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គយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជារៀបចំ
សិក្ខាសាលាករសិក្សារយៈ-
ពេលបំពេញបេបបទបញ្ចេញ
ទំនិញឆ្នាំ២០២១...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

ម៉ាឡេស៊ីប្ដេជា្ញាធ្វើជាបេទេស
អព្យាកេឹតកបូនតេឹមឆ្នាំ២០៥០
អ្នកជំនាញសាទរតេបារម្ភរឿង
អន៊វត្ត...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

ករបេកួតកញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ
២០២១(MissCambodia
2021)បានរកឃើញជយលាភី
ម្ចាស់មក៊ដទាំង៣...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ព្រះមហាក្រសត្រឯកភាពលើសំណើសំុធ្វើវិសោធនកម្ម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឱ្រយម្រដឹកនំាស្ថាប័នជាតិកំពូលចំនួន៤មានសញ្ជាតិខ្ម្ររត្រ១

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ ព្រះមហាក្រសត្រន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាទ្រង់បាន-
ប្រគល់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊នុស្រននូវលិខិតច្រញពីក្រមុ-

ប្រកឹ្រសាធម្មនុញ្ញដើម្របីចាត់ការតាម- 
នីតិវិធីក្រយពីព្រះអង្គបានទទួល   
លិខិតន្រះពីលោកអឹុមឈុនលឹម
ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាធម្មនុញ្ញកាលពី 
ថ្ង្រទី១១ តុលា ស្តីពីមតិរបស់
ក្រមុប្រកឹ្រសាធម្មនុញ្ញអំពីការផ្តចួផើ្តម  

គំនិតធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រមួយ-
ចំនួនន្រច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្របី
កំណត់សញ្ជាតិខ្ម្ររត្រ១សម្រប់
ម្រដឹកនំាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ។
ក្នងុព្រះរាជសររបស់ព្រះករុណា   

ព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ

នរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្រសត្រ
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាផ្ញើជូន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
កាលពីថ្ង្រទី១១តុលាព្រះមហា-
ក្រសតបានឱ្រយដឹង ថា ព្រះអង្គ
បានទទួល...តទៅទំព័រ ៦

ក្រសួងធនធានទឹកថា
កម្ពជុានឹងមានភ្លៀង
លាយឡំខ្រយល់កន្ត្រក់
ពីថ្ង្រទី១៣ដល់១៩តុលា

RoughGuides:កម្ពជុាជាប់ល្រខ១ជាប្រទ្រសមានភាពរួសរាយបំផុត

 ឃុ ត  សុភ ចរិ យា 
 
ភ្នំពៃញៈក្រសួងធនធានទឹក

និងឧតុនិយមកាលពីព្រឹកថ្ង្រ
អង្គារបានប្រកាសថាបាតុភូត
ភ្លៀងលាយឡំខ្រយល់កន្ត្រក់និង
រលកសមុទ្រ នឹងបន្តកើតមាន
សជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងតំបន់
វាលទំនាបកណា្ដាលនិងតំបន់
មាត់សមុទ្រដ្រលអាចបង្កជា
ហានិភ័យមួយចំនួនប៉ះពាល់
ដល់ជីវភាពប្រចំាថ្ង្ររបស់ប្រជាពល- 
រដ្ឋជាពិស្រស...តទៅទំព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុាបានជាប់ល្រខ១ជា
ប្រទ្រសមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាង
គ្របផំតុលើពភិពលោក«TheWorld's

FriendliestCountries»។ន្រះបើ
តាមការស្ទង់មតិរបស់វ្របសយអន្តរ-
ជាតិដ្រលមានមលូដ្ឋាននៅទកី្រងុឡងុដ ៍ 
ចក្រភពអង់គ្ល្រស«RoughGuides»។
«RoughGuides»ដ្រលជាទភីា្នាកង់រ

ទ្រសចរណ៍និងជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព-
ផ្រសាយសៀវភៅមគ្គទុ្រ្ទសក៍ដ៏ល្របីល្របាញ
បានឱ្រយដឹងថាយោងតាមលទ្ធផលន្រ
ការស្ទង់មតិតាមរយៈការបោះឆ្នាតលើ
បណា្ដាញសង្គម TwitterនិងFace-

bookរបស់«RoughGuides»បាន
បង្ហាញថាកម្ពជុាជាប់ចណំាត់ថា្នាក់ល្រខ១ 
ដ្រលមានអ្នកបោះឆ្នាតគាទំ្រច្រើនជាង
គ្រក្នងុនាមជាប្រទ្រសមានភាពរសួរាយ
រាក់ទាក់បំផុតនៅលើ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ក្រសួងការងារជួយ
ប្រក់១៦មឺុនរៀលក្នងុ
មា្នាក់ដល់កម្មករ៥ពាន់
នាក់ក្នងុវិស័យកាត់ដ្ររ

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងការងរនិង
បណ្តុះបណា្ដាលវជិា្ជាជវីៈប្រកាស
បើកប្រក់ឧបត្ថម្ភជូនកម្មករ
និយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ
សម្លៀកបំពាក់ស្រប្រកជើងនិង
កាបបូជាង៥០០០នាក់ដ្រល
ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រមការ-
អនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ជាលក្ខណៈ
ទ្រង់ទ្រយធំន្ររាជធានី-ខ្រត្ត
ចំនួន៣ដ្រលមា្នាក់ៗនឹងទទួល
បានប្រក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ១៦
មុឺនរៀល។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង

ការងរបានឱ្រយដងឹនៅថ្ង្រទី១២
តលុាថាកម្មករទាងំនោះគឺស្ថតិ
ក្នងុរោងចក្រជាង៧០រោងចក្រ
ដ្រលស្ថិតក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ន្រ
រាជធានីភ្នំព្រញក្រុងតាខ្មៅន្រ
ខ្រត្តកណា្ដាលនិងក្រងុព្រះសហីនុ
ក្នុងខ្រត្តព្រះសីហនុ។
ក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖

«ធនាគារ វីង(ខ្រមបូឌា)ម.ក
នឹងផ្ញើសរអំពីការបើកប្រក់
ឧបត្ថម្ភចនំនួ១៦មុនឺរៀលត្រ១
លើកគត់...តទៅទំព័រ ២

មន្ត្រសុីខាភិបាល៖អ្នក-
ស្លាប់ដោយសរជំងឺកូវីដ
គឺជាអ្នកមិនចាក់និងមិន
អាចចាក់វ៉ាក់សំងបាន

 មុំ  គ ន្ធា 
  
ភ្នំពៃញៈ មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិ-

បាលបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺកូវីដ-
១៩ភាគច្រើនដ្រលបានស្លាប់
បាត់បង់ជីវិតគឺជាអ្នកដ្រលមិន
បានចាក់វា៉ាក់សំងកូវដី១៩នងិ
អ្នកជំងឺដ្រលបានចាក់វា៉ាក់សំង
ហើយស្លាប់ជាអ្នកដ្រលមាន
បញ្ហាសុខភាព និងមានជំងឺប្រ-
ចំាកាយផងដ្ររ។
លោកស្រី...តទៅទំព័រ ២

តៃវូ ពាក់ម៉ាស់ និង បន្តអនុវត្តវិធាន ការសុខាភិបាល
អាជីវករនៅផ្រសារ១ក្នុងខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ។បើទោះពួកគាត់រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនភ្ល្រចទ្រ

ការពាក់មា៉ាស់និងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលផ្រស្រងៗដើម្របីការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។រូបថតហ្រងជីវ័ន
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ក្រសួងការងារជួយប្រក់...
  តពទីពំរ័ ១...សៃបតាម កម្ម វធិ ី

ជំនួយ សង្គម ជា សាច់ បៃក់ 
កៃយ ពៃល  បិទ  ខ្ទប់  របស់ 
រាជរដ្ឋាភិ បាល  ទៅ លៃខ ទូរ ស័ព្ទ 
ដៃល បងប្អូន បាន ផ្ដល់ មក ឱៃយ 
កៃសួង តាម រយៈ រដ្ឋបាល រោង ចកៃ  
សហ គៃស  ពៃលកន្លង មក » ។ 

 ជា មយួ គ្នា នោះ  កៃសងួ ការងារ  
និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ ក៏ 
បាន រំ ឭ ក ផងដៃរ ថា  ធនាគរ  វី ង 
( ខៃ ម បូ ឌា )ម . ក នឹង បង្វិល 
បៃក់ឧ បត្ថម្ភ នៃះ ជូន រាជ រដ្ឋាភបិាល 
វិញ  បៃសិន ជា កម្មករ ខកខាន 
មិនបាន ទៅ បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
នៃះ ក្នងុ រយៈពៃល ២១ ថ្ងៃ  បនា្ទា ប់  
ពី ទទួល បាន សារ តាម ទូរ ស័ព្ទ ពី 
ធនា គ រ វី ង ។ 

 កៃសួងការងារ បាន ណៃនាំ 
បន្ថៃម ថា  ៖ « ដើមៃបី បើក បៃក់ 
ឧបត្ថម្ភ នៃះ  បងប្អូន តៃូវយក 
អត្តសញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ  
នងិ ទរូ សព័្ទ ដៃល ទទលួ បាន សារ 
នោះ  ទៅកាន់ ភ្នាក់ ងារ វី ង ដៃល 
នៅ ជិត បំផុត ។ សូម បញ្ជាក់ ថា  

បងប្អូន មិន តមៃូវ ឱៃយបង់ថ្លៃ សៃវា 
ទៅ ភ្នាក់ងារ វីង ឡើយ ពៃល បើក  
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ »  ។  

នៅ   ក្នងុ ករណី កម្មករ និយោជិត   
ដៃល បមៃើ ការងារ នៅ រោងចកៃ 
សហគៃស ចំនួ ន ៧៤   នៃះ    មិ   ន 
បាន ទទួល សារ ទូរស័ព្ទ ពី ធនាគរ 
វី ង ឬ មាន ចម្ងល់ ផៃសៃងៗនោះ  
កៃសួង  ណៃនំា ឱៃយ កម្មករ ទាងំអស ់ 
ធ្វើការ  ទំនាក់ ទំនង សួរ ព័ត៌មាន 
បន្ថៃម  តា   មរយៈ កៃមុ តៃ ឡៃ កៃម 
សមៃប់ កម្មករ និយោជិត https//t.
me/KhmerWorkerChat ។ 

 លោក   បា៉ាវ   សុីណ  បៃធាន 
សហភព ចលនា កម្មករ កម្ពុជា  
បាន លើក ឡើងថា  ការផ្តលប់ៃក ់
ឧបត្ថម្ភ ដល់ក ម្មករ ក្នុង ពៃល នៃះ 
គឺ បងា្ហាញ ថា  កៃសួង ការ ងារ  និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ បាន 
យល់ សុខទុក្ខ ពី បញ្ហា ដៃល 
កម្មករ បាន ជួប បៃទះ ក្នុងពៃល- 
បច្ចុបៃបន្ន ។  បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ គឺ 
មើល ទៅ មិន ចៃើន  នោះទៃ  ប៉ុន្តៃ 
វា ក៏បាន ចូលរួម ជួយ សមៃួល 

ដល់ ជីវភព របស់ កម្មករ បាន 
មួយ រយៈពៃល ផងដៃរ ។ 

 លោក  បា៉ាវ សុីណ បានថ្លៃង 
ដោយ សងៃឃឹម ថា   កៃសួង ការងារ 
នឹង ផ្តល់ ពៃល វៃលា ថៃមទៀ ត 
ដល ់កម្មករ ដៃ លអាច ទទលួបាន 
ថវិកា ទាំងនៃះ ពៃះ កម្មករ ភគ 
ចៃើន មិន បាន ទទួល  ព័ត៌ មាន  អាច 
នឹង ខកខាន ទទួល ថវិកា ទាំង 
នៃះ ។   លោក  បានថ្លៃង ថា ៖         
« ថវិកា ទាំងនៃះ គឺ វា មិន ចៃើន ទៃ 
ប៉ុន្តៃ វា ជួយ សមៃួល ទុក្ខ លំបាក 
របស់ បងប្អនូ កម្មករ បាន មយួផ្នៃក 
ដៃរ  ហើយ បើទោះ ជា កៃសងួ ទកុ 
ពៃល ឱៃយ កម្មករ មក ទទួល លុយ 
ទាំងនៃះ ក្នុង រយៈពៃល  ២១ ថ្ងៃ 
កដ៏ោយ ក ៏ខ្ញុ ំគតិថា មនិគរួ កំណត់ 
ពៃល វៃលា ទៃ ពៃះ កម្មករ យើង 
អាច នឹងមិន បាន ទទួល ការ- 
បៃកាស ណ មួយ ។  ដូច្នៃះ  គួរតៃ 
ទុក ពៃល ឱៃយ បានយូរ ឬមួយ ក៏ 
កៃសួង តៃូវ តៃ ធ្វើការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត ដើមៃបី ឱៃយដឹង 
ដល់ក ម្មករ »៕ 

តពីទំព័រ ១...ឱ វ ណ្ណឌីន  អ្នក- 
នាពំាកៃយ កៃសងួ សខុាភ ិបាល នងិ 
ជា បៃធាន គណៈក  ម្មការ ចំពោះ 
កិច្ច ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូ វីដ ១៩ ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស បាន 
ថ្លៃង ដូចនៃះ  កាល ពី រសៀល 
ថ្ងៃទី ១១  ខៃតុលា  ឆ្នាំ ២០២១  
នា ពធិ ីបៃកាស បទិ បញ្ចប ់យទុ្ធនា- 
ការ ចាក ់វា៉ាក ់សំាង ក ូវដី ១៩ ជុ ំទ ី១ 
នៅ ក្នងុ ភូមិ សាស្តៃ ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ។   

លោក សៃ ីបាន ថ្លៃង ថា ៖   « តាម 
ការ សង្កៃត របស់ យើង  ក៏ ដូច ជា 
ព័ត៌ មាន ដៃល យើង ទទួល បាន 
ជា ហូរហៃនៃះ ភគ ចៃើន អ្នក - 
ដៃល បាន សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ  
គឺ ពកួគត់ មនិ បាន ចាក ់វា៉ាក ់សំាង 
ទៃ ។  មាន មួយ ចំនួន តូច ទៃ ដៃល 
គត់ បាន ចាក់ វា៉ាក់ សាំង ហើយ 
ឈឺ  ដោយ សារ អ្នក ទាំង នោះ 
មាន បញ្ហា សុខភព  ដូច ជា មាន 
ជំងឺ បៃចាំ កាយ យូរ ហើយ » ។ 

 លោក សៃី  ឱ  វណ្ណឌី ន   ថ្លៃង 
ដោយ បងា្ហាញ ថា  មូល ហៃតុ នៃះ 
ហើយ  ដៃល ស្នើ សុំ ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល មិនទាន់ បាន ចាក់- 
វា៉ាក់ សំាង   តៃូវ មាន ការ សមៃច 
ចិត្ត ឱៃយ បាន លឿន ក្នុង ការ ចាក់- 
វា៉ាក់ សំាង បងា្ការ ការ ឆ្លង វីរុស កូវីដ- 
១៩ ពៃះ អ្នក ដៃល មិន ទាន់ 
បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំាង អាច នឹង កា្លាយ 
ជា ជន ងាយ រង គៃះ  ដៃល អ្នក- 
ជំង ឺនៃះ អាច នឹ ង វិវ ត្ត ទៅ រកភព- 
ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង អ្នក ដៃល បាន ចាក់- 
វា៉ាក់ សំាង រួចហើយ ។ 

 លោក សៃី  ឱ  វណ្ណ ឌី ន  ក៏ បាន 
អះអាង ថា   ចំពោះ អ្ន ក ដៃល មិន 
បាន ចាក់ វា៉ាក់ សាំង ដោយ ហៃតុ 
ការ ចល័ត ពី កន្លៃង មួយ ទៅ 
កន្លៃង មួយ ដើ មៃបី បៃកប មុខ របរ 

អ្នក ដៃល មាន ជំងឺ បៃចាំ កាយ 
ដៃល ពៃទៃយ មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចាក់  
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ស្តៃី មាន  
ផ្ទៃ ពោះ  ស្តៃី បំបៅ ដោះ កូន  និង 
ជន ដៃល មិន ពៃម ចាក់ ដោយ 
ការជឿ តាម ការ ញុះញង់ ជា ដើម  
ហើយ តាម ការ បា៉ាន ់សា្មាន នៅ ក្នងុ 
កៃុម នៃះ មាន មនុសៃស បៃមាណ 
ជាង ១០ មុឺន នាក់ ដៃល មិន ទាន់ 
បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំាង។

ទោះ យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ នៅ ក្ន ុង  
កៃុម នៃះ   លោក សៃី  អះអាង ថា  
ស្តៃី ដៃល មាន ផ្ទៃពោះ  និង ស្តៃី 
ដៃល បំបៅកូ ន ដោយ ទឹក ដោះ  
ដៃល រឿង នៃះ  ដំបូង ឡើយ ខាង 
ផ្នៃក វិទៃយា សាស្តៃ មិនទាន់ មាន 
ការ សិកៃសា ចៃបាស់ លាស់ នៅ ឡើយ 
ទៃ ដៃល មាន ការ ណៃ នាំ ថា ឱៃយ  
បៃុង បៃយ័ត្ន សមៃប់ ស្តៃី ទាំង ២ 
បៃភៃទ នៃះ  ប៉នុ្តៃ កៃយ មក ការ- 
សិកៃសា បាន បងា្ហាញ ថា  ស្តៃី មាន 
ផ្ទៃ ពោះ និង បំបៅ កូន ដោយ ទឹក- 
ដោះ អាច ទទួល ការ ចាក់ វា៉ាក់- 
សំាង បាន ។  

 លោក សៃី   ឱ  វណ្ណឌី ន  ថ្លៃង 
ថា៖ « ចំណុច កៃុម ចុង កៃយ គឺ 
កៃុម ដៃល ដច់ ខាត មិន ចាក់ 
តៃម្តង  ពៃះ ពួក គត់ ជឿ តាម 
ការ ឃោសនា អកសុល របស ់ជន 
មយួ កៃមុ តចូ  ហើយ ជា កៃមុ មយួ 
ដៃល មាន ការ រីសអើង ចំពោះ 
វា៉ាក់ សំាង  ( ដោយ ហៃតុ នៃះ)   
សូម បង ប្អូន កុំ រង់ចាំ វា៉ាក់សំាង ពី 
បៃទៃស ផៃសៃងៗ  ពៃះ វា៉ាក់ សំាង 
ដៃល កម្ពុជា កំពុង បៃើបៃស់ 
ដៃល មាន បៃភៃទ សុី ណូ វា៉ា ក់  និង 
សុី ណូ ហ្វា ម នៃះ  គឺមាន ការ- 
ទទួល សា្គាល់ ពី  អង្គការ សុខភព 
ពិភព លោក រួច ហើយ ដៃរ » ។ 

 លោក សៃ ី ថ្លៃង ថា ៖  « បៃសនិ- 
បើ បង ប្អូន មិន ចាក់ ទៃ អ៊ីចឹ ង 
សៃចក្តី សា្លាប់ នឹង នៅ ចំពោះ មុខ 
ដោយសារ វីរុស នៃះ នឹង ធ្វើ ការ- 
វិវត្ត ទៅ ទៀត   សរីរាង្គ របស់ អ្នក- 
ដៃល មិន បាន ចាក់ នៃះ នឹង ឆប់ 
ទទួល យក  ហើយ នឹង ឆប់ វិ វត្ត 
ទៅរក សៃចក្តី សា្លាប់ ដៃរ » ។ 

  លោក   វុី  សំណង  អភិ បាល 
ខៃត្ត កពំ ង ់ស្ព ឺ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ១២  ខៃតុលា  ថា  
បៃជា ពលរដ្ឋ នៅក្នុ ង ខៃត្ត របស់ 
លោក ដៃល មាន អាយុ ចាប់ពី ៦ 
ឆ្នាំ ឡើង  បៃមាណ ជាង ៩០% 
បាន ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូ វីដ ១៩  រួច 
ហើយ លើក លៃង តៃ អ្នក ដៃល ធ្វើ 
ចំណក សៃកុ ដៃល មាន បៃមាណ 
ជាង ២ មុឺន នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
មិនទាន់ បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ។ 

 លោក  អភិបាលខៃត្ត បានថ្លៃង 
ថា៖   « សមៃប់ អ្នក ដៃល បាន 
សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ក្នុង ខៃត្ត របស់ខ្ញុំ មកដល់ ពៃល 
នៃះ មាន ចំនួន ១១៩ នាក់   ភគ- 

ចៃើន ជា អ្នក ដៃល មាន សុខភព 
មិនល្អ  និង អ្នក ដៃល មាន វយ័ចាស ់
ជរា  ហើយ អ្នក ទំាង នោះ ភគ 
ចៃើន មិន បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ទៃ 
ដោយ សារ បញ្ហា សុខ ភព   ជំងឺ  
រាុំរ៉ៃ  និង ចាស់ ជរា » ។  

លោក  វុ ី សណំង   បាន ធ្វើការ- 
អំពាវនាវ ទៅ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទាំងអស់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស កុំ 
ជឿ តាម ការឃោស នា ញុះញង់ 
ពី ជន អគតិ មួយ ចំនួន ទាក់ទង 
នឹង ការចាក់ វា៉ាក់ សំាង នៃះ  ហើយ 
សមៃប់ ខៃត្ត រប ស់ លោក មិន 
មាន ករណី ដៃល អ្នក មិន បាន 
ចាក ់ដោយ សារតៃ ការ ញុះញង ់ព ី
កៃមុ ជន អគត ិទៃ  តៃ អ្នក មនិ បាន 
ចាក់ ដោយ សារ ការធ្វើ ចំណក- 
សៃុក តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។  

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន-   
សៃន   កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ សបា្តាហ៍ 
មនុ បាន មាន បៃសាសន ៍ នៅក្នងុ 
កិច្ច បៃជំុ គណៈ រដ្ឋមន្តៃ ី ដោយបៃប់  
ឱៃយ មន្តៃ ី ធ្វើការ សៃវជៃវ ទាកទ់ង 
នឹង អ្នក ដៃល មិនបាន ចាក់ វា៉ាកស់ាងំ 
កូ វីដ ១៩ នៃះ ផងដៃរ  ពៃះ មាន 
ព័ត៌មាន ថា  បៃ ជា ពលរដ្ឋ មួយ 
ចំនួន បាន ជឿ តាម ការ ញុះញង់ 
របស់ កៃុម បៃឆំង ។  

 លោក   ហ៊ុន  សៃ ន  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  អតៃ នៃ អ្នក ចាក់ វា៉ាក់- 
សំាង សរបុ ទទលួ បាន រហតូ ដល ់
ជាង ៨៤ ភគរយ ហើយ ដចូ នៃះ 
លោក មិន ចង់ ទុកឱៃយ អ្នក បៃឆំង 
ដៃល ជឿ តាម ការ ឃោស នា 
អកុសល សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ នោះ ទៃ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ ៍របស ់
គណៈ កម្មការ ចពំោះ កចិ្ច ចាក ់វា៉ាក ់
សំាង កូ វីដ ១៩ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
ទូទាំង បៃទៃស នៃ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល   បាន ឱៃយដឹង ថា   គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ១១  ខៃតុលា  បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល មាន អាយ ុចាបព់ ី៦ ឆ្នា ំឡើង 
សរបុ ចនំនួ ជាង ១៣ លាន នាក ់ឬ 
ស្មើនឹ ង  ៨៤, ៤៤%   បាន ចាក់ - 
វា៉ាក់ សំាង កូ វីដ ១៩ រួច ហើយ ។ 

 ក្នុង នោះ  អ្នក ដៃល មាន អាយុ 
ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ដៃល បាន 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង រួចហើយ មាន 
៩៩,២៤%  ធៀប ជា មួយ ចំនួន 
បៃជាជន គោលដៅ  ១០ លាន 
នាក់ ។  

ចណំៃក ការចាក ់វា៉ាកសំ់ាង ក ូវដី-  
១៩ លើ កៃមុ យវុវយ័ អាយ ុចាបព់ ី 
១២ ឆ្នាំ ទៅ កៃម ១៨ ឆ្នាំ  មាន 
ចំនួន ៨៩,៩០%  ធៀប ជា មួយ 
ចំនួន បៃជាជន គោល ដៅ ជិត ២ 
លាន នាក ់។  សមៃប ់កមុារ ដៃល 
មាន អាយុ ពី០៦ ឆ្នាំ  ដល់ កៃម  
១២ ឆ្នា ំ បាន ចំនួន ៩៥,៨៤%  ធៀប 
ជា មួយ នឹង បៃជាជន គោល ដៅ 
ជិត ១,៩ លាន នាក់ ដៃល តៃូវ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង កូ វីដ ១៩ នៃះ ៕ 

កម្មកររោងចក្រនៅក្នងុតំបន់រោងចក្រកាត់ដ្ររខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ ព្រលច្រញពីធ្វើការ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល៖ អ្នក...



រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា ប្រកាស 
ប្ត្រជា្ញា ពង្រីក បន្ថ្រម នូវ ទំនាក់-
ទំនង ទ្វ្រភាគី ជាមួយ ប្រទ្រស- 
កាហ្រសាក់ស្ថាន  ដើម្របី បម្រើ ផល- 
ប្រយោជន ៍ទៅវញិ ទៅ មក របស ់
ប្រជាជន ន្រ ប្រទ្រស ទាំង២  
ព្រមទាងំ ប្ត្រជា្ញា ចពំោះ កចិ្ចសហ- 
ប្រតិបត្តិការ ន្រ សន្និសីទ  ស្តីពី 
អន្តរកម្ម  និង វិធានការ កសង 
ទំនុក ចិត្ត នៅ អាសុី (CICA)។

តប តាម ការអញ្ជើញរបស ់លោក-  
មុខតារ  ទីឡើបឺរឌី  (Mukhtar 
Tileuberdi)  ឧបនាយក រដ្ឋ-
មន្រ្ត ី រដ្ឋមន្រ្ត ីការបរទ្រស ប្រទ្រស 
កាហ្រសាកស់្ថាន(Kazakhstan)  
លោក ប្រក ់សខុនុ  ឧបនាយក- 
រដ្ឋមន្រ្តី  រដ្ឋមន្រ្តី ការបរទ្រស  និង 
សហ ប្រតិ បត្តិការ អន្តរជាតិ  ន្រ 
កម្ពុជា  បាន ចូលរួម  ព្រមទាំង 
ថ្ល្រង សនុ្ទរកថា គន្លឹះ ក្នងុ កចិ្ចប្រជុ ំ
រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទ្រស ន្រ  CICA  
លើក ទ៦ី  នៅថ្ង្រ ទ១ី២  ខ្រតុលា  
តាម ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ។

កចិ្ចប្រជុ ំន្រះ ប្រព្រតឹ្ត ទៅ ក្រម 
មលូបទ «សន្តសិខុ  នងិ ការអភវិឌ្រឍ   
ប្រកប ដោយ ចីរភាព នៅ អាសុី  
ក្នុង តថភាព ថ្មី  ន្រ ពិភពលោក 
ក្រយ ការរីក រាលដាល ន្រ ជំងឺ 
រាត ត្របាត»។ កិច្ចប្រជុំន្រះ  ផ្តល់ 

ឱកាស សម្រប់ អ្នក ចូលរួម 
ទាំងអស់ ផ្លាស់ប្តូរ យោបល់ គ្នា  
អំពី ការ ពង្រឹង បន្ថ្រម ទៀត នូវ 
កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ  CICA។ 
ជាពិស្រស  ការស្តារ ឡើងវិញ 
ក្រយ ពីវិបត្តិ ជំងឺ រាតត្របាត 
កូវីដ១៩  និង ការលើក កម្ពស់ 
សន្តភិាព  ស្ថរិភាព  នងិ វបិលុភាព 
នៅ ក្នុង តំបន់។ 

ក្រសួង ការបរទ្រស បញ្ជាក់ 
ក្នុង ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន 
កាល  ពី ថ្ង្រ ទី១១  ខ្រតុលា  ថា ៖ 
« ការអញ្ជើញ ចូលរួម  និង ថ្ល្រង- 
សុន្ទរកថា របស់ ឯកឧត្តម ប្រក់ 
សុខុន  ក្នុង កិច្ចប្រជុំ  បញ្ជាក់ នូវ 
ការប្ត្រជា្ញា ចតិ្ត របស ់កម្ពជុា ចពំោះ 
កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ  CICA  
ព្រមទាំង នឹង ជួយ ពង្រឹង  និង 
ពង្រីក  បន្ថ្រម  នូវ ទំនាក់ ទំនង 
ទ្វ្រភាគី  រវាង ព្រះរាជា ណាចក្រ- 
កម្ពុជា  និង សធារណរដ្ឋ កា-
ហ្រសាក់ស្ថាន  សម្រប់ ផលប្រ-
យោជន៍ ទៅវិញ ទៅមក របស់ 
ប្រជាជន ន្រ ប្រទ្រស ទាំង ២»។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា  ក្នុង បទ- 
អន្តរាគមន ៍ លោក ប្រក ់សខុនុ  
នឹងធ្វើការ កោតសរសើរ ចំពោះ 
ដណំើរការ របស ់កចិ្ចសហ ប្រត-ិ
បត្ត ិ ការ CICA ក្នងុ ការរមួ ចណំ្រក   
ដល់ សន្តិភាព  សន្តិសុខ  ស្ថិរ-
ភាព  នងិ វបិលុភាព  ក្នងុ តបំន។់  

លោក អាច នឹង លើកឡើង ផង 
ដ្ររ អំពី ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ផល- 
ប៉ះពាល់ មកលើ សន្តិភាព  និង 
វិបុលភាព របស់ ពិភពលោក  
និង សណា្តាប់ ធា្នាប់ អន្តរជាតិ។ 

ក្រសួង បញ្ជាកថ់ា ៖«ឯកឧត្តម 
[ប្រក់ សុខុន]  ក៏នឹង ច្រក រំល្រក 
អនុសសន៍  ប្រកប ដោយ អត្ថ-
ន័យ ទូលំ ទូលាយ  និង ប្រកដ- 
ប្រជា  ដល់ កិច្ច ប្រជុំ ផងដ្ររ  
សម្រប ់ការអភវិឌ្រឍ ប្រកប ដោយ- 
ចរីភាព  នងិ ភាពធន ់ ក្រយ វបិត្ត ិ
ជំងឺ កូវីដ១៩»។

CICA  គឺជា  វ្រទិកា អន្តររដា្ឋា-
ភបិាល  សម្រប ់ពង្រកី កចិ្ចសហ- 
ប្រតិបត្តិការ  ឆ្ពោះទៅ រក ការ-
ជរំញុ ឱ្រយ មាន សន្តភិាព  សន្តសិខុ  
និង ស្ថិរភាព នៅ អាសុី។

លោក គិន ភា  ប្រធាន វិទ្រយា-
ស្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ  ន្រ 
រាជបណិ្ឌត្រយ សភា កម្ពុជា  ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  នា ថ្ង្រ ទី១២  តុលា  
ថា  សន្និសីទ ន្រះ  គឺជា យន្តការ 
អន្តរជាតិ មួយ ដ្រល បង្ហាញ ឱ្រយ 
មាន ការយក ចិត្ត ទុកដាក់  ឬ 
មាន វិធានការ រួម ពី សំណាក់ 

សហគមន៍ អន្តរជាតិ លើ បញ្ហា 
ដ្រល កំពុង ប្រឈម  ដូចជា 
ការរាតត្របាត ជងំ ឺកវីូដ១៩   ការ-
ស្តារ  និង ការកសង ប្រទ្រស 
ឡើងវញិ  សន្តភិាព  នងិ ស្ថរិភាព 
តំបន់។ វិធានការ ន្រ ការកសង 
ទំនុក ចិត្ត មាន សរៈសំខាន់ 
ណាស់ សម្រប់ ស្ថិរភាព  និង 
សន្តិភាព តំបន់។  

លោកថ្ល្រងថា ដោយ សរ 
ប្រទ្រស ទាំង អស់ ខ្វះ ទំនុក ចិត្ត 
គ្នា  នងិ មាន ការប្រកតួ ប្រជ្រង គ្នា  
ទើប ធ្វើឱ្រយ តបំន ់ នងិ ពភិពលោក 

