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ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជ 
និងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេ
មករាមានតម្លេជង៦១៤
លានដុលា្លារ...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

Trumpទាមទារស្ថាប័នគណ-
បក្សសធារណរដ្ឋឈប់បេើ-
ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងការរេ-
អង្គាសថវិកា...ទំព័រ១២

អន្តរជតិ

អង្គការCLAផ្ដើមផ្ដល់អាហា-
រូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអាន
ចនផនឆ្នាំថ្មីជួយដល់អ្នកមាន
ទេពកោសល្យ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

វ៉ាក់សំាងក្រមុហុ៊នAstraZenecaចាប់ផ្តើមចាក់ឡើងវិញថ្ង្រ១០មីនា
មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួ សខុាភបិាល  
នឹង ចាប់ ផ្តើម    ដំណើរការ ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩  COVISHI - 
ELD របស់ ក្រុម ហ៊ុន  Astra-

Zenec a ឡើង វិញ សម្រប់  
ក្រុម មនុស្រស អាយុ  ចាប់ ពី  ៦០ 
ឆ្នាំឡើង   ទៅ ដោយ មិន គិត ថ្ល្រ  
ចាប់ ពី ថ្ង្រទី១០ ខ្រមីនា ឆ្នា ំ២០ - 
២១   នៅ  ក្នងុ រាជ ធានីភ្នពំ្រញ ខ្រត្ត  
កណ្តាល  និង  ខ្រត្តព្រះ សីហនុ  

ដោយ ឈរ លើគោល ការណ៍ 
ស្ម័គ្រ ចិត្ត  ហើយ អាជ្ញា ធរ ថ្នាក់ - 
ក្រម ជតិ ត្រូវ សម្រប សម្រួល 
ឱ្រយ ពល រដ្ឋ មក ចាក់ វ៉ាក់ សំាង  ន្រះ  ។

លោក ម៉ម ប៊ុន ហ្រង រដ្ឋមន្រ្តី 
ក្រសងួ សខុាភបិាល បាន ច្រញ 

ស្រចក្តបី្រកាស ពត័ ៌មាន  នៅ ថ្ង្រ 
ទី ៦ ខ្រមីនាថ ដោយ សង្ក្រ ត -  
ឃើញ ថ ប្រជពលរដ្ឋ  ដ្រល មា ន  
អាយ ុចាប ់ព ី៦០ ឆ្នាឡំើង  មាន- 
បំណង ស្ម័គ្រ ចិត្ត ចាក់វ៉ាក់សាំង 
កូវីដ១៩ ច្រើន  ...តទៅទំព័រ  ៦

ព្រទឹ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជំុពិនិត្រយស្រចក្តពី្រងច្របាប់ស្តពីីការទប់សា្កាត់កូវីដ

ក្រមុហុ៊នEULand
andPepperInvest-
mentសន្រយាទិញ
ម្រចពីប្រជាកសិករ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ច្រញអនុក្រតឹ្រយផ្ដល់
ប្រក់សោធនដល់
បុគ្គលិកផ្ន្រកឯកជន

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  គណៈ កម្មការ អចិន្រ្ត យ៍  
ព្រទឹ្ធ សភា  នងឹ បើក កចិ្ច ប្រជុ ំនៅ ព្រកឹ ថ្ង្រ 
ទី  ៩  ខ្រ មីនា ស្អ្រក ន្រះ ដើម្របី ពិនិត្រយ លើ 
ស្រច ក្ត ីព្រង ច្របាប់  ស្ត ីពីវិធាន ការទប់ - 
សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ជំងឺឆ្លង កាច- 

សាហាវ ផ្រស្រង ទៀត បនា្ទាប់    ពី រដ្ឋ សភា   
បា ន អនុម័ត ស្រច ក្តី ព្រង ច្របាប់ ន្រះ 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី  ៥  ខ្រ មីនា។  

ស្រច ក្ត ីព្រង ច្របាប់  ដ្រល មាន  វិសាល- 
ភាព អនុ វត្ដ ចំពោះ ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង- 
រាល ដាល ន្រ ជងំ ឺកវូដី ១៩  នងិ ជងំ ឺឆ្លង 
កាច សាហាវន្រះ   បាន កំណត់  ផ្ដនា្ទា ទោ ស  

ដាក់ ពន្ធនាគារ  ពី ១០ ឆ្នាំ   រហូត ទៅ 
ដល់២០ ឆ្នាំ  កាលបើ អំពើ  ត្រូវ បាន 
ធ្វើឡើង  ដោយ មាន ការ រៀបចំ ជក្រុម 
ឬ អង្គការ ចាត់តាំង។ 

លោក ឡ្រង ប៉្រងឡុង អ្នកនាំ ពាក្រយ 
រដ្ឋសភាថ្ល្រងពមី្រសលិ មញិ  ថ ក្រយ ព ី 
រដ្ឋ សភា  បាន អនុម័ត ស្រច ក្ត ីព្រង  ច្របា ប់ 

ន្រះ កាលពី ថ្ង្រទី ៥ ខ្រ មីនា  រួច មក គឺ   រដ្ឋ - 
សភា បាន    បញ្ជូន   ភា្លាម ៗ  ទៅ ព្រឹទ្ធ សភា    
ដើម្រប ីឱ្រយ ព្រទឹ្ធ សភា ពនិតិ្រយ  តាម នតីវិធិ ី។  
លោក ថ្ល្រង ថ ៖«ខាង ព្រទឹ្ធសភា កម៏ាន 
នីតិវិធី ប្រ ញាប់  របស់ ខ្លួន  ដើម្របី ពិនិត្រយ 
លើ ច្របាប់ ន្រះ  »។ 

លោក ម៉ម ប៊ុននាង អ្នក នាំពាក្រយ 

ព្រឹទ្ធសភា  ថ្ល្រង កាល ពីម្រសិល មិញ ថ 
ព្រទឹ្ធសភា  បាន ទទលួ ច្របាប ់ន្រះ ហើយ 
និង បាន កំណត់ យក ថ្ង្រអង្គ រ ទី ៩ ខ្រ 
មីនា   ព្រលាម៉ោង ៨ព្រឹក  ដើម្របី ប្រជុំ 
គណៈក ម្មការ អចិន្រ្តយ៍ ពិនិត្រយ ពិភា ក្រសា  
លើ ច្របាប ់ន្រះ ។ លោក ថ្ល្រង ថ ៖«យើង 
មាន ព្រល  ៥ថ្ង្រ...តទៅ ទំព័រ  ៦

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុហ៊នុ  EU Land 
and Pepper Investment 
Co., Ltd ដ្រល គ្របគ់្រង ដោយ 
វនិយិោ គនិ ឆ្រក  នងិ កម្ពជុ  នងឹ 
ប្រមូល ទិញ ម្រច ៥០ ភាគរយ 
ពី កសិករ ខា្នាត តូច បំផុត  នៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២១  ដើម្របី បង្កើន ការ នាំ -  
ច្រញ របស់ ខ្លួន ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ- 
បរទ្រស ពិស្រស ទីផ្រសារ អឺរ៉ុប។

លោក  David Pavel អគ្គនា-
យក ក្រមុហ៊នុ  EU Land and 
Pepper Investment Co., 
Ltd  បាន ប្រប់ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍ថ 
ចាប់ តាំងពីបើក ដំណើរ ការ នៅ    
ឆ្នាំ ២០១៨  មក  គម្រង  របស់ 
ក្រមុហ៊នុ បាន ផ្ដោត ការយក ចតិ្ត- 
ទុកដាក់ សំខាន់ លើ ការ ជួយ 
ដល ់កសកិរ ម្រច កពំត ខា្នាតតចូ 
បំផុត  ដ្រល មិនអាច ស្វ្រងរក 
ទីផ្រសារ ដោយ ខ្លួន ឯង បាន ។

លោក ថ្ល្រង   ថ៖  « យើង មិន  
គ្រប់   គ្រង កសិដា្ឋាន ណ មួយ  ទ្រ 
សម្រប់ មូលហ្រតុ ន្រះ។ យើង 
បង្កើត ក្រុម ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋម ន្ត្រ ី 
ហ៊នុ ស្រន ច្រញ អន ុក្រតឹ្រយ ថ្ម ីផ្តល ់
ប្រក់ សោធ ន សម្រប់ បុគ្គល 
ទំាង ឡាយ ដ្រល ស្ថតិក្រម បទ- 
ប្រប ញ្ញត្តិ ន្រ ច្របាប់ ស្តីពី ការ ងរ 
ដោយ នាំ ឱ្រយ បុគ្គ លិក ក្នុង វិស័យ 
ឯក ជ នអាច ទទួល បាន អត្ថ ប្រ- 
យោជន ៍ន្រះ  ដចូ នងឹ បគុ្គ លកិ ក្នងុ 
វិស័យ រដ្ឋ ដ្ររ  ប៉ុន្ត្រ រដា្ឋា ភិ បាល 
មនិ ទាន ់បាន បញ្ជាក ់ថ  ការ អន-ុ 
វត្ត ន្រះនឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ព្រល 
ណ នោះ ទ្រ។ 

អន ុក្រតឹ្រយ ដ្រល មាន ១០  ជពំកូ  
និង ៤០ មាត្រ  ចុះ ហត្ថ ល្រ ខា 
ដោយ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  
កាល ពី ថ្ង្រទី ៤ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ 
បាន ឱ្រយ ដឹង ថ  អនុ ក្រតឹ្រយ ន្រះ មាន 
គោល បំណង ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ 
របប សន្តិ សុខ សង្គម ផ្ន្រក សោ- 
ធន សម្រប់ បុគ្គល ទំាងឡាយ ដ្រល 
ស្ថិត ក្រម ច្របាប់ ការ ងរ តាម- 
រយៈ ការ កំណត់ យន្ត ការ  ល ក្ខ- 
ខណ្ឌ ប្រប បទ...តទៅទំព័រ ៤ 

គៃ ូពៃទៃយ  ចាក វ់៉ាក់សំាង ការពារជំងឺកូវីដ១៩ឱៃយបៃជាពលរដ្ឋ នៅ មន្ទ ីរពៃទៃយ បង្អៃក ដង្កោ កាលពីថ្ងៃទី ៣  ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០២១  ។ រូបថត ហុង មិនា



 ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃមីនា  គឺ ជា ទិវា នារី- 
អន្តរ ជាតិ។ ថ្ងៃនៃះ  យើង ផ្ដល់កិត្ត-ិ 
យស ដល់ សមិទ្ធ ផល ទំាងឡាយ  
ដៃល ស្តៃ ីសមៃច បាន លើ គៃប-់ 
វិស័យ ទាំង អស់  និង ទាញ នូវ 
ចំណាប់ អារម្ម ណ៍ ចំពោះ សិទ្ធិ 
របស់ ស្តៃ ីដើមៃបី បៃយោជន៍សមៃប់  
មនុសៃស ទាំង អស់ គ្នា។បៃធាន- 
បទ សមៃប់ ឆ្នា ំនៃះ  គឺ ស្តៃ ីនៅ ក្នងុ 
ភាព ជា អ្នក ដកឹ នា៖ំ  ដើមៃប ីអនា- 
គត បៃកប ដោយ សម ភាព នៅ 
ក្នុង ពិភ ពលោក  ដៃល កំពុង បៃ- 
ឈម នឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩។បៃធាន - 
បទ នៃះ គឺ សៃប បំផុត នឹង កាលៈ- 
ទៃសៈ នាពៃល បច្ចបុៃប ន្ន ពៃះថា  
ស្តៃី ជា អ្នក ឈរ នៅ ជួរមុ ខ ក្នុង- 
ការឆ្លើយត ប បៃឆងំ នងឹ កា រឆ្លង- 
រាលដាល ជាស កល ដោយ ពួក- 
គៃ  កំពុ ង  បៃយុទ្ធ ជាមួយនឹង វរីសុ 
នៃះ នៅ កន្លៃង ធ្វើកា រ ផង  និង 
នៅផ្ទះ ផង ។ 

ជំងឺ កូ វីដ១៩ មិន តៃឹម តៃ បង្ក 
ឱៃយមា ន គៃះអា សន្ន ផ្នៃក សខុ- 
ភាព សា ធារណៈ  ជា អន្តរ ជាតិ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ វា ថៃម ទាំង បង្ក ឱៃយ 
មាន វិបត្តិ សៃដ្ឋកិ ច្ច សង្គម ទៀត 
ផង។ នៅ ទូទាំង សកល លោក 
វិបត្តិ នៃះ កំពុង រុញ ចៃន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជាចៃើន គៃួ សារ ឱៃយ ធា្លាក់ 
ចូល ទៅក្ន ុង ភាព កៃកីៃ  និង ធ្វើឱៃយ 
វិសម ភាព ដៃល កំពុង មាន សៃប់ 
ទៅ ហើយ កាន់ តៃ រីក ធំ បន្ថៃម 
ទៀត។ ការ បាត ់បង ់ការ ងារ  នងិ 
មុខ របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត មាន សភាព 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  ជាពិសៃស  នៅក្នងុ វសិយ័ 
ដៃល មាន ស្តៃ ីជាចៃើន ជា អ្នកធ្វើ- 
ការ និង បៃកប អាជីវ កម្ម។ 

កម្ពជុា ក ៏មនិ ខសុ ប្លៃក ព ីបៃទៃស 

ដទៃទៀត នោះ ទៃ។ ឧសៃសាហកម្ម  
ដៃល មាន កម្មក រនិ យោ ជិត ភាគ- 
ចៃើ ន ជា ស្តៃ ីនងិ ក្មៃង សៃ ី ដចូ ជា 
វសិយ័ កាត ់ដៃរ  នងិ ទៃស ចរណ ៍
ជា ដើម  ទ ទួលរ ង ផល ប៉ះពា ល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាង គៃ។នៅ កម្ពុជា ក្នុ ង 
ចំណម កម្មករ រោង ចកៃ កាត់- 
ដៃរ បៃមាណ  ៧៥០  ០០០ នាក ់
មាន បៃមាណ ជា ជិត ៩០ភាគរយ  
គឺជា  ស្តៃ។ីស្ថតិិ ថ្មីៗ របស់ រាជរដា្ឋា- 
ភបិាល បងា្ហាញ ថា មាន រោង ចកៃ  
កាត់ ដៃរ ចំនួន ៥២៦ បាន បិ ទទា្វារ  
និង មាន កម្មករ បៃមាណ ៣៤៩- 
០០០ នាក់ បាត់ បង់ ការងារ គិត 
តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មក ។ 

ចំនួន ស្តៃី  និង ក្មៃង សៃី  ដៃល 
ធ្វើ ការងារ នៅក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច កៃ- 
បៃព័ន្ធ មាន ចំនួន ចៃើន ជាង បុរស 
ហើយ ពួកគៃ គឺជា អ្នក ដំបូង 
ដៃល តៃូវ បាត់ បង់ ការ ងារ មុន 
គៃ។ បៃក ់ឈ្នលួ បៃចា ំសបា្ដាហ ៍
ជា មធៃយម របស់ ស្តៃី មាន ការ ថយ- 
ចុះយ៉ាងចៃើ ន ពី ១២៦ដុល្លារ មុន 
ពៃល មាន កូ វីដ ១៩មក នៅ  
៦៦ ដលុ្លារ  កាល ព ីខៃ កក្កដា  ឆ្នា ំ
២០២០  នងិ មក នៅ៥១ដលុ្លារ  
កាលពី ខៃតុល ឆ្នាំ២០២ ០ 
មាន នយ័ថា   ពកួគៃ  តៃវូ បាត ់បង់ 
ចណំលូ ជាង ពាក ់កណា្ដាល ចាប-់ 
តាំង ពី ពៃលដៃ ល កា រឆ្លង រាល- 
ដាល ជាស កល នៃះ ចាប់ ផ្ដើមកើត 
ឡើ ង។ នៅ កម្ពុជា គៃួសារ ដៃល 
មា ន ស្តៃី ជា មៃ គៃួសារ ហើ យ 
ដៃល កំពុង រស់នៅ ក្ន ុង ភាព កៃកីៃ 
ទំនងជា នឹង បន្ត រស់ នៅ ក្នងុ ភាព- 
កៃីកៃ បន្ត ទៀត ។ 

ការ ងារ ផ្ដល់ ការ ថៃទាំ  ដោយ 
ពុំ ទទួល បាន បៃក់ កមៃ មាន 
ការ កើន ឡើង។ ការធ្វើ ស្វយ័ ចតា្តា - 
ឡី ស័ក  និង ការរកៃសា គមា្លាត សវុត្ថ-ិ 
ភាព នាំឱៃយ ការ ងារ ផ្ទះ និង ការ- 

ងារ ផ្ដល់ ការ ថៃទំា  នៅ តាម គៃសួារ 
នមីយួៗ  កើន ឡើង យ៉ាង គហំកុ 
ពោល គឺ កើនឡើ ង ក្នុង អតៃ 
៣៥%។ នៅ កម្ពុជា ការសិកៃសា 
បងា្ហាញ ថា  ស្តៃី ជា អ្នកទ ទួល រង 
បន្ទកុ ការ ងារ ទាងំ នៃះ។ អ្វ ីដៃល 
គួរ ឱៃយ  បារម្ភ ដូច គ្នា ដៃរ នោះ គឺ ការ- 
ងារ ផ្ទះ  នងិ ការងារ ថៃទា ំដៃល ពុ ំ
ទទួល បាន បៃក់ក មៃ ជា បន្ទកុ 
របស់ ក្មៃងសៃ ីតំាងពី នៅក្មៃង។ 
ជា មួយ នឹង  ការបិទ សាល រៀន 
ក្មៃង សៃ ី តៃវូ បាន ឱៃយធ្វើ ការងារ  
ផ្ទះ កាន់តៃ ចៃើន ជាង មុន ដៃល 
ធ្វើឱៃយ ពៃល វៃល សមៃប់ ការ រៀន- 
សូតៃ របស់ ពួក គៃ មាន កាន់ តៃ 
តិច។កៃយ បោះ បង់ ការសិកៃសា  
ក្មៃងសៃី  ជា ចៃើន ពិបាក នឹង តៃ- 
ឡប់ ទៅ រៀន និង បន្ត ការ អប់រំ 
វិញ ណាស់ ។ ឥឡូវ នៃះ គឺ ដល់ 
ពៃល ហើយ  ដើមៃបី កសាង អនា- 
គត បៃកប ដោយ សម ភាព ។  

តើ យើង អាច ធ្វើ អ្វី ខ្លះដើមៃបី  
បៃកា្លា យ វបិត្ត ិក ូវដី១៩ឱៃយ ទៅ ជា  
ឱកាស?តើ កា រវិ និយោ គ  លើ 
សម ភាព យៃន ឌ័រ អាច ជួយ 
កសាង ឱៃយ សង្គម កម្ពុជា កាន់តៃ 
មាន បរិ យប ័ន្ន និង សម ធម៌ 
យ៉ាងដូ ច ម្ដៃ ចខ្លះ ?តើ កា រវិនិ- 
យោគ លើ សមភា ព យៃនឌ័ រ  អាច 
មា ន  លក្ខ ណៈ បៃប ណា នៅ ក្នុង 
ការអ នុវ ត្ត ជាក់ ស្ដៃង  ?  

កា ព ីង ពៃ ជៃ គជឺា ស្តៃ ីគរំ ូមា្នាក ់
នៅ ក្នងុ សហ គមន ៍ពៃ ដៃលជា 
សហគមន៍  ជនជា តិដើម ភាគ- 
តិ ច រប ស់គ ត់ក្នុង ឃុំតា វៃង លើ 
សៃុក តា វៃង ខៃត្ត រតន គិរី។ 
បច្ចបុៃបន្ន ពៃជៃ  គ ឺជា អភ ិបាលរ ង 
សៃ ុក។ ក្នងុ តួនាទី  នៃះ ពៃជៃ   បាន 
ផ្ដល់  ភាពជា  គំរូ ជំរុញ លើក ទឹក- 
ចិត្ត ដល់ ស្តៃ ីវ័យក្មៃ ង និ ង មនសុៃស 
ជាចៃើន នាក់ ក្នុង សង្គម របស់ 

គត់។កាល ពី ជំនាន់ គត់ នៅ រៀន 
ភូមិ រប ស់គត់ មាន តៃឹម តៃ សា- 
ល បឋម សិកៃសា តៃប៉ុ ណ្ណោះ។ 
សាល មធៃយម សិកៃសា ដៃល នៅ 
ជិត បំផុត កាលពី ពៃលនោះគឺ 
ស្ថតិ នៅ ចមា្ងាយ បៃមាណ ៥០គឡី-ូ 
ម៉ៃតៃ ព ីភមូ ិរបស ់គត ់។គត ់ស្ទើរ- 
តៃ បោះ ប ងច់ោល ការ សកិៃសា ទៅ 
ហើយ។  ជា ភ័ព្វ សំណាង  ដោយ- 
សារ មាន ការ ផ្ដល់ អា ហារូ បករ- 
ណ៍ ពី រដា្ឋាភិ បាល គត់ អាច បន្ត 
កា រអបរ់ ំនៅ កៃងុ បានលងុ  ខៃត្ត 
រតន គិរី។ បើទោះជា មាន បញ្ហា 
បៃឈម ជាចៃើន ក ៏ដោយ  ពៃជៃ  
នៅ តៃ តស៊ូ រហូតដល់ រៀន ចប់ 
សា ល មធៃយម សិកៃសា និងទទួល-  
បាន ការងារ ធ្វើ។ពៃជៃ បៃងឹ បៃង 
ធ្វើការ ផង នងិ រៀន ផង ក្នងុ ពៃល 
ដំណាល គ្នា ទើប គត់ មាន ថ្ងៃ- 
នៃះ។គត់ ផ្ដល់ តម្លៃ ខ្ពស់ ដល់ 
ការ អប់រំ ។បំ ណង បៃថា្នា មួយ 
របស់គត់  គឺ   ទទួ លបាន ការអប់រំ  
នៅ កមៃិត ឧ ត្ត មសិ កៃសា។ពៃជៃ  
ក៏មាន ក្ដសីងៃឃឹម ដូច គ្នានៃះ  សមៃប់  
សហ គមន៍ របស់ គត់ ផង ដៃរ  “ខ្ញុំ 
ចង ់ឃើញ ក្មៃង សៃ ីកាន ់តៃ ចៃើន 
ថៃម ទៀត  ជា ពិសៃស ក្មៃង សៃមីក 

ពី សហ គមន៍ ជន ជាតិ ភាគ តិច 
ទទួល បាន ការអប់រំ នៅ កមៃិត  
ឧ ត្ត មសិ កៃសា កា្លាយ ខ្លួន ជា ភា្នាក់ ងារ  
ដៃល នាំមក នូវ ការ ផ្លាស់ បៃ 
ជួយ លុប បំបាត់ផ្នត់គ ំនតិ យៃន- 
ឌ័រ អវិ ជ្ជមា ន និង ជួយ ខ្លួន ឯង ក៏ 
ដូច ជា កៃុម គៃួសារ របស់ ពួក គៃ” ។

នៅ ពៃល ដៃល រាជរ ដា្ឋាភិ បាល 
កម្ពជុា ចាប ់ផ្ដើម រៀ បច ំផៃន ការ- 
សា្ដារ សៃដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ រា ជ- 
រ  ដា្ឋាភបិាល ចា ំបាច ់តៃវូ ឆ្លើយ តប 
ចំពោះ បញ្ហា វិសម ភាព។ការ- 
សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ ដៃល 
ឆ្លើយ តប ចំពោះ យៃនឌ័រ នឹង ជួយ 
ព ន្លឿ ន វឌៃឍន ភាព របស់ កម្ព ុជា ក្នងុ 
ការ សមៃច ក្តី បៃថា្នា របស់ខ្លួ ន 
ដើមៃបី កា្លាយ ជា បៃទៃស ចំណូល 
មធៃយម តៃឹម ឆ្នាំ ២០៣០  និង 
សមៃច គោល ដៅ អភិវឌៃឍន៍ 
ដោយ ចីរ ភាព នៅ កម្ពុជា ។ 

ដើមៃប ីកសាង អនា គត បៃកប- 
ដោយ សម ភាព អគ្គ លៃខា ធ ិការ  
អង្គ ការស ហបៃជាជា  តិ លោក  
António Guterres អពំា វនាវ 
ឱៃយ អ្នក ដកឹ នា ំតាម បៃទៃស នា នា 
ដាក់ ចៃញ នូវ មូល ដា្ឋាន គៃឹះ សំ- 
ខាន់ៗ ចំនួន ៦ ដូច ខាង កៃម ៖  
   ទី១- ធានា ឱៃយមាន ភាព ជា 
តណំាង ស្មើ ភាព គ្នា ចាប ់ព ីកៃមុ- 
បៃឹកៃសា ភិ បាល របស់ កៃុមហ៊ុន 
រហូត ដល់ សភា  ចាប់ពី គៃះឹ សា្ថាន 
ឧ ត្ត ម សិកៃសា រហូត ដល់ គៃះឹ សា្ថាន 
អប់រំ  សាធារ ណៈ តាម រយៈ ការ- 
អ នុវត្ត វិធានការ ពិសៃស  និង 
ការកំណត់ កូតា។នៅ កម្ពជុា យើង 
តៃូវ ការ អ្នក ដឹក នាំ ជាចៃើន នាក់ 
ទៀត ដូចជា  កា ពីង  ពៃជៃ ជា- 
ដើ មដើមៃបី គំទៃ ឱៃយមាន ថា្នាក់ ដឹ ក- 
នាំ ជា ស្តៃី វ័យ ក្មៃង បន្ថៃម ទៀត 
នៅក្នងុ សហ គមន ៍ក ៏ដចូ ជា  នៅ 
កន្លៃង ធ្វើ ការ របស់ ពួក គៃ។  
ទី២- វិនិ យោគ ឱៃយបាន ចៃើន 

លើ សៃដ្ឋ កចិ្ច ដៃល គតិ គរូ ព ីតម្លៃ 
នៃ ការងារ ថៃទា ំ(Care Econ-
omy)ក៏ដូ ចជា   លើ សៃវា គំពារ - 
សង្គម  និង ធ្វើ ការ កំណត់ និយម- 
ន័យ ផលិត ផល សរុប ក្នុង សៃុក 
ឡើង វិញដើ មៃបី ធ្វើឱៃយ ការងារ ផ្ទះ 
តៃវូ បាន រាប់ បញ្ច ូល និង ឱៃយ គៃ មើល 
ឃើ ញ អំពី តម្លៃ សៃដ្ឋ កិច្ច ។

ទ៣ី- លបុប ំបាត ់រាល ់ឧប សគ្គ 
នានា ដៃល ធ្វើឱៃយ រំាង ស្ទះ ដល់ ការ- 
ចូ លរួ ម ពៃញ លៃញ របស់ ស្តៃ ីនៅ 
ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច ដូច ជា  តាម រយៈ 
យន្ត ការ គំទៃ ការ ចូល រួម របស់ 
ពួកគៃ ក្នងុ ទីផៃសារ ការ ងារ សិទ្ធ ិកាន់- 
កាប់ អចលន ទៃ ពៃយ  និង ផ្ដល់ឥណ - 
ទាន  ពៃ ម ទាងំ ការ វនិយិោ គ ឱៃយ ច ំ
គោល ដៅ ដៃល ពួក គៃ តៃូវ ការ ។ 
ទ៤ី-លបុ ចោល ចៃបាប ់នៅ ក្នងុ 

គៃប់ វិស័យ ទាំងអ ស់ ដៃលមា ន  
ចរិត រីសអើ ង ចាប់ពី សិទ្ធិ- 
ការងា រ នងិ សទិ្ធ ិដធី្ល ីរហតូ ដល ់
សា្ថាន ភាព បគុ្គល នងិ កា រកា រពារ 
ពី អំពើ ហិ ងៃសា គៃប់ រូប ភា ព ។ 
ទ៥ី-បៃទៃសន ីមយួៗ គរួ អន-ុ 

ម័ ត ផៃន ការ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
ដើមៃបី ឆ្លើយត ប ចំពោះ អំពើ ហិងៃសា 
លើ ស្តៃ ី និង ក្មៃង សៃ ីនិង បន្ត គំទៃ 
តាម រយៈ ការវិ និយោគ  ថវិកា  ការ - 
ដា កច់ៃ ញ នវូ គោល ន យោបា យ  
ន ិង ការ សម្ដៃង  ឆន្ទៈ នយោ បា យ  
ដើមៃបី បញ្ចប់ បញ្ហា ទាំង នៃះ ។  
ទី៦- ផ្លាស់ប្ដូ រ  នូវ  ផ្នត់គំនិត  

អវិជ្ជមា នបង្កើន  ការ យ ល់ដឹង  
របស់ សា ធារណជន  និង លុប- 
បំបាត់  ភាព លម្អៀង  រី ស អើង 
នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ សង្គម។ នៅ 
កម្ពជុាយើង  អាច ចាប ់ផ្ដើម  តាម- 
រយៈ  ការផ្ដ ល់  ភា ព ស្មើ ភាព គ្នា  
ដល ់ក្មៃ ងបៃសុ នងិ ក្មៃងសៃ ីនៅ 
ក្នុង  ការធ្វើ ការងារ ផ្ទះ និង ការ- 
ងារ ផ្ដល ់ការថៃ ទា ំ នងិ ដោះសៃ យ  
ចំពោះ ផ្នត់គំ និត  ស ង្គម  និង 
យៃន ឌរ័ អវជិ្ជ មាន  ដៃល រសីអើ ង  
ចំពោះ  ស្តៃី  និង ក្មៃង សៃី ។ 

ការ សា្ដារ សៃដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ 
កៃយ ការ រាតតៃបាត  ជាស កល 
គឺជា ឱកាសដើ មៃបីឱៃយ យើង តៃួស- 
តៃយ មាគ៌ា ថ្ម ីមយួ  ដៃល នា ំមក 
នូវ សម ភាព។  រួម គ្នា យើង 
ពិតជា អាច សមៃច បាន នូវ 
អនា គត បៃកប ដោយ សម ភាព 
ជា មិន ខា ន ៕

ដោយលោកស្រី Pauline
Tamesisប្រធានអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិង
ឃនុសភុាអ្នកវិភាគកម្មវធិីរបស់
UNWomenនៅកម្ពុជា

ដើម្បីអនាគតប្កបដោយសមភាព
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 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្នំ ពេញៈ គណៈ កម្មា ធិ ការ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពុជា បាន ចៃន ចោល នូវ ការ - 
ចោទ បៃ កាន់ ដោយ គ្មាន មូល ដ្ឋាន 
របស់ អ្នក ជំ នាញ អង្គ ការ សហ បៃ ជាជាត ិ
និង កៃុម អង្គការ មួយ ចំនួន  ដៃល បាន 
បង្ហាញ នវូ ននិា្នា ការ នយោ បាយ បៃឆងំ 
រាជ រដ្ឋាភ ិបាល   ក្នងុ ការ គ ំទៃ ដល ់ជន- 
ជាប់ ចោទ នៃ មន្តៃី របស់ គណ បកៃស  
បៃ ឆំង ដៃល តៃូវ បាន តុលា ការ កាត់- 
ទោស ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ នាគរ  រឿង រៀប 
គមៃង ប៉ុង ប៉ង ធ្វើ រដ្ឋ បៃ ហារ ផ្ដួល រំ លំ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល កាល ពី ចុង ឆ្នា ំ២០ ១៩ ។ 

 យោង តាម សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់
អ្នក នាំពាកៃយ នៃ គណៈ កម្មា ធិការ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ មីនា  
១ ថ្ងៃ កៃយ ពី ការ រិៈគន់ របស់ អ្នក - 
ជ ំនាញអង្គ ការ សហ បៃ ជាជាត ិបាន ឱៃយ 
ដឹង ថា៖ « ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចំ ពោះ អ្នក- 
 បៃ ពៃឹត្តបទ ល្មើស មិន មៃន ជា ការ រឹត- 
តៃបតិ សទិ្ធ ិសៃរ ីភាព  នងិ លម្ហ បៃ ជាធបិ-  
តៃយៃយ នោះ  ទៃ។    ផៃ ន ការ ៩វិច្ឆិកា នៃះ  

គឺ ជា ផៃន ការ ធ្វើ រដ្ឋ បៃ ហារ  ដៃល ជា 
 បទ ល្មើស ឧកៃិដ្ឋ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ សន្តិ សុខ ជាតិ » ។ 

