
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនបានអំពាវនាវទៅដល់ក្រសួង
ស្ថាបន័ថ្នាក់ជាតិនងិថ្នាក់ក្រមជាតិឱ្រយ
ពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្ត-
រាយដោយផ្តោតសំខាន់លើការត្រៀម

បង្ការហានិភ័យសម្រប់ឆ្លើយតបទៅ
នឹងមុខសញ្ញាគ្រះថ្នាក់ផ្រស្រងៗពាក់-
ពន័្ធនងឹការប្រប្រលួអាកាសធាតុជាព-ិ
ស្រសជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រងយ-
រងគ្រះស្ត្រី កុមារចាស់ជរានិង

ជនមានពិការភាព។
លោកហ៊នុស្រនបានលើកឡើងដចូ

ន្រះតាមរយៈសរលិខិតក្នងុឱកាសទិវា-
ជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយថ្ង្រ-
ទី១៣ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២១នៅកម្ពុជា

ក្រមប្រធានបទ«បង្កើនការត្រៀម-
បង្ការហានិភ័យគ្រះមហន្តរាយដើម្របី
ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់»
ដ្រលក្នងុនយ័បផំសុស្មារតីលើកកម្ពស់
ការត្រៀមបង្ការការត្រៀមរៀបចំទប់-

ទល់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់នានា។
លោកហ៊នុស្រននាយករដ្ឋមន្ត្រនីងិ

ជាប្រធានគណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់-
គ្រងគ្រះមហន្តរាយបានឱ្រយដឹងថ៖
«អស់រយៈព្រលជិត២ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ
នៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺរាតត្របាត
កូវីដ១៩ដ្រលជាមុខ...តទៅទំព័រ ៦

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី១៤ ែខតុលា ឆ្នា២ំ០២១ លេខ ៣០១៣ / តម្លេ  ១២០០    រៀល

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈរាជរដ្ឋាភបិាលបានសម្រច
ធ្វើការក្រសម្រួលជាបណ្តោះអាសន្ននវូ
តារាងតម្ល្រគិតពន្ធគយសម្រប់អនុវត្ត
លើរថយន្តគ្មានពន្ធនងិអាករនាចំលូមាន

ស្រប់ក្នុងប្រទ្រសចាប់ពីថ្ង្រទី១២ខ្រ
តុលាឆ្នាំ២០២១រហូតដល់ថ្ង្រទី៣១
ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២១ក្នងុគោលបណំងដើម្របី
ឱ្រយមានតមា្លាភាពក្នងុការបង់ពន្ធក៏ដចូជា
យន្តការបង្កើនចំណូលជាតិផងដ្ររ។
យោងតាមលខិតិដ្រលចុះហត្ថល្រខា

ដោយលោកគុណញឹមអគ្គនាយកន្រ
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
(GDCE)កាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រតលុាឆ្នាំ
២០២១ផ្ញើឱ្រយប្រធាននាយកដ្ឋានសខា
និងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
ឱ្រយដឹងថការសម្រចន្រះដោយពិនិត្រយ

ឃើញមានរថយន្តមយួចនំនួជាពសិ្រស
ប្រភ្រទរថយន្តមានឆ្នាំម៉ដូ្រលក្រមឆ្នាំ
២០១៦មានសភាពចាស់ហើយមា្ចាស់
មានបញ្ហាលបំាកផ្ន្រកហរិញ្ញវត្ថុក្នងុការ-
បពំ្រញកាតព្វកចិ្ចពន្ធនងិអាករនងិដើម្របី
ជំរុញឱ្រយដំណើរការ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

រដ្ឋសម្រេចក្រេសម្រេលួបណ្តោះអាសន្នតម្ល្រេពន្ធគយរថយន្តគ្មានពន្ធ

គ្រេះមហន្តរាយដើម្រេបីឆ្លើយតបនឹងមុខសញ្ញាគ្រេះថ្នាក់ផ្រេស្រេងៗ
លោកហុ៊នស្រេនអំពាវនាវឱ្រេយពង្រេងឹយន្ដការគ្រេប់គ្រេង

ដាណឺម៉ាក កក់សំបុត្ររួចហើយ 
ខណៈអង់គ្ល្រស  រង់ចំា បន្ត

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មនកីឡា

UNវាយតម្ល្រេខ្ពស់និង
គំទ្រេកម្ពជុាលើកកម្ពស់
សុខភាពសាធារណៈ
ព្រេលមានជំងឺរាតត្រេបាត

មន្ត្រេសុីខាភិបាល
ព្រេមានបុគ្គលទារ
លុយជាថ្នរូនឹងការ
ចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

ភ្នំពេញៈ អង្គការសហប្រជា-

ជាតិ(UN)បានវាយតម្ល្រខ្ពស់
និងគំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខ-
ភាពសធារណៈក្នុងអំឡុងន្រ
ការឆ្លងរាតត្របាតជំងឺកូវីដដ្រល
កើតមានឡើងជាសកល។
ក្នងុព្រលជាមួយគ្នាន្រះដ្រររាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងច្របាម-
យកឱកាសន្រះដើម្របីត្រៀមខ្លួន
សម្រប់ស្ថានភាពនាព្រលអនាគត
តាមរយៈការវនិយិោគលើប្រពន័្ធ
ធានាសន្តិសុខ...តទៅទំព័រ ៤

ឡាយ  សាមាន 

ភ្នំពេញៈអ្នកនាំពាក្រយក្រសួង
សុខាភិបាលបានព្រមានដល់
បុគ្គលដ្រលទារលុយពីប្រជា-
ពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការចាក់សំង
កូវីដ១៩និងស្នើដល់ពលរដ្ឋ
រាយការណ៍ជាបនា្ទាន់មកកាន់
គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់-
វា៉ាក់សងំកវូដី១៩ក្នងុក្របខណ័្ឌ
ទូទាំងប្រទ្រស(គ.វ.ក-១៩)
ដើម្របីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធី-
ច្របាប់។
ក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់-

វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩ជុំទី១ជូន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្រត្តបាត់ដំបង
កាលពីថ្ង្រទី១៣តុលាអ្នកនំា-
ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាល
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនបានថ្ល្រង
ថនៅព្រលដ្រលប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ជើញទៅចាក់វា៉ាកស់ងំហើយ
បើមានបគុ្គលណាទារប្រក់នោះ
សមូរាយការណម៍កកាន់គ.វ.ក-
១៩ជាបនា្ទាន់ដើម្របីឱ្រយក្រុមការ-
ងរចុះស្រវជ្រវនងិចាត់វធិាន-
ការជាក់ស្ត្រង។...តទៅទំព័រ ២

អាជ្ញាធរជតិអបេសរបន្ដចេក កូនឈើ

កូនឈើចម្រុះគ្រប់ប្រភ្រទរាប់លានដើមដ្រលត្រូវបានបណ្ដុះនៅក្នុងតំបន់អង្គរតាំងពីឆ្នាំ២០០៤មកត្រូវបានអាជា្ញាធរជាតិអប្រសរា
បន្តច្រកចាយដល់សធារណជនដ្រលបានស្នើសុំយកទៅដំនៅទីតាំងវត្ត...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៧)។រូបអាជា្ញារធរជាតិអប្រសរា



រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រី ការទូត ជាន់-
ខ្ពស់ កម្ពុជា  លោក អ៊ុច បូររិទ្ធ  
អពំាវនាវ ដល ់ប្រទ្រស សមាជកិ 
ចលនា មិនចូល បក្រសសម្ព័ន្ឋ  ឱ្រយ 
ប្រកាន់ ជំហរ គាំ ទ្រ ពហុ ភាគី- 
និយម  ក្នុង ការដោះស្រយ 
បញ្ហា ប្រឈម រមួ  ពពី្រះ ពុ ំមាន 
ប្រទ្រស ណាមួយ អាច ដោះ-
ស្រយ បញ្ហា ដោយ ឯក ឯង 
បាននោះ ទ្រ។ 

ការអពំាវ នាវ ប្របន្រះ  ធ្វើ ឡើង  
ក្នុង កិច្ចប្រជុំ ជាន់ខ្ពស់ រំឭក ខួប 
អនសុ្រសារយី ៍លើក ទ៦ី០ ន្រ សន្ន-ិ 
សីទ លើក ដំបូង របស់ បណា ្តា- 
ប្រទ្រស មិនចូល បក្រសសម្ព័ន្ធ   
ធ្វើឡើង កាល ពី ថ្ង្រ ទី១១-១២  
ខ្រតុលា  នៅ ទីក្រុង ប្រលក្រត  
ប្រទ្រស ស៊្រប៊ី។ លោក អ៊ុច 
បរូរទិ្ធ  រដ្ឋមន្ត្រ ីប្រតភិ ូអម នាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រី  និង ជារដ្ឋល្រខា ធិការ 
ប្រចាកំារ  ន្រ ក្រសងួ ការបរទ្រស  
នងិសហ ប្រត ិបត្តកិារ អន្តរជាត ិ 
ថ្ល្រង ថា  នៅព្រល ជំងឺ រាតត្របាត 
កវូដី១៩  កពំងុ ផ្ទុះឡើង  ជាភព័្វ-
សំណាង ល្អ  ដ្រល កម្ពុជា  ជា-
ប្រទ្រស មួយ ក្នុង ចំណោម ប្រ-
ទ្រស មួយ ចំនួន តូច  ដ្រល មាន 
លទ្ធភាព ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ  និង ជនបរទ្រស 

ដ្រល រស់នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ពាក់ព័ន្ធ 

នងឹ បញ្ហា ន្រះ  ប្រទ្រស សមាជិក 
ចលនា មនិចលូ បក្រសសម្ពន័្ឋ  រមួ-
ទាំង កម្ពុជា ផង ដ្ររ  ត្រូវត្រ 
ប្រកាន់ ជំហរ គាំទ្រ ពហុភាគី- 
និយម  នៅព្រល ដ្រល យើង 
ទាងំអស ់គា្នា កពំងុ ខតិខ ំស្វ្រងរក 
ដំណោះស្រយ បញ្ហា ប្រឈម 
រមួ។ ព្រះ យើង បាន ដងឹ ហើយ 
ថា  ពុំមាន ប្រទ្រស ណាមួយ  
អាច ដោះស្រយ បញ្ហា ទាងំន្រះ 
ត្រ ឯក ឯង បាន ទ្រ»។ 

លោក បូររិទ្ធ ថ្ល្រងថា ៖«យើង 
ខ្ញុំ សូម ថ្ល្រង អំណរគុណ ចំពោះ 
ការគាទំ្រ ចពំោះ កម្ពជុា  ព ីបណា្តា 
ប្រទ្រស ជាមិត្ត ជំុវិញ ពិភពលោក  
ដោយ ឈរ លើ សា្មារតី ប្រកដ 
និយម  វ៉ាក់សាំង ពហុ និយម។ 
គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី១០  ខ្រតុលា  
កម្ពជុា បានចាក់ វ៉ាក់សំាង ប្រឆំាង  
កវូដី១៩  បាន ៨៤ភាគរយ  ជនូ 
ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ប្រ-
មាណ ១៦លាន នាក់»។

មន្ត្រី ការទូត ជាន់ខ្ពស់ រូបន្រះ 
បាន បង្ហាញពី មោទនភាព 
របស់ កម្ពុជា ដ្រលបាន កា្លាយជា 
មជ្រឈមណ្ឌល រួម មួយ  សម្រប់ 
ពហុភាគី និយម ដ៏មាន សកា្តា- 
នុពល បំផុត  ដ្រល ជាផ្ន្រក មួយ  
ន្រ ពិភពលោក  ដោយ កម្ពុជា 

កំពុង ត្រៀម រៀបចំ ធ្វើជា មា្ចាស់-
ផ្ទះ  ន្រ កិច្ចប្រជុំ កំពូល លើក ទី 
១៣ ន្រ កិច្ចប្រជុំ អាសុី -អឺរ៉ុប 
(ASEM13)  តាម ប្រប និម្មិត 
នៅ ខ្រវិច្ឆិកា ខាង មុខ ន្រះ  និង 
ត្រៀម ទទលួ ធ្វើជា ប្រធាន អាសា៊ាន   
នៅ ក្នុង ឆា្នាំ២០២២។

លោក បាន លើក ឡើង ពីការ- 
ប្ត្រជា្ញាចិត្ត របស់ កម្ពុជា ក្នុង នាម 
ជា ប្រធាន អាសា៊ាន ឆា្នាំ២០២២ 
ខាងមខុ ន្រះ ថា  កម្ពជុា នងឹ ខតិខ ំ
លើក កម្ពស់ វិធីសាស្រ្ដ តម្រង់- 
ទិស  ក្នុង ការដោះ ស្រយ បញ្ហា 
ប្រឈម រួម ក្នុង តំបន់ ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព។ លោក 
បន្តថា  ជាមួយ នឹង ការគាំទ្រ  
និង សាមគ្គីភាព ដ៏ រឹងមាំ  ន្រ រដ្ឋ 
សមាជកិ អាសា៊ាន  នងិ ភាគ ីដ្រគ ូ
ខាង ក្រ នានា  កម្ពុជា នឹង 
ព្រយាយាម ធានា ឱ្រយ បាន នូវ ភាព- 
ច្របាសល់ាស ់ន្រ ផល ប្រយោជន ៍
សម្រប់ ប្រជាជន នៅ ទូទាំង 
តំបន់  ដោយ មិនទុក នរណា 
មា្នាក់ ចោល ឡើយ។ 

លោក អ៊ចុ បរូរទិ្ធ  ថ្ល្រង ថា ៖«ខ្ញុ ំ
សូម សរុប ដោយ រំឭក ឡើងវិញ 
នូវ ការប្ដ្រជា្ញា ចិត្ត ដ៏មោះ មុត 
របស់ កម្ពុជា  ចំពោះ គោល-
ការណ៍ ទីក្រុង បានឌុង  ដ្រល 
បាន ប្រកាស នៅ ឆា្នាំ១៩៥៥  
ស្ដពី ីការរបួរមួ គា្នា ក្នងុ សកម្មភាព 

ដ្រល ផ្អ្រក លើ ពហុភាគី និយម  
ក្នុង ការស្វ្រង រក សន្ដិភាព  និង 
ការអភវិឌ្រឍ ប្រកប ដោយ ចរីភាព 
របស ់យើង  សម្រប ់ពភិពលោក 
ទាំង មូល»។

លោក ក៏ បាន អំពាវនាវ ដល់ 
ប្រទ្រស សមាជិក ចលនា មិន 
ចូល បក្រសសម្ព័ន្ឋ ឱ្រយ ឈរ យា៉ាង 
រងឹមា ំរួមគា្នា ប្រឆាងំ នងឹ ការដាក-់ 
ទណ្ឌកម្ម លើ រដ្ឋ សមាជិក ចល-
នា មិនចូល បក្រសសម្ព័ន្ឋ  ដោយ- 
ខុសច្របាប់  ជា ឯកតោ ភាគី  ក្រ 
ប្រព័ន្ធ តុលាការ  និង ការដាក់- 
ទណ្ឌកម្ម ក្រ ប្រព័ន្ធសមត្ថកិច្ច 
របស់ ខ្លួន។ 

លោក បរូរទិ្ធ បាន បញ្ជាកដ់្ររថា  
ជាអកសុល  បញ្ហា ប្រឈម កាល 
ពី ៦០ឆា្នាំ មុន  នៅត្រ បន្ត ទាក់ទិន 
មកដល់ បច្ចុប្របន្ន  ដោយសារត្រ 
ការប្រកួត ប្រជ្រង  រវង មហា- 
អំណាច កំពុង ឡើង កម្តា  ហើយ 
ការប្រក ខ្ញ្រក សណា្តាប ់ធា្នាប ់ពភិព- 

លោក កំពុង កា្លាយ ជា ការពិត ។ 
មន្ត្រីការទូតជាន់ ខ្ពស់ រូបន្រះ 

បន្ថ្រមថា  ការប្រងច្រក ជាតិ-
សាសន ៍ នងិ ការបង្កើត សម្ពន័្ធមតិ្ត 
ច្រញ មកព ីរបៀប វរៈ ភមូសិាស្ត្រ 
នយោបាយ  បានធ្វើ ឱ្រយ មាន 
សង្គ្រម បច្ច្រកវិទ្រយា  ពាណិជ្ជ កម្ម  
និង វិស័យ លម្ហសាយប័រ  (Cy-
berspace)  នងិ បានធ្វើ ឱ្រយ មាន 
ការរសីអើង វ៉ាកសំ់ាង  ដ្រល បាន- 
រឹតត្របិត ដល់ ការចល័ត ប្រជាជន  
ទោះបី វ៉ាក់សាំង អស់ ទំាងនោះ 
ត្រូវបាន អនុម័ត ឱ្រយប្រើ ប្រស់ 
ដោយ អង្គការ សុខភាព ពិភព-
លោក (WHO) ក៏ ដោយ។ 

លោក អំពាវនាវ ជាថ្មី ម្តង 
ទៀត  ដល់ ប្រទ្រស សមាជិក 
ចលនា មិនចូល បក្រសសម្ព័ន្ឋ  ឱ្រយ 
មាន ការប្ត្រជា្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ-
បរិហារ នយោ បាយ រីសអើង  
និង ការប្រងច្រក ជាតិ សាសន៍  
ដ្រល ប្រឆាំង នឹង គោលការណ៍  

និង គោល បំណង ដ្រល មាន 
ច្រង ក្នងុ ធម្មនញុ្ញ អង្គការ សហ- 
ប្រជាជាតិ។

លោក គិន ភា  ប្រធាន វិទ្រយា-
សា្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ  ន្រ 
រាជបណិ្ឌត្រយ សភា កម្ពុជា  ថ្ល្រង 
នាថ្ង្រទី១៣ ខ្រតុលា ថា  ទាំង 
និនា្នាការ តំបន់  និង និនា្នាការ 
ពិភពលោក នៅព្រល បច្ចុប្របន្ន  
ហាក់ដូច ជា ឆ្ពោះទៅ រក និនា្នា-
ការ ពហុភាគី និយម។

លោក ភា បានថ្ល្រងថា ៖«វ 
ក៏ជា ដំណាក់ កាល មួយ ដ្រល 
បញ្ហា ក្នងុ តបំន ់ នងិ ពភិពលោក  
គឺ វ ត្រូវការ ឱ្រយ មាន ដំណោះ- 
ស្រយ  កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រង  ឬ 
យន្តការ រួម ពី សំណាក់ ប្រទ្រស 
នានា  ដ្រល ជាហ្រតុ ធ្វើឱ្រយ 
ទំនាក់ ទំនង ជាទ្វ្រភាគី  និង 
ពហុភាគី  ន្រ បណា្តា ប្រទ្រស 
នានា មាន ការរីក ចម្រើន ខា្លាំង 
ក្នុង បរិបទ ចុង ក្រយ»៕

តពីទំព័រ១...លោក ស្រីថា ៖ 
«ប្រសនិ បើមាន ជន ខលិ ខចូ  ចង ់
ក្រង ចំណ្រញ យើង ហៅថា  ត្រី- 
ងៀត ឆ្លៀត ពង បើមាន អ្នក ទៅ 
ក្រះ គៀវរក លយុ រក កាកស់មូ បង 
ប្អនូ កុ ំឱ្រយ លយុ សខំាន ់ត្រង ់កន្ល្រង 
ន្រះបើ យើង មិន ឱ្រយ វចប់ ហើយ  
មិន បាច់ ជូន គាត់ ទ្រ ទោះ បី ជា 
បុគ្គល ណា ក៏ដោយ »។

លោក ស្រីថា ៖«យើង ត្រូវ ដឹង 
ថា ការចាក់ វ៉ាក់ សំាង ន្រះ គឺសម្ត្រច 
ត្រជោ នាយក រដ្ឋ មន្រ្ត ីហ៊នុ ស្រន 
លោក ឱ្រយ ចាក់ ដោយ មិន មាន 
បង់លុយ បង់ កាក់ អីទ្រ ដូច្ន្រះ 
សូម បង ប្អូន ដ្រល មាន អ្នក ទៅ 
ទាមទាររកលុយធ្វើម៉្រចថ តរូ ប 
គាត់ ឱ្រយបានស្រលួ យើង ធ្វើការ »។

លោក ស្រ ីលើក ឡើង ថាសំខាន់  
បុគ្គល ខ្លួន ឯងកុំ ឱ្រយ លុយ គ្រ 
ព្រះ  គ.វ.ក ១៩  បានជនូល្រខ 
ទូរស័ព្ទ រហូតដល់៩ខ្រស្រ ដើម្របីឱ្រយ 

ពលរដ្ឋ រាយ ការណ ៍ដើម្រប ីចុះទៅ 
ពិនិត្រយ និង ជួយ អន្តរា គមន៍ ប្រ- 
សិន បើ មានការ ទារ លុយ។

បើ តាម លោក ស្រី ឱ វណ្ណ ឌីន 
ពាក់ ព័ន្ធ បញ្ហាការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
ន្រះ កន្លង ទៅ គ.វ.ក-១៩ បាន 
ជួយ អន្តរា គមន ៍នងិ ដោះ ស្រយ 
រាប់ មុឺន ករណី ប៉ុន្ត្រ មិន ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ ទាម ទារលុយ ជាថ្នូរ នឹង 
ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង នោះទ្រ។ 

ប្រធាន មជ្រឈ មណ្ឌល  ពលរដ្ឋ 
ដើម្របី អភិវឌ្រឍន៍  និង សន្ដិភាព 
លោក យ៉ង់ គិ ម អ្រង បាន ថ្ល្រង 
ថា ការ ក្រើន រំឭក ជាថ្មី គឺ ជាការ - 
ប្រសើរ ដើម្របី  កុ ំឱ្រយ មាន ករណ ីទារ 
លុយ កើត ឡើង ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះ-
ពា ល់ អារម្មណ៍ ពលរដ្ឋនៅ ព្រល  
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ជំងឺកូវីដ ១៩។ 
លោក ថា៖ « ខ្ញុំធា្លាប់ ជួប ប្រទះ ជា- 
មួ យ ពលរដ្ឋ ដ្រល ត្រវូបាន គ្រទារ 
លុយ រឿងចាក់ វ៉ាក់ សាំង ន្រះ ដ្ររ 
ទី១ របៀប ទារលុយ នោះ គឺនៅ 
ព្រល មនុស្រស តម្រង់ ជួរ ចាក់ វ៉ាក់- 

សំាង ច្រើនអ្នក ណា ឱ្រយ លុយ បាន 
ចាក់ មុន »។

ពាក់ ព័ន្ធ ករណី ន្រះកាល ពី ខ្រ 
មិថុនា ឆា្នាំន្រះ នគរ បាល ខ្រត្ត 
ព្រះសីហនុ  បាន ឃាត់ ខ្លនួ មនុស្រស 
៦ នាក់ យក ទៅ សួរ នាំពាក់ ព័ន្ធ 
ការ ធ្វើ សកម្ម ភាព ទិញ លក់ បណ្ណ- 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាងនិង ទម្រង ់ពាក្រយ ស្នើ 
សុ ំចុះ ឈ្មាះ ចាក ់វ៉ាក ់សំាងបង្ការ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង មានករណី 

ផ្រស្រងៗទៀតដ្រល សមត្ថ កចិ្ច បាន 
ចាត់ វិធាន ការ  ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។

យា៉ាងណា ក៏ដោយ លោក ស្រី 
ឱ វណ្ណ ឌនី បាន ថ្ល្រង អណំរ គ ុណ 
ដល់ ក្រុម ការ ងរ គ.វ.ក-១៩   
ដ្រល បាន ខិតខំ ចូល រួម ដោះ- 
ស្រយ នូវ រាល់ បញ្ហា នានា របស់ 
ប្រជា ពលរ ដ្ឋ ដើម្របី សុខ ក្រស្រម- 
ក្រសាន្ត កដ៏ចូ ជាប ំព្រញ នវូ ស្រចក្ត-ី 
ត្រូវ ការ របស់ ប្រជា ពលរ ដ្ឋ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៤ ែខតុលា ឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២ NATIONAL

សកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សំាងនៅភ្នពំេញពីថ្ងេ១៣ តុលា។ រូបថត ហុង មិនា

មន្ត្រកីារទូតកម្ពជុាស្នើប្រទ្រសសមា-
ជិកចលនាមិនចូលបក្រសសម្ពន័្ធប្រ-
កាន់ជំហរគំាទ្រពហុភាគីនិយម

មន្ត្រសុីខាភិបាល...

លោក អុ៊ច បូររិទ្ធ នៅក្នងុសន្នសីិទកាលពីថ្ងេទី១២ ខេតុលា ឆ្នានំេះ។ រូបថត ក្រសួងការបរទ្រស



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៤ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

អោម ប៊ុនធឿន 

សៀមរាបៈ រដ្ឋបាល ពៃឈើ ខៃត្ត- 
សៀមរាប  ពៃមាន អនុវត្ត ចៃបាប់ ភ្លាមៗ  
បៃសិនបើឃាត់ បាន បុគ្គល ណា ចូល ទៅ 
លួច គៃៀវ ដើមឈើ អាកាសៃយា  នៅ ជើង ភ្នំ- 
គូលៃន  ដៃល រដ្ឋបាល ពៃឈើ កំពុង 
គៃបគ់ៃង ថៃរកៃសា  ហើយ អ្នកដៃល ចលូ ទៅ 
យក ឈើ អសុ ចៃញព ីចមា្ការ អាកាសៃយា  ក ៏នងឹ   
តៃវូ អនវុត្ត ចៃបាប់ ដូចគ្នា  បៃសនិបើ រក ឃើញ   
ថា  ធ្វើ កិច្ចសនៃយា ម្តង ហើយ មិន ពៃម ឈប់ ។ 

លោក ឡុង សារា៉ា  នាយ ផ្នៃក រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ បនា្ទាយសៃី  ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១២  
ខៃតលុា  ថា  បៃសនិបើ មន្តៃ ីផ្នៃក រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ ឃាត់បាន បុគ្គល ណា មួយ ចូល 
ទៅ គៃៀវ ដើម អាកាសៃយា ទកុ ឱៃយងាប ់ ធ្វើឱៃយ 
បាត់បង់ ពៃឈើ  ដៃល បានដាំ ឡើង វិញ 
របស ់រដ្ឋ  បៃមាណ ៨៥០ហកិតា  នៅ ជើង- 
ភ្ន ំគលូៃន  នងឹ ធ្វើ ការអនវុត្ត ចៃបាប ់ភ្លាមៗ។ 
ចំណៃក អ្នក ដៃល ចូល ដឹក អុស ចៃញពី 
ចមា្ការ អាកាសៃយា  ក៏ នឹង តៃូវ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ដូចគ្នា  បៃសិនបើ ធ្វើការ អប់រំ  និង ធ្វើ- 
កិច្ចសនៃយា ហើយ នៅតៃ បៃពៃឹត្ត។ 

លោក ឡុង សារា៉ា  ឱៃយ ដឹង ទៀតថា  នៅ 
ថ្ងៃទី១២  ខៃតុលា  មន្តៃី ផ្នៃក រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ បាន ឃាត ់រុមឺក៉ ម៉តូ ូចនំនួ ២គៃឿង  
និង មនុសៃស ២នាក់ នៅ ចំណុច ខាង តៃបូង 
រង្វង់ មូល សៃុក បនា្ទាយសៃី  ខណៈ ពួកគៃ 

ដកឹ ឈើ ចៃញ ព ីចមា្ការ ឈើ  ដៃល រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ កំពុង ធ្វើការ គៃប់គៃង ថៃ រកៃសា។  
កៃយ ព ីធ្វើការ អបរ់ណំៃនា ំ ពលរដ្ឋ ទាងំ- 
២ នាក់តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ទៅ ផ្ទះ វិញ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ចមា្ការ ឈើ  ដៃល រដ្ឋ 
យើង ដាំ នៅ ជើង ភ្នំ គូលៃន  មាន អ្នក ទៅ 
លួច គៃៀវ  ហើយ ដើមឈើ នោះ វា ងាប់  
ហើយ ពួកគត់ (ពលរដ្ឋ) ហ្នឹង បាន ទៅ 
ចលូ ក្នងុ ចមា្ការ ហ្នងឹ បៃមលូ យក មក  ហើយ 
យើង កឃ៏ាត ់សរួនា ំសរួ អ ី ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា កុ ំឱៃយ   
គត់ ទៅ រុករាន នៅ ក្នុង ចមា្ការ ហ្នឹង ទៀត»។

លោក ឡុង សារា៉ា  មិនបាន បញ្ជាក់ 
ចៃបាស់ ពី អត្តសញ្ញាណ បុគ្គល ២រូប ដៃល 
មន្តៃី ផ្នៃក រដ្ឋបាល ពៃឈើ បនា្ទាយសៃី 
ឃាត់  ធ្វើការ អប់រំ ណៃនាំ នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
លោក បៃប់ ថា  ពួកគៃ ជា បៃជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅភូមិ ថ្នល់ បណ្តោយ  ឃុំ ពៃះដាក់  
សៃុក បនា្ទាយ សៃី។ 

លោក នាយ ផ្នៃក រដ្ឋបាល ពៃឈើ 
បនា្ទាយសៃី បញ្ជាក់ថា  ថ្វីបើ ដឹង ថា  
បៃជាពលរដ្ឋ បាន ដឹក អុស ចៃញ ពី ចមា្ការ 
ឈើ នៅ ជើង ភ្នំ គូលៃន ក៏ដោយ  ក៏ មន្តៃី 
ផ្នៃក រដ្ឋបាល ពៃឈើ មិនអាច សន្និដា្ឋាន 
បានថាពកួគត ់ទាងំនោះ ជាអ្នក លចួ ចលូ  
ទៅ គៃៀវ ដើម ឈើ នោះ ដៃរ។ ទោះយ៉ាង-  
ណា  នៅ ទីនោះ  មន្តៃី ជំនាញ តៃង មាន 
ការយម កាម  លៃបាត ធ្វើការ ថៃរកៃសា 
ជាបៃចំា  គៃន់តៃ មិនបាន ជួប អ្នក ដៃល 

លួច ទៅ គៃៀវ ដើម ឈើ នៅ ទី នោះ។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«អ្នក គៃៀវ  បើសនិជា 

យើង ទៅ ទាន់ ចាប់ បាន  អាហ្នឹង មាន 
ទោស ហើយ  ប៉ុន្តៃ បើ យើង ចាប់ នៅ 
ខាង កៃ  គត់ ចៃញ ពី ក្នុង ហ្នឹង  យើង 
អត់ អាច សន្និដា្ឋាន បាន ថា  អ្នកណា 
គៃៀវ  នោះ ទៃ»។ បើ តាម លោក ឡុង 
សារា៉ា  ករណី បៃប នៃះ  កន្លង មក  ក៏ ធ្លាប់ 
មាន កើតឡើង ចៃើន ដង ផង ដៃរ  ប៉ុន្តៃ 
កៃយ  ធ្វើការ អបរ់ ំណៃនា ំ អ្នកទាងំ នោះ 
មនិ ដៃល ចលូ ទៅ ដកឹ អសុ  ហើយ តៃវូ មន្តៃ-ី  
ជំនាញ ឃាត់ បាន ជា លើក ទី២ នោះ ទៃ។

លោក ឃឹម ហ្វីណង់  អភិបាល សៃុក- 
បនា្ទាយសៃី បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ- 
ទី១៣  ខៃតុលា  ថា  ជារួម ការងារ របស់ 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ  មិន ស្ថិត កៃម ដៃន 
សមត្ថកិច្ច របស់ អាជា្ញាធរ សៃុក នោះ ទៃ 
ពៃះ រដ្ឋបាល ពៃឈើ មាន រចនាសម្ព័ន្ធ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក  ទោះបីជា ទីតំាង ឈរ- 
ជើង នៅ ក្នុង សៃុក បនា្ទាយ សៃី ក៏ ដោយ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«គត់ មាន ផៃនទី 
រដ្ឋបាល  របស់ គត់  ដៃល មាន ខណ្ឌ  មាន 
សងា្កាត់  មាន ផ្នៃក របស់ គត់។ ចំពោះ 
ការសមៃប សមៃួល យើង នៅតៃ មាន 
យន្តការ តាម គណៈបញ្ជាការ ឯកភព- 
សៃកុ។ យើង អាច សមៃប សមៃលួ ជាមួយ 
គត់ បាន  បើសិន មាន បញ្ហា ណាមួយ 
កើតឡើង រវាង បៃជា ពលរដ្ឋ  និង មន្តៃី- 

ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ ការអនុវត្ត ចៃបាប់»។
លោក សុឹង សៃនករុណា  អ្នក នាំពាកៃយ 

សមាគម ការពារ សទិ្ធមិនសុៃស(អាដហកុ )  
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១៣  តុលា  ថា  ក្នុង ករណី 
បៃបនៃះ  បើសនិ ជា ពៃឈើ ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់
ហាមឃាត ់ ហើយ ដើមឈើ មនិទាន ់ងាប ់
ពលរដ្ឋ ចូល ទៅ គៃៀវ  ឬ កាប់ យក នោះ 
អាច នងឹ តៃវូមាន ការចោទបៃកាន។់  មន្តៃ-ី 
ជនំាញ អាច នងឹ អនវុត្ត ចៃបាប ់ ប៉នុ្តៃ បើសនិ 
ជា  ឈើ អុស ងាប់ នោះ បៃកដជា មាន 
ការអនុគៃះ មិន ខាន។ 

