចរណ៍- 
ពភិពលោក  សមាគម ធ្វើដណំើរ-
អាសុី បា៉ា សុី ហ្វិក  សមាគម ទៃស- 
ចរណ ៍អាស៊ាន  សមាគម សៃវជៃវ 
ទៃសចរណ៍ អាស៊ាន  និង កៃុម- 
បៃឹកៃសា ធុរកិច្ច អាស៊ាន -អាមៃរិក  
បៃមាណ ៣០០នាក់។

កៃសួង ទៃសចរណ៍  បង្ហោះ នៅ 
លើ ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ របស ់ខ្លនួ  កាលព ី

ថ្ងៃទី៣  កុម្ភៈ  ថ  ដើមៃបី ស្តារ វិស័យ 
ទៃស ចរណ ៍អាស៊ាន ឡើង វញិ  នងិ 
វធិាន នានា សមៃប ់ជរំញុនងិ ទាក-់ 
ទាញ ទៃសចរ ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន  
និង បៃទៃស ដៃគូ អាស៊ាន  ស្ថាប័ន-  
ជាតិ ទៃសចរណ៍ អាស៊ាន បាន- 
ពិភាកៃសាគ្នា លើផៃនការ ជាចៃើន 
ចំណុច។ កៃសួង បន្តថ ៖«ការ- 
ពិភាកៃសា  លើ ផៃនការ ទាងំនៃះ  នឹង 
តៃូវ បានរៀបចំ ដាក់ ឆ្លង កិច្ចបៃជុំ 
រដ្ឋមន្តៃ ីទៃសចរណ ៍អាស៊ាន  ដើមៃបី 
សុំ ការណៃនាំ  និង តមៃង់ ទិស  
សមៃប់ ការអនុវត្ត ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ អា ស៊ាន  នងិ 
ដៃគូ ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងទៀត ក្នុង ពៃល 
ខាង មុខ»។

លោក ថោង រដ្ឋ សក្តិ  បៃធាន 
អង្គបៃជុ ំស្ថាបន័ ជាត ិទៃសចរណ-៍ 
អាស៊ាន លើក ទី៥៣  និង ជា អគ្គ- 
នាយក អភិវឌៃឍន៍ ទៃសចរណ៍  និង 
សហបៃតបិត្តកិារ អន្តរជាត ិ បាន- 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថ  
ស្ថាប័ន ជាតិ ទៃសចរណ៍ អាស៊ាន  
បាន ពភិាកៃសា លើ ការរៀបច ំផៃនការ 
យុទ្ធសស្តៃ ទីផៃសារ ទៃសចរណ៍ 
អាស៊ាន ២០២១-២០២៥។ លោក 
ថ  ផៃនការ នៃះ  គសឺៃប  នងឹ ផៃនទ ី
ចង្អុល ផ្លូវ  ស្តីពី ផៃនការ ស្តារ និង 
លើកស្ទួយ វិស័យ ទៃសចរណ៍- 
កម្ពជុា ក្នងុ នងិ កៃយ វបិត្ត ិក ូវដី១៩  
របស់ កៃសួង ទៃសចរណ៍កម្ពុជា  
ដោយបាន គៃបដណ្តប់ នៅក្នុង 

ផៃនការ យុទ្ធសស្តៃ ទផីៃសារ ទៃស- 
ចរណ៍ អាស៊ាន២០២១ -២០២៥ ។

បន្ថៃម ពនីៃះ លោក ថោង រដ្ឋ សក្ត ិ 
ឱៃយ ដងឹ ទៀតថ  ស្ថាបន័ ជាត ិទៃស- 
ចរណ៍ អាស៊ាន  កប៏ាន ពភិាកៃសា លើ 
កា រៀបច ំផៃនការ ស្តារ វសិយ័ ទៃស- 
ចរណ ៍អាស៊ាន ឡើងវិញ នៅកៃយ 
វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ដៃល គៃង បញ្ចប់ 
នៅ ចងុខៃ មនីា ឆ្នា២ំ០២១  ហើយ 
កម្ម វិធី នៃះ  ដឹកនាំ ដោយ កម្ពុជា។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«ការជំរុញ 
ការវនិយិោគ ក្នងុ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ 
អាស៊ាន នឹងដាក់ ចៃញ ឯកសរ  
មគ្គ ុ ទ្ទៃសក ៍ ស្តពី ីការវនិ ិយោគ ក្នងុ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ អាស៊ាន»។ 

បើ តាម លោក ថោង រដ្ឋសក្តិ  
ការរៀបច ំឱៃយ មានគនំតិ ផ្តចួផ្តើម រមួ 
ក្នុងការ បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល  
និង  AI  គឺ ដើមៃបី ធ្វើការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ទៃសចរណ៍ អាស៊ាន សៃប តាម- 
សៃចក្ដី ថ្លៃងការណ៍ អាស៊ាន ស្ដីពី 
ទៃសចរណ៍ ឌីជីថល ដៃល បាន- 
ដាក់ចៃញ ដោយ កិច្ចបៃជុំ កំពូល 
អាស៊ាន លើក ទ៣ី៧ នៅ បៃទៃស 
វៀតណាម  កាលពី ថ្ងៃទី១២  
ខៃវចិ្ឆកិា  ឆ្នា២ំ០២០នោះ  កប៏ាន- 
លើក យក មក ពិភាកៃសា។

លោក បន្ថៃមថ បៃទៃស សមាជកិ  
អាស៊ាន មានការ គទំៃ ចពំោះ ការ- 

បណ្តុះបណា្តាល ជនំាញ ទៃសចរណ-៍ 
អាស៊ាន តាម អន ឡាញ  សៃបតាម- 
បៃព័ន្ធ គុណ វុឌៃឍិ អាស៊ាន  ហើយ 
បាន គំទៃ កៃសួង ទៃសចរណ៍ 
កម្ពជុា  ក្នងុការ ដាកច់ៃញ នវូ កម្មវធិ ី
បណ្តុះ បណា្តាល អន ឡាញ  តាម- 
កម្មវិធី សិកៃសា អាស៊ាន (ASEAN 
MRA E-Learning) ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាក់ដៃរថ  កិច្ចបៃជុំ 
អាស៊ាន  កប៏ាន ពភិាកៃសា  នងិ ពនិតិៃយ 
លទ្ធភាព ធ្វើដណំើរ តាម ចៃករបៀង- 
អាស៊ាន  បៃកប ដោយ សវុត្ថភិាព  នងិ    
ការទទលួ ខសុតៃវូ  សៃបពៃល អាស៊ាន   
កពំងុ ពនិតិៃយមើល បៃសទិ្ធភាព វ៉ាក-់ 
សងំ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី១៩  ក្នងុ 
គោល បណំង បង្កើត ភាពជឿជាក ់ 
នងិ ទនំកុចតិ្ត ដល ់ទៃសចរ ក្នងុ តបំន ់
អាស៊ាន ឡើង វិញ។

ចាប់ពី ខៃមករា  ដល់ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០២០  ភ្ញៀវទៃសចរ អន្តរជាតិ 
ចលូ កម្ព ុជាមាន ចនំនួ ១,១៦ លាន-  
នាក។់  បើ បៃៀប ធៀប នងឹ រយៈពៃល 
ដចូគ្នា កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩ មានការ- 
ថយចុះ ៣៨ភាគរយ  ខណៈ ក្នុង 
អឡំងុពៃល តៃមីាស ទ២ី  ឆ្នា២ំ០២០  
ចនំនួ ភ្ញៀវ ទៃសចរ មានការ ធា្លាកច់ុះ 
ខា្លាងំ ដល ់ទៅ ៩០ភាគរយ  ដោយ- 
សរតៃ ទទលួរង វបិត្ត ិធ្ងនធ់្ងរ  ដៃល 
បណា្តាល មកពី ជំងឺ កូវីដ១៩៕

កិច្ចបេជំុទេសចរណ៍អាស៊ាន ពីថ្ងេទី២ កុម្ភៈ នៅកេស  ងួទេសចរណ៍។រូប កៃសួងទៃសចរណ៍

អាជា្ញាធរកំណត់ព្រល
ឱ្រយអ្នកលក់លើឆ្ន្ររ
ពយយាយមីុនិងតា
បារំាងត្រវូរុះរើតូប

 អោម   ប៊ុ ន ធឿន  
 
ពេះស ីហនុៈ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ- 

សីហនុ បាន បៃកាស ជា សធារ ណៈ 
ដល ់ពលរដ្ឋ ដៃល បាន សង សង ់
សំណង់ បៃកប អាជី វកម្ម នៅ លើ 
ឆ្នៃរ  ពយ យា យមុ ីនងិ ឆ្នៃរ តា បារាងំ   
ដៃល ជា ដី ចំណី ឆ្នៃរ សធារ ណៈ 
របស ់រដ្ឋ ក្នងុ ភមូ ិឫទ្ធ២ី  ឃុ ំកៃវផសុ  
សៃុក ស្ទឹងហាវ  ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
តៃវូ រុះរ ីចៃញ នៅ ក្នងុ អឡំងុ ខៃ នៃះ   
ដោយ បាន ដាក់ ឱសន វទ តៃឹម 
ថ្ងៃទី ២៨   ខៃ កុម្ភៈ ។  

 សៃចក្តី បៃកាស ជូន ដំណឹង 
របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ 
ចៃញ ថ្ងៃទី ២  ខៃកុម្ភៈ  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថ ៖ « ក្នងុ ករណី មិន រុះរី ទៃ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត នឹង សហ ការ ជា មួយ គណៈ   
បញ្ជា ការ ឯក ភាព រដ្ឋ បាល សៃុក 
ស្ទឹង ហាវ  ចុះ អនុវត្ត វិធាន ការ 
រដ្ឋបាល   នងិ វធិាន ការ ចៃបាប ់ដោយ  
មិន ទទួល ខុស តៃូវ រាល់  ការ ខូច- 
ខាត សមា្ភារឬ បាត់ បង់ ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ
ឡើយ » ។   

  សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ នៃះ បាន ឱៃយ 
ដឹង ថ   ពលរដ្ឋ កំពុង រស់ នៅ  និង 
បៃកប អាជវី កម្ម តៃង ់ចណំចុ ពយ 
យាយ មុី  និង ឆ្នៃរ តា បារាំង ក្នុង 
ភមូ ិឫទ្ធ២ី  ឃុ ំកៃវ ផសុ  សៃកុ ស្ទងឹ 
ហាវ  ដោយ  បាន សង សង់ អ្វីៗ 
នៅ ទីនោះ គឺ ស្ថិត នៅ លើដី ចំណី 
ឆ្នៃរ សធារ ណៈ របស ់រដ្ឋ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ បរិស្ថាន   អនា ម័យ  
សណា្តាប ់ធា្នាប ់  នងិ សោ ភណ ភាព 
ឆ្នៃរ ។   

  លោក   ឆយ   សុគន្ធ ដារ   
អភិបាល សៃុក ស្ទឹង ហាវ  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីមៃសិល មញិ ថ  
អាជា្ញា ធរ សៃុក ធា្លាប់ ជូន ដំណឹង 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល បៃកប 
អាជី វ កម្ម នៅ តំបន់ នោះ  ម្តង រួច 
មក ហើយ  បុ៉ន្តៃ ពួក គត់ មិន សហ- 
ការ រុះរ ីចៃញ ទៃ  ទើប ស្នើ សុ ំគោល- 
ការណ ៍ព ីរដ្ឋ បាល ខៃត្ត ចៃញ សៃចក្ត-ី   
ជូន ដំណឹង ថ្មី មួយ ទៀត ។   

 លោក   ថ្លៃង ថ ៖« ការ មាន វធិាន- 
ការ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ រុះរី ចៃញ 
ពៃលនៃះ  ដើមៃបី អាជា្ញា ធរ អាច 
គៃប់គៃង   និង ការពារ ឆ្នៃរ ឱៃយ បាន 
តៃមឹ តៃវូ   កុ ំឱៃយ ពលរដ្ឋ មាន ការកាប ់
ទន្ទៃន គ្មាន សណា្តាប់ ធា្នាប់  ដៃល 
នាំ ឱៃយ ពិ បា កក្នុង ការ អភិ វឌៃឍ នៅ 
ពៃល កៃយ »  ។   

អ្នក សៃី  ជៀប   សុធា រី  អ្នក- 
សមៃប សមៃលួ អង្គការ អាដ ហកុ  
ថ្លៃងថ  អាជា្ញា ធរ គួ រតៃមាន ការ - 
កំណត់ កន្លៃង ទៃស ចរណ៍   និង 
កន្លៃង លក់ដូរ ឱៃយ ចៃបាស់៕



តពទីពំរ័ ៤...ខ្លនួគាត់ធ្វើឱយ្ប៉ះពាល់
ដល់នាយករដ្ឋមន្្តីទៅវិញទ្។
ពីមសិ្លមញិបនា្ទាបព់ីបញ្ចប់ការ-

សាកសួរលោករ៉ុងឈុន លោក
ចៅក្មលិ សុខា បន្តសួរដ្ញ-
ដោលកញ្ញា ស កន្និកា ពាក់ព័ន្ធ
ការចលូរមួតវ៉ាទាមទារឱយ្តលុាការ
ដោះលង្លោករ៉ងុឈនុនងិការ-
បង្កើតសមាគមកម្ពុជាស្ដ្ឋកិច្ចក្-
បព្ន័្ធដើមបី្សង្គម។ប៉នុ្ត្សមាគម
នោះគ្នត់្ជាគនំតិនងិគម្ង
មិនទាន់ច្ញជារូបរាងទ្។
ស្្តីត្ូវចោទនិយាយថា៖«ខ្ញុំ

បានសុំគំនិតល្អៗពីលោកគ្ូរ៉ុង
ឈុន ក្នុងការសរស្រខ្លឹមសារ
ពាក់ព័ន្ធការបង្កើតសមាគម។ខ្ញុំ
ទាក់ទងគាត់ម្តងមា្កាលទ្»។
ក្នងុពល្នោះដរ្លោកចៅកម្

លិសខុាបានលើកកដ្ាសដល្
មានរបូភាពទូរសព័្ទពណ៌ខៀវសរួទៅ
ស្្តីជាបច់ោទថាតើន្ះជាទរូសព័្ទ
របស់នាងឬ?ស្្តីត្វូចោទឆ្លើយ
ថា ជារបស់នាងម្ន។ត្ព្ល
នោះលោកម្ធាវីជួងជូងីលើក-
ដ្ឆ្លើយតបទៅចៅក្មវិញថា
អ្វដីល្លោកចៅកម្លើកបង្ហាញ
កនូក្តីលោកគឺជាកដ្ាសមនិមន្
ជាទរូសព័្ទទ។្ទន្ទមឹនងឹនោះលោក
ម្ធាវី ជួង ជូងី ទះតុបង្ហាញពី
ភាពមនិប្កត្ីរបស់លោកចៅក្ម

ក្នុងការសាកសួរជនត្ូវចោទ។
ក្នុងសវនាការនោះដ្រចៅក្ម

បានបន្តសាកសរួជនទី៣គឺលោក
តុននិមលអពីំទំនាក់ទំនងជាមួយ
លោករ៉ងុឈនុប៉នុ្ត្លោកនមិល
បានឆ្លើយថាលោកទើបត្សា្គាល់
លោករ៉ងុឈនុរយៈពល្បម្ាណ
២ខ្ប៉ុណ្ណោះ។លោកស្ឡាញ់
លោករ៉ុងឈុនព្ះគាត់ជួយ
សង្គមបានច្ើនដចូជាជយួដោះ-
ស្យបញ្ហាកម្មករជាដើម។
ដោយសារនតីវិធិីក្នងុការសរួជន-

ត្វូចោទទី៣មិនទាន់ចប់លោក-
ចៅកម្លិសខុាបានលើកសណំុ-ំ
រឿងទៅបន្តនៅថ្ង្ទី១៧កុម្ភៈ។
លោកអំ សំអាតអនុប្ធាន

អង្គការការពារសទិ្ធិមនសុស្លកីាដូ
បប្ក់្មុអ្នកសារពត័ម៌ាននៅក្
បន្ទប់សវនាការថាតលុាការបាន-
សួរជនត្ូវចោទពីការប្ើប្ស់
ហ្វ្សប៊ុកនិងត្ឡ្ក្មដ្ល
មានទំនាក់ទំនងគា្នាជាមួយលោក
រ៉ុងឈុន។លោកថាពលរដ្ឋមាន
សិទ្ធិក្នុងការបញ្ច្ញមតិតាមគ្ប់
មធយ្ោបាយ។បស្និជាសទិ្ធិឯកជន
ត្វូបានឃ្លាមំើលគប្់ទាងំអស់ក៏
មិនហៅថាស្រីភាពឯកជនដ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការជំនុំ-

ជម្ះន្ះឃើញថាមានសភាព-
តងឹតង្ខ្លះទាកទ់ងនងឹសណំរួ
មយួចនំនួដល្លើកឡើងធ្វើឱយ្
មានការខ្វ្ងគំនិតគា្នា»៕
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ចិននឹងដឹកវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩... ករណីលោករុ៉ង ឈុន...
តពី ទំ ព័រ ១...អ្នកឯកទ្ស

ចនិចនំនួ៤របូដ្លជាក្មុអ្នក-
ជំនាញវិទ្យោសាស្្តយោធាមក
ជួយបណ្តុះបណ្តាលក្ុមគ្ូ-
ព្ទ្យកម្ពុជាអំពីរបៀបន្ការ-
ដឹកជញ្ជូនការទុកដាក់ថ្រក្សា
និងរបៀបន្ការចាក់វ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩និងមានការច្ករលំក្
នូវបទពិសោធទៅដល់ក្ុម
គូ្ព្ទ្យកម្ពជុាចំនួន៣០០នាក់។
លោកវ៉ាង បានលើកឡើង

ថា៖«ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្មការ-
ខិតខំប្ឹងប្ងរបស់ចិននិង
កម្ពុជា ប្ទ្សចិននឹងជួយ
ដល់បទ្ស្កម្ពជុាក្នងុដណំើរ-
ការចាក់វ៉ាក់សាងំកវូដី១៩នងិ
រួមគា្នាយកឈ្នះក្នុងសង្គ្ម
កូវីដ១៩ហើយជួយប្ទ្ស
កម្ពុជាសា្តារស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
ឱ្យបានឆប់រហ័ស»។
កុងតឺន័រត្ជាក់ចំនួន២ដ្ល

មានឡានទកូា្លាស្ចនំនួ៤បាន
ត្ៀមរួចរាល់សម្ប់ដឹក-
ជញ្ជូនវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដ្ល
រថយន្តន្ះមានមុខងរ២
កណំត់បានទាងំក្តានងិត្ជាក់
អាចកំណត់សីតុណ្ហាភាពតាម
ការចាំបាច់។បនា្ទាប់ពីពិនិត្យ
មើលនូវកុងតឺន័រសម្ប់ដឹក
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩រួចរាល់

ហើយលោកទៀបាញ់ ឧប-
នាយករដ្ឋមន្ត្ីរដ្ឋមន្ត្ីការពារ-
ជាតិបានថ្លង្ប្ប់អ្នកសារព័ត៌-
មានថា គ្ប់គា្នាបានឃើញទាំង-
អស់គា្នាហើយដល្ទាងំន្ះជា
ការប្ុងប្ៀបទទួលនូវវ៉ាក់-
សាំងកូវីដ១៩ដ្លកម្ពុជានឹង
ទទួលបានពីសាធារណរដ្ឋ
ប្ជាមានិតចិននៅព្ល
ឆប់ៗខាងមុខន្ះ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «អ្វីដ្ល

សំខាន់ជាងគ្នោះគឺការដឹក-
ជញ្ជូនថ្រក្សាទុកដាក់ រហូត
ឈានទៅដល់ការចាក់ដ្ល
វពិតជាមានសារៈសំខាន់
ណស់ចពំោះផលតិផលយទុ្ធ-
សាស្្តបនា្ទាន់ន្ះដល្សម្តច្
ត្ជោបាននិយាយថាវជាទំនិញ
ពិស្ស»។
លោកទៀបាញ់បានបន្តទៀត

ថាតម្វូការរបស់វ៉ាក់សាងំន្ះ
គឺត្វូថ្រកស្ាសតីណុ្ហាភាពរបស់
វឱ្យបានថ្រក្នុងការទុកដាក់
ដ្លមិនធ្វើឱ្យមានការប៉ះ-
ពាល់ដល់គុណភាពរបស់វ៉ាក់-
សំាងន្ះ។ផ្នក្សុខាភិបាល
របស់ក្សួងការពារជាតិ បាន
រៀបចំដើម្បីទទួលនូវវ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ ដ្លនឹងត្ូវដឹកពី
ពល្ានយន្តហោះយកមកទកុ

នៅមន្ទីរព្ទ្យព្ះក្តុមាលា
បនា្ទាប់មកនឹងធ្វើផ្នការច្ក-
ចាយចាក់វ៉ាក់សាំងន្ះ។
លោក ថ្ល្ងថា៖ «វ៉ាក់សំាង

កូវីដ១៩ដ្លនឹងទទួលបាន
ពីប្ទ្សចិនដំបូងចំនួន៦០មុនឺ
ដូសនឹងត្ូវផ្តល់ជូនដល់កង-
ទព័ចនំនួ៣០មុនឺដសូនងិ៣០
មុឺនដូសទៀតផ្តល់ទៅក្សួង
សុខាភិបាល។សម្ប់ទ័ពគឺ
យើងនងឹចាក់ជនូពកួគាត់ទាងំ-
អស់ បនា្ទាប់មកនឹងផ្តល់ដល់
គ្សួាររបស់គាត់នងិមានចាក់
ជាបន្តបនា្ទាប់ទៅដល់អ្នកនៅ
ជុំវិញពួកគាត់។យើងនឹងធ្វើ
ការពិភាក្សាជាបន្តទៀត»។
រដា្ឋាភិបាលចនិបានសម្ច

ផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺ
កូវីដ១៩ឈ្មោះសុីណូហ្វាម
ចំនួន១លានដូសដល់រដា្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជាដើម្បីចាក់ជូន
បជ្ាពលរដ្ឋដោយឥតគតិថ្ល។្
វ៉ាក់សំាង៦០មុឺនដូសនឹងត្ូវ
បញ្ជូនមកដល់មុនគ្ ហើយ
ក្យទៀត នឹងត្ូវបញ្ជូនជា
បន្តបនា្ទាប់។
លោកស្ីឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ-

ពាក្យក្សួងសុខាភិបាលបាន
ថ្ល្ងនៅថ្ង្ទី២ ខ្កុម្ភៈឆ្នាំ
២០២១ថា ការចាក់វ៉ាក់ ឬ
ទទួលវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ពី
ប្ទ្សចិនមិនម្នជារឿង

ដ្លកម្ពុជាធ្វើទៅតាមរបប-
នយោបាយឬក៏ជានយោបាយ
របស់ចិននោះទ្។លោក-
ស្បីញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសមូជមប្
ជូនថាវ៉ាក់សំាងដ្លផ្តល់
ជំនួយពីសាធារណរដ្ឋប្ជា-
មានិតចិនន្ះ គឺជាវ៉ាក់សំាង
ដល្កពំងុត្មានវឌឍ្នភាពល្អ
ដ្លអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកកំពុងត្ពិនិត្យនូវឯក-
សារបច្ចក្ទស្ទាងំអស់ដល្
បានត្ួតពិនិត្យលើកទី១រួច
មកហើយ»។
លោកសី្ថាប្ភ្ទវ៉ាក់-

សំាងឈ្មោះ «សុីណូហ្វាម»
ដ្លនៅលើសកលលោកន្ះ
បើគិតត្ឹមថ្ង្ទី១៩ ខ្មករា
ឆ្នាំ២០២១សុីណូហ្វាមមាន
ចនំនួ២២៣លានដសូហើយ។
មានប្ទ្សបា៉ាគីសា្ថានទិញ
៨៨លានដូស តំបន់មជ្ឈិម-
បពូា៌ាមាន៧៥លានដសូហើយ
ដោយឡក្បទ្ស្ឥណ្ឌូនស្ុី
ដ្លនៅក្នុងតំបន់អាសុីមាន
ការបញ្ជាទិញរហូតទៅដល់
៦០លានដូសហើយ។ត្ឹម-
ថ្ងទ្ី៣ខ្កមុ្ភៈឆ្នាំ២០២១ន្ះ
កម្ពុជាមានអ្នកមានវីរុសកូវីដ
១៩ចំនួន៤៦៦នាក់ ក្នុងនោះ
ជាសះស្បើយ៤៤៧នាក់និង
អ្នកកំពុងសម្កព្យោបាល
មានចំនួន១៩នាក់៕

ក្ុមហ៊ុនHuaweiCambodia
កំពុងនាំយកជំនាញទូរគមនាគមន៍
របស់ខ្លនួដើមប្ីជយួភា្ជាប់ទនំាកទ់នំង
រវងសិស្ស និងគូ្នៅតំបន់ជនបទ
ក្មគម្ង«TogetherNar-
rowingDigitalGaps»។
កាលពីថ្ង្ច័ន្ទកន្លងទៅក្ុមហ៊ុន

ទរូគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចនិន្ះបាន
ផ្តល់កុំព្យូទ័ររ៉ាតទ័រអុីនធឺណិតនិង
ទូរស័ព្ទ ដល់ដ្បា៉ាតឺម៉ង់សិក្សា-
អន្តរជាតិ (DIS)នៅវិទ្យោសា្ថាន
ភាសាបរទ្សមកពីសាកលវិទ្យោ-
ល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ។
វគឺជាផ្នក្មួយន្កិច្ចខិតខំប្ឹង-

ប្ងរបស់ក្ុមហ៊ុនHuawei
Cambodia ក្នុងការគាំទ្ដល់
គម្ងសហគមន៍ឆ្នាំ២០២១
ដ្លផ្តួចផ្តើមដោយDISដ្លជា
គម្ងសាកល្បងដើម្បីគាំទ្ដល់
វទិយ្ោលយ័សខុអានសរំងនងិវទិយ្ោ-
ល័យហ៊ុនស្នចាន់ថា្នាលនៅក្នុង
ខ្ត្តតាក្វ។
លោកបណ្ឌិតនាគចាន់ដារិទ្ធ

ប្ធានDISក្នុងពិធីប្គល់សមា្ភារ
ដ្លបានធ្វើឡើងនៅការិយាល័យ
ក្ុមហ៊ុនHuaweiCambodia
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញថ្ល្ងថា៖«នៅ
ពល្ដល្ខ្ញុំជិះកង់ទៅតបំន់ជនបទ

ទាំងនោះ ខ្ញុំឃើញថាមានគ្ូជាង
១០០នាក់មិនអាចបង្ៀនបាន
ហើយសិស្សចំនួន២០០០នាក់ក៏
មិនអាចសិក្សាបានទាំងតាមរយៈ
ការមកកាន់សាលារៀនដោយផ្ទាល់
នងិការសិក្សាតាមអនឡាញគឺជាង
១ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងន្
ជំងឺកូវីដ១៩»។
សមា្ភារទាំងន្ះនឹងជួយសមួ្ល

ដល់លោកគ្ូ-អ្នកគ្ូនងិសសិ្សាន-ុ
សិស្សនៅវិទ្យោល័យទាំង២ឱ្យអាច
បន្តការសិក្សាកាន់ត្មានប្សិទ្ធ-
ភាពជាពិស្សក្នុងអំឡុងព្លជំងឺ
កូវីដ១៩នៅព្លដ្លការអប់រំ

ត្ូវបានរំខាន។ក្ុមហ៊ុនHuawei
Cambodia បានប្គល់សមា្ភារ
បច្ច្កទ្សក្នងុនោះរមួមានកុពំ្យទូ័រ
យួរដ្ចំនួន៤គ្ឿង រ៉ាតទ័រអុីនធឺ-
ណិតHuaweiចំនួន៤គ្ឿងនិង
សា្មោតហ្វូនHuaweiចំនួន៥គ្ឿង
សម្ប់ជួយសម្ួលការបង្ៀន
និងការសិក្សាតាមអនឡាញ។
គនំតិផ្តចួផ្តើមគមង្គាទំ្សហ-

គមន៍ឆ្នា២ំ០២១មានគោលបណំង
កាត់បន្ថយគមា្លាតប្ព័ន្ធឌីជីថល
និងជួយលើកកម្ពស់ចំណ្ះដឹង
ឌីជីថលនៅកម្ពុជា។
លោកចាន់ដារិទ្ធដល្ជាអ្នកផ្តចួ-

ផ្តើមគមង្បានបន្ថម្ថា៖«សមូបី្-
ត្គ្ូបង្ៀនមួយចំនួនដ្លមាន
កុពំយ្ទូរ័ផ្ទាលខ់្លនួក៏ពកួគាត់មនិអាច
បង្ៀនតាមអនឡាញដោយប្ើ
ធនធានដ្លមានបានដ្រពីព្ះ
ពួកគាត់ខ្វះចំណ្ះដឹងប្ព័ន្ធឌីជី-
ថល ដ្លចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឱ្យការ-
បង្ៀននិងការរៀនសូត្របស់
ពួកគ្កាន់ត្មានប្សិទ្ធភាព»។
និស្សិតមកពីDISនឹងធ្វើទស្សន-

កិច្ចនៅសាលារៀននោះដើម្បីបណ្តះុ-
បណ្តាលគ្ូនិងសិស្សានុសិស្សអំពី
របៀបបង្ៀននិងរៀនតាមអនឡាញ
ក្នងុអំឡុងព្លជំងឺកូវីដ១៩៕ 

ក្រមុហុ៊ន Huawei Cambodia នំាយក បច្ច្រកវិទ្យា រប ស់ ខ្លនួ ទៅ សាលា នៅ ជនបទ
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ សា� ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉នឌៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុន ធឿន    

ភ្នពំេញៈបៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល រស់ -   
នៅ តាម បណ្តោយ ផ្លូវ រថ ភ្លើង 
នៅភមូ ិ១៦ នងិ១៧  ក្នងុ សង្កាត ់
បងឹ កក ់២  នងិ សង្កាត ់ទកឹ ល្អក់១ 
ក្នងុ ខណ្ឌទួល គោក បៃមាណ ៣ ០ 
គៃួសារ  បដិសៃធ ទទួល យក  
សំណង ជា ដី នៅ កន្លៃង តាំង ទី - 
លំនៅ   ថ្មដីៃល ផ្តល់ ឱៃយ ដោយ អាជា្ញាធរ 
ដោយ សារ តៃ តបំន ់នោះ នៅ ឆ្ងាយ   
ហើយ គ្មានទឹក បៃើបៃស់។  

នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ កុម្ភៈ បៃជា -  
ពលរដ្ឋ បៃមាណ ១៥ គៃសួារ បាន 
នាំគ្នា ទៅ ជួប រដ្ឋបាល រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ  ស្នើ សុ ំឱៃយមាន ការ ជជៃក 
គ្នា រវាង អភបិាល ខណ្ឌទលួ គោក 
និង អភិបាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញពៃម -  
ទាងំពលរដ្ឋដៃល រងផល ប៉ះ ពាល ់
ដើមៃបី ធ្វើការ សមៃប សមៃលួ ស្វៃង  រក 
ទតីាងំ សមរមៃយ ដៃល ពកួ គត ់អាច 
ទទួល យក បាន។ 

លោក ម៉ៃត មាស ភក្តី អ្នក- 
នាពំាកៃយ រដ្ឋ បាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
បៃប ់ថា លោក មនិ បាន ដងឹ ពរីឿង 
បៃជា ពលរដ្ឋ  មក ជបួ រដ្ឋបាល រាជ- 
ធានី ភ្ន ំពៃញ ទៃដោយ សារ តៃ លោ ក  
ជាប់បៃជុំ នៅ កន្លៃង ផៃសៃង ។ 

លោកកូវ សារុនតំណាង បៃជា -   
ពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ ១៧ សង្កាត់ បឹង- 
កក់ ២  ឱៃយដឹង ថា  គមៃង ធ្វើផ្លូវ- 
បៃតងុ អមតាម ផ្លវូ រថ ភ្លើង នៅ ភមូ ិ

១៦ និង ១៧  ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ 
បឹង កក់២  និង សង្កាត់ ទឹក ល្អក១់ 
ខណ្ឌ ទួល គោក  ប៉ះពាល់ ដល់ ដី 
ផ្ទះ  របស ់បៃជាពល រដ្ឋ៣០ គៃសួារ 
ទំាង សៃងុ ។  អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ ទួល -  
គោ ក តមៃូវ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ  ទៅ 
យកដនីៅ តបំន ់កៃមុ ហ៊នុ ៧ NG 
ក្នុង ខៃត្ត កណា្តោល និងដី នៅភូមិ 
គោក ខៃសាច ់សង្កាត ់ភ្លើង ឆៃះ រទៃះ 
ក្នុង ខណ្ឌកំបូល ដោយ ក្នុង ១ 
គៃសួារ ទទួល បាន ដីមាន ទំហ៤ំ 
ម៉ៃតៃ គុណ ១២ ម៉ៃតៃ ជា ដីវាល 
នៅ ឆ្ងាយ ហើយ គ្មាន ទឹក បៃើ បៃ ស់  
ឡើយ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« បង      - 
ប្អនូ ដៃល គត់ ប៉ះពាល់ នៅ សហ - 

គមន៍ ផៃសៃងៗ នៅ ផ្លូវដៃក ដូច គ្នា 
ហ្នឹង គត់ បាន ដីនៅ កៃយ វត្ត- 
ទួល អស់ លោក  តៃ ដោយ ឡៃក 
បង ប្អូន ខ្ញុំ ប៉ះពាល់ នៅ ផ្លូវ ដៃក 
ដចូ  គ្នា បៃរ ជាយ កពកួខ្ញុ ំទៅដាក ់
នៅ គោក ខៃសាច។់ ពកួ ខ្ញុ ំអត ់ទៅ ទៃ 
អ៊ចីងឹ ពកួ  ខ្ញុ ំចង ់បាន ដនីៅ កៃយ 
វត្ត ទលួ អស ់លោក នងិ ដ ីនៅខណ្ឌ 
ទួល គោក »។ 

បើតាម លោក សារនុ  ផ្លវូ បៃតងុ 
ដៃល អាជា្ញាធរ គៃង ធ្វើ នោះ គឺ 
ចាប ់ពផី្លវូ គមី អុលីស៊ងុ ទៅ ដលផ់្លវូ 
តៃឡោក បៃក មាន បៃវៃង បៃមាណ 
១២០ ០ ម៉ៃតៃ និង ទទឹង ១២ 
ម៉ៃតៃ។ « ផ្ទះ ពួក ខ្ញុនំៅ កៀកផ្លវូ រថ - 

ភ្លើង គតឺៃវូប៉ះ ពាល ់ទាងំ សៃងុ តៃវូ 
តៃ ដរូ ទតីាងំ ដោយ ឡៃក អ្នក ផៃសៃង 
ដៃល នៅ ចមា្ងាយ ជាង ១២ ម៉ៃតៃ 
ពីផ្លវូ រថ ភ្លើងគឺទទួល បាន ប្លង់ កម្ម - 
សិទ្ធ ិបៃើតៃឹម តៃូវ»។  

អ្នក សៃី សៃី ភ័កៃ តំណាង 
បៃជាពលរ ដ្ឋ នៅភូមិ ១៦ សង្កាត ់
ទឹក ល្អក់ ១ បានថ្លៃង ថា ទីតាំង 
ដៃល អាជា្ញាធរ សមៃបសមៃលួ ប្តរូ 
ឱៃយនោះ  នៅ ឆ្ងាយ ដៃល មិន អាច 
ទទួល យក បាន ពៃះ ពលរដ្ឋ សុ ទ្ធ  - 
តៃជាអ្នក ធ្វើការងរ នៅ ភ្នំពៃ ញ  
ហើយ មាន កនូ កពំងុ សកិៃសាទៀត- 
ផង។ អ្នក សៃថី្លៃង ថា៖« វា នៅឆ្ងា យ  
ពកីន្លៃង ធ្វើការ នងិ ឆ្ងាយ ពសីាលា- 

រៀន របស ់កនូៗ បើប្តរូ យើង ពបិាក 
ក្នុង ការ ចំណាយ លើ បន្ទប់ ជួល 
ពៃល មក ធ្វើការ នៅ ភ្នំពៃញ »។ 

លោក ឯក ឃនុ ឌឿន អភបិាល 
ខណ្ឌ ទួល គោក  បាន ឱៃយដឹង ថា 
ការ សា្ថាប នា ផ្លូវ នៅ មិន ទាន់ បា ន 
ធ្វើនៅ ឡើយ ទៃ ពៃះ កពំងុ ស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ ការសមៃបស មៃលួជាមយួ 
បៃជាព លរដ្ឋ ។ លោក ស្នើសុំ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ស្ងប់ សា្ងាត់ រកៃសា ភាព នឹង នរ  
សិន ទុក ពៃល ឱៃយ អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ  
ធ្វើការ ពិភាកៃសា ដោះ សៃយ ជា-
មួយ សាលា កៃុង សិន ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា   បើសិន ជា 
បៃជាព លរដ្ឋ ចង់ បាន ទីតាំងដី 
តាម ចិត្ត ចង់ ដោយ មិន មាន ការ - 
យោគ យល់ គ្នា នោះ  អាជា្ញាធរ  មិន  - 
អាចជូន តាម សណំើ បាន ទៃ ពៃះ 
ការ ចង់ បាន បៃប នៃះ ហាក់ដូច- 
ជាដាក ់កហំតិ បទិ ផ្លវូ ធ្វើឱៃយ អាជា្ញាធរ 
មានការ ពិបាក ក្នុង ការ ដោះ សៃយ ។ 
«យើង ឱៃយ ដីកម្មសិទ្ធិ មួយ កន្លៃង  
មាន ប្លង់ តៃឹម តៃូវ គត់ មិនយក  
អចីងឹ យើង ពបិាក សមៃប សមៃលួ   
ណាស់ហើយ យើង ក៏អត់ ទាន់ បាន  
ធ្វើ អដីៃរ នៅទ ីនោះ។  សមូ ឱៃយ ពកួ- 
គត់ នៅ នឹងនរ ចិត្ត សនិយើង បាន 
រាយ ការណ ៍ទៅ សាលា កៃងុ ហើយ 
ការ ដោះសៃ យ   យើង នឹង បើក ទា្វារ 
ចំាចរ ចា សមៃប សមៃួល ជាមួយ 
គត់តៃ សូមឱៃយ ពួក គត់ កំុ ដៅ ទីតំាង  
អ៊ីចឹង ពិបាក ដោះ សៃយ »៕  

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  បាន 
ពនៃយល ់ទៅ អ្នក រាយ ការ ណពិ៍សៃស 
២ រូប   របស់ អង្គការ សហ បៃជា - 
ជាត ិ ថា ការណៃនា ំ នងិ វធិានការ 
ជា ចៃើន  តៃូវ បាន ដាក់ ចៃញ  និង 
អនវុត្ត នៅ តាម ពន្ធនាគរ ទូទាងំ- 
បៃទៃស  ក្នុង ពៃលដៃល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ រាត តៃបាត  នៅ ទូទាំង ពិភព- 
លោ កដៃល កិច្ច ការ ទាំង នៃះ ធ្វើ - 
ឡើង ដោយ មានការ ចលូរមួ ព ីភាគ ី
ពាក់ ព័ន្ធ   និង ដៃ គូ អភិវឌៃឍន៍។

  លោក សៃី រ៉ូណា ស្មុីត អ្នក- 
រាយការណ៍ ពិសៃស អង្គការ  សហ- 
បៃជា ជាតិ    ស្ដ ីពី សា្ថានការណ៍ សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា និង លោក សៃី 
Tlaleng Mofokeng អ្នក- 
រាយការណ៍ ពិសៃស ស្ដ ីពី សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
គៃប់ រូបក្នងុ ការ ទទួល បាន នូវ សុខ -  
ភាព ផ្លវូ កាយ  នងិ ផ្លវូ ចតិ្ត  ក្នងុ កមៃតិ 
ស្តងដ់ា មួយ ខ្ពស់ បផំតុ ដៃល អាច 
ធ្វើ បាន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ បាន សរសៃរ លខិតិ មួយ 
មក  រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  តាម រយៈ 
យន្តការ  នៃកៃមុ បៃកឹៃសា សិទ្ធ ិមនុសៃស 
អង្គការ សហបៃជាជាតិ។

 លិខិត បាន ស្នើ សុំ ការ ពនៃយល់ 
របស់ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពជុា អំពី វិធាន   - 
ការ  ដៃល ដាក់ ចៃញនៅតាម 
ពន្ធនាគរ  បនា្ទាប់ ពី មាន ពៃតឹ្ត ិការ      - 
ណ ៍ឆ្លង កវូដី១៩ នៅ ក្នងុ សហគមន ៍
ទៃង ់ទៃយ តចូ ២៨ វចិ្ឆកិា។ អ្នក- 
រាយការណ៍ ពិសៃស ថ្លៃង ថា ភាព- 
ចង្អៀត ណៃន  នៅ តាម ពន្ធនាគរ  
នៅ កម្ពជុា គ ឺជា ហានភិយ័ នៃ ការ-  
ឆ្លង ជំងឺ  កូវីដ១៩ ។

លិខិត របស់ អ្នក រាយការណ៍ 
ពិសៃស សរសៃរ ថា៖ «យើង មាន- 
ការ បារម្ភ  អំពី ហានិភ័យ ដៃលថា 
បើ សិន ជា មាន ករណី កូវីដ១៩ 
នៅ ក្នងុ ពន្ធនាគរ វា នឹង ឆ្លង យ៉ាង - 
លឿន  នងិ មាន ផល វបិាក  យ៉ាង- 
ធ្ងន់ ធ្ងរ។ ការ បង្ការ ទប់សា្កាត់ ការ- 
ឆ្លង កូវីដ ១៩ នៅ ពន្ធនាគរ គឺ ជា 
បញ្ហា សខុភាព សាធារណៈ  ហើយ 
វា ជា បៃយោជន ៍មនិ មៃន សមៃប ់
តៃ អ្នក ដៃល បាត់ បង់ សៃរីភាព 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ វា ក៏ ជា បៃយោជន៍ 
សមៃប់ បុគ្គលិក នៅ ពន្ធនាគរ 
និង សាធារណជន»។

អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស ទាំង 
២  បានស្នើ ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល  ផ្ដល់ 
ព័ត៌មាន អំពី វិធានការដៃល បាន 

ដាកច់ៃញ  នងិ អនវុត្ត ដៃល ធានា 
បាន ថា រាល ់អ្នក ជាប ់ឃុ ំទាងំ អស ់ 
នៅ ក្នុង ពន្ធនាគរ  ដៃល ចង្អៀត 
នៃះ  អាច ទទលួ បាន ការ ធ្វើ តៃស្ត។ 
ពួក គៃ ក៏ សួរ អំពី ផៃន ការ របស់ 
រដា្ឋាភិបាល  ក្នុង ការ រៀបចំ ថវិកា  
និង ធន ធាន មនុសៃស  ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ជំងឺ នៃះ។

លិខិត ដដៃល បន្ត ថា៖ «សូម 
ផ្ដល់ ពត័ម៌ាន អំព ីវធិានការ  ដៃល 
រដា្ឋាភបិាល របស ់ឯក ឧត្តម នងឹ ធ្វើ 
ដើមៃបី ធានា បាន នូវ សុខុមាល- 
ភាពជា ចាំ បាច់ របស់ អ្នក ជាប់ ឃុំ 
នៅ ក្នុង ករណី ដៃល  ពួកគៃ បាន 
ឆ្លង កូវីដ១៩ និង វិធាន ការ បង្ការ  
ដើមៃបី គៃប់ គៃង ការ រីក រាល ដាល 
នៃ វីរុស នៃះ»។