បាត់បង់ ស្ថិរភាព  និង ជួប បញ្ហា 
អសន្តិសុខ។ 

លោកគិន ភា បាន ថ្ល្រងថា ៖  
« វា បាន រមួចណំ្រក សខំាន ់ ហើយ 
វា ត្រូវ ជាមួយ នឹង គោលបំណង 
ន្រ នយោបាយ ការបរទ្រស កម្ពជុា  
ដ្រល យើង ប្រថា្នា ចង់ ឃើញ 
តំបន់ មាន សន្តិភាព  ស្ថិរភាព  
វិបុលភាព  និង បរិយាប័ន្ន»។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  លោក- 
នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ី ហ៊នុ ស្រន  បាន- 
ចលូរមួ កចិ្ច ប្រជុ ំកពំលូ លើក ទ៥ី  
ន្រ  CICA  ដ្រល មាន ការចូលរួម 
ព ីថា្នាក ់ដកឹនា ំន្រ រដ្ឋ សមាជកិ ២៧ 
ប្រទ្រស  រួម ទាំង ប្រទ្រស ឃ្លាំ- 
មើល ផង។ លោក ថ្ល្រងថា  កម្ពជុា 
កំពុង ស្វ្រង រក កាលានុវត្តភាព 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង ការវិនិយោគ 
បន្ថ្រម ទៀត ជាមួយ ប្រទ្រស ជា 
សមាជកិ របស ់ CICA  ទាងំ អស ់ 
ជាពិស្រស សម្រប់ សហ គ្រស 
ធុន តូច  និង មធ្រយម។

លោក  ហ៊ុន ស្រន  បានស្នើ 
ប្រទ្រស សមាជកិ  CICA  ធ្វើការ 
កានត់្រ ជតិស្នទិ្ធ ជាមយួ គម្រង- 
គនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម ខ្រស្រក្រវាត ់ នងិ ផ្លវូ 
របស់ ចិន  ដ្រល ផ្ដល់ ឱកាស ដ៏ 
ល្អ សម្រប់ ប្រទ្រស សមាជិក  
CICA  ដើម្របី ពន្លឿន ការតភា្ជាប់ 
តំបន់ និង ពង្រឹង ប្រព័ន្ធ ដឹក-
ជញ្ជូន  និង ឡូជីស្ទិក៕

ថ្ង្រពុធ ទី១៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកបេក់ សុខុន ចូលរួ ម ក្នងុកិច្ចបេជំុរដ្ឋមន្តេកីារប រទេសលើកទី៦ តាមវីដេអូ ពីថ្ងេទី១២ តុលា។ រូប ក្រសួងការបរទ្រស

កម្ពជុាប្តេជា្ញាពងេកីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកាហេសាក់ស្ថានដើមេបីផលបេយោជន៍នេបេទេសទំាង២

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការ- 
ងរប្រកាស បើក ដំណើរការ ឡើង 
វិញ នូវ គ្រឹះ ស្ថាន អប់រំ បណ្តុះ- 
បណា្តាល បច្ច្រកទ្រស និង វិជា្ជា- 
ជីវៈ ក្រម ឱវាទ ក្រសួង  ដើម្របី 
ធានា បាន នូវ ការបណ្តះុ បណា្តាល 
ប្រកបដោយ គុណភាព និង 
ប្រសិទ្ធ ភាព ក្រយ មាន ការ- 
ឯក ភាព ពី ប្រមុខ រាជរដា្ឋាភិបាល។ 
  ការប្រ កាស បើក ដំណើរ ការ 
ឡើងវ ិញ គ្រឹះស្ថាន អបរ់ ំបណ្តុះ- 
ប ណា្តាល បច្ច្រកទ្រ ស និង 
វិជា្ជាជីវៈ(អ.ប.វ)ន្រះ បាន ធ្វើ 
ឡើង នៅ ថ្ង្រទី១២ តុលា ឆ្នាំ 
២០២១តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ 
(Zoom)ដោយ មាន អ្នក ពាក់- 
ព័ន្ធ ចូលរួម ជិត ២០០ នាក់។

ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក របស់ ក្រសួង 
ការងរ បាន បញ្ជាក់ថា៖«ការ- 
បើក ដំណើរការ ឡើងវិញ គ្រះឹស្ថាន  
អ.ប.វ គឺមាន ភាពចាំបា ច់ 
ណាស ់ដើម្រប ីធានាបាន នវូ ការ- 
បណ្តុះប ណា្តាល ប្រកប ដោយ 
គុណ ភាព និង ប្រសិទ្ធ ភាព ន្រ 

កមា្លាងំ ពលកម្ម ជនំាញ ឱ្រយ ឆ្លើយ- 
តប ទៅនឹង តម្រូវការ ទីផ្រសារ 
ការងរ»។ជាងន្រះ ទៅទៀត 
ការ អប ់រ ំបណ្តុះ បណា្តាល បច្ច្រក- 
ទ្រស និង វិជា្ជាជីវៈ គឺជា ឧប-
ករណ៍ ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ 
រាជរដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ក្នុងការ- 
ស្តារ ស្រដ្ឋកិច្ចជា តិ ឡើងវិញ 
បនា្ទាបព់ ីទទ ួល រង  ផលប៉ះ ពាល ់
ពី ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។ 

លោក  អុិត សំហ្រង  រដ្ឋមន្ត្រី 
ក្រសួ ង ការងរ និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ បាន ថ្ល្រង នៅ 
ក្នងុ ពធិ ីប្រកាស បើក ដណំើរ ការ 
ឡើងវញិ គ្រឹះស្ថាន អបរ់ ំបណ្តុះ- 
បណា្តាល បច្ច្រកទ្រស និង វិជា្ជា- 
ជីវៈ ន្រះ ថា មុននឹង ឈាន ដល់ 
ការទទួល ការអនុ ញ្ញាត ឱ្រយ បើក 
ដំណើរការ សិក្រសា ឡើងវិញ ពី 
ប្រមុខ រាជរដា្ឋាភិ បាល ន្រះ គឺ អនុ- 
គណៈក ម្មការ វាយតម្ល្រ ផ្រនការ 
និង យុទ្ធ សស្ត្រ ន្រ គណ ៈកម្ម- 
ការ អន្តរ ក្រសួង ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ បាន ពិនិត្រយ  និង វាយ- 
តម្ល្រ លើ ការរៀបចំ គោលការណ៍  
ប្រតិបត្ត ិស្តង់ដា(SOP)រួច ដាក់ 

ឆ្លង ការប្រជុំ សម្រច ពី គណៈ- 
ប្រចាកំា រ ន្រ គណៈ កម្មការ ជាត ិ
ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩(គ.ប.ក)  
កាលពី ថ្ង្រទី៤តុលា ឆ្នាំ ន្រះ។

លោក បន្តថា ការវាយ តម្ល្រ 
ន្រះ គឺ ផ្អ្រកលើ ហ្រតុ ផល ២ គឺ 
ទី១ក្រសួង បានរៀបចំ គោល- 
កា រណ៍ ប្រតិ បត្ត ិស្តង់ដា (SOP) 
ដ្រលមាន លក្ខណៈ គ្រប់ ជ្រុង- 
ជ្រយ ធានាបាន នូវ ការបង្ការ 

ទប់ស្កាត់ ការរីក រាល ដាល ន្រ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ជា ពិស្រស មាន 
យន្តការ ច្របាស់ លាស់ ក្នុងការ- 
ពិនិត្រយ វាយ តម្ល្រ ហា និភ័យ 
លក្ខណ វនិចិ្ឆយ័ ក្នងុ ការបទិ នងិ 
បើក និង មាន ប្រព័ន្ធ រាយ ការណ៍  
ច្របាស់ លាស់ ។ 

ចំណ្រក ទី២ លោក ថា គឺ 
គ្រឹះស្ថាន អប់រំ បណ្តុះប ណា្តាល 
បច្ច្រកទ្រសនងិ វជិា្ជាជវីៈក ៏ដចូគ្នា 

នឹង ស្ថាប័ន ឧ ត្ត មសិ ក្រសា ន្រក្រសួង 
 អប់រំដ្ររ។ ម្រយា៉ាងទៀតបុគ្គលិក 
សស្តា្រ ចារ្រយ គ្រូ បច្ច្រក ទ្រស 
ព្រមទាំង សិកា្ខា កាម សិស្រស 
និស្រសិត(មាន អាយុ ចាប់ពី១៥ 
ឆ្នាំ ឡើងទៅ)បាន ទទួល វា៉ាក់- 
សំង ស្ទើរត្រ១០០ភាគរយ 
និង កំពុង បន្ត ទទួលដូ ស ទី៣។ 

លោក  អុិត សំហ្រង បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖«ដើម្រប ីជយួ សង្គ្រះ 
អាយុជីវិត ប្រជាជន ការពារ នូវ 
សខុភាព នងិ ស្រចក្ត ីសខុ របស ់
ប្រជាជន រួចផុត ពី ជំងឺ រាត ត្របាត 
ជាស កលកូ វីដ១៩ ហើយ យើង 
អាច រៀបចំ ដំណើរ ការ សកម្ម- 
ភាព ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង ជា 
បណ្តើរៗ ឡើងវញិ ធានាបា ន នវូ 
ការរសន់ៅ មយួ ដ្រល យើង អាច 
រៀន រស់នៅជាមួយ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
តាម គន្លង ប្រក្រតី ភាព ថ្មី» ។

បច្ចុប្របន្ន ក្រសួង ការងរ មាន 
គ្រឹះស្ថាន អ.ប.វ ចំនួន ១៩៩ 
ស្ថាប័ន ក្នងុ នោះ គ្រះឹ ស្ថាន អ.ប.វ 
សធា រណៈចំនួន៣៨និង ឯក- 
ជន អង្គការ/សមា គម ចំនួន 
១៦១ ដ្រលមាន សិកា្ខាកាម 

សិស្រស និស្រសិត ប្រមាណ ជាង 
៦០ ០ ០០ នាក់ បាន បញ្ចប់ ការ- 
សិក្រសា  និង ចូល ទៅ ក្នុង ទីផ្រសារ 
ការងរ ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ។ 

ក្នងុ បរិបទ ន្រ ការរីក រាលដាល  
ន្រ ជងំ ឺក ូវដី១៩ ក្រសងួ ការងរ 
បាន អនុ ញ្ញ ត ឱ្រយ គ្រះឹស្ថាន អ.ប.វ 
ផ្តល់ ការបណ្តុះបណា្តាល នៅ 
គ្រប់ កម្រិតសិក្រសាទាំង រយៈ- 
ព្រល ខ្ល ីមធ្រយម នងិ វ្រងព ីចមា្ងាយ 
ឬ តាម អន ឡាញនិង បាន បំពាក់ 
ឧបករណ៍ សមា្ភារ បរិកា្ខារ មូលដា្ឋាន 
បច្ច្រក វទិ្រយា ព្រមទាងំ ការពង្រងឹ 
សមត្ថភាព គ្រ ូបច្ច្រកទ្រស ការ- 
ក្រលម្អនិង អភិវឌ្រឍកញ្ចប់ ស្តង់- 
ដា បណ្តុះប ណា្តាល ដើម្របី គំទ្រ 
ដល់ កម្មវិធី បណ្តុះប ណា្តាល 
នៅព្រល បើក ដណំើរការ ឡើង- 
វិញ។ ក៏ប៉ុន្ត្រ ក្រសួង បាន អះ- 
អាងថា  គុណភាព ន្រ ការអប់រំ 
បណ្តះុបណា្តាល បច្ច្រក ទ្រស និង 
វិជា្ជាជីវៈ ពី ចមា្ងាយ ឬ អន ឡាញ 
នៅ មានកម្រិត ដោយ សរត្រ 
សិកា្ខាកាម  សិស្រស និស្រសិត ពំុបាន 
អនុវត្ត ការងរ ជាក់ ស្ត្រង នៅ 
តាម រោង ជាង៕

កិច្ចបេជំុតាមអនឡាញនៅកេសួងការងារពីថ្ងេ១២តុលា  ។ រូបថត ក្រសួងការងរ

កេសួងការងារឱេយគេះឹស្ថានកេមឱវាទបណ្តះុបណ្តាលបច្ចេកទេសឡើងវិញ
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 តពទីពំរ័ ១...បៃជា នៃសាទ សមទុៃ ។  
ការ បៃកាស  នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ ពី 
កៃមុ មន្តៃ ីជំនញ អាកាស ធាតុ  បាន 
ពិនិតៃយ ឃើញ ថា  ពៃយុះ ទី ១៨  ឈ្មោះ 
KOMPASU  ដៃល កំពុង ស្ថិត នៅ 
សមទុៃ ចនិ ខាង តៃបងូ  បាន វវិត្តខ្លនួ ទៅ ជា 
វិ សម្ពាធ  ហើយ ខៃយល់ មូសុង និរ តី កំពុង 
បង្កើន ឥទ្ធពិល កាន ់តៃ ខា្លាងំ ឡើង  ខណៈ 
ទៃនុង សម្ពាធ ខ្ពស់ ពី បៃទៃស ចិន កំពុង 
រំកិល ចុះ មក កៃម គៃប ដណ្ដប់ លើ    
ភាគ ខាង ជើង នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 តាម រយៈ ការ ពិនិតៃយ អង្កៃត នៃះ  កៃុម- 
មន្តៃី ជំនញ ផ្នៃក អាកាស ធាតុ  នៃ 
កៃសងួ ធន ធាន ទកឹ  នងិ ឧត ុនយិម  បាន 
ពៃយា ករថា  ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី១៣  ដល ់ថ្ងៃទី ១៩   
ខៃ តុលា  ខាង មុខ នៃះ  រាជ ធានី - ខៃត្ត ចំនួន 
៨  ដៃល ស្ថតិ នៅ ភាគ កណ្ដាល  នងិ ភាគ- 
ខាង តៃបូង នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ជាប់ ពៃំ- 
បៃទល់ បៃទៃស វៀតណម  រួម ទាំង ខៃត្ត 
ដៃល ស្ថតិ នៅជាប់ តំបន់ ជួរ ភ្ន ំកៃវាញ  នឹង  
មន ភ្លៀង ធា្លាក ់ខា្លាងំ ពៃម ទាងំ មន ខៃយល ់
កន្តៃក ់បកប់ោក ក្នងុ លៃបឿន លឿន  ដៃល 
អាច បង្ក ឱៃយកើត មន នវូ ហាន ិភយ័ មយួ- 
ចំនួន ប៉ះពាល់ ដល់ ការ រស់ នៅ របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ។ 

 លោក  អ៊ុំ រី ណ  បៃធាន នយក ដ្ឋាន 
អាកាស ធាត ុ នងិ ឧត ុនយិម   បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅ ថ្ងៃទី ១៣  ដល់ ថ្ងៃទី 
១៥  ខៃតុលា   បណ្ដា ខៃត្ត ជាប់ មត់ 
សមុទៃ នឹង មន ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន  ពៃម- 

ទាំង មន ខៃយល់ កន្តៃក់ ក្នុង លៃបឿន ខា្លាំង 
និង រលក សមុទៃ ខ្ពស់ៗ កើត ឡើង     
ដៃល តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់  
ចំពោះបាតុ ភូត ភ្លៀង លាយ ឡំ ខៃយល់- 
កន្តៃក់  និង រលក សមុទៃ ។  

 លោក  រី ណ  ក៏ បាន អំពាវ នវ ផង ដៃរ 
ថា ៖ « ក្នុង សា្ថាន ភាព នៃះ សូម បង ប្អូន 
បៃជា ពលរដ្ឋ   ជា ពិសៃស បង ប្អូន បៃជា- 
នៃសាទ សមុទៃ  តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់  ចំពោះ បាតុ ភូត នៃ គៃះ- 
ធម្ម ជាតិ ទាំង នៃះ » ។  

 ជា មយួ គ្នា នៃះ  អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ជាប ់មត ់
សមុទៃ  បាន ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ ជូន 
ដំណឹង បន្ត ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ តាម 
មូល ដ្ឋាន  ដោយ ដក់ ចៃញ នូវ វិធាន ការ 
មួយ ចំនួន   ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ នូវ គៃះ ភ័យ 
នន  ដៃល អាច កើត មន  ឬ បង្ក ឡើង 
ពី បាតុ ភូត គៃះ ធម្ម ជាតិ ទាំង នៃះ ។  

 លោក  ហៃង  ស ុភណ្ឌ រ ិទ្ធ  បៃធាន មន្ទរី 
ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម  ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហ នុ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  នៅ 
ពៃល នៃះ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ សហីនុ  បាន 
ហាម ឃាត់ ជា បណ្ដាះ អាសន្ន ការ ធ្វើ - 
ចរា ចរណ៍ តាម ផ្លូវ ទឹក  ពៃះ នៅ ពៃល 
នៃះ ក្នុង លម្ហសមុទៃ  កំពុង មន សភាព 
អាប់អួ  ដោយ មន ភ្លៀង ធា្លាក់ និង រលក 
សមុទៃ ធំៗ ។  

 លោក បាន បញ្ជាក ់ថា  ៖ « នៅ ពៃលនៃះ  
ក្នងុ លម្ហសមទុៃ នៅ ពុទំាន ់មន ខៃយល ់បក ់
បោក ខា្លាំង នោះ ទៃ   ប៉ុន្តៃ  ផ្ទៃ មៃឃ មន 
សភាព អាប់អួ ដោយ សារ មន ភ្លៀង 
ធា្លាក់ ចៃើន ថ្ងៃ ជាប់ គ្នា  និង មន រលក 

សមុទៃ ធំៗ ។  នៅ ក្នុង សា្ថាន ភាព នៃះ   
រ ដ្ឋ បា ល ខៃត្ត យើង ក៏ បាន អំពាវ នវ   
ដល់ បៃជា នៃសាទ  និង អ្នក បៃកប របរ 
អាជីវក ម្ម ទូក ទៃស ចរណ៍ ឱៃយ ផ្អាក ជា 
បណ្ដាះ អាសន្ន  នូវ ការ ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ចៀស វាង គៃះ ថា្នាក់ 
កើត ឡើង »  ។  

 បើ តាម លោក សុ ភណ្ឌ រិ ទ្ធ  នៅ ពៃល 
នៃះ  កៃុម មន្តៃី ជំនញ កំពុង តាម ដន 
សា្ថាន ភាព  កម្ពស់ ទឹក នៅ ស្ទឹង សំរោង  
ក្នុង សៃុក កំពង់ សិលា  កំពុង ហក់ ឡើង 
គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់ ផង ដៃរ  ដោយ គិត 
តៃឹម រសៀល ថ្ងៃទី ១២  ខៃតុលា  ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ  ទឹក មន កម្ពស់ ៤,៧៥ 
ម៉ៃតៃ  ដៃល កម្ពស់ទឹក តៃូវ បៃកាស ឱៃយ 
មន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន  គឺ  ៦,០០  ម៉ៃតៃ ។  
ក្នុ ង ករណី ភ្លៀង នៅ តៃ បន្ត ធា្លាក់ ខា្លាំង ដូច 
តាម ការ ពៃយា កររបស ់កៃសងួ ធន ធាន ទកឹ  
និងឧតុ និយម  ក្នុង រយៈពៃល ៣ ថ្ងៃ    
ខាង មខុ ទៀត នៃះ  វា នងឹ ធ្វើ ឱៃយកម្ពសទ់កឹ 
ស្ទឹង នៃះ នឹង ជន់ ឡើង បន្ថៃម ទៀត  ឬ  
អាច លិច នៅ ផ្នៃក ខ្លះ  ដៃល ស្ថិត នៅ 
ទំនប ជាប់ មត់ ស្ទឹង  ពិសៃស នៅ 
ចំណុច ភូមិ អូរ បាក់ រទៃះ ។  

  លោក  ស ស ូរនិ្ទ  នយ ខណ្ឌ ជលផល 
ខៃត្ត កំពត  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
កៃមុ បៃជា នៃសាទ  បាន ផ្អាក សកម្ម ភាព 
នៃសាទ របស ់ខ្លនួ  ២ ថ្ងៃ មក ហើយ ដោយ- 
សារ មន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាំង ។  យ៉ាង ណ ក៏ 
ដោយ   នៅ មន បៃជា នៃ សាទ មយួ ចនំនួ  
នៅ តៃ បន្ត ចៃញ ទូក នៃសាទ នៅ តាម 
តំបន់ បៃជុំ កោះ តូចៗ  ជា ប់ ដៃ សមុទៃ  

ដើមៃបី ដោះ សៃយ ជីវភាព គៃួសារ របស់ 
ពួក គៃ ។    លោក ថា  ៖ « ដោយ សារ បៃព័ន្ធ 
បច្ចៃក វិទៃយា ទំនើប  ពួក គៃ អាច ទទួល 
បាន ព័ត៌ មន ទាន់ ហៃតុ ការណ៍ ស្ដីពី 
សា្ថាន ភាព អាកាស ធាតុ  ហើយ ពួក គៃ 
ដឹង ចៃបាស់ ថា  តំបន់ ណ ពួក គៃ អាច 
ចៃញ ទៅ នៃសាទ បាន ។ ប៉ុន្តៃ យើង ក៏ 
ចាំបាច់ តៃូវ រំឭក ពួកគៃ ឱៃយបង្កើន ការ-  
បៃងុ បៃយត័្ន បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ចៀស វាង 
ការ ភា្លាំង ភា្លាត់  ដៃល អាច បង្ក ឱៃយមន 
គៃះ ថា្នាក់ » ។  

 កាល ពី រសៀល ថ្ងៃទី ១១  ខៃ តុលា  
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កំពត  បាន សមៃច បើក 
ទា្វារ ទឹក នៃ អាង ស្តុក ទឹក វា រី អគ្គិស នី 
កំចាយ  ចំនួន មួយ ដើមៃបី រំដោះ ទឹក ចៃញ 
ព ីអាង ការពារ បាក ់សៃតុ ទនំប ់វា រ ីអគ្គសិ- 
នី ។  ទឹក ដៃល ហូរ ធា្លាក់ ពី អាង ទំនប់ វា រី- 
អគ្គិស នី នៃះ  បាន ធ្វើ ឱៃយ ផ្នៃក នៃ ឃុំ     

មក់ បៃ ង  សៃកុ ទឹក ឈូ  ដៃល ស្ថតិ នៅ 
ខៃសៃទឹ ក ខាង កៃម នៃ តំបន់ ទឹក ឈូ មន 
ការ ជន់ លិច ដោយ អន្លើ  ប៉ុន្តៃ មិន ទាន់ 
ប៉ះពាល់ ដល់ លំនៅ ឬ ផល ដំណំ របស់ 
បៃជា កសិករ ណ ម្នាក់ នៅ ឡើយ ទៃ ។     
នៃះ បើ តាម ការ អះអាង របស់ លោក  
សៃង  ឆយ  មៃឃុំ មក់ បៃង ។  

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖«  នៅ ផ្នៃក ខាង កៃម 
ពៃក ទឹក ឈូ  ក្នងុ ភូមិ សាស្តៃ ឃំុ មក់ បៃ ង  
យើង  មន ការ ជន ់លចិ ដោយ អន្លើ  ប៉នុ្តៃ 
មិន ទាន់ បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ លំនៅ- 
ឋាន និង ដំណំ ចម្ការ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
នោះ ទៃ ។  សមត្ថ កចិ្ច យើង កពំងុ បន្ត ឃា្លា-ំ 
មើល សា្ថាន ភាព ទឹក នៅ ក្នុង ពៃក  និង 
តៃៀម អន្តរា គមន៍ ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ  ក្នុង 
ករណី មន ទឹក ជំនន់ កើត ឡើង » ។ 

  លោក ថា កៃមុ មន្តៃី បច្ចៃក ទៃស  កពំងុ 
សហ ការ ឃា្លាំមើលទំនប់៕

អ្នកទេសចរនៅតំបន់មាត់សមុទេកេងុពេះសីហនុ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តពៃះសីហនុ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពុងបន្ដសេវជេវករណី 
យកថវិកាថ្លេបូជសពស្លាប់ដោយកូវីដ

អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ឆ្នាំងៈ  អាជា្ញាធរខៃត្ត 
កំពង់ឆ្នាំងកំពុង បន្ត សៃវជៃវ 
មូលហៃតុនៃ ការយក ថវិកា 
ចពំោះ ការបជូា សព ដៃលសា្លាប ់
ដោយជំងឺកូ វីដ១៩ បន្ទាប់ពី 
រកឃើញថា ពិត ជាមន ករណី 
នៃះ កើតឡើងនៅ ខៃត្ត នៃះ ពី 
ថ្ងៃទី២២ កញ្ញា ឆ្នាំនៃះ។ 

លិខិត របស់ លោក ស៊ុន  
សុ វណ្ណា រិ ទ្ធិ អភិបាលខៃត្ត 
កពំងឆ់្នាងំ ផ្ញើជនូ លោកនយក- 
រដ្ឋមន្តៃនីៅ ថ្ងៃទ១ី១ តលុា បាន 
ឱៃយ ដឹងថា ខៃត្ត បានបៃជុំ សៃវ- 
ជៃវកៃម ការដឹកនំ របស់ 
លោក កលុ វរី កៃស រដ្ឋលៃខាធកិារ 
កៃសួងមហាផ្ទៃ និង ជា បៃធាន 
អនុគណៈកម្មការ គៃប់គៃងនិង 
ចាត់ចៃង សាកសព កូ វីដ១៩     
ឃើញថា មនការ ទារបៃក់ ពី 
គៃួសារ សព ពិតបៃកដ មៃន។

ករណនីៃះ គ ឺមន្ទរី ធម្មការ នងិ 
សាសន ខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ ដៃល 
ជា អ្នកសមៃបសមៃួល ជាមួយ 
អាចារៃយ ព្លកុ ហើយ អាចារៃយ ព្លកុ 
ជា អ្នក ទារបៃក់ ដោយផ្ទាល់ ពី 

គៃួសារ សព ដើមៃបី ចាត់ចៃង 
បៃើបៃស់ ក្នងុការ បូជាសពដោយ  
មិនមន ទំនក់ទំនង ទៅរដ្ឋបាល 
 កៃុង សៃុក ឱៃយ បានដឹង អំពី ការ- 
ខ្វះខាត ដើមៃបី ដោះសៃយ តាម 
ការណៃនំ របស់ អភិបាលខៃត្ត 
ដៃល បាន បញ្ជាក់ថា ករណី 
មនការ បូជាសព  សា្លាប់ ដោយ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ កៃុមការងារ បូជា 
សព តៃវូ ទំនក់ទំនង ទៅ រដ្ឋបាល  
កៃុង សៃុក  ដើមៃបី ដោះសៃយ  
ការខ្វះខាត គឺ មិនឱៃយ មនការ- 
ទារបៃក់ ពី គៃួសារ សព ទៃ។ 

ក្នុង លិខិត លោក អភិបាល 
ខៃត្ត ថ្លៃងថា «ជាគោលការណ៍ 
រដ្ឋបាល ខៃត្តមិនដៃល បាន 
ចៃញ សៃចក្តី កំណត់ឱៃយ ទារ- 
បៃក់ ពី គៃសួារ សព នោះទៃគឺមន 
តៃ ជួយឧបត្ថម្ភ បន្ថៃម ដល់ គៃួ- 
សារ សព ដៃល កៃកីៃ ខ្វះ លទ្ធភាព 
ដើមៃបី សមៃល  ការលំបាក»។

អភិបាលខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង  
បញ្ជាក់ថា កៃយពី ទទួល 
ព័ត៌មន នៃះ រដ្ឋបាល កៃងុ  សៃកុ 
និង រដ្ឋបាលខៃត្ត បាន បៃជុំ 
ដោះសៃយ រៀបចំ ថវិកា ចូល 
បុណៃយ ជូន ...តទៅទំព័រ ៦

កេសួងធនធានទឹក...
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ក្រសួងស្នើម្ចាស់រោងចក្រឱ្រយកម្មករឈប់១ថ្ង្រដើម្របីចាក់វ៉ាក់សំាងដូសទី៣
ឡាយ សា មាន

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង ការងារ និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ស្នើ 
ម្ចាស់ រោងចកៃ សហ គៃស 
អនុញ្ញាត ឱៃយ កម្មករនិ យោជិត 
ឈប ់សមៃក ១ថ្ងៃ ដោយ មន 
បៃក ់ឈ្នលួ នៅ ថ្ងៃ ដៃល ពកួគៃ 
ទៅ ចាក់ វ៉ាក់ សាំង ដូ ស ជំរុញ 
ខណៈ កម្មករ នយិោជតិ នៅ ខៃត្ត 
កោះ កងុ៤ពាន ់នាក ់តៃវូបាន ធ្វើ 
តៃស្ត រហស័ រក ក ូវដី១៩ កៃយ 
បុណៃយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ។

សៃចក្តីជូន ដំណឹង របស់ រដ្ឋ- 
មន្តៃីកៃសួង ការងារ ចុះ ថ្ងៃទី 
១១  ខៃតុលា  បាន ឱៃយដឹងថា 
យោង តាម យុទ្ធ សាស្តៃ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិ បាល ដៃល មន ចក្ខុ- 
វិស័យ ចៃបាស់ លាស់ ក្នុង ការ- 
គៃប់គៃង  បងា្ការ  និង ទប់សា្កាត់ 
ការរីក រាល ដល នៃ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ក៏ដូចជ  រកៃសាបាន នូវ 
ស្ថិរភាព ខៃសៃ ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម 
នងិ សុខភាព របស់ កម្មករ នយិោ- 
ជិតនៅតាម រោង ចកៃ សហ- 
គៃស ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី១ ខៃតលុា 
ឆ្នាំ២០២១ តទៅ កងយោ ធ- 
ពល ខៃមរភូមិន្ទ នឹង រៀបចំ 
យុទ្ធនា ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូ វីដ- 
១៩ដូ ស ជំរុញ ជូន បៃជ ពលរដ្ឋ 

និង បងប្អូន កម្មក រនិយោ ជិត 
ដោយ ឥត គិតថ្លៃ ។ 

កៃសួង បន្ត ថា  «ដើមៃបី ចូល- 
រួម ក្នុង យុទ្ធនា ការ ដៃលជ ផល- 
បៃ យោជន៍ របស់ ម្ចាស់ ឬនាយក  
រោងចកៃ សហ គៃស នៃះកៃសួង  
ស្នើ ម្ចាស់ឬ នាយក រោង ចកៃ 
សហ គៃស អនញុ្ញាត ឱៃយ កម្មករ 

និយោ ជិត ឈប់ សមៃក ១ថ្ងៃ 
ដោយមនបៃក់ ឈ្នួល នៅ ថ្ងៃ 
ដៃល កម្មករនិ យោជិត តៃូវ ចាក់ 
វ៉ាក់ សាំង ដូស ជំរុញ» ។

កៃសួង ការងារ សងៃឃឹម ថា 
ម្ចាស ់ឬ នាយក រោងចកៃសហ- 
 គៃស នឹង អនុវត្ត តាម សៃចក្តី- 
ជនូ ដណំងឹ នៃះ ឱៃយមនបៃសទិ្ធ- 

ភាព ខ្ពស់ ។
ចំណៃក បៃធាន មន្ទីរ ការងារ 

និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ 
ខៃត្តកោះ កុង  លោក  យក់  
សងា្វាត បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
បនា្ទាបព់ ីបណុៃយ ភ្ជុបំណិ្ឌ មន រោង- 
ចកៃ ជង  ៩០ ភាគរយ ហើយ 
ដៃល បាន អនវុត្ត ធ្វើតៃស្ត រហស័ 

រក មៃរោគ ក ូវដី១៩លើក ម្មករ ។ 
 លោក បានថ្លៃងថា៖«ដោយ 
គិត ជ លទ្ធផល រោងចកៃ ចំនួន 
៦ មន រោងចកៃ៥ហើយ បាន 
ធ្វើ តៃស្ត រហ័ស លើ កម្មករ និយោ- 
ជិត នៅសល់តៃ រោងចកៃ  ១ 
ប៉ណុ្ណោះ»។ កម្មករ ដៃល បានធ្វើ 
តៃស្ត រចួហើយ សរបុ មន ជតិ៤ 
ពាន់ នាក់  ខណៈ រោងចកៃ ១ 
ទៀត ដៃល មិនទាន់ បានធ្វើតៃស្ត  
មន កម្មករ សរុប ជង៧ពាន់ 
នាក់ ប៉ុន្តៃ នៅតៃ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
កម្មករ ចូលធ្វើ ការ ធម្មតា ។ 