   កៃុម អ្នក ជំនាញ  នៃ អង្គ ការ សហ បៃ- 
ជា ជាតិ   ( អ . ស . ប) បាន ចៃញ សៃចក្ដី 
ថ្លៃង ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  ខៃ មីនា 
បាន  សម្តៃង នវូ ការ  សោក  ស្តាយ ចពំោះ 
ការ សមៃច ផ្តនា្ទា ទោស ដក ់ពន្ធ នាគរ  
កៃមុ អតតី  មៃដកឹ នា ំនៃ អតតី គណ បកៃស  
សង្គៃះ ជាតិ រយៈ ពៃល វៃង ចាប់ ពី  ២០ 
ទៅ ២៥ឆ្នាំ។   ការ ផ្តនា្ទា ទោស មៃដឹក នាំ 
គណ បកៃស បៃឆងំ ទាងំ ៩ របូ   គ្មាន មលូ- 
ដ្ឋាន ចៃបាប់ ចៃបាស់ លាស់  និង ដោយ 
អវត្ត មន ជន ជាប់ ចោទ ។ 

 កៃុម អ្នក ជំ នាញ នៃះ បាន ថ្លៃង ថា ៖   
« យើង មន ការ រន្ធត់ ចិត្ត ចំ ពោះ ការ- 
កាត់ ទោស ជន ជាប់ ចោទ ឱៃយជា ប់ ពន្ធ- 
នាគររយៈពៃល វៃង  និង មិន សម- 
មតៃ   ដៃល ខ្វះ មូល ដ្ឋាន ចៃបាប់ ចៃបាស់- 
លាស់  មិ ន មន ភ័ស្តុ តាង គួរ ឱៃយ ជឿ  
ទុក ចិត្ត បាន  បង្ហាញ ពី របៀប ដៃល 
មន ការរិះ គន់ របស់ ជន ជាប់ ចោទ ចំ- 
ពោះ រដ្ឋា ភិបាល បង្ក ឱៃយ មន  បទ ឧប- 

ឃាត   ដចូ មន ចៃង ក្នងុ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
សោះ» ។   

សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណដ៍ដៃល  នៃះ  បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា៖ «   ចៃបាប់ សិទ្ធិ មនុសៃស អន្តរ- 
ជាតិ   ធានា ការ ពារ សៃរី ភាព ចង កៃង  
សម គម  និង សៃរី ភាព ក្នងុ ការ បញ្ចៃញ មតិ  
ដោយ សរ ថា  សៃរីភាព ទាំង នៃះ គឺ ជា 
សរសរ ស្តម្ភ នៃ សង្គម បៃជា ធិប តៃយៃយ  
និង ជា អ្នក ធានា ការ ពារ ដល់ ដំណើរ កា រ 
បោះ ឆ្នាត បៃកប ដោយ សៃរី  និង យុត្ត ិធម៌ » ។ 

 ទោះយ៉ាង ណាក៏ ដោយ យោង តាម 
សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់អ្នក នា ំពាកៃយ 
គណៈ កម្មា ធិការ សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា 
បាន អះ អាង ថា លម្ហ  បៃជា ធិប តៃយៃយ 
នៅ កម្ពជុា  បើក ទលូាយ ជា នចិ្ច សមៃប ់
អ្នក អន ុ វត្ត  សទិ្ធ ិ នងិ សៃរ ីភាព រប ស ់ខ្លនួ 
សៃប តាម រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  និង ចៃបាប់ ។  

អ្នក នាំ ពាកៃយ ថ្លៃង ថា ៖« ការ អនុ វត្ត 
ចៃបាប ់ចពំោះ អ្នក បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស  មនិ 
មៃន ជា ការ រឹត តៃបិត សិទ្ធិ  សៃរី ភាព  និង 
លម្ហ បៃជា ធបិ តៃយៃយ នោះ ទៃ ។  តៃ ផ្ទយុ 
ទៅ វិញ  ការ រិះ គន់ លើ នីតិ វិធី  និង ការ- 
សមៃច របស ់តលុា ការ  ដោយ មនិ  ផ្អៃក  

លើ មូល ដ្ឋាន ចៃបាប់  និង នីតិ វិធី ចៃបាប់ 
របស់ កម្ពុជា ហើយ ដើមៃបី តៃ ការពារ 
កៃុម ជន ល្មើស នោះ  វា ជា ការរិះ គន់ 
បៃប អយុ ត្តធិម៌  និង មន ស្តង់ ដ២»។

សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍បញ្ជាកថ់ា   ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ ៍៩វចិ្ឆកិា  គ ឺជា ផៃន ការ ដៃលរៀប-  
ចំឡើង ដោយ អ្នក នយោបាយ មួយ 
កៃុម នៅ កៃ បៃទៃស  ដៃល ដឹក នាំ 
ដោយ ឈ្មាះ  សម  រងៃសុី  ធ្វើ យុទ្ធនា ការ 
ញុះ ញង ់ ដោយ បាន អ ំពាវនាវ ឱៃយ កង- 
កម្លាំង បៃដប់ អាវុធ  លៃង ស្តាប់ បញ្ជា  
និង បះ  បោ របៃឆំង នឹង រាជ រដ្ឋា ភិបា ល - 
កៃក ឡើង បៃឆំង នឹង រដ្ឋ អំណាច  
បំផុស   និង ញុះ ញង់ ឱៃយ បៃជា ជន  
ទូទាំង បៃទៃស  បៃ មូល ថវិកា ដើមៃបី 
គំទៃ ដល់ សកម្ម ភាព របស់ ពួក គៃ 
ដូច្នៃះ ធាតុ ពិត នៃ ផៃន ការ នៃះ គឺ ជា  
«ការបុ៉ន ប៉ង ធ្វើ រដ្ឋ បៃហារ » តាម មធៃយោ- 
បាយ ហិងៃសា យ៉ាង ពិត បៃកដ ។ ដូច្នៃះ 
ពាកៃយ ថា  ផៃន ការវិល តៃឡប់ គឺ ជា 
លៃស  និង ជា កល លៃបិច នយោ បាយ  
ដើមៃបីបោក បញ្ឆោត  និង អូស ទាញ   
បៃ ជា  ជន ស្លតូ តៃង ់ឱៃយ ចលូ រមួ ក្នងុ ផៃន- 

ការ នៃះ តៃ ប៉ណុ្ណោះ ។ អពំើ នងិ សកម្ម- 
ភាព ទាំង នៃះ មនភ ័ស្តុតាង ចៃបាស់- 
លាស់  និង រឹង មំ ហើយ ភ័ស្តុតា ង ទាំ  ង- 
នៃះ  មួយ ចំនួន អាច រក បាន ដោយ 
ងយ សៃួល  ពៃះ ទណ្ឌិត  សម  រងៃសុី  
និង បក្ខពួក បាន បៃើ បៃស់ ហ្វៃស ប៊ុក  
និង បណា្តាញ សង្គម ដទៃ ទៀត  ធ្វើ ជា 
មធៃយោបាយ ដើមៃបី បង្ហាះ សរ ញុះ ញ ង់  
នងិ បមៃើ ឱៃយ ផៃន ការ សកម្ម ភាព  ទចុ្ច រតិ 
របស់ ខ្លួន ។  យោង តាម កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ផៃន ការ ប៉ុនប៉ង ធ្វើរ ដ្ឋ បៃហារ ផ្តួល- 
រលំរំាជរ ដ្ឋា ភបិាល សៃប ចៃបាប ់នៃះ  តៃវូ 
ផ្តនា្ទា ទោ ស កៃម   « បទ ល្មើស ឧបឃាត»  
តាមមតៃ ៤៥១  ចំណៃក អ្នក ដៃល 
ចូល រួម  ក្នុង គ មៃង ផៃនការ នៃះ តៃូវ 
ផ្តនា្ទា ទោស ពី  «បទ ល្មើស រួម គំ និត កៃបត់ »  
តាម មតៃ ៤៥៣ ។ ស្ថាន បៃសក កម្ម 
អចិ នៃ្តយ៍ នៃ កម្ពុជា  បៃចាំ នៅ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ  កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  ខៃ 
មីនា នៃះ  បាន ថ្លៃង ការណ៍   សោក- 
ស្ដាយ យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ការ ចៃញ 
ផៃសាយ ព័ត៌មន របស់ អ្នក រាយ ការ ណ៍ 
ពិសៃស ចំនួន ៤ រូប នោះ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន 
សៃន បាន សមៃច  លើក លៃង ការ ធ្វើ 
ចតា្តា ឡីស័ ក   នៅតាម ខៃត្ត ជាប់ ពៃំដៃន 
កម្ពជុា-ថៃ ចពំោះ ពលករ ខ្មៃរ  តៃឡបម់ក 
ពីបៃ ទៃសថៃ  សមៃប់ អ្នក ដៃល មន 
សខុភាព ធម្ម តា ប៉នុ្តៃ នងឹ តៃវូ បន្ត   ឱៃយ មន 
ការ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ចពំោះ អ្នក ដៃល   មន 
អាការ សងៃស័ យមន កូវីដ ១៩។

យោង តាម សរ  ជា សំឡៃង  របស់ 
លោក ហ៊នុ សៃន នៅ ថ្ងៃទ ី៧  ខៃមនីា ឆ្នា ំ
២០២១ បាន ឱៃយ ដងឹថា ការ ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ 
ចតា្តា ឡីស័ក របស់ ពលករខ្មៃរ  បាន 
ធ្វើឡើង បនា្ទាប់ ពី មន ការ ឆ្លងក្នងុ សហ-
គមន៍  យ៉ាងចៃើន  ក្នងុ  បៃទៃ ស ថៃ  ប៉ុន្តៃ 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  សភាព កា រណ ៍ ក្នងុ បៃទៃស ថៃ 
តៃវូ  តៃតួ តៃ បាន ហើយ  ខណៈ ដៃល ខៃត្ត 
របស ់ថៃ  ដៃល នៅ ជាប ់នងឹ ពៃដំៃន កម្ពជុា 
ក៏ បាន ដក ចៃញ ពី ខៃត្ត ហានិ ភ័យ ផង ដៃរ ។

លោក ហ៊នុ សៃន  លើក ឡើ ងទៀត  ថា 
ក្នុង រយៈ កាល ជាង ១ខៃ កន្លងទៅនៃះ 
មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័ក នៅ តាម ពៃំដៃន  
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  ទាំង អស់  មិន មន 
មនុសៃស ឆ្លង ទៀត ទៃ។ ស្ថានភាព នៅ តាម 
ពៃដំៃន  មន ការ លំបា ក ដោយ សរតៃ 
ចំនួន មនុសៃស ចៃញ តិចជាង មនុសៃស ចូល  
ក្នុង  មណ្ឌល ចតា្តាឡី ស័ក ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
មនសុៃស ក្នងុ  មណ្ឌល ចតា្តាឡសី ័ក មន ការ- 
កើនឡើង យ៉ាងខ្លាំង  និង  មន ការ- 
លំបាក ក្នុង ការ ចិញ្ចឹមថៃ ទាំ។ លោក 
ហ៊នុ សៃន  មន បៃស សនថ៍ា ៖ « ដចូ្នៃះ 
សមៃប់ ថ្ងៃនៃះ អ្នក ដៃល មក ពី បៃទៃស 

ថៃ មិន ចំាបាច់ ដឹក ចូល ទៅ ក្នងុ ម ណ្ឌ ល 
ចតា្តា ឡីស័ កទៀត ទៃ គឺ រថយន្ត កងទ័ព  
ដៃល នៅ ពៃំ ដៃន កម្ពុជា-ថៃសៃប់  តៃូវ  
ដឹក ពួក គត់  ទៅ កាន់ ខៃត្ត ខងកៃយ 
(សៃុក កំណើត)តៃ ម្តង » ។ 

លោក បន្តថា៖«សមៃបអ់្នក ដៃល នៅ 
ក្នុង មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័កសៃប់តៃវូ រង់ ចំា 
ដឹក ចៃ ញ នៅ ពៃឹកស្អៃក ហើយ នៅ ក្នុង 
ការ  ធ្វើ ដណំើរ របស ់ពកួ គត ់តៃវូ តៃ ធានា 
ថា ពួក គត់ បាន ទទួល ទាន អាហារ រួច 
ហើយ នងិ ផ្គត ់ផ្គង ់សៃបៀ ងអាហារ បន្ថៃម  
ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គត់ ធ្វើ ដំណើរ មន អាហារ 
តាម ខ្លួន។  យើង មិន អនុញ្ញាតឱៃយ ដឹក- 
ជញ្ជូន ពួក គត់ ពៃល យប់ ទៃ គឺតៃូវ ដឹក 
ពួក គត់ ពៃល ពៃឹក និង ពៃល ថ្ងៃ »។

លោក ហ៊នុ សៃន  បញ្ជាក ់ ទៀត ថា ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  កង ទ័ព  និង កម្លាំង ដឹក- 
ជញ្ជូន   តៃូវ តៃយក ចិត្ត ទុកដក់ ថៃទាំ 

សខុ ភាព របស ់ពកួ គតឱ់ៃយ បានហ្មត ់ចត ់
ជាទ ីបផំតុ  ចៀស វាង ការ ធ្វៃស បៃហៃស 
ណាមួយ ដៃល បង្ក ជា បញ្ហា ពិសៃស 
រថយន្ត នី មួយៗ កំុដក់ មនុសៃស ចៃើន ពៃក  
ដើមៃប ីចៀ សវាងនវូ ភាព កក កញុ  ដៃល វា  
មិន សម សៃប តាម គម្លាត សុវត្ថិភាព។

នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី បន្តថា នៅ ពៃល ដៃល 
រថ  យន្ត ដឹក ពួក គត់ មក ដល់ ខៃត្ត ជាសៃកុ- 
កំណើ ត  ហើយ ខៃត្តតៃូវ ទទួល ខុស តៃូវ 
ដើមៃបី បញ្ជូន ទៅ កាន់ មូល ដ្ឋានប៉ុន្តៃ បៃ-
សនិ បើ មន  អ្នក សងៃស័ យ  ឬក្តា ខ្លនួ  ខៃត្ត 
មិន តៃូវ បញ្ជូន ទៅ កាន់ មូលដ្ឋាន ទៃ គឺ 
តៃវូ ទកុ គត ់ដើមៃប ីធ្វើ ការ ពនិតិៃយ សណំាក  
និង ពៃយោ បាល គត់  ក្នុង ករ ណី ដៃល មន 
វិជ្ជ មន កូវីដ ១៩។

បើ  តាម លោក ហ៊នុ សៃន កាល ព ីថ្ងៃទ ី
៤ ខៃមីនា  ពលករ ដៃលកំពុង ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡី ស័កនៅ ខៃត្ត តាម ពៃំដៃន កម្ពុជា-ថៃ 

មន ចំនួន ជាង  ១៥ ០០០ នាក់។
ដោយ ឡៃក  នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិញ លោក 

ម៉ម ប៊ុន ហៃង រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង សុខភិ- 
បាល  បាន សមៃច ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ   
អគរ នៃ សណា្ឋា គរ The Great Duke 
ដៃល ជា អតីត សណា្ឋា គរ អំាង ទៃកុង- 
ទីណង់ តាល់ ធ្វើ ជា មន្ទីរ ពៃទៃយ ពិនិតៃយ  
ថៃទាំ និង ពៃយោ បាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩ 
កមៃិត សៃល។ ការ សមៃច នៃះ ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី លោក ហ៊ុន  សៃន បាន 
បញ្ជា ឱៃយ យក អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩  ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយោ បា ល នៅ  មណ្ឌល ចតា្តា-
ឡីស័ក ពៃកព្នា ទៅ ដក់ ពៃយោបាល នៅ 
សណា្ឋាគរ The Great Duke នៃះ 
វិញ។ លោក ម៉ម បុ៊ន ហៃង  ឱៃយ ដឹងថា ការ- 
ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ  ទីតាំង សណា្ឋាគរ 
នៃះ  ជា មន្ទីរ ពៃទៃយ សមៃប់ អ្នក ជំងឺ 
កូវីដ១៩ កមៃិត សៃល  គឺ ដើមៃបី ផ្តល់ 
លទ្ធភាព ដល់ កៃសួង សុខភិបាល ក្នងុ 
ការ បៃមូល ផ្តុ ំធន ធាន មនុ សៃស  សម្ភារ- 
បរិកា្ខារ និង បច្ចៃក ទៃស ចំាបាច់ មួយ ចំនួ ន   
ជួយ សង្គៃះ ដល់ អាយុ ជីវិត  មនុសៃស ឱៃយ 
បាន ទាន់ ពៃល វៃលា និង ធានាទប់ ស្កាត់  
ការ  រីក រាល ដល កាន់ តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ  នៃជំងឺ 
នៃះ  នៅ ក្នុង សហគមន៍។ ចំពោះ អគរ 
និង បរិ វៃណ នៃសណា្ឋាគរ  The Great 
Duke នៃះ នឹង តៃូវ រៀប ចំ អនុវត្តវិធាន- 
ការ គៃប់ គៃង យ៉ាង ហ្មត់ចត់ ទាំងផ្នៃក 
សុខភិបាល និង សន្តិ សុខ សណា្តាប់- 
ធា្នាប់ យ៉ាងតឹងរុឹង បំផុត សំដៅ  ធានា ទប់- 
ស្កាត ់នវូ ការ ឆ្លង និង ហានិ ភ័យ ចម្លង  នៃ 
ជំងឺ នៃះ មក ខងកៃ បរិវៃណ អគរនៃ 
សណា្ឋា គរ។ លោក  សង្កត់ ធ្ងន់ថា ៖ «សំុ 

បងប្អ ូនបៃជាពលរដ្ឋ    ពាណិជ្ជករ  និង អា- 
ជី  វ ករទាំងអស់   ដៃលរស់ នៅ  និង កំពុង 
បៃកប របរ ផៃសៃងៗ នៅជាប់  និង កៃបៃរ  ទីតំាង 
សណា្ឋា គ រ នៃះ  កុំ ឱៃយ មន ការ ភ័យ ខ្លាច 
នងិ សមូ បន្ត រកៃសា ភាព នងឹនរ ក្នងុ ចតិ្ត  នងិ 
ជឿទុក ចិត្ត លើ វិធាន ការ  ឆ្លើយ តប របស់ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល»។

លោក បន្តថា  វីរុសកូវីដ១៩  នៃះ   ឆ្លង ពី 
មនុ សៃស ម្នាកទ់ៅមនសុៃស ម្នាក ់ តាម ដណំក-់ 
ទឹក តូចៗ ដៃល ចៃញ ពី ផ្លូវ ដង្ហើម របស់ 
អ្នក ផ្ទុក វីរុស។ រហូត មកដល់ ពៃល នៃះ  
មនិ មន ភស័្តតុាង វទិៃយោសសៃ្ត បញ្ជាកថ់ា  
វីរុសនៃះ ឆ្លង តាម ខៃយល់ អាកាស នៅ ក្នុង 
ទីលម្ហ ឡើយ  ។

កៃសួង សុខភិបាលនៅ ពៃឹកថ្ងៃទី ៧ 
ខៃ មីនា បានបៃកាស  រក ឃើញ អ្នក - 
ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ៣៤ នាក់ បន្ថៃម 
ទៀត  ក្នុង នោះ អ្នក ឆ្លង ក្នុងពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ មនចំនួន ៣១ នាក់ 
ហើយ អ្នក  ដៃល តៃូវ បាន ពៃយោ បាល ជា 
សះ សៃបើយ ចនំនួ ១៩  នាក ់។  អ្នក ឆ្លង ក្នងុ 
ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ មន 
ជន ជាតិ ខ្មៃរចំនួន   ៨ នាក់  ជន ជាតិ ចិន  
២២ នាក់ និង ជន ជាតិ វៀតណាម ១នាក់ ។

បើ តាម កៃសួង សុខភិបាលគិត 
រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ មន អ្នក ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ សរុប ចំនួន ៩៨៧ នាក់  
ក្នុង នោះ អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ  មន ចំនួន 
៤៧៧ នាក់  អ្នក ពៃយោបាល ជា សះ- 
សៃបើយ សរបុ ចនំនួ ៥១០ នាក ់ នងិ អ្នក 
កំពុង សមៃក ពៃយោ  បាល មន ចំនួន 
៤៧៦ នាក់ ៕

កម្ពជុាច្រានចោលការចោទប្រាកាន់របស់មន្ត្រាីជំនាញUNលើការកាត់ទោសមន្ត្រាីបក្រាសប្រាឆំាង៩នាក់

នាយករដ្ឋមន្ត្រាសីម្រាចលើកល្រាងការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅ
តមព្រាំដ្រានថ្រាចំពោះពលករដ្រាលមានសុខភាពធម្មត

ពលករ ខ្មេរ  ទើប មក ពី ថេ  តេវូ  សមត្ថ កិច្ច នំ យកទៅ ធ្វើ ចត្តាឡី ស័កកន្លងមក។ រូបថត នគរបាល 



ឡុងគីមម៉ារីតា

ព្រៃវ្រៃងៈ អាជ្ញាធរខេត្តពេ- 
វេងបានទទួលសំណើរបស់
កេុមអាជីវករដេលរកសុីដឹក
សេវូតាមចេកពេដំេនអន្តរជត-ិ
បន្ទាយចកេីដើមេបីពិនិតេយលទ្ធ-
ភាពដោះសេយបន្ទាប់ពីកេុម 
អាជីវករជចេើននក់បាន
បេមលូផ្តុគំ្នានៅចេកពេដំេននេះ
ហើយបានស្នើឲេយអាជ្ញាធរជួយ
សមេួលឲេយមានបេនលក់សេូវ
នៅខាងទឹកដីខ្មេរដើមេបីកាត់-
បន្ថយការចំណាយ។
កេមុអាជីវករដេលបានបេមូល-

ផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងេទី៦មីន បាន
បេប់អ្នកសារពត័៌មានក្នងុសេកុ
ថាកាលពីមិនទាន់ផ្ទះុកើតជំងឺ-
កូវដី១៩ឈ្មញួវៀតណាមបាន
បើកទកូចលូមកទញិសេវូពីខ្មេរ
ដល់មាត់ទឹកពេំដេនខាងខ្មេរ
ខណៈមា្ចាស់បេនខាងខ្មេរជអ្នក
រៀបចំរីឯពួកគត់ដេលជអាជីវ-
ករដើរទិញសេូវពីតាមបណា្តា
សេុកខេត្តផេសេង។
កេុមអាជីវករទាំងនោះបាន

ថ្លេងថាពេលដឹកមកដល់មាត់- 
ចេកគេន់តេចរចាតម្លេតេវូរូ៉វគ្នា

ហើយក៏ទមា្លាក់សេវូពីរថយន្តចូល
ទូកភា្លាមៗហើយបើមិនតេូវថ្លេ
គ្នាទេ ក៏អាចដឹកសេូវទៅលក់
នៅកន្លេងផេសេងបានដេរគឺងាយ-
សេួលខា្លាំងណាស់។
បុ៉ន្តេពួកគេអះអាងថាបច្ចបុេបន្ន

ការដឹកអង្ករទៅលក់នៅវៀត-
ណាមគខឺសុគ្នាដាច់សេឡះពេះ 
តេវូបើករថយន្តឆ្លងពេដំេនចូល
ទៅទមា្លាក់សេូវក្នុងបេនខាងដី
វៀតណាម។លុះពេលទៅដល់
បើទោះតម្លេថោកយ៉ាងណាក៏
តេូវតេបង្ខំចិត្តលក់ឲេយគេដេរ។
កេមុអាជវីករបានបញ្ជាក់ថា៖

«បើមិនលក់គ្មានលុយបង់ថ្លេ
សេវាបេនឲេយគេទេហើយរឿង
ដេលសំខាន់នោះគឺពេលឆ្លង
ពេំដេនចូលដីគេម្តងៗពួកគត់
បារម្ភខា្លាងំណាស់គឺខា្លាចឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩។មេយ៉ាងទៀតកម្មករ
វៀតណាមដេលចាក់សេូវចូល
ក្នងុទូកគឺចាក់សេវូអត់អស់ពីបាវ
នោះទេដេលនំឲេយបាត់ភ្នេកគីឡូ
ដោយសារសមត្ថកិច្ចវៀតណាម 
អនញុ្ញាតឲេយតេតេកងុឡានមយួ
គត់ចូលក្នងុទឹកដីរបស់គេហើយ
ការចំណាយទាំងភាគីខ្មេរនិង
វៀតណាម...តទៅទំព័រ៥

តពីទំព័រ១...និងនីតិវិធីនេការ- 
ចុះបញ្ជិកាបង់ភាគទានអតេ
ភាគទានអតេសមាច័យការ-
ទាមទារនិងការផ្តល់តាវកាលកិ។ 
  អនុកេឹតេយដដេលបានបញ្ជាក់
ថា «អនុកេឹតេយនេះមានវិសាល-
ភាពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលទាំង-
ឡាយណាដេលស្ថិតនៅកេម 
បទបេបញ្ញត្តិនេចេបាប់ស្តីពីការងារ
ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គល
ដេលធ្វើការចាប់ពី២កន្លេងឡើង
ទៅ។បេឡាជតិសន្តិសុខសង្គម
ដេលហៅថាបសសគឺជសា្ថាប័ន
បេតិបត្តិករតេមួយគត់ដេលមាន
សមត្ថកិច្ចក្នងុការគេប់គេង និង
ចាត់ចេងរបបសន្តិសុខសង្គម
ផ្នេកបេក់សោធនដូចមានចេង
ក្នុងអនុកេឹតេយនេះ»។
ជមយួនងឹការផ្តល់ជនូបេក-់

សោធននេះអនុកេតឹេយបានកំណត់
ថាសមេប់រយៈពេល៥ឆ្នាំដបំងូ
ភាគទាននេះតេវូកំណត់ក្នងុអតេ
ស្មើនឹង៤%នេបេក់ឈ្នួលជប់
ភាគទាន។ក្នងុនោះ២%ជបន្ទកុ
និយោជកនិង២%ជបន្ទកុកម្មករ
និយោជិត។ការបង់ភាគទាន
ផ្នេកបេក់សោធនតេូវធ្វើជ
បេចាំខេ។
ទោះជយ៉ាងណាកាលបរិច្ឆេទ

នេការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម
ផ្នេកបេក់សោធននេះមិនទាន់
កំណត់នៅឡើយទេ។ក៏បុ៉ន្តេអនុ-
កេតឹេយនេះបានលើកឡើងថាកេសួង 
ការងារនងិបណ្តុះបណា្តាលវិជ្ជា- 
ជីវៈនិងកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិ- 
រញ្ញវត្ថុតេូវចេញបេកាសពីការ-
អនុវត្តឱេយបុគ្គលិកកេមុហុ៊នឯក-
ជនអាចទទួលបានបេកខ់េចលូ
និវត្តន៍ដូចមន្តេីរាជការនេះ។
លោកហេងសួរអ្នកនំពាកេយ

កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណា្តាល
វិជ្ជាជីវៈបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពី
មេសិលមិញថាកេពីមានអនុកេឹតេយ
ការងារបន្តគឺកេសួងតេូវរៀបចំ
បេកាស និងសេចក្តីជូនដំណឹង
មួយចំនួនដើមេបីអនុវត្តអនុកេឹតេយ
នេះ។លោកបន្តថានៅពេលអនុ-
កេតឹេយនេះចូលជធរមាននោះអ្នក
ដេលស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនេ

ចេបាប់ស្តីពីការងារទាំងអស់នឹង 
តេូវជប់កាតព្វកិច្ចបង់ភាគទាន
និងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍។
លោក មឿនតុលានយក-

បេតិបត្តិមជេឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធ-
ភាពការងារសាទរចំពោះរដា្ឋា- 
ភិបាលដេលបានចេញអនុកេតឹេយ
ថ្មកី្នងុការផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ជនូ
មនុសេសគេប់រូបឱេយទទួលបានបេក់ 
សោធននេះ។ បុ៉ន្តេលោកក៏មិន
ទាន់ចេបាស់ថាពេលអនុកេតឹេយនេះ 
ចូលជធរមាន នីតិវិធី និងដំ- 
ណើរការអាចបេពេឹត្តទៅល្អឬ
យ៉ាងណាទេពេះលោកបារម្ភ
ថាបេសិនបើមិនបានរៀបចំឱេយ
តេមឹតេវូនោះនឹងអាចកើតមាន
រូបភាពមិនបេកេតីផេសេងៗ ។
លោកថា៖ «ជរឿងល្អប៉ុន្តេ

យើងតេវូមើលលក្ខខណ្ឌមយួច-ំ
នួននេការបង់បេក់ភាគទានឬ

ការធាននេតមា្លាភាពគណនេយេយ-
ភាពក្នងុការគេប់គេងកញ្ចប់ថវិកា
នេះពេះលុយនេះជលុយរបស់
បគុ្គលកិដេលកាត់រៀងរាល់ខេ។ 
យើងតេវូតាមដានរឿងហ្នងឹហើយ
យើងតេវូចូលរួមចំណេកភាគទាន
មួយផ្នេកទៀតពីនិយោជក»។
យ៉ាងណាលោកអះអាងថា

លោកនឹងឃ្លាំមើលនីតិវិធីបន្ត
ទៀតថា៖ «យើងចាំមើលសិន
ពេះវាមានរឿងមួយចំនួនតើ
ការកាត់ភាគទានរបស់បុគ្គលិក 
ឬនិយោជកហ្នឹងតេឹមតេូវទេ? 
បន្ទាប់មកតើការគេប់គេងថវិកា
នេះអ្នកណាមានតួនទីតមា្លាភាព
និងការផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចបុេបន្ននេ 
ចំណូលអីហ្នងឹយ៉ាងណា?ពេះ 
ក្នងុបេទេសខ្លះគេយកលយុនេះ
ទៅវិនិយោគផេសេង។បុ៉ន្តេបេសិន-
បើយកលុយនេះទៅបេើក្នងុនយ័
អាកេក់ណាមួយនំឱេយមានការ-
រំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករ»។
បន្ថេមពីនេះលោក រំពឹងថា

រដា្ឋាភិបាលនឹងរកលទ្ធភាពផ្តល់
អត្ថបេយោជន៍ផេសេងៗ បន្ថេម 
ទៀតដល់ពលរដ្ឋដូចជបេក់អត្ថ-
បេយោជន៍ពេលគ្មានការងារនងិ
បេក់ចលូនវិត្តន៍ឬបេក់សោធន
នេះខណៈរដា្ឋាភិបាលទើបផ្តល់
ជូនអត្ថបេយោជន៍បាន២បុ៉ណ្ណោះ
គឺគេះថា្នាក់ការរងារនិងសុខភាព
ដេលកម្ពុជបានអនុវត្ត៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រៃីហុ៊នស្រៃនកាលពីថ្ង្រៃ៤មីនា។រូបថតSPM
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នាយករដ្ឋមន្ត្រី... អាជ្ញាធរយកសំណើអាជីវករទៅ
ពិនិត្រយករណីសំុបើកប្រនលក់ស្រវូ



តពទីពំរ័៤...អស់ប្រមាណ១០ម៉នឺរៀល
ក្នុង១រថយន្ត»។
បើតាមក្រ៉មអាជីវករស្រូវដ្រលលក់នៅ

ច្រកបន្ទាយចក្រីន្រះភាគច្រើននំមកពី
ខ្រត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមាន-
ជ័យ កំពង់ធំដ្រលពួកគ្រត្រូវចំណាយ
ថវកិាច្រើនដ្រលចង់ឱ្រយរាជរដ្ឋាភបិាលនងិ
អាជ្ញាធរខ្រត្តព្រវ្រងជួយសម្របសម្រួល
ឱ្រយឈ្មួញវៀតណាមឆ្លងដ្រនចូលមកទិញ
ស្រូវនៅត្រឹមប្រនក្នុងទឹកដីខ្ម្ររវិញ។
យ៉ាងណាលោកឈាងសវ៉ណា្ណារា៉ាអ្នក-

នំពាក្រយរដ្ឋបាលខ្រត្តព្រវ្រងបានប្រប់ភ្នំ-
ព្រញប៉ស៉្តិ៍ពីម្រសិលមញិថាអាជ្ញាធរខ្រត្តនងឹ
ពិនិត្រយលើសំណើទាំងន្រះ។ប៉៉ន្ត្រលោកថា
លទ្ធផលយ៉ាងណានោះរង់ចាំការពិនិត្រយ
និងដោះស្រយបន្តទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងកពំង៉រវល់ការ-

ងារធំៗមួយចំនួននៅក្នុងថា្នាក់ខ្រត្ត។សំណើ
ន្រះយើងទទលួសិនរង់ចាំការដោះស្រយ
នៅព្រលក្រយ»។
លោកខៀវហ៊ានប្រធានច្រកទា្វារអនោ្តោ-

ប្រវ្រសន៍ព្រដំ្រនអន្តរជតិបន្ទាយចក្រីបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉៉ស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថាក្រ៉មអា-
ជវីកររកស៉ីដឹកស្រូវពតិជបានប្រមូលផ្តុំគ្នា
ស្នើឱ្រយអាជ្ញាធរដោះស្រយបញ្ហារបស់ពួកគត់
ដចូ្ន្រះម្រន។ប៉ន៉្ត្រលោកថាក្នងុនមប្រធាន
ច្រកទា្វារអនោ្តោប្រវ្រសន៍ព្រំដ្រនលោកបាន
សម្រួលគ្រប់នីតិវិធីដើម្របីឱ្រយផលិផលជ
អាទិភាពអាចនំចូលទៅវៀតណាមបាន
ទាន់ព្រល។ត្រការស្នើឱ្រយមានប្រនស្រវូនៅ

ក្នុងទឹកដីខ្ម្ររគឺហួសដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់
លោកហើយ។
លោកថា៖«សម្រប់កិច្ចការខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាង-

ណា រៀបចំសម្រួលដល់ពលរដ្ឋយើងឱ្រយ
ដឹកកសិផលហ្នឹងក៉ំឱ្រយកកស្ទះហើយធ្វើ
ខូចគ៉ណភាពផលិតផលពួកគត់។យើង
ធ្វើយ៉ាងណាជំរ៉ញឱ្រយអាជីវករយើងអាច
នំច្រញកសិផលឱ្រយបានលឿន»។
បើតាមលោកខៀវហ៊ាននៅច្រកទា្វារ

ព្រំដ្រនអន្តរជតិបន្ទាយចក្រីនៅត្រមាន
ការនំទនំញិច្រញចូលជធម្មតាក្នងុនោះ
ទនំញិនពំីវៀតណាមមានដូចជត្រីបន្ល្រ
បង្កងសាច់និងគ្រឿងទ្រសជដើម។ចំណ្រក
ទនំញិនពំីកម្ពជុទៅវៀតណាមគមឺានត្រ
២ម៉ខប៉៉ណ្ណាះគឺសា្វាយនិងស្រូវ។
លោកថា៖«រថយន្តដ្រលច្រញចូលនៅ

តាមច្រកទា្វារន្រះតម្រូវឱ្រយត្រក៉ងទ្របានច៉ះ
លាងដ្រជមួយអាល់ក៉លវាស់កម្ដៅគោរព

ទៅតាមការណ្រនំរបស់ក្រសួងស៉ខាភិបាល
ដើម្របីចលូរមួប្រយទ៉្ធនងឹជងំឺកូវដី១៩មនិឱ្រយ
មានករណីឆ្លងតាមច្រកន្រះឡើយ»។
លោកស្រី អា៊ាងគឹមលីមន្ត្រីសមាគម-

អាដហ៉កប្រចាំខ្រត្តព្រវ្រងបានប្រប់ភ្នំ-
ព្រញប៉៉ស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថា ករណីន្រះបើ
ក្រម៉អាជីវករមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាពួកគ្រនឹង
មិនប្រមូលផ្តុំគ្នាឱ្រយជួយដោះស្រយទ្រ។
លោកស្រីយល់ថា ក្នុងនមជអាជ្ញាធរ
ដ្រនដីគួរស្វ្រងរកដំណះស្រយដ្រលល្អ
ដើម្របីជួយដល់ក្រ៉មអាជីវករទាំងន្រះ។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«បើគត់ដោះ-

ស្រយបញ្ហារបសខ់្លួនមនិបានគឺគត់មាន
ត្រពឹងពាក់ទៅអាជ្ញាធរហើយធម្មតា
កសិករគត់ធ្វើស្រពឹងតម្ល្រនិងកសិផល
របស់គត់ហើយបើបានមកហើយគត់លក់
អត់បានថ្ល្រគត់មិនរួចខ្លួនដើម្របីទូទាត់
ថ្ល្រជីថ្ល្រស្រវាផ្រស្រងទ្រ»៕

ថ្ង្រចន្ទទី៨ែខមីនឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងសាកសួរជន
សង្រស័យម្នាក់រឿងរំលោភសម្លាប់

អាជ្ញាធរយក...