កាល ពីថ្ងៃ ទី ១ ខៃ កុម្ភៈ សា្ថាន- 
បៃសកកម្ម អចិនៃ្តយ៍   នៃ ពៃះ រាជា - 
ណា ចកៃ កម្ពុជា  បៃចាំ អង្គ ការ 
សហ បៃជា ជាត ិ នងិ អង្គ ការ អន្តរ- 
ជាតិ នានា  នៅ ទី កៃុង ហៃសឺណៃវ 
បាន ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ សណំរួ របស ់
អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស ដោយ 
ភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង លិខិត បំភ្ល ឺរបស់ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ។ នៅ ក្នងុ លខិតិ 
នោះ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង 

ថា អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគរ  នៃ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ បាន ដាក ់ចៃញ នូវ 
ការ ណៃនំា ជា ចៃើន ក្នងុ កិច្ច បៃងឹ - 
បៃង ទប់ សា្កាត់ និង អន្តរា គមន៍ ។

អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគរក៏ 
កពំងុ តៃ ធ្វើ ការ ជាមយួនាយកដា្ឋាន 
បៃយទុ្ធ ន ឹង ជងំ ឺឆ្លង(CDC) ដៃ គ ូ
អភិវឌៃឍន៍ នានា រួម មាន  គណៈ- 
កម្មការ អន្តរ ជាតិ  នៃ កាក បាទ- 
កៃហម (ICRC) អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភពលោក(WHO) និង 
ទីភា្នាក់ងរ របស់ អង្គការ សហ - 
បៃជាជាតិ។

លិខិត របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
សរសៃរ ថា៖ «អ្នក ជាប់ ឃុំ ក៏តៃូវ 
បាន បណ្ដុះ បណា្តោល  អំពី របៀប 
នៃ ការតាមដាន អាការ ការ ការ - 
ពារ ការ រាយការណ៍  និង ការ ឆ្លើយ- 
តប។ បុគ្គលកិ ពន្ធនាគរ  តៃវូ បាន 
បណ្ដុះ បណា្តោល ទាក ់ទង នងឹ ការ- 
ធ្វើ តៃស្ត បនា្ទាន់ ការ វៃច ខ្ចប់ 
សណំាក បញ្ជនូ ទៅ មន្ទរី ពសិោធន ៍
និង ការ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់»។

ការ បាញ់ ថា្នាំ សមា្លាប់ មៃរោគ 
បៃភៃទ  chlorite តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង រៀង រាល់ សបា្ដាហ៍  នៅ ក្នុង 
អគរ ពន្ធនាគរ បន្ទប់ ឃុំ ឃំាង 

ឡាន ដឹក អ្នក ជាប់ ឃុំ ប៉ុស្តិ៍ សុខ - 
ភាព និង នៅទីតាំង រួម និង បន្ទប់ 
រដ្ឋបាល សៃប ទៅ តាម គោល- 
ការណ៍ ណៃនាំ របស់ WHO និង 
កៃសួង សុខាភិបាល។ នៃះ បើ 
យោង តាម លិខិត ដដៃល។

កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា៖ «ជា ភស័្តតុាង ជាកស់្ដៃង 
សំណាក ជាង ១០០ តៃវូ បាន យក- 
ពី អ្នក ជាប់ ឃុំ ដោយ សារ តៃ មាន 
ការ សងៃស័យ ថា  ពួក គៃ មាន រោគ - 
សញ្ញា បៃហាក់ បៃហៃល នឹង រោគ - 
សញ្ញា ជំងឺ កូវីដ១៩ ហើយ 
សំណាក ទាំង នោះ តៃូវ បាន ធ្វើ - 
តៃស្ត ប៉ុន្តៃ មិន មាន អ្នក ជាប់ ឃុំ 
ណា មា្នាក ់ នៅ ក្នងុ ពន្ធនាគរ កម្ពជុា 
មាន ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៃ»។

កៃសងួ  មហា ផ្ទៃ ក ៏បាន រៀប រាប ់
បៃប់ ទៀត ថា  កៃ ពី នៃះ ក៏ មាន 
ការ ដឡំើង ទយុោ  នងិ ស្នកូ ទកឹ  នៅ 
ទីធា្លា រួម សមៃប់ លាង ដៃ   ពៃម ទំា ង 
បាន ចៃក ចាយ នវូ សមា្ភារអនាមយ័ 
បន្ថៃម ទៀត។ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក- 
សា្អាត  និង ទឹក មាន សុវត្ថិភាព  ក៏ 
តៃវូ បាន ពងៃកី បន្ថៃម នៅ ខៃត្ត ជាក-់ 
លាក់ មួយ ចំនួន ដៃល មាន កង្វះ 
បៃភព ទឹក ផង ដៃរ ៕

ពលរដ្ឋ៣០គ្រសួារបដិស្រធទទួលយកសំណងផ្តល់ឱ្រយដោយអាជ្ញាធរ

ក្រសួងមហាផ្ទ្រពន្រយល់ទៅអ្នករាយការណ៍ពិស្រសUNអំពីសា្ថានភាពពន្ធនាគារព្រលកូវីដរាតត្របាត

រថភ្លើង  និង លំនៅឋាន ពល រដ្ឋ នៅ តាម បណ្តោយ ផ្លវូ រថ ភ្លើង ក្នងុ ខណ្ឌ ទួល គោក ពី ថ្ងេ ២កុម្ភៈ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: អេសស៊ីជី(SCG)
ជាកេម៊ហ៊ន៊ផលតិសម្ភារសណំង់
របស់បេទេសថេបានរាយការណ៍
ការធ្លាក់ច៊ះបេក់ចំណូលពីការ-
លក់នៅតេមីសទី៤ឆ្នាំ២០២០
ដោយសារតេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
បានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពី
ការផ្ទុះនូវករណីឆ្លងសហគមន៍
នេការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
និងគេះទឹកជំនន់។
យោងតាមលទ្ធផលបេតិបត្តិ-

ការរបស់កេ៊មហ៊៊នសមេប់ឆ្នាំ
២០២០ដេលភ្នំពេញប៉៊ស្ដិ៍
ទទួលបានកាលពីថ្ងេព៊ធ តេី-
មសទី៤ឆ្នាំ២០២០កេ៊មហ៊៊ន
អេសស៊ីជីនៅកម្ពុជាមនទេពេយ
សកម្មសរ៊បក្នុងតម្លេ៤០៩លាន
ដ៊លា្លារអាមេរិកដេលកើនឡើង
១៨ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៩។កេ៊មហ៊៊នបានរាយ-
ការណ៍បេក់ចំណូលបានពី
ការលក់សមេប់តេមីសទី៤ឆ្នាំ
២០២០ចំនួន៥៩,៧លាន
ដ៊លា្លារអាមេរិកដេលរួមបញ្ចូល
ការលក់ពីបេតិបត្តិការទាំងអស់
នេអាជីវកម្មផលិតស៊ីម៉ងត៍ និង
គេឿងសំណង់ហើយតលួេខនេះ
បង្ហាញពីការធ្លាក់ច៊ះ៣ភាគរយ
បើធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៩។សមេប់
ឆ្នាំ២០២០ទីផេសារកម្ពុជារបស់
កេ៊មហ៊៊នអេសស៊ីជីសមេច-
បានចំណូលពីការលក់ចំនួន
២៥២,៣លានដ៊លា្លារអាមេរិក។
កេ៊មហ៊៊នថ្លេងថា៖ «នៅតេី-

មសទី៤ឆ្នាំ២០២០សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាបានរងនូវផលប៉ះពាល់
ធ្ងនធ់្ងរពគីេះទកឹជនំន់នងិការ-
ផ្ទុះនេជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩។
គេះទឹកជំនន់បានបណ្ដាលឱេយ
ផ្លូវថ្នល់ជាចេើនរងការខូចខាត
និងកាត់ផ្ដាច់...តទៅទំព័រ ៩
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 16,900 17,060 16,700

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 13,720 13,500 13,920 13,500

4 PEPC 2,960 2,920 2,960 2,920

5 PPAP 11,700 11,600 11,700 11,600

6 PPSP 1,500 1,500 1,510 1,460

7 PWSA 6,000 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ:ថ្ងេទ៣ីែខក៊ម្ភៈឆ្នាំ២០២១

កម្ពជុារំពឹងពងី្កទំនាក់ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចជាមួយឥណ្ឌា
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: អន៊បេធនសភា-
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានថ្លេងថា
កម្ពុជាអាចចាប់យកទីផេសាឥណ្ឌា
ដើមេបីពងេីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ-
កម្មនិងវិនិយោគបន្ថេមទៀត
ខណៈដេលទំហំដោះដូរទំនិញ
នៅទាបនៅឡើយ។
លោកលឹមហេងដេលបាន

ទទួលការអញ្ជើញចូលរួមនៅ
ក្នុងពិព័រណ៍និងកិច្ចបេជ៊ំកំពូល
ថេរកេសាស៊ខភាពឥណ្ឌានិង
អាសា៊ាន»តាមអនឡាញដេល
នឹងបេពេឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងេទី២២
ដល់ថ្ងេទី២៤ខេក៊ម្ភៈឆ្នាំ២០២១
បានបេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្ដិ៍ថាលោក
បានជូនដំណឹងរួចហើយដល់
សមជិករបស់លោកឱេយចូលរួម
ក្នុងពេឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម
ជាពិសេសនេះ។ លោកលើក-

ឡើងថា៖ «ខ្ញុំមើលឃើញថា
ទនំាកទ់នំងសេដ្ឋកចិ្ចរបស់យើង
ជាមយួបេទេសឥណ្ឌាមនិទាន់ធំ
នៅឡើយទេប៉៊ន្តេនៅពេលនេះ
រដា្ឋាភិបាលកំព៊ងបន្តធ្វើការងរ
សមេប់ការបើកចំហការចរចា
កិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
ជាមួយបេទេសឥណ្ឌា។ខ្ញុំជឿ-
ជាក់ថាសមជិកជាចេើននឹង
ធ្វើជាដេគូជាមយួកេម៊ហ៊ន៊របស់
បេទេសឥណ្ឌាលើការនាំចូល
ការផ្គតផ់្គង់វេជ្ជសាស្ដេនងិឱសថ
នៅទីនេះផងដេរ»។
កេសងួពាណជិ្ជកម្មអពំាវនាវឱេយ

ពាណិជ្ជករអាជីវករកេ៊មហ៊៊ន
ផ្ដល់សេវាកម្ម និងសហគេិន
ក្នុងសេ៊កចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍
និងកិច្ចបេជ៊ំកំពូលនេះដើមេបី
ស្វេងរកដេគូអាជវីកម្មនងិឱកាស
វិនិយោគជាមួយបេទេសមន
សេដ្ឋកចិ្ចឈានមខ៊គេរបស់អាស៊ី

មួយនេះ។
សា្ថានទូតឥណ្ឌាបេចំាទីកេ៊ង

ភ្នំពេញបានឱេយដឹងថាពិព័រណ៍
នេះតេូវបានរៀបចំរួមគ្នាដោយ
សហព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្មនិង
ឧសេសាហកម្មឥណ្ឌា(FICCI)
និងកេសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌា
នឹងតភា្ជាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង

វសិយ័ថេរកេសាសខ៊ភាពថា្នាក់ដកឹ-
នំាអាជីវកម្មឈានម៊ខគេនិង
កេ៊មនាយកបេតិបត្តិជាន់ខ្ពស់
មកពីឧសេសាហកម្មទីភា្នាក់ងរ
បទបេបញ្ញត្តិ និងមន្ដេីជាន់ខ្ពស់
របស់រដា្ឋាភិបាលមកពីបណ្ដា
បេទេសសមជិកអាសា៊ាន។
ទិន្នន័យបានពីសា្ថានទូត

ឥណ្ឌាបានឱេយដឹងថាទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំង
២សមេចបាន២៤៩,៩២
លានដល៊ា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩
កើនឡើង១០,២៤ភាគរយបើ
ធៀបនឹងចំនួន២២៦,៦៩
លានដល៊ា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨។
បេទេសកម្ពុជាបាននាំចេញ
ទំនិញទៅបេទេសឥណ្ឌាមន
តម្លេ៨២,០៩លានដ៊លា្លារកាល
ពីឆ្នាំម៊នកើនឡើង៦៩,៤៣
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨
ខណៈដេលការនាំចូលមនចំនួន
១៦៧,៨៣លានដ៊លា្លារធ្លាក់-
ច៊ះ៥,៨ភាគរយ។
ការវិនិយោគរបស់បេទេស

ឥណ្ឌាមនតម្លេ១៩,៨លាន
ដ៊លា្លារ។បេទេសនេះស្ថិតក្នុង
ចណំោមកេម៊វនិយិោគនិឈាន
មខ៊គេទាងំ១០នៅក្នងុបេទេស
កម្ពុជា៕LA

តពីទំព័រ ១...ដោយផ្តល់
បេយោជន៍ឱេយគ្នាទៅវញិទៅមក
ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនិងស៊ខ៊មលភាព
ធរ៊ជននងិបេជាជននេបេទេស
ទាំង២កាន់តេបេសើរឡើង។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌នបន្តថា

លើសពីនេះភាគីទាងំ២ជឿជាក់
ថាCKFTAនេះអាចជយួសា្តារឡើង
វិញនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស
ទាងំ២បានឆប់រហស័ក្នងុអឡំងុ
ពេលនងិកេយពេលការរាតតេបាត
នេជំងឺកូវី១៩។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិបានថ្លេង

បេប់អ្នកសារពត័ម៌នក្នងុកម្ម-
វធិីនេះថានេះជាកចិ្ចពេមពេៀង
ទ២ីបនា្ទាប់ពីកចិ្ចពេមពេៀងពាណ-ិ
ជ្ជកម្មសេរកីម្ពជុា-ចនិដេលកម្ពជុា
សមេចបានកន្លងមក។
លោករដ្ឋមន្តេី បន្តថាCK-

FTAនេះនងឹពងេងឹបន្ថេមទៀត
លើការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្ម
ទផីេសាររវាងបេទេសទាងំ២លើស

ពីកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្ម
សេរីដេលមនសេប់ ដូចជា
កចិ្ចពេមពេៀងពាណជិ្ជកម្មសេរី
អាសា៊ាន-កូរ៉េ(AKFTA)និង
កចិ្ចពេមពេៀងជាដេគូសេដ្ឋកចិ្ច
គេប់ជេង៊ជេយតបំន់(RCEP)
ដេលច៊ះហត្ថលេខាថ្មីៗនេះ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងបាន

បញ្ចប់កិច្ចចរចាកិច្ចពេមពេៀង
ពាណិជ្ជកម្មបេកបដោយជោគ-
ជ័យ។កិច្ចពេមពេៀងCKFTA
នេះនងឹផ្តល់ភាពអនគ៊េះលើស
ពីកិច្ចពេមពេៀងនានាដេល
មនសេប់នេះក្នងុរង្វង់៥ភាគ-
រយនេបនា្ទាត់ពន្ធគយ»។
លោកសូរស័ក្តិថ្លេងបន្តថា

CKFTAនឹងលើកកម្ពស់ការ-
នាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់
ទផីេសារករូ៉េបន្ថេមទៀតលើទនំញិ
ដេលធ្លាប់បាននាចំេញនាពេល
កន្លងមកដូចជា ផលិតផល
សម្លៀកបំពាក់និងវាយនភណ្ឌ

សេបេកជើងកាបបូគេឿងបនា្លាស់
ឧបករណ៍អេឡិចតេូនិកនិង
ផលតិផលកសកិម្មដចូជាកៅស៊ូ
សា្វាយចន្ទីដំឡូងមីជាដើម។
លោករដ្ឋមនេ្តីបានឱេយដឹង

ទៀតថាសមេប់សាធរណរដ្ឋ
ករូ៉េក៏អាចលើកកម្ពស់នាំចេញ
របស់ខ្លនួបន្ថេមទៀតមកបេទេស
កម្ពជុារមួមនយានយន្តគេឿង
អេឡិចតេូនិកសម្ភារអគ្គិសនី
ភេសជ្ជៈឱសថនងិផលតិផល
បា្លាស្ទិក។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងអាច

នាចំេញទៅកាន់ទផីេសារករូ៉េដោយ
អតេពន្ធសនូេយទៅលើទនំញិកេច្នេ
ដេលនឹងផ្តល់ផលចំណេញឱេយ
គ្នាទៅវិញទៅមកយា៉ាងចេើន»។
លោកស៊ងសារ៉នបេធន

សហពន័្ធសេវូអង្ករកម្ពជុា(CRF)
បេប់អ្នកសារពត័ម៌នក្នងុកម្ម-
វិធីនេះថាអង្ករកម្ពុជាព៊ំទទួល
បានការអន៊គេះពន្ធពីCK-

FTAនេះទេប៉ន៊្តេសហពន័្ធសេវូ
អង្ករកម្ពុជានឹងខិតខំបេឹងបេង
សិកេសាស្វេងយល់បន្ថេមទៀត
អំពីសេចក្តីតេូវការ គ៊ណភាព
ស្តង់ដានៅក្នុងទីផេសារកូរ៉េដើមេបី
អាចពងេីកទីផេសារ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងមើល

ឃើញថាពលករខ្មេរចេើន
ធ្វើការងរនៅបេទេសករូ៉េដេល
ពួកគេភាគចេើនចូលចិត្តហូប
អង្ករខ្មេរ ដូច្នេះយើងចង់ចាប់
យកទផីេសារពកួគេហើយពកួគេ
ក៏នឹងជួយជំរ៊ញទីផេសារអង្ករខ្មេរ
នៅទីនោះ»។
លោកសារ៉នបានឱេយដឹងថា

កាលពីឆ្នាំម៊នកម្ពុជាបាននាំ-
ចេញអង្ករបេមណ២០តោន
ទៅកាន់ទីផេសារកូរ៉េ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងនងឹរក

វធិីដើមេបីអាចទទលួការបន្ធរូបន្ថយ
ពន្ធទៅកានទ់ផីេសារករូ៉េតាមរយៈ
កូតាជាដើម»។

លោកសរូសក័្តីបានអះអាង
ថាភាគីទាំង២គេងនឹងច៊ះ
ហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀង
នេះជាផ្លូវការនៅអំឡុងខេ
មិថ៊នាឆ្នាំនេះ។
ទហំំពាណជិ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាង

កម្ពុជា និងកូរ៉េខាងតេបូងមន
ចំនួន៨៨៤,៨៨លានដ៊លា្លារ
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ដោយធ្លាក់ច៊ះ
១៧,៧៧ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៩ដេលមនបេមណ
១០៣២លានដល៊ា្លារ។នេះបើ
យោងតាមទនិ្ននយ័ពីសមគម
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េ។
កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញ

ទៅកាន់ទផីេសារករូ៉េក្នងុតម្លេជាង
៣១៧ លានដ៊លា្លារកាលពី
ឆ្នាមំន៊ធ្លាក់ច៊ះ៥,៤ភាគរយខណៈ
ការនំាចូលមកមនជាង៥៦៧
លានដ៊លា្លារធ្លាក់១៨,៦ភាគរយ
បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩មន
ជាង៦៩៦ដ៊លា្លារ៕LA

កសិករកំពុងបៃមូលផលដំណំារបស់ខ្លនួក្នងុភូមិមួយនៅជាយកៃងុភ្នពំៃញ  ។ រូបថតជីវ័ន

កម្ពជុា -កូរ្៉ខាងត្បូងនឹង ចុះ ហត្ថល្ខាលើ FTA ទ្វភ្ាគី...