លោ កបាន បន្តថា៖ «ប៉ុន្តៃ 
រោងច កៃ  ១ទៀត មន កម្មករ 
ចៃើនជង គៃ ជង ៧ ពាន់ ឯណះ 
ហើយ ខាង រោងចកៃ នោះ បាន 
បៃប់ មក យើង ថា គាត់ កំណត់ 
ការធ្វើ តៃស្ត រហ័ស លើ កម្មករ  
គឺ ថ្ងៃទី ២១,២២,២៣ និង 
ថ្ងៃទី២៥ ខៃតុលា ដោយ សារ 
គាត់ កុម្ម៉ ង់ ឧប ករណ៍ តៃស្ត- 
រហ័ស មិន ទាន់ មក ដល់  ពៃះ 
គាត់ កុម្ម៉ង់ ចៃើន» ។ 

លោក បន្ត ទៀត ថា អាជ្ញាធរ 
អត់ មន វិធាន ការ ហាម ឃាត់ 
មិនឱៃយ កម្មករ ចូលធ្វើការ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ នៅពៃល ដៃលមន ករណី 
ធ្វើតៃស្ត មន វិជ្ជមន ដោយ 
បៃការ ណ មួយ  អាជ្ញាធរ នឹង 

មន វិធាន ការ ទៅតាម វិធាន- 
ការ សខុាភ ិបាល។ លោក យក ់
សងា្វាត បាន បញ្ជាក់ ថា ក្នុងចំ- 
ណម កម្មករ-កម្ម ការិនីជិត៤ 
ពាន់ នាក់ ដៃល បានធ្វើ តៃស្ត 
រហ័ស នោះ ដោយ លទ្ធផល 
អវិជ្ជ មន ទាំង អស់។

កាលពី ថ្ងៃទី៥ ខៃតុលា  កៃសួង 
ការងារ បាន ចៃញ សៃចក្តី- 
ណៃនាំ ដល់ ម្ចាស់ រោងចកៃ 
សហ គៃស ឱៃយធ្វើ តៃស្តរ ហ័ស 
រ កមៃ រោគ កូ វីដ១៩ចំពោះ 
កម្មករ និយោជិត នៅតាម រោង- 
ចកៃ សហគៃស នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស កៃយ ពៃល ឈប់- 
សមៃក ក្នុង ពិធីបុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ 
ដើមៃបី ចូលរួមចំណៃកទ ប់សា្កាត់ 
ការឆ្លង រាល ដល ទៃង់ទៃយ ធំ 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ នៅតាម រោង- 
ចកៃ សហគៃស ក៏ដូចជ ការ- 
រៀន រស់ នៅតាម គន្លង បៃកៃតី- 
ភាព ថ្ម ី នងិ ការតៃៀម បើក សកម្ម- 
ភាព សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ។ 

ក្នុង សៃចក្តី ណៃនាំ បន្តថា 
«ការធ្វើ តៃ ស្តរ ហ័ស រក មៃរោគ 
កូ វីដ១៩នៃះគឺ ផ្អៃកលើ គោល- 
ការណ៍ ស្ម័គៃ ចិត្ត  និង មិន មន 
ការ ផាក ពិន័យ ទៅលើ ម្ចាស់ ឬ 
នាយក រោង ចកៃ សហគៃស 
និង កម្មករនិ យោជិត ឡើយ »៕

ដំណើរការធ្វើតេស្ដរកមេរោគកូវីដដល់កម្មកររោងចកេនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងេទី១១ តុលា។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

មុំ គ ន្ធា

ភ្នំពេញៈ អភិ បាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
លោក  ឃួ ង សៃង បាន ជំរុញ ឱៃយ 
អាជ្ញាធ រ ទាំងអស់ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
យកចិត្ត ទុក ដក់ និង ពងៃឹង វិធាន ការ 
ឱៃយបាន មុឺងម៉ាត់ នៅតាម គៃឹះសា្ថាន- 
សិកៃសា  ផៃសារ និង ទីតាំង អាជីវ កម្ម នានា 
ក្នុងការ ទប់សា្កាត់ ការរីក រាលដល ជំងឺ 
ក ូវ១ី៩ដើមៃប ីឈានទៅ បើក ដណំើរការ 
ឡើងវិញ លើ គៃប់ វិស័យ នាពៃ ល 
ឆប់ ៗ ខាងមុ ខនៃះ។ 

លោក បានលើ កឡើង ដូចនៃះនៅ 
ក្នុង កិច្ចបៃជុំ នា រសៀល ថ្ងៃទី១១ 
តុលាជ មួយនឹង  អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ទាំង 
១៤ មន្ទីរ ពាក់ ព័ន្ធ  និង កម្លាំង មន- 
សមត្ថកិ ច្ច ចំណុះ មួយចំ នួនទៀត។  

រដ្ឋ បាល រាជធានី ភ្នំពៃញ បានដ ក់ 
ចៃញ នូវ គោល ការណ៍ថ្មី ៗ មួយចំនួ ន 
ដូចជ រាល់ ពៃលចៃ ញ-ចូល គៃឹះ- 
សា្ថាន សិកៃសា ផៃសារ និង ទីតាំង អាជីវ- 
កម្មនានា តៃូវ បងា្ហាញ បណ្ណ ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង កូ វីដ១៩ ឬ លិខិត បញ្ជាក់ 
ការចាក់ វ៉ាក់ សាំង។

លោក  ឃួ ង  សៃង បាន ថ្លៃងថា៖ 

«យើង ធ្វើ ដូចនៃះ គឺ ដើមៃបី ទប់សា្កា ត់  
ក ូវដី១៩ ឱៃយបាន ល្អបៃ សើរ ចៀសវង 
ការរីក រាលដ ល បន្តទៀ ត ហើ យ 
កិច្ចការ ងារ នៃះ រដ្ឋបាល រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ ក៏បាន ចៃញ នូវ សៃចក្តី ជូន- 
ដំណឹង រួចហើ យ ដៃ រ កាល ពី សបា្តាហ៍ 
មុននៃះ»។ដូច្នៃះអា ជ្ញាធរ ខ ណ្ឌ ទាំង 
១៤ តៃូវ អនុវត្ត ការងារ នៃះ ឱៃយមន 
បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់។លោក ថា៖ «បើ 
យើង អនវុត្ត ការងា រ នៃះ បានល្អ បៃសើរ 
និង មន ភាពមុឺ ងម៉ាត់នោះវ  នឹង កាត់ 
បន្ថយ បាន នូវ ការ រីក រាល ដល ជំងឺ - 
កូ វីដ១៩ បន្ត ទៀត»។ 

ក្នុងឱ កាស នោះ ដៃរ  លោក  ឃួង 
សៃង ក៏បាន កោត សរសើរ ចំពោះ 
អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ទាំង១៤ កៃុម ការងារ 
ពាក់ ព័ន្ធកៃុ មគៃូពៃទៃយ គៃប់ កៃុម ទាំង- 
អស់ ដៃល កន្លង មក តៃូវបាន បៃជ- 
ពលរដ្ឋ ដក ់រហសៃស នាម ថា  ជ កងទព័  
អាវ ស ដៃល បាន យកចិត្ត ទុកដ ក់ 
ក្នុងការ ថៃទាំ  និង ពៃយាបា ល បៃជព ល- 
រដ្ឋ បា នល្អ ក៏ដូចជ កម្លាងំ  មន ស មត្ថ- 
កិ ច្ច ទាំង អស់ ដៃល បាន លះបង់ អស់ 
កម្លាំ ង កាយ ចិត្ត បំពៃញ ការងារ ទាំង 
យប់ ទាំង ថ្ងៃ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ នូវ  ការ-

ឆ្ល ង  រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ១ ៩នៃះ។ 
ទាក់ទ ង នឹង ការ តមៃូវ ឱៃយមន ការ- 

បងា្ហាញ កាត ចាក់ វ៉ា់ក់សំា ង នៅតាម 
បណ្តា គៃឹះសា្ថាន សកិៃសា  ផៃសារ នងិ ទតីាងំ 
អាជីវក ម្មផៃសៃង ៗ ទៀត លោកសៃី ប៉ុន 
ដ ន ីបៃធាន ផៃសារ ធថំ្ម ីបានអ នវុត្តតាម 
ការជនូ ដណំងឹ  នៃះ ដោយ បានត មៃវូឱៃយ 
អ តថិជិន  នងិ អាជ ីវករ ទាងំអស ់បងា្ហាញ 
កាត ចាក់ វ៉ាក់ សំាង មុននឹង ចូលក្នុង 

ផៃសារ នៃះ។  
លោក សៃ ី បានថ្លៃ ងថា អា ជីវករ ដៃល 

លក់ដូ រ ក្នុង ផៃសារ ធំថ្មី នៃះស្ទើរតៃ ១០០ 
ភាគរយបាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូ វីដ១៩ 
រួច រាល់ ហើយ  ហើយ មន តិចតួច បផំតុ 
ដៃល មនិ បាន ចាក ់ដោយ សារតៃ  បញ្ហា 
សុខភាព របស់ ពួក គាត់ ។

លោក សៃ ី បុ៉ន  ដ នី  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«សូម បៃជ ពលរដ្ឋ ទំាង អស់ តៃវូ ចូលរួម 

គោរព  នងិ អនវុ ត្តតាម ការណៃ នា ំនា នា 
របស់ អាជ្ញាធរ ក៏ដូចជ កៃសួងសុខា - 
ភបិាល  នងិ បៃមខុ រាជរដ្ឋា ភបិាល ដើមៃប ី
បងា្ការ ការឆ្ល ង រាលដ ល នៃ វីរុស កូ- 
វដី១៩ នងិ តៃវូយ ក កាត ចាក ់វ៉ាក ់សំាង 
តាម ជប់ ខ្លួន ជនិច្ច ដោយ សារ ស្ទើរ 
គៃប់ កន្លៃង គឺ តមៃូវ ឱៃយពិនិតៃយ កាត  ឬ 
បណ្ណ បញ្ជា ក់ថា បាន ចាក់ វ៉ាក់សំា ង រួច 
ទើប អនុញ្ញាត ឱៃយចូ ល បាន» ។

គួរប ញ្ជាក់  ផងដៃរ ថា រដ្ឋបាល រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ បាន 
ណៃនំា  បន្ថៃម  ដល់ បៃជ ពលរដ្ឋ គណៈ- 
គៃប់ គៃង គៃឹះសា្ថា នសិ កៃសា គណៈ កម្ម- 
ការ ផៃសារ ម្ចាស់ អាជីវ កម្មដ្ឋាន ម្ចាស់ 
ទីតំាង អាជី វករ វិស័យ ឯកជន  និង សា- 
ធារ ណជន ទាំងអស់តៃូ វមន កាតព្វ- 
កិច្ច ប ងា្ហា ញ បណ្ណ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ 
ជងំ ឺក ូវដី១៩  ឬ លខិតិ បញ្ជាក ់ការចាក ់
វ៉ាក់ សំាង រាល់ ពៃល ចៃញ-ចូល គៃឹះ- 
សា្ថា នសិកៃសា ផៃសារ និង ទីតំាង អាជីវ កម្ម  
នានាដើ មៃបី តៃៀមល ក្ខណៈ សមៃប់ 
ការ រ ស់ នៅ ជមួយ ជំងឺ កូ វីដ១៩ តាម 
គន្លង ថ្មី និង ឈាន ទៅរក ការបើក 
ដំណើរ ការ ឡើងវិ ញ លើ គៃប់ វិស័យ  
នាពៃលឆ ប់ៗខាង មុខ៕ 

ការពិនិតេយបណ្ណចាក់វ៉ាក់សំាងនៅផេសារចាស់ពីថ្ងេ១១ តុលា ឆ្នានំេះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

លោក ឃួង ស្រង ជំរុញឱ្រយអាជ្ញាធរពង្រងឹវិធានការមឺុងម៉ាត់ក្នងុការទប់សា្កាត់កូវីដ



តពីទំព័រ ១...នូវលិខិតចុះថ្ងៃទី១១
តុលារបស់លោកអឹុមឈុនលឹមបៃធាន-
កៃុមបៃឹកៃសាធមុ្មនុញ្ញស្តីពីមតិរបស់កៃុម-
បៃឹកៃសាធម្មនុញ្ញ អំពីការផ្តួចផ្តើមគំនិត
ធ្វើវិសោធនកម្មមាតៃ១៩ថ្មីមាតៃ៨២ថ្មី
មាតៃ១០៦ថ្មី(មួយ)មាតៃ១១៩ថ្មីនិង 
មាតៃ១៣៧ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពជុានិងមាតៃ៣មាតៃ៤នៃ
ចៃបាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថៃមសំដៅធានានូវ
ដំណើរការជាបៃកៃតីនៃស្ថាប័នជាតិដើមៃបី
កំណត់ឱៃយបៃធានរដ្ឋសភា បៃធាន-
ពៃទឹ្ធសភា នាយករដ្ឋមន្តៃី និងបៃធាន-
កៃមុបៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញ តៃវូតៃជាឥសៃសរជន
ដៃលមានសញ្ជាតិខ្មៃរតៃ១គត់។
ពៃះមហាកៃសតៃបញ្ជាក់ក្នងុពៃះរាជសរ

ថា៖«ខ្ញុំសូមបៃគល់ជូនសម្តៃចអគ្គមហា-
សៃនាបតីតៃជោនូវលិខិតរបស់ឯកឧត្តម
កិត្តនីិតិកោសលៃយបណ្ឌតិ បៃធានកៃមុ-
បៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញខាងលើនៃះដើមៃបីចាត់ការ
តាមនីតិវិធី»។
លោកឡៃងប៉ៃងឡុងអគ្គលៃខាធិការ

និងជាអ្នកនំាពាកៃយរដ្ឋសភា ថ្លៃងនៅ
ថ្ងៃទី១២តុលាថារដ្ឋសភាបានទទួល
សំណើធ្វើវិសោធនកម្មមាតៃមួយចំនួន
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា
និងមាតៃ៣មាតៃ៤ នៃចៃបាប់ធម្មនុញ្ញ
បន្ថៃមកាលពីលា្ងាចថ្ងៃទី១១ខៃតុលា។
បនា្ទាប់ពីបានទទួលហើយ រដ្ឋសភានឹង

បៃជំុគណៈកមា្មាធិការអចិនៃ្តយ៍។
លោកថ្លៃងថា៖«ថ្ងៃទី១៤នៃះ យើង

បៃជំុគណៈកមា្មាធិការអចិនៃ្តយ៍ ដើមៃបី
សមៃចបញ្ជនូសៃចក្តីពៃងចៃបាប់នៃះទៅ
គណៈកម្មការជំនាញ ដើមៃបីឱៃយគៃធ្វើការ-
សិកៃសាសៃវជៃវថាចៃបាប់នៃះតៃមឹតៃវូទៅ- 
តាមធម្មនុញ្ញជាតិឬតៃមឹតៃវូតាមចៃបាប់ជាតិ 
ទំាងមូលឬគ្មានតៃង់ណាដើមៃបីធ្វើរបាយ-
ការណ៍បញ្ជនូមកគណៈកមា្មាធិការអចិនៃ្តយ៍ 
អំពីលទ្ធផលនៃការសៃវជៃវ»។
លោកប៉ៃងឡុងបន្ថៃមថា៖«ហើយក្នងុ

របាយការណ៍នោះគណៈកម្មការជំនាញ
នឹងមានយោបល់ថាដាក់ជូនសម័យបៃជំុ
ពៃញអង្គឬមិនដាក់ជូនឬទាត់ចោល
យ៉ាងម៉ៃចគឺទៅតាមនីតិវិធីរបស់សភា»។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានស្ដពីីលទ្ធផល

នៃកិច្ចបៃជំុពៃញអង្គកៃមុបៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញ
នៅថ្ងៃទី១១តុលាបានឱៃយដឹងថាកៃមុ-
បៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញកៃមអធិបតីភាពលោក
អឹុមឈុនលឹមបៃធានកៃមុបៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញ
បានបើកកិច្ចបៃជំុពៃញអង្គ ដើមៃបីពិនិតៃយ
និងរៀបចំសៃចក្តីកៃបបង្គំទូលថា្វាយមតិ
របស់កៃមុបៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញថា្វាយពៃះករុណា
ពៃះបាទសម្តៃចពៃះបរមនាថ នរោត្តម
សីហមុនី ពៃះមហាកៃសតៃ នៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជាជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទៃង់ពិគៃះមតិកៃុម-
បៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញតាមរយៈពៃះរាជសរចុះ

ថ្ងៃទី៨ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២១ ចំពោះ
សៃចក្តពីៃងចៃបាប់ធម្មនុញ្ញស្តពីីវិសោធ-
នកម្មមាតៃ១៩ថ្មីមាតៃ៨២ថ្មីមាតៃ
១០៦ថ្មី(មួយ) មាតៃ១១៩ថ្មី និង
មាតៃ១៣៧ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជា- 
ណាចកៃកម្ពជុានិងមាតៃ៣និងមាតៃ៤
នៃចៃបាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថៃមសំដៅធានានូវ
ដំណើរការជាបៃកៃតីនៃស្ថាប័នជាតិ។
សៃចក្ដីបៃកាសបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃ

កិច្ចបៃជំុពៃញអង្គកៃុមបៃឹកៃសាធម្មនុញ្ញ
កៃបបង្គំទូលថា្វាយពៃះករុណាជាអមា្ចាស់
ជីវិតលើតៃបូងជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
បំផុតដោយផ្អៃកលើមាតៃ១៥៣ថ្មី
(ពីរមាតៃ១៥១ថ្ម)ីមាតៃ១៥៤ថ្មី(ពីរ
មាតៃ១៥២ថ្ម)ីនិងមាតៃ១៥៥ថ្មី(ពីរ
មាតៃ១៥៣ថ្ម)ីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ការស្នើ-
សំុធ្វើវិសោធនកម្មមាតៃ១៩ថ្មី មាតៃ
៨២ថ្មី មាតៃ១០៦ថ្មី(មួយ) មាតៃ
១១៩ថ្មី និងមាតៃ១៣៧ថ្មីនៃរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជានិង
មាតៃ៣ និងមាតៃ៤ នៃចៃបាប់ធម្មនុញ្ញ
បន្ថៃមសំដៅធានានូវដំណើរការជាបៃកៃតី 
នៃស្ថាប័នជាតិអាចធ្វើទៅបាន គឺសៃប-
តាមបរិបទនៃសភាពការណ៍ជាក់ស្ដៃង។
ពំុមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់បៃព័ន្ធបៃជាធិប-
តៃយៃយសៃរីពហុបកៃសនិងរបបរាជានិយម
អាសៃយ័ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញពៃមទំាងធ្វើ-
ឡើងនៅពៃលបៃទៃសជាតិមិនស្ថតិក្នងុ
ភាពអាសន្ន។
ទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំ

ធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញនៃះលោកសម
រងៃសីុ អតីតមៃដឹកនំាអតីតគណបកៃស

សង្គៃះជាតិបានបៃប់ភ្នំពៃញបុ៉ស្ដិ៍
កាលពីថ្ងៃទី១១ តុលា ថា៖«នៃះគឺជា
រឿងកំប្លៃងនិងគ្មានបៃយោជន៍»។
លោកគិនភាបៃធានវិទៃយាស្ថានទំនាក់-

ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណិ្ឌតៃយសភា-
កម្ពជុានិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយ
លើកឡើងថាសៃចក្តីពៃងចៃបាប់ធម្មនុញ្ញ
ស្តពីីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មៃរតៃ១ តិចឬ
ចៃើន បានកើតឡើងក្នុងហៃតុការណ៍
នយោបាយទើបមានអតា្ថាធិបៃបាយផៃសៃង
គ្នាពីអ្នកនយោបាយ។ បុ៉ន្ដៃជាស្មារតីនៃ
ការធ្វើវិសោធនកម្មចៃបាប់នៃះគឺមិនបានធ្វើ
ឱៃយខូចផលបៃយោជន៍បៃជាពលរដ្ឋ ឬ
បៃទៃសជាតិទៃ។ផ្ទយុទៅវិញចៃបាប់នៃះ
បានរួមចំណៃកធ្វើវិសុទ្ធកម្មអ្នកដឹកនំា
ដើមៃបីកំុឱៃយមានទំនាស់ផលបៃយោជន៍
នៅពៃលអ្នកដឹកនំាមានសញ្ជាតិ២-៣។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងតៃវូមើលពីដៃន-

វិសលភាពរបស់ចៃបាប់នៃះ គឺបានគៃប-
ដណ្ដប់ទៅតៃឥសៃសរជនជាន់ខ្ពស់៤រូប
បុ៉ណ្ណោះ គឺបៃធានពៃឹទ្ធសភា បៃធាន-
រដ្ឋសភានាយករដ្ឋមនៃ្ដីនិងបៃធានកៃមុ-
បៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញ។ ដូច្នៃះវាមិនបានធ្វើឱៃយ
បាត់បង់នូវសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដៃលមាន
សញ្ជាតិ២ដទៃទៀតដៃលអាចរួមចំណៃក
ការងារក្នងុជួររាជរដា្ឋាភិបាលនោះទៃ»។
លោកគិនភាស្នើឱៃយមានការយកចិត្ដ-

ទុកដាក់ឱៃយបានជាក់លាក់ចំពោះការធ្វើ-
វិសោធនកម្មសៃចក្តីពៃងចៃបាប់ធម្មនុញ្ញ
ស្តពីីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មៃរតៃ១នៃះថា
តើជាការកំណត់សញ្ជាតិពីកំណើត
ឬជាសញ្ជាតូបនីយកម្ម។

លោកបានលើកឡើងថា តាម-
គោលការណ៍ចៃបាប់សញ្ជាតិ ការ-
ទទួលបានសញ្ជាតិ តាមរូបភាព
២យ៉ាង គឺសញ្ជាតិខ្មៃរពីកំណើត
មានន័យថាមានឪពុកឬមា្ដាយជាខ្មៃរ
និងវិធី១ទៀត តាមរយៈសញ្ជាតូប-
នីយកម្មដៃលចំណុចនៃះគឺនៅបង្កើត
ភាពមិនចៃបាស់លាស់មួយដៃរ។
លោកឡៅ មុ៉ងហៃ អ្នកវិភាគនយោ-

បាយស្នើកំុឱៃយធ្វើចៃបាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្ម- 
នុញ្ញនៃះជាការល្អជាងពៃះគៃអាចយល់ 
ថា ចៃបាប់នៃះជាសៃចក្តីសម្តៃងទោសៈ
កំហឹងទៅនឹងបុគ្គលខ្លះរបស់លោក-
នាយករដ្ឋមន្តៃីហុ៊នសៃន។ មិនមៃន
ជាវិចារណញ្ញាណឬជាសៃចក្តីសម្តៃង-
ឆន្ទ:របស់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរឡើយដៃលវា
អាចជាអនុកៃឹតៃយបិទតៃសភា មាន
ពៃះហស្តលៃខាពៃះមហាកៃសតៃ។
លោកថ្លៃងថា៖«បើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្ម-

នុញ្ញដើមៃបីកំុឱៃយសម រងៃសីុ សញ្ជាតិ២ធ្វើ-
នាយករដ្ឋមន្តៃីបាននោះមិនចំាបាច់
ហើយមិនឆ្លាតទៀតផងបើទៅធ្វើវិសោធ-
នកម្មនៃះ។តាមពិតតាមចៃបាប់ដៃលមាន
សៃប់ហើយ សម រងៃសីុ បានជាប់ទោស
ពៃហ្មទណ្ឌធ្ងន់ៗចៃើនទៅហើយដៃលមិន
អាចឱៃយគត់ទៅធ្វើជាមន្តៃីថា្នាក់ដឹកនំាក្នងុ
ជួរគណបកៃសនយោបាយណាមួយបានទៃ
ពៃមទំាងតៃវូបមៃើទោសពន្ធនាគរដៃល
មិនអាចឱៃយគត់ទៅធ្វើសកម្មភាពនយោ-
បាយ និងមិនអាចចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត
នៅក្នងុបៃទៃសបានផង កំុថាឡើយទៅ
ធ្វើនាយករដ្ឋមន្តៃីនោះ»៕
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ព្រះមហាក្រសត្រ...

តពទីពំរ័៤...គៃសួរសពវញិ
រួចរាល់ហើយ។
លោកសៃងសុមុនីរដ្ឋលៃខា- 

ធិការកៃសួងធម្មការនិងស- 
សនាថ្លៃងនៅថ្ងៃទី១២តុលា
ថាកៃសងួមនិមានអ្វីតៃវូណៃនាំ
ទៅកាន់បណា្តាមន្ទរីធម្មការនងិ
សសនានោះទៃពៃះនៃះគឺ 
ជារឿងផ្ទាល់ខ្លនួរបស់សច់ញាតិ 
សពជាមួយនឹងវត្តអារាមឬ
ទីកន្លៃងបា៉ាឆកៃសួងមិនមាន
អ្វីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបូជាសព
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ទៃ។
លោកថា៖«អាសៃ័យលើទី- 

តំាងនីមួយៗនិងមា្ចាស់សមីសច់-
ញាតិបុ៉ន្តៃបៃសិនបើសណំមូពរ
ថាសុំកុំឱៃយមានការថា្នាំងថា្នាក់ពី
កៃុមគៃួសរសពហើយសំុកំុឱៃយ
ទីតំាងនីមួយៗហ្នឹងគិតតៃរឿង
លុយតៃូវចៃះជួយគ្នាគឺមានតៃ
សំណូមពរផ្ទាល់ខ្លនួបៃបហ្នងឹទៃ»។ 
 លោកកុលវីរកៃសបានថ្លៃង
នៅថ្ងៃទ១ី២តលុាដៃរថាជុវំញិ
ករណីយកលយុពីការបជូាសព
កូវដី១៩នៅមនិទានម់ានពត័-៌ 
មានបញ្ជាក់បន្ថៃមទៃពៃះ
ការសៃវជៃវទើបធ្វើឡើងបាន
បន្តិចបន្តួច។ប៉ុន្តៃលោកបាន
រាយការណ៍ជូនលោកនាយក-

រដ្ឋមន្តៃីរួចហើយ។លោកថា៖ 
«ការសៃវជៃវវានៅតិចតួច
អ៊ីចឹងទៃខ្ញុំអត់អាចបញ្ជូន
ព័ត៌មានអីទៅបានទៃ»។
បើតាមលោក កុល វីរកៃស

ចំពោះការបូជាសពកូវីដ១៩
បើទោះបីជាករណីស្លាប់កើត
មានរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តៃសពមិនមាន
នៅសល់ឡើយដោយតៃវូបាន
បូជាជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកថ្លៃងថា៖«ឥឡូវវាអត់

អីទៃទៅមួយបានមួយប៉ុន្តៃវា
គៃន់តៃថាវាអាចយឺតឧបមា
ថាអាចឈានចូលដល់ជិត
កណា្តាលអ្រធាតៃយឺតក្នុងថ្ងៃ
បុ៉ន្តៃដោះសៃយក្នងុថ្ងៃបាន»។ 
  គិតតៃឹមថ្ងៃទី១១ខៃតុលា
ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំងមានអ្នកស្លាប់
ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន 
១០៨នាក់ក្នុងនោះសពចំនួន
៤៥តៃវូបានចំណាយថវិកាអស់

១៣៥លានរៀលដោយក្នុង
មួយសព៣លានរៀល(ជួល
មៃរុចល័ត)។
ចំណៃក៦៣សពទៀតបនា្ទាប់ 

ពីរដ្ឋបាលខៃត្តបានសងសង់
ឈាបនដា្ឋានរួចរាល់តៃូវបាន
បូជានៅកន្លៃងកំណត់នៅភូមិ
ដំណាក់កីឃុំជើងតៃវសៃុក
រលាប្អៀរហើយថវិការដ្ឋបាល
កៃងុសៃកុជាអ្នកចូលរួមចំណៃក
រា៉ាប់រងទាំងសៃុងក្នុង១សព 
១លានរៀលគឺអស់ថវិកាចំនួន 
៦៣លានរៀល។ជាសរុបសព
ចំនួន១០៨តៃូវបានរដ្ឋបាល 
ខៃត្ត រដ្ឋបាលកៃុងនិងសៃុក
មន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខៃត្តចូលរួម
អស់ថវិកាសរុបចំនួន១៩៨ 
លានរៀល។នៃះបើតាមលខិតិ
របស់អភិបាលខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង
ផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្តៃី
នៅថ្ងៃទី១១តុលា៕

ទិដ្ឋភាពបូជាសពអ្នកកើតកូវីដនៅកំពង់ឆ្នាងំកន្លងមក  ។ រូបថតហ្វៃសប៊ុក

អាជ្ញាធរ...
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រដ្ឋាករទឹកសៀមរាប JICA អនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ស្រោវាទឹកស្អាត និងទប់ស្កាត់កូវីដ
រី សុចាន់

សៀមរាបៈ រដ្ឋាករទកឹ ស្វយត័ 
សៀមរាប  និង ទីភ្នាក់ងារ សហ-
បៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃ បៃទៃស 
ជប៉ុន (JICA) បៃចាំ បៃទៃស- 
កម្ពុជា  ចុះ ហត្ថ លៃខា អនុវត្ត 
« គមៃង  លើកកម្ពស ់សៃវា ទកឹស្អាត  
និង អនាម័យ ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ ជំងឺ 
កវូដី១៩»  ខៃត្ត សៀមរាប  កៃម 
ជនំយួ បច្ចៃក ទៃស របស ់បៃទៃស- 
ជប៉ុន ដៃល បៃជាជន បៃមាណ 
៩៣ ៤២៦នាក់  នឹង ទទួលបាន 
អត្ថបៃយោជន៍ ពី គមៃង នៃះ។

ការចុះ ហត្ថលៃខា នៃះ ធ្វើឡើង  
រវាង លោក ឃុត វុតៃយារិទ្ធ  អគ្គនា- 
យក  រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត សៀមរាប  
និង លោកសៃី កាមៃយ ហារូកុ  
បៃធាន តំណាង ការិយាល័យ  
JICA  បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា នៅ 
ថ្ងៃទ១ី១  តលុា  នៅ ការយិាលយ័  
JICA  បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា។ 
គមៃង នៃះ មាន គោល បំណង 
លើកកម្ពស់ វិធានការ បងា្ការ ជំងឺ 
កវូដី១៩  តាមរយៈ ការពងៃកី សៃវា- 
កម្ម ផ្គតផ់្គង ់ទកឹស្អាត បៃកប ដោយ-   
សវុត្ថភិព ចរីភព  នងិ លើកកម្ពស ់  
នវូ ការអនវុត្ត ការលាង សមា្អាត ដៃ 
ឱៃយ កាន់តៃ បៃសើរ ឡើង ។ 

គមៃង នឹង ផ្តល់ នូវ សមា្ភារ 
ចាបំាច ់ មាន ដចូជា  ឧស្មន័ក័្លរ  នងិ 
កំបោរ  ដើមៃបី ធានា គុណភព ទឹក 
ឱៃយ សៃបតាម ស្តង់ដ គុណភព 
ទឹក ផឹក ថ្នាក់ ជាតិ។ ផ្តល់ នូវ នា-

ឡិកា ទឹក  បំពង់ទឹក  និង សមា្ភារ- 
តំណ ពៃមទាំង ឧបករណ៍ ផៃសៃងៗ 
ដល់ រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត សៀមរាប  
ដើមៃបី ធ្វើការ ពងៃីក សៃវា ទឹកស្អាត 
ដល ់តបំន ់ដៃល មនិទាន ់មាន ការ-
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក  ក្នុង សងា្កាត់ ស្លកៃម  
និង សងា្កាត់ សលា កំរីក  កៃុង- 
សៀមរាប។ 

តាម រយៈ គមៃង នៃះ ក៏ អនុវត្ត 
សកម្មភព លើក កម្ពស ់ការយល-់
ដឹង ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ កៃុង- 
សៀម រាប  ស្តី អំពី សរៈសំខាន់ នៃ 
ទកឹស្អាត  នងិ ទមា្លាប ់នៃ ការលាង- 
សមា្អាត ដៃ ដើមៃបី ការពារ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ។ គមៃង នៃះ គឺជា ផ្នៃកមួយ 

នៃ ការគាំទៃ ក្នុង គៃ អាសន្ន ពី 
រដ្ឋាភិ  បាល បៃទៃស ជប៉ុន  ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង សំណើ ផ្លូវការ 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  ដៃល 
នឹង តៃូវ បញ្ចប់  នៅ ចុង ខៃ កក្កដ  
ឆ្នាំ២០២២។