 គឹម   សារុំ 

បន្ទាយមាន ជ័យៈ ព្រះរាជ-
អាជ្ញាន្រត៉លាការខ្រត្តបន្ទាយ-
មានជ័យកាលពីម្រសិលមិញ
បានចាប់ផ្ដើមបើកការសាកសរួ
ទៅលើប៉រសជជនសង្រស័យ
មា្នាក់មានអាយ៉៣៨ឆ្នាំពាក់ពន័្ធ
ក្នងុអំពើឃាតកម្មក្រយពីធ្វើ-
សកម្មភាពរំលោភលើនរីមា្នាក់
នៅក្រង៉ប៉ាយប៉្រតកាលពីដើម
ខ្រមីនក្រយពីចាប់ខ្លួនបាន
កាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រមីន។
លោកភឿងមា៉ាន់សិង្ហនយ-

ការិយល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិត-
ធ្ងន់ន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាល
ខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្រយ
ដឹងកាលពីម្រសិលមិញថាជន-
សង្រស័យឈ្មោះ រឿនធារិន
អាយ៉៣៨ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួល-
ពង្រសងា្កាត់ផ្រសារកណា្តាលក្រង៉
ប៉ាយប៉្រតត្រវូបានសមត្ថកចិ្ច
បញ្ជនូដល់ត៉លាការខ្រត្តកាល-
ពីថ្ង្រទី៦ខ្រមីនក្រយពី
ការចាប់ខ្លួន។
លោកថ្ល្រងថា៖«រឿងន្រះមាន

លោកព្រះរាជអាជ្ញា២រូបសួរ-

ចម្លើយជនសង្រសយ័។តល៉ាការ
ចាប់ផ្តើមសរួជនសង្រសយ័ពីថ្ង្រទី
៦មីន ប៉៉ន្ត្រសួរមិនទាន់ចប់
ត៉លាការបានផ្ញើនៅការិយល័យ
ខ្ញុំ១យប់ហើយថ្ង្រន្រះ(ថ្ង្រទី៧
មីន)ខ្ញុំដឹកគត់ទៅត៉លាការ
បន្តទៀត»។
លោកភឿងមា៉ាន់សិង្ហបាន

ថ្ល្រងដោយយោងតាមចម្លើយ
សារភាពរបស់ជនសង្រស័យឲ្រយ
ដឹងថាជនសង្រស័យបានចាប់
នរីរងគ្រះរំលោភបានសម្រច
ម្តងប៉៉ន្ត្រដោយសារត្រខា្លាចជន-
រងគ្រះប្តឹងឲ្រយសមត្ថកិច្ចចាប់
ផងនោះទើបជនសង្រស័យយក
កូនកាំបិតចាក់ឆ្កៀលបំពង់ក
របស់នរីរងគ្រះរហូតសា្លាប់។
បន្ទាប់ពីសមា្លាប់ជនរងគ្រះរចួ
ជនសង្រស័យបានយកទូរស័ព្ទ
មា៉ាកOPPO១គ្រឿងចិញ្ចៀន២វង់
ខ្រស្រក១ខ្រស្រប្រក់១២០ដ៉លា្លារ
និងប្រក់បាតថ្រចំនួន៦ពាន់-
បាតហើយគ្រចខ្លនួ។បន្ទាប់ពី
ធ្វើការស្រវជ្រវសមត្ថកិច្ចក៏
ចាប់ជនសង្រស័យបាននៅផ្ទះ-
សំណាក់មួយក្នុងខ្រត្តសៀមរាប
កាលពីថ្ង្រទី៤មីន៕

រថយន្តដឹកស្រវូដ្រលឈប់ជិតច្រកទ្វារអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រខី្រត្តព្រវ្រងពីថ្ង្រ៦ មីន។ រូបថតFN



តពីទំព័រ១...ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើ
ទម្ង់ និងគតិច្បាប់ឱ្យគណៈកម្មការ
ជនំាញសិកស្ាពនិតិយ្ទើបដាក់ចលូទៅ
គណៈកម្មការអចិន្្តយ៍ទី២ដើម្បីធ្វើ
របាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការអចិន្្តយ៍
រួចហើយទើបគណៈកម្មការអចិន្្តយ៍
ប្ជុំលើកទី២ សម្ប់កំណត់របៀប-
វារៈប្ជុំព្ញអង្គអនុម័តច្បាប់ន្ះ។
យើងមិនប្ើព្លយូរទ្អាចចុងសបា្ដាហ៍
ន្ះនឹងច្ញច្បាប់ន្ះហើយ»។
សម័យប្ជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភានីតិ-

កាលទី៦កាលពីថ្ង្ទី៥ខ្មនីាធ្វើឡើង
ក្មអធិបតីភាពលោកហ្ងសំរិន
ប្ធានរដ្ឋសភា និងសមាជិកសមា-
ជកិារដ្ឋសភាចនំនួ៨៣របូខណៈដល្
លោកកើតរទិ្ធរដ្ឋមន្្ដីកស្ងួយតុ្ដធិម៌
នងិលោកមម៉ប៊នុហង្រដ្ឋមន្្ដីកស្ងួ
សុខាភិបាលព្មទាំងសហការី គឺជា
តំណាងរាជរដា្ឋាភិបាលចូលទៅការពារ
ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ន្ះ។
ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានរដ្ឋសភា

បញ្ជាក់ថា៖«ក្យពីបានដំណើរការ
កិច្ចប្ជុំតាមនីតិវិធី អង្គប្ជុំរដ្ឋសភា
បានអនុម័តខ្លមឹសារទំាងមូលន្ស្ចក្តី-
ព្ងច្បាប់ន្ះដ្លមាន៦ជំពូកនិង
១៨មាត្។អង្គសភាបានអនុម័តយល់-
ព្មលើស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ទំាងមូលមាន

៨៣សំឡ្ង»។
ជាមួយគ្នាន្ះ រដ្ឋសភាបានកោត-

សរសើរយ៉ាងក្ល្ងចំពោះរាជរដា្ឋា-
ភិបាលដ្លបានខិតខំដាក់ច្ញនូវ
វធិានការនានានាពល្កន្លងមកដោយ
បានទបស់ា្កាត់ឆ្លើយតបចពំោះការឆ្លង-
រាលដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩ទាន់ព្ល-
វល្ានងិបក្បដោយបសិ្ទ្ធភាពខ្ពស់
ធានាបាននវូកចិ្ចការពារសខុមុាលភាព
ដល់ពលរដ្ឋបញ្ហាសង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ច
ប្ទ្សជាតិ។ បើតាមស្ចក្ដីប្កាស
ពត័៌មានរដ្ឋសភាស្ចក្តព្ីងច្បាប់ថ្មីន្ះ
ជាសក្ខីភាពបង្ហាញកាន់ត្ច្បាស់ពីកិច្ច-
ខតិខបឹ្ំងបង្និងការយកចិត្តទុកដាក់
ប្កបដោយការទទួលខុសត្ូវខ្ពស់
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលចំពោះអាយុជីវិត
និងសុខុមាលភាពប្ជាពលរដ្ឋនៅ
ទូទាំងប្ទ្ស។
យោងតាមមាត្១ន្ច្បាប់ន្ះគឺ

មានគោលបំណងកំណត់អំពីវិធានការ
សុខាភិបាល វិធានការរដ្ឋបាលនិង
វិធានការផ្ស្ងទៀតដ្លត្ូវអនុវត្ត
ដើមប្ីបយ្ទុ្ធនងិទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩និងជំងឺឆ្លងកាច-
សាហាវនិងប្កបដោយគ្ះថា្នាក់ធ្ងន់-
ធ្ងរផ្ស្ងទៀតក្នុងព្លបច្ចុប្បន្ន និង
ព្លអនាគត។ច្បាប់ន្ះក៏មានគោល-
បំណងសំដៅការពារអាយុជីវិតប្ជា-
ពលរដ្ឋលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ
នងិសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈពម្ទំាង
កាត់បន្ថយឱយ្បានជាអតិបរមានវូផល-

ប៉ះពាល់ន្ការឆ្លងជងំឺន្ះចពំោះវសិ័យ
សង្គម និងស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពជុា។ស្ចក្តីព្ងច្បាប់ន្ះ
ត្ូវរៀបចំឡើងដោយក្សួងយុត្តិធម៌
សហការជាមួយក្សួងសុខាភិបាល
តាមអនុសាសន៍ ណ្នាំរបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្នស្បព្ល
ដ្លកម្ពុជាកំពុងប្ឈមការឆ្លងរាល-
ដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងទ្ង់ទ្យធំ
មិនធា្លាប់មានចាប់តំាងពីជំងឺន្ះមានវត្ត-
មាននៅកម្ពុជាមក។
ក្សួងយុត្ដិធម៌បញ្ជាក់ថាកន្លងមក

រាជរដា្ឋាភបិាលបានដាក់ចញ្នវូវធិាន-
ការជាបន្តបនា្ទាប់ក្នងុការទប់សា្កាត់កវូដី-
១៩និងបញ្ចប់ប្កបដោយជោគជ័យ
នវូព្តឹ្តកិារណ៍ឆ្លងចលូសហគមន៍ចនំនួ
២លើករួចមកហើយគឺព្ឹត្តិការណ៍
សហគមន៍៣វិចិ្ឆកា និងព្ឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិាក្នងុឆ្នាំ២០២០។
ប៉ុន្ត្ព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ
ក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្ះកំពុងមានសភាព
ធ្ងន់ធ្ងរនិងមានទ្ង់ទ្យធំជាងព្ឹត្តិ-
ការណ៍លើកមនុៗ ហើយបាននងិកពំងុ
បង្កការភ័យខា្លាចភាពច្បូកច្បល់ផ្លវូ-
ចិត្តព្មទាំងបណា្តាលឱ្យមានផល-
ប៉ះពាល់លើផ្ន្កសុខភាពសាធារណៈ
វិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ច។
ក្សួងយុត្ដិធម៌បញ្ជាក់ថា៖«ក្យ

ពកីចិ្ចបជ្ុំពភិាកស្ាដញ្ដោលឆ្លើយឆ្លង
យ៉ាងផុលផុសទាំង១៨មាត្ រវាង
តំណាងរាជរដា្ឋាភិបាល និងតំណាង-

រាស្ត្រចួមកសភាពញ្អង្គបានអនុមត័
គំទ្ដោយសំឡ្ងឯកច្ឆន្ទស្ចក្តីព្ង
ច្បាប់ស្តីពី វិធានការទប់សា្កាត់ការឆ្លង-
រាលដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩និងជំងឺកាច-
សាហាវនិងប្កបដោយគ្ះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
ផ្ស្ងទៀតទំាងសុ្ងដោយឥតក្ប្»។
ជំពូក៣មាត្៧ន្ច្បាប់ន្ះទាក់-

ទងនងឹបទគច្វ្ះពីការធ្វើចតា្តាឡសីក័
ឬគ្ចច្ញពីទីកន្ល្ងធ្វើចតា្ដាឡីស័ក
ក្នុងអំឡុងព្លធ្វើចតា្ដាឡីស័កដ្ល
កំណត់ដោយក្សួងសុខាភិបាលឬ
អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្ូវផ្ដនា្ទាទោស
ដាក់ពន្ធនាគរពី៦ខ្ទៅ៣ឆ្នាំ និង
ពនិយ័ជាបក់្ពី២លានរៀលទៅ១០
លានរៀលកាលបើអំពើខាងលើន្ះ
បណា្តាលឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩
ដល់អ្នកដទ្។ ចំណ្កមាត្៨បទ

គ្ចវ្ះពីការព្យាបាលឬគ្ចច្ញ
ពទីកីន្លង្ពយ្ាបាលដល្កណំត់ដោយ
កស្ងួសខុាភបិាលការប៉នុបង៉បព្្តឹ្ដ
អពំើន្ះត្វូផ្ដនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគរ
ពី១ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្ក់ពី
៥លានរៀលទៅ២០លានរៀលនិង
ត្ូវផ្ដនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគរពី៥ឆ្នាំ
ទៅ១០ឆ្នាំកាលបើអំពើខាងលើន្ះ
បានបណា្តាលឱ្យមានការចម្លងកូវដី១៩
ដល់អ្នកដទ្។
រីឯមាត្៩បទចម្លងដោយច្តនា

នូវជំងឺកូវីដដល់អ្នកដទ្តាមគ្ប់មធ្យា-
បាយត្ូវផ្ដនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគរពី
៥ឆ្នាំទៅ១០ឆ្នាំនងិត្វូដាក់ពន្ធនាគរ
ពី១០ឆ្នាំទៅ២០ឆ្នាំកាលបើអពំើខាង-
លើន្ះត្ូវបានធ្វើឡើងដោយមានការ-
រៀបចំជាក្ុមឬអង្គការចាត់តាំង៕
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តពីទំព័រ១...ហើយសម្ុក
មកចាក់ដោយមានការកកស្ទះ
និងរង់់ចាំយូរនោះក្សួងបាន
ធ្វើការផ្អាកការចាក់វា៉ាក់សំាង
របស់ក្ុមហ៊ុនAstraZeneca
ជាបណ្តាះអាសន្នសនិនៅថ្ងទ្ី
៧ខ្មីនាឆ្នាំ២០២១។
លោកថា៖«ក្សួងនឹងចាប់

ដំណើរការចាក់វា៉ាក់សំាងរបស់
កុ្មហុ៊នAstraZenecaឡើង-
វិញនៅថ្ង្ទី១០ខ្មីនាដើម្បី
ទុកព្លវ្លាជូនអាជា្ញាធរថា្នាក់-
ក្មជាតិនៅរាជធានីភ្នំព្ញ
ខ្ត្តកណា្តាលនិងខ្ត្តព្ះសីហនុ
ធ្វើការសម្បសម្ួលរៀបចំ
ក្ុមប្ជាជនដ្លនៅក្នុងក្ុម
អាយុន្ះដើមប្ីមកចាក់ទៅតាម
ថ្ង្នីមួយៗវិញ»។
បើតាមក្សួងសុខាភិបាល

អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន(ភូមិ/ឃុំ-
សង្កាត់)ន្រាជធានី-ខ្ត្ត នឹង
ចុះស្ង់ស្ថតិិពលរដ្ឋរួចជូនលិខិត
អញ្ជើញដល់ប្ជាពលរដ្ឋដ្ល
មានអាយុពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅឱ្យ
ទៅទទួលវា៉ាក់សំាងរៀងរាល់ម៉ាង
ធ្វើការនៅតាមមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្ក
រាជធានី-ខ្ត្តនិងមន្ទរីព្ទ្យបង្អ្ក
ស្ុកប្តិបត្តិដ្លស្ថិតនៅក្នុង
មូលដា្ឋានរបស់ពួកគត់ដ្ល
កំពុងរស់នៅ។ស្ចក្តីប្កាស
បញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះយុទ្ធនាការ

ចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩Astra-
Zenecaនឹងតូ្វផ្តល់ជូនកុ្ម
មនុស្សដ្លងយរងគ្ះនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្លមានអាយុ
ចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅក្នងុមលូ-
ដា្ឋានរាជធានីភ្នំព្ញខ្ត្តកណា្តាល
និងខ្ត្តព្ះសីហនុត្បុ៉ណ្ណោះ»។
ជាមយួគ្នាន្ះចពំោះវា៉ាក់សំាង

កូវីដ១៩សុីណូហា្វាមដ្លជា
ជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្ជា-
មានិតចិននៅត្បន្តចាក់ជូនប្-
ជាពលរដ្ឋដល្មានអាយុចាប់ពី
១៨ឆ្នាំដល់៥៩ឆ្នាំហើយតូ្វបាន
កំណត់ផ្ដល់ជូនក្ុមមនុស្សអា-
ទិភាពដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល
កងកមា្លាងំនគរបាលជាតិចណំុះ
ស្នងការដា្ឋានរាជធាន-ីខត្្តមន្ត្ី
រាជការសុីវិលជួរមុខនិងមន្ត្ី
មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់
មីនកម្ពុជាអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន
កម្មករ-កម្មការិនីប្មូលសំរាម
ជាដើម។
ក្សួងសុខាភិបាលលើកឡើង

ថាសម្ប់មន្ត្ីការទូតមន្ត្ីអង្គ-
ការសហប្ជាជាតិតំណាងសា្ថា-
ប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអង្គការ
អន្តរជាតិនិងអង្គការក្រដា្ឋា-
ភិបាលអន្តរជាតិស្នើសុំឱ្យមាន
ការរៀបចំជាកុ្មៗនិងមានបញ្ជី-
ឈ្មោះត្ឹមត្ូវដ្លសម្ប-
សមួ្លដោយក្សួងការបរទ្ស

នងិសហបត្បិត្តកិារអន្តរជាត។ិ
មន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉តគឺជាទីកន្ល្ង
ដ្លអនុញ្ញាតឱ្យចាក់វា៉ាក់សំាង
សម្ប់ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ដ្ល
មានតួនាទីចាប់ពីថា្នាក់រដ្ឋល្ខា-
ធិការឡើងទៅនិងមន្ត្ីការទូត
មន្ត្ីអង្គការសហប្ជាជាតិ
តំណាងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរ-
ជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គ-
ការក្រដា្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ។
លោកគួចចំរីនអភិបាល

ខ្ត្តព្ះសីហនុបានសម្ច
យកសាលាបឋម-អនុវិទយ្ាល័យ
ត្ជោស្នកម្មករដើម្បីប្ើប្ស់
ធ្វើជាទីកន្ល្ងរៀបចំសម្ប់
ការចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទាំង
២ប្ភ្ទន្ះជូនដល់ប្ជា-

ពលរដ្ឋដ្លមានហានភិ័យខ្ពស់
ចាប់ពីថ្ង្ទី៧ខ្មីនាតទៅ។
លោកបានប្ប់ថា រដ្ឋបាល

ខ្ត្តព្ះសីហនុបានខិតខំចាក់-
វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
ជនូដល់មន្ត្រីាជការកងកមា្លាងំ-
ប្ដាប់អាវុធដ្លនៅជួរមុខ
នៅក្នុងមន្ទីរព្ទ្យតាមមណ្ឌល
ធ្វើចតា្តាឡីស័កនិងកន្ល្ងដ្ល
មានការពាក់ពន័្ធរចួរាល។់ដោយ-
ឡក្សមប្់បជ្ាពលរដ្ឋដ្ល
ស្មគ្័ចិត្តចាក់វា៉ាក់សំាងន្ះលោក
គួចចំរីនបានរៀបចំទីតាំងក្នុង
បរិវ្ណសាលាបឋម-អនុវិទ្យា-
លយ័តជ្ោសន្កម្មករសម្ប់
ការចាក់វា៉ាក់សំាងដ្លមាន២
ប្ភ្ទគឺសុីណូហា្វាមសម្ប់

មនុស្សអាយុពី១៨ឆ្នាំដល់៥៩
ឆ្នាំនិងAstraZenecaចាប់ពី
អាយុ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងនៅ

ត្បន្តការចាក់តាមការរៀបចំ
ដោយសារបងប្អូនយើងដ្ល
មិនទាន់បានកំណត់មុខសញ្ញា
ដ្លត្ូវចាក់បាននាំគ្នាមក
បជ្្ៀតគ្នាដណ្តើមគ្នាចាក់នៅ
តាមមន្ទីរព្ទ្យដ្លធ្វើឱ្យមាន
ការពិបាកក្នុងការគប្់គ្ងនិង
មិនបានគោរពតាមវិធានសុខា-
ភិបាលឡើយដល្អាចបឈ្ម
នឹងការឆ្លងជំងឺន្ះផងដ្រ»។
ទន្ទឹមនឹងន្ះដ្រលោកម៉ម

បុ៊នហ្ងបានយល់ព្មលើសំណើ
ផ្តល់អាទភិាពចាក់វា៉ាក់សាងំកវូដី-

១៩ទៅដល់មន្្តីរាជការនិងបុគ្គ-
លកិដ្លពាក់ព័ន្ធផ្តល់ស្វាកម្ម
ដកឹជញ្ជនូតាមផ្លវូអាកាសចាប-់
ពីថ្ង្ទី៩ខ្មីនាតទៅ។
យោងតាមក្សួងសុខាភិបាល

គតិចាប់ពីថ្ងទ្ី១០ខក្មុ្ភៈដល់
ថ្ងទ្ី៦ខម្នីាឆ្នាំ២០២១មាន
អ្នកបានចាក់វា៉ាក់សំាងចំនួន
៧៨៨២៥នាក់ចំណ្កខាង
ក្សួងការពារជាតិមានចំនួន
៩៦០៨០នាក់ គិតតឹ្មរយៈ-
ព្លដូចគ្នា។
គួរបញ្ជាក់ផងដរ្ថាវា៉ាក់សំាង

ក្មុហ៊នុAstraZenecaចនំនួ
៣២៤០០០ដូសបានដឹកមក
ដល់ប្ទ្សកម្ពុជាកាលពីយប់
ថ្ងទី្២ខ្មីនាឆ្នាំ២០២១
ដ្លជាចំនួនដូសដំបូងក្នុង-
ចំណមវា៉ាក់សំាងសរុបចំនួន
១,១លានដូសដ្លយន្តការ
COVAXនឹងផ្តល់ជូនប្ទ្ស
កម្ពុជាជាដំណាក់កាលៗ នៅ
ត្ឹមដំណាច់ខ្ឧសភាឆ្នាំ២០-
២១ន្ះ។ចំណក្សាធារណរដ្ឋ
ប្ជាមានិតចិនក៏បានផ្តល់វា៉ាក់-
សំាងកវូដី១៩សុណីហូា្វាមចនំនួ
១លានដសូមកដល់កម្ពជុាផង-
ដ្រដោយវា៉ាក់សំាងចំនួន៦០
មុឺនដូសដំបូងត្ូវបានដឹកមក
ដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ង្ទី៧ខ្
កមុ្ភៈចណំក្វា៉ាកសំ់ាងចនំនួ៤០
មុឺនដូស នឹងអាចដឹកមកដល់
មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបព្្ណី-
ខ្ម្រខាងមុខ៕

ព្រទឹ្ធសភា...

លោកម៉មបុ៊នហេងពេលឡើងការពារសេចក្តីពេងចេបាប់ក្នងុកិច្ចបេជំុរដ្ឋសភា។រូបរដ្ឋសភា

វ៉ាក់សំាងក្រមុហុ៊ន...

គេពូេទេយកំពុងចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដល់ស្តេីម្នាក់នៅមន្ទរីពេទេយក្នងុខណ្ឌដង្កោពីថ្ងេទី៣មីនា។រូបថតហុងមិនា



នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ ប្រទ្រស កម្ពជុា  គួរ  រក្រសា  អព្រយា - 
ក្រតឹភាព  បត់ ប្រន ទៅតាមស្ថានការណ៍  
ជាក់ស្ដ្រង និង ផ្ដោត លើ ការ អភិវឌ្រឍ 
ស្រដ្ឋ  កិច្ច  នៅ ព្រល ដ្រល ប្រទ្រស ន្រះ 
កំពុង ធ្វើ  ដំណើរ ឆ្ពោះទៅ កាន់ ការ អនុវត្ត 
ស្រដ្ឋ កចិ្ច ឌជីថីល ព្រញ ល្រញ។ ន្រះបើ 
តា ម   អ្នក  ជំនាញ មក ពី វិស័យ ផ្រស្រង គ្នា  
ដ្រល ថ្ល្រង  អពំកីារ វវិឌ្រឍរបស ់ កម្ពជុា ក្នងុ 
រយៈ ព្រល ២០ ឆ្នាំ ទៅ  មុខ។

គំនិត លើក ឡើង ទំាង ន្រះ ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ 
វ្រទកិា ពភិាក្រសា មយួ  រៀបច ំរមួគ្នា ដោ យ 
វ្រទិកា អនាគតមូលនិធិ ខុនរាដ អាដ ្រ ណៅ - 
អរ័ របស ់អាល្លមឺង៉ ់នងិ ស្ថានទតូ អាល្ល-ឺ
ម៉ង់  ប្រចំា កម្ពជុា កាល ពី ថ្ង្រទី ៤ ខ្រ មីនា 
ដើម្របី ដាក់ សម្ពោធ សៀវភៅ  កម្ពុជាឆ្នាំ  
២០៤០ ដ្រល ផ្ន្រក ចងុ ក្រយ ន្របណ្តុ ំ 
សៀវភៅ ន្រះផ្ដោត លើ ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរ ជាតិ និង អភិបាលកិច្ច។ 

លោក ច្រម វីឌ្រយា៉ា រដ្ឋល្រខាធិការ 
ក្រសួ ង ការបរទ្រស  និង សហប្រតិ-
បត្តិកា រ អន្តរ  ជាតិ ដ្រល ជា វាគ្មិន ម្នាក់ 
បាន ថ្ល្រង ថា កម្ព ុជា នងឹ បន្ត អនវុត្ត តាម 
គោល នយោបាយ ការ  បរទ្រស   គឺ អព្រយា- 
ក្រតឹភាព ដចូ មន ច្រង ក្នងុ រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ 
ឆ្នាំ ១៩៩៣។ ប៉ុន្ត្រលោក បញ្ជាក់ ថា 
អព្រយាក្រឹតភាព  នៅ ព្រល ន្រះ ខុស ពី 
សម័យ ឆ្នាំ ១៩៦០។

លោក  បាន មន ប្រសសន៍ ដូច្ន្រះ 
ថា៖ «អព្រយា  ក្រតឹភាព របស ់យើង ព្រល 

ន្រះ  គឺ ថា  យើង បាន សម្រច ចិត្ត ចូលជា 
សម  ជិក អាស៊ាន នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៥។ 
ហ្រតុ អ្វី គឺ ដោយ សរ ត្រ យើ ងជឿ ជាក ់
ថា សន្តិភាព  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស  អាច 
ធានា  បា ន  អាស្រ័យ លើ សន្តិភាព នៅ 
ខាង  ក្រ  ហើយ យើង ជឿ ថា ការ រស់- 
នៅ ក្នងុ ភមូ ិ មយួ ជា មយួ គ្នា ប្រសើរ ជាង 
សង់ ផ្ទះរស់ នៅ ត្រ ម្នាក់ ឯង ក្នុង ព្រ»។ 
លោក បន្ត ថា ក្រ ព ីអាស៊ាន កម្ពជុា ក ៏
កំពុង បើក ទូលាយ  ឆ្ពោះទៅ រក ប្រទ្រស  
នានា  នៅ ក្នុង ពិភពលោក ទាំង ជិត 
ទាំង ឆ្ងាយចាប់ ពី ចិន ជប៉ុន កូរ៉្រ រហូត  
ដល់ អូស្ត្រលី នូវ្រលស្រឡង់ និង 
ឥណ្ឌា ។ ក្នុង រង្វង់ ធំ ជាង ន្រះ គឺ ឆ្ពោះ 
ទៅរក សហ ភា ព អឺរ៉ុប រុស្រសុី និង សហ-
រដ្ឋ  អាម្ររកិ។ សម្រប ់ពាណជិ្ជ កម្ម  វ ិញ 
កម្ពជុា កំពុង ត្រ ព្រយាយាម ធ្វើ ទំនា ក់ ទំនង  
ជាមួយ ទ្វបី អា្រហ្វកិ  និង អាម្ររិក ឡាទីន។

លោក ពូ សុធីរៈ នាយក ប្រតិបត្តិ  ន្រ 
វិទ្រយាស្ថាន ខ្ម្ររ សម្រប់ សហ ប្រតិ បត្តិ- 
ការ  និង សន្តិភាព បាន ថ្ល្រង ថា កម្ពុជា 
ត្រវូ បត ់ប្រន ទៅ តាម ស្ថានការណ ៍ នងិ 
ត្រវូ រក្រសា អព្រយា ក្រតឹភាព  ព្រម ទំាង តម្រង់ 
ខ្លនួ ធ្វើ យា៉ាង ណ ដើម្រប ីទាញ យក ផល- 
ប្រយោជ ន៍ សម្រប់ ប្រទ្រស ជាតិ ឱ្រយ 
បាន ជា  អតិបរម ។ ការ ស្វ្រង រក ផលប្រ- 
យោជន៍ សម្រប់ ជាតិ ន្រះ  មិន មន 
ន័យ  ថា  ធ្វើ ឡើង  ក្រម របៀ ប  មួយ 
ដ្រល  មិន ខា្វាយ ខ្វល់ ពី ផល ប្រយោជ ន៍  
រ ួម ធំ ថា្នាក់ តំបន់ នោះ ទ្រ។