ប្តិបត្តកិារអាជីវ- 
កម្មកុ្មហុ៊នSCG 
មានការធ្លាក់ចុះ 
តិចតួចនៅកម្ពជុា
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ហុឹន ពិសី

មណ្ឌល គរិីៈ  បន្ទាប ់ព ីរាជធាន ីភ្នពំៃញ នងិ  
ខៃត្ត កៃុង មួយ ចំនួន បច្ចុបៃបន្ន ទីផៃសារ ដីឡូត៍ 
បាន ចាប់ ផ្តើម លៃច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ 
ក្នងុ កៃងុ សៃនមនោរមៃយ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីនៃ 
ភូមិ ភាគ ឦសាន ដៃល រដ្ឋាភិបាល    ចាត់ ទុក 
ថា  នឹង ក្លាយ ទៅ ជា ប៉ូល សៃដ្ឋកិច្ច ថ្មី មួយ 
ទៀត ។ នៃះ បើ តាម អ្នក ជំនញ ក្នុង វិស័យ 
អចលន ទៃពៃយ  កម្ពុជា ។ 

មណ្ឌល គិរី គឺ ជា ខៃត្ត មួយ ស្ថិត នៅ ភាគ- 
ឦសាន ដៃល តៃវូ   រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា កណំត ់
ថា នងឹ បៃ ក្លាយ ឱៃយ ទៅ ប៉លូ សៃដ្ឋកចិ្ច  ១ នៅ 
ក្នុង  ចំណោម ប៉ូល សៃដ្ឋកិច្ច ទាំង៤ របស់ 
កម្ពជុា រួម មាន  រាជធានី ភ្នពំៃញ ខៃត្ត សៀម- 
រាប និង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ។ 

លោក សា៊ា ឆៃ លនី អគ្គនយក  កៃមុហ៊នុ 
អចលន ទៃពៃយ សុី អិល  រៀល ធី ដៃល មាន 
គមៃង ដ ីឡតូ ៍លក ់ជា ចៃើន កន្លៃង នៅ ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កល ពី 
ថ្ងៃ  ទ៣ី ខៃ កមុ្ភៈ  ថា ចាប ់តាងំ ករ ផ្ទុះឡើងនៃ  
ជងំ ឺកវូដី ១៩ សកម្ម ភាព ពុះ ដ ីឡតូ ៍លក ់ក្នងុ 
កៃុង សៃន មនោរមៃយ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន 
លៃច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប ់។ លោក បន្តថា មាន 
កតា្តា ជាចៃើន ដៃល ន ំ ឱៃយ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ 
ក៏ ដូច ជា  ទីផៃសារ ដី ឡូត៍ ក្នុង  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី 
មាន ទីផៃសារ ល្អ ដៃល រួម មាន  គោល នយោ-
បាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដៃល  នឹង    បៃ ក្លាយ 
ភូមិ  ភាគ ឦសាន  ទៅ ជា ប៉ូល សៃដ្ឋកិច្ច ១ 
ក្នងុ ចំណោម  ៤ នៅ កម្ពជុា ករ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក់ របស់ អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋានទាក់ ទង នឹង 
ករកំណត់ និង បៃង ចៃក ចំណាត់ ថា្នាក់ដី   
ភាព ល្អ បៃសើរ  នៃ បរសិា្ថានធម្មជាត ិ កណំើន  
បៃជាជន ចលូ ទៅ រស ់នៅ នងិ បៃកប អាជវី-
កម្ម នងិ គមៃង វនិយិោគ  ក្នងុ វសិយ័ ទៃស-
ចរណ៍  ជាចៃើន    ទៀត ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  « ចំណុច ទាំង  នៃះ កំពុង 
ធ្វើ ឱៃយ ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ ក៏ ដូច ជា  គមៃង 
ពុះ ដ ីឡតូ ៍ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី ទទលួ បាន នវូ 
ករ ចាប់ អាម្មណ៍ កន់ តៃ ចៃើន» ។

លោក   បៃប ់ទៀត ថា ជា មយួ នងឹ សម្ទុះ នៃ 
ករ អភវិឌៃឍ ពៃល នៃះ លោក គតិ ថា សកម្ម- 
ភាព  ពុះ ដ ីឡតូ ៍នងឹ មាន កន ់តៃ ចៃើន នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី ហើយ តម្លៃ ក ៏នងឹ កើន ឡើង  
តាម នោះ ដៃរ  ។

បើ យោង តាម លោក ឆៃលីន បច្ចុបៃបន្ន ដី 
នៅ តំបន់ ល្អ បំផុត ក្នុង កៃុង សៃនមនោរមៃយ 
មាន តម្លៃ បៃមាណ ១ ៥០០ ដុល្លារ  ក្នុង ១ 
ម៉ៃតៃ ករ៉ៃ និង ដី តំបន់ ជាយ កៃុង អាច មាន 
តម្លៃ កៃម ១០០ ដុល្លារ ។

អគ្គនយក កៃមុហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ KFA 
លោក ននួ រទិ្ធ ីដៃល មាន ដ ីឡតូ ៍ពុះ លក ់នៅ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ដៃរ នោះ  បាន និយាយ ថា 
សា្ថាន ភាព ទតីាងំ ភមូសិាសៃ្ត ដៃល មាន ធម្ម-
ជាត ិសៃស ់បពំៃង នងិ ផៃន ករ អភវិឌៃឍ នរ៍បស់ 
រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ ឱៃយ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ជា - 
ចៃើន ងាក ទៅ ទី នោះ ។  លោក បន្ត ថា បច្ចុ-
បៃបន្ន  ទផីៃសារ ដ ីឡតូ ៍នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីកពំងុ 
មាន តមៃូវ ករ កើន ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់។ 

លោក មាន បៃសាសន៍  ថា៖  «តមៃវូ ករ ដី - 
ឡូត៍  នៅ ពៃល នៃះ មាន ចៃើន គៃន់ តៃ ថា 
យើង ពបិាក រក ដ ីធំៗ  យក មក ពុះ លក ់ ពៃះ 
សា្ថាន ភាពនៅ  ទី នោះ មាន ភ្នំ និង ខ្ពង់ រាប 
ចៃើន  ធ្វើ ឱៃយ ពិបាក   ពុះ លក់ ជា ឡូត៍ តូចៗ »។

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា   តាម រយៈ គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ ហៃដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធជា បន្ត បន្ទាប់ 
វិស័យ អចលន ទៃពៃយ  ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី 
នឹង មាន ករ រីក ចមៃើន ខ្លាំង នៅ ពៃល ខង- 
មុខ ឆប់ៗនៃះ ។ 

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា៖ « នៅ ពៃល 
នៃះ គៃ ឃើញ មាន គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ជា បន្ត - 
បន្ទាប់  នំ គ្នា ឆ្ពោះ ទៅ ទី នោះ ដៃល មាន ដូច -   

ជា  សណា្ឋាគរ ភោជនីយ ដ្ឋាន បឹង ហ្គាឡូ 
កន្លៃង លម្ហៃ និង លំនៅឋាន ជាដើម » ។

អ្នក នំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី 
លោក នង វណ្ណៈ បាន នយិាយ ថា ផៃនករ 
អភិវឌៃឍន៍ តំបន់ ភូមិ ភាគ ឦសាន  គមៃង 
ពៃលន យន្តហោះ នៅ សៃុកអូររាំង (ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី)បាន ធ្វើ ឱៃយ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ផ្លាស់  - 
ប្តូរ មុខ មាត់ លើ  គៃប់ វិស័យ ។ លោក បៃប់ 
ទៀត   ថា សមៃប់ វិស័យ អចលន ទៃពៃយ  ក៏ 
ចាប់ ផ្តើម មាន ទីផៃសារ ល្អ ដៃរ  ពិសៃស  ក្នុង 
កៃុង សៃន មនោរមៃយ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ចលន នៃ ករ ពុះ ដ ីឡតូ ៍
ចាប់ ផ្តើម មាន ជា បណ្តើរៗ ហើយ ក្នុង កៃុង 
សៃន មនោរមៃយ ហើយ តម្លៃ នៅ កណា្តាល  
កៃុង  ក៏  កើន ឡើង ដៃរ  ពិសៃស កន្លៃង  មាន 
ហៃដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធ ល្អ បៃសើរ»។ លោក 
បន្ថៃម ថា៖ « កណំើន  ចនំនួ គមៃង អភវិឌៃឍន ៍
និង ផៃនករ សាងសង់ ពៃលន យន្តហោះ 
នឹ ង ធ្វើ ឱៃយ ទីផៃសារ ដីឡូត ៍ រីក ចមៃើន កន់ តៃ- 
ខ្លាំង ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី »។

ទីស្តីករ គណៈរដ្ឋមន្តៃី  កលពី ថ្ងៃ  ៣១ 
ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ បាន ចៃញ លិខិត មួយ 
ដៃល សមៃច   ជាគោលករណ៍ ជៃើសរីស 
កៃុមហ៊ុន Powerchina International 
Group ជា ដៃគូ ឯកជន ក្នុង ករសិកៃសា និង 
អភវិឌៃឍ សណំើ គមៃង  សង ់អាកស យាន- 
ដ្ឋាន ថ្មី ខ្នាត តំបន់ នៅ មណ្ឌលគិរី ៕LA សំណង់អគារកំពុងសាងសង់នៅខេត្តពេះសហីនុកន្លងមក  ។ រូបថត រាហុីម

តពីទំព័រ ៨...ដៃល នំ ឲៃយ ករ -  
ដឹកជញ្ជូន សុីម៉ងត៍ និង គៃឿង- 
សណំង ់ទទលួរង ផលប៉ះ ពាល ់
យា៉ាងខ្លាំង » ។

 កៃមុហុ៊ន នៃះ បន្តថា ៖« ជា លទ្ធ- 
ផល ករសាងសង ់នៅក្នងុ តបំន ់
ដៃល ជួប គៃះទឹកជំនន់តៃវូ បាន   
អាក ់ខនដណំើរករ ។ លើស ព ី
នៃះទៅទៀត ដោយ មានករ ផ្ទះុ- 
ឡើង  នូវ ករណី ឆ្លង សហគមន៍ 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គមៃង សាង- 
សង់  ភាគចៃើនបំផុត នៅក្នុង ទី-
កៃងុ ភ្នពំៃញ តៃវូបាន ផ្អាក ។ កៃមុ-   
ហុ៊ន បញ្ជាក់ថា ៖ « បៃករនៃះ បាន   
បង្ក ផលប៉ះពាល់ ដោយ ផ្ទាល់ 
ទៅ លើ វិស័យ សំណង់ និង អ- 
ចលនទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា ។ ប៉ុន្តៃ 
ខណៈ ដៃល មានករ ធា្លាក់ ចុះ នវូ 
តមៃវូ ករ នៅក្នងុ ផ្នៃក លនំៅឋាន 
អគរ ពាណជិ្ជកម្ម នងិ ឧសៃសាហ- 
កម្ម រដ្ឋាភិបាល បាន ខិតខំ បៃងឹ-  
បៃង ជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ 
ករ បង្កើន ករវិនិយោគ ចៃើន 
ថៃមទៀត ទៅលើ ហៃដ្ឋារចន-
សម្ព័ន្ធ ។ 

 លោក Roongrote Rang-
siyopash បៃធាន នយកបៃ-
តិបត្តិ កៃុមហ៊ុន អៃស សុីជី បាន 
ឲៃយ ដងឹថា លទ្ធផល បៃតបិត្តកិរ 
អាជវីកម្ម នៅ ឆ្នា ំ២០២០ នៅ តៃ 
មាន ភាព ធន ់ល្អបៃសើរ នៅក្នងុ 
អំឡុង ពៃលដៃល កៃុមហ៊ុន ជួប 
ករ លំបាក ដៃល បង្កឡើង 
ដោយ វបិត្ត ិជងំ ឺក ូវដី ១៩ ដោយ- 
សារ តៃ ករខិតខំ បៃឹងបៃង រួម 
របស ់បគុ្គលកិ អៃស សុជី ីដៃល 

បាន ផ្ដោត អាទិភាព សំខន់ បំ- 
ផតុ ទៅលើ សវុត្ថភិាព នងិ នរិន្តរ- 
ភាព នៃ អាជីវកម្ម ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖ « កៃុមហ៊ុន 
បាន  ដក់ ឲៃយ អនុវត្ត នូវ យុទ្ធ-
សាស្ដៃ ថ្មីៗ  នងិ វធិានករ អាជវី-
កម្ម បត់បៃន រហ័ស ដូចជា ករ 
កៃ សមៃលួ ផៃនករអាជីវកម្មករ 
កៃបៃ បរិមាណ លក់ និង ករ បង្កើត  
ចៃក បៃសៃ័យ ទាក់ទង សកម្ម 
នងិ  ចៃើន មខុពៃញួ ដើមៃប ីឆ្លើយ- 
តប  ទៅនឹង ឥរិយាបថរបស់  
អតិថិជន ដៃល បៃបៃួល » ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « ដោយ 
អនុវត្ត វិធានករ សកម្ម មុន និង 
ដោយមាន ករប្ដៃជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ ពី 
សំណាក់ បុគ្គលិក អៃស សីុជីទំាង  -  
អស់ ខ្ញុំ ជឿជាក់ថា អៃស សុីជី 
នឹង ជម្នះ បាន នូវ ភាព មិន បៃកដ- 
បៃជា ដៃល បង្កឡើង ដោយ រលក- 
ថ្មីនៃ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។ 

 សមៃប់ បៃតិបត្តិករ អាជីវ- 
កម្មរ បសអ់ៃស សុជី ីនៅក្នងុអា- 
សា៊ាន បៃក់ចំណូល បាន ពី ករ- 
លក់  នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ បាន 
ធា្លាក់ចុះ ១១ ភាគរយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ សមៃច 
បាន ចំនួន ៨៣៨ លន ដុល្លារ 
អាមៃរកិ ដៃល ស្មើនងឹ ២៦ ភាគ- 
រយ នៃ ចណំលូ សរបុ ព ីករលក ់
របស់ អៃស សុីជី ។ នៃះ រាប់ - 
បញ្ចលូ ទាងំ ករលក ់ព ីបៃតបិត្ត-ិ 
ករ ក្នងុសៃកុ នៃ ទផីៃសារ អាសា៊ាន 
នីមួយៗ និង ពី ករនំ ចូលមក 
ពី បៃតិបត្តិករ នៅក្នុង បៃទៃស 
ថៃ ផងដៃរ ៕LA 

ទីផ្សារដីឡូត៍ចាប់ផ្តើមល្ចឡើងបណ្តើរៗ នៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរី

ទីតំាង គមេង ពុះ ដី ឡូត៍១កន្លេង  ស្ថតិ ក្នងុ កេងុ សេនមនោរមេយ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី។ រូបថត សហ ករី

ប្តិបត្តកិារអាជីវកម្មកុ្មហុ៊នSCG...

ទីកេុងញូវយ៉កៈ ពៃយុះទឹកកក  
នៅអាមៃរិក  បាន ជំរុញ  ឲៃយ តម្លៃ 
បៃង  ហក់ ឡើង ដល់ កមៃិត  មុន 
ពៃល ករ រកីរាលដល កវូដី១៩ 
កល ពថី្ងៃ  អងា្គារ ខណៈ ផៃសារ ហ៊នុ  
សកល បាន កើន ឡើង ដោយ  
មាន  ក្តីសងៃឃឹម  សមៃប់ កញ្ចប់ 
ជំរុញ សៃដ្ឋកិច ្ច ពី រដ្ឋាភិបាល 
អាមៃរិក ។ 

សន្ទសៃសន៍ ភាគហ៊ុន បាន ផ្ទុះ- 
ឡើង នៅពៃល ដៃល វនិយិោគនិ 

បាន វិល តៃឡប់ ទៅកន់ ករ- 
ដៃញថ្លៃ   ភាគហុ៊ន ដៃល មាន ករ- 
តថ្លៃ  បន្ទាប ់ព ីពភិពលោក កល 
ពី សបា្តាហ៍ មុន ដៃល តៃូវ បាន 
ជំរុញ  មួយ ផ្នៃក ដោយ យុទ្ធន-
ករ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម 
ដើមៃបី ទិញ ភាគហ៊ុន ដៃល មាន 
រយៈពៃល ខ្លី ។

លោក Quincy Krosby  
បៃធាន  អ្នក យុទ្ធសាសៃ្ត ទីផៃសារ 
នៃកៃមុហ៊នុ ហរិញ្ញវត្ថ ុ Prudential  

បាន នយិាយ ៖« មានករ  ធរូ សៃបើយ   
ឡើង វញិ ដៃល យា៉ាង ហោចណាស ់
សមៃប់  ពៃល នៃះ»។ 

ទន្ទឹម  តម្លៃ បៃង កើន ឡើង 
ដៃល តាម ព ីកៃយ  នៃ ទនំកុ ចតិ្ត 
ទផីៃសារ  នងិ ពៃយុះ ទកឹកក  ដៃល បាន  
កើតមាន នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ភាគ ឦសាន។ 

បៃង ឆៅ មា៉ាក  WTI របស់ 
អាមៃរិកបាន កើន ឡើង តម្លៃ 
ដល់  កមៃិត  តម្លៃ កល ពី ដើម  ឆ្នាំ 

មនុបៃមាណ ៥៥,០៧ ដលុ្លារ  ក្នងុ  
១បារ៉ៃល ខណៈ បៃង ឆៅ មា៉ាក  
Brent បាន កើន ដល ់ ៥៧, ៧៧ 
ដលុ្លារ  ដៃល ជា កមៃតិ តម្លៃ មាន 
កល ពី ជិត ១ ឆ្នាំ មុន។ 

លោក Jeffrey Halley អ្នក 
វភិាគ នៃ កៃមុហ៊នុ  OANDA  បាន  
និយាយ ថា៖ « តម្លៃ បៃង បាន 
ហក ់ខ្ពស ់ឡើង... កើត មាន ឡើង   
ដោយសារ តៃទំនុកចិត្ត វិជ្ជមាន     
លើ សន្ទនយីភាព  ប៉នុ្តៃ ករ កើន- 

ឡើង  ភាគចៃើនបណា្តាល មក ពី  
អាកស ធាត ុតៃជាក ់បាន គៃប- 
ដណ្តប់  នៅ អាមៃរិក  ជំរុញ ឲៃយ 
មាន តមៃវូ ករ កើន ខ្ពស ់សមៃប ់
ករ ដុតកម្តា»។ 

ករ ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ នៃះ 
បាន បងា្ហាញ ពី ករ ផ្លាស់ប្តូរ ដ៏គួរ 
ឱៃយ ភា្ញាក ់ផ្អើល មយួ សមៃប ់ទផីៃសារ  
បៃង ឆៅ ដៃល បាន បៃ ទៅ ជា 
អវជិ្ជមាន កល ព ីឆ្នាមំនុ ដោយសារ  
ករ ផ្ទុះឡើង នៃកូវីដ ១៩  បាន 

ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច 
នៅ ទូទាំង ពិភព លោក   និង 
បណា្តាល ឱៃយ  ករផ្គត់ផ្គង់ យា៉ាង- 
ចៃើន តៃូវ បាន កត់ផ្តាច់ ដៃល 
បណា្តាល  ឲៃយ មាន ភាពរអាក ់រអួល  
ក្នុង វិស័យ ជំនួញ  ។

ភាគហ៊ុនរបស់កៃុមហ៊ុនបៃង 
BPបានធា្លាក់ចុះ៤,៥ ភាគរយ 
បន្ទាប់ពី បៃកសថា ខ្លួន ខតបង់ 
សទុ្ធចនំនួ២០,៣ ពាន ់ លន ដលុ្លារ 
កលពីឆ្នាំមុន៕ AFP/RR
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សុខ ស្រីលុច 

ការឃុខំ្លនួថ្នាក់ដកឹនាំដែលនៅ
គណបកែសដកឹនាំបែជាធបិតែយែយ
បានធ្វើឱែយមានបែតកិម្មពីបណ្តា
មែដឹកនំាធំៗ ទាមទារការដោះលែង
លោកសែីAungSanSuuKyi។
បែទែសមីយ៉ាន់មា៉ាតែូវបាន

បែកាសដាក់បែទែសក្នុងគែ
មានអាសន្នប៉នុា្មានម៉ាងបនា្ទាបព់ី
បែធានគណបកែសតែវូបានចាប់-
ឃុំខ្លួន។បែទែសមីយ៉ាន់មា៉ានឹង
តែវូគែបគ់ែងដោយកមា្លាងំយោធា
រយៈពែល១ឆ្នាំ។
លោកសែីAungSanSuu

Kyi និងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួន
តែូវបានឃុំខ្លួនដោយកមា្លាំង-
យោធាកាលពីពែកឹថ្ងែទី១កមុ្ភៈ
កែយពីតែូវបានចោទថមាន
ការក្លែងបន្លសំន្លឹកឆ្នាតនៅក្នងុ
ការបោះឆ្នាតកាលពីខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២០។
កែយពីមានការឃុំខ្លួនមែ-

ដឹកនាំគណបកែសនោះបាន១ថ្ងែ
គណបកែសសម្ព័ន្ធជាតិដើមែបី
បែជាធិបតែយែយបានចែញសែចក្តី-
ថ្លែងការណ៍ទាមទារឱែយមានការ-
ទទលួស្គាល់លទ្ធផលការបោះ-
ឆ្នាតកាលពីឆ្នាំមុន។បនា្ទាប់ពី

មានការបែកាសឱែយទទលួស្គាល់
លទ្ធផលការបោះឆ្នាតនោះ
ហើយកម៏ានការជរំញុឱែយបែជា-
ជនបដិសែធការគែប់គែងបែទែស
ដោយកងកមា្លាំងយោធាដែរ។
កែពីមានការទាមទារពីគណ-

បកែសកាន់អំណចរួចមកក៏មាន
ការចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍ពី
បណ្តាថ្នាកដ់កឹនាំសខំាន់ៗ មយួ
ចំនួនផងដែរ។
បែធានាធិបតីអាមែរិក Joe

Bidenបាននិយយថ ការ-
គែប់គែងបែទែសដោយកង-
យោធានងិការឃុខំ្លនួមន្តែីសុវីលិ
គឺជាការវាយលុកផ្ទាល់ទៅលើ
ការផ្លាសប់្តរូលទ្ធបិែជាធបិតែយែយ
និងនីតិរដ្ឋរបស់បែទែស។
នៅក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍

មយួលោកBidenបាននយិយ
ថ៖«យើងនឹងធ្វើការជាមួយដែ-
គរូបស់យើងនៅទូទាងំតបំន់នងិ
ពិភពលោកដើមែបីគំាទែដល់ការ-
ស្តារលទ្ធិបែជាធិបតែយែយនិងនីតិ-
រដ្ឋកដ៏ចូជាទទលួខសុតែវូចពំោះ
អ្នកដែលទទួលខុសតែូវចំពោះ
ការផ្លាសប់្តរូបែជាធបិតែយែយរបស់
បែទែសមីយ៉ាន់មា៉ាផងដែរ»។
រដ្ឋមន្តែីការបរទែសអាមែរិក

លោកAntonyJBlinkenក៏

បានសម្តែងនូវការពែួយបារម្ភ
យ៉ាងខា្លាងំនងិបានជរំញុឱែយយោ-
ធាផ្លាសប់្តរូសកម្មភាពរបស់ខ្លនួ
ជាបនា្ទាន់។លោកបាននិយយ
ថ៖«យើងសូមអំពាវនាវដល់
មែដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់មា៉ាឱែយ
ដោះលែងមន្តែីរដា្ឋាភិបាលនិង
មែដកឹនាំសង្គមសុវីលិទាងំអស់
ហើយគោរពឆន្ទៈរបស់បែជាជន
មីយ៉ាន់មា៉ា»។
បន្ថែមពកីារអត្ថាធិបែបាយរបស់