លោក ជរំញុ ឱៃយ មនៃ្ត ីជនំាញ  នងិ អាជា្ញា ធរ   
គរួតៃ យកចតិ្ត ទកុដាក ់ក្នងុ ការការពារ ឱៃយ 

កាន់តៃ បៃសើរ ឡើង  ជាពិសៃស ហាម-
ឃាត់ នូវ ជន ខិលខូច ដៃល ទៅ ចូល 
ទន្ទៃន នៅក្នងុ តបំន ់នោះ  កុ ំចា ំដល ់មាន 
ការកាប់ បំផ្លាញ រួចហើយ ទើប ទៅ ធ្វើ 
ការ ចាប់ អនុវត្ត ចៃបាប់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង ចង់ឱៃយ មាន 
ការការពារ  ឱៃយចៃើន ជាង បង្កៃប។ អ៊ចីងឹ 
តៃូវ រារាំង យ៉ាងម៉ៃច កុំឱៃយ មាន ការចូល- 
ទៅ កាប់ បំផ្លាញ ហ្នឹង  ជាជាង ឱៃយ មាន 
ការកាប់ បំផ្លាញ ហើយ ទើប ចាត់ វិធន-
ការ អាហ្នឹង  វា ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ទៅដល់ 
ពៃឈើ ផង  និង មាន ការពិបាក ក្នុង - 
ការចាត់ វិធនការ ផង ដៃរ»៕

ឈើដែលមន្តែពីែឈើឃាត់ពីថ្ងែទី១២ តុលា កែយកាប់និងដឹកចែញពីតំបន់ការពារភ្នគូំលែន។ រូប FB

មន្ត្រពី្រឈើព្រមានចាត់វិធានការច្របាប់ភ្លាមៗ ករណីចាប់បានបុគ្គលណាមួយចូលទៅក្រៀវដើមអាកាស្រយានៅជើងភ្នគូំល្រន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រនឹីងដឹកនំាកិច្ចប្រជំុកំពូលអាសីុ-អឺរុ៉បលើកទី១៣ នៅចុងខ្រក្រយ
រី សុចាន់

ភ្នពំែញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ 
សៃន នឹង ដឹកនាំ កិច្ចបៃជុំកំពូល 
អាសុ-ីអរឺ៉បុ លើកទ១ី៣ (ASEM13) 
ដៃល កម្ពុជា នឹងធ្វើជា  មា្ចាស់ផ្ទះនៅ 
ថ្ងៃទី២៥-២៦ ខៃវិច្ឆិកា ខាងមុខនៃះ 
ហើយ រហូត មក ទល់ពៃល នៃះ មាន 
ថា្នាក់ដឹកនំា  ASEMចំនួន ១៤រូប 
ហើយដៃល បាន បញ្ជាក់ ពីការចូល- 
រួមបៃជុំកំពូលនៃះ។

លោក លុយ ដាវីត  រដ្ឋ លៃខាធិការ 
កៃសួង ការបរ ទៃសនិងសហបៃតិ- 
បត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លៃងបៃប់ អ្នក-  
សារពត័ ៌មាន កាល ព ី ថ្ងៃទ១ី២ ខៃ តលុា 
ថា៖ «ដូចយើង ដឹង សៃប់ ហើយ គឺ 
ខៃកៃយ នៃះ សម្តៃច នាយក រដ្ឋមន្តៃី  
នឹង ដឹកនាំ កិច្ចបៃជុំ កំពូល អាសុី-អឺរ៉ុប 
លើក ទី ១៣ គឺ យើង នឹង បៃពៃឹត្ត នៅ 
ថ្ងៃទី ២៥ (និង) ២៦ ខៃ វិច្ឆិកា តាម 
បៃព័ន្ធ វីដៃអូ»។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ផ្ញើលិខិត 
អញ្ជើញ ថា្នាកដ់កឹនា ំដៃគ ូASEM ទាងំ 
៥២ រូប រួចហើយ  ដៃល ក្នុងនោះ   រហូត 
មក ដល់ពៃល នៃះ មាន ១៤ រូប  បាន 
បញ្ជាក់ ពី ការ ចូលរួម ហើយ នឹង មាន 
ការ បញ្ជាក ់ពកីារចលូរមួ បន្ត ទៀត ក្នងុ 
រយៈ ពៃល បៃមាណ ជាង១ ខៃទៀត  នៅ 
មុន ពៃល  កិច្ចបៃជុំ ចាប់ផ្តើម។  

លោក លុយ  ដាវីត បានថ្លៃង ថា៖ 

«ដូច្នៃះការ បញ្ជាក់ ហ្នឹង  នៅ មក បន្តៗ 
ទៀត ពៃះ យើង នៅ សល់ រយៈ ពៃល 
បៃហៃល ជា  ១ខៃ កន្លះដៃរ។ នៅ ក្នុង 
ចំណម ១៤នៃះ គឺមាន នាយករ ដ្ឋ- 
មន្តៃី និង បៃ ធនា ធិបតី ក្នុង ទ្វីប អាសុី 
និងអឺរ៉ុប ហើយ ក៏ មានការ បញ្ជាក់ ពី 
ការ ចូលរួ មរបស់ បៃធន កៃុម បៃឹកៃសា 
អឺរ៉ុប  ហើយ និង បៃធន គណៈ កម្មការ 
អឺរ៉ុបផងដៃរ»។

បើ តាម លោក លុយ ដាវីត កម្ពុជា 
បានតៃៀម រួចរាល់ ហើយ សមៃប់ ដំណើរ- 

ការ  កិច្ច បៃជុំ នៃះ។  ដោយសារ វា ជា   
កិច្ច បៃជុំ តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ វា មិន តមៃូវ 
ឱៃយ មាន ការ រៀបចំអ្វី ចៃើន នោះ ទៃ។ 

លោកបាន ថ្លៃងថា៖ «បៃព័ន្ធវីដៃអូ 
យើងមាន យើង បៃើ បៃស ់Platform 
Zoom  ហើយ កន្លងទៅ  ខ្ញុំបានដឹកនា ំ
កិច្ចបៃជុំ ឧត្តមមន្តៃី ASEM ទាំងអស់ 
តាម បៃព័ន្ធវីដៃអូ ផងដៃរតាម បៃព័ន្ធ 
Zoom នៃះ គឺ យើង ឃើញ ថា វា មាន 
ភព រលូន ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ មើល ទៅ វា អត់- 
មាន បញ្ហា អ ីទៃស មៃប ់កចិ្ចបៃជុ ំកពំលូ 

របស់ យើង នៅ ខៃ កៃយ នៃះ»។
លោក លុយ ដាវីត ធ្លាប់ បាន  ថ្លៃង 

ក្នុង វៃទិកា ពិភកៃសា សារព័ត៌ មាន ស្តីពី 
ការរៀបចំ កិច្ចបៃជុំ កំពូល អាសុី - អឺរ៉ុប 
លើក ទី ១៣ ដៃល រៀបចំ ដោយ ក្លិប- 
អ្នកកាសៃត កម្ពុជា តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ 
ពីថ្ងៃទី ១៦ ខៃកញ្ញាថា កម្ពុជា បាន 
តៃៀម ឯកសារ ចំនួន៣  សមៃប់ ដាក់ 
ឱៃយ អនុម័ត ក្នុង កិច្ចបៃជុំ នៃះ គឺ សៃចក្តី- 
ថ្លៃងការណ៍ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  ស្តីពី 
ការសា្តារ សង្គម សៃដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ 
កៃយពៃល វិបត្ត ិជំងឺ កូ វីដ ១៩ សៃចក្ត-ី 
ថ្លៃងការណ៍ បៃធន អង្គបៃជុំ  និង ការ- 
តភ្ជាប់  ASEM ។ 

បើតាម លោក ដា វីត សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ៍ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ នៃះ  គឺជា ឆន្ទៈ 
នយោបាយ របស់ ថា្នាក់ដឹកនាំ កម្ពុជា 
ហើយក៏ បងា្ហាញ ពី ឆន្ទៈ របស់ ថា្នាក់- 
ដឹកនាំ អាសុី - អឺរ៉ុប  ក្នុងការ សា្តារ សង្គម 
សៃដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ  កៃយ វិបត្តិ កូ វីដ - 
១៩  ផងដៃរ ។  បៃសិនបើ ឯកសារ  នៃះ  
ចៃញ  វា គឺជា សមិទ្ធផល របស់ ក ម្ពុ ជា 
ព ី ពៃះនៃះ ជា គនំតិ របស ់កម្ពជុា  ដើមៃប ី
ដាក់ ឱៃយចៃញ ឯកសារ នៃះ។

កិច្ចបៃជុំ នៃះ ក៏ នឹងមាន ការពិ ភកៃសា 
ព ីការដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម ដោយ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង កា រព ន្លឿ ន ការសា្តារ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ឡើងវ ិញ កៃយ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
ផងដៃរ ។ កម្ពុជា នឹងធ្វើ ជា មា្ចាស់ផ្ទះ 
កិច្ចបៃជុំ  ASEM 13 កៃម មូលបទ  

« ការពងៃឹង ពហុភគី និយម ដើមៃបី 
កំណើន រួមគ្នា »  ដោយការ រៀបចំ 
កិច្ចបៃជុំ នៃះ តៃូវបាន  លើក ពៃល ២  
ដងរួចមកហើយ  ដៃល ការគៃង ធ្វើ 
កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ តៃូវ បាន ពនៃយារ- 
ពៃល ដោយសារ ការ រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ   
ក ូវដី  ១៩ ។  ASEM មាន សមាស ភព  
៥១ បៃទៃស  និង  ២ សា្ថាប័ន ។

លោក គិ ន ភ បៃធន វិទៃយាសា្ថាន- 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ រា ជប ណិ្ឌ តៃយ- 
សភ កម្ពុ ជាថ្លៃង ថា ការដៃល កម្ពុជា 
ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ នៃ កិច្ច បៃជុំ នៃះ  គឺជា  
ការ បងា្ហាញ តួនាទី សំខាន់ របស់ កម្ពុជា 
នៅក្នុង កិច្ចការ តំបន់ ក៏ដូច ជា ពិភ ព- 
លោក ក្នុងកៃ បខ័ណ្ឌ តួនាទី ជា ពហុ- 
ភគី។កម្ពុជា ក៏ អាច បងា្ហាញ ពី សមត្ថ- 
ភព របស់ខ្លួន ទាំង តួនាទី និង ធន- 
ធនម នុសៃសក៏ដូច ជា  សារ ដៃល អាច 
ផៃសព្វ ផៃសាយ នូវ ព័ត៌ មាន ពី ការ បងា្ហាញ ពី 
មុខ មាត់ កម្ពុជា ទៅលើ ឆក អន្តរជា តិ 
ផងដៃ រ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «តាមរយៈ កិច្ចបៃជុំ 
នៃះយើង ឃើញថារឿ ង ដៃល សំខាន់ 
បំផុត ហ្នងឹ គឺ យើង អាច ទាញ បៃយោជន៍ 
ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការរួម គ្នា បៃយុទ្ធ 
បៃឆំងនឹ ង ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង ការសា្តារ 
សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញហើយ វា ក៏ ជា កមា្លាងំ 
ច លករ ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ និនា្នាការ 
ពហុភគី និយម នៅក្នុង តំបន់ ក៏ដូច ជា 
ពិភព លោក បច្ចុបៃបន្ន» ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុន សែន ក្នុងកិច្ចបែជុំមួយនៅឆ្នាំនែះ។ រូបថត SPM



តពីទំព័រ ១...ផ្នែកសុខភាព
ឆ្លើយតបកាន់តែរឹងមាំនិង
កសាងបែព័ន្ធដែលកាន់តែ
បែសើរនិងកាន់តែមានភាពធន់។
បើតាមសែចក្ដីបែកាសព័ត៌មាន
របស់UNនៅថ្ងែទី១៣តុលា។
យោងតាមសែចក្ដីបែកាស

ពត័ម៌ានស្ដពីី«សខុភាពនងិការ-
ឆ្លើយតបចំពោះជំងឺកូដ១៩»
របស់UN បានលើកឡើងថា
ការរាតតែបាតជាសកលនែជំងឺកូ-
វីដ១៩នៅបែទែសកម្ពុជាបាន
បង្កការរំខានដល់គែប់ទិដ្ឋភាព
ទាំងអស់នែសង្គមរាប់បញ្ចូល
ទាំងសុខុមាលភាពផ្លូវកាយ
ផ្លូវចិត្ត និងសង្គមរបស់សហ-
គមន៍ផងដែរ។ កន្លងមកមាន
ការរាយការណ៍ពីការឆ្លងជងំឺនែះ
ជាង១១៥៣៣៥ករណី និង
មានការបាត់បង់ជីវិតចំនួន
២៥៤៤ករណី។បញ្ហាបែឈម
ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការ-
រាតតែបាតជាសកលកើតមាន
សែដៀងៗគ្នានៅតាមបែទែស
នានា ដូចជាការលែចឡើងនូវ
ពពកួវរីសុបបំ្លែងថ្មីដែលកាន់តែ
ងាយឆ្លងជាមនុ។ទោះជាយ៉ាង-
នែះក្តី បញ្ហាបែឈមទាំងនែះក៏
នំាមកនូវកាលានុវត្តភាពសមែប់

បែព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា
និងបែព័ន្ធផែសែងទៀតផងដែរ។
ការវនិិយោគលើកាលានវុត្តភាព
ទាងំនែះនងឹផ្តល់នវូផលសាយ-
ភាយរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀត។
UNថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

កពំងុចែបាមយកឱកាសនែះដើមែបី
តែៀមខ្លនួសមែប់សា្ថានភាព
នាពែលអនាគតតាមរយៈការ-
វិនិយោគលើបែព័ន្ធធានាសន្តិសុខ
ផ្នែកសុខភាពដើមែបីឱែយការឆ្លើយ-
តបកាន់តែរឹងមាំ និងកសាង
បែព័ន្ធដែលកាន់តែតែៀមខ្លួន
បានកាន់តែបែសើរនិងកាន់-
តែមានភាពធន់។«អង្គការសហ-
បែជាជាតិសូមវាយតម្លែខ្ពស់
ដល់ការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើក-
កម្ពស់សខុភាពសាធារណៈនងិ
បានគំទែដល់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពែលដែល
មានការរាតតែបាតជាសកលកើត
មានឡើងតាមរយៈការផ្ដល់ជា
ដំបូនា្មានផ្នែកគោលនយោបាយ
កិច្ចសហបែតិបត្តិការបច្ចែក-
ទែសសែបតាមគោលការណ៍
ណែនាំបច្ចែកទែសរបស់អង្គការ
សខុភាពពភិពលោកការសមែប-
សមែួលដែគូ និងទីភា្នាក់ងារ

នានាការបណ្តុះបណ្តាល និង
ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មជាដើម»។
UNបញ្ជាក់។
បើតាមUNដើមែបីអាចរក-

ឃើញវីរុស SARS-CoV.2
ដែលជាវរីសុបង្កជងំឺកូវដី១៩ឱែយ
កានត់ែទានព់ែលវែលាក្នងុនាម
ជាដែគូសហការអនុវត្តការងារ
ផ្ទាល់UNបានគទំែដល់កែសងួ
សុខាភិបាលក្នុងការបង្កើន
សមត្ថភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក្នុង
មន្ទីរពសិោធន៍តាមរយៈការផ្តល់
ជាដំបូនា្មានបច្ចែកទែសយុទ្ធ-
សាស្តែស្តីពីការធ្វើតែស្តការ-
បណ្តុះបណ្តាល និងការអនុវត្ត
កិច្ចលទ្ធកម្ម(ក្នុងថវិកាជាង២
លានដុលា្លារ)។គិតតែមឹខែកញ្ញា
ឆ្នាំ២០២១មន្ទីរពិសោធន៍ចនំនួ
១២អាចធ្វើតែស្តចំនួន១២
០០០សំណកក្នុង១ថ្ងែបើ
ធៀបនឹងសា្ថានភាពកាលពី
ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ដែលមាន
មន្ទីរពិសោធន៍តែ១និងអាចធ្វើ
តែស្តបានតែមឹតែ៥០០សណំក
ក្នុង១ថ្ងែ។ បច្ចុបែបន្ននែះបន្ថែម
លើវទិែយាសា្ថានបា៉ាស្ទរ័កម្ពជុាវទិែយា-
សា្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ
អាចធ្វើតែស្តកំណត់លំដប់ហែសែន៊
(genomesequencing)
ទាំងសែុងលើវីរុសSARS-
CoV.2។ការវិនិយោគទាំងនែះ
នឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់
បែទែសកម្ពជុាក្នងុការកណំត់រក

ពពួកវីរុសបំប្លែងថ្មីនែរុស-SARS-
CoV.2ពែមទាំងមែរោគថ្មីៗ
ដទែទៀតដែលអាចលែចចែញ
ជាបន្តបនា្ទាប់។
UNរួមជាមួយដែគូអភិវឌែឍន៍

នានាបានគំទែដល់កែសួង
សុខាភិបាលក្នុងការពងែឹង
សមត្ថភាពក្នុងសែុកក្នុងការ-
កំណត់រកការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
នៅតាមភូមិសែុក ធ្វើការវាយ-
តម្លែហានិភ័យ និងឆ្លើយតប
ចពំោះករណីផ្ទុះជងំឺ។កែមុឆ្លើយ-
តបរហ័ស(RRT)ដែលមាន
សមាជិកបែមាណ៣០០០
នាក់បានទទួលការបណ្តុះ-
បណ្តាលអំពីជំងឺកូវីដ១៩
កាលពីឆ្នាំ២០២០ក្នុងនោះជតិ
២០នាក់បានផ្លាស់ពីតាមខែត្ត
មកជួយបពំែញការងារដល់កែមុ
តាមរកអ្នកប៉ះពាល់នៅថា្នាក់ជាតិ
ចនោ្លាះពីខែកុម្ភៈដល់ខែកក្កដឆ្នាំ
២០២១ ដើមែបីជួយផ្ដល់ការ-
គំទែដល់ការឆ្លើយតបចំពោះ
ការរាតតែបាតជាសកលនែះ។
«ពកួគែបានចលូរមួនៅក្នងុវគ្គ

បណ្តុះបណ្តាលផ្ទាលក់្នងុអឡំងុ-
ពែលអនុវត្តការងាររយៈពែល៤
ដល់៦សបា្ដាហ៍នៅនាយកដ្ឋាន
តែួតពិនិតែយជំងឺឆ្លង (នែកែសួង
សខុាភិបាល)។បច្ចបុែបន្នសមា-
ជិកកែុមឆ្លើយតបរហ័សដែល
បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
ទាងំនែះបពំែញតនួាទីជាបែធាន
កែុមតាមដនរកអ្នកប៉ះពាល់
និងឃ្លាំមើលអ្នកជំងឺនៅតាម
ខែត្តរៀងខ្លួនៗរបស់ពួកគែ។
នែះបើតាមសែចក្ដីបែកាសព័ត៌-
មាន»។
បើតាមUNខណៈពែលដែល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានបង្កើន
ចនំនួមណ្ឌលពែយាបាលជងំឺយ៉ាង
ឆប់រហ័សនៅទូទាំងបែទែស
ដែលក្នុងនោះមានទាំងមណ្ឌល
ពែយាបាលធំៗតាមតំបន់ផងដែរ
អង្គការសហបែជាជាតិនៅ
កម្ពុជាបានអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម
ដើមែបីទិញសមា្ភារផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ
ដូចជាសហការពារខ្លួន (ក្នុង
ថវិកា១,៨លានដុលា្លារ)ពែម-
ទាំងឱសថជាសារវន្ដនិងបរិកា្ខារ
ផ្គត់ផ្គង់អុកសុីហែសែ៊ន (ថវិកា
៨២០០០០ដុលា្លារ) សមែប់
ផ្តល់ជូនមណ្ឌលពែយាបាលទាំង
នែះ។UNក៏បានជួយដល់កិច្ច-
ខិតខំបែឹងបែងកសាងសមត្ថ-
ភាពភា្នាក់ងារថែទាំសុខភាពជួរ-
មុខរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកផ្តល់សែវា
សង្គែះបនា្ទាន់ផងដែរអំពីវិធាន-
ការគែប់គែងគ្លីនិកនិងការបងា្ការ
តែួតពិនិតែយការឆ្លងរោគ(IPC)។
UNបញ្ជាក់ថា៖ «គិតរហូត

មកដល់ពែលបច្ចបុែបន្ននែះបែទែស
កម្ពុជាបានចាក់វា៉ាក់សំាងយ៉ាង-
ហោចណស់១ដូសដល់ពល-
រដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី១៨
ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង៩៨%
ដែលធ្វើឱែយបែទែសនែះកា្លាយជា

បែទែសដែលបែជាពលរដ្ឋបាន
ចាក់វា៉ាក់សំាងចែើនជាងគែមួយ
នៅទូទាំងសកលលោក។ទោះ
ជាយ៉ាងណក៏ដោយនែះមិនមែន
ជាពែលដែលយើងតែូវបណ្តែត-
បណ្តាយនោះឡើយ។ វីរុស
បំប្លែងថ្មីដែលតាឆ្លងលឿនជាង
ពពួកវីរុសបំប្លែងថ្មីមុនៗនិងនាំ
ឱែយមានការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ និង
ដក់សមា្ពាធយ៉ាងចែើនលើស-
លប់ដល់មន្ទរីពែទែយនានានៅក្នងុ
បែទែសផែសែងទៀត»។
UNលើកឡើងថាការបន្តឆ្លង

ជំងឺនាពែលនែះអាចនាំឱែយមាន
ការលែចចែញនូវពពួកវីរុស
បំប្លែងថ្មីដែលអាចបង្កការគំរាម-
កហំែងនៅគែបព់ែលវែលាទាងំ-
អស់។UNជរំញុឱែយមានការបន្ត
វនិយិោគលើបែពន័្ធឃ្លាមំើលនងិ
ឆ្លើយតបនៅថា្នាក់ខែត្តដើមែបីផ្តល់
លទ្ធភាពឱែយខែត្តរកឃើញករណី
នានាបានកាន់តែឆប់រហ័ស
និងឆ្លើយតបចំពោះចង្កាម
ករណីដោយបែើបែស់វធិានការ
ផ្តោតចំគោលដៅផ្ទាល់នៅនឹង
កន្លែងដែលមានករណីផ្ទុះដែល
នឹងជួយកាត់បន្ថយការរំខាន
ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឱែយនៅ
តិចជាអបែបបរមា។
បច្ចុបែបន្នដើមែបីបែយុទ្ធបែឆំង

នឹងជំងឺកូវីដ១៩រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាបានបន្តអនុវត្ដនូវយុទ្ធនា-
ការចាក់វា៉ាកស់ាងំបងា្ការកូវដី១៩
ដូសទី៣ឬដូសជរំញុទែង់ទែយ
ធំទៅដល់បែជាពលរដ្ឋនៅ
ទូទាំងបែទែសដែលចាប់ផ្តើមពី
ថ្ងែទី១១ខែតុលាឆ្នាំ២០២១
ខណៈដែលដំណើរការចាក់វា៉ាក់-
សំាងជុំទី១ បានជិតសមែច
តាមផែនការកំណត់ចំនួន១០
លាននាក់។
លោកទៀបាញ់ រដ្ឋមន្តែី

កែសួងការពារជាតិបានធ្វើជា
អធិបតីបើកនូវយុទ្ធនាការចាក់-
វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដូសជំរុញ
នែះនៅក្នងុភមូិសាស្តែរាជធាន-ី
ភ្នំពែញដោយបានថ្លែងថារាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទកុនយោ-
បាយចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩គឺ
ជាយុទ្ធសាស្តែគន្លឹះដ៏សំខាន់
មួយនិងជាខែសែកែវាត់ការពារទី
១សំខាន់ជាងគែដើមែបីការពារ
អាយុជីវិតបែជាជន។
លោកសែី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក-

នាំពាកែយកែសួងសុខាភិបាល
បានលើកឡើងនៅថ្ងែបើកយុទ្ធ-
នាការចាក់វា៉ាក់សំាងដូសជំរុញ
នែះដែរថាការគតិគរូពីសខុភាព
របស់បែជាពលរដ្ឋលោកនាយក-
រដ្ឋមន្តែីហ៊ុនសែនបានដក់
ចែញគោលនយោបាយការចាក់
វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដូសជំរុញ
នែះកាលពីថ្ងែទី២៥ខែសីហា
ឆ្នាំ២០២១។«យទុ្ធនាការចាក-់
វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ដូសជំរុញ
នែះចាប់ផ្តើមឡើងពីថ្ងែទី១១
ខែតុលានែះ»៕
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UN វាយតម្លៃខ្ពស់... កៃសួងស្នើADB 
បន្តជួយបណ្ដះុ- 
បណ្ដាលបច្ចៃក- 
ទៃស និងវិជ្ជាជីវៈ

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈកែសួងការងារនិង
បណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈស្នើធនា-
គរអភវិឌែឍន៍អាសុ(ីADB)បន្ត
នូវកិច្ចសហបែតិបត្តិការនិង
ផ្តល់ការគំទែដល់គមែង
បណ្តុះបណ្តាលបច្ចែកទែសនិង
វិជា្ជាជីវៈដើមែបីអភិវឌែឍធនធាន
មនុសែសដើមែបីឆ្លើយតបនឹងគោល-
នយោបាយអភិវឌែឍន៍ឧសែសាហ-
កម្មគោលនយោបាយអភិវឌែឍន៍
មុខរបរនិងការងារនៅកម្ពុជា។
សំណើនែះបានលើកឡើង

ក្នុងជំនួបតាមបែព័ន្ធវីដែអូ
រវាងរដ្ឋមន្តែីកែសួងការងារ
លោកអុតិសហំែងនងិលោក-
សែី SunniyaDurrani-
Jamalតំណងបែចាំបែទែស
កម្ពុជារបស់ធនាគរអភិវឌែឍន៍-
អាសុីដែលតែូវផុតអាណត្តិពី
ថ្ងែទី១៣ខែតុលា។
ក្នុងជំនួបនោះលោកអុិត

សំហែងបានលើកឡើងអំពី
វឌែឍនភាពមួយចំនួនដែលកែ-
សួងការងារបានអនុវត្តនូវគមែង
ធំៗដែលជាការជួយឧបត្ថម្ភ
គំទែពីធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសីុ។
បច្ចុបែបន្ននែះអគ្គនាយកដ្ឋាន
អប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចែក-
ទែសនងិវជិា្ជាជវីៈបាននងិកពំងុ
អនុវត្តគមែងធំៗចំនួន២
កែមហរិញ្ញបែបទានរបស់ធនា-
គរអភិវឌែឍន៍អាសីុ។ទី១គមែង
អភិវឌែឍន៍វិស័យអប់រំបណ្តុះ-
បណ្តាលបច្ចែកទែសនិងវិជា្ជា-
ជវីៈ(TVET)នងិទ២ីគមែង
ជំនាញសមែប់ការបែកួតបែ-
ជែងដែលគមែងទាំង២នែះ
បានចលូរមួអនវុត្តឆ្លើយតបទៅ
នងឹគោលនយោបាយអភវិឌែឍន៍
ឧសែសាហកម្មនៅកម្ពុជា។
លោកអុិតសំហែងបញ្ជាក់

ថា៖«គមែងនែះបានជួយ
ដល់គោលនយោបាយអភិវឌែឍន៍
មុខរបរនិងការងារគោល-
នយោបាយជាតិអប់រំបណ្តុះ-
បណ្តាលបច្ចែកទែសនិងវិជា្ជា-
ជីវៈផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិ-
វឌែឍន៍វិស័យការងារនិងបណ្តុះ-
បណ្តាលវជិា្ជាជវីៈផែនការយទុ្ធ-
សាសែ្តសកម្មភាពការធ្វើទំនើប-
កម្មបែពន័្ធអបរ់ំបណ្តុះបណ្តាល
បច្ចែកទែសនិងវិជា្ជាជីវៈ»។
កែពីនែះគមែងទាំង២

បានជួយដល់ផែនការមែសមែប់
អភិវឌែឍគែឹះ...តទៅទំព័រ ៦
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 រី  សុ ចាន់  
 
កំ ពតៈ  អង្គការ ជីវិត សត្វ- 

ស្លាប អន្តរ ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា ទីតាំង បន្ថៃម 
ចំនួន ៥ កន្លៃង  នៅ ខាង កៃ 
តំបន់ ការពារ ទៃស ភាព អន្លង់ - 
ពៃងី ក្នងុ ខៃត្ត កពំត  ដៃល សត្វ- 
កៃៀល ធ្លាប់ បាន ចុះ មក រក 
ចំណី  តៃូវ បាន សង្កៃត ឃើញ 
បាត់ វត្ត មាន ស្ទើរ តៃ ទាំង សៃុង 
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  ដោយ ហៃត ុ
សកម្ម ភាព មនសុៃស  នងិ ការ អភ-ិ 
វឌៃឍ។ 

 អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប អន្តរ- 
ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា  បាន បញ្ជាក់ 
នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
កាល ពី ថ្ងៃទី ១២  ខៃតុលា  ថា  
កាល ពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ កៃុម អ្នក- 
អភិរកៃស វ័យក្មៃង  បាន ធ្វើ ការ 
សិកៃសា សៃវជៃវ ទៅ លើ ទីតាំង 
មួយ ចំនួន ដៃល ធ្លាប់ មាន វត្តមាន 
សត្វ កៃៀល  ដៃល តៃូវបាន គៃ 
ជឿថា ជា កន្លៃង ផ្ដល់ ចំណី បន្ថៃម 
ក្នុង រដូវ មិន បន្ត ពូជ នៅ តំបន់ 
ការពារ ទៃសភាព អន្លង់ ពៃីង  
ខៃត្តកំពត ។  

 សៃចក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន នៃះ 
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា៖  «ការ សកិៃសា នៃះ 
បាន ពនិតិៃយ មើល ទៅ លើ សកម្ម- 
ភាព របស់ មនុសៃស ដៃល ជា កតា្តា 
គំរាម កំហៃង នឹង អាច ជះ- 
ឥទ្ធិពល លើ ឥរិយាបថ របស់ 
សត្វ កៃៀល នៅក្នងុ ការ ជៃើសរើស 
ទីតាំង រក ចំណី ផង ដៃរ» ។ 

 ការ បៃមូល ទិន្នន័យ ដោយ 
ផ្អៃក លើមន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស និង 

កៃមុ ជវី ចមៃុះ នៅ មលូដ្ឋាន  បាន 
បង្ហាញ អពំ ីបៃវត្ត ិនៃ ការរក ចណំ ី
របស់ សត្វ កៃៀល នៅ ខាង កៃ 
តំបន់ ការពារ ទៃសភាព អន្លង់- 
ពៃីង ដៃល មាន ទីតាំង សំខាន់ៗ 
ចំនួន  ៥ កន្លៃង ដូច ជា  ភ្នំ ទឹក 
ពៃះ តៃ ហឹ ង  កោះ ទនៃសៃ កោះ តា - 
យ៉យ  និង កោះ កណ្ដាល។  ភ្នំ ទឹក  
ពៃះ តៃ ហឹ ង និង កោះ តា យ៉យ  
ជា តំបន់ ដៃល គៃបដណ្តប់ 
ដោយ រកុ្ខជាត ិប្លងុ  ដៃល ជា ចំណី 
របស់ សត្វ កៃៀល ។  ចំណៃក  
កោះ ទនៃសៃ  នងិ កោះ កណ្ដាល គ ឺ
ជា តំបន់ វាលសៃ  ដៃល អាច 
ផ្គតផ់្គង ់គៃបស់ៃវូ ដៃល តៃវូ បាន 
គៃ ដឹង ថា ជា អាហារ សំខាន់ 
របស់ សត្វ កៃៀល ផង ដៃរ ។  

 សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន 
ដដៃល នៃះឱៃយ ដងឹ ថា ៖ « ទោះជា 

វត្តមាន រុក្ខជាតិ ប្លុង និង សៃូវ 
ដៃលជា ចណំ ីសខំាន ់របស ់សត្វ- 
កៃៀល តៃូវ បាន កត់តៃ នៅ 
តំបន់ ទំាង នៃះ ក៏ដោយ  លទ្ធផល 
ពី ការ បៃមូល ទិន្នន័យ បាន 
បង្ហាញ ឱៃយឃើញ ថា ចំនួន សត្វ- 
កៃៀល ដៃល បៃើបៃស់ ទីតាំង 
រក ចំណី ទាំង៥  នៃះ  មានការ- 
ថយចុះ មក ស្ទើរតៃ គ្មាន សត្វ- 
កៃៀល នៅ ឆ្នាំ២០២១» ។  