លោក ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ថា៖ «យើង គួរ ត្រ 

ធានា ថា ព្រល យើង និយាយ ពី អព្រយា- 
ក្រឹតភាព យើង ត្រូវ ត្រ ព្រយាយាម ធ្វើ 
យា៉ាង ណ ដើម្របី ផល  ប្រយោជន៍ ជាតិ  
 អតិ បរម ធា នា   ថា ជម្រើស អព្រយា-
ក្រតឹភា ព  ន្រះ  មនិ បង្ក ការ រាងំ ស្ទះ ដល ់
សមត្ថភាព របស់ កម្ពុជា ក្នុង ការ តម្រង់ 
ខ្លនួ  ធ្វើ យា៉ាង ណ ឱ្រយ  ប្រយោ  ជន៍ សម្រប់  
ជាតិ និង ប្រយោជន៍ សកល អាច កើត 
មន។ ធ្វើ ដចូ្ន្រះ បាន វា នងឹ ធ្វើ ឱ្រយ កម្ពជុា 
អាច ត្រវូ បាន គ្រ មើល មក ថា  ជា សម-
ជិក របស់ សហគមន៍  អន្តរជាតិ គួរ ឱ្រយ 
គោរព មួយ»។

កញ្ញា ហ៊ាង អូមួយ ស្ថាបនិក និង 
ជា  ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន Camsolution 
Technology និយាយថា នៅ ក្នុង 
រយៈ ព្រល ២០ ឆ្នាំ ខាង មុខ កម្ពុជា នឹង 
កា្លាយ ជា ប្រទ្រស ដ្រល មន ស្រដ្ឋកិច្ច 
ឌីជីថល ដ្រល សកម្មភាព ស្រដ្ឋកិច្ច 
ទាំង អស់  នឹង ប្រព្រឹត្ត ឡើង តាម ប្រប 
ឌីជីថល។ ប៉ុន្ត្រ ដើម្របី ឱ្រយ ទស្រសនវិស័យ 
ន្រះ  អាច សម្រច ទៅ បាន វា ត្រូវ មន 
ការ អប់រំ  ដ្រល មន គុណភាព ខ្ពស់ 
ផ្ន្រក វិទ្រយា សស្ត្របច្ច្រក វិទ្រយា វិស្វកម្ម 
និង គណិត វិទ្រយា (STEM) ។ 

កញ្ញាបន្ថ្រម ថា ក្រ ពី ន្រះ ត្រូវ មន 
សហ គ្រនិភាព  តាម ប្រប ឌជីថីល  នងិ 
បច្ច្រ ក វិទ្រយា បរិយាកាស ល្អ  សម្រប់ វិនិ- 
យោ គនិ ហ្រដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ បច្ច្រក វទិ្រយា 
ខា្លាងំ  និង ការ ក្រ ប្រ ឆ្ពោះ ទៅ ឌីជីថល។ 

លោក គ្រីស្ទាន ប៊្រហ្គ័រ ឯក អគ្គរដ្ឋ- 
ទូត អាល្លឺម៉ង់  ប្រចាំ កម្ពុជា ដ្រល ជា 

វាគ្មនិ ម្នាក ់ដ្ររ នោះ  ថ្ល្រង ថា ការ អភវិឌ្រឍ 
ស្រដ្ឋកិច្ច  គឺ ជា ចំណុច អាទិភាព ដំបូង 
គ្រ  នៅ កម្ពុជា ពីព្រះវា ជា កតា្ត គ ន្លឹះ  
ឆ្ពោះទៅ រក ភាព ជោគ ជ័យ។ ភាព- 
ជោគ  ជយ័ នៅក្នងុ ការ អភវិឌ្រឍ ស្រដ្ឋកចិ្ច  
គឺ ផ្រសារ ភា្ជាប់ ទៅ នឹង កិច្ច ការ ពាក់  ព័ន្ធ 
មួយ ចំនួន ទៀត។ លោក ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ថា ៖  
«ប្រសនិ បើ យើង ជោគ ជយ័ ផ្ន្រក ស្រដ្ឋ-
កិច្ច យើង នឹង អាច ប្រមូល មូល និធិ 
សម្រ ប់ ការ អប់រំ ការ ប្រ កា្លាយ ទៅ ជា  
ឌីជី  ថល  សុខភាព និង បញ្ហា ផ្រស្រង 
ទៀត ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយប្រពន័្ធ ទាងំ មលូ  មន 
ដំណើរ ការ គឺ ធ្វើ ឱ្រយ មន ភាព ប្រសើរ 
ឡើង ពី មួយ ទៅ មួយ។ យើង នឹង អាច 

ប្រមូល នូវ ធន ធា នថាមពល ចំា បាច់ 
និង មន ប្រសិទ្ធភាព ហើយ យើង នឹង 
អាច បន្ថយ   សម្ពោធ លើ ធន ធាន ធម្មជាតិ  
នានា។ ដចូ្ន្រះ ការ អភ ិ វឌ្រឍ ស្រដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ 
រយៈ ព្រល យូរ មួយ  ដ្រល ល្អ  ពិត ជា 
មន សរៈ សំខាន់ ណស់ ។

លោក គ្រសី្ទាន ប៊្រហ្គរ័ បន្ត ថា អាល្ល-ឺ  
ម៉ង់  កំពុង   ចូលរួម ដល់ កម្ពុជា  ក្នុង ការ- 
បង្កើត គោល នយោបាយ ស្រដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ 
ការ រក្រសា នវូ  ឧស្រសាហ កម្ម បង្កើត ការងារ 
ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ជា ពិស្រស ឧស្រសា ហ - 
កម្ម វាយន ភណ្ឌ ហើយ បង្កើត បរិយា-
កាស ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ឧស្រសាហ កម្ម ន្រះ បន្ត 
ដំណើរ ទៅ មុខ ទៀត ៕

កម្ពជុាឆ្ពោះទៅឆ្នា២ំ០៤០គួររក្សាអព្យាកឹ្តភាពនិងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច

វាគ្មនិ ក្នងុ កិច្ច ពិភាកេសា ស្ត ីពី កម្ពជុា  ឆ្នា ំ២០៤០  កាល ពី ថ្ងេ ៤   ខេ មីនា ។ រូបថត KASC 

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នំពេញៈ  នៅ ក្នុង ទិវា នារីអន្តរ ជាតិ  ៨ 
មនីា ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ សម្ត្រច ព្រះ វររាជ- 
មតា ជាតខិ្ម្ររ នរោត្តម មនុនីាថ សហី នុ 
បាន កត់ សម្គាល់  ថា ការចូល រួម របស់ ស្ត្រ ី 
នៅក្នងុ កចិ្ចការ សធារ ណៈ នយោ បាយ 
និង ឯកជន  កាន់ ត្រមន ភាព ប្រសើរ ឡើ ង 
ជា បន្ត បនា្ទាបខ់ណៈ ដ្រល លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន បាន ជំរុញ ឱ្រយ បន្ត 
ពង្រងឹ សមគ្គភីាព និង ឯកភាព ជាតិ ថ្រ - 
រក្រសា សន្តភិាព ស្ថរិភាព នយោបាយ ស្ថរិ - 
ភាព ម៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

ជា មួយ គ្នា ន្រះ សម្ត្រច ម៉្រ ក៏បាន 
សម្ត្រង ការ កោត សរ សើរ នងិ គទំ្រ ដល ់
ក្រសងួ កចិ្ចការ នារ ី ដ្រល បាន លើកយក 
ប្រធាន បទ «ស្ត្រី និង ការ អភិវឌ្រឍ ក្នុង 
បរិការណ ៍ក ូវដី១៩» សម្រប ់ប្ររព្ធ ទវិា 
នារីអន្តរ ជាតិ  ៨មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ។ 

ក្នងុ ព្រះរាជសរអបអរសទ រខបួ លើ ក  
ទី១១០ន្រ ទិវា នារីអន្តរជាតិ ៨មីនាន្រះ  
សម្ត្រចម៉្រ  បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា 
ការ ចូល រួម របស់ ស្ត្រី  នៅក្នុង កិច្ចការ 
សធារ ណៈ នយោ បាយ និង ឯកជន  
កាន់ ត្រមន ភាពប្រសើរ ឡើង ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់។ ស្ត្រី និង ក្ម្រងស្រី ទទួលបាន 
ការអនុវត្ត នូវ សិទ្ធ ិព្រញល្រញ និង កាលា - 

នុវត្តភាព  ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ ចំណ្រះដឹង 
ជំនា ញបច្ច្រក ទ្រស និង ធន ធាន រប ស់ 
ខ្លនួដ្រល ជា មលូដា្ឋានគ្រឹះន្រ សទិ្ធមិន ុស្រស 
ជាស កល ភាពជា ដ្រគូ ក្នុងការរស់នៅ 
ក្នងុ គ្រសួរ និង សង្គម ប្រកបដោយ សម - 
ភាព និង សមធ ម៌ និង ការចូលរួម ប្រក ប - 
ដោយសកា្ត នុពល  នៅក្នងុ បរិបទន្រ ការ -  
វិវឌ្រឍថ្មី របស់ សង្គម។ សម្ត្រច ម៉្រ មន 
បន្ទូល ថា ៖«ខ្ញុំ សូម សរសើរ និង គំទ្រ 
ក្រសងួ កចិ្ចការ នារី និង ក្រមុប្រកឹ្រសា ជាត-ិ 
កម្ពុជា ដើម្របី ស្ត្រី ដ្រល បាននិងកំពុង 

ខិតខំ ប្រឹងប្រង ជំរុញ ការ លើក កម្ពស់ 
សមភាព យ្រនឌ័រ ដើម្របី ស្ត្រី បានទទួល 
នវូ  កចិ្ចការពារ សទិ្ធ ិនងិ ផលប្រយោជន ៍
តាមរយៈ ការ ក្រប្រ ឥរយិាបថសង្គម  ឱ្រយ 
ទទួល ស្គាល់ និង ចាត់ទុក ស្ត្រី ជា ដ្រ គូ ដ៏ 
សំខាន់ ក្នងុការ អភិវឌ្រឍ គ្រសួរ និង សង្គ ម 
ដោយ  ជយួ ជរំញុ ការកសង នងិ អភវិឌ្រឍ 
សមត្ថភាព ស្ត្រ ីកដ៏ចូជា ការផ្តល ់ឱកាស   
ឱ្រយ ស្ត្រី ចូលរួម ប្រកបដោយ សមធម៌ ក្នុង 
គ្រប់ ការងារ និង ក្នុង គ្រប់ វិស័យ» ។

ចំណ្រក ស រលិខិត របស់  លោក នាយ ក - 

រ ដ្ឋ មន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន នៅ ថ្ង្រ៨មីនា ន្រះបា ន    
សរស្ររថា ប្រធានបទស្ត្រ ីនិង ការ អភិវ ឌ្រឍ 
ក្នុង បរិការណ ៍កូ វីដ១៩បងា្ហាញ អំពី ការ - 
ចូលរួម យា៉ាងសកម្ម របស់ ស្ត្រី ក្នុង កិច្ច - 
អភវិឌ្រឍ ន៍នៅ គ្រប់ កម្រតិ គ្រប់ វសិយ័ និង 
គ្រប ់កាលៈ ទ្រសៈ ស្របតាម យទុ្ធ សស្ត្រ 
ចតកុោណ ដណំក ់កាល ទ៤ី ដ្រល ស្ត្រ ី
ជា ឆ្អឹងខ្នង ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ជាតិ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ស្នើ ដល់ គ្រប់ 
ក្រសួ ង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ 
សង្គម សីុវិល និង វិស័យ ឯក ជនព្រម ទំា ង  
ប្រជា ពលរដ្ឋ គ្រប់រូប រួមគ្នា ផ្តត ការយក- 
ចិត្ត ទុកដាក់ ទៅលើ ចំណុច អាទិភាព សំខា ន់ ៗ  
មយួ ចនំនួ ដចូជា បន្ត ពង្រងឹ ស មគ្គភីាព 
និង ឯកភាព ជាតិ ថ្ររក្រសា សន្តភិាពស្ថរិ ភា ព 
នយោបាយ ស្ថរិភាព ម៉ាក្រសូ្រដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ បន្ត ជំរុញ ចលនា ជាតិ ប្រ យុ ទ្ធ 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដើ ម្របី ធានា សុខុមលភាព 
ជីវភាព ប្រក្រ តី  រប ស់ ប្រជាជន និង ការ- 
អភិវឌ្រឍ សង្គម-ស្រដ្ឋ កិច្ច ។ «ពង្រកី វិស ល - 
ភាព គ្របដណ្តប់ ន្រ ប្រព័ន្ធ គំពារ សង្គម 
រួមទាំង សុខុមលភាព ស្ត្រី និង ក្ម្រ ង  ស្រី  
ជាមួយនឹង ការអនុវត្ត នូវ រាល់ កម្មវិធី 
ជំនួយ សង្គម នានា។ បន្ត ពង្រឹង ភាព- 
អង់អាច ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ច ដល់ ស្ត្រ ីតាមរយ ៈ  
ការបង្កើន ការ យល់ ដឹង និង អភិវឌ្រឍ 
អាជីវកម្ម ដល់ ស្ត្រី ការអភិវឌ្រឍ អាជីវកម្ម 

ខា្នាត មីក្រូ ខា្នាតតូច និង មធ្រយម ពង្រឹង 
កម្មវិធ ីបណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  និង 
បរិ យាប ័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថុ។ល»។ 

លោក ស្រី មស ស អុីម អនុប្រធាន 
ផ្ន្រក ស្ត្រ ីនងិ កមុរ ន្រ សមគម អា ដហកុ 
ថ្ល្រងថា អង្គការ សង្គម សីុវិល មន ប្រធា ន- 
បទ រួមគ្នា ក្នងុការ អបអរ សទរ ខួប ទី១ ១ ០ 
ទវិា នារអីន្តរ ជាត ិ៨ មនីា ឆ្នា២ំ០២១ ន្រះ 
ដ្រល ប្រធានបទ នោះ គឺ «លទ្ធ ិប្រជាធិប-  
ត្រយ្រយ ពិត ប្រកដនំា ឱ្រយ មន ប្រព័ន្ធ គំ ពា រ  
សង្គម និង យុត្តិធម៌ សម្រប់ ស្ត្រី និង 
ទំាង អស់ គ្នា»។ លោកស្រ ីពន្រយល់ថា បើ - 
សិន  ជាមន លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ពិត- 
ប្រក ដវា អាច នឹង នំា ឱ្រយ មន ប្រព័ន្ធ គំ ពារ  
សង្គម ដ្រល មិន សម្រប់ត្រ ស្ត្រី  នោះ ទ្រ 
គឺ  យុត្តធិម៌ សម្រប់ ទំាង អ ស់ គ្នា និង អត្ថ - 
ប្រយោជន៍ រួម សម្រប់ ទាំងអស ់គ្នា ។   
«ស្ត្រ ីធ្វើ ការងារ ច្រើនខ្ញុ ំអាច ថា  ច្រើន ជា ង  
បុរស ប្រសិនបើ គត់ ធ្វើ ការងារ ទំាង  ខាង - 
ក្រ និង ខាងក្នុង ហើយ គត់ ត្រូវ មើល - 
ថ្រទាំ កូន ទៀត អ៊ី ចឹង គឺ គត់ ហ្នឹងហើយ 
ជា  គ្រ ូដំបូង។ ដោយសរត្រ បញ្ហា ទំាង អ ស់ 
ន្រះ ហើយ  ដ្រល ស្ត្រ ី អត ់អាច លើកឡើង 
នវូ សទិ្ធ ិស្ររភីាព បញ្ច្រញ មត ិកង្វល ់នងិ 
បញ្ហា ប្រឈម របស ់គត ់អ៊ចីងឹ ស្ររ ីភាព 
របស់ ពួក កាត់ និង ភាព រីក ចម្រើន រប ស់  
ស ង្គ ម ក៏ វា អត់ មន ទៅតាម ហ្នងឹ ដ្ររ» ៕ 

ថ្ង្រចន្ទ ទី៨ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

សម្តច្ម្៉កត់សម្គាល់ថាការចូលរួមរបស់ស្ត្ីក្នងុកិច្ចការសាធារណៈកាន់ត្ល្អប្សើរ

សម្តេចពេះ វររាជ មាតា ជាតិ ខ្មេរ  នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�េ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផា ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

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

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,� យ សា ម ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា៉ា , មុំ គនា្ធា  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចនា គេហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈនគរ បាល ខណ្ឌ កំបូល  បាន 
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន បុរ ស២នា ក់ 
បងប្អូ នប ង្កើត ទៅ សាលា ដំ បូងរា ជធា នី 
ភ្នំពៃញ នៅថ្ងៃ ទី ៨  មីនា នៃះ  បនា្ទាប់ ពី 
បានឃាត់ ខ្លួនពាក់ ព័ន្ធ នឹងករណី យក 
កាំភ្លើង បាញ់ សត្វ បា ញ់  តៃូវ ក្មៃង បៃុស 
អាយុ ១៤ ឆ្នាំ ម្នាក់ បណ្ដាល ឱៃយ សា្លាប់   
បៃពៃឹ ត្ត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៦  មីនា   នៅភូមិ  
លិច វត្ត សង្កា ត់ - ខណ្ឌ កំបូល  រាជ ធានី - 
ភ្នំ  ពៃញ ។ 

 លោក  ហងៃស  មុន្នី  អធិកា រន គរ បាល 
ខណ្ឌ កំបូល ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន- 
សងៃស័យ មនឈ្មោះ  ឌុត  សុគ នា្ធារា៉ា  
អាយុ៤១ ឆ្នាំ  និងឌុត  សុគន្ធ រា៉ាវ័ន្ត  ជា 
បង ប្អូន បៃុស បង្កើត ។ រីឯ ក្មៃង បៃុស 

 រង គៃះឈ្មោះ    សារឿន  ប៊ុនថា  អាយុ 
១៤ ឆ្នាំ  រៀ នថា្នាក់ ទី៨  នៅ អនុវិ ទៃយា ល័យ 
បៃក ចាន  និង រស់ នៅ ក្នុង មណ្ឌល អង្គ- 
ការ សង្គៃះ ជន អស់ សងៃឃឹម ។ ចំណៃក 
ជន សងៃស័ យទំា ង ២នាក ់ សម ត្ថកិច្ច លោ ក 
តៃូវប ញ្ជូន ទៅ តុលា កា រនៅ ថ្ងៃទី ៨  មីនា 
នៃះ ហើយ ។

លោក បានថ្លៃង ថា៖ «ជន សងៃស័យ 
ទាំង  ២ នាក់ នៃះ សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ បាន បញ្ចប់ 
ការ សួរ ចម្លើយ ហើយ  ហើយ នឹង បញ្ជូន 
ទាំង កំណត់ហៃតុ  និង ជន សងៃស័យ ទៅ 
តុលាការ បន្ត ទៀត ។ ចំពោះការ ផ្តនា្ទា- 
ទោស យ៉ាង ណ នោះគឺ អាសៃយ័ លើ 
ឆនា្ទានុសិទ្ធតុិលា ការ » ។

ដោយ ឡៃក លោក  ភិន  ភាព  នាយ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ កំបូល បញ្ជាក់ បៃប់ ពី មៃសិល- 
មិញ តាម សម្ត ីសាកៃសីជា មិត្ត ភក្ត ិក្មៃង រ ង- 

គៃះ ថា   មុ នកើ តហៃ តុ   នៅម៉ាង បៃហៃល  
៥លា្ងាច ថ្ងៃ ទី៦  មីនា  គៃបា នឃើ ញ រថ- 
យន្ត ១ គៃឿង ពណ ៌ស ម៉ាក REXTRON 
ពាក់ សា្លាក លៃខ  ខ .ម -0282  បាន បើក 
សំដៅ ទៅឈប់  នៅ ដីវា ល១ កន្លៃង ក្នុង 
ភូមិ លិច វត្ត  សង្កាត់ កំបូលជាកន្លៃង 
កើតហៃត ុ។ពៃល នោះ គៃឃើ ញ  ជនទា ំង  
២ នា ក់ បាន ចុះ ពី លើ រថ យន្ត ដោយ នៅ  
ក្នុ ងដៃ មន កាន់ កាំ ភ្លើ ង បាញ់ សត្វ១  
ដើ មផ ង  ។  

លោក  បន្ត ថា  ពៃល ជន សងៃស័យ កំពុង 
ដើរ បាញ់ សត្វ  ក៏ មន ក្មៃង បៃុស ចំនួន 
៤នា ក់ ទៅលៃ ងនៅ ដីវាល នោះ ដៃរ  ដៃល 
មន ចម្ងាយ បៃហៃល ១០០ ម៉ៃតៃ ព ីកៃមុ 
ជន សងៃស័យ ។ពៃល នោះ មន ក្មៃងបៃុ ស 
ម្នា ក់ ក្នុង ចំណោម ៤ នាក់ បាន ចូល បត់- 
ជើង ក្នុង ពៃ របោះ  រី ឯក្មៃង បៃុស ផៃសៃង 

ទៀត អង្គយុ នៅ លើ ដទី ួល ។ ខណៈ ក្មៃង- 
បៃុស រងគៃះ កំពុង ឈរ  សៃប់ តៃគៃ ប់- 
កាំ ភ្លើង បាន ហោះ មក តៃូវ ខាង កៃម 
ភ្នៃក ឆ្វៃង បណ្ដាល ដួល សា្លាប់  នៅ ក ន្លៃង 
កើត ហៃតុ តៃ ម្តង  ។ 

 លោក បានឱៃយ ដឹង ទៀ  តថា កៃយ 
ហៃតុ ការ ណ៍  ពលរដ្ឋ បាន រាយ កា រណ៍ 
បៃប់នគ របា លប៉ុស្តិ៍ កំបូល  ហើយ 
សមត្ថកិ ច្ច  របស់លោកក៏បានចុះ ដ ល់ 
កន្លៃង កើត ហៃ តភុា្លាម ៗ ។គៃ នោះ លោក 
បាន ឃើ ញ ក្មៃងរ ង គៃះ ដៃក សា្លា ប់នៅ 
លើ ដី  ដោយ ម នឈា ម ហូ  រ  ជោក ដី ផ ង  ។ 
ពៃលលោ កក៏បាន ឃាត់ ជន សងៃស័យ២ 
នាក់ យក មកសា កសួ រ នៅ ប៉ុស្តិ៍ នគ រ- 
បាល សង្កាត់ កំបូល  ហើយពួ កគៃ បា ន 
ឆ្លើយថា   ពិតជា បៃើ កាំភ្លើង  ខៃយល់ ដើរ 
បាញ់ សត្វ នៅ ទីនោះ  មៃន   ៕

 គឹ ម  សា រុំ 

 ជាទូ ទៅ វិ វាទ ក្ដ ីកា្ដា ំនៅ ក្ន ុងតុ លា កា រភាគី  
ទំ នាស់ តៃ ងតៃ ម ន មៃធា វី ការ ពាររៀងៗ 
ខ្ល ួន  ក៏ បុ៉ ន្តៃទំ ន ងជាម ន ពលរ ដ្ឋ ភាគ តិ ច 
ណ ស់ ដៃលបាន យ ល់ដឹ ង ថា  តើរ វា ង  
មៃ ធាវី តំ ណង ដោ យអាណ ត្តិនិ ង មៃ- 
ធាវកីា រពា រ ស ិទ្ធខិ ុសគ្នា យ៉ា ងដចូម្ដៃច? 
ជំុវិ ញច ម្ង ល់ នៃះ ភ្នពំៃញ បុ៉ ស្ដិ៍បា ន សម្ភា ស 
ជា មួ យលោ ក មៃ ធាវី យុ ង ផា និត អនុ- 
បៃ ធាន នាយ កដ្ឋាន ការពារ ក្តី ជ នកៃី កៃ 
នៃ គណៈមៃ ធាវី  នៃ ពៃះរា ជា ណច កៃ កម្ពជុា 
ដៃល មន ខ្លឹមសា រ  ដូច ខាង កៃម  ៖ 

តើ មេធា វី តំណាង ដោយ អាណ ត្តិ   
នងិ មេធា វ ីការពា រស ិទ្ធ ិមាន នយ័ ខសុ គ្នា  
ដូច ម៉េ្តច  ? 

មៃធាវី តំណង ដោ យ អាណត្ត ិ  គឺ សដំៅ 
លើ មៃធាវី ការ ពារ ក្ត ីក្នងុ សំណំុ រឿង រដ្ឋបៃប- 
វៃណី ពៃះមៃ ធាវី តំណង ដោយ អាណត្ត ិ
នៃះ អាច ឡើ ងជនំុ ំជមៃះ  នងិ ឆ្លើយ ជនំសួ 
ឲៃយ កូន ក្ត ីបា ន។ ជានី តិ វិ ធី ជា  ធ ម្ម តាបើ មៃ- 
ធាវី ការ ពា ររឿ ង ក្តីណ មួ យ គឺ មៃធា វីតៃូ វ 
តៃ សិកៃសា សំណុំ រឿង នោះ បាន ល្អិត ល្អ ន់  
ឬចៃបា ស់ លាស់  ហើ យ ដូច្នៃះ តា មរ យៈការ  
សិកៃសាសំ ណុំ រឿង នៃះ មៃធា វី អាច ឆ្លើ យ 
ជនំ ួស ក ូន ក្ត ីបាន។ ប៉នុ្តៃ បើគៃនយិ យថា 
មៃ ធា វី ការ ពា រសិ ទ្ធិវិ ញ  គឺគៃ និ យយ 
សំ ដៅ ក្នុង សំណុំរឿ ង ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ដូ ច្នៃះ 
គៃ ហៅ ថា   មៃធា វី  ការ  ពារ សិទ្ធិ ។ ដូ ច 
គ្នានោះ ដៃរ  បើ មៃធា វី  ដៃល តៃវូ បាន ចា ត់- 
តា ំងព ីគណៈ មៃធា វវី ិញ គ ឺការ ហៅក ៏ដ ូច 
គ្នា  ដៃរ  គៃន់ តៃ បន្ថៃម ពាកៃយ ថា  មៃធាវី  
ចាត់ តាំង តំ ណង ដោយ អាណត្តិ(រឿង 
រដ្ឋ បៃប វៃណី) ហើយ បើ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
វិញហៅថា  មៃធាវី ចាត់ តាំង ឲៃយកា រពា រ 

សិទ្ធិ ។ ដូច្នៃះ បើ តុ លាកា រ បៃើ ពាកៃយ ថា 
មៃធា វី តំណង ដោយអា ណត្តិ  គឺគៃដឹ ង 
ថា  មៃធាវី នោះ ការពា រតៃ សំណុំ រឿង រដ្ឋ- 
បៃបវៃ ណី ទៃ     ហើយ បើ  តុលា កា របៃើ ពា កៃយ 
ថា មៃ ធាវកីា រពា រ ស ិទ្ធ ិគ ឺគៃ ស ំដៅ ទៅ លើ 
សំ ណុំ រឿង   ពៃហ្ម ទណ្ឌ    ។

រាល ់ការ ជនំុ ំជមេះ   ពេល ខ្លះគេ ឃើ ញ 
អវត្តមា ន ជន ជាប់ ឃុំ  ក្នុងស វ នាកា រ  
ប៉នុ្តេ មាន វត្ត មានមេធា វជីា  ត ំណា ង ។ តើ 
កា រ ជំនុំ ជ មេះ បេប នេះ  អាច ចាត់ ទុក ថា  
នៅចំពោះ មុ ខ ជន ជាប់ ឃុំ  បាន ទេ  ?  

 ជា គោល កា រណ៍ ចៃបា ប់ បើ  ពៃលខ្លះ  
តុលា ការ បៃើ ពាកៃយ ថា   ជំនុំ ជមៃះ ចំពោះ 
មុ ខជ ន ជាប់ចោ ទ  គឺ លុះណតៃខាង 
តលុា ការ បាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់ភាគ ីដៃល 
តៃូវ ចូល ខ្លួន មក ជំនុំ ជមៃះនោះ ទទួ  ល 
បាន លិខិ តកោះអ ញ្ជើញ ហើ យ បៃកដ 
ថា  ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  បានទ ទួល  លិ ខិត កោះ- 
អញ្ជើ ញពី តុ លាកា រ ។ប៉ុន្តៃ បើ អ្នក នោះ 
គតម់ ិនច ូល ទៅប ង្ហាញ មខុ ក្នងុ សាល- 

ជំនុំជ មៃះ ទៃគឺ គត់   មន មៃ ធា វី ជា តំ- 
ណ ង ហើយ ។   តៃបើ លិខិត អញ្ជើញ ពី 
តុលាកា រ មិន បាន ទៅ ដល់ដៃ អ្នកដៃ ល 
តៃូ វកោះ អញ្ជើញ  ឲៃយចូល ជំ នុំជមៃះ នោះ 
ទៃ    ប៉ុន្តៃ  មន មៃធា វី ជា តំ ណង គឺ តុលា- 
ការ អាច ជំនុំ ជមៃះ កំបាំង មុខ បាន ។ 
ដូច្នៃះ បើតុលា ការ  បៃើពាកៃយ ថា   កាត់ ក្តី 
កំបាំ ងមុ ខ ជន ជាប់ ចោ ទ  ឬ ជន ជាប់ ឃុំ 
មន ន័យ ថា  លិខិត អញ្ជើញ មិនបា ន 
ទៅដ ល់ដៃ សា មីខ្លួ នគៃ ឡើយ ។ករណី 
ជំ នុំ ជមៃះ កំបាំង មុខ នៃះ  គឺ  សំណុំរឿង   
ដៃ លកៃ យ ព ីតៃវូ ត ុលាកា រ ជ ំនុជំ មៃះរ ួច 
គឺ តុលា កា រនឹ ង ផៃសព្វ ផៃសាយ  ជា សា ធា- 
រណៈ  អពំសីា ល កៃម ឬ សាល ដកីា កបំាងំ 
មុ ខ នោះ  ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុ ងរឿង 
នោះ មន សិទ្ធិ ប្តឹង ទាស់ នឹង សាល កៃម 
កំបំាង  មុខ នោះ ឲៃយ ជំនំុ ជមៃះ ឡើ ងវិញ បាន 
លើ សាល កៃ ម  កំបាំង មុខ របស់ គត់ ។ 
ប៉ុន្តៃកា រ បើក សវ នាកា រ ជំនុំ ជមៃះ ឡើង  
វិ ញ នៃះ គឺ តៃូវ មន វត្ត មន ចៅកៃម ដៃល 

ជំនុំ ជមៃះ ពីលើក មុ ន ដដៃ ល   ។ បើ ក្នុង  
រឿ ង ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ វិញ  ទោះជា  មៃធាវីបា ន 
សកិៃសា ស ំណុរំឿ ង របស ់កនូ ក្ត ីក ៏ដោយ  ក ៏
មៃធា វីមិ នអាច ឆ្លើយ ជំនួ ស  កូនក្តី   រប ស់  
ខ្លួន បាន ឡើយ  ចាំបា ច់តៃូ វតៃ  ម នវត្ត - 
ម ន  ជន ជាប់ ចោទ ពៃល ជំនុំ ជ មៃះ ។ 
ជាគោល កា ណ៍ ការ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី  ក្នុ ង សំ- 
ណុំរឿ ង ពៃហ្ម ទណ្ឌ  គឺ ជាការ កាត់ក្តី ជា 
សាធា រណៈ   ហើយ នៅចំ ពោះ មុខ ជ ន - 
ជាប់ ចោ ទទៀ ត  ។អី៊ចឹង   ហើ យបា នជា នៅ  
ពៃ លជំ នុំ ជ មៃះ ក្នុ ង សំណុំ រឿង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ដៃល ជន ជាប់ ឃុំ អវ ត្តមន ម្តង ៗ   
មៃ ធា វី តៃង តៃត វា៉ាស្នើ សុំ តុលា កា រ ទា ម- 
ទារ ឲៃយ មនវ ត្ត មន ក ូន ក្ត ី។  កា រ ស្នើ សុឲំៃយ 
ម ន វ ត្តម នកូ ន ក្តីក្នុង  សវនា កា រ នៃះ គឺ 
ចង ់ឲៃយ ជន ជាប ់ឃុនំោះ បា ន ឆ្លើ យ ដោ យ 
ខ្លួនគៃ នៅ ចំ ពោះ មុខ ចៅ កៃ ម   ដើមៃបី ឲៃយ  
ជ ននោះអ ស់ ចិ ត្ត ។ករ ណីនៃះបើ កា រជំ នុំ- 
ជមៃះ នៅសា លា ដំបូង រា ជធា នី - ខៃ ត្ត  និង 
សាលា ឧទ្ធ រ ណត៍ ំប នឬ់ ឧ ទ្ធ រណ ៍រា ជ ធា ន ី
គឺចៅ កៃ ម លោ ក នឹ ងធ្វើ កា រ ពិ ចា រណទៅ 
 លើ សំណូម ពរ រ ប ស់ មៃ ធាវី អំពី ត មៃូ វ- 
 កា រឱៃយម ន វ ត្តមន នៅ ក្នុ ង បន្ទប់ សវ នាកា រ 
ពៃះ កា រជំ នុំ ជ មៃះក្នុង រឿ ងពៃ ហ្មទ ណ្ឌ 
មៃ ធា វីគៃ ន់ តៃការ ពា រ សិ ទ្ធិ ជន ជា ប់ ឃុំ  
ប៉ុ ណោ្ណោះតៃ មិ នអាច ឆ្លើ យ ជំ នួ ស កូ ន ក្តី 
បាន ទៃ ( ក្នងុ រឿង ពៃ ហ្ម ទ ណ្ឌ) ។  ប៉ ុន្តៃបើ  
នៅ តុ លា កា រ កំពូ ល គឺម ន មតៃ មួយ  
ចៃ ង ថា  បើ ទោះជា ជន ជា ប់ឃុំមិនមក 
ប ង្ហាញ ខ្លួនក្នុ ង ស វ នា ការ ក៏ ដោ យក៏  
តុ លា កា រ អាច ធ្វើ កា រជំ នុំ ជ មៃះបាន ដៃ រ 
ឲៃយតៃ មន វ ត្តម នមៃ ធាវី  ពៃះតុលា - 
ការ កពំ ូលជ ំនុជំ មៃះ តៃ ទៅ លើអ ង្គ ចៃបាប ់
ប៉ុណោ្ណោះ មិន វៃក  ញៃក ពី អង្គ ហៃ តុ  
(ដំណើរ រឿ ង )   នោះទៃ ៕

LAW TALK

បញ្ជនូបុរស២នាក់ទៅតុលាការករណីប្រើកំាភ្លើងបាញ់សត្វបាញ់ត្រវូក្ម្រងស្លាប់

តើម្រធាវីតំណាងដោយអាណតិ្ត និងម្រធាវីការពារសិទ្ធិខុសគ្នាដូចម្ដ្រច?