ថ្នាក់ដកឹនាំអាមែរកិថ្នាកដ់កឹនាំ
សហភាពអឺរ៉ុបក៏មានបែតិកម្ម

ទៅលើពែឹត្តការណ៍ដែលកើត-
ឡើងនៅបែទែសមយី៉ានម់ា៉ាដែរ។
អគ្គលែខាធិការសហភាពអឺរុប
លោកAntonioGuterresបាន
ថ្កោលទោសយ៉ាងខា្លាំងចំពោះ
ការឃំុខ្លនួមែដឹកនំារបស់មីយ៉ាន់-
មា៉ានៅមុនថ្ងែបើកសម័យបែជុំ
សភាថ្មីរបស់បែទែសនែះ។
លោកសែីMichelleBache-

letឧត្តមស្នងការអង្គការសហ-
បែជាជាតិទទួលបន្ទកុសិទ្ធិមនុសែស
បាននិយយថលោកសែីមាន
ការភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះរបាយការណ៍

ដែលថមនុសែសចំនួន៤៥នាក់តែវូ
បានឃុខំ្លនួនងិជរំញុឱែយមានការ-
ដោះលែងពួកគែជាបនា្ទាន់។
លោកសែីBacheletនិយយ
នៅក្នងុសែចក្តីថ្លែងការណ៍មយួពី
ទកីែងុហែសឺណែវថមានការភយ័-
ខា្លាចយ៉ាងខា្លាងំចពំោះការឃុខំ្លនួ
មែដឹកនំាមីយ៉ាន់មា៉ានិងបានអំពាវ-
នាវឱែយយោធាបញែឈប់សកម្មភាព។
បែធានសមាគមបែជាជាតិ

អាសីុអាគ្នែយ៍(អាស៊ាន)បានអំ-
ពាវនាវឱែយមានការវិលតែឡប់
ទៅរកភាពបែកែតីវិញនៅក្នុង
បែទែសមីយ៉ាន់មា៉ាដែលជាសមា-
ជិកនែប្លុកទាំង១០បែទែស។
នៅក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍

របស់សមាគមបែជាជាតិអាស៊ាន
បានសរសែរថ៖ «យើងសូម
បញ្ជាក់ម្តងទៀតថស្ថិរភាព
នយោបាយនៅក្នងុរដ្ឋសមាជកិ
អាស៊ានគឺចាបំាច់ដើមែបីសមែច
បាននូវសហគមន៍អាស៊ាន
បែកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាព
នងិវបិលុភាព។យើងលើកទកឹ-
ចតិ្តដល់ការបន្តការសន្ទនាការ-
ផែសះផែសានិងការវិលតែឡប់មក
រកភាពបែកែតីវញិសែបតមឆន្ទៈ
នងិផលបែយោជន៍របស់បែជា-
ជនមីយ៉ាន់មា៉ា»។

កែពីថ្នាក់ដឹកនំាសំខាន់ៗមួយ-
ចំនួននែះបណ្តាបែទែសនៅសហ-
ភាពអឺរុ៉បក៏បានចែញសែចក្តី-
ថ្លែងការណ៍បែតិកម្មផងដែរ ដូច-
ជាបែទែសបារាំងអុីតលីអែ-
សែបា៉ាញនងិអាល្លមឺង៉។់បន្ថែមពី
បែតិកម្មពីតំបន់អឺរ៉ុបនៅតំបន់
អាសុីមានដូចជាជប៉ុនឥណ្ឌា
បងក់ា្លាដែសមា៉ាឡែសុីឥណ្ឌនូែសុី
សិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីន។
ចំណែកឯមហាអណំចលោក

ខាងកើតដូចជាលោកDmitry
Polyanskiyអនុបែធានអគ្គរដ្ឋ-
ទូតរបស់រុសែសុីបែចាំអ.ស.ប
បាននយិយថកែមុបែសកកម្ម
អ.ស.បតំណងបែទែសរុសែសុី
កំពុងតែរង់ចាំការណែនាំពីរដា្ឋា-
ភិបាលកែុងមូ៉ស្គូហែីយលោក
បន្ថែមថស្ថានភាពនៅបែទែស
មីយ៉ាន់មា៉ាមានភាព«ស៊ាញំំានិង
មិនអាចទសែសន៍ទាយបាន»។
រីឯព័ត៌មានរដ្ឋចិនXinhua

ចែញផែសាយថបែទែសចនិចាត-់
ទកុថវាជារឿង“កចិ្ចការផ្ទែក្នងុ"
ហែីយជានិច្ចកាលរដា្ឋាភិបាល
ចិនតែងតែបែកាន់ជំហរអពែយា-
កែឹតលែីហែតុការណ៍ដែលបាន
កែតីឡែងីនៅបែទែសមីយ៉ាន់មា៉ា
កន្លងមកផងដែរ៕

ស្រត កីឡា 

កែសងួការពារជាតិបានថ្លែង
កាលពីថ្ងែអង្គារថបែទែសករូ៉ែ-
ខាងជើង បានពងែីកអង្គភាព
មីសុីលបាលីស្ទិកនិងពងែឹង
កងកមា្លាំងពិសែសជាមួយ
ឧបករណ៍ដ៏ទំនើបៗហើយ
បានធ្វើសមយុទ្ធនែការវាយ-
បែហារគោលដៅជាយទុ្ធសស្តែ
ដូចជាការិយល័យបែធានា-
ធិបតីរបស់បែទែសកូរ៉ែខាង-
តែបូងជាដើម។
ការផ្លាស់ប្តូរសមា្ភារដ៏ទំនើបៗ 

ទាំងនែះនៅក្នុងវិស័យយោធា
ករូ៉ែខាងជើងគឺនៅក្នងុចណំោម
ចំណ៊ាចសំខាន់នែការបោះ-
ពុម្ពផែសាយនៅឆ្នាំ២០២០នៅ
លើ«ឯកសរ»ការពារជាតិ
រៀងរាល២់ឆ្នាំម្តងរបស់បែទែស
កូរ៉ែខាងតែបូងដែលកែសួង

ការពារជាតិ បានដាក់បង្ហាញ
តមអុនីធណឺតិនងិកែបែពន័្ធ
អុីនធឺណិតកាលពីថ្ងែអង្គារ។
យោងតមឯកសរនោះ

បានឱែយដឹងថ បច្ចុបែបន្ននែះ
បែទែសកូរ៉ែខាងជើងមាន
កងពលតចូមសីុលីផ្លាងចនំនួ
១៣អង្គភាពស្ថិតនៅកែម
បញ្ជាការពីកងកមា្លាំងយុទ្ធ-
សស្តែរបស់ខ្លួនដែលកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩មានតែមឹតែ៩អង្គ-
ភាពប៉ុណោ្ណោះ។
អង្គភាពទាំងនោះតែូវបាន

គែជឿជាក់ថនឹងធ្វើបែតិបត្តិ-
ការបាញ់មីសុីលផ្លាងScud
រយៈចមា្ងាយជិត ដែលមាន
គោលបំណងវាយបែហារតមែង់
ទៅគោលដៅផែសែងនៅបែទែស-
កូរ៉ែខាងតែបូងមីសុលីRodong
អាចហោះចមា្ងាយបែហែល
១៣០០គីឡូម៉ែតែនងិមីសុលី

មានចមា្ងាយមធែយមMusudan
អាចហោះចមា្ងាយជាង៣០០០
គីឡូម៉ែតែដែលអាចបាញ់ដល់
មូលដា្ឋានយោធាយុទ្ធសស្តែ
របស់អាមែរិកនៅលើកោះហា្គាំ
(Guam)ផងដែរ។
ការកើនឡើងចំនួនអង្គភាព

យ៉ាងចែើនបែបនែះគឺសែបនងឹ
ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់បែទែស
កុម្មុយនីស្តមួយនែះដើមែបី
ពងែឹងមីសុីលនិងអាវុធធម្មត
ផែសែងទៀតរបស់ខ្លនួនៅចពំែល
កចិ្ចពភិាកែសានានាអពំកីារលបុ-
បបំាត់អាវធុនយុក្លែអ៊ែរជាមយួ
អាមែរិក បានជាប់គំាង និង
ទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉ែមិនបានល្អ-
បែសើរឡើងវិញនៅឡើយនោះ។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩បែទែស

កូរ៉ែខាងជើងបានធ្វើការសក-
លែបងមីសុីលសរុបចំនួន១៣-
គែប់ហើយបានបង្ហាញមី-

សុីលបាលីស្ទិកបែភែទថ្មីមួយ
ចនំនួទៀតនៅក្នងុនោះរមួមាន
ការធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពរបស់ខ្លួន
ទៅលើមីសីុលIskanderរបស់
បែទែសរុសែសីុបែព័ន្ធមីសីុលយុទ្ធ-
សស្តែយោធាអាមែរិក(ATA-
CMS)នងិមា៉ាសុនីបាញ់គែប-់
រុ៉ក្កែតខា្នាតធំចែើនគែប់និងមីសីុល
បាលីស្ទកិ(SLBM)បាញ់ចែញ
ពីនាវាមុជទឹកដ៏ទំនើប។
បើយោងតមឯកសរនោះ

បានឱែយដងឹទៀតថមន្តែីយោធា
មា្នាក់បានថ្លែងថ៖«បែទែសករូ៉ែ-
ខាងជើងហាក់ដូចជាបាន
ពងែីករោងចកែផលិតមីសុីល
ដែលមានសែប់របស់ខ្លួន។
យើងកំពុងវិភាគថតើមីសុីល
បែភែទណខ្លះតែវូបានគែដាក់
ពងែយដល់អង្គភាព ដែល
បានបង្កើតថ្មីនោះ»។ បែទែស
ករូ៉ែខាងជើងក៏បានចាត់វធិាន-

ការ ដើមែបីពងែឹងកងកមា្លាំង
បែតិបត្តិការពិសែសរបស់ខ្លួន
និងធ្វើឱែយវិស័យយោធារបស់
ខ្លួនបានល្អបែសើរឡើង។
ឯកសរដដែលបានឱែយដឹង

ថ«អង្គភាពសង្គែមពិសែស
បានអនវុត្តការហ្វកឹហាត់វាយ-
បែហារដោយបែើរូបសំណក
នែទីតំងយុទ្ធសស្តែសំខាន់ៗ 
របស់បែទែសករូ៉ែខាងតែបងូនងិ
បានធ្វើទនំើបកម្មសមា្ភារយោធា
របស់ខ្លួន»។បែទែសកូរ៉ែខាង-
ជើងបានបង្ហាញរូបថតនែការ-
ហ្វឹកហាត់កងកមា្លាំងជាមួយរូប-
សំណកនែការិយល័យរបស់
បែធានាធិបតីកូរ៉ែខាងតែបូង។
ចំពោះឃ្លាងំសមែប់ស្តកុនុយ-

ក្លែអ៊ែររបស់បែទែសកូរ៉ែខាង
ជើងវិញ ឯកសរចុងកែយ
បផំតុបានផ្តល់នវូការវាយតម្លែ
សែដៀងគា្នាដចូនងឹការបោះពមុ្ព-

ផែសាយនៅឆ្នាំ២០១៨ដែល
កែុងពែយុងយ៉ាងមានសរធាតុ
ភ្លុយតូនីញ៉ូមទម្ងន់៥០គីឡូ-
កែមគែប់គែប់សមែប់អាវុធ-
នុយក្លែអ៊ែរ រហូតដល់ទៅ១០
ដើមហើយបច្ចែកវទិែយារបស់ខ្លនួ
ក្នងុការផលតិកែបាលគែប់នយុ-
ក្លែអ៊ែរ បានឈានដល់កមែិត
មួយ«គួរឱែយកត់សមា្គាល់»។
ចំណែកកាលពីថ្ងែទី៨ខែ

មករា បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ បាន
និយយថមែដឹកនាំកូរ៉ែខាង-
ជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានរិះ-
រកវិធីដើមែបីបន្តទំនាក់ទំនងអន្តរ-
កូរ៉ែ ហើយបានប្តែជា្ញាពងែឹង
ទំនាក់ទំនងការទូតខណៈដែល
លោកបានបើកកិច្ចបែជុំបកែស
ដ៏កមែមួយមានរយៈពែលមិន
ដល់២សបា្តាហ៍នៅមុនបែធានា-
ធិបតីអាមែរិកថ្មីលោកJoe
Bidenឡើងកាន់តំណែង៕

បណ្តាប្រទ្រសមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅលើការឃំុខ្លនួលោក-
ស្រីអុ៊ងសានសូ៊ជីនិងថ្នាក់ដឹកនំាជាង១០រូបកាលពីថ្ង្រទី១កុម្ភៈ

ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងពង្រងឹអង្គភាពមីសីុលនិងកងកម្លាងំពិស្រសក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្មានឆ្នាចុំងក្រយន្រះ

លោករដ្ឋមន្ត្រកីារបរ ទ្រ ស សហរដ្ឋអាម្ររិក Antony J Blinken។  AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រជាជនហុងកុងជិត១១០០០នាក់បានផ្លាស់ទៅ
ត្រវ៉ាន់ក្រយប៉្រកំាងច្រញច្របាប់សន្តសុិខជាតិមក
ប្រជាជនហុងកងុជតិ១១០០០នាក់បានផ្លាស់ទៅ

កោះត្រវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ២០២០ដ្រលជាចំនួនកើនឡើង
ស្ទើរត្រទ្វ្រដងន្រចំនួនប្រជាជនដ្រលបានផ្លាស់ទី
កាលពីឆ្នាមុំនជាពិស្រសក្រយពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាស
ដក់ច្រញច្របាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទ្រសខ្លួនមក។
ក្រយច្រញច្របាប់សន្តិសុខថ្មីន្រះ ចំនួនប្រជាជន

ហុងកុងដ្រលស្វ្រងរកស្នាក់នៅរយៈព្រលខ្លីបានកើន-
ឡើងដល់ចនំនួ១០៨១៣នាក់ខណៈក្នងុឆ្នាំ២០១៩
មានត្រឹម៥៨៥៨នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ន្រះបើយោងតាម
ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវ្រសន៍ជាតិត្រវ៉ាន់៕សៅសម្ភស្ស

អាម្ររិកផ្លាស់ទីកបា៉ាល់ដឹកសព្វាវុធពីឈូងសមុទ្រ
ជាសញ្ញាណន្រការបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយអីុរ៉ង់
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាម្ររិក JoeBiden

បានផ្លាស់ទីនាវដឹកយន្តហោះចម្របាំងច្រញពីឈូង-
សមុទ្រដ្រលជាសញ្ញាណន្រការបន្ធូរបន្ថយភពតាន-
តឹងជាមួយអុីរ៉ង់ដ្រលបន្រសល់ពីអាណត្តិមុន។
អ្នកនាំពាក្រយមន្ទីរPentagonលោកJohnKirby

បាននិយាយកាលពីថ្ង្រអងា្គារថាក្រុមកបា៉ាល់USS
Nimitzបានធ្វើដំណើរច្រញពីបញ្ជាការដ្ឋានយោធា
សហរដ្ឋអាម្ររិកនៅមជ្រឈិមបូពា៌ាទៅកាន់ទីបញ្ជាការនា
តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកវិញ៕សៅសម្ភស្ស

វ៉ាក់សំាងSputnikVរបស់រុស្រសី៊មានប្រសិទ្ធភាព
៩១,៦%ក្នង៊ការសាកល្របងដំណាក់កាលចុងក្រយ
វ៉ាក់សំងSputnikV របស់រុស្រសុីមានប្រសិទ្ធភព

៩១,៦%ក្នងុការការពារមនុស្រសពីការកើតជំងឺកូវីដ១៩។
ន្រះបើយោងតាមលទ្ធផលការសកល្របងដណំាក់កាល
ចុងក្រយដ្រលត្រូវបានពិនិត្រយឡើងវិញហើយចុះ-
ផ្រសាយក្នុងទស្រសនាវដ្ដីវ្រជ្ជសស្ត្រLancet។
លទ្ធផលបានផ្អ្រកលើទិន្នន័យពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន

១៩៨៦៦នាក់ដ្រលក្នុងនះ១ភគ៤បានទទួល
បានផ្លាសុបីូ។តាងំពីការសកល្របងនៅទកី្រងុមូស៉្គូបាន
ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកទទួលវ៉ាក់សំងចំនួន១៦រូបច្រញ
រោគសញ្ញាកូវីដ១៩ធៀបនឹងមនុស្រសចំនួន៦២នាក់
ដ្រលមិនបានទទួលវ៉ាក់សំង។
ប្រទ្រសរសុ្រសុីបានអនញុ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាកស់ងំន្រះ

នៅក្នុងខ្រសីហាមុនព្រលការសកល្របងទ្រង់ទ្រយធំ
បានចាប់ផ្តើម៕សុខវ្ងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៤ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខវ្ងឈាង

លោកឧត្ដមស្រនីយ៍ មីនអ៊ុង
ឡំាង(MinAungHlaing)អគ្គ-
ម្របញ្ជាការកងយោធាមីយា៉ាន់មា៉ា
បានល្រចច្រញជាម្រដឹកនាំប្រទ្រស
ថ្មីបនា្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើម
អណំាចពីគណបក្រសសម្ពន័្ធជាតិដើម្របី
ប្រជាធបិត្រយ្រយ(NLD)របស់លោក-
ស្រីអ៊ងុសនសូ៊ជីកាលពីថ្ង្រចន្ទទី១
កុម្ភៈ។គិតចាប់ពីឆ្នាំ១៩៤៨ មក
ន្រះជារដ្ឋប្រហារដឹកនំាដោយក្រមុ-
យោធាលើកទ៣ីបនា្ទាប់ពីមយីា៉ានម់ា៉ា
បានឯករាជ្រយពីចក្រភពអង់គ្ល្រស។
មានកំណើតនៅទីក្រុង Tavoy

ដ្រលឥឡូវន្រះមានឈ្មោះថាDawei
លោកMinAungHlaingបច្ចបុ្របន្ន
មានអាយុ៦៤ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើម
អាជពីក្នងុកងយោធានៅព្រលដ្រល
លោកចូលសិក្រសានៅបណ្ឌិត្រយសភ
ស្រវការពារជាតិនៅឆ្នាំ១៩៧៤
បនា្ទាប់ពីបោះបង់ការសិក្រសាច្របាប់នៅ
សកលវិទ្រយាល័យទីក្រងុយាុាងំហោ្គាន។
ទាហានថ្មើរជើងរបូន្រះបានទទលួ

ការដំឡើងឋានៈជាប្រចាំ និងឡើង
ខ្រស្រចងា្វាក់បញ្ជាការដ្រលក្នុងអំឡុង
ព្រលនះលោកបានស្ថតិក្រមបញ្ជា
របស់អនាគតអគ្គម្របញ្ជាការកង-
យោធាមីយា៉ាន់មា៉ាលោកThan
Shweដ្រលបានឡើងកាន់អំណាច
នៅឆ្នាំ១៩៩២។
នៅឆ្នាំ២០០៩លោកMinAung

Hlaingបានកា្លាយជាម្របញ្ជាការ
ការិយាល័យប្រតិបត្តិការពិស្រស២។
នៅក្នងុតនួាទីន្រះលោកបានដកឹនាំ
ប្រតបិត្តកិារនៅប៉្រកពាយព្រយន្រប្រ-

ទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ាដ្រលបណា្ដាលឱ្រយជន
ជាតិភគតិចរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លនួ
ច្រញពីខ្រត្តភគឦសនភគខាងកើត
និងតំបន់កូកាងនៅតាមព្រដំ្រនចិន។
ទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ពី

បទឃាតកម្មការរលំោភស្រពសន្ថវៈ
និងការដុតនានាក្ដីលោកMin
AungHlaingនៅបន្តឡើងឋានៈ
ដោយនៅខ្រសីហាឆ្នាំ២០១០លោក
បានកា្លាយជានាយស្រនាធកិាររមួន្រ
កងយោធាមីយា៉ាន់មា៉ា។
តចិជាងមយួឆ្នាំក្រយមកឧត្ដម-

ស្រនយីT៍hanShweបានលាល្រង
ពីតំណ្រងនៅឆ្នាំ២០១១ហើយចាប់
ផ្ដើមក្រទម្រង់ប្រទ្រសទៅកាន់លទ្ធ-ិ
ប្រជាធិបត្រយ្រយដោយត្រងតំាងលោក
MinAungHlaingជាអ្នកស្នង
តំណ្រងរបស់លោក។
លោកMinAungHlaingបាន

ចរចាជាមយួលោកស្រីអ៊ងុសនសូ៊ជី
ដើម្របីរៀបចំដំណើរប្រទ្រសទៅកាន់
លទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយ។លោកបាន

ធានាឱ្រយយោធាកាន់កាប់អាសនៈ
២៥%ក្នងុសភនិងតំណ្រងរដ្ឋាភិ-
បាលសំខាន់ៗ ទាក់ទងជាមួយសន្ត-ិ
សុខជាតិហើយទប់ទល់នឹងការ-
ព្រយាយាមរបស់បក្រសNLDក្នុងការ-
ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកាត់-
បន្ថយអំណាចយោធា។
ក្នុងការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០១៥

គណបក្រសNLDបានទទួលជ័យ-
ជម្នះអាសនៈភគច្រើនក្នងុសភដ្រល
លោកMinAungHlaingគឺហាក-់
ដចូជាសម្របខ្លនួទៅនងឹការផ្លាស-់
ប្ដូរន្រះដោយធ្វើការទទួលស្គាល់
លទ្ធផលបោះឆ្នាតនងិបងា្ហាញខ្លនួ
នៅក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍សធារណៈជា-
មួយលោកស្រីអ៊ុងសនស៊ូជី។
នៅឆ្នា២ំ០១៦ និងឆ្នាំ២០១៧

យោធាបានបង្កើនការបង្ក្របទៅ
លើជនជាតិភគតចិរ៉ហូុងីយា៉ានៅរដ្ឋ
រា៉ាកឃ់នីភគខាងជើងប្រទ្រសដ្រល
នាំឱ្រយមានជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហុីងយា៉ា
ជាច្រើនភៀសខ្លួនច្រញពីប្រទ្រស