JICA  ថ្លៃងក្នុង សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន នៅ ថ្ងៃ ទី១១  តុលា  ថ ៖ 
«យើង រំពឹង ថ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល   
រសន់ៅ ក្នងុ តបំន ់គៃប ដណ្តប ់របស ់
គមៃង ខាង លើ  និង តំបន់ ដៃល 
ស្ថិត ក្នុង ការផ្តត់ផ្គង ់របស់ រដ្ឋាករ- 
ទឹក ស្វយ័ត សៀមរាប  បៃមាណ 
៩៣ ៤២៦នាក់  នឹង ទទួល បាន 
អត្ថ បៃយោជន៍»។ 

JICA  បញ្ជាកថ់  ការគាទំៃ នៃះ 
ក៏នឹង រួមចំណៃក ដល់ រដ្ឋាករទឹក- 
ស្វយត័ សៀមរាប  ក្នងុ ការទៃទៃង ់
បៃតបិត្តកិារ ផ្គតផ់្គង ់ទកឹ របស ់ខ្លនួ 
ក្នុង គៃ  ដៃល រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត 
សៀមរាបកពំងុតៃ ជបួ ការលបំាក   
ជាចៃើន  ដោយសរ ការរាត តៃបាត 
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។  ក្នុង វិស័យ- 
ទឹកស្អាត  និង អនាម័យ  JICA  
គឺជា ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ក្នុង ការក- 
សង ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ  ទាំង 
ផ្នៃក  រឹង  និង ផ្នៃក ទន់។ 

មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  គមៃង- 
សហ បៃតិបត្តិការ បច្ចៃកទៃស 
ជាចៃើន តៃូវបាន អនុវត្ត ជាមួយ 

កៃសងួ ឧសៃសាហកម្ម  វទិៃយាសស្តៃ 
បច្ចៃក វទិៃយា  នងិ នវានវុត្តន ៍ រមួទាងំ 
រដ្ឋាករ ទឹក តាម បណា្តា ខៃត្ត នានា  
រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ  
និង រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត សៀម រាប ។

រោងចកៃ បៃពៃឹត្តិកម្ម ទឹកស្អាត 
ជាចៃើន  តៃូវបាន សងសង់  នៅ 
តាម បណា្តា ខៃត្ត ជាចៃើន  នៃ បៃ-
ទៃស កម្ពុជា  ដោយ ជំនួយ ឥត- 
សណំង របស ់បៃទៃស ជប៉នុ។ នៅ 
ខៃត្ត សៀមរាប  JICA  បានផ្តល់ 
ជំនួយ ឥត សំណង  ដើមៃបី សង-
សង ់រោងចកៃ បៃពៃតឹ្តកិម្ម ទកឹ ស្អាត  
ដៃល មាន សមត្ថភព ចំនួន ៨ 
០០០ ម៉ៃតៃ តៃគីណុ ក្នងុ ១ថ្ងៃ  នងិ 
ដឡំើង បពំង ់បៃវៃង  ៣៦គឡីមូ៉ៃតៃ  
ក្នុង ឆ្នាំ២០០៦។

បច្ចុបៃបន្ន  JICA  កំពុង ផ្តល់ ហិ-
រញ្ញ បៃបទាន ដល់ រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត- 
សៀម រាប  ដើមៃប ីពងៃកី បៃពន័្ធ ផ្គត ់ផ្គង ់  
ទកឹស្អាត  តាមរយៈ ការ សងសង ់
រោងចកៃ បៃពៃតឹ្តកិម្ម ទកឹស្អាត  ដៃល   
មាន សមត្ថភព ៦០ ០០០ ម៉ៃតៃ-   
តៃីគុណ ក្នុង ១ថ្ងៃ  និង ដំឡើង បំ-
ពង ់មៃ  នងិ បពំង ់ចៃកចាយ ទកឹ ស្អាត   
បៃវៃង បៃហៃល ២៧០គីឡូ ម៉ៃតៃ។

JICAបញ្ជាក ់ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស   
ថ ៖«គមៃង នៃះឆ្លុះបញ្ចាំង ពី 
ការប្តៃជា្ញា ចតិ្ត របស ់រាជរដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា  និង រាជ រដ្ឋា ភិបាល ជប៉ុន  
ក្នុង ការពងៃីក កិច្ចសហ បៃតិបត្តិ- 
ការ រួម ឱៃយ កាន់តៃ សុីជមៃ  និង 
ទលូ ំទលូាយ ជាង មនុ  ជាពសិៃស 
ក្នុង គៃ ជួប ការលំបាក»៕

 អោម  ប៊ុ ន ធឿន  
 
កពំង ់ចាមៈ  គៃ ូបៃមាណ ៦០នាក ់ ក្នងុ 

ចំណោម ជាង ៨ពាន់ នាក់ ក្នុង ខៃត្ត កំពង់- 
ចាម  តៃូវ បាន ធ្វើតៃស្ត រហ័ស រក ឃើញ 
វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ កមៃិត សៃល   ហើយ 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ ផ្ទះ   ខណៈ ខៃត្ត កោះកុង ធ្វើ តៃស្ត 

គៃូតាម សលា ដៃល មាន ការ បៃឈម 
នងិ ខៃត្ត កៃចៃះ សដំៅ តៃ លើ អ្នក សងៃសយ័ 
ជាទូទៅ។  

  លោក  គឹម សួរ ភិ រុណ បៃធាន មន្ទីរ 
សខុាភ ិបាល ខៃត្ត កពំងច់ាម  បានឱៃយដងឹ  
ថ មន្តៃី សុខាភិ បាល បានធ្វើ តៃស្ត រក 
មៃរោគ កូ វីដ ១៩ ទៅលើ គៃូបងៃៀន 
ទាំងអស ់នៅ ទទូាងំ ខៃត្ត មាន ចនំនួ ជាង 

៨ ពាន់ នាក់ រកឃើញ អ្នក វិជ្ជមាន កូ វីដ- 
១៩ តៃ បៃមាណ ៦០ នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ ។

លោក ថ្លៃងថ៖«អ្នក វិជ្ជមាន ទំាងនោះ 
មិនមាន រោគសញ្ញា អ្វី ឡើយ ហើយ 
ការឆ្លង នៃះ ស្ថិតក្នុង កមៃិត សៃល ទើប 
មន្តៃី សុខាភិបាល អនុញ្ញាត ឱៃយទៅ 
សមៃក ពៃយាបាល នៅតាម ផ្ទះ រៀងខ្លនួ» ។ 

 លោក ថ្លៃងថ៖ « ខ្ញុំ សូមជមៃបថ 
ជាគោលការណ៍ បើ មាន រោគសញ្ញា កូ វីដ 
១៩ គឺ យើង យក សំណាក ទៅធ្វើ តៃស្ត 
នៅ មា៉ាសុីន ធំ PCR តៃម្តង បាទ ។ អ៊ីចឹង 
អ្នក ដៃលមាន រោគសញ្ញា កូ វីដ ១៩ 
សៃលៗ ដៃល អត់ មាន រោគសញ្ញា អី 
គាត់ ពៃយាបាល នៅផ្ទះ អី៊ចឹង អ្នក ដៃលមាន 
រោគសញ្ញា ទើប យើង យក គា ត់ទៅ 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ ដៃល រៀបចំ 
សមៃប់ ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ កូ វីដ ១៩»។ 

  លោក ទៅ មឹុង បៃធាន មន្ទរី សខុាភបិាល 
ខៃត្តកោះកងុ ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ ដដៃល នោះ ថ 
ខៃត្តកោះកុង មិនមាន អ្វី កត់សមា្គាល់ 
ខុសប្លៃក ពី ធម្មតា នោះទៃ ។ ចំពោះ 
ការធ្វើ តៃស្ត ទៅលើ គៃបូងៃៀន គឺ ធ្វើតៃស្ត 
នៅតាម សលារៀន នមីយួៗ ពៃះ មាន 

សលា ខ្លះ មានការ បៃឈម សលា 
ខ្លះទៀត មិន មានការ បៃឈម អ្វ ីនោះទៃ ។ 
ហៃតុនៃះ មិនមាន ការធ្វើ តៃស្ត គៃប់ 
គៃបូងៃៀន នោះឡើយ ចំណៃក គៃបូងៃៀន 
ដៃល សងៃស័យថ មាន កូ វីដ ១៩ អាច 
ទៅយក សំណាក ដើមៃបី ធ្វើ  តៃស្ត បាន ។ 

  លោក ឈ្នាង សុ វុតា្ថា បៃធាន មន្ទីរ 
សុខាភិបាល ខៃត្ត កៃចៃះ ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី ១១ 
ខៃតលុា ថ ខៃត្តកៃចៃះ នៅតៃ បន្ត ទទលួ 
ធ្វើតៃស្ត រក មៃរោគ ក ូវដី ១៩ តាម ធម្មតា 
មិនមាន ការធ្វើ តៃស្ត សំដៅ តៃ ទៅលើ 
គៃបូងៃៀន ឬ កម្មករ នោះទៃ ។ មាន ន័យថ  
អ្នកណា ក៏ដោយ ដៃលមាន ការសងៃស័យថ 
មាន ផ្ទកុមៃរោគ ក ូវដី ១៩ គអឺាច ទៅយក 
សំណាក ដើមៃបី ធ្វើការ ពិនិតៃយ បាន នៅតាម 
មន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក ដៃល នៅ ជិត ទីកន្លៃង 
ដៃល ខ្លួន រស់នៅ ។ « យើង ធ្វើតៃស្ត 
ទាំងអស់ ឱៃយតៃ អ្នក មក មន្ទីរពៃទៃយ យើង 
អត់ មាន កំណត់ថ គៃូបងៃៀន ឬ កម្មករ 
អី នោះទៃ ។ យើង ធ្វើ បន្តបនា្ទាប់ រហូត  
ស ង្កៃត ឃើញថ ការឆ្លង មៃរោគ កូ វីដ ១៩ 
នៅក្នុង ខៃត្ត គឺ ធម្មតា អត់ មាន ឃើញថ 
មាន កើន គំហុក ខា្លាំង នោះទៃ »៕  

តំណាងរដ្ឋាករទឹកសៀមរាប និងតំណាងJICA ចុះហត្ថលេខាអនុវត្តគមេងទឹកស្អាត និងទប់ស្កាត់កូវីដ១៩ ពីថ្ងេទី១១ តុលា។ រូប JICA

លោកគេ ូអ្នកគេ ូនៅខេត្តកំពង់ចាមតមេង់ជួរ ធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដ១៩។ រូបថត FB

គ្រោបូ្រោមាណ៦០នាក់នៅខ្រោត្តកំពង់ចាមមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ខណៈខ្រោត្តផ្រោស្រោងធម្មតា

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

�េ � នគ េ ប់គេ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន គេ ប់គេ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ ស� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
�ៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,� យ ស មា ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា� , រ័ត្ន  សុជា តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

ពា ំង បា៉ា ទៃ ីយា៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

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

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភ 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
វង់ អូន

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

� រ�� ល័យខេត្ត សៀមរា ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិទួលរកា ៣
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម,  

 ខណ� មា នជ័យ,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�� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០



BUSINESS

www.postkhmer.com

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 11,180 11,260 11,260 11,100

2 GTI 4,360 4,300 4,380 4,120

3 PAS 13,460 13,580 13,580 12,200

4 PEPC 3,130 3,100 3,140 3,090

5 PPAP 14,960 14,960 14,960 14,960

6 PPSP 2,030 2,040 2,040 2,030

7 PWSA 7,000 7,000 7,000 6,940

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ 

តំណាង IMF មានសុទិដ្ឋនិិយមថា ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុានឹងងើបឡើងវិញឆាប់ៗ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោក Yasuhisa Ojima 
តំណាង  មូលនិធិ រូបិយ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ 
(IMF) បេចា ំ  កម្ពជុា មានសទុដិ្ឋនិយិម 
ថា សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា នឹង ស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ដេល ឆ្លុះ បញ្ចាំង 
ព ី វធិានការ  បរុេ សកម្ម របស ់រដ្ឋាភបិាល 
ចពំោះ ផល ប៉ះពាល ់ព ីការ រកី រាល ដល   
ជំងឺ កូ វីដ១៩  លើ សង្គម និង សេដ្ឋកិច្ច 
ខណៈ សា្ថាប័ន   មាន ទីសា្នាក់កា រកណា្តាល 
នៅ  ទកីេងុ វ៉ាសុនីតោន  សហរដ្ឋ អាមេ-
រកិ   នេះ បាន ពេយាករ ថា កណំើនសេដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពជុា នងឹ កើន បេហេល ២,២ ភាគ រយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  នេះ។

ការ លើក ឡើង   នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ លោក Yasuhisa Ojima  ក្នុង 
ឱកាស   ជួប សម្តេង ការ គួរ សម ជាមួយ 
លោក ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនា-
គារ ជាតិ នេ កម្ពុជា (NBC) កាល ពី ថ្ងេ- 
ទ ី ១១ ខេ តលុា។ នេះ បើ  តាម សេចក្ត-ី 
បេកាស ព័ត៌មាន របស់ NBC។

លោក Yasuhisa បាន ឱេយ ដឹង ថា 
បនា្ទាប ់ព ីកេមុ បេសកកម្ម នេ កេមុ ការងារ 
IMF ដឹកនាំ ដោយ លោក  Alasdair 

Scott បាន ជួប បេជុំ តាម អន ឡាញ 
ជាមួយ នឹងអាជា្ញាធរ កម្ពុជា  ស្តីពី ការ - 
ពគិេះ យោបល ់មាតេ ៤ ឆ្នា ំ២០២១ 
ក្នុង អំឡុង ពី ថ្ងេទី ១៣-២៧ ខេកញ្ញា  
ឆ្នា២ំ០២១ បាន ឱេយ ដងឹ ថា៖ «ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  បាន ធ្វើ ឱេយ ប៉ះពាល ់ដល ់សេដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពជុា ដោយ សារ តេ ការ ធា្លាក់ ចុះ តមេវូ- 
ការ ខាង កេ កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ និង 
ការ ឆ្លង  ក្នុង សហគមន៍  ឆ្នាំ ២០២១»។

«ជា លទ្ធផល IMF មាន សទុដិ្ឋនិយិម  
ខ្ពស់ ចំពោះ អាជា្ញាធរ ដេល បាន ឆ្លើយ- 
តប  ជាមួយ នឹង វិធានការ ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រីក រាល ដល វីរុស កូវីដ ១៩ និង គាំទេ 
ដល់ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ បេជាជន។ 
ធនាគារ ជាត ិនេ កម្ពជុា បាន ដក ់ចេញ  
វិធានការជា បន្ត បនា្ទាប់ យ៉ាង ឆប់- 
រហ័ស ក្នុង គេ មាន វិបត្តិ  ដើមេបី កេលម្អ 
សន្ទនីយ ភាព  ក្នុង បេព័ន្ធ ធនាគារ និង 
បាន ចេញ សេចក្ត ីណេនា ំដល ់ធនាគារ 
ដើមេបី ជួយ សមេួល ដល់ ការ រៀបចំ 
ឥណទាន ឡើង វញិ ពេះ វ រមួ ចណំេក 
ដល់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និង  សមេល- 
បន្ទុក ដល់ ពាណិជ្ជ ករ និង គេួសារ    
ជន កេីកេ»។ នេះ បើតាម ការ ដក សេង់ 
សម្តីរបស់ លោក Yasuhisa។

លោក  ជា ចានត់ ូបាន កោតសរសើរ 
ចំពោះ  IMF បេចាំ នៅ កម្ពុជា  ដេល 
កំពុង ដើរ តួនាទី យ៉ាង សំខាន់ នៅក្នុង 
ការ ជួយ សមេួល ដល់ ការផ្តល់ ជំនួយ 
បច្ចេកទេស  ក៏ដូចជា ការ អភិវឌេឍ ធន-
ធាន មនុសេស ដល់ បេទេស កម្ពុជា។

យោង តាម  IMF ដោយ មាន ការ- 
គាំទេ យ៉ាង ខា្លាំង ពី រដ្ឋាភិបាល  និង ការ- 
ស្ទុះ ងើប ឡើង វញិ នេ តមេវូការ ខាង កេ  

កំណើន សេដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជា តេូវ បាន ពេយា-
ករ ថា  នងឹ មាន បេហេល ២ ភាគ រយនៅ  
ឆ្នាំនេះ  និង ៥ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ កេយ ។

IMF បាន  បងា្ហាញ ថា រដ្ឋាភបិាលបាន  
ប្តូរ ទិស ធន ធាន យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ទៅ 
ផ្នេក ការ ថេទា ំសខុភាព ខណៈ ដេល ធ្វើ 
ឱេយ  ការ ចំណាយ បេកប ដោយ បេសិទ្ធ - 
ភាព ចំពោះ ការ ចំណាយ ផេសេងៗ  ទៀត 
នៅ ពេល បច្ចុបេបន្ន។ រដ្ឋាភិបាល បាន 

អនុវត្ត បេព័ន្ធ ការ ផ្ទេរ បេក់ ទៅ ឱេយ កេុម 
គេួសារ ដេល ងាយ រងគេះ។ បេក់- 
កម្ចី  និង ការ ធានា ការ លើក លេង ការ- 
បង់  ពន្ធ ការ ឧបត្ថម្ភ ធន បេក់ ឈ្នួល  
នងិ ការ គាទំេ សមេប ់ការ បណ្តុះ បណា្តាល  
ជំនាញ ឡើង វិញ តេូវ បាន ពងេីក ដល់ 
អាជីវកម្ម ដេល រង ផល ប៉ះពាល់។

IMF ពេយាករកំណើន ២,២ ភាគ រយ 
នៅ ឆ្នាំ២០២១ ដោយ កើន  បន្តិច- 
ម្តងៗ ដល ់អតេ មនុ វបិត្ត៦ិ,៣០ ភាគ- 
រយ ក្នុង រយៈពេល ២-៣ឆ្នាំ កេយ ។

IMF បាន ឱេយ ដឹង ថា៖ «កំណើន នា 
ពេល អនាគត ពឹង ផ្អេក យ៉ាង ខា្លាំង លើ 
ការ វិវត្ត នេ ការរីក រាលដល  កូ វីដ ១៩។ 
ការ ទប់សា្កាត់ វីរុស កាន់តេ លឿន នៅ 
បេទេស កម្ពុជា  និង បេទេស ដទេ ទៀត 
នងឹ ជយួ សមេលួ ដល ់ការបើក ដណំើរ- 
ការ  វិស័យ ទេសចរណ៍ ឡើង វិញ។    
ការ  បើក ដណំើរការ កាន ់តេ យតឺ នងឹ ធ្វើ 
ឱេយ ខូច កំណើន បន្ថេម ទៀត»។

IMF បន្តថា៖ «ខ្លនួបាន តេៀម ខ្លនួ រចួ 
សេច ដើមេបី គាំទេ ដល់ កិច្ច ខិតខំ បេឹង- 
បេង កំណេ ទមេង់ របស់ អាជា្ញាធរ តាម 
រយៈ ការ បេកឹេសា យោបល ់គោល នយោ- 
បាយ និង   អភិវឌេឍ សមត្ថភាព»៕ LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កេសងួ ឧសេសាហកម្ម 
វទិេយា សាស្តេ បច្ចេក វទិេយា នងិនវ- 
នវុត្តន ៍បានដកឱ់េយ ដណំើរការជា 
ផ្លូវ ការ  កម្ម វិធី «ថា្នាល បណ្តុះ អា-
ជវីកម្ម កម្ពជុា សមេប ់ការ អភវិឌេឍ  
ផលិត ផល ចំណី អាហារ»  ក្នុង 
គោលដៅ បន្ត និង ពងេឹង ការ- 
អភិ វឌេឍ ធនធាន មនុសេស បេកប- 
ដោយ គុណភាព សមត្ថ ភាព  
ភាព ច្នេបេឌតិ សា្មារត ីសហគេនិ- 
ភាព នងិ នវនវុត្តន ៍សដំៅជរំញុ 
កំណើន សេដ្ឋកិច្ច បេកប ដោយ 
ចីរភាព និង បរិយ ប័ន្ន។

CBI-Food ដេល បាន ដក់ 
ឱេយ  ដណំើរការ  ផ្លវូការ កាល ព ីថ្ងេទ ី
១១ ខេតលុា ឆ្នា២ំ០២១ គ ឺជា 

កម្មវិធី មួយ ដេល ជា គំនិត ផ្តួច - 
ផ្តើម  របស់ កេសួង ឧសេសាហកម្ម 
វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និង 
នវនុវត្តន៍ ដោយ ការ សហការ 
ជាមួយ ជាមួយ ទីភា្នាក់ ងារ សហ- 
បេតបិត្ត ិការ អន្តរជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
(GIZ) សា្ថាបន័ រដ្ឋ នងិ សាកល- 
វិទេយា ល័យ មួយ ចំនួន  ។

រដ្ឋ មន្តេី កេសួង ឧសេសាហកម្ម 
វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និង 
នវនុវត្តន៍ លោក ចម បេសិទ្ធ 
ដេល ជា គណៈ អធិបតី ក្នុង ពិធី 
ដក់ ឱេយ ដំណើ រការ កម្មវិធី នេះ 
តាម បេពន័្ធ អនឡាញ  បាន ថ្លេង 
ថា CBI-Food តេូវ បាន រៀបចំ 
ឡើង ដោយ មាន កិច្ច សហការ 
រវង  រដ្ឋ វិស័យឯកជន អង្គការ 
ជាតិ និង សមាគមអាជីវកម្ម 

មយួ ចនំនួ ។  សកម្មភាព នេះមាន 
ចរតិ លក្ខណៈ បេកតួ បេជេង ក្នងុ 
គោលដៅ បន្ត និង ពងេឹង ការ- 
អភិវឌេឍ ធនធាន មនុសេស បេកប- 
ដោយ គុណ ភាព សមត្ថ ភាព  
ភាព ច្នេបេឌតិ សា្មារត ីសហ គេនិ- 
ភាព និង នវនុវត្តន៍។

លោក បន្ត ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល  
បាន យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខ្ពស់ ក្នុង 
ការ រកេសា បាន នូវ កំណើន  សេដ្ឋ - 
កចិ្ច ជាត ិដើមេប ីធានា  ការ អភវិឌេឍ 
បេទេស បេកបដោយ ចីរភាព 
ពិសេស ក្នុង ដំណាក់ កាល នេ 
ការ រកី រាល ដល កវូដី ១៩ ដេល 
បង្ក វនិាស សកម្ម ដ ៏អាកេក ់ដល ់
ជីវិត មនុសេស  និង សេដ្ឋកិច្ច។ 

លោក   ថ្លេង ថា៖ «ផ្អេក លើ 
បរិការណ៍ នេះ  រដ្ឋាភិបាល បាន 

លើក កម្ពស ់សហគេស នៅ ក្នងុ  
សេកុ( សហ គេស ធនុ តចូ នងិ 
មធេយម) ដេល ជា វស័ិយ អាទភិាព  
មាន លទ្ធភាព ជួយ សា្តារ សា្ថាន-
ភាព សេដ្ឋកចិ្ច ជាត ិឱេយ មាន ភាព- 
បេសើរ ឡើង វិញ ដោយ កំណត់ 
នវូ មខុ ផលតិផល មយួ ចនំនួ ជា 
ទំនិញ យុទ្ធសាស្តេ របស់ រដ្ឋាភិ - 
បាល សមេប់ ផ្គត់ផ្គង់ សេចក្តី តេូវ - 
ការ របស់ បេជា ជន  បេចាំ ថ្ងេ»។

«តាម រយៈ នេះ ផលិតផល 
ទាងំ អស ់ទាម ទារ ចាបំាច ់តេវូ តេ 
មាន  គុណភាព និង សុវត្ថិភាព 
ដល ់ អ្នក បេើ បេស។់  ដចូ្នេះ កម្ម-
វធិ ីថា្នាល បណ្តុះ បណា្តាល អាជវី-
កម្ម កម្ពជុា នេះ ពិតជា មាន សារៈ-  
សខំាន ់ក្នងុ ការ ជយួ ជេមជេង 
និង លើក កម្ពស់ សហគេិន វ័យ 

ក្មេង នៅ កម្ពុជា  ដើមេបី ឱេយ ពួក គេ 
មាន ឱ កាស    បងា្ហាញ សមត្ថភាព 
ការ បង្កើត គំនិត ច្នេ បេឌិត និង 
ការ អភវិឌេឍ ផលតិផល ចណំអីា- 
ហារ ឱេយមាន គណុភាព ខ្ពស ់នងិ 
នវនុវត្តន៍  សេបតាម ស្តង់ដ 
កម្ពជុា នងិ អន្តរជាត»ិ។ នេះ បើ 
តាមលោក ចម បេសិទ្ធ។

លោក តេ តាងំ ប ៉បេធានកេមុ-  
បេឹកេសា ភិបាល សម្ព័ន្ធ សមាគម 
សហគេស ធុន តូច និង មធេយម 
កម្ពជុា នយិយ ថា សហគេស 
ធុន តូច និង មធេយម ជាចេើន នៅ 
កម្ពុជា   កំពុង ដំណើរការ ដោយ 
មិន សូវ មាន ចំណេះ ដឹង ចេបាស់- 
លាស ់នៅ ឡើយ ខណៈ ផលតិ- 
ផល ក៏ មិន សូវ មាន ការ កេច្នេ- 
បេឌិត ខ្ពស់ នោះ ទេ ។

លោក បានបន្ថេម ថា តាម ការ- 
អង្កេត របស ់លោក នា  រយៈ ពេល 
ចងុ កេយ នេះ ឃើញ ថា សហ-
គេស ទាំង នោះ   បាន ខិតខំ ក្នុង 
ការ ពងេឹង សមត្ថ ភាព   ខ្លួន តាម 
រយៈ ការ ផលតិ ផលតិ ផល ដេល  
មាន ការ កេច្នេ បេឌតិ ខ្ពស ់ហើយ  
ក ៏មាន សហគេនិ ជា ស្តេ ីនងិយវុ- 
ជន មួយ ចំនួន បាន ងាក មក 
បង្កើត  កេុមហ៊ុន ថ្មីៗ ដោយ ពួក- 
គេ     ខិតខំ ស្វេង រក ជំនួយ និង 
បច្ចេក ទេស តាម រយៈការសហ-
ការ ជាមយួ កេសងួ មន្ទរី សម្ពន័្ធ 
សមាគម និង អង្គ  ការ កេ រដ្ឋា - 
ភិបាល  ដើមេបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱេយ 
ការ ផលិត របស់ ពួក គេ កាន់ តេ 
មាន គុណភាព និង ការ គាំទេ 
កាន់ តេ ចេើន ថេម ទៀត៕  LA

ថ្នាក់ ដឹកនំា ធនាគារជាតិនៃ កម្ពជុា(ស្តា)ំ ជួប ពិភាកៃសាជា មួយ តំណាង IMF។ សហ ការី

CBI-Food នឹង  ពងឹ្ង ការ អភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស សំដៅ ជំរុញ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច
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តពីទំព័រ ១... ពិភព លោក។
Rough Guides  លើក ឡើង 

ថា៖  «រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ 
បៃទៃស កម្ពុជា គឺ បាន ស្ថិត នៅ   
កំពូល តារាង  ក្នុង ការ ស្ទង់ មតិ 
របស់ យើង ដៃល ជាជមៃើស  ដ៏ 
មាន បៃជា បៃិយ ក្នុង ចំណោម 
បគុ្គ លកិ នងិ អ្នក តាម ដាន Ro-
ugh Guides នៅលើ Twitter 
ដូច គ្នា»។

អ្នក ចូល រួម ផ្តល់ មតិ មា្នាក់ គឺ 
លោក សៃី Andrea Leber 
បាន នយិាយ ថា៖  «ពកួ គៃ(បៃ-
ជា ជន កម្ពុជា) បាន ឆ្លង កាត់ ការ- 
លបំាក ចៃើន ប៉នុ្តៃ ពកួ គៃ នៅ តៃ 
មាន ស្នាម ញញមឹ នៅ លើ មខុ » ។ 
នៃះ បើ យោង តាម Rough 
Guides។

លោក ធនួ សុណីាន បៃធាន 
សមាគម ទៃសច រណ៍ អាសុី បា៉ា - 
សុហី្វកិ កម្ពជុា បានបៃបភ់្នពំៃញ-  
ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ តុលា  ថា 
នៃះ ជា ពត័ម៌ាន ល្អ នងិថ្មសីមៃប ់
វសិយ័ ទៃសចរណ ៍កម្ពជុា សៃប- 
ពៃល   រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក៏ មាន 
ផៃនការ តៃៀម នឹង បើក ទទួល 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស ចាក់  វ៉ាក់- 
សំង រួច រាល់ ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ ។ 
លោក បន្ត ថា ការ លើក សរសើរ 
នៃះ  នងឹ កា្លាយ ជា ចណំៃក  បផំសុ 
ឱៃយ ភ្ញៀវ  បរទៃស ចាប់ អារម្មណ៍  
មក កមៃសាន្ត នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « តិច ឬ 
ចៃើន  ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព ីភាពវជិ្ជ-  
មាន បៃប នៃះ នងឹ ជយួ ឱៃយ វសិយ័ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា កាន់ តៃ មាន 

មុខ មាត់ និង បង្កើន ភាព ទាក់- 
ទាញ កាន់ តៃ ចៃើន»។ 

ទោះ យា៉ាង ណា លោកបញ្ជាក ់
ថា កម្ពុជា មិន តៃូវ មាន មោទន - 
ភាព ចំពោះ ការ លើក សរសើរ 
ដោយ ភ្លៃច រៀប ច ំខ្លនួ ឱៃយ   កាន ់តៃ 
ល្អ បន្ថៃម  នោះ ទៃ ។  លោក ថ្លៃង   
ថា៖ « យើង តៃូវ តៃ ចាំ ថា បើ គៃ 
សរសើរ កាន់ តៃ ខ្លាំង  យើង ក៏ 
តៃូវ   ខំ ឱៃយ បាន កាន់ តៃ ខ្លាំង ទៅ 
តាម ការ សរសើរ នោះ ដៃរ »។ 

ជា មួយ គ្នានៃះ ដៃរ លោកសៃី 
ឆយ សុវីលនី បៃធាន សមាគម 
ទីភា្នាក់ងារ ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា 
បាន លើក ឡើង  ថា លទ្ធផលនៃ 
ការ  ស្ទង់ មតិ  របស់  «Rough 
Guides» នងឹ កា្លាយ ជា ចណំៃក 
ដ៏ សំខន់ សមៃប់ វិស័យ ទៃស-

ចរណ ៍នៅ កម្ពជុា ពៃះ  ទៃសចរ 
ពិសៃស ភ្ញៀវ មក ពី បៃទៃស រីក- 
ចមៃើន មនុ  នងឹ ចៃញ ទៅ  កមៃសាន្ត 
នៅ បៃទៃស ណា  គៃ តៃង  ស្វៃង 
រក  ពត័ម៌ាន ជា ចៃើន ទាក ់ទង នងឹ 
កន្លៃង កមៃសាន្ត, កន្លៃង ស្នាក ់នៅ, 
ម្ហូប អាហារ, របៀប   ការ ធ្វើ បដិ - 
សណា្ឋារ កិច្ច, ភាព រស់ រាយ រាក់-  
ទាក ់របស ់បៃជាជន នងិ ផលតិ- 
ផល ទៃសចរណ៍  ជា ដើម។

លោកសៃ ីបន្ថៃម ថា  ចនំនួបៃ-
ជាជន ដៃល បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំង 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ រួច- 
រាល ់ក ៏នងឹ កា្លាយ ជា ចណំៃក ក្នងុ 
ការ ពងៃកឹ ទនំកុ ចតិ្ត ដល ់អ្នក ចង ់ 
ធ្វើ ដំណើរ មក កមៃសាន្ត និង វិនិ-
យោគ នៅ កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

លោក សៃី អះអាង ថា៖ « ភាព 
ល្អ បៃសើរ នៃ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំ- 
បិណ្ឌ បូក បន្ថៃម  អតៃ នៃ ចំនួន 

បៃជាជន ចាក់ វ៉ាក់សំង រួច រាល់ 
ពៃម ទាងំ ពត័ម៌ាន របស ់Rough 
Guides នឹង កា្លាយ ជា   ចលករ  
ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ ចំណាប់  អា-
រម្មណ៍ ភ្ញៀវ បរទៃស  ឱៃយ ចូល មក 
កមៃសាន្ត នៅ កម្ពជុា នៅ ពៃល ខង- 
មុខ ។ នៃះ ជា ពន្លឺ ថ្មី មួយ ទៀត 
សមៃប ់ការ អភវិឌៃឍ វសិយ័ ទៃស-
ចរណ៍ ឡើង វិញ នៅ កម្ពុជា » ។ 