លោកមេធាវី យុង ផានិត កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,720 16,900 16,720

2 GTI 3,350 3,350 3,350 3,350

3 PAS 12,880 12,500 13,120 12,500

4 PEPC 2,940 2,940 2,940 2,940

5 PPAP 12,220 12,400 12,400 12,220

6 PPSP 1,600 1,590 1,610 1,580

7 PWSA 6,220 6,280 6,320 6,220

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៥ី ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  តម្លេ ដំឡូង មី  តាម 
បណ្តា ខេត្ត ជាប់ ពេំដេន កម្ពុជា 
និង បេទេស ជិត ខាង នា រដូវ បេ-
មូល ផល ឆ្នាំ ២០២០-២០២១  
នេះ បាន កើន ឡើង ដេល ជះ ឥទ្ធ-ិ
ពល ពី ការ ធ្លាក់ ចុះ នេ បរិមាណ 
ផ្គតផ់្គង ់  ធៀប នងឹ រដវូ កាល  កន្លង 
មក។   នេះ បើ តាម បេធន មន្ទីរ- 
ពាណិជ្ជកម្ម យ៉ាង ហោច  ២  នេ 
ខេត្តជាប់ ពេំដេន។ 

លោក គមឹ ហតួ បេធន មន្ទរី- 
ពាណជិ្ជកម្ម ខេត្ត បាតដ់បំង បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ នាំ- 
ចេញ ដំឡូង មី ក្នុង ខេ មករា និង 
កុម្ភៈ កន្លង មក ទៅកាន់ ទីផេសារ  
បេទេស ថេ បាន បេមាណ ១០ 

មុឺន  តោន   ជាមួយ តម្លេ បេសើរ 
ជាង រដូវ កាល កន្លង មក ។  

លោក អះអា ង ថា  នៅ ដើម  ឆ្នា ំ
នេះ ដំឡូងមី មាន តម្លេ ល្អជាង 
ឆ្នា ំមនុ   ដោយ ដឡំងូម ីស្ងតួ មាន  
តម្លេ ៨៧០រៀល ក្នងុ ១គឡីកូេម 
បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល   ដូច គ្នា ពី 
ឆ្នាមំនុ  តម្លេ   កើន   ២០០ រៀលក្នងុ 
១គឡី ូកេម ។ ទនិ្នផល   ដឡំងូម ី 
ខេត្ត បាត់ដំបង  បេមាណ ៨០ 
ភាគរយ តេូវ បាន នាំ ចេញ ទៅ 
កាន់ បេទេស ថេ។

លោកបេប់ ថា ៖« គេះ ទឹក- 
ជនំន់ នា ពេល កន្លង មក បាន នាំ 
ឱេយ ទនិ្ន ផល ដឡំងូម ីធ្លាកច់ុះ  នងិ  
ធ្វើ ឱេយ ដំឡូង មីមាន ទីផេសារ  និង 
តម្លេ ល្អបេសើរ នៅ ឆ្នាំនេះ» ។ 

យោង តាម កេសួង កសិកម្ម 

កាល ពី   ថ្ងេ ទី ៤ ខេ មីនា កម្ពុជា 
បាន នាំ ចេញ ដំឡូងមី កេៀម   
ចំនួន ៤ ២០០ តោន ទៅ កាន់ 
បេទេស ថេ តាម ចេក  អន្តរ ជាតិ 
ភ្នំដី  នេ   សេុក សំពៅ  លូន ខេត្ត 
បាតដ់បំង   ដោយ មាន តម្លេ  ៨០ 
មុឺន  រៀល(២០០ ដុល្លារ ) ក្នុង 
១តោន។

ដឡំងូម ីតេវូ បានគេ ចាប ់ផ្តើម  
ដាំ ក្នុង ខេ ឧសភា   និង ចាប់ ផ្តើម 
បេមូល ផល  បន្តបនា្ទាប់ ចាប់ ពី 
ខេវិច្ឆិកា រហូត ដល់ចុង ខេ កុម្ភៈ 
ក្នុង ឆ្នាំ   បនា្ទាប់  ។  

លោក តូច សុខន បេធន 
មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ 
ជាប់ ពេំដេន កម្ពុជា -វៀតណម   
បាន ឱេយ ដឹង ថា ក្នុង ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ  
ដឡំងូ  ម ីសេស ់នាពេល បច្ចបុេបន្ន 

មាន តម្លេ   ពី ៥០០ ទៅ ៦០០ 
រៀល  ដេល  ហក់ ឡើង ពី ចន្លាះ 
ជាង   ២០០ ទៅ ៣៦០ រៀល  ក្នុង 
១គឡី ូកេមក្នងុ  រដវូ កាល នេ ឆ្នា-ំ 
មុន ហើយ បច្ចុបេបន្ន ដំឡូង មី 
ស្ងួត  មាន តម្លេ ៩០០រៀល ក្នុង 
១គីឡូ កេម ដេល នេះ ជា  តម្លេ 
លក់ នៅ ចេក ពេំ ដេន ។ លោក 
បន្ត  ថា  លំហូរ  ពាណិជ្ជកម្ម តាម 
ពេំ ដេន  កំពុង មមា ញឹក ខា្លាំង នា 
រដវូ បេមលូ ផល  ដេល  ជា  មធេយម  
មាន ឡាន  ដឹក   ដំឡូង មីទៅ លក់ 
នៅពេំ ដេន  វៀត ណម បេមាណ 
១០០គេឿង  ក្នុង ១ ថ្ងេ។ 

លោក សខុន បាន ឱេយ ដងឹថា៖ 
«តម្លេ ដំឡូងមី នៅ ឆ្នាំ នេះ កើន 
ខ្ពស ់ដោយ សារ ការ បេមលូ ផល 
ទាប ជាង ឆ្នាំ មុន ហើយ មេយ៉ាង 

ផ្ទេ ដី ដាំ ដុះក៏  ថយចុះ ដេល នាំ 
ឱេយ មាន តមេូវ ការ ខ្ពស់ »។ 

លោក វ៉ាន សណំង  កសកិរ 
ដាដំុះ ដឡំងូម ី ក្នងុ ឃុ ំទរំងី  សេកុ 
សណ្តាន ់ ក្នងុ ខេត្ត កពំង ់ធ ំ បាន 
ឱេយ  ដឹងថា លោក   បញ្ចប់ ការ  បេ- 
មូល ផល   ពី សបា្តាហ៍ មុន  ដោយ 
បាន   បេហេល ១០ តោន    លើ   ដី 
១០ ហិកតា ។ លោកបាន  កត់ - 
សមា្គាល ់ថា តម្លេ ដឡំងូ ម ីសេស ់ 
ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ដោយ  កាល-  
ពី ខេ មករា  លក់ ក្នុងតម្លេ ៣០០ 
រៀលក្នងុ ១  គឡីកូេម ហើយបន្ត  
ឡើង  រហតូ ដល ់ ៤៩០រៀល  ក្នងុ 
១គីឡូ កេម កាលពីខេ មុន ។ 

លោក និយយ ថា៖«ខ្ញុំ មើល 
ឃើញ ថា  ឆ្នានំេះ ទផីេសារ ដឡំងូម ី
ល្អ  ប៉នុ្តេ ទនិ្នផល ដេល ខ្ញុ ំបេមលូ 

បាន ទាបជាង ឆ្នាំមុន »  ។
យោង តាម លោក វេង សាខនុ  

រដ្ឋមនេ្តី  កេសួង កសិកម្ម កម្ពុជា 
បាន នាចំេញ ដឡំងូ ម ីក្នងុ រយៈ ព ី 
២ខេ ដើម ឆ្នាំនេះ ចំនួន ៩៥៧ 
២០១,៥៦ តោន  ក្នងុ នះ ដឡំងូ-  
មី សេស់  ១៥៤ ៧៥០តោន។

លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិរដ្ឋមន្តេ ី
កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម ថ្លេង ក្នងុ ពធិ ី
បេកាស ផេសព្វផេសាយ ជា ផ្លវូការ នវូ 
គោល នយោបាយ ជាតិ ស្តីពី 
ដំឡូង  មី  កាលពី មុន ថា  ដំណំ 
ដឡំងូម ីគជឺា ដណំ ំកស ិឧសេសា- 
ហកម្ម និង ជា ផលិតផល នាំ- 
ចេញ  ដ៏ សំ ខាន់   របស់ កម្ពុជា 
ដេល  បានរួម ចំណេក ពី  ៣ ទៅ  
៤ភាគ រយ  នេ  GDP និង ក្នុង   
១ឆ្នាំៗ ៕ LA 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ នា ំចេញ ទនំញិ ព ីកម្ពជុា 
ទៅ ទីផេសារ អាមេរិក ក្នុង ខេ ដំបូង នេ ឆ្នាំ 
២០២១ មាន តម្លេ ជាង ៥៨០ លន 
ដលុ្លារ  កើន ជតិ ៤ ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ 
ខេ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ ទំហំ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម ទ្វេភាគី   បេទេស ទាំង២ កើន 
ឡើង ជិត ៥ ភាគ រយ ។

ទនិ្ននយ័ ពកីារយិ លយ័ ពាណជិ្ជកម្ម 
អាមេរកិ ដេល ចេញ ផេសាយ កាល ព ីចងុ- 
សបា្តាហ ៍មនុ បង្ហាញ ថា ពាណជិ្ជកម្មទ្វេ-
ភាគី កម្ពុជា និង អាមេរិក  ក្នុង ខេ មករា 
ឆ្នាំ ២០២១  មាន តម្លេ សរុប ៦១៤,៥ 
លន ដុល្លារ កើន ឡើង ៤,៨៩ ភាគ - 
រយ  ធៀប នងឹ ខេ មករា ឆ្នា ំមនុ ដេល មាន 
ចនំនួ  ៥៨៥,៨ លន ដលុ្លារ ។ ក្នងុ នះ 
ការ នា ំចេញ  ព ីកម្ពជុា ទៅ អាមេរកិ មាន 
តម្លេ  ៥៨០,៦ លន ដុល្លារ កើន ឡើង 
៣,៦៩ ភាគ រយ ព ីចនំនួ ៥៥៩,៩ លន 
ដុល្លារ និង ការ នាំ ចូល ពី អាមេរិក  មក 
កម្ពុជា មាន តម្លេ ៣៣,៩ លន ដុល្លារ 
កើន ឡើង ពី ចំនួន ២៥,៩ លន ដុល្លារ  
ឬ ស្មើ នឹង ៣០,៨៨ ភាគ  រយ។

អន ុបេធន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 

លោក លឹម ហេង បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងេ ទី ៧ ខេ មីនា ថា ដំណើរ ការ 
ចាក់ ថា្នាំ វ៉ាក់សាំង បេឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ កម្ពជុា នងិ ក្នងុ បរមិាណ ដ ៏ចេើននៅ 
អាមេរិក នឹង ធ្វើ ឱេយ សកម្ម ភាព នេ ការ- 
ដោះ ដូរ ពាណិជ្ជកម្ម រវង បេទេស ទាំង  
២ មាន ទំហំ ធំ បន្ថេម ទៀត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ ធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នា ំ២០២០ 
ខណៈ អាមេរិក តេូវ គេ ដឹង ថា ជា ទីផេសារ 
នា ំចេញ ដ ៏សខំាន ់របស ់ កម្ពជុា ។ លោក 
បន្ត ថា ម៉េយង ទៀត ទោះ  ក្នុង ពេល នេះ 
រដា្ឋាភិបាល អាមេរិក នៅ មិន ទាន់ ចុះ- 
ហត្ថលេខា លើ ការ បន្ត ផ្តល់ សុពល ភាព  
សមេប ់បេពន័្ធ អនគុេះ ពន្ធ GSP ឱេយ 
កម្ពុជា  និង បេទេស ជា ចេើន ទៀត ក៏ 
ដោយ  ក៏ ចំនួន កេុមហ៊ុន អន្តរ ជាតិ 
ដេល មក ដាក ់ពាកេយ សុ ំបើក ដណំើរ ការ 
រោងចកេ នៅ កម្ពុជា មិន បាន បង្ហាញ 
សញ្ញា ធ្លាក់ ចុះ ទេ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « អាមេរកិ គ ឺជា ទផីេសារ 
ធំ របស់ កម្ពុជា ហេតុ នេះ បើ សេដ្ឋកិច្ច 
អាមេរកិ ចាប ់ផ្តើម ដណំើរ ការ ខា្លាងំ ឡើង 
វិញ តមេូវ ការ នាំ ចូល ផលិត ផល បេើ- 
បេស់ គេប់ បេភេទ នឹង ស្ទុះ កើន ឡើង 
ទៅ តាម នះ ដេរ »។ លោក បន្ថេម ថា៖ 

« នៅ ពេល  រដា្ឋាភបិាល អាមេរកិ បន្ត ផ្តល ់
GSP មក កម្ពជុា នងឹ មាន កេមុហ៊នុដេល  
មាន ទីផេសារ នៅ អាមេរិក ចូល មក បណ្តាក់ - 
ទុន  នៅ កម្ពុជា កាន់ តេ ចេើន »។

លោក លមឹ ហេង  មាន សទុដិ្ឋនិយិម 
ថា នឹង មាន ផលិត ផល កម្ពុជា កាន់ តេ 
ចេើន តេវូ បាន នា ំទៅ ទផីេសារ អាមេរកិ ក្នងុ  
ឆ្នាំ នេះ បន្ថេមពី  លើ ផលិត ផល  ដេល 
កម្ពុជា មាន សកា្តានុ ពល ដូច ជា ផលិត- 
ផល សម្លៀក បពំាក ់សេបេកជើង កាបបូ 
និង គេឿង ផ្គុំអគ្គិសនី ជា ដើម ។ 

ជា មួយ គ្នា នេះ  លោក ក៏ បាន លើក- 
ឡើង ព ីការ កើន ឡើង នេ តម្លេ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទនំញិ តាម កបា៉ាល ់នា រយៈ ពេល ប៉នុា្មាន 
ខេ ចងុ កេយ នេះ ដេល អាច ធ្វើ ឱេយ មាន 
ឧបសគ្គ ខ្លះ សមេប ់ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម 
ជា អន្តរ ជាតិ របស់ កម្ពុជា ផង ដេរ ។

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សេវជេវ 
សេដ្ឋកចិ្ច អន្តរជាត ិនេ វទិេយសា្ថាន ទនំាក-់ 
ទំនង អន្តរជាតិ នេ កម្ពុជា ( រាជបណ្ឌិតេយ- 
សភា កម្ពុជា )   និយយ ថា ទោះ បី ក្នុង 
អំឡុង ពេល  គេប់ បេទេស លើ ពិភព - 

លោក ជួប នឹង វិបត្តិ  ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដេល ធ្វើ ឱេយ ពាណិជ្ជ កម្ម 
លក្ខណៈ អន្តរ ជាតិ ធ្លាក់ ចុះ ស្ទើរ គេប់ 
បេទេស  ក៏ ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគី 
កម្ពុជា និង អាមេរិក  មិន  ធ្លាក់ ចុះ ទេ ជា- 
ពសិេស ការ នា ំចេញ ព ី កម្ពជុា។ លោក 
បន្ត ថា សមេប់ ក្នុង ខេ ដំបូង ឆ្នាំ នេះ អ្វី 
ដេល ពិសេស គួរ ឱេយ កត់ សមា្គាល់ នះ 
គឺ កំណើន ដ៏ ខ្ពស់ នេ ការ នាំ ទំនិញ ពី 
អាមេរកិ មក កម្ពជុា ដេល កើន ឡើងបេ-
មាណ ៣០ ភាគ រយ។

លោក នយិយ ថា៖« ខ្ញុ ំគតិ ថា ជា មយួ 
នឹង ការ ចាប់ ផ្តើមដ៏ ល្អ នេះ ជញ្ជីង ពា - 
ណិ ជ្ជកម្ម សរុប របស់ បេទេស ទាំង២ 
នឹង មាន កំណើន ខ្ពស់ ក្នុង ឆ្នាំ នេះ »។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម 
សរុប  រវង បេទេស ទាំង២ មាន តម្លេ  
៦ ៩២១,៣ លន ដុល្លារ   ឡើង ១៧, 
៨៩ ភាគ រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ក្នងុ នះ ការ នា ំចេញ របស់ កម្ពជុា មាន 
តម្លេ  ៦ ៥៧៧,៧ លន ដុល្លារ កើន 
២២,៧៩ ភាគ រយ ចំណេក ការ នាំ  ពី 
អាមេរកិ មក កម្ពជុា មាន តម្លេ  ៣៤៣,៦ 
លន ដុល្លារ ធ្លាក់   ៣៣,១៥ ភាគ រយ 
ពី ចំនួន ៥១៤ លន ដុល្លារ ៕  LA

ដំឡូង មីមាន ទីផ្សារ ល្អ   នៅ តាម បណ្តា ខ្ត្ត ជាប់ ពំ្ដ្ន  បុ៉ន្ត ្ទទួល  ទិន្នផល ទាប 

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគី កម្ពជុា អាម្រិក  ក្នងុ ខ្ មករា មាន តម្ល ្ជាង $៦១៤លាន 

កាត់ដេរ ជា វិស័យ  មាន សកា្តាន៊ពល ខ្ពស់ សមេប់ នំា  ចេញ ទៅ ទីផេសារ អាមេរិក។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
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ចិននំាចេញកើន
កមេតិខ្ពស់បំផុត
ក្នងុ២ទសវតេសរ៍

ទកី្រងុ ប៉្រកាងំៈ  ទនិ្ននយ័ ផ្លវូការ  
បាន បង្ហាញ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា  
កណំើន ការ នាចំៃញ របស ់បៃទៃស  
ចិន  បាន កើន ឡើង ដល់  កមៃិត 
ខ្ពស ់ប ំផតុ ក្នងុ រយៈពៃល ២ទស-
វតៃសរ ៍ ដោយការ នាចំលូ ក ៏កើន ឡើង    
ដោយសារតៃ ការស្ទុះ ងើប ឡើង 
វញិ យ៉ាង ខ្លាងំ ព ីការផ្ទុះការ រកីរាល-  
ដាល  ករូ៉ណូា វរីសុ  ដៃល បណា្ដាល   
ឱៃយ សកម្មភាព  ស្ទើរតៃ បញៃឈប់  ។  

ការ នាចំៃញ គៃឿង អៃឡចិ តៃនូកិ  
នងិ វាយ ន ភណ្ឌ  ដចូជា  ម៉ាស ់មខុ  
បាន រួម ចំណៃក ដល់ ការ កើន- 
ឡើង ការ នាចំៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស   
ដោយសារតៃ តមៃវូការ  ការផ្គត់ផ្គង ់ 
ឧបករណ៍ ការងរ ធ្វើ ពីផ្ទះ និង 
ឧបករណ៍ ការពារ បៃឆំង នឹង ការ - 
រកីរាល ដាល វរីសុ ករូ៉ណូា   ដៃល 
បាន កើន ឡើង ខ្លាងំ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល  
ការរីករាល ដាល វីរុស នៃះ។

 ទិន្នន័យ ផ្លូវការ បាន បង្ហាញ 
កាល  ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា  ការ នាចំៃញ  
បាន កើន ឡើង  ៦០,៦ ភាគរយ 
ធៀប  នឹង រយៈពៃល ដូចគ្នា កាល- 
ពីឆ្នាំ មុនក្នុង អំឡុង ពៃល ចា ប់ ពី ខៃ  
មករា ដលខ់ៃ កមុ្ភៈ  ដៃល លើសព ី
ការរពំងឹ ទកុ របស ់កៃមុ អ្នកវភិាគ   
និងបាន ជំរញុ ដោយ ការនាចំៃញ  
គៃឿង អៃឡចិ តៃនូកិ  នងិ ម៉ាសម់ខុ  
ខណៈដៃល ការនាចំលូ បាន កើន  
ឡើង ២២,២ ភាគរយ ។  

តួលៃខ គយ ថ្មីបំ ផុត ផ្ទុយគ្នា 
ទាំង សៃុង នឹង ការ ធ្លាក់ចុះ ការ - 
នាំចៃញ បៃហៃល ១៧ ភាគរយ 
កាលពី ឆ្នាំ មុន  និង ការនាំចូល 
បាន ធ្លាក់ចុះ ៤ ភាគរយ។

ចនិបាន ជម្នះ ក្នងុ ការ  ទបស់ា្កាត ់
ការរីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ដណំាក ់កាល ដបំងូ   ដោយ អតថិ-ិ 
ជន សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ នងិ កៃមុហ៊នុ  
មើល ឃើញ ការ ចាប់ផ្ដើម  បៃតិ-
បត្តិការ យឺតៗ។

 រដ្ឋបាល គយ ចិន បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា អតិរៃកពាណិជ្ជ កម្មជា 
រួម របស់បៃទៃស ចិន  មនចំនួន  
១០៣,៣ ពាន់ លា នដុលា្លារ ។ 

 អាជា្ញាធរចិន  បាន ចាប់ ផ្ដើម 
រមួ បញ្ចលូ គ្នា ទនិ្ននយ័ ពាណជិ្ជកម្ម 
ខៃ មករា  នងិខៃ  កមុ្ភៈ កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  
ខណៈដៃ ល បៃទៃស នៃះ បាន 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការរីករាល- 
ដាល វីរុស កូរ៉ូណា។

កាល ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទិន្នន័យ 
ផ្លូវកា បាន បង្ហាញ ថា ការ នាំ- 
ចៃញ  គៃឿង អៃឡចិតៃនូកិ  បាន 
កើន ឡើង ៥៤, ១ភាគរយ ខណៈ   
ដៃល វាយន ភណ្ឌ  ដៃល រមួទាងំ 
ម៉ាស ់មខុ  បាន កើន ឡើង ៥០,២ 
ភាគរយ៕  AFP/LA

ត ពី ទំព័រ ១...ហ៊ុន ឯកជន 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ  នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៨  ដើមៃបី  ជួយ  
កសកិរ  នងិ ទញិ មៃច កពំត ក្នងុ 
តម្លៃ ពាណជិ្ជកម្ម សមរមៃយ  ១០០  
ភាគរយ  ហើយ   តៃង  បង់បៃក់ 
ដល់ ដៃ ពួកគៃ ដោយ ផ្ទាល់ »។ 

លោក បានបន្ថៃម   ថា បនា្ទាបព់ ី
ទិញ  កៃុមហ៊ុន  លោក  ទទួល 
ខសុ តៃវូ រាល ់អ្វីៗ  គៃប ់យ៉ាង នងិ 
គៃប់ ដំណាក់ កាល នៃ នីតិ វិធី 
ឡូជីស្ទិក  កៃដាស សា្នាម  ការ នាំ- 
ចៃញ  ការ គៃប់គៃង គុណភាព 
និង ការ វៃច ខ្ចប់។  លោក ឱៃយ ដឹង 
ទៀត ថា កៃុមហ៊ុន កំពុង  ធ្វើ ការ  
យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ  ជាមួយ មន្ដៃី នៅ 
សមគម លើក កម្ពស់ មៃច 
កំពត  (KPPA) ។ 

លោកបៃប ់  ថា ៖ « យើង ប្តៃជា្ញា 
ចិត្ត ថា  នឹង ទិញ ការ ផលិត ៥០ 
ភាគរយ ពី កសិករ ខ្នាតតូច បំ-
ផុត របស់ យើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  
(បៃហៃល   ១៧៥ កសដិា្ឋាន ដៃល  
មន ចំនួន ១០ តោន)។  នៅឆ្នាំ 

កៃយ  និង ក្នុង រយៈពៃល ជា-
ចៃើន ឆ្នា ំខង មខុ  យើង ចង ់ទញិ  
ផលិតផល របស់ ពួកគៃ ១០០ 
ភាគរយ ។ ទាំងអស់ នៃះ គឺ នៅ 
បនា្ទាប ់ព ីរយៈពៃល  ៣ ឆ្នា ំ នៃ វត្ត-
មន គមៃង  របស់ យើង»។

កាល ពចីងុ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំមនុ យ៉ាង- 
ហោចណាស់ គៃួសារ ដាំ  មៃច 
កពំត  ១៧០  នាក ់បាន ចលូ ចុះ 
កិច្ចពៃម ពៃៀង ការ ធ្វើ កសិកម្ម 
តាម កិច្ច សនៃយា  ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ 
មៃច  ១០តោនឱៃយដល់ កៃុម - 
ហ៊នុ   EU Land and Pepper 
Investment Co Ltd  ដៃល 
គៃប ់គៃង ដោយ វនិយិោ គនិ ឆៃក 
ក្នុង រដូវ បៃមូល ផល ឆ្នាំ នៃះ ។

លោក  ងួន ឡាយ  បៃធន  
KPPA បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី៧  ខៃ កមុ្ភៈថា ជនំយួ 
របស ់កៃសងួ នឹង ជួយ ផ្ដល ់ទផីៃសារ  
ល្អ សមៃប់ មៃចកំពត នៅ លើ 
ឆក អន្តរជាតិ។ 

លោក លើក ឡើង ថា៖« ការ- 
ផ្ដល ់ យោបល ់ កាន ់តៃ ចៃើន  នងឹ 

ផ្ដល់ ឱៃយ   អ្នក ដាំដុះ នូវ ក្ដី សងៃឃឹម 
កានត់ៃ ចៃើន។ កៃសងួពាណជិ្ជ- 
កម្ម  នងឹ ជយួ រៀបច ំយទុ្ធ សាស្ដៃ 
ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣  សមៃប់ 
មៃច កំពត»។ 

លោក  ឱៃយ ដឹងទៀតថា  កៃុម-
ហ៊នុ  ចនំនួ  ៤២ បាន ចុះ កចិ្ចពៃម- 
ពៃៀង ធ្វើ កសកិម្ម តាម កចិ្ចសនៃយា   
ជាមួយ កសិករ មៃច កំពត ខ្នាត 
តូច នៅ ក្នុង រដូវ បៃមូល ផល ឆ្នាំ 
២០២១។

លោក បន្ថៃម ថា  កម្ពុជា បាន 
នាំចៃញ មៃច កំពត ជាង ៧០ 
តោន ទៅ ទផីៃសារ អន្តរជាត ិកាល- 
ព ីឆ្នាមំនុ ។ មៃច តៃវូ បាន នា ំទៅ  
បណា្ដា បៃទៃស ជាង ៥០ ដោយ 
ភាគចៃើន នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប។

លោក  David ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា 
កៃុម  ហ៊ុន ផ្ដោត ការយក ចិត្តទុក- 
ដាក់ លើ ទីផៃសារ ផៃសៃង ៗ  គ្នា ទាំង- 
សៃុង  និង នវានុវត្តន៍ ដៃល 
មនផល ប៉ះពាល់   លើ ការលក់ 
និង ការ នាំចៃញ។  លោក បន្ត 
ថា៖ «  ការប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ យើង 

សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១  គឺ មន ចំ-
ពោះ កសិករ ខ្នាតតូច បំផុត  និង 
KPPA  ចំនួន ១០ តោន  ហើយ 
យើង នងឹ កា្លាយ ជា កៃមុហ៊នុ មយួ 
ក្នុង ចំណោម កៃុមហ៊ុន នាំចៃញ  
និង កៃុមហ៊ុន កៃច្នៃ មៃច កំពត 
ធំជាង គៃ ជាចៃើន»។

លោក បន្តថា ដោយសារ តៃ 
ការ ជរំញុទ ីផៃសារ  នងិ ភាព ជោគ-
ជ័យ របស់ កៃុមហ៊ុន  នៅ ទីផៃសារ 
អឺរ៉ុប  លោក បាន ជួប បៃជុំ ជា- 
ចៃើន លើក រចួ មក ហើយ ជាមយួ  
កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម   ហើយ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២១  កៃមុហ៊នុ  នងឹ ចលូ- 
រួម ក្នុង ទីផៃសារ កាន់តៃ ចៃើន  និង 
ផៃសព្វផៃសាយ មៃច កពំត នៅ ទទូាងំ  
ពភិព លោក ពៃម ទាងំ ធ្វើ ការងរ   
ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ KPPA។

យោងតាម  KPPA ផ្ទៃដដីៃល 
បាន កំណត់ សមៃប់ ការដាំដុះ 
មៃច  បាន កើន ពី ១០ ហិកតា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១០  ដល់ ២៩០ 
ហិកតា  គិត តៃឹម ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
មុន  ជា ពិសៃស  ក្នុង ខៃត្ត កៃប 

និង កំពត ដៃល អាច ផ្ដល់ ផល  
៨២, ៧៨ តោន ក្នុង  ១ ឆ្នាំ ។

លោក  ងនួ  ឡាយ បានឱៃយដងឹ  
ថា  មៃច នៅ ពៃល នៃះ មន តម្លៃ  
១៥ដុលា្លារ  ក្នុង១ គីឡូកៃម  
សមៃប់ មៃចខ្មៅ ២៥ ដុលា្លារ 
សមៃប់ មៃច កៃហម  និង ២៨ 
ដុលា្លារ សមៃប់ មៃចស។ តម្លៃ 
នៃះ មនិ បាន បៃបៃលួ ទៃ នៅ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៥ឆ្នាំ ។

ទិន្នន័យ   របស់  KPPA ដៃល  
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ខៃ មៃសា 
ឆ្នា ំ២០២០ បង្ហាញ ថា សមជកិ 
ខ្លនួ បាន កើន ដល ់ ៤៥៥គៃសួារ    
ធៀប  នឹង ចំនួន ១១៨   កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១០ នៅ ពៃល សមគម 
នៃះ បាន ចុះបញ្ជ ី នៅ កៃសងួពា-
ណិជ្ជ កម្ម។ ទោះជា យ៉ាង ណា 
លោក  ងួន ឡាយ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ី ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ
២០២០ ថា សម ជិក  ៦៨ ក្នុង 
ចំណោម គៃួសារ  ៤៤៧ របស់ 
សមគម  បាន បោះបង់ ចោល 
ការ ដាំ ដុះ មៃច៕  LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ បៃទៃស កម្ពជុា បាន 
បង្ហាញ ការគំទៃ គំនិត ផ្តួចផ្ដើម 
ក្នុងការអភិវឌៃឍ កម្មវិធី សមៃប់ 
ការ គំទៃ សហគៃិននវានុវត្តន៍ 
ក្នុង  សៃុក  ជាមួយនឹ ង ដំណោះ - 
សៃយ បច្ចៃកវិទៃយា គិតគូរ ពី បរិ-
យ កាស ។ នៃះ បើ តាម មន្ដៃ ីនៅ 
កៃសួង បរិសា្ថាន ។ 