មីយា៉ាន់មា៉ា។
ប្រទ្រសលោកខាងលចិមយួចនំនួ

បានថ្កោលទោសការបង្ក្របន្រះថា
ជាការ«ប្រល័យពូជស-សន៍»។
នៅឆ្នាំ២០១៩សហរដ្ឋអាម្ររិក
បានបានដក់ទណ្ឌកម្មលើលោក
MinAungHlaingនិងមន្ត្រីយោធា
៣រូបផ្រស្រងទៀត។
អគ្គម្របញ្ជាការរូបន្រះដើមឡើយ

គឺត្រវូចលូនវិត្តនៅខ្រកក្កដខាងមខុ
ន្រះនៅព្រលលោកមានអាយុ៦៥
ឆ្នាំដ្រលជាអាយុចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវ
ការសម្រប់អគ្គម្របញ្ជាការន្រកង
កមា្លាំងប្រដប់អាវុធប្រទ្រសន្រះ។
ត្រដោយផ្អ្រកលើការចោទប្រកាន់
ថាមានក្ល្រងបន្លំការបោះឆ្នាតខ្រ
វិច្ឆិកា២០២០លោកបានធ្វើរដ្ឋ-
ប្រហារផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលសុីវិល
ហើយបន្តអំណាចរបស់លោក។
យា៉ាងណាមញិប្រទ្រសមយីា៉ាន-់មា៉ា

ស្ថតិក្រមការគ្របគ់្រងរបស់យោធា
ដោយផ្ទាល់អស់រយៈព្រលជិត៥០
ឆ្នាំមកហើយតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ
១៩៦២មកម្ល្រះ៉។ការបះបោរមួយ
នៅឆ្នាំ១៩៨៨បានជរំញុឱ្រយរដ្ឋាភ-ិ
បាលយោធារៀបចំការបោះឆ្នាត
ជាលើកដបំងូនៅឆ្នាំ១៩៩០ដ្រល
ការបោះឆ្នាតន្រះត្រវូបានឈ្នះដោយ
គណបក្រសNLDប៉នុ្ត្រសមាជកិសភ
ជាប់ឆ្នាតដ្រលរួមមានលោកស្រី
អ៊ងុសនស៊ជូីត្រវូបានចាប់ខ្លនួទំាង
អស់មុនពួកគ្រចូលកាន់អំណាច។
នៅឆ្នាំបនា្ទាប់លោកស្រីអ៊ុងសន
ស៊ូជីបានឈ្នះពាន់រងា្វាន់ណូប្រល
សន្តិភពខណៈព្រលដ្រលលោក
ស្រីជាប់ឃុំនៅគ្រហដ្ឋាន៕

ឧត្តមមស្នីយ៍MinAungHlaingអគ្គម្បញ្ជាការកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ា។AFP

លោកឧត្តមស្រនីយ៍MinAungHlaingជា
ម្រដឹកនំាថ្មនីៅមីយ៉ាន់មា៉ាក្រយពីរដ្ឋប្រហារ

សៅសម្ភស្ស

លោកMarioDraghiអតីត
ប្រធានធនាគារកណា្ដាអាចនឹង
កា្លាយជាប្រធានាធីបតីប្រទ្រស
អីុតាលីថ្មីខណៈការពិភក្រសាបង្កើត
រដ្ឋាភិបាលបង្របួបង្រមួជាតិថ្មីក្នងុ
ប្រទ្រសអីុតាលីនឹងចាប់ផ្ដើមនា-
ព្រលឆប់ៗ។
មន្ត្រជីាន់ខ្ពស់អីុតាលី បានឱ្រយ

ដឹងថាលោកDraghiមន្ត្រីទទួល
បានការគោរពខ្ពស់បំផុតពីប្រជាជន
អីុតាលីនិងត្រវូបានគ្រទទួលស្គាល់
ថាជាអ្នកដឹកនំាដ្រលបានចាត់-
វិធានការយា៉ាងមឺុងមា៉ាត់ក្នងុអំឡុង
វិបត្តិបំណុាលនៅតំបន់ចាយប្រក់
អឺរូ៉បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី
លោកSergioMattarellaនៅ
ថ្ង្រពុធ។
ការសម្រចចិត្តភ្លាមៗ ន្រះកើត-

ឡើងបនា្ទាប់ពីកិច្ចពិភក្រសាកាលពីថ្ង្រ

អងា្គារជំុវិញការស្ដាររដ្ឋាភិបាលចម្រះុ
ឡើងវិញក្រយរដ្ឋាភិបាលដឹកនំា
ដោយលោកGiuseppeConte
ដ្រលបានដួលរលំកាលពីខ្រមុន។
លោកMattarella បាននិ-

យាយថាលោកមានជម្រើស២
គឺការហៅការបោះឆ្នាតជ្រើសរីស
ឬត្រងតំាងរដ្ឋាភិបាលបច្ច្រកទ្រស
(សំដៅលើមន្ត្រីបច្ច្រកទ្រសដ្រល
អាចកាន់តំណ្រងជំនួសឱ្រយការជ្រើស-
តំាងតំណាងរាស្ត្រ)ដើម្របីគ្រប់គ្រង
ការរាតត្របាតកូវីដ១៩ និងបញ្ហា
ប្រឈមខាងស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
របស់ប្រទ្រសន្រះ។
លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោក

នឹងជ្រើសរីសអ្នកណាដើម្របីដឹកនំា
រដ្ឋាភិបាលនះទ្រ បុ៉ន្ត្រលោក
Draghiឬមានរហស្រសនាមថាជា
«SuperMario»ដោយសរការ-
គ្រប់គ្រងនិងសន្រសំប្រក់អឺរូ៉បានល្អ
ន្រះដ្រលត្រវូបានកោះហៅទៅជួប

ពីថ្ង្រពុធត្រវូបានបណា្ដាញសរព័ត៌-
មាននិងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយអីុតាលី
នានារំពឹងទុកថាលោកDraghi
អាចនឹងត្រវូបានត្រងតំាងជា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ច្រកទ្រស។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាការដក់

ប្រទ្រសក្នងុគ្រអាសន្នរបស់អីុតាលី
ធ្វើឱ្រយមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋ-
កិច្ចប្រទ្រសន្រះជាខា្លាងំ។ទិន្នន័យ
ដ្រលបានច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រ
អងា្គារបានបងា្ហាញថាផលិតផល
ក្នងុស្រកុសរុបរបស់ប្រទ្រសអីុតាលី
បានធា្លាក់ចុះ៨,៨%ក្នងុឆ្នា២ំ០២០
ដ្រលជាការធា្លាក់ចុះប្រចំាឆ្នាដ៏ំខា្លាងំ
បំផុតចាប់តំាងពីសង្គ្រមលោក
លើកទី២។
លោកMattarella បានមាន

ប្រសសន៍ថាអ្វីដ្រលសំខាន់បំផុត
ដ្រលរដ្ឋបាលត្រវូធ្វើបនា្ទាប់ គឺត្រវូ
រៀបចំផ្រនការយា៉ាងឆប់រហ័ស
សម្រប់វិធីចំណាយថវិកាជាង

២៤៣ ពាន់លានដុលា្លារពីមូល-
និធិសហភពអឺរុ៉បដើម្របីទប់ទល់
ការធា្លាក់ចុះន្រស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រស
ន្រះ។
យា៉ាងណាមិញសមាជិកជាន់ខ្ពស់

ន្រចលនាប្រឆំងផ្កោយ៥ដ្រលជា
គណបក្រសធំជាងគ្រនៅក្នងុសភ
និងជាសមាជិកសំខាន់ន្ររដ្ឋាភិបាល
ចម្រះុបាននិយាយថាក្រមុន្រះនឹង
មិនគំាទ្ររដ្ឋាភិបាលដ្រលដឹកនំា
ដោយលោកDraghiឡើយ។
មន្ត្រមីា្នាក់បាននិយាយដោយសំុ-

មិនបញ្ច្រញឈ្មោះបានប្រប់សរ-
ព័ត៌មានReutersថា«គា្មោនផ្លវូអ្វី
ទ្រ»។ផ្ទយុទៅវិញដ្រគូចម្រះុសំខាន់
របស់ផ្កោយ៥គឺគណបក្រសប្រជា-
ធិបត្រយ្រយឆ្វ្រងបាននិយាយថា
ខ្លនួបានត្រៀមខ្លនួជាស្រចដើម្របី
គំាទ្រលោកDraghi។ម្រដឹកនំា
គណបក្រសន្រះបាននិយាយពីគំនិត
ផ្តចួផ្តើមរបស់Mattarella«គឺជាការ

ដោះស្រយគ្រះមហន្តរាយដោយ
ធ្វើការស្ដារឱ្រយប្រសើរឡើងវិញ»។
លោកMatteoRenziដ្រល

បានបង្កឱ្រយមានការដួលរលំលោក
Conteកាលពីខ្រមុនក៏បានសន្រយា
គំាទ្រលោកDraghiដូចគា្នា។
បច្ចបុ្របន្នគ្រកំពុងផ្តោតលើគណ-

បក្រសនានាដ្រលមិនទាន់ឃើញមក
អះអាងជំហរខ្លនួរួមមានប្លកុប្រឆំង
ខាងស្តោំនិយមដ្រលរួមមានសម្ពន័្ធ-
ភពអឺរុ៉បរបស់MatteoSalvini
គណបក្រសBrothersofItalyនិង
ក្រមុស្តោនិំយមអីុតាលីគឺគណបក្រស
ForzaItalia។
ទោះជាយា៉ាងណាក្ដីគណបក្រស

ForzaItaliaត្រវូបានគ្ររំពឹងថា
នឹងទោរទៅរកលោកDraghi
ខណៈគណបក្រសBrothersof
Italyនៅត្របងា្ហាញថាខ្លនួនៅត្រ
ប្រឆំងដដ្រល ដ្រលន្រះសឱ្រយ-
ឃើញថាខាងសម្ពន័្ធភពអឺរុ៉បជា

អ្នកបង្កើតកាត់ស្រចក្ដីថាក្រមុគណ-
បក្រសស្ដានិំយមន្រះនឹងគំាទ្ររដ្ឋា-
ភិបាលថ្មនី្រះដ្ររឬអត់?
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថារដ្ឋាភិបាល

Draghi ថ្មនី្រះ នឹងពង្រងឹជំហរ
អន្ដរជាតិរបស់ប្រទ្រសអីុតាលីនៅ
ព្រលដ្រលប្រទ្រសន្រះកាន់តំណ្រង
ជាប្រទ្រសG20។បុ៉ន្ត្រការទទួល
យកកាតព្វកិច្ចន្រះនឹងនំាហានិភ័យ
ដល់ស្រដ្ឋវិទូវ័យ៧៣ឆ្នាំគឺលោក
Draghiផ្ទាល់។
អ្នកជំនាញខាងបច្ច្រកទ្រសទទួល

យកកាតព្វកិច្ចន្រះចុងក្រយបង្អស់
គឺក្នងុឆ្នា២ំ០១១នៅព្រលដ្រល
ស្រដ្ឋវិទូមា្នាក់ទៀតគឺលោកMario
Montiដ្រលធា្លាប់ជួយប្រទ្រស
អីុតាលីឱ្រយរួចផុតពីវិបត្តិបំណុាល។
យា៉ាងណាមិញសមាជិកសភ
ភ្លាមៗនះបានប្រឆំងគាត់វិញ
ក្រយយល់ថាការស្ដារស្រដ្ឋកិច្ច
របស់លោកនៅខ្រសាយព្រក៕

អតីតប្រធានធនាគារកណា្តាលអឺរុ៉បលោកMarioDraghiអាចនឹងឡើងកានតំ់ណ្រងហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអីុតាលីថ្មី
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ភ្នំពេញៈ  ដោយសារតែមាន
គោលបំណងចង់ផែសព្វផែសាយអំ-
ពីវបែបធម៌ជាពសិែសបង្ហាញពី
ឧបករណ៍ភ្លែងខ្មែរទាំងបុរាណ
និងសម័យរាតែីដ៏អសា្ចារែយនែ
ការបែគំតន្តែី សមែប់សាធា-
រណជនចូលទៅទសែសនាបាន
ដោយសែរី នឹងបែរព្ធនៅរាតែី
ថ្ងែសុកែដោយកែុមតនែ្តីករ
នែសា កលវិទែយាល័យភូមិន្ទ-
វិចិតែសិលែបៈ និងកែុមតនែ្តីករ
នែសាលាហ្វារពន្លឺសលិែបៈមកពី
ខែត្តបាត់ដំបងផងដែរនៅវិទែយា-
សា្ថនបារាំង។
បើតាមគែហទំព័រផ្លូវការ-

របស់វិទែយាសា្ថនបារាំងបានឱែយ
ដឹងថា៖ «ការអញ្ជើញចូលរួម
សម្តែងយ៉ាងចែើនកុះករ ជា-
មួយឧបករណ៍ភ្លែងប្លែកៗគ្នា
គួរជាទីចាប់អារម្មរណ៍ដែល
សុទ្ធសឹងតែជាតនែ្តីរបស់ខ្មែរ-
ជាហែតុញ៉ាំងឱែយរោងភាពយន្ត
បែកបដោយភាពរកីរាយ។ការ
បែគំតនែ្តី នៅថ្ងែសុកែទី៥
ខែកមុ្ភៈឆ្នាំ២០២១វែលាម៉ាង
៧យប់ជាមួយហ្វារពន្លឺសលិែបៈ
នៅសួនចែបារនែវិទែយាសា្ថន។
សូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចូលរួមកម្មវិធីសុីណែ-តន្តែី ដ៏
វិសែសវិសាលមួយ នៅក្នុង
សួនចែបារវិទែយាសា្ថនបារាំង-
ដោយការបញ្ចាំងភាពយន្តខ្លី

ខាងកែអគររបស់ប៊ូស្តឺគៀ-
តុងឆលីឆព្លីង(សាក់ឡូ)-
និងហែសកមែលែយែស!ចូលរួម-
ដោយសែរីភាពយន្តទាំងនែះ
នឹងតែូវចាក់បញ្ចាំងដោយមាន
ការបែគំតន្តែីអមសុទ្ធសឹងជា-
បទភ្លែងនិពន្ធឡើងជាពិសែស
សមែប់ពែតឹ្តិការណ៍នែះដោយ
តន្តែីកររបស់អង្គការហ្វារពន្លឺ-
សិលែបៈ»។
លោកឆនប៊ុនឈឿនជា-

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងព័ត៌-
មានវទិែយាសា្ថនបារាងំកប៏ង្ហាញ
ពីអា រម្មណ៍ផ្ទាលខ់្លនួពីការរៀបចំ
ពែឹត្តិការណ៍សិលែបៈនានាដើម
ឆ្នា២ំ០២១កែយពីមានការ-

ខកខានមួយរយៈមកនៅឆ្នាំ
២០២០នោះដែរថា៖ «ខ្ញុំគិត
ថាការបង្កើតកម្មវិធីសិលែបៈ-
នានាពិតជាមានសារៈសំខាន់
សមែប់មនសុែសពែះថាកែពី
ការកមែសាន្តអារម្មណ៍ក៏ជាកិច្ច-
បែសែយ័ទាកទ់ងរបសម់នសុែស
ផងដែរ។តែទោះជាយ៉ាងណា
ក្នុងកាលៈទែសៈនែះយើងក៏
មិនភ្លែចឡើយក្នុងការបែុង-
បែយ័ត្នការពារខ្លួន មិនឱែយឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ តែូវរកែសាគមា្លាតពី
គ្នាឱែយបានតែឹមតែូវសែបតាម-
គោលការណ៍របស់កែសួង-
សុខាភិបាល»។
គួរកត់សមា្គាល់ផងដែរថា-

សមែប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១-
នែះនៅវិទែយាសា្ថនបារាំងមាន
ការរៀបចំឱែយមានពែឹត្តិការណ៍

សលិែបៈនងិកម្មវធិីផែសែងៗទៀត
ចែើនសមែប់ចែកជូនដល់-
មហជនចលូទសែសនានងិបាន

ស្វែងយល់។
 តួយ៉ាងដូចជាការតាំង-

ពិព័រណ៍មួយដែលមានឈ្មោះ
ថា «មមើដើរ» របស់លោក
មាសសុឃនដែលតាំងនៅ
ក្នុងវិចិតែសាលរហូតនែវិទែយា-
សា្ថនបារាំងចាប់ពីថ្ងែទី៣ខែ
កមុ្ភៈដល់ថ្ងែទ១ី៣ខែមនីាឆ្នាំ
២០២១បនា្ទាប់ពីអវត្តមានពី
សិលែបៈអស់២-៣ឆ្នាំមក។
ដោយឡែកការសម្តែងរបាំ-

សហសម័យឈ្មោះ «សែបែក-
ក្លែងកា្លាយ» ជាគំនិតច្នែបែឌិត
ថ្មីមយួនៅក្នងុរបបជវីតិមនសុែស
ដែលទាក់ទងនឹងការបែងចែក
លក្ខខណ្ឌនែការរស់នៅឱែយ-
សែបតាមសង្គមដែលជាការ-
សម្តែងថ្មីមយួរបស់កែមុSilver
Bell ដឹកនាំដោយនាដកា-
កញ្ញាជុំវណ្ណសូដាជីរីហៅ-
កញ្ញាBelle៕

កេុងឡុងដ៍ :កែុមចមែៀងអូប៉ែរា៉ា
បានរួមគ្នាបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩ក្នងុចកែភពអងគ់្លែសដោយជយួ
អ្នកជងំឺហែលឆ្លងឧបសគ្គនែះជាមយួ
ការបងែៀនលំហត់បែណខែយល់
ដង្ហើមដើមែបីដោះសែយបញ្ហារោគផ្លវូ-
ដង្ហើមនិងចិត្ដអន្ទះសា។
កែយទទលួជោគជយ័គមែងក្នងុ

រយៈពែល៦សបា្ដាហ៍កែុមEnglish
NationalOperaពែលបន្ដកម្មវិធី
«ENOBreathe»សមែប់អ្នកជំងឺ
កវូដី១៩ចនំនួ១ពាន់នាក់ដោយការ
ផ្ដល់លំហត់បែណទាក់ទងនឹងការ
ចែៀងទិចនិកដកដង្ហើមនិងអនុវត្ដ
ភាពស្ងប់សុខនែផ្លូវចិត្ដ។

សុីបាជាអ្នកចូលរួមក្នុងគមែង
បានបែប់AFPថា៖«ខ្ញុំដឹងពីវិធីដក
ដង្ហើមក្នុងកាលៈទែសៈនែជំងឺផ្លូវ-
ដង្ហើមធ្វើទុក្ខ។វាហក់ដូចជាកែុម
គែូពែទែយពែយាបាលផ្នែកតន្ដែីដែលអ្នក-
គែប់គ្នាបានធ្វើរួមគ្នាបែកបដោយក្ដី-
រីករាយ។ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អហើយខ្ញុំ
មានគ្នីគ្នាឆ្លងកាត់ការលំបាកនែះ»។
កម្មវធិីនែះសមែប់អ្នកជងំឺអនវុត្ដពី

៨ទៅ១២សបា្ដាហ៍កែយពីរកឃើញ
ផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណាតែូវបានបង្កើតឡើង
កែមកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរពែទែយ
Imperial CollegeHealthcare
NHSTrust។
អ្នកជងំឺដែលមានរោគសញ្ញាពបិាក

ដកដង្ហើមនិងអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែង
រយៈពែលជាចែើនសបា្ដាហ៍រហតូដល់
រាប់ខែកែយពីបានពែយាបាលជំងឺរួច
ពែលនែះអាចចូលរួមវគ្គសិកែសាតាម
កម្មវធិីZoomជាមយួអ្នកជនំាញបែើ
សំឡែងដើមែបីជួយឱែយឆប់ជាសះ-
សែបើយ។
ស៊ូហែសុីហែសុមប៉ែនាយកផ្នែកច្នែ-

បែឌតិនែកម្មវធិីENOBreatheបាន
ថ្លែងថា៖ «កម្មវិធីនែះតែូវបានបង្កើត
ឡើងតបនឹងកាលៈទែសៈបច្ចុបែបន្ន
ដោយអនុវត្តឡើងតាមរយៈZoom។
សកម្មភាពដ៏វសិែសនែះគជឺាការផែសារ-
ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំងឺនៅលើ
វែទិកាឌីជីថល»៕AFP/HR

ទិដ្ឋភាពនេ ការ បេគំតនេ្ត ីចមេះុ បុរាណ និង សម័យ    នាពេល កន្លង មក នៅ វិទេយាស្ថាន បរំាង ។ រូបថតសហការី

ឧបករណ៍  តនេ្ត ីបុរាណ ខ្មេរ ដេល អាច បេគំ លេង ជាមួយ នឹង ឧបករណ៍ តនេ្ត ីសម័យ ។ រូបថតសហការី

រូបតំណាង៖ អ្នកចមេៀងអូប៉េរា៉ា បេើវេទិកា Zoom ជួយ អ្នកជំងឺ ដកដង្ហើម  ។ រូបថតAFP

ក្រមុចម្រៀងអូប៉្ររ៉ាជួយអ្នកជំងឺកូវីដនៅចក្រភពអង់គ្ល្រសហ្វកឹហាត់ការដកដង្ហើម

ក្រមុតន្ត្រសីាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈនិងក្រមុតន្ត្រសីាលា
ហា្វារពន្លឺសិល្របៈរៀបចំកម្មវិធីរត្រីដ៏អសា្ចារ្រយមួយនៅវិទ្រយាសា្ថានបារំង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងស្រអ៊ូល : អ្នក ចាត់ ការ កៃុម- 
ចមៃៀង  K-pop នារី  GFriend បាន 
ចៃញសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍ សំុ ទោស មយួ 
កៃយ ពី បៃធាន កៃុមជា តារ  ចមៃៀង 
សៃី ខ្ពស់សៃឡះ កញ្ញា  សូវុន (Sow-
on) តៃូវបាន ថត  កំពុង ឱប កំលោះ 
ម៉ាណឺកាំង គៃង ឈុត ឯកសណ្ឋាន  
ទាហាន សម័យ ណ ហៃស៊ី អាល្លឺម៉ង់ ។ 