យោង តាម Rough Guides 
កៃ ពី កម្ពុជា មាន បៃទៃស  ៩ 
ទៀត តៃូវ បាន អ្នក ទៃសចរ អន្តរ- 
ជាតិ ចាត់ ទុក ជា បៃទៃស មាន 
ភាព  រួស រាយ រាក់ ទាក់ រួម មាន 
ហ្វីលីពីន, ឡាវ, នៃបា៉ាល់, ថៃ, 
មីយា៉ាន់មា៉ា, ឥណ្ឌូនៃសុី, ហ្វីជី,  
ស្កុតឡៃន និង  សៃីលងា្កា។

ទិន្នន័យ កៃសួង ទៃសចរណ៍ 
បានឱៃយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈ ពៃល 
ពៃញ មយួ សបា្តាហ ៍នៃពធិ ីបណុៃយ 
ភ្ជុ ំបណិ្ឌ មាន ភ្ញៀវ ក្នងុ សៃកុសរបុ   

៩១១,១៤៧នាក់ បាន ដើរ- 
លៃង កមៃសាន្ត នៅ តាម គោល ដៅ 
ទៃសចរណ៍ នានា។

កាល ព ីខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០២១ 
គៃហទពំរ័ Tripadvisor កធ៏ា្លាប ់ 
បាន រៀបចំ ការ សៃង់ មតិ មួយ 
ផង  ដៃរ ដោយ លទ្ធផល បងា្ហាញ 
ថា  តំបន់ បៃសទ អង្គរ វត្ត ទឹក- 
ធា្លាក់ ភូមិ បណ្តៃត ទឹក និង បៃ-
សទ បនា្ទាយ សៃ ី ខៃត្ត សៀមរាប 
បាន ជាប់ លៃខ ១  ក្នុង ពិភព-  
លោក  ជា កន្លៃង ទៃសចរណ៍ 
បៃណតី សមៃប ់ដណំើរ កមៃសាន្ត 
ក្នុង រយៈពៃល  ៣  ថ្ងៃ ។

នៅក្នុង រយៈ ពៃល ៧ ខៃ ដើម 
ឆ្នាំ ២០២១ ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
បរទៃស      មក  កម្ពុជា  មាន  ចំនួន  
១១២ ៥៤៤ នាក ់ធា្លាក ់ ៩០,៦ 
ភាគ រយ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ- 
គ្នា ឆ្នាំ ២០២០។  នៃះ បើ  តាម 
កៃសួង ទៃសចរណ៍៕  LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ លោក គុណ ញឹម អគ្គ នាយក 
នៃ  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ  និង រដា្ឋាករ កម្ពុជា 
បាន និយាយ ថា លទ្ធផល «ការ សិកៃសា រយៈ- 
ពៃល បំពៃញ បៃប បទ បញ្ចៃញ ទំនិញ ឆ្នាំ 
២០២១ »(Time Release Study-
2021) នឹង ជួយ  ឱៃយ កម្ពុជា អាច ដាក់ ចៃញ 
អនសុសន ៍នានា ជា មលូ ដា្ឋាន ដើមៃប ីលើក- 
កម្ពស ់បៃសទិ្ធភាព ក្នងុ កចិ្ច សមៃលួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម នងិ ភាព បៃកតួ បៃជៃង របស ់កម្ពជុា លើ 
ឆក អន្តរ ជាតិ។

ការ ថ្លៃង បៃប នៃះ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង កាល- 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១១ ខៃ តលុា  នា អឡំងុ  សកិា្ខា សលា 
តាម បៃពន័្ធ អន ឡាញ ស្ត ីព ី«ការ សកិៃសា រយៈ-  
ពៃល បំពៃញ បៃប បទ បញ្ចៃញ ទំនិញ ឆ្នាំ 
២០២១ ដោយ សហការ ជាមួយ រដ្ឋបាល 
គយ ជប៉ុន, ទីភា្នាក់ងារ សហ បៃតិបត្តិការ 
អន្តរ ជាតិ ជប៉ុន (JICA) និង អង្គការ គយ 
ពិភពលោក (WCO)។

លោក   លើក ឡើង ថា សិកា្ខា សលា នៃះ 
រៀបចំ ឡើង ដោយអនុ លោម តាម កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ស្តីពី កិច្ច សមៃួល ពាណិជ្ជកម្ម របស់ 
អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភព លោក (WTO-
TFA) នងិ កាតព្វកចិ្ច របស ់កម្ពជុា ដៃល តៃវូ 
បំពៃញ សៃប តាម ការ តមៃូវ របស់ អាស៊ាន 
ក្នុងការ សិកៃសា ពី ការ កាត់ បន្ថយ ចំណាយ 
ចម្លង ការ ពាណជិ្ជ កម្ម (Trade Transac-
tion Cost-TTC)។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ « ការ សិកៃសា នៃះ ជា 
ឧបករណ៍ មួយ សមៃប់ វស់ វៃង រយៈពៃល 
និង ស្វៃង រក ចំណុច ខ្វះខត នៅ គៃប់ ដំណាក់ - 
កាល នៃ ការ បញ្ចៃញ ទំនិញ នៅ កម្ពុជា 
ហើយ  នឹង ដាក់ ចៃញ នូវអនុ សសន៍ នានា 
ជា មលូ ដា្ឋាន សមៃប ់តអួង្គ ពាកព់ន័្ធ យក ទៅ 
បំពៃញ បន្ថៃម ដើមៃបី បន្ត កៃលម្អ នីតិវិធី  និង 
ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង បន្ថៃម ទៀត នូវ ភារកិច្ច 

របស់ ស្ថាប័ន នីមួយៗ ក្នុង ន័យ ជំរុញ ឱៃយ 
កាន ់តៃ មាន បៃសទិ្ធ ភាព ថៃម ទៀត ក្នងុ កចិ្ច- 
សមៃួល ពាណិជ្ជ កម្ម និង ការ លើក កម្ពស់ 
ភាព បៃកួត បៃជៃង របស់ កម្ពុជា»។

លោក សុិន ចន្ធី បៃធាន សមាគម ភ័ស្តុ- 
ភារ កម្ម កម្ពជុា (CLA) បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  នាថ្ងៃ ទ ី១២ ខៃ តលុា  ថា សកិា្ខាសលា 
នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល បណំង  សកិៃសា លម្អតិ 
ពី រយៈ ពៃល នៃ ការ បញ្ចៃញ ទំនិញ ពី គយ ។

លោក និយាយ  ថា៖  « សិកា្ខា សលា នៃះ   
ជយួ ឱៃយ យើង  ដងឹ ព ីរយៈ ពៃល នៃ ការ បញ្ចៃញ 
ទំនិញ ពី គយ ( ភាព ឆប់ រហ័ស និង ភាព 
យឺត យា៉ាវ) ដើមៃបី ធ្វើ ជាសូចនាករ សមៃប់ 
វស់ វៃង ជា មួយ នឹង ស្ថាប័ន គយ នៃ បណា្តា 
បៃទៃស មួយ ចំនួន ក្នុង ពិភព លោក»។

ទាក់ ទង នឹង ស្ថាន ភាព នៃ ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ នៅ ពៃល នៃះ លោក ចន្ធី  បៃប់ ថា 
ដោយ សរ យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់ សំង នៅ 

កម្ពជុា មាន ដណំើរ ទៅ មនុ ល្អបៃសើរ ហៃត ុ
នៃះ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន ក្នុង បៃទៃស គឺ មាន 
ភាព ល្អ បៃសើរ ជា ធម្មតា។ លោក បៃប ់  ថា៖  
«បើ នយិាយ ព ីសកម្ម ភាព នៃ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ក្នងុ សៃកុ នៅ ពៃល នៃះ គ ឺស្ទើ រតៃ មាន ដណំើរ- 
ការ ជិត  ១០០ ភាគ រយ ដូច មុន ពៃល មាន 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហើយ »។

ទោះ យា៉ាង ណា  លោក សុនិ ចន្ធ ី បញ្ជាក ់  
ថា តម្លៃ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ ទៅ កាន ់គោលដៅ  
ឆ្ងាយៗ ដូច ជា អាមៃរិក និងសហគមន៍ 
អឺរ៉ុប គឺ នៅ តៃ  ខ្ពស់  ដដៃល ។

យោងតាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
អគ្គនាយកដា្ឋាន គយនងិ រដា្ឋាករកម្ពជុា ការ- 
កំណត់ ពៃល វៃលា ក្នុង ការ បៃមូល ទិន្នន័យ 
និង  ការ វិភាគ លទ្ធផល នៃ ការ សិកៃសា រយៈ- 
ពៃល បំពៃញ បៃបបទ បញ្ចៃញ ទំនិញ ឆ្នាំ 
២០ ២១ គៃង នងឹ ធ្វើនៅ ក្នងុ សបា្តាហ ៍ទ ី៤ 
ខៃតុលា នៃះ ៕ LA

ទូកុងតឺន័រ ជា ចេើន ដេល តេៀម លើក ដាក់ លើ កប៉ាល់ នៅកំពង់ផេស្វយ័ត ភ្នពំេញ។ រូបថត រា៉ាហុីម

Rough Guides: កម្ពជុា  ជាប់លេខ  ១...

កេមុហុ៊នអាកាសចរណ៍ Lufthansa  
ដោះបំណុល  ១ផ្នេក តម្លេ ១,៧  ពាន់ 
លាន អឺរូ៉  ក្នងុចំណោម ជំនួយ របស់ រដ្ឋ 

ទីកេុង បេ៊រ ឡំាងៈ កៃុមហ៊ុន  
អាកាសចរណ៍  Lufthansa  
របស ់បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ បាន   ឱៃយ 
ដងឹ    នៅ ដើម សបា្តាហ ៍នៃះ  ថា ខ្លនួ 
បាន សង  តៃឡប់ បំណលុ  មុន ពៃល  
កំណត់  នូវ ទឹកបៃក់ ចំនួន ១,៥ 
ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ(១,៧ ពាន ់លាន  
ដុលា្លារ)នៃ ជំនួយ រដ្ឋ ដៃល ខ្លួន 
ទទួល  បាន កាល ពី ឆ្នាំមុន ក្នុង 
អំឡុងពៃល មាន ជំងឺរាតតៃបាត 
កូវីដ ១៩ ដៃល បំផ្លាញ ការធ្វើ - 
ដំណើរ តាម អាកាស។ 

ការទទូាតន់ៃះបានមកពកីារ- 
បង្កើន ដើមទុន២,២ពាន់ លាន 
អរឺ៉ ូ ដោយស រ កៃមុហ៊នុ  អាកាស-
ចរណ៍ អាល្លឺម៉ង់ ដៃលក្នុងនោះ 
រដា្ឋា ភបិាល អាល្លមឺង៉ ់មាន ភាគ ហ៊នុ 
១៤ភាគរយ   ធនាគរ     ក៏បាន 
ផ្តល ់ដើម ទនុ  ដោយ មើល ឃើញ 
ការ រស់  ឡើង  វិញ នៃតមៃូវ ការ 
ធ្វើដំណើរ តាម ផ្លូវអាកាស នៅ 
ឆ្នាំ កៃយ។

កៃុមហ៊ុន  Lufthansa បាន 
បន្ថៃម ថា  ខ្លនួ កម៏ាន បណំង សង  
បៃក់ ជំនួយ ចំនួន មួយ ពាន់ លាន  
អឺរ៉ូ នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ ផងដៃរ។

កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ នៃះ 
បាន សង បៃក ់កម្ច ីរដ្ឋ ចនំនួ ១ពាន ់ 
លាន អរឺ៉ ូរចួ ហើយកាល ព ីខៃ កមុ្ភៈ  
ហើយ បាន សង  ម្តងទៀត  បនា្ទាប ់
ព ីការ បង្កើន ទនុ ២,១៤ ពាន ់លាន  
អឺរ៉ូ ដៃល ទទួល បាន ជោគជ័យ 
កាល ពី ខៃ មុន។

កាល ពខីៃ មថិនុា ឆ្នា ំមនុ  មា្ចាស-់  
ភាគហ៊នុ  របស ់  កៃមុហ៊នុ អាកាស-

ចរណ ៍យកៃស មយួ នៃះ  បាន គទំៃ 
យា៉ាង ចៃើន   លើសលប់  នូវ ការ-  
ផ្តល់ បៃក់ ជួយសង្គៃះ របស់   
រដា្ឋាភបិាល ចនំនួ ៩ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ 
ដោយសរ វសិយ័ អាកាសចរណ ៍
តៃវូ បាន រង ផល ប៉ះពាល ់ដោយ  
ពៃយុះ   នៃ ការ រីករាលដាល វីរុស 
ករូ៉ណូា ដៃល នា ំឱៃយ ការ ហោះ ហើរ  
ឈប់ ដំណើរការ។

លោក  Carsten Spohr  
នាយក បៃតបិត្ត ិបាន នយិាយ ថា 
៖« ថ្ងៃនៃះ យើង កំពុង រកៃសា ការ- 
សនៃយា របស ់យើង  នងិ សងបៃក់  
មួយភាគ ធំ នៃ មូលនិធិ ស្ថិរភាព 
លឿន ជាង ការ រពំងឹ ទកុ។ យើង 
កាន់តៃ មាន ទំនុក ចិត្ត លើ អនា- 
គត ។ បៃទៃស កាន់តៃ ចៃើន 
កពំងុ បើក ពៃដំៃន បៃទៃស របស ់
ពួក  គៃ ឡើង វិញ» ។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖«យើង សមូ 
អរគណុ យា៉ាងខ្លាងំ ដៃល កៃមុហ៊នុ  
Deutsche Lufthansa AG  
ធ្វើ ឱៃយ មាន  ស្ថិរភាព ជាមួយ នឹង 
បៃក ់ពន្ធ នៅ ក្នងុពៃល ដ ៏លបំាក 
បផំតុ។  នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ ខ្លនួ  មាន 
លទ្ធភាព រកៃសា ទកុ ការងារ ជាង ១០   
មុឺន កន្លៃង  និង ធានា សុវត្ថិភាព 
ពួក គៃ សមៃប់ អនាគត» ។

ទកីៃងុ បៃរ  ឡាងំ  បានបោះ ជហំាន    
ចលូជយួ  កាល ព ីខៃ មថិនុា ឆ្នា ំមនុ  
ដោយសរ ជងំរឺាត តៃបាត មើល ទៅ  
គំរាមកំហៃង ដល់ អនាគត របស់ 
កៃមុ ហ៊នុ យកៃស នៃះ   ដៃល រមួ មាន  
អាកាសចរណ ៍អទូៃសី  ស្វ៊សី  នងិ  
ប៊ៃុចសៃល ៕ AFP/RR

គយ និង រដ្ឋាករ កម្ពជុា  រៀបចំ សិកា្ខាសាលា «ការ សិកេសា 
រយៈ ពេល បំពេញ បេប បទ បញ្ចេញ ទំនិញ ឆ្នា ំ២០២១»
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 ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះទៅ សង្គម ពុទ្ធ ិកម្ពជុា 
តៃវូ ពងៃងឹ វិស័យ អប់រំ ដើមៃបីឱៃយ ពលរដ្ឋ 
របស់ខ្លនួ ដៃល ឆ្លងកាត់ បៃព័ន្ធ អប់រំ មាន 
កញ្ចប់ សមត្ថភាព នៃ សតវតៃសរ៍ ទី ២១ ។ 
ដូចនៃះ គៃបូងៃៀន តៃវូ តៃៀមខ្លនួ ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប បៃកបដោយ បៃសិទ្ធភាព និង 
ភាព ស័ក្ដ ិសិទ្ធ ទិៅនឹង តមៃវូការ សិកៃសា 
របស់ សិ សៃស ។ ក្នងុន័យនៃះ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា ដាក់ចៃញ នូវ ការ- 
ការបណ្ដះុបណ្ដាល និង ពងៃងឹសមត្ថ-
ភាព របស់ គៃបូងៃៀន តាមរយៈ យុទ្ធ-
សាស្តៃ មួយចំនួន ។ អត្ថបទ សមៃប់ 
ខៃតុលា ឆ្នា ំ២០២១ ផ្ដោតលើ ការ-
បណ្ដះុបណ្ដាល ជា ស៊ៃរី (webinar 
series) តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ស្ដពីី 
ការបៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា ថ្ម ីដើមៃបី បងៃៀន 
ពី ចមា្ងាយ កៃបខ័ណ្ឌ គុណ វ ឌៃឍិ ជាតិ កម្ពជុា 
កៃបខ័ណ្ឌ គន្លង អាជីព គៃបូងៃៀន និង 
ការជៃើសរីស គៃបូងៃៀន ល្អ សមៃប់ 
ផ្ដល់ ពានរង្វាន់ សម្ដៃច តៃ ជោ សៃន ។  

 នៅក្នងុ បរិ ការ ណ៍នៃ វិបត្ត ិជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ទំាង ក្នងុ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា  និង 
ក្នងុ ពិភពលោក ការបងៃៀន និង រៀន 
តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃនិូក និង ពី ចមា្ងាយ 
កា្លាយទៅជា មធៃយាបាយ ថ្ម ីនិង ចំាបាច់ 
បំផុត សមៃប់ វិស័យ អប់រំ ។ ឆ្លើយតប 
ទៅនឹង សា្ថានភាព នៃះ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា ដៃលមាន នាយកដា្ឋាន 
បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌មាន ជា សៃនាធិការ 
បានរៀបចំ វគ្គ បណ្ដះុបណ្ដាល ជា ស៊ៃរី 
(webinar series) តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ ដើមៃបី ជួយ គំាទៃ ដល់ បុគ្គលិក 
អប់រំ លោកគៃ ូអ្នកគៃ ូ ក្នងុការ បន្ត 
និរន្តរភាព និង ពងៃងឹគុណភាព នៃ ការ- 
ផ្ដល់សៃវា អប់រំ ដល់ សិសៃសានុសិសៃស។ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា បាននឹងកំពុង រៀបចំ 
វគ្គ បណ្ដះុបណ្ដាល ជា ស៊ៃរី (webinar 
series) តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ កៃម 
បៃធានបទ សំខាន់ៗ មួយចំនួន ដូចជា 
៖ (១) វៃទិការ អប់រំ អៃ ឡិច តៃនិូក 
សមៃប់ បឋមសិកៃសា និង មធៃយមសិកៃសា 
(២) វិធីសាស្តៃ បងៃៀន ពី ចមា្ងាយ តាម 
បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃនិូក ដោយ បៃើបៃស់ 
Google Workspace for Educa-
tion (៣) ការបៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា 
ជំរុញ ដល់ ការសិកៃសា បៃប ចមៃះុក្នងុ បរិ-
បទ  កូ វីដ ១៩ (៤) របៀប ងយៗ ក្នងុ 
ការផលិត មាតិកា អប់រំ ឌីជីថល (៥) 
មូលដា្ឋានគៃះឹ នៃ អក្ខរកម្ម ទិន្នន័យ និង 
(៦) ការរកៃសា សុវត្ថភិាព លើ បណ្ដាញ 
អុីន ធឺ ណិត ក្នងុ បរិបទ កូ វីដ ១៩ ។ វគ្គ- 
បណ្ដះុបណ្ដាល ពី ចមា្ងាយ ជា ស៊ៃរី តាម 

បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃនិូកនៃះ តៃវូបាន រៀប-
ចំឡើង ដើមៃបី ផ្ដល់ជូន បុគ្គលិក អប់រំ 
នៅតាម មន្ទរី និង ការិយាល័យ អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា ទូទំាងបៃទៃស គណៈ- 
គៃប់គៃង សាលារៀន និង លោកគៃូ 
អ្នកគៃ ូចាប់ពី កមៃតិ បឋមសិកៃសា រហូត 
ដល់ កមៃិត មធៃយមសិកៃសា ទុតិយភូមិ 
ដៃល ស្ថតិក្នងុ កៃបខ័ណ្ឌ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា ។  

 តាមរយៈ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង រប ស់ 
កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា វគ្គ- 
បណ្ដះុបណ្ដាល ជា ស៊ៃរី (webinar 
series) តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ដៃល 
បាន ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ ចាប់តំាងពី ខៃ 
មីនា ឆ្នា ំ២០២១  មកនៃះ ទទួលបាន 

សមិទ្ធផល ជា ផ្លៃផ្កា  បៃកបដោយ 
ជោគជ័យ គួរឱៃយកត់សមា្គាល់ ក្នងុនោះ 
សិកា្ខាកាម ដៃល បាន ចូលរួម ទទួលបាន 
ចំណៃះដឹង សំខាន់ៗ និង ចំាបាច់ មួយ 
ចំនួន សមៃប់ យកទៅ បមៃើ ដល់ 
ដំណើរ ការបងៃៀន និង រៀន ជាមួយ 
សិកៃសា នុ សិសៃស នៅតាម សាលារៀន ឬ 
សា្ថាប័ន របស់ខ្លនួ ដៃល កំពុង បមៃើការ 
ដូចជា (១) ការបៃើបៃស់ Google 
Workspace for Education 
សមៃប់ គៃប់គៃង មាតិកាអប់រំ ឌីជីថល 
រៀបចំ មៃរៀន សមៃប់ បងៃៀន រៀបចំ 
កមៃង សំណួរ សមៃប់ ធ្វើតៃស្ត បៃចំាខៃ 
និង បៃចំាឆមាស និង រៀបចំ បងៃៀន 
សិសៃស ពី ចមា្ងាយ តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច-

តៃនិូក (២) ការបៃើបៃស់ អុីមៃល ផ្លវូ- 
ការដៃល ផ្ដល់ជូន ដោយ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា  បាន តៃមឹតៃវូ (៣) 
ការបៃើបៃស់ E-Learning Plat-
form តាមរយៈ កំុ ពៃយូ រ ទ័ រ និង ទូរស័ព្ទដៃ 
(៤) ការបៃើបៃស់ និង ការផ្លាស់ប្ដរូ 
គណនីលើ កម្មវិធី MoEYS E-Learn-
ing App របស់ កៃសួង អប់រំ យុវជន 
និង កីឡា និង ផៃសព្វផៃសាយ បន្ត ដល់ 
សិសៃសានុសិសៃស (៥) ការស្វៃងរក 
មាតិកា អប់ រំជា ភាសា ខ្មៃរ នៅក្នងុ អនុ- 
គៃហទំព័រ Krou Cambodia (krou.
moeys.gov.kh) និង ជា ភាសា- 
អង់គ្លៃស នៅក្នុង គៃហទំព័រ Open 
Education Resources (oer.
moeys.gov.kh) របស់ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា (៦) ការស្វៃងរក 
បាន យា៉ាង ងយសៃលួ នូវ វីដៃអូ នៃ ការ-
បងៃៀន សមៃប់ កមៃតិ បឋមសិកៃសា 
និង មធៃយមសិកៃសា ទៅតាម កមៃតិ ថ្នាក់ 
និង តាម មុខវិជា្ជា  តាមរយៈ គៃហទំព័រ 
Youtube (youtube.com/moey-
scambodia) របស់ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា (៧) ការបៃើបៃស់ 
បណ្ដាញ សង្គម ផ្លវូការ របស់ កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា រួមទំាង ទំព័រ  
ហ្វៃ ស  បុ៊ ក ផ្លវូការ Krou Cambodia 
បាន យា៉ាង ល្អបៃសើរ (៨) ការចៃក-
រំលៃក បន្ត និង ការចូល កៃមុ Tele-
gram Channel របស់ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា ដើមៃបី ទទួលបាន 

ឯកសារ បងៃៀន និង វីដៃអូ ថ្មីៗ ។ 
 ដើមៃបី ចូលរួម រកៃសា ឱៃយមាន សង្គតិភាព 

នៃ ការអប់រំ និង ការបណ្ដះុបណ្ដាល 
នៅក្នងុ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា កៃប-
ខ័ណ្ឌ គុណវុឌៃឍិ ជាតិ កម្ពជុា គឺជា ធាតុ- 
សំខាន់ ចំំា បាច់ មួយ នៅក្នងុ បៃព័ន្ធ ធានា 
និង ទទួលសា្គាល់ គុណភាព អប់រំ ។ 
គោលបំណង នៃ ការបង្កើត កៃបខ័ណ្ឌ 
គុណវុឌៃឍិ ជាតិ កម្ពជុា គឺ (១) ផ្ដល់នូវ 
ការទទួលសា្គាល់ លើ លទ្ធផល សិកៃសា 
ដៃល បានបញ្ចប់ តាម កមៃតិ គុណ វ ឌៃឍិ 
នីមួយៗ បៃកបដោយ សង្គតិភាព ជាតិ 
(២) ជួយ បង្កើត ចៃក អាច បត់បៃន 
បាន ដៃល បង្ក ភាពងយសៃលួ ដល់ 
អ្នកសិកៃសា  ក្នងុការ ផ្លាស់ប្ដរូ រវាង វិស័យ 
អប់រំ ឧ ត្ត ម សិកៃសា  និង អប់រំ បណ្ដះុ-
បណ្ដាល បច្ចៃកទៃស និង វិជា្ជាជីវៈ និង 
រវាង វិស័យ ទំាង២ជាមួយនឹង ទីផៃសារ-
ការងរ តាមរយៈ ការផ្ដល់ នូវ មូលដា្ឋាន 
សមៃប់ ការទទួលសា្គាល់ ការសិកៃសា 
ដៃល មាន ពីមុន រួមមាន ការផ្ទៃរ កៃ ឌី ត 
និង ការទទួលសា្គាល់ លើ បទពិសោធ 
និង សមត្ថភាព បច្ចបុៃបន្ន (៣) ផ្ដល់ 
ភាពបត់បៃន ទៅតាម គោលបំណង 
ផៃសៃងៗ គា្នា នៃ ការអប់រំ និង ការបណ្ដះុ-
បណ្ដាល (៤) លើកទឹកចិត្ត ឱៃយមាន 
ការធ្វើ វឌៃឍនកម្ម ចំណៃះដឹង ជំនាញ 
តាមរយៈ ការអប់រំ និង ការបណ្ដះុ-
បណ្ដាល ដោយ កៃលម្អ ឱៃយមាន ភាព-
ចៃបាស់លាស់ នូវ ការជៃើសរីស គុណវុឌៃឍិ 
ការកំណត់ ផល សមៃច និង ការរួម-
ចំណៃក ក្នងុការ សិកៃសា ពៃញ មួយជីវិត 
(៥) ជំរុញ ការផ្ដល់ គុណភាព អប់រំ 
និង ការបណ្ដុះបណ្ដាល ឧ ត្ត មសិ កៃសា 
បច្ចៃកទៃស វជិា្ជាជវីៈ តាមរយៈ គណុ វ ឌៃឍ ិ
ដៃល ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមៃូវការ របស់ 
បុគ្គល ទីកន្លៃង ការងរ  និង វិជា្ជាជីវៈ 
ដៃល រួមចំណៃក ជួយ ដល់ ការអភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ (៦) លើកកម្ពស់ 
ការទទួល សា្គាល់ គុណ វ ឌៃឍិ ដៃល ចៃញ 
នៅក្នងុ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា កមៃតិ 
ជាតិ  និង អន្តរជាតិ និង (៧) សមៃលួ 
ដល់ ចលនា កមា្លាំង ពលកម្ម នៅក្នុង 
តំបន់ ។ កៃបខ័ណ្ឌ គុណ វ ឌៃឍិ ជាតិ នៃះ 
ផ្ដល់ ការបកសៃយ លើ លក្ខណៈ រួម 
និង ភាព ផៃសៃងគា្នា សំខាន់ៗ មួយចំនួន នៃ 
វិស័យ២ គឺ ការអប់រំ ឧ ត្ត មសិ កៃសា និង 
ការអប់រំ បណ្ដះុបណ្ដាល បច្ចៃកទៃស 
និង វិជា្ជាជីវៈ ។ 

ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគៃហទំព័រ 

 www.postkhmer.com

ក្រសួងអប់រំរៀបចំវគ្គបណ្តះុបណ្តាលតាមប្រពន្ធអ័នឡាញដើម្របីជួយគំាទ្រដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងពង្រងឹគុណភាពស្រវាអប់រំ។ MoEys 
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កងទ័ពចិននិងឥណ្ឌាបរាជ័យក្នងុការចរចារកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រាដំ្រាន
ហ៊ីម រដ្ឋា

 
កងទ័ពចិននិងឥណ្ឌាបរាជ័យក្នុង

ការចរចារកដំណោះស្រាយទៅលើ
បញ្ហាជម្លោះព្រាដំ្រានក្រាយពីភាគីទំាង
២ជួបគ្នាកាលពីថ្ង្រាអាទិត្រាយកន្លងទៅ។
ចនិនងិឥណ្ឌាមានបញ្ហាព្រាដំ្រានត្រាង់

ព្រាំដ្រានន្រាភ្នំហិមាល័យដ្រាលជាប់នឹង
តំបន់Ladakhនៅឯខាងឥណ្ឌានិង
តំបន់ស្វយ័តទីប្រានៅខាងចិនរាប់
ទសវត្រាសរ៍មកហើយដោយភាគីទំាង២
ទាមទារយកតំបន់ជាន់គ្នាហើយព្រាម
ទាងំធ្លោប់មានសង្គ្រាមជាមយួគ្នាកាល
ពីឆ្នាំ១៩៦២ទៀតផង។
ជម្លោះរវាងប្រាទ្រាសទាងំ២បានកើន

កម្ដៅកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នា២ំ០២០
កន្លងទៅដោយទាហានទាងំសងខាង
បានដាល់គ្នាដោយកណ្ដាប់ដ្រានិង
គប់ដុំថ្មដាក់គ្នាដ្រាលបណ្ដាលឱ្រាយខាង
ឥណ្ឌាស្លោប់២០នាក់និងខាងចិន
បាត់បង់ជីវិត៤នាក់។

ចាប់តាងំពីព្រាលកើតហ្រាតុនោះមក
ភាគីចនិនងិឥណ្ឌាបានពភិាក្រាសាគ្នាក្នងុ
ការដកថយកងទ័ពរៀងៗខ្លួនច្រាញពី
តំបន់ជម្លោះដោយមកដល់ព្រាលន្រាះ
ជំនួបថ្នាក់ម្រាបញ្ជាការមានរហូតដល់
ទៅ១៣ដងឯណោះ។
ចាប់តាំងពីជំនួបលើកទី១០ដ្រាល

ប្រាព្រាឹត្តទៅនៅខ្រាកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
ន្រាះកងទ័ពទាំង២បានចាប់ផ្ដើមដក
ទ័ពនៅចំណុចមួយចំនួនន្រាតំបន់ជម្លោះ
ជាដំណក់កាលៗ។លុះជំនួបលើក-
ទី១៣ដ្រាលធ្វើឡើងនៅថ្ង្រាអាទិត្រាយកន្លង
ទៅភាគីទំាង២មិនបានរកឃើញ
ដំណោះស្រាយណមួយនោះទ្រា។
បន្ថ្រាមពីន្រាះទៅទៀតភាគីទំាង២ក៏

សចទឹកដាក់គ្នា និងបនោ្ទោសគ្នាអំពី
បរាជ័យន្រាកិច្ចពិភាក្រាសាន្រាះទៀតផង។
សរព័ត៌មានឥណ្ឌាTheHindu

បានចុះផ្រាសាយថជំនួបកាលពីថ្ង្រា
អាទិត្រាយមានរយៈព្រាល៨ម៉ោងកន្លះ
ហើយក្រាយពីជំនួបបានបញ្ចប់

ក្រាសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានច្រាញ
ស្រាចក្ដីប្រាកាសព័ត៌មានមួយថចិន
រំលោភលើកិច្ចព្រាមព្រាៀងទ្វ្រាភាគីរវាង
ប្រាទ្រាសទាំង២។
«ខាងឥណ្ឌាបានគូសបញ្ជាក់ថបញ្ហា

តាមបណោ្ដាយខ្រាស្រាព្រាដំ្រានន្រាការគ្រាប់គ្រាង
ពិតប្រាកដ(LAC)ត្រាវូបានបង្កឡើង
ដោយសកម្មភាពជាឯកតោភាគីរបស់
ចិនក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្លោស់ប្ដូរស្ថានភាព
បច្ចបុ្រាបន្ននិងរំលោភលើកិច្ចព្រាមព្រាៀង
ទ្វ្រាភាគី»។ន្រាះបើតាមការចុះផ្រាសាយរបស់
ក្រាសួងការពារជាតិឥណ្ឌា។
ប្រាភពខាងលើបានបន្ថ្រាមថឥណ្ឌា