ការ សនៃយា នៃះ   ធ្វើ ឡើង   នៅក្នងុ 
កចិ្ច បៃជុ ំរៀបច ំ  ដោយ វទិៃយា សា្ថាន 
កំណើន បៃតង សកល លោក 
(GGGI) នៅក្នុង សិកា្ខា សាលា 
បៃចា ំ តបំន ់អាសុ ីបា៉ាសុ ីហ្វកិ ស្ដ-ី 
ពី  គមៃង ដំណោះ សៃយ បៃ-
តង ថ្មី  គឺ បរិយកា សហិរញ្ញ វត្ថុ  
បច្ចៃកវិទៃយា  សហគៃិន  ជាមួយ 
ធនាគរ  KDB  Bank  ដៃល 
រៀប ចំ  ដោយ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ (MoEF)  របស់ 
សាធរណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  កាល ពី ថ្ងៃទី  
២ ខៃ មីនា ។ 

គំនិត ផ្តួច ផ្ដើមនៃះ បាន លៃច 
ជា រូបរាង ដោយ សារតៃ គោល- 
បំណង រួម ក្នុង ចំណោម រដា្ឋាភិ-
បាល ករូ៉ៃ  មលូនធិ ិអាកាស  ធត ុ
បៃតង (GCF)  ធនាគរ   KDB  
Bank  និង  GGGI  ក្នុង ការ-  
ស្វៃងរក មធៃយាបាយ បៃកប ដោយ   
បៃសិទ្ធ  ភាព  និង កិច្ច សហការ 
នៃ ការអភវិឌៃឍ បច្ចៃក វទិៃយា ពៃម- 
ទាំង   ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អាកាស ធតុ  
ជាការ ឆ្លើយតប នឹង  ផល  ប៉ះ-

ពាល់ អវិជ្ជ មន នៃ ការ បៃបៃួល 
អាកាស ធត ុនៅ  បណា្ដា បៃទៃស 
ក្នងុ  តបំន ់អាសុ ីបា៉ា សុហី្វកិ  ជាព-ិ 
សៃស     ក្នុង វិបត្តិ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  
នៃះ បើ យោង  តាម  GGGI។

GGGI កំពុងធ្វើ ការ ងរ ជា - 
មួយ  ធនាគរ  KDB  សា្ថាប័ន  
GCF  ទទួល សា្គាលដ់ោយ បៃទៃស 
កូរ៉ៃ  និង អាជា្ញាធរ ដៃល បាន 
ជៃើស  តាំង ថា្នាក់ ជាតិ (NDA) 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ឥណ្ឌូ-
នៃ សុី ឡាវ  និង ហ្វីលីពីន  ដើមៃបី 
អភវិឌៃឍ កម្មវធិ ីមយួ សមៃប ់ការ- 
គទំៃ សហគៃនិ ក្នងុ សៃកុ នវាន-ុ
វត្តន ៍ ជាមយួ   ដណំោះ សៃយ នៃ 

បច្ចៃក វិទៃយា អាកាស ធតុ  និង 
លើក កម្ពស ់អៃកសូុ ីស្ដៃម  បច្ចៃក- 
វិទៃយា អាកាស ធតុ  ដៃល នឹង 
បង្កើន លៃបឿន កមៃតិ កាបនូ ទាប 
នងិ កណំើន បៃតង ដៃល ធន ់នងឹ 
អាកាស ធតុ ។ 

លោក  ស៊ុ ំធ ី អគ្គលៃខ ធកិារ- 
រង  នៃ អគ្គ លៃខ ធកិារ ដា្ឋាន  កៃមុ- 
បៃកឹៃសា ជាត ិសមៃប ់ការ អភ ិ វឌៃឍន ៍
បៃកប ដោយ ចីរភាព នៃ កៃសួង 
បរសិា្ថាន  បាន លើក ឡើង  នៅក្នងុ 
សកិា្ខា  សាលា នោះ ថា  រដា្ឋា ភបិាល   
កម្ពុជា គំទៃ ការ លើក កម្ពស់ 
សហ គៃិន តាម រយៈ សហគៃិន 
ខ្មៃរ  ដៃល ជា អង្គភាព អនុវត្ត 

មូល និធិ សហគៃិន  (EDF) 
បង្កើត ឡើង ដោយ កៃសួង សៃដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កៃសួង បរិ-
សា្ថាន  មន សៃចក្ដី រីករាយ  ក្នុង 
ការ  ជយួ សមៃលួ កចិ្ចសហបៃតិ- 
បត្ត ិការ រវាង ដៃគ ូអន្តរជាត ិរបស ់
យើង  និង សា្ថាប័ន  ពាក់ព័ន្ធ នៅ 
ក្នុង  បៃទៃស កម្ពុជា »។ 

លោក  ឈៀង  វណ្ណមុនិណ្ឌ  
អគ្គ  នាយក សហគៃិន ខ្មៃរ  បាន 
ចៃក រលំៃក តនួាទ ីរបស ់សហ គៃនិ-  
ខ្មៃរ ក្នងុ ការ ផ្ដល ់ការ គទំៃ ពៃញ- 
១ជីវិត សមៃប់ សហគៃិន វ័យ- 
ក្មៃង ជាមយួ នងឹ គនំតិ អាជវី កម្ម 

ដោយ បាន បញ្ជាក ់ថា តមៃវូ ការ 
បៃើ បៃស់ ថាមពល សូឡានៅ 
កម្ពុជា នៅ មន កមៃិត ។  

លោក  Ji Young CHOI  នា- 
យក អង្គភាព គោល នយោ បាយ  
អាកាសធត ុបៃតង នៅ  MOEF  
បៃទៃស ករូ៉ៃ  បាន លើក ឡើង ថា  ៖  
« រដា្ឋា ភិបាល កូរ៉ៃ  នឹង បន្ត  គំទៃ 
ការផ្លាស់ ប្តូរ អាកាស ធតុ បៃ- 
តង នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នុង តំបន់ 
អាសុី បា៉ាសុី ហ្វិក  ក្នុង ទិដ្ឋ ភាព ២ 
គឺ ការ ពងៃឹង ការ គំទៃ បច្ចៃក- 
ទៃស  នងិ គមៃង នៅ ក្នងុ  តបំន ់
ជាចៃើន នៃ ដំណោះ សៃយ បៃ- 
តង ថ្មី  ដៃល ជា កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តិការ ជាមួយ ដៃគូ  និង ការ- 
ពងៃឹង កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ ដើមៃបី ធ្វើ រួម បញ្ចូល គ្នា  
និង វិធន ការ អាកាស  ធតុ 
ពិភព លោក »។ 

លោកសៃ ី Jin  Young  KIM   
នាយក ទទលួ បន្ទកុតបំន ់អាសុ ី
នៅ វទិៃយា សា្ថាន  GGGI  បានកោត-  
សរសើរ ការ ពិភាកៃសា ដៃល ផ្ដល់ 
បៃយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក  លើ 
ដំណោះ សៃយ ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង  វិញ  នៃ បរិសា្ថាន បៃតង ។   

លោកសៃ ីJin  Young  KIM   
បាននយិយ ថា៖  « GGGI  កពំងុ 
ស្ថតិ  ក្នងុ តនួាទ ីដៃល មន អាទ-ិ
ភាព ខ្លាំង ជាង គៃ  ក្នុង ការ គំទៃ 
គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ដ៏សំខន់ នៃះ   
រមួ ជាមយួ នងឹ អ្នក ចលូ រមួ ទាងំ- 
អស់ នៅ ថ្ងៃ នៃះ »៕ LA 
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សហគ្រនិខ្ម្ររ ផ្តល់ កញ្ចប់គំាទ្រ ដល់សហគ្រនិ ថ្ម ីដ្រល ដាក់ គម្រង ប្រកប ដោយ នវានុវត្តន៍ ។ រូបថត សហ ការី



សៅ  សម្ភស្ស

ការប៉ុនប៉ងធ្វើសេចក្តីថ្លេង-
ការណ៍ស្ដីអំពីការអំពាវនាវឱេយ
បញេឈប់អំពើហិងេសានៅក្នងុតំបន់
Tigrayពីកេុមបេឹកេសាសន្តិសុខ
របស់សហរដ្ឋអាមេរកិតេវូបាន
លុបចោលវិញកាលពីយប់
ថ្ងេសុកេកន្លងទៅ បនា្ទាប់ពីមាន
ការជំទាស់ពីភាគីឥណ្ឌា រុសេសុី
ជាពិសេសចិន។
កេុមបេឹកេសាអ្នកការទូត៣រូប

បាននយិាយថាអៀរឡង់ដេល
ជាអ្នកចេញសេចក្ដីពេងសេចក្ដី-
ថ្លេងការណ៍បានសមេចចិត្តមិន
បង្ខំឱេយមានការអនុម័តវិញកេយ
មានការជំទាស់ពីបេទេសទំាង៣។
វត្តមានរបស់អង្គការសហ-

បេជាជាតិមានសារៈសំខាន់
ណស់ក្នងុការជយួបញ្ចប់បញ្ហា
នៅតំបន់នេះ។ហេតុផល
ទី១គឺវត្តមាននេកងកមា្លាំង-
បេដាប់អាវធុEritreaនៅTig-
rayបង្កឱេយមានជម្លាះទាំង
សុីវិល និងអន្តរជាតិ លុះតេ
មានបទបេបញ្ញត្តិចេញពីអង្គការ
សហបេជាជាតិ។កេុមបេដាប់-
អាវធុEritreaនេះបានសមា្លាប់
និងបង្ខំឱេយជនភៀសខ្លួនជន-
ជាតិEritreaតេឡប់ទៅសេុក
កំណើតវិញពេមទាំងដុតជំរំ
ជនភៀសខ្លួនShimelbaនិង
Hitsatsទៀតផង។ជនភៀស-
ខ្លួនបេមាណពី១៥០០០ទៅ
២០០០០នាក់បានបាត់ខ្លនួ។

នេះបើយោងតាមឧត្តមស្នង-
ការអង្គការសហបេជាជាតិ
ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន។
ហេតុផលទី២គឺតំបន់Tig-

rayឥឡវូនេះកពំងុបេឈមនងឹ
គេះទុរ្ភិកេស ខណៈបេជាជន
បេមាណ២,៣លាននាក់កពំងុ
តេូវការជំនួយបនា្ទាន់។កង-
កមា្លាំងរដា្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ-
អេតេយូពី តេូវបានរារាំងមិនឱេយ
ផ្ដល់ជំនួយ និងទឹកសា្អាតដល់
បេជាជនទាំងនេះទេហើយក៏
មានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការ-
បផំ្លាញដោយចេតនានេសេបៀង-
អាហាររបស់អង្គការសហ-
បេជាជាតិផងដេរ។បន្ថេមពនីេះ
បញ្ហាអមនុសេសធម៌មួយចំនួន
ដូចជាអំពើបេល័យពូជសា-
សន៍ការរំលោភផ្លូវភេទការ-
លុបបំបាត់ជនជាតិភាគតិច
បូកផេសំនឹងបញ្ហាកូវីដ១៩ដេល
បណ្ដាលឱេយមានការអត់ឃ្លាន
កាន់តេខា្លាំងឡើង។ដូច្នេះ
ជំនួយពីកេុមបេឹកេសាសន្តិសុខ
អង្គការសហបេជាជាតិពិត
ជាមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងក្នុង
ការជួយដល់បេជាជនទាំងនោះ។
ភាពតានតឹងផ្នេកសន្តិសុខ

និងជម្លាះតាមពេំដេនកំពុង
រីកដុះដាលនៅក្នុងតំបន់ជាពិ-
សេសរវាងបេទេសអេតេយពូីនងិ
ស៊ូដង់ កេនយា៉ានិងសូមា៉ាលី
បូកផេសំជាមួយនឹងវិបត្តិទាក់ទង
នឹងការបោះឆ្នោតនៅបេទេស-
សមូា៉ាលីនងិការចរចាអពំីទនំប់

រីហ្គេនអេតេយូពី បង្កើនឱេយមាន
ហានិភ័យសង្គេមបេដាប់-
អាវុធខា្លាំងឡើង។ដំណើរការ
ផ្លាសប់្តរូនយោបាយផយុសេយួ
នៅស៊ដូង់កអ៏ាចនងឹមានអស្ថរិ-
ភាពដេរដេលបញ្ហាទំាងអស់នេះ
សុទ្ធតេតេវូការវត្តមានរបស់អង្គ-
ការសហបេជាជាតិទំាងអស់។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍ដេលស្នើ

ឱេយមានការអនុម័តនេះ នឹង
កា្លាយទៅជាភាគីដ៏មានឥទ្ធិ-
ពលបំផុតក្នុងការដោះសេយ
បញ្ហាដេលបានរៀបរាប់ខាង-
លើ។យា៉ាងណមិញសេចក្តី-
ថ្លេងការណ៍ដេលបានស្នើនោះ
មិនបានលើកឡើងអំពីការ-
បេើបេស់កមា្លាំងបរទេសឬ
ទណ្ឌកម្មមកដោះសេយបញ្ហា
នៅតំបន់នោះទេប៉ុន្តេលិខិត
ដដេលបានអំពាវនាវ«ឱេយបញេឈប់

អំពើហិងេសានៅTigray»។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍នេះអំ-

ពាវនាវដល់រដា្ឋាភិបាលអេតេយូពី
នៅថ្ងេទី២៦ខេកមុ្ភៈនងិថ្ងេទ៣ី
ខេមីនាថាឱេយប្តេជា្ញា«អនុវត្តឱេយ
បានពេញលេញ»នូវបញ្ហា
មនុសេសធម៌ខណៈមនុសេសរាប់
លាននាក់តេវូការជនំយួមនសុេស-
ធម៌ជាបនា្ទាន់។
ដោយឡេកកេុមបេឹកេសាអ្នក-

ការទូតមា្នោក់បាននិយាយអំពី
ហេតផុលដេលបេទេសទាងំ៣
មិនយល់ពេមចំពោះសេចក្ដី-
ថ្លេងការណ៍។បេភពដដេល
បាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌ
អនាមកិពេះការពគិេះយោ-
បល់តេវូបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈ
ឯកជនថាបេទេសចិនចង់ឱេយ
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍នោះផ្តោត
តេទៅលើសា្ថានភាពមនុសេសធម៌

បុ៉ណ្ណោះដោយមិននិយាយពីអំពើ
ហិងេសានៅTigray។ឯបេទេស
ឥណ្ឌាគេន់តេចង់បានការ-
ផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ
ហើយបេទេសរុសេសុីបានគាំទេ
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺបេទេស
ចិននៅនាទីចុងកេយ។
បើតាមការផេសាយរបស់សារ-

ព័ត៌មានXinhuanet កាលពី
ខេកុម្ភៈថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាកេយ
កេសួងការបរទេសចិនលោក
WangWenbinបានឱេយដឹង
ថារដា្ឋាភិបាលចិននឹងជួយបេ-
ទេសអេតេយពូីក្នងុការផ្ដល់ជនំយួ
មនុសេសធម៌ ដូចជាសេបៀងជា-
ដើមហើយលោកមានបេ-
សាសន៍ថា៖«ដោយមានកង្វះ-
ខាតសមា្ភាររស់នៅមូលដា្ឋាននានា
ក្នងុតំបន់Tigrayបេទេសចិននឹង
ផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភសេបៀងបនា្ទាន់រួម

ទំាងអង្ករ និងសេវូសាលីដើមេបី
កាត់បន្ថយភាពលំបាកនានា
ដេលជួបបេទះដោយបេជាពលរដ្ឋ
មូលដា្ឋានទំាងអស់។
យា៉ាងណមិញអង្គការឃ្លាំ-

មើលសទិិ្ធមនសុេសក៏បានបន្ទរថា
កងកមា្លាងំបេដាប់អាវធុបេទេស
Eritrea«បានសមា្លាប់រង្គាល
ជនសីុវិលជាចេើននាក់ក្នងុនោះ
មានទាំងក្មេងអាយុ១៣ឆ្នោំ
ផង» និងបានអំពាវនាវឱេយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតការ-
សុើបអង្កេតឯករាជេយជាបនា្ទាន់
អំពីឧកេិដ្ឋកម្មសងេ្គាមនិង
ឧកេិដ្ឋកម្មដេលអាចកើតមាន
បេឆំងនឹងមនុសេសជាតិនៅTi-
grayផងដេរ។
កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍កន្លង-

ទៅបេធានផ្នេកសិទ្ធិមនុសេស
របស់អង្គការសហបេជាជាតិ
លោកសេីMichelleBache-
letក៏បានស្នើដល់បេទេស-
អេតេយូពីអនុញ្ញាតឱេយអ្នកឃ្លាំ-
មើលចូលសុើបអង្កេតរបាយ-
ការណ៍នេការសមា្លាប់មនុសេស
នងិអពំើហងិេសាផ្លវូភេទនៅតបំន់
Tigrayដេលអាចជាបទឧកេដិ្ឋ
សង្គេមនៅតំបន់ភាគខាងជើង
ចាប់តាំងពីចុងឆ្នោំ២០២០។
លោកសេីបានថ្លេងថា៖«ជន-

រងគេះនិងអ្នករស់រានមាន-
ជីវិតពីការរំលោភទាំងនេះតេូវ
តេទទួលបានសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
វញិនងិតេវូតេទទលួបានយតុ្ត-ិ
ធម៌»៕
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ប្ក់   សាយ 

ទីកេងុសេអូ៊លបាននិយាយកាលពី
ថ្ងេអាទិតេយថាបេទេសកូរ៉េខាងតេបូងនិង
អាមេរិក  នឹងធ្វើសមយុទ្ធបេចំាឆ្នោំ
របស់ពួកគេនៅក្នងុសបា្តោហ៍នេះបុ៉ន្តេ
សមយុទ្ធទំាងនោះនឹងមានទេង់ទេយ
តូចជាងមុនៗដោយសារការឆ្លងរាល-
ដាលនេជំងឺកូវីដ១៩។
សមយុទ្ធយោធាមានរយៈពេល៩-

ថ្ងេដេលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងេចន្ទនេះទំនង
ជាធ្វើឱេយបេទេសកូរ៉េខាងជើងខឹងទៀត
ហើយដោយបេទេសនេះបានចាត់-
ទុកសមយុទ្ធទំាងនោះថាជាការហ្វកឹ-
ហាត់សមដើមេបីឈ្លានពាន។
នាយសេនាធិការចមេះុនេកងទ័ព-

កូរ៉េខាងតេបូងបាននិយាយនៅក្នុង
សេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយថា៖«ការធ្វើ

សមយុទ្ធបេចំាឆ្នោនំេះ គឺជាសមយុទ្ធ
នៅទីបញ្ជាការធ្វើឡើងដោយបេព័ន្ធ-
កំុពេយូទ័រ ដេលមានការការពារយា៉ាង
តឹងរឹុងបំផុត»ដោយបានបន្ថេមថា
ពួកគេ បានបន្តផេនការជាចេើន
កេយពីបានពិចារណអំពីជំងឺឆ្លង-
រាតតេបាតនេះរួចមក។
សមយុទ្ធទំាងនេះកើតឡើងនៅក្នងុ

រយៈពេលបុ៉នា្មានខេនេរដ្ឋការអាមេរិក
ស្ថតិនៅកេមលោកបេធានាធិបតីចូ
បេដិនដោយកិច្ចចរចាពីបញ្ហានុយក្លេ-
អ៊េររវាងទីកេងុពេយុងយា៉ាង និងទីកេងុ-
វា៉ាសីុនតោនជាប់គំាង។
បេទេសកូរ៉េខាងជើងបេដាប់ដោយ

អាវុធនុយក្លេអ៊េរដេលបានធ្វើការ-
វាយបេហារអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លនួនៅ
ក្នុងឆ្នោំ១៩៥០ និងបានបង្កឱេយមាន
សង្គេមកូរ៉េតាមធម្មតាខឹងដោយសារ

សមយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិក និង
កូរ៉េខាងតេបូង។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍នោះ បានឱេយដឹង

ថាសម្ពន័្ធមិត្តទំាង២ធ្វើសមយុទ្ធរួមគា្នោ
ដើមេបីការរកេសាជំហរតេៀមបេយុទ្ធ និង
គំាទេកិច្ចបេងឹបេងការទូតក្នងុគោល-
បំណងលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊េរនិង
កសាងសន្តភិាពនៅលើឧបទ្វបីកូរ៉េ។
មានទាហានអាមេរិកជិត៣មឺុននាក់

ឈរជើងនៅក្នងុបេទេសកូរ៉េខាងតេបូង
ហើយសមយុទ្ធបេចំាឆ្នោំរបស់ពួកគេ
ជាមួយទាហានកូរ៉េខាងតេបូងរាប់មឺុន
នាក់ ជានិច្ចកាលធ្វើឱេយបេទេស-
កូរ៉េខាងជើង ខឹងយា៉ាងខា្លាំង ដោយ
ទីកេុងពេយុងយា៉ាង ចាត់ទុកសមយុទ្ធ
ទំាងនោះថាជាផេនការវាយបេហារ។
លោកChadO'CarrellជាCEOនេ

កេមុហុ៊នKoreaRiskGroupដេល

តាមដានបេទេសកូរ៉េខាងជើងបាន
និយាយថាខណៈដេលទីកេងុពេយុង-
យា៉ាងពេលខ្លះបានឆ្លើយតបសមយុទ្ធ
បេបនេះជាមួយនឹងការបង្ហាញកមា្លាងំ
យោធារបស់ខ្លនួផ្ទាល់ទីកេងុនេះទំនង
ជាធ្វើដូច្នេះទៀតនៅពេលនេះ។
បុ៉ន្តេបនា្ទាប់ពីជំនួបលើកទី១រវាង

អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅបេទេស-
សិង្ហបុរី នៅខេមិថុនាឆ្នោំ២០១៨
លោកបេធានាធិបតីដូណល់ តេំ
បាននិយាយថា ទីកេុងវា៉ាសីុនតោន
នឹងផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួម-
ជាមួយបេទេសកូរ៉េខាងតេបូង។
ចំណេកជំនួបលើកទី២ តេូវបាន

រៀបចំឡើងនៅក្នុងទីកេុងហាណូយ
នេបេទេសវៀតណមនៅខេកុម្ភៈឆ្នោំ
២០១៩ បានបញ្ចប់ដោយមិនមាន
ការរីកចមេើនឈនទៅរកការសមេច

គោលបំណងរបស់ទីកេងុវា៉ាសីុនតោន
ធ្វើឱេយបេទេសកូរ៉េខាងជើងបោះ-
បង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊េរ
របស់ខ្លនួនោះទេ។
កេមុអ្នកជំនាញនិយាយថាបេទេស-

កូរ៉េខាងជើងអាចបេើបេស់សមយុទ្ធ
យោធានៅពេលខាងមុខដើមេបីបង្ក
ហេតុជាថ្មីបេឆំងនឹងទីកេុងវា៉ាសីុន-
តោនខណៈដេលខ្លនួកំពុងពេយាយាម
ធ្វើតេស្តរដ្ឋការលោកបេដិន។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយ

កាលពីថ្មីៗ នេះទីកេងុពេយុងយា៉ាងបាន
និយាយថាខ្លួនបានចាត់វិធានការ
ដើមេបីកំុឱេយទីកេងុវា៉ាសីុនតោនមានការ-
ពេយួបារម្ភ បុ៉ន្តេអាមេរិកខកខានមិន
បានធ្វើតបវិញទេដោយបនេសល់ទុកឱេយ
ខ្លនួ(ទីកេងុពេយុងយា៉ាង)នូវ«អារម្មណ៍
មួយថាជាការកេបត់»៕

កូរ៉េខាងតេបូងនិងអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធាទេង់ទេយតូចជាងមុនដោយសារកូវីដ១៩
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
ចិនប្រកាសការរីករាលដាលជំងឺប៉្រស្តជ្រកូអា្រហ្វកិនៅ
ខ្រត្តSichuanនិងHubei

កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៧ មីនា  កៃសួង កសិកម្ម  និង កិច្ចការ 
ជនបទចិន  បាន បៃកាស ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃងការណ៍ មួយ ថា  មាន 
ការ រីក រាលដាល ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក អា្រហ្វិក  នៅ ខៃត្ត ចិញ្ចឹម ជៃូក 
សំខាន់ៗ  ចំនួន ២គឺ  Sichuan និងHubei ។

ការ រីក រាលដាល ជំងឺ នៃះ  បាន សមា្លាប់ ជៃូក ចំនួន ៣៨ កៃបាល  
ក្នងុ ចណំោម ១២៧កៃបាល  នៅ កសដិា្ឋាន មយួ នៅ ខៃត្ត Sichuan 
ដៃល ជា ខៃត្ត ចិញ្ចឹម ជៃូក នាំ ចៃញ ធំ ជាង គៃ របស់ បៃទៃស ចិន ។ 
នៅ Hubeiជងំ ឺនៃះ  តៃវូ បាន គៃ រក ឃើញ នៅ លើ ឡាន ដកឹ កនូ ជៃកូ  
ដៃល តៃូវ បាន ដឹក ជញ្ជូន ខុស ចៃបាប់ ពី ខៃត្ត មួយ ផៃសៃង ទៀត ។ កូន 
ជៃកូ ចនំនួ ១០កៃបាល ក្នងុ ចណំោម ១៦៥ កៃបាល  បាន ឆ្លង ហើយ 
៥ កៃបាល ទៀត បាន ងាប់ ។

បៃទៃស ចិន គឺ ជា អ្នក ផលិត  និង អ្នក ទទួលទាន សាច់ ជៃូក 
ចៃើន ជាង គៃ ក្នុង ពិភពលោក ។  ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក 
អា្រហ្វកិ  នៅ បៃទៃស ចនិ  បាន កើត ឡើង ម្ដង ទៅ ហើយ កាល ព ីឆ្នា ំ
២០១៩ ដៃល កាល នោះ  បាន សមា្លាប់ ពាក់ កណ្ដាល នៃ ចំនួន  
ជៃូក សរុប ក្នុង បៃទៃស ។ ការ រីក រាល ដាល ឆ្នាំ ២០១៩ បាន ឆ្លង 
ពៃំដៃន ទៅ កាន់ បៃទៃស អាសុីអាគ្នៃយ៍ មួយ ចំនួន ដៃល រួម មាន 
បៃទៃស កម្ពុជា ឡាវ ថៃ និង វៀតណម ៕ សុខ វេងឈាង

កាណាដាអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាក់សាំងJohnson&
Johnson

កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ទី៥ និយតករ ឱសថ កាណដា  បាន ធ្វើ ការ 
អនញុ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស ់វ៉ាកស់ាងំ កវូដី១៩ របស ់កៃមុហ៊នុ  John-
son & Johnson ដៃល ជា វ៉ាកស់ាងំ ទ ី៤ អនញុ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស ់
ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។

និយតករ  បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចាក់ វ៉ាក់សាំង អាមៃរិក  Pfizer-
BioNTechនិង Moderna Inc កាល ពី ខៃ ធ្នូ  និងវ៉ាក់សាំង 
អង់គ្លៃស AstraZeneca នៅ ខៃ កុម្ភៈ ។ វ៉ាក់សាំង ទាំង នៃះ  តៃូវ 
ការ ការ ចាក ់ចនំនួ ២ដសូ ។ ខសុ ព ីវ៉ាកស់ាងំ ផៃសៃង ទៀត  វ៉ាកស់ាងំ  
Johnson & Johnson តៃូវ ការ ការ ចាក់ តៃ  ១ដូស 
ប៉ុណោ្ណោះ។

ក្នុង ពៃល ជា មួយ គ្នា នៃះ  នាយក រដ្ឋមន្តៃី កាណដា  លោក  
Justin Trudeau បានឱៃយ ដងឹថា  កៃមុហ៊នុ Pfizer បានយល-់ 
ពៃម ក្នុង ការ ពន្លឿន ការ ដឹក ជញ្ជូន  ដោយ គៃង នឹង បញ្ជូន 
វ៉ាក់សំាង ចំនួន  ៣,៥ លាន ដូស មុន ពៃល កំណត់ នៅ ចុង ខៃ 
ឧសភា ៕ សុខ វេងឈាង

ក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងModernaព្រមផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង
ចំនួន ១៣លានដូសដល់ហ្វីលីពីន

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅកៃុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង Modernaបាន
យលព់ៃមផ្គតផ់្គងវ់៉ាកស់ាងំ ១៣លានដសូ ដលរ់ដា្ឋាភបិាលហ្វ-ី
លីពីនដោយគៃងនឹងចាប់ផ្តើមចៃកចាយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ
២០២១ តទៅ។

សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មាន កៃុមហ៊ុនវ៉ាក់សំាង Modernaបាន 
និយាយថា ខ្លួនរំពឹងថានឹងឈានដល់កិច្ចពៃមពៃៀងដាច់ដោយ-
ឡៃកមួយទៀតជាមួយរដា្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន និងវិស័យឯកជន 
ដើមៃបីផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបន្ថៃម ៧លានដូសទៀតផងដៃរ៕ សៅ 
សម្ភសេស

បាតុករថ្ររាប់រយនាក់ទាមទារឱ្រយមានការដោះល្រង
ម្រដឹកនាំ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ កន្លងទៅ  កៃុមបាតុករ រាប់រយនាក់  បាន 
បៃមូលផ្តុំគ្នា នៅ រដ្ឋធានីថៃ ដើមៃបី ទាមទា រឱៃយ អាជា្ញា ធរ ដោះ លៃង 
មៃដឹក នាំ បាតុករ មួយ ចំនួន  ពី ពន្ធនាគ រ ពីការ  ហាមឃាត់ កា រ - 
បៃមូល ផ្តុំគ្នា ជា សាធា រ ណៈ នៅ ក្នុង ទី កៃុង ។

ចលនា បាតុកម្ម ដឹកនាំ ដោយ យុវជន  បាន កើត ឡើ ង កាល ពី 
ឆ្នា ំម ុន  ដោយ អពំាវនាវ ឱៃយ លោ ក នាយក រដ្ឋម នៃ្ត ី Prayut Chan-
o-chaជា អតីត មៃ ដឹក នាំ  របប យោធា លាលៃ ងពី  តំណៃង  និង 
ទាម ទា រឱៃយ មាន ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ របប រាជា និយម។ 

ទោះជាយា៉ាងណ តលុាការថៃ បាន ប ដ ិសៃ ធ ស ំណើ ថ្ម ៗី   ដៃល 
សុ ំឱៃយមៃដកឹនា ំបាត ុករ ដៃល ជាប ់ពន្ធនា គរ ម ួយ ចនំនួ នោះ ឱៃយ នៅ 
កៃ ឃុំ៕ សៅ សម្ភសេស

សុខ  វេង ឈាង

អតីត បៃធានា ធិបតី សហ រដ្ឋ- 
អាមៃរកិ លោក  Donald Trump 
បាន ប៉ះ ទង្គចិ ជា មយួ គណបកៃស 
សាធារណរដ្ឋ ម្ដង ទៀត  ដោយ 
លោក បាន ទាមទារ សា្ថាប័ន របស់ 
គណបកៃស ចំនួន ៣ ឱៃយ ឈប់ បៃើ 
ឈ្មោះ  និង រូបភាព របស់ លោក 
ក្នងុ ការ  រៃអងា្គាស ថវកិា។  នៃះ បើ 
តាម សម្ដីរបស់ ទីបៃឹកៃសា លោក  
Tru m p មិន បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណ 
១ រូប បៃប់ ភា្នាក់ងារ សារព័ត៌- 
មាន  Reuters  កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
ទី៦ មីនា ។

ទបីៃកឹៃសា នៃះ  បាន នយិាយ ថា 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ មៃធាវី លោក  
Trump បាន ធ្វើ ការ ទាមទារ 
នៃះ ក្ន ុង លខិតិ ផ្ញើ ទៅ កាន ់គណៈ- 
កមា្មោធិការ ជាតិ នៃ គណបកៃស 
សាធារណរដ្ឋ(RNC)  យទុ្ធនា- 
ការ សភា តំណង នៃ គណបកៃស 
សាធារណរដ្ឋ (NRCC) និង 
យុទ្ធនា ការ ពៃឹទ្ធសភា នៃ គណ- 
បកៃស សាធា រណរដ្ឋ (NRSC) ។

សា្ថាប័ន ទំាង ៣នៃះ គឺ ជា ភា្នាក់ងារ 
រៃអងា្គាស ថវិកា ធំ ជាង គៃបំផុត 
របស់ គណបកៃស សាធារណ រដ្ឋ 
ដៃល ថវិកា ទាំង នៃះ គឺ សមៃប់ 
ជួយ ឧបត្ថម្ភ បៃក្ខ ជន របស់ ពួកគៃ 
ក្នងុ ការ ឈរ ឈ្មោះ បោះឆ្នាត ។