 អង្គការ នៃះ បន្តថា  ក្នងុ ចណំោម 
ទីតាំង ទាំង៥ ភ្នំ ទឹក ជា តំបន់ 
ដៃល ធ្លាប់ កត់តៃ វត្តមាន រប ស់ 
សត្វ កៃៀល បៃហៃល ៥០ 
ភាគរយ  នៃ ចំនួន សត្វ កៃៀល 
សរបុ ដៃល មាន នៅ តបំន ់អន្លង-់ 
ពៃីង  ហើយ សត្វ កៃៀល នៅ តៃ 
បន្ត មាន វត្តមាន នៅទ ីនៃះ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២១ នៅ ឡើយ ។  លទ្ធផល 

នៃះ បង្ហាញថា  ភ្នំ ទឹក ជា ទីតាំង 
សំខាន់ បំផុត ក្នុង ចំណោម 
ទតីាងំ ទាងំ ៥  ក្នងុការ ផ្ដល ់ចណំ ី
ដល់ សត្វ កៃៀល កៃ ពី តំបន់ 
ការពារ ទៃសភាព អន្លង់ ពៃីង ។  

 លទ្ធផល សិកៃសា ក៏ បាន បង្ហាញថា 
សកម្មភាព រំខាន ភាគ ចៃើន គឺ 
បង្ក ដោយ មនុសៃស នៅ ក្នុង តំបន់ 
នងិ នៅ ជតិ តបំន ់រក ចណំ ី ដៃល 
បណ្ដាល ឱៃយប៉ះពាល់ ដល់ ការ- 
ជៃើស រើស តំបន់ រក ចំណី របស់ 
សត្វ កៃៀល។  សកម្មភាព រំខាន 
រប ស់ មនុសៃស តៃូវ បាន កត់ តៃ 
នៅក្នុង ទីតាំង រក ចំណី របស់ 
សត្វ កៃៀល ទាងំ៥  រមួមាន ការ- 
នៃសទ  ការ ឃ្វាល គោ កៃបី  
ការ អភវិឌៃឍ ការ ធ្វើ សៃ បង្គា នងិ 
ការ បា ត់ បង់ ដី សើម ដោយ សរ 
ការ សង សង់ ហៃដ្ឋា រចនា- 

សម្ព័ន្ធ សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង លំនៅ ឋាន ជា ដើម ។  

 អង្គការ សត្វស្លាប នៃះ  បញ្ជាក ់
ថា  ការ អប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ គួរ 
តៃូវបាន ធ្វើឡើង ដើមៃបី បង្កើន 
ការយល់ ដឹង អំពី សរៈ សំខាន់ 
នៃ តំបន់ ដី សើម នា តំបន់ ភ្នំ ទឹក 
តំបន់ ពៃះ តៃ ហឹ ង និង កោះ តា- 
យ៉យ ក្នុង ការ ដើរ តួនាទី ផ្តល់ ជា 
ជមៃក  និង ទីតាំង រក ចំណី ដ៏ 
សំខាន់ ដៃល ទៃទៃង់ សត្វ កៃៀល 
និង បៃភៃទ សត្វ ស្លាប ដទៃ ទៀត ។  
មុ ខ ងរ របស់ តំបន់ ភ្ន ំទឹក ពៃះ តៃ ហឹ ង  
គួរតៃ តៃូវបាន ថៃ រកៃសា ដើមៃបី បន្ត 
គ ំទៃ ដល ់របប អាហារ  នងិ ការ- 
រស់រាន របស់ សត្វ កៃៀល  និង 
របស់ បកៃសី ដទៃ ទៀត ។   

 អង្គការ  ឱៃយដឹង ថា ៖« សកម្ម- 
ភាព មនុសៃស ដៃល តៃូវ បាន គៃ 
ស្គាល់ ថា ជា កតា្តា គំរាម កំហៃង 
ដល់ សត្វ កៃៀល នៅ តំបន់ ទាំង 
នៃះ តៃវូ តៃ កាត ់បន្ថយ  នងិ គៃប-់ 
គៃង ឱៃយបាន ល្អ ដើមៃបី ធនាថា 
សត្វ កៃៀល អាច បន្ដ រក ចំណី 
នៅ ទីតំាង ទំាង នៃះ បាន យូរ 
អង្វៃង  ដោយ មិន ស្ថិត កៃម 
ការ គំរាម កំហៃង » ។ 

 លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ   រដ្ឋ លៃខាធ-ិ 
ការ  និង ជា អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង 
បរិស្ថាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ងៃទី ១២  ខៃតុលា  ថា 
ដោយ សរ មាន តមៃូវ ការ ដី 
កសិកម្ម បៃជា ពលរដ្ឋ មួយ 
ចំនួន ទៅ ទន្ទៃន បៃើបៃស់ ដី 
នៅ ទីតាំង ដៃល សត្វ ធ្លាប់ រក 
ចំណី ពីមុន  ដៃល នៃះ ជា ផ្នៃក 
មយួ នៃ ការ រខំាន ទៅ ដល ់ការរក 

ចំណី របស់ សត្វ ។ 
 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ជា ដណំោះ- 

សៃយ  គ ឺយើង ខតិខ ំបៃងឹបៃង 
នៅ ក្នុង ការ គិត គូរ រៀប ចំ នូវ ផៃន- 
ការ ក្នងុ ការ ការពារ  នងិ អភរិកៃស ។  
យើង ក ៏អពំាវនាវ ទៅ ដលប់ៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល រសន់ៅ ជំវុញិ តបំន ់
ហ្នឹង ហើយ ជា ពិសៃស គឺ អ្នក 
ដៃល បៃើបៃស់  និង អាសៃ័យ- 
ផល លើដី ធម្មជាតិ ដៃល ជា 
ចមា្ការ ជា អីហ្នឹង  គឺ សូម ឱៃយ គត់ 
ចូល រួម ក្នងុការ ការពារ និង អភិ រ កៃស 
ធនធន ធម្មជាតិ  ពៃឈើ  និង 
សត្វពៃ  ជាពិសៃស ទីតាំង 
ដៃល សត្វ រក ចំណី ហ្នឹង គឺ សូម 
ឱៃយ គត់ កំុឱៃយ មានការ ប៉ះពាល់  ឬ 
ពៃល ដៃល ឃើញ សត្វ ដៃល ចុះ 
ទៅរក ចណំ ី ឬក ៏ទៅ ផកឹទកឹ ទៅ 
អហី្នងឹ គ ឺសមូ កុឱំៃយ គត ់មានការ- 
រំខាន » ។  លោក ថ្លៃងថា  សត្វ- 
កៃៀល  គឺជា បៃភៃទ សត្វ កមៃ 
ដៃល នៅ កម្ពុជា  បច្ចុបៃបន្ន នៅ 
សល់តៃ បៃមាណ ជិត ២០០ 
កៃបាល ប៉ុណោ្ណោះ ។  ទីតាំង រក 
ចំណី របស់ សត្វ គឺជា ផ្នៃក មួយ 
ដៃល សំខាន់  ពីពៃះ ការ អភរិកៃស 
សត្វពៃ គ ឺតមៃវូ ឱៃយ គតិ គ ូរព ីដៃន 
ជមៃក  ចំណី  និង បៃភព ទឹក ។  

 លោក អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋ 
ចៀសវាង ការ បៃើបៃស់ អនា្ទាក់  
ឬ ការដក់ ថា្នាំ បំពុល សត្វ ដៃល 
នំា ឱៃយ ខូច ខាត ដល់ ធនធន ធម្ម - 
ជាតិ  និង ជីវចមៃុះ  ដៃល ក្នុង 
នោះ បៃភៃទ សត្វ កមៃ ជាចៃើន 
មាន តម្លៃ ជា សកល មិនមៃន តៃ 
សមៃប់ កម្ពជុា ដៃល មាន វត្តមាន 
សត្វ ទាំង នោះ នោះ ទៃ ៕ 

រ៉ូ គីម ឡុង

ភ្នំពេញៈ សកល វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ- 
ភ្នពំៃញ បាន បៃកាស ជៃើស រើស និសៃសិត 
ចលូ រៀន ថា្នាក ់កៃយ ឧត្តម សកិៃសា ផ្នៃក 
រូបវិទៃយា ដៃល ក្នុង នោះ មាន ការ ផ្តល់ 
ជូន អាហា រូបករណ៍ ១៦ កន្លៃង ដល់ 
និសៃសិត ផ្នៃក បរិញ្ញា បតៃ ជាន់ ខ្ពស់ ។ 

យោង តាម ការ បៃកាស នៅលើ ទំព័រ 
ហ្វៃស បុ៊ក របស់ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង  
កឡីា  នៅក្ន ុង  ថា្នាក ់បណ្ឌតិ របូវទិៃយា ស- 
កល វិទៃយា ល័យនឹងផ្តាត លើ ទៃសឹ្ត ីកង់- 
ទិក ទៃសឹ្ត ីទំនាញ រូប វិទៃយារូ ប ធតុ ផូតូ- 
នកិ នងិ ការ អនវុត្ត នងិ របូ ធត ុណ ណ ូ
នងិ ការ អនវុត្ត។ចពំោះ ថា្នាក ់បរញិ្ញាបតៃ  
ជាន់ ខ្ពស់ រូបវិទៃយា សកល វិទៃយាល័ យ 
នឹង ផ្តាត លើទៃសឹ្ត ីកង់ ទិក ទៃសឹ្ត ីទំនាញ 
រូប វិទៃយា រូប ធតុ ផូតូ និក និង ការ អនុវត្ត 
នងិ របូ ធត ុណ ណ ូនងិ ការ អនវុត្ត នងិ 
ថាមពល កកើត ឡើង វិញ ។ 

លោក អៀង សៀង ហ័រ សស្តាៃ- 
ចារៃយ នៃ សកល វិទៃយា ល័យ ភូមិ ន្ទភ្នំ- 

ពៃញ និង ជា ជំនួយ ការ កម្ម វិធី រូប វិទៃយា 
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា នៃះគ ឺជាការ ជៃើស រើស 
និសៃសិត បរិញ្ញា បតៃ ជាន់ ខ្ពស់ រូប វិទៃយា 
ថា្នាក់ អាហា រូប ករណ៍ ជំនាន់ ទី៣ និង 
ថា្នាក់ បណ្ឌិត ជំនាន់ ទី ១ នៅ សកល- 
វិទៃយា ល័យ ភូមិ ន្ទ ភ្នពំៃញ ។ការ ជៃើសរើស  
និសៃសិត សមៃប់ ថា្នាក់ កៃយ ឧត្តម- 
សិកៃសា នៃះ  នឹង តមៃូ វ ឱៃយ និសៃសិត ទាំង- 
អស ់បៃឡង ម ុខវជិា្ជា ចនំនួ ២វញិ្ញា សគ ឺ
មុខ វិជា្ជា រូប វិ ទៃយា ទូទៅ  និងរូប វិទៃយា កងទ់កិ 
និង ភាស អង់ គ្លៃស សមៃប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញា- 
បតៃ ជាន់ ខ្ពស់ និង បៃឡង មុខ វិជា្ជា មៃកា- 
នកិទៃសឹ្ត ីនងិ របូ វទិៃយា កង ់ទកិ បកូ រមួ នងឹ 
ការ សមា្ភាស បន្ថៃម ជាភា ស អង់ គ្លៃស 
សមៃប់ ថា្នាក់ បណ្ឌិត ។ 

កាល បរិច្ឆៃទ ឈប់ ទទួល ពាកៃយ 
សមៃប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញា បតៃ ជាន់ ខ្ពស់ រូប- 
វទិៃយា គនឺៅ ថ្ងៃ ទ ី២២ តលុា  ឆ្នា២ំ ០២១ 
និង កាល បរិច្ឆៃទ បៃឡង នឹង ធ្វើឡើង 
នៅថ្ងៃ ទី២ ៨ ខៃតុ លា ឆ្នាំ ២០២១។ 
ចំណៃក កាល បរិច្ឆៃទ ឈប់ ទទួល ពាកៃយ 
សមៃប់ ថា្នាក់ បណ្ឌិ ត រូ ប វិទៃយា គឺ នៅថ្ងៃ 

ទី១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និង កាល- 
បរិច្ឆៃទ បៃឡង នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃទី 
២២  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។ 

លោក អៀង សៀង ហរ័ បាន បញ្ជាក ់
ទៀត ថា  ការ បៃឡង ជៃើស រើស នសិៃសតិ 
ចំនួន ១៦ នាក់ សមៃប់ ថា្នាក់បរិញ្ញា បតៃ 
ជាន់ ខ្ពស់ នឹង ទទួល បាន កញ្ចប់ អា- 
ហារូប ករណ៍ សិកៃសាមិ ន គិត ថ្លៃ និង 

បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ចំនួ ន ២០០ ដុលា្លារ សហរដ្ឋ  
អាមៃរិក ក្នងុ ១ ខៃដៃល ជា ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ 
របស ់ទភីា្នាក ់ងរ សហ បៃត ិបត្តកិារអភិ- 
វឌៃឍ ន៍អន្តរ ជាតិ ស៊ុយ អៃត (SIDA)។ 
   បៃក្ខ ជន ដៃល ចាប់ អារម្មណ៍ អាច 
ទាញ យក ពាកៃយ សុំ ចុះ ឈ្មាះបៃ ឡង 
តាម shorturl.at/jovBOសមៃប់ថា្នាក់  
អនបុ  ណ្ឌតិ នងិshorturl.at/qABJS 

សមៃប់ ថា្នាក់ បណ្ឌិត។ បៃក្ខជន តមៃូវ 
ឱៃយ ដក់ ពាកៃយ ដោយ ការស្គៃន រាល់ 
ឯកសរ ចាំបាច់  រួ ចផ្ញើមក ពៃម ទាំង 
បង់ ថ្លៃចុះ ឈ្មាះបៃ ឡង តាម(Tele- 
gram & Mobile) ០៨៩ ៩៦៦ 
២៣៤ (ធនាគរ ACLEDA)។

បើតាម លោក  អៀង សៀង ហ័រ 
និសៃសិត ទាំង អស់ តៃូវ មាន អាយុ មិន 
លើស ពី ៣៥ ឆ្នាំ ចំពោះ បៃក្ខជន ទូទៅ 
កៃពី មន្តៃីរា ជ ការ បៃក្ខជន ដៃល មាន 
ចំណប់ អារ ម្មណ៍ បន្តការ សិកៃសា ថា្នាក់ 
បរិញ្ញាបតៃ ជាន់ ខ្ពស់ តៃូវ មាន សញ្ញា- 
បតៃ បរិញ្ញា បតៃ រូប វិទៃយា ដោយ ឡៃក 
បៃក្ខជន ដៃល មាន ចំណប់ អារម្មណ៍ 
ថា្នាក់ បណ្ឌតិ តៃវូមាន សញ្ញា បតៃ បរិញ្ញា- 
បតៃ ជាន់ខ្ពស់ រូប វិទៃយា។

កៃសងួ អបរ់ ំយវុជន នងិ កឡីា បាន 
លើក ឡើង ថា៖«កម្ម វិធី បណ្តះុ បណ្ដាល 
ថា្នាក់ បណ្ឌិត និង បរិញ្ញា បតៃ ជាន់ ខ្ពស់ 
"រ ូប វទិៃយា" ជាការ ចលូ រមួ ចណំៃក យា៉ាង 
ធធំៃង ក្នងុ បរបិទ នៃការ បៃកតួ បៃជៃង 
បដិវត្ត ន៍ឧសៃសាហ កម្ម 4.0 »៕

ទិដ្ឋភាពនៅមុខសាកលវិទេយាល័យភ្នពំេញកន្លងមក។ រូបថត ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នព្ំញប្កាសបើកថ្នាក់បណ្ឌតិនិងបរិញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់រូបវិទ្យា

សត្វក្ៀលបាត់វត្តមានស្ទើរទំាងសុ្ងក្នងុទីតំាងធ្លាប់រកចំណី ក្ប្រអន្លង់ពី្ង-កំពត

តំបន់រកចំណីរបស់សត្វកេៀលមួយកន្លេង កេបេរតំបន់ការពារអន្លង់ពេងី ខេត្តកំពត  ។ រូបថត FB



ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ លោក  មាស  វីរិទ្ធ   
អគ្គ លេខា ធិការ នេ អគ្គលេខា- 
ធិការ ដ្ឋាន អាជ្ញាធរ ជតិ បេយុទ្ធ- 
បេឆាងំ គេឿង ញៀន  បានឱេយដងឹ 
ថា សកម្មភាពបេយុទ្ធ បេឆំាង 
គេឿង ញៀន នៅតេ មាន សម្ទុះ 
ខា្លាំង កា្លា បើទោះបី ជកំពុង ស្ថិត 
ក្នុង ស្ថាន ភាព ដ៏លំ បាក នេការ- 
រីក រាល ដលជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្តី 
ខណៈ បញ្ហា គេឿង ញៀន នៅ 
តេមាន ននិ្នា ការ កើន ឡើង គរួ ឱេយ 
ពេួយ បារម្ភ ។

លោក បាន ថ្លេងយ៉ាង ដូច្នេះ 
នៅ ក្នងុ ពធិ ីបទិ កចិ្ច បេជុ ំASOD 
តេៀម សមេប់ កិច្ច បេជំុ ថា្នាក់ រដ្ឋ- 
មនេ្តអីា ស៊ាន លើក ទី៧ ស្តពីី បញ្ហា 
គេឿង ញៀននៅ រាជ ធានី ភ្ន ំពេញ 
នថ្ងេ ទ ី១៣ តលុា ឆា្នា ំ២០២១ 
ដោយ មាន វត្ត មាន តណំាង ស្ថា- 
ប័ន តេួត ពិនិតេយ គេឿង ញៀន ពី 
បណា្តា បេទេស អាស៊ានតាម បេ- 
ព័ន្ធ អន ឡាញ  ។

លោក  មាស  វីរិទ្ធ   បញ្ជាក់ 

ថា៖« សម គ្គ ីភាព  ឆន្ទៈ មោះ មុត 
យន្តការ ចេបាស់ លាស់  ការ ទទួល 
ខុស តេូវ និង កិច្ច សហ បេតិ បត្តិ- 
ការល្អ គេប់ ស្ថាប័ ន ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង 
ក្នុង កេប ខ័ណ្ឌ ជតិ-អន្តរ ជតិ 
នំឱេយ ការ បេយុទ្ធ គេឿង ញៀន 
មាន បេសិទ្ធ ភាព  »។ បណា្តា រដ្ឋ 
ជ សមា ជិក អាស៊ាន ទាំង អស់ 
បាន ចូល រួម ចំណេក យ៉ាង សកម្ម 
ក្នងុ ការងារ បេយុទ្ធ បេឆំាង គេឿង 
ញៀន ពិសេស ក្នុង ពេលដ៏លំ- 
បា ក នេការ រា លដល កូវីដ ១៩ ។

លោក  មាស  វីរិទ្ធ  បាន ថ្លេង 
បន្តថា  មេរៀន និង បទពិសោធ  
នពេល កន្លង មក ពិត ជបាន 
ជួយ បង្កើន បេសិទ្ធភាព និង បេ- 
សិ ទ្ធផល រួម នឹង និរន្ត រភាព នេការ- 
ឆ្លើយ តប លើ បញ្ហា គេឿង ញៀន 
សមគ្គ ីភាព  ឆន្ទៈ មោះមុត យន្ត- 
ការ ចេបាស់ លាស់  ការ ទទួលខុស - 
តេវូ នងិ កចិ្ច សហ បេត ិបត្តកិារ ល្អ 
គេប់ ស្ថាប័ ន ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង ក្នុង 
កេប ខណ័្ឌ ជត-ិអន្តរ ជត ិ នឱំេយ 
ការ បេយុទ្ធ គេឿង ញៀន មាន 
បេសិទ្ធ ភាព។...តទៅទំព័រ ៧

តពទីពំរ័១...សញ្ញា គេះ ថា្នាក ់
គេះ មហន្ត រាយ ដ៏កាច សហាវ 
នៅ មិន ទាន់ ធូរ សេបើយ នៅ ឡើយ 
ផង សេប់តេ គេះម ហន្ត រាយ- 
ធម្មជតិ ដេល បណា្តាល មក ពី ការ- 
កើន ឡើង កម្ដៅ ផេន ដី បាន កើត 
មាន បន្ថេម នៅ ឆា្នា ំ២០២១ ធ្វើឱេយ 
បេទេស ជចេើន នៅ លើពិភព- 
លោកជួប នូវ គេះ មហន្ត រាយ 
ភ្លើង ឆេះ ពេ ខេយល់ ពេយុះ សងេឃរា 
ទឹក ជំន ន់ ធ្ងន់ធ្ងរ គេះ រញ្ជួយ ដី 
បាន បំផ្លចិ បំផ្លាញ ទេពេយសមេបត្ត ិ និង 
អាយុ ជីវិត មនុសេស អស់ ជ ចេើន »។

ទិវា ជតិ គេប់ គេង គេះ មហន្ត- 
រាយ បេរព្ធ ធ្វើ ឡើង នថ្ងេទី ១៣ 
ខេតុលា ជរៀង រាល់ ឆា្នាំ ដេល 
រាជ រដ្ឋាភិបាល  បានសមេច 
កណំត ់សេប ជ មយួ ទវិា អាស៊ាន 
គេប់ គេង គេះ មហន្ត រាយ  និង 
ទិវាអន្តរ ជតិ កាត់ បន្ថយ គេះ- 
មហន្ត រាយ។ ឆា្នាំ នេះ ជ ឆា្នាំ ទី២ 
នេ កា រ បេរព្ធ ពិធី ប៉ុន្តេ អាសេ័យ 
ដោយ ស្ថាន ភាព នេជងំ ឺកវូដី១៩ 
មិន ទាន់ សេក សេន្ត ដេល ជ 
ហេតុ មិន អាច ឱេយ មាន ការ ជួប ជុំ 
មហាជន បេរព្ធ ពិធីនេះឡើង  
និង ធ្វើ យុទ្ធនការ អប់រំអំ ពីការ- 
កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ គេះ- 
មហន្ត រាយ នោះ បាន ឡើយ ។

លោក  ហុ៊ន សេន បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖«រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន បង្កើត 

សមិទ្ធផល ជចេើន  ដូច ជការ- 
ពងេងឹ ការ គេប ់គេង ធនធាន ទកឹ 
ការ ស្តារ និង កសង រចន សម្ព័ន្ធ 
សេច សេព អាង ស្តុក ទឹក បេ- 
ឡាយ  សំណង់ ទា្វារ ទឹក បេព័ន្ធ 
រំដោះ ទឹកនិង ទំនប់ ការពារ ទឹក 
ជំនន់»។ កេពីនេះ មានការ- 
ពងេឹង យន្ត ការ តាម ដន ពេយាករ-  
និង ផេសព្វ ផេសាយ ព័ត៌ មាន ជល-  
សស្តេ  និង ឧតុ និយមឱេយ កាន់- 
តេមាន សុកេឹតភាព  និង ទាន់ 
ពេល វេលាដើមេបី កាត់ បន្ថយ នូ វ 
គេះ មហន្ត រាយ ដេល បណា្តាល 
ម ក ពីទឹក ជំនន់ និងគេះ រាំង- 
ស្ងតួ ។ ធ្វើការ សេវ ជេវ នងិការ- 
អភិ វឌេឍ ដើមេបី បង្កើន ផលិត ភាព 
សេូវ ដំណាំ ផេសេង ៗ   ការបេើ- 
បេស់ ពូជ ដេល មានគុណ ភាព 
ភាព ធន់ និង ការ បេបេួល អា- 
កាស ធាតុ »។

លោក បាន បន្ត ទៀត ថា ក្នុង 
ការ ឆ្លើយ តប សង្គេះ បន្ទាន់ 
គេះ មហន្ត រាយ  រាជ រដ្ឋា ភបិាល 
បាន ផ្តាត សខំាន ់ទៅលើ ការគា-ំ 
ពារ ដល់ បេជ ជន ក្នុង ពេល និង 
កេយ ពេល គេះម ហន្តរា យ 
តា មរយៈ យន្តការ របស់គ ណៈ- 
ក មា្មាធិកា រ ជតិ គេ ប់គេង គេះ- 
មហន្ត រាយ គណៈ កមា្មាធិការ 
គេប់ គេង គេះម ហន្តរាយ រាជ- 
ធានី ខេត្ត កេុង សេុក ខណ្ឌ ឃុំ 

សងា្កាត់ ដោយមាន កិច្ច សហ ការ 
ពកីាក បាទ កេហម កម្ពជុ ចលន 
យុវ ជន និង គេប់តួ អង្គពាក់ ព័ន្ធ 
ជ ដើម។

នឱកាស នេះ ដេរ លោក  ហ៊នុ 
សេន ក៏បាន ធ្វើការ អំពាវ នវ ទៅ 
ដល់ បេជ ពលរដ្ឋ ទាំង អស់  តេូវ 
បន្តរកេសា នងិ អនវុត្ត គោល ការណ ៍
បងា្ការ ទប់ ស្កាត់ និងអនុវត្ត វិធាន 
សុខា ភិបាល  «៣ ការ ពារ  ៣ កុំ» 
ឱេយបាន ខា្ជាប ់ខ្ជនួ  កុ ំធ្វេស បេ ហេស 
ហើយ បើមិន ទាន់ បាន ចាក់ វា៉ាក់- 
សំង ការ ពារ កូវី ដ ១៩ តេូវ ទៅ 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង ឱេយបាន គេប់ ៗ  គា្នា 
តាម ការណេ ន ំនងិ តាម ទកីន្លេង 
ដេល បាន កណំត ់ដោយ រដ្ឋ បាល 
រាជ ធានី ខេត្ត ដើមេបី បង្កើត ភាព- 
ស៊ាចំៀស ផុត ពីគេះ មហន្ត រាយ 
នេ ជំងឺ រាត តេបាត កាច សហាវ នេះ។ 
   លើសពីនេះ តេូវ បង្កើន ការ- 
យល់ ដឹង អំពី ឥទ្ធិពល ផល ប៉ះ- 
ពា ល់ ពីគេះម ហន្តរាយ  ដោយ 
បេកាន់ ខា្ជាប់ វិធានការ តេៀម បងា្ការ 
បេកប ដោយ ស្មារ តី ភា្ញាក់ រឭក 
តាម លនំ ំថ្ម ីនងិ ការ ទទលួ ខសុ- 
តេូវ ខ្ពស់ នូវ របៀប របបរ ស់ នៅ 
ស្អាត  ថេរកេសា សខុ ភាព ផ្ទាល ់ខ្លនួ 
អនម័ យ ខ្លួ ន បេណ អនម័យ 
លំនៅ ឋាន ការ ទុក ដក់ សំរាម 
សណំលរ់ងឹ បន្ថយ ការ បេើបេស ់
ថង់ បា្លាស្ទិក ជដើម។ ការ ពារ ថេ-  

រកេសាបេ ពន័្ធ សេច សេព បេឡាយ  
លូ បេព័ន្ធ រំដោះទឹក  ដើមេបី ការ- 
 រស់ នៅ បេកប ដោ យ ផសុក- 
ភាព និង សុខុ មាល ភាព ចៀស- 
ផុត ពីគេះ មហន្ត រាយ ផេសេងៗ ។

លោក នយក រដ្ឋ មនេ្តី  បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «វិស័យ ឯក ជន ដេ- 
គូអភិវ ឌេឍន៍ សង្គម សុីវិល បន្ត 
ចលូ រមួ សហបេតបិត្ត ិការ កៀរ គរ 
ធន ធាន ដេល ចាបំា ចដ់ើមេប ីធាន 
អនុវត្ត ការ កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ 
គេះ មហន្ត រាយ ឱេយ មានបេសទិ្ធ- 
ភាព សមេប់ ភាព ធន់ ទៅ នឹង 
ការ បេ បេួលអាកាស ធាតុ »។

ជមួយ គា្នានេះ លោក ក៏បាន 
អំពាវ នវ ទៅ ដល់ បេព័  ន្ធ ផេសព្វ- 
ផេសាយ ទាងំអស ់រមួ មាន បណា្តាញ 

សង្គម  វិទេយុ ទូរ ទសេសន៍  សរព័ត៌- 
មាន របស់រដ្ឋ  និង ឯក ជន ជួយ 
ផេសព្វ ផេសាយ ឱេយ បាន ទូលំ ទូលាយ 
នូវព័ត៌មាន ពេយាករអាកាសធាតុ 
កណំើន ទកឹ ទន្លេ ស្ទងឹ  ពេក មខុ- 
សញ្ញា គេះថា្នាក់ ផេសេងៗ  និង 
សរ អប់រំ ការ យល់ដឹង ជស - 
ធារ ណៈពីវិធាន កា រ  ដើមេបី 
បញ្ចៀស គេះមហន្ត រាយ- 
ជូន ដល់ សធារ ណជន ជេប 
ទាន់ ពេល វេលា និង ឆាប់ រហ័ស ។

យោង តាមរ បាយការ ណរ៍បស ់ 
គណៈកមា្មា ធិការ ជតិ គេប់គេង 
គេះម ហន្តរា យ បាន  បងា្ហាញ ថា 
ក្នងុ រយៈ ពេល  ៨  ខេ ឆា្នា ំ២០២១  
មនុសេស បេមាណ ជិត  ១០០ 
នក់បាន ស្លាប់ និង ជង  ១៥០  

នក់រង របួស ដោយ សរ គេះ- 
មហ ន្តរា យធម្មជ តិ។

ទិន្ន ន័យ ពីការប៉ះ ពាល់ និង 
ខូចខាត ដោយ គេះ មហន្ត រាយ 
នេះបាន បញ្ជាក់ ថា ចាប់ពី ខេ 
មករា ដល់ ខេ សីហា ហេតុ ការណ៍ 
អគ្គិ ភ័យ ខេយល់ កន្តេក់ និង រន្ទះ 
បានធ្វើ ឱេយ មនុសេស  ៩៤ នក់ ស្លាប់ 
និងរបួស ចំនួន ១៥៨ នក់ ឯ  សត្វ  
ពាហនៈ ៤០កេបាល តេូវ បាន ងាប់ ។

កេព ីរងគេះ ដល ់អាយ ុជវីតិ  
ហេតុការ ណ៍ អគ្គិភ័យ ខេយល់- 
កន្តេក ់នងិ រន្ទះ ក ៏បាន ធ្វើ ឱេយ ខចូ- 
ខាត ផ្ទះ របស់ បេជព លរដ្ឋ ជង  
៧ ៨០០ ខ្នង  និង សលា  រៀន 
ផេសារ អគារ រដ្ឋ បាល រោង ចកេ ចំនួន  
២២០កន្លេង ផង ដេរ ៕
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តពីទំព័រ៤...ស្ថាន អប់រំ បណ្តះុ- 
បណា្តាល បច្ចេក  ទេស និង វិជ្ជា- 
ជីវៈ ដោយ ក្នុង នោះ រួម មាន 
ហេដ្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ ការ បំពាក់ 
ឧបករ ណ៍ សមា្ភារ ការ អភិវឌេឍ 
ធនធាន មនុសេស ការ អភិវឌេឍ 
កម្មវិធី សិកេសា ការ បណ្តះុ បណា្តាល 
បេក់ ឧបត្ថម្ភ សិសេស កម្ម សិកេសា 
(គេូនិង សិសេស) និង ការ សិកេសា 
ផ្អេក លើការ ងារ ។

លោក បានបញ្ជាក ់ថា ជការ- 
ពិត គមេង ដេល ទទួល បាន 
ផ្លេផ្កាទាំ ង នេះ បើមិន មាន ការ- 
ចលូ រមួ ជេម ជេងព ីលោក សេ ី
SunniyaDurrani-Jamal 
ទេ ក៏ ការ អនុវត្ត គមេង ពិត ជ 

មិន ទទួល បាន  ជោគ ជ័យ តាម 
ការ គេង ទុក  ឡើយ ។ 

ទន្ទឹម នោះ ដេរ  លោក អុិត 
សំហេង បាន ស្នើដ ល់ ADB  
ថា៖« ខ្ញុសំណំមូ ពរ នងិ ស្នើ ដល ់
ADB បន្ត នវូ ក ិច្ច សហ បេតបិត្ត-ិ 
ការ លើវ ិសយ័ TVET ជ មុមំយួ 
នៅ ក្នុង យុទ្ធ សសេ្ត ចតុកោ ណ 
ផ្តាត លើការ អភិវឌេឍ ធន ធាន 
មនុសេស និង ស្នើ ដល់ ADB ចំពោះ 
ការ ផ្តល់ គមេង គំាទេ វិស័យ 
TVETនន ហើយ សមូ ឱេយមាន 
ភា្នាក ់ងារ អនវុត្តន ៍គមេង ដោយ 
កេសងួ សមផី្ទាល ់តេ ម្តង ដើមេប ី
ងាយ សេលួ ក្នងុ ការ គេប់ គេង តាម- 
ដន និង តេួត ពិនិតេយ ក៏ដូច ជ 
បេសិទ្ធ ភាព នេការ អនុវត្ត គមេង 
បេកប ដោយ គុណ ភាព »។

ក្នុងជំនួប នោះ ដេរ លោកសេី 

SunniyaDurrani-Jamal 
បាន សម្តេង នូវ ការ ពេញ ចិត្ត 
ចំពោះ កិច្ច សហ បេតិ បត្តិការ ជ- 
មួយ នឹង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជ 
ក្នងុ ការ ចូល រួម អភិវឌេឍលើវិ ស័យ 
ជចេើន  ដោយ ក្នងុ  នោះលោក- 
សេី ចាត់ ទុក ថា កេសួង ការងារ 
គជឺស្នលូ សខំាន ់មយួ ក្នងុ ការ- 
លើក ស្ទួយ កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច ។

តាមរយៈ  បេសកកម្ម កន្លង 
មក នេះ លោ កសេ ីបាន មើល 
ឃើញ ពីការខិត ខំ បេឹង បេង 
របស ់ រាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុ ក្នងុ 
ការ អភិវឌេឍស ង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ឱេយ 
មាន ភាព រីក ចមេើន គួរ ឱេយ កត់- 
សមា្គាល់  ហើយ លោក សេី បាន 
វាយ តម្លេ ខ្ពស ់ចពំោះ កចិ្ច សហ- 
បេត ិបត្ត ិការ រវាង កេសងួ ការងារ 
និងADBបេកប ដោយ ភាព ស្នទិ្ធ- 
ស្នាល បំផុត ។ 

ឆ្លើយ តប ជមួយនឹ ង សំណូម- 
ពរ របស់ លោក អុិត សំហេង 
លោក សេ ីSunniya Durrani-
Jamal បានថ្លេង ថា ៖  «ខ្ញុំ នឹង 
លើក យក សណំើ ទាងំ នេះ ជយួ 
សិកេសា រក វិធីសស្តេ និង គាំទេ 
ដើមេបី ឱេយយុវ ជន ងាក មក ចាប់- 
អារម្មណ៍ ចុះ ឈ្មាះចូ ល រៀន ក្នងុ 
បេព័ន្ធ TVET ដោយ ក្នុង នោះ 
នឹង បន្ត សហការ ជមួយ គា្នា ដើមេបី 

រៀបចំ គមេង ថ្មីៗ ថេម ទៀត 
សំដៅ ធាន ដល់ ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល ធន ធាន មនុសេស »។ 

លោកសេីថា  ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាលធន ធាន មនុសេស  តេូវ 
ធ្វើ ឡើងតាមរយៈការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល ផង ធ្វើ ការ ផង ដេល 
ជ ដណំោះ សេយ ដល៏្អក្នងុ ការ 
បង្កើត កមា្លាំង ពលកម្ម ជំនញ  
ពេះថា ការ បណ្តុះ បណា្តាល តេ 
តាម គេឹះ ស្ថាន ដល់ ចប់  ទើប 
ចូល ទៅ ទីផេសារ ការ ងារ គឺ មិន 
អាច ឆ្លើយ តប ទាន់ តាម តមេូវ- 
ការ នេ ទីផេសារ ការងារ បាន ទេ ។

កាល ពីថ្ងេទី១២  ខេតុលា 
កេសួង ការ ងារ បាន បេកាស 
បើក ឡើង វិញនូវគេឹះស្ថាន អប់រំ 
បណ្តុះ បណា្តាល បច្ចេក ទេស  
និ ង វិជ្ជា ជីវៈ (អ.ប.វ.) កេម 
ឱវាទ កេសួង កេយ ពី ទទួល 
បាន ការ ឯក ភាព ពីលោកនយក- 
រដ្ឋ មនេ្តី ហ៊ុន សេន។ កេសួង 
បញ្ជាក់ ថា ៖«ការ បើក ដំណើរ- 
ការ ឡើង វិញ គេឹះ ស្ថាន អ.ប.វ.  
គឺ មាន ភាព ចំា បាច់ ណាស់ ដើមេបី 
ធាន បាន នូវ ការ បណ្តះុ បណា្តាល 
បេកប ដោយ គុណ ភាព និង 
បេសិទ្ធ ភាព នេកមា្លាំង ពលកម្ម 
ជំនញ ឱេយ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
តមេូវ ការ ទីផេសារ ការ ងារ »៕កិច្ចបេជំុរវាងលោក អិុត សំហេង និងតំណាងADBពីថ្ងេ១៣ តុលា។ រូបថត កេសួងការងារ

ក្រសួងស្នើ...