បាន «ផ្ដល់នូវសំណើប្រាបស្ថាបនា
ដើម្រាបីដោះស្រាយបញ្ហានៅតបំន់ដ្រាល
នៅស្រាសសល់ត្រាខាងចនិមនិយល-់
ព្រាមនិងមិនបានផ្ដល់នូវដំណោះ-
ស្រាយណមួយនោះទ្រា»។
យ៉ោងណមិញខាងចិនបានឆ្លើយ-

តបថសំណើរបស់ឥណ្ឌាគឺ«មិនមាន
ហ្រាតុផល»និង«មិនអាចធ្វើទៅរួច»។

លោកLongShaohuaអ្នកនាំពាក្រាយ
ន្រាបញ្ជាការដា្ឋានកងទព័ចនិភមូភិាគខាង-
លិចបានលើកឡើងថ«ខាងចិនបាន
ខិតខំបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រាង់យ៉ោងព្រាញ
ទំហឹងក្នុងការបន្ធរូបន្ថយភាពតានតឹងនៅ
តាមបណោ្ដាយព្រាដំ្រាន។ត្រាខាងឥណ្ឌាទៅ
វិញទ្រាដ្រាលនៅត្រាទទូចដាក់សំណើដ្រាល
មិនសមហ្រាតុផល និងមិនអាចធ្វើទៅរួច
ដ្រាលធ្វើឱ្រាយការចរចាកាន់ត្រាពិបាក»។
«គោលបំណងរបស់ចិនដើម្រាបីការពារ

អធិបត្រាយ្រាយគឺមិនប្រាប្រាួលឡើយហើយ
យើងសង្រាឃឹមថខាងឥណ្ឌានឹងមិនធ្វើការ-
វិនិច្ឆ័យស្ថានភាពខុសនោះឡើយ»។ន្រាះ
បើតាមការបន្ថ្រាមរបស់លោក។
ទោះជាភាគីទំាង២ព្រាមព្រាៀងដកទ័ព

នៅតាមចំណុចមួយចំនួនយ៉ោងណក្ដីក៏
ចិន និងឥណ្ឌានៅត្រាបម្រាងុកងទ័ពពី
៥មឺុននាក់ទៅ៦មឺុននាក់នៅជួរក្រាយ
ដដ្រាល។ន្រាះបើតាមការចុះផ្រាសាយរបស់
សរព័ត៌មានជាច្រាើន។បន្ថ្រាមពីការ-
ពង្រាយទ័ពមានស្រាចក្ដីរាយការណ៍

មួយចំនួនបានឱ្រាយដឹងថភាគីទំាង២ក៏
បានបម្រាងុនូវកំាភ្លើងធំ រថក្រាះ និង
យន្តហោះចម្រាបំាងទៀតផង។
នៅមុនព្រាលចរចា១ថ្ង្រាប្រាមុខ

យោធឥណ្ឌាលោកManojMu-
kundNaravaneបានលើកឡើងថ
ខាងចិនកំពុងត្រាបង្កើនការពង្រាយ
កងទព័របស់ខ្លនួតាមបណោ្ដាយតបំន់
ព្រាំដ្រានដ្រាលកំពុងត្រាមានជម្លោះ។
«ន្រាះជាបញ្ហាដ៏ព្រាួយបារម្ភមួយដ្រាល

មានការបង្កើនកមា្លោំងទ័ពបានកើតឡើង
កាន់ត្រាច្រាើន[ពីសណំក់ខាងចនិ]ហើយ
បន្ថ្រាមពីនោះទៀតក៏មានការអភិវឌ្រាឍ
ហ្រាដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធដើម្រាបីទំនុកបម្រាងុទៅ
ដល់ការដាក់ទ័ពន្រាះនៅខាងចិនទៀត
ផង»។ន្រាះជាការលើកឡើងរបស់លោក
Naravane។លោកបន្តថ៖«ន្រាះបាន
ស្រាចក្ដីថចិននៅត្រាបន្តនៅតំបន់នោះ។
យើងក៏តាមដានជាប់នូវសកម្មភាពទាំង-
នោះ។ប្រាសិនបើពួកគ្រាបន្តនៅទីហ្នឹង
យើងក៏បន្តនៅទីហ្នឹងដ្រារ»៕

សៅ សម្ភស្ស  

តម្ល្រាថមពលធម្មជាតិនៅទ្វីប
អឺរ៉ុបឬចក្រាភពអង់គ្ល្រាសនៅខ្រាតុលា
ន្រាះបានឡើងថ្ល្រាយ៉ោងហោច៥ដង
បើធៀបនងឹ១ឆ្នាមំនុដ្រាលកតា្តាចម្រាបង
បង្កឱ្រាយមានវិបត្តិន្រាះមានភាពខុស-
ប្ល្រាកពីគ្នា ក្នុងនោះរួមមានការរញ្ជួយដី
នៅប្រាទ្រាសហូឡង់គោលការណ៍
សមា្អាតខ្រាយល់អាកាសរបស់ចិន និង
នយោបាយពង្រាកីអំណចរបស់ប្រាធ-
នាធិបតីរុស្រាសុីលោកVladimirPutin។
បម្រាបម្រាួលតម្ល្រាកំណត់ដោយអ្នក

ផ្គត់ផ្គង់នៅអឺរុ៉បនិងកង្វះខាតការផ្គត់-
ផ្គង់ឧស្ម័ននៅទូទាំងទ្វីបបានបង្កឱ្រាយ
មានការភ័យខា្លោចចំពោះវិបត្តិថម-
ពលប្រាសិនបើអាកាសធតុត្រាជាក់
ជាងធម្មតា។គ្រាួសរនានាកំពុង
ប្រាឈមមុខនឹងការឡើងថ្ល្រាន្រាតម្ល្រា
ថមពលខណៈឧស្រាសាហកម្មដ្រាលពឹង
ផ្អ្រាកលើថមពលមួយចំនួនបានចាប់-
ផ្តើមផលិតកម្មយឺតយ៉ោវធ្វើឱ្រាយមនសុ្រាស
គ្រាប់គ្នាមានសុទិដ្ឋិនិយមជុំវិញការ-
ងើបឡើងវិញន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចក្រាយជំងឺ
រាតត្រាបាតសង្រាឃឹមថស្ថានភាពនឹង
ប្រាសើរឡើងជាងមុន។
អ្នកខ្លះនៅក្នុងឧស្រាសាហកម្មឧស្ម័ន

ជឿថការឡើងថ្ល្រាគឺជាបាតុភូតប-
ណោ្ដាះអាសន្នដ្រាលបណ្ដាលមកពី

ការផ្លោស់ប្តូរស្រាដ្ឋកិច្ចដោយសរវីរុស
កូរ៉ូណហើយអ្នកផ្រាស្រាងទៀតជាច្រាើន
នយិយថវាបង្ហាញពីភាពទន់ខ្រាសាយ
ន្រារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដ្រាល
ពឹងផ្អ្រាកលើឧស្ម័ននាំចូល។
យ៉ោងណមញិកតា្តាសំខាន់បំផតុន្រា

បញ្ហាកង្វះថមពលន្រាះក៏ដោយ-
សរប្រាទ្រាសរសុ្រាសុ។ីទ្វបីអរឺ៉បុទទលួបាន
ការផ្គត់ផ្គង់ប្រាមាណជាង១ភាគ៣
ន្រាការផ្គត់ផ្គងហ់ា្គាសសរុបរបស់ខ្លួនពី
ក្រាុមហ៊ុនគំទ្រាដោយរដ្ឋរុស្រាសុី Gaz-
promដ្រាលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បំពង់បង្ហូរ
ប្រាងផ្តាច់មុខ។ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ន្រាះ
កើតឡើងអស់ជាច្រាើនទសវត្រាសរ៍មក
ហើយប៉នុ្ត្រាបានប្រាកបាក់កាលពពី្រាល
ថ្មីៗដោយសរការដាក់បញ្ចូលឧបទ្វីប
គ្រាីមារបស់អ៊ុយក្រានក្នុងឆ្នាំ២០១៤។
សហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗ ត្រាូវបាន

កំណត់ដោយអ្នករិះគនថ់ងយរង-
គ្រាះដោយសរការពឹងផ្អ្រាកលើការ-
ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់រុស្រាសុី។ ប៉ុន្ត្រាទំ-
នាក់ទំនងមានលក្ខណៈស្មុគស្មោញ
ជាងន្រាះ។ដំបូងសហភាពអឺរ៉ុបបាន
ជំរុញឱ្រាយមានការផ្លោស់ប្តូររុស្រាសីុឱ្រាយឆ្ងាយ
ពីកិច្ចសន្រាយារយៈព្រាលវ្រាងដ្រាលទាក់-
ទងនឹងតម្ល្រាប្រាងដ្រាលជាការផ្លោសប់្តរូ
មួយបង្កើតប្រាព័ន្ធកំណត់តម្ល្រាដោយ
ប្រាយោលដ្រាលឆ្លះុបញ្ចាងំពីសកា្ដៅនុពល
ទីផ្រាសារឧស្ម័ន។

ទោះយ៉ោងណកដ៏ោយភាពជឿជាក់
របស់ក្រាុមហ៊ុនGazprom ត្រាូវ
បានចោទសួរនៅឆ្នាំន្រាះពោលគឺរដូវ
រងឆ្នាំ២០២០-២១កន្ល្រាងផ្ទុកទាំង
ឧស្ម័ននៅក្នុងប្រាទ្រាសរុស្រាសុីនិងទ្វីបអឺរ៉ុប
ត្រាូវបានបង្ហូរទៅកម្រាិតទាប។ក្រាុម-
ហ៊នុGazpromមនិបានជយួបពំ្រាញ
បន្ថ្រាមតម្រាូវការអឺរ៉ុបប៉នុា្មោនទ្រាដោយ
បដិស្រាធមិនបញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់បន្ថ្រាម
តាមរយៈអ៊ុយក្រានលើសពីអ្វីដ្រាលត្រាូវ
បានធនាក្រាមកិច្ចសន្រាយារយៈព្រាលវ្រាង។
លោកTomMarzecManserនៅ

ICISដ្រាលជាអ្នកពិគ្រាះយោបល់
បានប្រាប់សរព័ត៌មានTheFinancial
Timesថ៖«អឺរុ៉បមានជម្រាើស២សម្រាប់
ផ្គត់ផ្គង់ហា្គាសបន្ថ្រាមព្រាះវាពឹងផ្អ្រាកយ៉ោង
ខា្លោំងលើការនំាចូលពីរុស្រាសុី ឬការដឹក-
ជញ្ជនូឧស្មន័ធម្មជាតិរាវប៉នុ្ត្រាវធិីទាងំ២ន្រាះ
មិនដំណើរការទ្រា»។
ការផ្លោសប់្តូរទៅជាការប្រាើប្រាស់ថម-

ពលស្អាតដចូជាថមពលខ្រាយល់នងិ
ពន្លឺព្រាះអាទិត្រាយមានឥទ្ធិពលជំរុញឱ្រាយ
មានតម្រាូវការប្រាើប្រាស់ឧស្ម័នកាន់ត្រា

ច្រាើនដ្រាលការផ្លោស់ប្ដរូន្រាះត្រាវូបានគ្រា
មើលឃើញថជា«ការតភា្ជាប់ឥន្ធនៈ»
រយៈព្រាលមធ្រាយមរវាងយុគសមយ័អីុ្រដូ
កាបូននិងថមពលកកើតឡើងវិញ។
ទន្ទឹមនឹងន្រាះគោលដៅរយៈព្រាល

វ្រាងន្រាការបង្កើតស្រាដ្ឋកចិ្ចមនិប៉ះពាល់
បរសិ្ថាននៅចក្រាភពអង់គ្ល្រាសនងិអឺរ៉បុ
ក៏បានកាត់បន្ថយនូវឆន្ទៈរបស់វិនិយោ-
គិនក្នុងការវិនិយោគលើការផ្គត់ផ្គង់
ប្រាងឥន្ធនៈហ្វូសុីលដ្រាលពួកគ្រាជឿ
ថអាចនឹងល្រាងប្រាើបានក្នងុរយៈព្រាល
៣០ឆ្នា។ំជាមួយគ្នាន្រាះការផ្គត់ផ្គង់
ឧស្ម័នក្នងុស្រាកុរបស់អឺរុ៉បបានធ្លោក់ចុះ
ក្នងុកម្រាិតទាបដោយសរអភិវឌ្រាឍយ៉ោង-
ឆប់រហ័សជាច្រាើនទសវត្រាសរ៍ដ្រាល
ទើបធ្លោក់ចុះ៣០ភាគរយក្នុងរយៈ-
ព្រាល១ទសវត្រាសរ៍ចុងក្រាយន្រាះ។
ម៉្រាយាងវិញទៀតការប៉ុនប៉ងរបស់អឺ-

រ៉ុបក្នុងការធ្វើជាម្រាដឹកនាំពិភពលោក
ដើម្រាបីដោះស្រាយបញ្ហាប្រាប្រាួលអាកាស-
ធតបុានបង្ហាញពកីារផ្លោស់ប្តូរកានត់្រា
ទូលំទូលាយនៅក្នុងទីផ្រាសារ។ទ្វីបន្រាះ
បានរុញច្រានស្រាដ្ឋកិច្ចដ្រាលកំពុងលូត-

លាស់យ៉ោងឆប់រហ័សនៅអាសុីឱ្រាយ
ឃ្លោតឆ្ងាយពីការប្រាើប្រាស់ថមពល
ធ្រាយូងថ្ម។ ក្រាយមកប្រាទ្រាសចិននិង
ឥណ្ឌាបានកា្លោយជាគូប្រាជ្រាងសហភាព
អរឺ៉បុសម្រាបក់ារផ្គតផ់្គងឧ់ស្មន័ធម្មជាតិរាវ
(LNG)ខណៈអឺរ៉ុបពឹងផ្អ្រាកការនាំចលូ
ពីប្រាទ្រាសដូចជាអាម្រារិកនិងកាតាវិញ។
ឧស្រាសាហកម្មឧស្ម័នធ្លោបដ់ំណើរការស្ទើរ

ត្រាទាំងស្រាុងលើបំពង់បង្ហូរប្រាងពីចំណុច
មួយទៅចំណុចមួយដ្រាលធ្វើឱ្រាយការប្រា-
កួតប្រាជ្រាងក្នុងតំបន់អឹរ៉ុបមានកម្រាិតទាប
បំផុត។ការរីកចម្រាើនយ៉ោងឆប់រហ័សន្រា
ឧស្រាសាហកម្មឧស្ម័នLNGមានន័យថការ-
ដឹកទំនិញតាមសមទុ្រាឥឡវូន្រាះបានបង្កើត
នវូអ្វីដ្រាលស្រាដៀងនឹងទីផ្រាសារពិភពលោក
របស់ប្រាងដ្រារ។
លោកHenningGloysteinជាអ្នក-

ប្រាឹក្រាសាយោបល់នៅក្រាុមហ៊ុនEurasia
Groupលើកឡើងថ៖«ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ប្រាទ្រាសចិនផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នដល់ផ្ទះរហូត
ដល់១៥លាននៅទីក្រាុងឆ្ន្រារសមុទ្រារបស់
ខ្លួនទៅនឹងបណ្ដាញឧស្ម័នដ្រាលបន្ថ្រាម
តម្រាូវការហឡូងន់ិងប្រាលហ្រាសុិកជារៀងរាល់
ឆ្នាំ។ដូច្ន្រាះនៅព្រាលដ្រាលអាកាសធតុ
ត្រាជាក់នៅប្រាទ្រាសចិនតម្ល្រាឧស្ម័នឡើង
ថ្ល្រានៅចក្រាភពអង់គ្ល្រាសនិងអាល្លឺម៉ង់»។
ទោះយ៉ោងណរដា្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបអះ-

អាងថការកើនឡើងតម្ល្រាឧស្ម័នអាច
ជាការពង្រាឹងកំណើនការប្រាើប្រាស់ថម-
ពលកកើតឡើងវិញ។ប៉ុន្ត្រាមានការព្រាួយ
បារម្ភថបញ្ហាន្រាះអាចបង្កឱ្រាយមានប្រាតិកម្ម
ប្រាឆំងនឹងការប្រាើប្រាស់ថមពលកកើត
ឡើងវញិប្រាសិនបើអ្នកប្រាើប្រាសច់ាបផ់្តើម
ជឿជាក់ថ តម្ល្រាន្រាការផ្លោស់ប្តូរថមពល
ឡើងថ្ល្រាខ្ពស់ព្រាក៕

តើកត្តាអ្វខី្លះដ្រាលជំរុញវិបត្តិ
កង្វះថាមពលនៅអឺរុ៉ប?

ការ ប្ើប្ស់ថាមពលនៅ ប្ទ្ស អង់គ្លស្ ។ រូបថតAFP



សុខ វេងឈាង

រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាន
ប្រកាសថាកាលពីថ្ង្រចន្ទ ទី
១១តលុាអធកិារបតីអាល្លមឺង៉់
លោកស្រីអ្រនជ្រឡាមឺរក្រល
និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក
អ្រម៉ានយុអ្រលម៉ាក្រងុបានធ្វើ
ការជបួពភិាក្រសាតាមទរូសព័្ទទៅ
កាន់ប្រធានាធិបតីរុស្រសី៊ និង
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រនដើម្របី
ពិភាក្រសាអំពីសង្គ្រមផ្ដាច់ខ្លួន

នៅអុ៊យក្រនហើយបានយល់-
ព្រមថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
របស់ពួកគ្រគួរត្រជួបប្រជុំ។
ជាដបំងូម្រដកឹនាំអរឺ៉បុខាង-

លិចទាំង២បានជួបជាមួយ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រនលោក
វ៉ុលូឌីមមីហ្រស្រឡ្រនស្គីដើម្របី
ពិភាក្រសាអំពីការអនុវត្តកិច្ច-
ព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្ក៍ដ្រល
មនគោលបំណងនាំមកនូវ
ដំណោះស្រយសន្តិភាពន្រ
ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រន។បនា្ទាប់

មកម្រដឹកនាំទាំង២បានជួប
ប្រធានាធិបតីរុស្រសី៊លោកវ៉្លោឌីមៀរ
ពូទីនដើម្របីជំរុញឱ្រយលោកជួយ
ធ្វើឱ្រយមនវឌ្រឍនភាពក្នង៊ដំណើរ
ការសន្តភិាព។
ប្រទ្រសអ៊ុយក្រនគឺកំពុង

ប្រយទុ្ធក្នង៊សង្គ្រមជាមយួក្រមុ
ផ្ដាច់ខ្លួនជនជាតិរុស្រសី៊នៅតំបន់
ដនុបាសភាគខាងកើតប្រទ្រស
ដ្រលចាប់តំាងពីការផ្ទះ៊សង្គ្រម
កាលពីឆ្នាំ២០១៤បានសម្លោប់
មនុស្រសជាង១៤០០០នាក់៕
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ប្រទ្រសថ្រនឹងបើកប្រទ្រស
ស្វាគមន៍ភ្ញៀវទ្រសចរចាក់វ៉ក់-
សំងគ្រប់ដូសមកពីប្រទ្រស
ហានភិយ័ទាបមយួចនំនួដ្រល
មនដូចជាចក្រភពអង់គ្ល្រស
សិង្ហបុរីអាល្លឺម៉ង់ ចិននិង
សហរដ្ឋអាម្ររកិចាប់ពីថ្ង្រទី១
ខ្រវចិ្ឆកិា។ន្រះជាការលើកឡើង
របស់លោកប្រយធុចាន-អចូា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រកាលពីថ្ង្រចន្ទ។
លោកប្រយុធបានលើក-

ឡើងថាភ្ញៀវទ្រសចរមកពី

ប្រទ្រសយ៉ាងតិចចំនួន១០
អាចចូលមកស្រុកថ្រនៅជំ-
ហានដំបូង(ថ្ង្រទី១ខ្រវិច្ឆកិា)
ដោយមិនឆ្លងកាត់ការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កឡើយហើយគ្រន់ត្រធ្វើ
ត្រស្តPCRនៅមុនព្រលមក
ដល់ប្រទ្រសថ្រ និងព្រលមក
ដល់បុ៉ណោ្ណោះ។លុះនៅខ្រធ្នូនិង
ខ្រមករាថ្រនឹងបើកប្រទ្រសឱ្រយ
ភ្ញៀវទ្រសចរមកពីប្រទ្រសកាន់-
ត្រច្រើនបន្ថ្រមទៀត។
សម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរដ្រល

មកពីប្រទ្រសដ្រលមិនស្ថតិក្នង៊
បញ្ជីខាងលើន្រះនឹងត្រូវឆ្លង

កាត់ការធ្វើចតា្តាឡីស័កទើបអាច
ដើរល្រងបាន។ន្រះបើតាមការ-
បញ្ជាក់របស់លោកប្រយុធ។
កន្លងមកថ្របើកឱ្រយជនបរទ្រស

មកល្រងនៅតំបន់ទ្រសចរណ៍
មួយចំនួនប៉ុណោ្ណោះត្រការបើក
លើកន្រះគបឺើកឱ្រយដើរល្រងដោយ
ស្ររីនៅទូទាំងប្រទ្រសថ្រ។
ធនាគារជាតិថ្រព្រយាករថានៅ

ក្ន៊ងឆ្នាំន្រះប្រទ្រសន្រះនឹង
ទទួលភ្ញៀវទ្រសចរសរុប២០
មុឺននាក់ប៉ុណោ្ណោះខណៈឆ្នាំ
ក្រយថ្រអាចនឹងទទួលភ្ញៀវ-
ទ្រសចរសរុប៦លាននាក់៕

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ចិនធ្វើសមយុទ្ធវាយលុកឆ្នេរសមុទេ
ខណៈពេលដេលភាពតានតឹងជា-
មួយកោះតេវា៉ាន់កើនឡើង
កាលពីថ្ង្រចន្ទទី១១តលុាកងទព័

រំដោះប្រជាជនចិនបាននិយយថា
នៅរយៈព្រលប៉ុនា្មានថ្ង្រថ្មីៗ ន្រះខ្លួន
បានធ្វើសមយុទ្ធចុះចតនិងវយ-
លុកឆ្ន្ររសមុទ្រមួយនៅជិតកោះ
ត្រវ៉ន់ ខណៈព្រលដ្រលភាពតាន-
តឹងជាមួយកោះន្រះកំពុងកើនឡើង
យ៉ាងខា្លោំង។
កាស្រតផ្លវូការរបស់កងទព័រដំោះ-

ប្រជាជនចិនបានធ្វើការរាយការណ៍
លើបណ្ដាញសង្គមWeiboថា
សមយុទ្ធន្រះបានធ្វើនៅតំបន់ភាគ-
ខាងត្របូងន្រខ្រត្តហ្វូជៀនដ្រលជាប់
ជាមយួនងឹច្រកសមទុ្រត្រវន៉់ដ៏តចូ-
ចង្អៀត។អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថា
ប្រសិនបើក្រុងប៉្រកាំងសម្រច-
ចិត្តប្រើកម្លោំងដើម្របីបំព្រញគោល-
នយោបាយចនិត្រមយួខ្រត្តហ្វជូៀន
នឹងកា្លោយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយ
សម្រប់ប្រសកកម្មវយកាន់កាប់កោះ
ត្រវ៉ន់ដោយសរភូមិសស្ត្រជិតគា្នា។
កាស្រតន្រះក៏បាននិយយថា

ក្រុមទាហានត្រូវបាន «ប្រងច្រកជា
រលកជាច្រើនដើម្របីចាប់យកឆ្ន្ររ
ខ្រសាច់និងបំព្រញភារកិច្ចប្រយុទ្ធនៅ
ដំណក់កាលផ្រស្រងៗ គា្នា»ប៉ុន្ត្រមិន
បានផ្ដល់ព័ត៌មនលម្អិតបន្ថ្រម។
កោះត្រវ៉ន់បានរងសម្ពាធនយោបាយ

និងយោធាយ៉ាងខា្លោំងពីប្រទ្រសចិន
ដ្រលមើលឃើញកោះន្រះថាជាដ្រន-
ដីអធបិត្រយ្រយរបស់ខ្លនួហើយនងឹធ្វើ
អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្របីធ្វើឱ្រយកោះន្រះ
រួបរួមជាមួយខ្លួនវិញ។កាលពី
ចុងសបា្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីចិន
លោកសុីជីនភីងបានធ្វើការសន្រយា
ម្ដងទៀតថាបង្រួបបង្រួមជាមួយ
កោះត្រវ៉ន់វិញខណៈព្រលដ្រល
ប្រធានាធិបតីត្រវ៉ន់លោកស្រីស្រ-
អីុង-វិនបាននិយយថា ត្រវ៉ន់នឹង
មិនត្រូវបានបង្ខំឱ្រយឱនក្របាលទៅ
ប្រទ្រសចិនទ្រ៕សុខ វេងឈាង
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ផ្រនការស្រដ្ឋកចិ្ច៥ឆ្នាំរបស់ប្រទ្រស
ម៉ាឡ្រសុី (២០២១-២០២៥)ត្រូវ
បានអនមុត័ដោយសភាម៉ាឡ្រសុីកាល
ពីសបា្ដាហ៍មុនក្រយព្រលដ្រល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡ្រសុីលោកអុសី្ម្រល
សប្រ៊ី(IsmailSabri)បានស្នើឡើង
កាលពីចុងខ្រកញ្ញាកន្លងទៅ។
ក្ន៊ងផ្រនការស្រដ្ឋកិច្ច៥ឆ្នាំលើក-

ន្រះប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីមនមហចិ្ឆតាចង់
កា្លោយជាប្រទ្រសអព្រយាក្រតឹកាបនូត្រមឹ
ឆ្នាំ២០៥០។
កាលពីចងុខ្រកញ្ញាកន្លងទៅលោក

សប៊្រីបានលើកឡើងប្រប់សភា
ម៉ាឡ្រសុីថា៖ «ខ្ញ៊ំធ្វើការប្ដ្រជា្ញាចិត្តថា
ម៉ាឡ្រសុីនងឹកា្លោយជាប្រទ្រសអព្រយាក្រតឹ
កាបូនយ៉ាងលឿនបំផុតត្រឹមឆ្នាំ-
២០៥០»។
«ផ្រនការលម្អតិផ្រស្រងៗទៀតពាកព់ន័្ធ

នងឹវធិានការសម្រប់កាត់បន្ថយឧស្មន័
កាបូននឹងត្រូវដក់ច្រញបនា្ទាប់ពីមន
ការត្រតួពនិតិ្រយសព្វគ្រប់រយៈព្រលវ្រង
ទៅលើយុទ្ធសស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍បញ្ច្រញ
កាបូនកម្រតិទាបដ្រលគ្រងនឹងបញ្ចប់
នៅឆ្នា២ំ០២២»។ន្រះបើតាមការលើកឡើង
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡ្រសីុ។
អព្រយាក្រតឹកាបនូជាភាពសមមត្រ

គា្នារវងការស្រូបយកកាបូនពីបរិ-
យកាសនិងការបញ្ច្រញកាបូនទៅ
កាន់បរិយកាសវិញ។
បើផ្អ្រកតាមការប្ដ្រជា្ញាចិត្តម៉ាឡ្រសុី

ហាក់បីដូចជាមនមហិច្ឆតាខ្ពស់ជាង
គ្រនៅក្ន៊ងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដោយ
ប្រទ្រសឥណ្ឌនូ្រសីុប្ដ្រជា្ញាដើម្របីកា្លោយ-
ជាប្រទ្រសអព្រយាក្រឹតកាបូនត្រឹម
ឆ្នា២ំ០៦០ចំណ្រកឯប្រទ្រសថ្ររហូតដល់
ឆ្នា២ំ០៦៥ឬឆ្នា២ំ០៧០ឯណោះ។
ជាមយួនងឹការប្ដ្រជា្ញាចតិ្តន្រះម៉ាឡ្រសុី

ក៏បានដក់ច្រញផ្រនការគោលៗមយួ

ចនំនួផងដ្ររដោយក្នង៊នោះរមួមនការ
ឈប់សងសង់រោងចក្រដោយចហំ្រះ
ធ្រយូងថ្មការអនុវត្តការដក់តម្ល្រកាបូននិង
ដក់ពន្ធកាបូនការអភិវឌ្រឍយនយន្ត
ប្រើប្រស់ថាមពលអគ្គិសនីក៏ដូចជា
ការដក់ច្រញនូវប្លង់ម្រស្រដ្ឋកិច្ចខៀវ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈប់ធ្វើរោងចក្រ

ដោយថាមពលធ្រយូងថ្មលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡ្រសុីបានលើកឡើងថា
គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីថាមពល
នងឹត្រវូដក់ច្រញនាព្រលឆប់ៗ ។លោក
បានលើកឡើងថា៖«ជនំាន់ប្រើប្រស់
ថាមពលស្អាតនងឹត្រវូបានអនវុត្តតាម
រយៈការបង្កើតរោងចក្រថាមពលដើរ
ដោយឧស្មន័នៅឧបទ្វបីម៉ាឡ្រសុដីើម្របី
ជំនួសនូវរោងចក្រធ្រយូងថ្ម»។
បន្ថ្រមពីលើន្រះទៀតលោកសប៊្រី

បានឱ្រយដងឹថាម៉ាឡ្រសុីនងឹបង្កើតច្របាប់
ដើម្របីធ្វើនយិតកម្មចពំោះអ្នកប្រើប្រស់
ថាមពលកម្រតិខ្ពស់ដ្រលរមួមនអ្នក-
នៅក្ន៊ងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យ
ឧស្រសាហកម្ម។
ទាកទ់និនងឹរឿងដក់តម្ល្រកាបនូនងិ

ការដក់ពន្ធកាបូនវិញលោកសប៊្រី
មនិបាននយិយលម្អតិទ្រត្រខាងក្រសងួ

បរសិ្ថានម៉ាឡ្រសុីធា្លោប់បានលើកឡើង
ថាក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
ព្រមទំាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកំពុងត្រ
សកិ្រសាបង្កើតគម្រងពាណជិ្ជកម្មការ-
បញ្ច្រញឧស្ម័ននៅក្ន៊ងស្រុក។
ចណំ្រកផលតិកម្មយនយន្តអគ្គសិនី

វញិខាងរដ្ឋាភបិាលម៉ាឡ្រសុីនងឹតាកត់្រង
នូវយុទ្ធសស្ត្រនានាដើម្របីទាក់ទាញ
វិនិយោគិនឱ្រយមកវិនិយោគលើផ្ន្រកន្រះ។
រឯីប្លង់ម្រស្រដ្ឋកចិ្ចខៀវវញិម៉ាឡ្រសុី

គ្រងនងឹធ្វើការអភវិឌ្រឍគម្រងនានា
នៅតាមតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ និងតំបន់
សមទុ្រ។បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ម៉ាឡ្រសីុគម្រងស្រដ្ឋកិច្ចខៀវន្រះបាន
ចាប់ផ្ដើមបណ្ដើរៗ ហើយតាមរយៈគម្រង
កាត់បន្ថយទឹកជំនន់ការគ្រប់គ្រងអាងទឹក
ទន្ល្រព្រមទំាងការព្រយាករអំពីទឹកជំនន់។
ទោះយ៉ាងណអ្នកជំនាញជាច្រើន

បានសទរនងឹផ្រនការស្រដ្ឋកចិ្ចម៉ាឡ្រសុី
ទាងំន្រះត្របានសម្ដ្រងពីការព្រយួបារម្ភ
ចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដ្រងរបស់
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡ្រសុី។
លោកNiloyBanerjeeតំណង

កម្មវធិីអភវិឌ្រឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
(UNDP)ប្រចាំប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុី

សិង្ហបុរី និងប្រ៊ុយណ្របាននិយយ
ប្រប់សរព័ត៌មនChannelNews
Asiaថា«ម៉ាឡ្រសីុមិនដ្រលខ្វះនូវចក្ខវិ៊ស័យ
រយៈព្រលវ្រងនោះទ្រ។ការដក់ច្រញ
ផ្រនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាមិនម្រន
ជាបញ្ហាឡើយសម្រប់ម៉ាឡ្រសីុ»។
«បញ្ហាប្រឈមនៅទីន្រះគឺមនត្រ