ទបីៃកឹៃសា របូ នៃះ  បាន នយិាយ 
ថា  លោក  Trump មាន ការ- 
បៃកាន ់នងឹ ការ បៃើបៃស ់ឈ្មោះ  
និង រូបភាព របស់ លោក ដោយ 
មិន មាន ការ អនុញ្ញាត  ហើយ 
សៃងាក ចិត្ត នឹង ការ គំទៃ របស់ 
សា្ថាប័ន ទាងំ ៣ នៃះ ចពំោះ សមា- 

ជិ ក  សភា មក ពី គណបកៃស សាធា- 
រណរដ្ឋ  ដៃល បាន ចូល រួម ជា- 
មួយ  គណបកៃស បៃជា ធិបតៃយៃយ 
ក្នុង ការ បោះឆ្នាត គំទៃ ការ - 
ចោទ បៃកាន់ និង ការ ផ្ដនា្ទាទោស 
លោក ពី បទ ញុះញង់ ឱៃយ មាន កុប- 
កម្ម  ៦ មករា នៅ វិមាន កាពីតូល ។

គៃហទំព័រ  Politico គឺ ជា អ្នក- 
រាយការណ៍ ព័ត៌មាន នៃះ មុន គៃ ។ 
Politico បាន ដក សៃង់ សម្ដី 
របស ់ ទបីៃកឹៃសា នៃះ  នយិាយ ថា ៖ 
«លោក បៃធានា ធបិត ីTrump 
នៅ តៃ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត ចំពោះ គណ-
បកៃស សាធារណរដ្ឋ  និង ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជូន អ្នក អភិរកៃសនិយម  
Am erica First ប៉ុន្តៃ នោះ មិន 
មាន ន័យ ថា លោក បាន ផ្ដល់ ឱៃយ 
នរណ  មា្នាក់ មិត្ត ឬ សតៃូវ នូវ   
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើ រូបភាព 
 រប ស់ លោក ដោយ គ្មោន ការ យល់-  
ពៃម ចៃបាស់ លាស់ នោះ ទៃ »  ។

ការ ទាមទារ របស់ លោក 
Trum p នៃះ គឺ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
ការ បៃកបាក់ សាមគ្គី ភាព ក្នុង 
គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ ដៃល 
កំពុង កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី ពៃតឹ្តកិារណ៍  
កុបកម្ម  ៦មករា ។  គៃ សង្កៃត 
ឃើញ ថា  កៃុម ចំនួន ២តៃូវ បាន 
ផសុ ឡើង ក្នងុ គណបកៃស សាធា- 
រណរដ្ឋ  ដោយ កៃុម មួយ គិត ថា 
ដើមៃបី គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ 
ដើរ ទៅ មខុ បាន ពកួគៃ តៃវូ បោះ-
បង ់ចោល លោក  Trumpហើយ 
កៃុម មួយ ទៀត គិត ថា  ដើមៃបី 
មាន ការ ជោគជយ័ ពកួ គៃ តៃវូ តៃ 
គំទៃ លោក Trump ។ 

សមាជកិ សភា តណំង ចនំនួ  
១០ និង សមាជិក ពៃឹទ្ធសភា 

ចំនួន  ៧ មក ពី គណបកៃស 
សាធារណរដ្ឋ បាន ចូល រួម ជា- 
មួយ សមាជិក គណបកៃស បៃជា- 
ធិប តៃយៃយ ក្នុង ការ ចោទ បៃកាន់  
និង ការ ផ្ដនា្ទាទោស លោក  Trump 
ពី ការ បង្ក ឱៃយ មាន កុបកម្ម នៃះ ។ 
បើ ស ិន ការ ផ្ដនា្ទាទោស  បាន 
សម ៃច លោក  Trump អាច 
នឹង បាត់បង់ សិទ្ធ ិឈរ ឈ្មោះ 
បោះឆ្នាត នឹង បាត់ មុខ ពី នយោ- 
បាយ  តៃ ការ ផ្ដនា្ទាទោស តៃូវ 
បាន បរាជយ័ ដោយ ខ្វះ សឡំៃង 
ចំនួន  ១០ ហើយ លោក  Trump 
តៃូវ បាន លើកលៃង ទោស ។

កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ សបា្ដាហ៍ មុន  
ក្នងុ ការ ថ្លៃង សុន្ទរ កថា នៅ មហា- 
សន្និបាត អភិរកៃស និយម  (CP 
AC) លោក  Trump បាន  
វយបៃហា រ សមាជិក សភា ទំា ង  
១៧  ហើយ  និយាយ ថា  គណ- 
បកៃស សាធា រណរដ្ឋ គរួ តៃ  «កមា្ចាត ់ 
ពួក គៃ ទំាង អស់ »។ គណបកៃស 
សាធា រណរដ្ឋ  នៅ ថា្នាក់ រដ្ឋ  និង 
ថា្នាក់ មូលដា្ឋាន  បាន ថ្កោល- 
ទោស  នងិ ចាត ់វធិានការ ផៃសៃង ៗ  
ចំពោះ សមាជិក ទាំង នៃះ ។

កៃ ពីសមាជិក ទាំង ១៧ 
នៃះ  លោក  Trump  បាន វយ- 
បៃហារ ថា្នាក់ ដឹកនាំ គណបកៃស 
សាធារណរដ្ឋ ក្នុង ពៃឹទ្ធសភា 
លោក  Mitch McConnell 
ដៃល ដំបូង ឡើយ បាន រិះគន់ 
សកម្មភាព លោក   នងិ ចង ់ផ្ដាច ់
គណបកៃស សាធារណ រដ្ឋ ចៃញ ព ី
លោក   តៃ បាន ដក ថយ វិញ 
បនា្ទាប់ ពី រក ឃើញ  ថា  លោក   នៅ 
មាន បៃជា  បៃិយភាព ក្នុង ចំណោម  
សមាជិកបកៃ ស ។

លោក  Trump បាន បង្កើត 
គណៈកមា្មោធិការ សកម្មភាព 
នយោបាយ មយួ មាន ឈ្មោះ ថា  
Save America ដើមៃបី ធ្វើ ការ 
រៃអងា្គាស ថវិកា ជួយ ឧបត្ថម្ភ បៃក្ខ- 
ជន លោក គំទៃ ក្នុង ការ បោះ-
ឆ្នាត សភា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ 
អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន គិត ថា 
បៃក្ខជន ទាំង នៃះ  នឹង បៃកួត- 
បៃជៃង នឹង សមាជិក បកៃស សាធា-
រណរដ្ឋ កពំងុ កាន ់តណំៃង  ដៃល 
លោក  Trump បាន ចាត់ ទុក 
ថា  បាន កៃបត ់លោក  ឬ មនិ គទំៃ 
ការ អះអាង របស់ លោក ថា លោក 
បាន ឈ្នះ ការ បោះឆ្នាត ២០២០។  

ការ បង្កើត  Save America 
គឺ ជា ការ បៃកួត បៃជៃង ដោយ 
ផ្ទាល់ ជា មួយ សា្ថាប័ន ទាំង ៣ 
ខាង លើ  ហើយ លោក  Trump 
បាន ជរំញុ អ្នក គទំៃ របស ់លោក 
ឱៃយ បរិចា្ចាគ ថវិកា ទៅ តៃ  Save 
America ប៉ុណោ្ណោះ ។

គោលដៅ មួយ របស់ លោក 
Trump ក្នុង ការ បោះឆ្នាត ឆ្នាំ 
២០២២  គ ឺសមាជកិ ពៃទឹ្ធសភា 
កណ្ដាល នយិម លោកសៃ ី Lisa 
Murkowski ។ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ៍ 
ទី ៦ ដដៃល លោក  Trump បាន 
នយិាយ ថា  លោក មនិ គទំៃ ការ- 
ឈរ ឈ្មោះ បោះឆ្នាត របស់ 
លោក សៃ ី Murkoskiទៃ  ហើយ  
និយាយ ថា  លោក សៃី គឺ ជា  
«សមា ជកិ ពៃទឹ្ធសភា មនិ ស្មោះ-
តៃង់  និង អាកៃក់ បំផុត » ។ តៃ 
លោក McConellនិយាយ ថា 
គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ  និង  
NRSC គឺ គំទៃ ការ ឈរ ឈ្មោះ 
របស់ លោកសៃ ី Murkoski ៕

 អត ីត បេធានាធិបតី អាមេរ ិក ដូណា ល់ តេំ ថ្លេងនៅស ន្និសីទស្តីពី វិ ធានការ នយោ បាយ អ  ភិរកេស (CPAC)ដេលតេូវបាន រៀប ចំឡើង នៅ រដ្ឋ ហ្វ្លរីដា កាលពីថ្ងេទី ២៨ ខេកុម្ភៈ ។ AFP

Trumpទាមទារសា្ថាប័នគណបក្រសសាធារណ-
រដ្ឋឈប់ប្រើឈ្មោះលោកក្នងុការរ្រអង្គាសថវិកា
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ក្រងុញវូយក៉:ចានចង្កឹះ១ទញិក្នងុ
តម្លៃ៣៥ដុល្លារក្នុងហាងកៃមឆតៃ
នៅសហរដ្ឋអាមៃរិកតាមពិតជា
វត្ថុបរុាណចនិដ៏កមៃពីសតវតៃសរ៍ទ១ី៥
ដៃលមានតម្លៃកន្លះលនដុល្លារ។
ចានចង្កឹះពរ័ៃសឡឺៃនរលំៃចផ្កាភ្ញីបាន

ធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកទិញមា្នាក់ដៃល
តៃូវបានលក់អត្ដសញ្ញាណនៅភាគ
ឦសានរដ្ឋConnecticut។
អ្នកទិញបានយកចាននោះឱៃយអ្នក-

ជំនាញសៃរា៉ាមិុចវាយតម្លៃនៅកៃុមហ៊ុន
Sotheby'sដោយដំបូងតៃឹមផ្ញើជា
របូភាពរចួក៏នាំយកវត្ថុពតិទៅកៃមុហ៊នុ
ដើមៃបីធ្វើការពិនិតៃយហ្មត់ចត់។

កៃុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា
ចានតៃូវបានរចនាសមៃប់អធិរាជ
យ៉ុងហ្គៃជាកៃសតៃទី៣នៃរាជវងៃសមិង
ដៃលសោយរាជៃយពីចនោ្លាះឆ្នាំ១៤០២
ដល់ឆ្នាំ១៤២៤។
អ្នកសៃីអៃនជៃឡាមា៉ាកអាធៀរ

បៃធនផ្នៃកវត្ថុសិលៃបៈចិនបៃចាំនៅ
Sotheby'sក្នុងកៃុងញូវយ៉កបាន
បៃប់ AFPថា៖ «ចានចង្កឹះបៃភៃទ
នៃះមានតៃ៦ប៉ុណ្ណោះដៃលបាន
បង្ហាញវត្ដមានក្នងុពិភពលោក។វាស្ថតិ
ក្នុងកៃុមវត្ថុបុរាណដ៏វិសៃសបំផុត»។
កៃុមហ៊ុននឹងដាក់ដៃញថ្លៃចានទី៧

ទើបរកឃើញថ្មីនៅថ្ងៃទី១៧ខៃមីនា

ដោយវាតៃវូបានរពំងឹថានងឹមានតម្លៃ
ចនោ្លាះពី៣០ទៅ៥០មុឺនដុល្លារ។
ចានចង្កឹះចំនួន៥ស្ថិតនៅក្នុង

សារមន្ទីរ។ចានទី៦តៃូវបានបង្ហាញ
របូរាងនៅលើទផីៃសារចងុកៃយក្នងុឆ្នាំ
២០០៧។សា្នាដៃសិលៃបៈបុរាណចិន
ជាចៃើនបានធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីបៃមៃ-
បៃមូលនៅបស្ចិមបៃទៃសក្នុង
សតវតៃសរ៍ទ១ី៩មនុពៃលបន្ដជាមរតក
ពី១ជំនាន់ទៅ១ជំនាន់។
ប៉ុន្ដៃកៃុមអ្នកជំនាញមិនចៃបាស់ថា

តើចានចង្កឹះនៃះមកពីចិនធ្លាក់ដល់
ហាងកៃមឆតៃតាមរបៀបណា
នោះទៃ៕AFP/HR ចានចង្កឹះសល់ពីរាជវង្រសមិងត្រូវបានទិញពីផ្រសារវត្ថុជជុះនៅអាម្ររិក។រូបថតAFP

ចានចង្កះឹរាជវង្សមិងទិញតម្ល្៣៥ដុល្លារតាមពិតជាវត្ថបុុរាណចិនដ៏កម្តម្ល្កន្លះលន

បា៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍-
សិលៃបៈអមតៈអានចនផនជួយដល់
អ្នកដៃលមានទៃពកោសលៃយដើមៃបី
បន្តអាជពីការងររបស់ខ្លនួក្នងុវសិយ័
សិលៃបៈ។កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នៃះ
ជួយទៅដល់សិសៃសានុសិសៃស និសៃសិត
អ្នកសលិៃបៈដើមៃបីអភិវឌៃឍជនំាញភាព-
ជាអ្នកដឹកនាំការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុ
ការរៀបចំផៃនការអាជីពការងរនិង
ផ្តល់ជូនកញ្ចប់ថវិកា ដើមៃបីចំណាយ
លើថ្លៃចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាលនិង
ចំណាយផៃសៃងៗទៀតផង។
បើតាមលោកឥន្ទសមា៉ាណាក់-

ដៃលជាអ្នកសមៃបសមៃួលផ្នៃកកម្ម-
វធិីអភវិឌៃឍនស៍លិៃបៈនៃអង្គការសលិៃបៈ-
ខ្មៃរអមតៈថា៖«យើងបានផ្តល់ជនូនវូ
អាហារបូករណ៍ដលប់ៃក្ខជនបៃហៃល
១១០របូហើយចាប់តាងំពីមានកម្ម-
វិធីអាហារូបករណ៍នៃះបានចាប់ផ្តើម
មក។កាលពីឆ្នាំមុនបៃក្ខជន១០រូប
បានទទួលអាហារូបករណ៍សិលៃបៈ-
អមតៈអានចនផនហើយពួកគៃ
ទទួលបានការគាំទៃលើការសិកៃសា
ទាំងក្នុង និងកៃជំនាញសិលៃបៈ។
សូមអបអរសាទរដល់ជយលភី-
អាហារបូករណ៍សមៃប់ឆ្នា២ំ០២១!
បើកទទួលពាកៃយស្នើសុំអាហារូប-
ករណ៍ពីខៃមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី៣១

ខៃឧសភាឆ្នា២ំ០២១។បនា្ទាប់ពីឆ្លង-
កាត់ដំណាក់កាលជៃើសរើសសិសៃស
ដៃលនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍
នឹងតៃូវបៃកាសនៅក្នុងខៃកញ្ញាឆ្នាំ
២០២១។អាហារូបករណ៍នៃះផ្តល់
ជូនសិសៃសសិលៃបៈ និងសិលៃបករវ័យ-
ក្មៃងដៃលបង្ហាញពីទៃពកោសលៃយ
និងការជំរុញទឹកចិត្តដើមៃបីអភិវឌៃឍ
ជនំាញសលិៃបៈរបស់ខ្លនួអាទិភាពតៃវូ
បានបៃគល់ជូនបៃក្ខជន ដៃលពុំសូវ
ទទួលបានឱកាសនៃះ»។
នាពៃលកន្លងមក កម្មវិធីផ្តល់អាហា-

រូបករណ៍នៃះ មានរបៀបផ្តល់ជូនជា
២កញ្ចប់ (កញ្ចប់តូចនិងកញ្ចប់ធំ)
សមៃប់ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភថវកិាទៅដល់
សិសៃស និសៃសិត។តៃពៃលកៃយ-
ប៉ុនា្មានឆ្នាំមកនៃះអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរ-
អមតៈបានសមៃចផ្តល់ជនូជាកញ្ចប់
ធំតៃ១ដៃលផ្តល់ជូនតម្លៃ១២០០
ដុល្លារសមៃប់សិសៃសជាប់អាហារូប-

ករណ៍សលិៃបៈអតមៈអានចនផននៅ
ឆ្នាំ២០២២នៃះ។ចពំោះការផ្តល់ជនូ
វិញអាចមានចំនួនតិចឆ្នាំឬចៃើនឆ្នាំ-
អាសៃ័យការស្នើសុំរបស់បៃក្ខជនគឺ
អាចមានរយៈពៃល១ឆ្នាំឬ២ឆ្នាំឬ
អាចសមៃប់ការសកិៃសាជាកមៃតិបរញិ្ញា-
បតៃ(៤ឆ្នាំ)ក៏មាន។ចំណៃកបៃក្ខ-
ជនដាក់ពាកៃយរួចនោះ ខាងអង្គការ-
សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈនឹងមានកៃុមគណៈ-
កម្មការវាយតម្លៃដើមៃបីធ្វើការជមៃុះ
និងចមៃញ់យកនូវសិសៃសអាហារូប-
ករណ៍មាន៣ដំណាក់កាលផងដៃរ
ទើបឈានទៅដល់ការសមៃចចុង-
កៃយចំនួន១០នាក់។
លោកឥន្ទសមា៉ាណាក់បានបន្ថៃម

ថា៖ «កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នៃះជា
ឱកាសល្អសមៃប់សិសៃសានុសិសៃស
និសៃសិតសិលៃបករគៃូសិលៃបៈនិងអ្នក-
បមៃើកា រងរិស័យសិលៃបៈនិងវបៃបធម៌
ដោយសារបានផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះ-

បណា្តាលគុណតម្លៃដើមៃបីអភិវឌៃឍខ្លួន
នងិអាជពីការងរការបៃកឹៃសាយោបល់
និងឱកាសការងរផងដៃរ។សមៃប់
សលិៃបករសសិៃសឬនសិៃសតិសលិៃបៈនងិ
អ្នកបមៃើការក្នងុវិសយ័សលិៃបៈសមូកុំ
ខកខានឱកាសទទលួបាននវូអាហា-
រូបករណ៍ ដើមៃបីពងៃឹងសមត្ថភាពអ្នក
ទាំងក្នុងនិងកៃជំនាញសិលៃបៈ»។
ការទទួលពាកៃយស្នើសុំអាហារូប-

ករណ៍សលិៃបៈអមតៈអានចនផនឆ្នាំ
២០២២ចាប់ទទួលពាកៃយហើយ-
សមៃប់សិលៃបករសិសៃស ឬនិសៃសិត-
សិលៃបៈ និងអ្នកបមៃើការក្នុងវិស័យ
សិលៃបៈ។ការទទួលយកពាកៃយស្នើសុំ
នៅការិយាល័យអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរ
អមតៈឬទាក់ទងកៃុមការងរតាម-
រយៈលៃខទូរស័ព្ទ 010 941224
ពាកៃយសុផំ្ញើទៅsormanak@cam-
bodianlivingarts.orgនៅតៃមឹថ្ងៃទី
៣១ខៃឧសភាឆ្នាំ២០២១៕

ក្រមុនិស្រសិតសិល្របករអាហារូបករណ៍សិល្របៈអមតៈអានចនផនឆ្នា២ំ០២០របស់អង្គការសិល្របៈខ្ម្ររអមតៈ។រូបថតអង្គការCLA

ការផ្រសព្វផ្រសាយពីអាហារូបករណ៍សិល្របៈអមតៈអានចនផនឆ្នាថំ្មី។រូបថតអង្គការCLA

អង្គការCLAផ្តើមផ្តល់
អាហារបូករណ៍សិល្បៈ  
អមតៈអានចនផនឆ្នាថំ្មី



បេនឡានពេលថ្ងេបេជាតូបបាយរាតេដ៏ីមានឱជារស
រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ជា បេនឡាន បណ្ដុំ 
ដោយ មនុសេសអ៊ូអរ រញ៉េរញ៉េ 
តាំងពី ពេឹកពេលឹម ដល់ កេបាល- 
ពេលប់ នៅ ផេសារអូរឫសេសី  មិន 
ស្មាន  ថា  យប់ឡើង ទីតាំង 
ដដេល  នេះប្តូរ ទៅជា តូប លក់ 
បាយ  ដ៏មានរសជាតិ ឆ្ងាញ់  
យ៉ាង នេះ សោះ ។

ថ្វីដេបិតថា  មិនមេនជា ហាង 
បេណីតៗ មាន កន្លេង អង្គុយ 
ទូលំទូលាយ  ឬ សូមេបីតេ កង្ហារ 
ដាក់ បមេើ ភ្ញៀវ  តេតូបលក់- 
បាយ តាម ដង វិថី នេះ  មាន   
អតថិជិន មក  ជាហរូហេ ខ្លះ មក 
អង្គុយ  រង់ចាំ ទទួលទាន នៅ 
កៅអីជ័រ ហើយ ខ្លះ ទៀត ឆ្លៀត 
មក កុម្ម៉ង ់  ខ្ចប់  ទៅផ្ទះ។ 

បន្ទាបព់ ីភ្ញៀវ  បាន ភ្លកេស បាយ- 
ឆ សច់ក្ដាម  និង បាយ ប៉ុន្មាន 
មុខ  ទៀត របស់ អ្នក សេី ទេព ជា 
មា្ចាស់  តូប បាយ សេូប សៀវ ម៉េ  
ភាព ចម្លេកចតិ្ត  នងិ ចម្ងល ់ទាងំ- 
ឡាយ  លេង មាន  ថេមទាងំ ជាប-់ 
ចតិ្ត ជាមយួ ស្នាដេ មា្ចាសហ់ាង ដ ៏
រួសរាយ ទៀត ផង ។

អ្នកសេី  ទេព ដេល ពេលថ្ងេ  
ជួយ អាជីវកម្ម របស់ មា្ដាយ នៅ  
ហាងមា៉ាសេសា មុខ   កេសម្ផសេស 
ហើយ  ពេល ពេលប់ ឆ្លៀត លក់- 
ដូរ អាហារ   បាន បេប់  ភ្នំពេញ 
ប៉ុស្តិ៍  ពី ដើមទង  នំឱេយ អ្នកសេី  
បើក    តូប លក់បាយ នៅ ផេសារអូរ- 
ឫសេស ី នេះ ថា៖ «តាមពតិទៅ  មនុ 
បងមក បើក ទីនេះ បង លក់ តេ 
តាម អនឡាញ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 
ទនីេះ ជា កន្លេង របស ់បងថ្លេ បង 
តេ ដោយសរ គាត់ ឈប់ លក់ 
បង ក៏ សមេចចិត្ត សកលេបង 
បើក  លក់ តេ ម្ដង  ហើយ តូប នេះ 
ទើបតេ បើក ឆ្នាំទៅ   កលពី ខេ 

តុលា  ថ្ងេទី ២៥  តេ ប៉ុណ្ណោះ »។
អ្នកសេ ី កប៏ាន ឱេយដងឹ ទៀត ថា 

ខ្លួន ចេះ ធ្វើ ម្ហូប ទាំង អស់នេះ 
ដោយ មិនបាន ទៅរៀន មក ពី 
ណា ទេ ។ ដោយ មាន ជីតា ជា 
មេចុងភៅ និង ថៅកេតុករ 
អ្នកសេី   ក៏ ចាប់បាន ជំនញ នេះ 
ដោយ ឯកឯង តាំងពី   ក្មេង ។ 

បច្ចុបេបន្ន តូបអ្នកសេី ទេព  
ដាក់  លក់ បាយ តេ ៥មុខ ទេ 
ដោយ  មិន  មាន អ្នកជួយ គេប់-
គេន់  ហើយ ស្ថានភាព កូវីដ ក៏ 
មិនសូវ អំណយផល ក្នុងករ-  
ធ្វើអ្វី  បាន ចេើន ជាងនេះដេរ ។ 

 តេឹមតេ៥មុខ របស់អ្នកសេី  
ទេព វាអាច អន្ទងចិត្ត ភ្ញៀវ មក 
មិន ដាច់សូរ  ក្នុង នោះ រួម មាន 
បាយឆ ក្ដាម បេបថេ តម្លេ ១ 

ចាន ១៦ ០០០៛ បាយគោងៀត 
តម្លេ  ១០ ០០០៛ បាយ ឆ្អងឹ ជនំរី- 
ជេកូតម្លេ ៨ ០០០៛ បាយសច-់ 
ជេូក ៧ ០០០៛ បាយតេីងៀត 
តម្លេ  ៧  ០០០៛ និង មាន ពង ទា- 
ខ ពងទាកេឡុក ពងទាជ័រព្នា  
ថេម កេ ទៀត ផង ។ ភ្ញៀវ ដេល  
មានកេពះទូលាយ បន្តិច  ក៏ 
អាច   កុម៉្មង់ លក្ខណៈ បរិមាណ  
ឌុប  តាម ចំណូលចិត្ត។ 

ក្នុង ចំណម នោះ បាយឆ- 
ក្ដាម បេបថេ   លេចធ្លោ ជាងគេ 
ដោយ វា តេូវបាន រៀបចំ ឡើង 
ដោយ  មាន សឡាត់ នៅ ខាង 
កេម  ហើយ បាយឆ ពងទា 
នងិ  សច ់ក្ដាម ចាកច់េញជា ពមុ្ព   
រាង មូល ផ្ទាប់ ជាមួយ ប៉េង-
ប៉ាះខ្ចី   ទឹកស៊ុប ១កូនចាន 

ចានទឹកតេី  និង ទឹកតេី កោះកុង 
ថេម ទៀត ។ បរមិាណ គ ឺ សមរមេយ 
រសជាតិ ក៏ ឆ្ងាញ់ ប្លេក។

រ ីឯ បាយ ៤ មខុ ទៀត ក ៏សទុ្ធតេ 
មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ ប្លេក មេយ៉ាង  
មា្នាក់  ដោយ គេប់ បាយ មាន 
ទឹកជេលក់   ជេក់  តេសក់  និង 
ជេក់ស្ពេជូ រ អេម ឆ្ងាញ់ រឹត តេ 
បន្ថេម រសជាតិ បាយ ឱេយ កន់តេ 
មាន ឱជារស ។ 

ស្តេ ី  វយ័ ២៩ ឆ្នា ំមា្ចាស ់តបូ លក ់
បាយឆ លេបីរូបនេះ  បាន រំឭកពី 
ទិដ្ឋភាព  និង មតិយោបល់ ២  
ដេលអ្នកសេី ទទួលបាន ហើយ 
ចាំ មិនភ្លេច  យ៉ាង ដូច្នេះ ថា៖ 
«ថ្ងេ ដំបូង ដេល បង ដាក់ លក់ 
បាយឆក្ដាម ចា ំបាន ថា  កល-
នោះមាន មនុសេស យ៉ាងចេើន 

ទាងំ  តេ មក កមុ្មង៉ ់ទាងំ មក ញុ។ំ 
បង  លក់ បាន ជិត ២០០បេអប់ 
ក៏  ប៉ុន្តេ វា ក៏ ធ្វើឱេយ បង ធ្វេស- 
បេហេសដេរ»។

អ្នកសេី បាន និយយ ទៀត 
ថា៖ «ដោយសរ ករ បេញាប់  
បង អត់  បាន ធ្វើ ដូច ក្នុង រូប បង 
ដាក់ សច់ ក្ដាម កេឡុក ជាមួយ 
ពង ទា ចៀន ហើយ  គេប ដាក់ 
បាយ ។ គេ  មើល  មក ដូច ចៀន 
ពងទា គេប  ពីលើ បាយ គាត់ 
យក បង ទៅ តេលូ ថា បង ធ្វើ មនិ 
ដចូ ក្នងុ របូ។ បង កេតមេវូ ហើយ 
និយយ  តាមតេង់ បងមិនបាន 
ខឹង គាត់ ទេ  មាន គាត់ ទើប បង 
មាន ថ្ងេនេះ»។

អ្នកសេី ក៏ បាន រំឭកពី បង - 
បេុស មា្នាក់ ទៀត ដេលខ្លួន ចង់ 

អរគុណ ដូចគា្នាថា៖  «ថ្ងេទី ១  
គាត់ មក ញុំបាយ នៅ តូប បង ។ 
ថ្ងេ ទ ី២គាត ់មក ខ្ចបប់ាយ ទៀត ។ 
គាត់ ហៅ បង ទៅ បេប់ គាត់ ថា 
បាយ អូនឯង ឆ្ងាញ់ ហើយ  
ករវេចខ្ចប ់គ ឺល្អ តេ គរួតេ ប្ដរូ  ចាន 
ពេះ ពេលហ្នឹង បង អត់ទាន់ 
បាន ទញិ ចានស ហ្នងឹ ទេ ។ គាត ់
ថា  អូនឯង កំពុង លេបី ក្នុង - 
បណា្តាញសង្គម អ៊ីចឹង អូនឯង 
កុំ ធ្វេសបេហេស»។

ពេល ចំនួន អ្នកកើត កូវីដ 
ឡើង   ចុះៗ  អ្នកសេី ទេព   ក៏ ជួប 
បញ្ហា ដូចគា្នា ប៉ុន្តេ ប៉ុន្មាន ថ្ងេមុន 
មាន ប្អូនសេី មា្នាក់ ដេល គាត់ ជា 
អ្នកលេបី  ក្នុង Tik Tok បាន មក 
ញុំ ហើយ បង្ហាះ ក្នុង ផេច គាត់ 
ពេលនោះ ក៏ មាន មនុសេស មក 
ចេើន  វិញ ហើយ នំគា្នា បង្ហាញ 
Tik Tok ដល់ អ្នកសេ ីគេប់ គា្នា។ 

យ៉ាងណាមញិ  អ្នកសេ ី កច៏ង ់
ធ្វើករ អរគុណ ដល់ អតិថិជន 
គេប់រូប ដេល ជួយគាំទេ  និង 
ជយួ បង្ហាះ តៗ គា្នា  អ្នកសេ ីបាន 
បេប ់ ថា៖ «បងក៏ អរគុណ 
សមេប ់ ករគាទំេ។ ថ្ងេ ខាងមខុ 
បង មាន បំណង បើក ហាង តូច 
មួយ  និង ដាក់ លក់ មុខម្ហូប 
បន្ថេម  ទៀតដចូជា ន ំបាញស់៊ងុ- 
កំពត នំបញ្ចុកណំាយ៉ា គេឿង- 
ក្នុងជេូក  និង ចេើន ទៀត ដេល 
បង ធ្លោប់ លក់ អនឡាញ »។

តូប លក់បាយសេូបសៀវម៉េ  
ចាប់បើក  ពី ម៉ាង៦  ឬ ៧ យប់ 
ដោយ  អាសេ័យលើ  ភាពលឿន  
ឬ យឺត នេ  រថយន្ត  ចេញអស់។ 
តូបលក់បាយ  មាន ទីតាំង នៅ 
ខាងមខុ ផេសារអរូឫសេស ី នងិ បមេើ 
ភ្ញៀវ រហតូ ដល ់ ម៉ាង ១២ យប ់។ 
ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៦  ៣៣៣៣ 
៣៧៣ និង ០៨៧ ៦០០ ៦៦០ 
សមេប់ករ ដឹកជញ្ជូន ៕ 

តូប បាយសេូប សៀវម៉េ ផេសារ អូរឫសេសី មានលក់ បាយ ៥ មុខ តម្លេ ពី ៧ ០០០ ទៅ ១៦ ០០០រៀលក្នុង  ១ចាន  ។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី

តូប បាយ មាន ភ្ញៀវ មក ទទួលទានផ្ទាល់  និង កុម្ម៉ង់ ខ្ចប់ យ៉ាង ចេើន ហូរហេ។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី  បេនឡាន  នៅ ផេសារអូរឫសេសី  បេ ក្លាយ ទៅជា តូប លក់បាយ នៅពេល ល្ងាច ដល់អ្រធាតេ។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេចន្ទ ទី៨ ែខមីន ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤



ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ប៉ារីស : Novak Djoko-
vic នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ នឹង បង្កើត 
បាន កំណត់ តៃ ថ្មី ក្នុង នាម ជា 
កីឡាករ ឈរ នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លៃខ ១ ពិភព លោក ក្នុង វិស័យ 
កីឡាវាយ កូន បាល់ (តិន្នីស)  
បានរហូត ដល់ ៣១១ សបា្ដាហ៍ 
ដោយ លើសចនំនួ របស់  Roger 
Federer ដៃលការ គៃប់ គៃង 
កណំត ់តៃរមួ ១ ផៃសៃង ទៀត របស ់
ខ្លួន ក្នុង នាម  ជា ជើង ឯក ពាន 
Grand Slam ២០ ដង   ឥឡូវ- 
នៃះ បៃកដ ណាស់ កំពុង ស្ថិត 
នៅ ក្នុង កៃសៃ ភ្នៃក របស់ អត្ត-
ពលិក  សញ្ជាតិ ស៊ៃប៊ី ។