លោក ហុ៊ន ស្រន អំពាវនាវឱ្រយ...

ទិដ្ឋភាពទឹកជំនន់នៅជាយរាជធានីភ្នពំេញកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

លោកមាស វីរិទ្ធ៖ សកម្មភាពប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆំាងគ្រឿងញៀននៅត្រមានសម្ទះុខ្លាងំក្លា
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តពីទំព័រ៦...ដូច្នៃះ លោក រំពឹង 
ថា បទ អន្តរា គមន៍ នានា ដៃល 
បាន ផ្លាស ់ប្តរូនងិ ចៃ ក រលំៃក ក្នងុ 
ពៃល នៃះ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ អនុវត្ត 
ផៃន ការ សកម្មភាព សហគ មន ៍
អាស៊ាន បៃឆំង នឹង បទល្មើស 
គៃឿង ញៀន ឆ្នា ំ២០១៦  ដល់ ឆ្នា ំ
២០២៥ និង ទសៃសន វិស័យ ជា 
រួម ក្នុង ការ ងារ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន ដៃល កំពុង មាន 
និនា្នា ការ កើន ឡើង គួរ ឱៃយ ពៃួយ- 
បារម្ភនា ពៃល បច្ចបុៃបន្ននៃះអា ច 
នឹង មាន បៃសិទ្ធ ភាព។

លោកប ន្ថៃម ថា៖  «ឈរ លើ 
ទសៃសនៈ នៃះ នងិ ដោយ ផ្អៃក លើ 
ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង និង និនា្នា- 
ការ នៃ ការ ផលិត  ចរាចរ  និ ង បៃើ- 
បៃស់ គៃឿង ញៀន ដៃល នៅ 
ពុំទាន់ ថម ថយ នៅ ឡើយ នៅ- 
ក្នងុ បណ្តា រដ្ឋ សមា ជកិ អាស៊ា ន 
ខ្ញុំ កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា យន្ត- 
ការ អាស៊ា ន ពិត ជាបាន រួម ចំ- 
ណៃក និង ដើរ តួនាទី យ៉ាង សំខាន់ 
ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ទៅ នឹង 
ការ គំរាម កំហៃង ដោយ គៃឿង- 
ញៀន  មិន តៃឹម តៃក្នុង តំបន់ ក៏ 
ដូចជា ពិភព លោក »។

តាម ខ្លឹម សរ ឯកសរ ដៃល 
បាន ឯក ភាព គ្នា នវូ បញ្ហា ផៃសៃងៗ 
ដៃល បាន លើក ឡើង ក្នងុ កិច្ចបៃ- 

ជំុ ASOD លើកទី៤១  និង ទី៤២ 
បណ្តា បៃទៃស អាស៊ាន បាន 
ពិនិតៃយ ឡើង វិញ នូវ របាយ ការណ៍ 
វឌៃឍន ភាព ពាក់ កណ្តាលអាណត្ត ិ
នៃការអ នុវត្ត ផៃន កា រ ការងារ 
អាស៊ាន ស្តីពី សន្តិ សុខ សហ- 
គមន ៍អាស៊ាន បៃឆងំ នងឹ គៃឿង- 
ញៀន ខុស ចៃបាប់  ឆ្នាំ២០១៦ - 
២០២៥ (ផៃនការ ការ ងារ 
អាស៊ាន ២០១៦-២០២៥)។

បន្ថៃម ពី នៃះ បណ្តា បៃទៃស 
អាស៊ាន  បាន ពិនិតៃយ ឡើង វិញ 
នវូ របាយ ការណ ៍ពាក ់កណ្តាល- 
អាណត្តិនៃ ផៃន ការ សហបៃ តិ- 
ប ត្តិការអាស៊ាន ក្នុង  ការ ទប់- 
ស្កា ត ់ការ ផលតិ នងិ ការជញួ ដរូ 
គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ ក្នងុ តំបន់ 
តៃីកោណ មាស ឆ្នាំ ២០២០-
២០២២ កិច្ច ពិភាកៃសា លើ បញ្ហា 
ផៃសៃងៗ ទាក់ ទង នឹង គណៈ កម្ម- 

ការ អង្គការ សហ បៃជា ជា តិ ស្តី 
ពីគៃឿង ញៀន (CND) ការ- 
តៃៀម រៀប ចំ កិច្ច បៃជុំថា្នា ក់ រដ្ឋ- 
មន្តៃីអាស៊ាន លើក ទី៧ ស្តីពី 
បញ្ហា គៃឿង ញៀន ។ ចងុកៃយ 
អង្គ បៃជុំ បាន ពិនិតៃយ  និង ឯក- 
ភាព គ្នា លើ សៃចក្ត ីពៃង សៃច ក្ត-ី 
ថ្លៃង ការណ៍ របស់ បៃធាន កិច្ច 
បៃជុំ ថា្នាក់ រដ្ឋ មន្តៃី អាស៊ាន លើក 
ទី ៧ ស្តីពី បញ្ហា គៃឿង ញៀន ។

បើ តាម លោកមាស  វិរិទ្ធ  
ឯកសរ នៅ ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ នៃះនឹង  
រាយការណជ៍នូ បៃធាន កចិ្ច បៃជុ ំ
ថា្នាក់ រដ្ឋ មនៃ្តីអា ស៊ាន លើក ទី៧ 
ស្តីពី បញ្ហា គៃឿង ញៀន ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ និង អនុម័ត លើឯក សរ 
មួយ ចំនួន នៅ ថ្ងៃទី១៤  ខៃ 
តុលា  ឆ្នាំ ២០២១  តាម បៃព័ន្ធ 
អនឡា ញ  និង ដោយ ផ្ទាល់ ពី 
សណ្ឋា គរ ឡឺរ៉ូ យ៉ាល់ ៕

អាជ្ញាធរជតិអប្សរាបន្តច្កកូនឈើតាមការស្នើសំុពីបណ្ដាខ្ត្ត-កុ្ង
ឡាយ សា មាន 

សៀមរាបៈ កូនឈើ ចមៃុះ គៃប់- 
បៃភៃទ រាប់លានដើម ដៃល តៃូវបាន 
បណ្ដុះនៅក្នុង តំបន់ អង្គរ តាំងពី ឆ្នាំ 
២០០៤  មក  តៃូវ បាន អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
អបៃសរា បន្ត ចៃក ចាយ ដល់ ស ធារណ- 
ជន ដៃល បាន ស្នើសុំ យកទៅ ដាំ នៅ 
ទីតាំង វត្ត អារា ម សលា រៀនដីឯក- 
ជននិង ទីតាំង ផៃសៃងៗទៀត ទាំង ក្នុង 
ខៃត្ត សៀម រាបនងិ នៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត-
កៃុង នានា  ដើមៃបី ចូលរួម ពងៃីក ផ្ទៃដី 
គមៃប ពៃ ឈើ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា។ 
នៃះ បើ តាម មន្តៃី នាំ ពាកៃយ នៃ អាជា្ញា ធរ- 
ជាតិ អបៃសរា ។

លោក  ឡុង  កុសល បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី១២  ខៃតុលាថា  គោល- 
បំណង ដៃល អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បាន 
បណ្ដុះ កូន ឈើនិង បន្ត ចៃកជូន ដល់ 
ស ធារណជ នគឺ ដើមៃបី បណ្ដុះ ស្មារតី 
ដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុងការ ចូលរួម សៃឡាញ់ 
ពៃ ឈើ និង ពងៃីក គមៃប ពៃ ឈើ 
ផងដៃរ។ 

លោក ថា៖ «យើង ដាំ កូនឈើ តាំង ពី 
ឆ្នាំ២០០៤ មក ក្នុង តំបន់ អង្គរយើង 
មនិមៃន ដា ំតៃ ដើមឈើ បៃណតី ទៃគ ឺដា ំ
ដើម ឈើ បៃពៃ ណី យើង បណ្ដុះ តាំង ពី 
ដើម អម្ពិល ដើម ត្នាត ដើម រាំង  ស្តៅ 
ជាដើម និ យយ រួម កូនឈើ  គៃប់បៃភៃទ  

ដៃល យើង បាន បណ្ដះុ តំាងពី ឆ្នា២ំ០០៤ 
មក បាន ជាង ២លាន ដើម ហើយ»។

 លោក បន្តថា៖ «មូលហៃតុ ដៃល 
យើង បន្ត ផ្តល ់ជនូ កនូឈើ ដល ់សធា- 
រ ណជន យក ទៅ ដាំ នោះសំខាន់ បំផុត 
ក្នងុ គោល បណំង ពងៃកី នៃ ផ្ទៃដ ីគមៃប 
ពៃឈើ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ហើយ 
យើង ចង់ បណ្ដុះ ស្មារតី ចូលរួម ដាំ កូន-
ឈើ ថៃរកៃសា កូន ឈើ ទោះជា ស្ថិត ក្នុង 
លក្ខណៈ ឯក ជន ក្ត ីជា លក្ខណៈ អង្គ ភាព 
ក្តី នៃះហើយ ជា អត្ថ ន័យ សំខាន់ ក្នុង 
ការ ដៃល យើង បន្ត ចៃក កូន ឈើ»។  

លោក បានឱៃយ ដឹង ដៃរថា ក្នុង មួយ- 

ឆ្នាំៗ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បន្ត ការដាំ 
កនូឈើ រាប ់មុនឺ ដើម ក្នងុ តបំន ់អង្គរ នងិ 
បាន បន្ត ចៃកជូន សធា រណជន រាល់ 
ពៃល ដៃល មានការស្នើ សុំ ប៉ុន្តៃ តៃូវ 
មាន លក្ខខណ្ឌ មួយចំ នួន ផងដៃរ។ 
លោក ថា៖  «លក្ខ ខណ្ឌ មិន ចៃើន ទៃ 
គៃន់តៃ យើង ចង់ដឹងថា  តើ គត់ 
យកទៅ ដា ំពតិបៃក ដ ឬ អត ់ពៃល គត ់
ស្នើ សុំ កូន ឈើ គត់ តៃូវការ បញ្ជូន ទី- 
តំាង ដៃល ខ្លនួ ចង់ ដំា មក ឱៃយមន្តៃ ីពិនិតៃយ 
មើល បៃសិន បើ ទីតាំង នៅជិតៗ 
ហើយ ស្នើសុំ ក្នុង ចំនួន ចៃើន នោះកៃុម 
ការងារ នឹង ចុះ ពិនិតៃយ មើល ទីតាំង 

ជាក់ស្តៃ ង តៃម្តង។«ទី២ពៃល គត់ ដាំ 
ហើយ តៃូវតៃ ផ្តល់ រូបភាព តៃឡប់ 
មកឱៃយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា» ។

អាជា្ញាធ រ ជាតិ អបៃសរា បានឱៃយ ដឹង ដៃរ 
ថា   គិត ចាប់ពី ថ្ងៃទី១ តុលា  ដល់ ថ្ងៃទី 
១១ ខៃតុលា  ឆ្នា ំ២០២១  កូនឈើចមៃះុ  
ចនំនួ ៥ ១១៤ដើម  តៃវូបាន ចៃក ចាយ 
នងិ បៃគៃន ជនូ ដល ់ពៃះ សងៃឃ  ពៃមទាងំ 
ដល់ សធារ ណជន  ដៃល បាន ស្នើសុំ 
យក ទៅ ដំា នៅ ទីតំាង វត្ត អា រាម សលា- 
រៀន ដីឯកជននិង ទីតាំង ផៃសៃងៗទៀត 
ទាំង ក្នុង ខៃត្ត សៀមរាប  និង បណ្តា 
ខៃត្ត- កៃុង ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។

អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរាបាន ឱៃយដឹង ថា 
ក្នុង ចំណោម កូនឈើ ជាង៥ពាន់ ដើម 
នោះតៃូវ បាន បៃគៃន ជូន ពៃះចៅអធិ- 
ការ វត្ត វៃឡុវ័នដោក ពោ យ គោកកៃល 
ចំនួន ១ ១៤០ដើម  ដើមៃបី យកទៅ ដាំ  
បន្ថៃម លម្អ ក្នុង បរិវៃណ វត្ត នៃះ ដៃល 
ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ ឫសៃសី សញ់ ឃំុ ជៃយ នាង- 
ននួ  សៃកុ សៃសី្ន ំខៃត្ត សៀមរាប ។ កនូ 
ឈើ ទាងំនោះ រមួ មាន គគរី ២០០ ដើម 
ឈើ ទាល ៤០០ ដើម រំដួល ១០០ ដើម 
ថ្កលុ ២០០ ដើម ផ្ញៀវ ១០០ ដើម   គូលៃន 
១០០ ដើម  និ ង មាក់ បៃង ៤០ ដើម។

បៃគៃន កូន ឈើ ជូន វត្ត ពៃះឥន្ទ កោ - 
ស ីយច៍នំនួ ១ ២០០ដើ មដើមៃប ីយកទៅ 
ដំា លម្អក្នងុ បរិវៃណ សលា បឋម សិកៃសា 
និង អនុវិទៃយា ល័យ ជប់ រំដៃង ស្ថិតក្នុង 

ភមូ ិជប ់រដំៃង ឃុ ំកន្ទតួ  សៃកុ ស្វាយ លើ 
ខៃត្ត សៀម រាប នងិ ដា ំលម្អ សង ខាង ផ្លវូ 
នៅ ភមូ ិស្ទងឹ ឃុ ំបា គង សៃកុ បៃសទ- 
បាគង  ខៃត្ត សៀមរាប។  កូនឈើ ទំាង- 
នោះ រួមមាន  គៃញូង ៣០០ដើម ធ្នង់ 
៣០០ ដើម  បៃង ២០០ ដើម  គគីរ 
៣០០ ដើម  និង រំដួល១០០ ដើម។

ផ្តល់ កូនឈើ ជូន តំណង នាយក- 
ដា្ឋាន សណ្តាប់ ធា្នាប់ នៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ 
អបៃសរា៤៤០ដើម ដើមៃប ីយកទៅ ដា ំនៅ 
បរវិៃណ ខាងមខុ បៃសទ អង្គរវត្ត នងិ 
នៅ នាយក ដា្ឋាន។កូនឈើ ទាំងនោះ 
រួមមាន ឈើទាល៣០ ០ដើម រំដួល 
១០០ ដើម និង កោ្ងោក តូច៤០ដើម។

ផ្តល់ កូន ឈើ ជូន លោក ជិន មា៉ារ ឌី 
បៃជាពល រដ្ឋ រស់នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ចំនួន ៣៤ ដើម ដើមៃបី យកទៅ ដាំ នៅ ដី 
ផ្ទាល់ ខ្លួនស្ថិត នៅ សងា្កាត់ ពៃក ឯង 
ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ។   
កៃពី នោះ នៅមាន កូនឈើ ជាចៃើន 
ទៀត ដៃល អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា បន្ត 
ផ្តល់ ជូន ដល់ ស ធារ ជន យកទៅ ដាំ 
នៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត នានា ។

អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បានឱៃយដឹ ង ថា 
បើ គិត  ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៣  ខៃសីហា ឆ្នាំ 
២០២១  ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខៃតុលា  ឆ្នានំៃះ 
អា ជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរាបាន ចៃក ចាយ  
កនូ ឈើ ចមៃុះ ដល ់ស ធារណ ជន ជាង 
១មុឺន ដើម ហើយ៕
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លោក មាស វីរិទ្ធ...
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កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ �ីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណ ន,

សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

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

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

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

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
វង់ អូន

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

កា រ�� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 ខណ្ឌ 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
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈមន្តៃ ីសាខា នៃ អគ្គនា- 
យក ដ្ឋាន ការពារ អ្នកបៃើ បៃស់ 
កិច្ចការ បៃកួត បៃជៃងនិង បង្កៃប 
ការ ក្លៃងបន្លំ (ក.ប.ប) បៃចាំ 
នៅ ខៃត្ត ចំនួន ៤  បាន រកឃើញ 
សា្ថានយី /ដៃប៉ ូបៃង ឥន្ធនៈ ចនំនួ 
១៧ ទីតំាង បន្ថៃមទៀត  មនិមាន 
អនុលោម ភាព តាម បទ បៃបញ្ញត្តិ 
ចៃបាប់  ខណៈ ផលិត ផល ធ្វើ ពី 
ទកឹដោះ គោ នងិ ន ំជាង ២តោន 
តៃូវបាន ដក ហូត នៅក្នុង រយៈ- 
ពៃល១ ថ្ងៃ។

ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់   ក.ប.ប 
បាន ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃទី ១២ តុលា 
ថា  មន្តៃី សាខា ក.ប.ប បៃចាំ 
នៅ ខៃត្ត ខៃត្តរតនគិរី ខៃត្តសៀម- 
រាប ខៃត្ត បាត់ ដំបង និង ខៃត្ត 
កំពង់ ចាម បាន រក ឃើញ សា្ថានីយ/ 
ដៃប៉ូ បៃង ឥន្ធនៈ ចំនួន១៧  
ទីតាំង មិន មាន អនុលោមភាព 
តាម បទ បៃបញ្ញត្ត ិចៃបាប ់ កៃយព ី
បាន ចុះ បៃតបិត្តកិារ តៃតួពនិតិៃយ 
តាម បណ្តា សា្ថានីយ/ដៃប៉ូ ចៃក- 
ចាយ បៃង ឥន្ធនៈ សរុប ចំនួន 
៣២ ទីតាំង។

អគ្គនាយ ដ្ឋាន  ក.ប.ប បាន 
បន្តទៀត ថា  «នៅថ្ងៃទី១១ និង 
ថ្ងៃ ទី ១២ តុលា  បាន រក ឃើញ 
សា្ថា នយី / ដៃប៉ ូបៃង ឥន្ធនៈ ទាងំ- 
នៃះ នៅ ក្នងុ ភូមិ សាសៃ្ត កៃងុ បាន- 
លុង សៃុក សូទៃ និគម  សៃុក 
អង្គ រ ជុំ សៃុក ថ្ម គោល  សៃុកប- 

វៃល និង សៃកុ ជើង ពៃ។ សមៃប់ 
សា្ថានយី / ដៃប៉ ូដៃល បៃពៃតឹ្ត ខសុ 
នឹង បទបៃប ញ្ញត្តិ ខាង លើតៃូវ- 
បាន មន្តៃី ជំនាញ ធ្វើ ការ ណៃ នាំ 
និង ពិន័យ តាម នីតិ វិធី »។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ  អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ក.ប.ប  បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា  សមៃប់ នៅខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ ក្នុង រយៈ ពៃល ១ថ្ងៃ 
នៃ ថ្ងៃទ ី១២ តលុា  មន្តៃ ី ក.ប.ប 
បៃចំា ខៃត្ត នៃះ បាន រក ឃើញនិង  
សា្ទាក់ ចាប់ បាន ទឹក ដោះ គោសៃស់ 
ផលិត ផល ពីទឹក ដោះ គោ និង 
នចំនំនួ២ តោននងិ ៦៥៥,៦២  
គី ឡូ កៃម ដៃល ឈ្មួញ លួច នាំ- 
ចូល ពីបៃទៃស ថៃ តាម ចៃក- 

របៀង។
អគ្គនាយ ដ្ឋានក.ប.ប  បញ្ជាក ់ 

ថា ៖«កៃយ ព ីបាន រក ឃើញ ដូច 
នៃះមន្តៃី ជំនាញ បាន ដក ហូត 
ដើមៃបី កម្ទៃច ចោល ភា្លាមៗចៀស - 
វាង ឈ្មួញ ឆ្លៀត ឱកាស ដក់ 
ចរាចរ ណ៍ផលិត ផល ទាំង នៃះ 
នៅ លើ ទីផៃសារ ដៃល អាច នំា ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខ ភាព បៃជា- 
ពលរដ្ឋ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ »។

លោក ផាន អូន អគ្គនា យក 
នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ក.ប.ប  
បាន និយយ ថា  ផ្អៃក លើ បរិ- 
មាណ ទំនិញ មិន បៃកៃតី ដៃល 
តៃូវ បាន រក ឃើញ ពីតាម បណ្តា 
ទីផៃសារ ក្នុង រយៈ ពៃល កន្លង មក 

នៃះ គឺ បង្ហាញ ថា  ទំនិញ ទំាងនៃះ  
មិន ទាន់ មាន ការ ថយ ចុះ នៅ 
ឡើយ នោះទៃ នៅ លើទី ផៃសារ ។

លោក បន្ថៃម ថា មូល ហៃតុ 
សំខាន់ ដៃល ទំនិញ ពំុមាន សុវត្ថ-ិ 
ភាព ទាំង នោះ នៅតៃ បន្ត មាន 
វត្ត មាន ចរាច រ ណន៍ៅ លើទ ីផៃសារ 
ដោយ សារ  អាជីវក រមួយ ចំនួន 
តូច នៅ គិត ពីផល បៃយោជន៍ 
ផា្ទាល់ ខ្លួន ខ្ពស់ ជាង សុខ ភាព 
របស់ អ្នក បៃើ បៃស់។

ដើមៃបី បញ្ចៀស នូវ ផល ប៉ះ- 
ពា ល់ ដល់ សុខ ភាព និង ធានា 
ដល់ ការ បៃកួត បៃជៃង លោក  
ផាន អូន រំពឹង ថា គៃប់ ធុរជន 
និង ពលរដ្ឋ គៃប់ រូប តៃូវ រក សុី 

បៃ កបដោយ សចុ រតិ នងិ គតិ គរូ 
អំពី សុខុ មាល ភាព របស់ អ្នក- 
បៃើបៃស់ ជា ចមៃបង ហើយ តៃូវ 
គោរព ឱៃយ បាន នវូ វធិាន ការ ទាងំ- 
នៃះ នឹង បញ្ចៀស ពួក គៃ ពីការ- 
ខាត បង់ និង ទោស ទណ្ឌ ដៃល 
មាន ជាធរមាន។

បើតាម តួលៃ ខ របស់ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប នៅក្នុង ខៃ 
កញ្ញា មន្តៃ ីបាន ដក ហតូ ផលតិ- 
ផល ម្ហូប អា ហារ ខូច គុណ ភាព 
ជាង១តោន ភៃស ជ្ជៈ ជាង 
៧ពាន់ លីតៃ និង អាល់ កុល 
ក្លៃង កា្លាយ ជិត៦មឺុន លីតៃ ខណៈ  
ការ តៃួត ពិនិតៃយ សា្ថានីយ /ដៃ ប៉ូ- 
បៃង ទូទាំង បៃទៃស ធ្វើ បាន 
ជិត៥០០ទីតាំង នោះ  បាន រក 
ឃើញ សា្ថាន ីយ /ដៃប៉ ូបៃង ដៃល 
មាន ភាព មនិ អនលុោម ទៅ តាម 
ចៃបាប់ និង បាន ផាក ពិន័យ តាម 
គោល ការណ៍ ចៃបាប់ ចំនួន ២២៤ 
សា្ថានីយ / ដៃប៉ូ។

សូម ជមៃបថា  ចៃបាប់ ស្តពីី កចិ្ច- 
ការ ពារ អ្នក បៃើ បៃស់ តៃូវ បាន 
បង្កើត ឡើង ក្នុង បំណង ធានា 
ឱៃយមាន កិច្ច ការពារ អ្នក បៃើ- 
បៃស់ និង ចូល រួម លើក កម្ពស់ 
ការ បៃកួត បៃជៃង ដោយ សុចរិត។ 
ចៃបាប់ នៃះ បាន កំណត់ អំពី សិទ្ធិ 
និង កាតព្វ កិច្ច របស់ ធុរជន និង 
សិទ្ធិ របស់  ពលរដ្ឋ ដៃល ជាអ្នក- 
បៃើ បៃស់ ហើយ តៃូវ បាន បៃ- 
កាស ឱៃយ បៃើបៃស់ កាល ពីថ្ងៃទី 
២ ខៃវិ ច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៩៕

គឹម សារុំ

ពេះសីហនុៈ បុរស ជនជាតិ ចិន ចំនួន 
៥នាក់  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការជួញដូរ គៃឿង-
ញៀន ជាង ៣៤០កៃម  តៃវូបាន នគរបាល- 
បៃឆំង គៃឿងញៀន បញ្ជូន ទៅ តុលាការ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  នា ថ្ងៃទី១៣  តុលា  
កៃយព ីបង្កៃបបាន នៅ ខៃត្ត នៃះ  កាលព ី
ថ្ងៃ ទី១១ -១២  តុលា។

លោក តាក ់សារទិ្ធ  ស្នងការរង នគរបាល- 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ បៃប ់នៅ ថ្ងៃទ១ី៣  តលុា 
ថា  បុរស សងៃស័យ ជាជនជាតិ ចិន ទាំង៥- 
នាក ់ ទ១ី -ឈ្មោះ WANG XI  អាយ ុ៣១ឆ្នា ំ 
ទ២ី- ឈ្មោះ  ZHANG HONG YOU (មនិ 
ដឹង អាយុ)  ទី៣ -ឈ្មោះ  CHEN JING 
HUAI (មិនដឹង អាយុ)  ទី៤-ឈ្មោះ  LU 
JIAN MIN  អាយុ ៥១ឆ្នាំ  និង ឈ្មោះ 
CHEN GUO FENG អាយុ ២៩ ឆ្នាំ។

លោក បៃបថ់ា ៖«ជនសងៃស័យ ទំាង ៥នាក់   
នៃះ យើង ឃាត់ខ្លួន ២ករណី ផៃសៃង គ្នា ក្នុង 
បទល្មើស ជួញដូរ គៃឿងញៀន តៃ មួយ»។                                   

លោក បន្តថា  ការបង្កៃប បាន កៃុម ជន-
សងៃស័យ ខាងលើ  គ ឺបនា្ទាបព់ ីមាន ការសុើប- 

អង្កៃត សៃវជៃវ ព ីលោក ឧត្តមសៃនយី ៍ទោ 
ជួន ណរិន្ទ  ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត- 
ពៃះសីហនុ។ បនា្ទាប់មក លោក ក៏បាន- 
ដកឹនា ំកមា្លាងំ ចុះបង្កៃបដៃល មាន របូលោក 
ជា ស្នងការរង ទទួល ផៃន នគរបាល បៃឆងំ 
គៃឿងញៀន  និង សហការ ជាមួយ នគរ-
បាល កៃុង ពៃះសីហនុ ផង។

លោក សារិទ្ធ ថ្លៃង ទៀតថា  ដោយ មាន 

ការសមៃប សមៃួល ផ្លូវចៃបាប់ ពី លោក ពៃះ-
រាជ  អាជា្ញារង  ពៃញ ពសិដិ្ឋ  កមា្លាងំ សមត្ថកចិ្ច 
របស់ លោក បានចុះ បង្កៃប ករណី ជួញដូរ 
គៃឿងញៀន ១ករណ ីកាលព ីយប ់ថ្ងៃទ១ី១  
តុលា  និង ឃាត់ខ្លួន ឈ្មោះ  WANG XI  
ភៃទបៃុស  អាយុ ៣១ឆ្នាំ  ជាជនជាតិ ចិន  
នៅ ភូមិ១  សង្កាត់៤  កៃុង ពៃះសីហនុ។  
ចំពោះ វត្ថុតាង ដកហូត បាន មាន មៃសៅ កៃម 

ពណ៌ស ថា្លា ដៃល សងៃស័យ ថា ជាសារធាតុ- 
ញៀន បាន ១កញ្ចប ់តចូ។ មា៉ាសុនី កនិ កញ្ឆា១  
ទូរស័ព្ទ ១គៃឿង  និង រថយន្ត ១គៃឿង។                                              

បើ តាម លោក សារិទ្ធ  កៃយពី បង្កៃប 
បាន គោលដៅ ទី១ មក  លោក ស្នងការ ជួន 
ណរិន្ទ  បានបន្ត ទៅ បង្កៃប ១ ទីតាំង ទៀត  
ដៃល ជាគោលដៅ ទី២  ស្ថិត នៅភូមិ១  
សង្កាត់២  កៃុង ពៃះសីហនុ  វៃលា ម៉ាង 
បៃមាណ ២រំលង អ្រធាតៃ ឈាន ចូល ថ្ងៃ 
ទី១២  តុលា  ដោយ សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់- 
ខ្លនួ ជនសងៃស័យ ជាជនជាត ិចនិ បាន ៤នាក ់
បន្ថៃម ទៀត។  ពៃល នោះ សមត្ថកិច្ច 
បានចូល ទៅ ឆៃក ឆៃរ ក្នុង ផ្ទះ  រកឃើញ 
គៃឿងញៀន បៃភៃទ មៃតំ ហ្វៃតាមីន ជាង 
៣០០កៃម  គៃឿងញៀន បៃភៃទ WY ចនំនួ 
១ ៣៦០គៃប់។ ថា្នាំ កៃតាមីន ទម្ងន់ ជាង 
១០កៃម  និង ថា្នាំញៀន បៃភៃទ អុិចសា្តាហៃសុី 
មាន ទម្ងន់ ជាង ៣០កៃម ទៀត។                           