ការប្រកា្លោយពីផ្រនការទៅជាការអនុវត្ត
ផ្រនការហើយដោះស្រយបញ្ហាជាប្រព័ន្ធ
នានាដ្រលរារំាងដល់ការអនុវត្តន្រះ»។ន្រះ
ជាការបន្ថ្រមរបស់លោកBanerjee។
ចំណ្រកឯខ្លះទៀតយល់ថាបញ្ហាគឺ

ស្ថិតត្រង់ផ្រនការដ្រលដក់ច្រញ
ទាំងន្រះមិនទាន់មនព័ត៌មនលម្អិត
ច្របាស់លាស់នោះឡើយ។
លោកស្រីMeenaRamasប្រធាន

ន្រអង្គការមតិ្តរបស់ភពផ្រនដីប្រទ្រស
ម៉ាឡ្រសុីបានប្រប់សរព័ត៌មន
ChannelNewsAsiaថា«តាម
ពតិទៅយើងភា្ញាកផ់្អើលខា្លោំងម្រនទ្រន
ព្រះត្រយើងមិនដ្រលឮអ្វីសោះ
អពំីម៉ាឡ្រសុីដ្រលថាគតិគូរប្រកា្លោយ
ទៅជាប្រទ្រសអព្រយាក្រឹតកាបូនត្រឹម
ឆ្នាំ២០៥០ន្រះ»។
«ផ្រនការន្រះនងឹល្រចច្រញជារបូរាង

ឡើងនៅរយៈព្រល៥ឆ្នាំខាងមុខត្រ
យើងមិនមនគោលដៅលម្អិតនោះ
ឡើយ។យើងមិនទាន់បានឃើញ
ផ្រនការម្រនោះទ្រ។អ្វីដ្រលនកឹស្មាន
មនិដល់ភាគច្រើនគឺស្ថតិត្រង់ផ្រនការ
លម្អតិត្រម្ដង»។ន្រះបើតាមការបន្ថ្រម
របស់លោកស្រី។
លោកDarshanJoshiអ្នកវភិាគ

មកពីវទិ្រយាស្ថានយទុ្ធសស្ត្រនងិអន្តរជាតិ
ម៉ាឡ្រសុី (ISISMalaysia)បាន
ឱ្រយដឹងថាការវយតម្ល្រមហិច្ឆតាពិត
ប្រកដរបស់ម៉ាឡ្រសុីពាកព់ន័្ធនងឹការ-
ប្ដ្រជា្ញាចិត្តលើរឿងអាកាសធាតុអាច
ធ្វើទៅបានលុះត្រត្រមនផ្រនការ
លម្អិតពិតប្រកដណមួយ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី១៣ែខតុលាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

មា៉ាឡេសីុប្ដេជា្ញាធ្វើជាបេទេសអពេយាកេតឹកាបូនតេមឹ
ឆ្នា២ំ០៥០អ្នកជំនាញសាទរតេបារម្ភរឿងអនុវត្ត

លោក អីុស្មេល សាបេ៊ ីនាយករដ្ឋមន្តេមី៉ាឡេសីុ  ។ រូបថតAFP

បារំាងអាល្លម៉ឺង់អុ៊យកេនរុសេសី៊
យល់ពេមរៀបចំកិច្ចបេជំុថ្នាក់រដ្ឋមន្តេី

ថេបើកសមេប់ភ្ញៀវទេសចរចាក់វា៉ាក់សំាងគេប់ដូស
ពីបេទេសហានិភ័យកមេតិទាបចាប់ពីខេវិច្ឆកិា
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នៅ ទី បំផុតបាន   រក ឃើញ 
ស្រីស្អាត   ជា  ម្ចាស់ មកុដ  ទាំង  ៣ ន្រ   
កម ្ម វិធី  ប្រកួត  កញ្ញា ឯកកម្ពុជា ប្រចាំ   ឆ្នាំ  
២០២១ (Miss Cambodia 
2021) ហើយដ្រល ជម្រុះ  ចម្រញ់ ពី      
ប្រក្ខភាព  ២០  រូប  ចុង ក្រយ  ក្នុង      
វគ្គ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ   កាល ពី ល្ងាច  
ថ្ង្រចន្ទ  ទី ១១ ខ្រ តុល ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

ក្រម  បាវចនា  ន្រ ការប្រកតួ រក រាជនិ ី
សម្រស់ «វប្របធម៌ ធម្មជាតិ និង ចម្រុះ 
សម្របូរប្រប»    កម្ម វិធី ប្រកួត កញ្ញាឯក-  
កម្ពុជា  ឆ្នាំ២០២១ ដ្រល ផ្តើម ដំណើរ 
ឆ្ពោះ  ទៅ គ្រង មកុដ  និងជា  តំណាងឱ្រយ 
ប្រទ្រស   កម្ពជុានៅក្នងុ កម្មវធិ ីបវរកញ្ញា  
អន្តរជាតិ បវរកញ្ញា ផ្រនដី  និង បវរ - 
កញ្ញា  ទ្រសចរណ៍ អន្ត រ ជាតិ។  

កញ្ញា  ម៉ៅ ច័ន្ទ រស្មី ស្រី ស្រស់  មកពី 
ខ្រត្ត បាត់ដំបង  វ័យ  ២១ឆ្នាំ កម្ពស់ 
១,៦៥ ម៉្រត្រ ទម្ងន ់៤៥ គឡី ូនងិមន  
ទំហំទាំងបី ៣២/២៦/៣៤  កា្លាយ ជា 
ជយ លភី ន្រ កញ្ញា ឯក ទ្រសចរណ៍ - 
កម្ពុជា  ប្រចាំ ឆ្នាំ ២០២១ ខណៈ ស្រី- 

ស្រស់  ក៏ មក ពី ខ្រត្តបាត់ ដំបង   ដ្ររគឺ - 
កញ្ញា  ជា ចារា៉ានី វ័យ  ២៦ឆ្នាំ  កម្ពស់ 
១,៦៥ ម៉្រត្រ ទម្ងន ់៤៦ គឡី ូនងិមន  
ទំហំ ទាំងបី ៣២/២៦/៣៤ កា្លាយ  ជា 
ជយ  លភ ីន្រ កញ្ញា ឯក អន្តរជាត ិ កម្ពជុា  
ប្រចា ំឆ្នា ំ២០២១។ កញ្ញា ម៉ៅ ចន័្ទ រស្ម ី
បាន  គ្រង ឈុត តំណាង ជាតិ មន-  
ឈ្មោះ  ថា « នាងសិតាព្រះអគ្គី» ដ្រល 
ជា  ឈុត ដកស្រង់ច្រញ ពី រឿង រាមក្ត្ររិ៍ 
ត្រង ់ ឈតុ នាង សតិា ដើរ កាត ់ ភ្លើង គ ឺជា 
ឈុត  ដ្រលតំណាងឱ្រយ ស្រ្តី ខ្ម្ររ  មន 
ភាព  អង់ អាច កា្លាហាន ស្មោះសរ  និង 
ភក្ត ីភាព ចណំ្រក កញ្ញា  ជា ចារា៉ាន ីគ្រង 
ឈតុ  តណំាង ជាតដិ្រលមន ឈ្មោះ ថា 
«នាង កិន្ន រី»  ដក ស្រង់ច្រ ញពី អក្រសរ - 
សិល្រប៍ គំនូរ និង សិល្របៈបុរាណខ្ម្ររ-  
ហើយ   កិន្នរី គ ឺជាបក្រសីសួគ៌១ ប្រភ្រទ  
ដ្រល   អាស្រយ័នៅ  ក្នងុព្រហមិពា ន្តន្រ 
ជើង   ភ្នំក្រលស មនផ្ន្រក ខាង លើ ជា 
មនុស្រស   ផ្ន្រកខាង ក្រម ជាសត្វ បក្រសី 
មន  ស្លាបអាចហោះ ហើរបាន  និង -  
រូបឆម លោម ពណ៌ ល្អ ស្រស ់ ស្អាត។

កញ្ញា ជា ចារា៉ាន ីបង្ហាញ ព ីចណំាប-់ 
អារម្មណ៍ ខ្លួន ថា៖ « ន្រះពិតជា កិត្តិ- 

យស  និងភាពជោគជ័យមួយ  ដ្រល-  
មន  តម្ល្រ បផំតុ  សម្របរ់បូនាងខ្ញុ ំ នងិ 
ជា  មោទនភាព  សម្រប ់ស្រកុកណំើត 
របស ់ ខ្ញុំ  ដ្ររ(បាត់   ដំបង)។  ជា  ដំបូង  - 
នាងខ្ញុ ំ សមូ អរគណុ ដល ់កម  ្មវធិ ី Miss 
Cambodia នងិ  អ្នកឧបត្ថម្ភ ទាងំអស ់ 
FUZE TEA ដ្រល បាន ផ្តល់ នូវ-   
ឱកាស ដ៏ វិស្រស វិសល មួយន្រះ។   
លើស  ពនី្រះ  នាងខ្ញុមំន ត្រ ម្រម 

ដ្រ ១០ពី ចម្ងាយ សូម ធ្វើ 
ការ អរ   គុណ ដល់  ពុកម៉្រ 
បង ប្អូន  ទាំងអស់ ដ្រល 
ត្រង ត្រ   គាំទ្រ និង ជា 
កម្លាំង ចិត្ត មួយ  យ៉ៅង 
ធំ  សម្រប់ នាង ខ្ញុំ  
ទៅ  លើភាព ជោគ 
ជ័យ-    

មួយ ន្រះ ។ ជា ចុង - 
ក្រយ សូម ជូនពរ 
ពុកម៉្រ បងប្អូន ទាំង - 

អស គ់ា្នា  ឱ្រយ មនសខុភាពល្អ 
និង  ចៀស ផុត ពី កូវីដ ១៩» ។ 

ឯ   កញ្ញា ដា ំ សភុក្តសិុនិឌ ី
វ័យ   ២៦ ឆ្នាំ មន កម្ពស់   
១,៦៦ ម៉្រត្រ ទម្ងន ់៥២ 
គីឡូ និងមន  ទំហំ ទាំង 

បី ៣៧ /២៨/៣៩ 
មក    ពី ខ្រត្ត  ពោធិ៍- 

សត ់ កា្លាយ ជា  
ម្ចាស់ មកុដ - 

កញ្ញា  ឯក ផ្រនដី - 
កម្ពុជា   ប្រចាំ   ឆ្នាំ ២០២១។  
កញ្ញា ដា ំ សភុក្តសិុនិឌ ីបាន-  
គ្រង   ឈតុ តណំាង ជាត ិមន 

ឈ្មោះ  ថា  «អប្រសរ ផ្រសង - 
ទៀន» ដ្រលជា  ជំនឿ 

បន់ស្រន់ ត្រង នៅ - 
ដក  ់ ជាប ់ ក្នងុ សង្គម 

ខ្ម្ររ ត ពី បុរាណ   
មក៕

ការប្រកួតកញ្ញាឯក
កម្ពជុាឆ្នាំ២០២១
រកឃើញជយលាភី
ម្ចាស់មកុដទំាង៣

ភ្នំថ្មទឹកខៀវថ្លាអន្ទងចិត្តអ្នកទ្រសចរវិលមកេ្រហ្គនខ្រនយិនអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កេុង កាបុល : ទស្រសនីយភាព ទឹក- 

ខៀវ  ថា្លាឆ្វង់  នៅ  ឧទ្រយានជាតិ  ប៊្រន អុី- 
អាមៀរ (Band-e Amir) បាន 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទ្រសចរ អា ហ្វ ហា្គា នី- 
ស្ថាន  ជាថ្ម ីម្តងទៀត  ដោយ ឆ្លង កាត ់  ផ្លវូ 
រដបិរដបុ  ដើម្រប ីទទលួបទ ពសិធមក 
កាន់តំបន់ទ្រសចរណ៍  ទឹកខៀវ ថា្លា ព័ទ្ធ 
ដោយ ច្រងំ ថ្ម ដ្រល គ្រ ប្រសទិ្ធនាមថា 
«េ្រហ្គន ខ្រនយិន  អា ហ្វ ហា្គា នី ស្ថាន»។

បឹង ចំនួន ៦ នៅ ចំ កណា្តាល ជួរ ភ្នំ- 
ហណិ្ឌ ូ គសូ  គ ឺយោងទៅតាម រឿងព្រង  
ដ្រលជា ការបង្កើត អព្ភូតហ្រតុ របស់  
អា ល ីកនូប្រស  នងិ បងប្អនូ ជដីនូមយួ 
រប ស់ ព្រយា ការី អីុស្លាម  ម៉ូ ហា ម៉្រ ដ។

ពណ៌ ដ៏ ទាក់ទាញ ន្រទឹកបឹង  អាស្រយ័ 
ទៅលើ កំហាប់ រ៉្រដ៏   សម្របូរ ប្រប  ព័ទ្ធ 

ដោយ    ផ្ទាំង ថ្មកំបោរ ព័ទ្ធជុំវិញ។
បនា្ទាប់ពី  តា លី បង់ បាន ដណ្តើម 

អណំាច  ទតីាងំនៅ ក្នងុ ខ្រត្ត បា ម ិយ៉ៅន 
ត្រូវ បាន គ្របោះបង់ ចោល ប៉ុន្ត្រ ៧ 
សបា្តាហ៍ ក្រយមក អ្នកទ្រសចរ បាន 
ចាប់ផ្តើម វិលត្រឡប់ មកវិញ។

ពួកគ្រ ជួល ទូក កា្ងាន ដ្រល នាំចូល ពី 
ប្រទ្រស អីុរ៉ង់  ដោយ ចំណាយ ប្រក់ ៨  
ដលុ្លារ ក្នងុ ១ មោ៉ៅង។ សមូ្របតី្រ  តា ល ីបង ់
ក៏ បាន មក ជិះទូក ល្រង កម្រសាន្ត ដ្ររ ។

គ្រូបង្រៀន  អា សល់  វ៉ា លីហ្រសា ដា  
អាយុ ២៣ ឆ្នាំ បាន ពោល ថា ៖ «យើង 
មកពី ទីក្រុង កាប៊ុល  ជា លើក ដំបូង»។

នាង បានបន្ត ទៀត ថា៖ «ផ្លូវ មន 
សុវត្ថិភាព ហើយ យើង គា្មោន បញ្ហា ទ្រ។ 
វ ស្រស់ស្អាត នៅទីន្រះ»។

ព្រល ទៅល្រង ជាមយួ មតិ្តភក្ត ិ ហា ឌ ី 
អាយុ១៧ឆ្នាំ  បាន ស្រកកា្អាកកា្អាយ  
ព្រល ដ្រលលោក    បានលោត ចូល 
ទៅក្នុង ទឹក មួយ ភ្ល្រត  ដោយ ស្លៀក- 
ខោខ្លី ត្រឹម ក្រម ជង្គង់ ។

លោក បាន និយយថា៖ «ខ្ញុំ បាន 
រស់នៅ ទីន្រះ អស់ រយៈព្រល ៤ ឆ្នាំ 
ហើយ  ជា រៀងរាល់ថ្ង្រ នៅព្រលដ្រល 
ទឹក ក្តា ល្មម  ខ្ញុំ ហ្រល ក្នុង បឹងល្រង»។

បា ម ិយ៉ៅន គជឺា តបំន ់មយួ ដ្រលមន 
សុវត្ថិភាព បំផុត នៅ អា ហ្វ ហា្គា នី ស្ថាន  
និង សម្រប់ អ្នកលក់ វត្ថុ អនុស្រសាវរីយ៍  
សបិ្របកម្ម  ដ្រល តម្រងផ់្លវូ ឆ្ពោះ ទៅ កាន ់
បងឹ ធ ំហើយ ការ ត្រឡប ់មក វញិ ន្រ ភ្ញៀវ 
ទ្រសចរ ក្នងុស្រុក  ផ្ដល់ សង្រឃមឹ   រីករាយ 
បំផុត ដល់ ពួកគ្រ៕ AFP/HR 

កេមុ គណៈ កម្មការ  នាពេល បេកួត វគ្គផ្តាច់ពេត័េ  Miss Cambodia 2021។ ហ្វ្រសប៊ុក

ភ្ញៀវទេសចរ ជិះ ទូក លេង នៅ បឹង ប៊េនអ៊ីអាមៀរ ខេត្តបមិយ៉ាន។ រូបថត AFP

កញ្ញាឯកម្ចាស់ មកុដ ទំង ៣ និង កញ្ញាឯករង ទី ១ និង ទី២ នេកម្មវិធី Miss Cambodia 2021។

កញ្ញា ម៉ា ច័ន្ទរស្ម ីក្នងុឈុត  « នាង 

សិតា ពេះអគ្គ»ី ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក



    ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង ឌបូ្រ  : ឈរ ខ្ពស ់តៃដៃត នៅក្នងុ 
ពន្លា ពិព័រណ៍  Expo 2020 Dubai 
បៃទៃសអីុតាលី គឺជា រូបសំណាក 
ចម្លង  ដៃវីដ របស់ ជាង ចម្លាក់អីុតាលី 
Michelangelo តៃ ភ្ញៀវ ភាគ ចៃើន 
មើល ឃើញ តៃ កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ ។ 
សមៃប់ រាងកាយ អាកៃត  អ្នក ចង់ 
ឃើញ តៃូវ អើត កៃបាល ឈ្ងោក មើល ។ 

រូបចម្លាក់ កម្ពស់ ៥,២ ម៉ៃតៃ ដៃល 
បង្កើត ឡើង ដោយ បៃើ បៃស់ បច្ចៃក-
វិទៃយា  ពៃីន 3D អាច តៃូវបាន មើល 
ឃើញ នៅ អគារ ជាន់ ទី២ នៃ ពន្លា 
ដោយ កៃបាល  និង ដងខ្លួន  ដៃល មើល 
ឃើញ នៅ ជាន់ ដំបូល ហើយ បៃដាប់- 
ភៃទ គូទ និង ជើង តៃូវបាន បាំង ។ 

មហាជន តៃូវបាន ស្វាគមន៍ ឱៃយ 

ទសៃសន នៅ ជាន ់លើ ជាទដីៃល ពកួគៃ 
អាច មើល ឃើញ កៃបាល នងិ ស្មា ចៃបាស ់
ខណៈ ផ្នៃក ខាង កៃម តៃវូបាន អភរិកៃស 
ទុក ឱៃយ ភ្ញៀវ ពិសៃស សមៃប់ អ្នក មន 
បណា្ដា ស័ក្ដិ និង ភ្ញៀវ មក ពី វិទៃយាស្ថាន 
នន  ដៃល អាច មើល ឃើញ បរិវៃណ 
ខាង កៃម នៃ ចម្លាក់ ដៃវីដ ។ 

របៀប នៃការតាងំ បង្ហាញ ចម្លាក ់នៃះ 
បាន រង នូវ ការ រិះគន់ ពីបណា្ដាញ  ផៃសព្វ-
ផៃសាយ អីតុាល ីមយួ ចនំនួ ដៃល ថា វាជា 
ទមៃង់ នៃ ការ បិទបាំង ក្នុង  បៃទៃស 
អៃមរី៉ៃត អារា៉ាប ់រមួ   មសូ្លមី  ដៃល រៀបច ំ
ពិព័រណ៍ ពិភពលោក នៃះ ។ 

អ្នករៀបចំ ពិព័រណ៍ បាន បដិសៃធ  
ចពំោះ ការ បទិបាងំ ចម្លាក ់ ដៃវដី ដោយ 
បាន និយាយថា  ការ តាំងបង្ហាញ នៃះ 

គឺមន បំណង ឱៃយ មហាជន អាច មើល 
ឃើញ រូប ចម្លាក់ តាំងពី ជាន់ ទី១ នៃ 
ពន្លា  រហូត ដល់ ឃើញ ចម្លាក់  ដៃវីដ 
តៃឹម ភ្នៃក តៃម្ដង ។ 

កៃមុ អ្នក រៀបច ំក ៏បាន ឱៃ យដងឹថា មន 
កិច្ចបៃជុំ បៃចាំថ្ងៃ នៅ ជាន់ កៃម ដៃល 
ទាក់ទង  នឹង បុគ្គល   ចាប់អារម្មណ៍ ក៏ 
អាច  ទសៃសន  ផ្នៃក ខាង កៃម នៃ ចម្លាក ់ 
ដៃល មើល ឃើញ ទាំង សៃុងនូវផ្នៃក 
បៃដាប់ភៃទចម្លាក់   ផង ដៃរ ។ 

ពិព័រណ៍ Expo 2020 កៃុង ឌូបៃ 
ដៃល ពនៃយារ ដល ់ឆ្នា២ំ០២១ បាន  បើក  
ទា្វារ កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន ដោយ  មន 
ពិធី ដុត កាំជៃួច  ភ្លើង  ពណ៌  បំណង 
ទាកទ់ាញ ភ្ញៀវ  ទោះ បជីា ស្ថតិ ក្នងុ វបិត្ដ ិ
កូវីដ១៩ យា៉ាង ណា ក្ដី ៕ AFP/HR រូបចម្លាក់អាក្រត ដ្រវីដ ត្រវូបាន  តំាងបង្ហាញក្នងុទីក្រងុមូស្លមី ឌូប្រ។ រូបថត AFP

ចម្លាក់អាក្រាត ដ្រាវីដ ក្នងុពិព័រណ៍ ក្រាងុ  ឌូប្រា  រក្រាសា ល្វ្រាង ក្រាម ទុក ឱ្រាយ ភ្ញៀវពិស្រាស

ក្រុងស្រអ៊ូល : រសជាតិ  សមញ្ញ 
ផ្អៃម និងអាច ធ្វើ ឱៃយ មនុសៃស ស្លាប់ ក្នុង 
ភាពយន្ត  នសំ្ករ ដាលហ់្គណូា  បៃពៃណ ី
កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង បាន ផ្ទុះ បៃជាបៃិយភាព 
យា៉ាង សមៃបើម នៅ ពៃល ដៃល រឿង 
Squid Game អងៃួនអារម្មណ៍ 
ទសៃសនកិជន ទទូាងំ ពភិពលោក។ មនិ 
តៃឹម តៃប៉ុណ្ណោះ ប្ដីបៃពន្ធ ដៃលធ្វើ      នំ 
ស្ករ នៃះ លក ់តាម ចញិ្ចើម ថ្នល ់កពំងុ តៃ 
កើប បៃក ់ព ីចណំ ីផ្អៃម  ដៃល  ដតិដាមព ី  
បៃវត្តិសស្តៃ កៃីកៃ   កៃយ សង្គៃម   ។

វា ជា ចណំ ីសោតទសៃសន ៍ កពំងុ ពៃញ- 
នយិម ផ្ដាចគ់ៃ នៅ Netflix ដៃល  សច-់ 
រឿង  នយិាយ ព ី អ្នក កៃកីៃ បណំលុរុសំតួ   
បៃថុយជីវិត ក្នុង លៃបៃង កូនក្មៃង  ដើមៃបី 
ឈ្នះ  បៃក ់៤៥,៦ ពាន លាន វុន៉ (៣៨ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក)។

នៅ ក្នុង ឈុត ឆក មួយ នៃ រឿង បៃប 
បៃឌិត នៃះ អ្នក ចូល រួម លៃង ហ្គៃម- 
មរណៈ  បាន បៃឹង កាត់ នំ ស្ករ សៃួយ 

ដាល់  ហ្គូណា ជា រាង ផ្កាយ និង ឆតៃ  កុំ 
ឱៃយ  បៃះបៃក ទើបមិន តៃូវ គៃពិឃាត។

លៃបៃង ស្លាប់ រស់ នៃះ ទទួល ឥទ្ធិពល 
ព ីបទពសិោធ របស ់  អ្នក ដកឹន ំរឿង វា៉ាង 
ដងុ យ៉កុ  ដៃល ធធំាត ់នៅ កៃងុ សៃអ៊លូ  
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ១៩៧០ ជា ពៃល   ដៃល 
ក្មៃង  អាច កាត់ នំស្ករ នៃះ បាន ល្អស្អាត  
នឹង ទទួលបាន នំ  ១ ថៃមទៀត។

ដោយសរ នំស្ករ នៃះ ងយ រលាយ 
ទន់ ក្នុង អាកាសធាតុ សំណើម នៃ  រដូវ - 
ភ្លៀង   ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ  អ្នក ជនំញ ធ្វើ នសំ្ករ 
ដាល់ហ្គូណា តៃូវបានជួលមក ចម្អិន  
ភា្លាមៗ នៅ កន្លៃង ថត ភាពយន្តតៃ ម្តង។

លោក  លីម ចាងជូ និង ភរិយា  ជុង 
ជុងស៊ូន   បាន ធ្វើ នំ ៣០០ ទៅ ៤០០ 
ដុំក្នុង រយៈ ពៃល  ៣ ថ្ងៃ នៃះ ការ ថត ។

សព្វ ថ្ងៃនៅ កៃុង ស៊ៃអូល   តុ លក់ នំ 
ស្ករ   ដាល់ ហ្គូណា កៃម ឆ័តៃ របស់ 
ប្ដបីៃពន្ធ នៃះ  តៃវូ  មនសុៃស ចោមរោមទញិ 
ន ំតម្លៃ   ២ ពានវ់៉នុ (១,៧ ដលុា្លារ) ទោះជា 

ម្នាក់ៗ តៃូវ  រង់ចាំ  បៃមណ ៦ម៉ាង ក្ដី។
បៃើពៃល  ៩០វិនទី លោក លីម 

រំលាយ ស្ករ ក្នុង កនូវៃក  បន្ថៃម  មៃសៅដតុ 
នំ រួច សង្កត់ ឱៃយ សំប៉ៃត  មុន នឹង  យក 
ពុម្ពមក កាត់ ពីលើ ដៃល មនទាំង ពុម្ព 
អកៃសរ N តំណាង  ឱៃយ Netflix ផង ដៃរ។

លោក បាន និយាយ ថា៖ «ពុំធា្លាប់ 
សៃមៃ សោះ ថា វា នឹង មន បៃជាបៃិយ-
ភាព  អស្ចារៃយ   យា៉ាង នៃះ »។

ទោះជា  ត្អញូថា  អាណតិ ភរយិា ហត ់ 
ខា្លាំង  លោកបន្ត ថា៖ « យើង សបៃបាយ- 

ចិត្ត ដៃល មុខ របរ កាក់កប  ហើយ នំ 
ដាល់ហ្គូណា  លៃបី ជាសកលលោក»។

អ្នកជនំញ បៃវត្តសិស្តៃ បាន ឱៃយដងឹ 
ថា នំស្ករ ដាល់ហ្គូណា  មន បៃវត្តិ 
កកើត នៅ ទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ ជា 
សមយ័កាល កៃយ សង្គៃម ដៃល ពលរដ្ឋ 
កៃីកៃ  ពុំ មន លទ្ធភាព រីករាយ នឹង 
បង្អៃមបៃណីត  ការ៉ៃម ឬ ស្ករសូកូឡា។

នំស្ករ ដាល់ហ្គូណា ដ៏ ផ្អៃម ខា្លាំង 
លាយ  ឡំ នឹង រសជាតិ ធញ្ញជាតិ ល្វីង 
តិចៗ មន  លក់ នៅ តាម សលារៀន ។

លោក លីម និង អ្នកសៃី ជុង បាន 
ចាប ់មខុ របរ នៃះ ជាមយួ ដើមទនុ ៣មុនឺ 
វ៉ុន  (បៃមណ ២៥ ដុលា្លារ) កៃយពី 
បទិហាង កាតដ់ៃរ ជាង  ២០ ឆ្នា ំពៃះតៃ 
វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុអាសុី ឆ្នាំ១៩៩៧។

នំស្ករ ដៃល បន្ត  កំដរមត់ អតិថិជន  
រហូត   កូរ៉ៃខាង តៃបូង ឡើង ជា បៃទៃស  
សៃដ្ឋកិច្ច ធំទី១២  ក្នុង ពិភពលោក  
នោះ បាន បៃជា លៃបី ខា្លាងំ តាមរយៈ រឿង  
Squid Game ជា ចំហាយ ឥទ្ធិពល  
វបៃបធម ៌ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ   សយភាយ ពៃញ 
ពិភពលោក បន្ថៃមលើ កៃុម  ចមៃៀង  
ខៃប៉ុប BTS និង ភាពយន្ត កូរ៉ៃ ឈ្នះ 
ពានរង្វាន់ អូស្ការ រឿង បា៉ារា៉ាសិុត។

លោក ម៉ៃឃើល ហុើដ សស្តៃចារៃយ  
បងៃៀន ទៃឹស្តៃី វបៃបធម៌ នៅ សកល- 
វិទៃយាល័យ សិលៃបៈ ជាតិ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
បាន  នយិាយ ថា៖ «ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ តៃង- 
តៃ  ផៃសារភា្ជាប់បៃពៃណី និង    ភាពទំនើប 
បៃើបៃស ់ឧបករណ ៍បស្ចមិ  នងិ ផ្លវូ  បពូា៌ា 
ហើយ  ថៃរកៃសា អតីតកាល និង  លះបង់ 
អ្វីៗទាំង អស់ ដើមៃបីអនគត»។

លោក  លើក ឡើង ទៀត ថា៖ «នំ 
ដាល់ហ្គូណា នៃះ ក៏ដូចគា្នា គឺ វា ជាការ- 
ផៃសារភា្ជាប់ ដ៏អស្ចារៃយ   »៕ AFP/HR

មនុស្រសម្នាចោមរោម ប្ដីប្រពន្ធធ្វើនំស្ករដាល់ហ្គូណាលក់ក្រមឆត្រ នៅ ក្រុង ស្រអ៊ូល ។ រូបថត AFP

រូបភាពដកស្រង់ពីភាពយន្តកូរ៉្រខាងត្របូង Squid Game ក្នុងNetflix។ រូបថត AFP

ប្ដបី្រាពន្ធកូរ៉្រា ធ្វើ នំស្ករ ឱ្រាយ    
រឿង   Squid Game
ភ្ញៀវ  បាក់ មក ទិញសម្រាបើម

នំស្ករផ្អ្រមកូរ៉្រ មនប្រវត្តិដិតដាមនឹងសម័យក្រីក្រក្រយសង្គ្រម។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺន ពន្លក  

ភ្នពំេញ: គណៈ កម្មាធ ិការ ជាត ិ
រៀប ចំ ការ បៃកួត កីឡាអាសុី- 
អាគ្នៃយ៍  លើក ទី ៣២ ក្នុងឆ្នាំ 
២០២៣ (CAMSOC)  បាន 
បើក ការ បៃជុំ ពៃញ មួយ ពៃឹក 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ដើមៃបី កំណត់ 
លម្អិត  ពិធី បើក និង ពិធីបិទ  នៃ 
ពៃឹត្តិ ការណ៍ បៃកួត កីឡា សុីហ្គៃម - 
អាស៊ាន បា៉ារ៉ាហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣  
ដោយ នឹង ចាប់ ហ្វឹក ហាត់ ជា 
បណ្តើរៗ  នៅ ដើម ខៃ មករ  ឆ្នាំ 
២០២២  ខណៈ ដៃល កៃុម អ្នក - 
ជំនាញ  ផ្ទាំង ទសៃសនីយ ភាព ការ- 
រៀប ចំ លក្ខណៈ បៃប វិទៃយា សស្តៃ 
ឌីជី ថល នៃះ  នឹង តៃៀម មក ដល់ 
កម្ពុជា  នៅ ខៃ កៃយ នៃះ ។ 

នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នោះ ភាគី-
ពាក់ ព័ន្ធ  ជាពិសៃស កៃសួង 
វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ,  
កៃសួង  អប់ រំ យុវជន  និង កីឡា,   

កៃ សួង ការពារ ជាតិ,  សហព័ន្ធ 
កីឡា ជាតិ  និង អ្នក ជំនាញ តាម 
គណៈកម្មការ  CAMSOC បាន 
សមៃច ថា នងឹ  បង្ហាញ ព ីវបៃបធម ៌
ដ៏ សមៃបូរ បៃប និង កិតៃយានុ ភាព  
ជាតិ  នៅលើ ឆកអន្តរជាតិ      
ក្នុង ពិធីបើក-បិទ នោះ ដោយ  
បៃើ បៃស់  កម្លាំង មនុសៃស ខ្ទង់ ពី          
៥  ០០០  ទៅ  ៧  ០០០នាក ់ ក្នងុ 
នោះ  កម្លាងំ  មក ព ីកង យោធពល- 
ខៃមរភូមិន្ទ  បៃហៃល  ៧០ %  ។