រូបភាព  នៃបនិតៃយ ម៉ាណឺកាំង ទាំង 
នៃះ របស់ តារសៃី វ័យ ២៥ឆ្នាំ សូវុន  
តៃូវបាន ថត អំឡ៊ង ពៃល ថត វីដៃអូ នៅ 
ហាង កាហ្វៃ រចនាបទ័្ម អរឺ៉បុ Paju ភាគ 
ខាង ជើង កៃុង សៃអ៊ូល។

វា បាន បង្ហាញ តារ ចមៃៀង របូ សៃស ់
រង ខ្ពស់សៃឡះ វ័យ ២៥ ឆ្នាំ នៃបនិតៃយ 
កំលោះ ម៉ាណឺកាំង  ដោយ ធ្មៃច  ភ្នៃក  
បញ្ចៃញ ស្នាម ញញឹម ពពៃយ  ហាក់ 
ពោរពៃញ ដោយ សៃចក្ដីសុខ ។ 

របូភាព ជា ចៃើន សន្លកឹ បាន បង្ក ការ- 
ខឹង សមៃបា  លើ អុីនធឺណិត  កៃយ ពី 
កញ្ញា  សូវុន បាន បង្ហាះ កាល ពី ចុង 
សបា្ដាហ៍ កន្លង មក នៃះ ។ 

អ្នក បៃើ បៃស ់Twitter បាន សរសៃរ 
ថា ៖ « មិន ពិបាក ក្ន៊ង ការ បញ្ចៀស 
ស្ថាន ភាព បៃប នៃះ ឡើយ ។ បញ្ហា ខ្លះ 
ពិបាក នឹង យក ភ្នៃក មើល ណស់ »។ 

ទីភា្នាក់ងរ Source Music បាន 
ឱៃយដឹងថា  កញ្ញា សូវុន  បាន លុបរូប 
ទាំង នោះ ចោល  កៃយ ពីនាង បាន 

ដងឹ ព ីស្ថានភាព មនិសៃលួ  នងិ ទទលួ- 
រង នូវ សម្ពាធ យ៉ាង ខា្លាំង ។ 

កៃុមអ្នក ចាត់ ការ  បាន បន្ថៃម ថា 
ពកួគៃ មនិ បាន គតិ ដល ់ពបីញ្ហា ចមៃងូ- 
ចមៃស  ដៃល អាច កើត ឡើង ដោយ-
សរ  កញ្ញា សូវុន   ថត រូប នៃបនិតៃយ  
ជាមួយ រូប ម៉ាណឺកាំង នោះ ឡើយ ។ 

សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់ពកួគៃ បាន 
សរសៃរ ថា ៖ « យើង សុំ ទោស ដៃល 
យើង មិន បាន យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ ពៃញ- 
លៃញ ចំពោះ បញ្ហា កើត ឡើង បៃវត្ដិ- 
សស្ដៃ  និង បញ្ហា សង្គម ។ យើង សំុ ឱន- 
កៃបាល គោរព សុំ ទោស ដល់ អ្នក ដៃល 
មិន សៃណុក ចំពោះ បញ្ហា នៃះ »។ 

កៃមុ នារ ីសមជកិ ៦ នាក ់GFriend 
បាន ចៃញ បទ ចមៃៀង ដំបូង ក្ន៊ង ឆ្នាំ 
២០១៥ នងិ បាន ទទលួ ជោគ ជយ័ លើ 
វិថី សិលៃបៈ ចមៃៀង ជា ចៃើន ឆ្នាំ ក្ន៊ង 
ឧសៃសាហកម្ម   K-pop ដ៏ ពៃញ និយម 
នៃះ  ដោយ ពួកគៃ  បាន  លក់ ចមៃៀង 
ចំនួន ៣ អាល់ប៊ុម ៕ AFP/HR

រូបតារា ចម្រៀង សូវុន ន្របនិត្រយ នឹង ម៉ាណឺកំាង ណាហ្រសី៊ដ្រល បង្កភាពចម្រងូ ចម្រស។ តារាចម្រៀង សូវុន (ឆ្វ្រង) ប្រធានក្រមុចម្រៀងខ្របុ៉បកូរ៉្រ GFriend។ រូបថត AFP

តារាខេបុ៉បមេកេមុGFriendថ្លេងសំុទោសដេលខ្លនួនេបនិតេយម៉ាណឺកំាងណាហេសី៊

ក្រុងប៊្រុចស្រល : គំនូរជីវចល រឿង 
«Sorya » «Starseed» និង «Car-
amel's Words» ជា ចំណង ជើង 
ភាពយន្ដ ៣   ក្ន៊ង ចំណោម គមៃង 
ភាពយន្ដ  ទាំង៥៥  មកពី ១៦ បៃទៃស  
ដៃល  តៃៀម បង្ហាញ ខ្លួន នៅ  មហោ-
សៃព  ភាពយន្ដ គំនូរ ជីវចល  ឈាន មុខ 
នៅ អរឺ៉បុ ។ នៃះ បើ យោង តាម វៃបសយ  
variety.com។ 

មហោសៃព លើកទី២៣ នៃះ នឹង 
បៃពៃឹត្ដទៅតាម អនឡាញ ទាំង សៃុង 
ចាប់ ពី ថ្ងៃទី៩ ដល់ ទី១១ ខៃ មីនា ។ 

ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ពៃឹត្ដិការណ៍  In De-

velopment ភាពយន្ដ រឿង « Sorya» 
ដឹក នាំដោយ កូន ខ្មៃរ បារំង លោក   
ដៃនីស ដូ (Denis Do) ម្ចាស់ជយ- 
លាភី ភាពយន្ដ បទ យកការណ៍ ឆ្នើម 
របស ់Annecy Fest តាមរយៈ ស្នាដៃ    
គំនូរ ជីវចល រឿង  «ហ្វូណន » ។ 

ហ្វូណន  បង្ហាញ ពីភាព យង់ឃ្នង  នៃ 
របប ខ្មៃរ កៃហម នៅ កម្ពជ៊ា ។ ផ្ទយ៊ ទៅ -  
វិញ ក្ន៊ង រឿង សូរិយ  លោក ផ្ដាត លើ 
បុគ្គលភាព  ដោយ តាមដាន ពី   ជីវិត 
យុវតី កម្ព៊ជា ម្នាក់ ដៃល មក ធ្វើ ការ ក្ន៊ង 
រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ កៃុង ភ្នំពៃញ ។ 
យវុតរីបូ នៃះ មន ក្ដ ីសបុនិ ចង ់កា្លាយ ជា 

តារ ចមៃៀង ដ៏ លៃបី លៃបាញ ម្នាក់  ហើយ 
ទី បំផុត នាង ក៏ ពៃយាយម ស្វៃង រក ភាព - 
នឹងធឹង ក្ន៊ង ជីវិត ។

អ្នក តៃង និពន្ធ រឿង «ហ្វូណន » 

Thibault Kientz Agyeman នឹង 
បង្កើត  តន្ដៃី ក្ន៊ង ខៃសៃ ភាពយន្ដ នៃះ ។ 

នាយក គៃប់ គៃង ទូទៅ មហោសៃព- 
ភាពយន្ដ គំនូរជីវចល អាននិក មៃស 
បាន និយយ ថា ៖ « គំនូរ ជីវចល កំពុង 
តៃ ទទួល បាន ការ ពៃញ និយម  និង 
ស្ថតិ  ក្នង៊ របត ់នៃ វបិត្ដ ិជងំ ឺសកល  ដៃល 
ផលិតករ ភាពយន្ដ ជា ចៃើន ងក មក 
ផលិត  គំនូរជីវចល ផង ដៃរ »។ 

 ចនំនួ ភាពយន្ដ គនំរូជវីចល សមៃប ់
ចូលរួម  មហោសៃព ភាពយន្ដ គំនូរ- 
ជីវចល បាន កើន ឡើង តិច តួច ។ 

អ្នកនាង បាន និយយថា ៖ « យើង 
ទទួល បាន ភាពយន្ដ ចូលរួម តិច  
ដោយ សរ ផលិតករ ខក ខាន ក្ន៊ង ការ- 
ផលិត នៅ ឆ្នាំ ២០២០  តៃ ភាពយន្ដ  
ដៃល ផលិតរួច រល់ ក៏ តៃៀម ដាក់ - 
បញ្ចាំង ផង ដៃរ »។ 

ក្នង៊ ចណំោម គមៃងភាពយន្ដ  ទាងំ 
៥៥ នៅ មហោសៃព ភាពយន្ដ គំនូរ- 
ជីវចល ភាពយន្ដ  ចំនួន៣  តៃូវបាន 

ចាត ់ទកុ ជា បទពសិោធថ្ម ីនងិភាពយន្ដ  
៨ ជា ស្នាដៃ កពំងុ មន ការ រកី ចមៃើន ។ 
ភាពយន្ដ ២២ រឿង ទៀត កំពុង ស្ថិត 
ក្ន៊ង ការ អភិវឌៃឍ ហើយ  ២២ទៀត នឹង 
តៃូវ បង្ហាញ ជា ទមៃង់ សិលៃបៈ បៃប- 
សៃមើ សៃមៃ ។ 

ការ  បំប្លៃង ជា បៃភៃទ ភាពយន្ដ 2D 
ពិត ជា សំខាន់ ដៃលភាពយន្ដ មន  
ចំនួនរហូតដល់  ២៣ រឿង    លើ វៃទិកា 
សមៃប់ ឆ្នាំ នៃះ ។ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី 
បច្ចៃកវិទៃយា 3D មក តៃឹម 2D ដៃល ជា 
ទំនោរ ពៃញ និយម មក ជា យូរ គឺជា 
មូលហៃតុ ដ៏ជាក់ លាក់ បំផុតចំពោះ 
ផលិតកម្ម មន   ថវិកា  ល្មមៗ ។ 

នាយក គៃប់ គៃង ទូទៅ មហោសៃព 
ភាពយន្ដ គំនូរជីវចល បាន បន្ថៃម ថា ៖ 
« មនិ ចៃបាស ់ថា ភាពយន្ដ 2D ឬ 3Dល្អ  
ជាង គ្នា នោះទៃ តៃ វា សក័្ដសិម សមៃប ់
សកល លោក  និង បៃប ផៃន នៃ   ភាពយន្ដ   
នមីយួៗ  ដៃល ផលតិករ ចង ់ផលតិ  នងិ 
ជៃើស រីស បៃភៃទ កុន 2D»៕ HR

លោក ដ្រនីស ដូ ចូលរួម មហោស្រព ភាពយន្ត គំនូរជីវចល កាលពី ខ្រ មិថុនា ឆ្នា ំ២០១៨ នៅ ទីក្រងុ Annecy។ រូបថត AFP

រូបភាព ដកស្រង់ ពីឈុតឆកមួយ ន្រ ខ្រស្រ ភាពយន្ត គំនូរជីវចល រឿង សូរិយា ស្នាដ្រ  របស់លោក ដ្រនីស ដូ   ។ រូបថត សហ ការី

ភាពយន្ដតុក្កតាខ្មេរសូរិយា
ចូលរួមក្នង៊មហោសេព
ភាពយន្ដគំនូរជីវចលអឺរុ៉ប



ក្រងុម្រនឆ្រស្ទរ័: ក្រមុ បសិាច 
ក្រហម Manchester Unit-
ed តាម ស្មើ កំណត់ ត្រ ឈ្នះ  
៩-០ នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier 
League អង់គ្ល្រស (EPL) 
ដោយ ការ បំបាក់  ក្រុម  South-
ampton ដ្រល សល់ គ្នា ត្រ ៩ 
នាក់ គ្មានប្រណី អំឡុង ការ- 
ប្រកួត កាល ពី យប់ ថ្ង្រ អង្គារ 
ហើយ  ៣ ពិន្ទុ ន្រះ បាន ធ្វើ ឱ្រយ 
មាន ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម កំពូល តារាង  
Manchester City  ដ្រល ត្រូវ 
ធ្វើ ការ ប្រកួត  ក្រយខ្លួន។

វា ជាធ្វើ យទុ្ធនាការ បន្ត បនា្ទាប ់
គ្នា លើក ទ២ី ដ្រល ក្រមុ អ្នក  ចតិ្ត- 
បុណ្រយ  ត្រូវ រង បរាជ័យយ៉ាង 
អាមា៉ាស  ក្នុង លទ្ធផល ៩-០ 
ន្រះ បនា្ទាប់ ពីរដូវកាល មុន នៅ 
កីឡដ្ឋាន St Mary's ក្រុម 
Leicester City តាម ទាន់ 
កំណត់ ត្រ ដ្រល គ្រង ដោយ 
ក្រមុ បសិាច ក្រហម ដោយការ- 
លត់ក្រុម   Ipswich Town 
កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៩៥ ។

ក្រុម ភ្ញៀវ Southampton 
ត្រវូ បានដក ់ទណ្ឌ កម្ម បនា្ទាប ់ព ី
ខ្រស្រ បម្រើ   Alexandre Janke-
witz ទទួល បាន កាត ក្រហម 
នៅ នាទទី ី២ ក្នងុថ្ង្រ បង្ហាញ ខ្លនួ 
លើក ដំបូង នៅ EPL។

គ្រប់ បាល់ របស់ Aaron 
Wan-Bissaka, Marcus 
Rashford និង Edinson 
Cavani ព្រម ទាំង ការ ធ្វើឱ្រយ 
ចូល ទី ខ្លួន ឯង ពីខ្រស្រការពារ 
Jan Bednarek ជួយ ឱ្រយ ក្រុម 

មា្ចាស ់ផ្ទះ Man United នា ំមខុ 
៤-០ មុន ចប់ វគ្គ ទី១ ។

តង់ ទី២ សម្រប់ ការ ប្រកួត 
នៅ កីឡដ្ឋាន Old Trafford 
ន្រះ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Anthony 
Martial បាន ងើប ច្រញ ព ីកៅអ ី
កីឡាករ បម្រុង មក ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី ២គ្រប់ ខណៈ Scott Mc-
Tominay, Bruno Fern-
andes និង Daniel James 
សុទ្ធ ត្រ បាន  រួម  ចំណ្រក ទម្លុះ 
សណំាញ ់ទ ីក្នងុ ជយ័ ជម្នះភ្លកូ- 
ទឹក ភ្លូក ដី លើ ក្រុម  ដ្រល បាន 
បាត់ បង់ សមា ជិក មា្នាក់ ទៀត  
នៅ ចុង ម៉ាង ។

ក្រុម  Man City ប្រកួត តិច 
ជាង ២ លើក ត្រ  Man United 
បានធ្វើ ការ អះអាង ឡើង វញិ នវូ 

សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ចូល រួម 
ប្រជ្រង ពាន  ដ្រល ជាលើក ទី១ 
មនុ នងឹក្រមុគ ូប្រជ្រង រមួ ក្រងុត្រ 
១  ត្រូវ ប៉ះ   Burnley សម្រប់ 
ការ ប្រកួត នា ព្រល បនា្ទាប់ ។

ត្រ គ្រូ បង្វឹក របស់ ក្រុម Man 
United លោក Ole Gunnar 
Solskjaer បាន រឭំក ដល ់ការ- 
ប្រជ្រង ពាន រង្វាន់ រដូវកាល 
២០១១-២០១២ ដ្រល ក្រុម 
ម្រឃខៀវ កា្លយ ជា ជើង ឯក 
ដោយ សារ គ្រប ់បាល ់ចណំ្រញ 
ច្រើន ជាង  ដូចន្រះ ទើប ក្រុម 
របស ់លោក  ត្រវូ ត្រ គ្មានក្ដ ីម្រតា្តា 
ចពំោះ ក្រមុ ណា ឡើយ ក្នងុ ការ- 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ច្រើន គ្រប់ ។

លោក Solskjaer  និយយ 
ថា៖ «យើង ដឹង ច្របាស់ ជាង អ្នក 

ណា ៗ  ទាងំ អស ់ថា  ចនំនួ គ្រប-់ 
បាល់ អាច ធ្វើ ឱ្រយ មាន ភាព ប្ល្រក 
គ្នា យ៉ាង ដចូ ម្ដ្រច ព្រះ ថា ក្រមុ 
យើង ធ្លប់ ចាញ់ ជើង ឯក លីគ 
កំពូល ដោយសារ ត្រ គ្រប់- 
បាល់ ខុស គ្នាន្រះ » ។  

លោក Solskjaer បាន សុំ 
ឱ្រយ កីឡាករ នៅ តំបន់ ប្រយុទ្ធ 
របស់ ខ្លួន មាន ភាព វាង វ្រ ជាង 
មុន បន្ថ្រម ទៀត ក្រយ ពី បាន 
ខ្ជះ ខ្ជាយ ឱកាស យ៉ាង ច្រើន 
រហូត ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម  Man United 
ភា្លត់ចាញ់ ក្រុម Sheffield 
United ២-១ យ៉ាង គួរ ឱ្រយ ភា្ញាក-់ 
ផ្អើល នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង នងិ បនា្ទាប ់
មក ស្មើ ០-០ ជាមួយ ក្រុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Arsenal កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន៕  AFP/VN 

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៤ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ម៉ា  ្រឌីដ: ប្រធន ក្លិប 
អធិរាជស Real Madrid លោក 
Florentino Perez វ័យ ៧៣ 
ឆ្នាំ បាន ធ្វើ ត្រស្ត វិជ្ជមាន ន្រ វីរុស 
ករូ៉ណូា។ ន្រះ បើ តាម ការ ប្រកាស 
ឱ្រយ ដឹង ពី ក្លិប កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ។

ក្រុម ដ្រល កំពុង គ្រង ជើង ឯក 
លីគ កំពូល អ្រស្របា៉ាញ បាន ឱ្រយ 
ដងឹ ក្នងុ ស្រចក្ដ ីប្រកាស ថា លោក 
Perez មិន មាន បង្ហាញ រោគ- 
សញ្ញា អ្វ ីឡើយ ។ ការ ទទលួ បាន 
លទ្ធផល វិជ្ជមាន ន្រះ កើត ឡើង 
ក្រយ គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុ លោក 
Zinedine Zidane ក៏ វិជ្ជមាន 
ដូច គ្នា ដ្ររ កាល ពី ខ្រ មុន ។

លោក Zidane អស់ រោគ- 
សញ្ញា ហើយ  ត្រឡប់ ទៅ កាន់ 
ទីលាន ហ្វឹក ហាត់ របស់ ក្រុម  
Real វិញ កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ អង្គារ 
បនា្ទាប់ ពី   នៅ ដោយឡ្រក ពី អ្នក- 
ដទ្រ មួយ រយៈ ។ ចំណ្រក ឯ ខ្រស្រ- 
ការ ពារ  Nacho Fernadez ក៏  
វិជ្ជមាន ដ្ររ  សបា្ដាហ៍ មុន ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់ ក្លិប  ឱ្រយ 
ដឹង ថា ៖ «ក្លិប Real Madrid 
សូម ធ្វើ ការ អះអាង ថា លោក- 
ប្រធន  Florentino Perez 
ទទួល បាន លទ្ធផល វិជ្ជមាន ពី 
ការ ធ្វើ ត្រស្ត  ជំងឺ កូវីដ១៩  ដោយ 
គត ់ត្រវូ ស្ថតិ ក្រម ការ តាម ដន 
យ៉ាង ទៀង ទាត់ បើ ទោះ ជា មិន 
មាន រោគ សញ្ញា អ្វី ក៏ ដោយ » ។

លោក  Perez កំពុង ស្ថិត  ក្នុង 
អាណត្ត ិទ ី២ ន្រ ឋានៈ ជា ប្រធន 
របស់ ក្លិប Real Madrid ដ្រល 
ចាប់ ផ្ដើម ចូល មក កាន់ តំណ្រង 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ ដោយ លោក ក៏ 

ធ្លប ់ធ្វើ តនួាទ ីន្រះ ម្ដង  ក្នងុ ចន្លះ 
ឆ្នាំ ២០០០ និង ឆ្នាំ ២០០៦។ 

ក្លិប នៅ ក្រុង មា៉ា ្រឌីដ  ឈ្នះ ពាន 
ក្រប ខ័ណ្ឌ កំពូល La Liga របស ់
អ្រស្របា៉ាញ និង Champions 
League  របស ់តបំន ់អរឺ៉បុ  ៥ ដង 
ដូចគ្នា  ក្រម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ 
លោក Perez ន្រះ ។ 

យោង តាម វ្រប សាយ ផ្លូវ ការ 
របស់ ក្លិបឱ្រយ ដឹង ថា លោក Pe-
rez បាន ជួយ សា្ដារ កិត្រយា នុភាព 
របស់ ក្លិប ឡើង វិញ និង ជួយ ឱ្រយ 
សា្ថាន ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ ល្អ ប្រសើរ 
ដោយ ការ ជួយក្រ ប្រ ក្លិប ឱ្រយ 
កា្លយ ទៅ ជា ក្លិប មាន ជាង គ្រ 
បំផុត លើ លោក ។

ត្រ  Real រដូវ កាល ន្រះ កំពុង 
ពុះ ពារ យ៉ាង លបំាក ក្នងុ ការ រក្រសា 
តំណ្រង ជើង ឯក លីគ កំពូល 
ដោយ មាន ១០ ពិន្ទុ តាម ពី 
ក្រយ ក្រុម គូប្រជ្រង រួម ក្រុង 
Atletico Madrid ដ្រល ប្រកួត 
តិច ជាង ខ្លួន ១ លើក ។ ហើយ 
លើស ពី ន្រះ ទៀត ពានកម្រិត ទី 
២  Copa del Rey ក៏ បាន ធ្លក់ 
យ៉ាង គរួ ឱ្រយ ភា្ញាក ់ផ្អើល ដោយ សារ 
ក្រមុ នៅ លគី កម្រតិ ទាប Alcoy-
ano កាល ពី ខ្រ មុន ។