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«នៅ យប ់តៃ ១  កមា្លាងំ- 
សមត្ថកិច្ច យើង បង្កៃប បទល្មើស ជួញ ដូរ 
គៃឿងញៀន ២ករណី។ ចពំោះ ជនសងៃសយ័ 
មា្នាក់ ចាប់ លើក ទី១ នោះ មិនមៃន ជា បក្ខ ពកួ 
តៃ១ ជាមួយ កៃុម ចាប់ លើក ទី២ ទៃ»៕

សកម្មភាពចុះតេតួពិនិតេយបេងនៅសា្ថានីយបេងក្នងុខេត្តកំពង់ចាមពីថ្ងេ១២ តុលា។ រូបថត ក.ប.ប

ជនជាតិចិនដេលចាប់ខ្លនួនាថ្ងេទី១១-១២ តុលា ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគេឿងញៀននៅខេត្តពេះសីហនុ។រូប បូ៉លិស

បុរសចិន៥នាក់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង៣៤០ក្រមត្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការ

ក.ប.ប រកឃើញស្ថានីយនិងដ្របូ៉ប្រង១៧ទីតំាងទៀតមិនអនុលោមតាមច្របាប់



BUSINESS

www.postkhmer.com

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 11,160 11,340 11,100 11,100

2 GTI 4,400 4,400 4,200 4,120

3 PAS 13,260 13,440 13,200 12,200

4 PEPC 3,140 3,140 3,140 3,090

5 PPAP 14,960 14,960 14,600 14,960

6 PPSP 2,040 2,040 2,010 2,030

7 PWSA 6,900 6,900 6,820 6,940

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ កសាង ព្លាន យន្តហោះខ្ត្ត មណ្ឌលគិរី នឹង យឺតជាង ផ្នការ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ពេលាន យន្ត ហោះ 
ក្នងុ សេកុ ដេល គេង នងឹ អភវិឌេឍ  
នៅ ចេក របៀង សេដ្ឋ កិច្ច ភាគ- 
ខាង ជើង នេ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី 
កេម ទុន វិនិយោគ  ៨០ លាន 
ដុលា្លារ អាច នឹង យឺត យ៉ាវ ជាង    
ផេនការ ដេល គេង ចាប់ ផ្តើម  
សាង សង់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នេះ 
ដោយ សារ តេ ការ រីក រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង សហគមន៍ ។

លោក សុិន ចាន់សេរី វុតា្ថា 
អ្នក នា ំពាកេយ រដ្ឋ លេខាធកិារ ដា្ឋាន 
អាកាស ចរសុីវិល បានបេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេទី ១៣ ខេ 
តលុា ថា  ការ ពនេយារពេល  សាង- 
សង ់ពេលាន យន្ត ហោះ  នៅ ខេត្ត  
មណ្ឌល គរិ ីគ ឺដោយ សារ តេ ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល ជងំកឺវូដី ១៩ ក្នងុ 
សហគមន ៍ការ បទិ  ខ្ទប ់នងិ វធិាន  
រតឹ តេបតឹ ការ ចេញ-ចលូ  ដេល  ធ្វើ 
ឱេយ ការងារ យឺត យ៉ាវ។

លោក បាន ថ្លេង ថា៖« ខ្ញុំ ចង់ 
ជមេប ថា បេទេស យើង គឺ មិន 
បាន បទិ ការ ហោះហើរ ព ីបណ្តា 
បេទេស ណ នោះ ទេ ប៉ុន្តេ នៅ 
បេទេស ចិន គេ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ និង តមេូវ ឱេយ ធ្វើ  ចតា្តា ឡី- 
ស័ក  រយៈ ពេល ២ សបា្តាហ៍ នៅ 

បេទេស យើង សនិ នងិ ធ្វើ តេស្ត 
មុន នឹង ចេញ ដំណើរ ទៅ បេទេស  
ចនិ វញិ ហើយ ក ៏តេវូ ទទលួ សា្គាល ់ 
ដោយ ទូត ចិន។ នៅ ពេល ទៅ 
ដល់ បេទេស ចិន  គេ តេូវ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡី ស័ក ២ សបា្តាហ៍ ហើយ នៅ 
ពេល  ចេញ ព ីចតា្តាឡ ីសក័ គ ឺតេវូ  
នៅ ផ្ទះ ១ សបា្តាហ៍ ទៀត»។

«ដូច្នេះ កតា្តា ទាំង នេះ ហើយ 
ដេល ធ្វើ ឱេយ ប៉ះពាល់ និង មាន 
ការ លបំាក ដល ់អ្នក ជនំាញ ការ 
របស ់ចនិ ក្នងុ ការ ចុះ មក ធ្វើ ការ- 
ចេញ ចូល បេទេស យើង និង 
បេទេស ចិន។ យើង សងេឃឹម ថា 
នៅ ពេល  វធិានការ រតឹ បន្តងឹ ទាងំ- 
ឡាយ តេវូ បាន បន្ធរូ បន្ថយ ពកួគេ  
នងឹ ចាប ់ផ្តើម ដណំើរការ វញិ »។ 
នេះ បើ យោង តាម ការ ថ្លេង របស ់
លោក ចាន់សេរី វុតា្ថា។

កាលព ីថ្ងេទ៣ី១ ខេធ្ន ូ រដា្ឋាភ-ិ
បាល  បាន សមេច ជា គោល- 
ការណ៍ អនុញ្ញាត ឱេយ កេុម ហ៊ុន 
Power China Interna-
tional Group Ltd (PIG) ធ្វើ 
ការ សិកេសា និង អភិវឌេឍ សំណើ  
សាង សង់   ពេលាន យន្តហោះ 
មួយ  នេះ។ ពេលាន យន្ត ហោះ 
នេះ នឹង  តេូវ សាង សង់ លើ ផ្ទេដី 
ទំហំ ៣០០ ហិក តា ។ នេះ បើ  
តាម លោក ចាន់ សេរី វុតា្ថា ។

កាល ព ីខេ មនីា កេមុ ហ៊នុ PIG 
បាន បញ្ចប់ ការ សិកេសា លទ្ធភាព 
សមេប់ ការ អភិវឌេឍ ពេលាន 
យន្ត ហោះ នេះ នងិ សនួ ឧសេសា-
ហកម្ម កេបេរ នោះ ហើយ។

អតតី អភបិាល ខេត្ត មណ្ឌល- 
គិរី លោក សា្វាយ  សំអា៊ាង ធា្លាប់ 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា អាជា្ញា- 
ធរ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី កំពុង បោះ 
បង្គាល លើ ផ្ទេដី ទំហំ ៦០០ 
ហកិតា សមេប ់គមេង ពេលាន  
យន្ត ហោះ ថ្មី នេះ ដោយ  មាន 

ចមា្ងាយ  ២២ គឡីមូ៉េតេ ខាងតេបងូ 
កេុង សេន មនោរមេយ ក្នុង ឃុំ 
សេន  មនោរមេយ សេុក អូររាំង។

កាល ពី ចុងខេ សីហា រដា្ឋាភិ-
បាល   បាន អនុម័ត លើ សេចក្តី- 
ពេង ផេនការ មេ អភវិឌេឍ នវ៍សិយ័ 
ទេសចរណ ៍ខេត្ត មណ្ឌលគរិ ី ឆ្នា ំ
២០២១-២០៣៥ ចំ ពេល 
ដេល  មាន គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម កាន ់តេ 
ទូលំ ទូលាយ ដើមេបី ទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវ  ទេសចរ ជាត ិនងិ អន្តរ ជាត ិ
បេមាណ ៣ លាន នាក ់ជា រៀង- 

រាល់  ឆ្នាំ ទៅ កាន់ តំបន់ ថាមពល 
ជីវ ចមេុះ ដ៏ សេស់ នៅ ភាគ ឦ- 
សាន  នៅ  តេឹម ឆ្នាំ២០៣៥។

ផេនការ មេ នេះ នឹង បំពេញ 
បន្ថេម នវូ ផេនទ ីបងា្ហាញ ផ្លវូទេស- 
ចរណ ៍ជាត ិ៣  ដណំក ់កាល ឆ្នា ំ
២០២១-២០២៥ នងិ ផេនការ 
មេ អភិវឌេឍន៍ ទេសចរណ៍ ខេត្ត 
សៀម រាប ឆ្នា២ំ០២១-២០៣៥ 
ដេល តេូវ បាន អនុម័ត ជា ផ្លូវការ 
ដោយ លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី 
ហ៊ុន សេន កាល ពី ថ្ងេទី ១ ខេ 

មេសា ដើមេបី បងា្ហាញ ទសិ សមេប ់ 
ការ ងើប ឡើង វញិ ព ីការ រកី រាល- 
ដាល ជងំ ឺក ូវដី១៩ របស ់វសិយ័ 
ទេសចរណ៍។

ក្នងុ លខិតិ មយួ កាលព ីថ្ងេ ទ៩ី 
ខេ សហីា  លោក ហ៊នុ សេន បាន  
អះអាង ថា  វិស័យ ទេសចរណ៍ 
នៅ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី កំពុង ស្ថិត- 
នៅ ក្នងុ ដណំក ់កាល រកី ចមេើន 
ដេល មាន សកា្តានពុល ធ ំទលូាយ  
សមេប ់ការ អភវិឌេឍ នងិ ថាផេន-
ការ មេ នេះ នឹង ជួយ ពន្លឿន កំ-
ណើន សេដ្ឋកិច្ច  ក្នុង ខេត្ត និង 
ផ្នេក ផេសេង ទៀត របស់ កម្ពុជា។

លោក ហ៊ុន សេន បាន ថ្លេង 
ថា ៖« ជាមួយ នឹង សកា្តានុ ពល 
ទាងំ នេះ ហើយ ស្ថតិ កេម ការ- 
គិត គូរ ដ៏ វេង ឆ្ងាយ និង ទូលំ ទូ-
លាយ រាជ រដា្ឋាភ ិបាល បានរៀប-
ចំ និង  ដាក់ ចេញ នូវ ផេនការ មេ 
អភិវឌេឍ ន៍ទេសចរណ៍ ខេត្ត មណ្ឌល   
គរិ ីជា តេវីសិយ័ មយួ ដើមេប ីបងា្ហាញ  
ពី យន្តការ និង ទិស ដៅ យុទ្ធ - 
សាស្តេ សំខាន់ៗ សមេប់ ការ- 
អភិវឌេឍ វិស័យ ទេសចរណ៍ នៅ 
ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ដោយ តភា្ជាប់ 
នឹង ចក្ខុវិស័យ នេ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
បេទេស ក្នងុ អឡំងុ  ឆ្នា ំ២០២១-
២០៣៥ និង ជាចេើន ឆ្នាំ ខាង- 
មុខ ទៀត»៕ LA

តពី ទំព័រ ១...បង់ ពន្ធ អាករ 
លើ រថយន្ត មាន សេប់ នៅ ក្នុង 
បេទេស កាន់ តេ មាន ភាព រលូន 
បេកប ដោយ សម ធម៌។

GDCE បាន បន្ត ថា សមេប់ 
រថយន្ត ចង្កូត សា្តាំ គ្មាន ពន្ធ និង 
អា ករ នាំ ចូល មាន សេប់ ក្នុង 
បេទេស តេវូ បន្ធរូ បន្ថយតម្លេគតិ  
ពន្ធ គយ លើ តម្លេ រថយន្ត ចង្កូត 
ឆ្វេង តាម ឆ្នាំ ម៉ូដេល ៣ បេភេទ 
គឺ  ឆ្នាំ ម៉ូដេល ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០១៥ 
ចុះ បន្ថយ ២០ ភាគ រយ , ឆ្នាំ ម៉ូ-
ដេល ចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០១៦ ដលឆ់្នា ំ

២០១៨ បន្ថយ ១៥ភាគ រយ 
នងិ ឆ្នា ំម៉ដូេល ចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០១៩ 
ដល់ ឆ្នាំ២០២០ បន្ថយ ១០ 
ភាគ  រយ ។

ដោយឡេក ចំពោះបេក់ពន្ធ 
និងអាករ  ដេល បង់ លើស នា 
ពេល កន្លង មក តាម ខ្លឹមសារ 
លខិតិ លេខ ២០៧៦ /២១អគរ 
ចុះ ថ្ងេទ ី២២ ខេកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២១ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ នងិ រដា្ឋាករ 
កម្ពជុា បាន ស្នើ ឱេយ  អង្គ ភាពគយ 
នងិ រដា្ឋាករ ពាក ់ពន័្ធ ធ្វើ របាយកា-
រណ៍  ដើមេបី ពិនិតេយ និងសមេច។

អគ្គ នាយកដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ 
ក ៏បាន កណំត ់ថា ចពំោះ រថយន្ត 
ស្ទចូ ធនុ ធ្ងន ់ដេល មាន ទម្ងន ់សទុ្ធ 
លើស ពី ២០ តោន តេូវ បាន 
លើក លេង ការ តមេវូ ឱេយ កេ ចង្កតូ 
ព ីសា្តា ំទៅ ឆ្វេង។ ការសមេចនេះ 
យោង តាម លខិតិ ចុះ ថ្ងេទ ី៤ ខេ 
កញ្ញា ឆ្នា ំ២០០៨ របស ់កេសងួ 
សេដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ។

លោក ពេប ទតិេយរតនា មា្ចាស ់
កេុម ហ៊ុន នាំ ចូល រថយន្ត RVG  
បាន យល់ ឃើញ ថា សេចក្តី- 
សមេច នេះ សមេប ់តេ រថយន្ត 

នៅ ក្នុង សេុក សេប់ដេល អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន គយ  និង រដា្ឋាករ 
កម្ពជុា ធ្វើ ការ បញ្ចុះ តម្លេដើមេបឱីេយ  
មា្ចាស់ រថយន្ត ដេល មាន ចង្កូត- 
សា្តាំ កេ រួច ហើយ ឱេយ ទៅ បង់ ពន្ធ 
នងិ  រថយន្ត ចង្កតូ ឆ្វេង ដេល មនិ 
ទាន ់បាន បង ់ពន្ធ អាករ ព ីមនុ មក  
ដូច ជា រថយន្តសា្លាក លេខ រដ្ឋ ខម 
និង នប ជាដើម គឺ តេូវ បាន បន្ធូរ- 
បន្ថយ ឱេយ   បង់ ពន្ធ ចូល រដ្ឋ។

លោក បន្ត ថា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ហា នេះ ក្នងុ នាម លោក ជា អ្នក- 
នា ំចលូ រថយន្ត សេប ចេបាប ់សមូ 
សម្តេង ការ គទំេ បើ សនិ ជា អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ 
កម្ពជុា បន្ធរូ បន្ថយ ជា ទទូៅ ប៉នុ្តេ 

នេះ តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង នងិ អនវុត្ត 
សមេប់ តេ រថយន្ត ដេល បាន 
បេើ  បេស់ ហើយ អត់ ពន្ធ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « ចណំត ់ការ 
ទាំង អស់ នេះ មាន អី ល្អ តើ បើ 
យើង មិន បន្ធូ របន្ថយ ខាង អ្នកបេើ- 
បេស ់ឡាន អត ់ពន្ធ អត ់ទៅ បង ់
ពន្ធ ហើយ វា បាត ់បង ់ថវិកា ជាត ិ
ទៀត ។ អ៊ីចឹង ចង់ មិន ចង់  វា គួរ- 
តេ បន្ធូ របន្ថយ ហើយ»។

ការ បេមលូ ចណំលូ ពន្ធ របស ់
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ  នងិ រដា្ឋាករ 
កម្ពុជា នៅ ក្នុង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ  
២០២១ សមេចបានទកឹ បេក ់ 
១ ១៥៩,៥ លាន ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ 
៨,៩ ភាគរយ បើ ធៀប នងឹ រយៈ- 

ពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ មុន ។ ក្នុង នោះ 
ចណំលូ ព ីយនយន្ត នងិ គេឿង- 
ចកេ មានចនំនួ ៤២,៣ ភាគរយ 
ទនំញិ ចមេុះ មាន ២៨ ភាគ រយ 
ផលតិផល តេល សលិា  (បេង- 
សាំង, បេងមា៉ាស៊ូត និង បេង 
រំអិល) មាន ២៣,៥ ភាគរយ 
សមា្ភារ  សណំង ់ នងិ កមេ ផេសេង ៗ  
៦,២  ភាគរយ ។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ការ បេមូល 
ចំណូល ពន្ធ គយ សមេច បាន 
២ ៤១៩,៦ លាន ដលុា្លារធា្លាកច់ុះ 
២៤,៨ ភាគ រយ ធៀប  ទៅ នងឹ ឆ្នា ំ 
២០១៩។ នេះ បើ តាម ទនិ្ននយ័ 
របស់   អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ និង 
រដា្ឋាករ កម្ពុជា៕  LA
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រដ្ឋសម្ចក្សមួ្លបណ្តោះអាសន្ន...
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ភ្នពំេញៈ ការបញ្ចប់ការសាង-
សង់និងដាក់ចូលទីផ្សាររបស់
គម្ងអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូធំៗ២
ដ្លមានបន្ទប់សា្នាក់នៅជិត
១៦០០យនូតីបានធ្វើឱយ្ចនំនួ
បន្ទប់ខនុដូក្នងុរាជធានីភ្នពំញ្
គិតត្ឹមដំណាច់ត្ីមាសទី៣
ឆ្នាំ២០២១កើនដល់ប្មាណ
៣០០០០យនូតី។ន្ះបើតាម
របាយការណ៍ស្វជ្វរបស់
ក្មុហ៊នុអចលនទព្យ្CBRE
Cambodia។
របាយការណ៍CBRECam-

bodia ច្ញផ្សាយកាលពីថ្ង្-
ទី១២ខ្តុលាបង្ហាញថាក្នុង
ត្ីមាសទី៣ឆ្នាំ២០២១មាន
ខនុដូចនំនួ២បានបញ្ចប់ការ-
សាងសង់គឺThePeak(ជិត
កោះពជ្)្នងិTheGateway
(មហាវថិសីហពន័្ធរសុសីុ្)ដោយ
គម្ងទាំង២ន្ះមានបន្ទប់
សរុប១៥៨៦យូនីត។ចំនួន
ន្ះស្មើនឹងអត្កំណើន៥,៦
ភាគរយបើធៀបទៅនឹងចំនួន
យូនីតកាលពីត្ីមាសទី២ឆ្នាំ
២០២១។
បើតាមការស្វជ្វរបស់

CBRECambodiaទាំងតម្ល្
លក់និងជួលរបស់ខុនដូក្នុង
ត្មីាសទី៣ធៀបនងឹត្មីាស-
ទី២ឆ្នាំ២០២១គឺនៅបន្តធា្លាក់-
ចុះដូចគ្នា។ មូលហ្តុចម្បង
គឺបណា្តាលមកពីវិបត្តិកូវីដ១៩
ដល្ធ្វើឱយ្អត្ប្ើបស្់ធា្លាក-់
ចុះយ៉ាងច្ើន។ក្នុងនោះតម្ល្
លក់ធា្លាក់ចុះជាមធយ្មចនោ្លាះពី
១,៨-៣ភាគរយនិងតម្ល្ជួល
ធា្លាក់ពី៥,៦-៧,៨ភាគរយ។

បច្ចបុប្ន្នទផីស្ារខនុដូត្វូបាន
គ្ច្កច្ញជា៣ប្ភ្ទគឺ
ខុនដូប្ណីត(High-end)
មានតម្ល្លក់មធ្យម២៧៥០
ដុលា្លារក្នុង១ម៉្ត្ការ៉្ប្ភ្ទ
មធយ្ម(Mid-Range)មានតម្ល្
២០៥០ដលុា្លារនងិបភ្ទ្តម្ល្
សមរម្យ(Affordable)មាន
តម្ល្១៤៦០ដុលា្លារ។
ចណំក្តម្ល្ជលួក្នងុត្ីមាស-

ទី៣ឆ្នា២ំ០២១គឺខនុដបូណ្តី
មានតម្ល្មធ្យម១១,៤ដុលា្លារ
ក្នុង១ម៉្ត្ការ៉្សម្ប់រយៈ-
ពល្១ខ,្បភ្ទ្មធយ្ម៩,៤
ដលុា្លារនងិបភ្ទ្តម្ល្សមរមយ្
មានតម្ល្៧,៩ដុលា្លារ។
អ្នកនាងគមឹគិនកស្ាអ្នក-

គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ន្ក្ុមហ៊ុន
CBRECambodiaបានបប្់

ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្ទី១៣
ខ្តលុាថាដើមប្ីឱយ្ទផីស្ារនងិ
តម្ល្របស់ខុនដូនៅកម្ពជុាហក់-
ឡើងវញិគ្ត្វូការពល្យ៉ាង-
តិច៦ខ្បនា្ទាប់ពីការបើកដំ-
ណើរការសដ្្ឋកចិ្ចទលូំទលូាយ
ឡើងវញិ។អ្នកនាងបានបន្ថម្
ថាដោយសារទីផ្សារខុនដូនៅ
កម្ពុជាពឹងផ្អ្កភាគច្ើនលើ
អតថិជិនបរទ្សហត្ុន្ះការ-
បទិឬរតឹបន្តងឹការធ្វើដណំើរឆ្លង
បទ្ស្ដើមប្ីទប់សា្កាតក់ារឆ្លង
រាលដាលជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើ
ឱ្យទីផ្សារមួយន្ះទទួលរង-
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង។
អ្នកនាងគិនក្សាអះអាង

ថា៖«ការធា្លាក់ចុះអត្កណំើន
ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងឧប-
សគ្គន្ការធ្វើដណំើរបានធ្វើឱយ្

ទីផ្សារខុនដូនៅកម្ពុជាធា្លាក់ចុះ
ជាបន្តបនា្ទាប់ចាប់តាំងពីវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩មក»។
ការសិក្សាខងលើក៏បានរក

ឃើញថាក្នងុចណំោមគមង្
ទាងំ៦ដល្គង្បញ្ចប់ការ-
សាងសង់នៅក្នុងត្ីមាសទី៣
កន្លងមកគឺមានត្គម្ង២
ខងលើដល្បញ្ចប់ការកសាង
តាមផន្ការខណៈ៤ទៀតត្វូ
ពន្យារព្លទៅឆ្នាំក្យ។
បធ្ានផ្នក្លក់នងិជលួល-ំ

នៅឋានរបសក់្មុហ៊នុCBRE
Cambodiaលោកប៉ន្ដាវតី
បានលើកឡើងថាផលរំខន
ដោយសារចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុង
តបំន់គមឺាននយ័ថាការបញ្ចប់
គម្ងជាច្ើននឹងត្ូវបាន
ពន្យារព្ល៕LA
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ភ្នពំេញៈ ឥទ្ធពិលន្ការអូស-
បនា្លាយព្លការឆ្លងរាលដាល
ជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឱយ្ទនុវនិ-ិ
យោគវសិយ័សណំង់នៅកម្ពជុា
ដល្កស្ងួរៀបចំដន្ដីនគ-
របូនយីកម្មនងិសណំង់អនមុត័
ក្នងុរយៈពល្៨ខ្ឆ្នាំ២០២១
មានទឹកប្ក់ជិត៤ពាន់លាន
ដលុា្លារធា្លាក់ចុះ២៤,៤ភាគរយ
បើធៀបនងឹរយៈពល្ដចូគ្នាឆ្នាំ
២០២១។ន្ះបើតាមក្សួង
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ទនិ្ននយ័បង្ហាញថាចាប់ពីខ្

មករាដល់ខ្សហីាឆ្នាំ២០២១
គម្ងសាងសង់ដ្លទទួល
បានការអនញុ្ញាតឱ្យសាងសង់
មានចំនួន២៩០១ធា្លាក់ចុះ
៤៤៩គម្ងចណំ្កទនុវនិ-ិ
យោគមានតម្ល្សរបុ៣៨៤៣
លានដុលា្លារធា្លាក់ចុះ២៤,៤
ភាគរយ។
ទិន្នន័យឱ្យដឹងទៀតថាក្នុង

នោះបភ្ទ្សណំង់លនំៅឋាន
មាន២៥៣០គមង្ស្មើនងឹ
៨៧,២ភាគរយន្សំណើសុំ
សាងសង់សរបុធា្លាក់ចុះ៤៤៥
គម្ងបើធៀបនឹងរយៈព្ល
ដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។
ក្សងួស្ដ្ឋកចិ្ចនងិហិរញ្ញ-

វត្ថុ ឱ្យដឹងថាស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
នៅត្បន្តទទួលផលប៉ះពាល់
ពីវបិត្តិជងំឺកវូដី១៩ជាពសិស្
ពីព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
កមុ្ភៈដល្បានអសូបនា្លាយពល្
រហូតដល់ព្លបច្ចុប្បន្ន និង
បានដាក់សមា្ពាធមកលើសូច-
នាករសំខន់ៗន្វិស័យជំរុញ
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។
លោកជវីសុវីផង្អ្នកគប្-់

គង្ទទូៅន្សមាគមអ្នកសាង-
សង់កម្ពុជាបានប្ប់ភ្នំព្ញ-

ប៉សុ្តិ៍ថាវធិានការរបស់បទ្ស្
នីមួយៗ ក្នុងការរឹតបន្តឹងការធ្វើ
ដណំើរឆ្លងប្ទស្របស់មនស្ុស
ដើមបី្ទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាល
កវូដី១៩បានបង្អាក់ដល់ក្មុ-
វនិយិោគនិបរទស្ក្នងុការចលូ
មកវនិយិោគលើវសិយ័សណំង់
ធំៗនៅកម្ពុជា។ការធា្លាក់ចុះ
ចនំនួគមង្នងិទនុវនិយិោគ
ភាគច្ើនកើតមានត្ចំពោះ
គមង្វនិយិោគធំៗ ដល្មាន
វិនិយោគិនជាជនជាតិបរទស្
ខណៈការវនិយិោគលើសណំង់
ផ្ទះល្វង្នងិសណំង់លក្ខណៈ-
បុរីដ្លមានមា្ចាស់ជាវិនិយោ-
គនិក្នងុស្កុគឺមនិមានបញ្ហាអ្វី
នោះទ្។
លោកបន្តទៀតថា៖«ចំនួន

គមង្នងិទកឹបក្់វនិយិោគ
វិស័យសំណង់នឹងកើនឡើង
វិញនៅព្លការធ្វើដំណើរឆ្លង
ប្ទ្សបានបើកទូលាយ»។
លោកបប្់ទៀតថាអ្វីជាការ

កត់សមា្គាល់នៅក្នងុអឡំងុពល្
ន្វបិត្តិជងំឺកវូដី១៩ន្ះគឺការ
វិនិយោគរបស់វិនិយោគិនក្នុង
ស្ុកបានចាប់ផ្តើមកើនឡើង
ជាបន្តបនា្ទាប់។
កម្ពជុាកពំងុមានផន្ការបើក

ទទួលភ្ញៀវបរទ្សចាក់វ៉ាក់-
សាំងប្ឆំងជំងឺកូវីដ១៩ រួច
នាព្លឆប់ៗ ដើម្បីជំរុញកំ-
ណើនស្ដ្ឋកិច្ចខ្លួនឡើងវិញ។
ក្នងុឆ្នាំ២០២០ទនុវនិយិោគ

ក្នុងវិស័យសំណង់មានតម្ល្
សរុប៧,៨ពាន់លានដុលា្លារ
ធា្លាក់ចុះ៣២,១ភាគរយធៀប
នឹងឆ្នាំ២០១៩។ដោយឡ្ក
ចំនួនគម្ងដ្លត្ូវក្សួង
បានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០២០
មាន៤៨៤១កើន១ភាគរយ។
ន្ះបើយោងតាមរបាយការណ៍
ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា៕LA

ខុនដូជិត១៦០០យូនីតបញ្ចប់ការសាង-
សង់និងដាក់ចូលទីផែសារក្នងុតែមីាសទី៣

គមេង អភិវឌេឍន៍ សំណង់ ធំ ៗ  បានលេច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថតហុងមិនា

តម្ល្បង្ឆៅត្វូបានជញួដរូនៅតម្ល្
ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ង្ចន្ទសបា្តាហ៍ន្ះ
ក្នងុតម្ល៨្២,១៤ដលុា្លារក្នងុ១បារ៉ល្។
បើគិតចាប់ពីថ្ង្ទី២០ខ្សីហាដ្ល
មានតម្ល្ត្ឹមត្៦១,៨៤ដុលា្លារ វ
បានបង្ហាញពីសម្ទះុន្ទំនោរងើបឡើង
ក្នុងរយៈព្លវ្ងដ៏រឹងមាំមួយ។
គ្ហទំព័រ CNBCកាលពីថ្ង្ទី១០

ខ្តុលាបានរាយការណ៍ថាការឡើង
ថ្ល្ន្តម្ល្ប្ងឆៅគឺដោយសារចំនួន
ន្ប្ជាជាតិដ្លទទួលបានការចាក់-
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ កាន់ត្

ច្ើនឡើងដ្លជាកតា្តាធ្វើឱ្យមាន
សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឡើង-
វិញ។ទន្ទឹមគ្នាផងដ្រតម្ល្ធ្យូងថ្មនិង
តម្ល្ហា្គាសកប៏ានឡើងថ្ល្ដល្ជាកតា្តា
ជរំញុឱយ្តម្ល្បង្ឆៅកានត់្ងើបឡើង
បន្ថ្មទៀត ស្បព្លដ្លរដ្ឋមួយ-
ចនំនួនៅឥណា្ឌាកពំងុមានបញ្ហាអគ្គសិនី
ដោយសារត្ខ្វះខតចំហ្ះធ្យូងថ្មនិង
ងកមកប្ើប្ស់ប្ងឥន្ធនៈវិញ។
ចំណ្ករដា្ឋាភិបាលចិន បានបញ្ជាឱ្យ
ក្ុមអ្នករុករករ៉្ធ្យូងថ្ម បង្កើនចង្វាក់-
ផលតិកម្មរបសខ់្លនួខណៈតម្ល្ថាមពល

ប្ងឆៅកាន់ត្បន្តកើនឡើង។
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាន្ះតាមរយៈ

របាយការណ៍ន្កិច្ចប្ជុំលើកទី២១
កាលពីថ្ង្ទី៤ខ្តុលាអង្គការOPEC+
បានសមច្កប្្ឡើងវញិនវូសច្ក្ត-ី
សមច្ន្កចិ្ចបជ្ុំលើកទី១៩ក្នងុការ-
បង្កើនឡើងវញិពីការកាតប់ន្ថយចង្វាក-់
ផលិកម្ម៣,២លានបារ៉្លក្នុង១ថ្ង្
ដោយបូកបន្ថ្មទៅលើការរក្សាការ-
បង្កើនចង្វាក់ផលិតកម្មប្ចាំខ្៤០០
ពាន់បារ៉ល្ក្នងុ១ថ្ង្រហតូដល់ដណំាច-់
ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២១ន្ះ។

តាមការវិភាគផ្ន្កបច្ច្កទ្សវិញ
តម្ល្ប្ងឆៅស្ថិតនៅក្នុងទំនោរកើន-
ឡើងរយៈព្លវ្ង។ដូច្ន្ះវិនិយោគ-
គិនអាចបន្តទិញក្នុងរង្វង់តម្ល្បច្ចុប្បន្ន
ឬអាចរងច់ាំទញិនៅទម្ទី១៧៩,៥០
ដុលា្លារទម្ទី២តម្ល្៧៨ដុលា្លារនិង
ទម្ទី៣តម្ល្៧៧,៥០ដុលា្លារដោយ
កំណត់មុខងរការពារហានិភ័យនៅ
តម្ល្៧៥ដុលា្លារនិងមុខងរទាញយក
ប្ក់ចំណ្ញទី១នៅក្នុងតម្ល្៨៥,៥
ដុលា្លារឬក្នុងតម្ល្៩០ដុលា្លារសម្ប់
រយៈព្លវ្ង៕ 
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តម្លៃបៃងឆៅអាចបន្តកើនឡើងខណៈសកលលោកកំពុងជួបវិបត្ដិកង្វះខាតថាមពលចំហៃះ

វិភាគ ដោយ ៖ លោក ញឹម ក៊សល បេធាន 
ផ្នេក បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេម៊ហ៊៊ន 
ហ្គោល ដេ ន អេ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល 
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
ក្រសួងការបរទ្រសសហរដ្ឋអាម្ររិកៈ«មានវឌ្រឍនភាពលើ
ផ្ន្រកមួយចំនួន»បន្ទាប់ពីជួបក្រមុតាលីបង់

នៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នៃះអ្នកនំាពាកៃយកៃសួងការបរទៃស

អាមៃរិកលោកណៃដបៃស៍បននិយាយថា៖«មានវឌៃឍនភាពលើ
ផ្នៃកមួយចំនួន»បនា្ទាប់ពីជំនួបប៉ុនា្មានថ្ងៃចុងកៃយនៃះរវាង
គណៈបៃតិភូអាមៃរិកនិងកៃុមតាលីបង់នៅទីកៃុងដូហា
បៃទៃសកាតា។
«មានការពិភាកៃសាបៃកបដោយផលិតភាពលើបញ្ហាជំនួយ