កីឡាករ Djokovic វ័យ ៣៣ 
ឆ្នាំ ដៃល ឈ្នះ ពាន ធំ ១៨ ដង រួច 
ហើយ នៅ សល ់ពៃល វៃលា  ចៃើន  
ដើមៃបី តាម ទាន់ កំណត់ តៃ របស់  
Federer ដៃល នឹង មាន អាយុ 

៤០ឆ្នាំ ក្នុង ខៃសីហា  ខណៈ រូប- 
គៃ  ក៏ មាន អាយុ  ១ ឆ្នាំ តិច ជាង  
Rafael Nadal ដៃល ជាមា្ចាស់ 
កំណត់ តៃ រួម ក្នុង នាម ជា ជើង- 
ឯក ពាន Grand Slam  ២០ ដង 
មា្នាក់ ដៃរ ។

« ឥឡូវ នៃះ ខ្ញុំ បាន កា្លាយ ជា 
កីឡាករ ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ១ 
ជាបៃវត្តិសាស្តៃ ហើយ ។ ខ្ញុំ ពៃញ 
ចិត្ត ណាស់ ។ ចាប់ ពី ពៃល នៃះ ខ្ញុំ 
នឹង អាច ផ្ដាត ជា សំខាន់ តៃ លើ 
ការ ឈ្នះ ពាន  Grand Slam  តៃ 
មៃយ៉ាង ប៉ុណ្ណោះ » ។

Djokovic  ដណ្ដើម ចណំាតថ់្នាក ់ 
នៅ ទីកំពូល ពី Nadal ក្នុង ខៃ 
កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ បញ្ចប់ 
ឆ្នាំ ជាមួយ ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ១ 
ជាលើក ទី៦ ដៃល ជា កំណត់- 
តៃដើម របស់អតីត កីឡាករ 
អាមៃរិក  Pete Sampras។  

ចណំៃក Nadal ដៃល បច្ចបុៃបន្ន 
នៅ លៃខ២ បាន កាន់ តំណៃង 
នៅ ទី កំពូល ជា រួម  តៃឹម តៃ ២០៩ 
សបា្ដាហ៍ ប៉ុណ្ណោះ បើ ទោះ បី ជា 
មា្ចាស់ ជើង ឯក ពាន Roland 
Garros (French Open) 
១៣ លើក អាច ធ្វើ បាន កាន់ តៃ 
បៃសើរ ឡើង ៗ   ក្នុង នាម ជា 
កីឡាករ  នៅ ទី កំពូល ទាំង១០  
គៃប់ ពៃល តាំង ពីខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០០៥  មក ក៏ ដោយ ។  

តៃ យ៉ាង ណា កឡីាករសញ្ជាត ិ 
អៃសៃប៉ាញរូប នៃះ នឹង បាត់ បង់ 
ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ ២ របស់ ខ្លួន 
នៃះ ឱៃយ ទៅ កីឡាករ រុសៃសុី Daniil 
Medvedev ដៃលបៃកួត ចាញ់ 
Djokovic ថ្មី ៗ  នៃះ ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់- 
ពៃ័តៃនៃ កម្ម វិធី Australian 
Open 2021 នៅ បៃទៃស 
អូស្តៃលី។ 

រី ឯ  Federer ដៃល នងឹ តៃឡប់ 
មក មាន សកម្ម ភាព លើ ទីលាន 
វិញ នៅ កៃុង ដូហា នា សបា្ដាហ៍ 
កៃយ បនា្ទាប់ ពី អវត្តមាន ជាង 
១ ឆ្នាំ  ដោយសារ ឆ្លង កាត់ ការ- 
វះ កាត់ ជង្គង់ ២ ដង នឹង ធ្លាក់ ចៃញ 
ពី ចំណាត់ ថ្នាក់ ក្នុង ចំណម 
កីឡាករ នៅ ទី កំពូល ទាំង ៥ រូប  
(Top5) នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ ។

សមៃប់ កីឡាករ Djokovic 
បាន បង្ហាញ មុខ  ក្នុង ចំណម 
កីឡាករ  នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ លើ គៃ 
ទាំង  ១០០ នាក់  កាល ពី ខៃ 
កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៥  ពោល គឺ តៃ 
ប៉នុា្មាន សបា្ដាហ ៍បនា្ទាប ់ព ី Nadal 
កាន់ ពាន Roland Garros 
ជាលើក ដំបូង ។ 

បនា្ទាប់ មក រូប គៃ បាន ឡើង 
ទៅឈរ ក្នុង ចំណម អ្នក មាន 
ចំណាត់ ថ្នាក់ នៅ លើ គៃ ៥០រូប 

ក្នុងខៃ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៦  ក្នុង-
ចំណមអ្នកនៅ ទី កំពូល ទាំង 
២០  លើក ដំបូង នៅ ខៃ តុលា ឆ្នាំ 
២០០៦ និង ហក់ ឡើង ទៅ នៅ 
ក្នុងចំណម អ្នក ទី កំពូល ទាំង 
១០ នៅ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០០៧ ។

Djokovic បាន កា្លាយ ជា 

កីឡាករ ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ១ 
ពិភពលោក ក្នុង វ័យ ២៤ ឆ្នាំ 
នៅថ្ងៃ ទ ី៤ ខៃ កក្កដា ឆ្នា ំ២០១១   
បនា្ទាប់ពីបាន ឈ្នះ ជើង ឯក ពាន 
Wimbledon ជាលើក ដំបូង 
ដោយ ការ ផ្ដួល Nadal ក្នុង វគ្គ 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ៕ AFP/VN

Djokovic ត្រក អរ ក្រយ ឈ្នះ Medvedev ក្នងុវគ្គផ្ដាច់ព្រត័្រ នៅអូស្ត្រលី។ AFP

Djokovic បំបែក  កំណត់ តែ លែខ ១ ពិភពលោក ហើយ សម្លងឹ កំណត់ តែផែសែងទៀត 

Arsenal បាន តែឹម ខក ចិត្ត  
ដោយសារ កំហុស របស់ Xhaka

ក្រុង ប៊ឺនលី: អ្នក ចាត់ ការ កៃុម 
កាំ ភ្លើង ធំ Arsenal លោក 
Mikel Arteta បាន បដិ សៃធ 
មិនធ្វើ ការ ស្ដី បន្ទាសចំពោះ 
កីឡាករ Granit Xhaka បនា្ទាប់ 
ពី ខៃសៃ បមៃើ រូបនៃះ  បង្កើត នូវ  
កហំសុ ដ ៏ គរួ ឱៃយ អាមា៉ាស ់រហតូ ធ្វើ 
ឱៃយកៃុម   Burnley មាន គៃប់ 
បាល់ តាម ស្មើ ១-១ អំឡុង ការ 
បៃកួត នៅ កៃបខ័ណ្ឌ  Premier 
League កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។

 ខៃសៃ បៃយទុ្ធ  Pierre-Emerick 
Aubameyang គឺ ជា អ្នក ជួយ  
ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ Arsenal បើក ការ 
នា ំមខុ យ៉ាង លឿន ក្នងុ បៃកតួ នា 
កីឡដា្ឋាន  Turf Moor នៃះ តៃ 
កំហុស ដ៏ គួរ ឱៃយ ចង់ សើច របស់ 
Xhaka ដូច ផ្ដល់ កាដូ ឱៃយ  Chris 
Wood រក គៃប់ បាល ់បាន ដៃល 
នាំ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  Burnley 
តាម ស្មើ មុនច ប់ វគ្គ ទី  ១។ 

កីឡាករ សញ្ជាតិស្វ៊ីស វ័យ 
២៨ ឆ្នាំ  ពៃយយម បញ្ចូន បាល់  
ដៃល នៅ នឹង មុខ ទី បៃមាណ ជា 
ជាង ៥ម៉ៃតៃ តៃផ្ទុយ ទៅ វិញ ការ - 
ទាត់ បាល់ ផ្ដាច់ នះ បាន ទៅ ប៉ះ 
ខ្លួន របស់ Wood ហើយ បា្លាត 
ចូល ទី តៃ  ម្ដង ។

កៃុម របស់ លោក Arteta មិន 
អាច ធ្វើ ការ ប៉ះ ប៉ូវ ចំពោះ កំហុស 
របស់  Xhaka បាន ឡើយ 
ហើយ  កៃុម លៃខ ១០ Arsenal 
មាន គមា្លាត ៩  ពនិ្ទ ុតាម ព ីកៃយ 
កៃុម លៃខ  ៤ Chelsea ។

លោក Arteta បាន និយយ 
ថ ៖ « វា ជា វធិសីាស្តៃ ដៃល យើង 

តៃវូ លៃង នងិ ជា វធិ ីសាស្តៃ ដៃល 
យើង ចង់ លៃង ។ យើង តៃូវ ដឹង  ពី 
ហានិភ័យ និង វិន័យ សមៃប់ 
វធិសីាស្តៃ ដៃល យើង ចង ់លៃង ។ 
វា គឺ ជា អ្វី ដៃល តៃូវ តៃ អ៊ី ចឹង » ។

លោក  Arteta បាន ធ្វើ ការ 
ដាស ់តឿន កឡីាករ របស ់ Arse-
nal នៅ សបា្ដាហ ៍នៃះថ ចណំាត-់ 
ថ្នាក ់ក្នងុ លគី របស ់ខ្លនួ មនិ អាច 
ទទួល យក បាន ទៃ សមៃប់ 
ក្លិបមួយ ដៃល មាន បៃវត្តិសាស្តៃ 
លៃបី លៃបញ បៃប នៃះ ។

តៃ ជាមួយ ក្ដីសងៃឃឹម  ក្នុង ការ- 
បាន សទិ្ធ ិទៅ លៃង នៅ កៃប ខណ័្ឌ  
Champions League តាម 
រយៈ ការ បញ្ចប់ រដូវកាល ក្នុង 
ចំណម កៃុម កំពូល ទាំង ៤ 
(Top4)  មាន ភាព មិន ចៃបស់- 
លាស់ នះ Arsenal នឹង តៃូវ  
ផ្ដល់ អាទិភាព  ចំពោះ តៃ ការ  ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ បៃទៃស កៃិក ដើមៃបី 
បៃកួត ជាមួយ Olympiakos 
នៅ Europa League ក្នុង វគ្គ 
១៦ កៃុម ចុង កៃយ ជើង ទី ១  
នា យប់ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ។ 

លោក Arteta  បន្ត ថ ៖ « វា 
ពិត ជា ស្មុគសា្មាញ ណាស់ ។ ខ្ញុំ 
មាន ជនំឿ ចពំោះ វធិសីាស្តៃ ដៃល 
យើង កំពុង លៃង នៅ ពៃល នៃះ 
ដៃល យើង អាច ឈ្នះ ជា ចៃើន 
ហ្គៃម ។ តៃ បៃសិន បើ អ្នក បាន 
ផ្ដល់ អ្វីមួយ ដល់  កៃុម គូបៃជៃង 
នះ អ្វី គៃប់ យ៉ាង អាច កើត មាន 
ឡើង ។ វា ជា ភាព ចន្លាះ បៃហោង  
ដ៏ ធំ បំផុត ដៃល យើងតៃូវ តៃ 
ធ្វើការកៃ លម្អ » ៕ AFP/VN

Haaland សុ៊ត  ២គែប់ ក៏ ជួយ កែមុមិន បាន ដែរ
ក្រុង ប្រ៊រឡាំង : ការធ្វើ បាន 

ហ៊ៃត ទៃីក (ស៊ុតបញ្ចូលទី 
៣គៃប់) របស់កីឡាករ Rob-
ert Lewandowski មិន តៃមឹ- 
តៃ  នាំ ឱៃយ មាន ចំនួន គៃប់បាល់ 
សរុប ៣១គៃប់  នា រដូវ កាល 
នៃះ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Bundes-
liga ប៉ណុ្ណោះ  ទៃ ថៃម ទាងំ បាន 
រួម ចំណៃក យ៉ាង ធំ ធៃង ជួយ ឱៃយ 
កៃុម Bayern Munich វាយ 
បក យក  ជ័យ ជម្នះ   ៤-២ លើ 
កៃុម Borussia Dortmund 
ទៀត ផង កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ 
ក្នុងជំនួប  ឈ្មាះ «Der Klas-
siker» (ការប៉ះ គ្នា រវាង កៃុម 
ជោគ ជ័យ បំផុត  ក្នុងលីគ )  
របស់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ ។

កៃុម ភ្ញៀវ Dortmund  មាន 
ឱកាស បើក ការ នាំ មុខ ២-០ 
មុន ដៃល ជា ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ ន័រ-
វៃស Erling Braut Haaland 
តៃ មា្នាក ់ឯង ពៃល ការ បៃកតួ  នៅ 
កីឡដា្ឋាន ដ៏ សា្ងាត់ ជៃងំ Allianz 
Arena ដណំើរ ការ ទៅ បៃមាណ 
ជា  ៩ នាទី ប៉ុណ្ណោះ  ។ 

តៃ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ ប៉ូ- 
ឡញូ Lewandowksi បបំ៉ាង 
សំណាញ់ ទីសង ២ គៃប់វិញ 
ផ្ទនួៗ ដោយ គៃប ់ទ១ី គៃន ់តៃ 
កៀស បញ្ចូល ទី សៃួលៗ ពៃល 
Leroy Sane បញ្ជូន បាល់ 
កាត ់ចលូតបំនគ់ៃះថ្នាក ់យ៉ាង 
សា្អាត ហើយ គៃប ់ទ២ី បាន មក 
ដោយសារ ការ ស៊តុ បាល ់ពនិយ័ 
១១ ម៉ៃតៃ ដូច្នៃះ  ចប់ វគ្គ ទី១ 
ស្មើគ្នា ២-២ ។

សមៃប ់ជនំបួ រវាង កៃមុ យកៃស 
ទាំង ២  នៅ អាល្លឺម៉ង់   នា ពៃល 
នៃះ សឹង តៃ ១០០ ភាគ រយ 
ហើយ ដៃល តៃវូ ចៃក  ១ពនិ្ទ ុស្មើ 
គ្នា ពៃះ សល់ បៃមាណ ២-៣ 
នាទី ទៀត ប៉ុណ្ណោះ នឹង តៃូវ 
បញ្ចបក់ារ បៃកតួ  តៃ នាទទី ី៨៨ 
Leon Goretzka បាន ធ្វើឱៃយ 
កីឡាករ របស់ Dortmund 
ភាំង គៃប់ គ្នា ពៃល មាន ឱកាស 
ស៊ុត បាល់ ក្នុង លំហ បញ្ចូល ទី 
យ៉ាង សា្អាត មនុ នងឹ Lewand-
owski រក ឃើញ គៃប់ ទី ៣ 
ដើមៃបី ជួយ ធនា ៣ពិន្ទុ ឱៃយ កៃុម 
Bayern។ 

« គុណភាព  គឺ ពិត ជាមាន 
សមៃប់ កៃុម   នៅ ទី នៃះ ។ នះ 
គ ឺជា ឌអីនិ អៃ របស ់ពកួ យើង» ។ 
នៃះ ជា សម្ដី របស់ ខៃសៃ បមៃើ - 

បៃយុទ្ធ ជាតិ អាល្លឺ ម៉ង់ Tho-
mas Mueller ដៃល និយយ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ វាយ បក របស់ 
Bayern ដៃលមាន ៥៤ពិន្ទុ 
កៃយ ចប់សបា្ដាហ៍ ទី ២៤ ។

រី ឯគៃូបង្វឹក របស់ កៃុម មា្ចាស់ 
ផ្ទះ លោក Flick បាន មាន 
បៃសាសន៍ ថ ៖ « យើង បាន 
បៃឹង បៃង កៃ បៃ សា្ថាន ការណ៍ 
ឱៃយ បៃសើរ វិញ ពៃល តៃូវ នាំ មុខ 
២-០ ហើយ យើងសម នឹង 
ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ ពៃះ 
យើង បាន ធ្វើ ការ គៃប សង្កត់  
នៅ ៦០ នាទី ចុង កៃយ » ។

ជ័យ ជម្នះ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
របស់លោក Hansi Flick នាំ 
មុខ ២ ពិន្ទុ លើ កៃុម លៃខ ២ 
RB Leipzig ក្នុង តារាង ពិន្ទុ 
លីគ កំពូល ខណៈ កៃុម  Bay-

ern ឈ្នះ រហូត សមៃប់ ការ 
ជួប គ្នា ៥ លើក ចុង កៃយ រវាង 
កៃុម ទាំង  ២ ។ 

ចណំៃកកឡីាកររបស ់ Dort-
mund  ខៃសៃ បមៃើ  Emre Can  
នយិយ ថ ៖ « យើង មនិ ទាន ់ល្អ 
គៃប់ គៃន់ នៅឡើយទៃ។ យើង 
ចាប់ ផ្ដើម ល្អ តៃយើងមិន បាន 
លៃង  ការ បៃកួតបាល់ ទាត់ មួយ 
ល្អ គៃប់ គៃន់ ពោល គឺ មិន អាច 
ការ ពារ   ឱៃយ បាន រងឹ មា។ំ យើង គ ួរ 
តៃ  កា្លាហាន ជាង នៃះ » ។

លើ សពី ការ ដណ្ដើមជ័យ- 
ជម្នះ រវាងកៃុមទាំង ២   បៃកួត  
នៃះ ក៏ កំពុង បង្ហាញ ផងដៃរពី 
ការបៃជៃង គ្នា នៃ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
របស់ កៃុម ទាំង ២ ដើមៃបី កា្លាយ 
ជា អ្នក ស៊ុត បញ្ចូល ទី ឆ្នើម នៅ  
Bundesliga៕ AFP/VN

Haaland របស់ Dortmund លោត យក បល់ អំឡុង ការ ប្រកួតជាមួយ Bayern នៅ  Bundesliga ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីប្រោឡូកនៅក្នុងសិល្រោបៈបាន
ប្រោមាណ៤-៥ឆ្នាំត្រោប៉ណុ្ណោះដ្រោលប្រោើសឡំ្រោង
នងិទ្រោពកោសល្រោយជាដើមទនុគបួផ្រោសំរបូសម្ផស្រោស
ស្រោស់ស្អាតផងនោះអតីតជាប្រោក្ខនារីប្រោឡង
កម្មវិធីTheVoiceCambodiaរដូវកាលទី២
កាលពីឆ្នាំ២០១៦កញ្ញារ៉្រោតស៊ូហ្រោសាណាត្រោូវ
បានមហាជនសង្ក្រោតឃើញថាកពំងុត្រោកា្លាយជា
តារាចម្រោៀងស្រោីរលកក្រោយដ្រោលល្រោចធ្លា-
ខ្លាំងនៅលើទ្រោនំហង្រោសមាស។
ជាក់ស្ត្រោងដើមឆ្នាំ២០២១ន្រោះតារាចម្រោៀង

ស្រោីវ័យក្ម្រោងសម្រោស់កាន់ត្រោស្រោស់សោភា
កាក-់កបនងឹទផី្រោសារឡើងច្រោៀងឆកតន្ត្រោី
តាមខ្រោត្តជាប់យ៉ាងរដឹកហើយមមា
ញឹកកើបលុយដុំនឹងអាជីពថត
ស្រោបត៉ពាណជិ្ជកម្មឬជាតារាទតូ
សុច្ឆន្ទៈន្រោផលិតផលនានា
យ៉ាងច្រោើនអ្វីដ្រោលបង្កើតភាព-
ភា្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគឺការបង្ហាញ
ផ្ទះវីឡាកំពុងសង់ជិតរួច
ជាសមិទ្ធផលក្រោយពី
ប្រោឡូកសិល្រោបៈតាំងពី
វ័យ១៦ឆ្នាំ។
តារាស្រោីកំពុងល្រោចធ្លា

នៅហង្រោសមាសរ៉្រោតស៊ហូ្រោសាណាដ្រោល
មានរាងស្រោឡនូជាងមនុអតតីជាកនូ
ក្រោុមរបស់ឱកសុគន្ធកញ្ញាជាគ្រោូ
បង្វឹកកម្មវិធីTheVoiceCam-
bodia រូបន្រោះគ្រោន់ត្រោចូល
ដល់ឆ្នាំ២០២១ រំលងប៉ុនា្មាន
ថ្ង្រោសោះក៏បង្ហាះសរតាម
អីុនស្តាក្រោមថា៖«មា៉ាក់បា៉ា
ប្រោបថាកនូខំឱ្រោយហើយទៅ
ទាន់នៅក្ម្រោងក្រោងចាស់
ទៅសំណាង!ការខិតខំ
តាងំពីអាយុ១៦ឆ្នាំរហតូ
ដល់ព្រោលន្រោះបានច្រោញ
ជារបូរាងបណ្ដើរហើយ!
Seeyou-soonin
2021baby!»។
ឃើញសរបង្ហាះរូប

ផ្ទះ ២ជង់ មានកម្ពស់-
២ជាន់របស់សូ៊ហ្រោសាណា
មិនត្រោមឹត្រោមហាជនជាអ្នក-
គំាទ្រោទ្រោដ្រោលផ្ទះុការកោតសរ-
សើរដ យភា្ញាក់ផ្អើលសូម្រោបីត្រោអ្នក-
សិល្រោបៈដូចគា្នាក៏លាន់មាត់សរសើរ
ដ្រោរ ចំពោះសមិទ្ធផលតារាចម្រោៀង
ស្រោីវ័យ២១ឆ្នាំ ប្រោចាំផលិតកម្មហង្រោស-
មាសរូបន្រោះ។ប្រោិយមិត្តអ្នកគាំទ្រោបាន
សរសើរថា៖«អីយ៉ា!មិននឹកស្មាន
ថាស្រោីស្រោស់វ័យក្ម្រោងជាតារា

ចម្រោៀងរលកក្រោយរ៉្រោតស៊ូ-
ហ្រោសាណាអាចសន្រោសំបាន
ប្រោក់ពីសិល្រោបៈប្រោមាណ-
៣-៤ឆ្នាំ សោះទិញ
ផ្ទះវីឡា២ជង់កម្ពស់
២ជាន់បាន!»។
ខណៈសូម្រោបីត្រោតារា
ស្រោីស្អាតរលកមុន
កញ្ញាសុីនយូប៊ីនក៏
លាន់មាត់សរសើរ
កញ្ញារ៉្រោតស៊ូហ្រោសាណា

ភា្លាមដ្រោរថា៖ «អូនជាក្ម្រោង
ដ្រោលពូក្រោ និង talented
ជូនពរឱ្រោយជោគជ័យអូន!»។
គួររំឭកថាតារាចម្រោៀង

ស្រោីវ័យ២១ឆ្នាំរូបន្រោះក៏
ធ្លាប់បញ្ជាក់ពីរឿងមមា-
ញឹកការងរក្រោពីច្រោៀង
ខ្លនួឱ្រោយដងឹថា៖«ចាស!
សព្វថ្ង្រោន្រោះគឺខ្ញុំរវល់-
ច្រោើនបង!ក្រោពីច្រោៀង
នាងខ្ញុំជាទូតសុច្ឆន្ទៈ
(BrandAmbas-
sador)គួរសម
ដ្រោរដូចជាក្រោមុហុ៊ន-
Cellcardក្រោុម-

ហុ៊នទូរសព័្ទ
OPPOក្រោមុហុ៊ន
Charles&

Keithក្រោុមហ៊ុនFisher-
menនិងជាអ្នកណ្រោនំា
ផលិតផល-(Product

Presenter) ឱ្រោយនំស្រោួយ
រ្រោនប៊ី និងផលិតផលផ្រោស្រោងៗ
ទៀតផងដ្រោរខ្ញុំដចូជាមនិបាន
ចាំអស់ទ្រោបង!»៕
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បច្ចបុេបន្ន កញ្ញា រ៉េត សូ៊ហេសាណា កាន់ តេ សេស់ ស្អាត 
និង លេច ធ្លោលើ វិថី សិលេបៈ ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

សូ៊ហ្សាណា ក្លាយជា  តារា   រលក   - 
ក្យ  ល្ចធ្លា  នៅ ហង្សមាស 

ខេសេ បេយុទ្ធ Matheus Souza បន អូសបល់ រំលង អ្នក ចំាទី សូល ទីឡូអង្គរ ដើមេបី សុ៊ត បញ្ជលូ ទី ។ ភ្នំព្រោញក្រោន

ភ្នព្ំញ ក្ន បង្ហាញ ភាព ខ្លាងំ រីឯ 
EDC  បានផល  ពី ករបណ្តះុ គំនិត
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈក្រោុមភ្នំព្រោញក្រោន
បានបង្កើតនូវភាពអស្ចារ្រោយសម្រោប់
ការប្រោកួតបើកឆកលីគកំពូល
កម្ពជុាតាមរយៈការយកឈ្នះលើ
ក្រោមុសូលទីឡូអង្គររហូតដល់
៧-១ចំណ្រោកក្រោមុប្រោើកីឡាករ
ក្នុងស្រោុកសុទ្ធអគ្គិសនីកម្ពុជា
(EDC)ក៏ទទួលបានជ័យជម្នះ
ផងដ្រោរហើយលោកមាស
សំអឿនបានប្រោប់ថាការឈ្នះ
បាន៣ពិន្ទុន្រោះវាកើតច្រោញពី
មនោគមន៍ន្រោការបណ្តះុគំនិត
ដ្រោលធ្វើឱ្រោយក្រោមុកីឡាករមានឆន្ទៈ
និងហា៊ានល្រោងដយមិនខ្លាច
កីឡាករបរទ្រោស។
បើទោះបីជាក្រោមុភ្នពំ្រោញក្រោន

បានចំណាយទុនច្រោើនក្នងុការ-
នំាយកកីឡាករល្ៗអ មកជួយក្រោមុ
ជាពិស្រោសកីឡាករបរទ្រោសទំាង
៥នាក់បុ៉ន្ត្រោការយកឈ្នះក្រោុម
មា្ចាស់ផ្ទះសូលទីឡូអង្គរ៧-១
កាលពីថ្ង្រោសៅរ៍កន្លងមកន្រោះ
បានកា្លាយជាលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុត
ដ្រោលគា្មានអ្នកណាគិតដល់ថា
ភ្នំព្រោញក្រោនអាចសុ៊តទម្លះុ
សំណាញ់ទីទៅលើគូប្រោកួតបាន
ច្រោើនប្រោបន្រោះនោះទ្រោព្រោះសូល-
ទីឡូអង្គរក៏បាននំាយកកីឡាករ
បរទ្រោសល្ៗអ មកជួយក្រោមុផងដ្រោរ
គឺជនជាតិជបុ៉ន៤នាក់និងកាម្រោរូន
១នាក់។
យ៉ាងណាក៏ដយសម្រោប់ធន-

ធនកីឡាករក្នុងស្រោុកគឺក្រោុម
ភ្នំព្រោញក្រោនមានប្រោៀបជាង
ក្រោមុសូលទីអង្គរដ្រោលភាគច្រោើន
បាននំាយកកីឡាករក្ម្រោងៗមាន

មូលដ្ឋាននៅខ្រោត្តសៀមរាបផ្ទាល់
មកចូលល្រោងហើយតាមរយៈការ-
ប្រោកួតបើកឆកន្រោះភ្នពំ្រោញក្រោន
បានដក់សមា្ពាធទៅលើក្រោមុភ្ញៀវ
ច្រោើននិងរកបានគ្រោប់បាល់ជា
បន្តបនា្ទាប់ដយក្នងុនោះប្រោធន
ក្រោមុអ៊នចាន់បូ៉លីនខ្រោស្រោបម្រោើ
កូឡំុបី៊Nietoនិងខ្រោស្រោប្រោយុទ្ធ
ប្រោសីុលMatheusSouzaរក
បានមា្នាក់២គ្រោប់គឺបនា្ទាប់ពីប្រោក់
ធីវា៉ាបានសុ៊តគ្រោប់បាល់បើកឆក
នៅនាទីទី១៨ចំណ្រោក១គ្រោប់
របស់សូលទីឡូអង្គររកបានដយ
រ័ត្នសំណាងនៅនាទីទី៥៧។
ជាមួយគា្នាន្រោះក្រោមុអគ្គសិនី-

កម្ពជុាបានប្រោើកីឡាករក្នងុស្រោកុ
សុទ្ធដើម្រោបីយកឈ្នះលើក្រោមុនគរ-
បាលជាតិ៣-២នៅលើទឹកដី
ខ្លនួឯងហើយគ្រោប់បាល់ជ័យ-
ជម្នះន្រោះរកបានដយកីឡាករ
ផចសុជាវីឡានាទីទី១៥ឃុន
ស្រោងថ្រោនៅនាទីទី៤០+២និង
យ៉ាន់សុខនៅនាទីទី៤៧ចំ-
ណ្រោក២គ្រោប់របស់ក្រោុមនគរ
បាលជាតិរកបានដយខ្រោស្រោប្រោយុទ្ធ
BaldwinNgwaនៅនាទីទី២
និងកីឡាករShaneBooysen
នៅនាទី៦៨។
ជាមួយការយកឈ្នះក្រោមុនគរ-

បាលជាតិដយប្រោើកីឡាករខ្ម្រោរ
សុទ្ធន្រោះលោកមាសសំអឿន
បានប្រោប់ថាវាកើតច្រោញពីការ
បណ្តះុគំនិតធ្វើឱ្រោយកីឡាករមាន
ឆន្ទៈប្រោកួតខ្លាំង។លោកបាន
ប្រោប់កាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយថា៖«លទ្ធ-
ផលន្រោះអាចចាត់ទុកថាជាជោគ-
ជ័យមួយនៅដើមរដូវកាលហើយ
នៅឆ្នាំន្រោះក្ម្រោងៗរបស់យើងមាន

កម្រោតិល្រោងឡើងជាងមុនដយ
ពួកគ្រោសហការគា្នាបានល្អក្នងុ
ការល្រោងបាល់ខ្លីជាពិស្រោសគឺ
ពួកគ្រោមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នងុការប្រោកួត
និងហា៊ានល្រោង»។
លោកបានបន្ថ្រោមថា៖«ខ្ញុំបាន

អប់រំក្ម្រោងៗរបស់ខ្ញុថំាបើយើង
ចង់ឱ្រោយខ្ម្រោរយើងខ្លាងំលុះត្រោត្រោ
ខ្ម្រោរយើងល្រោងឈ្នះក្រោុមមាន
កីឡាករបរទ្រោសគឺយើងកំុឱ្រោយតម្ល្រោ
គ្រោព្រោកព្រោះបើយើងឱ្រោយតម្ល្រោគ្រោ
ឬឃើញថាគ្រោខ្លាងំមានន័យថា
យើងបាក់ទឹកចិត្តលើខ្លួនឯង
បាត់ទៅហើយធ្វើម៉្រោចល្រោងឈ្នះ
គ្រោកើត!អី៊ចឹងតាមរយៈការបណ្តះុ
ផ្ន្រោកគំនិតន្រោះបានធ្វើឱ្រោយក្ម្រោងៗ
របស់ខ្ញុំមានការប្ត្រោជា្ញាមានឆន្ទៈ
និងមានទំនុកចិត្តក្នងុការប្រោកួត-
ប្រោជ្រោងជាមួយគ្រោហ្រោតុន្រោះបើ
យើងខំប្រោងឹយើងនឹងអាចប្រោកួត-
ប្រោជ្រោងក្នងុលក្ខណៈប្រោដំប្រោសង
ជាមួយគ្រោគឺបើចាញ់ក៏មិនចាញ់
ដច់ព្រោកនោះដ្រោរ»។
ដយឡ្រោកក្រោុមចំណូលថ្មី

ព្រោវ្រោងអ្រោសីុបានវាយបកតាមស្មើ
ក្រោមុអង្គរថាយហ្គរឺ១-១នៅលើ
ទឹកដីខ្លនួឯងកាលពីថ្ង្រោសៅរ៍នោះ
ដ្រោរដយការប្រោកួតនោះកីឡាករ
ElielDaCruzបានសុ៊តនំាមុខឱ្រោយ
ក្រោមុភ្ញៀវនៅនាទី៣៨ហើយវុធ
តុលាបានជួយឱ្រោយព្រោវ្រោងតាមស្មើ
នៅនាទីទី៥០។ចំណ្រោកការប្រោកួត
កាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយក្រោុមគិរីវង់-
សុខស្រោនជ័យបានឈ្នះក្រោុម
អាសីុអឺរុ៉ប៤-២បុ៉ន្ត្រោក្រោមុជើង-
ឯកបឹងក្រោតបានចាញ់ក្រោុម
ណាហា្គាវីល១-០នៅលើទឹកដី
ខ្លនួឯង៕

តារា ចមេៀងសេ ីវ័យ ក្មេង 
ដេល  កំពុងឡើង កូដ នៅ ទេនំ 

ហងេស មាស រ៉េត សូ៊ហេសាណា ។ 
រូបថតហុងមិនា
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