ក្លបិ យក្រស អ្រស្របា៉ាញ ន្រះ ក ៏មាន 
ផល ប៉ះ ពាន ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ដ្ររ ព ីការ រាត- 
ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវដី ១៩ ន្រះ ដោយ  
មាន  បំណុល សរុប ទាំងអស់ 
រហូត ដល់ ទៅ  ៩០១លាន អឺរ៉ូ 
( $១,០៨៤ពាន់ លាន) ហើយ 
បណំលុ ជាក ់ស្ដ្រង  មាន ប្រមាណ 
ជា ៣៥៥ លាន អឺរ៉ូ ( $៤២៧ 
លាន)៕ AFP/VN 

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំ្រញៈ  ក្នងុ ផ្រន ការ   ឆ្ពោះ ទៅ 
រក សកា្តានុពល  ន្រ  ការ ប្រកួត 
សីុហ្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣  នៅ កម្ពជុា 
នះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា  បាន 
សម្រច ដក់ ឱ្រយ ក្រសួង អប់ រំ យុវ- 

ជន និង កីឡា  រៀប ចំ ឱ្រយមាន ការ-   
ប្រ កួត ជើង ឯក អាសា៊ាន  នូវ កីឡា 
៤ ប្រ ភ្រទ   មាន កីឡា គុន ខ្ម្ររ  គុន 
ល្របុក្កតោ  បាល់ បោះ  និង វូ៉ វីណាម  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ  បុ៉ន្ត្រ ជាក់ស្ត្រង 
នៅ សល់ ត្រ ៣ ប្រ ភ្រទ បុ៉ណ្ណោះ  
ព្រះ  គម្រង ចាស់  វូ៉ វីណាម  ត្រវូ 

បាន ប្រ ទ្រស វៀត ណាម  សំុ ធ្វើ 
ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ មុន សិន។   

លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នំា ពាក្រយ 
ក្រសួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
មិន អាច ឆ្លើយ តប បាន ភា្លមៗ  
ដោយ សារ លោក អះអាង ថា  នៅ 
ជាប់ រវល់  បុ៉ន្ត្រ  លោក  ហួត  ស្រង 
ទ្រី  ប្រធន នាយក ដ្ឋាន  រៀប ចំ 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ កីឡា ន្រ អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន កីឡា  បាន ប្រប់  ថា ៖ « តាម- 
រយៈ ប្រជំុ បច្ច្រកទ្រស ចុង ក្រយ  
ជា គោល ការណ៍  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
កីឡា ន្រ ក្រ សួង អប់ រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  សម្រច រៀប ចំ  ធ្វើ ការ 
ប្រ កួត កីឡា កម្រតិ អាសីុ អាគ្ន្រយ៍ 
ចំនួន ៣ ត្រ បុ៉ណ្ណោះ  គឺ បាល់ បោះ  
ប្រដល់ គុន ខ្ម្ររ  និង គុន ល្របុក្កតោ  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ» ។ 

ចំណ្រក  លោក  អូ៊  តារា  អគ្គ - 
ល្រខធិការ រង  សហព័ន្ធ កីឡាគុន 

ល្របុក្កតោ កម្ពុជា បាន ប្រប់ថា 
សហព័ន្ធ  គ្រង នឹង រៀប ចំការ- 
ប្រកួត កីឡា គុនល្របុក្កតោ ជើងឯក  
អាសា៊ាន  ជាលើក ដំបូង នៅ  ខ្រ 
តុលា  ឆ្នា២ំ០២១  ហើយ ការ- 
ទទួល រៀប ចំ ធ្វើ ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ  ជា 
កម្រតិ អាសា៊ាន ន្រះ  គឺ ជាការងរ 
ធំ មួយ របស់ សហព័ន្ធ  ដ្រល ត្រវូ 
បំព្រញ កិច្ចការ  ចាប់ ពីដើម ឆ្នាំ 
២០២១ ត្រ ម្តង   ក្នងុ នះមាន  
ដូច ជា ការ បណ្តះុ បណា្តាល អាជា្ញា- 
កណា្តាល ចៅក្រម អន្តរជាតិ  និង 
ការ បញ្ជនូ អ្នក ជំនាញ  ទៅ បង្វកឹ 
កីឡាករ កីឡាការិនី ន្រ បណា្តា 
ប្រទ្រស  ដ្រល ជាសមាជិក  ក្នងុ 
អាសា៊ាន។ 

លោក វា៉ាត់ ចំរីន អគ្គល្រខធិការ 
សហព័ន្ធគុនល្របុក្កតោ កម្ពជុា បាន 
ប្រប់ បន្ថ្រម ថា៖  «ប្រទ្រស ដ្រល 
ចូល រួម ក្នងុ ព្រតឹ្ត ិការណ៍ ន្រះ   មាន  

មា្ចាស់ផ្ទះ កម្ពជុា  ហ្វលីីពីន  ឡាវ 
វៀតណាម និង មីយ៉ាន់មា៉ា ដ្រល 
គ្រង  នឹង ប្រកួត លើ ២០ វិញ្ញាសា  
រួម  មាន វិញ្ញាសា សម្ត្រង ទម្រង់ 
ម្រគុន  និង វិញ្ញាសា ប្រយុទ្ធ ។ 
ហ្រតុន្រះ  យើង ត្រវូ បំព្រញ បន្ថ្រម 
នូវ ចំណុច ខ្វះខត មួយ ចំនួន ដូច- 
ជាក្រមុ បច្ច្រកទ្រស  ជាង ធ្វើ ទីលាន 
ប្រកួត ដើម្របី សម្រលួ ឱ្រយ កាន់ ត្រ 
មាន សុវត្ថភិាព  ដល់ ការ ប្រកួត  
និងផ្តល់ ភាព ងយ ស្រលួ  ដល់ 
ក្រមុ ការងរ បច្ច្រកទ្រស ផង» ។  

ចំណ្រកឯ  លោក  ត្រម  មឺុន   
ប្រធន សហព័ន្ធកីឡា  ប្រ ដល់- 
គុន ខ្ម្ររ   បាន ប្រប់  ថា  តាម គម្រង  
គុន ខ្ម្ររ អាសីុ អាគ្ន្រយ៍ ន្រះ  គ្រង 
ធ្វើ ក្នងុ ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២១  តាម 
ការ ណ្រ  នំា របស់ ក្រសួង អប់ រំ  
ហើយ យើង កំពុង គិត ថា  នឹង លើក 
គម្រង ប្រ កួត បុ៉នា្មាន ប្រភ្រទ ទម្ងន់  

ដោយ យក គំរូ  តាម ប្រភ្រទ ទម្ងន់  
នៅ ក្នងុ សីុ ហ្គ្រម មុនៗ  ។ ទោះ ជា 
យ៉ាង ណា  យើង សហការ ជា មួយ 
សហព័ន្ធ គុន ខ្ម្ររ អន្តរជាតិ ដើម្របី 
ទំនាក់ ទំនង សមាជិក ក្រ ប្រទ្រស  
ក្នងុ អាសា៊ាន  ដ្រល ព្រល ន្រះ  កំពុង 
ដំណើរ ការ នៅ ឡើយ  គឺ មិន ដឹង 
ថា  មាន ប្រ ទ្រស ណា ចូល រួម ខ្លះ  
នៅ ឡើយ  បុ៉ន្ត្រ ចាប់ ពី ៤ ប្រទ្រស 
ឡើង ទៅ ។

 ទាក់ ទង ទៅ នឹង កម្រតិ បច្ច្រក - 
ទ្រស  និង  សមត្ថភាពរបស់  អត្ត- 
ពលិក កម្ពជុា  លោក  ត្រម  មឺុន   
បញ្ជាក់ ថា ៖ « ធន ធន កីឡាករ 
កីឡា ការិនី ខ្ម្ររ យើង  មាន លំដប់ 
ល្អ  អាច ថា  សមត្ថភាព ប្រហាក់- 
ប្រហ្រល គ្នា  ជា មួយ អត្តពលិក 
ប្រ ទ្រស ថ្រ  ឬ  ឡាវ  និង មាន សមត្ថ - 
ភាព  លើ ប្រទ្រស មួយ ចំនួន  ផង 
ដ្ររ  ទៅ តាម ប្រ ភ្រទ ទម្ងន់» ៕

Wan-Bissaka (កណ្ដាល) សុ៊តបញ្ចលូទីឱ្រយ Man United បើកការ នំាមុខ ១-០ លើ Southampton។ AFP

ការ ប្រកួតប្រដាល់គុនខ្ម្ររ នៅ លើ សង្វៀន CNC កន្លងមក  ។ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ 

Man Utd  ស្មើ នឹងកំណត់ ត្រា ឈ្នះ ៩-០
ដោយ ការបំបាក់ Southampton ឥតប្រាណី

ប្រាធាន  Real Madrid 
ត្រាស្តវិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ ១៩

កីឡា  ៣ ប្រាភ្រាទ    ត្រាវូ បាន សម្រាច  ឱ្រាយរៀបចំការ ប្រា កួត ជើង ឯក អាស៊ាន  ឆ្នា ំន្រាះ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ស្រីស្រស់លីវជីលីដ្រលជាកញ្ញា-
ឯករងទី២(2ndRunner-up)ន្រកញ្ញាឯក-
ដ៏អស្ចារ្រយMissGrandCambodia 2020
ត្រូវបានក្រុមផ្ទ្ររតំណ្រងឱ្រយបានក្លាយជាកញ្ញា
ឯកតណំាងឱ្រយកម្ពជុាដើម្របីចលូរមួក្នងុករប្រកតួ
អន្តរជាតិMissGrandInternational2020
ដ្រលរៀបចំទីក្រុងបាងកកប្រទ្រសថ្រនៅខ្រ
មីនាឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ។
ករផ្ទ្ររតណំ្រងន្រះដោយសរអតតីកញ្ញាឯក

ដ៏អស្ចារ្រយMissGrandCambodia 2020
កញ្ញា ស្រង រដ្ឋា មានរឿងចម្រូងចម្រសនឹង
ក្រុមហ៊ុនរៀបចំករប្រកួត កលពីខ្រមុនរហូត
បានជួបដោះស្រយបញ្ចប់បញ្ហាតាមរយៈក្រុម
ម្រធាវីន្រភាគីទាំងសងខាង។
បើតាមគ្រហទពំរ័ផ្លវូករMissGrandCam-

bodiaបានឱ្រយដឹងថាកម្មវិធីផ្ទ្ររតំណ្រងនិងគ្រង
មកុដសជាថ្មី កញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយន្រកម្ពុជាឆ្នាំ
២០២០នារសៀលថ្ង្រចន្ទទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
ដ្រលបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទសរព័ត៌មាន នៅ
ទីតាំងភោជនីយដ្ឋានR&SRestaurant។
ថ្ល្រងចំពោះមុខមហាជននិងអ្នកសរព័ត៌-

មានក្នងុនាមជាកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយឆ្នាំ២០២០
ដ្រលបានស្នងតំណ្រងពីមា្ចាស់មកុដមុនគឺ-
កញ្ញាស្រងរដ្ឋានោះកញ្ញាលវីជលីីបង្ហាញ
ពីអារម្មណ៍និងករតាំងចិត្តសម្រប់ករ-
ប្រកួតអន្តរជាតិនៅសល់ព្រលត្រ ១ខ្រ
ទៀតនោះថា៖ «នាងរំភើបចិត្តខា្លាំង-
ដោយសរមនិនកឹស្មានថាខ្លនួអាចមាន
ថ្ង្រន្រះ។ទោះបីជានៅសល់ព្រលខ្លីត្រ
១ខ្រសម្រប់តួនាទីជាតណំាងឱ្រយ
ប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលដើមឡើយ
មិនម្រនជាមកុដរបស់ខ្ញុំ-
នោះក្តីត្រនាងខ្ញុំសន្រយា
និងតាំងចិត្តធ្វើកិច្ចករ
មួយន្រះឱ្រយបានល្អ
តាមសមត្ថភាពដ្រល
ខ្លនួមាននងិអាច
ធ្វើបានដើម្របី- 
បង្ហាញលើ
ឆកអន្តរ-
ជាតិ។ជា-
ពិស្រសខ្ញុំ
នឹងខិតខំ បង្ហាញពីអ្វីដ្រល-
ជាវប្របធម៌ជាតិខ្ម្ររយើងទៅឱ្រយភ្ញៀវ
អន្តរជាតិបានស្គាល់ពីខ្ម្ររ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាតំណ្រង

មា្ចាស់មកដុន្រកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយ
ឆ្នាំ២០២០ន្រះនឹងត្រូវបាន
ទៅលើកញ្ញាលមឹសធុាវីដ្រល
ជាកញ្ញាឯករងទី១ (1st
Runner-up)ន្រកញ្ញាឯកដ៏
អស្ចារ្រយMissGrandCam-

bodia 2020នោះទ្រត្រដោយសរកញ្ញា
សុធាវីបានបដិស្រធចំ-

ពោះករផ្ទ្ររន្រះ 
ក្រយពីខាងក្រុម-
ហ៊ុនរៀបចំករប្រ-
កតួបានស្នើសុំនោះ
ទើបឱកសល្អបាន
លើកញ្ញាលីវជីលី
ដ្រលជាស្រីស្រស់
មកពីខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ៕
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សេសីេស់ លីវ ជីលី ក្លាយជាម្ចាស់ មកុដ  Miss 
Grand Cambodia 2020  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

កញ្ញា លីវ ជីលី ដេល ជា កញ្ញាឯករងទី២  Miss Grand 
Cambodia 2020 តេវូ  កេមុ ហុ៊ន ជេើស ស្នង តំណេង ជា 
កញ ្ញា  ឯក  ដ៏អស្ចារេយ ជំនួសកញ្ញា    សេង រដ្ឋា ។ រូបហ្វ្រសប៊ុក

ម្ចាស់មេដយ មស កីឡា អាសីុ វីរ កីឡាករិនី ស៊ន សៀវមីុ ទទួល បន គោរមងារជា ជំទវ។ រូបភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  អ្នកជំនាញកីឡា
លោកវ៉ាត់ចំរីនដ្រលជាអគ្គ-
ល្រខាធិករគណៈកមា្មាធិករជាតិ
រៀបចំករប្រកួតសីុហ្គ្រមលើកទី
៣២ឆ្នាំ២០២៣បានចាត់ទុក
ករទទួលបានគោរមងរជា
«ជំទាវ»របស់វីរកីឡាករិនីស៊ន
សៀវមីុបានក្លាយជាគំរូដ៏ល្អនិង
ជាមោទនភាពក្នងុវិស័យកីឡា
ដ្រលនឹងជួយជំរុញផ្ន្រកចិត្ត-
សស្រ្តដល់ក្រមុកីឡាករកីឡា-
ករិនីរបស់កម្ពជុាឱ្រយកន់ត្រមាន
ករខិតខំប្រងឹប្រងពង្រងឹសមត្ថ-
ភាពដើម្របីឈានទៅដណ្តើម
បានម្រដយមាសនៅលើឆក
អន្តរជាតិជូនជាតិពិស្រសករ-
ប្រកួតសីុហ្គ្រមឆ្នាំ២០២៣ដ្រល
កម្ពជុាត្រវូធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ។
លោកវ៉ាត់ចំរីនបានប្រប់

ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កលពីថ្ង្រពុធថា៖
«ករផ្តល់នូវគោរមងរដល់វីរ-
កីឡាករិនីស៊នសៀវមីុន្រះជា
ករលើកទឹកចិត្តមួយនិងជាគំរូល្អ
សម្រប់កីឡាករកីឡាករិនីជាតិ
របស់យើងហើយក៏ជាមោទនភាព
របស់វិស័យកីឡាជំនាញអី៊ចឹង
ន្រះជាករគំាទ្រផ្ន្រកចិត្តសស្រ្ត
កីឡាដ៏ល្អមួយសម្រប់ជំរុញនិង
លើកទឹកចិត្តបន្ថ្រមដល់អត្តពលិក
ទំាងអស់នៅកម្ពជុាដោយពួកគាត់
ត្រូវដឹងថានៅព្រលដ្រលខ្លួន
ទទួលបានជោគជ័យលើឆក-
អន្តរជាតិដើម្របីកិត្តយិសមុខមាត់
ជាតិគឺជាតិនឹងផ្តល់កិត្តិយស

ជូនវិញ»។
គួរបញ្ជាក់ថាវីរកីឡាករិនី

ត្រក្វាន់ដូស៊នសៀវមីុបានទទួល
ងរជា«លោកជំទាវ»បនា្ទាប់ពី
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រចព្រះ-
បរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបាន
ត្រស់បង្គាប់ត្រងតំាងនិងផ្តល់
ឋានៈជាជំនួយករសម្ដ្រចវិបុល-
ស្រនាភក្តីសយឈំុប្រធាន
ព្រឹទ្ធសភានីតិកលទី៤មាន
ឋានៈស្មើអគ្គនាយកបន្ថ្រមលើ
មុខងរបច្ចបុ្របន្នដោយពំុទទួល
បានប្រក់បំណាច់មុខងរ។
ករត្រស់បង្គាប់ត្រងតំាងដ្រល

បានធ្វើឡើងកលពីថ្ង្រទី២ខ្រកុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២១ន្រះក៏ព្រះវីរកីឡា
ករិនីស៊នសៀវមីុបានសង
ស្នាដ្រច្រើនជូនជាតិតាមរយៈករ
ដណ្តើមបានម្រដយមាសនៅ
លើឆកអន្តរជាតិជាបន្តបនា្ទាប់។
ស្នាដ្រសំខាន់របស់សៀវមីុគឺ
កញ្ញាជាប្រក្ខភាពដំបូងគ្រដ្រល
បានឈ្នះម្រដយមាសពីករ-
ប្រកួតកីឡាអាសីុឆ្នា២ំ០១៤ឱ្រយ
កម្ពជុាបានមុនគ្រ។
បន្ថ្រមលើន្រះស៊នសៀវមីុក៏

ជាអត្តពលិកដំបូងគ្រដ្រលដណ្តើម
បានកៅអីទៅប្រកួតអូឡំាពិក
ដោយព្រញសិទ្ធឱិ្រយកម្ពជុាផងដ្ររ
ហើយកីឡាករិនីមានកម្ពស់
១,៨៣ម៉្រត្រ រូបន្រះក៏ជាមា្ចាស់
ម្រដយមាសសីុហ្គ្រម៣សម័យ-
កលផងដ្ររដោយករឈ្នះ
ម្រដយមាសសីុហ្គ្រមលើកទី១
នៅមីយ៉ាន់មា៉ាឆ្នាំ២០១៣លើក-
ទី២នៅមា៉ាឡ្រសីុឆ្នាំ២០១៧

និងលើកទី៣នៅហ្វលីីពីនឆ្នាំ
២០១៩ខណៈករចូលប្រកួត
សីុហ្គ្រមលើកដំបូងឆ្នាំ២០១១
នៅឥណ្ឌូន្រសីុសៀវមីុបានឈ្នះ
ម្រដយសំរឹទ្ធ១។
លោកវ៉ាត់ចំរីនបន្តថា៖«នៅ

ក្នងុកីឡាករផ្តល់តម្ល្រកិត្តិយស
គឺវថ្ល្រជាងទ្រព្រយសម្របត្តិឬថវិក
ទៅទៀតព្រះស្មារតីកីឡាគ្រ
ឱ្រយតម្ល្រទៅលើកិត្តិយសនិង
គុណតម្ល្ររបស់មនុស្រសន្រករ-
ខិតខំប្រងឹប្រងរបស់មនុស្រសដ្រល
ស្គាល់ខ្លនួឯងច្របាស់លាស់អី៊ចឹង
សូមឱ្រយចាត់ទុកករផ្តល់គោរម-
ងរន្រះជាគំរូដ៏ល្អដល់ក្រុម-
អត្តពលិកយើងពិស្រសកីឡា-
ករិនីជម្រើសជាតិរបស់យើង
ទំាងអស់ដ្រលត្រៀមសីុហ្គ្រម
សូមឱ្រយយកគំរូតាមវីរភាពរបស់
ស៊នសៀវមីុគឺបើទោះបីជាកម្រតិ
ម្រដយរបស់កីឡាករយើងនៅ
ទាបបុ៉ន្ត្រកំុទាន់អស់សង្រឃឹមគឺ
ត្រវូតសូ៊រកម្រដយសីុហ្គ្រមឆ្នាំ
២០២៣ឱ្រយបាននោះកិត្តយិស
នឹងប្រសើរឡើង»។
អគ្គល្រខាធិករNOCCរូបន្រះ

បន្ថ្រមថា៖«ក្នងុនាមជាអ្នកកីឡា
ជាអតីតកីឡាករនិងជាថា្នាក់
ដឹកនំាកីឡាមា្នាក់ខ្ញុំសូមចូលរួម
អបអរសទរលោកជំទាវស៊ន
សៀវមីុដ្រលត្រវូបានត្រស់បង្គាប់
ត្រងតំាងន្រះហើយសូមឱ្រយករ-
លើកទឹកចិត្តន្រះក្លាយជាករ-
ជំរុញចិត្តសស្រ្តឱ្រយបានខា្លាងំក្លា
ថ្រមទៀតក្នងុករបន្តលើកកម្ពស់
វិស័យកីឡានៅកម្ពជុា»៕

ការទទួលបានងារជា«ជំទាវ»របស់
សៀវមី៉កា្លាយជាគំរូល្ក្នងុវិស័យកីឡា

កញ្ញាលីវជីលីស្នងតំណែងកញ្ញា
ឯកដ៏អស្ចារែយ២០២០ពីសែងរដ្ឋា


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