មនុសៃសធម៌»លោកបៃស៍បននិយាយបៃបនៃះក្នុងសន្និសីទ
កាសៃតបៃចាំថ្ងៃហើយបនកត់សមា្គាល់ថា៖«យា៉ាងហោចណាស់
មានកមៃតិមូលមតិគ្នា»អំពីបំណងចង់បនជំនួយ។
កៃពីបញ្ហាជំនួយមនុសៃសធម៌លោកបៃស៍ បននិយាយថា

ភាគីទាំង២បនពិភាកៃសាអំពីការបៃយុទ្ធបៃឆំាងនឹងកៃមុភៃរវកម្ម
ដូចជាកៃមុISIS-Kការអនញុ្ញាតឱៃយពលរដ្ឋអាមៃរកិជនបរទៃស
ធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃស។
កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនគណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់អាមៃរិកដៃល

រមួមានអនុតណំាងពសិៃសសមៃប់ការផៃសះផៃសាអាហ្វហា្គានីស្ថាន
លោកថមវៃសន៍អគ្គនាយករងភា្នាក់ងរចារកម្មCIAលោកដៃវីឌ
កូហៃន និងមន្តៃីជាន់ខ្ពស់នៃទីភា្នាក់ងរសហរដ្ឋអាមៃរិកសមៃប់
ការអភិវឌៃឍអន្តរជាតិ(USAID)លោកសៃីសរ៉ាឆាលបនធ្វើដំណើរ
ទៅទីកៃងុដូហាសមៃប់ជំនួបដំបូងជាមួយកៃមុតាលីបង់ចាប់តំាងពី
អាមៃរិកដកទ័ពចៃញពីអាហ្វហា្គានីស្ថានកាលពីខៃសីហា។
រដ្ឋបលរបស់បៃធានាធិបតីអាមៃរិកលោកចូបៃដិនបននិយាយ

ថា ពួកគៃចង់ផ្ដល់ជំនួយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បៃជាជនអាហ្វ-
ហា្គានីស្ថានខណៈពៃលដៃលមានការពៃយួបរម្ភយា៉ាងខ្លាងំអំពីវិបត្តិ
មនុសៃសធម៌ដ៏ធំ។ក្នងុកិច្ចបៃជំុកៃមុបៃទៃសG20កាលពីថ្ងៃអង្គារ
មៃដឹកនំាពិភពលោកបននិយាយថាបៃទៃសអាហ្វហា្គានីស្ថាន
តៃវូការវិធានការបនា្ទាន់ដើមៃបីបញ្ចៀសការដួលរលំ។សហភាពអឺរុ៉ប
បនយល់ពៃមផ្ដល់ជំនួយមនុសៃសធម៌បៃមាណ៨០០លានដុលា្លារ
បន្ថៃមទៀតទៅអាហ្វហា្គានីស្ថាន៕សុខ វេងឈាង

នយករដ្ឋមន្ត្របូ៉ីឡូញចោទប្រកាន់ក្រមុ-
ប្រឆំាងថានិយាយកុហកអំពីPolexit

អង្គការWHOជំរុញឱ្រយមានការចាក់ដូសជំនួយលើមនុស្រសចាស់ដ្រលធ្លាប់ចាក់សីុណូវ៉ាក់ឬសីុណូហ្វាម

ហួន   ឌីណា 

ប៊យុដាប៉េសៈលោកនាយក-
រដ្ឋមនៃ្តីMateuszMoraw-
ieckiនិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ
ថាប៉ូឡូញគ្មានបំណងចាក-
ចៃញពីសហភាពអរឺ៉បុទៃដោយ
ចោទអ្នកនយោបយបកៃស
បៃឆាងំថាបនផៃសព្វផៃសាយរឿង
កុហកដៃលថាប៉ូឡូញនឹង
ចៃញពីប្លុក(Polexit)នៃះ។
ការអតា្ថាធបិៃបាយរបស់លោក

ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីសលាក្តី
ធម្មនុញ្ញប៉ូឡូញបនសមៃច
កាលពីសប្តាហ៍មនុថាផ្នៃកខ្លះ
នៃចៃបាប់សហភាពអឺរ៉ុបមិនតៃូវ
នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បៃទៃស
ដៃលធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់គោល-
ការណ៍សំខន់នៃការធ្វើសមា-
ហរណកម្មអឺរ៉ុបនិងជំរុញឱៃយ
មានការពិភាកៃសាថាប៉ូឡូញ
អាចចាកចៃញពីសហភាពថ្ងៃ-
ណាមួយ។សៃចក្ដីសមៃចបង្ក
ឱៃយបៃជាជនបូ៉ឡូញជាង១០មឺុន
នាក់ចូលរួមក្នងុការបៃមូលផ្តុំគ្នា
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយដើមៃបីគំទៃដល់

សមាជិកភាពសហភាពអឺរុ៉ប។
លោកMorawieckiនិយាយ

អឡំងុកចិ្ចបៃជុំកពំលូនៃបៃទៃស
Visegradនៅអឺរ៉ុបកណា្តាល
ទំាង៤នៅរដ្ឋធានីបុ៊យដាប៉ៃស
ថា៖«កៃមុបៃឆំាងជាទីសៃឡាញ់
របស់យើងកំពុងពៃយាយាម
បញ្ចុះបញ្ចលូថាយើងចង់ធ្វើឱៃយ
សហជពីចុះខៃសាយដោយចាក-
ចៃញពីសហភាពអឺរ៉ុប»។
លោកបនបន្តថា៖«នៃះចៃបាស-់
ណាស់មិនមៃនគៃន់តៃជា
ព័ត៌មានក្លៃងកា្លាយនោះទៃវាគឺ
ជាអ្វីដៃលអាកៃក់ជាងនៃះ

ទៅទៀត។វាគឺជាការកុហក
ដៃលមានគោលបំណងធ្វើឱៃយ
សហភាពធា្លាក់ចុះ»។
គណបកៃសបៃឆាងំCivicPlat-

formមិនទាន់ឆ្លើយតបយា៉ាង-
ណាភា្លាមៗ ទៃបុ៉ន្តៃនៅឯបតុកម្ម
កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយនៅកៃងុវា៉ាសវូី
លោក Donald Tuskអតីត
បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាអឺរ៉ុបនិង
បច្ចុបៃបន្នជាអ្នកដឹកនាំបកៃស
នៃះនិយាយថាគណបកៃសកាន់
អំណាចPiSកំពុងធ្វើឱៃយអន្ត-
រយដល់អនាគតរបស់ប៉ូឡូញ
នៅអឺរ៉ុប។

គណបកៃសPiSនិយាយថា
សហភាពអឺរុ៉បបនហួសអាណត្តិ
របស់ខ្លួនក្នុងការពៃយាយាម
បញៃឈប់កំណៃទមៃង់បៃព័ន្ធ
តលុាការនៅប៉ឡូញូដៃលកៃងុ
បៃ៊ុចសៃលនិយាយថា ធ្វើឱៃយ
ប៉ះពាល់ដល់ឯករជភាពរបស់
តុលាការ។ជាមួយគ្នានោះ
លោកMorawieckiបន
និយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា៖
«បៃ៊ុចសៃលគួរតៃផ្តាតលើ
សន្តិសុខបញៃឈប់អំពើភៃរវកម្ម
និងកិច្ចសហការសៃដ្ឋកិច្ចជា-
មួយបៃទៃសដទៃទៀត»។
ថ្វីបើមានការប៉ះទង្គចិគ្នារវាង

កៃុងវា៉ាសូវីនិងបៃ៊ុចសៃលក្ដីក៏
ការគំទៃចំពោះសមាជិកភាព
សហភាពអឺរ៉ុបនៅតៃមាន
កមៃតិខ្ពស់នៅប៉ឡូញូដៃលជា
អតីតបៃទៃសកុម្មុយនីស្តដ៏ធំ
បផំតុរបស់ប្លកុនៃះនងិជាអ្នក-
ទទួលផលកំពូលនៃជំនួយ
របស់សហភាពអឺរ៉ុបដើមៃបីជួយ
សមាជិកកៃីកៃបន្ថយគមា្លាត
អភិវឌៃឍន៍ជាមួយបៃទៃសអ្នក-
មានដទៃទៀត៕

សៅ សម្ភសេស 

កៃុមផ្តល់បៃឹកៃសារបស់អង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក(WHO)បននយិាយ
នៅថ្ងៃចន្ទថាការចាក់ដូសជំនួយគួរ
តៃចាក់លើកៃុមមនុសៃសអាយុចាប់ពី
៦០ឆា្នាំឡើងទៅដៃលធា្លាប់បនទទួល
វា៉ាកស់ងំសុណីវូា៉ាក់នងិសុណីហូា្វាម។
នៃះបើយោងតាមការចុះផៃសាយរបស់
សរព័ត៌មានSouthChinaMorn-
ingPost(SCMP)។
កៃុមអ្នកបៃឹកៃសាយុទ្ធសស្តៃស្តីពី

ការចាក់ថា្នាំបង្ការរោគ(SAGE)ក៏
បននិយាយថា ដូសជំនួយគួរតៃតៃូវ
បនផ្តល់ដល់មនុសៃសដៃលមានបៃព័ន្ធ
ការពារខៃសាយមធៃយមនិងធ្ងន់ធ្ងរដៃល
ធា្លាប់ទទួលបនវា៉ាក់សំងកូវីដ១៩
គៃប់បៃភៃទដៃលអនុញ្ញាតដោយ
អង្គការWHO។
កៃមុបៃកឹៃសាដដៃលនៃះបនបៃកាស

អនុសសន៍របសខ់្លនួបនា្ទាប់ពីការពនិតិៃយ
ទិន្នន័យដៃលបនបៃមូលកាលពី
សប្តាហម៍នុគតិចាប់ពីអង្គការWHO
បនអនុម័តវា៉ាក់សំងកូវីដមួយចំនួនតូច

សមៃប់បៃើពៃលមានអាសន្នរួចមក។
ទិន្នន័យទាំងនៃះបនបង្ហាញថា

មនុសៃសនៅក្នុងកៃុមទាំង២នៃះមាន
ហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងមៃរោគឆ្លង
បនា្ទាប់ពីការចាក់វា៉ាក់សំងទាំង២
ដូសមក។មនុសៃសដៃលមិនមានបៃព័ន្ធ
ការពារនៅក្នុងកៃុមនៃះភាគចៃើនរួម
មានអ្នកមានជំងឺមហារីកឬអ្នកជំងឺ
ដទៃទៀត កំពុងទទួលការពៃយាបល
និងមានបៃព័ន្ធភាពស៊ាំខៃសាយ។
កៃមុបៃកឹៃសាដដៃលនៃះបនសង្កត់-

ធ្ងន់ថាអ្នកជំនាញសូមមិនណៃនាំឱៃយ
បៃើដូសជំនួយដើមៃបីដោះសៃយ
បញ្ហាបៃសិទ្ធភាពវា៉ាក់សំងថយចុះឬ
ការបៃបៃួលលើផលប៉ះពាល់មួយ
ចំនួនទៃ។ផ្ទុយទៅវិញកៃុមនៃះបន
ផ្តល់អនុសសន៍ថាការទទួលដូស-
ជំនួយគឺជាផ្នៃកមួយនៃ«ការការពារ
ស៊ៃរីបឋមបន្ថៃម»សមៃប់កៃមុងយ-
រងគៃះទាំងនៃះដៃលមនិមានបៃព័ន្ធ
ភាពស៊ាំខ្លាំងគៃប់គៃន់កៃយទទួល
២ដូសរួច។
លោកJoachimHombach

លៃខធិការនៃកៃុមអ្នកជំនាញឯក-

រជៃយដៃលបនបើកកិច្ចបៃជុំបិទទា្វារ
រយៈពៃល៤ថ្ងៃចុងកៃយនៃះបន
និយាយថា៖«យើងធា្លាប់ទទួលបន
ការអំពាវនាវពីសុខភាពសធារណៈ
យា៉ាងចៃបាស់ហើយយើងដឹងថាការ-
ចៃកចាយដូសទី៣អាចបង្កើនការ-
ឆ្លើយតបនៃបៃព័ន្ធភាពស៊ាំ»។
ទិន្នន័យដៃលបនពិនិតៃយលើ

បៃសិទ្ធភាពវា៉ាក់សំងការពារកូវីដ១៩
របស់កៃមុហុ៊នសីុណូវា៉ាក់និងសីុណូហា្វាម
បនបង្ហាញយា៉ាងចៃបាស់ថានៅក្នងុ
កៃុមមនុសៃសវ័យចំណាស់វា៉ាក់សំងទំាង
នៃះនៅមានបៃសិទ្ធភាពតិចណាស់
បៃសិនបើទទួលបនតៃ២ដូស។
សមៃប់វា៉ាក់សំងសុីណូវា៉ាកនិង

សុីណូហា្វាមអ្នកជនំាញបនណៃនាំឱៃយ
ចាក់ដសូទី៣ក្នងុចនោ្លាះទី១ទៅ៣
ខៃបនា្ទាប់ពីចាក់ដូសទី២រួច។
កៃុមបៃឹកៃសាថា្នាំបង្ការរោគSAGE

បននិយាយថា៖«នៅពៃលអនុវត្ត
អនុសសន៍នៃះដំបូងបៃទៃសនានា
គរួតៃបង្កើនការចាក់ដសូទី២ឱៃយបន
ចៃើនមុននឹងចៃកចាយដូសជំនួយ
ដល់កៃុមមនុសៃសចាស់។យើងមានអា-

រម្មណ៍ថាអនុសសន៍នៃះគឺអាចធ្វើ
បនទាន់ពៃលវៃលាក្នុងន័យថាយើង
ដឹងថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់
ការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សំងទំាងនៃះដូច្នៃះយើង
ចង់ធ្វើវាឱៃយបនឆាប់ជាងនៃះ»។
ទោះជាយា៉ាងណាបៃទៃសដៃលមាន

បៃក់ចំណូលទាបនងិមធៃយមមួយចំនួន
នៅអាមៃរកិឡាទីននងិអាសុីអាគ្នៃយ៍
បនពឹងផ្អៃកយា៉ាងហោចណាស់មួយ
ផ្នៃកលើវា៉ាក់សំងចិនដៃលបៃទៃស
នៃះបនសនៃយានឹងផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សំង
បៃមាណ២ពាន់លានដូសដល់
បៃទៃសនៅជុំវិញពិភពលោកនៅ
ឆា្នាំនៃះដោយភាគចៃើនជាវា៉ាក់សំង
សុីណូវា៉ាក់និងសុីណូហា្វាម។
លោកYanzhongHuangអ្នក

ជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នៃកសុខភាពពិភព-
លោកនៅកៃុមបៃឹកៃសាទំនាក់ទំនងបរ-
ទៃសនៅទីកៃុងញូវយ៉កលើកឡើង
ថា៖ «អនុសសន៍របស់កៃុមបៃឹកៃសា
SAGEអាចមានបៃសទិ្ធភាពក្នុងការ-
ការពារមនុសៃសចាសរ់ប់សិបលាននាក់
នៅក្នុងបៃទៃសចិនតៃមា្នាក់ឯងដៃល
បៃជាជនជាង១៨ភាគរយមាន

អាយុលើសពី៦០ឆា្នាំ»។
កៃុមបៃឹកៃសាដដៃលនៃះនឹងពិនិតៃយ

មើលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងតមៃវូការនៃ
ការចាក់ថា្នាំបង្ការរោគសមៃប់វា៉ាក់សំង
ទំាងនៃះឬវា៉ាក់សំងផៃសៃងទៀតនៅក្នុង
កិច្ចបៃជំុមួយនៅខៃកៃយខណៈអង្គ-
ការសុខភាពពិភពលោកWHOបន
ចៃញសៃចក្តីបៃកាសផ្អាកការចៃក-
ចាយដូសជំនួយរហូតដល់ដំណាច់ឆា្នាំ
នៃះដោយលើកឡើងពីភាពមិនស្មើគ្នា
នៃលទ្ធភាពទទួលបនវា៉ាក់សំង
នៅលើពិភពលោក។
អ្នកវិទៃយាសស្តៃស្ដពីបីៃពន័្ធភាពស៊ាំ

លោកសៃីKylieQuinnអនុបៃធាន
សៃវជៃវរបស់សកលវិទៃយាល័យ
RMITនៅទកីៃុងមៃលបន៊លើកឡើង
ថា៖ «អង្គការសុខភាពពិភពលោក
មិនររំងការចៃកចាយដូសទី៣
សមៃប់មនុសៃសផៃសៃងទៀតទៃប៉ុន្តៃ
ពួកគៃនិយាយយា៉ាងចៃបាស់ថាយើងគរួ
ផ្ដាតទៅលើកៃមុមនុសៃសដៃលគួរពៃយួ-
បរម្ភបំផុតហើយនៃះគឺជារបៀប
ដៃលយើងតៃូវការផ្តល់អាទិភាពដល់
ការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សំង»៕

លោក  MateuszMorawieckiនាយករដ្ឋមន្តៃីប៉ូឡូញ។ រូបAFP



 ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៤ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

កូរ៉េខាងតេបូងៈបេក្ខជនឈរឈ្មោះបេធានាធិបតីប្តេជ្ញាការអនុវត្តបេក់ចំណូលមូលដ្ឋានមុនបោះឆ្នោត
សុខ  ស្រី លុច 

 កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ សប្ដាហម៍នុ  លោក 
Lee Jae-myung   បៃក្ខជន ឈរ - 
ឈ្មោះ ជា បៃធានាធិបតី នៃ គណបកៃស 
បៃជាធិបតៃយៃយ  កំពុង កាន់ អំណាច បន 
ប្តៃជា្ញា ថា   នងឹ កណំត ់បៃក ់ចណំលូ  មលូដ្ឋាន 
ជា សកល ដល ់បៃជាជន  បៃសនិ បើ លោក 
ជាប់ ការ បោះ ឆ្នាត នា ពៃល ខាង មុខ ។ 

លោក  Lee បន នយិាយ ថា  សៃរភីាព 
ពិត បៃកដ គឺ អាច ធ្វើ ទៅ បន លុះ តៃ តៃ 
លក្ខខណ្ឌ ជីវភាព របស់ បៃជាជន តៃវូ បន 
ធានា ទៅ លើ គៃប់ វិស័យ រួម ទំាង បៃក់- 
ចំណូល  លំនៅឋាន  និង ហិរញ្ញបៃបទាន។

គមៃង ការ  បៃក់ ចំណូល ជា សកល 
កៃម ការ ដឹក នាំ របស់ លោក  នឹង ផ្តល់ ការ- 
ឧបត្ថម្ភ ជា សាច់ បៃក់ បៃចាំ ឆ្នាំ ដល់ បៃ- 
ជាជន ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ យា៉ាង តចិ  ២០ ៩, ១ ៦ 
ដលុា្លារ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០២៣ ។ 
ចំពោះ បៃជាជន កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ដៃល មាន 
អាយ ុចន្លាះ ព ី ១៩  ទៅ  ២៩ ឆ្នា ំនងឹទទលួ- 

បន បៃក ់បៃចា ំឆ្នា ំបៃមាណ  ៨០០ដលុា្លារ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ចាប់ ពី 
ឆ្នាំ ២០២៣។

លោក Kim Dong-yeon  អតីត រដ្ឋ-   
មនៃ្តី កៃសួង ហិរញ្ញវត្ថុ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  
ហាក ់ប ី ដចូ ជា យល ់សៃប    ហើយ លោក 
នយិាយថា  ការ រុះ រ ីចៃបាប ់ឡើង វញិ គ ឺជា 
ការ ចា ំបច ់ដើមៃបីជរំញុ ការ ធ្វើ នយិតកម្ម 
នៃះ  ។   លោក បន និយាយ ថា  បៃទៃស 

ករូ៉ៃខាង តៃបូង គរួ តៃ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព ទៅ 
លើ ចៃបាប់ របស់ ខ្លួន ។

លោក  Kim បន និយាយ ថា ៖«ចៃបាប់ 
កូរ៉ៃ ចៃង តៃ អ្វី ដៃល សៃប ចៃបាប់  ដូច្នៃះ 
កន្លៃង ដៃល នៅ សល់ តៃូវ ចាត់ ទុក ថា ជា 
អពំើ ខសុ ចៃបាប ់។ យើង គរួ តៃ មាន វធិ ីផៃសៃង 
ដូច នៅ បៃទៃស ជឿន លឿន ដៃរ »។  នៃះ 
បើ តាម ការ រាយការណ ៍របស ់សារពត័ម៌ាន  
Financial Times។ 

ប៉នុ្តៃផៃនការបៃកច់ណំលូជាសកល
បនទទួលការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញ និង 
តំណាងរាស្តៃគណបកៃសបៃឆំងដោយ 
ពកួគៃសរួថាតើបៃករ់បស ់អ្នកបងព់ន្ធប៉នុា្មោន 
ដៃលតៃូវការដើមៃបីសមៃចបនគោល- 
នយោបយ មួយ នៃះ ។

លោក  Paul Choi  សៃដ្ឋ វិទូ នៅ កៃុម 
វនិយិោគ   CLSA បននយិាយ ថា  ការ អនវុត្ត 
គោលការណ៍ នៃះ អាច ជោគ ជ័យ ក្នុង  
រយៈ ពៃល ខ្លី  ប៉ុន្តៃ  បៃថុយ នឹង លំនឹង នៃ 
សៃដ្ឋកចិ្ច បៃទៃស ដៃល តៃវូបន ចាតទ់កុ  
ជា  សៃដ្ឋកិច្ច ធំ ទី៤  របស់ អាសុី ។

លោក  Sung Tae-yoon ជា 
សាស្តៃចារៃយ ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច នៅ សាកល- 
វិទៃយាល័យ យ៉ុនសុី បន និយាយ ថា 
គោលការណ៍ នៃ បៃក ់ចណូំល មលូដ្ឋាន 
ជា សកល តមៃូវ ឱៃយ រដ្ឋាភិបល ចំណាយ 
ថវិកា បន្ថៃម ចៃើន ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។

លោក   Sung បន និយាយបន្ថៃម  ថា ៖ 
«លុះ តៃ តៃ បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង មាន 
មធៃយាបយ បៃមូល ផល ចំណៃញ បៃចាំ 

ឆ្នា ំដចូ ជា នៅ តបំន ់មជៃឈិម បពូ៌ា ដៃល មាន 
បៃង ឆៅ  ហើយ មាន គមៃង រក បៃក់ 
តាម រយៈ អ្នក បង់ ពន្ធ ដោយ មិន កាត់- 
បន្ថយ ការ ចំណាយ ទៅ លើ កម្មវិធី 
សុខុមាលភាព ដៃល មាន សៃប់»។ 

នៅ ក្នងុ អំឡុង វិបត្ត ិកូវីដ ១៩  សម្ទះុ នៃ 
ការ នំា ចៃញ  និង ការ ឆ្លើយ តប  ផ្នៃក សុខភាព 
របស់  បៃទៃស នៃះ  បន ជួយ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
សមៃច បន នូវ ការ ងើប ឡើង វិញ លឿន 
បំផុត ពី វិបត្ត ិសៃដ្ឋកិច្ច ដៃល បង្ក ឡើង 
ដោយ ជំងឺរាត តៃបាត កូវីដ ១៩ ។ បុ៉ន្តៃ វិបត្ត ិ
សៃដ្ឋកិច្ច  និង យុទ្ធសាសៃ្ត ទប់ សា្កាត់ ការ-  
រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ បន បង្កើត 
ឱៃយ មាន គមា្លាត រវាង អ្នក មាន  និង អ្នក កៃ 
ខា្លាងំ ជាង មុន ។

កន្លង មក  បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូ ងបន 
អនុវត្ត បៃក់ ចំណូល មូលដ្ឋាន សកល 
អំឡុង ពៃល ដៃល បៃទៃស នៃះ ជួប វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩ ។ រដ្ឋាភិបល បន ផ្តល់ ជា 
សាច់ បៃក់ ទៅ បៃជាជន ខ្លួន បៃមាណ  
២២០ ដុលា្លារ សហរដ្ឋ អាមៃរិក៕

រឿងអាសេវូនយោបាយអូទេសីធ្វើឱេយ
កេមុអភិរកេសនិយមនៅអឺរុ៉បរិះរកផ្លវូថ្មី

ហួន   ឌីណា 

ប៊្ររឡំាងៈ   នៅ ពៃល លោក 
Sebastian Kurz  ចូល កាន់ 
តណំៃង ជា អធកិារបត ីនៃ បៃទៃស 
អូទៃីស ក្នុង អាយុ  ៣១ ឆ្នាំ  អឺរ៉ុប 
ទាងំ មលូ  កៃក ឈរ ឡើង អបអរ- 
សាទរ  ហើយ លោក  កា្លាយ ជា 
បុគ្គល គំរូ សមៃប់ មៃដឹកនាំ សា្តំ 
កណា្តាល ដៃល កំពុង តស៊ូ  ធ្វើ 
នយោបយ នៅ កន្លៃង ផៃសៃង  ទៀត    
ក្នុង ទ្វីបអឺរ៉ុប    ផងដៃរ  ។ 

 ប៉ុន្តៃ  ៤ ឆ្នាំ កៃយ មក  លោក 
Kurz បៃរ ជា លា លៃង ចៃញ ពី 
តណំៃង កៃយ ធា្លាក ់ខ្លនួ ចលូ ទៅ 
កៃម  ការ សុើប អង្កៃត ឧកៃដិ្ឋ  កម្ម 
មយួ ដៃល ថា លោកបន   បៃើ លយុ 
សាធារណៈ  ដើមៃប ីជះ ឥទ្ធពិល លើ 
ការ ស្ទង់ មតិ បោះ ឆ្នាត  រួម ទាំង 
ការ បង ់បៃក ់ឱៃយ កាសៃត  ដើមៃប ីឱៃយ 
ចុះ ផៃសាយ ពីរូប លោក   ។  ការ ធា្លាក់ 
ចុះ របស ់លោក   មាន តៃ  ១ គត ់នៅ 
អូទៃីស  ប៉ុន្តៃ វា អាច សាយ ភាយ  
នៅ ទូទាំង ទ្វីប អឺរ៉ុប ។ 

 របត ់ថ្មបីន កើត មាន ឡើង  សៃប 
ពៃល ដៃល ទិដ្ឋភាព នយោបយ 
នៅ អឺរ៉ុប មើល ទៅ កាន់ តៃ បៃក- 
 បក់  ។  ទាំង មាន បុគ្គលវ័យ ក្មៃង  
នងិ ជា អ្នក មាន ជនំាញ ខាង បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ផង  លោក  Kurz  
កំណត់ ខ្លួន លោក ថា ជា មនុសៃស 
មា្នាក់ ដៃល មាន រូប មន្ត ពី របៀប 
រកៃសា តលុៃយភាព ដៃល មាន សមត្ថភាព 
ចំ ពៃល មាន ការ រំខាន ។ 

មៃ ដកឹ នា ំវយ័ ក្មៃង របូ នៃះ    បៃកាន ់

យក ភាសា បៃឆងំ នឹង ជន អន្ត- 
បៃវៃសន៍ ដៃល មាន និនា្នាការ សា្ត-ំ  
នយិម  ហើយ ធ្វើ កណំៃ ទមៃង ់លើ 
គណបកៃស បៃជាជន អភរិកៃស នយិម  
របស់ លោក ចូល ទៅ ក្នុង ចលនា 
នយោបយ ដៃល ទាក ់ទាញ អ្នក- 
គាំទៃ ថ្មី រាប់ សៃន នាក់  ។   

 លោក Thomas  Hofer  អ្នក- 
សង្កៃត ការណ៍ ចាស់ វសៃសា  នៃ 
នយោបយ អរឺ៉បុ  នងិ ជា អ្នក បៃកឹៃសា 
នយោបយ ឯករាជៃយ នៅ ទី កៃុង 
វីយៃន  បននយិាយ ថា  ការ ចោទ- 
បៃកាន់ នា ពៃល ថ្មី ៗ   បៃឆំង នឹង 
រូប លោក  និង ភ័ស្តុតាង ជា ចៃើន 
ដៃល តៃូវ បន បញ្ចៃញ រួច មក 
ហើយ នះ  បនបង្ហាញ ថា យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ទំនាក់ ទំនង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
លោក ឈ្នះ  ការ បោះ ឆ្នាត បៃប 
អភរិកៃស នៅ ក្នងុ សៃកុ  នងិ ការ កោត- 
សរសើរ ពី មជៃឈដ្ឋាន អភិរកៃស នៅ 
បរទៃស គឺ ល្អ  បំផុត ខាង អសីល- 
 ធម៌   និង ខុស ចៃបាប់  ។ 

  អ្នក សង្កៃតការណ៍ រូប នៃះ  បន 
និយាយ បៃប់ កាសៃត ញូវ យ៉ក 
ថាមស៍ ថា ៖  « អ្វ ីដៃល យើង មើល 
ឃើញ នៅ អូទៃសី  គឺ ការ ដួល រលំ 
នៃ និទាន កថា ថ្ម ីមួយ      សមៃប់ គណ- 
បកៃស អភិរកៃស និយម នៅ អឺរុ៉ប ។  នៅ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ  គំរូ របស់ លោក 
Kurz គឺ ជា អ្វ ីដៃល អ្នក ផៃសៃង ទៀត  
កំពុងតាមមើល យា៉ាង ជិត ដិត  ជា 
ចម្លើយ ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បន ចំពោះ 
អ្នក បៃជា និយម សា្ដា ំជៃលុ »។  

 អ្នក វភិាគ ខ្លះ នយិាយ ថា  ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ ថ្មី ៗ  នៅ បៃទៃស អូទៃីស 

បង្ហាញ ថា  យទុ្ធសាស្តៃ នយោបយ 
របស់ លោក Kurz មិន មៃន ជា 
យុទ្ធសាស្តៃ រយៈ ពៃល វៃង ដៃល 
អាច សមៃច បន ដើមៃបី សៃង់អ្នក 
ពក ់កណា្តាល  អភរិកៃស នយិម  ឡើង 
វិញ នះ ទៃ ។ 

 លោក Timothy Garton  Ash 
សាស្តៃចារៃយ បៃវត្តិសាស្តៃ អឺរ៉ុប 
នៅ សាកល វិទៃយាល័យ  Oxford 
ន ិយាយ ថា ៖  « លោក  Kurz គ ឺជា 
មនុសៃស មា្នាក់ ដៃល បន បៃកាន់ 
យក គណបកៃស ពក ់កណា្តាល សា្ដា ំ 
អភរិកៃស នយិម  ដោយ អសូ វា ចលូ 
ទៅ ក្នងុ បៃបបទ បៃជា នយិម  ហើយ 
ឥឡូវ នៃះ កំពុង មាន បញ្ហា ធំ » ។  
លោក បន្ត ថា ៖  « គណបកៃស ធំ ៗ  
នៃ ពកួ ពក ់កណា្តាល សា្ត ំ នងិ ពក-់ 
កណា្តាល ឆ្វៃង   ដៃល គៃប ដណ្តប ់
នៅ អឺរ៉ុប ខាង លិច បនា្ទាប់ ពី ឆ្នាំ 
១៩៤៥ មក មិន មៃន ជា អ្វី ដៃល 
ពួក គៃ ធា្លាប់ មាន នះ ទៃ » ។  

    បៃសនិ បើ វបិត្ត ិសង្គម លទ្ធ ិបៃជា- 
ធិបតៃយៃយ កា្លាយ ជា បៃធាន បទ 
ដៃល ធា្លាប់ មាន កាល ពី  ១ ទសវតៃសរ ៍
មនុ នះ  វបិត្ត ិនៃ ការ អភរិកៃស នយិម 
ឥឡូវ នៃះ តៃូវ បន បង្ហាញ យា៉ាង 
ពៃញ លៃញ ។  យា៉ាង ណា មញិ  អ្នក- 
វភិាគ ចង្អលុ បង្ហាញ ថា  ទោះ ប ីជា 
គណបកៃស អភិរកៃស និយម ចាស់ 
បន រួញ តូច ក៏ ដោយ  ក៏ គោល- 
នយោបយ ជា ចៃើន របស ់ពកួ គៃ 
នៅ តៃ លៃច ធ្លា នៅ អឺរ៉ុប ។ 

 នៅ បៃទៃស បរាងំ  អតតី បៃធានា- 
ធិបតី  Nicolas Sarkozy  តៃូវ 
បន ហ៊ុមព័ទ្ធ ដោយ ការ ចោទ- 

បៃកាន់ អំពីអំពើ ពុក រលួយ ដៃល 
ថ្មីៗ នៃះ តៃូវ បន ផ្តនា្ទាទោស ឱៃយ 
ជាប់ ពន្ធនាគារ  ១ ឆ្នាំ ពី បទ ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ យុទ្ធនាការ 
ខសុ ចៃបាប ់។  គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ 
អភិរកៃស និយម  ដៃល លោក បន 
បង្កើត ឡើង កពំងុ តស៊ ូដើមៃបី ស្វៃង- 
រក ជំហរ របស់ ខ្លួន នៅ មុន ការ- 
បោះឆ្នាត ឆ្នាំ កៃយ ។ 