លោក ឧបនា យក  រដ្ឋ មន្តៃី រដ្ឋ - 
មន្តៃី កៃសួង ការពារ ជាតិ ទៀ 
បាញ់ ដៃល ជា បៃធាន CAM-
SOC បាន លើក ឡើង តាម រយៈ 
ផៃច ហ្វៃស ប៊កុ របស ់លោក កាល 
ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អង្គារ នោះ ដៃរ ថា ៖ 
«ជាមយួ នងឹ ការ ជរំញុ ហ្វកឹ ហាត ់
លើក កម្ពស់ សមត្ថភាព បច្ចៃក- 
ទៃសដល់ កីឡាករ កីឡាការិនី 
ជមៃើស ជាតិ ទាំង  ក្នុង និង កៃ 
បៃទៃស ឱៃយ ទទលួ បាន  គណុ ផល 

កឡីា ខ្ពស ់បៃកតួ បៃជៃង ដណ្តើម 
មៃដាយ ជូន ជាតិ ការ រៀបចំ 
ពៃះរជ ពិធី សុំ ភ្លើង អាទិទៃព រត់ 
ភ្លើង គប់ និង ពិធី បើក-បិទ គឺ ជា 
ពៃឹត្តិការណ៍ បៃវត្តិ  សស្តៃ ធំ មួយ 
របស់ ពៃះរជា  ណាចកៃ កម្ពុជា 
សមៃប់ ការ ទទួល ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
សុីហ្គៃម-អាស៊ាន  បា៉ារ៉ាហ្គៃម 
ឆ្នាំ២០២៣   »។

លោក ទៀ បាញ់ បានគូស 
បញ្ជាក ់ទៀត ថា៖  «ទន្ទមឹ នៃះ ពធិ ី
បើក ពិធី បិទ ជា ការ រៀបចំ មួយ 
ដ ៏ធ ំជាង គៃ បផំតុ   ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ 
បៃកួត កីឡា សុីហ្គៃម-អាស៊ាន     
បា៉ារ៉ា ហ្គៃម ឆ្នាំ២០២៣ ដើមៃបី 
បង្ហាញ ពី វបៃបធម៌ ដ៏ សមៃបូរ បៃប 
កិតៃយានុ ភាព ជាតិ លើ ឆក អន្តរ- 
ជាត ិ ក្នងុ សមយ័   សន្តភិាព តៃជោ 
សៃន  ផង ដៃរ»។

តាម គមៃង  សុហី្គៃម លើកទ ី
៣២ នៅ កម្ពុជា តៃូវ បាន រជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កំណត់ យក ថ្ងៃទី៥ ខៃ 

ឧសភា ឆ្នា ំ២០២៣ ជា ថ្ងៃ រៀប ច ំ
ពិធី បើក ខណៈ ពិធី បិទ គឺនៅ ថ្ងៃ- 
ទ ី១៧ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២៣។ 
រឯី ការ បៃកតួ កឡីា អាស៊ាន បា៉ារ៉ា- 
ហ្គៃម លើក ទី ១២ សមៃប់ កៃុម 
អត្ថ ពលិក ជន ពិការ នៅ កម្ពុជា 
នឹង រៀប ចំ  ពី ថ្ងៃ ទី ១ ដល់ ថ្ងៃ ទី 
១០ ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ។

លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ  CAMSOC  បាន  បៃប់ 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ  កៃយ កិច្ច 
បៃជុំ ថា ៖« កម្ម វិធី បិទ  និង បើក 
នៃះមន សរ ៈសខំាន ់ខា្លាងំ  ដៃល 
អង្គ បៃជុំ  តៃូវ ការ លម្អិត នូវ កៃបូន 
ផ្ទាងំ ទសៃសនយី ភាព  ដៃល សម្តៃង 
ដោយ មនសុៃស  នងិ បញ្ចលូ បច្ចៃក- 
ទៃស ភ្លើង  ពៃម ទាំង បច្ចៃក វិទៃយា 
ទំនើប តៃូវ មន ចលនា រស់ រវីក  
ដោយ សកម្ម  មិន អាច ខូច ការ 
បាន ទៃ  គ ឺទាម ទារ  ការ ហាត ់សម  
ចៃើន លើក ណាស់ »។ 

«ធន ធាន មនុសៃស  ដៃល ចូល- 

រួម  កៃ ពី អត្តពលិក  គឺ មន 
កម្លាំង មក ពី កង យោធពល- 
ខៃមរភមូនិ្ទ  ដៃល បង្ហាញ ជា ផ្ទាងំ 
ទសៃសនីយភាព  ទៅ តាម គមៃង 
ប្លង ់ ដៃល ឯក ភាព គ្នា  ជា ធ្លងុ ១ ព ី
CAMSOC  ដៃល កង ទ័ព នៃះ  
មន ចំនួន បៃហៃល ៧០ % ។  
ចំណៃក  ផ្ទាំង ទសៃសនីយ ភាព 
នីមួយ ៗ   តៃូវ បាន កំណត់  ដោយ 

ផៃន ផៃសៃងៗ គ្នា  គ ឺទទលួ ខសុ តៃវូ 
បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា  តៃូវ ការ សុី ចង្វាក់ 
ដៃល ទាមទារ  ការ ហ្វឹក ហាត់ 
សម្តៃង  តាំង ពី ខៃ មករ  ឆ្នាំ 
២០២២  ខណៈ ដៃល អ្នក ជំនាញ 
មក ពី បៃ ទៃស ចិន  នឹង មក ដល់  
ដើមៃបី រៀប ចំ  នៅ ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២១  នៃះ ហើយ »។ លោក 
វ៉ាត់ ចំរីន បាន  បន្ថៃម  ៕ 

កិច្ចបេជំុរបស់គណៈកម្មការ CAMSOC កាលពីថ្ងេអង្គារ។ រូប CAMSOC  

CAMSOC  គ្រោង កម្ម វិធី លម្អតិ  ពី ផ្ទាងំ ទស្រោសនីយភាព ពិធី  បើក- បិទ សី៊ហ្គ្រោម

ជ័យ ជម្នះ របស់ វ្រោលស៍ លើអ្រោស្តនីូ 
នាំឱ្រោយ ប្រោល ហ្រោស៊ិក បន្ត រង់ ចាំទៀត
ក្នង៊ការបានសិទ្ធទិៅប្រោទ្រោសកាតា 

កេងុ តាលនិ : ការ ដណ្តើម បាន 
ជយ័ ជម្នះ របស ់កៃមុ ជមៃើស ជាត ិ
វៃលស៍ លើ កៃុម អៃស្តូនី ក្នុង 
លទ្ធផល បៃផិត បៃផើយ ១-០ ពី 
ការ បៃកួត  ក្នុងវគ្គ ជមៃុះ នា កៃុង 
តាលនិ នា ំឱៃយ កៃមុ បៃលហៃសុកិ បន្ត 
រង់ ចាំ ទៀត ក្នុង ការ បានសិទ្ធិ ទៅ 
ចូល រួម បៃកួតបៃជៃង នៅជុំ ចុង 
កៃយ នៃ ពៃឹត្តិការណ៍  World 
Cup 2022 នៅ កាតា ។

គៃប់ បាល់ យ៉ាង ប៉ផត់ ប៉ភីង 
នៅ នាទីទី ១២ របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Kieffer Moore គឺ គៃប់ គៃន់ ឱៃយ 
កៃុម វៃលស៍ អាច ប៉ះ ប៉ូវ បាន វិញ 
ពកីារ ខក ចតិ្ត ចពំោះ លទ្ធផល ស្មើ 
គ្នា ០-០ ជាមួយ កៃុម អៃស្តូនី 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  កាល ពី ខៃ មុន ។

បៃសិន បើ  កៃុម វៃលស៍ មិន 
ទទលួ បាន ជយ័ ជម្នះ ទៃ នោះ នងឹ 
ឃើញ ថា កៃមុ បៃលហៃសុកិ បញ្ចប ់
នៅ ចណំាត ់ថា្នាក ់ទ១ី ក្នងុ ពលូ E 
ហើយ ធានា បាន  កៅ អី  នៅ 
បៃទៃស កាតា នា ឆ្នាំ កៃយ ។ 

តៃ កៃមុ លៃខ ៣  វៃលស ៍ដៃល 
មិន មន វត្ត មនខៃសៃបៃយុទ្ធ ឆ្នើម 
Gareth Bale ដោយសរមន 
របួស បាន បន្ត រកៃសា ក្ដី សងៃឃឹម ដ៏ 
ស្ដចួ ស្ដើង របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ការ តាម 
ឱៃយ ទាន់ កៃុម ដៃល មន ចំណាត់- 
ថា្នាក់ លៃខ ១ របស់ ពិភព លោក 
ដោយ ការ រំកិល ទៅ ដៃញតាម ពី 
កៃយ  កៃុម បៃល ហៃសុិក ៥ ពិន្ទុ  
ខណៈដៃល ការ បៃកួត នៅ សល់ 

២លើក ទៀត ។  
កៃុមដៃល ឈរ លៃខ ២ ក្នុង 

ពូល នៃះ គឺ ស. ឆៃក កៃយ 
ឈ្នះ កៃមុ បៃឡារសុ ២-០ ដោយ 
មន ១១ពនិ្ទ ុស្មើ កៃមុ វៃលស ៍តៃ  
បៃកតួ លើស ១ហ្គៃម។ តៃយ៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ  កៃុម បៃលហៃសុិក 
នៅ តៃ អាច ដណ្តើម បាន សទិ្ធ ិទៅ 
លៃង ជុំ ចុង កៃយ នៅក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ ធំ របស់ ពិភព- 
លោក  នៃះ នៅ ពៃល ពួក គៃ តៃូវ 
បើក ទា្វារ ផ្ទះ ស្វាគមន ៍កៃមុ អៃស្តនូ ី
នា ខៃ កៃយ ។ 

 សមៃប់កៃុម វៃលស៍ ស្ទើរ តៃ 
ជាប់ ក្នុង ចំណាត់ ថា្នាក់ ដៃល តៃូវ 
ទាត ់ ក្នងុ វគ្គ ចាញ ់ធា្លាក ់ទៅ ហើយ 
បើទោះ បី ជា ពួក គៃ បញ្ចប់ នៅ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ កៃម កៃុម ឆៃក ក៏ 
ដោយ ដោយគតិ ទៅ លើ ការ ឈ្នះ 
ក្នុង កម្មវិធី  Nations League 
2020-2021 ពៃល បៃកួត វគ្គ- 
សនៃសំ ពិន្ទុ ។

« ឥឡូវ នៃះ យើង នៅ សល់   
ការ បៃកួត ២លើក ចុង កៃយ- 
ទៀត ក្នងុ ខៃ វចិ្ឆកិា។ យើង ចង ់ឱៃយ 
គៃប់ គ្នា ស្ថិត  ក្នុង សភាព រឹង មំ ល្អ  
ដោយ ការ ដើរ ចូល ទៅ កន្លៃង 
ហ្វកឹ ហាត ់ហើយ រង ់ចា ំហ្គៃម នៅ 
សល ់នោះ » ។ នៃះជា បៃសសន៍ 
របស ់គៃបូង្វកឹ កៃមុ វៃលស ៍លោក 
Robert Page ពៃល ឆ្លើយ 
សំណួរ របស់ ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sports៕ AFP/VN

Mount និយាយថា ទើបត្រោ ចាប់ ផ្ដើម  
ក្រោយ ជាប់  ក្នង៊បញ្ជឈី្មោះកីឡាករ ៣០នាក់

កេុង ឡុងដ៍ : ខៃសៃបមៃើ  Ma-
son Mount របស ់កៃមុ ជមៃើស-  
ជាតិ អង់គ្លៃស និង តោខៀវ 
Chelsea បាន នយិយ កាល ព ី
ថ្ងៃ ចន្ទ ថា វ ជា រឿង ពិសៃស 
ណាស់ ដៃល បាន ឃើញ ឈ្មាះ 
របស ់ខ្លនួ ក្នងុ បញ្ជ ីឈ្មាះ កឡីាករ 
ទាំង ៣០ នាក់ ដៃល តៃូវ បៃជៃង 
ពាន រង្វាន់ ដ៏ មន កិត្តិយស Bal-
lon d'Or ។

តៃយ៉ាងណា  កឡីាករ វយ័ ២២ 
ឆ្នាំ Mount បាន ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ 
ថា របូ គៃ ទើប តៃ ចាប ់ផ្ដើម មន នវូ  
ចង្វាក់ ពៃល វៃលាដ៏ សំខាន់ 
ប៉ុណ្ណោះ បនា្ទាប់ ពី ឆ្នាំ មួយដៃល 
រូប គៃ មន ចំណៃក រួមក្នុង ការ - 
ជយួ ឱៃយ ក្លបិ  Chelsea ឈ្នះ ពាន 
របស់កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League និង កៃុម តោ កំណាច 
អងគ់្លៃស ឡើង ដល ់វគ្គ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ធំ ជាលើក ដំបូង 
គិត តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៦៦ មក ។

« វពិត ជា ពិសៃស ណាស់ ។ 
ក្នុង ការ ឃើញ បៃប នោះ (ការ- 
ជាប់ ឈ្មាះ) ហើយការ មន 
ឈ្មាះ  ក្នុង ចំណម ឈ្មាះ 
កីឡាករ ទាំង នោះ គឺ  ជា ក្ដី សុបិន 
ដ៏ពិតមួយ »។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ 
កីឡាករ Mount ដៃល និយយ 
ទៅកាន់ អ្នក សរព័ត៌មន នៅ 
មុន ការ បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ World 
Cup បៃចាំ តំបន់ អឺរ៉ុប ទល់ នឹង 

កៃុម ហុង គៃី កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ។  
កីឡាករ Mount បាន បន្ត 

ទៀត  ថា ៖ «នៅ គៃប ់ឆ្នា ំដៃល អ្នក 
បៃងឹ បៃង យ៉ាង ខា្លាងំ ប្ដរូ ផ្ដាច ់នងិ 
ឃើញ អ្វី បៃប នោះ វ បង្ហាញ ថា 
គៃប ់យ៉ាង ទទលួ  ផល ហើយ ។ វ 
ទើប តៃ ចាប់ ផ្ដើម ប៉ុណ្ណោះ វ មិន 
ទាន់ ចប់ នៅ ឡើយ ទៃ » ។  

យ៉ាង ណា ក្ដី  កីឡាករ  Mount 
ក៏មិន មៃន ជា បៃក្ខភាព ដៃល 
មន សងៃឃឹម ខ្ពស់ ក្នុង ការ ឈ្នះ 
ពាន នៃះនោះ ទៃ ដោយ កីឡាករ 
Lionel Messi មន សិទ្ធិ ខ្ពស់ 
ជាង គៃ ក្នុង ការ បាន កា្លាយ ជា 
ម្ចាស់ ជយលាភី ពាន នៃះ ជា- 

លើក  ទ ី៧ កៃយ ព ីមន ចណំៃក 
រួម យ៉ាង ធំ ធៃង ក្នុង ការជួយ ឱៃយ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
លើក ពាន  Copa America ។

« ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ មិន ចៃបាស់- 
លាស ់ទៃ តៃ អ្នក មិនមន ផ្លូវ  ដឹង 
នោះ  ឡើយ ។ រឿង សំខាន់ បំផុត 
សមៃប់ ខ្ញុំ គឺ ថា ខ្ញុំ បន្ត បៃឹង បៃង 
ដើមៃបីទៅ ឱៃយ ដល់ កមៃិត ដៃល ខ្ញុំ 
បាន កំណត់ នៅ មុន នៃះ ហើយ 
បន្ត ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ឱៃយ កាន់ 
តៃ ឆ្ងាយ ជាង នៃះ ទៀត » ។ នៃះ 
ជាការ បន្ថៃម របស់ Mount ។

ជាមួយ គ្នានៃះដៃរ កីឡាករ 
Mount តៃូវ បៃឈម ជាមួយ នឹង 

ការ  បៃកួត បៃជៃង ដ៏ តាន តឹង 
ដើមៃបី តៃឹម តៃ បាន រកៃសា ទីតាំង 
របស់ ខ្លួន ក្នុង ចំណម កីឡាករ 
ជមៃើស ដំបូងទំាង ១១នាក់ ដ៏ 
ខា្លាំង បំផុត របស់ គៃូបង្វឹក  លោក 
Gareth Southgate ។

ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ Phil Foden 
របស់ កៃុម មៃឃខៀវ Man-
chester City មន ភាព លៃច- 
ធ្លា ជាខា្លាំង ខណៈ ដៃល កៃុម តោ 
កណំាចអងគ់្លៃស ដៃល ផ្លាស ់ប្ដរូ 
កីឡាករ យ៉ាង ចៃើន  បាន បំបាក់ 
កៃុម ម្ចាស់ អង់ដូរ៉ា ៥-០ ដល់ផ្ទះ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ចុងសបា្ដាហ៍ 
កន្លងទៅ៕ AFP/VN

Mount ចូលរួមការហ្វកឹហាត់ជាមួយ កេមុអង់គ្លេស កាល ពីថ្ងេចន្ទ  ដើមេបីតេៀមការបេកួតវគ្គជមេះុ World Cup។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗ នេះ សេប់ តេ គេ ឃើញ 
អតីត  ម្ចាស់ មកុដ កញ្ញា ឯក ដ៏ អស្ចារេយ នេ កម្ពុជា 
បេចាំ ឆ្នាំ ២០២០ កញ្ញា លីវ ជីលី ចេញ សរ ដ៏ 
វេង អនា្លាយ មួយ  ដើមេបី ពន្លះ ទៅ អ្នកដេល បាន   
សើរើ រឿង ចាស់ របស់ នាងមក លេង សើចត ម 
ហ្វេសប៊ុក   កេយ ពី កញ្ញាបញ្ចប់ ភារកិច្ច ជា   អ្នក- 
បពំាក ់  មកដុ  ឱេយ ម្ចាសជ់យ លាភ ី កញ្ញា ឯក    បេចា ំឆ្នា ំ 
២០២១  រួច ភា្លាម មក នោះ។ 

កញ្ញា លីវ ជីលី  ម្ចាស់ មកុដ  កញ្ញាឯក ដ៏ - 
អស្ចារេយនេ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២០   ចេញ សរ  បក   ទៅ  
កាន ់អ្នក  សើ រើ រឿង ចាស ់ខ្លនួ  ថា៖ « ហាម  ខ្ញុ ំមនិឱេយ 
ផូស្ត រូប  តេ ពេយា យាម ផូស្ត  ពីខ្ញុំរហូត  ចង់លេបីខ្លាំង 
មេន តេវូ  ការ ខ្ញុបំកុ ពត័ម៌នឱេយ ថេមទេ  មយួ ទៀត-  
រឿង  រ៉បូ ធ្វើឆេកសងខងខ្ញុ ំក ៏បាន  ដើរកេមឆក 
ហើយ  វាទាក ់អាច នងឹ  ពបិាក    ដើរ ចុះ បើ ខ្ញុ ំដើរ ដលួ 
នៅ  លើ ឆក  តើ ខ្ញុយំក មខុទៅ ទកុ ឯ ណា  ហេតអុ ី
បាន  មិនយល់ ពីគ្នា ដល់ ថា្នាក់នេះ! ហើយ - 
ស្មាន   ខ្ញុំ មិ ន ចង់ ពាក់ ឡើង អី ដេល អ្នក ខំ ធ្វើ 
ឱេយ   ខ្ញុំ ដេល មិនយក លុយពី ខ្ញុំ តេ វាពិបាក 
ដើរ  ហើយ ខ្ញុ ំមនិ នកឹស្មាន ថា អ្នក ដល ់ ថា្នាក ់
ហ្នឹង  ទេ!ខ្ញុំ  ក៏ បាន បក សេយ ហើយ  ក៏បេប់ 
ពីហេតុផល របស់ រ៉ូបអ្នក ឯង ហើយ ដេរ និង 
សុំ ទោស អ្នកឯង រួច ហើយ តេ អ្នកឯង 
មនិ ទទលួ ស្គាល ់ការពតិ  ហើយប្លកុ 
ខ្ញុ ំ ចោលទៀត!  (រឿងតចូ ធ្វើឱេយ ទៅ 
ជាធំ)  ហើយ  យក រូបខ្ញុំ ទៅ ផូស្ត-  
ទៀត  ខ្ញុំមិន ដេលចង់មន រឿង    
ជា មយួ នរណាទេ  ទើប ជបួអ្នកឯង 
មួយ  សហាវ ណាស់ បើ   ផូស្ត   ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង កិត្តិ យស   ប៉ះ  ពាល់ខ្ញុំ ម្ដង 
ទៀត ខ្ញុំនឹងចាត់ការ តម ផ្លូវ - 
ចេបាប់! ខ្ញុំមិន តប ត កាន់តេ បាន 
ចិត្ត  (ស្លូត ពេក គេ  ជាន់)»។ 

រឿង ជា ដើម ចម  នាំ ឱេយ  ខឹង-  
ខ្លាំង  រហូត  ចេញ សរ តប វិញគឺ 
មន អ្នក   ឌឺដង ដាក់ ខ្លួន នៅ   ថ្ងេ 
បេកតួ    Miss Grand Cam-
bodia 2021 តេ ម្តង ។ ទើប  
កេយ  ពី កញ្ញា បាន បញ្ចប់ 
ភារ កិច្ច ក្នងុ នាម   ជា គណៈ- 
កម្មការ និងជា រៀម ចេបង 
មុន    ១ ជំនាន់   ដោយ- 
កញ្ញា  តេូវ មន ភារកិច្ច 
បំពាក់ មកុដ ដល់ជយ-  
លាភី ថ្មីនេ  កញ ្ញា ឯក ដ៏ 
អស្ចារេយ នេ កម្ពុជា  ឆ្នាំ 
២០២១គឺ ជាកញ្ញា 
ប៉ូគឹមថេង សុធីត 
កាល  ពី រាតេី ថ្ងេ ទី 
៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ 
២០២១   កញ្ញា 
លីវ ជីលី បាន តប 

សរ ពន្លះតប  វិញ ភា្លាម តេ ម្តង។ 
ចំពោះ សរ ដេល អ្នក ឌឺដង នោះ 

បាន សរសេរចេញ ព ីហ្វេសប៊កុ ឈ្មាះ 
Ahrong Kong   បាន បង្ហើរ ឡើង 

ថា៖ « អត់ អន់ ចិត្ត ទេ ឆេះ 
កេបាល  យក ម៉ង់ បញ្ជាក់ - 
រឿង  ដេល ថា មក កាត់ ជា  
ភ្ញៀវ  ហើយ ឱេយ លុយ ហ្នឹង 
គ ឺ  ជួយ លើក តម្លេ  អ្នក ឯង 
ទេ ការ ពិត សុំ ទោស ផង 
ចុះ អត់ បាន លុយ មួយ 
រៀល   ទេ ចា! ឆ្នាំ មុន ឆេះ 
អា រឿង ពាន  កេម ឆក 

ឆ្នា ំនេះ មក អារឿង រ៉បូ   
កេម  ឆកមួយ -  
ទៀត! »។ 
គួរ រំឭក ដេរ តម 

ពិត ទៅ សេី សេស់ លីវ 
ជលី ីគ ឺជា កញ្ញាឯករង ទ ី 

២ (2nd Runner-up) 
កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារេយ នេ កម្ពុជា 
បេចាំ ឆ្នាំ ២០២០  តេូវបាន ផ្ទេរ 

តំណេង  ឱេយ កា្លាយជា កញ្ញាឯក 
តំណាងឱេយ កម្ពុជា ដើមេបី ចូលរួម 

ក្នុង  ការបេកួត អន្តរជាតិ Miss 
Grand International 2020 

នៅ ទកីេងុ បាង កក បេទេស ថេ កាល 
ពី  ខេ  មីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង មក 
បនា្ទាប់ ពី  កញ្ញា សេង រដា្ឋា ដេល ជា 
ម្ចាស  ់មកដុ ដើម  មនរឿង ចមេងូ- 
ចមេស  នឹង កេុម ហ៊ុន រៀបចំ ការ- 
បេកួត ហើយ កញ្ញាឯក រង ទី  ១   
កញ្ញា លឹម សុធាវើ  ក៏ បាន ដក- 
ខ្លួន  ទៀត ផង  ដេរ នោះ៕ 

កញ្ញា លីវ ជីលី  ចេញ សារ ពន្លះ ទៅ អ្នក សើរើ  
រឿង  រូ៉ប របស់ នាង  ។ រូបថ ហ្វេសប៊ុក 
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ស្រសី្អាតលីវជីលីពន្លះអ្នកសើរើ
រឿងចាស់ខ្លនួក្រយពីចប់ភារកិច្ច

Werner (សា្ដាបំេរមកមុខ) អបអរជាមួយមិត្តរួមកេមុ កេយ សុ៊តឱេយអាល្លម៉ឺង់ នំាមុខម៉ាសេដ្វាន ២-០។ AFP

អាល្លឺម៉ង់កក់កៅអីមុនគ្រនៅ
World Cupនាប្រទ្រសកាតា

កេុង ស្កុបជេ : កេុម ជមេើស 
ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ នៅ   រកេសា កំណត់- 
តេ ឥត ខ្ចាះ របស់ ខ្លួន បន្ត ទៀត  
កេម ការ ដឹក នាំ របស់លោក 
Hansi Flick ហើយ  ធានា បាន 
សទិ្ធ ិដបំងូ គេ  សមេប  ់ទៅ ចលូរមួ  
ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍      World Cup 
2022 ខណៈ  ខេសេ បេយុទ្ធ Timo 
Werner មន សួន រួម ២ គេប់ 
ក្នុង ជ័យ ជម្នះ ៤-០ លើ កេុម- 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ម៉ាសេដា្វាន ខង ជើង  
(ម៉ាសេដា្វាន) កាល ពីថ្ងេ ចន្ទ ។ 

ប៉ុនា្មាន ខេ បនា្ទាប់ ពី ពួក គេភា្លាត់ 
រង បរាជយ័ យា៉ាង គរួ ឱេយ ភា្ញាក ់ផ្អើល  
២-១ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង កេម ថ្វី- 
ជើង របស់ កេុម គូ បដិបក្ខ ដដេល 
នេះ កេមុ ឥន្ទេ ីដេក  ធ្វើ ដណំើរ ទៅ 
គេប សង្កត់ លើ កេុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  
រហូត ដណ្ដើម បានជ័យ ជម្នះ ពី 
ការ បេកួត  នា ទី កេុង ស្កុបជេ 
ដើមេបី បង្កើន ការ នាំ មុខ  ក្នុង ពូល 
J ចនំនួ ៨ពនិ្ទ ុ ដេល ជា ការ ធានា 
ឱេយ ពួក គេ នូវ កៅអី សមេប់ ការ- 
បេកួត បេជេង ជុំ ចុង កេយ នៅ 
បេទេស កាត នា ឆ្នាំ កេយ ។

ខេសេ បមេើ Kai Havertz ដេល 
បេកប អាជីព ក្នុង កេុម តោខៀវ 
Chelsea ជាមួយ  កីឡាករ 
Werner ក៏ មន ឈ្មាះ  នៅ លើ 
តរាង  ដាក់ ពិន្ទុ ផង ដេរ ហើយ ខេសេ- 
បមេើ បេយុទ្ធ វ័យ ទើប ១៨ ឆ្នាំ  
Jamal Musiala ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី គេប់ ដំបូង ឱេយ កេុម ជមេើស- 
ជាតិ ខណៈ ដេល កេុម អាល្លឺម៉ង់ 
ឈ្នះទាំង ៥ ហ្គេម កេម ការ- 

ដឹកនាំ របស់ លោក Flick ដេល 
ចូល មក ជំនួស តំណេង លោក 
Joachim Loew កេយ ចប់ 
ពេឹត្តិការណ៍  Euro 2020 ។

គេូបង្វឹក វ័យ៥៦ ឆ្នាំ លោក 
Flick បាន ថ្លេង ថា កេមុ ជើង ឯក 
World Cup 2014 អាល្លឺម៉ង់ 
នៅ មន ដណំើរ ផ្លវូ វេង ឆ្ងាយ ទៀត 
តេ អះអាង ថា កេុម របស់ លោក 
អាច មន សមត្ថ ភាព គេប់ គេន់ 
ក្នុង ការ បេកួត បេជេង ជាមួយ 
កេុម ល្អ បំផុត  ក្នុង លោក បាន ។

« កីឡាករ របស់ យើង  មន 
គណុ ភាព  ក្នងុ ការ ធ្វើ ជា ឧបសគ្គ 
ដល់ កេុម ខ្លាំង ៗ  លើលោក បាន 
ដចូជា បារាងំ អុតីល ីនងិ បេល- 
ហេសុិក ជា ដើម ។ ខ្ញុំ ពិត ជាមន 
សុទិដ្ឋិ និយម ណាស់ » ។ នេះ ជា 
បេសសន៍ របស់ លោក Flick ។

ខេសេ បមេើ  Leon Goretzka 
ក ៏គ ំទេ ដល ់លោក Flick ផង ដេរ 
ក្នងុ ការ បេងឹ បេង ធ្វើ ឱេយ អាល្លមឺង៉ ់
តេឡប់ ទៅក្នុង លំដាប់  កំពូលនេ 
ការបេកួត របស់ ពិភពលោក វិញ 
បនា្ទាប ់ ពី បរាជ័យក្នុង ការ ឆ្លង ឱេយ 
ផុត ពី ជុំ ទី ១ និង ទី ២ ពី ការ- 
បង្ហាញ ខ្លួន ២លើក ចុង កេយ  
នេ ពេឹត្តិការណ៍ ធំ ទាំង ២ ។ 

កីឡាករ Goretzka បាន 
និយាយ បេប់ បេព័ន្ធ ផេសព្វ ផេសាយ 
RTL ថា ៖ « យើង នៅ តេូវ អភិវឌេឍ 
ឱេយ បេសើរ ជាង នេះ ទៀត ដើមេបី 
បាន តេឡប់ មក កាន់ ទី កំពូល  
វិញ តេ មន មនុសេស តិច ណាស់   
ដេល អាច ធ្វើ បាន ល្អ ជាង លោក  

Hansi (Flick) » ។
អ្នក ស៊ុត បញ្ចូល ទី Werner 

បាន បន្ថេមពី លើ មិត្ត រួម ជាតិ ថា 
ការ ជឿ ជាក់ របស់ លោក  Flick 
ចំពោះ រូប គេពិត ជា បាន ជួយ 
ចេើន  ណាស ់ក្នងុ ការ លបុ បបំាត ់
រាល ់ការ រិះ គន ់ចពំោះ ទមេង ់ លេង 
របស់ គេ ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខេ នេះ ។

« នៅ ពេល  ដេកគេបូង្វកឹ  ពេញ- 
ចិត្ត អ្នក និង ទុក ចិត្ត អ្នក នោះ វា 
នឹង ជួយ ដល់ ខេសេ បេយុទ្ធ គេប់ រូប 
ជាពិសេស ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ។ ខ្ញុំ 
តេូវការ ទំនុក ចិត្ត នោះ ហើយ 
លោក Flick ផ្ដល់ ឱេយ ខ្ញុំ ១០០ 
ភាគ រយ តេ ម្ដង » ។  កីឡាករ 
Werner បាន និយាយ ។

យា៉ាង ណា  សមេប់ ការ បេកួត 
នេះ កេុម អាល្លឺម៉ង់ មិន អាច ធ្វើ - 
អ្វី កេុម ម៉ាសេដា្វាន បាន ឡើយ     
នៅ វគ្គ ដំបូង បើ ទោះ បី ជា មន 
ឱកាស ជាចេើន លើក ចេើន ស។ 
កីឡាករ Havertz ស៊ុត គេប់ 
បើក ឆក ឱេយ កេុម ភ្ញៀវ នៅ ដើម 
តង់ ទី ២ មុន ពេល Werner 
បន្ថេម ២គេប់ ផ្ទួន ៗ   ហើយ 
កីឡាករ បមេុង Musiala ស៊ុត 
គេប់ ចុង កេយ ។ 

ដូច្នេះ ជារួម កេយ បញ្ចប់  
៨ហ្គេម កេមុ អាល្លមឺង៉ ់ជាបេធាន 
ពូល J ដោយ មន ២១ ពិន្ទុ 
ហើយ  កេុម លេខ ២ រូម៉ានី មន 
តេ ១៣ពិន្ទុ សេប ពេល ការ- 
បេកួត នៅ សល់  ២លើក ទៀត 
សមេប ់ការ បេកតួ វគ្គ ជមេុះ បេចា ំ
ទ្វីប អឺរ៉ុប នេះ ៕ AFP/VN

កញ្ញា លីវ ជីលី ម្ចាស់ មកុដ  
Miss Grand Cambodia 
2020 ។ រូបថត  ហ្វេសប៊ុក 
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