នៅ បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់   លោក- 
សៃី អធិការបតី  អៃនជៃឡា  
មើរកៃល  (Angela Merkel)  
របស់ គណបកៃស គៃសិា្ទាន បៃជា- 
ធិបតៃយៃយ   ក៏ ជួប វិបត្ត ិដៃរ  ដោយ 
អ្នក ស្នង តំណៃង គណបកៃស ដៃល 
ជាប់ ទាក់ ទង នឹង លោក សៃ ីកាល- 
ពី សប្តហ៍ មុន  បនបង្ហាញ ថា  
លោកសៃ ី  ក៏ អាច តៃៀម ខ្លនួ រួច 
ខ្លួន ដៃរ  បនា្ទាប់ ពី ដឹក នំា កៃុម 
អភិរកៃស  និយម កាល ពី ខៃ មុន ចាញ់ 
ឆ្នាត ជាមួយ នឹង លទ្ធផល  អាកៃក់ 
បំផុត មិន ធា្លាប់ មាន ។ 

 លោក Dominique  Moïsi  
អ្នក វទិៃយាសាស្តៃ នយោបយ បន 
និយាយ ថា ៖  « បៃសិន បើ អ្នក កៃឡៃក 

មើល អាល្លម៉ឺង់  បរំាង  ឬ អុីតាលី  
វា មិន មៃន ជា អ្នក អភិរកៃស  ពក់- 
កណា្តាល សា្ត ំនិយម   ដៃល ឈ្នះ ការ- 
បោះឆ្នាត ឬ កំពុង កាន់ អំណាច 
នះ ទៃ  ។  បុ៉ន្តៃ គោល នយោបយ 
ដៃល មាន នៅ ក្នងុ បៃទៃស  គឺ អភិរកៃស 
ពក់ កណា្តាល សា្ត ំនិយម  » ។  

លោក  ChristophPloss 
បៃធាន គណបកៃស គៃសិា្ទាន បៃជា-
ធបិតៃយៃយ នៅ ទកីៃងុ Hamburg 
នយិាយ ថា  បៃទៃស អទូៃសី គ ឺជា 
គំរូ ដ៏ ល្អ អពីំ វិធី សា្តរ អភិរកៃស និយម 
ឡើង វិញ ។  លោក បន្ត ថា ៖  «នៅ 
ទនីះ ភាគ ី ដៃ គ ូគណបកៃស   បន 
តៃឡប ់មក វញិ ដោយ មាន ទសិដៅ   
ចៃបាស់ លាស់ » ។ 

អ្វ ីដៃល ចៃបាស ់ គថឺា ការ លាលៃង 
ព ីតណំៃង របស ់លោក Kurz មាន 
ន័យ ពិបក និយាយ ណាស់ ។  
លោក  លា លៃង ពី តំណៃង ជា 
អធកិារបត ីកាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ បនា្ទាប ់
ពី ដៃ គូ សម្ព័ន្ធ របស់ លោក គឺ 
គណបកៃស  Greens  និយាយ ថា  
ពួក គៃ មិន អាច បន្ត គៃប់ គៃង ជាមួយ 
លោក បន ទៃ  ដោយ សារ ការ ចោទ 

បៃកាន់ នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន  និង គំរាម- 
កំហៃង ការ បោះឆ្នាត ដោយ គា្មោន 
ទំនុក ចិត្ត   បុ៉ន្តៃ លោក នៅ តៃ ជា  
មៃដឹកនំា គណបកៃស  និង ជា តំ- 
ណាងរាសៃ្ត នៅ ក្នងុ សភាដដៃល ។ 

 អ្នក  ខ្លះ ពៃយាករថា  សមូៃបី តៃ  អ្នក- 
ស្នង តណំៃង បន្ត ដៃល ជា សម្ពន័្ធមតិ្ត 
ដ៏ ស្មោះ តៃង់ របស់ លោក  លោក 
រដ្ឋ មន្តៃ ី ការ បរទៃស  Alexander  
Schallenberg បន សៃបថ ចូល 
កាន់ តំណៃង ជា អធិការ បតី នៅ 
ថ្ងៃ ចន្ទ ក៏ ដោយ  ក៏លោក Kurz 
នឹង នៅ តៃ កាន់ តំណៃង ដដៃល 
ហើយ អាច ឈាន ដល់ ការ វិល- 
តៃឡប់ មក វិញទៀត ផង ។ 

តាម វិធី ជាចៃើន លោក Kurz 
មនិ សូវ ជា តណំាង ឱៃយ ការ អភរិកៃស- 
និយម បៃប បៃពៃណី នះ ទៃ  តៃ 
លោក តណំាង ឱៃយ លក្ខណពសិៃស 
នៃ ឱកាស និយម នយោបយ ដៃល 
ជាប ់ទាក ់ទង នងឹ នយោបយ សា្ត-ំ 
និយម ថ្មី មួយ ដៃល  វិវឌៃឍ នៅ ទ្វីប 
អរឺ៉បុ ក្នងុ ចន្លាះ រវាង ពក ់កណា្តាល 
សា្តំ និយម  ចាស់  និង  ផ្លៃ ផ្កានៃ 
គណបកៃស សា្តំ និយម ជៃុល៕

លោក Sebastian Kurz អធិការបតី បៃទៃស អូទៃីស ដៃល បន លាលៃង ពី តំណៃង ។ រូបថត AFP

លោក Lee Jae-myung ប្រក្ខជន ឈរ ឈ្មោះ ជាប្រធានាធិបតី ។ រូបថត AFP
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ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំេញៈ ដោយ   ផ្ដចួ ផ្ដើម ព ី  ក្រមុហ៊នុ 
ស ្របៀរ  ABC តាម រយៈ   កម្ម វិធី-    
«បគុ្គល  ល្អ ឯក»  ដើម្រប ី   បផំសុ គនំតិ    ចង ់  
ត្រួស ត្រយ  ផ្លូវ   និង ផ្តល់  ជា ពន្លឺន្រ  ក្តី- 
សង្រឃឹម   ក្នងុ ជវីតិ        ឱ្រយ មាន  ផ្រន ការ  អនា-  
គត  ប្រកប     ដោយ សុ  ទិដ្ឋិនិយម នោះ 
វិចិត្រ  ករ ស្រី ឆ្នើម  ឆន ឌីណា ក៏  ចង់   - 
ឱ្រយយុវជន  ខ្ម្ររ  ជំនាន់ ក្រយ រៀន ស្វ្រង -  
យល ់ ពី ឫសគល់ សិល្របៈ គំនូរ   ឱ្រយបាន-  
ច្របាស់លាស់  ដើម្របី បង្កើត  ភាព ល្អ ឯក  
ខ្លួន  ឯង    ។  

ក្រុម ហ៊ុន  ស្របៀរ ABC អុិចស្រ្ដា - 
ស្តោត បាន នាំ មក ជូន     នូវ កម្មវិធី  មួយ 
ឈ្មោះ  «បុគ្គល ល្អឯក»   ដើម្របី បំផុស  
គំនិត   តាម រយៈ ការ បង្កើត     - 
វីដ្រអូ  ស ច់ រឿង ខ្លីៗ  និង ការ  
ជជ្រក  កម្រសាន្ដ  នៅ លើ កញ្ចក ់  ទរូទស្រសន ៍  
ភី អិន អិន ជាមួយ   ប្រក្ខភាពជា  បុគ្គល  
ល្អឯក  ១០  របូ   មក ព ី៥  វសិយ័ ផ្រស្រងៗ  
ព ី  គ្នា រមួ មាន វសិយ័ សលិ្របៈ ជនំញួ ម្ហបូ-  
អាហារ កីឡា  អ្រឡិចត្រូនិក និង    តន្ដ្រី 
ដ្រល  ចាប ់ព ីថ្ង្រទ ី៤ ខ្រកញ្ញា   ដល ់ថ្ង្រទ ី
២៣ ខ្រ តុលា ឆ្នាំ ២០២១  ។  បុគ្គល  
ល្អ   ឯក ទាំង ១០ រូប   នឹង បង្ហាញ  វីដ្រអូ  
សច ់រឿង ខ្លីៗ   អពំ ី ឧប សគ្គ   ដ្រល ពកួ- 
គត់ បាន ជួប ប្រទះ  និង វិធីសស្រ្ដ  
ដ្រល  ពួក គត់ យក  ឈ្នះ  រាល់  ឧបសគ្គ  
ដើម្របី  សម្រច    សមិទ្ធ ផល នានា   ក្នុង-  
អាជីព  ខ្លួន។  

 សម្រប ់ វសិយ័ សលិ្របៈ គនំរូន្រះ  មាន  
អ្នកនាង ឆន ឌីណា ជា វិចិត្រករ ស្រ្តី  
ឆ្នើម   មា្នាក ់នៅ កក្នងុ ប្រទ្រស ម្ពជុា ខណៈ 
លោក  Peap Tarr គឺ ជា  វិចិត្រករ គំនរូ 

នៅ តាម  ផ្លូវ ដ្រល លោក ជា កូន  កាត់ 
ខ្ម្ររ- នូវ្រ ល ស្រ ឡង់។  

វិចិត្រករ ស្រី ដ្រល ធ្លាប់ ទទួល   ពាន 
រង្វាន់ Young Artist Award នៅ   
ប្រទ្រស   ថ្រ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០១៦ អ្នក  នាង 
ឆន ឌណីា បង្ហាញ  អារម្មណ ៍ផ្ទាល ់ខ្លនួ 
សម្រប់ កម្ម វិធី  « បុគ្គល ល្អ ឯក »   
ដ្រល មាន   សរ សំខាន់ ចំពោះ 
សធរណជន យុវជន និង-  
សង្គម ជាតិ  ដូច្ន្រះ ថា ៖ «  អ្វី 
ដ្រល     ក្រុម  ហ៊ុន  ABC  បង្កើត 
កម្មវិធីន្រះ ឡើង ដើម្របី 
លើក  ស្ទួយ វប្របធម៌ 
និង  គ្រប់ វិស័យ - 
ឱ្រយ  មានភាព - 
ជោគ   - 

ជ័យ  ដោយ-   
ការ ខំប្រឹង  និង- 
តស៊ូ  ក្នុងជីវិត ។  
ហើយខ្ញុំ គិតថា  
ន្រះគឺ ជា ឱកាស 
ដ៏ល្អ  សម្រប់-  
ប្អូនៗ    ឈង-     
ចាប ់ នងិ  បង្ហាញ 
ដល់ ប្រជា ជន-  
ខ្ម្ររ  ឱ្រយ ឃើញថា 
ក្រុម ហ៊ុន ABC 
មិន ម្រន ចង់- 
បាន  ជោគ ជ័យ    
ត្រ   មា្នាក ់  ឯង ទ្រ  គ ឺ
ចង់ លើក  ស្ទួយ 
បុគ្គល ដ្រល-  

ទទលួ  បាន ជោគ ជយ័    ឬ  
បុគ្គល ឆ្នើម ជា ច្រើន   - 
ដ្រល កំពុង   ដើរ ទៅមុខ 
ដោយ  ភាពកា្លាហាន  មាន 
ការគំទ្រ  និង  ជំរុញ ពី - 
ក្រុម  ហ៊ុន »។  

ស្រ្តី ឆ្នើម  ក្នុង វ័យ វិចិត្រ - 
កម្ម   ជិត មួយទស វត្រសរ៍-   
ដោយ  ប្រើ គំនិត ច្ន្រ  ប្រឌិត 
និង បញ្ច្រញនូវ  ទស្រសនៈ  - 
អប់រំ នានា   ពី បញ្ហា សង្គម  
តាម  ស្នាដ្រគំនូរ  អ្នកនាង   
ឆន ឌីណា បាន បន្ត ទៀត 

ថា៖ «អ្វី ដ្រល  ពិស្រស ដើម្របី បង្ហាញ 
សធរណ ជន  នងិប្អនូៗ  ជនំាន ់ក្រយ  
សម្រប់  សិល្របៈ គំនូរ ខ្ញុំ  នឹង បើក វិចិត្រ 
សល (gallery)   ដើម្របី បង្ហាញ  ដល់ 
ប្រជាជន  តាម ការដាក់តាំង ពិព័រណ៍  
គំនូរ   និង ឱ្រយ  យុវជន  សិក្រសា    កាន់ត្រ 
ច្របាស់ ពី សិល្របៈ គំនូរ  ថា វាអស្ចារ្រយ  និង 
បង្ហាញ ព ីភាព ខា្លាងំ  របស ់សលិ្របករ ខ្ម្ររ  
ដល់  ជន    បរ  ទ្រស បាន ឃើញ ហើយ-    
ក ៏ ចង ់បង្ហាញ  ឱ្រយ  បងប្អនូខ្ម្ររ  យល ់កាន-់ 
ត្រ ច្របាស់ អំពី គំនូរ អរូបី (abstract) 
ដ្រល     បង្ហាញពី គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត   »។ 

 អ្នក នាង  ឆន ឌីណា ក៏ ចង់ ឃើញ  

ក្រុម  ហ៊ុន   បន្ត  បង្កើត កម្ម  វិធី  ន្រះ  ផ ង  ដ្ររ 
ដើម្របីជួយ យុវជនបាន  ស្វ្រង   យល់ ពី 
បុគ្គល ល្អៗ សម្រប់ អភ  ិវឌ្រឍ   ជំនាញ 
ខ្លនួ ។ វិចតិ្រ  ករ ស្រីនិយម បង្កើត ស្នា ដ្រ  
គំនូរ អរូបីឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី បញ្ហា សង្គម 
ផ្ន្រក បរិស្ថាន  និង ធម្មជាតិ រូ ប ន្រះ ថា៖ 
« ខ្ញុំ សង្រឃឹម  ថា   ក្រុម ហ៊ុន  ABC  នឹងនៅ 
ត្រ  បន្ត  ស កម្មភាព នានា  ក្នុង ការគំទ្រ  
និង ជំរុញ  ដល់  បុគ្គល   ផ្រស្រងៗ ទៀត   ឱ្រយ  
សង្គម  ទទួល  ស្គាល់ និង  ជួយជំរុញ   
យុវជន     បាន ស្វ្រង យល់  ពី ភាព  ខា្លាំង-  
និង ខ្រសាយ  របស់ ខ្លួន  ដើម្របី អភិវឌ្រឍ  ឱ្រយ - 
ដល ់គោលដៅ  បាន  ជោគ ជ័យ»៕   

កេុងញូវយ៉ក: ស៊ុបភើម្រន  (Su-
perman) មា្នាក់ លង់ស្ន្រហ៍   នារី អ្នក- 
យកព័ត៌មាន  ហើយ តដល់ជំនាន់ 
កូនប្រុស របស់ លោកក៏ ដូចគ្នា   ទោះបី 
ជា  ចំណ ងស្ន្រហ៍ ជំនាន់ ក្រយ ន្រះ គឺ 
ជា ស្ន្រហា រវាង វីរបុរស និង បុរស 
មា្នាក់ទៀត ឈ្មោះថា ច្រ (Jay)។

DC Comics បានប្រកាស កាលពី 
ថ្ង្រ  ចន្ទ ថា ស៊ុបភើម្រន  ថ្មី ដ្រលជា 
កនូប្រសុ របស ់កា្លាក ខ្រនត ៍នងិ ល្វសី- 
ឡ្រន  នឹង មាន ទំនាក់ទំនង ស្ន្រហា 
ជាមួយ មិត្ត ប្រុសរបស់ខ្លួន ។

ចនូ ខ្រនត ៍នងិ អ្នកកាស្រត វយ័ក្ម្រង 
ច្រ ណាកាមូរា៉ា  បាន បង្កើត មិត្តភាព 
នៅក្នុង រឿង មួយរួចទៅហើយ   ដ្រល 
បានច្រញ ផ្រសាយ នៅ ខ្រ សីហា។ អ្នក- 

បោះពមុ្ព ផ្រសាយបាន នយិាយថា  ពកួគ្រ 
នងឹ មានឈតុ  ថើប គ្នា នៅក្នងុ សៀវភៅ 
រឿងរូបភាព   ដ្រល នឹងត្រូវ ច្រញ ផ្រសាយ   
នៅ  ខ្រក្រយ ដោយហៅ  ស៊ុបភើម្រន  
ចូន  ថា  ជាអ្នក  ស្រឡាញ់ ភ្រទ ដូចគ្នា។

DC Comics បាន និយាយថា៖ 
«បនា្ទាប ់ព ីឈតុ ឆក ដ្រល ស៊បុភើម្រន  
រលាក ទាំង ផ្លូវចិត្ត  និង រាងកាយ ពី ការ 
ព្រយាយាម ជួយសង្គ្រះ មនុស្រស គ្រប់គ្នា  
អ្នក កាស្រត ច្រ នៅ ទនីោះ  ដើម្រប ីមើល 
ថ្រវីរ បុរសជាទីស្រឡាញ់ របស់ ខ្លួន»។

អ្នក បោះពមុ្ព ផ្រសាយបាន នយិាយ ក្នងុ 
ស្រចក្តបី្រកាស ពត័ម៌ាន ថា រឿង ថ្ម ីន្រះ 
នឹង សម្ពោធ  នៅ ថ្ង្រទី ៩ ខ្រ វិច្ឆិកា។

លោក ថម  ថ្រ ល័ រ  ដ្រល សរស្ររ 
ស៊្ររី ន្រះ បាន និយាយថា៖ «សព្វថ្ង្រ 

ន្រះ  មនុស្រស កាន់ត្រច្រើន អាច មើល 
ឃើញ ខ្លួនឯង នៅក្នុង កំពូល វីរបុរស  
ដ្រល មាន ឥទ្ធិពល បំផុត នៅក្នុង 
សៀវភៅ រឿងរូបភាព »។

អ្នកគំទ្រ បានប្រើប្រស់  បណា្តាញ 
សង្គមគំទ្រ   សច់រឿង ប្រប ន្រះ។

តារា សម្ត្រង អ្រនថូនី រ៉្រប បាន 
សទរ  ថា៖ «ដំណឹង ពី ស៊ុបភើម្រន  
ថ្មនី្រះ ធ្វើឱ្រយ ប្រះដងូជា មនសុ្រស មនិ ប្រសុ 
សុទ្ធរបស់ ខ្ញុំ រីករាយ ដោយ ដឹង ពី ផល- 
វិជ្ជមាន  ចំពោះ ក្ម្រងជំនាន់ ក្រយ    
នាព្រល បច្ចុប្របន្ន  និង ទៅ អនាគត»។

សៀវភៅ រឿង រូបភាព កាន់ត្រ ច្រើន 
មាន មាតិកា     LGBTQ ដ៏សម្របូរប្រប 
រមួទាងំ  តអួង្គវរីបរុស ក្នងុ សៀវភៅ រឿង 
Marvel Comics៕ AFP/HR 

ឆន ឌីណា  ចង់ ឱ្យ យុវជន យល់ ពីឫសគល់ គំនូរ   ដើម្បី បង្កើត  ភាព ល្អ ឯក  

សុ៊បភើម្ន បុ្សស្ឡាញ់បុ្សដំបូងគ្ កក្ើកប្វត្តសិៀវភៅរឿងវីរបុរស

អ្នកចូលរួមទមទរសិទ្ធិLGBTQស្លៀកពាក់ជាស៊ុបភើមេន។រូបថត AFP

អ្នកនាងឆនឌីណាស្ថតិក្នងុចំណោមបេក្ខភាពបេកួតបេជេង១០រូបនេកម្មវិធី«បុគ្គលល្អឯក»។រូបថត សហ ការី

អ្នកនាងឆនឌីណាវិចិតេករ
សេីឆ្នើមផ្នេកគំនូរអរូបីច្នេ
បេឌិត។រូបថត ហុង មិនា 



    ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៤ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ហុង រស្មី

ភ្នពំេញ : ការ បៃកតួ ពាន រង្វាន ់AFC 
Asian Cup China 2023 Quali-
fiers Playoff I រវាងកៃុម គោពៃ 
កម្ពុជា  និង  កោះ ហ្គាំ លើ ទឹក ដី បារ៉ៃន 
បាន ទាកទ់ាញ អ្នក ចលូ ទសៃសនាចពំោះ 
ការ ផៃសាយ ផ្ទាល់  កណ្ដាលអ្រធាតៃ លើ 
ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក សហព័ន្ធកីឡា បាល់-
ទាត់ កម្ពុជា ជាង ១០ មុឺន នាក់  ។ 

ជាមយួ នងឹ ការ គាទំៃ ពៃញទហំងឹ លើ  
កៃុម បាល់ ទាត់ ជមៃើស ជាតិ  និង ការ- 
អបអរ សាទរ  ជយ័ ជម្នះ  ១ ទល ់ ០ ក្នងុ 
ជើង ទ១ី កាលព ីម៉ោង  ១២ :៣០ យប ់
ថ្ងៃទី៩ ឈាន ចូល ថ្ងៃទី១០  ខៃ តុលា    
សំណៃរ ជាង 98K (comments) 
ក៏រង មតិរិះគន់ ការបៃើបៃស់ អកៃសរ 
ឡាតាងំ ជា សនំៀង ខ្មៃរ ជនំសួ ឱៃយ អកៃសរ 
ខ្មៃរ  « Merl miss grand job hz 
mer ball mdong» ឬ   មើល Miss 
Grand ចប់ មើល  ball ម្ដង «Merl 
ball dg merl ball kom nhae zaii 
khnong ng np np» ឬ មើល   ball 
ដឹង មើល ball កុំ ញ៉ៃគា្នា ក្នុង ហ្នឹង 
ណប់ៗ  ជាដើម។ 

ដោយ ផ្ដោត លើ តថភាព ជាក់ស្ដៃង 
ក្នុង សង្គម បច្ចុបៃបន្ន ដៃល មិន បន្ទាស  
និង បន្តុះបង្អាប់ចំពោះ អ្នក សរសៃរ   
ពៃះតៃជគុណ  ហក់ សៀងហៃ ហៅ 
រាហុល  ជា សា្ថាបនិក អង្គការ ព.អ.ក   
បង្កើត ឡើង កាលពី ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ  

២០១២ បាន លើក ឡើង ពី ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ និង ហនិភ័យ អកៃសរសាស្ដៃ ខ្មៃរ 
ក្នុង ចំណោម យុវវ័យ ។ 

ពៃះភិក្ខុ ធម្មសៃនា ដៃល តៃងតៃ 
បង្ហាត់ បងៃៀន អកៃសរសាស្ដៃ ខ្មៃរ លើ 
ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក អង្គការ បាន លើក  ៣ 
ចណំចុ ធំៗ  បពុ្វហៃត ុសណំៃរ អក្ខរាវរិទុ្ធ 
ខសុ ផលប៉ះពាល ់នងិ ដណំោះសៃយ 
ទាក់ទង នឹង ទំនរ សសៃរ អកៃសរ 
ឡាតាំង  សំនៀង ខ្មៃរ នៃះ ។ 

ពៃះតៃជពៃះគុណ គង់ នៅ វត្ដ កំផៃង 
ខៃត្ដ បាត់ដំបង មាន សងៃឃ ដីកាថា ៖ 
«ខ្មៃរ មាន អកៃសរខ្មៃរ មាន អត្ដសញ្ញា ណ 
របស់ យើង ។ បើ យើង នាំគា្នា សរសៃរ 
ខ្មៃរ មិន ចំ ខ្មៃរ អ៊ីចឹង តើ តម្លៃ របស់ យើង 
នៅ ឯណ? បើយើង កៃឡៃក ទៅ មើល 
បៃវត្ដិសាស្ដៃ នៃ សម័យ អាណនិគម 
បារាងំ យើង តៃវូ តៃ ដងឹ តៃវូ តៃ យលថ់ា 
អកៃសរ ដៃល យើង បនៃសល់ ទុក មក  នៃះ 
មិន មៃន បាន មក ដោយ សៃួលទៃ »។

ពៃះអង្គ ចាប់ផ្ដើម សាង ផ្នួស តាំងពី 
អាយ ុ១១ឆ្នា ំនៅ សៃកុកណំើត នៃ ខៃត្ដ 
កំពង់ធំ ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៦ ហើយ ក្នុង ឆ្នាំ  
១៩៩៩ ពៃះអង្គ បាន និមន្ដ មក កាន់  
ខៃត្ដ បាត់ដំបង បំណង សិកៃសា នៅ 
សាលា ពុទ្ធិក រហូត ដល់ ចប់ មធៃយម-
សិកៃសា ។ ពៃះអង្គ ជាប់ អាហរូបករណ៍ 
ទៅ សកិៃសា ថា្នាក ់បរញិ្ញាបតៃ នៅ បៃទៃស 
មីយ៉ោន់មា៉ោ ៣ឆ្នាំ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៦ និង 
ថា្នាក់ បរិញ្ញាបតៃ ជាន់ខ្ពស់ នៅ បៃទៃស 
សៃីលង្កាក្នុង ឆ្នាំ ២០១០ ។

 

បុព្វ ហេតុ សំណេរ អក្ខរាវិរុទ្ធ ខុស
ពៃះ តៃជគុណ  បាន លើក ឡើង   ៤ 

ចំណុច ដៃល នាំ ឱៃយ កើត ជា បុព្វ ហៃតុ 
សណំៃរ អក្ខរាវរិទុ្ធ ខសុ គ ឺបគុ្គល ខ្លនួ ឯង 
បរទៃស និយម  បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប  និង 
បរិបទ សង្គម ។

ពៃះ សងៃឃ ដៃល ផ្ដល់ ការ អប់រំ ជា- 
ចមៃបង អង្គ នៃះ បាន  ទទួល សា្គាល់ ថា ៖ 
«ការ សរសៃរ អក្ខរាវិរុទ្ធ ខុស មិន មៃន 
កើត ឡើង តៃ យុវវ័យ ឬ ក្មៃងៗ នះទៃ  
បុគ្គល ទាំង អស់  រួមទាំងខ្ញុំ ករុណ  ក៏ 
សរសៃរ ខុស ដៃរ តៃ ការ សរសៃរ ខុស 
ខ្លះ ស្ថិត ក្នុង ការ អចៃតនា  ហើយ ខុស 
ខ្លះ ខុស ទាំង ទទឹង ទិស តៃម្ដង ដោយ 
មិន ពៃម កៃ បៃ ទៀត ។  

 ក្នងុ ចរន្ដ នៃ សមយ័ ទនំើប  យវុវយ័ ខ្លះ 
យល់ថា បើ អ្នក ចូលចិត្ដ អ្វីៗ ជា អកៃសរ- 
សាស្ដៃ ខ្មៃរ បៃពៃណ ីសលិៃបៈ ខ្មៃរ វាមនិ 
ទាន់ សម័យ ទៃ ។ 

ពៃះ សងៃឃ សៀងហៃ បាន បន្ថៃមថា៖ 
«បើ យើង មិន ទំនើប ឱៃយ ទាន់  របស់ 
ទំនើប  ចំណៃះដឹង របស់ យើង អត់ 
ទំនើប គំនិត របស់ យើង អត់ ទំនើប  
សា្មារតី របស់ យើង អត់ ទំនើប បច្ចៃកវិទៃយា 
ទនំើប អាច នងឹ យើង ខសុ ផ្លវូ ។ នរណ 
ក៏អាច សរសៃរ បាន ដៃរ  ដោយសារ  

យើង មាន ទូរស័ព្ទ ទំនើប គៃប់ គា្នា ។ 
ពៃះ សងៃឃ បា នឱៃយដងឹថា ៖ «តមៃវូការ 

ភាសា បរទៃស អង់គ្លៃស និង ចិន 
ជាដើម  ធ្វើ ឱៃយ ឪពុកមា្ដោយ បញ្ជូន កូនៗ 
ទៅ រៀន ភាសា បរទៃស ។ វា មនិ មៃន ជា 
កំហុស ទៃ តៃ ជាការ វៃកញៃក មូល-
ហៃត ុ នាំ ឱៃយ មាន អក្ខរាវិរុទ្ធ ខុស ។ ចៃះ 
ភាសា ខ្មៃរ ចៃបាស់ តៃឹមតៃូវ រៀន ភាសា 
អី ក៏ សៃួល ដៃរ »។ 
បញ្ហា សំណេរ ឡាតាំង សំនៀង ខ្មេរ 

ពៃះតៃជគុណ  ដៃល បាន ផ្ដល់ ការ- 
អប់រំ ផ្លូវចិត្ដ ដល់ ទណ្ឌិត ក្នុង ខៃត្ដ 
បាត់ដំបង  បាន បន្ដថា ការ សរសៃរ 
សំណៃរ របៀប នៃះ សូមៃបីតៃ បរទៃស ក៏ 
គៃ អាន មិនយល់ ដៃរ ។ លោក លើក- 
ទឹកចិត្ដឱៃយ សរសៃរ ជា ភាសា អង់គ្លៃស 
ចំតៃម្ដង  ដៃល បញ្ចៀស ការប៉ះពាល់ 
អកៃសរសាស្ដៃ របស់ ជាតិ ។

ពៃះ អង្គ បាន លើក ពី ផល ប៉ះពាល់ 
ថា៖ « សខំាន ់វា  ប៉ះពាល ់ ខ្លនួ ឯង ។ នៅ 
ក្នុង កិច្ចការ ងរ ផ្លូវការ តាំងពី លើ ដល់ 
កៃម តៃូវ ការ បៃើ បៃស់ អកៃសរ ខ្មៃរ។ 
វាជាការ បាត់ បង់ តម្លៃ អកៃសរសាស្ដៃ 
ខ្មៃរ។ កូន ខ្មៃរ មួយចំនួន តៃងតៃពោល 
ក្ដៃងៗ ថា ខ្ញុំ សៃឡាញ់  កម្ពុជា  ។ អកៃសរ-
សាស្ដៃ នៃះ  ទី១ហើយ   »។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ «វា ក៏ ប៉ះពាល់ 
ដល ់ទៅ បញ្ហា ជាត ិនយិម ។ រស ់នៅក្នងុ  
បៃទៃស  យើង តៃូវ មាន មនសិការ 
សៃឡាញ់ ទឹក ដី  និង សៃឡាញ់ អ្វីៗ ជា 
របស់ ខ្លួន  រួមទាំង សមៃបត្ដិ វបៃបធម៌ 
អកៃសរសាស្ដៃ ។ មិន មៃន វាយ តម្លៃ 
ពកួគាត ់មនិ សៃឡាញ ់ជាត ិនះទៃ តៃ 
អ្វដីៃល ពួកគាត់ កំពុង តៃ ធ្វើ នៃះ បង្ហាញ 
ថា  ជាតិ និយម ធា្លាក់ ចុះ កមៃិត ណ» ។ 

ពៃះ សងៃឃ ពៃះ ជន្ម ៣៦ វសៃសា បាន 
បន្ថៃម ពី ផលប៉ះពាល់ លើ ពៃលឹង ជាតិ  
និង  កៃរ ដូនតា  ដៃល បាន បនៃសល់ ទុក 
ជា ចៃើន សតវតៃសរ៍ ។ 

លោក លើកឡើងថា ៖ « ខ្មៃរ ទំនើប 
សព្វ ថ្ងៃនៃះ បាន មក ពី ដូន តា បនៃសល់ 
មក គៃប់ រឿង គៃប់រា៉ាវ រួមទំាង អកៃសរ 
ដៃល យើង សរសៃរ  ហៃតុ អ្វី យើង ក៏ 
ខ្ជិល ម្លៃ៉ះគៃន់តៃ សរសៃរ សោះ »។ 

ដំណោះសេយ 
សា្ថាបនកិ អង្គការ ពទុ្ធសាសនា ដើមៃប ី

ការអប់រំ នៃ កម្ពុជា ( ព.អ.ក ) បាន 
ផ្ដោត សំខាន់ ទៅលើ បៃព័ន្ធ អប់រំ  ការ - 
ផៃសព្វផៃសាយ  ការ លើក ទឹកចិត្ដ និង 
បណ្ដុះ មនសកិារ   ក្នងុ   ការ ពងៃងឹ អកៃសរ-
សាស្ដៃជាត ិដោយ តៃវូ ទទលួ សា្គាលថ់ា 
បៃជាពលរដ្ឋ របស់ យើង លៃង សូវ 
ចាប់អារម្មណ៍ ភាសា ខ្មៃរ»។ 

ពៃះ សងៃឃ សៀងហៃ  បន្ដថា ៖ «យើង 
ទាំង អស់ គា្នា តៃូវ ចូលរួម ផៃសព្វផៃសាយ  
ដោយ អ្នក ខ្លះ មានបៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
បណ្ដាញ សង្គម គៃប់ ៗ គា្នា  »។ 

 ដោយឡៃក នៅ ការ បៃកួត ជើង ទី២ 
រវាង គោ ពៃកម្ពុជា និង កោះហ្គាំ បាន 
ទាក់ទាញ អ្នក ទសៃសនា ជាង ១៣មុឺន 
នាក់  ខណៈ ដៃល កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
កម្ពុជា បន្ដ ទទួល  ជ័យ ជម្នះ ២-១ ។ 

ហ្វៃសប៊កុ ពទុ្ធសាសនា ដើមៃបីការ អបរ់ ំ
នៃ កម្ពុជា បាន សរសៃរ ថា ៖ «សូម 
អបអរ សាទរ! បង ប្អូន យើង បាន នាំគា្នា 
សរសៃរ ខ្មៃរ ចំជា ខ្មៃរ អង់គ្លៃស ចំជា 
អង់គ្លៃស ។ អ្វីដៃល សំខាន់ កៃុម គោ ពៃ 
យើង ពិត ជា បាន ខិត ខំ អស់ ពី សមត្ថ-
ភាព  ក្នុង ការ នាំ យក កិតៃយានុភាព ជូន 
ជាតិ  មាតុភូមិ យើង បៃកបដោយ លទ្ធ-
ផល  គួរ ជាទី មទនៈ កៃលៃង»៕

ពេះបញ្ញាមុនីញាណ ហាក់ សៀងហេ ស្ថាបនិក អង្គការ ពុទ្ធ សសនា ដើមេបី ការ អប់រំ នេ កម្ពុជា ។ រូបថត ហុង មិនា

សំណេរ អកេសរឡាតាំង សំនៀងខ្មេរ  អំឡុង ពេល បេកួត បាល់ទាត់។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

សំណេរគំាទេដល់កេមុ
បាល់ទាត់ជមេើសជាតិ
បង្កក្ដបីារម្ភចំពោះការ-
បេើអកេសរសា្រស្តខ្មេរ

ពេះ តេជគុណ  សៀងហេ បង្ហាញ ពី ក្ដ ីបារម្ភ ចំពោះ អកេសរសស្ដេ ជាតិ  ។ រូបថត ហ្វៃសបុ៊ក
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ដាណឺម៉ាក កក់ សំបុត្ររួចហើយ ខណៈ អង់គ្ល្រស រង់ចំាបន្ត
ក្រុង ប៉ារីស : កៃុម ជមៃើស- 

ជាតិដាណឺម៉ាក បាន ក្លាយ ជា 
កៃុម ទី ២ ដៃល មន សិទ្ធិ ទៅ 
លៃង ជុំ ចុង កៃយ នៅក្នុង 
ពៃតឹ្តកិរណ ៍World Cup 2022 
បន្ទាប់ ពី បាន យក ជ័យ ជម្នះ លើ 
កៃុម អូទៃីស ជាមួយ នឹង គៃប់- 
បាល់ តៃ ១គៃប់  កល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ខណៈ ដៃល កៃមុ  អងគ់្លៃស  
តៃូវ បាន  កៃុម ហុង គៃី  ធ្វើ ឱៃយ ខក- 
ចិត្ត សមៃប់ ករ បៃកួតវគ្គ ជមៃុះ 
បៃចាំ តំបន់ អឺរ៉ុប នៅឯពហុ- 
កីឡដា្ឋាន Wembley ។

១គៃប់ ពី ខៃសៃ បមៃើ Joakim 
Maehle ក្នុង នទីទី ៥៣ បាន 
ជួយ បញ្ជូន  ដាណឺម៉ាក  ឱៃយ ទៅ 
បង្ហាញ វត្តមន នៅ  បៃទៃស កតា 
នឆ្នាំ កៃយ ខណៈ ដៃលកៃុម- 
រហសៃសនម  «កៃហម -ស» បាន 
បង្កើត  ឱៃយ មន នូវ ករ ធ្វើ ដំណើរ ដ៏ 
គួរ ឱៃយ ភ្ញាក់ ផ្អើលមួយ  កល ពី 
ពៃឹត្តិករណ៍ Euro 2020 នៅ 
រដូវក្ដៅ  ដោយ ករ ឡើង ទៅ ដល់ 
វគ្គ ៤កៃុមចុងកៃយ ។

« អ្នក អាច តៃមឹ តៃ មន ក្ដ ីសៃមៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ពី លទ្ធផល ដូច នៃះ ។ វា 
ពិត ជា រំភើប ណាស់ ។ វា ធំធៃង 

ណាស់  សមៃប់ ខ្ញុំ សមៃប់ កៃុម 
សមៃប ់វសិយ័ បាល ់ទាត ់ដាណឺ- 
ម៉ាក និង សមៃប់ បៃជាជាតិ 
ដាណឺម៉ាក ។ ជាមួយ នឹង ជំនន់ 
ពៃម ទាំង គុណភព ដៃល យើង 
មន ពកួយើង នងឹ បៃសើរ ឡើង ៗ  
ជា លដំាប ់ជាមនិ ខាន » ។ នៃះ ជា 
សម្ដី របស់ ខៃសៃ បមៃើ របស់ កៃុម- 
ដាណឺម៉ាក Pierre-Emile 
Hojbjerg ។

លទ្ធផល នៃះ បាន ន័យ ថា  
ដាណឺម៉ាក ដៃល ឈរ លៃខ ១ 
ក្នុង ពូល  F ដោយមន ២៤ពិន្ទុ 
នងឹ ចលូ រមួ ជាមយួ កៃមុ ឥន្ទៃដីៃក 
អាល្លឺម៉ង់ ដៃល ទទួល បាន សិទ្ធិ 
មុន គៃ កល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ក្នុង ជុំ ចុង- 
កៃយ  នៅ បៃទៃស កតា ដៃល 
បាន លៃង ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ   
ក្នុង នម ជាម្ចាស់ ផ្ទះ ។

ចណំៃក ឯ កៃមុ  អងគ់្លៃស  ដៃល 
ស្ទើរ តៃ របា៉ាត់ របា៉ាយ ដោយសារ 
ករ បៃយុទ្ធ របស់ កៃុម ហុងគៃី 
ទទួល បាន លទ្ធផលស្មើ ១-១ 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ សមៃប់ ករ បៃកួត 
បៃចាំ ពូល I ខណៈ ដៃល ករ- 
បៃកតួ នោះ តៃវូ បាន ធ្វើ ឱៃយ អាប ់អ ួ
ជាមយួ នងឹ របូ ភព ដ ៏អាកៃក ់ ក្នងុ 

ពហុកីឡដា្ឋាន Wembley 
ដោយសារ អ្នក គាំទៃ របស់ កៃុម- 
ភ្ញៀវ ប៉ះ ទង្គិច ជាមួយ កៃុម អ្នក- 
រកៃសា សន្តិសុខ និង ប៉ូលិស ។   

កៃុម តោកំណាច របស់ លោក 
Gareth Southgate តាម ពី 
កៃយ  ហងុគៃ ីជាមយួ នងឹ គៃប ់
បាល់  ដៃល បាន មក ពី ករ ទាត់ 

បាល់ប៉ៃណាល់ ទី របស់ កីឡាករ 
Roland Sallai នៅ នទីទ ី ២៤ 
តៃ ខៃសៃ ករ ពារ  John Stones 
មន ឱកស ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ឱៃយ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ តាម ស្មើ វិញ នៅ 
នទីទី ៣៧ ។

ខៃសៃបៃយុទ្ធ Harry Kane មិន 
អាច ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន សោះ  

ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ នៃះ ជាលើក ដំបូង 
ក្នង ១៦ ហ្គៃម ហើយ តៃវូ បាន ប្ដរូ 
ចៃញ  នៅ បៃមណ ជា ១៥ នទី 
ចុង កៃយ  ខណៈ ដៃល ករ- 
ករពារ ដ៏ រងឹ មំ របស ់កៃមុ ហងុ គៃ ី
បាន ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ អងគ់្លៃស មនិ អាច 
ចូល កៀក នឹង បង្គាល ទី របស់ 
ខ្លួន  ឡើយ បើ ទោះ ជា ពៃយាយាម 

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ។
កៃយ កៃមុ អងគ់្លៃស មនិ អាច 

ដណ្ដើម ៣ពិន្ទុ បាន គៃូបង្វឹក 
លោក Southgate បាន លើក 
ឡើង យា៉ាង ខ្ល ីថា ៖ «យើង មនិ បាន 
ល្អ  ក្នងុ កមៃតិ ដៃល យើង តៃវូ ករ 
នោះ ឡើយ  ពោល គឺ ធម្មតា ៗ  ដូច 
ឃើញ នោះ » ។

ដោយសារ មិន អាច មន ជ័យ- 
ជម្នះ អ៊ីចឹង កៃុម ជើង ឯក រង នៅ 
Euro 2020 អង់គ្លៃស នៅ មិន 
ទាន់ អាច លៃង ដោយ សៃលួ ជើង 
ឬ ធ្វៃស បៃហៃស បាន ឡើយ ក្នុង 
២ហ្គៃម ចុង កៃយ ទោះ បី ជា 
ពៃល នៃះ ឈរ លៃខ  ១ ក្នុង ពូល 
ដោយ មន ២០ ពិន្ទុ ក៏ ដោយ 
ពៃះ កៃមុ លៃខ ២ ប៉ឡូញូ កពំងុ 
តាម ពី កៃយ ៣ពិន្ទុ ។ 

តៃ យា៉ាង ណា  ក្ដ ីសងៃឃឹម ក្នងុ ករ- 
កក់ កអី ១ នៅ បៃទៃស កតា 
របស ់កៃមុ ជើង ឯក World Cup 
ឆ្នាំ ១៩៦៦ នៅ តៃ ខ្ពស់ ដដៃល  
ដោយសារ គូបៃកួត ២កៃុម ចុង- 
កៃយ របស់ ខ្លួន មិន ជា ខា្លាំង 
ប៉នុ្មាន ជាពសិៃស ក្នងុ ជនំបួ ចងុ- 
កៃយ ជាមួយ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
សំាងម៉ារ៉ាំង៕  AFP/VN

ជបុ៉ន មន សង្រឃឹម ឡើង វិញ ខណៈកូរ៉្រខាងត្របូង ខកចិត្ត
ក្រុង ស្រ តាម៉ា : អ្នក ចាត់ ករ កៃុម ជមៃើស 

ជាតិ ជប៉ុន Hajime Moriyasu បាន ជំរុញ 
ឱៃយ កនូ កៃមុ របស ់លោក ជៃើស យក  ជយ័ ជម្នះ  
២-១ លើកៃុម អូស្តៃលី ធ្វើ ជា គំរូ  ក្នុង បៃកួត 
ខាង មខុ ដើមៃប ីឱៃយក្ដសីងៃឃឹម  នៅ    World Cup 
មិន បាត់ បង់  ខណៈ ដៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Son 
Heung-min ជា អ្នក ស៊ុត បញ្ចូល ទី ក្នុង 
លទ្ធផល  ដៃល កៃុម កូរ៉ៃខាង តៃបូង  ស្មើ ១-១ 
ជាមួយ កៃុម អុីរ៉ង់ ។ 

កៃុម សាមូរ៉ៃជប៉ុន បាន ចាញ់ ករ បៃកួត 
២ដង ក្នុង ចំណម  ៣ហ្គៃម ដំបូង  សមៃប់ 
យុទ្ធនករ វគ្គ ជមៃុះ   បៃចាំ ទ្វីប អាសុី នៃះ  តៃ 
ករ ដណ្ដើម បាន ៣ពិន្ទុ   ដៃល បាន មក ពី 
គៃប់ បាល់ ជ័យ ជម្នះ  ដោយសារ ករ ធ្វើ ឱៃយ 
ចូល ទី ខ្លួន ឯង ពី ខៃសៃ ករ ពារ Aziz Behich 
នៅ នទីទី ៨៥ គឺ  មន តម្លៃខា្លាំង ណាស់ ។

ជប៉ុន  កំពុង តាម ពី កៃយ  អូស្តៃលី និង 
អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត សមៃប់ ករ បៃកួត បៃជៃង 
ដណ្ដើម ចណំាត ់ថា្នាក ់ទ ី១ នងិ ទ ី២ ក្នងុ ពលូ 
ដើមៃបី មន សទិ្ធ ិស្វយ័ បៃវត្តទិៅ បង្ហាញ មខុ នៅ 
បៃទៃស កតា ឆ្នាំ ២០២២ តៃ ជ័យ ជម្នះនៃះ 
ធ្វើ ឱៃយ ពូល B កន់ តៃ បើក ទូលាយ  និង បាន 
បញ្ចប់ កំណត់ តៃរបស់ កៃុម ភ្ញៀវ ដៃល ឈ្នះ  
១១លើក ជាប់ ៗ  គា្នា ពី ករ ទាត់ វគ្គ ជមៃុះ  
World Cup តៃ ១ ប៉ុណ្ណោះ ។  

គៃូបង្វឹក កៃុម ជប៉ុន លោក Moriyasu 
បាន បៃប់ ថា ៖ « ពួក យើង នៅ តៃ បន្ត ករ- 
បៃយុទ្ធ រហូត ដល់ ទី បញ្ចប់ និង មិន ចុះ ចាញ់ 
ជាដាច់ ខាត ។ យើង បាន ប្ដៃជា្ញា ថា នឹង ឡើង 
ទៅ   World Cup ឱៃយ បាន ហើយ យើង បាន 

បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ  នៅ យប់ នៃះ »។
« វា ជា ជយ័ ជម្នះ ដ ៏ អសា្ចារៃយ តៃ យើងនៅ មន 

ហ្គៃម ដ ៏តាន តងឹ ជាចៃើន ទៀត  នៅ ខាង មខុ ។ 
យើង តៃវូ បៃកដ ថា យើង យក ជយ័ ជម្នះ នៃះ 
ជា គំរូ ដើមៃបី ទៅ បន្ត នៅ ហ្គៃម ខាង មុខ» ។ 
នៃះជាករ បន្ថៃម របស់ លោក   Moriyasu ។

បណា្ដាញ សារព័ត៌មន នៅ  ជប៉ុន បាន ធ្វើ 
សៃចក្ដី រយករណ៍ ថា លោក Moriyasu 
អាច នងឹ បាត ់បង ់តនួទ ីរបស់ គាត ់បៃសិន បើ 
កៃុម របស់ លោក មិន អាច យក ឈ្នះ កៃុម 
កពំងុ ឡើង ជើង អសូ្តៃល ីបាន ទៃ នោះ   តៃ អ្នក 
ចាត់ ករ វ័យ ៥៣ ឆ្នាំ   បៃឹង បៃង រហូត  ទទួល 
បាន ករ  ទះ ដៃ ពី អ្នក គាំទៃ បន្ទាប់ ពី សំឡៃង 
កញ្ចៃ ចុង កៃយ បន្លឺឡើង ។

កៃុម ជប៉ុន ឈរ នៅ លៃខ ៣ ក្នុងពូល B 

ដោយ មន ៦ពិន្ទុ ពោល គឺ តាម ពី កៃយ 
កៃមុ លៃខ ២ អសូ្តៃល ី៣ពនិ្ទ ុនងិ កៃមុ លៃខ 
១ អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ៦ ពិន្ទុ ខណៈ  ករ បៃកួត 
នៅ សល់  ៦ លើក ទៀត ។

ក្នងុ ពលូ A កៃមុ ករូ៉ៃខាង តៃបូង  បាត ់ឱកស   
ឡើង ទៅ ឈរ ជា បៃធាន ពលូ ដោយសារ មនិ 
អាច ករ ពារ  គៃប់ បាល់ នំ មុខ របស់  កីឡាករ   
Son នៅ នទីទី ៤៨ ពៃះ  តៃូវ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
អុីរ៉ង់ តាម ស្មើ  នៅ  ១៥ នទី ចុង កៃយ ។

កៃយ អាច គៃច ផុត ពី បរជ័យ ក្នុង ហ្គៃម 
ទ ី៤  នៃះ កៃមុ អុរីង៉ ់រកៃសា តណំៃង លៃខ ១ ក្នងុ 
ពលូ ដដៃល ដោយ មន ១០ ពនិ្ទ ុ ខណៈ កៃមុ 
កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង ដៃល តាម ពី កៃយ ២ពិន្ទុ 
ឈរនៅ លៃខ ២ ហើយ កៃុម នៅ លៃខ ៣ 
លីបង់ មន ៥ពិន្ទុ ៕ AFP/VN

Takuma Asano  (កណ្ដាល) អបអរជាមួយ មិត្តរួមក្រមុជបុ៉ន ក្រយ   Behich របស់អូស្ត្រលី ធ្វើចូលទីខ្លនួឯង។ AFP

Ronaldo សន្រយា ថា នឹង សម្លងឹ ពី 
ការ រក គ្រប់បាល់ឱ្រយ បាន ច្រើនទៀត 

ក្រុង ប៉ារីស : កីឡាករ Cris-
tiano Ronaldo  និយាយ ថា  របូ 
គៃ  សនៃយា ថា នឹង សម្លឹង ពី ករ រក 
គៃប់ បាល់  ឱៃយ បាន កន់ តៃ ចៃើន 
បន្ថៃម  ទៀត បន្ទាប់ ពី ធ្វើ បាន 
ហ៊ៃត ្រទិក(ស៊ុត ៣គៃប់ ) ក្នុង 
ជយ័ ជម្នះ របស ់កៃមុ ជមៃើស ជាត ិ
ព័រទុយហ្គាល់  លើ កៃុម លុចសំបួ 
ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ  World Cup ។

Ronaldo ធ្វើ បាន ហ៊ៃត ទៃិក 
អាជីព ជា លើក ទី៥៨ ក្នុងនោះ 
លើក   ទី ១០ សមៃប់ កៃុម- 
ជមៃើស  ជាតិ ខណៈ ព័រទុយ- 
ហ្គាល់ លត់ កៃុមភ្ញៀវ លុចសំបួ   
៥-០ សមៃប់ ករ បៃកួត បៃចាំ 
ពូល A កល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

កីឡាករជយលាភី ពាន  Bal-
lon d'Or ៥សមយ័ កល  Ron-
aldo វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ ស៊ុត បាល់ 
ប៉ៃណាល់ទី ២គៃប់ បើក ឆក 
ក្នុង ចនោ្លាះ រយៈ ពៃល តៃ ៥នទី 
នៅ ដើម វគ្គ ទី ១ មុន នឹង អាច 
សមៃច គៃប់ ទី ៣ នៅ បៃមណ 
ជា  ៣នទី ចុងកៃយនៃ ករ- 
បៃកួត    បន្ទាប់ ពី គៃប់ បាល ់របស ់
Bruno Fernandes និង 
Joao Palhinha ។

កៃុម ព័រ ទុយហ្គាល់  ពៃល នៃះ 
មន   ១ពិន្ទុ តាម ពីកៃយ  កៃុម- 

បៃធាន ពូលស៊ៃប៊ី តៃ ពួក គៃ នៅ 
សល់ ១ហ្គៃម ក្នុង ដៃ ដៃល វា នំ 
ឱៃយ ជំនួប នៃ កៃុម ទាំង ២ ន ខៃ 
កៃយ  រឹត តៃ តាន តឹង ក្នុង ករ- 
ដណ្ដើម សិទ្ធិ ស្វ័យ បៃវត្តិ ទៅ 
បៃទៃស កតា ឆ្នាំ ២០២២ ។

Ronaldo ដៃល បាន អូស- 
បន្លាយ គៃប់ បាល ់ជា កំណត់ តៃ 
ក្នងុ កៃមុ ជមៃើស ជាត ិរហតូ ដល ់
១១៥ គៃប់ បាន សរសៃរ តាម 
រយៈ បណា្ដាញ សង្គម   Insta-
gram  ថា ៖ « ជ័យ ជម្នះ  ១ផៃសៃង 
ទៀត  ជហំន ១ផៃសៃង ទៀត  ឆ្ពោះ 
ទៅរក គោល ដៅ របស ់យើង  រតៃ ី
ជា បៃវត្តិសាស្តៃ ក្នុង ករ ករពារ 
ឯក  សណា្ឋាន កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
របស់ យើង ។ គៃប់ យា៉ាង  កន់ តៃ 
ងយ សៃួល  ពៃល   លៃងក្នុង ផ្ទះ  
និង  ចំពោះ មុខ អ្នក គាំទៃ។ 

«ខ្ញុំ សនៃយា ថា ខ្ញុំ នឹងតៃង តៃ  
សម្លឹង ពី ករ រក គៃប់ បាល់ ឱៃយ 
បាន ចៃើន បន្ថៃម ទៀត ។ វា ស្ថិត 
នៅ ក្នងុ ឌអីៃន អៃ (DNA) របស ់
ខ្ញុ ំនងិ ឌអីៃនអៃ របស ់ យើង យើង 
មិនធា្លាប់ គៃប់ គៃន់ ឡើយ យើង 
មិន ធា្លាប់ បន្ធូរ ដៃ នោះ ទៃ ហើយ 
យើង តៃង តៃ បន្ត ដំណើរ ទៅ មុខ 
ជានិច្ច » ។   Ronaldo បាន 
សរសៃរ  បន្ថៃម ៕ AFP/VN

Stones (ស្ដាទីំ ២) របស់អង់គ្ល្រស លោតត្រតបល់ មិនសម្រច អំឡុង ការប្រកួតជម្រះុ World Cup  ទល់នឹងហុងគ្រ។ី AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ទោះបីមិនបានជោគជ័យក្នុងការ-
ដណ្តើមជយលាភីពីកញ្ញាប៉គូមឹថេងសធុតីាជា
ម្ចាស់មកុដនេរាជិនីសមេស់ពីកម្មវិធីកញ្ញាឯកដ៏
អស្ចារេយនេកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១មេននេះក្តីក៏យវុតី
ដេលជាកញ្ញាឯកតំណាងខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញា
អុនិលក្ខណិាក៏មនឱកាសកា្លាយជាម្ចាស់មកដុ
នេកម្មវធិីថ្មីសន្លាងមយួសមេប់ឆ្នាំ២០២២ផង
ដេរគឺMissSupranationalCambodia
2022។
សមេប់ការបេកួតបេជេងមកុដនេកម្មវិធី

កញ្ញាឯកដ៏អស្ចារេយនេកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១
(MissGrandCambodia2021)
ដេលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងេទី៩ខេ
តុលាឆ្នាំ២០២១យុវតីទើបតេ
មនវ័យ១៩ឆ្នាំ
មនកម្ពស់-
១,៧៧ម៉េតេ
ទម្ងន់ ៥០គីឡូ
ជាមួយនឹងទំហំទាំង
៣៖៣៤/២៦/៣៨កញ្ញាអុនិ-
លក្ខិណាទទួលលទ្ធផលតេឹម
ជាកញ្ញាឯករងទី១(1st
RunnerUp)។
តេអ្វីដេលសំណាងនោះគឺកញ្ញា

អុិនលក្ខិណាតេូវបានកេុមហ៊ុន
រៀបចំកម្មវធិីបេកតួMissSupra-
nationalCambodia សមេច
ជេើសកញ្ញាឱេយកា្លាយជាបេក្ខនរី-
តំណាងឱេយកម្ពុជាដំបូងគេតេម្តង
សមេប់ពិភពកកើតបេក្ខភាព-
តំណាងជាតិ ក្នុងកម្មវិធីថ្មីសន្លាង
មយួនេះដោយកញ្ញានងឹតេវូចលូរមួ
ការបេកួតអន្តរជាតិនៅបេទេស
ប៉ូឡូញក្នុងឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ។
នៅក្នុងរាតេីបេកាសវត្តមន-

ម្ចាស់ជយលាភីកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារេយ
នេកម្ពុជា(MissGrandCam-
bodia 2021)គឺជាសេីសេស់
ប៉ូគឹមថេងសុធីតាដោយកញ្ញា
អុិនលក្ខិណាបានទទួលលទ្ធ-
ផលតេឹមតេកញ្ញាឯករងទី១
(1stRunnerUp)នោះអ្នក
រៀបចំកម្មវិធី ក៏ឆ្លៀតពញ្ញាក់
អារម្មណ៍បេកាសបេក្ខភាពជា
តំណាងកម្ពុជានេកម្មវិធីMiss
SupranationalCambodia
គឺជាកញ្ញាអុិនលក្ខិណាន-
វេលារាតេីនោះផងដេរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថា-

កម្មវិធីបេកួតMiss
Supranational-

Cambodiaថ្មមីយួនេះតេវូបាន
ទិញសិទ្ធិបន្តការបេកួតដោយ
អ្នកគេប់គេងកម្មវិធីMiss-
GrandCambodiaលោក
អុិនសុភិនជាអគ្គនយក
កេុមហ៊ុនមហាហងេសដេល
តេៀមការរៀបចំសេបាលគ្នា
តាងំពីឆ្នា២ំ០២០មកដេរ។
ប៉នុ្តេកម្មវធិីតេវូបានខកខាន
ដោយសរវិបត្តិនេជំងឺកូវីដ
ហើយលើកមកធ្វើនៅចុង-
ឆ្នាំ២០២១នេះនិងតេៀម
បញ្ជូនបវរកញ្ញាតំណាងឱេយ
កម្ពុជាទៅបេកួតអន្តរជាតិ-
MissSupranational
2022 ឆ្នាំកេយនៅបេទេស
ប៉ូឡូញ។
កញ្ញាអិុនលក្ខិណាក៏បាន

បង្ហាញពីការតាងំចតិ្តជាចណំាប-់
អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លនួផងដេរកេយ
ពីបា នកា្លាយជាម្ចាស់មកុដMiss
SupranationalCambodia
2022នេះ។ដោយកញ្ញា-
និយាយថា៖«នងខ្ញុំ នឹងឈរ
នៅទីនេះដើមេបីបេើសំឡេង
បេឆងំនងឹការរសីអើងពណ-៌
សមេបុរ និងអ្នកសេឡាញ់ភេទ
ដូចគ្នា វាដល់ពេលហើយ
ដេលពួកគត់គួរតេទទួល-
បានសិទ្ធិដូចជាអ្នករាល់គ្នា-
នងខ្ញុំនឹងឈរនៅមុខអ្នក-
ទាំងអស់គ្នាធ្វើជាសំឡេង
១។ ខ្ញុំ នឹងខំបេើក្នុងការ-

លបុបបំាត់ការរសី-
អើងភេទនងិពណ-៌
សមេបុរមួយនេះ»៕
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អិុន លក្ខណិា ក្លាយជាម្ចាស់មកុដ
ដំបូង គេ នេ កម្ម វិធី ថ្ម ីរបស់ កម្ពជុា 

កញ្ញា អិុន លក្ខណិា នាពេល តេវូ គេ  
បេកាស   ជា ម្ចាស់ មកុដ ថ្ម ី។ ហ្វេសប៊ុក

លោក វ៉ាត់ ចំរើន (ឆ្វេង) និង លោក  ថោង ខុន ពេល ចូលរួមកិច្ចបេជុំ កាលពី ថ្ងេ អង្គារ។ រូបថត CAMSOC 

កម្ពជុា តេវូបានគំា ទេ ឱេយ  បង្កើត ស្នាដេ   
ជាបេវត្តសិសេ្ត សមេប់ កីឡាសីុហ្គេម

ឈន ណន

ភ្នំពេញ:កម្ពុជាបានកា្លាយជា
បេទេសដំបូងគេដេលតេូវបាន
បណា្តាបេទេសនៅក្នុងតំបន់
អាស៊ានគំទេឱេយបង្កើតឬនពិន្ធ
បទភ្លេងគោរពទងស់ុហី្គេមដេល
ជាស្នាដេសមេប់បេើបេស់ជា
បេវត្តិសសេ្ត ក្នុងពេឹត្តិការណ៍
ថា្នាក់តំបន់ដ៏ធំមួយនេះហើយ
សេបពេលជាមួយគ្នាកម្ពុជាក៏
មនគមេងរៀបចំពិធីបើកនិង
ពិធីបិទការបេកួតកីឡាសុីហ្គេម
លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣ជា
លើកដំបូងលើទឹកដីរបស់ខ្លួន
ឱេយមនលក្ខណៈធំ និងអស្ចារេយ
ផងដេរ។
អ្នកជំនញផ្នេកកីឡារបស់

គណៈកម្មាធកិារជាតិរៀបចំការ-
បេកតួកឡីាអាសុីអាគ្នេយ៍លើក
ទី៣២ឆ្នាំ២០២៣ហៅកាត់ថា
CAMSOCលោកវា៉ាត់ ចំរីន
ចាត់ទកុការទទលួបានការគំទេ
ពីបណា្តាបេទេសនៅអាស៊ាន
ដើមេបីឱេយកម្ពុជានិពន្ធបទភ្លេង
គោរពទង់សុីហ្គេមនេះថាជា
មោទនភាពដ៏ធំពេះបទភ្លេង
នេះនងឹកា្លាយជាស្នាដេជាបេវត្ត-ិ
សសេ្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុង
ពេឹត្តិការណ៍សុីហ្គេមនេះ។
លោកវា៉ាត់ចំរីនថ្លេងបន្ទាប់

ពីកិច្ចបេជុំរបស់គណៈកម្មការ
CAMSOCកាលពីថ្ងេអង្គារថា៖
«អ្វីដេលចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង

បំផុតគឺយើងកំពុងធ្វើកម្មវិធី
បើក-បិទសុីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣
ឱេយមនលក្ខណៈអស្ចារេយ និង
ទាក់ទាញបំផុតជាងកម្មវិធី
ផេសេងៗទៀតហើយជាមួយគ្នា
នេះបណា្តាបេទេសអាសុី-
អាគ្នេយ៍បានឯកភាពគ្នាស្នើសុំ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនក្នុង
ពេលដេលឯកឧត្តមបណ្ឌិត
កា្លាយជាបេធានកេមុបេកឹេសាកឡីា
អាសុីអាគ្នេយ៍ ជួយរៀបចំនិពន្ធ
បទភ្លេងគោរពទង់សុីហ្គេមឆ្នាំ
២០២៣ហើយបន្តយកទៅ
បេើបេស់សមេប់សុីហ្គេមន
ពេលខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់»។
លោកបន្តថា៖«បញ្ហាលើការ-

គោរពទង់សុីហ្គេមនេះគឺមិន
ទាន់មនបទភ្លេងពេលគោរព
ទង់សុីហ្គេមនៅឡើយទេហើយ
សុីហ្គេមចំនួន៣១លើករយៈ-
ពេលជាង៦០ឆ្នាំកន្លងមកគឺ
ពេលគោរពទង់សុីហ្គេមបណា្តា
បេទេសជាម្ចាស់ផ្ទះសុីហ្គេម
បានចាក់បទភ្លេងផេសេងៗពោល
គឺមិនទាន់មនបទភ្លេង១ដេល
តេវូបានបេើបេស់ជារមួសមេប់
ម្ចាស់ផ្ទះនីមួយៗនោះទេហេតុ
នេះវាជាមោទនភាពមួយរបស់
កម្ពុជាពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិង
ទទួលបានការអនុញ្ញាតបង្កើត
បទភ្លេងគោរពទង់សុីហ្គេមនេះ
តេម្តង»។
CAMSOCនៅមិនទាន់បាន

បេជុំលម្អិតទៅលើការនិពន្ធបទ-

ភ្លេងនេះនោះទេប៉ុន្តេលោកវា៉ាត់
ចំរីនបានអះអាងថាយើងនឹង
ពេយាយាមធ្វើឱេយសមេចដើមេបីជា
មោទនភាពជាតិកម្ពុជាយើង
ទាំងមូលហើយបទភ្លេងគោរព
ទង់រមួនេះនងឹមនវត្តមនលើក-
ដបំងូនៅពេលកម្ពជុារៀបចំពធិី
បើកការបេកួតសុីហ្គេមលើកទី
២៣ឆ្នាំ២០២៣នៅពហុកីឡ-
ដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដេលតេូវ
បានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កំណត់យកថ្ងេទី៥ខេឧសភា
ខណៈពិធីបិទគឺនៅថ្ងេទី១៧
ខេឧសភាឆ្នាំ២០២៣។
លោកវា៉ាត់ចំរីនបានបញ្ជាក់

ថា៖ «កេយពីចេញពីសុីហ្គេម
នៅកម្ពជុាទៅកេមភាពជាអ្នក-
ដឹកនំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត
ថោងខុនជាបេធានប្តូរវេននោះ
នឹងតេូវចារចូលក្នុងកំណត់តេ
បេវត្តិសស្តេអាស៊ានថាបទ-
ភ្លេងគោរពទង់សុីហ្គេមតេូវបាន
បង្កើតឡើងនៅសុីហ្គេមលើកទី
៣២នៅពេះរាជាណាចកេ-
កម្ពុជា។កន្លេងនេះគឺជាចំណុច
ពសិេសដេលយើងនងឹពេយាយាម
ធ្វើឱេយបានសមេចដើមេបីជា
មោទនភាពជាតិកម្ពុជាយើង
ទាំងមូលក៏ដូចជាបង្ហាញជូន
មិត្តអន្តរជាតិថាកម្ពុជាពិតជា
មនសមត្ថភាពអាចធ្វើទៅបាន
ដោយអាចធ្វើឱេយមនភាព-
បេបេួលលក្ខណពិសេសលើ
ចំណុចមួយចំនួន»៕

កញ្ញា អុិន លក្ខណិា កា្លាយជា ម្ចាស់ 
មកុដ កម្ម វិធី ថ្មសីនា្លាង មួយ   Miss 
Supranational Cambodia 
2022។ រូបថតហ្វេសប៊ុក
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